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H ™HMEPINH «H§EKTPONIKH °§ø™™A»

�O
�Eλληνισµ
ς διδραµε τ
 µγιστ� τµ�µα τ�ς �ρ�νικ�ς περι�δ�υ π�� τ�� �ναγνω-
ρ� ει ! "π�σηµη �Iστ�ρ�α –δηλαδ% µι& κ'π�ια (στ�ρικ% "µφ'νιση κα* παρ�υσ�α
τ�υ �π
 τ% 2η �ιλιετ�α π.X.–, �ωρ*ς ν& �π�τελ/� 0νια1� «κρ'τ�ς», 0νια1� «4θν�ς»,
0νια�α «6ργ'νωση» κ�ινωνικ7, �8κ�ν�µικ7, θρησκευτικ7, τ�υλ'�ιστ�ν µ9 τ*ς ση-

µασ�ες τ:ν ;ρων α<τ:ν ;πως τ*ς "νν���µε σ7µερα. Πρ'γµατι "κτ
ς τ�� «Nε�ελληνικ��
Kρ'τ�υς» παρ�µ�ια π�λιτικ% κατ'σταση τ�� �Eλληνισµ�� δ9ν @π�ρAε π�τ: ! «π�λις» δ9ν
4�ει σ�εδ
ν τ�π�τε κ�ιν
 Cς π�λιτικ
ς 6ργανισµ
ς µ9 τ
 κρ'τ�ς ρωµαϊκ�ς, Eυ αντιν�ς F
�στικ�ς "µπνεGσεως (! α<τ�κρατ�ρ�α τ�� M. JAλεA'νδρ�υ @π�ρAε π�λυεθνικ7, ;πως κα* τ&
Eασ�λεια τ:ν διαδ��ων τ�υ)· «4θν�ς», ;πως πρ�κυψε �π
 τ*ς ε<ρωπαϊκ9ς �στικ9ς "πανα-
στ'σεις, O �Eλληνισµ
ς δ9ν @π�ρAε "π�σης π�τ9 πρ*ν �π
 τ
 1821– 4γινε ττ�ι�ς τ�τε κατ’ �ντι-
γραφ%ν κα* κατ’ "κτρ�π%ν �π
 τ
 παν'ρ�αι� δικ� τ�υ «"θνικ
» π�λιτικ
 πρ�τυπ�. Kα* εSναι
τραγικ
 τ
 γεγ�ν
ς ;τι, µ�λ�ν�τι στ%ν �Eλληνικ% �Iστ�ρ�α εSναι καν�νας �ωρ*ς "Aαιρσεις
τ& �νωτρω, ! νεTτερη Pωµι�σGνη µετ& �π
 16 ½ α8:νες (στ�ρικ�� κTµατ�ς κα* π�λιτι-
σµικ�ς �φασ�ας, "ντελ:ς �νιστ�ρητη, �νελλ7νιστη κα* �π�λ�τιστη, δ9ν @π�ψι' εται κ&ν
;τι σ7µερα δ9ν 4�ει καµµι& συνε�δηση τ�ς (στ�ρικ�ς, τ�ς 8δια�τερης π�λιτικ�ς της πρ�σω-
πικ�τητας – κα* Eλπει τ%ν π�λιτε�α µ9 τ& µ'τια τ:ν Wλλων, τ:ν τρ�των, τ:ν «"θν:ν», τ:ν
«κρατ:ν», µ9 µ�α φρ'ση τ:ν 6ργανωτικ:ν σ�ηµατισµ:ν τ�� νεTτερ�υ θε�κρατικ�� �ρ�ικ&
κα* �ργ�τερα �στ�καπιταλ�µαρAιστικ�� κ�σµ�υ.

�O δ
µ�ς-π�λις λ�ιπ
ν τ�ς Kλασικ�ς JEπ���ς F νωρ�τερα τ
 �ασ�λει�-π�λις τ�ς Πρ�-
κλασικ�ς-�Oµηρικ�ς "π���ς εSναι τ
 µ�ν� 0λληνικ
 α<θεντικ
 π�λιτικ
 «µ�ντλλ�», π��
µπ�ρ��µε ν& 8�νηλατ7σ�υµε µ9 τ% E�7θεια τ�ς "π�σηµης �Iστ�ρ�ας.

***

�O
µως εSναι α<τ�ν�ητ�, ;τι α<τ
 τ
 «µ�ντλλ�» δ9ν «φGτρωσε "κ τ�� µηδεν
ς», �λλ&
@π�ρAε πρ�ϊ
ν µακρ:ν διεργασι:ν, π�� δι7ρκεσαν "π* �ιλιετ�ες, γι& ν& "Aελι�θ/�,
ν& �κµ'σ/η κα* ν& γ�ν/η καθ�λικ:ς �π�δεκτ
 �π
 Oλ�κληρ� τ
ν �Eλληνικ
 K�σµ�.
∆υστυ�:ς ! "π�σηµη �Iστ�ρ�α δ9ν «�κ�υµπ[\» α<τ
 τ
 συγκεκριµν� παν'ρ�αι�

(στ�ρικ�π�λιτικ
 γ�γνεσθαι (π�� διακ�πηκε Oριστικ', �π
 τ% στιγµ% π�� "µφαν�στηκε O π�-
λιτικ
ς "A�υσιασµ
ς τ�ς PTµης, µ9 τ*ς �νεπαν�ρθωτες συνπειες π�� πρ�κ'λεσε �κ�µη κα*
στ%ν 0λληνικ% �ντ�ληψη περ* π�λιτικ�ς), @π'ρ��υν ;µως πληθTρα µαρτυρι:ν γι& τ%ν «�ν�-
µ�λ�γητη» �π
 τ
 νεTτερ� JEA�υσιασµ
 γενεσι�υργ
 "π��7, κατ& τ%ν Oπ��α ! �νθρωπ�-
τητα �π�τελε1τ� �π
 �ν-εθνικ9ς κα* �-κρατικ9ς Oµ'δες, π�λυπληθε1ς F ]�ι, "γκατεσπαρµ-
νες σ’ ;λη τ%ν �Yψ7λι� – κα* δ9ν µ\ς "νδιαφρει "δ: τ
 �µφιλεγ�µεν�  7τηµα, _ν �( Wνθρω-
π�ι "µφαν�στηκαν «"φ’ `παA» σ’ aνα σηµε1� F σ9 διαφ�ρετικ& �ρ�νικ& κα* �ωρικ& σηµε1α.
JAπ
 τ*ς Wφθ�νες α<τ9ς µαρτυρ�ες µπ�ρ��µε ν& θεµελιTσ�υµε τ
 θεTρηµα, ;τι κ'π�ι�ι π��
4φεραν τ
 ]ν�µα (F �A�ωµα) ZεGς, ∆ι�νυσ�ς, �Hρακλ�ς, ΠερσεGς, JOδυσσεGς, JI'σων, JAργ�-
να�τες, ∆ι�σκ�υρ�ι, �Eρµ�ς κ.λπ. "Aωρµ��σαν �π
 τ%ν dδια π'ντ�τε κ�ιτ�δα, ;π�υ  ��σαν
– κα* µ�ν�ι α<τ�* Cς Oµ'δα "λλ�γων ("��ντων δηλαδ% γλ:σσα-λAεις-4νν�ιες) περιερ��µε-
ν�ι τ%ν �8κ�υµνην π\σαν µεταφGτευαν τ%ν «δηµ�κρατ�αν» (]�ι EEαια α<τ%ν π�� 6ν�µ'-
 �υµε σ7µερα 4τσι), ;πως γρ'φει π.�. O ∆ι�δωρ�ς O ΣικελιTτης (στ�ρTντας τ% δρ'ση τ��
∆ι
ς-Zην
ς (F ∆ι:ν - Zην:ν).

***

£
&  µπ�ρ��σε EEαια ν& θεωρ7σ/η κανε*ς �π�κGηµα φαντασ�ας τ
 �νωτρω θεTρηµα,
�λλ& @π'ρ�ει aνα �κραι� λε�ψαν� τ�ς Wγνωστης α<τ�ς καταστ'σεως τ�ς �νθρω-
π�τητας, τ
 Oπ�1� ταυτ��ρ�να εSναι κα* ! 8σ�υρ�τερη δυνατ% �π�δειAη τ�ς π'λαι
π�τ9 @π'ρAεTς της: ! �Eλληνικ% Γλ:σσα, α<τ% σ�ετικ:ς µ9 τ%ν Oπ��α εSναι α<τα-



KAI O NEO™ E§§HNIKO™ ¶O§ITI™MO™

π�δεικτα δG� πρ'γµατα: α´) ;τι µι& ττ�ια γλ:σσα �ρει'σθηκε π�λλ9ς µυρι'δες "τ:ν γι& ν&
"Aελι�θ/� κα* τελει�π�ιηθ/� στ
 Eαθµ
 π�� τ% Eρ�κε aτ�ιµη κα* τ% �ρησιµ�π��ησε π.�. O
hOµηρ�ς κα* E´) ;τι µι& ττ�ια γλ:σσα εSναι π�ι�τικ:ς �ν'λ�γη µ9 aναν π�λιτισµ�, τ�� Oπ��-
�υ �π�τλεσε τ
 "ργαλε1� γι& τ%ν �8κ�δ�µησ7 τ�υ κα* τ% λειτ�υργ�α τ�υ. ∆9ν εSναι τ�� πα-
ρ�ντ�ς ν& µακρηγ�ρ7σ�υµε "π’ α<τ��. Στ*ς 17.500 σελ�δες τ�� «∆αυλ��» @π'ρ��υν 0κατ�-
ντ'δες 4ρευνες µ9 στ�ι�ε1α, δεδ�µνα, ντ�κ�υµντα π�� κανε*ς δ9ν µπ�ρε1 ν& @π�τιµ7σ/η F
ν& παραEλψ/η, µ9 τ& Oπ�1α �π�δεικνGεται κα* ! παγκ�σµια "A'πλωση τ�ς πρ�αναφερθε�-
σας Oµ'δας τ:ν "λλ�γων-�Eλλ7νων κα* ! παγκ�σµια δι'�υση τ�ς �Eλληνικ�ς ΓλTσσας στ

�πTτατ� παρελθ
ν κα� –γι&  γι& ν& µιλ7σ�υµε σηµει�λ�γικ&– κανε*ς δ9ν µπ�ρε1 ν& �ρνηθ/�,
;τι τ
 σηµε1� τ�ς @δρ�γειας σφα�ρας, �π’ ;π�υ �( �ετ�* τ�� ∆ι
ς Aεκιν��σαν πρ
ς δG� �ντ�-
θετες κατευθGνσεις κα* �ναγκαστικ& "πστρεφαν π'ντ�τε "κε1, εSναι α<τ
 π�� Eρ�σκεται
«Πυθ�� �ν �γαθ� η γυ!λ�ις "π� Παρνασ���». Xωρ*ς 4θνη, κρ'τη, συνασπισµ�Gς, πλανη-
ταρ��ες κα* Wλλα µ�ρµ�λGκεια τ:ν νεωτρων "π��:ν ! �νθρωπ�τητα τ�τε µ�λησε, δηλαδ%
"Aανθρωπ�σθηκε, δι�τι �π�λGτως τ�π�τε Wλλ� δ9ν �π�τλεσε τ%ν ε8δ�π�ι
 διαφ�ρ& τ��
�νθρTπ�υ �π
 τ& Wλλα  l:α παρ& µ�ν� τ
 γεγ�ν
ς ;τι µπ�ρεσε ν& µιλ$%, δηλαδ% ν& @π�κειται
σ9 λAεις - 4νν�ιες - Λ�γ�.

BEαια α<τ
ς O Mεγ'λ�ς Π�λιτισµ
ς �'θηκε �π�τ�µα (;πως π�λλαπλ:ς µαρτυρε1ται, τ

αdτι� τ�� Aαφνικ�� τ�υ 6λθρ�υ oταν κ'π�ι�ς κατακλυσµ
ς F Wλλ� µετεωρ�λ�γικ
 F γεω-
λ�γικ
 τρ�µακτικ
 φαιν�µεν�), �λλ& τ
 �κραι� µεγαλει:δες δηµι�Gργηµ' τ�υ, ! �Eλλη-
νικ% Γλ:σσα, σlω �ταν 4στω σ9 λε�ψανα F σ9 σπαργανTδη κατ'σταση, γι& ν& τ%ν Aαναπ'-
ρ�υν στ& �ρια τ�υς µετ& �π
 �ιλιετ�ες �( κλασικ�* κα* ψ'�ν�ντας µ9 τ% E�7θει' της ν& Aα-
ναπι'σ�υν τ
 ν�µα τ�ς JAρι'δνης, ν& Eγ��ν �π
 τ
 λαEGρινθ� τ�ς EαρEαρ�τητας κα* ν&
δηµι�υργ7σ�υν τ
 λεγ�µεν� «�Eλληνικ
 Θα�µα» τ�ς Kλασικ�ς �Eλλ'δ�ς – κ'τι π�� δ9ν
εSναι EEαια καθ�λ�υ «θα�µα», �λλ& 4�ει τ%ν π�λ� συγκεκριµνη α8τ�α τ�υ, "κε�νην τ�ς
Γλ(σσας. A<τ% Wλλωστε ! Γλ:σσα εSναι κα* O µ�ν�ς λ�γ�ς, γι& τ
ν Oπ�1� "πιEιTνει aως σ7-
µερα O �Eλληνισµ�ς, O Oπ�1�ς, ;πως εdπαµε, µπ�ρε1 ν& 4 ησε �ωρ*ς κρ'τ�ς, 4θν�ς (�κ�µη κα*
�ωρ*ς ]ν�µα: ! λAη «�Eλληνισµ
ς» εS�ε �παγ�ρευθ� κα* Aε�ασθ� "ντελ:ς �π
 τ
ν 4� µ.X.
α8:να aως τ
 1821), �ωρ*ς "θνικ% �8κ�ν�µ�α, 6ργ'νωση κ.λπ., �λλ& π�τ9 δ9ν 4 ησε �ωρ*ς τ%ν
�Eλληνικ% Γλ:σσα. Kα* α<τ% ! Γλ:σσα εSναι "A Wλλ�υ κα* O µ�ν�ς λ�γ�ς, γι& τ
ν Oπ�1� "πι-
EιTνει σ7µερα O Παγκ�σµι�ς Π�λιτισµ�ς, O στηρι �µεν�ς �π�κλειστικ& στ*ς 0λλην�γενε1ς
λAεις-θεωρητικ9ς 4νν�ιες τ:ν JEπιστηµ:ν, τ:ν Mαθηµατικ:ν, τ�ς T�νης κ.λπ., κ.λπ.

***

™
7µερα ;λ�ι �( Wνθρωπ�ι Oµιλ��ν κ'π�ια παρεφθαρµνη γλ:σσα, �λλ& στερ��νται Λ�-
γ�υ – κα* γι’ α<τ
 �( πρ'γµατι 4λλ�γ�ι στ%ν "π��7 µας dσως ν& εSναι aνα µηδαµιν
 π�-
σ�στ
 τ:ν Oµιλ�Gντων. hOµως O �Eλληνικ
ς Λ�γ�ς, «) *κρι�+ς α,τ+ *ντικατ�πτριση
τ
ς λειτ�υργ�ας τ�- Σ/µπαντ�ς στ+ λειτ�υργ�α τ�- N�-»,  /�, ;πως πιστεGω (Eλ. πρ�-

λ�γ� µ�υ στ% ρι �σπαστικ% 4ρευνα τ�� �ειµν7στ�υ συνεργ'τη µ�υ JHλ�α Tσατσ�µ�ιρ�υ,
«�Iστ�ρ�α Γενσεως τ�ς �Eλληνικ�ς ΓλTσσας», "κδ. «∆αυλ
ς» 1991), κα*  /� 4στω στ�ι�ειωδ:ς
στ
ν K�σµ� µας εdτε @π
 µ�ρφ%ν τυπικ�ς "πιστηµ�νικ�ς Λ�γικ�ς εdτε, τTρα, κα* @π
 µ�ρ-
φ%ν tλεκτρ�νικ�ς Λ�γικ�ς – �µφ�τερα γν7σια τκνα τ�� �Eλληνικ�� Λ�γ�υ.

Kα* κλε�ν�ντας τ��ς Cς Wνω συνειρµ�Gς µ�υ, _ς διατυπTσω aνα "πιµGθι�: uAς φGγ�υµε πι

πρα �π
 τ& κ�µµατα, τ
 κρ'τ�ς, τ
 4θν�ς, τ%ν �8κ�ν�µ�α... uAς περιλθ�υµε τ%ν O8κ�υµνη
]�ι πετTντας σ&ν τ��ς �ετ��ς τ�� ∆ι�ς, �λλ& µ’ aναν tλεκτρ�νικ
 @π�λ�γιστ7, "Aαπ�λG�ντας
τ%ν tλεκτρ�νικ% γλ:σσα �π
 τ
 dδι� σηµε1� π�� O Zε�ς "Aαπλυσε τ��ς �ετ�Gς τ�υ. Θ& τ&
δ��µε, Π�λιτισµ
 κα* Λ�γ�, ν& "πιστρφ�υν π'λι «Πυθ�� �ν �γαθ� η γυ!λ�ις "π� Παρνασ���».

∆.I.Λ.



K�ριε διευθυντ�,
Φρ�κη κα� �νατρι��λα �π� τ�ν πρ��η τ�� σκην�-

θ�τη  Oλι"ερ Στ$�υν («∆αυλ$ς», τε���ς 264, ∆ε-
κ�µ"ρι�ς 2003). O2 λ��εις «θυµ$ς», «�γαν�κτηση»
δ4ν µπ�ρ��ν ν5 6κφρ�σ�υν τ� µ�γεθ�ς τ8ς πνευµα-
τικ8ς κα� ψυ�ικ8ς �ναστ�τωσης π�; 6πιφ�ρ�υν τ�-
τ�ιες �υδα<ες ="ρεις. Π�ι$ς ε?ναι α@τ$ς, π�; πιστε�ει
Aτι µπ�ρε< Bτσι �τιµCρητα ν5 πετ�Dη λ�σπη στ� µ�-
γιστ� κα� �νCτατ� Eνδρα τ8ς παγκ$σµιας 2στ�ρ�ας;
GO M�γας IAλ��ανδρ�ς δ4ν KD8, γι5 ν5 δCσDη τ�ν πρ�-
π�υσα �ν�στρ�φη σ’ α@τ�ν τ� µαρι�ν�ττα. Z��µε
Aµως 6µε<ς τ5 80�κις 6γγ$νια τ�υ. Kα� ν�µ�Kω Aτι ν�-
µιµ�π�ι��µεθα �π�λ�τως ν5 µην�σ�υµε α@τ�ν τ�ν
κ�ρι� Στ$�υν γι5 λ�γαριασµ� τ�� Mακεδ$να. O2 λ$-
γ�ι τ8ς π�ινικ8ς δ�ω�ης:

1. Mε�ωση κ�ρ�υς πρ�σωπικ$τητας κα� κατασπ�-
λωση µνQµης νεκρ�� δι’ 6σκεµµ�νης ψευδ�λ�γ�ας
κα� διασπ�ρRς ψευδSν εTκ$νων, µ4 σκ�π� ν5 πρ�-
σ"�λDη κα� ν5 µειCσDη τ�ν 6θνικ� ��ι�πρ�πεια κα�
πρ�σωπικ$τητα 4λων )µ6ν *νε7αιρ�τως τSν �π�-
γ$νων τ�υ GEλλQνων �ν5 τ�ν VφQλι�.

2. Kαλλι�ργεια κλ�µατ�ς ρατσισµ�� κα� φ�"�ας
πρ�ς τ� Bθν�ς τSν GEλλQνων δι5 τ8ς ψευδ��ς πα-

ρ�υσι�σεως Wν�ς 6κπ�λιτιστ�� Xς δ8θεν α2µ�στα-
γ��ς ληστ��, δ�λ�φ$ν�υ, κλ�πτ�υ κα� κατα�ραστ��.
[Σκ�φτηκε, �λQθεια, π�τ4 κανε�ς τ� �αµ�ς θ5 γιν$ταν,
Zν κ�π�ι�ς κατηγ�ρ��σε τ� NαKωρα<� γι5 6κε<ν�
τ� «Wφετε τ& παιδ�α "λθε1ν πρ�ς µε» σ5ν παιδεραστQ;
Π$σα Bατικαν5 κα� π$σα Πατριαρ�ε<α θ5 Bσπευ-
δαν α@τ�στιγµε� ν5 τ�ν σ�ρ�υν στ5 δικατQρια κα�
(πρ�φανSς) ν5 τ�� π�ρ�υν τ� κεφ�λι µ4 συν�πτικ4ς
διαδικασ�ες;].

 E, λ�ιπ$ν, Zν ̂  ��ι$τιµ�ς ETσαγγελε;ς τ�� IAρε�-
�υ Π�γ�υ διστ�KDη ν5 �σκQσDη α@τεπ�γγελτη δ�ω�η
6ναντ��ν τ�� συκ�φ�ντη, B, τ$τε, 6γC, ^ ταπειν�ς
IOδυσσ�ας τ�� ν$τ�υ, στρατε��µαι 6θελ�ντ�ς 6ν�-
γων κα� θ�τω τ� _ν�µα κα� τ�ν Vπ�γραφQ µ�υ στ�
δι�θεση παντ�ς ��ρηγ�� (δ4ν διαθ�τω τ5 �Tκ�ν�-
µικ5 µ�σα) γι5 τ�ν π�ινικ� δ�ω�η κα� παραδειγµα-
τικ� τιµωρ�α τ�� παρ5 φ�σιν "ιαστ�� τ8ς 2στ�ρ�ας.

Y.Γ. IEδS, στ� Mαδαγασκ�ρη, �2 bEλληνες σQµε-
ρα δ4ν �επερνRµε τ�ς 20 �Tκ�γ�νειες, Bναντι 800 π�;
Vπ8ρ�αν τ� δεκατ�α τ�� 1970.

Mετ5 τιµ8ς
Bασ�λης K�/�αρ�ς

Tulear, Mαδαγασκ�ρη

:O διαστρε�λωτ+ς τ
ς :Iστ�ρ�ας σκην�θ�της Στ��υν

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

KGριε διευθυντ',
uAς µ�� "πιτραπ/� Cς παλαι�� �ναγνTστη τ�� «∆» ν& διατυπTσω µσlω τ:ν φιλ�Aνων στηλ:ν τ�υ τ*ς

�κ�λ�υθες σκψεις µ�υ, τ*ς σ�ετικ9ς µ9 τ& τεκταιν�µενα σ7µερα στ
 Φαν'ρι. �Ως "νεργ
ς hEλληνας π�λ�-
της –]�ι 8δια�τερα θρησκευ�µεν�ς– "πιθυµ: ν& "κφρ'σω τ%ν �π�ρ�α µ�υ, γι& τ
 ;τι ! JEκκλησ�α "Aακ�λ�υθε1
ν& "πιµν/η ν& �ναµιγνG/η τ%ν π�λιτε�α σ9 δικ' της δι�ικητικ& F Wλλα θµατα. ESναι πραν π'σης �µφιE�-
λ�ας πxς κα* ! µεγ'λη πλει�ψηφ�α τ:ν σηµεριν:ν �Eλλ7νων "ν��λε1ται µ9 τ%ν �σφυκτικ& στεν% σ�ση π��
θλει ν& 4�/η ! JEκκλησ�α µ9 τ%ν 0λληνικ% π�λιτε�α. ∆9ν ν�ε1ται γι& καννα σGγ�ρ�ν� π�λιτισµν� κρ'τ�ς,
ν& "Aακ�λ�υθ/� ν& EιTν/η τ% θλιEερ% κα* Wθλια "κε�νη µεσαιωνικ% κατ'σταση, κατ& τ%ν Oπ��α ! JEκκλησ�α
κατε1�ε –"λlω θε��– !γεµ�νικ& �AιTµατα κα* µπ�ρ��σε ν& �σκ/� κα* π�λιτικ% "A�υσ�α, κ'τω EEαια �π

aνα καθεστxς στυγν�ς κα* δεσπ�τικ�ς �π�λυταρ��ας.

Θλω ν& "λπ� ω πxς κ'π�ια Aεκ'θαρη �π'ντηση τ�� Πρ�δρ�υ τ�ς �Eλληνικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας "πιE'λλε-

EKK§H™IA KAI E§§HNIKH ¶O§ITEIA

▲

K�ριε διευθυντ�,
E?µαι τακτικ�ς �ναγνCστης τ�� «∆αυλ��» Aσ�

"ρ�σκ�µαι στ�ν GEλλ�δα κα� συµφωνS στ5 περισ-
σ$τερα θ�µατα π�; δηµ�σιε�ετε.

Πρ$σφατα Bγινε θ�µα στ5 δελτ�α εTδQσεων σ4 Aλ�
τ�ν κ$σµ�, Aτι στ�ν IAµερικ� Wταιρε�α µ4 τ�ν eν�-
µασ�α Bay Area Laboratory Cooperative (Balco) Bδι-
νε «φ�ρµακα» σ4 �θλητ4ς γι5 τ�ν "ελτ�ωση τ8ς �π$-

1.

2.



ται πρ
ς τ
ν Πατρι'ρ�η, π�� θ& E'λ/η κι α<τ%ν τ% φ�ρ& στ% θση της τ%ν JEκκλησ�α, ;πως τ�τε µ9 τ
 θµα
τ:ν π�λιτικ:ν ταυτ�τ7των. T
 yEθν�ς µας δ9ν πρπει σ9 καµµι& περ�πτωση ν& δι�' εται γι& Oπ�ι�δ7π�τε
θρησκευτικ
 θµα, ;σ� κα* ν& τ
 θλ�υν κα* ν& τ
 "πιδιTκ�υν α<τ
 κ'π�ι�ι (ερ'ρ�ες, µ9 τ
ν 8σ�υρισµ
 ;τι
! 6ρθ�δ�Aη θρησκε�α �π�τελε1 τ%ν "π�σηµη θρησκε�α τ�ς �Eλλ'δας κα* πxς τ
 �Eλληνικ
 ΣGνταγµα καλG-
πτει δ�θεν κα* τ& θµατα π�� �φ�ρ��ν στ% δι��κηση τ�ς JEκκλησ�ας.

JEπ* τ/� ε<καιρ�[α θ& "κφρ'σω τ%ν �π�ρ�α µ�υ, π:ς εSναι δυνατ
ν ν& �ν�εται κα* παρευρισκ�µεν�ς O Πρ�-
εδρ�ς τ�ς �Eλληνικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας τ%ν Kυριακ% τ�ς JOρθ�δ�A�ας στ% Mητρ�π�λη τ:ν JAθην:ν, ν& �κ�G/η
ν& διαE' ωνται "κκλησιαστικ�* �φ�ρισµ�* "ναντ��ν τ:ν �Eλλ7νων; Π:ς �ν�εται τ
 ;τι ! JEκκλησ�α  4�ει
καταφρει, {στε �( σηµεριν�* hEλληνες ν& 4��υν στ%ν πλει�ψηφ�α τ�υς ρωµαϊκ& F 0Eραϊκ& 6ν�µατα (Kων-
σταντ1ν�ς, JAντTνι�ς, JIω'ννης, JHλ�ας, Θωµ\ς, Mαρ�α, yAννα κ.λπ.) κα* ν& @µν��νται Cς δ�θεν «Πατρες»
µας �( JAEρα'µ, JIσα&κ κα* JIακTE, "ν: δ9ν 4��υν π�τ9 �νακληθ� �( �ναθεµατισµ�* "ναντ��ν τ:ν «µωρ:ν»
�ρ�α�ων �Eλλ7νων φιλ�σ�φων;

Γιατ� "π* τλ�υς δ9ν τ�λµ[\ O Πρ�εδρ�ς τ�ς ∆ηµ�κρατ�ας ν& συστ7σ/η στ%ν κυEρνηση, στ& κ�µµατα κα*

▲
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:H �ντ�λ+ πρ=ς α,τ�ευν�υ>ισµ=ν στ? E,αγγ�λια
K�ριε διευθυντ�,
Kατ’ �ρ�5ς συγ�αρητQρια γι5 τ� τε���ς τ�� IIα-

ν�υαρ��υ 2004 (265), mνα �π� τ5 �π�λαυστικCτερα
τε��η τ�� «∆αυλ��». ETδικ5 τ� «ρ�K» �φι�ρωµα στ�ς
�σωτ�ες κα� τ�ς διαστρ�φ4ς τSν �ριστιανSν «2ερω-
µ�νων» Vπ8ρ�ε πραγµατικ�ς καταπ�λτης.

Θ5 oθελα Aµως ν5 σταθS στ� Eρθρ� τ�� Γ. M�υ-
στ�κη µ4 τ�ν τ�τλ� «O2 GIερ�ευν�υ�ιK$µεν�ι». Στ�
�π$σπασµα π�; �ρησιµ�π�ιε< στ� Eρθρ� τ�υ ^ κ. Γ.
M. (Kατ5 Mατθα<�ν ιθ´ 11-12), B��υν µ$λις πρ�η-
γηθ8 �2 γνωστ4ς πρ�τρ�π4ς τ�� NαKωρα��υ ν5 κ$-
ψ�υµε τ� ��ρι µας, τ� π$δι µας q ν5 "γ�λ�υµε τ� µ�-
τι µας 65ν α@τ5 µRς «σκανδαλ�K�υν» (ιη´ 8-9) κα�
µετ5 �π� µ�α συKQτηση π�; ε?�ε ^ IIησ��ς µ4 τ�;ς
µαθητ�ς τ�υ, 6κε<ν�ι �π�φα�ν�νται Aτι «...�< συµφ-
ρει γαµ�σαι» (Kατ5 Mατθα<�ν ιθ´ 10), δ4ν συµφ�ρει
δηλαδ� ν5 BρθDη κανε�ς σ4 γ�µ�. GO IIησ��ς τ$τε
(Aπως γρ�φει κα� ^ κ. M�υστ�κης) κ�νει mναν δια-
�ωρισµ� �ν�µεσα στ�;ς 6κ γενετ8ς ε@ν����υς,
α@τ�;ς π�; Bγιναν ε@ν����ι �π� Eλλ�υς �νθρCπ�υς
κα� α@τ�;ς π�; α@τ�ευν�υ��στηκαν. M�λιστα γι5
τ�;ς τελευτα��υς µιλ�ει µRλλ�ν 6παινετικ�, Aπως
µπ�ρ��µε ν5 συµπερ�ν�υµε �π� τ5 συµφραK$µεν�
τ�υ, �λλ5 κα� �π� φρ�σεις τ�� τ�π�υ «∆9ν εSναι ;λ�ι
ε8ς θσιν ν& δε�θ��ν τ
ν λ�γ�ν α<τ
ν �λλ& "κε1ν�ι
ε8ς τ��ς Oπ���υς 4�ει δ�θ�» (ιθ´ 11) κα� «hOπ�ι�ς
µπ�ρε1 ν& τ
 δε�θ/�, _ς τ
 δε�θ/�» (ιθ´ 12). GO Wκ��-
σι�ς α@τ�ευν�υ�ισµ�ς δηλαδ� δ4ν ε?ναι γι5 τ�ν κα-

θ�να, �λλ5 γι5 λ�γ�υς 6κλεκτ��ς, π�; µπ�ρ��ν ν5
τ�ν δε�θ��ν!  A�ι�ι! GO κ. M�υστ�κης Aµως 6��γει
τ� συµπ�ρασµα Aτι «! τελευτα�α κατηγ�ρ�α 0ρµη-
νεGεται µεταφ�ρικ:ς», 6νν�Cντας _�ι τ�;ς κυρι�λε-
κτικ5 ε@ν����υς, �λλ5 α@τ�;ς π�; θυσ�ασαν τ�ν σε-
��υαλικQ τ�υς Kω� κα� τ�ν γ�µ� �π�"λ�π�ντας σ4
µεγαλ�τερες �νταµ�ι"4ς µετ5 θ�νατ�ν.

IEδS π�; τ5 λ�µε, Bτσι κι �λλιSς δ4ν γ�νεται κα-
νε�ς ν5 �π�φασ�σDη �π��� �π� τ�ν γ�µ� κα� τ� σ��,
6νsS ε?ναι �κ$µα στ�ν κ�ιλι5 τ8ς µ�νας τ�υ!  Eτσι ^
κ. M�υστ�κης, Zν κα� –Aπως ε?ναι α@τ�ν$ητ�– δ4ν
ε?ναι δυνατ�ν ν5 6κλ�"Dη τ�ς δ�� πρSτες κατηγ�ρ�ες
«µεταφ�ρικ:ς», τ� κ�νει γι5 τ�ν τρ�τη κατηγ�ρ�α
ε@ν���ων. ∆ηλαδ� τ5 δ�� τρ�τα τ8ς πρ$τασης τ��
IIησ�� 6κλαµ"�ν�νται κυρι�λεκτικ�, 6νsS τ� Vπ$-
λ�ιπ� mνα τρ�τ� Wρµηνε�εται µεταφ�ρικ�; IAκ$µα
Aµως κα� Zν δε�θ��µε τ�ν παραπ�νω δικαι�λ�γ�α
τ�� κ. M�υστ�κη σ�ετικ5 µ4 τ�ν «ε@ν�υ�ισµ$», π�-
λι δ4ν ε?ναι καθ$λ�υ 6λαφρυντικ� γι5 τ�ν Xριστια-
νισµ$, Aσ�ν �φ�ρvR στ�ν �φ�σικη κα� �ρνησ�Kωη κ�-
σµ�θ�ασQ τ�υ. Σ4 καµµ�α περ�πτωση w Wκ��σια Tσ$-
"ια �π��� �π� τ�ν Bρωτα δ4ν �π�τελε< Vγι8 πρα-
κτικ�, �xτε κα� πρ�πει ν5 6πικρ�τ8ται. IAλλ5 µRλλ�ν
ε?ναι π�για τακτικ� τSν �ριστιανSν τ� ν5 �ν�γ�υν
τ�ς �νικαν$τητ�ς τ�υς σ4 «yγι�σ�νη»!

Φιλικ�
Γι!ννης Φ(της

IAθQνα

δ�σQς τ�υς. K�π�ι�ι 6δS στ� 6�ωτερικ� Bκαναν δη-
λCσεις, στ�ς ̂ π�<ες Vπ�ν���σαν Aτι µετα�; τSν ντ�-
παρισµ�νων �θλητSν ε?ναι κα� κ�π�ι�ι bEλληνες
eλυµπι�ν�κες. ∆4ν ν�µ�Kω Aτι π�ρασε παραπ�νω �π�
µ�α zρα κα� Vπ8ρ�ε θ�ελλα �ντιδρ�σεων �π� τ�ν
GEλλ�δα (µ4 τ�ς ^π�<ες συµφωνS �π$λυτα) – 6δ�δε-
τ� δ4 w κατ�λληλη �π�ντηση.

Θ5 µ�� Eρεσε Aµως 6κε<ν�ι π�; �ντ�δρασαν �µ�-

σως γι5 ν5 πρ�στατε�σ�υν τ�;ς bEλληνες eλυµπι�-
ν�κες κα� τ5 µετ�λλι� τ�υς, 6νν�S δηµ�σι�γρ�φ�υς,
καν�λια κ.τ.λ., ν5 Bδει�ναν τ�ν {δι� K8λ�, Aταν θ�-
γωνται θ�µατα τ8ς Wλληνικ8ς 2στ�ρ�ας κα� _�ι µ$ν�.

Mετ5 τιµ8ς
BEλευθ�ρι�ς ∆ιαµαντ�δης

Σ�υηδ�α



στ%ν JEκκλησ�α, ν& δια�ωρ�σ�υν τ& τ�ς Π�λιτε�ας κα* JEκκλησ�ας, α<τ
ς π�� δ9ν 4�ει ν& �ντιµετωπ�σ/η τ

καταραµν� "κε1ν� «π�λιτικ
 κ�στ�ς», "A α8τ�ας τ�� Oπ���υ π�λλ& @π�φρει ! �Tρα µας, κα* π�� κανε*ς δυ-
στυ�:ς π�λιτικ
ς δ9ν τ�λµ[\ π�τ9 ν& τ
 περιφρ�ν7σ/η: uAς γ�ν/η "π* τλ�υς τ
 πρ:τ� E�µα α<τ%ν τ%ν {ρα,
π�� 0τ�ιµα �µαστε ν& τελσ�υµε στ% �Tρα µας τ��ς JOλυµπιακ��ς JAγ:νες τ�� 2004 κα* _ς τ�λµ7σ�υµε ν&
καταγγε�λ�υµε στ%ν τελετ% τ:ν "γκαιν�ων ;τι O Xριστιανισµ
ς ]�ι µ�ν� "Aαφ'νισε δι& τ�ς E�ας "π* 1.600 �ρ�-
νια τ
ν @πρ��� 0λληνικ
 θεσµ
 τ:ν JOλυµπι'δων, �λλ& κα* σ7µερα τ& (ερ' τ�υ κε�µενα περι��υν θσεις
κα* 8δες µετωπικ& "�θρικ9ς κατ& τ�� JOλυµπισµ��. Στ& "γκα�νια, κατ& τ& Oπ�1α θ& θλ�υν �σφαλ:ς �(
"κπρ�σωπ�ι τ�ς JEκκλησ�ας ν& µπ��ν στ
 Στ'δι� γι& ν& τελσ�υν τ
ν «�Aγιασµ�» τ�υς κα* ν& δTσ�υν τ*ς
ε<�ς τ�υς κα* τ*ς ε<λ�γ�ες τ�υς, στ��ς �γ:νες π�� �( dδι�ι �( Πατρες τ�ς �ριστιανικ�ς θρησκε�ας "µ�ση-
σαν κα* κατασυκ�φ'ντησαν, µ�ν� κα* µ�ν� γι& ν& µ%ν @π'ρ�/η τ�π�τα πι& π�� ν& θυµ� /η τ
 «µ�ασµα» τ:ν
0λληνικ:ν ε8δωλ�λατρικ:ν "θ�µων τ�ς �ρ�α�ας �Eλλ'δας κα* τ�� �ρ�α��υ �Eλληνικ�� ΠνεGµατ�ς;

M9 τιµ7
K(στας Σπαν=ς

Φιλιατρ& Mεσσην�ας
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:H Λερνα�α CYδρα τ6ν �κτρ�π6ν *π= τ+ν Eρθ+ Π�λιτε�α
K�ριε διευθυντ�,
T5 Eρθρα σας γι5 τ�ς «XαCδεις διαφ�ρ4ς µετα�;

∆ηµ�κρατ�ας κα� K�ιν�"�υλευτισµ��» κα� γι5 τ�;ς
« Aµισθ�υς IAρ�αι��λληνες π�λιτικ�;ς» σ4 σ�γκρι-
ση µ4 τ�;ς σηµεριν�;ς 6παγγελµατ�ες τ8ς Π�λιτικ8ς
µ�� Bφεραν στ� ν�� τ�ν µ�θ� τ�� GHρακλ8 τ8ς Λερ-
να�ας bYδρας.  GO µ�θ�ς B�ει 6�ηγηθ8 �π� π�λλ��ς.
IAλλ5 w Λερνα�α bYδρα κατ5 τ� δικQ µ�υ Eπ�ψη
ε?ναι A,τι καταπ�λεµε< τ� ∆ηµ�κρατ�α, Aταν φ�ρDη τ�
_ν�µα α@τ� �ωρ�ς ν5 ε?ναι στ�ν πραγµατικ$τητα.

GH Λερνα�α bYδρα ε?ναι π�λυκ�φαλ� �σπ$νδυλ�
τ�ρας. IEγκ�φαλ$ς της ε?ναι συνQθως κ�π�ι�ς π�;
φα�νεται Aτι κυ"ερνvR δηµ�κρατικ�. bOµως α@τ�
ε?ναι φ�σει �δ�νατ�ν, �φ�� δ4ν B�ει τ�ν eρθ� παι-
δε�α. IAπ��σης τ8ς eρθ8ς παιδε�ας, µ4 Vπερτρ�φικ�
δ���µαν�α �ρησιµ�π�ιε< θεµικ5 κα� �θ�µιτα µ�σα,
γι5 ν5 πετ��Dη µ$ν� πρ�σωπικ��ς, _�ι κ�ιν�;ς σκ�-
π��ς. M��ρι ν5 συναντQσDη τ�ν GHρακλ8 τ�υ...

GH 2στ�ρ�α τ8ς �νθρωπ$τητ�ς ε?ναι κατ�σπαρτη
�π� �γSνες Aπως 6κε<ν�ς µετα�; GHρακλ8 κα� Λερ-
να�ας bYδρας. T5 π�λλ5 κεφ�λια πα�ρν�υν 6ντ�λ4ς
q πληρ�φ�ρ�ες �π� τ�ν 6γκ�φαλ� κα�, �ωρ�ς ν5 σκ�-
πτωνται, �κ�λ�υθ��ν τυφλ5 τ� σSµα. T� _ν�µα
"δρα Vπ�ν�ε< τ�ν «Vγρ�» κατ�σταση τ�� τ�ρατ�ς,
π�; πα�ρνει τ� σ�8µα τ�� δ��ε��υ στ� ^π�<� µπα�-
νει. IAλληγ�ρε< δ4 τ5 Wκ�στ�τε συµφ�ρ�ντα τ�� Wν�ς
6γκεφ�λ�υ, π�; ̂ δηγε< τ5 Vπ$λ�ιπα κεφ�λια σ4 κα-

τευθ�νσεις π�; 6�υπηρετ��ν τ5 συµφ�ρ�ντ� τ�υ. GO
GHρακλ8ς, π�; κλQθηκε ν5 6��ντCσDη τ� π�λυκ�φα-
λ� τ�ρας, �ρει�στηκε "�ηθ$. GO "�ηθ$ς τ�υ σ�µφω-
να µ4 τ�ν µ�θ� ~ταν ̂  II$λα�ς. Kαταφαν4ς Aτι τ� τ�-
ρας τ8ς µ�Kας-bYδρας, π�; ε?ναι τ� πλ8θ�ς, πρ�πει
ν5 τ� π�λεµQσDη ̂  {δι�ς ̂  δ8µ�ς, ̂  λα�ς. Πιστε�ω Aτι
α@τ� συν�"η µετ5 τ�ν µεγ�λ� π$λεµ� µετα�; Kρ$ν�υ
κα� ∆�α ("λ. IHλ�ας Tσατσ$µ�ιρ�ς, «GIστ�ρ�α Γεν�-
σεως τ8ς GEλληνικ8ς ΓλCσσας», 6κδ. «∆αυλ�ς» 1991,
"´ Bκδ�ση 2004), στ�ν ^π�<� Vπερ�σ�υσαν �2 «δ<�ι»
(eπαδ�� τ�� ∆ι$ς), �2 σκεπτ$µεν�ι Eνθρωπ�ι. GO
µ�θ�ς διηγε<ται Aτι ̂  II$λα�ς µετ5 τ�ν �π�κ�π� κ�-
θε κεφαλ8ς µ4 �ναµµ�νη δ�δα καυτηρ�αKε τ� �κ�-
φαλ� σSµα, �λλιSς στ�ν θ�ση κ�θε κ�µµ�νης κε-
φαλ8ς φ�τρωναν δ��. GH δ�δα π�; καυτηρι�Kει τ5
�κ�φαλα σCµατα πρ�πει ν5 ε?ναι w σωστ� παιδε�α,
π�; τ$σ� �γων�K�νταν ̂ Σωκρ�της, ̂  Πλ�των κα� ̂
IAριστ�τ�λης ν5 6µπεδCσ�υν στ�;ς IAθηνα��υς π�-
λ�τες κα� σ4 Aσ�υς Eλλ�υς 6πισκ�πτ�νταν τ�ν IAθQ-
να. bOµως w Λερνα�α bYδρα σ4 κ�θε στ�ση �ντι-
τ�σσει �ντ�σταση, σ4 κ�θε δρ�ση �ντ�δραση. Γι’
α@τ� �ρει�Kεται συνε��ς 6παγρ�πνηση κα� 6φαρ-
µ�γ� τ�� GHρακλε�τει�υ ν$µ�υ «π$λεµ�ς πατ�ρ π�-
ντων».

M4 τιµQ
BIαπετ=ς Φιωτ�δηµητρ!κης

N�α GY$ρκη

BEσκεµµ�νη �7!λειψη τ
ς Gµ�γενειακ
ς παιδε�ας στHς HΠA
K�ριε διευθυντ�,
IEπαν�ρ��µαι σ4 mνα κατ5 τ� γνCµη µ�υ µε<K�ν

θ�µα, τ� ^π�<� _�ι µ$ν� δ4ν Vπ��ωρε<, �λλ5 λαµ-
"�νει �νησυ�ητικ4ς διαστ�σεις. A@τ� ε?ναι τ� θ�-
µα τ�� 6περ��µ�ν�υ �φελληνισµ�� τ8ς ̂ µ�γ�νειας.
T�ς 2-3 τελευτα<ες δεκαετ�ες, �ρ�8ς γεν�µ�νης τ�
1970, w GEλληνικ� Παιδε�α κα� ΓλSσσα κατ�λι-

σθα�ν�υν �π� τ�ν κ�ρυφ� τ8ς δ$�ας στ�ν �νυ-
παρ��α. T� �π�τ�λεσµα: ν5 �ντιµετωπ�KDη σQµερα
w ^µ�γ�νεια Bνα σ�"αρCτατ� πρ$"ληµα. O2 θρη-
σκευτικ�� µας ταγ�� δ4ν 6νδιαφ�ρ�νται γι5 τ�ν
GEλληνικ� Παιδε�α. GH IAρ�ιεπισκ�π� Xς πρ�ς τ�
θ�µα α@τ� δε��νει _�ι µ$ν� πλQρη �διαφ�ρ�α, �λλ5
κα� �πρ�κ�λυπτη περιφρ$νηση. GH 6σκεµµ�νη Vπ�-
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:O Π�ρφ/ρι�ς καH ) *ν!σταση τ6ν νεκρ6ν

K�ριε διευθυντ�,
IEπ�καιρ� θ�µα λ$γsω τSν wµερSν – κα� Zς τ� 6�ε-

τ�σ�υµε µ4 τ� "�Qθεια τ8ς λ�γικ8ς: bOσ�ι B��υν δια-
"�σει τ� λ$γ� τ�� Π�ρφ�ρι�υ «IAπ�κριτικ$ς», θ5
γνωρ�K�υν τ�ς 6νδιαφ�ρ�υσες �π$ψεις τ�υ γι5 τ�ν
�ν�σταση τSν νεκρSν. Στ� IV 24 �ναρωτι�ται
λ�ιπ�ν ^ Π�ρφ�ρι�ς: ΠSς ε?ναι δυνατ�ν ν5 �να-
στηθ��ν Aλα τ5 σCµατα τSν νεκρSν; ΠSς ε?ναι δυ-
νατ$ν, Aταν µερικ5  �π� α@τ5 B��υν διαλυθ8 µ4 κα�-
ση q Eλλ� τρ$π�; MQπως θ5 �ναστηθ��ν µ4 τ� µ�ρ-
φ� π�; ε?�ε τ� σSµα τ�υς τ� στιγµ� τ�� θαν�τ�υ;
�H µQπως θ5 6πιλ���υν �2 �ναστηµ�ν�ι τ� µ�ρφ�
π�; θ�λ�υν; Kα� τ� θ5 γ�νDη µ4 α@τ�;ς π�; ε?�αν π�λ;
Eσ�ηµα σCµατα; T�;ς �νθρCπ�υς µ4 σωµατικ4ς
�νωµαλ�ες; �Aν δηλαδ� ~ταν κ�π�ι�ς κ�υτσ�ς τ�
στιγµ� τ�� θαν�τ�υ τ�υ, θ5 �ναστηθD8 Bτσι; �H µQ-
πως mνα "ρ�φ�ς π�; π�θανε, θ5 �ναστηθD8 π�λι "ρ�-
φ�ς q Aπως θ5 ~ταν Zν µεγ�λωνε; Kα� Aσ�ι π�θαναν
σ4 "αθι5 γερ�µατα θ5 �ναστηθ��ν γ�ρ�ι;

B�"αια στ�ν πραγµατικ$τητα �2 �ριστιαν�� δ4ν
πιστε��υν Aτι θ5 �ναστηθ��ν µ4 Eφθαρτ� σSµα
πνευµατικ$, Aπως µRς λ�ει ^ IAπ$στ�λ�ς Πα�λ�ς
(Πρ�ς K�ρινθ��υς, κεφ. ιε´ 44). Kα� α@τ� �π�δει-
κν�εται Xς W�8ς (E@αγγ�λι� κατ5 Λ�υκRν, κεφ. κδ´
41-43): GO IIησ��ς 6µφαν�Kεται µετ5 τ�ν θ�νατ$ τ�υ
στ�;ς IAπ�στ$λ�υς. ∆ια"�K�υµε (µετ�φραση
Kαιν8ς ∆ιαθQκης Vπ� Π. Tρεµπ�λα, 6κδ. «ΣωτQρ»):
«JEπειδ% α<τ�* tπ�στ�υν �κ�µη λ�γlω τ�ς �αρ\ς των
ν�µ� �ντες ;τι 4Eλεπ�ν ]νειρ�ν κα* "πειδ% "θαGµα-
 �ν δι& τ& πρωτ�φαν� τα�τα κα* �νλπιστα, τ��ς
εSπεν O KGρι�ς· 4�ετε "δ: τ�π�τε φαγTσιµ�ν δι& ν&
φ'γω κα* δι& ν& πεισθ�τε 4τσι �κ�µη περισσ�τερ�ν
;τι δ9ν εSµαι πνε�µα: A<τ�* δ9 τ�� 4δωκαν aνα τε-
µ'�ι�ν �π
 ψ'ρι ψηµν� κα* 6λ�γη κηρ7θραν κα*
�φ�� τ& "π�ρε, 4φαγε "µπρ�ς των, ]�ι δι�τι εS�ε �ν'-
γκην συντηρ7σεως τ
 σ:µα τ�υ, �λλ& 4πραAε τ��τ�

δι& ν& EεEαιTσ/η α<τ��ς ;τι ]ντως �νστη». T� τ�ν
Bκανε τ�ν γQινη τρ�φ� τ� πνευµατικ� σSµα; T�ν �C-
νεψε καν�νικ�; �H µQπως ^ IAπ$στ�λ�ς Λ�υκRς
ψε�δεται κα� τ� 6πεισ$δι� α@τ� π�τ4 δ4ν Bγινε;

�Aς δ��µε τCρα τ� µRς πληρ�φ�ρε< ̂  IAπ$στ�λ�ς
IIω�ννης γι5 τ�ν 6µφ�νιση τ�� IIησ�� µετ5 τ�ν θ�-
νατ$ τ�υ (κατ5 IIω�ννην, κεφ. κ´ 17, 26-28): GO IIησ��ς
6µφαν�Kεται στ�ν Mαρ�α  Mαγδαλην� κα� τ8ς λ�ει
«M% µ�� `πτ�υ» (στ�ν µετ�φραση γ�νεται «_ργι�»
Wρµηνε�ας... π�στεψε w Mαρ�α Aτι ^ κ�ρι�ς 6�ακ�-
λ�υθε< ν5 KD8 σωµατικSς κ.λπ.). Παρακ�τω 6µφαν�-
Kεται στ�;ς µαθητ�ς τ�υ, �2 ^π�<�ι πιστε��υν, κα�
µ�νει ^ ΘωµRς, ^ ^π�<�ς Bλειπε. bOταν τ�� �νακ�ι-
νCν�υν �2 Eλλ�ι µαθητ4ς τ� Bγινε, α@τ�ς δ4ν πιστε�-
ει κα� Bτσι µετ5 �π� eκτ� wµ�ρες �αναεµφαν�Kεται
^ IIησ��ς. GO ΘωµRς τ�ν "λ�πει, �λλ5 δ4ν πε�θεται Zν
δ4ν τ�ν �γγ��Dη.  Eτσι ^ K�ρι�ς τ�ν πρ�στ�Kει ν5
�γγ��Dη τ5 σηµ�δια �π� τ5 καρφι5 κα� τ� λ$γ�η κα�
ν5 "�λDη τ� δ��τυλ$ τ�υ στ�ς τρ�πες �π� α@τ5, κα�
Bτσι πε�θεται ^ Eπιστ�ς. GO IIω�ννης µRς δ�νει τ�ν
�π�ντηση στ5 πρ�ηγ��µενα 6ρωτQµατα γι5 τ� Zν
τ5 σCµατα, Aταν �ναστηθ��ν, θ5 φ�ρ�υν τ� µ�ρφ�
τ�� πεθαµ�ν�υ τ� στιγµ� τ�� θαν�τ�υ! M4 Aλα τ5
σηµ�δια, παρακαλS... κα� �ωρ�ς α@τ5 ν5 B��υν 6π�υ-
λωθ8.

GO Π�ρφ�ρι�ς κλε�νει τ� θ�µα π�λ; _µ�ρφα (Bνθ.
�νωτ.): «∆9ν τ& µπ�ρε1 ;λα O θε�ς, ;πως δ9ν µπ�ρε1
ν& κ'ν/η τ
 2�2 ν& µ%ν εSναι 4, ;πως δ9ν µπ�ρε1 ν&
�ναιρσ/η τ%ν (στ�ρ�α κα* τ& γεγ�ν�τα π�� 4��υν γ�-
νει» κ.λπ. (Zν Vπ�ρ�Dη θε�ς "�"αια – 6�ωσυµπαντι-
κ$ς, π�; δ4ν Vπ$κειται στ�;ς ν$µ�υς, Aπως ^ �ρι-
στιανικ�ς θε$ς).

M4 εκτ�µηση
∆ηµKτρης ∆�κ�ς

Θεσσαλ�ν�κη

"�θµιση τSν WλληνικSν σ��λε�ων κατ�στη πλ��ν
eφθαλµ�φανQς. GH π�ρε�α πλε�σεως τ8ς IAρ�ιεπι-
σκ�π8ς ε?ναι α@τ� τ8ς 6παναφ�ρRς τ8ς "υKαντιν8ς
παραδ�σιακ8ς IOρθ�δ���ας κα� µ$ν�ν. T5 φθ�ν�-
ντα Wλληνικ5 σ��λε<α µετ5 δυσκ�λ�ας 6πι"ιCν�υν
��ρις στ�ν Tδιωτικ� πρωτ�"�υλ�α Eνευ �@δεµιRς,
Bστω κα� �θικ8ς µ$ν�ν Vπ�στηρ��εως �π� τ�ν
Kλ8ρ�. GH κατ�σταση καθ�σταται Eκρως 6πικ�ν-
δυνη. GO τα��ως 6περ�$µεν�ς �φελληνισµ�ς oδη
ε?ναι ^ρατ$ς. A@τ5 Aλα δ4ν �π�τελ��ν TδικQν µ�υ
γνCµη. GYπ�ρ��υν �δι�σειστες κα� τεκµηριωµ�νες
6νδε��εις δι5 τ�� λ$γ�υ τ� �ληθ�ς, �2 ^π�<ες λ$γsω
�Cρ�υ δ4ν δ�νανται ν5 κατα�ωρηθ��ν εTς τ� ση-
µε�ωµα α@τ$! GH �φ�πνιση τSν ̂ µ�γενSν oδη B�ει
�ρ��σει. GH Tδ�α γι5 τ5 σ��λε<α-τσ�ρτερς συνε�Sς
κερδ�Kει Bδαφ�ς. Σαρ�ντα τ�σσερις π�λιτε<ες Vπ�-

στηρ�K�υν κα� �ρηµατ�δ�τ��ν τ5 σ��λε<α-τσ�ρ-
τερς. T5 oδη Vπ�ρ��ντα λειτ�υργ��ν θαυµ�σια µ4
Eριστα �π�τελ�σµατα.

T� IEθνικ� Συµ"��λι� 6πιτ�λ�υς �ν�λα"ε πρω-
τ�"�υλ�α  6π� τ�� θ�µατ�ς κα� Eρ�ισε συνεδρι�σεις
πρ�ς λ8ψιν �π�φ�σεων. K�ρι� µ�ληµα w Vπ�στQ-
ρι�η τSν WλληνικSν σ��λε�ων π�; θεωρ��νται
�Tκ�ν�µικ� "�ρ�ς κα� µ� �παρα�τητα. GO καθ�νας
στ�ν τ$π�ν τ�υ Zς �ναλ�"Dη πρωτ�"�υλ�ες. IEµε<ς
2δρ�σαµε τ�ς κ�ιν$τητες, 6µε<ς τ�ς Vπ�στηρ�K�υµε
κα� τ�ς συντηρ��µε �π� τ� Vστ�ρηµ� µας κα� 6µε<ς
πρ�πει ν5 B�ωµε τ�ν κ�ρι� λ$γ�.

Mετ’ 6κτιµQσεως
Θε�δωρ�ς A. Λ/ρας

IIατρ$ς, Merchantville, NJ, HΠA
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«T� γλ�κα στ� �ω� τ� φ�ρνει � νηφ�λι�ς στ��ασµ�ς, α�τ�ς π�  διε-
ρευν$% τ� ς λ�γ�υς γι& τ� ς �π�'�υς πρ�τιµ%µε ( )π�φε�γ�υµε κ�θε τι
κα+ )π�δι,�νει τ+ς δ�-ασ'ες π�  µ. τ�ση ταρα�� γεµ'��υν τ� �ω/ µας.»

((Eπ�κ�υρ�ς, «(Eπιστ�λ& πρ,ς Mεν�ικ�α»)

K
υκλ�φ$ρησε πρ$σφατα κα� στ�ν GEλλ�δα τ� "ι"λ�� τ�� IAµερικα-
ν�� καθηγητ8 τ8ς φιλ�σ�φ�ας Λ�� Mαρ�ν�φ µ4 τ�ν ^µιλητικ� τ�τ-
λ�: «Πλ�των, _�ι Πρ�K�κ!», στ� ^π�<� πρ�τε�νει τ�ν 6πιστρ�φ� στ�
φιλ�σ�φ�α τ�� σ�γ�ρ�ν�υ, ψυ�ικ5 κα� ν�ητικ5 διαταραγµ�ν�υ,

�νθρCπ�υ, zστε ν5 �παλλαγD8 �π’ τ5 �δι���δ� τ�υ. GH φιλ�σ�φ�α κα� w φι-
λ�σ�φικ� θεCρηση τ8ς Kω8ς "�ηθvR τ�ν Eνθρωπ� ν5 �παλλαγD8 κι �π’ τ� �ρQ-
ση τSν ψυ��τρ$πων φαρµ�κων (τ�π�υ Πρ�K�κ), π�; w καταν�λωσQ τ�υς
B�ει π�ρει τ� µ�ρφ� 6πιδηµ�ας.

ΣηµειCνει ^ 6ν λ$γsω καθηγητ�ς γι5 τ� σηµεριν� IAµερικQ: «Στ% δεκαετ�α τ�� 1980
�( ψυ��ατρ�ι @π�λ�γι αν ;τι aνας στ��ς δκα JAµερικαν��ς oταν διαν�ητικ& �σθεν7ς.
Στ% δεκαετ�α τ�� 1990 oταν aνας στ��ς δG�. Σ9 λ�γ� θ& εSναι ;λ�ι, "κτ
ς EEαια �π
 τ��ς
ψυ��ατρ�υς. JAνακαλGπτ�υν παντ�� “διαν�ητικ% �σθνεια”, "κτ
ς �π
 τ
 "ργαστ7ρι�
κα* δ�ν�υν συνταγ9ς γι& τ�σα φ'ρµακα, ;σα πληρTνει ! �σφαλιστικ% 0ταιρε�α τ��
�σθεν�». Kα� συνε��Kει: «�H JAµερικ% 4�ει γ�νει µι& θεραπευτικ% κ�ινων�α. uH µ\λλ�ν
θεραπευ�µενη. hOλ� κα* περισσ�τερ�ι θεραπευτ9ς κρεµ\νε τ*ς ταµπλλες τ:ν 8ατρε�ων
τ�υς κ'θε µρα, κα* τ
 τ� �ρει' εται �π
 πρ�σ�ντα (_ν �ρει' ωνται) γι& ν& �αρακτη-
ριστ/� κανε*ς θεραπευτ7ς, διαφρει E'σει τ�� κατ& τ�π�υς π�λιτειακ�� ν�µ�υ κα* ]�ι
στ%ν �<σ�α. uAν π�τε σ9 aνα π'ρτυ “O θεραπευτ%ς µ�� εSπε...”, δ9ν θ& µπ�ρσετε ν& κ'-
νετε Wλλη συ 7τηση γι& τ
 @π�λ�ιπ� τ�ς Eραδι\ς, �φ�� ;λ�ι θ& σπεGσ�υν ν& π��ν τ�
λει O θεραπευτ%ς τ�� καθεν�ς. hOταν O πρ�εδρ�ς Kλ�ντ�ν συγκ'λεσε τ
 @π�υργικ� τ�υ
συµE�Gλι�, γι& ν& �ντιµετωπ�σ/η τ
 σκ'νδαλ� π�� σκ�ασε τ
 �A�ωµ' τ�υ, �( συµµετ��-
ντες περιγραψαν στ%ν "φηµερ�δα “O<'σιγκτ�ν Π
στ” πxς δ9ν Eρθηκαν σ9 µ�α συ-
γκντρωση καθ�ρισµ�� π�λιτικ�ς, �λλ& σ9 µ�α “συνεδρ�α Eιωµ'των”».

A@τ� ε?ναι w τραγικ� κατ�σταση π�; σQµερα 6πικρατε< στ�ς H.Π.A. Kα� �σφαλSς στ�ν
mναν q στ�ν Eλλ�ν "αθµ� 6πικρατε< κα� στ�ς Vπ$λ�ιπες �Sρες τ�� ∆υτικ�� K$σµ�υ. Φα-
νερCνει δ4 τ�ν �δυναµ�α τ8ς σ�γ�ρ�νης κ�ινων�ας ν5 σταθD8 στ5 π$δια της, ν5 6πι-
"ιCσDη, �ωρ�ς ν5 Vπ�"αστ�Kεται �π� «θεραπευτ4ς» κα� φ�ρµακα. 

