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•
T7 Γραφε9α το: «∆» λειτουργο:ν
πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατο).
•
Παραγωγ: PRESS LINE
M(γερ 11, Aθνα,
τηλ.: 210 5225.479.
•
• Tιµ EντιτFπου: y 5.
• 12µηνη συνδροµ: y 47 .
• OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.
• ΦοιτητHν: y 38.
• Eξωτερικο:: 100 δολλ. HΠA.
• H συνδροµ καταC(λλεται
κατ7 τν Lγγραφ.
• H συνδροµ EνανεMνεται
αNτοµ(τως µετ7 τ λξη το: 12µνου.
∆ιακοπ τOς συνδροµOς γ#νεται µνον
κατπιν τηλεφωνµατος το:
Lνδιαφεροµ.νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•

T7 χειργραφα δ>ν Lπιστρ.φονται.

•

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

•
• Παραγγελες µ σω ∆ιαδικτου
ιλων, τµων, παλαιν τευχν «∆»
κα !γγραφ#ς συνδροµητν:
στ&ν 'στοσελδα µας www.davlos.gr
• (Eπσης !γγραφ#ς συνδροµητν µ#
*να +πλ, τηλεφ-νηµα στ.
τηλ φωνα το/ «∆».
•
Παρακαλο:νται οR συνδροµητ>ς ποT
Eλλ(ζουν διεFθυνση, ν7 τS
γνωστοποιο:ν στS περιοδικ.
•
AπαγορεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµοσ#ευση Y Eναµετ(δοση καθ’
οRονδποτε τρπον δηµοσιευµ(των
το: «∆αυλο:» χωρAς τ γραπτ [δεια
το: Lκδτη.
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O

Eλληνισµ ς δι δραµε τ µ γιστο τµµα τς χρονικς περιδου πο το ναγνωρζει ! "πσηµη Iστορα –δηλαδ% µι& κ'ποια (στορικ% "µφ'νιση κα* παρουσα
του π τ% 2η χιλιετα π.X.–, χωρ*ς ν& ποτελ/ 0νια1ο «κρ'τος», 0νια1ο «4θνος»,
0νιαα «6ργ'νωση» κοινωνικ7, ο8κονοµικ7, θρησκευτικ7, τουλ'χιστον µ9 τ*ς σηµασες τ:ν ;ρων α<τ:ν ;πως τ*ς "ννοοµε σ7µερα. Πρ'γµατι "κτ ς το «Nεοελληνικο
Kρ'τους» παρµοια πολιτικ% κατ'σταση το Eλληνισµο δ9ν @πρξε ποτ : ! «πλις» δ9ν
4χει σχεδ ν τποτε κοιν Cς πολιτικ ς 6ργανισµ ς µ9 τ κρ'τος ρωµαϊκς, Eυζαντινς F
στικς "µπνεGσεως (! α<τοκρατορα το M. JAλεξ'νδρου @πρξε πολυεθνικ7, ;πως κα* τ&
Eασλεια τ:ν διαδχων του)· «4θνος», ;πως προ κυψε π τ*ς ε<ρωπαϊκ9ς στικ9ς "παναστ'σεις, O Eλληνισµ ς δ9ν @πρξε "πσης ποτ9 πρ*ν π τ 1821– 4γινε τ τοιος ττε κατ’ ντιγραφ%ν κα* κατ’ "κτροπ%ν π τ παν'ρχαιο δικ του «"θνικ » πολιτικ πρτυπο. Kα* εSναι
τραγικ τ γεγον ς ;τι, µολοντι στ%ν Eλληνικ% Iστορα εSναι καννας χωρ*ς "ξαιρ σεις
τ& νωτ ρω, ! νεTτερη PωµιοσGνη µετ& π 16 ½ α8:νες (στορικο κTµατος κα* πολιτισµικς φασας, "ντελ:ς νιστρητη, νελλ7νιστη κα* πολτιστη, δ9ν @ποψι'ζεται κ&ν
;τι σ7µερα δ9ν 4χει καµµι& συνεδηση τς (στορικς, τς 8διατερης πολιτικς της προσωπικτητας – κα* Eλ πει τ%ν πολιτεα µ9 τ& µ'τια τ:ν Wλλων, τ:ν τρτων, τ:ν «"θν:ν», τ:ν
«κρατ:ν», µ9 µα φρ'ση τ:ν 6ργανωτικ:ν σχηµατισµ:ν το νεTτερου θεοκρατικο ρχικ&
κα* ργτερα στοκαπιταλοµαρξιστικο κσµου.
O δ µος-πλις λοιπ ν τς Kλασικς JEποχς F νωρτερα τ ασλειο-πλις τς Προκλασικς-Oµηρικς "ποχς εSναι τ µνο 0λληνικ α<θεντικ πολιτικ «µοντ λλο», πο
µποροµε ν& 8χνηλατ7σουµε µ9 τ% Eο7θεια τς "πσηµης Iστορας.
***
µως εSναι α<τονητο, ;τι α<τ τ «µοντ λλο» δ9ν «φGτρωσε "κ το µηδεν ς», λλ&
@πρξε προϊ ν µακρ:ν διεργασι:ν, πο δι7ρκεσαν "π* χιλιετες, γι& ν& "ξελιχθ/,
ν& κµ'σ/η κα* ν& γν/η καθολικ:ς ποδεκτ π Oλκληρο τ ν Eλληνικ Kσµο.
∆υστυχ:ς ! "πσηµη Iστορα δ9ν «κουµπ[\» α<τ τ συγκεκριµ νο παν'ρχαιο
(στορικοπολιτικ γγνεσθαι (πο διακπηκε Oριστικ', π τ% στιγµ% πο "µφανστηκε O πολιτικ ς "ξουσιασµ ς τς PTµης, µ9 τ*ς νεπανρθωτες συν πειες πο προκ'λεσε κµη κα*
στ%ν 0λληνικ% ντληψη περ* πολιτικς), @π'ρχουν ;µως πληθTρα µαρτυρι:ν γι& τ%ν «νοµολγητη» π τ νεTτερο JEξουσιασµ γενεσιουργ "ποχ7, κατ& τ%ν Oποα ! νθρωπτητα ποτελε1το π ν-εθνικ9ς κα* -κρατικ9ς Oµ'δες, πολυπληθε1ς F ]χι, "γκατεσπαρµ νες σ’ ;λη τ%ν Yψ7λιο – κα* δ9ν µ\ς "νδιαφ ρει "δ: τ µφιλεγµενο ζ7τηµα, _ν ο( Wνθρωποι "µφανστηκαν «"φ’ `παξ» σ’ aνα σηµε1ο F σ9 διαφορετικ& χρονικ& κα* χωρικ& σηµε1α.
JAπ τ*ς Wφθονες α<τ9ς µαρτυρες µποροµε ν& θεµελιTσουµε τ θεTρηµα, ;τι κ'ποιοι πο
4φεραν τ ]νοµα (F ξωµα) ZεGς, ∆ινυσος, Hρακλς, ΠερσεGς, JOδυσσεGς, JI'σων, JAργονατες, ∆ισκουροι, Eρµς κ.λπ. "ξωρµοσαν π τ%ν dδια π'ντοτε κοιτδα, ;που ζοσαν
– κα* µνοι α<το* Cς Oµ'δα "λλγων ("χντων δηλαδ% γλ:σσα-λ ξεις-4ννοιες) περιερχµενοι τ%ν ο8κουµ νην π\σαν µεταφGτευαν τ%ν «δηµοκραταν» (]χι E Eαια α<τ%ν πο 6νοµ'ζουµε σ7µερα 4τσι), ;πως γρ'φει π.χ. O ∆ιδωρος O ΣικελιTτης (στορTντας τ% δρ'ση το
∆ι ς-Zην ς (F ∆ι:ν - Zην:ν).
***
& µποροσε E Eαια ν& θεωρ7σ/η κανε*ς ποκGηµα φαντασας τ νωτ ρω θεTρηµα,
λλ& @π'ρχει aνα κ ραιο λεψανο τς Wγνωστης α<τς καταστ'σεως τς νθρωπτητας, τ Oπο1ο ταυτχρονα εSναι κα* ! 8σχυρτερη δυνατ% πδειξη τς π'λαι
ποτ9 @π'ρξεTς της: ! Eλληνικ% Γλ:σσα, α<τ% σχετικ:ς µ9 τ%ν Oποα εSναι α<τα-
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KAI O NEO™ E§§HNIKO™ ¶O§ITI™MO™
πδεικτα δGο πρ'γµατα: α´) ;τι µι& τ τοια γλ:σσα χρει'σθηκε πολλ9ς µυρι'δες "τ:ν γι& ν&
"ξελιχθ/ κα* τελειοποιηθ/ στ Eαθµ πο τ% Eρκε aτοιµη κα* τ% χρησιµοποησε π.χ. O
hOµηρος κα* E´) ;τι µι& τ τοια γλ:σσα εSναι ποιοτικ:ς ν'λογη µ9 aναν πολιτισµ, το Oποου ποτ λεσε τ "ργαλε1ο γι& τ%ν ο8κοδµησ7 του κα* τ% λειτουργα του. ∆9ν εSναι το παρντος ν& µακρηγορ7σουµε "π’ α<το. Στ*ς 17.500 σελδες το «∆αυλο» @π'ρχουν 0κατοντ'δες 4ρευνες µ9 στοιχε1α, δεδοµ να, ντοκουµ ντα πο κανε*ς δ9ν µπορε1 ν& @ποτιµ7σ/η F
ν& παραEλ ψ/η, µ9 τ& Oπο1α ποδεικνGεται κα* ! παγκσµια "ξ'πλωση τς προαναφερθεσας Oµ'δας τ:ν "λλγων-Eλλ7νων κα* ! παγκσµια δι'χυση τς Eλληνικς ΓλTσσας στ
πTτατο παρελθ ν κα –γι& γι& ν& µιλ7σουµε σηµειολογικ&– κανε*ς δ9ν µπορε1 ν& ρνηθ/,
;τι τ σηµε1ο τς @δργειας σφαρας, π’ ;που ο( ετο* το ∆ι ς ξεκινοσαν πρ ς δGο ντθετες κατευθGνσεις κα* ναγκαστικ& "π στρεφαν π'ντοτε "κε1, εSναι α<τ πο Eρσκεται
«Πυθο ν γαθη γυ!λοις "πο Παρνασοο». Xωρ*ς 4θνη, κρ'τη, συνασπισµοGς, πλανηταρχες κα* Wλλα µορµολGκεια τ:ν νεωτ ρων "ποχ:ν ! νθρωπτητα ττε µλησε, δηλαδ%
"ξανθρωπσθηκε, διτι πολGτως τποτε Wλλο δ9ν ποτ λεσε τ%ν ε8δοποι διαφορ& το
νθρTπου π τ& Wλλα ζl:α παρ& µνο τ γεγον ς ;τι µπρεσε ν& µιλ$%, δηλαδ% ν& @πκειται
σ9 λ ξεις - 4ννοιες - Λγο.
B Eαια α<τ ς O Mεγ'λος Πολιτισµ ς χ'θηκε πτοµα (;πως πολλαπλ:ς µαρτυρε1ται, τ
αdτιο το ξαφνικο του 6λ θρου oταν κ'ποιος κατακλυσµ ς F Wλλο µετεωρολογικ F γεωλογικ τροµακτικ φαινµενο), λλ& τ κ ραιο µεγαλει:δες δηµιοGργηµ' του, ! Eλληνικ% Γλ:σσα, σlωζταν 4στω σ9 λεψανα F σ9 σπαργανTδη κατ'σταση, γι& ν& τ%ν ξαναπ'ρουν στ& χ ρια τους µετ& π χιλιετες ο( κλασικο* κα* ψ'χνοντας µ9 τ% Eο7θει' της ν& ξαναπι'σουν τ νµα τς JAρι'δνης, ν& Eγον π τ λαEGρινθο τς EαρEαρτητας κα* ν&
δηµιουργ7σουν τ λεγµενο «Eλληνικ Θαµα» τς Kλασικς Eλλ'δος – κ'τι πο δ9ν
εSναι E Eαια καθλου «θαµα», λλ& 4χει τ%ν πολ συγκεκριµ νη α8τα του, "κενην τς
Γλ(σσας. A<τ% Wλλωστε ! Γλ:σσα εSναι κα* O µνος λγος, γι& τ ν Oπο1ο "πιEιTνει aως σ7µερα O Eλληνισµς, O Oπο1ος, ;πως εdπαµε, µπορε1 ν& 4ζησε χωρ*ς κρ'τος, 4θνος (κµη κα*
χωρ*ς ]νοµα: ! λ ξη «Eλληνισµ ς» εSχε παγορευθ κα* ξεχασθ "ντελ:ς π τ ν 4ο µ.X.
α8:να aως τ 1821), χωρ*ς "θνικ% ο8κονοµα, 6ργ'νωση κ.λπ., λλ& ποτ9 δ9ν 4ζησε χωρ*ς τ%ν
Eλληνικ% Γλ:σσα. Kα* α<τ% ! Γλ:σσα εSναι "ξ Wλλου κα* O µνος λγος, γι& τ ν Oπο1ο "πιEιTνει σ7µερα O Παγκσµιος Πολιτισµς, O στηριζµενος ποκλειστικ& στ*ς 0λληνογενε1ς
λ ξεις-θεωρητικ9ς 4ννοιες τ:ν JEπιστηµ:ν, τ:ν Mαθηµατικ:ν, τς T χνης κ.λπ., κ.λπ.
***
7µερα ;λοι ο( Wνθρωποι Oµιλον κ'ποια παρεφθαρµ νη γλ:σσα, λλ& στερονται Λγου – κα* γι’ α<τ ο( πρ'γµατι 4λλογοι στ%ν "ποχ7 µας dσως ν& εSναι aνα µηδαµιν ποσοστ τ:ν OµιλοGντων. hOµως O Eλληνικ ς Λγος, «) *κρι+ς α,τ+ *ντικατπτριση
τ ς λειτουργας το- Σ/µπαντος στ+ λειτουργα το- Nο-», ζ/, ;πως πιστεGω (Eλ. πρλογ µου στ% ριζοσπαστικ% 4ρευνα το ειµν7στου συνεργ'τη µου JHλα Tσατσµοιρου,
«Iστορα Γεν σεως τς Eλληνικς ΓλTσσας», "κδ. «∆αυλ ς» 1991), κα* ζ/ 4στω στοιχειωδ:ς
στ ν Kσµο µας εdτε @π µορφ%ν τυπικς "πιστηµονικς Λογικς εdτε, τTρα, κα* @π µορφ%ν tλεκτρονικς Λογικς – µφτερα γν7σια τ κνα το Eλληνικο Λγου.
Kα* κλενοντας τος Cς Wνω συνειρµοGς µου, _ς διατυπTσω aνα "πιµGθιο: uAς φGγουµε πι
π ρα π τ& κµµατα, τ κρ'τος, τ 4θνος, τ%ν ο8κονοµα... uAς περι λθουµε τ%ν O8κουµ νη
]χι πετTντας σ&ν τος ετος το ∆ις, λλ& µ’ aναν tλεκτρονικ @πολογιστ7, "ξαπολGοντας
τ%ν tλεκτρονικ% γλ:σσα π τ dδιο σηµε1ο πο O Zες "ξαπ λυσε τος ετοGς του. Θ& τ&
δοµε, Πολιτισµ κα* Λγο, ν& "πιστρ φουν π'λι «Πυθο ν γαθη γυ!λοις "πο Παρνασοο».
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E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
:O διαστρελωτ+ς τ ς :Iστορας σκηνοθτης Στουν
1.
Kριε διευθυντ ,
Φρκη κα νατριχλα π τν πρ ξη το σκηνοθτη Oλι"ερ Στ$ουν («∆αυλ$ς», τεχος 264, ∆εκµ"ριος 2003). O2 λξεις «θυµ$ς», «γαν κτηση»
δ4ν µπορον ν5 6κφρ σουν τ µγεθος τ8ς πνευµατικ8ς κα ψυχικ8ς ναστ τωσης πο; 6πιφρουν ττοιες χυδα<ες ="ρεις. Ποι$ς ε?ναι α@τ$ς, πο; πιστεει
Aτι µπορε< Bτσι τιµCρητα ν5 πετ η
D λ σπη στ µγιστο κα νCτατο Eνδρα τ8ς παγκ$σµιας 2στορας;
GO Mγας IAλξανδρος δ4ν ζD8, γι5 ν5 δCσDη τν πρπουσα ν στροφη σ’ α@τν τ µαριονττα. Zοµε
Aµως 6µε<ς τ5 80 κις 6γγ$νια του. Kα νοµζω Aτι νοµιµοποιοµεθα πολτως ν5 µηνσουµε α@τν τν
κριο Στ$ουν γι5 λογαριασµ το Mακεδ$να. O2 λ$γοι τ8ς ποινικ8ς δωξης:
1. Mεωση κρους προσωπικ$τητας κα κατασπλωση µνQµης νεκρο δι’ 6σκεµµνης ψευδολογας
κα διασπορRς ψευδSν εTκ$νων, µ4 σκοπ ν5 προσ" λDη κα ν5 µειCσDη τν 6θνικ ξιοπρπεια κα
προσωπικ$τητα 4λων )µ6ν *νεξαιρτως τSν πογ$νων του GEλλQνων ν5 τν VφQλιο.
2. Kαλλιργεια κλµατος ρατσισµο κα φο"ας
πρς τ Bθνος τSν GEλλQνων δι5 τ8ς ψευδος πα-

ρουσι σεως Wνς 6κπολιτιστο Xς δ8θεν α2µοσταγος ληστο, δολοφ$νου, κλπτου κα καταχραστο.
[Σκφτηκε, λQθεια, ποτ4 κανες τ χαµς θ5 γιν$ταν,
Zν κ ποιος κατηγοροσε τ Nαζωρα<ο γι5 6κε<νο
τ «Wφετε τ& παιδα "λθε1ν πρς µε» σ5ν παιδεραστQ;
Π$σα Bατικαν5 κα π$σα Πατριαρχε<α θ5 Bσπευδαν α@τοστιγµε ν5 τν σρουν στ5 δικατQρια κα
(προφανSς) ν5 το π ρουν τ κεφ λι µ4 συνοπτικ4ς
διαδικασες;].
E, λοιπ$ν, Zν ^ ξι$τιµος ETσαγγελε;ς το IAρεου Π γου διστ ζDη ν5 σκQσDη α@τεπ γγελτη δωξη
6ναντον το συκοφ ντη, B, τ$τε, 6γC, ^ ταπεινς
IOδυσσας το ν$του, στρατεοµαι 6θελοντς 6ν γων κα θτω τ _νοµα κα τν VπογραφQ µου στ
δι θεση παντς χορηγο (δ4ν διαθτω τ5 οTκονοµικ5 µσα) γι5 τν ποινικ δωξη κα παραδειγµατικ τιµωρα το παρ5 φσιν "ιαστο τ8ς 2στορας.
Y.Γ. IEδS, στ Mαδαγασκ ρη, ο2 bEλληνες σQµερα δ4ν ξεπερνRµε τς 20 οTκογνειες, Bναντι 800 πο;
Vπ8ρχαν τ δεκατα το 1970.
Mετ5 τιµ8ς
Bασλης Kο/αρος
Tulear, Mαδαγασκ ρη

2.
Kριε διευθυντ ,
E?µαι τακτικς ναγνCστης το «∆αυλο» Aσο
"ρσκοµαι στν GEλλ δα κα συµφωνS στ5 περισσ$τερα θµατα πο; δηµοσιεετε.

Πρ$σφατα Bγινε θµα στ5 δελτα εTδQσεων σ4 Aλο
τν κ$σµο, Aτι στν IAµερικ Wταιρεα µ4 τν eνοµασα Bay Area Laboratory Cooperative (Balco) Bδινε «φ ρµακα» σ4 θλητ4ς γι5 τν "ελτωση τ8ς π$-

EKK§H™IA KAI E§§HNIKH ¶O§ITEIA
KGριε διευθυντ',
uAς µο "πιτραπ/ Cς παλαιο ναγνTστη το «∆» ν& διατυπTσω µ σlω τ:ν φιλοξ νων στηλ:ν του τ*ς
κλουθες σκ ψεις µου, τ*ς σχετικ9ς µ9 τ& τεκταινµενα σ7µερα στ Φαν'ρι. Ως "νεργ ς hEλληνας πολτης –]χι 8διατερα θρησκευµενος– "πιθυµ: ν& "κφρ'σω τ%ν πορα µου, γι& τ ;τι ! JEκκλησα "ξακολουθε1
ν& "πιµ ν/η ν& ναµιγνG/η τ%ν πολιτεα σ9 δικ' της διοικητικ& F Wλλα θ µατα. ESναι π ραν π'σης µφιEολας πxς κα* ! µεγ'λη πλειοψηφα τ:ν σηµεριν:ν Eλλ7νων "νοχλε1ται µ9 τ%ν σφυκτικ& στεν% σχ ση πο
θ λει ν& 4χ/η ! JEκκλησα µ9 τ%ν 0λληνικ% πολιτεα. ∆9ν νοε1ται γι& καν να σGγχρονο πολιτισµ νο κρ'τος,
ν& "ξακολουθ/ ν& EιTν/η τ% θλιEερ% κα* Wθλια "κενη µεσαιωνικ% κατ'σταση, κατ& τ%ν Oποα ! JEκκλησα
κατε1χε –"λ lω θεο– !γεµονικ& ξιTµατα κα* µποροσε ν& σκ/ κα* πολιτικ% "ξουσα, κ'τω E Eαια π
aνα καθεστxς στυγνς κα* δεσποτικς πολυταρχας.
Θ λω ν& "λπζω πxς κ'ποια ξεκ'θαρη π'ντηση το Προ δρου τς Eλληνικς ∆ηµοκρατας "πιE'λλε-

▲
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δοσQς τους. K ποιοι 6δS στ 6ξωτερικ Bκαναν δηλCσεις, στς ^πο<ες Vπονοοσαν Aτι µεταξ; τSν ντοπαρισµνων θλητSν ε?ναι κα κ ποιοι bEλληνες
eλυµπιονκες. ∆4ν νοµζω Aτι πρασε παραπ νω π
µα zρα κα Vπ8ρξε θελλα ντιδρ σεων π τν
GEλλ δα (µ4 τς ^πο<ες συµφωνS π$λυτα) – 6δδετο δ4 w κατ λληλη π ντηση.
Θ5 µο Eρεσε Aµως 6κε<νοι πο; ντδρασαν µ-
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σως γι5 ν5 προστατεσουν το;ς bEλληνες eλυµπιονκες κα τ5 µετ λλι τους, 6ννοS δηµοσιογρ φους,
καν λια κ.τ.λ., ν5 Bδειχναν τν {διο ζ8λο, Aταν θγωνται θµατα τ8ς Wλληνικ8ς 2στορας κα _χι µ$νο.
Mετ5 τιµ8ς

BEλευθριος ∆ιαµαντδης
Σουηδα

:H ντολ+ πρ=ς α,τοευνουχισµ=ν στ? E,αγγλια
Kριε διευθυντ ,
Kατ’ ρχ5ς συγχαρητQρια γι5 τ τεχος το IIανουαρου 2004 (265), mνα π τ5 πολαυστικCτερα
τεχη το «∆αυλο». ETδικ5 τ «ρζ» φιρωµα στς
σωτες κα τς διαστροφ4ς τSν χριστιανSν «2ερωµνων» Vπ8ρξε πραγµατικς καταπλτης.
Θ5 oθελα Aµως ν5 σταθS στ Eρθρο το Γ. Mουστ κη µ4 τν ττλο «O2 GIεροευνουχιζ$µενοι». Στ
π$σπασµα πο; χρησιµοποιε< στ Eρθρο του ^ κ. Γ.
M. (Kατ5 Mατθα<ον ιθ´ 11-12), Bχουν µ$λις προηγηθ8 ο2 γνωστ4ς προτροπ4ς το Nαζωραου ν5 κ$ψουµε τ χρι µας, τ π$δι µας q ν5 "γ λουµε τ µ τι µας 65ν α@τ5 µRς «σκανδαλζουν» (ιη´ 8-9) κα
µετ5 π µα συζQτηση πο; ε?χε ^ IIησος µ4 το;ς
µαθητς του, 6κε<νοι ποφανονται Aτι «...ο< συµφ ρει γαµσαι» (Kατ5 Mατθα<ον ιθ´ 10), δ4ν συµφρει
δηλαδ ν5 BρθDη κανες σ4 γ µο. GO IIησος τ$τε
(Aπως γρ φει κα ^ κ. Mουστ κης) κ νει mναν διαχωρισµ ν µεσα στο;ς 6κ γενετ8ς ε@νοχους,
α@το;ς πο; Bγιναν ε@νοχοι π Eλλους νθρCπους
κα α@το;ς πο; α@τοευνουχστηκαν. M λιστα γι5
το;ς τελευταους µιλ ει µRλλον 6παινετικ , Aπως
µποροµε ν5 συµπερ νουµε π τ5 συµφραζ$µεν
του, λλ5 κα π φρ σεις το τπου «∆9ν εSναι ;λοι
ε8ς θ σιν ν& δεχθον τ ν λγον α<τ ν λλ& "κε1νοι
ε8ς τος Oποους 4χει δοθ» (ιθ´ 11) κα «hOποιος
µπορε1 ν& τ δεχθ/, _ς τ δεχθ/» (ιθ´ 12). GO Wκοσιος α@τοευνουχισµς δηλαδ δ4ν ε?ναι γι5 τν κα-

θνα, λλ5 γι5 λγους 6κλεκτος, πο; µπορον ν5
τν δεχθον! Aξιοι! GO κ. Mουστ κης Aµως 6ξ γει
τ συµπρασµα Aτι «! τελευταα κατηγορα 0ρµηνεGεται µεταφορικ:ς», 6ννοCντας _χι το;ς κυριολεκτικ5 ε@νοχους, λλ5 α@το;ς πο; θυσασαν τν σεξουαλικQ τους ζω κα τν γ µο πο"λποντας σ4
µεγαλτερες νταµοι"4ς µετ5 θ νατον.
IEδS πο; τ5 λµε, Bτσι κι λλιSς δ4ν γνεται κανες ν5 ποφασσDη ποχ π τν γ µο κα τ σξ,
6νsS ε?ναι κ$µα στν κοιλι5 τ8ς µ νας του! Eτσι ^
κ. Mουστ κης, Zν κα –Aπως ε?ναι α@τον$ητο– δ4ν
ε?ναι δυνατν ν5 6κλ "Dη τς δο πρSτες κατηγορες
«µεταφορικ:ς», τ κ νει γι5 τν τρτη κατηγορα
ε@νοχων. ∆ηλαδ τ5 δο τρτα τ8ς πρ$τασης το
IIησο 6κλαµ" νονται κυριολεκτικ , 6νsS τ Vπ$λοιπο mνα τρτο Wρµηνεεται µεταφορικ ; IAκ$µα
Aµως κα Zν δεχθοµε τν παραπ νω δικαιολογα
το κ. Mουστ κη σχετικ5 µ4 τν «ε@νουχισµ$», π λι δ4ν ε?ναι καθ$λου 6λαφρυντικ γι5 τν Xριστιανισµ$, Aσον φορvR στν φσικη κα ρνησζωη κοσµοθασQ του. Σ4 καµµα περπτωση w Wκοσια Tσ$"ια ποχ π τν Bρωτα δ4ν ποτελε< Vγι8 πρακτικ, οxτε κα πρπει ν5 6πικροτ8ται. IAλλ5 µRλλον
ε?ναι π για τακτικ τSν χριστιανSν τ ν5 ν γουν
τς νικαν$τητς τους σ4 «yγιοσνη»!
Φιλικ

Γι!ννης Φ(της
IAθQνα

ται πρ ς τ ν Πατρι'ρχη, πο θ& E'λ/η κι α<τ%ν τ% φορ& στ% θ ση της τ%ν JEκκλησα, ;πως ττε µ9 τ θ µα
τ:ν πολιτικ:ν ταυτοτ7των. T yEθνος µας δ9ν πρ πει σ9 καµµι& περπτωση ν& διχ'ζεται γι& Oποιοδ7ποτε
θρησκευτικ θ µα, ;σο κα* ν& τ θ λουν κα* ν& τ "πιδιTκουν α<τ κ'ποιοι (ερ'ρχες, µ9 τ ν 8σχυρισµ ;τι
! 6ρθδοξη θρησκεα ποτελε1 τ%ν "πσηµη θρησκεα τς Eλλ'δας κα* πxς τ Eλληνικ ΣGνταγµα καλGπτει δθεν κα* τ& θ µατα πο φορον στ% διοκηση τς JEκκλησας.
JEπ* τ/ ε<καιρ[α θ& "κφρ'σω τ%ν πορα µου, π:ς εSναι δυνατ ν ν& ν χεται κα* παρευρισκµενος O Πρεδρος τς Eλληνικς ∆ηµοκρατας τ%ν Kυριακ% τς JOρθοδοξας στ% Mητρπολη τ:ν JAθην:ν, ν& κοG/η
ν& διαE'ζωνται "κκλησιαστικο* φορισµο* "ναντον τ:ν Eλλ7νων; Π:ς ν χεται τ ;τι ! JEκκλησα 4χει
καταφ ρει, {στε ο( σηµερινο* hEλληνες ν& 4χουν στ%ν πλειοψηφα τους ρωµαϊκ& F 0Eραϊκ& 6νµατα (Kωνσταντ1νος, JAντTνιος, JIω'ννης, JHλας, Θωµ\ς, Mαρα, yAννα κ.λπ.) κα* ν& @µνονται Cς δθεν «Πατ ρες»
µας ο( JAEρα'µ, JIσα&κ κα* JIακTE, "ν: δ9ν 4χουν ποτ9 νακληθ ο( ναθεµατισµο* "ναντον τ:ν «µωρ:ν»
ρχαων Eλλ7νων φιλοσφων;
Γιατ "π* τ λους δ9ν τολµ[\ O Πρεδρος τς ∆ηµοκρατας ν& συστ7σ/η στ%ν κυE ρνηση, στ& κµµατα κα*

▲
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:H Λερναα CYδρα τ6ν κτροπ6ν *π= τ+ν Eρθ+ Πολιτεα
Kριε διευθυντ ,
T5 Eρθρα σας γι5 τς «XαCδεις διαφορ4ς µεταξ;
∆ηµοκρατας κα Kοινο"ουλευτισµο» κα γι5 το;ς
« Aµισθους IAρχαιολληνες πολιτικο;ς» σ4 σγκριση µ4 το;ς σηµερινο;ς 6παγγελµατες τ8ς Πολιτικ8ς
µο Bφεραν στ νο τν µθο το GHρακλ8 τ8ς Λερναας bYδρας. GO µθος Bχει 6ξηγηθ8 π πολλος.
IAλλ5 w Λερναα bYδρα κατ5 τ δικQ µου Eποψη
ε?ναι A,τι καταπολεµε< τ ∆ηµοκρατα, Aταν φρDη τ
_νοµα α@τ χωρς ν5 ε?ναι στν πραγµατικ$τητα.
GH Λερναα bYδρα ε?ναι πολυκφαλο σπ$νδυλο
τρας. IEγκφαλ$ς της ε?ναι συνQθως κ ποιος πο;
φανεται Aτι κυ"ερνvR δηµοκρατικ . bOµως α@τ
ε?ναι φσει δνατον, φο δ4ν Bχει τν eρθ παιδεα. IAποσης τ8ς eρθ8ς παιδεας, µ4 Vπερτροφικ
δοξοµανα χρησιµοποιε< θεµικ5 κα θµιτα µσα,
γι5 ν5 πετχDη µ$νο προσωπικος, _χι κοινο;ς σκοπος. Mχρι ν5 συναντQσDη τν GHρακλ8 του...
GH 2στορα τ8ς νθρωπ$τητος ε?ναι κατ σπαρτη
π γSνες Aπως 6κε<νος µεταξ; GHρακλ8 κα Λερναας bYδρας. T5 πολλ5 κεφ λια παρνουν 6ντολ4ς
q πληροφορες π τν 6γκφαλο κα, χωρς ν5 σκπτωνται, κολουθον τυφλ5 τ σSµα. T _νοµα
"δρα Vπονοε< τν «Vγρ» κατ σταση το τρατος,
πο; παρνει τ σχ8µα το δοχεου στ ^πο<ο µπανει. IAλληγορε< δ4 τ5 Wκ στοτε συµφροντα το Wνς
6γκεφ λου, πο; ^δηγε< τ5 Vπ$λοιπα κεφ λια σ4 κα-

τευθνσεις πο; 6ξυπηρετον τ5 συµφροντ του. GO
GHρακλ8ς, πο; κλQθηκε ν5 6ξοντCσDη τ πολυκφαλο τρας, χρει στηκε "οηθ$. GO "οηθ$ς του σµφωνα µ4 τν µθο ~ταν ^ II$λαος. Kαταφαν4ς Aτι τ τρας τ8ς µ ζας-bYδρας, πο; ε?ναι τ πλ8θος, πρπει
ν5 τ πολεµQσDη ^ {διος ^ δ8µος, ^ λας. Πιστεω Aτι
α@τ συν"η µετ5 τν µεγ λο π$λεµο µεταξ; Kρ$νου
κα ∆α ("λ. IHλας Tσατσ$µοιρος, «GIστορα Γενσεως τ8ς GEλληνικ8ς ΓλCσσας», 6κδ. «∆αυλς» 1991,
"´ Bκδοση 2004), στν ^πο<ο Vπερσχυσαν ο2 «δ<οι»
(eπαδο το ∆ι$ς), ο2 σκεπτ$µενοι Eνθρωποι. GO
µθος διηγε<ται Aτι ^ II$λαος µετ5 τν ποκοπ κ θε κεφαλ8ς µ4 ναµµνη δ δα καυτηραζε τ κφαλο σSµα, λλιSς στν θση κ θε κοµµνης κεφαλ8ς φτρωναν δο. GH δ δα πο; καυτηρι ζει τ5
κφαλα σCµατα πρπει ν5 ε?ναι w σωστ παιδεα,
πο; τ$σο γωνζονταν ^ Σωκρ της, ^ Πλ των κα ^
IAριστοτλης ν5 6µπεδCσουν στο;ς IAθηναους πολτες κα σ4 Aσους Eλλους 6πισκπτονταν τν IAθQνα. bOµως w Λερναα bYδρα σ4 κ θε στ ση ντιτ σσει ντσταση, σ4 κ θε δρ ση ντδραση. Γι’
α@τ χρει ζεται συνεχς 6παγρπνηση κα 6φαρµογ το GHρακλετειου ν$µου «π$λεµος πατρ π ντων».
M4 τιµQ

BIαπετ=ς Φιωτοδηµητρ!κης
Nα GY$ρκη

BEσκεµµνη ξ!λειψη τ ς Gµογενειακ ς παιδεας στHς HΠA
Kριε διευθυντ ,
IEπανρχοµαι σ4 mνα κατ5 τ γνCµη µου µε<ζον
θµα, τ ^πο<ο _χι µ$νο δ4ν Vποχωρε<, λλ5 λαµ" νει νησυχητικ4ς διαστ σεις. A@τ ε?ναι τ θµα το 6περχοµνου φελληνισµο τ8ς ^µογνειας.
Tς 2-3 τελευτα<ες δεκαετες, ρχ8ς γενοµνης τ
1970, w GEλληνικ Παιδεα κα ΓλSσσα κατολι-

σθανουν π τν κορυφ τ8ς δ$ξας στν νυπαρξα. T ποτλεσµα: ν5 ντιµετωπζDη σQµερα
w ^µογνεια Bνα σο"αρCτατο πρ$"ληµα. O2 θρησκευτικο µας ταγο δ4ν 6νδιαφρονται γι5 τν
GEλληνικ Παιδεα. GH IAρχιεπισκοπ Xς πρς τ
θµα α@τ δεχνει _χι µ$νο πλQρη διαφορα, λλ5
κα προκ λυπτη περιφρ$νηση. GH 6σκεµµνη Vπο-

στ%ν JEκκλησα, ν& διαχωρσουν τ& τς Πολιτεας κα* JEκκλησας, α<τ ς πο δ9ν 4χει ν& ντιµετωπσ/η τ
καταραµ νο "κε1νο «πολιτικ κστος», "ξ α8τας το Oποου πολλ& @ποφ ρει ! χTρα µας, κα* πο κανε*ς δυστυχ:ς πολιτικ ς δ9ν τολµ[\ ποτ9 ν& τ περιφρον7σ/η: uAς γν/η "π* τ λους τ πρ:το Eµα α<τ%ν τ%ν {ρα,
πο 0τοιµαζµαστε ν& τελ σουµε στ% χTρα µας τος JOλυµπιακος JAγ:νες το 2004 κα* _ς τολµ7σουµε ν&
καταγγελουµε στ%ν τελετ% τ:ν "γκαινων ;τι O Xριστιανισµ ς ]χι µνο "ξαφ'νισε δι& τς Eας "π* 1.600 χρνια τ ν @π ροχο 0λληνικ θεσµ τ:ν JOλυµπι'δων, λλ& κα* σ7µερα τ& (ερ' του κεµενα περι χουν θ σεις
κα* 8δ ες µετωπικ& "χθρικ9ς κατ& το JOλυµπισµο. Στ& "γκανια, κατ& τ& Oπο1α θ& θ λουν σφαλ:ς ο(
"κπρσωποι τς JEκκλησας ν& µπον στ Στ'διο γι& ν& τελ σουν τ ν «Aγιασµ» τους κα* ν& δTσουν τ*ς
ε<χ ς τους κα* τ*ς ε<λογες τους, στος γ:νες πο ο( dδιοι ο( Πατ ρες τς χριστιανικς θρησκεας "µσησαν κα* κατασυκοφ'ντησαν, µνο κα* µνο γι& ν& µ%ν @π'ρχ/η τποτα πι& πο ν& θυµζ/η τ «µασµα» τ:ν
0λληνικ:ν ε8δωλολατρικ:ν "θµων τς ρχαας Eλλ'δας κα* το ρχαου Eλληνικο ΠνεGµατος;
M9 τιµ7

K(στας Σπαν=ς

Φιλιατρ& Mεσσηνας
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" θµιση τSν WλληνικSν σχολεων κατστη πλον
eφθαλµοφανQς. GH πορεα πλεσεως τ8ς IAρχιεπισκοπ8ς ε?ναι α@τ τ8ς 6παναφορRς τ8ς "υζαντιν8ς
παραδοσιακ8ς IOρθοδοξας κα µ$νον. T5 φθνοντα Wλληνικ5 σχολε<α µετ5 δυσκολας 6πι"ιCνουν
χ ρις στν Tδιωτικ πρωτο"ουλα Eνευ ο@δεµιRς,
Bστω κα θικ8ς µ$νον Vποστηρξεως π τν
Kλ8ρο. GH κατ σταση καθσταται Eκρως 6πικνδυνη. GO ταχως 6περχ$µενος φελληνισµς oδη
ε?ναι ^ρατ$ς. A@τ5 Aλα δ4ν ποτελον TδικQν µου
γνCµη. GYπ ρχουν δι σειστες κα τεκµηριωµνες
6νδεξεις δι5 το λ$γου τ ληθς, ο2 ^πο<ες λ$γsω
χCρου δ4ν δνανται ν5 καταχωρηθον εTς τ σηµεωµα α@τ$! GH φπνιση τSν ^µογενSν oδη Bχει
ρχσει. GH Tδα γι5 τ5 σχολε<α-τσ ρτερς συνεχSς
κερδζει Bδαφος. Σαρ ντα τσσερις πολιτε<ες Vπο-
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στηρζουν κα χρηµατοδοτον τ5 σχολε<α-τσ ρτερς. T5 oδη Vπ ρχοντα λειτουργον θαυµ σια µ4
Eριστα ποτελσµατα.
T IEθνικ Συµ"ολιο 6πιτλους νλα"ε πρωτο"ουλα 6π το θµατος κα Eρχισε συνεδρι σεις
πρς λ8ψιν ποφ σεων. Kριο µληµα w VποστQριξη τSν WλληνικSν σχολεων πο; θεωρονται
οTκονοµικ " ρος κα µ παρατητα. GO καθνας
στν τ$πον του Zς ναλ "Dη πρωτο"ουλες. IEµε<ς
2δρσαµε τς κοιν$τητες, 6µε<ς τς Vποστηρζουµε
κα τς συντηροµε π τ Vστρηµ µας κα 6µε<ς
πρπει ν5 Bχωµε τν κριο λ$γο.
Mετ’ 6κτιµQσεως

Θεδωρος A. Λ/ρας

IIατρ$ς, Merchantville, NJ, HΠA

:O Πορφ/ριος καH ) *ν!σταση τ6ν νεκρ6ν
Kριε διευθυντ ,
IEπκαιρο θµα λ$γsω τSν wµερSν – κα Zς τ 6ξετ σουµε µ4 τ "οQθεια τ8ς λογικ8ς: bOσοι Bχουν δια" σει τ λ$γο το Πορφριου «IAποκριτικ$ς», θ5
γνωρζουν τς 6νδιαφρουσες π$ψεις του γι5 τν
ν σταση τSν νεκρSν. Στ IV 24 ναρωτιται
λοιπν ^ Πορφριος: ΠSς ε?ναι δυνατν ν5 ναστηθον Aλα τ5 σCµατα τSν νεκρSν; ΠSς ε?ναι δυνατ$ν, Aταν µερικ5 π α@τ5 Bχουν διαλυθ8 µ4 καση q Eλλο τρ$πο; MQπως θ5 ναστηθον µ4 τ µορφ πο; ε?χε τ σSµα τους τ στιγµ το θαν του;
H µQπως θ5 6πιλξουν ο2 ναστηµνοι τ µορφ
πο; θλουν; Kα τ θ5 γνDη µ4 α@το;ς πο; ε?χαν πολ;
Eσχηµα σCµατα; Tο;ς νθρCπους µ4 σωµατικ4ς
νωµαλες; Aν δηλαδ ~ταν κ ποιος κουτσς τ
στιγµ το θαν του του, θ5 ναστηθD8 Bτσι; H µQπως mνα "ρφος πο; πθανε, θ5 ναστηθD8 π λι "ρφος q Aπως θ5 ~ταν Zν µεγ λωνε; Kα Aσοι πθαναν
σ4 "αθι5 γερ µατα θ5 ναστηθον γροι;
B"αια στν πραγµατικ$τητα ο2 χριστιανο δ4ν
πιστεουν Aτι θ5 ναστηθον µ4 Eφθαρτο σSµα
πνευµατικ$, Aπως µRς λει ^ IAπ$στολος Παλος
(Πρς Kορινθους, κεφ. ιε´ 44). Kα α@τ ποδεικνεται Xς Wξ8ς (E@αγγλιο κατ5 ΛουκRν, κεφ. κδ´
41-43): GO IIησος 6µφανζεται µετ5 τν θ νατ$ του
στο;ς IAποστ$λους. ∆ια" ζουµε (µετ φραση
Kαιν8ς ∆ιαθQκης Vπ Π. Tρεµπλα, 6κδ. «ΣωτQρ»):
«JEπειδ% α<το* tπστουν κµη λγlω τς χαρ\ς των
νοµζοντες ;τι 4Eλεπον ]νειρον κα* "πειδ% "θαGµαζον δι& τ& πρωτοφαν τατα κα* ν λπιστα, τος
εSπεν O KGριος· 4χετε "δ: τποτε φαγTσιµον δι& ν&
φ'γω κα* δι& ν& πεισθτε 4τσι κµη περισστερον
;τι δ9ν εSµαι πνεµα: A<το* δ9 το 4δωκαν aνα τεµ'χιον π ψ'ρι ψηµ νο κα* 6λγη κηρ7θραν κα*
φο τ& "πρε, 4φαγε "µπρς των, ]χι διτι εSχε ν'γκην συντηρ7σεως τ σ:µα του, λλ& 4πραξε τοτο

δι& ν& EεEαιTσ/η α<τος ;τι ]ντως ν στη». T τν
Bκανε τν γQινη τροφ τ πνευµατικ σSµα; Tν χCνεψε κανονικ ; H µQπως ^ IAπ$στολος ΛουκRς
ψεδεται κα τ 6πεισ$διο α@τ ποτ4 δ4ν Bγινε;
Aς δοµε τCρα τ µRς πληροφορε< ^ IAπ$στολος
IIω ννης γι5 τν 6µφ νιση το IIησο µετ5 τν θ νατ$ του (κατ5 IIω ννην, κεφ. κ´ 17, 26-28): GO IIησος
6µφανζεται στν Mαρα Mαγδαλην κα τ8ς λει
«M% µο `πτου» (στν µετ φραση γνεται «_ργιο»
Wρµηνεας... πστεψε w Mαρα Aτι ^ κριος 6ξακολουθε< ν5 ζD8 σωµατικSς κ.λπ.). Παρακ τω 6µφανζεται στο;ς µαθητς του, ο2 ^πο<οι πιστεουν, κα
µνει ^ ΘωµRς, ^ ^πο<ος Bλειπε. bOταν το νακοινCνουν ο2 Eλλοι µαθητ4ς τ Bγινε, α@τς δ4ν πιστεει κα Bτσι µετ5 π eκτ wµρες ξαναεµφανζεται
^ IIησος. GO ΘωµRς τν "λπει, λλ5 δ4ν πεθεται Zν
δ4ν τν γγξDη. Eτσι ^ Kριος τν προστ ζει ν5
γγξDη τ5 σηµ δια π τ5 καρφι5 κα τ λ$γχη κα
ν5 " λDη τ δ χτυλ$ του στς τρπες π α@τ5, κα
Bτσι πεθεται ^ Eπιστος. GO IIω ννης µRς δνει τν
π ντηση στ5 προηγοµενα 6ρωτQµατα γι5 τ Zν
τ5 σCµατα, Aταν ναστηθον, θ5 φρουν τ µορφ
το πεθαµνου τ στιγµ το θαν του! M4 Aλα τ5
σηµ δια, παρακαλS... κα χωρς α@τ5 ν5 Bχουν 6πουλωθ8.
GO Πορφριος κλενει τ θµα πολ; _µορφα (Bνθ.
νωτ.): «∆9ν τ& µπορε1 ;λα O θες, ;πως δ9ν µπορε1
ν& κ'ν/η τ 22 ν& µ%ν εSναι 4, ;πως δ9ν µπορε1 ν&
ναιρ σ/η τ%ν (στορα κα* τ& γεγοντα πο 4χουν γνει» κ.λπ. (Zν Vπ ρχDη θες ""αια – 6ξωσυµπαντικ$ς, πο; δ4ν Vπ$κειται στο;ς ν$µους, Aπως ^ χριστιανικς θε$ς).
M4 εκτµηση

∆ηµKτρης ∆κος
Θεσσαλονκη

OI £EPA¶EYOMENOI AMEPIKANOI
«T γλκα στ ζω τ φρνει  νηφλιος στοχασµς, ατς πο διερευν$% το ς λγους γι& το ς πο'ους προτιµ%µε ( )ποφεγουµε κθε τι
κα+ )ποδι,χνει τ+ς δοξασ'ες πο µ. τση ταραχ γεµ'ζουν τ ζω/ µας.»
((Eπκουρος, «(Eπιστολ& πρ,ς Mενοικ α»)

υκλοφ$ρησε πρ$σφατα κα στν GEλλ δα τ "ι"λο το IAµερικανο καθηγητ8 τ8ς φιλοσοφας Λο Mαρνοφ µ4 τν ^µιλητικ ττλο: «Πλ των, _χι Προζ κ!», στ ^πο<ο προτενει τν 6πιστροφ στ
φιλοσοφα το σγχρονου, ψυχικ5 κα νοητικ5 διαταραγµνου,
νθρCπου, zστε ν5 παλλαγD8 π’ τ5 διξοδ του. GH φιλοσοφα κα w φιλοσοφικ θεCρηση τ8ς ζω8ς "οηθvR τν Eνθρωπο ν5 παλλαγD8 κι π’ τ χρQση τSν ψυχοτρ$πων φαρµ κων (τπου Προζ κ), πο; w καταν λωσQ τους
Bχει π ρει τ µορφ 6πιδηµας.

