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A£HNA 2004: H «ME°A§H EKPH•H»

T � �κρ�ν �ωτ�ν τ�
 π�λιτικ�
 παραδ���υ, τ�
 �δε�λ�γικ�
 παραδ���υ κα� τ�
 �στ�-
ρικ�
 παραδ���υ:

• O� �ριστιαν�� «σταυρ�φ�ρ�ι» µα"ε#τηκαν %π� τ& π'ρατα τ(ς Γ(ς στ+ν «,Aθ/να
2004» κα� π3ν�πλ�ι περιµ'ν�υν τ�4ς «σαταν5δες» τ�
 «,Aπ�λυτ�υ Kακ�
» (8πως τ�4ς
9ν�µ3"ει : ;κφραστ+ς τ<ν «σταυρ�φ�ρων» κ. T"?ρτ" Mπ�#ς), γι& ν& τ�4ς ;��ντBσ�υν,
;νC< τ�4ς κατακρε�υργ�
ν ;δ< κα� τρDα �ρ�νια στ� ,Aφγανιστ&ν κα� τ� ,Iρ3κ.

• O� «µ3ρτυρες τ�
 ,Aλλ&�» %ναµ'ν�νται, Fν δGν H��υν Iδη µα"ευτ(, κι αJτ�� στ+ν
«,Aθ/να 2004», περι"ωσµ'ν�ι µG δυναµDτες, γι& ν& τιν3��υν στ�ν %'ρα τ�4ς «%πDστ�υς» κα�
ν& ;γκαταστ/σ�υν Kς «,Aπ�λυτ� Kαλ�» τ+ σηµαDα τ�
 ,Iσλ&µ στ+ Nτ3�υνινγκ Στρ+τ 10
(8πως διαOεOαιBνει : ;κφραστ/ς τ�υς ;κπρ�σωπ�ς τ(ς ,Aλ K3ιντα στ+ν EJρBπη σεQ�ης
,Oµ&ρ Mπ3κρη), ;νC< κατακρε�υργ�
ν τ�4ς RIσπαν�4ς «σταυρ�φ�ρ�υς» στ+ MαδρDτη.

• Kα� �� %θλητGς 8λων τ<ν κρατ<ν τ<ν �ριστιαν<ν κα� τ<ν µ�υσ�υλµ3νων –µG φαρ-
δει&-πλατει& τ+ν Tπ�γραφ/ τ�υς στ+ν ,Oλυµπιακ+ ,Eκε�ειρDα –συγκεντρBν�νται στ+ν
«,Aθ/να 2004» γι& ν& %γωνιστ�
ν, τ+ν :π�Dα %κριO<ς �ριστιαν�� κα� µ�υσ�υλµ5ν�ι
H��υν µεταO3λει σG O�µOα µG πυρ�κρ�τητGς τ�4ς Uδι�υς τ�4ς �ριστιανικ�4ς - µ�υσ�υλ-
µανικ�4ς Vαυτ�#ς τ�υς, παν'τ�ιµ�ι %µφ�τερ�ι ν& τ+ν πυρ�δ�τ/σ�υν κα� ν& %νατιν3��υν
τ+ν ,Oλυµπι3δα σG συντρDµµια.