ΠSς Bφτασαν �2 Eνθρωπ�ι ν5 �γγ�K�υν πλ��ν τ� «σηµε<� µηδ4ν» τ8ς =παρ�Qς τ�υς;
 Eφται�ε �ραγε µ$ν�ν w δισ�ιλι$�ρ�νη Vπ�ταγQ τ�υς στ� θε�κρατ�α; GOπωσδQπ�-
τε w 6πι"�λ� τ�� Xριστιανισµ�� �π�νε�ρωσε τ� ν$ηση, καθ�ς τ�ν Vπ�τα�ε στ� σι-
δερ�νια "��ληση τ�� IIε�ω"R κα� καθCρισε µ��ρι κερα�ας τ�ν �νθρCπινη µ�<ρα.
bOµως τρε<ς αTSνες µετ5 τ� ∆ιαφωτισµ$, τ�ν π�στη τ�� �νθρCπ�υ στ�ς �νε��ντλη-
τες δυν�µεις τ8ς διαν��ας τ�υ, τ�ν �ν�πτυ�η τSν 6πιστηµSν, τ� θ�ριεµα τ8ς γνCσης
δ4ν κατ�φεραν Aλα α@τ5 ν5 ν�ηµατ�δ�τQσ�υν 6κ ν��υ τ�ν �νθρCπινη =παρ�η;

* * *
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N
5 πιστ�ψDη κανε�ς τ�ν  Eγελ�, π�; πρ��"λεψε πρ�ν δ�� αTSνες πCς, Zν σταµατ��σε
w �πειλ� τ�� π�λ�µ�υ, �2 Eνθρωπ�ι θ5 γ�ν�νταν νωθρ�� κα� ψυ�ικ5 ε@�λωτ�ι σ4
κ�θε δυσκ�λ�α τ8ς Kω8ς τ�υς; �H τ�ν N�τσε, π�; π�στευε π�ς �2 «φιλελε�θερες
δηµ�κρατ�ες» κα� w �φθ�ν�α τSν �γαθSν θ5 Bφτεια�ναν �νθρCπ�υς �ωρ�ς ψυ-

�ικ� σθ�ν�ς, π�; θ5 ν�ι�K�νταν µ$ν� γι5 τ�ς πι� ε@τελε<ς 2καν�π�ιQσεις τ�υς, �νQµπ�-
ρ�υς ν5 αTσθανθ��ν κ�τι �νCτερ�, κα� θ5 Xδηγ��σαν τ�ν κ�ινων�α σ4 παρ�λυση;

MQπως φτα�ει w �π�µ�κρυνση τ�� �νθρCπ�υ �π’ τ�ν �π�λ�τως �ληθιν� α{σθηση
τ8ς τραγικ$τητας τ8ς Kω8ς τ�υ (�ρ��-τ�λ�ς), Bτσι π�; ^ θ�νατ�ς eρθCνεται Xς
«��επ�ραστ� τε<��ς» στ� σκ�ψη τ�υ, π�νω στ� ^π�<� π�φτει κα� �αναπ�φτει συ-
νε�Sς συνθλ�"�ντας τ� κραν�� τ�υ; �H ε?ναι α@τ� π�; 6πισηµα�ν�υν σ�γ�ρ�ν�ι κ�ι-
νωνι�λ$γ�ι κα� ψυ��λ$γ�ι, Aτι δηλαδ� �π� τ� µι5 ̂  Eνθρωπ�ς κατ�φερε ν5 σπ�σDη
τ5 δεσµ5 τ8ς θε�κρατ�ας, Aµως �π� τ�ν Eλλη Vπ�δ�υλCθηκε σ4 mνα δαιδαλSδες,
�φ�σικ� σ�στηµα µη�ανισµSν κα� 6�αρτQσεων, π�; δηµι�υργ��ν w 6��υσ�α, τ�
κρ�τ�ς, w �Tκ�ν�µ�α, w παρ�δ�ση; Kι �κ$µα ^ 6σωτερικ$ς µας κ$σµ�ς, �2 "αθ�τε-
ρες 6πιθυµ�ες, �2 κρυφ�� π$θ�ι, w διαρκ�ς Bφεση πρ�ς τ�ν 6λευθερι$τητα, πρ�γµα-
τα "αθι5 συνυφασµ�να µ4 τ� 6�ωτικ$, φυσικ� τ�π�� τ8ς γQινης σφα�ρας, δ4ν B��υν
τραυµατισθ8 κα� παραµ�ρφωθ8 µ�σα στ� περι"�λλ�ν τ8ς π$λης, Tδ�ως δ4 τ8ς σ�γ-
�ρ�νης µεγαλ��π�λης; GO ∆ι$νυσ�ς στ� φυλακ�, �λλ5 κα� ^ IAπ$λλων π�σ�ει. T�
µ�λλει γεν�σθαι λ�ιπ$ν;

Mπ�ρε< _ντως w φιλ�σ�φ�α ν5 �παλλ��Dη τ�ν Eνθρωπ� �π’ τ� γενικευµ�νη σ�γ�υση,
στ�ν ^π��α B�ει περι�λθει;

GH 6µφ�νιση –κυρ�ως στ�ς H.Π.A.– «πρακτικSν φιλ�σ$φων» π�; 6π’ �µ�ι"D8 παρ�-
��υν συµ"�υλ4ς σ4 �νθρCπ�υς �2 ̂ π�<�ι �ντιµετωπ�K�υν κρ�ση ταυτ$τητας q Vπαρ-
�εως, σ�γ�υρα δ4ν �π�τελε< κ�νηµα «6πιστρ�φ8ς στ� φιλ�σ�φ�α».  Iσως ν5 τ�  πρ�-
αναγγ�λDη. Πρ�ς τ� παρ�ν πρ�λαµ"�νει τ�ν καταφυγ� σ4 ψυ��λ$γ�υς q ψυ�ι�-
τρ�υς �νθρCπων π�; δ4ν παρ�υσι�K�υν ψυ��παθ�λ�γικ5 πρ�"λQµατα, �λλ5 δε�-
�ν�υν ν5 B��υν ��σει τ� ν$ηµα τ8ς Kω8ς τ�υς, τ�ν _ρε�η γι5 KωQ. (�Aς σηµειωθD8
6δS π�ς ^ �ε�µνηστ�ς K�ρνQλι�ς Kαστ�ρι�δης λειτ�υργ��σε κατ’ α@τ�ν τ�ν τρ$-
π�, Xς θεραπευτQς, καθ�ς δε�$ταν 6πισκ�ψεις �π’ Aλη σ�εδ�ν τ�ν ε@ρωπαϊκ� 6λ�τ,
π�; �ντιµετCπιKε «Vπαρ�ιακ5 πρ�"λQµατα» κα� ε=ρισκε θεραπε�α �π’ α@τ�ν κι _�ι
�π’ τ�;ς ψυ�αναλυτ�ς).

* * *

�H
φιλ�σ�φ�α, α@τ� w κυνηγηµ�νη «θε5» τSν GEλλQνων, π�; 6ρρ�φθη στ� π�ρ τ�
6�Cτερ�ν _�ι µ$ν� �π’ τ�ν Xριστιανισµ� �λλ5 κα� στ5 νεCτερα �ρ$νια �π’ τ�;ς
µεσιανιστ4ς τ�� µαρ�ισµ��, τ�� καπιταλισµ�� κα� τ�� µ�ντερνισµ��, Zν _ντως
6πιστρ�ψDη, θ5 σηµ�νDη τ� Eν�ιγµα µιRς ν�ας σελ�δας γι5 τ�ν �νθρωπ$τητα.

∆ι$τι πρωτ�στως φιλ�σ�φ�α σηµα�νει �π$ρριψη δ�γµ�των, �µφισ"Qτηση τ8ς κατεστη-
µ�νης τ��ης. Σηµα�νει π�ς ̂  Eνθρωπ�ς µ$ν�ς τ�υ µ4 τ�ν περ�σκεψη κα� τ�ν δι�λ�γ� ν�η-
µατ�δ�τε< τ� Kω� κα� τ�ν κ$σµ� π�; τ�ν περι"�λλει. Σηµα�νει π�στη στ�ν Wαυτ$ τ�υ, δη-
λαδ� σηµαδ�τε< τ�ν Bναρ�η Wν�ς ν��υ, �ληθινCτερ�υ διαφωτισµ��.

Παν. Λ. K�υ�αλ!κης



BAN¢A§I™MOI KAI XPI™TIANIKO™ NAO™
IAγαπητ4 κ. 6κδ$τα,

¶
ε�σθηκα στ�ν ε@αν�γνωστη (ε?ναι w �λQθεια) πινακ�δα στ� �ωρι� IAµ�κλες
Λακων�ας, π�; πληρ�φ�ρε< τ� κ�ιν� γι5 τ�ν τ�π�θεσ�α τ�� 2ερ�� τ�� IAµυ-
κλα��υ IAπ$λλων�ς κα� γεµRτ�ς �αρ5 πεK�π$ρ�ς 6κ�νησα πρ�ς φωτ�γρ�-
φηση τ�� περι"�λλ�ντ�ς �Cρ�υ.

B�"αια τ� «1 �λµ.», π�; �ναγρ�φεται στ�ν πινακ�δα, ε?ναι τ�@λ��ιστ�ν 3, �λλ5
Zς �φQσ�υµε τ�ς λεπτ�µ�ρειες. Kα� w ̂ δ�σQµαντη φυσικ5 π�ραν τ8ς �ρ�ικ8ς 6λλι-
π�στατη. T�λ�ς π�ντων Bφθασα στ5 τελευτα<α 300 µ. (πλακ$στρωτ�υ δρ$µ�υ) κα�
� τ�� θα�µατ�ς! bOπως "λ�πετε στ+ν Mναντι φωτ�γραφ�α, τ� 2ερ�ν ε?ναι σκ$ρπια
6ρε�πια κα� π�νω τ�υς B�ει �νεγερθ8 mνας... T�υδαι��ριστιανικ�ς να$ς. IAφ�� �ρει-
�στηκα γ�ρω στ� δεκ�λεπτ� (κα� «πρ$φερα» �ρκετ5 «καντQλια») γι5 ν5 �ρεµQ-
σω, Bψα�α τ� �Sρ� κα� τ�ν φωτ�γρ�φησα.

Στ5 6ρε�πια τ�� 2ερ�� Vπ�ρ��υν συνθQµατα σκαλισµ�να q �π�τυπωµ�να �ρω-
µατ�γραφικSς µ4 �θλητικ� πνε�µα τ�� τ�π�υ «GATE 7» q µ4 6ρωτικ� πνε�µα, Aπως
«ΠANOΣ B. + NIKOΛETA K. = EPΩΣ», κα� πι� ’κε< «ΓIA ΠANTA MAZI TAΣOΣ &

ΠAPAΣKEYH». GO �Sρ�ς ε?ναι Eφρακτ�ς κα� Xς 6κ τ��τ�υ περιδια"α�ν�υν 6ντ�ς κι
6κτ�ς τσ�π�νηδες, �µν�ερ�φια, σκ�λ�ι κα� κ�τι �λ�θι�ι σ5ν 6µ�να.

Σ4 µ�α _ρθια πρ�τ�µ� δια"�Kω.

Kα� σε<ς, φ�λτατ�ι Λ�κωνες συµπ�λ�τες, Aταν �υπνQσετε �π’ τ� λQθαργ� π�;
σRς B�ει ρ��ει w Pωµι�σ�νη τ8ς W"ραι�λαγνε�ας, τ8ς «µ�υK�κα»-φαγ�ας κα� τ8ς
�λαK�νικ8ς IOρθ�δ���ας, τ$τε {σως σκεφθ8τε τ� σ��ση µπ�ρε< ν5 B�Dη τ� θ�αµα
τSν φωτ�γραφιSν α@τSν µ4 τ�ν Wλληνικ� π�λιτισµ$. Kα� κατ$πιν {σως θελQσετε
ν5 �λλ��ετε κ�τι πρ�ς τ� καλ�τερ�. bEως τ$τε νηστε�α κα� πρ�σευ�Q, δι$τι ̂  Για�-
"4 Aλα τ5 "λ�πει. Kα� �2 Xαλδα<�ι τρ�"�υν τ5 ��ρια τ�υς µ4 2καν�π��ηση γι5 τ�ν
6πιτυ�ηµ�νη �ντεπ�θεσQ τ�υς στ�ν 6��πλωση τ�� M. IAλε��νδρ�υ.

Γε(ργι�ς Σαρρ
ς

¶OM¶HIAN¶ø§§ANOE
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(A,τ? M�γαλα *π’ τ+ φωτ�γραφ�α:
πρ�φαν6ς �Q Pωµα��ι, 4ταν δSν Mκλε-
�αν καH δSν *π�κεφ!λιTαν *γ!λµατα
γι? ν? �!λ�υν τ+ν κ!ρα κ!π�ι�υ α,τ�-
κρ!τ�ρ! τ�υς �π!νω, Mδει>ναν καH σε-

�ασµ= κ!π�υ κ!π�υ.)



¶ANø ™TO IEPO TøN AMYK§øN



T= �γκ(µι�ν τ
ς µανδKλας
E~γε, JAρ�ιεπ�σκ�πε! yEτσι σ9 θλω: Tηλαυγ� φ'ρ� τ�� @π-

ρ���υ κ�σµ�υ τ�� Για�E, τ�� πρ�αιων�ως 0τ�ιµασµν�υ γι&
τ%ν τελε�ωση τ:ν δικα�ων. yEδωσες ρεσιτ&λ π'λι µ9 τ%ν @πε-
ρ'σπιση τ�ς µανδ7λας τ:ν �δελφ:ν γυναικ:ν µ�υσ�υλµαν�-

δων. Π�λ� καλ& τ& εSπες. yAν�ιAε ! καρδι& τ:ν µ�υλλ'δων κα* τ:ν �γιατ�λλ'δων �π

τ%ν JAλγερ�α µ�ρι τ
ν KαGκασ�. A<τ
 θ& π/� «διαθρησκειακ% πρ�σγγιση» στ%ν πρ'-
Aη. hOσ� γι& τ��ς Nε�λληνες..., oταν π�� oταν τρελλαµν�ι, τTρα πλ�ν «4καψαν φλ'ν-
τ ες»! yE��υν καταµπερδευτ� �( 4ρηµ�ι. JAπ’ τ% µι& σ9 �κ��ν ν& λ9ς ;τι δ�εσαι στ��ς
να��ς τ��ς «σκ�υλαρικ�φ�ρ�υς» κα* τ*ς «µινιφ�ρ��σες» κι �π’ τ%ν Wλλη Eλπ�υν τ
 (ε-
ρατε1� σ�υ ν& "µµν/η στ*ς παGλειες Oδηγ�ες περ* @π�ταγ�ς τ�ς γυνα�κας στ
ν Wνδρα.
Kι ;µως, O θε�πνευστ�ς λ�γ�ς τ�ς π�ιµαντικ�ς ;λα τ& E�λεGει, συντελTντας στ%ν �π�-
σTEηση τ:ν π�λTσεων. T� "νν�:;

∆�κ�µασε, γι& παρ'δειγµα, ν& Eγ'λ/ης τ
 τσεµπρι �π
 µ�α «θε��σα» γιαγι& κα* ν&
πρ�σπαθ7σ/ης ν& τ
 φ�ρσ/ης σ9 µ�α α8θρια �παρAη, π�� µ�λις "A�λθε �π
 τ
 κ�µµω-
τ7ρι�. Θ& σ9 Eαρ\νε �µφ�τερες «πρ�µ�-σεκ�ντ�», µ�ρι ν& π/�ς «τ
 δεσπ�τη, ΠαναγιT-
τη»! Γι’ α<τ
 σ�� λω ;τι O Pωµι
ς �ρει' εται ττ�ι�υ εdδ�υς µανιπ�υλ'ρισµα. N& Eλπ/η
τ
 δ�λωµα, �ωρ*ς ν& �ντιλαµE'νεται τ
 �γκ�στρι �π
 κ'τω. T� ν& κ'ν/ης διαφ�ρετικ�;
uAς ]ψεται ! "κκ�σµ�κευση. Γιατ* µ% µ�� π/�ς ;τι, "&ν τ& πρ'γµατα oταν �λλι:ς κα*  �G-
σατε σ9 παπ�καισαρικ
 καθεστTς, θ& �νε��σ�υν µι& ττ�ια "λαστικ�τητα; O( τ�τε Oµ�-
λ�γ�� σ�υ, δικ µ�υ, ]�ι µ�ν� µαντ7λα �λλ& µ�ρι κα* καπ�στρι θ& "πEαλαν στ
 «Cρα1�
φ�λ�». yAσε π�� δ9ν θ& κρατ��σαν πλ�ν τ%ν π�ιµαντ�ρικ% γκλ�τσα �λλ& τ% «γ'τα µ9
τ*ς 0πτ& �<ρς», γι& ν& ν�υθετ��ν τ��ς �π�στ�υς. T� ν& γ�ν/η ;µως; O( καιρ�* �λλ' �υν.

JEσ� π'ντως µ%ν τ
 κ�υν7σ/ης ��τε �ιλι�στ
 �π
 τ*ς θσεις σ�υ. Mε1νε �κλ�νητ�ς σ&ν
Eρ'��ς κα* γ�νε �κ�µη πι
 ρηAικλευθ�ς, µπ&ς κα* γλυτTσ�υµε τ% θε�κρατικ% κτ7ση
µας �π
 τ%ν κ�σµ�π�λ�τικη λα�λαπα. Kατ’ �ρ�&ς �ρ�ν τ*ς �ντιρρ7σεις σ�υ γι& τ%ν �ν-
γερση µ�υσ�υλµανικ�� τεµν�υς στ%ν Παιαν�α. T� δι'ταν�, �δελφ% θρησκε�α εSναι κι
α<τ% κα* aνας O «µπαµπ\ς». Kατ�πιν "ν�σ�υσε γεννα1α τ��ς "ν �Eλλ'δι µ�υσ�υλµ'ν�υς
�(ασδ7π�τε πρ�λευσης, κα* τ& @π�λ�ιπα θ& 4ρθ�υν µ�να τ�υς. Π�ι' εSναι τ& @π�λ�ι-
πα; X', �', �'! M& φυσικ& ;σα πρ�Eλπει τ
 µεγ'λ� κ�λπ� π�� 4�ω 0τ�ιµ'σει τ�σ� γι&
τ%ν Ψωρ�κTσταινα ;σ� κα* γι& τ%ν Γηραι& yHπειρ� γενικ:ς. N�µ� εις ;τι τυ�α1α 4ρ��-
νται ;λα α<τ& τ& στ�φη τ:ν JAφρ�-ασιατ:ν κα* "γκαθ�στανται µ�νιµα στ%ν E<ρTπη γεν-
ν�E�λTντας σ&ν κ�υνλια; K�Gνια π�� σ9 κ�Gναγε! T� Wλλ� ν& κ'νω, �γαπητ µ�υ;
JAφ�� "δ: κα* δG� �ιλιετ�ες στλνω ΠαGλ�υς, Π\πες, Bυ αντιν�Gς, Kαρλ�µ'γν�υς,
KαλE�ν�υς κα* aναν περ�δρ�µ� Wλλ�υς ν& "γκαθιδρGσ�υν τ
 για�Eικ
 Eασ�λει� κα* κα-
ταντ: ν& Eλπω τ
 ε<ρωπαϊκ
 ΣGνταγµα W�ρωµ�, W�σµ� κα* Wγευστ� �π
 Για�E, κι �π’
τ%ν Wλλη τ& µαντρι& ν& �δει' �υν... 4, νισ'φι πι'! yEEαλα κι "γx σ9 "νργεια τ& µεγ'-
λα µσα. Θ& τ
 καταλ'E/ης καλGτερα, ;ταν στ
 µλλ�ν θ& Eλπ/ης π'νω στ%ν κ�ρυφ% τ��
Mπ*γκ Mπ9ν κα* τ�� ΠGργ�υ τ�� yAιφελ τ
ν µ�υε �νη ν& καλ/� τ��ς π'ντες ν& πρ�-
σευ�ηθ��ν στ
ν �Yπρτατ�. Kι �π
 κ'τω 0κατ�µµGρια µαντηλ�φ�ρεµνα κεφ'λια ν&
σκGE�υν. Kι ;σα δ9ν σκGE�υν, θ& κ�Eωνται. Γι’ α<τ
 λ�ιπ
ν "σ� συν�ισε α<τ�, "φ’ l�
"τ'�θης. Mαντ7λα κα* Aερ
 ψωµ�. yAσε π�� 4�ει κα* πρακτικ% σηµασ�α τ
 παν�. KρG-
Eει, Aρεις, τ& καρ�Gµπαλα π�� φυτρTν�υν, ;ταν τρ:ς κατραπακι9ς �π
 τ


Σ!ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



Παρ5 τ�ς συνε�ε<ς �νακ�ινCσεις στ�ν «6π�σηµη» IEπιστQµη «Wκρα τ�� τ'φ�υ σιωπ% Eασι-
λεGει» (Σ�λωµ$ς). IEπαναπα��νται στ�;ς «κυ"�λ�θ�υς λατυπ�παγ��ς πετρCµατ�ς». TCρα,
�π� π��; ΠSς Bκ�"αν/µετ�φεραν/�ν�"αKαν 2,7-270 τ$ν�υς ε?ναι «Eλλ�υ παπR ε@αγγ�λι�».

 Iσως σκ�πτωνται: « Eστω, ε?ναι εTδικ� περ�πτωση, µ�α δε-
�αµενQ, mνα Vπ�ρθυρ�, mνα γεφυρ�κι!». M$ν�; M5 Zν 6γνCριKαν �2 bEλληνες τ�ν (yπλ��στα-
τη) κατασκευ� τ�� τσιµ�ντ�υ «π��δρα θηραϊκ8ς γ8ς κα� Eσ"εστ�ς», θ5 τ�ν �ρησιµ�π�ι��σαν
;π�υ 4πρεπε. ∆ηλαδ� σ4 Bργα @π�δ�µ�ς, Aπως γ�φυρες, yψ�δες, δε�αµεν�ς, δ�πεδα, θεµ�λια
κ.�. IAντιθ�τως �2 �νωδ�µ�ς, 6πειδ� 4πρεπε ν5 B��υν «κ'λλ�ς», κατασκευ�K�νταν µ4 ε@γεν8
Vλικ�: µ�ρµαρ�, �λ�"αστρ�, πυρ$λιθ�. Πλ�ν τSν �νωτ�ρω τ� µπετ�ν 6�ρησιµ�π�ιQθη κατ5 κ$-

TO M¶ETON ¶ANTOY.TO M¶ETON ¶ANTOY.

°
ι5 πρCτη φ�ρ5 παγκ�σµ�ως �π� τ�ς σελ�δες τ�� «∆αυλ��» παρ�υσι�-
σθηκε τ� θ�µα τ8ς =παρ�ης κατασκευSν �π� µπετ�ν στ�ν �ρ�α�α GEλλ�-
δα. GO πρωτ�π$ρ�ς E. E@σταθι�δης, �ηµικ�ς µη�ανικ$ς, Γεν. ∆ιευθυντ�ς
KE∆E, 6δηµ�σ�ευσε µελ�τη περ� τ8ς τσιµεντ�κ�ν�ας µ�νCσεως τ8ς δε-

�αµεν8ς Kαµε�ρ�υ P$δ�υ (τ. 226). Στ� {δι�ς τε���ς δηµ�σιε�θηκε συν�ντευ-
�η τ�� καθηγητ8 Πανεπιστηµ��υ I. Tσαγκ�ρη γι5 τ� �ντιραδιενεργ� "π��ρι-
σµα. IAκ�λ��θησε w Bρευν� µ�υ «GYπ�ρθυρ� 6κ µπετ�ν 270 τ$ν. στ� Θησαυρ�
IAτρ�ως» (τ. 233+234). Συνε��Kει ^ E@σταθι�δης µ4 τ� «Kεραµικ� κ�ν�αµα»
(τ. 253) κα� τ� «Aρ�α<� τσιµ�ντ� δυαδικ8ς µ�ρφ8ς» (τ. 258). T�λ�ς ^ M. Mα-
µαν�ας παρ�υσ�ασε τ�ν µπετ�ν�νια γ�φυρα IIλισσ�� (τ. 256).

Φωτ. 1. T= Tε�>�ς
τ6ν BAθην6ν: BA>αρ-
νικ+ Π/λη (Πλατε�α

K�τTι%).



ρ�ν γι5 τ�ν �ν�γερση τει�:ν, π�ργων κα� Eλλων e�υρωµατικSν Bργων.
T� 0λληνικ
 τσιµ�ντ� ε?�ε 6�αιρετικ4ς Tδι$τητες �κ$µα κα� σ4 σ�γκριση µ4 τ� σηµεριν�

(Portland): ➊ Kατασκευ�Kετ� εxκ�λα κα� δ4ν καταστρεφ$ταν �π� τ�ν Vγρασ�α (Aπως τ� ση-
µεριν$). ➋ �Hταν 6λαφρ� (εxκ�λη µεταφ�ρ5) κα� ταυτ$�ρ�να µεγ�λης �ντ��8ς. T� δ4 0λλη-
νικ
 µπετ$ν: ➊ �Hταν �Tκ�ν�µικ� Xς φυσικ� Vλικ� εxκ�λης 6�$ρυ�ης (θηραϊκ� γ8, �σ"εστ$-
λιθ�ς, Eµµ�ς, σκ�ρα). ➋ GH παρασκευQ τ�υ ~ταν τα�Gτατη, Xς �υτ��, 6π� τ$π�υ Vλικ��. A@τ�
εTδικ5 w Tδι$τητα τ� Bκανε Vλικ� "κλ�γ�ς (= A,τι καλ�τερ�) γι5 τ�ν �Tκ�δ$µηση τει�:ν κα� _�ι
τ�ν λ�θ�.

Γιατ� �παιτε<τ� w τα�Gτατη κατασκευQ των; ∆4ν ε?�αν �περι$ριστ� �ρ$ν� ν5 τ5 κ�ν�υν
«µ4 τ�ν wσυ��α τ�υς», Aπως Aλα;  O�ι, "�"αια! GH «Eνεση �ρ$ν�υ» (= Aπ�τε τελειCσ�υµε)
τSν �ρ�α�ων ε?ναι µ�γα ψ�µα, mνα Tδε�λ$γηµα =π�πτης πρ��λευσης.

A2 IAθ8ναι, π$λις �ρ�αι�τ�τη («κ:µαι» πρ� τ8ς 4ης �ι-
λιετ�ας) B��υν 2στ�ρ�α �π� τ�ς πλ��ν ταρα�Cδεις. GO �ρ�ιτ�κτων-6ρευνητ�ς I. Tραυλ�ς1 Bλεγε:
«Λ�γες π�λεις καταστρ'φηκαν τ�σ� συ�ν& κα* Oλ�κληρωτικ', �λλ& Aαν' ησαν λαµπρς».
Πρ�γµατι τ�υλ��ιστ�ν τ5 τε��η των �ρκετ4ς φ�ρ4ς γκρεµ�στηκαν, �ανα�τ�στηκαν, 6πιδιωρ-
θCθηκαν. [IAπ� τ�ν 2στ�ρ�α τSν τει�Sν 6�ετ�σαµε µ$ν� τ�ν περ��δ� �π� 530 mως 387 π.X. κα�
_�ι τ5 νε�λιθικ5 κα� Πελασγικ�].

Πεισιστρ!τεια Tε�>η: Mετ5 τ�ν 6κδ�ω�Q τ�υ τ� 558 π.X. ^ τ�ρανν�ς Πεισ�στρατ�ς 6πι-
στρ�φει τ� 535 µ4 τ5 Bσ�δα8 �π� τ5 µεταλλε<α �ρυσ�� Θρ�κης (GHρ. A64). IEκτ�ς �π�

τ�;ς µισθ�φ$ρ�υς �ρηµατ�δ�τε< τ�ν �ν�γερση τει�Sν τ� �530. T� π�εση �ρ$ν�υ ε?�ε κα� π$τε
τελε�ωσαν, ε?ναι Eγνωστ�.

Θεµιστ�κλεια: Mετ5 τ�ν κατεδ�φιση τSν τει�Sν �π� τ�ν ��ρ�η2 τ� 480 ^ Θεµιστ�κλ8ς
�ν�ικ�δ�µε< τ� τε<��ς _�ι µ$ν� τSν IAθηνSν, π�; σ�εδι�Kεται 6κ ν��υ µ4 µεγαλ�τερη

δι�µετρ� oτ�ι �1.500 (µ4 κ�ντρ� τ�ν IAγ�ρ5) �λλ5 κα� τ�� ΠειραιSς. (Σ>. 1+2). T� Bργ� �εκ�-
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Σ>
µα 1. T= BAθη-
ναϊκ=ν Tε�>�ς: τ�-
[Aστεως καH στ�-

«Φιλ�π!ππ�υ».



νησε τ� 479 κα� πρ�πει ν5 τελε�ωσε τα�Gτατα, τ�λ�ς
τ�� 478, �φ�� τ$τε πραγµατCθηκε w A´ IAθηναϊκ�
(∆ηλιακ�) Συµµα��α, π�; πρ���νησε φ$"� κα� �γα-
ν�κτηση στ�;ς Σπαρτι�τες µ4 πιθαν$τητες "�αιης
�ντιδρ�σεως.3 «E<θ�ς (O Θ.) "πι�ειρε1 τ%ν π�λιν �8κ�-
δ�µε1ν κα* τει�� ειν �ρ7µασι(!) πε�σας τ��ς "φ�ρ�υς...
"γκαλ�Gντων δ9 τ:ν Σπαρτιατ:ν (= διαµαρτυρ�µ�-
νων)... �αλεπα�ν�ντες (= �γανακτSντες).

GO K�µων, ^ 6�α�ρετ�ς IAθηνα<�ς στρατηγ$ς,
πρ�σ"εσ"ληµ�ν�ς �π� τ�ν Eρνηση τSν Σπαρ-

τιατSν ν5 δε�θ��ν "�Qθεια, τ� 461 διαλ�ει τ�ν συµ-
µα��α.4 Mετ5 τ�ν �ττα τSν IAθηνα�ων στ�ν Tαν�γρα

(457) �π� τ�;ς Σπαρτι�τες, µ4 πρ�τρ�π� τ�� K�µων�ς Eρ�ισε w κατασκευ� τ�� τε���υς π�; mνω-
νε τ�ν IAθQνα µ4 τ�ν ΠειραιR, µ4 �ρ7µατα �π� λ�φυρα ΘρακSν κα� ΠερσSν.2 T� {δι� δ��εται
κα� ^ A. Pαγκα"8ς5 (80� IOλ. δ´ = 457 π.X.).

T5 eν�µαK$µενα «Mακρ& Tε��η» �π�τελ��νται �π� mνα διπλ� τε<��ς –«E�ρει�ν κα* ν�τι�ν»–
µ4 κεν� � 10 µ. (Σ>. 3) κα� mνα παρ�λληλ� –«µσ�ν»– σ4 �π$σταση 1 σταδ��υ = 185 µ. (Σ>. 2),
Aλα µQκ�υς περ�π�υ 40 σταδ�ων = 7.500 µ. (Θ�υκ. A107) «τ�� δ9 Φαληρικ�� τε���υς στ'δι�ι
oσαν πντε κα* τρι'κ�ντα, πρ
ς τ
ν κGκλ�ν τ�� Wστεως... τρε1ς κα* τεσσαρ'κ�ντα, Πειραι:ς
κα* M�υνι��ας 0A7κ�ντα... θαυµ'σι�ν oν τ
 τ!>�ς (B13).

Mετ5 τ�ν κατ�ληψη τSν IAθηνSν τ� 404 �π� τ� Σπ�ρτη τ5 τε��η κατεδαφ�σθηκαν. GO
στρατηγ�ς K$νων Aµως νικvR στ�ν Kν�δ� τ� 394 κα� µ4 περσικ5 �ρ7µατα �τ�Kει π�λι 6�

�ρ�8ς Aλα τ5 τε��η (393). T� δ4 391 συλλαµ"�νεται �π� τ�;ς Π�ρσες, 6νsS �π�τυγ��ν�υν �2 πρ�-
σπ�θειες συνθQκης µ4 α@τ��ς. [T� 387 Aµως συν�µ�λ�γε<ται w IAνταλκ�δει�ς εTρQνη. Kερδι-
σµ�νη w Σπ�ρτη!] «(K�νων) �φικ�µεν�ς π�λ� τ�� τε���υς �ρθωσε τ& τ�Gτ�υ πληρTµατα(!)
παρ�ων κα* τκτ�σι (= Aυλ�υργ�* γι& Aυλ�τGπ�υς!) κα* λιθ�λ�γ�ις(!) µισθ��ς διδ�Gς, π!ντες
JAθηνα1�ι κα* B�ιωτ�* κα* Wλλων π�λεων "θελ�υσ�ων "νετε��ι �ν».7 

 Aρα σ4 δ/� Bτη (393-391) �τ�στηκαν, �φ�� w Σπ�ρτη δ4ν θ5 6π�τρεπε τ� συν��ιση.
ΣYMΠEPAΣMA: bOλα τ5 τε��η περατCθηκαν στ� 6κπληκτικ� δι�στηµα τSν δ�� 6τSν λ$γsω
π�εσης �ρ$ν�υ.

IAπ� τ5 µεγαλ�τερα δηµ$σια Bργα τ8ς �ρ�αι-
$τητας ~σαν τ5 τε��η, τ� µεγαλ�τερ� δ4 σ4 _γκ� –{σως– ~ταν τ� Tε<��ς τSν IAθηνSν. �Aς Vπ�-
λ�γ�σ�υµε κατ’ �ρ�5ς τ� µ�κ�ς τ�� τε���υς (λ.�. τ8ς 6π��8ς τ�� K�µων�ς). T��τ� �π�τελε<τ�
�π� τ� IAθηναϊκ$, τ5 Mακρ5 (B$ρει�, M�σ�ν, N$τι�), τ� Πειραϊκ� συν�λικ�� µ8κ�υς 40.900
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Σ>. 2. T? τε�>η τ6ν BAθην6ν: T�- [Aστεως, τ? Mακρ? (B�ρει�, N�τι�, M�σ�ν), τ�- Πει-
ραι6ς.

Σ>. 3.

TEIXOΣ
Θυκυδ. N.α

σταδ. µ. µ.τρηση
(Aθην�ν 43 8.000 6.500

Φιλ�παπ. – – 1.700

M�σ�ν 35 6.500 6.400

B. Mακρ�ν 40 7.500 6.600

N. Mακρ�ν (40) 7.500 6.600

Πειραι�ς 60 12.000 13.100

ΣFνλ 41.500 40.960



µ. (Σ>. 1+2) κα� (Σ>. 3).
Πρ�σθ�τ�ντας τεθλα-
σµ�νες, π�ργ�υς, πυλS-
νες, 6νισ��σεις, �ντιστη-
ρ��εις κ.λπ. = 19.100 µ.
B��υµε συν�λικ� µ8κ�ς
� 60.000 µ.

∆υστυ�Sς δ4ν "ρ8κα
κ�π�ια περιγραφ� στ�ν
Wλλ. γραµµατε�α µιRς τυ-
πικ8ς διατ�µ8ς τ�� τε���υς, zστε ν5 Vπ�λ�γ�σω τ�
πλ'τ�ς κα� τ� �ψ�ς τ�υ. [M$ν�ν ^ περιηγητ�ς
X�υ8λερ τ� 1676 πρ$φτασε _ρθια τµQµατα τSν Mα-
κρSν Tει�Sν κα� τ5 Vπελ$γισε 20 µ. =ψ�ς, 40 κ�-
"�υς(!), B. Θε�φαν�δης]. GYπ�λ�γ�Kω τ�ν διπλ� τ�<��
(δ�δυµ�ς) [Σ>. 4] µ4 π���ς 2+2=4 µ. κα� =ψ�ς 10 µ.
IEµ"αδ�ν 4 � 10 = 40 µ2 κα� συν�λικ�ς _γκ�ς τ�� τε�-
��υς 2.400.000 µ3 (40 � 60.000) [Σ>. 5]. T5 τε��η κα-
τασκευ�σθηκαν �π� κυ"�λ�θ�υς (block) 1�1�2 µ.=2
µ3 q 0,5�0,7�1,4.

�Aς συγκρ�ν�υµε τ� τε<��ς µ4
τ�ς δ�� µεγαλ�τερες –γνωστ4ς– κατασκευ�ς. ➊ Tε�-
>η Bα�υλ6ν�ς: GH π$λις 6θεωρε<τ� w µεγαλ�τερη κα�
π�λυαριθµ$τερη τ8ς �ρ�αι$τητ�ς. M4 mνα Wκατ�µ-
µ�ρι�(;) κατ��κ�υς ε?�ε διαστ�σεις 120�120 σταδ�ων,
oτ�ι πλευρ5 22 �λµ.(!;) 6µ". = 500 �ιλ. στρ�µµατα! GO
GHρ$δ�τ�ς8 6κτ�ς τSν 88 �λµ. τε���υς δηλCνει Vπερ-
"�λικ5 κα� τ� =ψ�ς/πλ�τ�ς (200 πQ�εις «Eασιλε��υς»
κα� 50 �ντιστ���ως, Eρα =ψ. = 100 µ.! κα� πλ. 25). �Aν
θεωρQσ�υµε λ�γικ� Y=25 µ. Π. = 12µ. (6� �ν 4 µ. δ$-
µηση) τ$τε _γκ�ς = 4�25�88.000 = 8.800.000 µ3, δηλ.
τριπλ�σι� µ4ν τ�� Tε���υς IAθηνSν, �λλ5 κατα-
σκευασµ�ν� �π� eπτ$πλινθ�υς, mνα ε@τελ4ς Vλικ�
(Φωτ. 2) «κρεµαστ�* κ�π�ι». ➋ ΠυραµHς τ�- X��-
π�ς: T� µεγαλ$πρεπ� �Tκ�δ$µηµα 6θεωρε<τ� mνα �π�
τ5 Wπτ5 θα�µατα. E?ναι τετρ�γωνη πυραµ�ς πλευρRς
227 µ. κα� =ψ�υς 137 (^ GHρ$δ.8 8 πλ�θρα = 247 µ., ^

I. ∆�κ�γλ�υ9 232/147,5) συν�λικ�� _γκ�υ = 2.353.000 µ3, δηλ. κατ� τι λιγTτερ� τSν Tει�Sν!
[Σηµ.: Γ�λλ�ς �ρ�ιτ�κτων 6δηµ�σ�ευσε στ� περι�δικ� «Science et Vie» (δυστυ�Sς B�ασα τ�
τε���ς) Bρευνα, Aπ�υ �πεδε�κνυε Aτι w πυραµ�δα τ�� X��π�ς Bγινε µ4 ��σιµ� �µµ�µπετ
ν 6π�
τ$π�υ σ4 κυ"$λιθ�υς 0,8�0,8�1,6 µ. GH �ηµικ� �ν�λυση τ� 6"ε"α�ωσε.]  Eτσι 6�ηγε<ται γιατ�
δ4ν �ωρvR µα�α�ρι στ�;ς yρµ��ς, Aπως κα� στ5 κυκλCπεια τε��η τSν IAθηνSν.

bOπως ̂  καθε�ς µπ�ρε< ν5 διαπιστCσDη, �2 6πι-
φ�νειες κυ"�λ�θων τ�� IAθ. Tε���υς, θυµ�K�υν µπετ�ν! [Φωτ. 1+6]. E?ναι Aµως; GH «6π�σηµη»
�ρ�αι�λ�γ�α δ��εται Aτι ε?ναι 6πε�εργασµ�να τεµ��ια λατυπ�παγ��ς πετρCµατ�ς [= 2Kηµα-

EINAI M¶ETON; OI EN¢EI•EI™.EINAI M¶ETON; OI EN¢EI•EI™.
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Σ>
µα 4. BA>αρνικ+ Π/λη: ∆�δυµ�
τε�>�ς.

Φωτ. 2. Π/λη �α�υλωνιακ�- τε�>�υς.

Σ>. 5. T�µ+ τε�>�υς.
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τ�γεν4ς �π�τελ��µεν� �π� �νCµαλα �αλ�κια/«λα-
τGπαι» µ4 συγκ�λητικ� =λη Wργιλ�ν/Al2 (SiO3)3].
Kι Aµως δ9ν ε?ναι π�τρωµα �2 κυ"$λιθ�ι κα� θ5 τ�
�π�δε���υµε δι5 τ8ς «εTς Eτ�π�ν �παγωγ8ς»:

➊ IAπαιτε<ται "ασικCτατα w =παρ�η τεραστ��υ
Wνια��υ κ�ιτ�σµατ�ς (Wκατ�µµυρ�ων µ3) κα� µ�
ε@θρα�στ�υ. T�τ�ι� λατ�µε<� δ4ν Vπ�ρ�ει, �φ��
γι5 τ5 2,4 Wκατ. µ3 6πε�εργασµ�νων κυ"�λ�θων
�παιτ��νται � 3,5 Wκ. µ3 κ��τασµα, oτ�ι w 8σ�π-
δωση Wν�ς λ$φ�υ σ5ν τ�� Λυκα"ηττ�� (� 3.6 Wκατ.
µ3)! [Σ>. 6: T� N∆ τµ8µα τ�� λ$φ�υ]. Φυσικ5 δ4ν
Vπ8ρ�ε τ�τ�ι�ς λ$φ�ς· κι Zν Vπ8ρ�ε, Xς (ερ
ς (τ�ν
πρ�στ�τευαν ^ Π5ν κα� �2 N�µφες) ~ταν �παρα-
"�αστ�ς. ➋  Eπρεπε τ� κ��τασµα ν5 ε?ναι ;λ� λα-
τυπ�παγ�ς, σ�εδ�ν �ν�παρκτ� στ�ν �σ"εστ�λιθικ�
IAττικ� (µ�ρµαρα, πωρ$λιθ�ι) µ4 Vπ$"αθρ� �ργι-
λικ� σ�ιστ$λιθ�.1 [Σηµ.: GO ε@κ�λ�λ��ευτ�ς πωρ$-
λιθ�ς ΠειραιSς 6�ρησιµ�π�ιQθη γι5 γωνι$λιθ�υς. Στ5 τε��η, κατ5 5% �π� παλαι$τερες κα-
τασκευ�ς]. ➌ GH κ�π% τελε�ως 6πιπ�δων κυ"�λ�θων �π� λατυπ�παγ4ς π�τρωµα ε?ναι 6�αιρε-
τικ5 δ�σκ�λη, δυσκ�λCτερη κα� �π� µαρµ�ρ�υ.  Oντως τ� Vλικ� ε?ναι κα� σκληρ� �λλ5 κα�
εxθραυστ� λ$γsω �ν�µ�ι�µ$ρφ�υ Vφ8ς τ�υ.  Eτσι w κ�π� µ4 σφ8νες Aπως –Vπ�τ�θεται– τ��
µαρµ�ρ�υ ε?ναι �ν�φικτη.

M$ν� ({σως) µ4 πρι$νια εTδικ5 «λιθ�πρ1σται» τε�ν<τες µπ�ρ��σαν ν5 κ$ψ�υν κυ"�λ�θ�υς
0,8�0,8�1,60 µ. (mναν σ4 10 wµ�ρες 4 Eνδρες).  Eστωσαν 20.000 εTδικευµ�ν�ι10 (π�� ν5 "ρε-
θ��ν;): Θ5 Bκ�"αν σ4 10 wµ. 5.000 κυ"�λ�θ�υς κα� �2 2.400.000 �παιτ��σαν 6ργασ�α 4.800
wµ. (10 � 2.400 : 5) oτ�ι 16 Bτη (4.800:300). bOµως τ� τε<��ς τελε�ωσε σ4 2 Bτη!

➍ �Hταν �δ�νατ�ν ν5 ε?�αν �2 IAθηνα<�ι 20.000 6ργαλε<α Vψηλ8ς τε�ν�λ�γ�ας Aπως δ�-
σκ�υς, πρι$νια, τρυπ�νια κ.E. �τσ�λινα µ4 6νισ�υµ�να κ�πτικ5 Eκρα µ4 κ�ρ��νδι� (διαµ�ντια
δ4ν Vπ8ρ�αν!). ➎ Γι5 τ�ν µεταφ�ρ& �π� (Vπ�τιθ�µεν�) λατ�µε<� σ4 mνα 6ργ�τ��ι� µQκ�υς 14
�λµ., Bστω Aτι δι�θεταν 20.000 6π� πλ��ν Eνδρες (π�<�ι;). K�θε κυ"$λιθ�ς 1 µ3, "�ρ�υς 2,5 τ$ν.
περ�π�υ, 65ν µεταφερ$ταν �π� 5.000 κ�ρρα(!) σ4 5 wµ. �π� τετρ�δα �νδρSν θ5 �παιτ��ντ� (5
� 2.400.000 : 5.000) 2.400 wµ. q 8 Bτη. Tελε�ωσε σ4 δ��! ➏ Γι5 τ�ν τ�π�θτηση, Zν ε?�αν Eλλ�υς
10.000, �ν5 10 Eνδρες γι5 6κσκαφQ, καθαρισµ$, �ν�ψωση σ4 =ψ�ς 5 µ. (µ. Aρ�ς) τ�π�θ�τηση
κ.λπ. (κα� Zν κ�θε ^µ�δα τ�π�θετ��σε 1 κ�"� τ�ν wµ�ρα) τ$τε θ5 �παιτ��ντ� 2.400 wµ. δηλ. 8
Bτη. ➐ Λ$γsω τSν µεγ�λων διαστ�σεων τSν κυ"�λ�θων κα� τ�� ε@θρα�στ�υ, w τ�π�θ�τησQ τ�υς
Eνευ κ�νι�µατ�ς ε?ναι �δ�νατη. bOµως _�ι µ$ν� δ4ν Vπ�ρ�ει {�ν�ς, �λλ5 6πικ�θ�νται �ωρ*ς
yρµ$. ∆4ν περν�ει �xτε λεπ�δα! ➑ T�λ�ς ̂  �εν�φSν,7 Aπως ε{παµε, ̂ µιλε< –περι�ργως– περ� «πα-
ρα�ωρ7σεως πληρωµ'των» (πλQρωµα = εTδικ� Vπηρεσ�α: IAριστ., «Π�λ.» IV 4.12 =  εTδικ�� τε-
�ν�τες, 6ργ�δηγ��;) γι5 τ�ν �ν�γερση τSν τει�Sν. IEπ�σης Bδωσε µισθ�;ς σ4 «τκτ�νες» κα� «λι-
θ�λ�γ�υς». T� σηµα�ν�υν;

T� �ρει�K�νται �2 «τκτ�νες» (= �υλ�υργ��), �φ�� µ$ν� κτ�στες θ5 BκτιKαν τ�;ς λ�θ�υς
κα� �xτε �παιτ��ντ� σκαλωσι�ς, �φ�� w �ν�ψωση Bπρεπε ν5 γ�νDη µ4 "αρ��λκα; MQπως
~σαν �2 «καλ�υπατK8δες» (= κατασκευαστ4ς �υλ�τ�πων µπετ$ν); Kα� �2 «λιθ�λ�γ�ι»; �Aν
~σαν κτ�στες, γιατ� δ4ν τ�;ς eν�µ�Kει µ4 τ�ς συνQθεις λ��εις; «λιθ�-δ�µ�ς, -γλGπτης, -ερ-
γ�ς, –κ�πτης, -τκτων, -τ�µ�ς, -�υργ�ς». MQπως w σηµασ�α τ�� «λιθ� � λ�γ�ς» ε?ναι ̂  συλ-
λ�γων τ5 �δραν8 Vλικ5 µπετ�ν; (λ�θ�ι, Eµµ�ς, �αλ�κι).
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Σ>. 6. Λυκα�ηττ�ς, N∆ τµ
µα (κ!τ�ψη-
τ�µK).



IAπ�δε��αµε –ν�-
µ�Kω– Aτι τ5 τε��η τSν IAθηνSν  δ9ν ~σαν λ�θινα.  Aρα
τ�π�τε Eλλ� δ4ν µπ�ρε< ν5 ε?ναι π�ρα �π� µπετ�ν. Γνω-
ρ�K�υµε (Aρα εTσαγωγ�) Aτι τ� φυσικ
 τσιµ�ντ� ~ταν
γνωστ� στ�ν �ρ�α�α GEλλ�δα. M4 α@τ� κατασκευ�K�-
νταν τσιµεντ�κ�ν�ες κα� µυκηναϊκ� µπετ�ν (Θησ. IAτρ�-
ως). Γιατ� ν5 µ� τ� �ρησιµ�π�ι��σαν ε@ρ�ως σ4 Aλη τ�ν
1η �ιλιετ�α π.X. γι5 δηµ$σια Bργα; Λ.�. γ�φυρες, θεµε-
λιCσεις, δε�αµεν�ς, τε��η;

bOταν µικρ�ς πα�K�ντας στ�ν πλατε<α KλαυθµSν�ς
σκαρφαλCναµε στ�;ς 6κτεθειµ�ν�υς κυ"$λιθ�υς, τ�;ς
�ν�µ�Kαµε «�2 �ρ�α<ες π�τρες µας».  Aγνωστ� τ� ~σαν,
µ��ρι π�; Bγινε w 6κσαφ� τ�� γκαρ5K KλαυθµSν�ς. T$-
τε �πεκαλ�φθη µεγαλειSδες τ� Tε<��ς. IAπ�τ�λεσµα; T�
«ρωµα�ϊκ�» κρ�τ�ς τ� καλ�πτει µ4 µπετ$ν, �φQνει �κ�-
λυπτ� µ$ν� τµ8µα 10 µ., =ψ�υς µ$ν� 3 µ. κ�π�υ στ� "´
Vπ$γει�! [Σ>. 7]. IAπ� 6κτεθειµ�ν� κυ"$λιθ� π8ρα �ε-
κ�λληµ�νη γων�α διαστ. 20 � 10 � 10 Wκ. [Φωτ. 3]. Mα-
κρ�σκ�πικ5 ε?�ε Vφ� «λατυπ�παγ��ς» q �ρ�α��υ µπε-
τ$ν. T� Bδει�α στ�ν εTδικ� κ. E. E@σταθι�δη, π�; �νε-
γνCρισε κα� α@τ�ς πιθαν� µπετ$ν.

IEπειδ� ε?�ε παλαι$τε-
ρα 6ρευνQσει τ�ν τσιµεντ�κ�ν�α τ8ς Kαµε�ρ�υ στ� 6ργα-
στQρι� τ�� KE∆E (Kεντρικ� IEργαστQρι� ∆ηµ.  Eργων),
oτ�ι δ�κιµ4ς σ4 �ντ��� σ4 θλ�ψη, ε=ρεση φαιν�µ�ν�υ "�-
ρ�υς (Φ.B.) κα� κ�κκ�µετρικ8ς σ�στασης (�Kηµα), τ�ν
παρακ�λεσα ν5 µ4 "�ηθQσDη, zστε ν5 λειφθD8 δε<γµα µ4

εTδικ� µη��νηµα (καρ�ταρ�α). Π�ντως 6δ$θηκε �νεπισQµως στ� KE∆E κα� περιµ�ναµε τ5
�π�τελ�σµατα.

Mετ5 µερικ4ς µ�ρες µRς 6δ$θησαν –�νεπισQµως– γι5 δ�� µ$ν� δ�κιµ4ς ({σως λ$γsω τ�� µι-
κρ�� τ�� δε�γµατ�ς, �φ�� µετ5 τ�ν κ�π� �π�µεινε κ�"�ς �κµ8ς 5 Wκ.)

Efς θλ�ψιν: IAντ��� 140 �γρ./Wκ. δηλ. µεγαλ�τερ� �π� 120 π�; ε?ναι w �ντ��� µπετ�ν π�ι-

$τητας B120, µ4 τ� ^π�<� κατασκευ�σθηκαν ;λα τ5 µπετ�ν στ�ν GEλλ�δα µ��ρι τ� 1960!

Φαιν�µεν� �!ρ�ς (Φ.B.): EVρ�θη {σ�ν µ4

2.200 �γρ/µ3 � µπετ�ν = 2.280, 6νsS τ� λατυπ�παγ4ς
π�τρωµα B�ει Φ.B. = 1.600. O2 6νδε��εις πληθα�-
ν�υν.

➊ T� φυσικ
 τσιµ�ντ� παρασκευ�Kετ� (σ�µφωνα
µ4 τ�ν �ηµ. µη�. E. E@σταθι�δη, «∆», τ. 258) µ4
�ν'µειAη σ4 σταθερ4ς �ναλ�γ�ες λεπτ�τ�της κ$-
νεως �π� αTCρηµα θηραϊκ�ς γ8ς («παιπ'λη») κα�
�σEστ�υ. M4 �ν�λ�γη πρ�σθQκη Eµµ�υ κα� =δα-
τ�ς δηµι�υργ��σαν τσιµεντ�κ�ν�α. M4 µε��η πλ�ν

¶ø™ KATA™KEYAZAN M¶ETON.¶ø™ KATA™KEYAZAN M¶ETON.

C

α

TA A¶OTE§E™MATA.TA A¶OTE§E™MATA.

EINAI TE§IKA M¶ETON;EINAI TE§IKA M¶ETON;

∆ΑΥΛjΣ/268, IAπρ�λι�ς 200417566

Σ>. 7. Σηµε�� A: δε�γµα τε�>�υς.

Φωτ. 3. ∆ε�γµα τε�>�υς (Πλατε�α
Kλαυθµ6ν�ς).



τ8ς Eµµ�υ κα� δια"αθµισµ�νων σκGρων (= �αλ�κια λεπτ5 mως ��νρ5 0.5-5 Wκ. σ4 �ναλ�γ�α)
ε?�αν σκυρ�δεµα (µπετ$ν). Πρ�σθ�τ�ντας κα� λ�θ�υς γι5 �Tκ�ν�µ�α ε?�αν λιθ�δεµα. [Φωτ. 6].

T� �ρ�α<� τσιµ�ντ� �π� �ηµικ8ς �π$ψεως (CaO � SiO2 � 2H2O) περιε<�ε e�ε�δια πυριτ��υ
κα� (σ�εδ�ν) καθ$λ�υ �ργιλικ4ς WνCσεις.

➋ E"ρεση gλικ6ν: GH θηραϊκ� γ8, Eφθ�νη στ� ΘQρα, µετεφ�ρετ� σ4 σ�κκ�υς Bστω τSν 40
�γρ. GO �σ"�στης κατασκευ�Kετ� σ4 καµ�ν�υς µ4 π�ρωση �σ"εστ�λ�θ�υ, �φθ$ν�υ στ�ν IAττι-
κQ. GH Eµµ�ς πρ�Qρ�ετ� �π� παραλ�ες q π�ταµ��ς, τ5 δ4 σκ�ρα �π� φυσικ4ς �π�θ�σεις q θρα�-
σµατα λ�θων. ➌ Π�σ�τητες: IAν5 κυ". µ�τρ� �παιτ��ντ�: 80 �γρ. θηραϊκ8ς, 80 �σ"�στη, 0,3 µ3

Eµµ�υ κα� 0,6 σκ�ρων.

GEπ�µ�νως γι5 τ5 2,4 Wκατ�µ. µ3 τSν τει�Sν 6�ρει�K�ντ�: Θηραϊκ� 190.000 τ$ν�ι q 140.000

µ3 q 40 στρ�µµατα "�θ�υς 1 µ. Πανε�κ�λ�. IAσ"�στης 190.000 �γρ.→95.000 µ3, oτ�ι 8 �σ"ε-

στ�κ�µιν�ι µ4 �π$δ�ση 20 µ3/wµ. σ4 2 Bτη (600 wµ.)  Aµµ�ς 700.000 µ3 oτ�ι, µισ� �π� πα-

ραλ�α 4,5 �λµ. � 30 � 2,5 µ. κα� π�ταµ� 11 �λµ.� 20 � 1,5 µ. "�θ�ς. Xαλ�κια 1.400.000

µ3, oτ�ι 4 κ�ιτ�σµατα 100 � 170 � 10 µ. + 1 παραλ�α + 2 π�ταµ��. Λ�θ�ι 120.000 µ3, oτ�ι
100 Eτ�µα ν5 συλλ�γ�υν 10 µ3/wµ. σ4 120 wµ.

➍ OQ �ργ!τες: T5 Eτ�µα π�; µπ�ρ��σαν ν5 6ργασθ��ν «πανδηµε*» (Aλ�ι �2 �ρσενικ��, συ-
νQθως) στ�ν IAθQνα, Vπ�λ�γ�K�νται Xς W�8ς: IAπεδε��θη Aτι w �Tκ�δ$µηση τSν τει�Sν µ4 λι-
θ�δ�µ% ~ταν 6φικτQ. Στ�;ς 19.000 στρατευµ�ν�υς10 πρ�πει ν5 πρ�στεθ��ν 15.000 (�π� 12 6τSν
mως 18 κα� 55 mως 70). IEπ�σης 18.000 µ�τ�ικ�ι Xς κα� 80.000 δ��λ�ι �π� τ�;ς 400.000· �2 6θε-
λ�ντ4ς σ�µµα��ι 18.000.

Σ�ν�λ� �νειδικε�των κα� τε�νιτSν διαθεσ�µων 150.000. �Aν δ�υλε�ανε �2 µισ�� (�2 λ�ιπ��
σ4 Eλλες �σ��λ�ες) γι5 τ� ��σιµ� "π* τ�π�υ κυE�λ�θων "κ µπετ�ν, 6π� aνα �ρ$ν� θ5 µ�Kευαν
τ5 Vλικ�.  Hτ�ι 7.500 µ3/wµ.�320 = 2.400.000 µ3 �ωρισµ�ν�ι σ4 9.100 συνεργε<α τSν 8 �τ$-
µων = 73.000 Eνδρες. K�θε συνεργε<� µ�Kευε 0,8 µ3 wµερησ�ως (0,8 � 9.100 � 7.500 µ3),
πρRγµα 6φικτ$. T�ν Eλλ� �ρ$ν� τ5 {δια συνεργε<α θ5 B�υναν 0,8 µ3 µπετ�ν τ�ν wµ�ρα.
IAπ� τ�;ς 8 τ�� συνεργε��υ ^ mνας κ�υ"�λαγε νερ$, 3 Bκαναν «�αρµ�νι», 2 �ν�"αKαν κα�
2 καλ��πωναν κα� B�υναν µπετ$ν.

 Aρα �ρκ��σαν 2 Bτη γι5 ν5 �υ-
θ��ν τ5 2,4 Wκατ�µµ�ρια µ3 µπετ�ν
τSν τει�Sν.

T5 IAθη-
ναϊκ5 τε��η δ9ν κτ�σθηκαν (4 φ�ρ4ς
τ�υλ��ιστ�ν) µ4 «λατυπ�παγ9ς» π�-
τρωµα. O2 κυ"$λιθ�ι ε?ναι �π� µπε-
τ$ν· B��υµε "�σιµες 6νδε��εις Aπως
w τα��της, w ε@κ�λ�α κατασκευ8ς,
w ε=ρεση φθηνSν κα� �φθ$νων
VλικSν. IEπ�σης w µ��ρι τ��δε τε-
�ν�λ�γικ� 6��ταση "ε"αι�< µπετ
ν
(�ντ��� σ4 θλ�ψη κα� φαιν$µεν� "�-
ρ�ς). [Φωτ. 4+5.]

Γι5 ν5 ^λ�κληρωθD8 w Bρευνα
�παιτ��νται δε�γµατα (καρ$τα),

™YM¶EPA™MA.™YM¶EPA™MA.
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Φωτ. 4. BEπιφανειακ�H κυ��λιθ�ι (µπετ�ν). Πλατε�α
Kλαυθµ6ν�ς.



zστε ν5 6πι"ε"αιωθ��ν �2
Eνω Tδι$τητες κα� ν5 6λεγ-
�θ��ν: α. GH κ�κκ�µετρικ�
σ�σταση µ4 2Kηµατικ� δι�-
τα�η κα� �. w εTδικ� �ηµικ�
σ�νθεση, oτ�ι Zν Vπ�ρ�Dη
Wµ�ρφ� πυριτικ
 6A�
(SiO2), κ�ρι� συστατικ� τ8ς
θηραϊκ8ς γ8ς (6� �ς τ� τσι-
µ�ντ�) κα� w �νυπαρ��α
�ργιλ��υ, π�; ε?ναι w "�ση
τ�� πηλ��, συγκ�λητικ8ς
�@σ�ας τSν λατυπ�παγSν
πετρωµ�των. A@τ5 θ5 ~σαν
w πλQρης �π$δει�η Aτι τ�
Wλληνικ� µπετ�ν ~ταν Vλικ�
ε@ρυτ�της �ρQσεως γι5
Bργα Vπ�δ�µ8ς (τε��η κ.E.).

B�"αια w «κατεστηµ�νη»
6πιστQµη δ4ν θ5  δε�θD8 κ5ν
ν5 6�ετ�σDη π�λ�πλευρα/
�µερ$ληπτα τ� θ�µα «µπε-
τ$ν», �φ�� �π�δ��εται πα-
γκ�σµ�ως µ$ν� Tδε�λ�γQµα-
τα (λ.�. Tνδ�ευρωπαϊσµ�ς)
κα� �παρα"�αστα θ�σφατα,
Aπως «τ� µπετ�ν ε?ναι 6φε�-
ρεση τSν Pωµα�ων», �νε-
�αρτQτως τSν εVρηµ�των.
IEµε<ς, �2 λ�γ�ι, θ5 δηλC-
ν�υµε «τ� µπετ�ν ε?ναι –κα�
α@τ�– Wλληνικ� 6φε�ρεση».
Kα� θ5 περιµ�ν�υµε.

Kωστ
ς Kαρµιρ!ντT�ς
IAρ�ιτ�κτων E.M.Π.
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Φωτ. 5. :Yπ�γει�ι κυ��λιθ�ι, Πλατε�α Kλαυθµ6ν�ς.

Φωτ. 6. Λιθ�δεµα (µπετ=ν) τε�>�υς (Πλατε�α Kλαυθµ6ν�ς).



Π�λ�ς λ�γ�ς γ�νεται τελευτα1α γι& τ
 περ�φηµ� K�ιν�τικ
 JEπι�ειρησιακ
 Πρ�-
γραµµα «K�ινων�α τ�ς Πληρ�φ�ρ�ας», π�� σκ�π
 4�ει τ%ν πρ�E�λ% κα* δι'σωση µ9 tλεκτρ�-
νικ% καταγραφ% (ψηφι�π��ηση) τ�ς πνευµατικ�ς «µας» κληρ�ν�µι\ς. JAκ��στε π�ι�� φ�ρε1ς
4λαEαν σ�ετικ& κ�νδGλια: hIδρυµα yOρ�υς Σιν\, �Iερ& M�ν% Σ�µων�ς Πτρας, �Iερ& M�ν% Πα-
ντ�κρ'τ�ρ�ς �Aγ��υ yOρ�υς, �Iερ& Mητρ�π�λη Θεσσαλ�ν�κης, �Iερ& M�ν% Bατ�πεδ��υ �Aγ�-
�υ yOρ�υς, �Iερ& Mητρ�π�λη yAρτας, JAπ�στ�λικ% ∆ιακ�ν�α τ�ς JEκκλησ�ας τ�ς �Eλλ'δ�ς,
�Iερ& K�ιν�Eιακ% Σκ7τη πρ�φ7τ�υ JHλ�α �Aγ��υ yOρ�υς, �Iερ
ς Nα
ς �Aγ�ας Παρασκευ�ς
Mετσ�E�υ. JAκ�λ�υθ��ν τ& (δρGµατα π�� φρ�υν τ
 ]ν�µα διαφ�ρων «π�λιτικ:ν» κα* ;,τι
περισσεGει δ�δεται σ9 κ'π�ι�υς φ�ρε1ς π�G, κατ’ ]ν�µα τ�υλ'�ιστ�ν, φα�νεται ν& σ�ετ� ωνται
µ9 τ
ν π�λιτισµ�. Kαλ�φ'γωτα λ�ιπ�ν!

Π.Λ.K

Παλαι& κα* να φυντ'νια τηλε�πτικ:ν EιEλι�πωλητ:ν 0λλαδεµπ�ρων µσα �π’ τ��ς τηλε-
�πτικ��ς διαGλ�υς π�� τ��ς φιλ�Aεν��ν "Aαπ�λG�υν σ9 καθηµεριν% πλ�ν E'ση Wφθ�νη λ'-
σπη "ναντ��ν τ�� «∆αυλ��» κα* τ:ν 8δε:ν π�� �ρθρTνει. «JAκρα1�ι» κα* «"πικ�νδυν�ι» γι& τ%ν
0ν�τητα τ�� ρωµαι��ριστιανικ�� τριτ�κ�σµικ�� κρατιδ��υ π��  ��µε Eαπτ� �νται ;σ�ι δ9ν
�π�δ��νται τ%ν 0λλην��ριστιανικ% "θνικ% σ�ι �φρνει' µας. Kατ’ α<τ��ς 6ρθ:ς 8σ�πεδTθηκε
O παρηκµασµν�ς 0λληνικ
ς κ�σµ�ς �π’ τ*ς 6ρδ9ς τ�� 8�υδαι��ριστιανισµ��. �O τελευτα1�ς
�π�τελε1 τ%ν συν�εια τ�ς φιλ�σ�φ�ας, τ�� θε'τρ�υ κα* τ�ς �ρ�α�ας µας παραδ�σεως! Tαυ-

Συνε>�T�υν τ=ν α,τ�ε7ευτελισµ� τ�υς

OQ Mνδ�ν *νασκαφSς hν=ς *ρ>αι�λ�γ�υ
O( περισσ�τερ�ι �ναγν:στες τ�� «∆αυλ��» θ& γνωρ� �υν F τ�υλ'�ιστ�ν θ& θυµ��νται

τ
ν �ρ�αι�λ�γ� Γι'ννη Σακελλαρ'κη �π’ τ*ς «περ�φηµες» �νασκαφς τ�υ, µ9 τ*ς Oπ�1ες «"ντ�-
πισε �νθρωπ�θυσ�ες στ%ν �ρ�α�α �Eλλ'δα». Πρ*ν �π
 µ�α περ�π�υ δεκαετ�α, τ
 1995, O κ. Σα-
κελλαρ'κης �νασκ'πτ�ντας τ*ς JAρ�'νες τ�ς Kρ7της "νετ�πισε τ%ν «πρTτη �νθρωπ�θυσ�α»
κα* τ%ν Oπ��α δηµ�σ�ευσε στ
 περι�δικ
 «JEAπριµεντ» πρ�καλTντας "ντGπωση σ9 διεθν9ς
"π�πεδ�. BEαια �π
 τ�τε µ9 µ�α λεπτ�µερ� 4ρευνα τ:ν σ�ετικ:ν ε@ρηµ'των O συνεργ'της
τ�� «∆αυλ��» B. Kατσιαδρ'µης κατδειAε τ
 �E'σιµ� κα* τ
 «παιδαρι:δες» τ�ς θεωρ�ας
τ�� κ. Σακελλαρ'κη («�H �νθρωπ�θυσ�α π�� δ9ν 4γινε», «∆αυλ�ς», τε���ς 164-165, A�γ.-Σε-
πτ. 1995). �O �ρ�αι�λ�γ�ς λ�ιπ
ν α<τ
ς τιµ7θηκε πρ�σφατα γι& τ%ν πρ�σφ�ρ' τ�υ �π
 τ
ν
Πρ�εδρ� τ�ς �Eλληνικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας κα* µ'λιστα µ9 τ
 Xρυσ
 Σταυρ
 τ�� T'γµατ�ς τ�ς
Tιµ�ς.