K

ΣηµειCνει ^ 6ν λ$γsω καθηγητς γι5 τ σηµεριν IAµερικQ: «Στ% δεκαετα το 1980
ο( ψυχατροι @πολγιζαν ;τι aνας στος δ κα JAµερικανος oταν διανοητικ& σθεν7ς.
Στ% δεκαετα το 1990 oταν aνας στος δGο. Σ9 λγο θ& εSναι ;λοι, "κτ ς E Eαια π τος
ψυχατρους. JAνακαλGπτουν παντο “διανοητικ% σθ νεια”, "κτ ς π τ "ργαστ7ριο
κα* δνουν συνταγ9ς γι& τσα φ'ρµακα, ;σα πληρTνει ! σφαλιστικ% 0ταιρεα το
σθεν». Kα συνεχζει: «H JAµερικ% 4χει γνει µι& θεραπευτικ% κοινωνα. uH µ\λλον
θεραπευµενη. hOλο κα* περισστεροι θεραπευτ9ς κρεµ\νε τ*ς ταµπ λλες τ:ν 8ατρεων
τους κ'θε µ ρα, κα* τ τ χρει'ζεται π προσντα (_ν χρει'ζωνται) γι& ν& χαρακτηριστ/ κανε*ς θεραπευτ7ς, διαφ ρει E'σει το κατ& τπους πολιτειακο νµου κα* ]χι
στ%ν ο<σα. uAν πτε σ9 aνα π'ρτυ “O θεραπευτ%ς µο εSπε...”, δ9ν θ& µπορ σετε ν& κ'νετε Wλλη συζ7τηση γι& τ @πλοιπο τς Eραδι\ς, φο ;λοι θ& σπεGσουν ν& πον τ
λ ει O θεραπευτ%ς το καθενς. hOταν O πρεδρος Kλντον συγκ'λεσε τ @πουργικ του
συµEοGλιο, γι& ν& ντιµετωπσ/η τ σκ'νδαλο πο σκασε τ ξωµ' του, ο( συµµετ χοντες περι γραψαν στ%ν "φηµερδα “O<'σιγκτον Π στ” πxς δ9ν Eρ θηκαν σ9 µα συγκ ντρωση καθορισµο πολιτικς, λλ& σ9 µα “συνεδρα Eιωµ'των”».
A@τ ε?ναι w τραγικ κατ σταση πο; σQµερα 6πικρατε< στς H.Π.A. Kα σφαλSς στν
mναν q στν Eλλον "αθµ 6πικρατε< κα στς Vπ$λοιπες χSρες το ∆υτικο K$σµου. ΦανερCνει δ4 τν δυναµα τ8ς σγχρονης κοινωνας ν5 σταθD8 στ5 π$δια της, ν5 6πι"ιCσDη, χωρς ν5 Vπο"αστ ζεται π «θεραπευτ4ς» κα φ ρµακα.
ΠSς Bφτασαν ο2 Eνθρωποι ν5 γγζουν πλον τ «σηµε<ο µηδ4ν» τ8ς =παρξQς τους;
Eφταιξε ραγε µ$νον w δισχιλι$χρονη VποταγQ τους στ θεοκρατα; GOπωσδQποτε w 6πι"ολ το Xριστιανισµο πονερωσε τ ν$ηση, καθς τν Vπταξε στ σιδερνια "οληση το IIεχω"R κα καθCρισε µχρι κεραας τν νθρCπινη µο<ρα.
bOµως τρε<ς αTSνες µετ5 τ ∆ιαφωτισµ$, τν πστη το νθρCπου στς νεξ ντλητες δυν µεις τ8ς διανοας του, τν ν πτυξη τSν 6πιστηµSν, τ θριεµα τ8ς γνCσης
δ4ν κατ φεραν Aλα α@τ5 ν5 νοηµατοδοτQσουν 6κ νου τν νθρCπινη =παρξη;
***

KAI H «£EPA¶EIA» TH™ ºI§O™OºIA™
5 πιστψDη κανες τν Eγελο, πο; προ"λεψε πρν δο αTSνες πCς, Zν σταµατοσε
w πειλ το πολµου, ο2 Eνθρωποι θ5 γνονταν νωθρο κα ψυχικ5 ε@ λωτοι σ4
κ θε δυσκολα τ8ς ζω8ς τους; H τν Nτσε, πο; πστευε πς ο2 «φιλελεθερες
δηµοκρατες» κα w φθονα τSν γαθSν θ5 Bφτειαχναν νθρCπους χωρς ψυχικ σθνος, πο; θ5 νοι ζονταν µ$νο γι5 τς πι ε@τελε<ς 2κανοποιQσεις τους, νQµπορους ν5 αTσθανθον κ τι νCτερο, κα θ5 Xδηγοσαν τν κοινωνα σ4 παρ λυση;

N

MQπως φταει w ποµ κρυνση το νθρCπου π’ τν πολτως ληθιν α{σθηση
τ8ς τραγικ$τητας τ8ς ζω8ς του (ρχ-τλος), Bτσι πο; ^ θ νατος eρθCνεται Xς
«ξεπραστο τε<χος» στ σκψη του, π νω στ ^πο<ο πφτει κα ξαναπφτει συνεχSς συνθλ"οντας τ κρανο του; H ε?ναι α@τ πο; 6πισηµανουν σγχρονοι κοινωνιολ$γοι κα ψυχολ$γοι, Aτι δηλαδ π τ µι5 ^ Eνθρωπος κατ φερε ν5 σπ σDη
τ5 δεσµ5 τ8ς θεοκρατας, Aµως π τν Eλλη VποδουλCθηκε σ4 mνα δαιδαλSδες,
φσικο σστηµα µηχανισµSν κα 6ξαρτQσεων, πο; δηµιουργον w 6ξουσα, τ
κρ τος, w οTκονοµα, w παρ δοση; Kι κ$µα ^ 6σωτερικ$ς µας κ$σµος, ο2 "αθτερες 6πιθυµες, ο2 κρυφο π$θοι, w διαρκς Bφεση πρς τν 6λευθερι$τητα, πρ γµατα "αθι5 συνυφασµνα µ4 τ 6ξωτικ$, φυσικ τοπο τ8ς γQινης σφαρας, δ4ν Bχουν
τραυµατισθ8 κα παραµορφωθ8 µσα στ περι" λλον τ8ς π$λης, Tδως δ4 τ8ς σγχρονης µεγαλοπολης; GO ∆ι$νυσος στ φυλακ, λλ5 κα ^ IAπ$λλων π σχει. T
µλλει γενσθαι λοιπ$ν;
Mπορε< _ντως w φιλοσοφα ν5 παλλ ξDη τν Eνθρωπο π’ τ γενικευµνη σγχυση,
στν ^ποα Bχει περιλθει;
GH 6µφ νιση –κυρως στς H.Π.A.– «πρακτικSν φιλοσ$φων» πο; 6π’ µοι"D8 παρχουν συµ"ουλ4ς σ4 νθρCπους ο2 ^πο<οι ντιµετωπζουν κρση ταυτ$τητας q Vπαρξεως, σγουρα δ4ν ποτελε< κνηµα «6πιστροφ8ς στ φιλοσοφα». Iσως ν5 τ προαναγγλDη. Πρς τ παρν προλαµ" νει τν καταφυγ σ4 ψυχολ$γους q ψυχι τρους νθρCπων πο; δ4ν παρουσι ζουν ψυχοπαθολογικ5 προ"λQµατα, λλ5 δεχνουν ν5 Bχουν χ σει τ ν$ηµα τ8ς ζω8ς τους, τν _ρεξη γι5 ζωQ. (Aς σηµειωθD8
6δS πς ^ εµνηστος KορνQλιος Kαστορι δης λειτουργοσε κατ’ α@τν τν τρ$πο, Xς θεραπευτQς, καθς δεχ$ταν 6πισκψεις π’ Aλη σχεδν τν ε@ρωπαϊκ 6λτ,
πο; ντιµετCπιζε «Vπαρξιακ5 προ"λQµατα» κα ε=ρισκε θεραπεα π’ α@τν κι _χι
π’ το;ς ψυχαναλυτς).
***
φιλοσοφα, α@τ w κυνηγηµνη «θε5» τSν GEλλQνων, πο; 6ρρφθη στ πρ τ
6ξCτερον _χι µ$νο π’ τν Xριστιανισµ λλ5 κα στ5 νεCτερα χρ$νια π’ το;ς
µεσιανιστ4ς το µαρξισµο, το καπιταλισµο κα το µοντερνισµο, Zν _ντως
6πιστρψDη, θ5 σηµ νDη τ Eνοιγµα µιRς νας σελδας γι5 τν νθρωπ$τητα.
∆ι$τι πρωτστως φιλοσοφα σηµανει π$ρριψη δογµ των, µφισ"Qτηση τ8ς κατεστηµνης τ ξης. Σηµανει πς ^ Eνθρωπος µ$νος του µ4 τν περσκεψη κα τν δι λογο νοηµατοδοτε< τ ζω κα τν κ$σµο πο; τν περι" λλει. Σηµανει πστη στν Wαυτ$ του, δηλαδ σηµαδοτε< τν Bναρξη Wνς νου, ληθινCτερου διαφωτισµο.

H

Παν. Λ. Kουαλ!κης

BAN¢A§I™MOI KAI XPI™TIANIKO™ NAO™
IAγαπητ4 κ. 6κδ$τα,
εσθηκα στν ε@αν γνωστη (ε?ναι w λQθεια) πινακδα στ χωρι IAµκλες
Λακωνας, πο; πληροφορε< τ κοιν γι5 τν τοποθεσα το 2ερο το IAµυκλαου IAπ$λλωνος κα γεµRτος χαρ5 πεζοπ$ρος 6κνησα πρς φωτογρ φηση το περι" λλοντος χCρου.
B"αια τ «1 χλµ.», πο; ναγρ φεται στν πινακδα, ε?ναι το@λ χιστον 3, λλ5
Zς φQσουµε τς λεπτοµρειες. Kα w ^δοσQµαντη φυσικ5 πραν τ8ς ρχικ8ς 6λλιπστατη. Tλος π ντων Bφθασα στ5 τελευτα<α 300 µ. (πλακ$στρωτου δρ$µου) κα
το θαµατος! bOπως "λπετε στ+ν Mναντι φωτογραφα, τ 2ερν ε?ναι σκ$ρπια
6ρεπια κα π νω τους Bχει νεγερθ8 mνας... Tουδαιοχριστιανικς να$ς. IAφο χρειστηκα γρω στ δεκ λεπτο (κα «πρ$φερα» ρκετ5 «καντQλια») γι5 ν5 ρεµQσω, Bψαξα τ χSρο κα τν φωτογρ φησα.
Στ5 6ρεπια το 2ερο Vπ ρχουν συνθQµατα σκαλισµνα q ποτυπωµνα χρωµατογραφικSς µ4 θλητικ πνεµα το τπου «GATE 7» q µ4 6ρωτικ πνεµα, Aπως
«ΠANOΣ B. + NIKOΛETA K. = EPΩΣ» , κα πι ’κε< «ΓIA ΠANTA MAZI TAΣOΣ &
ΠAPAΣKEYH». GO χSρος ε?ναι Eφρακτος κα Xς 6κ τοτου περιδια"ανουν 6ντς κι
6κτς τσοπ νηδες, µνοερφια, σκλοι κα κ τι λθιοι σ5ν 6µνα.
Σ4 µα _ρθια προτοµ δια" ζω.
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(A,τ? Mγαλα *π’ τ+ φωτογραφα:
προφαν6ς οQ Pωµαοι, 4ταν δSν Mκλεαν καH δSν *ποκεφ!λιζαν *γ!λµατα
γι? ν? !λουν τ+ν κ!ρα κ!ποιου α,τοκρ!τορ! τους π!νω, Mδειχναν καH σεασµ= κ!που κ!που.)
Kα σε<ς, φλτατοι Λ κωνες συµπολτες, Aταν ξυπνQσετε π’ τ λQθαργο πο;
σRς Bχει ρξει w Pωµιοσνη τ8ς W"ραιολαγνεας, τ8ς «µουζ κα»-φαγας κα τ8ς
λαζονικ8ς IOρθοδοξας, τ$τε {σως σκεφθ8τε τ σχση µπορε< ν5 BχDη τ θαµα
τSν φωτογραφιSν α@τSν µ4 τν Wλληνικ πολιτισµ$. Kα κατ$πιν {σως θελQσετε
ν5 λλ ξετε κ τι πρς τ καλτερο. bEως τ$τε νηστεα κα προσευχQ, δι$τι ^ Γιαχ"4 Aλα τ5 "λπει. Kα ο2 Xαλδα<οι τρ"ουν τ5 χρια τους µ4 2κανοποηση γι5 τν
6πιτυχηµνη ντεπθεσQ τους στν 6ξ πλωση το M. IAλεξ νδρου.

Γε(ργιος Σαρρ ς

¶ANø ™TO IEPO TøN AMYK§øN

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
T= γκ(µιον τ ς µανδKλας
E~γε, JAρχιεπσκοπε! yEτσι σ9 θ λω: Tηλαυγ φ'ρο το @π ροχου κσµου το ΓιαχE , το προαιωνως 0τοιµασµ νου γι&
τ%ν τελεωση τ:ν δικαων. yEδωσες ρεσιτ&λ π'λι µ9 τ%ν @περ'σπιση τς µανδ7λας τ:ν δελφ:ν γυναικ:ν µουσουλµανδων. Πολ καλ& τ& εSπες. yAνοιξε ! καρδι& τ:ν µουλλ'δων κα* τ:ν γιατολλ'δων π
τ%ν JAλγερα µ χρι τ ν KαGκασο. A<τ θ& π/ «διαθρησκειακ% προσ γγιση» στ%ν πρ'ξη. hOσο γι& τος Nεο λληνες..., oταν πο oταν τρελλαµ νοι, τTρα πλ ον «4καψαν φλ'ντζες»! yEχουν καταµπερδευτ ο( 4ρηµοι. JAπ’ τ% µι& σ9 κον ν& λ9ς ;τι δ χεσαι στος
ναος τος «σκουλαρικοφρους» κα* τ*ς «µινιφοροσες» κι π’ τ%ν Wλλη Eλ πουν τ (ερατε1ο σου ν& "µµ ν/η στ*ς παGλειες Oδηγες περ* @ποταγς τς γυνακας στ ν Wνδρα.
Kι ;µως, O θεπνευστος λγος τς ποιµαντικς ;λα τ& EολεGει, συντελTντας στ%ν ποσTEηση τ:ν πολTσεων. T "ννο:;
∆οκµασε, γι& παρ'δειγµα, ν& Eγ'λ/ης τ τσεµπ ρι π µα «θεοσα» γιαγι& κα* ν&
προσπαθ7σ/ης ν& τ φορ σ/ης σ9 µα α8θ ρια παρξη, πο µλις "ξλθε π τ κοµµωτ7ριο. Θ& σ9 Eαρ\νε µφτερες «πρµο-σεκντο», µ χρι ν& π/ς «τ δεσπτη, ΠαναγιTτη»! Γι’ α<τ σο λ ω ;τι O Pωµι ς χρει'ζεται τ τοιου εdδους µανιπουλ'ρισµα. N& Eλ π/η
τ δλωµα, χωρ*ς ν& ντιλαµE'νεται τ γκστρι π κ'τω. T ν& κ'ν/ης διαφορετικ;
uAς ]ψεται ! "κκοσµκευση. Γιατ* µ% µο π/ς ;τι, "&ν τ& πρ'γµατα oταν λλι:ς κα* ζοGσατε σ9 παποκαισαρικ καθεστTς, θ& νεχσουν µι& τ τοια "λαστικτητα; O( ττε Oµλογο σου, δικ µου, ]χι µνο µαντ7λα λλ& µ χρι κα* καπστρι θ& "π Eαλαν στ «Cρα1ο
φλο». yAσε πο δ9ν θ& κρατοσαν πλ ον τ%ν ποιµαντορικ% γκλτσα λλ& τ% «γ'τα µ9
τ*ς 0πτ& ο<ρ ς», γι& ν& νουθετον τος πστους. T ν& γν/η ;µως; O( καιρο* λλ'ζουν.
JEσ π'ντως µ%ν τ κουν7σ/ης οτε χιλιοστ π τ*ς θ σεις σου. Mε1νε κλνητος σ&ν
Eρ'χος κα* γνε κµη πι ρηξικ λευθος, µπ&ς κα* γλυτTσουµε τ% θεοκρατικ% κτ7ση
µας π τ%ν κοσµοπολτικη λαλαπα. Kατ’ ρχ&ς ρον τ*ς ντιρρ7σεις σου γι& τ%ν ν γερση µουσουλµανικο τεµ νους στ%ν Παιανα. T δι'τανο, δελφ% θρησκεα εSναι κι
α<τ% κα* aνας O «µπαµπ\ς». Kατπιν "νσχυσε γεννα1α τος "ν Eλλ'δι µουσουλµ'νους
ο(ασδ7ποτε προ λευσης, κα* τ& @πλοιπα θ& 4ρθουν µνα τους. Ποι' εSναι τ& @πλοιπα; X', χ', χ'! M& φυσικ& ;σα προEλ πει τ µεγ'λο κλπο πο 4χω 0τοιµ'σει τσο γι&
τ%ν ΨωροκTσταινα ;σο κα* γι& τ%ν Γηραι& yHπειρο γενικ:ς. Nοµζεις ;τι τυχα1α 4ρχονται ;λα α<τ& τ& στφη τ:ν JAφρο-ασιατ:ν κα* "γκαθστανται µνιµα στ%ν E<ρTπη γεννοEολTντας σ&ν κουν λια; KοGνια πο σ9 κοGναγε! T Wλλο ν& κ'νω, γαπητ µου;
JAφο "δ: κα* δGο χιλιετες στ λνω ΠαGλους, Π\πες, BυζαντινοGς, Kαρλοµ'γνους,
KαλEνους κα* aναν περδροµο Wλλους ν& "γκαθιδρGσουν τ γιαχEικ Eασλειο κα* καταντ: ν& Eλ πω τ ε<ρωπαϊκ ΣGνταγµα Wχρωµο, Wοσµο κα* Wγευστο π ΓιαχE , κι π’
τ%ν Wλλη τ& µαντρι& ν& δει'ζουν... 4, νισ'φι πι'! yEEαλα κι "γx σ9 "ν ργεια τ& µεγ'λα µ σα. Θ& τ καταλ'E/ης καλGτερα, ;ταν στ µ λλον θ& Eλ π/ης π'νω στ%ν κορυφ% το
Mπ*γκ Mπ9ν κα* το ΠGργου το yAιφελ τ ν µουεζνη ν& καλ/ τος π'ντες ν& προσευχηθον στ ν Yπ ρτατο. Kι π κ'τω 0κατοµµGρια µαντηλοφορεµ να κεφ'λια ν&
σκGEουν. Kι ;σα δ9ν σκGEουν, θ& κEωνται. Γι’ α<τ λοιπ ν "σ συν χισε α<τ, "φ’ l
"τ'χθης. Mαντ7λα κα* ξερ ψωµ. yAσε πο 4χει κα* πρακτικ% σηµασα τ παν. KρGEει, ξ ρεις, τ& καροGµπαλα πο φυτρTνουν, ;ταν τρ:ς κατραπακι9ς π τ

Σ!ρωθρον

ι5 πρCτη φορ5 παγκοσµως π τς σελδες το «∆αυλο» παρουσι σθηκε τ θµα τ8ς =παρξης κατασκευSν π µπετν στν ρχαα GEλλ δα. GO πρωτοπ$ρος E. E@σταθι δης, χηµικς µηχανικ$ς, Γεν. ∆ιευθυντς
KE∆E, 6δηµοσευσε µελτη περ τ8ς τσιµεντοκονας µονCσεως τ8ς δεξαµεν8ς Kαµερου P$δου (τ. 226). Στ {διος τεχος δηµοσιεθηκε συνντευξη το καθηγητ8 Πανεπιστηµου I. Tσαγκ ρη γι5 τ ντιραδιενεργ "πχρισµα. IAκολοθησε w Bρευν µου «GYπρθυρο 6κ µπετν 270 τ$ν. στ Θησαυρ
IAτρως» (τ. 233+234). Συνεχζει ^ E@σταθι δης µ4 τ «Kεραµικ κοναµα»
(τ. 253) κα τ «Aρχα<ο τσιµντο δυαδικ8ς µορφ8ς» (τ. 258). Tλος ^ M. Mαµανας παρουσασε τν µπετοννια γφυρα IIλισσο (τ. 256).

°

Παρ5 τς συνεχε<ς νακοινCσεις στν «6πσηµη» IEπιστQµη «Wκρα το τ'φου σιωπ% EασιλεGει» (Σολωµ$ς). IEπαναπαονται στο;ς «κυ"ολθους λατυποπαγος πετρCµατος». TCρα,
π πο; ΠSς Bκο"αν/µετφεραν/ν"αζαν 2,7-270 τ$νους ε?ναι «Eλλου παπR ε@αγγλιο».

TO M¶ETON ¶ANTOY. Iσως σκπτωνται: « Eστω, ε?ναι εTδικ περπτωση, µα δεξαµενQ, mνα Vπρθυρο, mνα γεφυρ κι!». M$νο; M5 Zν 6γνCριζαν ο2 bEλληνες τν (yπλοστατη) κατασκευ το τσιµντου «ποδρα θηραϊκ8ς γ8ς κα Eσ"εστος», θ5 τν χρησιµοποιοσαν
;που 4πρεπε. ∆ηλαδ σ4 Bργα @ποδοµς, Aπως γφυρες, yψδες, δεξαµενς, δ πεδα, θεµλια
κ.. IAντιθτως ο2 νωδοµς, 6πειδ 4πρεπε ν5 Bχουν «κ'λλος», κατασκευ ζονταν µ4 ε@γεν8
Vλικ : µ ρµαρο, λ "αστρο, πυρ$λιθο. Πλν τSν νωτρω τ µπετν 6χρησιµοποιQθη κατ5 κ$-

Φωτ. 1. T= Tεχος
τ6ν BAθην6ν: BAχαρνικ+ Π/λη (Πλατεα
Kοτζι%).
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ρον γι5 τν νγερση τειχ:ν, πργων κα Eλλων eχυρωµατικSν Bργων.
T 0λληνικ τσιµντο ε?χε 6ξαιρετικ4ς Tδι$τητες κ$µα κα σ4 σγκριση µ4 τ σηµεριν
(Portland): ➊ Kατασκευ ζετο εxκολα κα δ4ν καταστρεφ$ταν π τν Vγρασα (Aπως τ σηµεριν$). ➋ Hταν 6λαφρ (εxκολη µεταφορ5) κα ταυτ$χρονα µεγ λης ντοχ8ς. T δ4 0λληνικ µπετ$ν: ➊ Hταν οTκονοµικ Xς φυσικ Vλικ εxκολης 6ξ$ρυξης (θηραϊκ γ8, σ"εστ$λιθος, Eµµος, σκρα). ➋ GH παρασκευQ του ~ταν ταχGτατη, Xς χυτο, 6π τ$που Vλικο. A@τ
εTδικ5 w Tδι$τητα τ Bκανε Vλικ "κλογς (= A,τι καλτερο) γι5 τν οTκοδ$µηση τειχ:ν κα _χι
τν λθο.
Γιατ παιτε<το w ταχGτατη κατασκευQ των; ∆4ν ε?χαν περι$ριστο χρ$νο ν5 τ5 κ νουν
«µ4 τν wσυχα τους», Aπως Aλα; Oχι, ""αια! GH «Eνεση χρ$νου» (= Aποτε τελειCσουµε)
τSν ρχαων ε?ναι µγα ψµα, mνα Tδεολ$γηµα =ποπτης προλευσης.

TA TEIXH TøN A£HNøN. A2 IAθ8ναι, π$λις ρχαιοτ τη («κ:µαι» πρ τ8ς 4ης χιλιετας) Bχουν 2στορα π τς πλον ταραχCδεις. GO ρχιτκτων-6ρευνητς I. Tραυλς1 Bλεγε:
«Λγες πλεις καταστρ'φηκαν τσο συχν& κα* Oλοκληρωτικ', λλ& ξαν'ζησαν λαµπρ ς».
Πρ γµατι τουλ χιστον τ5 τεχη των ρκετ4ς φορ4ς γκρεµστηκαν, ξαναχτστηκαν, 6πιδιωρθCθηκαν. [IAπ τν 2στορα τSν τειχSν 6ξετ σαµε µ$νο τν περοδο π 530 mως 387 π.X. κα
_χι τ5 νεολιθικ5 κα Πελασγικ ].
1 Πεισιστρ!τεια Tεχη: Mετ58 τν 6κδωξQ του τ 558 π.X. ^ τραννος Πεισστρατος 6πιστρφει τ 535 µ4 τ5 Bσοδα π τ5 µεταλλε<α χρυσο Θρ κης (GHρ. A64). IEκτς π
το;ς µισθοφ$ρους χρηµατοδοτε< τν νγερση τειχSν τ ⯝530. T πεση χρ$νου ε?χε κα π$τε
τελεωσαν, ε?ναι Eγνωστο.
2
2 Θεµιστκλεια: Mετ5 τν κατεδ φιση τSν τειχSν π τν Ξρξη τ 480 ^ Θεµιστοκλ8ς
νοικοδοµε< τ τε<χος _χι µ$νο τSν IAθηνSν, πο; σχεδι ζεται 6κ νου µ4 µεγαλτερη
δι µετρο oτοι ⯝1.500 (µ4 κντρο τν IAγορ5) λλ5 κα το ΠειραιSς. (Σχ. 1+2). T Bργο ξεκ-

Σχ µα 1. T= BAθηναϊκ=ν Tεχος: το[Aστεως καH στο«Φιλοπ!ππου».
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Σχ. 2. T? τεχη τ6ν BAθην6ν: Tο- [Aστεως, τ? Mακρ? (Bρειο, Nτιο, Mσον), το- Πειραι6ς.

νησε τ 479 κα πρπει ν5 τελεωσε ταχGτατα, τλος
το 478, φο τ$τε πραγµατCθηκε w A´ IAθηναϊκ
(∆ηλιακ) Συµµαχα, πο; προξνησε φ$"ο κα γα(Aθηνν
43
8.000
6.500
ν κτηση στο;ς Σπαρτι τες µ4 πιθαν$τητες "αιης
Φιλοπαπ.
–
–
1.700
ντιδρ σεως.3 «E<θς (O Θ.) "πιχειρε1 τ%ν πλιν ο8κοM σον
35
6.500
6.400
δοµε1ν κα* τειχζειν χρ7µασι(!) πεσας τος "φρους...
B. Mακρν 40
7.500
6.600
"γκαλοGντων δ9 τ:ν Σπαρτιατ:ν (= διαµαρτυροµN. Mακρν (40) 7.500
6.600
νων)... χαλεπανοντες (= γανακτSντες).
Πειραις
60 12.000 13.100
3 GO Kµων, ^ 6ξαρετος IAθηνα<ος στρατηγ$ς,
προσ"εσ"ληµνος π τν Eρνηση τSν ΣπαρΣFνολο
41.500 40.960
τιατSν ν5 δεχθον "οQθεια, τ 461 διαλει τν συµΣχ. 3.
µαχα.4 Mετ5 τν ττα τSν IAθηναων στν Tαν γρα
(457) π το;ς Σπαρτι τες, µ4 προτροπ το Kµωνος Eρχισε w κατασκευ το τεχους πο; mνωνε τν IAθQνα µ4 τν ΠειραιR, µ4 χρ7µατα π λ φυρα ΘρακSν κα ΠερσSν.2 T {διο δχεται
κα ^ A. Pαγκα"8ς5 (80 IOλ. δ´ = 457 π.X.).
T5 eνοµαζ$µενα «Mακρ& Tεχη» ποτελονται π mνα διπλ τε<χος –«Eρειον κα* ντιον»–
µ4 κεν ⯝ 10 µ. (Σχ. 3) κα mνα παρ λληλο –«µ σον»– σ4 π$σταση 1 σταδου = 185 µ. (Σχ. 2),
Aλα µQκους περπου 40 σταδων = 7.500 µ. (Θουκ. A107) «το δ9 Φαληρικο τεχους στ'διοι
oσαν π ντε κα* τρι'κοντα, πρ ς τ ν κGκλον το Wστεως... τρε1ς κα* τεσσαρ'κοντα, Πειραι:ς
κα* Mουνιχας 0ξ7κοντα... θαυµ'σιον oν τ τ!χος (B13).
4 Mετ5 τν κατ ληψη τSν IAθηνSν τ 404 π τ Σπ ρτη τ5 τεχη κατεδαφσθηκαν. GO
στρατηγς K$νων Aµως νικvR στν Kνδο τ 394 κα µ4 περσικ5 χρ7µατα χτζει π λι 6ξ
ρχ8ς Aλα τ5 τεχη (393). T δ4 391 συλλαµ" νεται π το;ς Πρσες, 6νsS ποτυγχ νουν ο2 προσπ θειες συνθQκης µ4 α@τος. [T 387 Aµως συνοµολογε<ται w IAνταλκδειος εTρQνη. Kερδισµνη w Σπ ρτη!] «(Kνων) φικµενος πολ το τεχους ρθωσε τ& τοGτου πληρTµατα(!)
παρ χων κα* τ κτοσι (= ξυλουργο* γι& ξυλοτGπους!) κα* λιθολγοις(!) µισθος διδοGς, π!ντες
JAθηνα1οι κα* Bοιωτο* κα* Wλλων πλεων "θελουσων "νετεχιζον».7
Aρα σ4 δ/ο Bτη (393-391) χτστηκαν, φο w Σπ ρτη δ4ν θ5 6πτρεπε τ συνχιση.
ΣYMΠEPAΣMA: bOλα τ5 τεχη περατCθηκαν στ 6κπληκτικ δι στηµα τSν δο 6τSν λ$γsω
πεσης χρ$νου.
TEIXOΣ

Θουκυδ.
σταδ. µ.

N.α
µ.τρηση

¶O™O™ O O°KO™ TøN TEIXøN; IAπ τ5 µεγαλτερα δηµ$σια Bργα τ8ς ρχαι$τητας ~σαν τ5 τεχη, τ µεγαλτερο δ4 σ4 _γκο –{σως– ~ταν τ Tε<χος τSν IAθηνSν. Aς Vπολογσουµε κατ’ ρχ5ς τ µκος το τεχους (λ.χ. τ8ς 6ποχ8ς το Kµωνος). Tοτο ποτελε<το
π τ IAθηναϊκ$, τ5 Mακρ5 (B$ρειο, Mσον, N$τιο), τ Πειραϊκ συνολικο µ8κους 40.900
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µ. (Σχ. 1+2) κα (Σχ. 3).
Προσθτοντας τεθλα2
2
σµνες, πργους, πυλSνες, 6νισχσεις, ντιστηρξεις κ.λπ. = 19.100 µ.
Bχουµε συνολικ µ8κος
⯝ 60.000 µ.
10
∆υστυχSς δ4ν "ρ8κα
κ ποια περιγραφ στν
Σχ. 5. Tοµ+ τεχους.
Wλλ. γραµµατεα µιRς τυπικ8ς διατοµ8ς το τεχους, zστε ν5 Vπολογσω τ
πλ'τος κα τ ψος του. [M$νον ^ περιηγητς
Xου8λερ τ 1676 πρ$φτασε _ρθια τµQµατα τSν MακρSν TειχSν κα τ5 Vπελ$γισε 20 µ. =ψος, 40 κ"ους(!), B. Θεοφανδης]. GYπολογζω τν διπλ το<χο
(δδυµος) [Σχ. 4] µ4 π χος 2+2=4 µ. κα =ψος 10 µ.
IEµ"αδν 4  10 = 40 µ2 κα συνολικς _γκος το τεχους 2.400.000 µ3 (40  60.000) [Σχ. 5]. T5 τεχη κατασκευ σθηκαν π κυ"ολθους (block) 112 µ.=2
µ3 q 0,50,71,4.

10
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Σχ µα 4. BAχαρνικ+ Π/λη: ∆δυµο
τεχος.

H ™Y°KPI™H. Aς συγκρνουµε τ τε<χος µ4
τς δο µεγαλτερες –γνωστ4ς– κατασκευς. ➊ Tεχη Bαυλ6νος: GH π$λις 6θεωρε<το w µεγαλτερη κα
πολυαριθµ$τερη τ8ς ρχαι$τητος. M4 mνα Wκατοµµριο(;) κατοκους ε?χε διαστ σεις 120120 σταδων,
oτοι πλευρ5 22 χλµ.(!;) 6µ". = 500 χιλ. στρµµατα! GO
GHρ$δοτος8 6κτς τSν 88 χλµ. τεχους δηλCνει Vπερ"ολικ5 κα τ =ψος/πλ τος (200 πQχεις «Eασιλεους»
κα 50 ντιστοχως, Eρα =ψ. = 100 µ.! κα πλ. 25). Aν
θεωρQσουµε λογικ Y=25 µ. Π. = 12µ. (6ξ ν 4 µ. δ$µηση) τ$τε _γκος = 42588.000 = 8.800.000 µ3, δηλ.
τριπλ σιο µ4ν το Tεχους IAθηνSν, λλ5 κατασκευασµνο π eπτ$πλινθους, mνα ε@τελ4ς Vλικ
(Φωτ. 2) «κρεµαστο* κποι». ➋ ΠυραµHς το- Xοπος: T µεγαλ$πρεπο οTκοδ$µηµα 6θεωρε<το mνα π
Φωτ. 2. Π/λη αυλωνιακο- τεχους. τ5 Wπτ5 θαµατα. E?ναι τετρ γωνη πυραµς πλευρRς
227 µ. κα =ψους 137 (^ GHρ$δ.8 8 πλθρα = 247 µ., ^
9
I. ∆ κογλου 232/147,5) συνολικο _γκου = 2.353.000 µ3, δηλ. κατ τι λιγTτερο τSν TειχSν!
[Σηµ.: Γ λλος ρχιτκτων 6δηµοσευσε στ περιοδικ «Science et Vie» (δυστυχSς Bχασα τ
τεχος) Bρευνα, Aπου πεδεκνυε Aτι w πυραµδα το Xοπος Bγινε µ4 χσιµο µµοµπετ ν 6π
τ$που σ4 κυ"$λιθους 0,80,81,6 µ. GH χηµικ ν λυση τ 6"ε"αωσε.] Eτσι 6ξηγε<ται γιατ
δ4ν χωρvR µαχαρι στο;ς yρµος, Aπως κα στ5 κυκλCπεια τεχη τSν IAθηνSν.
EINAI M¶ETON; OI EN¢EI•EI™. bOπως ^ καθες µπορε< ν5 διαπιστCσDη, ο2 6πιφ νειες κυ"ολθων το IAθ. Tεχους, θυµζουν µπετν! [Φωτ. 1+6]. E?ναι Aµως; GH «6πσηµη»
ρχαιολογα δχεται Aτι ε?ναι 6πεξεργασµνα τεµ χια λατυποπαγος πετρCµατος [= 2ζηµα-
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τογεν4ς ποτελοµενο π νCµαλα χαλκια/«λατGπαι» µ4 συγκολητικ =λη Wργιλον/Al2 (SiO3)3].
Kι Aµως δ9ν ε?ναι πτρωµα ο2 κυ"$λιθοι κα θ5 τ
ποδεξουµε δι5 τ8ς «εTς Eτοπον παγωγ8ς»:
➊ IAπαιτε<ται "ασικCτατα w =παρξη τεραστου
Wνιαου κοιτ σµατος (Wκατοµµυρων µ3) κα µ
ε@θραστου. Tτοιο λατοµε<ο δ4ν Vπ ρχει, φο
γι5 τ5 2,4 Wκατ. µ3 6πεξεργασµνων κυ"ολθων
παιτονται  3,5 Wκ. µ3 κοτασµα, oτοι w 8σοπ δωση Wνς λ$φου σ5ν το Λυκα"ηττο (⯝ 3.6 Wκατ.
µ3)! [Σχ. 6: T N∆ τµ8µα το λ$φου]. Φυσικ5 δ4ν
Vπ8ρχε ττοιος λ$φος· κι Zν Vπ8ρχε, Xς (ερ ς (τν
προστ τευαν ^ Π5ν κα ο2 Nµφες) ~ταν παρα"αστος. ➋ Eπρεπε τ κοτασµα ν5 ε?ναι ;λο λατυποπαγς, σχεδν νπαρκτο στν σ"εστολιθικ
Σχ. 6. Λυκαηττς, N∆ τµ µα (κ!τοψηIAττικ (µ ρµαρα, πωρ$λιθοι) µ4 Vπ$"αθρο ργιτοµK).
λικ σχιστ$λιθο.1 [Σηµ.: GO ε@κολολ ξευτος πωρ$λιθος ΠειραιSς 6χρησιµοποιQθη γι5 γωνι$λιθους. Στ5 τεχη, κατ5 5% π παλαι$τερες κατασκευς]. ➌ GH κοπ% τελεως 6πιπδων κυ"ολθων π λατυποπαγ4ς πτρωµα ε?ναι 6ξαιρετικ5 δσκολη, δυσκολCτερη κα π µαρµ ρου. Oντως τ Vλικ ε?ναι κα σκληρ λλ5 κα
εxθραυστο λ$γsω νοµοιοµ$ρφου Vφ8ς του. Eτσι w κοπ µ4 σφ8νες Aπως –Vποτθεται– το
µαρµ ρου ε?ναι νφικτη.
M$νο ({σως) µ4 πρι$νια εTδικ5 «λιθοπρ1σται» τεχν<τες µποροσαν ν5 κ$ψουν κυ"ολθους
0,80,81,60 µ. (mναν σ4 10 wµρες 4 Eνδρες). Eστωσαν 20.000 εTδικευµνοι10 (πο ν5 "ρεθον;): Θ5 Bκο"αν σ4 10 wµ. 5.000 κυ"ολθους κα ο2 2.400.000 παιτοσαν 6ργασα 4.800
wµ. (10  2.400 : 5) oτοι 16 Bτη (4.800:300). bOµως τ τε<χος τελεωσε σ4 2 Bτη!
➍ Hταν δνατον ν5 ε?χαν ο2 IAθηνα<οι 20.000 6ργαλε<α Vψηλ8ς τεχνολογας Aπως δσκους, πρι$νια, τρυπ νια κ.E. τσ λινα µ4 6νισχυµνα κοπτικ5 Eκρα µ4 κορονδιο (διαµ ντια
δ4ν Vπ8ρχαν!). ➎ Γι5 τν µεταφορ& π (Vποτιθµενο) λατοµε<ο σ4 mνα 6ργοτ ξιο µQκους 14
χλµ., Bστω Aτι διθεταν 20.000 6π πλον Eνδρες (πο<οι;). K θε κυ"$λιθος 1 µ3, " ρους 2,5 τ$ν.
περπου, 65ν µεταφερ$ταν π 5.000 κ ρρα(!) σ4 5 wµ. π τετρ δα νδρSν θ5 παιτοντο (5
 2.400.000 : 5.000) 2.400 wµ. q 8 Bτη. Tελεωσε σ4 δο! ➏ Γι5 τν τοποθ τηση, Zν ε?χαν Eλλους
10.000, ν5 10 Eνδρες γι5 6κσκαφQ, καθαρισµ$, νψωση σ4 =ψος 5 µ. (µ. Aρος) τοποθτηση
κ.λπ. (κα Zν κ θε ^µ δα τοποθετοσε 1 κ"ο τν wµρα) τ$τε θ5 παιτοντο 2.400 wµ. δηλ. 8
Bτη. ➐ Λ$γsω τSν µεγ λων διαστ σεων τSν κυ"ολθων κα το ε@θραστου, w τοποθτησQ τους
Eνευ κονι µατος ε?ναι δνατη. bOµως _χι µ$νο δ4ν Vπ ρχει {χνος, λλ5 6πικ θονται χωρ*ς
yρµ$. ∆4ν περν ει οxτε λεπδα! ➑ Tλος ^ ΞενοφSν,7 Aπως ε{παµε, ^µιλε< –περιργως– περ «παραχωρ7σεως πληρωµ'των» (πλQρωµα = εTδικ Vπηρεσα: IAριστ., «Πολ.» IV 4.12 = εTδικο τεχντες, 6ργοδηγο;) γι5 τν νγερση τSν τειχSν. IEπσης Bδωσε µισθο;ς σ4 «τ κτονες» κα «λιθολγους». T σηµανουν;
T χρει ζονται ο2 «τ κτονες» (= ξυλουργο), φο µ$νο κτστες θ5 Bκτιζαν το;ς λθους
κα οxτε παιτοντο σκαλωσις, φο w νψωση Bπρεπε ν5 γνDη µ4 "αρολκα; MQπως
~σαν ο2 «καλουπατζ8δες» (= κατασκευαστ4ς ξυλοτπων µπετ$ν); Kα ο2 «λιθολγοι»; Aν
~σαν κτστες, γιατ δ4ν το;ς eνοµ ζει µ4 τς συνQθεις λξεις; «λιθο-δµος, -γλGπτης, -εργος, –κπτης, -τ κτων, -τµος, -ουργς». MQπως w σηµασα το «λιθο  λγος» ε?ναι ^ συλλγων τ5 δραν8 Vλικ5 µπετν; (λθοι, Eµµος, χαλκι).
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EINAI TE§IKA M¶ETON; IAποδεξαµε –νοµζω– Aτι τ5 τεχη τSν IAθηνSν δ9ν ~σαν λθινα. Aρα
τποτε Eλλο δ4ν µπορε< ν5 ε?ναι πρα π µπετν. Γνωρζουµε (Aρα εTσαγωγ) Aτι τ φυσικ τσιµντο ~ταν
γνωστ στν ρχαα GEλλ δα. M4 α@τ κατασκευ ζονταν τσιµεντοκονες κα µυκηναϊκ µπετν (Θησ. IAτρως). Γιατ ν5 µ τ χρησιµοποιοσαν ε@ρως σ4 Aλη τν
1η χιλιετα π.X. γι5 δηµ$σια Bργα; Λ.χ. γφυρες, θεµελιCσεις, δεξαµενς, τεχη;
bOταν µικρς παζοντας στν πλατε<α KλαυθµSνος
σκαρφαλCναµε στο;ς 6κτεθειµνους κυ"$λιθους, το;ς
νοµ ζαµε «ο2 ρχα<ες πτρες µας». Aγνωστο τ ~σαν,
µχρι πο; Bγινε w 6κσαφ το γκαρ5ζ KλαυθµSνος. T$τε πεκαλφθη µεγαλειSδες τ Tε<χος. IAποτλεσµα; T
«ρωµαϊκο» κρ τος τ καλπτει µ4 µπετ$ν, φQνει κ λυπτο µ$νο τµ8µα 10 µ., =ψους µ$νο 3 µ. κ που στ "´
Vπ$γειο! [Σχ. 7]. IAπ 6κτεθειµνο κυ"$λιθο π8ρα ξεκολληµνη γωνα διαστ. 20  10  10 Wκ. [Φωτ. 3]. Mακροσκοπικ5 ε?χε Vφ «λατυποπαγος» q ρχαου µπετ$ν. T Bδειξα στν εTδικ κ. E. E@σταθι δη, πο; νεγνCρισε κα α@τς πιθαν µπετ$ν.
TA A¶OTE§E™MATA. IEπειδ ε?χε παλαι$τερα 6ρευνQσει τν τσιµεντοκονα τ8ς Kαµερου στ 6ργαστQριο το KE∆E (Kεντρικ IEργαστQριο ∆ηµ. Eργων),
oτοι δοκιµ4ς σ4 ντοχ σ4 θλψη, ε=ρεση φαινοµνου " Σχ. 7. Σηµεο A: δεγµα τεχους. ρους (Φ.B.) κα κοκκοµετρικ8ς σστασης (ζηµα), τν
παρακ λεσα ν5 µ4 "οηθQσDη, zστε ν5 λειφθD8 δε<γµα µ4
εTδικ µηχ νηµα (καροταρα). Π ντως 6δ$θηκε νεπισQµως στ KE∆E κα περιµναµε τ5
ποτελσµατα.
Mετ5 µερικ4ς µρες µRς 6δ$θησαν –νεπισQµως– γι5 δο µ$νο δοκιµ4ς ({σως λ$γsω το µικρο το δεγµατος, φο µετ5 τν κοπ πµεινε κ"ος κµ8ς 5 Wκ.)
α Efς θλψιν: IAντοχ 140 χγρ./Wκ. δηλ. µεγαλτερο π 120 πο; ε?ναι w ντοχ µπετν ποι$τητας B120, µ4 τ ^πο<ο κατασκευ σθηκαν ;λα τ5 µπετν στν GEλλ δα µχρι τ 1960!
C Φαινµενο !ρος (Φ.B.): EVρθη {σον µ4
2.200 χγρ/µ3 ⯝ µπετν = 2.280, 6νsS τ λατυποπαγ4ς
πτρωµα Bχει Φ.B. = 1.600. O2 6νδεξεις πληθανουν.

¶ø™ KATA™KEYAZAN M¶ETON.

➊ T φυσικ τσιµντο παρασκευ ζετο (σµφωνα

Φωτ. 3. ∆εγµα τεχους (Πλατεα
Kλαυθµ6νος).

µ4 τν χηµ. µηχ. E. E@σταθι δη, «∆», τ. 258) µ4
ν'µειξη σ4 σταθερ4ς ναλογες λεπτοτ της κ$νεως π αTCρηµα θηραϊκς γ8ς («παιπ'λη») κα
σE στου. M4 ν λογη προσθQκη Eµµου κα =δατος δηµιουργοσαν τσιµεντοκονα. M4 µεξη πλν
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τ8ς Eµµου κα δια"αθµισµνων σκGρων (= χαλκια λεπτ5 mως χονρ5 0.5-5 Wκ. σ4 ναλογα)
ε?χαν σκυρδεµα (µπετ$ν). Προσθτοντας κα λθους γι5 οTκονοµα ε?χαν λιθδεµα. [Φωτ. 6].
T ρχα<ο τσιµντο π χηµικ8ς π$ψεως (CaO  SiO2  2H2O) περιε<χε eξεδια πυριτου
κα (σχεδν) καθ$λου ργιλικ4ς WνCσεις.
➋ E"ρεση gλικ6ν: GH θηραϊκ γ8, Eφθονη στ ΘQρα, µετεφρετο σ4 σ κκους Bστω τSν 40
χγρ. GO σ"στης κατασκευ ζετο σ4 καµνους µ4 πρωση σ"εστολθου, φθ$νου στν IAττικQ. GH Eµµος προQρχετο π παραλες q ποταµος, τ5 δ4 σκρα π φυσικ4ς ποθσεις q θρασµατα λθων. ➌ Ποστητες: IAν5 κυ". µτρο παιτοντο: 80 χγρ. θηραϊκ8ς, 80 σ"στη, 0,3 µ3
Eµµου κα 0,6 σκρων.
GEποµνως γι5 τ5 2,4 Wκατοµ. µ3 τSν τειχSν 6χρει ζοντο: α Θηραϊκ 190.000 τ$νοι q 140.000
µ3 q 40 στρµµατα " θους 1 µ. Πανεκολο. C IAσ"στης 190.000 χγρ.→95.000 µ3, oτοι 8 σ"εστοκ µινοι µ4 π$δοση 20 µ3/wµ. σ4 2 Bτη (600 wµ.) γ

Aµµος 700.000 µ3 oτοι, µισ π πα-

ραλα 4,5 χλµ.  30  2,5 µ. κα ποταµ 11 χλµ. 20  1,5 µ. " θος. δ Xαλκια 1.400.000
µ3, oτοι 4 κοιτ σµατα 100  170  10 µ. + 1 παραλα + 2 ποταµο. ε Λθοι 120.000 µ3, oτοι
100 Eτοµα ν5 συλλγουν 10 µ3/wµ. σ4 120 wµ.
➍ OQ ργ!τες: T5 Eτοµα πο; µποροσαν ν5 6ργασθον «πανδηµε*» (Aλοι ο2 ρσενικο, συνQθως) στν IAθQνα, Vπολογζονται Xς Wξ8ς: IAπεδεχθη Aτι w οTκοδ$µηση τSν τειχSν µ4 λιθοδοµ% ~ταν 6φικτQ. Στο;ς 19.000 στρατευµνους10 πρπει ν5 προστεθον 15.000 (π 12 6τSν
mως 18 κα 55 mως 70). IEπσης 18.000 µτοικοι Xς κα 80.000 δολοι π το;ς 400.000· ο2 6θελοντ4ς σµµαχοι 18.000.
Σνολο νειδικετων κα τεχνιτSν διαθεσµων 150.000. Aν δουλεανε ο2 µισο (ο2 λοιπο
σ4 Eλλες σχολες) γι5 τ χσιµο "π* τπου κυEολθων "κ µπετν, 6π aνα χρ$νο θ5 µ ζευαν
τ5 Vλικ . Hτοι 7.500 µ3/wµ.320 = 2.400.000 µ3 χωρισµνοι σ4 9.100 συνεργε<α τSν 8 τ$µων = 73.000 Eνδρες. K θε συνεργε<ο µ ζευε 0,8 µ3 wµερησως (0,8  9.100 ⯝ 7.500 µ3),
πρRγµα 6φικτ$. Tν Eλλο χρ$νο τ5 {δια συνεργε<α θ5 Bχυναν 0,8 µ3 µπετν τν wµρα.
IAπ το;ς 8 το συνεργεου ^ mνας κου" λαγε νερ$, 3 Bκαναν «χαρµ νι», 2 ν"αζαν κα
2 καλοπωναν κα Bχυναν µπετ$ν.
Aρα ρκοσαν 2 Bτη γι5 ν5 χυθον τ5 2,4 Wκατοµµρια µ3 µπετν
τSν τειχSν.

™YM¶EPA™MA. T5 IAθηναϊκ5 τεχη δ9ν κτσθηκαν (4 φορ4ς
τουλ χιστον) µ4 «λατυποπαγ9ς» πτρωµα. O2 κυ"$λιθοι ε?ναι π µπετ$ν· Bχουµε " σιµες 6νδεξεις Aπως
w ταχτης, w ε@κολα κατασκευ8ς,
w ε=ρεση φθηνSν κα φθ$νων
VλικSν. IEπσης w µχρι τοδε τεχνολογικ 6ξταση "ε"αιο< µπετ ν
(ντοχ σ4 θλψη κα φαιν$µενο " ρος). [Φωτ. 4+5.]
Γι5 ν5 ^λοκληρωθD 8 w Bρευνα
παιτονται δεγµατα (καρ$τα),

Φωτ. 4. BEπιφανειακοH κυλιθοι (µπετν). Πλατεα
Kλαυθµ6νος.
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Φωτ. 5. :Yπγειοι κυλιθοι, Πλατεα Kλαυθµ6νος.

Φωτ. 6. Λιθδεµα (µπετ=ν) τεχους (Πλατεα Kλαυθµ6νος).
Bιλιογραφα:
1. I. Tραυλ$ς, «OTκιστικ GIστορα τSν
IAθηνSν», GOµιλ. E´, IAρχιτ. Συντ. 1972, «Πολεοδοµικ IEξλιξη», 1960.
2. IEγκυκλοπαδεια «bHλιος».
3. Πλοταρχος, «Θεµιστοκλ8ς» XIX, 6κδ. Zαχαρ$πουλος, σ. 50.
4. Ulr. Wilcken, «IAρχ. GEλλ. GIστορα», σ. 198.
5. A. Pαγκα"8ς, «Λεξικν GEλληνικ8ς IAρχαιολογας», 6κδ. IEπικαιρ$τητα.

zστε ν5 6πι"ε"αιωθον ο2
Eνω Tδι$τητες κα ν5 6λεγχθον: α. GH κοκκοµετρικ
σσταση µ4 2ζηµατικ δι ταξη κα . w εTδικ χηµικ
σνθεση, oτοι Zν Vπ ρχDη
Wµορφο πυριτικ
6ξ
(SiO2), κριο συστατικ τ8ς
θηραϊκ8ς γ8ς (6ξ ς τ τσιµντο) κα w νυπαρξα
ργιλου, πο; ε?ναι w " ση
το πηλο, συγκολητικ8ς
ο@σας τSν λατυποπαγSν
πετρωµ των. A@τ5 θ5 ~σαν
w πλQρης π$δειξη Aτι τ
Wλληνικ µπετν ~ταν Vλικ
ε@ρυτ της χρQσεως γι5
Bργα Vποδοµ8ς (τεχη κ.E.).
B"αια w «κατεστηµνη»
6πιστQµη δ4ν θ5 δεχθD8 κ5ν
ν5 6ξετ σDη πολπλευρα/
µερ$ληπτα τ θµα «µπετ$ν», φο ποδχεται παγκοσµως µ$νο TδεολογQµατα (λ.χ. Tνδοευρωπαϊσµς)
κα παρα"αστα θσφατα,
Aπως «τ µπετν ε?ναι 6φερεση τSν Pωµαων», νεξαρτQτως τSν εVρηµ των.
IEµε<ς, ο2 λγοι, θ5 δηλCνουµε «τ µπετν ε?ναι –κα
α@τ– Wλληνικ 6φερεση».
Kα θ5 περιµνουµε.

6. Πλοταρχος, α´ «Περικλ8ς», IΓ´· κα "´ «Kµων», IΓ´ + IZ´.
7. ΞενοφSν, «GEλληνικ », IV 8.6· κα Θουκυδδης, 6. 44.
8. GHρ$δοτος, «GIστοραι», A 178.
9. I. ∆ κογλου, «Mυστικς KSδιξ Πυθαγ$ρα», 6κδ. «N. Θσις».
10. K. Kαρµιρ ντζος, «Π$σες ~σαν ο2 τραγsωδες;», «∆», τ. 266.

Kωστ ς Kαρµιρ!ντζος
IAρχιτκτων E.M.Π.

AI™IMA KAI A¢HPITA
Ποι «:Eλληνικ= Πνε-µα» πιδοτεται...
Πολς λγος γνεται τελευτα1α γι& τ περφηµο Kοινοτικ JEπιχειρησιακ Πργραµµα «Kοινωνα τς Πληροφορας», πο σκοπ 4χει τ%ν προEολ% κα* δι'σωση µ9 tλεκτρονικ% καταγραφ% (ψηφιοποηση) τς πνευµατικς «µας» κληρονοµι\ς. JAκοστε ποιο φορε1ς
4λαEαν σχετικ& κονδGλια: hIδρυµα yOρους Σιν\, Iερ& Mον% Σµωνος Π τρας, Iερ& Mον% Παντοκρ'τορος Aγου yOρους, Iερ& Mητρπολη Θεσσαλονκης, Iερ& Mον% Bατοπεδου Aγου yOρους, Iερ& Mητρπολη yAρτας, JAποστολικ% ∆ιακονα τς JEκκλησας τς Eλλ'δος,
Iερ& KοινοEιακ% Σκ7τη προφ7του JHλα Aγου yOρους, Iερ ς Nα ς Aγας Παρασκευς
MετσEου. JAκολουθον τ& (δρGµατα πο φ ρουν τ ]νοµα διαφρων «πολιτικ:ν» κα* ;,τι
περισσεGει δδεται σ9 κ'ποιους φορε1ς ποG, κατ’ ]νοµα τουλ'χιστον, φανεται ν& σχετζωνται
µ9 τ ν πολιτισµ. Kαλοφ'γωτα λοιπν!