***
EU�αµε παρατηρ/σει τ�ν ,OκτBOρι� τ�
 2001:

∆�ν �π�ρ	ει �τε ν�ε�ται παγκ�σµι�π��ηση «�µερικανικ�», �σλαµι-
στικ� «σιωνιστικ�» κα  !πως �λλι#ς τ�ν $νειρε%�νται. T( )νειρ* τ�υς α,τ(
θ. µε�ν/η 0σαε  «θεριν1ς νυκτ(ς» (τ. πρ#τα �νυπ3ρ4λητα �δι36�δ� τ�υς κα 
7 πρ�ϊ�9σα �π�σ%νθεση τ1ς �π�τυγ	�ν�υσας «:Aπ*πειρας Πλανηταρ	�ας»
=ρ	ισαν ν. συνετ�>�υν κα  τ�?ς @δι�υς). BYπ�ρ	ει !µως κ�τι π�? δ�ν εDναι
Eπλ#ς 0πιδ�ω6η, εDναι παν�σ	υρη σηµεριν� παγκ*σµια πραγµατικ*τητα.
BYπ�ρ	ει 7 0περ	*µενη �λλην�π��ηση τ�� κσµ�υ, �π�ρ	ει 7 ραγδα�α Fµ�-
γεν�π��ηση τ1ς �νθρωπ*τητας στ( σκ3πτεσθαι κα  στ( >1ν, στ( Gλληνικ(
σκ3πτεσθαι κα  >1ν. HEνα κα  µ*ν� στ�ι	ε�� τ�9 BEλληνικ�9 Π�λιτισµ�9, π�%,
µ*λις �π3κτησε παγκ*σµια �π�δ�	�, Jνωσε τ(ν πλαν�τη, �K :Oλυµπιακ� 
:Aγ#νες, �ρκε� ν. 0πικαλεσθ�9µε, γι. ν. καταν�ηθ/1 !τι 7 παγκ�σµι�π��ηση
γ�νεται πρακτικ. 0φικτ�, µ*ν�ν Nν τ( �νθρOπιν� εDδ�ς λειτ�υργ�σ/η Gλλη-
νικ�. HOσ�ι δ�ν 4λ3π�υν τ�ν Gλλην�π��ηση τ�9 σηµεριν�9 K*σµ�υ 0θελ�-
τυφλ�9ν. Kι !σ�ι τ�ν �π�4αθµ�>�υν Q �ντιτ�σσ�νται σ’ α,τ�ν (κυρ�ως ν�-
θε%�ντ�ς την µ� τ�ν 06�υσιαστικ*τητα τ1ς θε�κρατ�ας, τ1ς «π�στης», τ�9
Sδε�λ�γικ�9 δ*γµατ�ς, τ1ς µεταφυσικ1ς, µ� µι. λ36η τ1ς �σιατικ1ς :A-λ�-
γ�ας) α,τ�κτ�ν�9ν Kστ�ρικ�.

(«∆αυλ�ς», τ. 238, ,OκτBOρι�ς 2001, σ. 15249.)
Kα� ]να µ(να %ργ�τερα, τ� N�'µOρι� τ�
 2001:

Kα  ε,αγγελ�>εται F «σταυρ�φ*ρ�ς», κα��ντας τ(ν «Sσλαµιστ�», τ(ν
0π�γει� παρ�δεισ* τ�υ, τ�ν Πλανηταρ	�α τ�υ· κα  λιγOνεται F «Sσλαµιστ�ς»,“

”

