Iδρυτς - διοκττης,
εκδτης - διευθυντς
∆HM. I. ΛAMΠPOY
Kυδαθηνα#ων 29, Πλ(κα,
105 58 Aθνα.
Tηλ.φωνα: 2103223957,
2103314986, 2109841655.
Tηλεοµοιτυπος: 2103314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
/Hλεκτρονικ' 1λληλογραφα:
davlos@davlos.gr
•
T7 Γραφε9α το: «∆» λειτουργο:ν
πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατο).
•
Παραγωγ: PRESS LINE
M(γερ 11, Aθνα,
τηλ.: 210 5225.479.
•
• Tιµ EντιτFπου: y 5.
• 12µηνη συνδροµ: y 47 .
• OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.
• ΦοιτητHν: y 38.
• Eξωτερικο:: 100 δολλ. HΠA.
• H συνδροµ καταC(λλεται
κατ7 τν Lγγραφ.
• H συνδροµ EνανεMνεται
αNτοµ(τως µετ7 τ λξη το: 12µνου.
∆ιακοπ τOς συνδροµOς γ#νεται µνον
κατπιν τηλεφωνµατος το:
Lνδιαφεροµ.νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•
T7 χειργραφα δ>ν Lπιστρ.φονται.

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

•
Παραγγελες µ σω ∆ιαδικτου
ιλων, τµων, παλαιν τευχν
«∆αυλο» κα! "γγραφ$ς
συνδροµητν:
στ'ν (στοσελδα µας www.davlos.gr
•
Παρακαλο:νται οR συνδροµητ>ς ποT
Eλλ(ζουν διεFθυνση, ν7 τS
γνωστοποιο:ν στS περιοδικ.
•
AπαγορεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµοσ#ευση Y Eναµετ(δοση καθ’
οRονδποτε τρπον δηµοσιευµ(των
το: «∆αυλο:» χωρAς τ γραπτ [δεια
το: Lκδτη.
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™YNENTEY•H
RAρης Πουλιανς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17489
O «∆» ]χει τν εNθFνη τHν κειµ.νων ποT δηµοσιεFει στAς
σελ#δες του. Γι7 τAς δραστηριτητες, δηµοσιεFσεις, διατυπMσεις θ.σεων κ.λπ. LκτSς «∆αυλο:» EπS πρσωπα ποT
γρ(φουν Y ]γραψαν στS ΠεριοδικS _ «∆» δ>ν εNθFνεται.

OI E¶OYPANIOI KAI E¶I°EIOI ¶ATEPE™ - YIOI
τν Aµερικ ναζητον σπασµωδικ, τυφλ τ διξοδο π τν νρθηκα
το Iστορικο Aγν#στου, µσα στ $πο%ο & Πλανηταρχ)α *χει +γκλεισθ,
κα- γκυλωθ, – Iστορικ /Aγνωστο πο0 δ1ν ε2ναι τ)ποτε 3λλο π τ πρωτοφαν1ς στν 6στορ)α γεγον7ς, 8τι τ κντρο τ,ς Iσχ9ος σ:µερα ε2ναι να
κα- ;χι πολλ (κρτη = συνασπισµο-) = *στω δ9ο (Aνατολικ κα- ∆υτικ «µπλ7κ»),
πο0 πολλ1ς = λ)γες φορ1ς δι µσου τBν αC#νων Dπ,ρξαν Eς 6στορικ προηγο9µενα πρ τ,ς σηµεριν,ς «Παγκοσµιοπο)ησης». H γωνι#δης αHτ ναζ:τηση
προκαλε% κωµικοτραγικ1ς πολιτικ1ς παρενργειες, 8πως & µετατροπ τ,ς Cσχ9ουσας Iως τ#ρα στν Aµερικ παραδοσιακ,ς προεκλογικ,ς περι7δου γι τν
νδειξη τBν δ9ο Dποψηφ)ων στ-ς +κλογ1ς το προσεχος NοεµLρ)ου σ1 µ)α «Cµµιτασιν» τ,ς ρχα)ας Eλληνικ,ς «AγορNς», 8πως λνε, = τ,ς Eκκλησ)ας το ∆:µου, 8που διφοροι +κλογε%ς, +κλκτορες κα- Dποψ:φιοι µαγειρε9ουν, πα)ζουν
;ργανα, παγγλλουν στ)χους κ.λπ., κ.λπ. – κνοντας $τιδ:ποτε 3λλο +κτς π
τν νληψη ο6ασδ:ποτε εHθ9νης (πρ7γραµµα, δεσµε9σεις, πολιτικς λ7γος) γι
τ διαχε)ριση τBν κοινBν (τBν HΠA κα- το Πλαν:τη) κατ τν προσεχ, τετραετ)α. Kι 8λα αHτ, 8ταν & «Aγορ» αHτ λειτουργP, µσα στ δεδοµνο πολιτικ
πλα)σιο τ,ς Pax (δ,θεν) Americana, θλιLερο «καρµπν» το πλαι ποτ1 Imperium
Romanum, στν $πο)α ο6 ποφσεις λαµLνονται µ1 µεταφυσικ κριτ:ρια τ9που
« O ΓιαχL1 ε2ναι Cσχυρ7τερος το Aλλχ», « O πρ7εδρος Mπο0ς ε2ναι γνωστ 8τι
δ1ν +ξελγη π το0ς Aµερικανο9ς, λλ τν *Lαλε στν προεδρ)α $ Θε7ς, γι ν
πατξPη τν ΣατανN» κ.λπ., κ.λπ., 8πως δηλ#νουν +πισηµ7τατα χε)λη τ,ς Πλανηταρχ)ας (Lλ. «∆», τ. 262, 263, 264 κα- 265) – κτι πο9, 3ν θελ:σουµε ν τ προυµε π το0ς OHρανο0ς κα- ν τ κατεLσουµε στν 3τυχη Γ, µας, θ µποροσε
[σως ν σηµα)νPη 8τι $ +π)γειος ντ- το +πουρνιου Πατρας Tζ]ρτζ Mπο0ς $ ΠρεσL9τερος *χρισε τν +π)γειο Y67 του Tζ]ρτζ Mπο0ς τν Nε#τερο σωτ,ρα το K7σµου.
Στν Eλλδα, πλι στν τοπικ προεκλογικ περ)οδο, δηλ#νεται πανταχ7θεν
8τι τ#ρα «+κδηµοκρατ)ζουµε τν Cσχ9ουσα ∆ηµοκρατ)α µας», περιφρονται ο6
Dποψ:φιοι µ1 δ)σκους κουραµπιδων στ χρια = στ-ς λαϊκ1ς γορ1ς κρατ#ντας
τ «καλθι τ,ς νοικοκυρNς», σπζονται κα- στ δ9ο µγουλα νυποψ)αστους διαLτες στν δρ7µο κ.λπ., κ.λπ. – κι 8λα αHτ, 8ταν ο6 «πολιτικο- λειτουργο-» (Dπουργο- = Lουλευτ1ς) Dπογρφουν τροπολογ)ες χωρ-ς ν τ-ς διαLσουν, γιατ- το0ς διατσσει τ κ7µµα («σν πρ ατα», 8πως κατ κ7ρον γρφτηκε κα- κο9σθηκε π
τ MME γι το0ς «ψηφ)σαντες» τν +κχρσωση το δσους τ,ς Σιθων)ας Xαλκιδικ,ς), ο6 ρχηγο- ναδεικν9ονται προτο +κλεγον, Iως 8του «+κλεγον», χωρ-ς
*στω κι Iνα ντ)παλο, = χρ)ονται π +πουρνιους Πατρες, Πππους = Θε)ους,
8πως π.χ. ο6 +π)γειοι σωτ,ρες µας Y6ο), Eγγονο- = Aνιψιο- Γε#ργιος Παπανδρου $ Nε#τερος κα- Kωνσταντ%νος Kαραµανλ,ς $ Nε#τερος (+κτς aν ο6 «χριστο-» αHτο- *λαLαν τ χρ%σµα τους ;χι π Dπερουρνιους λλ π Dπερατλαντικο0ς «Kυρ)ους τBν ∆υνµεων» 8πως $ κ. Πουελ δηµοσ)bα κα- 3λλοι «+ν κρυπτcB κα- παραL9στcω»), γι ν κνουν τν προσεχ, τετραετ)α εHτυχισµνη τ χ#ρα αHτ πο0 λγεται Eλλς.
***

™

KAI H E§§HNIKH ANTI§HæH °IA THN ¶O§ITIKH
ολον7τι θ µποροσε κανε-ς ν µNς καταλογ)σPη σαρκαστικ διθεση, τ
νωτρω ε2ναι eπλBς µι εCκ7να τ,ς τραγcωδ)ας πο0 ζP, $ σηµερινς 3νθρωπος Eς 3τοµο κα- Eς $µδα (κρτος = νθρωπ7τητα). ECδικ#τερα τ νωτρω συνιστον µι «τραγικ εCρων)α» το γεγον7τος 8τι στν παροσα
φση $ 3νθρωπος δ1ν ε2ναι µ7νο Iρµαιο το πολιτικο φ7Lου, 8πως Dπ,ρξε γι πολλο0ς αCBνες, λλ 3ρχισε ν ξαναLρ)σκPη τν «8ρασ:» του, ν ξαναLλπPη δηλαδ
τν K7σµο κπως πι 3φοLα, λιγ#τερο λλοιωµνον π τν παρανοϊκ «εCκ7να»
πο0 το προσδιδε, 8ταν διακατε)χετο π τ µεταφυσικ φοL)α πο0 το ε2χε +µφυτε9σει $ πατροπαρδοτος Eξουσιασµ7ς. AHτο- πο0 χρ)ονται σ:µερα, λλ κα- ο6
fπαδο- τBν κεχρισµνων («χριστBν»), γοητε9ονται π +θισµ κ7µη µ1 τν Cδα
8τι γενν:θηκαν π τν κρ)νο, λλ ο6 σηµερινο- Y6ο- κα- Πατρες δ1ν *µαθαν
κ7µη πBς γεννιονται στν πραγµατικ7τητα ο6 θεο)· κα- +ννοB LLαια µ1 τ λξη αHτο- το0ς θεο0ς «πλουτο-δ τες», 8πως θ το0ς χαρακτ:ριζαν ο6 προκλασικοhEλληνες, δηλαδ το0ς &γτες πο0 δ1ν κρατον τν «πλοτο» (= εHτυχ)α τ,ς $µδος τ,ς $πο)ας &γονται), λλ τν δ)δουν («διδ ναι τ µ τος πολλος»). Γι’
αHτ κα- ο6 &γτες τ7τε δ1ν µε)Lονταν κν, προσφεραν µισθ- στ κοιν7ν, π
τν κορυφα%ο λειτουργ (π.χ. τν Mιλτιδη, τν Θεµιστοκλ,, τν Aριστε)δη, τν
K)µωνα, τν Περικλ,) µχρι τν τελευτα%ο ξιωµατικ7, δικαστ:, 6ερα, πρ9τανη,
Lουλευτ κ.λπ. Kι $ «πλοτος» πο0 «*διδον» δ1ν kταν LLαια κουραµπιδες = 3δειες καταστροφ,ς το περιLλλοντος, λλ λαµπρ1ς ν)κες στ πεδ)α τBν µαχBν, εHτυχ)α στν «π7λιν» κα- πνω π’ 8λα +λευθερ)α κα- δικαιοσ9νη στο0ς πολ)τες.
***
κατργηση τBν θεBν αHτBν κα- & ντικατστασ: τους π +πουρνιους, µ1 +π)γειους +παγγελµατ)ες «λειτουργο9ς» τους, *γινε πρ-ν π πολλο0ς αCBνες, 8ταν µ1 L)αιους κα- α6µατηρο0ς τρ7πους +γκαθιδρ9θηκε
παγκοσµ)ως τ καθεστ]ς το «Nαο το ΣολοµBντος» (πο0 kταν, Eς
γνωστ7ν, νας (το ΓιαχL1) λλ κα- «KορLανNς»-«Θησαυροφυλκειον») κα[σχυσε τ περ)φηµο «+ν τcB ναcB δουλε9σετε, +ν τcB ναcB τραφ:σεσθε» – αHτ κριLBς
πο0 *κανε 8λα τ λειτουργ:µατα +παγγλµατα κι 8λους το0ς θεο0ς π πλουτοδ7τες πλουτολ,πτες. Kα- γι’ αHτ & σηµεριν δηµ7σια ζω $πουδ:ποτε παρουσιζει Iνα κωµικοτραγικ θαµα, 8που ο6 +παγγελµατ)ες αHτο- τ,ς πολιτικ,ς µεταµορφ#νονται +ν µιbN νυκτ- κοµµατικBς κα- CδεολογικBς *τσι, πο0 ν διερωτNται
κανε)ς, πο fφε)λονται ο6 µεταµορφ#σεις αHτς: σ1 πολιτικ κυνισµ eπλBς = στ
3γγιγµα mνς µαγικο ραLδιο µιNς 7ρατης (Dπερατλαντικ,ς) K)ρκης.

M

H

Y.Γ.: Στ τεχος αHτ ναδηµοσιε9ω π νεανικ7 µου *ργο δ9ο κεφλαια, τ: «T παραµ9θι το Παρλαµντου» κα- «Λειτουργ)ες κα- +παγγελµατισµς» (σ.σ. 17477-17488),
στ $πο%α ναλ9εται & διαφορ µεταξ0 τ,ς mλληνικ,ς ντ)ληψης περ- Πολιτικ,ς π
τ σηµεριν κα- ναδεικν9ονται τ στοιχε%α το Eλληνικο Πολιτικο Πολιτισµο
;χι Eς παρελθν λλ Eς ζητο9µενο το Παρ7ντος κα- το Mλλοντος, τ,ς Eλλδος
κα- τ,ς Yφηλ)ου, µιNς κα- & ξ)α τους ε2ναι κα- θ παραµε)νPη Dπερχρονικ κα- Dπερτοπικ κα- & καταν7ησ: τους µπορε% γι το0ς δα:µονες ν δε)ξPη τ διξοδο π τ
τραγικ διξοδο τ,ς σηµεριν,ς «Πολιτικ,ς», πο0 προαναφραµε.

∆.I.Λ.

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
&O κ. Bαλερ) Zισκρ ντ’ +Eστα-ν κα- . κ. Tζ1ρτζ Mπο3ς
Aγαπητ κ. Λ µπρου,
Στ τεχος 260-261 το «∆αυλο», στ#ν σελ%δα
16981, δι *ασα –κα, γ-µισε . ψυχ0 µου περηφ νεια κα, θαυµασµ– κ τι πο3 δυστυχ4ς µι5 µεγ λη µερ%δα το τ6που 7θεληµ-να 8 9θ-λητα 9ποσι:πησε: <O τ-ως πρ?εδρος τ@ς Γαλλ%ας κ. Bαλερ3
Zισκ5ρ ντ’ Eστα%ν, προφαν4ς Fµφορο6µενος 9π
δηµοκρατικ5 αGσθ0µατα κα, φιλελληνισµ?ν, Fπαν-λα*ε τν Θουκυδ%δη. «Xρ#µεθα γρ Πολιτε)bα Pr
;νοµα δι τ µ +ς fλ)γους, λλ’ +ς πλε)ονας οCκε%ν
∆ηµοκρατ)α κκληται». <Yπενθυµ%ζω Kτι τ#ν Fποχ#
το K. Kαραµανλ@ αMτς N Γ λλος εMπατρ%δης συν-τεινε στ#ν προ:θηση τ@ς Fντ ξεως τ@ς <Eλλ δος
στ#ν EMρωπαϊκ# Kοιν?τητα, Qς Rξοχος φιλ-λλην,
9ποτ%ων Rτσι φ?ρον τιµ@ς πρς τν πολιτισµ? µας.
ESναι Tνα 9κ?µη µ0νυµα Fλπ%δας πρς Kσους
UEλληνες νοι ζονται κα, 9γωνιον γι5 τ#ν Vλληνικ?τητα. WOντως N <Eλληνικς Πολιτισµς λ6νει Kλα

τ5 προ*λ0µατα, γιατ, εSναι δοκιµασµ-νος 9π πολλ ς χιλιετ%ες. AMτν Fπικαλονταν κα, πολλο, Γ λλοι διανοο6µενοι. Mεγ λες Fπιχειρ0σεις H.Y. στ-λνουν 9ν:τερα στελ-χη των ν5 µ θουν τ#ν Vλληνικ0ν, γιατ, . γλ4σσα µας δ ν εSναι αMθα%ρετη, Kπως
ο[ \λλες γλ4σσες, πο3 κα%τοι προ-ρχονται 9π
Vλληνικ ς ρ%ζες λ-ξεων, δ ν εSναι νοηµατικ-ς.
]Aν N κ. Mπο3ς Fµιµε^το το3ς Γ λλους, δ ν παρεπληροφορε^το 9π σιωνιστ ς κα, 9κολουθοσε
τ,ς Fπιταγ ς το <Eλληνικο Πολιτισµο πο3 9ν-δειξε τ#ν Aµερικ# σ µεγ λη δ6ναµη, _σως δ ν συν-*αινε τ γεγονς τ@ς 11ης Σεπτεµ*ρ%ου κα, _σως
ο[ Aµερικανο, δ ν θ5 εSχαν τν φ?*ο µι`ς 9ν λογης Fν-ργειας σ0µερα.
Mετ5 τιµ@ς

Nικ. Zωγραφ$κης
Γ6θειο Λακων%ας

«&O δ4 νεαν5σκος 6φυγεν 7π’ α8τ9ν γυµν:ς» (M<ρκος, ιδ´ 50-52)
Aγαπητ κ. Λ µπρου,
∆ια* ζω τακτικ5 τν «∆αυλ» κα, Fκτιµ4 τ#ν
προσπ θει σας ν5 ρ%ξετε λ%γο φ4ς στ5 9π-ραντα
σκοτ δια το Xριστιανισµο. Eνδιαφ-ρον κα, 9πο-

καλυπτικ τ τελευτα^ο 9φι-ρωµ σας «<Iερατε^α
κα, Σ ξ» (τ. 265), σωστ5 κα, χαρακτηριστικ5 τυπωµ-νο στ,ς ρζ σελ%δες. Σ5ν \νθρωπος πο3 πιστε6ει πfς σκ-πτεται gρθολογιστικ , δ ν µπορ4

¶E§A™°IA KAI PøMIO™YNH
K9ριε διευθυντ,
∆9ο πολυτιµ7τατες λξεις-κλειδι ε2ναι ο6 λξεις «Πελασγ)α» κα- «Πελασγ7ς». O6 Pωµιο- δχονται ναντ)ρρητα τ +πιστηµονικ,ς φαντασ)ας κατασκευσµατα τBν ξνων +ρευνητBν, ντιπλων τ,ς mλληνικ7τητας. Kατ’ αHτο0ς λοιπν & λξη «Πελασγς» δ1ν ε2ναι mλληνικ λλ δνειο «Iνδοευρωπαϊκ» κι νγεται στν τ9πο Bhel-osgho-s (πο0 θ σ:µαινε « νθισµνο κλαδ)»!!).
O «∆αυλς» µNς Dπδειξε πBς ν «διαLζουµε» τ-ς mλληνικ1ς λξεις1 κα- ν’ ντιλαµLαν7µαστε τ µην9µατα πο0 µNς στλνουν. /Eτσι aν διαLσουµε τν πολυσ9νθετη *ννοια «Πελασγ)α»
(πολυσ9νθετη γιατ- *πρεπε ν +κφρσPη τ γενικ εCκ7να µιNς περιοχ,ς, γνωστ,ς κι ναγνωρ)σιµης κα- τBν χαρακτηριστικBν της) Lλπουµε 8τι στ λξη Lρ)σκονται +νσωµατωµνες τσσερεις(!) 3λλες *ννοιες, uτοι:
πλας·
πο0 σηµα)νει –$/& πλησ)ον, γνωστ7ς/:, δικ7ς/κ: µας,
γ(α)%α·
πο0 σηµα)νει –γ,, τ7πος,

▲
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παρ5 ν5 Fκφρ σω σ λ%γες γραµµ ς Qρισµ-νες παρατηρ0σεις σ’ K,τι 9φορh` εGδικ:τερα στ κεφ λαιο
«<Iερο-παιδοφιλ%α».
<H Kλη 7θικ# iπ?σταση σ αMτ τ σ6στηµα δ ν
εSναι κ τι τ τυχα^ο 8 µι5 µοντ-ρνα Fκδ0λωση 8
σηµε^α τ4ν καιρ4ν: Rχει *αθει ς ρ%ζες, κα, Fκε^ θ5
πρ-πει ν5 ψ ξουµε, γι5 ν5 *ροµε 9π πο 9ρχ%ζει.
Φυσικ5 καλ6τερη πηγ# 9π τ#ν «<Aγ%α Γραφ#»
δ ν µποροµε ν5 *ροµε.
Γνωρ%ζουµε Kλοι τ#ν τ?σο συγκινητικ# στιγµ#
τ@ς συλλ0ψεως το [δρυτ@ το Xριστιανισµο.
UOλοι ο[ εMαγγελιστ ς µ`ς περιγρ φουν µ κ θε
λεπτοµ-ρεια τ#ν προδοσ%α το Iο6δα κα, τ5 Fπακ?λουθ της: γονατισµ-νος στ kρος τ4ν Eλαι4ν
N Iησος Rκανε τ#ν προσευχ0 του, Fνl4 . συνοδε%α
του κοιµ?ταν mπνο µακ ριο παρ$µερα. T% ε_δους
προσευχ# Rκανε, δ ν µ`ς διαφωτ%ζουν, _σως 9π
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διακριτικ?τητα, _σως 9π παρ λειψη 8 σ στισµα 8
λ?γlω δεσµε6σεως: στ *ασικ:τερο σηµε^ο τ4ν γεγον?των iπ ρχει µι5 καταφαν#ς Rλλειψη µν0µης 8
σκ?πιµη 9ποσι:πηση. <O µ?νος N Nπο^ος κατ5 κ ποιο τρ?πο 9π-φυγε τ σ στισµα κα, διατ0ρησε
τ#ν µν0µη του φα%νεται ν5 εSναι N M`ρκος, N
Nπο^ος δ ν παραλε%πει ν5 µ`ς φωτ%σoη, 9ναφ-ροντας τ#ν Fπιτυχ%α Vνς ξε*ρ κωτου νεαν%α ν5 τ
σκ σoη 9π τν φο*ερ κλοι? (M`ρκος 14/50-52):
«Kα- εwς τις νεαν)σκος xκολο9θει αHτν (τν Iησο) περιτετυλιγµνος σινδ7να εCς τ γυµνν σBµα
αHτο· κα- πινουσιν αHτν (ο[ δι4κτες το Iησο)· $ δ1 φ:σας τν σινδ7να *φυγεν π’ αHτBν
γυµν7ς».
M τιµ#

Bασ5λης N. MακρBς

Πλο%αρχος E.N., Παρ%σι

T παιδεραστικ σκ$νδαλα τ9ν GερωµEνων
Aγαπητ ∆αυλ-,
Συγχαρητ0ρια γι5 τ#ν Rρευν σου σχετικ5 µ
τ#ν σεξουαλικ?τητα τ4ν [ερωµ-νων. ESναι \κοµψο ν5 9σχολ@ται κανε,ς µ τ-τοια θ-µατα, 9λλ5 Fδ4
πρ?κειται γι5 9π?λυτη iποκρισ%α τ@ς <Eλληνορθ?δοξης Eκκλησ%ας. M 9φορµ# τ#ν Rρευν σου,
ψ χνοντας στ google µ τ kνοµα Vryonis, το παιδεραστ@ Fπισκ?που, 9νακ λυψα Nλ?κληρη [στοσελ%δα, τ#ν www.prokov.org, σκ-το περι*?λι, µ τεκµηριωµ-να ρεπορτ5ζ 9π παιδεραστικ5 σκ νδαλα

µι`ς πολυπρ?σωπης λ%στας (µ-τρησα 15) gρθ?δοξων [ερωµ-νων (Abusers) στ,ς HΠA –P:σων, Σ-ρ*ων, <Eλλ0νων, Aρ *ων κ.\.–, καθfς κα, πολλ5
συναφ@ zµαρτ0µατα. Eπ%σης Qδηγ0θηκα σ µ%α
Vλληνοαµερικανικ# [στοσελ%δα το Hellenic
Communication Service, Kπου 9ναφ-ρεται πfς θ6µατα <Eλληνοαµερικαν4ν [ερ-ων θ5 κ νουν
9γωγ ς στ# Σ6νοδο, ζητ:ντας 9ποζηµι:σεις Vκατοµµυρ%ων δολλαρ%ων.
WIσως θελ0σετε ν5 χρησιµοποι0σετε τ,ς πληρο-

λ(α)Nς·
πο0 σηµα)νει –λ)θος, πτρα,
πελα(σ)γ)α·
πο0 σηµα)νει –πελαγ)σιος (πελγιος-)α), το πελγους.
Πλας-γα%α-λNς-πελαγ)α – συνθτοντας τ-ς *ννοιες αHτBν τBν λξεων διαLζουµε: « H δικ: µας
γ, τBν λ)θων κα- το πελγους ( π Lουν κα- θλασσα) κα- κατ’ +πκταση· & γεντειρα Γ,
µας. H λξη Πελασγς πρπει κατ συνπεια ν διαLζεται: $ (κτοικος) τ,ς δικ,ς µας γ,ς, $
γηγεν:ς. Yπρχει καθαρ +τυµολογικ κα- σηµασιολογικ σχση κα- στ-ς δ9ο περιπτ#σεις.
AHτ ε2ναι τ µην9µατα πο0 µNς στλνουν ο6 πρ7γονο) µας. ∆1ν µπορε% ν σηµα)νουν αHτ1ς
ο6 λξεις τ)ποτα τ διαφορετικ7. Γι’ αHτ τ λ7γο 3λλωστε ο6 µεταγενστεροι συνεχ)ζουν το0ς
χαρακτηρισµο0ς «α8τ χθονες» ( Hσ)οδος/∆ιον. Aλικαρν.), «γηγενEες» (Σκ9µνος/Περ)πλους)
κ.λπ. Kα- $ hOµηρος χρησιµοποιε% τ +π)θετο δος = θε%ος, +ξα)ρετος, Eραι7τατος, κλλιστος, µεγαλ#τατος, τερατ#δης, Dπ1ρ 3νθρωπον, xθικ +ξα)ρετον· κα- δοι Eς *θνος: «δοι Πελασγο-»
(Iλ., E 696).
Aπ τ παραπνω Lγζουµε τ mξ,ς συµπερσµατα:
• hOτι ο6 Πελασγο- kταν αHτ7χθονες κα- δ1ν kρθαν Eς πρ7σφυγες π λλο.
• hOτι $ Iνας θεωροσε τν 3λλο «δικ7 του», γιατ- προφανBς ε2χαν κοιν χαρακτηριστικ κα-

▲
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φορ%ες αMτ ς σ Tνα συµπληρωµατικ ρεπορτ ζ,
9φο Fρευν0σετε µ?νοι σας, δι?τι 9δικ0σατε τ#ν
gρθ?δοξη Eκκλησ%α, Fµφαν%ζοντ ς την ν5 iστερo@
στ θ-µα αMτ τ@ς Kαθολικ@ς.

Φιλικ5

K. ∆αρ.

Σπ ρτη

&Eλληνικο- χορο- στHν καρδι τοI T κυο
K6ριε διευθυντ ,
N5 µ#ν σ`ς φανo@ καθ?λου παρ ξενο F5ν δ@τε
ν5 χορε6ουν Vλληνικο3ς χορο3ς στ#ν καρδι5 το
T?κυο κα, µ λιστα τν κ θε χορ ν5 συνοδε6oη κα,
. τοπικ# Fνδυµασ%α προ-λευσ0ς του. T πανεπιστ0µιο Aου µα Nταϊκ κου Rχει καθηγ0τρια .
Nπο%α διδ σκει Vλληνικο3ς χορο3ς µ πολ3 κ-φι
κα, χ ρη. E5ν δ@τε τ,ς Iαπωνεζολες ν5 χορε6ουν µ τ?ση χ ρη κα, λε*εντι , δ ν θ5 τ πιστε6ετε ( λ. φωτογραφ5α).
<H κυρ%α Pι-κο Kασι* γκι εSναι . καθηγ0τρια
κα, gργαν:τρια το φεστι* λ. Mιλ ει Vλληνικ ,
Rρχεται τακτικ5 στ#ν <Eλλ δα κα, τ@ς 9ρ-σουν τ
κρασ%, . Vλληνικ# κουζ%να κα, . Vλληνικ# νοοτροπ%α. T kνοµα τ@ς σχολ@ς χορο πο3 διατηρε^ εSναι
«KEΦI» κα, πραγµατικ5 χορε6ουν µ κ-φι. Mο
Rκανε Fπ%σης Fντ6πωση, πο *ρ@κε Kλες αMτ ς τ,ς
κασ-τες µ Kλους αMτο3ς το3ς χορο3ς 9π τ#ν Kρ0τη µ-χρι τ#ν Mακεδον%α, 9κ?µη κα, ποντιακο6ς.
Σ Fρ:τησ0 µου γιατ% τ@ς κ%νησαν τ Fνδιαφ-ρον
αMτο, ο[ χορο%, µο 9π0ντησε Kτι πρ,ν µερικ5 χρ?νια παρακολο6θησε στ Φεστι*5λ Aθην4ν λαϊκο3ς χορο3ς κα, Rκτοτε Fνθουσι στηκε. Kα, ν5 φαντασθ@τε Kτι τ,ς Fνδυµασ%ες τ,ς πληρ:νουν ο[ κοπ-λλες, πουλ:ντας στ φεστι*5λ το πανεπιστηµ%-

ου προσωπικ5 9ντικε%µενα πο3 δ ν χρει ζονται.
Mετ5 9π Kλα αMτ5 τ5 παραπ νω µπορε^τε ν5
φαντασθ@τε τ% διδ σκονται τ5 δικ µας παιδι5 στ5
δικ µας σχολε^α. Kα, κ τι 9κ?µα. Σ Tνα πανεπιστ0µιο στ T?κυο iπ ρχουν τρε^ς καθηγητ ς
Tορκοι iπ0κοοι, ο[ Nπο^οι Fκτς 9π τ#ν γλ4σσα
τους διδ σκουν κα, γι5 τν πολιτισµ? τους. Eµε^ς
Kµως τ%ποτε. ∆ ν iπ ρχει ο{τε Tνα π?στερ τ@ς Oλυµπι δας 2004 στ#ν Iαπων%α κα, F5ν το3ς ρωτ0σετε, γνωρ%ζουν περισσ?τερα γι5 το3ς µεθεπ?µενους
Oλυµπιακο3ς Aγ4νες πο3 θ5 γ%νουν στ#ν K%να,
παρ5 γι5 φ-τος πο3 θ5 γ%νουν στ#ν <Eλλ δα. Θ5
|θελα ο[ zρµ?διοι ν5 κ νουν καλ6τερα τ#ν δου-

µιλοσαν µι κοιν γλBσσα, κατανοητ π’ 8λους.
• hOτι & σ9νθεση τεσσρων κι & π7δοση πολλBν +ννοιBν σ1 µι λξη προϋποθτει Dψηλ πολιτισµ τν +ποχ +κε)νη (δεκδες χιλιδες χρ7νια π.X., προσδι7ριστες κ7µα) πο0 συνετθησαν ο6 λξεις.
• hOτι ο6 fνοµασ)ες «Πελασγ)α» κα- «Πελασγο-» πρπει ν kταν ντ)στοιχες τBν σηµερινBν
« Eλλς» κα- «hEλληνες» κα- καθ#ριζαν τ χ#ρα κα- τ λα7 της (*θνος).
EρωτB mποµνως ποιο9ς {φελον ο6 τερστιες προσπθειες ποδε)ξεως το ντιθτου π το0ς
γνωστο0ς κ9κλους το +ξωτερικο κα- τBν συνοδοιπ7ρων τους PωµιBν; ΠBς µπορον νεν7χλητοι ν’ νατρφουν µ1 ττοια προϊ7ντα γενε1ς +π- γενεBν κα- ν +µποδ)ζουν µ1 κθε τρ7πο τν
*ρευνα στν Eλλδα.
Mετ τιµ,ς

Nικηφ ρος Πολ5της

Heswall, Aγλ)α
1. H. Tσατσ7µοιρος, « Iστορ)α Γενσεως τ,ς Eλληνικ,ς Γλ#σσας», +κδ. ∆αυλ7ς, 1991, L´ *κδ. 2004.
2. A. Γαζ,ς, «Λεξικν τ,ς Eλληνικ,ς Γλ#σσης», *κδοσις Bιννης 1835.
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λει τους. Tελει:νοντας θ-λω ν5 π4 Kτι, 9φο
iπ ρχουν ξ-νοι πο3 9γαπον τ#ν <Eλλ δα περισσ?τερο 9π Fµ`ς το3ς UEλληνες, . <Eλλ δα δ ν θ5
σ*0σoη.

Mετ5 τιµ@ς

NικNτας Mπινι$ρης
T?κυο, Iαπων%α

+Aρχιχρονι µ4 L ραϊκH «περιτοµN»...
K6ριε διευθυντ ,
∆οκιµ στε ν5 κ νετε µ%α δηµοσκ?πηση («*αρ*αριστ,» gallop). T% Vορτ ζουν ο[ χριστιανο, τ#ν
πρ:την Vκ στου Rτους (1ην Iανουαρ%ου); T#ν πρωτοχρονι , λ-νε σχεδν Kλοι 9µ-σως. Tν M-γα Bασ%λειο, 9ναφ-ρουν ο[ περισσ?τεροι µετ . T0ν... περιτοµ# το Kυρ%ου, δηλ:νουν µερικο%, πο3 πι-ζονται ν5 θυµηθον τ5 «θρησκευτικ » τους, µ λ%γο

δισταγµ?. ∆ηλαδ# τ Kτι N Xριστς περιετµ0θη
(Kπως πρ ττουν Kλοι ο[ <E*ρα^οι – «περιτετµηµ-νοι» 8 «περιτµηµ-νοι»). Θεωρε^ται σπουδα^ο γεγονς κα, Qς Fκ το6του τιµ`ται δε?ντως: T#ν πρ:τη .µ-ρα το Rτους. Πρ:τη Vορτ0. Γι5 ν5 π ηo καλ5
. χρονι !
Mετ5 τιµ@ς

Zω5λος

OEξω 7π: τ: δηµαρχεο
τοI +Eδιµ ο3ργου
K6ριε διευθυντ ,
<H συνηµµ-νη φωτογραφ%α Fλ0φθη στ Eδιµ*οργο τ καλοκα%ρι το 2002. T µεγαλοπρεπ ς \γαλµα εSναι το Mεγ λου Aλεξ νδρου Fφ%ππου κα, εSναι τοποθετηµ-νο Rµπροσθεν το δηµαρχε%ου τ@ς π?λεως.
Mετ5 τιµ@ς

ΣτEφανος Bα ο3ρας
Aθ0να

&O καθηγητHς τBς Θεολογ5ας παπ<-Θε δωρος ZNσης
<O παπ`-Θε?δωρος Z0σης, καθηγητ#ς τ@ς Θεολογικ@ς Σχολ@ς το Aριστοτελε%ου Πανεπιστηµ%ου Θεσσαλον%κης, µ`ς γνωστοπο%ησε zρµοδ%ως Kτι µει:νεται κα, προσ* λλεται 9π τ# φρ ση πο3 περιε%χετο στ#ν Fπιστολ# το 9ναγν:στη
µας κ. Γι ννη Γρηγορ-α, πο3 δηµοσιε6τηκε στ#
στ0λη αMτ# («∆αυλς», τ. 264, στ0λη «Eπιλογ#
Eπιστολ4ν Aναγνωστ4ν»), «τ πολιθ#µατα
τ,ς Lυζαντιν,ς Θεοκρατ)ας, 8πως $ παπN-Γι#ργης Mεταλληνς κα- $ παπN-Θε7δωρος Z:σης,
πο0 δ1ν 6δρ#νουν µ1 τ-ς τ7σες ( ντιπαρατιθµενες) λ:θειες». Eφ’ Kσον N παπ`-Θε?δωρος Z0σης θεωρε^ Kτι µει:νεται κα, προσ* λλεται µ τ#
φρ ση αMτ# το Fπιστολογρ φου, N «∆» Fκ δηµοσιογραφικο καθ0κοντος δ ν θ5 µποροσε

παρ5 ν5 Fνηµερ:σoη το3ς 9ναγν4στες του γι’
αMτ?.
M τ#ν εMκαιρ%α αMτ# Kµως θ5 σηµει:σουµε
Kτι καλ θ5 ταν, N παπ`-Θε?δωρος Z0σης (κα,
Qρισµ-νοι \λλοι) ν5 µ#ν συνδιοργαν:νoη Fν 21lω
αG4νι συν-δρια, στ5 Nπο^α ν5 ζητ@ται . αMτεπ γγελτη δ%ωξη Vνς Fρευνητικο περιοδικο
σ5ν τν «∆», πο3 προσπαθε^ ν5 συµ* λoη στ# διερε6νηση τ@ς [στορικ@ς 9λ0θειας, Kπως κα, ν5 µ#ν
προ*α%νoη στ,ς πανελλην%ως γνωστ ς διακηρ6ξεις
του, Kτι προτιµh` τ «τουρκικ φ-σι» 9π τ#ν
EMρωπαϊκ# UEνωση κ.λπ. – πρ ξεις πο3 προκαλον κ θε UEλληνα κα, τν προδιαθ-τουν σ gξε^ς
χαρακτηρισµο6ς, Kπως Fκε^νος πο3 χρησιµοπο%ησε N προαναφερθε,ς Fπιστολογρ φος. – ∆.I.Λ.

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
&O Σαρωνικ:ς τοI Σαρ ν
«/Aχ, π,ρες τν κακ τ δρ7µο
κα- τν εκολη ζω
κι kρθες κ7ντρα µ1 τ ν7µο
ξαφνικ Iνα πρω)»,

8πως λει κα- τ 
b σµα.
T) θ γ)νPη µ1 σνα, κ9ριε Aριλ, υ61 ∆αυ)δ; Σν ν µν *φθανε πο0 τ *χεις κνει κουλουLχατα µ1 τν πολιτικ: σου στ Mεσανατολικ κα- δ1ν µπορB πλον ν
σ1 δικαιολογ:σω πουθεν διεθνBς, τ#ρα πρπει ν µπαλ#νω κα- τ +πακ7λουθα
τ,ς διαπλοκ,ς σου µ1 το0ς πολιτικντηδες το Pωµα)ικου; Eντξει, ε[παµε ν
κατακτ:σουµε τν Dφ:λιο µ1 τν παρ µας, ν Dποδουλ#σουµε οCκονοµικ το0ς
πντες, ν Lζουµε δικο9ς µας κρυπτο-περιο9σιους ν γορζουν παραλιακ κ)νητα-«φιλττα» (8πως κνουµε +πιτυχBς στν Kρ:τη κα- στ Mνη +δB κα- δεκαετ)ες), γι ν φτειξουµε σιγ-σιγ τ «προγεφυρ#µατ» µας, ν γεµ)σουµε
τν κ7σµο καζ%να, γι ν το0ς τ πα)ρνουµε. BιLλικ1ς +πιταγ1ς +ξαργυρ#νουµε,
λλ κρτα κα- λ)γο τ προσχ:µατα, Lρ1 παιδ) µου.
Kι $ 3λλος $ εHλογηµνος, $ κολλητ7ς σου, $ ∆αυ-δ Aπλ, $λ7κληρο νησ- το
Σαρωνικο *Lαλε στ µτι $ φαταο9λας! Kα- τ) δ1ν *κανε, γι ν γορσPη τν Πτροκλο (γνωστ κα- Eς «Γαϊδουρον:σι» = «K7προς», fνοµασ)ες πο0 προφανBς
τν +νπνευσαν λ7γcω κποιων Cδι7ρρυθµων συνηθειBν τBν LιLλικBν προγ7νων
µας). T) τ γι7κα σου προσλαLε στ-ς +πιχειρ:σεις του, τ) mκατοµµ9ρια δολλρια
σο *χωσε στν τσπη γι τ-ς προεκλογικ1ς νγκες σου, µ1 ντλλαγµα ν προσεγγ)σPης στελχη τ,ς ρωµα)ικης κυLρνησης κα- ν ’ξηγηθP,ς δε7ντως... MιλNµε
γι πολ0 µ)ζα. hΩσπου τν «τσ)µπησε» $ εCσαγγελας κα- π,γαν 8λα στ Lρ7ντο.
T) ν κνουµε; Bλπεις, αHτ & ρουφινα & Θµις *χει Iνα ξ)φος ν! (µ1 τ συµπθειο)! H σκι του καλ9πτει κα- τ-ς συνειδ:σεις τBν δικαστBν τ,ς χ#ρας σου.
/Eχει δυστυχBς πανανθρ#πινο Lεληνεκ1ς κα- κρος. /Aντε τ#ρα +σ0 ν ντιτξPης
σ’ αHτν Kριτς, Προφ,τες, Eσθ:ρ, Zαχαρ)ες κα- µαλακ)ες... Φ)δι πο0 µNς *φαγε, φουκαρ µου.
Kι αHτο- ο6 Pωµιο- π’ τν 3λλη τελε)ως νεγκφαλοι ε2ναι. Mχρι κα- τν φ)λο
µας τν Γκουζ)νσκι τσιµπ:σανε, 8ταν ε2χε *ρθει γι ν κανον)σPη τ σχετικ λισLερ)σι, Eς φα)νεται, γι τ [διο θµα. Πο ν καταλLουν π «Dψηλ πολιτικ:».
/Eτσι κα- +σ0 τ#ρα +κτ)θεσαι νεπαν7ρθωτα κα- $ «LαρBνος» σου $ Aπ1λ γωνιbN, µ:πως LρεθP, ν κνPη παρα µ1 τν Bανο9νου στ µπουντρο9µι. Σαλτα τ
κνατε µφ7τεροι. Θ µπορο9σατε ν ε[χατε τακτοποι:σει τ θµα µ1 eπλο9στερο τρ7πο. ΠBς; M1 «τροπολογ)α», γαπητ µου! Θ διαµην9ατε στν πρσLη σας
στ Eλλαδιστν ν ψιθυρ)σPη στ αHτ- το eρµοδ)ου Dπουργο τν παρκλησ: σας,
κα- & τροπολογ)α θ +ρχ7ταν γι ψ:φιση σ1 χρ7νο µηδν. ∆1ν *χει σηµασ)α, aν
τ νησκι το σκανδλου ε2ναι Cδι7κτητο κα- ποτελε% ρχαιολογικ χBρο. AHτ
ε2ναι ψιλοπργµατα γι τ ρωµα)ικη Bουλ:, πο0 τροπολογ#ντας σ1 µεταµεσον9κτιες ρες κα- +ν ριπP, fφθαλµο +ξαφαν)ζει τ7νους κα- πνε9µατα π τ γραφ:,
δση π τ χρτη, δ)νει φBς, νερ7, τηλφωνο στ αHθα)ρετα, κτ)ζει L)λλες καεHαγ, διασκεδαστ:ρια, σν τ καζ%νο πο0 fνειρευ7σασταν γι τν Πτροκλο.
Eκε%νο πο0 µο προκαλε% 8µως ζωηρ νησυχ)α, ε2ναι 8τι καµµι τροπολογ)α
δ1ν ποµακρ9νει τν Nµεσι πο0 *ρχεται φορτστη µ1 τ

Σ$ρωθρον

ONδεAς δηµσιος λειτουργSς EµειCταν
τ5 λεξικ5 σ5ν «Fπ γγελµα» Nρ%ζεται . «Lιοποριστικ +ργασ)α
τινς» κα, σ5ν «Fπαγγελµατ%ας» N σκBν Lιοποριστικν +ργασ)αν». <Eποµ-νως, Kταν 9σκ4 Fπ γγελµα, σκοπ?ς µου εSναι ν5
Fξασφαλ%ζω τ5 πρς τ ζ@ν, κα, κατ5 λογικ#ν 9ναγκαι?τητα .
ψυχολογικ# 9φετηρ%α κα, τ λογικ κ%νητρ? µου Qς Fπαγγελµατ%α
εSναι τ 9τοµικ κα, οGκογενειακ? µου συµφ-ρον. ∆ ν νοε^ται Fπαγγελµατ%ας πο3 σκοπε6ει στ#ν [κανοπο%ηση το 9τοµικο 8 οGκογενειακο συµφ-ροντος \λλου 9τ?µου. T συµφ-ρον το δε6τερου 9τ?µου [κανοποιε^ται 9π τ#ν \σκηση Fπαγγ-λµατος Fκ µ-ρους αMτο
το _διου κα, kχι Fκ µ-ρους το πρ:του.