∆ιαE'στε τ*ς �π�ψεις τ�υ, ;πως O dδι�ς τ*ς κατθεσε σ9 συνντευA7 τ�υ στ
 «yEθν�ς τ�ς
Kυριακ�ς» (11-1-2004): «Πρ�πει *κ�µα ν? *ναφ�ρω τ= να= τ
ς *νθρωπ�θυσ�ας στ? BAνεµ�-
σπKλια, iνα σηµαντικ= *πρ�σδ�κηπτ� ε"ρηµα π�j εkλ�γα 7εσKκωσε θ�ρυ�� �κε�νη τ+ν �π�-
>K. :Yπ
ρ7ε *νθρωπ�θυσ�α στ+ν KρKτη τ= 1700 π.X. lHταν µ�α *πελπισµ�νη πρ!7η, γι? ν?
*π�φευ>θ 
 G �περ>�µεν�ς σεισµ�ς. lHταν µι? mγ�α πρ!7η, 4π�υ >/θηκε *νθρ(πιν� αnµα γι?
ν? σωθ 
 ) KρKτη. BAπ= τ�τε �ρ�θηκαν *ρκετ? δε�γµατα *νθρωπ�θυσι6ν στ+ν :Eλλ!δα»!
Kα* _ν δ9ν καταλ'Eατε �κ�µη περ* τ�ν�ς �νθρTπ�υ πρ�κειται, �κ��στε κα* µερικ9ς �κ�µη
φρ'σεις τ�υ: «T= BIδα�� [Aντρ� εpναι ) BηθλεSµ τ
ς *ρ>αι�τητας», «BAπ= >6µα φτια>τKκα-
µε, κατ? τ?ς Γραφ!ς», «qAν ) Z(θιµν�ς πρ�κειται ν? καταλK7 η iνα παT!ρι 4πως ) Kνωσ�ς,
δSν θ�λω ν? τ+ σκ!ψω»... Kα* συµE�υλεGει τ��ς �ναγν:στες τ�ς "ν λ�γlω "φηµερ�δας: «:O
sνθρωπ�ς πρ�πει ν? σκ!� η µ�σα τ�υ»!

Φα�νεται πxς κα* O dδι�ς 4σκαψε µσα τ�υ κα* 4τσι Eρ�κε... τ*ς �νθρωπ�θυσ�ες... O<δ9ν aτε-
ρ�ν σ��λι�ν.

Π.Λ.K.

Π�ι� «:Eλληνικ= Πνε-µα» �πιδ�τε�ται...

AI™IMA KAI A¢HPITA 



τ��ρ�νως "A �<ραν�� 4ρ��νται �( 4ψιλ�ν («E») µ9 διαστηµ�πλ�ια, γι& ν& σ\ς σTσ�υν �π’ τ��ς
"Aωγ7ιν�υς σιωνιστς. �H τ�νη τ�ς µαντικ�ς ταυτ� εται µ9 τ%ν καλ�γερικ7, �( κλασικ�* να�*
µ9 τ*ς "κκλησ�ες, O φιλ�σ�φικ
ς E��ς µ9 τ%ν �σκητικ% τ�� πατρα Πα�σι�υ, ! Πλατωνικ% Π�-
λιτε�α µ9 τ�ν... Παρ'δεισ�, κα* Wλλα τραγελαφικ'. Mγας ��ρηγ
ς EεEα�ως τ�ς πρ�σπαθε�ας
πλ7ρ�υς συγ�Gσεως τ�� δGσµ�ιρ�υ π�ιµν��υ εSναι γνωστ
ς π�λιτικ�θρησκευτικ
ς σ�ηµατι-
σµ
ς µεσαιωνικ�� τGπ�υ.

Φα�νεται ;τι �( �τυ�ε1ς 0λλαδµπ�ρ�ι, _ν κα* �ριστιανικTτερ�ι τ:ν ντ�Gρων �EEραι��ρι-
στιαν:ν δ9ν µπ�ρ��ν ν& ν�7σ�υν πxς µαµων\ς κα* 8δε�λ�γ�α δ9ν συµπ�ρεG�νται, ��τε ;τι !
λ'σπη γυρν[\ π'ντ�τε σ’ α<τ
ν π�� τ%ν "κτ�AεGει.

B.M.

Σ'λ�ς 4�ει Aεσπ'σει �π
 τ% να ταιν�α τ�� M9λ Γκ�µπσ�ν «T& Π'θη τ�� Xριστ��». �O Eαθι&
θρησκ�ληπτ�ς σκην�θτης παρ�υσι' ει τ
ν JIησ�� ν& Eασαν� εται �ωρ*ς �Sκτ� �π’ τ��ς JI�υ-
δα��υς �ρ�ιερε1ς.

«Λ�γικ9ς» κα* �( διαµαρτυρ�ες τ:ν �EEρα�ων. Στ
 Pωµα�ικ� ;µως καµµι& µ�ρι σ7µερα δια-
µαρτυρ�α δ9ν 4�ει γ�νει γι& τ% διαπ�µπευση τ�� µεγ�στ�υ hEλλην�ς �ρω�ς κα* "κπ�λιτιστ�� τ�ς
O8κ�υµνης M. JAλεA'νδρ�υ �π’ τ
 X�λλυγ�υντ. �O πρωταγωνιστ%ς τ�ς ταιν�ας K�λιν Φ'ρελ
"πισκφτηκε γι& aνα τρι7µερ� τ% Mακεδ�ν�α λ�γlω �ναγκ:ν τ�ς ταιν�ας «JAλAανδρ�ς O M-
γας». Πλ�θ�ς κ�σµ�υ συνρρευσε ν& π'ρ/η α<τ�γραφ� τ�υ, καθxς κα* γνωστ% τηλε�πτικ% "κπ�-
µπ% κ'λυψε τ
ν "ρ��µ� τ�υ πλκ�ντας τ
 "γκTµι� τ�υ.

Φανταστ�τε _ν "πισκεπτ�ταν O M9λ Γκ�µπσ�ν τ
 JIσρα7λ, τ� θ& γιν�ταν! �O ραγιαδισµ
ς σ9
;λ� τ�υ τ
 µεγαλε1�!

B.M.

«Π�λεµ�ι π'ντα γ�ν�νταν κα* ! @περεA�υσ�α 4µεινε ! dδια». Nα�, συµφων:. Γι’ α<τ
 τ
ν λ�-
γ� Wλλως τε 4γιναν τ�σ�ι "λεγ��µεν�ι π�λεµ�ι. hOµως τTρα ! �YπερεA�υσ�α 4κανε λ'θ�ς στ��ς
@π�λ�γισµ�Gς της. O( συνθ�κες WλλαAαν. Kα* στ%ν 4λλειψη "παφ�ς της µ9 τ%ν πραγµατικ�τη-
τα δ9ν �αµπ'ρισε. Kι ;πως ! dδια τ
 διακ7ρυAε, α<τ
ς O π�λεµ�ς εSναι γενικ�ς, διαρκ%ς κα* π�-
λυµτωπ�ς (θρησκευτικ�ς, �8κ�ν�µικ�ς, π�λιτικ�ς, στρατιωτικ�ς, π�λιτισµικ�ς, φυλετικ�ς, tθι-
κ�λ�γικ�ς, ταAικ�ς, διαν�ητικ�ς, διπλωµατικ
ς κ.τ.λ., κ.τ.λ.). T�σα π�λGµ�ρφα κα* ταυτ��ρ�-
να πεδ�α µ'�ης –σ9 παγκ�σµια 4κταση κα* στ
 διηνεκ9ς– �ρµ� �υν µ�ν� σ9 κυνηγ��ς ��µαιρας,
σ9 δ
ν Kι�:τες. JEδ: ! Aεµωραµνη �YπερεA�υσ�α ;σ� "πι ητε1 τ
ν 4λεγ��, τ�σ� τ
ν �'νει.
A<τ�AηλTνεται σταδιακ'. TTρα πι& O �νεAλεγκτ�ς, O �ληθιν
ς π�λεµ�ς 4�ει τ
ν λ�γ�: «Π�-
λεµ�ς π'ντων µ9ν πατ7ρ "στι, π'ντων δ9 EασιλεGς, κα* τ��ς µ9ν θε��ς 4δειAε τ��ς δ9 �νθρTπ�υς,
τ��ς µ9ν δ�Gλ�υς "π��ησε τ��ς δ’ "λευθρ�υς» (�Hρ'κλειτ�ς O JEφσι�ς).

Π.Π.

Π�λεµ�ς καH «π�λεµ�ς»

Pαγι!δες θαυµαστSς τ6ν διαστρε�λωτ6ν τ
ς :Iστ�ρ�ας

4.000 θεϊκ�H παιδ�φιλ�ι
ΣGµφωνα µ9 π�ρισµα σ�ετικ�ς παναµερικανικ�ς 4ρευνας π�� πρ�σφατα "δ�θη στ% δηµ�-

σι�τητα (CNN), περισσ�τερ�ι �π
 4.000 (ερε1ς τ�ς Pωµαι�καθ�λικ�ς JEκκλησ�ας τ:ν H.Π.A.
4��υν κατηγ�ρηθ� γι& σεA�υαλικ% κακ�π��ηση �νηλ�κων !λικ�ας 11-17 "τ:ν! 4.000 (ερε1ς κα-
τηγ�ρ7θηκαν, τ
 π�σ�ι ;µως πρ�Eησαν κα* πρ�Eα�ν�υν σ’ α<τ9ς τ*ς κτηνTδεις πρ'Aεις, α<τ

dσως ν& µ% µαθευτ/� π�τ.

A<τ& γι& ;σ�υς θεTρησαν «@περE�λικ
» τ
 πρ�σφατ� �φιρωµα τ�� «∆αυλ��» «�Iερατε1α
κα* ΣA». �H διακ�ρευση �νηλ�κων 4φτασε ν& γ�ν/η «(ερ
 λειτ�Gργηµα»! Kατ’ "ντ�λ%ν τ�� Για�-
E9 φυσικ'...

Π.Λ.K.
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Σ�µφωνα µ4 τ�ν 6πιστQµη τ8ς Φυσικ8ς τ� �νθρCπιν� σSµα Xς 6νεργειακ� πεδ�� 6κπ�µπει κα�
λαµ"�νει δ�νQσεις, κα� π�νω σ4 α@τ�ν τ�ν θεωρ�α κινε<ται ^ "ι�συντ�νισµ$ς. T5 κ�τταρα τ�� σC-
µατ�ς, �2 2στ�� κα� τ5 _ργαν� τ�υ, τ� κ�θε mνα �π� α@τ5 B�ει τ�ς δικ�ς τ�υ δ�νQσεις. Π�λλ4ς �Sρες
τ�� 6�ωτερικ�� π�λ; νωρ�τερα σ4 σ��ση µ4 τ�ν GEλλ�δα 6φαρµ$K�υν τ�ν "ι�συντ�νιστικ� θερα-
πε�α, π�; 6πιφ�ρει σηµαντικ5 �π�τελ�σµατα {ασης 6κε< Aπ�υ Eλλες µ�θ�δ�ι q φ�ρµακα δ4ν ε?�αν
καµµ�α 6πιτυ��α, ε{τε πρ$σφεραν 6λ��ιστη �νακ��φιση.

GH Kασσ�νδρα M�υγι�κ�υ, παθ�λ$γ�ς µ4 6�ειδ�κευση στ�ν καρδι�λ�γ�α, 6πιδιCκ�ντας ^ "ι�-
συντ�νισµ�ς ν5 υ2�θετηθD8 �π� Tατρ�;ς κα� στ�ν �Cρα µας, λ�γ� πρ�ν τ�ν Bκδ�ση τ�� πρCτ�υ της
"ι"λ��υ µιλ�ει στ�ν «∆αυλ�» γι5 α@τ�ν τ�ν µ�θ�δ� θεραπε�ας, π�; δε��νει ν5 6πιστρ�φDη στ�ν �C-
ρα Aπ�υ πρSτ�ι �2 �ρ�α<�ι bEλληνες διαπ�στωσαν κα� πρ�σ�γγισαν τ�ν "ασικ� �ρ�Q της, τ�ν 6ν�ρ-
γεια.

EP.: T� εSναι O Eι�συντ�νισµ�ς;
AΠ.: bOπως Aλ�ι γνωρ�K�υµε, �2 Eνθρωπ�ι, τ5 KsSα κα� τ5 φυτ5 ε?ναι KSσα =λη. Γνωρ�K�υµε τ�ν

=λη Xς κ�τι σταθερ$, τ� ^π�<� µπ�ρ��µε ν5 �γγ���υµε, ν5 µετρQσ�υµε κα� ν5 Kυγ�σ�υµε. bOµως �2
φυσικ�� 6πιστQµ�νες τ8ς κ"αντικ8ς θεωρ�ας πρ�ν �π� 6νεν8ντα �ρ$νια �ναγνCρισαν π�ς w =λη δ4ν
ε?ναι τ�π�τα Eλλ� �π� συµπυκνωµ�νη 6ν�ργεια. O2 6πιστQµ�νες �π�δει�αν π�ς ^λ$κληρ� τ� σ�-

H ™YNENTEY•H TH™ ‰Ú K. MOY°IAKOY

Συν.ντευKη τOς πρωτπ�ρυ �ατρ: K. Mυγι(κυ

™
τ� τε���ς Mαρτ��υ µ4 Eρθρ� τ�υ ^ συνεργ�της τ�� «∆αυλ��» Bασ�λει-
�ς Mαυρ�µµ�της παρ�υσ�ασε µ�α 6νεργειακ� θεραπευτικ� µ�θ�δ�, τ�ν
"ι�συντ�νισµ$, π�; τCρα σταδιακ5 6φαρµ$Kεται κα� στ�ν GEλλ�δα. M�α
µ�θ�δ�ς, π�; πρSτ�ι 6φ�ρµ�σαν �2 �ρ�α<�ι bEλληνες, "ασιK$µεν�ι στ�;ς

6νεργειακ�;ς τρ$π�υς θεραπε�ας κα� Tδια�τερα στ�ν �ρ�� τ8ς δ$νησης.

Γρ!φηµα, 4π�υ
D = παθ�λ�γικ+ ταλ!ντωση
καH
D1 = τ= *ντικατ�πτρισµ�ν�
εuδωλ� τ
ς D.



µπαν µ�σα στ� ̂ π�<� K��µε ε?ναι µ�α θ�λασσα 6ν�ργειας. IAπ� τ�ν συµπ�κνωση α@τ8ς τ8ς 6ν�ργειας
δηµι�υργQθηκαν τ5 στερε5 σCµατα, τ5 �στ�ρια κα� �2 πλαν8τες. bEνα �π� α@τ5 τ5 σCµατα συ-
µπυκνωµ�νης 6ν�ργειας ε?ναι κα� ^ πλανQτης µας κα� A,τι Eλλ� κινε<ται π�νω σ4 α@τ$ν, συµπερι-
λαµ"αν�µ�νων κα� τSν �νθρωπ�νων _ντων. GO IAλ"�ρτ�ς IAϊνστ�ιν Bδει�ε τ�ν σ��ση 6ν�ργειας µ4
τ�ν =λη µ4 τ�ν δι�σηµη Tσ$τητα: E = MC2. A@τ� σηµα�νει π�ς τ� �νθρCπιν� σSµα Xς συµπυκνω-
µ�νη 6ν�ργεια ε?ναι mνα �λεκτρ�µαγνητικ� πεδ��. A@τ� w �νακ�λυψη ε?ναι 6�α�ρετης σηµασ�ας γι5
τ�ν 6πιστQµη τ8ς Tατρικ8ς. IAν��γει τ�ν δρ$µ� σ4 µ�α καιν��ργια δι�σταση, τ�ν 6νεργειακ� Tατρι-
κQ. ∆ηλαδ� πSς �π� διαγνωστικ8ς κα� θεραπευτικ8ς �π$ψεως τ� σSµα µπ�ρε< ν5 πρ�σεγγιστD8 �π�
τ�ν 6νεργειακQ τ�υ πλευρ�. GO "ι�συντ�νισµ�ς λ�ιπ�ν ε?ναι µ�α Tατρικ� µ�θ�δ�ς, w ^π��α στηρ�Kε-
ται σ’ α@τ�ν τ�ν 6πιστηµ�νικ� γνCση κα� 6�ελ��θηκε �π� α@τ4ς τ�ς �νακαλ�ψεις.

EP.: Π:ς "φαρµ� εται στ
 �νθρTπιν� σ:µα ! Eι�συντ�νιστικ% θεραπε�α;
AΠ.: Γι5 τ�ν "ι�συντ�νιστικ� θεραπε�α �ρησιµ�π�ι��µε µ�α συσκευQ, τ�ν BICOM (�π� τ5 �ρ�ικ5

τSν �γγλικSν λ��εων BIo-COMmunication, "ι�-6πικ�ινων�α), w ̂ π��α ε?ναι γερµανικ8ς τε�ν�λ�γ�ας.
GH συσκευ� λαµ"�νει �π� τ�ν eργανισµ� τ� �λεκτρ�µαγνητικ� πεδ�� π�; 6κπ�µπει κ�θε Eνθρωπ�ς,
κα� α@τ� γ�νεται µ�σsω �λεκτρ�δ�ων π�; �κ�υµπRµε στ� σSµα. X�ρη στ� εTδικ� φ�λτρ� π�; διαθ�-
τει, τ� ^π�<� ε?ναι συντ�νισµ�ν� στ� φυσι�λ�γικ� φ�σµα συ�ν�τQτων π�; 6κπ�µπει τ� σSµα, B�ει
τ�ν 2καν$τητα ν5 µπ�ρD8 ν5 δια�ωρ�σDη τ5 Vγι8 �π� τ5 παθ�λ�γικ5 σQµατα π�; λαµ"�νει. IAπ� τ�ν
στιγµ� π�; συντελε<ται α@τ�ς ^ δια�ωρισµ$ς, �ν�λ�γα µ4 τ5 πρ�γρ�µµατα π�; �ρησιµ�π�ι��µε
στ�ν θεραπε�α 6νισ���υµε
τ5 Vγι8 σQµατα κα� τ5 στ�λ-
ν�υµε π�σω στ�ν eργανισµ$,
6νsS τ5 παθ�λ�γικ5 �ντι-
στρ�φ�νται. ∆ηλαδ� δηµι-
�υργε<ται κ�τι σ5ν �ντικα-
τ�πτρισµ�ν� ε{δωλ�. Kα�
α@τ� ε?ναι µ�α �ρ�� τ8ς Φυ-
σικ8ς, π�; λ�ει Aτι 65ν B��υ-
µε µ�α ταλ�ντωση κα� δηµι-
�υργQσ�υµε µ�α {διας µ�ρ-
φ8ς ταλ�ντωση στ�ν �ντ�-
θετη φ�ση, δηλαδ� στ�
µε<�ν, σ;ν κα� πλ�ν θ5 6��υ-
δετερωθ��ν. (Bλ�πε γρ!φη-
µα.)

EP.: ESναι "πTδυνη στ%ν
"φαρµ�γ7 της ! συγκεκρι-
µνη θεραπε�α;

AΠ.: GH µ�θ�δ�ς ε?ναι τε-
λε�ως �νCδυνη, κα� δ4ν
Vπ�ρ��υν παρεν�ργειες �π�
τ�ν στιγµ� π�; 6πιδρ��µε
µ$ν� στ5 παθ�λ�γικ5 σQ-
µατα. ∆4ν δηµι�υργ��νται
παρεν�ργειες, Bτσι Aπως τ�
καταν���µε µ4 τ�ν Bνν�ια
τ8ς κλασικ8ς Tατρικ8ς,
Aπ�υ ��ρηγ��µε κ�π�ια
φ�ρµακα, Aπως π.�. τ5 �ντι-
"ι�τικ�, τ5 ^π�<α να� µ4ν
καταπ�λεµ��ν τ5 παθ�λ�-
γικ5 "ακτηρ�δια, �λλ5 µπ�-
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(Aνεστραµµ�νες
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ταλαντ-σεις

Γραφικ+ *ναπαρ!σταση συσκευ
ς καH �ι�συντ�νιT�µεν�υ
σ(µατ�ς.
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Φωτ�γραφ�α συσκευ
ς �ι�συντ�νισµ�-.

ρε< ν5 σκ�τCσ�υν κα� τ5 φυσι�λ�γικ�, µ4 �π�τ�λεσµα ν5 δηµι�υργ��νται παρεν�ργειες. �H Aπως
τ5 παυσ�π�να, π�; Aταν τ5 λαµ"�ν�υµε γι5 µεγ�λ� �ρ�νικ� δι�στηµα, µπ�ρε< ν5 µRς πρ�καλ�σ�υν
διαταρα�4ς στ� συκCτι, στ� στ�µ��ι q στ5 νεφρ�.

EP.: K'θε �σθνεια 4�ει τ%ν δικ7 της συ�ν�τητα;
AΠ.:  E�ει "ρεθ8 Aτι κ�θε κ�τταρ� q ^µ�δες κυττ�ρων π�; �π�τελ��ν mναν 2στ� 6κπ�µπ�υν τ�

δικ$ τ�υς �λεκτρ�µαγνητικ� πεδ��.  Eτσι Aταν Vπ�ρ�Dη µ�α π�θηση, τ� �λεκτρ�µαγνητικ� πεδ��
διαταρ�σσεται. Πραγµατικ5 κ�θε π�θηση B�ει τ�ν δικQ της συ�ν$τητα. B�"αια α@τ� µπ�ρε< ν5
�λλ�KDη σ4 mναν "αθµ� �π� Eτ�µ� σ4 Eτ�µ�, �λλ5 ε?ναι µικρ� w διαφ�ρ�. bOταν 6φαρµ$Kεται w "ι�-
συντ�νιστικ� θεραπε�α, w συσκευ� 6κπ�µπει τ� σ8µα θεραπε�ας στ�ν �ν�λ�γη συ�ν$τητα γι5 τ�ν
π�θηση π�; θ�λ�υµε ν5 θεραπε�σ�υµε.

EP.: Kα* π:ς µπ�ρε1 �λ7θεια µ�α συσκευ% ν& "ντ�π�σ[η τ%ν συ�ν�τητα τ�ς �σθνειας;
AΠ.: GYπ�ρ��υν πρ�γρ�µµατα �π�θηκευµ�να στ�ν µνQµη τ8ς συσκευ8ς, τ5 ̂ π�<α B��υν πρ�κ�-

ψει µετ5 �π� δεκ�δες �ρ$νια 6ρευνSν. E?ναι τ5 6π�στηµα συµπερ�σµατα 6πιστηµ$νων. GYπ�ρ�ει w
δυνατ$τητα ν5 γ�ν�υν κ�π�ιες �λλαγ4ς, �ν�λ�γα µ4 τ�ν Tδιαιτερ$τητα τ�� κ�θε �νθρCπ�υ, 6νδε-
��µ�νως w συ�ν$τητα, w Bνταση q ̂  �ρ$ν�ς θεραπε�ας ν5 �παιτ��ν µ�α τρ�π�π��ηση. Γι5 παρ�δειγµα
στ� ραδι$φων� Vπ�ρ��υν π�λλ4ς συ�ν$τητες, �λλ5 διαλ�γ�υµε µ�α γι5 ν5 �κ��σ�υµε. bOλες τ�ς
Eλλες, 6νsS Vπ�ρ��υν, δ4ν τ�ς �κ��µε.  Eτσι κα� στ� σSµα, �ν�λ�γα µ4 τ�ν θεραπε�α θ5 δ�υλ�ψ�υ-
µε σ4 συγκεκριµ�νη συ�ν$τητα, zστε Aλα τ5 Vπ$λ�ιπα κ�τταρα π�; B��υν Eλλες συ�ν$τητες ν5 µ�ν
6πηρε�Kωνται.

EP.: hOσ� συνε�� �υµε α<τ%ν τ%ν συνντευAη 4�ω τ%ν δυνατ�τητα ν& δ�κιµ' ω τ%ν Eι�συντ�νι-
στικ% θεραπε�α. Kα* παρατηρ: µσlω τ�ς κινησι�λ�γ�ας π�σ� π�λ� συνεργ' εται τ
 σ:µα µ�υ µ9
τ%ν συσκευ7.

AΠ.: GH "ι�συντ�νιστικ� θεραπε�α συνδυ�Kεται µ4 τ�ν κινησι�λ�γ�α, γι5 ν5 µRς δε��Dη �κρι"Sς
τ� θ�λει τ� σSµα. Π�� Vπ�ρ�ει κ�π�ια π�θηση q π�ι�ς �@σ�ες µπ�ρε< ν5 ε?ναι 6πι"αρυντικ4ς γι’
α@τ� τ� σSµα. �Aν σ�� δCσω κ�π�ια �λλεργι�γ$να ν5 κρατQσDης στ� ��ρι στ�υ, µπ�ρ��µε ν5 δια-
πιστCσ�υµε 65ν σ�� πρ�καλ��ν �λλεργ�α q _�ι.

T7 eλεκτρµαγνητικ7 πεδ#α τHν κυττ(ρων



EP.: yAρα O Eι�συντ�νισµ
ς µπ�ρε1 ν& λειτ�υργ7σ/η �κ�µη κα* πρ�ληπτικ';
AΠ.: E?ναι περισσ$τερ� µ�α φυσικ� θεραπευτικ� µ�θ�δ�ς. Mπ�ρ��µε Aµως, �ρησιµ�π�ιCντας

γι5 παρ�δειγµα τ�ς �ρ�4ς τ�� �λεκτρ�"ελ�νισµ��, ν5 κ�ν�υµε µ�α 6νεργειακ� δι�γνωση, δηλαδ�
ν5 "ρ��µε στ� 6νεργειακ� κ�µµ�τι τ�� σCµατ�ς Zν Vπ�ρ�Dη µ�α πρ�δι�θεση γι5 π�θηση. Kα� B��υ-
µε τ�ν δυνατ$τητα πρ�ληπτικ5, πρ�ν α@τ� 6κδηλωθD8 σωµατικ�, ν5 τ� θεραπε�σ�υµε.

EP.: Σ9 π�ι' σηµε1α διαφ�ρ�π�ιε1ται O Eι�συντ�νισµ
ς �π
 τ%ν κλασικ% 8ατρικ7;
AΠ.: GH κλασικ� Tατρικ� δ�νει "�ρ�ς στ� �ηµικ� µ�ρ�ς. IEδS Aµως θεωρ��µε Aτι π�νω κα� πρ�ν �π�

τ�ν �ηµε�α ε?ναι w φυσικQ. bOτι Aλα τ5 κ�τταρα τ�� σCµατ�ς 6πικ�ινων��ν µετα�� τ�υς µ4 �λεκτρ�-
µαγνητικ� πεδ�� κα� Xς 6πακ$λ�υθ� α@τ8ς τ8ς 6πικ�ινων�ας �νταλλ�σσ�υν πληρ�φ�ρ�ες. O2 �ηµικ4ς
διαδικασ�ες π�; συνεπ�γ�νται ε?ναι τ� �π�τ�λεσµα α@τ8ς τ8ς �λεκτρ�µαγνητικ8ς 6πικ�ινων�ας.

EP.: �O Eι�συντ�νισµ
ς δηλαδ% µπ�ρε1 �κ�µη κα* ν& καταργ7σ/η τ& φ'ρµακα;
AΠ.: Σ4 π�λλ4ς περιπτCσεις, π.�. Aταν �ναφερCµαστε σ4 φ�ρµακα π�; �ρησιµ�π�ι��νται γι5 ν5

καταλαγι�σ�υν τ�ν π$ν� κρ�"�ντας τ5 συµπτCµατα, �ωρ�ς ν5 µπ�ρ��ν ν5 θεραπε�σ�υν τ�ν �σθ�-
νεια. Γιατ�, Zς µ�ν �ε�νRµε, π�λλ4ς παθQσεις �κ$µη κα� σQµερα ε?ναι �νε�ι�ν�αστες, δ4ν γνωρ�Kει
δηλαδ� w κλασικ� Tατρικ� �π� π�� πρ��ρ��νται. M4 τ�ν "ι�συντ�νισµ$, "ρ�σκ�ντας κα� θεραπε�-
�ντας τ�ν αTτ�α π�; πρ�καλε< τ�ν π�θηση, τ5 φ�ρµακα δ4ν µRς ε?ναι πλ��ν �παρα�τητα.

EP.: ESναι O Eι�συντ�νισµ
ς µ�α µ�ρφ% θεραπε�ας π�� πηγ' ει �π
 τ��ς �ρ�αϊκ��ς �ρ�ν�υς;
AΠ.: GH 2στ�ρ�α κ�νει κ�κλ�υς κα� πιστε�ω �κρ�δαντα Aτι w γνCση π�; B��υµε σQµερα δ4ν ε?ναι

κ�τι π�; �νακαλ�πτ�υµε τCρα. bOλα α@τ5 τ5 B��υν πε< �2 �ρ�α<�ι bEλληνες, �2 ^π�<�ι ε?�αν "ρε<
π�λλ4ς µ�ρφ4ς θεραπε�ας. A@τ� w µ�ρφ� θεραπε�ας πηγ�Kει �π� �ντ�στ�ι�ες µ�ρφ4ς θεραπε�ας
τSν �ρ�α�ων GEλλQνων, π�; ε?�αν "�ση τ�ν δ�νηση. ΣQµερα yπλSς �ρησιµ�π�ι��µε τ�ν 6�ελιγµ�-
νη µ�ρφQ της.

EP.: Σ�Eαρ9ς µ�ρφ9ς παθ7σεων F �σθενει:ν µπ�ρ��ν ν& θεραπευτ��ν µ9 τ
ν Eι�συντ�νισµ�; Γι&
παρ'δειγµα O καρκ�ν�ς;

AΠ.:  E��υν �ναφερθ8 π�λλ5 περιστατικ5 θεραπευµ�νων �σθενSν π�; Vπ�φεραν �π� καρκ�ν�.
B�"αια πρ�πει ν5 τ�ν�σω Aτι α@τ� w µ�θ�δ�ς δ4ν ε?ναι παν�κεια κα� "�"αια δ4ν B�ει 100% �π�τ�-
λεσµα σ4 Aλα. K�π�ιων �νθρCπων yπλSς ^ eργανισµ�ς δ4ν �ντιδρvR στ�ν µ�θ�δ� α@τQν. ∆4ν µπ�-
ρ��µε ν5 τ�;ς θεραπε�σ�υµε Aλ�υς, κα� ̂  καρκ�ν�ς q Eλλες �ν�ατες παθQσεις ε?ναι µ�α π�λ; δ�σκ�λη
Vπ$θεση. Στ�ν Γερµαν�α Vπ�ρ��υν εTδικ�� γιατρ�� π�; �σ��λ��νται �π�κλειστικ5 µ4 τ�ν θεραπε�α
τ�� καρκ�ν�υ, π�; B��υν �φιερCσει π�λλ5 �ρ$νια �π� τ�ν KωQ τ�υς γι5 ν5 6ντ�π�σ�υν τ�ς αTτ�ες
τSν διαφ$ρων µ�ρφSν τ�υ.

EP.: Γιατ� µ�α ττ�ια µ�ρφ% θεραπε�ας δ9ν εSναι διαδεδ�µνη στ%ν �Eλλ'δα, σ9 �ντ�θεση µ9 �:ρες
τ�� "Aωτερικ�� π�� τ%ν "φαρµ� �υν ε<ρως;

AΠ.: ETδικ5 στ�ν Γερµαν�α, �π� Aπ�υ �εκ�νησε w µ�θ�δ�ς, ε?ναι πραγµατικ5 ε@ρ�ως γνωστQ.
Πιστε�ω Aτι δ4ν Vπ�ρ�ει Eνθρωπ�ς στ�ν Γερµαν�α, π�; ν5 µ�ν ��ρDη τ� ε?ναι ^ "ι�συντ�νισµ$ς
(�γγλικ�: bioresonance therapy). IEπ�σης ε?ναι γνωστ� κα� σ4 Eλλες �Sρες τ8ς E@ρCπης (A@στρ�α,
GEλ"ετ�α, IIταλ�α, Γαλλ�α, GIσπαν�α, GOλλανδ�α, Σ�υηδ�α, ∆αν�α, Π�λων�α), στ�ν N$τια IAφρικQ, στ�ν
IAµερικQ, στ�ν IIαπων�α κα� στ�ν A@στραλ�α. Στ�ν K�να α@τ4ς �2 συσκευ4ς Vπ�ρ��υν µ�σα στ5 ν�-
σ�κ�µε<α. Γι5 τ� Aτι δ4ν B�ει διαδ�θ8 Aµως στ�ν GEλλ�δα, 6νδε��µ�νως ν5 φτα�Dη w Tδιαιτερ$τητα
τ�� bEλληνα, π�; συνQθως �µφισ"ητε< ^τιδQπ�τε καιν��ργι�.

EP.: T� εSναι α<τ
 π�� σ\ς �θησε ν& �σ��ληθ�τε µ9 τ
ν Eι�συντ�νισµ�;
AΠ.: bOλα �εκ�νησαν �π� πρ�σωπικ� 6µπειρ�α. bOταν w κ$ρη µ�υ Bκλεισε τ�ν πρSτ� της µ8να,

παρ�υσ�ασε �τ�πικ� δερµατ�τιδα, µ�α π�θηση π�λ; δ�σκ�λη γι5 τ�ν κλασικ� TατρικQ. ΣαφSς B�ει
�λλεργικ� Vπ$"αθρ�, �λλ5 στ�ς 6�ετ�σεις α�µατ�ς π�; πραγµατ�π�ιQσαµε B"γαινε θετικ� µ$ν� τ�
�γελαδιν� γ�λα. Παρ5 τ�ν πλQρη �π��� �π� τ5 γαλακτ�κ�µικ5 τ� δ�ρµα της δ4ν �ρεµ��σε. M��
συνιστ��σαν κρ�µες κ�ρτιK�ν���ες, π�; oθελα ν5 �π�φ�γω γι5 mνα "ρ�φ�ς. T� δ�ρµα της ~ταν µ$-
νιµα 6ρεθισµ�ν�. bOταν w κ$ρη µ�υ ~ταν 10 µηνSν, µ�α φ�λη µ�� µ�λησε γι5 α@τ�ν τ�ν µ�θ�δ� θε-
ραπε�ας.  E�ω σπ�υδ�σει Tατρικ� στ�ν Π�λων�α, Aπ�υ α@τ� w µ�θ�δ�ς 6φαρµ$Kεται 6δS κα� 10
�ρ$νια. ZCντας λ�ιπ�ν 6κε< �π�φ�σισα ν5 τ�ν δ�κιµ�σω. �εκ�νησα µ4 δι�γνωση, Aπ�υ 6κτ�ς �π�

\EPει LπισηµπιηθO στ�ν διεθνO �ατρικ�
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ΣτHς δ/� *ριστερSς φωτ�γραφ�ες: πρ= τ
ς θεραπε�ας τ? πρ�σωπα δ/� *τ�µων
gπ��ληθ�ντων στ+ν συν�>εια σS �ι�συντ�νισµ�. ΣτHς δ/� δε7ιSς φωτ�γραφ�ες: τ?

πρ�σωπα τ6ν fδ�ων *τ�µων µετ? τ+ν θεραπε�α.



τ�ν �λλεργ�α στ�ν πρωτε�νη γ�λακτ�ς 6ντ�π�στηκαν Eλλες 30. Mετα�; α@τSν τ� κ�τ$π�υλ�, w γα-
λ�π��λα, τ� σ�λιν�, τ� λεµ$νι, τ� σ�υσ�µι, w ντ�µ�τα κα� τ� α@γ$. M�σα σ4 µ�α W"δ�µ�δα �π� τ�ν
στιγµ� π�; σταµ�τησα ν5 τ8ς τ5 δ�νω Aλα α@τ5 τ� δ�ρµα της καθ�ρισε γι5 πρCτη φ�ρ�. Συνε��-
σαµε µ4 θεραπε�α �πευαισθητ�π��ησης, γι5 τ�ν ^π��α �µφ�"αλα �ρ�ικ�. Mετ5 τ�ν θεραπε�α τ8ς
κ�θε �λλεργι�γ$νας �@σ�ας µπ�ρ��σε πλ��ν ν5 φ�Dη τ�ν συγκεκριµ�νη τρ�φQ. Πρ�ς µεγ�λη µ�υ �να-
κ��φιση τ� δ�ρµα της παρ�µενε καθαρ� κα� �ωρ�ς {�νη �σθ�νειας, Bτσι B�ει παραµε�νει τρ�α �ρ$νια
µετ�. K�θε φ�ρ5 π�; πQγαινα γι5 θεραπε�α, παρατηρ��σα α@τ�ν τ�ν συσκευQ, B"λεπα τ5 �π�τε-
λ�σµατα κα� �π�φ�σισα ν5 �σ��ληθS κα� 6γ� µ4 τ�ν "ι�συντ�νιστικ� θεραπε�α. �Hρθα στ�ν GEλλ�-
δα, δ4ν 6πιθυµ��σα ν5 6ργαστS πλ��ν σ4 ν�σ�κ�µε<�, ε?�α κ�νει α@τ�ν τ�ν δ�υλει5 9 �ρ$νια κι ε?�α
6ν τsS µετα�; �π�κτQσει τ�ν εTδικ$τητα τ�� παθ�λ$γ�υ· �π�φ�σισα ν5 �ν���ω δικ$ µ�υ Tατρε<�, Aπ�υ
6φαρµ$Kω κα� α@τ�ν τ�ν µ�θ�δ�.

EP.: yE�ετε π�λλ��ς �σθενε1ς π�� "φαρµ� �υν α<τ%ν τ%ν Eι�συντ�νιστικ% θεραπε�α;
AΠ.:  E��υν περ�σει Wκατ�ντ�δες �σθενε<ς µ4 Aλων τSν εTδSν τ�ς παθQσεις. IAλλεργ�ες, π$ν�ι

π�σης φ�σεως, ̂ ρµ�νικ4ς διαταρα��ς, �π�κατ�σταση καταγµ�των, γι5 διακ�π� καπν�σµατ�ς, ναρ-
κωτικSν �@σιSν κα� �λκ�$λ. Kα� δηλCν�υν 2καν�π�ιηµ�ν�ι µ4 τ� �π�τ�λεσµα.  E�ω �νθρCπ�υς π�;
µ4 6πισκ�πτ�νται yπλR κα� µ$ν� γι5 ν5 µ4 ε@�αριστQσ�υν, π�; µπ$ρεσαν ν5 �παλλαγ��ν �π� τ�
πρ$"ληµ� τ�υς. Θ5 πρ�πει 6π�σης ν5 σRς πS Aτι τ�ν "ι�συντ�νιστικ� µ�θ�δ� B��υν �ρ��σει ν5 τ�ν
6φαρµ$K�υν κα� Eλλ�ι γιατρ�� στ�ν GEλλ�δα.

EP.: ESναι δαπανηρ% Cς µθ�δ�ς θεραπε�ας;
AΠ.: T� κ$στ�ς τ8ς θεραπε�ας σ4 σ��ση µ4 Eλλες µεθ$δ�υς ε?ναι π�λ; �Tκ�ν�µικ$. Kυµα�νεται

6νδεικτικ5 µετα�; 50 µ4 60 ε@ρ� �ν5 συνεδρ�α, κα� �2 συνεδρ�ες ε?ναι λιγ�στ�ς. IA��Kει ν5 σηµει-
ωθD8 Aτι γι5 τ�ν �πευαισθητ�π��ηση µιRς �λλεργικ8ς �@σ�ας �ρει�K�νται 12 λεπτ�. IE�αιρ�σεις
�π�τελ��ν w πρωτε�νη γ�λακτ�ς, τ� σιτ�ρι κα� τ� α@γ$, π�; �παιτ��ν τρε<ς θεραπε<ες. IEπ�σης γι5
τ�ν πλQρη �π�κατ�σταση τ8ς κινητικ$τητας Wν�ς Eκρ�υ µετ5 �π� κ�ταγµα �ρει�K�νται τρε<ς q
τ�σσερις θεραπε<ες. Γι5 ν5 πρ�κ�ψDη τ� {δι� �π�τ�λεσµα µ4 τ�ν κλασικ� φυσικ�θεραπε�α, µπ�ρε<
ν5 �ρειαστ��ν 15 µ4 20 6πισκ�ψεις.

EP.: Mπ�ρε1 O Eι�συντ�νισµ
ς ν& θεραπεGσ/η �κ�µη κα* ψυ��λ�γικ& πρ�Eλ7µατα;
AΠ.: GO "ι�συντ�νισµ�ς κατ5 κ�ρι� λ$γ� θεραπε�ει παθQσεις q �σθ�νειες τ�� σCµατ�ς. Mπ�ρε<

Aµως ν5 6πιδρ�σDη θετικ5 στ�ν ψυ��λ�γ�α τ�� �νθρCπ�υ. GYπ�ρ��υν γι5 παρ�δειγµα κ�π�ια πρ�-
γρ�µµατα, π�; µπ�ρ��ν ν5 "�ηθQσ�υν σ4 θ�µατα Eγ��υς κα� κατ�θλιψης.

EP.: Mπ�ρε1 ν& κ'ν/η λ'θ�ς µ�α ττ�ια συσκευ7;
AΠ.:  O�ι, δ4ν µπ�ρε< ν5 κ�νDη λ�θ�ς. bO,τι σ8µα π�ρDη �π� τ� �νθρCπιν� σSµα, α@τ� θ5

�ναλ�σDη, θ5 τ� τρ�π�π�ιQσDη κα� θ5 τ� στε�λDη π�σω. Πρ�πει ν5 τ�ν�σω Aτι w συσκευ� �π� µ$-
νη της δ4ν παρ�γει κ�π�ια 6ν�ργεια, ̂ π$τε δ4ν στ�λνει στ� σSµα κ�τι π�; παρ�γει µ4 τε�νητ�
τρ$π�. ∆4ν στ�λνει �λεκτρισµ�, δ4ν παρ�γει µαγνητικ� πεδ�� �π� µ$νη της. GO eργανισµ�ς λαµ-
"�νει τ�ν δικQ τ�υ 6ν�ργεια, τρ�π�π�ιηµ�νη Bτσι, zστε ν5 �π�τελD8 mνα θεραπευτικ� 6ρ�θισµα,
�θηση γι5 ν5 �εκινQσDη τ�ν α@τ�θεραπε�α.

EP.: A<τ% ! µ�ρφ% θεραπε�ας εSναι "Aελ�Aιµη, EελτιTνεται συνε�:ς;
AΠ.: Bε"α�ως. A@τ4ς �2 συσκευ4ς �π� τ�ν στιγµ� π�; παρ�υσι�στηκαν, �π� τ� 1977 µ��ρι

σQµερα, B��υν �λλ��ει π�λ�. IAλλ5 δ4ν �ρκε< µ$ν�ν w συσκευQ, α@τ� ε?ναι yπλSς τ� µ�σ�.
Σηµαντικ� ε?ναι w γνCση τ�� γιατρ�� π�; τ�ν �ρησιµ�π�ιε<. IAν�λ�γα µ4 τ5 περιστατικ5 π�;
καλε<ται ν5 �ντιµετωπ�σDη, διευρ�νει τ�ν 6µπειρ�α τ�υ κα� µπ�ρε< ν5 θεραπε�σDη περιπτCσεις,
π�; σ4 Eλλες περι$δ�υς –Aταν �εκ�ναγε– ν5 π�στευε Aτι δ4ν θ5 τ5 κατ�φερνε.

EP.: ESστε α8σι�δ�Aη γι& τ
 µλλ�ν τ�� Eι�συντ�νισµ�� στ%ν �Eλλ'δα; 
AΠ.: ESµαι π�λ� α8σι�δ�Aη, γιατ* πρ:τα �π’ ;λα εSναι µ�α φυσικ% µθ�δ�ς, �ωρ*ς παρε-

νργειες, π�� 4ρ�εται ν& συµπληρTσ/η τ%ν κλασικ% 8ατρικ7. ΠιστεGω �κρ'δαντα ;τι σταδιακ&
θ& µεγαλTν/η O κGκλ�ς τ:ν �νθρTπων π�� θ& δε�τ��ν τ�υλ'�ιστ�ν ν& τ%ν δ�κιµ'σ�υν. JEA
Wλλ�υ εSναι �δη µεγ'λ�ς O κGκλ�ς "κε�νων π�� 4��υν δ�κιµ'σει τ%ν θεραπε�α, κα* µ9 τ%ν δι-
κ7 τ�υς "µπειρ�α �π�δεικνG�υν τ%ν �π�τελεσµατικ�τητ' της.

Tα7ιαρ>�/λα Λαδ%
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T� κυριCτερ� Aµως �π�µειν�ρι τ8ς Xρυσ8ς IEπ��8ς ε?ναι w �Eλληνικ% Γλ:σσα, π�; σ4 κ�θε λ��η, συλ-
λα"� q κα� γρ�µµα της ε?ναι �π�τυπωµ�νη Aλη w γνCση κα� w σ�φ�α τ�� παρελθ$ντ�ς. [Γι5 παρ�δειγ-
µα w ^µηρικ� λ��η «!λικ�α» δηλCνει τ�ν περιστρ�φ� τ8ς Γ8ς περ� τ�ν bHλι� (�λι�ς + κ�ω = !λικ�α) (κ�ω
= περιελ�σσ�µαι, 6� �� κα� ^ κισσ�ς). IEπ�σης δηλCνει Aτι �2 �ρ�α<�ι bEλληνες γνCριKαν τ�ν σφαιρικ$-
τητα τ8ς Γ8ς κα� τ� GHλι�κεντρικ� Σ�στηµα (Πλ�των, «Kρατ�λ�ς», 401b). GEπ�µ�νως στ�;ς «µ�θ�υς» µε-
ταφ�ρ�νται Vψηλ�τ�τ�υ 6πιπ�δ�υ πληρ�φ�ρ�ες κα� Bνν�ιες �π� τ� �πCτατ� παρελθ$ν, π�; ��θηκαν
λ$γsω τ�� Kατακλυσµ��. Γιατ� Aµως δ4ν τ5 Bλεγαν �ν�ικτ5 �λλ5 µ4 µ�θ�υς; 1. O2 eρεσ�"ι�ι π�; δι�φυ-
γαν τ�ν καταστρ�φ� δ4ν ε?�αν τ� κατ�λληλ� πνευµατικ� 6π�πεδ� ν5 τ5 δε�θ��ν κα� 2. ^ µ�θ�ς κεντρ�Kει
περισσ$τερ� τ� φαντασ�α κα� τ�ν Bρευνα �π� τ�ν πεK� λ$γ� κα� σsCKεται ε@κ�λCτερα µ�σsω τ�� �ρ$ν�υ.
(Συστηµατικ� παρ�υσ�αση τ�� θ�µατ�ς α@τ��, σπ�υδαι$τατ�υ γι5 τ�ν γνCση τ�� παρελθ$ντ�ς, Bκανε
πρSτ�ς ̂  �ε�µνηστ�ς συνεργ�της τ�� «∆» H.Λ. Tσατσ$µ�ιρ�ς στ� Bργ� τ�υ «GIστ�ρ�α Γεν�σεως τ8ς GEλλη-
νικ8ς ΓλCσσας», 6κδ. «∆αυλ$ς» 1991, "´ 6κδ. 2004 κα� πρ$σφατα ^ 6π�σης συνεργ�της τ�� «∆»  κ. I. Λ�-
Kαρης στ� Bργ� τ�υ «GH Tε�ν�λ�γ�α τSν ΘεSν», 6κδ. «∆αυλ$ς» 2003.)

�O
bOµηρ�ς B�ει δCσει Vψηλ�� 6πιπ�δ�υ πληρ�φ�ρ�ες, π�; µ�ι�K�υν �κ$µη κα� στ�ν τε�ν�λ�γικ5
πρ�ηγµ�νη 6π��Q µας Xς φανταστικ�ς, δι$τι �ς τCρα δ4ν µπ�ρ��ν ν5 τ�ς 6�ηγQσ�υν µ4 "�ση
τ�ς γνCσεις τ�� �ρ�α��υ κ$σµ�υ. IAναφ�ρ�µαι λ.�. «στ
 ταA�δι τ�� ∆ι
ς στ%ν �Tρα τ:ν A8θι�-
πων», π�; �δυνατ��µε ν5 δCσ�υµε κ�π�ια 6�Qγηση: 1. ΠSς γ�ν�νταν τ5 τα��δια τSν θεSν; 2.

T� µ�σα �ρησιµ�π�ι��σαν; 3. T� ~σαν �2 θε�� τSν GEλλQνων, π�; δι�θεταν α@τ�ν τ�ν θαυµαστ� τε�ν�λ�-
γ�α. 4. MQπως πρ$κειται γι5 τ�ν Πρ�κατακλυσµια<� Π�λιτισµ$, π�; κανε�ς δ4ν �µφισ"ητε<;

�Aς λ�"�υµε τ� σ�ετικ� �π$σπασµα 6κ τ8ς GOµQρ�υ IIλι�δ�ς: ∆ι�λ�γ�ς τ8ς  θαλασσ�ας θεRς Θ�τιδ�ς

Πρσκαλεσµ.νς µ.σXω �Ωκεαν: στTς A�θ#πες

T7 EνεK�γητα τOς �EλληνικOς Πρϊστρ#ας

O
2 �ναφ�ρ4ς π�; γ�ν�νται στ5 παν�ρ�αια Wλληνικ5 γραπτ5 (bOµηρ�ς,
GHσ��δ�ς κ.λπ.) γι5 τ�;ς θε�;ς (�ρµατα, 6��πλισµ$ς, τα��δια, Tδι$τη-
τες θεSν κ.�.κ.), συ�ν5 δ4ν �φ�ρ��ν στ5 {δια τ5 πρ$σωπα στ5 ^π�<α
�ναφ�ρ�νται, �λλ5 �π�σκ�π��ν ν5 διασCσ�υν κ�π�ιες πληρ�φ�ρ�ες

τ8ς Πρ�κατακλυσµια�ας IEπ��8ς, π�; δ4ν ε?ναι Eλλη �π� τ�ν Xρυσ� JEπ��%
τ�� GHσ��δ�υ. GH IAρ�αι�λ�γ�α παρ��ει πληρ�φ�ρ�ες (Eλλες µ4ν Xς γεγ�ν$-
τα κα� Eλλες Vπ� �λληγ�ρικ� µ�ρφ�) γι5 τ�ν δι�σωση �π� γενι5 σ4 γενι5 τ8ς
�ν�µνησης Wν�ς παν�ρ�αι�υ �αµ�ν�υ π�λιτισµ�� στ�;ς "�σκ�;ς κα� στ�;ς
"�υκ$λ�υς, π�; 6πι"�ωσαν στ�;ς eρειν�;ς _γκ�υς �π� τ�ν Kατακλυσµ� (Πλ�-
των, «T�µαι�ς», 22b). A@τ4ς τ�ς πληρ�φ�ρ�ες τ�ς συναντRµε στ�ς περισσ$τερες
�ρ�α<ες παραδ$σεις ( Eπ�ς Γκιλγκαµ�ς, GIερ� λ�γ�τε�ν�α IIνδSν, Θρ�λ�ι
IIνδι�νων IAµερικ8ς κ.E.). GO παν�ρ�αι�ς α@τ�ς π�λιτισµ�ς Eφησε παντ��
κ�ιν5 σ�µ"�λα (λ.�. Γ�ργ$νι� IAθηνRς, µαι�νδρ�υς, σ"�στικες, σπε<ρες, δι-
πλ��ς πελ�κεις, µεγαλ�κατασκευ�ς, πυραµ�δες κ.E.).



µ4 τ�ν γι$ της IA�ιλλ�α σ4 µετ�φραση JIω'νν�υ Π�λυλ\ κα� JAλεA'νδρ�υ Π'λλη, ραψ. A´ στ��. 415-440):
«Γιατ� ^ Zε;ς �θ4ς µαK� µ4 Aλ�υς τ�;ς θε�;ς, π8γε στ�ν IΩκεαν� πρ�σκαλεσµ�ν�ς σ4 συµπ$σι� �π� τ�;ς
ATθ��πες. bOµως σ4 δCδεκα wµ�ρες θ5 γυρ�σDη π�λι στ�ν  Oλυµπ� κα� τ$τε θ5 τρ��ω στ5 �αλκ�στρωµ�-
να �ν�κτ�ρ� τ�υ ν5 π�σω στ5 π$δια τ�υ κα� θαρρS π�ς θ5 τ�ν πε�σω».

Περ� τ�ν�ς πρ$κειται; ∆ι$τι τ� περ�εργ� ταA�δι τ�� ∆ι
ς στ%ν �Tρα τ:ν A8θι�πων µRς µεταφ�ρει εxλ�-
γα στ�ν σηµεριν� 6π��Q, Aπ�υ ^ πρ$εδρ�ς τ8ς Vπερδ�ναµης πα�ρνει τ�ν κ�υστωδ�α τ�υ στ� �ερ�σκ�-
φ�ς Airforce One κα� 6πισκ�πτεται κ�π�ια µακρυν� �Cρα, 6ν πρ�κειµ�νsω τ�ν IIνδ�α, γι5 mνα δωδεκαQ-
µερ� τα��δι, Aπ�υ θ5 B�Dη συν�µιλ�ες (συµπ$σι�) µ4 τ�;ς 6κε< yρµ�στ4ς τ8ς �π�ικ�ας. GO hOµηρ�ς ε?ναι
�κρι"�λ$γ�ς στ�ς περιγραφ�ς τ�υ κα� �@δε�ς καλ$πιστ�ς µπ�ρε< ν5 τ�ν �µφισ"ητD8. Πρ�φαν:ς ! �Tρα
τ:ν A8θι�πων δ9ν Eρ�σκεται στ
ν N�τ� �λλ& στ%ν JAνατ�λ7, dσως στ*ς JIνδ�ες, δι$τι κα� 6κε< Vπ�ρ��υν
ATθ��πες. Σ�µφωνα δ4 µ4 πρ�ϊστ�ρικ4ς µελ�τες �2 ATθ��πες µεταν�στευσαν �π� τ�ς IIνδ�ες στ�ν ATθι�-
π�α, w δ4 Eρ��υσα τ��η τ8ς IIνδ�ας ~σαν bEλληνες, π�; µετ�"ησαν στ� �πCτατ� παρελθ�ν µ4 τ�ν ∆ι$νυ-
σ�, GHρακλ8, GEρµ8 κ.E. (O2 Bρα�µ�ν�ι δ4ν ε?ναι Eλλ�ι �π� τ�;ς �ρ�α��υς Bραγ��δες 2ερε<ς τ�� Mα-
ντε��υ τ8ς MιλQτ�υ. GH λεγ$µενη «JIνδ�ευρωπαϊκ% γλ:σσα» ε?ναι w γλSσσα π�; µετ�φεραν 6κε< �2 6κπ�-
λιτιστ4ς τ�� ATγα��υ τ8ς Πρ�κατακλυσµια�ας IEπ��8ς.) T� Aτι ^ Zε;ς π8γε στ�ν IIνδ�α κα� _�ι στ�ν
ATθι�π�α συν�γεται �π� τ5 W�8ς: �Aν πQγαινε στ�ν ATθι�π�α, δ4ν θ5 περν��σε τ�ν IΩκεαν$, δηλαδ� τ�ν
IIνδικ� IΩκεαν$, �λλ5 µ�σsω τ8ς Mεσ�γε��υ, π�; {σως κατ’ 6κε�νη τ�ν 6π��� δ4ν ~τ� �κ$µη θ�λασσα,
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BAττικ=ς *µφ�ρ�ας τ�- 5�υ π.X. αf. BAναπαριστ!νει τ=ν BAπ�λλωνα καθισµ�ν� σS φτερωτ=
τρ�π�δα καH πραγµατ�π�ι�-ντα τ= �τKσι� τα7�δι τ�υ πρ=ς τ�jς «:Yπερ��ρε��υς», λα=ν

*τα/τιστ�ν iως σKµερα 4πως καH G λα=ς τ6ν «Afθι�πων».



BAγγει�γραφ�α σS *ττικ= �ρυθρ�µ�ρφ� *µφ�ρ�α τ�- 5�υ αf. π.X. :H BAφρ�δ�τη σS Qπτ!µεν� vρµα.

17579∆ΑΥΛjΣ/268, IAπρ�λι�ς 2004

�λλ5 δ�� �ε�ωριστ4ς λ�µνες (IAνατ�λικ� κα� ∆υτικQ). IE� Eλλ�υ κα� w 6τυµ�λ�γ�α τ8ς λ��εως «Mεσ�-γει-
�ς» φανερCνει Aτι στ� �πCτερ� παρελθ�ν ~τ� �ηρ�. �Aν π�λι πQγαινε στ�ν IAτλαντικ� IΩκεαν$, τ$τε θ5
τ�ν �ν�φερε µ4 τ� _ν�µ� τ�υ, δεδ�µ�ν�υ Aτι ~τ� γνωστ�ς στ�;ς ATγα��υς.  Aρα �π�κλε�εται ν5 π�ρασε
τ�ν IAτλαντικ� κα� ν5 π8γε στ�ν IAτλαντ�δα, w ^π��α Zς σηµειωθD8 ~τ� κι α@τ� γνωστ� στ�;ς bEλληνες
(Πλ�των, «T�µαι�ς», 24e κ.W.). bOπως �π�κλε�εται ν5 π8γε κα� πρ�ς ν$τ�ν, στ�ν ATθι�π�α, γι5 τ�;ς λ$-
γ�υς π�; πρ�αναφ�ραµε. �Aς µ�ν λησµ�ν��µε Aτι w �π�ικ�α π�; 6πεσκ�φθη ^ ∆�ας Bφερε κα� τ� _ν�µ�
τ�υ (πιθ. «JIν-∆�α», oτ�ι στ�ν �Cρα τ�� ∆�α).

\A
ν Vπ�θ�σ�υµε Aτι �ρησιµ�π�ι��σαν πλ�<�, θ5 Bπρεπε ν5 διαπλε�σ�υν τ� �κρωτQρι� τ8ς Kαλ8ς
IEλπ�δ�ς, δηλαδ� τ�ν IAφρικανικ�  Hπειρ�, δι$τι τ$τε δ4ν Vπ8ρ�ε w διCρυγα τ�� Σ�υ4K (π�;
�ρα"ιστ� δια"�Kεται 6κ δε�ιSν πρ�ς τ’ �ριστερ5 SUEZ = ZEUS, ^π$τε ^ �ρ$ν�ς π�; θ5 �παι-
τε<τ� ε?ναι µακρ$τατ�ς, µετρ��µεν�ς σ4 �ρκετ�;ς µ8νες q κα� �ρ$νια, Zν τελικ5 Bφθαναν σS�ι,

λ$γsω τSν κινδ�νων 6κ τρικυµ�ας, ρευµ�των q κα� τSν �γρ�ων φυλSν στ5 λιµ�νια π�; Vπ��ρεωτικ5 θ5
πρ�σ�γγιKαν γι5 �νεφ�διασµ$. hOµως O hOµηρ�ς πρ�καθ�ρ� ει τ
 ταA�δι �κριE:ς σ9 12 !µρες, ;πως θ&
4κανε κ'π�ι�ς σGγ�ρ�ν�ς !γτης, π�� τ
 µσ�ν µεταφ�ρ\ς τ�υ δ9ν @π�κειται σ9 περι�ρισµ�Gς, �ναE�λ9ς
F καθυστερ7σεις λ�γlω καιρ�� F Wλλων πρ�Eληµ'των. GEπ�µ�νως πρ�πει ν5 �π�κλε�σ�υµε τ�ν περ�πτω-
ση �ρησιµ�π�ιQσεως πλ���υ. bEνα 12Qµερ� τα��δι περιλαµ"�νει συνQθως δ�� wµ�ρες τα�ιδ��υ (µ�α µε-
τα"�σεως κα� µ�α 6πιστρ�φ8ς) κα� 10 wµ�ρες γι5 τ� συµπ$σι� κα� τ�ν �εν�γηση στ�ν ��αν8 �Cρα τ8ς
IIνδ�ας. [GO γρ�φων 6πεσκ�φθη τ� 2003 τ�ν IIνδ�α. T� τα��δι ~τ� 10Qµερ�, oτ�ι δ�� wµ�ρες τα�ιδ��υ κα�
eκτ� wµ�ρες γι5 τ�ν δι�σκεψη στ� PατKαστ5ν κα� τ�ν περι�δε�α στ� 6σωτερικ� τ8ς IIνδ�ας �π� Γκ�υ-
Kαρ5τ µ��ρι B�µ"�η.]

T5 �ερσα<α µ�σα τ5 �π�κλε��υµε, δι$τι µRς λ�γει σαφSς ^ bOµηρ�ς Aτι π�ρασαν τ�ν IΩκεαν$. T� Eλλ�
µ�σ�ν µπ�ρ��σε ν5 τ�;ς µεταφ�ρDη στ�ν IIνδ�α 6ντ�ς 1-2 wµερSν; Φθ�σαµε στ5 συνQθη �δι���δα, π�; �γ$-
µαστε ^σ�κις 6ρευν��µε τ�;ς Πρ�κατακλυσµια��υς Π�λιτισµ��ς. �Aν w Bρευν� µας συν�"αινε πρ� τ��
1904, δηλαδ� πρ�ν κ�ν�υν �2 �δελφ�� P�ιτ στ�ς HΠA τ�ν πρCτη τ�υς πτQση, �σφαλSς θ5 oµαστε κατη-
γ�ρηµατικ�� Aτι πρ$κειται γι5 σκ�τη φαντασ�α q γι5 Vπερφυσικ� πτQση τSν �γγ�λων. bOµως στ�ν Wλλη-
νικ� παναρ�αι$τητα �2 Eνθρωπ�ι πετ��σαν µ4 πτητικ4ς µη�αν4ς (∆α�δαλ�ς -  Iκαρ�ς), Bφτεια�ναν ��ρ-
τες τ8ς Vδρ�γε��υ �π� �ερ�φωτ�γραφ�ες, πετ��σαν �2 θε�� �π� κα� πρ�ς τ�ν  Oλυµπ� κα� π�τ4 δ4ν περ-

M> τ# µ.σα ταK#δευαν R �OλFµπιι θε#;



πατ��σαν, δι$τι w πεKD8 πρ$σ"αση στ�ν κ�ρυφ�, Aπ�υ τ5 �ν�κτ�ρα τ�� ∆ι$ς, ~τ� λ�αν κ�υραστικ� κα�
�ρ�ν�"$ρα διαδικασ�α κα� Eλλα π�λλ�. (Περ� τSν �νωτ�ρω Vπ�ρ��υν π�λλ4ς Bρευνες στ�ν «∆», Aπ�υ �να-
πτ��θηκαν Tσ�υρ5 6πι�ειρQµατα µ4 στ�ι�ε<α, δεδ�µ�να, γραπτ4ς µαρτυρ�ες κ.λπ.).

IAλλ5 κι Zν �κ$µη δε�θ��µε Aτι δ4ν δι�θεταν µη�αν�ς, πSς µ4 τ�ν φαντασ�α τ�υ ^ bOµηρ�ς κατ�θετε
τ�τ�ιες �κρα<ες πληρ�φ�ρ�ες, �ωρ�ς ν5 B�η κεκτηµ�νες παραστ�σεις; Συµπ�ρασµα: :O Zεjς µS τ+ν κ�υ-
στωδ�α τ�υ τα7�δευαν π!νω *π= τ=ν BΩκεαν= πρ=ς τ+ν >(ρα τ6ν Afθι�πων (BIνδ�α) µS κ!π�ι� λ�αν πρ�ηγ-
µ�ν� πτητικ= x>ηµα.