“



TH™ E§§HNIKH™ ¶A°KO™MIOTHTA™

κα��ντας τ(ν «σταυρ�φ*ρ�», �π( τ�ν γλυκαπαντ�	� τ�9 0π�υρ�νι�υ παρα-
δε�σ�υ τ�υ, τ#ν �,ρ  κα  τ#ν πιλαφι#ν. Kα  �µφ*τερ�ι 4υθισµ3ν�ι µ3σα στ(
7δ�νικ( )νειρ* τ�υς («American Dream» Q «Σ�υρ.τ» – �δι�φ�ρ�) δ�ν 4λ3-
π�υν !τι, Nν π.	. π�θ�υν καρκ�ν�, �τε F Για	4� �τε F :Aλλ.	 θ. τ�?ς σO-
σ�υν, �λλ. κα  �K δυ( θ. πρ�σφ%γ�υν στ�ν :Eπιστ�µη· Nν 0π3λθ/η πε�να, �τε
F Σταυρ(ς �τε 7 BHµισ3λην�ς θ. τ�?ς 06ασφαλ�σ/η τ( «στα�ηκ» Q τ( «πιλ�-
φι», �λλ. 7 Tε	ν�λ�γ�α· Nν κινδυνε%/η 7 0λευθερ�α τ�υς, �τε 7 Σταυρ�φ�-
ρ�α �τε 7 T>ι	.ντ θ. τ�?ς πρ�στατε%σ�υν, �λλ. 7 ∆ηµ�κρατ�α· Nν �π�φα-
σ�σ�υν ν. 4γ�9ν �π( τ( πνευµατικ( σκ*τ�ς, !π�υ Y	�υν 	αθ1, �τε 7 B�-
4λ�ς �τε τ( K�ρ�νι θ. τ�?ς φωτ�σ�υν, �λλ. 7 [Eρευνα· Nν θελ�σ�υν ν. 6ε-
φ%γ�υν �π( τ� µ��ρα τ�9 κτ�ν�υς, �τε 7 Π�στη �τε τ( Kισµ�τ θ. τ�?ς Fδη-
γ�σ�υν, �λλ. F Λ*γ�ς· Nν 0πιδιOκ�υν ν. αSσθανθ�9ν �δελφωµ3ν�ι, �τε τ(
Π�σ	α �τε τ( Pαµα>�νι θ. τ�?ς �δελφ�π�ι�σ�υν, �λλ. �K :Oλυµπιακ� 
:Aγ#νες... M� µ�α φρ�ση, =ν π�τε �π�ρ6/η µ�α πανανθρOπινη Παγκ�σµι*τη-
τα, �τε 7 «Παγκ�σµι�-π��ηση» (!) �τε F «Π�λυπ�λιτισµ(ς» θ. τ�ν γενν�-
σ�υν, �λλ. 7 µ�α κα  µ�ναδικ� πανανθρOπινη πνευµατικ� µ�τρα, 7 �παρκτ�
Παγκ*σµια BEλληνικ*τητα.

(«∆αυλ�ς», τ. 239, N�'µOρι�ς 2001, σ. 15328-15329.)

***

¶
�ι�D %ναµετρ<νται τ�ς π�νηρGς µ'ρες µας ;δ< στ+ν ,Aθ/να – κ�ιτDδα τ(ς REλλη-
νικ�τητας; M& ε_ναι `λD�υ φαειν�τερ�: ,Aπ� τ+ µι& ` %σιατ�γεν+ς Θε�κρατDα
(µG σ#µO�λ� της τ� παγκ�σµι�π�ιηµ'ν� δDδυµ� Για�OG - ,Aλλ&�) κα� %π� τ+ν
�λλη : REλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς (µG σ#µO�λ� τ�υ τ�ν παγκ�σµι�π�ιηµ'ν� Oασικ�

θεσµ� τ�υ, τ�4ς ,Oλυµπιακ�4ς ,Aγ<νες). Kα� π<ς; ,Eδ< %κριO<ς H��υµε �ειρ�πιαστ� τ�ν
«κλινικ� :ρισµ�» τ(ς �ρ�νιας %σιατικ(ς ;πιδηµDας, π�4 �ε�#θηκε πρ� α�Bνων %π� τ+ν
Hρηµ� κα� µεταδ�θηκε σ’ 8λ� τ�ν Πλαν/τη: O� ν�σ��ντες �π α�τ�ν �ν�ν�νται στ�ν
�λληνικ� �Oλυµπι�δα κα� σφ���νται στ�ν �λληνικ� �Oλυµπι�δα. TD τραγικ+ παγκ�-
σµια σ�ι"�φρ'νεια!

***

£
& τελειBσ�υµε µG µDα ;πισ/µανση στηρι"�µενη στ+ν ;µO3θυνση τ(ς RIστ�ρDας τ(ς
Φιλ�σ�φDας κα� τ�
 Π�λιτισµ�
: RH REλληνικ�τητα, αJτ+ ̀  καταδιωγµ'νη, %πα-
γ�ρευµ'νη, TOρισµ'νη %π� τ+ συρ�µενη Vκ�
σαν - �κ�υσαν στ+ν «,Aθ/να 2004»
%σιατικ+ παραφρ�σ#νη µG τ+ν �ερ+ ,Eκε�ειρDα Tπ� τ+ν %νDερη σκ'πη τ�
 δDδυ-