™

Eκ διαµ-τρου 9ντ%θετα πρς τ#ν 9φετηρ%α, τ5 κ%νητρα κα, το3ς σκοπο3ς το Fπαγγ-λµατος κα, το Fπαγγελµατ%α εSναι . 9φετηρ%α, τ5 κ%νητρα κα, ο[ σκοπο, το λειτουρ-

TO ¶APAMY£I TOY ¶AP§AMENTOY
T εναι κα τ δν εναι ∆ηµοκρατα;

A

νεξαρτ:τως το γεγον7τος 8τι ο6 hEλληνες δ1ν νεκλυψαν µ7νο τ δηµοκρατ)α λλ
8λα τ πολιτε9µατα, κα- τ +φρµοσαν ο6 [διοι –κα- ε2ναι γνωστν 8τι, π το0ς +κπροσ#πους τ,ς mλληνικ,ς σκψεως, π τν Hρκλειτο κα- τν Πλτωνα µχρι τν Aριστοτλη, κανε-ς δ1ν καταφσκει πρς τ ∆ηµοκρατ)α, λλ τν πορρ)πτουν προLλλοντας σν πρ7τυπα 3λλα συστ:µατα, τιµοκρατικ κα- ριστοκρατικ, 8πως Eρισµνες πολιτε%ες
τ,ς Kρ:της, τ Σπρτη κ.3.– aς +ξετσουµε τν mλληνικ7τητα το KοινοLουλευτισµο, aς δοµε
δηλαδ aν τ σ9στηµα αHτ ε2ναι πολ)τευµα µ1 Cδεολογικ χαρακτ,ρα [διον = παρ7µοιο πρς
τν Eλληνικ ∆ηµοκρατ)α, κα- δ τν Aθηνα)ων Πολιτε)α, 8πως Cσχυρ)ζονται ο6 πολογητς
του.
ΠρBτ’ π’ 8λα πρπει µ1 δυ λ7για ν Dπενθυµ)σουµε 8τι 6στορικ $ KοινοLουλευτισµς +µφαν)ζεται στ ∆υτικ EHρ#πη σν πολιτικ προϊν τBν mLραιογενBν « στικBν» +παναστσεων στν
Aγγλ)α κα- τ Γαλλ)α κα- $λοκληρ#νεται σν σ9στηµα ναπτ9σσοντας θεσµο0ς κα- τ9πους πο0

▲
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γ0µατος κα, το λειτουργο. Eνl4 τ Fπ γγελµα 9φορh` στ \τοµο κα, στ#ν [κανοπο%ηση το 9τοµικο συµφ-ροντος, τ λειτο6ργηµα εSναι Rννοια 9παρα%τητα συναρτηµ-νη
πρς τ,ς Rννοιες το συν?λου κα, το γενικο συµφ-ροντος. Kα, ν N Fπαγγελµατ%ας ξεκινh` 9π τ#ν 9φετηρ%α το λαµ* νειν, N λειτουργς ξεκινh` 9π τ#ν 9φετηρ%α το προσφ-ρειν. Στ#ν Vλληνικ# γλ4σσα λειτο6ργηµα (9ρχ. «λειτουργ)α») σηµα%νει «+ν τP, εHρε)bα
+ννο)bα πNσαν παροχ:ν, Dπηρεσ)αν, δαπνην, προσφεροµνην π τ 3τοµον πρς τν Πολιτε)αν» κα, λειτουργς σηµα%νει «$ παρχων, προσφρων, DπηρετBν, δαπανBν δι τν
Πολιτε)αν» αMτ5 πο3 σ5ν \τοµο κατ-χει N _διος (9γαθ , χρ0µατα, iπηρεσ%α, γν:σεις
κ.λπ.). UOταν 9σκ4 λειτο6ργηµα, σκοπ?ς µου δ ν εSναι ν5 Fξασφαλ%σω τ5 πρς τ ζ@ν
Fµο κα, τ@ς οGκογενε%ας µου (Kπως συµ*α%νει Kταν 9σκ4 Fπ γγελµα), 9λλ5 ν5 παραχωρ0σω πρς τ σ6νολο, τ#ν Πολιτε%α K,τι χρει ζεται γι5 τ# δικ0 της Fπι*%ωση («διδ7ναι
το%ς πολλο%ς τ +µ»). T 9τοµικ συµφ-ρον kχι µ?νο δ ν συµ*ι* ζεται µ τ λειτο6ργηµα, 9λλ5 κα, συγκρο6εται πρς αMτ?, δεδοµ-νου Kτι 9π τ# σκοπι5 το 9τ?µου . προσφορ , παροχ0, δαπ νη κ.λπ. πρς τ#ν Πολιτε%α 9ποτελε^ µε%ωση, ζηµ%α τ4ν προσωπικ4ν κα, οGκογενειακ4ν 9γαθ4ν, δυναµικο κ.λπ.
 9συµ*%*αστο µεταξ3 το Fπαγγ-λµατος κα, το λειτουργ0µατος Fφαρµ?σθηκε
9π’ Kλες τ,ς Πολιτε^ες πο3 9ποτ-λεσαν καταστ σεις Aρχ@ς κα, kχι Fξουσ%ας. ∆ ν
Rχουµε λ?γους ν5 9ναφερθοµε σ περιπτ:σεις \λλων Fθν4ν, 9φο στ5 πολιτικοκοινωνικ5 πρ?τυπα πο3 συν-λα*ε κα, iλοπο%ησε τ <Eλληνικ WEθνος στ,ς Fλε6θερες
φ σεις τ@ς [στορ%ας του –µ Fξα%ρεση τ,ς περι?δους καταπτ:σεως 8 τ,ς περι?δους Rντονης παρουσ%ας ξ-νων Fπιδρ σεων, Kπως ταν ο[ Fποχ ς το Bυζαντ%ου κα, το σηµερινο Nεοελληνικο Kρ τους–, . τα6τιση τ@ς Gδι?τητας το Fπαγγελµατ%α µ τ#ν Gδι?τητα
το δηµ?σιου λειτουργο ταν 9διαν?ητη σ5ν σ6λληψη κα, 9παρ δεκτη σ5ν πολιτικ#
πρακτικ0. Στ#ν περ%οδο 9κµ@ς Kλων τ4ν π?λεων-κρατ4ν τ@ς 9ρχα%ας <Eλλ δας ο[ πολιτικο, \ρχοντες, ο[ δικαστ ς, ο[ διπλωµατικο, 9πεσταλµ-νοι κα, ο[ «πρ-σ*εις», ο[ στρα-

T

K

▲

[σχυαν uδη στ φεουδαρχικ µεσαιωνικ καθεστBτα (Παρλαµντα). hOταν ο6 δ9ο αHτ1ς χBρες
*γιναν παγκ7σµιες Cµπεριαλιστικ1ς δυνµεις, «+ξ:γαγαν» τν Παρλαµενταρισµ µσcω τBν τοπικBν fργνων τους στ-ς χBρες πο0 uλεγχαν, µεταξ0 τBν $πο)ων κα- τ 3θλιο Nεοελληνικ Kρτος, πο0 συγκροτ:θηκε κτω π καθεστ]ς Προστασ)ας µετ τ µεγαλει#δη Eπανσταση το
ECκοσινα.1
***
9ρια Cδεολογικ Lση το KοινοLουλευτισµο ε2ναι & 7ρχH τBς Sσ τητας (égalité). O6
πολ)τες το κοινοLουλευτικο καθεστBτος *χουν ψ,φο τ,ς [διας ξ)ας. H ψ,φος το
Lλακς *χει τ [διο Lρος µ1 τν ψ,φο το σοφο, & ψ,φος το πατεBνα µετρbN τ [διο
µ1 τν ψ,φο το *ντιµου, & ψ,φος το προδ7τη = το διεφθαρµνου δ1ν *χει καµµι δια1. H 6στορικ πολιτικοκοινωνικ παρδοση το νου Eλληνισµο δ1ν *χει καµµι σχση µ1 τ-ς
ρχ1ς το KοινοLουλευτισµο, οτε γενικ#τερα το Aστισµο, κα- τ «πλασσρισµα» το ξνου
αHτο φρο9του στν mλληνικ πολιτικ « γορ» συνντησε δυσκολ)ες, µ1 ποτλεσµα ν µν
λειτουργ:σPη ποτ1 κανονικ σν σ9στηµα µχρι σ:µερα. O6 3νθρωποι πο0 ε2χαν ναλLει αHτ
τ πλασσρισµα µεταξ0 τBν 3λλων χρησιµοπο)ησαν κα- τ µθοδο το +ξελληνισµο τ,ς παρλαµενταρ)στικης $ρολογ)ας, µ1 σκοπ ν φανP, 8τι τ γγλογαλλικ αHτ προϊν ε2ναι δ,θεν
ρχα%ο, mλληνικ,ς κατασκευ,ς. /Eτσι $ Παρλαµενταρισµς Lαφτ)στηκε ∆ηµοκρατ5α, τ Παρλα-

▲

+Aναπαρ$σταση τοI Bουλευτηρ5ου (Θ λου), πο) 7ποτελοIσε τ: κEντρο τBς πολιτικBς ζωBς τBς +AθNνας, 7π: τ:ν
7ρχαιολ γο-7ρχιτEκτονα +Iω. Tραυλ , πο) τ: 7νEσκαψε. UEδρα τBς διοικNσεως κα- διαµονH τ9ν 50 πρυτ$νεων, 7ρχ ντων µ4 µικρBς δι$ρκειας θητε5α, κτελο3ντων τ-ς 7ποφ$σεις τBς κκλησ5ας τοI δNµου.
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τιωτικο, .γ0τορες κα, γενικ5 Kλα τ5 \τοµα πο3 εSναι τεταγµ-να στ#ν iπηρεσ%α το συν?λου κα, τ@ς Πολιτε%ας δ ν 9ποζον 9π τ λειτο6ργηµα πο3 9σκον, εSναι \µισθοι.
<O θεσµς το 9µ%σθου µ#-Fπαγγελµατ%α iπηρ-τη το συν?λου δ ν 9φωροσε µ?νο
στο3ς 9ναλαµ* νοντες δηµ?σια 9ξι:µατα, 9λλ5 σ πολλ ς περιπτ:σεις Fπεκτειν?ταν κα,
σ ο[οδ0ποτε zπλ πολ%τη πο3 προσ-φερε ο[αδ0ποτε iπηρεσ%α στ#ν Πολιτε%α: ο[ στρατι4τες, ο[ πολ%τες-δικαστ-ς, ο[ 9στυνοµικο%, ο[ «iπ λληλοι» δηµοσ%ων λειτουργι4ν, ο[
κατασκευαστ ς δηµοσ%ων, κοινοτικ4ν κα, κοινωφελ4ν Rργων δ ν Rπαιρναν κανενς ε_δους
9µοι*0. T πολ3-πολ3 ν5 κατα* λλονταν σ’ αMτο3ς Rξοδα πο3 εSχαν κ νει (π.χ. ταξιδιο).
Στ#ν Aθηναϊκ# Πολιτε%α µ λιστα λειτουργο, κατ’ Fξοχ#ν σαν ο[ Gδι4τες πολ%τες, πο3
9νελ µ*αναν µ δικ τους χρ0µατα τ#ν κ λυψη δηµοσ%ων δαπαν4ν, Kπως . συντ0ρηση
πολεµικ4ν πλο%ων, τ 9ν-*ασµα θεατρικ4ν Rργων, . gργ νωση 9γ:νων («τριηραρχ%α»,
«χορηγ%α» κ.λπ.). Aπ τ πρ4το µ-χρι τ τελευτα^ο µ-λος τ@ς Πολιτε%ας κανε,ς δ ν 9ποζοσε 9π τ#ν _δια τ#ν Πολιτε%α. T ∆ηµ?σιο Tαµε^ο iπ@ρχε γι5 ν5 καλ6πτoη δαπ νες
\σχετες πρς τ# µισθοδοσ%α: 9γορ5 iλικο, Fξοπλισµ?ς, κατασκευ# στ?λου, παιδε%α, κονδ6λια κα, δαπ νες (kχι µισθο,) γι5 τ#ν Fξωτερικ# πολιτικ0. ∆ηµ?σιο ταµε^ο πο3 µετα* λλεται σ «κορ*αν`» (9π τ#ν V*ρα%ϊκη λ-ξη korvan), δηλαδ# σ χρηµατοφυλ κιο τ@ς
<Iερουσαλ0µ, 9π τ Nπο^ο 9ποµυζον µηνι τικα, µεροκ µατα κα, 9ποζηµι:σεις ο[ π σης κατηγορ%ας µισθοφ?ροι, iπ@ρξεν Rννοια πο3 συν-λα*ε τ V*ραϊκ πνεµα, εSναι θεσµς Fντελ4ς ξ-νος πρς τ#ν Vλληνικ# πολιτικ# 9ντ%ληψη.
Γι5 ν’ 9ποφ6γoη τν 9ποκλεισµ 9π τ5 δηµ?σια λειτουργ0µατα τ4ν \ξιων κα, [καν4ν
πολιτ4ν πο3 δ ν εSχαν περιουσ%α 8 εGσοδ0µατα –κα, Vποµ-νως ο[ iποχρε:σεις τους Fκ τ@ς
9ναλ0ψεως δηµοσ%ων καθηκ?ντων κα, 9ποστολ4ν θ5 το3ς 9φαιροσαν τ# δυνατ?τητα
ν5 9σκον τ Fπ γγελµ τους γι5 ν5 ζ0σουν–, . Vλληνικ# πολιτικ# σκ-ψη συν-λα*ε τ#ν
Gδ-α τ@ς \µεσης καλ6ψεως 9π τ#ν Πολιτε%α τ4ν *ιοτικ4ν 9ναγκ4ν τ4ν πτωχ4ν λειτουργ4ν της. <H Gδ-α αMτ# iλοποι0θηκε µ λαµπρο3ς θεσµο6ς, Kπως . «+ν πρυτανε)cω σ)-

φορ π τν ψ,φο το eγνο νθρ#που κ.ο.κ. Στν KοινοLουλευτισµ & *ννοια τ,ς ποι7τητας ε2ναι παρδεκτη κα- « ντιδηµοκρατικ:», ο6 3νθρωποι Cσοπεδ#νονται π κποιον δογµατικ $δοστρωτ,ρα, κυριαρχε% & *ννοια τ,ς ποσ7τητας, το ριθµο, τ,ς πλειοψηφ)ας. O6 +κλεγ7µενοι, ντιπρ7σωποι = κ7µµατα, στν πραγµατικ7τητα δ1ν ντιπροσωπε9ουν τ)ποτα 3λλο
π Iναν ριθµ7, Iνα 3θροισµα ψ:φων ποιοτικ κα- xθικ 3χροων, οHδτερων, διφορων.
AHτ τ « θρο)σµατα-Lουλευτ1ς» = τ « θρο)σµατα-κ7µµατα» δ1ν *χουν +π)σης ποιοτικ =
xθικ διαLθµιση, ε2ναι Cσοπεδωµνα, σν τ-ς ψ:φους πο0 τ νδειξαν. ∆1ν χαρακτηρ)ζονται
π τ)ποτε, *ξω π τν 6καν7τητα ν συγκεντρ#νουν µεγαλ9τερο ριθµ ψ:φων π τν ριθµ ψ:φων πο0 πα)ρνουν ο6 µ +κλεγ7µενοι κα- δ1ν χρειζεται καµµι ποδεδειγµνη προσφορ, ξ)α = 3λλο γν#ρισµα πο0 ν το0ς καθιστbN 3ξιους ν κυLερνον +κε)νους πο0 το0ς +κλγουν.
Πρακτικ & π7ρριψη τ,ς ρχ,ς τ,ς ποι7τητας κα- & ντικατστασ: της π τν ρχ τ,ς ποσ7τητας $δηγε% στν +κλογ κα- παρουσ)α στ Παρλαµντο κα- στν +ξουσ)α τ7µων πο0 συν:θως δ1ν *χουν προσφρει τ)ποτε στ /Eθνος τους, σ1 κανναν τοµα – παρασιτικBν δηµοκ7πων ψηφοσυλλεκτBν, τBν λεγοµνων «+παγγελµατιBν πολιτικBν».

▲
µEντο ντ9θηκε µ1 τν µανδ9α τ,ς ρχα)ας Bουλ,ς τBν Πεντακοσ)ων, τ Kονστιτουσι:ν *γινε
Σ9νταγµα, τ «παρτ5δο», 8πως τ *λεγαν στ χρ7νια τ,ς Eπαναστσεως, *γινε K7µµα, τ «µEλος τοI ΠαρλαµEντου» Lουλευτς κ.ο.κ.
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τησις» τ@ς Aθηναϊκ@ς ∆ηµοκρατ%ας –Fπ, προσκα%ρου 8 µον%µου * σεως ( ε)σιτοι)– δηµοσ%ων 9νδρ4ν πο3 προσφ-ρουν πολλ5 στ#ν Πολιτε%α, τ5 «συσσ)τια» τ4ν στρατιωτικ4ν
στ# Σπ ρτη, τ «Λ:ιον» τ@ς AGτωλικ@ς Συµπολιτε%ας κ.λπ.
Στ σηµε^ο αMτ θ5 πρ-πει ν5 κ νουµε µ%α διπλ@ [στορικ# παρατ0ρηση πολ3 µεγ λης
πρακτικ@ς κα, πολιτικ@ς σηµασ%ας.
O[ θεσµο, τ4ν 9µ%σθων λειτουργ4ν, Fν Kσlω _σχυαν, Qδηγοσαν, Kπως ε_παµε, στ#ν
·)
ραγδα%α \νοδο τ4ν πολιτικ4ν gργανισµ4ν πο3 το3ς Fφ ρµοζαν. WEτσι π.χ. τ@ς περι?δου µεγ%στης 9κµ@ς κα, Gσχ6ος τ@ς Aθηναϊκ@ς Πολιτε%ας (χρυσος «αGfν» το Περικλ-ους) προηγ0θηκε . περ%οδος τ@ς 9νοδικ@ς πορε%ας, κατ5 τ#ν Nπο%α . 9µισθ%α Kλων
τ4ν λειτουργ4ν ταν καν?νας χωρ,ς Fξα%ρεση.
<H «Fκµ%σθωση» τ4ν λειτουργ4ν iπ@ρξεν 9παρχ# παρακµ@ς κα, καταπτ:σεως.
‚)
WEτσι, 9φ’ Kτου N Περικλ@ς καθι-ρωσε τ# χρηµατικ# 9ποζηµ%ωση Vνς .µεροµισθ%ου, Rστω µ τ 9σ0µαντο ποσ το Vνς g*ολο (= Vνς Tκτου τ@ς δραχµ@ς), γι5 το3ς
δικαστ ς κα, Qρισµ-νους \λλους λειτουργο6ς, 9ρχ%ζει . διαφθορ , . 9ποσ6νθεση κα, .
κατιοσα πορε%α τ4ν Aθην4ν, . ττα κα, . iποταγ0.1
<O <Eλληνισµ?ς, µεταξ3 τ4ν \λλων, εSχε καθιερ:σει κα, σ5ν 9ρχ# τ@ς 9µυντικ@ς πρακτικ@ς του τ# συνολικ# εMθ6νη γι5 τ#ν \µυνα. UOλα τ5 µ-λη το συν?λου συµµετ-χουν στ#ν
προετοιµασ%α κα, τ# διεξαγωγ# τ@ς \µυνας, iπε6θυνα κα, Fπ, _σοις Kροις (µ Fξα%ρεση τ4ν
1. K τι 9ν λογο συν-*η στ# Nε:τερη <Eλλ δα: Aφ’ Kτου Fπεκτ θηκε κα, Fπισηµοποι0θηκε N θεσµς τ@ς µισθοδοσ%ας τ4ν πολιτικ4ν κα, στρατιωτικ4ν, . Eπαν σταση κλον%σθηκε κα, κινδ6νευσε ν5 σ*0σoη. <O συγκροτηθε,ς 9π τ κρ τος Fπαγγελµατικς στρατ?ς του 9πεδε%χθη 9ν%κανος ν5 9ντιµετωπ%σoη τν _διο Fκε^νο σουλτανικ στρατ?, τν Nπο^ο κατανικοσε Fπ, π-ντε χρ?νια N µ# Fπαγγελµατικς στρατς το EGκοσι-να. Kα, τοτο,
δηλαδ# . Fπα%σχυντη ττα το Eνεν@ντα <Eπτ , συν-*η mστερα 9π V*δοµ@ντα χρ?νια Gσχ6ος το θεσµο τ4ν
Fπαγγελµατι4ν στρατιωτικ4ν .γητ?ρων κα, µ λιστα σ στιγµ# πο3 N σουλτανικς στρατς *ρισκ?ταν πι5 σ
πλ0ρη 9ποδυν µωση, λ?γlω τ@ς µεγ λης παρακµ@ς το σουλτανικο καθεστ4τος.

AHτ & Cδεολογικ ρχ τ,ς Cσ7τητας κα- & συναφς πρς αHτν ρχ τ,ς ποσ7τητας ε2ναι
ξνες ;χι µ7νο πρς τν mλληνικ ∆ηµοκρατ)α, λλ κα- γενικ πρς κθε +κδ:λωση το
Eλληνικο Πολιτισµο.2 O6 hEλληνες, θιασBτες κα- φορε%ς τBν CδεBν τ,ς Aλ:θειας κατ,ς ∆ικαιοσ9νης, θ kταν διαν7ητο ν σπασθον Iνα δ7γµα, 8πως ε2ναι & αHθα)ρετη
κα- 3δικη ρχ τ,ς Cσ7τητας, δεδοµνου 8τι Cσ7τητα δ1ν Dπρχει πουθεν, οτε στ Φ9ση
οτε στ-ς Lιολογικ1ς = πνευµατικ1ς 6καν7τητες τBν νθρ#πων, λλ ντ)θετα Cσχ9ει & ποιοτικ διαφοροπο)ηση κα- διαLθµιση σ’ 8λα. AHτν τν $λοφνερη λ:θεια –πο0 τν *χει
πι συσκοτ)σει +ντελBς τ δ7γµα τ,ς Cσ7τητας– *θεταν σν Cδεολογικ Lση τBν πολιτειBν
τους, δηµοκρατικBν = ;χι, ο6 hEλληνες. Kα- γι’ αHτ κυρ)αρχη mλληνικ πολιτικ Cδα ε2ναι
& SδEα τBς ∆ικαιοσ3νης, τ,ς δ)καιας δηλαδ ντιστοιχ)ας µεταξ0 προσφορNς κα- δικαι#µατος, µεταξ0 πραγµατικ,ς ξ)ας κα- δυνατ7τητας ναλ:ψεως δηµοσ)ων καθηκ7ντων. Στν
Aθηνα)ων Πολιτε)α +κτς το γεγον7τος 8τι δ1ν ε2χαν τ δικα)ωµα ψ:φου τ 90% το +ν:λικου πληθυσµο περ)που (δολοι, γυνα%κες, µτοικοι, 3τιµοι κ.λπ.), & ξ)α τ,ς ψ:φου κατ λοιπ πολιτικ δικαι#µατα σ1 διφορες φσεις, Cδ)ως στ-ς περι7δους κµ,ς, διαφορο-

▲

2. Bλ. ∆ηµ. I. Λµπρου, «Aναζ:τηση», Aθ:να 1980, σελ. 32 κ. mξ. κα- 105.
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9καταλλ0λων λ?γlω 9ντικειµενικ@ς 9δυναµ%ας, δηλαδ# τ4ν παιδι4ν, γερ?ντων, 9σθεν4ν
κα, γυναικ4ν). Σ’ Kλες τ,ς π?λεις-κρ τη τ@ς προκλασικ@ς, κλασικ@ς κα, µετακλασικ@ς
<Eλλ δας . Gδι?τητα το Fλε6θερου πολ)τη ταυτ%ζεται µ τ#ν Gδι?τητα το στρατι:τη (.γ0τορος 8 $πλ)τη). O[ [κανο, πολ%τες τ@ς Σπ ρτης συναποτελοσαν αMτ τοτο τ σπαρτιατικ στρ τευµα, Kπως κα, ο[ πολ%τες τ@ς Aθηναϊκ@ς ∆ηµοκρατ%ας, τ4ν Θη*4ν κ.λπ.
∆ ν iπ@ρχε δι κριση µεταξ3 στρατιωτικο κα, Gδι:τη, δ ν iπ@ρχε λ-ξη Gδι:της µ τ#
σηµεριν# Rννοια, Kπως δ ν iπ@ρχε κα, λ-ξη στρατιωτικς µ τ# σηµεριν# Rννοια (το
Fπαγγελµατ%α). UOλοι ο[ πολ%τες σαν Nπλ%τες κα, 9φ’ Vτ-ρου Kλοι ο[ Nπλ%τες σαν πολ%τες, δεδοµ-νου Kτι κανε,ς δ ν 9ποζοσεν 9π π?ρους πο3 Fξασφ λιζε 9π τ «στρατιωτικ Fπ γγελµα». T τελευτα^ο τοτο εGσ0χθη στν Vλληνικ χ4ρο γι5 πρ:τη φορ5 9π
τ# P:µη κα, _σχυσε στ# Bυζαντιν# AMτοκρατορ%α, πο3 καθι-ρωσε τν θεσµ το Fµµ%σθου
Fπαγγελµατικο στρατο, Fφ’ Kσον N θεσµς το πολ%τη-στρατιωτικο ταν 9δ6νατο,
λ?γlω τ@ς Fθνικ@ς 9νοµοιογ-νειας τ4ν iπηκ?ων της, ν5 Fφαρµοσθo@.2
UOπως Fπισηµα%νεται, . καθι-ρωση 9ποζηµι:σεων σ λειτουργο3ς τ@ς Aθηναϊκ@ς ∆η2. Στ#ν Aθηναϊκ# Πολιτε%α Kλοι ο[ πολ%τες ο[ δυν µενοι ν5 φ-ρουν Kπλα (ε_κοσι Tως Vξ@ντα Fτ4ν) σαν στρατιωτικο, κα, διατηροσαν τν Nπλισµ? τους στ5 σπ%τια τους. T5 Nµαδικ5 Kπλα (Kπως ο[ πολεµικ ς τρι0ρεις, ο[
πολιορκητικ ς µηχαν ς κ.λπ.) συντηρονταν κα, Fπανδρ:νονταν µ εMθ6νη κα, Rξοδα τ4ν εMκατ τατων πολιτ4ν («λειτουργ4ν», «τριηρ ρχων»), πο3 9ν@καν στ#ν τ ξη τ4ν πεντακοσιοµεδ%µνων. T [ππικ συνετηρε^το
κα, Fκπαιδευ?ταν µ τ#ν εMθ6νη κα, τ# δαπ νη τ@ς δε6τερης τ ξεως πολιτ4ν, τ4ν «[ππ-ων». O[ στρατηγο, (δ-κα τν 9ριθµ) Fξελ-γοντο τν Φε*ρου ριο κ θε χρ?νου 9π τ#ν Eκκλησ%α το ∆0µου γι5 θητε%α Vνς Rτους
µεταξ3 Kλων Fκε%νων τ4ν πολιτ4ν πο3 zπλ4ς δι-θεταν .γετικ ς [καν?τητες. Tν _διο µ@να Fξελ-γοντο Fπ%σης
ο[ iπ?λοιποι 9ξιωµατικο, (ο[ «ταξ%αρχοι» γι5 τ πεζικ κα, ο[ «φ6λαρχοι» γι5 τ [ππικ?), Nµο%ως γι5 θητε%α
Vνς Rτους µεταξ3 πολιτ4ν µ 9ν λογες [καν?τητες. UOλοι σαν \µισθοι, 9λλ5 στ,ς µακρυν ς Fκστρατε^ες µποροσαν ν5 διαχειρισθον Qρισµ-να ποσ , δ%νοντας µετ5 τ# λ0ξη τ@ς Fκστρατε%ας λογαριασµ στ#ν Eκκλησ%α.
O[ 9ξιωµατικο, στ,ς Fκστρατε^ες εSχαν πλ0ρεις πολιτικ ς κα, διπλωµατικ ς zρµοδι?τητες. (Bλ-πετε συνοπτικ5

ποιονταν µεταξ0 τBν πεντακοσιοµεδ)µνων, τBν 6ππων, τBν ζευγιτBν κα- τBν θητBν νλογα πρς τ-ς Dποχρε#σεις κθε τξεως, τν προσφορ κα- τν ποδεδειγµνη µ1 *ργα
xθικ κα- πνευµατικ ξ)α το καθενς ψηφοφ7ρου. Kα- ο6 προσφροντες π.χ. ππο γι τ
Iππικ = ο6 +ξοπλ)ζοντες τρι:ρη γι τ Nαυτικ ε2χαν περισσ7τερη πολιτικ Lαρ9τητα
στν Πν9κα σ1 σχση µ1 το0ς µ προσφροντες = το0ς +πιστρατευ7µενους γι Lοηθητικ1ς
Dπηρεσ)ες (8πως ο6 θ,τες). Aλλ κα- ο6 +κλεγ7µενοι ε2χαν ν +πιδε)ξουν σηµαντικ πολεµικ = 3λλης φ9σεως δηµ7σιο *ργο, δ1ν kσαν eπλBς +παγγελµατ)ες πολιτικο- 8πως τ κοινοLουλευτικ παρσιτα, τ δ1 λειτο9ργηµα πο0 νελµLαναν kταν νλογο πρς τν *µπρακτα ποδεδειγµνη 6καν7τητα κα- Dπεροχ: τους. AHτο- πο0 κυLρνησαν τν Aθ:να, $
Aριστε)δης, $ Θεµιστοκλ,ς, $ Mιλτιδης, $ K)µων, $ Περικλ,ς κ.3., δ1ν ε2χαν ναδειχθ,
ρητορε9οντας eπλBς στν Πν9κα, λλ ε2χαν ποδε)ξει uδη τν &γετικ: τους ξ)α στ
+ξωπολιτικ πεδ)α τBν µαχBν = λλο. Aκ7µη κα- στν περ)οδο τ,ς παρακµ,ς κα- τ,ς διαφθορNς, ο6 δηµαγωγο- αCσθνονται τν νγκη ν προσφρουν *ργο σηµαντικ +ξωπολιτικ7, γι ν σταθον πολιτικ, κα- $ χειρ7τερος 8λων, $ Kλων, γι ν +ξασφαλ)σPη τν πολιτικ: του ναγν#ριση, σχεδιζει κα- πραγµατοποιε% αHτοπροσ#πως τν στραπια)α ν)κη
τ,ς Σφακτηρ)ας, Iνα ριστο9ργηµα τ,ς πολεµικ,ς τχνης.
H δε9τερη Cδεολογικ ρχ το KοινοLουλευτισµο ε2ναι & 7ντιπροσωπευτικ τητα, & Dπο-

▲

ΛNψη 7ποφ$σεων στHν Πν3κα. OG πολ5τες δ4ν κλEγουν «7ντιπροσVπους», 7λλ 7ναθEτουν σ4 κ$ποιους τHν κτEλεση 7ποφ$σεων πο) 6χουν λ$ ει οG Wδιοι. OG Xρχοντες 6χουν µικρH θητε5α, τ: πολ) Lν:ς 6τους κα- λειτουργοIν, σ’ Y,τι 7φορZ< στ: σ3νολο πο)
το)ς κλEγει, µ4 τH σχEση «7ν$θεση προαποφασισµEνου 7π: τ:ν δBµο 6ργου». (Π5νακας τοI Φ-λ Φ λτς, Mουσεο Mον$χου.)
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µοκρατ%ας –στ,ς \λλες π?λεις-κρ τη τ@ς κλασικ@ς <Eλλ δας ποτ δ ν καθιερ:θηκε τ-τοιος θεσµς– κατακρ%θηκε µ µεγ λη δριµ6τητα 9π το3ς [στορικο6ς, «µ1 τ +πιχε)ρηµα π]ς kταν διαφθορ το λαο».3
«Στν Aθ να δ ν πρχαν δικαστ ς ξ παγγλµατος· κθε πολ!της #λικ!ας $νω τ&ν
τριντα τ&ν, πο( ν) µ χρεωστ* στ+ δηµ,σιο κα- ν) µν .χ*η στερηθ τ&ν πολιτικ&ν του
δικαιωµτων, µπορο0σε ν) γ!ν*η δικαστ ς, φθνει ν) ε2χε γγραφ στ+ν κατλογο.4 Στν
5ρχν 6κστου .τους δηλαδ , 5π+ το(ς ε7κοσι περ!που χιλιδες Aθηνα!ους πολ!τες καταρτιζ,ταν δι) κλ ρου :νας π!νακας :ξη χιλιδων δικαστ&ν, χωρ-ς δικριση τξεως ; περιουσ!ας. O= δικαστ ς α>το- κατανµονταν σ δκα δικαστ ρια, τ+ κυρι?τερο τ&ν @πο!ων Aταν # BHλια!α. Πρ-ν 5π+ κθε συνεδρ!αση κληρ?νονταν τ) Eν,µατα κε!νων πο( θ)
συνεδρ!αζαν σ κθε δικαστ ριο· @ 5ριθµ,ς τους πο!κιλλε 5ναλ,γως τς σοFαρ,τητος
τς ποθσεως: διακ,σιοι :νας, πεντακ,σιοι :νας, χ!λιοι :νας, κποτε µλιστα κα- περισσ,τεροι.
»O= δικαστ ς συνεδρ!αζαν 5µισθ!. BO Περικλς 5ργ,τερα θσπισε ν) το(ς δ!δεται Iς
5µοιF , π+ τJπον 5ποζηµι?σεως, :νας EFολ+ς κατ) συνεδρ!αν, @ δικαστικς ; λιαστικς µισθς. BH καθιρωση α>τς τς πληρωµς τ&ν δικαστ&ν ε2χε δJο συνπειες:
»Πρ&τον, ο= πλοJσιοι κα- ο= ε>κατστατοι πολ!τες περιφρονο0σαν ; παραµελο0σαν λειτουργ µατα µ τ,σο γλ!σχρες 5µοιFς, νK& ο= $νεργοι κα- ο= Eκνηρο- εLρισκαν σ’ α>τ)
:να µσον Fιοπορισµο0. Πρ-ν 5π+ κθε συνεδρ!αση συνωθο0ντο µπρ+ς στ-ς θJρες τ&ν
εGς « Iστορ)αν το Eλληνικο /Eθνους», Eκδοτικ# Aθην4ν, τ?µος Γ1, σσ. 95-96).
3. « Iστορ)α το Eλληνικο /Eθνους», Eκδοτικ# Aθην4ν, τ?µ. Γ1, σ. 61.
4. Σ6γχρονη περ%πτωση µ# Fπαγγελµατικ@ς ∆ικαιοσ6νης συναντοµε στ# Mεγ λη Bρεταν%α. T ∆%καιο στ# χ:ρα αMτ# *ασ%ζεται στ#ν παρ δοση κα, τ Rθιµο. <Yπ ρχει Tνας µικρς 9ριθµς Fπαγγελµατι4ν δικαστ4ν (γ6ρω στο3ς Vκατ) πο3 Vδρε6ουν στ Λονδ^νο κα, περιοδε6ουν, Rχοντας N Tνας τ#ν εMθ6νη γι5 µι5 Qρισµ-νη περιοχ# το Kρ τους. O[ iπ?λοιποι δικαστ ς εSναι πρ?κριτοι πολ%τες, πο3 προσφ-ρουν τ,ς δικαστικ ς iπηρεσ%ες
τους 9µισθ%.

τιθµενη δηλαδ *κφραση τ,ς πολιτικ,ς θελ:σεως το πολ)τη-ψηφοφ7ρου ;χι 3µεσα, λλ µσcω
mνς 3λλου προσ#που = $µδας, το Lουλευτ, = το κ7µµατος. O6 Dποτιθµενοι +ντολοδ7χοι λαµLνουν πολιτικ πληρεξουσι7τητα π τν πολ)τη πο0 το0ς ψηφ)ζει, γι τν ντιµετ#πιση θεµτων +κκρεµο9ντων = µελλ7ντων ν νακ9ψουν κα- γι χρονικ διστηµα +τBν, eπλBς δι7τι
$ πολ)της ψηφ)ζει δ,θεν τ πρ7γραµµ τους κα- ;χι το0ς [διους – πρ7γραµµα πο0 ε2ναι δ9νατον ν προLλπPη κα- ν καλ9πτPη 8λα +κε%να τ θµατα, γι τ $πο%α «*χει πληρεξουσι7τητα»
ν ποφασ)σPη $ +κλεγ7µενος γι λογαριασµ το +κλγοντος. Kα- ο6 ντιπρ7σωποι, το0ς $πο)ους «+κλγει» $ πολ)της, ε2ναι uδη +κλεγµνοι +κ τBν προτρων π τ Kατεστηµνο, eπλBς $
ψηφοφ7ρος καλε%ται ν +γκρ)νPη +κε)νους πο0 *χουν uδη +γκριθ, κα- µπ, στο0ς συνδυασµο9ς.
Πρακτικ ποτλεσµα τ,ς ρχ,ς τ,ς ντιπροσωπευτικ7τητας ε2ναι & συδοσ)α κα- & ποδσµευση τBν ντιπροσ#πων π το0ς ντιπροσωπευ7µενους, & δυναµ)α σκ:σεως τ,ς Aρχ,ς
+κ µρους το δ:µου, µ’ 3λλα λ7για & κατργηση τ,ς [διας τ,ς οHσ)ας τ,ς ∆ηµοκρατ)ας.
H mλληνικ ∆ηµοκρατ)α στηριζ7ταν στν ρχ τ,ς µεσ7τητας, δ1ν Dπ,ρχε ντιπροσωπευτικ7τητα. O πολ)της 7νEθετε συγκεκριµEνο 6ργο στν λειτουργ τ,ς Πολιτε)ας, δ1ν το
*δινε τ δικα)ωµα ν τν ντιπροσωπε9Pη σ1 τ)ποτε. O δηµ7σιος 3ρχων +λεγχ7ταν ν
πNσαν στιγµ:ν, & θητε)α του kταν σχετικ µικρ –τ πολ0 mνς *τους– κα- γι κθε θµα
πο0 νκυπτε, τν π7φαση τν *παιρνε $ δ,µος, γι ν φ:σPη eπλBς τν +κτλεσ: της στν
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δικαστηρ!ων, µ τν λπ!δα πNς θ) κληρωθο0ν κα- θ’ 5ποκτ σουν τ+ πολJτιµο δισηµο
το0 δικαστικο0 5ξι?µατος.
»∆εJτερον, τ) δικαστ ρια περιπεσαν π+ τν π!δραση τ&ν δηµαγωγ&ν, Pδ!ως 5φ’ Qτου
@ Kλων (τ+ 425 ; 424), γι) ν) καταστ* δηµοφιλ ς, Lψωσε τ+ν δικαστικ+ µισθ+ σ τρεXς
EFολοJς. T+ τρι?Fολο .θεσε στ) χρια τ&ν φτωχ&ν µι) σηµαντικ κα- πικ!νδυνη ξουσ!α. KαθοδηγοJµενοι Zχι 5π+ τ φροντ!δα τς 5ποδ,σεως τς δικαιοσJνης, 5λλ) µ,νον
5π+ τ+ προσωπικ, τους συµφρον, κα- προσπαθ?ντας ν) ξασφαλ!σουν τ ζω τους 5ποκλειστικ) κα- µ,νον 5π+ τν νσκηση το0 λειτουργ µατος α>το0, τ!ποτ’ $λλο δ ν ε2χαν
στ+ν νο0 τους παρ) π&ς θ) ε2χαν συχν,τερα τν ε>καιρ!α ν) δικσουν. T-ς διαθσεις
α>τ ς φρ,ντιζαν ν) ποθλπουν ο= δηµαγωγο!, πολλαπλασιζοντας τ-ς κατηγορ!ες κατ-ς δ!κες ναντ!ον τ&ν πολιτικ&ν τους 5ντιπλων κα- κε!νων τ&ν @πο!ων πωφθαλµιο0σαν τ) πλοJτη. [Eτσι Fασ!λευσαν ο= καταδ,τες κι ο= συκοφντες.
»BO πρωτα!τιος τς καταστσεως α>τς Aταν @ Kλων. Φιλοχρ µατος κα- συκοφντης
Qπως Aταν, ε2χε σκορπ!σει τ διχ,νοια στν π,λη. KολακεJοντας τ+ν λα+ γι) ν) τ+ν .χ*η
ε>κολ?τερα ποχε!ρι,ν του, ε2χε δηµιουργ σει, µ τν καθιρωση το0 τριωF,λου, µ!α
5ξιοθρ νητη νοοτροπ!α, καθιστ?ντας το(ς δικαστ ς κακο(ς κα- συµφεροντολ,γους».5

H

***
µετατροπ# τ4ν λειτουργ4ν σ Fµµ%σθους iπαλλ0λους, 9ποζ4ντες 9π τ λειτο6ργηµα πο3 9σκον, προκαλε^ µ-σlω µι`ς αMτ?µατα λειτουργο6σης Fξελ%ξεως τ,ς 9κ?λουθες συν-πειες:

ΠρHτον, διαφθορ5 τ@ς Πολιτε%ας. <H πρακτικ# τ@ς χρησιµοποι0σεως τ@ς δηµ?σιας
θ-σεως Qς µ-σου *ιοπορισµο Nδηγε^ τν κ τοχο τ@ς θ-σεως στ#ν 9π?κτηση τ@ς κοιν@ς

5. Γι ννη OGκονοµ%δη, «hAπαντα Aριστοφνους», Fκδ. ∆. ∆αρεµ`, σσ. 207-209.

eρµ7διο λειτουργ7. Aκ7µη κα- σ1 εCδικ1ς περιπτ#σεις, 8πως π.χ. σ1 πολιτικ1ς κα- διπλωµατικ1ς ποστολ1ς = σ1 µακρυν1ς +κστρατε%ες, ο6 δηµ7σιοι 3νδρες ε2χαν περιωρισµνη πληρεξουσι7τητα κα- kταν δυνατν ν πNσαν στιγµν ν +λεγχθον κα- ν νακληθον π
τν δ,µο. H ψ,φος το πολ)τη φωροσε στν λ:ψη ποφσεων κα- ;χι ποκλειστικ
στν +κλογ ντιπροσ#πων, 8πως συµLα)νει στν Παρλαµενταρισµ7.
H τρ)τη κα- πι χαρακτηριστικ ρχ το KοινοLουλευτισµο ε2ναι $ «πλουραλισµ ς», &
παρξη δηλαδ περισσ7τερων το mνς κοµµτων µσα στ πλα)σια το καθεστBτος. ∆ιφοροι
πολογητ1ς το KοινοLουλευτισµο, στρατευµνοι στν κοινοLουλευτικ σκοπιµ7τητα, Lρ)σκουν στν «πλουραλισµ» τν σφαλστερη +γγ9ηση τ,ς ∆ηµοκρατ)ας, δι7τι τχα τ Iνα κ7µµα +ξουδετερ#νει τ 3λλο κα- *τσι τ κοινοLουλευτικ σ9στηµα λειτουργε% σν Iνα «σ9στηµα
ντιLρων», +ξασφαλ)ζοντας τν Cσορροπ)α του. Aλλ & «Cσορροπ)α» mνς συγκεκριµνου συστ:µατος δ1ν +νδιαφρει παρ µ7νο +κε)νους πο0 τ ποτελον κα- ;χι τν δ,µο, κα- & λληλοεξουδετρωση τBν κοµµτων πρακτικ µεταφρζεται σ1 συναλλαγ κα- διαφθορ = σ1 νυπαρξ)α ρχ,ς κα- &γεσ)ας. O νοµολ7γητος σκοπς το πλουραλισµο δ1ν ε2ναι & +π)τευξη δηµοκρατικ7τητας λλ & δισπαση το συν7λου, $ κατατεµαχισµς τBν EθνBν σ1 λληλοτρωγ7µενα κοµµτια (κ7µµατα), & Dπον7µευση κα- κατργηση τ,ς +θνικ,ς mν7τητας κα- τ,ς +θνικ,ς
$µοψυχ)ας. hOπως συνLη κα- µ1 3λλα πολιτικοκοινωνικ προϊ7ντα το στικο ∆ιεθνισµο

▲
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κα, χαρακτηριστικ@ς γι5 Kλους το3ς Fπαγγελµατ%ες νοοτροπ%ας το Fπαγγελµατικο συµφ-ροντος. WEτσι N λειτουργς kχι µ?νο Fπιδι:κει µ κ θε θεµιτ κα, 9θ-µιτο τρ?πο τ#ν Fξασφ λιση κα, α{ξηση τ4ν νοµιµοποιηµ-νων 9πολαυ4ν του (µισθς, Fπιδ?µατα, «Rξοδα παραστ σεως» κ.λπ.), 9λλ , δ-σµιος τ4ν κιν0τρων του Qς Fπαγγελµατ%α, προσπαθε^ ν5 Fξε6ρoη,
µ-σlω τ@ς δηµ?σιας θ-σεως πο3 κατ-χει, κα, \λλους π?ρους, πο3 δ ν 9ντλονται 9π τ ∆ηµ?σιο Tαµε^ο 9λλ5 9π \λλες πηγ-ς. T 9ποτ-λεσµα εSναι . Fµφ νιση τ4ν φαινοµ-νων
τ@ς δωροληψ%ας, τ@ς συναλλαγ@ς, τ@ς «προµ0θειας» κα, τ@ς διαφθορ`ς τ4ν iπαλλ0λων.
<H διαφθορ5 κατ5 µοιρα%αν προ-κτασιν Fξαπλ:νεται κα, στο3ς µ# iπαλλ0λους πολ%τες,
ο[ Nπο^οι µετα* λλονται σ δωροδοκοντες, «πριµοδ?τες» κ.λπ.

∆εFτερον, iποδο6λωση το λειτουργο. <O Rµµισθος iπ λληλος, το Nπο%ου .
Fπι*%ωση Fξαρτ`ται 9π τ ∆ηµ?σιο Tαµε^ο, iποτ σσεται κα, Fξανδραποδ%ζεται 9π
αMτο3ς πο3 κρατον τ5 κλειδι του, δηλαδ# 9π τ Vκ στοτε 8 τ µ?νιµο πολιτικ κατεστηµ-νο. <O «Fπαγγελµατ%ας λειτουργς» δ ν iπ?κειται πι5 9ποκλειστικ5 κα, µ?νο στ#ν
9ρχ# τ@ς 9πρ?σωπης Πολιτε%ας, τ@ς Nπο%ας iποτ%θεται Kτι εSναι iπηρ-της, 9λλ5 iποκ6πτει στ#ν τυρανν%α διαφ?ρων 9τ?µων, κλικ4ν κα, φατρι4ν, 9π τ5 Nπο^α Fξαρτ`ται . µισθολογικ# κα, *αθµολογικ0 του πορε%α.
Tρ#τον, ποιοτικ# κατ πτωση, φθορ5 κα, 9ποδυν µωση τ4ν λειτουργηµ των κα,
κατ’ Fπ-κτασιν τ4ν θεσµ4ν τ@ς Πολιτε%ας. T Fπαγγελµατοποιηµ-νο λειτο6ργηµα, καθfς
µεταλλ σσεται N 9ρχικ?ς του χαρακτ@ρας κα, µετατρ-πεται 9π δραστηρι?τητα γι5 τ#ν
iπηρεσ%α το συν?λου σ δραστηρι?τητα γι5 τ#ν Fξυπηρ-τηση τ4ν 9σκο6ντων αMτ?, χ νει τ κρος του, iπο*ι* ζεται στ# συνε%δηση το συν?λου. O[ [κανο%, πο3 δ ν Fνδιαφ-ρονται γι5 τ δηµ?σιο χρ@µα, δι?τι µπορον ν5 ζ0σουν 9π ο[οδ0ποτε \λλο Gδιωτικ
Fπ γγελµα, δ ν προσφ-ρονται γι5 iπ λληλοι ο{τε γι5 .γ0τορες τ@ς Πολιτε%ας. WEτσι
iπο*ι* ζεται τ Fπ%πεδο τ4ν προσφεροµ-νων δηµοσ%ων iπηρεσι4ν, δυσχερα%νεται . Fπ%–π.χ. τ-ς «κοινωνικ1ς τξεις» = τ «δικριση τBν +ξουσιBν» = τν συνδικαλισµ7–, $ Lαθ9τερος
σκοπς πο0 Dπηρετε% $ πλουραλισµς ε2ναι & ποδυνµωση κα- +ξαφνιση τBν EθνBν, & ποσ9νθεση τ,ς γενικ,ς θελ:σεως κα- & Dποταγ: τους στ ∆ιεθν, Eξουσ)α. O νε#τερος Eλληνισµ7ς, πο0 γν#ρισε +πανειληµµνα κα- πλ:ρωσε κριL τν πλουραλισµ το Παρλαµενταρισµο, λληλοτρωγ7µενος κα- λληλοσφαζ7µενος στερα π Dποδα9λιση τBν κοµµτων, = λληλοσυγκρου7µενος σ1 ν7ητες κοµµατικ1ς διαµχες κα- λληλοεξουδετερων7µενος στε ν µν
µπορP, ν +πιδι#ξPη +θνικο0ς στ7χους, πρπει ν ντιλαµLνεται τ) σηµα)νουν στν πραγµατικ7τητα αHτ τ λ7για περ- «συστ:µατος ντιLρων». H ρχ το «πλουραλισµο» δ1ν ε2ναι τ)ποτα 3λλο π µ)α «*κδοση» τ,ς γνωστ,ς τακτικ,ς το «δια)ρει κα- Lασ)λευε» τBν +ξουσιαστBν
το K7σµου.
Στ θση το πλουραλισµο ο6 hEλληνες τοποθετοσαν τν +κ διαµτρου ντ)θετη ρχ
τ,ς πολιτικBς Lν τητας. K7µµα µ1 τν παρλαµενταρ)στικη *ννοια δ1ν Dπ,ρξε ποτ, οτε
κν σν λξη, στν mλληνικ πολιτικ 6στορ)α. H Aθηνα)ων Πολιτε)α λειτουργοσε σν
συµπαγ1ς σ9νολο, $ δ,µος kταν δισπαστη κα- mνια)α $λ7τητα. Aν σ1 περι7δους παρακµ,ς +µφαν)ζονταν $µαδοποι:σεις, δ1ν *χουν σχση µ1 τ-ς κοινοLουλευτικ1ς φατρ)ες, πο0 συγκροτονται +κ τBν προτρων µ1 σκοπ τν +ξυπηρτηση µερικο συµφροντος –κα- mποµνως τν Dπον7µευση το γενικο συµφροντος–, λλ’ eπλBς +ξφραζαν διαφων)α = σ9-
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τευξη το σκοπο γι5 τν Nπο^ο θεσπ%στηκε τ λειτο6ργηµα κα, τελικ5 γ%νεται προ*ληµατικ# . καλ# λειτουργ%α τ4ν θεσµ4ν 9λλ5 κα, τ4ν διαφ?ρων τοµ-ων το µηχανισµο
τ@ς Πολιτε%ας.

T.ταρτον, 9ν πτυξη τ@ς κλ%κας κα, τ@ς κ στας. Kαθfς N Rµµισθος λειτουργς
iπηρετε^ τ Fπαγγελµατικ? του συµφ-ρον, «συµµαχε^» µ \λλους πο3 Rχουν τ5 _δια µ’
αMτν συµφ-ροντα, γι5 ν5 µπορ-σoη Rτσι ν5 τ5 Fξασφαλ%σoη κα, προωθ0σoη εMχερ-στερα.
WEτσι 9ρχ%ζει . Nµαδοπο%ηση τ4ν λειτουργ4ν, πο3 Nδηγε^ στ# συγκρ?τηση µικρ4ν κα,
εMρυτ-ρων κλικ4ν. Σταδιακ5 . κλ%κα πο3 δηµιουργε^ται µεταξ3 τ4ν iπαλλ0λων µι`ς
iπηρεσ%ας, Fπεκτε%νεται στ#ν κ στα τ@ς κατηγορ%ας τους 8 το τοµ-ως πο3 Fπανδρ:νουν. Tελικ# κατ ληξη τ@ς Nµαδοποι0σεως τ4ν λειτουργ4ν εSναι . 9ν πτυξη κοινο καστικο πνε6µατος µεταξ3 Kλων Kσοι 9ποζον 9π τ ∆ηµ?σιο Tαµε^ο, δηλαδ# Kλων τ4ν
Fµµ%σθων iπαλλ0λων το Kρ τους. WEτσι . Πολιτε%α 9π σχ@µα πο3 Fξ Nρισµο δηµιουργε^ται γι5 ν5 iπηρετo@, γ%νεται σχ@µα πο3 iπ ρχει γι5 ν5 iπηρετ@ται 9π τ5 Fκτς
αMτ@ς εiρισκ?µενα µ-λη το συν?λου, καταντh` δηλαδ# αMτ τ *δ-λυγµα τ@ς Fποχ@ς µας
πο3 gνοµ ζουµε «ληστρικ Kρ τος», δηλαδ# Fξουσιαστικ iποσ6νολο, πο3 9ποµυζh`
το3ς πολ%τες γι5 ν5 τρ-φoη Fκε%νους πο3 τ 9ποτελον (πολιτικο3ς .γ-τες, *ουλευτ-ς,
στρατιωτικο6ς, διπλωµ τες, δικαστ-ς, iπηρεσιακο3ς παρ γοντες, iπαλλ0λους π σης κατηγορ%ας).
Π.µπτον, οGκονοµικ# 9φα%µαξη τ@ς Πολιτε%ας. <H δαπ νη το δηµοσ%ου χρ0µατος πολλαπλασι ζεται µ τ#ν παροχ# µισθ4ν, Fπιδοµ των κα, συντ ξεων, πο3 σ5ν κονδ6λια συχν5 καλ6πτουν ποσ5 πολ3 µεγαλ6τερα 9π Kσα χρει ζεται Tνα WEθνος γι5 ν5 «λειτουργ0σoη» σ5ν σ6νολο. WEτσι . οGκονοµικ5 9ποµυζο6µενη Πολιτε%α καθ%σταται 9ν%κανη ν5 9ντιµετωπ%ζoη µ \νεση \λλες δαπ νες, 9παρα%τητες γι5 τ#ν Fπι*%ωση κα, προκοπ#
το συν?λου.
γκρουση εHγενBν φιλοδοξιBν στν ντιµετ#πιση συγκεκριµνου θµατος κα- +κδηλ#νονταν
σν διαµχη ρχηγBν (8πως π.χ. µεταξ0 Θεµιστοκλους κα- Aριστε)δου). Eξ 3λλου στ-ς
mλληνικ1ς συµπολιτε%ες ο6 ποστελλ7µενοι –κα- ;χι ο6 ντιπρ7σωποι– τBν π7λεων ποτ1 δ1ν
συγκροτοσαν κ7µµατα. T «Kοιν» τBν Eλλ:νων, 8πως π.χ. τ Παναιτ#λιον τ,ς ACτωλικ,ς
Συµπολιτε)ας, νωναν τ πολλ –τ-ς π7λεις– σ1 Iνα –τν Συµπολιτε)α–, +νB ντ)θετα τ
KοινοLο9λιο διασπbN τ Iνα –τ /Eθνος– σ1 πολλ – τ κ7µµατα.
***
οιπν Cσ7τητα ντ- δικαιοσ9νης, δ7γµα ντ- λ:θειας, ντιπροσωπευτικ7τητα ντ- µεσ7τητας, πλουραλισµς ντ- mν7τητας ε2ναι ο6 Cδεολογικ1ς Lσεις το Παρλαµενταρισµο, Lσεις πο0 φρουν τ σ9στηµα αHτ σ1 πλ:ρη ντ)θεση πρς τ πνεµα τ,ς mλληνικ,ς ∆ηµοκρατ)ας. EκLαρLαρισµνη ποµ)µηση, σκι#δης *κδοση δ,θεν mλληνικBν
προτ9πων $ Παρλαµενταρισµς µπ,κε L)αια στ ζω τBν Eλλ:νων, λλο)ωσε κα- διαστρLλωσε τν πολιτικ: τους συνε)δηση κα- ποτλεσε συχν πραγµατικ συµφορ, τν ληθιν κατρα το Eλληνισµο.
/Eχοµε ξαναπ, 8τι +µε%ς ο6 hEλληνες, ο6 πνευµατικ hEλληνες, δ1ν *χοµε 3λλο καταφ9γιο, γι
ν διασωθοµε π τ φυλακ 8που µNς *χουν +γκλε)σει, +κτς π τν προσφυγ στν [διο τν
mαυτ7 µας. H +ξωστρφεια, & ποµ)µηση διαφ7ρων προτ9πων τ,ς στοκαπιταλοµαρξιστικ,ς τ-

§
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***
τ#ν 9ν θεση τ4ν δηµοσ%ων θ-σεων κα, συνεπ4ς τ4ν τυχ4ν τ@ς Nµ δας στο3ς
Fπαγγελµατ%ες κα, τν 9ποκλεισµ τ4ν iπολο%πων µελ4ν 9π τ# διαδικασ%α τ4ν
9ποφ σεων . Πολιτε%α µετα* λλεται σ καστικ κρ τος, δηλαδ# σ’ Tνα iποσ6νολο πο3 9ναπτ6σσεται σ5ν Fξ?γκωµα π νω στν κορµ το συν?λου κα, Fξελ%σσεται σ κλειστ «κονφρµ» Fξουσ%ας, πο3 λειτουργε^ µ?νο γι5 τ#ν iλικ# συντ0ρηση
το _διου το Vαυτο της, 9διαφορ:ντας γι5 τ WEθνος.
T καστικ Kρ τος, Fκτς το Kτι Qς Fκ τ@ς φ6σε:ς του 9ποτελε^ σχ@µα iπο*ι*ασµ-νο σ σχ-ση µ τ Fθνικ σ6νολο, εSναι ταυτ?χρονα σχ@µα 9ν%σχυρο, χαλαρ?, συνεπτυγµ-νο κα, 9νενεργ σ σ6γκριση µ τ#ν Πολιτε%α, πο3 στηρ%ζεται στ# συνεχ@ δηµ?σια Fνεργοπο%ηση Nλ?κληρου το δυναµικο τ@ς Nµ δας κα, 9ντλε^ τ,ς δυν µεις της 9π τ σ6νολο τ4ν 9τ?µων, τ4ν Nπο%ων τ συµφ-ρον συµπ%πτει µ τ συµφ-ρον τ@ς δικ@ς τους, µ#
καστικ@ς Πολιτε%ας, δηλαδ# 9π τ σ6νολο τ4ν πολιτ4ν.
T5 καστικ5 Kρ τη, καθfς εSναι 9ποδυναµωµ-να, χωρ,ς Fσωτερικ# συνοχ# κα, Fκ τ4ν
πραγµ των 9ποχωρισµ-να 9π τ κ6ριο σ4µα το συν?λου, µοιρα^α Fξελ%σσονται σ διεθνιστικ5 κα, τελικ5 iποτ σσονται στ# ∆ιεθν@ Eξουσ%α – πρ`γµα πο3 Fξ 9ντικειµ-νου δ ν
µπορε^ ν5 συµ*o@ µ τ#ν Πολιτε%α, δεδοµ-νου Kτι Πολιτε%α κα, ∆ιεθν#ς Eξουσ%α εSναι
δυν µεις Fξ Nρισµο 9ντ%θετες, 9ντ%παλες κα, 9συµ*%*αστες. <H κατ ργηση το Fπαγγελµατισµο τ4ν λειτουργ4ν 9ποτελε^ κεφαλαι:δη προϋπ?θεση τ@ς Rναρχης κοινων%ας
κα, τ@ς Πολιτε%ας κα, 9ποκατ σταση το φυσικο κοινωνικο ρ?λου τ4ν µελ4ν τους, ρ?λου πο3 9νετρ πη στ#ν Fξουσιαστικ# κοινων%α τ@ς παρακµ@ς, το ψε6δους κα, τ@ς 9νελευθερ%ας.

