


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

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

105 58 �Aθ�να.
Tηλ.φωνα: 2103223957,

2103314986, 2109841655.
Tηλεµι�τυπς: 2103314997.

•
T7 Γραφε9α τ: «∆» λειτυργ:ν

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

•
Παραγωγ�: PRESS LINE

M(γερ 11, �Aθ�να,
τηλ.: 210 5225.479.

•
• Tιµ� EντιτFπυ: y 5.

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

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

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

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

κατ�πιν τηλεφων�µατς τ:
Lνδιαφερµ.νυ.

•

•
T7 Pειρ�γραφα δ>ν Lπιστρ.φνται.

•
QOλες R συνεργασ#ες καA τ7

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

ΠSστ Pεστ7ντ 175 01, Π. Φ(ληρ.
•

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

γνωστπι:ν στS περιδικ�.
•

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

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

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

	Hλεκτρ�νικ� �λληλ�γραφ�α:
davlos@davlos.gr
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∏ ¶ƒ√™ø¶π∫√∆∏∆∞, ∏ ª∞∑∞ ∫∞π √ «¢»

�À
π�ρ�ει µι	 σ��αρ� παρε��γηση π�� συ�ν	 δηλητηρι��ει τ� σ��ση τ��
«∆» µ�  να συγκεκριµ�ν� «τ"π�» #ναγν$στη µας, ' (π�)α καθιστ+, #πα-
ρα)τητ�, .κτ/ς τ0ν 1λλων λ3γων κα4 γι	 λ3γ�υς ε5θ"τητας κα4 διαφ�νει-
ας, τ/ παρ/ν #ρθρ)δι�.

Πρ3κειται γι	 τ�ν κατηγ�ρ)α .κε)νη τ0ν #ναγνωστ0ν µας, �9 (π�:�ι, ;πως πρ�-
κ"πτει #π/ τ4ς #ντιδρ�σεις τ�υς, πρ�σδ�κ��ν #π/ τ/ περι�δικ/ ν	 δρ�σ<η κα4 ν	 π�-
λιτευθ<= >τσι, ?στε κατ	  να περ)π�υ µαγικ/ τρ3π� ν	 #νατραπ<= #π/ τ� µι	 µ�ρα στ�ν
1λλη α5τ/ π�� τ��ς .ν��λε:, ;,τι δηλαδ� ε@ναι τ/ #ντικε)µεν� τ=ς κριτικ=ς κα4 τ=ς
π�λεµικ=ς, ;πως .κε:ν�ι τ� φαντ���νται, τ=ς 22ετ��ς πρ�σπ�θει�ς µας. BCµως '
«Dδ�α» π�� διαµ�ρφ$ν�υν �9 1νθρωπ�ι α5τ�4 δ�ν #νταπ�κρ)νεται �Eτε στ4ς #λη-
θιν�ς #ντικειµενικ�ς συνθ=κες κα4 ���αια �Eτε στ��ς σκ�π�"ς µας. Κα4 τ��τ�, δι3-
τι α) ' #λλαγ� µι,ς π�λυα)ωνης σταθερ=ς κατ�στασης πρ�δ�λως δ�ν µπ�ρε: ν	 γ)ν<η
.φικτ� #π/ τ� µι	 µ�ρα στ�ν 1λλη κα4 �) µι	 τ�τ�ια #νατρ�π� δ�ν ε@ναι κα4 δ�ν µπ�-
ρε: ν	 ε@ναι τ/ �ητ�"µεν� µι,ς διαφωτιστικ=ς πρ�σπ�θειας π�� #πευθ"νεται στ�
συνε)δηση –πρ�σωπικ3τητα, #τ�µικ3τητα– κα4 π�τ� στ�ν (µ�δα-µ,�α. (Στ/ κ�τω-
κ�τω α5τ/ π�� >φτεια�ε τ�ν KΕλλ�δα  να γιγ�ντι� 9στ�ρικ/-π�λιτισµικ/ µ�γεθ�ς
ε@ναι #π�κλειστικ	 τ	 >ργα τ0ν Mπ�κειµενικ0ν συνειδ�σεων, τ0ν πρ�σωπικ�τ�των
τ0ν #τ3µων κα4 π�τ� ' µα�ικ�-(µαδικ� δρ�ση.)

∆υστυ�0ς α5τ�), �9 �ητ��ντες κα4 .πιδι$κ�ντες (µαδικ�ς δραστηρι3τητες, δ�ν
καταλα�α)ν�υν ;τι #παρν��νται N λησµ�ν��ν τ�ν πρ�σωπικ3τητ� τ�υς κα4 τ4ς
ε5θ"νες π�� .� (ρισµ�� α5τ� φ�ρει κα4 µετα�ι����υν τ/ν ρ3λ� τ�υς στ/ #πρ3-
σωπ�, στ/ π�λιτικ3, στ/ Oργανωτικ3, ��ν�ντας >τσι α5τ�µ�τως α5τ�ν τα"την τ�ν
Dδι3τητα τ�� BΕλληνα, π�� δ�ν ε@ναι π�τ� «µ�λ�ς», #λλ	 α5τ�τελ�ς, α5τ�ρκης κα4
α5τ�δ"ναµη Oντ3τητα – τ�υλ��ιστ�ν τ�� BΕλληνα π�� >φτεια�ε τ/ν KΕλληνικ/
Π�λιτισµ3, π�� µ3ν�ς α5τ/ς πρ�πει ν	 µ,ς .νδιαφ�ρει Pς ( π�λυτιµ3τατ�ς 9στ�-
ρικ/ς καρπ/ς τ�� KΕλληνισµ��.

KC «∆» .κ τ0ν πραγµ�των ε@ναι Mπ��ρεωµ�ν�ς, πρ/ς 1ρσιν διαφ3ρων φαντασι$-
σεων π�� γ"ρω τ�υ πλ�θ�νται, ν	 #π�σαφην)σ<η ε5θ�ως ;τι θεωρε: α) Pς «Qπαντ�ν»
τ0ν στ3�ων τ�υ τ� συµ��λ� τ�υ στ�ν #ν�δει�η φωτειν0ν .λε"θερων συνειδ�σεων,
π�� θ	 «µετρ��ν» τ/ν �αθµ/ τ=ς 9στ�ρικ=ς α5τ�γνωσ)ας τ�υς, ;πως α5τ/ς θεµε-
λι$νεται π�νω στ�ν πραγµατικ3τητα τ�� KΕλληνικ�� Παρελθ3ντ�ς, διαλυ�µ�νων
τ0ν ψευδαισθ�σεων κα4 τ=ς πλ�νης π�� Mπ�ρ�ει κα4 καλλιεργε:ται γ"ρω #π’ α5τ3,
�) πTς µ3ν�ν Uν .πιτευ�θ<= ( στ3��ς α5τ3ς, ε@ναι δυνατ/ν ν	 µιλ,µε γι	 #να�)ωση
τ=ς KΕλλ�δας κα4 τ�� Π�λιτισµ�� στ/ν τ3π� π�� κ�π�τε θρι�µ�ευαν κα4 γ) πTς �9
πρ�αναφερθε:σες φαντασιακ�ς πρ�σδ�κ)ες Pρισµ�νων ε@ναι V�ι Wπλ0ς .κτ/ς πραγ-
µατικ3τητας #λλ	 �9 .πικ)νδυνες πρ�ϋπ�θ�σεις τ=ς .κτρ�π=ς, τ=ς πλ�νης κα4 τ=ς
#π�τυ�)ας.

***

�√
«∆» #πευθ"νει τ/ µ�νυµ� τ�υ α5τ/ στ/ Mπε"θυν� πρ3σωπ�, στ/ν συνειδη-
τ�π�ιηµ�ν� – π�λιτισµικ	 .�ελιγµ�ν�, .λε"θερ� 1νθρωπ�. C9 .κτ/ς Λ3γ�υ,
�9 παρ�ρµητικ�), �9 1νθρωπ�ι τ�� φ3��υ κα4 τ0ν παθ0ν δ�ν >��υν καµµι	
σ��ση µα�) µας �Eτε .µε:ς µ’α5τ�"ς.

∆.Ι.Λ.



�� καθηγητ�ς Κων�φ�γ�ς γι� τ� �ρ�αι�ελληνικ� τσιµ ντ�
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K�ριε,
Σ	ετικ�ς πρ�ς τ� �ρθρ� «Τ/ Τσιµ�ντ� στ�ν

\Αρ�α)α KΕλλ�δα» («∆», τ. 258, σελ�ς 16823) σ"ς
πληρ�φ�ρ� %τι κα� ' καθηγητ)ς ΕΜΠ Κων�-
φ1γ�ς  ε2	ε πρ�34 σ5 σ	ετικ5ς 6ρευνες 8π� τ�ν
8πι	ρισµ1των τ�ν :ρ	α;ων δε=αµεν�ν πλ�σεως
µεταλλε�µατ�ς µ�λ�3δ�υ - :ργ�ρ�υ στ� Λα�-

ρι�. ?@ δηµ�σιε�σεις αAτ5ς τ�B :καδηµαϊκ�B
Κων. Κων�φ1γ�υ ε2ναι κατα	ωρισµDνες στE
πρακτικE τ4ς FΑκαδηµ;ας FΑθην�ν κα� Hπ1ρ	�υν
στ)ν 3ι3λι�θIκη τ�B ΕΚΕΦΕ ∆ηµKκριτ�ς.

ΜετE τιµ4ς
!Αργ#ρης Σπυρ'δων�ς

FΑθIνα

\Αγαπητ� κ. διευθυντ�,
Λ)γες µ�ρες πρ4ν #π�φ�σισα ν	 #γ�ρ�σω τ/ τρ���ν τε���ς τ�� «∆αυλ��»

(260-261), aστερα #π/ #ρκετ/ καιρ/ π�� σταµ�τησα ν	 τ/ν δια���ω. KCµ�-
λ�γ0 πTς ' διακ�π� α5τ� bφειλ3ταν στ�ν ψυ�ικ� µ�υ κ3πωση #π/ τ�ν #ν�-
γνωση 1ρθρων µ� κριτικ� γι	 τ/ π�ι/ν διαφ3ρων #νθρ$πων. Σηµει$νω .δ0,
σ� #ντ)θεση µ� τ/ παραπ�νω, ;τι ( «∆αυλ/ς» cταν ' #φ�ρµ� γι	 τ�ν πι/
.νδελε�= .νασ�3λησ� µ�υ µ� τ/ν π�λιτισµ/ τ0ν πρ�γ3νων µας. Στ/ .ν λ3γdω
τε���ς λ�ιπ/ν (;πως 1λλωστε περ)µενα) συνε�)�ει ν	 γ)νεται περ4 τ0ν π�ντων
κριτικ� σ� δι�φ�ρα 1ρθρα τ�υ. Θ	 fθελα ν	 σταθ0 σ� δ"� #π/ α5τ�.

Τ/ πρ0τ� ε@ναι τ/ εDσαγωγικ/ .κδ�τικ/ σηµε)ωµ� σας, π�� µ� µι	 πρ$τη
#ν�γνωση µ�� φ�νηκε 1κρως πρωτ�π�ριακ/ στ�ν συλλ�γιστικ� τ�υ. Ε@�α

∏ «æÀÃ√º£√ƒ∞»(!) °∂¡π∫∏ ∫ƒπ∆π∫∏ ∆√À «¢»
∫∞π ∏ «æÀÃπ∫∏ ∫√¶ø™∏» ∫∞¶√πø¡...

▲

Π�ι�' *γι�π�ι�+νται κα, π�ι�' «�π�καθηλ.ν�νται»
FΑ=ιKτιµε κ. Λ1µπρ�υ,
Στ� τεB	�ς ΜαL�υ, 8πιστ�λ) τ4ς :ναγνM-

στρι1ς σας κ. Σ;σσης FΑρτσ;τα :ναφDρει περιθω-
ρι�π�;ηση τ�ν :γαλµ1των τ�B ΘησDα κα� τ�B
Κ. Παλαι�λKγ�υ. ΕOδικE γιE τ�ν Κ. Παλαι�λK-
γ�, τ�ν ρ�µαντικ� κα� µ�ιραP� αAτ�κρ1τ�ρα, π�Q
κατ’ :ντ;θεση µ5 πρ�ηγ��µεν�υς αAτ�κρ1τ�ρες
ε2	ε τ� θ1ρρ�ς νE ε2ναι κα� νE συµπεριφερθS4 σEν
TΕλληνας πDφτ�ντας σEν �λλ�ς Λεων;δας στ)ν
π�λη τ�B Ρωµαν�B, γνωρ;V�υµε %τι δ5ν 6γινε,
�Wτε πρKκειται νE γ;νSη π�τ5 Xγι�ς. FΑντ;θετα
:γρ�Pκ�ι %πως ' Θε�δKσι�ς Y κ�ιν�� 8γκληµα-
τ;ες %πως ' ΚωνσταντPν�ς ' Zλωρ�ς 6γιναν «Με-
γ1λ�ι» κα� [γι�π�ιIθηκαν. FΑκKµη κα� @ερωµD-

ν�ς σ	ετιVKµεν�ς 6µµεσα µ5 τ)ν πρ�δ�σ;α τ�B
ΡIγα Φερρα;�υ [γι�π�ιIθηκε τελευταPα.

ΘE πρDπει κ1π�τε τE \ΕλληνKπ�υλα νE :ρ	;-
σ�υν νE µαθα;ν�υν τ�Qς πραγµατικ�Qς ]ρωες
τ�B \Ελληνικ�B πανθD�υ κα� ^	ι τ�Qς πλαστ�-
γραφηµDν�υς. Ε2ναι λυπηρ� :λλE 8πικ;νδυν�,
_ν κινIσεις %πως αAτ5ς πρ�Dρ	ωνται :π� Νε�-
Dλληνες, π�Q Hπ�τ;θεται %τι κα� \Ιστ�ρ;α γνωρ;-
V�υν κα� τ� µDλλ�ν αAτ�B τ�B τKπ�υ δια	ειρ;-
V�νται.

Μ5 πατριωτικ�Qς 	αιρετισµ�Qς
Γι�ννης Γιαννικ1π�υλ�ς

FΕπ;κ�υρ�ς Καθηγητ)ς FΙατρικ4ς

Los Angeles, California, USA



Τ� «Β4µα τ4ς Κυριακ4ς» τ4ς 3/8 δηµ�σ;ευσε
eνα �ρθρ� µ5 τ;τλ� «Νε�παγανισµKς, π;σω 'λ�-
τα	�ς» τ�B πρ�τανη τ�B Πανεπιστηµ;�υ
FΑθην�ν κ. Γ. ΜπαµπινιMτη. \? τ;τλ�ς τ�B
�ρθρ�υ κα� τ� ^ν�µα τ�B συντ1κτη τ�υ µ�B κ;-
νησαν τ� 8νδιαφDρ�ν κα� τ� δι13ασα. Στ� �ρθρ�
αAτ� ' πρ�τανης :ναφDρεται σ5 20 αO�νες σ�-
µπλευσης 	ριστιανισµ�B κα� \Ελληνισµ�B.

FΑπ�ρ� π�B 3λDπει τ)ν σ�µπλευση ' κ. πρ�-
τανης. hΗταν σ�µπλευση j κατ1ργηση τ�ν
F?λυµπιακ�ν FΑγMνων :π� τ�ν 	ριστιανισµ� τ�B
ΒυVαντ;�υ; hΗταν σ�µπλευση j Oσ�πDδωση τ�ν
κλασικ�ν µνηµε;ων τ�B \Ελληνισµ�B; hΗταν σ�-
µπλευση ' διωγµ�ς τ�ν φιλ�σKφων τ�B \Ελλη-
νισµ�B, π�Q κατDφυγαν στ)ν Περσ;α, %π�υ
3ρ4καν �συλ�, γιατ� �@ ΠDρσες l=εραν π�ι�;
ε2ναι �@ TΕλληνες; Τ�Qς γνMρισαν στ�ς Θερµ�-
π�λες, τ�Qς γνMρισαν στ)ν Σαλαµ;να, τ�Qς γνM-
ρισαν στ�ν Μαραθ�να, %π�υ τ�Qς 6θαψε ' Μιλ-
τι1δης, %πως λDει eνας στ;	�ς τ�B π�ιIµατ�ς π�Q
6γραψε ' nΑγγλ�ς λKρδ�ς Β�ρων, µετE τ)ν 8π;-
σκεψI τ�υ στ�ν Μαραθ�να: «Standing on the
Persian graves/I could not dream myself a slave».

FΕκτιµMντας  τ)ν 8λεευθερ;α τ�υ 	1ρις στ�ν
Μιλτι1δη, ' Β�ρων pλθε στ)ν 8παναστατηµDνη
\Ελλ1δα γιE νE :γωνισθS4 γιE τ)ν 8λευθερ;α της.

?@ εOκKνες %µως τ4ς Παναγ;ας κα� �@ πρ�-

σευ	5ς τ�ν πατριαρ	�ν, τ�ν δεσπ�τ1δων, τ�ν
παπ1δων κα� τ�ν 	ιλι1δων καλ�γIρων τ�B
q3ραι�	ριστιανισµ�B τ�B ΒυVαντ;�υ δ5ν 8µπK-
δισαν τ�Qς µωαµεθαν�Qς Τ��ρκ�υς· �@ Τ�Bρκ�ι
κατDκτησαν τ� ΒυV1ντι� µαV� κα� τ)ν \Ελλ1δα,
π�Q 6µεινε HπKδ�υλη µD	ρι τ)ν FΕπαν1σταση
τ�B 1821.

\? κ. ZριστKδ�υλ�ς µ;λησε γιE ΠαπαφλDσ-
σες (8νν�Mντας 3D3αια τ�ν κλ4ρ� τ�B 	ρι-
στιανισµ�B). \? ΠαπαφλDσσας %µως pταν
eνας κα� πρ1γµατι π�λDµησε, ' FΑθαν1σι�ς
∆ι1κ�ς pταν ' �λλ�ς π�Q π�λDµησε κα�
σ�υ3λ;σθηκε :π� τ�Qς Τ��ρκ�υς. ?@ πα-
τρι1ρ	ες καταδ;κασαν τ)ν 8παν1σταση κα�
:π�κ1λεσαν τ�Qς jγDτες της «δ�=�µανεPς
κα� :	1ριστ�υς», γιατ� �@ Τ�Bρκ�ι �φησαν
8λε�θερ� τ�ν 	ριστιανισµK· τ�ν �φησαν
8λε�θερ� γιατ� ' 	ριστιανισµ�ς δ5ν τ�Qς
8νK	λησε· �@ δεσπ�τ1δες κα� �@ παπ1δες
παρDµειναν HπηρDτες τ�B Σ�υλτ1ν�υ· '
Σ�υλτ"ν�ς Μω1µεθ ' κατακτητ)ς διMρισε
τ�ν Γενν1δι� Σ	�λ1ρι� (π�Q ε2	ε :ρνηθ4
π�ς ε2ναι TΕλλην, δD	θηκε µKν� πsς ε2ναι
	ριστιαν�ς) πατρι1ρ	η Κωνσταντιν��π�-
λης :µDσως µετE τ)ν Xλωση τ4ς πKλης. Π�B
συµπλD�υν λ�ιπ�ν ' \Ελληνισµ�ς µ5 τ�ν 	ρι-
στιανισµK, κ�ριε πρ�τανη;
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#κ�"σει #π3ψεις π�� Pµιλ��σαν γι	 τ�ν λαθεµ�νη πρακτικ� τ=ς \Επανα-
στ�σεως τ�� ’21, π�� τεκµηρι$ν�νταν ;µως µ� τ/ σκεπτικ3, ;τι «.	ν δ�ν ε@�ε
γ)νει, �9 BΕλληνες θ	 ε@�αν καταλ��ει τ��ς Τ�"ρκ�υς πνευµατικ	 λ3γdω τ=ς
µ3ρφωσ�ς τ�υς». Τ/ 1ρθρ� σας ;µως δ)νει κα4  να διαφ�ρετικ/ .πι�ε)ρηµα
στ4ς παραπ�νω κριτικ�ς #π3ψεις, π�", Uν µ� τι 1λλ�, ε@ναι εEλ�γ� κα4 τεκ-
µηριωµ�ν�. Μ� µι	 δε"τερη #ν�γνωση σκ�φτηκα τ/ h�=ς: ∆�ν ε@ναι πρ�αι-
$νι� �αρακτηριστικ/ τ=ς φυλ=ς µας ( #γ$νας γι	 τ�ν .λευθερ)α; Π0ς cταν
δυνατ/ν ν	 µ�ν .παναστατ�σ<η ( KΕλληνισµ3ς; \Αλλ	 µ�πως ( #γ$νας γι	 τ/
#τ�µικ/ συµφ�ρ�ν δ�ν ε@ναι κα4 α5τ/ πρ�αι$νι� �αρακτηριστικ/ τ=ς φυλ=ς
µας κα4 µ�λιστα, σ� µι	 δ"σκ�λη περ)�δ� ;πως ' περ)�δ�ς µετ	 τ�ν .παν�-
σταση, δ�ν σ,ς φα)νεται λ�γικ/ ν	 πρ�σπαθ<= ( κ�θε .πιτ�δει�ς ν	 .κµε-
ταλλευθ<= τ4ς καταστ�σεις γι	 kδι�ν Vφελ�ς; Κ�ντ�λ�γ4ς δ�ν ν�µ)�ω πTς θ	
συµφων�σω µα�) σας, πTς «�2 δι�φ�ρες 34ωγενε5ς σκ�πιµ1τητες» κα4 τ/
«6αρ7 �σιατικ� π λµα» ε5θ"ν�νται γι	 τ/ν .θνικ/ µαρασµ3 µας, δι3τι δ�ν µ��
#ρ�σει ν	 µετατ�π)�ω τ4ς ε5θ"νες σ� τρ)τ�υς. Τ/ σκεπτικ/ ;τι «φτα:νε �9 µε-
γ�λες δυν�µεις» #κ�"γεται σ�εδ/ν γι	 ;λα τ	 9στ�ρικ� µας λ�θη. Μ�πως

▲

O2 σ� σεις �Ελληνισµ�+ - ;ριστιανισµ�+ κα, < κ. Γ. Μπαµπινι.της
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ε@ναι καιρ/ς ν	 #ναλ���υµε τ4ς ε5θ"νες µας; lΑν δ�ν κ�ιτ���υµε .µε:ς τ/ Vφε-
λ3ς µας, π�ι3ς θ	 τ/ κ�ιτ��<η; KC mΑγγλ�ς N ( Ρ0σ�ς; \Επ)σης δ�ν µ�� #ρ�σει
ν	 κ�νω κριτικ� .κ τ0ν Mστ�ρων. Κανε4ς δ�ν ��ρει τ) θ	 >πραττε, Uν �ρισκ3-
ταν στ�ν .π��� .κε)νη. Γι’ α5τ/ πρ�πει κ�θε κριτικ� ν	 λαµ��ν<η Mπ’ Vψη της
τ4ς συγκεκριµ�νες συνθ=κες π�� .πικρατ��σαν τ�ν κ�θε 9στ�ρικ� .π���.

Τ/ δε"τερ� σηµε:�, π�� θ	 fθελα ν	 σταθ0, ε@ναι τ/ 1ρθρ� τ�� κ. pρυσ.
Παλ��ρα περ4 «Μ�τρι�». Μ,ς #ρ�σει στ��ς BΕλληνες, ;π�ια Dδι3τητα κα4 ν	
>��υµε, ν	 µιλ,µε κα4 ν	 κρ)ν�υµε .π4 παντ/ς .πιστητ��. mΕτσι κα4 ( κ. Πα-
λ��ρας, «µ�στερ #ρ�α)ας 9στ�ρ)ας», (µιλε: γι	 κινηµατ�γρ�φ� κα4 .πιστη-
µ�νικ� φαντασ)α. \ΕγT δ�ν συµφων0 µ� τ�ν 1π�ψ� τ�υ γι	 τ4ς συγκεκριµ�-
νες ταιν)ες, #λλ	 δ���µαι ν	 τ�ν .κφρ��<η. lΑν δ�ν αρ�σ�υν στ/ν κ. Παλ��ρα
κα4 στ��ς Mπ3λ�ιπ�υς BΕλληνες �9 ταιν)ες τ0ν #δελφ0ν Γ�υατσ3φσκι κα4
τ�� p3λυγ�υντ, Uς γυρ)σ�υµε δικ�ς µας καλ"τερες. Στ/ κ�τω-κ�τω >τσι κα-
τ�λα�αν α5τ�4 τ/ν Πλ�τωνα, τ) ν	 κ�ν�υµε;

Τ/ µ3ν� π�� θ	 fθελα ν	 .κφρ�σω ε@ναι µ)α παρα)νεση: KΗ συνε��ς κρι-
τικ� δ�ν ε@ναι .π�ικ�δ�µητικ� #λλ	 ψυ��φθ3ρα, ;πως κα4 τ/ ν	 �λ�π�υµε

\Ελληνισµ�ς ε2ναι ' Σωκρ1της, ' FΑριστ�τD-
λης, ' ΠυθαγKρας, ' ∆ηµKκριτ�ς, ' \Ιππ�κρ1-
της, στ� ^ν�µα τ�B 'π�;�υ 'ρκ;V�νται %λ�ι �@
γιατρ�� τ�B κKσµ�υ· ε2ναι ' \ΗρKδ�τ�ς, ' T?µη-
ρ�ς, ' Θ�υκυδ;δης, ' FΑριστ�φ1νης κα� τKσ�ι
�λλ�ι φιλKσ�φ�ι, φυσικ�;, µαθηµατικ�� π�Q 6θε-
σαν τE θεµDλια τ�B π�λιτισµ�B, τ4ς 8πιστIµης
γιE %λ�ν τ�ν κKσµ�.

Τ; 6	ει νE δε;=Sη ' 	ριστιανισµKς, κ�ριε πρ�-
τανη; Τ�ν \Ε3ραP� Σα��λ, π�Q wς :πKστ�λ�ς
ΠαBλ�ς κIρυ=ε τ� «µακ1ρι�ι �@ πτω	�� τx� πνε�-
µατι», τ� «µακ1ρι�ι �@ πειν�ντες κα� �@
διψ�ντες» κα� τ� «π1τερ jµ�ν ' 8ν τ�Pς �Aρα-
ν�Pς... δ�ς jµPν σIµερ�ν...»;  \? \Ελληνισµ�ς :νD-
πτυ=ε τ� �νθρMπιν� πνεBµα, τ�ν �νθρωπ�, '
q3ραι�	ριστιανισµ�ς ταπε;νωσε τ�ν �νθρωπ�,
τ�ν 6κανε δ�Bλ� τ�B \Ε3ρα;�υ θε�B, τ�B 'π�;�υ
�@ \Ε3ραP�ι ε2ναι τE 8κλεκτE τDκνα.

\? γνωστ�ς σκην�θDτης Σκανα34ς σ5 µιE συ-
νDντευ=η ε2πε: «FΕννιE φων5ς µ�B λDνε πsς ε2µαι
:ρ	αP�ς TΕλληνας κα� µ;α µKν� 	ριστιανKς».
FΕµDνα κα� �@ «δDκα φων5ς» :π� µαθητ)ς Γυ-
µνασ;�υ µ�B λDνε πsς ε2µαι :ρ	αP�ς TΕλληνας·

6τσι 6φθασα νE V� 87 	ρKνια εA	1ριστα, 8λε�-
θερ�ς, µ5 καθαρ� µυαλK, 	ωρ�ς φ�3;ες.

\? @δρυτ)ς τ�ν γιατρ�ν 	ωρ�ς σ�ν�ρα Dr
Ilaez ε2πε: «lΑν Mπ=ρ�ε θε/ς, τ	 πρ�γµατα θ	
cταν καλ"τερα – δυστυ�0ς δ�ν ε@ναι· ( Θε/ς π��
πρ�τιµ0 ε@ναι ( #ρ�αι�ελληνικ/ς θε3ς· πι/
.νδιαφ�ρ�ντες θε�4 στ�ν 9στ�ρ)α τ=ς #νθρωπ3-
τητας cταν �9 θε�4 τ�� \Cλ"µπ�υ· cταν #νθρ$-
πιν�ι κα4 ε5γενικ�)». \? πρMην πρKεδρ�ς τ4ς
Γαλλικ4ς ∆ηµ�κρατ;ας yισκEρ ντ’ FΕστ5ν στ)ν
πρKσφατη 8π;σκεψI τ�υ στ)ν FΑθIνα ε2πε: «∆�ν
ε@µαι φιλ�λληνας, ε@µαι BΕλληνας».

∆5ν 8νν��Bσε 3D3αια πsς δ5ν ε2ναι Γ1λλ�ς,
8νν��Bσε %τι ε2ναι TΕλληνας π�λιτισµικ1. \?
γιατρ�ς Ilaez λ�ιπ�ν κα� ' πρMην πρKεδρ�ς yι-
σκEρ ντ’ FΕστ5ν συµπλD�υν µ5 τ�ς «γραφικ5ς φι-
γ�Bρες», τ�Qς «:µαθεPς Y jµιµαθεPς» π�Q :να-
φDρει ' κ�ρι�ς πρ�τανης στ� �ρθρ� τ�υ;

ΜετE τιµ4ς

!Αθαν. Π. Καψ�λης
Β�υλιαγµDνη

�� κ. ;. ;αρ'σης κα, τ� παλαι�λιθικ� ε?ρ@µατα στ� Λ σ6�

Πρ�ς τ� περι�δικ� «∆αυλKς»,
nΕ	�ντας δια31σει τ� �ρθρ� τ4ς κ. Τα=ιαρ-

	��λας Λαδ" µ5 τ;τλ� «Λ)θινα .ργαλε:α 200.000
.τ0ν στ�ν Λ�σ��, π�� κατασκευ���νταν #π/
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συνωµ�σ)ες παντ��. lΑς σταµατ�σ�υµε ν	 κ�ιτ,µε τ) κ�ν�υν �9 1λλ�ι κα4 Uς
κ�ιτ���υµε τ) µπ�ρ��µε ν	 κ�ν�υµε .µε:ς. lΗ –#κ3µα καλ"τερα– ν	 κ�ιτ,µε
τ) κ�ν�υν �9 1λλ�ι κα), Uν τ/ �ρ)σκ�υµε καλ3, ν	 τ/ κ�ν�υµε #κ3µα καλ"τε-
ρα. Στ/ «µ�νατ�µεντ» α5τ/ λ�γεται «Follow the best  practice».

Μετ	 τιµ=ς
Γε.ργι�ς Παπαντων1π�υλ�ς

Σηµ. «∆»: �� «∆» πρ	σπαθε� ν� πατ�� στ� πραγµατικ� δεδ	µ�να κα� ν�
στηρ���η µ�ν	 π νω σ’ α#τ� τ$ν κριτικ% τ	υ. Α#τ) *κρι+,ς πρ	λαµ+ νει
	/αδ%π	τε φαντασ�ωση γι� συνωµ	σ�ες κ.λπ., π	2 *ν	%τως µ�ς *π	δ�-
δει 4 5πιστ	λ	γρ φ	ς. �Η κριτικ$ δ7ν µπ	ρε� ν� καταργηθ�8 µ7 τ) 5πι-
9ε�ρηµα :τι «ε;ναι ψυ9	φθ�ρα»! �Η «θ�ση» α#τ$ ε;ναι καθαρ� σκ	τα-
διστικ$ κα� *κρα�α *ντιδραστικ%. Κατ� τ� ?λλα 4 «∆» *κρι+,ς πρ	σπα-
θε� µ7 τ) παρ δειγµ  τ	υ κα� τ) λ�γ	 τ	υ ν� 5µφυσ%σ�η τ$ν πεπ	�θηση,
ν� *ναλ +	υµε 4 καθ�νας τ�ς ε#θ@νες τ	υ κα� ν� µ$ν *π	δ�δ	υµε τ�
δειν  µας σ7 ?λλ	υς – κ τι π	2 πρ	δ%λως πρ	καλε� στ)ν 5πιστ	λ	-
γρ φ	, :πως λ�ει 4 Bδι	ς, «ψυ9ικ$ κ�πωση»!

Σηµε�ωση «∆»: Τ) ?ρθρ	, στ) 4π	�	 *ναφ�ρεται 4 5πιστ	λ	γρ φ	ς, στηρ�9θηκε
σ7 δηµ	σ�ευµα στ) «∆ελτ�	 �Εταιρε�ας Λεσ+ιακ,ν Μελετ,ν» τ	G 5ρευνητ8 κ. Μ.
HΑIιJτη (τ)ν 4π	�	ν *ναφ�ρει Lς «συνεργ τη τ	υ» 4 κ. M. Mαρ�σης) κα� στ$ συν�-
ντευI% τ	υ πρ)ς τ)ν «∆», π	2 συµπεριελ%φθη στ) 5ν λ�γOω δηµ	σ�ευµ  µας. �Η
+ι+λι	γραφικ$ *ναφ	ρ� π	2 5πικαλε�ται 4 5πιστ	λ	γρ φ	ς  µ�ς ε;ναι ?γνωστη.

Κ�ριε διευθυντ1,
Στ� 259 τεB	�ς τ�B FΙ�υλ;�υ τ�B «∆αυλ�B»

:νDγνωσα 8πιστ�λ) τ�B Hπ�πτερ1ρ	�υ κ. ΝKκα
µ5 τ;τλ� «Τ� µνηµεP� τ4ς µ1	ης τ�ν Λε�κτρων»,
:ναφερ�µDνη στ� µνηµεP� π�Q 6στησαν �@ Θη-
3αP�ι :µDσως µετE τ)ν ν;κη τ�υς 8π� τ�ν δυν1-
µεων τ4ς Σπ1ρτης στE ΛεBκτρα τ4ς Β�ιωτ;ας

τ� 371 π.Z., µ5 τ)ν γνωστ) «λ�=) φ1λαγγα» π�Q
8φIρµ�σε ' FΕπαµεινMνδας κα� τ�ς νDες µεθK-
δ�υς qλιγµ�ν κ.λπ.

Z1ριν τ4ς @στ�ρικ4ς :ληθε;ας θE µ�B 8πιτρD-
ψετε νE 8πισηµ1νω τE q=4ς: FΑπ� π�λλ�ν 8τ�ν
πρ� τ4ς µ1	ης τ�ν Λε�κτρων κ1νει τ)ν 8µφ1-
νισ; της νDα τακτικ) στ�ν Θη3αϊκ� στρατK. Στ)ν

�Η πρ.τη 3φαρµ�γ� τBν τακτικBν τCς «λ�4Cς φ�λαγγας»

Mλικ/ µεταφερ3µεν� δι	 πλ�)ων» π�Q δηµ�σι-
ε�θηκε στ� περι�δικK σας (τεB	�ς FΙ�υλ;�υ
2003), %π�υ :ναφDρεται µετα=Q �λλων τ� ^ν�-
µα τ� δικK µ�υ κα� τ�ν συνεργατ�ν µ�υ Τ. Zα-
ρ;ση κα� P. Durand, θE lθελα νE διευκριν;σω τE
παρακ1τω:

∆5ν γνωρ;Vω τ)ν κ. Λαδ" κα� �AδDπ�τε 6	ω
συνεργαστ4 µαV; της. Συνεπ�ς �@ εA	αριστ;ες
π�Q :φ�ρ�Bν σ’ 8µDνα κα� τ�Qς παραπ1νω συ-
νεργ1τες µ�υ γιE τ�ς «πληρ�φ�ρ;ες κα� τ� φω-
τ�γραφικ� Hλικ�» δ5ν :νταπ�κρ;ν�νται σ5 κα-
νDνα γεγ�ν�ς π�Q 6λα3ε πραγµατικE 	Mρα.

Γεγ�ν�ς ε2ναι %τι j κ. Λαδ" 6	ει 	ρησιµ�π�ι-
Iσει τ� �ρθρ� µ�υ, γιE τ� 'π�P� %µως δ5ν δ;δει
�Wτε κ_ν τ)ν 3ι3λι�γραφικ) :ναφ�ρ1. Σπε�δω
λ�ιπ�ν νE τ� κ1νω 8γs γιE %σ�υς 8νδιαφDρ�-
νται. \Η 3ι3λι�γραφικ) :ναφ�ρE τ�B �ρθρ�υ
ε2ναι: Z. Zαρ;σης, P. Durand, M. FΑ=ιMτης, Τ. Zα-
ρ;σης «mΙ�νη παλαι�λιθικ=ς .γκατ�στασης στ�ν
Λ�σ��», FΑρ	αι�λ�γ;α κα� ΤD	νες, 2000, 76: 83-87.

ΜετE τιµ4ς
;. ;αρ'σης

FΙω1ννινα



µ1	η τ�B ∆ηλ;�υ τ� 424 π.Z. ' Β�ιωτ1ρ	ης Πα-
γMνδας παρατ1σσει τ� δε=ιKν τ�υ µ5 31θ�ς πα-
ρατ1=εως 25 :νδρ�ν κα� :πωθεP τ� :ριστερ�ν
τ4ς παρατ1=εως τ�ν FΑθηνα;ων Hπ� τ�ν \Ιππ�-
κρ1τη 31θ�υς 8 :νδρ�ν. Τ)ν 8=ασθDνησι τ�B
:ριστερ�B τ�υ κα� τ�B κDντρ�υ τ4ς παρατ1=εMς
τ�υ, %π�υ νικ�Bσαν �@ FΑθηναP�ι, 8=�υδετDρωσε
' ΠαγMνδας µ5 qλιγµ� τ�B κρυµµDν�υ π;σω :π�
τ�ν λKφ�ν 8κλεκτ�B @ππικ�B τ�υ, π�Q κινIθηκε
:π� :ριστερE κα� κτ�πησε αOφνιδιαστικE τ� δε-
=ι�ν τ�ν FΑθηνα;ων :π� τE πλευρE κα� τE ν�τα,
µ5 :π�τDλεσµα τ)ν σ�γ	υσι κα� τ)ν :νατρ�πI
τ�υ. T?πως |ρθE 6	ει παρατηρηθ4, j σηµασ;α
τ4ς µ1	ης τ�B ∆ηλ;�υ στ)ν 8=Dλι=η τ4ς π�λε-
µικ4ς τακτικ4ς pταν µεγ1λη. \? ΠαγMνδας διE
πρMτην φ�ρEν 8φIρµ�σε τ)ν «λ�=)ν φ1λαγγα»,
π�Q :ργKτερα θE τελει�π�ι�Bσε ' FΕπαµεινMν-
δας (\Ιστ�ρ. \Ελλ. nΕθν�υς, FΕκδ�τικI, τ. Γ1, σελ.
217-218).

\? FΕπαµεινMνδας, σπ�υδαP�ς 3D3αια στρα-
τιωτικ�ς jγDτης, δ5ν παρDτα=ε λ�=E τ)ν φ1λαγ-
γα στE ΛεBκτρα, %πως πρ�φαν�ς 8σφαλµDνα
8πεκρ1τησε νE λDγεται :π� µ;αν φρ1σιν τ�B ∆ι�-
δMρ�υ, –«∆ι/ κα4 λ���ν π�ι�σας τ�ν φ�λαγγα,
τ	 τ��ς .πιλ�κτ�υς >��ντα κ�ρατι >γνω κρ)νειν
τ�ν µ��ην»–, j 'π�;α δ5ν 8πι3ε3αιMνεται :π�

καµµ;αν �λλην µαρτυρ;αν Y 6µµεσην 6νδει=ιν.
ΤE 	αρακτηριστικE τ4ς λ�=4ς φ1λαγγ�ς πα-
ρ�υσι1Vει j παρ1τα=ις τ�B FΕπαµεινMνδ�υ τ�
362 π.Z. στ)ν µ1	η τ4ς Μαντινε;ας, κατE τ)ν
'π�;αν 8φIρµ�σε τ)ν µακρE Θη3αϊκ) παρ1δ�-
σι. FΑπ� τ)ν :ρ	ικI τ�υς θDσι, 7 	ιλ. πρ�ς Β. τ4ς
ΤεγDας, ' FΕπαµεινMνδας µετεκ;νησε τ�ς δυν1-
µεις τ�υ πρ�ς τE Β∆. Κα� :νεδιDτα=ε τE τµIµα-
τ1 τ�υ διαγων;ως σ5 :ληθιν) «λ�=)» φ1λαγγα.
Τ)ν 8π;θεση :νDλα3ε τ� 8νισ	υµDν� :ριστερ�
τ�ν Β�ιωτ�ν µ5 8πικεφαλ4ς Oσ	υρ� :πKσπασµα
@ππDων κα� [µ;ππων σ5 σ	4µα σφIνας, 8νx� eνα
µικρ� :πKσπασµα πρ�καλ�ψεως 8=ωρµ�Bσε µ5
σκ�π� νE 8µπ�δ;σSη τ)ν 8πDµ3ασι τ�ν FΑθηνα;-
ων, π�Q κατεP	αν τ� :ριστερ� τ4ς :ντιπ1λ�υ πα-
ρατ1=εως. ΠDραν τ4ς 8=απατIσεως τ�ν :ντιπ1-
λων ' FΕπαµεινMνδας 8	ρησιµ�π�;ησε κα� �γνω-
στ� :ριθµ� 'πλιτ�ν 8κτ�ς :π� τ)ν φ1λαγγα. \Η
σθεναρ) %µως :ντ;στασις τ�ν FΑθηνα;ων κα� '
θ1νατ�ς τ�B FΕπαµεινMνδ�υ δ5ν 8πDτρεψε στ�Qς
Β�ιωτ�Qς κα� στ�Qς συµµ1	�υς των νE 8κµεταλ-
λευθ�Bν τ)ν :ρ	ικI τ�υς ν;κη.

Μ5 8=αιρετικ) τιµ)
Γε.ργι�ς Παν. Λ�υριδDς

nΕφ�ρ�ς τ�B ΣυνδDσµ�υ 
τ�ν 8ν FΑττικS4 Λακεδαιµ�ν;ων
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Κ�ριε διευθυντ1,
ΑOσθ1νθηκα :νε;πωτη ντρ�π) κατE τ)ν 8π;-

σκεψI µ�υ στ) Σ	�λ) τ�B FΑριστ�τDλη στ) Μα-
κεδ�ν;α, 3λDπ�ντας πεταµDν� τ� :ναλKγι� κα�
τ�ν κ;�να π�Q στηριVKταν αAτ� (8νx� πρ�ν :π�
eνα 	ρKν� ε2	ε στηθS4 :π� %σ�υς Hπ�τ;θεται
6	�υν :ναλ13ει τ) φρ�ντ;δα τ�ν εHρηµ1των), σ5
σηµεP� π�Q νE ε2ναι δυνατ) j :π�µ1κρυνσI τ�υ.
(FΕσωκλε;ω φωτ�γραφ;α). «Καλ�τερης :ντιµε-

τMπισης» 6τυ	ε κ1π�ι�ς :τυ	)ς
κ;�νας, τ�ν 'π�P�ν :νDλα3αν �@
«Hπε�θυν�ι» νE µετατρDψ�υν
σ5 «	ρIσιµ�» :ντικε;µεν�. Γι’
αAτ� τ�ν τ�π�θDτησαν κ1τω
:π� τ) 3ρ�ση, πρ�κειµDν�υ νE
πDφτSη τ� νερ� π1νω τ�υ. ∆5ν
ε2µαι εOδικI, :λλE ν�µ;Vω πsς
πρDπει νE σκ1φτηκε κιKλας,
γιE νE µπ�ρS4 νE λιµν1σSη λ;γ�
νερ1κι κα� γιE τE V�α π�Q µπ�-
ρ�Bν νE 8πισκDπτωνται :νενK-
	λητα τ� 	�ρ�, καθsς :φ�B
6γιναν �@ :παρα;τητες 8ργασ;ες
(φτει1	τηκαν σκαλ�π1τια κα�
Hπ1ρ	ει κα� ρ1µπα γιE τ�Qς

:νθρMπ�υς µ5 εOδικ5ς :ν1γκες), φα;νεται %τι τE
	ρIµατα τελε;ωσαν πρ�ν :γ�ρασθS4 κα� µιE πKρ-
τα π�Q νE κλε;νSη. T?σ� γιE τ)ν ~παρ=η φυλ1-
κων... nΕ, ^	ι δE νE µπ�Bµε σ5 τKσα 6=�δα... Τ�ς
παλιKπετρες θE φυλ"µε τMρα;

Σ"ς εA	αριστ�
Κωνσταντ5να Μπρ.νη

TΑγι�ι FΑν1ργυρ�ι

�Η Ρωµι�σ#νη κα, τ� �ναλ1γι� τ�+ !Αριστ�τ λη



¶√π√™ ƒ√§√™ ∂Ã∂π «¢√£∏»
™∆√¡ Î. µ∞ƒ£√§√ª∞π√;

Βαλκανικ�� ΠKλεµ�ι: \? στρατ�ς :πελευθDρωσε :π� τ�ν τ�υρκικ� Vυγ� τ)ν nΗπει-
ρ�, τ)ν Μακεδ�ν;α, τ)ν Θρ1κη, τ�ς νIσ�υς κα� 8νσωµ1τωσε τ�ς περι�	5ς αAτ5ς στ�ν 8θνικ� κ�ρ-
µK, τ)ν \Ελλ1δα. T?µως �@ 8παρ	;ες αAτ5ς 8κκλησιαστικE :ν4καν στ� Πατριαρ	εP�.

\Η FΕκκλησ;α τ4ς \Ελλ1δ�ς VIτησε �@ wς �νω «	�ρες» νE 8ντα	θ�Bν στ)ν
δικαι�δ�σ;α της κατE τE πρ�ηγ��µενα 6µπρακτ� δ;και�, %π�υ τ� Πατριαρ	εP� τ� 1866 κα� τ� 1882
παρα	Mρησε τ�ς FΕκκλησ;ες \ΕπτανIσ�υ κα� Θεσσαλ;ας, :ντ;στ�ι	α, στ)ν FΕκκλησ;α τ4ς \Ελλ1-
δας.

Τ� Πατριαρ	εP� µ5 συν�δικ) κα� πατριαρ	ικI τ�υ πρ1=η 8κ	Mρησε 8πιτρ�πικ�ς τ)ν
δι�;κηση τ�ν κατ’ αAτ� «νDων 	ωρ�ν» στ)ν FΕκκλησ;α τ4ς \Ελλ1δ�ς.

\? κ. Βαρθ�λ�µαP�ς 8πιVητεP τ)ν 8πιστρ�φ) τ�ν 36 µητρ�πKλεων wς «8παρ	;ες τ�υ»
στ� Πατριαρ	εP�. \? �δι�ς δ5 δηλMνει: «Τ/ Φαν�ρι δ�ν #πεµπ3λησε κα4 δ�ν .�ε�$ρισε π�τ� τ4ς
.παρ�)ες τ=ς Β�ρε)�υ KΕλλ�δ�ς, τ0ν Ν�ων pωρ0ν, .παρ�)ες τ�� Θρ3ν�υ π�� �ρ)σκ�νται στ�ν
mΗπειρ�, στ�ν Μακεδ�ν)α, στ�ν Θρ�κη κα4 στ	 νησι	 τ�� \Αρ�ιπελ�γ�υς». «Ε@ναι �9 .παρ�)ες
µ�υ», διαλαλεP.

¶
ρ�ς τ; j :ναµK	λευση τ�B θDµατ�ς «ΝDες Z�ρες»; \Η 8µµ�ν) ε2ναι :νε=Iγητη. FΕµ31λλει
σ5 σκDψεις :νησυ	ητικDς. ∆5ν Hπ1ρ	�υν «ΝDες Z�ρες». Μ5 τ)ν 8νσωµ1τωσI τ�υς τ�
1912-13 6γιναν qνιαP� κρ1τ�ς. ∆5ν Hπ1ρ	ει παλαιE κα� νDα \Ελλ1δα. ΜετE :π� 75 	ρK-
νια 8νσωµ1τωσης, πρ�ς τ; ' δια	ωρισµKς; \Η 8θνικ) κυριαρ	;α τ4ς \Ελλ1δ�ς ε2ναι µ;α,

qνια;α, :δια;ρετη κα� :δι1σπαστη, wς eνα σ�ν�λ�, µ5 τ)ν αAτ)ν Oσ	Q τ�B Συντ1γµατ�ς κα� τ�ν
νKµxω Hπαγ�µDνων Hπηρεσι�ν κα� θεσµ�ν.

***

�∞
π� τ�ς πρKσφατες δραστηριKτητες τ�B κ. Βαρθ�λ�µα;�υ πρ�κ�πτ�υν δραµατικE 8ρω-
τηµατικ1, τE 'π�Pα 8πιτρDπ�υν τ)ν Hπ�ψ;α %τι ' πασ;γνωστ�ς :νθελληνικ�ς ρKλ�ς τ�B
Πατριαρ	ε;�υ Κωνσταντιν�υπKλεως, %πως πα;	θηκε διE µDσ�υ τ�ν αOMνων, συνε	;Vε-
ται κα� σIµερα. ΤDτ�ια 8ρωτηµατικE ε2ναι:

Π�ι�; �@ λKγ�ι :π�π�µπ4ς 8ν µι�" νυκτ� τ�B :ρ	ιεπισκKπ�υ Θυατε;ρων κ. Μεθ�δ;�υ Φ��-
για;

Γιατ; 8=εδιM	θη ' FΑµερικ4ς Σπυρ;δων;

Γιατ; �@ σ	Dσεις τ�B Πατριαρ	ε;�υ µ5 τ�ν ΑAστραλ;ας κ. Στυλιαν� ε2ναι διαταραγµDνες;

Γιατ; στ)ν y1κυνθ� ' κ. Βαρθ�λ�µαP�ς δD	θηκε πρ�σφωνIσεις %πως «Ε2σθε ' π�ιµε-
ν1ρ	ης µας»;

***

�√
«∆»  θE παρακ�λ�υθS4 8κ τ�B σ�νεγγυς τ�ς δραστηριKτητες αAτ5ς qν�ς 8κ παραδKσεως
:νθελληνικ�B φ�ρDα 8=�υσ;ας , %πως ε2ναι τ� ?Oκ�υµενικ� Πατριαρ	εP� Κωνσταντιν�υ-
πKλεως κα� θE 8νηµερMνSη τ�Qς :ναγν�στες τ�υ.

Σωτ@ρι�ς Φλ κκας

4.

3.

2.

1.

2003:

1928:

1914 καA 1924:

1912-13:



Γι� τ�ν τρ	φ� γνωρ�	υµε π	λλ�, γι� τ�ν κνηση λιγ�-
τερα, γι� τ� σ��ση τ	υς �κ µα πι! λγα, "λ��ιστα γι� τ�
σ#νδεση «κνησης - ψυ�'ς», σ�εδ!ν τπ	τα γι� «ψυ�ισµ! -
λ γ	».1

Θ� µπ	ρ�σ	υµε ν� νικ,σ	υµε – σ. φωτειν.ς "π	��ς, /�ι
σ�ν τ� σηµεριν� – τ� γηρατει�; Κα2 «�γ�ρατ	ι» θ� �,σ	υµε
µ ν	 µ. "ν�ργεια (= �ντελ��εια - π�ρ) 7σιτ	ι κα2 γυµν	;

89πως στ2ς πρ	ηγ	#µενες :ρευν�ς
µας, :τσι κα2 σ. α;τ� «�� �Ελλ�νων �ρ�ασθαι». Μ�λιστα δ.
�π! τ!ν =Αριστ	τ�λη, π	? µ. τ� �ιλι�δες @ι@λα τ'ς Σ�	λ'ς
τ	υ (�λι	υς µ ν	 τ µ	υς γνωρ�	υµε, 35 ττλ	ι �π�µειναν
µ. τ� «@	,θεια» τDν "µπρηστDν τ	E Κυρ	υ) πρ	σπ�θησε
ν� διασ�σFη τ!ν GΕλληνικ! Λ γ	.

Στ! «Περ2 ψυ�'ς» διαισθαν µεν	ς τ�ν πλ,ρη διαστρ	φ�
τ'ς :νν	ιας (Kπως �ργ τερα «π�στις»,
« µαρτ�α» κ.7.) τ�ν Lεκαθαρ�ει κα2 �να-
λ#ει τ� λειτ	υργα της. [Σηµ.: GΗ «ψυ��»
θεωρεPται �π! τ� �ριστιανικ� θρησκεα

Qς θεϊκ! 7υλ	 /ν, συ�Dν µ. τ! σDµα µας, "Lερ� µεν	 δ. κατ� τ!ν θ�νατ	 πη-
γανει στ�ν Κ λαση/Παρ�δεισ	.]

G9 =Αριστ	τ�λης δηλ	P: «ψυ�$ (�στι) �ντελ��εια (="νεργDς Uπ�ρ�	ν/"ν�ρ-
γεια) ' πρ(τη σ(µατ	ς φυσικ	�» 412. Β5. «δ-ναµις ψυ�.ς �ρ�$ν θρεπτικ/0,
α1σθητικ/0, διαν	ητικ/0, κιν�σει τε» 413. Β13 «ψυ�$ �δωρ �στ2 3Ιππων �πε-
φ�νατ	» 405. Β3. Κα2 δηλ�νει τ�ν τετρακτ?ν3 τ	E �γ��υς (= «τ� τ'ς ψυ�'ς
π�θη») «θυµ5ς, φ56	ς, 7λε	ς, 8ργ�...» 403. Α18 «τ9 µ:ν �γιε�α τ	� ;λ/ω σ(-
µατ	ς... µ	ρφ$ κα2 ε<δ5ς τι κα2 λ�γ�ς τε 	=	ν �ν�ργεια τ	� δεκτικ	�» (µ. τ!
ν	E σ�ν "ν�ργεια �π	δεκτ,) 414. α9.

Θ�τει "π	µ�νως τ� @�ση τ'ς ψυ�	-σωµατικ'ς \ατρικ'ς2 κα2 /�ι ] «πατ�ρ(;)»
Φρ υντ µ. τ� για�@εδικ� συµπλ�γµατ� τ	υ «_µαρτας - "ν	�'ς». Κατ� τ!ν

√π ∂§§∏¡∂™.√π ∂§§∏¡∂™.

√ §∂ªº√™ ∫∞π ∆√ ™ºƒπ°√™
M�α �ε�ασµ
νη γν�ση

«3>στις �κρι60ς �λε-θερ	ς ?π@ρ�ει
Aκιστα ν	σ�σειε κα2 γηρ@σειεν �ριστα» (Γαλην!ς)

�√
Κ σµ	ς µας («κ5σµ	ν τ5νδε»: (GΗρ�κλειτ	ς), `νας �π  τ	?ς
«7πειρ	υς» κ σµ	υς τ	E Παν-τ ς, συνσταται �π! aλη κα2
"ν�ργεια. Κα2 ] bΑνθρωπ	ς, µικρ	γραφα τ	υ, εcναι Uλενερ-
γιακ! /ν. 9d 8Ελληνες τ!ν "ν�ταLαν στ�ν dερ� Τετρακτ?ν (τε-

τρ�δα) τDν «στ	ι�ε�ων» [γ', aδωρ = aλη κα2 �,ρ, πEρ = "ν�ργεια (Πν.
2)]. Κα2 	ι Uγιεινιστ.ς ]µιλ	Eν περ2 διατρ	φ'ς κα2 7σκησης/κνησης.

Φωτ. 1. «�Αειθαλ!ς "Υγ$εια»
(�'ρφ. )Υµν�ς.)

Σ�. 1. Λεµφ�-
γαγγλιακ/
σ0στηµα.



=Αριστ	τ�λη f «ψυ��» (gς τ�ν hν	µ��	υµε «ψυ�ισµ!ς» = συναισθηµατικ�
λειτ	υργα) δδει γαλ�νη i ταρα�! στ! σDµα - ν	E, jστε ν� "πηρε��Fη
Kλα τ� "ππεδα aπαρLης τ	E �νθρ�π	υ κυρως µ. τ�ν κ$νηση/συν�κ-
νηση. Κα2 f κνηση τ "πηρε��ει; Τ! �δωρ �ω'ς, "ν τ�λει τ�ν Uγεα µας.
=Εκφρ��εται δ. �ρνητικ� µ. τ! �γ��ς kτ	ι θλψη, φ @	, θυµ , "πιθετι-
κ τητα, θετικ� µ. τ� γαλ,νη ��λυπα, ��π	να κ.7. τ	E =Επκ	υρ	υ. (Π$ν.
1)

Κα2 τ! «κιν	-µεν	ν Cδωρ»; Εcναι τ� Uγρ� τ	E σ�µατ	ς, \δως ] λ�µ-
φ�ς, 	d «�υµ	2» τDν GΕλλ,νων \ητρDν «αlµα, µ�λαινα κα2 Lανθ� �	λ� κα2 φλ�γµα». G9 Λ�ων
=Ιατρ ς: «�ναλ	γεE α=µα τ/0 ��ρι... τ9 φλ�γµα τ/0 Cδατι �λλ	ι	-µεν	ι κατF π	σ5τητα κα2 π	ι-
5τητα... τ9 φλ�γµα Gσπερ γ.ρας κα2 �ειµ(ν» [Σηµ.: 9d \δι τητες τ'ς �ω'ς κατ� τ	?ς 8Ελλη-
νες, 	d 4 «δραστικα2 π	ι5τητες» nσαν: θερµ ν, ψυ�ρ ν, Uγρ ν, Lηρ ν. Γαλ. oΙ 257].

Τ! «κιν	�ν» λ	ιπ!ν εcναι τ� :ντ	να συναισθ,µατα, f «κ�νησις» εcναι f "ν�ργεια (=Αριστ. Φυσ.
243. Α9) κα2 τ! «κιν	-µεν	ν» εcναι "κ τDν �υµDν κυρως τ! «φλ�γµα» i «λ�µφ�ς», τ! πλ�	ν
«λεπτ9ν, ?γρ5ν τε ψυ�ρ5ν» (GΙππ	κρ.). Τ�λ	ς κατ� τ	?ς 8Ελληνες ] ψυ�ισµ!ς δ#ναται ν� "πη-
ρεασθF' �π! τ!ν Λ γ	-ν	E δι� τ'ς "πιγν�σεως1 – 7µεσης �ντληψης τ	E /ντως /ντ	ς (Πλ�τ.).

Μ λις τ!ν 19	 α\.
�να�καλ#φθησαν τ� µικρ @ια κα2 τ!ν 20! ] λ�µφ�ς (= µ#Lα, @λ�ννα) → lymph(a) = �υµ!ς,
σφρPγ	ς! 9d �π	�καλ#ψεις στ� Βι	ϊατρικ� συνε��	νται µ. ν�α δεδ	µ�να, π	? συ�ν� �να-
τρ�π	υν τ� παλαι�. Λ.�. λγ	ι πλ�	ν µικρ		ργανισµ	2 θεωρ	Eνται παθ�γ�ν�ι, µ�λιστα σ.
ε\δικ.ς συνθ'κες.

Βακτ,ρια, \	, µ#κητες λ γrω τ	LινDν (�ντιγ να) πρ	καλ	Eν διαταρα�,, ] δ. hργανισµ!ς
�ντιτ�σσει τ! �µυντικ! σ#στηµα (immune). Τ	Eτ	 εcναι "Lωτερικ! (δ�ρµα, @λ�ννα κ.7.) κα2

"σωτερικ! (λεµφ	γαγγλιακ! σ#στηµα Λ.Γ.Σ.). Τ! ΛΓΣ �π	τελεPται �π : Ε6δικ�7ς µη�α

νισµ	?ς kτ	ι α. Hυµικ	-ς: λεµφικ� @λ�ννα = «�υµ ς», �ντισ�µατα κα2 @. Κυτταρικ�0ς: Τ κα2

Β λεµφ	κ#τταρα, λευκ� αdµ	σφαρια, Kλα κιν	#µενα στ! "νθ	θυλιακ! δκτυ	, �γγεPα. Μ!

Ε6δικ�7ς µη�ανισµ	?ς - φαγ	κυττ�ρωση (µακρ	φ�γα).
Τ� �ν	σ	γ να /ργανα εcναι α. Βασικ@: G9 θEµ	ς �δ�ν στ�ν "φη@ικ� fλικα κα2 ] µυελ!ς τDν

hστDν, π	? παρ�γ	υν λεµφ	κ#τταρα. ;. ∆ευτερε-	ντα: ] σπλ,ν, τ! λεµφαγωγ! σ#στηµα, τ� γ�γ-
γλια Kπ	υ µ�σrω τ	E λ�µφ	υς κιν	Eνται 	d �ν	σ	π	ιητικ.ς 	;σες (�ντισ�µατα, κ#τταρα) [Σ�. 2].