µ�υ µ�ρµ�λ#κει�υ Για�OG-,Aλλ&� %ντ� τ(ς �ερ(ς κραται5ς α�γDδ�ς ∆ι�ς τ�
 α�γι���ι�,
;κδικεgται: ` RIστ�ρDα, 8πως κα� ` Φ#ση, τιµωρεg τ+ν hYOριν, πρ�καλ<ντας τ�ς «Mεγ3-
λες ,Eκρ/�εις» π�4 "�
µε, τ� %π�τ'λεσµα τ<ν :π�Dων παρ3γει (8πως στ� Σ#µπαν �� συ-
νε�εgς ;κρ/�εις παρ3γ�υν κ�σµ�γ�νικGς %λλαγ'ς) στ+ν ,Aνθρωπ�τητα κ�σµ�ϊστ�ρικGς
%λλαγ'ς. ,Eνν��
µε 8τι µετ& τ+ν «,Aθ/να 2004» ` τ3�η �δε<ν κα� πραγµ3των τ�
 Πλα-
ν/τη δGν πρ�κειται σG καµµι& περDπτωση ν& ε_ναι αJτ+ π�4 κυρι3ρ�ησε ]ως σ/µερα.

∆.I.Λ.

”



K�ριε διευθυντ�,
�H �π�ντησις τ�� κ. Γι�ννη Φ�τη σ� θ�σεις τ�� πρ�-

ην Πρ��δρ�υ τ ς ∆ηµ�κρατ$ας κ. Xρ. Σαρτ'ετ�κη στ(
τε�)�ς 258 -µπλ�κει τ( θ�µα /Aλ�ρι)�ς κα1 τ( θ�µα τ2ν
Σλ�3ων -ν �Eλλ�δι κατ6 τρ7π�ν –φρ�ν2– : :π�;�ς �π�-
)ει τ ς πραγµατικ7τητ�ς. Σ� µερικ6 µ7ν�ν σηµε;α θ6 �να-
φερθ2:

O? Σλ�3�ι ε@σδ��υν στ(ν Aλλαδικ( )2ρ�, εBτε
ε@ρηνικ6 εBτε ληστρικ�, �π( τ6 µ�σα περ$π�υ

τ�� ΣT´ α@2ν�ς κα1 -γκαθ$στανται σ� Eρειν�ς κυρ$ως πε-
ρι�)�ς. ∆�ν κατ�λα3αν π7λεις, πλFν -λα)$στων λαφυρα-
γωγGσεων. �H -H�υσ$α τ ς αIτ�κρατ�ρ$ας �Iδ�π�τε κα-
τελ�θη κα1 �? -πεµ3�σεις της κατ6 τ2ν Σλ�3ων εJναι π�-
ντ�τε Kς πρ(ς �ντ�ρτες/�π�στ�τες κα1 M)ι Kς πρ(ς κρ�-
τ�ς/-H�υσ$α, �φ�� π�τ� δ�ν Nδρυσαν κρατικFν Eντ7τητα.

Περ1 τ6 µ�σα τ�� I´ α@2ν�ς �? στ�σεις κα1 �νυ-
πακ��ς τ2ν Σλ�3ων σταµατ��ν Kς δι6 µαγε$ας,

καθPς κα1 �? περ1 αIτ2ν �ναφ�ρ�ς. QE)�υν �φ�µ�ιωθ 
πλGρως πρ(ς τ( γηγεν�ς στ�ι)ε;�, δε;γµα Rτι τ( τελευτα;�
Sπερτερ��σε �ριθµητικ�. Σ6ν �ν�µνησις �π�µειναν -λ�-
)ιστα γλωσσικ6 B)νη (γεωργ�κτην�τρ�φικ�1 Rρ�ι, τ�πω-
ν�µια). T( �κρι32ς �ντ$θετ� συν�3η στ1ς 37ρειες -παρ-
)$ες τ�� κρ�τ�υς (∆αρδαν$α, M�ισ$α κ.λπ.), Rπ�υ �? Σλ�-
3�ι Sπερτερ��σαν �ριθµητικ�.