Π.Λ.K

OQ Mνδον *νασκαφSς hν=ς *ρχαιολγου

O( περισστεροι ναγν:στες το «∆αυλο» θ& γνωρζουν F τουλ'χιστον θ& θυµονται
τ ν ρχαιολγο Γι'ννη Σακελλαρ'κη π’ τ*ς «περφηµες» νασκαφ ς του, µ9 τ*ς Oπο1ες «"ντπισε νθρωποθυσες στ%ν ρχαα Eλλ'δα». Πρ*ν π µα περπου δεκαετα, τ 1995, O κ. Σακελλαρ'κης νασκ'πτοντας τ*ς JAρχ'νες τς Kρ7της "νετπισε τ%ν «πρTτη νθρωποθυσα»
κα* τ%ν Oποα δηµοσευσε στ περιοδικ «JEξπ ριµεντ» προκαλTντας "ντGπωση σ9 διεθν9ς
"ππεδο. B Eαια π ττε µ9 µα λεπτοµερ 4ρευνα τ:ν σχετικ:ν ε@ρηµ'των O συνεργ'της
το «∆αυλο» B. Kατσιαδρ'µης κατ δειξε τ E'σιµο κα* τ «παιδαρι:δες» τς θεωρας
το κ. Σακελλαρ'κη («H νθρωποθυσα πο δ9ν 4γινε», «∆αυλς», τεχος 164-165, Aγ.-Σεπτ. 1995). O ρχαιολγος λοιπ ν α<τ ς τιµ7θηκε πρσφατα γι& τ%ν προσφορ' του π τ ν
Πρεδρο τς Eλληνικς ∆ηµοκρατας κα* µ'λιστα µ9 τ Xρυσ Σταυρ το T'γµατος τς
Tιµς.
∆ιαE'στε τ*ς πψεις του, ;πως O dδιος τ*ς κατ θεσε σ9 συν ντευξ7 του στ «yEθνος τς
Kυριακς» (11-1-2004): «Πρπει *κµα ν? *ναφρω τ= να= τ ς *νθρωποθυσας στ? BAνεµοσπKλια, iνα σηµαντικ= *προσδκηπτο ε"ρηµα ποj εkλογα ξεσKκωσε θρυο κενη τ+ν ποχK. :Yπ ρξε *νθρωποθυσα στ+ν KρKτη τ= 1700 π.X. lHταν µα *πελπισµνη πρ!ξη, γι? ν?
*ποφευχθ G περχµενος σεισµς. lHταν µι? mγα πρ!ξη, 4που χ/θηκε *νθρ(πινο αnµα γι?
ν? σωθ ) KρKτη. BAπ= ττε ρθηκαν *ρκετ? δεγµατα *νθρωποθυσι6ν στ+ν :Eλλ!δα»!
Kα* _ν δ9ν καταλ'Eατε κµη περ* τνος νθρTπου πρκειται, κοστε κα* µερικ9ς κµη
φρ'σεις του: «T= BIδαο [Aντρο εpναι ) BηθλεSµ τ ς *ρχαιτητας», «BAπ= χ6µα φτιαχτKκαµε, κατ? τ?ς Γραφ!ς», «qAν ) Z(θιµνος πρκειται ν? καταλKξη iνα παζ!ρι 4πως ) Kνωσς,
δSν θλω ν? τ+ σκ!ψω»... Kα* συµEουλεGει τος ναγν:στες τς "ν λγlω "φηµερδας: «:O
sνθρωπος πρπει ν? σκ!η µσα του»!
Φανεται πxς κα* O dδιος 4σκαψε µ σα του κα* 4τσι Eρκε... τ*ς νθρωποθυσες... O<δ9ν aτερον σχλιον.

Π.Λ.K.

Συνεχζουν τ=ν α,τοεξευτελισµ τους
Παλαι& κα* ν α φυντ'νια τηλεοπτικ:ν EιEλιοπωλητ:ν 0λλαδεµπρων µ σα π’ τος τηλεοπτικος διαGλους πο τος φιλοξενον "ξαπολGουν σ9 καθηµεριν% πλ ον E'ση Wφθονη λ'σπη "ναντον το «∆αυλο» κα* τ:ν 8δε:ν πο ρθρTνει. «JAκρα1οι» κα* «"πικνδυνοι» γι& τ%ν
0ντητα το ρωµαιοχριστιανικο τριτοκοσµικο κρατιδου πο ζοµε Eαπτζονται ;σοι δ9ν
ποδ χονται τ%ν 0λληνοχριστιανικ% "θνικ% σχιζοφρ νει' µας. Kατ’ α<τος 6ρθ:ς 8σοπεδTθηκε
O παρηκµασµ νος 0λληνικ ς κσµος π’ τ*ς 6ρδ9ς το 8ουδαιοχριστιανισµο. O τελευτα1ος
ποτελε1 τ%ν συν χεια τς φιλοσοφας, το θε'τρου κα* τς ρχαας µας παραδσεως! Tαυ-
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τοχρνως "ξ ο<ρανο 4ρχονται ο( 4ψιλον («E») µ9 διαστηµπλοια, γι& ν& σ\ς σTσουν π’ τος
"ξωγ7ινους σιωνιστ ς. H τ χνη τς µαντικς ταυτζεται µ9 τ%ν καλογερικ7, ο( κλασικο* ναο*
µ9 τ*ς "κκλησες, O φιλοσοφικ ς Eος µ9 τ%ν σκητικ% το πατ ρα Πασιου, ! Πλατωνικ% Πολιτεα µ9 τν... Παρ'δεισο, κα* Wλλα τραγελαφικ'. M γας χορηγ ς EεEαως τς προσπαθεας
πλ7ρους συγχGσεως το δGσµοιρου ποιµνου εSναι γνωστ ς πολιτικοθρησκευτικ ς σχηµατισµ ς µεσαιωνικο τGπου.
Φανεται ;τι ο( τυχε1ς 0λλαδ µποροι, _ν κα* χριστιανικTτεροι τ:ν ντοGρων EEραιοχριστιαν:ν δ9ν µπορον ν& νο7σουν πxς µαµων\ς κα* 8δεολογα δ9ν συµπορεGονται, οτε ;τι !
λ'σπη γυρν[\ π'ντοτε σ’ α<τ ν πο τ%ν "κτοξεGει.

B.M.

4.000 θεϊκοH παιδφιλοι
ΣGµφωνα µ9 πρισµα σχετικς παναµερικανικς 4ρευνας πο πρσφατα "δθη στ% δηµοσιτητα (CNN), περισστεροι π 4.000 (ερε1ς τς Pωµαιοκαθολικς JEκκλησας τ:ν H.Π.A.
4χουν κατηγορηθ γι& σεξουαλικ% κακοποηση νηλκων !λικας 11-17 "τ:ν! 4.000 (ερε1ς κατηγορ7θηκαν, τ πσοι ;µως προ Eησαν κα* προEανουν σ’ α<τ9ς τ*ς κτηνTδεις πρ'ξεις, α<τ
dσως ν& µ% µαθευτ/ ποτ .
A<τ& γι& ;σους θεTρησαν «@περEολικ » τ πρσφατο φι ρωµα το «∆αυλο» «Iερατε1α
κα* Σ ξ». H διακρευση νηλκων 4φτασε ν& γν/η «(ερ λειτοGργηµα»! Kατ’ "ντολ%ν το ΓιαχE9 φυσικ'...

Π.Λ.K.

Pαγι!δες θαυµαστSς τ6ν διαστρελωτ6ν τ ς :Iστορας
Σ'λος 4χει ξεσπ'σει π τ% ν α ταινα το M9λ Γκµπσον «T& Π'θη το Xριστο». O Eαθι&
θρησκληπτος σκηνοθ της παρουσι'ζει τ ν JIησο ν& Eασανζεται χωρ*ς οSκτο π’ τος JIουδαους ρχιερε1ς.
«Λογικ9ς» κα* ο( διαµαρτυρες τ:ν EEραων. Στ Pωµαικο ;µως καµµι& µ χρι σ7µερα διαµαρτυρα δ9ν 4χει γνει γι& τ% διαπµπευση το µεγστου hEλληνος ρωος κα* "κπολιτιστο τς
O8κουµ νης M. JAλεξ'νδρου π’ τ Xλλυγουντ. O πρωταγωνιστ%ς τς ταινας Kλιν Φ'ρελ
"πισκ φτηκε γι& aνα τρι7µερο τ% Mακεδονα λγlω ναγκ:ν τς ταινας «JAλ ξανδρος O M γας». Πλθος κσµου συν ρρευσε ν& π'ρ/η α<τγραφ του, καθxς κα* γνωστ% τηλεοπτικ% "κποµπ% κ'λυψε τ ν "ρχοµ του πλ κοντας τ "γκTµι του.
Φαντασττε _ν "πισκεπτταν O M9λ Γκµπσον τ JIσρα7λ, τ θ& γινταν! O ραγιαδισµ ς σ9
;λο του τ µεγαλε1ο!

B.M.

Πλεµος καH «πλεµος»
«Πλεµοι π'ντα γνονταν κα* ! @περεξουσα 4µεινε ! dδια». Nα, συµφων:. Γι’ α<τ τ ν λγο Wλλως τε 4γιναν τσοι "λεγχµενοι πλεµοι. hOµως τTρα ! Yπερεξουσα 4κανε λ'θος στος
@πολογισµοGς της. O( συνθκες Wλλαξαν. Kα* στ%ν 4λλειψη "παφς της µ9 τ%ν πραγµατικτητα δ9ν χαµπ'ρισε. Kι ;πως ! dδια τ διακ7ρυξε, α<τ ς O πλεµος εSναι γενικς, διαρκ%ς κα* πολυµ τωπος (θρησκευτικς, ο8κονοµικς, πολιτικς, στρατιωτικς, πολιτισµικς, φυλετικς, tθικολογικς, ταξικς, διανοητικς, διπλωµατικ ς κ.τ.λ., κ.τ.λ.). Tσα πολGµορφα κα* ταυτχρονα πεδα µ'χης –σ9 παγκσµια 4κταση κα* στ διηνεκ9ς– ρµζουν µνο σ9 κυνηγος χµαιρας,
σ9 δ ν Kιχ:τες. JEδ: ! ξεµωραµ νη Yπερεξουσα ;σο "πιζητε1 τ ν 4λεγχο, τσο τ ν χ'νει.
A<τοξηλTνεται σταδιακ'. TTρα πι& O νεξ λεγκτος, O ληθιν ς πλεµος 4χει τ ν λγο: «Πλεµος π'ντων µ9ν πατ7ρ "στι, π'ντων δ9 EασιλεGς, κα* τος µ9ν θεος 4δειξε τος δ9 νθρTπους,
τος µ9ν δοGλους "ποησε τος δ’ "λευθ ρους» (Hρ'κλειτος O JEφ σιος).

Π.Π.

Συν.ντευξη τOς πρωτοπρου ατρο: K. Mουγι(κου
τ τεχος Mαρτου µ4 Eρθρο του ^ συνεργ της το «∆αυλο» Bασλειος Mαυροµµ της παρουσασε µα 6νεργειακ θεραπευτικ µθοδο, τν
"ιοσυντονισµ$, πο; τCρα σταδιακ5 6φαρµ$ζεται κα στν GEλλ δα. Mα
µθοδος, πο; πρSτοι 6φ ρµοσαν ο2 ρχα<οι bEλληνες, "ασιζ$µενοι στο;ς
6νεργειακο;ς τρ$πους θεραπεας κα Tδιατερα στν ρχ τ8ς δ$νησης.

™

Σµφωνα µ4 τν 6πιστQµη τ8ς Φυσικ8ς τ νθρCπινο σSµα Xς 6νεργειακ πεδο 6κπµπει κα
λαµ" νει δονQσεις, κα π νω σ4 α@τν τν θεωρα κινε<ται ^ "ιοσυντονισµ$ς. T5 κτταρα το σCµατος, ο2 2στο κα τ5 _ργαν του, τ κ θε mνα π α@τ5 Bχει τς δικς του δονQσεις. Πολλ4ς χSρες
το 6ξωτερικο πολ; νωρτερα σ4 σχση µ4 τν GEλλ δα 6φαρµ$ζουν τν "ιοσυντονιστικ θεραπεα, πο; 6πιφρει σηµαντικ5 ποτελσµατα {ασης 6κε< Aπου Eλλες µθοδοι q φ ρµακα δ4ν ε?χαν
καµµα 6πιτυχα, ε{τε πρ$σφεραν 6λ χιστη νακοφιση.

H ™YNENTEY•H TH™ ‰Ú K. MOY°IAKOY
GH Kασσ νδρα Mουγι κου, παθολ$γος µ4 6ξειδκευση στν καρδιολογα, 6πιδιCκοντας ^ "ιοσυντονισµς ν5 υ2οθετηθD8 π Tατρο;ς κα στν χCρα µας, λγο πρν τν Bκδοση το πρCτου της
"ι"λου µιλ ει στν «∆αυλ» γι5 α@τν τν µθοδο θεραπεας, πο; δεχνει ν5 6πιστρφDη στν χCρα Aπου πρSτοι ο2 ρχα<οι bEλληνες διαπστωσαν κα προσγγισαν τν "ασικ ρχQ της, τν 6νργεια.
EP.: T εSναι O Eιοσυντονισµς;
AΠ.: bOπως Aλοι γνωρζουµε, ο2 Eνθρωποι, τ5 ζsSα κα τ5 φυτ5 ε?ναι ζSσα =λη. Γνωρζουµε τν
=λη Xς κ τι σταθερ$, τ ^πο<ο µποροµε ν5 γγξουµε, ν5 µετρQσουµε κα ν5 ζυγσουµε. bOµως ο2
φυσικο 6πιστQµονες τ8ς κ"αντικ8ς θεωρας πρν π 6νεν8ντα χρ$νια ναγνCρισαν πς w =λη δ4ν
ε?ναι τποτα Eλλο π συµπυκνωµνη 6νργεια. O2 6πιστQµονες πδειξαν πς ^λ$κληρο τ σ-

Γρ!φηµα, 4που
D = παθολογικ+ ταλ!ντωση
καH
D1 = τ= *ντικατοπτρισµνο
εuδωλο τ ς D.
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µπαν µσα στ ^πο<ο ζοµε ε?ναι µα θ λασσα 6νργειας. IAπ τν συµπκνωση α@τ8ς τ8ς 6νργειας
δηµιουργQθηκαν τ5 στερε5 σCµατα, τ5 στρια κα ο2 πλαν8τες. bEνα π α@τ5 τ5 σCµατα συµπυκνωµνης 6νργειας ε?ναι κα ^ πλανQτης µας κα A,τι Eλλο κινε<ται π νω σ4 α@τ$ν, συµπεριλαµ"ανοµνων κα τSν νθρωπνων _ντων. GO IAλ"ρτος IAϊνστ ιν Bδειξε τν σχση 6νργειας µ4
τν =λη µ4 τν δι σηµη Tσ$τητα: E = MC2. A@τ σηµανει πς τ νθρCπινο σSµα Xς συµπυκνωµνη 6νργεια ε?ναι mνα λεκτροµαγνητικ πεδο. A@τ w νακ λυψη ε?ναι 6ξαρετης σηµασας γι5
τν 6πιστQµη τ8ς Tατρικ8ς. IAνογει τν δρ$µο σ4 µα καινοργια δι σταση, τν 6νεργειακ TατρικQ. ∆ηλαδ πSς π διαγνωστικ8ς κα θεραπευτικ8ς π$ψεως τ σSµα µπορε< ν5 προσεγγιστD8 π
τν 6νεργειακQ του πλευρ . GO "ιοσυντονισµς λοιπν ε?ναι µα Tατρικ µθοδος, w ^ποα στηρζεται σ’ α@τν τν 6πιστηµονικ γνCση κα 6ξελχθηκε π α@τ4ς τς νακαλψεις.
EP.: Π:ς "φαρµζεται στ νθρTπινο σ:µα ! Eιοσυντονιστικ% θεραπεα;
AΠ.: Γι5 τν "ιοσυντονιστικ θεραπεα χρησιµοποιοµε µα συσκευQ, τν BICOM (π τ5 ρχικ5
τSν γγλικSν λξεων BIo-COMmunication, "ιο-6πικοινωνα), w ^ποα ε?ναι γερµανικ8ς τεχνολογας.
GH συσκευ λαµ" νει π τν eργανισµ τ λεκτροµαγνητικ πεδο πο; 6κπµπει κ θε Eνθρωπος,
κα α@τ γνεται µσsω λεκτροδων πο; κουµπRµε στ σSµα. X ρη στ εTδικ φλτρο πο; διαθτει, τ ^πο<ο ε?ναι συντονισµνο στ φυσιολογικ φ σµα συχνοτQτων πο; 6κπµπει τ σSµα, Bχει
τν 2καν$τητα ν5 µπορD8 ν5 διαχωρσDη τ5 Vγι8 π τ5 παθολογικ5 σQµατα πο; λαµ" νει. IAπ τν
στιγµ πο; συντελε<ται α@τς ^ διαχωρισµ$ς, ν λογα µ4 τ5 προγρ µµατα πο; χρησιµοποιοµε
στν θεραπεα 6νισχουµε
τ5 Vγι8 σQµατα κα τ5 στλKYKΛΩMA BIOKYBEPNHTIKOY EΛEΓXOY
νουµε πσω στν eργανισµ$,
6νs S τ5 παθολογικ5 ντιΣυσκευ& Θεραπεας κα
στρφονται. ∆ηλαδ δηµιKυερνητικ,ς (Eλεγκτ=ς
ουργε<ται κ τι σ5ν ντικατοπτρισµνο ε{δωλο. Kα
α@τ ε?ναι µα ρχ τ8ς ΦυE^σοδος
_Eξοδος
σικ8ς, πο; λει Aτι 65ν Bχουµε µα ταλ ντωση κα δηµιουργQσουµε µα {διας µορφ8ς ταλ ντωση στν ντθετη φ ση, δηλαδ στ
(Aνεστραµµ νες
µε<ον, σ;ν κα πλν θ5 6ξουE>σερχµενες
παθολογικ#ς
δετερωθον. (Bλπε γρ!φηπαθολογικ#ς ταλαντ-σεις
ταλαντ-σεις
µα.)
EP.: ESναι "πTδυνη στ%ν
"φαρµογ7 της ! συγκεκριµ νη θεραπεα;
AΠ.: GH µθοδος ε?ναι τελεως νCδυνη, κα δ4ν
Vπ ρχουν παρενργειες π
τν στιγµ πο; 6πιδροµε
µ$νο στ5 παθολογικ5 σQµατα. ∆4ν δηµιουργονται
παρενργειες, Bτσι Aπως τ
κατανοοµε µ4 τν Bννοια
τ8ς κλασικ8ς Tατρικ8ς,
Aπου χορηγοµε κ ποια
φ ρµακα, Aπως π.χ. τ5 ντι"ιοτικ , τ5 ^πο<α να µ4ν
καταπολεµον τ5 παθολοΓραφικ+ *ναπαρ!σταση συσκευ ς καH ιοσυντονιζµενου
γικ5 "ακτηρδια, λλ5 µποσ(µατος.
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Φωτογραφα συσκευ ς ιοσυντονισµο-.
ρε< ν5 σκοτCσουν κα τ5 φυσιολογικ , µ4 ποτλεσµα ν5 δηµιουργονται παρενργειες. H Aπως
τ5 παυσπονα, πο; Aταν τ5 λαµ" νουµε γι5 µεγ λο χρονικ δι στηµα, µπορε< ν5 µRς προκαλσουν
διαταραχ4ς στ συκCτι, στ στοµ χι q στ5 νεφρ .

T7 eλεκτροµαγνητικ7 πεδ#α τHν κυττ(ρων
EP.: K'θε σθ νεια 4χει τ%ν δικ7 της συχντητα;
AΠ.: Eχει "ρεθ8 Aτι κ θε κτταρο q ^µ δες κυττ ρων πο; ποτελον mναν 2στ 6κπµπουν τ
δικ$ τους λεκτροµαγνητικ πεδο. Eτσι Aταν Vπ ρχDη µα π θηση, τ λεκτροµαγνητικ πεδο
διαταρ σσεται. Πραγµατικ5 κ θε π θηση Bχει τν δικQ της συχν$τητα. B"αια α@τ µπορε< ν5
λλ ζDη σ4 mναν "αθµ π Eτοµο σ4 Eτοµο, λλ5 ε?ναι µικρ w διαφορ . bOταν 6φαρµ$ζεται w "ιοσυντονιστικ θεραπεα, w συσκευ 6κπµπει τ σ8µα θεραπεας στν ν λογη συχν$τητα γι5 τν
π θηση πο; θλουµε ν5 θεραπεσουµε.
EP.: Kα* π:ς µπορε1 λ7θεια µα συσκευ% ν& "ντοπσ[η τ%ν συχντητα τς σθ νειας;
AΠ.: GYπ ρχουν προγρ µµατα ποθηκευµνα στν µνQµη τ8ς συσκευ8ς, τ5 ^πο<α Bχουν προκψει µετ5 π δεκ δες χρ$νια 6ρευνSν. E?ναι τ5 6πστηµα συµπερ σµατα 6πιστηµ$νων. GYπ ρχει w
δυνατ$τητα ν5 γνουν κ ποιες λλαγ4ς, ν λογα µ4 τν Tδιαιτερ$τητα το κ θε νθρCπου, 6νδεχοµνως w συχν$τητα, w Bνταση q ^ χρ$νος θεραπεας ν5 παιτον µα τροποποηση. Γι5 παρ δειγµα
στ ραδι$φωνο Vπ ρχουν πολλ4ς συχν$τητες, λλ5 διαλγουµε µα γι5 ν5 κοσουµε. bOλες τς
Eλλες, 6νsS Vπ ρχουν, δ4ν τς κοµε. Eτσι κα στ σSµα, ν λογα µ4 τν θεραπεα θ5 δουλψουµε σ4 συγκεκριµνη συχν$τητα, zστε Aλα τ5 Vπ$λοιπα κτταρα πο; Bχουν Eλλες συχν$τητες ν5 µν
6πηρε ζωνται.
EP.: hOσο συνεχζουµε α<τ%ν τ%ν συν ντευξη 4χω τ%ν δυναττητα ν& δοκιµ'ζω τ%ν Eιοσυντονιστικ% θεραπεα. Kα* παρατηρ: µ σlω τς κινησιολογας πσο πολ συνεργ'ζεται τ σ:µα µου µ9
τ%ν συσκευ7.
AΠ.: GH "ιοσυντονιστικ θεραπεα συνδυ ζεται µ4 τν κινησιολογα, γι5 ν5 µRς δεξDη κρι"Sς
τ θλει τ σSµα. Πο Vπ ρχει κ ποια π θηση q ποις ο@σες µπορε< ν5 ε?ναι 6πι"αρυντικ4ς γι’
α@τ τ σSµα. Aν σο δCσω κ ποια λλεργιογ$να ν5 κρατQσDης στ χρι στου, µποροµε ν5 διαπιστCσουµε 65ν σο προκαλον λλεργα q _χι.
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EP.: yAρα O Eιοσυντονισµ ς µπορε1 ν& λειτουργ7σ/η κµη κα* προληπτικ';
AΠ.: E?ναι περισσ$τερο µα φυσικ θεραπευτικ µθοδος. Mποροµε Aµως, χρησιµοποιCντας
γι5 παρ δειγµα τς ρχ4ς το λεκτρο"ελονισµο, ν5 κ νουµε µα 6νεργειακ δι γνωση, δηλαδ
ν5 "ροµε στ 6νεργειακ κοµµ τι το σCµατος Zν Vπ ρχDη µα προδι θεση γι5 π θηση. Kα Bχουµε τν δυνατ$τητα προληπτικ5, πρν α@τ 6κδηλωθD8 σωµατικ , ν5 τ θεραπεσουµε.
EP.: Σ9 ποι' σηµε1α διαφοροποιε1ται O Eιοσυντονισµ ς π τ%ν κλασικ% 8ατρικ7;
AΠ.: GH κλασικ Tατρικ δνει " ρος στ χηµικ µρος. IEδS Aµως θεωροµε Aτι π νω κα πρν π
τν χηµεα ε?ναι w φυσικQ. bOτι Aλα τ5 κτταρα το σCµατος 6πικοινωνον µεταξ τους µ4 λεκτροµαγνητικ πεδο κα Xς 6πακ$λουθο α@τ8ς τ8ς 6πικοινωνας νταλλ σσουν πληροφορες. O2 χηµικ4ς
διαδικασες πο; συνεπ γονται ε?ναι τ ποτλεσµα α@τ8ς τ8ς λεκτροµαγνητικ8ς 6πικοινωνας.
EP.: O Eιοσυντονισµ ς δηλαδ% µπορε1 κµη κα* ν& καταργ7σ/η τ& φ'ρµακα;
AΠ.: Σ4 πολλ4ς περιπτCσεις, π.χ. Aταν ναφερCµαστε σ4 φ ρµακα πο; χρησιµοποιονται γι5 ν5
καταλαγι σουν τν π$νο κρ"οντας τ5 συµπτCµατα, χωρς ν5 µπορον ν5 θεραπεσουν τν σθνεια. Γιατ, Zς µν ξεχνRµε, πολλ4ς παθQσεις κ$µη κα σQµερα ε?ναι νεξιχναστες, δ4ν γνωρζει
δηλαδ w κλασικ Tατρικ π πο προρχονται. M4 τν "ιοσυντονισµ$, "ρσκοντας κα θεραπεοντας τν αTτα πο; προκαλε< τν π θηση, τ5 φ ρµακα δ4ν µRς ε?ναι πλον παρατητα.
EP.: ESναι O Eιοσυντονισµ ς µα µορφ% θεραπεας πο πηγ'ζει π τος ρχαϊκος χρνους;
AΠ.: GH 2στορα κ νει κκλους κα πιστεω κρ δαντα Aτι w γνCση πο; Bχουµε σQµερα δ4ν ε?ναι
κ τι πο; νακαλπτουµε τCρα. bOλα α@τ5 τ5 Bχουν πε< ο2 ρχα<οι bEλληνες, ο2 ^πο<οι ε?χαν "ρε<
πολλ4ς µορφ4ς θεραπεας. A@τ w µορφ θεραπεας πηγ ζει π ντστοιχες µορφ4ς θεραπεας
τSν ρχαων GEλλQνων, πο; ε?χαν " ση τν δνηση. ΣQµερα yπλSς χρησιµοποιοµε τν 6ξελιγµνη µορφQ της.
EP.: ΣοEαρ9ς µορφ9ς παθ7σεων F σθενει:ν µπορον ν& θεραπευτον µ9 τ ν Eιοσυντονισµ; Γι&
παρ'δειγµα O καρκνος;
AΠ.: Eχουν ναφερθ8 πολλ5 περιστατικ5 θεραπευµνων σθενSν πο; Vπφεραν π καρκνο.
B"αια πρπει ν5 τονσω Aτι α@τ w µθοδος δ4ν ε?ναι παν κεια κα ""αια δ4ν Bχει 100% ποτλεσµα σ4 Aλα. K ποιων νθρCπων yπλSς ^ eργανισµς δ4ν ντιδρvR στν µθοδο α@τQν. ∆4ν µποροµε ν5 το;ς θεραπεσουµε Aλους, κα ^ καρκνος q Eλλες νατες παθQσεις ε?ναι µα πολ; δσκολη
Vπ$θεση. Στν Γερµανα Vπ ρχουν εTδικο γιατρο πο; σχολονται ποκλειστικ5 µ4 τν θεραπεα
το καρκνου, πο; Bχουν φιερCσει πολλ5 χρ$νια π τν ζωQ τους γι5 ν5 6ντοπσουν τς αTτες
τSν διαφ$ρων µορφSν του.

\Eχει LπισηµοποιηθO στν διεθνO ατρικ
EP.: Γιατ µα τ τοια µορφ% θεραπεας δ9ν εSναι διαδεδοµ νη στ%ν Eλλ'δα, σ9 ντθεση µ9 χ:ρες
το "ξωτερικο πο τ%ν "φαρµζουν ε<ρ ως;
AΠ.: ETδικ5 στν Γερµανα, π Aπου ξεκνησε w µθοδος, ε?ναι πραγµατικ5 ε@ρως γνωστQ.
Πιστεω Aτι δ4ν Vπ ρχει Eνθρωπος στν Γερµανα, πο; ν5 µν ξρDη τ ε?ναι ^ "ιοσυντονισµ$ς
(γγλικ : bioresonance therapy). IEπσης ε?ναι γνωστ κα σ4 Eλλες χSρες τ8ς E@ρCπης (A@στρα,
GEλ"ετα, IIταλα, Γαλλα, GIσπανα, GOλλανδα, Σουηδα, ∆ανα, Πολωνα), στν N$τια IAφρικQ, στν
IAµερικQ, στν IIαπωνα κα στν A@στραλα. Στν Kνα α@τ4ς ο2 συσκευ4ς Vπ ρχουν µσα στ5 νοσοκοµε<α. Γι5 τ Aτι δ4ν Bχει διαδοθ8 Aµως στν GEλλ δα, 6νδεχοµνως ν5 φταDη w Tδιαιτερ$τητα
το bEλληνα, πο; συνQθως µφισ"ητε< ^τιδQποτε καινοργιο.
EP.: T εSναι α<τ πο σ\ς θησε ν& σχοληθτε µ9 τ ν Eιοσυντονισµ;
AΠ.: bOλα ξεκνησαν π προσωπικ 6µπειρα. bOταν w κ$ρη µου Bκλεισε τν πρSτο της µ8να,
παρουσασε τοπικ δερµαττιδα, µα π θηση πολ; δσκολη γι5 τν κλασικ TατρικQ. ΣαφSς Bχει
λλεργικ Vπ$"αθρο, λλ5 στς 6ξετ σεις αµατος πο; πραγµατοποιQσαµε B"γαινε θετικ µ$νο τ
γελαδιν γ λα. Παρ5 τν πλQρη ποχ π τ5 γαλακτοκοµικ5 τ δρµα της δ4ν ρεµοσε. Mο
συνιστοσαν κρµες κορτιζονοχες, πο; oθελα ν5 ποφγω γι5 mνα "ρφος. T δρµα της ~ταν µ$νιµα 6ρεθισµνο. bOταν w κ$ρη µου ~ταν 10 µηνSν, µα φλη µο µλησε γι5 α@τν τν µθοδο θεραπεας. Eχω σπουδ σει Tατρικ στν Πολωνα, Aπου α@τ w µθοδος 6φαρµ$ζεται 6δS κα 10
χρ$νια. ZCντας λοιπν 6κε< ποφ σισα ν5 τν δοκιµ σω. Ξεκνησα µ4 δι γνωση, Aπου 6κτς π
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ΣτHς δ/ο *ριστερSς φωτογραφες: πρ= τ ς θεραπεας τ? πρσωπα δ/ο *τµων
gποληθντων στ+ν συνχεια σS ιοσυντονισµ. ΣτHς δ/ο δεξιSς φωτογραφες: τ?
πρσωπα τ6ν fδων *τµων µετ? τ+ν θεραπεα.
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τν λλεργα στν πρωτενη γ λακτος 6ντοπστηκαν Eλλες 30. Mεταξ; α@τSν τ κοτ$πουλο, w γαλοπολα, τ σλινο, τ λεµ$νι, τ σουσ µι, w ντοµ τα κα τ α@γ$. Mσα σ4 µα W"δοµ δα π τν
στιγµ πο; σταµ τησα ν5 τ8ς τ5 δνω Aλα α@τ5 τ δρµα της καθ ρισε γι5 πρCτη φορ . Συνεχσαµε µ4 θεραπεα πευαισθητοποησης, γι5 τν ^ποα µφ"αλα ρχικ . Mετ5 τν θεραπεα τ8ς
κ θε λλεργιογ$νας ο@σας µποροσε πλον ν5 φ η
D τν συγκεκριµνη τροφQ. Πρς µεγ λη µου νακοφιση τ δρµα της παρµενε καθαρ κα χωρς {χνη σθνειας, Bτσι Bχει παραµενει τρα χρ$νια
µετ . K θε φορ5 πο; πQγαινα γι5 θεραπεα, παρατηροσα α@τν τν συσκευQ, B"λεπα τ5 ποτελσµατα κα ποφ σισα ν5 σχοληθS κα 6γ µ4 τν "ιοσυντονιστικ θεραπεα. Hρθα στν GEλλ δα, δ4ν 6πιθυµοσα ν5 6ργαστS πλον σ4 νοσοκοµε<ο, ε?χα κ νει α@τν τν δουλει5 9 χρ$νια κι ε?χα
6ν τsS µεταξ; ποκτQσει τν εTδικ$τητα το παθολ$γου· ποφ σισα ν5 νοξω δικ$ µου Tατρε<ο, Aπου
6φαρµ$ζω κα α@τν τν µθοδο.
EP.: yEχετε πολλος σθενε1ς πο "φαρµζουν α<τ%ν τ%ν Eιοσυντονιστικ% θεραπεα;
AΠ.: Eχουν περ σει Wκατοντ δες σθενε<ς µ4 Aλων τSν εTδSν τς παθQσεις. IAλλεργες, π$νοι
π σης φσεως, ^ρµονικ4ς διαταραχς, ποκατ σταση καταγµ των, γι5 διακοπ καπνσµατος, ναρκωτικSν ο@σιSν κα λκο$λ. Kα δηλCνουν 2κανοποιηµνοι µ4 τ ποτλεσµα. Eχω νθρCπους πο;
µ4 6πισκπτονται yπλR κα µ$νο γι5 ν5 µ4 ε@χαριστQσουν, πο; µπ$ρεσαν ν5 παλλαγον π τ
πρ$"ληµ τους. Θ5 πρπει 6πσης ν5 σRς πS Aτι τν "ιοσυντονιστικ µθοδο Bχουν ρχσει ν5 τν
6φαρµ$ζουν κα Eλλοι γιατρο στν GEλλ δα.
EP.: ESναι δαπανηρ% Cς µ θοδος θεραπεας;
AΠ.: T κ$στος τ8ς θεραπεας σ4 σχση µ4 Eλλες µεθ$δους ε?ναι πολ; οTκονοµικ$. Kυµανεται
6νδεικτικ5 µεταξ; 50 µ4 60 ε@ρ ν5 συνεδρα, κα ο2 συνεδρες ε?ναι λιγοστς. IAξζει ν5 σηµειωθD8 Aτι γι5 τν πευαισθητοποηση µιRς λλεργικ8ς ο@σας χρει ζονται 12 λεπτ . IEξαιρσεις
ποτελον w πρωτενη γ λακτος, τ σιτ ρι κα τ α@γ$, πο; παιτον τρε<ς θεραπε<ες. IEπσης γι5
τν πλQρη ποκατ σταση τ8ς κινητικ$τητας Wνς Eκρου µετ5 π κ ταγµα χρει ζονται τρε<ς q
τσσερις θεραπε<ες. Γι5 ν5 προκψDη τ {διο ποτλεσµα µ4 τν κλασικ φυσικοθεραπεα, µπορε<
ν5 χρειαστον 15 µ4 20 6πισκψεις.
EP.: Mπορε1 O Eιοσυντονισµ ς ν& θεραπεGσ/η κµη κα* ψυχολογικ& προEλ7µατα;
AΠ.: GO "ιοσυντονισµς κατ5 κριο λ$γο θεραπεει παθQσεις q σθνειες το σCµατος. Mπορε<
Aµως ν5 6πιδρ σDη θετικ5 στν ψυχολογα το νθρCπου. GYπ ρχουν γι5 παρ δειγµα κ ποια προγρ µµατα, πο; µπορον ν5 "οηθQσουν σ4 θµατα Eγχους κα κατ θλιψης.
EP.: Mπορε1 ν& κ'ν/η λ'θος µα τ τοια συσκευ7;
AΠ.: Oχι, δ4ν µπορε< ν5 κ νDη λ θος. bO,τι σ8µα π ρDη π τ νθρCπινο σSµα, α@τ θ5
ναλσDη, θ5 τ τροποποιQσDη κα θ5 τ στελDη πσω. Πρπει ν5 τονσω Aτι w συσκευ π µ$νη της δ4ν παρ γει κ ποια 6νργεια, ^π$τε δ4ν στλνει στ σSµα κ τι πο; παρ γει µ4 τεχνητ
τρ$πο. ∆4ν στλνει λεκτρισµ, δ4ν παρ γει µαγνητικ πεδο π µ$νη της. GO eργανισµς λαµ" νει τν δικQ του 6νργεια, τροποποιηµνη Bτσι, zστε ν5 ποτελD8 mνα θεραπευτικ 6ρθισµα,
θηση γι5 ν5 ξεκινQσDη τν α@τοθεραπεα.
EP.: A<τ% ! µορφ% θεραπεας εSναι "ξελξιµη, EελτιTνεται συνεχ:ς;
AΠ.: Bε"αως. A@τ4ς ο2 συσκευ4ς π τν στιγµ πο; παρουσι στηκαν, π τ 1977 µχρι
σQµερα, Bχουν λλ ξει πολ. IAλλ5 δ4ν ρκε< µ$νον w συσκευQ, α@τ ε?ναι yπλSς τ µσο.
Σηµαντικ ε?ναι w γνCση το γιατρο πο; τν χρησιµοποιε<. IAν λογα µ4 τ5 περιστατικ5 πο;
καλε<ται ν5 ντιµετωπσDη, διευρνει τν 6µπειρα του κα µπορε< ν5 θεραπεσDη περιπτCσεις,
πο; σ4 Eλλες περι$δους –Aταν ξεκναγε– ν5 πστευε Aτι δ4ν θ5 τ5 κατ φερνε.
EP.: ESστε α8σιδοξη γι& τ µ λλον το Eιοσυντονισµο στ%ν Eλλ'δα;
AΠ.: ESµαι πολ α8σιοδξη, γιατ* πρ:τα π’ ;λα εSναι µα φυσικ% µ θοδος, χωρ*ς παρεν ργειες, πο 4ρχεται ν& συµπληρTσ/η τ%ν κλασικ% 8ατρικ7. ΠιστεGω κρ'δαντα ;τι σταδιακ&
θ& µεγαλTν/η O κGκλος τ:ν νθρTπων πο θ& δεχτον τουλ'χιστον ν& τ%ν δοκιµ'σουν. JEξ
Wλλου εSναι δη µεγ'λος O κGκλος "κενων πο 4χουν δοκιµ'σει τ%ν θεραπεα, κα* µ9 τ%ν δικ7 τους "µπειρα ποδεικνGουν τ%ν ποτελεσµατικτητ' της.

Tαξιαρχο/λα Λαδ%

T7 Eνεξγητα τOς EλληνικOς Προϊστορ#ας
2 ναφορ4ς πο; γνονται στ5 παν ρχαια Wλληνικ5 γραπτ5 (bOµηρος,
GHσοδος κ.λπ.) γι5 το;ς θεο;ς (ρµατα, 6ξοπλισµ$ς, ταξδια, Tδι$τητες θεSν κ.ο.κ.), συχν5 δ4ν φορον στ5 {δια τ5 πρ$σωπα στ5 ^πο<α
ναφρονται, λλ5 ποσκοπον ν5 διασCσουν κ ποιες πληροφορες
τ8ς Προκατακλυσµιαας IEποχ8ς, πο; δ4ν ε?ναι Eλλη π τν Xρυσ JEποχ%
το GHσοδου. GH IAρχαιολογα παρχει πληροφορες (Eλλες µ4ν Xς γεγον$τα κα Eλλες Vπ λληγορικ µορφ) γι5 τν δι σωση π γενι5 σ4 γενι5 τ8ς
ν µνησης Wνς παν ρχαιου χαµνου πολιτισµο στο;ς "οσκο;ς κα στο;ς
"ουκ$λους, πο; 6πι"ωσαν στο;ς eρεινο;ς _γκους π τν Kατακλυσµ (Πλ των, «Tµαιος», 22b). A@τ4ς τς πληροφορες τς συναντRµε στς περισσ$τερες
ρχα<ες παραδ$σεις ( Eπος Γκιλγκαµς, GIερ λογοτεχνα IIνδSν, Θρλοι
IIνδι νων IAµερικ8ς κ.E.). GO παν ρχαιος α@τς πολιτισµς Eφησε παντο
κοιν5 σµ"ολα (λ.χ. Γοργ$νιο IAθηνRς, µαι νδρους, σ" στικες, σπε<ρες, διπλος πελκεις, µεγαλοκατασκευς, πυραµδες κ.E.).

O

T κυριCτερο Aµως ποµειν ρι τ8ς Xρυσ8ς IEποχ8ς ε?ναι w Eλληνικ% Γλ:σσα, πο; σ4 κ θε λξη, συλλα" q κα γρ µµα της ε?ναι ποτυπωµνη Aλη w γνCση κα w σοφα το παρελθ$ντος. [Γι5 παρ δειγµα w ^µηρικ λξη «!λικα» δηλCνει τν περιστροφ τ8ς Γ8ς περ τν bHλιο (λιος + κω = !λικα) (κω
= περιελσσοµαι, 6ξ ο κα ^ κισσς). IEπσης δηλCνει Aτι ο2 ρχα<οι bEλληνες γνCριζαν τν σφαιρικ$τητα τ8ς Γ8ς κα τ GHλιοκεντρικ Σστηµα (Πλ των, «Kρατλος», 401b). GEποµνως στο;ς «µθους» µεταφρονται Vψηλοτ του 6πιπδου πληροφορες κα Bννοιες π τ πCτατο παρελθ$ν, πο; χ θηκαν
λ$γsω το Kατακλυσµο. Γιατ Aµως δ4ν τ5 Bλεγαν νοικτ5 λλ5 µ4 µθους; 1. O2 eρεσ"ιοι πο; διφυγαν τν καταστροφ δ4ν ε?χαν τ κατ λληλο πνευµατικ 6ππεδο ν5 τ5 δεχθον κα 2. ^ µθος κεντρζει
περισσ$τερο τ φαντασα κα τν Bρευνα π τν πεζ λ$γο κα σsCζεται ε@κολCτερα µσsω το χρ$νου.
(Συστηµατικ παρουσαση το θµατος α@το, σπουδαι$τατου γι5 τν γνCση το παρελθ$ντος, Bκανε
πρSτος ^ εµνηστος συνεργ της το «∆» H.Λ. Tσατσ$µοιρος στ Bργο του «GIστορα Γενσεως τ8ς GEλληνικ8ς ΓλCσσας», 6κδ. «∆αυλ$ς» 1991, "´ 6κδ. 2004 κα πρ$σφατα ^ 6πσης συνεργ της το «∆» κ. I. Λ ζαρης στ Bργο του «GH Tεχνολογα τSν ΘεSν», 6κδ. «∆αυλ$ς» 2003.)

Προσκαλεσµ.νος µ.σXω Ωκεανο: στοTς A θ#οπες

O

bOµηρος Bχει δCσει Vψηλο 6πιπδου πληροφορες, πο; µοι ζουν κ$µη κα στν τεχνολογικ5
προηγµνη 6ποχQ µας Xς φανταστικς, δι$τι ς τCρα δ4ν µπορον ν5 τς 6ξηγQσουν µ4 " ση
τς γνCσεις το ρχαου κ$σµου. IAναφροµαι λ.χ. «στ ταξδι το ∆ι ς στ%ν χTρα τ:ν A8θιπων», πο; δυνατοµε ν5 δCσουµε κ ποια 6ξQγηση: 1. ΠSς γνονταν τ5 ταξδια τSν θεSν; 2.
T µσα χρησιµοποιοσαν; 3. T ~σαν ο2 θεο τSν GEλλQνων, πο; διθεταν α@τν τν θαυµαστ τεχνολογα. 4. MQπως πρ$κειται γι5 τν Προκατακλυσµια<ο Πολιτισµ$, πο; κανες δ4ν µφισ"ητε<;
Aς λ "ουµε τ σχετικ π$σπασµα 6κ τ8ς GOµQρου IIλι δος: ∆ι λογος τ8ς θαλασσας θεRς Θτιδος
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BAττικ=ς *µφορας το- 5ου π.X. αf. BAναπαριστ!νει τ=ν BAπλλωνα καθισµνο σS φτερωτ=
τρποδα καH πραγµατοποιο-ντα τ= τKσιο ταξδι του πρ=ς τοjς «:Yπερορεους», λα=ν
*τα/τιστον iως σKµερα 4πως καH G λα=ς τ6ν «Afθιπων».
µ4 τν γι$ της IAχιλλα σ4 µετ φραση JIω'ννου Πολυλ\ κα JAλεξ'νδρου Π'λλη, ραψ. A´ στχ. 415-440):
«Γιατ ^ Zε;ς χθ4ς µαζ µ4 Aλους το;ς θεο;ς, π8γε στν IΩκεαν προσκαλεσµνος σ4 συµπ$σιο π το;ς
ATθοπες. bOµως σ4 δCδεκα wµρες θ5 γυρσDη π λι στν Oλυµπο κα τ$τε θ5 τρξω στ5 χαλκοστρωµνα ν κτορ του ν5 πσω στ5 π$δια του κα θαρρS πς θ5 τν πεσω».
Περ τνος πρ$κειται; ∆ι$τι τ περεργο ταξδι το ∆ι ς στ%ν χTρα τ:ν A8θιπων µRς µεταφρει εxλογα στν σηµεριν 6ποχQ, Aπου ^ πρ$εδρος τ8ς Vπερδναµης παρνει τν κουστωδα του στ εροσκ φος Airforce One κα 6πισκπτεται κ ποια µακρυν χCρα, 6ν προκειµνsω τν IIνδα, γι5 mνα δωδεκαQµερο ταξδι, Aπου θ5 BχDη συνοµιλες (συµπ$σιο) µ4 το;ς 6κε< yρµοστ4ς τ8ς ποικας. GO hOµηρος ε?ναι
κρι"ολ$γος στς περιγραφς του κα ο@δες καλ$πιστος µπορε< ν5 τν µφισ"ητD8. Προφαν:ς ! χTρα
τ:ν A8θιπων δ9ν Eρσκεται στ ν Nτο λλ& στ%ν JAνατολ7, dσως στ*ς JIνδες, δι$τι κα 6κε< Vπ ρχουν
ATθοπες. Σµφωνα δ4 µ4 προϊστορικ4ς µελτες ο2 ATθοπες µεταν στευσαν π τς IIνδες στν ATθιοπα, w δ4 Eρχουσα τ ξη τ8ς IIνδας ~σαν bEλληνες, πο; µετ"ησαν στ πCτατο παρελθν µ4 τν ∆ι$νυσο, GHρακλ8, GEρµ8 κ.E. (O2 Bραχµ νοι δ4ν ε?ναι Eλλοι π το;ς ρχαους Bραγχδες 2ερε<ς το Mαντεου τ8ς MιλQτου. GH λεγ$µενη «JIνδοευρωπαϊκ% γλ:σσα» ε?ναι w γλSσσα πο; µετφεραν 6κε< ο2 6κπολιτιστ4ς το ATγαου τ8ς Προκατακλυσµιαας IEποχ8ς.) T Aτι ^ Zε;ς π8γε στν IIνδα κα _χι στν
ATθιοπα συν γεται π τ5 Wξ8ς: Aν πQγαινε στν ATθιοπα, δ4ν θ5 περνοσε τν IΩκεαν$, δηλαδ τν
IIνδικ IΩκεαν$, λλ5 µσsω τ8ς Mεσογεου, πο; {σως κατ’ 6κενη τν 6ποχ δ4ν ~το κ$µη θ λασσα,
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BAγγειογραφα σS *ττικ= ρυθρµορφο *µφορα το- 5ου αf. π.X. :H BAφροδτη σS Qπτ!µενο vρµα.
λλ5 δο ξεχωριστ4ς λµνες (IAνατολικ κα ∆υτικQ). IEξ Eλλου κα w 6τυµολογα τ8ς λξεως «Mεσ-γειος» φανερCνει Aτι στ πCτερο παρελθν ~το ξηρ . Aν π λι πQγαινε στν IAτλαντικ IΩκεαν$, τ$τε θ5
τν νφερε µ4 τ _νοµ του, δεδοµνου Aτι ~το γνωστς στο;ς ATγαους. Aρα ποκλεεται ν5 πρασε
τν IAτλαντικ κα ν5 π8γε στν IAτλαντδα, w ^ποα Zς σηµειωθD8 ~το κι α@τ γνωστ στο;ς bEλληνες
(Πλ των, «Tµαιος», 24e κ.W.). bOπως ποκλεεται ν5 π8γε κα πρς ν$τον, στν ATθιοπα, γι5 το;ς λ$γους πο; προαναφραµε. Aς µν λησµονοµε Aτι w ποικα πο; 6πεσκφθη ^ ∆ας Bφερε κα τ _νοµ
του (πιθ. «JIν-∆α», oτοι στν χCρα το ∆α).