M

∆ηµ. I. Λ$µπρου

(«Aναζ0τηση», Aθ0να 1980, σσ. 211-219.)

ξεως πραγµτων ;χι µ7νο δ1ν µNς παλλσσει π τ Lρος πο0 µNς πλακ#νει, λλ ντ)θετα
µNς σπρ#χνει 8λο κα- πι Lαθι στ σκοτδι, στν χαµ7. Aν «σκψωµεν *νδον», θ Lροµε στ
Lθη τ,ς σ:µερα +ξαλλοτριωµνης ψυχ,ς µας τν Aλ:θεια, τν Eλευθερ)α, τ ∆ικαιοσ9νη,
αHτ1ς τ-ς mλληνικ1ς θες, πο0 γκρµισαν π τ Lθρα τους ο6 LρLαροι κα- τοποθτησαν στ
θση τους τ ε[δωλα το δ7γµατος, τ,ς +ξουσ)ας, τ,ς Cσ7τητας. Aν ναστηλ#σουµε κα- λατρε9σουµε τ-ς ληθιν1ς αHτ1ς Cδες, aν +ξοLελ)σουµε τ ψµα κα- προσπελσουµε τν Eλληνικ
Λ7γο, θ Lροµε κα- τ χαµνη σ:µερα mλληνικ πολιτικ λ:θεια. Θ µπορσουµε ν στηρ)ξουµε τν Eλληνικ Πολιτε)α, τν πανανθρ#πινη Πολιτε)α το Mλλοντος, πνω στ-ς Cδεολογικ1ς Lσεις πο0 τ,ς eρµ7ζουν.
∆1ν *χει σηµασ)α, ε2ναι ν9παρκτο τ πρ7Lληµα, aν & Eλληνικ Πολιτε)α το Mλλοντος θ
ε2ναι τυπικ ∆ηµοκρατ)α, Tιµοκρατ)α, Aριστοκρατ)α, Aξιοκρατ)α, τ9ποι πο0 8λοι τους ε2ναι
mλληνικο). Eνδιαφρει & Πολιτε)α αHτ ν ποτελP, *κφραση τBν CδεBν τ,ς Aλ:θειας, τ,ς ∆ικαιοσ9νης κα- τ,ς Eλευθερ)ας κα- ;χι παραχραξη = +κLαρLαρισµ7 τους. Kα- *κφραση τBν
CδεBν αHτBν µπορε% ν γ)νPη µσcω ο6ουδ:ποτε πολιτε9µατος, δηµοκρατικο = µ:. H Eλληνικ
Πολιτε)α το Mλλοντος, & Πολιτε)α τ,ς Παγκ7σµιας, Dπαρκτ,ς σ:µερα παντο, Eλληνικ7τητας αHτν τν πολιτικ στ7χο πρπει ν +πιδι#ξPη.

∆ηµNτρης I. Λ$µπρου

(«Aναζ:τηση», Aθ:να 1980, σελ. 190-196.)

N.α Lκπληκτικ7 παλαιοανθρωπολογικ7 εaρµατα

Aποκλειστικ συν.ντευξη το: δρ \Aρη Πουλιανο:
ετ5 τν Aρχ νθρωπο τ4ν Πετραλ:νων (750.000 Fτ4ν) κα, τ Σπ0λαιο πο3 ταν κατοικ%α κα, Fργαστ0ρι? του, τ «Πρωτ?γλυπτο τ@ς
Mακεδον%ας» (500.000 Fτ4ν), το3ς κυνηγο3ς Fλεφ ντων τ@ς Πτολεµα δας (3.000.000 Fτ4ν) κα, τν WAνθρωπο τ@ς Tρ%γλιας (11.000.000
Fτ4ν) N 9καταπ?νητος παλαιοανθρωπολ?γος κα, τ. πρ?εδρος κα, [δρυτ#ς τ@ς
Aνθρωπολογικ@ς <Eταιρε%ας <Eλλ δος δρ WAρης Πουλιανς Rχει ν5 παρουσι σoη καινο6ργια, zπτ5 ντοκουµ-ντα γι5 τ#ν Fµφ νιση κα, Fξ-λιξη τ@ς
9νθρ:πινης ζω@ς στν Vλλαδικ χ4ρο, 9φ’ Vνς συντριπτικ5 γι5 τ#ν 9φροκεντρικ# θεωρ%α περ, προελε6σεως τ4ν προγ?νων µας, 9φ’ Vτ-ρου κα%ρια γι5
τ#ν χρονολογικ# Fκτ%µηση τ@ς Vλλαδικ@ς προϊστορ%ας. Aνακ λυψε τν περασµ-νο ∆εκ-µ*ριο τ5 9πολιθωµ-να λε%ψανα \λλων Vπτ5 9νθρ:πων, πο3
Rζησαν πρ,ν 9π 12 Vκατ. χρ?νια στ# Xαλκιδικ0.

M

Συναντηθ0καµε µ τν κ. Πουλιαν στν χ4ρο Kπου δραστηριοποιε^ται –στ Σπ0λαιο
κα, τ παρακε%µενο Mουσε^ο τ@ς A.E.E. στ5 Πετρ λωνα Xαλκιδικ@ς– κα, συνεχ%ζει ν5
9νθ%σταται στ,ς συνεχε^ς προκλ0σεις τ4ν Gθυν?ντων το ρωµα%ικου κρατιδ%ου, πο3 παντοιοτρ?πως Fπιχειρον ν5 τν 9πο* λουν 9π Fκε^, Kπως εSχε συµ*@ πρ εGκοσαετ%ας.
M`ς παραχ:ρησε εMγενικ5 τ# µεστ# πληροφορι4ν συν-ντευξη πο3 9κολουθε^.
EP.: K9ριε Πουλιαν, ποι ε2ναι τ τελευτα%α σας πορ)σµατα ναφορικ µ1 τν νθρωπογνεση στν mλλαδικ χBρο;
APHΣ ΠOYΛIANOΣ: B σει τ@ς στρωµατογραφ%ας το Fδ φους στν χ4ρο τ@ς N. Tρ%γλιας κα, τ4ν ν-ων εiρηµ των, µποροµε ν5 ποµε Kτι τ 9νθρωπογεν ς στρ4µα εSναι
αMτ το 9νωτ-ρου Mειοκα%νου, πο3 9ν γεται χρονικ5 στ5 12.000.000 χρ νια πρ-ν 7π:
τHν ποχN µας.
EP.: hYστερα π τν νακλυψη το Tριγλιανο Oρθ)ου Aνθρ#που τ 1997 (σ.σ. Lλ.
τεχ. «∆» 230, Iαν. 2001) ο6 *ρευνς σας πδωσαν περαιτρω πληροφορ)ες γι τν παρουσ)α το νθρ#που κατ τ Mει7καινο Περ)οδο;
A.Π.: Bε*α%ως. WEχω *ρε^ Fκτς 9π τ#ν 9πολιθωµ-νη κν0µη το Tριγλιανο τ ’97
\λλες Vπτ , πο3 9ν@καν σ \τοµα τ@ς κοινων%ας το Mειοκα%νου. WEχουµε λοιπν συνολικ5 gκτ:, καθfς κα, µακρ5 Nστ` χειρ4ν.
EP.: Π7τε τ +ντοπ)σατε κα- πο;
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T: σcωζVµενο Xνω τµBµα µηρια5ου .στοI &EλλαδοπιθNκου aλικ5ας 17 Lκατ. τ9ν.
∆ιακρ5νονται οG γραµµVσεις πο) .ρ5ζουν τH «γων5α στρEψης».
A.Π.: Tν περασµ-νο ∆εκ-µ*ριο π%σω 9π τ Kρος K λαυρος.
EP.: O6 3νθρωποι αHτο- Lδιζαν ;ρθιοι;
A.Π.: Eντελ4ς kρθιοι. AMτ φα%νεται 9π τ# γων%α στρ-ψης στ,ς κν@µες τους, πο3 ταν
23 *αθµο%, Kπως δηλαδ# κα, τ4ν σ6γχρονων 9νθρ:πων.

KαA Eνθρωποπ#θηκος 17 bκατ. bτHν
EP.: Ποι kταν & αCτ)α τ,ς υ6οθτησης τ,ς ;ρθιας στσης π τν 3νθρωπο, κ. Πουλιαν;
A.Π.: Πρ4τος N Vλλαδοπ%θηκος φ-ρεται ν5 εSναι .µι?ρθιος.WEχουµε |δη *ρε^ στ#ν
E{*οια τ \νω τµ@µα το µηρια%ου Nστο του, Kπου . γων%α στρ-ψης εSναι 15 *αθµο%. Mεταξ3 τ4ν δεκ δων \λλων εGδ4ν πιθ0κου (δρυοπιθ0κου, οMρανοπιθ0κου κ.\.)
το Vλλαδικο χ:ρου µ?νο N Vλλαδοπ%θηκος, aλικ5ας 17.000.000 τ9ν, στ-κεται σ
.µι?ρθια στ ση, καθfς εSναι 9ναγκασµ-νος ν5 κατ-*oη πλ-ον 9π τ5 δ-ντρα, Kπου δι-µενε κα, ν5 τρ-ξoη γι5 ν5 γλιτ:σoη 9π τ,ς φωτι ς πο3 προκαλονταν 9π τ# λ *α
πο3 Fκτ?ξευαν τ5 .φα%στεια το αGγαιακο χ:ρου κατ5 τ#ν Fποχ# πο3 ζοσε. T5 νεοανακαλυφθ-ντα καµ-να τεµ χια δ-ντρων, πο3 *λ-πετε |δη ν5 Fκτ%θενται Fδ4 (σ.σ.:
Fν. στ Mουσε^ο τ@ς A.E.E.), 9ποτελοσαν µ-ρος τ@ς χλωρ%δας το περι* λλοντος το
Vλλαδοπιθ0κου πρ,ν 9π 17-20 Vκατ. χρ?νια, Kπως φα%νεται 9π τ# στρωµατογραφ%α.
EP.: /Eφθανε Iως +δB & λLα π τ &φα)στεια το ACγα)ου;
A.Π.: Aσφαλ4ς· κα, Fδ4 κα, 9λλο. WAλλωστε N Vλλαδοπ%θηκος ζοσε σ Nλ?κληρο

Nεοανακαλυφθ4ν τµBµα κνNµης Lν:ς 7π: τ µEλη τBς κοινων5ας τοI TριγλιανοI +Oρθ5ου +AνθρVπου, πο) 6ζησε
πρ-ν 7π: 12.000.000 χρ νια. T: εdρηµα διασcVζεται κα- κτ5θεται Yπως ρEθηκε.

∆ΑΥΛΟΣ/267, M ρτιος 2004
17491

17492

∆ΑΥΛΟΣ/267, M ρτιος 2004

Φωτοτυπ5α τοI
Πρωτοκ λλου ∆ιοικητικBς +AποολBς τBς +AνθρωπολογικBς &Eταιρε5ας &Eλλ$δος
7π: τ: ΣπNλαιο
ΠετραλVνων. T:
eπογρ$φει
.
eπουργ:ς ΠολιτισµοI κ. E. BενιζEλος κα- πιδ θηκε
µ4 δικαστικ: πιµελητH στ:ν κ.
OAρη Πουλιαν .
τν Vλλαδικ χ4ρο. Λ%γο πι κ τω 9π Fδ4 µ λιστα, σ µ-ρος πο3 θ5 σο iποδε%ξω µετ , iπ ρχει Tνα 9τ?φιο στρ4µα Fκε%νης τ@ς λ *ας. Aπορ4 δ-, π4ς 9κ?µα δ ν Rχει Fνδιαφερθ@ σχετικ5 τ Tµ@µα Γεωλογ%ας το Πανεπιστηµ%ου Θεσσαλον%κης.
EP.: ∆ηλαδ $ mλλαδοπ)θηκος ε2ναι $ πρ7γονος το νθρ#που;
A.Π.: Nα%, εSναι N «συνδετικς κρ%κος» µεταξ3 πιθ0κου κα, 9νθρ:που.
EP.: Στ αHτι mνς «µ εCδικο» & δ:λωσ: σας αHτ xχε% Eς +πιLεLα)ωση το ∆αρL)νου...
A.Π.: OMδ?λως Fπι*ε*αι:νω τν ∆αρ*^νο. Tν Aριστοτ-λη Fπι*ε*ε*αι:νω, πο3 iπ@ρξε
κα, N εGσηγητ#ς τ@ς θεωρ%ας τ@ς Eξ-λιξης τ4ν EGδ4ν µ τ δεκ τοµο Rργο του «Περ, ζl:ων [στορι4ν», \σχετα ν N ∆αρ*^νος τν 9ντ-γραψε, χωρ,ς ν5 κ νoη ο{τε µ%α παραποµπ#
σ’ αMτ?ν.

O πρHτος ποT µ#λησε καA κατασκεFασε Lργαλε9α
EP.: Aς +πιστρψουµε στν 3νθρωπο τBν 12 mκατ. +τBν. M1 Lση τ Dπρχοντα στοι-
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χε%α, ε2ναι δυνατν ν +ξαχθον κποια πρBτα συµπερσµατα γι τ ποι7ν του;
A.Π.: T *ασικ:τερο εSναι Kτι 9π 9ν γκη στ θηκε κα, * δισε kρθιος. Kατ?πιν Kτι
ταν αMτς πο3 συν-λα*ε κα, Fφ0ρµοσε τ#ν τεχνολογ%α τ4ν πρ:των Fργαλε%ων. <O \νθρωπος αMτς εSναι Tνα λογικ κα, Fφευρετικ kν, στ Nπο^ο µαζ, µ τ#ν kρθια στ ση Fξελ%σσεται τ?σο N Fγκ-φαλος Kσο κα, . Nµιλ%α του.
EP.: ∆ιθετε *ναρθρο λ7γο;
A.Π.: <Yποψι ζοµαι πfς να%. WAλλωστε λειτουργοσε Nµαδικ5 Qς θηρευτ0ς, κ τι πο3
προϋποθ-τει µ%α στοιχει:δη µορφ# συνεννο0σης.
EP.: M1 ποι ζcBα µοιραζ7ταν τ περιLλλον $ 3νθρωπος τ,ς Tρ)γλιας;
A.Π.: Zοσε µαζ, µ ριν?κερους, τραγ?κερους, [ππ ρια κυρ%ως, 9λλ5 κα, καµηλοπαρδ λεις. Πρ?σφατα, µεταξ3 \λλων, 9νακαλ6ψαµε κα, Nστον 9π π?δι καµηλοπαρδ λεως τ@ς αMτ@ς .λικ%ας –χρονολογικ5– µ τν Tριγλιαν \νθρωπο κα, τ Fκθ-τουµε Fδ4.
EP.: ∆ιερωτBµαι, πBς θ ντιδροσε $ κ. Λ:κι (σ.σ. $ +κ τBν εCσηγητBν τ,ς φροκεντρικ,ς θεωρ)ας), +ν τ *Lλεπε...
A.Π.: Aσφαλ4ς θ5 9ποροσε: π4ς συµ*α%νει ο[ καµηλοπαρδ λεις τ@ς <Eλλ δος ν5
Rχουν µεγαλ6τερη .λικ%α 9π’ αMτ ς τ@ς Aφρικ@ς! Aλλ ... δ ν φτα%ω Fγ:!
EP.: Eν +πιχειρ:σουµε νοερ µ)α νασ9νθεση το mλλαδικο περιLλλοντος πρ 12
mκατ. +τBν, θ πρπει ν τ φανταστοµε σν ζο9γκλα;
A.Π.: Aκρι*4ς. Hταν µ%α ζο6γκλα σ’ Tνα iποτροπικ κλ%µα, ε{κρατο φυσικ , πο3 περιε^χε Kλα τ5 ζl4α πο3 *λ-πουµε.
EP.: Eκτς π τ στρωµατογραφ)α *χετε χρησιµοποι:σει κα- 3λλη µθοδο χρονολ7γησης τBν νων αHτBν εDρηµτων.
A.Π.: Nα%, σ συνεργασ%α µ τ Πανεπιστ0µιο τ@ς N. Kαρολ%νας τ4ν H.Π.A. κα, τν καθηγητ# WAλαν Nαρν τ5 Rχω χρονολογ0σει Kλα κα, µ τ# µ-θοδο το «Παλαιοµαγνητισµο». WEτσι Fπι*ε*αι:θηκε . .λικ%α τους τ4ν 12 Vκατ. Fτ4ν γι5 τ5 περ, τν Tριγλιαν
\νθρωπο κα, τ4ν ⫾17.000.000 Fτ4ν γι5 τ5 9πολιθ:µατα τ@ς χλωρ%δας.

«AΠOBAΛΛOYME THN A.E.E. AΠO TO ΣΠHΛAIO»!
(Στ8 σηµεUο αVτ8 Q συν ντευξη διεκπη γι> λγα λεπτ> λγω γνωστοποι?σεως
–δι> τηλεοµοιοτυπας– στ> γραφεUα το Mουσεου Xν8ς ν ου "ξωδκου "γγρ2φου Πρωτοκλλου ∆ιοικητικYς /AποολYς τYς A.E.E. 1π8 τ8 MουσεUο κα! τ8
Σπ?λαιο ΠετραλZνων, προερχοµ νου 1π8 τ8 [πουργεUο Πολιτισµο κα! φ ροντος [πουργικ' [πογραφ?. Παρατθεται \ς ]χει σ$ φωτοτυπ#α στν πρ. σελ.)
EP.: K9ριε Πουλιαν, & +ξλιξη αHτ Dπαγορε9ει Iνα κ7µη +ρ#τηµα. /Eχετε δικαιωθ, τελεσ)δικα π τ δικαστικ +ξουσ)α;
A.Π.: Bε*α%ως. Xωρ,ς το3ς UEλληνες δικαστ ς δ ν θ5 |µουν Fδ4. Aκ?µη θ5 «τρα*ι?µασταν»...
EP.: T +π)σηµο κρτος Eστ7σο +ξακολουθε% ν σNς «LοµLαρδ)ζPη» µ1 +ξ#δικα. T) φρονε%τε 8τι +πιδι#κει µ1 τν τακτικ: του αHτ:;
A.Π.: T% ν5 π4; UO,τι θ-λετε φανταστ@τε. ∆ ν γνωρ%ζω ο{τε σ τ%νος τ#ν iπηρεσ%α 9ν0κουν αMτο, πο3 9ποφασ%ζουν Fναντ%ον µου. T *-*αιο εSναι Kτι µ?νο στ#ν <Eλλ δα δ ν
9ν0κουν.

M$ριος MαµανEας

æHºI™£HKE OMOºøNA «HMEPA TøN EBPAIøN»
#ν 27/1/04 . Vλληνικ# κρατικ# NET Rκανε, στ κεντρικ δελτ%ο εGδ0σεων παρακαλ4(!), 9φι-ρωµα στ «<Oλοκα6τωµα».
AMτ 9π µ?νο του δ ν θ5 ταν περ%εργο, ν κα, δ ν νοµ%ζω
Kτι τ Iσρα#λ κ νει καν-να 9φι-ρωµα στ#ν Γενοκτον%α τ4ν
Ποντ%ων 8 σ Nτιδ0ποτε \λλο (γενοκτον%α Aρµεν%ων, εGσ*ολ# στ#ν
K6προ κ.λπ.). T πρωτ κουστο εSναι Kτι ο[ <E*ρα^οι ζητον ταυτ?χρονα 9ποζηµι:σεις γι5 τ,ς Gδιοκτησ%ες τους πο3 «καταπατ0θηκαν» 9π UEλληνες Qς 9ποτ-λεσµα το Kτι το3ς 9π0γαγαν ο[ Γερµανο%, Fνl4 ταυτ?χρονα 9νακοιν:θηκε Kτι . Bουλ# 9ποφ σισε Nµ?φωνα Kτι τ Vλληνικ κρ τος θ5 9νακηρ6ξoη µι5 µ-ρα το τελευτα%ου 100µερου το Iανουαρ%ου Vκ στου Rτους «<Hµ-ρα <E*ρα%ων». Eπρ?κειτο γι5 µ%α νοµοθ-τηση, πο3 Rγινε τ,ς .µ-ρες πο3 εGσ0γοντο στ# Bουλ# πληθ:ρα «ντροπολογι4ν», Kπως νοµ σθηκαν,
ο[ Nπο^ες 9ποσ6ρθηκαν Qς «zµαρτωλ ς» – kχι Kµως κα, . Fν λ?γlω.

T

<H 9πα%τηση 9ποζηµι:σεων εSναι θρασ6της: Πρ4τα gφε%λει τ Iσρα#λ ν5
9ποζηµι:σoη, γι5 τ,ς zρπαγε^σες περιουσ%ες τους (τ 1948) στ#ν Aντι?χεια
κα, τ#ν <Iερουσαλ0µ, το3ς UEλληνες κα, µετ5 ν5 συζητηθo@, ν ο[ περιουσ%ες
τ4ν <E*ρα%ων πρ-πει ν5 χαρακτηριστον Qς «λε)α πολµου». T Kτι µετ5 τ,ς
ν%κες το 1912 τ Vλληνικ κρ τος γι5 τ#ν Fχθρικ0 τους στ ση (σ6σταση σ:µατος Fθελοντ4ν στ# Θεσσαλον%κη, µ _δια Rξοδα, γι5 ν5 πολεµ0σoη iπ ρ τ4ν
Oθωµαν4ν) το3ς \φησε σχεδν 9νεν?χλητους, δ ν σηµα%νει Kτι, Kταν το3ς
φ?νευσαν ο[ Γερµανο, κα, ο[ περιουσ%ες τους κατελ0φθησαν 9π UEλληνες, δ ν
θ5 Rπρεπε ν?µιµα ν5 περ σουν στ Vλληνικ δηµ?σιο, Qς συµ*α%νει µ Kλες τ,ς
περιπτ:σεις Kπου δ ν iπ ρχουν κληρον?µοι. Iσχ6ουν κα, Fδ4 ο[ ν?µοι τ@ς
χρησικτησ%ας, Kπως σ’ Kλες τ,ς παρ?µοιες περιπτ:σεις Gδιοκτησι4ν 9ν5 τ#ν
Vλληνικ# Fπικρ τεια. M0πως τ KIΣ <Eλλ δος Fπιδι:κει ν5 εSναι Fκε^νο κληρον?µος, σ6µφωνα µ τ#ν 9ντισυνταγµατικ# 9π?φαση πο3 το Fπιτρ-πει ν5
κληρονοµo@ τ,ς περιουσ%ες \κληρων µελ4ν του, Kταν δ4ν Rχουν 9φ0σει διαθ0κη; Eρωτοµε zπλ4ς. ESναι ντροπ# ν5 Fπιτρ-πεται σ κρατικ Vλληνικ καν λι (8 ν5 Fπι* λλεται...) ν5 ζητh` iπ ρ τ4ν <E*ρα%ων εGδικο3ς ν?µους, καθιστ:ντας τους προνοµιοIχο Nµ δα Fντς τ@ς <Eλλ δας κα- νοµικ .
T-λος, 9φο σ6µφωνα µ τ5 στοιχε^α τ4ν <E*ρα%ων 9π τ,ς 80.000 Nµοεθν4ν
(kχι Nµοδ?ξων) τους στ#ν <Eλλ δα πρ το B´ Π.Π. Fπε*%ωσαν µ?λις 5.000, π?σοι τελικ5 εSναι ο[ κληρον?µοι; M0πως ο[ 9π:λειες εSναι «φουσκωµ-νες», 8
zπλ` «Nρ%ζονται» ν-οι κληρον?µοι στ5 πλα%σια δηµιουργ%ας ν-ας V*ραϊκ@ς
κοιν?τητας στ#ν <Eλλ δα; ∆ι?τι τ 9στε^ο φα%νεται ν5 εSναι πραγµατικ5
«9ρχα^ο» µετ5 τ#ν V*ραϊκ# 9π?κτηση περ%εργων τ%τλων Gδιοκτησ%ας («Θρ?νος Mωυσ@» στ# ∆@λο κ.λπ.).

∆ρ M.K.

«TIMAME THN A£HNA ME ¢øPO ™TO I™PAH§»!
∆ηµιουργ#α του δ(σους «Aθνα 2004» στο Iσραλ
∆εκ.µCριος 2003

κψτε κα! "πιστρ ψε µας
BH συµµετοχ µου στ δηµιουργ!α «Aθ να 2004» ε!ναι ______ ε>ρ?

Rκπληξη δια* ζω τ περιεχ?µενο Vνς «καλ-σµατος» 9π
µ-λη τ@ς Fν <Eλλ δι Gσραηλιτικ@ς κοιν?τητας, πο3 κρατ4
στ5 χ-ρια µου. Aπευθ6νεται στν Vλληνικ λα κα, το ζητh`
ν5 καταθ-σoη τ#ν οGκονοµικ# συνδροµ0 του γι5 τ# δηµιουργ%α Vνς δ σους στ Iσρα0λ, πο3 θ5 φ-ρoη µ λιστα κα, τ#ν gνοµασ%α «Aθ0να 2004».

M

Aναφ-ρεται χαρακτηριστικ : «M1 µεγλη µας χαρ σNς προσκαλοµε ν
συµµετσχετε στ συµLολικ δBρο πο0 θλουµε ν προσφρουµε στ γαπηµνο µας Iσρα:λ, τιµ#ντας τν γαπηµνη µας Aθ:να. M1 φορµ τν Oλυµπιδα τ,ς Aθ:νας τ 2004 ποφασ)σαµε ν τιµ:σουµε τν Aθ:να, κνοντας
συγχρ7νως κα- Iνα µεγλο δBρο στ Iσρα:λ. T δBρο ε2ναι & δηµιουργ)α mνς
δσους µ1 2004 δνδρα, τ $πο%ο θ fνοµαστP, “Aθ:να 2004” κα- τ $πο%ο θ
Lρ)σκεται στν καδι το Iσρα:λ. T µρος πο0 διαλξαµε Eς τ πι κατλληλο ε2ναι τ MοσL Tσο0ρ Mοσ, δ)πλα στν Nετνυα, τ $πο%ο 6δρ9θηκε
π hEλληνες ELρα)ους στ 1930 µ1 πρωτοLουλ)α το Mωυσ, KοφινN κα- το
∆αυ-δ Φλωρεντ)ν, +νcB τ χρ:µατα γι τν γορ τ,ς γ,ς συγκντρωσαν ο6
ELρα%οι τ,ς Θεσσαλον)κης. H *κταση πο0 µNς προσφρει τ MοσL γι τ
σκοπ αHτ ε2ναι περ)που 30.000 τετ. µτρα, 30 στρµµατα δηλαδ:». Γι5 τ#ν Fν
λ?γlω 9ναδ σωση Rχουν Fκφρ σει µ λιστα τ#ν iποστ0ριξ0 τους παρ γοντες τ@ς
χ:ρας µας, Kπως κα, µ-σα µαζικ@ς Fνηµ-ρωσης. Kα, τ πι Qρα^ο εSναι Kτι
Rχουν προσκληθ@ ν5 παραστον στ#ν Fκδ0λωση . δ0µαρχος Aθηνα%ων Nτ?ρα Mπακογι ννη κα, Fκπρ?σωποι το Oργανισµο «Aθ0να 2004».

Tαξιαρχο3λα Λαδ<

O A§§O™ §O°O™
OG Lπτ α8τ γαµες +Aφρικ$νες
Tν κ9ριον Nτγκλας Γουλλας, γν#στων λοιπBν
στοιχε)ων, δ1ν ε2χα τν τιµν ν τν γνωρ)ζω. /H, τουλχιστον, µχρι τ ΣαLLατοκ9ριακον 17-18 Iανουαρ)ου 2004 δ1ν ε2χεν πασχολ:σει τν διεθν, κοινν γν#µην. hOµως τ συγκεκριµνο δι:µερον *γινε παγκοσµ)ως γνωστς χρις
εCς Iνα +µLριθ1ς κα- περισπο9δαστον 3ρθρον τ,ς +φηµερ)δος «TA NEA»
(σελ-ς 87). ECς αHτ $ κ9ριος Nτγκλας Γουλλας +πανρχεται µ1 +ξαιρετικν +πιµονν εCς τν καταγωγν το νθρ#που π τν Aφρικ:ν.
BεLα)ως µχρις +δB τ)ποτε τ πρωτ7τυπον, φο γι πολλο0ς *χει κολλ:σει & Lελ7να... Eκε%νο Eστ7σον τ $πο%ον +ντυπωσιζει, ε2ναι & χρονολογικ κρ)Lεια τ,ς +µφαν)σεως το πρ#του νθρ#που, τ,ς Eας. Mπορε% πρ-ν 200.000, πιθανν πρ-ν 143.000, 3ρα κα- 100.000 χρ7νια πρ)ν. Kα),
γι ν κρατbN κα- κποια «πισιν:», προσθτει κα- Iνα «[σως κα- πολ0 παλαι7τερα». Aλλ κι αHτ «κοµµτια ν γ)νPη». Στ κτω-κτω Iνας eπλς
φροκεντριστς ε2ναι. ∆1ν ε2ναι καφετζο.
Eκε%νο τ $πο%ον ε2ναι +ντυπωσιακν +δB, ε2ναι & 3ποψις 8τι $ Aδµ
+µφαν)στηκε πρ-ν 80.000 χρ7νια. ∆ηλαδ:; H µιτοχονδριακ: µας Eα τ7σες χιλιδες χρ7νια πBς «+Lολε9ετο»; Kα- 3ντε κα- αHτ7, aς τ πρPη τ ποτµι. ΠBς διLολο ναπαρ:γετο; M1 τν κρ)νον; /Eχω τν +ντ9πωσιν 8τι
κτι δ1ν πει καλ µ1 τν Eς 3νω θεωρ)αν = µ1 τ µυαλ το κυρ)ου Nτγκλας Γουλλας· $ $πο%ος +κτς τBν 3λλων µNς πληροφορε% 8τι 8λοι ο6
EHρωπα%οι κατγονται π τ-ς «mπτ κ7ρες τ,ς Eας», α6 $πο%οι kλθον
π τν Aφρικν τ τελευτα%α 45.000 χρ7νια. Θαµα! Θαµα! Eπτ γυνα%κες πρ7γονοι τBν AφροαµερικανBν µ7νες τους +δηµιο9ργησαν τν
πληθυσµιακν πυρ,να τ,ς EHρ#πης.
∆1ν ξρω aν +σε%ς Lγζετε κποιο συµπρασµα, λλ +γ] προσωπικBς
µπορB ν Lγλω 3κρη. Kα- +δB δ9ο τιν συµLα)νουν. H 8τι τ «πτηνν»
το κ. OHλλας χρησιµε9ει κα- σ1 κτι 3λλο +κτς π τν ορησιν = 8τι,
γαµB τ’ αHτι µου τ πτσινα, Dπ,ρξε µαιευτρ τ,ς Eας κα- γνωρ)ζει µετ
LεLαι7τητος 8τι ο6 κ7ρες της kσαν mπτ. ΠιθανολογB δ1 8τι αHτς µ1 τν
Lρκαν του τ-ς µετφερεν π τν Aφρικν εCς τν EHρ#πην.
O LαρBνος Mυνχουζεν *χει γρψει ψευδ, πργµατα.T µ7νον θετικν
τ,ς Dποθσεως ε2ναι 8τι ο6 τριLδες του τ#ρα διαψε9δονται, φο $ κ9ριος
Nτγκλας Γουλλας +πιµνει 8τι & αHτογαµ)α δ1ν Cσχ9ει κα- 8τι & συνε9ρεσις γυναικBν $δηγε% εCς παιδοποιαν. Πστα 8λα, µεγλε!

Γι9ργος Πετρ πουλος

Mι7 παν(ρχαιη Eλλ7 καA νεMτατη
ατρικ θεραπευτικ µ.θοδος
5 τελευτα^α gγδ?ντα περ%που Rτη γνωρ%ζουµε Kτι µ`ς περι* λλει Tνα συνεχ4ς διαστελλ?µενο Fνεργειακ σ6µπαν. T5 iλικ5
δηµιουργ0µατ του, 9π τν µικρ?τερο κ?κκο 9στρικ@ς σκ?νης
Tως κα, το3ς µεγαλ6τερους λιους 8 πλαν@τες, καθfς κα, τ5
Rµ*ια kντα πο3 πιθαν4ς ζον Fπ νω στο3ς τελευτα%ους, δ ν εSναι παρ5
συµπυκνωµ-νη Fν-ργεια. T5 7λεκτροµαγνητικ5 πεδ%α, τ5 *αρυτικ5
πεδ%α, τ φ4ς, N 7λεκτρισµς εSναι zπλ4ς \λλες µορφ ς Fκδηλ:σεως
τ@ς Fν-ργειας.

T

UOλα αMτ5 µαζ%, iλικ5 κα, \υλα, 9ποτελον µ?νο τ 4% το συν?λου το σ:µατος το
σ6µπαντος. <H σ6γχρονη φυσικ# µ-σα 9π τ#ν κ*αντικ# Fκδοχ0 της µ`ς λ-ει Kτι τ 23%
το σ6µπαντος 9ποτελε^ται 9π σκοτειν# mλη κα, τ 73% 9π σκοτειν# Fν-ργεια (σκοτειν0,
δι?τι δ ν 9κτινο*ολε^). OMσιαστικ4ς πλ-ουµε µ-σα σ’ Tναν 9π-ραντο κεαν Fνεργε%ας,
πο3 ο{τε *λ-πουµε ο{τε αGσθαν?µαστε.
T «πρπει ν ε2ναι τ µ ε2ναι» το Eλε τη φιλοσ?φου Παρµεν%δου εSναι µ%α 9π’ τ,ς
πρ4τες Fπιστηµονικ ς διατυπ:σεις γι5 τ#ν 9?ρατη Fνεργειακ# πλευρ5 το σ6µπαντος.

ΣHµα, αeρα καA Lν.ργεια
 9νθρ:πινο σ4µα, αMτ# . µικρογραφ%α το σ6µπαντος, καλ6πτεται 9π Tνα 9?ρατο µετα*αλλ?µενο 7λεκτροµαγνητικ πεδ%ο οειδος σχ0µατος, πο3 Fκπ-µπει
κα, 9πορροφh` 9κτινο*ολ%ες, τ#ν αρα. <H σοφ# Vλληνικ# γλ4σσα µ τ#ν λ-ξη αρα
ρισε κα, τ,ς Gδι?τητ-ς της: αρα = Fλαφρ 9ερ κι, πνο0. <H α{ρα εSναι τ σ6νολον
τ4ν 7λεκτροµαγνητικ4ν κυµ των πο3 Fκπ-µπονται 9π’ τ5 κ6τταρα το σ:µατος, εSναι
. πνο# πο3 9να*λ6ζει 9π κ θε κοµµ τι mλης. ]Aς µ#ν ξεχνοµε Kτι mλη = συµπυκνωµ-νη Fν-ργεια.
O[ Fπιστ0µονες Rχουν 9νακαλ6ψει Kτι τ5 ζ4ντα κ6τταρα Fκπ-µπουν κα, λαµ* νουν
9σθενε^ς 7λεκτροµαγνητικ ς συχν?τητες. Σ κ θε κ6τταρο το σ:µατ?ς µας καταγρ φονται π νω 9π 2.000 χηµικ ς κα, ταυτοχρ?νως 7λεκτροµαγνητικ ς 9ντιδρ σεις 9ν5 δευτερ?λεπτο! Aντιδρ σεις kχι χαοτικ ς 9λλ5 Fλεγχ?µενες κα, συντονισµ-νες 9π Tνα 9π%στευτα γρ0γορο κα, 9ποτελεσµατικ αMτ?µατο 7λεκτροµαγνητικ σ6στηµα Fλ-γχου.
<O πρ4τος \νθρωπος πο3 κατ:ρθωσε ν5 φωτογραφ0σoη τ#ν α{ρα ταν N Kρο της µηχανικς κα, φυσικς N%κολας T-σλα τ 1980. O[ πρ4τες του φωτογραφ%ες Rδειχναν τ#ν
α{ρα γ6ρω 9π’ τ,ς \κρες τ4ν δαχτ6λων. Σ6ντοµα κατ:ρθωσε ν’ 9ποτυπ:σoη Tως κ ποιο
*αθµ τ#ν εGκ?να τ@ς α{ρας γ6ρω 9π’ τ σ4µα.

T
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UOµως τ 1939 ο[ Σο*ιετικο, Fπιστ0µονες Σ-ιµον κα, Bαλεντ%να K%ρλιαν 9ν-πτυξαν
τ#ν τεχνολογ%α το T-σλα κα, φωτογρ φισαν µ πολ3 µεγ λη πιστ?τητα τ#ν α{ρα τ4ν
9ντικειµ-νων κα, τ4ν kντων. <H 9νθρ:πινη α{ρα 9ποτελε^ται 9π Vπτ5 χρωµατικ5
στρ:µατα. T πρ4το κα, πι κοντιν στ#ν Fπιδερµ%δα συνδ-εται µ τ#ν iγε%α το
σ:µατος, τ τρ%το, τ τ-ταρτο κα, τ π-µπτο µ τ#ν ψυχικ0 µας κατ σταση, Fνl4 τ
T*δοµο µ τ#ν νοητικ0 µας Fξ-λιξη. T δε6τερο κα, τ Tκτο 9ποτελον τ# σ6νδεση τ4ν
iπολο%πων. AMτ# . σπουδα%α 9νακ λυψη \νοιξε τν δρ?µο σ µ%α καινο6ργια δι σταση Fξαιρετικ@ς σηµασ%ας στν τοµ-α τ@ς Gατρικ@ς. T#ν Fνεργειακ# Gατρικ0. AMτ
σηµα%νει Kτι 9π διαγνωστικ@ς κα, θεραπευτικ@ς 9π?ψεως τ σ4µα µπορε^ πλ-ον ν5
προσεγγισθo@ κα, ν5 Gαθo@ µ-σlω τ@ς Fνεργειακ@ς iποστ σε:ς του. <H µ-θοδος αMτ#
νοµ σθηκε Lιοσυντονισµ7ς.

TS παρελθSν καA V Rστορ#α

O

\νθρωπος 9π τ5 παν ρχαια χρ?νια Fγν:ριζε τ#ν mπαρξη τ@ς 9?ρατης Fν-ργειας πο3 δι-πει τ σ6µπαν, καθfς κα, τ#ν Fνεργειακ# iπ?σταση τ4ν kντων. O[
UEλληνες τ#ν ν?µαζαν αGθ-ρα, κα, 9ργ?τερα ο[ Iνδο, πρνα κα, ο[ Kιν-ζοι τσ).
<O φιλ?σοφος κα, Gατρς Eµπεδοκλ@ς στ «Περ, φ6σεως» Rργο του 9ναφ-ρει:
«Kαννα µρος το 8λου δ1ν ε2ναι κεν7, π πο 3λλωστε θ µποροσε κτι ν προλθPη;»
Περ, το διαστελλοµ-νου σ6µπαντος λ-ει: « H γ, αHξνει τ δικ7 της γνος κα- $ αCθρ
τν αCθρα». Περ, το µεγ-θους το αGθ-ρος: « O αCθρ $ χανς Tιτνας, πο0 ζ#νει σ1
κ9κλο τ πντα». Kατ5 τν Aριστοτ-λη κα, τν Πλ τωνα N αGθ#ρ εSναι τ π-µπτο στοιχε^ο-σ4µα το «πενταγωνικο δωδεκαδρου» («T%µαιος» 55c, Fκδ. K κτος).
Στ5 9ρχα^α Aµφιαρ εια κα, Aσκληπιε^α ο[ θεραπευτ ς χρησιµοποιοσαν Fνεργειακο3ς τρ?πους θεραπε%ας τ4ν 9σθεν4ν τους \γνωστους σ’ Fµ`ς σ0µερα. Στ#ν Eπ%δαυρο1 κα, σ \λλα θεραπευτ0ρια *ρ-θηκαν _χνη καθfς κα, κοµµ τια διαφ?ρων πολυτ%µων λ%θων, πο3 χρησιµοποιονταν γι5 Fνεργειακ ς θεραπε^ες. Aπ’ τ5 Oρφικ5
διασl:ζονται 9ποσπ σµατα περ, τ@ς Fνεργειακ@ς κρυσταλλοθεραπε%ας, πο3 Fφαρµοζ?ταν 9π’ τν _διο τν Oρφ-α. <H εGδικ# µουσικ# πο3 Rπαιζε θερ πευε κα, γο0τευε 9κ?µη κα, τ’ \γρια θηρ%α κατ5 τν γνωστ µθο.
Στ,ς .µ-ρες µας παραδοσιακο, Kιν-ζοι Gατρο, θεραπε6ουν 9σθενε^ς µ-σlω τ@ς Fνεργε%ας, . Nπο%α διατρ-χει τ σ4µα µας 9κολουθ:ντας συγκεκριµ-νες διαδροµ-ς, πο3 τ,ς gνοµ ζουν µεσηµ*ρινο6ς. Eφαρµ?ζοντας π%εση σ συγκεκριµ-να σηµε^α π νω σ αMτο3ς
το3ς µεσηµ*ρινο3ς µπορον κα, 9ποκαθιστον τ#ν Nµαλ# ρο# τ@ς Fν-ργειας στ σ4µα,
µ 9ποτ-λεσµα τ#ν _αση (Pεφλεξολογ%α). Σ6µφωνα µ τ#ν Gνδικ# θεραπευτικ# µ-θοδο
τ@ς Γι?γκα . Fν-ργεια-πρ να 9να*λ6ζει κα, διυλ%ζεται 9π τ5 Vπτ5 τσ κρας.2 WHδη στ#ν
κλασικ# <Eλλ δα π λι N Πυθαγ?ρας χρησιµοποιοσε µουσικ ς δον0σεις, χρ:µατα κα,
9παγγελ%α τ@ς Vλληνικ@ς γλ:σσας3 πρς θεραπε%αν. <H Fπικρ τηση το Xριστιανισµο
κα, N χιλι?χρονος µεσα%ων πο3 9κολο6θησε, *6θισαν τ#ν 9νθρωπ?τητα στ σκοτ δι. <H
Fνεργειακ# Gατρικ# Fξηφαν%σθη. T#ν θ-ση της π@ρε . δεισιδαιµον%α κα, . 9µ θεια. (Γι5
τ,ς σ6γχρονες Fπιστηµονικ ς θεωρ%ες περ, αGθ-ρος *λ. «∆», τ?µοι 1999 κα, 2000.)
Πρ4τος νε:τερος EMρωπα^ος πο3 µ%λησε Fπισ0µως γι5 Fν-ργεια-α{ρα κα, τ,ς σχετικ ς
θεραπε^ες ταν N <Eλ*ετς φιλ-λλην Gατρς-9λχηµιστ#ς Παρ κελσος τν 16ον αG4να. Στ,ς
9ρχ ς τ@ς δεκαετ%ας το 1800 N AMστριακς Gατρς Φρ%ντριχ WAντον M-σµερ iποστ0ριξε
Kτι τ σ6µπαν εSναι γεµ`το 9π Tνα ρευστ?, τν αGθ-ρα, N Nπο^ος µεταφ-ρει δον0σεις µ-σα
9π τ#ν οMσ%α του. WEτσι 9να*%ωσαν ξαν5 ο[ κλασικ ς Vλληνικ ς 9π?ψεις περ, αGθ-ρος. <O
M-σµερ Fπι*ε*α%ωσε τ#ν θεραπευτικ# δ6ναµη τ4ν µαγνητ4ν κα, το µαγνητικο πεδ%ου κα,
9νεκ λυψε Kτι τ5 kντα Fκπ-µπουν µ%α Fν-ργεια, τ#ν Nπο%α κα, ν?µασε ζωικ µαγνητισµ?.
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&H 7νθρVπινη αgρα φωτογραφηµEνη µ4 τHν
Wδια µEθοδο. Π$νω 7π’
τ: κεφ$λι, στ:ν λαιµ:
κα- στ: στBθος, διακρ5νονται τ «τσ$κρας»,
τρ5α 7π: τ Lπτ$, hς
λευκο- κ3κλοι.

Συντονισµς
υντον%α-ισµς εSναι . Fναρµ?νιση ρυθµο κα, τ?νου σ µ%α συγκεκριµ-νη δ?νηση δ6ο
8 περισσοτ-ρων συστηµ των. K θε σ6στηµα τ Nπο^ο δονε^ται σ µ%α Qρισµ-νη συχν?τητα, ταλαντοται σ πλ τη 8 µ0κη, τ5 Nπο^α δ6νανται ν5 µεγαλ:σουν, Kταν τ5
διεγε%ρωµε κα, τ5 Fναρµον%σωµε µ \λλα στ _διο πλ τος 8 µ@κος κ6µατος. T5 π ντα δονονται – τ σ6µπαν, N πλαν0της, N \νθρωπος, τ5 kργαν του, τ5 κ6τταρ του.
Aπ τ5 κ6τταρα Vνς σ:µατος, πο3 Fναρµον%ζονται 9π Tνα αMτ?µατο 7λεκτροµαγνητικ σ6στηµα συντονισµο, µ-χρι τν σταθµ το ραδιοφ:νου, πο3 Fπιλ-γει 9ν µεσα σ
τ?σα σ0µατα µ%α καθωρισµ-νη συχν?τητα, τ5 π ντα µπορον ν5 συντονιστον. <H Fπιτυχ%α
τ@ς 9ν%κητης σπαρτιατικ@ς φ λαγγας ταν θ-µα συντονισµο. E5ν Tνας τραγουδιστ#ς
τραγουδ0σoη µ%α ν?τα κρατ:ντας στ5 χ-ρια του Tνα διαπασ4ν, τ?τε . 9ντ%στοιχη ν?τα στ
διαπασ4ν θ’ 9ρχ%σoη ν5 δον@ται, ν5 7χo@.
UOταν µ%α τ ξη Vνς σχολε%ου περνh` π νω 9π µ%α γ-φυρα, ./N Nµαδ ρχης θ5 διατ ξoη
ν5 τ#ν περ σουν ο[ µαθητ ς µ 9συντ?νιστο *ηµατισµ?, στε ν’ 9ποφευχθo@ N συντονισµς τ4ν µαθητ4ν µ τ#ν Gδιοσυχν?τητα τ@ς γ-φυρας, δι?τι αMτ θ5 εSχε καταστρεπτικ5 9ποτελ-σµατα. O[ µεγ λοι Rρωτες εSναι κα, αMτο, 9ποτ-λεσµα συντονισµο. <H
9ρχ# το συντονισµο, πο3 λαµ* νει χ:ρα στ Fπ%πεδο τ4ν ζ:ντων gργανισµ4ν, καλε^ται Lιοσυντονισµ7ς.

™
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T: Xκρο Lν:ς δαχτ3λου φωτογραφηµEνο µ4 τHν µEθοδο K5ρλιαν. T: iλεκτροµαγνητικ
του πεδ5ο .µοι$ζει µ4 περιφερειακH φλ γα.