IE� Aσων γνωρ�K�υµε w Θ�τις ~τ� θαλασσ�α θε5 κα� δ4ν κατ�ικ��σε στ5 �ν�κτ�ρα τ�� ∆ι$ς, στ�ν
 Oλυµπ� (κα� περ� τ�� γεγ�ν$τ�ς Aτι « Oλυµπ�ς» δ4ν ε?ναι τ� _ρ�ς, �λλ5 "�ση στρατιωτικ� κα� πρω-
τε��υσα Vπ�ρ��υν 6π�σης Bρευνες στ�ν «∆»), �λλ5 σ4 κ�π�ι� παραθαλ�σσι� θ�ρετρ�. bOµως στ�ν IA�ιλ-
λ�α µεταφ�ρει τ�ν πρ�αναφερθε<σα πληρ�φ�ρ�α («O Zε�ς �θς, µα * µ9 ;λ�υς τ��ς θε�Gς, π�γε στ
ν JΩκε-
αν
 πρ�σκαλεσµν�ς σ9 συµπ�σι� �π
 τ��ς A8θ��πες»). ΠSς πληρ�φ�ρQθηκε περ� τ�� τα�ιδι�� τ�� ∆ι$ς;
M4 τ� µ�σα 6πικ�ινων�ας Bλα"ε τ�ν πληρ�φ�ρ�α; MQπως 6κτ�ς �π� τ�ς φρυκτωρ�ες τ8ς Mυκηναϊκ8ς
6π��8ς �2 θε�� (q �2 Πρ�κατακλυσµια<�ι ATγα<�ι) ε?�αν �ναπτ��ει κι Eλλα Eγνωστα σ4 6µRς µ�σα 6πι-
κ�ινων�ας; Kι α@τ�, Aπως κα� τ5 Eλλα, θ5 παραµε�νDη mνα σκ�τειν� µυστQρι�, 6κτ�ς κι Zν 6πιστρατε�-
σ�υµε λ�γ� τ�ν φαντασ�α, τ�ν κρ�ση, τ�ς σ�γ�ρ�νες 6µπειρ�ες κα� γνCσεις µας γι5 ν5 τ� λ�σ�υµε.

O
2 διασταυρ��µενες πληρ�φ�ρ�ες τSν �ρ�αι�τ�των πηγSν ̂ µιλ��ν γι5 mναν Πρ�κατακλυσµια<� Π�-
λιτισµ$, π�; κατεστρ�φη �π� mνα τερ�στι� παλιρρ�ϊκ� κ�µα, τ�� ^π���υ τ5 {�νη �νακαλ�πτ�υ-
µε �κ$µη σ4 Aλα τ5 µQκη κα� πλ�τη τ�� πλανQτη µας. GH παρ�υσ�α �π�λιθωµ'των, �π�τυπωµ'-
των q κα� Oλ�κλ7ρων tπε�ρων (IAτλαντ�ς, IΩκεαν�ς στ�ν ETρηνικ$, ATγη�ς, δηµι�υργ�α Mεσ�-

γε��υ Θαλ�σσης, �π��Qρανση Θεσσαλ�ας κ.λπ.) συνηγ�ρε< Vπ4ρ τ8ς θεωρ�ας α@τ8ς. Γι5 ν5 γ�νDη �ντιληπτ�
w 6ν�ργεια π�; παρQ�θη �π� τ�ν πρ$σκρ�υση q δι�λευση πλησ��ν τ8ς Γ8ς κ�π�ι�υ �@ραν��υ σCµατ�ς,
θ5 �ναφ�ρ�υµε µ$ν�ν τ5 W�8ς στ�ι�ε<α: ΠαρQ�θη τρ�µακτικ� Bργ� σ4 �ππ�υς {σ� µ4 10 στ�ν 22α δ�να-
µη, 2καν� ν5 �νυψCσDη τρε<ς φ�ρ4ς εTς =ψ�ς 4.000 µ�τρων τ5 12 Wκατ�µµ�ρια τετραγωνικ5 �ιλι$µετρα τSν
eρ�σειρSν (K�ρδιλλι�ρα) τ8ς N�τ��υ IAµερικ8ς. Kατ5 τ�ν πρ$σκρ�υση κατε"υθ�σθησαν 55 Wκατ�µµ�-
ρια τετραγωνικ5 �λµ. σ4 "�θ�ς 4.000 µ�τρων. T5 κ�µατα σηκCθηκαν σ4 =ψ�ς 2.000 µ�τρων κα� Bπλη�αν
µ4 τα��τητα 400 �λµ. τ�ν zρα τ�ν �ηρ�. A@τ� τ� τιτ�νι� κ�µα δ4ν ~τ� δυνατ�ν ν5 �φQσDη ^τιδQπ�τε στ�
π�ρασµ� τ�υ. bOλες �2 Θε�γ�ν�ες κα� �2 παραδ$σεις ^µιλ��ν γι5 τ�ν Kατακλυσµ$, π�; πρ�πει ν5 Bγινε
15.000 περ�π�υ �ρ$νια πρ� τ8ς 6π��8ς µας. IAλλ5 6νδε��µ�νως ν5 B��υν πρ�ηγηθ8 κα� Eλλ�ι, δι$τι w GEλλη-
νικ� IAρ�αι�λ�γ�α �ναφ�ρει τρε<ς κατακλυσµ�;ς κα� _�ι mναν Aπως Aλες �2 Eλλες παραδ$σεις. GEπ�µ�-
νως τ5 µ$να µ�ρη π�; ��φυγαν �π� τ�ν καταστρ�φ� ~σαν �2 eρειν4ς περι���ς, Aπως λ.�. τ8ς IAρκαδ�ας,
τ8ς ΣτερεRς GEλλ�δ�ς, τ8ς eρ�σειρRς τ8ς Π�νδ�υ κ.E.

***

M
�λ�ν$τι �εφ�γαµε �π� τ�ν σκ�τειν� Mεσα�ωνα, �κ$µα Tσ��ει τ� δ$γµα π�; B�ει T�υδαι��ρι-
στιανικ4ς ρ�Kες, �2 φ�λακ�ς τ�υ Aµως δ4ν ε?ναι πλ��ν �π�κλειστικ5 κα� µ$ν�ν τ� 2ερατε<�, �λλ5
κα� �2 στρατευµ�ν�ι πρ�ς τ��τ� 6πιστQµ�νες κα� �ρυσωµ�ν�ι κ�νδυλ�φ$ρ�ι. M4 τ�τ�ια φυλακι-
σµ�νη 6πιστηµ�νικ� γνCση w κατ�σταση π�; 6πικρατε< σQµερα ε?ναι 6�αιρετικ5 6πικ�νδυνη γι5

^λ$κληρ� τ� �νθρCπιν� γ�ν�ς. E?ναι δυνατ�ν «6πιστηµ�νικ4ς» θεωρ�ες ν5 διατηρ��νται τε�νητSς στ�ν
Kω� (Big Bang, Θεωρ�α Σ�ετικ$τητας, IIνδ�ευρωπα<�ι, Mα�ρη IAθηνR, B�"λ�ς, Φ�ινικικ� IAλφ�"ητ�
κ.E.), 6νsS Eλλες ν5 γεννSνται 6� Vπ�λ�γισµ��; IAντ�θετα �2 παν�ρ�αιες 6πιστηµ�νικ4ς γνCσεις τ8ς GEλλη-
νικ8ς GIστ�ρ�ας κα� IAρ�αι�λ�γ�ας ν5 �π�σιωπSνται συστηµατικ5 κα� ν5 παρα�αρ�σσωνται; Γι5 ν5 6πι-
τ��Dη α@τ� w �π�τη 6δS κα� 2.000 �ρ$νια �ργανCθηκε µι5 παγκ�σµια συνωµ�σ�α. A@τ� 6νετ�θη µετα-
π�λεµικSς µ4 τ�ν 6πι"�λ� διαφ$ρων �παγ�ρε�σεων στ�ν Bρευνα, στ�ν Bκφραση κα� στ�ν πρ�"�λ� Xρι-
σµ�νης κατηγ�ρ�ας TδεSν, zστε α@τ4ς π�; 6κτ�θενται ν5 συµφων��ν µ4 τ� «δ�γµατικ:ς 6ρθ�ν». Παρ�λ-
ληλα �ναπτ�σσεται µ�α πρωτ$γνωρη κ�νηση ∆ιαφωτισµ��, µ4 πρωτ�π$ρ� τ�ν «∆αυλ
». Πιστε��υµε Aτι
θ5 ρ���υµε φSς στ�ν GEλληνικ� GIστ�ρ�α κα� Πρ�ϊστ�ρ�α, γι5 ν5 λ�µψDη w �λQθεια. A@τ� w παγκ$σµια
συνωµ�σ�α πρ�πει ν5 �π�καλυφθD8 κα� ν5 �νατραπD8, γι5 ν5 πρ��ωρQσDη ^ κ$σµ�ς στ� ��φωτ� τ�� Π�-
λιτισµ��.

Kων. X. Kωνσταντιν�δης
GYπ�στρ�τηγ�ς 6.�.

Πρκατακλυσµια9ς Mεγ(λς Πλιτισµ�ς
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T� W"ραϊκ� κρ�τ�ς �π� τ�ν �ρ�� τ8ς δηµι�υργ�ας τ�υ ~ταν �ωρισµ�ν� σ4 δ�� στρα-
τ$πεδα δ�� διαφ�ρετικSν λαSν µ4 διαφ�ρετικ4ς Tδε�λ�γικ4ς �ντιλQψεις. T�;ς IIσραη-
λ�τες Vπ�στηρικτ4ς τ�� «νε�αφι�θ�ντ�ς 6� 6ρQµ�υ» θε�� Για�"4 συν�δε�vα τ�� µω-
σαϊκ�� 2ερατε��υ π�; τ�ν 6νεπνε�σθη κα� τ�;ς GE"ρα��υς π�λυθεϊστ4ς ν�µ�δες τSν
6λω�ε�µ (π�λλSν παραδ�σιακSν θεSν). O2 GE"ρα<�ι π�λυθεϊστ4ς Vπετ��θησαν γρQ-
γ�ρα στ�ν ν�� θε� κα� τ� 2ερατε<� τ�υ. «JEγx  εSµαι O Για�E9 O θε�ς σ�υ, O "AαγαγTν
σε "A A8γGπτ�υ "A �dκ�υ δ�υλε�ας. ∆9ν θ& 4�/ης Wλλ�υς θε��ς πλ%ν "µ��». ( E��δ�ς
20, 2-3). «Kα* εSπεν O JIακxE στ%ν γενι' τ�υ κα* σ’ ;λ�υς π�� τ
ν �κ�λ�υθ��σαν:
Bγ'λετε τ��ς θε��ς τ��ς Aν�υς π�� Eρ�σκ�νται �ν'µεσ' σας κα* καθαρισθ�τε κα*
�λλ'Aετε ρ���α». (Γ�νεσις 3, 2).

O2 GE"ρα<�ι π�; K��σαν ν�µαδικ5 στ�ν Bρηµ�, zσπ�υ ν5 φθ�σ�υν στ�ν µ�ν�δι�-
στατη π�στι τ�� Για�"�, π�ρασαν �π� δι�φ�ρα στ�δια λατρε�ας �κ�λ�υθCντας τ�ν
6��λι�ι τSν γειτ�νικSν τ�υς λαSν. �εκ�νησαν �π� τ�ν �νιµισµ� κα� τ�ν τ�τεµισµ�-
πρ�γ�ν�λατρ�α, γι5 ν5 φθ�σ�υν στ�ν π�λυθεϊσµ$. GO �ερριKωµ�ς τSν κ�ιν8ς λα-
τρε�ας �αναναϊκSν θε�τQτων B�αλ, IAστ�ρτης κ.E. θ5 γ�νDη µ4 γεν�κτ�ν�ες 6π� τ��
W"ραϊκ�� λα�� �π’ τ�;ς 6� ATγ�πτ�υ IIσραηλ�τες µωσαϊστ�ς. «Kα* Cς 4παυσε (^ Mω-
υσ8ς) λαλ:ν π'ντας τ��ς λ�γ�υς τ�Gτ�υς, "σ��σθη τ
 4δαφ�ς τ
 @π�κ'τω α<τ:ν, κα*
π'ντας τ��ς �νθρTπ�υς τ��ς µετ& τ�� K�ρ9 (τ�;ς π�λυθεϊστ4ς) κα* π\σαν τ%ν πε-
ρι�υσ�αν α<τ:ν» (IAριθµ�� IΣT´ 31-32). Παρ$µ�ιες γεν�κτ�ν�ες �λλ�θρQσκων GE"ρα�-
ων περιγρ�φ�νται κα� σ4 Eλλα �ωρ�α τ8ς Π. ∆ιαθQκης. T� µωσαϊκ� 2ερατε<� συν�-
πραττε �κ$µη κα� µ4 τ�;ς κατακτητ4ς 6ναντ��ν τ�� Tδ��υ τ�� λα�� τ�υ.1 Για�"4 q θ�-
νατ�ς ~ταν w 6πιταγ� τ�� 2ερατε��υ· στ$��ς w Vπ�ταγ� κα� �π�δ��� τ�� Για�"4 �π�
τ�ν λα$.

�H «γιαPCπ#ηση» τ: Xριστιανισµ: EπS τSν Πα:λ

T
� Bτ�ς 169 π.X. ^ Σελευκ�δης 6π�γ�ν�ς τ�� M. IAλε��νδρ�υ
"ασιλε;ς τ8ς 6�ελληνισµ�νης π�λιτιστικSς Συρ�ας IAντ����ς
∆´ ^ IEπιφανQς, µετ5 τ�ν κατ�κτησι τ8ς ATγ�πτ�υ τSν Πτ�-
λεµα�ων, θ5 εTσ"�λDη µ4 τ5 στρατε�µατ� τ�υ στ�ν GIερ�υσα-

λQµ, νικCντας τ�;ς Vπερασπιστ�ς της IIσραηλ�τες. Στ$��ς τ�υ w
πρ�σ�ρτησις τ�� oδη διαµελισµ�ν�υ κρατιδ��υ τSν GE"ρα�ων στ�ν
α@τ�κρατ�ρ�α τ�υ κα� ̂  π�λιτιστικ�ς 6�ελληνισµ�ς τSν GE"ρα�ων.
IAρωγ�ς τ8ς πρ�σπ�θειας α@τ8ς θ5 πρ�στρ��Dη mνα µεγ�λ� κ�µµ�τι
τ�� W"ραϊκ�� λα��.



Tρε�ς σ/γ>ρ�ν�ι Qερωµ�ν�ι: �7 *ριστερ6ν G ρα���ν�ς BAρ?ρ καH �Q πατρι!ρ>ης Bαρ-
θ�λ�µα��ς καH *ρ>ιεπ�σκ�π�ς Xριστ�δ�υλ�ς >ρυσ�στ�λιστ�ι. Φωτ�γραφ�α *π’ τ=

Παγκ�σµι� Συν�δρι� Θρησκει6ν, π�j Mλα�ε >(ρα στ= BIσρα+λ πρ= δ/� �τ6ν.

GH πλQρης 6πικρ�τησις τ�� Mωσαϊσµ�� θ5 ^λ�κληρωθD8 µ4 τ�ν 70ετ8 "α"υλCνια
αT�µαλωσ�α τ� 586 π.X. GO πτω��ς W"ραϊκ�ς λα�ς διψ��σε γι5 mναν καλ�τερ� τρ$π�
Kω8ς �π� τ�ν �π�νθρωπη κα� καταπιεστικ� διακυ"�ρνησι τ�� πρCτ�υ θε�κρατικ��
καθεστSτ�ς Aλων τSν 6π��Sν.

\H
δη �π� τ�ν 6π��� τ8ς εTσ"�λ8ς τ�� IAντι$��υ ε?�αν �ναπτυ�θ8 δ�� 6πα-
ναστατικ5 κινQµατα, �2 IEσσα<�ι2 κα� �2 Zηλωτ�ς. GO IEσσαϊσµ�ς 6δηµι-
�υργQθη �π� τ�ν δι�σπασι τSν Σαδδ�υκα�ων3 κα� τSν Φαρισσα�ων - Mω-
σαϊστSν.

T� 1896 εVρ�θη σ4 �ρ�αι�λ�γικ� �Sρ� τ�� Kα�ρ�υ mνας π�πυρ�ς, στ�ν ^π�<� 6δ$-
θη ^ τ�τλ�ς «T
 ντ�κ�υµντ� τ�ς ∆αµασκ��», π�; περιγρ�φει τ�ν �π�στασ�α �π’
τ�;ς Φαρισσα��υς Wν�ς µεγ�λ�υ 2ερ�ως. T� γεγ�ν�ς α@τ� συν�"η τ�ν 6π��� τ8ς
εTσ"�λ8ς τ�� IAντι$��υ ∆´. IAκ�λ��θησε w φυγ� τ�� «∆ασκ�λ�υ τ8ς ∆ικαι�σ�νης»
στ�ν ∆αµασκ� κα� w δηµι�υργ�α τ�� πρCτ�υ πυρ8ν�ς τSν IEσσα�ων. O2 IEσσα<�ι
6γκατεστ�θησαν σ4 κ�ιν$τητες κα� εTδικ5 στ�ν παραλιακ� περι��� τ�� K�υµρ5ν
�π� τ5 τ�λη τ�� 2�υ αTSν�ς, K��σαν δ4 �π�µ�νωµ�ν�ι �π’ τ�;ς λ�ιπ�;ς GE"ρα��υς.
Σ�µφωνα µ4 τ5 διασωθ�ντα �ειρ$γραφα τ�� κ�ιν�"��υ στ$��ς τ�� κινQµατ�ς ~ταν
w κατ�λυσις τ�� µωσαϊκ�� κρ�τ�υς τ8ς �δικ�ας κα� τ8ς 6κµεταλλε�σεως τ�� πτω���
κα� κατατρεγµ�ν�υ λα�� τSν GE"ρα�ων. T5 µ�λη τ�υς ~σαν µ$ν�ν Eνδρες, π�; Bπρε-
πε ν5 ε?�αν W"ραϊκ� καταγωγQ. ��ν�ι δ4ν γ�ν�νταν δεκτ��. Γυνα<κες πρ�σ�Cρησαν
�ργ$τερα στ�ν κ�ιν�"ιακQ τ�υς KωQ. O2 IEσσα<�ι καταδ�καKαν �ν�ι�τ5 τ�ν πλ��τ�

�Eσσα9ι - Zηλωτ>ς - Φαρισα9ι - Mωσαϊστ.ς
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:O Qδρυτ+ς καH δηµι�υργ=ς τ
ς θρησκε�ας τ�- Για>�S Mωυσ
ς σS Mργ� τ�- O,�λλιαµ
Mπλ�ηκ. T= Mωσαϊκ= Qερατε�� εpναι G πρ6τ�ς διδ!7ας τ�jς θρησκευτικ�jς π�λ�µ�υς.

[A7ι�ι συνε>ιστ�ς τ�υ �Q >ριστιαν��, �Q µ�υσ�υλµ%ν�ι καH �Q παραφυ!δες των.
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κα� τ�ν 6��υσ�α τ�� 2ερατε��υ τSν Φαρισσα�ων. Bασικ� τ�υς πιστε�ω ~σαν wλι�λα-
τρ�α, w κ�ιν�κτηµ�σ�νη, w 6κµ�θησις π�λεµικSν τε�νSν, w γυµναστικQ, w �ρ8σις κα-
θαρτηρ�ων λ�υτρSν συν�δ�vα τελετSν, w �λληλεγγ�η κα� ^ σε"ασµ�ς µετα�� τ�υς.
Φ�ρ��σαν λευκ5 ρ���α κα� �σκ��σαν τ�ν τ��νη τ8ς µαντικ8ς. E?�αν �φ�σιωθ8 σ4
yγν� τρ$π� Kω8ς κα� �κ�λ�υθ��σαν δικ$ τ�υς wλιακ� wµερ�λ$γι� 364 wµερSν. (T�
W"ραϊκ� ~ταν σεληνιακ$: 354 wµερSν.) IAκ�λ�υθ��σαν α@στηρ� 2εραρ��α κα� συν�-
τρωγαν σ4 κ�ιν5 γε�µατα. �Aν κα� ε?�αν �Tκει�π�ιηθ8 π�λλ5 στ�ι�ε<α τ�� Wλληνικ��
φιλ�σ�φικ�� τρ$π�υ Kω8ς (IEπικ�υρισµ�ς - Πυθαγ�ρισµ$ς), περ�µεναν τ�ν Eφι�ι
τ�� Mεσσ�α, γι5 ν5 τ�;ς σCσDη �π’ τ� 2ερατε<�. GH µεσσιανικ� Tδε�λ�γ�α τ�υς "ασι-
K$ταν στ�ν �ν�µνησι τ�� π�λεµ��αρ��ς �λλ5 κα� 2καν�� στ�ς µ��ες IIησ�� τ�� Nαυ8
κα� τSν κατ�ρθωµ�των τ�υ στ�ν περι��� τ8ς Παλαιστ�νης. GO Mεσσ�ας τ�υς θ5 Bπρε-
πε ν5 ~ταν κ�π�ι�ς παρ$µ�ι�ς "ασιλι�ς.4 Σ�ντ�µα �2 IEσσα<�ι διασκ�ρπ�σθηκαν σ4
Aλες σ�εδ�ν τ�ς π$λεις τ8ς 6πικρ�τειας, πρ�σπαθCντας ν5 «µυQσ�υν» κα� Eλλ�υς
στ�ν Tδε�λ�γ�α τ�υς. «∆9ν @π�ρ�ε καµµ�α π�λις, στ%ν Oπ��α ν& µ%ν 4��υν "γκατα-
σταθ� π�λλ�* �π’ α<τ��ς (τ�;ς IEσσα��υς) κα* µσα στ& σπ�τια τ�υς ε8σρ��νται �κ�-
µη κα* �δελφ�� τ�υς τ��ς Oπ���υς δ9ν 4��υν Aαναδε1 π�τ, λ9ς κα* oταν γνωστ�� τ�υς.
Φρ�ντι αν δ9 µσα σ9 κ'θε π�λι ν& Eρ�σκ�υν καταφGγι� �( Wνθρωπ�ι τ�� τ'γµατ�ς,
στ��ς Oπ���υς παρε1�αν "νδGµατα κα* ;,τι Wλλ� �ρει' �νταν» (IICσηπ�ς, «II�υδαϊκ�ς
Π$λεµ�ς», 2, 124-126).

bOµως �2 πραγµατικ�� eπαδ�� τ�� �@ραν�κατ�"ατ�υ Mεσσ�α ~ταν ̂  πτω��ς κα�
δεισιδα�µων λα$ς. M�σα �π’ τ�ν λαϊκ� �πα�τησι γι5 6λευθερ�α κα� δικαι�σ�νη
�επQδησε τ� κ�νηµα τSν ZηλωτSν, π�; 6�ελ��θηκε γρQγ�ρα σ4 π�λιτικ�θρη-
σκευτικ� κ�νησι. O2 Zηλωτ�ς, Zν κα� Vπ�ταγµ�ν�ι Tδε�λ�γικ5 στ�ν Για�"4 κα� τ�
2ερατε<�, συν�πρα�αν µ4 τ�;ς IEσσα��υς �φ�µ�ιCν�ντας τ�ν Tδε�λ�γ�α τ�υς. GO
Φ�λων, ̂  IICσηπ�ς, ̂  Πλ�νι�ς κα� Eλλ�ι συγγραφε<ς τ�;ς �ναφ�ρ�υν σ5ν δ�� µε-
γ�λες α2ρ�σεις. T� «Tαλµ�;δ» κατηγ�ρε< τ�;ς IEσσα��υς Xς 6πικ�υρε��υς κα�
�θ��υς.

GO IAντ����ς µ4 τ�ν "�Qθει� τ�υς θ5 πρ��ωρQσDη στ�ν 6�ελληνισµ� τSν GE"ρα�ων.
bOµως w 2ερατικ� �Tκ�γ�νεια τSν Mακκα"α�ων µ4 �ρ�ηγ$ τ�υς τ�ν 2ερ�α τ�� Για�-
"4 Mατταθ�α θ5 πρ�"�λDη σθεναρ� �ντ�στασι. O2 σφ�δρ�� π$λεµ�ι π�; θ’ �κ�λ�υ-
θQσ�υν µ��ρι τ�ν κ�θ�δ� τSν Pωµα�ων, περιγρ�φ�νται στ5 4 "ι"λ�α τ8ς Π. ∆ιαθQ-
κης µ4 τ�τλ� «Mακκα"α�ων» A´, B´, Γ´, ∆´. GO πρ$ωρ�ς θ�νατ�ς τ�� IAντι$��υ κα� �2
6µφ�λι�ι π$λεµ�ι τSν WλληνιστικSν "ασιλε�ων θ5 µαταιCσ�υν τ� κ�ιν� α@τ� Aραµα.
GH Bλευσις τSν Pωµα�ων θ’ �λλ��Dη Eρδην τ�ν κατ�στασι. T� κρυφ� πλ��ν µωσαϊκ�
2ερατε<�, Vπ�γρ�φ�ντας εTρQνη µ4 τ�;ς Pωµα��υς µ4 �ντ�λλαγµα τ�ν Vπ�δ��λωσι
τ�� {δι�υ τ�� λα�� τ�υ, θ5 περι�λθDη στ5 ��ρια τSν IIδ�υµα�ων. Πρ$κειται γι5 µ�α δ�-
κιµασµ�νη µ�θ�δ�, π�; ε?�ε �π�δCσει καρπ�;ς κατ5 τ� παρελθ�ν. GO Pωµα<�ς Bπαρ-
��ς τ8ς Παλαιστ�νης K�υπ$νι�ς σ4 συνεργασ�α µ4 τ� 2ερατε<� θ5 πρ�σπαθQσ�υν �π�
κ�ιν�� ν5 6��ντCσ�υν τ� λαϊκ� 6παναστατικ� κ�νηµα, π�; ε?�ε π�ρει πλ��ν φωτι�.
O2 Zηλωτ4ς θ5 κατηγ�ρQσ�υν �ν�ι�τ5 τ� 2ερατε<� τSν µωσαϊστSν γι5 πρ�δ�τικ� συ-
νεργασ�α µ4 τ�ν κατακτητQ.

GH πρCτη µεγ�λη 6παν�στασις �εσπvR κατ5 τSν Pωµα�ων τ� 4 µ.X., πν�γεται Aµως
στ� α�µα µ4 �ιλι�δες νεκρ�;ς κα� σκλ�"�υς. IAκ�λ�υθ��ν τ5 κινQµατα τ�� II��-
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:H φαντασιακ+ θε�π�ιηµ�νη εfκ�νισις τ�- BIησ�- (ψηφιδωτ=) 4πως τ=ν διαστρ��λω-
σε *π= λαϊκ= �παναστ!τη G Φαρισσα��ς Πα-λ�ς.  K!τω *π’ τ= φωτ�στ�φαν� καH τ=
θε��ν �λ�µµα κρ/�εται G BEσσα��ς - Zηλωτ+ς καH λαϊκ=ς *ντ!ρτης. :O σηµεριν=ς θε�-
π�ιηµ�ν�ς BIησ�-ς τ6ν >ριστιαν6ν εpναι «υQ=ς τ�- Για>��». :O uδι�ς εpπε: «Πλ+ν τ�jς
�>θρ�jς �κε�ν�υς τ�jς µ+ θελKσαντ!ς µε �ασιλε-σαι �π’ α,τ�/ς, *γ!γετε yδε (φ�ρετε
�δ6) καH κατασφ!7ατε α,τ�jς Mµπρ�σθ�ν µ�υ, καH εfπzν τα-τα �π�ρε/ετ� *να�α�-

νων εfς :Iερ�σ�λυµα» (Λ�υκ%ς IΘ´ 27-28).

δα τ�� Γαλων�τη, τ�� ΘευδR κ.E. T� 66 µ.X. Bρ�εται w µεγ�λη 6��γερσις τ�� Mα-
ναQν. GO �π�φασισµ�ν�ς Zηλωτ�ς θ5 σφ��Dη µ4 τ5 {δια τ�υ τ5 ��ρια τ�ν �ρ�ιε-
ρ�α τSν Φαρισσα�ων κα� τ� 2ερατε<� τ�υ. GH 6��γερσις τελειCνει µ4 τ�ν πτSσι τ��
φρ�υρ��υ τ8ς Mασσ�ντα κα� τ�ν wρωϊκ� θ�νατ� Aλων τSν 6παναστατSν �π’ τ�;ς
Pωµα��υς. GO IICσηπ�ς θ5 κατηγ�ρQσDη τ�ν Mανα�ν γι5 τ�ρανν� τ�� λα�� τ�υ!
GH 6��λι�ις τ�� π�λ�µ�υ θ5 περι�ρισθD8 σ4 6µφ�λια �λληλ�σφαγ� ZηλωτSν - Φα-
ρισσα�ων.

GH λαϊκ� 6��γερσις θ5 τελειCσDη µ4 τ�ν ̂ ριστικ� καταστρ�φ� τ8ς GIερ�υσαλQµ, π�;
πλ��ν ε?�ε π�σει στ5 ��ρια τSν 6παναστατSν τ� 67 q τ� 70 µ.X. GO µωσαϊστ�ς Φλ�-
"ι�ς  IICσηπ�ς θ5 περιγρ�ψDη µ4 µελαν5 �ρCµατα τ� κ�νηµα α@τ$. Θεωρε< τ�;ς Zη-



λωτ4ς κα� τ�;ς IEσσα��υς πλ�ν�υς κα� �πατεSνες, π�; 6κQρυτταν κ�θε ε{δ�υς νεω-
τερισµ�;ς Aπως «τ� π�θ�ς τ8ς 6λευθερ�ας». IAναφ�ρει 6π�σης Aτι λεηλατ��σαν κα�
Bκαιγαν τ5 σπ�τια τSν πλ�υσ�ων GE"ρα�ων κα� τ�;ς �αρακτηρ�Kει «�ρρTστια θανα-
τηφ�ρα». GO 6π�σης µωσαϊστ�ς ε@αγγελιστ�ς IIω�ννης στ� Z´ 43-50 τ8ς K. ∆ιαθQκης
γρ�φει γι5 τ�;ς Zηλωτ4ς Aτι ε?ναι _�λ�ς π�; δ4ν 6γνCρισαν π�τ4 τ�ν ν$µ� τ�� Για�-
"4 κα� γι’ α@τ� ε?ναι «"πικατ'ρατ�ι».

�A
π� τ� 10 π.X. mως κα� τ� 50 µ.X. B��υν 2στ�ρικSς καταγραφ8 72 περιπτCσεις
διδασκ�λων - µεσσιSν - 6παναστατSν �ρ�ηγSν τ�� κινQµατ�ς, π�; σταυ-
ρCθηκαν �π� τ�;ς Pωµα��υς σ5ν κ�ιν�� 6γκληµατ�ες. GH 2στ�ρικ� Bρευνα µ4
"�σι τ5 διασωθ�ντα �π� τ�ς πυρ4ς τ�� Mεσσα�ων�ς κε�µενα (Zν κα� παρα-

π�ιηµ�να �π’ τ�;ς �ριστιαν�;ς µ�να��;ς) �ναδεικν�ει Aτι ^ IIησ��ς ~ταν mνας 6κ
τSν 72 α@τSν 6κτελεσθ�ντων, q τ� πρ$σωπ� στ� ^π�<� συµπυκνCθηκε ^ συν�λικ�ς
µ�θ�ς π�; κτ�σθηκε γ�ρω �π’ τ�;ς 72 α@τ�;ς 6παναστ�τες. T5 {δια �π�δεικν��νται
κα� �π� τ5 τ�σσερα ε@αγγ�λια τ8ς K. ∆ιαθQκης καθ�ς κα� τ5 «IAπ$κρυφα» – Aσα δη-
λαδ� 6κτ�π�σθηκαν, δι$τι δ4ν συν�φεραν τ� �ριστιανικ� 2ερατε<�, καθ$τι �π�καλ�-
πτεται 6κε< ^ Eνθρωπ�ς IIησ��ς. T� Vπ�κιν��µεν� πλ��ν µωσαϊκ� 2ερατε<� θ5 συνε-
��σDη τ�ς 6κκαθαριστικ4ς 6πι�ειρQσεις, π�ντ�τε µ4 τ�ν "�Qθεια τSν Pωµα�ων φιλ�-
συγκλητικSν 6π�ρ�ων. O2 µαθητ4ς - Zηλωτ4ς τ�� IIησ�� Π�τρ�ς, IAνδρ�ας, ^ πρω-
τ�µ�ρτυς Στ�φαν�ς5, ̂  ΘωµRς κα� �2 Eλλ�ι θ5 6κτελεσθ��ν µ4 τ�ν σειρ� τ�υς. bOµως
τ� 2ερατε<� τSν µωσαϊστSν θ5 πρ��ωρQσDη στ�ν 6�υπν$τερη κ�νησι τ8ς 2στ�ρικ8ς
τ�υ διαδρ�µ8ς. IAφ�� �2 Φαρισσα<�ι συνειδητ�π��ησαν Aτι δ4ν µπ�ρ��σαν ν5 τε-
λειCσ�υν µ4 τ�ν Vπ$θεσι IEσσα<�ι-Zηλωτ�ς, �π�φ�σισαν ν5 �Tκει�π�ιηθ��ν τ� κ�-
νηµα α@τ$. GO �πεσταλµ�ν�ς τ�� �ρ�ιρα""�ν�υ Φαρισσα��υ Γαµαλι�λ Σα�;λ-Πα�λ�ς,
πρCην �ρ�ηγ�ς ^µ�δων διC�εως ZηλωτSν, θ5 �εκινQσDη τ�ν �γSνα παραπ�ιQσεως
τ�� "��υ τ�� IIησ�� κα� τSν �π�φασισµ�νων 6παναστατSν. GO �π$στ�λ�ς θ5 πρ�-
σπαθQσDη ν5 πε�σDη τ�ς �µ$ρφωτες κ�ιν$τητες τSν ZηλωτSν Aτι ^ IIησ��ς ~ταν mνας
παθητικ�ς θε$ς, π�; σταυρCθηκε γι5 τ�ς yµαρτ�ες τ�υς! bOσ� γι5 τ�;ς {δι�υς τ�;ς
Zηλωτ4ς θ5 Bπρεπε ν5 Vπ�τα�θ��ν στ� 2ερατε<�.

«Π\σα ψυ�% _ς @π�τ'σσεται ε8ς τ&ς �νωτρας "A�υσ�ας. ∆ι�τι δ9ν @π'ρ�ει Wλλη
"A�υσ�α παρ& µ�ν�ν τ�� Θε��. �O "ναντι�Gµεν�ς ε8ς τ%ν "A�υσ�αν "ναντι��ται ε8ς
τ%ν "ντ�λ%ν τ�� Θε�� κα* ;σ�ι �ντιδρ��ν θ& τιµωρ��νται[...] K'νε τ
 καλ
 κα*
! "A�υσ�α θ& σ9 παινσ/η, "πειδ% O Wρ�ων εSναι @πηρτης τ�� Θε�� γι& τ
 καλ�
σ�υ. JE&ν, ;µως, κ'ν/ης τ
 κακ
 τ�τε ν& φ�E�σαι, δι�τι δ9ν φ�ρε1 µατα�ως τ%ν µ'-
�αιραν» («Πρ�ς Pωµα��υς», IΓ´ 1-5).

GO ν��ς �ριστιανισµ�ς τ�� Πα�λ�υ κα� τSν Φαρισσα�ων Bπειθε τ�ς µRKες π�ς w
�θλι$της ~ταν �ρετ� κα� τ’ �γαθ5 π�; στερ��νταν yµαρτ�α. «Bλπετε, �δελφ��, π�ι-
�� εSσθε "σε1ς π�� κληθ7κατε· δ9ν @π'ρ��υν µεταAG σας ��τε π�λλ�* σ�φ�* σGµφω-
να µ9 τ%ν κρ�σι τ:ν �νθρTπων ��τε π�λλ�* δυνατ�* ��τε π�λ� ε<γενε1ς, �λλ& O Θε
ς
"δι'λεAε τ��ς µωρ��ς (�ν�Qτ�υς) κατ& τ%ν κρ�σι τ�� κ�σµ�υ, γι& ν& καταισ�Gν/η
τ��ς σ�φ�Gς, κα* τ��ς �νθρTπ�υς ταπειν�ς καταγωγ�ς τ�� κ�σµ�υ, κα* τ��ς περι-
φρ�νηµν�υς "δι'λεAε O Θε
ς κα* τ& µ% ]ντα γι& ν& καταργ7σ/η τ& ]ντα. ∆ι�τι ! σ�-

�H «παραγωγ� µεσσιHν» καA V «µεταPε#ρισις» τ: �Iησ:
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φ�α α<τ�� τ�� κ�σµ�υ εSναι �ν�ησ�α κατ& τ
ν Θε�». («Πρ�ς K�ρινθ��υς A´», 18-29).
GO �ριστιανισµ�ς τSν δ�� τα�υτQτων ε?ναι πλ��ν πραγµατικ$της. GH �αρισµατικ�

φ�σις τ�υ κα� w "�Qθεια π�; θ5 B�Dη �π’ τ�;ς φιλ�συγκλητικ�;ς 6π�ρ��υς τ8ς α@τ�-
κρατ�ρ�ας �λλ5 κα� τ8ς Tδ�ας τ8ς PCµης θ5 πρ�ωθQσ�υν τ�ν νε�σ�στατ� φαρισ-
σαϊκ� �ριστιανισµ$. GO IIησ��ς θ5 ταυτισθD8 µ4 τ�ν Για�"�, ^ Mωυσ8ς κα� �2 λ�ιπ��
πατρι�ρ�ες Για�"ιστ4ς τ�� παρελθ$ντ�ς θ5 συµπεριληφθ��ν σ5ν �για πρ$σωπα στ�ν
ν�α θρησκε�α τ�� Πα�λ�υ κα� τSν Φαρισσα�ων. GH KωQ τ�υ θ5 γ�νDη mνα «κρυφτ��-
λι» µ4 τ�;ς Zηλωτ�ς, π�; µατα�ως θ5 πρ�σπαθQσ�υν ν5 τ�ν σκ�τCσ�υν. T� τ�λ�ς
τ�υ Aµως θ5 δ�θD8 �π’ τ�ν φρ�υρ5 τ�� N�ρων�ς· τ� κατηγ�ρητQρι� τ�ν "ρ8κε µπλεγ-
µ�ν� στ�ν συνωµ�σ�α Σεν�κα - Π�σων�ς κα� τ� κ�ψιµ� τ8ς PCµης. (O2 Φαρισσα<�ι
- �ριστιαν�� τ�� Πα�λ�υ ε?�αν συµπρ��ει µ4 τ�;ς Συγκλητικ�;ς τ8ς PCµης 6ναντ��ν
τSν α@τ�κρατ$ρων της).

IAπ’ τ� 100 µ.X. κα� 6ντε�θεν δ�� διαφ�ρετικ�� �ριστιανισµ�� �ναπτ�σσ�νται στ�ς
W"ραϊκ4ς κ�ιν$τητες τ8ς α@τ�κρατ�ρ�ας. O2 �ριστιαν�� τ�� Πα�λ�υ κα� �2 Zηλωτ�ς,
π�; πλ��ν B��υν µετ�ν�µασθ8 σ4 IE"ι�ν�τες.6 O2 πυρ8νες τSν IE"ι�νιτSν θ’ �να-
πτυ�θ��ν κυρ�ως στ�ς Wλληνικ4ς π$λεις τ8ς M. IAσ�ας, Aπ�υ λ$γsω τ8ς Wλληνικ$τητας
τSν TδεSν τ�υς "ρ�σκ�υν πρ$σφ�ρ� Bδαφ�ς. GH 6�$ντωσ�ς τ�υς θ5 συνε�ισθD8 µ4 �µε�-
ωτη Bνταση �π’ τ�ς eρδ4ς τSν ν�ων �ριστιανSν τ�� Πα�λ�υ σ4 συνεργασ�α µ4 τ�ς Pω-
µαϊκ4ς λεγεSνες.7  Aλλωστε �π’ τ� 100 µ.X. κα� 6ντε�θεν w 6��υσ�α τ8ς Pωµαϊκ8ς
A@τ�κρατ�ρ�ας θ5 π�σDη σ4 ��ρια φιλ�συγκλητικSν α@τ�κρατ$ρων, µ4 �π�τ�λεσµα
τ�ν διε�σδυσ� τ�υς στ�ν ρωµαϊκ� 6��υσ�α.

GO Mαρκ�ων, α2ρετικ�ς �ριστιαν�ς τ�� 2�υ µ.X. αTSν�ς, 6δ�δασκε Aτι ^ πραγµα-
τικ�ς �ριστιανισµ�ς δ4ν �π�σκ�π��σε στ�ν συµπλQρωσι τ�� Mωσαϊσµ�� - Φα-
ρισσαϊσµ�� �λλ5 στ�ν πλQρη �νατρ�πQ τ�υ. T� δ4 ε@αγγ�λι� τ�� IIησ�� ε?ναι κατ’
α@τ�ν τελε�ως �ντ�θετ� µ4 τ�ν µωσαϊκ� ν$µ�. T� Bργ� τ�υ «JAντιφ'σεις» καθ�ς
κα� Eλλα 6�ηφαν�σθησαν στ�ς πυρ4ς τ�� Mεσα�ων�ς.

IOφ�τες, B�γ$µιλλ�ι, Kαθαρ�� κ.E. �ριστιαν��, π�; �ργ$τερα θ5 Vπ�στηρ���υν Aτι
^ IIησ��ς ~ταν Eνθρωπ�ς - 6παναστ�της, θ5 κατασφα�θ��ν κι α@τ�� µ4 τ�ν σειρ� τ�υς.
T� λαϊκ� κ�νηµα τSν IEσσα�ων - ZηλωτSν θ5 6�αφανισθD8 σταδιακ5 µ�σα σ4 σφαγ4ς
κα� παραπ��ησι τSν ��ιSν τ�υ. Στ5 �ρ$νια π�; θ’ �κ�λ�υθQσ�υν w ρωµαϊκ� α@τ�-
κρατ�ρικ� 6��υσ�α θ5 π�σDη στ5 ��ρια τSν �ριστιανSν τ�� Πα�λ�υ κα� τSν Φαρισ-
σα�ων. GO Για�"�, ̂  θε�ς τ�� Mωυσ�ως κα� τ8ς GIερ�υσαλQµ, θ’ �γκαλι�σDη τ�ν �Tκ�υ-
µ�νη. GO µεσα�ων τ�� σκ$τ�υς κα� τ8ς καταστρ�φ8ς θ’ �κ�λ�υθQσDη.

«�H π�λεµικ% κατ& τ�ς Π. ∆ιαθ7κης σκ�π
 4�ει τ%ν �π�ρριψι ]�ι µ�ν�ν α<τ�ς
�λλ& κα* τ�ς K. ∆ιαθ7κης κα* κατ’ "πκτασιν Oλ�κλ7ρ�υ τ�ς JAπ�καλυφθε�σης JAλη-
θε�ας. Γι& τ
ν λ�γ� α<τ
ν O µ% �π�δε��µεν�ς τ%ν α<θεντ�α κα* θε�πνευστ�α τ�ς Π.
∆ιαθ7κης, α<τ�µ'τως θτει τ
ν 0αυτ�ν τ�υ "κτ
ς JOρθ�δ�A�υ JEκκλησ�ας». (GIερ�-
κQρυκας I.M. ΠατρSν, «B8µα», 8-6-03). GH θ�σις τ�� συγκεκριµ�ν�υ 2ερ�κQρυκ�ς
ε?ναι κα� w π�για θ�σις τ8ς IOρθ�δ$��υ IEκκλησ�ας �π’ τ�ν wµ�ρα τ8ς δηµι�υργ�ας
της mως κα� σQµερα. Παρ�µ��ως B�ει Eλλωστε 6κφραστ8 ^ �ρ�ιεπ�σκ�π�ς κ. Xριστ$-
δ�υλ�ς καθ�ς κα� ̂  �Tκ�υµενικ�ς πατρι�ρ�ης κ. Bαρθ�λ�µα<�ς. GH «πεπατηµ�νη» π�;

EΠIΛOΓOΣ
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�κ�λ�υθ��ν �2 «�γι�ι πατ�ρες» καθ’ Aλη τ�ν δι�ρκεια τ8ς 2στ�ρ�ας τ�� Xριστιανι-
σµ�� ε?ναι w φαρισσαϊκ� γραµµ� τ�� µωσαϊκ�� 2ερατε��υ, π�; καθωδηγ��σε κα�
τ�ν «�π$στ�λ� τSν 6θνSν» Πα�λ�. O2 λ�ιπ4ς α2ρ�σεις τ�� Xριστιανισµ��, π�; µα-
στ�K�υν mως σQµερα τ�ν �νθρωπ$τητα, ε{τε µα�ρα ε{τε λευκ5 Eµφια φ�ρ��ν, Aσ� κι
Zν διαφ�ρ�υν στ5 τυπικ� τ�υς, στ�ν �@σ�α τ�υς παραµ�ν�υν ταυτ$σηµες.

GO µ�γιστ�ς 6�θρ$ς τ�υς IIησ��ς8 κα� τ� κ�νηµ� τ�υ, �2 IEσσα<�ι - Zηλωτ�ς, "ρ�-
σκ�νται µεταµφιεσµ�ν�ι κ�τω �π’ τ5 φωτ�στ�φανα κα� τ’ �γαθ5 "λ�µµατα, Kωγρα-
φισµ�ν�ι µ�σα σ4 εTκ$νες q σµιλευµ�ν�ι σ4 �γ�λµατα, π�; τ�;ς στ$λισαν �2 διSκτες
τ�υς Φαρισσα<�ι, IOρθ$δ���ι, Kαθ�λικ��, Bαπτιστ�ς, IIε�ω"�δες, M�ρµ$ν�ι κα�
Eλλ�ι �ριστιαν��.

«Kα* εSπεν O KGρι�ς (IIησ��ς) πρ
ς α<τ�ν. TTρα "σε1ς �( Φαρισσα1�ι τ
 4Aωθεν τ��
π�τηρ��υ κα* τ�� πινακ��υ καθαρ� ετε· τ
 δ9 "σωτερικ�ν σας γµει �ρπαγ�ς κα* π�-
νηρ�ας [...] O<α* ε8ς "σ\ς, Φαρισσα1�ι κα* γραµµατε1ς @π�κριτα�, δι�τι �γαπ\τε τ%ν
πρωτ�καθεδρ�αν "ν τα1ς συναγωγα1ς, κα* τ��ς �σπασµ��ς "ν τα1ς �γ�ρα1ς» (Λ�υκRς
IA´ 39-43).

«K'θε φ�ρ& π�� �ν��γ�υµε γι& ν& διαE'σ�υµε τ%ν B�Eλ�, µετ& πρπει �παραι-
τ7τως ν& πλνωµε τ& �ρια µας» (Φρειδερ<κ�ς N�τσε).

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. T� µωσαϊκ� 2ερατε<� συν�πραττε 6κ παραδ$σεως µ4 τ�;ς κατακτητ4ς τ�� κρ�τ�υς τ�υ ATγυπτ��υς,

IAσσυρ��υς, Bα"υλων��υς, Π�ρσες, Pωµα��υς. O2 µ$ν�ι µ4 τ�;ς ̂ π���υς δ4ν τ5 "ρ8κε π�τ4 ~ταν �2 bEλλη-
νες (Bλ�πε Π. ∆ιαθQκη).

2. GO φιλ�φαρισσα<�ς Φ�λων ^ IAλε�ανδρε�ς, W"ραϊκ8ς καταγωγ8ς συγγραφε;ς τ�� 1�υ π.X. αTSν�ς,
�ναφ�ρει Aτι w eν�µασ�α τ�υς IEσσα<�ι πρ��ρ�εται �π’ τ� GEλληνικ�ν «hOσι�ς»! Kατ5 τ�ν Πλ��ταρ��
hOσσι�ς ~ταν ^ Bφ�ρ�ς τ�� ∆ελφικ�� Mαντε��υ («Περ�  Iσιδ�ς κα� IOσ�ριδ�ς»). IAναφ�ρει 6π�σης Aτι w
καταγωγQ τ�υς ~ταν �µιγSς W"ραϊκQ. IEσσα<�ς ~ταν κα� ^ διδ�σκαλ�ς τ�� IIησ�� IIω�ννης ^ BαπτιστQς.

3. O2 Σαδδ�υκα<�ι ε?ναι W"ραϊκ� θρησκευτικ� α�ρεσις, 2δρυθε<σα τ�ν 3� αTSνα π.X. Vπ� τ�� πρCην Φα-
ρισσα��υ 2ερ�ως ΣαδCκ. O2 Σαδδ�υκα<�ι �π�ρριπταν τ�ν µωσαϊκ� παρ�δ�σι, �ρν��ντ� τ�ν �θανασ�α τ8ς
ψυ�8ς κα� τ�ν �ν�στασι νεκρSν. Π�στευαν στ�ν καλλι�ργεια τ8ς α@τ�ν$µ�υ "�υλQσεως τ�� κ�θε �νθρC-
π�υ, στ�ν ε@Kω�α κα� στ�ν λ�γικ� �ντιµετCπισι τ8ς Kω8ς.

4. Kατ5 τ� «Tαλµ�;δ» κα� τ�ν K�λσ� τ� _ν�µα τ�� IIησ�� ε?ναι Mπ4ν Mπαντ�ρα. T� IIησ��ς ε?ναι τ�τ-
λ�ς, π�; σηµα�νει θεραπευτQς, �λλ5 ε?ναι κα� τ� µικρ� _ν�µα τ�� IIησ�� τ�� Nαυ8, τ�� �ναµεν$µεν�υ Vπ�
τ�� λα�� Mεσσ�α - "ασιλιR. T� «IIησ��ς NαKωρα<�ς Bασιλε;ς II�υδα�ων» µRς δε��νει τ� oθελε ^ IIησ��ς
ν5 6πιτ��Dη.

5. GO Zηλωτ�ς Στ�φαν�ς κατηγ�ρQθηκε �π’ τ� 2ερατε<� Aτι "λασφηµ��σε κατ5 τ�� Για�"�, τ�� Nα��
κα� τ�� Mωυσ�ως. IEσ�ρθη σ4 συν�δρι� τSν II�υδα�ων, Aπ�υ κα� 6�ετελ�σθη δι5 λιθ�"�λισµ��. GH µετ�-
πειτα φαρισσαϊκ� - �ριστιανικ� IEκκλησ�α τ�ν yγι�π��ησε �Tκει�π�ι��µενη κα� παραπ�ιCντας τ�ν. T�
{δι� συν�"η κα� µ4 π�λ�;ς �κ$µη Zηλωτ�ς, π��, �φ�� τ�;ς σκ$τωσαν µ4 τ�ν "�Qθεια τSν Pωµα�ων, τ�;ς
6ν�τα�αν στ� yγι�λ$γι$ τ�υς!

6. JEEι
ν στ5 W"ραϊκ5 σηµα�νει πτω�$ς. IE"ι�ν�τες �ν�µ�σθησαν �2 6ναπ�µε�ναντες Zηλωτ�ς.
7. T5 6γκλQµατα κατ5 τSν ZηλωτSν παραπ�ιQθηκαν κα� φ�ρτCθηκαν στ�;ς «εTδωλ�λ�τρες», Aπως

θρασ�τατα �π�καλ��ν Aλ�υς τ�;ς �ρ�α��υς λα��ς. Θ�τες ~σαν �2 {δι�ι �2 Φαρισσα<�ι - �ριστιαν��.
8. «�O �~ν JI�Gδας λαExν τ%ν σπε1ραν κα* "κ τ:ν �ρ�ιερων κα* Φαρισσα�ων...» (IIω�ννης IH´ 3). E?ναι

w στιγµ� τ8ς συλλQψεως τ�� IIησ�� �π’ τ�;ς συνασπισµ�ν�υς Φαρισσα��υς κα� Pωµα��υς. GH «σπε<ρα»
π�; συν�λα"ε τ�ν IIησ�� ~ταν στρατιωτικ� µ�ν5ς τSν Pωµα�ων, Eλλ�τε τ� 1/5 q τ� 1/10 τ8ς λεγεSν�ς. Πε-
ριελ�µ"ανε 500 q �ιλ��υς Eνδρες εTδικ5 6κπαιδευµ�ν�υς γι5 «εTδικ4ς �π�στ�λ�ς», 6κ τSν ̂ π��ων τ� 1/4 ~ταν
2ππε<ς κα� �2 Vπ$λ�ιπ�ι πεK�� Vπ� τ�ν �ρ�ηγ�α �ιλι�ρ��υ. GO «�γαθ�ς» IIησ��ς συνελQφθη �π� 6π�λεκτ�
στρατ� Pωµα�ων «κ�µµ�ντ�ς».

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ!της



K�ριε διευθυντ�,
Σ�ετικ5 µ4 τ� δηµ�σιευθ4ν στ� «B8µα» τ8ς 3.8.03 Eρθρ� τ�� πρ�τανη τ�� Πανεπιστηµ��υ

IAθηνSν κ. MπαµπινιCτη, τ� ^π�<� ε?ναι 6κτ�ς π�σης 2στ�ρικ8ς �λQθειας Tδια�τερα στ�ν Tσ�υ-
ρισµ$ τ�υ Aτι «O Xριστιανισµ
ς κα* O �Eλληνισµ
ς, δG� µεγ'λα π�λιτιστικ& µεγθη, κατTρθω-
σαν µετ& τ%ν σGγκρ�υση ν& περ'σ�υν �δη �π
 τ��ς πρTτ�υς µετα�ριστιανικ��ς �ρ�ν�υς σ9
µι& θαυµαστ7, (στ�ρικ& τεκµηριωµνη συµπ�ρευση», ^ 6πιστ�λ�γρ�φ�ς σας στ� τε���ς 262 κ.
IAθαν. Π. Kαψ�λης µ4 πρ$λα"ε κα� �πQντησε καταλλQλως στ�ν κ. MπαµπινιCτη. bOµως ̂  κ. Kα-
ψ�λης, πρ�φανSς γι5 ν5 µ�ν κ�νDη κατ��ρηση �Cρ�υ, �ν�φερε Xρισµ�νες µ$ν� "ασικ4ς 2στ�-
ρικ4ς �λQθειες. GH GIστ�ρ�α, �ιλι�δες τ$µ�ι, ε?ναι 6κε<, στ�ν IEθνικQ µας Bι"λι�θQκη, σιωπηλ�ς
µ�ρτυρας κ�θε 6γκλQµατ�ς, �ρετ8ς κα� �λQθειας.

M4 α@τ5 π�; �ναφ�ρει ̂  κ. πρ�τανης ε?ναι σ5ν ν5 ̂ µ�λ�γD8 Aτι δ4ν B�ει δια"�σει µ4 π�ι�ς 6ν�ρ-
γειες τ8ς Pωµαϊκ8ς - BυKαντιν8ς 6��υσ�ας καθιερCθηκε ^ �ριστιανισµ�ς Xς 6π�σηµη θρησκε�α
τ8ς α@τ�κρατ�ρ�ας· q δ4ν B�ει  δια"�σει Aτι ^ «M�γας» (Aπως τ�ν �ν$µασαν �2 �ριστιαν��) Θε-
�δ$σι�ς κα� �2 δι�δ���� τ�υ Bσφα�αν �ιλι�δες, Bκλεισαν τ�ς φιλ�σ�φικ4ς σ��λ4ς τSν GEλλQνων
κα� 6δQµευσαν τ�ς περι�υσ�ες α@τSν· Aτι µ4 µι5 σειρ5 διαταγµ�των �ριστιαν�� α@τ�κρ�τ�ρες �πα-
γ$ρευσαν ν5 W�ρτ�Kωνται �2 6π�τει�ι τ8ς µ��ης τ�� MαραθSν�ς, τSν ΠλαταιSν καθ�ς κα�
Eλλων σηµαντικSν γεγ�ν$των τ8ς περι$δ�υ τ8ς �ρ�α�ας GEλλ�δ�ς κα� �κ$µη Aτι �παγ$ρευσαν
�2αδQπ�τε µνε�α κα� α@τ�� τ�� Mεγ�λ�υ IAλε��νδρ�υ, τ� _ν�µα τ�� ^π���υ διατηρε<ται �κ$-
µη κα� στ�ν IAσ�α σ5ν IIσκεντ�ρ. ∆4ν γνωρ�Kει ^ πρ�τανης Aτι µ4 δι�ταγµα 6π�σης 6κηρ��θη-
σαν α2ρετικ�� �2 �ρ�α<�ι µας πρ$γ�ν�ι κα� Aτι τ� _ν�µα «hEλλην» 6τ�θη Vπ� �παγ$ρευση 6π�
π�ινD8 θαν�τ�υ. ∆4ν γνωρ�Kει Aτι µετ5 τ�ν θ�νατ� τ�� Θε�δ�σ��υ ^ υ2$ς τ�υ IAρκ�δι�ς �ργ�-
νωσε τ�ν καταστρ�φ� κα� Tσ�π�δωση τ8ς IAρ�α�ας GEλλ�δ�ς, δι$τι ~ταν 6µπ$δι� γι5 τ�ν πα-
γκυριαρ��α τ�� �ριστιανισµ�� ^ π�λιτικ�ς κα� φιλ�σ�φικ�ς λ$γ�ς τSν GEλλQνων καθ�ς κα� w
6λευθερ�α τ�υς κα� w Vψηλ� τ��νη τ�υς. ∆4ν γνωρ�Kει ^ πρ�τανης Aτι ^ 6ντ�λ�δ$��ς α@τSν τSν
6γκληµ�των �ριστιαν�ς IAλ�ρι��ς κατ’ 6ντ�λ�ν τSν BυKαντινSν δ4ν Eφησε τ�π�τα _ρθι�, θρυµ-
µ�τισε τ5 �γ�λµατα κα� A,τι 6θ�µιKε τ�ν �ρ�α�α GEλλ�δα – στ�ν ΘQ"α, τ�ν IEλευσ<να, τ�ν K$-
ρινθ�, τ�  Aργ�ς, τ�ν Tεγ�α, τ�ν Mαντ�νεια, τ�ν Σπ�ρτη κα� φυσικ5 τ�ν IOλυµπ�α. A@τ�ν τ�ν
π�λιτισµ� B�ει ν5 δε��Dη w Xριστιαν�σ�νη, w ^π��α, Aπως �2 περισσ$τερες θρησκε<ες, 6πε"λQθη
δι5 πυρ�ς κα� σιδQρ�υ. GO Xριστιανισµ�ς δ4ν ε?�ε κα� �xτε B�ει ν5 παρ�υσι�σDη στ�ν �νθρωπ$-
τητα �xτε πραγµατικ5 Vψηλ4ς κα� 6λε�θερες τ��νες �xτε 6πιστ8µες κα� ε?ναι γνωστ� w �πα-
��ωση τSν µαθηµατικSν, τ5 ^π�<α �παγ$ρευαν ν5 διδ�σκωνται τ�ν 6π��� 6κε�νη τ�� σκ�τα-
δισµ��, «δι�τι oταν 4ργ� τ�� ∆ιαE�λ�υ κα* �θι αν τ��ς ν�υς».

A@τ�ς ε?ναι ̂  «Wλλην��ριστιανικ�ς π�λιτισµ$ς», 6ν eν$µατι τ�� ̂ π���υ �2 Pωµι�� ψ�λλ�υν κ�-
θε �ρ$ν� 6ναντ��ν τ�� GEλληνικ�� Π�λιτισµ�� κα� τ�;ς Wπτ5 �ναθεµατισµ�;ς κατ5 τ�ν wµ�ρα
τ8ς IOρθ�δ���ας. T� Eρθρ�, τ� ̂ π�<� 6στ�λη στ� «B8µα» γι5 δηµ�σ�ευση, καµµ�α σ��ση δ4ν B�ει
µ4 τ�ν πραγµατικ$τητα, �λλ5 συνετ��θη γι5 ν5 Xραι�π�ιQσDη τ�ν ρ$λ� τ�� �ριστιανισµ�� ψα-
ρε��ντας σ4 θ�λ5 νερ�, κιν��µεν� στ� {δι� µ8κ�ς κ�µατ�ς µ4 τ�ν παπα-ΓιCργη Mεταλλην$, ^
^π�<�ς πρ�σπαθε< ν5 πε�σDη κ�π�ι�υς �νιστ$ρητ�υς Aτι ^ M�γας Θε�δ$σι�ς δ4ν ~τ� τ$σ� φα-
νατικ�ς κα� καν�να κε�µεν$ τ�υ δ4ν 6πι"�λλει τ�ν καταστρ�φ� τSν �ρ�α�ων 2ερSν κ.λπ. ("λ�πε
Eρθρ� τ�υ στ�ν «IOρθ$δ��� T�π�», 18 II�υλ��υ 2003).

Mετ5 τιµ8ς
Γι!ννης Γρηγ�ρ�ας

IAθQνα

OI I™TOPIKE™ «EºEYPE™EI™» ENO™ ¶PYTANH



ºYTPø™AN £AMNOI ¶ANø ™TO £H™EIO

M
πρ�στ5 σ4 mνα �π�γ�ητευτικ� θ�αµα "ρ�σκ�νται �2 6πισκ�πτες
τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Cρ�υ στ� Θησε<�, bEλληνες κα� ��ν�ι, περ-
νCντας µπρ�στ5 �π� τ� Nα� τ�� GHφα�στ�υ, �ωρ�ς ν5 τ� �φQ-
ν�υν �σ��λ�αστ�. T�ν {δια στιγµ� �2 yρµ$δι�ι φ�ρε<ς �νακ�ινC-

ν�υν τ� δαπ�νη �στρ�ν�µικSν �ρηµατικSν π�σSν γι5 τ� συντQρηση κα�
�ν�δει�η τSν �ρ�αι�λ�γικSν µνηµε�ων 6ν _ψει IOλυµπιακSν IAγCνων.
�Aν δ4ν ~ταν κατασκευασµ�ν�ς �π� µ�ρµαρ� ^ Nα�ς τ�� GHφα�στ�υ, θ5
µπ�ρ��σα µ4 "ε"αι$τητα ν5 πS Aτι B�ει πυρπ�ληθ8 q 6µπρησθ8 ("λ�πε
φωτ�γραφ�α Bναντι σελ�δας). T� 6σωτερικ$ τ�υ, w eρ�φ� κα� �2 κ�λSνες
ε?ναι καλυµµ�να �π� mνα πα�; στρSµα "ρωµιRς, τ�τ�ιας "ρωµιRς, π�;
δε��νει πλQρη 6γκατ�λειψη στ� φθ�ρ5 τ�� �ρ$ν�υ.

Π$σα �ρ$νια B�ει ν5 συντηρηθD8 ^ 6ν λ$γsω να$ς, γι5 ν5 ε?ναι σQµερα σ4
α@τ�ν τ�ν Eθλια κατ�σταση; Kα� γιατ� �2 �ρ�αι�λ�γικ�� µας �Sρ�ι θ5 πρ�-
πει ν5 φθ�ν�υν µ��ρις α@τ� τ� σηµε<� ντρ�π8ς γι5 ν5 συντηρηθ��ν; Kα� δ4ν
ε?ναι µ$ν�ν w µαυρ�λα, π�; µRς 6νC�λησε. Σ4 Xρισµ�να σηµε<α τ�� Nα�� στ�
π���ς τ8ς "ρωµιRς ε@δ�κ�µησαν φυτ5 σ4 διαστ�σεις θ�µνων ("λ. κ�τω φω-
τ�γραφ�α). Στ� π�νω κα� πλαϊν� µ�ρ�ς τ�υ �ναπτ��θηκαν θ�µν�ι, π�; κα-
νε�ς δ4ν µερ�µνησε ν5 τ�;ς �φαιρ�σDη. M��ρι τ�ν Bναρ�η τSν IOλυµπιακSν
IAγCνων µRς �ωρ�K�υν µερικ�� µ8νες – α@τ� τ� θ�αµα θ5 δ��ν �2 6πισκ�πτες
τ8ς IAθQνας; �H µQπως θ5 καθαριστD8 Aπως-Aπως, µ4 τρ$π� π�; ν5 6�υπηρετD8
τ� µικρ� �ρ�νικ� δι�στηµα π�; µεσ�λα"ε< µ��ρι τ�;ς �γSνες, �λλ5 δ4ν θ5
yρµ$KDη σ4 τ�τ�ι�υ ε{δ�υς µνηµε<α; Γιατ� γνωστ� ε?ναι Aτι w συντQρηση σ4 τ�-
τ�ι�υς �Cρ�υς ε?ναι �ρ�ν�"$ρα, �παιτε< λεπτ�;ς �ειρισµ�;ς κα� Tδια�τερη
πρ�σ��Q, γι5 ν5 µ�ν φθαρD8 w 6πιφ�νεια τSν µαρµ�ρων.