9d λειτ	υργες τ	E λ�µφ	υ4 εcναι: α. µεταφ	ρ� λιπDν ;. �π	@	λ� 

��ρ,στων γ. 7µυνα. GΗ διαδικασα τ'ς ν σ	υ εcναι: «ε\σ@	λ�» -

"νεργ	π	ηση (πDς;  γιατ;) τDν «ν	σ	γ νων» µικρ	@ων· �π	τ�λεσµα

f µα�ικ� καταστρ	φ� κυττ�ρων/dστDν. �ντ�απ κριση τ	E �µυντι

κ	E µας µη�ανισµ	E (immune response) [Σ�. 3+4] π	? γνεται µ. �ηµικ�
µ�σα (�ντισ�µατα :ναντι �ντιγ νων) i/κα2 µ. µη�ανικ� (φαγ	κυττ�ρω-
ση) [Σ�. 5 + Φωτ. 2]. Τ� «διαµ��η» α;τ� τ�ν hν	µ��	υµε «φλεγµ	ν�» kτ	ι
πυρετ!ς, 	tδηµα κ.7. [Σηµ.: 9d 6ντερφερ�νες α, @, γ π	? παρ�γ	νται στ!ν
"γκ�φαλ	(;) δ#	 uρες µετ� τ� µ λυνση(!), "L	ντ�ν	υν τ	?ς \	?ς 7γνωστ	
πDς. ΓενικDς f �ν	σ	λ	γα @ρσκεται σ. hργασµικ! στ�δι	 :ρευνας]
Merck. 1992.

=Επειδ� 	d λ�Lεις κρ#-
@	υν @αθει.ς παν�ρ�αιες γν�σεις, �φ	E «8ν5µατ	ς 8ρθ5τητα ε<ναι, Kκ@-
στ/ω τ0ν Lντων, φ-σει πεφυκυEα» (= Uπ�ρ�ει �π! τ� φ#ση τ	υ, Πλ. Κρατ.
383α), gς @ρ	Eµε τ2ς ρ�ες - :νν	ιες τDν λ�Lεων:

ANO™√§√°π∫∏ ∂∆Àª√§√°π∞.ANO™√§√°π∫∏ ∂∆Àª√§√°π∞.

‚.

·.

2.

1.

√ §∂ªº√™ ∫∞π ∆√ ∞¡√™√¶√π∏∆π∫√ ™À™∆∏ª∞.√ §∂ªº√™ ∫∞π ∆√ ∞¡√™√¶√π∏∆π∫√ ™À™∆∏ª∞.

Π$ν. 1.

θλ�ψη - λ�πη
φ��ς
θυµ�ς
�πιθετικ�της

�Αγ��ς-Π�θη

Σ�. 2. Λεµφικ/ σ0-
στηµα. α. Βασικ�. 

;. ∆ευτερεE�ν.
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"' λ�µφ�ς (= µ#Lα) < λε@ω = "κ��ω → λµνη
→ λεπτ! (= λεπτ ρρευστ	ς). =Επσης < λυγ�ω

κα2 λEµα = L�πλυµα < λ	#ω κα2 λ#πηµα. (Lat.) lympha
= ρ�	ν aδωρ, σφρPγ	ς (Engl. Etymol. Oxford). bΑρα
«λ�µφ	ς» = λεπτ ρευστ	 Uγρ! δια�ε µεν	 (σ. τρι�	-
ειδ'), δδει σφρPγ	ς κα2 "πηρε��εται �π! τ!ν ψυ�ισµ!
κα2 τ2ς ταν#σεις!

�Αδ!ν < ��δ,νεα; = �ωρ2ς ταλαιπωρα → πρ	-
φυλ�σσειν.

ΓGγγλι�ν < γαγγ�λι	ν = /�	ς Uπ! τ! δ�ρµα <
γαγγαλ�Mω = γαργαλ�ω/"ρεθ�ω. GΕπ	µ�νως

γαργαλ�ντας τ�ν περι	�� τ� γ�γγλια διεγερ	νται κα2
�ν	σ	π	ι	Eν!

Hυµ/ς < ��ω →�ηµεα Al�chemi(y)e [=Αρα@.]

Τ! φλ�γµα < φλ�γω = πυρ�σσω. ΜυLDδες
Uγρ ν, ν	σDδες, kτ	ι λ�µφ	ς σ. κατ�σταση

φλεγµ	ν'ς.

Ν�σ�ς < �ρρ�στεια, στεν	��ρια, @λακεα < νω-
θρ ς.

Τ! σφρ�γ�ς = �ωηρ�δα < σπαργ�ω = γεµzτ	ς < σπ�ω
= τεντJνω → σπεPρα → spread = "κτενω. bΑρα τ!

σφρPγ	ς Qς �ωτικ� δ#ναµη φ�ρει πληρ τητα, �ν	σα µ�σrω «τα-
νυσµDν». (Π$ν. 3)

GΗ Πυθαγ ρεια
«τετρακτ?ς» εcναι τ! κλειδ2 γι� τ� Γν�ση, τ! «/ντως /ν».3 bΕτσι
κα2 f τετρακτ?ς τ'ς {ω'ς (/�ι τ	E «M.ν» �λλ� τ	E «εN M.ν»)
πρ�πει ν� :�Fη τ2ς tδιες @�σεις µ. τ2ς 7λλες λ.�. τ	E =Ανθρ�π	υ
(Π$ν. 2) τ	E DNA (4 @�σεις T-A, C-G) κ.7. 

=Αντ2 τ	E «κ	λ	@	E» τριαδικ	E «ν σ	ς-γ'ρας-θ�να-
τ	ς» :�	υµε, µ. τ! @ασικ!/�ρ�ικ! «σφρPγ	ς», τ�ν τε-
τρακτ?ν τ'ς Oω.ς: σφρPγ	ς - Uγεα - �γ,ρα	ν - µα-
κρ	•�ωα (�ει�ωα),5 π	? εcναι συµ@ατ� µ. τ	?ς 4 Συ-
µπαντικ	?ς ν µ	υς: PΑν@γκα = δρzσις/�ντδρασις, PΑ�-
να	ν = "παν�ληψις, PΙδια�τερ	ν = διαφ	ρετικ! κα2 Τε-
τρακτSς = _πλ της, 	\κ	ν	µα.

∏ ∆∂∆ƒ∞∫∆À™ ∆∏™ ∞¡√™π∞™.∏ ∆∂∆ƒ∞∫∆À™ ∆∏™ ∞¡√™π∞™.
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Σ�. 3. Λεµφ�φλε;ικ! κυκλ�φ�ρ$α.

Σ�. 4. Λεπτ�µ�ρεια λεµφι-
κ�E συστ�µατ�ς.
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Εcναι Uπ	�ρεωτικ� «γεγ	ν τα» f Ν σ	ς κα2
τ! Γ'ρας στ!ν 7νθρωπ	; Τ	υλ��ιστ	ν στ� 7γρια
�Dα /�ι, �φ	E τ! γ'ρας κα2 ] θ�νατ	ς σ�εδ!ν
ταυτ�	νται. Γιατ2 /�ι κα2 γι� τ!ν bΑνθρωπ	 (Tν
�νθρωπ	ς UV), π	? f �σ#λληπτη δ#ναµη τ	E ν	-
 ς τ	υ µπ	ρεP ν� τ� �ναστρ�ψFη µ. "ργαλεP	 τ!
σφρPγ	ς.

Γι� ν� :�	υµε συνε�Lς σφρ�γ�ς Qς πρ	ϋπ θεση τ	E «�σκηθ�-
ες κα2 ��ν	-σι	ι» (89µηρ. L 255), τ	E «�ν	σ	ς κα2 �γ�ρως» (Πλ. Τµ. 33Α) κα2 τ�λ	ς «�θ@να-
τ	ς κα2 �γ�ρως» (89µ. Θ 539) �παιτεPται:

GΗ διατ,ρηση τ'ς καλ'ς κατ�στασης τ	E σ�µατ	ς, �να��ω	γ	ν	υµ�ν	υ µ. τ�ν «�να-
κ�νησιν» τ	E λ�µφ	υ.

GΗ _ρµ	να τ	E ψυ�ισµ	E (γαλ,νη, �ταραLα), �φ	E �ντιληφθ	Eµε τ! «Lντως Wν» /�ι
µ ν	 µ�σrω τ	E Πνε#µατ	ς �λλ� κα2 τ'ς =Επγνωσης. Τ� «π@θη ψυ�.ς» καταστρ�φ	υν

τ�ν εXκρασ�α σ(µατ	ς (=Αρισ. π. {. Γεν. 2.6.37), kτ	ι τ�ν �ρστη κρ�ση/µεLη τDν 4 �υµDν κα2
4 π	ι	τ,των, κα2 πρ	καλ	Eν «��θ	ς» (=φ	ρτ	) κα2 «��	ς» (= 7γ�	ς, ταρα��) < 7γ�ω = πν-
γω → (Σανσ. agham → (Lat.) anxius.

89πως πρ	επαµε τ! �γ��ς εcναι i µ�-δρ�ση (θλψη, φ @	ς) i Uπερ�δρ�ση (θυµ ς, "πιθε-
τικ της). GΗ θεραπεα τ'ς ψυ�	σωµατικ'ς διαταρα�'ς, τ'ς ν�σ�υ, Qλ	κληρ�νετ	 στ� =Ασκλη-
πιεPα (300 � 380 σ. Kλη τ�ν «	1κ	υµ�νην»!) σ. 4 στ�δια: κ�θαρσις - �νακ	#φισις - ψυ�αγω-
γα - α;τ	γνωσα.2 [GΗ «µε�Mων» �ειρ	υργικ� "γ�νετ	 �λλ	E].

GΗ δηµι	υργα κα2 διατ,ρηση «Uψηλ	E» σφργ	υς "πιτυγ��νεται µ. τ�ν
"νεργ	π	ηση τ	E �ν	σ	π	ιητικ	E µας συστ,µατ	ς (λεµφικ	E/immune). Τ! σDµα µας �π	-
τελεPται �π! 70% νερ! (Uγρ� 75%). =Αφαιρ	υµ�ν	υ τ	E σκελετ	E τ� Uγρ� εcναι 7νω τ	E 95%!

Π	σ	τικ� εtµαστε «`να σακκ2 Uγρ�» µ. �ιλι�δες hργανικ.ς �ν�σεις (πρωτε�νες, λπη, σ�κ-
�αρα, hρµ νες, DNA κ.7.). GΕπ	µ�νως πρ�πει ν� τ� �να�κιν	Eµε µ. µ�τρ	, /�ι ν� τ� τα-
ρ��	υµε. ΠDς;

Ν� διατηρ	Eµε σ. καλ� κατ�σταση τ	?ς «�υµ	-ς» µας, \δως τ!ν λ�µφ�ν, «δια�ειρι-
� µεν	ι» σωστ� λ.�.τ� µ#Lα. (Π$ν. 3)

Ν� τ!ν �να�κιν	Eµε _ρµ	νικ� κα2 µ. µ�τρ	, kτ	ι 	�τε �κινησα (λµνασις) 	�τε ταρα��
κα2 µ. ρυθµ	?ς �ναλ γ	υς τ'ς fλικας/\δι	συγκρασας κ�θε �τ µ	υ (\διαιτερ της). GΗ

κνηση γνεται εtτε �κ	#σια (λ Lυγγας) εtτε �κ	#σια (τραντ�γµατα, τεντ�µατα, �γγγµατα,
�	ρ ς).

Τ! «�γαθ9ν σφρEγ	ς» πρ	ϋπ	θ�τει ψυ�ικ! 6σ�ρρ�π$α, γαλ,νη, :λλειψη 7γ�	υς. bΕτσι
"πιτυγ��νεται f πλ,ρης �ν	σα. G9 σ	φ!ς =Επκ	υρ	ς µ. τ� 100 –γνωστ�– @ι@λα τ	υ

(�π�µειναν 3 "πιστ	λ.ς κα2 	d «∆ Lες») τ�ν �ν µα�ε γαληνισµ/ν κα2 µακαρι τητα, κυρως
Kµως �ρνητικ�: �π	να, �ταραLα, �λυπα κ.7.

ΠDς Kµως θ� τ�ν "πιτ#�	υµε, "φ’ Kσ	ν Uπ�ρ�	υν συνε�εPς "ρεθισµ	; Μ. τ� Λ	γικ,. =Αντι-
λαµ@αν µεν	ι τ! «σφ�λµα» τ	E Ν	E, π	? διαµ	ρφωµ�ν	ς "π2 �ιλιετες διαιων�ει τ! �κ�στ	-
τε πρ @ληµα. =Αντιθ�τως Kλα τ� (7γρια) �Dα �ντιδρ	Eν 7µεσα σ. "Lωτερικ.ς "πιδρ�σεις µ. στ	ι-
�εPα τ	E 7γ�	υς (φ @	ς, "πιθετικ τητα κ.7.), π	? λ,γ	υν µ. τ� λ,Lη τ'ς δρ�σης!

Τπ	τα δ.ν :�ει �πασ�	λ,σει περισσ τερ	 τ!ν bΑνθρωπ	 Kσ	 ] «ψυ�ισµ ς» τ	υ. =Αναρθ-
µητα τ� @ι@λα, π	λλ.ς 	d µ�θ	δ	ι @ελτωσης (γι γκα, �.ν, τ�ι-τσ, ρεϊκ2 κ.7.). 89µως κ�π	τε
�ρκεP `να @λ�µµα στ� φ#ση i τ! 7κ	υσµα µιzς φρ�σης ν� µzς «�ν	LFη» τ� µ�τια, σ�ν :κλαµ-
ψη.1 Κ�π	τε 7κ	υσα `να τραγ	#δι: «ντ�ρτι κα2 µαρ@Mι π	- ’�ω στ$ν καρδι@». [Σηµ. Τ� τ	υρ-
κικ� dert, maraz πρ	�ρ�	νται �π! τ! «δερτ!ς» (= δαρµ�ν	ς) κα2 «µαρασµ!ς».]

3.

2.

1.

∏ ∂¶π∆∂À•∏.∏ ∂¶π∆∂À•∏.

2.

1.

√π ¶ƒ√Ω¶√£∂™∂π™.√π ¶ƒ√Ω¶√£∂™∂π™.

σ%µα σφρ�γς &θς
ψυ�' (γε�α τ)�νη
πνε*µα +γ'ραν �πιστ'µη
�π�γνωση +ει ω�α φιλσφ�α

�Ανθρωπ�ς +ω, Π�λιτισµ�ς

Πιν. 2 .Τετρακτ0ες.
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Εcναι τ� δ#	 εtδη πρ	@ληµ�των 1. Τ� OP�α, µ. :ντ	νη �λλ� παρ	δικ� "πδραση (�ωρι-
σµ ς, �π λυση) κα2 2. Τ� �ρ�νια, `να µ νιµ	 7λυτ	 πρ @ληµα (�σ�,µια, φ @	ς θαν�-
τ	υ), τ! µαρ��ι. Στ� πρDτα @ρσκ	υµε λ	γικ.ς λ#σεις i τ� "γκαταλεπ	υµε. Τ� δε#τερα
καταντ	Eν "σωτερικ� κατ�σταση, ν		τρ	πα. GΗ καταστρ	φ� συνε�,ς.

=Απ	τ�λεσµα f :λλειψη σφργ	υς, f «δυσκρασ�α» τ	E λ�µφ	υ, f ν σ	ς, τ! γ'ρας, ] θ�να-
τ	ς. ∆.ν @��	υµε π	τ. στ�ν πλ�στιγγα �π! τ� µι� τ� �ω� κα2 τ�ν 7λλη τ! µαρ��ι· α;τ! �L-
�ει τ σ	 π	λ#; �Η –gν θ�λ	υµε– τ! πετzµε;

Κα2 gν δ.ν :�	υµε τ� δ#ναµη i δ.ν φθ�νFη f λ	γικ,, τ τε gς «δ	Eµε» πDς λειτ	υργεP
τ! εQναι µας �ωρ2ς κρση, τ� στιγµ� π	? συµ@αν	υν. Τ τε  :ρ�εται f «"πγνωσις» τ	E

/ντως /ντ	ς, µι� @αθει�, πρωτ γνωρη καταν ηση Kτι τ$π�τα δLν RP$Sει περισσ�τερ� Rπ/ τ!ν
�παρPη αTτUς τUς µ�ναδικUς καK �π�ρ��ης SωUς µας!

Κα2 f «κ	ρ	ϊδα» �π	καλ#πτεται. Μπ	ρ	Eµε πι� ν� Rνα�πρ�γραµµατ$σ�υµε τ! Εcναι µας,
τ! DNA µας, σ@,ν	ντας �ρνητικ� πρ	γρ�µµατα διδαγµ�να �π! τ� @ρεφικ� �κ µα fλικα
(Dr. Guillet).5 ∆.ν θ� �σ�	λ	#µεθα µ. τ! σDµα µας 	�τε α;τ! θ� µzς �πασ�	λF', �φ	E 7ν	σ	
θ� �ναπλ�θεται �εν�ως. Κα2 τ τε "λε#θερ	ι θ� �ναπτ#σσ	υµε τ� δηµι�υργικ! σκ�ψη κα2
τ!ν ψυ�ισµ  µας.

=Απ! τ	?ς �κατ	ντ�δες 8Ελληνες «\η-
τρ	?ς» (ψυ�	σωµατικ	2) λγα  hν µατα :µειναν κα2 "λ��ιστα @ι@λα τ	υς µ. τ� «@	,θεια» τ	E
για�@εδισµ	E. =Απ! τ	?ς δικ	#ς µας «]σ	υς» Γαλην , GΙππ	κρ�τη, =9ρει@�σι	, =ΑρεταP	, Συ-
ραν , Λ�	ντα "λ,φθησαν 	d Kρ	ι π	? πρ	τεν	υµε (Π$ν. 3):

=Ενεργ	π	ι	Eµε τ� �PωτερικW Uγρ� τ	E σ�µατ	ς. Α;τ� �ν�ν	νται µ. τ� "σωτερικ�,
\δως µ. τ!ν λ�µφ	, �φ	E εcναι παρ µ	ια, παραγ µενα �π! �δ�νες i @λενν	γ ν	υς.

«∆ια�ειρι� µαστε» –δ.ν σι�αιν µαστε– λ.�. τ� µ0Pα µας Lεπλ�ν	ντας τ� µ#τη i Lεφυσ�ντας
δυνατ�/�π τ	µα. �Αν �π! κρ#	 i 	;σες «τρ��Fη» f µ#τη �αρ'τε, εcναι �ναγκαP	 (δ.ν φ	@ -
µαστε τπ	τα). bΕτσι �ρησιµ	π	ι	Eµε κα2 τ� Uπ λ	ιπα.

ΚινεPται ] λ�µφ	ς Rκ�0σια– µ. δρ�σεις π	? �φ,ν	υµε ν� "κδηλ�νωνται "πιτεν	ντ�ς
τες σ. �ρ ν	 κα2 :νταση, λ.�. τ!ν λ Lυγκα. 89λες \δως τ!ν @'�α, τ! �ασµ	υρητ , τ!

ρPγ	ς– κα2 µ�λιστα ν� τ2ς πρ	καλ	Eµε. Περαµα: π�φτ	ντας στ! κρ#	 κρε@�τι, τ! @αθ? �α-
σµ	υρητ! φ�ρει fδ	νικ�τατη �νατρι�λα σ�ν hργασµ! («@ρ	��» στ!ν «"γκ�φαλ	»).

GΗ δι� τ	E λ�γ�υ Yκ�0σια "νεργ	π	ηση τ	E λ�µφ	υ γνεται µ. συλλα@�ς, φρ�σεις,
�παγγελες κ.λπ. Τ! γ�λι	 κα2 τ! �αµ γελ	 (Kρα Κ	#ρ	υς, Β	#δα...), :στω κα2 ψε#τι-

κ	 (µ	ρφασµ ς), \δως Kταν Uπ�ρ�Fη 7γ�	ς, εcναι ε;εργετικ . Μ� τ! Lε�νzτε!
[Σηµ.: G9 λ γ	ς - συλλα@ισµ!ς κα2 τ! γ�λι	 εcναι 	d µ νες �ντιδρ�σεις καθαρ� �νθρ�πινες·

3.

2.

1.

ª∂™∞ ∞¡∞∫π¡∏™∏™ ∆√À §∂ªº√À.ª∂™∞ ∞¡∞∫π¡∏™∏™ ∆√À §∂ªº√À.

4.

µ�,α λ-γ,=λ�,υγκας +παγγελ�α +ν��τριψις σφ�,ις +να�κ�νησις
σ�ελς πταρµ�ς=φτ�ρνισµα /σµα µ�λα,ις τ�νυσις=τ)ντωµα 0ρ�ησις=�ρ�ς
δ�κρυ �ρυγµ�ς=ρ)ψιµ κραυγ' ψηλ�φισις σε�σις=ταρακ�νηµα �ειρνµ�ες

(tai-tsi)
3δρ4ς �', γ)λως δακτ�λισις συστρφ' σκιαµα��α
�ρωτικ� �ασµ�ς=�ασµυρητ� µρφασµ�ς γαργαλισµ�ς +φ�αλµ�ς (�πιτ�πι) +ναπν'
5ρα ρ�γς=+νατρι��λα �ειρισµ�ς π�εσις �αλ�ρωσις (relax) στ�σεις

$γρ� στ�µατικ� δρ�ση .ψις = 1γγιγµα κιν,σεις
�κ�2σια 3κ�2σια 4ντατικ
ς ρυθµικ
ς

Π$ν. 3. �Ανακ$νησις τ�E λ�µφ�υ.
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καν�να �D	 δ.ν µιλ�z 	�τε γελ�z. G9 ∆. Λ�µπρ	υ («∆», τ. 256) ταυτ	π	ησε ε;φυ�στατα τ2ς λ�-
Lεις - :νν	ιες ΛΕ•ΓΩ = ΓΕ•ΛΩ.]

Κα2 	d "κφρ�σεις µ. µ	ρφασµ	?ς κα2 κιν,σεις δακτ#λων («�ειρισµ	2») εcναι �µ�τρητ	ι.

Τ� Rγγ$γµατα –π.�. µ�λαLις10– �π! "µzς i �π! 7λλ	υς εcναι �φ�λιµα γι� τ�ν καλ� λει-
τ	υργα τ	E λ�µφ	υ. GΗ δακτ0λισις (shi�atsu) –πεση µ. δ�κτυλα σ. ε\δικ� σηµεPα–

�π	συµφ	ρεP συσσωρευµ�νη �ρνητικ� "ν�ργεια. G9 γαργαλισµ/ς Kµως γνεται µ ν	ν �π!
7λλ	 (�γαπηµ�ν	) πρ σωπ	 «τ.ς λυγγ9ς π�παυσαι... κα2 τ9ν πταρµ9ν πρ	σενε�θεEναι... τ9
κ5σµι	ν (= f _ρµ	να) τ	� σ(µατ	ς �πιθυµεE ψ5φων (= k�ων) κα2 γαργαλισµ0ν» (Πλ. Συµπ.
189). Πλ,ρης περιγραφ� "νεργ	π	ησης γαγγλων!

=Εντατικ	π	ι	Eµε τ! �ν	σ	π	ιητικ! σ#στηµ� µας µ. τεντJµατα κα2 ταρακ�υν�µατα.
Μ. τ� µ.ν «�ν	γει» τ! σDµα, �πελευθερ�ν	νται �ρθρ�σεις, δ	δ	ι κα2 µ. τ� δ. «�ω-

ντανε#ει» ] λ�µφ	ς.

Τ�λ	ς 	d Rνα�κιν�σεις γν	νται µ. τ! ρυθµ! �ναπν	'ς/καρδιzς. =Εκφρ��	νται δ. µ.
��ρ/ (�γDνες στ� =9λ#µπια κ.7.), µ. �ειρ�ν�µ$ες (tai-tsi)6 «8ρ��σεως κα2 σκιαµα��ας

µετα�S» (=9ρει@�σι	ς VI 2), Kπως �σκεPτ	 ] Σωκρ�της (�εν. Συµπ. ΙΙ 19) κα2 µ. σκια•µα�$α
(�σκ,σεις karàte) «�ρ�σιµ	ς ε1ς νε-ρ/ω �κρ@τειαν» (=9ρει@.), /�ι « ψιµα��α».

=Απ! τ2ς 7νω ̀ Lι ]µ�δες «δρ�σεως» ] καθες µας τ2ς �ρη-
σιµ	π	ιεP Kλες i "πιλ�γει α;τ.ς π	? τ	E ταιρι��	υν i @ρσκει κα2 7λλες· µ	ναδικ ς, «\διατε-
ρ	ς» ] κ�θε 7νθρωπ	ς!

Βασικ� πρ	ϋπ θεση –µ� τ! Lε�νzµε– f �π$γνωση τ'ς λειτ	υργας τ	E 7γ�	υς, f �πε-
λευθ�ρωση τ	E ν	E µ. τ� «γαλ�νη» (α\	λ. γ�λα�να!). Τ τε 	d «�σκ,σεις» :�	υν �π	τ�λε-
σµα.

Α;τ.ς στηρ�	νται στ�ν παρατ,ρηση τDν ��ων·7 gν δ.ν εcναι σ. «φ ρµα» < µ	ρφ�, διατη-
ρ�ντας τ! σφρPγ	ς, δ.ν "πι@ι�ν	υν. Στ! �ωρι! παρακ	λ	υθ�ντας τ� �ω� τDν fµι�γριων σκ#-
λων κα2 γ�των (/�ι τ	E «σαλ	νι	E») "π�λεLα τ2ς «σε$σεις» (τραντ�γµατα) τ	E σκ0λ�υ Kταν
@γανFη �π! τ! νερ! κα2 τ2ς «ταν0σεις» τ'ς γGτας Kταν Lυπν�z.

Μ. @�ση α;τ.ς πρ	τενω «σειρ� �σκ,σεων» (séance) γι� συνε�.ς σφρPγ	ς, �ν	σα. Πρ	-
σαρµDστε τες, @ελτιDστε τες.

Τ! κ�ν	υµε δ#	 φ	ρ.ς τ	υλ��ιστ	ν fµερησως, Kταν Lυπνzµε
κα2 πρ! τ	E aπν	υ. Πρ	τενω Qς @�λτιστ	 συν	λικ! �ρ ν	 τ� 6´ (λεπτ�). ΜειDστε τ	 i κα2 δι-
πλασιzστε τ	 �ν�λ	γα µ. τ�ν fλικα σας, \δι	συγκρασα, κατ�σταση. 89λες 	d �σκ,σεις γ-
ν	νται µ. ρυθµικ� Rναπν�! (@αθει�, �ργ,, 7νετη) [Ρ] i/κα2 µ. Ε\σπν	� - ΚρGτηµα �ναπν	'ς,
λ.�. 	d ταν#σεις [Ε.Κ.]. =Εκτελ	Eνται σ. συν��εια σ�ν �	ρ ς, µ. _ρµ	νικ.ς "ναλλαγ.ς Uπερ�-
ντασης - �αλ�ρωσης.

Ταρακ	υνzµε _παλ�/ρυθµικ�/:ντ	να Kλα τ� µ�λη µας (ΣΚΥΛ9Σ) �ρ��	ντας �π! τ!
κεφ�λι, ��ρια, κ	ρµ , π δια µ. �κνητα τ� π�λµατα (Σ�. 7Α). bΕπειτα Kλα µα�, σ�ν

τρελλ!ς �	ρ ς. oρ ν	ς = ½. Ρυθµικ� �ναπν	, [Ρ].

1.

∂¡∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞.∂¡∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞.

√ ™∫À§√™ ∫∞π ∏ °∞∆∞.√ ™∫À§√™ ∫∞π ∏ °∞∆∞.

6.

5.

4.

Σ�. 7. '[ Rσκ�σεις Rνακ$νησης λ�µφ�υ.
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�απλ�ν	υµε �ν�σκελα σ. πλ,ρη �αλ�ρωση, σ�ν κ	υρ�λι. ½́ (Σ�.
7Β).
Μ. λυγισµ�να γ νατα (Σ�. 7Γ) πι��	υµε µ. τ� �κρ	δ�κτυλα τ�ν
σπ	νδυλικ� στ,λη :νθεν κα2 :νθεν, �π! τ� @�ση τ	E κραν	υ µ�-

�ρι τ�ν πλ�τη (Σ�. 6) στ� chakras,6 �ν� 4´´. Μετ� @��	υµε τ2ς παλ�µες στ!
:δαφ	ς πι��	ντας τ�ν πλ�τη µ��ρι τ� @�ση τ'ς λεκ�νης (πρ!ς τ! τ�λ	ς
κ�ν	υµε γρ	θι�ς) Kλα µ. πρ	σ	�,. bΕτσι "λευθερ�ν	υµε σπ	νδ#λ	υς/λεµ-
φ	γ�γγλια. 2´.

Τεντ�ν	υµε ��ρια - π δια, µετ� �αλ�ρωση, 4 φ	ρ�ς. Μ. α\�ρηση κα2
στρ	φ� γυρ�	υµε «στ� τ�σσερα»8 (Σ�. 7Γ1, 7∆, 7Ε) κα2 µαλακ�

�ρ�ικ�, τεντων µαστε πρ!ς τ� πσω (ΓΑΤΑ) κα2 ρυθµικ� πρ!ς τ� κ�τω. 1´. [Σηµ.: Τ� τ Lα →
σηµαν	υν τ�ση κα2 τ� ⇒ �π µενη κνηση].

bΕπειτα µαλακ� περν�ντας �π! τ� θ�ση 7δ φθ�ν	υµε στ� «ΣΑΥΡΑ» (Σ�. 7^). Ε\σπν	�
- κρ�τηµα - µπρ	#µυτα - "κπν	� 4 φ	ρ�ς, Uπερτεντ�µατα. ½́
Μ. συνε�' κνηση σηκ�ν	υµε τ� λεκ�νη (Σ�.Η) σ. σ�'µα «Λ�µδα» (hν	µασα τ	E
Uγιεινιστ' Α. Τσακαλιz). Μ. µικρ	κιν,σεις πλησι��	υµε τ� π δια στ2ς παλ�µες (Σ�.

7Θ) κα2 –Kταν δ.ν µπ	ρ	Eµε... 7λλ	– σηκων�µαστε /ρθι	ι. ½́  Ε\σπν	� - κρ�τηµα - /ρθι	ι -
"κπν	,.

Στ� συν��εια Uψ�ν	υµε τ� ��ρια σ. Uπεραν�ταση (ε\σπ. - �αλ�ρ.) [Σ�.Ι] ½́ .

=Αφ	E κ�ν	υµε τ! ➆ 4 φ	ρ�ς, ταρακ	υνzµε Kπως τ! ➀ �λλ� πι! :ντ	να [Σ�.Κ], σ�ν τ!ν
πυρρ�ι	 Π	ντιακ! �	ρ! «Β@κ�ι	ς ρυθµ9ς» (�εν.), µ. γκριµ�τσες, συλλα@�ς, κιν,σεις

δακτ#λων.½´
Μετ� �π! /ρθια �αλ�ρωση 5´´ (δευτερ λεπτα) �ρ��	υµε "πιτ πι	 τρ	��δην, �ργ�

στ�ν �ρ�,, "πιτα�υν µεν	 µ��ρι τ� µ�γιστη :νταση. ½́ . [Σ#ν	λ	 �ρ ν	υ 6´.]

Μπ	ρ	Eµε λ	ιπ!ν ν� καταργ,σ	υµε τ2ς �σθ�νειες µ�σrω τ'ς κνη-
σης τ	E λ�µφ	υς, τ	E σφργ	υς, τ'ς �ν	σας; Κα2 τ!ν «κακ	�θ�νατ	» µ. τ� συνε�' νε τητα;
Να, gν καταν	,σ	υµε τ!ν µη�ανισµ! τ	E 7γ�	υς κα2 �π	@�λ	υµε σ�ν @ρωµι.ς τ2ς :νν	ιες
«_µαρτα», «φ @	ς», «τ#ψεις» κα2 �ναπρ	γραµµατσ	υµε τ! DNA τDν κυττ�ρων µας "γγρ�-
φ	ντας «�νδρεα», «σ�@ας», «�Lες»...

Κα2 µετ� τ; Μ ν	ν Kταν γνFη f πλει	ψηφα τDν �νθρ�πων bΑνθρωπ	ι «�αρ�εις», τ τε
«�γ�ρα	ι» θ� τρεφ�µαστε/ντυν�µαστε/	\κ	Eµε µ�ν� µ. συµπαντικ� "ν�ργεια, πετ�ντας στ�
σκ	υπδια τ�ν «�νθρωπ	κτ5ν	ν» (Κ.∆. =Ιω�ν. 8.44) Uψηλ� τε�ν	λ	γα.

Βι;λι�γραφ$α
1. Κ. Καρµιρ�ντ�	ς, «=Επγνωση», «∆», τ. 228.
2. Κ. Καρµιρ�ντ�	ς, «=ΑσκληπιεPα», «∆», τ. 216.
3. Κ. Καρµιρ�ντ�	ς, «Τετρακτ#ς», «∆», τ. 239.
4. «Immunology», α. I. Roitt..., @. «Holbobow Reeves».
5. A. Τσακαλιzς, «Τ� µυστικ� GΥγεας – Μακρ	@ι τητας».
6. Κ. Καρµιρ�ντ�	ς, «Γι γκα κα2 8Ελληνες», «∆», τ. 240.
7. Κ. Κ�σσης, «=Αληθιν� GΙστ	ρα GΕλληνισµ	E» κα2 «Πρ	ϊστ	ρα».
8. Α. Τσακαλιzς, «=Αει�ωα», "κδ. Βερ�τας.
9. Linda Clark, «Πρ γραµµα �να�ω	γ νησης», "κδ. ∆ι πτρα.

10. Dr.Vodder, «Λεµφικ! µασ��», Κ�ντρ	 Μεσ	γειακ'ς ∆αιτας.

ΚωστUς ΚαρµιρGντS�ς
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Τ� �ν λ�γ	ω �ι�λ� ε�ναι µυθιστ�ρηµα,
τ� �π��� �ναφ�ρεται σ  πραγµατικ" πρ�-
σωπα, τ�ν Γερµαν� φιλ�σ�φ� Φρ&ντρι'
Ντσε κα) τ�*ς γιατρ�*ς Γι�,εφ Μπρ�ιερ
κα) .γκµ�υντ Φρ�υντ κα) περιγρ/φει
τ0ν φανταστικ0 συν/ντηση τ�1 Φ. Ντσε
κα) τ�1 Γ. Μπρ�ιερ στ0ν Βι�ννη τ�1
1882, µ  7λες τ)ς φιλ�σ�φικ ς κα) ψυ'�-
λ�γικ ς πρ�εκτ/σεις, κα) � συγγραφ�ας
θεωρε� 7τι θ" µπ�ρ�1σε ν" 9':η µα τ�-
τ�ια συν/ντηση. Στ�ν πρ�λ�γ� τ�υ �
Yalom �ναφ�ρει 7τι µ  α<τ� τ� µυθιστ�-
ρηµα �πεδω>ε ν" διερευν?σ:η τ0ν
�νθρ@πινη σ'�ση �ν/µεσα σ  θεραπευτ0
κα) θεραπευ�µεν�, καθAς �πσης κα) τ0ν
σ'�ση τ&ς φιλ�σ�φας τ�1 Ντσε µ  τ)ς
�ρ' ς τ&ς ψυ'�θεραπεας.

Στ0ν πραγµατικ�τητα τ� µυθιστ�ρη-
µα α<τ� πραγµατεBεται τ0ν σ�γκρ�υση
δB� κ�σµων, δB� διαφ�ρετικCν πρισµ/-
των θεωρ?σεως τ�1 κ�σµ�υ· τ�1 EΕλλη-
νικ�1, π�* �δC �κφρ/,εται �π� τ�ν Φ.
Ντσε κα) τ�1 EΕ�ραϊκ�1, π�* �κφρ/,ε-
ται �π� τ�ν Γ. Μπρ�ιερ (κα) �ε�αως,
κατ’ �π�κταση, τ�ν .. Φρ�υντ). Πρ�κει-
ται γι" δB� διαφ�ρετικ ς κ�σµ�θεωρες,
π�* στ� παρελθ�ν π/λεψαν σκληρ" κα)
σ?µερα L µ/'η κ�ρυφ@νεται, καθAς κα-

θσταται σαφ ς 7τι �δηγ�1ν τ0ν �νθρωπ�τητα σ
 �κ διαµ�τρ�υ �ντ�θετ�υς δρ�µ�υς. ΠCς
7µως �ντιπαρατθενται α<τ ς �M δB� κ�σµ�θεωρες; Π�ι�ς ε�ναι �M θεµελι@δεις διαφ�ρ ς τ&ς
EΕλληνικ&ς �ν/λυσης τ&ς ψυ'&ς κα) τ&ς O�ραϊκ&ς ψυ'αν/λυσης;

Μ  τ� «γνCθι σ’ α<τ�ν» �M RΕλληνες (7πως α<τ� �κφρ/σθηκε στ0ν φιλ�σ�φα τ�υς κα)
στ0ν EΕλληνικ0 Τραγ	ωδα �λλ" κα) στ0ν �λλ�ιωµ�νη λ�γ	ω παιδι�θεν 'ριστιανικCν �πι-
δρ/σεων φιλ�σ�φα τ�1 Ντσε) �πι,ητ�1ν ν" �δηγ?σ�υν τ�ν Sνθρωπ� στ0ν α�τ�γνω-
σ�α, στ0ν ψυ'ικ0 Tσ�ρρ�πα, στ0ν �ν/πτυ>η τCν δυνατ�τ?των, τCν δηµι�υργικCν δυ-
ν/µεων κα) τ&ς �ληθιν&ς πρ�σωπικ�τητας τ�1 �τ�µ�υ, στ0ν �πελευθ�ρωση µ�σ	ω τ&ς

��γκµ�υντ Φρ�υντ: !Η Γν$ση (συνεπ'ς κα( )
Α�τ�γνωσ�α) ,π�κειται στ-ν συµ.ατικ�τητα κα(
συνεπ'ς τ/ γιγν'σκ�ν 0τ�µ� «�ντ2σσεται» ()
4�υδαϊκ- �6�υσιαστικ- σκ�πιµ�τητα τ7ς µα8ικ7ς

ψυ:�λ�γ�ας τ'ν κυ.ερνωµ�νων).

∆
� 1992 �>εδ�θη τ� �ι�λ� τ�1 Ιrvin D. Yalom «RVταν 9κλαψε � Ντσε».
Στ0ν EΕλλ/δα κυκλ�φ�ρησε τ� 2001. EV συγγραφ�ας τ�υ ε�ναι � πλ��ν
σηµαντικ�ς �ν ,ω:& �κπρ�σωπ�ς τ&ς Xπαρ>ιακ&ς (O�ραϊκ&ς) σ'�λ&ς ψυ-
'�λ�γας, τ&ς �π�ας L σBσταση �ν/γεται στ�ν γιατρ� Γι�,εφ Μπρ�ιερ

κα) τ�ν φλ� κα) συνεργ/τη τ�υ, τ�ν περφηµ� .γκµ�υντ Φρ�υντ. EV Ιrvin D.
Yalom θεωρε�ται α<θεντα κα) στ�ν 'Cρ� τ&ς �µαδικ&ς ψυ'�θεραπεας.
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γν�σης κα
 κατ� συν�πεια στ�ν µε-
τ��ασ� τ�υ �π� τ�ν �-λ�γ�α στ�ν
Λ
γ�. �� Ν�τσε µιλ  γι� τ�ν !"ελιγ-
µ�ν� #νθρωπ�, π�( "επερν)  τ�(ς
περι�ρισµ�(ς π�( τ�* θ�τει + ,δι�ς
τ�υ + .αυτ�ς κα
 !πιλ�γει τ�ν π�-
ρε�α τ�υ µ/ α0τ�συνειδησ�α. Τ� µ�-
σ�ν !π�τευ"ης 3λων τ4ν �νωτ�ρω
ε5ναι + Λ
γ�ς. Α0τ�ς �ναδεικν7ει
τ� #τ�µ� σ/ συνειδητ�, α0τ�δ7να-
µ� κα
 δηµι�υργικ� 8ν.

Σ/ �ντιδιαστ�λ� µ/ τ� �νωτ�ρω, :
�Ε�ραϊκ� σ=�λ� ψυ=αν�λυσης !πιδι�κει
8=ι τ�ν α0τ�γνωσ�α κα
 τ�ν !λευθερ�α
�λλ� τ�ν ?ντα"η τ�* �τ@µ�υ στ�ν κ�ινω-
ν�α, µ�σAω τBς +π��ας �π�φε7γ�νται �D
τριγµ�
 τBς καθεστηκυ�ας τ�"ης, π�(
µπ�ρ�*ν ν� πρ�καλ�σ�υν #τ�µα τ�
+π�Eα δ/ν �κ�λ�υθ�*ν τ�(ς καν@νες της.

FΑντ
 τBς ψυ=ικBς Gσ�ρρ�π�ας κα
 τBς
�ν�δει"ης τ�* �τ@µ�υ !πι=ειρεEται : σ�-
µπλευσ� τ�υ µ/ τ�(ς «κ�ινωνικ� �π�δε-
κτ�(ς» κα
 µ�ιραEα κα
 : Gσ�π�δωσ�
τ�υ. (Σηµειωτ��ν 3τι : «ψυ=�θεραπε�α»
τBς ?ντα"ης =ρησιµ�π�ι�θηκε κατ� κ@-
ρ�ν στ� µαρ"ιστικ�, +λ�κληρωτικ� κα-
θεστ4τα). �Η µ�θ�δ�ς π�( !πιλ�γεται
στ� µυθιστ@ρηµα ε5ναι : «�πνωση»(!), :
+π��α, σ7µφωνα µ/ τ�(ς Gσ=υρισµ�(ς τ�* Μπρ@ιερ, φ�ρνει στ�ν !πιφ�νεια "ε=ασµ�να ψυ-
=ικ� τρα7µατα κα
 κατ’ α0τ�ν τ�ν τρ@π� καταπ�λεµ)  τ� συµπτ�µατ� τ�υς.

PΑς !παν�λθ�υµε 3µως στ�ν παρ�υσ�αση τ�* �ι�λ��υ. Στ�ν �ρ=� + �ναγν�στης παρακ�-
λ�υθεE µ/ Gδια�τερ� !νδιαφ�ρ�ν τ�ν �ναµ�τρηση τ4ν δ7� κ@σµων. Βλ�π�υµε �π’ τ�ν µι� µε-
ρι� τ�ν Ν�τσε ν� !κθ�τRη µ/ κρυστ�λλινη δια7γεια τ�ν καθαρ@τητα τBς ψυ=Bς τ�υ, τ@σ� τ�
πρ��λ�µατα τBς Sγε�ας τ�υ 3σ� κα
 τ
ς �π@ψεις τ�υ γι� τ�ν Tω� κα
 τ�(ς �νθρ�π�υς. FΑπ@-
ψεις �D +π�Eες �ντικατ�πτρ�T�υν τ�ν τ@λµη α0τ�* τ�* µεγ�λ�υ φιλ�σ@φ�υ, τ� µεγαλεE� τ�υ,
τ�ν �να��τηση τ�� �δανικ�� κα
 τ�ν περιφρ@νηση τBς !"�υσ�ας κα
 τBς συµ�ατικ@τητας.

�� Ν�τσε περιφρ�νεE +τιδ�π�τε φτην� κα
 =υδαE� κα
 �ναTητ)  τ� Sψηλ� µ" #π�ι�δ�π�-
τε τ�µηµα. FΑπ� τ�ν #λλη πλευρ� µι� +µ�δα �τ@µων τBς «�ντ�περα %&θης» πρ�σπαθεE ν� τ�ν
πε�σRη 3τι τ� πρ��λ�µατα Sγε�ας τ�υ Uφε�λ�νται στ�ν «�π@γνωσ�» τ�υ, στ� φιλ�σ�φικ� κα

ψυ=ικ� �δι�"�δ� π�( ?=ει περι�λθει.

�Η «�ν�ερη» α0τ� συµµα=�α πρ�σπαθεE ν� τ�ν πε�σRη 3τι α0τ� π�( π�σ=ει, π�( =ωλα�-
νει, ε5ναι : φιλ�σ�φ�α κα�, πρ�κειµ�ν�υ ν� !πιτ7=Rη τ�ν στ@=� της, µετ�ρ=εται �δ�στα-
κτα παντ�ς µ�σ�υ. (FΑ"ι�θα7µαστ�ς + ρ@λ�ς τBς... γραµµατ�ως τ�* Φρ@υντ Σαλ�µης -
Π�( Σαλ�µ�...). �� Ν�τσε !"ηγεE 3τι «τ� σ�µα τ	υ ε�ναι �ρρωστ	, ��ι � �δι	ς, � 	�σ�α

Φρ)ντι& Ν�τσε: ,Η Γν/ση (κα1 2 Α4τ�γνωσ�α)
ε6ναι πρ�ϋπ
θεση �λ�θειας («�λ�θεια τ8ν ν�η-
µ9των» π�: δ�δ�υµε στ; πρ9γµατα) κα1 <λευθε-
ρ�ας –συνεπ8ς δ"ν >π
κειται σ" συµ?9σεις, δ"ν
#δηγεA στ�ν BνταCη κα1 κατακτDται �ντ1 παντEς

τιµ�µατ�ς– �κ
µη κα1 τ)ς «�π
γνωσης».
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τ	υ, �τι ��ει �να γιατ� γι  τ� �π	"	 #$%, µ�α
�π�στ�λ�», τ�ν �ναT�τηση τBς �λ�θειας,
τ�ν +π��α 3µως !λ�=ιστ�ι µπ�ρ�*ν ν� �ντ�-
"�υν. Κι dν : �ναT�τηση τBς �λ�θειας κ�-
στ�Tει, λα��νει τ�ν ψυ=� κα
 τ� σ4µα, + Ν�-
τσε ε5ναι eτ�ιµ�ς ν� π�ν�σRη.

Π4ς ν� γ�ν�υν καταν�ητ� 3λα α0τ� �π�
�νθρ�π�υς π�( �ναTητ�*ν τ�ν συµ�ι�ασµ@, τ�
εfκ�λ�, τ� ��λικ@; Π�ι@ς ε5ναι διατεθειµ�ν�ς
�κ@µα κα
 ν� �ρρωστ�σRη γι� τ�ν �λ�θεια; h�σ�
!"ελ�σσεται : πλ�κ� τ�* �ι�λ��υ, τ@σ� κλιµα-
κ�νεται κα
 : iπ�υλη πρ�σπ�θεια τ�* Ι. Yalom
ν� µει�σRη, �κ@µα κα
 ν� !κµηδεν�σRη τ�ν Ν�τσε.

∆/ν παραλε�πεται �ε�α�ως (σ7µφωνα µ/ τ�ν
π�για τακτικ�) κα
 : �ναφ�ρ� στ�ν �ν�πτυ"η
τ�* �ντισηµιτισµ�* στ�ν Α0στρ�α τ�* 1882, :
+π��α �π�τελεE ��λ� κατ� τ�* Ν�τσε, τ�ν στιγ-
µ� π�( + τελευταE�ς ?=ει κατηγ�ρηθB jς + θε-
ωρητικ�ς θεµελιωτ�ς τ�* ΝαTισµ�* – γι� ν�
«καταντ�σRη» τελικ�, π�ντα σ7µφωνα µ/ τ
ς φα-
ντασι/σεις τ�* Yalom, ν� Sπ�κλιθRB συντετριµ-
µ�ν�ς στ� «µεγαλεE�» τBς .�ραϊκBς ψυ=αν�λυ-
σης! �� Yalom παρ�υσι�Tει τε=νη�ντως τ�ν lττα
τ�* Μπρ@ιερ σ/ πρ�σωπικ� !π�πεδ�, τ� �δι�"�-
δ�, τ�ν συµ�ι�ασµ@ τ�υ κα
 τ�λ�ς τ�ν συµµ
ρ-
φωσ� τ�υ στ
ς �παιτ�σεις τ8ν Gλλων σ/ ν�κη!

Παρ�τρ7νει µ�λιστα τ�ν Ν�τσε ν� κ�νRη τ�
,δι�. Τ�λ�ς + Yalom κατε�α�νει στ� τελευταE�
σκαλ
 τBς mθικBς ?κπτωσης, ρ�=ν�ντας τ�ν γνω-
στ� «��λ�» κατ� τ�* Ν�τσε: «συφιλιδικ@ς», κ�-
τι π�( �0δ�π�τε διαγν�σθηκε, �λλ� διαδ@θηκε

κατ� τ
ς τελευταEες δεκαετ�ες γι� πρ�φανεEς λ@γ�υς.
Κατ� τ�ν γν�µη µ�υ + Yalom ?γραψε eνα ?ργ� σκ�πιµ
τητας, τ� +π�E� στ�λνει τ� µ�-

νυµα 3τι τ� �Ελληνικ� πνε*µα, + �Ελληνικ�ς τρ@π�ς σκ�ψης +δηγεE σ/ �δι�"�δ� κα
 πρIπει
ν� Sπ�τ�σσεται στ�ν �Ε�ραϊκ@. Στ�ν !π�λ�γ� τ�* ?ργ�υ, !µµ�σως πλ�ν σαφ4ς, �φ�νει ν�
!νν�ηθRB 3τι δ"ν Sπ�ρ=ει #λλ�ς δρ@µ�ς γι� τ�(ς �νθρ�π�υς. Μ@ν�ν α0τ@ς, κατ� τ�ν Yalom,
δ�νει λ�σεις. Λ7σεις Sπ�ταγBς κα
 �νελευθερ�ας �ε�α�ως. �� τρ@π�ς π�( πρ�σπαθεE ν�
«�π�καθηλ/σJη» τ�ν Ν�τσε κα
 κατ’ !π�κτασιν ν� �µαυρ�σRη τ�ν �Ελληνικ� πρ�σωκρατικ�
φιλ�σ�φ�α, φ�ρ�ας κα
 θαυµαστ�ς τ4ν Gδε4ν τBς +π��ας SπBρ"ε + Γερµαν�ς φιλ@σ�φ�ς,
ε5ναι κατ�πτυστ�ς κα
 δ/ν Sπ�ρ=ει �µφι��λ�α 3τι τ� �ι�λ�� α0τ� ε5ναι πρ�ϊ�ν «συνεργα-
σ�ας» τ�* Yalom κα
 +µ�ϊδεατ4ν τ�υ, πρ�κειµ�ν�υ ν� περ�σ�υν µ�α συγκεκριµ�νη γραµ-
µ�. FΕν κατακλεEδι + Ιrvin Yalom ε5ναι eνας στρατευµIν�ς συγγραφ�ας τBς .�ραϊκBς κ�-
σµ�θεωρ�ας, : +π��α λειτ�υργεE jς µ�σ�ν «συνIτισης», «BνταCης», &αλιναγ/γησης κα

<C�υσιασµ�� τ4ν �νθρ�πων.

Σ.

,L κ�ρυφαA�ς σ�γ&ρ�ν�ς ,Ε?ραA�ς ψυ-
&�λ
γ�ς OΙρ?ιν Ντ. Γι9λ�µ στE Gνω Bργ�
τ�υ �ντιπαρατ9σσει τ�ν Q?ραϊκ� �ντ�λη-
ψη περ1 �ω)ς στ�ν Qλληνικ� (Sπως τ�ν
«ε�σIπραCε» # Ν�τσε) κα1 φυσικ; τ�ν δι-
και/νει, καταδικ9��ντας σ" �διIC�δ�
(«�π
γνωση») τ�:ς φ�ρεAς τ)ς Gλλης θε-

ωρ�σεως τ)ς πραγµατικ
τητας.



'Η 'Ελλαδικ, -Εκκλησ�α, �πως κα/ � Π	ντ�φη2, θ  4πιµε�ν$η γι  τ,ν «ρητ,
5ναγν6ριση τ�ν �ριστιανικ�ν παραδ7σεων κα/ 52ι�ν τ%ς Ε�ρ6πης» στ� 8π� διαµ7ρφω-
ση Ε�ρωπαϊκ� Σ<νταγµα.

Πρ	τε�νω στ�ν -Αρ�ιεπ�σκ	π	 ν  4πιµε�ν$η στ,ν κατ	�<ρωση τ�ν ?πτ  (7) -Αναθεµατι-
σµ�ν 4ναντ�	ν τ�ν 'ΕλλCνων, 	D �π	"	ι κα/ ν  ψFλωνται 4πισCµως 5π� �λα τ  4ν Ε�ρ6π$η
∆7γµατα Hπα2 τ	I �τ	υς. Καλ� θ  ε�ναι ν  5ναγιγν6σκεται τ,ν �δια �µKρα κα/ � 5φ	ρι-
σµ�ς τ	I Πατριαρ�ε�	υ γι  τ,ν -ΕπανFσταση τ	I 1821, Oστε ν  µ	ρφωθ	Iν 	D Ε�ρωπα"	ι.
Κυρ�ως �µως ν  4πιµε�ν	υν στ,ν 4παναφ	ρ  τ	I καψ�µατ	ς στ,ν πυρF! Α�τ� κα/ Qν ε�ναι
�ριστιανικ, «παρFδ	ση».

Α.Ρ.

Τ�ν περασµKν	 -Ι	<λι	 καλεσµKν	ς τ	I ΛFρυ Κ/νγκ στ� CNN UρKθηκε � διFσηµ	ς πλK-
	ν ?λληνικ%ς καταγωγ%ς µ	υσικ�ς ΓιFννι (ΓιFννης Wρυσ	µFλης). ΣX µι  στιγµ, τ%ς συνK-
ντευ2ης � ΓιFννι πρ	σπFθησε ν  π$% πYς � λK2η «ethnic» (4θνικ�ς) ε�ναι ?λληνικC. Τ7τε πα-
ρενKUη � -Αµερικαν�ς δηµ	σι	γρFφ	ς λKγ	ντας «να�,ε�ναι ?λληνικC, �πως �λλωστε �λες 	D
5µερικανικXς λK2εις». 'Z µεγFλ	ς µ	υσικ�ς �µεινε 4µUρ7ντητ	ς κα/ [ς γνCσι	ς ρωµι�ς ψKλ-
λισε: «�, ��ι κι �λες, Qς µ,ν 8περUFλλ	υµε»!

Π.Λ.Κ.

ΝIα περι��σια λ9σπη
'Z νε	εµφανισθε/ς πιτσιλιστ,ς περι	<σιας λFσπης κατ  τ	I «∆αυλ	I» (Uλ. τ� σ�7λι7

µας µX τ�τλ	 «Περι	<σια πιτσιλ�σµατα λFσπης», τ. 257, σ. 16791), � 4κδιδ7µεν	ς τ#Fµπα
κα/ διατιθKµεν	ς τ#Fµπα µX πανFκριU	 5λλ  τ#Fµπα 4π�σης 5π	στελλ7µεν	 σX �ιλιFδες
`Ελληνες περι	δικ� - 4πιτηρητ, τ�ν «πρ	θηκ�ν τ�ν ?λληνικ�ν UιUλι	πωλε�ων», µaς 2α-
ναπιτσ�λισε µX τ,ν περι	<σια λFσπη τ	υ: «?λλαδεµπ7ρι	», Qν κα/ γνωρ�#$η �πως �λ	ι 	D
`Ελληνες �τι � «∆» ε�ναι τ� µ7ν	 µX bδιωτικ, πρωτ	U	υλ�α κυκλ	φ	ρ	Iν �ντυπ	 στ,ν
'ΕλλFδα κα/ π	c δXν δηµ	σιε<ει π	τX διαφηµ�σεις, κα/ συνεπ�ς 	D δυνατ7τητKς τ	υ γι  

Ρωµα�ικη σεµν
τητα

Πρ�τανις ,Lµ�λ�γητ�ς
-Επιστρατε<θηκε κα/ � γλωσσ	λ7γ	ς πρ<τανις τ	I Πανεπιστηµ�	υ -Αθην�ν (π�ς 5λλι�ς

θ  σιγ	υρFρ$η � �νθρωπ	ς τ,ν 4κλ	γC τ	υ στ,ν �δρα τ	I 4κκλησι	κρατ	<µεν	υ «-Αν6τατ	υ
Πνευµατικ	I 'Ιδρ<µατ	ς τ%ς W6ρας» – τ%ς -Ακαδηµ�ας -Αθην�ν) γι  ν  4πιτεθ$% µKσeω τ�ν
στηλ�ν τ	I «ΒCµατ	ς τ%ς Κυριακ%ς» 4ναντ�	ν τ	I ρε<µατ	ς µελKτης τ	I 'Ελληνικ	I Π	-
λιτισµ	I, π	c 5ναπτ<σσεται τ  τελευτα"α �ρ7νια στ,ν 'ΕλλFδα. Κα/ σ ν πραγµατικ�ς
παπaς «Uαπτ�#ει» τ� ρεIµα α�τ� µX θρησκευτικ� �αρακτηρισµ7: «νε	παγανισµ7ς», 5λλ 
πετFει κα/ µερικXς δ%θεν «Dστ	ρικXς» σαπ	υν7φ	υσκες περ/ Dστ	ρικ%ς συµπ7ρευσης 'Ελλη-
νισµ	I - Wριστιανισµ	I, γι  ν  κ	λFσ$η τ,ν 5π	ρ�α τ�ν 5ναγνωστ�ν τ	υ – π�ς �νας γλωσ-
σ	λ7γ	ς πρ<τανις γ�νεται «'Ηρακλ%ς τ%ς Π�στεως». Α�τ  ν  τ  δ	Iν 	D διFφ	ρ	ι, 4λF�ι-
στ	ι ε�τυ��ς, �λαµυδ	φ7ρ	ι, 	D �π	"	ι λ7γeω �γν	ιας 5λλ  κFπ	τε λ7γeω δ7λ	υ δ�δ	υν
στ7�	 στ	cς «�µ	λ	γητKς», περι	ρ�#	ντας τ� κα�ρι	 κα/ φλKγ	ν θKµα τ%ς 5να#Cτησης µιaς
λιγ6τερ	 δ	γµατικ%ς κα/ φαντασιακ%ς 5ντιλCψεως τ%ς πραγµατικ7τητας (4νν	� τ,ν 5να-
#Cτηση τ	I ?λληνικ	I τρ7π	υ 5ντιλCψεως τ%ς πραγµατικ7τητας) στ,ν 5ναU�ωση κFπ	ι-
ας θρησκε�ας– κα/ µFλιστα �πως τ,ν φαντF#	νται α�θα�ρετα 	D �δι	ι.

Γ.Σ.Π.

Πρ�τ9σεις

AI™IMA KAI A¢HPITA 



Τ� πρ	σων<µι	 «`Υψιστ	ς», π	c 5π	τελ	Iσε 4π�θετ	 τ	I ∆ι7ς, �πως 5π	δε��θηκε 5π�
τ,ν 5νασκαφ, τ	I Dερ	I τ	I ∆ι�ς στ, Μακεδ	ν�α, ε�ναι δFνει	 τ�ν Wριστιαν�ν 5π� τ,ν
?λληνικ, π	λυθεϊστικ, θρησκε�α. -ΑναφKρεται 5π� τ�ν Αbσ�<λ	 («κα/ τKλει	ν `Υψιστ	ν
∆�α», Ε�µεν�δες 28), 5π� τ�ν Παυσαν�α (9.8, 5) π	c 5ναφKρει να� τ	I «'Υψ�στ	υ ∆ι�ς» δ�-
πλα στ/ς `Υψιστες Π<λες τ%ς ΘCUας κα/ 5π� τ�ν Π�νδαρ	 (Ν1. 90, 11.2). `Zµως σ<µφωνα
µX τ,ν �π	ψη τ	I 8πευθ<ν	υ 5ρ�αι	λ7γ	υ (4φηµερ/ς «-Ελευθερ	τυπ�α», περι	δικ� «'Επτ »
τ%ς 03/08/03, σελ. 20-21): «'Η �νθρ	νη α�τ, µ	ρφ, τ	I ∆ι�ς 'Υψ�στ	υ π	c παραπKµπει στ�ν
`Υψιστ	 θε� τ%ς Παλαιaς ∆ιαθCκης Uρ�σκεται πρ6τη φ	ρF... Π�στευαν δηλαδ, 	D Μακε-
δ7νες UασιλιFδες στ�ν �να Θε7».

Π�ς µπ	ρε" �µως ν  σ�ετ�#εται � -Ιε�ωUa τ�ν 'ΕUρα�ων µX τ�ν ̀ Υψιστ	ν ∆�α τ�ν 'ΕλλC-
νων, 5φ	I πρ�τ	ν � -Ιε�ωUa δXν 5πεικ	ν�#εται κα/ δε<τερ	ν ̀ Υψιστ	ς σηµα�νει 5ν6τερ	ς
5π� �λ	υς τ	cς �λλ	υς θε	cς (µ�α 2εκFθαρα π	λυθεϊστικ, 5ντ�ληψη); Πρ7κειται UKUαια
περ/ µιaς πρ	σπαθε�ας γι  ν  πεισθ	Iµε πYς � Wριστιανισµ�ς δXν 4πεUλCθη δι  τ%ς U�ας
κα/ τ�ν δι62εων στ,ν 'ΕλλFδα, 5λλ  oταν µ�α φυσικC, Qν ��ι κα/ 5ναγκα�α 42Kλι2η.