/Eπισηµα$νεται Rτι ?στ�ρικ�ς πηγ�ς γι6 τFν -π�)F -κε$-

νη κατ6 τ6 Aλληνικ6 πρ7τυπα (Θ�υκυδ$δης, Xεν�φ2ν
κ.Y.) δ�ν Sπ�ρ)�υν. (T�Zς τελε$ωσε τ( για)3ικ( πνε�µα!)
O? Sπ�ρ)�υσες πληρ�φ�ρ$ες πρ��ρ)�νται �π( «3$�υς
]γ$ων» �γν�στων συνGθως ?ερωµ�νων, �π( -κκλησια-
στικ6 _γγραφα, στ6 :π�;α πλε�ν�'ει ` «θε$α» 3��λησις
κα1 ` παπαδ$στικη Sστερ�3�υλ$α, �π( «Xρ�νικ6» µ�
πλ��σι� µυθικ( Sπ73αθρ� κα1 �π( τ6 _ργα τ�� Kωνστα-
ντ$ν�υ Z´ τ�� Π�ρφυρ�γ�ννητ�υ, τ6 :π�;α -π$σης δ�ν
διεκδικ��ν ?στ�ρι�γραφικ�ς δ�φνες. Συν�πειες τ��των
εJναι �? γν2µες τ2ν µετ�πειτα ?στ�ρικ2ν συνηθ�στατα ν6
µF συµπ$πτ�υν Rσ�ν �φ�ρbc στFν �κρ$3εια περ1 γεγ�ν7-
των, πρ�σ�πων, )ρ�ν�λ�γι2ν κ.λπ. M� αIτ6 τ6 δεδ�µ�-
να διετ�πωσε κα1 : Φαλµερ�ϋερ τFν γνωστG τ�υ θεωρ$α
κα1 τFν Yπ�ψη Rτι �? Σλ�3�ι -κυρι�ρ)ησαν �π�λ�τως
-π1 218 )ρ7νια (588-806) στFν Πελ�π7ννησ� κα1 Rτι �?
/Aθηνα;�ι παρ�µειναν -H7ριστ�ι -π1 400 )ρ7νια (ΣT´ - I´
α@.) στFν Σαλαµ$να κα1 τFν ABγινα.

O? τ6 φαι6 φ�ρ�ντες _παιHαν τ(ν -γκληµατικ7 τ�υς
ρ7λ�. �H πρ(ς αIτ�Zς –δικα$α– µ�µφF jς µF µcς -κτρ�πkη
σ� σκ�τειν�ς �τραπ�Zς κα1 -πικ$νδυνες παγ$δες, �? :π�;ες
Yλλ�υς παρ6 ?στ�ρικ�Zς σκ�π�Zς Sπηρετ��ν.

Mετ6 τιµ ς
Γε�ργι�ς B. Φ�κ�ς

N�� Ψυ)ικ7

‚

·

O� Σλ�+�ι στ�ν ,Eλλ�δα .π� Bυ�αντ/�υ

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

K#ριε διευθυντ3,
RH περDπτωση π�4 «8λ�ι H��υν δDκι�» περιγρ3φεται λεπτ�µερ'στατα στ+ν «,Hλ'κτρα» τ�
 EJριπDδη. hOλ�ι

TπερασπD"�νται τ� δDκι� τ�υς κα� τ� παDρν�υν µG τ+ν ODα ;ν3ντια σG κ3θε ν�µ� κα� λ�γικ/. RH Kλυταιµν/στρα
δ�λ�φ�νεg τ�ν ,Aγαµ'µν�να, ;πειδ+ ;κεgν�ς θυσDασε τ+ν ,Iφιγ'νεια. T+ν σκυτ3λη παDρν�υν :  ,Oρ'στης µG τ+ν
,Hλ'κτρα δ�λ�φ�νBντας τ+ν µητ'ρα τ�υς κα� τ�ν AUγισθ�, γι& ν& ;κδικηθ�
ν τ�ν θ3νατ� τ�
 πατ'ρα τ�υς.
RH δυστυ�Dα λ�ιπ�ν φ'ρνει τ+ν ;κδDκηση, τ+ν ODα κα� τ+ν τρ�µ�κρατDα.