OR Eρχ>ς το: Cιοσυντονισµο:
θε \νθρωπος εSναι µ%α ξεχωριστ# gντ?της. UOσο διαφ-ρει . Fξωτερικ0 µας Fµφ νιση 9ναδεικν6οντας τ#ν πολυπλοκ?τητα τ@ς φ6σεως, \λλο τ?σο διαφ-ρει κα, .
Fνεργειακ0 µας iπ?σταση, . α{ρα µας. Kαµµ%α α{ρα δ ν φ-ρει τ5 _δια χρ:µατα ο{τε
τ#ν _δια ποι?τητα 9κτινο*ολ%ας, ο{τε κα, Rχει τ _διο σχ@µα Fν συγκρ%σει µ \λλες.
Kατ5 τν _διο τρ?πο . κ θε π θηση πο3 προσ* λλει τν 9νθρ:πινο gργανισµ εSναι µ%α
ξεχωριστ# περ%πτωση κα, κατ’ αMτν τν τρ?πο πρ-πει ν’ 9ντιµετωπ%ζεται. T#ν _δια
9κρι*4ς 9ρχ# Fπρ-σ*ευε κα, N πατ#ρ τ@ς Iατρικ@ς τ-χνης <Iπποκρ της. « H θεραπε)α πρπει ν προσαρµ7ζεται στν mκστοτε σθεν,» (<Iπποκρ της, «Aφορισµο%»).
OMσιαστικ4ς . θεραπε%α πρ-πει ν5 «συντον%ζεται» µ τν 9σθεν@. <O *ιοσυντονισµς
χρησιµοποιε^ Qς * ση τ γεγονς πfς τ 9νθρ:πινο σ4µα Qς 7λεκτροµαγνητικ Fνεργειακ πεδ%ο λειτουργε^ σ5ν ποµπς κα, δ-κτης, Fκπ-µποντας κα, λαµ* νοντας 7λεκτροµαγνητικ ς δον0σεις. K θε Fπιρρο# πο3 9σκε^ται Fπ νω στ σ4µα 9π τ#ν διατροφ0, τ#ν µουσικ0, τ5 φ ρµακα, τ#ν µελ-τη, τ κ πνισµα κ.λπ. µετα* λλει τ Fνεργειακ?
του πεδ%ο, τ#ν α{ρα, µεταλλ σσοντας τ#ν σ6νθεσ0 του Qς πρς τν χρωµατισµ?, τ#ν πυκν?τητα, τ#ν ποι?τητα κ.λπ. AMτ ς ο[ Fπιρρο ς µπορε^ ν5 εSναι θετικ ς 8 9ρνητικ ς γι5
τ#ν 9νθρ:πινη iγε%α.
T 9νθρ:πινο σ4µα Fκπ-µπει δι φορες συχν?τητες. T5 κ6τταρα, ο[ [στο, κα, τ5 kργανα Rχουν τ καθ-να δικ-ς τους δον0σεις. <H σ6νδεση µεταξ6 τους δηµιουργε^ µ%α
9µοι*α%α Fπ%δραση, σχηµατ%ζοντας τ συνολικ φ σµα συχνοτ0των το 9σθενος, τ#ν
Fξειδικευµ-νη δονητικ0 του εGκ?να. O[ δον0σεις Vνς iγιος 9τ?µου εSναι διαφορετικ ς 9π αMτ ς Vνς 9σθενος. AMτ# εSναι κα, . * ση τ@ς συντονιστικ@ς θεραπε%ας:
<H θετικ# τροποπο%ηση το 7λεκτροµαγνητικο πεδ%ου το 9σθενος.
T 1977 N Γερµανς Gατρς Franz Morell Rχοντας µακρ?χρονη πε^ρα µ τν 7λεκτρο*ελονισµ σκ-φτηκε Kτι ο[ θεραπε^ες του θ5 ταν πι 9ποτελεσµτικ-ς, ν µποροσε ν5 χρησιµοποι0σoη τ,ς δον0σεις πο3 Fκπ-µπονται 9π τ5 σ:µατα τ4ν 9σθεν4ν 8 9π οMσ%ες µ
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θεραπευτικ ς δρ σεις. Mαζ, µ τν µηχανικ Rasche κατασκε6ασαν µ%α συσκευ0, τ#ν
Nπο%α ν?µασαν MORA (9π’ τ5 Mo-rell κα, Ra-sche). <H συσκευ# Fξελ%χθηκε µ ν-ες 7λεκτρονικ ς καινοτοµ%ες· 9ποτ-λεσµα . Fξελιγµ-νη συσκευ# BICOM (Bio-Communication=
*ιοεπικοινων%α). <H ν-α αMτ# µορφ# θεραπε%ας Rγινε γνωστ# σ5ν Bioresonance 8 Bioinformation Therapy (*ιοσυντονιστικ# 8 *ιοπληροφοριακ# θεραπε%α). Kατασκευαστ#ς N
Fπ%σης Γερµανς Gατρς Hans Brügermann.
<H θεραπε%α Fπιτυγχ νεται µ τ#ν Fξουδετ-ρωση τ4ν παθογ?νων ταλαντ:σεων Vνς
9σθενος, χρησιµοποι:ντας τ#ν 9ντεστραµµ-νη iγι@ εGκ?να τους (9ντικατοπτρισµ?ς).
M τ#ν 9ντιστροφ# τ4ν παθολογικ4ν συχνοτ0των µ-σlω το BICOM N gργανισµς θεραπε6εται 9π τ,ς Fπι*αρυντικ ς δον0σεις, ε_τε αMτ ς προ-ρχονται 9π’ τ _διο τ σ4µα
ε_τε 9π ξ-νες οMσ%ες, ο[ Nπο^ες εiρ%σκονται µ-σα σ’ αMτ?.
<Ως µ-θοδος συµπληρωµατικ@ς θεραπε%ας χρησιµοποιε^ται |δη εMρ-ως στ#ν Γερµαν%α,
9π’ Kπου ξεκ%νησε, 9λλ5 κα, σ π νω 9π 55 χ4ρες σ Kλον τν κ?σµο.

Πλεονεκτµατα καA Lφαρµογ.ς

H

*ιοσυντονιστικ# θεραπε%α προσφ-ρει µ%α Fξατοµικευµ-νη προσ-γγιση το 9ρρ:στου λαµ* νοντας iπ’ Kψιν τ,ς *αθ6τερες αGτ%ες Fκδηλ:σεως τ4ν 9σθενει4ν. Θεραπε6ει χρ?νιες παθ0σεις 9γν:στου αGτιολογ%ας γι5 τ#ν συµ*ατικ# Gατρικ0, χωρ,ς
φ ρµακα κα, χωρ,ς καθ?λου παρεν-ργειες. T φ σµα τ4ν Fφαρµογ4ν της εSναι εMρ6.
Πρωταρχικ5 πρ-πει ν’ 9ναφερθo@ . θεραπε%α τ4ν 9λλεργι4ν µ Fπιτυχ%α \νω το
90%. Eπ%σης Fφαρµ?ζεται σ περιπτ:σεις 9ρθριτικ4ν π?νων, αMχενικο συνδρ?µου,
π?νων µ-σης κα, µυϊκ4ν, νευρ?πονων, πονοκεφ λων, τραυµατισµ4ν 9θλητ4ν κ.9.
Bοηθ ει στ#ν Fπο6λωση καταγµ των, στ#ν Fνεργοπο%ηση το 9νοσοποιητικο συστ0µατος, στ#ν καταπολ-µηση λοιµ:ξεων κα, φλεγµον4ν, G4ν γρ%ππης κα, Fξουδετερ:νει τ,ς παρεν-ργειες φαρµ κων. <H *ιοσυντονιστικ# θεραπε%α Rχει 9ποδειχθ@
Fξαιρετικ5 9ποτελεσµατικ# στ#ν 9ντιµετ:πιση τ4ν Fθισµ4ν στ#ν νικοτ%νη, τ 9λκολ
κα, τ,ς ναρκωτικ ς οMσ%ες. Συγκεκριµ-να γι5 τ#ν διακοπ# το καπν%σµατος 9ρκον
µ%α Tως τρε^ς Fπισκ-ψεις, κατ5 τ,ς Nπο^ες Fπιτυγχ νεται τ?σο . 9πεξ ρτηση το gργανισµο 9π τ#ν νικοτ%νη Kσο κα, . γρ0γορη 9ποτοξ%νωση 9π’ τ,ς \λλες *λα*ερ ς
οMσ%ες πο3 περι-χει N καπν?ς.
***
*ιοσυντονιστικ# θεραπε%α εSναι µ%α 9ποτελεσµατικ# Fναλλακτικ# µ-θοδος, Tνα
9παρα%τητο συµπλ0ρωµα γι5 κ θε Gατρ?. T5 χηµικ5 9ντι*ιοτικ5 φ ρµακα4 δ ν
πρ-πει ν5 χορηγονται σ5ν καραµ-λλες, παρ5 σ5ν Rσχατη λ6ση. <H µ-θοδος αMτ#
µ?λις πρωτο@ρθε στ#ν χ:ρα µας. E_θε ο[ UEλληνες Gατρο, ν5 τ#ν 9ναδε%ξουν στν
*αθµ πο3 τ@ς 9ξ%ζει.

H

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. <H λ-ξις Eπ%δ-αυρος iποδηλο^ θεραπε^ες Fπ, τ@ς α{ρας! Παροµο%ως κα, . λ-ξις K-ντ-αυρος (ο[ µυθικο,
Gατρο, το Πηλ%ου, Kπως iποδηλο^ τ kνοµ τους, ταν ο[ θεραπευτ ς τ@ς α{ρας-Fν-ργειας).
2. T5 τσ κρας εSναι τ5 kργανα το Fνεργειακο µας σ:µατος. Ξεκινον 9π’ τ#ν κορυφ# το κεφαλιο σ
εMθε^α σειρ5 κα, τ τελευτα^ο εSναι στ#ν περιοχ# τ4ν γεννητικ4ν gργ νων. O[ φωτογραφ%ες K%ρλιαν τ5 9ν-δειξαν σ5ν φωτειν ς µικρ ς σφα^ρες.
3. Aµερικανο, ψυχολ?γοι-ψυχ%ατροι Rχουν 9ποδε%ξει πfς . 9παγγελ%α τ@ς 9ρχα%ας Vλληνικ@ς γλ:σσας,
λ?γlω το ρυθµο, τ@ς zρµον%ας κα, το µ-τρου πο3 τ#ν δι-πει, Fπιφ-ρει ψυχικ# 9ν ταση στο3ς 9σθενε^ς τους.
4. Περ, τ@ς καταστροφικ@ς δρ σεως τ4ν 9ντι*ιοτικ4ν δ ς σχετικ \ρθρο στ τεχος το «∆αυλο» 9ριθ. 263.
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Bασ5λειος Mαυροµµ$της

O ¶A¶A-°. META§§HNO™, OI EBPAIOI,

A

λλη µα πθεση δ χτηκε  «∆αυλς» σ µιλα το ερ α κα καθηγητ τ ς
Θεολογικ ς Σχολ ς το Πανεπιστηµου %Aθην'ν Γεωργου Mεταλληνο µ
θ µα «Nεοπαγανισµς κα Παλαι, ∆ιαθ-κη», πο/ 0ργ1νωσε τν %Iανου1ριο
3 Πανελλ-νια 4Eνωση Θεολ6γων. 8H κατ1ργηση τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης διαπιστ<νουµε =τι >πασχολε? το/ς κ@κλους τ ς %Eκκλησας, >φο δν θεωρε?ται λ ξαν τ
θ µα· κα Dσως εEναι σ κκρεµ6τητα κ1ποια >π6φαση γ@ρω >π αFτ6.

8O «∆αυλς» σ παλαι6τερα τε@χη εEχε προH1λει, πρ'τος στIν 8EλληνικI 8Iστορα, Jς πιτακτικI τIν >ν1γκη >ποHολ ς τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης >λλ, κα Kλλων >νθελληνικ'ν κειµ νων πο/
διαH1ζονται στς κκλησες M διδ1σκονται µ σNω τ ς παιδεας. 8O π. Γ. Mεταλληνς >ν φερε =τι
τ, κεµενα αFτ, «δν διαH1ζονται». OAς τν πιστ ψουµε. %Aλλ, φ’ =σον «δν διαH1ζονται» (δηλ.
>ποκρ@πτονται), πρς τ 3 διατ-ρησ- τους; Kα ξ Kλλου φ’ =σον 3 %Eκκλησα «δν τ, διαH1ζει», δν παραδ χεται οFσιαστικ, Vτσι τουλ1χιστον τIν >καταλληλ6τητα M πικινδυν6τητ1 τους;
Ποι1 εEναι τ, πιχειρ-µατα πο/ παραθ τουν, γι, ν, δικαιολογ-σουν τI διατ-ρησ- τους;
8O π. Γ. Mεταλληνς προκαλε?, εEπε, τν «∆αυλ» σ συζ-τηση γι, τIν Παλαι, ∆ιαθ-κη. %Aλλ,
τ συζ-τηση µπορε? ν, γνWη µεταξ/ Xνς λε@θερου περιοδικο, πο/ 3 σκ ψη του στηρζεται >ποκλειστικ, στIν >προκατ1ληπτη διερε@νηση κα >ξιολ6γηση τ'ν κειµ νων τ ς Π. ∆ιαθ-κης κα
Xνς παγγελµατα, πο/ Hιοπορζεται εYσπρ1ττοντας δ@ο µισθο/ς (Jς φηµ ριος κα Jς καθηγητIς Θεολογας), χ1ριν >κριH'ς τ ς συντ-ρησης κα διαι<νισης τ ς Π. ∆ιαθ-κης Jς «ερο HιHλου» το... 8Eλληνισµο, >λλ, κα τ συζ-τηση πσης µπορε? ν, κ1νWη  π. Γ. Mεταλλην6ς γι,
το/ς «8Eπτ, %Aναθεµατισµο@ς», πο/ ψ1λλει κα  Dδιος κ1θε χρ6νο στς κκλησες τ ς 8Eλλ1δος
τIν KυριακI τ ς %Oρθοδοξας κατ, το 8Eλληνικο Πολιτισµο; %Eντελ'ς πιγραµµατικ, παραθ τουµε: «Aνθεµα τρ ς σ σους εσγουν στν Oρθδοξη Eκκλησα τ !σε"# δγµατα τ$ν
%Eλλ&νων περ !νθρωπνων ψυχ$ν κα ο+ρανο, κα γ#ς κα -λλων δηµιουργηµτων. Aνθεµα
τρ ς σ σους λ0γουν τι ο1 σοφο τ$ν %Eλλ&νων ε3ναι !ν4τεροι κατ πολ5 !π6 το5ς ε+σε"ε7ς κα
8ρθδοξους -νδρες» κ.λπ., κ.λπ. Kα χαιρ6µαστε Yδιαιτ ρως, πο/ (=πως σ παλαι6τερο τεχος 
«∆αυλς» εEχε δηµοσιε@σει) 3 θ ση το πρ<του πολτη αFτ ς τ ς χ<ρας, το Προ δρου τ ς ∆ηµοκρατας Kωστ Στεφαν6πουλου, εEναι 3 παρ1λειψη τ'ν 8Eπτ, %Aναθεµατισµ'ν >π τIν >κολουθα τ ς Kυριακ ς τ ς %Oρθοδοξας, ο πο?οι δ' κα Xκατοντ1δες χρ6νια ψ1λλονται παρουσ[α τ ς πολιτικ ς κα στρατιωτικ ς 3γεσας. EEναι καιρς ν, σταµατ-σWη αFτ τ εEδος \ποκρισας, =λοι κε?νοι πο/ \πηρετον τ Xλληνικ κρ1τος κα συγκαταλ γονται στIν τ1ξη τ'ν >νωτ1των στελεχ'ν ν, σιωπον µπροστ, σ αFτI τI δηµ6σια προσHολI το 8Eλληνικο Πολιτισµο.
∆ν εEναι Xποµ νως τ θ µα µ6νο τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης: τ >νθελληνικ µ νος το Xριστιανισµο εEναι διατυπωµ νο >ποσπασµατικ, κα σ Kλλα ^ρθ6δοξα κεµενα.
∆ν µπορ' ν, µIν σταθ' στ κ1λεσµα Xνς πκουρου καθηγητ τ ς Θεολογικ ς Σχολ ς το
%Aριστοτελεου Πανεπιστηµου Θεσσαλονκης, πο/ δηµοσιε@θηκε σ πρ6σφατο τεχος το πισ-µου ^ργ1νου το Kεντρικο %Iσραηλιτικο ΣυµHουλου «Xρονικ1»: «Eκε7νο πο5 πρωτε:ει
ε3ναι τ6 δι"ασµα τ#ς Παλαι<ς ∆ιαθ&κης ν γνεται µ πνε,µα >ριµο, κατασταλαγµ0νο, θαρραλ0ο, µ διθεση ν γνωρσAης τ6ν Θε6 κα τ πρσωπ της κα διατερα τ θεολογα της, µ0νοντας µακρι !π6 συντηρητισµο5ς κα κθε εCδους Dθικολογες κα !πωθηµ0να. N µθουµε ν
δια"ζουµε τ6 "ι"λικ6 κεµενο Gχι µνο µ πνευµατικς προϋποθ0σεις !λλ κα µ φιλοκαλικ6
πνε,µα».
M _πλ: λ6για: τα@τιση Pωµιοσ@νης-8EHραϊσµο.

Tαξιαρχο λα Λαδ

O «¢AY§O™» KAI H ¶A§AIA ¢IA£HKH

Φωτοτυπα το ξωφ λλου το 242ου τε χους το «∆» (Φερου ριος 2002).

¶O§EMIKH æYXIATPIKH
ρ6σφατα  %Aµερικανς \πουργς 8Yγεας παραδ χθηκε πcς Xκατοντ1δες στρατιωτ'ν >π τIν >µερικανικI δ@ναµη στ %Iρ,κ µεταφ ρονται στς
νευροψυχιατρικς κλινικς τ'ν H.Π.A., καθcς παρουσι1ζουν Vντονες ψυχικς διαταραχ ς, νN' –αFτ εEναι >κ6µη πι ντυπωσιακ– τ 15% τ'ν
>µερικανικ'ν >πωλει'ν στ %Iρ,κ >ποδδεται σ αFτοκτονες!

¶

O >ποκαλ@ψεις αFτς το κ. Γουινκενγου ρτνερ (Πρακτορε?ο P<υτερ 14/1/2004) φανερ<νουν µα Kλλη mψη το πολ µου αFτο: TI δοκιµασα >ντοχ ς τ'ν ψυχικ'ν ρων
το σ@γχρονου >νθρ<που µπροστ, στν παραλογισµ το πολ µου, τ ς 0µ ς δηλαδI
σφαγ ς >νθρ<πων >π Kλλους >νθρ<πους, τ ς Kµεσης θ ασης το αoµατος κα το
θαν1του. 8O ν λ6γNω H Hαια \πουργς Vσπευσε ν, δικαιολογ-σWη τ, πρωτοφαν αFτ,
συµπτ<µατα στ γεγονς τ ς π’ >6ριστον παρ1τασης το πολ µου, πο/ «δηµιουργε?
Kγχος κα ψυχικI πεση». Θ, µποροσε πσης ν, >ναρωτηθW κανες, κατ, π6σον ο
%Aµερικανο στρατι'τες µπορον ν, >ποφασσουν ο Dδιοι τIν παραµον- τους M µI
στ %Iρ1κ, pν δηλαδI 3 καταναγκαστικI συµµετοχI στν π6λεµο δηγW στIν ψ@χωση κα στIν αFτοκτονα. qIσως =µως τ, πρ1γµατα Vχουν περισσ6τερο H1θος, καθcς 
σ@γχρονος «δυτικ6τροπος» Kνθρωπος φανεται ν, µIν >ντ χWη πλ ον τI Hωση το
πολ µου µ τν τρ6πο πο/ αFτ συν Hαινε παλι6τερα. T γιατ >παιτε? Yδιατερη >ν1λυση, πο/ \περHανει τ παρν σχ6λιο.
Mποροµε =µως ν, \ποστηρξουµε µ σιγουρι, πcς  σ@γχρονος Kνθρωπος εEναι
λιγ<τερο θεοκρατικς κα δογµατικ6ς, ταυτ6χρονα δ περισσ6τερο Vλλογος κα
κριτικς Vναντι τ ς ζω ς. ∆ν πεθεται πλ ον εrκολα πcς µ τν π6λεµο κα τI
σφαγI πιτελε? «ερ καθ κον», Vστω κι pν νοµζWη πcς  π6λεµος στν πο?ο συµµετ χει εEναι δκαιος. ∆ν εEναι πλ ον τ6σο «ξοικειωµ νος» µ τI µεταθαν1τια
ζω-, τ, «καζ1νια» κα τς «π@ρινες γλ'σσες» τ ς κολ1σεως. Mετ, τ διαφωτισµ
Kρχισε ν, >γαπ[: σιγ,-σιγ, τν Kνθρωπο κα τIν ζω- του, τIν γκ6σµια ζω-, κα
ν, >ποµακρ@νεται >π’ τI HιHλικI σχατολογα. Γι’ αFτ κα 3 συµµετοχ- του στν
π6λεµο >ντιφ1σκει κα >ναιρε? λ6κληρη τIν >νθρωπιστικI παιδεα του. Γι’ αFτ
κα λ6γος γι, «ψυχολογικς συν πειες» στ στρ1τευµα λ6γNω πολ µου Kρχισε ν,
γνεται µετ, το/ς δ@ο Παγκοσµους Πολ µους (κυρως µετ, τν B´). Kα φανεται πcς οrτε ο πολεµικς ταινες, οrτε τ, πολεµικ, παιδικ, παιχνδια, πο/ >νθον
στI ∆@ση, πηρε1ζουν τ6σο εrκολα τIν ψυχI κα τIν ξοικει<νουν τ6σο µ τν
π6λεµο, =σο κατ’ παν1ληψιν Vχει εYπωθ κα γραφ . %Aπ τIν Kλλη πλευρ,  θεοκρατικς Kνθρωπος δν παθανει, δν «>ρρωστανει» >π’ τν π6λεµο, δι6τι εEναι
uδη Kρρωστος.
∆ν >ρκε?  σ@γχρονος Kνθρωπος ν, >πωθW στ \ποσυνεδητο τIν >λληλοεξ6ντωση. Xρει1ζεται, Vχει στορικ χρ ος ν, τ κ1νWη, ν, πW τ «µεγ1λο mχι» στν π6λεµο
κα στο/ς Kξεστους θεοκρ1τες 3γ-τορ ς του. Γι, ν, τ πρ1ξWη αFτ6, θ, πρ πει πρ'τα
ν, >ποH1λWη >π µ σα του ξ λοκλ-ρου τν >δστακτο θεοκρ1τη, πο/ κρ@Hει τν µεσαωνα. %Aλλι'ς mχι µ6νο ο %Aµερικανο στρατι'τες >λλ, λ6κληρη 3 >νθρωπ6τητα
θ, δηγ ται καθηµεριν, στIν αFτοχειρα.

Παν. Λ. Kουαλ κης

AI™IMA KAI A¢HPITA
T8 Φαν ρι στ=ν >Aµερικ:
Π0ρσι ψηφσθηκε ν0ο Kαταστατικ6 Σ:νταγµα στν Aρχιεπισκοπ Aµερικ#ς, τ6
Kπο7ο προ"λ0πει πως K !ρχιεπσκοπος Lπιλ0γεται !π6 τρε7ς Mποψηφους πο5 θ προτενAη N
Lπαρχιακ Σ:νοδος HΠA στ6 Φανρι, LνQ$ ο1 Lπσκοποι θ Lπιλ0γωνται !π6 τν Lπαρχιακ Σ:νοδο. %Ως γνωστν, N %Eλληνικ Eκκλησα Aµερικ#ς !π6 τ6 1908 Wως τ6 1922 Mπαγταν στν
Eκκλησα τ#ς %Eλλδος. %O τελευτα7ος Lκπρσωπος τ#ς %Eλλδος στ6 ρλο Lπισκπου Aµερικ#ς
Yτο K µητροπολτης Aθην$ν Mελ0τιος Mεταξκης. %O µοιρα7ος α+τ6ς 1ερρχης -λλαξε τ6 σχ,ον
καθεστ$ς τ6 1922, ταν [γινε Oκουµενικ6ς Πατριρχης κα Mπ&γαγε τν %Eλληνικ Eκκλησα
Aµερικ#ς στ6 Φανρι, γι α) ν Lλ0γχουν ο1 HΠA –µ0σQω το, Oκουµενικο, Πατριαρχεου– τ6
σ:νολο τ#ς Oρθοδοξας, ") ν "λουν φραγµ6 στ ς Lπεκτατικς "λ0ψεις το, Πατριαρχεου Mσχας κα γ) ν καρπο,ται τ6 Φανρι το5ς πακτωλο5ς χρηµτων τ#ς %Oµογ0νειας κα τν τερστια περιουσα τ#ς Aρχιεπισκοπ#ς Aµερικ#ς.
T6 1996 !ρχιεπσκοπος !ναδεχθηκε K Σπυρδων, πο5 πονο,σε γι τ6ν %Eλληνισµ. T6 Φανρι, γι ν Lλ0γξAη καλ:τερα τν Aρχιεπισκοπ Bορεου κα Nοτου Aµερικ#ς, τν χ4ρισε σ
4 περιοχ0ς: 1) Kεντρικ#ς Aµερικ#ς, 2) Λατινικ#ς Aµερικ#ς, 3) Kαναδ< κα 4) %Hνωµ0νων Πολιτει$ν. T ς HΠA τ ς διαρεσε σ 5 µητροπλεις κα 3 Lπισκοπ0ς. T6 1999 !νθελληνικο κ:κλοι
(Greek Orthodox American Leaders/Orthodox Christian Laity) Lξανγκασαν τ6ν gEλληνα 1ερρχη
Σπυρδωνα σ παρατηση. %O Σπυρδων πολεµ&θηκε !γρως διτι hθελε: α) ν διδσκεται στ
%Oµογενειακ Σχολε7α N %Eλληνικ Γλ$σσα, πο5 [χει πλ&ρως παραµεληθ#. ") N περιορσAη
τν !λαζονεα τ$ν νεπλουτων κληρικολαϊκ$ν κα ν συντονσAη τ ς Kµογενειακς 8ργαν4σεις,
γι ν στηρξAη τ Lθνικ δκαια στν O+σιγκτον (N %Eλληνικ Kυ"0ρνηση Lνωχλ&θηκε, διτι προτιµk< τ6 "ου"6 ΣAE στ6 ρλο το, %Eλληνικο, λµπυ). T6ν Σπυρδωνα διεδ0χθη K ∆ηµ&τριος, K Kπο7ος ε3ναι !ποδυναµωµ0νος κα !ντιµετωπζει σο"αρ4τατα προ"λ&µατα.

%Yποστρτηγος K.X.K.

Mι3 Pωµαικη µ5θοδος: «T8 γκαταλεπω, γι3 ν3 τ8 λεηλατ:σω»!
Σ προηγο:µενο τε,χος το, «∆αυλο,» (263) εCχαµε στηλιτε:σει τν !παρδεκτη κατσταση, πο5 Lπικρατε7 στ6 mAλσος Συγγρο,, α+τ6 τ6 γενναιδωρο κληροδτηµα το, Aνδρ0α κα
τ#ς Iφιγ0νειας Συγγρο, στο5ς κατοκους τ$ν Aθην$ν.
Tν ε+θ:νη τ#ς διαχερισης το, κτ&µατος [χει τ6 Iνστιτο,το Γεωπονικ$ν Eρευν$ν, φορε7ς
το, Kποου µ<ς ε3χαν δια"ε"αι4σει ττε, τι N Lπιθυµα το, Aνδρ0α κα τ#ς Iφιγ0νειας Συγγρο, ε3ναι κα θ παραµενAη σε"αστ&, τ6 Kτ#µα δηλαδ θ λειτουργA# Lσαε oς πνε:µονας
8ξυγνου γι τν περιοχ κα oς χ$ρος, που θ φιλοξεν#ται N Γεωπονικ Σχολ Aθην$ν.
%Oποιαδ&ποτε !λλαγ&, !κµη κα N παραµικρτερη, δ&λωσαν, ε3ναι !διανητη. (Σηµειωτ0ον,
τι στν Lρ4τησ& µου, -ν στ σχ0δια το, IΓE προ"λ0πεται κα κποια µετατροπ το, mAλσους,
ο1 pρµδιοι !π0κλεισαν «µετ "δελυγµας» Wνα τ0τοιο Lνδεχµενο. T6ν Cδιο !ποτροπιασµ6 ε3χε
δεξει !π6 τν µερι του κα K ∆#µος Aµαρουσου.)
Σ&µερα, λγους µ#νες µετ δηλαδ&, τ6 µν IΓE ζητ< µ [γγραφ του τ6ν !ποχαρακτηρισµ6
µι<ς Lκτσεως -νω τ$ν 20 στρεµµτων, K δ ∆#µος Aµαρουσου προσανατολζεται στ δηµιουργα !ναψυκτηρου, κινηµατογρφου κα -λλων προσοδοφρων Lγκαταστσεων στ6 mAλσος,
κα µλιστα [χει hδη ζητ&σει τν κατρτιση σχετικ#ς !ρχιτεκτονικ#ς µελ0της.
Kαταλ&γω, Lπισηµανοντας τι α+τ6ς ε3ναι κα K πραγµατικ6ς λγος Lγκατλειψης το,
mAλσους. Πνω σ’ α+τν θεµελι4νεται N Lπερχµενη λεηλτησ& του.

*H ,παγ.ρευση τ0ς «συνωµοσιολογας»

Σ.

%Yπρχουν [ντιµοι κα θαρραλ0οι -νθρωποι, πο5 8ρθ4νουν τ6 !νστηµ τους στ6 σ:στηµα
κα πηδο,ν στ6 !ντθετο στρατπεδο. (A+τ6 π.χ. [κανε K διευθυντς τ#ς Aντικατασκοπας τ#ς
CIA James Jesus Angleton, [τσι κνουν κα πµπολλοι ε+συνεδητοι -νθρωποι, ταν διαφορο-
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ποιο,νται). Kα τ6 τολµο,ν, παρ’ τι γνωρζουν πrς το5ς !ναµ0νει K µαυροπνακας κα N λοιδωρα γι τν «προδοσα». Kα Lν γν4σει τους τι ζηµι4νουν τ6 !τοµικ τους συµφ0ρον. Kα
µως τ6 κνουν, διτι δ0χονται πρ$τοι τ µην:µατα το, κινδ:νου, τι τ6 σ:στηµα οsτε δηµοκρατικ6 οsτε πατριωτικ6 ε3ναι –πως το5ς [λεγαν– !λλ παρανοϊκ, !ντιανθρ4πινο, "ρ"αρο
κα συνωµοτικ. A+τ6 τ6 τελευτα7ο tν τ6 ξεστοµσAη κανες, τ6 λιγ4τερο πο5 θ πθAη ε3ναι ν
τ6ν ρεζιλ0ψουν κα ν τ6ν προυν εCτε γι παρανοϊκ6 εCτε γι Dλθιο εCτε γι !κροδεξι. %H «Θεωρα τ#ς Συνωµοσας» ε3ναι !πηγορευµ0νη στ MME, διτι σηµανει τι «[χεις προχωρ&σει
πολ5 κοντ στν !λ&θεια» κα γι’ α+τ6 πρ0πει ν σκεπασθA# µ τνους λσπης.

EDσεεGς πιγραφ5ς

K.X.K.

%O 1ερ6ς χ$ρος τ$ν ∆ελφ$ν δν θ Yταν δυνατ6ν ν µενAη [ξω !π’ τ6 στχαστρο τ$ν συγχρνων 8παδ$ν το, Aλριχου. Xριστιανο χραξαν
κα πτισαν µ µελνι τ6 σηµε7ο το, σταυρο, κα
διφορα "ι"λικ κεµενα πνω στ µεγλη π0τρα
τ#ς Kασταλας πηγ#ς! Eξωργισµ0νοι !π6 τ6 θ0αµα τ#ς συνεχο,ς προσ0λευσης στο5ς ∆ελφο5ς wκατοµµυρων !νθρ4πων !π6 κθε γωνι το, πλαν&τη, προχωρο,ν σ τ0τοιου εCδους δολιοφθορ0ς,
νοµζοντας Cσως πrς µ τ6ν τρπο α+τ6 θ καταφ0ρουν κτι. Eπσης K α+τοκινητδροµος πο5
δι0ρχεται !π6 το5ς ∆ελφο5ς [χει γεµσει µ πινακδες, πο5 κατευθ:νουν το5ς Lκδροµε7ς σ διφορα µοναστ&ρια x µονς πο5 ξεφυτρ4νουν στν ε+ρ:τερη περιοχ σ ν µανιτρια. gOλα α+τ
τ µεσαιωνικ σκιχτρα, πο5 Lδ$ κα 17 α$νες [χουν Lγκατασταθ# oς κατακτητς κα καταστροφε7ς τ$ν 1ερ$ν τπων τ#ς !ρχαιτητας, νοµζουν πrς µπορο,ν ν «παρασ:ρουν», ν «ξεγελσουν» το5ς Lπισκ0πτες τ$ν ∆ελφ$ν, «Lκτρ0ποντς» τους σ Wνα !π’ τ γ:ρω µικροµγαζ
τους! ∆ν καταλα"ανουν δυστυχ$ς πrς «παρ#λθον ο1 χρνοι Lκε7νοι».

Π.Λ.K.

OCκτρ8ς αDτοεξευτελισµ8ς Eλλαδεµπ.ρων
1
Kα -λλες !ππειρες ν µετατρ0ψουν κποιοι τν %Eλλδα σ κµµα, «χ$ρο» (χωρφι τους;)
κα δεολγηµα [χουν γνει µ τ6 Cδιο πντοτε οκτρ6 τ0λος, !λλ τ4ρα τ6 Lν πλ&ρει Lξρσει
φαινµενο τ$ν wλληναρδων Mποψ&φιων x 8παδ$ν wν6ς «8ρθδοξου» πολιτικο, σχηµατισµο,
παρουσιζει σουρεαλιστικ πρωτοτυπα. mEχ, καηµ0νη παγκσµια wλληνικτητα, σ τ χ0ρια π0φτεις στ6ν τπο πο5 γενν&θηκες... δν θ ξεφ:γAης ποτ !π6 τ θηλει πο5 σο, π0ρασαν στ6
λαιµ6 Lδ$ κα 17 α$νες. E+τυχ$ς πο5 στο5ς Lκτ6ς Pωµιοσ:νης γεωγραφικο5ς (Gχι πολιτικο5ς)
χ4ρους-τπους K Kλοζ4ντανος κα παντοδ:ναµος σ&µερα %Eλληνικ6ς Πολιτισµ6ς "ρσκει παντο, φωτεινς συνειδ&σεις πο5 γνονται πραγµατικο φορε7ς του. Aλµονο -ν, γι ν Lπι"ι4σAη,
Lξαρτ<το !π6 τ δελογικ µορµολ:κεια τ#ς !νατης Pωµιοσ:νης.

Γ.Σ.Π.

2
Aλ&θεια τ θ γνAη µ κποιους δ#θεν wλληνολτρες, ο1 Kπο7οι, στηριζµενοι στν !γπη
τ$ν (νεο)%Eλλ&νων γι τν Lν πολλο7ς -γνωστη 1στορα µας, παρουσιζουν θ0µατα πο5 Gχι µνο ξευτελζουν το5ς Cδιους (ποσ$ς Lνδιαφ0ρει), !λλ κα γελοιοποιο,ν (tν µπορA# ν γελοιοποιηθA#) τ6ν %Eλληνικ6 Πολιτισµ6. T -τοµα α+τ µλιστα προωθο,νται κα γι Lθνοπατ0ρες.
Π$ς !νταµε"ει N Pωµιοσ:νη το5ς Mπηρ0τες της!

I.M.

T ρχαϊκ σαντορι

H

παφ- µου µ uχους >π >ρχαιοελληνικ, mργανα ξεκνησε µ τI γνωριµα
µου µ τν µεγ1λο µ1()στορα κατασκευαστI Nικ6λα Mπρ:. Πρ<τη µου >νακ1λυψη >ρχαου ^ργ1νου |ταν τ «χαλκε6φωνον», να τετρ1δισκο µελNωδικ κρουστ (3 παρουσασ- του στ «∆», τ. 246). Kα τ<ρα τ «σ@ντονον»,
να πιτραπ ζιο Xξ1χορδο. OAς παρουσι1σουµε τ ξαρετο σ κ1λλος κα |χο mργανο.
H «TYXAIA» EYPE™H. 4Oπως κα το χαλκεοφ<νου, Vτσι κα 3 σ@λληψη τ ς κατασκευ ς του συντ6νου
|ταν «τυχαα». Tυχαα; «8O ζητ'ν ε\ρσκει». ΞαναδιαH1ζοντας τ Kνω Kρθρο µου εEδα µα εYκ6να πειραµ1των το Πυθαγ6ρα. M κ6πο θυµ-θηκα µετ, >π καιρ6, πο Hρ κα
αFτIν τIν ξυλογραφα (Σχ. 1). Σ HιHλο µαθηµατικ(!) στ
κεφ1λαιο περ µουσικ ς.1 %Eρ<τησα τν N. Mπρ: pν \π1ρχWη
κατασκευασµ νο τ τοιο mργανο· µο >π1ντησε κατηγορηµατικ, «mχι». Kα ο συµπτ<σεις συνεχζονται: τ Hρσκω σ πρ6γραµµα συναυλας (Inst. Goethe 13-2-03) κα σ Vνθετο τ ς
«%Eλευθεροτυπας» (8Iστορικ1, τ. 170, %Iαν. ’03).
qAρα χιλι1δες Kνθρωποι τ εEδαν, ξ ν µαθηµατικο κα
µουσικο. Kανες δν σκ φθηκε =τι |ταν Iργανο πο/ Jχοσε
κα πο/ µποροσε ν, κατασκευασθW . Σ,ν τ µ λο το Nε@τωνα!
H ¶EPI°PAºH. ΣτIν ξυλογραφα  Πυθαγ6ρας
παζει τ mργανο· εEναι σ χειρ6γραφο το 14ου αY., >ντγραΣχ. 1. T8 Σ ντονον το Πυθαγ.ρα.
φο (κακ) καθολικο µοναχο >π χαµ νο Vργο πυθαγορεων.
AFτ6ς, Kσχετος >π µουσικ-, τ µ6νο σωστ πο/ >ντ γραψε |σαν ο ,ναλογες τ'ν Hαρ'ν.
T, λ1θη |σαν: ·. 8H πιφ1νεια τ ς τρ1πεζας (Σχ. 2) σχεδι1θη Jς να ππεδο. 4Oµως χωρς «πλαϊν,»
(>ν1ποδο κουτ) δν χε?! ‚. Θεωρε? το/ς «καHαλλ1ρηδες» µεταλλικο/ς κα µI φαπτ6µενους στIν τρ1πεζα κα Á. M π6δια κ1θετα 3 τρ1πεζα θ, >νετρ πετο >π τ, µεγ1λα H1ρη.
T mργανο εEναι µα _ρµονικI τρ1πεζα µ 6 Yσ6παχες χορδς τεντωµ νες σ καHαλλ1ρηδες µ «κλειδι,» (δ) κα Hαρδια (ε) [Σχ. 2].
T, H1ρη σηµ1νθηκαν Jς σειρ, >κεραων: 4, 6, 8, 9, 12, 16, ο Dδιοι (ν µ ρει)
µ το Xαλκεοφ<νου (6, 8, 9, 12). P<τησα π1λι τν Mπρ:: «–Kατασκευ1ζεται
στε ν, παζWη;» %Aπ1ντησε µ να κατηγορηµατικ «Nα».
Ποι6 εEναι =µως αFτ τ mργανο πο/ µοι1ζει µε σαντο@ρι;
KAI TO ONOMA AYTOY... %Aφο δν Vχει Hρεθ οrτε σ >πεικ6νιση (>γγε?α κ.>.) =πως κα τ χαλκε6φωνο, θ, τ ^νοµ1σω γ<: «Xξ1χορδον; σ@γχορδον; σ@µφωνον; E\ρσκω τIν λ ξη «Σ:ντονον = (mργανον) µ χορδ,ς τανυµ νας Yσχυρ'ς! (Ξεν. «Kυν.» 6.7). qOµοφο mνοµα, προσδιοριστικ γι,
Σχ. 2. Λ θη ,ντιγραφ0ς. τν πρ6γονο το σαντουριο. Kα «σαντορι»; M, φυσικ, δν εEναι το@ρκικη
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λ ξη/mργανο =πως µ:ς HεHαι<νουν λα τ,
λεξικ, (κα γκυκλοπ.) 3 >λλ, Xλληνικ-:
→ a π.χ.
τουρκ. santur <*suntar (µετ1θεση u ←
cezir<ρζ⭈ες) <*sunto.n <σ@ντον.ον (µεταλλαγI του n→r, =πως huzur<χασµς κα Πν@κα Π@κνα4). Γενικ'ς εEναι τ πρ'το τ ς οYκογενεας τ'ν τστερ (= συν. Xξαχ6ρδων πιτραπεζων ^ργ.) zither5<κιθ1ρα.
H KATA™KEYH. %Aποφ1σισα
Φωτ. 1. Σαντο ρι καM µπαγκ5τες 90 x 42 Eκ.
λοιπ6ν, =πως τ Xαλκε6φωνο, ν, χ-σWη κα
τ Σ@ντονον. Πρ τριµ-νου λοιπν Vδωσα στν Mπρ: τς γενικς προδιαγραφς κα συζητ-σαµε προτ1σεις µου κα >ντιπροτ1σεις του, =πως: ➊ T, π6δια ν, εEναι κεκλιµ να πρς
τ, Vξω =πως στς >ρχα?ες καρ κλες (Σχ. 3), γι, ν, µIν >νατραπW 3 τρ1πεζα.
➋ ΣτIν πιµον- µου ν, γνWη 3 τρ1πεζα (90 ⫻ 50 Xκ.) χωρ ς χε?ο,  Mπρ:ς HεHαιο? =τι θ, χ-σWη µνο pν προστεθον 4 πλαϊν1, κα pν ο ξ@λινοι καHαλλ1ρηδες φ1πτωνται σ λο τ µ κος τους στIν τρ1πεζα. ➌ 8H πρ6τασ- µου ν,
εEναι τ, H1ρη λθινα >περρφθη Jς δ@σκολη, >ντιπρ6τεινε 8ρειχλκινους κυλνδρους. ➍ T, H1ρη πιλ χθηκαν Vτσι στε ν, τ, >ντ χουν ο χορδς >λλ, κα
3 τρ1πεζα. Συγχρ6νως ν, εEναι >ρκετ, Hαρι,, στε ν, ταν@ουν δυνατ, τς χορδ ς. qEτσι Jς Kριστον θεωρ-σαµε τ, H1ρη 2-3-4-4½-6-8 χγρ. 8Yπολογζω (µ
πιλογI διαµ τρου κυλνδρου 6 Xκ.) 24,02 χγρ/µ. 8Eποµ νως στIν A χορδI (µπ1Σχ. 3. Kλισα µO λοξ3 π.δια.
σα) >ντιστοιχε? 2 χγρ. = 8,3 Xκ. µ κος κυλνδρου. Mεναµε σ@µφωνοι κα τν
Kφησα συχο ν, αFτενεργ-σWη.
µκ. ρ.
¶OIO™ O M¶PA™. Mλησε πρ τριετας στ «∆αυλ» (τ. 227) µ
A
8,3
2
π1θος γι, τIν 8Eλλ1δα, τ >ρχα?ο |θος της, γι, τ χνη, φιλοσοφα. EYδικ<τε12,5
3
ρα γι, τς Vρευ- B
ν ς του στIν Γ
16,6
4
>ρχαιοελληνικI ∆
18,7
4,5
µουσικ-, τIν τ6- E
25,0
6
σο Kγνωστη.
Z
33,3
8
qEχει κατασκευ1σει τI µεγαλ@τερη συλλογI παγκοσµως (!) =λων
τ'ν εYδ'ν >ρχαων ^ργ1νων, Kνω τ'ν
Φωτ. 2. T8 Σ ντονον ,ναιωµ5νο σO µελ5τη K. Kαρµιρ ντζου ,π8
100 (Xκατ6).
τ8ν N. Mπρ .
%Eπισκευ1ζει/κατασκευ1ζει Vγχορδα (B´ παγκ6σµιο HραHε?ο) κα τ6λµησε
ν, πισκευ1σWη τ stradivari το Λ. KαH1κου.
T, Xλληνικ1 του mργανα δν εEναι µουσειακ1, >φο παζονται σ συγκροτ-µατα/^ρχ στρες. Συνεργασθ-καµε γι, τIν >ναHωση χαµ νων Xλληνικ'ν
^ργ1νων, =πως τ Xαλκε6φωνο κα νν τ Σ@ντονον, πιστε@ω δ =τι θ, συνεχσουµε.
H TEXNIKH ¶EPI°PAºH. Mετ, 10 3µ ρες σιωπ ς στ τηλ φωνο εEπε: «qEλα, εEναι τοιµο». qEτρεξα· τ ξεσκ πασα τρυφερ, κα εEδα
µα κοκκινωπI τρ1πεζα ν, λ1µπWη σ,ν παλι κρασ, σ,ν µ6λις ν, Hγ κε >π
ργαστ-ρι το Πυθαγ6ρα. (Φωτ. 2+3).
Φωτ. 3. Πλ για Iψη µO αρδια.
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T Σ@ντονον >ποτελε?ται >π ➊ 8AρµονικI
τρ
πεζα µι ς πιφ1νειας νισχυµ νης µ 2 µπ111
κλειδι ρες (γι, στερε6τητα κα >ντ-χηση) µ 4 πλαϊν,
4
µ6νον (= >ν1ποδο κουτ). Στηρζεται σ καµπυ2
λωτ, π6δια σ >π6σταση 21 Xκ. >π τIν κ1θετο
3
4
4,5
[Σχ. 4]. Σκελετς κα π6δια Vγιναν >π πεκο
6
ρη
8
(40% ρητνης). 8H _ρµονικI τρ1πεζα >π Vλατο.
➋ O ξι χορδς ντ ρινες το Yδου π1χους (0,82
ΠΛAΓIA OΨIΣ
Π P O Σ O Ψ I Σ
χλσ.) κα µ-κους. T σταθερ µ κος κλµακος
54,5 Xκ. εEναι 3 >π6σταση τ'ν καHαλλ1ρηδων, ξ
ν  >ριστερς σταθερ6ς,  δεξις κινητ6ς,  αριστερς γι, >λλαγI κλµακας(!) ➌ O χορδς τεντ<νονται µ 6 κυλνδρους ^ρειχ1λκινους D=6
κ. διαφ6ρων µηκ'ν (Σχ. 5). ➍ O χορδς στηρ21
90
21
132
ζονται σ 6 κλειδι,-καρφι, >τσ1λινα, µπηγµ να
K A T O Ψ I Σ
στ >ριστερ καρυδ νιο «πλαϊν6». qEτσι τ mργαΣχ. 4. T8 Σ ντονον = Σαντο ρι.
νο \περHανει κα τς προδιαγραφ ς του.
METPH™EI™. Γι, ν, HρεθW 3 τονικ6τητα (τονικ ψος) τ'ν 6 χορδ'ν, χρησιµοποι-θη λεκτρονικς "οµ"ητς συχνοτ-των >κριHεας 1/10 τ6νου.
Σηµ.: %Eφ’ =σον τ πχος τ'ν χορδ'ν, τ µ#κος τους, δηλ. 3 >π6σταση µεταξ/ καHαλλ1ρηδων κα τ
"ρος τ'ν κυλνδρων εEναι αFθαρετα, κα 3 τονικ6τητα (ν6τες) το ^ργ1νου εEναι σχετικ&. BεHαως 3 >ναλογα τ'ν τ6νων παραµ νει σταθερ-.
Π1ντως µ τς δεδοµ νες χορδς κα H1ρη  Mπρ:ς θ τοντας µ#κος 54,5 Xκ. VλαHε τ, Xξ ς >ποτελ σµατα:
[=ρα Σχ. 5].
EEναι κπληκτικ =τι παρ’ =λο πο/ τ µ κος 54,5 τ π λεξε µνο γι, τIν καλ@τερη uχηση τ'ν χορδ'ν,
ο χορδς B, Γ, ∆, E δδουν τς Cδιες ν6τες (τ6νους) µ το/ς 4 δσκους το Xαλκεοφ<νου, uτοι fa#, σol#,
la# do. 8Eποµ νως τ, δ@ο mργανα µπορον ν, συKλ. µκ.
ρη
TONOI
νηχον =ταν παζουν µαζ.
πραγµ. περ που θεωρ.
OI MOY™IKOI. %Aπ τIν >ρχI εYδοποιA
8,4
2,05
D#+9
re#
re#
ηµ νοι  Γι1ννης Xατζ ς κα γι6ς του Γι'ργος,
#
#
B
12,5
3,00 F +24
fa
fa#
|λθαν κα Vπαιξαν τ Σ@ντονον =πως πρ διετας
#
τ Xαλκε6φωνο. Πρ'τος  Γι'ργος τ «Lχειρσθη»
sol
Γ
16,4
3,95
A-35
sol#
Hγ1ζοντας uχους Yωνικ ς γλυκ@τητας, Vπειτα νευ#
∆
18,7
4,46 A+35
la
la#
ρ<δεις αFτοσχεδιασµο/ς µ πολλαπλς τονικ6τηE
24,9
5,95
C
do
do
τες. qEπαιξε µ µπαγκ τες (ξ@λινες µ δ ρµα), µ
#
Z
33,3
7,95
D
-14
re
re
π ννα, µ τ, δ1κτυλα, slide (σ,ν χαH1για). %Eνθουσι1σθηκε.
Σχ. 5. K λινδροι καM τ.νοι τους.
qAλλη 3µ ρα  Γι1ννης Vπαιξε «δ<ριον τρ6πον»
µ _πλ:, «πµονα» θ µατα, νοι<θοντας/κφρ1ζοντας τIν >ρχαιοπρεπ λαϊκI µουσικ- µας. Σηµ.: O
Γι1ννης κα Γι'ργος Xατζ ς εEναι κα συνθ τες. qEτσι σ ∆ελφικ συν δριο τIν 8-9-02 σ παγκ6σµια
«πρ<τη» παρουσασαν τ Xαλκε6φωνο στ Vργο τους «EEσαι 4Eν».
KPI™EI™-°NøME™. T Σ@ντονον pν κα ξεκνησε Jς συσκευI φυσικοµαθηµατικ'ν πειραµ1των, >πεδεχθη =τι εEναι να Jλοκληρωµ νο µουσικ mργανο. %Eντ1σσεται δ στ, >ρχαιοελληνικ,
Vγχορδα κα δI Jς τ πρ'το παγκοσµως «τστερ» (zither, κανον1κι, σαντο@ρι κ.K.) πρ το 560 π.X.
8O |χος του µοναδικς µ Kπειρες δυνατ6τητες, =πως χρδισµ του (>λλαγI κλιµ1κων) µ µεταφορ,
το δεξιο καHαλλ1ρη κα δι1φορο τρ6πο κτ λεσης κ.λπ.
Γενικ'ς ο 4Eλληνες >γαποσαν Yδιατερως τ, Vγχορδα. %Aπ κε? κα 3 µεγ1λη ποικιλα των. Λ@ρες,
κιθ1ρες, H1ρHιζοι κ.K. [%Aπ6λλων = λ@ρα, 8Eρµ ς = κιθ1ρα]. %Aπ τIν τετρχορδη φ6ρµιγγα κα τIν wξχορδη λ@ρα ως τ, εYκοσ1χορδα mργανα. 4Oπως =µως ο >ριθµο 4 κα 6 δ-λωναν γι, το/ς 4Eλληνες Hασικ<τατα σ@νολα [«τετρακτ:ς»6 π.χ. 4 >ρετς κα «wξακτ5ς»6 π.χ. Xξ1πους ^ργυι,) Vτσι κα ο ν6τες/χορ54,5
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[ργον.
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Φωτ. 5. T3  ρη-κ λινδροι 2, 3, 4, 4½, 6, 8.