Γ.Γ.

Γνωστ�ς τηλε	πτικ�ς 'Ελλην	�ριστιαν�ς ?λλαδKµπ	ρ	ς bδε�ν σπε�ρες �φθ	νη λFσπη
κα/ πνευµατικ  δηλητCρια µKσα 5π�  τ,ν 4κπ	µπC τ	υ, δηλ6ν	ντας κατηγ	ρηµατικ�ς
κα/ 5µετακλCτως �τι: «`Zπ	ι	ς πιστε<ει κα/ bσ�υρ�#εται �τι τ� Βυ#Fντι	 –sic– δXν oταν
'Ελληνικ7, ε�ναι πρFκτωρ κα/ πρ	δ7της τ%ς πατρ�δ	ς µ	υ. ∆Xν θ  �αρ�σ	υµε τ� Βυ#Fντι	
σX κανKναν». ΣυµπλCρωσε 4π�σης �τι: «pρθ�ς 	D 4κκλησ�ες τ�ν �ριστιαν�ν �τ�σθηκαν 4πF-
νω σX 'Ελληνικ	cς να	cς» κα/ πYς «� -Zρθ	δ	2�α 5π	τελε" τ,ν συνK�εια τ%ς 5ρ�α�ας θρη-
σκε�ας τ�ν 'ΕλλCνων». Γι  5νθρ6π	υς π	c δXν γνωρ�#	υν γι  τ� παραµ<θι τ%ς 'Ελλη-
ν	ρθ	δ	2�ας, α�τ� θ  5π	τελ	Iσε �γκληµα 42 5µελε�ας. ̀ Zµως γι  τ�ν περ/ 	q � λ7γ	ς ?λλα-
δKµπ	ρ	, κFτ	�	 κFπ	ιων Dστ	ρικ�ν γν6σεων περ/ τ%ς -Ι	υδαι	ρθ	δ	2�ας κα/ τ�ν δειν�ν
π	c ��ει σπε�ρη εbδικ  στ,ν �6ρα µας, α�τ� 5π	τελε" �γκληµα 4κ πρ	µελKτης.

Κι 4νe� τ� µ"σ	ς τ�ν 42	υσιαστ�ν (-Zρθ7δ	2	ς -Εκκλησ�α, Σιωνισµ7ς, Βυ#αντινιστXς)
κατ  τ	I 'Ελληνισµ	I ε�ναι 2εκFθαρα δηλωµKν	, � ?λλαδKµπ	ρ	ς «πλασσFρει» τ�ν 'Ελλη-
ν	�ριστιανισµ7· δηλαδC �,τι πι� σ�ι#	φρενXς �φτεια2αν 	D -Zρθ7δ	2	ι 5π’ τ� 1821 κα/
4ντεIθεν. Στ7�	ς τ	υ � σ<γ�υση κα/ � τρικυµ�α 4γκεφFλ	υ τ	I tπλ	I λα	I.

Z̀σ	 γι  τ,ν θρασ<τατη συκ	φαντ�α περ/ πρ	δ	σ�ας πατρ�δας κα/ πρακτ7ρων, ψα�τ%κε
µετα2< σας, κ<ρι	ι ?λλαδKµπ	ρ	ι: Π�ς ν  µ,ν �υδαι	λ	γ%τε, �ταν � στ7�	ς τ�ν uUρε6ν
σας ε�ναι 5κριU�ς �να περι	δικ� π	c δXν 4πιτρKπει ν  µπ	υρδ	λ	γ%τε, εbσπρFττ	ντας τ 
κKρδη τ	I 4µπ	ρε<µατ	ς «'ΕλλFς», τ� �π	"	 καπηλε<εσθε;

Β.Μ.

,ΕλλαδIµπ�ρ�ς <ναντ��ν «∆»

ΤE [ερE τ�� >ψ�στ�υ ∆ι
ς

5π	κ7µιση 4µπ	ρικ�ν κερδ�ν ε�ναι 5π	λ<τως 5ν<παρκτες. Κα/ τ� 4ν6�λησε τ�ν 4ν λ7γeω
U7θρ	 περι	<σιας λFσπης; Τ� �ρθρ	 τ	I τ. 257 µX τ�τλ	 «'Η Dστ	ρικ, π	λιτικ, 42αλλαγ,
τ%ς -Αµερικ%ς κα/ τ� µKλλ	ν τ%ς Πλανηταρ��ας τ	I Φ7U	υ», κα/ συγκεκριµKνα τ� τελικ�
συµπKρασµα τ	I �ρθρ	υ, �τι � -Αµερικ, δXν �γινε κ	σµ	κρFτειρα µX τ, Β�Uλ	 5λλ  µX
τ,ν 'Ελληνικ, ∆ηµ	κρατ�α της, τ,ν 'Ελληνικ, -ΕπιστCµη - wΕρευνF της κα/ τ,ν 'Ελλη-
νικ, -Ελευθερ�α της.

xΑ� α�τ	/ 	D περι	<σι	ι, π7σ	 εyκ	λα τρ	µF#	υν στ� θKµα α�τ� (τ%ς π	λιτικ%ς �µη-
ρ�ας π	c ��	υν 4πιUFλλει στ/ς ΗΠΑ) κα/ τρ	µF#	ντας π7σ	 εyκ	λα α�τ	απ	καλ<πτ	-
νται...

Γ.Σ.Π.
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Σ�µερα : δ@"α παραµ�νει + ,δι�ς 3πως τ@τε σκ�π�ς γι� τ�(ς �θλητ�ς, µ@ν� π�( : �"�α
τBς δι�ργ�νωσης ?=ει παραµερ�σει κ�θε Gδανικ@, κα
 α0τ�σκ�π�ς ?=ει γ�νει τ� κ�ρδ�ς γι�

∆
� 393 µ.W. � 42 'Ισπαν�ας b	υδαϊκ%ς καταγωγ%ς �ριστιαν�ς α�τ	κρF-
τωρ τ%ς Ρωµαϊκ%ς Α�τ	κρατ	ρ�ας Θε	δ7σι	ς Α´ � ΜKγας καταργε"
τ	cς -Zλυµπιακ	cς -Αγ�νες τ�ν 8πηκ7ων τ	υ 'ΕλλCνων µX εbδικ� διF-
ταγµα. wΕ�	υν πρ	ηγηθ% σφαγXς σ’ �λες τ/ς 4παρ��ες τ%ς α�τ	κρατ	-

ρ�ας µX σκ	π� τ�ν U�αι	 4κ�ριστιανισµ� τ	I γηγεν	Iς πληθυσµ	I, κατα-
στρ	φXς να�ν, δηµε<σεις περι	υσι�ν, UασανιστCρια, �µαδικXς γεν	κτ	ν�ες
κ.�., πFντ	τε µX τ,ν �µπρακτη U	Cθεια �ριστιαν�ν µ	να��ν.

ZD δραστηρι7τητες α�τXς oταν συνKπεια τ�ν πι� 4π�σηµων 5νθελληνικ�ν θKσεων τ	I
Wριστιανισµ	I, �πως α�τXς διατυπ6ν	νται στ	cς σηµαντικ6τερ	υς κα/ α�θεντικ6τερ	υς
�ριστιαν	cς ΠατKρες τ%ς -Εκκλησ�ας.

wΕτσι � -ΙωFννης Wρυσ7στ	µ	ς κηρ<ττει (Migne, P.G. 63, 897) πρ�ς τ	cς πιστ	<ς, �τι «�
∆ιFU	λ	ς κFνει π	µπ,» στ  στFδια: «∆Xν UλKπετε στ	cς (-Zλυµπιακ	cς) 5γ�νες, �ταν �
5γων	θKτης Uαδ�#$η, π7ση ε�τα2�α 8πFρ�ει στ� λα7; Π�ς λ	ιπ�ν 4κε" π	c � ∆ιFU	λ	ς π	-
µπε<ει 8πFρ�ει τKτ	ια σιωπC, κι 4δ� π	c ε�ναι � Wριστ�ς (4νν	ε": µKσα στ	cς �ριστιανι-
κ	cς να	cς) 8πFρ�ει τKτ	ι	ς θ7ρυU	ς;». 'Z ΚλCµης � -Αλε2ανδρεcς στ� �ργ	 τ	υ «Πρ	-
τρεπτικ�ς πρ�ς `Ελληνας» (34, 1) παρ	τρ<νει �ωρ/ς περιστρ	φXς σX �µεση U�αιη πα<ση

▲

Τ� ψ�µα τ	
 «�Εθελ	ντισµ	
»
κα� � �π	πτ	ς ρ�λ	ς τ�ς �Εκκλησ�ας

¢
��ς µ/ πι�νει, κ�θε φ�ρ� π�( σκ�φτ�µαι τ� σηµα�ν�υν �D F�λυ-
µπιακ�
 FΑγ4νες γι� τ�ν �Ελλ�δα. Κα
 3ταν + σπ�υδαE�ς α0τ�ς θε-
σµ�ς !πιστρ�φει στ� =�ρα π�( τ�ν γ�ννησε, dν µ� τι #λλ� �παι-
τεEται σε�ασµ�ς κα
 �"ι�πρ�πεια �π�ναντι σ/ α0τ�(ς π�( �γω-

ν�T�νταν γυµν��, =ωρ
ς τ�(ς λ�γ@τυπ�υς µεγ�λων .ταιρει4ν, pπλ 
κα
 µ@ν� γι� eνα δ�φνιν� στεφ�νι. �Η F�λυµπ�α SπBρ"ε σ7µ��λ�, κα

µεγαλ7τερη δ@"α δ/ν µπ�ρ�*σε ν� περιµ�νRη κανε
ς θνητ�ς �π� τ� ν�
στεφθRB F�λυµπι�ν�κης µπρ�στ� στ� να� τ�* ∆ι@ς.

∏ ™∆∞™∏ ∆√À «√¡∆ø™ Ãƒπ™∆π∞¡π™ª√À»
∂¡∞¡∆π ∆ø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡



!κε�ν�υς, τ�(ς περισσ@τερ�υς τ�υλ�=ιστ�ν, π�( ?=�υν �ναλ��ει α0τ� τ� «��ρ�ς»: �Υπερ-
��λικ� διαφ�µιση, «Uλυµπιακ� πρ�ϊ@ντα»(!) π�( φ�ρ�υν +π�ιαδ�π�τε µ�ρφ� – κ�*κλες,
πι�τα, π�τ�ρια, τσ�ντες, ρ�*=α. h�,τι µπ�ρεE κανε
ς ν� φανταστRB!. Συλλεκτικ� δBθεν
ε,δη. Κυκλ�φ�ρ�*ν κατ� =ιλι�δες, �λλ� παρ’ 3λα α0τ� ε5ναι συλλεκτικ�! qΕτσι θ�λ�υν ν�
πιστ�ψ�υµε. ∆/ν ε5ναι : F�λυµπι�δα !µπ@ρι�, �fτε πανηγ7ρι. Παντ�* πρωταγωνιστ/ς �D
φ�υσκωτ/ς µασκ@τ, + Φ�E��ς κα
 : FΑθην . Κα
 µ ς Sπ�δεικν7�υν ν� πρ�σ�=�υµε µ�πως
δ/ν �γ�ρ�σ�υµε τ� α0θεντικ� «pλυµπιακ  πρ	ϊ7ντα» κα
 τ� κ�ρδ�ς δ/ν πρ�ωθηθRB στ�(ς
!µπνευστ�ς τ�υς.

∆/ν "�ρω dν πρ�πει ν� =αρ4 r ν� λυπηθ4 γι� τ�ν πρ�σωπ�π��ηση τBς FΑθην ς κα
 τ�*
Φ����υ σ/ α0τ/ς τ
ς π�λ7=ρωµες �ντιαισθητικ/ς φιγ�*ρες. Τ� FΑθην  πρ��ρ=εται �π� τ�
µυθικ� θε� τ�* F�λ7µπ�υ, θε� τBς σ�φ�ας, πρ�στ�τιδα τBς π@λης τ4ν FΑθην4ν κα
 τ�
Φ�E��ς –�δελφ�ς τBς FΑθην ς– �π� τ�ν θε� τ�* Φωτ�ς κα
 τBς Μ�υσικBς. h�πως �ναφ�-
ρεται, + σ=εδιασµ@ς τ�υς ε5ναι !µπνευσµ�ν�ς �π� κ�*κλες - παι=ν�δια τBς �ρ=αι@τητας.
�� "�ν�ς τ7π�ς σ=�λ�ασε π�ντως 3τι ?=�υν π�λ( µεγ�λα π@δια! qΕντ�νη sταν µ�λιστα :
διαµαρτυρ�α �π� µεγ�λη µερ�δα π�λιτ4ν, π�( θε�ρησαν 3τι : !πιλ�γ� τ4ν συγκεκριµ�-
νων µασκ�τ πρ�σ��λλει κατ� τρ@π� ��ναυσ� κα
 =υδαE� παν�ρ=αια Dερ� σ7µ��λα. Κα

�ναφ�ρ�υν =αρακτηριστικ� στ�ν καταγγελ�α τ�υς: «Θεωρ	Iµε �τι � καταγγελλ7µενη κα-
τFσταση περικλε�ει δ7λ	 κα/ διFθεση ν  πραγµατ	π	ιηθ$% τ� 5δ<νατ	ν: κατ  τ	cς πρ	-
σε�ε"ς -Zλυµπιακ	cς -Αγ�νες ν  �λευF#ωνται 4µπρFκτως 	D δια�ρ	νικXς πνευµατικXς 52�ες
τ	I 'Ελληνικ	I Π	λιτισµ	I µKσeω τ	I �ντε�ν	υ 42ευτελισµ	I τ�ν θε�ων pντ	τCτων, 	D
�π	"ες, α�τXς 5κριU�ς, 4τιµ�ντ	 κατ  τ	cς -Αγ�νες! 'Η �ρCση δX τ�ν θε�ων pν	µFτων, συν-
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�λων τ�ν 5θλητικ�ν 5γ6νων κα/ πρωτ�στως τ�ν -Zλυµπιακ�ν: «xΑς πaµε 5µKσως τ6ρα 4κε"
π	c γ�ν	νται 	D 5γ�νες κα/ Qς 5παγ	ρε<σ	υµε τ/ς 5ναµνηστικXς α�τXς ?	ρτKς, τ  wΙσθµια,
τ  ΝKµεα κα/ τ  Π<θια κα/ πρωτ�στως τ	cς -Zλυµπιακ	cς -Αγ�νες». -Αλλ  κα/ 	D λ	ιπ	/
θεωρητικ	/ �γKτες κα/ τ  5ν6τερα στελK�η τ	I �ριστιανικ	I κλCρ	υ πρ	σπFθησαν ν 
φθε�ρ	υν τ� κIρ	ς τ	I 'Ελληνικ	I -Αθλητισµ	I (κFτι π	c 5π	τελε" συνKπεια µιaς Uασικ%ς
5ρ�%ς τ%ς �ριστιανικ%ς bδε	λ	γ�ας, � �π	�α θεωρε" τ� σ�µα κα/ �,τι 8πηρετε" τ, σωµα-
τικ, 8γε�α κα/ pµ	ρφι  [ς διαU	λικ� κα/ tµαρτωλ7), �πως π.�. � Βασ�λει	ς Σελευκε�ας
(Migne, P.G. 85, 309), � �π	"	ς γρFφει γι  τ	cς -Zλυµπιακ	cς �τι 5π	τελ	Iν «θανFτ	υ
τερπν�ν δηλητCρι	ν κα/ δα�µ	ν	ς ?	ρτ,ν τ�ν σταυρ�ν καθυUρ�#	υσαν».

Λ�γα �ρ7νια 5ργ7τερα, τ� 434 π.W., � Ρωµα"	ς �παρ�	ς τ%ς Wαλκηδ7ν	ς Λε7ντι	ς 5π	-
φασ�#ει ν  4πανασυστCσ$η τ	cς -Zλυµπιακ	cς -Αγ�νες στ,ν 4παρ��α τ	υ. 'Η 4πανασ<στα-
σις θ  συµπεριελFµUανε τ/ς τελετXς �λων τ�ν δρ6µενων π	c 4λFµUαναν �6ρα στ,ν 5ρ�α�α
-Zλυµπ�α κα/ φυσικ  τ� τ%ς 5π	δ7σεως τιµ�ν στ�ν τιµ6µεν	 θε� τ�ν 5γ6νων, τ�ν ∆�α.
wΑλλωστε 	D 5γ�νες oταν µ�α e}δ, στ� 5νθρ6πιν	 σ�µα, στ/ς Dκαν7τητες τ�ν 5γωνι#	µK-
νων, στ	cς νεκρ	cς ~ρωες κα/ τ	cς -Zλυµπ�	υς. Κα/ 4νe� 	D �ριστιανικ	/ διωγµ	/ 4ναντ�	ν
τ�ν 'ΕλλCνων συνε��#	νται µX 5µε�ωτη �νταση, � µ	ν, τ�ν Ρ	υφινιαν�ν πλησ�	ν τ%ς Wαλ-
κηδ7ν	ς θ  5ντιδρFσ$η 5π	φασιστικF, µX 5π	τKλεσµα τ, µατα�ωση τ�ν 5γ6νων.1

-Απ’ τ,ν 4φηµερ�δα «-Zρθ7δ	2	ς Τ<π	ς» τ%ς 13ης Μα�	υ τ	I 2003, �ρθρ	 «,Η στ9σις τ8ν
%ντως µ�να&8ν Bναντι τ8ν \Lλυµπιακ8ν \Αγ/νων», σελ. 3, διαUF#	υµε:

«,Η �ντ�δρασις τ�� ,Αγ��υ ,Υπατ��υ,2 µ�ν9��ντ�ς τ
τε ε�ς τ�ν >π’ α4τ�� [δρυθεAσαν

▲
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δε7µενη συνειρµικ�ς µKσeω τ%ς συνε�	Iς 4παναλCψεως µX τ  συγκεκριµKνα σ�Kδια, θ 
�δηγCσ$η τ,ν 5ντ�ληψη τ	I µKσ	υ θεατ% - 5κρ	ατ% σX τα<τισC τ	υς µX τ/ς καρικατ	Iρες».

Καταστ�µατα π�λησης τ4ν «Uλυµπιακ4ν πρ�ϊ@ντων» κ�σµ�*ν �κ@µη κα
 τ
ς !µπ�-
ρικ/ς λεωφ@ρ�υς "�νων =ωρ4ν. Τ� κ�ρδ�ς δ/ν ?=ει σ7ν�ρα κα
 µ�σα σ/ τα=7τατ�υς =ρ@-
ν�υς στ�ν�νται !πι=ειρ�σεις στ� !"ωτερικ� µ/ δηµ@σι� =ρBµα, τ�ν ,δια στιγµ� π�( σ/ πε-
ρι�=/ς τBς �Ελλ�δ�ς δ/ν ?=ει π�ει �κ@µη τ� ρε*µα. Τ� σBµα τ�* «FΑθ�να 2004» πρωτα-
γωνιστεE �κ@µη κα
 σ/ πιστωτικ/ς κ�ρτες. Ε5ναι τ� πρ4τα Uλυµπιακ� πρ�ϊ@ντα π�( κυ-
κλ�φ@ρησαν =ρυσ/ς κα
 �ργυρ/ς κ�ρτες, µ�ρ�ς τ4ν !σ@δων �π� τ
ς +π�Eες διατ�θεται
στ�ν F�ργανωτικ� FΕπιτρ�π� F�λυµπιακ4ν FΑγ�νων 2004.

 ∏
δι�ργ�νωση τ4ν F�λυµπιακ4ν FΑγ�νων στ�ν �Ελλ�δα �π�τελ�*σε !π
 σειρ� !τ4ν
τ� 3ραµα τ�* κ�θε hΕλληνα, !λπ�δα κα
 πνευµατικ� στ@=�. FΑν�κ�υν στ�ν κ�θε κ�-
τ�ικ� α0τBς τBς =�ρας =ωρ
ς καµµ�α �π�λ7τως δι�κριση – ν� τ�(ς T�σRη, ν� τ�(ς
«�γγ�"Rη», ν� συµµετ�σ=Rη µ/ +π�ι�δ�π�τε τρ@π�. Θ� περ�µενε κανε
ς 3τι : πα-

ρακ�λ�7θηση τ4ν �γωνισµ�των θ� sταν !λε7θερη κα
 µ/ τ
ς �παρα�τητες !ν�ργειες ν�
µ�ν παρατηρηθRB συνωστισµ@ς, π�( θ� δηµι�υργ�*σε ���αια φαιν@µενα πανικ�*, τ�
+π�Eα θ� �λλ��ωναν τ� πνε*µα τ4ν �γ�νων. Μ/ κ�π�ι� τρ@π� ν� SπBρ=ε : δυνατ@τητα
!λε7θερης παρακ�λ�7θησης �κ@µη κα
 γι� τ�ν hΕλληνα τBς πι� �π�µεµακρυσµ�νης πε-
ρι�=Bς, dν τ� !πιθυµ�*σε ν� µετα�RB στ� �θλητικ� κ�ντρα 3π�υ θ� διε"α=θ�*ν �D �γ4νες.
FΑντ
 α0τ�*, καλ�*νται ν� κατα��λ�υν Sπερ��λικ� �ντ�τιµ� εGσιτηρ��υ, µι ς κα
 δ/ν πα-

Πρ	ν�µι	 γι# λ�γ	υς % παρακ	λ	&θηση τ'ν �Αγ)νων

µ�ν�ν τ8ν Ρ�υφινιαν8ν, >π)ρCε �π�φασιστικ�. Συµφ/νως πρEς τEν ?ι�γρ9φ�ν τ�υ
Καλλ�νικ�ν: “Λε
ντι�ς # �παρ&�ς <πε&ε�ρησεν �νανε��ν <ν τa8 θε9τρaω bαλκηδ
ν�ς,
cπερ �[ �ρ&αA�ι ?ασιλεAς κα1 # τ)ς α�ων�ας µν�µης GCι�ς ΚωνσταντAν�ς καθεAλεν. ,Ως
�eν fκ�υσε τ��τ� # ,Υπ9τι�ς, τ�σα�την ��λ�υ σφ�δρ
τητα <πεδε�Cατ�, gς στεν9��-
ντα κλα�ειν κα1 �να?�Dν πρEς τEν ΘεEν κα1 λIγει Sτι “Κ�ριI µ�υ, �8ντ�ς µ�υ ε�δω-
λ�λατρε�α ?��λεται �νθ)σαι; Μ� συγ&ωρ�σJης τ��τ� ∆Iσπ�τα”. Κα1 ε4θIως λIγει τ�Aς
�δελφ�Aς: “Εk τις δειλ
ς <στιν �π�θανεAν δι; τEν bριστ
ν, µ� BλθJη µετ’ <µ��”. Κα1 lκ�-
λ��θησαν α4τa8 mς εkκ�σι �δελφ�1 κα1 ε4θIως nρµησε πρEς τEν <π�σκ�π�ν Ε4λ9λι�ν.
Τ�� δ" <πισκ
π�υ πυνθαν�µIν�υ τEν σκ�πEν α4τ�� Bφη α4τa8: “OΗκ�υσα κα1 Bγνων
Sτι ε�δωλ�λατρε�α µIλλει γενIσθαι <ν τ�Aς \Lλυµπ��ις, πλησ��ν 2µ8ν κα1 τ)ς ,Αγ�ας
τ�� Θε�� <κκλησ�ας κα1 Bκρινα <ν τa8 θε9τρaω �π�θανεAν o τ��τ� συγ&ωρ)σαι γενI-
σθαι”». ,L <π�σκ�π�ς Ε4λ9λι�ς gς >πε�θυν�ς τ�� πρ
τεινε: “,Ως µ�να&Eς κλε�σ�υ
στE κ9θισµ9 σ�υ κα1 τIλει <κεA τ; καθ�κ�ντ9 σ�υ! ΤE ��τηµα τ��τ� τ8ν �γ/νων <µπ�-
πτει <ντEς τ8ν �δικ8ν µ�υ καθηκ
ντων”. ,L µ�να&Eς ,Υπ9τι�ς �νταπ�ντησε: “\Επειδ�
λ�ιπEν <µπ�πτει στ�ν pρµ�δι
τητ9 σ�υ α4τE τE ��τηµα κα1 δ"ν <νδιαφIρεσαι, <γq
?λIπ�ντας τEν ∆εσπ
την �τιµα�
µεν�ν �π’ <κε�ν�υς π�: τ�λµ��ν κα1 πρ9ττ�υν τIτ�ια
πρ9γµατα κα1 τEν &ριστιανικEν λαEν ν; πηγα�νJη <κεA �πE Gγν�ια κα1 Bτσι ν; παρα-
σ�ρεται στ�ν ε�δωλ�λατρε�α, rλθα ν; καταστ�σω σαφ"ς στ�ν pγιωσ�νη σ�υ Sτι αsρι�,
καθqς # Bπαρ&�ς θ; πρ�εδρε�Jη τ)ς <κκλησ�ας τ�� δ�µ�υ καθ�µεν�ς σ" >ψηλEν θ8κ�ν,
πρ
κειται ν; ε�σ?9λω µα�1 µ" πλ)θ�ς µ�να&8ν κα1 ν; τEν ρ�Cω κ9τω �π’ τEν θρ
ν�
τ�υ κα1 Bτσι >π"ρ bριστ�� θ; �π�θ9νω, παρ; ν; �νε&θ8 ν; γ�νJη τIτ�ι� πρ9γµα (	D ▲



ρ�=εται !λε7θερη ε,σ�δ�ς σ/ καν�ναν, πλ�ν !λα=�στων περιπτ�σεων. Σ7µφωνα µ/ τ� Πρ@-
γραµµα ΕGσιτηρ�ων τ4ν F�λυµπιακ4ν FΑγ�νων �D τιµ/ς ?=�υν διαµ�ρφωθB jς ."Bς: FΑπ�
τ� 5.300.000 εGσιτ�ρια π�( θ� διατεθ�*ν, τ� 9% τ�* συν@λ�υ κ�στ�T�υν 120 eως 300 ε0ρ�.
Τ� 27% �π� 65 eως 100 ε0ρ�, τ� 30% �π� 35 eως 60 ε0ρy κα
 τ�λ�ς τ� 34% τ�* συν@λ�υ
τ4ν εGσιτηρ�ων ?=�υν κ@στ�ς �π� 10 eως 30 ε0ρ�. Μ�λιστα α0τ� τ� τελευταEα θ� �φ�ρ�*ν
κυρ�ως στ� 8=ι κα
 τ@σ� δηµ�φιλB �γων�σµατα, γι� α0τ� #λλωστε ε5ναι κα
 πι� πρ�σιτ�
σ/ κ@στ�ς. �Η τελετ� ?ναρ"ης τ4ν F�λυµπιακ4ν FΑγ�νων ε5ναι ,σως : µ�ναδικ� :µ�ρα
π�( θ� ?πρεπε, µετ� �π� α0τ�, ν� �ν�κRη σ/ 3λ�υς τ�(ς hΕλληνες. Παρ� τα*τα τ� κ@στ�ς
τ�* εGσιτηρ��υ γι� α0τ�ν τ�ν !"αιρετικ� µ�ρα ε5ναι τBς τ�"εως τ4ν 50 eως 950 ε0ρ�.

�∂
"αιρετικ� πετυ=ηµ�νη ε5ναι : καµπ�νια γι� τ�ν !θελ�ντισµ@: τ@σ� πετυ=ηµ�νη,
π�( συγκ�ντρωσε µεγ�λ� �ριθµ� !νδιαφερ�µ�νων. Τ� ν� πρ�σφ�ρRης τ
ς γν�σεις
σ�υ κα
 τ�ν !µπειρ�α σ�υ σ/ αυτ� τ� µεγ�λ� γεγ�ν@ς, ε5ναι �διαµφισ��τητα ση-
µαντικ@. FΑλλ� ε5ναι α0τ� : πραγµατικ� �0σ�α τ�* !θελ�ντισµ�*, ?τσι 3πως πρ�-

ωθεEται �π� τ�(ς δι�ργανωτ�ς, r γι� #λλη µ�α φ�ρ� τ� κ�ρδ�ς ε5ναι α0τ�σκ�π@ς; Γι� φα-
νταστBτε π@σ�ς κ@σµ�ς �παιτεEται γι� τ�ν !πιτυ=�α τBς δι�ργ�νωσης κα
 π@σα =ρ�µατα
θ� =ρει�T�νταν σ/ διαφ�ρετικ� περ�πτωση, πρ�κειµ�ν�υ ν� �µειφθ�*ν !κεEν�ι π�( θ� πρ�-
σφ�ρ�υν τ
ς Sπηρεσ�ες τ�υς. �ΥπBρ"ε 3µως λ7ση γι� τ�(ς δι�ργανωτ/ς πι� συµφ�ρ�υσα
κα
 =ωρ
ς ν� τ�(ς !κθ�τRη: �Η �ν�θεση σ/ διαφηµιστικ� γραφεE� ?ναντι ���αια πα=υλBς

Τ# δ�θεν τ	
 «�Εθελ	ντισµ	
»
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5γ�νες), <ν Sσaω ε6µαι <ν �ωJ)”.
,L δ" ,Υπ9τι�ς ε4θIως πρEς τ�:ς �ρ&ιµανδρ�τας nρµησε λIγων: “Συναγων�σασθI µ�ι,
tνα δι/Cωµεν τEν δι9?�λ�ν, ε� δ" µ�, �π�θ9νωµεν δι; τEν Θε
ν”».

xΑς διαUFσ	υµε τ� σ�7λι	 τ%ς �ριστιανικ%ς 4φηµερ�δ	ς γι  τ� θKµα:
∆"ν ε6ναι καθ
λ�υ παρ9δ�C�ν Sτι 2 κ�σµικ� <κκλησ�α <ναρµ�ν��εται �νIτως

πρEς τ�ν κρατικ�ν σκ�πιµ
τητα ε�ς τE ��τηµα τ)ς διεCαγωγ)ς τ8ν L.Α., �κρι?8ς
Sπως συνI?αινε κα1 κατ; τEν 5� α�8να, Sτι �[ κ�σµικ�1 <π�σκ�π�ι ε6ναι πλ�ρως κατω&υ-
ρωµIν�ι <C �π
ψεως ν�µικ)ς πρ�στασ�ας.

∆"ν ε6ναι <π�σης παρ9δ�C�ν Sτι δ"ν >π9ρ&�υν �sτε ε6ναι δυνατEν ν; >π9ρC�υν
σ�µερα ,Υπ9τι�ι, <φ’ Sσ�ν δ"ν >π9ρ&�υν πλI�ν πραγµατικ�1 Μ�να&��, ν�µικ8ς

�κατ�&�ρωτ�ι, µ� �π�?λIπ�ντες ε�ς �[ανδ�π�τε κ�σµικ�ν �ρ&�ν πρEς [καν�π��ησιν �[ων-
δ�π�τε >λικ8ν o κ�ινωνικ8ν �ναγκ8ν των. Κι vν παρ’ <λπ�δα <µφανισθ��ν µερικ�1 <C
�πρ�?λIπτων <Cελ�Cεων, �ψηφ��ντες τE γρ9µµα τ�� ν
µ�υ, πρ
θυµ�ι ν; �π�θ9ν�υν gς
# ,Υπ9τι�ς δι; τEν Θε
ν, τ
τε �ναπ�φε�κτως <µφαν��εται κα1 # Qκ9στ�τε �πE bαλκηδ
-
ν�ς ν
µιµ�ς κυρ�αρ&�ς κ�σµικ)ς <C�υσ�ας [...].

∆"ν ε6ναι τIλ�ς καθ
λ�υ παρ9δ�C�ν τE Sτι �4δε1ς <κκλησιαστικEς 2γIτης <ν
,Ελλ9δι �ντιµετωπ��ει τE δ�ληµµα εkτε ν’ �π�κηρ�CJη δηµ�σ�yα δι; λ
γ�υς συνει-

δ�σεως πDσαν <µπλ�κ�ν τ)ς κ�σµικ)ς \Εκκλησ�ας ε�ς τ; τ)ς δι�ργαν/σεως κα1 διεCα-
γωγ)ς τ8ν \Lλυµπιακ8ν \Αγ/νων o τ�υλ9&ιστ�ν ν; �ητ�σJη τ�ν διαγραφ�ν τ�� #σ��υ

3

2

1

�Η σηµεριν� θση τ�ν γνησ�ων �ριστιαν�ν

▲



17085∆ΑΥΛ�Σ/262, F�κτ��ρι�ς  2003

Παρασκευ, 7 -Ιαν	υαρ�	υ 2000, 4φηµερ�δα «ΝK	ι wΑνθρωπ	ι» τ	I Γρηγ7ρη
Μι�αλ7π	υλ	υ, π	<, πρ	τ	I φυλακισθ$%, 42Kφρα#ε 5π7ψεις τ�ν σηµαντικ6-
τερων τFσεων τ�ν 4πισCµων κα/ 5νεπισCµων δυνFµεων στ	cς κ7λπ	υς τ%ς
-Εκκλησ�ας τ%ς 'ΕλλFδας. Κεντρικ� �ρθρ	: «ΤE 2000 ε6ναι 2 &ρ�νι; τ�� Σα-
τανD», �π	υ κα/ � εbκ7να. 'Η πρ	σπFθεια µX τ�ν �ριστιανικ%ς 4µπνε<σεως σα-
τανισµ� 5κ	λ	υθε"ται πιστ  4δ� κα/ 1.700 �τη �ριστιανικ%ς 4πικρατCσεως.
Στ,ν φωτ	γραφ�α UλKπ	υµε τ� σ<µU	λ	 τ	I 'Ελληνικ	I Π	λιτισµ	I, τ,ν -Ακρ7-
π	λη τ�ν -Αθην�ν κα/ 5π� πFνω της ν  καλπF#$η � τερατ7µ	ρφ	ς b	υδαι	-

�ριστιανικ�ς Σατανaς.



�µ�ι�Bς µ/ π�λλ� µηδενικ� στ� τ�λ�ς τBς πρ���λBς τ�* !θελ�ντισµ�*  jς κ�τι µ�ναδι-
κ�*, τιµητικ�*. zιλι�δες �D αGτ�σεις τ4ν !νδιαφερ�µ�νων, π�( !νθ�υσι�στηκαν κα
 πε�-
στηκαν µ�σα �π� τ
ς καλ�στηµ�νες διαφηµ�σεις. FΕπιστρατε7τηκαν mθ�π�ι�
 κα
 #λλα
δηµ@σια πρ@σωπα, π�( θ� ε5ναι !κεE jς !θελ�ντ�ς. Στ
ς αGτ�σεις π�( συµπληρ�ν�υν 3σ�ι
!νδιαφ�ρ�νται �φ�νεται δι�=υτα ν� φανRB 3τι θ� γ�νRη δBθεν πρ�σεκτικ� !πιλ�γ�, µι ς
κα
 =ρει�T�νται κριτ�ρια γι� ν� !πιλεγRB κ�π�ι�ς jς !θελ�ντ�ς. Σ�ν ν� µ�ν ε5ναι κ�τι τ@-
σ� pπλ@. Π�υλι�ται καλ� jς Gδ�α, πρ�κειµ�ν�υ ν� καλ7πτεται καλ� + �ρ=ικ�ς σκ�π@ς, π�(
ε5ναι : !"�ικ�ν@µηση =ρηµ�των κα
 τ� �φιλ�κερδB !ργατικ� =�ρια.

Στ�ν �ρ=� �κ�υγ@ταν 8ντως καλ@, στ� συν�=εια κα
 µετ� τ�ν καταιγισµ@, τ�ν πλ7ση
!γκεφ�λ�υ κα
 τ� µ�γεθ�ς τBς !µπ�ρευµατ�π��ησης + !θελ�ντισµ�ς ?παψε ν� συγκινRB.
FΑφ�* ε5ναι τ@σ� σπ�υδαE� ν� ε5ναι κανε
ς !θελ�ντ�ς, γιατ
 δ/ν κ�ν�υν τ� ,δι� κα
 !κεEν�ι
π�( σ�µερα κυκλ�φ�ρ�*ν µ/ τ
ς σκ�*ρες λιµ�υT�νες; Κα
 3λ�ι !κεEν�ι, !λ�=ιστ�ι κα
 !κλε-
κτ��, π�( ?=�υν ρι=τB πυρετωδ4ς στ� περ
 δι�ργ�νωσης κα
 !πιλ�=θηκαν =ωρ
ς διαφ�-
νεια; Σ/ π�λλ/ς περιπτ�σεις Sπ�ρ=ει µ�α Sπ�τυπ�δης πρ�κ�ρυ"η, �λλ� !λ τε τ�ρα... "�-
ρ�υµε 3λ�ι π4ς καλ7πτ�νται α0τ/ς �D πρ�ν�µι�*=ες θ�σεις! h�ταν δηµ�σιε7τηκαν σ/ !φη-
µερ�δες τ� =ρηµατικ� π�σ� π�( !"ασφαλ�T�υν µηνια�ως �D περ
 τBς F�λυµπιακBς ∆ι�ρ-
γ�νωσης κα
 8=ι µ@ν� –µιλ µε γι� �π�δ�=/ς µερικ4ν .κατ�µµυρ�ων eκαστ�ς κα
 γι� κ�-
θε µBνα–, π4ς µπ�ρ�*ν ν� µ�ν κ�ν�υν καλ� δ�υλει� στ� ν� παρ�υσι�T�υν κα
 ν� πρ�ω-
θ�*ν τ�ν !θελ�ντισµ� jς τιµητικ� !µπειρ�α γι� !κε�ν�υς π�( θ� συνδρ�µ�υν; FΑναφ�-
ρ�υµε !νδεικτικ� τ� 4 .κατ�µµ7ρια δρα=µ/ς π�( !"ασφαλ�T�υν µηνια�ως �D !ντεταλµ�ν�ι
σ7µ��υλ�ι κα
 γενικ�
 διευθυντ/ς διαφ@ρων π@στων. �Η Sπ�λληλ�ς τ�* κιλικ��υ 3µως
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,Υπατ��υ <κ τ�� ,Αγι�λ�γ��υ πρEς �π�φυγ�ν συγ&�σεως τ8ν bριστιαν8ν κα1 δι; λ
γ�υς
στ�ι&ει/δ�υς ε4θ�τητ�ς κα1 ε�λικρινε�ας. ,Η ν��τρ�π�α τ)ς κυ?ερν/σης τ9Cεως τ)ς \Ανα-
τ�λικ)ς Α4τ�κρατ�ρ�ας κατ; τEν 5� α�8να διατηρεAται �λ/?ητ�ς µI&ρι σ�µερ�ν ε�ς τ;ς
τ9Cεις τ�� πρ�ν�µι��&�υ κλ�ρ�υ. Συµφ/νως πρEς α4τ�ν τ�ν µεσαιωνικ�ν ν��τρ�π�αν, 2
Gκρως πεπεισµIνη Sτι # bριστιανισµEς �νIκαθεν <θρι9µ?ευεν �π�κλειστικ8ς κα1 δι; µI-
σ�υ µ
ν�ν τ�� �δικ�� της κ�ρ�υς κυ?ερν8σα τ9Cις, ε6ναι �παρ9δεκτ�ν ν; <πιτρIπJη ε�ς
Qαυτ�ν ν; παγιδε�εται ε�ς �[ασδ�π�τε διληµµατικ;ς καταστ9σεις: Μ9Cιµ�ς Λαυρι/της,
Peterhouse, University of Cambridge».

ΜεγFλες 5λCθειες 5π	καλ<πτ	νται στ� �νωθι κε�µεν	. 'Z ΜF2ιµ	ς Λαυρι6της διαπι-
στ6νει �τι 4νe� � �ριστιανικ, -Ανατ	λικ, Ρωµαϊκ, Α�τ	κρατ	ρ�α διατηρε"ται 5λ6Uητη µK-
�ρι σCµερ	ν στ,ν -Εκκλησ�α, δXν 8πFρ�	υν πλK	ν πραγµατικ	/ κα/ 5π	φασισµKν	ι µ	να-
�	/ ν  πFρ	υν τ� ν7µ	 στ  �Kρια τ	υς, �πως � �σι	ς 'ΥπFτι	ς, κα/ «ρ��νει τ� γFντι» στ�ν
κ. Wριστ7δ	υλ	 περ/ δηµ	σ�ας 5π	κηρ<2εως τ�ν -Zλυµπιακ�ν -Αγ6νων, �πως πρKπει ν 
πρFττ$η � κFθε καλ�ς �ριστιαν�ς. wΙσως ν  δ	Iµε τ	cς «�ντως µ	να�	<ς», τ	cς γνCσι	υς,
τ	cς πραγµατικ	cς µ	να�	cς τ<π	υ �σ�	υ 'Υπατ�	υ ν  4πιτ�θενται σX -ZλυµπιακXς 5π	-
στ	λKς, ν  �τυπ	Iν ?λλαν	δ�κες � ν  κα"νε γυµναστCρια �πως τ/ς παλιXς καλXς �µKρες.
wΙσως τελικ  � κ	σµικ�ς κ. Wριστ7δ	υλ	ς καταφKρ$η ν  συγκρατCσ$η τ  στ�φη τ�ν «�ντως
µ	να��ν».

\ΕµεAς pπλD πρ�τρIπ�υµε τEν κ. bριστ
δ�υλ� ν; ρ�CJη τ� µ9σκα τ)ς >π�κρισ�ας κα1
ν; πJ) στE «π��µνι
ν» τ�υ τ�ν �λ�θεια – τ�ν #π��α κρ�?ει 2 \Εκκλησ�α τ�υ <δ8 κα1

▲



17087∆ΑΥΛ�Σ/262, F�κτ��ρι�ς  2003

'Z κ. Wριστ7δ	υλ	ς «5στειε<εται» µX τ,ν πρ7εδρ	 τ%ς -Zλυµπιακ%ς -Επιτρ	π%ς κ. ΓιFν-
να -Αγγελ	π	<λ	υ. Π�σω 5π’ τ  �αµ7γελα κρ<Uεται τ� παλαι� κα/ σηµεριν� µ"σ	ς τ	I
Wριστιανισµ	I γι  τ�ν «εbδωλ	λατρικ�» 'Ελληνικ� Π	λιτισµ� γενικ  κα/ εbδικ  γι  �να
Uασικ� θεσµ7 τ	υ, τ	cς -Zλυµπιακ	cς -Αγ�νες. Παρ  ταIτα 4δCλωσε «4θελ	ντ,ς» στ	cς

5γ�νες τ�ν -Zλυµπ�ων τ	I 2004!

180 &ρ
νια γι; τE παραµ�θι τ�� ,Ελλην�&ριστιανισµ��, ν; �π�καλ�ψJη τE µAσ�ς τ�υ
γι; τ�ν «�ρ&α�α ε�δωλ�λατρε�α»3 κα1 τ�:ς νε�ειδωλ�λ9τρες,4 ν; <Cηγ�σJη τ�ν τα�τι-
ση τ�� σατανD κα1 τ8ν δαιµ
νων τ�υ µ" τEν ,ΕλληνικE Π�λιτισµE κα1 ν; �π�κηρ�CJη
τ�:ς \Lλυµπιακ�:ς \Αγ8νες. \Εµπρ
ς, κ. bριστ
δ�υλε, σ;ν καλEς &ριστιανEς π�:
ε6στε, �φ�ρ�στε τ�:ς �γ8νες τ�� ΣατανD o διαγρ9ψετε τEν Sσι� ,Υπ9τι� �πE τE ,Αγι�-
λ
γι
 σας. ΤE ν; µ�ν κ9νετε �sτε τE �να �sτε τE Gλλ� �π�τελεA τEν #ρισµE τ)ς >π�-
κρισ�ας κα1 τ�� φαρισαϊσµ��.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ZD φ	νταµενταλιστXς µ	να�	/ τ%ς µ	ν%ς τ�ν Ρ	υφινιαν�ν δXν �ρειFστηκε ν  π	λεµCσ	υν γι  τ�ν Για�UK.

'Z �παρ�	ς Λε7ντι	ς γνωρ�#	ντας τ� µ"σ	ς κα/ τ/ς σφαγXς π	c ε��αν 42απ	λυθ% 4ναντ�	ν τ�ν 'ΕλλCνων κυρ�ως
σ’ �λα τ  µKρη τ%ς α�τ	κρατ	ρ�ας, πρ	τ�µησε τ, µατα�ωση τ�ν 5γ6νων, γι  ν’ 5π	φευ�θ$% µ�α 5κ7µη αDµατ	-
�υσ�α.

2. Γι  τ,ν �ρωϊκ, πρF2η τ%ς µαται6σεως τ�ν -Zλυµπιακ�ν -Αγ6νων 4ν Wαλκηδ7νι � -Zρθ7δ	2	ς -Εκκλησ�α
τ	I �δωσε τ�ν τ�τλ	 τ	I �σ�	υ. 'Z 4κ Φρυγ�ας �σι	ς 'ΥπFτι	ς ?	ρτF#εται 5π’ τ,ν -Zρθ	δ	2�α τ,ν 17η -Ι	υν�	υ.

3. Π	λλXς φ	ρXς µKσeω τ	I τ<π	υ 5λλ  κα/ σX τηλε	πτικXς �µιλ�ες τ	υ � κ. Wριστ7δ	υλ	ς ��ει 4πιτεθ% �µµεσα
5λλ  κα/ �µεσα 4ναντ�	ν τ	I 5ρ�α�	υ 'Ελληνικ	I Π	λιτισµ	I.

4. 'Z 5ρ�ιεπ�σκ	π	ς pλ�γ	ν πρ� τ%ς 4κλ	γ%ς τ	υ στ� θρ7ν	 τ%ς -Αρ�ιεπισκ	π%ς ε��ε συστCσει �µFδα DερKων
µX σκ	π� τ,ν παρακ	λ	<θηση κα/ τ,ν 5ντιµετ6πιση τ	I πρ	UλCµατ	ς τ%ς 5ναUι6σεως τ%ς «νε	ειδωλ	λατρ�ας»
στ, �6ρα µας. ∆ι62εις τ<π	υ µεσα�ων	ς στ,ν 'ΕλλFδα τ%ς 'ΕνωµKνης Ε�ρ6πης. Πρ� τρι�ν µην�ν συνKστησε 4π�-
σηµη «Συν	δικ, -Επιτρ	π, ΜελKτης(;!) τ%ς -Αρ�αι	λατρ�ας µX µKλη κ	ρυφα�	υς µητρ	π	λ�τες (Uλ. «∆», τ. 159).

Βασ�λει�ς Μαυρ�µµ9της
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πα�ρνει µ@λις 192 =ιλι�δες κα
 400 δρα=µ�ς! Ψ�µα + !θελ�ντισµ@ς, µ�α καλ�στηµ�νη !πι-
=ε�ρηση !π�σης, π�( θ� γεµ�σRη µ�=ρι τ� =εEλ�ς τ�(ς κ�ρ�αν�δες τ�* κ�ρδ�υς.

ª
� σ/ 3λα ?=ει θ�ση : FΕκκλησ�α; h�λ�ι πι� περιµ�ν�υν α0τ�(ς τ�(ς F�λυµπιακ�(ς
FΑγ4νες, γι� ν� µεταδ�σ�υν τ� δια=ρ�νικ� µην7µατ� τ�υς; zαρακτηριστικ� : θ�-
ση τBς !π�σηµης FΕκκλησ�ας, π�( καταδ�καTε τ�(ς F�λυµπιακ�(ς FΑγ4νες (: «γν�-
σια F�ρθ�δ�"�α» τ�(ς καταδικ�Tει �κ@µη, 3πως π�ντ�τε), πρ���λλ�ντας �κ@µη

κα
 τ� !νδε=@µεν� τBς µ� !µπλ�κBς της στ� δι�ργ�νωση. ∆/ν µπ�ρ4 ν� γνωρ�Tω τ�(ς
�κρι�εEς λ@γ�υς τBς Sπ�=�ρησης τBς FΕκκλησ�ας στ
ς θ�σεις της κα
 τBς ?κφρασης τBς
!πιθυµ�ας ν� συνδρ�µRη κατ� τ� δι�ρκεια τBς µεγ�λης δι�ργ�νωσης. ∆ι@τι !πιθυµεE, 3πως
?=�υµε �κ�7σει, ν� συναντηθRB µ/ τ�(ς Uρθ�δ@"�υς π�( θ� !πισκεφθ�*ν τ�ν �Ελλ�δα κα

µ/ δι�φ�ρες !κδ@σεις, –�ι�λ�α κα
 φυλλ�δια– ν� !κθ�σRη τ� διδασκαλ�α της γι� τ� σ4µα,
τ�ν #σκηση κα
 τ�ν #θληση, !νA4 παρ�λληλα !πιδι�κει ν� πρ���λRη τ� δικ@ της ?ργ�. Κα

α0τ@, 3πως καταλα�α�νετε, ?=ει τ�(ς δικ�7ς τ�υ σκ�π�7ς.

Θ� πρ�πει 3µως ν� καταν��σRη + κ�θε παρ�γ�ντας α0τ�* τ�* τ@π�υ 3τι �D F�λυµπια-
κ�
 FΑγ4νες �π�τελ�*ν eνα µεµ�νωµ�ν� �θλητικ� 3πως κα
 Dστ�ρικ� γεγ�ν�ς κα
 δ/ν
Sπ�ρ=ει «=4ρ�ς» γι� τ�ν !µπλ�κ� φ�ρ�ων διαφ�ρετικ4ν δρ�σεων,  εG µ� µ@ν�ν µ�=ρι τ�*
σηµε��υ !κε�ν�υ π�( συναντ ται µ/ τ� γ�ννησ� τ�υ στ�ν FΑρ=α�α �Ελλ�δα. ∆/ν θ� �π�-
τελ�σ�υν τ�ν �φ�ρµ� γι� τ� µετ�δ�ση π�σης φ7σεως Gδε�λ�γι4ν. �� eνας σ=εδ�ν µBνας
π�( θ� �παιτηθRB γι� τ� διε"αγωγ� τ4ν �γ�νων ε5ναι γι� ν� "αναTωνταν�ψRη eνα κ�µ-
µ�τι τBς .λληνικBς Dστ�ρ�ας, γι� ν� συναντηθRB τ�  παρελθ�ν µ/ τ�  παρ�ν, γι� ν� δια-
γωνιστ�*ν =ιλι�δες �θλητ4ν κα
 ν� παρακ�λ�υθ�σ�υν α0τ� τ� !"αιρετικ� θ�αµα 3λ�ι �D
Sπ@λ�ιπ�ι.

h�πως λ�ει + λα�ς «κ�θε κατεργ�ρης στ�ν π�γκ� τ�υ»· !γ� θ� τ� πρ�σαρµ@σω κα

θ� γρ�ψω «κ�θε κατεργ�ρης στ� π@στ� τ�υ», γιατ
 δ/ν µπ�ρ�*ν ν� ?=�υν #π�ψη γι�
3λα – κα
 σ/ �ντικε�µεν� π�( δ/ν τ�(ς �φ�ρ) . PΑς σταµατ�σRη !πιτ�λ�υς α0τ� : σ7γ-
=υση jς πρ�ς τ� ρ@λ� κα
 τ�(ς σκ�π�(ς π�( !κπρ�σωπεE + καθ�νας. PΑς µε�νRη α0τ�
: δι�ργ�νωση �ν�παφη �π� !πιρρ�/ς – δ/ν θ� �π�τελ�σRη τ�ν ε0καιρ�α γι� κ�θε
λ�γBς «κηρ7γµατα». }αφνικ� 3λ�ι θυµ�θηκαν 3τι ?τσι r �λλι4ς µπ�ρ�*ν ν� συνει-
σφ�ρ�υν στ�ν F�λυµπι�δα, "επ�ρασαν τ�ν 3π�ια δυσφ�ρ�α κα
 τ
ς διαφων�ες τ�* πα-
ρελθ@ντ�ς κα
 ε5ναι eτ�ιµ�ι ν� δ�σ�υν τ� «φ4ς» τ�υς. qΕλε�ς!

***

™
/ λιγ�τερ� �π� eνα =ρ@ν� �D F�λυµπιακ�
 FΑγ4νες !πιστρ�φ�υν στ� =�ρα π�( τ�(ς
γ�ννησε. Στ�ν ,δια =�ρα 3µως, !κεEν�ι στ�(ς +π���υς �ν�θεσαν ν� φ�ρ�υν σ/ π�ρας
α0τ� τ� σπ�υδα�α δι�ργ�νωση, µπρ�στ� στ� �ωµ� τ�* =ρ�µατ�ς –τ�* µπ@λικ�υ
=ρ�µατ�ς– δ/ν Sπ�λ@γισαν σωστ� τ� ��ρ�ς τ�* F�λυµπιακ�* Πνε7µατ�ς. Κα
 !κεEν�

π�( πραγµατικ� φ�� µαι, ε5ναι + �π@η=�ς α0τ4ν τ4ν �γ�νων π�( θ� µεταφ�ρ�υν στ
ς
δικ�ς τ�υς πατρ�δες �θλητ/ς κα
 !πισκ�πτες. Τ� θ� �π�κ�µ�σ�υν; �Αραγε τ� µπρελ@κ, τ
ς
κ�*πες, τ
ς µπλ�*Tες µ/ τ�(ς φ�υσκωτ�(ς Φ�E�� κα
 FΑθην  r τ� γν�ση µι ς λαµπρBς Dστ�-
ρ�ας;

ΤαCιαρ&��λα ΛαδD

Κα� % �Εκκλησ�α -.ει τ/ δικ0 της «θ�ση»!



™
/ πρ@σφατ� τε*=�ς τ�* «∆αυλ�*» δι��ασα τ�ν καταγγελ�α 3τι σ7µ-
φωνα µ/ τ�ν ∆Bµ� ΣαλαµEν�ς : καταγωγ� τ�* Uν@µατ�ς τBς Σα-
λαµEν�ς (Gδιαιτ�ρας πατρ�δ�ς τBς µητ�ρας µ�υ) πρ��ρ=εται !κ τ�*...
.�ραϊκ�* «shalam». Σ�µερα, !ρευν�ντας τ� διαδ�κτυ� γι� τ�ν Σ*ρ�

µ�σα �π� τ�ν �ρ=ικ� Dστ�σελ�δα τBς .ταιρε�ας �ΤΕΝΕΤ κα
 !πιλ�γ�ντας
τ� πεδ�� «διακ�π/ς» jδηγ�θηκα στ� TRAVEL GR. Στ�ν κατα=�ρηση
Σ*ρ�ς κα
 στ�ν πρ�τη σελ�δα µ/ διε7θυνση jς κατωτ�ρω, παρατ�θενται
γενικ/ς κα
 Dστ�ρικ/ς πληρ�φ�ρ�ες, �π’ 3π�υ ?µαθα 3τι �D πρ4τ�ι κ�τ�ι-
κ�ι τ4ν Κυκλ�δων sσαν �D Φ��νικες!

(http://www.travel.gr/index.php?SCREEN=ellada&RegionΙD=5&County
ID=97).

(Μεταφ�ρω !πακρι�4ς):

™Àƒ√™

�Ιστ�ρ�α: �D πρ4τ�ι κ�τ�ικ�ι τBς Σ7ρ�υ sταν Φ��νικες κα
 iστερα �κ�-
λ�7θησαν �D qΙωνες. Στ� zαλανδριαν� �ρ�θηκαν τ�φ�ι κυκλαδικ�* π�-
λιτισµ�*.

�D κ�τ�ικ�ι τ�* 8µ�ρφ�υ α0τ�* νησι�* δ/ν ν�µ�Tω 3τι ε5ναι !ν�µερ�ι
γι’ α0τ�ν τ�ν πρ�σ�λητικ� πλαστ�γραφ�α, ε5µαι σ�γ�υρ�ς 3µως 3τι θ�
τ�(ς !νδι�φερε ν� τ� πληρ�φ�ρηθ�*ν.

Σ ς !πισυν�πτω �ρ=εE� µ/ �ντ�τυπ� τBς Dστ�σελ�δας.

ª∏§√™

Θ�λ�ντας ν� !"ετ�σω !�ν : �ναφ�ρ� φ�ινικικ�* στ�ι=ε��υ στ� Σ*ρ�
sταν µ�ναδικ� r 8=ι φαιν@µεν�, π�λ( γρ�γ�ρα !ρε7νησα τ�ν πρ�τη σε-
λ�δα µερικ4ν �κ@µα νησι4ν τ4ν Κυκλ�δων (τ4ν Κυκλ�δων µ@ν�).

Σ ς παραθ�τω τ� �κ@λ�υθα:
�Ιστ�ρ�α: �Η ΜBλ�ς SπBρ"ε �"ι@λ�γ� κ�ντρ� τ�* Κυκλαδικ�* π�λιτι-

σµ�*, π�( "εκ�νησε πρ
ν �π� τ�ν Μινωικ@. Πρ4τ�ι κ�τ�ικ�ι τBς Μ�λ�υ
sταν �D Φ��νικες κα
 iστερα �D ∆ωριεEς κα
 �D Μιν7ες �π� τ� Λακων�α.
ΠBρε µ�ρ�ς στ� ναυµα=�α τBς Σαλαµ�νας (480 π.z.), �λλ� τ� 416 π.z. κα-
τελ�φθη �π� τ�(ς FΑθηνα��υς, �D +π�E�ι ?σφα"αν τ�(ς περισσ@τερ�υς
�π� τ�(ς κατ��κ�υς της κα
 !γκατ�στησαν στ� νησ
 FΑθηνα��υς κληρ�7-
=�υς.

(http://www.travel.gr/index.php?SCREEN=ellada&RegionΙD=5&County
ID=68) 
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�Ιστ�ρ�α: �Η Σαντ�ρ�νη στ� �ρ=αEα =ρ@νια sταν γνωστ� jς Καλλ�στη
r Στρ�γγ7λη �π� τ� σ=Bµα της, �φ�* τ� :φα�στει� δ/ν ε5=ε �ρ=�σει �κ@-
µα τ� δρ�ση τ�υ. �D �νασκαφ/ς "�θαψαν eναν +λ@κληρ� �Gκισµ� µ/ δι�-
ρ�φα κα
 τρι�ρ�φα σπ�τια, π�( sταν καλυµµ�ν�ς �π� πα=( στρ4µα τ�-
φρας τ�* :φαιστε��υ. FΕκτιµ ται 3τι στ� θ�ση τBς Σαντ�ρ�νης �ρισκ@ταν
: µυθικ� π@λη τBς FΑτλαντ�δας, π�( καταστρ�φηκε τ�ν 15� αG4να π.z.
iστερα �π� ?κρη"η τ�* :φαιστε��υ κα
 �λλεπ�λληλες σεισµικ/ς δ�ν�-
σεις. �Η καταστρ�φ� πρ�κ�λεσε τ�ν καταπ�ντισµ� τBς �ρ=α�ας π@λης
κα
 τ�* µεγαλ7τερ�υ µ�ρ�υς τ�* νησι�*. �Ως πρ4τ�ι κ�τ�ικ�ι �ναφ�ρ�-
νται �D Κ�ρες κα
 �κ�λ�υθ�*ν �D ΚρBτες κα
 �ργ@τερα �D Φ��νικες.

(http://www.travel.gr/index.php?SCREEN=ellada&RegionΙD=5&County
ID=68) 

***

∆
� εSρ�µατατ�* Κυκλαδικ�* Π�λιτισµ�* �ν�γ�νται �κ@µη κα
 �π�
τ� συµ�ατικ� FΑρ=αι�λ�γ�α στ� 4-6000 π.z. (ε5ναι π�λ( παλαι@τερα).
�Η !µφ�νιση τ4ν Φ�ιν�κων στ�ν �Ιστ�ρ�α �κ@µη κα
 γι� τ�(ς φ�ι-
νικ@πληκτ�υς Dστ�ρικ�(ς δ/ν ε5ναι παλαι@τερη τ�* 1500 π.z. Κ�θε

δικ@ µ�υ σ=@λι� περιττε7ει.

ΦραγκAσκ�ς Κ��γιας
Πλ��αρ=�ς Ε.Ν.

Κ<ριε διευθυντF,
Στ/ς 27-8-2003 διαUF#	υµε στ� �νθετ	 τ%ς 4φηµερ�δ	ς «Μετρ7ραµα»

(27/8/03) �τι: τ� �ν	µα τ%ς  -ΑστυπFλαιας ε�ναι... φ	ινικικ� κα/ �τι 	D
πρ�τ	ι `Ελληνες π	c 4γκαταστFθηκαν 4κε", Uρ%καν �ναν παλι7... φ	ινι-
κικ� σταθµ7, δηλαδ, �να «�στυ παλι7»!