Tα7ιαρ>�/λα Λαδ%

Θ!µν�ι φ�υντ(σανε π!νω στ? µ!ρµαρα...
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BAνιδι�τελε�ς hλλην�δι6κτες
∆9ν µπ�ρε1 κανε*ς ν& µ% θαυµ'σ/η τ%ν Wνθηση τ�ς

νε�ελληνικ�ς λ�γ�τε�ν�ας. Mυθιστ�ρι�γρ'φ�ι, π�� σ9
πεντακ�σιες σελ�δες EιEλ�� καταφρν�υν ν& γρ'ψ�υν
τ
 �π�λυτ� τ�π�τε κα* π�ιητς, π�� πληρTν�υν γι& ν&
τ��ς δηµ�σιεGσ�υν τ& �ριστ�υργ7µατ' τ�υς.

Kι "νl: σ9 λ�γ� θ& συντα�θ/� "πετηρ�δα γι& τ
 π�ι�ς κα* π�τε θ& π'ρ/η
τ
 κρατικ
 EραEε1�, µ\ς πρ�κυψε κα* θµα κριτικ�ς. T�υτστιν κ'π�ι�ι
πανεπιστηµιακ�* φωστ�ρες, π�� ! πρ��δευτικ�τητ' τ�υς τρ�ει �π’ τ&
µπατ 'κια τ�υς, �π�τιµ��ν τ��ς π�ιητς µας µ9 κριτ7ρι� ]�ι _ν εSναι καλ

F κακ
 τ
 4ργ� τ�υς, �λλ& �π
 τ
 π�σ�ν εSναι «0λλην�κεντρικ
» F ]�ι. yE!
TTρα δ9ν �ρει' εται ν& εSστε µ'ντεις F φιλ�σ�φ�ι, γι& ν& �ντιληφθ�τε π�ι-
�Gς �π�ρρ�πτ�υν. hOπ�ι�ς κατ& τ%ν κρ�σιν τ:ν περιν�υστ'των α<τ:ν πα-
νεπιστηµιακ:ν θεωρηθ/� «0λλην�κεντρικ
ς» π�ιητ%ς �π�ρρ�πτεται µετ&
Eδελυγµ�ας κα* ρ�πτεται ε8ς τ
 π�ρ τ
 "ATτερ�ν. ∆ηλαδ% περ�π�υ τ
 σG-
ν�λ�ν τ:ν π�ιητ:ν µας.

Kι "νl: ! παραν'γνωσις α<τ% Wρ�ισε µ9 τ
ν Γι:ργ� Σεφρη, �( διεθνι-
στ9ς α<τ�* �ειρ�νακτες 4Eαλαν στ%ν πρ�κρ�Gστεια κριτικ7 τ�υς κλ�νη τ
ν
Kαρυωτ'κη, Oλ�κληρη τ%ν γενι& τ�υ ’30, τ
ν JEγγ�ν�π�υλ�. Kα* ;π�ι�ν
π'ρ/η O X'ρ�ς. Bγ'λαν τ*ς µε ��ρες κι Wρ�ισαν ν& µετρ\νε στ���-στ���
τ%ν 0λλην�κεντρικ�τητ' τ�υς. hOµως τ
 πι
 �στε1� δ9ν εSναι α<τ�. ESναι
;τι �( σGγ�ρ�ν�ι α<τ�* κριτικ�* καλ�παιδαρ'δες καταλ7γ�υν κα* σ9 Eα-
θυστ��αστα συµπερ'σµατα (διαE' �ντες τ%ν νε�ελληνικ% π��ηση ;πως
τ��ς E�λεGει).

TTρα δ9ν πιστεGω ν& πιστεGετε ;τι �( κριτικ9ς α<τ9ς α<θεντ�ες δ9ν κ�-
πι' �υν ν& µ\ς διαφωτ�σ�υν, ν& µ\ς �ν��A�υν τ& µ'τια, Eρ9 �δελφ, �π�-
λGτως �νιδι�τελ:ς. Θυσι' �νται �( Wνθρωπ�ι γι& τ%ν "πιστ7µη κα* τ%ν πα-
γκ�σµι�π��ηση. �H νε�αριστερ7 τ�υς συνε�δηση δ9ν �ντ�ει τ%ν φασιστικ%
0λλην�κεντρικ�τητα, π�� Oδηγε1, Aρετε σε1ς, σ9 ρατσισµ�Gς, "θνικισµ��ς
κα* µεγαλ�ϊδεατισµ�Gς. Kα* EεEα�ως �<δ�λως κ�υEαλ��ν νερ
 στ
ν µGλ�
τ�ς νας τ'Aης πραγµ'των.

Παρακ�λ�υθ: τ%ν σ�ετικ% καταγγελτικ% "πιφυλλιδ�γραφ�α τ�σ�ν τ��
καθηγητ�� N'σ�υ Bαγεν\ ε8ς «TO BHMA», ;σ�ν κα* τ�� KTστα Γεωρ-
γ�υσ�π�υλ�υ ε8ς «TA NEA». Kαλ& τ& γρ'φ�υν. M9 µι& διαφ�ρ': ∆9ν
�π�καλGπτ�υν 6ν�µατα. Γιατ� τ'�α; Γι& ν& τ& 4��υν καλ& κα* µ9 τ��ς κα-
ταγγελλ�µν�υς; Π'ντως µ9 τ%ν ��ριστ�α κα* τ%ν �σ'φεια δ9ν λGνεται τ

θµα. T& 6ν�µατα, κGρι�ι. Kα* µ9 τ*ς πρ:τες Eελ�υτλλες �( φερλπιδες
α<τ�* κριτικ�* θ& σιωπ7σ�υν.

Γι6ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



«T%ν γννηση τ:ν !µερ:ν κα* τ:ν νυκτ:ν κα* τ:ν "τ:ν, τ& Oπ�1α δ9ν @π�ρ�αν πρ*ν γεννηθ/� O
O<ραν�ς, "πιν�ε1 µα * µ9 τ%ν κατασκευ7 τ�υ. hOλα δ9 α<τ& εSναι µρη τ�� �ρ�ν�υ, τ
 δ9 παρελθ
ν
κα* τ
 µλλ�ν �π�τελ��ν �ρ�νικ& γεγ�ν�τα, τ& Oπ�1α EEαια εSναι λ'θ�ς ν& τ& �π�δ�δ�υµε στ%ν α8T-
νια �<σ�α, �φ�� �γν���µε τ%ν φGση της. ∆ι�τι λµε ;τι “oταν” κα* “θ& εSναι”, "νl: στ%ν πραγµατι-
κ�τητα πρ�σ7κει  µ�ν� τ
 “εSναι”. T
 “oταν” κα* τ
 “θ& εSναι” πρπει ν& λγωνται γι& τ
 γ�γνεσθαι,
π�� "κτυλ�σσεται µσα στ
ν �ρ�ν�, �φ�� κα* τ& δG� α<τ& συνιστ��ν κιν7σεις».1

 Eστω π�ς κ�π�ι�ς παρατηρητ�ς στQνει τ� �στερ�σκ�πε<� τ�υ B�ω �π� τ5 Aρια τ�� σ�µπαντ�ς κα�
6πι�ειρε< ν5 �π�τυπCσDη κ�π�ια δεδ�µ�νη στιγµ� τ�� κ�σµικ�� γ�γνεσθαι σ4 µι5 �στρ�ν�µικ� φω-
τ�γραφ�α. B�"αια τ�τ�ι�ς παρατηρητ�ς δ4ν ε?ναι δυνατ�ν ν5 Vπ�ρ�Dη, �φ�� δ4ν ν�ε<ται �Sρ�ς B�ω
�π� τ5 συµπαντικ5 Aρια: «µρ�ς �<δ9ν �<δεν�ς, �<δ9 δG-
ναµιν 4Aωθεν @π�λ�ιπ:ν».2 Γι5 ν5 συνε��σ�υµε τ�ν συλ-
λ�γισµ$ µας, Zς τ�π�θετQσ�υµε σ’ α@τ�ν τ�ν θ�ση τ�ν
T�υδαϊκ� θε� IAδων�ι.  Eστω Aτι α@τ�ς ^ 6�ωσυµπα-
ντικ�ς δηµι�υργ�ς «κτ� ει» τ� σ�µπαν κα� στ�ν συν��εια
�π�σ�ρεται κ�π�υ B�ω �π� τ5 συµπαντικ5 Aρια κα� πα-
ρατηρε< τ� δηµι��ργηµ� τ�υ.

Π�ι� εTκ$να θ5 καταγρ�ψDη τ� "λ�µµα τ�υ; Φυσικ5
θ5 �ντιληφθD8 τ�ν συν�λικ� εTκ$να τ�� σ�µπαντ�ς
σ4 µ�α δεδ�µ�νη, τ�ν παρ��σα στιγµQ. Mπ�ρ��µε ν5
φανταστ��µε µι5 �στρ�ν�µικ� φωτ�γραφ�α, π�;
θ5 �π�τυπCνDη τ� «συν�λικ� παρ$ν».

Tαυτ$�ρ�να Aµως Zς τ�π�θετQσ�υµε κ�π�ι�ν �στρ�-
ν$µ� σ4 κ�π�ι� σηµε<�, κ�π�υ µ�σα στ�ν �Sρ� π�; κα-
λ�πτει τ� σ�µπαν. �Aς π��µε, Bστω, Aτι α@τ� τ� παρα-
τηρητQρι� "ρ�σκεται κ�π�υ στ�ν Γ8. �H µRλλ�ν, γι5 ν5
µ�ν �λλ���υµε πρωταγωνιστ� στ� «σεν�ρι$» µας, Zς φα-
νταστ��µε τ�ν πρ�ηγ��µεν� παρατηρητ� ν5 κ�νDη mνα
τα�ιδ�κι �ναψυ�8ς στ�ν Γ8 κα� 6π’ ε@καιρ�vα ν5 κ�νDη
κα� µι5 «περατK�δα» �π� τ� _ρ�ς ΣινR, γι5 ν5 δCσDη

�H διαστρ.Cλωσ� τυς EπS τSν A. �Aινστ(ιν

£
5 �ρ��σ�υµε τ� παρ�ν Eρθρ� παραθ�τ�ντας 6ν µεταφρ�σει mνα
Eκρως 6νδιαφ�ρ�ν �π$σπασµα �π� τ�ν «T�µαι�» τ�� Πλ�των�ς,
γι5 ν5 �κ�λ�υθQσ�υµε τ�ν συλλ�γιστικ� τ�� bEλληνα φιλ�σ$-
φ�υ. A@τ� �κρι"Sς w συλλ�γιστικ� θ5 µRς "�ηθQσDη ν5 κατα-

�νQσ�υµε τ�ν σ�ετικ$τητα τ�� �ρ$ν�υ:

Πλ!των (427-347 π.X.).



^δηγ�ες στ�ν «περι��σι� λα$ τ�υ».  Eστω λ�ιπ�ν Aτι µετ5 τ�ς 6παφ�ς τ�υ µ4 τ�ν Mωυσ8 q τ�ν IIεKε-
κι�λ καταλαµ"�νεται �π� µ�α ρ�µαντικ� δι�θεση κα� στρ�φει τ� "λ�µµα τ�υ πρ�ς τ�ν �@ραν$. T� ε?ναι
α@τ� π�; θ5 �ντικρ�σDη σ’ α@τ�ν τ�ν περ�πτωση; Θ5 B�Dη καµµ�α σ��ση µ4 τ�ν πρ�ηγ��µενη εTκ$να;
M5 κα� "�"αια _�ι! A@τ� π�; �ντιλαµ"�νεται τCρα ε?ναι µ$ν�ν mνα µικρ� µ�ρ�ς τ�� σ�µπαντ�ς κα�
µ�λιστα µ$ν� τ�ν �Sρ� π�; περικλε�ει ̂  �@ρ�νι�ς θ$λ�ς, ̂  ̂ π�<�ς "ρ�σκεται π�νω �π� τ� κεφ�λι τ�υ.

T� πι� σηµαντικ� Aµως δ4ν ε?ναι α@τ$. GH �στρ�ν�µικ� εTκ$να π�; θ5 B�Dη µπρ�στ5 στ5 µ�τια τ�υ
δ4ν θ5 �π�τυπCνDη κ�π�ια συγκεκριµ�νη συµπαντικ� στιγµQ, �λλ5 θ5 B�Dη µπρ�στ� τ�υ mνα eπτικ�-
γρ�φηµα, Aπ�υ w κ�θε περι��� �ν�λ�γα µ4 τ�ν �π$στασQ της �π� τ�ν Γ8 θ5 �πεικ�ν�KDη φ�σεις �π�
τ� παρελθ$ν. M4 δεδ�µ�ν� Aτι w εTκ$να π�; στ�λνει w κ�θε περι��� κινε<ται µ4 τ�ν τα��τητα τ�� φω-
τ$ς, θ5 φτ�νDη τελικ5 σ4 διαφ�ρετικ� �ρ$ν� στ�ν Γ8 �π� τ�ς εTκ$νες Eλλων περι��Sν, �φ�� θ5 πρ�-
�ρ�εται �π� διαφ�ρετικ� σηµε<� 6κκ�νησης.  Eτσι �2 περι��4ς π�; "ρ�σκ�νται γι5 παρ�δειγµα σ4 �π$-
σταση Wν�ς Wκατ�µµυρ��υ 6τSν φωτ$ς, θ5 �π�τυπCν�υν τ�ν φ�ση π�; "ρ�σκ�νταν 6κε<νες �2 πε-
ρι��4ς πρ�ν �π� mνα Wκατ�µµ�ρι� �ρ$νια, 6νS w εTκ$να κ�π�ιας Eλλης, πι� �π�µακρυσµ�νης πε-
ρι��8ς, Bστω σ4 �π$σταση 20 Wκατ�µµυρ�ων 6τSν φωτ$ς, θ5 δε��νDη τ�ν κατ�σταση π�; "ρισκ$ταν
6κε�νη τ�ν 6π��Q. Στ�ν �@σ�α λ�ιπ�ν ^λ$κληρη w εTκ$να π�; θ5 B�Dη µπρ�στ� τ�υ θ5 ε?ναι mνα πλα-
σµατικ� σκαρ�φηµα, π�; δ4ν B�ει καµµι5 σ��ση µ4 τ�ν παρ��σα κατ�σταση τ�� κ$σµ�υ.

A@τ� �κρι"Sς 6πι�ειρε< ν5 �π�σαφην�σDη ^ Πλ�των στ� πι� π�νω ���ωµ� τ�υ. T� «�θ4ς» κα� τ�
«αxρι�» δ4ν �π�τελ��ν παρ5 κ�π�ιες φ�σεις τ�� κ�σµικ�� γ�γνεσθαι, �φ�� κα� τ5 δ�� συνιστ��ν
κινQσεις µ�σα στ�ν �ρ$ν�. Στ�ν πραγµατικ$τητα Aµως w «��δι�ς �<σ�α» περι��ει µ$ν� παρ��σες φ�-
σεις τ�� συν�λικ�� κ�σµικ�� γ�γνεσθαι. T� «�θ4ς» κα� τ� «αxρι�» δ4ν �π�τελ��ν παρ5 κ�π�ια µ�-
τρα κα� σταθµ�, π�; �ναφ�ρ�νται �π�κλειστικ5 κα� µ$ν� σ4 συγκεκριµ�νες θ�σεις στ�ν �ωρ��ρ$ν�.

Π�νω σ’ α@τ�ν τ�ν συλλ�γιστικ� τ�� Πλ�των�ς Bρ�εται ^ Πρ$κλ�ς 800 �ρ$νια �ργ$τερα ν5 6πε-
�ηγQσDη τ�ν πλατωνικ� σκ�ψη µ4 τρε<ς �π�σαφηνιστικ4ς πρ�τ�σεις τ�υ:

• «Π\ν συνε�9ς διαιρετ�ν "στιν ε8ς �ε* διαιρετ'»2.
• «Π\ς �ρ�ν�ς "π’ Wπειρ�ν διαιρε1ται κα* π\ν µγεθ�ς κα* π\σα κ�νησις».4

• «T
 ν�ν ταυτ�ν "στιν "ν τl: παρελθ�ντι κα* µλλ�ντι �ρ�νlω».5

�Aς δ��µε πSς ^ Πρ$κλ�ς στ�ν 15η παρ�γραφ� τ�� "ι"λ��υ τ�υ �π�δεικν�ει τ�ν ταυτ$τητα πα-
ρελθ$ντ�ς, παρ$ντ�ς κα� µ�λλ�ντ�ς:

 Eστω, λ�ει ^ Πρ$κλ�ς, Aτι B��υµε µ�α γραµµικ� �πεικ$νιση τ�� �ρ$ν�υ (AB), Aπ�υ τ� A δηλC-
νει mνα συµ"5ν τ�� παρελθ$ντ�ς κα� τ� B mνα Eλλ�, π�; �ναφ�ρεται στ� µ�λλ�ν. M4 δεδ�µ�ν� τ�
���ωµα γι5 τ�ν 6π’ Eπειρ�ν δια�ρεση τ�� �ρ$ν�υ, θεωρ��µε Aτι mνα mτερ� συµ"5ν λαµ"�νει �Cρα µε-
τα�; A κα� B κα� ^ρ�K�υµε α@τ� τ� συµ"5ν σ5ν Γ, zστε τ� µ4ν A ν5 ε?ναι παρελθ�ν Xς πρ�ς α@τ$, τ�

B µ�λλ�ν, 6νS τ� {δι� τ� Γ �ναφ�ρεται στ� πα-
ρ$ν. T� B��υµε 6δS; Παρατηρ��µε Aτι µ�σα σ4
µ�α δεδ�µ�νη στιγµ� συνυπ�ρ��υν παρελθ�ν,
παρ�ν κα� µ�λλ�ν κα� µ�λιστα σ4 mνα συγκεκρι-
µ�ν� συµ"�ν. T� Γ ε?ναι ταυτ$�ρ�να παρ�ν (Xς

πρ�ς τ�ν Wαυτ$ τ�υ), παρελθ�ν (Xς πρ�ς τ� B) κα� µ�λλ�ν (Xς πρ�ς τ� A). ∆ηλαδ� τ� Γ Vπ�ρ�ει ταυ-
τ$�ρ�να κα� σ5ν παρ�ν κα� σ5ν παρελθ�ν κα� σ5ν µ�λλ�ν.

Γι’ α@τ� τ� «παρ�δ���» τ�� πλατωνικ�� θεωρQµατ�ς, Bτσι Aπως τ� �ναλ�ει ^ Πρ$κλ�ς, Bρ�εται ^
ATνησ�δηµ�ς µ4 δ�� πρ�τ�σεις τ�υ:

• «"νεστxς 4σται κα* παρω�ηκTς, κα* O παρω�ηκxς παραπλησ�ως µλλ�ν 4σται κα* "νεστTς».6

• «εSτα, "πε* �<κ Wνευ κιν7σεως F κα* µ�ν�ς O �ρ�ν�ς @φεστ'ναι δ�κε1, τ�ς κιν7σεως �ναιρ�υ-
µνης, Oµ��ως δ9 κα* τ�ς µ�ν�ς, �ναιρε1ται O �ρ�ν�ς».7

GO IEνεστ�ς δηλαδ� ε?ναι ταυτ$�ρ�να κα� Παρατατικ�ς κα� ^ Παρατατικ�ς ε?ναι κα� παραπλQ-
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σι�ς µ4 τ�ν M�λλ�ντα, ̂  ̂ π�<�ς 6π�σης ε?ναι κα� IEνεστCς. Kα� στ�ν δε�τερη πρ$τασQ τ�υ ̂ ρ�Kει τ�ν
�ρ$ν� σ5ν παρ�γωγ� τ8ς κινQσεως κα� τ8ς στ�σεως. IAναιρ�υµ�νης τ8ς κινQσεως κα� τ8ς στ�σεως,
�ναιρε<ται κα� ^ �ρ$ν�ς.

M
Qπως τ5 πι� π�νω µRς θυµ�K�υν κ�π�ια πρ$σφατη κ�σµ�θεωρ�α; M5 κα� "�"αια µRς θυµ�-
K�υν! Πρ$κειται γι5 τ�ν π�λ�κρ�τη θεωρ�α π�; διατ�πωσε ^  Aλµπερτ IAινστ�ιν. T�ν «θεω-
ρ�α τ8ς σ�ετικ$τητας».

 Hδη �π� τ5 �ρ�αι$τατα �ρ$νια �2 bEλληνες φιλ$σ�φ�ι Bδιναν yπτ5 παραδε�γµατα 6φαρµ�γ8ς
τ8ς σ�ετικιστικ8ς µεθ$δ�υ παρατQρησης. GH IAθQνα λ$γ�υ ��ριν, Zν παρατηρηθD8 �π� κ�π�ια θ�-
ση B�ω �π� τ�ν γQινη 6πιφ�νεια, θ5 π��µε Aτι "ρ�σκεται σ4 µ�α συγκεκριµ�νη συντεταγµ�νη θ�ση
τ8ς Γ8ς (γεωγραφικ� µ8κ�ς 23°43´ κα� πλ�τ�ς 37°58´). �Aν Aµως
τ�ν ^ρ�σ�υµε �π� τ�ν Θεσσαλ�ν�κη, τ$τε α@τ� "ρ�σκεται N$τια,
�π� τ�ν Σ�µ� "ρ�σκεται δυτικ�, �π� τ�ν KρQτη "$ρεια κα� �π�
τ�ν K$ρινθ� �νατ�λικ�. T� π�� �κρι"Sς "ρ�σκεται w IAθQνα 6�αρ-
τRται �π� τ�ν θ�ση τ�� παρατηρητ��.

�Aν "ρισκCµαστε µ�σα σ4 µ�α σταµατηµ�νη �µα�α κα� δ�πλα µας
�εκινQσDη µι5 Eλλη �µα�α, �ντιλαµ"αν$µεν�ι τ�ν κ�νηση δυσκ�-
λευ$µαστε ν5 καταλ�"�υµε Zν �εκ�νησε w δικQ µας Eµα�α q w Eλλη.
�Aν Aµως "ρισκCµαστε B�ω �π� τ�ν �µα�α, τ$τε w παρατQρηση
ε?ναι περισσ$τερ� �κρι"Qς. GH συντεταγµ�νη θ�ση κ�θε σCµατ�ς µ�-
σα στ�ν �Sρ� ε?ναι σ�ετικQ.  O�ι 6πειδ� τ� σSµα δ4ν "ρ�σκεται σ4
κ�π�ι� συγκεκριµ�ν� σηµε<�, �λλ5 δι$τι w παρατQρησQ τ�υ συ-
ναρτRται �π� τ�ν θ�ση �λλ5 κα� τ�ν κατε�θυνση τ�� παρατηρη-
τ��.

GH "ασικ� θ�ση τ8ς θεωρ�ας τ8ς σ�ετικ$τητας "ασ�Kεται σ4 mνα
θεCρηµα, τ� ^π�<� �ντιλαµ"�νεται τ�ν θ�ση κ�θε σCµατ�ς µ�σα
στ� σ�µπαν _�ι στ�ς συντεταγµ�νες τSν τριSν διαστ�σεων (µ8κ�ς, πλ�τ�ς κα� =ψ�ς), �λλ5 εTσ�γει
κα� µι5 τ�ταρτη δι�σταση (τ�ν eν�µ�Kει �ωρ��ρ$ν�), w ^π��α τ�µνει τ�ς Eλλες τρε<ς σ4 eρθ� γων�α.

B�"αια δ4ν ε?ναι κα� τ$σ� εxκ�λ� σ4 κ�π�ι�ν ν5 �ντιληφθD8 στ�ν πληρ$τητ� της α@τ�ν τ�ν θε-
ωρ�α. Kι α@τ� w 6ν γ�νει �δυναµ�α δ4ν "αρα�νει µ$ν� τ�;ς yπλ��ς �νθρCπ�υς. Mεγ�λη µερ�δα
�κ$µα κα� τSν πλ��ν εTδικSν στ� θ�µα (�στρ�ν$µ�ι, µαθηµατικ��, φυσικ�� κ.λπ.) δ�σκ�λα µπ�-
ρ��ν ν5 καταν�Qσ�υν Aλ�υς 6κε�ν�υς τ�;ς παρ��εν�υς ν$µ�υς, π�; ^ρ�K�υν τ�ν «ν�α» θεωρ�α.
ΠSς Eλλωστε θ5 µπ�ρ��σαµε ν5 φανταστ��µε τ�ν θ�ση µας µ�σα σ4 mναν κ$σµ� τεσσ�ρων δια-
στ�σεων, τ�ν στιγµ� π�; Aλες �2 6πιστ8µες �ρησιµ�π�ι��ν µ$ν� τ�ς γνωστ4ς τρε<ς διαστ�σεις;
T�ν στιγµ� π�; w {δια µας w Vπ$σταση, �2 αTσθQσεις µας, τ5 _ργαν� µας ε?ναι ρυθµισµ�να �π�
τ�ν φ�ση στ�ν �ν�γνωση τρισδι�στατων σωµ�των κα� �Cρων;

M
�α πραγµατικ5 φιλ$τιµη πρ�σπ�θεια 6κλα�κευσης τ�� �ωρ��ρ�νικ�� περι"�λλ�ντ�ς 6πι-
�ειρε< ^ Πλ�των στ� 7� "ι"λ�� τ8ς «Π�λιτε�ας» τ�υ µ4 τ�ν γνωστ� «µ�θ� τ�� σπηλα��υ».
Kαταν�Cντας τ�ν 6ν γ�νει �δυναµ�α τ8ς τρισδι�στατης �νθρCπινης φ�σης ν5 �ντιληφθD8
τ�ν πραγµατικ� «��δι�ν �<σ�αν» κα� �φ�� �2 αTσθQσεις µας µπ�ρ��ν ν5 �ντιληφθ��ν µ$-

ν� τρισδι�στατες παραστ�σεις, µεταφ�ρει τ� πρ$"ληµα σ4 mναν φανταστικ� κ$σµ� Wν�ς σπηλα��υ,
Aπ�υ �2 Eνθρωπ�ι 6κε< �ντιλαµ"�ν�νται µ$ν� δ�� διαστ�σεις: τ� µ8κ�ς κα� τ� πλ�τ�ς.

�Aς φανταστ��µε, λ�ει, κ�π�ι�υς φυλακισµ�ν�υς µ�σα σ4 µι5 σπηλι�, yλυσ�δεµ�ν�υς �π� τ5 π$-

�O «M:θς τ: Σπηλα#υ» τ: Πλ(τωνς

�O �Aινστ(ιν καA V «θεωρ#α τOς σPετικ�τητας»

17595∆ΑΥΛjΣ/268, IAπρ�λι�ς 2004

[Aλµπερτ BAινστ!ιν
(1879-1955).



δια κα� τ�ν λαιµ� Bτσι, zστε ν5 µ�ν τ�;ς 6πιτρ�πεται ν5 στρ�ψ�υν τ� "λ�µµα τ�υς �ριστερ5 q δε�ι5
γι5 ν5 δD8 ^ mνας τ�ν Eλλ�, �λλ5 �xτε κα� τ� φSς π�; εTσ�ρ�εται 6λε�θερα στ� 6σωτερικ� τ�� σπη-
λα��υ �π� τ� Vψηλ$τερ� µ�ρ�ς Wν�ς φαρδι�� �ν��γµατ�ς τ8ς eρ�φ8ς. GH µ�ναδικ� 6πιτρεπτ� eπτικ�
γων�α "ρ�σκεται µπρ�στ� τ�υς, σ4 κ�π�ι�ν τ�<�� καλυµµ�ν� µ4 mνα παν�, σ5ν κι α@τ� π�; "�K�υν �2
καραγκι�K�πα<κτες. Π�σω �π’ α@τ�ν τ�ν τ�<�� Vπ�ρ�ει mνας δι�δρ�µ�ς, Aπ�υ πηγαιν��ρ��νται δι�-
φ�ρ�ι Eνθρωπ�ι, π�; συKητ��ν µετα�� τ�υς, 6νsS στ�;ς �µ�υς τ�υς κ�υ"αλ��ν κ�π�ια �γαλµατ�δια,
µ4 τρ$π� zστε µ$ν�ν α@τ5 ν5 πρ�ε����υν π�νω �π� τ�ν τ�<��. Π�σω �π� τ�ν δι�δρ�µ� σ4 κ�π�ια
�π$σταση Vπ�ρ�ει �ναµµ�νη µι5 Wστ�α φωτιRς, π�; φωτ�Kει τ5 �γαλµατ�δια zστε ν5 ρ��ν�υν τ�ν σκι�
τ�υς µ�σα στ�ν σπηλι�. O2 φυλακισµ�ν�ι φυσικ5 δ4ν "λ�π�υν τ�π�τ’ Eλλ� �π� 6κε<νες τ�ς σκι4ς κα�
δ4ν �κ��νε παρ5 τ�ν �ντ�λαλ� τSν φωνSν π�; Bρ��νται π�σω �π� τ�ν τ�<��. GH KωQ τ�υς θ5 �να-
κυκλCνεται 6κνευριστικ5 µ�σα σ’ 6κε<ν� τ� περι"�λλ�ν τSν δ�� διαστ�σεων τ�� θε�τρ�υ σκιSν.
bEνα πλαστ� κα� πλασµατικ� περι"�λλ�ν, τ� ^π�<� Xστ$σ� γι5 τ�;ς �νθρCπ�υς 6κε�ν�υς �πεικ�ν�-
Kει τ�ν πραγµατικ� κ$σµ�.

GYπ�θ�τ�υµε τCρα, συνε��Kει ^ Πλ�των, Aτι �πελευθ�ρωνεται mνας �π� τ�;ς φυλακισµ�ν�υς, ^
^π�<�ς καταφ�ρνει ν5 �νασηκωθD8, ν5 στρ�ψDη τ� κεφ�λι πρ�ς τ�ν φωτι5 κα� ν5 �ντικρ�σDη τ5 �γαλ-
µατ�δια π�; περν��ν π�νω �π� τ�ν τ�<��. Mπ�ρ��µε �µ�σως ν5 φανταστ��µε, σ4 π�ι� ψυ��λ�γικ�
κατ�σταση εTσ�ρ�εται. GH πρCτη 6ντ�πωση π�; τ�� πρ��ενε< τ� «παρ��εν�» φαιν$µεν�, ε?ναι π�ς
"λ�πει κ�π�ι� κακ$γ�υστ� _νειρ�, q Aτι παραλ�γ�Kεται. GOπ$τε �µ�σως θ5 πρ�σπαθQσDη ν5 συνεφ�ρDη
τ�ν Wαυτ$ τ�υ, στρ�φ�ντας �αν5 τ� "λ�µµα τ�υ πρ�ς τ�ν τ�<��. T� πρSτ� τ�υ µ�ληµα ε?ναι ν5 6πι-
στρ�ψDη π�ραυτα στ�ν «πραγµατικ$τητα» τSν σκιSν.

bOµως Zς δ��µε κα� τ� Eλλ� 6νδε�$µεν�. �Aς τ�ν φανταστ��µε �ρκετ5 e�υδερκ8, zστε ν5 κα-
ταν�QσDη �µ�σως τ�ν πλ�νη π�; τ�ν διακατε<�ε Aλα α@τ5 τ5 �ρ$νια. �Aς τ�ν �π�σπ�σ�υµε �π�
τ�ν σπηλι� τ�υ κα� Zς τ�ν συντρ�φε�σ�υµε στ� �νηφ�ρικ� τα��δι τ�υ πρ�ς τ� φSς τ8ς wµ�ρας,
B�ω �π� τ5 στεν5 Aρια τ8ς σπηλιRς.  Eτσι κα� διαν�ηθD8 ν5 σηκCσDη τ� κεφ�λι, γι5 ν5 δD8 τ�ν
λ�µψη τ�� GHλ��υ, τ$σ� π�λ; θ5 πληγωθD8 �π� τ� �ληθιν� φSς, π�; τ�ς πρSτες �ρες τ�π�τα δ4ν
θ5 ε?ναι 2καν�ς ν5 διακρ�νDη �π� Aλα Aσα 6µε<ς eν�µ�K�υµε πραγµατικ� κ$σµ�. IAκρι"Sς τ� {δι�
πρRγµα θ5 συµ"D8 κα� στ�ν περ�πτωση Wν�ς �νθρCπ�υ �π� τ�ν δικ$ µας τρισδι�στατ� κ$σµ�,
^ ^π�<�ς �αφνικ5 �ντιλαµ"�νεται Aτι Vπ�ρ�ει κα� µ�α Eλλη, τ�ταρτη, δι�σταση, τ�ν ^π��α τ$-
σ� καιρ� �δυνατ��σε ν5 �ντιληφθD8. GH Vπαρκτ� πραγµατικ$τητα ε?ναι τ$σ� σκληρ� κα� eδυ-
νηρQ! T$σ� κ�ντ� µας, µ5 κα� τ$σ� �π$µακρη!

A@τ� συµ"α�νει, συνε��Kει ^ Πλ�των, 6πειδ� ^ Eνθρωπ�ς B�ει �ν�γκη �π� µ�α "αθµια�α διαπαι-
δαγCγηση, γι5 ν5 "ρD8 τ�ν Aραση κα� τ�ν Bνν�ια τ8ς πραγµατικ$τητας. IEκε<ν�ς ̂  Eνθρωπ�ς τ8ς σπη-
λιRς θ5 πρ�πει πρSτα ν5 τ�π�θετηθD8 µπρ�στ5 στ�ς σκι4ς τSν �νθρCπων κα� τSν πραγµ�των, =στε-
ρα µπρ�στ5 στ�ς εTκ$νες τ�υς, καθ�ς θ5 �ντανακλSνται στ5 νερ5 κα� στ�;ς καθρ�φτες κα� στ� τ�-
λ�ς σιγ5-σιγ5 µπρ�στ5 στ5 {δια τ5 �ληθιν5 _ντα. Θ5 τ�ν συνηθ�σ�υµε στ�ν γλυκει5 λ�µψη τSν
Eστρων κα� τ8ς ΣελQνης κα� µ�ν��α Aταν 6��ικειωθD8 µ4 τ� �ληθιν� φSς, θ5 τ�� 6πιτρ�ψ�υµε ν5
�ντικρ�σDη τ�ν bHλι�, _�ι πι5 π�νω στ5 �ντικε�µενα π�; τ�ν �ντικαθρεφτ�K�υν, �λλ5 τ�ν {δι�. IEκε<
π�; ε?ναι. bOπως ε?ναι. T$τε θ5 �ντιληφθD8 Aτι 6κε�νη w δι�σταση ε?ναι w �ληθιν� δ�ναµη π�; κυ-
"ερνvR τ�ν ^ρατ� κ$σµ�. bOτι �κ$µα κα� �2 σκι�ς, π�; µ��ρι πρ$τιν�ς θεωρ��σε πραγµατικ$τητα, σ’
α@τ�ν τ�ν δι�σταση eφε�λ�υν τ�ν =παρ�Q τ�υς.

�Aν τελικ5 �π�φασ�σDη ν5 6πιστρ�ψDη �αν5 στ�ν κ$σµ� τ8ς πλ�νης κα� τSν σκιSν κι Zν 6πι�ειρQσDη
ν5 µεταδCσDη τ�ν Bνν�ια τSν πραγµατικSν διαστ�σεων στ�;ς παλαι�;ς συντρ$φ�υς τ�υ, τ� µ$ν�
φυσικ5 π�; θ5 �ντιµετωπ�σDη θ5 ε?ναι w "αθει5 �π$ρριψη κα� w καταφρ$νια. Mπ5ς κα� τρελλ�θη-
κε 6κε< π�νω; θ5 �ναρωτι��νται Aλ�ι.  E, λ�ιπ$ν, Zς µ�ν πρ�σπαθQσDη ν5 τ�;ς πε�σDη, ν5 τ�;ς λυτρCσDη
�π� τ5 δεσµ5 τ8ς πλ�νης τ�υς. I`Aς µ�ν τ�;ς �νησυ�QσDη στ�ν "αθ� τ�υς =πν�. ∆ι$τι Zν µπ�ρ��σαν
ν5 λυθ��ν �π� τ5 δεσµ� τ�υς κι Zν µπ�ρ��σαν ν5 τ�ν yρπ���υν, θ5 τ�ν σκ$τωναν �µ�σως.
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A
@τ�ς λ�ιπ�ν ε?ναι ^ �σ�λληπτης ε@φυ�ας «µ�θ�ς» τ�� σπηλα��υ, π�; διετ�πωσε ^ Πλ�των.
A@τ� π�; �@σιαστικ5 6πι�ειρε<, ε?ναι µ�α εxλ�γη �ναγωγ� τ�� δικ�� µας τρισδι�στατ�υ κ$-
σµ�υ σ4 mνα φανταστικ� περι"�λλ�ν τSν δ�� διαστ�σεων. Στ�ν κ$σµ� τSν σκιSν. Kι α@τ� τ�
κ�νει µ4 τ�ν πλ��ν 6µφατικ� τρ$π�, �κρι"Sς γι5 ν5 �ναδε��Dη τ�ν δυσκ�λ�α π�; �ντιµετωπ�-

K�υν τ5 αTσθητQρια _ργανα τ�� �νθρCπ�υ ν5 �ντιληφθ��ν κ�τι π�ρα �π� τ�ς διαστ�σεις π�; τ�-
�θηκαν ν5 �ναγνωρ�K�υν. GO Πλ�των ε?ναι κατηγ�ρηµατικ$ς: GO κ$σµ�ς, Bτσι Aπως 6µε<ς τ�ν �ντι-
λαµ"αν$µαστε, δ4ν �π�τελε< τελικ5 παρ5 µ�α εTκ�νικ� πραγµατικ$τητα, Bτσι Aπως α@τ� πρ�"�λλε-
ται στ�ς τρε<ς διαστ�σεις.

MQπως µRς θυµ�Kει κ�τι α@τ$; M5 κα� "�"αια: Πρ$κειται γι5 τ�ν "ασικ� �ρ�� τ8ς «�πρ�σδι�-
ριστ�ας», π�; διατ�πωσε ^ Werner Heisenberg: «A<τ
 π�� παρατηρ��µε δ9ν εSναι ! φGση α<τ%
καθ’ 0αυτ7, �λλ& ! φGση π�� "κτ�θεται σGµφωνα µ9 τ%ν µθ�δ� µι\ς 4ρευνας».8 T5 στεν5 Aρια
α@τSν τSν διαστ�σεων δ4ν µπ�ρ��ν ν5 �π�τυπCσ�υν τ�ν �ληθιν� φ�ση τ�� σ�µπαντ�ς, �φ��
Vπ�ρ�ει κα� µ�α τ�ταρτη, 6κε�νη τ�� �ωρ��ρ$ν�υ, τ�ν ̂ π��αν Aµως λ$γsω κατασκευ8ς τSν αTσθη-
τηρ�ων µας �δυνατ��µε ν5 καταν�Qσ�υµε.

IEν τ��τ�ις, 6πιµ�νει ̂  Πλ�των, µ�σsω µιRς πρωτ�π�ριακ8ς διαπαιδαγCγησης ε?ναι δυνατ� µι5 «ψη-
λ�φιση» Bστω τ8ς �ληθιν8ς φ�σης. Kα� πραγµατικ�: IAπ� µαθηµατικ� Eπ�ψη �2 τ�σσερις διαστ�-
σεις µπ�ρ��ν κ�λλιστα ν5 �π�τυπωθ��ν. GH λ�γικ� παραµ�νει w {δια, Aπως α@τ� 6κφρ�Kεται κα� στ�ς
δ�� q τρε<ς διαστ�σεις. Στ5 δισδι�στατα σ�Qµατα µ4 µ8κ�ς α κα� πλ�τ�ς α, τ� 6µ"αδ�ν τ�� τετρα-
γCν�υ γρ�φεται σ5ν α2. Στ5 τρισδι�στατα µ4 µ8κ�ς α πλ�τ�ς α κα� =ψ�ς α, ^ _γκ�ς τ�υς ε?ναι α3.
 Eτσι µ4 τ�ν {δια λ�γικ� Wν�ς τετραδι�στατ�υ �ντικειµ�ν�υ, τ�� ̂ π���υ Aλες �2 πλευρ4ς B��υν µ8κ�ς
α, w «�ωρ��ρ�νικQ» τ�υ Vπ$σταση γρ�φεται α4.

iA
ς δ��µε Aµως τ�ν θεωρ�α τ8ς σ�ετικ$τητας, Aπως α@τ� 6κφρ�Kεται �π� τ�ν IAινστ�ιν. Bα-
σικ� �ρ�� τ8ς «ETδικ8ς Θεωρ�ας τ8ς Σ�ετικ$τητας» ε?ναι π�ς «τ
 µ�κ�ς 0ν
ς σTµατ�ς
�π�τελε1 συν'ρτηση τ�ς τα�Gτητ�ς τ�υ Cς πρ
ς τ
ν παρατηρητ7. JEπ�σης ! µ\ α τ�υ δ9ν
4�ει �π�λυτ� µγεθ�ς, παρ& α<A'νει µ9 τ%ν τα�Gτητα τ�� σTµατ�ς».

�Aν ε?ναι δυνατ$ν! T$σ� τ� µ8κ�ς Aσ� κα� w µRKα Wν�ς σCµατ�ς σαφ�στατα �π�τελ��ν �π$λυτα
µεγ�θη. Bε"α�ως Aταν mνα σSµα κιν8ται µ4 µεγ�λη τα��τητα, φα�νεται στ5 µ�τια µας, Aπως κα� σ4
^π�ι�δQπ�τε µετρητικ� _ργαν�, σ5ν πεπλατυσµ�ν�.  O�ι Aµως 6πειδ� πραγµατικ5 µεγαλCνει λ$γsω
τ8ς τα��τητ$ς τ�υ, �λλ5 δι$τι λ$γsω �κρι"Sς α@τ8ς τ8ς τα��τητας ^ παρατηρητ�ς τ� �ντιλαµ"�νε-
ται Bτσι. ATτ�α α@τ8ς τ8ς eφθαλµαπ�της (δι$τι περ� eφθαλµαπ�της πρ$κειται) ε?ναι w πεπερασµ�-
νη 2καν$τητα �ντ�ληψης τ�� παρατηρητ��.

bOπως ε?ναι γνωστ$, τ� κ�θε µετρητικ� eπτικ� _ργαν� �π�τυπCνει π�ντ�τε παρ��σες στιγµ�ς.
Kι Zν mνα σSµα κιν8ται µ4 6κπληκτικ5 µεγ�λη τα��τητα, π�; �επερνvR τ�ν συµ"ατικ� �ντ�λη-
ψη τ�� παρατηρητ��, τ$τε α@τ�ς (^ παρατηρητ�ς) �κρι"Sς λ$γsω κεκτηµ�νης τα��τητας "λ�-
πει «ταυτ$�ρ�να» τ� {δι� σηµε<� σ4 διαφ�ρετικ4ς θ�σεις, µ4 �π�τ�λεσµα ν5 �ντιλαµ"�νεται τ�ν
συν�λικ� µRKα τ�� παρατηρ�υµ�ν�υ σCµατ�ς κ�πως µεγαλ�τερη. bOµως τ� παρατηρ��µεν�
δ4ν ε?ναι µεγαλ�τερ�. GAπλSς Bτσι τ� �ντιλαµ"αν$µαστε 6µε<ς. E?ναι σ5ν ν5 τρα"Rµε µι5 φω-
τ�γραφ�α κα� τρ�µει τ� ��ρι µας. A@τ� π�; θ5 "γD8 «κ�υνηµ�νη» θ5 ε?ναι w φωτ�γραφ�α κα� _�ι
"�"αια τ� τ�π�� π�; φωτ�γραφQσαµε.

TS µOκς καA V µjUα Eπτελ:ν Eπ�λυτα µεγ.θη

�H «�AρP� τOς �Aπρσδιριστ#ας»
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�O
Πρωταγ$ρας, "ασικ�ς Vπ�ρµα��ς τ8ς σ�ετικ$τητας, θεωρ��σε
Aτι Aλα 6�αρτ��ν τ�ν φ�ση τ�υς �π� τ�ν παρατηρητQ. Kι �φ��
στ�ν περ�πτωσQ µας παρατηρητ�ς ε?ναι ^ Eνθρωπ�ς, «π'ντων
�ρηµ'των εSναι µτρ�ν τ
ν Wνθρωπ�ν».9

Kατ5 τ�ν Πρωταγ$ρα τ�π�τα δ4ν Vπ�ρ�ει πρ�ν τ� �ντιληφθD8 ^ Eνθρω-
π�ς, �φ�� µ�ναδικ� κριτQρι� 6�ακρ�"ωσης κα� Bρευνας τSν _ντων ε?ναι
�κρι"Sς α@τ�ς (^ Eνθρωπ�ς). bOλα τ5 φαιν$µενα Bρ��νται στ� φSς Aταν
γ�ν�υν �ντιληπτ5 �π� τ�ν Eνθρωπ� κα� τ�π�τα δ4ν Vπ�ρ�ει �ωρ�ς τ�ν
�νθρCπινη �ντ�ληψη: «γ�νετα� τ�ινυν κατ’ α<τ
ν τ:ν ]ντων κριτ7ρι�ν O
Wνθρωπ�ς· π'ντα γ&ρ τ& φαιν�µενα τ�1ς �νθρTπ�ις κα* "στ�ν, τ& δ9 µη-
δεν* τ:ν �νθρTπων φαιν�µενα �<δ9 4στιν».10

Σ�ετικ5 µ4 τ�;ς πι� π�νω Tσ�υρισµ�;ς τ�� Πρωταγ$ρα, Zν κα� µπ�ρ��ν
ν5 �αρακτηριστ��ν Vπερ"�λικ��, δ4ν ε?ναι λ�γ�ι �2 σ�γ�ρ�ν�ι φιλ$σ�φ�ι

π�; Vπ�στηρ�K�υν τ�ν �νυπαρ��α Wν�ς φαιν�µ�ν�υ, πρ�ν 6κε<ν� καταστD8 �ντιληπτ$. IAκρι"Sς π�-
νω σ’ α@τ�ν τ�ν πρ�"ληµατισµ� τ�� Πρωταγ$ρα δηµι�υργQθηκε σQµερα w σ��λ� τ�� «�νθρωπικ��
�AιTµατ�ς», κατ5 τ�ν ^π��α τ� {δι� τ� σ�µπαν, γι5 ν5 Vπ�ρ�Dη, πρ�πει ν5 δηµι�υργQσDη τ�;ς παρα-
τηρητ�ς τ�υ. Γι’ α@τ�ν τ�ν λ$γ� «δηµι��ργησε» τ�ν Eνθρωπ�.

Πρ�φανSς τ� «�νθρωπικ� ���ωµα» ε?ναι µ�α 6πιστηµ�νικ� Wρµηνε�α γι5 τ�ν δηµι�υργ�α τ�� σ�-
µπαντ�ς κα� τ8ς Kω8ς κα� _�ι µ�α µεταφυσικ� Wρµηνε�α q mνα θε�λ�γικ� δ$γµα. GO 6πιστηµ�νικ�ς
κ$σµ�ς �ς mνα "αθµ� πρ�"ληµατ�Kεται �σφαλSς µ4 τ�ν Eπ�ψη τ�� �νθρωπικ�� ��ιCµατ�ς κα� φα�-
νεται Aτι Xρισµ�ν�ι 6πιστQµ�νες τ�ν B��υν �π�δε�θ8.

GO φυσικ�ς David Bohm λ$γ�υ ��ριν διακρ�νει τ�ν φ�ση τSν Vπ�ατ�µικSν σωµατιδ�ων Xς 6�αρ-
τωµ�νη �π� τ�ν κατ�σταση τ�� παρατηρητ��: «ESναι µ'ται� ν& ψ'�ν�υµε γι& τ*ς �ληθιν9ς 8δι�τη-
τες τ:ν σωµατιδ�ων, ;πως θ& �θελε aνας κλασικ
ς "πιστ7µ�νας. T& @π�ατ�µικ& σωµατ�δια κα* τ&
δ�µικ& στ�ι�ε1α τ�ς �λης δ9ν @π'ρ��υν πρ*ν κ'π�ι�ς τ& παρατηρ7σ/η». ∆ηλαδ� α@τ� π�; π�ιητικD8
�δε�vα 6��φρασε ^ Πρωταγ$ρας, κατ5 τ�ν David Bohm µετατρ�πηκε σ4 µ�α 6νδε��µ�νη πραγµατι-
κ$τητα. �Aν ε?ναι δυνατ$ν! T5 Vπ�ατ�µικ5 σωµατ�δια ε?ναι 6κε<. GYπ�ρ��υν. Π�ντ�τε Vπ8ρ�αν.
IAνε��ρτητα Zν 6µε<ς τ5 �ντιλαµ"ανCµαστε q _�ι.

T
� {δι� Tσ��ει κα� �ναφ�ρικ5 µ4 τ�ν θεµελιCδη θ�ση τ8ς Θεωρ�ας τ8ς Σ�ετικ$τητας, π�; κα-
ταργε< τ�ν Bνν�ια τ�� �Cρ�υ κα� τ�� �ρ$ν�υ τ8ς κλασικ8ς Φυσικ8ς. Kατ’ α@τ�ν τ�ν θεωρ�α
�Sρ�ς κα� �ρ$ν�ς Wν�π�ι��νται  στ�ν Bνν�ια τ�� «�ωρ��ρ$ν�υ», π�; B�ει τ�σσερις διαστ�σεις.
∆4ν B�ει ν$ηµα, λ�νε, ν5 µιλRµε γι5 τ�ν �Sρ� �ε�ωριστ5 �π’ τ�ν �ρ$ν�. GO �ρ$ν�ς πα�ει ν5

�κ�λ�υθD8 τ�ν γραµµικ� π�ρε�α τ8ς κλασικ8ς Φυσικ8ς κα� γ�νεται 6λαστικ$ς. O2 Bνν�ιες κα� τ5 µε-
γ�θη τ�� �Cρ�υ κα� τ�� �ρ$ν�υ ε?ναι σ�ετικ5 κα� 6�αρτSνται �π’ τ�ν Wκ�στ�τε παρατηρητQ.

�E λ�ιπ�ν _�ι! GO �ρ$ν�ς δ4ν ε?ναι 6λαστικ�ς. bOπως 6π�σης δ4ν ε?ναι �xτε γραµµικ$ς, Aπως τ�ν
θ�λει w κλασικ� Φυσικ� τ�� 18�υ αTSν�ς. GO �ρ$ν�ς ε?ναι περι�δικ$ς: «κ�σµ�υ περιστρ�φ�ς �ρ�-
ν�ς "στ�ν», Bλεγε ^ E@κλε�δης».11 Kα� "ε"α�ως B�ει Eρρηκτη σ��ση µ4 τ�ν µRKα τ�� κιν�υµ�ν�υ
σCµατ�ς κα� τ�ν �Sρ� (π�; κι α@τ�ς �π�τελε< �ε�ωριστ� δι�σταση), µ�σα στ�ν ^π�<� φ�ρεται.
IAνε��ρτητα Zν Vπ�ρ�Dη ^ Eνθρωπ�ς π�νω στ�ν Γ8, γι5 ν5 µετρQσDη τ�ν �ρ$ν� περιφ�ρRς της,
w {δια w Γ8 θ5 6�ακ�λ�υθ��σε ν5 Vπ�ρ�Dη κα� θ5 συν��ιKε ν5 καταγρ�φDη τ�ν τρ��ι� της γ�ρω
�π� τ�ν bHλι�. Kα� ^ �ρ$ν�ς περιφ�ρRς θ5 6�ακ�λ�υθ��σε ν5 ε?ναι σταθερ$ς, ε{τε 6µε<ς Vπ�ρ-
��υµε σ5ν παρατηρητ4ς ε{τε _�ι. GOπ$τε �2 Bνν�ιες κα� τ5 µεγ�θη τ�� �Cρ�υ κα� τ�� �ρ$ν�υ
�π�τελ��ν σαφ8, σταθερ5 κα� �π$λυτα µεγ�θη. IAνε��ρτητα �π� τ�ν δικQ µας 2καν$τητα q _�ι

�O Pρ�νς καA V δOθεν «σPετικ�τητ(» τυ

�O Πρωταγ�ρας καA τS «�AνθρMπιν �AK#ωµα»
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ν5 µετρRµε τ�ν �ρ$ν�, ̂  {δι�ς ̂  �ρ$ν�ς παραµ�νει �µετ�"λητ�ς. IAκ$µα κι Zν τ� �ρ�ν$µετρ$ µας
σταµατQσDη. O@α� κι �λ�µ�ν� Zν δε�θ��µε Aτι σταµ�τησε ^ �ρ$ν�ς!

M�, θ5 µRς π��ν κ�π�ι�ι �π�λ�γητ4ς α@τ8ς τ8ς θεωρ�ας, w σ�ετικ$τητα τSν µεγεθSν α@τSν (µRKα,
�Sρ�ς, �ρ$ν�ς) B�ει �π�δει�θ8 µ4 �διαφιλ�ν�κητ�υς µαθηµατικ�;ς τ�π�υς. Π�ι$ς ε?σαι 6σ�, π�;
Bρ�εσαι σQµερα τ$σ� �εδι�ντρ�πα ν5 τ�ν καταρρ�ψDης; bOµως 6µε<ς δ4ν καταρρ�πτ�υµε τ�π�τε. Π�λ;
yπλR: σ5ν λ�γικ5 κα� σκεπτ$µενα _ντα eφε�λ�υµε ν5 �ναλ��υµε τ5 φυσικ5 φαιν$µενα µ4 τ�ν �ρι-
στ�τ�λεια λ�γικQ. GO κ$σµ�ς ε?ναι αTτι�κρατικ�ς κα� φυσικ5 λ�γικ$ς. Kα� τ� µ�ναδικ� κλειδ� π�;
6πιτρ�πει τ�ν 6�QγησQ τ�υ, παραµ�νει 6δS κα� �ιλιετ�ες w λ�γικQ.

bOσ�ν �φ�ρvR στ�;ς µαθηµατικ�;ς τ�π�υς, δ4ν B��υµε παρ5 ν5 παραθ�σ�υµε mναν, 6κε<ν�ν π�;
διατ�πωσε ^ Tσ���ς µαθηµατικ$ς, καθηγητ�ς τ8ς Σ��λ8ς IEφηρµ�σµ�νων MαθηµατικSν τ�� Πα-
νεπιστηµ��υ τ8ς IIνδι�νας, Γιακλ5" Xλα"�τ�, ^ ^π�<�ς, �σ��λ��µεν�ς κι α@τ�ς µ4 τ�ς λ�σεις 6�ισC-
σεων π�; περι���νται στ�ν θεωρ�α τ�� IAινστ�ιν, �νακ�λυψε Aτι ε?ναι δυνατ� w =παρ�η "αρ�τητ�ς
Eνευ =λης.

�Aν ε?ναι δυνατ�ν ν5 δε�θ��µε κ�τι τ�τ�ι�! T5 µαθηµατικ5 δ4ν καθ�ρ�K�υν �xτε δηµι�υργ��ν
τ�;ς ν$µ�υς τ�� σ�µπαντ�ς. T5 µαθηµατικ5 yπλR 6πι�ειρ��ν ν5 Wρµηνε�σ�υν κα� ν5 �π�τυ-
πCσ�υν τ�;ς oδη θεσπισµ�ν�υς συµπαντικ�;ς ν$µ�υς. Kι Zν mνας µαθηµατικ�ς τ�π�ς �ντ�κει-
ται στ�;ς ν$µ�υς τ�� σ�µπαντ�ς κα� διαστρ�φDη τ�ν κ�ιν� λ�γικQ, τ$τε yπλ��στατα α@τ�ς ̂  µα-
θηµατικ�ς τ�π�ς ε?ναι λ�θ�ς.

bOσ�ν �φ�ρvR στ�ς 6�ισCσεις τ�� Xλα"�τ�, ε?ναι σ5ν ν5 λ�µε 7-10=-3. Σ5ν �ριθµητικ� πρ��η ε?ναι
�π$λυτα σωστQ. bOµως w 6φαρµ�γQ της στ�ν φ�ση θ5 ε?�ε τραγελαφικ� �π�τ�λεσµα. Π�ι$ς θ5 µπ�-
ρ��σε ν5 πD8 λ$γ�υ ��ριν Aτι π�νω στ� "�υν� ε?�ε 7 δ�ντρα, �2 �υλ�κ$π�ι Bκ�ψαν τ5 10, Eρα �π�-
µειναν -3 δ�ντρα; GH �ριθµητικ� σ5ν πρ��η ε?ναι λ�γικQ. bOµως π$σ� λ�γικ� µπ�ρε< ν5 ε?ναι w �να-
γωγQ της στ� Xς Eνω παρ�δειγµα;

T� {δι� συµ"α�νει κα� µ4 τ�ν Tσ�υρισµ� τ�� Xλα"�τ� περ� Vπ�ρ�εως "αρ�τητας Eνευ =λης. O2 6�ι-
σCσεις τ�� IAινστ�ιν δ4ν ε?ναι λ�θ�ς. A@τ� Aµως τ� σηµα�νει; IEπειδ� κ�π�ι�ς, Aπ�ι�ς κι Zν ε?ναι
α@τ$ς, διατυπCνει κ�π�ιες θεωρ�ες κα� µRς παρ��ει κα� τ�ν µαθηµατικ� «�π$δει�η», 6µε<ς πρ�πει
ν5 τ�ς δε�θ��µε, Bστω κι Zν α@τ4ς καταργ��ν τ�ν κ�ιν� λ�γικQ; M5 ε?ναι πασ�γνωστ� π�ς "αρ�τη-
τα Eνευ =λης δ4ν ε?ναι δυνατ�ν ν5 Vπ�ρ�Dη. ΠSς θ5 µπ�ρ��σε Eλλωστε;

iA
ς 6παν�λθ�υµε Aµως στ�ν θεωρ�α τ�� IAινστ�ιν. T� στ�ι�ε<� τ8ς σ�ετικ$τητας δεσπ$Kει
στ�ς δ��ασ�ες τ�� ATνησ�δηµ�υ, γεγ�ν�ς π�; XδQγησε π�λλ�;ς εTδικ�;ς σQµερα ν5 τ�ν
�ναφ�ρ�υν σ5ν πρ$δρ�µ� τ8ς θεωρ�ας τ8ς σ�ετικ$τητας. bOµως ^ ATνησ�δηµ�ς �φιερC-
νει τ�ν πραγµατε�α τ�υ κυρ�ως στ�ν Vπ�κειµενικ$τητα τ8ς �ντ�ληψης παρ5 στ�ν σ�ετι-

κ$τητα τ�� �ωρ��ρ$ν�υ.  Eλεγε γι5 παρ�δειγµα Aτι τ� µ�λι δ4ν ε?ναι �παραιτQτως γλυκ�. GAπλR Bτσι
τ� �ντιλαµ"�ν�νται τ5 γευστικ� µας κ�τταρα. O2 Tκτερικ�� λ$γ�υ ��ριν πικρα�ν�νται �π� τ�ν γε�-
ση τ�� µελι��: «�<δε*ς γ��ν τ�λµ�σαι _ν ε8πε1ν ;τι τ
 µλι �< γλυκ' ει τ��ς @για�ν�ντας F ;τι τ��ς
8κτερικ��ς �< πικρ' ει».12

Π�νω σ’ α@τ�ν τ�ν συλλ�γιστικ� ^ ∆ηµ$κριτ�ς Bλεγε Aτι τ� µ�λι δ4ν ε?ναι �xτε γλυκ; �xτε πικρ$:
«�π
 γ&ρ τ�� τ�1ς µ9ν γλυκ� φα�νεσθαι τ
 µλι τ�1ς δ9 πικρ
ν ∆ηµ�κριτ�ν "πιλ�γ� εσθα� φασι τ

µ7τε γλυκ� α<τ
 εSναι µ7τε πικρ�ν»,13 γι5 ν5 καταλQ�Dη στ� "ασικ$ τ�υ συµπ�ρασµα Aτι: «φGσει δ’
�<δ9ν εSναι λευκ
ν F µλαν F Aανθ
ν F "ρυθρ
ν F γλυκ� F πικρ�ν. T
 γ'ρ δη ν�µlω ταυτ
ν E�Gλεται
τl: ���ν ν�µιστ* κα* πρ
ς !µ\ς, �< κατ’ α<τ%ν τ:ν πραγµ'των τ%ν φGσιν».14

M4 Eλλα λ$για τ�ν κ$σµ� τ�ν �ντιλαµ"αν$µαστε Bτσι, δι$τι Bτσι µRς τ�ν παρ�υσι�K�υν �2 αTσθQ-
σεις µας. T� {δι� κα� ̂  �ρ$ν�ς. IEκλαµ"�νεται σ�ετικ$ς, δι$τι 6�αρτRται �π� τ� µετρητικ� _ργα-
ν� π�; τ�ν µετρvR. GO {δι�ς ^ �ρ$ν�ς Aµως �π�τελε< σταθερ� κα� �π$λυτ� µ�γεθ�ς.

�O A�νησ#δηµς καA V σPετικ�τητα τOς Eντ#ληψης
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GO Στρ�των ^ Φυσικ�ς κα� ^ ATνησ�δηµ�ς λ�νε π�νω σ’ α@τ�, Aτι "ασικ� κριτQρι� τSν φυσικSν
φαιν�µ�νων ε?ναι w δι�ν�ια. Kι �φ�� ^ καθ’ mνας �ντιλαµ"�νεται τ�ν κ$σµ� �ν�λ�γα µ4 τ�ν δικQ
τ�υ δι�ν�ια, γι’ α@τ� κα� παρατηρ��νται τ$σες διαφων�ες σ�ετικ5 µ’ α@τ$ν: «�<κ Wρα κριτ7ρι�ν "στι
! δι'ν�ια, πλε��υς τ ε8σιν α( δι'ν�ιαι, πλε��υ δ9 �~σαι δι'φων�ι καθεστ\σι».15

T5 πι� π�νω σαφSς συνιστ��ν �π$ψεις γι5 τ�ν σ�ετικ$τητα τ8ς �ντ�ληψης. Kα� µ$ν� τ8ς �ντ�-
ληψης! IAπ’ α@τ� Aµως µ��ρι τ�ν 6κπ$νηση γενικSν ν$µων κα� καν$νων π�; σ�ετικ�π�ι��ν �π$λυ-
τα συµπαντικ5 µεγ�θη, Aπως ε?ναι ^ �ρ$ν�ς κα� w µRKα, Vπ�ρ�ει τερ�στι� ��σµα. bOπως 6π�σης κα�
�π� τ�ν ταυτ$τητα παρελθ$ντ�ς, παρ$ντ�ς κα� µ�λλ�ντ�ς (σ4 συµπαντικ� 6π�πεδ�), γι5 τ�ν ^π��α
µ�λησε ^ Πλ�των, µ��ρι τ�ν 6�ωφρενικ� Tσ�υρισµ$, Aτι ε?ναι δυνατ�ν mνα τα��δι στ�ν �ρ$ν�, 6π�σης
Vπ�ρ�ει µεγ�λη διαφ�ρ�. Στ� παρ�δειγµα τ�� Πρ$κλ�υ, π�; 6�ετ�σαµε πρ�ηγ�υµ�νως µ4 τ�ν γρα-
µικ� �πεικ$νιση τ�� �ρ$ν�υ, Aπ�υ τ� A δηλCνει τ� παρελθ$ν, τ� B τ� µ�λλ�ν κα� τ� Γ τ� παρ$ν,
µπ�ρε< τ� Γ ν5 Vπ�ρ�Dη ταυτ$�ρ�να κα� σ5ν παρ�ν κα� σ5ν παρελθ�ν κα� σ5ν µ�λλ�ν, Aµως σ4 καµ-
µι5 περ�πτωση δ4ν θ5 µπ�ρ��σε ν5 ~ταν ^τιδQπ�τε Eλλ� 6κτ�ς �π� Γ. O@α� κι �λ�µ�ν� Zν δε�θ��µε
Aτι µπ�ρ��µε ν5 γυρ�σ�υµε π�σω στ�ν �ρ$ν� κα� ν5 συναντQσ�υµε, Zς π��µε τ�ν µητ�ρα µας, πρ�ν
6κε�νη µRς γεννQσDη.