δς Hασικ, |σαν 4 M 6. (Λ γεται =τι νας Vφορος σ µουσικ >γ'να στI Σπ1ρτη Vκοψε τIν «πιπλ ον»
Hδοµη χορδI σ mργανο διαγωνιζοµ νου).
T Σ@ντονον –λ γει  I. Xατζ ς– παρ’ =λο πο/ παζει κα «λ:διον τρπον» κφρ1ζει κυρως τν «δ4ριον», πο/ εEναι  Dθικ6ς τρ6πος κα νοτε ξυµνε? τ «θε?ον» (|θος) [%Aριστ. «Ποιητ.»]. 4Oπως  Xριστιανισµς σH-νοντας(;) τ «|Hθος %Eλλ&νων»7 τ κατ στησε δυσκολοε@ρετο, Vτσι κα 3 ∆υτικI Xπτ1τονη κλµακα (do ως si) πηρ ασε τ6σο τ µουσικ αDσθηµα (σχεδν) παγκοσµως, στε εEναι δυσκολ<τατο ν, Hι<σουµε τIν τετρ1-, Xξ1φωνη XλληνικI µουσικ-. %EνN' λοιπν σ-µερα θεωροµε τI MουσικI διασκ δαση M τ πολ/ αYσθητικI >π6λαυση, ο 4Eλληνες τIν εEχαν Hασικ ργαλε?ο γι, τIν Aγωγ τ'ν παιδι'ν, τIν πγνωση το mHθους τ'ν ν ων κα ν τ λει τI Θεραπεα8 ψυχ ς-νος τ'ν νηλκων.9 OAς µI
ξεχν:µε =τι  %Aπ6λλων |ταν «θες» κα τ ς Mουσικ ς κα τ ς 8Yγεας!
TO ™YNTONON ™HMEPA. 8O δωρικς >λλ, κα λ@διος |χος το δνει τI δυνατ6τητα ν,
παξWη, ν, συνοδε@Wη φωνI/>παγγελα M ν, «συµφωνA#» µ Kλλα mργανα. Πειρ1µατα πρ πει ν, γνουν, ν,
γραφον Vργα γι’ αFτ6. N, γνWη ν τ λει να ζωνταν στοιχε?ο τ ς T χνης µας, το Πολιτισµο. T >ξζει.
Bιλιογραφα
1. «T1ιµ-Λ1ιφ», «Mαθηµατικ1».
2. Liddell-Scott, «M γα Λεξικν 8Eλλ. Γλ<σσας».
3. Λεξικ Mπαµπινι<τη, «8Hλου»/Oxford/Larousse.
4. «ΓραµµατικI %Aρχ. 8Eλλ. Γλ<σσης», OE∆B.
5. «EYσαγωγI Mουσικ ς» A´ Γυµν., OE∆B.

6. K. Kαρµιρ1ντζος, «Tετρακτ@ς», «∆», τ. 239, «8Eξαδικ6ν», «∆», τ. 264.
7. K. Kαρµιρ1ντζος, «Hθος 8Eλλ-νων», «∆», τ. 242.
8. R. Clellan, «ΘεραπευτικI δ@ναµη Mουσικ ς».
9. Θ. ∆ρτσας (Kαρδ/ργ6ς), «Music Therapy» (δι1λεξη).

Kωστ0ς Kαρµιρ ντζος
%Aρχιτ κτων EMΠ.

Πληθ8ρα µαρτυρι9ν π το:ς E<ρωπα ους «γοραστ>ς»

H

>µ1θεια τ'ν καλ6γερων κατ, τIν περοδο το ^θωµανικο
ζυγο |ταν φαιν6µενο σχεδν καθολικ6. T µαρτυρον τ6σο
ο ξ νοι περιηγητς κενης τ ς ποχ ς =σο κα ο γχ<ριες
πηγ ς. %Aπορας Kξιον λοιπν π'ς αFτο ο Kνθρωποι µπ6ρεσαν ν, διασ<σουν τIν 8EλληνικI Παιδεα κα τIν >ρχαα γραµµατεα, =πως µ:ς διαHεHαι<νει 3 Yσχ@ουσα στορικI Kποψη.
T Vτος 1546 Vφτασε στ 4Aγιον qOρος  Γ1λλος γιατρς κα Hοτανολ6γος Pierre Belon.
%Aφο το δ6θηκε 3 εFκαιρα ν, γνωρσWη καλ, τ, πρ1γµατα, Vγραψε: «Aπ6 το5ς 6.000 καλγερους πο5 ζο,ν στ6ν mAθω µονχα δ:ο x τρε7ς !π6 κθε µοναστ&ρι γνωρζουν !νγνωση
κα γραφ&. Kι α+τ6 γιατ ο !ρχιερε7ς τ#ς %Eλληνικ#ς Eκκλησας κα ο1 πατριρχες ε3ναι
Lχθρο τ#ς φιλοσοφας κα !φορζουν κθε κληρικ6 πο5 µελετει "ι"λα µ θεολογικ. Προ-

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

A

κουσµεθα το, T. Σταµατπουλου γρφοντος στ6 τετρτοµο [ργο του «%O Lσωτερικ6ς !γ$νας
πρ ν κα µετ τ6 1821» τν 1στορα, πως α+τ δν γρφτηκε θ λ0γαµε Lµε7ς σ&µερα (Eκδ. Kλ"ος). %H µνα το, Θεδωρου Kαλοκοτρ4νη !νακρζει:
– Συνεχστε, παλληκαρπουλα, συνεχστε τ6ν κλεφταρµατολτικο Kολοκοτρων0ικο !γ$να κα "λτε λπασµα στ’ -ρµατ σας τ6 λπος τ$ν 100 Kολοκοτρ4νηδων πο5 [χουν χαθ# !π6 παπαδοπροδτες
κα σκυλτουρκους µαζ».
%Eποµ0νως τ γεγοντα δν ε3ναι πως τ κρατικ σχολικ Lγχειρδια µ<ς περιγρφουν, τι σ:σσωµος κα συλλ&"δην K Kλ#ρος σ&κωσε τ’ -ρµατα κατ τ$ν Tο:ρκων. A+τ τ λ0νε "ε"αως γι ν
στηρξουν τν κρατικοδαιτη Lκκλησιαστικ δεολογα (-ρχουσα δεολογα). Eδ$ Mπ#ρχε χσµα
!νµεσα στν Kολοκοτρων0ικη !ντιτουρκικ δυναστεα κα τ6 1ερατε7ο. Γι’ α+τ6 ξ0σπασε κα K Kολοκοτρων0ικος !γ$νας Lνντια στ6 Oκουµενικ6 Πατριαρχε7ο κα το5ς συνεργτες του Φαναρι$τες.
M’ α+το5ς λοιπ6ν το5ς Mποστηρικτς τ#ς καταρρ0ουσας Oθωµανικ#ς A+τοκρατορας Lπ0λεξε ν συνεργασθA# «}µα τA# Lνθρονσει του» K Παλαι$ν Πατρ$ν Γερµαν6ς κι Gχι µ το5ς Kολοκοτρωναους κα
το5ς -λλους !ρµατολο5ς κα κλ0φτες κα οsτε κατ δινοια µ τ6ν «!ν0ντιµον», πως τ6ν «στλιζε»,
«Lξωλ0στατον, !λιτ&ριον, πορνικ6ν !ρχιµανδρτη» Γρηγριο ∆ικα7ο (Παπαφλ0σσα), πο5 !ποτελε7 τ6ν

▲
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σπαθο,ν ν πεσουν λο τ6ν κσµο τι δν Lπιτρ0πεται στο5ς χριστιανο5ς ν µελετο,ν ποηση κα φιλοσοφα. O1 κληρικο τιµωρο,νται µ !φορισµ6 γι Wνα τ0τοιο παρπτωµα. Kι ε3ναι
!δ:νατο ν λ"ουν συγχ4ρεση, tν δν κνουν µεγλες νηστε7ες, tν δν πληρ4σουν χρ&µατα
x tν δν δεχθο,ν ρα"δισµο5ς κατ τν περοδο τ#ς µετανοας».1
TIν >µ1θεια αFτI εEχαν ντοπσει κα Kλλοι ξ νοι περιηγητς πο/ Vτυχε ν, συναναστραφον
µαζ τους. qEτσι  qAγγλος Sandys, πο/ τ περιηγητικ χρονικ6 του κδ6θηκε στ Λονδ?νο
τ 1616, >ναφ ρει: «gOσο γι το5ς καλγερους, ο1 περισστεροι ε3ναι Lντελ$ς !ναλφ"ητοι.
∆ν "ρσκεις στ µοναστ&ρια πνω !π6 τρε7ς, τ0σσερις πο5 ν γνωρζουν !νγνωση».2 8O
P'σος θεολ6γος κα περιηγητIς Bασλι Γρηγ6ροHιτς Mπ1ρσκυ Hρ θηκε τ 1742 στI N α
MονI τ ς Xου. Γρ1φει γι, το/ς κε? µον1ζοντες καλ6γερους: «...Lλχιστοι !νµεσ τους
!πχτησαν wλληνικ κα Lκκλησιαστικ !γωγ&, κα α+το ε3ναι ψλτες x !ναγν$στες, LνQ$
ο1 -λλοι !σχολο,νται µ γεωργικ [ργα κα ε3ναι !νεπδεκτοι γι µθηση».3
8O Γ1λλος περιηγητIς Pouqueville Hρ κε σ µα περιοδεα του τν 3γο@µενο τ ς µον ς το
8Aγου %Iακ<Hου ν, λαναρζWη µαλλι1. Tν ρ<τησε pν \π ρχαν >ρχα?α Xλληνικ, χειρ6γραφα
στ µοναστ-ρι. qEντροµος  καλ6γερος το >π1ντησε: «Θε6ς φυλξοι! Eµε7ς εCµαστε 8ρθδοξοι
κι σα [γραφαν α+το ο1 wλληνο"ριο, λο α1ρετικ πρµατα, τ κψαµε. Kι tν π0σAη στ6 χ0ρι
µου καµµι περγαµην θ τν πετξω στ φωτι!». 8O Γ1λλος >πορηµ νος ρ<τησε: «M α+τς
τ ς περγαµηνς τ ς [χουν γρψει καλγεροι. A+το µ<ς διαφ:λαξαν τ !ρχα7α !ριστουργ&1. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 387, κδ6σεις «Στ1χυ»,
Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
2. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 44, κδ6σεις «Στ1χυ»,
Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
3. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος B´, σελδα 111, κδ6σεις «Στ1χυ»,
Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.

κινητ#ρα τ#ς %Eλληνικ#ς Eπαναστσεως, γιατ χωρ ς τ ς πι0σεις του δν θ ["γαινε N Eπαναστατικ
∆ιακ&ρυξη τ#ς Bοσττσας. T δ περ %Aγας Λα:ρας Παλαι$ν Πατρ$ν Γερµανο, κα περ !νυψ4σεως Λα"ρου στ6 M. Σπ&λαιο ε3ναι ψευδ#.

O@ συν>πειες τοA φορισµοA τοA Kαλλιν κου (1805)

E

πειδ K κατπτυστος (πως ε3ναι κθε !φορισµ6ς) πατριαρχικ6ς !φορισµ6ς το, 1802, !ποτελε7 Wνα κεµενο "υζαντιν#ς µεγαλοστοµας κα Lµπθειας, θ παραθ0σουµε ξαν τ κυρι4τερα !ποσπσµατα το, πλ&ρους κειµ0νου πο5 δηµοσευσε K «∆αυλ6ς» στ6 τε,χος ∆εκεµ"ρου 2003:

“

Kαλλνικος λ ω Θεο ρχιεπσκοπος Kωνσταντινουπλεως, N ας Pµης κα" O$κουµενικ&ς Πατρι(ρχης.
»Θεοφιλ στατε ρχιεπσκοπε ∆ηµητζ(νης, ν γω πνε/µατι γαπητ0 δελφ0 κα" συλλειτουργ0 τ2ς 3µ4ν µετριτητος, κ5ρ Φιλθεε, κα" ντιµτατοι κληρικο, ε8λα9 στατοι :ερε;ς κα" τµιοι προεστ4τες κα" δηµογ ροντες κα" κοτζαµπασδες κα" πρκριτοι κα" λοιπο" παξ(παντες
ε8λογηµ νοι χριστιανο" τ2ς παρχας τα/της, τ κνα ν κυρω 3µ4ν γαπητ= χ(ρις ε>η ?µ;ν κα"
ε$ρ@νη παρ= Θεο. H κραταιοτ(τη κα" ε8εργετικωτ(τη ε$ς 3µBς 9ασιλεα, τ& δικαιτατον κα"
πολυχρονιτατον δο9λ τι, µ0 τ& ν= προνο2ται π(ντοτε δι= τCν 3συχαν κα" καλCν κατ(στασιν
Dλων τ4ν ?πηκων κα" πιστ4ν ραγι(δων, Eπο εFναι ?ποκεµενοι ε$ς τCν 9ασιλικ@ν του πικρ(τειαν κα" µ0 τ& ν= παγρυπνG2 κα" προστ(ζGη µ0 πBσαν δ/ναµιν Dλους το5ς 3γεµνας κα" κυ-
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µατα», γι, ν, π1ρWη τIν Xξ ς >φοπλιστικI >π1ντηση: «∆ν ξ0ρω τ µο, λ0ς. Kαλ:τερα θ [καναν ν λαναρζουν µαλλι».4
8O %Aν<νυµος συγγραφ ας τ ς «8Eλληνικ ς Nοµαρχας» (1806) σχολι1ζει: «∆:ο αCτια
ε3ναι, ~ gEλλην0ς µου !κρι"ο, που µ0χρι τ#ς σ&µερον µ<ς φυλττουσι δεδεµ0νους ες τ ς
pλ:σους τ#ς τυραννας. E3ναι δ τ6 !µαθς 1ερατε7ον κα N !πουσα !ρστων συµπολιτ$ν»5
κα συνεχζει τ θαρραλ ο «κατηγορ'» του: «...µ -κραν τλµην !ποφασζω ν Lλ0γξω
α+στηρ$ς το5ς !ναξους κα !µαθε7ς καλογ&ρους κα ν !ποδεξω, µ γεωµετρικν "ε"αιτητα, τ6 πσον κακ6ν προξενο,σι τν σ&µερον ες τν %Eλλδα».6
Kα  Kωνσταντ?νος Σ1θας συµπερανει: «%H µ0χρι κρου Lπαναληφθε7σα φ&µη, τι τ µοναστ&ρια Lχρησµευσαν oς K πυρν τ#ς πνευµατικ#ς το, wλληνισµο, !ναπτ:ξεως, Lλ0γχεται
Mπ6 τ#ς 1στορας πντη !σ:στατος· α+τα α1 Lν mAθωνι πολυριθµοι µονα, !πορροφ$σαι τ
πλο:σια Lλ0η το, 8ρθοδξου πληρ4µατος, κα τ6 σπουδαιτερον !πηλλαγµ0νοι τ#ς παρουσας
τ$ν !γρων δυναστ$ν, ο+δ’ Lπ’ Lλχιστον Lξεπλ&ρωσαν τν µεγλην τα:την !ποστολ&ν, !λλ’
pπλ$ς Lχρησµευσαν oς καταφ:για τ$ν ποθο:ντων ν’ !νταλλξωσι τν Nσυχαν τ#ς Lρ&µου
πρ6ς τν κοσµικν τ:ρ"ην κα πρ6 πντων το5ς διωγµο5ς ες ος κατ τπους Yσαν Lκτεθειµ0νοι. O+δν σχολε7ον συν0στη Lν Mετε4ροις κα Lν mAθωνι κατ το5ς στυγητο5ς το:τους χρνους, !π’ Lναντας µλιστα...».7
4. Voyage dans la Grèce... Paris 1820, τ. A´, σελδα 398. Πηγ-: Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες
στIν 8Eλλ1δα», τ6µος Γ1´, σελδα 65, \ποσηµεωση 1, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
5. %Aνων@µου, «8EλληνικI Nοµαρχα», 146, %Iταλα 1806, >νατ@πωση «BιHλιοπωλε?ον E.Γ. Bαγιων1κη».
6. %Aνων@µου, «8EλληνικI Nοµαρχα», 147-148, %Iταλα 1806, >νατ@πωση «BιHλιοπωλε?ον E.Γ. Bαγιων1κη».
7. Kωνσταντ?νος Σ1θας, «MεσαιωνικI BιHλιοθ-κη», τ6µος 3ος, εYσαγωγ-, σελδα ο´, Bενετα 1872.

9ερν@τας, Eπο ε?ρσκονται ε$ς κ(θε χραν κα" τπον δι= ν= Hχουν µεγ(λην πιστασαν κα"
προσοχCν ε$ς κε;να, Eπσα Iρµζουν ε$ς ξολθρευσιν κα" τ λειον φανισµ&ν τ4ν κακοποι4ν
νθρπων κα" ε$ς κε;να Eπο συγχ/ζουσι κα" προξενον ταραχCν ε$ς τCν κοινCν κα" τCν κατ=
µ ρος σφ(λειαν, ε$ς το5ς πολλο5ς δηλαδC κα" ε$ς τ&ν καθ’ Kνα ξεχωριστ(. Πολλο5ς ?ψηλο5ς
προσκυνητο5ς Eρισµο5ς κα" ?ψηλ= φερµ(νια ξαπ στειλα(ν) κατ= διαφρους καιρο5ς κα" 3γεµονικ=ς ξουσας κα" φαν ρωναν ε$ς το5ς κατ= καιρ&ν ?ψηλοτ(τους µρα 9αλ2δες, τCν ?ψηλCν
α8τ2ς 9ο/λησιν κα" θ λησιν Oς πατρικCν κα" περιε;χον τ=ς ν ας κα" κατ= πολλ= γνωστικωτ(τας διατ(ξεις κα" προσταγ(ς, τ4ν Eποων ?ψηλ4ν προσταγ4ν, 3 κατ= τ& γρ(µµα νεργητικC
πρBξις κα" 3 π& µ ρους Dλων 3µ4ν τ4ν ?πηκων χρεωστουµ νη διαφ/λαξις, χωρ"ς µφι9ολαν
συµφ ρει δι= τCν καλCν κατ(στασιν κα" 3συχαν Dλων κενων Eπο κατοικον ε$ς τ&ν Mωρ α·
κα" δι= τCν ποφυγCν τ2ς δειν2ς τιµωρας κα" παιδε/σεως, τ=ς Eποας εFναι παρατητον ν=
π(θωσι κα" δοκιµ(σωσιν, Dσοι π& σBς φ ρονται ναντοι τ2ς ?ψηλ2ς προσταγ2ς π& κακοπροαρετον γνµη τους. Πολλ0ς φορ0ς κα" 3µε;ς µ0 ?ψηλCν προσκυνητCν προσταγCν γρ(ψαµεν κα" ε$ς τCν ρχιερωσ/νην σου κα" ε$ς το5ς λοιπο5ς συναδ λφους ρχιερε;ς το Mωρ ως κα" ε$ς Rλλους κατ= τπους προεστ4τας κα" 3γουµ νους, Eπο εFναι το κλ@ρου κα" τ2ς τ(ξες µας. KαθSς Eµοως γρ(ψαµεν κα" ε$ς το5ς κοτζαµπασδες, δηµογ ροντας προεστ4τας
κα" λοιπο5ς κατοικοντας ε$ς τ&ν Mωρ α φανερνοντας ε$ς Dλους τους πατρικ4ς κα" κκλησιαστικ4ς τ= πρ ποντα ε$ς σBς κα" τ= συµφ ροντα, παρακινοντες σας Dλους ε$ς τ& ν= Hχετε
µεγ(λην προσοχ@ν, ν= φυλ(ττετε παρασ(λευτα Dσα προστ(ζεσθε µ0 κ(θε Eµνοιαν κα" µ0 µεγ(λην δουλικCν κλσιν κα" ν= µποδζετε µ0 κ(θε τρπον κα" µ0 Dλην σας τCν δ/ναµιν κ(θε κ-

▲
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EEµπFριο ρχα ων ιλ ων σG τιµGς ε<καιρ ας
τI δυτικI EFρ<πη εEχε δηµιουργηθ 3 ντ@πωση πcς στIν τουρκοκρατο@µενη 8Eλλ1δα \π ρχαν πλο@σιες HιHλιοθ κες, ο πο?ες φ@λασσαν θησαυρο/ς >ρχαιοελληνικ ς
γν<σης. O EFρωπα?οι, Vχοντας στ, χ ρια τους τ, χειρ6γραφα πο/ εEχαν καταφ ρει ν,
φυγαδε@σουν µετ, τIν λωση τ ς Π6λης ο νεοπλατωνικο το Mυστρ: (δηλαδI ο µαθητς το Πλ-θωνα Γεµιστο) κα Kλλοι 4Eλληνες λ6γιοι, δικαιολογηµ να \πολ6γιζαν πcς σ
ναν τ6σο µεγ1λο mγκο HιHλων θ, Vπρεπε λογικ, ν, >ντιστοιχον πολλ, περισσ6τερα, πο/ παρ µεναν «αYχµ1λωτα» στ, χ ρια τ'ν %Oθωµαν'ν. qEτσι >π τν 16ο αY'να κα µετ, Kρχισαν
ν, >ποστ λλωνται στς κατεχ6µενες Xλληνικς χ'ρες ντεταλµ νοι τ'ν εFρωπαϊκ'ν Hασιλεων,
ο πο?οι, παρουσιαζ6µενοι συν-θως Jς πιστ-µονες κα Jς διπλωµ1τες, εEχαν πιδοθ σ να
Kνευ προηγουµ νου κυν-γι >ρχαων Xλληνικ'ν χειρογρ1φων.
8Ωστ6σο σ αFτ-ν τους τIν προσπ1θεια ο EFρωπα?οι >πεσταλµ νοι κτς >π το/ς καλ6γερους εEχαν ν, >ντιµετωπσουν κα τ Dδιο τ ^θωµανικ κρ1τος, τ πο?ο –τουλ1χιστον πσηµα– >παγ6ρευε τIν π<ληση κα ξαγωγI >ρχαων Xλληνικ'ν HιHλων >π τς κρατικς κα
µοναστικς HιHλιοθ κες. 8Yπ ρχε µ1λιστα κα σχετικς ν6µος, πο/ εEχε θεσπσει  Dδιος  Mω1µεθ  Πορθητ-ς, σ@µφωνα µ τν πο?ο «ο1 θησαυρο τ#ς "ι"λιοθ&κης φυλσσονται µ προσοχ !π6 το5ς Tο:ρκους, µετ τν }λωση τ#ς Kωνσταντινουπλεως, Lξ ατας εδικ#ς Lντολ#ς
το, Mωµεθ το, B´».8 BεHαως συν-θως ο %Oθωµανο >ξιωµατοχοι ξαγορ1ζονταν, στε ν,
κ1νουν τ, στραH, µ1τια.
qHδη >π τ, µ σα το 16ου αY'να 3 αFστριακI αFλI εEχε πρωτοπορ-σει στIν _ρπαγI κα

™

8. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 127, κδ6σεις «Στ1χυ»,
Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999. %Aπ6σπασµα πιστολ ς το >HH: Sevin >π τIν Kωνσταντινο@πολη
πρς τI γαλλικI κυH ρνηση, =που περιγρ1φεται 3 διαπραγµ1τευση το Zαντ >γ: µ τν >HH:
Bignon κατ, τ Vτος 1727, στε ν, πετ@χWη  δε@τερος πρ6σHαση στI HιHλιοθ-κη το σουλτ1νου.

νηµα, Eπο εFναι ναντον ε$ς τ=ς 9ασιλικ=ς προσκυνητ=ς προσταγ=ς κα" Oς α>τιον κ(θε παιδε/σεως κα" πικρBς τιµωρας ε$ς κενους Eπο ποτολµον ν= ε8γον π& τ= Dρι( τους.
»Kα" κατ= τ& παρ&ν µ0 τ& ν= 9ε9αιθη 3 κραταιοτ(τη 9ασιλεα, κα" τ& ?ψηλ&ν δο9λ τι, Dτι πολλο" κακοποιο" κλ πται π& το5ς $δους µωραTτας, παραφυλ(ττουν ε$ς τα;ς στρ(ταις κα" σκοτνουν κρυφως κα" µ0 π(την το5ς δια9(τας κα" Rλλοι π(λιν α8θαδ4ς µ0 Dπλα κα" Rρµατα ντιστ κονται µετ= τ4ν σεϊµ νιδων. Aπ& τ& Rλλο µ ρος πολλο" π& το5ς κοτζαµπασδες κα" δηµογ ροντες (χωρ"ς ν= Hχετε ε>δησιν σε;ς ο: :ερωµ νοι, Oς ε>µεθα 9 9αιοι) µ0 µαν πρφασιν, Dτι
ε$ς τ&ν τ(δε καζBν φ(νησαν κλ πται κα" σκτωσαν τ&ν τ(δε δια9(την κα" κολο/θως δι= ν=
ταιριαχθ4σιν δθησαν τσα Rσπρα κα" Rλλοτε π(λι λ γουν Dτι ο: κλ πται Hπιασαν τ&ν τ(δε
Rνθρωπον ε$ς τCν στρ(ταν κα" τ&ν π2ραν σκλ(9ον κα" δι= τCν ξαγορ(ν του δθησαν τσα
Rσπρα κα" µ0 α8τ=ς τ=ς α$τας χαρατζνουσι µ0 πλ2θος σπρ4ν το5ς πτωχο5ς ραγι(δες, χωρ"ς
Hλεος κα" καµµαν συνεδησιν κα" κερδζουν Rσπρα σε94ς κα" παρανµως κα" κ(µουσι τ&ν Wαυτν τους Dµοιον µ0 το5ς κακοτρπους κλ πτας κα" δι= ν= ε>πωµεν καλ/τερα χειρτερον π&
α8το5ς κα" νοµζουσιν Kνα τυχερ&ν εXρηµα, τ& ν= εFναι ο: κλ πται, δι= τ= δικ( τους τ λη κα"
κ ρδη, κα" κολο/θως Yχι Dτι δ0ν συµ9οηθοσιν, λλ= κα" κ το ναντον κρυφως κα" µ0 τρπους πλαγους κα" µυστικο5ς γνονται µπδιον ε$ς τCν καταστροφCν κα" φανισµ&ν α8τ4ν τ4ν
κακοποι4ν κλεπτ4ν. Kα" πειδC κ(θε πρφασις κα" α$τα εFναι 9 9αιος κα" νεµπστευτος, Dτι
δ0ν Hχουν καµµαν µετοχCν µ0 το5ς κλ πτας ο: µωραTταις, Oσ=ν Eπο E Mωρ ας π& Dλα τ= µ ρη κατ= τCν φυσικCν κατ(στασιν εFναι περιτρυγισµ νος µ0 θ(λασσαν κα" διατρ φει π(ντοτε
το5ς $δους µωραTτας κα" µ0 ε8κολαν φυλ(ττεται σγουρα π& κ(θε δι(φορον µ9ασαν τ4ν κα-
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*O δ0θεν «\Oρκος τ]ν >Aγωνιστ]ν» στ8 µοναστ:ρι τ0ς *Aγας Λα ρας ,π8 τ8ν
Π.Π. Γερµαν.. *O Πνακας καM ^ «\Oρκος» ε_ναι φανταστικο, ^ δO ζωγ φος Θ.
Bρυζ κης τ8ν φιλοτ5χνησε περM τ3 τ5λη το ιθ´ αC., bταν ε_χε πικρατ:σει τ8 Cδεολ.γηµα το *Eλληνοχριστιανισµο. *O Γερµαν8ς cταν µετωπικ3 ,ντθετος πρ8ς
τ=ν [κρηξη τ0ς >Eπαν στασης καM τοdς ,γωνιστ5ς.
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λαθραα ξαγωγI >π τI χ<ρα Xλληνικ'ν HιHλων. 8O Φερδιν1νδος (1503-1564) εEχε >ναθ σει
στν Ogier Chiselin de Busbecq, πρεσHευτ τ ς AFστρας στIν 8YψηλI Π@λη µεταξ/ τ'ν τ'ν
1554 κα 1562, τI συγκ ντρωση Xλληνικ'ν >ρχαιοτ-των κα χειρογρ1φων. 8O Dδιος στν >πολογισµ τ ς δρ1σης του >ναφ ρει: «mEστειλα στ Bενετα δι θαλσσης 240 wλληνικ "ι"λα
µ προορισµ6 τ Bι0ννη, γι ν τοποθετηθο,ν στν A+τοκρατορικ Bι"λιοθ&κη. ∆ν -φησα
γωνι πο5 ν µν τν [ψαξα γι ν µαζ0ψω ,τι ε3χε !ποµενει».9
8O Thomas Roe, πρεσHευτIς τ ς %Aγγλας στIν Kωνσταντινο@πολη >π τ 1622 ως τ 1628,
|ταν νας >κ6µη >κο@ραστος «συλλ κτης» HιHλων. 8H πιστολ- του πρς τν >ρχιεπσκοπο το
Kαντ ρµπορυ τ 1625 εEναι >ποκαλυπτικ-, φ6σον  Roe διαπραγµατευ6ταν µ τν Dδιο τν
Πατρι1ρχη: «Aγωνζοµαι ν πεσω τ6ν πατριρχη, πο5 [χει µεγλη συλλογ&, τι τ !ρχα7α
"ι"λα σκονζονται κα σαπζουν !νµεσα στο5ς !µαθε7ς gEλληνες κα δν πρκειται οsτε ν
τ χρησιµοποι&σουν οsτε ν τ καταλ"ουν ποτ0. Προσπαθ$ ν τ6ν πεσω ν µο, παραδ4σAη
τ "ι"λα, γιατ !ν&κουν πλ0ον στν Eκκλησα κα πρ0πει ν δηµοσιευθο,ν. gOτι τ "ι"λα
α+τ !ποτελο,ν πλα γι το5ς εδικο5ς κα Gχι γι το5ς !µαθε7ς καλγερους. Aπ6 τ συζ&τηση !νακλυψα τι K πατριρχης δν γνωρζει τ 8νµατα πολλ$ν συγγραφ0ων οsτε τ6 περιεχµενο τ$ν "ι"λων. Kατλα"α Lπσης τι δν [χει δ0α γι τν !ξα τους (...). Tελικ το,
πρτεινα ν γνAη !νταλλαγ&. N µο, δ4σAη τ !ρχα7α "ι"λα πο5 "ρσκονται θαµµ0να στ6 σκοτδι κα ν το, προσφ0ρω µα Kλκληρη "ι"λιοθ&κη τ$ν κλασικ$ν, καθrς κα διδακτικ "ι"λα πο5 δν Mπρχουν στ ς wλληνικς Lκκλησες. Mο, Mποσχ0θηκε ν µ δεχθA# σ !κραση κα
ν µο, παραχωρ&σAη µερικ !ρχα7α "ι"λα γι τις "ι"λιοθ#κες τ#ς Aγγλας κα -λλων χριστιανικ$ν χωρ$ν. Aλλ φιλοδοξα µου ε3ναι ν τ κρατ&σω λα µαζ»10.
9. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδες 112-133, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
10. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 135, κδ6σεις «Στ1-

κοποι4ν α8τ4ν π& τ= Hξω µ ρη κα" τ& περισστερον, Eπο Hχει κα" διωρισµ νους δι= περισσοτ ραν φ/λαξιν τσους κα" τσους µπελουκµπασ(δες, τζερ9ετζδες κα" Rλλους καποµπασδες ε$ς κ(θε πολιτεαν κα" χωρον.
»∆ι’ α8τ(ς λοιπν τ=ς προφ(σεις κα" τ= κ(τω Eπο κολουθον, Zργσθη κα" Rναψε τ&ν δικαιτατον θυµ&ν τ& φιλπτωχον, φιλοδκαιον, ?ψηλ&ν δο9λ τι κα" [θελε κ(µGη ε8θ5ς τρα τCν
EλοϋστερινCν 9αρυτ(την παδευσιν ε$ς κενους Eπο τλµησαν ν= κ(µουν τ= τοιατα, ]ν >σως
E φιλ(νθρωπος κα" φιλυπ@κοος στοχασµ&ς του κραταιοτ(του κα" πολυχρονου δο9λετου, δ0ν
[θελεν µποδσGη κα" δυσκολε/σGη α8τCν τCν ^γλ@γωρον πιχερησιν κα" _στε ν= σταλ4σι προτ@τερα 9ασιλικα" ?ψηλα" προσταγα" κα" ν α νιζ(µια, Eπο `µπορον ν= µετα9(λουν κα" 9ιαως
σωφρονσουν το5ς τοιο/τους θεοκαταρ(τους κακοποιο5ς.

”

Πρ$τα-πρ$τα tς π<µε στ6ν «-σπονδο φλο τ$ν !ρµατολοκλεφτ$ν !ρχιεπσκοπο Παλ. Πατρ$ν
Γερµαν, K Kπο7ος σ:µφωνα µ τ6ν !ντικειµενικ6 "ιογρφο του M. Γο:δα προκλεσε τ6 ποµνι του
oς wξ#ς: «>Aπ8 τ=ν πρeτη στιγµ= τ0ς νθρονσεeς του ^ >Aρχιεπσκοπος Γερµαν8ς προσ:γγισε τ8 κ κλωµα το Bελ0 Πασ (γιο καM ^µ.φρονα το >Aλ0 Πασ τ]ν >Iωανννων). *O Bελ0 Πασ ς στ= συν5χεια fποστ:ριξε, bπως cταν φυσικ., τMς ,ντιαρµατολικOς προσπ θειες το Γερµανο, ,ναι ζοντ ς τον σO «πρωτ.θρονο Aρχιεπσκοπο Παλ. Πατρ$ν Γερµανν». Συνεχζει K M. Γο:δας:
«Og κατeτεροι Tορκοι ,ξιωµατοχοι µO τ= σειρ τους κολ κευαν τ=ν hµετρη φιλοδοξα το πρωτ.θρονου Mητροπολτη τ0ς Πελοπονν:σου. >Eξ αCτας τ0ς φιλοτουρκικ0ς συµπεριφορ ς το Γερµανο ^ θνικ8ς ,γωνιστ=ς τ0ς Πελοπονν:σου καM πρωτοµυητ=ς τ]ν ,γωνιστ]ν Π. >Aναγνωστ.που-

▲
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M5χρι σ:µερα στ3 µοναστ:ρια πιιeνει i ,π5χθεια πρ8ς τ8ν *Eλληνικ8 Πολιτισµ8 καM τ3
κλασικ3 [ργα. >Aνωτ5ρω σ γχρονη εCκ.να το jγου Nικολ ου, ^ ^ποGος καταστρ5φει
Eλληνικ3 γλυπτικ3 καλλιτεχν:µατα. (Mον=>Eσφιγµ5νου, \Aγιον kOρος.)
λος, ^ ^ποGος µ ησε στ= Φιλικ= *Eταιρεα τ8ν πρωτεργ τη το ,γ]να Παπαφλ5σσα, ,ρνι.ταν πιµ.νεως ν3 µυ:σlη τ8ν Παλ. Πατρ]ν Γερµαν., δι.τι δOν τ8ν θεωροσε ,ξι.πιστο πρ.σωπο. Π ντως καM
^ mδιος ^ Γερµαν8ς ,ναφερ.ταν συχν3 στ8ν Kαλλινκιο ,φορισµ8 nς “κεµενο καθοδηγητικ8 τ0ς πορεας το *Eλληνορθ.δοξου λαο µας”».
T4ρα πο, oδηγο,σε α+τ N παρκρηµνη πορεα, tς τ’ !κο:σουµε !π6 τ6 στµα τ#ς µνας το, Θεδωρου Kολοκοτρ4νη, N Kποα µ Mπερ&φανο θρ#νο [δινε τ δικ& της 1στορικ µαρτυρα: «>Aπ8 τ3
1762-1806 Eδοµ0ντα π5ντε KολοκοτρωναGοι σκοτeθηκαν εCς τ3 δι φορα δι σελα το Mωρη . ADτ3 θυµ.µουνα τουλ χιστον ,π8 διηγ:σεις τ]ν παλαι]ν Kολοκοτρωναων. Στοdς ,γ]νες αDτοdς δολοφον:θηκε µ5σα σO µοναστηριακOς αDλ5ς, fπ8 τ3 ψυχρ3 Iµµατα το Πρωτοσ γκελλου το µητροπολτη Γαργαλι νων Θ. >Aνδριαν.πουλου ^ Γι ννης Kολοκοτρeνης». %O Γεννα7ος στν α+λ το, µοναστηριο,
τ$ν Aµυαλ$ν [χασε τ ζω& του κα στ0ρησε τ6ν !γ$να µ τ6ν !κλουθο κατ τ6 Θοδωρκη Kολοκοτρ4νη τρπο στ !ποµνηµονε:µατ του. («∆ι&γησις Συµ"ντων τ#ς %Eλληνικ#ς Φυλ#ς».).
«Παρ’ bλη bµως τ=ν ,γ πην ποd ε_χε ^ λα8ς στ=ν παλληκαροσ νη τ]ν κλεφτ]ν, ρισκ.ταν τeρα
στ=ν “σχ την ,ν γκην” ν3 τοdς κυνηγ lη καταδδοντ ς τους στMς ,ρχ5ς. Tοdς π0ραν στ8 κυνηγητ8
σO Iρη, λαγκ δια καM ουν . Og δO Tορκοι π ντας ,διακρτως, Iχι µον χα τοdς Kολοκοτρωναους,
φ.νευαν ,λλ3 φλους καM συγγενεGς µας, χωρMς µ λιστα ,ποδεξεις ,ντιστ σεως ,λλ3 καM µO jπλ0
fποψα καM καταδοσα. ∆ι3 τοτο οg κλ5φτες ,π’ bπου περνοσαν συναντοσαν ,π8 κλ0ρο καM λα8
µ5γα καM τ8 χειρ.τερο sπουλο κατατρεγµ.. Kι ^ αρdς χειµ]νας καM τ3 πολλ3 χι.νια κενης τ0ς χρονι ς τοdς µπ.διζαν ν3 περπατον, γι’ αDτ8 [πεφταν π νω σO προδ.τες. >Aκ.µα κι οg σκ λοι ποd ,κα-

▲
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8O Antoine Galland, πο/ εEχε διοριστ \π1λληλος στI γαλλικI πρεσHεα τ ς Π6λης >π τ
1670, >ναφ ρει σχετικ, µ τ λαθρεµπ6ριο HιHλων: «%Yπρχουν στν Kωνσταντινο:πολη κα
στο5ς γειτονικο5ς τπους πλ#θος wλληνικ$ν χειρογρφων. Bρσκονται στ χ0ρια τ$ν Tο:ρκων, πο5 τ }ρπαξαν !π6 το5ς gEλληνες καθrς κα στ χ0ρια µοναχ$ν κα παπδων. Kα ο1
µν κα ο1 δ Lνδιαφ0ρονται ν τ πουλ&σουν. Aξζει λοιπ6ν ν’ !γορσAη κανε ς παλι wλληνικ χειργραφα σ περγαµην&, σ χαρτ, σ µετξι x σ’ Kποιοδ&ποτε Mλικ, !ρκε7 ν µν ε3ναι
wλληνικς προσευχς x τ συνηθισµ0να "ι"λα λειτουργας τ#ς wλληνικ#ς Eκκλησας».11
%Aπ Vγγραφο το 1694 το >ρχεου τ ς Mον ς ∆ιονυσου το 8Aγου qOρους προκ@πτει
=τι ο καλ6γεροι πουλοσαν χειρ6γραφα, γι, ν, εYσπρ1ξουν γεννα?α ποσ1. 8H συγκεκριµ νη µονI εEχε πουλ-σει HιHλα στν «"ασιλ0α τ#ς Mοσχο"ας» παρ, τI ρητI >παγ6ρευση τ'ν τουρκικ'ν >ρχ'ν: «∆ι τ#ς παρο:σης Kµολογας κα !ποδεξεως δηλοποιο,µεν
πντες Nµε7ς ο1 εMρεθ0ντες το, %Aγου mOρους πασ$ν τ$ν µοναστηρων τε καθοδηγο:µενοι κα γ0ροντες τ#ς συνξεως, τ6 π$ς µ τν Dδαν µας γν4µην, κα προαρεσιν γρφωµεν, κα Mποσχµεσθεν ες τν Kµολογαν τα:την, τι 8ψ0ποτε καιρο7ς θελ&σAη κα µ<ς
γυρ0ψAη K !γ<ς µας K µποσταντζ&µπασης δι τ παλαιν µας "ι"λα Kπο, Lδ4καµεν το,
"ασιλ0ως τ#ς µοσκο"ας, κα α+τ τ Lδ4καµεν δι τν πολλ&ν µας πτωχαν...».12
8O >HH:ς Sevin (1729) προσ λαHε ναν παπ: κα τν VHαλε ν, >ναζητW χειρ6γραφα γι, λογαριασµ τ ς γαλλικ ς κυH ρνησης. AFτς  παπ:ς συµφ<νησε µ τν δεσπ6τη Ξ1νθης ν, το
προµηθε@σWη HιHλα πρς δ κα τ1ληρα τν τ6µο. «%O δεσπτης καταλεηλτησε τ µοναστ&ρια
χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
11. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 669, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
12. Στλπων Kυριακδης, «8H ξαγωγI χειρογρ1φων ξ 8Aγου qOρους» (Mακεδονικ1, τ6µος ∆´ σελδα 532, 1959-1960).

τ παυστα ,λυχτοσαν καM οg τροµοκρατηµ5νες γυναGκες [κραζαν: “>Aπ’ δ] π νε οg KολοκοτρωναGοι”». (Bλ0πε κα I. Bλαχογιννη, «Aποµνηµονε:µατα», τµ. B´).
Kα δο5 N συν0χεια: «Og iµ5ρες περνοσαν µO sποπτη Jρεµα. Στ8 µεταξd tνα-tνα τοdς δικο ς µας
τοdς σακ τευαν µO sπουλες, ουOς καM τυφλOς προδοσες, fπεκοντες οg κ τοικοι στMς κακοκαλλνικες ντολOς το προηγηθ5ντος ,φορισµο».
%O !δελφ6ς το, Kολοκοτρ4νη, K Γιννης (K Lπιλεγµενος Zορµπ<ς), µαζ µ τ6ν καπετ ν-Γι4ργα
κα -λλους π0ντε κλεφταρµατολο5ς Yλθαν στ6 µοναστ&ρι τ$ν «Aµυαλ$ν», γι ν "ρο,ν καταφ:γιο
!π6 τ6 κυνηγητ6 τ$ν Tο:ρκων. Aλλ ο1 καλγεροι δν το5ς -φησαν ν πατ&σουν µ0σα στ6 µοναστ&ρι· το5ς [σπρωξαν µ0σα σ’ Wνα θολογυριστ6 λην, το5ς [δωσαν κα «iριαρικ8ν» ψωµ γι ν το5ς
ζαλσAη. Tν >ρα πο5 [τρωγαν τ σκυλσια τροφ&, εδοποησαν το5ς παρακεµενους Tο:ρκους κα τ’
!σκ0ρια τους. mEτσι προδοµ0νοι !π6 το5ς καλγερους τ#ς Mον#ς Aµυαλ$ν K Γιννης Kολοκοτρ4νης κι K δια"ητος καπετ ν-Γι4ργας σφχτηκαν.
«Og Tορκοι, κδηλeνοντες τ= χαρ τους, hρχισαν τMς µπαταρι5ς, ποd ,κο γοντ ς τες ^ κρυπτ.µενος Θοδωρ κης µαζM µO τοdς ,λλαλαγµο ς τους κατεν.ησε bτι σκ.τωσαν τ’ ,δ5λφι του». (N. B0η,
∆IEE, τ. Στ´, N. Πολτη «%O Γ0ρων Kολοκοτρ4νης», Σπ. Mελ< «%O Γ0ρος το, Mωρι<», Oκονµου
Kανδηλ4ρου, I. Φιλ&µονος, Kων. Σθα, «Tουρκοκρατο:µενη %Eλλς» κ.-.).
«K ποιος bµως µαρτ ρησε τ8 µυστικ8 στ=ν πανταχο παροσα τουρκικ= ξουσα. K ποιος πρ.τεινε ν3 φυγαδε σlη τ8ν Kολοκοτρeνη µO καuκι γι3 Z κυνθο. >EκεGνος ,π ντησε “,ργ.τερα, bταν µO
τ8ν ,ποκλεισµ8 δOν θ3 Jµπορ] ν3 πολεµ:σω”».
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πο5 "ρσκονται γ:ρω στ Mπουρο:13. Σ:µφωνα µ τ συµφωνα µας τ "ι"λα θ παραδνονταν στν Kα"λα. Πραγµατικ φορτ4θηκαν σ’ Wνα κακι µ συνοδ6 τ6ν !νιψι6 το, δεσπτη
!λλ τ6 πλεο:µενο ναυγησε κα χθηκαν λα. T περισστερα Yταν 1στορικ "ι"λα, "υζαντιν κα παλαιτερα !κµα».14 8H προσδοκα γενναων >µοιH'ν εEχε κ1νει πολλο@ς τους πρ1κτορες τ ς Γαλλας, ν, >ναζητον χειρ6γραφα γι, ν, τ, παραδ<σουν στν Sevin. 8O Γ1λλος
πρ6ξενος στI Θεσσαλονκη Espanet Vστειλε Kνθρωπ6 του στI Zαγορ, κα στ µοναστ-ρι το
8Aγου Γεωργου, «δ:ο µ0ρες πορεα !π6 τ Zαγορ», =που >νακ1λυψε πολλ, χειρ6γραφα. T,
Dδια κα  πρ6ξενος τ ς Γαλλας de Brocas στIν qAρτα. Ως τ, τ λη το 1729 εEχαν συγκεντρωθ
περπου 600 τ6µοι.
4Eνας >κ6µη Γ1λλος,  Yησουτης Jean Baptist Souciet, Vγραφε στς 30 %Iουλου 1733 >π τI
Σµ@ρνη πρς το/ς Yθ@νοντες τ ς γαλλικ ς κυH ρνησης: «mEµαθα τι µερικο καλγεροι το,
%Aγου mOρους ["γαλαν στ6 σφυρ τα χειργραφα τ$ν µοναστηρι$ν. gEνας !π6 α+το5ς µετ0φερε Kλκληρο φορτο στ6 Παρσι κα τ6 πο:λησε µ χρυσφι. Aλλ LνQ$ περνο,σε τ σ:νορα µ προορισµ6 τν Aγγλα κα τν Oλλανδα τ6 τελωνε7ο !νακλυψε τ6 θησαυρ του κα
δν το, Lπ0τρεψε τν [ξοδο !π6 τ Γαλλα».15
%Aλλ, κα  %Aδαµ1ντιος Kορα ς στηλτευσε µ σκληρI γλ'σσα τ µπ6ριο >ρχαων χειρογρ1φων, θεωρ<ντας τ, µοναστ-ρια το 8Aγου qOρους κα τ ς Π1τµου \πε@θυνα γι, τ ξεπο@ληµα τ ς θνικ ς γν<σης: «Kα µως α1 δ:ο πηγα τ$ν καλ$ν το:των γραµµατικ$ν Lγ:13. Mπουρο-γκι6λ, 3 τουρκικI ^νοµασα τ ς λιµνοθ1λασσας το Π6ρτο-Λ1γο (>ρχαα Bιστωνς M
Bιστωνα).
14. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος A´, σελδα 122, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
15. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος B´, σελδα 127, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.

T6 µυστικ6 τ#ς Kολοκοτρον0ικης κρυψ4νας κ:ριος ο3δε π$ς κοινοποι&θηκε. O1 Tο,ρκοι ττε
[στειλαν τ6ν gEλληνα (K Θε6ς ν τ6ν [κανε τ0τοιο) κοτζµπαση !π’ τ6ν gAγιο Π0τρο κυρ-Aναγν4στη Παπζογλου («Tουρκοµερτη», πως τ6ν !ποκαλο,σαν) στ6ν Nγο:µενο το, µοναστηριο, µ
100.000 γρσια κα µα πατερτσα στ6 χ0ρι, τι θ τ6ν [καναν δεσπτη ο1 Tο,ρκοι µ0σQω Oκουµενικο, Πατριαρχεου, γι ν’ !ποκαλ:ψAη τν κρυψ$να το, Θ. Kολοκοτρ4νη. gAµ’ [πος, }µ’ [ργον K
Nγο:µενος Θεφιλος ε3χε µ0σα του τ φιλοχρηµατα κα δεσποτο-µανα κα Lν0δωσε στ6 δ0λεαρ ν
προδ4σAη τ µοναστηριακ κρυψ$να. gOµως K Kολοκοτρ4νης εδοποι&θηκε Lγκαρως κα ταχ:τατα, χωρ ς ν γνAη !ντιληπτς, δι0φυγε κα "ρ#κε κακι, µ τ6 Kπο7ο π0ρασε στν !γγλοκρατο:µενη
Zκυνθο.
T6ν Θ. Kολοκοτρ4νη Mπεδ0χθη Lπισ&µως στ Zκυνθο K [παρχος το, νησιο, κντες P4µας. %O
Kπλαρχηγ6ς µλιστα παρ0στη στ6 πνδηµο µνηµσυνο πο5 [γινε στ6ν καθεδρικ6 ττε να6 το, gAη
∆ιον:ση γι το5ς προδοµ0νους κλεφταρµατολο:ς. mEτσι [ληξε K µ0γας κατατρεγµ6ς τ$ν κλεφταρµατολ$ν !π6 το5ς Tο:ρκους σ συµµαχα µ το5ς χριστιανο5ς πο5 Mπ&κουαν στ ς Lντολς το, Πατριαρχεου.

Γεeργιος Mουστ κης
Kαθηγητς Θεολογας

[T πλρη κε µενα τν τριν φορισµν τς Eπαναστσεως το 1821 π! τ!
O#κουµενικ! Πατριαρχε'ο Kωνσταντινουπ)λεως *λ+πετε στ!ν «∆αυλ)», τε0χη Mαρτ ου 2000 κα4 Mαρτ ου 2001.]
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µνωσαν λην τν %Eλλδα !π6 τ πολ:τιµ της !ντγραφα κα Lπρδωσαν ες [θνος !λλτριον,
δι πολλ 8λγον Cσως !ργ:ριον, τ προγονικ κτ&µατα».