Κατ  τ�ν «παραµ	ρφωµKν	» δηµ	σι	γρFφ	 πρ7κειται γι  παρετυµ	-
λ	γικ� µετασ�ηµατισµ� �γνωστης φ	ινικικ%ς λK2ης, κα/ �ρα... σCµαινε
«µKρ	ς �αµηλ7». -Αναφερ7µεν	ς δX στ/ς γραπτXς παρατηρCσεις τ	I φι-
λ	σ7φ	υ -Αριστ	τKλ	υς γι  τ� 	bκ	σ<στηµα τ	I νησι	I, τ/ς µπλKκει 5ρι-
στ	τε�νικ  µX τ�ν... Hγι	 -ΙωFννη τ�ν Θε	λ7γ	, π	c µX �να θαIµα τ	υ...
42αφFνισε τ  φ�δια τ	I νησι	I!

Στ, συνK�εια 5ναφKρει �τι στ� Μ	υσε"	 4κτ�θενται µ7ν	ν ?λληνικ 
πρ	ϊστ	ρικ  ε8ρCµατα κα/ πραγµατικ	/ θησαυρ	/ ν	µισµFτων τ%ς 'Ελλη-
νικ%ς Κλασικ%ς 4π	�%ς.

Μ  τ� �Fλια φ	ινικικ  ε�ναι α�τF; Zyτε �να φ	ινικικ� κατFλ	ιπ	 ν  µ,ν
Uρεθ$%;!!

\Αγγελικ� ΡIτ�υλα
-ΑθCνα
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Τ� µ�λη τBς Συν@δ�υ !νστερν�T�νταν τ
ς παρακ�τω �π@ψεις περ
 τBς παιδε�ας τ�* .λληνι-
κ�* κρ�τ�υς, σ7µφωνα µ/ τ
ς �π�καλ7ψεις τBς «FΑθην ς»: «'Αγι7ς τις ε8ρεθε/ς πρ	�θXς εbς συ-
ναναστρ	φCν, παρ7ντων π	λλ�ν, [µ	λ7γησεν �τι � κατ  τ	I Θε	φ�λ	υ Κα�ρ	υ καταδρ	µ,
πηγF#ει 5π� 5νωτFτας πηγFς, κα/ ��ι τ7σ	ν 5π� θρησκευτικ�ν #%λ	ν. Τ� τ  θKλ	υν, ε�πεν �

«Ν  σX κFψω ΓιFννη, ν  σ’ 5λε�ψω µKλι.»

°
ι  περιπτ6σεις σ ν κι α�τ,ν π	c 5π	τελε" � παπα-Γι6ργης Μεταλλην�ς 4κφρF-
#εται θυµ7σ	φα µX τ,ν παρ	ιµ�α α�τ,ν � λα7ς µας, γι  ν  δε�2$η 4πακριU�ς π7-
σ	 λ	ιδωρε" τ�ν παραλ	γισµ� κα/ τ,ν τραγικ, 5ντ�φαση. Κα/ bδ	c �να παρF-
δειγµα 5π� τ�ν 5λλ	πρ7σαλλ	 τρ7π	 γραφ%ς τ	I UιUλ�	υ τ	I πρ	αναφερθKντ	ς

κληρικ	I κα/ πανεπιστηµιακ	I, π	c ��ει τ�ν 5ντιφατικ� τ�τλ	 «ΠαρFδ	ση κα/ -Αλλ	-
τρ�ωση». ΓρFφει λ	ιπ7ν: «,L \Αδαµ9ντι�ς Κ�ρα)ς �π�τελεA µ�ναδικ� 2γεµ�νικ� µ�ρ-
φ�, �π’ α4τ"ς π�: σπ9νια <µφαν���νται στ�:ς α�8νες [...] ,Υπ)ρCε φ�ση �δ��λωτη, �νυ-
π
τακτη, <παναστατικ�». -Εδ� περιµKνει � 5ναγν6στης ν  τεκµηριωθ$% �, 8περU	λικ�ς
�στω, �αρακτηρισµ�ς «2γεµ�νικ� µ�ρφ�», �µως πKφτει στ� κεν� τ%ς 5ντ�φασης στ,ν
�δια 5κριU�ς σελ�δα, �π	υ διαUF#	υµε:

«'Z Κ	ρα%ς, [ς 5ρ�ηγKτης τ	I διαφωτισµ	I κα/ πατριFρ�ης τ	υ στ�ν ?λληνικ� ��ρ	,
ε��ε πρ	σκ	λληθ% στ, στεν, κρατικ, bδKα, µ, ��	ντας τ/ς 4σωτερικXς πρ	ϋπ	θKσεις �
κα/ µ, θKλ	ντας µK�ρις ?ν�ς σηµε�	υ ν  δε�θ$% τ,ν 	bκ	υµενικ7τητα τ%ς 'Ελλην	ρθ7-
δ	2ης Ρωµ(ν)η	σ<νης, ταυτι#7µεν	ς �τσι µX τ,ν ε�ρωπαϊκ, π	λιτικ, στ� διαµελισµ�
τ%ς Ρωµ(ν)η	σ<νης κα/ στ� θFψιµ7 της» (σελ. 142). -Εµε"ς δXν σ�	λιF#	υµε.

▲

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Τ�Υ π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝ�Υ

ι´. Τ# α4θεντικ# παρασκ0νια τ�ς 5π�θεσης,
7πως περιγρ8φ	νται :π� τ�ν Τ&π	 τ�ς ;π	.�ς

 ∏
!φηµερ�δα «FΑθην » �π� τ
ς στBλες της (28 F�κτω�ρ��υ 1839) κα-
τ�γγειλε 3τι τ� φιλ�ρωσικ� κατεστηµ�ν� κα
 + κλBρ�ς !πι=ειρ�*ν ν�
καταστρ�ψ�υν τ�ν παιδε�α στ�ν �Ελλ�δα. Τ� δηµ�σ�ευµα ε5ναι #κρως
�π�καλυπτικ@: «ΜK�ρι τ	Iδε δXν 4δηµ	σιε<θη � κατ  τ	I ∆ιδασκF-

λ	υ Θε	φ�λ	υ Κα�ρ	υ 5π7φασις τ%ς Dερaς Συν7δ	υ. 'Η φυλακC τ	υ �µως 42α-
κ	λ	υθε" εbς τ� πλ	"	ν, τ� �π	"	ν τ�ν περιφKρει τ$%δε κ5κε"σε, 4πειδ, φα�νε-
ται, �τι � κ<ρι	ς ΓλαρFκης, [ς bατρ7ς, θKλει ν  τ�ν διασκεδF#$η µX τ  τα2ε�-
δια, [ς }φKλιµα µFλιστα κα/ εbς τ,ν πFσ�	υσαν �δη 8γε�αν τ	υ. WθXς µFλι-
στα 4παν%λθε τ� πλ	"	ν εbς τ�ν Πειραιa δι  ν  λFU$η �σως τ ς περ/ Κα�ρ	υ τε-
λευτα�ας τ%ς Γραµµατε�ας διαταγFς».
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Hγι	ς, τ  π	λλ  τ  γρFµµατα 	D `Ελληνες; Πρ�ς τ� τ� ΠανεπιστCµι	ν, τ  ΓυµνFσια κα/ �λλα;
'Z `Ελλην 5ρκε" ν  µFθ$η ν  5ναγιγν6σκ$η κα/ ν  γρFφ$η· κα/ bδ	c � µ7νη �ρε�α, τ,ν �π	�αν
��ει 5π� τ  γρFµµατα· π	λλ  γρFµµατα, 4πρ7σθεσεν, 5θε�#	υν τ	cς 5νθρ6π	υς· κα/ δι  τ	Iτ	
πρKπει ν  περι	ρισθ	Iν εbς τ  pλ�γα. ΕbλικρινKστερα, UKUαια, δXν 42ηγCθη �λλ	ς εbς τ,ν 8π7-
θεσιν τ	I Κα�ρ	υ, παρ  τ�ν Hγι	ν τ	Iτ	ν· κα/ δXν 5µφιUFλλ	µεν π	σ�ς, �τι 5φ	I ε�δ	κιµC-
σ	υν εbς τ,ν περ�στασιν τα<την δXν θKλ	υν 5ργCσει ν  στρKψ	υν τ  UKλη των κατ  τ	I Πα-
νεπιστηµ�	υ, τ�ν Γυµνασ�ων µας κα/ λ	ιπ�ν. Λ7γ	ι, 5ναµφιU7λως, δXν θKλ	υν λε�ψει δι  ν 
πρ	σUFλ	υν κα/ καταστρKψ	υν κα/ α�τF· 5ρκε" µ7ν	ν ν  8πFρ�$η εbς τ,ν 4π/ τ%ς ∆ηµ	σ�ας
-Εκπαιδε<σεως κα/ τ�ν -Εκκλησιαστικ�ν Γραµµατε�αν κα/ � κ<ρι	ς ΓλαρFκης, κα/ τ� πaν κα-
τ	ρθ	Iται συµφ6νως µX τ	cς σκ	π	cς τ�ν tγ�ων µας».

Κα
 σ/ #λλ� σ=@λι@ της : ,δια !φηµερ�δα καταγγ�λλει ε0θ�ως τ
ς µυστικ/ς δια��υλε7σεις
µετα"( τ�* Sπ�υργ�* Γλαρ�κη κα
 τ4ν Συν�δικ4ν γι� πα7ση κ�θε �0σιαστικBς παιδε�-
ας στ�ν �Ελλ�δα: «xΑν � σκ	π�ς τ�ν -Αν<των κα/ ΜελCτων, καθYς κα/ τ	I ΓραµµατKως
µας, δXν oτ	ν � καταδρ	µ, τ%ς παιδε�ας, διατ� ν  #ητCσ	υν ν  παραλ<σ	υν 5µKσως τ�
-Zρφαν	τρ	φε"	ν τ%ς wΑνδρ	υ; διατ�, 5φ	I 4σCκωσαν τ�ν Θε7φιλ	ν Κα�ρην, δXν 4φρ7-
ντισαν κQν ν  στε�λ	υν �λλ	υς διδασκFλ	υς, δι  ν  42ακ	λ	υθCσ	υν τ,ν 4κπα�δευσιν
τ�ν pρφαν�ν κα/ τ�ν �λλων µαθητ�ν α�τ	I; WFρις εbς τ,ν διαγωγ,ν τ�ν κυρ�ων τ	<των,
~τις δXν µaς 5φCνει τ	�λF�ιστ	ν τ�ν παραµικρ�ν δισταγµ�ν [ς πρ�ς τ	cς σκ	π	cς κα/
τ  σ�KδιF των».

�Η Σ7ν�δ�ς 3µως, !λεγ=@µενη σ=εδ�ν κατ� �π@λυτη πλει�ψηφ�α �π� τ�(ς Ρωµι�(ς κα
 τ�(ς
ρωσ@φιλ�υς, δ/ν ?=ει σκ�π� ν� κ�νRη π�σω. Στ
ς 23 F�κτω�ρ��υ συνεδρ�ασε µ/ #κρα µυστικ@-
τητα (γι’ α0τ� κα
 : «FΑθην » π�ντε µ�ρες µετ� δ/ν ε5=ε !νηµερωθB) κα
 !ρ�µην τ�* Θε@φι-
λ�υ Κα�ρη �π�φ�σισε τ�ν καθα�ρεσ� τ�υ �π� τ� !κκλησιαστικ� σ=Bµα. h�ταν τελικ� : ε,δη-
ση δι�ρρευσε στ�ν Τ7π�, : «FΑθην » ?γραψε περ
 �να��ωσης τBς Dερ ς !"�τασης κα
 #φησε

Ε�τυ��ς π	c � -Αρ�ιεπισκ	πικ�ς πρ	ϊστFµεν	ς τ	I παπα-Γι6ργη Μεταλλην	I π%ρε
τ� α�µα τ%ς Ρωµ(ν)η	σ<νης π�σω µX τ,ν 5ναπ7δεικτη καταγγελ�α τ	υ τ�ν περασµKν	
-Ι	<νι	, �τι «�θεη ε�ναι � π	λιτικ, �γεσ�α τ�ν ε�ρωπαϊκ�ν �ωρ�ν, µX τ,ν ?λληνικ,
πρ	εδρ�α ν  πα�#$η τ�ν ��αρ	 ρ7λ	 τ	I Π	ντ�	υ ΠιλFτ	υ»! (ΒKUαια 4δ� � Μακαρι6-
τατ	ς 5πεδε��θη γι  �λλη µ�α φ	ρ  �τι κυριαρ�ε"ται 5π� τ� «Odium Teologicum» κα/
��ι τ,ν «Raison d’ être».)

Τ6ρα 4π/ τ%ς 	�σ�ας: τ� �τι τ  pν7µατα `Ελλην κα/ 'Ελληνικ7της 4π/ 1.300 �ρ7νια
4�ρησιµ	π	ι	Iντ	 στ� Βυ#Fντι	 τ%ς κληρικ	κρατ�ας [ς 8π	τιµητικ  8π7πτων γι 
4γκλCµατα, καταδικα#7µενα 5π� τ� Καν	νικ�-4κκλησιαστικ� δ�και	, δXν ��ει σηµα-
σ�α γι  τ�ν παπα-Μεταλλην7, π	c πρ	τιµ�a τ,ν παρακµ, τ%ς Ρωµ(ν)η	σ<νης τ	υ 5π�
τ,ν �φθιτη δ72α  τ�ν 'ΕλλCνων.

'Z διακεκριµKν	ς δρ Θε	λ	γ�ας κα/ Φιλ	σ	φ�ας -Αλε2. Παπαδερ7ς, Γενικ�ς ∆ιευ-
θυντ,ς τ%ς -Zρθ7δ	2ης -Ακαδηµ�ας ΚρCτης, σX UαρυσCµαντ	 �ρθρ	-µελKτη τ	υ στ�ν
�´ τ7µ	 τ%ς µεγFλης Θρησκευτικ%ς -Εγκυκλ	πα�δεας γρFφει γι  τ�ν Κ	ρα%:

«,Υπ)ρCε θεληµατικ; πτω&
ς, πIνης σ&εδ
ν, Gρα <ν9ρετ�ς, �Cι�πρεπ�ς κα1 �νι-
δι�τελ�ς. \Αδ9µαστ�ς µI&ρι ?αθI�ς γ�ρατ�ς παρ; τ;ς κ�ινωνικ;ς κακ�υ&�ας τ�υ κα1
τ�ν µ
νιµην �σθIνειαν τ)ς σαρκ
ς τ�υ, �4δIπ�τε �π/λεσε τE �γωνιστικ
ν τ�υ φρ
-
νηµα, �π
λυτ�ς ε�ς τ;ς �ρ&9ς τ�υ �λλ; µ" σπλ9γ&να <λI�υς δι; τ)ς �ω)ς τ�υς �να-

▲
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ν� πλαν ται τ� !ρ�τηµα τ� �π�γιναν �D θυσ�ες κα
 τ� Gδανικ� τBς FΕπαν�στασης: «wΕµελλεν
�ρα � κατ  τ	I Κα�ρη 5φ	ρισµ�ς ν’ 5νανε6σ$η παρ’ �µ"ν κατ  τ  µKσα τ	I ΙΘ´ αb�ν	ς τ ς θρη-
σκευτικ ς �ριδας κα/ ν  5ναγεννηθ$% εbς τ,ν 'ΕλλFδα µετ  τ,ν π	λιτικ,ν 5π	κατFστασ�ν της
� 5νFκρισις τ%ς συνειδCσεως, δηλ. τ  Dερ	δικαστCρια τ%ς 'Ισπαν�ας κα/ τ%ς Ρ6µης, τ  �π	"α
µ7ν	ν 42ι�ν�α#	ν κατ  τ�ν µεσα�ωνα τ,ν 5νε2ι�ν�αστ	ν τ	I 5νθρ6π	υ συνε�δησιν, κατεδ�ω-
κ	ν, 4δ�κα#	ν 4π’ α�τ%ς κα/ κατεδ�κα#	ν τ	cς 5νθρ6π	υς. ∆Xν µaς µKνει λ	ιπ�ν πλK	ν �λλ	
εb µ, ν  ?τ	ιµFσωµεν κα/ τ ς πυρFς, 5φ	I µFλιστα ��	µεν κα/ tγ�	υς ?τ	�µ	υς δι  ν  κα�	υν
τ	cς 4ν7�	υς κατ  τ,ν συνε�δησιν».

�� Γλαρ�κης µ/ ?γγραφ@ τ�υ (26 F�κτω�ρ��υ 1839) πρ@τεινε πρ�ς τ� Σ7ν�δ� τ�ν πρ�σωριν�
�να��λ� τBς �π�φ�σε�ς της, �στε ν� δ�θRB καιρ�ς στ�ν Κα�ρη µ�πως κα
 µετανι�σRη. �Η Σ7-
ν�δ�ς �π�δ�=θηκε τ�ν πρ@τασ� τ�υ µ/ τ�ν 3ρ� ν� !γκλειστRB + Κα�ρης σ/ µ�ναστ�ρι πρ�ς συ-
νετισµ@. FΑµ�σως µετ� + Γλαρ�κης εGσηγ�θηκε στ�ν q�θωνα τ�ν �να��λ� τBς καθα�ρεσης κα

τ�ν !γκλεισµ� τ�* φιλ�σ@φ�υ σ/ µ�ναστ�ρι τBς Σκι�θ�υ.

™
τ
ς 28 F�κτω�ρ��υ 1839 !κδ�δεται �ασιλικ� δι�ταγµα, µ/ τ� +π�E� δ�νεται : !ντ�λ� γι�
!γκλεισµ� τ�* Θε@φιλ�υ Κα�ρη στ� µ�ν� Ε0αγγελ�στριας τBς Σκι�θ�υ. Τ� !ν λ@γAω µ�-
ναστ�ρι θεωρ�*νταν �π� τ� πι� α0στηρ� κα
 �να=ρ�νιστικ� στ�ν �Ελλ�δα. �� :γ�7µε-
ν�ς Φλα�ιαν�ς ε5=ε ρητ� !ντ�λ� µ/ κ�θε θυσ�α ν� �ναγκ�σRη τ�ν Κα�ρη ν� δηλ�σRη µε-

ταµ�λεια κα
 ν� �π�κηρ7"Rη τ
ς πεπ�ιθ�σεις τ�υ. �� :γ�7µεν�ς δι�τα"ε τ�(ς καλ@γερ�υς δε-
σµ�φ7λακες ν� φερθ�*ν στ�ν Κα�ρη 3σ� πι� σκληρ� γιν@ταν. Τ� κελ� τ�υ sταν Sπ@γει�, κ�-
θυγρ� κα
 �ν�λιαγ�. «ΓKρ	ς κα/ �ρρωστ	ς � Κα�ρης, τρKµ	ντας 5π� τ� κρ<	 κα/ τ,ν 8γρασ�α,
�ωρ/ς ρ	I�α γι  ν  πρ	φυλα�τ$% � σκεπFσµατα γι  ν  #εσταθ$% τ/ς παγωµKνες ν<�τες, περν	Iσε
µαρτυρικXς �ρες στ� κελ/ τ%ς µ	ν%ς ΦανερωµKνης. -Αλλ  δXν λ<γισε 	yτε στιγµ, κα/ 8πKφερε

Γενικ/ ;π�θεση κατ# τ�ς Παιδε�ας

Cι�παθ��ντας. Παρ; τ�ν π�λ�πλευρ�ν κα1 γ
νιµ�ν <νασ&
λησ�ν τ�υ περ1 τ�ν Φιλ�-
λ�γ�αν τ�� ,Ελληνισµ��, # \Αδαµ9ντι�ς Κ�ρα)ς >π)ρCε, κατ; �δι�συγκρασ�αν κα1
πρ
θεσιν, π�λ�πλευρ�ς κ�ινωνικ�, <πιστηµ�νικ� κα1 θρησκευτικ� �δι�-συγκρασ�α µ"
τEν �τ�µικ
ν τ�υ τρ
π�ν.»

Α�τ,ν τ,ν ?τερ7τητα δXν τ	I συ�γ6ρεσε � παπα-Μεταλλην7ς, γιατ/ � Κ	ρα%ς 2Kφυ-
γε κα/ διεθν�ς κατCγγειλε τ,ν Κωνσταντιν	υπ	λιτικ, στρ	<γκα, τ,ν �π	�α αbτιaτ	 �τι
µX τ,ν «π	λιτικ,ν τ%ς -Αλεπ	Iς» τ�ν Φαναριωτ�ν κληρικ�ν κα/ λαϊκ�ν στFθηκε τ�
πνευµατικ� 4µπ7δι	 γι  τ,ν 4παναστατικ, 5φ<πνιση τ	I Βαλκανικ	I �6ρ	υ, τ	I �π	�-
	υ τ� «4παναστατικ�ν π	θ	<µεν	ν» πρ	συπKγραψε µX τ� Hγι	 α�µα τ	υ � Πατρ	κ	σµaς
Αbτωλ�ς (1714-1777).

Α�τ� π	c πρ	σπFθησε τ� 4κκλησιαστικ� κατεστηµKν	, πλ,ν µατα�ως, ν  πραγµα-
τ	π	ιCσ$η µX τ�ν Κ	ρα% oταν τ� Dστ	ρικ7 τ	υ θFψιµ	, τ� �π	"	 νηφFλια κα/ 4πιστη-
µ	νικ  καταγγKλλει � Μι�Fλης Καλ7π	υλ	ς στ� πρ7σφατ	 UιUλ�	 τ	υ γι  τ� «Ὰγι	
Φ�ς» γρFφ	ντας 4πιγραµµατικF: «-Αγων�σθηκαν µ’ �λα τ  µKσα ν  µει6σ	υν τ,ν Κ	-
ραϊκ, 5κτιν	U	λ�α, ν  σπιλ6σ	υν τ,ν 5δαµFντινη 5ρετC τ	υ, ν  ρ�2	υν στ� σ�µα τ	υ
τ� πFρθι	ν UKλ	ς τ	I αDρετικ	I, γι  ν  τ�ν 42	υθεν6σ	υν». Α�τ  �µως �γιναν �ωρ/ς
τ	cς `Ελληνες, π	c �στερ2αν ν  κ	ρKσ	υν τ,ν πνευµατικC τ	υς πε"να ��ι µX τ  2υλ	-
κKρατα τ	I -Αθ. ΠFρι	υ, τ	I Κ	δρικa, τ	I Μεταλλην	I, 5λλ’ �πως σ<γ�ρ	ν	ς θε	λ7-

▲
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περCφανα τ� µαρτ<ρι7 τ	υ, πρ	τιµ6ντας τ,ν τρ	µερ, κακ	πFθεια 5π� τ,ν 4γκατFλειψη κα/
τ,ν πρ	δ	σ�α τ�ν 5ρ��ν τ	υ».1

�Η !φηµερ�δα «FΑθην » µ/ #ρθρ� της (14 Ν�εµ�ρ��υ 1839), π�( φ�ρει τ�ν 3λ� �λ�θεια τ�τ-
λ� «'Z διωγµ�ς τ	I Κα�ρ	υ ε�ναι κατ  τ%ς παιδε�ας κα/ ��ι 8πXρ τ%ς θρησκε�ας», !πιτ�θεται
κατ� τ4ν σκ�ταδιστ4ν κα
 πρ�σωπικ� κατ� τ�* Γλαρ�κη, καταγγ�λλ�ντ�ς τ�ν jς φωτ�σ��-
στη π�( �κ�λ�υθεE διατεταγµ�νη �π�στ�λ�, !φ@σ�ν κλε�νει σ=�λεEα σ/ 3λη τ�ν �Ελλ�δα. Τ�
!ν λ@γAω δηµ�σ�ευµα �π�τελεE σηµαντικ�τατ� ντ�κ�υµ�ντ�, δι@τι δε�=νει τ� µεθ�δευµ�νη κα

Sπ� τ�* Πατριαρ=ε��υ Sπ�δεικνυ@µενη γραµµ�, 3τι τ� σ=�λεEα τ4ν διαφωτιστ4ν ?πρεπε ν�
!κλε�ψ�υν. qΙσως + Κα�ρης sταν τ� κραυγαλ�� γεγ�ν�ς !"αιτ�ας τBς πανελλ�νιας  !µ��λει�ς
τ�υ, jστ@σ� : !φηµερ�δα µαρτυρεE 3τι σ/ 3λη τ�ν �Ελλ�δα !κε�νη τ�ν περ��δ� ?κλειναν σ=�-
λεEα, δι�κ�νταν δ�σκαλ�ι κα
 =τυπι@ταν µ/ κ�θε µ�σ�ν : �Ελληνικ� Παιδε�α. Ν� π�*µε !δ4
3τι : συνωµ�σ�α τBς «Φιλ�ρθ�δ@"�υ �Εταιρε�ας» δ/ν ε5=ε �κ@µα �π�καλυφθB: «∆Xν �2ε<ρ	-
µεν Qν πα�#	ντες � σπ	υδF#	ντες θKλ	υν ν  µaς πε�σ	υν 	D δι�κται τ%ς παιδε�ας, �τι � κατα-
δρ	µ, τ	I Κα�ρ	υ ��ει σκ	π�ν �λλ	ν, παρ  τ,ν καταδρ	µ,ν τ%ς παιδε�ας α�τ%ς. 'Ηµε"ς τ	�λF-
�ιστ	ν, 42ετF#	ντες τ  πρFγµατα, τ  µ7να µKσα 4π/ τ�ν �π	�ων πρKπει ν  στηρ�#εται πaς
�νθρωπ	ς, �δηγ	<µεν	ς κα/ 5π� α�τ�ν τ�ν κ	ιν�ν ν	Iν, ε8ρ�σκ	µεν �τι α�τ  ταIτα πρ	δ�δ	υν
τ�ν σκ	π7ν των α�τ7ν· κα/ �π	υ τ  πρFγµατα φωνF#	υσιν, 	D λ7γ	ι ε�ναι περιττ	�. 'Z Κα�ρης
λKγ	υν 4δ�δασκε θε	σKUειαν· κα/ τ� ν  σKUετα� τις τ�ν Θε7ν, τ�ν π	ιητ,ν τ	I 	�ραν	I κα/ τ%ς
γ%ς, ε�ναι κατ’ α�τ	cς 5σKUηµα � κα/ 5δ�κηµα 4σ�Fτης πρ	δ	σ�ας· δεδ7σθω. -Αλλ’ 4ρωτ�µεν,
κα/ Qν 8π	τεθ$% �τι � Κα�ρης ε�ναι θε	σεUCς, �πρεπε ν  42αλειφθ$% 5π� τ� πρ7σωπ	ν τ%ς γ%ς;
Τ� 4κπαιδευτικ�ν � κ	ιν	Uιακ�ν κατFστηµα τ%ς wΑνδρ	υ, τ� πτα�ει κατ  τ	Iτ	; xΑν � 'Ιερ 
Σ<ν	δ	ς � µaλλ	ν � 4π/ τ%ς ∆ηµ	σ�ας -Εκπαιδε<σεως κα/ 4π/ τ�ν -Εκκλησιαστικ�ν Γραµµα-
τεcς δXν oτ	 �ργαν	ν τ%ς καταδρ	µ%ς τ%ς παιδε�ας, δXν �θελε φρ	ντ�σει �ρα γε, Oστε σηκ6-

γ	ς �µ	λ	γε": «L[ πηγ"ς πνευµατικ)ς κα1 διαν�ητικ)ς �νανIωσης τ�� ∆ιδασκ9λ�υ
τ�� ΓIν�υς \Αδαµαντ��υ Κ�ρα) �κ
µα δ"ν στIρεψαν, �sτε θ; στερIψ�υν· ε6ναι �ε�ρ-
ρ�ες».

�√ Θε7κλητ	ς Φαρµακ�δης (1784-1860) καθ6ρισε δ<	 κ	µUικ  σηµε"α τ%ς 4κκλησι	-
λ	γικ%ς δρFσε6ς τ	υ. α) ∆Xν ν	ε"ται 4λε<θερ	 κρFτ	ς κα/ µFλιστα νε	ελληνικ7, τ�

�π	"	 ν  ��$η µ�α -Εκκλησ�α σκλFUα στ�ν Πασa. U) Τ� γKν	ς 4λευθερ6θηκε στρατιω-
τικ  5π� τ�ν τ	υρκικ� #υγ7, 5λλ’ ��ι κα/ 4κκλησιαστικ	-πνευµατικF. ΣCκωσε λ	ιπ�ν
� λ	γι6τατ	ς α�τ�ς 5ρ�ιµανδρ�της τ  ρFσα τ	υ φλFµπ	υρ	 κα�, µX τ,ν 5γαστ, συ-
µπαρFσταση τ	I θεµελιωτ% τ	I «δικαιϊκ	I νε	ελληνικ	I π	λιτισµ	I» πρ6τ	υ καθη-
γητ% τ%ς Ν	µικ%ς Σ�	λ%ς -Αθην�ν ΜF	υρε, τ, σηµα�α τ%ς «'Ιερ%ς -Ανυπακ	%ς» στ�
Φαναρι6τικ	 θεσµ� τ	I Zbκ. Πατριαρ�ε�	υ.

Τ� δηλαδ, #ητ	Iσε � διαφωτισµKν	ς µαθητ,ς τ	I -ΑδαµFντι	υ Κ	ρα%; Τ, διFλυση
τ	I Πατριαρ�ε�	υ, �πως � συκ	φFντης Κ	ρδικaς bσ�υρι#7ταν κα/ 8π	ψια#7ταν συ-
νωµ	σ�ες κα/ 5θεϊστικ	cς δFκτυλ	υς τ�ν Β. ΛεσU�	υ, Κ	ρα%, Φαρµακ�δη, Κα�ρη κατ 
τ	I «Σεπτ	I τ%ς -Zρθ	δ	2�ας κKντρ	υ»;

'Z Κ	ρδικaς 8π%ρ2ε ρετFλι τ�ν 5ρτηρι	σκληρωτικ�ν κ	λλυUFδων, 	D �π	"	ι 4ργ	-
λαUικ  πρ	πηλFκι#αν κFθε 5νανεωτ% wΕθν	υς κα/ -Εκκλησ�ας pν	µF#	ντFς τ	ν «πρF-

%Ενας 'συγ)*ρητ+ς κληρικ.ς µαθητ�ς τ+/ Κ+ρα1

Συν)εια στη σελ. 17097

▲

1. Τ�σ�ς Β�υρν ς, «Θε7φιλ	ς Κα�ρης», σειρ� «ZD -Αφ	ρισµKν	ι 5π� τ� ΚατεστηµKν	», σελ�δα 122,
!κδ@σεις «Κ6στας Μπ	<#ας», FΑθ�να 1979.



νων 5π’ 4κε" τ�ν θε	σεU% Κα�ρην ν  τ�ν 5ντικαταστCσ$η 5π� �λλ	ν µ, θε	σεU% � θε	UλαU%
Wριστιαν7ν, δι  ν  42ακ	λ	υθCσ$η τ,ν 4κπα�δευσιν τ%ς 4κε" νε	λα�ας, κα/ τ	ι	υτ	τρ7πως ��ι
µ7ν	ν ν  µaς κλε�σ	υν τ� στ7µα, 5λλ  κα/ τ,ν παιδε�αν ν  Dκαν	π	ιCσ	υν, κα/ συγ�ρ7νως ν 
δε�2	υν κα/ εbς τ�ν �2ω Κ7σµ	ν, �τι ε�ναι µXν #ηλωτα/ τ%ς Wριστιανικ%ς θρησκε�ας, 5λλ  κα/
τ%ς παιδε�ας α�τ%ς, τ%ς 5�ωρ�στ	υ 5π� τ,ν λ	γικ,ν τ	I Wριστ	I λατρε�αν, τ,ν λατρε�αν τ	I
πατρ�ς τ�ν φ6των; -Αλλ’ ��ι! καταδι6κεται � Κα�ρης, κα/ µ7λις σηκ6νεται 5π� τ,ν wΑνδρ	ν,
κα/ 5µKσως διαλ<εται τ� σ�	λε"	ν, κα/ µKν	υν τ7σ	ι µαθητα/ κα/ pρφαν  4γκαταλελειµµKνα
κα/ 5πρ	στFτευτα· κα/ τ� περιεργ7τερ	ν 5κ7µη, � κ<ρι	ς ∆ι	ικητ,ς ΤCν	υ κα/ wΑνδρ	υ σ�	-
λF#ει κα/ α�τ	cς τ	cς κτ�στας κα/ λειτ	υργ	<ς, κα/ 	�δX συγ�ωρε" τ	cς 4πιστFτας τ	I κατα-
στCµατ	ς ν  42ακ	λ	υθCσ	υν τ,ν τ7σ	ν πρ	�ωρηµKνην 4πισκευ,ν � 4π	ικ	δ	µ,ν α�τ	I, 5λλ’
	�δX ν  τ� σκεπFσ	υν κατ  µKρ	ς, δι  ν  πρ	φυλα�θ$% κQν 5π� τ ς Uρ	� ς κα/ τ ς κακ	και-
ρ�ας τ	I �ειµ�ν	ς. Τ	ι	υτ	τρ7πως λ	ιπ7ν, δι  ν  διαλυθ$% �ν σ�	λε"	ν, �ν 4κπαιδευτικ�ν κα-
τFστηµα, 5ρκε" ν  σφFλ$η, κατ’ α�τ	<ς, εbς διδFσκαλ	ς, κα/ ��ι µ7ν	ν α�τ� τ� �θικ�ν πρ7σω-
π	ν, 5λλ  κα/ τ� 	bκ	δ7µηµα πρKπει ν  κατεδαφισθ$%. -Ιδ	< 	D φ�λ	ι τ%ς παιδε�ας τ	I �θν	υς·
bδ	< 	D σκ	π	/ κα/ τ  φρ	νCµατF των».

Στ� συν�=εια τ�* #ρθρ�υ !κφρ�T�νται φ@��ι κα
 γι� τ� Sπ@λ�ιπα σ=�λεEα τBς �Ελλ�δας,
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Παπα-Γ. Μεταλλην7ς, � σηµεριν�ς συνε�ιστ,ς τ	I
Zbκ	ν7µ	υ στ�ν 5γ�να 8π	ταγ%ς τ	I ΝK	υ 'Ελληνι-
σµ	I στ� Πατριαρ�ε"	 τ%ς Ρωµι	σ<νης. 'Z 4ν λ7γeω
κληρικ�ς στρKφεται 4π�σης 4ναντ�	ν 	D	υδCπ	τε δια-
φωτισµ	I κα�, 2επερν6ντας τ�ν Zbκ	ν7µ	υ, #ητ�a τ,
µετατρ	π, τ%ς pν	µασ�ας κα/ τ%ς bδε	λ	γ�ας τ	I
'Ελληνισµ	I σX Ρωµι	σ<νη κα/ τ�ν 'ΕλλCνων σX Ρω-
µι	<ς. Πρ7κειται γι  42αιρετικ  �αρακτηριστικ, πε-
ρ�πτωση, 5ντιπρ	σωπευτικ� 5π	λ�θωµα τ�ν σκ	-
τειν�ν 4π	��ν κατ  τ/ς �π	"ες � Θε	κρατ�α ε��ε 42	υ-
θεν6σει τ�ν 'Ελληνισµ7, σX Uαθµ� π	c τ� ?λληνικ�
�θν	ς ε��ε 5ναγκασθ% ν  5παρνηθ$% τ,ν Dστ	ρ�α τ	υ,
τ�ν π	λιτισµ7 τ	υ κα/ 5κ7µη τ,ν �δια τ,ν (5παγ	-
ρευθε"σα) pν	µασ�α τ	υ, τ/ς λK2εις «'Ελλ ς» κα/

«`Ελλην»...

Κων. Zbκ	ν7µ	υ. wZργαν	 τ	I
Zbκ. Πατριαρ�ε�	υ κα/ τ	I συ-
νεργ	Iντ	ς ΠανσλαUισµ	I, Dκα-
ν6τατ	ς συνωµ7της, κατFφερε
µX τ, µυστικ, pργFνωση «Φι-
λ	ρθ7δ	2	ς 'Εταιρε�α» ν 
4κτρKψ$η τ� νK	 κρFτ	ς 5π� τ�ν
?λληνικ� �αρακτ%ρα π	c µX τ7-
ση συστηµατικ7τητα τ	I ε��αν
πρ	σδ6σει 	D µεγFλ	ι διαφωτι-
στKς, κα/ ν  τ� στρKψ$η πρ�ς τ�ν
Uυ#αντινισµ� («ΜεγFλη -ΙδKα»)
κα/ τ, Ρωµι	σ<νη, µαται6ν	-
ντας �ριστικ  τ,ν 5ναU�ωση τ	I

'Ελληνικ	I Π	λιτισµ	I.
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�κ@µα κα
 γι� τ� ,δι� τ� Πανεπιστ�µι�, εGς τ�* +π���υ τ� δηµι�υργ�α ε5=αν ?ντ�να !ναντιωθB,
3πως �π�καλ7πτει : «FΑθην », �D φανατικ�
 ρωµι��, + κλBρ�ς κα
 �D ρωσ@φιλ�ι.2 «-Αλλ  π	"	ς
µaς 4γγυaται �τι κα/ τ  λ	ιπ  4κπαιδευτικ  καταστCµατα δXν θKλ	υν 8π	φKρει τ,ν τ<�ην τ	I
4ν wΑνδρeω -Zρφαν	τρ	φε�	υ; � µCπως θKλ	υν λε�ψει Πρ	σακFκιδες κα/ ε�συνε�δητ	ι Hγι	ι,
4κ τ�ν �π	�ων, 	D µXν ν  κατηγ	ρCσ	υν, 	D δX ν  καταδικFσ	υν µX tπλ%ν 5νFκρισιν κα/ 4π/
τ%ς συνειδCσε6ς των αyρι	ν � µεθα<ρι	ν τ�ν �να κατ7πιν τ	I �λλ	υ �λ	υς τ	cς διδασκFλ	υς
τ%ς 'ΕλλFδ	ς; 5ρκε" ν  µε�ν$η, [ς ε�π	µεν κα/ �λλ	τε, 5κ7µη pλ�γ	ν �ρ7ν	ν εbς τ,ν 4π/ τ%ς Παι-
δε�ας Γραµµατε�αν � κ<ρι	ς ΓλαρFκης, � ν  τ�ν διαδε�θ$% � Κυρ ∆εσ	Iτ#	ς εbς τ,ν Γραµµα-
τε�αν τα<την, [ς δι	ργαν�#εται κα/ τ� πaν κατ	ρθ	Iται κατ  τ,ν ε��,ν τ	I tγ�	υ Zbκ	ν7µ	υ
κα/ τ�ν 4ντ	λKων τ	υ.3 `Zταν µFλιστα 42ακ	λ	υθ$% 	qτ	ς ν  σ<ρ$η κα/ τ	cς tγ�	υς µας εbς τ 
φρ	νCµατF τ	υ, δXν µKνει 5µφιU	λ�α �τι 4ντ�ς pλ�γ	υ � κ	ινων�α µας θKλει κατασταθ% κ	ι-
νων�α κατFλληλ	ς δι  τ�ν -ΑUUa ΠαµU6. Κα/ µCπως δXν ε�ναι 	D Hγι	ι 	qτ	ι, 	�τινες κα/ τ,ν
4γκαθ�δρυσιν τ	I Πανεπιστηµ�	υ α�τ	I 4θε6ρησαν [ς 5σKUειαν, κα/ α�τ�ν τ�ν ε�σεUKστατ	ν
Dερ	κCρυκα Γερµαν�ν 4πKπλη2αν, δι7τι παρευρKθη ?κ	υσ�ως εbς τ,ν τελετ,ν τ,ν �π	�αν κα/
� Uασιλεcς � �δι	ς δι  τ%ς παρ	υσ�ας τ	υ α�τ%ς 4τ�µησεν εbς τ,ν �ναρ2ιν τ%ς 	bκ	δ	µ%ς τ	I
δι  τ%ς συνεισφ	ρaς τ�ν 'ΕλλCνων 5νεγειρ	µKν	υ �δη Πανεπιστηµ�	υ;».

=À
στερα : !φηµερ�δα «περιλαµ��νει» τ�ν �Gκ�ν@µ�υ, τ�ν πρ�ην διαφωτιστ� κα
 στ�
=ρ@νια !κεEνα πρωτεργ�τη τ�* !πι=ειρ�7µεν�υ σκ�ταδισµ�*: «'Z Hγι	ς Zbκ	ν7µ	ς
µaς 42ηγCθη φανερ  εbς τ,ν -Επ�κρισ�ν τ	υ κα/ 5λλ	I, �τι 	D Wριστιαν	/ κα/ µFλιστα
	D Dερε"ς, δXν πρKπει ν  σπ	υδF#	υν 5λλ  πρKπει ν  µKν	υν 5µαθε"ς, κα/ �λως δι7λ	υ

ν  5φ	σιωθ	Iν εbς τ,ν 4πιφ	�τησιν τ	I tγ�	υ Πνε<µατ	ς, [ς ν  µ,ν κατηργCθησαν, κα/ κατ’
α�τ�ν τ�ν Wρυσ7στ	µ	ν, µετ  τ	cς -Απ	στ7λ	υς τ  θα<µατα, κα/ [ς ν  µ,ν ε�ναι �δι	ν 5νθρ6-
πων 5π�στων κα/ Ταρτ	<φων τ� ν  #ητ	Iν θα<µατα κα/ σCµερ	ν. Κα/ �µως τ�ν -Ιησ	υϊτικ�ν
τ	I tγ�	υ Zbκ	ν7µ	υ τ	Iτ	ν σκ	π�ν τ�ν 4γν6ρισαν καλ<τερα παρ’ α�τ�ν 	D `Ελληνες».

Μετ� : !φηµερ�δα �ρ=�Tει ν� περιγρ�φRη π4ς : !ν λ@γAω «συµµ�ρ�α», 3πως τ�ν �π�καλεE,
τ4ν ρωµι4ν-ρωσ@φιλων ?κλεινε τ� .λληνικ� σ=�λεEα, 3π�υ µπ�ρ�*σε: «-Αλλ’ � κατ  τ%ς
παιδε�ας συµµ	ρ�α δXν 4περιωρ�σθη εbς ταIτα µ7ν	ν· 4φρ7ντι#ε κα/ φρ	ντ�#ει καθ’ ?κF-
στην, Oστε κα/ α�τ  τ  παρ  τ%ς ΚυUερνCσεως συσταθKντα σ�	λε"α κα/ ΓυµνFσια ν  πα-
ραλ<$η κα/ µFλιστα �π	υ ε8ρ�σκει 5ναισθCτ	υς κα/ 5πειρ	κFλ	υς π	λ�τας, κα/ �π	υ 	D ∆ι-
	ικητα/ κα/ ∆Cµαρ�	ι �δηγ	Iνται 5π� τ� πνεIµα τ%ς καταδιωκτικ%ς τα<της συµµ	ρ�ας».

Πρ4τ� θ*µα τ4ν ρωµι4ν sταν τ� Γυµν�σι� τ�* Ναυπλ��υ. �D καθηγητ�ς τ�υ, Θε�δ@σι�ς
Περγαµην�ς φιλ@λ�γ�ς, Βαρν�ρδ�ς µαθηµατικ@ς, Ψ7=ας φυσικ�=ηµικ@ς, Φα�ρ�κι�ς λατι-
νικBς φιλ�λ�γ�ας κα
 #λλ�ι, !κδι�=τηκαν κακ�ν-κακ4ς, + Βαρν�ρδ�ς δ/ �ναγκ�στηκε ν�
!γκαταλε�ψRη τ�ν �Ελλ�δα: «xΑς παρατηρCσωµεν µX π	"	ν -Ιησ	υϊτικ�ν τρ7π	ν παρKλυσαν τ�
ΓυµνFσι	ν τ%ς Ναυπλ�ας. -Επ/ τ%ς κεφαλ%ς τ	I Γυµνασ�	υ τ	<τ	υ ε��ε δι	ρισθ%, δι’ �λλειψιν
διδασκFλων, � σ�	λαστικ�ς Λε7ντι	ς· � �νθρωπ	ς 	qτ	ς, �δηγ	<µεν	ς 5π� τ� πνεIµα τ	I
τFγµατ	ς, εbς τ� �π	"	ν �ως �θXς 5ν%κεν, 4φρ7ντισεν, Oστε κανε/ς 5ληθ�ς πεπαιδευµKν	ς ν 
µ, µε�ν$η εbς τ� ΓυµνFσι	ν τ	Iτ	· µυρ�	υς τρ7π	υς 4µη�ανε<θη, [ς µaς 4πληρ	φ7ρησαν, ?ω-
σ	I ν  µεταθKσ$η τ�ν 4νFρετ	ν κα/ 5ρκετ  πεπαιδευµKν	ν, [ς πρ�ς τ,ν 'Ελλ. Φιλ	λ	γ�αν µF-
λιστα, Θε	δ7σι	ν Περγαµην7ν, κα/ ν  τ�ν 5ντικαταστCσ$η µX τ,ν 4σ�Fτην 5λ	γ�αν κα/ 5µα-

Κ. >?κ	ν�µ	υ:  > συνωµ�της τ	
 Πατριαρ.ε�	υ

2. �Η �ντ�δραση τ4ν ρωσ@φιλων στ�ν �δρυση τ�* F�θ�νει�υ Πανεπιστηµ��υ δ/ν µπ�ρεE ν� !νν�ηθRB
"�=ωρη �π� τ�ν �δι�φ�ρη στ�ση π�( ε5=ε κρατ�σει κα
 + Καπ�δ�στριας jς πρ4τ�ς κυ�ερν�της, µ�α
�π� τ
ς �ασικ/ς αGτ�ες π�( τ�ν κατηγ�ρ�*σαν jς φωτ�σ��στη!
3. �D !ντ�λεEς τ�* �Gκ�ν@µ�υ δ/ν sταν #λλ�ι �π� τ� �Gκ�υµενικ� Πατριαρ=εE�.
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θ�αν. -Αφ	I δ’ 4κατ6ρθωσεν, [ς �µ	λ	γ	Iν �µ	φ6νως �λ	ι 	D καθηγητα�, τ�ν σκ	π7ν τ	υ
τ	Iτ	ν, 4κ�νησε πFντα λ�θ	ν δι  ν  τ	cς φKρ$η εbς τ	ια<τας δυσαρεσκε�ας, Oστε ν  Uιασθ	Iν
ν  #ητCσ	υν � τ,ν 5παλλαγ,ν τ	I Γυµνασ�	υ 5π� τ�ν ε�συνε�δητ	ν Γραµµατιστ,ν τ	Iτ	ν �
ν  #ητCσ	υν τ,ν παρα�τησ�ν των. -Αλλ  µCπως ε8ρ%κε καµµ�αν δυσκ	λ�αν � κ. ΓλαρFκης δι 
ν  5π	µακρ<ν$η κα/ 5π� τ,ν 'ΕλλFδα α�τ�ν 5κ7µη τ�ν �ρηστ�ν κα/ σπFνι	ν εbς τ� �θν	ς µας
µαθηµατικ�ν ΒαρνFρδ	ν, κα/ ν  5π	λ<σ$η τ�ν φυσικ	�ηµικ�ν Ψ<�αν �µ	I µX τ�ν Λατιν	δι-
δFσκαλ	ν ΦαUρ�κι	ν κα/ �λλ	υς; Τ	ι	υτ	τρ7πως λ	ιπ�ν κατCντησε τ� ΓυµνFσι	ν σCµερ	ν τ%ς
Ναυπλ�ας 5ληθιν�ν σ�	λαστCρι	ν � µaλλ	ν κ	λαστCρι	ν».

Μ�λιστα �D καθηγητ/ς τ�* Γυµνασ��υ πρ
ν �π�=ωρ�σ�υν, διαµαρτυρ�θηκαν ?ντ�να στ�ν
Sπ�υργ� Γλαρ�κη, !κεEν�ς 3µως τ�7ς... «?στειλε»: «`Zλ	ι 	D καθηγητα/ �µως, πρ/ν παραιτη-
θ	Iν, 5νεφKρθησαν εbς τ�ν κ<ρι	ν ΓλαρFκην, τ	I 42Kθεσαν τ  πρ	σκ7µµατα τ  �π	"α 5παντ�a
� νε	λα�α [ς 4κ τ%ς σ�	λαστικ%ς διδασκαλ�ας κα/ �λλα τ	I κυρ�	υ Λε	ντ�	υ, τ,ν κακ	Cθει-
αν κα/ διαφθ	ρ ν τ,ν �π	�αν πρ	2ενε" εbς τ� ΓυµνFσι	ν 4κε"ν	 � ραδι	υργ�α, κα/ τKλ	ς πF-
ντων, �λ	ι �µ	φ6νως ε�π	ν �τι θKλ	υν παραιτηθ%, Qν δXν τακτ	π	ιηθ$% κα/ µ	ρφωθ$% σ<µφω-
να µX τ,ν πρ7	δ	ν τ%ς νε	λα�ας, 4πειδ, κ	ντ  εbς τ  �λλα δXν 8π	φKρ	υν ν  τ,ν UλKπ	υν κα/
ν  καταναλ�σκ$η εbς µFτην τ�ν π	λ<τιµ	ν �ρ7ν	ν της, κα/ τKλ	ς, ν  συµµερ�#ωνται κα/ α�τ	/
τ�ν ψ7γ	ν, τ�ν πρ	ερ�7µεν	ν 5π� τ� 5νFγωγ	ν κα/ τ,ν κεν	σπ	υδ�αν της· 5λλ  τ� κFµνει �
κ<ρι	ς ΓλαρFκης; ε��αρ�στως δK�εται τ,ν παρα�τησιν �λων τ�ν καθηγητ�ν, κα/ διατηρ�ν
4κε" τ�ν κ<ρι	ν Λε7ντι	ν διαλ<ει τ� ΓυµνFσι	ν».

FΕν τA4 µετα"( �D τ�πικ/ς �ρ=/ς τ�* Ναυπλ��υ, διωρισµ�νες �π� τ�ν Γλαρ�κη, ?καναν τ�
π�ντα γι� ν� πειθαρ=�*ν στ
ς Sπ�δε�"εις τ�* Sπ�υργ�*. Κα
 dν !δ4 κανε
ς �ναρωτι�ται,
π4ς sταν δυνατ�ν 3λ�ι α0τ�
 �D κυ�ερνητικ�
 λειτ�υργ�
 ν� σαµπ�τ�ρ�υν τ�ν παιδε�α,
Sπενθυµ�T�υµε 3τι τ@τε κυριαρ=�*σε : #π�ψη τBς FΕκκλησ�ας, πyς : µ@ρφωση κα
 : !να-
σ=@ληση µ/ τ
ς θετικ/ς !πιστBµες +δηγ�*ν στ�ν �θε�α. Γι� ν� σ�σ�υν τ
ς ψυ=/ς τ4ν �Ελλ�-
νων λ�ιπ�ν ?κλειναν r �πα"�ωναν τ� σ=�λεEα!

κτ	ρα 2Kνων δυνFµεων». wZ�ι UKUαια πYς δXν 8π%ρ2αν π	λλ	/ δ	Iλ	ι τ�ν 2εν	κρα-
τικ�ν συµφερ7ντων, 5λλ  δXν oσαν 	D φωτισµKν	ι κληρικ	/ κα/ λαϊκ	/ α�τ	/ ~ρωες τ	I
4θνικ	I 5πελευθερωτικ	I 5γ�να.

Z̀λως 5ντιθKτως � 4κφραστ,ς τ%ς συντηρητικ%ς 4κκλησιαστικ%ς παρFδ	σης Κων/ν	ς
Zbκ	ν7µ	υ, τ� λατρευτ� πρ7τυπ	 τ	I παπα-Μεταλλην	I, 5π	δεδειγµKνα 4ργα#7ταν
κα/ µυστικ  κ	νδ<λια εbσKπραττε 5π� «τ� 2ανθ�ν γKν	ς τ�ν 5πελευθερωτ�ν τ	I γK-
ν	υς µας, �µ	δ72ων Ρ6σων», γι  ν  pργαν6σ$η τ,ν πανσλαυιστικ, πρ	παγFνδα στ,
µικρ, 'ΕλλFδα. -Ακ	υσ7µεθα τ6ρα τ	I παπα-Γι6ργη Μεταλλην	I, 8π� τ,ν σκι  τ%ς
σηµα�ας τ	I Σµυρνι	αµερικFν	υ παπα-Ρωµαν�δη, ληρ	Iντ	ς κατ  τ�ν κλασικ�ν δι-
δασκFλων τ	I γKν	υς Κ	ρα%, Φαρµακ�δη, Κα�ρη: «,Lµ
ψυ&η Cυνωρ�δα» pν	µF#ει
τ	cς 5ε�µνηστ	υς Maurer κα/ Φαρµακ�δη στ, σελ. 227 τ	I UιUλ�	υ τ	υ «ΠαρFδ	ση
κα/ -Αλλ	τρ�ωση» � παπα-Γι6ργης. Κα/ συνε��#ει µX τ� ?2%ς καταπληκτικ� «4πι�ε�-
ρηµα» (σελ�δα 256 τ	I πρ	αναφερθKντ	ς UιUλ�	υ τ	υ):

«ΤE θλι?ερE δια?ρωτικE τ�� L�κ�υµενικ�� Πατριαρ&ε��υ σ&Iδι� τ8ν Maurer - Φαρ-
µακ�δ�υ <πIκριναν µIγιστες πρ�σωπικ
τητες, Sπως # �ρ&ιδ��κας τ)ς Αυστρ�ας κα1 δι9-
δ�&�ς τ�� α4στριακ�� θρ
ν�υ \Ιω9ννης, # #π�A�ς µ" �µε�ωτ� <νδιαφIρ�ν Bγραψε: “,Η
<π1 τ�� <κκλησιαστικ�� τ�� νε�παγ��ς Qλληνικ�� κρ9τ�υς δ�θεAσα λ�σις >π)ρCεν
Gφρων. ,L QλληνικEς λαEς κρIµαται κυρι�λεκτικ8ς �πE τ�ν �γκ9λην τ)ς µητρ
ς τ�υ
\Εκκλησ�ας, �[ δ" �ν/τατ�ι <κκλησιαστικ�1 λειτ�υργ�1 >π)ρCαν γι’ α4τEν α) δεσµ�-

▲
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hΥστερα : !φηµερ�δα «FΑθην » καταπι�νεται στ� �π�καλυπτικ� #ρθρ� της µ/ τ� 3σα συ-
ν��αιναν στ� Σ*ρ�: «-Αλλ  µCπως κα/ εbς τ,ν ΣIρ	ν δXν �θελ	ν 5κ	λ	υθCσει τ  α�τF, Qν 	D
φρ7νιµ	ι π	λ"τα� της oσαν Ναυπλιε"ς, Qν δXν 4φρ7ντι#	ν 	D �δι	ι 8πXρ τ%ς παιδε�ας τ�ν τKκνων
των, κα/ Qν � κατ  τ	Iτ	 52ι7τιµ	ς κ<ρι	ς Wρηστ�δης δXν oτ	 5φωσιωµKν	ς �λως δι7λ	υ εbς
τ�ν φωτισµ�ν τ%ς νε	λα�ας τ%ς νCσ	υ τα<της; Κα/ �µως µCπως δXν στερε"ται κα/ τ� ΓυµνFσι	ν
τ	Iτ	 πρ� τ	σ	<τ	υ �δη �ρ7ν	υ Καθηγητ�ν τ%ς Λατινικ%ς, τ�ν φυσικ�ν 4πιστηµ�ν κα/
λ	ιπ�ν; �λαUε τF�α τ,ν παραµικρ ν φρ	ντ�δα � κ<ρι	ς ΓλαρFκης δι  ν  5ναπληρ6σ$η τ ς
4λλε�ψεις τα<τας τ	I Γυµνασ�	υ τ%ς Σ<ρ	υ; ��ι UKUαια· δι7τι � 4ντ	λ, τ,ν �π	�αν τ	I 4πιUFλλει
� συµµ	ρ�α τ	υ ε�ναι τ� ν  σκ	τ�σ$η κα/ ��ι ν  φωτ�σ$η τ	cς `Ελληνας».

Σειρ� ?=�υν τ� σ=�λεEα τBς Πελ�π�νν�σ�υ, στ� +π�Eα –3πως : !φηµερ�δα καταγγ�λλει–
�κ�λ�υθ�*νταν µ�θ�δ�ι διδασκαλ�ας τ�* 15�υ αG4να κα
 sταν �D ,διες κα
 �παρ�λλακτες µ�-
θ�δ�ι π�( ε5=αν καταργηθB �π� τ�(ς διαφωτιστ/ς κατ� τ� =ρ@νια πρ
ν τ�ν FΕπαν�σταση.
FΑλλ� στ�ν !λε7θερη πλ��ν �Ελλ�δα + Sπ�υργ�ς Γλαρ�κης κα
 τ� ρωµα�ικ� παρακρ�τ�ς ε5=αν
φρ�ντ�σει ν� τ
ς !παναφ�ρ�υν:  «-Αλλ’ Qς 4πανKλθωµεν εbς τ,ν Πελ	π7ννησ	ν· π	"α ε�ναι τ 
σ�	λε"α τ%ς 4νδ72	υ τα<της γ%ς τ%ς 5ρ�αι7τητ	ς; Qν 42αιρKσωµεν τ%ς Τριπ	λιτσaς, τ� �π	"	ν
διατηρε" εbς καλ,ν κατFστασιν � 5ρετ, τ	I Θε	δ	σ�	υ Περγαµην	I, τ  λ	ιπ  τ  UλKπει τις
παραλυµKνα σ�εδ�ν κα/ �ωρ/ς π	σ�ς καρπ7ν. 'Η κυUKρνησις 4νKκρινε ν  συστCσ$η ΓυµνFσι	ν
κα/ εbς τ ς ΠFτρας κα/ εbς τ� Μεσ	λ7γγι	ν, 5λλ  τ  ΓυµνFσια τ�ν δ<	 τ	<των π7λεων δXν ��	υν
	yτε τ�ν σ�	λε�ων α�τ�ν µ	ρφCν· κα/ εbς τ  δ<	 ταIτα, τ  pν	µα#7µενα ΓυµνFσια, δXν ε�ναι
διωρισµKν	ι, εbµ, διδFσκαλ	ι δι  τ,ν 5ρ�α�αν 'Ελληνικ,ν γλ�σσαν, κα/ Qν εbς τ ς ΠFτρας δι-
δFσκεται κα/ κFτι περισσ7τερ	ν 5π� τ�ν 5κFµατ	ν Ραδιν7ν, εbς τ� Μεσ	λ7γγι	ν �µως διδF-
σκ	νται µ7ν	ν τ  λεγ7µενα καλ  γραµµατικF, δηλαδ, � 'Ελληνικ, γλ�σσα 2ηρ, κα/ �ωρ/ς καρ-
π7ν, κατ  τ� σ<στηµα τ	I ΙΕ´ αb�ν	ς».

�Η !φηµερ�δα !πισηµα�νει 3τι 3λες �D πρ�σπ�θειες π�( ?γιναν �π� τ�(ς πρ�κατ@=�υς τ�*

φ�λακες ?) δικαστα1 γ) σωφρ�νιστα1 τ8ν �νηθ�κων �τ9κτων, α[ρετικ8ν”». Α�τ  πε-
ρ�π	υ �γραψε � «εbσπηδCσας» στ  νε	ελληνικ  γεγ	ν7τα κα/ τ  4κκλησι	π	λιτικ 
δρ6µενα διFδ	�	ς τ	I Α�στριακ	I θρ7ν	υ, � �π	"	ς �φειλε ν  #ητCσ$η µ�α πελ6ρια
συγγν6µη γι  τ, σιαµα�α συνεργασ�α Α�στριακ�ν 5στυν	µικ�ν 8πηρεσι�ν τ%ς «'Αγ�ας
Α�στρ		υγγρικ%ς α�τ	κρατ	ρ�ας» µX τ,ν 'Υψηλ, Κωνσταντιν	υπ	λιτικ, π<λη κα/ τ�
∆ιUFνι της. `Zµως τ�ν 5µφ�U	λ	 α�τ�ν Α�στριακ� 4πικαλε"ται � µετασ�ηµατι#7µενη
σ ν πετρελαι	κηλι´δα µεταλλην	-νε	ρθ7δ	2η ��ι π�στη 5λλ  bδε	λ	γ�α, γι  ν  δικαι-
	λ	γCσ$η τ� πFθ	ς της κατ  τ	I Θ. Φαρµακ�δη.