GH κινηµατ�γραφικ� ταιν�α «Back to the Future», Aπ�υ ^ πρωταγωνιστ�ς γ�ρισε π�σω στ�ν �ρ$-
ν�, γι5 ν5 "�ηθQσDη ν5 παντρευτ��ν �2 γ�νε<ς τ�υ, zστε ν5 γεννηθD8 6κε<ν�ς, µπ�ρε< ν5 ε?ναι B�υπνη
σ5ν κινηµατ�γραφικ� σεν�ρι�, _�ι Aµως κα� ν5 καθ�σταται mνα πιθαν� σεν�ρι� στ�ν φ�ση. ∆4ν ε?ναι
δυνατ�ν ν5 καταργ8ται τ� 4� "ασικ� ���ωµα τ�� IAριστ�τ�λη περ� αTτ�ας κα� �π�τελ�σµατ�ς. �Aν
ε?ναι δυνατ�ν, τ� �π�τ�λεσµα ν5 καθ�ρ�KDη τ�ν αTτ�α.

bOσες 6�ισCσεις τ�� IAινστ�ιν κι Zν �νασ�ρ�υν, Aσ�υς µαθηµατικ�;ς τ�π�υς κι Zν 6πιν�Qσ�υν,
τ� 6νδε�$µεν� δια�ρ�νικ�� τα�ιδι�� στ� παρελθ�ν παραµ�νει π�ντ�τε στ5 Aρια τ8ς eργιCδ�υς
φαντασ�ας τ�� 6µπνευστ�� τ�υ. Σ’ α@τ5 τ5 πλα�σια ^ Gödel �νακ�λυψε τ� 1920 mνα σ�ν�λ� λ�-
σεων τSν «6�ισCσεων πεδ��υ», π�; παρε<�αν τ�ν δυνατ$τητα Wν�ς τ�τ�ι�υ δια�ρ�νικ�� τα�ι-
δι��. O2 λ�σεις τ�� Gödel, θεωρ��ντ�ς δεδ�µ�νη τ�ν περιστρ�φ� τ�� σ�µπαντ�ς, εTκ�K�υν Aτι,
Zν �κ�λ�υθ��σαµε τ�ς «δ<νες» π�; σ�ηµατ�Kει ^ περι�δικ�ς �ρ$ν�ς, θ5 καταλQγαµε στ� παρελ-
θ$ν. Tελικ5 �2 λ�σεις τ�� Gödel �π�ρρ�φθηκαν.  O�ι γι5 καν�ναν Eλλ� λ$γ�, �λλ5, Aπως λ�νε �2
π�λ�µι�� τ�υ, δι$τι τ� σ�µπαν δ4ν περιστρ�φεται, �λλ5 διαστ�λλεται. Πρ�γµατι �2 λ�σεις π�;
πρ�τε�νει ^ Gödel ε?ναι λ�θ�ς.  O�ι 6πειδ� τ� σ�µπαν δ4ν περιστρ�φεται, �λλ5 δι$τι yπλ��στα-
τα λ�θ�ς ε?ναι κα� �2 6�ισCσεις π�; ^ Gödel πραγµατε�εται. Kι α@τ� δι$τι τ� σ�µπαν παρ5 τ�ν
πλ�νη τSν σ�γ�ρ�νων �στρ�φυσικSν _ντως περιστρ�φεται. Kι α@τ� ε?ναι w µ�ναδικ� κ�νησQ τ�υ.

bOσ�ν �φ�ρvR στ�ν θεωρ�α τ8ς σ�ετικ$τητας, _ντως πηγ�Kει �π� τ�ς �ρ�αι�ελληνικ4ς φιλ�σ�φικ4ς
6νατεν�σεις. Συν�µα Aµως π$ρρω �π��ει �π’ α@τ�ς. Kα� πρωτ�στως π$ρρω �π��ει τ8ς λ�γικ8ς...
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T
$σ� w δ�µ� Aσ� κα� w εTκ$να π�; παρ�υσ�αKε τ� P�ι� καταδεικν��υν
Aτι ̂  NαKισµ�ς �@δ�π�τε Bκ�ψε τ�;ς δεσµ��ς τ�υ µ4 τ�ν Xριστιανισµ$.
T5 διακριτικ5 σηµε<α τSν �ερ�σκαφSν τ8ς Λ�υφτ"�φφε περιελ�µ"α-
ναν µ$ν� δ�� σ"�στικες κα� m�ι σταυρ��ς. GOµ��ως w σηµα�α τ�� Γερ-

µανικ�� Nαυτικ�� συνεδ�αKε α@τ5 τ5 δ�� σ�µ"�λα. GO X�τλερ 6λ�µ"ανε µ�-
ρ�ς σ4 δηµ$σιες πρ�σευ��ς, Aπ�υ w σ"�στικα κα� ̂  σταυρ�ς ~ταν µαK�. IAλλ5
w �π�κ�ρ�φωση τSν σ��σεων τ�� ναKιστικ�� καθεστSτ�ς µ4 τ�ν Kαθ�λικ�
IEκκλησ�α ~ταν w Συµφων�α Π�πα - NαKισµ�� τ� 1933. T� _�ι π�λ; γνωστ�
α@τ� γεγ�ν�ς 6�ετ�Kεται �ναλυτικ5 στ� 6λε�θερ� 6ρευνητικ� περι�δικ� «Free
Inquiry», �π� τ� ^π�<� στα�υ�λ�γ��µε τ�ς πληρ�φ�ρ�ες π�; �κ�λ�υθ��ν.

Σ�µφωνα µ4 τ�ς Bγκυρες "ι�γραφ�ες, στ�ς ^π�<ες µπ�ρ��µε ν5 �νατρ���υµε, �2 κυ-
ριCτερ�ι wγ�τες τSν ναK� γεννQθηκαν, "απτ�σθηκαν κα� �νετρ�φησαν Aλ�ι Xς �ρι-
στιαν��. O2 περισσ$τερ�ι µεγ�λωσαν σ4 α@στηρ�ς, θρ8σκες �Tκ�γ�νειες, Aπ�υ w �ν���
κα� �2 δηµ�κρατικ4ς ���ες δ4ν ε?�αν θ�ση. IAν�µεσα στ�;ς wγ�τες τSν ναK� �2 ̂ π�<�ι
Bλα"αν καθ�λικ� �νατρ�φQ, περιλαµ"�ν�νται ^ X�τλερ, ^ X�µµλερ, ^ X�υντρι� κα�
^ Γκα<µπελς.

GO X�τλερ 6φ��τησε σ4 µ�ναστηριακ� σ��λε<�.  Eψελνε στ�ν ��ρsωδ�α, παθιαK$-
ταν µ4 τ�ν Θε�α Λειτ�υργ�α κα� Eλλες θρησκευτικ4ς τελετ4ς κα� B"λεπε τ�;ς 2ε-
ρε<ς Xς Tνδ�λµατα. IEντυπωσιασµ�ν�ς �π� τ�ν δ�ναµη κα� τ�ν 6��υσ�α π�; ε?�αν
στ5 ��ρια τ�υς, σκ�φτηκε κ�π�ια στιγµ� ν5 γ�νDη κληρικ�ς. GO X�τλερ 6��φραKε
�ν�ικτ5 τ�ν θαυµασµ$ τ�υ γι5 τ�ν Mαρτ<ν� Λ��θηρ�, τ�ν ^π�<� θεωρ��σε φω-
τισµ�ν� µεταρρυθµιστQ. Σ4 π�λλ4ς Tδιωτικ4ς συKητQσεις �ν�φερε Aτι θεωρ��σε
τ�ν Wαυτ$ τ�υ καθ�λικ$. Π�λλ�κις δQλωσε δηµ�σ�ως Aτι ^ Xριστ�ς ~ταν ^
Σωτ8ρας τ�υ. T� 1944 eργανCν�ντας τ�ν 6π�θεση γι5 τ�ν µ��η π�; θ5 Bµενε
γνωστ� Xς «M��η τ8ς Bulge» τ8ς Bδωσε τ�ν κωδικ� eν�µασ�α «IEπι�ε�ρηση
Christose».

GO P��ντ�λφ  Eσσε ε?�ε α@στηρ�;ς καθ�λικ�;ς γ�νε<ς. GO Γκα<ρινγκ µεγ�λωσε σ4
περι"�λλ�ν π�; �πετελε<τ� τ$σ� �π� καθ�λικ�;ς Aσ� κα� �π� πρ�τεστ�ντες, 6νsS �2
 Eς, Mπ$ρµαν, Σπ�ερ,  Aι�µαν σ4 πρ�τεσταντικ� περι"�λλ�ν. Kαν�νας �π� τ�;ς wγ�-
τες τSν NαK� δ4ν �νετρ�φη σ4 φιλελε�θερη q �θεϊστικ� �Tκ�γ�νεια – κα� δ��ως �µφι-
"�λ�α �2 γ�νε<ς τSν �νωτ�ρω θ5 B"ρισκαν τ�τ�ι�υ ε{δ�υς Tδ�ες σκανδαλCδεις. O2
πρ�σκ�λληµ�ν�ι στ�ν παρ�δ�ση Eνθρωπ�ι δ4ν θ5 σκ�φτ�νταν π�τ4 ν5 στερQσ�υν �π�
τ5 παιδι� τ�υς τ�ς θρησκευτικ4ς "�σεις, π�; 6κε<ν�ι Bκριναν Aτι τ�;ς ~ταν �παρα�-
τητες γι5 ν5 γ�ν�υν �θικ�� 6νQλικες.

�O ρ�λς τ: Xριστιανισµ: στ�ν [νδ τHν NαU#



GO X�µλερ ~ταν mνας συνηθισµ�ν�ς καθ�λικ$ς, µ��ρι π�; 6στρ�φη �π$τ�µα σ’ mναν
Aλ� κα� πι� �λλ$κ�τ� «IAρειανισµ$». IE��υσι�δ$τησε κ�π�ι�υς ν5 ψ���υν γι5 τ�
bAγι� ∆ισκ�π$τηρ� κα� Eλλα 2ερ5 �ντικε�µενα κα� λε�ψανα τ8ς Xριστιαν�σ�νης µ4
Vπ�τιθ�µενη δ�ναµη. Π�στευε στ�ν µετενσ�ρκωση κα� Bστειλε �π�στ�λ4ς στ� Θι"4τ
κα� τ�ς τρ�πικ4ς �Sρες τ8ς IAµερικ8ς γι5 τ�ν �ναKQτηση γνησ�ων IAρ�ων, �κ$µα
κα� IAτλ�ντων. Mετ5 τ�;ς πειθαρ�ηµ�ν�υς κα� κρυψ�ν�ες IIησ�υ�τες 6κε<ν�ς κα� ^
X�υντρι� �νεδιωργ�νωσαν τ5 S.S. ∆9ν δ���νταν �θεϊστ4ς Xς µ�λη.

GO Γκα<ρινγκ, ^ λιγCτερ� �θεϊστ�ς �π’ Aλ�υς τ�;ς ναK�, �πεδ��θη τ$σ� τ�ν Kα-
θ�λικ� Aσ� κα� τ�ν Πρ�τεσταντικ� παρ�δ�ση.

GO Γκα<µπελς 6γκατ�λειψε τ�ν Kαθ�λισµ� κα� �σπ�σθηκε µ�α �ναµ�ρφωµ�νη µ�ρ-
φ� IAρειανισµ��. T$σ� τ5 δικ� τ�υ παιδι5 Aσ� κα� τ�� Γκα<ρινγκ 6"απτ�σθησαν.

GO Mπ$ρµαν ~ταν �εκ�θαρα �ντ�θετ�ς στ�ν τρ$π� π�; ~ταν �ργανωµ�νη w �ρι-
στιανικ� IEκκλησ�α τ8ς 6π��8ς τ�υ κα� µ�λιστα wγQθηκε  τ8ς 6κστρατε�ας κατ5 τ8ς
6πιρρ�8ς π�; �σκ��σε α@τQ.

GO 2στ�ρικ�ς Kλ��υς Σκ$λντερ Tσ�υρ�Kεται Aτι στ�ν Γερµαν�α δ4ν Vπ8ρ�ε "α-
θει5 δηµ�κρατικ� παρ�δ�ση κα� θ5 ~ταν δ�σκ�λ� ν5 δηµι�υργηθD8, δι$τι w Γερ-
µαν�α ~ταν �ωρισµ�νη σ4 δ�� «στρατ$πεδα», τ� Πρ�τεσταντικ� κα� τ� Kαθ�λι-
κ$. GH δια�ρεση α@τ� ε?�ε Xς W�8ς: πρ�καλ��σε κλ<µα �νταγωνισµ��, φ$"�υ κα�
πρ�καταλQψεων µετα�; τSν δ�� δ�γµ�των, γεγ�ν�ς τ� ^π�<� "�ραινε τ�ν 6σω-
τερικ� κα� 6�ωτερικ� π�λιτικ� τ8ς Γερµαν�ας. A@τ� τ� κλ<µα oγειρε mνα σ�εδ�ν
�νυπ�ρ"λητ� 6µπ$δι� στ�ν σ�ηµατισµ� ε@ρ��ς δηµ�κρατικ�� κ�ντρ�υ κα� ε@ν$η-
σε τ�ν Eν�δ� τ�� X�τλερ, 6φ’ Aσ�ν τελικ5 κα� �2 δ�� IEκκλησ�ες 6πιKητ��σαν τ�ν
εxν�ι� τ�υ – φ�"��µενη w κ�θε µ�α Aτι w Eλλη θ5 Xλ�κλQρωνε τ�ν Mεταρρ�θ-
µιση q τ�ν IAντι-Mεταρρ�θµιση µ�σsω τ�� X�τλερ.

K
ατ5 εTρωνε�α τ8ς τ��ης �λλ5 γι5 πρ�φανε<ς λ$γ�υς, Aταν Bγινε καγκελλ�ρι�ς
^ X�τλερ, γνCρισε �ρ�ικ5 µεγαλ�τερη 6πιτυ��α πρ�σεγγ�K�ντας τ�;ς 6πικε-
φαλ8ς τ8ς Pωµαι�καθ�λικ8ς IEκκλησ�ας �π’ Aτι τ�;ς Πρ�τεστ�ντες. GH εTρω-
νε�α Bγκειται στ� γεγ�ν�ς Aτι τ� Kαθ�λικ� KεντρS� K$µµα (Catholic Zentrum

Party) ~ταν ̂  κ�ρι�ς Vπε�θυν�ς π�; �2 ναK� στερQθηκαν �ρκετ4ς ψQφ�υς στ�ς πρSτες
6κλ�γ�ς. Παρ’ Aτι Tε�τ�νες στ�ν ν��τρ�π�α, �2 Γερµαν�� καθ�λικ�� ε?�αν στεν�;ς
συναισθηµατικ�;ς δεσµ�;ς µ4 τ�ν PCµη. GΩς ^µ�δα ~ταν  λιγCτερ� 6θνικιστ4ς �π’
A,τι �2 περισσ$τερ�ι πρ�τεστ�ντες. O2 καθ�λικ��, περισσ$τερ� �π’ A,τι �2 πρ�τεστ�-
ντες, ε?�αν τ�ν τ�ση ν5 "λ�π�υν (λανθασµ�να) τ�ν X�τλερ Xς Eθε�, νε�-εTδωλ�λ�τρη,
�ντι-�ριστιαν$. Παρ’ Aλα α@τ5 κα� παρ5 τ� καθεστ�ς µει�ψηφ�ας τSν καθ�λικSν �2
ναK� κατ�κτησαν τ�ν �π$λυτη 6��υσ�α κα� δ�ναµη ��ρις στ�;ς καθ�λικ�;ς Γερµα-
ν�;ς κα� τ�ν Pωµαι�καθ�λικ� 6��υσ�α.

Παρ’ Aτι στ�ς τ��εις τ�υ Vπ8ρ�αν �ντι-6κσυγ�ρ�νιστ�ς, τ� Kαθ�λικ� KεντρS� K$µ-
µα �νταγων�σθηκε τ� Bατικαν� στ�ν δεκαετ�α τ�� 1920, δηµι�υργCντας κυ"ερνητι-
κ�;ς συνασπισµ�;ς µ4 τ�;ς κ�σµικ�;ς µετρι�παθε<ς �ριστερ�K�ντες σ�σιαλδηµ�-
κρ�τες. A@τ� Eλλα�ε τ� 1928, Aταν ̂  2ερ�ας Λ��ντ"ι� K�ας Bγινε ̂  πρSτ�ς κληρικ�ς
π�; wγQθηκε τ�� κ$µµατ�ς. Πρ�ς �π�γ�Qτευση Xρισµ�νων καθ�λικSν ^ K�ας κα�
Eλλ�ι καθ�λικ�� π�λιτικ�� συµµετ�σ��ν τ$σ� 6νεργSς Aσ� κα� παθητικSς στ�ν κα-
τ�λυση τ8ς δηµ�κρατ�ας κα� Tδια�τερα στ�ν καταστρ�φ� τ�� KεντρC�υ K$µµατ�ς.

KαθλικισµSς καA Eν(ληψη τOς LKυσ#ας EπS τTς NαU#
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GO θε�σε"�ς καθ�λικ�ς καγκελλ�ρι�ς Φρ5ντς φ�ν Π�πεν, ^ ^π�<�ς δ4ν ~ταν φα-
σ�στας, ε?ναι 6κε<ν�ς π�; µ4 τ�;ς �ειρισµ��ς τ�υ Bφερε τ�ν X�τλερ στ�ν 6��υσ�α κα�
τ�� ��ρισε τ�ν ν�κη-κλειδ� στ�ς 6κλ�γ�ς. IEντελSς καταστρ�φικ5 ̂  Π�πεν δι�λυσε τ�ν
P�ι�σταγκ τ� 1932 κα� στ�ν συν��εια σ�ηµ�τισε mνα συνασπισµ$, π�; �πετελε<τ�
�π� τ� K�ντρ� κα� τ�;ς NαK� (Zentrum-Nazi), κατ5 παρ�"αση Aλων τSν �ρ�Sν κα�
καν$νων π�; 6πικρατ��σαν µ��ρι τ$τε. E?ναι ̂  Π�πεν 6κε<ν�ς π�; τ� 1932 Bκανε τ�ν
X�τλερ καγκελλ�ρι�, �ναλαµ"�ν�ντας ^ {δι�ς τ�ν θ�ση τ�� �ντιπρ��δρ�υ τ8ς κα-
γκελλαρ�ας.

GH IEκκλησ�α συνε��ρη τ�ν X�τλερ �µα τD8 �ναλQψει τSν καθηκ$ντων τ�υ. O2 Γερ-
µαν�� 6π�σκ�π�ι 6��δωσαν δQλωση στ�ν ^π��α δ4ν γιν$ταν καµµ�α �ναφ�ρ5
στ�ν κριτικ� τ�� παρελθ$ντ�ς σ�ετικ5 µ4 τ�ν NαKισµ$, �λλ5 �ντ�θετα διεκQ-
ρυσσαν Aτι τ� ν�� καθεστ�ς ε?ναι �π�δεκτ� κα� µ�λιστα Bδωσαν 6ντ�λ� στ�ν λα�
ν5 ε?ναι πιστ�ς σ’ α@τ$, Aπως �κρι"Sς ε?�αν διατ��ει �φ�σ�ωση κα� στ5 πρ�η-
γ��µενα καθεστSτα. IAπ� τ�ν στιγµ� π�; w Kαθ�λικ� IEκκλησ�α συνετ�λεσε στ�
ν5 BλθDη ̂  X�τλερ στ�ν 6��υσ�α κα� µ�λη της Vπηρ�τησαν στ� γραφε<� τ�υ, �2 6π�-
σκ�π�ι δ4ν µπ�ρ��σαν παρ5 ν5 συνεργασθ��ν.

O2 Γερµαν�� καθ�λικ�� 6�επλ�γησαν �π� τ�ν Bκταση κα� τ� �πρ$�πτ�ν α@τ8ς τ8ς
ε@θυγρ�µµισης. GH Eκαµπτη στ�ς θ�σεις της IEκκλησ�α, w ^π��α Bδωσε στ� π��µνι$
της τ�ν 6ντ�λ� ν5 �ντιτα�θD8 στ�;ς ναK�, συν�στησε στ�ν συν��εια στ�;ς πιστ��ς της
τ� �κρι"Sς �ντ�θετ�, δηλαδ� ν5 συνεργασθ��ν µαK� τ�υς. M�α µει�ψηφ�α ΓερµανSν
καθ�λικSν Bφρι�ε κα� �π�καρδιCθηκε. IAλλ5 �2 περισσ$τερ�ι «δ�θηκαν τ%ν δ7-
λωση µ9 �νακ�Gφιση –F �κριEστερα µ9 �γαλλ�αση–, δι�τι "ν τλει Wν�ιAε τ
ν δρ�-
µ� γι& τ
 Tρ�τ� P'ι� γι& τ��ς καθ�λικ��ς �ριστιαν�Gς», δ�πλα σ4 Wκατ�µµ�ρια πρ�-
τεστ�ντες, κα� Aλ�ι µαK� 6τ�ρπ�ντ� στ�ν Tδ�α Aτι τ� _νειρ� µιRς ναKιστικ8ς - καθ�-
λικ8ς - πρ�τεσταντικ8ς 6θνικιστικ8ς συµµα��ας ε?�ε 6πιτευ�θ8. GO �ριθµ�ς τSν κα-
θ�λικSν π�; ψQφισαν Vπ4ρ τSν ναK� α@�Qθηκε στ�ς π�λυκ�µµατικ4ς 6κλ�γ4ς π�;
Bλα"αν �Cρα µετ5 τ�ν �ν�ληψη τ8ς 6��υσ�ας �π� τ�ν X�τλερ, αx�ηση π�; Bφθασε
στ�ν διπλασιασµ� τSν ψQφων σ4 Xρισµ�νες περι��4ς κα� πρ�κ�λεσε µ�α µαKικ� µε-
τακ�νηση καθ�λικSν ψηφ�φ$ρων �π� τ� κ�ντρ� στ�;ς ναK�. 
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«T
 Tρ�τ� P'ι� εSναι ! πρTτη παγκ�σµι�ς δGναµη, ! Oπ��α ]�ι µ�ν� �ναγνω-
ρ� ει τ%ν �A�α τ:ν �ρ�:ν τ�� παπισµ��, �λλ& τ*ς θτει κα* σ9 "φαρµ�γ7».

(∆Qλωση τ�� φ$ν  Π�πεν, τ�� �νθρCπ�υ π�; Bκανε
τ�ν X�τλερ καγκελλ�ρι� κα� "�Qθησε στ�ν διε�αγωγ�

τSν διαπραγµατε�σεων γι5 τ� Σ�µφων� τ�� 1933.)

«JEλπ� �υµε κα* ε<��µαστε ;τι ;πως τ
 Kντρ� κα* τ
 Λαϊκ
 K�µµα τ�ς Bαυ-
αρ�ας 4τσι κα* τ& Wλλα κ�µµατα, τ& Oπ�1α στηρ� �νται στ*ς �A�ες τ�� Xριστια-
νισµ��, �ν'µεσα στ& Oπ�1α συγκαταλγεται κα* τ
 8σ�υρ�τερ� ;λων, δηλ. τ

JEθνικ
 Σ�σιαλιστικ
 K�µµα, θ& µετλθ�υν π\ν µσ�ν πρ�κειµν�υ ν& �να-
�αιτ�σ�υν τ%ν "πλαση τ�� π�λιτιστικ�� µπ�λσεEικισµ�� στ%ν Γερµαν�α, ]�η-
µα τ�� Oπ���υ εSναι τ
 K�µµ�υνιστικ
 K�µµα».

(GOδηγ�ες τ�� π�πα Π��υ XII �πευθυν$µενες στ�ν καρδιν�λι� P�ττερ
µετ5 τ�ς 6κλ�γ4ς τ�� 1932.)
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«�H α<τ�� �Aγι�της π'πας Π1�ς XI κα* O πρ�εδρ�ς τ�� Γερµανικ�� P'ι�, κι-
ν�Gµεν�ι �π
 µ�α κ�ιν% "πιθυµ�α ν& στερεTσ�υν κα* ν& πρ�αγ'γ�υν τ*ς φι-
λικ9ς σ�σεις �ν'µεσα στ%ν �Aγ�α hEδρα κα* τ
 Γερµανικ
 P'ι�... συνεφTνησαν
στ& �κ�λ�υθα...».

(Πρ���µι� τ8ς Συµφων�ας τ�� 1933 µετα�;
τ8ς GAγ�ας bEδρας κα� τ�� Γ´ P�ι� τ�� X�τλερ.)

Mετ5 τ�ν δι�λυση τ8ς B�υλ8ς τ� K�ντρ� ψQφισε µαKικ5 Vπ4ρ τ�� περ�φηµ�υ
ΣυµφCν�υ (Enabling Act), π�; παρα�ωρ��σε στ�ν κυ"�ρνηση X�τλερ - Π�πεν
6κτελεστικ� κα� ν�µ�θετικ� 6��υσ�α �νε��ρτηση τ�� γερµανικ�� κ�ιν�"�υλ��υ.
Kαταλυτικ�ς ~ταν ̂  ρ$λ�ς τ�� K�ντρ�υ, ��ρις στ� �π�<� 6�ασφαλ�σθηκε w πλει-
�ψηφ�α τSν δ�� τρ�των, π�; ~ταν �παρα�τητη γι5 ν5 θεσπισθD8 τ� Σ�µφων�.

Γιατ� w IEκκλησ�α Bδωσε 6ντ�λ� στ�;ς �νθρCπ�υς της ν5 δCσ�υν α@τ�ν τ�ν κρ�-
σιµη ψ8φ�, w ̂ π��α καθCρισε τ�ς 6�ελ��εις; E?�ε τ�;ς λ$γ�υς της, Aπως θ5 δ��µε πα-
ρακ�τω.

�A
κ$µη κα� µετ5 τ�ν ψQφιση τ�� ΣυφCν�υ w θ�ση τ�� X�τλερ ~ταν 6πισφαλQς.
O2 ναK� oθελαν ν5 6�ασφαλ�σ�υν τ�ν Vπ�στQρι�η τ8ς πλει�ψηφ�ας τ�� λα-
�� κα� ν5 θεµελιCσ�υν σ4 γερ4ς "�σεις τ�ς σ��σεις τ�υς µ4 τ�ν γερµανικ�
στρατ� κα� εTδικCτερα µ4 Aσ�υς �ντιµετCπιKαν µ4 σκεπτικισµ� τ� καθεστCς

τ�υς. GO X�τλερ oθελε ν5 WνCσDη Aλ�υς τ�;ς IAρ��υς Vπ� τ�ν σ"�στικα, 6νsS Vπετ�µη-
σε κα� πρ�κ�λεσε τ�ν 6�α�ρε�ωση τ�� �ντιπ�λ�υ τ�υ καθεστSτ�ς. T� θ5 στερ�ωνε τ�ν
θ�ση τ�� X�τλερ; M�α 6πιτυ��α στ�ν 6�ωτερικ� π�λιτικQ: GH Συµφων�α τ�� 1933 �ν�-
µεσα στ�ν NαKιστικ� Γερµαν�α κα� τ� Bατικαν� (The Concordat of 1933).

GH 6θνικ� κα� διεθν�ς ν�µιµ$τητα π�; ^ X�τλερ θ5 �πελ�µ"ανε µ�σsω α@τ8ς τ8ς
συµφων�ας ~ταν �νεκτ�µησης ���ας. IEνδε�$µενη �π�τυ��α 6�ασφ�λισQς της µετ5
�π� τ�τ�ια ε@ρε�ας 6κτ�σεως κα� γνωστ� σ4 Aλ�υς πρ�σπ�θεια θ5 �π�τελ��σε γι’
α@τ�ν ταπε�νωση ^λκ8ς. GO X�τλερ 6πεστρ�τευσε Aλες τ�ς δυν�µεις τ�υ πρ�κειµ�ν�υ
ν5 6πιτ��Dη α@τ�ν τ�ν στ$��. «IEρωτ�τρ$πησε» µ4 τ�ν GAγ�α bEδρα δ�ν�ντας Bµφα-
ση στ� π$σ� καλ�ς �ριστιαν�ς ~ταν α@τ�ς ̂  {δι�ς, κα� κ�ν�ντας ταυτ��ρ$νως µ�α πρ�-
σπ�θεια 6κφ�"ισµ�� τ�� Bατικαν�� µ4 6π�δει�η τ8ς δι�γκ��µενης δυν�µεCς τ�υ. Σ4
λ$γ� τ�υ π�; 6κφCνησε τ� 1944 6�ωµ�λ�γQθηκε τ5 W�8ς:

«Mπ�ρε1 ν& µ%ν εSµαι τ
 φ:ς τ�ς JEκκλησ�ας, aνας (ερωµν�ς, �λλ& στ
 E'θ�ς
εSµαι aνας ε<σεE%ς Wνθρωπ�ς κα* πιστεGω ;τι Oπ�ι�σδ7π�τε µ'�εται γεννα1α
γι& τ%ν @περ'σπιση τ:ν φυσικ:ν ν�µων, ;πως Cρ�σθηκαν �π
 τ
ν Θε
 κα* δ9ν
συνθηκ�λ�γε1 π�τ, π�τ9 δ9ν θ& "γκαταλειφθ/� �π
 τ
ν ν�µ�θτη, �λλ& θ& λ'E/η
στ
 τλ�ς τ*ς ε<λ�γ�ες τ�ς Θε�ας Πρ�ν�ιας».

O2 καθ�λικ�� �π�λ�γητ4ς περιγρ�φ�υν τ�ν Συµφων�α τ�� 1933 Xς µ�α �ναγκα�α
κ�νηση µιRς �πελπισµ�νης IEκκλησ�ας, σ4 µ�α πρ�σπ�θεια ν5 πρ�στατευθD8 �π� mνα
"�αι� καθεστ�ς, π�; τ8ς 6π�"αλλε α@τ�ν τ�ν συµφων�α, κα� παρα"λ�π�υν τ�ν �ντ�-
φαση π�; Vπ�ρ�ει σ’ α@τ� τ� 6πι�ε�ρηµα. Στ�ν πραγµατικ$τητα, B��ντας 6πανει-
ληµµ�νως �π�τ��ει ν5 διαπραγµατευθ��ν τ�ν διακαSς 6πιθυµ��µενη συµφων�α µ4
µ�α δηµ�κρατ�α τ8ς Bαϊµ�ρης 6µφ�ρ��µενη �π� σκεπτικισµ$, ^ Π�πεν, ^ µ�λλων

�H «Συµφων#α µ> τSν ∆ι(Cλ»



π�πας Π<�ς XII (1939-1958), ̂  πρ�καθQµεν�ς τ8ς IEκκλησ�ας Π<�ς XI κα� Eλλ�ι 6��-
��ντες καθ�λικ�� ε?δαν Aτι τ�;ς παρ�υσιαK$ταν w ε@καιρ�α ν5 �π�κτQσ�υν A,τι 6πι-
Kητ��σαν �π� mνα 6ν�ρετ� µ�λ�ς τ8ς IEκκλησ�ας –δηλαδ� τ�ν X�τλερ–, σ4 µ�α 2στ�-
ρικ� στιγµ� π�; α@τ�ς κα� ^ ναKισµ�ς θεωρ��νταν �π� π�λλ�;ς καθ�λικ�;ς Xς φυ-
σικ�� σ�µµα��ι.  Aρ�ισαν διαπραγµατε�σεις κα� �π� τ�ς δ�� πλευρ4ς, "ασιK$µεν�ι
στ�ν �µ�ι"α�ως συµφ�ρ�υσα συµφων�α τ�� 1929 �ν�µεσα στ�ν M�υσσ�λ�νι κα� τ�
Bατικαν$.

TCρα, µετ5 τ�ν Bκθεση τSν γεγ�ν$των, µπ�ρ��µε ν5 �ντιληφθ��µε τ�ν πρωτε��-
ντα ρ$λ� τ�� K�ντρ�υ στ�ν θ�ση σ4 Tσ�; τ�� ΣυµφCν�υ µετα�; τSν NαK� κα� τ��
Bατικαν��. T� Σ�µφων� α@τ� �π�δυν�µωσε 6ντελSς τ� K�ντρ�.  Eτσι λ�ιπ�ν µ�α
^µ�δα κληρικSν, �2 ̂ π�<�ι 6νδιαφ�ρ�νταν π�λ; περισσ$τερ� γι5 τ�ν �π$κτηση 6��υ-
σ�ας στ�ν �Sρ� τ8ς IEκκλησ�ας �π’ A,τι γι5 τ�ν δηµ�κρατ�α, µπ�ρ��σαν ν5 B��υν τ�ν
Bλεγ�� κα� στ5 δ�� διαπραγµατευ$µενα µ�ρη. Σ’ α@τ�ν τ�ν φ�"ερ� σ�γκρ�υση συµ-
φερ$ντων ̂  θε�σε"�ς Π�πεν �ν�λα"ε ν5 6κπρ�σωπQσDη τ� γερµανικ� κρ�τ�ς. O2 δια-
πραγµατε�σεις πραγµατ�π�ιQθηκαν κατ5 µεγ�λ� µ�ρ�ς στ�ν PCµη, κα� Bτσι ^ K�-
ας Eφησε τ� θν8σκ�ν κ$µµα τ�υ �κ�φαλ�. O2 Π�πεν, K�ας κα� ̂  µελλ�ντικ�ς π�πας
Π<�ς XII δ��λευαν νυ�θηµερ$ν, γι5 ν5 δCσ�υν τελικ� µ�ρφ� σ4 µ�α συµφων�α, π�;
6πρ$κειτ�, µετα�; Eλλων, ν5 δCσDη τ�λ�ς στ� κ$µµα τ�� K�ντρ�υ. M�σsω α@τSν τSν
διαπραγµατε�σεων ^ K�ας 6��λειψε κα� τ�ν τελευτα�α π�λιτικ� eντ$τητα π�; θ5
µπ�ρ��σε ν5 �ντιτα�θD8 στ�ν Φ�ρερ. Oxτε τ� Bατικαν$, �π� τ�ν µερι� τ�υ, πρ�στ�-
τευσε τ� Kαθ�λικ� κ$µµα τ8ς Γερµαν�ας. IAντ�θετα µ4 τ�ν Eπ�ψη Xρισµ�νων, τ5
στ�ι�ε<α �π�δεικν��υν Aτι τ� Bατικαν� 6ργ�σθηκε πρ$θυµα γι5 τ�ν καταστρ�φ�
τ�� K�ντρ�υ, τ� ^π�<� δ4ν ε?�ε σκ�π� ν5 τ� �ρησιµ�π�ιQσDη πλ��ν Xς διαπραγµα-
τευτικ� �αρτ�. Σ’ α@τ�ν τ�ν περ�πτωση w GAγ�α bEδρα 6νQργησε Bναντι τ�� K�ντρ�υ
µ4 τ�ν {δι� τρ$π� π�; 6νQργησε κα� Bναντι τ�� IIταλικ�� Kαθ�λικ�� κ$µµατ�ς κατ5
τ�ν συµφων�α της µ4 τ�ν M�υσ�λ�νι, δηλ. διαλυτικ�.

Kαθ�ς κα� �2 δ�� πλευρ4ς δ��λευαν σ4 π�λ; γρQγ�ρ�υς ρυθµ�;ς γι5 τ�ν σ�ναψη
µιRς συµφων�ας, w ^λ�κλQρωση τ8ς ^π��ας Vπ� καν�νικ4ς συνθ8κες θ5 �παιτ��σε
�ρ$νια, ^ X�τλερ 6κµεταλλε�τηκε �ριστ�τε�νικ5 τ�ν Vπερ"�λικ� �νυπ�µ�νησ�α τ��
Bατικαν��. Πεπεισµ�ν�ς Aτι w PCµη δ4ν µπ�ρ��σε κα� δ4ν θ5 γ�ριKε π�σω, ^ X�τλερ
~ταν πλ��ν σ4 θ�ση ν5 καθ�ρ�σDη τ�ν Bκ"αση τSν διαπραγµατε�σεων Aπως �κρι"Sς
6κε<ν�ς oθελε. IEκµεταλλε�τηκε τ�ν κατ�σταση π�; δηµι�υργQθηκε τ� Bπακρ�. Στ�ν
πραγµατικ$τητα ~ταν τ$σ� σ�γ�υρ�ς Aτι ε?�ε τ�ν IEκκλησ�α στ� ��ρι, zστε Bφθασε
στ� σηµε<� ν5 6κδCσDη τ� περ�φηµ� δι�ταγµ� τ�υ περ� στειρCσεως πρ�ν τ�ν τελικ�
Vπ�γραφ� τ�� ΣυµφCν�υ. T� σ��δι� τ�� X�τλερ γι5 Vπ��ρεωτικ� στε�ρωση τSν µει-
�ν�τQτων κα� τSν πνευµατικ5 καθυστερηµ�νων ~ταν µ�α κατ5 µ�τωπ�ν 6π�θεση στ�ν
διδασκαλ�α τ8ς Kαθ�λικ8ς IEκκλησ�ας. bOµως, Aπως π�λ; σωστ5 Vπ�θεσε ^ X�τλερ,
�xτε α@τ� w πρ$κληση µπ�ρ��σε ν5 �νακ$ψDη τ�ν σπ�υδ� τ8ς GAγ�ας bEδρας γι5
τ�ν σ�ναψη τ�� ΣυµφCν�υ. Λ$γsω τ8ς ε@ρε�ας Vπ�στQρι�ης π�; παρ�σ��ν �2 yπλ�<
καθ�λικ�� στ�;ς ναK�, 6κε<ν�ι αTσθ�νθηκαν 6λε�θερ�ι ν5 �ρησιµ�π�ιQσ�υν �κ$µη κα�
"�α 6ν�ντια σ4 Aσ�υς καθ�λικ�;ς παρ�µεναν 6νεργ�� π�λιτικSς κα� ~ταν 6µπ$δι�
στ�ν 6��υσ�α τ�υς.

T� Σ�µφων� Vπεγρ�φη τ�ν II��λι� τ�� 1933. Στ�ν πραγµατικ$τητα 6πρ$κειτ� γι5
τετελεσµ�ν� γεγ�ν$ς, καθ�ς ~ταν τ� �π�τ�λεσµα µυστικSν κατ5 κ�ρι� λ$γ� δια-
"�υλε�σεων. IAν�καν�ι ν5 κ�ν�υν κ�τι Eλλ�, �2 περισσ$τερ�ι Γερµαν�� 6π�σκ�-
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π�ι Bδωσαν τ�ν συγκατ�θεσQ τ�υς σ’ mνα σ�µφων�, τ� ^π�<� 6πρ$κειτ� ν5 τ�;ς
στερQσDη τ�ν 6��υσ�α τ�υς. Mερικ�� 6π�σκ�π�ι Bφεραν �ντιρρQσεις 6πικαλ��µε-
ν�ι τ�ν Bλλειψη �θικ8ς 6κ µ�ρ�υς τSν ναK� (�@δ�π�τε Aµως �νεφ�ρθησαν στ�ν
Bλλειψη δηµ�κρατ�ας).

GH IEκκλησ�α VπεστQρι�ε τ�ν ν�α δικτατ�ρ�α. GYπ�γραψε τ� τ�λ�ς τ8ς δηµ�κρατ�ας
κα� τ�� 6λε�θερ�υ λ$γ�υ. IEπιπλ��ν «Bδεσε» τ�;ς 6πισκ$π�υς της στ� �ρµα τ�� X�τ-
λερ κα� τ�� P�ι�, Vπ��ρεCν�ντ�ς τ�υς ν5 δCσ�υν Aρκ�υς π�στης κα� �φ�σ�ωσης στ�
καθεστCς. Σ4 �ντ�λλαγµα w IEκκλησ�α εTσ�πρα�ε τερ�στια π�σ5 �π� φ$ρ�υς κα�
6�ασφ�λισε πρ�ν$µι� της. GH θρησκευτικ� διδασκαλ�α κα� w πρ�σευ�� 6πανεισQ-
�θησαν στ5 σ��λε<α. IAπαγ�ρε�τηκε ̂ π�ιαδQπ�τε κριτικ� κατ5 τ8ς IEκκλησ�ας. Φυ-
σικ5 τ� Σ�µφων� δ4ν 6�ασφ�λιKε κατ’ �@δ�να τρ$π� τ5 δικαιCµατα τSν µ�-καθ�-
λικSν. O2 �νCτερ�ι καθ�λικ�� 2ερωµ�ν�ι Bστειλαν συγ�αρητQρια µην�µατα στ�ν δι-
κτ�τ�ρα κα� δ4ν Bδει�αν τ�ν παραµικρ� δυσαρ�σκεια γι5 τ� Σ�µφων�, �κ$µη κα�
Aταν δ4ν συµφων��σαν µ4 τ�;ς Aρ�υς τ�υ. Στ�ν PCµη w Vπ�γραφ� τ�� ΣυµφCν�υ
Wωρτ�σθηκε µ4 π�µπCδη τελετQ, π�; �ργ�νωσαν ̂  Π�πεν κα� ̂  Π<�ς XII. Στ�ν Γερ-
µαν�α w IEκκλησ�α κα� w κυ"�ρνηση τ�� Bερ�λ�ν�υ �ργ�νωσαν κ�ιν� λειτ�υργ�α
ε@�αριστιSν πρ�ς τ�ν Θε� κα� µ�λιστα w IEκκλησ�α ~ταν στ�λισµ�νη µ4 καθ�λικ4ς
σηµα<ες, σηµα<ες τ�� P�ι� κα� σ"�στικες. IAπ� τ5 µεγ�φωνα �κ��γ�νταν 6κκλη-
σιαστικ�� =µν�ι κα� ^ =µν�ς τSν ναK� «Horst Wessel». Kαθ�ς µ�λιστα �2 περισσ$τε-
ρ�ι Γερµαν�� καθ�λικ�� δ��τηκαν µ4 �αρ5 τ� Σ�µφων�, τ� 6νθ�υσιSδες πλ8θ�ς τ�
^π�<� πρ�σ8λθε ~ταν τ$σ� π�λυ�ριθµ�, zστε δ4ν µπ�ρ��σε ν5 �ωρ�σDη στ�ν καθε-
δρικ� να� τ�� Bερ�λ�ν�υ...

O2 �π�λ�γητ4ς τ8ς IEκκλησ�ας 6π�µεναν Aτι w IEκκλησ�α δ4ν ε?�ε περιθCρι� 6πι-
λ�γ8ς, Aσ�ν �φ�ρvR στ�ν σ�ναψη τ�� ΣυµφCν�υ κα� µ�λιστα κ�ν�υν λ$γ� γι5 «�ντ�-
σταση» τ8ς IEκκλησ�ας στ�ν ναKισµ$. GH πραγµατικ$τητα ε?ναι Aτι τ� Σ�µφων� τ��
1933 ε?ναι µ�α �π� τ�ς πλ��ν �νQθικες, �ν�ερες κα� 6πικ�νδυνες συµφων�ες π�; Bγι-
ναν π�τ4 �ν�µεσα σ4 δ�� �π�λυταρ�ικ4ς δυν�µεις. Πρ�φανSς ̂  στ$��ς τ8ς καθ�λικ8ς
6��υσ�ας ~ταν ν5 διατηρQσDη τ�ν 6��υσ�α της κα� µετ5 τ�ν πτCση της πραγµατικ5
δηµ�φιλ��ς τυρανν�ας τSν ναK�, παρ5 ν5 �ντισταθ��ν στ�ν ναKισµ$. GH Kαθ�λικ�
IEκκλησ�α �@δ�π�τε πρ�σπ�θησε ν5 �νακληθD8 τ� Σ�µφων� κα� ���Kει ν5 σηµειωθD8
Aτι τ� Σ�µφων� τ�� 1933 ε?ναι w µ�νη διπλωµατικ� συµφων�α π�; Bγινε µ4 τ� ναKι-
στικ� καθεστ�ς κα� ε?ναι �κ$µη σ4 Tσ�; σ4 Aλ� τ�ν κ$σµ�.

***

QO
πως ε{παµε, καθ�λικ�� κα� πρ�τεστ�ντες �γκ�λιασαν τ� ν�� καθεστCς. GH
Γερµαν�α 6πανακτ��σε τ� διεθν4ς γ$ητρ$ της, w �Tκ�ν�µ�α "ελτιων$ταν ��-
ρις στ�ς Vπερατλαντικ4ς 6πενδ�σεις. Bι�µQ�αν�ι Aπως ^ Henry Ford 6π�ν-
δυσαν στ� ν�� P�ι�. O2 Γερµαν�� �ριστιαν�� πρ�σ�"λεπαν στ� ν�� καθε-

στ�ς γι5 µ�α �ναγ�ννηση τSν «�ριστιανικSν �ρ�Sν», γι5 ν5 �ντιµετωπ�σ�υν τ�ν
Eν�δ� τ�� �θεϊσµ��. O2 περισσ$τερ�ι καλ�δ��τηκαν τ�ν 6�$ντωση τSν �ριστερSν
�κ$µη κα� τ5 µ�σα, Aπως φυλ�κιση, τρ�µ�κρ�τηση κα� δ�λ�φ�ν�ες. Στ�ς 6φηµερ�δες
κα� τ5 κινηµατ�γραφικ5 6π�καιρα �2 ναK� παρ�υσ�αKαν µ4 Vπερηφ�νεια τ5 ν�α τ�υς
στρατ$πεδα συγκεντρCσεως. Xωρ�ς �µφι"�λ�α 6πρ$κειτ� γι5 mνα ν�� �στυν�µικ�
κρ�τ�ς, στ� ^π�<� �2 Γερµαν�� πιστ�� τ�� IIησ�� �@δ�π�τε �ντιτ��θηκαν.

[MετCφραση: Σ.]



Π�λ; πρ�ν τ� 1896 τ$σ� στ� µητρ�π�λιτικ� GEλλ�δα Aσ� κα� στ�ν τ�υρκ�κρατ��µεν� GEλλη-
νισµ� (π�; ~ταν κα� ^ ε@ρ�τερ�ς) Vπ8ρ�ε µεγ�λ� 6νδιαφ�ρ�ν γι5 τ� δι�ργ�νωση �θλητικSν
δραστηρι�τQτων.

«...JEν τl: δηµ�σ�[ω γυµναστηρ�lω κατ& τ
 δεGτερ�ν δεκα7µερ�ν τ�� Mα��υ θ& τελεσθ:σιν
�( "τ7σι�ι γυµναστικ�* �γ:νες, ε8ς τ��ς Oπ���υς θ& λ'Eωσι µρ�ς π'ντες �( "ν α<τl: �σκ�G-
µεν�ι. T& διαγων�σµατα τ& Oπ�1α θ& τελεσθ:σιν Cρ�σθησαν �δη, θ& εSναι δ9 τ& 0A�ς: 1. ∆ρ�-
µ�ς, 2. ∆ισκ�E�λ�α, 3. Λιθ�E�λ�α, 4. JAσκ7σεις "π* τ�� δι Gγ�υ, 5. JAσκ7σεις "π* τ�� µ�ν� G-
γ�υ, 6. JAσκ7σεις "π* τ:ν κρ�κων, 7. hAλµα ε8ς �ψ�ς @π9ρ σ��ιν��ν, 8. hAλµα ε8ς µ�κ�ς @π9ρ
δρ�µ�ν, 9. JAναρρ��ησις "π* (στ��, 10. JAναρρ��ησις "π* κ'λlω, 11. �Aρσις Eαρ:ν, 12. hAλµα
"π* κ�ντl: @π9ρ σ��ιν��ν µετ& δρ�µ�υ, 13. hAλµα ε8ς δεGτερ�ν @π9ρ τ
 "φαλτ7ρι�ν µετ& δρ�-
µ�υ, 14. hAλµα "π* κ�ντl: @π9ρ τ'φρ�ν µετ& δρ�µ�υ, 15. hAλµα "π* κ�ντl: @π9ρ σ��ιν��ν µετ&
δρ�µ�υ δι& τ�� �στικ�� Eατ�ρ�ς, 16. hAλµα ε8ς µ�κ�ς µετ& δρ�µ�υ ε8ς τρ�τ�ν, 17. hAλµα @π9ρ
σ��ιν��υ δι’ �στικ�� Eατ�ρ�ς. ...O( �γωνιστα* δ9ν θ’ �ρκεσθ:σιν ε8ς τ& �ειρ�κρ�τ7µατα τ:ν
θεατ:ν κα* ε8ς τ
ν �ρ�αι�πρεπ� τ�ς ν�κης στφαν�ν... θ& 4�/η δ9 "φτ�ς τ��τ� τ
 "Aαιρετικ�ν,
;τι EραEε1α "ν ;λlω �νερ��µενα ε8ς 2.000 δρα�µ'ς... 1.000 µ9ν πρ�σφρει τ
 �Yπ�υργε1�ν τ�ς
Παιδε�ας, τ&ς 1.000 δ9 ! JEπιτρ�π% τ:ν JOλυµπ�ων...».

Παρατηρ8στε Aτι Aλα α@τ5 τ5 �γων�σµατα τελ�σθηκαν κα� στ�ν 1η IOλυµπι�δα ("λ. Efκ.
1 στ+ σελ. 17612) 6νsS µ4 τ� π�ρασµα τSν �ρ$νων «κ�π�ι�ι» "ρ8καν τ�ν ε@καιρ�α ν5 τ5
καταργQσ�υν �ντικαθιστCντας τα µ4 Eλλα �θλQµατα· λ.�. µπ�τµιντ�ν, µπ�ιKµπ�λ κ.λπ.
IEνsS λ�ιπ�ν τ5 πρ�αναφερ$µενα �γων�σµατα πηγ�K�υν Eµεσα �π� τ�ν Wλληνικ� παρ�-
δ�ση, ε?ναι �εκ�θαρ� Aτι Xρισµ�ν�ι κ�κλ�ι πρ�σπαθ��ν κα� πετυ�α�ν�υν ν5 6κφυλ�K�υν
συστηµατικ5 κα� �θ$ρυ"α τ� IOλυµπιακ� Πνε�µα.

IA�ι�πρ$σεκτ� ε?ναι 6π�σης τ� γεγ�ν�ς τ8ς =παρ�ης «IOλυµπιακ8ς IEπιτρ�π8ς», w ^π��α,
Xς φα�νεται, ε?�ε �ναλ�"ει τ� δι�ργ�νωση IAγCνων 6ντ�ς GEλλ�δ�ς. M’ Eλλα λ$για, Aταν �Q
Γ!λλ�ι ~ρθαν 6δS πρ�κειµ�ν�υ ν5 συKητQσ�υν τ� δι�ργ�νωση παγκ�σµ�ων IOλυµπιακSν
IAγCνων, συν�ντησαν µ�α παρ$µ�ια �ργανωµ�νη πρ�σπ�θεια �π� 6πισQµ�υς φ�ρε<ς, w ̂ π��α
ε?�ε τ�ς ρ�Kες της στ�ν �ρ�αι$τητα.

O
2 περισσ$τερ�ι �π� 6µRς B��υµε διαµ�ρφCσει τ�ν γνCµη Aτι �2
σ�γ�ρ�νες IOλυµπι�δες �να"�ωσαν ��ρη στ� 6νδιαφ�ρ�ν π�;
6π�δει�ε w Γαλλ�α κα� συγκεκριµ�να ^ Eαρ:ν�ς ντ9 K�υµπερ-
τν, ^ ^π�<�ς yπλR µ�αν Xρα�αν πρω�αν ~λθε στ� �Cρα µας κα�

µRς πρ$τεινε τ�ν �να"�ωση τSν IAγCνων. bOµως τ5 2στ�ρικ5 ντ�-
κ�υµ�ντα τ8ς 6π��8ς 6κε�νης �π�δεικν��υν Aτι Eλλ�ι ~ταν �2 λ$γ�ι
π�; Bκαναν τ�;ς Γ�λλ�υς ν5 6νδιαφερθ��ν γι5 τ�ν �να"�ωση τ��
IOλυµπιακ�� IIδεCδ�υς.



™
τ�ν �ντ�περα _�θη �2  Aγγλ�ι τ� 1893 (δηλ. 3 �ρ$νια πρ�ν τ�ν 1η 6π�σηµη IOλυµπι�δα)
πρ��"ησαν σ’ mνα παραπλQσι� 6γ�ε�ρηµα. Στ5 πλα�σια τ�� παγκ�σµ��υ 6νδιαφ�ρ�ντ�ς
γι5 τ�ν �θλητισµ� –Xς συν�πεια τ�� γενικ�� διαφωτιστικ�� ρε�µατ�ς π�; 6πικρατ��σε–
�2 Bρεταν�� θεCρησαν Aτι θ5 πρωτ�π�ρ��σαν στ� ν�α 6π��Q, δι�ργανCν�ντας µ�α

BAγγλ�σα7�νικ+ BOλυµπι!δα.  Aλλωστε �2 �ν5 τ�ν VφQλι� "ρετανικ4ς κτQσεις �ρει�K�νταν
–��ριν τ8ς Tµπεριαλιστικ8ς σκ�πιµ$τητας– �θικ� κα� Tδε�λ�γικ� σ�νδεσµ�. IAντιγρ�φ�ντας
καταφανSς τ�ν �ρ�αι�ελληνικ� γεωπ�λιτικ� θεCρηση τSν IAγCνων, �λλ5 �π�φε�γ�ντας τ�ν
καταν$ηση τ�� "αθυτ�ρ�υ ν�Qµατ�ς τ�� �ρ�α��υ IAθλητικ�� IIδεCδ�υς, τ� π�λιτικ� κατε-
στηµ�ν� τ8ς ΓηραιRς IAλ"ι$νας πρ��ωρ��σε µ4 6ντατικ�;ς ρυθµ�;ς στ�ν πραγµ�τωση τ��
6γ�ειρQµατ�ς α@τ��.

«...M9 ;λας τ&ς καυ�7σεις µας δ9ν "πρ�φθ'σαµεν κατ& τ
 δι'στηµα τ�ς περιφ7µ�υ π�λι-
τικ�ς "λευθερ�ας µας ν& καταπλ7Aωµεν τ
ν κ�σµ�ν συνε�� �ντες τ��ς JOλυµπιακ��ς JAγ:νας
τ:ν �ρ�α�ων... O( JAγγλ�σ'A�νες σ�Eαρ:ς "ργ' �νται πρ
ς σGστασιν �δελφικ�ς πανηγGρε-
ως, περι�δικ:ς συγκρ�τ�υµνης κατ& τ
 παρ'δειγµα κα* τ
 πρ�τυπ�ν τ:ν �ρ�α�ων JOλυ-
µπιακ:ν JAγTνων τ�ς �Eλληνικ�ς φυλ�ς. �H 8δα α<τ% µ�λις πρ� τινων µην6ν ριφθε1σα ε�ρεν
@π�στηρικτ&ς πλε�στ�υς "κ τ:ν κρατ�Gντων �νδρ:ν τ�ς JAγγλ�ας κα* τ�ς JAµερικ�ς, κα* κατ&
π\σαν πιθαν�τητα πρ�Tρισται ν& συνδσ/η "ν �δελφικ/� συµEιTσει τ%ν �παντα��� τ�� κ�-
σµ�υ "Aαπλωθε1σαν κα* µεγαλ�υργ��σαν ταGτην φυλ7ν. hOταν �( �ρ�α1�ι hEλληνες συνε-
κρ�τ�υν τ%ν πρTτην JOλυµπι'δα, oσαν "Aαπλωµν�ι καθ’ ;λ�ν τ
ν τ�τε κ�σµ�ν, στ�λ� �ντες
κα* "κπ�λιτ� �ντες δι& τ:ν �π�ικι:ν των τ%ν τ�τε �8κ�υµνην, �τις περιEαλλε τ%ν Mεσ�γει-
�ν θ'λασσαν. O( JAγγλ�σ'A�νες σ7µερ�ν, κληρ�ν�µ7σαντες τ
 �π�ικιακ
ν πνε�µα τ�� �ρ�α�-
�υ �Eλληνισµ��, συνε�� �υν τ
 �νθρωπιστικ
ν 4ργ�ν των "π* τ�ς α<τ�ς γραµµ�ς... ! @π
 τ%ν
"π�δρασιν τ�� �γγλ�σαA�νισµ�� �8κ�υµνη περιλαµE'νει τ��ς �εκαν��ς κα* τ&ς µεσηµEριν&ς
θαλ'σσας... Πρ'γµατι ! α<τ% α8τ�α, ! �ν'γκη, ! @παγ�ρευσασα τ%ν πρTτην �Eλληνικ%ν JOλυ-
µπι'δα, φα�νεται, @παγ�ρευσε κα* τ%ν πρTτην �γγλ�σαA�νικ7ν...».

IEνδεικτικ� τ8ς Eπ�ψης τSν  Aγγλων γι5 τ�;ς IAγSνες ε?ναι Aτι w IAγγλ�σα��νικ� IOλυ-
µπι�δα π�; oθελαν ν5 δι�ργανCσ�υν θ5 �ωριK$ταν σ4 τρ�α µ�ρη. IAρ�ικ5 θ5 6τελε<τ� �ι�-
µη>ανικ+ BOλυµπι!δα, στ�ν ^π��α θ5 παρ�υσι�K�νταν τα "ι�µη�ανικ5 6πιτε�γµατα τ8ς
6π��8ς κα� στ�ν ^π��α θ5 6δ�δετ� w µεγαλ�τερη 6πιµ�λεια. Kατ$πιν θ5 γ�ν�νταν πνευ-
µατικ�H *γ6νες Xς πρ�αγωγ�� τ8ς �γγλικ8ς γλCσσας κα� κ�υλτ��ρας κα� τ�λ�ς θ5 διωρ-
γανCν�νταν κ�π�ιες �θλ�παιδι�ς, π�; θ5 �π�τελ��σαν κα� τ� «EαρEαρTτερ�» (κατ5 τ�ν
N. de Plume) τµ8µα τSν IAγCνων!

«...T
 σ�δι�ν, Cς �ρ��θεν διεγρ'φη, διαιρε1ται ε8ς τρ�α τµ7µατα, τ
 Eι�µη�ανικ�ν, τ
 πνευ-
µατικ
ν κα* τ
 �θλητικ�ν. T
 πρ:τ�ν τυγ�'νει ;λ�ν "ν τ/� "πιµελε�[α τ:ν "ργατικ:ν συνδσµων
τ�ς JAγγλ�σαA�νικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας "π* πρ�καταρκτικ/� παρασκευ/� Eι�µη�ανικ�ς "κθσεως συ-
γκρ�τ�υµνης �ν& τετραετ�αν. JEπ* τl: σκ�πl: τ�Gτlω "πιτρ�π% "A "ργατ:ν τ�ς A<στραλ�ας θ&
"πισκεφθ/� κα* µελετ7σ/η τ%ν 4κθεσιν τ�� Σικ'γ�υ. T
 δεGτερ�ν τµ�µα συνεπ'γεται τ%ν �δρυ-
σιν "πιστηµ�νικ:ν, καλλιτε�νικ:ν �ριστε�ων... E8ς π'ντας τ��ς @πηκ��υς τ�ς Bασιλ�σσης "ν
διαφ�ρ�ις µρεσι τ�ς A<τ�κρατ�ρ�ας �τ�ι "ν Λ�νδ�νlω, ΣGνδεϋ, MελETρ[α, JOττ'E[α, JAκρω-
τηρ�lω τ�ς Kαλ�ς JEλπ�δ�ς κ.λπ. A( �π�ικ�αι κα* ! JAµερικ% �ναµφιE�λως �ναγνωρ� �υσιν 4τι
κα* ν�ν τ%ν JAγγλ�αν Cς τ
 πνευµατικ
ν κντρ�ν τ�ς φυλ�ς κα* τ�ς γλTσσης, ! δ9 πνευµατικ%
συν'φεια... ESναι �Aι�παρατ7ρητ�ν ;τι τ
 �θλητικ
ν –τ
 EαρEαρTτερ�ν τµ�µα τ�� σ�εδ��υ–
"φλκυσε τ%ν πλε�στην συµπ'θειαν. T& EραEε1α τ:ν νικητ:ν δ9ν θ& συν�στανται ε8ς �ρ�µα,
�λλ’ εdς τι �πλ��ν σ�µα, ���ν µετ'λλι�ν, "π* παραδε�γµατι φρ�ν στφαν�ν "κ φGλλων δρυ
ς
κα* περιE'λλ�ν τ
 ]ν�µα τ�� νικητ�� καθxς κα* τ
 εSδ�ς τ�� �γ:ν�ς κα* τ%ν �ρ�ν�λ�γ�αν...».

�H Eπ�πειρα γι7 τ.λεση «�AγγλσαKνικOς �Oλυµπι(δας»
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T
5 πρ�γµατα Aµως δε��ν�υν Aτι �2 Bρεταν�� λ�γ�ριαKαν
�ωρ�ς τ�ν �εν�δ$��, δηλαδ� τ�ν Eλλη µεγ�λη ε@ρωπαϊκ�
δ�ναµη, τ� Γαλλ�α. O2 µυστικ4ς Vπηρεσ�ες τ8ς π�λαι π�τ4
Nαπ�λε$ντειας α@τ�κρατ�ρ�ας Aταν πληρ�φ�ρQθηκαν γι5

τ�ς πρ�ετ�ιµασ�ες τ8ς IAγγλ�σα��νικ8ς IOλυµπι�δας B"αλαν
6µπρ�ς mνα Eλλ� σ��δι�, π�; θ5 µπ�ρ��σε ν5 Vπερκερ�σDη σ4 π�-
λιτιστικ� 6π�πεδ� τ� 6γ�ε�ρηµα τSν  Aγγλων. O2 Γ�λλ�ι �επερ-
νCντας τ5 �ναδυ$µενα (τ$τε) 6θνικιστικ5 σ�νδρ�µα κα� πρ�-
σεγγ�K�ντας �Tκ�υµενικCτερα τ� µQνυµα τ8ς µετ�δ�σης τ��
GEλληνικ�� Φωτ�ς Bστρεψαν τ� "λ�µµα στ�ν µικρ� GEλλ�δα, π�;
�δη διωργ!νωνε BOλυµπι!δα (σηµ.: περ�π�υ �π� τ� 1850), Aπως
πρ�αναφ�ραµε.

GO "αρSν�ς ε@πατρ�δης ντ4 K�υµπερτ4ν 6στ�λη στ�ν GEλλ�-
δα, πρ�κειµ�ν�υ ν5 δCσDη σ�ρκα κα� eστR στ�ν Tδ�α τSν συγ-
�ρ$νων IOλυµπι�δων, 6νsS παρ�λληλα τ� γαλλικ� κρ�τ�ς µ4 �να-
κ�ινCσεις τ�υ πρ�ς τ�ν παγκ$σµια κ�ιν� γνCµη �πη�θυνε θερ-
µ� κ�λεσµα πρ�ς κ�θε Eνθρωπ�, π�; θ�λει ν5 αTσθ�νεται π�λι-
τισµ�ν�ς. «...hAµα Cς �κ�υσεν  ;τι O ∆ιεθν%ς "ν Παρισ��ις ΣGλ-
λ�γ�ς O πρ
ς "νθ'ρρυνσιν τ:ν �θλητικ:ν �γTνων "ργα �µεν�ς
Oµ�θGµως "ψ7φισεν ;πως "γκαινιασθ:σιν �( JOλυµπιακ�*
�γ:νες "ν JAθ7ναις... κα* �ντιπρ�σωπ�ς τ�� Συλλ�γ�υ τ�Gτ�υ

καταφθ'νει ε8ς τ%ν 0λληνικ%ν πρωτεG�υσαν ε<γεν%ς Γαλ'της, O Eαρ:ν�ς K�υµπερτν.