M> τ# µ.σα ταξ#δευαν οR OλFµπιοι θεο#;

\A

ν Vποθσουµε Aτι χρησιµοποιοσαν πλο<ο, θ5 Bπρεπε ν5 διαπλεσουν τ κρωτQριο τ8ς Kαλ8ς
IEλπδος, δηλαδ τν IAφρικανικ Hπειρο, δι$τι τ$τε δ4ν Vπ8ρχε w διCρυγα το Σου4ζ (πο;
ρα"ιστ δια" ζεται 6κ δεξιSν πρς τ’ ριστερ5 SUEZ = ZEUS, ^π$τε ^ χρ$νος πο; θ5 παιτε<το ε?ναι µακρ$τατος, µετροµενος σ4 ρκετο;ς µ8νες q κα χρ$νια, Zν τελικ5 Bφθαναν σSοι,
λ$γsω τSν κινδνων 6κ τρικυµας, ρευµ των q κα τSν γρων φυλSν στ5 λιµ νια πο; Vποχρεωτικ5 θ5
προσγγιζαν γι5 νεφοδιασµ$. hOµως O hOµηρος προκαθορζει τ ταξδι κριE:ς σ9 12 !µ ρες, ;πως θ&
4κανε κ'ποιος σGγχρονος !γ της, πο τ µ σον µεταφορ\ς του δ9ν @πκειται σ9 περιορισµοGς, ναEολ9ς
F καθυστερ7σεις λγlω καιρο F Wλλων προEληµ'των. GEποµνως πρπει ν5 ποκλεσουµε τν περπτωση χρησιµοποιQσεως πλοου. bEνα 12Qµερο ταξδι περιλαµ" νει συνQθως δο wµρες ταξιδου (µα µετα" σεως κα µα 6πιστροφ8ς) κα 10 wµρες γι5 τ συµπ$σιο κα τν ξεν γηση στν χαν8 χCρα τ8ς
IIνδας. [GO γρ φων 6πεσκφθη τ 2003 τν IIνδα. T ταξδι ~το 10Qµερο, oτοι δο wµρες ταξιδου κα
eκτ wµρες γι5 τν δι σκεψη στ Pατζαστ5ν κα τν περιοδεα στ 6σωτερικ τ8ς IIνδας π Γκουζαρ5τ µχρι Bοµ" η.]
T5 χερσα<α µσα τ5 ποκλεουµε, δι$τι µRς λγει σαφSς ^ bOµηρος Aτι πρασαν τν IΩκεαν$. T Eλλο
µσον µποροσε ν5 το;ς µεταφρDη στν IIνδα 6ντς 1-2 wµερSν; Φθ σαµε στ5 συνQθη διξοδα, πο; γ$µαστε ^σ κις 6ρευνοµε το;ς Προκατακλυσµιαους Πολιτισµος. Aν w Bρευν µας συν"αινε πρ το
1904, δηλαδ πρν κ νουν ο2 δελφο P ιτ στς HΠA τν πρCτη τους πτQση, σφαλSς θ5 oµαστε κατηγορηµατικο Aτι πρ$κειται γι5 σκτη φαντασα q γι5 Vπερφυσικ πτQση τSν γγλων. bOµως στν Wλληνικ παναρχαι$τητα ο2 Eνθρωποι πετοσαν µ4 πτητικ4ς µηχαν4ς (∆αδαλος - Iκαρος), Bφτειαχναν χ ρτες τ8ς Vδρογεου π εροφωτογραφες, πετοσαν ο2 θεο π κα πρς τν Oλυµπο κα ποτ4 δ4ν περ-
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πατοσαν, δι$τι w πεζD8 πρ$σ"αση στν κορυφ, Aπου τ5 ν κτορα το ∆ι$ς, ~το λαν κουραστικ κα
χρονο"$ρα διαδικασα κα Eλλα πολλ . (Περ τSν νωτρω Vπ ρχουν πολλ4ς Bρευνες στν «∆», Aπου ναπτχθηκαν Tσχυρ5 6πιχειρQµατα µ4 στοιχε<α, δεδοµνα, γραπτ4ς µαρτυρες κ.λπ.).
IAλλ5 κι Zν κ$µη δεχθοµε Aτι δ4ν διθεταν µηχανς, πSς µ4 τν φαντασα του ^ bOµηρος κατθετε
ττοιες κρα<ες πληροφορες, χωρς ν5 Bχη κεκτηµνες παραστ σεις; Συµπρασµα: :O Zεjς µS τ+ν κουστωδα του ταξδευαν π!νω *π= τ=ν BΩκεαν= πρ=ς τ+ν χ(ρα τ6ν Afθιπων (BIνδα) µS κ!ποιο λαν προηγµνο πτητικ= xχηµα.
IEξ Aσων γνωρζουµε w Θτις ~το θαλασσα θε5 κα δ4ν κατοικοσε στ5 ν κτορα το ∆ι$ς, στν
Oλυµπο (κα περ το γεγον$τος Aτι « Oλυµπος» δ4ν ε?ναι τ _ρος, λλ5 " ση στρατιωτικ κα πρωτεουσα Vπ ρχουν 6πσης Bρευνες στν «∆»), λλ5 σ4 κ ποιο παραθαλ σσιο θρετρο. bOµως στν IAχιλλα µεταφρει τν προαναφερθε<σα πληροφορα («O Zες χθ ς, µαζ* µ9 ;λους τος θεοGς, πγε στ ν JΩκεαν προσκαλεσµ νος σ9 συµπσιο π τος A8θοπες»). ΠSς πληροφορQθηκε περ το ταξιδιο το ∆ι$ς;
M4 τ µσα 6πικοινωνας Bλα"ε τν πληροφορα; MQπως 6κτς π τς φρυκτωρες τ8ς Mυκηναϊκ8ς
6ποχ8ς ο2 θεο (q ο2 Προκατακλυσµια<οι ATγα<οι) ε?χαν ναπτξει κι Eλλα Eγνωστα σ4 6µRς µσα 6πικοινωνας; Kι α@τ, Aπως κα τ5 Eλλα, θ5 παραµενDη mνα σκοτειν µυστQριο, 6κτς κι Zν 6πιστρατεσουµε λγο τν φαντασα, τν κρση, τς σγχρονες 6µπειρες κα γνCσεις µας γι5 ν5 τ λσουµε.

Προκατακλυσµια9ος Mεγ(λος Πολιτισµς
2 διασταυροµενες πληροφορες τSν ρχαιοτ των πηγSν ^µιλον γι5 mναν Προκατακλυσµια<ο Πολιτισµ$, πο; κατεστρ φη π mνα τερ στιο παλιρροϊκ κµα, το ^ποου τ5 {χνη νακαλπτουµε κ$µη σ4 Aλα τ5 µQκη κα πλ τη το πλανQτη µας. GH παρουσα πολιθωµ'των, ποτυπωµ'των q κα Oλοκλ7ρων tπερων (IAτλαντς, IΩκεανς στν ETρηνικ$, ATγης, δηµιουργα Mεσογεου Θαλ σσης, ποξQρανση Θεσσαλας κ.λπ.) συνηγορε< Vπ4ρ τ8ς θεωρας α@τ8ς. Γι5 ν5 γνDη ντιληπτ
w 6νργεια πο; παρQχθη π τν πρ$σκρουση q διλευση πλησον τ8ς Γ8ς κ ποιου ο@ρανου σCµατος,
θ5 ναφρουµε µ$νον τ5 Wξ8ς στοιχε<α: ΠαρQχθη τροµακτικ Bργο σ4 ππους {σο µ4 10 στν 22α δναµη, 2καν ν5 νυψCσDη τρε<ς φορ4ς εTς =ψος 4.000 µτρων τ5 12 Wκατοµµρια τετραγωνικ5 χιλι$µετρα τSν
eροσειρSν (Kορδιλλιρα) τ8ς Nοτου IAµερικ8ς. Kατ5 τν πρ$σκρουση κατε"υθσθησαν 55 Wκατοµµρια τετραγωνικ5 χλµ. σ4 " θος 4.000 µτρων. T5 κµατα σηκCθηκαν σ4 =ψος 2.000 µτρων κα Bπληξαν
µ4 ταχτητα 400 χλµ. τν zρα τν ξηρ . A@τ τ τιτ νιο κµα δ4ν ~το δυνατν ν5 φQσDη ^τιδQποτε στ
πρασµ του. bOλες ο2 Θεογονες κα ο2 παραδ$σεις ^µιλον γι5 τν Kατακλυσµ$, πο; πρπει ν5 Bγινε
15.000 περπου χρ$νια πρ τ8ς 6ποχ8ς µας. IAλλ5 6νδεχοµνως ν5 Bχουν προηγηθ8 κα Eλλοι, δι$τι w GEλληνικ IAρχαιολογα ναφρει τρε<ς κατακλυσµο;ς κα _χι mναν Aπως Aλες ο2 Eλλες παραδ$σεις. GEποµνως τ5 µ$να µρη πο; ξφυγαν π τν καταστροφ ~σαν ο2 eρειν4ς περιοχς, Aπως λ.χ. τ8ς IAρκαδας,
τ8ς ΣτερεRς GEλλ δος, τ8ς eροσειρRς τ8ς Πνδου κ.E.
***
ολον$τι ξεφγαµε π τν σκοτειν Mεσαωνα, κ$µα Tσχει τ δ$γµα πο; Bχει Tουδαιοχριστιανικ4ς ρζες, ο2 φλακς του Aµως δ4ν ε?ναι πλον ποκλειστικ5 κα µ$νον τ 2ερατε<ο, λλ5
κα ο2 στρατευµνοι πρς τοτο 6πιστQµονες κα χρυσωµνοι κονδυλοφ$ροι. M4 ττοια φυλακισµνη 6πιστηµονικ γνCση w κατ σταση πο; 6πικρατε< σQµερα ε?ναι 6ξαιρετικ5 6πικνδυνη γι5
^λ$κληρο τ νθρCπινο γνος. E?ναι δυνατν «6πιστηµονικ4ς» θεωρες ν5 διατηρονται τεχνητSς στν
ζω (Big Bang, Θεωρα Σχετικ$τητας, IIνδοευρωπα<οι, Mαρη IAθηνR, B"λος, Φοινικικ IAλφ "ητο
κ.E.), 6νsS Eλλες ν5 γεννSνται 6ξ Vπολογισµο; IAντθετα ο2 παν ρχαιες 6πιστηµονικ4ς γνCσεις τ8ς GEλληνικ8ς GIστορας κα IAρχαιολογας ν5 ποσιωπSνται συστηµατικ5 κα ν5 παραχαρ σσωνται; Γι5 ν5 6πιτχDη α@τ w π τη 6δS κα 2.000 χρ$νια ργανCθηκε µι5 παγκσµια συνωµοσα. A@τ 6νετ θη µεταπολεµικSς µ4 τν 6πι"ολ διαφ$ρων παγορεσεων στν Bρευνα, στν Bκφραση κα στν προ"ολ Xρισµνης κατηγορας TδεSν, zστε α@τ4ς πο; 6κτθενται ν5 συµφωνον µ4 τ «δογµατικ:ς 6ρθν». Παρ λληλα ναπτσσεται µα πρωτ$γνωρη κνηση ∆ιαφωτισµο, µ4 πρωτοπ$ρο τν «∆αυλ ». Πιστεουµε Aτι
θ5 ρξουµε φSς στν GEλληνικ GIστορα κα Προϊστορα, γι5 ν5 λ µψDη w λQθεια. A@τ w παγκ$σµια
συνωµοσα πρπει ν5 ποκαλυφθD8 κα ν5 νατραπD8, γι5 ν5 προχωρQσDη ^ κ$σµος στ ξφωτο το Πολιτισµο.

O

M

Kων. X. Kωνσταντινδης
GYποστρ τηγος 6..

H «γιαχCοπο#ηση» το: Xριστιανισµο: EπS τSν Πα:λο
 Bτος 169 π.X. ^ Σελευκδης 6πγονος το M. IAλεξ νδρου
"ασιλε;ς τ8ς 6ξελληνισµνης πολιτιστικSς Συρας IAντοχος
∆´ ^ IEπιφανQς, µετ5 τν κατ κτησι τ8ς ATγπτου τSν Πτολεµαων, θ5 εTσ" λDη µ4 τ5 στρατεµατ του στν GIερουσαλQµ, νικCντας το;ς Vπερασπιστς της IIσραηλτες. Στ$χος του w
προσ ρτησις το oδη διαµελισµνου κρατιδου τSν GE"ραων στν
α@τοκρατορα του κα ^ πολιτιστικς 6ξελληνισµς τSν GE"ραων.
IAρωγς τ8ς προσπ θειας α@τ8ς θ5 προστρξDη mνα µεγ λο κοµµ τι
το W"ραϊκο λαο.

T

T W"ραϊκ κρ τος π τν ρχ τ8ς δηµιουργας του ~ταν χωρισµνο σ4 δο στρατ$πεδα δο διαφορετικSν λαSν µ4 διαφορετικ4ς Tδεολογικ4ς ντιλQψεις. Tο;ς IIσραηλτες Vποστηρικτ4ς το «νεοαφιχθντος 6ξ 6ρQµου» θεο Γιαχ"4 συνοδεvα το µωσαϊκο 2ερατεου πο; τν 6νεπνεσθη κα το;ς GE"ραους πολυθεϊστ4ς νοµ δες τSν
6λωχεµ (πολλSν παραδοσιακSν θεSν). O2 GE"ρα<οι πολυθεϊστ4ς Vπετ χθησαν γρQγορα στν νο θε κα τ 2ερατε<ο του. «JEγx εSµαι O ΓιαχE9 O θες σου, O "ξαγαγTν
σε "ξ A8γGπτου "ξ οdκου δουλεας. ∆9ν θ& 4χ/ης Wλλους θεος πλ%ν "µο». ( Eξοδος
20, 2-3). «Kα* εSπεν O JIακxE στ%ν γενι' του κα* σ’ ;λους πο τ ν κολουθοσαν:
Bγ'λετε τος θεος τος ξ νους πο Eρσκονται ν'µεσ' σας κα* καθαρισθτε κα*
λλ'ξετε ροχα». (Γνεσις 3, 2).
O2 GE"ρα<οι πο; ζοσαν νοµαδικ5 στν Bρηµο, zσπου ν5 φθ σουν στν µονοδι στατη πστι το Γιαχ", πρασαν π δι φορα στ δια λατρεας κολουθCντας τν
6ξλιξι τSν γειτονικSν τους λαSν. Ξεκνησαν π τν νιµισµ κα τν τοτεµισµπρογονολατρα, γι5 ν5 φθ σουν στν πολυθεϊσµ$. GO ξερριζωµς τSν κοιν8ς λατρεας χαναναϊκSν θεοτQτων B αλ, IAστ ρτης κ.E. θ5 γνDη µ4 γενοκτονες 6π το
W"ραϊκο λαο π’ το;ς 6ξ ATγπτου IIσραηλτες µωσαϊστς. «Kα* Cς 4παυσε (^ Mωυσ8ς) λαλ:ν π'ντας τος λγους τοGτους, "σχσθη τ 4δαφος τ @ποκ'τω α<τ:ν, κα*
π'ντας τος νθρTπους τος µετ& το Kορ9 (το;ς πολυθεϊστ4ς) κα* π\σαν τ%ν περιουσαν α<τ:ν» (IAριθµο IΣT´ 31-32). Παρ$µοιες γενοκτονες λλοθρQσκων GE"ραων περιγρ φονται κα σ4 Eλλα χωρα τ8ς Π. ∆ιαθQκης. T µωσαϊκ 2ερατε<ο συνπραττε κ$µη κα µ4 το;ς κατακτητ4ς 6ναντον το Tδου το λαο του.1 Γιαχ"4 q θ νατος ~ταν w 6πιταγ το 2ερατεου· στ$χος w Vποταγ κα ποδοχ το Γιαχ"4 π
τν λα$.
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Tρες σ/γχρονοι Qερωµνοι: ξ *ριστερ6ν G ρανος BAρ?ρ καH οQ πατρι!ρχης Bαρθολοµαος καH *ρχιεπσκοπος Xριστδουλος χρυσοστλιστοι. Φωτογραφα *π’ τ=
Παγκσµιο Συνδριο Θρησκει6ν, ποj Mλαε χ(ρα στ= BIσρα+λ πρ= δ/ο τ6ν.
GH πλQρης 6πικρ τησις το Mωσαϊσµο θ5 ^λοκληρωθD8 µ4 τν 70ετ8 "α"υλCνια
αTχµαλωσα τ 586 π.X. GO πτωχς W"ραϊκς λας διψοσε γι5 mναν καλτερο τρ$πο
ζω8ς π τν π νθρωπη κα καταπιεστικ διακυ"ρνησι το πρCτου θεοκρατικο
καθεστSτος Aλων τSν 6ποχSν.

Eσσα9οι - Zηλωτ>ς - Φαρισα9οι - Mωσαϊστ.ς

\H

δη π τν 6ποχ τ8ς εTσ"ολ8ς το IAντι$χου ε?χαν ναπτυχθ8 δο 6παναστατικ5 κινQµατα, ο2 IEσσα<οι2 κα ο2 Zηλωτς. GO IEσσαϊσµς 6δηµιουργQθη π τν δι σπασι τSν Σαδδουκαων3 κα τSν Φαρισσαων - MωσαϊστSν.
T 1896 εVρθη σ4 ρχαιολογικ χSρο το Kαρου mνας π πυρος, στν ^πο<ο 6δ$θη ^ ττλος «T ντοκουµ ντο τς ∆αµασκο», πο; περιγρ φει τν ποστασα π’
το;ς Φαρισσαους Wνς µεγ λου 2ερως. T γεγονς α@τ συν"η τν 6ποχ τ8ς
εTσ"ολ8ς το IAντι$χου ∆´. IAκολοθησε w φυγ το «∆ασκ λου τ8ς ∆ικαιοσνης»
στν ∆αµασκ κα w δηµιουργα το πρCτου πυρ8νος τSν IEσσαων. O2 IEσσα<οι
6γκατεστ θησαν σ4 κοιν$τητες κα εTδικ5 στν παραλιακ περιοχ το Kουµρ5ν
π τ5 τλη το 2ου αTSνος, ζοσαν δ4 ποµονωµνοι π’ το;ς λοιπο;ς GE"ραους.
Σµφωνα µ4 τ5 διασωθντα χειρ$γραφα το κοινο"ου στ$χος το κινQµατος ~ταν
w κατ λυσις το µωσαϊκο κρ τους τ8ς δικας κα τ8ς 6κµεταλλεσεως το πτωχο
κα κατατρεγµνου λαο τSν GE"ραων. T5 µλη τους ~σαν µ$νον Eνδρες, πο; Bπρεπε ν5 ε?χαν W"ραϊκ καταγωγQ. Ξνοι δ4ν γνονταν δεκτο. Γυνα<κες προσχCρησαν
ργ$τερα στν κοινο"ιακQ τους ζωQ. O2 IEσσα<οι καταδκαζαν νοιχτ5 τν πλοτο
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:O Qδρυτ+ς καH δηµιουργ=ς τ ς θρησκεας το- ΓιαχS Mωυσ ς σS Mργο το- O,λλιαµ
Mπληκ. T= Mωσαϊκ= Qερατεο εpναι G πρ6τος διδ!ξας τοjς θρησκευτικοjς πολµους.
[Aξιοι συνεχιστς του οQ χριστιανο, οQ µουσουλµ%νοι καH οQ παραφυ!δες των.
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κα τν 6ξουσα το 2ερατεου τSν Φαρισσαων. Bασικ τους πιστεω ~σαν wλιολατρα, w κοινοκτηµοσνη, w 6κµ θησις πολεµικSν τεχνSν, w γυµναστικQ, w χρ8σις καθαρτηρων λουτρSν συνοδvα τελετSν, w λληλεγγη κα ^ σε"ασµς µεταξ τους.
Φοροσαν λευκ5 ροχα κα σκοσαν τν τχνη τ8ς µαντικ8ς. E?χαν φοσιωθ8 σ4
yγν τρ$πο ζω8ς κα κολουθοσαν δικ$ τους wλιακ wµερολ$γιο 364 wµερSν. (T
W"ραϊκ ~ταν σεληνιακ$: 354 wµερSν.) IAκολουθοσαν α@στηρ 2εραρχα κα συντρωγαν σ4 κοιν5 γεµατα. Aν κα ε?χαν οTκειοποιηθ8 πολλ5 στοιχε<α το Wλληνικο
φιλοσοφικο τρ$που ζω8ς (IEπικουρισµς - Πυθαγορισµ$ς), περµεναν τν Eφιξι
το Mεσσα, γι5 ν5 το;ς σCσDη π’ τ 2ερατε<ο. GH µεσσιανικ Tδεολογα τους "ασιζ$ταν στν ν µνησι το πολεµοχαρος λλ5 κα 2κανο στς µ χες IIησο το Nαυ8
κα τSν κατορθωµ των του στν περιοχ τ8ς Παλαιστνης. GO Mεσσας τους θ5 Bπρεπε ν5 ~ταν κ ποιος παρ$µοιος "ασιλι ς.4 Σντοµα ο2 IEσσα<οι διασκορπσθηκαν σ4
Aλες σχεδν τς π$λεις τ8ς 6πικρ τειας, προσπαθCντας ν5 «µυQσουν» κα Eλλους
στν Tδεολογα τους. «∆9ν @πρχε καµµα πλις, στ%ν Oποα ν& µ%ν 4χουν "γκατασταθ πολλο* π’ α<τος (το;ς IEσσαους) κα* µ σα στ& σπτια τους ε8σ ρχονται κµη κα* δελφο τους τος Oποους δ9ν 4χουν ξαναδε1 ποτ , λ9ς κα* oταν γνωστο τους.
Φρντιζαν δ9 µ σα σ9 κ'θε πλι ν& Eρσκουν καταφGγιο ο( Wνθρωποι το τ'γµατος,
στος Oποους παρε1χαν "νδGµατα κα* ;,τι Wλλο χρει'ζονταν» (IICσηπος, «IIουδαϊκς
Π$λεµος», 2, 124-126).
bOµως ο2 πραγµατικο eπαδο το ο@ρανοκατ"ατου Mεσσα ~ταν ^ πτωχς κα
δεισιδαµων λα$ς. Mσα π’ τν λαϊκ πατησι γι5 6λευθερα κα δικαιοσνη
ξεπQδησε τ κνηµα τSν ZηλωτSν, πο; 6ξελχθηκε γρQγορα σ4 πολιτικοθρησκευτικ κνησι. O2 Zηλωτς, Zν κα Vποταγµνοι Tδεολογικ5 στν Γιαχ"4 κα τ
2ερατε<ο, συνπραξαν µ4 το;ς IEσσαους φοµοιCνοντας τν Tδεολογα τους. GO
Φλων, ^ IICσηπος, ^ Πλνιος κα Eλλοι συγγραφε<ς το;ς ναφρουν σ5ν δο µεγ λες α2ρσεις. T «Tαλµο;δ» κατηγορε< το;ς IEσσαους Xς 6πικουρεους κα
θους.
GO IAντοχος µ4 τν "οQθει τους θ5 προχωρQσDη στν 6ξελληνισµ τSν GE"ραων.
bOµως w 2ερατικ οTκογνεια τSν Mακκα"αων µ4 ρχηγ$ τους τν 2ερα το Γιαχ"4 Mατταθα θ5 προ" λDη σθεναρ ντστασι. O2 σφοδρο π$λεµοι πο; θ’ κολουθQσουν µχρι τν κ θοδο τSν Pωµαων, περιγρ φονται στ5 4 "ι"λα τ8ς Π. ∆ιαθQκης µ4 ττλο «Mακκα"αων» A´, B´, Γ´, ∆´. GO πρ$ωρος θ νατος το IAντι$χου κα ο2
6µφλιοι π$λεµοι τSν WλληνιστικSν "ασιλεων θ5 µαταιCσουν τ κοιν α@τ Aραµα.
GH Bλευσις τSν Pωµαων θ’ λλ ξDη Eρδην τν κατ στασι. T κρυφ πλον µωσαϊκ
2ερατε<ο, Vπογρ φοντας εTρQνη µ4 το;ς Pωµαους µ4 ντ λλαγµα τν Vποδολωσι
το {διου το λαο του, θ5 περιλθDη στ5 χρια τSν IIδουµαων. Πρ$κειται γι5 µα δοκιµασµνη µθοδο, πο; ε?χε ποδCσει καρπο;ς κατ5 τ παρελθν. GO Pωµα<ος Bπαρχος τ8ς Παλαιστνης Kουπ$νιος σ4 συνεργασα µ4 τ 2ερατε<ο θ5 προσπαθQσουν π
κοινο ν5 6ξοντCσουν τ λαϊκ 6παναστατικ κνηµα, πο; ε?χε π ρει πλον φωτι .
O2 Zηλωτ4ς θ5 κατηγορQσουν νοιχτ5 τ 2ερατε<ο τSν µωσαϊστSν γι5 προδοτικ συνεργασα µ4 τν κατακτητQ.
GH πρCτη µεγ λη 6παν στασις ξεσπvR κατ5 τSν Pωµαων τ 4 µ.X., πνγεται Aµως
στ αµα µ4 χιλι δες νεκρο;ς κα σκλ "ους. IAκολουθον τ5 κινQµατα το IIο-
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:H φαντασιακ+ θεοποιηµνη εfκνισις το- BIησο- (ψηφιδωτ=) 4πως τ=ν διαστρλωσε *π= λαϊκ= παναστ!τη G Φαρισσαος Πα-λος. K!τω *π’ τ= φωτοστφανο καH τ=
θεον λµµα κρ/εται G BEσσαος - Zηλωτ+ς καH λαϊκ=ς *ντ!ρτης. :O σηµεριν=ς θεοποιηµνος BIησο-ς τ6ν χριστιαν6ν εpναι «υQ=ς το- Γιαχ». :O uδιος εpπε: «Πλ+ν τοjς
χθροjς κενους τοjς µ+ θελKσαντ!ς µε ασιλε-σαι π’ α,το/ς, *γ!γετε yδε (φρετε
δ6) καH κατασφ!ξατε α,τοjς Mµπροσθν µου, καH εfπzν τα-τα πορε/ετο *ναανων εfς :Iεροσλυµα» (Λουκ%ς IΘ´ 27-28).
δα το Γαλωντη, το ΘευδR κ.E. T 66 µ.X. Bρχεται w µεγ λη 6ξγερσις το MαναQν. GO ποφασισµνος Zηλωτς θ5 σφ ξDη µ4 τ5 {δια του τ5 χρια τν ρχιερα τSν Φαρισσαων κα τ 2ερατε<ο του. GH 6ξγερσις τελειCνει µ4 τν πτSσι το
φρουρου τ8ς Mασσ ντα κα τν wρωϊκ θ νατο Aλων τSν 6παναστατSν π’ το;ς
Pωµαους. GO IICσηπος θ5 κατηγορQσDη τν Mαναν γι5 τραννο το λαο του!
GH 6ξλιξις το πολµου θ5 περιορισθD8 σ4 6µφλια λληλοσφαγ ZηλωτSν - Φαρισσαων.
GH λαϊκ 6ξγερσις θ5 τελειCσDη µ4 τν ^ριστικ καταστροφ τ8ς GIερουσαλQµ, πο;
πλον ε?χε πσει στ5 χρια τSν 6παναστατSν τ 67 q τ 70 µ.X. GO µωσαϊστς Φλ "ιος IICσηπος θ5 περιγρ ψDη µ4 µελαν5 χρCµατα τ κνηµα α@τ$. Θεωρε< το;ς Zη-
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λωτ4ς κα το;ς IEσσαους πλ νους κα πατεSνες, πο; 6κQρυτταν κ θε ε{δους νεωτερισµο;ς Aπως «τ π θος τ8ς 6λευθερας». IAναφρει 6πσης Aτι λεηλατοσαν κα
Bκαιγαν τ5 σπτια τSν πλουσων GE"ραων κα το;ς χαρακτηρζει «ρρTστια θανατηφρα». GO 6πσης µωσαϊστς ε@αγγελιστς IIω ννης στ Z´ 43-50 τ8ς K. ∆ιαθQκης
γρ φει γι5 το;ς Zηλωτ4ς Aτι ε?ναι _χλος πο; δ4ν 6γνCρισαν ποτ4 τν ν$µο το Γιαχ"4 κα γι’ α@τ ε?ναι «"πικατ'ρατοι».

H «παραγωγ µεσσιHν» καA V «µεταχε#ρισις» το: Iησο:

A

π τ 10 π.X. mως κα τ 50 µ.X. Bχουν 2στορικSς καταγραφ8 72 περιπτCσεις
διδασκ λων - µεσσιSν - 6παναστατSν ρχηγSν το κινQµατος, πο; σταυρCθηκαν π το;ς Pωµαους σ5ν κοινο 6γκληµατες. GH 2στορικ Bρευνα µ4
" σι τ5 διασωθντα π τς πυρ4ς το Mεσσαωνος κεµενα (Zν κα παραποιηµνα π’ το;ς χριστιανο;ς µοναχο;ς) ναδεικνει Aτι ^ IIησος ~ταν mνας 6κ
τSν 72 α@τSν 6κτελεσθντων, q τ πρ$σωπο στ ^πο<ο συµπυκνCθηκε ^ συνολικς
µθος πο; κτσθηκε γρω π’ το;ς 72 α@το;ς 6παναστ τες. T5 {δια ποδεικνονται
κα π τ5 τσσερα ε@αγγλια τ8ς K. ∆ιαθQκης καθς κα τ5 «IAπ$κρυφα» – Aσα δηλαδ 6κτοπσθηκαν, δι$τι δ4ν συνφεραν τ χριστιανικ 2ερατε<ο, καθ$τι ποκαλπτεται 6κε< ^ Eνθρωπος IIησος. T Vποκινοµενο πλον µωσαϊκ 2ερατε<ο θ5 συνεχσDη τς 6κκαθαριστικ4ς 6πιχειρQσεις, π ντοτε µ4 τν "οQθεια τSν Pωµαων φιλοσυγκλητικSν 6π ρχων. O2 µαθητ4ς - Zηλωτ4ς το IIησο Πτρος, IAνδρας, ^ πρωτοµ ρτυς Στφανος5, ^ ΘωµRς κα ο2 Eλλοι θ5 6κτελεσθον µ4 τν σειρ τους. bOµως
τ 2ερατε<ο τSν µωσαϊστSν θ5 προχωρQσDη στν 6ξυπν$τερη κνησι τ8ς 2στορικ8ς
του διαδροµ8ς. IAφο ο2 Φαρισσα<οι συνειδητοποησαν Aτι δ4ν µποροσαν ν5 τελειCσουν µ4 τν Vπ$θεσι IEσσα<οι-Zηλωτς, ποφ σισαν ν5 οTκειοποιηθον τ κνηµα α@τ$. GO πεσταλµνος το ρχιρα""νου Φαρισσαου Γαµαλιλ Σαο;λ-Παλος,
πρCην ρχηγς ^µ δων διCξεως ZηλωτSν, θ5 ξεκινQσDη τν γSνα παραποιQσεως
το "ου το IIησο κα τSν ποφασισµνων 6παναστατSν. GO π$στολος θ5 προσπαθQσDη ν5 πεσDη τς µ$ρφωτες κοιν$τητες τSν ZηλωτSν Aτι ^ IIησος ~ταν mνας
παθητικς θε$ς, πο; σταυρCθηκε γι5 τς yµαρτες τους! bOσο γι5 το;ς {διους το;ς
Zηλωτ4ς θ5 Bπρεπε ν5 Vποταχθον στ 2ερατε<ο.
«Π\σα ψυχ% _ς @ποτ'σσεται ε8ς τ&ς νωτ ρας "ξουσας. ∆ιτι δ9ν @π'ρχει Wλλη
"ξουσα παρ& µνον το Θεο. O "ναντιοGµενος ε8ς τ%ν "ξουσαν "ναντιοται ε8ς
τ%ν "ντολ%ν το Θεο κα* ;σοι ντιδρον θ& τιµωρονται[...] K'νε τ καλ κα*
! "ξουσα θ& σ9 παιν σ/η, "πειδ% O Wρχων εSναι @πηρ της το Θεο γι& τ καλ
σου. JE&ν, ;µως, κ'ν/ης τ κακ ττε ν& φοEσαι, διτι δ9ν φορε1 µαταως τ%ν µ'χαιραν» («Πρς Pωµαους», IΓ´ 1-5).
GO νος χριστιανισµς το Παλου κα τSν Φαρισσαων Bπειθε τς µRζες πς w
θλι$της ~ταν ρετ κα τ’ γαθ5 πο; στερονταν yµαρτα. «Bλ πετε, δελφο, ποιο εSσθε "σε1ς πο κληθ7κατε· δ9ν @π'ρχουν µεταξG σας οτε πολλο* σοφο* σGµφωνα µ9 τ%ν κρσι τ:ν νθρTπων οτε πολλο* δυνατο* οτε πολ ε<γενε1ς, λλ& O Θε ς
"δι'λεξε τος µωρος (νοQτους) κατ& τ%ν κρσι το κσµου, γι& ν& καταισχGν/η
τος σοφοGς, κα* τος νθρTπους ταπεινς καταγωγς το κσµου, κα* τος περιφρονηµ νους "δι'λεξε O Θε ς κα* τ& µ% ]ντα γι& ν& καταργ7σ/η τ& ]ντα. ∆ιτι ! σο-
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φα α<το το κσµου εSναι νοησα κατ& τ ν Θε». («Πρς Kορινθους A´», 18-29).
GO χριστιανισµς τSν δο ταχυτQτων ε?ναι πλον πραγµατικ$της. GH χαρισµατικ
φσις του κα w "οQθεια πο; θ5 BχDη π’ το;ς φιλοσυγκλητικο;ς 6π ρχους τ8ς α@τοκρατορας λλ5 κα τ8ς Tδας τ8ς PCµης θ5 προωθQσουν τν νεοσστατο φαρισσαϊκ χριστιανισµ$. GO IIησος θ5 ταυτισθD8 µ4 τν Γιαχ", ^ Mωυσ8ς κα ο2 λοιπο
πατρι ρχες Γιαχ"ιστ4ς το παρελθ$ντος θ5 συµπεριληφθον σ5ν για πρ$σωπα στν
να θρησκεα το Παλου κα τSν Φαρισσαων. GH ζωQ του θ5 γνDη mνα «κρυφτολι» µ4 το;ς Zηλωτς, πο; µαταως θ5 προσπαθQσουν ν5 τν σκοτCσουν. T τλος
του Aµως θ5 δοθD8 π’ τν φρουρ5 το Nρωνος· τ κατηγορητQριο τν "ρ8κε µπλεγµνο στν συνωµοσα Σενκα - Πσωνος κα τ κ ψιµο τ8ς PCµης. (O2 Φαρισσα<οι
- χριστιανο το Παλου ε?χαν συµπρ ξει µ4 το;ς Συγκλητικο;ς τ8ς PCµης 6ναντον
τSν α@τοκρατ$ρων της).
IAπ’ τ 100 µ.X. κα 6ντεθεν δο διαφορετικο χριστιανισµο ναπτσσονται στς
W"ραϊκ4ς κοιν$τητες τ8ς α@τοκρατορας. O2 χριστιανο το Παλου κα ο2 Zηλωτς,
πο; πλον Bχουν µετονοµασθ8 σ4 IE"ιοντες.6 O2 πυρ8νες τSν IE"ιονιτSν θ’ ναπτυχθον κυρως στς Wλληνικ4ς π$λεις τ8ς M. IAσας, Aπου λ$γsω τ8ς Wλληνικ$τητας
τSν TδεSν τους "ρσκουν πρ$σφορο Bδαφος. GH 6ξ$ντωσς τους θ5 συνεχισθD8 µ4 µεωτη Bνταση π’ τς eρδ4ς τSν νων χριστιανSν το Παλου σ4 συνεργασα µ4 τς Pωµαϊκ4ς λεγεSνες.7 Aλλωστε π’ τ 100 µ.X. κα 6ντεθεν w 6ξουσα τ8ς Pωµαϊκ8ς
A@τοκρατορας θ5 πσDη σ4 χρια φιλοσυγκλητικSν α@τοκρατ$ρων, µ4 ποτλεσµα
τν διεσδυσ τους στν ρωµαϊκ 6ξουσα.
GO Mαρκων, α2ρετικς χριστιανς το 2ου µ.X. αTSνος, 6δδασκε Aτι ^ πραγµατικς χριστιανισµς δ4ν ποσκοποσε στν συµπλQρωσι το Mωσαϊσµο - Φαρισσαϊσµο λλ5 στν πλQρη νατροπQ του. T δ4 ε@αγγλιο το IIησο ε?ναι κατ’
α@τν τελεως ντθετο µ4 τν µωσαϊκ ν$µο. T Bργο του «JAντιφ'σεις» καθς
κα Eλλα 6ξηφανσθησαν στς πυρ4ς το Mεσαωνος.
IOφτες, Bογ$µιλλοι, Kαθαρο κ.E. χριστιανο, πο; ργ$τερα θ5 Vποστηρξουν Aτι
^ IIησος ~ταν Eνθρωπος - 6παναστ της, θ5 κατασφαχθον κι α@το µ4 τν σειρ τους.
T λαϊκ κνηµα τSν IEσσαων - ZηλωτSν θ5 6ξαφανισθD8 σταδιακ5 µσα σ4 σφαγ4ς
κα παραποησι τSν ξιSν του. Στ5 χρ$νια πο; θ’ κολουθQσουν w ρωµαϊκ α@τοκρατορικ 6ξουσα θ5 πσDη στ5 χρια τSν χριστιανSν το Παλου κα τSν Φαρισσαων. GO Γιαχ", ^ θες το Mωυσως κα τ8ς GIερουσαλQµ, θ’ γκαλι σDη τν οTκουµνη. GO µεσαων το σκ$τους κα τ8ς καταστροφ8ς θ’ κολουθQσDη.

EΠIΛOΓOΣ
«H πολεµικ% κατ& τς Π. ∆ιαθ7κης σκοπ 4χει τ%ν πρριψι ]χι µνον α<τς
λλ& κα* τς K. ∆ιαθ7κης κα* κατ’ "π κτασιν Oλοκλ7ρου τς JAποκαλυφθεσης JAληθεας. Γι& τ ν λγο α<τ ν O µ% ποδεχµενος τ%ν α<θεντα κα* θεοπνευστα τς Π.
∆ιαθ7κης, α<τοµ'τως θ τει τ ν 0αυτν του "κτ ς JOρθοδξου JEκκλησας». (GIεροκQρυκας I.M. ΠατρSν, «B8µα», 8-6-03). GH θσις το συγκεκριµνου 2εροκQρυκος
ε?ναι κα w π για θσις τ8ς IOρθοδ$ξου IEκκλησας π’ τν wµρα τ8ς δηµιουργας
της mως κα σQµερα. Παροµοως Bχει Eλλωστε 6κφραστ8 ^ ρχιεπσκοπος κ. Xριστ$δουλος καθς κα ^ οTκουµενικς πατρι ρχης κ. Bαρθολοµα<ος. GH «πεπατηµνη» πο;
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κολουθον ο2 «γιοι πατρες» καθ’ Aλη τν δι ρκεια τ8ς 2στορας το Xριστιανισµο ε?ναι w φαρισσαϊκ γραµµ το µωσαϊκο 2ερατεου, πο; καθωδηγοσε κα
τν «π$στολο τSν 6θνSν» Παλο. O2 λοιπ4ς α2ρσεις το Xριστιανισµο, πο; µαστζουν mως σQµερα τν νθρωπ$τητα, ε{τε µαρα ε{τε λευκ5 Eµφια φορον, Aσο κι
Zν διαφρουν στ5 τυπικ τους, στν ο@σα τους παραµνουν ταυτ$σηµες.
GO µγιστος 6χθρ$ς τους IIησος8 κα τ κνηµ του, ο2 IEσσα<οι - Zηλωτς, "ρσκονται µεταµφιεσµνοι κ τω π’ τ5 φωτοστφανα κα τ’ γαθ5 "λµµατα, ζωγραφισµνοι µσα σ4 εTκ$νες q σµιλευµνοι σ4 γ λµατα, πο; το;ς στ$λισαν ο2 διSκτες
τους Φαρισσα<οι, IOρθ$δοξοι, Kαθολικο, Bαπτιστς, IIεχω" δες, Mορµ$νοι κα
Eλλοι χριστιανο.
«Kα* εSπεν O KGριος (IIησος) πρ ς α<τν. TTρα "σε1ς ο( Φαρισσα1οι τ 4ξωθεν το
ποτηρου κα* το πινακου καθαρζετε· τ δ9 "σωτερικν σας γ µει ρπαγς κα* πονηρας [...] O<α* ε8ς "σ\ς, Φαρισσα1οι κα* γραµµατε1ς @ποκριτα, διτι γαπ\τε τ%ν
πρωτοκαθεδραν "ν τα1ς συναγωγα1ς, κα* τος σπασµος "ν τα1ς γορα1ς» (ΛουκRς
IA´ 39-43).
«K'θε φορ& πο νογουµε γι& ν& διαE'σουµε τ%ν BEλο, µετ& πρ πει παραιτ7τως ν& πλ νωµε τ& χ ρια µας» (Φρειδερ<κος Nτσε).
ΣHMEIΩΣEIΣ
1. T µωσαϊκ 2ερατε<ο συνπραττε 6κ παραδ$σεως µ4 το;ς κατακτητ4ς το κρ τους του ATγυπτους,
IAσσυρους, Bα"υλωνους, Πρσες, Pωµαους. O2 µ$νοι µ4 το;ς ^ποους δ4ν τ5 "ρ8κε ποτ4 ~ταν ο2 bEλληνες (Bλπε Π. ∆ιαθQκη).
2. GO φιλοφαρισσα<ος Φλων ^ IAλεξανδρες, W"ραϊκ8ς καταγωγ8ς συγγραφε;ς το 1ου π.X. αTSνος,
ναφρει Aτι w eνοµασα τους IEσσα<οι προρχεται π’ τ GEλληνικν «hOσιος»! Kατ5 τν Πλοταρχο
hOσσιος ~ταν ^ Bφορος το ∆ελφικο Mαντεου («Περ Iσιδος κα IOσριδος»). IAναφρει 6πσης Aτι w
καταγωγQ τους ~ταν µιγSς W"ραϊκQ. IEσσα<ος ~ταν κα ^ διδ σκαλος το IIησο IIω ννης ^ BαπτιστQς.
3. O2 Σαδδουκα<οι ε?ναι W"ραϊκ θρησκευτικ αρεσις, 2δρυθε<σα τν 3ο αTSνα π.X. Vπ το πρCην Φαρισσαου 2ερως ΣαδCκ. O2 Σαδδουκα<οι πρριπταν τν µωσαϊκ παρ δοσι, ρνοντο τν θανασα τ8ς
ψυχ8ς κα τν ν στασι νεκρSν. Πστευαν στν καλλιργεια τ8ς α@τον$µου "ουλQσεως το κ θε νθρCπου, στν ε@ζωα κα στν λογικ ντιµετCπισι τ8ς ζω8ς.
4. Kατ5 τ «Tαλµο;δ» κα τν Kλσο τ _νοµα το IIησο ε?ναι Mπ4ν Mπαντρα. T IIησος ε?ναι ττλος, πο; σηµανει θεραπευτQς, λλ5 ε?ναι κα τ µικρ _νοµα το IIησο το Nαυ8, το ναµεν$µενου Vπ
το λαο Mεσσα - "ασιλιR. T «IIησος Nαζωρα<ος Bασιλε;ς IIουδαων» µRς δεχνει τ oθελε ^ IIησος
ν5 6πιτχDη.
5. GO Zηλωτς Στφανος κατηγορQθηκε π’ τ 2ερατε<ο Aτι "λασφηµοσε κατ5 το Γιαχ", το Nαο
κα το Mωυσως. IEσρθη σ4 συνδριο τSν IIουδαων, Aπου κα 6ξετελσθη δι5 λιθο"ολισµο. GH µετπειτα φαρισσαϊκ - χριστιανικ IEκκλησα τν yγιοποησε οTκειοποιοµενη κα παραποιCντας τον. T
{διο συν"η κα µ4 πολο;ς κ$µη Zηλωτς, πο, φο το;ς σκ$τωσαν µ4 τν "οQθεια τSν Pωµαων, το;ς
6νταξαν στ yγιολ$γι$ τους!
6. JEEι ν στ5 W"ραϊκ5 σηµανει πτωχ$ς. IE"ιοντες νοµ σθησαν ο2 6ναποµεναντες Zηλωτς.
7. T5 6γκλQµατα κατ5 τSν ZηλωτSν παραποιQθηκαν κα φορτCθηκαν στο;ς «εTδωλολ τρες», Aπως
θραστατα ποκαλον Aλους το;ς ρχαους λαος. Θτες ~σαν ο2 {διοι ο2 Φαρισσα<οι - χριστιανο.
8. «O ο~ν JIοGδας λαExν τ%ν σπε1ραν κα* "κ τ:ν ρχιερ ων κα* Φαρισσαων...» (IIω ννης IH´ 3). E?ναι
w στιγµ τ8ς συλλQψεως το IIησο π’ το;ς συνασπισµνους Φαρισσαους κα Pωµαους. GH «σπε<ρα»
πο; συνλα"ε τν IIησο ~ταν στρατιωτικ µον5ς τSν Pωµαων, Eλλοτε τ 1/5 q τ 1/10 τ8ς λεγεSνος. Περιελ µ"ανε 500 q χιλους Eνδρες εTδικ5 6κπαιδευµνους γι5 «εTδικ4ς ποστολς», 6κ τSν ^ποων τ 1/4 ~ταν
2ππε<ς κα ο2 Vπ$λοιποι πεζο Vπ τν ρχηγα χιλι ρχου. GO «γαθς» IIησος συνελQφθη π 6πλεκτο
στρατ Pωµαων «κοµµ ντος».

Bασλειος Mαυροµµ!της

OI I™TOPIKE™ «EºEYPE™EI™» ENO™ ¶PYTANH
Kριε διευθυντ ,
Σχετικ5 µ4 τ δηµοσιευθ4ν στ «B8µα» τ8ς 3.8.03 Eρθρο το πρτανη το Πανεπιστηµου
IAθηνSν κ. MπαµπινιCτη, τ ^πο<ο ε?ναι 6κτς π σης 2στορικ8ς λQθειας Tδιατερα στν Tσχυρισµ$ του Aτι «O Xριστιανισµ ς κα* O Eλληνισµ ς, δGο µεγ'λα πολιτιστικ& µεγ θη, κατTρθωσαν µετ& τ%ν σGγκρουση ν& περ'σουν δη π τος πρTτους µεταχριστιανικος χρνους σ9
µι& θαυµαστ7, (στορικ& τεκµηριωµ νη συµπρευση», ^ 6πιστολογρ φος σας στ τεχος 262 κ.
IAθαν. Π. Kαψ λης µ4 πρ$λα"ε κα πQντησε καταλλQλως στν κ. MπαµπινιCτη. bOµως ^ κ. Kαψ λης, προφανSς γι5 ν5 µν κ νDη κατ χρηση χCρου, νφερε Xρισµνες µ$νο "ασικ4ς 2στορικ4ς λQθειες. GH GIστορα, χιλι δες τ$µοι, ε?ναι 6κε<, στν IEθνικQ µας Bι"λιοθQκη, σιωπηλς
µ ρτυρας κ θε 6γκλQµατος, ρετ8ς κα λQθειας.
M4 α@τ5 πο; ναφρει ^ κ. πρτανης ε?ναι σ5ν ν5 ^µολογD8 Aτι δ4ν Bχει δια" σει µ4 ποις 6νργειες τ8ς Pωµαϊκ8ς - Bυζαντιν8ς 6ξουσας καθιερCθηκε ^ χριστιανισµς Xς 6πσηµη θρησκεα
τ8ς α@τοκρατορας· q δ4ν Bχει δια" σει Aτι ^ «Mγας» (Aπως τν ν$µασαν ο2 χριστιανο) Θεοδ$σιος κα ο2 δι δοχο του Bσφαξαν χιλι δες, Bκλεισαν τς φιλοσοφικ4ς σχολ4ς τSν GEλλQνων
κα 6δQµευσαν τς περιουσες α@τSν· Aτι µ4 µι5 σειρ5 διαταγµ των χριστιανο α@τοκρ τορες παγ$ρευσαν ν5 Wορτ ζωνται ο2 6πτειοι τ8ς µ χης το MαραθSνος, τSν ΠλαταιSν καθς κα
Eλλων σηµαντικSν γεγον$των τ8ς περι$δου τ8ς ρχαας GEλλ δος κα κ$µη Aτι παγ$ρευσαν
ο2αδQποτε µνεα κα α@το το Mεγ λου IAλεξ νδρου, τ _νοµα το ^ποου διατηρε<ται κ$µη κα στν IAσα σ5ν IIσκεντρ. ∆4ν γνωρζει ^ πρτανης Aτι µ4 δι ταγµα 6πσης 6κηρχθησαν α2ρετικο ο2 ρχα<οι µας πρ$γονοι κα Aτι τ _νοµα «hEλλην» 6τθη Vπ παγ$ρευση 6π
ποινD8 θαν του. ∆4ν γνωρζει Aτι µετ5 τν θ νατο το Θεοδοσου ^ υ2$ς του IAρκ διος ργ νωσε τν καταστροφ κα Tσοπδωση τ8ς IAρχαας GEλλ δος, δι$τι ~ταν 6µπ$διο γι5 τν παγκυριαρχα το χριστιανισµο ^ πολιτικς κα φιλοσοφικς λ$γος τSν GEλλQνων καθς κα w
6λευθερα τους κα w Vψηλ τχνη τους. ∆4ν γνωρζει ^ πρτανης Aτι ^ 6ντολοδ$χος α@τSν τSν
6γκληµ των χριστιανς IAλ ριχος κατ’ 6ντολν τSν BυζαντινSν δ4ν Eφησε τποτα _ρθιο, θρυµµ τισε τ5 γ λµατα κα A,τι 6θµιζε τν ρχαα GEλλ δα – στν ΘQ"α, τν IEλευσ<να, τν K$ρινθο, τ Aργος, τν Tεγα, τν Mαντνεια, τν Σπ ρτη κα φυσικ5 τν IOλυµπα. A@τν τν
πολιτισµ Bχει ν5 δεξDη w Xριστιανοσνη, w ^ποα, Aπως ο2 περισσ$τερες θρησκε<ες, 6πε"λQθη
δι5 πυρς κα σιδQρου. GO Xριστιανισµς δ4ν ε?χε κα οxτε Bχει ν5 παρουσι σDη στν νθρωπ$τητα οxτε πραγµατικ5 Vψηλ4ς κα 6λεθερες τχνες οxτε 6πιστ8µες κα ε?ναι γνωστ w παξωση τSν µαθηµατικSν, τ5 ^πο<α παγ$ρευαν ν5 διδ σκωνται τν 6ποχ 6κενη το σκοταδισµο, «διτι oταν 4ργο το ∆ιαEλου κα* θ ιζαν τος ν ους».
A@τς ε?ναι ^ «Wλληνοχριστιανικς πολιτισµ$ς», 6ν eν$µατι το ^ποου ο2 Pωµιο ψ λλουν κ θε χρ$νο 6ναντον το GEλληνικο Πολιτισµο κα το;ς Wπτ5 ναθεµατισµο;ς κατ5 τν wµρα
τ8ς IOρθοδοξας. T Eρθρο, τ ^πο<ο 6στ λη στ «B8µα» γι5 δηµοσευση, καµµα σχση δ4ν Bχει
µ4 τν πραγµατικ$τητα, λλ5 συνετ χθη γι5 ν5 XραιοποιQσDη τν ρ$λο το χριστιανισµο ψαρεοντας σ4 θολ5 νερ , κινοµενο στ {διο µ8κος κµατος µ4 τν παπα-ΓιCργη Mεταλλην$, ^
^πο<ος προσπαθε< ν5 πεσDη κ ποιους νιστ$ρητους Aτι ^ Mγας Θεοδ$σιος δ4ν ~το τ$σο φανατικς κα καννα κεµεν$ του δ4ν 6πι" λλει τν καταστροφ τSν ρχαων 2ερSν κ.λπ. ("λπε
Eρθρο του στν «IOρθ$δοξο Tπο», 18 IIουλου 2003).
Mετ5 τιµ8ς
Γι!ννης Γρηγορας
IAθQνα

ºYTPø™AN £AMNOI ¶ANø ™TO £H™EIO
προστ5 σ4 mνα πογοητευτικ θαµα "ρσκονται ο2 6πισκπτες
το ρχαιολογικο χCρου στ Θησε<ο, bEλληνες κα ξνοι, περνCντας µπροστ5 π τ Nα το GHφαστου, χωρς ν5 τ φQνουν σχολαστο. Tν {δια στιγµ ο2 yρµ$διοι φορε<ς νακοινCνουν τ δαπ νη στρονοµικSν χρηµατικSν ποσSν γι5 τ συντQρηση κα
ν δειξη τSν ρχαιολογικSν µνηµεων 6ν _ψει IOλυµπιακSν IAγCνων.
Aν δ4ν ~ταν κατασκευασµνος π µ ρµαρο ^ Nας το GHφαστου, θ5
µποροσα µ4 "ε"αι$τητα ν5 πS Aτι Bχει πυρποληθ8 q 6µπρησθ8 ("λπε
φωτογραφα Bναντι σελδας). T 6σωτερικ$ του, w eροφ κα ο2 κολSνες
ε?ναι καλυµµνα π mνα παχ; στρSµα "ρωµιRς, ττοιας "ρωµιRς, πο;
δεχνει πλQρη 6γκατ λειψη στ φθορ5 το χρ$νου.