Θαυµαστ+ κα� ` περιγραφ+ τ(ς «∆ανεικ(ς ,E��υσDας» %π� τ�ν EJριπDδη, µG τ�ν θρασ#δειλ� AUγισθ� ν&
νυµφε#εται µDα �σ�υρ+ γυναgκα-τρ�παι� κα� πρ�στατευµ'ν�ς στ+ν σκι3 της ν& λ'kη στ�ν ,Oρ'στη 8τι:  «T�

,Aγαµ'µν�να : γι�ς %πειλεg τ� σπιτικ� µ�υ», λGς κα� τ� παλ3τι τ�
 φυγ3δα ,Oρ'στη ε_ναι δικ� τ�υ..., 8πως κ3-
ν�υν κα� �� κ.κ. MπλGρ κα� Mπ�#ς, π�4 θεωρ�
ν τ& κλεµµ'να ;δ3φη τ<ν ,Iρακιν<ν σ&ν τ& «σπιτικ3 τ�υς». T�
τρ�παι� ,Iρ&κ κα� ` ∆ανεικ+ ,E��υσDα τ<ν hOπλων τ�4ς Hκανε ψευτ�-αφεντ3δες.

H TPOMOKPATIA KAI H «H§EKTPA» TOY EYPI¶I¢H

▲

K�ριε διευθυντ�,
/Aναφερ7µεν�ς στFν -H�δικ� διαµαρτυρ$α τFν :π�$α

σcς -π�δωσε : καθηγητFς τ ς Θε�λ�γικ ς Σ)�λ ς τ��
/Aριστ�τελε$�υ Πανεπιστηµ$�υ Θεσσαλ�ν$κης παπα-Θε7-

,O κ. Γι�ννης Γρηγ�ρ0ας �παντ12 στν π. Θε4δωρ� Z7ση



Kαταπληκτικ+ ε_ναι ` «µ3�η δι’ %ντιπρ�σBπων», π�4 συνε�<ς Oλ'π�υµε στ& Bαλκ3νια, 8π�υ �� Mεγ3λες
∆υν3µεις δGν π�λεµ�
ν φανερ3, %λλ& :πλD"�υν τ�4ς λα�4ς τ<ν BαλκανDων ν& π�λεµ/σ�υν γι& λ�γαριασµ�
τ�υς. RO µεγ3λ�ς EJριπDδης κ3νει συγκλ�νιστικ+ περιγραφ+ τ�
 φαιν�µ'ν�υ στ+ν «,Hλ'κτρα», π�4 ;κδικεgται
µ'σCω %ντιπρ�σBπ�υ, πεDθ�ντας τ�ν δυστυ�ισµ'ν� %δελφ� της ,Oρ'στη ν& σκ�τBσkη, τ�ν :π�g� ` Uδια µG τ�ν
δ3σκαλ� τ�υ H��υν φανατDσει κα� :πλDσει. RH ,Hλ'κτρα «παγωµ'νη» µ'σα στ�ν �ρ�ν� δGν τ�λησε ν& ;κδικηθk(
` Uδια, Hπρεπε �λλ�ς ν& τ� κ3νkη. ,Eδ< περιγρ3φεται �ριστα : �θλι�ς τρ�π�ς τ<ν «συµO�#λων», π�4 ε_ναι π3-
ντ�τε δειλ�� κα� µ3��νται µ'σCω �λλων, �εκινBντας τ� µακελλει� µG τ�ς συµO�υλ'ς τ�υς.