»Συν�λθ�ν τ�τε Tρικ�Gπης κα* ∆ραγ�Gµης, κυEρνησις κα* BOλ/µπια (σηµ.: πρ$κειται γι5
τ�ν IOλυµπιακ� IEπιτρ�πQ, π�; πρ� τελ�σεως τSν συγ�ρ$νων IOλυµπι�δων λειτ�υργ��σε
καν�νικ5 στ�ν GEλλ�δα), κα* �πεφ'σισαν, �φ�� "στ'θη �δGνατ�ν ν& *να>αιτ�σωσι κα*
τηλεγραφικ:ς �κ�µη τ%ν ε8ς JAθ7νας κ'θ�δ�ν τ�� JOλυµπι�µαν��ς δι’ α<τ��ς Aν�υ κα*
"θσπισαν... ∆ι? ν? γ�ν�υν BOλυµπιακ�H *γ6νες εfς τ?ς BAθKνας >ρειαT�µεθα δ/� hκα-
τ�µµ/ρια καH δ/� hκατ�µµ/ρια δSν M>�µεν. E<τυ�:ς O κ. K�υµπερτ9ν �πναντι τ�ιαGτης
“λαµπρ�ς @π�δ���ς” δ9ν "δειλ�ασεν α<τ�ς, πλ7ρης πεπ�ιθ7σεως, ε8ς τ
 δυνατ
ν τ�ς "κτε-
λσεως τ�� 4ργ�υ, πρ�σηλωµν�ς δ9 µετ’ �γ'πης ε8ς τ
 8δε:δες τ�υ oλθεν "δ: κα* συ-
νενν�7θη α<τ�πρ�σTπως µετ& τ:ν α<τ�κηρυ�θντων �ρµ�δ�ων κα* tν'γκασεν α<τ��ς
0κ�ντας Wκ�ντας κα* Oµ�λ�γ7σωσιν ;τι 4καµναν τ��ς λ�γαριασµ�Gς των �ωρ*ς τ
ν Aεν�-
δ���ν κα* ;τι O λ�γαριασµ
ς ��τ�ς, Wνευ µεταφ�ρ\ς, oτ� π�λ� ε<φθην�τερ�ς τ�� "ν �ρ�/�
πρ�ϋπ�λ�γισθντ�ς... JAλλ& τ? h�ραϊκ? παT!ρια πρ�πει ν? λε�ψ�υν...». (Σηµ.: Πρ�φαν�ς
Vπαινιγµ�ς γι5 τ�ν �π� τ� Pωµαι�κρατ��µεν� κρ�τ�ς µας δια�ρ�νικ5 �ντ�θετη στ�ση �π�-
ναντι στ�ν GEλληνικ� Π�λιτισµ$.)

GO K�υµπερτ4ν �λλ5 κα� Eλλ�ι Γ�λλ�ι6πιτετατραµµ�ν�ι �εκ�νησαν �ρ�ικ5 6π�σηµες 6πι-
σκ�ψεις σ4 µεγ�λες ε@ρωπαϊκ4ς �Sρες, µ4 κ�ρι� σκ�π� τ�ν γνωστ�π��ηση τ8ς Tδ�ας τ�υς, π�;
θ5 ε?�ε Xς συν�πεια κα� τ�ν πνευµατικ� κατ���ρωσQ της. Kατ$πιν θ5 Bφτεια�ναν �ναλυτικ�;ς
καταλ$γ�υς µ4 τ5 eν$µατα τSν �θλητSν π�; θ5 πρ�σκαλ��νταν �π� κ�θε �Cρα, συν�µα δ4
κα� τSν µεγ�λων ��ρηγSν π�; θ5 Vπ�στQριKαν �Tκ�ν�µικ5 α@τ�ν τ� µεγ�λη πρ�σπ�θεια.

«...�O κ. K�υµπερτ9ν "Aθηκε... τ
 γνωστ
ν !µ1ν σ�δι�ν τ�ς �ναδι�ργανTσεως τ:ν JOλυ-
µπιακ:ν �γTνων, µετ’ ε<�αριστ7σεως δ9 παρετ7ρησεν ;τι "νθ�υσιωδ:ς @πεδ�θησαν τ%ν 8δ-
αν κα* �( JIταλ��... κα* "A O@γγαρ�ας 4�ει ε<�αρ�στ�υς ε8δ7σεις O κ. K�υµπερτν... συνενν�7-
σεις µετ& τ�� κ�µητ�ς Kroky, πρ
ς τ
ν σκ�π
ν τ�� ν& "Aασφαλισθ/� ! συµµετ��% κα* τ:ν
O�γγρων ε8ς τ��ς JOλυµπιακ��ς �γ:νας...».

OR Γ(λλι Eντεπιτ#θενται καA κ�Cυν τS νOµα

:O �µπνευστKς, Gραµατι-
στ+ς καH φιλ�λληνας τ
ς
*να��ωσης τ6ν BOλυ-
µπιακ6ν BAγ(νων Γ!λ-
λ�ς �αρ6ν�ς Π�τρ�ς
K�υµπερτSν – Pierre de

Coubertin.



GH παγκ$σµια �νταπ$κρι-
ση στ� στQρι�η τ�� θεσµ��
α@τ�� µ� ν�µ�Kετε π�ς 6κδη-
λCθηκε �π� καµµι5 µεγ�λη
�Cρα. GO K�υµπερτ4ν 6ρ�$-
µεν�ς στ�ν GEλλ�δα Eρ�ισε,
µαK� µ4 Eλλ�υς bEλληνες
ε@πατρ�δες, π�; π�στευαν
στ�ν �να"�ωση τ�� IAρ�α�-
�υ GEλληνικ�� IIδεCδ�υς,
τ�ν eργ�νωση τSν IAγCνων
κα� τ� συγκ�ντρωση �ρηµ�-
των. GO wµερQσι�ς τ�π�ς τ8ς
6π��8ς �πη�θυνε θερµ5
πρ�σκλητQρια στ�;ς B��-
ντας τ� δυνατ$τητα �Tκ�ν�-
µικ8ς 6ν�σ�υσης τSν �γC-
νων, 6νsS παρ�λληλα �ναKη-
τ��σαν κα� �νθρCπ�υς π�;
ε?�αν τ5 σωµατικ5 πρ�σ$ντα
ν5 �νταπ�κριθ��ν σ4 κ�-
π�ι� �γCνισµα, �ωρ�ς ν5
�παιτ��ν "�"αια 6παγγελ-
µατισµ$. IAπ� γειτ�νι5 σ4
γειτ�νι5 Bψα�ναν ν5 "ρ��ν
�νθρCπ�υς, π�; τ�;ς περι�-
"αλλε κ�π�ια φQµη σ�ετικ�
µ4 τ�ς σωµατικ�ς τ�υς 2καν$-
τητες.  Eτσι �ναδε��θηκε ^
µαραθων�δρ$µ�ς-γαλατRς
Σπ-ρ�ς Λ�/ης, ^ �ρσι"αρ�-
στας-κρε�πCλης T�φαλ�ς
(σηµ.: µαθητ�ς τ8ς GEλλην�-

αµερικανικ8ς σ��λ8ς π�λης κα� Eρσης "αρSν π�; �δρυσαν ^ Π. K�υταλιαν�ς κα� ^ Θ. Γεωρ-
γ��υ: "λ. τε��η 251 κα� 253 τ�� «∆αυλ��») κ.E.

O2 Γ�λλ�ι, παρ5 τ� �νταγωνιστικ� κ�νητρ� π�; ε?�αν Bναντι τSν  Aγγλων γι5 τ� δηµι-
�υργ�α τSν σ�γ�ρ�νων IOλυµπι�δων, πρ�σ�φεραν τελικ5 σηµαντικ4ς Vπηρεσ�ες στ�ν
�νθρCπιν� π�λιτισµ$. GH γαλλικ� γλSσσα καθιερCθηκε Xς 6π�σηµη τSν IAγCνων µαK�
µ4 τ�ν GEλληνικQ, 6νsS w Γαλλ�α κατ�φερε mνα κα�ρι� πλ8γµα στ�ν "ρετανικ� �λαK�νε�α.

T� µεγαλ�τερ� µερ�δι� δ$�ης π�ντως �νQκει στ�ν mπλ= hλληνικ= λα= τ8ς 6π��8ς 6κε�νης,
π�; �π� τ� Vστ�ρηµ� τ�υ συνεισ�φερε στ�;ς λ�γαριασµ�;ς τ8ς IEθνικ8ς Tραπ�Kης γι5 τ�
στQρι�η τ�� θεσµ�� κα� µ4 τ� συµπαρ�σταση "�"αια τ$σ� τ�� πνευµατικ�� κ$σµ�υ Aσ� κα�
τSν µεγ�λων 6θνικSν ε@εργετSν µας κατCρθωσε ν5 κ�µψDη τ�ν �ντ�δραση τ�� δια�ρ�νικ��
Pωµαι�κρατ��µεν�υ κρ�τ�υς µας, π�; 6νδιαφερ$ταν µ$ν� γι5... «W"ραϊκ5 παK�ρια», Aπως
�αρακτηριστικ5 �ναφ�ρει ^ τ�π�ς τ8ς 6π��8ς (Bνθ. �νωτ.).

Kωσταντ�ν�ς ∆. M�>�ς
Λε�καρ�ς
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Efκ. 1. BAναρρ�>ησις �πH κ!λ�ω: iνα *π= τ? καταργηθ�ντα Eλυ-
µπιακ? *γων�σµατα τ�- 1896.



GO GE"ρα<�ς 2στ�ρικ�ς Φλ�"ι�ς IICσηπ�ς, π�; κ�λυψε 2στ�ρι�γραφικ5 Aλη τ�ν 2στ�ρικ�
περ��δ� τSν GE"ρα�ων �π� τ�ν IA"ρα5µ µ��ρι κα� τ�ν 6π��Q τ�υ, �ναφ�ρεται στ� κ�νηµα
τ�� IIησ�� �λλ5 σ4 µι5 µεταγεν�στερη 6π��Q, κατ5 τ�ν ̂ π��α καταδικ�στηκε ̂  �δελφ$ς τ�υ.
Λ�ει λ�ιπ�ν σ’ 6κε<ν� τ� �π$σπασµα: «δι& τ
 τεθν'ναι µ9ν Φ�στ�ν, JAλE1ν�ν δ’ 4τι κατ& τ%ν
Oδ
ν @π'ρ�ειν, καθ� ει συνδρι�ν κριτ:ν κα* παραγαγxν ε8ς α<τ
 τ
ν �δελφ
ν JIησ�� τ��
λεγ�µν�υ Xριστ��, JI'κωE�ς ]ν�µα α<τl:, κα� τινας 0τρ�υς, Cς παραν�µησ'ντων κατη-
γ�ρ�αν π�ιησ'µεν�ς» (IICσηπ�ς, «II�υδαϊκ� IAρ�αι�λ�γ�α», "ι"λ. 20, 200, 2-5).

T� πι� π�νω �π$σπασµα 6πι"ε"αιCνεται κα� �π� τ�ν IΩριγ�νη στ� Bργ� τ�υ «Kατ5
K�λσ�υ», Aπ�υ λ�ει Aτι: «τα�τα συµEεEηκναι τ�1ς JI�υδα��ις κατ’ "κδ�κησιν JIακTE�υ
τ�� δικα��υ, �ς oν �δελφ
ς JIησ�� τ�� λεγ�µν�υ Xριστ��, "πειδ7περ δικαι�τατ�ν
α<τ
ν ]ντα �πκτειναν» ("ι"λ. 1, 47, 14-17). O2 «Πρ��εις τ�� IIω�νν�υ» 6π�σης �ναφ�-
ρ�νται σ4 6πιστ�λ� µερικSν GE"ρα�ων τ8ς PCµης πρ�ς τ�ν ∆�µετιαν$, στ�ν ^π��α
σαφSς γ�νεται λ$γ�ς γι5 τ�;ς �δελφ�;ς τ�� IIησ��, �2 ^π�<�ι, Aπως κα� ^ {δι�ς ^ IIη-
σ��ς καθ�ς κα� �2 γ�νε<ς τ�υ κα� ^λ$κληρη w γενι� τ�υ, ε?ναι GE"ρα<�ι: «υ(
ν δ9 θε��
καταγγλλ�υσιν Wνθρωπ�ν "A !µ:ν α<τ:ν γεννηθντα 6ν�µατι JIησ��ν, �� �( γ�νε1ς κα*
�( �δελφ�* κα* π\σα ! γενε& "A �EEρα�ων "A7ρτηται» (3, 12-14).

T
� Aτι ^ IIησ��ς ε?�ε �δελφ�;ς µRς τ� �π�καλ�πτ�υν κα� �2 ε@αγγελιστ�ς. GO MRρκ�ς
γι5 παρ�δειγµα 6µφαν�Kει τ�ν IIησ�� ν5 διδ�σκDη στ�ν Tδιαιτ�ρα τ�υ πατρ�δα, κα� συ-
µπατριSτες τ�υ ν5 τ�ν εTρωνε�ωνται λ�γ�ντας: «�<� ��τ�ς "στιν O τκτων, � υ(
ς τ�ς
Mαρ�ας, �δελφ
ς δ9 JIακTE�υ κα* JIωσ� κα* JI�Gδα κα* Σ�µων�ς; κα* �<κ ε8σ*ν α(

�δελφα* α<τ�� �δε πρ
ς !µ\ς;» (6.3).

OR EδελφA τ: �Iησ: µ.σα EπS τ7 ENαγγ.λια

Tυλ(Pιστν τ.σσερα γν�σια
Eλλ7 καA κ(πια [λλα kτερθαλO

T
� δ$γµα τ8ς «�ειπαρθ�ν�υ Mαρ�ας» δηµι�υργQθηκε �π� τ�ς 2ερ4ς συ-
ν$δ�υς µετ5 τ�ν 5� µ.X. αTSνα, Aταν παρ�υσι�σθηκε w �ν�γκη ν5 πρ�-
σηλυτισθ��ν κα� �2 γυνα<κες στ�ν θρησκε�α, π�; µ��ρι 6κε�νη τ�ν 6π���
παρ�υσιαK$ταν σ5ν καθαυτ� �νδρ�κρατ��µενη. M��ρι τ$τε ~ταν σ4

Aλ�υς πασ�δηλ� κα� �π�δεκτ� π�ς ^ IIησ��ς δ4ν ~ταν ^ µ�ναδικ�ς υ2�ς τ8ς
Mαρ�ας, �λλ5 ε?�ε κι Eλλ�υς �δελφ�;ς κα� �δελφ�ς. T� παρ�ν Eρθρ� παρ�υ-
σι�Kει Aλα τ5 διασωθ�ντα τεκµQρια π�; �ναδεικν��υν α@τ�ν τ�ν Eγνωστη σQ-
µερα �λλ5 6νδιαφ�ρ�υσα  δι�σταση τ8ς �Tκ�γ�νειας τ�� IIησ��.



Στ� πι� π�νω �π$σπασµα "λ�π�υµε ν5 �ναφ�ρεται, 6κτ�ς τριSν �κ$µη �ρρ�νων κα�
�πρ�σδι�ρ�στ�υ �ριθµ�� θηλ�ων, κα� ^ II�κω"�ς σ5ν �δελφ�ς τ�� IIησ��. GH πληρ�-
φ�ρ�α α@τ� 6νισ��εται κα� �π� τ�ν Πα�λ�, π�; παρατηρε< σ�ετικ5 µ4 mνα τα��δι τ�υ
στ�ν GIερ�υσαλQµ: «aτερ�ν δ9 τ:ν �π�στ�λων �<κ εSδ�ν ε8 µ% JI'κωE�ν τ
ν �δελφ
ν τ��
Kυρ��υ» («Πρ�ς Γαλ�τας», 1.19). M�λιστα ^ Bγκυρ�ς 6κκλησιαστικ�ς 2στ�ρικ�ς E@σ�-
"ι�ς µRς πληρ�φ�ρε< Aτι µετ5 τ�ν θ�νατ� τ�� IIησ�� τ�ν �ριστιανικ� wγεσ�α �ν�λα"ε
^ �δελφ$ς τ�υ II�κω"�ς: «∆ιαδ�εται τ%ν "κκλησ�αν µετ& τ:ν �π�στ�λων O �δελφ
ς
τ�� Kυρ��υ JI'κωE�ς, O 6ν�µασθε*ς @π
 π'ντων ∆�και�ς» («IEκκλησιαστικ� GIστ�ρ�α»,
2, 23, 4).

IE� Eλλ�υ σsCKεται κα� τ� «Πρωτευαγγ�λι�ν τ�� IIακC"�υ», �π� τ� ̂ π�<� 6ν τ��τ�ις, παρ5
τ� Aτι ^ 6π�σηµ�ς �ριστιανισµ�ς τ� 6ν�τα�ε στ5 «�π�κρυφα», δ��εται τ�ν πληρ�φ�ρ�α Aτι
^ πατ�ρας τ8ς Παναγ�ας �ν�µαK$ταν IIωακε�µ κα� w µητ�ρα της  Aννα. T� ε@αγγ�λι� λ�ιπ�ν
τ�� IIακC"�υ πρ�λ�γ�Kεται Xς 6�8ς: «E<αγγλι�ν τ�� �π�στ�λ�υ JIακTE�υ �ρ�ιεπισκ�π�υ
�Iερ�σ�λGµων τ�� �δελφ�θ�υ δι7γησις». Kα� δ4ν ε?ναι α@τ5 τ5 µ�ναδικ5 κε�µενα, π�; eν�-
µ�K�υν τ�ν II�κω"� «�δελφ$θε�». T� {δι� Vπ�στηρ�Kει κα� ^ IIω�ννης ^ Xρυσ$στ�µ�ς κα�
^ Bασ�λει�ς ^ Θε�λ$γ�ς κα� ^ π�πας τ8ς PCµης KλQµης κα� π�λλ�� Eλλ�ι 6κκλησιαστικ��
συγγραφε<ς.

M
ετα�; τSν µαθητSν τ�υ �δελφ�ς τ�� IIησ�� δ4ν ~ταν µ$ν�ν ^ II�κω"�ς. GO E@σ�-
"ι�ς Kαισαρε�ας στ�ν «IEκκλησιαστικ� GIστ�ρ�α» τ�υ ("ι"λ. 1, 13, 11, 3) µRς �π�-
καλ�πτει Aτι τ� πραγµατικ� _ν�µα τ�� ΘωµR ~ταν II��δας. IAλλ5 κα� ^ ε@αγγελι-
στ�ς IIω�ννης �ναφερ$µεν�ς στ�ν ΘωµR πιστ�π�ιε< κι α@τ�ς τ�ν πληρ�φ�ρ�α τ��

E@σε"��υ. bOτι δηλαδ� 6κτ�ς �π� τ�ν IIσκαριCτη Vπ8ρ�ε κι Eλλ�ς µαθητ�ς τ�� IIησ�� µ4
τ� _ν�µα II��δας: «λγει α<τl: JI�Gδας, �<� O JIσκαριTτης...» (14.22).

Kα� πραγµατικ�: Mαθητ4ς µ4 τ� _ν�µα II��δας Vπ8ρ�αν δ��. bEνας ~ταν ^ II��δας ^
IIσκαριCτης κα� mνας δε�τερ�ς ̂  II��δας ̂  �δελφ�ς τ�� IIακC"�υ (Kατ5 Λ�υκRν, 6.16). Π�ι-
$ς ~ταν Aµως ^ Eλλ�ς II��δας, ^ �δελφ�ς τ�� IIακC"�υ; M5 φυσικ5 ^ ΘωµRς. GAπλR �2
ε@αγγελιστ�ς, ε{τε �π� παραδρ�µ� ε{τε σκ$πιµα, πρ�σµετρ��ν τ�ν ΘωµR δ�� φ�ρ�ς. M�α
φ�ρ5 σ5ν ΘωµR κα� µ�α σ5ν II��δα.

∆ια"�K�υµε στ� ε@αγγ�λι� τ�� IIω�νν�υ: «εSπεν �~ν O Θωµ\ς O λεγ�µεν�ς ∆�δυµ�ς...»
(11.16) κα� πι� κ�τω: «Θωµ\ς δ9 ε�ς "κ τ:ν δTδεκα, O λεγ�µεν�ς ∆�δυµ�ς» (20.24). Kατ5 τ5
λεγ$µενα δηλαδ� τ�� IIω�νν�υ ̂  ΘωµRς ε?�ε τ� παρατσ��κλι «∆�δυµ�ς». bOµως στ5 W"ραϊκ5
w λ��η «δ�δυµ�ς» λ�γεται «τα�µ\». GOπ$τε ΘωµRς δ4ν ε?ναι τ�  πραγµατικ$ τ�υ _ν�µα, �λλ5
w Wλληνικ� �π$δ�ση τ8ς λ��ης «τα�µ\». bEνας 6πιθετικ�ς πρ�σδι�ρισµ$ς, π�; Vπ�δηλCνει
π�ς α@τ�ς ε?ναι ^ δ�δυµ�ς �δελφ�ς κ�π�ι�υ. bOµως π���υ;

IEκτ�ς �π� τ�ν E@σ�"ι� κα� ^ µ�γας Xριστιαν�ς �π�λ�γητ�ς Tατιαν�ς 6π�σης Vπ�-
στηρ�Kει Aτι ^ ΘωµRς �ν�µαK$ταν II��δας. M�λιστα 6πιµ�νει Aτι ~ταν δ�δυµ�ς �δελ-
φ�ς τ�� IIησ��. T� {δι� Vπ�στηρ�Kει στ�;ς =µν�υς τ�υ κα� ^ IEφρα�µ ^ Σ�ρ�ς, 6νsS τ�
«E@αγγ�λι�ν τ�� Bαρθ�λ�µα��υ» 6µφαν�Kει τ�ν IIησ�� ν5 �αιρετvR τ�ν II��δα Xς W�8ς:
«Xα1ρε κα* σG, δ�δυµε �δελφ µ�υ, δεGτερε Xριστ». IE� Eλλ�υ στ� περιστατικ� τ�� κη-
ρ�γµατ�ς τ�� IIησ�� στ�ν πατρ�δα τ�υ, Aπ�υ ^ Mατθα<�ς �ναφ�ρει τ5 eν$µατα τSν
�δελφSν τ�υ, στ5 eν$µατα 6κε<να συµπεριλαµ"�νεται κα� ^ II��δας (ΘωµRς).

�O δ#δυµς EδελφSς τ: �Iησ: Θωµjς
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bOµως ^ II��δας ^ δ�δυµ�ς �ναφ�ρεται κα� σ5ν �δελφ�ς τ�� IIακC"�υ (τ�� Mικρ��)
(Kατ5 Λ�υκRν, 6.16). GO II�κω"�ς Aµως, �π’ A,τι ε{δαµε, ~ταν «�δελφ$θε�ς», �δελφ�ς τ��
IIησ��. GO E@σ�"ι�ς µ�λιστα µRς µεταφ�ρει τ�ν πληρ�φ�ρ�α Aτι ^ διCκτης τSν �ριστιανSν
∆�µετιαν$ς, γνωρ�K�ντας Aτι ^ II��δας (ΘωµRς) ε?ναι ^ δ�δυµ�ς �δελφ�ς τ�� IIησ��, δι�-
τα�ε ν5 6��ντCσ�υν τ5 παιδι� τ�υ γι5 ν5 6�αλειφθD8 τ� α�µα τSν �π�γ$νων τ�υ: «T�� δ’
α<τ�� ∆�µετιαν�� τ��ς �π
 γν�υς ∆αυ*δ �ναιρε1σθαι πρ�στ'Aαντ�ς, παλαι
ς κατ�ει λ�-
γ�ς τ:ν α(ρετικ:ν τινας κατηγ�ρ�σαι τ:ν �π�γ�νων JI�Gδαν (τ��τ�ν δ’ εSναι �δελφ
ν κατ&
σ'ρκαν τ�� σωτ�ρ�ς), Cς �π
 γν�υς τυγ�αν�ντων ∆αυ*δ κα* Cς α<τ�� συγγνειαν τ��
Xριστ�� φερ�ντων» (E@σ�"ι�ς, «IEκκλησιαστικ� GIστ�ρ�α», "ι"λ. 3, 19).

ΣssCK�νται µ��ρι σQµερα κα� �2 «Πρ��εις τ�� yγ��υ �π�στ$λ�υ ΘωµR», κε�µεν� τ� ̂ π�<�
"ρ�θει �π� ^µ�λ�γ�ες τ�� Tδ��υ τ�� ΘωµR, π�ς ε?ναι δ�δυµ�ς �δελφ�ς τ�� IIησ��:
«JI�Gδ[α Θωµ[\ τl: κα* ∆ιδGµlω» (1, 9). «JEγT ε8µι JI�Gδας O κα* Θωµ\ς, �δελφ
ς δ9 α<τ��
ε8µι» (11, 10). «Mνηµ�νεGετε τκνα µ�υ, �ν O �δελφ�ς µ�υ "λ'λησεν @µ1ν» (12, 1).

T� 6νδε�$µεν� α@τ$, Aτι δηλαδ� ^ ΘωµRς ~ταν δ�δυµ�ς �δελφ�ς τ�� IIησ��, 6πι"ε"αιC-
νεται κα� �π� τ�ν �νακ�λυψη τ� 1945 στ�ν κωµ$π�λη N5γκ Xαµαντ� τ8ς  Aνω ATγ�πτ�υ
Wν�ς µ�ναδικ8ς ���ας παπ�ρ�υ, ^ πρ$λ�γ�ς τ�� ^π���υ λ�γει: «A<τ& εSναι τ& µυστικ& λ�-
για π�� εSπε O  ωνταν
ς JIησ��ς κα* κατγραψε O ∆�δυµ�ς JI�Gδας Θωµ\ς». Στ� "ι"λιαρ�-
κι 6κε<ν� περι���νται 114 ρQσεις, π�; �π�δ�δ�νται στ�ν IIησ�� κα� �ναγνωρ�σθηκε Xς τ�
«E@αγγ�λι�ν τ�� ΘωµR».

E
{δαµε πι� π�νω Aτι ^ II��δας ^ δ�δυµ�ς ~ταν �δελφ�ς τ�� IIακC"�υ. bOµως κα�  π�-
λι Vπ8ρ�αν δ�� µαθητ4ς τ�� IIησ�� µ4 τ� _ν�µα II�κω"�ς. bEνας ~ταν ^ υ2�ς τ�� Zε-
"εδα��υ (Kατ5 Λ�υκRν, 6.14) κι ̂  Eλλ�ς ~ταν ̂  υ2�ς τ�� IAλφα��υ (6.15). Π�ι$ς Aµως
�π� τ�;ς δ�� IIακC"�υς ε?ναι ^ Mικρ$ς; GO υ2�ς τ�� Zε"εδα��υ q ^ υ2�ς τ�� IAλφα�-

T7 kτερθαλO Eδ.λφια τ: �Iησ:
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�υ; N5 6παναλ�"�υµε Aτι mνας �π� τ�;ς δ�� ~ταν �δελφ�ς τ��
IIησ��. Π�; σηµα�νει Aτι w Mαρ�α Bκανε κα� παιδι5 q µ4 τ�ν
Zε"εδα<� q µ4 τ�ν IAλφα<�.

Γι5 ν5 "�ηθηθ��µε λ�γ�, 6πανερ�$µαστε κα� π�λι στ� �π$-
σπασµα τ�� Mατθα��υ, Aπ�υ 6κτ�ς �π� τ�ν II�κω"� �ναφ�-
ρεται σ5ν �δελφ�ς τ�� IIησ�� κα� ^ Σ�µων. bOµως τ� 6ρCτη-
µα παραµ�νει: Π�ι$ς Σ�µων; A@τ�ς π�; ^ IIησ��ς µετων$µα-
σε Π�τρ� (Kατ5 Λ�υκRν, 6.14) q ^ καλ��µεν�ς ZηλωτQς; GO
IICσηπ�ς (20, 5, 2) λ�ει π�ς ^ Σ�µων ^ Zηλωτ�ς σταυρCθηκε
τ� 47 µαK� µ4 τ�ν �δελφ$ τ�υ II�κω"� στ5 GIερ�σ$λυµα µ4 δια-
ταγ� τ�� Tι"�ρι�υ IAλε��νδρ�υ. IAδελφ�ς Aµως τ�� IIακC-
"�υ, υ2�� τ�� Zε"εδα��υ, ~ταν ^ IIω�ννης (Kατ5 Λ�υκRν, 6.14) κα� _�ι ^ Σ�µων. IEπ� πλ�-
�ν ^ Λ�υκRς στ� 6� κεφ�λαι� τ�� ε@αγγελ��υ τ�υ �π�καλε< Zηλωτ�ν _�ι τ�ν Σ�µωνα-Π�-
τρ�, �λλ5 τ�ν Eλλ� Σ�µωνα, τ�ν «BαριωνR» (Kατ5 Mατθα<�ν, 16. 17).

GO συνδυασµ�ς Aλων α@τSν τSν πληρ�φ�ριSν µRς ̂ δηγε< στ� συµπ�ρασµα, Aτι 6κε<ν�ι
π�; σταυρCθηκαν µ4 διαταγ� τ�� Tι"ερ��υ ~ταν τ5 παιδι5 τ�� IAλφα��υ. GOπ$τε �δελ-
φ�ς τ�� IIησ�� ~ταν ^ Eλλ�ς II�κω"�ς (^ �π�καλ��µεν�ς Mικρ$ς), ^ υ2�ς τ�� Zε"ε-
δα��υ. Π�; σηµα�νει Aτι w Mαρ�α Bκανε παιδι5 κα� µ4 τ�ν Zε"εδα<� (_�ι τ�ν IAλφα<�),
τ5 ^π�<α ε?ναι Wτερ�θαλ8 �δ�λφια τ�� IIησ��.

Y2�ς τ�� Zε"εδα��υ Aµως ~ταν κα� ^ IIω�ννης.  Aρα κα� ^ IIω�ννης ~ταν �δελφ�ς τ��
IIησ��. Γεγ�ν�ς π�; τεκµα�ρεται κα� �π� τ� περιCνυµ� περιστατικ� τ8ς στα�ρωσης, Aπ�υ:
«JIησ��ς �~ν 8δxν τ%ν µητρα κα* τ
ν µαθητ%ν παρεστ:τα �ν tγ'πα (τ�ν IIω�ννη), λγει
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T= E,αγγ�λι� τ�- ∆ιδ/-
µ�υ BI�/δα «Θωµ%», π�j
*νακαλ/φθηκε τ= 1945
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:H Παναγ�α µS τ�jς µαθητSς (µετα7j τ6ν Gπ��ων π�ντε �ταν γυι�� της) κατ? τ+ν
BAν!ληψη τ�- πρωτ�τ�κ�υ της BIησ�-. (Mινιατ�/ρα τ�- Συριακ�- E,αγγελ��υ

τ�- Pα��υλ%, Λαυρεντιαν+ Bι�λι�θKκη Φλωρεντ�ας.)



τ/� µητρ�· γGναι, dδε O υ(�ς σ�υ. εSτα λγει τl: µαθητ/�· 8δ�� ! µ7τηρ σ�υ» (Kατ5 IIω�ννην
19, 26).

bOµως �δελφ�ς τ�� IIησ�� ~ταν κα� ^ Σ�µων: «�<� ��τ�ς "στιν O τκτων, O υ(
ς τ�ς Mα-
ρ�ας, �δελφ
ς δ9 JIακTE�υ κα* JIωσ� κα* JI�Gδα κα* Σ�µων�ς;» (Kατ5 MRρκ�ν, 6.3). GO Σ�-
µων ̂  ZηλωτQς, ε{παµε, ~ταν υ2�ς τ�� IAλφα��υ.  Aρα �δελφ�ς τ�� IIησ�� ~ταν ̂  Eλλ�ς Σ�-
µων, ̂  µετ�ν�µασθε�ς Π�τρ�ς. bOµως ̂  Π�τρ�ς ~ταν �δελφ�ς τ�� IAνδρ�α: «Σ�µωνα, �ν κα*
�ν�µασε Πτρ�ν κα* JAνδραν τ
ν �δελφ
ν α<τ��» (Kατ5 Λ�υκRν, 6. 14). GOπ$τε κα� ^
IAνδρ�ας, π�; ~ταν �δελφ�ς τ�� Π�τρ�υ, ~ταν 6π�σης �δελφ�ς τ�� IIησ��!

 Eτσι π�ντε �π� τ�;ς µαθητ4ς τ�� IIησ�� ~ταν �δελφ�� τ�υ. GO II��δας-ΘωµRς (^ ̂ π�<�ς
µ�λιστα ~ταν δ�δυµ�ς �δελφ$ς τ�υ), ̂  IAνδρ�ας κα� ̂  Π�τρ�ς, καθ�ς 6π�σης κα� �2 Wτε-
ρ�θαλε<ς �δελφ�� τ�υ (�π� Eλλ� πατ�ρα, τ�ν Zε"εδα<�) II�κω"�ς κα� IIω�ννης.

°
ι5 τ� KQτηµα τSν �δελφSν τ�� IIησ�� w 6π�σηµη �ριστιανικ� IEκκλησ�α, πρ�κειµ�-
ν�υ ν5 διαφυλ��Dη τ� δ$γµα τ8ς «�ειπαρθ�ν�υ», Tσ�υρ�Kεται 6ντελSς �"�σιµα κα�
α@θα�ρετα Aτι �2 �δελφ�� τ�� IIησ�� πρ��ρ��νται �π� τ�ν πρSτ� γ�µ� τ�� IIωσQφ.
∆ηλαδ� �π� Eλλη µητ�ρα. K�τι τ�τ�ι� "�"αια δ4ν "γα�νει καθ$λ�υ �π� τ5 πρ�ανα-

φερθ�ντα �ριστιανικ5 κε�µενα. Kα� πρ�σ�τι 6πειδ� ^ IIωσ�φ τ�λεσε τ�ν «θυσ�αν τ:ν πρω-
τ�τ�κων» (�ρ�α<� W"ραϊκ� Bθιµ�), Aταν γεννQθηκε ^ IIησ��ς (Kατ5 Λ�υκRν, 2.22-24), κ�τι
π�; δ4ν θ5 Bκανε, Zν ε?�ε κι Eλλα παιδι5 πρ�ν �π’ α@τ$ν. GO W"ραϊκ�ς ν$µ�ς 6πι"�λλει α@τ�ν
τ�ν τελετ� µ$ν� γι5 τ�ν πρωτ$τ�κ� υ2$.  Aρα ^ IIησ��ς ~ταν ^ πρωτ$τ�κ�ς υ2�ς τ�� IIω-
σQφ.

IAλQθεια πSς γ�νεται ̂  IIησ��ς ν5 B�Dη �δελφ�;ς κα� �δελφ4ς (µRς τ� �π�καλ�πτ�υν �κ$-
µα κα� τ5 ε@αγγ�λια α@τ�) κα� �2 2ερ�ρ�ες µας ν5 µRς παρ�υσι�K�υν τ�ν µητ�ρα τ�υ σ5ν
«�ειπ�ρθεν�»;

∆ηλαδ� Aτι παρ�µεινε παρθ�να κα� µετ5 τ�ν γ�ννηση τ�� IIησ��; IEδS �κρι"Sς "ρ�-
σκεται κα� τ� κλειδ� τ8ς Vπ$θεσης. GAπλR, Aταν �2 2ερ�ρ�ες τ�� �ριστιανισµ�� �π�φ�-
σισαν ν5 καθιερCσ�υν τ� δ$γµα τ8ς «�ειπαρθ�ν�υ», φρ$ντισαν ν5 �π�σιωπQσ�υν κ�-
θε τεκµQρι� γι5 τ5 Vπ$λ�ιπα παιδι� της. 

Kα� �2 παρα�αρ��εις συνε��K�νται κα� �π� τ�;ς σηµεριν�;ς µεταφραστ4ς τSν �ρ�α�ων
κειµ�νων. T� λ�µε α@τ$, δι$τι �2 συντ�κτες τ8ς GAγ�ας Γραφ8ς τSν 6κδ$σεων Γι�"�νη, Aπ�υ
"ασ�K�υµε τ� Eρθρ� µας, πρ�"α�ν�υν στ�ν πι� κ�τω «�λ�ηµε�α»: T� σ�γγραµµ� τ�υς ε?ναι
�ωρισµ�ν� δ4 δ�� στ8λες. Στ�ν �ριστερ� στQλη παραθ�τ�υν τ� �ρ�α<� κε�µεν� κα� στ�ν δε-
�ι5 τ�ν παρ�φρασQ τ�υ. �E λ�ιπ$ν: bOλα τ5 6δ�φια π�; �ναφ�ρ�νται στ�;ς �δελφ�;ς τ��
IIησ�� τ5 µεταφρ�K�υν �ντικαθιστCντας Aµως τ�ν λ��η «�δελφ
ς» µ4 τ�ν λ��η «"A'δελφ�ς»!
Γι5 παρ�δειγµα στ� 12� κεφ�λαι� τ�� «Mατθα��υ» λ�ει τ5 W�8ς: «yEτι α<τ�� λαλ��ντ�ς
τ�1ς ]�λ�ις, 8δ�� ! µ7τηρ κα* �( �δελφ�* α<τ��...». Kα� Tδ�; στ�ν παρ�πλευρη στQλη πSς
τ� µετ�φρασαν: «JEνl: δ9 "Aηκ�λ�Gθει α<τ
ς –^ IIησ��ς– ν& Oµιλ/� �κ�µη πρ
ς τ& πλ7θη τ��
λα��, 8δ�� ! µ7τηρ τ�υ κα* �( "A'δελφ�� τ�υ...»!

Γε(ργι�ς :Iερ�δι!κ�ν�ς

Γιατ# τS PριστιανικS Rερατε9 Eπσιωπpj τ7 στιPε9α
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bOπως θ5 θυµ��νται �2 �ναγνSστες µας,  w Kρατικ� Tηλε$ραση λ�γ$κρινε
κα� «Bκ�ψε στ�ν ��ρα» πληρωµ�ν� διαφηµιστικ� µQνυµ� µας, π�; πρ��"αλλε τ5
εVρQµατα πρ�σφ�των �νασκαφSν τSν ΓερµανSν �ρ�αι�λ$γων Sinn, Brodersen,
Siewert κα� Ebert στ�ν IOλυµπ�α, στ5 ^π�<α καταγρ�φ�νται IOλυµπι�δες κα�
eλυµπι�ν�κες �γCνων, π�; �2 bEλληνες τελ��σαν γι5 350 �ρ$νια 6κτ�ς ν$µ�υ
µετ5 τ�ν �παγ$ρευσQ τ�υς κα� τ�ν Tσ�π�δωση τ8ς IOλυµπ�ας �π� τ�;ς BυKα-
ντιν�;ς ("λ�πε τε��η 229, IIαν�υαρ��υ 2001 κα� 230, Φε"ρ�υαρ��υ 2001). Στ�
αTτι�λ�γικ� τ8ς �π�στευτης α@τ8ς λ�γ�κρισ�ας µεσαιωνικ8ς µ�ρφ8ς, τ� ^π�<�,
σηµειωτ��ν, �@δε�ς 6κ τ8ς EPT A.E. Vπ�γρ�φει, �ναφ�ρεται Aτι τ� διαφηµιστι-
κ$ µας µQνυµα (τ� πλ8ρες κε�µεν$ τ�υ δηµ�σιε�θηκε στ� τε���ς 230) «4ρ�εται
σ9 �ντ�θεση µ9 τ
ν �Eλληνικ
 Π�λιτισµ
» κα� Aτι «µπ�ρε1 ν& δηµι�υργηθ��ν
"ντυπTσεις ;τι �( JOλυµπιακ�* <τ�� 2004> κιν��νται σ9 πλα�σια "κτ
ς ν�µ�υ»!
Πρ�δQλως µ4 τ�ν �παγ$ρευση �λλ5 κα� τ�;ς Tσ�υρισµ�;ς α@τ�;ς (π�σω �π�
τ�;ς ^π���υς κρ�"�νται Eλλες σκ�πιµ$τητες) 6πιφ�ρεται "αρει5 �θικ� "λ�"η
κατ5 τ8ς πρ�σωπικ$τητας τ�� 6κδ$τη κα� τ�� κ�ρ�υς Wν�ς π�λιτιστικ�� περι�-
δικ��, π�; 6π� 20 �ρ$νια B�ει δCσει σκληρ�ν �γSνα γι5 τ�ν GEλληνικ� Π�λιτι-
σµ� ("ασικ�ς θεσµ�ς τ�� ^π���υ ε?ναι �2 IOλυµπιακ�� IAγSνες) κα� δυσφQµισQ
τ�υ Xς µ�σ�υ 6νηµερCσεως �λλ5 κα� "αρει5 Vλικ� Kηµ�α τ�υ. 

GH πρωτ�φαν�ς α@τ� πρ��η (�λλ5 κα� τ� �π�στευτ� «αTτι�λ�γικ�») τ8ς Kρα-

�Aντιδρ(σεις κατ7 τOς λγκρισ#ας καA τ: α�τιλγικ: της

¢IKAZETAI H EPT A.E.
M#α PωρAς qπγραφ� καA πατρ�τητα
µεσαιωνικ� Eπ�φαση «EγνMστων»

T
�ν 22α IAπριλ��υ 6κδικ�Kεται σ4 τακτικ� δικ�σιµ�, µετ5 �π� δ��
�να"�λ�ς, 6νCπι�ν τ�� Π�λυµελ��ς Πρωτ�δικε��υ IAθηνSν
�γωγ� τ�� «∆αυλ��», τ�ν ^π��α τ� περι�δικ� ε?�ε καταθ�σει τ�
M�ρτι� τ�� 2002 δι5 τ�� δικηγ$ρ�υ τ�υ στ�ν yρµ$δια ∆ικαστικ�

IAρ�� κατ5 τ8ς EPT A.E. γι5 τ5 π�ινικ5 �δικQµατα π�; w Kρατικ� Tη-
λε$ραση δι�πρα�ε εTς "�ρ�ς τ�� Περι�δικ��, µ4 τ�ν παρ�ν�µη �π$-
φασQ της ν5 �παγ�ρε�σDη κα� στ�;ς τρε<ς δια�λ�υς της ET1, NET κα�
ET3 τ� µετ�δ�ση διαφηµιστικ�� µην�µατ$ς µας, �λλ5 κα� µ4 τ� αTτι�-
λ�γικ� π�; 6πικαλ�σθηκε, γι5 ν5 θεµελιCσDη τ�ν πρ��η α@τ� λ�γ�κρι-
σ�ας τ8ς GIστ�ρ�ας κα� τ8ς  Eρευνας. 



τικ8ς Tηλε$ρασης ε?�ε πρ�καλ�σει π�λλ4ς �ντιδρ�σεις, µετα�; τSν ^π��ων κα�
µετ�δ�ση τ8ς ε{δησης �π� ραδι�φωνικ�;ς κα� τηλε�πτικ�;ς σταθµ�;ς τ�� Kα-
ναδR κα� τSν HΠA, µ4 Tδια�τερ� 6νδιαφ�ρ�ν τ�� Kρατικ�� ∆ικτ��υ Tηλε�ρ�-
σεως τ8ς Γερµαν�ας. Στ�ν GEλλ�δα �ντιδρ�σεις σηµειCθηκαν �π� τ5 M.M.E.,
συλλ$γ�υς κα� TδιSτες, π�; πληρ�φ�ρQθηκαν τ5 συµ"�ντα �π� τ� δηµ�σ�ευση
τ�� σ�ετικ�� ∆ελτ��υ T�π�υ στ�ν �λεκτρ�νικ� τ�π�θεσ�α (site) τ�� «∆» στ� ∆ια-
δ�κτυ� ("λ. τε���ς 230).

Στα�υ�λ�γ��µε κατωτ�ρω µερικ5 �π� τ5 δηµ�σιε�µατα τ�� �θηναϊκ�� T�-
π�υ, π�; Vπ�πεσαν στ�ν �ντ�ληψQ µας:

GH «IAθηναϊκ�» στ� φ�λλ� της τ8ς 18ης IIαν�υαρ��υ πρ��"αλε τ�ν Vπ$θεση µ4
σ�$λι$ της 6ντ�ς πλαισ��υ Xς W�8ς:

«Λ�γ�κρισ�α µεσαιωνικ�� τGπ�υ»(!) �π�δ�δει στ%ν EPT A.E. τ
 περι�δικ

«∆αυλ
ς» µ9 �φ�ρµ% Wρνηση τ�ς κρατικ�ς ραδι�τηλε�ρασης ν& πρ�E'λ/η
διαφηµιστικ
 µ7νυµα τ�� περι�δικ��, π�� �ναφρεται σ9 �ρ�αι�λ�γικ&
ε@ρ7µατα π�� µαρτυρ��ν τ%ν τλεση JOλυµπιακ:ν JAγTνων �π
 τ��ς hEλλη-
νες, �κ�µη κι ;ταν εS�αν �παγ�ρευθ� �π
 τ��ς Bυ αντιν�Gς! �H Wρνηση τ�ς
κρατικ�ς ραδι�τηλε�ρασης ν& πρ�E'λ/η τ
 σ�ετικ
 τε���ς τ�� περι�δικ��,
π�� Eασ� εται –σGµφωνα µ9 τ% γνωµ�δ�τηση τ:ν ν�µικ:ν @πηρεσι:ν τ�ς
EPT A.E. (!)– στ%ν «�ρ�% διαφGλαAης, πρ�αγωγ�ς κα* δι'δ�σης τ�� �Eλλη-
νικ�� Π�λιτισµ�� κα* τ�ς �Eλληνικ�ς Παρ'δ�σης π�� διπ�υν τ*ς "κπ�µπς
της», δ9ν �π�κλε�εται ν& φρ/η �ντιµτωπη τ%ν κρατικ% ραδι�τηλε�ραση µ9
τ
 περι�δικ
 µσα στ*ς δικαστικ9ς αdθ�υσες. O( @πεGθυν�ι τ�ς κρατικ�ς ρα-
δι�τηλε�ρασης κ�ιν�π��ησαν στ
 περι�δικ
 «∆αυλ
ς» τ%ν �π�φασ7 τ�υς
ν& διακ�ψ�υν τ%ν πρ�E�λ% τ�� σ�ετικ�� µηνGµατ�ς, "πικαλ�Gµεν�ι σ�ετικ%
γνωµ�δ�τηση τ:ν ν�µικ:ν @πηρεσι:ν τ�ς EPT, στ%ν Oπ��α �ναφρεται ;τι
σGµφωνα µ9 τ%ν κε�µενη ν�µ�θεσ�α (Wρθρ� 3, παρ. 2 N. 1/30/1987) �( ραδι�-
τηλε�πτικ9ς "κπ�µπ9ς τ�ς EPT A.E. διπ�νται �π
 τ%ν �ρ�% διαφGλαAης,
πρ�αγωγ�ς κα* δι'δ�σης τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� κα* τ�ς �Eλληνικ�ς
Παρ'δ�σης. ΣGµφωνα µ9 τ��ς ν�µικ��ς τ�ς κρατικ�ς ραδι�τηλε�ρασης
λ�ιπ
ν «! EPT µπ�ρε1 ν& �ρνηθ/� τ% µετ'δ�ση Oπ�ιασδ7π�τε διαφ7µισης
π�� µπ�ρε1 ν& εSναι �ντ�θετη µ9 α<τ9ς τ*ς �ρ�ς». �H γνωµ�δ�τηση τ�ς ν�-
µικ�ς @πηρεσ�ας τ�ς EPT ;µως «διερευν[\» τ*ς "πιπτTσεις �π
 τ% µετ'δ�ση
κα* δηµ�σ�ευση τ�� συγκεκριµν�υ (στ�ρικ�� ντ�κ�υµντ�υ κα* στ% σGγ-
�ρ�νη πραγµατικ�τητα. hOπως �ναφρ�υν �( ν�µικ�* τ�ς EPT, «µ9 τ%ν πρ�-
τειν�µενη διαφ7µιση µπ�ρε1 ν& δηµι�υργηθ��ν "ντυπTσεις στ
 τηλε�πτικ

κ�ιν
 ;τι ! 6ργ'νωση κα* διεAαγωγ% τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κιν��νται
σ9 πλα�σια "κτ
ς ν�µ�υ(!) κα* τ��τ� σ9 µ�α περ��δ� π�� ! �Tρα µας 4�ει �να-
λ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι& τ% δι�ργ'νωση τ�ς JOλυµπι'δας τ�� 2004»!
Kατ& συνπεια –καταλ7γει ! γνωµ�δ�τηση τ:ν ν�µικ:ν τ�ς EPT – «συ-
ντρ�ει ν�µιµη περ�πτωση Wρνησης µετ'δ�σης τ�ς παραπ'νω διαφ7µισης»...
O( @πεGθυν�ι τ�� περι�δικ�� «∆αυλ
ς» θεωρ��ν ;τι τ
 σ�ετικ
 α8τι�λ�γικ

τ�ς EPT �π�τελε1 «ψευδ9ς πρ�σ�ηµα, π�σω �π
 τ
 Oπ�1� κρGE�νται Wλλες

“Mεσαιωνικ+ λ�γ�κρισ�α *π= τ+ν EPT

T7 δηµσιεFµατα τHν EθηναϊκHν Lφηµερ#δων
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σκ�πιµ�τητες», τ�ν� �ντας ;τι ! σ�ετικ% γνωµ�δ�τηση π�� τ��ς κ�ιν�π�ι7-
θηκε δ9ν φρει τ%ν @π�γραφ% κανεν
ς "κ τ:ν @πευθGνων της. O( @πεGθυν�ι
τ�� περι�δικ��, κ'ν�ντας λ�γ� γι& “µεσαιωνικ�� τGπ�υ 4λεγ�� τ�ς "λευθε-
ρ�ας τ�ς 4ρευνας κα* τ�� λ�γ�υ”, "πιφυλ'σσ�νται ν& πρ�E��ν σ9 ;λες τ*ς ν�-
µιµες "νργειες κα* ν& �ρησιµ�π�ι7σ�υν τ& 4νδικα µσα «γι& τ%ν tθικ% πρ�-
σE�λ% τ�� κGρ�υς τ�υ κα* τ%ν @λικ% Eλ'Eη π�� "πφερε στ& συµφρ�ντ' τ�υ
! �π�φαση τ�ς EPT».”

• GH «IEλευθερ�τυπ�α» τ8ς 18ης IIαν�υαρ��υ Bγραφε τ5 �κ$λ�υθα:

Mπ�ρε1 ! EPT ν& 4�/η λ�γ�υς, {στε ν& φ�E\ται �κ�µη κα* τ
ν dσκι� της,
ε8δικ& σ9 θµατα π�� �φ�ρ��ν στ��ς JOλυµπιακ��ς JAγ:νες ("κτ
ς τ�ς π�-
λιτικ�ς δι'στασης τ�ς @π�θεσης 4�ει κα* κ�τ &µ "γ�ε�ρηµα κ'λυψης κα* πα-
ραγωγ�ς µπρ�στ' της), �λλ& ν& «κ�E/η» κα* διαφηµ�σεις, π�� φ�E\ται ;τι �(
hEλληνες τηλεθεατ9ς δ9ν θ& καταλ'E�υν τ
 κατ& τ’ Wλλα θετικ
 µ7νυµ' τ�υς;
Π�ι' διαφ7µιση γGρισε π�σω µετ& πανικ��; A<τ%ν τ�� (στ�ρικ�� περι�δι-
κ�� «∆αυλ�ς», ;π�υ µ9 "µφαν9ς πνε�µα ε8ρωνε�ας κα* σαφ� "ρευνητικ% τ'-
ση τ�νι ε: «Στ
ν “∆αυλ
” π�� κυκλ�φ�ρε1: O( hEλληνες συν�ισαν τ%ν
“"κτ
ς ν�µ�υ” τλεση τ:ν JOλυµπιακ:ν �γTνων γι& 300 �ρ�νια µετ& τ%ν
�παγ�ρευσ7 τ�υς κα* τ%ν 8σ�πδωση τ�ς �ρ�α�ας JOλυµπ�ας �π
 τ��ς Bυ-
 αντιν�Gς. T& πρ�σφατα ε@ρ7µατα Γερµαν:ν �ρ�αι�λ�γων στ%ν JOλυµπ�α,
π�� �νατρπ�υν τ%ν �Iστ�ρ�α. Στ
ν “∆αυλ
” π�� κυκλ�φ�ρε1, τ
 περι�δικ

τ�ς πρωτ�π�ριακ�ς (στ�ρικ�ς 4ρευνας». Kα* τ� �π'ντησε ! EPT; hOτι «µ9 τ%ν
πρ�τειν�µενη διαφ7µιση µπ�ρε1 ε�λ�γα ν& δηµι�υργηθ��ν "ντυπTσεις στ

κ�ιν�, ;τι ! 6ργ'νωση κα* διεAαγωγ% τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κιν��νται
σ9 πλα�σια "κτ
ς ν�µ�υ κα* τ��τ� σ9 µ�α περ��δ� π�� ! �Tρα µας 4�ει �να-
λ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι& τ% δι�ργ'νωση τ�ς 0π�µενης JOλυµπι'δας τ��
2004. Kα* µ'λιστα σ9 συνδυασµ
 κα* µ9 τ%ν πρωτ�E�υλ�α τ�ς �Tρας µας ν&
δι�ργανTσ/η παρ'λληλα µ9 τ
 �γωνιστικ
 µρ�ς τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων
κα* Π�λιτιστικ% JOλυµπι'δα κα* µ9 σκ�π
 �κριE:ς τ%ν πρ�αγωγ% κα* δι'-
δ�ση τ�� 0λληνικ�� π�λιτισµ�� κα* τ�ς 0λληνικ�ς παρ'δ�σης». Kα* "νερ-
γ�π��ησε τ% δι'ταAη τ�� 1730/87, π�� τ�ς "πιτρπει ν& �ρν�ται τ% µετ'δ�-
ση Oπ�ιασδ7π�τε διαφ7µισης (κα* Wλλων πρ�γραµµ'των) π�� δ9ν διπ�-
νται �π
 τ%ν �ρ�% τ�ς διαφGλαAης, πρ�αγωγ�ς κα* δι'δ�σης τ�� "λληνικ��
π�λιτισµ�� κα* τ�ς 0λληνικ�ς παρ'δ�σης. Kα* tρµησε...”

• GH «Bραδυν�» τ8ς 19ης IIαν�υαρ��υ Bγραψε Wντ�ς πλαισ��υ τ5 W�8ς:

JAπ
 τ
 περι�δικ
 «∆αυλ
ς», π�� �σ��λε1ται µ9 τ%ν πρωτ�π�ριακ% (στ�-
ρικ% 4ρευνα, λ'Eαµε δελτ�� τGπ�υ ;π�υ �ναφρεται ;τι στ
 τρ��ν τε���ς τ�υ
δηµ�σιεGεται Wρθρ� µ9 θµα τ& πρ�σφατα ε@ρ7µατα τ:ν Γερµαν:ν �ρ�αι�-
λ�γων Sinn, Brodersen, Siewert κα* Ebert στ%ν JAρ�α�α JOλυµπ�α, στ& Oπ�1α
µαρτυρε1ται τλεση JOλυµπι'δων κα* µετ& τ%ν �παγ�ρευση τ:ν JAγTνων
κα* τ%ν 8σ�πδωση τ�ς JOλυµπ�ας �π
 τ��ς Bυ αντιν�Gς. T
 κε�µεν� α<τ
 λ�ι-
π�ν, π�� �φωρ��σε στ% συγκεκριµνη 4ρευνα, δ9ν µεταδ�θηκε �π
 τ& τρ�α

“:Iστ�ρ�α καH «∆αυλ�ς»

“Γ/ρισε π�σω διαφKµιση ) EPT
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κρατικ& καν'λια NET, ET1 κα* ET3, µ9 τ
 α8τι�λ�γικ
 ;τι «4ρ�εται σ9 �ντ�-
θεση µ9 τ
ν �Eλληνικ
 Π�λιτισµ
 κα* τ%ν �Eλληνικ% Παρ'δ�ση».
T
 περι�δικ
 θεωρε1, ;τι τ
 δικαι�λ�γητικ
 «�π�τελε1 ψευδ9ς πρ�σ�ηµα, π�-
σω �π
 τ
 Oπ�1� �π�κρGπτ�νται Wλλες σκ�πιµ�τητες». Kαταγγλλει "π�σης
τ%ν πρ'Aη τ�ς EPT Cς «E'ρEαρη πρ'Aη λ�γ�κρισ�ας τ�ς �Iστ�ρ�ας κα* τ�ς
JEπιστ7µης κα*  µεσαιωνικ�� τGπ�υ 4λεγ�� τ�ς "λευθερ�ας τ�ς 4ρευνας κα*
τ�� λ�γ�υ».
JAπ
 πλευρ\ς ET3 σ9 �νακ��νωση µεταA� Wλλων �ναφρεται, ;τι σGµφωνα
µ9 τ
 ν�µ� «! EPT µπ�ρε1 ν& �ρνηθ/� τ% µετ'δ�ση Oπ�ιασδ7π�τε διαφ7µι-
σης». JEAηγε1ται στ% συν�εια, ;τι ! σ�ετικ% διαφ7µιση σGµφωνα µ9 τ%ν Wπ�-
ψη τ�ς EPT «µπ�ρε1 ε�κ�λα ν& δηµι�υργ7σ/η "ντυπTσεις ;τι ! διεAαγωγ% κα*
6ργ'νωση τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κιν��νται σ9 πλα�σια "κτ
ς ν�µ�υ κα*
τ��τ� σ9 µ�α περ��δ� π�� ! �Tρα µας 4�ει �ναλ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι&
τ% δι�ργ'νωση τ�ς 0π�µενης JOλυµπι'δας».”

∆ηµKτρης I. Λ!µπρ�υ

QO
πως πρ�αναφ�ραµε, w KρατικQ Tηλε$ραση ε?�ε �παγ�ρε�σει παραν$-
µως κα� στ5 τρ�α καν�λια της (ET1, NET, ET3) τ� µετ�δ�ση διαφηµι-
στικ�� µην�µατ�ς τ�� «∆αυλ��» γι5 τ�ν Bρευνα τSν ΓερµανSν �ρ�αι-
�λ$γων Ulrich Sinn, P. Siewert, Joachim Ebert κα� Kai Brodersen, �2

^π�<�ι διενQργησαν πρ$σφατα �νασκαφ4ς στ�ν �ρ�α�α IOλυµπ�α κα� �νακ�λυ-
ψαν εVρQµατα, π�; �π�δεικν��υν Aτι �2 bEλληνες συν��ισαν τ�ν τ�λεση 6κτ�ς ν$-
µ�υ IOλυµπιακSν IAγCνων κα� µετ5 τ�ν �παγ$ρευσQ τ�υς �π� τ�ν BυKαντιν�
α@τ�κρ�τ�ρα Θε�δ$σι� A´ µ4 τ� γνωστ� ∆ι�ταγµ� τ�υ τ� 392 µ.X. κα� τ�ν κα-
τ$πιν 6ντ�λ8ς τ8ς BυKαντιν8ς 6��υσ�ας Tσ�π�δωση τ8ς �ρ�α�ας IOλυµπ�ας �π�
τ�ν 6κ�ριστιανισθ�ντα Γ$τθ� IAλ�ρι�� τ� 396 µ.X. GH σ�ετικ� Bρευνα, διε�α-
�θε<σα στ� Γερµαν�α �π� τ�ν 6κε< συνεργ�τη τ�� «∆» κ. N.Σ. IAσπιCτη, ε?�ε δη-
µ�σιευθ8 6ν µ�ρει στ� τε���ς µας 229 τ�� IIαν�υαρ��υ κα� συνε��σθηκε κα� στ�
τε���ς 230, στηριK$µενη �π�κλειστικ5 στ�ς δηµ�σιευθε<σες στ� γερµανικ� "ι-
"λι�γραφ�α (π�; �ναφ�ρεται στ� τ. 230, σ. 14703) 6πιστηµ�νικ4ς �νακ�ινCσεις
τSν πρ�αναφερθ�ντων ΓερµανSν �ρ�αι�λ$γων.

T� 2στ�ρικ� τ�� �π�στευτ�υ α@τ�� συµ"�ντ�ς B�ει Xς W�8ς:
IAµ�σως µετ5 τ�ν κυκλ�φ�ρ�α τ�� τε���υς IIαν�υαρ��υ 2001 παραδCσαµε (κα-

τα"�λλ�ντας ταυτ$�ρ�να κα� τ� Kητηθ4ν µ�ρ�ς τ8ς συν�λικ8ς δαπ�νης, δηλ.
300.000 δρ�., π�σ=ν τ= Gπ���, σηµειωτ��ν, παρ? τHς αfτKσεις µας, ) E.P.T. συνε-
>�Tει iως σKµερα ν? παρακρατ 
 παραν�µως!) στ5 yρµ$δια «TµQµατα M�ρκε-
τινγκ κα� ∆ιαφQµισης» τ8ς ET1, τ8ς NET κα� τ8ς ET3 �ν5 µ�α «κ$πια» τ�� δια-
φηµιστικ�� µην�µατ�ς, τ� πλ8ρες κε�µεν� τ�� ^π���υ ε?�ε Xς W�8ς:

«Στ
ν “∆αυλ
” π�� κυκλ�φ�ρε1:
»O( hEλληνες συν�ισαν τ%ν “"κτ
ς ν�µ�υ” τλεση JOλυµπιακ:ν JAγTνων γι&
300 �ρ�νια µετ& τ%ν �παγ�ρευσ7 τ�υς κα* τ%ν 8σ�πδωση τ�ς JOλυµπ�ας �π

τ��ς Bυ αντιν�Gς.

TO XPONIKO TH™ ¶APANOMH™ A¶OºA™H™
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»T& πρ�σφατα ε@ρ7µατα τ:ν Γερµαν:ν �ρ�αι�λ�γων, π�� �νατρπ�υν τ%ν
�Iστ�ρ�α.
»Στ
ν “∆αυλ
” π�� κυκλ�φ�ρε1, τ
 περι�δικ
 τ�ς πρωτ�π�ριακ�ς (στ�ρικ�ς
4ρευνας».

ΣυµφωνQθηκε, w διαφQµιση ν5 µεταδ�δεται καθηµεριν5 6π� µ�α W"δ�µ�δα,
�ρ��K�ντας κα� στ5 3 καν�λια τ�ν ∆ευτ�ρα 15 IIαν�υαρ��υ 2001. Πρ�γµατι τ�ν
wµ�ρα α@τ� w ET3 µετ�δωσε καν�νικ5 κατ5 τ� συµφων�α (δ�� φ�ρ4ς) τ� µQνυ-
µα, �λλ5 w ET1 κα� w NET δ4ν τ� µετ�δωσαν. T�ν Wπ�µ�νη 6πικ�ινCνησα µ4 τ�;ς
διευθυντ�ς ∆ιαφηµ�σεως τ8ς NET (^ ^π�<�ς µ�� �π�ντησε Aτι λ$γsω µιRς 6κπ�-
µπ8ς �φιερωµ�νης στ�ν �π�θαν$ντα �θ�π�ι� K. Pηγ$π�υλ� w µετ�δ�ση τ8ς
διαφQµισης τ�� «∆» �να"λQθηκε γι5 τ�ν Wπ�µ�νη) κα� τ8ς ET1 (^ ^π�<�ς µ��
ε?πε Aτι «Vπ�ρ�ει κ�π�ι� κCλυµα»). Στ�ν συν��εια 6πικ�ινCνησα µ4 τ�ν πρ�ϊ-
στ�µεν� τ�� TµQµατ�ς ∆ιαφηµ�σεως τ8ς ET3, ̂  ̂ π�<�ς µ�� ε?πε Aτι Bλα"ε 6ντ�λ�
ν5 διακ$ψDη τ�ν µετ�δ�ση· κα� Aταν τ�� KQτησα µ�α Vπε�θυνη �π�ντηση, µ��
Bστειλε µ�σsω τηλ�µ�ι�τ�π�υ τ� �κ$λ�υθ� δια"ι"αστικ� (σ4 φωτ�τυπ�α):

GΩς δε�τερη σελ�δα τ�� τηλ�µ�ι�τυπικ�� 6γγρ�φ�υ τ8ς ET3 �κ�λ�υθ��σε τ�
�νυπ$γραφ� κε�µεν�, π�; δηµ�σιε�εται (σ4 φωτ�τυπ�α) στ�ν Wπ$µενη σελ�δα. 