M

Π$σα χρ$νια Bχει ν5 συντηρηθD8 ^ 6ν λ$γsω να$ς, γι5 ν5 ε?ναι σQµερα σ4
α@τν τν Eθλια κατ σταση; Kα γιατ ο2 ρχαιολογικο µας χSροι θ5 πρπει ν5 φθ νουν µχρις α@τ τ σηµε<ο ντροπ8ς γι5 ν5 συντηρηθον; Kα δ4ν
ε?ναι µ$νον w µαυρλα, πο; µRς 6νCχλησε. Σ4 Xρισµνα σηµε<α το Nαο στ
π χος τ8ς "ρωµιRς ε@δοκµησαν φυτ5 σ4 διαστ σεις θ µνων ("λ. κ τω φωτογραφα). Στ π νω κα πλαϊν µρος του ναπτχθηκαν θ µνοι, πο; κανες δ4ν µερµνησε ν5 το;ς φαιρσDη. Mχρι τν Bναρξη τSν IOλυµπιακSν
IAγCνων µRς χωρζουν µερικο µ8νες – α@τ τ θαµα θ5 δον ο2 6πισκπτες
τ8ς IAθQνας; H µQπως θ5 καθαριστD8 Aπως-Aπως, µ4 τρ$πο πο; ν5 6ξυπηρετD8
τ µικρ χρονικ δι στηµα πο; µεσολα"ε< µχρι το;ς γSνες, λλ5 δ4ν θ5
yρµ$ζDη σ4 ττοιου ε{δους µνηµε<α; Γιατ γνωστ ε?ναι Aτι w συντQρηση σ4 ττοιους χCρους ε?ναι χρονο"$ρα, παιτε< λεπτο;ς χειρισµο;ς κα Tδιατερη
προσοχQ, γι5 ν5 µν φθαρD8 w 6πιφ νεια τSν µαρµ ρων.

Tαξιαρχο/λα Λαδ%

Θ!µνοι φουντ(σανε π!νω στ? µ!ρµαρα...

:H µαυρλα τ ς ρωµι%ς στ+ν Eροφ+ το- «Θησεου» δνει τ+ν ντ/πωση 4τι G να=ς α,τ=ς (G καλ/τερα διατηρο/µενος ξ 4λων τ6ν διασωθντων Qερ6ν τ6ν BAθην6ν *π= τοjς ανδαλισµοjς τ6ν Xριστιαν6ν) Mχει µπρησθ } πυρποληθ πρσφατα.

O A§§O™ §O°O™
BAνιδιοτελες hλληνοδι6κτες
∆9ν µπορε1 κανε*ς ν& µ% θαυµ'σ/η τ%ν Wνθηση τς
νεοελληνικς λογοτεχνας. Mυθιστοριογρ'φοι, πο σ9
πεντακσιες σελδες EιEλο καταφ ρνουν ν& γρ'ψουν
τ πλυτο τποτε κα* ποιητ ς, πο πληρTνουν γι& ν&
τος δηµοσιεGσουν τ& ριστουργ7µατ' τους.
Kι "νl: σ9 λγο θ& συνταχθ/ "πετηρδα γι& τ ποις κα* πτε θ& π'ρ/η
τ κρατικ EραEε1ο, µ\ς προ κυψε κα* θ µα κριτικς. Tουτ στιν κ'ποιοι
πανεπιστηµιακο* φωστρες, πο ! προοδευτικτητ' τους τρ χει π’ τ&
µπατζ'κια τους, ποτιµον τος ποιητ ς µας µ9 κριτ7ριο ]χι _ν εSναι καλ
F κακ τ 4ργο τους, λλ& π τ πσον εSναι «0λληνοκεντρικ » F ]χι. yE!
TTρα δ9ν χρει'ζεται ν& εSστε µ'ντεις F φιλσοφοι, γι& ν& ντιληφθτε ποιοGς πορρπτουν. hOποιος κατ& τ%ν κρσιν τ:ν περινουστ'των α<τ:ν πανεπιστηµιακ:ν θεωρηθ/ «0λληνοκεντρικ ς» ποιητ%ς πορρπτεται µετ&
Eδελυγµας κα* ρπτεται ε8ς τ πρ τ "ξTτερον. ∆ηλαδ% περπου τ σGνολον τ:ν ποιητ:ν µας.
Kι "νl: ! παραν'γνωσις α<τ% Wρχισε µ9 τ ν Γι:ργο Σεφ ρη, ο( διεθνιστ9ς α<το* χειρνακτες 4Eαλαν στ%ν προκροGστεια κριτικ7 τους κλνη τ ν
Kαρυωτ'κη, Oλκληρη τ%ν γενι& του ’30, τ ν JEγγονπουλο. Kα* ;ποιον
π'ρ/η O X'ρος. Bγ'λαν τ*ς µεζορες κι Wρχισαν ν& µετρ\νε στχο-στχο
τ%ν 0λληνοκεντρικτητ' τους. hOµως τ πι στε1ο δ9ν εSναι α<τ. ESναι
;τι ο( σGγχρονοι α<το* κριτικο* καλοπαιδαρ'δες καταλ7γουν κα* σ9 Eαθυστχαστα συµπερ'σµατα (διαE'ζοντες τ%ν νεοελληνικ% ποηση ;πως
τος EολεGει).
TTρα δ9ν πιστεGω ν& πιστεGετε ;τι ο( κριτικ9ς α<τ9ς α<θεντες δ9ν κοπι'ζουν ν& µ\ς διαφωτσουν, ν& µ\ς νοξουν τ& µ'τια, Eρ9 δελφ , πολGτως νιδιοτελ:ς. Θυσι'ζονται ο( Wνθρωποι γι& τ%ν "πιστ7µη κα* τ%ν παγκοσµιοποηση. H νεοαριστερ7 τους συνεδηση δ9ν ντ χει τ%ν φασιστικ%
0λληνοκεντρικτητα, πο Oδηγε1, ξ ρετε σε1ς, σ9 ρατσισµοGς, "θνικισµος
κα* µεγαλοϊδεατισµοGς. Kα* EεEαως ο<δλως κουEαλον νερ στ ν µGλο
τς ν ας τ'ξης πραγµ'των.
Παρακολουθ: τ%ν σχετικ% καταγγελτικ% "πιφυλλιδογραφα τσον το
καθηγητο N'σου Bαγεν\ ε8ς «TO BHMA», ;σον κα* το KTστα Γεωργουσπουλου ε8ς «TA NEA». Kαλ& τ& γρ'φουν. M9 µι& διαφορ': ∆9ν
ποκαλGπτουν 6νµατα. Γιατ τ'χα; Γι& ν& τ& 4χουν καλ& κα* µ9 τος καταγγελλοµ νους; Π'ντως µ9 τ%ν οριστα κα* τ%ν σ'φεια δ9ν λGνεται τ
θ µα. T& 6νµατα, κGριοι. Kα* µ9 τ*ς πρ:τες Eελουτ λλες ο( φερ λπιδες
α<το* κριτικο* θ& σιωπ7σουν.

Γι6ργος Πετρπουλος

H διαστρ.Cλωσ τους EπS τSν A. Aινστ(ιν
5 ρχσουµε τ παρν Eρθρο παραθτοντας 6ν µεταφρ σει mνα
Eκρως 6νδιαφρον π$σπασµα π τν «Tµαιο» το Πλ τωνος,
γι5 ν5 κολουθQσουµε τν συλλογιστικ το bEλληνα φιλοσ$φου. A@τ κρι"Sς w συλλογιστικ θ5 µRς "οηθQσDη ν5 καταονQσουµε τν σχετικ$τητα το χρ$νου:

£

«T%ν γ ννηση τ:ν !µερ:ν κα* τ:ν νυκτ:ν κα* τ:ν "τ:ν, τ& Oπο1α δ9ν @πρχαν πρ*ν γεννηθ/ O
O<ρανς, "πινοε1 µαζ* µ9 τ%ν κατασκευ7 του. hOλα δ9 α<τ& εSναι µ ρη το χρνου, τ δ9 παρελθ ν
κα* τ µ λλον ποτελον χρονικ& γεγοντα, τ& Oπο1α E Eαια εSναι λ'θος ν& τ& ποδδουµε στ%ν α8Tνια ο<σα, φο γνοοµε τ%ν φGση της. ∆ιτι λ µε ;τι “oταν” κα* “θ& εSναι”, "νl: στ%ν πραγµατικτητα προσ7κει µνο τ “εSναι”. T “oταν” κα* τ “θ& εSναι” πρ πει ν& λ γωνται γι& τ γγνεσθαι,
πο "κτυλσσεται µ σα στ ν χρνο, φο κα* τ& δGο α<τ& συνιστον κιν7σεις».1
Eστω πς κ ποιος παρατηρητς στQνει τ στεροσκοπε<ο του Bξω π τ5 Aρια το σµπαντος κα
6πιχειρε< ν5 ποτυπCσDη κ ποια δεδοµνη στιγµ το κοσµικο γγνεσθαι σ4 µι5 στρονοµικ φωτογραφα. B"αια ττοιος παρατηρητς δ4ν ε?ναι δυνατν ν5 Vπ ρξDη, φο δ4ν νοε<ται χSρος Bξω
π τ5 συµπαντικ5 Aρια: «µ ρος ο<δ9ν ο<δενς, ο<δ9 δGναµιν 4ξωθεν @πολοιπ:ν».2 Γι5 ν5 συνεχσουµε τν συλλογισµ$ µας, Zς τοποθετQσουµε σ’ α@τν τν θση τν
Tουδαϊκ θε IAδων ι. Eστω Aτι α@τς ^ 6ξωσυµπαντικς δηµιουργς «κτζει» τ σµπαν κα στν συνχεια
ποσρεται κ που Bξω π τ5 συµπαντικ5 Aρια κα παρατηρε< τ δηµιοργηµ του.
Ποι εTκ$να θ5 καταγρ ψDη τ "λµµα του; Φυσικ5
θ5 ντιληφθD8 τν συνολικ εTκ$να το σµπαντος
σ4 µα δεδοµνη, τν παροσα στιγµQ. Mποροµε ν5
φανταστοµε µι5 στρονοµικ φωτογραφα, πο;
θ5 ποτυπCνDη τ «συνολικ παρ$ν».
Tαυτ$χρονα Aµως Zς τοποθετQσουµε κ ποιον στρον$µο σ4 κ ποιο σηµε<ο, κ που µσα στν χSρο πο; καλπτει τ σµπαν. Aς ποµε, Bστω, Aτι α@τ τ παρατηρητQριο "ρσκεται κ που στν Γ8. H µRλλον, γι5 ν5
µν λλ ξουµε πρωταγωνιστ στ «σεν ρι$» µας, Zς φανταστοµε τν προηγοµενο παρατηρητ ν5 κ νDη mνα
ταξιδ κι ναψυχ8ς στν Γ8 κα 6π’ ε@καιρvα ν5 κ νDη
κα µι5 «περατζ δα» π τ _ρος ΣινR, γι5 ν5 δCσDη
Πλ!των (427-347 π.X.).
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^δηγες στν «περιοσιο λα$ του». Eστω λοιπν Aτι µετ5 τς 6παφς του µ4 τν Mωυσ8 q τν IIεζεκιλ καταλαµ" νεται π µα ροµαντικ δι θεση κα στρφει τ "λµµα του πρς τν ο@ραν$. T ε?ναι
α@τ πο; θ5 ντικρσDη σ’ α@τν τν περπτωση; Θ5 BχDη καµµα σχση µ4 τν προηγοµενη εTκ$να;
M5 κα ""αια _χι! A@τ πο; ντιλαµ" νεται τCρα ε?ναι µ$νον mνα µικρ µρος το σµπαντος κα
µ λιστα µ$νο τν χSρο πο; περικλεει ^ ο@ρ νιος θ$λος, ^ ^πο<ος "ρσκεται π νω π τ κεφ λι του.
T πι σηµαντικ Aµως δ4ν ε?ναι α@τ$. GH στρονοµικ εTκ$να πο; θ5 BχDη µπροστ5 στ5 µ τια του
δ4ν θ5 ποτυπCνDη κ ποια συγκεκριµνη συµπαντικ στιγµQ, λλ5 θ5 BχDη µπροστ του mνα eπτικογρ φηµα, Aπου w κ θε περιοχ ν λογα µ4 τν π$στασQ της π τν Γ8 θ5 πεικονζDη φ σεις π
τ παρελθ$ν. M4 δεδοµνο Aτι w εTκ$να πο; στλνει w κ θε περιοχ κινε<ται µ4 τν ταχτητα το φωτ$ς, θ5 φτ νDη τελικ5 σ4 διαφορετικ χρ$νο στν Γ8 π τς εTκ$νες Eλλων περιοχSν, φο θ5 προρχεται π διαφορετικ σηµε<ο 6κκνησης. Eτσι ο2 περιοχ4ς πο; "ρσκονται γι5 παρ δειγµα σ4 π$σταση Wνς Wκατοµµυρου 6τSν φωτ$ς, θ5 ποτυπCνουν τν φ ση πο; "ρσκονταν 6κε<νες ο2 περιοχ4ς πρν π mνα Wκατοµµριο χρ$νια, 6νS w εTκ$να κ ποιας Eλλης, πι ποµακρυσµνης περιοχ8ς, Bστω σ4 π$σταση 20 Wκατοµµυρων 6τSν φωτ$ς, θ5 δεχνDη τν κατ σταση πο; "ρισκ$ταν
6κενη τν 6ποχQ. Στν ο@σα λοιπν ^λ$κληρη w εTκ$να πο; θ5 BχDη µπροστ του θ5 ε?ναι mνα πλασµατικ σκαρφηµα, πο; δ4ν Bχει καµµι5 σχση µ4 τν παροσα κατ σταση το κ$σµου.
A@τ κρι"Sς 6πιχειρε< ν5 ποσαφηνσDη ^ Πλ των στ πι π νω ξωµ του. T «χθ4ς» κα τ
«αxριο» δ4ν ποτελον παρ5 κ ποιες φ σεις το κοσµικο γγνεσθαι, φο κα τ5 δο συνιστον
κινQσεις µσα στν χρ$νο. Στν πραγµατικ$τητα Aµως w «διος ο<σα» περιχει µ$νο παροσες φ σεις το συνολικο κοσµικο γγνεσθαι. T «χθ4ς» κα τ «αxριο» δ4ν ποτελον παρ5 κ ποια µτρα κα σταθµ , πο; ναφρονται ποκλειστικ5 κα µ$νο σ4 συγκεκριµνες θσεις στν χωροχρ$νο.
Π νω σ’ α@τν τν συλλογιστικ το Πλ τωνος Bρχεται ^ Πρ$κλος 800 χρ$νια ργ$τερα ν5 6πεξηγQσDη τν πλατωνικ σκψη µ4 τρε<ς ποσαφηνιστικ4ς προτ σεις του:
• «Π\ν συνεχ9ς διαιρετν "στιν ε8ς ε* διαιρετ'»2.
• «Π\ς χρνος "π’ Wπειρον διαιρε1ται κα* π\ν µ γεθος κα* π\σα κνησις».4
• «T νν ταυτν "στιν "ν τl: παρελθντι κα* µ λλοντι χρνlω».5
Aς δοµε πSς ^ Πρ$κλος στν 15η παρ γραφο το "ι"λου του ποδεικνει τν ταυτ$τητα παρελθ$ντος, παρ$ντος κα µλλοντος:
Eστω, λει ^ Πρ$κλος, Aτι Bχουµε µα γραµµικ πεικ$νιση το χρ$νου (AB), Aπου τ A δηλCνει mνα συµ"5ν το παρελθ$ντος κα τ B mνα Eλλο, πο; ναφρεται στ µλλον. M4 δεδοµνο τ
ξωµα γι5 τν 6π’ Eπειρον διαρεση το χρ$νου, θεωροµε Aτι mνα mτερο συµ"5ν λαµ" νει χCρα µεταξ; A κα B κα ^ρζουµε α@τ τ συµ"5ν σ5ν Γ, zστε τ µ4ν A ν5 ε?ναι παρελθν Xς πρς α@τ$, τ
B µλλον, 6νS τ {διο τ Γ ναφρεται στ παT Bχουµε 6δS; Παρατηροµε Aτι µσα σ4
A
Γ
B ρ$ν.
µα δεδοµνη στιγµ συνυπ ρχουν παρελθν,
παρν κα µλλον κα µ λιστα σ4 mνα συγκεκριµνο συµ" ν. T Γ ε?ναι ταυτ$χρονα παρν (Xς
πρς τν Wαυτ$ του), παρελθν (Xς πρς τ B) κα µλλον (Xς πρς τ A). ∆ηλαδ τ Γ Vπ ρχει ταυτ$χρονα κα σ5ν παρν κα σ5ν παρελθν κα σ5ν µλλον.
Γι’ α@τ τ «παρ δοξο» το πλατωνικο θεωρQµατος, Bτσι Aπως τ ναλει ^ Πρ$κλος, Bρχεται ^
ATνησδηµος µ4 δο προτ σεις του:
• «"νεστxς 4σται κα* παρωχηκTς, κα* O παρωχηκxς παραπλησως µ λλον 4σται κα* "νεστTς».6
• «εSτα, "πε* ο<κ Wνευ κιν7σεως F κα* µονς O χρνος @φεστ'ναι δοκε1, τς κιν7σεως ναιρουµ νης, Oµοως δ9 κα* τς µονς, ναιρε1ται O χρνος».7
GO IEνεστς δηλαδ ε?ναι ταυτ$χρονα κα Παρατατικς κα ^ Παρατατικς ε?ναι κα παραπλQ-
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σιος µ4 τν Mλλοντα, ^ ^πο<ος 6πσης ε?ναι κα IEνεστCς. Kα στν δετερη πρ$τασQ του ^ρζει τν
χρ$νο σ5ν παρ γωγο τ8ς κινQσεως κα τ8ς στ σεως. IAναιρουµνης τ8ς κινQσεως κα τ8ς στ σεως,
ναιρε<ται κα ^ χρ$νος.

O Aινστ(ιν καA V «θεωρ#α τOς σχετικτητας»
Qπως τ5 πι π νω µRς θυµζουν κ ποια πρ$σφατη κοσµοθεωρα; M5 κα ""αια µRς θυµζουν! Πρ$κειται γι5 τν πολκροτη θεωρα πο; διατπωσε ^ Aλµπερτ IAινστ ιν. Tν «θεωρα τ8ς σχετικ$τητας».
Hδη π τ5 ρχαι$τατα χρ$νια ο2 bEλληνες φιλ$σοφοι Bδιναν yπτ5 παραδεγµατα 6φαρµογ8ς
τ8ς σχετικιστικ8ς µεθ$δου παρατQρησης. GH IAθQνα λ$γου χ ριν, Zν παρατηρηθD8 π κ ποια θση Bξω π τν γQινη 6πιφ νεια, θ5 ποµε Aτι "ρσκεται σ4 µα συγκεκριµνη συντεταγµνη θση
τ8ς Γ8ς (γεωγραφικ µ8κος 23°43´ κα πλ τος 37°58´). Aν Aµως
τν ^ρσουµε π τν Θεσσαλονκη, τ$τε α@τ "ρσκεται N$τια,
π τν Σ µο "ρσκεται δυτικ , π τν KρQτη "$ρεια κα π
τν K$ρινθο νατολικ . T πο κρι"Sς "ρσκεται w IAθQνα 6ξαρτRται π τν θση το παρατηρητο.
Aν "ρισκCµαστε µσα σ4 µα σταµατηµνη µαξα κα δπλα µας
ξεκινQσDη µι5 Eλλη µαξα, ντιλαµ"αν$µενοι τν κνηση δυσκολευ$µαστε ν5 καταλ "ουµε Zν ξεκνησε w δικQ µας Eµαξα q w Eλλη.
Aν Aµως "ρισκCµαστε Bξω π τν µαξα, τ$τε w παρατQρηση
ε?ναι περισσ$τερο κρι"Qς. GH συντεταγµνη θση κ θε σCµατος µσα στν χSρο ε?ναι σχετικQ. Oχι 6πειδ τ σSµα δ4ν "ρσκεται σ4
κ ποιο συγκεκριµνο σηµε<ο, λλ5 δι$τι w παρατQρησQ του συναρτRται π τν θση λλ5 κα τν κατεθυνση το παρατηρη[Aλµπερτ BAινστ!ιν
το.
(1879-1955).
GH "ασικ θση τ8ς θεωρας τ8ς σχετικ$τητας "ασζεται σ4 mνα
θεCρηµα, τ ^πο<ο ντιλαµ" νεται τν θση κ θε σCµατος µσα
στ σµπαν _χι στς συντεταγµνες τSν τριSν διαστ σεων (µ8κος, πλ τος κα =ψος), λλ5 εTσ γει
κα µι5 τταρτη δι σταση (τν eνοµ ζει χωροχρ$νο), w ^ποα τµνει τς Eλλες τρε<ς σ4 eρθ γωνα.
B"αια δ4ν ε?ναι κα τ$σο εxκολο σ4 κ ποιον ν5 ντιληφθD8 στν πληρ$τητ της α@τν τν θεωρα. Kι α@τ w 6ν γνει δυναµα δ4ν "αρανει µ$νο το;ς yπλος νθρCπους. Mεγ λη µερδα
κ$µα κα τSν πλον εTδικSν στ θµα (στρον$µοι, µαθηµατικο, φυσικο κ.λπ.) δσκολα µπορον ν5 κατανοQσουν Aλους 6κενους το;ς παρ ξενους ν$µους, πο; ^ρζουν τν «να» θεωρα.
ΠSς Eλλωστε θ5 µποροσαµε ν5 φανταστοµε τν θση µας µσα σ4 mναν κ$σµο τεσσ ρων διαστ σεων, τν στιγµ πο; Aλες ο2 6πιστ8µες χρησιµοποιον µ$νο τς γνωστ4ς τρε<ς διαστ σεις;
Tν στιγµ πο; w {δια µας w Vπ$σταση, ο2 αTσθQσεις µας, τ5 _ργαν µας ε?ναι ρυθµισµνα π
τν φση στν ν γνωση τρισδι στατων σωµ των κα χCρων;

M

O «M:θος το: Σπηλα#ου» το: Πλ(τωνος
α πραγµατικ5 φιλ$τιµη προσπ θεια 6κλακευσης το χωροχρονικο περι" λλοντος 6πιχειρε< ^ Πλ των στ 7ο "ι"λο τ8ς «Πολιτεας» του µ4 τν γνωστ «µθο το σπηλαου».
KατανοCντας τν 6ν γνει δυναµα τ8ς τρισδι στατης νθρCπινης φσης ν5 ντιληφθD8
τν πραγµατικ «διον ο<σαν» κα φο ο2 αTσθQσεις µας µπορον ν5 ντιληφθον µ$νο τρισδι στατες παραστ σεις, µεταφρει τ πρ$"ληµα σ4 mναν φανταστικ κ$σµο Wνς σπηλαου,
Aπου ο2 Eνθρωποι 6κε< ντιλαµ" νονται µ$νο δο διαστ σεις: τ µ8κος κα τ πλ τος.
Aς φανταστοµε, λει, κ ποιους φυλακισµνους µσα σ4 µι5 σπηλι , yλυσοδεµνους π τ5 π$-

M
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δια κα τν λαιµ Bτσι, zστε ν5 µν το;ς 6πιτρπεται ν5 στρψουν τ "λµµα τους ριστερ5 q δεξι5
γι5 ν5 δD8 ^ mνας τν Eλλο, λλ5 οxτε κα τ φSς πο; εTσρχεται 6λεθερα στ 6σωτερικ το σπηλαου π τ Vψηλ$τερο µρος Wνς φαρδιο νογµατος τ8ς eροφ8ς. GH µοναδικ 6πιτρεπτ eπτικ
γωνα "ρσκεται µπροστ τους, σ4 κ ποιον το<χο καλυµµνο µ4 mνα παν, σ5ν κι α@τ πο; " ζουν ο2
καραγκιοζοπα<κτες. Πσω π’ α@τν τν το<χο Vπ ρχει mνας δι δροµος, Aπου πηγαινορχονται δι φοροι Eνθρωποι, πο; συζητον µεταξ τους, 6νsS στο;ς µους τους κου"αλον κ ποια γαλµατδια,
µ4 τρ$πο zστε µ$νον α@τ5 ν5 προεξχουν π νω π τν το<χο. Πσω π τν δι δροµο σ4 κ ποια
π$σταση Vπ ρχει ναµµνη µι5 Wστα φωτιRς, πο; φωτζει τ5 γαλµατδια zστε ν5 ρχνουν τν σκι
τους µσα στν σπηλι . O2 φυλακισµνοι φυσικ5 δ4ν "λπουν τποτ’ Eλλο π 6κε<νες τς σκι4ς κα
δ4ν κονε παρ5 τν ντλαλο τSν φωνSν πο; Bρχονται πσω π τν το<χο. GH ζωQ τους θ5 νακυκλCνεται 6κνευριστικ5 µσα σ’ 6κε<νο τ περι" λλον τSν δο διαστ σεων το θε τρου σκιSν.
bEνα πλαστ κα πλασµατικ περι" λλον, τ ^πο<ο Xστ$σο γι5 το;ς νθρCπους 6κενους πεικονζει τν πραγµατικ κ$σµο.
GYποθτουµε τCρα, συνεχζει ^ Πλ των, Aτι πελευθρωνεται mνας π το;ς φυλακισµνους, ^
^πο<ος καταφρνει ν5 νασηκωθD8, ν5 στρψDη τ κεφ λι πρς τν φωτι5 κα ν5 ντικρσDη τ5 γαλµατδια πο; περνον π νω π τν το<χο. Mποροµε µσως ν5 φανταστοµε, σ4 ποι ψυχολογικ
κατ σταση εTσρχεται. GH πρCτη 6ντπωση πο; το προξενε< τ «παρ ξενο» φαιν$µενο, ε?ναι πς
"λπει κ ποιο κακ$γουστο _νειρο, q Aτι παραλογζεται. GOπ$τε µσως θ5 προσπαθQσDη ν5 συνεφρDη
τν Wαυτ$ του, στρφοντας ξαν5 τ "λµµα του πρς τν το<χο. T πρSτο του µληµα ε?ναι ν5 6πιστρψDη π ραυτα στν «πραγµατικ$τητα» τSν σκιSν.
bOµως Zς δοµε κα τ Eλλο 6νδεχ$µενο. Aς τν φανταστοµε ρκετ5 eξυδερκ8, zστε ν5 κατανοQσDη µσως τν πλ νη πο; τν διακατε<χε Aλα α@τ5 τ5 χρ$νια. Aς τν ποσπ σουµε π
τν σπηλι του κα Zς τν συντροφεσουµε στ νηφορικ ταξδι του πρς τ φSς τ8ς wµρας,
Bξω π τ5 στεν5 Aρια τ8ς σπηλιRς. Eτσι κα διανοηθD8 ν5 σηκCσDη τ κεφ λι, γι5 ν5 δD8 τν
λ µψη το GHλου, τ$σο πολ; θ5 πληγωθD8 π τ ληθιν φSς, πο; τς πρSτες ρες τποτα δ4ν
θ5 ε?ναι 2κανς ν5 διακρνDη π Aλα Aσα 6µε<ς eνοµ ζουµε πραγµατικ κ$σµο. IAκρι"Sς τ {διο
πρRγµα θ5 συµ"D8 κα στν περπτωση Wνς νθρCπου π τν δικ$ µας τρισδι στατο κ$σµο,
^ ^πο<ος ξαφνικ5 ντιλαµ" νεται Aτι Vπ ρχει κα µα Eλλη, τταρτη, δι σταση, τν ^ποα τ$σο καιρ δυνατοσε ν5 ντιληφθD8. GH Vπαρκτ πραγµατικ$τητα ε?ναι τ$σο σκληρ κα eδυνηρQ! T$σο κοντ µας, µ5 κα τ$σο π$µακρη!
A@τ συµ"ανει, συνεχζει ^ Πλ των, 6πειδ ^ Eνθρωπος Bχει ν γκη π µα "αθµιαα διαπαιδαγCγηση, γι5 ν5 "ρD8 τν Aραση κα τν Bννοια τ8ς πραγµατικ$τητας. IEκε<νος ^ Eνθρωπος τ8ς σπηλιRς θ5 πρπει πρSτα ν5 τοποθετηθD8 µπροστ5 στς σκι4ς τSν νθρCπων κα τSν πραγµ των, =στερα µπροστ5 στς εTκ$νες τους, καθς θ5 ντανακλSνται στ5 νερ5 κα στο;ς καθρφτες κα στ τλος σιγ5-σιγ5 µπροστ5 στ5 {δια τ5 ληθιν5 _ντα. Θ5 τν συνηθσουµε στν γλυκει5 λ µψη τSν
Eστρων κα τ8ς ΣελQνης κα µον χα Aταν 6ξοικειωθD8 µ4 τ ληθιν φSς, θ5 το 6πιτρψουµε ν5
ντικρσDη τν bHλιο, _χι πι5 π νω στ5 ντικεµενα πο; τν ντικαθρεφτζουν, λλ5 τν {διο. IEκε<
πο; ε?ναι. bOπως ε?ναι. T$τε θ5 ντιληφθD8 Aτι 6κενη w δι σταση ε?ναι w ληθιν δναµη πο; κυ"ερνvR τν ^ρατ κ$σµο. bOτι κ$µα κα ο2 σκις, πο; µχρι πρ$τινος θεωροσε πραγµατικ$τητα, σ’
α@τν τν δι σταση eφελουν τν =παρξQ τους.
Aν τελικ5 ποφασσDη ν5 6πιστρψDη ξαν5 στν κ$σµο τ8ς πλ νης κα τSν σκιSν κι Zν 6πιχειρQσDη
ν5 µεταδCσDη τν Bννοια τSν πραγµατικSν διαστ σεων στο;ς παλαιο;ς συντρ$φους του, τ µ$νο
φυσικ5 πο; θ5 ντιµετωπσDη θ5 ε?ναι w "αθει5 π$ρριψη κα w καταφρ$νια. Mπ5ς κα τρελλ θηκε 6κε< π νω; θ5 ναρωτιονται Aλοι. E, λοιπ$ν, Zς µν προσπαθQσDη ν5 το;ς πεσDη, ν5 το;ς λυτρCσDη
π τ5 δεσµ5 τ8ς πλ νης τους. I`Aς µν το;ς νησυχQσDη στν "αθ τους =πνο. ∆ι$τι Zν µποροσαν
ν5 λυθον π τ5 δεσµ τους κι Zν µποροσαν ν5 τν yρπ ξουν, θ5 τν σκ$τωναν µσως.
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H «Aρχ τOς Aπροσδιοριστ#ας»
@τς λοιπν ε?ναι ^ σλληπτης ε@φυας «µθος» το σπηλαου, πο; διετπωσε ^ Πλ των.
A@τ πο; ο@σιαστικ5 6πιχειρε<, ε?ναι µα εxλογη ναγωγ το δικο µας τρισδι στατου κ$σµου σ4 mνα φανταστικ περι" λλον τSν δο διαστ σεων. Στν κ$σµο τSν σκιSν. Kι α@τ τ
κ νει µ4 τν πλον 6µφατικ τρ$πο, κρι"Sς γι5 ν5 ναδεξDη τν δυσκολα πο; ντιµετωπζουν τ5 αTσθητQρια _ργανα το νθρCπου ν5 ντιληφθον κ τι πρα π τς διαστ σεις πο; τ χθηκαν ν5 ναγνωρζουν. GO Πλ των ε?ναι κατηγορηµατικ$ς: GO κ$σµος, Bτσι Aπως 6µε<ς τν ντιλαµ"αν$µαστε, δ4ν ποτελε< τελικ5 παρ5 µα εTκονικ πραγµατικ$τητα, Bτσι Aπως α@τ προ" λλεται στς τρε<ς διαστ σεις.

A

MQπως µRς θυµζει κ τι α@τ$; M5 κα ""αια: Πρ$κειται γι5 τν "ασικ ρχ τ8ς «προσδιοριστας», πο; διατπωσε ^ Werner Heisenberg: «A<τ πο παρατηροµε δ9ν εSναι ! φGση α<τ%
καθ’ 0αυτ7, λλ& ! φGση πο "κτθεται σGµφωνα µ9 τ%ν µ θοδο µι\ς 4ρευνας».8 T5 στεν5 Aρια
α@τSν τSν διαστ σεων δ4ν µπορον ν5 ποτυπCσουν τν ληθιν φση το σµπαντος, φο
Vπ ρχει κα µα τταρτη, 6κενη το χωροχρ$νου, τν ^ποαν Aµως λ$γsω κατασκευ8ς τSν αTσθητηρων µας δυνατοµε ν5 κατανοQσουµε.
IEν τοτοις, 6πιµνει ^ Πλ των, µσsω µιRς πρωτοποριακ8ς διαπαιδαγCγησης ε?ναι δυνατ µι5 «ψηλ φιση» Bστω τ8ς ληθιν8ς φσης. Kα πραγµατικ : IAπ µαθηµατικ Eποψη ο2 τσσερις διαστ σεις µπορον κ λλιστα ν5 ποτυπωθον. GH λογικ παραµνει w {δια, Aπως α@τ 6κφρ ζεται κα στς
δο q τρε<ς διαστ σεις. Στ5 δισδι στατα σχQµατα µ4 µ8κος α κα πλ τος α, τ 6µ"αδν το τετραγCνου γρ φεται σ5ν α2. Στ5 τρισδι στατα µ4 µ8κος α πλ τος α κα =ψος α, ^ _γκος τους ε?ναι α3.
Eτσι µ4 τν {δια λογικ Wνς τετραδι στατου ντικειµνου, το ^ποου Aλες ο2 πλευρ4ς Bχουν µ8κος
α, w «χωροχρονικQ» του Vπ$σταση γρ φεται α4.

TS µOκος καA V µjζα Eποτελο:ν Eπλυτα µεγ.θη

iA

ς δοµε Aµως τν θεωρα τ8ς σχετικ$τητας, Aπως α@τ 6κφρ ζεται π τν IAινστ ιν. Bασικ ρχ τ8ς «ETδικ8ς Θεωρας τ8ς Σχετικ$τητας» ε?ναι πς «τ µκος 0ν ς σTµατος
ποτελε1 συν'ρτηση τς ταχGτητς του Cς πρ ς τ ν παρατηρητ7. JEπσης ! µ\ζα του δ9ν
4χει πλυτο µ γεθος, παρ& α<ξ'νει µ9 τ%ν ταχGτητα το σTµατος».
Aν ε?ναι δυνατ$ν! T$σο τ µ8κος Aσο κα w µRζα Wνς σCµατος σαφστατα ποτελον π$λυτα
µεγθη. Bε"αως Aταν mνα σSµα κιν8ται µ4 µεγ λη ταχτητα, φανεται στ5 µ τια µας, Aπως κα σ4
^ποιοδQποτε µετρητικ _ργανο, σ5ν πεπλατυσµνο. Oχι Aµως 6πειδ πραγµατικ5 µεγαλCνει λ$γsω
τ8ς ταχτητ$ς του, λλ5 δι$τι λ$γsω κρι"Sς α@τ8ς τ8ς ταχτητας ^ παρατηρητς τ ντιλαµ" νεται Bτσι. ATτα α@τ8ς τ8ς eφθαλµαπ της (δι$τι περ eφθαλµαπ της πρ$κειται) ε?ναι w πεπερασµνη 2καν$τητα ντληψης το παρατηρητο.
bOπως ε?ναι γνωστ$, τ κ θε µετρητικ eπτικ _ργανο ποτυπCνει π ντοτε παροσες στιγµς.
Kι Zν mνα σSµα κιν8ται µ4 6κπληκτικ5 µεγ λη ταχτητα, πο; ξεπερνvR τν συµ"ατικ ντληψη το παρατηρητο, τ$τε α@τς (^ παρατηρητς) κρι"Sς λ$γsω κεκτηµνης ταχτητας "λπει «ταυτ$χρονα» τ {διο σηµε<ο σ4 διαφορετικ4ς θσεις, µ4 ποτλεσµα ν5 ντιλαµ" νεται τν
συνολικ µRζα το παρατηρουµνου σCµατος κ πως µεγαλτερη. bOµως τ παρατηροµενο
δ4ν ε?ναι µεγαλτερο. GAπλSς Bτσι τ ντιλαµ"αν$µαστε 6µε<ς. E?ναι σ5ν ν5 τρα"Rµε µι5 φωτογραφα κα τρµει τ χρι µας. A@τ πο; θ5 "γD8 «κουνηµνη» θ5 ε?ναι w φωτογραφα κα _χι
""αια τ τοπο πο; φωτογραφQσαµε.
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O Πρωταγρας καA τS «AνθρMπινο Aξ#ωµα»

O

Πρωταγ$ρας, "ασικς Vπρµαχος τ8ς σχετικ$τητας, θεωροσε
Aτι Aλα 6ξαρτον τν φση τους π τν παρατηρητQ. Kι φο
στν περπτωσQ µας παρατηρητς ε?ναι ^ Eνθρωπος, «π'ντων
χρηµ'των εSναι µ τρον τ ν Wνθρωπον».9
Kατ5 τν Πρωταγ$ρα τποτα δ4ν Vπ ρχει πρν τ ντιληφθD8 ^ Eνθρωπος, φο µοναδικ κριτQριο 6ξακρ"ωσης κα Bρευνας τSν _ντων ε?ναι
κρι"Sς α@τς (^ Eνθρωπος). bOλα τ5 φαιν$µενα Bρχονται στ φSς Aταν
γνουν ντιληπτ5 π τν Eνθρωπο κα τποτα δ4ν Vπ ρχει χωρς τν
νθρCπινη ντληψη: «γνετα τοινυν κατ’ α<τ ν τ:ν ]ντων κριτ7ριον O
Wνθρωπος· π'ντα γ&ρ τ& φαινµενα το1ς νθρTποις κα* "στν, τ& δ9 µηδεν*
τ:ν νθρTπων φαινµενα ο<δ9 4στιν».10
Πρωταγρας
Σχετικ5 µ4 το;ς πι π νω Tσχυρισµο;ς το Πρωταγ$ρα, Zν κα µπορον
(480 π.X.).
ν5 χαρακτηριστον Vπερ"ολικο, δ4ν ε?ναι λγοι ο2 σγχρονοι φιλ$σοφοι
πο; Vποστηρζουν τν νυπαρξα Wνς φαινοµνου, πρν 6κε<νο καταστD8 ντιληπτ$. IAκρι"Sς π νω σ’ α@τν τν προ"ληµατισµ το Πρωταγ$ρα δηµιουργQθηκε σQµερα w σχολ το «νθρωπικο
ξιTµατος», κατ5 τν ^ποα τ {διο τ σµπαν, γι5 ν5 Vπ ρξDη, πρπει ν5 δηµιουργQσDη το;ς παρατηρητς του. Γι’ α@τν τν λ$γο «δηµιοργησε» τν Eνθρωπο.
ΠροφανSς τ «νθρωπικ ξωµα» ε?ναι µα 6πιστηµονικ Wρµηνεα γι5 τν δηµιουργα το σµπαντος κα τ8ς ζω8ς κα _χι µα µεταφυσικ Wρµηνεα q mνα θεολογικ δ$γµα. GO 6πιστηµονικς
κ$σµος ς mνα "αθµ προ"ληµατζεται σφαλSς µ4 τν Eποψη το νθρωπικο ξιCµατος κα φανεται Aτι Xρισµνοι 6πιστQµονες τν Bχουν ποδεχθ8.
GO φυσικς David Bohm λ$γου χ ριν διακρνει τν φση τSν VποατοµικSν σωµατιδων Xς 6ξαρτωµνη π τν κατ σταση το παρατηρητο: «ESναι µ'ταιο ν& ψ'χνουµε γι& τ*ς ληθιν9ς 8διτητες τ:ν σωµατιδων, ;πως θ& θελε aνας κλασικ ς "πιστ7µονας. T& @ποατοµικ& σωµατδια κα* τ&
δοµικ& στοιχε1α τς λης δ9ν @π'ρχουν πρ*ν κ'ποιος τ& παρατηρ7σ/η». ∆ηλαδ α@τ πο; ποιητικD8
δεvα 6ξφρασε ^ Πρωταγ$ρας, κατ5 τν David Bohm µετατρ πηκε σ4 µα 6νδεχοµνη πραγµατικ$τητα. Aν ε?ναι δυνατ$ν! T5 Vποατοµικ5 σωµατδια ε?ναι 6κε<. GYπ ρχουν. Π ντοτε Vπ8ρχαν.
IAνεξ ρτητα Zν 6µε<ς τ5 ντιλαµ"ανCµαστε q _χι.

O χρνος καA V δOθεν «σχετικτητ(» του
 {διο Tσχει κα ναφορικ5 µ4 τν θεµελιCδη θση τ8ς Θεωρας τ8ς Σχετικ$τητας, πο; καταργε< τν Bννοια το χCρου κα το χρ$νου τ8ς κλασικ8ς Φυσικ8ς. Kατ’ α@τν τν θεωρα
χSρος κα χρ$νος Wνοποιονται στν Bννοια το «χωροχρ$νου», πο; Bχει τσσερις διαστ σεις.
∆4ν Bχει ν$ηµα, λνε, ν5 µιλRµε γι5 τν χSρο ξεχωριστ5 π’ τν χρ$νο. GO χρ$νος παει ν5
κολουθD8 τν γραµµικ πορεα τ8ς κλασικ8ς Φυσικ8ς κα γνεται 6λαστικ$ς. O2 Bννοιες κα τ5 µεγθη το χCρου κα το χρ$νου ε?ναι σχετικ5 κα 6ξαρτSνται π’ τν Wκ στοτε παρατηρητQ.
E λοιπν _χι! GO χρ$νος δ4ν ε?ναι 6λαστικς. bOπως 6πσης δ4ν ε?ναι οxτε γραµµικ$ς, Aπως τν
θλει w κλασικ Φυσικ το 18ου αTSνος. GO χρ$νος ε?ναι περιοδικ$ς: «κσµου περιστροφς χρνος "στν», Bλεγε ^ E@κλεδης».11 Kα "ε"αως Bχει Eρρηκτη σχση µ4 τν µRζα το κινουµνου
σCµατος κα τν χSρο (πο; κι α@τς ποτελε< ξεχωριστ δι σταση), µσα στν ^πο<ο φρεται.
IAνεξ ρτητα Zν Vπ ρχDη ^ Eνθρωπος π νω στν Γ8, γι5 ν5 µετρQσDη τν χρ$νο περιφορRς της,
w {δια w Γ8 θ5 6ξακολουθοσε ν5 Vπ ρχDη κα θ5 συνχιζε ν5 καταγρ φDη τν τροχι της γρω
π τν bHλιο. Kα ^ χρ$νος περιφορRς θ5 6ξακολουθοσε ν5 ε?ναι σταθερ$ς, ε{τε 6µε<ς Vπ ρχουµε σ5ν παρατηρητ4ς ε{τε _χι. GOπ$τε ο2 Bννοιες κα τ5 µεγθη το χCρου κα το χρ$νου
ποτελον σαφ8, σταθερ5 κα π$λυτα µεγθη. IAνεξ ρτητα π τν δικQ µας 2καν$τητα q _χι

T
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ν5 µετρRµε τν χρ$νο, ^ {διος ^ χρ$νος παραµνει µετ "λητος. IAκ$µα κι Zν τ χρον$µετρ$ µας
σταµατQσDη. O@α κι λµονο Zν δεχθοµε Aτι σταµ τησε ^ χρ$νος!
M , θ5 µRς πον κ ποιοι πολογητ4ς α@τ8ς τ8ς θεωρας, w σχετικ$τητα τSν µεγεθSν α@τSν (µRζα,
χSρος, χρ$νος) Bχει ποδειχθ8 µ4 διαφιλονκητους µαθηµατικο;ς τπους. Ποι$ς ε?σαι 6σ, πο;
Bρχεσαι σQµερα τ$σο ξεδι ντροπα ν5 τν καταρρψDης; bOµως 6µε<ς δ4ν καταρρπτουµε τποτε. Πολ;
yπλR: σ5ν λογικ5 κα σκεπτ$µενα _ντα eφελουµε ν5 ναλουµε τ5 φυσικ5 φαιν$µενα µ4 τν ριστοτλεια λογικQ. GO κ$σµος ε?ναι αTτιοκρατικς κα φυσικ5 λογικ$ς. Kα τ µοναδικ κλειδ πο;
6πιτρπει τν 6ξQγησQ του, παραµνει 6δS κα χιλιετες w λογικQ.
bOσον φορvR στο;ς µαθηµατικο;ς τπους, δ4ν Bχουµε παρ5 ν5 παραθσουµε mναν, 6κε<νον πο;
διατπωσε ^ Tσχος µαθηµατικ$ς, καθηγητς τ8ς Σχολ8ς IEφηρµοσµνων MαθηµατικSν το Πανεπιστηµου τ8ς IIνδι νας, Γιακλ5" Xλα" το, ^ ^πο<ος, σχολοµενος κι α@τς µ4 τς λσεις 6ξισCσεων πο; περιχονται στν θεωρα το IAινστ ιν, νακ λυψε Aτι ε?ναι δυνατ w =παρξη "αρτητος
Eνευ =λης.
Aν ε?ναι δυνατν ν5 δεχθοµε κ τι ττοιο! T5 µαθηµατικ5 δ4ν καθορζουν οxτε δηµιουργον
το;ς ν$µους το σµπαντος. T5 µαθηµατικ5 yπλR 6πιχειρον ν5 Wρµηνεσουν κα ν5 ποτυπCσουν το;ς oδη θεσπισµνους συµπαντικο;ς ν$µους. Kι Zν mνας µαθηµατικς τπος ντκειται στο;ς ν$µους το σµπαντος κα διαστρφDη τν κοιν λογικQ, τ$τε yπλοστατα α@τς ^ µαθηµατικς τπος ε?ναι λ θος.
bOσον φορvR στς 6ξισCσεις το Xλα" το, ε?ναι σ5ν ν5 λµε 7-10=-3. Σ5ν ριθµητικ πρ ξη ε?ναι
π$λυτα σωστQ. bOµως w 6φαρµογQ της στν φση θ5 ε?χε τραγελαφικ ποτλεσµα. Ποι$ς θ5 µποροσε ν5 πD8 λ$γου χ ριν Aτι π νω στ "ουν ε?χε 7 δντρα, ο2 ξυλοκ$ποι Bκοψαν τ5 10, Eρα πµειναν -3 δντρα; GH ριθµητικ σ5ν πρ ξη ε?ναι λογικQ. bOµως π$σο λογικ µπορε< ν5 ε?ναι w ναγωγQ της στ Xς Eνω παρ δειγµα;
T {διο συµ"ανει κα µ4 τν Tσχυρισµ το Xλα" το περ Vπ ρξεως "αρτητας Eνευ =λης. O2 6ξισCσεις το IAινστ ιν δ4ν ε?ναι λ θος. A@τ Aµως τ σηµανει; IEπειδ κ ποιος, Aποιος κι Zν ε?ναι
α@τ$ς, διατυπCνει κ ποιες θεωρες κα µRς παρχει κα τν µαθηµατικ «π$δειξη», 6µε<ς πρπει
ν5 τς δεχθοµε, Bστω κι Zν α@τ4ς καταργον τν κοιν λογικQ; M5 ε?ναι πασγνωστο πς "αρτητα Eνευ =λης δ4ν ε?ναι δυνατν ν5 Vπ ρχDη. ΠSς θ5 µποροσε Eλλωστε;

O A νησ#δηµος καA V σχετικτητα τOς Eντ#ληψης

iA

ς 6πανλθουµε Aµως στν θεωρα το IAινστ ιν. T στοιχε<ο τ8ς σχετικ$τητας δεσπ$ζει
στς δοξασες το ATνησδηµου, γεγονς πο; XδQγησε πολλο;ς εTδικο;ς σQµερα ν5 τν
ναφρουν σ5ν πρ$δροµο τ8ς θεωρας τ8ς σχετικ$τητας. bOµως ^ ATνησδηµος φιερCνει τν πραγµατεα του κυρως στν Vποκειµενικ$τητα τ8ς ντληψης παρ5 στν σχετικ$τητα το χωροχρ$νου. Eλεγε γι5 παρ δειγµα Aτι τ µλι δ4ν ε?ναι παραιτQτως γλυκ. GAπλR Bτσι
τ ντιλαµ" νονται τ5 γευστικ µας κτταρα. O2 Tκτερικο λ$γου χ ριν πικρανονται π τν γεση το µελιο: «ο<δε*ς γον τολµσαι _ν ε8πε1ν ;τι τ µ λι ο< γλυκ'ζει τος @γιανοντας F ;τι τος
8κτερικος ο< πικρ'ζει».12
Π νω σ’ α@τν τν συλλογιστικ ^ ∆ηµ$κριτος Bλεγε Aτι τ µλι δ4ν ε?ναι οxτε γλυκ; οxτε πικρ$:
«π γ&ρ το το1ς µ9ν γλυκ φανεσθαι τ µ λι το1ς δ9 πικρ ν ∆ηµκριτον "πιλογζεσθα φασι τ
µ7τε γλυκ α<τ εSναι µ7τε πικρν»,13 γι5 ν5 καταλQξDη στ "ασικ$ του συµπρασµα Aτι: «φGσει δ’
ο<δ9ν εSναι λευκ ν F µ λαν F ξανθ ν F "ρυθρ ν F γλυκ F πικρν. T γ'ρ δη νµlω ταυτ ν EοGλεται
τl: οον νοµιστ* κα* πρ ς !µ\ς, ο< κατ’ α<τ%ν τ:ν πραγµ'των τ%ν φGσιν».14
M4 Eλλα λ$για τν κ$σµο τν ντιλαµ"αν$µαστε Bτσι, δι$τι Bτσι µRς τν παρουσι ζουν ο2 αTσθQσεις µας. T {διο κα ^ χρ$νος. IEκλαµ" νεται σχετικ$ς, δι$τι 6ξαρτRται π τ µετρητικ _ργανο πο; τν µετρvR. GO {διος ^ χρ$νος Aµως ποτελε< σταθερ κα π$λυτο µγεθος.
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GO Στρ των ^ Φυσικς κα ^ ATνησδηµος λνε π νω σ’ α@τ, Aτι "ασικ κριτQριο τSν φυσικSν
φαινοµνων ε?ναι w δι νοια. Kι φο ^ καθ’ mνας ντιλαµ" νεται τν κ$σµο ν λογα µ4 τν δικQ
του δι νοια, γι’ α@τ κα παρατηρονται τ$σες διαφωνες σχετικ5 µ’ α@τ$ν: «ο<κ Wρα κριτ7ριν "στι
! δι'νοια, πλεους τ ε8σιν α( δι'νοιαι, πλεου δ9 ο~σαι δι'φωνοι καθεστ\σι».15
T5 πι π νω σαφSς συνιστον π$ψεις γι5 τν σχετικ$τητα τ8ς ντληψης. Kα µ$νο τ8ς ντληψης! IAπ’ α@τ Aµως µχρι τν 6κπ$νηση γενικSν ν$µων κα καν$νων πο; σχετικοποιον π$λυτα συµπαντικ5 µεγθη, Aπως ε?ναι ^ χρ$νος κα w µRζα, Vπ ρχει τερ στιο χ σµα. bOπως 6πσης κα
π τν ταυτ$τητα παρελθ$ντος, παρ$ντος κα µλλοντος (σ4 συµπαντικ 6ππεδο), γι5 τν ^ποα
µλησε ^ Πλ των, µχρι τν 6ξωφρενικ Tσχυρισµ$, Aτι ε?ναι δυνατν mνα ταξδι στν χρ$νο, 6πσης
Vπ ρχει µεγ λη διαφορ . Στ παρ δειγµα το Πρ$κλου, πο; 6ξετ σαµε προηγουµνως µ4 τν γραµικ πεικ$νιση το χρ$νου, Aπου τ A δηλCνει τ παρελθ$ν, τ B τ µλλον κα τ Γ τ παρ$ν,
µπορε< τ Γ ν5 Vπ ρχDη ταυτ$χρονα κα σ5ν παρν κα σ5ν παρελθν κα σ5ν µλλον, Aµως σ4 καµµι5 περπτωση δ4ν θ5 µποροσε ν5 ~ταν ^τιδQποτε Eλλο 6κτς π Γ. O@α κι λµονο Zν δεχθοµε
Aτι µποροµε ν5 γυρσουµε πσω στν χρ$νο κα ν5 συναντQσουµε, Zς ποµε τν µητρα µας, πρν
6κενη µRς γεννQσDη.
GH κινηµατογραφικ ταινα «Back to the Future», Aπου ^ πρωταγωνιστς γρισε πσω στν χρ$νο, γι5 ν5 "οηθQσDη ν5 παντρευτον ο2 γονε<ς του, zστε ν5 γεννηθD8 6κε<νος, µπορε< ν5 ε?ναι Bξυπνη
σ5ν κινηµατογραφικ σεν ριο, _χι Aµως κα ν5 καθσταται mνα πιθαν σεν ριο στν φση. ∆4ν ε?ναι
δυνατν ν5 καταργ8ται τ 4ο "ασικ ξωµα το IAριστοτλη περ αTτας κα ποτελσµατος. Aν
ε?ναι δυνατν, τ ποτλεσµα ν5 καθορζDη τν αTτα.
bOσες 6ξισCσεις το IAινστ ιν κι Zν νασρουν, Aσους µαθηµατικο;ς τπους κι Zν 6πινοQσουν,
τ 6νδεχ$µενο διαχρονικο ταξιδιο στ παρελθν παραµνει π ντοτε στ5 Aρια τ8ς eργιCδους
φαντασας το 6µπνευστο του. Σ’ α@τ5 τ5 πλασια ^ Gödel νακ λυψε τ 1920 mνα σνολο λσεων τSν «6ξισCσεων πεδου», πο; παρε<χαν τν δυνατ$τητα Wνς ττοιου διαχρονικο ταξιδιο. O2 λσεις το Gödel, θεωροντος δεδοµνη τν περιστροφ το σµπαντος, εTκ ζουν Aτι,
Zν κολουθοσαµε τς «δ<νες» πο; σχηµατζει ^ περιοδικς χρ$νος, θ5 καταλQγαµε στ παρελθ$ν. Tελικ5 ο2 λσεις το Gödel πορρφθηκαν. Oχι γι5 κανναν Eλλο λ$γο, λλ5, Aπως λνε ο2
πολµιο του, δι$τι τ σµπαν δ4ν περιστρφεται, λλ5 διαστλλεται. Πρ γµατι ο2 λσεις πο;
προτενει ^ Gödel ε?ναι λ θος. Oχι 6πειδ τ σµπαν δ4ν περιστρφεται, λλ5 δι$τι yπλοστατα λ θος ε?ναι κα ο2 6ξισCσεις πο; ^ Gödel πραγµατεεται. Kι α@τ δι$τι τ σµπαν παρ5 τν
πλ νη τSν σγχρονων στροφυσικSν _ντως περιστρφεται. Kι α@τ ε?ναι w µοναδικ κνησQ του.
bOσον φορvR στν θεωρα τ8ς σχετικ$τητας, _ντως πηγ ζει π τς ρχαιοελληνικ4ς φιλοσοφικ4ς
6νατενσεις. Συν µα Aµως π$ρρω πχει π’ α@τς. Kα πρωτστως π$ρρω πχει τ8ς λογικ8ς...
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Γε(ργιος :Iεροδι!κονος

O ρλος το: Xριστιανισµο: στν [νοδο τHν Nαζ#
$σο w δοµ Aσο κα w εTκ$να πο; παρουσαζε τ P ιχ καταδεικνουν
Aτι ^ Nαζισµς ο@δποτε Bκοψε το;ς δεσµος του µ4 τν Xριστιανισµ$.
T5 διακριτικ5 σηµε<α τSν εροσκαφSν τ8ς Λουφτ" φφε περιελ µ"αναν µ$νο δο σ" στικες κα mξι σταυρος. GOµοως w σηµαα το Γερµανικο Nαυτικο συνεδαζε α@τ5 τ5 δο σµ"ολα. GO Xτλερ 6λ µ"ανε µρος σ4 δηµ$σιες προσευχς, Aπου w σ" στικα κα ^ σταυρς ~ταν µαζ. IAλλ5
w ποκορφωση τSν σχσεων το ναζιστικο καθεστSτος µ4 τν Kαθολικ
IEκκλησα ~ταν w Συµφωνα Π πα - Nαζισµο τ 1933. T _χι πολ; γνωστ
α@τ γεγονς 6ξετ ζεται ναλυτικ5 στ 6λεθερο 6ρευνητικ περιοδικ «Free
Inquiry», π τ ^πο<ο σταχυολογοµε τς πληροφορες πο; κολουθον.