ΤKλ	ς Qς πaµε στ  4πιλεγ7µενα τ	I παπα-Γι6ργη: «L[ ρ��ες Sλων τ8ν Gλυτων συγ-
&ρ
νων <κκλησιαστικ8ν B&�υν τ� ρ��α τ�υς στ�ν ?�αιη �νακ�ρυCη τ�� α4τ�κIφαλ�υ
τ)ς ,Ελλαδικ)ς \Εκκλησ�ας τ8ν τε&ν�κρατ8ν τ�� εkδ�υς Κ�ρα), Μ9�υρερ, Κα�ρη, Νε-
�φ�τ�υ ∆��κα κα1 Νε�φ�τ�υ Β9µ?α».

Τ6ρα, 4πειδ, � 4κδ7της τ%ς πρ6της νε	ελληνικ%ς 4φηµερ�δας στ, ΒιKννη µX τ�τλ	
«Λ7γι	ς 'Ερµ%ς» δXν ��ει 5νFγκη τ%ς δικ%ς µ	υ 5δ7κιµης συνηγ	ρ�ας, γιατ/ � #ωC τ	υ
5π	τελε" «�ργ	ν εbργασµKν	ν» κα/ � κ<U	ς τ%ς Dστ	ρικ%ς 5π	τ�µησCς τ	υ ��ει ριφθ% θε-
τικ6τατα γι’ α�τ7ν, δXν θ  8π	κ<ψω στ,ν πρ	σωπικC µ	υ παρ7ρµηση ν  γ�νω 5π	λ	-
γητ,ς τ	I κατα2ιωµKν	υ �ργ	υ τ	I πλK	ν διαφωτισµKν	υ κα/ ��ι διαπ	τισµKν	υ 5π�
θρησκ	ληπτικXς bδε	λ	γ�ες 5ρ�ιµανδρ�τ	υ τ	I νε	ελληνικ	I κρFτ	υς Θε	κλCτ	υ Φαρ-
µακ�δη, τ	I �π	�	υ «5	�διµ	ς � µνCµη ε�η». Θ  σηµει6σω �µως τ� γρFφει γι’ α�τ�ν �

▲
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Γλαρ�κη γι� τ� δηµι�υργ�α !κπα�δευσης στ� =�ρα, κινδ7νευαν !"αιτ�ας τ�υ ν� ναυαγ�σ�υν.
Κα
 jς µ@ν� Sπε7θυν� γι� τ�ν κατ�ντια τBς παιδε�ας : «FΑθην » θεωρεE τ� ρωµα�ικ� παρα-
κρ�τ�ς, τ�* +π���υ τ
ς !ντ�λ/ς !κτελ�*σε πιστ� + !ν λ@γAω Sπ�υργ@ς: «-Αλλ’ Qς ρ�ψωµεν �ν
UλKµµα κα/ εbς α�τ  τ  ∆ηµ	διδασκαλε"α· κα/ α�τ  ��ι µ7ν	ν εbς τ,ν Πελ	π7ννησ	ν, 5λλ  κα/
εbς τ,ν Στερε ν 'ΕλλFδα κα/ παντ	I ε�ναι σπFνια· δι  δX τ�ν δι	ργανισµ�ν κα/ τ ς πρ	7δ	υς
α�τ�ν, 5φ�ν	µεν τ	cς bδ�	υς κατ	�κ	υς τ%ς 'ΕλλFδ	ς ν  �µ	λ	γCσ	υν· Oστε 42 tπFντων τ	<-
των �µπ	ρ	Iµεν ν  ε�πωµεν, �τι � παιδε�α τ,ν �π	�αν �π	σ	Iν 4µψ<�ωσαν 	D πρ	κFτ	�	ι
τ	I κυρ�	υ ΓλαρFκη, Uαθµηδ�ν παραλ<εται παντ	I εbς τ ς µKρας τ	<τ	υ κα/ � κ	ινων�α µας
πρ	ετ	ιµF#εται ν  γ�ν$η κ	ινων�α Μ	υ#�κων κα/ ΤσαρFνων, κα/ ��ι κ	ινων�α λ	γικ�ν 5νθρ6-
πων. -Αλλ  µ7νη � λ	γικ, 5νFπτυ2ις τ�ν ν	ητικ�ν δυνFµεων τ�ν 5νθρ6πων δ<ναται ν  κρα-
τ<ν$η κα/ ν  α�2Cσ$η τ� σCµερ	ν 5δ<νατ	ν κα/ µικρ�ν ?λληνικ�ν κρFτ	ς, � 5νFπτυ2ις τ	I λ	-
γικ	I �µπ	ρε" ν  φKρ$η τ,ν ε�ν	µ�αν κα/ τ,ν ε�δαιµ	ν�αν εbς τ	cς π	λ�τας· πλ,ν α�τF, �σ	ν
κα/ Qν συµφKρ	υν τ,ν 'ΕλλFδα, συµφKρ	υν κα/ εbς τ	cς 4ντ	λε"ς τ	I κυρ�	υ ΓλαρFκη; -Ε2 4να-
ντ�ας µFλιστα � �νθερµ	ς 4νθ	υσιασµ�ς τ�ν 'ΕλλCνων πρ�ς τ,ν παιδε�αν, � bδ�α τFσις των εbς
α�τCν, κα/ τ� 'Ελληνικ�ν πνεIµα των, τ� �π	"	ν µετ’ pλ�γ	ν θKλει διαδ6σει εbς τ,ν γειτ	ν�αν
των τ  φ�τα, 5π	καθ�στανται τ� µεγαλCτερ	ν πρ�ς τ	cς σκ	π	cς τ�ν 4ντ	λKων τ	υ πρ7-
σκ	µµα· �θεν κα/ δι  ν  5νατρKψ	υν τ,ν πρ7	δ	ν τ%ς παιδε�ας κα/ 	D Zbκ	ν7µ	ι κα/ 	D ∆ε-
σ	Iτ#	ι κα/ �λλ	ι 4θεωρCθησαν π	λλ  5ναγκα"α εbς τ,ν 'ΕλλFδα».

∫
α
 !ν κατακλεEδι τ�* #ρθρ�υ της : «FΑθην » !πιστρ�φει στ� δ�ω"η τ�* Κα�ρη, π�( στ�-
θηκε �φ�ρµ� γι� τ� !ν λ@γAω δηµ�σ�ευµ� της: «∆Xν κατεδι6�θη λ	ιπ�ν � Κα�ρης, δι7-
τι πρ	σKUαλε τ,ν Wριστιανικ,ν θρησκε�αν, δι7τι 	D δι�κτα� τ	υ τ7σ	ν σKUας ��	υν πρ�ς
τ,ν θρησκε�αν τα<την, �σ	ν � πρακτικ7ς των U�	ς ε�ναι �λως δι7λ	υ 5ντι�ριστιανικ7ς·

 Η συν�.εια τ�ς τραγBωδ�ας τ	
 ΚαCρη

δωδεκFτ	µη µνηµει6δης θρησκευτικ, -Εγκυκλ	πα�δεια: «Θε
κλητ�ς Φαρµακ�δης, #
Θεσσαλ
ς. \Επιφαν�ς κληρικEς καταλιπqν φ�µην φιλελευθIρ�υ θε�λ
γ�υ µ" �σ&υρ
-
τατ�ν �ντ�κτυπ�ν κα1 �π�τελεσµατικ
τητα <π1 τ)ς �ντιπατριαρ&ικ)ς π�ρε�ας τ8ν <κκλη-
σιαστικ8ν µας πραγµ9των. Α4τ�ν τ�ν <π�δρασιν <φθ
νησαν �[ �ντ�παλ�� τ�υ».

Πρ	σθKτω 4λF�ιστα pν7µατα 5π� τ	cς διαπρεπε"ς θε	λ7γ	υς κα/ Dστ	ρικ	cς π	c
��	υν 5σ�	ληθ% µX τ,ν πρ	σωπικ7τητα, τ, δρFση κα/ τ  κε�µενF τ	υ:

1) Wρυσ7στ	µ	ς Παπαδ7π	υλ	ς, -Αρ�ιεπ�σκ	π	ς -Αθην�ν, -Ακαδηµαϊκ7ς, «'Z Θ.
Φαρµακ�δης στ,ν -Εκκλησιαστικ, 'Ιστ	ρ�α».

2) -Απ7στ	λ	ς ∆ασκαλFκης, καθ. 'Ιστ	ρ�ας, στ�ν τ7µ	 περ/ Κ	ρα%, �π	υ µνηµ	νε<-
ει 4κτεταµKνα γι  τ� U�	 κα/ τ, δρFση τ	I Θ. Φαρµακ�δη.

3) -ΑλK2. ΠαπαδKρ	ς, «Μετακα�νωσις» ('Ελληνικ  - ΓερµανικF).
4) ∆ηµ. Σ"µ	ς ΜπαλFν	ς, «Θε	κλCτ	υ Φαρµακ�δ	υ -Αναλυτικ, ΒιUλι	γραφ�α»

(1920).

∞
�τ� π	c 4παναλFUαµε στ,ν εbσαγωγC µας γι  τ	cς Κ	ρα%, Φαρµακ�δη, �τι δXν
θ  πρ	U	Iµε σX 5νασκευ, τ%ς κακ7U	υλης κριτικ%ς κατ  τ�ν τρι�ν µεγFλων
πρ	δρ7µων τ	I Νε	ελληνικ	I διαφωτισµ	I κα/ διδασκFλων τ	I γKν	υς τ�ν
'ΕλλCνων, θ  τ� τηρCσ	υµε κα/ γι  τ�ν Κα�ρη, 5φCν	ντας στ� 5νFθεµα τ%ς Dστ	-

«∆ε8γµα σ9γ)υσης : 'θ*ωση τ+/ Κα;ρη»...
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κατεδι6�θη, δι7τι 4φ6τι#ε τ,ν νε	λα�αν, κα/ δι7τι 5παρνCθη τ�ν ?αυτ7ν τ	υ, κα/ 5φιερ6θη
�λως δι7λ	υ εbς τ,ν λ	γικ,ν τ�ν 'ΕλλCνων 5νFπτυ2ιν· α�τ	/ ε�ναι 	D κ<ρι	ι λ7γ	ι τ%ς κατα-
δι62ε6ς τ	υ. Πλ,ν �µπ	ρ	Iµεν ν  UεUαι6σωµεν τ	cς 4πιτετραµµKν	υς τ�ν διωγµ�ν τ%ς παι-
δε�ας µας, �τι πρ�ς κKντρα λακτ�#	υν, κα/ �τι �λλ	 δXν κατ	ρθ6ν	υν µX τ ς 4νεργε�ας των, εbµ,
ν  διεγε�ρ	υν 4π/ πλK	ν τ,ν �ρε2ιν τ�ν 'ΕλλCνων πρ�ς τ,ν παιδε�αν α�τCν».

�Ωστ@σ� �D �ντιδρ�σεις γι� τ� δ�ω"η τ�* Κα�ρη sταν πλ��ν π�λλ�ς. Πρ4τ�ι π�( διαµαρτυ-
ρ�θηκαν sταν �D κ�τ�ικ�ι τBς qΑνδρ�υ κα
 �D µαθητ�ς τ�υ, �D +π�E�ι ?στειλαν !πιστ�λ� στ�ν
q�θωνα µ/ :µερ�µην�α 20 Ν�εµ�ρ��υ 1839, Tητ�ντας τ�ν #µεση �π�κατ�σταση τ�* φιλ�σ@-
φ�υ. Στ� κε�µεν@ τ�υς !πισηµα�ν�υν στ�ν µ�ν�ρ=η 3τι «δXν θKλετε καταδε�θ% ν  περιφρ	νC-
σητε τ,ν φων,ν ?ν�ς �λ	κλCρ	υ λα	I, #ητ	Iντ	ς δικαι	σ<νην 5π� τ�ν UασιλKαν τ	υ». Τ�ν !πι-
στ�λ� Sπ�γρ�φ�υν �D !πιφανεEς π�λ�τες τ�* νησι�* κα
 σ7σσωµ� τ� δηµ�τικ� συµ��7λι�. ��
q�θων 3µως σι�πησε πρ�ς �π�ντησ� τ�υς.

�� Κα�ρης �ντ�=ει 3λες τ
ς κακ�υ=�ες κα
 8=ι µ@ν� δ/ν παραιτεEται, �λλ� µ/ !πιστ�λ� τ�υ,
µ/ :µερ�µην�α 17 Ν�εµ�ρ��υ 1839, τ�ν +π��α στ�λνει �π� τ� Σκι�θ�, «5πευθυν7µεν	ς πρ�ς τ,ν
'Ιερ ν Σ<ν	δ	ν τ%ς 'ΕλλFδ	ς, 8περαµ<νετ	 δι’ �λλην µ�αν φ	ρ ν τ	I δικαι6µατ	ς τ%ς “4λευ-
θερ�ας συνειδCσεως”, θυµ�#	ντας �τι στ� παρελθ�ν �σ	ι πρ	σπFθησαν δι  τ%ς U�ας κα/ τ	I
καταναγκασµ	I ν  5π	σπFσ	υν �µ	λ	γ�α συνειδCσεως, 5πKτυ�αν 	bκτρF».4

Κα
 �D �ντιδρ�σεις πληθα�ν�υν. �D µαθητ�ς τ�υ στ�λν�υν !πιστ�λ� �π� τ� Σ*ρ�, µ/ :µε-
ρ�µην�α 25 ∆εκεµ�ρ��υ 1839, : +π��α δηµ�σιε7θηκε στ�ν !φηµερ�δα «FΑθην » (φ7λλ�
705/1840), στ�ν +π��α δηλ�ν�υν κατηγ�ρηµατικ� πyς + Κα�ρης �0δ�π�τε τ�(ς δ�δα"ε α0τ�
γι� τ� +π�Eα τ�ν κατηγ�ρ�*ν. FΕνA4 : !φηµερ�δα «Φ�λ�ς τ�* λα�*», 8ργαν� τBς κυ��ρνησης,
µιλ�ει γι� διαδηλ�σεις Sπ/ρ τ�* Κα�ρη στ�(ς δρ@µ�υς τBς FΑθ�νας.

4. Κ�στας Π. Μανδηλ ς, «'Z Θε7φιλ	ς Κα�ρης κα/ � Νε	ελληνικ�ς ∆ιαφωτισµ7ς», σελ�δες 143-144,
FΑθ�να 2002, !κδ@σεις «-Αν	ι�τ, Π7λη».

ρ�ας τ	cς 5ντιπFλ	υς τ	υ ΠFρι	υς, Zbκ	ν7µ	υς, Κ	δρικaδες κα/ τ�ν �ρηµατιστηριακ�
κ<κλ	 τ	I Zbκ	υµενικ	I Πατριαρ�ε�	υ. ̀ Zλ	ι α�τ	/ 	D δ	υλ	πρεπε"ς καιρ	σκ7π	ι, 	D
�π	"	ι �λλωστε µX �αιρεκακ�α 5ντιµετ6πισαν τ�ν 5παγ�	νισµ� 5π� τ	cς Τ	<ρκ	υς τ	I
∆ι	νυσ�	υ, Μητρ	π	λ�τη Φαναρ�	υ κα/ ΤρικκFλων, τ	υ 8Uρι#7µεν	υ [ς «Σκυλ	σ7-
φ	υ» (κι α�τ�ν τ�ν ��ει καταδικFσει � παπα-Μεταλλην7ς), πρKπει ν  τ<�	υν Dστ	ρι-
κ	I 4λKγ�	υ κα/ �θικ%ς καταδ�κης.

xΑς τελει6σ	υµε µX τ, γν6µη τ	I παπα-Μεταλλην	I  γι  τ� 1821, τ,ν 5παρ�, τ%ς
4θνικ%ς µας 8π	στFσεως, γι  τ� �π	"	 � πανεπιστηµιακ�ς α�τ�ς δFσκαλ	ς, � παπα-
Μεταλλην7ς, λKει στ	cς φ	ιτητKς τ	υ:

«Τ’ 5π	τελKσµατα τ%ς -ΕπανFστασης τ	I ’21 8π%ρ2αν α�τ  π	c γνωρ�#	υµε: 5σφυ-
κτικ� στρ�µωγµα τ	I 'Ελληνισµ	I στ  µικρ  κρατικ  σ<ν	ρα». (-Ενe� 4σc π	c ��εις
σπ	υδFσει στρατηγικC, παπa µ	υ, θ  5ναU�ωνες τ� Βυ#Fντι	 κα/ θ  πCγαινες τ  ?λλη-
νικ  σ<ν	ρα στ� ΣαγγFρι	 κα/ στ,ν Κ7κκινη ΜηλιF, �πως πρ	φητε<ει � 5ερ	παρµK-
ν	ς µεγαλ	ϊδεFτης -ΑγαθFγγελ	ς).

wΑλλ	 5ρνητικ� κα/ pδυνηρ� στ	ι�ε"	 τ	I ’21 κατ  τ�ν παπa - 5ρθρ	γρFφ	 - π	ταµ�
8π%ρ2ε � 5φανισµ�ς τ%ς Ρωµ(ν)η	σ<νης, � 5π	δυνFµωση τ	I Ρωµαϊκ	I ΚKντρ	υ τ	I
Zbκ	υµενικ	I Πατριαρ�ε�	υ (ΝKας Ρ6µης), 4κε" �π	υ 5νδρ6θηκε � ρωµαϊκ�ς ρωµη7ς.
(«ΠαρFδ	ση κα/ -Αλλ	τρ�ωση», σελ. 147.)

▲
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Α0τ�ν �κρι�4ς τ�ν ταραγµ�νη περ��δ� !πεν��η κα
 + �Gκ�υµενικ�ς Πατρι�ρ=ης Γρη-
γ@ρι�ς + ΣΤ´, + mθικ�ς α0τ�υργ�ς κα
 !µπνευστ�ς τ�* ν��υ διωγµ�* τ4ν διαφωτιστ4ν.

FΑπ�καλ7πτεται (∆εκ�µ�ρι�ς τ�* 1839) κα
 : συνωµ�τικ� δρ�ση τBς «Φιλ�ρθ�δ@"�υ �Εται-
ρε�ας», τBς παρακρατικBς Uργ�νωσης π�( ε5=ε τ�ν ε0θ7νη γι� τ� δ�ω"η τ�* Κα�ρη κα
 τ� δι�-
λυση τBς παιδε�ας (Βλ. «∆», τ. 260-261). �� q�θων, µ� τ�λµ�ντας ν� ?ρθRη σ/ µεγαλ7τερη σ7-
γκρ�υση µ/ τ�(ς ρωσ@φιλ�υς, #φησε τ�ν Κα�ρη στ� µ�Eρα τ�υ, παρ� τ
ς ?ντ�νες �ντιδρ�σεις
κα
 διαµαρτυρ�ες Sπ/ρ τ�* φιλ�σ@φ�υ. Ν@µιTε + µ�ν�ρ=ης πyς ?τσι θ� κατ�φερνε ν� διατη-
ρ�σRη τ
ς λεπτ/ς Gσ�ρρ�π�ες µετα"( τ4ν �ντιµα=@µενων κ�µµ�των - φατρι4ν, π�( eκαστ� �π�-
λ�µ�ανε κα
 τ�ν πρ�στασ�α µι ς µεγ�λης δ7ναµης. �Ωστ@σ� τ� "εσκ�πασµα τBς συνωµ�σ�ας
?δωσε �φ�ρµ� στ�(ς φ�ιτητ/ς τBς FΑθ�νας ν� !κφρ�σ�υν τ� δυσαρ�σκει� τ�υς πρ�ς τ�ν Γλα-
ρ�κη. Τ� ν7=τα τBς 30Bς ∆εκεµ�ρ��υ �D φ�ιτητ/ς περικ7κλωσαν τ� σπ�τι τ�* Sπ�υργ�*, #να-
ψαν +λ@γυρα φωτι/ς κα
 φ�ναTαν συνθ�µατα !ναντ��ν τ�υ κα
 Sπ/ρ τ�* Συντ�γµατ�ς. ��
στρατηγ�ς Μακρυγι�ννης στ� «FΑπ�µνηµ�νε7µατ�» τ�υ δ�νει τ� δικ� τ�υ, #κρως !νδιαφ�-
ρ�υσα µαρτυρ�α:

«Τ� 1839 ∆εκKµUρι	ν µ%να 2εσκKπασαν µ�αν ?ταιρε�αν pλKθρια δι  τ,ν πατρ�δα κα/ Βασι-
λKα. ∆	<λευε 4δ� –µKσα εbς τ� κρFτ	ς κ’ �2ω εbς τ,ν Τ	υρκι  – κ’ 4δ� εbς τ,ν πρωτε<	υσα oταν
	D 5ρ�ηγ	� της. `Ενας 5π� τ	cς ?ταιρ�στας, �Uαλε τ�ν Τ#Fµη ΚαρατFσι	 κα/ πρ7δωσε τ  µυ-
στCριF τ	υς κα/ τ	cς πιFσαν τ  �γγραφF τ	υς κα/ κατC�ησKς τ	υς κα/ U	Iλες τ	υς. 'Η ?ται-
ρε�α α�τε�νη pν	µF#εται Φιλ	ρθ7δ	2	ς. -Αρ�ηγ�ς α�τειν%ς πιFστη � 5δελφ�ς τ	I Καπ	δ�-
στρια pν	µα#7µεν	ς Τ#	ρτ#Kτ	ς· 4κε" ’σ τ� σπ�τι τ	υ UρKθηκαν π	λλ  �γγραφα. �Ηταν κι’ �
ΝικCτας, � Κ	λαντρ	I#	ς κι’ �λλ	ι 5ρ�ηγ	�. Τ	cς φυλFκωσαν τ�ν Τ#	ρτ#Kτ	 κα/ ΝικCτα κι’
�λλ	υς. ’Σ τ� µυστικ�ν oταν κι’ � 8π	υργ�ς ΓλαρFκης, � Zbκ	ν7µ	ς, Μι�FλU	ντας, Μετα2aς
κα/ � συντρ	φιF, στρατιωτικ	/ κα/ π	λιτικ	�. -Αγρ	ικι�νταν παντ	I κα/ τ,ν πρωτ	�ρ	νι  τ’
'ΑϊUασιλι	I θ  κFναν τ� κ�νηµF τ	υς εbς τ,ν 4κκλησ�αν ν  UαρKσ	υν τ�ν ΒασιλKα κι’ �λλ	υς

Και τελει6ν	ντας µX τ/ς θKσεις τ	I παπα-Γι6ργη τ	I ρωµ(ν)η	I γι  τ�ν Κα�ρη, τ�ν
�π	"	 4πειδ, δXν �µπ	ρ	Iν ν  φθFσ	υν, καθυUρ�#	υν.

Θαυµaστε κα/ κρ�νετε:
1) «,L κακ
δ�C�ς Κα�ρης», σελ. 126.
2) «L[ περιπIτειες τ�� Κα�ρη π�: <πιδειν/θηκαν �πE τ� φανατικ� τ�υ <µµ�ν� στ1ς

δ�Cασ�ες τ�υ», σελ. 126 (Σηµ.: wΑρα φανατικ�ς � Κα�ρης κι ��ι 	D δι�κτες τ	υ).
3) «ΣυνI&ισε ν; διδ9σκJη τ1ς κακ
δ�Cες διδασκαλ�ες τ�υ στηρ���ντ9ς τες κα1 µ"

ε�δικ"ς µελIτες», σελ. 126.
4) «Κατηγ�ρ�θηκε γι; πρ�σηλυτισµE κα1 τE ∆εκIµ?ρι� τ�� 1852 δικ9σθηκε �πE τE

δικαστ�ρι� Σ�ρ�υ κα1 καταδικ9σθηκε σ" �σ
?ι� κ9θειρCη. Λ�γες 2µIρες �ργ
τερα #
OΑρει�ς Π9γ�ς τEν �π�λλαCε �πE τ1ς κατηγ�ρ�ες π�: τ�� ε6&αν �π�δ�θ), δεAγµα κι
α4τE τ)ς Πνευµατικ)ς Σ�γ&υσης τ)ς \Επ�&)ς κα1 τ)ς \Ιδε�λ�γικ)ς π
λωσης π�: ε6&ε
fδη <πικρατ�σει (Sπως καταφα�νεται �πE τ�ν \Αρει�παγ�τικη �π
φαση)», σελ. 326.

5) «∆ιληµµατικ� κα1 γι’ α4τE τραγικ� µ�ρφ� παραµIνει # Θε
φιλ�ς Κα�ρης», σελ.
326. (Σηµ.: Περισσ7τερ	 τραγικ, � λιγ6τερ	 5π� τ, µ	ρφC σας, π	ι7ς θ’ 5παντCσ$η;.

6) «,L Κα�ρης ε6ναι γνωστE Sτι καταδικ9σθηκε γι; �σI?ειαν κα1 �θε�αν», σελ. 329.
-Αλλ  �στω κι Qν �λα τ	Iτα oταν 5ληθινF, �τι δηλ. 8π%ρ2ε «5σεUCς», «�θε	ς», «αDρε-

τικ�ς» � tγν�ς 5γωνιστ,ς Θε7φιλ	ς Κα�ρης, δικαι	λ	γ	Iν τ,ν 5ν�ερη πρF2η ν  �<-

▲
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π	λλ	cς κα/ ν’ 5κ	λ	υθCσ	υνε α�τ� παντ	I. Τ7τε 4γY �µ	υν, 5στενCς· oρθαν 	D π	λ"τες µX
π%ραν �ρρωστ	ν. ΚατKUηκα εbς τ,ν �6ρα· συνα�τCκαµεν, �λ	ι 	D ν	ικ	κυρα"γ	ι κα/ ε�παµεν
�λων τ�ν π	λιτικ�ν κα/ �µαστε �τ	ιµ	ι ν  πρ	τρK2ωµεν δι  τ,ν πατρ�δα µας κα/ UασιλKα µας.
wΕUγαλαν τ�ν ΓλαρFκη κι’ pπαδ	<ς τ	υς 5π� τ/ς 8πηρεσ�ες».

Στ
ς 28 Φε�ρ�υαρ��υ 1840 : !φηµερ�δα «FΑθην » δηµ�σ�ευσε ?γγραφη διαµαρτυρ�α �Ελλ�-
νων σπ�υδαστ4ν π�( φ�ιτ�*σαν στ� Παρ�σι. Κα
 !δ4 τ� α,τηµα sταν : #µεση �πελευθ�ρω-
ση τ�* Κα�ρη. Τελικ�, !πειδ� τ� φιλ�καϊρικ� κλEµα γιν@ταν 3λ� κα
 πι� ?ντ�ν�, : κυ��ρνηση
�π�φ�σισε ν� τ�ν π�ρRη �π� τ� κ�λαστ�ρι� τBς Σκι�θ�υ κα
 ν� τ�ν µεταφ�ρRη σ/ #λλη µ�ν�,
3π�υ �D συνθBκες δια��ωσ�ς τ�υ θ� sταν καλ7τερες. �� Κα�ρης jστ@σ� δ/ν τ� ?�αTε κ�τω. Συ-
ν�=ισε ν� διαµαρτ7ρεται ?ντ�να κα
 �παιτ�*σε jς π�λ�της ν� δικαστRB �π� π�λιτικ� δικα-
στ�ρι�, σ7µφωνα µ/ τ�(ς ν@µ�υς τ�* κρ�τ�υς. Τ�ν Μ�ρτι� τ�* 1840 �π�φασ�στηκε : µεταγωγ�
τ�* Κα�ρη σ/ µ�ν� τBς Σαντ�ρ�νης. Γι’ α0τ� τ� λ@γ� στ�λθηκε µι� καν�νι�φ@ρ�ς τ�* �ασιλι-
κ�* ναυτικ�* ν� τ�ν παραλ��Rη �π� τ� Σκι�θ� γι� ν� τ�ν µεταφ�ρRη στ� ν�α τ�υ φυλακ�. Κατ�
τ� δι�λευση τ�* Ε0ρ�π�υ, !"αιτ�ας τBς παλ�ρρ�ιας, τ� π�λεµικ� πλ�E� �ναγκ�στηκε ν� �γκυ-
ρ���λ�σRη γι� λ�γ�. Μ@λις �D κ�τ�ικ�ι τBς zαλκ�δας πληρ�φ�ρ�θηκαν πyς π�νω τ�υ sταν +
Κα�ρης «5µKσως συνKρρευσαν 4κε"· κατKλαU	ν τ,ν γKφυραν κα/ τ ς παραλ�	υς ��θας τ	I π	ρ-
θµ	I, κα/ 4�αιρετ	Iσαν τ�ν διδFσκαλ	ν, τ�ν στρατι6την τ	I 5γ�ν	ς µας, τ�ν U	υλευτCν, τ�ν
πρ7εδρ	ν τ�ν πρ	καταρκτικ�ν συνελε<σεων τ�ν 4κλε2ασ�ν τ  µKλη τ	I -Εκτελεστικ	I τ%ς Γ ´
περι7δ	υ, τ�ν �νθερµ	ν τ%ς 4λευθερ�ας µας 8περασπιστCν, τ�ν 4θνικ�ν ρCτ	ρα, τ�ν 5π7στ	-
λ	ν τ%ς Dερaς φιλ	σ	φ�ας κα/ τ�ν 8πXρ πατρ�δ	ς πεσ7ντων pρφαν�ν πρ	στFτην, τ�ν 4�αιρε-
τ	Iσαν λKγ	µεν, µX τ ς πλK	ν εbλικρινε"ς κα/ 4γκαρδ�	υς ε��Fς», 3πως περιγρ�φει τ� σκην�
+ �νταπ�κριτ�ς τBς «FΑθην ς» στ� φ7λλ� 769/1840 τBς !φηµερ�δας.

�Ωστ@σ� παρ� τ�ν �γ�πη τ�* pπλ�* λα�* π�( �π�λ�µ�ανε, : Sγε�α τ�υ ε5=ε διαταρα=θB !πι-
κ�νδυνα !"αιτ�ας τBς φυλ�κισ�ς τ�υ στ� Σκι�θ�. �Η µ�α τ�υ πλευρ� ε5=ε σ=εδ�ν παραλ7σει.

σ	υν 5σUKστη µKσα στ� λFκκ	 τ	υ, γι  ν  «κ9ψJη τ�:ς δα�µ�νες π�: &
ρευαν µIσα σ’
α4τ
ν»; -Αλλ  ε�παµε, π	ι7ς σ<γ�ρ	ν7ς τ	υ Μεταλλην�ς δ�δασκε �τι oταν «5σεUCς»,
«�θε	ς» κα/ «αDρετικ�ς» � Κα�ρης, Oστε ν  �λεκτρ�#$η τ	cς ΤαλιµπFν	υς τ%ς 4π	�%ς
4κε�νης, �πως �γινε πρ7σφατα στ� 4λεειν7, τρισFθλι	 κα/ π	ινικ  κ	λFσιµ	 νε	φασι-
στικ� συνKδρι	 τ%ς Θεσσαλ	ν�κης, �π	υ πρ	UλCθηκε τ� α�τηµα τ%ς π	ινικ%ς δ�ω2ης
τ	I «∆αυλ	I», � �π	"	ς ��ει κυρι	λεκτικ  δηµι	υργCσει θFµU	ς κα/ σ<γ�υση στ	cς
8π	ψCφι	υς Μεσσ�ες µας παπα-Γι6ργη Μεταλλην� κα/ παπα-Θ7δωρ	 �Cση, 	D �π	"	ι
κανKνα δXν 4κπρ	σωπ	Iν, παρ  µ	νF�α τ� 5UυσσαλK	 πFθ	ς τ	υς γι  κFθε 4λε<θερη
σκKψη;

∆ρ Γε/ργι�ς Μ�υστ9κης
Καθηγητ,ς Θε	λ	γ�ας

Υ.Γ. Στ� τυπ	γραφε"	 Uρισκ7ταν � µελKτη µας γι  τ� πFθ	ς τ	I παπα-Μεταλλην	I κατ  Κ	ρα%,
Φαρµακ�δη, Κα�ρη, �ταν � δηµ	σι	γραφικ�ς συνεργFτης µας Θαν. ΠαπαδFκης � Κρ,ς µaς �φερε τ�
παρακFτω κε�µεν	, τ� �π	"	 α�τ	<σι	 παραθKτ	υµε 5π� τ� �ωρ/ς φ7U	 κα/ πFθ	ς δ	κ�µι	 τ	I -ΑνδρKα
-Ανδριαν7π	υλ	υ «'Ελληνισµ�ς κα/ -Zρθ	δ	2�α (Συµπ	ρε<σεις, -ΑντιθKσεις, 'Ιστ	ρικ	/ ΜIθ	ι)».

«,Υπ9ρ&�υν κα1 σ�µερα <κφραστ"ς τ)ς ,Ελληνικ)ς \Lρθ�δ�C�ας, π�: δ"ν κρ�?�υν τ�ν <&θρ
τητ9
τ�υς γι; τEν \Εθνικ�απελευθερωτικE \Αγ8να τ�� 1821 <ν9ντια στ�:ς Τ��ρκ�υς. Μ" �ναφ�ρ"ς σ" <Cω-
φρενικ"ς θεωρ�ες συνωµ�σ�ας <πι&ειρ��ν ν’ �π�δε�C�υν πqς # �γ/νας κατ; τ8ν Τ��ρκων ��µιωσε, �ντ1

▲
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∆/ν #κ�υγε, δ/ν ?�λεπε καλ�. Τ� πλ�E� ?δεσε τελικ� στ� λιµ�νι τ4ν Φηρ4ν �ργ� τ� �ρ�δυ τBς
3ης FΑπριλ��υ τ�* 1840. �� δι�ικητ�ς τBς Θ�ρας Ν.Α. Τσαµαδ�ς παρ�δωσε τ�ν κρατ�7µεν�
στ�ν :γ�7µεν� �Ιερ@θε� Ρ4σ�. Συγ=ρ@νως τ�* παρ�δωσε κα
 eνα ?γγραφ� τBς ΚεντρικBς ∆ι-
�ικ�σεως, στ� +π�E� γιν@ταν σαφ/ς 3τι + Θε@φιλ�ς Κα�ρης, σ7µφωνα µ/ τ�ν !πιθυµ�α τBς κυ-
��ρνησης, ?πρεπε ν� τ7=Rη �νθρ�πινης συµπεριφ�ρ ς, ν� πρ�σ�=�υν γι� τ�ν Sγε�α κα
 �σφ�-
λει� τ�υ, ν� τρ�φεται καλ�, ν� ?=Rη ε0�ερ� κα
 ε0�λι� κελ
 κα
 ν� δ�=εται !πισκ�ψεις µ�να=4ν
γι� παρηγ�ρι� �λλ� κα
 τ4ν συγγεν4ν τ�υ, µ/ τ�ν πρ�ϋπ@θεση 3τι �D τελευταE�ι θ� sταν !φω-
διασµ�ν�ι µ/ εGδικ� κυ�ερνητικ� #δεια. FΑπ� τ� ν�α τ�υ φυλακ� + Κα�ρης ?γραφε στ�ν �δελ-
φ� τ�υ Ε0ανθ�α 3τι ε5=ε τ�ν !λπ�δα πyς : ν�α κυ��ρνηση ΚριεTB θ� ?�αTε τ�λ�ς στ�ν παρ�-
ν�µη κρ�τησ� τ�υ κα
 πyς θ� τ�* !π�τρεπε ν� φ7γRη �π� τ�ν �Ελλ�δα. qΕγραφε κα
 !πιστ�λ/ς
στ�ν ,δι� τ�ν q�θωνα !κφρ�T�ντας τ
ς διαµαρτυρ�ες τ�υ, !νA4 �D πι�σεις γι� τ�ν �πελευθ�ρω-
σ� τ�υ εiρισκαν 3λ� κα
 περισσ@τερ�υς Sπ�στηρικτ�ς.

�Η κρ�τησ� τ�υ στ� µ�ναστ�ρι τ�* πρ�φ�τη FΗλ�α τBς Σαντ�ρ�νης ?λα�ε τ�λ�ς τ�ν F�κτ�-
�ρι� τ�* 1841, 3ταν µ/ �ασιλικ� δι�ταγµα τ�* !πετρ�πη ν� φ7γRη ?"ω �π� τ� σ7ν�ρα τBς �Ελλ�-
δας =ωρ
ς καν�ναν !νδι�µεσ� σταθµ� σ/ .λληνικ� ?δαφ�ς. FΕν τA4 µετα"( �νακ�ιν�θηκε �π�
τ� Σ7ν�δ� : καθα�ρεσ� τ�υ �π� κληρικ�* κα
 : µετ�τα"� τ�υς στ
ς τ�"εις τ4ν λαϊκ4ν. ��
Κα�ρης ?φυγε �π� τ� Θ�ρα µ/ τ� πλ�E� τBς γραµµBς «Ε0ανθ�α» µ/ πρ��ρισµ� τ�ν Π@λη. Πα-
τ�ντας τ� π@δι τ�υ στ�ν Κωνσταντιν�7π�λη, ?γινε δεκτ�ς µ/ !πευφηµ�ες �π� πλBθ�ς κ@σµ�υ.
FΑπ� !κεE µ/ �τµ@πλ�ι� κατ�πλευσε στ� Μασσαλ�α κα
 �π� !κεE δι� µ�σ�υ τBς Λυyν ?φθασε
στ� Παρ�σι �ρ=/ς τ�* καλ�καιρι�* τ�* 1842.

[Σ� �π�µεν� τε��ς: �Η συν��εια τ�ς δ�ω�ης κα�   τραγικ#ς θ%νατ�ς τ� Κα'ρη.]

ΣτIφαν�ς ΜυτιληναA�ς

ν; <Cυπηρετ�σJη τ�ν <θνικ� >π
θεση.
Σ�µφωνα π9ντ�τε µ" τ1ς �π
ψεις α4τ"ς (?λ. Γ.∆. Μεταλλην�� «Παρ9δ�ση κα1 \Αλλ�τρ�ωση», <κδ
-

σεις ∆
µ�ς, \Αθ�να 1986, σελ. 193-203), 2 δηµι�υργ�α <θνικ8ν κρατ8ν, Gρα κα1 «2 λεγ
µενη» Μεγ9λη
\Εθνικ� \Επαν9σταση, δ"ν rταν παρ; <φαρµ�γ� στ�ν πρ9Cη τ8ν Φρ9γκικων Σ&εδ�ων γι; τ�ν #ρι-
στικ� µατα�ωση τ)ς �να?�ωσης, σ" Qλληνικ� <θνικ� ?9ση, τ)ς µετα-�θωµανικ)ς Βυ�αντιν)ς Α4τ�-
κρατ�ρ�ας».

Κα/ �κπληκτ	ς � -Ανδρ. -Ανδριαν7π	υλ	ς διερωτaται:
«Π�ι9 Βυ�αντιν� Α4τ�κρατ�ρ�α �κρι?8ς θ; lµπ�ρ��σε ν’ �να?ι/σJη; ΤE κρατ�δι� π�: κατIλυσαν

�[ \Lθωµαν�1 κα1 <Cαντλ��σε τ� δικαι�δ�σ�α τ�υ στ; &ωρ�ταCικ; Sρια τ)ς Κωνσταντιν��π�λης; ,Η
�π�δ�&� κα1 2 <πευλ
γηση τ)ς >π�τIλειας στEν τ�υρκικE �υγE �πE τ�ν πλει�ν
τητα τ8ν ταγ8ν τ��
\Lρθ
δ�C�υ ,Ελληνικ�� κλ�ρ�υ κα1 2 πλ�ρης δικαι�λ
γηση τ)ς στ9σης τ8ν Γε/ργι�υ Σ&�λ9ρι�υ κα1
Ν�ταρD, �λλ; κα1 τ8ν �φ�ρισµ8ν κατ; τ)ς \Εθνεγερσ�ας �πE τEν L�κ�υµενικE Πατρι9ρ&η Γρηγ
ρι�
Ε´ (π�: µ" ?9ση τ� λ�γικ� α4τ�, γ�νεται #λ�φ9νερ� πqς δ"ν >π)ρCαν «ε�κ�νικ�1» �λλ; γν�σι�ι) πρ�-
κ�πτει κι �πE τE �κ
λ�υθ� <πι&ε�ρηµα τ�� Γ. Μεταλλην��: “,Η �Αλωση κ9νει τEν L�κ�υµενικE Πα-
τρι9ρ&η “Μιλ"τ Μπασ)” (<θν9ρ&η) Sλων τ8ν Ρωµι8ν, %&ι µ�ν9&α τ8ν ,Ελλ�νων, nστε ν; συνε&��εται
2 ��κ�υµενικ
τητα τ�� Ρωµαϊκ�� Βυ�αντ��υ κα1 µIσα στ� δ�υλε�α. (Γ. Μεταλλην��, “Παρ9δ�ση κα1
\Αλλ�τρ�ωση”, σελ. 196)».

Κα/ 4πιλKγει θλιUερ  � -Ανδρ. -Ανδριαν7π	υλ	ς: «ΣX λ�γ	 θ  καταλC2	υµε» (UFσει τ�ν θ	λ�ν δ	γ-
µFτων τ	I παπα-Μεταλλην	I σ<µφωνα κα/ µX τ, δικC µας γν6µη) «ν  πιστKψ	υµε πYς � ΜωFµεθ �
Π	ρθητ,ς ε��ε, µKσeω τ%ς ̀Αλωσης, θKσει σX κ�νηση µεγFλα µελλ	ντικ  σ�Kδια γι  τ,ν 	bκ	υµενικ, κα-
τα2�ωση τ	I Ρωµα�ικ	υ -Zρθ7δ	2	υ ΓKν	υς».

Γ.Μ.



Γ. Μεταλλην�ς: «Μι# στ� καρφ� 
κα� µι# στ� π�ταλ	»

µ
ρ�θηκα στ� Θεσσαλ�ν�κη τ�ν περασµ�ν� Μ�ι� κα
 παρακ�λ�7θησα
(3σ�  µπ@ρεσα) τ�ν πρ�τη µ�ρα τ�* συνεδρ��υ τBς «�Εν�σεως F�ρθ�-
δ@"ων Σπ�υδ4ν» (κατ� τ�* ∆ωδεκαθεϊσµ	I, τBς 8π	τ�µησης τ%ς Πα-
λαιaς ∆ιαθCκης κα
 τ4ν -Zλυµπιακ�ν -Αγ6νων) 8=ι �π� περι�ργεια,

�λλ’ �νταπ�κριν@µεν�ς στ�ν τηλε�πτικ� πρ@σκληση τ�* !κδ@τη .ν�ς #λλ�υ
περι�δικ�*, µ/ στ@=� τ�ν πρ�σπ�θεια ν’ �κ�υστRB κ�π�ι�ς �ντ�λ�γ�ς. Τελικ�
�ντ�λ�γ�ς δ/ν �κ�7στηκε ���αια, �fτε sταν δυνατ�ν ν� SψωθRB �ντ�θετη
φων� �π�ναντι σ’ eνα µισαλλ@δ�"� �κρ�ατ�ρι�, π�δηγετηµ�ν� �π� !πιτ�-
δει�υς φανατικ�7ς. Στ�κ�µαι 3µως στ�ν Gθ7ν�ντα ν�* α0τBς τBς #κρως «!πι-
στηµ�νικBς» !πιδ�ω"ης τ4ν συν�δρων ν’ �παλλαγ�*ν �π� τ�(ς !=θρ�(ς τBς
Uρθ�δ�"�ας. �� κ. Γε�ργι�ς Μεταλλην@ς, Dερωµ�ν�ς κα
 καθηγητ�ς τBς θε�-
λ�γικBς σ=�λBς, ε5=ε µ�=ρι τ�ρα πρ��ληθRB(;) µ�σAω διαφ@ρων τηλε�πτικ4ν συ-
Tητ�σεων σ�ν eνας µετρι�παθ�ς κα
 µ λλ�ν «φωτισµ�ν�ς», µ/ σ7γ=ρ�νη σκ�-
ψη !κπρ@σωπ�ς τBς !π�σηµης r �νεπ�σηµης FΕκκλησ�ας. Στ� συν�δρι� α0τ�
κα
 σ/ τηλε�πτικ� !κπ�µπ�, 3π�υ πρ�σκλ�θηκε στ� συν�=εια, ?φυγαν τ� ψι-
µ7θια κι �π�καλ7φθηκε τ� #λλ� τ�υ πρ@σωπ�.

�� π. Μεταλλην�ς !µφαν�Tεται jς θε�λ@γ�ς µ/ !πιστηµ�νικ/ς δ�φνες φιλ�-
λ�γ�ας κα
 φιλ�σ�φ�ας, συµπεριφ�ρεται 3µως γλωσσικ� σ�ν π�νηρ�ς παπ ς.
Πρ���λλει τ� !πι=ε�ρηµα τBς διαφ�ρ ς γλωσσικ4ν κωδ�κων, γι� ν� δικαι�-
λ�γ�σRη eνα καλ@γερ�, +µιλητB τ�* «συνεδρ��υ», π�( �π�κ�λεσε τ�ν FΑφρ�-
δ�τη «θε� τBς π�ρνε�ας». Κατ� τ� γλωσσικ� κ�δικα τ�* κ. Μεταλλην�* :
?νν�ια «qΕρωτας» σηµα�νεται µ/ τ� λ�"η «π�ρνε�α».

Πρ�σπ�ιεEται 3τι δ/ν �ντελ�φθη πρ�πηλακισµ�7ς, π�( συν��ησαν δ�πλα
τ�υ, �λλ� τ�(ς καταδικ�Tει !φ@σ�ν «�π�δει=θ�*ν». Κα�, καταδικ�T�ντ�ς
τ�υς, τ�(ς !"αγν�Tει σ�ν συµπτ�µατα .λληνικ@τητας, �φ�* τ�(ς δι�πρα-
"αν #νθρωπ�ι π�( �ρ�Tει τ� α�µα τ�υς �π� �γαν�κτηση, 3πως 3λων
«!µ ς» (��Tει κα
 τ�ν .αυτ@ τ�υ µ�σα) τ4ν... �Ελλ�νων! Πρ�σπ�ιεEται 3τι
δ/ν #κ�υσε !κεEν�ν τ�ν !πιστρατευθ�ντα συνταγµατ�λ@γ� Κρ�πα ν’ �πειλRB
καθαρ�, µ/ �φ�ρµ� τ� «∆αυλ@», κ�θε στ@µα κριτικBς κα
 ν� Sπ�δεικν7Rη
(... !πιστηµ�νικ�τατα) στ�(ς εGσαγγελεEς 3τι =αρακτηρισµ�
 κατ� τ�* =ρι-
στιανισµ�* �π�τελ�*ν τ�=α π�ινικ� δι�"ιµη παρ��αση τ�* #ρθρ. 191
τ�* Π.Κ., δηλ. �λασφηµ�α.

Κατ�λη"ε �π�λ�γητ�ς τ�* φανατισµ�* κα
 θεωρητικ�ς τ�* σκ�ταδισµ�*.
Τ� !πι=ειρ�µατ� τ�υ δ/ν ε5ναι µ@ν� eωλα πι� κα
 ρη=�. Ε5ναι κα
 #=ρηστα.
∆/ν πε�θ�υν τ�(ς σκεπτ@µεν�υς, !νA4 ε5ναι περιττ� γι� τ�(ς µ� σκεπτ@µεν�υς
τ�* κ�παδι�* τ�υ («π�ιµν��υ» κατ� τ�ν #λλ� γλωσσικ� κ�δικα). FΑναρωτι�-
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µαι π�ι@ς ρ@λ�ς τ�* ?=ει �νατεθB. Π�ι ς �π�στ�λBς ε5ναι κλητ�ς r α0τ@-
κλητ�ς. ΤBς γ�φυρας µ/ τ�ν «.λλην�λατρ�α» r τBς �να=α�τισης τBς «�ρ=αι-
�λατρ�ας»;

��π�ι�σδ�π�τε στ@=�ς τ�τ�ι�ς ε5ναι π�ραν τBς !µ��λειας τ�* �νθρ�π�υ
α0τ�*. �Η παρ�υσ�α τ�υ 3µως �ναδεικν7ει eνα φαιν@µεν�, π�( �σφαλ4ς
θ� συνε=ισθRB !ντ�ν�τερ�: τBς πρ�σπ�θειας !πιστρ�τευσης φαιν�µενικ�
«µετρι�παθ4ν» µ�=ρι σ�µερα σ’ eνα θ�λ� �κ@µα σ=�δι� µ/ �καθ@ριστ�
περ�γραµµα.

qΗδη + α0τ�απ�καλ�7µεν�ς «ρωµη�ς» (µ/ η γι’ �ντιπαρ�θεση, 3πως jµ�-
λ@γησε, µ/ τ� Ρωµι	σ<νη τ�* Ρ�τσ�υ), π�( δ�λωσε δειλ� Sπ�κ��ς κ�π�ιας
«Ρωµαν�ας», hΕλλην 3µως κατ� τ�ν «4θνικ7τητα» («µι� στ� καρφ
 κα
 µι�
στ� π�ταλ�»), �πεφ�νθη 3τι τ�ν �Ελληνικ� Π�λιτισµ� δ/ν τ�ν «κFναµε 4µε"ς»,
�λλ� «�λλ	ι» τ�ν ?καναν «κFπ	τε», T�τησε µ�λιστα κα
 !"�ταση «DNA» γι�
τ�(ς α0τ�απ�καλ�7µεν�υς κατ’ α0τ�ν hΕλληνες (στ�(ς +π���υς συµπερι�λα-
�ε ταπειν� κα
 τ�ν .αυτ@ τ�υ!)· κι 3λ’ α0τ� γι� ν� στηρ�"Rη τ�ν #λλ� ?"αλλ�
παπ  τBς Θεσσαλ�ν�κης, π�( πρ�παγανδ�Tει τ� τ�7ρκικ� φ�σι κα
 ν� συ-
µπ�ρευτRB !ν τ�λει �ν�ι=τ� µ’ α0τ@ν, !πικαλ�7µεν�ς 8=ι µ@ν� ρασ�φ@ρ�υς τ�*
παρελθ@ντ�ς κα
 τ�* παρ@ντ�ς κα
 τ�ν ,δι� τ�ν FΑρ=ιεπ�σκ�π�, �λλ� κα
 ε0ρω-
παϊκ/ς «α0θεντ�ες» (Ρ�νσιµαν) τBς �υTαντιν�λ�γ�ας.

Θ� µπ�ρ�*σε ν� δRB κανε
ς σ’ α0τ� eνα κ�νδυν� γι� τ� µ�λλ�ν τBς !θνικBς
κα
 πνευµατικBς TωBς τ�* τ@π�υ. FΑλλ� 8=ι. Τ� ?ργα κα
 τ� λ@για τ�* κ�θε
Μεταλλην�* δ/ν ?=�υν καµµι� θ�ση στ� Μ�λλ�ν. Θ�λεγα µ�λιστα 3τι sταν
λ�θ�ς τακτικBς τ�υλ�=ιστ�ν : κ�νηση .ν�ς !κδ@τη κ�π�ι�υ περι�δικ�* ν’
�νακατευτRB µ/ τ� π�τ�υρα τ�* �νεκδι�γητ�υ !κε�ν�υ «συνεδρ��υ» κατ� τBς...
νε	ειδωλ	λατρ�ας κα
 ν� παραπ�νBται iστερα γιατ
 τ�ν τσ�µπησαν �D κ@τες.
�fτε + δι�λ�γ�ς, π�( !πιδι�κει στ� συν�=εια (µ�σAω τBς !κπ�µπBς Σπ. Κα-
ρατTαφ�ρη), µπ�ρεE ν� +δηγ�σRη π�υθεν�. Π�ι@ς δι�λ�γ�ς �ν�µεσα στ�
.�ραϊκ� κα
 στ� .λληνικ�; hΕκαστ�ς !φ’ A� !τ�=θη.

Θ� sταν ν�µ�Tω =ρησιµ�τερ�, 3σ�ι θ�λ�υν ν’ �γωνισθ�*ν πρ�ς τ�ν κα-
τε7θυνση α0τ�, ν� στραφ�*ν πρ�ς τ�ν καθ�δ�γηση τBς σκεπτ@µενης µ�-
Tας, µ/ στ@=� τ�ν κ�ιν�(;) γν�µη, �φ�ν�ντας τ�(ς θε�κρ�τες στ� "@ρκια
τ�υς.

Κι !πειδ� τ� T�τηµα ε5ναι r θ’ �π�λ�"Rη πρωτ�στως π�λιτικ� (jς !θνικ@),
ν’ �γωνιστ�*ν γι� τ� διαµ@ρφωση µι ς π�λιτικBς θ�σης, µ/ τελικ� στ@=� ν�
=ειραφετηθ�*ν τ� πρ��δευτικ� τ�υλ�=ιστ�ν κ@µµατα �π� τ� σ7µπλεγµα κρ�-
τ�υς- !κκλησ�ας (!κκληστιαστικ�* κρ�τ�υς r κρατικBς !κκλησ�ας;), υD�θε-
τ�ντας τ� =ωρισµ@ τ�υς κα
 τ� συνταγµατικ� καθι�ρωση �0σιαστικBς �νε"ι-
θρησκε�ας.

Γι9ννης Θ. Σπηλι
π�υλ�ς
∆ικηγ@ρ�ς - Φιλ@λ�γ�ς



«∂NGLISH» ∫∞π «BRITAIN»:
¢À√ ∂§§∏¡π∫∂™ §∂•∂π™

�Η λ�"η «English» πρ��ρ=εται �π� τ� angle = γων�α, καµπ� (σ/ γεωγραφικ�
=ερσ@νησ�). �Επ�µ�νως τ�  angle δ�νει τ� English κα
 πρ��ρ=εται �π� τ�ν
.λληνικ� λ�"η #γκυλ�ς (= angle, corner).

FΙδ�7 : δια=ρ�νικ� µετε"�λι"η:

�γκ7λ�ς → angulus → angle → FΑγγλ�α → England
(�Ελληνικ@) (Λατινικ@) (FΑγγλικ@) (Τ� �ντιδ�νει�) (∆ιεθν�ς)

Τ� «�γκ7λ�ς», =�ρα - περι�=�, πρωτων�µ�στηκε �π� τ�(ς θαλασσ�π@ρ�υς
Πελασγ�(ς/Μινω�τες, 3ταν πρωτ�-αντ�κρυσαν τ� νησι� (τBς Μεγ�λης Βρε-
τανν�ας)! �Η γων�α π�( δι�κριναν �ν�µατ�δ@τησε 3λη τ� σηµεριν� FΑγγλ�α,
jς τ� Gδια�τερ� =αρακτηριστικ� µ/ τ�ν εGκ�νικ� συνειρµ� τBς γεωµετρ�ας π�(
�π�τυπ�νεται δυνατ� στ�ν πρ�τη !µπειρ�α τ4ν ναυτιλλ�µ�νων µ�σα στ�
�=αν/ς π�λαγ�ς.

FΑπ� τ� .λληνικ� α0τ� angle ?=�υµε κα
 τ� «�γγλικ�» παρ�γωγα: Rect-angle,
tri-angle, quadrangle...

�Η λ�"η «Βρετανν�α» (Britain, Britannia) ?=ει .λληνικ� πρ��λευση, 3πως
πρ�κ7πτει �π� τ� ."Bς:

Κατ� µ�α παρ�δ�ση πρ��ρ=εται �π� τ�ν κρητικ� µινωικ� θε@τητα �ριτ@-
µαρτυς (britomartis) π�( σηµα�νει: γλυκι� παρθ�να. �Ηταν κ@ρη τ�* ∆�α κα

τBς Κ�ρµης, �κ�λ�7θ�υ κα
 D�ρειας τBς FΑρτ�µιδ�ς («π@τνια θηρ4ν», δηλαδ�
: θε� τ�* κυνηγι�*). Τ�ν !ρωτε7τηκε τρελ� + Μ�νωας (+ γνωστ@ς µας πρω-
τ�-γι�ς τBς Ε0ρ�πης) κα
 τ�ν κυνηγ�*σε !π
 !νν�α µBνες(!) σ/ 3λη τ�ν Κρ�-
τη, γι� ν� τ�ν κ�νRη δικ� τ�υ. Α0τ�, !πειδ� sταν νεαρ� κ�ρ�τσι, παρθ�να κα

ε0σε��ς D�ρεια τBς FΑρτ�µιδ�ς, τ�ν �π�φευγε διαρκ4ς. h�ταν κατ�λα�ε 3τι
δ/ν  µπ�ρ�*σε πι� ν� �π�φ7γRη τ� συνε=/ς κυνηγητ� τ�* φλεγ@µεν�υ Μ�νωα,
µ@λις πBγε ν� τ�ν πλησι�σRη, ?πεσε στ� θ�λασσα τ�* Κρητικ�* Πελ�γ�υς.
Κατ� µ�α παραλλαγ� : κ@ρη πι�στηκε στ� δ�=τυα .ν�ς ψαρ  κα
 σ�θηκε
πα�ρν�ντας µ�λιστα τ� 8ν�µα ∆�κτυννα, δηλαδ� θυγατ�ρα τ4ν δικτ7ων. Κατ�
µ�α #λλη παραλλαγ�, τ� κυνηγητ� τ�* Μ�νωα συνε=�στηκε κα
 µ�σα στ� θ�λ-
λασα, eως 3τ�υ : Βριτ@µαρτυς π�ρασε τ
ς π7λες τ�* �Ηρακλ��υς (σηµεριν� Γι-
�ραλτ�ρ) κα
 ?φτασε στ
ς Βρεταννικ/ς Ν�σ�υς (Britain, Britannia κα
 Βρε-
τ�νη). �D µυθ�γρ�φ�ι σηµει�ν�υν 3τι jς �κ@λ�υθ�ς τBς FΑρτ�µιδ�ς φ�ρ�*σε
π�ντα τ�ν ?νδυση τ�* κυνηγι�*, δηλαδ� κ�τασπρ� =ιτ4να µ/ Sψηλ/ς κνηµ�-
δες, κα
 τριγυρν�*σε στ� δ�ση πρ�τιµ�ντας τ� µ�να"ι� r τ� συντρ�φι� .ν�ς
!λαφι�*. Π�λλ�
 συγγραφεEς µας (Στρ��ων, Παυσαν�ας κ.#.) �ναφ�ρ�νται
στ�(ς Sπερ-Β@ρει�υς, τ�ν�T�ντας τ�ν δεσµ@ τ�υς πρ4τα µ/ τ�(ς Μινω�τες κα

Μυκηνα��υς κα
 �ργ@τερα µ/ τ�(ς FΑθηνα��υς κα
 τ�(ς ∆�λι�υς...

qΕ=�υµε λ�ιπ�ν τ�ν ."Bς µετ�ν�µασ�α: Βριτ� r Βριτ( → Britain (British)
→ Britannia → Britannica...

Στα�ρ�ς Θε�φαν�δης
Καθηγητ�ς Παντε��υ Πανεπιστηµ��υ

«Britain» :π� τ� Βριτ�µαρτυς



�� ΠαντελBς Μελισσιν@ς, γι�ς τ�* γνωστ�* .λλην�πρεπ�*ς λ�γ�τ�=νη Στα7-
ρ�υ Μελισσιν�*, µ�λησε στ�ν «∆αυλ�» γι� τ� ?ργ� τ�υ α0τ@, 3πως κα
 γι� τ�ν
�π�τερ� στ@=� τ�υ: ν� µυ�σRη τ�(ς θεατ�ς τ�υ στ� α0θεντικ� ν@ηµα τBς TωBς,
ν@ηµα π�( σ�µερα τε�νει ν� λησµ�νηθRB κα
 δ/ν ε5ναι #λλ� �π’ τ�ν ,δια τ� Tω�.

ΣΥΝΤ.: Κ<ριε ΜελισσινK, δηµι	υργCσατε τ�ν «ΒFκ�	», µ�α θεατρικ, κωµeωδ�α,
τ%ς �π	�ας τ7σ	 τ� κε�µεν	 κα/ � µ	υσικC, �σ	 κα/ τ  �	ρ	γραφικ  κα/ σκην	-
θετικF της µKρη ε�ναι πρ	ϊ7ντα τ%ς δικ%ς σας �µπνευσης. Π7σ	 κ	ντ  � κωµeω-
δ�α σας α�τ, Uρ�σκεται στ�ν 5ρ�α"	 µIθ	 τ	I ∆ι	ν<σ	υ;

Π. ΜΕΛΙΣΣΙΝLΣ: Στηρ�Tεται στ
ς �ρ=αEες παραλλαγ/ς τ�* µ7θ�υ, τ
ς +π�Eες
µελ�τησα λαµ��ν�ντας Sπ’ 8ψιν σ=ετικ/ς !ργασ�ες qΑγγλων κα
 Γερµαν4ν µε-
λετητ4ν γι� τ�ν Β�κ=�, π�( πρ�σπ�θησαν ν� .ρµηνε7σ�υν τ�ν �0σ�α α0τ�* τ�*
θε�*.