ZQτησα �µ�σως τ� N�µικ� GYπηρεσ�α τ8ς EPT A.E. «Mετ5 µυρ�ων "ασ�νων»
δ��θηκε ν5 µιλQσDη µαK� µ�υ ̂  6πικεφαλ8ς τ�� N�µικ�� TµQµατ�ς τ8ς EPT A.E.
κ. Kωστ$π�υλ�ς (τηλ. 6066839 / 6σωτ. 131), ^ ^π�<�ς παραδ��θηκε Aτι γνCριKε
τ�ν =παρ�η τ�� κειµ�ν�υ α@τ��, �λλ5 δ4ν δ��θηκε ν5 �παντQσDη στ�ς 6ρωτQσεις
µ�υ: Zν γνCριKε Aτι τ� διαφηµιστικ� «σπ�τ» δ4ν �ναφ�ρεται στ�ν IOλυµπι�δα
τ�� 2004 �λλ5 σ4 �ρ�αι�λ�γικ5 εVρQµατα �ρ�ν�λ�γ��µενα µετα�; τ�� 400 κα�
τ�� 741 µετ5 Xριστ$ν, Aτι δ4ν «4ρ�εται σ9 �ντ�θεση µ9 τ*ς �ρ�9ς τ�ς διαφGλαAης,
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:H *νυπ�γραφη *π�φαση *γν(στ�υ πατρ�τητ�ς, µS τ+ν Gπ��α διατ!>θηκε ) λ�-
γ�κρισ�α εfς �!ρ�ς τ�- «∆». COλα τ? mρµ�δια στελ�>η τ
ς EPT A.E. �ρωτηθ�-

ντα δKλωσαν 4τι *γν��-ν π�ι�ς συν�τα7ε τ= *νωτ�ρω �πα�σ>υντ� Mγγραφ�.



πρ�αγωγ�ς κα* δι'δ�σης τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��», Aτι w �παγ$ρευση τ8ς µε-
ταδ$σεως �π�τελε< κρ��σµα "�ρ"αρης λ�γ�κρισ�ας τ8ς 2στ�ρικ8ς Bρευνας �π�
τ�ν Kρατικ� Tηλε$ραση τ8ς GEλλ�δ�ς κ.λπ. κα� τ�λ�ς Aτι διαπρ�ττ�νται µ4 τ�ν
�παγ$ρευση α@τ�ν πιθανSς π�ινικ5 κα� �στικ5 �δικQµατα. M�� ε?πε µ$ν�, Aτι
) N�µικ+ :Yπηρεσ�α δSν *π�φ!σισε τ+ν *παγ�ρευση.

Στ� συν��εια KQτησα ν5 µιλQσω µ4 τ�ν Γενικ� ∆ιευθυντ� τ8ς EPT A.E. κα� 6�Q-
γησα στ� γραµµατ�α τ�υ A,τι ε?πα κα� στ� ν�µικ� σ�µ"�υλ�. M�� Vπ�σ��θηκε
Aτι ̂  κ. Γενικ�ς θ5 µ�� τηλεφωνQσDη, �λλ5 µ��ρι σQµερα �@δε�ς µ�� Bκανε τ�ν τιµ�
α@τQ.

T�λ�ς στ�ς �ρ�4ς N�εµ"ρ��υ τ�� 2002, Aταν σ�µφωνα µ4 τ� ν$µ� µ4 συν�ντησε
6ν _ψει τ8ς 6κδικ�σεως τ8ς Vπ�θ�σεως στ�ς 20 N�εµ"ρ��υ 2002 (6κδ�καση w ̂ π��α
�νε"λQθη 6� Vπαιτι$τητ�ς τ8ς �ντιδ�κ�υ EPT A.E.) w δικηγ$ρ�ς - ν�µικ�ς σ�µ-
"�υλ�ς τ8ς GEταιρε�ας κ. IAδριαν� Παπαδριαν��, µ�� δQλωσε Aτι w δι��κηση
τ8ς EPT A.E. δ4ν δ��εται καν�να συµ"ι"ασµ$.

∆ηµKτρης I. Λ!µπρ�υ

[Γι. τ&ν !κδ�καση κα  τ&ν 8π�φαση !π  τ<ς 8π�στευτης αdτ<ς
eπ�θ�σεως θ. !νηµερ-σ�υµε τ�cς 8ναγν�στες µας σ# Eπ�-
µενα τε��η µας.]

IAθQνα, 17 IIαν�υαρ��υ 2001
∆EΛTIO TYΠOY

GO «∆αυλ�ς» καταγγ�λλει Aτι διαφηµιστικ� «σπ�τ» γι5 Eρθρ� π�; δηµ�σιε�εται στ� τρ���ν
τε���ς τ�υ µ4 θ�µα τ5 πρ$σφατα εVρQµατα τSν ΓερµανSν �ρ�αι�λ$γων Sinn, Brodersen κα� Ebert
στ�ν �ρ�α�α IOλυµπ�α, στ5 ̂ π�<α µαρτυρε<ται τ�λεση IOλυµπι�δων κα� µετ5 τ�ν �παγ$ρευση τSν
�γCνων κα� τ�ν Tσ�π�δωση τ8ς IOλυµπ�ας �π� τ�;ς BυKαντιν��ς, δ4ν µεταδ$θηκε �π� τ5 τρ�α
καν�λια τ8ς κρατικ8ς τηλε$ρασης ET1, NET κα� ET3, µ4 τ� αTτι�λ�γικ� Aτι «4ρ�εται σ9 �ντ�θε-
ση µ9 τ
ν �Eλληνικ
 Π�λιτισµ
 κα* τ%ν �Eλληνικ% Παρ'δ�ση».

GO «∆αυλ�ς» α@τ�ν$ητα θεωρε< Aτι τ� αTτι�λ�γικ� α@τ� �π�τελε< ψευδ4ς πρ$σ�ηµα, π�σω �π�
τ� ^π�<� κρ�πτ�νται Eλλες σκ�πιµ$τητες, γι’ α@τ� κα� �@δε�ς 6κ τSν Vπευθ�νων τ8ς EPT A.E.
Vπ�γρ�φει τ� σ�ετικ� κε�µεν� π�; κ�ιν�π�ιQθηκε στ� Περι�δικ$.

IEπιπρ�σθ�τως ̂  «∆αυλ�ς» καταγγ�λλει τ�ν �π$φαση α@τ� τ8ς EPT A.E., q α@τSν π�; πρ�γ-
µατι τ�ν 6λ�γ��υν, Xς "�ρ"αρη πρ��η λ�γ�κρισ�ας τ8ς GIστ�ρ�ας κα� τ8ς IEπιστQµης κα� Xς µε-
σαιωνικ�� τ�π�υ Bλεγ�� τ8ς 6λευθερ�ας τ8ς Bρευνας κα� τ�� λ$γ�υ.

GO «∆αυλ�ς» 6πιφυλ�σσεται ν5 πρ�"D8 στ�ς ν$µιµες 6ν�ργειες κα� ν5 �ρησιµ�π�ιQσDη Bνδικα
µ�σα κατ5 τ8ς καταγγελλ$µενης πρ��εως γι5 τ�ν �θικ� πρ�σ"�λ� τ�� κ�ρ�υς τ�υ κα� τ�ν Vλικ�
"λ�"η π�; 6π�φερε στ5 συµφ�ρ�ντ� τ�υ w �π$φαση �λλ5 κα� τ� αTτι�λ�γικ� π�; 6πικαλε<ται γι’
α@τ�ν w EPT A.E.

Γι5 τ�ν «∆αυλ$» 
∆HMHTPIOΣ I. ΛAMΠPOY

IEκδ$της-∆ιευθυντ�ς
Συνηµµ�να: 
1) GH �παγ�ρευτικ� γνωµ�τευση τ8ς N�µικ8ς GYπηρεσ�ας τ8ς EPT A.E.
2) T� κε�µεν� τ8ς �παγ�ρευθε�σας διαφQµισης.
3) bEνα �ντ�τυπ� τ�� τε���υς τ�� «∆», Aπ�υ w 2στ�ρικ� Bρευνα γι5 τ�ς IOλυ-

µπι�δες.
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OR QEλληνες συν.Pισαν τAς �Oλυµπι(δες
γι7 τρε9ς α�Hνες µετ7 τ�ν Eπαγ�ρευσ� τυς
AΠPOΣ∆OKHTA EYPHMATA ΣTIΣ ANAΣKAΦEΣ ΓEPMANΩN

M4 τ�ν π�λ�τ�µη πρ$σφατη 6ργασ�α τ�� Γερµαν�� �ρ�αι�λ$γ�υ Emil Kunze
“Berichre über die Ausgrabungen in Olympia”, τ� πρ$σφατ� 6π�σης Bργ� τ��
Achtmann “Olympia und seine Festspiele”, τ�ν Bρευνα τ�� B. Λε�ν�ρδ�υ «GH
IOλυµπ�α» κ.E. B��µε µ�α πλQρη εTκ$να τ�� πSς ~ταν στ�ν �ρ�αι$τητα ^  �Sρ�ς
τ8ς IOλυµπ�ας κα� τ�� τρ$π�υ διε�αγωγ8ς τSν �ρ�α�ων IOλυµπιακSν �γCνων.
O2 πληρ�φ�ρ�ες τSν πρCτων �ριστιανικSν �ρ$νων �π� τ�;ς 2στ�ρικ�;ς κα� �ρ�-
ν�γρ�φ�υς µRς ε?�αν πε�σει Aτι �2 IOλυµπιακ�� �γSνες ε?�αν σταµατQσει µετ5
τ�ν "�αιη �παγ$ρευσQ τ�υς �π� τ�ν α@τ�κρ�τ�ρα Θε�δ$σι�ν A´ τvS 393 µ.X. TvS
395 6π8λθαν κατ5 τSν 2ερSν ναSν ̂  IAλ�ρι��ς µ4 τ�;ς Γ$τθ�υς κα� A,τι ε?�ε �π�-
µε�νει κατεστρ�φη �π� τ�;ς στρατιSτες κα� �ριστιαν�;ς VπαλλQλ�υς τ�� Θε�-
δ�σ��υ B´ (426 µ.X.).

O2 �νασκαφ4ς τSν δ�� τελευτα�ων 6τSν Aµως Bδει�αν µ�α τελε�ως διαφ�ρε-
τικ�ν εTκ$να. GO Γερµαν�ς �ρ�αι�λ$γ�ς Ulrich Sinn, ^ ^π�<�ς wγε<ται τSν �να-
σκαφSν τ5 τελευτα<α Bτη, ε�ρε πλ�κα �αλκ��, 6π� τ8ς ^π��ας �ναγρ�φ�νται τ5
eν$µατα νικητSν τ�� 4�υ, 5�υ κα� 6�υ αTSν�ς µ.X.! GO {δι�ς "ε"αιCνει Aτι Vπ�ρ-
��υν κα� Eλλα στ�ι�ε<α, µ4 τ5 ^π�<α �π�δεικν�εται Aτι �2 bEλληνες δ4ν 6σταµ�-
τησαν τ�;ς �γSνες κα� �διαφ$ρησαν γι5 τ5 διατ�γµατα κα� τ5 µ�τρα "�αιης κα-
ταστ�λ8ς τSν �ριστιανSν α@τ�κρατ$ρων, Aσ� σκληρ5 κα� ν5 ~σαν. O2 να�� Bκλει-
σαν, �2 �γSνες Aµως συνε��σθηκαν µ��ρι τ�@λ��ιστ�ν τvS 620 µ.X.!

IAκ$µη τ�ν�Kει, Aτι �π� τ�ς τελευτα<ες Bρευνες B��µε πλ8θ�ς ν�ων πληρ�φ�ριSν
περ� τ�� τρ$π�υ Kω8ς τSν �θλητSν, τSν θαυµασ�ων 6γκαταστ�σεων κα� τ8ς διε-
�αγωγ8ς τSν �γCνων 6ν IOλυµπ�vα, �=τως zστε δ4ν θ5 ~ταν Vπερ"�λQ, 65ν 6λ�-
γαµε Aτι θ5 τ5 6KQλευαν κα� �2 σηµεριν�� �θλητ�ς.

T�ν ε{δηση α@τQν, τ�ν ̂ π��α ̂  Γερµαν�ς �ρ�αι�λ$γ�ς τ�ν �αρακτηρ�Kει Xς µ�α
τSν σπ�υδαι�τ�ρων τ�� αTSν�ς κα� τ�ν ^π��α µ��ρι στιγµ8ς w γερµανικ� τηλε-
$ραση παρ�υσ�ασε δ�� φ�ρ4ς (τ�ν πρCτη κατ5 τ�ν δι�ρκεια τSν IOλυµπιακSν
�γCνων στ�ν A@στραλ�α, Vπ� µ�ρφ�ν ταιν�ας µικρRς διαρκε�ας µ4 τ�ν 2στ�ρ�α
τSν �γCνων στ�ν �ρ�αι$τητα κα� τ�ν δε�τερη τ�ν 10.11.00, στ�ν δ�αυλ� ZDF, δε�-
τερ� κρατικ� καν�λι, 6κπ�µπ� Aspekte, zρα 22.15).  Eγινε 6π�σης µ�α µεγ�λης
δι�ρκειας 6κπ�µπ� στ� ραδι$φων�. IEν GEλλ�δι, �π’ Aσα γνωρ�Kω, �xτε κ5ν

1. (Tε:Pς 229, �Iανυ(ρις 2001, σσ. 14623-14627)



�κ��σθηκαν �2 �νακαλ�ψεις α@τ4ς (π�; ε?ναι σηµαντικCτατες γι5 τ�ν 2στ�ρ�α
τ�� Π�λιτισµ�� �λλ5 κα� τ8ς σκληρ8ς �ντιστ�σεως τSν GEλλQνων κατ5 τSν κα-
ταστρ�φ�ων τ�� π�λιτισµ�� τ�υς) �π� τ5 µ�σα 6νηµερCσεως!

Nικ�λα�ς Σταµ. BAσπι(της
M�υσικ�συνθ�της, Wolfsburg, Γερµαν�α

«T
 4δαφ�ς τ�ς JOλυµπ�ας φα�νεται ;τι εSναι �νεA'ντλητ�»· µ4 α@τ5 τ5 λ$για
�ρ��Kει τ� Eρθρ� τ�υ ^ Γερµαν�ς �ρ�αι�λ$γ�ς J. Ebert στ�ν γερµανικ� �ρ�αι�-
λ�γικ� 6φηµερ�δα περ� τ�� �θλητισµ�� κα� τ�� π�λιτισµ�� τ8ς �ρ�αι$τητας
«Nikephoros» σ�ετικSς µ4 τ5 �π�τελ�σµατα τSν �νασκαφSν στ�ν IOλυµπ�α.
IEνδε��εις περ� τ8ς συν��ειας τSν IOλυµπιακSν �γCνων mως τ�ν 5� κα� 6� µ.X.
αTSνα Vπ8ρ�αν κα� πρ�ν. T�ν Σεπτ�µ"ρι� τ�� 1994 κατ5 τ�ς �νασκαφ4ς τSν ν�-
τι�δυτικSν κτισµ�των εVρ�θηκε πεταµ�νη σ’ mνα καν�λι �π��ετε�σεως µ�α πλ�-
κα 6� eρει��λκ�υ, τ8ς ̂ π��ας w 6πιγραφ� δικα�ως �αρακτηρ�σθηκε 6ντυπωσιακ�
κα� πρ�κ�λεσε θ$ρυ"�. IEπ� τ8ς πλ�κας �ναφ�ρ�νται eν$µατα eλυµπι�νικSν 6κ
τ8ς µητρ�π�λιτικ8ς GEλλ�δ�ς (IAθηνSν, ΘεσπιSν κ.E.) κα� τ8ς MικρRς IAσ�ας
(Σµ�ρνης, Tρω�δ�ς, Tεν�δ�υ, Σ�ρδεων κ.E.), �2 ̂ π�<�ι ~σαν µ��ρι σQµερα Eγνω-
στ�ι, κα� συγκεκριµ�νως νικητSν τSν τελευτα�ων 6τSν τ�� τετ�ρτ�υ µ.X. αTSν�ς,
δηλαδ� �θλητSν µιRς 6π��8ς κατ5 τ�ν ̂ π��α, Aπως µ��ρι σQµερα 6πιστε�ετ�, �2
�γSνες ε?�αν σταµατQσει ν5 τελ��νται.

GH Eπ�ψη περ� συνε�ε�ας τSν δραστηρι�τQτων κα� 2δρ�σεως eλυµπιακSν 6γκα-
ταστ�σεων κα� µετ5 τ� Bτ�ς τ8ς καταστρ�φ8ς (6πιδρ�µ� τSν Γ$τθων τ�� IAλα-
ρ���υ κατ$πιν 6ντ�λ8ς τSν BυKαντινSν τsS 396 µ.X.) τ�� Γερµαν�� �ρ�αι�λ$γ�υ
Ult. Sinn («Antike Welt» 26, 1995, σελ. 155) τCρα δικαιCνεται.

GH πλ�κα B�ει διαστ�σεις =ψ�υς 75 κα� πλ�τ�υς 40 Wκ. O2 �ρ�ικ4ς διαστ�σεις
Aµως ~σαν µεγαλ�τερες, δι$τι τ� �ριστερ� κα� τ� Eνω µ�ρ�ς της ε?ναι δυστυ�Sς
κατεστραµµ�να. GH 6πιγραφ� διακρ�νεται γι5 τ� διαφ�ρετικ� eρθ�γραφ�α
τSν α@τSν λ��εων (πρRγµα π�; �π�δεικν�ει Aτι �αρ��θηκε σ4 διαφ�ρετικ�;ς
�ρ$ν�υς �π� διαφ�ρετικ�;ς γραφε<ς) κα� τ�ν �ρQση "ρα�υγραφιSν. 

Στ� κ�τω µ�ρ�ς τ8ς 6πιγραφ8ς �ναφ�ρ�νται τ5 eν$µατα τSν: E@καρπ�δ�υ
IAθηνα��υ παγκρατιαστ��, σq´ (290�) IOλυµπι5ς (=381 µ.X.) κα� Zωπ�ρ�υ IAθη-
να��υ πυγµ���υ, σqα´ (291η) IOλυµπ. (=385 µ.X.). GH 6πιγραφ� _�ι µ$ν�ν �να-
φ�ρει κατ�λ�γ� νικητSν IOλυµπιακSν �γCνων, �λλ5 κα� φωτ�Kει τ�;ς �γSνες
µ4 πληρ�φ�ρ�ες µιRς περι$δ�υ σκ�τειν8ς µ��ρι σQµερα. O2 6πιγραφ$µενες �ρ�-
ν�λ�γ�ες ε?ναι �2 κ�τωθι:

188η IOλ. = 28 π.X. (δε�τερη σειρ5 δε�ι5), 275η IOλ. = 321 µ.X. (τρ�τη σ. δε�ι�),
278η IOλ. = 333 µ.X. (δ�ς, 6ν�τη σ. κα� δωδεκ. δε�ι�), 279η IOλ. = 337 µ.X. (δεκ�-
τη W"δ. σ. δε�ι�), 286η IOλ. = 365 µ.X. (τριακ�στ� τρ�τη σ.), 290� IOλ. = 381 µ.X.
(εTκ�στ� mκτη σ.), 291η IOλ. = 385 π.X. (τριακ�στ� σ.). :H δωδεκ!τη σειρ? *να-
φ�ρει τ+ν TΠ´ (380+) BOλυµπι!δα (=741 µ.X.!).

2. (Tε:Pς 230, ΦεCρυ(ρις 2001, σσ. 14697-14703)
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:Yπερφυσικ�- µεγ�θ�υς *ρ>αϊκ+ µαρµ!ρινη κεφαλ+ τ
ς µεγ�στης θε%ς τ6ν
:EλλKνων CHρας µS *συνKθη Tωηρ�τητα �λ�µµατ�ς, π�j �ρ�θηκε στ+ν BOλυµπ�α
σS παλαι�τερες *νασκαφSς τ6ν Γερµαν6ν. Xρ�ν�λ�γικ? *νKκει στ�jς περH τ= 600
π.X. >ρ�ν�υς. :O Παυσαν�ας εpδε Gλ�κληρ� τ= µεγαλ�πρεπSς sγαλµα τ=ν 2�
αf6να µ.X., 800 >ρ�νια µετ? τ+ν φιλ�τ�>νησK τ�υ, καH τ= περιγρ!φει στ? «BHλια-
κ!» τ�υ 4πως �ταν, πρ�τ�- �Q φανατικ�H τ�- >ριστιανισµ�- τ= καταστρ�ψ�υν:
T+ µ/τη τ�υ τ+ν M>�υν *κρωτηρι!σει µS κ�π�δι, �ν$6 M>�υν καταφ�ρει σφυριSς
κατ? τ
ς γν!θ�υ, τ6ν Tυγωµατικ6ν, τ�- *ριστερ�- α,τι�-, τ�- στ�µµατ�ς

καH τ
ς κ�µης καH M>�υν συντρ�ψει τ= δε7ι= α,τ�.



:H )µικατεστραµ-
µ�νη �νεπ�γραφη
>!λκινη πλ!κα,
π�j �Q Γερµαν�H
*ρ>αι�λ�γ�ι *νε-
κ!λυψαν µ�σα σ’
iναν gπ�ν�µ� στ+ν
*ρ>α�α BOλυµπ�α.
Mετα7j τ6ν Eν�µ!-
των τ6ν Eλυµπι�-
νικ6ν π�j *ναγρ!-
φ�νται *ναφ�ρεται
G M%ρκ�ς A,ρK-
λι�ς :EρµKνι�ς, νι-
κητ+ς στ= *γ(νι-
σµα τ�- παγκρατ�-
�υ πα�δων στ+ν TΠ´
(=380+) BOλυµπι!-
δα ( = 741 µ.X.),
δηλ. 350 >ρ�νια
µετ? τ+ν *παγ�-
ρευση τ6ν BOλυ-
µπιακ6ν καH τ+ν
καταστρ�φ+ τ
ς
BOλυµπ�ας *π=
τ�jς φανατικ�jς
τ�- Xριστιανισµ�-.



OR Pωµα9ι εrPαν σεCασθO τSν θεσµ�

GO Ulr. Sinn σηµειCνει Aτι �2 Pωµα<�ι α@τ�κρ�τ�ρες Bδει�αν µεγ�λ� σε"ασµ�
πρ�ς τ�ν π�λιτισµ� τSν GEλλQνων κα� εTδικSς Aσ�ν �φ�ρvR στ5 Bθιµα κα� τ�ς πα-
ραδ$σεις τSν IOλυµπιακSν IAγCνων. GYπ8ρ�αν Wλλην�ρρωµαϊκ4ς �Tκ�γ�νειες
πλ�υσ�ων, �2 ̂ π�<ες �δρυαν 2ερ�, θ�ατρα, π�λιτιστικ5 σωµατε<α κ.λπ.· π.�. ̂  GHρC-
δης ̂  IAττικ�ς κα� w σ�Kυγ$ς τ�υ PQγιλλα �ρηµατ�δ$τησαν τ�ν κατασκευ� πλQ-
θ�υς λ�υτρSν κα� τ5 Bργα Vδρε�σεως τSν 6γκαταστ�σεων τSν 6πισκεπτSν 6ν
IOλυµπ�vα (2�ς αT�ν µ.X.), q w �Tκ�γ�νεια Vettuleni, w ^π��α σ�ετ�Kεται 6π� δ��
αTSνες (2�ς - 1�ς αT�ν π.X.) µ4 τ� 2ερ� τ�� ∆ι$ς· π�λλ5 µ�λη τ8ς �Tκ�γ�νειας
~ταν �θλητ�ς, 2ερε<ς, 2δρυτ4ς (Lucius Vettulenus Laetus) κα� �σ��λ��ντ� µ4 τ�
6µπ$ρι� µετα�; GEλλ�δ�ς κα� κεντρικ8ς IIταλ�ας.

O2 �παγ�ρε�σεις κα� τ5 διατ�γµατα τ�� BυKαντιν�� α@τ�κρ�τ�ρα Θε�δ�-
σ��υ A´ (391/392 µ.X.) δ4ν Vπ8ρ�αν �π�τελεσµατικ�· �2 bEλληνες Bδει�αν

Kαθαρ�γραφ+ τ
ς �πι-
γραφ
ς *π= τ=ν [Eµπερτ.



BAπ�δ�ση τ
ς �πι-
γραφ
ς µS τυπ�γραφι-
κ�jς >αρακτ
ρες *π=

τ=ν [Eµπερτ:
Στ+ 12η σειρ? (σηµει-
(νεται µS ��λ�ς) )
*να-γραφK: «BOλ. TΠ

—
»

(=BOλυµπι?ς 380K,
δηλ. 741 µ.X.)!

�διαφ�ρ�α. Θε�δ$σι�ς ^ B´ µετ5 σαρ�ντα Bτη πρ�σπ�θησε µ4 πι� σκληρ5
µ�τρα, κα� {σως ν5 6π�τυ�ε τ�ν διακ�π� τSν τελετSν στ5 2ερ5 κα� τ�;ς να-
��ς, _�ι Aµως κα� τ�ν διακ�π� τSν �γCνων, παρ’ Aλ� π�; κτ�σθηκε λ�γ�
�ργ$τερα �ριστιανικ�ς να�ς µ�σα στ�ν �θλητικ� �Sρ�.

Kατ5 τ�;ς κατ�πιν�;ς αTSνες τ� 2ερ� τ�� ∆ι�ς δ4ν �ρησιµ�π�ιQθηκε Xς λα-
τρευτικ�ς �Sρ�ς �π� τ�;ς �ριστιαν��ς, �λλ5 �xτε κα� Xς �ριστιανικ�ς να$ς, 6νsS
�2 6γκαταστ�σεις, τ5 λ�υτρ5 κα� �2 παρ��4ς =δατ�ς �ρησιµ�π�ιQθηκαν. O2 bEλλη-
νες ε?δαν τ�ν Bλευση-6πι"�λ� τ�� καιν��ργι�υ Θε�� Xς τ�ν διακωµsCδηση τ��
«ν��υ GHρακλ��υς». M��ρι τ� τ�λ�ς τ�� 6�υ αTSν�ς �2 κ�τ�ικ�ι τ8ς IOλυµπ�ας συ-
ν��ισαν τ�ν "�� των καν�νικ5 κα� ε?�αν 6µπ�ρικ4ς συναλλαγ4ς µ4 τ�ς νQσ�υς τ��
ATγα��υ, �λλ5 ̂  κ�νδυν�ς αTφνιδιασµ�� �π� τ�;ς Γ$τθ�υς, Bανδ�λ�υς κα� Σλα�-
�υς 6κ τ8ς IAδριατικ8ς, καθ�ς κα� �2 πληµµ�ρες τ�� Kλαδ��υ, παραπ�τ�µ�υ
τ�� IAλφει��, 6ν IHλε�vα �π�τελ��σαν �πειλQ. IAργ$τερα τ5 6ρε�πια τSν �TκιSν
των κ�ντ5 στ�ν Kρ$νι� λ$φ� θ�φτηκαν στ�ν Eµµ�. O2 κ�τ�ικ�ι Aµως Bµειναν κα�



�ντιστ�θηκαν, πρ�σπαθCντας ν5 διασsCσ�υν τ�ς παραδ$σεις τ�υς κα� τ�ν π�λι-
τισµ$ τ�υς.

GO Ulr. Sinn δ�νει τ�ν W�8ς �ρ�ν�λ�γικ� π�νακα σ�ετικ5 µ4 τ5 2ερ5 τ8ς π$λεως
τ8ς IOλυµπ�ας:

• 3000-2500 π.X. OTκισµ�� µετα�; IAλφει�� κα� Kρ�ν��υ λ$φ�υ.
• Περ� τ� 1100 π.X. bIδρυση 2ερ�� κα� {σως µαντε��υ πρ�ς τιµ�ν τ8ς θεRς Γα�ας.
• Περ� τ� 1000 π.X. Λατρε�α τ�� ∆ι$ς· "ωµ�� πρ�ς τιµ�ν τ8ς ∆Qµητρ�ς, τ8ς IAρτ�-

µιδ�ς, τ8ς IAφρ�δ�της κα� τ�� Π�λ�π�ς.
• 8�ς αT�ν π.X. M�λ�ς τ�� γ�ν�υς τSν µ�ντεων τ8ς IOλυµπ�ας συν�δε�ει bEλλη-

νες στ�ν Σικελ�α, Aπ�υ 2δρ��υν τ�ς Συρακ��σες [...].
• 3�ς αT�ν µ.X. Σεισµ�ς δηµι�υργε< καταστρ�φ4ς στ5 2ερ5 κα� τ�;ς να��ς· Eµε-

σες 6πισκευ4ς κα� �ν�γερση ν�ων κτηρ�ων �π� τ�;ς Pωµα��υς 6π�ρ��υς.
• 4�ς αT�ν µ.X. Συνε��ς ρ�� 6πισκεπτSν �π� Aλη τ�ν GEλλ�δα κα� τ� PCµη πρ�ς

IOλυµπ�αν· τ� 38 µ.X. νικητ�ς στ�ν πυγµα��α ZCπυρ�ς ̂  IAθηνα<�ς (385 µ.X.).

OR BυUαντινA Pτ#Uυν EπS τ7 µ(ρµαρα στρατHνες...

• 391/2 µ.X. GO α@τ�κρ�τ�ρας τ�� BυKαντ��υ M�γας Θε�δ$σι�ς ^ A´ διατ�σ-
σει τ�ν �παγ$ρευση τSν �γCνων κα� τ� κλε�σιµ� τSν ναSν ("λ. «∆», τ. 229).

• 5�ς, 6�ς αT�ν µ.X. ΣτρατιSτες τ8ς BυKαντιν8ς A@τ�κρατ�ρ�ας 6γκαθ�στα-
νται στ�ν πεδι�δα τ�� IAλφει��· �π� τ5 µ�ρµαρα τ�� να�� τ�� ∆ι�ς κατα-
σκευ�K�υν στρατSνες...

T� "ασικ� συµπ�ρασµα τ� ̂ π�<� 6��γεται �π� τ5 παραπ�νω ε?ναι Aτι 6κ τSν
�νασκαφSν παρ���νται καιν��ργια στ�ι�ε<α περ� τ8ς 6�ελ��εως τSν IOλυ-
µπιακSν IAγCνων. O2 να�� µπ�ρε< ν5 Bκλεισαν µετ5 τ5 διατ�γµατα τSν Bυ-
KαντινSν α@τ�κρατ$ρων, �λλ5 �2 �γSνες συνε��σθηκαν «6κτ�ς ν$µ�υ». GΩς
καλ�τερη �π$δει�η B��µε τ�ν εVρεθε<σα 6πιγραφQ.

M��ρι πρ$ τιν�ς διασsCK�ντ� eν$µατα eλυµπι�νικSν �ς τ� Bτ�ς 269 µ.X. GH 6πι-
γραφ� ε?ναι στ� �ριστερ� κα� 6π�νω µ�ρ�ς κατεστραµµ�νη· πιθανSς ν5 �ναφ�-
ρ�νταν κα� Eλλα eν$µατα νικητSν µετ�πειτα περι$δων. IE� Eλλ�υ �2 νικητ4ς �2
^π�<�ι 6τιµSντ� δ4ν �νεγρ�φ�ντ� τ�ν {δια �ρ�νι5 (w συγκεκριµ�νη 6πιγραφ�
καλ�πτει δι�στηµα π�ντε αTCνων).  Iσως κ�π�ια καιν��ργια στ�ι�ε<α στ� µ�λ-
λ�ν δCσ�υν περισσ$τερ� φSς σ’ α@τ� τ� σ�"αρ� 2στ�ρικ� KQτηµα.

Nικ�λα�ς Σταµ. BAσπι(της
Wolfsburg, Γερµαν�α

Σ>ετικ+ �ι�λι�γραφ�α:

1. Ulrich Sinn, Die Stellung der Wettkämpfe im
Kult des Zeus Olympios, «Nikephoros»
(Zeitschrift für Sport und Kultur im
Altertum) 4, 1991, Weidmann/Hildesheim.

2. Ulrich Sinn, Olympia - Kult, Sport und Fest in
der Antike, München 1996.

3. P. Siewert, Eine Bronze - Urkunde mit
Elischen Urteilen, 10, Olympia - Bericht,
Berlin 1981.

4. Joachim Ebert, Zur neuen Bronzeplatte mit
Siererinschriften aus Olympia (Inv. 1148),
«Nikephoros» 10, 1997,
Weidmann/Hildesheim 1998.

5. Joachim Ebert, Die beschriftete Bronzplatte,
«Nikephoros» 7, 1994, Weidmann/Hildesheim
1995.

6. Kai Brodersen, Antike Stättten am Mittelmeer,
Stuttgart 1999.

7. MDAIA (Mitteil. Deutsch. Archäol. Inst.
Athen).
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T
5 τελευτα<α δ�κα µ4 δεκαπ�ντε �ρ$νια, �π$ τ$τε π�; �2 Vπ�λ�γιστ4ς (computers)
µπ8καν γι5 τ5 καλ5 στ� KωQ µας –µι5 κα� δ4ν µπ�ρ��µε ν5 κ�ν�υµε �ωρ�ς α@τ��ς,
Aπως ^ �λεκτρισµ$ς, τ� α@τ�κ�νητ� q τ� τηλ�φων�– παρ�υσι�στηκε δυναµικ5
στ�ν καθηµεριν$ µας ^ρ�K�ντα µ�α λ��η «"$µ"α» κα� α@τ� ε?ναι w/τ� Delete.

Τ� σηµα�νει στ5 IAγγλικ5 delete; IΑπλR σηµα�νει διαγρ�φω, 6�αλε�φω Xς ρ8µα κα� Xς
�@σιαστικ� σηµα�νει διαγραφ� q 6��λειψη. Τ� Wλληνικ� γλωσσικ� ^πλ�στ�σι� ��ρισε κα�
α@τ�ν τ� λ��η στ�ν παγκ$σµια σQµερα �γγλικ� γλSσσα κα� µ4 mνα π�τηµα τ�� κ�υµπι��
Aλα διαγρ�φ�νται κα� Aλα 6�αλε�φ�νται, πρRγµα π�; δ4ν µπ�ρ��σαµε ν5 τ� κ�ν�υµε στ�
παρελθ$ν.

GΗ λ��η Bγινε �π� τ� Wλληνικ� ρ8µα δηλ��µαι π�; σηµα�νει "λ�πτω, καταστρ�φω. IΑπ� τ�
ρ8µα τ��τ� Bγινε τ� δηλητKρι�, π�; w �ρ�ικQ τ�υ µ�ρφ� ε?ναι 6π�θετ�. Λ�µε δηλητQρι�ν φ�ρ-
µακ�ν (="λα"ερ� φ�ρµακ�) κα� �ργ$τερα  διαγρ�φτηκε τ� φ�ρµακ� κα� τ� 6π�θετ� Bµεινε µ$-
ν� τ�υ κα� Bγινε �@σιαστικ$, τ� δηλητQρι�.  Ετσι Bγινε κα� µ4 τ� ∆ηµ�τικ� Σ��λε<� (σ��λε<�
τ�� δQµ�υ/λα��)] κα� �φ�� "γ�λαµε τ� σ��λε<�, Bµεινε µ$ν� τ�υ ∆ηµ�τικ�. Τ� {δι� κα� w
Γραµµατικ� Τ��νη, Bµεινε µ$ν� τ�υ τ� 6πιθετικ� �@σιαστικ� ΓραµµατικK, π�; �2  Αγγλ�ι τ�ν
κ�ναµε Grammar κα� Aπ�ι�ς o�ερε γραµµατικ� Bλαµπε µ4 τ�ς γνCσεις τ�υ κα� Bγινε w λ��η
Glamour κα� 6µε<ς σQµερα τ�ν λ�µε γκλ�µ�ρ κα� �φQσαµε τ�ς δικ�ς µας, αuγλη κα� γ�ητε�α.

IΑπ� τ� Wλληνικ� δηλητKρι� µ�σsω τSν ΛατινικSν Bγινε τ� �γγλικ� ρ8µα delete (πρ�φ�-
ρεται ντιλ�τ) = διαγρ�φω κα� τ� 6π�θετ� deleterious = "λα"ερ$ς, eλ�θρι�ς. bjλα τ5 �γγλικ5
λε�ικ5 τ� 6πι"ε"αιCν�υν µ4 Vπερηφ�νεια: «From the Greek δηλητQρι�ς = noxious = "λα"ε-
ρ$ς».

Στ�;ς Vπ�λ�γιστ4ς τ8ς σQµερ�ν –καλ�τερα θ5 ~ταν Zν τ�;ς λ�γαµε λ�γισµητ4ς– τ� ρ8µα
delete B�ει τ�ν τιµητικQ τ�υ, µιRς κα� τ�� �φιερCσαµε µ�α �θ�νατη θ�ση κα� τ�� κ�ναµε ν��
εTδικ� �λεκτρ�νικ� κλειδ�, τ� delete key στ� πληκτρ�λ$γι�. ΠατvRς α@τ� τ� κ�υµπ� κα� δια-
γρ�φεις γρ�µµατα, λ�θη π�; Bκανες �κ$µη κα� Aλα Aσα Vπ�ρ��υν στ�ν eθ$νη τ�� Vπ�λ�-
γιστ8 σ�υ. Κ�θε δευτερ$λεπτ� π�; περν�ει �ιλι�δες –Zν _�ι Wκατ�µµ�ρια– Eτ�µα στ�ν κ$-
σµ� πατ��ν τ� κ�υµπ� delete. Μπ�ρε<ς ν5 διαγρ�ψDης mνα φ�κελ� δεδ�µ�νων = delete a text,
delete a short cut κ.λπ. ∆ηλαδ� ε?ναι σ5ν ν5 δ�νDης δηλητQρι� σ’ Aλα α@τ5 κα� 6�αφαν�Kω-
νται. IΑλλ5 65ν Aλα α@τ5 τ5 Bρρι�ες στ�ν κ�λαθ� τSν ��ρQστων µ$ν� κα� _�ι στ�ν e�ετ$, µπ�-
ρε<ς ν5 τ5 �π�καταστQσDης µ4 τ� restore a deleted file, γιατ� ε?ναι... µισ�φαρµακωµ�να.

Τ� ρ8µα delete, Zν κα� 6�αφαν�KDη κα� διαγρ�φDη τ5 π�ντα σQµερα στ�ν �λεκτρ�νικQ µας
6π��Q, "ρ�σκεται σ4 γενεσι�υργ� κατ�σταση, µιRς κα� γεννvR κα� παρ�γει ν�ες λ��εις, φρ�-
σεις, 6κδ��4ς στ�ν IΑγγλικ� κα� ε?ναι Eγνωστ� π�� θ5 φτ�σDη. bjλα τ5 �λεκτρ�νικ5 παι�ν�-
δια, πρ�γρ�µµατα q �κ$µη κα� στρατηγικ5 σ��δια B��υν τ�ν �ρ�� τ�� delete key.

Π�λ; �π�τελεσµατικ� λ�ιπ�ν τ� Wλληνικ� δηλητ7ρι�ν φ'ρµακ�ν. Μ$ν� π�; τ5 σωτQρια
φ�ρµακα δ4ν λειτ�υργ��ν Bτσι. IΑλλ5 �2 �γγλ$φων�ι �π� 6δS Bκαναν τ� ν�� θε�λ�γικ� δ$γ-
µα τ8ς soteriology (σωτηρι�λ�γ�α;). Λ�τε ν5 �νακαλ�ψαµε τ� σωτQρι� κλειδ�, π�; στ5
�γγλικ5 θ5 eν�µ�Kεται soterio key; �Η παγκ�σµια σωτηρ�α τ�ς �γγλικ�ς γλTσσας κατ�ρ-
θTνεται µ�ν� µ9 τ
 γλωσσικ
 ]�ηµα τ�ς 0λληνικ�ς.

Θωµ%ς Γ. BΗλι�π�υλ�ς
∆ιευθυντ�ς Κ�λλεγ��υ «Παιδε�α» Μελ"��ρνης

«DELETE»



bΕνας _µ�ρφ�ς εTρηνικ�ς κ$σµ�ς, Wλληνικ$ς, yπλων$ταν στ�ς Tωνικ4ς �κτ4ς �ς τ�ς �ρ�4ς τ�� πα-
ρελθ$ντ�ς αTSν�ς. Μι5 EλληGΕλλ�δα (B�ω �π’ τ� πλι�τσικ�, τ�ν 6παρ�ιωτισµ� κα� τ�;ς µεγαλ�ϊ-
δεατισµ�;ς τ�� ρωµ�ικ�υ κρατιδ��υ), π�; παρ5 τ�ν eθωµανικ� κα� =στερα τ�υρκικ� Kυγ� "ρ8κε
δι���δ� στ�ν �Tκ�ν�µικ� πρ$�δ� κα� τ�ν πνευµατικ� Eνθηση. Κ�ντρ� τ�� Tωνικ�� Wλληνισµ�� ~ταν
w �γαπηµ�νη κα� WλληνικCτατη Σµ�ρνη, µι5 π$λη π�; τ�π�τε δ4ν ε?�ε ν5 Kηλ�ψDη �π’ τ�ς µεγ�λες
ε@ρωπαϊκ4ς π$λεις τ8ς 6π��8ς της. Πρ�ν τ�ν καταστρ�φ� τ�� 1922 �2 τ��νες κα� τ5 γρ�µµατα Bφτα-
σαν στ� �π$γει$ τ�υς κα� τ�π�τε δ4ν πρ�µQνυε τ�ν 6περ�$µεν� _λεθρ�. Κι =στερα Aλα Bγιναν µα-
τωµ�ν� κ�µα, �αµ�νες πατρ�δες...

Α@τ� τ� ν�� Bργ� τ�� συνεργ�τη µας ΓιCργ�υ Πετρ$π�υλ�υ Bρ�εται ν5 συγκεντρCσvη κα� Bτσι
ν5 διασCσDη τ� Bργ� τSν �ε�ασµ�νων κα� �γνCστων, πλ�ν Aµως σπ�υδα�ων ΣµυρνιSν π�ιητSν. Π�ι-
Qµατα π�; 6�υµν��ν τ� KωQ, τ�ν Bρωτα, τ�ν GΕλλ�δα. GΗ BκφρασQ τ�υς δ4 φανερCνει τ�ν ε@γ�νεια
κα� τ� ~θ�ς τSν δηµι�υργSν τ�υς. Κι α@τ� τ� π$νηµα τ�� Γ. Πετρ$π�υλ�υ, Aπως κα� Aλες �2 πρ�η-
γηθε<σες µελ�τες τ�υ, ���K�υν 6πα�νων, δι$τι φωτ�K�υν πραγµατικ5 Eγνωστες πλευρ4ς τ8ς νε�ελ-
ληνικ8ς πνευµατικ8ς δηµι�υργ�ας.

Παν. Λ. Κ�υ�αλ!κης

• Γιατ� τ� σ�µπλεγµα π�; �θε< τ�ν Eνθρωπ� σ4 α2µ�µι��α φ�ρει τ� _ν�µα τ�� jTδ�π�δ�ς, τ�� τρα-
γικ�� ¡ρω�ς π�; �εκ�θαρα δηλCνει π�ς δ4ν ε?�ε π�τ4 καµµι5 τ�τ�ια πρ$θεση;

• Γιατ� τ5 ν�σQµατα π�; µεταδ�δ�νται µ4 τ�ν συν�υσ�α φ�ρ�υν τ� _ν�µα τ8ς µεγ�λης Ijλ�µπιας
ΘεRς IΑφρ�δ�της;

• Γιατ� 6νsS �2 bΕλληνες ~ταν �2 µ$ν�ι στ�ν GΙστ�ρ�α π�; πρ�σπ�θησαν ν5 6λαφρ�ν�υν τ�ν �π�ν-
θρωπ� διεθν8 θεσµ� τ8ς δ�υλε�ας κα� σ4 π�λλ4ς περιπτCσεις τ� κατCρθωσαν Bµπρακτα, Xστ$σ� ε?ναι
�2 µ$ν�ι π�; 6πικρ�ν�νται π�ς διατηρ��σαν δ��λ�υς;

∆ΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ, Τ& ψ�µατα γι& τ�ν 4Ελλ�δα

ΓΙΩΡΓlΣ ΠΕΤΡlΠlYΛlΣ, Σµυρνι�+ Π�ιητ�ς
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Στ
 τ. 266, ΦεEρ. 2004, σελ. 17436 O κ. ∆ηµ. Π. ∆ηµ�π�υλ�ς σ��λι' ει δG� Wρθρα µας δηµ�σιευµνα στ
ν
«∆», π�� �ναφρ�νται σ9 �ρ�ν�λ�γ7σεις µας E'σει �στρ�ν�µικ:ν στ�ι�ε�ων �ρ�α�ων γραπτ:ν. Λγει ;τι
σ’ α<τ& 4��υν παρεισφρGσει µικρ& λ'θη µας, π�� πρ�κ'λεσαν µεγ'λες �π�κλ�σεις στ& συµπερ'σµατ' µας.
Τ& σφ'λµατα π�� λγει ;τι "κ'ναµε τ& α8τι�λ�γε1 µ9 τ%ν δικ7 τ�υ "κδ��7, ;τι �νατ�λ% (�πλαν��ς) �στ-
ρ�ς σ9 �ρ�α1α γραπτ& εSναι ! 0σπεριν% κα* ]�ι ! κατ& τ
 λυκαυγς, ;πως γρ'φ�µε "µε1ς. Τ%ν "κδ��7 τ�υ
;µως α<τ% O κ. ∆.Π.∆. δ9ν τ%ν τεκµηριTνει· δ9ν �ναφρει �π
 π�ι' �ρ�α1α γραπτ& πρ�κGπτει τ��τ�. JΑντι-
θτως O �Ησ��δ�ς («yΕργα κα* �Ηµραι», στ��. 387) γρ'φει ;τι �( Πλει'δες µετ& τ%ν 407µερη �π�κρυψ7
τ�υς «φα�ν�νται τ& πρ:τα [...] («πρωτ�εµφαν� �νται [...]»)· ! πρTτη "µφ'νιση τ:ν Πλει'δων στ
ν "τ7σι�
κGκλ� µετ& τ%ν �π�κρυψ7 τ�υς, δηλαδ% ! �νατ�λ7 τ�υς, παρ�υσι' εται τTρα στ%ν JΑθ7να τ
 λυκαυγ9ς
τ�ς 23ης Μα��υ κα* ]�ι τ%ν 7η Ν�εµEρ��υ π�� γρ'φει O σ��λιαστ7ς µας στ%ν 1η παρ'γραφ� τ:ν σ��λ�ων
τ�υ. JΕπ�σης O h�µηρ�ς (JΙλι'ς, �27) λγει γι& τ
ν Σε�ρι� «�ς  ' τ’ 6πTρης εSσιν [...]», κα* πρ�φαν:ς "νν�-
ε1 ;τι µετ& τ%ν µακρ&ν �π�υσ�α τ�υ �π
 τ
ν �<ραν
 (�π�κρυψ7 τ�υ), «4ρ�εται τ
 φθιν�πωρ�». Α<τ
 τT-
ρα συµEα�νει στ%ν JΑθ7να τ
 λυκαυγ9ς περ* τ& µσα Α<γ�Gστ�υ. �Υπ'ρ��υν κα* Wλλα παραδε�γµατα �ρ�α�-
ων γραπτ:ν, τ& Oπ�1α παραλε�π�µε �'ριν συντ�µ�ας.

JAλλ& κα* E'σει τ�ς �νωτρω δικ�ς τ�υ "κδ���ς _ς µ\ς "πιτρψ/η O κ. ∆.Π.∆. ν& τ�� "πισηµ'νωµε τ&▲
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• Γιατ� κατηγ�ρε<ται w �ρ�α�α GΕλλ�δα π�ς Eφηνε �µ$ρφωτες τ�ς γυνα<κες, 6νsS 6κε�νη ε?ναι π�;
δ�δα�ε σ’ Aλ� τ�ν κ$σµ� τ5 �γαθ5 τ8ς σ�φ�ας κα� Vπ8ρ�ε �µε�λικτ�ς 6�θρ�ς τ8ς Eγν�ιας;

Α@τ�� �2 πρ�"ληµατισµ�� (κα� π�λλ�� Eλλ�ι) �πασ�$λησαν τ�ν συγγραφ�α στ� "ι"λ�� της, π�;
διακρ�νεται γι5 τ� πλ8θ�ς τSν πληρ�φ�ριSν τ�υ κα� γι5 τ�ν Eνετη ρ�� τ�� λ$γ�υ. GΗ συγγραφ�-
ας 6κφρ�Kει µ�λιστα τ�ν πεπ��θηση π�ς µ�σα σ4 λ�γα �ρ$νια w λ��η IΙνδ�ευρωπα<�ς θ5 6κπ�σDη,
6πειδ� �κρι"Sς �2 σ�γ�ρ�ν�ι bΕλληνες �ντ�δρασαν, τ$σ� γρ�φ�ντας κα� 6κθ�τ�ντας τ� KQτηµα, Aσ�
κα� θ�τ�ντας «6ν��λητικ4ς» 6ρωτQσεις στ�;ς κρατ��ντες τ8ς 6πιστQµης κα� τ8ς Παιδε�ας. Τ� {δι�
πρ�πει ν5 συµ"D8 κα� µ4 τ5 Vπ$λ�ιπα KητQµατα, π�; στ$�� τ�υς B��υν τ�ν �πα��ωση τ�� Wλληνικ��
�ρ�α��υ κ$σµ�υ, zστε w σ�γ�ρ�νη κ�ιν� γνCµη ν5 περιφρ�νQσDη τ5 Wλληνικ5 πρ$τυπα. Τ� "ι"λ��
πραγµατε�εται "ασικ5 KητQµατα Aπως w δ�υλε�α, w ^µ�φυλ�φιλ�α, w εTδωλ�λατρ�α, �2 �νθρωπ�-
θυσ�ες, ^ �φρ�κεντρισµ$ς, τ� jTδιπ$δει� σ�µπλεγµα κα� w καταπ�εση τSν γυναικSν στ�ν �ρ�α�α
Wλληνικ� κ�ινων�α, �αρακτηρ�K�ντ�ς τα Aλα �σ�στ�λα ψε�δη. Γρ�φει �αρακτηριστικ�: «Τ
 πρ:τ�
E�µα γι& τ%ν @π�δ�Gλωση 0ν
ς λα�� εSναι O "Aευτελισµ�ς τ�υ. yΕθνη π�� διαθτ�υν @ψηλ& tθικ&
στ�ι�ε1α εSναι δGσκ�λ� ν& κατακτηθ��ν».

Τ� "ι"λ�� α@τ� �π�τελε< �π�ντηση στ�ν γενικευµ�νη 6π�θεση 6ναντ��ν τ8ς GΕλλ�δ�ς, τ�� π�λι-
τισµ�� της κα� τSν ��ιSν της. Ε?ναι γραµµ�ν� µ4 µεγ�λ� σε"ασµ� στ�ν �ρ�α<� κ$σµ� κα� πρ�8λθε
Xς �ν�γκη τSν GΕλλQνων: «Καλ�Gσης τ�ς τ:ν �Ελλ7νων �ρε�ας».

BΙω!ννης Λ!Tαρης

Gj καθηγητ�ς µαθηµατικSν Στ�λι�ς Λαµν8ς πραγµατ�π��ησε µ�α πραγµατικ5 σηµαντικ� κα� �ρQ-
σιµη µελ�τη γι5 κ�θε 6νδιαφερ$µεν� µελετητ� τ8ς περι$δ�υ τ�� Νε�ελληνικ�� ∆ιαφωτισµ��. GΗ
6ργασ�α τ�υ ε?ναι ε@ρε<α, 6νδιαφ�ρ�υσα κα� 6µπεριστατωµ�νη, 6νsS A,τι �ναφ�ρει ^ συγγραφ�ας τ�
τεκµηριCνει στ�ς 6παρκε<ς 2στ�ρικ4ς πηγ4ς π�; παραθ�τει.  Ετσι κ�λλιστα θ5 µπ�ρ��σε α@τ� τ� σ�γ-
γραµµα ν5 �π�τελD8 διατρι"Q, πληρCντας τ�ς �ντ�στ�ι�ες πρ�ϋπ�θ�σεις.

Α@τ� π�; καταδεικν�εται �π� τ�ν παρ��σα µελ�τη ε?ναι π�ς w �π�δ��Q, w διδασκαλ�α κα� w καλ-
λι�ργεια τ8ς 6πιστQµης τSν µαθηµατικSν πρ�ωθQθηκε στ�ν �Cρα µας µ4 µεγ�λη πρ�σπ�θεια, �παι-
τCντας θυσ�ες κα� α�µα �κ$µη! j2 πρωτ�στ�τες γι5 τ�ν εTσαγωγ� τSν θετικSν 6πιστηµSν στ�ν
Wλλαδικ� �Sρ� µετ5 �π� π�λλ�;ς αTSνες σκλα"ιRς κα� σκ�ταδισµ�� πρ�σ�κρ�υσαν �κρι"Sς γι’
α@τ�ν τ�ν νεωτερισµ$ τ�υς στ�ν σκληρ� κα� �δυσCπητη �ντ�δραση τ�� 6ντ$πι�υ 6κκλησιαστικ��
κατεστηµ�ν�υ. Κ�ρυφα<�ι γ�γαντες τ�� νεCτερ�υ GΕλληνισµ��, Aπως ^ IΑνθρακ�της, ^ Β��λγαρης,

ΣΤ. ΛΑΜΝΗΣ, Μαθηµατικ& κα+ ∆ιαφωτισµ�ς :π+ Τ�υρκ�κρατ'ας

σηµε1α στ& Oπ�1α �( συλλ�γισµ�* κα* �( @π�λ�γισµ�� τ�υ �φ�στανται τ�ς πραγµατικ�τητας, λ�γ� F π�λG:
�Η 0σπεριν% �νατ�λ% τ�� Σειρ��υ τTρα δ9ν συντελε1ται τ%ν 1η JΙαν�υαρ��υ, ;πως 8σ�υρ� εται, �λλ&
O �στ%ρ α<τ
ς "Aακ�λ�υθε1 ν& "µφαν� εται τ%ν 0σπρα στ
ν ν�τι�ανατ�λικ
 Oρ� �ντα (τ:ν JΑθην:ν)

γι& 35 "π* πλ�ν !µρες περ�π�υ µετ& τ%ν 1ην JΙαν�υαρ��υ, ;πως µπ�ρε1 ν& τ
 διαπιστTσ[η «8δ��ις ]µµα-
σιν». (�Η τελευτα�α 0σπεριν% �νατ�λ% τ�� Σειρ��υ "µφαν� εται περ* τ%ν 5ην ΦεEρ�υαρ��υ, στ%ν �ρ�% τ��
λυκ�φωτ�ς, κατ& !µετρας παρατηρ7σεις "π* σειρ& "τ:ν σ9 «�ν�ικτ
» Oρ� �ντα τ:ν JΑθην:ν).

Στ%ν παρ'γραφ� 2 τ:ν σ��λ�ων τ�υ O κ. ∆.Π.∆. "κλαµE'νει Cς �φετηρ�α τ�ς �ρ�ν�λ�γ7σεTς τ�υ τ

µσ�ν τ�� Α<γ�Gστ�υ, δι�τι –λγει– �( "π��ικ�* E�ρει�ι Wνεµ�ι τ�ς Μεσ�γε��υ (κ�ιν:ς µελτµια)

πν�υν τ
ν Α�γ�υστ�. �Ητ� ;µως γνωστ
ν �π
 τ%ν �ρ�αι�τητα ;τι α<τ�* �( Wνεµ�ι, «�( "τησ�αι» ;πως �να-
φρ�νται σ9 �ρ�α1α γραπτ', �ρ�� �υν �π
 τ%ν θεριν% τρ�π% τ�� �Hλ��υ κα* πν�υν µ�ρι περ�π�υ τ%ν "α-
ριν% 8σηµερ�α [(Θαλ�ς Μιλ7σι�ς), �Ηρ�δ�τ�ς, ∆ι�δωρ�ς ΣικελιTτης]. Μ9 τ& δG� α<τ& "π* πλ�ν στ�ι�ε1α
(�ρ�ν�ς 0σπεριν�ς �νατ�λ�ς Σειρ��υ κα* πιθαν�της πν��ς «τ:ν "τησ�ων» καθ’ ;λ� τ
 θρ�ς) ! �ρ�ν�λ�-
γηση τ�ς παραγρ. 2 τ:ν σ��λ�ων τ�υ δ9ν ε<σταθε1, κα* ! πρ
 10.000 "τ:ν "π��% π�� πρ�σδι�ρ� ει εSναι
α<θα�ρετη.

hΕνεκα τ�ς πρ�αναφερθε�σης διαφ�ρ\ς �π
 τ%ν πραγµατικ�τητα τ�ς "κδ���ς τ�� σ��λιαστ�� µας
περ* τ�� �ρ�ν�υ τ�ς τωριν�ς 0σπεριν�ς �νατ�λ�ς τ�� Σειρ��υ, ! κατ’ α<τ
ν "π��% τ�� �Ηρακλ�υς

(ΙΙΙ)

(ΙΙ)

(Ι)

▲
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στ%ν παρ'γρ. 3 τ:ν σ��λ�ων τ�υ δ9ν �ν'γεται στ%ν -5.000 �λλ& στ%ν -7.400 περ�π�υ �ρ�νικ% περ��δ�.
�Ως πρ
ς τ%ν Wπ�ψη τ�� κ. ∆.Π.∆., ;τι κατ& τ
ν h�µηρ� O Σε�ρι�ς "π* Τρωϊκ:ν �ντελλε τ
 φθι-
ν�πωρ� τ& Eρ'δια (παρ'γρ. 3), τ�� @πενθυµ� �υµε ;τι �( ��µηρικ9ς λAεις «νυκτ
ς �µ�λγl:» (JΙλι'ς,

�28) δ9ν σηµα�ν�υν �πλ:ς «τ
 Eρ'δι», �λλ& «τ
 Eρ'δι ;ταν �ρµγ�υν» (τ& πρ�Eατα)· εSναι δ9 γνωστ
ν
;τι τ& πρ�Eατα τ& �ρµγ�υν –δια�ρ�νικ:ς– ]�ι µ�ν� τ
 σ�Gρ�υπ� ;ταν γυρ� �υν στ%ν στ'νη, �λλ& κα* τ&
AηµερTµατα πρ*ν Aεκιν7σ�υν γι& τ%ν E�σκ7.

JΕA Wλλ�υ ! 6ρθ% κα* κατ'λληλη �Aι�λ�γηση �ρκετ:ν �στρ�ν�µικ:ν στ�ι�ε�ων τ:ν �ρ�α�ων 0λληνικ:ν
γραπτ:ν �π�καλGπτει ;τι �( �στρ�ν�µικ9ς γνTσεις κατ& τ%ν 0λληνικ% παναρ�αι�τητα στ
ν κυρ�ως 0λλη-
νικ
 �:ρ� oσαν π�λ� @ψηλ�τρ�υ "πιπδ�υ �π
 ;,τι γενικ:ς πιστεGεται· "π�σης δε��νει ;τι τ�τε "γνTρι-
 αν ν& διακρ�ν�υν τ%ν πραγµατικ% (κατ& τ
 λυκαυγ9ς) πρTτη στ
ν "τ7σι� κGκλ� �νατ�λ% τ:ν λαµπερ:ν
�πλαν:ν �στρων (π.�. Eλ. «∆» τ. 254 / ΦεEρ. 2003, σ. 16525-16537), τ%ν Oπ��α δ9ν συν�εαν µ9 τ%ν 0σπε-
ριν% �νατ�λ7 τ�υς, π�� "µφαν� εται "π* π�λλ9ς διαδ��ικ9ς 0σπρες.

Π'ντως ε<�αριστ��µε π�λ� τ
ν συγγραφα κ. ∆ηµ. Π. ∆ηµ�π�υλ�, γι& τ
ν κ�π� π�� 4κανε ν& σ��-
λι'σ/η τ*ς "ργασ�ες µας.

∆ι�ν. Γ. Καλαµπαλ�κης
∆ιδ�κτωρ IΙατρικ8ς Α.Π.Θ.

(ΙΙΙΙ)

^ Θε�τ$κης, ^ Μ�ισι$δακας, ^ Κ��µας, ^ Κα�ρης κ.E. �γων�στηκαν _�ι µ$ν�ν Xς 6πιστQµ�νες κα�
παιδαγωγ�� �λλ5 κα� Xς Tδε�λ�γικ�� µα�ητ4ς γι5 τ�ν πρ��σπιση τ�� Bργ�υ τ�υς πληρCν�ντας τ�
"αρ; �ντ�τιµ� συ�ν�.

Ε?ναι π�λ; ε@��ριστ� τ� γεγ�ν�ς π�ς mνας λειτ�υργ�ς Μ�σης IΕκπα�δευσης γνωρ�Kει κα� δηµ�-
σιε�ει τ�ν περιπετειCδη 2στ�ρ�α τSν µαθηµατικSν στ�ν GΕλλ�δα, τSν ^π��ων w διδασκαλ�α σQµε-
ρα θεωρε<ται α@τ�ν$ητη. Τ� "ι"λ�� ε?ναι yπλR γραµµ�ν� κα� διατυπωµ�ν�, πρ�κειµ�ν�υ ν5 ε?ναι
πρ�σιτ� στ� ε@ρ; κ�ιν$.

BΑλ�7ανδρ�ς �. ΜKτσι�υ

Gj συγγραφ�ας τ�� "ι"λ��υ καταπι�νεται µ4 mνα δ�σκ�λ� 6γ�ε�ρηµα. bjπως δηλCνει κα� ^ Vπ$-
τιτλ�ς τ�� "ι"λ��υ «2.000 �ρ$νια διωγµ�� κα� πρ�καταλQψεις κατ5 τ�� GΕλληνισµ��», περιγρ�φε-
ται σ4 mνα κε�µεν� δ�κιµιακ� w µακρ5 κακ�τυ��α τ�� Bθν�υς κα� τ�� π�λιτισµ�� µας, π�; eφε�λε-
ται στ� π�ρασµα δεσπ�τικSν κα� θε�κρατικSν 6��υσιSν �π� τ�ν τ$π� µας. Στ$��ς α@τ8ς τ8ς µελ�-
της δ4ν ε?ναι w 2στ�ρικ� καταγραφ� �xτε w φιλ�σ�φικ� �ν�λυση, �λλ5 w �ν�πτυ�η Wν�ς oπι�υ
πρ�"ληµατισµ�� π�; �πευθ�νει στ�ν �ναγνCστη σκ�ψεις, θεωρQσεις κα� 6ρωτQµατα, γι5 ν5 κα-
ταλ�"�υµε τ5 α{τια π�; XδQγησαν τ�;ς bΕλληνες στ�ν παρακµ� κα� τ�ν �λλ�τρ�ωση.

Κατ5 τ�ν 2στ�ρικ� διαδρ�µ� �π� τ�;ς ρωµαϊκ�;ς �ρ$ν�υς στ�ν �ριστιανισµ$, �π� τ� BυK�ντι�
στ�ν τ�υρκ�κρατ�α, �π� τ�ν GΕλληνικ� ∆ιαφωτισµ� στ�ν GΕλληνικ� IΕπαν�σταση κα� �π� τ�ν eθω-
µανικ� κατ�ρρευση στ�ν γεν�κτ�ν�α τSν GΕλλQνων κα� τSν Eλλων Vπ$δ�υλων στ�;ς Τ��ρκ�υς
λαSν τ8ς IΑνατ�λ8ς, παρ�υσι�Kεται mνα λ�γικ� σκεπτικ$, �λλ5 κα� 6κφρ�Kεται µ�α ψυ�ικ� δι�θε-
ση �ν�πτυ�ης τSν "αθ�τερων λ$γων π�; ̂ δηγ��ν στ�ν συνειδητ�π��ηση, Aτι ̂  IΑνθρωπισµ�ς ε?ναι
συνCνυµ� τ�� GΕλληνισµ��. ΣηµειCνει �αρακτηριστικ5 ^ συγγραφ�ας: «Τ� GΕλληνικ� πνε�µα B�ει
ν5 �ντιπαλ�ψDη µ4 π�ρα π�λλ5 �κ$µα, mως Aτ�υ κατ��υρCσDη γι5 Aλη τ�ν �νθρωπ$τητα τ� ν�� µ�-
ντ�λ� Kω8ς. j2 πλ�νες δ4ν �π�υσι�K�υν. Μπ�ρε< ν5 στ�ργDη µ4 τ5 παρ$ντα, KητvR Aµως τ5 "�λτιστα,
κα� α@τ� ε?ναι τ� Kητ��µεν�».

BΑλ�7ανδρ�ς ΜKτσι�υ

ΕΥΑΓΓΕΛlΣ ΨΑΡΑΣ, 4; )φελληνισµ�ς τ<ν 4Ελλ/νων
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