nAλλ� στ�ι�εg� ε_ναι : φ�O�ς π�4 διακατ'�ει τ�4ς πρωταγωνιστ'ς. Φ�O5µαι λ'ει ̀  Kλυταιµν/στρα, φ�O5µαι
λ'ει : AUγισθ�ς, φ�O5µαι λ'ει ` ,Hλ'κτρα. ,A�ι�πρ�σεκτ� ε_ναι τ� 8τι 8λ�ι γι& τ�ς πρ3�εις τ�υς ;πικαλ�
νται
τ�4ς θε�#ς, 8πως κα� �� Λ3ντεν κα� Mπ�#ς, %λλ& µετ& τ� µακελλει� : ,Oρ'στης λ'ει θλιµµ'ν�ς 8τι «: Φ�gO�ς
τ�
 Hδωσε σκ�τειν� �ρησµ�...». RH %δικDα κα� ` %πελπισDα σκ�τεDνιασαν τ+ν κρDση τ�υ, : θε�ς ε_ναι �σ�ετ�ς
µG τ�ς %π�φ3σεις µας, κα� καλ& θ& κ3ν�υν %φ'ντες κα� τρ�µ�κρ3τες (τ� Uδι� ε_ναι) ν& %φ/ν�υν :π�ι�νδ/π�-
τε θε� λατρε#�υν H�ω %π� τ�ς πρ3�εις τ�υς. ∆ι�τι περ� θε�
 %π�φαDνεται µεγαλ�πρεπα, ρεαλιστικ& κα� �φ�-

▲

Σκ0ψεις γι9 πρωτ�+�υλ/ες �ναγνωστ:ν τ�� «∆αυλ��»
/Aγαπητ� «∆αυλ�»,
Συµφων2 �π7λυτα µ� τ1ς σκ�ψεις κα1 θ�σεις τ�� -πιστ�-

λ�γρ�φ�υ κ. K. Σπαν��, �π( τ6 Φιλιατρ6 Mεσσην$ας, π�Z
διατ�πωσε στFν -πιστ�λG τ�υ («∆»,  266/17393). EJναι γε-
γ�ν(ς �ναµφισ3Gτητ� Rτι τ6 θ�µατα π�Z -µπερι�)�νται στ6
τε�)η τ�� περι�δικ�� σας εJναι πρωτ7τυπα κα1 πρωτ�π�-
ριακ6, π�ικ$λα, πλ��σια σ� περιε)7µεν�, @σ)υρ2ς τεκµη-
ριωµ�να κα1 διακρ$ν�νται γι6 τFν ε@ς 3�θ�ς διερε�νησG
τ�υς. Kα1 εJναι τ�;ς πcσιν �ντιληπτ7, Rτι Rλα αIτ6 πρ�ϋ-

π�θ�τ�υν -π$µ�νη κα1 µεθ�δευµ�νη πρ�σπ�θεια τ2ν συ-
νεργατ2ν κα1 τ�� -κδ7τη, �λλ6 κα1 σε3ασµ( πρ(ς τ( �να-
γνωστικ( κ�ιν( στ( :π�;� �πευθ�ν�νται. �H σπ�νια αIτF
-κδ�τικF -πιτυ)$α, π�Z κατωρθ�νει -π1 23 _τη ν6 παρα-
µ�νkη �ναλλ�$ωτη, �Hι�πρεπFς κα1 διαφωτιστικG, θ6 πρ�-
πει ν6 γ$νkη κτ µα κ�θε σκεπτ7µεν�υ κα1 πρ�3ληµατι'7-
µεν�υ �νθρ�π�υ κα1 ν6 µπk  σ� κ�θε σπ$τι κα1 κ�θε 3ι-
3λι�θGκη.

/Eπικρ�τ2 τFν πρ7ταση τ�� κ. Σπαν�� γι6 τF σ�σταση

δωρ�ς ZGσης -H α@τ$ας τ ς -πιστ�λ ς µ�υ, ` :π�$α δηµ�-
σιε�τηκε στ( τε�)�ς 264 τ�� «∆αυλ��», θεωρ2 Sπ�)ρ�ω-
σG µ�υ ν6 -HηγGσω τ$ qταν αIτ( τ( :π�;� πρ�κ�λεσε τ(ν
EHZ )αρακτηρισµ( τ(ν :π�;� )ρησιµ�π�$ησα γι6 τ(ν περ1
�r : λ7γ�ς θε�λ7γ�ς κα1 κληρικ7ς.