ΣΥΝΤ.: Τ� τελικ�ς συµπερFνατε γι  τ�ν ΒFκ�	;
Π.Μ.: �� Β�κ=�ς ε5ναι : ,δια : Tω�. Συµ��λ�Tει πρ4τα �π’ 3λα τ�ν �λ�θεια της

κι iστερα τ�ν Uµ�ρφι� της.
ΣΥΝΤ.: ΜX τ,ν κωµeωδ�α σας α�τ, τ� µCνυµα θKλετε ν  περFσετε στ� κ	ιν7 σας;
Π.Μ.: Μ�σα �π� τ�ν «Β�κ=�» θ�λησα ν� περ�σω eνα µ�νυµα στ�ν σηµεριν�

#νθρωπ�, π�( µ/ τ� �νελ�ητ� κυν�γι γι� τ�ν �π@κτηση Sλικ�* πλ�7τ�υ =�νει
τ� ν@ηµα τBς TωBς, π�( ε5ναι : ,δια : Tω�: : φιλ�α, + ?ρωτας, : καθηµεριν@τη-
τα, eνα =αµ@γελ�, eνα π�τ�ρι κρασ�. �D #νθρωπ�ι τ� πρ�σπερν�*ν α0τ� κα
 συ-
νε=�T�υν ν� κυνηγ�*ν πρ�γµατα π�( δ/ν πρ@κειται ν� π�ρ�υν µαT� τ�υς.

√ «¢πø°ª∂¡√™» ¢π√¡À™√™

Κα�ρι	 θ�µα τ�ς «µ	υσικ�ς κωµBωδ�ας»
Fν�ς πρωτ	π�ρ	υ ν�	υ δηµι	υργ	


 √
«Β�κ=�ς» τ�* ΠαντελB Μελισσιν�* �π�τελεE µ�α !ντελ4ς ν�α
θεατρικ� !κδ�=� τBς µεγαλει�δ�υς µ�ρφBς τ�* ∆ι�ν7σ�υ, τ�*
θε�* τBς πηγα�ας ?κφρασης τBς �ωBς. Στηριγµ�ν�ς στ
ς
�ρ=αEες παραλλαγ/ς τ�* µ7θ�υ περ
 γενν�σεως κα
 ���υ τ�*

θε�*, + Π. Μελισσιν�ς συνθ�τει eνα ν��, πρ�σωπικ� σεν�ρι� στ� νε�-
ελληνικ�, !πενδεδυµ�ν� µ/ δικ� τ�υ µ�υσικ� – µι� «µ�υσικ� κωµAωδ�α»
π�( τελικ4ς κατ�φερε ν� �γγ�"Rη τ
ς ε0α�σθητες =�ρδ/ς τ4ν ψυ=4ν
τ4ν θεατ4ν. Τ� !ν λ@γAω ?ργ� �ν��ηκε στ� θ�ατρ� Σ�ττας (Εf��ια)
«Ν�κ�ς Παπακωνσταντ�ν�υ» τ� θ�ρη τ4ν δ7� παρελθ@ντων !τ4ν µ/
µεγ�λη !πιτυ=�α. �Η α,σθηση τBς ε0=αρ�στησης κα
 τBς �νακ�7φισης
sταν !κεEν� π�( ?µενε στ�(ς θεατ/ς στ� τ�λ�ς τBς παρ�στασης κα

α0τ� sταν : µεγαλ7τερη mθικ� �µ�ι�� γι� τ�ν δηµι�υργ� – 3πως +
,δι�ς δηλ�νει.



«,L φυλακισµIν�ς ∆ι
νυσ�ς», Bργ� τ�� Π. Σαρ9ντ�υ, φιλ�τε&νηθ"ν γι; τEν «∆».
Μπ)κε στE <C/φυλλ� τ�� �φιερ/µατ
ς µας «,L bαµIν�ς ∆ι
νυσ�ς», «∆», τ. 200-

201, Αsγ. - Σεπτ. 1998.
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ΣΥΝΤ.: ��σατε �ρκετ� �ρνια στ� ∆�ση κα� µ�λιστα στ�ς Η.Π.Α. �� �νθρω-
π$ς %κε& π'ς �ντιλαµ(�νεται τ� )ω�;

ΣΥΝΤ.: Τ� πρ�τα 	ρεθ�σµατα π�� µ� �δ�γησαν ν� 	κφρ�σω α�τ�ν τ�ν λ�γ�
τ� π ρα !π� 	κε". Στ%ν &Αµερικ% )*λεπα τ�ν !*�στα+τ� π�ν� τ�ν !νθρ,πων, �.
/π�"�ι µ0σα !π� τ� κυν�γι τ�2 +ρ�µατ�ς κα4 τ ς δ5ναµης κατ0πνιγαν τ�ν 6αυ-
τ� τ�υς. Κα4 γι� ν� κρατηθ�2ν ψυ+�λ�γικ�, ε:+αν ;λ�ι τ�ν γκ�υρ�5 τ�υς, τ�ν ψυ-
+αναλυτ� τ�υς. &Αλλ� κα4 �. <δι�ι �. ψυ+αναλυτ0ς, ;σ�υς !π’ α�τ��ς γν,ρισα,
ε:+αν τ� δικ� τ�υς !δι0>�δα. Ε:δα λ�ιπ�ν τ� !νθρ,πιν� δρ@µα στ� µεγαλε"�
τ�υ. A. Bνθρωπ�ι α�τ�4 σ�2 δ�ν�υν τ%ν 	ντ5πωση ;τι νι,θ�υν !θ�νατ�ι. &Αλλ�
Cν κ�ιτ�>Dης *αθ5τερα, *λ0πεις ;τι /λ�κληρη E Fω� τ�υς ε:ναι Gνα >�ρκι στ�ν θ�-
νατ�.

ΣΥΝΤ.: Ταυτ�ρ$να -µως θ� µπ$ρ$.σε ν� π/0 κανε�ς π1ς 2 �ν�πτυ3η τ'ν %πι-
στηµ'ν δ5νει π5στη στ6ν �νθρωπ$ κα� ψυ�ικ� δ�ναµη.

Π.Μ.: Τ�σ� στ�ν +�ρ� τ ς 	πιστ�µης κα4 κυρ�ως στ�ν +�ρ� τ ς τε+ν�λ�γ�ας,
π�� ε:ναι σαφ�ς µεγαλ5τερ�ς, Hπ�ρ+ει φ�*ερ% 	>ειδ�κευση. IΕτσι +�νεται E
��σ�α τ ς 	πιστ�µης κα4 E µεγαλ�σ5νη της δ�ν *ι,νεται.

ΣΥΝΤ.: �8 παραστ�σεις λ$ιπ6ν τ$. «Β�κ�$υ» ε<�αν µεγ�λη %πιτυ�5α.
Π.Μ.: &Απρ�σµενη 	πιτυ+�α. Κατ,ρθωσε ν� κερδ�σDη τ%ν ψυ+% τ�2 κ�ιν�2. Ν�

δ,σDη +αρ� κα4 γ0λι�. Α�τ� Bλλωστε λε�π�υν σ�µερα !π’ τ��ς !νθρ,π�υς.
ΣΥΝΤ.: Τ� πρσωπα τ$. >ργ$υ ε<ναι µ?ν $8 �ρ�α&ες µ$ρφAς, �λλ� τ�ν Cδι$συ-

γκρασ5α τ$υς τ�ν %πιν$�σατε %σε&ς;
Π.Μ.: Α�τ� π�� πρ�σπ�θησα ν� πετ5+ω Kταν �. !ρ+α"ες µ�ρφ�ς π�� ε<πατε ν�

φαν�2ν �Lκε"ες στ�ν θεατ�, ν� τ�ν !γγ�>�υν. Π�ιητικD  !δε�Nα )*αλα κα4 τ%ν IΕρι-
δα, π�� σ� δι�φ�ρες µυθικ�ς 	κδ�+�ς Kταν !δελφ% τ�2 IΕρωτα, ;πως / &Αντ0-
ρως. OA IΕρως π�� 6ν,νει, E IΕρις π�� +ωρ�Fει. Πρ�κειται γι� δυν�µεις +ηµικ�ς
κα4 ε�ρ5τερα συµπαντικ0ς. PAλες �. !ρ+α"ες τραγQωδ�ες )+�υν δ5� !ναγν,σµα-
τα. Τ� +ηµικ�-µαθηµατικ� κα4 τ� λαϊκ�. Τ� λαϊκ� καταλα*α�νει / Sπλ�ς κ�σµ�ς.
Α�τ% ε:ναι E µαγε�α, περασµ0νη µ0σα !π� µι� Sπλ  .στ�ρ�α.

ΣΥΝΤ.: ΜAσα �π’ τ�ν κωµFωδ5α σας αGτ� λ$ιπ6ν Hπ$δεικν�ετε τ6ν τρπ$ µ? τ6ν
Iπ$&$ I σηµεριν6ς καταπιεσµAν$ς ψυ�ικ� �νθρωπ$ς µπ$ρε& ν� �νακ$υφιστ/0, ν�
ν$ιJσ/η λ5γη �αρ�, κα� ν� δ/0 π1ς πAρα �π’ τ� µ5)ερη )ω� τ$υ Hπ�ρ�ει µι� �λλη,
καλ�τερη.

Π.Μ.: Θ0λω ν� δ,σω Gνα +αµ�γελ� στ�ν Bνθρωπ�, ν� δηµι�υργ� µ�α Uµ�φι�
γ5ρω µ�υ. PAσ�ι µπ�ρ�2µε, ν� δηµι�υργ�2µε γ5ρω µας Uµ�ρφι�. Α�τ� )καναν
�. πρ�γ�ν�� µας. OA OΕρµ ς τ�2 Πρα>ιτ0λη, / Παρθεν�νας κα4 ;λα τ� !ρι-
στ�υργ�µατα τ ς 6λληνικ ς !ρ+αι�τητας α�τ� )δωσαν, τ%ν Uµ�ρφι�. Ε:ναι E
!ρ+% τ ς σκ0ψης κα4 6π�µ0νως κα4 τ ς 	λευθερ�ας. Κα4 τ� Σ5µπαν )+ει !ν�γκη
!π� 	λε5θερ�υς !νθρ,π�υς. PAµως / κ�σµ�ς / σηµεριν�ς θ� !λλ�>Dη ;ταν )ρθDη
E Vρα τ�υ ν’ !λλ�>Dη· δ�ν ν�µ�Fω ;τι µπ�ρ�2µε ν� καθ�ρ�σ�υµε 	µε"ς τ��ς κ5κλ�υς
τ ς φυσικ ς ν�µ�τ0λειας. Τ% φλ�γα ;µως τ�2 Πνε5µατ�ς µπ�ρ�2µε ν� τ%ν κρα-
τ�σ�υµε Bσ*εστη.

Παν. Λ. Κ�υ�αλ�κης

�Η �µ�ρφι
 �ρ� τ�ς σκ�ψης κα� τ�ς �λευθερ�ας
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Τ�υρκικ�ς Π�λιτισµ�ς
KΕ, M�ι κα� «��ταρµNς»! Γι� κ�ντε µ$υ τ� ��ρη! Ν� �κρι($-

λ$γ0τε κα� ν� λε5π$υν τ� εCρωνικ� κα� σαρκαστικ� Hπ$ν$$�µε-
να. «Π$λυπ$λιτισµ6ς» λAγεται I εGσε(�ς µ$υ πθ$ς, π$R �π6 ’δ'
κα� µπρ6ς θ� σNς γ5ν/η τρπ$ς )ω0ς. Κα� γι� ν� µ�ν θεωρητικ$-

λ$γ$.µε �σκ$πα, π�ρτε κα� τ6 �αµπAρι. Τµ0µα Τ$υρκικ'ν Σπ$υδ'ν θ� λειτ$υργ�σ/η Iσ$-
ν$�πω στ� Φιλ$σ$φικ� Σ�$λ� τ$. Πανεπιστηµ5$υ VΑθην'ν, µ? W30ντα φ$ιτητAς, $8 Iπ$&$ι,
µετ� τ6  πAρας τ'ν σπ$υδ'ν τ$υς, θ� �π$κτ�σ$υν εCδικτητα %πιστηµ$νικ$. γνJστη τ$. Π$-
λιτισµ$. κα� τ0ς σ�γ�ρ$νης π$λιτικ0ς κα� κ$ινωνικ0ς δ$µ0ς τ0ς Τ$υρκ5ας! Κ$υφαθ�κατε;
(Κα� π$. ε<στε �κµα...). ∆?ν καταλα(α5νω -µως γιατ� σNς φα5νεται περ5εργ$! ∆?ν >�ετε
�κ$�σει π$τ? γι� τ�ν «�ρ�� τ0ς �µ$ι(αιτητ$ς»; Γιατ5 ν� Hπ�ρ�/η στ6 Πανεπιστ�µι$ τ0ς
KΑγκυρας Zδρα �Ελληνικ'ν Σπ$υδ'ν κα� ν� λε5π/η 2 �ντ5στ$ι�η Zδρα Τ$υρκικ'ν Σπ$υδ'ν
�π6 τ� ρωµα5ικα VΕκπαιδευτικ� �Ιδρ�µατα; Μ�ν τ� θAλετε µ$ν� - )υγ� δικ� σας!

ΑGτ6ς ε<ναι I π$λυπ$λιτισµ6ς στ�ν πρ�3η, �γαπητ$5 µ$υ. �Η εGρυµ�θει� σας %παυ3�νε-
ται, 2 κ$υλτ$�ρα σας (ελτιJνεται, 2 Wλληνικ� σας συνε5δηση σ�ετικ$π$ιε&ται (�λλ� αGτ6 τ6
τελευτα&$ καλ�τερα ν� µ�ν τ6 3Aρετε!). KΕτσι >κανα κα� τ$Rς παν�ρ�αι$υς VΑγριNνες τ0ς
Θρ�κης θρησκευτικ� µει$ντητα δι� τ'ν θε�ρεστων συστηµ�των τ0ς σ�γ�ρ$νης τ$υρκικ0ς
π$λιτικ0ς, τ� Iπ$&α καλ$.νται ν� διδα�θ$.ν τ� παιδι� σας. Πρ�µατα κα� θ�µατα θ� µ�-
θ$υν στ6 νA$ πανεπιστηµιακ6 τµ0µα. �Η διδασκαλ5α τ'ν µαθηµ�των γ�ρω �π6 τ6ν �νυ-
πAρ(λητ$ κα� �πε5ρ$υ  κ�λλ$υς «Τ$υρκικ6 Π$λιτισµ6» θ� τ� κ�ν/η ν� �ναθεωρ�σ$υν τ�ς �π-
ψεις τ$υς γι� π$λλ� )ητ�µατα. Θ� µ�θ$υν γι� παρ�δειγµα: τ�ν V�θωµανικ� σηµει$λ$γ5α
κα� τ6 τ$υραννικ6 8στ$ρικ6 Hπ(αθρ$ στ� >πη τ$. ��µ?ρ (M�ι τ$. ΒρυJνη, τ$. �λλ$υ, τ$.
�ρ�α5$υ!)· τ�ν _ρθ$λ$γιστικ� πρ$σAγγιση τ0ς �νατρ$φ0ς τ'ν Γενιτσ�ρων· τ�ς συστηµα-
τικ?ς µεθδ$υς %κτ$υρκισµ$. κα� %3ισλαµισµ$. �λλ$φ�λων κα� �λλ$θρ�σκων· τ�ς συνταγ?ς
σφαγ0ς, σ$δ$µισµ$., �νασκ$λ$πισµ$. κα� %κδ$ρNς αC�µαλJτων κα� �µ��ων σ? καιρ6 π$-
λAµ$υ. `�σ$ γι� π$λιτικ� %πιστ�µη κα� τακτικ�, %κε& ν� δ0τε %κπα5δευση! Τ5 κεµαλικ� µα-
νιφAστα, τ5 σ�Aσεις Φαναρ5$υ κα� ΜΙΤ, τ5 Cµπεριαλιστικ?ς κ$ρ'νες, τ5 στρατιωτικ$(ι$µη-
�ανικ?ς aντριγκες – -λα θ� παρελ�σ$υν! Σ? -,τι �φ$ρcN δ? στ�ν κ$ινωνικ� δ$µ�, dς µιλ�σ$υν
µνα τ$υς τ� µαθ�µατα –π$�, εCρ�σθω %ν παρδFω, θ� ε<ναι κ$µµατ�κι �κατ�λληλα γι� �νη-
λ5κ$υς– -πως: π'ς ψαρε�$νται τ� γι$υσ$υφ�κια στ6 ΠAραν µετ� τ� µεσ�νυ�τα, π'ς ν$ι-
κι�)$νται τ$υρκ�κια σ? (ιτσι)$υς τ$υρ5στες γι� «�ρκαντ�ν» περιπτJσεις, π'ς περν�ει 2
eρα στ6 «λευκ6 κελ�» κα� τ5 γ5νεται στ� σωφρ$νιστικ� τ$υς 8δρ�µατα -ταν σ(�σ$υν τ�
φ'τα. fΑν περ�σ$υµε δ? κα� στ� �ωρ�φια τ0ς �Ιστ$ρ5ας, δ?ν σNς λAω τ5π$τα! Θ� σι�αθ0τε
τ6ν Wαυτ σας κα� θ� φτ�νετε τ$Rς πρ$γν$υς σας -ταν µ�θετε π'ς π$λιτ$γραφ�θηκαν
`Ελληνες $8 �ρ�α&$ι Γι$υν�ν φιλσ$φ$ι, π'ς �δικ�θηκε I µAγας %κπ$λιτιστ�ς τ'ν λα'ν
Μω�µεθ Β´ I Π$ρθητ�ς, π'ς �λευ�στηκαν $8 2ρωϊκ$� ΤσAτες κα� Βασι($υ)$.κ$ι, τ'ν Iπ$5-
ων 2 �νδρε5α 3επερνcN αGτ�ν τ'ν Μαραθων$µ��ων κα� π1ς αGτ$� π$R ναυµ��ησαν τ$Rς
µιαρ$Rς πρ$γν$υς σας στ6 VΑρτεµ5σι$ κα� τ� Σαλαµ5να iταν Τ$.ρκ$ι. (Μ� γελNτε, αGτ6 >�ει
γραφ0 σ? σ�$λικ� (ι(λ5α τ$. ρωµα5ικ$υ!) ΨAµµατα θ� λAµε τJρα; Τ5 εaµαστε, ∆αυλς;

ΒA(αια, τ6 )ητ$�µεν$ ε<ναι ν� (ρ$.µε κα� �3ι$υς καθηγητ?ς τ$υρκ$λ$γ5ας, γι� ν� θA-
σ$υν τ�ν %πιστηµ$νικ� σφραγ5δα τ$υς σ’ αGτ�. (VΕπ’ εGκαιρ5cα, %κε&ν$ς I τσα�πιν$γαργα-
λι�ρης I Μεγαλ$µµ�της π$. (ρ5σκεται, τJρα π$R τ6ν �ρει�)$µαι;). ΤAλ$ς π�ντων, θ� τ� ($-
λAψω. Θ� τ6 στεριJσω αGτ6 τ6 %κπαιδευτικ6 µετερ5)ι, %λπ5)ω γρ�γ$ρα, πρ�ν 3εσηκωθ$.ν
$8 π�ντες κα� στεριJσ$υν %µAνα κ�τω �π6 τ6 �'µα, µπ�γ$ντας �π6 π�νω µ$υ δ5κην επιτ�-
φιας στ�λης τ6 

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



T� 	πιστηµ�νικ� α�τ� π�ρισµα τ ς !ρ+αι�ελληνικ ς σκ0ψης πρ�κ�λεσε !µφ�ση-
µες 	κτιµ�σεις κα4 6ρµηνε"ες, !ρνητικ�ς κα4 παραπλανητικ0ς, εLδικ� δ� 	κε�νων π��
	µφ�ρ�2ντ� !π� τ4ς Hπερ*ατικ�ς !ντιλ�ψεις τ ς +ριστιανικ ς θε�λ�γ�ας γενικ�, κα4
!π� τ� κε�µεν� τ ς &Απ�κ�λυψης τ�2 &Ιω�ννη εLδικ,τερα.

eριστιαν�4 συγγραφε"ς, ;πως !ναφ0ρει / σ+�λιαστ%ς τ�ν Eρακλε�τειων !π�σπα-

ΒλAπ$ντας κ�θε µ0να στ6 %3Jφυλλ$ τ$. «∆αυλ$.» µ5α π�ρινη γλ'σσα, αCσθ�ν$µαι τ�ν
�ν�γκη ν� τ� (�λω µAσα στ�ς στ0λες τ$υ κα� ν� τ� κατακα�σω κα� �π$στειρJσω τ�ν περι$��
-λων τ'ν %νδηµ$�ντων καθ’ Z3ιν κα� %π�γγελµα στ�ν %3αγωγ� κα� %πανεισαγωγ� τ0ς γνJ-
σεως µ? τ� µ$ρφ� µεταλλαγµAνης τρ$φ0ς τ$. πνε�µατ$ς. Ε<ναι π$λR λυπηρ, %θνικ0ς πρ$-
($λ0ς �Ιδρ�µατα ν� >�$υν %θιστ0 κα� ν� πρ$τε5ν$υν kς π�για καθιερωµAνη �καδηµαϊκ�
πρακτικ�, $8 ταλαντ$.�$ι νA$ι ν� πρ$ωθ$.ν τ�ς �νακαλ�ψεις τ0ς πνευµατικ0ς Cδι$κτησ5ας
των µAσα στ�ν �(υσσ$ τ$. Internet κα� τ'ν %γκρ5των εCδικ'ν περι$δικ'ν τ$. τ$µAα τ$υς.

Τ�ν �π$ψ� µ$υ γι� τ�ν �νυπαρ35α διαστ$λ0ς τ$. �ρν$υ π$R πρεσ(ε�ει 2 Θεωρ5α τ0ς
Σ�ετικτητας τ$. VΑϊνστ�ιν θAλησα ν� τ�ν %κτρAψω �π6 τ�ν π�για αGτ� τακτικ� κα� τ�ν
kδ�γησα στ�ν `Ενωση �Ελλ�νων Φυσικ'ν, θεσµ$θετηµAν$ στ�ν �Ελλ�δα Σ'µα γι� τ�ν
πρ$δ$ κα� %3Aλι3η τ0ς VΕπιστ�µης στ6ν τ$µAα τ$υς.

™ τ�ς 9 VΙ$υν5$υ, 2µAρα ∆ευτAρα κα� eρα 20.00, 2 ̀ Ενωση �Ελλ�νων Φυσικ'ν πρ$κ�λεσε συ-
)�τηση µ? θAµα: «Κρ σεις "π$ µελ%της στ&ν 'π� α (µφισ�ητε*ται + διαστ�λ& τ�- .ρ�ν�υ».

�Η πρ�σπ�θεια δι�σωσης

▲

Τ� �ε� ω�ν π$ρ τ�$ �Ηρ%κλειτ�υ - Prigogin
κα� τ� �' �π�καλ(ψεως π$ρ τ�$ )Ιω%ννη

√
. παλαι�4 κα4 σ5γ+ρ�ν�ι σ+�λιαστ�ς π�ικιλ�τρ�πως 6ρµ�νευσαν τ�
!π�σπ�σµατα τ�2 OΗρ�κλειτ�υ. Α�τ� π�� πρ�>0νησαν τ� 	νδια-
φ0ρ�ν κα4 τ%ν 	µπεριστατωµ0νη !ν�λυσ� των Kταν κυρ�ως τ� !π�-
σπασµα 30, τ� /π�"�ν µετ� τ�2 31 	κφρ�Fει τ%ν 	πιστηµ�νικ% 6ρµη-

νε�α τ ς συµπαντικ ς πραγµατικ�τητας, ;πως α�τ% 	πι*ε*αι,νεται !π�
τ4ς σ5γ+ρ�νες 	πιστ µες. Τ� !π. 30 διατυπ,νεται !π� τ�ν OΗρ�κλειτ� �ς
6> ς. «Κσµ$ν τνδε τ6ν αGτ6ν oπ�ντων, $pτε τις θε'ν $pτε �νθρJπων
%π$5ησεν, �λλ’ iν �ε� κα� %στ�ν κα� >σται, π.ρ �ε5)ω$ν, oπτµεν$ν µAτρα
κα� �π$σ(ενν�µεν$ν µAτρα». (OΩς Bνω σελ. 70).

√ ∞ƒÃπª∏¢∏™, √ ∞´¡™∆∞´¡
∫∞π ∏ ∂¡ø™∏ ºÀ™π∫ø¡ ∂§§∞¢√™
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�Η µελAτη π$R %τ5θετ$ Hπ6 κρ5σιν, ε<�ε τ�ν τ��η ν� πρωτ$παρ$υσιασθ/0 στ� δηµ$σιτητα
σ�ν φυλλ�δι$, σ? -σ$υς �ναγν'στες τ$. «∆αυλ$.» τ$. VΙ$υλ5$υ 2002 θ� qθελαν ν� πληρ$-
φ$ρηθ$.ν περισστερα σ�ετικ� µ? τ6 �ρθρ$ τ$. γρ�φ$ντ$ς, µ? τ5τλ$ «0Η πλ�νη τ�- 2Αϊν-
στ�ιν – 0Η διαστ�λ& τ�- .ρ�ν�υ».

Περισστερ$ -µως %νJ�λησε kρισµAν$υς κ�κλ$υς I Hπτιτλ$ς τ$. �ρθρ$υ: «78 �αρει9ς
:δε�λ�γικ9ς συν%πειες τ<ς (π�δ�.<ς της (π� τ&ν "πιστ=µη». �Η αaθ$υσα %κδηλJσεων τ$.
ΚAντρ$υ Λγ$υ κα� ΤA�νης iταν πλ�ρης �π6 %κλεκτ$Rς πρ$σκεκληµAν$υς �κρ$ατAς. ∆A-
κα διακεκριµAν$ι %πιστ�µ$νες %κλ�θησαν, %κ τ'ν Iπ$5ων $8 6 π$R πρ$σ0λθαν >λα(αν τ6ν
λγ$ κα� %3Aφρασαν τ�ς �πψεις τ$υς.

∆υστυ�'ς 2 %π5δραση τ0ς θεωρ5ας αGτ0ς, %3 αCτ5ας τ'ν Cδε$λ$γικ'ν συνεπακ$λ$�θων
της στ6ν κ$ινωνικ6 �'ρ$, $pτε κdν πρ$σεγγ5στηκε �π6 τ$Rς εCδικ$Rς %πιστ�µ$νες Iµιλη-
τAς. Περιωρ5στηκαν -λες $8 Iµιλ5ες στ�ν �καδηµαϊκ$. περιε�$µAν$υ �35α τ0ς Σ�ετικτη-
τας τ$. VΑϊνστ�ιν γι� τ�ν %πιστ�µη. �Η ̀ Ενωση �Ελλ�νων Φυσικ'ν %πεφυλ��θη %π� τ'ν κα-
τατεθεισ'ν �πψεων ν� λ�(/η %π5σηµη θAση kς πρ6ς τ� µελAτη π$R %κρ5νετ$ κα� π$R ε<�ε
τ�ν τ��η ν� %κδ$θ/0 kς (ι(λ5$ µ? τ6ν τ5τλ$ «Sorry, Einstein». ΕGτυ�'ς γι� τ6ν γρ�φ$ντα τ6
παρ6ν κε5µεν$, 2 µελAτη >τυ�ε καλ�τερης τ��ης, λγFω τ0ς πρ$σ$�0ς kρισµAνων %κλεκτ'ν
συνεργατ'ν τ$. «∆αυλ$.».

σµ�των («OΗρ�κλειτ�ς», Κ�κτ�ς), !πεπειρ�θησαν ν� συνδυ�σ�υν α�τ� µ� τ%ν 	σ+α-
τ�λ�γ�α τ ς &Απ�κ�λυψης, κ5ρι�ς δ� σκ�π�ς των ε:ναι ν� αLτι�λ�γ�σ�υν τ� !ληθ�ς
τ�ν πρ�φητει�ν τ�2 Ε�αγγελιστ  κα4 τ%ν !ναπ�φευκτη γι� τ%ν !νθρωπ�τητα 	περ-
+�µενη συντ0λεια τ�2 σ5µπαντ�ς κ�σµ�υ. Στ� σ+�λι� !ρ. 63 !ναφ0ρεται: «OA +ρι-
στιαν�ς συγγραφ0ας πρ�+ωρε" σ� “+ριστιανικ% 6ρµηνε�α” τ ς σκ0ψης τ�2 OΗρ�-
κλειτ�υ, o+ι συνεπ  κατ� τ%ν δικ� µας Bπ�ψη πρ�ς τ� πνε2µα τ�2 &Εφ0σι�υ φιλ�-
σ�φ�υ».

&Επ�σης στ� σ+. 65 / +ριστιαν�ς συγγραφ0ας, π�� παραθ0τει τ� !π�σπασµα, µ@ς
πληρ�φ�ρε" ;τι «�� �Ηρ�κλειτ$ς �π$καλε& τ6 π.ρ εpδεια κα� κ$ρεσµ...». Πρ�κειται
��σιαστικ� γι� τ4ς δ5� µ�ρφ�ς q µ@λλ�ν τ4ς !0ναα 	ναλλασσ�µενες φ�σεις τ�2 κ�-
σµικ�2 πυρ�ς... OΗ !νταλλαγ% τ�ν δ5� φ�σεων (Sπτ�µεν�ν - σ*ενν5µεν�ν, !π. 30), γ�-
νεται µ� µ0τρα, «π@ν µ0τρ�ν Bριστ�ν»·, +ωρ4ς δηλαδ% ν� 	πικρατD  π�τ� 	ντελ�ς E µ�α
q Bλλη κατ�σταση (!ντ�θετα µ� ;,τι Hπ�στηρ�F�υν α�τ�4 π�� πιστε5�υν στ%ν τελικ%
«	κπ5ρωση»), διατηρε"ται E δυναµικ% α�τ�ρρυθµιF�µενη Lσ�ρρ�π�α τ�2 σ5µπαντ�ς
(OΗρ�κλειτ�ς, σ+. σελ. 181-182, Κ�κτ�ς).

™
τ� σηµε"� α�τ� παρεµ*�λλ�υµε +ωρ�α τ ς «&Απ�καλ5ψεως» τ�2 &Ιω�ννη, τ�
/π�"α, 	ν συγκρ�σει πρ�ς α�τ� τ ς 	πιστηµ�νικ ς !ν�λυσης τ�ν !π�σπασµ�-
των τ�2 OΗρ�κλειτ�υ, δ�ν�υν µ� γλαφυρ� τρ�π� τ� τερ�στι� Lδε�λ�γικ� κα4
Uντ�λ�γικ� +�σµα π�� +ωρ�Fει τ%ν !ρ+αι�ελληνικ% κα4 συνακ�λ�υθα τ%ν σ5γ-

+ρ�νη 	πιστ�µη !π� τ%ν *ι*λικ% 	σ+ατ�λ�γ�α. «... α8 κεφαλα� τ'ν tππων iσαν kς κε-
φαλα� λεντων, κα� %κ τ'ν στ$µ�των αGτ'ν %3�ρ�ετ$ π.ρ κα� καπν6ς κα� θε&$ν...
Hπ6 τ'ν τρι'ν τ$�των %θανατJθησαν τ6 τρ5τ$ν τ'ν �νθρJπων» (&Απ�κ�λυψις, κεφ.
θ´, στ. 17,18 – &Ιδ� φωτ. σελ. 3). «Κα� I δε�τερ$ς �γγελ$ς %σ�λπισε κα� kς Mρ$ς µAγα
καιµεν$ν µ? π.ρ %ρρ5φθη εCς τ�ν θ�λασσαν κα� τ6 τρ5τ$ν τ0ς θαλ�σσης >γινεν αuµα

�Η «Συντ�λεια τ�$ Κ.σµ�υ» στν )Απ�κ%λυψη

▲



A. Durer: «78 τρε*ς 0Ιππε*ς τ<ς 2Απ�κ�λυψης» (κεφ. θ, στ. 16-18).
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Γι� παρ�δειγµα, I κ. VΙω�ννης Κυπαρισσς, σ? �ρθρ$ τ$υ στ6 τε.�$ς τ$. «∆αυλ$.» 258 τ$.
VΙ$υν5$υ 2003 σ�ετικ� µ? τ6 Cδε$λ$γικ6 Hπ(αθρ$ τ'ν θεωρι'ν, δ?ν παρAλειψε ν� �ναφερθ/0
κα� στ� δικ� µ$υ %ργασ5α. VΕπικεντρJνει δ? τ� γραφ5δα τ$υ κατ’ εGθε&αν στ6ν στ�$. Mετα3R
τ'ν �λλων γρ�φει: «ΘG Hθελα νG (ναφ%ρω τ� Iρθρ� τ�- κ. Γ. Παπαµι.α=λ, “∆αυλ�ς”, τε-.�ς
247, µ9 τ τλ� “∆ιαστ�λ& τ�- .ρ�ν�υ  – 0Η πλ�νη στ& θεωρ α τ�- 2Αϊνστ�ιν”. Τ& δυνατ�τητα
διαστ�λ<ς τ�- .ρ�ν�υ κα$ τ&ν (πρ�σδι�ριστ α τ&ν (π�ρρ πτει ' (ρθρ�γρ�φ�ς Qς RS<ς: “0Η
"π%κταση τ<ς φιλ�σ�φ ας τ<ς σ.ετικ�τητας τ�-  Einstein καλλι%ργησε τ� πνε-µα τ<ς Σ.�λ<ς
τ<ς 2Απρ�σδι�ριστ ας, κ�µπτ�ντας τ� συνα σθηµα τ<ς (σφαλε ας τ�- (νθρTπ�υ στ� µ%λλ�ν
τ�υ, "Sευτελ U�ντας τ& δVναµη τ<ς "πιστηµ�νικ<ς σκ%ψεως νG πρ�σφ%ρWη Xπηρεσ ες γιG τ� µ%λ-
λ�ν τ�- (τ�µ�υ κα$ τ�- συν�λ�υ τ<ς (νθρωπ�τητας, σ9 (ντ θεση µ9 τ&ν Rλληνικ& φιλ�σ�φ α,
π�Y πρ�σφ%ρει σιγ�υριG κα$ (νθρωπιG στ$ς κ�ινων ες”».

Μ? σε(ασµ6 πρ6ς τ6ν �ναγνJστη, ε<µαι Hπ$�ρεωµAν$ς ν� αCτι$λ$γ�σω τ�ς παραπ�νω �π-
ψεις µ$υ κα� ν� δηλJσω -τι 2 �πκρυψη τ0ς µισ0ς �λ�θειας ε<ναι �ειρτερη �π6 τ6 ψAµα.

�∏ καρδι� τ0ς Θεωρ5ας τ0ς Σ�ετικτητας ε<ναι 2 διαστ$λ� τ$. �ρν$υ, π$R Hπ$στηρ5)ε-
ται µαθηµατικ� �π6 µ5α %35σωση. Ε<ναι �π$ρ5ας �3ι$ν π'ς 3Aφυγε �π6 τ� σ�λια τ-

Μι� �αριστικ� ��λ�

κα� �πAθανε τ6 τρ5τ$ν τ'ν %µψ��ων κτισµ�των τ'ν %ν τ/0 θαλ�σσ/η κα� τ6 τρ5τ$ν τ'ν
πλ$5ων διεφθ�ρη» (&Απ�κ., κεφ. η´, στ. 8). vΑς συγκρ�νωµε τ� !ε�Fω�ν π2ρ τ�2 OΗρ�-
κλειτ�υ µ� τ� φ�νικ� π2ρ τ�ν !γγ0λων τ�2 &Ιω�ννη.

Τ� )ργ� τ�2 OΗρ�κλειτ�υ !π�ρρ�πτει κ�θε Hπερ*ατικ% 6ρµηνε�α Bλλων σ+�λια-
στ�ν συγ+ρ�νων τ�υ, τ�ν µετ0πειτα 	π�+�ν, �ς κα4 τ�ν σηµεριν�ν, �. /π�"�ι !π�-
σκ�π�2ν ν� !π�γυµν,σ�υν τ%ν Eρακλε�τεια Uρθ�λ�γικ% φιλ�σ�φ�α !π� τ�ν 	πι-
στηµ�νικ� της πυρ να κα4 ν� τ%ν πρ�σαρµ,σ�υν στ4ς Lδε�κρατικ�ς φαντασι,σεις τ ς
θε�λ�γ�ας. A. πρακτικ�ς α�τ�ς ε:ναι !συµ*�*αστες µ� τ%ν !ληθιν% φιλ�σ�φικ% κα-
ταν�ηση τ�2 κ�σµ�υ (OΗρ�κλειτ�ς, σελ. 179, Κ�κτ�ς).

OΗ Hπερ*ατικ% φιλ�σ�φ�α π�ντα πρ�σπαθ�2σε ν� !νι+νε5σDη !µφιλεγ�µενες q
!διευκρ�νιστες πρ�σωριν� 	πιστηµ�νικ�ς !λ�θειες, π�νω στ4ς /π�"ες, �ς δεκα-
ν�κια, διαστρε*λ,ν�ντ�ς τες, πρ�σπαθε" ν� στηρ�>Dη φανταστικ�ς πρ�φητε"ες
;πως α�τ�ς τ ς &Απ�κ�λυψης. Τ� φαιν�µεν� 	παναλαµ*�νεται κ�θε φ�ρ�, ;πως
στ%ν περ�πτωση τ ς 	σφαλµ0νης 6ρµηνε�ας κα4 τ�ν Lδε�λ�γικ�ν συνεπει�ν τ�2
περ�φηµ�υ Β´ ν�µ�υ τ ς θερµ�δυναµικ ς.

OA ν�µ�ς α�τ�ς κα4 συνακ�λ�υθα E 	ντρ�π�α κα4 �. 	πιπτ,σεις των στ�ν συµπαντικ�
+�ρ� !µφισ*ητ�2νται !π� 	πιστ�µ�νες. OΗ 6ρµηνε�α τ ς 	ντρ�π�ας κατ� τ%ν θε�λ�-
γικ% Bπ�ψη /δηγε" στ%ν *αθµια�α 	λ�ττωση τ ς συµπαντικ ς 	ν0ργειας κα4 πηγ�-
Fει !π� τ%ν Lδι�τητα τ ς θερµ�κρασ�ας ν� )+Dη π�ντα θετικ% ρ��, !π� τ� θερµ�τερ�
στ� ψυ+ρ�τερ� µ0σ�ν – αx>ηση τ ς 	ντρ�π�ας, !π�δι�ργ�νωση τ ς yλης. Μ� α�τ%ν
τ%ν Sπλ  6ρµηνε�α /δηγ�5µεθα στ� συµπ0ρασµα ;τι 	π0ρ+εται συνε+%ς κλιµακ�υµ0νη
Hπ�*�θµιση τ ς συµπαντικ ς 	ν0ργειας, µ� !π,τερ� !π�τ0λεσµα τ%ν µελλ�ντικ% κα4
τελε�λ�γικ�, κατ� τ%ν θρησκε�α κα4 τ%ν &Απ�κ�λυψη, !π�ν0κρωση κα4 τ�ν τελικ� θ�-
νατ� τ�2 «σ5µπαντ�ς κ�σµ�υ». Τ� Uλ�γα 	δ�φια π�� παρ�υσι�σαµε !π� τ� *ι*λ��
τ ς &Απ�κ�λυψης τ�2 &Ιω�ννη ε:ναι !ντιπρ�σωπευτικ� τ�2 ;λ�υ περιε+�µ0ν�υ τ�2 *ι-
*λ��υ γι� τ� γεµ@τ� !π� !πειλ�ς ;ραµα τ�2 µ0λλ�ντ�ς τ ς !νθρωπ�τητας πρ4ν !π�

▲



τ%ν «δευτ0ραν παρ�υσ�αν». OΗ !ντιεπιστηµ�νικ%, !παισι�δ�>η κα4 !πελπιστικ% α�τ%
πρ�φητε�α γ�νεται πρ�σπ�θεια ν� 	κλαϊκευθD  ε�ρ0ως στ� +αµηλ�τερα κυρ�ως στρ,-
µατα τ�ν πιστ�ν !π� τ� θρησκευτικ� κατεστηµ0ν�, λ�γQω κα4 τ ς 	µµ0σ�υ αLτι�λ�-
γησης τ ς ε�αγγελικ ς &Απ�κ�λυψης.

¡
ε,τερες 	πιστηµ�νικ�ς θεωρ�ες κα4 )ρευνες 	πιστηµ�νων !µφισ*ητ�2ν τ%ν θε-
�κρατικ% 6ρµηνε�α περ4 συντ0λειας τ�2 κ�σµ�υ, !ντιπαραθ0τ�ντας στ%ν θε-
τικ% ρ�% τ ς 	ντρ�π�ας –αx>ηση τ ς !τα>�ας τ ς yλης, µ% !ναστρ0ψιµη δια-
δικασ�α (irreversible process)– τ%ν !ρνητικ% ρ�� της – αx>ηση τ ς τ�>ης τ ς

yλης, !ναστρ0ψιµη διαδικασ�α (reversible process). Α�τ� ε:ναι τ� συµπ0ρασµα 	πι-
στηµ�νων τ ς θεωρ�ας τ�2 e��υς (I. Prigogin, J. Steward κ.B.).

OA ν�µπελ�στας +ηµικ�ς I. Prigogin στ� *ι*λ�α τ�υ «Τ� Τ0λ�ς τ ς Βε*αι�τητας»
(1997), µεταφρασθ�ν κα4 στ%ν OΕλληνικ% κα4 «Order Our of Chaos», !γγλικ% )κδ�-
ση, µ� 	πιστηµ�νικ� κα4 	κλαϊκευµ0ν� yφ�ς µ@ς εLσ�γει στ� Bδυτα τ ς φυσικ ς πραγ-
µατικ�τητας µ� τ%ν ν0α θεωρ�α τ�2 e��υς. «Κατ� τ�ν δι�ρκεια τ'ν τελευτα5ων %τ'ν,
γρ�φει, µ5α νAα %πιστ�µη, 2 φυσικ� τ'ν διαδικασι'ν µακρ�ν τ0ς Cσ$ρρ$π5ας, kδ�-
γησε σ? νAες >νν$ιες, -πως 2 αGτ$$ργ�νωση κα� $8 δ$µ?ς >κλυσης (dissipative
structures), π$R σ�µερα �ρησιµ$π$ι$.νται σ? εGρ�τατ$ φ�σµα τ$µAων, τ6 Iπ$&$ν
%κτε5νεται �π6 τ�ν κ$σµ$λ$γ5α δι� µAσ$υ τ0ς �ηµε5ας κα� τ0ς (ι$λ$γ5ας Zως τ�ν
$Cκ$λ$γ5α κα� τ�ς κ$ινωνικ?ς %πιστ0µες».

Τ� σ5µπαν δ�ν ε:ναι καταδικασµ0ν� σ� ψυ+ρ� θ�νατ�, ;πως πρ�φητε5ει E &Απ�-
κ�λυψη. Θ� FD  κα4 θ� Hπ�ρ+Dη, «�λλ’ iν �ε� κα� %στ�ν κα� >σται π.ρ �ε5)ω$ν...», ;πως
µ@ς ε:πε / OΗρ�κλειτ�ς. OΗ Gως τ,ρα yπαρ>� τ�υ, 	�ν παραδε+θ�2µε τ%ν !ρ+� τ�υ
σ5µφωνα µ� τ%ν θεωρ�α τ ς Μεγ�λης IΕκρη>ης, !ν0ρ+εται σ� πλ0�ν τ�ν 15 δισ. 	τ�ν.

�Η �πιστ1µη δ3ν πρ�4λ�πει «Συντ�λεια τ�$ Κ.σµ�υ»
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Σ.<µα 1. Καν%νας µαγικ�ς (ριθµ�ς δ9ν µπ�ρε* νG µετατρ%ψWη τ&ν (π�σταση 71Β´
σ9 διαδρ�µ& φωτ�ς.

∆ιαδρ�µ D=MB´=O2B´´

Φαιν�µ�νη
8ς διαδρ�µ D, O1B´
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σων εCδικ'ν %π� Zναν αC'να περ5π$υ, µπρ$στ� στ� µ�τια τ$υς, µ5α %35σωση π$R µπ$ρε& �νε-
τα ν� �αρακτηρισθ/0 «Φυσικ$µαθηµατικ$θρησκευτικ$.» �αρακτ0ρα. ΠαραθAτω τ�ν %35-
σωση -πως ε<ναι διεθν'ς �π$δεκτ�:

t = t´[ ]
καθαρ6ς �ριθµς

�Η %35σωση αGτ� �ρησιµ$π$ιε&ται γι� τ6ν Hπ$λ$γισµ6 τ0ς διαστ$λ0ς τ0ς �ρ$νικ0ς δι�ρκειας
τ'ν φαιν$µAνων. �Η παρ�σταση µAσα στ�ν �γκ�λη γρ�φεται κα� γ κα� 2 %35σωση πα5ρνει τ�ν
>κφραση t=t´γ. Ε<ναι γνωστ6 σ? -λ$υς τ$Rς φυσικ$Rς τ$. κσµ$υ, -τι τ6 γ αGτ6 ε<ναι Zνας κα-
θαρ6ς �ριθµ6ς (σ�ν διαν$ητικ6 κατασκε�ασµα I �ριθµ6ς δ?ν >�ει Cδιτητες �λληλεπιδρ�σε-
ως µ? τ� φυσικ� φαινµενα). Σ�µφωνα µ? τ�ν %35σωση τ6 γ αGτ6 Cσ$δυναµε& µ? τ�ν παρAν-
θεση κα� τ6 περιε�µεν της κα� µπ$ρε&, λAγ$υν, ν� π�ρ/η τιµ?ς �π6 τ� µ$ν�δα (1) κα� µεγα-
λ�τερες, µA�ρι σ�εδ6ν τ�ν τιµ� �πειρ$ → ∞.

KΕστω -τι δε�µεθα $8 µεταφυσικ?ς Cδιτητες τ'ν «�ριθµ'ν» ν� %πιδρ$.ν στ� διαµρφωση
τ0ς �ρ$νικ0ς δι�ρκειας τ'ν φαιν$µAνων. Κατ� τ� γνJµη τ$. γρ�φ$ντ$ς κα� µετ� �π6 %3α-
ντλητικ?ς µετρ�σεις Wν6ς _ργ�ν$υ, τ$. «VΑπ$πλανησιµετρ$υ» («∆αυλς», τε.�$ς 247), π$R
κατασκευ�στηκε γι� ν� µετρcN λγ$υς τα�υτ�των U/C, 2 µνη παρε�µενη �π6 τ� φ�ση σ?

1
��
�1�-u�2/�c2�

Α�τ� 	πικυρ,νεται, σ5µφωνα µ� τ� BBC - Scienc/Nature, κα4 !π� τ� γεγ�ν�ς ;τι τ�
µ�τι τ�2 !νθρ,π�υ δι� τ�2 τηλεσκ�π��υ Hubble «*λ0πει» στ� φανταστικ� *�θ�ς τ�2
σ5µπαντ�ς τ�ν 12 δισ. 	τ�ν Gνα ν0� νεφ0λωµα (quasar), π�� !π�δεικν5ει τ� Bπειρ�
κα4 τ%ν αLωνι�τητ� τ�υ.

Στ� δε5τερ� �ς Bνω *ι*λ�� τ�υ / Prigorin γρ�φει: «�Η τ�3η κα� _ργ�νωση στ�ν
φ�ση πρ$κ�πτ$υν αGθρµητα (αGτµατα) �π6 τ�ν �τα35α κα� τ6 ��$ς δι� µAσ$υ τ0ς
διαδικασ5ας τ0ς αGτ$$ργ�νωσης» (σελ. XV). PΕως τ,ρα Hπ ρ+ε E !ντ�ληψη ;τι �.
φυσικ�ς διεργασ�ες πραγµατ�π�ι�2νται µ�ν�ν µ� µ% !ναστρ0ψιµες διαδικασ�ες, µ�
τελικ� !π�τ0λεσµα τ�ν θ�νατ� τ�2 σ5µπαντ�ς. Α�τ%ν τ%ν !ντ�ληψη !νατρ0πει / 	πι-
στ�µων µ� τ� δ5� 	κλαϊκευµ0να *ι*λ�α τ�υ, δ�ν�ντας Sπτ� παραδε�γµατα !ναστρ0-
ψιµων διαδικασι�ν στ%ν φ5ση, �. /π�"ες /δηγ�2ν σ� !ν,τερα 	π�πεδα Uργ�νωσης
κα4 π�λυπλ�κ�τητας τ ς yλης κα4 συνεπ�ς κα4 τ�2 Fωικ�2 κα4 φυτικ�2 *ασιλε��υ κα4
τ%ν 	>ελικτικ% *ι�λ�γικ% π�ρε�α πρ�ς τ�ν homo Sapiens (Bνθρωπ�).

OA Prigogin κα4 �. συνεργ�τες τ�υ Stenges, &Αντων��υ κ.B. !ναιρ�2ν τ4ς συµ*ατικ�ς
!π�ψεις τ ς θερµ�δυναµικ ς τ�2 19�υ αL�να, !π�δεικν5�ντας ;τι, Hπ� συνθ κες
τ�υλ�+ιστ�ν µ% Lσ�ρρ�π�ας, E 	ντρ�π�α µπ�ρε" ν� α�>�σDη παρ� ν� 	λαττ,σDη τ�
	π�πεδ� τ�>ης κα4 Uργ�νωσης τ ς yλης. OΕπ�µ0νως E Fω% στ%ν φ5ση ε:ναι τ0τ�ια,
Vστε 	νQ� �ρισµ0να συστ�µατα !π�ρρυθµ�F�νται, Bλλα ταυτ�+ρ�νως 	>ελ�σσ�-
νται κα4 !ναπτ5σσ�νται δυναµικ�» (σελ. XXI). [Τ� Sπτ�µεν�ν µ0τρα κα4 !π�-
σ*ενν5µεν�ν µ0τρα τ�2 OΗρ�κλειτ�υ.]

PAπως ;λ�ι �. 	πιφανε"ς 	πιστ�µ�νες )τσι κα4 / Prig(gin στ� *ι*λ�α τ�υ π�ντα !να-
φ0ρεται στ��ς !ρ+α��υς PΕλληνες σ�φ�5ς, !π� ;π�υ !ντλε" Lδ0ες τ�υς κα4 γι� τ�
)ργ� α�τ�. «�Η καλ�τερη �πδει3η τ0ς �λ�θειας αGτ0ς ε<ναι 2 τεκµηριωµAνη πραγ-
µατε5α τ$υ γι� τ�ν _ρθτητα κα� τ�ν %πιστηµ$νικ� δι$ρατικτητα τ$. �Ηρ�κλειτ$υ
γι� τ6 �ε5)ω$ν π.ρ». Ε:ναι γνωστ� ;τι E κινητ�ρια δ5ναµη π�σω !π� τ� )ργα τ�ν
!ρ+α�ων OΕλλ�νων σ�φ�ν δ�ν Kταν E Hπ�*�θµιση τ ς φ5σης !λλ� E !πελευθ0ρωση

▲
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τ�2 !νθρ,π�υ !π� τ�ν φ�*�, τ�ν φ�*� τ�2 κ�θε φανταστικ�2, Hπερφυσικ�2 oντ�ς
κα4 !π� κ�θε 	ν0ργεια π�� Hπ�*�θµιFε τ�ν Bνθρωπ� κα4 τ%ν φ5ση.

∆� 	πιστηµ�νικ� π�ρ�σµατα τ�2 OΗρ�κλειτ�υ - Prigogin παρ� τ%ν 	κ 2.500 	τ�ν !π�-
σταση ε:ναι συγγεν , !ληθ , ταυτ�F�νται κα4 συν�ψ�F�νται στ� 6> ς:

Πρ�0*λεψαν τ� !ε�Fω�ν τ�2 σ5µπαντ�ς.

Περι0γραψαν τ%ν 	>ελικτικ% διαδικασ�α τ ς yλης σ5µφωνα µ� τ% σ�µερ�ν
!ναγνωρισµ0νη συµπαντικ% ν�µ�τ0λεια.
&Επε>�γησαν τ%ν σηµασ�α τ�2 Β´ ν�µ�υ τ ς θερµ�δυναµικ ς σ5µφωνα µ� τ�
νε,τερα π�ρ�σµατα τ ς 	πιστ�µης τ�2 e��υς.
&Απαλλ�σ�υν τ%ν !νθρωπ�τητα  !π� τ�ν φ�*� κα4 τ� Bγ+�ς τ ς *ι*λικ ς συ-
ντ0λειας τ�2 κ�σµ�υ.
&Απ0δει>αν τ� δια+ρ�νικ� κ2ρ�ς τ ς 	πιστ�µης, τ� *�θ�ς, τ� µ0γεθ�ς κα4 τ�
µεγαλε"� τ ς !ρ+αι�ελληνικ ς 	πιστηµ�νικ ς κα4 φιλ�σ�φικ ς σκ0ψης.
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Συµπερ%σµατα

αGτ6 τιµ� ε<ναι 02/C2=0. (Θεωρητικ� %π5σης τ6 (´ �35ωµα τ0ς σ�ετικτητας δ5νει τ�ν aδια τιµ�
02/C2=0). fΑν τ$π$θετηθ/0 2 τιµ� αGτ� στ� µαγικ� %35σωση διαστ$λ0ς τ$. �ρν$υ 

στ� θAση U2/C2, ττε 2 διαστ$λ� τ$. �ρν$υ %3αφαν5)εται: t=t´ = 1 ⇒ t=t´�1 ⇒ t=t´.

�Η τιµ� αGτ� ε<ναι µ5α κα� µ$ναδικ� τιµ� γι� κ�θε πηγ� φωτ6ς κα� τ0ς κ�θε Iδευ$�σης
�κτ&ν$ς.

�� VΑρ�ιµ�δης πρ'τ$ς δA�θηκε -τι στ6ν κσµ$ µας π$υθεν� δ?ν Hπ�ρ�ει Zνα σ'µα �κ5νητ$
µ? τ6 «πN στ'» (�δρανειακ6 σ�στηµα) κα� -τι -λα κιν$.νται σ�ετικ� τ6 Zνα µ? τ6 �λλ$.

Στ� θεωρ5α τ0ς σ�ετικτητας �κρι('ς 2 aδια �π$ψη µ? τ�ν τ$. VΑρ�ιµ�δη δ?ν %πιτρAπει
Zνα συγκεκριµAν$ �ριθµ6 τα��τητ$ς U µετα3R τ'ν σωµ�των κα� κατ� συνAπεια τ6 U2/C2. �Η
�δυναµ5α αGτ� τ$. φυσικ$. κσµ$υ κ�νει τ�ν %35σωση διαστ$λ0ς τ$. �ρν$υ �δ�ναµη ν�
Iρ5σ/η κα� διαστ$λ� γι� τ6ν �ρν$ µ? φυσικ6 περιε�µεν$, καθιστJντας την κατ�λληλη µ-
ν$ γι� τ� µ$ναδικ� φυσικ� τιµ� π$R παρA�ει τ6 �π$πλανησι$µAτρ$, τ6 εCκ$νι)µεν$ στ6ν
«∆αυλ», τε.�$ς 247, µ? �π$τAλεσµα ν� �π$ρρ5πτεται 2 διαστ$λ� τ$. �ρν$υ kς φυσικ�
Hπσταση, %π5σης κα� µAσFω τ0ς Φυσικ$µαθηµατικ$θρησκευτικ0ς %3ισJσεως.

∆ρ ΓεTργι�ς Παπαµι.α=λ
VΕρευνητ�ς �Υψηλ0ς Τε�ν$λ$γ5ας

1
�
�1-�0�



Πρ�ϊστ�ρικ�$ νταλγκ\δες

Β�ι, (�ι, µ�να µ$υ! Τ5 �γι�τρευτ$ς νταλγκNς; Κ�-

θε τρε&ς κα� λ5γ$ πασ�5)$υν ν� µNς πε5σ$υν -τι ε<ναι

Iτιδ�π$τε �λλ$ τ� πρ$ϊστ$ρικ� κτ5σµατα τ0ς VΑργ$-

λ5δας %κτ6ς �π6 πυραµ5δες κα5, µ�λιστα, -τι ε<ναι

>ργα τ'ν κλασικ'ν �ρνων. KΕτσι κα� 2 συµπαθ�ς κατ� τ’ �λλα κ. Παρα-

σκευ� Κατηµερτ)0 («ΝAα», 8-8-2003) κ�νει %π’ αGτ$. µι� φιλτιµη πρ$-

σπ�θεια, �λλ� δ?ν τ0ς (γα5νει τ6 φ�λλ$... VΕπιµAνει στ�ν «%π5σηµη κα�

%πικρατAστερη Wρµηνε5α» περ� στρατιωτικ'ν π�ργων τ$. ∆´ π.�. αC'ν$ς.

Τ5 κρ&µα πρ�γµατι 2 καλ� µας φ5λη εaτε ν� >�/η τσ$ν �σθεν0 µν�µη, εaτε

ν� µ� γνωρ5)/η τ� σ�ετικ� µ? τ6 �ντικε5µεν$ π$R καταπι�νεται. ∆ιτι Zνα

�π’ αGτ� συµ(α5νει. ∆ιαφ$ρετικ� θ� %νεθυµε&τ$ � θ� %γνJρι)εν -τι %π� τ$.

θAµατ$ς >�ει τ$π$θετηθ0 Iριστικ� 2 VΑκαδηµ5α VΑθην'ν, >�$ντ�ς τις

(Hπ$)�ρ$ν$λ$γ�σει στ� 2.500 π.�. ΘAλει �ραγε κα� �λλ$υς %πα�$ντες πλ�ν

τ0ς VΑκαδηµ5ας µας 2 κ. Κατηµερτ)0; VΕκτ6ς πι� dν %κε5νη >�/η δικAς της

µεθδ$υς �ρ$ν$λ$γ�σεως τ'ν µνηµε5ων, π$R δ?ν γνωρ5)$υµε %µε&ς $8 κ$ι-

ν$� θνητ$5.

`�µως 2 φαγ$�ρα τ$. «συστ�µατ$ς» µ? τ�ν πρ$ϊστ$ρικ� �ρ�αιτητα

τελειωµ6 δ?ν >�ει. KΕσκα(ε I Zρµ$ς I κ. Θεδωρ$ς Σπυρπ$υλ$ς σ�ν τ6ν

εtλωτα εaκ$σι �ρνια κα� τσ$�π! µι� kρα5α πρω�α �νακαλ�πτει µι� πλη

τ$. 3000 π.�., τ�ν Λακεδα5µ$να. Κα� τ5 δ?ν (ρ0κε I �νθρωπ$ς! Τ�φ$υς,

�ν�κτ$ρα, κεραµικ� κα� γρ�µµατα τ$. �λφα(�τ$υ µας. Κι %νF' kς λ$γι-

κ$� �νθρωπ$ι θ� περιµAναµε ν� τ6ν καλAσ/η I π$λυπρ�γµων Hπ$υργ6ς

%π� τ$. Π$λιτισµ$. κα� ν� τ$. �π$δJσ/η τ� δ5καια εpσηµα, 2 καλ� µας Π$-

λιτε5α σιωπcN κα� δ?ν �ναγνωρ5)ει τ�ν �νασκαφ�! K��ι (A(αια π'ς µNς

%κπλ�σσει 2 στ�ση της. VΑφ$. τ�ν πλη αGτ� τ�ν �ναφAρει I �να3ιπιστ$ς

`�µηρ$ς κα� M�ι 2 γνωστ� γι� τ6 �ρ�αι$λ$γικ της κ.ρ$ς Παλαι� ∆ια-

θ�κη. Κα� �λ5µ$ν$ τJρα, dν $8 π�σης φ�σεως σφ$γγ$κωλ�ρι$ι τ$. Σιω-

νισµ$. παραδε�θ$.ν -τι Hπ0ρ�ε �Ελληνικ� πλη κα� �Ελληνικ6 �λφ�(η-

τ$ πρ�ν τ�ν �παρ3η τ$. «περι$�σι$υ λα$.». Θ� πAσ/η φωτι� ν� τ$Rς κ�ψ/η!

VΑντιλαµ(�ν$µαι, κ�ρι$ι τ$. συστ�µατ$ς, τ6ν νταλγκN σας. `�πως κα�

σε&ς �ντιλαµ(�νεσθε -τι $8 µAρες τ'ν ψεµ�των σας ε<ναι µετρηµAνες. ��

`Ελληνας π$R ν$µ5)ετε -τι κ$ρ$ϊδε�ετε, θ� σNς σαρJσ/η. Κα� I %3$υσια-

σµ6ς π$R Hπηρετε&τε δ?ν θ� µπ$ρAσ/η ν� σNς σJσ/η.