TI σπνια χειρFγραφα πο: σπιζαν

HO

σα HιHλα δν εEχαν >κ6µη πουληθ M καταστραφ , Hρσκονταν παραµεληµ να στς
µοναστικς HιHλιοθ κες περιµ νοντας τIν Xπ6µενη πσκεψη κ1ποιου ξ νου γι, ν,
τ, >γορ1σWη. %Eν τN' µεταξ/ σ1πιζαν \π τ, >δι1φορα Hλ µµατα τ'ν καλ6γερων, ο
πο?οι δν τ, θεωροσαν σηµαντικ1. 8O Bασλι Γρηγ6ροHιτς (1742) περιγρ1φει τIν
κατ1σταση πο/ πικρατοσε στI HιHλιοθ-κη τ ς N ας Mον ς Xου: «E3δα πολλ "ι"λα σ τση !ταξα, πο5 µερικ ε3χαν µουσκ0ψει !π6 τ νερ. M λ:πησε πολ5 α+τ N !µ0λεια κα µλωσα το5ς µοναχο:ς. Aλλ α+τ6 ε3ναι !ποτ0λεσµα τ#ς !µθειας, γιατ Lλχιστοι !νµεσ τους
!πχτησαν wλληνικ κα Lκκλησιαστικ !γωγ&, κα α+το ε3ναι ψλτες x !ναγν$στες LνQ$ ο1
-λλοι !σχολο,νται µ γεωργικ [ργα κα ε3ναι !νεπδεκτοι γι µθηση».
8O >HH:ς Sevin, >πεσταλµ νος τ ς γαλλικ ς κυH ρνησης στIν 8Eλλ1δα πρς >ναζ-τηση
Xλληνικ'ν χειρογρ1φων, σ πιστολ- του (10 AFγο@στου 1729) πρς τν >HH: Bignon στ Παρσι λεεινολογε? το/ς 4Eλληνες γι, τIν >µ1θει1 τους. T, HιHλα τ, κατατρ<ει  σκ'ρος κα
3 µο@χλα. Σ να µοναστ-ρι τ'ν Πριγκιπονν-σων το Vδειξαν διακ6σια χειρ6γραφα. %Aπ
αFτ, µ6νο τ, τρι1ντα εEχαν σωθ >κ ραια >π τIν \γρασα κα τ, τρωκτικ1. 8O πατρι1ρχης
8Iεροσολ@µων Xρ@σανθος Nοταρ:ς διηγ-θηκε στν Sevin τ Xξ ς περιστατικ6: «gOταν π&γαινα ν Lγκατασταθ$ στν Wδρα µου, π0ρασα τυχα7α !π6 Wνα µοναστ&ρι, που !νακλυψα
µα κµαρα γεµτη χειργραφα. ∆ν ε3χα καιρ6 ν !σχοληθ$ σ’ Lκενη τν περπτωση. Λγο
καιρ6 !ργτερα ξαναπ0ρασα κα ζ&τησα ν τ Lξετσω. Πουθεν χειργραφα. E3χαν Lξαφανισθ#. Kαλ$ τ6ν Nγο:µενο, τ6ν ρωτω κι Lκε7νος µο, λ0ει µ !φ0λεια. |Hρθε Wνας νεοφ4τιστος
κι Lπειδ δν Mπ#ρχε κελ, π0ταξα τ ς περγαµηνς στ6 ποτµι ν !δεισAη K τπος».16
8O περιH6ητος >HH:ς Fourmont,  Γ1λλος ρασοφ6ρος πο/ κθεµελωσε κα κατ στρεψε
τIν >ρχαα Σπ1ρτη, Hρ θηκε τ 1730 στ M γα Σπ-λαιο, στ πι πλο@σιο κα ^νοµαστ
τ6τε µοναστ-ρι τ ς Πελοπονν-σου. %Aµ σως θ λησε ν, πισκεφθW τI HιHλιοθ-κη τ ς
µον ς, µ-πως κα κατ1φερνε ν, H1λWη χ ρι στ, HιHλα. Σ@ντοµα =µως >πογοητε@θηκε: «%H
!µθει τους σο, προκαλε7 ο3κτο. Eρισκα "ι"λα µισοκαµ0να, χωρ ς !ρχ κα τ0λος, σπια, σαρακοφαγωµ0να. Mο, ε3παν πrς N "ι"λιοθ&κη το, M. Σπηλαου Yταν N µεγαλ:τερη σ’ λη τν %Eλλδα. Φανφαρονισµο. %Yπ#ρχαν µονχα 130 τµοι, µισοκατεστραµµ0νοι !π6 τν Mγρασα, [τσι πο5 δν δια"ζονταν. %H δυσωδα !π6 τ σ&ψη σο, [φερνε λιγοθυµα».17 8O Dδιος σ >ναφορ1 του στ Παρσι Vγραφε στς 2 ΦεHρουαρου 1730: «O1 µοναχο ζο,ν -νετα !λλ ο1 συγγραφε7ς πανθλια. Tο5ς κα7νε, το5ς !κρωτηριζουν, το5ς
!νασκολοπζουν, το5ς µαχαιρ4νουν. E3δα "ι"λα µ0σα σ Mγρς τρ:πες "ρχων. Kα τ6 µνο πο5 µπρεσα ν !ποσπσω Yταν µερικ ρκη !γν4ριστα. mAλλα "ρσκονταν στ6 Mπγειο, σαπισµ0να πι, µ Kλτελα σ"ησµ0να γρµµατα».
T 1779 Vφτασε στI Θεσσαλα  Σουηδς >νατολιστIς Jacob Jonas Björnstahl. Mεταξ/ Kλλων
συναντ-θηκε κα µ τν µητροπολτη Kαλαµπ1κας. AFτς τν πληροφ6ρησε =τι, =πως δι1Hασε
στIν 8Iστορα το ∆οσθεου, κ1ποιος %Aθαν1σιος K@πριος –πρ6κειται γι, τν λατιν6φρονα µοναχ %Aθαν1σιο τν P-τορα (1571-1663)– |ρθε >π τI P<µη στ 4Aγιον qOρος, στ, Mετ ωρα
16. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος B´, σελδα 121, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
17. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος B´, σελδα 136, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
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κα σ Kλλες µονς κα >γ6ρασε µ τIν ^κ, γι, να κοµµ1τι ψωµ =σα χειρ6γραφα Hρ κε. Φυσικ, =λα αFτ, κατ ληξαν στς HιHλιοθ κες το Bατικανο. Ψ1χνοντας  Σουηδς Vφτασε κα
στ µοναστ-ρι τ ς 8Aγας Tρι1δας, =που µ6ναζαν ^χτc καλ6γεροι. Bρ κε χειρ6γραφα παραπεταµ να κα σ µεγ1λη >ταξα. ∆εκαοχτc µ ρες Vµεινε κα στ µοναστ-ρι το Mετε<ρου.
%Eκε? µεγ1λος >ριθµς Xλληνικ'ν χειρογρ1φων Hρσκονταν σ δ@ο θεοσκ6τεινες κ1µαρες, >νακατωµ να κα κονισαλ α. %Aν1µεσ1 τους ξεχ<ρισε ναν χαρτ'ο κ<δικα, µ >ποσπ1σµατα το
8Hσι6δου κα το Σοφοκλ κα µα περγαµηνI µ τν %I<σηπο. %Aρχς Mαου  Björnstahl γ@ρισε στIν Kαλαµπ1κα >ποφασισµ νος ν, συνεχσWη τIν Vρευνα κα σ Kλλα θεσσαλικ, µοναστ-ρια. Στ Bτωµα, ^χτc χιλι6µετρα >π τIν Kαλαµπ1κα, Hρ κε ξι καλ6γερους – =λοι >ναλφ1Hητοι. Λγες µ ρες µετ, Vφτασε στ µοναστ-ρι ∆ο@σκου, 15 χιλι6µετρα νοτι<τερα. %Oχτc χρ6νια πρν ο %AλHανο εEχαν λεηλατ-σει τ µοναστ-ρι κα τ, χειρ6γραφ1 του. 8Ωστ6σο  Σουηδς Hρ κε σ µα >ποθ-κη να σωρ χειρ6γραφα κατεστραµµ να >π τIν \γρασα: «Πουθεν
δν ε3δα χειργραφα», γρφει, «σ τ0τοια -θλια κατσταση. |Hταν παραπεταµ0να !νµεσα σ
χ4µατα κα σκουπδια. Aναγκστησα ν πι$ ξ:δι γι ν !ποφ:γω τ ναυτα». O καλ6γεροι
τν πληροφ6ρησαν πcς δν εEχαν χ'ρο γι, χειρ6γραφα. «gYστερα τ χρειζονταν; E3χαν !ρκετ
τυπωµ0να "ι"λα».18
Tν %Aπρλιο το 1801  καθηγητIς το Kα?µπριτζ Carlyle κα  δ6κτωρ Hunt φθ1νουν
στ 4Aγιον qOρος Jς πσηµοι >πεσταλµ νοι το λ6ρδου qEλγιν. %Aποστολ- τους, ν, >ποσπ1σουν πολ@τιµα χειρ6γραφα >π τς HιHλιοθ κες τ'ν µον'ν. Πρ'τος σταθµ6ς τους 3
µονI Bατοπεδου. %Aφο κατ1φεραν κα τρ@πωσαν στI HιHλιοθ-κη, περιγρ1φουν τ θ αµα: «...τ "ι"λα σωριασµ0να τ6 Wνα πνω στ6 -λλο σ !περγραπτη !ταξα, "ορ τ$ν σκ4ρων, ρυπαρ κα σκωληκ"ρωτα».19 %Aντστοιχο θ αµατα >ντκρυσαν κα στI µονI %IH-ρων: «Στ "ι"λιοθ&κη Mπ#ρχαν ρφια µ γυλινα καλ:µµατα γι τ τυπωµ0να "ι"λα.
Aλλ ο1 -τυχοι κ4δικες κετονταν σωριασµ0νοι χωρ ς καµµα προστασα !π6 τ σκνη
κα τ σκουλ&κια».20

M α συνLθης Mπιχε ρηση λαθρα ας Mξαγωγς χειρογρφων

O

qAγγλος Edward Daniel Clarke, διδ1κτωρ το Kα?µπριτζ, Vφτασε στIν Π1τµο µ το/ς
συνοδο@ς του τ φθιν6πωρο το 1801. Στ µοναστ-ρι το νησιο ζ-τησαν τIν Kδεια
ν, πισκεφθον τI HιHλιοθ-κη. Hταν µα κ1µαρα θολωτI γεµ1τη χειρ6γραφα κα
HιHλα, πο/ Hρσκονταν σ φοHερI >καταστασα. Στ, ρ1φια εEχαν τοποθετηθ τ, τυπωµ να HιHλα, νN' >ρκετ, χειρ6γραφα Hρσκονταν πεταµ να στ π1τωµα, Hορ, το σκ<ρου
κα τ ς µο@χλας. O καλ6γεροι Vδιναν σηµασα µ6νο στ, τυπωµ να HιHλα, νN' το/ς χειρ6γραφους κ<δικες θεωροσαν Kχρηστα σκουπδια. Σ µα γωνι, περγαµηνς >νεκτµητες σχηµ1τιζαν να σωρ6. Ψαχουλε@οντας ο qAγγλοι Hρ καν παραπεταµ να σηµαντικ, Vργα, =πως
τν 24ο ∆ι1λογο το Πλ1τωνα, τ Λεξικ το Kυρλλου τ ς %Aλεξανδρεας κα δ@ο τ6µους µ
«8Eλληνικο/ς 4Yµνους» µ ν6τες >ρχαας Xλληνικ ς µουσικ ς. 8O 3γο@µενος συµφ<νησε ν,
πουλ-σWη τ, ν λ6γNω HιHλα στο/ς ξ νους, >ρκε? ν, τηρονταν Kκρα µυστικ6τητα γ@ρω >π τI
λαθραα συναλλαγ- τους.

18. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος B´, σελδα 434, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
19. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος Γ1´, σελδα 102, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
20. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος Γ1´, σελδα 108, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
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TIν ρα πο/ κλειν6ταν 3 συµφωνα, µπ κε κι νας Γ1λλος στI HιHλιοθ-κη κα >κολο@θησε  Xξ ς µεταξ@ τους δι1λογος: «Bρ&κατε τποτα τ#ς προκοπ#ς σ’ α+τ6 τ6 σκουπιδαρι;» ρ<τησε. Tο >π1ντησαν θετικ, κα  Γ1λλος συν χισε: «N τ’ !γορσετε; Eγr δν συνηθζω ν’
!γορζω ποτ κα τποτα !π6 α+τ6 τ6 γουρνοκπαδο. gOταν "ρσκω κτι πο5 µ’ !ρ0σει, τ6 παρνω χωρ ς κου"0ντα, τ6 "ζω στν τσ0πη µου κα λ0ω “καληµ0ρα σας”».21 ΣτI συν χεια ο
qAγγλοι γκατ λειψαν τ µοναστ-ρι, γι, ν, πιστρ ψουν στ πλο?ο τους. O µοναχο εEχαν
>ναλ1Hει τIν \ποχρ ωση ν, φ ρουν ο Dδιοι τ, HιHλα στο/ς ν ους Yδιοκτ τες τους. 8O Clarke
περιγρ1φει: «%O λιος "ασλευε κα Lµε7ς κοιτο:σαµε ψηλ στ6 µοναστ&ρι. Aνησυχο:σαµε
καθrς ζ:γωνε N ν:χτα, µ&πως µ<ς Lξαπατ&σουν. Ξαφνικ "λ0πουµε ν κατε"ανAη κποιος. Mλις [φτασε στν !κρογιαλι προσ0ξαµε πrς κου"αλο,σε πνω στ6 κεφλι του Wνα µεγλο κοφνι. mEκανε σινιλα στ6 κακι. Στελαµε µι "ρκα κι Lκε7νος φ4ναξε δυνατ πrς [φερε τ
ψωµι πο5 ε3χε διατξει K καπουδ ν-πασ<ς. Aν0"ηκε στ6 καρ"ι κι !φο, λοξοκοταξε µ
νηµα, ε3πε µεγαλφωνα:
»– %O γο:µενος µ διταξε ν πρω τ6 κοφνι !δειαν6 κα ν µετ&σετε, λ0ει, τ καρ"0λια tν
ε3ναι σωστ!..
»Kαταλ"αµε, τρ0ξαµε στ γωνι µας κα !ναποδογυρσαµε τ6 κοφνι. M µεγλη χαρ
εCδαµε τ6ν Πλατωνικ6 ∆ιλογο,22 τ6 λεξικ6 το, Kυρλλου κα -λλα χειργραφα. T κρ:ψαµε
κτω !π6 τ στρ4µατα. Γυρσαµε στν κου"0ρτα κα παραδ4σαµε τ6 κοφνι µαζ µ’ Wνα καλ6
µπαξσι λ0γοντς του:
»– N πA#ς στ6ν γο:µενο χαιρετσµατα κι τι λα Yταν στν Lντ0λεια!».23
Στ, παραπ1νω στοιχε?α θ, µποροσε κανες ν, >ντιτ1ξWη τ πιχερηµα πcς =λα αFτ, εEναι
δικαιολογες τ'ν >λλοδαπ'ν κυνηγ'ν χειρογρ1φων, ο πο?οι Vτσι προσπ1θησαν ν, µφανσουν τς πρ1ξεις τους Jς ^ρθς κα σωτ-ριες. 8Ωστ6σο pς µI λησµονοµε τς καταγγελες το
Kορα , το Σ1θα κα το %Aν<νυµου συγγραφ α τ ς «8Eλληνικ ς Nοµαρχας» γ@ρω >π τIν
>µ1θεια τ'ν καλ6γερων, τIν >ποστροφ- τους πρς τIν 8EλληνικI Παιδεα κα τ λαθρεµπ6ριο πο/ συστηµατικ, >σκοσαν π τ σσερις αY'νες. %Eξ Kλλου, =πως δεχνουµε συνεχ'ς µ σα
>π τς στ λες το «∆αυλο», 3 %Eκκλησα οFδ ποτε >γκ1λιασε τIν 8EλληνικI Παιδεα, >ντιθ τως τIν πολ µησε µ κ1θε µ σο κα σ κ1θε ποχ-. OAν \π ρξαν Jρισµ νες φωτεινς ξαιρ σεις, αFτς _πλ: πιHεHαι<νουν τν καν6να,  πο?ος εEναι: τ, Xλληνικ, χειρ6γραφα στ, µοναστ-ρια δν γν<ρισαν τI σωτηρα >λλ, τIν καταστροφ-. 4Oπως µαρτυρε? κα  Σπυρδων
Λ1µπρος στIν qEκθεσ- του πρς τI BουλI τ'ν 8Eλλ-νων «Περ τ ς εYς 4Aγιον qOρος >ποστολ ς αFτο» (%Aθ-να 1880), τ, σπ1νια Xλληνικ, χειρ6γραφα τ'ν HιHλιοθηκ'ν «Lχρησµευον, !ντ πσης λης, πρ6ς θ0ρµασιν τ$ν φο:ρνων, φ:λλα δ περγαµην#ς Lχρησµευον δι τν
Lπικλυψιν το, !γγεου το, γλυκο,, -λλοτε !ντικαθσταντο δι’ α+τ$ν τεθραυσµ0νοι Mελοθυρδες, -λλοτε τ0λος, Lγνετο χρ#σις τ$ν παλαι$ν µεµ"ραν$ν πρ6ς κατασκευν τ$ν !λεξηλων
καλυµµτων τ$ν µοναχ$ν. Aλλ µ& τοι [τι κα ν,ν δν κπτει Lνοτε !µαθς ψαλλ ς φ:λλα περγαµην#ς, να κατασκευασθA# χθυµορφον δ0λεαρ χρ&σιµον πρ6ς τν pλιεαν;».

Στ5φανος MυτιληναGος
21. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος Γ1´, σελδα 66, κδ6σεις «Στ1χυ»,
Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.
22. T χειρ6γραφο κατ ληξε στIν Bodleian Library τ ς %Oξφ6ρδης.
23. Kυρι1κος Σιµ6πουλος, «Ξ νοι Tαξιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µος Γ1´, σελδες 66-67, κδ6σεις «Στ1χυ», Vνατη Vκδοση, %Aθ-να 1999.

O@ Oδ>ες τοA Nαυπκτου κ. Iεροθ>ου
ιαH1ζοντας κανες τI νεκρολογα γι, τ θ1νατο το Pωµανδη
(Hλ. «∆», τ. 263, «%H σ:γχρονη Pωµιοσ:νη») στIν φηµερδα
«%EκκλησιαστικI Παρ µHαση», mργανο τ ς Mητροπ6λεως Nαυπ1κτου, µπορε? ν, HρW τI γν<µη το µητροπολτη κ. 8Iερ6θεου
κα το πρωτοπρεσH@τερου κ. Γε<ργιου Mεταλληνο γι, τν κλιπ6ντα: «Tν 1η Nοεµ"ρου L.[. Lκοιµ&θη K Πρωτοπρ. Iωννης Pωµανδης, Kαθηγητς τ#ς Θεολογας, K “διδσκαλος τ#ς Pωµαϊκ#ς Mποστσεως το, Γ0νους” (Nαυπκτου %Iερθεος, “Oρθδοξη Ψυχοθεραπεα”), “Wνας !π6 το5ς µεγαλ:τερους 8ρθοδξους θεολγους το,
20ο, α$νος” (π. Γε4ργιος Mεταλληνς). 8Iερ6θεος κα Mεταλληνς
λοιπν φανονται ο πι στενο πγονοι το Pωµανδη.

¢

Kα ο δ@ο κφ<νησαν πικ-δειους λ6γους. 8O κ. 8Iερ6θεος κπροσωποσε κα τν >ρχιεπσκοπο κ. Xριστ6δουλο στI νεκρ<σιµη τελετ-, φ6σον «παρ τν Lπιθυµαν του δν κατ0στη
δυνατ6ν ν παρευρσκεται !νµεσ µας», =πως εEπε  Nαυπ1κτου στIν εYσαγωγI το πικ-δειου πο/ ξεφ<νησε. 8Ωστ6σο µποροµε εFν6ητα ν, \ποθ σουµε =τι  >ρχιεπσκοπος %Aθην'ν
εEχε τους λ6γους του πο/ δν παραHρ θηκε στIν κηδεα το Pωµανδη. qAλλοι κληρικο παρ6ντες |ταν  Tυρολ6ης κ. Παντελε-µων,  8Iεραπ@τνης κ. EFγ νιος,  πρ. %Aταλ1ντης κ. %Iω1ννης κα  Πρωτοσ@γκελλος τ ς %Aρχιεπισκοπ ς πρωτοπρεσH@τερος κ. Θωµ:ς Συνοδιν6ς.
8O Nαυπ1κτου κ. 8Iερ6θεος Vπλεξε τ γκ<µιο το κλιπ6ντα, γκ<µιο mχι τυπικ >λλ, οFσιαστικ6, φ6σον ο δυ6 τους |ταν στενο συνεργ1τες κα µοιρ1ζονταν κοινς Yδ ες, πο/ uδη Vχουµε παραθ σει («∆», τ. 263). EEπε: «%O !εµνηστος πατρ Iωννης Pωµανδης δν Yταν συνηθισµ0νη προσωπικτητα. (...) Γν4στης κα διδσκαλος τ#ς Oρθοδξου Παραδσεως, πο5 συνετ0λεσε πολ5 στν !ναγ0ννηση τ$ν θεολογικ$ν γραµµτων, !λλ κυρως κα προπαντ6ς Yταν
ε+ασθητος -νθρωπος. E3χε !φιερωθ# ψυχA# τε κα σ4µατι στ6 "θος τ#ς Pωµιοσ:νης(...)».
8H «εDδηση» =µως δν Hρσκεται στ, γκ<µια πο/ Vπλεξε  Nαυπ1κτου, >λλ, στIν \π6σχεση πο/ Vδωσε στ Pωµανδη: «...K σπρος τ#ς α+θεντικ#ς διδασκαλας σου θ καρπσAη. T6 Mποσχµαστε κα Lµε7ς ο1 µαθητ0ς σου, Lπσκοποι κα κληρικο, λαϊκο κα µοναχο, λος K λα6ς το, Θεο,». qAρα Vχουµε τIν µολογα τουλ1χιστον Xνς µητροπολτη,
το Nαυπ1κτου, =τι θ, >κολουθ-σWη κατ, γρ1µµα τI διδασκαλα το Pωµανδη. 8O κ. 8Iερ6θεος µ1λιστα Vγραψε κα HιHλο µ ττλο «Γ ννηµα κα Θρ µµα Pωµηο» κα διακ-ρυξε τς >π6ψεις του.
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*O Nαυπ κτου κ.
*Iερ.θεος µO τ8ν
Cδεολογικ8 καθοδηγητ: του «Πατρι ρχη» τ0ς σ γχρονης Pωµιοσ νης I. Pωµανδη.

«EOρθFδοξος = Qπερεθνικς = µR HEλληνας»

EE

νδιαφ ρον παρουσι1ζουν ο >π6ψεις το κ. 8Iερ6θεου περ θνικισµο. Στ ν λ6γNω HιHλο του τ 7ο κεφ1λαιο Vχει ττλο «mEθνος κα Eθνικισµς». %Eκε? λοιπν προτενει
Jς φ1ρµακο γι, τIν καταπολ µηση το θνικισµο τI Pωµιοσ@νη! %Aφο µ:ς \πενθυµσWη =τι 3 %Oρθ6δοξη %Eκκλησα εEναι \περεθνικI κα Xποµ νως >ναιρετικI το
θνικισµο κα το φυλετισµο –«>δει1ζοντας» Vτσι Vµµεσα κα τν κ. Xριστ6δουλο, πο/ προκ1λεσε λαοσυν1ξεις γι, τς ταυτ6τητες µ κυραρχο τ θνικιστικ στοιχε?ο–, µ:ς ξηγε? =τι
«N Pωµιοσ:νη δν ε3ναι δεολογα οsτε διτυπος Lθνικισµς, !φο, Lπηρεαζµενη !π6 τν
Eκκλησα ε3ναι Mπερεθνικ&. (...) %Eποµ0νως, ταν κνω λγο γι τν Pωµιοσ:νη, τν Lννο$
σ ν Wνα τρπο ζω#ς, σ ν Wνα µοντ0λο κα πρτυπο ν "ιωθA# παντο,. A+τ πρ0πει ν τονζωνται, γιατ ε3ναι Lνδεχµενο ν "λ0πουµε τν Pωµηοσ:νη µ0σα !π6 Lθνικιστικ πλασια, LνQ$
πολεµο,µε κα !ρνο:µαστε τ6ν Lθνικισµ».
Προσπαθ<ντας ν, >ποδεσµε@σWη τI Pωµιοσ@νη >π τ σκοταδιστικ παρελθ6ν της, >νακαλ@πτει τIν πνευµατικ6τητ1 της κα πιχειρε? ν, τIν ταυτσWη Jς Vννοια µ κενη το %Oρθ6δοξου χριστιανο. EDτε δηλ<νεις %Oρθ6δοξος εDτε Pωµι6ς, τ Dδιο εEναι, λ ει. 8Ωστ6σο τIν Dδια
στιγµI πιχειρε? ν, \ποκαταστ-σWη τIν θνικI XλληνικI συνεδηση µ τI ρωµαικη χρησιµοποι<ντας τ Xξ ς τ χνασµα:
B0µα πρ]το:  %Oρθ6δοξος χριστιανς εEναι \περεθνικ6ς.
B0µα δε τερο:  %Oρθ6δοξος \περεθνικς χριστιανς µπορε? ν, ^νοµ1ζεται κα Pωµι6ς.
B0µα τρτο: %EπειδI =µως  %Oρθ6δοξος χριστιανς Pωµις εEναι \περεθνικ6ς, δν µπορε?
ν, Vχ[η τIν θνιστικI (θνικI) Yδι6τητα το 4Eλληνα.
Συµπ5ρασµα: OAν θς ν, >ν-κWης σ Vθνος, >ντιτ1σσεται στIν \περεθνικI δι1σταση τ ς
%Oρθοδοξας. qEτσι σ,ν καλς χριστιανς µπορε?ς ν, εEσαι Pωµις >λλ, mχι 4Eλληνας.
ΣτIν πραγµατικ6τητα 3 Pωµιοσ@νη προσπαθε? ν, δηµιουργ-σWη να «ν ο \περεθνικ Vθνος»
στI θ ση τ'ν παλι'ν, πο/ Yσοπεδ<νει M ξαφανζει. O τρ6ποι ζω ς τ'ν 8Eλλ-νων, τ'ν Bουλ-
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XωρMς λ.για.
γ1ρων, τ'ν %AλHαν'ν, τ'ν Pουµ1νων πρ πει ν, π1ψουν ν, \π1ρχουν κα τI θ ση τους ν,
π1ρWη  νας κα µοναδικς τρ6πος ζω ς τ'ν Pωµαων/Pωµι'ν. Kα σ,ν πιχερηµα, γι, ν,
γκαταλεψουν ο λαο τς παραδ6σεις τους γι, χ1ρη τ'ν ρωµαιοχριστιανικ'ν, πικαλε?ται
=τι αFτο, ο Pωµιο, εEναι φορε?ς τ ς θεας ξ >ποκαλ@ψεως >λ-θειας, 3 ποα το/ς καθιστ[:
τν κλεκτ λα το Θεο π τ ς Γ ς. T τελευτα?ο τ χνασµα, pν κα XHραϊκ ς Vµπνευσης,
υοθετ-θηκε >π το/ς Pωµαους Jς 3 καλ@τερη δυνατI µ θοδος πιHολ ς τ ς παγκ6σµιας κυριαρχας τους. 8O Dδιος  κ. 8Iερ6θεος τ λ ει ξ Kλλου: «Στν Kαιν ∆ιαθ&κη τ6 [θνος, πο5 8νοµζεται κα “[θνος }γιον”, !ποσυνδ0εται !π6 τν φυλετικ καταγωγ κα συνδ0εται στεν µ
τ6ν λα6 το, Θεο,, µ λους Lκενους ο1 Kπο7οι δι το, Bαπτσµατος εσγονται στν Eκκλησα κα wν4νονται µ τ6ν Xριστ, -σχεται !π6 τν φυλετικ καταγωγ&, τν γλ$σσα κα τν
προηγο:µενη πολιτιστικ παρδοση». T µοντ λλο αFτ εEναι πανοµοι6τυπο µ τIν παγκοσµιοποηση, πο/ πιχειρε? ν, πιH1λWη στς µ ρες µας 3 ∆ιεθνIς %Eξουσα.
4Eνας τρ6πος ζω ς, νας Θε6ς, νας 3γ της, µα θρησκεα, Kρα µα κυραρχη Yδεολογα.
%Iδο/ λοιπν π'ς γεννι ται 3 >πολυταρχα µ σα >π τ Dδιο σ@στηµα πο/ Yσχυρζεται πcς µ1χεται τν θνικισµ6! %Eξ Kλλου  κ. 8Iερ6θεος >ποφε@γει ν, µ:ς πW τ γνεται µ το/ς Kλλους,
πο/ δν δ χονται τ H1πτισµα, Kρα δν >ν-κουν στ λα το Θεο, στ Pωµαικο. T6τε πραγµατικ, τI θ ση το φυλετικο θνικισµο διαδ χεται  θρησκευτικς θνικισµ6ς. Ποι6ς µπορε? ν, ξεχ1σWη τς σταυροφορες, τIν ξ6ντωση τ'ν Yθαγεν'ν τ ς %Aµερικ ς, >λλ, κα τς σφαγς
τ'ν 8Eλλ-νων πο/ >ρν-θηκαν ν, Hαπτισθον κα Vτσι ν, νσωµατωθον στ Pωµαϊκ/Pωµαικο λα το Θεο; Σ@µφωνα µ τν κ. 8Iερ6θεο: «O1 Xριστιανο, πο5 προηγουµ0νως δν
Yταν λας, τ4ρα ε3ναι λα6ς το, Θεο,, !φο, Lλε&θηκαν !π6 A+τν, ε3ναι γ0νος Lκλεκτν, "ασλειον, 1ερτευµα, [θνος }γιον». Σ σχ ση µ ποιο@ς Kλλους λαο/ς εEναι κλεκτο κα γιοι;
M, φυσικ, σ σχ ση µ το/ς µI χριστιανο@ς. AFτ δν εEναι φασισµ6ς, θνικισµς >λλ, κα
ρατσισµ6ς.
8O κ. 8Iερ6θεος εEναι κπληκτικ, εYλικρινIς µ τς προθ σεις το Pωµαικου πο/ πρεσHε@ει,
=σο κι pν προσπαθW ν, τς Jραιοποι-σWη κα ν, τς _γιοποι-σWη. T λ ει ξεκ1θαρα, πcς
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=ποιος >γαπ[: τIν πατρδα του, =ποιος µ1χεται γι, τIν θνικ- του λευθερα κα >νεξαρτησα κατ, τ ς Pωµιοσ@νης, εEναι αρετικς M εYδωλολ1τρης: «Aν παρατηρ&σουµε
προσεκτικ τν ζω τ#ς Pωµαϊκ#ς α+τοκρατορας, θ διαπιστ4σουµε τι LνQ$ ο1 Πατ0ρες
τ#ς Eκκλησας, πο5 Lξ0φραζαν τ6 Pωµαϊκ6 Yθος, ε3χαν καθολικ συνεδηση κα Mπερεθνικ6 χαρακτ#ρα, Lν το:τοις ο1 α1ρετικο κα ο1 φιλσοφοι Yταν προσκεκολληµ0νοι σ φυλετικς [ννοιες κα σ Lθνικιστικς σκοπιµτητες.(...) mEτσι K Lθνισµ6ς (oς Lθνικισµ6ς) συµππτει µ τν εδωλολατρα. Kα Lπειδ K Lθνισµ6ς περιορζεται πντοτε στ6ν χ$ρο, ε3ναι
πολυθεϊστικς». M1θαµε λοιπν πcς ο Πατ ρες τ ς %Eκκλησας δν ξ φραζαν τ, λ6για
τ ς >γ1πης το Xριστο >λλ, τ Pωµαϊκ |θος. Hταν δηλαδI φερ φωνα το κατακτητ ,
|ταν προπαγανδιστς τ ς ρωµαϊκ ς ξουσας, |ταν mργανα το Yµπεριαλισµο.
Θ, µπορο@σαµε ν, γρ1ψουµε λ6κληρο HιHλο µ τ, Yδεολογ-µατα το κ. 8Iερ6θεου, >λλ,
δν εEναι αFτς  σκοπ6ς µας. T ξεσκ πασµα τ ς ρωµαικης συνωµοσας κατ, το Xλληνικο
Vθνους κα το πολιτισµο µας θ λουµε ν, >ποδεξουµε. EEναι πρ1γµατι µεγ1λο τ mνειρο το
µητροπολτη Nαυπ1κτου, ν, θ λWη ν, >ναHι<σWη τI PωµαϊκI αFτοκρατορα – µεγαλ@τερο >κ6µα κα >π το Mουσολνι!
Kα µα >πορα: O πολτες τ ς Nαυπ1κτου, πο/ κα 4Eλληνες εEναι κα καλο πατρι'τες, ξ ρουν =τι ο Pωµιο θ λουν ν, το/ς κ1νουν... Pωµαους; Γνωρζουν τς >νθελληνικς αFτς θ σεις; T λ ει >λ-θεια γι, =λα αFτ,  δ-µαρχος τ ς π6λης; 8O _ρµ6διος \πουργς Παιδεας κα
Θρησκευµ1των τ ς Xλληνικ ς κυH ρνησης εEναι ν-µερος;

H διγλωσσ α τοA κ. IερFθεου στ ΠανεπιστLµιο EAθην9ν
σα σ =λα τ, Kλλα 3 «EYδικI ΣυνοδικI %EπιτροπI Πολιτιστικ ς Tαυτ6τητας», πο/
τελε? \π τIν αYγδα τ ς 8Iερ:ς Συν6δου τ ς %Eκκλησας τ ς 8Eλλ1δος, Vχει στI δι1θεσ- της τς αDθουσες το κεντρικο κτηρου το Πανεπιστηµου %Aθην'ν στIν δ
Πανεπιστηµου. %Eκε? µ σα Vστησε να «Λαϊκ Πανεπιστ-µιο», να εροδιδασκαλε?ο
δηλαδ-, µ τς εFλογες το πρ@τανη κ. Γεωργου Mπαµπινι<τη. 8O τελευτα?ος δ φρ6ντισε ν,
δ<σWη πιστοποιητικ ^ρθ6δοξων φρονηµ1των, δηλ<νοντας πcς «ποιος µιλk< γι %Eλληνισµ6
Lρ&µην τ#ς Oρθοδοξας !σχηµονε7», ν' κατ, τIν πσηµη τελετI Vναρξης τ ς λειτουργας
το «Λαϊκο Πανεπιστηµου» (23 %OκτωHρου 2003) δ-λωσε =τι «τσσεται !ντθετος µ τ ς
!πψεις τ$ν !ντιχρστων νεοειδωλολατρ$ν». %Eκτς =µως >π τν πρ@τανη το Πανεπιστηµου %Aθην'ν,  πο?ος τν τελευτα?ο καιρ µ δ@ο Kρθρα του στIν φηµερδα «B µα» (3ης
κα 24ης AFγο@στου 2003) Vχει >ναλ1Hει τ ρ6λο το χριστιανο >πολογητ µ κ-ρυγµα «Πρ6ς
Nεοπαγανιστ0ς», στIν κδ-λωση µλησαν τ6σο  >ρχιεπσκοπος κ. Xριστ6δουλος =σο κα  Περγ1µου κ. %Iω1ννης, πο/ τυγχ1νει ν, εEναι κα πρ6εδρος τ ς %Aκαδηµας %Aθην'ν. Kα =λοι
αFτο πιστρατε@τηκαν, δι6τι  κ@κλος κατ-χησης πο/ Kρχισε στ στορικ κτ-ριο το Πανεπιστηµου εEχε Jς θ µα «8Eλληνισµς-Xριστιανισµ6ς: Συµπ6ρευση M %Aντθεση;». qEτσι τ, κατ1φεραν κα µετ τρεψαν τIν Xστα τ ς 8Eλληνικ ς Παιδεας σ εροδιδασκαλε?ο, τ πο?ο Vχει
Jς >ποκλειστικ σκοπ ν, >ντιπαλαψWη τ σ@γχρονο 8Eλληνικ ∆ιαφωτισµ6.
Στς 27 NοεµHρου 2002 π ρασε τ, Προπ@λαια το Πανεπιστηµου  Nαυπ1κτου κ. 8Iερ6θεος,  πο?ος κρθηκε κα Jς πλ ον εYδικς γι, ν, ξηγ-σWη τI «Συν1ντηση 8Eλληνισµο κα Xριστιανισµο στIν %AνατολI κα στI ∆@ση». Προσεκτικ6ς, >π φυγε τς ρωµαικες κορ'νες. Kα
µφανστηκε σχεδν «Xλληνολ1τρης» λ γοντας: «%Eποµ0νως σ&µερα δν µπορε7 ν "ιωθA# !ποκεκοµµ0να K %Eλληνισµ6ς !π6 τ6ν Oρθδοξο Xριστιανισµ, !λλ κα κατ Wναν τρπο, οsτε
κα K Oρθδοξος Xριστιανισµ6ς !π6 τ6ν %Eλληνισµ, !φο, τ προ"λ&µατα πο5 [θετε N κλασικ φιλοσοφα ε3ναι τ α4νια προ"λ&µατα πο5 !πασχλησαν !ν0καθεν τ6 πνε,µα το, !νθρ4που». M αFτI τI διγλωσσα, παιν<ντας διακριτικ, τIν 8EλληνικI Φιλοσοφα, >π κρυψε τς
πραγµατικ ς του Yδ ες περ Pωµιοσ@νης κα Pωµαικου.

M
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IερI EEξ>ταση µG τTς ε<λογ ες τς IερUς ΣυνFδου

E

τσι καµµι, Vκπληξη δν µ:ς προξ νησε, =ταν εDδαµε µεταξ/ τ'ν ^νοµ1των πο/ >παρτζουν τI νεοσ@στατη «EYδικI ΣυνοδικI %EπιτροπI γι, τI Mελ τη τ ς %Aρχαιολατρας-Nεοειδωλολατρας» ν, φιγουρ1ρWη κα αFτ το Nαυπ1κτου κ. 8Iερ6θεου. 4Eνας
σκληροπυρηνικς Pωµα?ος/Pωµις θ, VχWη Kποψη γι, τς πνευµατικ ς, παιδευτικς
κα πολιτιστικς >νησυχες τ'ν 8Eλλ-νων, =ταν αFτς θ, περιστρ φωνται µ Kξονα τIν προχριστιανικI 8Eλλ1δα.
ΣτIν 8Eλλ1δα το 21ου αY'να νας Pωµα?ος/Pωµις, πο/ δν >ναγνωρζει τIν XλληνικI
θν6τητα κα τIν \π6σταση το Dδιου το Xλληνικο κρ1τους (φ6σον εFθυγραµµζεται
πλ-ρως µ τς θ σεις το δασκ1λου του Pωµανδη), θ, >ναλ1HWη τ «θε1ρεστο» Vργο τ ς
ποιµαντικ ς πολεµικ ς κατ, τ'ν 8Eλλ-νων µ σα στIν Dδια τIν 8Eλλ1δα. BεHαως κα ο
εFθ@νες τ ς AFτοκ φαλης 8Eλλαδικ ς %Eκκλησας εEναι τερ1στιες, >λλ, πλ ον φανεται
πcς ο Pωµιο Vχουν _λ<σει τIν 8Iεραρχα κα τIν 8Iερ, Σ@νοδο. EEναι =µως τερ1στιες κα
ο εFθ@νες τ ς 8Eλληνικ ς ∆ηµοκρατας, 3 ποα >δικαιολ6γητα δν προχωρε? στ διαχωρισµ Kρ1τους - %Eκκλησας. %Aλ-θεια, τ περιµ νουν; N, στηθον ο πρ'τες πυρς
>ντιφρονο@ντων 8Eλλ-νων στIν πλατε?α Συντ1γµατος;

O κ. IερFθεος Mπεµα νει καT στRν Παιδε α

HO

ταν νας Pωµα?ος δεσπ6της µεριµν[: γι, τI διδασκαλα τ'ν %Aρχαων 8Eλληνικ'ν στο/ς
µαθητς τ ς κτης τ1ξης το ∆ηµοτικο, τ6τε κ1ποιο λ1κκο Vχει 3 φ1Hα. Kα  λ1κκος
δν εEναι Kλλος >π τ περιεχ6µενο τ ς διδασκαλας. qEτσι =ταν 3 Mητρ6πολη Nαυπ1κτου κοινοποησε πcς θ, διδ1ξWη στο/ς µικρο/ς µαθητς τ ς νορας το 8Aγου ∆ηµητρου Nαυπ1κτου τIν >ρχαα µας γλ'σσα, τρι1ντα τ σσερα 8Eλλην6πουλα Vσπευσαν κα µ τIν
παρ6τρυνση τ'ν γον ων τους ν, παρακολουθ-σουν τ, µαθ-µατα. 8Ωστ6σο τ, παιδι1, >ντ ν,
Vρθουν σ παφI µ τIν Xλληνικ- µας παρ1δοση, =πως γι, παρ1δειγµα µ το/ς µ@θους το AYσ<που, Hρ θηκαν ν, µελετον _πλ: κεµενα τ ς κκλησιαστικ ς \µνογραφας κα τ ς θεας λειτουργας. Kα εEναι τερ1στιο τ θρ1σος τ'ν \πευθ@νων αFτο το γχειρ-µατος, δηλαδI το ερ α π. Θωµ: BαµHνη κα τ ς φιλολ6γου κ. Xριστνας Kαρανικ6λα-Σχοιν:, πο@, >ντ ν, µ1θουν
στ, 8Eλλην6πουλα %Aρχα?α 8Eλληνικ1, τ, προετοµαζαν γι, ψ1λτες! Kα 3 φηµερδα «%EκκλησιαστικI Παρ µHαση», 3 ποα κα µ6νο >π τ mνοµ1 της φανερ<νει τς προθ σεις της, καταλ-γει στ «∆6ξα Σοι» κα στν «ν >ρχW mντα Λ6γον». Kα =λα αFτ, \π τIν αYγδα Xνς µητροπολτη πο/ Vχει τIν Kποψη πcς τ, 8Eλληνικ1, Jς γλ'σσα εEναι καλ@τερα ν, τ, λ µε Pωµαικα(!).

M α πντηση πρTν π 110 χρFνια
εHαως τ, θ µατα τ'ν Pωµι'ν κα τ ς Pωµιοσ@νης δν εEναι τωριν1. Kαταδυναστε@ουν
τ Vθνος αY'νες λ6κληρους, νN' >π τI δηµιουργα το νεοελληνικο κρ1τους κα
µετ, ο ρωµαζοντες δν Vπαψαν σ κ1θε ποχI ν, προσπαθον ν, >λλοι<σουν τIν
Xλληνικ6τητα. 8O Kωνσταντ?νος Σ1θας τν 19ο αY'να |ταν νας >π το/ς \περασπιστς τ ς Xλληνικ6τητας. T 1894 Vγραψε >παντ<ντας σ =λους κενους πο@, pν κα γενν-θηκαν 4Eλληνες, >παρν-θηκαν τIν θνικ- τους καταγωγI γι, ν, γνουν Pωµιο:
«... N πολ:µορφος γλα,ξ τ$ν Aθην$ν (3 Γν<ση, 3 Φιλοσοφα) !παιτε7 θερµν κα -δολον λατρεαν, !πεχθανοµ0νη το5ς Lπεµφοτερζοντες Lκενους !νθρ4πους, οτινες δκην "υζαντιν$ν νυκτερδων Lδεκνυον ες µν τν P4µην τ6 ρ:γχος α+τ$ν, ες δ το5ς gEλληνας
τ πτερ των, µ0χρις ο Mπ’ !µφοτ0ρων Lννοηθ0ντες κατετχθησαν ες τ !µφ"ολα ζQ$α,
κα περιφρονηθ0ντες !φ0θησαν ες τν τ:χην των κα !δξως !π0θανον οsτε oς Pωµα7οι
οsτε oς gEλληνες πλ0ον µνηµονευµενοι».
Στ5φανος MυτιληναGος

B

O «ºTEPO¶O¢APO™» XAPA§AM¶O™ °IANNO¶OY§O™:
ετ, τIν >ν1θεση τ ς %Oλυµπι1δος το 2004 στIν π6λη τ'ν
%Aθην'ν, ζοµε µα >ρκετ, Yδι6µορφη κατ1σταση. 8O καθ νας >π
µ:ς >ντιµετωπζει το/ς %Oλυµπιακο/ς µ τν δικ6 του τρ6πο. EEναι
γεγονς =τι ο περισσ6τεροι >ναµ νουµε µ λαχτ1ρα αFτIν τIν
>θλητικI κδ-λωση. 8Yπ1ρχουν κα κ1ποιοι, λγοι εFτυχ'ς, πο/ δν πιθυµον τIν πιστροφI τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων στIν κοιτδα τους. Aραγε τ εEναι αFτ πο/ δν πιθυµον, τ εEναι αFτ πο/ κτυπον κα πολεµον; T εEναι αFτ πο/ κ1ποιοι χλευ1ζουν; 4Eνα εEναι H Hαιο, =τι =λοι περιµ νουµε το/ς %Oλυµπιακο/ς το 2004 µ >νυποµονησα κα ταυτ6χρονα µ
!γωνα. %Aγωνα =µως γιατ; M-πως δν εFοδωθον ο προσδοκες µας; Kα
ποι ς εEναι αFτς ο προσδοκες; M τ εDδους mνειρα κα λπδες Vχουµε
«ντ@σει» το/ς %Oλυµπιακο/ς κα τIν διοργ1νωσ- τους στν τ6πο µας;

M

%AφορµI γι, τν >νωτ ρω προHληµατισµ στ1θηκε να HιHλο, πο/ ξεδ6θη πρ6σφατα κα Vχει ττλο «8O Φτεροπ6δαρος, µα δ6ξα πο/ χ1θηκε», το %Aντ<νη Γιανν6πουλου. (Ποι1 «δ6ξα» χ1θηκε γι, τν κ. A. Γιανν6πουλο κα Kρχισε τIν «>ναζ-τηση»
της;) Σ’ αFτ περιγρ1φεται 3 ζωI το >θλητ >π τIν %Aνδρτσαινα Xαρ1λαµπου
Γιανν6πουλου. 8O Xαρ1λαµπος Γιανν6πουλος γενν-θηκε τ 1870 στ χωρι Σκληρο,
στο/ς πρ6ποδες το Λυκαου mρους κα π θανε στ, Φιλιατρ, τ ς Mεσσηνας. 8H ζωτου κφρ1ζει σ µεγ1λο Hαθµ τ, mνειρα κα τς προσδοκες µι:ς γενι:ς 8Eλλ-νων.
%Aπ6γονος κλεφταρµατολ'ν, γν<ρισε τIν µεταν1στευση, τν π6νο της κα Hωσε στ
Vπακρο τIν νοσταλγα κα τν π6θο τ ς πατρδας. 4Eνα >π τ, σηµαντικ<τερα χωρς
>µφιHολα γεγον6τα τ ς ζω ς του στ1θηκε 3 συµµετοχ- του στο/ς Πανελλ-νιους
%Aγ'νες Mαραθωνου ∆ρ6µου, πο/ διωργ1νωσε  γυµναστικς σ@λλογος «%Oλυµπα»
στIν στορικI π6λη τ ς %Aνδρτσαινας –3 ποα, σηµειωτ ον, Hρσκεται κοντ, στIν
>φετηρα τ ς %Aρχαας %Oλυµπας– µ λε@θερη συµµετοχI κ1θε 4Eλληνα. AFτ πο/
προκαλε? Yδιατερο νδιαφ ρον στ ν λ6γNω HιHλο κα >ξζει ν, γνWη εFρ@τερα γνωστ6, εEναι 3 φλογερI πιθυµα >ναHωσης τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων, πο/ διακατε?χε
το/ς 4Eλληνες µετ, τIν >πελευθ ρωσ- τους >π τν τουρκικ ζυγ6. Σ’ αFτο/ς το/ς
%Aγ'νες (1886 περ.), ο πο?οι δν εEχαν παγκ6σµιο χαρακτ ρα, =µως |ταν ο πρ'τοι
πσηµοι >γ'νες µετ, τIν >πελευθ ρωση,  3λικας 16 τ'ν Xαρ1λαµπος Γιανν6πουλος στ φθη νικητIς το Mαραθωνου δρ6µου, προκαλ<ντας ργη συγκιν-σεως στο/ς
συµπατρι'τες του, ο πο?οι γι6ρτασαν τIν νκη του σ,ν νκη π... τ'ν Tο@ρκων.
[EYκ1ζεται =τι 3 Yδ α τ ς διοργ1νωσης τ'ν συγκεκριµ νων >γ<νων >ν-κει στν Xρ.
Xριστ6πουλο, 4Eλληνα γιατρ6, πο/ δι πρεπε κενη τIν ποχI στ Παρσι κα  πο?ος
µ1λιστα εEχε ξεναγ-σει τν Kλεµανσc στν να το %Eπικουρεου %Aπ6λλωνος. qAλλος
συµπατρι<της µας,  πο?ος εYσηγ-θηκε τIν >ναHωση τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων,
|ταν Jς γνωστν (Hλ. : «T6 1στορικ6 τ$ν προσπαθει$ν !να"ι4σεως τ$ν νεωτ0ρων
Oλυµπιακ$ν Aγ4νων. – Πραγµατικ6ς !να"ιωτς K E+γγελος Zππας», «∆αυλ6ς»,
τ. 159, M1ρτιος 1995),  πσης κ1τοικος Παρισων ∆ηµ-τριος Bικ λας.
%Eπιστρ φοντας στ HιHλο του κ. A. Γιαν6πουλου µολογ' =τι ντυπωσι1σθηκα

MIA A°Nø™TH ¢IOP°ANø™H MAPA£øNIOY TO 1886

Προσωπογραφα το νικητο το Mαραθωνου
το 1886 X. Γιανν.πουλου.
>π τIν περηφ1νεια, πο/ προκαλε? στν συγγραφ α κα γγον το δροµ α 3 στορα
το τ6που καταγωγ ς του, ο πρ6γονο του κα  θνικοαπελευθερωτικ6ς του >γ'νας.
4Oλο τ HιHλο διαπν εται >π τν θαυµασµ6 του γι, τ θ1ρρος κα τIν >γωνιστικ6τητα >νθρ<πων _γν'ν, µι:ς Kλλης ποχ ς, δ@σκολης, σκληρ ς, ο πο?οι >κολο@θησαν τ 3ρωϊκ Yδε'δες. AFτ π λεξαν, αFτI |ταν 3 στ1ση ζω ς τους. 8O συγγραφ ας µπν εται >π αFτ6, συγκινε?ται (π6σοι Kνθρωποι συγκινονται πραγµατικ, >π
κ1τι, τιδ-ποτε κι pν εEναι αFτ6, σ-µερα;) τ >ναζητ[: σκαλζοντας >ναµν-σεις, ψ1χνοντας σ >ρχε?α, >νατρ χοντας στο/ς προγ6νους του το ’21, στν Σπρο Λο@η κα
τελικ, στν παππο του Xαρ1λαµπο Γιανν6πουλο,  πο?ος στ, µ1τια του >ποτελε?
τIν νσ1ρκωσ- του. Mπανει σ’ αFτν τν κ6σµο κα δν θ λει ν, HγW . M τIν Dδια
ρµI κα λαχτ1ρα τ ς ψυχ ς λειτο@ργησαν κ1ποιοι πρν αFτν κα θ λησαν ν, >ναHι<σουν το/ς >ρχαους %Oλυµπιακο/ς %Aγ'νες, πιζητ<ντας τIν πανασ@νδεσ- τους
µ τν Jρα?ο >ρχα?ο κ6σµο.
Σγουρα ο %Oλυµπιακο %Aγ'νες το 2004 δν συνδ ονται κατ’ οFδ να τρ6πο µ =λα
αFτ1. Πρ6κειται γι, κ1τι Kλλο, πωσδ-ποτε mχι \ψιπετ ς. %Aκ6µη κι pν 3 διοργ1νωστους εEναι Kψογη, >κ6µη κα pν παινεθον >π τν γχ<ριο κα ξ νο τ@πο, τ 1886, =πως
H Hαια κα ο >ρχα?οι %Oλυµπιακο %Aγ'νες, θ, εEναι πολ/ µακρι1, σ,ν κ1τι Kπιαστο.