T

Σµφωνα µ4 τς Bγκυρες "ιογραφες, στς ^πο<ες µποροµε ν5 νατρξουµε, ο2 κυριCτεροι wγτες τSν ναζ γεννQθηκαν, "απτσθηκαν κα νετρ φησαν Aλοι Xς χριστιανο. O2 περισσ$τεροι µεγ λωσαν σ4 α@στηρς, θρ8σκες οTκογνειες, Aπου w νοχ
κα ο2 δηµοκρατικ4ς ξες δ4ν ε?χαν θση. IAν µεσα στο;ς wγτες τSν ναζ ο2 ^πο<οι
Bλα"αν καθολικ νατροφQ, περιλαµ" νονται ^ Xτλερ, ^ Xµµλερ, ^ X υντριχ κα
^ Γκα<µπελς.
GO Xτλερ 6φοτησε σ4 µοναστηριακ σχολε<ο. Eψελνε στν χορsωδα, παθιαζ$ταν µ4 τν Θεα Λειτουργα κα Eλλες θρησκευτικ4ς τελετ4ς κα B"λεπε το;ς 2ερε<ς Xς Tνδ λµατα. IEντυπωσιασµνος π τν δναµη κα τν 6ξουσα πο; ε?χαν
στ5 χρια τους, σκφτηκε κ ποια στιγµ ν5 γνDη κληρικς. GO Xτλερ 6ξφραζε
νοικτ5 τν θαυµασµ$ του γι5 τν Mαρτ<νο Λοθηρο, τν ^πο<ο θεωροσε φωτισµνο µεταρρυθµιστQ. Σ4 πολλ4ς Tδιωτικ4ς συζητQσεις νφερε Aτι θεωροσε
τν Wαυτ$ του καθολικ$. Πολλ κις δQλωσε δηµοσως Aτι ^ Xριστς ~ταν ^
Σωτ8ρας του. T 1944 eργανCνοντας τν 6πθεση γι5 τν µ χη πο; θ5 Bµενε
γνωστ Xς «M χη τ8ς Bulge» τ8ς Bδωσε τν κωδικ eνοµασα «IEπιχερηση
Christose».
GO Pοντολφ Eσσε ε?χε α@στηρο;ς καθολικο;ς γονε<ς. GO Γκα<ρινγκ µεγ λωσε σ4
περι" λλον πο; πετελε<το τ$σο π καθολικο;ς Aσο κα π προτεστ ντες, 6νsS ο2
Eς, Mπ$ρµαν, Σπερ, Aιχµαν σ4 προτεσταντικ περι" λλον. Kαννας π το;ς wγτες τSν Nαζ δ4ν νετρ φη σ4 φιλελεθερη q θεϊστικ οTκογνεια – κα δχως µφι"ολα ο2 γονε<ς τSν νωτρω θ5 B"ρισκαν ττοιου ε{δους Tδες σκανδαλCδεις. O2
προσκολληµνοι στν παρ δοση Eνθρωποι δ4ν θ5 σκφτονταν ποτ4 ν5 στερQσουν π
τ5 παιδι τους τς θρησκευτικ4ς " σεις, πο; 6κε<νοι Bκριναν Aτι το;ς ~ταν παρατητες γι5 ν5 γνουν θικο 6νQλικες.
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GO Xµλερ ~ταν mνας συνηθισµνος καθολικ$ς, µχρι πο; 6στρ φη π$τοµα σ’ mναν
Aλο κα πι λλ$κοτο «IAρειανισµ$». IEξουσιοδ$τησε κ ποιους ν5 ψ ξουν γι5 τ
bAγιο ∆ισκοπ$τηρο κα Eλλα 2ερ5 ντικεµενα κα λεψανα τ8ς Xριστιανοσνης µ4
Vποτιθµενη δναµη. Πστευε στν µετενσ ρκωση κα Bστειλε ποστολ4ς στ Θι"4τ
κα τς τροπικ4ς χSρες τ8ς IAµερικ8ς γι5 τν ναζQτηση γνησων IAρων, κ$µα
κα IAτλ ντων. Mετ5 το;ς πειθαρχηµνους κα κρυψνοες IIησουτες 6κε<νος κα ^
X υντριχ νεδιωργ νωσαν τ5 S.S. ∆9ν δχονταν θεϊστ4ς Xς µλη.
GO Γκα<ρινγκ, ^ λιγCτερο θεϊστς π’ Aλους το;ς ναζ, πεδχθη τ$σο τν Kαθολικ Aσο κα τν Προτεσταντικ παρ δοση.
GO Γκα<µπελς 6γκατλειψε τν Kαθολισµ κα σπ σθηκε µα ναµορφωµνη µορφ IAρειανισµο. T$σο τ5 δικ του παιδι5 Aσο κα το Γκα<ρινγκ 6"απτσθησαν.
GO Mπ$ρµαν ~ταν ξεκ θαρα ντθετος στν τρ$πο πο; ~ταν ργανωµνη w χριστιανικ IEκκλησα τ8ς 6ποχ8ς του κα µ λιστα wγQθηκε τ8ς 6κστρατεας κατ5 τ8ς
6πιρρο8ς πο; σκοσε α@τQ.
GO 2στορικς Kλ ους Σκ$λντερ Tσχυρζεται Aτι στν Γερµανα δ4ν Vπ8ρχε "αθει5 δηµοκρατικ παρ δοση κα θ5 ~ταν δσκολο ν5 δηµιουργηθD8, δι$τι w Γερµανα ~ταν χωρισµνη σ4 δο «στρατ$πεδα», τ Προτεσταντικ κα τ Kαθολικ$. GH διαρεση α@τ ε?χε Xς Wξ8ς: προκαλοσε κλ<µα νταγωνισµο, φ$"ου κα
προκαταλQψεων µεταξ; τSν δο δογµ των, γεγονς τ ^πο<ο " ραινε τν 6σωτερικ κα 6ξωτερικ πολιτικ τ8ς Γερµανας. A@τ τ κλ<µα oγειρε mνα σχεδν
νυπρ"λητο 6µπ$διο στν σχηµατισµ ε@ρος δηµοκρατικο κντρου κα ε@ν$ησε τν Eνοδο το Xτλερ, 6φ’ Aσον τελικ5 κα ο2 δο IEκκλησες 6πιζητοσαν τν
εxνοι του – φο"οµενη w κ θε µα Aτι w Eλλη θ5 XλοκλQρωνε τν Mεταρρθµιση q τν IAντι-Mεταρρθµιση µσsω το Xτλερ.

KαθολικισµSς καA Eν(ληψη τOς Lξουσ#ας EπS τοTς Nαζ#
ατ5 εTρωνεα τ8ς τχης λλ5 γι5 προφανε<ς λ$γους, Aταν Bγινε καγκελλ ριος
^ Xτλερ, γνCρισε ρχικ5 µεγαλτερη 6πιτυχα προσεγγζοντας το;ς 6πικεφαλ8ς τ8ς Pωµαιοκαθολικ8ς IEκκλησας π’ Aτι το;ς Προτεστ ντες. GH εTρωνεα Bγκειται στ γεγονς Aτι τ Kαθολικ KεντρSο K$µµα (Catholic Zentrum
Party) ~ταν ^ κριος Vπεθυνος πο; ο2 ναζ στερQθηκαν ρκετ4ς ψQφους στς πρSτες
6κλογς. Παρ’ Aτι Tετονες στν νοοτροπα, ο2 Γερµανο καθολικο ε?χαν στενο;ς
συναισθηµατικο;ς δεσµο;ς µ4 τν PCµη. GΩς ^µ δα ~ταν λιγCτερο 6θνικιστ4ς π’
A,τι ο2 περισσ$τεροι προτεστ ντες. O2 καθολικο, περισσ$τερο π’ A,τι ο2 προτεστ ντες, ε?χαν τν τ ση ν5 "λπουν (λανθασµνα) τν Xτλερ Xς Eθεο, νεο-εTδωλολ τρη,
ντι-χριστιαν$. Παρ’ Aλα α@τ5 κα παρ5 τ καθεστς µειοψηφας τSν καθολικSν ο2
ναζ κατκτησαν τν π$λυτη 6ξουσα κα δναµη χ ρις στο;ς καθολικο;ς Γερµανο;ς κα τν Pωµαιοκαθολικ 6ξουσα.
Παρ’ Aτι στς τ ξεις του Vπ8ρχαν ντι-6κσυγχρονιστς, τ Kαθολικ KεντρSο K$µµα νταγωνσθηκε τ Bατικαν στν δεκαετα το 1920, δηµιουργCντας κυ"ερνητικο;ς συνασπισµο;ς µ4 το;ς κοσµικο;ς µετριοπαθε<ς ριστερζοντες σοσιαλδηµοκρ τες. A@τ Eλλαξε τ 1928, Aταν ^ 2ερας Λοντ"ιχ K ας Bγινε ^ πρSτος κληρικς
πο; wγQθηκε το κ$µµατος. Πρς πογοQτευση Xρισµνων καθολικSν ^ K ας κα
Eλλοι καθολικο πολιτικο συµµετσχον τ$σο 6νεργSς Aσο κα παθητικSς στν κατ λυση τ8ς δηµοκρατας κα Tδιατερα στν καταστροφ το KεντρCου K$µµατος.

K

:O Xτλερ καH ΓερµανοH *ξιωµατικοH σS θερµ+ συν!ντηση µS τοjς καρδιν!λιους (σS στ!ση χιτλερικο- χαιρετισµο-) Mπορνε!σσερ καH Σεµπ!στιαν στ= Σ!αρ, σS κδKλωση το- θνικοσοσιαλιστικο- καθεστ6τος τ= 1941.
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GO θεοσε"ς καθολικς καγκελλ ριος Φρ5ντς φν Π πεν, ^ ^πο<ος δ4ν ~ταν φασστας, ε?ναι 6κε<νος πο; µ4 το;ς χειρισµος του Bφερε τν Xτλερ στν 6ξουσα κα
το χ ρισε τν νκη-κλειδ στς 6κλογς. IEντελSς καταστροφικ5 ^ Π πεν διλυσε τν
P ιχσταγκ τ 1932 κα στν συνχεια σχηµ τισε mνα συνασπισµ$, πο; πετελε<το
π τ Kντρο κα το;ς Nαζ (Zentrum-Nazi), κατ5 παρ "αση Aλων τSν ρχSν κα
καν$νων πο; 6πικρατοσαν µχρι τ$τε. E?ναι ^ Π πεν 6κε<νος πο; τ 1932 Bκανε τν
Xτλερ καγκελλ ριο, ναλαµ" νοντας ^ {διος τν θση το ντιπροδρου τ8ς καγκελλαρας.
GH IEκκλησα συνεχ ρη τν Xτλερ µα τD8 ναλQψει τSν καθηκ$ντων του. O2 Γερµανο 6πσκοποι 6ξδωσαν δQλωση στν ^ποα δ4ν γιν$ταν καµµα ναφορ5
στν κριτικ το παρελθ$ντος σχετικ5 µ4 τν Nαζισµ$, λλ5 ντθετα διεκQρυσσαν Aτι τ νο καθεστς ε?ναι ποδεκτ κα µ λιστα Bδωσαν 6ντολ στν λα
ν5 ε?ναι πιστς σ’ α@τ$, Aπως κρι"Sς ε?χαν διατ ξει φοσωση κα στ5 προηγοµενα καθεστSτα. IAπ τν στιγµ πο; w Kαθολικ IEκκλησα συνετλεσε στ
ν5 BλθDη ^ Xτλερ στν 6ξουσα κα µλη της Vπηρτησαν στ γραφε<ο του, ο2 6πσκοποι δ4ν µποροσαν παρ5 ν5 συνεργασθον.
O2 Γερµανο καθολικο 6ξεπλ γησαν π τν Bκταση κα τ πρ$οπτον α@τ8ς τ8ς
ε@θυγρ µµισης. GH Eκαµπτη στς θσεις της IEκκλησα, w ^ποα Bδωσε στ ποµνι$
της τν 6ντολ ν5 ντιταχθD8 στο;ς ναζ, συνστησε στν συνχεια στο;ς πιστος της
τ κρι"Sς ντθετο, δηλαδ ν5 συνεργασθον µαζ τους. Mα µειοψηφα ΓερµανSν
καθολικSν Bφριξε κα ποκαρδιCθηκε. IAλλ5 ο2 περισσ$τεροι «δ χθηκαν τ%ν δ7λωση µ9 νακοGφιση –F κριE στερα µ9 γαλλαση–, διτι "ν τ λει Wνοιξε τ ν δρµο γι& τ Tρτο P'ιχ γι& τος καθολικος χριστιανοGς», δπλα σ4 Wκατοµµρια προτεστ ντες, κα Aλοι µαζ 6τρποντο στν Tδα Aτι τ _νειρο µιRς ναζιστικ8ς - καθολικ8ς - προτεσταντικ8ς 6θνικιστικ8ς συµµαχας ε?χε 6πιτευχθ8. GO ριθµς τSν καθολικSν πο; ψQφισαν Vπ4ρ τSν ναζ α@ξQθηκε στς πολυκοµµατικ4ς 6κλογ4ς πο;
Bλα"αν χCρα µετ5 τν ν ληψη τ8ς 6ξουσας π τν Xτλερ, αxξηση πο; Bφθασε
στν διπλασιασµ τSν ψQφων σ4 Xρισµνες περιοχ4ς κα προκ λεσε µα µαζικ µετακνηση καθολικSν ψηφοφ$ρων π τ κντρο στο;ς ναζ.
«T Tρτο P'ιχ εSναι ! πρTτη παγκσµιος δGναµη, ! Oποα ]χι µνο ναγνωρζει τ%ν ξα τ:ν ρχ:ν το παπισµο, λλ& τ*ς θ τει κα* σ9 "φαρµογ7».
(∆Qλωση το φ$ν Π πεν, το νθρCπου πο; Bκανε
τν Xτλερ καγκελλ ριο κα "οQθησε στν διεξαγωγ
τSν διαπραγµατεσεων γι5 τ Σµφωνο το 1933.)
«JEλπζουµε κα* ε<χµαστε ;τι ;πως τ K ντρο κα* τ Λαϊκ Kµµα τς Bαυαρας 4τσι κα* τ& Wλλα κµµατα, τ& Oπο1α στηρζονται στ*ς ξες το Xριστιανισµο, ν'µεσα στ& Oπο1α συγκαταλ γεται κα* τ 8σχυρτερο ;λων, δηλ. τ
JEθνικ Σοσιαλιστικ Kµµα, θ& µετ λθουν π\ν µ σον προκειµ νου ν& ναχαιτσουν τ%ν "π λαση το πολιτιστικο µπολσεEικισµο στ%ν Γερµανα, ]χηµα το Oποου εSναι τ Kοµµουνιστικ Kµµα».
(GOδηγες το π πα Που XII πευθυν$µενες στν καρδιν λιο Pττερ
µετ5 τς 6κλογ4ς το 1932.)
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Mετ5 τν δι λυση τ8ς Bουλ8ς τ Kντρο ψQφισε µαζικ5 Vπ4ρ το περφηµου
ΣυµφCνου (Enabling Act), πο; παραχωροσε στν κυ"ρνηση Xτλερ - Π πεν
6κτελεστικ κα νοµοθετικ 6ξουσα νεξ ρτηση το γερµανικο κοινο"ουλου.
Kαταλυτικς ~ταν ^ ρ$λος το Kντρου, χ ρις στ οπο<ο 6ξασφαλσθηκε w πλειοψηφα τSν δο τρτων, πο; ~ταν παρατητη γι5 ν5 θεσπισθD8 τ Σµφωνο.
Γιατ w IEκκλησα Bδωσε 6ντολ στο;ς νθρCπους της ν5 δCσουν α@τν τν κρσιµη ψ8φο, w ^ποα καθCρισε τς 6ξελξεις; E?χε το;ς λ$γους της, Aπως θ5 δοµε παρακ τω.

H «Συµφων#α µ> τSν ∆ι(Cολο»

A

κ$µη κα µετ5 τν ψQφιση το ΣυφCνου w θση το Xτλερ ~ταν 6πισφαλQς.
O2 ναζ oθελαν ν5 6ξασφαλσουν τν VποστQριξη τ8ς πλειοψηφας το λαο κα ν5 θεµελιCσουν σ4 γερ4ς " σεις τς σχσεις τους µ4 τν γερµανικ
στρατ κα εTδικCτερα µ4 Aσους ντιµετCπιζαν µ4 σκεπτικισµ τ καθεστCς
τους. GO Xτλερ oθελε ν5 WνCσDη Aλους το;ς IAρους Vπ τν σ" στικα, 6νsS Vπετµησε κα προκ λεσε τν 6ξαχρεωση το ντιπ λου του καθεστSτος. T θ5 στερωνε τν
θση το Xτλερ; Mα 6πιτυχα στν 6ξωτερικ πολιτικQ: GH Συµφωνα το 1933 ν µεσα στν Nαζιστικ Γερµανα κα τ Bατικαν (The Concordat of 1933).
GH 6θνικ κα διεθνς νοµιµ$τητα πο; ^ Xτλερ θ5 πελ µ"ανε µσsω α@τ8ς τ8ς
συµφωνας ~ταν νεκτµησης ξας. IEνδεχ$µενη ποτυχα 6ξασφ λισQς της µετ5
π ττοια ε@ρεας 6κτ σεως κα γνωστ σ4 Aλους προσπ θεια θ5 ποτελοσε γι’
α@τν ταπενωση ^λκ8ς. GO Xτλερ 6πεστρ τευσε Aλες τς δυν µεις του προκειµνου
ν5 6πιτχDη α@τν τν στ$χο. «IEρωτοτρ$πησε» µ4 τν GAγα bEδρα δνοντας Bµφαση στ π$σο καλς χριστιανς ~ταν α@τς ^ {διος, κα κ νοντας ταυτοχρ$νως µα προσπ θεια 6κφο"ισµο το Bατικανο µ4 6πδειξη τ8ς διογκοµενης δυν µεCς του. Σ4
λ$γο του πο; 6κφCνησε τ 1944 6ξωµολογQθηκε τ5 Wξ8ς:
«Mπορε1 ν& µ%ν εSµαι τ φ:ς τς JEκκλησας, aνας (ερωµ νος, λλ& στ E'θος
εSµαι aνας ε<σεE%ς Wνθρωπος κα* πιστεGω ;τι Oποιοσδ7ποτε µ'χεται γεννα1α
γι& τ%ν @περ'σπιση τ:ν φυσικ:ν νµων, ;πως Cρσθηκαν π τ ν Θε κα* δ9ν
συνθηκολογε1 ποτ , ποτ9 δ9ν θ& "γκαταλειφθ/ π τ ν νοµοθ τη, λλ& θ& λ'E/η
στ τ λος τ*ς ε<λογες τς Θεας Πρνοιας».
O2 καθολικο πολογητ4ς περιγρ φουν τν Συµφωνα το 1933 Xς µα ναγκαα
κνηση µιRς πελπισµνης IEκκλησας, σ4 µα προσπ θεια ν5 προστατευθD8 π mνα
"αιο καθεστς, πο; τ8ς 6π"αλλε α@τν τν συµφωνα, κα παρα"λπουν τν ντφαση πο; Vπ ρχει σ’ α@τ τ 6πιχερηµα. Στν πραγµατικ$τητα, Bχοντας 6πανειληµµνως ποτχει ν5 διαπραγµατευθον τν διακαSς 6πιθυµοµενη συµφωνα µ4
µα δηµοκρατα τ8ς Bαϊµ ρης 6µφοροµενη π σκεπτικισµ$, ^ Π πεν, ^ µλλων
«H α<το Aγιτης π'πας Π1ος XI κα* O πρεδρος το Γερµανικο P'ιχ, κινοGµενοι π µα κοιν% "πιθυµα ν& στερεTσουν κα* ν& προαγ'γουν τ*ς φιλικ9ς σχ σεις ν'µεσα στ%ν Aγα hEδρα κα* τ Γερµανικ P'ιχ... συνεφTνησαν
στ& κλουθα...».
(Προοµιο τ8ς Συµφωνας το 1933 µεταξ;
τ8ς GAγας bEδρας κα το Γ´ P ιχ το Xτλερ.)
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π πας Π<ος XII (1939-1958), ^ προκαθQµενος τ8ς IEκκλησας Π<ος XI κα Eλλοι 6ξχοντες καθολικο ε?δαν Aτι το;ς παρουσιαζ$ταν w ε@καιρα ν5 ποκτQσουν A,τι 6πιζητοσαν π mνα 6ν ρετο µλος τ8ς IEκκλησας –δηλαδ τν Xτλερ–, σ4 µα 2στορικ στιγµ πο; α@τς κα ^ ναζισµς θεωρονταν π πολλο;ς καθολικο;ς Xς φυσικο σµµαχοι. Aρχισαν διαπραγµατεσεις κα π τς δο πλευρ4ς, "ασιζ$µενοι
στν µοι"αως συµφρουσα συµφωνα το 1929 ν µεσα στν Mουσσολνι κα τ
Bατικαν$.
TCρα, µετ5 τν Bκθεση τSν γεγον$των, µποροµε ν5 ντιληφθοµε τν πρωτεοντα ρ$λο το Kντρου στν θση σ4 Tσχ; το ΣυµφCνου µεταξ; τSν Nαζ κα το
Bατικανο. T Σµφωνο α@τ ποδυν µωσε 6ντελSς τ Kντρο. Eτσι λοιπν µα
^µ δα κληρικSν, ο2 ^πο<οι 6νδιαφρονταν πολ; περισσ$τερο γι5 τν π$κτηση 6ξουσας στν χSρο τ8ς IEκκλησας π’ A,τι γι5 τν δηµοκρατα, µποροσαν ν5 Bχουν τν
Bλεγχο κα στ5 δο διαπραγµατευ$µενα µρη. Σ’ α@τν τν φο"ερ σγκρουση συµφερ$ντων ^ θεοσε"ς Π πεν νλα"ε ν5 6κπροσωπQσDη τ γερµανικ κρ τος. O2 διαπραγµατεσεις πραγµατοποιQθηκαν κατ5 µεγ λο µρος στν PCµη, κα Bτσι ^ K ας Eφησε τ θν8σκον κ$µµα του κφαλο. O2 Π πεν, K ας κα ^ µελλοντικς π πας
Π<ος XII δολευαν νυχθηµερ$ν, γι5 ν5 δCσουν τελικ µορφ σ4 µα συµφωνα, πο;
6πρ$κειτο, µεταξ; Eλλων, ν5 δCσDη τλος στ κ$µµα το Kντρου. Mσsω α@τSν τSν
διαπραγµατεσεων ^ K ας 6ξ λειψε κα τν τελευταα πολιτικ eντ$τητα πο; θ5
µποροσε ν5 ντιταχθD8 στν Φρερ. Oxτε τ Bατικαν$, π τν µερι του, προστ τευσε τ Kαθολικ κ$µµα τ8ς Γερµανας. IAντθετα µ4 τν Eποψη Xρισµνων, τ5
στοιχε<α ποδεικνουν Aτι τ Bατικαν 6ργ σθηκε πρ$θυµα γι5 τν καταστροφ
το Kντρου, τ ^πο<ο δ4ν ε?χε σκοπ ν5 τ χρησιµοποιQσDη πλον Xς διαπραγµατευτικ χαρτ. Σ’ α@τν τν περπτωση w GAγα bEδρα 6νQργησε Bναντι το Kντρου
µ4 τν {διο τρ$πο πο; 6νQργησε κα Bναντι το IIταλικο Kαθολικο κ$µµατος κατ5
τν συµφωνα της µ4 τν Mουσολνι, δηλ. διαλυτικ .
Kαθς κα ο2 δο πλευρ4ς δολευαν σ4 πολ; γρQγορους ρυθµο;ς γι5 τν σναψη
µιRς συµφωνας, w ^λοκλQρωση τ8ς ^ποας Vπ κανονικ4ς συνθ8κες θ5 παιτοσε
χρ$νια, ^ Xτλερ 6κµεταλλετηκε ριστοτεχνικ5 τν Vπερ"ολικ νυποµονησα το
Bατικανο. Πεπεισµνος Aτι w PCµη δ4ν µποροσε κα δ4ν θ5 γριζε πσω, ^ Xτλερ
~ταν πλον σ4 θση ν5 καθορσDη τν Bκ"αση τSν διαπραγµατεσεων Aπως κρι"Sς
6κε<νος oθελε. IEκµεταλλετηκε τν κατ σταση πο; δηµιουργQθηκε τ Bπακρο. Στν
πραγµατικ$τητα ~ταν τ$σο σγουρος Aτι ε?χε τν IEκκλησα στ χρι, zστε Bφθασε
στ σηµε<ο ν5 6κδCσDη τ περφηµο δι ταγµ του περ στειρCσεως πρν τν τελικ
Vπογραφ το ΣυµφCνου. T σχδιο το Xτλερ γι5 Vποχρεωτικ στερωση τSν µειονοτQτων κα τSν πνευµατικ5 καθυστερηµνων ~ταν µα κατ5 µτωπον 6πθεση στν
διδασκαλα τ8ς Kαθολικ8ς IEκκλησας. bOµως, Aπως πολ; σωστ5 Vπθεσε ^ Xτλερ,
οxτε α@τ w πρ$κληση µποροσε ν5 νακ$ψDη τν σπουδ τ8ς GAγας bEδρας γι5
τν σναψη το ΣυµφCνου. Λ$γsω τ8ς ε@ρεας VποστQριξης πο; παρσχον ο2 yπλο<
καθολικο στο;ς ναζ, 6κε<νοι αTσθ νθηκαν 6λεθεροι ν5 χρησιµοποιQσουν κ$µη κα
"α 6ν ντια σ4 Aσους καθολικο;ς παρµεναν 6νεργο πολιτικSς κα ~ταν 6µπ$διο
στν 6ξουσα τους.
T Σµφωνο Vπεγρ φη τν IIολιο το 1933. Στν πραγµατικ$τητα 6πρ$κειτο γι5
τετελεσµνο γεγον$ς, καθς ~ταν τ ποτλεσµα µυστικSν κατ5 κριο λ$γο δια"ουλεσεων. IAνκανοι ν5 κ νουν κ τι Eλλο, ο2 περισσ$τεροι Γερµανο 6πσκο-

:O Γκαµπελς (sκρον *ριστερ!), G ΦρHκ (gπουργ=ς BEσωτερικ6ν το- Xτλερ) καH sλλοι ναζιστSς σS χιτλερικ= χαιρετισµ=
µαζH µS καρδιν!λιους τ= 1941, στ=ν πανηγυρισµ= τ ς νσωµ!τωσης το- Σ!αρ στ+ν Γερµανα.
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ποι Bδωσαν τν συγκατ θεσQ τους σ’ mνα σµφωνο, τ ^πο<ο 6πρ$κειτο ν5 το;ς
στερQσDη τν 6ξουσα τους. Mερικο 6πσκοποι Bφεραν ντιρρQσεις 6πικαλοµενοι τν Bλλειψη θικ8ς 6κ µρους τSν ναζ (ο@δποτε Aµως νεφρθησαν στν
Bλλειψη δηµοκρατας).
GH IEκκλησα VπεστQριξε τν να δικτατορα. GYπγραψε τ τλος τ8ς δηµοκρατας
κα το 6λεθερου λ$γου. IEπιπλον «Bδεσε» το;ς 6πισκ$πους της στ ρµα το Xτλερ κα το P ιχ, VποχρεCνοντ ς τους ν5 δCσουν Aρκους πστης κα φοσωσης στ
καθεστCς. Σ4 ντ λλαγµα w IEκκλησα εTσπραξε τερ στια ποσ5 π φ$ρους κα
6ξασφ λισε προν$µι της. GH θρησκευτικ διδασκαλα κα w προσευχ 6πανεισQχθησαν στ5 σχολε<α. IAπαγορετηκε ^ποιαδQποτε κριτικ κατ5 τ8ς IEκκλησας. Φυσικ5 τ Σµφωνο δ4ν 6ξασφ λιζε κατ’ ο@δνα τρ$πο τ5 δικαιCµατα τSν µ-καθολικSν. O2 νCτεροι καθολικο 2ερωµνοι Bστειλαν συγχαρητQρια µηνµατα στν δικτ τορα κα δ4ν Bδειξαν τν παραµικρ δυσαρσκεια γι5 τ Σµφωνο, κ$µη κα
Aταν δ4ν συµφωνοσαν µ4 το;ς Aρους του. Στν PCµη w Vπογραφ το ΣυµφCνου
Wωρτ σθηκε µ4 ποµπCδη τελετQ, πο; ργ νωσαν ^ Π πεν κα ^ Π<ος XII. Στν Γερµανα w IEκκλησα κα w κυ"ρνηση το Bερολνου ργ νωσαν κοιν λειτουργα
ε@χαριστιSν πρς τν Θε κα µ λιστα w IEκκλησα ~ταν στολισµνη µ4 καθολικ4ς
σηµα<ες, σηµα<ες το P ιχ κα σ" στικες. IAπ τ5 µεγ φωνα κογονταν 6κκλησιαστικο =µνοι κα ^ =µνος τSν ναζ «Horst Wessel». Kαθς µ λιστα ο2 περισσ$τεροι Γερµανο καθολικο δχτηκαν µ4 χαρ5 τ Σµφωνο, τ 6νθουσιSδες πλ8θος τ
^πο<ο προσ8λθε ~ταν τ$σο πολυ ριθµο, zστε δ4ν µποροσε ν5 χωρσDη στν καθεδρικ να το Bερολνου...
O2 πολογητ4ς τ8ς IEκκλησας 6πµεναν Aτι w IEκκλησα δ4ν ε?χε περιθCριο 6πιλογ8ς, Aσον φορvR στν σναψη το ΣυµφCνου κα µ λιστα κ νουν λ$γο γι5 «ντσταση» τ8ς IEκκλησας στν ναζισµ$. GH πραγµατικ$τητα ε?ναι Aτι τ Σµφωνο το
1933 ε?ναι µα π τς πλον νQθικες, νερες κα 6πικνδυνες συµφωνες πο; Bγιναν ποτ4 ν µεσα σ4 δο πολυταρχικ4ς δυν µεις. ΠροφανSς ^ στ$χος τ8ς καθολικ8ς
6ξουσας ~ταν ν5 διατηρQσDη τν 6ξουσα της κα µετ5 τν πτCση της πραγµατικ5
δηµοφιλος τυραννας τSν ναζ, παρ5 ν5 ντισταθον στν ναζισµ$. GH Kαθολικ
IEκκλησα ο@δποτε προσπ θησε ν5 νακληθD8 τ Σµφωνο κα ξζει ν5 σηµειωθD8
Aτι τ Σµφωνο το 1933 ε?ναι w µνη διπλωµατικ συµφωνα πο; Bγινε µ4 τ ναζιστικ καθεστς κα ε?ναι κ$µη σ4 Tσχ; σ4 Aλο τν κ$σµο.
***
πως ε{παµε, καθολικο κα προτεστ ντες γκ λιασαν τ νο καθεστCς. GH
Γερµανα 6πανακτοσε τ διεθν4ς γ$ητρ$ της, w οTκονοµα "ελτιων$ταν χ ρις στς Vπερατλαντικ4ς 6πενδσεις. BιοµQχανοι Aπως ^ Henry Ford 6πνδυσαν στ νο P ιχ. O2 Γερµανο χριστιανο προσ"λεπαν στ νο καθεστς γι5 µα ναγννηση τSν «χριστιανικSν ρχSν», γι5 ν5 ντιµετωπσουν τν
Eνοδο το θεϊσµο. O2 περισσ$τεροι καλοδχτηκαν τν 6ξ$ντωση τSν ριστερSν
κ$µη κα τ5 µσα, Aπως φυλ κιση, τροµοκρ τηση κα δολοφονες. Στς 6φηµερδες
κα τ5 κινηµατογραφικ5 6πκαιρα ο2 ναζ παρουσαζαν µ4 Vπερηφ νεια τ5 να τους
στρατ$πεδα συγκεντρCσεως. Xωρς µφι"ολα 6πρ$κειτο γι5 mνα νο στυνοµικ
κρ τος, στ ^πο<ο ο2 Γερµανο πιστο το IIησο ο@δποτε ντιτ χθηκαν.

QO

[MετCφραση: Σ.]

2 περισσ$τεροι π 6µRς Bχουµε διαµορφCσει τν γνCµη Aτι ο2
σγχρονες IOλυµπι δες να"ωσαν χ ρη στ 6νδιαφρον πο;
6πδειξε w Γαλλα κα συγκεκριµνα ^ Eαρ:νος ντ9 Kουµπερτ ν, ^ ^πο<ος yπλR µαν Xρααν πρωαν ~λθε στ χCρα µας κα
µRς πρ$τεινε τν να"ωση τSν IAγCνων. bOµως τ5 2στορικ5 ντοκουµντα τ8ς 6ποχ8ς 6κενης ποδεικνουν Aτι Eλλοι ~ταν ο2 λ$γοι
πο; Bκαναν το;ς Γ λλους ν5 6νδιαφερθον γι5 τν να"ωση το
IOλυµπιακο IIδεCδους.

O

Πολ; πρν τ 1896 τ$σο στ µητροπολιτικ GEλλ δα Aσο κα στν τουρκοκρατοµενο GEλληνισµ (πο; ~ταν κα ^ ε@ρτερος) Vπ8ρχε µεγ λο 6νδιαφρον γι5 τ διοργ νωση θλητικSν
δραστηριοτQτων.
«...JEν τl: δηµοσ[ω γυµναστηρlω κατ& τ δεGτερον δεκα7µερον το Mαου θ& τελεσθ:σιν
ο( "τ7σιοι γυµναστικο* γ:νες, ε8ς τος Oποους θ& λ'Eωσι µ ρος π'ντες ο( "ν α<τl: σκοGµενοι. T& διαγωνσµατα τ& Oπο1α θ& τελεσθ:σιν Cρσθησαν δη, θ& εSναι δ9 τ& 0ξς: 1. ∆ρµος, 2. ∆ισκοEολα, 3. ΛιθοEολα, 4. JAσκ7σεις "π* το διζGγου, 5. JAσκ7σεις "π* το µονοζGγου, 6. JAσκ7σεις "π* τ:ν κρκων, 7. hAλµα ε8ς ψος @π9ρ σχοινον, 8. hAλµα ε8ς µκος @π9ρ
δρµον, 9. JAναρρχησις "π* (στο, 10. JAναρρχησις "π* κ'λlω, 11. Aρσις Eαρ:ν, 12. hAλµα
"π* κοντl: @π9ρ σχοινον µετ& δρµου, 13. hAλµα ε8ς δεGτερον @π9ρ τ "φαλτ7ριον µετ& δρµου, 14. hAλµα "π* κοντl: @π9ρ τ'φρον µετ& δρµου, 15. hAλµα "π* κοντl: @π9ρ σχοινον µετ&
δρµου δι& το στικο Eατρος, 16. hAλµα ε8ς µκος µετ& δρµου ε8ς τρτον, 17. hAλµα @π9ρ
σχοινου δι’ στικο Eατρος. ...O( γωνιστα* δ9ν θ’ ρκεσθ:σιν ε8ς τ& χειροκροτ7µατα τ:ν
θεατ:ν κα* ε8ς τ ν ρχαιοπρεπ τς νκης στ φανον... θ& 4χ/η δ9 "φ τος τοτο τ "ξαιρετικν,
;τι EραEε1α "ν ;λlω νερχµενα ε8ς 2.000 δραχµ'ς... 1.000 µ9ν προσφ ρει τ Yπουργε1ον τς
Παιδεας, τ&ς 1.000 δ9 ! JEπιτροπ% τ:ν JOλυµπων...».
Παρατηρ8στε Aτι Aλα α@τ5 τ5 γωνσµατα τελσθηκαν κα στν 1η IOλυµπι δα ("λ. Efκ.
1 στ+ σελ. 17612) 6νsS µ4 τ πρασµα τSν χρ$νων «κ ποιοι» "ρ8καν τν ε@καιρα ν5 τ5
καταργQσουν ντικαθιστCντας τα µ4 Eλλα θλQµατα· λ.χ. µπ τµιντον, µπιζµπολ κ.λπ.
IEνsS λοιπν τ5 προαναφερ$µενα γωνσµατα πηγ ζουν Eµεσα π τν Wλληνικ παρ δοση, ε?ναι ξεκ θαρο Aτι Xρισµνοι κκλοι προσπαθον κα πετυχανουν ν5 6κφυλζουν
συστηµατικ5 κα θ$ρυ"α τ IOλυµπιακ Πνεµα.
IAξιοπρ$σεκτο ε?ναι 6πσης τ γεγονς τ8ς =παρξης «IOλυµπιακ8ς IEπιτροπ8ς», w ^ποα,
Xς φανεται, ε?χε ναλ "ει τ διοργ νωση IAγCνων 6ντς GEλλ δος. M’ Eλλα λ$για, Aταν οQ
Γ!λλοι ~ρθαν 6δS προκειµνου ν5 συζητQσουν τ διοργ νωση παγκοσµων IOλυµπιακSν
IAγCνων, συν ντησαν µα παρ$µοια ργανωµνη προσπ θεια π 6πισQµους φορε<ς, w ^ποα
ε?χε τς ρζες της στν ρχαι$τητα.
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H Eππειρα γι7 τ.λεση «AγγλοσαξονικOς Oλυµπι(δας»
τν ντπερα _χθη ο2 Aγγλοι τ 1893 (δηλ. 3 χρ$νια πρν τν 1η 6πσηµη IOλυµπι δα)
προ"ησαν σ’ mνα παραπλQσιο 6γχερηµα. Στ5 πλασια το παγκοσµου 6νδιαφροντος
γι5 τν θλητισµ –Xς συνπεια το γενικο διαφωτιστικο ρεµατος πο; 6πικρατοσε–
ο2 Bρετανο θεCρησαν Aτι θ5 πρωτοποροσαν στ να 6ποχQ, διοργανCνοντας µα
BAγγλοσαξονικ+ BOλυµπι!δα. Aλλωστε ο2 ν5 τν VφQλιο "ρετανικ4ς κτQσεις χρει ζονταν
–χ ριν τ8ς Tµπεριαλιστικ8ς σκοπιµ$τητας– θικ κα Tδεολογικ σνδεσµο. IAντιγρ φοντας
καταφανSς τν ρχαιοελληνικ γεωπολιτικ θεCρηση τSν IAγCνων, λλ5 ποφεγοντας τν
καταν$ηση το "αθυτρου νοQµατος το ρχαου IAθλητικο IIδεCδους, τ πολιτικ κατεστηµνο τ8ς ΓηραιRς IAλ"ι$νας προχωροσε µ4 6ντατικο;ς ρυθµο;ς στν πραγµ τωση το
6γχειρQµατος α@το.
«...M9 ;λας τ&ς καυχ7σεις µας δ9ν "προφθ'σαµεν κατ& τ δι'στηµα τς περιφ7µου πολιτικς "λευθερας µας ν& καταπλ7ξωµεν τ ν κσµον συνεχζοντες τος JOλυµπιακος JAγ:νας
τ:ν ρχαων... O( JAγγλοσ'ξονες σοEαρ:ς "ργ'ζονται πρ ς σGστασιν δελφικς πανηγGρεως, περιοδικ:ς συγκροτουµ νης κατ& τ παρ'δειγµα κα* τ πρτυπον τ:ν ρχαων JOλυµπιακ:ν JAγTνων τς Eλληνικς φυλς. H 8δ α α<τ% µλις πρ τινων µην6ν ριφθε1σα ερεν
@ποστηρικτ&ς πλεστους "κ τ:ν κρατοGντων νδρ:ν τς JAγγλας κα* τς JAµερικς, κα* κατ&
π\σαν πιθαντητα προTρισται ν& συνδ σ/η "ν δελφικ/ συµEιTσει τ%ν πανταχο το κσµου "ξαπλωθε1σαν κα* µεγαλουργοσαν ταGτην φυλ7ν. hOταν ο( ρχα1οι hEλληνες συνεκρτουν τ%ν πρTτην JOλυµπι'δα, oσαν "ξαπλωµ νοι καθ’ ;λον τ ν ττε κσµον, στολζοντες
κα* "κπολιτζοντες δι& τ:ν ποικι:ν των τ%ν ττε ο8κουµ νην, τις περι Eαλλε τ%ν Mεσγειον θ'λασσαν. O( JAγγλοσ'ξονες σ7µερον, κληρονοµ7σαντες τ ποικιακ ν πνεµα το ρχαου Eλληνισµο, συνεχζουν τ νθρωπιστικ ν 4ργον των "π* τς α<τς γραµµς... ! @π τ%ν
"πδρασιν το γγλοσαξονισµο ο8κουµ νη περιλαµE'νει τος εκανος κα* τ&ς µεσηµEριν&ς
θαλ'σσας... Πρ'γµατι ! α<τ% α8τα, ! ν'γκη, ! @παγρευσασα τ%ν πρTτην Eλληνικ%ν JOλυµπι'δα, φανεται, @παγρευσε κα* τ%ν πρTτην γγλοσαξονικ7ν...».