Γι]ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς
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Σ� !ρ+α"α 6λληνικ� γραπτ� !ναγρ�φ�νται !ρκετ�4 π�� !σ+�λ�θηκαν συγ+ρ�νως µ� τ%ν
Lατρικ% κα4 τ%ν !στρ�ν�µ�α, q π�5, 	νQ� Kσαν Lατρ��, µελετ�2σαν κα4 τ� ��ρ�νια φαιν�-
µενα. &Αναφ0ρ�µε 	κ µ�ν τ�ν !θαν�των τ�ν Πρ�µηθ0α, τ�ν πρ�τ� διδ�>αντα τ4ς δ5� α�τ�ς
	πιστ µες στ��ς !νθρ,π�υς κατ� τ�ν  ΑLσ+5λ�1 κα4 τ�ν &Απ�λλωνα·2,3 	κ δ� τ�ν θνητ�ν
µνηµ�νε5�µε τ�ν &Aρφ0α4 (παναρ+αι�της), τ�ν PAµηρ�5 (8�ς π.e.αL�ν), κα4 τ�ν OΙππ�-
κρ�τη, π�� γενν�θηκε στ%ν Κ� περ4 τ� 460 π.e. OA τελευτα"�ς, θεωρ�5µεν�ς κα4 �ς /
πατ%ρ τ ς Lατρικ ς, ε:ναι παγκ�σµ�ως γνωστ�ς !π� τ� περισQωF�µενα π�λλ� Lατρικ� γρα-
πτ� τ�υ· σ’ α�τ� 	µπερι0+�νται κα4 !ρκετ� !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α (Bνω τ�ν 16). Σκ�π�ς
τ ς παρ�5σης 	ργασ�ας µας ε:ναι ν� παρ�υσι�σωµε µερικ�ς !π� τ4ς πλ0�ν 	νδιαφ0ρ�υ-
σες !στρ�ν�µικ�ς !π�ψεις τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς κα4 ν� +ρ�ν�λ�γ�σωµε δ5� !π� τ� !στρ�-
ν�µικ� στ�ι+ε"α τ�ν γραπτ�ν τ�υ.

Τ� !ναφερ�µενα κατωτ0ρω περ4 τ�2 +ρ�ν�υ τωριν ς !νατ�λ ς κα4 δ5σεως !πλαν�ν
!στ0ρων πρ�0ρ+�νται !π� παρατηρ�σεις µας στ�ν ��ραν� τ�ν &Αθην�ν.

Στ� «Περ4 !ν0µων, Hδ�των, τ�πων» )ργ� τ�υ6 / OΙππ�κρ�της λ0γει:«Κα� %�ν µ?ν
κατ� τ�ν �νατ$λ� τ$. Κυν6ς (Σειρ5$υ) (ρA3/η κα� $8 %π$�ικ$� (ρει$ι �νεµ$ι πνε�-

σ$υν, Hπ�ρ�ει %λπ�ς ν� πα�σ$υν (τ� ν�σ�µατα) κα� τ6 φθινπωρ$ ν� ε<ναι Hγιειν· δια-
φ$ρετικ�» [...], (κα4 συνε+�Fει / OΙππ�κρ�της λ0γ�ντας ;τι διαφ�ρετικ� Hπ�ρ+ει κ�νδυν�ς
ν� παρ�υσιασθ�2ν θανατηφ�ρα ν�σ�µατα στ� παιδι� κα4 στ4ς γυνα"κες κα4 περισσ�τε-
ρα στ��ς γ0ρ�ντας).

&Ε> Bλλ�υ στ� «Περ4 δια�της»7 γραπτ� τ�υ διαιρε" τ4ς 	π�+�ς τ�2 )τ�υς �ς 6> ς: «Τ6
µ?ν >τ$ς λ$ιπ6ν εCς τAσσαρα µAρη διαιρ', τ� Iπ$&α µ�λιστα γνωρ5)$υν $8 π$λλ$5,

�ειµ'να, �ν$ι3η, θAρ$ς, φθινπωρ$· �ειµ1ν µ?ν (ε:ναι τ� +ρ�νικ� δι�στηµα) �π6 τ0ς δ�-
σεως τ'ν Πλει�δων µA�ρι τ0ς %αριν0ς Cσηµερ5ας, �ν$ι3η �π6 τ0ς (	αριν ς) Cσηµερ5ας µA-

ΙΙ

Ι

Τ
 δ(� �π�σπ%σµατα τ�$ �Ιππ�κρ%τ�υς

Κα� 9ατρικ3ς γν;σεις τ�ς πρ�-)<ρφικ�ς �π���ς

�√
OΙππ�κρ�της !ναφ0ρει π�λλ� !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α, δ5� !π� τ� /π�"α
	+ρ�ν�λ�γ�σαµε *�σει δεδ�µ0νων περ4 τ ς µεταπτ,σεως τ�2 B>�ν�ς
τ ς γ ς κα4 *ρ�καµε ;τι πρ0πει ν� !ν�γωνται σ� π�λ� διαφ�ρετικ�ς
+ρ�νικ�ς περι�δ�υς: τ� Gνα στ� τ0λη τ ς 9ης +ιλιετ�ας κα4 τ� δε5τερ�

στ� µ0σα τ ς 22ας +ιλιετ�ας π.e. Τ� εHρ�µατα ε:ναι 	νδεικτικ� ;τι κα4 �. Lα-
τρικ�ς γν,σεις κα4 τ� συµ*�ντα τ� συνηρτηµ0να µ� τ� !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α
τ�ν .ππ�κρατικ�ν γραπτ�ν !ν�κ�υν στ4ς !ντ�στ�ι+ες +ρ�νικ�ς περι�δ�υς.
Φα�νεται ;τι παν�ρ+αιες Lατρικ�ς 	µπειρ�ες κα4 παρατηρ�σεις τ�2 ��ραν�2
ε:+αν περισωθ  µ0+ρι τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς κα4 	νεσωµατ,θησαν στ� )ργα τ�υ.
A. παλαι�τερες 	> α�τ�ν πιθαν�ς πρ�0ρ+�νται !π� τ%ν πρ�-&Aρφικ% 	π�+�.



�ρι τ0ς �νατ$λ0ς τ'ν Πλει�δων, θAρ$ς �π6 τ0ς �νατ$λ0ς τ'ν Πλει�δων µA�ρι (τ ς !να-
τ�λ ς) τ$. VΑρκτ$�ρ$υ, φθινπωρ$ δ? �π6 τ0ς δ�σεως τ$. VΑρκτ$�ρ$υ µA�ρι (τ ς δ5σε-
ως) τ'ν Πλει�δων».

Σ� Bλλες 	ργασ�ες µας8,9,10 	+ρ�ν�λ�γ�σαµε !στρ�ν�µικ�ς παρατηρ�σεις µνηµ�νευ�µε-
νες σ� !ρ+α"α γραπτ�, *�σει τ ς µεταπτ,σεως τ�2 B>�ν�ς τ ς γ ς· 	> 	κε�νης τ ς µε-
θ�δ�υ +ρ�ν�λ�γ�σεως 	δ� σηµει,ν�µε ;τι Gνεκα τ ς µεταπτ,σεως E !νατ�λ% κα4 E δ5-
ση τ�ν !πλαν�ν !στ0ρων µετατ�θενται στ�ν <δι� τ�π� πρ�ς τ4ς 6π�µενες 	π�+�ς τ�2
)τ�υς κατ� µ�α Eµ0ρα !ν� 70,43 )τη· �ς 	κ τ�5τ�υ, !π� γενν�σεως OΙππ�κρ�τ�υς (460
π.e.) µ0+ρι σ�µερα α�τ% E 	κ µεταπτ,σεως µετ�θεση ε:ναι 2.460/70,43 = 35 Eµ0ρες.

Τ� !ρ+α"� γραπτ� λ0γει ;τι +ειµ�ν ε:ναι τ� +ρ�νικ� δι�-
στηµα !π� τ ς δ5σεως τ�ν Πλει�δων µ0+ρι τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας («�ειµ'να µ?ν �π6
πλει�δων δ�σι$ς ��ρι Cσηµερ5ης �αριν0ς»7). ∆5ση 6ν�ς !πλαν�2ς !στ0ρ�ς ε:ναι E κατ�
τ� λυκ�φως τελευτα�α (στ�ν 	τ�σι� κ5κλ�) 	µφ�νισ� τ�υ στ�ν δυτικ� /ρ�F�ντα. Στ%ν
&Αθ�να �. Πλει�δες τ,ρα δ5�υν τ%ν 15η Μα��υ µ% δισ0κτ�υ )τ�υς (38 Eµ0ρες πρ� τ ς θε-
ριν ς τρ�π ς – ΘΤ). OA +ειµ�ν στ��ς +ρ�ν�υς µας διαρκε" 89 Eµ0ρες (!π� τ ς +ειµεριν ς
τρ�π ς (eΤ) τ�2 Eλ��υ µ0+ρι τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας). Τ�σες Eµ0ρες περ�π�υ διαρκ�2σε
κα4 	π4 OΙππ�κρ�τ�υς· E Bν�ι>η τ,ρα διαρκε" 93 Eµ0ρες, ;σες περ�π�υ κα4 στ%ν 	π�+%
	κε�ν�υ. A. Πλει�δες 	π4 OΙππ�κρ�τ�υς )δυ�ν 38+35 = 73 Eµ0ρες πρ� τ ς ΘΤ, q περ�π�υ
93-73 = 20 Eµ0ρες µετ� τ%ν 	αριν% Lσηµερ�α. &Ε�ν E !νωτ0ρω !στρ�ν�µικ% παρατ�ρηση
ε:+ε διαπιστωθ  	π4 OΙππ�κρ�τ�υς, θ� )πρεπε E δι�ρκεια τ�2 +ειµ�ν�ς σ5µφωνα µ� τ�
.ππ�κρατικ� γραπτ� ν� Kτ� 365-20 = 345 Eµ0ρες· α�τ� ;µως ε:ναι φ5σει !δ5νατ�ν. &Αλλ’
�xτε τ%ν πρωιν% δ5ση τ�ν Πλει�δων ε:ναι δυνατ�ν ν� 	νν��2σε / OΙππ�κρ�της, δι�τι
α�τ% τ,ρα 	µφαν�Fεται στ%ν +,ρα µας τ%ν 26η Ν�εµ*ρ��υ (157 Eµ0ρες µετ� τ%ν ΘΤ) κα4
µ� παρ�µ���υς συλλ�γισµ��ς Hπ�λ�γ�F�µε ;τι / +ειµ�ν πρ� 2.460 	τ�ν θ� )πρεπε ν� διαρ-
κD  150 Eµ0ρες, κ�τι π�� 	π�σης ε:ναι !δ5νατ�ν. OΩς 	κ τ�5των E !νωτ0ρω !στρ�ν�µικ%
παρατ�ρηση δ�ν πρ0πει ν� )γινε τ%ν 	π�+% π�� )Fησε / OΙππ�κρ�της.

&Ε�ν ;µως θεωρ�σωµε ;τι κ�π�τε στ�ν τ�π� µας E δι�ρκεια τ�2 +ειµ�ν�ς Kτ� ;ση Hπ�-
δηλ�2ται στ� .ππ�κρατικ� γραπτ� (!π� τ ς δ5σεως τ�ν Πλει�δων µ0+ρι τ ς 	αριν ς Lση-
µερ�ας), µπ�ρ�2µε ν� πρ�σδι�ρ�σωµε π�τε συν0*αινε τ�2τ� �ς 6> ς: +ειµ�ν ε:ναι τ� +ρ�-
νικ� δι�στηµα !π� τ ς +ειµεριν ς τρ�π ς τ�2 Eλ��υ (eΤ) µ0+ρι τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας.
OΕπ�µ0νως στ%ν Fητ�υµ0νη +ρ�νικ% περ��δ� κα4 σ5µφωνα µ� τ� γραπτ� τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς,
E δ5ση τ�ν Πλει�δων συν0πιπτε µ� τ%ν eΤ. &Αλλ� �. Πλει�δες τ,ρα δ5�υν στ%ν +,ρα µας
38 Eµ0ρες πρ� τ ς ΘΤ, ;πως ε<παµε, q 144 Eµ0ρες µετ� τ%ν eΤ. OΕπ�µ0νως !π� τ%ν +ρ�-
νικ% περ��δ� π�� !ναFητ�2µε µ0+ρι τ,ρα E !νατ�λ% τ�ν Πλει�δων µετετ0θη 	κ µετα-
πτ,σεως πρ�ς τ4ς 6π�µενες 	π�+�ς τ�2 )τ�υς κατ� 144 Eµ0ρες· τ�2τ� συνετελ0σθη σ� δι�-
στηµα 144e70,43 = 10.141 	τ�ν περ�π�υ. IΑρα / +ειµ�ν διαρκ�2σε στ%ν OΕλλ�δα ;σ� λ0-
γει τ� .ππ�κρατικ� γραπτ�, περ4 τ� τ0λ�ς τ ς 9ης +ιλιετ�ας π.e. Πρ�φαν�ς α�τ% E !στρ�-
ν�µικ% παρατ�ρηση ε:+ε γ�νει !π� κ�π�ι�ν παν�ρ+αι� !στρ�ν�µ� στ�ν κυρ�ως 6λληνικ�
+�ρ� κατ’ 	κε�νη τ%ν +ρ�νικ% περ��δ�, ε:+ε περισωθ  µ0+ρι τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς, κα4 συ-
µπεριελ�φθη στ� γραπτ� τ�υ.

[OΗ πρωϊν% δ5ση τ�ν Πλει�δων τ,ρα γ�νεται στ%ν &Αθ�να τ%ν 26η Ν�εµ*ρ��υ µ% δισ0-
κτ�υ )τ�υς q 26 Eµ0ρες πρ� τ ς eΤ. &Ε�ν Hπ�θ0σωµε ;τι στ� 	ν λ�γQω !ρ+α"� κε�µεν� ν�-
ε"ται E πρωϊν% δ5ση τ�ν Πλει�δων, E )κτ�τε συντελεσθε"σα 	κ µεταπτ,σεως µετ�θεση τ ς
πρωϊν ς δ5σε,ς τ�υς ε:ναι 170 Eµ0ρες, π�� !ντιστ�ι+�2ν σ� 11.973 )τη. Πλ%ν ;µως στ%ν
6λληνικ% παναρ+αι�τητα +ρησιµ�π�ι�2σαν +ρ�ν�λ�γικ�ς τ%ν κατ� τ� λυκ�φως πραγ-
µατικ% δ5ση τ�ν Πλει�δων κα4 o+ι τ%ν κατ� τ� λυκαυγ�ς (πρωϊν�), ;πως ε<+αµε συµπε-
ρ�νει σ� Bλλη 	ργασ�α µας.11]

1. ∆ι%ρκεια �ειµ?ν�ς.

@ρ�ν�λ.γηση τ?ν �στρ�ν�µικ?ν στ�ι�ε�ων τ�$ �Ιππ�κρ%τ�υς
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«IΑν�ι>η ε:ναι τ� δι�στηµα !π� τ%ν (	αριν%) Lσηµερ�α µ0+ρι
τ%ν !νατ�λ% τ�ν Πλει�δων» (iρ δ? �π6 Cσηµερ5ης µA�ρι Πλει�δων %πιτ$λ0ς)7. Τ,ρα E !να-
τ�λ% τ�ν Πλει�δων 	µφαν�Fεται στ�ν ��ραν� τ�ν &Αθην�ν τ%ν 23ην Μα��υ µ% δισ0κτ�υ
)τ�υς (30%ν Eµ0ρα πρ� τ ς ΘΤ). Κατ� συν0πειαν 	π4 OΙππ�κρ�τ�υς �. Πλει�δες !ν0τελ-
λ�ν 30+35 = 65 Eµ0ρες πρ� τ ς ΘΤ, E δ� 	αριν% Lσηµερ�α Kτ� σ+εδ�ν ;πως κα4 τ,ρα, 93
Eµ0ρες πρ� τ ς ΘΤ. Τ� περιε+�µεν� κα4 α�τ ς τ ς !ρ+α�ας φρ�σεως !π�κλε�εται ν� διε-
τυπ,θη στ��ς +ρ�ν�υς τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς, δι�τι τ�τε θ� )πρεπε E Bν�ι>η ν� διαρκD  µ�-
ν�ν 93-65=28 Eµ0ρες, κ�τι π�� ε:ναι 	κ φ5σεως !δ5νατ�ν. ∆εδ�µ0ν�υ ;µως ;τι )αρ ε:ναι
τ� +ρ�νικ� δι�στηµα !π� τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας µ0+ρι τ ς ΘΤ, συν�γεται ;τι E Bν�ι>η
διαρκ�2σε στ�ν κυρ�ως 6λληνικ� +�ρ� ;σ� !ναγρ�φεται στ� .ππ�κρατικ� γραπτ�, σ� κ�-
π�ια +ρ�νικ% περ��δ� π�� E !νατ�λ% τ�ν Πλει�δων συν0πιπτε µ� τ%ν ΘΤ. &Επειδ% τ,ρα
στ%ν +,ρα µας �. Πλει�δες !νατ0λλ�υν τ%ν 30% Eµ0ρα πρ� τ ς ΘΤ, ;πως πρ�ε�παµε, κα4
	πειδ% E 	κ µεταπτ,σεως µετ�θεση τ ς !νατ�λ ς τ�ν !πλαν�ν !στ0ρων στ�ν <δι� τ�π�
γ�νεται π�ντ�τε πρ�ς τ4ς 6π�µενες 	π�+�ς τ�2 )τ�υς (/ δ� 	τ�σι�ς κ5κλ�ς ε:ναι 365,24 Eµ0-
ρες), πρ�κ5πτει ;τι !π� τ%ν Fητ�υµ0νη +ρ�νικ% περ��δ� µ0+ρι τ,ρα E !νατ�λ% τ�ν Πλει-
�δων )+ει µετατεθ  στ%ν OΕλλ�δα κατ� 365,24-30 = 335,24 Eµ0ρες· α�τ% E 	κ µεταπτ,σε-
ως µετ�θεση συνετελ0σθη σ� δι�στηµα 335,24e70,43=23.610 	τ�ν. IΑρα E Bν�ι>η διαρ-
κ�2σε στ%ν +,ρα µας !π� τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας µ0+ρι τ ς !νατ�λ ς τ�ν Πλει�δων περ4
τ� µ0σα τ ς 22ας +ιλιετ�ας π.e.

∆
� !νωτ0ρω εHρ�µατ� µας Hπαιν�σσ�νται ;τι / OΙππ�κρ�της πρ0πει ν� συµπερι0λα-
*ε στ� γραπτ� τ�υ !στρ�ν�µικ�ς παρατηρ�σεις κα4 Lατρικ�ς διαπιστ,σεις o+ι µ�-
ν� δικ0ς τ�υ, !λλ� κα4 !ν�λ�γες γν,σεις π�� ε:+αν πρ�φαν�ς περισωθ  µ0+ρι τ�ν
+ρ�νων τ�υ !π� π�λ� παλαι�τερες 	π�+0ς. OΗ δι�ρκεια τ�2 )αρ�ς, ;πως τ%ν µνη-

µ�νε5ει / πατ%ρ τ ς Lατρικ ς, ε:ναι κατ� τ��ς 	κτεθ0ντας Hπ�λ�γισµ�5ς µας τ� !ρ+αι�-
τερ� 	κ τ�ν µελετηθ0ντων στ%ν παρ�2σα 	ργασ�α µας τρι�ν !στρ�ν�µικ�ν στ�ι+ε�ων τ�ν
.ππ�κρατικ�ν γραπτ�ν. &Αστρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α δυν�µενα ν� !να+θ�2ν σ� τ�σ�ν !π�µε-
µακρυσµ0νες +ρ�νικ�ς περι�δ�υς Hπ�ρ+�υν κα4 Bλλα σ� στ�+�υς τ�2 &Aρφ0ως, τ�2 OAµ�-
ρ�υ, τ�2 OΗσι�δ�υ, στ4ς *�*λ�υς τ�2 ∆ι�δ,ρ�υ τ�2 Σικελι,τ�υ κα4 !λλ�2. &Απ� α�τ� 	+ρ�-
ν�λ�γ�σαµε �ρισµ0να, κα4 	κ τ�ν +ρ�ν�λ�γηθ0ντων µερικ� !πετ0λεσαν !ντικε�µεν� πρ�-
γενεστ0ρων 	ργασι�ν µας.8,9,10

Εxλ�γη ε:ναι E σκ0ψη ;τι E δια�ρεση τ�ν 	π�+�ν π�� περιγρ�φει / OΙππ�κρ�της <σως
ε:+ε γ�νει στ%ν !ρ+α�α Α<γυπτ�, τ%ν /π��α πιθαν�ς ε:+ε 	πισκεφθ . Πρ�κειµ0ν�υ ν� διε-
ρευν�σωµε µ�α τ0τ�ια 	κδ�+% γι� τ� δ5� �ς Bνω π�λ� παλαι� !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α τ�ν
.ππ�κρατικ�ν γραπτ�ν (1 κα4 2), Hπελ�γ�σαµε τ�ν +ρ�ν� !νατ�λ ς κα4 δ5σεως τ�ν Πλει-
�δων στ%ν *�ρει� κα4 στ%ν ν�τι� Α<γυπτ�· 	+ρησιµ�π�ι�σαµε τ%ν µ0θ�δ� π�� περιε-
γρ�ψαµε σ� πρ�ηγ�5µενη 	ργασ�α µας.10 Βρ�καµε ;τι  	π4 OΙππ�κρ�τ�υς E !π�κλιση τ ς
µεσ�τητ�ς τ�2 µικρ�2 !στερισµ�2 τ�ν Πλει�δων Kτ� +12°,96 κα4 E Uρθ% !ναφ�ρ� τ�υ 1,5
�ρες· �ς 	κ τ�5τ�υ, τ�σ� στ%ν περι�+% τ ς Σ�ιδ (γεωγρ. πλ�τ�ς +30°, !νατ�λικ� γεωγρ.
µ κ�ς 31°), ;σ� κα4 στ%ν περι�+% τ�2 &Ασσ�υ�ν (γ.π. +24°,1 κα4 !νατ. γ.µ. 33°) κα4 στ� µε-
τα>� τ�ν γεωγραφικ�ν τ�5των πλατ�ν �ς Bνω παν�ρ+αια τ�πων5µια, E !νατ�λ% κα4 E
δ5ση τ�ν Πλει�δων δι0φερ�ν κατ� λ�γες µ�ν�ν Eµ0ρες !π� ;,τι στ%ν πατρ�δα τ�2 OΙππ�-
κρ�τ�υς (Κ�ς γ.π. +37°, !νατ. γ.µ. 27°,8) 	π4 τ�ν Eµερ�ν τ�υ. OΕπ�µ0νως τ� πρ�αναφερ-
θ0ντα Hπ’ !ριθµ�ν 1 κα4 2 !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α τ�2 «Περ4 δια�της» .ππ�κρατικ�2 γρα-
πτ�2 δ�ν Kτ� δυνατ�ν ν� <σ+υ�ν σ’ 	κε"νες τ4ς περι�+�ς 	π4 τ�ν Eµερ�ν τ�2 πατρ�ς τ ς
Lατρικ ς, γι� τ��ς λ�γ�υς π�� 	>εθ0σαµε !νωτ0ρω.

Τ
 στ�ι�εAα δ3ν πρ��ρ��νται �π� τν ΑBγυπτ�

2. ∆ι%ρκεια Dαρ�ς.
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)∞
λλ� ε:ναι πιθαν�ν / OΙππ�κρ�της ν� ε:+ε Hπ’ oψιν τ�υ Lατρικ�ς γν,σεις κα4 !στρ�-
ν�µικ� δεδ�µ0να τ ς παναρ+α�ας ΑLγ5πτ�υ. PΕνεκα τ�2 	νδε+�µ0ν�υ τ�5τ�υ, !νε-
Fητ�σαµε !στρ�ν�µικ� στ�ι+ε"α στ� «Κε�µενα OΕρµ�2 τ�2 Τρισµεγ�στ�υ», µ� σκ�π�
ν� τ� !>ι�λ�γ�σωµε +ρ�ν�λ�γικ�ς κα4 ν� συγκρ�νωµε τ4ς +ρ�νικ�ς περι�δ�υς στ4ς

/π�"ες !ν�γ�νται τ� παλαι�τερα 	> α�τ�ν, µ� 	κε"νες τ�ν .ππ�κρατικ�ν γραπτ�ν. Πρ�γ-
µατι 	πεσηµ�ναµε ;τι E !ρ+αι�τ0ρα 	π�+% κατ� τ%ν /π��α ε:ναι δυνατ�ν ν� <σ+υε στ%ν
OΗλι�π�λι (Heliopolis) τ ς παναρ+α�ας ΑLγ5πτ�υ E µνηµ�νευ�µ0νη παρατ�ρηση, ;τι κα4
α. δ5� IΑρκτ�ι Kσαν !ειφανε"ς («τ�ς γ�ρ �ρκτ$υς τα�τας �ς IρcNς µ�τε δυ$�σας µ�τε �να-
τελλ$�σας»14), !ν�γεται σ� +ρ�νικ% περ��δ� πρ� 10.900 περ�π�υ 	τ�ν !π� σ�µερα. OΗ +ρ�-
ν�λ�γ�α ;µως α�τ% ε:ναι κατ� 12,7 +ιλιετ�ες νεωτ0ρα !π� τ%ν 	π�+% π�� <σ+υε στ%ν OΕλλ�-
δα E µνηµ�νευ�µ0νη !π� τ�ν OΙππ�κρ�τη �ς Bνω δι�ρκεια τ�2 )αρ�ς.

&Αντιθ0τως σ� &Aρφικ��ς στ�+�υς µνηµ�νε5�νται καταπληκτικ�ς πρ�-&Aρφικ�ς Lατρικ�ς
γν,σεις15 π�� ε:+αν διατυπ,σει «παλαιγεν0ες» (πρ�γεν0στερ�ι) τ ς 	π�+ ς τ�2 (πρ,τ�υ)
&Aρφ0ως.16 Σηµειωτ0�ν ;τι / &Aρφε�ς !ν κε στ%ν γενε� π�� πρ�ηγ�θηκε τ ς 	ν�ρ>εως τ�2
Τρωϊκ�2 π�λ0µ�υ, ;πως συν�γεται 	> ;σων / <δι�ς !ναφ0ρει17 [δηλαδ% ;τι πρ0πει ν� )Fη-
σε τ%ν 18η (�3) +ιλιετ�α π.e. συµφ,νως πρ�ς τ%ν +ρ�ν�λ�γηση τ�ν Τρωικ�ν *�σει τ�2
στ�+�υ e27 τ ς &Ιλι�δ�ς10]. &Αναµφι*�λως τ%ν 	π�+% τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς περιεσQ,F�ντ� πε-
ρισσ�τερα &Aρφικ� )ργα !π� α�τ� π�� Hπ�ρ+�υν σ�µερα, κα4 <σως 	κτ�ς τ�ν µετα>� τ�ν
!>ι�θαυµ�στων !στρ�ν�µικ�ν στ�ι+ε�ων, τ�ν 	µπεριε+�µ0νων στ��ς 	ναπ�µε�ναντας &Aρφι-
κ��ς στ�+�υς, Hπ ρ+ε κα4 E µνηµ�νευ�µ0νη στ� .ππ�κρατικ� γραπτ� δι�ρκεια τ�2 )αρ�ς.

�√
OΙππ�κρ�της συµπερι0λα*ε στ� γραπτ� τ�υ παρατηρ�σεις 	π4 τ�2 ��ραν�2 κα4 Lα-
τρικ�ς γν,σεις o+ι µ�ν� δικ0ς τ�υ, !λλ� κα4 π�λ� διαφ�ρετικ�ν πρ�ηγηθεισ�ν
+ρ�νικ�ν περι�δων. Συγκεκριµ0νως E δι�ρκεια τ�2 +ειµ�ν�ς !π� τ ς δ5σεως τ�ν
Πλει�δων µ0+ρι τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας π�� !ναφ0ρεται στ� «Περ4 δια�της» γρα-

Συµπ�ρασµα

Γν;σεις �π� τν Fλληνικ παναρ�αι.τητα
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πτ� τ�υ, συν0*αινε στ�ν κυρ�ως 6λληνικ� +�ρ� περ4 τ� τ0λη τ ς 9ης +ιλιετ�ας, E δ� δι�ρ-
κεια τ�2 )αρ�ς !π� τ ς 	αριν ς Lσηµερ�ας µ0+ρι τ ς !νατ�λ ς τ�ν Πλει�δων (τ�2 Lδ��υ
γραπτ�2) περ4 τ� µ0σα τ ς 22ας +ιλιετ�ας π.e. A. παλαι�τερες 	> α�τ�ν τ�ν γν,σεων
πρ0πει ν� ε:+αν περισωθ  µ0+ρι τ�ν +ρ�νων τ�2 OΙππ�κρ�τ�υς !π� τ%ν πρ�-&Aρφικ% πα-
ναρ+αι�τητα.
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&Επι+ειρ,ντας µι� .στ�ρικ% περι�γηση στ%ν OΕλλ�δα τ�2 ΙΘ´ αL�να, θ� διαπιστ,σ�υµε ;τι
τ� �ς Bνω συµπερ�σµατα ε:ναι πι� φανερ�, καθ�τι στ%ν πατρ�δα µας λειτ�υργ�2σε περισσ�-
τερ� Bρτια E τ�υρκ�-ρωµα�ικη κ�ινωνικ% δ�µ�. &ΕνQ� λ�ιπ�ν 	κε�νη τ%ν 	π�+% 	ντ�ς τ ς µικρ ς
µας +,ρας ;λες �. !µιγ�ς 6λληνικ�ς δραστηρι�τητες κυνηγι�ντ�υσαν q διακωµQωδ�2νταν !π’
τ� καταστηµ0ν� (π.+. �θ�π�ι�4 = τσαρλατ@ν�ι, τραγ�υδ�στριες = π�ρνες, !θλητ�ς = ψυ+�πα-
θε"ς κ.λπ.), στ�ν ε�ρωπαϊκ� +�ρ� �. PΕλληνες /µ�γενε"ς πρ�καλ�2σαν µ� τ%ν π�λιτιστικ� τ�υς
δραστηρι�τητα τ�ν παγκ�σµι� θαυµασµ�. Σ� παλαι�τερα τε5+η τ�2 «∆» )γιναν 	κτενε"ς !να-
φ�ρ�ς σ� !θλητ�ς π�� +�ρα>αν µ� τ%ν παρ�υσ�α τ�υς τ%ν !ναγ0ννηση τ�2 παγκ�σµ�υ !θλη-
τισµ�2 (*λ. σ+. «∆», τε5+. 251, 253). Τ%ν <δια 	π�+% σ� Gναν Bλλ� +�ρ�, α�τ�ν τ ς µ�υσικ ς,
PΕλληνες Kταν α�τ�4 π�� κα4 π�λι κρατ�2σαν τ� Eν�α!

Σ� µι� περ��δ� π�� �. OΕλλην�δες ντυν�ντ�υσαν µ� µα2ρα !π� τ� 15 +ρ�νια τ�υς, 	νQ� «>ε-
µυτ�2σαν» !π� τ� σπ�τι τ�υς µ�ν� πρ�κειµ0ν�υ ν� γεµ�σ�υν τ%ν στ�µνα µ� νερ� –κα4 	κε"
µ� τ� κεφ�λι σκυµµ0ν�–, κ�π�ιες Bλλες OΕλλην�δες τ ς διασπ�ρ@ς, µακρι� !π’ τ��ς κ�-
µπλε>ισµ��ς κα4 τ4ς !παγ�ρε5σεις τ�2 θρησκ�ληπτ�υ νε�κρ�τ�υς µας, πρωτ�στατ�2σαν
µ� τ4ς φων0ς τ�υς στ%ν Ε�ρωπαϊκ% IAπερα!!!

Πρ,τη )κλεψε τ%ν παρ�σταση µ�α OΕλλην�δα !π� τ� Β�υκ�υρ0στι. OΗ eαρ�κλεια eαρικλ 
(*λ. Ε:κ. 2) Kταν κ�ρη 6ν�ς F�πλ�υτ�υ /µ�γεν  Uν�µατι &Ιω�ννης eαρικλ ς, / /π�"�ς )+ασε
τ� µεγαλ5τερ� τµ µα τ ς περι�υσ�ας τ�υ +ρηµατ�δ�τ,ντας τ�ν ρωσικ� στρατ� κατ� τ�ν –σω-
τ�ρι� γι� 	µ@ς– Ρωσ�τ�υρκικ� π�λεµ� (σηµ.: Α�τ� γι� ν� µ%ν λ0νε �ρισµ0ν�ι ;τι Uφε�λ�υµε
τ%ν 	λευθερ�α µας στ�5ς... >0ν�υς).

OA γαλλικ�ς τ5π�ς 	πιφυλ�σσει τ4ς �ραι�τερες στ λες τ�υ γι� ν� φιλ�>εν�σDη τ� oν�µα τ ς
µεγ�λης OΕλλην�δας !�ιδ�2: «... εCς τ�ς στ�λας τ'ν καθηµεριν'ν φ�λλων θ’ �παντ�σατε π$λ-
λ�κις τ6 Mν$µα τ0ς νεαρNς, �λλ� περ5φηµ$υ qδη �$ιδ$. ∆αρκλεA, �τις ψ�λλει %φAτ$ς %ν Νι-
κα5cα. �Η κυρ5α ∆αρκλε? ε<ναι �Ελλην�ς %κ Ρ$υµαν5ας. Πατ�ρ αGτ0ς ε<νε I %ν Β$υκ$υρεστ5Fω �π$-
κατεστηµAν$ς Iµ$γεν�ς κ. VΙω�ννης �αρικλ0ς, διατελAσας �λλ$τε πλ$υσιJτατ$ς κτηµατ5ας...
�πρ$σδ$κ�των συµφ$ρ'ν Zνεκα, �πωλAσας κατ� τ6ν τελευτα&$ν ρωσσ$τ$υρκικ6ν πλεµ$ν
�πασαν σ�εδ6ν τ�ν περι$υσ5αν τ$υ, �νερ�$µAνη εCς δ�$ Wκατ$µµ�ρια φρ�γκα, µετA(η πρ6

<e πρ.δρ�µ�ι τ�ς Μαρ�ας Κ%λλας

∫
�θε PΕλληνας γνωρ�Fει ;τι µ0+ρι κα4 40 +ρ�νια πρ�ν, τ� 	π�γγελµα τ�2 τρα-
γ�υδιστ  q τ�2 µ�υσικ�2 συνδε�ταν στ%ν συνε�δηση τ�2 +ριστεπων5µ�υ πλη-
ρ,µατ�ς Bµεσα µ� «Hπ�γειες» συν�θειες, 	νQ� ταυτ�+ρ�νως )ντυνε τ�ν 	κφρα-
στ  τ�υ µ� δι�φ�ρα Hπ�τιµητικ� κ�σµητικ� 	π�θετα. Γι� τ4ς τραγ�υδ�στριες

Lδια�τερα (*λ. Ε:κ. 1) δ�ν +ρει�F�νται 	κτενε"ς !ναλ5σεις, καθ�ς ε:ναι γνωστ� ;τι κα4
στ%ν 	π�+� µας !ρκετ�4 συνδ0�υν τ%ν 	πιθυµ�α τ ς γυνα�κας ν� τραγ�υδ�σDη µ� τ%ν...
π�ρνε�α! Α�τ� τ� �Lκτρ� φαιν�µενα π�� )+�υν τ%ν !φετηρ�α τ�υς στ%ν µισελληνικ% ρω-
µα�ικη κ�υλτ�5ρα, µαστ�F�υν γι� 6κατ�ντ�δες +ρ�νια τ,ρα τ�ν 6λληνικ� π�λιτισµ�.



τρι'ν περ5π$υ %τ'ν µετ� τ0ς θυγατρς τ$υ, �ν τινα 2 φ�σις %πρ$5κησε δι’ %3αιρετικ0ς µ?ν �λλ’
�καλλιεργ�τ$υ -µως φων0ς...».

Μετα*α�ν�ντας στ%ν Γαλλ�α E πρ�ικισµ0νη OΕλλην�δα !κ�λ�υθε" σειρ� µαθηµ�των, Vστε
ν� πρωταγωνιστ�σDη στ%ν IAπερα! Τ� ταλ0ντ� της, ;πως πληρ�φ�ρ�5µαστε !π� 	φηµερ�δες τ ς
	π�+ ς, τρα*N@ τ%ν πρ�σ�+% µεγ�λων Γ�λλων µ�υσικ�ν κα4 κυρ�ως τ�2 Γκ�υν,! OA Γκ�υν� !π�-
τελε" µ�α µ�ναδικ% φυσι�γνωµ�α γι� τ%ν κλασικ% µ�υσικ�. A. µ5στες τ�2 ε<δ�υς δ�ν +ρει�F�-
νται διευκριν�σεις σ� ;,τι !φ�ρ@ στ� µ0γεθ�ς τ ς !>�ας τ�2 Γκ�υν,, γι� τ�ν /π�"� !>�Fει ν�
παραθ0σ�υµε �ρισµ0να *ι�γραφικ� στ�ι+ε"α π�� Hπ�ρ+�υν δι�+υτα σ� κ�θε 	νηµερωµ0νη
	γκυκλ�πα�δεια: «...-π$υ Hπ�ρ�ει Mπερα κα� δ5ν$νται µελ$δραµατικ?ς παραστ�σεις, %κε& 2
µ$υσικ� τ$. Γκ$υν1 ε<ναι γνωστ� κα� �γαπηµAνη. �Η Mπερα τ$. “Φ�$υστ” π$R (ασ5)εται π�-
νω στ6 IµJνυµ$ δραµατικ6 π$5ηµα τ$. Γκα&τε, �νε(�στηκε γι� πρJτη φ$ρ� τ6 1859... �� Ρω-
µα&$ς κα� 2 VΙ$υλιAττα τ$υ �π$λαµ(�νει τ�ν aδια %κτ5µηση �π6 τ$Rς εCδικ� %νδιαφερµεν$υς
γι� τ�ν µ$υσικ�... γενν�θηκε στ6 Παρ5σι κα� σπ$�δασε στ6 �δε&$ τ0ς πλης, -π$υ κAρδισε τ6
(ρα(ε&$ τ0ς ΡJµης γι� σ�νθεση... µερικ� >ργα τ$υ ε<ναι “Λειτ$υργ5α στ�ν �Αγ5α Καικιλ5α”,
“Λ�τρωση”, “Θ�νατ$ς κα� �ω�”, “Μ�ς Σ$λενAλ”, τ6 π$λυ3ακ$υσµAν$ “KΑ(ε Μαρ5α” κ.λπ.,
κ.λπ.».

OΗ eαρ�κλεια ∆αρκλε� (σηµ. ;πως Kταν τ� καλλιτε+νικ� της) 6π�µ0νως δ�ν 	πελ0γει τυ+α"α
κα4 !π� τυ+α��υς, !λλ� >ε+,ρισε µ0σα !π� τ%ν !φρ�κρεµα τ ς Ε�ρωπαϊκ ς µ�υσικ ς: «...εCς
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Παρισ5$υς, -π$υ µετ� παρAλευσιν διετ'ν σ$(αρ'ν κα� Wν5$τε σκληρ'ν µελετ'ν, 2 νεαρ� �Ελλη-
ν5ς, %φελκ�σασα %π’ αGτ0ς τ�ν πρ$σ$��ν τ'ν µελ$π$ι'ν κα� Cδ5ως τ$. Γκ$υνJ, >γεινε (πρNγµα
πρωτ$φαν?ς µA�ρι τ$.δε) �µAσως δεκτ� εCς τ6 Grand Opera τ'ν Παρισ5ων, -π$υ πρ6 δ�$ µ-
λις %τ'ν �νA(η τ�ν σκην�ν... �� διευθυντ�ς τ$. Grand Opera �διακπως, �λλ’ εCς µ�την µA�ρι
ττε, %)�τει εCς -λας τ�ς σκην�ς τ$. κσµ$υ τ�ν δι� τ6 θαυµ�σι$ν µελδραµα τ$. Γκ$υκR
�παιτ$υµAνην VΙ$υλιAτταν. Τ�ν 2µAραν τ0ς πρJτης %µφαν5σεJς της εCς τ6ν θεατρικ6ν �γ'να
2 νεαρ� �Ελλην5ς, �ναλα($.σα τ6 (αρR >ργ$ν ν� τραγFωδ�σ/η τ6 µAρ$ς τ0ς VΙ$υλιAττας... %3�-
γειρε τ6ν θαυµασµ6ν τ$. HπερπληθAντ$ς θε�τρ$υ εCς (αθµ6ν �περ5γραπτ$ν. Τ�ν %πα�ρι$ν
πNσαι α8 παρισινα� %φηµερ5δες %γκωµι�)$υσαι �νευ %3αιρAσεως τ6 σπ�νι$ talent τ0ς κυρ5ας
Darklée, παρ�γγειλαν συγ�ρνως αGτ/0 µAλλ$ν λαµπρτατ$ν. Κατπιν µετA(η εCς Πετρ$�π$-
λιν κα� V�δησσν, κα� ε<τα, συµ(ληθε&σα µετ� τ$. διευθυντ$. τ$. µελ$δραµατικ$. θε�τρ$υ τ0ς
Νικα5ας, εCς τ�ν τερπν�ν µεσηµ(ριν�ν πλιν, -π$υ κατ’ >τ$ς συρρAει τ6 �νθ$ς τ0ς �ριστ$κρα-
τ5ας -λης τ0ς ΕGρJπης...».

Φρ�ν� ;τι α�τ� τ� Uλ�γα !ρκ�2ν γι� ν� !π�δε�>�υν τ%ν παγκ�σµια κλ�ση τ ς Darklée,
!λλ� κα4 ν� πρ�*ληµατ�σ�υν ταυτ�+ρ�νως γι� τ%ν !π�κρυψη τ ς Fω ς κα4 δρ�σης α�τ ς
τ ς κ�ρυφα�ας πρ�σωπικ�τητας, !π� τ� γνωστ� –στ��ς !ναγν�στες τ�2 ∆αυλ�2– κατε-
στηµ0ν�. OΗ δ�>α τ ς κυρ�ας Darklée ;µως !πειλ�2νταν !π� µ�α Bλλη µεγ�λη ε�ρωπαϊκ%
φων�, π�� )ψαλλε τ%ν <δια σ+εδ�ν περ��δ� στ4ς φωτειν�ς σκην�ς τ ς &Ιταλ�ας κα4 π�� Kταν
κα4 α�τ% – τυ+α"α;– OΕλλην�δα!

OΗ Hψ�φων�ς Μαρ�α Μιστρ�*�κη, γνωστ�τερη στ� ε�ρωπαϊκ� κ�ιν� µ� τ� ψευδ,νυµ� Irma
Mary, σπ�5δασε µ�υσικ% στ%ν Βι0ννη κα4 !π� π�λλ��ς +αρακτηρ�στηκε �ς «παιδ4 θα2µα»,
δι�τι τ�λµησε ν� 6ρµηνε5σDη )ργα κλασικ ς oπερας στ� µ�υσικ� στ�δι� τ ς Βι0ννης σ� Eλικ�α
–παρακαλ�– µ�λις 12 	τ�ν. «Τ6 παρελθ6ν Σ�((ατ$ν -,τι περιA�ει %κλεκττερ$ν 2 κ$ινων5α
τ0ς ΤεργAστης παρAστη... εCς �ληθ0 καλλιτε�νικ�ν παν�γυριν... νεαρ� �$ιδς, �ν�κ$υσα εCς δια-
κεκριµAνην κα� �3ι$σA(αστ$ν Wλληνικ�ν $Cκ$γAνειαν, 2 δεσπ$ιν�ς Μαρ5α Μιστρ$(�κη... �ν0λθε
τ6 πρ'τ$ν %π� τ0ς σκην0ς... -πως παρAσ�ει... τ� πρωτλεια τ'ν π$λυετ'ν κα� %πιµελ'ν αGτ0ς
σπ$υδ'ν %ν ΒιAνν/η κα� Μεδι$λ�ν$ις... Hπερδισ�5λι$ι θεατα5, παρεστ�θησαν µA�ρι τAλ$υς τ0ς
παραστ�σεως...».

OΗ παρ�θεση ;λων τ�ν πηγ�ν µας µ0σα !π� τ4ς φιλ�>ενες στ λες τ�2 «∆» ε:ναι !δ5νατη
λ�γQω oγκ�υ! Τ� δικ� µ�υ συµπερ�σµατα κα4 �. πρ�σωπικ0ς µ�υ κρ�σεις περισσε5�υν, ;ταν /
OΕλληνικ�ς τ5π�ς τ�2 ΙΘ´ αL�να µ@ς +αρ�Fει τ0τ�ια 	νηµ0ρωση! PAλα π�ντως δε�+ν�υν ;τι E συµ-
µετ�+% OΕλλην�δων στ%ν ε�ρωπαϊκ% oπερα δ�ν 	>αντλε"ται στ� µεγαλε"� τ ς Λευκαδ�τισσας
«ντ�*ας» Μαρ�ας Κ�λλας... κ�π�ιες Bλλες OΕλλην�δες –!π’ ;,τι φα�νεται– !ν��>ανε τ�ν δρ�µ�.
vΑν τ,ρα «καλ�πρ�α�ρετ�ι» 	ρευνητ�ς θελ�σ�υν ν� >εσκ�ν�σ�υν τ� ρ�φια παλαι�τ0ρων *ι-
*λι�θηκ�ν, εLς µ�την,  π�λι OΕλλην�δες θ� συναντ�σ�υν.

Πηγ%ς
1. «&Εφηµερ�ς», 21 &Απριλ��υ 1880.
2. «Τ� IΑστυ», 21 &Ιαν�υαρ��υ 1890.
3. «&Εγκυκλ�παιδικ� Λε>ικ�» e. Π�τση.

Ε:κ�νες
1. Σκην% !π� τ%ν ταιν�α τ�2 Κ. Φ0ρρη µ� τ�τλ� «Ρεµπ0τικ�». OΗ �θ�π�ι�ς Hπ�δ5εται 	πιτυ+�ς

τ�ν Hπ�*αθµισµ0ν� ρ�λ� τ ς γυνα�κας 	κε�νη τ%ν 	π�+�... Kταν τραγ�υδ�στρια, Bρα κα4 π�ρνη!
2. OΗ eαρ�κλεια Darklée, ;πως παρ�υσι�Fεται στ� 	>,φυλλ� τ ς µεγ�λης !θηναϊκ ς 	φη-

µερ�δας «Τ� IΑστυ».
Κωνσταντ*ν�ς ∆. Μ .�ς

(ΛεVκαρ�ς)
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OΗ δρ�ση τ�2 Π�ρφυρ��υ 	ντ�π�Fεται στ� κ0ντρ� τ�2 OΕλληνισµ�2 τ ς περι�+ ς τ ς
Γ�Fας, σ� µ�α 	π�+% ;π�υ E παλι� θρησκε�α ε:+ε 	κπ�ρθηθ , !λλ� Hπ ρ+αν σηµαντικ�4
«θ5λακες» π�� κρατ�2σαν. A. ν0�ι µελαν�+�τωνες 	κµεταλλευ�µεν�ι τ� γεγ�ν�ς ;τι �.
α�τ�κρ�τ�ρες 	π�σηµα *απτ�F�νταν +ριστιαν�4 κα4 / eριστιανισµ�ς Kταν κυρ�αρ+�ς, υ.�-
θ0τησαν µ�α µ�ν�σ�µαντη τακτικ�, ν� «πε�θ�υν» δηλαδ% µ� δι�φ�ρ�υς τρ�π�υς τ%ν κρα-
τικ% 	>�υσ�α γι� τ%ν !ναγκαι�τητα τ ς παρ0µ*ασ�ς τ�υς στ%ν συγκεκριµ0νη περι�+�, 	>α-
σφαλ�F�ντας )τσι τ%ν !παρα�τητη �Lκ�ν�µικ% κα4 στρατιωτικ% συνδρ�µ�, π�� θ� συν,-
δευε τ� πλ�θη τ�2 Για+*� στ4ς 	πιθ0σεις τ�υς 	ναντ��ν τ�ν !ντιπ�λων. Συν�πτικ� λ�ιπ�ν
/ *��ς τ�υ, στ%ν 	πιτ�µ� τ�2 συνα>αρ��υ, !ναφ0ρει +αρακτηριστικ� «κα� πλε&στα θα�µατα
π$ι�σας, π$λλ$Rς τ'ν �Ελλ�νων κα� VΙ$υδα5ων %(�πτισε κα� π�ντας τ$Rς να$Rς τ'ν εCδJ-
λων καταστρAψας, %κκλησ5ας oγ5ων >κτισε, κα� $�τω καλ'ς (ιJσας, πρ6ς Θε6ν %3εδ�-
µησε, κληρ$ν$µ�σας τ�ν αCJνι$ν )ω�ν». IΑ>ια E δρ�ση λ�ιπ�ν, B>ι�ς κα4 / µισθ�ς.

IΕ+ει σηµασ�α ;µως ν� δ�2µε !ναλυτικ� τ�ν τρ�π� δρ�σης. �εκ�νησε !π� τ%ν Θεσσα-
λ�ν�κη, π�� 	π4 Θε�δ�σ��υ µετετρ�πη µ� α�µα (*λ. σφαγ% 15.000 Θεσσαλ�νικ0ων στ�ν
.ππ�δρ�µ� τ ς π�λης) σ� Bντρ� κα4 /ρµητ�ρι� τ�ν µελαν�+ιτ,νων κα4 κατ0λη>ε στ%ν
Γ�Fα, ;π�υ Bρ+ισε τ� .εραπ�στ�λικ� )ργ� τ�2 πρ�σηλυτισµ�2 στ%ν ν0α θρησκε�α. &Απ�
τ%ν δρ�ση τ�υ δ�ν λε�π�υν κα4 τ� «θα5µατα», µ� !π�κ�ρ5φωση τ%ν δι� πρ�σευ+ ς στ�ν
Για+*� 	πιτυ+  κατ�λη>η 6ν�ς δ5σκ�λ�υ τ�κετ�2 (κεφ. 28. [&Αλ�θεια, γιατ4 �. σ5γ+ρ�ν�ι
Lδε�λ�γικ� ;µ�ι�ι τ�2 Π�ρφ5ρι�υ δ�ν >εγενν@νε τ4ς γυνα"κες τ�υς στ4ς 	κκλησ�ες τ�υς,
!λλ� τ4ς πηγα�ν�υν στ� µαιευτ�ρια;]. &Αφ�2 λ�ιπ�ν )κανε πλ�ρη +αρτ�γρ�φηση τ�2 +,-
ρ�υ κα4 κυρ�ως τ�ν !ντιπ�λων +ρησιµ�π�ι,ντας κα4 γειτ�νικ��ς 	πισκ�π�υς, !πη5θυνε
µ� !πεσταλµ0ν�υς, !λλ� κα4 / <δι�ς, α<τηµα στ�ν α�τ�κρ�τ�ρα ν� 	κδ,σDη εLδικ% δια-
ταγ% («θε&$ν γρ�µµα» στ� κε�µεν�), Vστε ν� 	>ασφαλ�FDη τ%ν στρατιωτικ% κ�λυψη τ�2
;λ�υ 	γ+ειρ�µατ�ς. Κα4 α�τ� Kταν δ5σκ�λ�, δι�τι E Γ�Fα Kταν �Lκ�ν�µικ� π�λ� !νε-
πτυγµ0νη κα4 τ� )σ�δα στ�ν α�τ�κρατ�ρικ� κ�ρ*αν@ Kταν π�λλ�, )τσι Vστε !κ�µα κα4 /
περι*�ητ�ς &Αρκ�δι�ς Kταν διστακτικ�ς. &Επιστρατε5τηκαν λ�ιπ�ν τ� µεγ�λα µ0σα. Ε:ναι

�Η περ�πτωση τ�$ Π�ρφυρ��υ

¶
ρ�σφατα 	κδ�θηκε E α�θεντικ% *ι�γραφ�α τ�2 OΑγ��υ Π�ρφυρ��υ, 	πι-
σκ�π�υ Γ�Fης, !π� τ4ς 	κδ�σεις � τρ�ς µ� συνεπικ�υρ�α τ ς µ�ν ς
Σ�µων�ς Π0τρας στ� πλα�σια τ ς )κδ�σης *ασικ�ν )ργων *υFαντιν�ν
συγγραφ0ων. OΗ 	ν λ�γQω *ι�γραφ�α, α�θεντικ� κε�µεν� τ ς 	π�+ ς,

ε:ναι σπ�υδα�α, δι�τι µ@ς παραθ0τει µ� !ρκετ% σαφ�νεια τ� .στ�ρικ� γ�γνε-
σθαι τ ς περι�δ�υ (350-400 µ.e.) κα4 µ�λιστα σ� µ�α +,ρα !ρκετ� µακρ�ν τ�2
6λλαδικ�2 +,ρ�υ, µ� πλ�ρη ;µως κατ� τ%ν 	π�+% 	κε�νη κυριαρ+�α τ�2 OΕλλη-
νικ�2 Π�λιτισµ�2. PAπως µ�λιστα σηµει,νει +αρακτηριστικ� / πρ�λ�γ�Fων
τ%ν )κδ�ση, «µNς δ5νει µ5α σαφ0 εCκνα τ0ς Rλλην�.ριστιανικ<ς διαµ�.ης»
(σ. 15). [OΗ Hπ�γρ�µµιση ε:ναι τ�2 !ρθρ�γρ�φ�υ.]



καταπληκτικ% E λεπτ�µερ%ς 	>ιστ�ρηση τ�ν µη+αν�ρραφι�ν στ4ς /π�"ες δι0πρεψε /µ�2
µ� τ�ν &Ιω�ννη τ�ν eρυσ�στ�µ�, τ�τε Πατρι�ρ+η, γι� τ�ν 	πηρεασµ� !>ιωµατ�5+ων τ�2
παλατι�2, κατ�πιν τ ς Ε�δ�>�ας κα4 τελικ� τ�2 <δι�υ τ�2 α�τ�κρ�τ�ρα, Vστε �. ;σι�ι ν�
	>ασφαλ�σ�υν τ%ν ;λως !παρα�τητη �Lκ�ν�µικ% κα4 στρατιωτικ% συνδρ�µ�. Θαυµ@στε
τ%ν τελικ% κατ�λη>η τ�ν πρ�σπαθει�ν, ;πως περιγρ�φ�νται, τD  παρ�υσ�Nα κα4 τ�ν 	πι-
σκ�πων: «VΕνε�ειρ5σθη δ? Κυν�γι$ς $�τω καλ$�µεν$ς τ$. κωνστιτ$υρ5$υ, �ν�ρ θαυµ�-
σι$ς κα� )Aων περ� τ�ν π5στιν. Πρ$σκαλεσαµAνη δ? αGτ6ν 2 αGγ$�στα, παρ�γγειλεν αGτF'
π�ντα τ� εCδωλε&α Zως %δ�φ$υς καταστρAψαι κα� πυρ� παραδ$.ναι. VΕ�αρ5σατ$ δ? αGτF'
κα� �π6 �ειρ6ς �ρ�µατα εCπ$.σα· λ�(ε εCς δαπ�νας κα� µηδ?ν λ�(/ης παρ� τ'ν Iσιωτ�-
των %πισκπων. ∆ε3�µεν$ς δ? τ�ς τ$ια�τας %ντ$λ�ς παρ� τ0ς δεσπ$5νης %30λθεν γενµεν$ς
πρ$θυµτερ$ς». OAµ�2 λ�ιπ�ν µ� τ� «θε"�ν γρ�µµα» π0φτει 	>τρ� κα4 τ� θε"� +ρ µα (φυ-
σικ� µ�ν� !π� τ�ν κρατικ� κ�ρ*αν@), γι� ν� γ�ν�υν �. κρατικ�4 λειτ�υργ�4 πρ�θυµ�τε-
ρ�ι. (&Αλ�θεια, σ@ς θυµ�Fει τ�π�τε α�τ�;).

&Αφ�2 λ�ιπ�ν �. 	π�σκ�π�ι γ0µισαν καλ� κα4 τ4ς δικ0ς τ�υς τσ0πες (κεφ. 53), 	π0στρε-
ψαν στ%ν Γ�Fα, ;π�υ πρ�τ� «θα2µα» π�� συντελ0στηκε Kταν E καταστρ�φ% τ�2 γυµν�2
!γ�λµατ�ς τ ς &Αφρ�δ�της 	κ µ�νης τ ς θ0ας τ�2 σταυρ�2. Παρακ�λ�υθ στε λ�ιπ�ν τ�ν
στρατηγ� Κυν�γι� 	ν δρ�σει (κεφ. 64): «�8 δ? �ριστιαν$� µετ� �αρNς µεγ�λης �νευφ�µ$υν
τ$Rς (ασιλε&ς κα� τ$Rς �ρ�$ντας. ΕGθAως δ? eρµησαν µετ� τ'ν �ρ�ντων κα� τ'ν ταγ-
µ�των, κα� κατAστρεψαν τ� εCδJλεια. �Ησαν δ? %ν τ/0 πλει να$� εCδJλων δηµσι$ι _κτJ,
τ$. τε �Ηλ5$υ κα� τ0ς VΑφρ$δ5της κα� τ$. VΑπλλων$ς κα� τ0ς Κρης κα� τ0ς �Εκ�της κα�
τ6 λεγµεν$ν �Ηρωε&$ν κα� τ0ς Τ��ης τ0ς πλεως, � %κ�λ$υν Τυ�α&$ν, κα� τ6 Μαρνε&$ν,
� >λεγ$ν ε<ναι τ$. Κρηταγεν$.ς ∆ις, � %νµι)$ν ε<ναι %νδ$3τερ$ν π�ντων τ'ν 8ερ'ν τ'ν
�παντα�$.. �Ησαν δ? κα� �λλα πλε&στα εaδωλα %ν τα&ς $Cκ5αις κα� %ν τα&ς κJµαις, �τινα
$Gδε�ς �δ�νατ$ καθυπ$(αλε&ν �ριθµF'». Τ� καταπληκτικ� Kταν /  τρ�π�ς καταστρ�φ ς
τ�2 να�2 τ�2 Μαρνε��υ ∆ι�ς (κεφ. 66, 67). &Επειδ% Hπ ρ+ε δι+�γνωµ�α γι� τ�ν τρ�π� κα-
ταστρ�φ ς τ�υ, τελικ� δι� τ ς «θε�ας 	πιφ�ιτ�σεως» Gνα παιδ4 7 	τ�ν(!!!) πρ�σδι,ρισε
τ�ν τρ�π� 	µπρησµ�2 κα4 φυσικ� ;λ�ι �. +ριστιαν�4 τ� θε,ρησαν θα2µα κα4 µαF4 µ� τ��ς
στρατι�τες τ�2 Κυν�γι�υ πρ�+,ρησαν στ%ν 	κτ0λεσ� τ�υ.

vΑς παρακ�λ�υθ�σ�υµε ;µως κα4 τ%ν συν0+εια τ�2 )ργ�υ (κεφ. 71): «Μετ� δ? τα.τα
κα� τ'ν $Cκι'ν %γAνετ$ >ρευνα. Π$λλ� γ�ρ Hπ0ρ�$ν εaδωλα %ν πλε5σταις αGλα&ς, κα�
τ� εHρισκµενα τ� µ?ν πυρ� παρεδ5δ$ντ$, τ� δ? εCς (ρ($ρ$ν %ρρ5πτ$ντ$. ΕHρ5σκ$ντ$
δ? κα� (ι(λ5α πεπληρωµAνα γ$ητε5ας, �τινα 8ερ� αGτ$� >λεγ$ν. VΕ3 �ν τ�ς τελετ�ς κα�
τ� �λλα �θAµιτα %π$5$υν $8 τ0ς εCδωλ$µαν5ας, κα� αGτ� δ? Iµ$5ως aσα τ$&ς θε$&ς αGτ'ν
>πασ�$ν». Καταλα*α�νετε, !γαπητ�4 φ�λ�ι, ;τι )+�υµε µπρ�στ� µας Gνα ∆�στ�µ� κα4
µ�α καλ% πρ�θ0ρµανση γι� τ%ν πυρπ�ληση τ ς *ι*λι�θ�κης τ ς &Αλε>�νδρειας. OΥπ�ρ-
+ει ;µως παρακ�τω Gνα 	δ�φι�, στ� /π�"� / Π�ρφ5ρι�ς, δικαι�λ�γ,ντας τ%ν !θρ�α
πρ�σ0λευση στ4ς 	κκλησ�ες τ�ν OΕλλ�νων π�� �θελαν ν� σ,σ�υν τ%ν Fω� τ�υς κ�ν�-
ντας δηλ,σεις µεταν��ας, λ0ει ;τι ε:ναι θεϊκ% 	ντ�λ% ;π�υ δ�ν Lσ+5ει / λ�γ�ς ν� π�-
πτDη ρ�*δ�ς, 	πικαλ�5µεν�ς φυσικ� κα4 τ� σ+ετικ� *ι*λικ� 	δ�φια (κεφ. 73).