Σ.

ADτ3 cταν τ3 λεψανα το Nαο το ∆ι8ς στ=ν >Oλυµπα, µετ3 τ=ν καταστροφ: του ,π8 τοdς χριστιανο ς, bπως τ3 ρ0καν
οg ,ρχαιολ.γοι στMς ,νασκαφOς το 1955. Σ µφωνα µO τ8ν Παυσανα («>Hλιακ », 10,10), bπως [µπαινε κανεMς στ=ν µεγαλοπρεπ0 χ λκινη π λη το ναο, [λεπε «ν δεξιw πρ8 το κονος kIφιτον fπ8 γυναικ.ς στεφανο µενον >Eκεχειρας, nς τ8 λεγεGον τ8 π’ αDτοGς φησν».

Π9ς λειτουργοAσε κατI τRν EAρχαιFτητα

EA

σφαλ'ς εEναι µεγ1λης σηµασας τ γεγον6ς, =τι 1.611 χρ6νια µετ,
τIν κατ1ργηση τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων κα 66 χρ6νια µετ, τ θ1νατο το Γ1λλου φιλ λληνα ντ Kουµπερτ ν, πο/ το/ς >νασ@στησε,
3 ΓενικI Συν λευση το OHE ν κρινε τ ψ-φισµα, µ ψ-φους 190
σ σ@νολο 191 µελ'ν, γι, τIν %OλυµπιακI %Eκεχειρα.
8H εFγενIς µιλλα, 3 εYρ-νη κα 3 πνευµατικI καλλι ργεια τ'ν 8Eλλ-νων >ναδεικν@ονταν µ σα
>π τν >θλητισµ κα το/ς >γ'νες π αY'νες, πρν >π τIν >παγ6ρευσ- τους >π τν Xριστιανισµ στ τ λος το δ´ αY. µ.X. ΣτIν περοδο αFτI >ποτελε? πολ/ σηµαντικ γεγονς 3 σ@λληψη τ ς
Yδ ας γι, τIν καθι ρωση τ ς %Oλυµπιακ ς %Eκεχειρας, 3 περιφρο@ρηση τ ς ποας θ, πρ πει σ-µερα ν, >ποτελ σWη καθ κον =λων µας. Kα στ σηµε?ο αFτ6, Jς 4Eλλην πο/ ζW κτς 8Eλλ1δος, θ λω ν, τονσω =τι σηµαντικ ρ6λο, χωρς «κωδωνοκρουσες», θ, µποροσαν ν, >ναλ1Hουν καθοδηγητικ, µ1δες >φαν'ν, γν-σιων κα «>νοργ1νωτων» >ποδ-µων 8Eλλ-νων _πανταχο τ ς Γ ς
σ συνεργασα µ =λους το/ς λαο/ς γι, τIν προ<θηση τ ς %Eκεχειρας. Kα >σφαλ'ς \π1ρχουν
πολλ, σχετικ, ναλλακτικ, ρεθσµατα πρς συζ-τηση σ πολλαπλ: κα ποικιλ6µορφα πεδα δρ1σης.
8O >ρχα?ος χρησµς πο/ εEχε προτενει 3 Πυθα γι, τν τρ6πο πο/ θ, πιτευχθW 3 παντοτινI εYρ-νευση µεταξ/ τ'ν 8Eλλ-νων, 3 >παλλαγ- τους >π το/ς λοιµο/ς κ.λπ., |ταν ν, διοργανωθον καλ@τερα ο >γ'νες στIν %Oλυµπα. 4Oπως εEναι γνωστ6, 3 %Oλυµπα θεωρε?το στIν >ρχαι6τητα ερς
χ'ρος, πρ:γµα πο/ εEχε σ,ν συν πεια ν, τ ς >ναγνωριστW τ δικαωµα ν, συµµετ χWη στIν >ντιµετ<πιση τ'ν προHληµ1των λ6κληρου το 8Eλληνικο K6σµου. Kατ, το/ς Kλασικο/ς Xρ6νους τIν
εFθ@νη τ ς διεξαγωγ ς τ ς πανελλ-νιας γιορτ ς τ'ν %Oλυµπων κα τ'ν συναφ'ν %Oλυµπιακ'ν
%Aγ<νων εDχανε µ κοινI συνανεση τ'ν 8Eλλ-νων µ6νον ο %Hλε?οι, ο πο?οι µ µι, πιτροπ-, πο/
>ποτελε?το >π το/ς πλ ον διακεκριµ νους εFπατρδες, καλουµ νους «σπουδοφρους», κ-ρυτταν
τIν %OλυµπιακI %Eκεχειρα κα καλοσαν τ Πανελλ-νιο στIν %Oλυµπα.
O ερο >γ'νες |ταν πανελλ-νιοι κα >φωροσαν µ6νο στο/ς 4Eλληνες. O γιορτς αFτς συνιστοσαν ναν π6λο συγκ ντρωσης =λων τ'ν 8Eλλ-νων – κα τ'ν >ποικι'ν τ ς Mεγ1λης
8Eλλ1δας κ.λπ. Συµµετε?χαν Vτσι =λοι σ θρησκευτικ ς, >θλητικς κα µουσικς κδηλ<σεις, ο
πο?ες συνιστοσαν να οFσιαστικ κα συµHολικ συγχρ6νως µ σο πιHεHαωσης τ ς Xν6τητας τ'ν 8Eλλ-νων, παρ’ =λες τς \π1ρχουσες διαρκε?ς Vριδες κα διαφορ ς. O 4Eλληνες παλ-θευαν στIν %Oλυµπα µπρ1κτως τIν Yδ α =τι >ν καν στIν Dδια κοιν6τητα αoµατος, γλ<σσας, καλλι ργειας, θ'ν, θµων κα θρησκεας.

H γ>νεση τς Iερς EOλυµπιακς EEκεχειρ ας
Στς >ρχς το 9ου π.X. αY'να, πιθαν<τατα γ@ρω στ, 884 π.X., >πευθ@νθηκε  qIφιτος στ Mαντε?ο τ'ν ∆ελφ'ν, γι, ν, ρωτ-σWη τ πρ πει ν, κ1νWη, γι, ν, σ<σWη τIν 8Eλλ1δα >π το/ς µφυλους
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πολ µους, πο/ εEχαν πολλαπλασιαστ . 8O %Aπ6λλων >π1ντησε: «8O qIφιτος κα ο %Hλε?οι πρ πει ν,
εYσαγ1γουν ξαν, το/ς πρ πολλ'ν χιλιετι'ν καθιερωµ νους >π τν ∆α %Oλυµπιακο/ς %Aγ'νες».
4Yστερα >π τIν >π1ντηση αFτI  qIφιτος >ποφ1σισε τIν πανασ@σταση τ'ν %Aγ<νων. %Eκε?νο τ
χρονικ δι1στηµα διεκπεραωσαν πιτυχ'ς τρε?ς 3γ τες, qIφιτος, Λυκοργος – φηµισµ νος νοµοθ της τ ς Σπ1ρτης– κα Kλεισθ νης >π τIν Πσσα, τν µεγαλ@τερο θραµHο τ ς Xλληνικ ς στορας: qEκλεισαν µεταξ@ τους µι, διαρκ συµφωνα, τIν «8IερI %Eκεχειρα», πο/ εEχε γνει >ποδεκτI
κα >π τ σ@νολο το 8Eλληνισµο, >ποκτ<ντας τI δ@ναµη Xνς καν6να το διεθνος δικαου κα
µ1λιστα παρ’ =λες τς δραµατικς συγκρο@σεις µεταξ/ τ'ν π6λεων-κρατ'ν.
AFτI 3 συµφωνα εEχε χαραχθ >π το/ς %Hλεους σ να χ1λκινο δσκο πο/ |ταν >φιερωµ νος
κα φυλασσ6ταν στν να τ ς 4Hρας. 8O Παυσανας  Mικρασι1της, πο/ πισκ φθηκε τIν %Oλυµπα
τ 160 µετ, Xριστ6ν, περι γραψε τI θ ση το δσκου. Kατ, τI δι1ρκεια τ ς 8Iερ:ς %Eκεχειρας εEχαν
κηρυχθ ο περιοχς τ ς 4Eλλης κα τ ς %Oλυµπας Jς >παραHαστες κα ερ ς, κα γι, =λες τς
στρατιωτικς µον1δες |ταν >παγορευµ νη 3 δι λευση. 8O µ νας πο/ τελοντο ο >γ'νες εEχε ρισθ Jς µ νας ερς κα κατ, τI χρονικI δι1ρκεια αFτ ς τ ς περι6δου |ταν >παγορευµ νη κ1θε
χθροπραξα. 8H ^λυµπιακI σ@νοδος εEχε µ1λιστα τ δικαωµα ν, πιH1λWη αFστηρ, χρηµατικ,
ποσ, Jς πρ6στιµα κα Kλλες τιµωρες σ κενους πο/ παραHαζαν αFτI τI συµφωνα. O Παν λληνες εYρηνικ, διατιθ µενοι κα συµφιλιωµ νοι Vρχονταν στIν %Oλυµπα γι, ν, τιµ-σουν το/ς θεο@ς τους κα ν, θαυµ1σουν τI νε6τητα, πο/ >γωνιζ6ταν στ στ1διο γι, να στεφ1νι >π κλαδι,
Kγριας λι:ς. 8O 8Eλληνισµς >νακ1λυπτε στIν %Oλυµπα τ, Hαθι, θνικ1 του αYσθ-µατα, κε? =που
ο Vχοντες κοινI γλ'σσα, κοιν, uθη κα Vθιµα κα κυρως Dδιους θεο/ς συγκεντρ<νονταν mχι _πλ'ς
γι, ν, τιµ-σουν τ, θε?α κα ερ1, >λλ, γι, ν, πιHεHαι<σουν τς κοινς καταHολς κα τIν µογ νει1 τους.
Σπ1νια παραHι1στηκε 3 8Iερ, %Eκεχειρα: 4Eνας >θλητIς >π τI Σπ1ρτη παραHασε τIν οFδετερ6τητα τ ς 4Eλλης· 3 Σπ1ρτη γι’ αFτ \ποχρε<θηκε ν, πληρ<σWη µι, Hαρει, χρηµατικI ποιν-. Mι, Kλλη φορ, πιHλ-θηκε στν Hασιλι: Φλιππο πρ6στιµο, πειδI νας στρατι<της του
Vκλεψε κ1τι >π τν Φρ@νωνα τν %Aθηνα?ο. 8O Φλιππος τιµ<ρησε π1ραυτα τν στρατι<τη
του κα ζ-τησε πσηµα συγχ<ρεση, ξηγ<ντας =τι δν γν<ριζε τIν >νακονωση περ τIν 8Iερ,
%Eκεχειρα.
***
 4Eλληνες π1ντοτε ν ^ν6µατι τ ς γν<σης κα τ ς πιθυµας τους γι, τIν τιµI κα τ κλ ος
θ λησαν ν, κφρ1σουν µν τIν >ποστροφ- τους πρς τν π6λεµο >λλ, κα τ ερος τ'ν πολιτικ'ν τους ραµ1των. 8H Dδια πιθυµα γι, δ6ξα µψ@χωνε το/ς >θλητς τ ς 8Eλλ1δας
στο/ς %Oλυµπιακο/ς %Aγ'νες, στ, Π@θια, στ, qIσθµια κα στ, N µεα.
Kα pν >κ6µα 3 PωµαϊκI %AνατολικI AFτοκρατορα, τ Bυζ1ντιο κα  Xριστιανισµς µ το/ς
AFτοκρ1τορες Θεοδ6σιο τν A´, %Aρκ1διο, Θεοδ6σιο τν B´, %Iουστινιαν κ.K. κατ-ργησαν τIν XλληνικI αFτI >ντληψη γι, τI ζω-,  σπ6ρος το >ρχαου Xλληνικο πολιτισµο δν µπ6ρεσε ν, παραµενWη γι, π1ντα κλεισµ νος στ, δεσµ, τ ς >νελευθερας. O >παγορε@σεις δι, τ ς Hας το N6µου, τ ς καταπεσης κα τ'ν διωγµ'ν πισφρ1γισαν κατ, τν Brisson τIν διακοπI αFτο το «εδικο, wλληνικο, πειραµατισµο,», =πως κα >ν κοψαν τν Dδιο τν 8Eλληνισµ στIν πορεα του ν, κρατ-σWη σταθερ, κα ν, \ποστηρζWη µα γν-σια παγκοσµι6τητα. 4Oµως  σηµερινς K6σµος ξαναHρσκει τ >ρχαιοελληνικ αFτ =ραµα, Vστω περν<ντας >ν1µεσα >π συχν, >νυπ ρHλητα µπ6δια.

O

Πηγ5ς:
Browning, Brunschwig, Brisson, Carlo, Knorr, Lévy, Le Boulluec, Geoffrey, Lloyd, Φωτεινς, Παυσανας, Sinn, Nαλµπ1ντης, «∆αυλ6ς» ∆εκ. 2003, BαλαH1νης, Manfredi, Flashar.

KωνσταντGνος Nαλµπ ντης
Kολωνα, Γερµανα

Ποιο µποροAν νI καλοAνται «HEλληνες»;

EE

πειδI 3 περιλ1λητη φρ1ση το %Iσοκρ1τους περ τ ς δυν1µεως τ ς
%Aθηναϊκ ς παιδε@σεως ν, µπλουτζWη τ περιεχ6µενον τ ς ννοας
τ ς Xλληνικ6τητος προσδδοντας σ’ αFτIν προεχ6ντως τIν πνευµατικ- της δι1σταση παρερµηνε@θηκε >π το/ς >γν'τες κα µI εYδ6τας, >λλ, κα >π το/ς καλW τW πστει µ ν, >λλ, κ ραθυµας τρεποµ νους εYς
τ, «Xτο?µα», κα πειδI τ >ληθς ν6ηµα τ'ν λ6γων το σπουδαου 8Eλληνοκεντρικο (%Aθηναιοκεντρικο γι, τIν >κρHεια) στοχαστο στρεHλ<νεται >π εFαρθµους Xλληνοφ<νους, πο/ Vχουν >ναλ1Hει µισθαρνοντες τIν
κτ λεση τ'ν ξυφανθ ντων κατ, το qEθνους τ'ν 8Eλλ-νων σχεδων κα δI
κατ, τ ς µοναδικ ς –τουλ1χιστον στIν EFρ<πη– µοιογενεας (8Eλληνογενεας) το πληθυσµο τ ς χ<ρας µας, γι, το/ς λ6γους αFτο/ς µε?ς, µετ, το
δ οντος σεHασµο πρς τν λ6γον κα τIν λογικ-ν, τIν στορα κα το/ς γλωσσικο@ς, γραµµατικο/ς κα συντακτικο/ς καν6νες, >λλ, κα µετ, λ6γου γν<σεως, προσεγγζουµε τ, «!ν χε7ρας πργµατα», τIν συγκεκριµ νη φρ1ση.
%Aποφανεται λοιπν  %Iσοκρ1της1 (436-338 π.X.) εYς τν «Πανηγυρικ6ν» λ6γον του (παρ. 50), πο/ δηµοσευσε τ 380 π.X.:
«Tοσο,τον δ’ !πολ0λοιπεν N πλις Nµ$ν περ τ6 φρονε7ν κα τ6 λ0γειν το5ς
-λλους !νθρ4πους, >σθ’ ο1 τα:της µαθητα τ$ν -λλων διδσκαλοι γεγνασι κα τ6 τ$ν %Eλλ&νων Gνοµα πεποηκε µηκ0τι το, γ0νους !λλ τ#ς διανοας δοκε7ν ε3ναι, κα µ<λλον gEλληνας καλε7σθαι το5ς τ#ς παιδε:σεως τ#ς Nµετ0ρας x το5ς τ#ς κοιν#ς φ:σεως µετ0χοντας».
∆ηλαδ-: «E3ναι τσο µεγλη N !πσταση πο5 χωρζει τν πλη µας (τν
Aθ&να) !π6 το5ς -λλους (gEλληνες) –τ ς -λλες wλληνικς πλεις– oς πρ6ς τν
πνευµατικ !νπτυξη κα τν καλλι0ργεια το, [ντεχνου λγου (ποιητικο,,
1. 8O %Iσοκρ1της δι πρεψε κυρως Jς ρητοροδιδ1σκαλος, πραγµατιστIς φιλ6σοφος κα πολιτειολ6γος. 8Yπ ρξεν
 κατ’ ξοχIν θεωρητικς τ ς πολιτικ ς πιστ-µης κα >ναδεχθηκε στν αY'να του, µαζ µ το/ς Γοργα, Λυσα κα %Aγησλαο τ ς Σπ1ρτης, Jς  διαπρ@σιος κ ρυξ τ ς πανελληνου Yδ ας, δηλαδI τ ς συνεν<σεως τ'ν
8Eλλ-νων σ Xνιαα πολιτικI ^ντ6τητα γι, τIν κατ1παυση τ'ν Vµφυλων ρδων κα τIν >ντιµετ<πιση τ ς Περσικ ς >πειλ ς.
M τν «Πανηγυρικν» του κ1λει το/ς 4Eλληνες ν, Xνωθον \π τIν 3γεσα τ'ν %Aθην'ν (B´ %AθηναϊκI Συµµαχα), >ποτυχcν δ στIν προσπ1θει1 του αFτI στρ φεται µετ, τIν %Aνταλκδειο εYρ-νη πρς τν Φλιππο τ ς
Mακεδονας, τν πο?ο κα καλε? ν, 3γηθW τ'ν 8Eλλ-νων.
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τραγικο,, σοφιστικο, κ.λπ.), >στε ο1 µαθητς α+τ#ς [χουν γνει διδσκαλοι
τ$ν -λλων (%Eλλ&νων). mEτσι N πλη µας [χει κατορθ4σει, >στε N 8νοµασα
κποιου oς gEλληνος ν θεωρ#ται τι Lµπερι0χει πλ0ον Gχι µνον τν δ&λωση τ#ς wλληνικ#ς καταγωγ#ς, !λλ κα τν συν:παρξη τ#ς πνευµατικ#ς (πολιτιστικ#ς) !ναπτ:ξεως κα gEλληνες στν κυριολεξα ν’ !ποκαλο,νται πλ0ον µ<λλον α+το πο5 µετ0χουν τ#ς δικ#ς µας (τ#ς Aθηναϊκ#ς) παιδεας, παρ
ο1 [χοντες pπλ$ς τν Cδια µ’ Lµ<ς, δηλαδ τν %Eλληνικ&, καταγωγ&».

Θεµελ ωση καT τεκµηρ ωση τς τοιατης Yρµηνε ας
α. IστορικL: 8O %Iσοκρ1της Vγραφε τν λ6γο του αFτν π 10ετα, τν ξεφ<νησε
δ τ 380 π.X., >πευθυν6µενος πρς το/ς Kλλους 4Eλληνες κα µ.νον πρ8ς αDτο ς,
>φο το@τους καλοσε σ νωση κατ, τ'ν Περσ'ν \π τIν 3γεµονα τ'ν %Aθην'ν
– δν εEχεν >κ6µη συναφθ 3 πασχυντη %Aνταλκδειος εYρ-νη.
8Eποµ νως ποτ δν θ, |ταν δυνατν ν, >πευθ@νεται σ >λλοφ@λους κα µ1λιστα
χθρο/ς mντας M φλους τ'ν χθρ'ν, π.χ. το/ς Φονικες. EEναι ξοφθ1λµως κα πασιδ-λως >ν6ητο τ >ντθετο.
H. ΛογικL: 8H %Aθ-να πρ1γµατι εEχε καταστ «8Eλλ1δος παδευσις» – διδασκαλε?ο
τ ς 8Eλλ1δος, =πως \περηφ1νως διεκ-ρυσσε  Περικλ ς (Θουκ. B´, 38). 8O ρ-τωρ
AYσχνης, ξ6ριστος στIν P6δο, κλιπαρε? το/ς %Aθηναους mχι ν’ >νακαλ σουν τν
Dδιο, >λλ, ν, πιτρ ψουν τIν π1νοδο τ'ν παιδι'ν του γι, ν, µI στερηθον τIν
παιδεα τ ς π6λεως! Kα στηρζει τ αDτηµ1 του π το =τι Kλλοι, µI %Aθηνα?οι
mντες, στIν %Aθ-να στ λνουν τ, παιδι1 τους ν, µορφωθον. Γρ1φει λοιπν στIν κετ-ρια πιστολ- του (12): «Aσχνης Aθηναων, τA# BουλA# κα τQ$ δ&µQω». «Kα Wτεροι
µ0ν, oς [οικε, το5ς wαυτ$ν πα7δας, το5ς Lν Bοιωτkα γεννηθ0ντας x Lν Aτωλkα, πρ6ς
Mµ<ς π0µπουσι τ#ς α+τθι παιδεας µεθ0ξοντας» (γι, ν, π1ρουν %AθηναϊκI µ6ρφωση).
Tοτο >διασεστως προκ@πτει κα >π τ γεγονς =τι δν \π ρξε πνευµατικς
Kνδρας κ τ ς κυρως 8Eλλ1δος, >λλ, κα >π τIν 8Eλλ1δα τ ς >ποικιακ ς διασπορ:ς, πο/ ν, µI φοτησε στς Σχολς τ'ν %Aθην'ν· στIν %Aκαδηµα το Πλ1τωνος, στ Λ@κειον το %Aριστοτ λους, στIν Στο, το Z-νωνος, στIν MαθηµατικI το
EFδ6ξου, στIν KυνικI το ∆ιογ νους, στς Pητορικς Σχολς το %Iσοκρ1τους, το
Λυσου κα το %Iσαου, στIν «Σχολ» τ ς 8Iστορας τ'ν 8Hροδ6του κα Θουκυδδου
κα Ξενοφ'ντος. OH τ ^λιγ<τερο ν, µI δι τριψε γι, λγο M πολ/ στIν Π6λη το
Φωτ6ς. (4Oπως >ργ6τερα συν Hη µ το/ς πιφανε?ς Pωµαους, >λλ, κα το/ς Πατ ρες τ ς %Eκκλησας). %Aλλ, κα  Dδιος  %Iσοκρ1της στν Dδιο τν λ6γο του, τν «Πανηγυρικ», δι, πολλ'ν (παρ1γραφοι 45-49), πο/ ν µεταφρ1σει Vχουν Jς ξ ς, σεµν@νεται γι, τ πνευµατικ µεγαλε?ο τ ς π6λε<ς του:
«45. %H δικ& µας πλη κα θεµατα πρα πολλ κα πρα πολ5 oρα7α [χει ν παρουσισAη, πο5 διακρνονται -λλα µν γι τ ς τερστιες δαπνες πο5 !πατησε N κατασκευ& τους (τ τ#ς Aκροπλεως), -λλα δ γι τν !νυπ0ρ"λητη κα !παρµιλλη
καλλιτεχνικ& τους !ξα κα -λλα κα γι το5ς δ:ο α+το5ς λγους. E3ναι δ τσο τ6
πλ#θος τ$ν !νθρ4πων (%Eλλ&νων) πο5 συρρ0ει στν πλη µας, >στε, tν δεχθο,µε,
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πως κα συµ"ανει πργµατι, τι κτι σπουδα7ο προκ:πτει !π6 τν Lπικοινωνα τ$ν
!νθρ4πων µεταξ: τους, α+τ6 ε3ναι κατ’ Lξοχν Lπτευγµα τ#ς δικ#ς µας πλεως.
»47. Tν καλλι0ργεια λοιπ6ν το, πνε:µατος, στν Kποα χρωστο,µε λες α+τς τ ς
Lπινο&σεις κα τ !ρχιτεκτον&µατα, κα πο5 µ<ς Lδδαξε !κµη “τ6 !γαθ6ν πρττειν” κα Lξηµ0ρωσε τ hθη µας, κα µ<ς κατ0στησε 1κανο5ς ν διακρνουµε τ ς συµφορς πο5 µ<ς πλ&ττουν !π6 !µθεια κα !προνοησα !π6 Lκε7νες πο5 ε3ναι !ναπφευκτες λγQω !νωτ0ρας "ας, κα µ<ς Lπροκισε µ τν δ:ναµη ν’ !ποφε:γουµε x
ν’ !ντιµετωπζουµε τ ς πρ$τες κα ν Mποµ0νουµε µ καρτερα τ ς δε:τερες, πρ4τη
N πολιτεα µας Lδδαξε σ λους κα !π0δωσε τν πρ0πουσα σηµασα στο5ς λγους
κα στο5ς λγιους πο5 το5ς !ναπτ:σσουν. Aπ0δωσε λοιπ6ν N πολιτεα µας κα τν
πρ0πουσα τιµ στο5ς ρητορικο5ς λγους, διτι ε3χε τν "αθει Lπγνωση τι τ6 χρισµα α+τ6 το, λγου ε3ναι τ6 διατερο γν4ρισµα µ τ6 Kπο7ο µ<ς Lπροκισε N φ:ση κα µ τ6 Kπο7ο ξεχωρσαµε !π6 τ -λλα ζQ$α κα χρη σ’ α+τ6 κατωρθ4σαµε ν
γνουµε !ν4τερα !π6 α+τ, !λλ κα ν !ντιµετωπζουµε τ -λλα προ"λ&µατα το,
"ου.
» %H πλη µας !κµη κατ0κτησε τν "αθει Lπγνωση “οτω ταραχ4δεις οsσας
τ ς τ:χας”, >στε λα τ !νθρ4πινα Mπκεινται σ αφνδιες µετα"ολ0ς, Lκτ6ς !π6 τν
καλλιεργηµ0νη δινοια. E3χε τν "ε"αιτητα !κµη N πολιτεα µας τι Lκε7νοι πο5
π#ραν !π6 τρυφερ Nλικα µρφωση, πο5 ταιριζει σ’ Lλε:θερους !νθρ4πους, δν
γνονται 8νοµαστο !π6 τν τυχ6ν !νδρεα, τν σωµατικ& τους ρ4µη x τ6ν πλο,το
τους, !λλ !π6 τν 1καντητ τους ν χειρζωνται σωστ τν λογικ& τους !λλ κα
τ6ν λγο, προφορικ6 κα γραπτ, πο5 ε3ναι τ !ναµφισ"&τητα κριτ&ρια τ#ς φροντισµ0νης παιδεας. Kα τ0λος ["λεπε κα διαπστωνε N πλη µας τι σοι χειρζονται
καλ τ6ν λγο Gχι µνον στν διατερη πατρδα τους !σκο,ν Lπιρρο&, !λλ κα !π6
το5ς -λλους !νθρ4πους Lκτιµ$νται».
Πρς ποους λοιπν >πευθ@νεται  %Iσοκρ1της τ 380 π.X.; Πρς το/ς 4Eλληνες
–το/ς λοιπο/ς κτς τ'ν %Aθηναων–, πο/ το/ς καλοσε σ Xν6τητα. Kα µ6νον
σ’ αFτο@ς. Kα, νI ∆α, mχι στο/ς Π ρσες, ΛHυες, Φονικες, K1ρες, Σκ@θες, =πως
ο >γνοοντες M ο µωρολογοντες M ο µισθαρνοντες \ποστηρζουν, προκειµ νου ν, Yδεολογικοποι-σουν τ, καταχθ6νια σχ δι1 τους γι, τIν πολτοποηση
κα τIν «πολυπολιτισµοποηση» τ ς 8Eλλ1δος! Kα γι, ποι1 παδευση µιλε?;
Kα γι, ποι1 παδευση κ1νει λ6γο; Γι, τIν 8EλληνικI γενικ'ς κα >ορστως κα
>φηρηµ νως; OH γι, τIν συγκεκριµ νη κα \ψηλ6τατη, πο/ παρε?χε 3 π6λη του;
Περ «τ ς παιδε@σεως τ ς 3µετ ρας» ρητ'ς µιλε?, δηλαδI τ ς %Aθηναϊκ ς. T ς
8Eλληνικ ς δηλαδ-.

H ληθινR «Yλληνοπο ηση» λλοδαπ9ν καT µL

H

>ληθινI «wλληνοποηση» >λλοδαπο δι, τ ς µεθ ξεως το@του στIν XλληνικI παιδεα δν συνσταται στIν χορ-γηση σ’ αFτν τ ς Xλληνικ ς Yθαγ νειας, τ ς 8Eλληνικ ς δηλαδI «πολιτεας», 3 ποα σπανι<τατα κα \π
αFστηρ6τατες προϋποθ σεις >πονεµ6ταν (Hλ. Vργο µας «%Aρχα?ο 8Eλληνικ
∆καιο), >λλ, δι, τ ς οDκοθεν κα οYκε[α αFτο Hουλ-σει «πολιτογραφ&σε4ς» του
στIν «Πολιτεα τ$ν %Eλληνικ$ν Iδε$ν» (KαH1φης), πο/ εEναι καθαρ'ς πνευµατικI
κα πολιτισµικ-, \περχρονικ-, \περτοπικ-, \περφυλετικ-, \περεθνικ-.
8H «Πολιτεα τ$ν %Eλληνικ$ν Iδε$ν κα το, %Eλληνικο, Πολιτισµο,» «δρ@θηκε»
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γι, πρ<τη φορ, κατ, τIν 8EλληνιστικI περοδο, µετ, τν πνευµατικ ξελληνισµ
τ ς γνωστ ς τ6τε οYκουµ νης, µ πρωτε@ουσ1 της π1ντοτε τIν %Aθ-να κα συµπρωτε@ουσες τIν %Aλεξ1νδρεια τ ς AYγ@πτου, τIν %Aντι6χεια κα τIν Π ργαµο κα µ
πνευµατικς Xστες σ’ =λες τς Xλληνικς π6λεις τ ς καθ’ 3µ:ς κα τ ς >π<τερης %Aνατολ ς. Σ’ αFτIν τIν \περφυλετικI «%Eλληνικ Πολιτεα» νεγρ1φησαν σχεδν τ σ@νολο τ'ν πνευµατικ'ν >νθρ<πων, τ'ν Xλληνιζ6ντων, τ ς ποχ ς: AYγ@πτιοι, Σροι,
8EHρα?οι, ΛHυες, %Iνδο, Kαππαδ6κες, K:ρες, Nουµιδο κ.K.
ΣτIν συν χεια γγρ1φονται Jς πολτες αFτ ς τ ς πολιτεας ο πιφαν στεροι πολιτικο κα πνευµατικο Kνδρες τ ς P<µης, παιρ6µενοι µ1λιστα γι, τIν «Xλληνοποησ-» τους, =πως  Kικ ρων,  Kοϊντιλιαν6ς,  8Oρ1τιος,  Bεργλιος,  Σεν κας,
 Tτος ΛHιος,  %Iο@λιος Kα?σαρ,  διακριν6µενος δι, τIν «φιλελληνικν [κστασν» του N ρων (W. Durant, «8Iστορα το Πολιτισµο», τ. Γ´, σελ. 399),  %Aδριαν6ς,
 M:ρκος AFρ-λιος, ο Γρ1κχοι, ο Kορν-λιοι. [«%H τ0χνη Lπ τ#ς Lποχ#ς το, A+γο:στου Yτο κυρως wλληνικ&» (αFτ6θι)]. O πολεοδ6µοι, ο >ρχιτ κτονες, ο γλ@πτες, ο
ζωγρ1φοι, ο ποιητ ς, ο στοριογρ1φοι, ο νοµοµαθε?ς γνονται =λοι τους «gEλληνες» πολτες αFτ ς τ ς πολιτεας. ΣτIν P<µη µιλε?ται περισσ6τερο 3 8EλληνικI κα
3 π6λη κοσµε?ται µ το/ς Xλληνικο/ς ρυθµο/ς κα κονες, τν Kορινθιακ6, τν %Iωνικ6, τν ∆ωρικ κα µ τ, Xλληνικ, >γ1λµατα, πρωτ6τυπα M >ντγραφ1 τους. qEτσι
πιHεHαι<νεται  8Oρ1τιος >ποφανθες =τι «Graecia capta ferum victorem vicit et intulit
agresti Latio artes et philosophiam». [«8H 8Eλλ,ς 3ττηθε?σα τν Kγριον νικητIν νκησε
κα εYσ-γαγε εYς τ >γρο?κον Λ1τιον τ,ς τ χνας κα τIν Φιλοσοφαν»]. «gEλλην», διαπρεπIς µ1λιστα κα εFεργ της τ ς ∆@σεως, >ναδεικν@εται >ργ6τερα  µεγ1λος qAραHας φιλ6σοφος,  %AHερ6ης,  σ<σας τν %Aριστοτ λη κα στIν συν χεια  qEρασµος,
 Φλιππος Mελ1γχθων,  Mαρσλιο Φιτσ?νο, ο M δικοι,  «wλληνοκεντρικ6ς» Γουλιαµ Σαξπηρ,  Λαφονταν,  Mολλι ρος,  Pακνας,  Πcλ Bαλερ@,  %Eρν στος
Pεν1ν,  Γκα?τε,  Nτσε,  Bενιαµν Φραγκλ?νος κα πολλο Kλλοι Xλληνοπεπαιδευµ νοι Kνδρες. T Bερολ?νο, 3 Στοκχ6λµη, τ Παρσι, τ Λονδ?νο >νταγωνζονται µεταξ@ τους στ ποι6ς θ, «wλληνοποι&σAη» το/ς πι αFθεντικο/ς πνευµατικο/ς >νθρ<πους τ ς ποχ ς τους. Kα στν 20ν αY'να ο \ψηλ6τερες κορυφς τ ς διανο-σεως
το ∆υτικο K6σµου «gEλληνες» τIν παιδεαν \π ρξαν.
Kα σ-µερα _πανταχο τ ς οYκουµ νης «gEλληνες» πολτες αFτ ς τ ς πολιτεας
εEναι =λοι κε?νοι, σ’ %AνατολI κα ∆@ση κα N6το κα Bορρ:, πο/ τ ς παιδεας
τ ς Xλληνικ ς µετ χουν κα προµαχον \πρ αFτ ς µ τ, πιστηµονικ1 τους Vργα,
τς προτ1σεις τους, τ, Kρθρα τους, τIν διδασκαλα τους στ, Λ@κεια κα στ, Πανεπιστ-µια τ'ν χωρ'ν τους γι, τIν δι1σωση κα τIν π κτασ- της. AFτI HεHαως εEναι 3 >ληθIς Xλληνοποηση κα mχι 3 >σκο@µενη Yθαγενοποηση >ποκλ-ρων >νθρωπνων \π1ρξεων, πο/ >π’ =λα τ, σηµε?α τ ς %Aνατολ ς κα το N6του συρρ ουν στIν 8Eλλ1δα.
Mπορε? αFτI 3 >νελλ-νιστη πολιτεα µ τIν >φελληνισµ νη κπαδευση –mχι παιδεα– πο/ προσφ ρει στ, Dδια τ, 8Eλλην6πουλα, πο/ τ, κ1νει >νιστ6ρητα, Kγλωσσα,
Kµουσα, >νελλ-νιστα, ν, Xλληνοποι-σWη το/ς ξ νους της, =πως µ οFραν6µηκες θρ1σος \π6σχεται; M1, οFκ Kν λ1Hοις παρ, το µI Vχοντος. Kα 3 «8EλληνικI» κπαδευση
στερε?ται mχι µ6νον Xλληνικ6τητος >λλ, κα στοιχει<δους Vστω παιδεας.

Παν. Kυριακ.πουλος
Φιλ6λογος-∆ικηγ6ρος
KαθηγητIς T.E.I. Πειραι'ς

«HEνας περ εργος κωδικFς»: 21,21174
 1627 µ.X. Hρ θηκε στIν ν σο Π1ρο θρασµα µαρµ1ρου, στ πο?ο >ναγρ1φονται γεγον6τα κα χρονολογες το Xλληνικο παρελθ6ντος >π το
Vτους 1.318 µ χρι το Vτους 91 πρ τ ς γχαρ1ξεως το µαρµ1ρου, πο/ θεωρε?ται =τι κατεσκευ1σθη τ 264 π.X. %Aλλ, σ >ρχα?α Xλληνικ, γραπτ,
µνηµονε@ονται χρονολογες γεγον6των το >πωτ1του Xλληνικο παρελθ6ντος
κατ, πολλς χιλιετες πι µακριν ς. ∆ν εEναι γνωστ6, ποι6ς πεν6ησε τ Π1ριο
M1ρµαρο (ΠM), οrτε >π πο λ-φθησαν ο σχετικς πληροφορες. Mετ, τIν µελ τη το ΠM >π ξ νους >ρχαιολ6γους πεκρ1τησε διεθν'ς 3 Kποψη, =τι  8Eλληνικς Πολιτισµς >ρχζει τIν 2α χιλιετα π.X. qEτσι  8Eλληνισµς >πεκ6πη >π
τς παν1ρχαιες χρονικς ρζες του. B1σει >στρονοµικ'ν στοιχεων >ρχαων γραπτ'ν πεσηµ1ναµε τν κωδικ6, µ τν πο?ο  Kγνωστος µπνευστIς το ΠM συν πτυξε τIν XλληνικI παναρχαι6τητα κα >ποκωδικοποι-σαµε τς γχ1ρακτες
χρονολογες του. 8H >ρχαιοτ ρα ξ αFτ'ν εEναι 3 ποχI το πρ<του Hασιλ ως τ'ν
%Aθην'ν K κροπος, 3 ποα >ν1γεται στIν 28,2 (±0,5) χιλιετα π.X., νN' κατ, τ
ΠM τοτο συν Hη µ6λις τ 1.582 π.X.

T

T «Π1ριον M1ρµαρον»1 >ποτελε?ται >π δ@ο θρα@σµατα µαρµ1ρου, κ τ'ν ποων τ να
>νευρ θη στIν ν σο Π1ρο τ 1627 µ.X., κα µετεφ ρθη >π qAγγλο εFγεν στIν πατρδα του, >π
τ6τε δ ε\ρσκεται στ µουσε?ο Ashmolean τ ς %Oξφ6ρδης. Στ θρασµα τοτο >ναγρ1φονται πιγραµµατικ'ς 79 γεγον6τα µ τς >ντστοιχες χρονολογες, πο/ καλ@πτουν χρονικI περοδο 1.227
τ'ν, >π το πρ<του Hασιλ ως τ'ν %Aθην'ν, το K κροπος (1.582 π.X. κατ, τ ΠM), µ χρι το
Kρχοντος %Aθην'ν Kαλλιστρ1του, τ 355 π.X. Στ Kλλο θρασµα το µαρµ1ρου πο/ >πεκαλ@φθη
>ργ6τερα στIν Π1ρο κα ε\ρσκεται στ κε? >ρχαιολογικ µουσε?ο, >ναγρ1φονται 27 χρονολογες µ γεγον6τα πο/ καλ@πτουν συνολικ δι1στηµα 37 τ'ν, >π το θαν1του το Φιλππου κα
τ ς ν1ρξεως τ ς Hασιλεας το %Aλεξ1νδρου (336 π.X.) π Kρχοντος %Aθην'ν Πυθοδ-λου, µ χρι
το Kρχοντος %Aθην'ν EFκτ-µονος (299 π.X.).
∆ν >ναγρ1φεται ποι6ς κατεσκε@ασε τ ΠM, οrτε διευκρινζεται >π πο π ρε τς πληροφορες κα π'ς \πελ6γισε τς χρονολογες πο/ λ1ξευσε στ µ1ρµαρο  Kγνωστος >ρχα?ος στορικ6ς. Θεωρε?ται =µως H Hαιο, =τι 3 γχ1ραξη Vγινε τ 264 π.X. κα Jς κ το@του γι, ν, >ναγ1γωµε τ, >ναγραφ6µενα Vτη το ΠM σ Vτη πρ Xριστο πρ πει ν, προσθ σωµε σ αFτ, τν
>ριθµ 264.
Σ προηγουµ νη ργασα µας περ το ΠM1 εDχαµε παραθ σει µ6νον 24 >π τς 79 >ναγραφς
το πρ<του («A») θρα@σµατος το ΠM κα 11 >π τς 27 >ναγραφς το δευτ ρου («B») θρα@σµατος, πο/ µ:ς εEχαν δοθ >π Vντυπο Yδιωτικ ς συλλογ ς, τ πο?ο Vφερε τν χειρ6γραφο ττλο «“ΠAPION MAPMAPON”, BEPOΛINON 1904». Kατωτ ρω παραθ τοµε Kλλες 17 >ναγραφς
το «A» θρα@σµατος το µαρµ1ρου, µ χρι τ ς γενν-σεως το 8Oµ-ρου, δι6τι εEναι χρ-σιµες στIν
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παροσα µελ τη µαζ µ τς \π1ρχουσες στIν προαναφερθε?σα ργασα µας,1 στIν ποα παραπ µποµε τν >ναγν<στη πο/ πιθυµε? ν, VχWη πληρ στερη εYκ6να το =λου θ µατος.
«A» θραAσµα τοA ΠM. EAποσπσµατα
5 ![φ’ ο %Aµφι]κτ:ων <K> ∆ευκαλωνος L"ασλευεσεν Lν Θερµοπ:λαις κα συν#γε το5ς περ
τ6 1ερ6ν οκο,ντας κα [ν6]µασεν Aµφικτ:ονας κα Π[υλαα]ν, ο [περ] κα ν,ν [τι θ:ουσιν Aµφικτ:ονες [τη XHHΓΓIII, "ασιλε:οντος Aθην$ν Aµφικτ:ονος.
[«%Aφ’ =του  %Aµφικτ@ων  υς το ∆ευκαλωνος Hασλευσε στς Θερµοπ@λες κα συν-γαγε
το/ς περ τ ερν κατοικοντας κα (το/ς) 0ν6µασε %Aµφικτ@ονας [...], (παρ λθον) 1.258 Vτη (1522
π.X.)».]
6 !φ’ ο gEλλην K ∆ευκ[αλωνος Φθι]4τιδος L"ασλευσε, κα gEλληνες ν]οµσθησαν τ6
πρτερον Γραικο καλο:µενοι, κα τ6ν [>γ'να ΠANAΘ..NAI...........ΩI] XHHΓΓII, "ασιλε:οντος Aθην$ν Aµφικτ:ονος.
[«%Aφ’ =του  4Eλλην  υς το ∆ευκαλωνος Hασλευσε στIν Φθι<τιδα, κα 0νοµ1σθησαν
4Eλληνες ο πρ6τερον Γραικο καλο@µενοι [...], (παρ λθον) 1.257 Vτη, π Hασιλ ως %Aθην'ν το
%Aµφικτ@ονος (1.521 π.X.)».]
8 !φ’ ο [Kλιξ κα Φο?νιξ ο %Aγ-νορος Kιλικας κα Φοι]νκης L"ασλευσαν, [τη, XHHΓII
"ασιλε:οντος Aθην$ν Aµφικτ:ονος.
[«%Aφ’ =του  Kλιξ κα  Φο?νιξ, υο το %Aγ-νορος Hασλευσαν στIν Kιλικα κα τIν Φοινκη, (παρ λθον) 1.252 Vτη (1.516 π.X.)».]
9 !φ’ ο να,[ς κατασκευασθε?σα \π ∆αναο πρ<τη πεντ]&[κοντα κωπ]$ν Lξ Aγ:πτου ες
τν %Eλλδα [πλευσε κα νοµσθη πεντηκντορος, κα α1 ∆αναο, θυγατ0ρες.......... ΩNH
κα BA.... ΛAPEYΩ κα %Eλκη κα Aρχεδκη !ποκληρωθε7σαι Mπ6 τ$ν λοιπ$ν [τ ς %Aθην:ς τ ς
Λινδας τ ερν κα τ Kγαλµα δρ@]σαντ[ο] κα [θυσαν Lπ τ#ς !κτ#ς Lµ παρ[πλω]ι Lν Λνδωι
τ#ς %Pοδας, [τη XHH∆∆∆∆ΓII, "ασιλε:ο[ντος %Aθην'ν %Eριχθονου].
[«%Aφ’ =του τ πρ'το πλο?ο πο/ κατεσκευ1σθη >π τν ∆ανα µ πεν ντα κουπι, >π τIν
ADγυπτο Vπλευσε στIν 8Eλλ1δα κα 0νοµ1σθη πεντηκντορος, κα ο θυγατ ρες το ∆ανο [...] κα
3 8Eλκη κα 3 %Aρχεδκη προσ φεραν θυσα στIν >κτI τ ς Λνδου τ ς P6δου, (παρ λθον) 1.247
Vτη, Hασιλε@οντος στIν %Aθ-να το %Eριχθονου».]
10 !φ’ ο Eριχθνιος Παναθηναοις το7ς πρ4τοις γενοµ0νοις }ρµα [ζευξε κα τ6ν !γ$να Lδεκνυε κα Aθηναους [0ν]µ[ασε κ]α [Kγαλµα θ]ε$ν µητρ6ς Lφνη Lγ Kυ"0λοις, κα gYαγνις K Φρ5ξ α+λο5ς πρ$τος ηρεν Lγ K** NAIΩN το5ς Φρ:γας [κα] pρµοναν τν καλουµ0νην
Φρυγιστ πρ$τος ηsλησε κα -λλους νµους Mητρ6ς ∆ιον:σου Παν6ς κα τ6ν EΠ***............ [τη
XHH∆∆∆∆II, "ασιλε:οντος Aθην$ν Eριχθονου το, τ6 }ρµα ζε:ξαντος.
[«%Aφ’ =του  %Eριχθ6νιος στ, πρ'τα Παναθ-ναια Vζευξε ρµα κα Vδειχνε τν >γ'να [...] κα
 4Yαγνις  Φρ/ξ φερε πρ'τος το/ς αFλο/ς κα πρ'τος Vπαιξε µ αFλ τIν _ρµονα =πως ^νοµ1ζεται Φρυγιστ κα [...] τ ς Mητρς το ∆ιον@σου Πανς [...], (παρ λθον) 1.242 Vτη, π Hασιλ ως %Aθην'ν %Eριχθονου  πο?ος Vζευξε τ ρµα (1.506 π.X.)».]
11 !φ’ ο Mνως [] πρ[6τερος ]"α[σλευσε Kρ&της κα Aπολ]λωναν ικισε, κα σδηρος
ηMρ0θη Lν τ#ι mIδηι, εMρντων τ$ν Iδαων ∆ακτ:λων K0λµιος κ[α ∆αµναµεν ως, Vτη XH**,
"ασιλε:οντος Aθην$ν Πανδονος.
[«%Aφ’ =του  Mνως  πρ'τος Hασλευσε στIν Kρ-τη κα Vκτισε τIν %Aπολλωναν, κα ε\ρ θη
σδηρος στIν qIδη, κα ερον το/ς %Iδαους ∆ακτ@λους  K λµιος κα [...], (παρ λθον) 1.1 (;)(;) Vτη
π Hασιλ ως %Aθην'ν Πανδονος».]
13 !φ’ ο Tριπτ[λεµος θ ρισε τν καρπ6ν, =ν] [σπειρεν Lν τ#ι %Pαραι καλουµ0νηι Eλευσ7νι,
[τη X[H]∆∆∆∆Γ, "ασιλε:οντος Aθην$ν [%Eριχθ ως].
[«%Aφ’ =του  Tριπτ6λεµος θ ρισε τν καρπ6ν, πο/ Vσπειρε στIν Pαρα τIν καλουµ νην
%Eλευσ?να, Vτη 1.145, Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το %Eριχθ ως (1.409 π.X.)».]
15 [>φ’ ο Erµολπος ***.... NOY τ µυστ&ρια !ν0φηνεν Lν Eλευσ7νι κα τ ς το, [πατρς
M]ουσαου ποι&σ[ει]ς Lξ0θηκ[εν, Vτη XH**, Hασιλε@οντος %Aθην'ν %Eριχθ ]ως το, Πανδονος.
[«%Aφ’ =του  Erµολπος [...] τ, µυστ-ρια φαν ρωσε στIν %Eλευσ?να κα τ,ς ποι-σεις το πα-
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τρς το Mουσαου ξ θεσε, (παρ λθον) Vτη 1.1 (;)(;), Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το %Eριχθ ως
υο το Πανδονος».]
16 !φ’ ο καθαρµ6ς πρ$τον Lγ0νετο......... OYΠPΩTΩIAON...EANT*** [τη XΓ∆II, "ασιλε:οντος Aθην$ν Πανδονος το, K0κροπος.
[«%Aφ’ =του Vγινε  πρ'τος καθαρµς [...] (παρ λθον) Vτη 1.062, Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το
Πανδονος υο το K κροπος (1.326 π.X.)».]
17 !φ’ ο [L]ν Eλευσ7νι K γυµνικ6ς [>γcν**] AΦOY.............AI.. τ Λ:καια Lν Aρκαδαι Lγ0νετο Lδθησαν.. το ς gEλλη[η]σι[ν Vτ]η.. N.. "ασιλε:οντος Aθην$ν Πανδονος το, K0κροπος.
[«%Aφ’ =του  γυµνικς >γcν στIν %Eλευσ?να [...] .. Vγιναν τ, Λ@καια στIν %Aρκαδα [...] Vτη...
[...] Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το Πανδονος υο το K κροπος».]
20 !φ’ ο Θησ[ε/ς "ασιλε:σας Aθην$ν τ ς δ4δεκα πλεις ες τ6 α+τ6 συν4κισεν κα πολιτεαν <µαν> κα τν δηµοκραταν [πα]ρ0[δ]ω[κε κα **.... OΣ Aθην$ν τ6ν τ$ν Iσθµων
!γ$να [θηκε Σνιν !ποκτενας, [τη ΓHHHHΓ∆∆∆∆Γ.
[«%Aφ’ =του  Θησε/ς =ταν Vγινε Hασιλε/ς τ'ν %Aθην'ν τς δ<δεκα π6λεις συν ταξε εYς µαν κα
πολιτεαν µαν κα τIν δηµοκραταν παρ δωσε κα... [...]... καθι ρωσε τν >γ'να τ'ν %Iσθµων
>φο φ6νευσε τν Σνιν, (παρ λθον) 995 Vτη (1.259 π.X.)».]
21 !π6 τ#ς Aµ[αζ]ν[ων εYς] τ[ν %Aττικ]ν στρατεας, [τη ΓHHHHΓ∆∆∆∆II, "ασιλε:οντος
Aθην$ν Θησ0ως.
[«%Aπ τ ς κστρατεας τ'ν %Aµαζ6νων εYς τIν %Aττικ-ν, (παρ λθον) Vτη 992, Hασιλε@οντος εYς
%Aθ-νας το Θησ ως (1.256 π.X.».]
22 !φ’ ο Aργε7οι [µ]ε[τ] Aδρσ[του π Θ-]"ας [στρ1τ]ευσαν κα τ6ν !γ$να []ν [Nεµ ]α[ι
V]θ[εσ]αν [π’ %Aρχεµ6ρωι], [τη ΓHHHHΓ∆∆∆ΓII, "ασιλε:οντος Aθην$ν Θησ0ως.
[«%Aφ’ =του ο %Aργε?οι µ τν qAδραστο ξεστρ1τευσαν ναντον τ'ν ΘηH'ν κα διεξ-γαγον
τν >γ'να στIν Nεµ α [...], (παρ λθον) Vτη 987, Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το Θησ ως (1.251
π.X.)».]
25 !φ’ ο Oρ0στη [ι τ$]ι AITΩNAYTO [κα τ#ι A]γσθου θυγατρ [8Hριγ]6ν[ηι \πρ A] γσθου κα [Kλ]υ[ταιµ-στρας δκη γ νετ]ο Lν Aρεωι πγωι, ν Oρ0στης Lνκησεν, [Dσων
γενοµ νων τ]$ν [ψ-φων], [τη [Γ]HHHH∆∆∆[∆II]II "ασιλε:οντος Aθην$ν ∆ηµοφ$ντος.
[«%Aφ’ =του Vγινε στν qAρειο π1γο 3 δκη το %Oρ στη κα τ ς 8Hριγ6νης τ ς θυγατρς το AYγσαθου, (γι, τν φ6νο) το AYγσθου κα τ ς Kλυταιµ-στρας, στIν ποα νκησε  %Oρ στης, µ
Yσοψηφα, (παρ λθον) 944 Vτη Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το ∆ηµοφ'ντος (1.208 π.X.»).]
27 !φ’ ο Nη[λ]ε5ς ικισ[ε Mλη]τ[ον κα τIν] -λ[λ]η[ν] }[πα]σ [αν %Iων]αν, mEφεσον Eρυθρ ς Kλαζοµεν ς [Πρι]&ν[ην Λ Hε]δον T ω] Kολοφ$να [M]υο,ντα [Φ<κ]α[ιαν] Σµον
[Xον κα] τ [Παν]ι4νι[α] Lγ0νετο, [τ[η ΓHHH∆]∆III "ασιλε:οντος Aθην$ν M0[{νεσθ ως}] <δοντος> τρεισκαιδεκτου [[το]υς.
[«%Aφ’ =του  Nηλε@ς [...] τIν Mλητον κα =λην τIν Kλλην %Iωναν, qEφεσον %Eρυθρ,ς Kλαζοµεν,ς Πρι-νην Λ Hεδον T ω Kολοφ'να Mυοντα Φ<καιαν Σ1µον Xον κα Vγιναν τ, Πανι<νια,
(παρ λθον) 823 Vτη Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το Mενεσθ ως <M το M δοντος> στ δ κατο τρτο Vτος (τ ς Hασιλεας του (1.087 π.X.)».]
28 !φ’ ο %Hσοδος K ποιητς Lφνη, [τη ΓHΓ∆∆III, "ασιλε:οντος Aθην$ν...
[«%Aπ τ ς γενν-σεως το ποιητο 8Hσι6δου, (παρ λθον) 673 Vτη, Hασιλε@οντος
%Aθην'ν... (937 π.X.)».]
29 !φ’ ο gOµηρος K ποιητς Lφνη, [τη ΓH∆∆∆∆III, "ασιλε:οντος Aθην$ν ∆ιογν&του.
[«%Aπ τ ς γενν-σεως το ποιητο 8Oµ-ρου (παρ λθον) 643 Vτη, Hασιλε@οντος εYς %Aθ-νας το ∆ιογν-του (907 π.X.)».]