™

IEνδεικτικ τ8ς Eποψης τSν Aγγλων γι5 το;ς IAγSνες ε?ναι Aτι w IAγγλοσαξονικ IOλυµπι δα πο; oθελαν ν5 διοργανCσουν θ5 χωριζ$ταν σ4 τρα µρη. IAρχικ5 θ5 6τελε<το ιοµηχανικ+ BOλυµπι!δα, στν ^ποα θ5 παρουσι ζονταν τα "ιοµηχανικ5 6πιτεγµατα τ8ς
6ποχ8ς κα στν ^ποα θ5 6δδετο w µεγαλτερη 6πιµλεια. Kατ$πιν θ5 γνονταν πνευµατικοH *γ6νες Xς προαγωγο τ8ς γγλικ8ς γλCσσας κα κουλτορας κα τλος θ5 διωργανCνονταν κ ποιες θλοπαιδις, πο; θ5 ποτελοσαν κα τ «EαρEαρTτερο» (κατ5 τν
N. de Plume) τµ8µα τSν IAγCνων!
«...T σχ διον, Cς ρχθεν διεγρ'φη, διαιρε1ται ε8ς τρα τµ7µατα, τ Eιοµηχανικν, τ πνευµατικ ν κα* τ θλητικν. T πρ:τον τυγχ'νει ;λον "ν τ/ "πιµελε[α τ:ν "ργατικ:ν συνδ σµων
τς JAγγλοσαξονικς ∆ηµοκρατας "π* προκαταρκτικ/ παρασκευ/ Eιοµηχανικς "κθ σεως συγκροτουµ νης ν& τετραεταν. JEπ* τl: σκοπl: τοGτlω "πιτροπ% "ξ "ργατ:ν τς A<στραλας θ&
"πισκεφθ/ κα* µελετ7σ/η τ%ν 4κθεσιν το Σικ'γου. T δεGτερον τµµα συνεπ'γεται τ%ν δρυσιν "πιστηµονικ:ν, καλλιτεχνικ:ν ριστεων... E8ς π'ντας τος @πηκους τς Bασιλσσης "ν
διαφροις µ ρεσι τς A<τοκρατορας τοι "ν Λονδνlω, ΣGνδεϋ, MελETρ[α, JOττ'E[α, JAκρωτηρlω τς Kαλς JEλπδος κ.λπ. A( ποικαι κα* ! JAµερικ% ναµφιEλως ναγνωρζουσιν 4τι
κα* νν τ%ν JAγγλαν Cς τ πνευµατικ ν κ ντρον τς φυλς κα* τς γλTσσης, ! δ9 πνευµατικ%
συν'φεια... ESναι ξιοπαρατ7ρητον ;τι τ θλητικ ν –τ EαρEαρTτερον τµµα το σχεδου–
"φ λκυσε τ%ν πλεστην συµπ'θειαν. T& EραEε1α τ:ν νικητ:ν δ9ν θ& συνστανται ε8ς χρµα,
λλ’ εdς τι πλον σµα, οον µετ'λλιον, "π* παραδεγµατι φ ρον στ φανον "κ φGλλων δρυ ς
κα* περιE'λλον τ ]νοµα το νικητο καθxς κα* τ εSδος το γ:νος κα* τ%ν χρονολογαν...».
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OR Γ(λλοι Eντεπιτ#θενται καA κCουν τS νOµα
5 πρ γµατα Aµως δεχνουν Aτι ο2 Bρετανο λογ ριαζαν
χωρς τν ξενοδ$χο, δηλαδ τν Eλλη µεγ λη ε@ρωπαϊκ
δναµη, τ Γαλλα. O2 µυστικ4ς Vπηρεσες τ8ς π λαι ποτ4
Nαπολε$ντειας α@τοκρατορας Aταν πληροφορQθηκαν γι5
τς προετοιµασες τ8ς IAγγλοσαξονικ8ς IOλυµπι δας B"αλαν
6µπρς mνα Eλλο σχδιο, πο; θ5 µποροσε ν5 Vπερκερ σDη σ4 πολιτιστικ 6ππεδο τ 6γχερηµα τSν Aγγλων. O2 Γ λλοι ξεπερνCντας τ5 ναδυ$µενα (τ$τε) 6θνικιστικ5 σνδροµα κα προσεγγζοντας οTκουµενικCτερα τ µQνυµα τ8ς µετ δοσης το
GEλληνικο Φωτς Bστρεψαν τ "λµµα στν µικρ GEλλ δα, πο;
δη διωργ!νωνε BOλυµπι!δα (σηµ.: περπου π τ 1850), Aπως
προαναφραµε.
GO "αρSνος ε@πατρδης ντ4 Kουµπερτ4ν 6στ λη στν GEλλ :O µπνευστKς, Gραµατιδα,
προκειµνου ν5 δCσDη σ ρκα κα eστR στν Tδα τSν συγστ+ς καH φιλλληνας τ ς
χρ$νων
IOλυµπι δων, 6νsS παρ λληλα τ γαλλικ κρ τος µ4 να*ναωσης τ6ν BOλυκοινCσεις
του πρς τν παγκ$σµια κοιν γνCµη πηθυνε θερµπιακ6ν BAγ(νων Γ!λµ
κ
λεσµα
πρς κ θε Eνθρωπο, πο; θλει ν5 αTσθ νεται πολιλος αρ6νος Πτρος
τισµνος.
«...hAµα
Cς κουσεν ;τι O ∆ιεθν%ς "ν Παρισοις ΣGλKουµπερτSν – Pierre de
λογος
O
πρ
ς
"νθ'ρρυνσιν
τ:ν θλητικ:ν γTνων "ργαζµενος
Coubertin.
OµοθGµως "ψ7φισεν ;πως "γκαινιασθ:σιν ο( JOλυµπιακο*
γ:νες "ν JAθ7ναις... κα* ντιπρσωπος το Συλλγου τοGτου
καταφθ'νει ε8ς τ%ν 0λληνικ%ν πρωτεGουσαν ε<γεν%ς Γαλ'της, O Eαρ:νος Kουµπερτ ν.
»Συνλθον ττε TρικοGπης κα* ∆ραγοGµης, κυE ρνησις κα* BOλ/µπια (σηµ.: πρ$κειται γι5
τν IOλυµπιακ IEπιτροπQ, πο; πρ τελσεως τSν συγχρ$νων IOλυµπι δων λειτουργοσε
κανονικ5 στν GEλλ δα), κα* πεφ'σισαν, φο "στ'θη δGνατον ν& *ναχαιτσωσι κα*
τηλεγραφικ:ς κµη τ%ν ε8ς JAθ7νας κ'θοδον το JOλυµπιοµανος δι’ α<τος ξ νου κα*
"θ σπισαν... ∆ι? ν? γνουν BOλυµπιακοH *γ6νες εfς τ?ς BAθKνας χρειαζµεθα δ/ο hκατοµµ/ρια καH δ/ο hκατοµµ/ρια δSν Mχοµεν. E<τυχ:ς O κ. Kουµπερτ9ν π ναντι τοιαGτης
“λαµπρς @ποδοχς” δ9ν "δειλασεν α<τς, πλ7ρης πεποιθ7σεως, ε8ς τ δυνατ ν τς "κτελ σεως το 4ργου, προσηλωµ νος δ9 µετ’ γ'πης ε8ς τ 8δε:δες του oλθεν "δ: κα* συνεννο7θη α<τοπροσTπως µετ& τ:ν α<τοκηρυχθ ντων ρµοδων κα* tν'γκασεν α<τος
0κντας Wκοντας κα* Oµολογ7σωσιν ;τι 4καµναν τος λογαριασµοGς των χωρ*ς τ ν ξενοδχον κα* ;τι O λογαριασµ ς οτος, Wνευ µεταφορ\ς, oτο πολ ε<φθηντερος το "ν ρχ/
προϋπολογισθ ντος... JAλλ& τ? hραϊκ? παζ!ρια πρπει ν? λεψουν...». (Σηµ.: Προφανς
Vπαινιγµς γι5 τν π τ Pωµαιοκρατοµενο κρ τος µας διαχρονικ5 ντθετη στ ση πναντι στν GEλληνικ Πολιτισµ$.)
GO Kουµπερτ4ν λλ5 κα Eλλοι Γ λλοι6πιτετατραµµνοι ξεκνησαν ρχικ5 6πσηµες 6πισκψεις σ4 µεγ λες ε@ρωπαϊκ4ς χSρες, µ4 κριο σκοπ τν γνωστοποηση τ8ς Tδας τους, πο;
θ5 ε?χε Xς συνπεια κα τν πνευµατικ κατοχρωσQ της. Kατ$πιν θ5 Bφτειαχναν ναλυτικο;ς
καταλ$γους µ4 τ5 eν$µατα τSν θλητSν πο; θ5 προσκαλονταν π κ θε χCρα, συν µα δ4
κα τSν µεγ λων χορηγSν πο; θ5 VποστQριζαν οTκονοµικ5 α@τν τ µεγ λη προσπ θεια.
«...O κ. Kουµπερτ9ν "ξ θηκε... τ γνωστ ν !µ1ν σχ διον τς ναδιοργανTσεως τ:ν JOλυµπιακ:ν γTνων, µετ’ ε<χαριστ7σεως δ9 παρετ7ρησεν ;τι "νθουσιωδ:ς @πεδ χθησαν τ%ν 8δ αν κα* ο( JIταλο... κα* "ξ O@γγαρας 4χει ε<χαρστους ε8δ7σεις O κ. Kουµπερτ ν... συνεννο7σεις µετ& το κµητος Kroky, πρ ς τ ν σκοπ ν το ν& "ξασφαλισθ/ ! συµµετοχ% κα* τ:ν
Oγγρων ε8ς τος JOλυµπιακος γ:νας...».
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GH παγκ$σµια νταπ$κριση στ στQριξη το θεσµο
α@το µ νοµζετε πς 6κδηλCθηκε π καµµι5 µεγ λη
χCρα. GO Kουµπερτ4ν 6ρχ$µενος στν GEλλ δα Eρχισε,
µαζ µ4 Eλλους bEλληνες
ε@πατρδες, πο; πστευαν
στν να"ωση το IAρχαου GEλληνικο IIδεCδους,
τν eργ νωση τSν IAγCνων
κα τ συγκντρωση χρηµ των. GO wµερQσιος τπος τ8ς
6ποχ8ς πηθυνε θερµ5
προσκλητQρια στο;ς Bχοντας τ δυνατ$τητα οTκονοµικ8ς 6νσχυσης τSν γCνων, 6νsS παρ λληλα ναζητοσαν κα νθρCπους πο;
ε?χαν τ5 σωµατικ5 προσ$ντα
ν5 νταποκριθον σ4 κ ποιο γCνισµα, χωρς ν5
παιτον ""αια 6παγγελµατισµ$. IAπ γειτονι5 σ4
γειτονι5 Bψαχναν ν5 "ρον
νθρCπους, πο; το;ς περι"αλλε κ ποια φQµη σχετικ
µ4 τς σωµατικς τους 2καν$τητες. Eτσι ναδεχθηκε ^
µαραθωνοδρ$µος-γαλατRς
Efκ. 1. BAναρρχησις πH κ!λω: iνα *π= τ? καταργηθντα Eλυ- Σπ-ρος Λο/ης, ^ ρσι"αρστας-κρεοπCλης Tφαλος
µπιακ? *γωνσµατα το- 1896.
(σηµ.: µαθητς τ8ς GEλληνοαµερικανικ8ς σχολ8ς π λης κα Eρσης "αρSν πο; δρυσαν ^ Π. Kουταλιανς κα ^ Θ. Γεωργου: "λ. τεχη 251 κα 253 το «∆αυλο») κ.E.
O2 Γ λλοι, παρ5 τ νταγωνιστικ κνητρο πο; ε?χαν Bναντι τSν Aγγλων γι5 τ δηµιουργα τSν σγχρονων IOλυµπι δων, προσφεραν τελικ5 σηµαντικ4ς Vπηρεσες στν
νθρCπινο πολιτισµ$. GH γαλλικ γλSσσα καθιερCθηκε Xς 6πσηµη τSν IAγCνων µαζ
µ4 τν GEλληνικQ, 6νsS w Γαλλα κατ φερε mνα καριο πλ8γµα στν "ρετανικ λαζονεα.
T µεγαλτερο µερδιο δ$ξης π ντως νQκει στν mπλ= hλληνικ= λα= τ8ς 6ποχ8ς 6κενης,
πο; π τ Vστρηµ του συνεισφερε στο;ς λογαριασµο;ς τ8ς IEθνικ8ς Tραπζης γι5 τ
στQριξη το θεσµο κα µ4 τ συµπαρ σταση ""αια τ$σο το πνευµατικο κ$σµου Aσο κα
τSν µεγ λων 6θνικSν ε@εργετSν µας κατCρθωσε ν5 κ µψDη τν ντδραση το διαχρονικο
Pωµαιοκρατοµενου κρ τους µας, πο; 6νδιαφερ$ταν µ$νο γι5... «W"ραϊκ5 παζ ρια», Aπως
χαρακτηριστικ5 ναφρει ^ τπος τ8ς 6ποχ8ς (Bνθ. νωτ.).

Kωσταντνος ∆. Mχος
Λεκαρος

Tουλ(χιστον τ.σσερα γνσια
Eλλ7 καA κ(ποια [λλα kτεροθαλO
 δ$γµα τ8ς «ειπαρθνου Mαρας» δηµιουργQθηκε π τς 2ερ4ς συν$δους µετ5 τν 5ο µ.X. αTSνα, Aταν παρουσι σθηκε w ν γκη ν5 προσηλυτισθον κα ο2 γυνα<κες στν θρησκεα, πο; µχρι 6κενη τν 6ποχ
παρουσιαζ$ταν σ5ν καθαυτ νδροκρατοµενη. Mχρι τ$τε ~ταν σ4
Aλους πασδηλο κα ποδεκτ πς ^ IIησος δ4ν ~ταν ^ µοναδικς υ2ς τ8ς
Mαρας, λλ5 ε?χε κι Eλλους δελφο;ς κα δελφς. T παρν Eρθρο παρουσι ζει Aλα τ5 διασωθντα τεκµQρια πο; ναδεικνουν α@τν τν Eγνωστη σQµερα λλ5 6νδιαφρουσα δι σταση τ8ς οTκογνειας το IIησο.

T

GO GE"ρα<ος 2στορικς Φλ "ιος IICσηπος, πο; κ λυψε 2στοριογραφικ5 Aλη τν 2στορικ
περοδο τSν GE"ραων π τν IA"ρα5µ µχρι κα τν 6ποχQ του, ναφρεται στ κνηµα
το IIησο λλ5 σ4 µι5 µεταγενστερη 6ποχQ, κατ5 τν ^ποα καταδικ στηκε ^ δελφ$ς του.
Λει λοιπν σ’ 6κε<νο τ π$σπασµα: «δι& τ τεθν'ναι µ9ν Φστον, JAλE1νον δ’ 4τι κατ& τ%ν
Oδ ν @π'ρχειν, καθζει συν δριον κριτ:ν κα* παραγαγxν ε8ς α<τ τ ν δελφ ν JIησο το
λεγοµ νου Xριστο, JI'κωEος ]νοµα α<τl:, κα τινας 0τ ρους, Cς παρανοµησ'ντων κατηγοραν ποιησ'µενος» (IICσηπος, «IIουδαϊκ IAρχαιολογα», "ι"λ. 20, 200, 2-5).
T πι π νω π$σπασµα 6πι"ε"αιCνεται κα π τν IΩριγνη στ Bργο του «Kατ5
Kλσου», Aπου λει Aτι: «τατα συµEεEηκ ναι το1ς JIουδαοις κατ’ "κδκησιν JIακTEου
το δικαου, ς oν δελφ ς JIησο το λεγοµ νου Xριστο, "πειδ7περ δικαιτατον
α<τ ν ]ντα π κτειναν» ("ι"λ. 1, 47, 14-17). O2 «Πρ ξεις το IIω ννου» 6πσης ναφρονται σ4 6πιστολ µερικSν GE"ραων τ8ς PCµης πρς τν ∆οµετιαν$, στν ^ποα
σαφSς γνεται λ$γος γι5 το;ς δελφο;ς το IIησο, ο2 ^πο<οι, Aπως κα ^ {διος ^ IIησος καθς κα ο2 γονε<ς του κα ^λ$κληρη w γενι του, ε?ναι GE"ρα<οι: «υ( ν δ9 θεο
καταγγ λλουσιν Wνθρωπον "ξ !µ:ν α<τ:ν γεννηθ ντα 6νµατι JIησον, ο ο( γονε1ς κα*
ο( δελφο* κα* π\σα ! γενε& "ξ EEραων "ξ7ρτηται» (3, 12-14).

OR EδελφοA το: Iησο: µ.σα EπS τ7 ENαγγ.λια
 Aτι ^ IIησος ε?χε δελφο;ς µRς τ ποκαλπτουν κα ο2 ε@αγγελιστς. GO MRρκος
γι5 παρ δειγµα 6µφανζει τν IIησο ν5 διδ σκDη στν Tδιαιτρα του πατρδα, κα συµπατριSτες του ν5 τν εTρωνεωνται λγοντας: «ο<χ οτς "στιν O τ κτων, ο υ( ς τς
Mαρας, δελφ ς δ9 JIακTEου κα* JIωσ κα* JIοGδα κα* Σµωνος; κα* ο<κ ε8σ*ν α(
δελφα* α<το δε πρ ς !µ\ς;» (6.3).
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Στ πι π νω π$σπασµα "λπουµε ν5 ναφρεται, 6κτς τριSν κ$µη ρρνων κα
προσδιορστου ριθµο θηλων, κα ^ II κω"ος σ5ν δελφς το IIησο. GH πληροφορα α@τ 6νισχεται κα π τν Παλο, πο; παρατηρε< σχετικ5 µ4 mνα ταξδι του
στν GIερουσαλQµ: «aτερον δ9 τ:ν ποστλων ο<κ εSδον ε8 µ% JI'κωEον τ ν δελφ ν το
Kυρου» («Πρς Γαλ τας», 1.19). M λιστα ^ Bγκυρος 6κκλησιαστικς 2στορικς E@σ"ιος µRς πληροφορε< Aτι µετ5 τν θ νατο το IIησο τν χριστιανικ wγεσα νλα"ε
^ δελφ$ς του II κω"ος: «∆ιαδ χεται τ%ν "κκλησαν µετ& τ:ν ποστλων O δελφ ς
το Kυρου JI'κωEος, O 6νοµασθε*ς @π π'ντων ∆καιος» («IEκκλησιαστικ GIστορα»,
2, 23, 4).
IEξ Eλλου σsCζεται κα τ «Πρωτευαγγλιον το IIακC"ου», π τ ^πο<ο 6ν τοτοις, παρ5
τ Aτι ^ 6πσηµος χριστιανισµς τ 6νταξε στ5 «πκρυφα», δχεται τν πληροφορα Aτι
^ πατρας τ8ς Παναγας νοµαζ$ταν IIωακεµ κα w µητρα της Aννα. T ε@αγγλιο λοιπν
το IIακC"ου προλογζεται Xς 6ξ8ς: «E<αγγ λιον το ποστλου JIακTEου ρχιεπισκπου
IεροσολGµων το δελφοθ ου δι7γησις». Kα δ4ν ε?ναι α@τ5 τ5 µοναδικ5 κεµενα, πο; eνοµ ζουν τν II κω"ο «δελφ$θεο». T {διο Vποστηρζει κα ^ IIω ννης ^ Xρυσ$στοµος κα
^ Bασλειος ^ Θεολ$γος κα ^ π πας τ8ς PCµης KλQµης κα πολλο Eλλοι 6κκλησιαστικο
συγγραφε<ς.

O δ#δυµος EδελφSς το: Iησο: Θωµjς
εταξ; τSν µαθητSν του δελφς το IIησο δ4ν ~ταν µ$νον ^ II κω"ος. GO E@σ"ιος Kαισαρεας στν «IEκκλησιαστικ GIστορα» του ("ι"λ. 1, 13, 11, 3) µRς ποκαλπτει Aτι τ πραγµατικ _νοµα το ΘωµR ~ταν IIοδας. IAλλ5 κα ^ ε@αγγελιστς IIω ννης ναφερ$µενος στν ΘωµR πιστοποιε< κι α@τς τν πληροφορα το
E@σε"ου. bOτι δηλαδ 6κτς π τν IIσκαριCτη Vπ8ρχε κι Eλλος µαθητς το IIησο µ4
τ _νοµα IIοδας: «λ γει α<τl: JIοGδας, ο<χ O JIσκαριTτης...» (14.22).
Kα πραγµατικ : Mαθητ4ς µ4 τ _νοµα IIοδας Vπ8ρξαν δο. bEνας ~ταν ^ IIοδας ^
IIσκαριCτης κα mνας δετερος ^ IIοδας ^ δελφς το IIακC"ου (Kατ5 ΛουκRν, 6.16). Ποι$ς ~ταν Aµως ^ Eλλος IIοδας, ^ δελφς το IIακC"ου; M5 φυσικ5 ^ ΘωµRς. GAπλR ο2
ε@αγγελιστς, ε{τε π παραδροµ ε{τε σκ$πιµα, προσµετρον τν ΘωµR δο φορς. Mα
φορ5 σ5ν ΘωµR κα µα σ5ν IIοδα.
∆ια" ζουµε στ ε@αγγλιο το IIω ννου: «εSπεν ο~ν O Θωµ\ς O λεγµενος ∆δυµος...»
(11.16) κα πι κ τω: «Θωµ\ς δ9 ες "κ τ:ν δTδεκα, O λεγµενος ∆δυµος» (20.24). Kατ5 τ5
λεγ$µενα δηλαδ το IIω ννου ^ ΘωµRς ε?χε τ παρατσοκλι «∆δυµος». bOµως στ5 W"ραϊκ5
w λξη «δδυµος» λγεται «ταοµ\». GOπ$τε ΘωµRς δ4ν ε?ναι τ πραγµατικ$ του _νοµα, λλ5
w Wλληνικ π$δοση τ8ς λξης «ταοµ\». bEνας 6πιθετικς προσδιορισµ$ς, πο; VποδηλCνει
πς α@τς ε?ναι ^ δδυµος δελφς κ ποιου. bOµως ποου;
IEκτς π τν E@σ"ιο κα ^ µγας Xριστιανς πολογητς Tατιανς 6πσης Vποστηρζει Aτι ^ ΘωµRς νοµαζ$ταν IIοδας. M λιστα 6πιµνει Aτι ~ταν δδυµος δελφς το IIησο. T {διο Vποστηρζει στο;ς =µνους του κα ^ IEφραµ ^ Σρος, 6νsS τ
«E@αγγλιον το Bαρθολοµαου» 6µφανζει τν IIησο ν5 χαιρετvR τν IIοδα Xς Wξ8ς:
«Xα1ρε κα* σG, δδυµε δελφ µου, δεGτερε Xριστ ». IEξ Eλλου στ περιστατικ το κηργµατος το IIησο στν πατρδα του, Aπου ^ Mατθα<ος ναφρει τ5 eν$µατα τSν
δελφSν του, στ5 eν$µατα 6κε<να συµπεριλαµ" νεται κα ^ IIοδας (ΘωµRς).

M
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bOµως ^ IIοδας ^ δδυµος ναφρεται κα σ5ν δελφς το IIακC"ου (το Mικρο)
(Kατ5 ΛουκRν, 6.16). GO II κω"ος Aµως, π’ A,τι ε{δαµε, ~ταν «δελφ$θεος», δελφς το
IIησο. GO E@σ"ιος µ λιστα µRς µεταφρει τν πληροφορα Aτι ^ διCκτης τSν χριστιανSν
∆οµετιαν$ς, γνωρζοντας Aτι ^ IIοδας (ΘωµRς) ε?ναι ^ δδυµος δελφς το IIησο, διταξε ν5 6ξοντCσουν τ5 παιδι του γι5 ν5 6ξαλειφθD8 τ αµα τSν πογ$νων του: «Tο δ’
α<το ∆οµετιανο τος π γ νους ∆αυ*δ ναιρε1σθαι προστ'ξαντος, παλαι ς κατ χει λγος τ:ν α(ρετικ:ν τινας κατηγορσαι τ:ν πογνων JIοGδαν (τοτον δ’ εSναι δελφ ν κατ&
σ'ρκαν το σωτρος), Cς π γ νους τυγχανντων ∆αυ*δ κα* Cς α<το συγγ νειαν το
Xριστο φερντων» (E@σ"ιος, «IEκκλησιαστικ GIστορα», "ι"λ. 3, 19).
ΣsC
s ζονται µχρι σQµερα κα ο2 «Πρ ξεις το yγου ποστ$λου ΘωµR», κεµενο τ ^πο<ο
"ρθει π ^µολογες το Tδου το ΘωµR, πς ε?ναι δδυµος δελφς το IIησο:
«JIοGδ[α Θωµ[\ τl: κα* ∆ιδGµlω» (1, 9). «JEγT ε8µι JIοGδας O κα* Θωµ\ς, δελφ ς δ9 α<το
ε8µι» (11, 10). «MνηµονεGετε τ κνα µου, ν O δελφς µου "λ'λησεν @µ1ν» (12, 1).
T 6νδεχ$µενο α@τ$, Aτι δηλαδ ^ ΘωµRς ~ταν δδυµος δελφς το IIησο, 6πι"ε"αιCνεται κα π τν νακ λυψη τ 1945 στν κωµ$πολη N5γκ Xαµαντ τ8ς Aνω ATγπτου
Wνς µοναδικ8ς ξας παπρου, ^ πρ$λογος το ^ποου λγει: «A<τ& εSναι τ& µυστικ& λγια πο εSπε O ζωνταν ς JIησος κα* κατ γραψε O ∆δυµος JIοGδας Θωµ\ς». Στ "ι"λιαρ κι 6κε<νο περιχονται 114 ρQσεις, πο; ποδδονται στν IIησο κα ναγνωρσθηκε Xς τ
«E@αγγλιον το ΘωµR».

T7 kτεροθαλO Eδ.λφια το: Iησο:
{δαµε πι π νω Aτι ^ IIοδας ^ δδυµος ~ταν δελφς το IIακC"ου. bOµως κα π λι Vπ8ρχαν δο µαθητ4ς το IIησο µ4 τ _νοµα II κω"ος. bEνας ~ταν ^ υ2ς το Zε"εδαου (Kατ5 ΛουκRν, 6.14) κι ^ Eλλος ~ταν ^ υ2ς το IAλφαου (6.15). Ποι$ς Aµως
π το;ς δο IIακC"ους ε?ναι ^ Mικρ$ς; GO υ2ς το Zε"εδαου q ^ υ2ς το IAλφα-
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ου; N5 6παναλ "ουµε Aτι mνας π το;ς δο ~ταν δελφς το
IIησο. Πο; σηµανει Aτι w Mαρα Bκανε κα παιδι5 q µ4 τν
Zε"εδα<ο q µ4 τν IAλφα<ο.
Γι5 ν5 "οηθηθοµε λγο, 6πανερχ$µαστε κα π λι στ π$σπασµα το Mατθαου, Aπου 6κτς π τν II κω"ο ναφρεται σ5ν δελφς το IIησο κα ^ Σµων. bOµως τ 6ρCτη- T= E,αγγλιο το- ∆ιδ/µα παραµνει: Ποι$ς Σµων; A@τς πο; ^ IIησος µετων$µα- µου BIο/δα «Θωµ%», ποj
σε Πτρο (Kατ5 ΛουκRν, 6.14) q ^ καλοµενος ZηλωτQς; GO *νακαλ/φθηκε τ= 1945
IICσηπος (20, 5, 2) λει πς ^ Σµων ^ Zηλωτς σταυρCθηκε
στ+ N?γκ Xαµαντ.
τ 47 µαζ µ4 τν δελφ$ του II κω"ο στ5 GIεροσ$λυµα µ4 διαταγ το Tι"ριου IAλεξ νδρου. IAδελφς Aµως το IIακC"ου, υ2ο το Zε"εδαου, ~ταν ^ IIω ννης (Kατ5 ΛουκRν, 6.14) κα _χι ^ Σµων. IEπ πλον ^ ΛουκRς στ 6ο κεφ λαιο το ε@αγγελου του ποκαλε< Zηλωτν _χι τν Σµωνα-Πτρο, λλ5 τν Eλλο Σµωνα, τν «BαριωνR» (Kατ5 Mατθα<ον, 16. 17).
GO συνδυασµς Aλων α@τSν τSν πληροφοριSν µRς ^δηγε< στ συµπρασµα, Aτι 6κε<νοι
πο; σταυρCθηκαν µ4 διαταγ το Tι"ερου ~ταν τ5 παιδι5 το IAλφαου. GOπ$τε δελφς το IIησο ~ταν ^ Eλλος II κω"ος (^ ποκαλοµενος Mικρ$ς), ^ υ2ς το Zε"εδαου. Πο; σηµανει Aτι w Mαρα Bκανε παιδι5 κα µ4 τν Zε"εδα<ο (_χι τν IAλφα<ο),
τ5 ^πο<α ε?ναι Wτεροθαλ8 δλφια το IIησο.
Y2ς το Zε"εδαου Aµως ~ταν κα ^ IIω ννης. Aρα κα ^ IIω ννης ~ταν δελφς το
IIησο. Γεγονς πο; τεκµαρεται κα π τ περιCνυµο περιστατικ τ8ς σταρωσης, Aπου:
«JIησος ο~ν 8δxν τ%ν µητ ρα κα* τ ν µαθητ%ν παρεστ:τα ν tγ'πα (τν IIω ννη), λ γει
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:H Παναγα µS τοjς µαθητSς (µεταξj τ6ν Gποων πντε ταν γυιο της) κατ? τ+ν
BAν!ληψη το- πρωτοτκου της BIησο-. (Mινιατο/ρα το- Συριακο- E,αγγελου
το- Pαουλ%, Λαυρεντιαν+ BιλιοθKκη Φλωρεντας.)
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τ/ µητρ· γGναι, dδε O υ(ς σου. εSτα λ γει τl: µαθητ/· 8δο ! µ7τηρ σου» (Kατ5 IIω ννην
19, 26).
bOµως δελφς το IIησο ~ταν κα ^ Σµων: «ο<χ οτς "στιν O τ κτων, O υ( ς τς Mαρας, δελφ ς δ9 JIακTEου κα* JIωσ κα* JIοGδα κα* Σµωνος;» (Kατ5 MRρκον, 6.3). GO Σµων ^ ZηλωτQς, ε{παµε, ~ταν υ2ς το IAλφαου. Aρα δελφς το IIησο ~ταν ^ Eλλος Σµων, ^ µετονοµασθες Πτρος. bOµως ^ Πτρος ~ταν δελφς το IAνδρα: «Σµωνα, ν κα*
νµασε Π τρον κα* JAνδρ αν τ ν δελφ ν α<το» (Kατ5 ΛουκRν, 6. 14). GOπ$τε κα ^
IAνδρας, πο; ~ταν δελφς το Πτρου, ~ταν 6πσης δελφς το IIησο!
Eτσι πντε π το;ς µαθητ4ς το IIησο ~ταν δελφο του. GO IIοδας-ΘωµRς (^ ^πο<ος
µ λιστα ~ταν δδυµος δελφ$ς του), ^ IAνδρας κα ^ Πτρος, καθς 6πσης κα ο2 Wτεροθαλε<ς δελφο του (π Eλλο πατρα, τν Zε"εδα<ο) II κω"ος κα IIω ννης.

Γιατ# τS χριστιανικS Rερατε9ο Eποσιωπpj τ7 στοιχε9α
ι5 τ ζQτηµα τSν δελφSν το IIησο w 6πσηµη χριστιανικ IEκκλησα, προκειµνου ν5 διαφυλ ξDη τ δ$γµα τ8ς «ειπαρθνου», Tσχυρζεται 6ντελSς " σιµα κα
α@θαρετα Aτι ο2 δελφο το IIησο προρχονται π τν πρSτο γ µο το IIωσQφ.
∆ηλαδ π Eλλη µητρα. K τι ττοιο ""αια δ4ν "γανει καθ$λου π τ5 προαναφερθντα χριστιανικ5 κεµενα. Kα προστι 6πειδ ^ IIωσφ τλεσε τν «θυσαν τ:ν πρωτοτκων» (ρχα<ο W"ραϊκ Bθιµο), Aταν γεννQθηκε ^ IIησος (Kατ5 ΛουκRν, 2.22-24), κ τι
πο; δ4ν θ5 Bκανε, Zν ε?χε κι Eλλα παιδι5 πρν π’ α@τ$ν. GO W"ραϊκς ν$µος 6πι" λλει α@τν
τν τελετ µ$νο γι5 τν πρωτ$τοκο υ2$. Aρα ^ IIησος ~ταν ^ πρωτ$τοκος υ2ς το IIωσQφ.
IAλQθεια πSς γνεται ^ IIησος ν5 BχDη δελφο;ς κα δελφ4ς (µRς τ ποκαλπτουν κ$µα κα τ5 ε@αγγλια α@τ) κα ο2 2ερ ρχες µας ν5 µRς παρουσι ζουν τν µητρα του σ5ν
«ειπ ρθενο»;

°

∆ηλαδ Aτι παρµεινε παρθνα κα µετ5 τν γννηση το IIησο; IEδS κρι"Sς "ρσκεται κα τ κλειδ τ8ς Vπ$θεσης. GAπλR, Aταν ο2 2ερ ρχες το χριστιανισµο ποφ σισαν ν5 καθιερCσουν τ δ$γµα τ8ς «ειπαρθνου», φρ$ντισαν ν5 ποσιωπQσουν κ θε τεκµQριο γι5 τ5 Vπ$λοιπα παιδι της.
Kα ο2 παραχαρ ξεις συνεχζονται κα π το;ς σηµερινο;ς µεταφραστ4ς τSν ρχαων
κειµνων. T λµε α@τ$, δι$τι ο2 συντ κτες τ8ς GAγας Γραφ8ς τSν 6κδ$σεων Γιο" νη, Aπου
"ασζουµε τ Eρθρο µας, προ"ανουν στν πι κ τω «λχηµεα»: T σγγραµµ τους ε?ναι
χωρισµνο δ4 δο στ8λες. Στν ριστερ στQλη παραθτουν τ ρχα<ο κεµενο κα στν δεξι5 τν παρ φρασQ του. E λοιπ$ν: bOλα τ5 6δ φια πο; ναφρονται στο;ς δελφο;ς το
IIησο τ5 µεταφρ ζουν ντικαθιστCντας Aµως τν λξη «δελφ ς» µ4 τν λξη «"ξ'δελφος»!
Γι5 παρ δειγµα στ 12ο κεφ λαιο το «Mατθαου» λει τ5 Wξ8ς: «yEτι α<το λαλοντος
το1ς ]χλοις, 8δο ! µ7τηρ κα* ο( δελφο* α<το...». Kα Tδο; στν παρ πλευρη στQλη πSς
τ µετ φρασαν: «JEνl: δ9 "ξηκολοGθει α<τ ς –^ IIησος– ν& Oµιλ/ κµη πρ ς τ& πλ7θη το
λαο, 8δο ! µ7τηρ του κα* ο( "ξ'δελφο του...»!

Γε(ργιος :Iεροδι!κονος

M#α χωρAς qπογραφ καA πατρτητα
µεσαιωνικ
Eπφαση
«EγνMστων»
¢IKAZETAI
H EPT
A.E.
ν 22α IAπριλου 6κδικ ζεται σ4 τακτικ δικ σιµο, µετ5 π δο
να"ολς, 6νCπιον το Πολυµελος Πρωτοδικεου IAθηνSν
γωγ το «∆αυλο», τν ^ποα τ περιοδικ ε?χε καταθσει τ
M ρτιο το 2002 δι5 το δικηγ$ρου του στν yρµ$δια ∆ικαστικ
IAρχ κατ5 τ8ς EPT A.E. γι5 τ5 ποινικ5 δικQµατα πο; w Kρατικ Tηλε$ραση διπραξε εTς " ρος το Περιοδικο, µ4 τν παρ νοµη π$φασQ της ν5 παγορεσDη κα στο;ς τρε<ς διαλους της ET1, NET κα
ET3 τ µετ δοση διαφηµιστικο µηνµατ$ς µας, λλ5 κα µ4 τ αTτιολογικ πο; 6πικαλσθηκε, γι5 ν5 θεµελιCσDη τν πρ ξη α@τ λογοκρισας τ8ς GIστορας κα τ8ς Eρευνας.

T

bOπως θ5 θυµονται ο2 ναγνSστες µας, w Kρατικ Tηλε$ραση λογ$κρινε
κα «Bκοψε στν ρα» πληρωµνο διαφηµιστικ µQνυµ µας, πο; προ"αλλε τ5
εVρQµατα προσφ των νασκαφSν τSν ΓερµανSν ρχαιολ$γων Sinn, Brodersen,
Siewert κα Ebert στν IOλυµπα, στ5 ^πο<α καταγρ φονται IOλυµπι δες κα
eλυµπιονκες γCνων, πο; ο2 bEλληνες τελοσαν γι5 350 χρ$νια 6κτς ν$µου
µετ5 τν παγ$ρευσQ τους κα τν Tσοπδωση τ8ς IOλυµπας π το;ς Bυζαντινο;ς ("λπε τεχη 229, IIανουαρου 2001 κα 230, Φε"ρουαρου 2001). Στ
αTτιολογικ τ8ς πστευτης α@τ8ς λογοκρισας µεσαιωνικ8ς µορφ8ς, τ ^πο<ο,
σηµειωτον, ο@δες 6κ τ8ς EPT A.E. Vπογρ φει, ναφρεται Aτι τ διαφηµιστικ$ µας µQνυµα (τ πλ8ρες κεµεν$ του δηµοσιεθηκε στ τεχος 230) «4ρχεται
σ9 ντθεση µ9 τ ν Eλληνικ Πολιτισµ » κα Aτι «µπορε1 ν& δηµιουργηθον
"ντυπTσεις ;τι ο( JOλυµπιακο* <το 2004> κινονται σ9 πλασια "κτ ς νµου»!
ΠροδQλως µ4 τν παγ$ρευση λλ5 κα το;ς Tσχυρισµο;ς α@το;ς (πσω π
το;ς ^ποους κρ"ονται Eλλες σκοπιµ$τητες) 6πιφρεται "αρει5 θικ "λ "η
κατ5 τ8ς προσωπικ$τητας το 6κδ$τη κα το κρους Wνς πολιτιστικο περιοδικο, πο; 6π 20 χρ$νια Bχει δCσει σκληρν γSνα γι5 τν GEλληνικ Πολιτισµ ("ασικς θεσµς το ^ποου ε?ναι ο2 IOλυµπιακο IAγSνες) κα δυσφQµισQ
του Xς µσου 6νηµερCσεως λλ5 κα "αρει5 Vλικ ζηµα του.

Aντιδρ(σεις κατ7 τOς λογοκρισ#ας καA το: α τιολογικο: της
GH πρωτοφανς α@τ πρ ξη (λλ5 κα τ πστευτο «αTτιολογικ») τ8ς Kρα-
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τικ8ς Tηλε$ρασης ε?χε προκαλσει πολλ4ς ντιδρ σεις, µεταξ; τSν ^ποων κα
µετ δοση τ8ς ε{δησης π ραδιοφωνικο;ς κα τηλεοπτικο;ς σταθµο;ς το KαναδR κα τSν HΠA, µ4 Tδιατερο 6νδιαφρον το Kρατικο ∆ικτου Tηλεορ σεως τ8ς Γερµανας. Στν GEλλ δα ντιδρ σεις σηµειCθηκαν π τ5 M.M.E.,
συλλ$γους κα TδιSτες, πο; πληροφορQθηκαν τ5 συµ" ντα π τ δηµοσευση
το σχετικο ∆ελτου Tπου στν λεκτρονικ τοποθεσα (site) το «∆» στ ∆ιαδκτυο ("λ. τεχος 230).

T7 δηµοσιεFµατα τHν EθηναϊκHν Lφηµερ#δων
Σταχυολογοµε κατωτρω µερικ5 π τ5 δηµοσιεµατα το θηναϊκο Tπου, πο; Vππεσαν στν ντληψQ µας:
GH «IAθηναϊκ» στ φλλο της τ8ς 18ης IIανουαρου προ"αλε τν Vπ$θεση µ4
σχ$λι$ της 6ντς πλαισου Xς Wξ8ς:

“ Mεσαιωνικ+ λογοκρισα *π= τ+ν EPT

«Λογοκρισα µεσαιωνικο τGπου»(!) ποδδει στ%ν EPT A.E. τ περιοδικ
«∆αυλ ς» µ9 φορµ% Wρνηση τς κρατικς ραδιοτηλερασης ν& προE'λ/η
διαφηµιστικ µ7νυµα το περιοδικο, πο ναφ ρεται σ9 ρχαιολογικ&
ε@ρ7µατα πο µαρτυρον τ%ν τ λεση JOλυµπιακ:ν JAγTνων π τος hEλληνες, κµη κι ;ταν εSχαν παγορευθ π τος BυζαντινοGς! H Wρνηση τς
κρατικς ραδιοτηλερασης ν& προE'λ/η τ σχετικ τεχος το περιοδικο,
πο Eασζεται –σGµφωνα µ9 τ% γνωµοδτηση τ:ν νοµικ:ν @πηρεσι:ν τς
EPT A.E. (!)– στ%ν «ρχ% διαφGλαξης, προαγωγς κα* δι'δοσης το Eλληνικο Πολιτισµο κα* τς Eλληνικς Παρ'δοσης πο δι πουν τ*ς "κποµπ ς
της», δ9ν ποκλεεται ν& φ ρ/η ντιµ τωπη τ%ν κρατικ% ραδιοτηλεραση µ9
τ περιοδικ µ σα στ*ς δικαστικ9ς αdθουσες. O( @πεGθυνοι τς κρατικς ραδιοτηλερασης κοινοποησαν στ περιοδικ «∆αυλ ς» τ%ν πφασ7 τους
ν& διακψουν τ%ν προEολ% το σχετικο µηνGµατος, "πικαλοGµενοι σχετικ%
γνωµοδτηση τ:ν νοµικ:ν @πηρεσι:ν τς EPT, στ%ν Oποα ναφ ρεται ;τι
σGµφωνα µ9 τ%ν κεµενη νοµοθεσα (Wρθρο 3, παρ. 2 N. 1/30/1987) ο( ραδιοτηλεοπτικ9ς "κποµπ9ς τς EPT A.E. δι πονται π τ%ν ρχ% διαφGλαξης,
προαγωγς κα* δι'δοσης το Eλληνικο Πολιτισµο κα* τς Eλληνικς
Παρ'δοσης. ΣGµφωνα µ9 τος νοµικος τς κρατικς ραδιοτηλερασης
λοιπ ν «! EPT µπορε1 ν& ρνηθ/ τ% µετ'δοση Oποιασδ7ποτε διαφ7µισης
πο µπορε1 ν& εSναι ντθετη µ9 α<τ9ς τ*ς ρχ ς». H γνωµοδτηση τς νοµικς @πηρεσας τς EPT ;µως «διερευν[\» τ*ς "πιπτTσεις π τ% µετ'δοση
κα* δηµοσευση το συγκεκριµ νου (στορικο ντοκουµ ντου κα* στ% σGγχρονη πραγµατικτητα. hOπως ναφ ρουν ο( νοµικο* τς EPT, «µ9 τ%ν προτεινµενη διαφ7µιση µπορε1 ν& δηµιουργηθον "ντυπTσεις στ τηλεοπτικ
κοιν ;τι ! 6ργ'νωση κα* διεξαγωγ% τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κινονται
σ9 πλασια "κτ ς νµου(!) κα* τοτο σ9 µα περοδο πο ! χTρα µας 4χει ναλ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι& τ% διοργ'νωση τς JOλυµπι'δας το 2004»!
Kατ& συν πεια –καταλ7γει ! γνωµοδτηση τ:ν νοµικ:ν τς EPT – «συντρ χει νµιµη περπτωση Wρνησης µετ'δοσης τς παραπ'νω διαφ7µισης»...
O( @πεGθυνοι το περιοδικο «∆αυλ ς» θεωρον ;τι τ σχετικ α8τιολογικ
τς EPT ποτελε1 «ψευδ9ς πρσχηµα, πσω π τ Oπο1ο κρGEονται Wλλες
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σκοπιµτητες», τονζοντας ;τι ! σχετικ% γνωµοδτηση πο τος κοινοποι7θηκε δ9ν φ ρει τ%ν @πογραφ% κανεν ς "κ τ:ν @πευθGνων της. O( @πεGθυνοι
το περιοδικο, κ'νοντας λγο γι& “µεσαιωνικο τGπου 4λεγχο τς "λευθερας τς 4ρευνας κα* το λγου”, "πιφυλ'σσονται ν& προEον σ9 ;λες τ*ς νµιµες "ν ργειες κα* ν& χρησιµοποι7σουν τ& 4νδικα µ σα «γι& τ%ν tθικ% προσEολ% το κGρους του κα* τ%ν @λικ% Eλ'Eη πο "π φερε στ& συµφ ροντ' του
! πφαση τς EPT».

”

• GH «IEλευθεροτυπα» τ8ς 18ης IIανουαρου Bγραφε τ5 κ$λουθα:

“ Γ/ρισε πσω διαφKµιση ) EPT

Mπορε1 ! EPT ν& 4χ/η λγους, {στε ν& φοE\ται κµη κα* τ ν dσκιο της,
ε8δικ& σ9 θ µατα πο φορον στος JOλυµπιακος JAγ:νες ("κτ ς τς πολιτικς δι'στασης τς @πθεσης 4χει κα* κοτζ&µ "γχερηµα κ'λυψης κα* παραγωγς µπροστ' της), λλ& ν& «κE/η» κα* διαφηµσεις, πο φοE\ται ;τι ο(
hEλληνες τηλεθεατ9ς δ9ν θ& καταλ'Eουν τ κατ& τ’ Wλλα θετικ µ7νυµ' τους;
Ποι' διαφ7µιση γGρισε πσω µετ& πανικο; A<τ%ν το (στορικο περιοδικο «∆αυλς», ;που µ9 "µφαν9ς πνεµα ε8ρωνεας κα* σαφ "ρευνητικ% τ'ση τνιζε: «Στ ν “∆αυλ ” πο κυκλοφορε1: O( hEλληνες συν χισαν τ%ν
“"κτ ς νµου” τ λεση τ:ν JOλυµπιακ:ν γTνων γι& 300 χρνια µετ& τ%ν
παγρευσ7 τους κα* τ%ν 8σοπ δωση τς ρχαας JOλυµπας π τος BυζαντινοGς. T& πρσφατα ε@ρ7µατα Γερµαν:ν ρχαιολγων στ%ν JOλυµπα,
πο νατρ πουν τ%ν Iστορα. Στ ν “∆αυλ ” πο κυκλοφορε1, τ περιοδικ
τς πρωτοποριακς (στορικς 4ρευνας». Kα* τ π'ντησε ! EPT; hOτι «µ9 τ%ν
προτεινµενη διαφ7µιση µπορε1 ελογα ν& δηµιουργηθον "ντυπTσεις στ
κοιν, ;τι ! 6ργ'νωση κα* διεξαγωγ% τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κινονται
σ9 πλασια "κτ ς νµου κα* τοτο σ9 µα περοδο πο ! χTρα µας 4χει ναλ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι& τ% διοργ'νωση τς 0πµενης JOλυµπι'δας το
2004. Kα* µ'λιστα σ9 συνδυασµ κα* µ9 τ%ν πρωτοEουλα τς χTρας µας ν&
διοργανTσ/η παρ'λληλα µ9 τ γωνιστικ µ ρος τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων
κα* Πολιτιστικ% JOλυµπι'δα κα* µ9 σκοπ κριE:ς τ%ν προαγωγ% κα* δι'δοση το 0λληνικο πολιτισµο κα* τς 0λληνικς παρ'δοσης». Kα* "νεργοποησε τ% δι'ταξη το 1730/87, πο τς "πιτρ πει ν& ρνται τ% µετ'δοση Oποιασδ7ποτε διαφ7µισης (κα* Wλλων προγραµµ'των) πο δ9ν δι πονται π τ%ν ρχ% τς διαφGλαξης, προαγωγς κα* δι'δοσης το "λληνικο
πολιτισµο κα* τς 0λληνικς παρ'δοσης. Kα* tρ µησε...

”

• GH «Bραδυν» τ8ς 19ης IIανουαρου Bγραψε Wντς πλαισου τ5 Wξ8ς:

“ :Iστορα καH «∆αυλς»

JAπ τ περιοδικ «∆αυλ ς», πο σχολε1ται µ9 τ%ν πρωτοποριακ% (στορικ% 4ρευνα, λ'Eαµε δελτο τGπου ;που ναφ ρεται ;τι στ τρ χον τεχος του
δηµοσιεGεται Wρθρο µ9 θ µα τ& πρσφατα ε@ρ7µατα τ:ν Γερµαν:ν ρχαιολγων Sinn, Brodersen, Siewert κα* Ebert στ%ν JAρχαα JOλυµπα, στ& Oπο1α
µαρτυρε1ται τ λεση JOλυµπι'δων κα* µετ& τ%ν παγρευση τ:ν JAγTνων
κα* τ%ν 8σοπ δωση τς JOλυµπας π τος BυζαντινοGς. T κεµενο α<τ λοιπν, πο φωροσε στ% συγκεκριµ νη 4ρευνα, δ9ν µεταδθηκε π τ& τρα
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κρατικ& καν'λια NET, ET1 κα* ET3, µ9 τ α8τιολογικ ;τι «4ρχεται σ9 ντθεση µ9 τ ν Eλληνικ Πολιτισµ κα* τ%ν Eλληνικ% Παρ'δοση».
T περιοδικ θεωρε1, ;τι τ δικαιολογητικ «ποτελε1 ψευδ9ς πρσχηµα, πσω π τ Oπο1ο ποκρGπτονται Wλλες σκοπιµτητες». Kαταγγ λλει "πσης
τ%ν πρ'ξη τς EPT Cς «E'ρEαρη πρ'ξη λογοκρισας τς Iστορας κα* τς
JEπιστ7µης κα* µεσαιωνικο τGπου 4λεγχο τς "λευθερας τς 4ρευνας κα*
το λγου».
JAπ πλευρ\ς ET3 σ9 νακονωση µεταξ Wλλων ναφ ρεται, ;τι σGµφωνα
µ9 τ νµο «! EPT µπορε1 ν& ρνηθ/ τ% µετ'δοση Oποιασδ7ποτε διαφ7µισης». JEξηγε1ται στ% συν χεια, ;τι ! σχετικ% διαφ7µιση σGµφωνα µ9 τ%ν Wποψη τς EPT «µπορε1 εκολα ν& δηµιουργ7σ/η "ντυπTσεις ;τι ! διεξαγωγ% κα*
6ργ'νωση τ:ν JOλυµπιακ:ν JAγTνων κινονται σ9 πλασια "κτ ς νµου κα*
τοτο σ9 µα περοδο πο ! χTρα µας 4χει ναλ'Eει διεθνε1ς δεσµεGσεις γι&
τ% διοργ'νωση τς 0πµενης JOλυµπι'δας».

”

∆ηµKτρης I. Λ!µπρου

TO XPONIKO TH™ ¶APANOMH™ A¶OºA™H™

QO

πως προαναφραµε, w KρατικQ Tηλε$ραση ε?χε παγορεσει παραν$µως κα στ5 τρα καν λια της (ET1, NET, ET3) τ µετ δοση διαφηµιστικο µηνµατος το «∆αυλο» γι5 τν Bρευνα τSν ΓερµανSν ρχαιολ$γων Ulrich Sinn, P. Siewert, Joachim Ebert κα Kai Brodersen, ο2
^πο<οι διενQργησαν πρ$σφατα νασκαφ4ς στν ρχαα IOλυµπα κα νακ λυψαν εVρQµατα, πο; ποδεικνουν Aτι ο2 bEλληνες συνχισαν τν τλεση 6κτς ν$µου IOλυµπιακSν IAγCνων κα µετ5 τν παγ$ρευσQ τους π τν Bυζαντιν
α@τοκρ τορα Θεοδ$σιο A´ µ4 τ γνωστ ∆ι ταγµ του τ 392 µ.X. κα τν κατ$πιν 6ντολ8ς τ8ς Bυζαντιν8ς 6ξουσας Tσοπδωση τ8ς ρχαας IOλυµπας π
τν 6κχριστιανισθντα Γ$τθο IAλ ριχο τ 396 µ.X. GH σχετικ Bρευνα, διεξαχθε<σα στ Γερµανα π τν 6κε< συνεργ τη το «∆» κ. N.Σ. IAσπιCτη, ε?χε δηµοσιευθ8 6ν µρει στ τεχος µας 229 το IIανουαρου κα συνεχσθηκε κα στ
τεχος 230, στηριζ$µενη ποκλειστικ5 στς δηµοσιευθε<σες στ γερµανικ "ι"λιογραφα (πο; ναφρεται στ τ. 230, σ. 14703) 6πιστηµονικ4ς νακοινCσεις
τSν προαναφερθντων ΓερµανSν ρχαιολ$γων.
T 2στορικ το πστευτου α@το συµ" ντος Bχει Xς Wξ8ς:
IAµσως µετ5 τν κυκλοφορα το τεχους IIανουαρου 2001 παραδCσαµε (κατα" λλοντας ταυτ$χρονα κα τ ζητηθ4ν µρος τ8ς συνολικ8ς δαπ νης, δηλ.
300.000 δρχ., ποσ=ν τ= Gποο, σηµειωτον, παρ? τHς αfτKσεις µας, ) E.P.T. συνεχζει iως σKµερα ν? παρακρατ παρανµως!) στ5 yρµ$δια «TµQµατα M ρκετινγκ κα ∆ιαφQµισης» τ8ς ET1, τ8ς NET κα τ8ς ET3 ν5 µα «κ$πια» το διαφηµιστικο µηνµατος, τ πλ8ρες κεµενο το ^ποου ε?χε Xς Wξ8ς:
«Στ ν “∆αυλ ” πο κυκλοφορε1:
»O( hEλληνες συν χισαν τ%ν “"κτ ς νµου” τ λεση JOλυµπιακ:ν JAγTνων γι&
300 χρνια µετ& τ%ν παγρευσ7 τους κα* τ%ν 8σοπ δωση τς JOλυµπας π
τος BυζαντινοGς.
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»T& πρσφατα ε@ρ7µατα τ:ν Γερµαν:ν ρχαιολγων, πο νατρ πουν τ%ν
Iστορα.
»Στ ν “∆αυλ ” πο κυκλοφορε1, τ περιοδικ τς πρωτοποριακς (στορικς
4ρευνας».
ΣυµφωνQθηκε, w διαφQµιση ν5 µεταδδεται καθηµεριν5 6π µα W"δοµ δα,
ρχζοντας κα στ5 3 καν λια τν ∆ευτρα 15 IIανουαρου 2001. Πρ γµατι τν
wµρα α@τ w ET3 µετδωσε κανονικ5 κατ5 τ συµφωνα (δο φορ4ς) τ µQνυµα, λλ5 w ET1 κα w NET δ4ν τ µετδωσαν. Tν Wποµνη 6πικοινCνησα µ4 το;ς
διευθυντς ∆ιαφηµσεως τ8ς NET (^ ^πο<ος µο π ντησε Aτι λ$γsω µιRς 6κποµπ8ς φιερωµνης στν ποθαν$ντα θοποι K. Pηγ$πουλο w µετ δοση τ8ς
διαφQµισης το «∆» να"λQθηκε γι5 τν Wποµνη) κα τ8ς ET1 (^ ^πο<ος µο
ε?πε Aτι «Vπ ρχει κ ποιο κCλυµα»). Στν συνχεια 6πικοινCνησα µ4 τν προϊστ µενο το TµQµατος ∆ιαφηµσεως τ8ς ET3, ^ ^πο<ος µο ε?πε Aτι Bλα"ε 6ντολ
ν5 διακ$ψDη τν µετ δοση· κα Aταν το ζQτησα µα Vπεθυνη π ντηση, µο
Bστειλε µσsω τηλοµοιοτπου τ κ$λουθο δια"ι"αστικ (σ4 φωτοτυπα):

GΩς δετερη σελδα το τηλοµοιοτυπικο 6γγρ φου τ8ς ET3 κολουθοσε τ
νυπ$γραφο κεµενο, πο; δηµοσιεεται (σ4 φωτοτυπα) στν Wπ$µενη σελδα.
ZQτησα µσως τ Nοµικ GYπηρεσα τ8ς EPT A.E. «Mετ5 µυρων "ασ νων»
δχθηκε ν5 µιλQσDη µαζ µου ^ 6πικεφαλ8ς το Nοµικο TµQµατος τ8ς EPT A.E.
κ. Kωστ$πουλος (τηλ. 6066839 / 6σωτ. 131), ^ ^πο<ος παραδχθηκε Aτι γνCριζε
τν =παρξη το κειµνου α@το, λλ5 δ4ν δχθηκε ν5 παντQσDη στς 6ρωτQσεις
µου: Zν γνCριζε Aτι τ διαφηµιστικ «σπτ» δ4ν ναφρεται στν IOλυµπι δα
το 2004 λλ5 σ4 ρχαιολογικ5 εVρQµατα χρονολογοµενα µεταξ; το 400 κα
το 741 µετ5 Xριστ$ν, Aτι δ4ν «4ρχεται σ9 ντθεση µ9 τ*ς ρχ9ς τς διαφGλαξης,
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προαγωγς κα* δι'δοσης το Eλληνικο Πολιτισµο», Aτι w παγ$ρευση τ8ς µεταδ$σεως ποτελε< κροσµα " ρ"αρης λογοκρισας τ8ς 2στορικ8ς Bρευνας π
τν Kρατικ Tηλε$ραση τ8ς GEλλ δος κ.λπ. κα τλος Aτι διαπρ ττονται µ4 τν
παγ$ρευση α@τν πιθανSς ποινικ5 κα στικ5 δικQµατα. Mο ε?πε µ$νο, Aτι
) Nοµικ+ :Yπηρεσα δSν *ποφ!σισε τ+ν *παγρευση.
Στ συνχεια ζQτησα ν5 µιλQσω µ4 τν Γενικ ∆ιευθυντ τ8ς EPT A.E. κα 6ξQγησα στ γραµµατα του A,τι ε?πα κα στ νοµικ σµ"ουλο. Mο Vποσχθηκε
Aτι ^ κ. Γενικς θ5 µο τηλεφωνQσDη, λλ5 µχρι σQµερα ο@δες µο Bκανε τν τιµ
α@τQ.
Tλος στς ρχ4ς Nοεµ"ρου το 2002, Aταν σµφωνα µ4 τ ν$µο µ4 συν ντησε
6ν _ψει τ8ς 6κδικ σεως τ8ς Vποθσεως στς 20 Nοεµ"ρου 2002 (6κδκαση w ^ποα
νε"λQθη 6ξ Vπαιτι$τητος τ8ς ντιδκου EPT A.E.) w δικηγ$ρος - νοµικς σµ"ουλος τ8ς GEταιρεας κ. IAδριαν Παπαδριανο, µο δQλωσε Aτι w διοκηση
τ8ς EPT A.E. δ4ν δχεται καννα συµ"ι"ασµ$.