Κατ0φθασε ;µως στ%ν π�λη κα4 µ�α µικρ% OΥπατ�α, E &Ι�υλ�α, E /π��α !ν0πτυσσε µ�α
ν0α φιλ�σ�φικ% διδασκαλ�α (κεφ. 85). Συγκεκριµ0να: «VΕκ διαφρων γ�ρ α8ρAσεων κα�
δ$γµ�των �Ελληνικ'ν συνAστησαν τα�την αGτ'ν τ�ν κακ$δ$35αν, ($υλµεν$ι παν$�ργως
κα� δ$λ5ως π�ντας πρ$σ-λα(Aσθαι. Θε$Rς γ�ρ π$λλ$Rς λAγ$υσιν, tνα `Ελλησιν �ρAσω-
σιν, >τι δ? κα� γAνεσιν κα� ε8µαρµAνην κα� �στρ$λ$γ5αν φ�σκ$υσιν, tνα �δε'ς oµαρτ�-
νωσιν, kς µ� Mντως %ν 2µ&ν τ$. oµαρτ�νειν �λλ� %3 �ν�γκης τ0ς ε8µαρµAνης»· κα4 παρα-
κ�τω (κεφ. 86) «Τ� γ�ρ Φιλιστ5ων$ς τ$. σκηνικ$. κα� �Ησιδ$υ κα� �λλων λεγ$µAνων φι-
λ$σφων συµµ53αντες τ$&ς τ'ν �ριστιαν'ν, τ�ν Wαυτ'ν αtρεσιν συνεστ�σαντ$. `Ωσπερ
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γ�ρ )ωγρ�φ$ς, %κ διαφρων �ρωµ�των µ&3ιν π$ι'ν, �π$τελε& δ$κ�σει �νθρωπ$ν � θη-
ρ5$ν � �λλ$ τι πρ6ς �π�την τ'ν θεωρ$�ντων, tνα δ3/η τ$&ς µ?ν µωρ$&ς κα� �ν$�τ$ις
�ληθ0 τυγ��νειν, τ$&ς δ? ν$.ν >�$υσι σκι� κα� �π�τη κα� %π5ν$ια �νθρωπ5νην. A. λεγ�-
µεν�ι λ�ιπ�ν φιλ�σ�φ�ι, ;πως / OΗσ��δ�ς, µ�ι�F�υν µ� τ��ς Fωγρ�φ�υς �. /π�"�ι σκ�π�
)+�υν ν� 	>απατ�σ�υν τ��ς !νθρ,π�υς µ� τ� !νακ�τεµα τ�ν +ρωµ�των. A. Bνθρωπ�ι
α�τ�4 δ�ν µπ�ρ�2ν ν� >ε+ωρ�σ�υν τ� ε:ναι / OΗσ��δ�ς κα4 τ� E τ0+νη τ ς Fωγραφικ ς.
(Μετ� ε:ναι ν� !π�ρD  κανε4ς π�� καµµ�α εLκ�να τ�υς δ�ν γελ�ει, �xτε δε�+νει µ�α φυσικ%
Uµ�ρφι�, !λλ� ;λες ε:ναι σκυθρωπ0ς).

Πρ�ς )κπλη>η ;λων ;µως / Π�ρφ5ρι�ς καλε" τ%ν &Ι�υλ�α σ� µ�α δηµ�σια Lδε�λ�γικ%
µ�ν�µα+�α (κεφ. 88, 89, 90). OΗ &Ι�υλ�α !ν0πτυσσε τ%ν θεωρ�α της 	π4 �ρες κα4 / *ι�γρ�-
φ�ς δ�ν !ναφ0ρει λ0>η !π� τ� 	πι+ειρ�µατ� της, παρ� ;τι ;ταν α�τ% τελε�ωσε, / Π�ρ-
φ5ρι�ς +ωρ4ς ν� !παντ�σDη σ� καν0να 	πι+ε�ρηµα, τ%ν καταρ�στηκε· κα4 α�τ�, !φ�2 !λλ�ι-
,θηκε τ� πρ�σωπ� της κα4 Bρ+ισε ν� τρ0µDη, )πεσε νεκρ�. (OΗ τρ�µ�κρατ�α τ�ν πρ�η-
γ�υµ0νων Eµερ�ν µ@ς 	πιτρ0πει ν� Hπ�θ0σ�υµε ;τι τ� +ριστιανικ� !κρ�ατ�ρι� π�� θ� τ%ν
παρακ�λ�υθ�2σε τ%ν περιπ�ι�θηκε δε�ντως, !φ�2 / /π�ι�σδ�π�τε /µιλε" 	π4 π�λλ% Vρα,
τ� πρ�τ� π�� FητN@ ;ταν σταµατ�σDη ε:ναι Gνα π�τ�ρι νερ�, κα4 E περιγραφ% τ�2 θαν�-
τ�υ µ@ς καταδεικν5ει 	µφαν0στατα ;λα τ� συµπτ,µατα µι@ς θανατηφ�ρ�υ δηλητηρ�α-
σης).

&Ακ�λ�υθε" µ�α περιγραφ% τ ς δυναµικ ς !ντ�δρασης µι@ς µερ�δας OΕλλ�νων, µ� !π�-
τ0λεσµα / Π�ρφ5ρι�ς ν� καταφ5γDη σ� µ�αν �Lκ�αν, ;π�υ θ� γνωρ�σDη µ�α κ�π0λλα, τ%ν Σα-
λαφθ�. Τ�ση Kταν E 	π�δραση τ�ν κηρυγµ�των τ�2 /σ��υ, π�� E κ�π0λλα !ρν�θηκε 	π�-
µ�να ν� παντρευτD  (!φ�2 «παντρε5τηκε» τ�ν eριστ�) κα4 )Fησε µ�α !να�τια Bσ+ηµη Fω�,
γεµ�τη στερ�σεις, µ� !π�τ0λεσµα τ� σ�µα της ν� λι,σDη τ�σ� π�λ5, Vστε )µ�ιαFε µ� σκι�.
Τ� κε�µεν� !ναφ0ρει ;τι E /σ�α Σαλαφθ� )γινε κα4 παρ�δειγµα κα4 σ� π�λλ�ς Bλλες (κεφ.
98-102). [&Εγ� µ� τ%ν σειρ� µ�υ συνιστ� !νεπιφ5λακτα ν� µ�ιραστD  / *��ς τ ς /σ�ας Σα-
λαφθ� σ� ;λα τ� Lνστιτ�2τα !δυνατ�σµατ�ς κα4 στ4ς κ�ρες τ�ν σηµεριν�ν Πρ�φ5ριων,
Vστε ν� φανD  +ρ�σιµη κα4 στ%ν σ5γ+ρ�νη κ�ινων�α.]

∆ηµ�σθ%νης ΤριγTνης
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�Η �ρ�α�α Fλληνικ �ειρ�υργικ κα� g ΕΡΤ

∆
� Μ.Μ.Ε. )δωσαν ε�ρε"α δηµ�σι�τητα σ� Gνα σπ�υδα"� !ρ+αι�-

λ�γικ� εyρηµα, π�� !π�δεικν5ει ;τι �. !ρ+α"�ι PΕλληνες για-

τρ�4 ε:+αν τ% δυνατ�τητα ν� πραγµατ�π�ι�2ν µ� 	πιτυ+�α λε-

πτ�ς +ειρ�υργικ�ς 	πεµ*�σεις. Τ� εyρηµα ε:ναι Gνα +ειρ�υργη-

µ0ν� κραν��, π�� *ρ0θηκε κατ� τ% δι�ρκεια !νασκαφ�ν στ% e��. ΕLδι-

κ,τερα, ;πως !ν0φεραν δηµ�σιε5µατα τ�2 Τ5π�υ τ%ν Τετ�ρτη 3/9,

κατ� τ% δι�ρκεια σωστικ ς !νασκαφ ς π�� πραγµατ�π�ι�θηκε τ� κα-

λ�κα�ρι !π� τ%ν Κ´ &Εφ�ρε�α Πρ�ϊστ�ρικ�ν κα4 Κλασικ�ν &Αρ+αι�τ�-

των µ0σα στ%ν π�λη τ ς e��υ, Kλθαν στ%ν 	πιφ�νεια τ0σσερις τ�φ�ι µ�

τ� κτερ�σµατ� τ�υς κα4 τ��ς νεκρ�5ς.

Τ� κραν�� 6ν�ς 	κ τ�ν σκελετ�ν )φερε <+νη λεπτ ς +ειρ�υργικ ς

	π0µ*ασης µ� τρυπανισµ�· κα4 σ5µφωνα µ� τ��ς εLδικ��ς / Bνθρω-

π�ς π�� ε:+ε Hπ�στ  τ%ν 	π0µ*αση 	π0Fησε γι� !ρκετ� +ρ�ν� µε-

τ�.

«OΥπ�ρ+ει µ�α Uπ% δ5� 6κατ�στ�ν στ� !ριστερ� π�σω µ0ρ�ς τ�2 κρα-

ν��υ, E /π��α φα�νεται ;τι 	π�υλ,θηκε µ� τ� +ρ�ν�. Τ�2τ� τ� γεγ�ν�ς

δε�+νει ;τι / !σθεν%ς )Fησε µετ� τ%ν 	π0µ*αση, 	νQ� τ� σηµ�δια µ�-

λυνσης ε:ναι 	λ�+ιστα», δηλ,νει / !νθρωπ�λ�γ�ς &Αστ0ρι�ς &Αηδ�νης

κα4 πρ�σθ0τει: «A. πρ�τες )ρευνες τ�2 κραν��υ µ@ς κ�ν�υν ν� πι-

στε5�υµε π�ς / Bνθρωπ�ς )Fησε π0ντε q G>ι +ρ�νια µετ� τ%ν 	π0µ*α-

ση κα4 π0θανε σ� Eλικ�α περ�π�υ πεν ντα 	τ�ν».

Στ�ν aναντι φωτ�γραφ α: �ειρ$υργικ� %ργαλε&α, µ? τ� Iπ$&α $8 �ρ�α&$ι

`Ελληνες γιατρ$� πραγµατ$π$ι$.σαν �ειρ$υργικ?ς %πεµ(�σεις �κµη κα�

στ6ν %γκAφαλ$. Στ� δελτ5α εCδ�σεων τ'ν καναλι'ν τ0ς ΕΡΤ �αρακτηρ5-

στηκε «�π5στευτη» 2 περ5πτωση τ$. κρανι$τρηθAντ$ς νεκρ$. τ0ς �5$υ:

Ρωµα5ικη �µ$ρφωσι�, - �γν$ια τ0ς �Ιστ$ρ5ας � κ�τι �λλ$; (VΑθ�να, VΕθνικ6

VΑρ�αι$λ$γικ6 Μ$υσε&$.)

∆. Κα��αδ\ς
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∂
:ναι !διαµφισ*�τητ� γεγ�ν�ς π�ς ��δ0π�τε στ%ν 6κατ�νε*δ�µηκ�νταετ  .στ�ρ�α της E
&Εκκλησ�α τ ς OΕλλ�δ�ς *ρ0θηκε σ� τ0τ�ιες 	σωτερικ�ς πνευµατικ�ς κα4 �θικ�ς !ντιν�µ�ες,
;πως α�τ�ς π�� *ρ�σκεται σ�µερα. Τ� !π�δεικν5�υν πλ θ�ς πρ�>εων .εραρ+�ν της κα4
µεθ�δε5σεων τ ς !ν,τερης Eγεσ�ας της, π�� περι0+�νται σ� δηµ�σιε5µατα τ�2 Eµερ�σι-

�υ τ5π�υ, καθηµεριν�ς σ+εδ�ν κατ� τ� τελευτα"α +ρ�νια. Π�λλ�4 !π�δ�δ�υν τ%ν κατ�σταση
α�τ% στ%ν πενταετ  �δη π�ιµαντ�ρ�α τ�2 ν2ν !ρ+ιεπισκ�π�υ, στ�ν «Lδια�τερ�» ψυ+ισµ� τ�υ κα4
στ4ς Hπερ*�λλ�υσες φιλ�δ�>�ες τ�υ. IΑλλ�ι θεωρ�2ν Hπα�τι� τ� !δι0>�δ� στ� /π�"� περι0ρ+ε-
ται σταδιακ� / *ι*λικ�ς λ�γ�ς κα4 E Bρνηση τ�ν .εραρ+�ν ν� δ�2ν κατ�µατα α�τ%ν τ%ν !λ�-
θεια, 	πιδιδ�µεν�ι ταυτ�+ρ�να σ� µαται�δ�>ες δραστηρι�τητες, π�� στ�+� )+�υν τ%ν 	π�δει>η
	>�υσ�ας κα4 δ5ναµης.

∆ι� τ�2 λ�γ�υ τ� !ληθ�ς παραθ0τ�υµε µερικ�ς !π’ τ4ς τελευτα"ες «πρ�>εις» τ ς Eγεσ�ας τ ς
6λλαδικ ς &Εκκλησ�ας κα4 *ε*α�ως τ�2 πρ�καθηµ0ν�υ της.

Σ� !π�καλυπτικ� της δηµ�σ�ευµα E 	φηµερ�δα «ΕΛΕΥΘΕΡAΤΥΠΙΑ» (6-7-2003) !ναφ0-
ρει π�ς �. δι�φ�ρες «φιλανθρωπικ�ς !π�στ�λ�ς» π�� κατ� καιρ��ς δι�ργαν,νει E 6λλα-

δικ% &Εκκλησ�α σ� δι�φ�ρες !να>ι�παθ�2σες +�ρες, γ�ν�νται µ� +ρ�µατα τ�2 Hπ�υργε��υ &Ε>ω-
τερικ�ν, π�� κρυφ�ως κα4 παρατ5πως (6κατ�ντ�δες 6κατ�µµ5ρια) καταλ�γ�υν στ� ταµε"α τ ς
&Αρ+ιεπισκ�π ς! &Ενδεικτικ�ς τ� 	ν λ�γNω δηµ�σ�ευµα !ναφ0ρει τ%ν πρ�σφατη «φιλανθρωπικ%
*��θεια» πρ�ς τ�ν δ�κιµαF�µεν� !π’ τ�ν π�λεµ� κα4 τ%ν πε"να λα� τ�2 &Ιρ�κ: Τ� +ρ�µατα π��
!π0στειλε δ θεν E &Αρ+ιεπισκ�π% ε:+αν δ�θ  !π’ τ� Hπ�υργε"� &Ε>ωτερικ�ν. (&Εδ� κρ5*εται κα4
/ yπ�πτ�ς ρ�λ�ς τ�2 Hπ�υργ�2 &Ε>ωτερικ�ν, 	κτ�ς κι Cν �. !θλι�τητες α�τ�ς γ�νωνται 	ρ�µην
τ�υ...).

PAλες σ+εδ�ν �. µητρ�π�λεις, 	κτελ,ντας τ� σ+0δι� τ�2 &Αρ+ιεπισκ�π�υ περ4 «!π�ρρ�-
φησης» τ�ν κρατικ�ν κα4 κ�ιν�τικ�ν κ�νδυλ�ων, F�τησαν +ρηµατ�δ�τηση !π’ τ� Hπ�υρ-

γε"� ALκ�ν�µ�ας, γι� ν� κατασκευ�σ�υν –;πως !νακ��νωσαν– «γηρ�κ�µε"α κα4 Bλλα .δρ5µα-
τα». Στ4ς !ρ+�ς τ�2 παρελθ�ντ�ς &Ι�υλ��υ �. 	ν λ�γQω +ρηµατ�δ�τ�σεις 	γκρ�θηκαν! Μ�λιστα �.
σ+ετικ�ς δια*�υλε5σεις )γιναν στ� σπ�τι τ�2 &Αρ+ιεπισκ�π�υ, σ� δε"πν� π�� παρ0θεσε στ�ν Hφυ-
π�υργ� ALκ�ν�µ�ας κ. Π�+τα.

Στ� πνε2µα τ�2 <δι�υ «κατασκευαστικ�2 Uργασµ�2» E &Εκκλησ�α τ ς OΕλλ�δας –;πως ε<+α-
µε >αναγρ�ψει– !π�φ�σισε κα4 τ%ν !ν0γερση 6ν�ς γιγ�ντι�υ >εν�δ�+ειακ�2 συγκρ�τ�µατ�ς
στ��ς πρ�π�δες τ�2 Λυκα*ητ�2 σ� Lδι�κτητ� κτ µα της. Παρ’ ;τι E !ν0γερση α�τ% παρα*α�-
νει τ�ν π�λε�δ�µικ� καν�νισµ�, �. σ+ετικ�ς 	ργασ�ες >εκ�νησαν κα4 τ� κρ�τ�ς τηρε" στ�ση
«ε�µεν�2ς ��δετερ�τητας».

Τ� τρ�τ� κα4 καλ5τερ�: Σ5µφωνα µ� δηµ�σιε5µατα 	φηµερ�δων, �. Hπ�λληλ�ι τ ς &Αρ+ιε-
πισκ�π ς �λ�κλ�ρωσαν πρ�σφατα τ%ν κατα+,ρηση σ� �λεκτρ�νικ��ς Hπ�λ�γιστ�ς τ�ν

πρ�σωπικ�ν στ�ι+ε�ων τ�ν τρι�ν 6κατ�µµυρ�ων «πιστ�ν» π�� φ0ρ�νται ν� ψ�φισαν Hπ�ρ τ ς
!ναγραφ ς τ�2 θρησκε5µατ�ς στ4ς !στυν�µικ�ς ταυτ�τητες. Πρ�κειται δηλαδ% γι� τ� µεγαλ5-
τερ� «φακ0λλωµα» στ%ν .στ�ρ�α τ�2 ρωµα�ικ�υ, καθ�ς �xτε τ� «	θνικ�φρ�να» καθεστ�τα �xτε
α�τ� τ ς OΕπταετ�ας κατ,ρθωσαν ν� «φακελλ,σ�υν» τ� σ5ν�λ� τ�ν OΕλλ�νων π�λιτ�ν! Κα4
µιλ@µε γι� τ� σ5ν�λ�, δι�τι π0ρα !π’ τ� τρ�α 6κατ�µµ5ρια π�� ψ�φισαν, τ� Hπ�λ�ιπα G>ι, E
πλει�ψηφ�α δηλαδ% π�� γ5ρισε στ%ν πλ�τη στ4ς Bκ�µψες κραυγ�ς τ�2 &Αρ+ιεπισκ�π�υ, ε:ναι κι
α�τ% «φακελλωµ0νη». ∆ι�τι ;π�ι�ς δ�ν )+ει κατα+ωρισθ  στ� «!ρ+ε"α πιστ�ν», θεωρε"ται 	+θρ�ς
τ ς &Εκκλησ�ας σ5µφωνα κα4 µ� τ% διακ�ρυ>η τ�2 &Ιησ�2: «;π�ι�ς δ�ν ε:ναι µαF� µ�υ, ε:ναι 	να-
ντ��ν µ�υ».

Α�τ�4 !κρι*�ς π�� κινδυν�λ�γ�2ν «καταγγ0λλ�ντας» π�ς «;π�ι�ς !µφισ*ητε" τ% Β�*λ�
δι+�Fει τ�ν 6λληνικ� λα�», !π�πειρ�νται τ� /λ�κληρωτικ� κα4 	π�σηµ� σπ�σιµ� τ�υ στ�
δ5�. OA 	>ωτερικ�ς α�τ�ς δι+ασµ�ς τ�υς ε:ναι E πρ�*�λ% τ�2 	σωτερικ�2 �θικ�πνευµατι-
κ�2 δι+ασµ�2 τ�υς.

Παν. Λ. Κ�υ�αλ�κης

°.

µ.

∞.



(Τ� �ντ�4αρ� στ Θε�κρατ�α)
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™
τ4ς 12 &Ι�υλ��υ 2003 δηµ�σιε5θηκε στ��ς «Τ�ιµς τ ς Ν. OΥ�ρκης» Bρθρ� τ�2
κ. Daniel C. Dennet µ� τ�τλ� «The Bright stuff». OA κ. Dannet ε:ναι συγγραφ0ας
κα4 καθηγητ%ς Φιλ�σ�φ�ας στ� Πανεπιστ�µι� S.... Πρ�σφατα 	>εδ�θη τ� *ι-
*λ�� τ�υ «Freedom evolves» («Β�µατα πρ�ς τ%ν &Ελευθερ�α»). Στ� 	ν λ�γQω

Bρθρ� / κ. Dennet παρ�υσι�Fει τ% σ5γκρ�υση π�� λαµ*�νει +,ρα α�τ% στ% στιγ-
µ% στ4ς OΗνωµ0νες Π�λιτε"ες !ν�µεσα στ%ν καθηστηκυ�α τ�>η, π�� 	πιµ0νει ν� συ-
ντηρD  τ� θρησκ�ληπτ� πρ�σωπ� τ�ν OΗνωµ0νων Π�λιτει�ν κα4 σ� 	κε�ν�υς π��
διεκδικ�2ν τ� δικα�ωµα ν� )+�υν τ4ς πρ�σωπικ0ς τ�υς πεπ�ιθ�σεις σ� /π�ι�δ�π�-
τε π�λιτικ�, κ�ινωνικ�, �θικ� q θρησκευτικ� F�τηµα, τ� δικα�ωµα ν� πιστε5�υν σ�
;π�ι�ν θε� θ0λ�υν q ν� µ%ν πιστε5�υν σ� καν0να θε�, κα4 α�τ� ν� µ%ν τ��ς /δηγD 
σ� κ�ινωνικ� !π�κλεισµ� !λλ� στ%ν 	λευθερ�α. Παραθ0τ�υµε 	ν µεταφρ�σει κα-
τωτ0ρω τ� Bρθρ� τ�2 κ. Dennett.

�Ηρθε E Vρα γι� 	µ@ς τ��ς )λλ�γ�υς ν� *γ�2µε !π� τ% σιωπ� µας. Π�ι�ν καλ�2µε )λλ�γ�;
IΕλλ�γ�ς ε:ναι / Bνθρωπ�ς / /π�"�ς )+ει µ�α φυσι�κρατικ% θ0αση τ�2 κ�σµ�υ, σ� !ντ�θεση µ� 	κε�-
ν�υς π�� !σπ�F�νται Hπερφυσικ�ς !ντιλ�ψεις.

&Εµε"ς �. )λλ�γ�ι δ�ν πιστε5�υµε �xτε στ� φαντ�σµατα, �xτε στ� δαιµ�νια, �xτε στ� κ�υνελ�κι τ�2
Π�σ+α, �xτε στ� Θε�. ∆ιαφων�2µε µ� π�λλ�ς !π� τ4ς κρατ�2σες !ντιλ�ψεις κα4 )+�υµε πλ θ�ς !π�-
ψεων σ+ετικ� µ� τ%ν �θικ�, τ%ν π�λιτικ% κα4 τ� ν�ηµα τ ς Fω ς, !λλ� κανε�ς µας δ�ν πιστε5ει στ%
µα5ρη µαγε�α κα4 τ% µετ� θ�νατ�ν Fω�.

OA ;ρ�ς «)λλ�γ�ς» !π�τελε" νε�λ�γισµ�, / /π�"�ς 	πιν��θηκε !π� δ5� «	λλ�γ�υς» στ� Σακραµ0-
ντ� τ ς Καλιφ�ρνιας, �. /π�"�ι θε,ρησαν ;τι Gνας καιν�5ργι�ς ;ρ�ς θ� πρ�σ0διδε ταυτ�τητα στ%ν
κ�ινωνικ� µας /µ�δα, τ ς /π��ας E σ5σταση !ν�γεται στ� ∆ιαφωτισµ�, Cν o+ι κα4 πρ�γεν0στερα. Μ%ν
συγ+0ετε τ� ��σιαστικ� µ� τ� 	π�θετ�. PAταν κ�π�ι�ς δηλ,νει ;τι «ε:ναι Gνας )λλ�γ�ς», δ�ν κ�µπ�-
Fει, !λλ� 	νν�ε" ;τι 	πιλ0γει µ�α 	ρευνητικ% θε,ρηση τ�2 κ�σµ�υ.

IΙσως κι 	σε"ς ν� ε:σθε Gνας )λλ�γ�ς, <σως o+ι. Σ�γ�υρα ;µως συναναστρ0φεσθε π�λλ��ς «	λλ�-
γ�υς» καθηµεριν�, κι α�τ� γιατ4 *ρισκ�µαστε παντ�2 γ5ρω σας: ε<µαστε γιατρ��, ν�σηλευτ0ς,
!στυν�µικ��, δ�σκαλ�ι, συν�ριακ�4 φ5λακες, στρατιωτικ�4 (Bνδρες κα4 γυνα"κες). Ε<µαστε �. γυι-
�� σας, �. κ�ρες σας, �. !δελφ�4 κα4 �. !δελφ0ς σας. Τ� Κ�λλ0για κα4 τ� Πανεπιστ�µι� µας *ρ�-
θ�υν !π� «	λλ�γ�υς». &Αν�µεσα στ��ς 	πιστ�µ�νες !π�τελ�2µε µ�α Eγετικ% πλει�ψηφ�α. Θ0λ�-
ντας ν� διατηρ�σ�υµε κα4 ν� µεταδ,σ�υµε τ4ς πνευµατικ0ς µας κατακτ�σεις, διδ�σκ�υµε !κ�-
µα κα4 στ� Κυριακ�τια κα4 τ� OΕ*ραϊκ� σ+�λε"α. OΥπ�θ0τω ;τι π�λλ� µ0λη τ�2 κλ�ρ�υ ε:ναι κρυ-
φ�4 «)λλ�γ�ι». Ε<µαστε oντως E �θικ% ρα+�κ�κκαλι� τ�2 )θν�υς· �. )λλ�γ�ι 	κτελ�2ν µ� Hπευ-
θυν�τητα τ� π�λιτικ� τ�υς καθ�κ�ντα, !κρι*�ς 	πειδ% δ�ν 	παφ�ενται στ� Θε� γι� ν� σ,σDη τ%ν
!νθρωπ�τητα !π� τ4ς τρ0λλες της.

OΩς 	ν λι>, λευκ�ς, Bρρην, παντρεµ0ν�ς, µ� �Lκ�ν�µικ% Bνεση δ�ν θεωρ� τ�ν 6αυτ� µ�υ µ0λ�ς καµ-
µι@ς µει�ν�τητας µ� !ν�γκη πρ�στασ�ας. &Αν�κω !σφαλ�ς σ� 	κε�ν�υς π�� κρατ�2ν τ% Fω� τ�υς στ�
+0ρια τ�υς. OΩστ�σ� α�τ% τ% στιγµ� ν�ι,θω ;τι µ@ς !σκε"ται π�εση κα4 παρ’ ;λ� π�� !κ�µη δ�ν )+ει
γ�νει !φ�ρητη, ν�µ�Fω ;τι Kρθε E Vρα ν� κρ�5σ�υµε τ�ν κ,δωνα τ�2 κινδ5ν�υ.

Ε<τε 	µε"ς �. )λλ�γ�ι !π�τελ�2µε µει�ν�τητα, ε<τε σιωπηλ% πλει�ψηφ�α, �. *αθ5τερες πεπ�ιθ�-
σεις µας δι,κ�νται, Hπ�τιµ�νται, καταδικ�F�νται /λ�0να κα4 περισσ�τερ� !π� 	κε�ν�υς π�� *ρ�-

“
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σκ�νται στ%ν 	>�υσ�α, δηλαδ% !π� π�λιτικ��ς π�� διαρκ�ς 	πικαλ�2νται τ� Θε� κα4 τ�π�θετ�2ν
α�θα�ρετα κα4 µ� !λαF�ν�α τ�υς 6αυτ�5ς τ�υς στ%ν «πλευρ� τ�ν !γγ0λων».

Μ�α )ρευνα π�� )γινε !π� τ� +�ρ� τ ς &Εκκλησ�ας (Pen Forum) σ+ετικ� µ� τ% θρησκε�α κα4 τ% δη-
µ�σια Fω�, !ναφ0ρει ;τι ε<κ�σι 6πτ� 6κατ�µµ5ρια &Αµερικαν�4 ε:ναι ε<τε Bθε�ι, ε<τε !γνωστικιστ0ς, q
!κ�µα ;τι δ�ν )+�υν καµµ�α θρησκευτικ% πρ�τ�µηση. Πιθαν,τατα α�τ�ς / !ριθµ�ς ε:ναι π�λ� µικρ�ς
σ� σ+0ση µ� τ%ν πραγµατικ�τητα, !π� τ% στιγµ% π�� π�λλ�4 Bθρησκ�ι διστ�F�υν ν� παραδε+θ�2ν
;τι  E τ�ρηση τ�ν θρησκευτικ�ν καν�νων ε:ναι γι’ α�τ��ς περισσ�τερ� Gνα π�λιτικ� q κ�ινωνικ� παρ�
θρησκευτικ� καθ κ�ν, Gνα ε:δ�ς πρ�στασ�ας !π� τ�ν στιγµατισµ� παρ� µ�α πεπ��θηση.

A. περισσ�τερ�ι )λλ�γ�ι δ�ν ε:ναι 	πιθετικ��. ∆�ν θ0λ�υµε ν� µετατρ0ψ�υµε τ%ν /π�ιαδ�π�τε συ-
F�τηση σ� !ντιπαρ�θεση σ+ετικ� µ� τ% θρησκε�α κα4 δ�ν θ0λ�υµε ν� πρ�σ*�λ�υµε τ��ς φ�λ�υς κα4
τ��ς γε�τ�ν0ς µας. OΩς 	κ τ�5τ�υ τηρ�2µε µ�α διπλωµατικ% σιγ�. OΩστ�σ� τ� τ�µηµα ε:ναι *αρ� – ε:ναι
E )λλειψη π�λιτικ ς Lσ+5�ς. A. π�λιτικ�4 δ�ν µπα�ν�υν κCν στ�ν κ�π� ν� µ@ς δε�>�υν Hπ�κριτικ%
!ν�+% κα4 ;σ�ι !π� α�τ��ς 	>ασφαλ�σ�υν ;τι δ�ν θ� 	κτεθ�2ν, δ�ν διστ�F�υν ν� µ@ς σπιλ,σ�υν �θι-
κ�. OΗ «γραµµ�», π�� )+ει δ�θ  !π� τ�ν Λευκ� A:κ�, ε:ναι ;τι E 	>�ντωση τ�ν 	λλ�γων ε:ναι Gνας εxκ�-
λ�ς κα4 σ+ετικ� !κ�νδυν�ς τρ�π�ς ψηφ�θηρ�ας. Κα4 *ε*α�ως E 	π�θεση δ�ν ε:ναι µ�ν� ρητ�ρικ�: E κυ-
*0ρνηση Μπ��ς )+ει τα+θ  Hπ�ρ τ ς !λλαγ ς τακτικ�ν κα4 κυ*ερνητικ�ν καν�νων, µ� σκ�π� τ%ν
	νδυν�µωση τ�2 ρ�λ�υ τ�ν θρησκευτικ�ν Uργαν,σεων στ%ν καθηµεριν% Fω�, πρ@γµα π�� !π�τελε"
σ�*αρ% !νατρ�π% τ�2 Συντ�γµατ�ς. Ε:ναι καιρ�ς ν� σταµατ�σ�υµε α�τ%ν τ%ν !π�σ�ρθρωση κα4 ν�
π�ρ�υµε θ0ση: �. OΗνωµ0νες Π�λιτε"ες δ�ν ε:ναι Gνα θε�κρατικ� κρ�τ�ς, ε:ναι κρ�τ�ς κ�σµικ�, π�� ε:ναι
!νεκτικ� σ� ;λες τ4ς θρησκε"ες, ;πως 	π�σης κα4 σ� κ�θε ε<δ�υς µ& θρησκευτικ�ς πεπ�ιθ�σεις.

Τ� µπ�ρ�2µε ν� κ�ν�υµε 	µε"ς �. «)λλ�γ�ι»; Πρ�τα !π’ ;λα µπ�ρ�2µε ν� γ�ν�υµε µ�α Lσ+υρ% δ5-
ναµη στ%ν !µερικανικ% π�λιτικ% Fω�, Cν δηλ,σ�υµε τ%ν ταυτ�τητ� µας (Hπ�ρ+ει .στ�σελ�δα στ�
διαδ�κτυ� µ� τ%ν Uν�µασ�α «)λλ�γ�ι», ;π�υ τ� oν�µ� σας µπ�ρε" ν� κατα+ωρισθD  κα4 ν� πρ�στεθD 
στ�ν �δη Hπ�ρ+�ντα κατ�λ�γ�). &Εκτιµ� �στ�σ� ;τι 	νQ� µ�α >εκ�θαρη τ�π�θ0τηση Kταν εxκ�λη γι�
Gναν !καδηµαϊκ� σ�ν κι 	µ0να q τ�ν συν�δελφ� µ�υ Richard Darkins, / /π�"�ς πρ�0*η σ� παρ�µ�ια
)κκληση στ%ν &Αγγλ�α, σ� µερικ� µ0ρη τ ς +,ρας τ� ν� παραδε+θD ς ;τι ε:σαι «)λλ�γ�ς» µπ�ρε" ν� /δη-
γ�σDη σ� καταστρ�φ�. Γι’ α�τ� παρακαλ� o+ι «!π�κλεισµ�ς».

∆�ν Hπ�ρ+ει λ�γ�ς ν� µ%ν Hπ�στηρι+θ�2ν τ� δικαι,µατα τ�ν «	λλ�γων» !π� τ��ς &Αµερικαν�5ς.
∆�ν ε:µαι �xτε /µ�φυλ�φιλ�ς �xτε &Αφρ�αµερικαν�ς, �στ�σ� !π’ ;,τι γνωρ�Fω κανε4ς δ�ν µπ�ρε" ν�
µιλ�σDη Hπ�τιµητικ� γι� τ��ς µα5ρ�υς q τ��ς /µ�φιλ�φιλ�υς κα4 ν� µ%ν )+Dη συν0πειες. PAπ�ιες κι Cν
ε:ναι �. θρησκευτικ0ς σας πεπ�ιθ�σεις, Uφε�λετε κα4 µπ�ρε"τε ν� !ντιµετωπ�σετε σθεναρ� τ��ς φ�λ�υς
κα4 συγγενε"ς σας, �. /π�"�ι +λευ�F�υν τ��ς Bθε�υς, τ��ς !γνωστικιστ�ς q κ�π�ια Bλλη (Bθρησκη)
/µ�δα !νθρ,πων.

Μπ�ρε"τε 	π�σης ν� ρωτ�σετε τ��ς Hπ�ψ�φι�υς π�λιτικ��ς τ� 6> ς:
• Θ� ψηφ�Fατε Gναν καθ’ ;λα B>ι� Hπ�ψ�φι� γι� δηµ�σι� !>�ωµα, / /π�"�ς ε:ναι «)λλ�γ�ς»;
• Θ� Hπ�στηρ�Fατε Gναν «)λλ�γ�» �ς µ0λ�ς τ�2 &Ανωτ�τ�υ ∆ικαστηρ��υ;
• Πιστε5ετε ;τι θ� πρ0πει ν� 	πιτρ0πεται στ��ς «	λλ�γ�υς» ν� γ�νωνται καθηγητ�ς γυµνασ��υ
q !ρ+ηγ�4 τ ς !στυν�µ�ας;

vΑς θ0σ�υµε α�τ� τ� 	ρωτ�µατα στ��ς Hπ�ψ�φι�υς &Αµερικαν��ς π�λιτικ�5ς. Π�ς θ� !παντ�σ�υν
στ� συνε+�ς δι�γκ�5µεν� κ2µα τ�ν 	λλ�γων; Μ� λ�γη τ5+η, σ5ντ�µα θ� !κ�5σ�υµε κ�π�ι�ν π�λιτικ�
ν� δηλ,νDη !µ�+ανα, ;τι «κ�π�ι�ι !π’ τ��ς καλ5τερ�υς φ�λ�υς τ�υ ε:ναι “)λλ�γ�ι”».

[Σηµ.: 	Υπ�ρ4ει 5 παραµικρ7 8µφι:λ;α <τι = >θει κα@ = 8γνωστικιστBς εCναι πλλ@ κα@ στ7 δικ� µας 4Dρα;.

FΑλλωστε αHτI, πιστε�ω, ταιρι�Kει στ7 φ�ση τ� LΕλληνα. LNµως κα@ OδP καταπιQKνται κα@ κατασυκφαντ�νται,

διIτι Rτσι :λε�ει τSς κρατ�ντες.]

[Μετ�φραση: Σ.]

”
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IEργ� 	κδ�θ�ν τ� 1954 στ� Παρ�σι κα4 µεταφρασθ�ν τ� 1957 Hπ� τ�2 !ειµν�στ�υ κα-
θηγητ�2 τ�2 Πανεπιστηµ��υ &Aθην�ν Γ. K�υρµ�5λη. OO Humbert στηρ�Fεται στ%ν .στ�-
ρικ% µ0θ�δ� καταν�ησης τ ς σ5ντα>ης, δ�ν περιγρ�φει δηλαδ% µ�ν� τ� συντακτικ� φαι-
ν�µενα, !λλ� κα4 τ� 6ρµηνε5ει *ασιF�µεν�ς στ%ν .στ�ρικ% 	>0λι>η τ ς OEλληνικ ς Γλ,σ-
σας. ∆υστυ+�ς ;µως γι� τ�ν κατ� τ’ Bλλα B>ι� 6λληνιστ% καθηγητ% ;λ�ι �. συντακτικ�4
τ5π�ι τ ς !ρ+α�ας 6λληνικ ς !π�τελ�2ν γενν�µατα τ ς «VIνδ$ευρωπαϊκ0ς µητAρας γλJσ-
σης», �. /π�"�ι δι λθαν !π� τ%ν «�ρ�αι$τ�την VIνδ$ευρωπαϊκ�ν» κα4 τ%ν «�στερ$ν VIνδ$-
ευρωπαϊκ�ν» καταλ�γ�ντες στ% µ�ρφ% τ ς !ρ+αϊκ ς κα4 κλασικ ς περι�δ�υ. Bε*α�ως τ�
!τ�πηµα τ�2τ� !π�τελε" γενικ� καν�να τ ς Σ5γ+ρ�νης Γλωσσ�λ�γ�ας κα4 6π�µ0νως δ�ν
+ρε,νεται πρ�σωπικ� στ�ν Humbert. ∆ι�τι, +ωρ4ς πρ�σωπικ�ς ν� κατ0+�υµε εLδικ�ς
γλωσσ�λ�γικ�ς q φιλ�λ�γικ�ς γν,σεις, E µ0θ�δ�ς α�τ% µ@ς Hπ�+ρε,νει ν� πιστ0ψ�υµε π�ς
E /µηρικ% δι�λεκτ�ς, τ� Eσι�δεια κε�µενα κα�, γιατ� o+ι, /λ�κληρ�ς E !ρ+α�α γραµµατε�α
κατ� τ�ν τ5π� κα4 τ%ν ��σ�α !π0ρρευσαν !π’ τ�ν γραπτ� λ�γ� 6ν�ς λα�2-φαντ�σµατ�ς,
π�� πρ� τ�ν OEλλ�νων δια*ι�2σε στ4ς �Hγγρικ�ς πεδι�δες, κατ’ Bλλ�υς στ��ς πρ�π�δες
τ�2 Kαυκ�σ�υ q στ4ς !+ανε"ς στ0ππες τ ς M�γγ�λ�ας. Kα4 τ� τραγικ,τερ�, π�ς τελικ�ς
δ�ν Hπ�ρ+ει γενεσι�υργ�ς σ+0ση µετα>� τ�2 OEλληνικ�2 Π�λιτισµ�2 κα4 τ�2 OEλληνικ�2
Λ�γ�υ, !λλ� Sπλ  µετα+ε�ριση πρ�ϋπ�ρ+�ντ�ς >0ν�υ λ�γ�υ.

Kαθε4ς !ντιλαµ*�νεται π�ς τ� F�τηµα α�τ� !π�τελε" µ0γα πρ�*ληµα τ ς .στ�ρικ ς
	πιστ�µης, καθ�ς !φ�ρN@ στ� θεµ0λια τ�2 Π�λιτισµ�2. OH πρ,τη !π�ντηση στ%ν πλ�νη
α�τ% 	δ�θη !π� τ�ν &Hλ�α Tσατσ�µ�ιρ� στ� )ργ� τ�υ «OIστ�ρ�α Γεν0σεως τ ς OEλληνικ ς
Γλ,σσας» (&Eκδ�σεις «∆αυλ�ς, 1991, Φιλ�λ�γικ% 	πιµ0λεια ∆ηµ. Λ�µπρ�υ) κα4 	πι*�λ-
λεται E συν0+εια. 

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης

JEAN HUMBERT, Συντακτικ	 τ
ς �Aρ�α�ας �Eλληνικ
ς Γλ�σσης

�� Ρ$)? ΓκαρωντR ε<ναι �Ε(ρα&$ς. Συµ(α5νει ν� ε<ναι κα� Γ�λλ$ς κα� �ντισιωνιστ�ς
κα� κ$µµ$υνιστ�ς. VΕπ5σης συµ(α5νει ν� ε<ναι >ντιµ$ς κα� �νθρωπιστ�ς. ΣηµειJνει
λ$ιπ6ν µετα3R π$λλ'ν �λλων στ6 µετεφρασµAν$ σ? π�µπ$λλες γλ'σσες (ι(λ5$ τ$υ «�8
θεµελιJδεις µ.θ$ι τ0ς VΙσραηλιν0ς π$λιτικ0ς»:

• �� VΑλα�ν Ρεν? στ�ν ταιν5α τ$υ «Ν��τα κα� _µ5�λη» (1955) �ναφAρεται σ? 9.000.000
νεκρ$Rς τ$. «��λ$καυτJµατ$ς» τ'ν �Ε(ρα5ων. • Στ� >γγραφα �Ιστ$ρ5ας τ$. Π$λAµ$υ
(στρατπεδα συγκεντρJσεως), %π5σηµη γαλλικ� >κδ$σις, 1945, σελ. 7, �ναφAρ$νται
8.000.000. • �Η Σ$(ιετικ� KΕκθεσις, ∆ικαστ�ρι$ Νυρεµ(Aργης, γι� τ$Rς %κτελεσθAντες
�Ε(ρα5$υς στ6 KΑ$υσ(ιτς - Μπιρκεντ�$υ (ε(αιJνει 4.000.000. • �� Λε6ν Π$λ�κωφ στ6
(ι(λ5$ τ$υ «VΑκ$λ$υθ5α τ$. Μ5σ$υς», %κδ. Calmann Levy, 1974, σελ. 498, γι� τ6 aδι$
θAµα, 2.000.000. • �� Ρα$Rλ �5λµπεργκ, «�� VΑφανισµ6ς τ'ν �Ε(ρα5ων τ0ς ΕGρJπης»,
%κδ. Holmes and Mayer, 1985, σελ. 895, γι� τ6 aδι$ θAµα, 1.000.000. • �Η KΕκθεσις τ$.
µη�ανικ$. ΛJυ�τερ (14.008) �ναφAρει: «�Η γνJµη µ$υ ε<ναι -τι $GδAπ$τε Hπ0ρ3αν
�π$τεφρωτικ?ς τ�φρ$ι στ6 Μπιρκεντ�$υ». • Τ6 «American Jewish Year Book», �ρ.

▲
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5702, τµ. 43, σελ. 666, καταγρ�φει: «Τ6 1941 στ�ν ΕGρJπη π$R ε<�ε Hπ$τα�θ0 στ6ν
�5τλερ Hπ0ρ�αν 3.110.722 �Ε(ρα&$ι. VΑπ$τAλεσµα: �Η πλακAττα στ6 KΑ$υσ(ιτς, 2 $π$5α
�νεφAρετ$ σ? 4.000.000, �λλα3ε κα� πλA$ν �ναφAρεται σ? περ5π$υ 1.000.000.

VΑναφ$ρικ'ς µ? τ6 Μαϊντ�λεγκ, κατ� τ�ν Λ$�συ Ντα(5ντ$(ιτς, «�� πλεµ$ς κατ�
τ'ν �Ε(ρα5ων», %κδ. Penguin Books, 1987, σελ. 191, $8 Iµαδικ'ς %νταφιασθAντες
�Ε(ρα&$ι �νAρ�$νται σ? 1.500.000. Κατ� τ$Rς Λ0 Ρ6ς κα� KΕµπερ�αρντ Τ)Aκελ, «Der
Tod ist ein Meister im Dritten Reich», %κδ. Hoffmann und Campe, 1991, σελ. 217, I �ριθ-
µ6ς ε<ναι 300.000. Κατ� τ6ν Ρα$Rλ �5λµπεργκ (Iµ$5ως kς �νω) γι� τ6 aδι$ θAµα,
50.000.

VΕµε&ς, παρ’ -τι κα� αGτ6 τ6 ν$�µερ$ –τ6 συν$λικ6– τ6 θεωρ$.µε Hπερ($λικ, θ� τ6
δε�θ$.µε kς πραγµατικ6 �ριθµ6 τ'ν %κτελεσθAντων �Ε(ρα5ων κατ� τ�ν δι�ρκεια τ$.
Β´ παγκ$σµ5$υ π$λAµ$υ σ? -λη τ�ν κατε�µενη ΕGρJπη. Ν� σηµειJσ$υµε -µως π1ς
2 σ�Aσις «ψε�δ$υς/�λ�θειας» τ'ν �κµη κα� σ�µερα –µετ� δηλαδ� τ6 3εσκAπασµα τ$.
ψε�δ$υς–  Hπ6 τ'ν �Ε(ρα5ων πρ$(αλλ$µAνων �ριθµ'ν περ� τ6 «��λ$κα�τωµα» κυ-
µα5νεται �π6 5,5 Zως 10,5 πρ6ς 1. Ν� σηµειJσ$υµε %π5σης -τι kς `Ελληνες �ρν$�µε-
θα >στω Zνα νεκρ6 λγFω «διαφ$ρετικτητ$ς». (Πηγ�· «�8 θεµελιJδεις µ.θ$ι τ0ς
VΙσραηλιν0ς π$λιτικ0ς», %κδ. «ΝAα ΘAσις», 1996.]

▲

Πρ4ν !π� 6πτ� σ+εδ�ν +ρ�νια, τ�ν ∆εκ0µ*ρι� τ�2 1996, ε<+αµε παρ�υσι�ση κατ’ !π�-
κλειστικ�τητα στ�ν «∆αυλ�» τ4ς 	ντυπωσιακ�ς *ρα+�γραφ�ες π�� ε:+αν 	ντ�πιστ  σ� µ�α
µικρ% σπηλι� στ� oρ�ς ALγ�λεω. («Σπ�λαι� µ� πρ�ϊστ�ρικ�ς *ρα+�γραφ�ες στ� ALγ�-
λεω», τε2+�ς 180, 1996). T� εHρ�µατα τ�2 µικρ�2 α�τ�2 σπηλα��υ ε:+αν γ�νει !ντιληπτ�
!π� τ�ν δηµ�σι�γρ�φ� N�κ� Mπ�υντ�5κη, / /π�"�ς κα4 µ@ς ε:+ε συν�δε5σει κατ� τ%ν 	π�-
σκεψ� µας 	κε". &Aπ� τ�τε κα4 ;λα α�τ� τ� +ρ�νια τ� σπ�λαι� α�τ� )γινε πραγµατικ� τ�
µερ�κι τ�2 N�κ�υ Mπ�υντ�5κη. T� 	πισκεπτ�ταν συστηµατικ�, παραµ0ν�ντας 	κε" !τ0-
λειωτες �ρες, πρ�σ0+�ντας κα4 παρατηρ,ντας κ�θε λεπτ�µ0ρεια. IEλα*ε τ%ν πρωτ�*�υ-
λ�α Vστε ν� γ�ν�υν κα4 �. !παρα�τητες 	ργαστηριακ�ς )ρευνες, δι�*ασε, µελ0τησε κ�θε
	πιστηµ�νικ� )ργ� π�� !φωρ�2σε σ� !ν�λ�γα εHρ�µατα πρ�ϊστ�ρικ�ν σπηλα�ων τ�2
6λλαδικ�2 +�ρ�υ. Καρπ�ς τ ς �ρα�ας α�τ ς πρ�σπ�θειας, π�� !>�Fει 	πα�νων, ε:ναι τ�
	ν λ�γQω )ργ�. PΕνα )ργ� π�� θ� τ� F�λευαν �. !>ι,τερ�ι !ρ+αι�λ�γ�ι, δι�τι π0ρα !π’ τ%ν
	πιστηµ�νικ� τ�υ !>�α !π�τελε" κα4 µ�α κατ�θεση ψυ+ ς τ�2 δηµι�υργ�2 τ�υ.

A. µ�ναδικ�ς α�τ�ς *ρα+�γραφ�ες στ4ς /π�"ες !πεικ�ν�F�νται µ�ρφ�ς !νθρ,πων κα4 F,-
ων σ� 	ντυπωσιακ�ς µετα>5 τ�υς συνθ0σεις, µελετ�νται κα4 !ναλ5�νται !π’ τ�ν 	ν λ�γQω
	ρευνητ% !π� κ�θε σκ�πι�: .στ�ρικ�, αLσθητικ�, λατρευτικ�, συµ*�λικ�. Φωτ�Fεται )τσι
µ�α !νεπαρκ�ς �ς σ�µερα µελετηµ0νη .στ�ρικ% µαρτυρ�α: τ�ν σπηλα�ων π�� κατ� τ%ν
!ρ+αι�τητα +ρησιµ�π�ι�θηκαν �ς λατρευτικ� Bντρα τ�ν Hπ�+θ�νιων κα4 +θ�νιων θε�-
τ�των, µ�α !ρ+0γ�νη κα4 σηµαντικ% oψη τ ς !ρ+α�ας θρησκε�ας.

Τ� *ι*λ��, π�� κυκλ�φ�ρε" σ� µ�α π�λυτελ  )κδ�ση εLκ�ν�γραφηµ0νη µ� τ� σ+ετικ�
Hλικ�, !>�Fει σ�γ�υρα !ν�γνωσης κα4 µελ0της.

Παν. Λ. Κ�υ�αλ�κης

N.MΠOYNTOYKHΣ, O� �ρα��γραφ�ες τ�ν �ερ�ν σπηλα�ων
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�� παναγιJτατ$ς Βαρθ$λ$µα&$ς, Πατρι�ρ�ης �Cκ$υµενικς, καταθAτ$ντας στε-
φ�νι στ6 µνηµε&$ τ$. «��λ$καυτJµατ$ς τ'ν �Ε(ρα5ων τ0ς συµπρωτευ$�σης», %3A-
φρασε τ6ν �π$τρ$πιασµ τ$υ γι� τ�ν %3ντωση 50.000 Θεσσαλ$νικAων �Ε(ρα5ων στ�
στρατπεδα τ'ν να)ιστ'ν (KΑ$υσ(ιτς - Μπιρκεντ�$υ: 4 Wκ. → 1 Wκ./Μαϊντ�λεγκ, 1,5
Wκ. → 50 �ιλ). Κα� σ�ν ν� µ�ν τ$. >φτανε αGτ, �αρακτ�ρισε «%πικ5νδυν$υς» -σ$υς
δ?ν �π$δA�$νται τ�ν διαφ$ρετικτητα, κα� τνισε –λAει 2 �νακ$5νωσις– -τι «πρAπει
ν� %3ηγ�σ$υµε στ� παιδι� µας, eστε ν� µ�ν %παναληφθ$.ν %γκλ�µατα τ$. παρελ-
θντ$ς».

�� �Cκ$υµενικ6ς Πατρι�ρ�ης τ0ς VΑνατ$λικ0ς V�ρθ$δ3$υ VΕκκλησ5ας µNς Iµιλε&
γι� σε(ασµ6 στ�ν διαφ$ρετικτητα τ'ν �Ε(ρα5ων µ�ν�ν κα� µNς πρ$τρAπει σ? σε(α-
σµ6 τ0ς διαφ$ρετικτητας τ'ν �Ε(ρα5ων µ�ν�ν – -λ$ι δ? γνωρ5)$υν π'ς αGτ6ς I σε-
(ασµ6ς %3εδηλJθη κα� %3ακ$λ$υθε& ν� %κδηλJνεται �π6 µAρ$υς τ'ν �Ε(ρα5ων πρ6ς
�λλ$υς λα$�ς. Κα� καλ� κ�νει. ∆ικα5ωµ� τ$υ ν� Hπηρετ/0 -,τι θAλει, -π$ι$ν θAλει.

VΕλπ5)ει I παναγιJτατ$ς πρ$καθ�µεν$ς -τι διαφε�γει 2 �-λ�θεια τ'ν �Ελλ�νων
κα� εCς λ�θην >�$υν περιAλθει. K��ι, λ$ιπν, παναγιJτατε! Θυµ$.νται $8 `Ελληνες
πσ$ $8 πρ$στατευµεν$5 σας κα� συγ�ρνως πρ$στ�τες σας %σε(�σθησαν τ�ν «δια-

Τ� τελευτα"� α�τ� )ργ� τ�2 συγγραφ0ως κα4 	ρευνητ�2 Μ. Καλ�π�υλ�υ !π�τελε" τ%ν
λ�γικ% !π�ντηση κατ� τ ς +ριστιανικ ς δεισιδαιµ�ν�ας π�� µαστ�Fει ;λη τ%ν !νθρωπ�-
τητα. &Εµπερι0+εται τ� σκ�π�µως !π�σιωπηµ0ν� )ργ� τ�2 !να*ιωτ�2 τ ς νεωτ0ρας OΕλλ�-
δ�ς &Αδαµαντ��υ Κ�ρα , τ� «Περ� τ$. %ν VΙερ$σ$λ�µ$ις oγ5$υ φωτς». &Εκε" / Κ�ρα ς >ε-
σκεπ�Fει τ%ν !π�τη, !π�καλ,ντας «�3ι$θρ�νητ$υς κα� πεπλανηµAν$υς τ$Rς κατ’ >τ$ς
τρA�$ντας πρ$σκυνητ�ς τ$. θα�µατ$ς». Στ� α´ κεφ�λαι� !ναλ5ει τ%ν µεγ�στη πρ�σωπι-
κ�τητα τ�2 δασκ�λ�υ τ�2 Γ0ν�υς τ�ν OΕλλ�νων κα4 τ%ν !νηλε  µ�+η τ�υ κατ� τ ς ρα-
γιαδικ ς 	κκλησιαστικ ς 	>�υσ�ας, στ� *´ κεφ�λαι� >εσκεπ�Fει τ%ν !π�τη τ�2 «OΑγ��υ
Φωτ�ς τ ς OΙερ�υσαλ%µ» κα4 στ� γ´ κεφ. !π�µυθ�π�ιε" τ%ν πρ�ϊστ�ρ�α τ�ν ψευτ�θαυµ�-
των τ ς Π. ∆ιαθ�κης.

«�Η θρησκε5α ε<ναι 2 �υδα5α %µπ$ρευµατ$π$5ηση τ0ς oγν0ς κα� �δ$λης φιλ$θε�ας τ$.
λα$.». &Επ�σης: «�8 θρησκε&ες π$R %πιµAν$υν ν� περιφρ$ν$.ν τ�ν κριτικ� σκAψη κα� τ�ς
%ρωτ�σεις ε<ναι πνευµατικ?ς δικτακτ$ρ5ες κα� >�$υν qδη %πιλA3ει τ6ν δρµ$ τ0ς σ5γ$υρης
παρακµ0ς... Γενι� τ�ν γενι� I ̀ Ελληνας, πνευµατικ� oλυσσ$δεµAν$ς κα� �νιστρητ$ς, κω-
πηλατε& �σταµ�τητα στ�ς γαλAρες τ0ς �νθελληνικ0ς π$λιτικ$-θρησκευτικ0ς %3$υσ5ας».
&Αναµφ�*�λα τ� )ργ� α�τ� πρ0πει ν� κ�σµD  τ4ς *ι*λι�θ κες τ�ν σκεπτ�µενων νε�ελλ�νων.

Βασ λει�ς Μαυρ�µµ�της

Μ. ΚΑΛNΠNΥΛNΣ, Θα#µα % �Απ'τη τ	 «)Αγι�ν Φ�ς»

∆ιευκριν;Kυµε, <τι 8πX 8µQλεια στX >ρθρ τυ YπX τXν τ;τλ «�Απ�κ'λυψη: Πρ�-
φητε�α % “1δηγ�ες” γι4 δρ'ση» («∆αυλIς», τ. 260-261, σ.σ. 17052-17057) c 8ρθρ-
γρ�φς κ. Β. �Εµµανυηλ;δης δBν 8νQφερε <τι :ασικ7 πηγ� τυ eταν τX Rργ τ�
κ. Γεωργ;υ 	ΙερδιακIνυ «�Η µεθ�δευµ7νη δ�λ�φ�ν�α τ�# Π�λιτισµ�#», Oκδ. «ΝQα
ΘQσις», �Αθ�να 4.4. 	Η διευκρ;νιση αHτ7 γ;νεται πρXς 8πκατ�σταση τiς 8λ�θειας
κα@ τiς jθικiς τ��εως.

▲



∆ΑΥΛAΣ/262, &Aκτ,*ρι�ς  200317140

Θ�µ��ς µπρ�στG στ$ς πλ�κες τ�- Μωυσ<.

φ$ρετικτητα» τ'ν �Ελλ�νων. Κα� δ?ν 3ε�ν$.ν πσ$ τ6 δγµα π$R Hπηρετε&τε κα� $8
%κπρσωπ$5 τ$υ «%σε(�σθησαν» (%κ τ$. γεγ$ντ$ς -τι �ρν$.ντ$ ν� %κ�ριστιανισθ$.ν
– >τσι αCτι$λ$γ$.ντ$ ττε τ� π�σης φ�σεως «8ερ� %γκλ�µατα») %κε5ν$υς τ$Rς πρ$γ-
ν$υς τ$υς κα� «σA($νται» τ�ν διαφ$ρετικτητα τ'ν �Ελλ�νων κα� τ$. π$λιτισµ$. τ$υς.
Κα� %�ν $8 M�ι �νευ στ�ων ψευδ$κλαψ$υρ5)$ντες �Ε(ρα&$ι Iµιλ$.ν  ψευδ'ς περ�
«Iλ$καυτJµατ$ς» Z3ι Wκατ., π0τε µας %σε&ς, oγιJτατε, γι� τ� 15 Wκατ. `Ελληνες π$R I
�ριστιαν6ς VΑλ�ρι�$ς, µν$ς αGτς, %κµπα)ε -τι %3ωλθρευσε κατ� τ�ν τριετ5α 397-
399 µ.�., κα� πNν τε�ν$�ργηµα κα� 8ερ6 τ'ν �Ελλ�νων «"ς γ<ν aφερε». Τ`/0 %ντ$λ/0 τ$.
(�Αγ5$υ) VΑρκαδ5$υ, υ8$. τ$. (�Αγ5$υ) Μ. Θε$δ$σ5$υ, καταλυτ$. τ'ν (νε$ειδωλ$λα-
τρικ'ν κατ� τ$Rς %µπνευστ?ς τ$. %ν Θεσσαλ$ν5κ/η συνελθντ$ς συνεδρ5$υ _ρθ$δ-
3$υς 8ερωµAν$υς κα� πανεπιστηµιακ$Rς διδασκ�λ$υς κ.κ. ��ση κα� Μεταλλην6) V�λυ-
µπιακ'ν VΑγJνων %ν >τει 393 µ.�., µ? τ�ν πρ$τρ$π� κα� �ν$�� -λων τ'ν Hπηρετ'ν τ$.
�ριστιανικ$. δγµατ$ς.

Βε(α5ως θ� συµφων�σ$υµε µα)5 σας, παναγιJτατε, -τι «ε<ναι %πικ5νδυν$ι -σ$ι δ?ν
�π$δA�$νται τ�ν διαφ$ρετικτητα». �Υµε&ς, kς µ� >�ων αCτηθ0 τ�ν συγγνJµη γι� τ�
διαπρα�θAντα �πειρα σ�εδ6ν %γκλ�µατα )ω0ς, περι$υσ5ας, π$λιτισµ$. εCς (�ρ$ς τ'ν
�Ελλ�νων, µν$ν κα� µν$ν διτι iσαν διαφ$ρετικ$5, %κ µAρ$υς τ'ν –παντ6ς %πιπAδ$υ–
πρ$κατ�ων σας, π'ς �αρακτηρ5)ετε Wαυτν;

Γρηγ�ρης Τσικ�π�υλ�ς