HρFδοτος καT Πριο Mρµαρο
τIν προαναφερθε?σα ργασα µας1 («∆αυλ6ς», σελ. 16943) εDχαµε γρ1ψει νδεικτικ'ς =τι σ@µφωνα µ τ, ξιστορο@µενα >π τν >ρχα?ο στορικ ∆ι6δωρο τν Σικελι<τη (80-20 π.X.),
τ χρονικ δι1στηµα >π το (πρ<του) Hασιλ ως %Aθην'ν K κροπος µ χρι τ ς διαH1σεως
το %Aλεξ1νδρου στIν %Aσα εEναι 23.000 Vτη, νN' κατ, τ ΠM τ δι1στηµα τοτο εEναι µ6-
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νον 1.248 Vτη. %Eπσης εDχαµε σηµει<σει =τι στ ΠM διαφανεται µα συµπ@κνωση χρ6νου στ, µεσοδιαστ-µατα µεταξ/ τ'ν >ναγραφοµ νων γεγον6των το >πωτ1του Xλληνικο παρελθ6ντος, κα
=τι τ µ1ρµαρο τοτο πιθαν'ς >ποτελε? µαν κ τ'ν κυριωτ ρων αYτι'ν τ ς διεθν'ς πικρατησ1σης σφαλµ νης χρονολογ-σεως τ ς Xλληνικ ς παναρχαι6τητος.
ΣτIν προσιτI σ µ:ς σχετικI HιHλιογραφα Hρ-καµε =τι πρ'τος  8Hρ6δοτος, πο/ γενν-θηκε τ 485 π.X. στIν 8Aλικαρνασσ τ ς Kαρας, Vγραψε H1σει >ορστων προφορικ'ν πληροφορι'ν >ρχαων AYγυπτων, το/ς ποους δν κατονοµ1ζει, =τι  ∆ι6νυσος κα  8Hρακλ ς
τ'ν 8Eλλ-νων (κατ’ >ντιδιαστολIν πρς το/ς µων@µους θεο/ς τ'ν παναρχαων AYγυπτων)
Vζησαν >ντιστοχως 1.600 κα 900 Vτη πρ αFτο, =τι τ, Tρωικ, συν Hησαν 800 Vτη πρ τ ς
ποχ ς του2 κα =τι  4Oµηρος κα  8Hσοδος Vζησαν περπου 400 Vτη πρ αFτο.3 4Eνεκα τ ς
γενικωτ ρας φιλικ ς διαθ σεως πο/ κδηλ<νει στς στορες του  8Hρ6δοτος πρς το/ς >λλοεθνε?ς κα νεκα τ ς παραλλ-λου τ1σε<ς του ν, \ποτιµ[: (>κροθιγ'ς) το/ς 4Eλληνες,  Πλο@ταρχος (45-120 µ.X.) τν >ποκαλε? «φιλο"ρ"αρον».4 %Aλλ, στ, HιHλα το 8Hροδ6του δν
\π1ρχει οrτε σκ6πιµη οrτε συστηµατικI χρονολογικI σµκρυνση τ ς Xλληνικ ς παναρχαι6τητος κα, =που >ναγρ1φει πολ/ µικρς χρονολογες γεγον6των το >πωτ ρου Xλληνικο παρελθ6ντος  8Hρ6δοτος, τ κ1νει πειδI τ Kκουσε >π Kλλους. %Eξ Kλλου >ναφ ρει κα συµH1ντα τ ς παναρχαι6τητος πολλς χιλιετες πρ αFτο. %Eπ παραδεγµατι λ γει =τι στο/ς
(>ρχαους) AYγυπτους \π1ρχει 3 γν<µη =τι  Π,ν εEναι  >ρχαι6τατος θες κα =τι  ∆ι6νυσος εEναι πολ/ νε<τερος κα (=τι 3 ποχI το ∆ιον@σου) λογζεται 15.000 Vτη πρν >π τν
Hασιλ α qAµασιν2 ( πο?ος |το σ@γχρονος το Σ6λωνος κα το Kροσου5).
%Aντιθ τως στ Π1ριο M1ρµαρο διαφανεται µα συστηµατικI κα µεθοδευµ νη (κωδικοποιηµ νη) κα προφαν'ς σκ6πιµη χρονικI συµπ@κνωση τ'ν µεσοδιαστηµ1των τ'ν >ναγραφοµ νων
συµH1ντων το >πωτ1του παρελθ6ντος τ'ν 8Eλλ-νων, κα µ1λιστα κατ, τρ6πον, στε τ, >ναφερ6µενα ν, εEναι πολ/ πειστικ, κα ν, µIν >φ-νουν περιθ<ρια >µφιHολας περ τ ς >κριHεας τ'ν
>ναγραφοµ νων χρονολογι'ν. Πρ πει ν, σηµειωθW =τι τ 264 π.X., πο/ θεωρε?ται =τι λαξε@θη
τ ΠM, δν |το γνωστI 3 χρονολ6γηση τ ς παναρχαι6τητος H1σει >στρονοµικ'ν στοιχεων >ρχαων γραπτ'ν, δι6τι δν εEχε >κ6µη >νακαλυφθ >π τν %Aρσταρχο (2ος αYcν π.X.) 3 προ-γηση
τ'ν ποχ'ν ν σχ σει πρς τIν θ ση το 8Hλου µεταξ/ τ'ν >πλαν'ν >στ ρων κατ, τς Yσηµερες
κα τς τροπ ς, κα ,ν  Kγνωστος πινοητIς το ΠM Vκανε σκοπµως τIν συµπ@κνωση τ'ν χρονολογι'ν, πρ πει ν, |το H Hαιος =τι αFτ δν θ, >πεκαλ@πτετο στ µ λλον. M τ Π1ριο M1ρµαρο
 8Eλληνικς Πολιτισµς >πεκ6πη χρονικ'ς >π τς παν1ρχαιες ρζες του. ΣτIν HιHλιογραφα πο/
µ χρι τ<ρα >ναδιφ-σαµε, δν Hρ-καµε 4Eλληνα >ρχα?ο στορικ >π τIν Π1ρο M Kλλης καταγωγ ς,  πο?ος θ, |το νδεχ6µενο ν, VχWη πινο-σει τIν χρονικI συµπ@κνωση τ'ν γεγον6των το
ΠM.
Σκοπς τ ς παρο@σης ργασας µας |το ν, προσδιορσωµε τν κωδικ (συντελεστ-), µ τν
πο?ο µεθοδε@θη 3 σ@µπτυξη τ ς Xλληνικ ς παναρχαι6τητος, κα µ τIν Hο-θεια το κωδικο το@του ν, >ποκωδικοποι-σωµε τς χρονολογες τ'ν συµH1ντων πο/ λαξε@θησαν στ ΠM. Tν σκοπ6 µας πραγµατοποι-σαµε Jς >κολο@θως:

Προσδιορισµς κωδικοA συµπυκν8σεως τ9ν χρονολογι9ν τοA ΠM
τ ΠM >ναγρ1φεται =τι ο 4Eλληνες ξεστρ1τευσαν στIν Tροα 954 Vτη πρ τ ς λαξε@σεως το µαρµ1ρου (1.582 π.X.). %Eµε?ς σ παλαιοτ ρα ργασα µας6 εDχαµε \πολογσει H1σει τ'ν δεδοµ νων περ τ ς µεταπτ<σεως το Kξονος τ ς γ ς κα >στρονοµικο στοιχεου το στχου X27 τ ς %Iλι1δος =τι  Tρωικς Π6λεµος (TΠ) πρ πει ν,
Vγινε τIν 18η (±3) χιλιετα π.X., κα σ Kλλη πρ6σφατη ργασα µας7 H1σει διαφορετικ'ν
>στρονοµικ'ν στοιχεων \πελογσαµε =τι  TΠ πρ πει ν, εEχε γνει µεταξ/ τ ς 25ης κα 21ης
χιλιετας π.X. %EπειδI ο δ@ο αFτς µεγ1λες χρονικς περοδοι τ ς παναρχαι6τητος συµπ-
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ΠINAΞ: H ποκωδικοπο ηση τ9ν χρονολογι9ν τοA ΠM
EAναγραφGς τοA «A» θρασµατος τοA ΠM
α/α ΓεγονFτα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Kκροψ.
∆ευκαλ#ων.
Kρανα&ς.
Kατακλυσµ+ς
,π. ∆ευκαλ#ωνος.
/Aµφικτ2ων.
3Eλληνες, Γραικο#.
K5δµος.
K#λιξ κα. Φο9νιξ.
∆ανα&ς.
/Eριχθ&νιος, πρ<τα
Παναθ>ναια,
µ>τηρ ∆ιον2σου.
M#νως @ πρ<τος

/Eριχθε2ς.
Tριπτ&λεµος.
/Oρφε2ς.
EIµολπος κα.
πατEρ Mουσα#ου.

16. Πανδ#ων.
17. Λ2καια ,ν /Aρκαδ#Kα,
Λυκ5ων.
18. LHρακλMς.
19. ANγε2ς.
20. Θησε2ς.
21. /Eκστρατε#α
/Aµαζ&νων εNς
/Aττικ>ν.
22. /Eκστρατε#α
/Aργε#ων ,π. Θ>Rας.
23. /Eκστρατε#α εNς
Tρο#αν ,π.
Mενεσθως.
24. 3Aλωσις Tρο#ας.
25. ∆#κη /Oρστη εNς
SAρειον Π5γον
,π. ∆ηµοφ<ντος.
26. TεTκρος, Uδρυσις
Σαλαµ9νος K2πρου.
27. Nηλε2ς, Uδρυσις
Mιλ>του κα. λοιπ<ν
π&λεων /Iων#ας.
28. LHσ#οδος.
29. 3Oµηρος.

EAποκωδικοποιηµ>νος
χρFνος

Xρονολογ ες (]τη)

Eτη π.X.

XHHH∆ΓII (1.318)
XHHH∆ (1.310)
XHHΓ∆ΓIII (1.268)

1.582
1.574
1.532

28,2
28,2
27,1

XHHΓ∆Γ (1.265)
XHHΓΓIII (1.258)
XHHΓΓII (1.257)
XHHΓΓ (1.255)
XHHΓII (1.252)
XHH∆∆∆∆ΓI (1.247)

1.529
1.522
1.521
1.519
1.516
1.511

27,1
26,9
26,9
26,9
26,9
26,7

XHH∆∆∆∆II (1.242)
XH**(«XH∆∆∆∆IIXH∆∆∆∆ΓI»,
1.242≤ x ≥ 1.146,
µση τιµE x= 1.194)
XH∆∆∆∆ΓI (1.146)
XH∆∆∆∆Γ (1.145)
XH∆∆∆Γ (1.135)

1.506

26,6

x=1.458
1.410
1.409
1.399

25,5
25,0
25,0
25,0

x=1.362,5
1.326

23,5
22,7

................
................
X∆∆∆I (1.031)
ΓHHHHΓ∆∆∆∆Γ (995)

..........
..........
1.295
1.259

.........
.........
22,1
21,3

ΓHHHHΓ∆∆∆∆II (992)

1.256

21,3

ΓHHHHΓ∆∆∆ΓII (987)

1.251

21,3

ΓHHHHΓIIII (954)
ΓHHHH∆∆∆∆Γ (945)

1.218
1.209

20,5
20,5

ΓHHHH∆∆∆∆IIII (944)

1.208

20,4

ΓHHHH∆∆∆ΓIII (938)

1.202

20,4

ΓHHH∆∆III (823)
ΓHΓ∆∆III (673)
ΓH∆∆∆∆III (643)

1.087
937
907

20,3
14,5
13,9

XH** («XH∆∆∆Γ-XΓ∆II»,
1.135 ≤ x ≥ 1.062,
µση τιµE x= 1.098.5)
XΓ∆II (1.062)

Xιλιετ ες π.X. (± 0,5)

Σηµει8σεις:
1. T.ς Xνωτρω ,λλειπε9ς χρονολογ#ες τοT ΠM ποY σηµειοTνται διZ διπλοT Xστερ#σκου ([π’ α/α 11 κα. 15),
τ.ς Xναπληρ^σαµε µ_ τEν ,γγυτραν προηγουµνην κα. `ποµνην χρονολογ#αν τMς χρονολογικMς σειρaς τοT
µαρµ5ρου, κα. [πελογ#σαµε τEν µσην τιµEν (x) το2των.
2. T+ν bς cνω προσδιορισθντα κωδικ+ συµπυκν^σεως τ<ν χρονολογι<ν τMς `λληνικMς παναρχαι&τητος ποY
,χρησιµοπο#ησε @ cγνωστος ,µπνευστEς τοT ΠM ,πεRεRαι^σαµε κα. Xπ+ cλλα XστρονοµικZ στοιχε9α Xρχα#ων γραπτ<ν, µ_ τZ @πο9α προσδιορ#ζεται d ,ποχE ποY eζησε @ «θε+ς» ∆ι&νυσος. AfτZ συµπεριλαµR5νονται σ_
Xνκδοτη ,ργασ#α µας, d @πο#α εgναι πιθαν+ν νZ δηµοσιευθhM στ+ν «∆αυλ&».
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πτουν στIν 21η χιλιετα π.X., εDχαµε συµπερ1νει =τι τ, Tρωικ, πρ πει ν, διεδραµατσθησαν
τIν εYκοστI πρ<τη χιλιετα π.X. %Aλλ, τ µ σον τ ς 21ης χιλιετας π.X. Yσοται µ (20.500264=)20.236 Vτη πρ τ ς λαξε@σεως το ΠM. AFτ τ χρονικ δι1στηµα τ'ν 20.236 τ'ν παρουσι1ζεται στ ΠM συνεπτυγµ νο σ 954 Vτη µ6νον. 8Eποµ νως  κωδικς («κ») τ ς χρονικ ς συµπυκν<σεως το ΠM εEναι (20.236:954 =) 21,21174.
[Σηµειωτ ον =τι κατ, τ ΠM  TΠ Kρχισε (954+264-485=) 733 χρ6νια πρ τ ς γενν-σεως το
8Hροδ6του. 8O Kγνωστος µπνευστIς το ΠM (πο/ προδ-λως εEχε µελετ-σει το/ς >ρχαους συγγραφε?ς µας) φανεται =τι, γι, ν, συµπτ@ξWη τς χρονολογες πο/ χ1ραξε στ µ1ρµαρο, χρησιµοποησε τIν Jς Kνω >ναπ6δεικτη κδοχI το 8Hροδ6του =τι « TΠ Vγινε 800 Vτη πρ αFτο», καθορζοντας µ1λιστα µετ, >π >κριH \πολογισµ κα τIν \ποθετικI 3λικα τ'ν (800-733=) 27
τ'ν πο/ θ, εEχε  8Hρ6δοτος, =ταν Vγραφε τIν παρ1γραφο 145 το δευτ ρου HιHλου του («EFτ ρπη»), στIν ποα >ναφ ρει τIν ποχI τ'ν Tρωϊκ'ν».4]
EEναι εFν6ητο >π τ, προαναφερθ ντα =τι γι, ν, προσδιορσωµε τIν πραγµατικI πρ Xριστο
χρονολογα («X») τ'ν >ναγραφοµ νων γεγον6των στ ΠM κατ, προσ γγισιν 3µισεας χιλιετας,
πολλαπλασι1ζοµε τ, Vτη («E») πο/ >ναγρ1φονται στ ΠM µ τν κωδικ «κ», κα στ γιν6µενον
προσθ τοµε τ, 264 Vτη (π.X.) πο/ θεωρε?ται =τι λαξε@θη τ ν λ6γNω µ1ρµαρο. 4Oθεν X=κE+264.
(%Eξυπακο@εται =τι  κωδικς «κ» δν Yσχ@ει γι, τς χρονολογες το ΠM πο/ περι χουν 3λικες
διαδοχικ'ν γενε'ν). T, >ποτελ σµατα τ'ν \πολογισµ'ν µας Vχουν Jς παρουσι1ζονται στν πνακα.

Συµπ>ρασµα
O χρονολογες τ'ν γεγον6των τ ς Xλληνικ ς παναρχαι6τητος πο/ λαξε@θησαν >π Kγνωστο
στορικ στ Π1ριο M1ρµαρο παρουσι1ζουν κωδικοποιηµ νη συµπ@κνωση. TIν >ποκωδικοποησ- τους πραγµατοποι-σαµε κατ, προσ γγισιν 3µισεας χιλιετας H1σει >στρονοµικ'ν στοιχεων >ρχαων γραπτ'ν, κα διεπιστ<σαµε =τι µα χρονικI περοδος Kνω τ'ν 28.000 τ'ν π.X. συνεπτ@χθη σ µι1µιση χιλιετα µ6νον. ∆ιαφανεται =τι  µπνευστIς το Παρου Mαρµ1ρου, µ τIν
φαινοµενικI πρ6θεση ν, διαιωνσWη τν 8Eλληνικ Πολιτισµ6, στIν πραγµατικ6τητα π τυχε –γι,
λ6γους >γν<στους– ν, τν >ποκ6ψη >π τς παν1ρχαιες χρονικς ρζες του. ∆ι6τι µετ, τIν >νε@ρεση κα τIν µελ τη το Mαρµ1ρου το@του >π ξ νους >ρχαιολ6γους, πεκρ1τησε διεθν'ς 3 Kποψη =τι  πολιτισµς τ'ν 8Eλλ-νων >ρχζει τIν δευτ ρα χιλιετα πρ Xριστο. Παρ, τατα τ ΠM
>ποτελε? να >ξι6λογο >ρχαιολογικ ερηµα, δι6τι περι χει Kγνωστες πτυχς γεγον6των τ ς Xλληνικ ς παναρχαι6τητος προφαν'ς νεκα τ ς µεταγενεστ ρας >πωλεας >ρχαων γραπτ'ν κα τ ς
καταστροφ ς µνηµεων.

∆ιον. Γ. Kαλαµπαλκης
∆ιδ1κτωρ %Iατρικ ς A.Π.Θ.

Bιλιογραφα
1. «∆αυλ6ς», τ.259/%Iο@λ. 2003, σ. 16937-16943.
2. 8Hρ6δοτος, «EFτ ρπη» 145.
3. 8Hρ6δοτος, «EFτ ρπη» 53.
4. Πλο@ταρχος, «Περ τ ς 8Hροδ6του κακοηθεας», Plutarchi Moralia, vol. V. 12-16. Edidit Berthold Heasler, Lipsiae:
in aedibus B.G. Teubneri.
5. 8Hρ6δοτος, «Kλειc» 30.
6. «∆αυλ6ς», τ. 186/1997, σ. 11453-11459.
7. «∆αυλ6ς», τ. 264/∆εκ. 2003, σ. 17249-17257.

™¶∞¡π√™ ∞¶√§π£øª∂¡√™ æ∂À∆√™∫√ƒ¶π√™
α σηµαντικI >νακ1λυψη µ παγκ6σµια µοναδικ6τητα, πο/ συγκεντρ<νει τ νδιαφ ρον τ'ν πιστηµ6νων, Vφεραν στ φ'ς ο Vρευνες τ'ν
εYδικ'ν το Κ ντρου Χιακ'ν Μελετ'ν «Πελιννα?ο» κα το Σπηλαιολογικο 8Ελληνικο %Εξερευνητικο 8Οµλου (ΣΠΕΛΕΟ). Στ \γρ κα µυστηρι'δες σωτερικ το σπηλαου Συκι1, στ χωρι Λιθ τ ς Χου, Xνς κοσµ-µατος τ ς φ@σης 3λικας διακοσων Xκατοµµυρων τ'ν, Hρ θηκε >ν1µεσα στο/ς
σταλακττες κα σταλαγµτες να σπανι<τατο εEδος ντ6µου. 4Ενας ψευτοσκορπι6ς, πο/ =µοι6ς του δν Vχει ντοπιστ σ λ6κληρο τν πλαν-τη.

M

8Η ξερε@νηση το ντυπωσιακο σπηλαου ξεκνησε πρν >π τρα χρ6νια >π τν διευθυντI το Κ ντρου Χιακ'ν Μελετ'ν %Ιω1ννη Μακριδ1κη κα τν συνεργ1τη το Κ ντρου
ρασιτ χνη σπηλαιολ6γο Κ<στα Μ1γκο. ∆ν µποροµε ν, παραλεψουµε τ γεγον6ς, =τι
>ρωγς σ αFτI τIν προσπ1θεια –διαθ τοντας οYκονοµικI νσχυση γι, τς Vρευνες– \π ρξε
>π τIν πρ<τη στιγµI 3 ΝοµαρχιακI ΑFτοδιοκηση Χου, πο/ δν Vκλεισε τ, µ1τια µπροστ, σ αFτ τ θαµα τ ς φ@σης, =πως συµHανει σ Kλλες περιοχς τ ς 8Ελλ1δος, =που ο
τοπικο φορε?ς >διαφορον γι, >ν1λογες παρεµH1σεις. Μ χρι τI στιγµI πο/ γρ1φεται τ
παρν κεµενο, φωτογραφα το ψευτοσκορπιο δν Vχει δοθ στI δηµοσι6τητα, καθcς Kτοµα πο/ >ποσπ1στηκαν προσεκτικ, >π τ σ'µα του Vχουν σταλ γι, περαιτ ρω >ν1λυση
στ Μουσε?ο Φυσικ ς 8Ιστορας στ ΛHερπουλ, προκειµ νου ν, καταγραφW πσηµα τ
εEδος του κα ν, ξαχθον πιστηµονικ, συµπερ1σµατα. Α
% ν1λογο δε?γµα Vχει σταλ γι,
το/ς Dδιους λ6γους σ πιστηµονικ oδρυµα τ ς Βουλγαρας >λλ, κα στ Πανεπιστ-µιο τ ς
Κρ-της.
Α
% π µα πρ<τη κτµηση το Μουσεου Φυσικ ς 8Ιστορας το ΛHερπουλ διαπιστ<νεται =τι πρ6κειται γι, να µοναδικ κα πρωτοανακαλυπτ6µενο εEδος ντ6µου, πο/ >ν-κει
στIν κατηγορα τ'ν >ραχνοειδ'ν. ΤIν Dδια Kποψη \ποστηρζουν 4Ελληνες κα ξ νοι ντοµολ6γοι =πως κα τ Μουσε?ο Φυσικ ς 8Ιστορας τ ς Σ6φιας. %Εν τN' µεταξ/  qΑγγλος
ντοµολ6γος Μ1ικλ Ταυλορ, πο/ εEναι >π το/ς πρ<τους πο/ εEδαν τ Vντοµο, π ρα κα
>π τIν δικ- του διαπστωση πο/ συγκλνει στ κοιν πιστηµονικ πρ'το συµπ ρασµα
=τι πρ6κειται γι, σπανι<τατο εEδος, γενικ<τερα θεωρε? τ νησ τ ς Χου Jς Hι6τοπο σπ1νιων ντ6µων. Γι, αFτν τν λ6γο τ πισκ πτεται κ1θε καλοκαρι. 8Η ξερε@νηση το σπηαλου Vχει uδη λοκληρωθ , κα µελετ:ται >π το/ς φορε?ς τ ς Χου  πιθανς τρ6πος
>ξιοποησ-ς του οτως, στε ν, εEναι πισκ ψιµο, χωρς =µως ν, >λλοιωθW στ παραµικρ τ σωτερικ6 του.
Α
% ξζει ν, >ναφ ρουµε =τι τ σπ-λαιο Συκι, στ Λιθ τ ς Χου κτενεται σ δ@ο ^ρ6φους:  πρ'τος Hρσκεται 6 µ 7 µ τρα κ1τω >π τIν πιφ1νεια τ ς γ ς κα ^νοµ1ζεται «ΑDθουσα τ ς Σπασµ νης Κολ<νας»· >κολουθε? να στεν κατακ6ρυφο π ρασµα
µ-κους περπου 3-4 µ τρων, πο/ δηγε? στν δε@τερο mροφο M κα >λλι'ς στIν «Κ1τω ΑDθουσα». ΑFτς  δε@τερος mροφος φτ1νει στ, 40 µ τρα κ1τω >π τIν πιφ1νεια
τ ς γ ς κα στ H1θος του Vχει µα λµνη, πο/ φ ρει τIν ^νοµασα «Θ1λασσα τ ς Λ-θης» µ H1θος 7,5 µ τρων. %Επσης περιλαµH1νει τ λεγ6µενο «Πατ1ρι» κα τIν «ΑDθουσα Μυστικ ς Γαλ-νης», =που 3 πρ6σHαση εEναι δυνατI µ6νο µ σπηλαιοκατ1δυση.
%ΕντυπωσιακI εEναι 3 φυσικI διακ6σµησ- του. Καταπληκτικο σταλαγµιτικο σχηµατισµο πο/ φ ρουν τς ^νοµασες «Βωµς» κα «Λαµπ1δα». Τ σπ-λαιο καλ@πτει Vκταση
1.770 τ. µ τρων µ συνολικ µ κος διαδρ6µων 250 µ. 8Η >νακ1λυψ- του Vγινε τν Μ1ρτιο
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το 1997, κα τν %Ιο@λιο το 2003 Jλοκληρ<θηκε 3 χαρτογρ1φησ- του. OΑς
µο πιτραπW ν, προσθ σω τ προσωπικ6 µου σχ6λιο, µ >φορµI =σα διατυπ<θηκαν σ αFτ τ κεµενο. 4Οτι τελικ, >ποδεικν@εται πcς τ µερ1κι κα
3 >γ1πη γι, τIν ξερε@νηση τ ς Xλληνικ ς γ ς >π κενους πο/ τ, Vχουν
υοθετ-σει σ,ν τρ6πο ζω ς, µπορον
ν, «προκαλ σουν» σπουδα?ες >νακαλ@ψεις. 4Οταν ο 4Ελληνες πολτες κινητοποιονται >π προσωπικI πρωτοHουλα, Vρχονται στ φ'ς θησαυρο. Σ
>ντθεση µ τIν >διαφορα δηµοσων
φορ ων, πο/ \ποτθεται µ1λιστα =τι
αFτ εEναι τ καθ κον τους.

Ταξιαρχο λα Λαδ

kΑνω: %Η σπηλαιολµνη. Κ τω: %Ο !πολιθωµ0νος ψευδοσκορπις, Wνα ε3δος πο5 δν
Mπρχει σ&µερα. %Η !πολθωση κα διατ&ρησ& του µ0σα στο5ς διαφανε7ς σταλακττες ε3ναι τ0λειες.

H KINH™I™ TøN I¢EøN
CHARLES FREEMAN, 7H 9Aνοδος τς Π στης κα4 < Πτ=ση τς Λογικς
%Aποτελε? στορικ γεγον6ς, =τι  τ ταρτος αY'νας µ.X. |ταν  πι καταστροφικς τ ς στορας
το >νθηρο 8Eλληνικο Πολιτισµο. Tοτο Vγινε κ1τω >π τIν αYγδα τ ς ρωµαϊκ ς ξουσας κα
τ ς ν ας εFρωπαϊκ ς θρησκεας, 3 ποα µ δι1ταγµα το Kωνσταντνου Vγινε 3 πσηµη τ ς AFτοκρατορας. 4O,τι |ταν Xλληνικ Vπρεπε ν, καταστραφW κα π1νω του ν, χτιστW 3 N α P<µη. M χρι τν Kωνσταντ?νο =λοι ο Pωµα?οι αFτοκρ1τορες σεH1στηκαν τ 8Eλληνικ Πνεµα κα Σοφα
–Kν κα κατακτητς >λλ, «τ ς 8Eλληνικ ς Παιδεας µετ χοντες»–, >φωµοωσαν τς πνευµατικς κα
θρησκευτικς µπειρες, κα =λα αFτ, µ χρι τ 325 µ.X. συνυπ ρχαν µ τς ρωµαϊκς στIν >π ραντη αFτοκρατορα. 8O αY'νας πο/ >κολο@θησε µετ, τI στροφI το Kωνσταντνου πρς τI ν α θρησκεα, γι, δικ6 του αFτοκρατορικ mφελος, κατ πνιξε λοσχερ'ς τIν λε@θερη σκ ψη κα τIν XλληνικI παρ1δοση τ'ν Yδε'ν. 8H >π6ρριψη \π το Πα@λου «τ ς σοφας τ'ν σοφ'ν» Vφερε µα ν α
τ1ξη πραγµ1των –µ τIν \ποστ-ριξη το Kωνσταντνου– κα  Xριστς >π χθρς τ ς αFτοκρατορας Vγινε \ποστηρικτIς τ ς στρατιωτικ ς δ@ναµης τ ς P<µης κα σ@µHολο τ ς ρωµαϊκ ς ξουσας.
Στ παραπ1νω HιHλο  συγγραφ ας του Yσχυρζεται =τι τ εFρωπαϊκ πνεµα Vκλεισε µ τIν παν1σταση –revolution τIν ^νοµ1ζει– το τ ταρτου µ.X. αY'να κα Jς Vµπειρος κα ρευνητικς στορικς \ποστηρζει, µ Kφθονη HιHλιογραφικI κ1λυψη κα γλαφυρ >λλ, αFστηρ, στορικ φος,
=,τι πιγραµµατικ, >ναφ ρει, =τι δηλ. 3 Kνοδος τ ς πστης Vφερε τIν πτ<ση τ ς λογικ ς. 8H διατριHI το@τη εEναι µα >ξι6λογη στορικI µελ τη στIν πορεα τ ς παγκ6σµιας στορας κα >ναλ@ει διεξοδικ, τν Yουδαιοχριστιανικ κα Xλληνορωµαϊκ κ6σµο κα κατ, π6σο ο ντ1σεις µεταξ@
τους δηµιο@ργησαν να πολιτισµ6, στν πο?ο =λοι µας ζοµε σ-µερα.
%Aρχζει µ τν Θωµ: τν %Aκιν1τη (Thomas Aquinas), θεολ6γο κα γιο τ ς δυτικ ς %Eκκλησας
(1226-74) κα τελει<νει µ αFτ6ν, µι:ς κα θεωρε?ται  πι µεγ1λος θεωρητικς τ ς Kαθολικ ς
%Eκκλησας. 8O Freeman σηµει<νει γι, αFτν =τι « %Aκιν1της προσηλ@τισε τν %Aριστοτ λη στν
Xριστιανισµ6... >λλ, πρ πει ν, εYπωθW καλ@τερα =τι  %Aκιν1της προσηλυτστηκε στν %Aριστοτελισµ6» (σελ. 333). Στ, πρ'τα κεφ1λαια, 2 ως κα 5, ξετ1ζεται κυρως 3 XλληνικI πνευµατικI
πιρροI στI P<µη. Στ, κεφ1λαια 6 ως κα 9 ξετ1ζεται 3 πιρροI το Xριστο κα το Πα@λου –

™TPEB§øMENE™ KOINøNIE™
Στ ς HΠA [χουν !σπασθ# τ6 προτεσταντικ6 µοντ0λο Lργασιοµανας κα N κοινωνα στερε7ται χαρ<ς. Tν χαρ τ#ς ζω#ς τν [χουν συνδ0σει µ τ6 κ0ρδος, τ ψ4νια κα τν Mπερκατανλωση, πο5 µνο κεν6 δηµιουργε7 στ6 -τοµο. Eπσης !ποµκρυναν το5ς !νθρ4πους !π6
τν «φασµατικ= σκ5ψη» κα το5ς προσκλλησαν στν διπολικ= λογικ:, δηλαδ το, µα ρου
x το, hσπρου, LνQ$ Mπρχει φσµα χρωµτων µεταξ5 το:των, πο5 δν τ "λ0πουν. gOταν γνωρζουµε τν πηγ προ0λευσης το, -γχους, ττε τ6 8νοµζουµε φοα. M0σα !π6 τ ψε:δη, τν
φο"α κα τ6ν πανικ, πο5 σκπιµα δηµιουργο,ν στ6ν κσµο (λ.χ. πεισ.διο 11/2001, πθεση
µO hνθρακα, bπλα µαζικ0ς καταστροφ0ς >Iρ3κ κ.λπ.) N Σιωνιστικ= kAρχουσα *Oµ δα τ#ς O+σιγκτον Mποδο:λωσε τ6 !µερικανικ6 mEθνος κα τ4ρα Lπιτθεται !κθεκτη γι τν wδραωση
τ#ς παγκ.σµιας δικτατορας.
Kτω !π6 παρµοιες καταστσεις τ !γχοτικ x πανικ"λητα -τοµα κα ο1 κοινωνες !πο-
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τν πο?ο Παλο µ ρωτηµατικ θεωρε? δρυτI το χριστιανισµο. Στ, κεφ1λαια 10 µ 12 πραγµατε@ονται  Kωνσταντ?νος κα 3 Vλευση τ ς χριστιανικ ς Πολιτεας. %Eδ' µαθανουµε πcς  Θεοδ6σιος µ:ς 0ν6µασε ^ρθ6δοξους µ αFτοκρατορικ δι1ταγµα: «We authorise the followers of this
law to assume the title of orthodox christians» = «%Eξουσιοδοτοµε το/ς ^παδο/ς το ν6µου το@του
ν, υοθετ-σουν τν ττλο το ^ρθοδ6ξου χριστιανο» (σελ. 197) κα παρακ1τω «it would be the
emperor who would intervene to establish the boundaries between orthodoxy and heresy» = «θ, εEναι
 αFτοκρ1τορας  πο?ος θ, πεµHανWη ν, κατοχυρ<νWη τ, σ@νορα µεταξ/ %Oρθοδοξας κα αoρεσης». Kα Vτσι «M:ς Vδωσαν πστη... XHραϊκ-», Dσως Vλεγε  %Eλ@της.
Στ, Xπ6µενα κεφ1λαια >ναλ@εται 3 συµπεριφορ, τ ς ∆υτικ ς %Eκκλησας, 3 ποα |ταν τελεως ξεκοµµ νη >π τIν %AνατολικI κα 3 ποα «θεολογοσε» χωρς κ,ν ν, VχWη >ξι6πιστες µεταφρ1σεις τ'ν Xλληνικ'ν κειµ νων. 8O Freeman στI συν χεια >ναλ@ει τν >σκητισµ Jς χριστιανικ-... %Oδ@σσεια κα τ 23ο κεφ1λαιο >ναφ ρεται στν «θνατο τ#ς wλληνικ#ς Lµπειρικ#ς παρδοσης». Στ Vργο τονζεται κατ, κ6ρον =τι 3 ν α θρησκεα στηρχτηκε στς φιλοσοφικς Yδ ες –=πως
τ ς ταριαζε κα τIν συν φερε– το Πλ1τωνα κα 3 δυτικI θικI στ Vργο το %Aριστοτ λη.
Στν σ@ντοµο κα διαφωτιστικ πλογο  συγγραφ ας >ναφ ρει =τι «τ ν, VχWης πστη µπορε?
ν, χαρακτηριστW Jς >ρετ-», >λλ, αFτ Vφερε µα «>τροφα» στν δι1λογο (rational debate atrophied
(=  λογικς δι1λογος >τρ6φησε) κα «3 XλληνικI πνευµατικI παρ1δοση, 3 ποα εEχε κ1νει τ6σα
πολλ, ν, >νοξWη το/ς ρζοντες τ ς γν<σης κα ν, \ποστηρξWη τIν >ξα τ ς λευθερας το λ6γου
κα τ ς σκ ψης, καταπνχτηκε» (σελ. 341).
∆ν γνωρζω ,ν τ HιHλο αFτ Vχει µεταφραστ στ, Xλληνικ1, >λλ, 3 πρωτ6τυπη διαχεριση
τ'ν θεµ1των του κα  τρ6πος τ ς παρουσασ-ς τους το παρ χουν τ δικαωµα ν, µπW στ στ1διο το Xλληνικο διαλ6γου. %Aξζει τν κ6πο ν, ποµε κα δυ λ6για γι, τ, δ@ο >ποφθ γµατα/>ποσπ1σµατα µ τ, πο?α προλογζεται τ Vργο τοτο. T πρ'το εEναι το EFρυπδη, π µπτος αY'νας
π.X., >π6σπασµα >π να >πωλεσθν κα χωρς ττλο δρ:µα του: «Mακ1ριος εEναι αFτς πο/ µαθανει π'ς ν, µπανWη στIν Vρευνα χωρς τIν πιθυµα ν, ζηµι<σWη το/ς συνανθρ<πους του... >λλ,
>ντιλαµH1νεται τIν τ1ξη τ ς >γ ραστης φ@σης...». T δε@τερο εEναι το 8Aγου AFγουστνου τ ς
∆υτικ ς %Eκκλησας, τ ταρτος αY'νας µ.X. «8Yπ1ρχει µα Kλλη µορφI το πειρασµο >κ6µη περισσ6τερο φορτωµ νη µ κνδυνο. AFτI εEναι 3 >σθ νεια τ ς περι ργειας. EEναι αFτI 3 ποα µ:ς
δηγε? ν, >νακαλ@ψουµε τ, µυστ-ρια τ ς φ@σης... τ, πο?α δν θ, µ:ς δ<σουν τποτε κα τ, πο?α
 Kνθρωπος δν πρ πει ν, πιθυµW ν, τ, µ1θWη». N, γιατ  στορικς Charles Freeman δι1λεξε
αFτν τν πολ/ πετυχηµ νο ττλο τ ς ργασας κα µελ της του.

Θωµ ς Γ. >Hλι.πουλος

µον4νονται κα !δυνατο,ν ν συγκεντρωθο,ν, ν Lλ0χξουν τ αCτια κα ν’ !ντιµετωπσουν τν
πραγµατικ !πειλ&. Σ "αρεις µορφς -γχους κα πανικο, τ -τοµα π0φτουν σ κατθλιψη
κα τ "λ0πουν λα µα,ρα. T6 !ντθετο τ#ς κατθλιψης ε3ναι N χαρ τ#ς ζω#ς. %H Φ:ση ε3ναι
N µεγαλ:τερη πηγ χαρ<ς. gOµως ο1 !ντιζωικο α+το Lγκ0φαλοι τν καταστρ0φουν !νελ0ητα.

▲

*H κατ θλιψη προκαλεG λ ττωση το νδιαφ5ροντος, µελαγχολα, δυσκολα στ8ν sπνο,
διαταραχOς στ=ν Iρεξη, ,πeλεια το νδιαφ5ροντος γι3 ρωτικ= πρ ξη, ,παισιοδοξα
γι3 τ8 µ5λλον, ,δυναµα συγκ5ντρωσης τ0ς σκ5ψης, τ0ς µν:µης καM λ:ψεως ,ποφ σεων
καM δι φορα hλλα σωµατικ3 συµπτeµατα (πονοκ5φαλος, προλ:µατα γαστρεντερικο
κ.h). A+τ µως "ολε:ουν !φ’ wν6ς τ6 Eξουσιαστικ6 Kατεστηµ0νο κα !φ’ wτ0ρου τ ς
φαρµακο"ιοµηχανες κα τ6 κ:κλωµα ναρκωτικ$ν, πο5 προσπαθο,ν µ Mποκατστατα
ν τον4σουν τ ς χαµ0νες 1καντητες κα τν χαρ.
O1 gEλληνες λτρευαν διατερα δ:ο θεο:ς: τ6ν >Aπ.λλωνα –πο5 Lκπροσωπο,σε τ6 Λογικ6–
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ΓIANNHΣ ABPAMI∆HΣ, O@ Σκεπτικο
∆υστυχ'ς >ποτελε? κοινI διαπστωση =τι στIν 8Eλλ1δα 3 πιστηµονικI λευθερα τελε? \π καθεστcς µηρας. AFτ τ θεοκρατικ ς >ποκλσεως καθεστcς προκαλε? δυσχ ρεια στIν >πρ6σκοπτη Vρευνα κα περιθωριοποιε? σ >ρκετς περιπτ<σεις κ1ποιες σηµαντικς πτυχς γνωσιολογικο
νδιαφ ροντος. Mα >π αFτς τς πτυχς εEναι 3 κορ@φωση τ ς >ν1πτυξης τ ς Xλληνικ ς φιλοσοφας κατ, τIν >ποκαλο@µενη περοδο τ'ν Xλληνιστικ'ν χρ6νων κα τ ς στερης >ρχαι6τητος, π6τε µφανζεται µα πρωτοφανIς Jριµ6τητα φιλοσοφικ ς κριτικ ς κα >µφισH-τησης σ κ1θε ππεδο λ6γου – στIν πολιτικ-, στIν κοινωνα, στIν πιστ-µη, στν πολιτισµ κ.>. 8H αYτα τ ς >ποσι<πησης αFτο το λαµπερο πιτε@γµατος το τ6τε 8Eλληνισµο εEναι διττ-. %Aφ’ Xνς 3 γχ<ρια ξουσα παρεµποδζει κ τ ς φ@σε<ς της τIν καλλι ργεια τ ς δυνατ6τητας το νν 8Eλληνισµο
γι, >µφισH-τηση, >φ’ Xτ ρου \ποστηρζει >νυπ6στατα τ ψεδος, =τι  8Eλληνικς Πολιτισµς κα
%Aνθρωπισµς Hρισκ6ταν κε?να τ, χρ6νια σ σ-ψη κα παρακµ-, κα Jς κ το@του πιHαλ6ταν µ
κ1θε τρ6πο ν, τν >ντικαταστ-σWη  Xριστιανισµ6ς.
8O Γι1ννης %AHραµδης συνεχζει τIν >κατ1παυστη προσπ1θει1 του γι, τIν >ν1δειξη το θησαυρο τ ς 8Eλληνικ ς Γραµµατεας τ ς στερης >ρχαι6τητος. qEτσι συν ταξε τ HιHλο αFτ πο/
φ ρει τν >ντιπροσωπευτικ \π6τιτλο «%Aναγνωστικ τ ς %Aρχαας 8Eλληνικ ς Σκεπτικ ς Φιλοσοφας - EYσαγωγI στν Kλασικ Σκεπτικισµ6». Πρ6κειται γι, να φιλοσοφικ διαµ1ντι, πο/ µ:ς
>νογει τν δρ6µο γι, τIν καλλι ργεια το σκεπτικισµο µας κα τIν διε@ρυνση τ'ν πνευµατικ'ν
µας ριζ6ντων. Παρακολουθοµε τIν κατ1ρρευση τ'ν προλ-ψεων, τ'ν προκαταλ-ψεων κα τ'ν
δογµατισµ'ν κ1τω >π τ H1ρος το >δ σµευτου προHληµατισµο, τ ς >ν νδοτης κριτικ ς κα τ'ν
ξεκ1θαρων >παντ-σεων τ'ν Σκεπτικ'ν. 8O Π@ρρων,  %Aρκεσλαος,  Tµων  Φλι1σιος,  Kαρνε1δης,  Kλειτ6µαχος,  Kικ ρων,  AYνησδηµος,  Σ ξτος %Eµπειρικ6ς, ο Πυρρ<νειοι, ο %Aκαδηµεικο κ.K. παρελα@νουν >π τς σελδες αFτ ς τ ς µελ της µ σNω τ'ν >ρχαων συγγραφ ων. 8H
νεοελληνικI >π6δοση, 3 πιµ λεια κα  σχολιασµς τ'ν κειµ νων εEναι ξαρετα κα τ σπουδαι6τερο εEναι πcς κ1ποια >π τ, >ποσπ1σµατα παρουσι1ζονται γι, πρ<τη φορ, στIν γχ<ρια HιHλιογραφα. T HιHλο προλογζουν ο Xλληνιστς Brad Inwood κα Peter Suber.

>Aλ5ξανδρος X. M:τσιου
Hµαρτηµ>νο: Στ+ προηγο2µενο τεTχος, στEν στ>λη τ<ν ,πιστολ<ν, d Xναφερ&µενη στE σελ.
17393 ,κδ>λωση στEν Πελλ5να eγινε µ_ πρωτοRουλ#α τMς LEταιρε#ας Γραµµ5των κα. Tεχν<ν
Πειραιa.

κα τ6ν ∆ι.νυσο – πο5 Lκπροσωπο,σε τν Ψυχ κα τ6 Συνασθηµα. T4ρα προσπαθο,ν κι
Lµ<ς, το5ς \Eλληνες, ν µ<ς "λουν στ καλο:πια τους κα ν µ<ς !ποµον4σουν !π6 τ6ν ∆ι.νυσο. Kα Lν πολλο7ς τ6 [χουν Lπιτ:χει µ τν ν0α γενι. Aνγκη λοιπ6ν ν περιορσουµε τ6ν
Kερδ|]ο *Eρµ0, ν Lκδι4ξουµε ΓιαχO κα Mαµµων κα τν τση γι Mπ0ρµετρη Lπιτυχα,
πο5 µ<ς στερο,ν τν χαρ κα Lνσταλζουν στ ς ψυχ0ς µας πλεονεξα, φιλαργυρα, !ποµνωση, µοχθηρα, [χθρα κα διαρεση. %O σ:γχρονος φιλσοφος Π µπλο [λεγε τι τ6 νηµα τ#ς
ζω#ς ε3ναι Wνα: «K νε τ8 καλ8 καM π5ρνα καλ ». ∆ι]ξτε λοιπ8ν τ8 kAγχος, τ8ν Φ.ο, τ=ν Kατ θλιψη καM τ8ν Πανικ8 καM χαρ0τε τ=ν Zω= καM τ=ν Φ ση. \Oλα στ8 τ5λος ^ χρ.νος θ3 τ3
λ σlη... EDτυχ0τε!!!

K.X. Kωνσταντινδης
%Yποστρ. L.!.