∆ηµKτρης I. Λ!µπρου

IAθQνα, 17 IIανουαρου 2001
∆EΛTIO TYΠOY
GO «∆αυλς» καταγγλλει Aτι διαφηµιστικ «σπτ» γι5 Eρθρο πο; δηµοσιεεται στ τρχον
τεχος του µ4 θµα τ5 πρ$σφατα εVρQµατα τSν ΓερµανSν ρχαιολ$γων Sinn, Brodersen κα Ebert
στν ρχαα IOλυµπα, στ5 ^πο<α µαρτυρε<ται τλεση IOλυµπι δων κα µετ5 τν παγ$ρευση τSν
γCνων κα τν Tσοπδωση τ8ς IOλυµπας π το;ς Bυζαντινος, δ4ν µεταδ$θηκε π τ5 τρα
καν λια τ8ς κρατικ8ς τηλε$ρασης ET1, NET κα ET3, µ4 τ αTτιολογικ Aτι «4ρχεται σ9 ντθεση µ9 τ ν Eλληνικ Πολιτισµ κα* τ%ν Eλληνικ% Παρ'δοση».
GO «∆αυλς» α@τον$ητα θεωρε< Aτι τ αTτιολογικ α@τ ποτελε< ψευδ4ς πρ$σχηµα, πσω π
τ ^πο<ο κρπτονται Eλλες σκοπιµ$τητες, γι’ α@τ κα ο@δες 6κ τSν Vπευθνων τ8ς EPT A.E.
Vπογρ φει τ σχετικ κεµενο πο; κοινοποιQθηκε στ Περιοδικ$.
IEπιπροσθτως ^ «∆αυλς» καταγγλλει τν π$φαση α@τ τ8ς EPT A.E., q α@τSν πο; πρ γµατι τν 6λγχουν, Xς " ρ"αρη πρ ξη λογοκρισας τ8ς GIστορας κα τ8ς IEπιστQµης κα Xς µεσαιωνικο τπου Bλεγχο τ8ς 6λευθερας τ8ς Bρευνας κα το λ$γου.
GO «∆αυλς» 6πιφυλ σσεται ν5 προ"D8 στς ν$µιµες 6νργειες κα ν5 χρησιµοποιQσDη Bνδικα
µσα κατ5 τ8ς καταγγελλ$µενης πρ ξεως γι5 τν θικ προσ"ολ το κρους του κα τν Vλικ
"λ "η πο; 6πφερε στ5 συµφροντ του w π$φαση λλ5 κα τ αTτιολογικ πο; 6πικαλε<ται γι’
α@τν w EPT A.E.
Γι5 τν «∆αυλ$»
∆HMHTPIOΣ I. ΛAMΠPOY
IEκδ$της-∆ιευθυντς
Συνηµµνα:
1) GH παγορευτικ γνωµ τευση τ8ς Nοµικ8ς GYπηρεσας τ8ς EPT A.E.
2) T κεµενο τ8ς παγορευθεσας διαφQµισης.
3) bEνα νττυπο το τεχους το «∆», Aπου w 2στορικ Bρευνα γι5 τς IOλυµπι δες.

[Γι. τ&ν !κδκαση κα τ&ν 8πφαση !π τ<ς 8πστευτης αdτ<ς
eποθ σεως θ. !νηµερ-σουµε τοcς 8ναγνστες µας σ# Eπµενα τεχη µας.]

1. (Tε:χος 229, Iανου(ριος 2001, σσ. 14623-14627)

OR QEλληνες συν.χισαν τAς Oλυµπι(δες
γι7 τρε9ς α Hνες µετ7 τν Eπαγρευσ τους
AΠPOΣ∆OKHTA EYPHMATA ΣTIΣ ANAΣKAΦEΣ ΓEPMANΩN
M4 τν πολτοµη πρ$σφατη 6ργασα το Γερµανο ρχαιολ$γου Emil Kunze
“Berichre über die Ausgrabungen in Olympia”, τ πρ$σφατο 6πσης Bργο το
Achtmann “Olympia und seine Festspiele”, τν Bρευνα το B. Λεον ρδου «GH
IOλυµπα» κ.E. Bχοµε µα πλQρη εTκ$να το πSς ~ταν στν ρχαι$τητα ^ χSρος
τ8ς IOλυµπας κα το τρ$που διεξαγωγ8ς τSν ρχαων IOλυµπιακSν γCνων.
O2 πληροφορες τSν πρCτων χριστιανικSν χρ$νων π το;ς 2στορικο;ς κα χρονογρ φους µRς ε?χαν πεσει Aτι ο2 IOλυµπιακο γSνες ε?χαν σταµατQσει µετ5
τν "αιη παγ$ρευσQ τους π τν α@τοκρ τορα Θεοδ$σιον A´ τvS 393 µ.X. TvS
395 6π8λθαν κατ5 τSν 2ερSν ναSν ^ IAλ ριχος µ4 το;ς Γ$τθους κα A,τι ε?χε ποµενει κατεστρ φη π το;ς στρατιSτες κα χριστιανο;ς VπαλλQλους το Θεοδοσου B´ (426 µ.X.).
O2 νασκαφ4ς τSν δο τελευταων 6τSν Aµως Bδειξαν µα τελεως διαφορετικν εTκ$να. GO Γερµανς ρχαιολ$γος Ulrich Sinn, ^ ^πο<ος wγε<ται τSν νασκαφSν τ5 τελευτα<α Bτη, ερε πλ κα χαλκο, 6π τ8ς ^ποας ναγρ φονται τ5
eν$µατα νικητSν το 4ου, 5ου κα 6ου αTSνος µ.X.! GO {διος "ε"αιCνει Aτι Vπ ρχουν κα Eλλα στοιχε<α, µ4 τ5 ^πο<α ποδεικνεται Aτι ο2 bEλληνες δ4ν 6σταµ τησαν το;ς γSνες κα διαφ$ρησαν γι5 τ5 διατ γµατα κα τ5 µτρα "αιης καταστολ8ς τSν χριστιανSν α@τοκρατ$ρων, Aσο σκληρ5 κα ν5 ~σαν. O2 ναο Bκλεισαν, ο2 γSνες Aµως συνεχσθηκαν µχρι το@λ χιστον τvS 620 µ.X.!
IAκ$µη τονζει, Aτι π τς τελευτα<ες Bρευνες Bχοµε πλ8θος νων πληροφοριSν
περ το τρ$που ζω8ς τSν θλητSν, τSν θαυµασων 6γκαταστ σεων κα τ8ς διεξαγωγ8ς τSν γCνων 6ν IOλυµπvα, ο=τως zστε δ4ν θ5 ~ταν Vπερ"ολQ, 65ν 6λγαµε Aτι θ5 τ5 6ζQλευαν κα ο2 σηµερινο θλητς.
Tν ε{δηση α@τQν, τν ^ποα ^ Γερµανς ρχαιολ$γος τν χαρακτηρζει Xς µα
τSν σπουδαιοτρων το αTSνος κα τν ^ποα µχρι στιγµ8ς w γερµανικ τηλε$ραση παρουσασε δο φορ4ς (τν πρCτη κατ5 τν δι ρκεια τSν IOλυµπιακSν
γCνων στν A@στραλα, Vπ µορφν ταινας µικρRς διαρκεας µ4 τν 2στορα
τSν γCνων στν ρχαι$τητα κα τν δετερη τν 10.11.00, στν δαυλο ZDF, δετερο κρατικ καν λι, 6κποµπ Aspekte, zρα 22.15). Eγινε 6πσης µα µεγ λης
δι ρκειας 6κποµπ στ ραδι$φωνο. IEν GEλλ δι, π’ Aσα γνωρζω, οxτε κ5ν
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κοσθηκαν ο2 νακαλψεις α@τ4ς (πο; ε?ναι σηµαντικCτατες γι5 τν 2στορα
το Πολιτισµο λλ5 κα τ8ς σκληρ8ς ντιστ σεως τSν GEλλQνων κατ5 τSν καταστροφων το πολιτισµο τους) π τ5 µσα 6νηµερCσεως!

Nικλαος Σταµ. BAσπι(της
Mουσικοσυνθτης, Wolfsburg, Γερµανα

2. (Tε:χος 230, ΦεCρου(ριος 2001, σσ. 14697-14703)
«T 4δαφος τς JOλυµπας φανεται ;τι εSναι νεξ'ντλητο»· µ4 α@τ5 τ5 λ$για
ρχζει τ Eρθρο του ^ Γερµανς ρχαιολ$γος J. Ebert στν γερµανικ ρχαιολογικ 6φηµερδα περ το θλητισµο κα το πολιτισµο τ8ς ρχαι$τητας
«Nikephoros» σχετικSς µ4 τ5 ποτελσµατα τSν νασκαφSν στν IOλυµπα.
IEνδεξεις περ τ8ς συνχειας τSν IOλυµπιακSν γCνων mως τν 5ο κα 6ο µ.X.
αTSνα Vπ8ρχαν κα πρν. Tν Σεπτµ"ριο το 1994 κατ5 τς νασκαφ4ς τSν νοτιοδυτικSν κτισµ των εVρθηκε πεταµνη σ’ mνα καν λι ποχετεσεως µα πλ κα 6ξ eρειχ λκου, τ8ς ^ποας w 6πιγραφ δικαως χαρακτηρσθηκε 6ντυπωσιακ
κα προκ λεσε θ$ρυ"ο. IEπ τ8ς πλ κας ναφρονται eν$µατα eλυµπιονικSν 6κ
τ8ς µητροπολιτικ8ς GEλλ δος (IAθηνSν, ΘεσπιSν κ.E.) κα τ8ς MικρRς IAσας
(Σµρνης, Tρω δος, Tενδου, Σ ρδεων κ.E.), ο2 ^πο<οι ~σαν µχρι σQµερα Eγνωστοι, κα συγκεκριµνως νικητSν τSν τελευταων 6τSν το τετ ρτου µ.X. αTSνος,
δηλαδ θλητSν µιRς 6ποχ8ς κατ5 τν ^ποα, Aπως µχρι σQµερα 6πιστεετο, ο2
γSνες ε?χαν σταµατQσει ν5 τελονται.
GH Eποψη περ συνεχεας τSν δραστηριοτQτων κα 2δρσεως eλυµπιακSν 6γκαταστ σεων κα µετ5 τ Bτος τ8ς καταστροφ8ς (6πιδροµ τSν Γ$τθων το IAλαρχου κατ$πιν 6ντολ8ς τSν BυζαντινSν τsS 396 µ.X.) το Γερµανο ρχαιολ$γου
Ult. Sinn («Antike Welt» 26, 1995, σελ. 155) τCρα δικαιCνεται.
GH πλ κα Bχει διαστ σεις =ψους 75 κα πλ τους 40 Wκ. O2 ρχικ4ς διαστ σεις
Aµως ~σαν µεγαλτερες, δι$τι τ ριστερ κα τ Eνω µρος της ε?ναι δυστυχSς
κατεστραµµνα. GH 6πιγραφ διακρνεται γι5 τ διαφορετικ eρθογραφα
τSν α@τSν λξεων (πρRγµα πο; ποδεικνει Aτι χαρ χθηκε σ4 διαφορετικο;ς
χρ$νους π διαφορετικο;ς γραφε<ς) κα τν χρQση "ραχυγραφιSν.
Στ κ τω µρος τ8ς 6πιγραφ8ς ναφρονται τ5 eν$µατα τSν: E@καρπδου
IAθηναου παγκρατιαστο, σq´ (290) IOλυµπι5ς (=381 µ.X.) κα Zωπρου IAθηναου πυγµ χου, σqα´ (291η) IOλυµπ. (=385 µ.X.). GH 6πιγραφ _χι µ$νον ναφρει κατ λογο νικητSν IOλυµπιακSν γCνων, λλ5 κα φωτζει το;ς γSνες
µ4 πληροφορες µιRς περι$δου σκοτειν8ς µχρι σQµερα. O2 6πιγραφ$µενες χρονολογες ε?ναι ο2 κ τωθι:
188η IOλ. = 28 π.X. (δετερη σειρ5 δεξι5), 275η IOλ. = 321 µ.X. (τρτη σ. δεξι ),
278η IOλ. = 333 µ.X. (δς, 6ν τη σ. κα δωδεκ. δεξι ), 279η IOλ. = 337 µ.X. (δεκ τη W"δ. σ. δεξι ), 286η IOλ. = 365 µ.X. (τριακοστ τρτη σ.), 290 IOλ. = 381 µ.X.
(εTκοστ mκτη σ.), 291η IOλ. = 385 π.X. (τριακοστ σ.). :H δωδεκ!τη σειρ? *ναφρει τ+ν TΠ´ (380+) BOλυµπι!δα (=741 µ.X.!).

17628

∆ΑΥΛΟΣ/268, IAπρλιος 2004

:Yπερφυσικο- µεγθους *ρχαϊκ+ µαρµ!ρινη κεφαλ+ τ ς µεγστης θε%ς τ6ν
:EλλKνων CHρας µS *συνKθη ζωηρτητα λµµατος, ποj ρθηκε στ+ν BOλυµπα
σS παλαιτερες *νασκαφSς τ6ν Γερµαν6ν. Xρονολογικ? *νKκει στοjς περH τ= 600
π.X. χρνους. :O Παυσανας εpδε Gλκληρο τ= µεγαλοπρεπSς sγαλµα τ=ν 2ο
αf6να µ.X., 800 χρνια µετ? τ+ν φιλοτχνησK του, καH τ= περιγρ!φει στ? «BHλιακ!» του 4πως ταν, προτο- οQ φανατικοH το- χριστιανισµο- τ= καταστρψουν:
T+ µ/τη του τ+ν Mχουν *κρωτηρι!σει µS κοπδι, ν$6 Mχουν καταφρει σφυριSς
κατ? τ ς γν!θου, τ6ν ζυγωµατικ6ν, το- *ριστερο- α,τιο-, το- στµµατος
καH τ ς κµης καH Mχουν συντρψει τ= δεξι= α,τ.

:H )µικατεστραµµνη νεπγραφη
χ!λκινη πλ!κα,
ποj οQ ΓερµανοH
*ρχαιολγοι *νεκ!λυψαν µσα σ’
iναν gπνοµο στ+ν
*ρχαα BOλυµπα.
Mεταξj τ6ν Eνοµ!των τ6ν Eλυµπιονικ6ν ποj *ναγρ!φονται *ναφρεται
G M%ρκος A,ρKλιος :EρµKνιος, νικητ+ς στ= *γ(νισµα το- παγκρατου παδων στ+ν TΠ´
(=380+) BOλυµπι!δα ( = 741 µ.X.),
δηλ. 350 χρνια
µετ? τ+ν *παγρευση τ6ν BOλυµπιακ6ν καH τ+ν
καταστροφ+ τ ς
BOλυµπας
*π=
τοjς φανατικοjς
το- Xριστιανισµο-.

Kαθαρογραφ+ τ ς πιγραφ ς *π= τ=ν [Eµπερτ.

OR Pωµα9οι εrχαν σεCασθO τSν θεσµ
GO Ulr. Sinn σηµειCνει Aτι ο2 Pωµα<οι α@τοκρ τορες Bδειξαν µεγ λο σε"ασµ
πρς τν πολιτισµ τSν GEλλQνων κα εTδικSς Aσον φορvR στ5 Bθιµα κα τς παραδ$σεις τSν IOλυµπιακSν IAγCνων. GYπ8ρχαν Wλληνορρωµαϊκ4ς οTκογνειες
πλουσων, ο2 ^πο<ες δρυαν 2ερ , θατρα, πολιτιστικ5 σωµατε<α κ.λπ.· π.χ. ^ GHρCδης ^ IAττικς κα w σζυγ$ς του PQγιλλα χρηµατοδ$τησαν τν κατασκευ πλQθους λουτρSν κα τ5 Bργα Vδρεσεως τSν 6γκαταστ σεων τSν 6πισκεπτSν 6ν
IOλυµπvα (2ος αTν µ.X.), q w οTκογνεια Vettuleni, w ^ποα σχετζεται 6π δο
αTSνες (2ος - 1ος αTν π.X.) µ4 τ 2ερ το ∆ι$ς· πολλ5 µλη τ8ς οTκογνειας
~ταν θλητς, 2ερε<ς, 2δρυτ4ς (Lucius Vettulenus Laetus) κα σχολοντο µ4 τ
6µπ$ριο µεταξ; GEλλ δος κα κεντρικ8ς IIταλας.
O2 παγορεσεις κα τ5 διατ γµατα το Bυζαντινο α@τοκρ τορα Θεοδοσου A´ (391/392 µ.X.) δ4ν Vπ8ρξαν ποτελεσµατικ · ο2 bEλληνες Bδειξαν

BAπδοση τ ς πιγραφ ς µS τυπογραφικοjς χαρακτ ρες *π=
τ=ν [Eµπερτ:
Στ+ 12η σειρ? (σηµει(νεται µS λος) )
—
*να-γραφK: «BOλ. TΠ»
(=BOλυµπι?ς 380K,
δηλ. 741 µ.X.)!
διαφορα. Θεοδ$σιος ^ B´ µετ5 σαρ ντα Bτη προσπ θησε µ4 πι σκληρ5
µτρα, κα {σως ν5 6πτυχε τν διακοπ τSν τελετSν στ5 2ερ5 κα το;ς ναος, _χι Aµως κα τν διακοπ τSν γCνων, παρ’ Aλο πο; κτσθηκε λγο
ργ$τερα χριστιανικς νας µσα στν θλητικ χSρο.
Kατ5 το;ς κατοπινο;ς αTSνες τ 2ερ το ∆ις δ4ν χρησιµοποιQθηκε Xς λατρευτικς χSρος π το;ς χριστιανος, λλ5 οxτε κα Xς χριστιανικς να$ς, 6νsS
ο2 6γκαταστ σεις, τ5 λουτρ5 κα ο2 παροχ4ς =δατος χρησιµοποιQθηκαν. O2 bEλληνες ε?δαν τν Bλευση-6πι"ολ το καινοργιου Θεο Xς τν διακωµsCδηση το
«νου GHρακλους». Mχρι τ τλος το 6ου αTSνος ο2 κ τοικοι τ8ς IOλυµπας συνχισαν τν "ο των κανονικ5 κα ε?χαν 6µπορικ4ς συναλλαγ4ς µ4 τς νQσους το
ATγαου, λλ5 ^ κνδυνος αTφνιδιασµο π το;ς Γ$τθους, Bανδ λους κα Σλαους 6κ τ8ς IAδριατικ8ς, καθς κα ο2 πληµµρες το Kλαδου, παραποτ µου
το IAλφειο, 6ν IHλεvα ποτελοσαν πειλQ. IAργ$τερα τ5 6ρεπια τSν οTκιSν
των κοντ5 στν Kρ$νιο λ$φο θ φτηκαν στν Eµµο. O2 κ τοικοι Aµως Bµειναν κα
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ντιστ θηκαν, προσπαθCντας ν5 διασsCσουν τς παραδ$σεις τους κα τν πολιτισµ$ τους.
GO Ulr. Sinn δνει τν Wξ8ς χρονολογικ πνακα σχετικ5 µ4 τ5 2ερ5 τ8ς π$λεως
τ8ς IOλυµπας:
• 3000-2500 π.X. OTκισµο µεταξ; IAλφειο κα Kρονου λ$φου.
• Περ τ 1100 π.X. bIδρυση 2ερο κα {σως µαντεου πρς τιµν τ8ς θεRς Γαας.
• Περ τ 1000 π.X. Λατρεα το ∆ι$ς· "ωµο πρς τιµν τ8ς ∆Qµητρος, τ8ς IAρτµιδος, τ8ς IAφροδτης κα το Πλοπος.
• 8ος αTν π.X. Mλος το γνους τSν µ ντεων τ8ς IOλυµπας συνοδεει bEλληνες στν Σικελα, Aπου 2δρουν τς Συρακοσες [...].
• 3ος αTν µ.X. Σεισµς δηµιουργε< καταστροφ4ς στ5 2ερ5 κα το;ς ναος· Eµεσες 6πισκευ4ς κα νγερση νων κτηρων π το;ς Pωµαους 6π ρχους.
• 4ος αTν µ.X. Συνεχς ρο 6πισκεπτSν π Aλη τν GEλλ δα κα τ PCµη πρς
IOλυµπαν· τ 38 µ.X. νικητς στν πυγµαχα ZCπυρος ^ IAθηνα<ος (385 µ.X.).

OR BυζαντινοA χτ#ζουν EπS τ7 µ(ρµαρα στρατHνες...
• 391/2 µ.X. GO α@τοκρ τορας το Bυζαντου Mγας Θεοδ$σιος ^ A´ διατ σσει τν παγ$ρευση τSν γCνων κα τ κλεσιµο τSν ναSν ("λ. «∆», τ. 229).
• 5ος, 6ος αTν µ.X. ΣτρατιSτες τ8ς Bυζαντιν8ς A@τοκρατορας 6γκαθστανται στν πεδι δα το IAλφειο· π τ5 µ ρµαρα το ναο το ∆ις κατασκευ ζουν στρατSνες...
T "ασικ συµπρασµα τ ^πο<ο 6ξ γεται π τ5 παραπ νω ε?ναι Aτι 6κ τSν
νασκαφSν παρχονται καινοργια στοιχε<α περ τ8ς 6ξελξεως τSν IOλυµπιακSν IAγCνων. O2 ναο µπορε< ν5 Bκλεισαν µετ5 τ5 διατ γµατα τSν BυζαντινSν α@τοκρατ$ρων, λλ5 ο2 γSνες συνεχσθηκαν «6κτς ν$µου». GΩς
καλτερη π$δειξη Bχοµε τν εVρεθε<σα 6πιγραφQ.
Mχρι πρ$ τινος διασsCζοντο eν$µατα eλυµπιονικSν ς τ Bτος 269 µ.X. GH 6πιγραφ ε?ναι στ ριστερ κα 6π νω µρος κατεστραµµνη· πιθανSς ν5 ναφρονταν κα Eλλα eν$µατα νικητSν µετπειτα περι$δων. IEξ Eλλου ο2 νικητ4ς ο2
^πο<οι 6τιµSντο δ4ν νεγρ φοντο τν {δια χρονι5 (w συγκεκριµνη 6πιγραφ
καλπτει δι στηµα πντε αTCνων). Iσως κ ποια καινοργια στοιχε<α στ µλλον δCσουν περισσ$τερο φSς σ’ α@τ τ σο"αρ 2στορικ ζQτηµα.
Σχετικ+ ιλιογραφα:
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).

Nικλαος Σταµ. BAσπι(της
Wolfsburg, Γερµανα

«DELETE»
5 τελευτα<α δκα µ4 δεκαπντε χρ$νια, π$ τ$τε πο; ο2 Vπολογιστ4ς (computers)
µπ8καν γι5 τ5 καλ5 στ ζωQ µας –µι5 κα δ4ν µποροµε ν5 κ νουµε χωρς α@τος,
Aπως ^ λεκτρισµ$ς, τ α@τοκνητο q τ τηλφωνο– παρουσι στηκε δυναµικ5
στν καθηµεριν$ µας ^ρζοντα µα λξη «"$µ"α» κα α@τ ε?ναι w/τ Delete.
Τ σηµανει στ5 IAγγλικ5 delete; Α
I πλR σηµανει διαγρ φω, 6ξαλεφω Xς ρ8µα κα Xς
ο@σιαστικ σηµανει διαγραφ q 6ξ λειψη. Τ Wλληνικ γλωσσικ ^πλοστ σιο χ ρισε κα
α@τν τ λξη στν παγκ$σµια σQµερα γγλικ γλSσσα κα µ4 mνα π τηµα το κουµπιο
Aλα διαγρ φονται κα Aλα 6ξαλεφονται, πρRγµα πο; δ4ν µποροσαµε ν5 τ κ νουµε στ
παρελθ$ν.
GΗ λξη Bγινε π τ Wλληνικ ρ8µα δηλοµαι πο; σηµανει "λ πτω, καταστρφω. Α
I π τ
ρ8µα τοτο Bγινε τ δηλητKριο, πο; w ρχικQ του µορφ ε?ναι 6πθετο. Λµε δηλητQριον φ ρµακον (="λα"ερ φ ρµακο) κα ργ$τερα διαγρ φτηκε τ φ ρµακο κα τ 6πθετο Bµεινε µ$νο του κα Bγινε ο@σιαστικ$, τ δηλητQριο. Ετσι Bγινε κα µ4 τ ∆ηµοτικ Σχολε<ο (σχολε<ο
το δQµου/λαο)] κα φο "γ λαµε τ σχολε<ο, Bµεινε µ$νο του ∆ηµοτικ. Τ {διο κα w
Γραµµατικ Τχνη, Bµεινε µ$νο του τ 6πιθετικ ο@σιαστικ ΓραµµατικK, πο; ο2 Αγγλοι τν
κ ναµε Grammar κα Aποιος oξερε γραµµατικ Bλαµπε µ4 τς γνCσεις του κα Bγινε w λξη
Glamour κα 6µε<ς σQµερα τν λµε γκλ µορ κα φQσαµε τς δικς µας, αuγλη κα γοητεα.
Α
I π τ Wλληνικ δηλητKριο µσsω τSν ΛατινικSν Bγινε τ γγλικ ρ8µα delete (προφρεται ντιλτ) = διαγρ φω κα τ 6πθετο deleterious = "λα"ερ$ς, eλθριος. bΟλα τ5 γγλικ5
λεξικ5 τ 6πι"ε"αιCνουν µ4 Vπερηφ νεια: «From the Greek δηλητQριος = noxious = "λα"ερ$ς».
Στο;ς Vπολογιστ4ς τ8ς σQµερον –καλτερα θ5 ~ταν Zν το;ς λγαµε λογισµητ4ς– τ ρ8µα
delete Bχει τν τιµητικQ του, µιRς κα το φιερCσαµε µα θ νατη θση κα το κ ναµε νο
εTδικ λεκτρονικ κλειδ, τ delete key στ πληκτρολ$γιο. ΠατvRς α@τ τ κουµπ κα διαγρ φεις γρ µµατα, λ θη πο; Bκανες κ$µη κα Aλα Aσα Vπ ρχουν στν eθ$νη το Vπολογιστ8 σου. Κ θε δευτερ$λεπτο πο; περν ει χιλι δες –Zν _χι Wκατοµµρια– Eτοµα στν κ$σµο πατον τ κουµπ delete. Μπορε<ς ν5 διαγρ ψDης mνα φ κελο δεδοµνων = delete a text,
delete a short cut κ.λπ. ∆ηλαδ ε?ναι σ5ν ν5 δνDης δηλητQριο σ’ Aλα α@τ5 κα 6ξαφανζωνται. Α
I λλ5 65ν Aλα α@τ5 τ5 Bρριξες στν κ λαθο τSν χρQστων µ$νο κα _χι στν eχετ$, µπορε<ς ν5 τ5 ποκαταστQσDης µ4 τ restore a deleted file, γιατ ε?ναι... µισοφαρµακωµνα.
Τ ρ8µα delete, Zν κα 6ξαφανζDη κα διαγρ φDη τ5 π ντα σQµερα στν λεκτρονικQ µας
6ποχQ, "ρσκεται σ4 γενεσιουργ κατ σταση, µιRς κα γεννvR κα παρ γει νες λξεις, φρ σεις, 6κδοχ4ς στν Α
I γγλικ κα ε?ναι Eγνωστο πο θ5 φτ σDη. bΟλα τ5 λεκτρονικ5 παιχνδια, προγρ µµατα q κ$µη κα στρατηγικ5 σχδια Bχουν τν ρχ το delete key.
Πολ; ποτελεσµατικ λοιπν τ Wλληνικ δηλητ7ριον φ'ρµακον. Μ$νο πο; τ5 σωτQρια
φ ρµακα δ4ν λειτουργον Bτσι. Α
I λλ5 ο2 γγλ$φωνοι π 6δS Bκαναν τ νο θεολογικ δ$γµα τ8ς soteriology (σωτηριολογα;). Λτε ν5 νακαλψαµε τ σωτQριο κλειδ, πο; στ5
γγλικ5 θ5 eνοµ ζεται soterio key; Η παγκσµια σωτηρα τς γγλικς γλTσσας κατορθTνεται µνο µ9 τ γλωσσικ ]χηµα τς 0λληνικς.

T

Θωµ%ς Γ. BΗλιπουλος

∆ιευθυντς Κολλεγου «Παιδεα» Μελ"ορνης

H KINH™I™ TøN I¢EøN
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟYΛΟΣ, Σµυρνιο+ Ποιητς
bΕνας _µορφος εTρηνικς κ$σµος, Wλληνικ$ς, yπλων$ταν στς Tωνικ4ς κτ4ς ς τς ρχ4ς το παρελθ$ντος αTSνος. Μι5 EλληGΕλλ δα (Bξω π’ τ πλι τσικο, τν 6παρχιωτισµ κα το;ς µεγαλοϊδεατισµο;ς το ρωµικου κρατιδου), πο; παρ5 τν eθωµανικ κα =στερα τουρκικ ζυγ "ρ8κε
διξοδο στν οTκονοµικ πρ$οδο κα τν πνευµατικ Eνθηση. Κντρο το Tωνικο Wλληνισµο ~ταν
w γαπηµνη κα WλληνικCτατη Σµρνη, µι5 π$λη πο; τποτε δ4ν ε?χε ν5 ζηλψDη π’ τς µεγ λες
ε@ρωπαϊκ4ς π$λεις τ8ς 6ποχ8ς της. Πρν τν καταστροφ το 1922 ο2 τχνες κα τ5 γρ µµατα Bφτασαν στ π$γει$ τους κα τποτε δ4ν προµQνυε τν 6περχ$µενο _λεθρο. Κι =στερα Aλα Bγιναν µατωµνο κµα, χαµνες πατρδες...
Α@τ τ νο Bργο το συνεργ τη µας ΓιCργου Πετρ$πουλου Bρχεται ν5 συγκεντρCσvη κα Bτσι
ν5 διασCσDη τ Bργο τSν ξεχασµνων κα γνCστων, πλν Aµως σπουδαων ΣµυρνιSν ποιητSν. ΠοιQµατα πο; 6ξυµνον τ ζωQ, τν Bρωτα, τν GΕλλ δα. GΗ BκφρασQ τους δ4 φανερCνει τν ε@γνεια
κα τ ~θος τSν δηµιουργSν τους. Κι α@τ τ π$νηµα το Γ. Πετρ$πουλου, Aπως κα Aλες ο2 προηγηθε<σες µελτες του, ξζουν 6πανων, δι$τι φωτζουν πραγµατικ5 Eγνωστες πλευρ4ς τ8ς νεοελληνικ8ς πνευµατικ8ς δηµιουργας.

Παν. Λ. Κουαλ!κης

∆ΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ, Τ& ψµατα γι& τν 4Ελλδα
• Γιατ τ σµπλεγµα πο; θε< τν Eνθρωπο σ4 α2µοµιξα φρει τ _νοµα το ΟTδποδος, το τραγικο ¡ρωος πο; ξεκ θαρα δηλCνει πς δ4ν ε?χε ποτ4 καµµι5 ττοια πρ$θεση;
• Γιατ τ5 νοσQµατα πο; µεταδδονται µ4 τν συνουσα φρουν τ _νοµα τ8ς µεγ λης IΟλµπιας
ΘεRς Α
I φροδτης;
• Γιατ 6νsS ο2 bΕλληνες ~ταν ο2 µ$νοι στν GΙστορα πο; προσπ θησαν ν5 6λαφρνουν τν π νθρωπο διεθν8 θεσµ τ8ς δουλεας κα σ4 πολλ4ς περιπτCσεις τ κατCρθωσαν Bµπρακτα, Xστ$σο ε?ναι
ο2 µ$νοι πο; 6πικρνονται πς διατηροσαν δολους;

√π Ãƒ√¡√§√°∏™∂π™ ª∂ ∞™∆ƒ√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞

▲

Στ τ. 266, ΦεEρ. 2004, σελ. 17436 O κ. ∆ηµ. Π. ∆ηµπουλος σχολι'ζει δGο Wρθρα µας δηµοσιευµ να στ ν
«∆», πο ναφ ρονται σ9 χρονολογ7σεις µας E'σει στρονοµικ:ν στοιχεων ρχαων γραπτ:ν. Λ γει ;τι
σ’ α<τ& 4χουν παρεισφρGσει µικρ& λ'θη µας, πο προκ'λεσαν µεγ'λες ποκλσεις στ& συµπερ'σµατ' µας.
Τ& σφ'λµατα πο λ γει ;τι "κ'ναµε τ& α8τιολογε1 µ9 τ%ν δικ7 του "κδοχ7, ;τι νατολ% (πλανος) στ ρος σ9 ρχα1α γραπτ& εSναι ! 0σπεριν% κα* ]χι ! κατ& τ λυκαυγ ς, ;πως γρ'φοµε "µε1ς. Τ%ν "κδοχ7 του
;µως α<τ% O κ. ∆.Π.∆. δ9ν τ%ν τεκµηριTνει· δ9ν ναφ ρει π ποι' ρχα1α γραπτ& προκGπτει τοτο. Α
J ντιθ τως O Ησοδος («yΕργα κα* Ηµ ραι», στχ. 387) γρ'φει ;τι ο( Πλει'δες µετ& τ%ν 407µερη πκρυψ7
τους «φανονται τ& πρ:τα [...] («πρωτοεµφανζονται [...]»)· ! πρTτη "µφ'νιση τ:ν Πλει'δων στ ν "τ7σιο
κGκλο µετ& τ%ν πκρυψ7 τους, δηλαδ% ! νατολ7 τους, παρουσι'ζεται τTρα στ%ν Α
J θ7να τ λυκαυγ9ς
τς 23ης Μαου κα* ]χι τ%ν 7η ΝοεµEρου πο γρ'φει O σχολιαστ7ς µας στ%ν 1η παρ'γραφο τ:ν σχολων
του. JΕπσης O hΟµηρος (JΙλι'ς, Χ27) λ γει γι& τ ν Σεριο «ς ' τ’ 6πTρης εSσιν [...]», κα* προφαν:ς "ννοε1 ;τι µετ& τ%ν µακρ&ν πουσα του π τ ν ο<ραν (πκρυψ7 του), «4ρχεται τ φθινπωρο». Α<τ τTρα συµEανει στ%ν Α
J θ7να τ λυκαυγ9ς περ* τ& µ σα Α<γοGστου. Υπ'ρχουν κα* Wλλα παραδεγµατα ρχαων γραπτ:ν, τ& Oπο1α παραλεποµε χ'ριν συντοµας.
JAλλ& κα* E'σει τς νωτ ρω δικς του "κδοχς _ς µ\ς "πιτρ ψ/η O κ. ∆.Π.∆. ν& το "πισηµ'νωµε τ&
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• Γιατ κατηγορε<ται w ρχαα GΕλλ δα πς Eφηνε µ$ρφωτες τς γυνα<κες, 6νsS 6κενη ε?ναι πο;
δδαξε σ’ Aλο τν κ$σµο τ5 γαθ5 τ8ς σοφας κα Vπ8ρξε µελικτος 6χθρς τ8ς Eγνοιας;
Α@το ο2 προ"ληµατισµο (κα πολλο Eλλοι) πασχ$λησαν τν συγγραφα στ "ι"λο της, πο;
διακρνεται γι5 τ πλ8θος τSν πληροφοριSν του κα γι5 τν Eνετη ρο το λ$γου. GΗ συγγραφας 6κφρ ζει µ λιστα τν πεποθηση πς µσα σ4 λγα χρ$νια w λξη IΙνδοευρωπα<ος θ5 6κπσDη,
6πειδ κρι"Sς ο2 σγχρονοι bΕλληνες ντδρασαν, τ$σο γρ φοντας κα 6κθτοντας τ ζQτηµα, Aσο
κα θτοντας «6νοχλητικ4ς» 6ρωτQσεις στο;ς κρατοντες τ8ς 6πιστQµης κα τ8ς Παιδεας. Τ {διο
πρπει ν5 συµ"D8 κα µ4 τ5 Vπ$λοιπα ζητQµατα, πο; στ$χο τους Bχουν τν παξωση το Wλληνικο
ρχαου κ$σµου, zστε w σγχρονη κοιν γνCµη ν5 περιφρονQσDη τ5 Wλληνικ5 πρ$τυπα. Τ "ι"λο
πραγµατεεται "ασικ5 ζητQµατα Aπως w δουλεα, w ^µοφυλοφιλα, w εTδωλολατρα, ο2 νθρωποθυσες, ^ φροκεντρισµ$ς, τ ΟTδιπ$δειο σµπλεγµα κα w καταπεση τSν γυναικSν στν ρχαα
Wλληνικ κοινωνα, χαρακτηρζοντ ς τα Aλα σστολα ψεδη. Γρ φει χαρακτηριστικ : «Τ πρ:το
Eµα γι& τ%ν @ποδοGλωση 0ν ς λαο εSναι O "ξευτελισµς του. yΕθνη πο διαθ τουν @ψηλ& tθικ&
στοιχε1α εSναι δGσκολο ν& κατακτηθον».
Τ "ι"λο α@τ ποτελε< π ντηση στν γενικευµνη 6πθεση 6ναντον τ8ς GΕλλ δος, το πολιτισµο της κα τSν ξιSν της. Ε?ναι γραµµνο µ4 µεγ λο σε"ασµ στν ρχα<ο κ$σµο κα προ8λθε
Xς ν γκη τSν GΕλλQνων: «ΚαλοGσης τς τ:ν Ελλ7νων χρεας».

BΙω!ννης Λ!ζαρης

ΣΤ. ΛΑΜΝΗΣ, Μαθηµατικ& κα+ ∆ιαφωτισµς :π+ Τουρκοκρατ'ας
GΟ καθηγητς µαθηµατικSν Στλιος Λαµν8ς πραγµατοποησε µα πραγµατικ5 σηµαντικ κα χρQσιµη µελτη γι5 κ θε 6νδιαφερ$µενο µελετητ τ8ς περι$δου το Νεοελληνικο ∆ιαφωτισµο. GΗ
6ργασα του ε?ναι ε@ρε<α, 6νδιαφρουσα κα 6µπεριστατωµνη, 6νsS A,τι ναφρει ^ συγγραφας τ
τεκµηριCνει στς 6παρκε<ς 2στορικ4ς πηγ4ς πο; παραθτει. Ετσι κ λλιστα θ5 µποροσε α@τ τ σγγραµµα ν5 ποτελD8 διατρι"Q, πληρCντας τς ντστοιχες προϋποθσεις.
Α@τ πο; καταδεικνεται π τν παροσα µελτη ε?ναι πς w ποδοχQ, w διδασκαλα κα w καλλιργεια τ8ς 6πιστQµης τSν µαθηµατικSν προωθQθηκε στν χCρα µας µ4 µεγ λη προσπ θεια, παιτCντας θυσες κα αµα κ$µη! Ο2 πρωτοστ τες γι5 τν εTσαγωγ τSν θετικSν 6πιστηµSν στν
Wλλαδικ χSρο µετ5 π πολλο;ς αTSνες σκλα"ιRς κα σκοταδισµο προσκρουσαν κρι"Sς γι’
α@τν τν νεωτερισµ$ τους στν σκληρ κα δυσCπητη ντδραση το 6ντ$πιου 6κκλησιαστικο
κατεστηµνου. Κορυφα<οι γγαντες το νεCτερου GΕλληνισµο, Aπως ^ Α
I νθρακτης, ^ Βολγαρης,

σηµε1α στ& Oπο1α ο( συλλογισµο* κα* ο( @πολογισµο του φστανται τς πραγµατικτητας, λγο F πολG:
(Ι) Η 0σπεριν% νατολ% το Σειρου τTρα δ9ν συντελε1ται τ%ν 1η JΙανουαρου, ;πως 8σχυρζεται, λλ&
O στ%ρ α<τ ς "ξακολουθε1 ν& "µφανζεται τ%ν 0σπ ρα στ ν νοτιοανατολικ Oρζοντα (τ:ν Α
J θην:ν)
γι& 35 "π* πλ ον !µ ρες περπου µετ& τ%ν 1ην JΙανουαρου, ;πως µπορε1 ν& τ διαπιστTσ[η «8δοις ]µµασιν». (Η τελευταα 0σπεριν% νατολ% το Σειρου "µφανζεται περ* τ%ν 5ην ΦεEρουαρου, στ%ν ρχ% το
λυκφωτος, κατ& !µετ ρας παρατηρ7σεις "π* σειρ& "τ:ν σ9 «νοικτ » Oρζοντα τ:ν Α
J θην:ν).
(ΙΙ) Στ%ν παρ'γραφο 2 τ:ν σχολων του O κ. ∆.Π.∆. "κλαµE'νει Cς φετηρα τς χρονολογ7σεTς του τ
µ σον το Α<γοGστου, διτι –λ γει– ο( "ποχικο* Eρειοι Wνεµοι τς Μεσογεου (κοιν:ς µελτ µια)
πν ουν τ ν Αγουστο. Ητο ;µως γνωστ ν π τ%ν ρχαιτητα ;τι α<το* ο( Wνεµοι, «ο( "τησαι» ;πως ναφ ρονται σ9 ρχα1α γραπτ', ρχζουν π τ%ν θεριν% τροπ% το Hλου κα* πν ουν µ χρι περπου τ%ν "αριν% 8σηµερα [(Θαλς Μιλ7σιος), Ηρδοτος, ∆ιδωρος ΣικελιTτης]. Μ9 τ& δGο α<τ& "π* πλ ον στοιχε1α
(χρνος 0σπερινς νατολς Σειρου κα* πιθαντης πνος «τ:ν "τησων» καθ’ ;λο τ θ ρος) ! χρονολγηση τς παραγρ. 2 τ:ν σχολων του δ9ν ε<σταθε1, κα* ! πρ 10.000 "τ:ν "ποχ% πο προσδιορζει εSναι
α<θαρετη.
(ΙΙΙ) hΕνεκα τς προαναφερθεσης διαφορ\ς π τ%ν πραγµατικτητα τς "κδοχς το σχολιαστο µας
περ* το χρνου τς τωρινς 0σπερινς νατολς το Σειρου, ! κατ’ α<τ ν "ποχ% το Ηρακλ ους

▲
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^ Θεοτ$κης, ^ Μοισι$δακας, ^ Κοµας, ^ Καρης κ.E. γωνστηκαν _χι µ$νον Xς 6πιστQµονες κα
παιδαγωγο λλ5 κα Xς Tδεολογικο µαχητ4ς γι5 τν προ σπιση το Bργου τους πληρCνοντας τ
"αρ; νττιµο συχν .
Ε?ναι πολ; ε@χ ριστο τ γεγονς πς mνας λειτουργς Μσης IΕκπαδευσης γνωρζει κα δηµοσιεει τν περιπετειCδη 2στορα τSν µαθηµατικSν στν GΕλλ δα, τSν ^ποων w διδασκαλα σQµερα θεωρε<ται α@τον$ητη. Τ "ι"λο ε?ναι yπλR γραµµνο κα διατυπωµνο, προκειµνου ν5 ε?ναι
προσιτ στ ε@ρ; κοιν$.

BΑλξανδρος Χ. ΜKτσιου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΑΡΑΣ, 4Ο )φελληνισµς τ<ν 4Ελλ/νων
GΟ συγγραφας το "ι"λου καταπι νεται µ4 mνα δσκολο 6γχερηµα. bΟπως δηλCνει κα ^ Vπ$τιτλος το "ι"λου «2.000 χρ$νια διωγµο κα προκαταλQψεις κατ5 το GΕλληνισµο», περιγρ φεται σ4 mνα κεµενο δοκιµιακ w µακρ5 κακοτυχα το Bθνους κα το πολιτισµο µας, πο; eφελεται στ πρασµα δεσποτικSν κα θεοκρατικSν 6ξουσιSν π τν τ$πο µας. Στ$χος α@τ8ς τ8ς µελτης δ4ν ε?ναι w 2στορικ καταγραφ οxτε w φιλοσοφικ ν λυση, λλ5 w ν πτυξη Wνς oπιου
προ"ληµατισµο πο; πευθνει στν ναγνCστη σκψεις, θεωρQσεις κα 6ρωτQµατα, γι5 ν5 καταλ "ουµε τ5 α{τια πο; XδQγησαν το;ς bΕλληνες στν παρακµ κα τν λλοτρωση.
Κατ5 τν 2στορικ διαδροµ π το;ς ρωµαϊκο;ς χρ$νους στν χριστιανισµ$, π τ Bυζ ντιο
στν τουρκοκρατα, π τν GΕλληνικ ∆ιαφωτισµ στν GΕλληνικ IΕπαν σταση κα π τν eθωµανικ κατ ρρευση στν γενοκτονα τSν GΕλλQνων κα τSν Eλλων Vπ$δουλων στο;ς Τορκους
λαSν τ8ς Α
I νατολ8ς, παρουσι ζεται mνα λογικ σκεπτικ$, λλ5 κα 6κφρ ζεται µα ψυχικ δι θεση ν πτυξης τSν "αθτερων λ$γων πο; ^δηγον στν συνειδητοποηση, Aτι ^ Α
I νθρωπισµς ε?ναι
συνCνυµο το GΕλληνισµο. ΣηµειCνει χαρακτηριστικ5 ^ συγγραφας: «Τ GΕλληνικ πνεµα Bχει
ν5 ντιπαλψDη µ4 π ρα πολλ5 κ$µα, mως Aτου κατοχυρCσDη γι5 Aλη τν νθρωπ$τητα τ νο µοντλο ζω8ς. Ο2 πλ νες δ4ν πουσι ζουν. Μπορε< ν5 στργDη µ4 τ5 παρ$ντα, ζητvR Aµως τ5 "λτιστα,
κα α@τ ε?ναι τ ζητοµενο».

BΑλξανδρος ΜKτσιου

HMAPTHMENO: Στ, προηγοµενο τε/χος το/ «∆», στ, qρθρο «Σντονον, τ, 8ρχαϊκ, σαντορι», σελ. 17509, στχ. 3ος 8π, τ, τ λος 8ντ «Cριζον» ν. διορθωθt< «=ρ=ιτοι». O' φωτογραφες του !ν λγω qρθρου εuναι τ<ς κ. Φ ης Mπρv.
• Στ, τε/χος 262, σελ. 17128, 8νεγρCφη !σφαλµ να wτι S Mαρα KCλας xταν Λευκαδτισσα.
T, yρθ,ν εuναι wτι S µεγCλη 8οιδ,ς γενν=θηκε στ& N α 9Yρκη, φυσικ. 8π, zEλληνες γονεBς.
στ%ν παρ'γρ. 3 τ:ν σχολων του δ9ν ν'γεται στ%ν -5.000 λλ& στ%ν -7.400 περπου χρονικ% περοδο.
(ΙΙΙΙ) Ως πρ ς τ%ν Wποψη το κ. ∆.Π.∆., ;τι κατ& τ ν hΟµηρο O Σεριος "π* Τρωϊκ:ν ν τελλε τ φθινπωρο τ& Eρ'δια (παρ'γρ. 3), το @πενθυµζουµε ;τι ο( Οµηρικ9ς λ ξεις «νυκτ ς µολγl:» (JΙλι'ς,
Χ28) δ9ν σηµανουν πλ:ς «τ Eρ'δι», λλ& «τ Eρ'δι ;ταν ρµ γουν» (τ& πρEατα)· εSναι δ9 γνωστ ν
;τι τ& πρEατα τ& ρµ γουν –διαχρονικ:ς– ]χι µνο τ σοGρουπο ;ταν γυρζουν στ%ν στ'νη, λλ& κα* τ&
ξηµερTµατα πρ*ν ξεκιν7σουν γι& τ%ν Eοσκ7.
JΕξ Wλλου ! 6ρθ% κα* κατ'λληλη ξιολγηση ρκετ:ν στρονοµικ:ν στοιχεων τ:ν ρχαων 0λληνικ:ν
γραπτ:ν ποκαλGπτει ;τι ο( στρονοµικ9ς γνTσεις κατ& τ%ν 0λληνικ% παναρχαιτητα στ ν κυρως 0λληνικ χ:ρο oσαν πολ @ψηλοτ ρου "πιπ δου π ;,τι γενικ:ς πιστεGεται· "πσης δεχνει ;τι ττε "γνTριζαν ν& διακρνουν τ%ν πραγµατικ% (κατ& τ λυκαυγ9ς) πρTτη στ ν "τ7σιο κGκλο νατολ% τ:ν λαµπερ:ν
πλαν:ν στ ρων (π.χ. Eλ. «∆» τ. 254 / ΦεEρ. 2003, σ. 16525-16537), τ%ν Oποα δ9ν συν χεαν µ9 τ%ν 0σπεριν% νατολ7 τους, πο "µφανζεται "π* πολλ9ς διαδοχικ9ς 0σπ ρες.
Π'ντως ε<χαριστοµε πολ τ ν συγγραφ α κ. ∆ηµ. Π. ∆ηµπουλο, γι& τ ν κπο πο 4κανε ν& σχολι'σ/η τ*ς "ργασες µας.

∆ιον. Γ. Καλαµπαλκης
∆ιδ κτωρ IΙατρικ8ς Α.Π.Θ.