Πληρ�φ�ρGθηκα τ6 �παρ�δεκτα κα1 -H�ργιστικ6
�νθελληνικ6 _ργα τ�� παπα-ZGση �π( τFν 3ιντε�κασ�ττα
τFν :π�$α πρ��3αλε sνα καν�λι, τFν σ)ετικF µ� τ( �κατ�-
ν7µαστ� -κε;ν� «συν�δρι�» /Oρθ�δ7Hων, τ( :π�;� tργ�-
νωσαν �? δ�� καθηγητ�ς τ ς Θε�λ�γ$ας κα1 Yκ�υσα �π(
στ7µατ�ς παπα-Γε�ργη Mεταλλην��, σ� συν�ντευHG τ�υ
µ� τ(ν κ. Σπ�ρ� Kαρατ'αφ�ρη, ν6 δηλ�νkη -π$σης Rτι `
uλωση τ ς Kωνσταντιν��π�λης _γινε τ( 1821 κα1 M)ι τ(
1453.

Συνειδητ�π�ι�ντας Rτι µ�σα στ�Zς να�Zς τ ς γν�σης
διδ�σκ�υν αIτ�1 �? Yνθρωπ�ι τ�τ�ιες �νθελληνικ�ς δ�Hα-
σ$ες, στ6 πανεπιστGµια τ ς Θεσσαλ�ν$κης κα1 τ2ν
/Aθην2ν, διερωτGθηκα �ρ)ικ6 µGπως στFν -πιστ�λG µ�υ
_πρεπε ν6 θ$Hω τ(ν ]ρµ7δι� Sπ�υργ7, : :π�;�ς κ�τω �π(
π$εση τ�� ?ερατε$�υ �ν�)εται ν6 διδ�σκεται ` �νθελλη-
νικF παλαι6 ∆ιαθGκη, π�Z δ�ν πρ�σφ�ρει στ6 �Eλλην7-
π�υλα �vτε γν�ση, �vτε π�λιτισµ7, δι7τι �? -ν λ7γwω κα-
θηγητ�ς τ(ν µισθ7 τ�υς δικαι�λ�γ��ν µ� αIτ6 π�Z διδ�-
σκ�υν, π�Z Bσως κα1 ν6 µF τ6 πιστε��υν. xOµως εJδα -π$-
σης τ�Zς φανατισµ�ν�υς :µ7φρ�ν�ς τ�υς �κρ�ατ�ς κα1 γι’
αIτ( YλλαHα γν�µη. Στ(ν να( τ ς γν�σης, ν�µ$'ω, σπ�υ-

δ�'�υν �? ν��ι γι6 ν6 �π�κτGσ�υν µ7ρφωση κα1 -φ7δια
γι6 τFν 'ωF κα1 M)ι γι6 ν6 γ$ν�υν µεσαιωνιστ�ς, �κ��γ�-
ντας Rτι πρ�πει τ( 2003 ν6 διω)θk  αIτεπαγγ�λτως sνα -ρευ-
νητικ( περι�δικ( σ6ν τ(ν «∆αυλ7», κα1 Rτι εJναι πρ�τιµ7-
τερ� τ( «τ�υρκικ( φ�σι» �π( τFν EIρωπαϊκF xEνωση, κα1
Rτι �? xEλληνες εJ)αν συµφ�ρ�ν ν6 µFν -παναστατGσ�υν
-ναντ$�ν τ�� Σ�υλτ�ν�υ, : :π�;�ς τ�Zς πρ7σφερε �σφ�λεια
κα1 εIηµερ$α, Rπως διακGρυHε : παπα-Θε7δωρ�ς ZGσης,
�κ�λ�υθ�ντας τFν γραµµF τ�� σ�υλταν7φρ�ν�ς πα-
τρι�ρ)η �Iερ�σ�λ�µων QAνθιµ�υ (3λ. «ΠατρικF ∆ιδασκα-
λ$α»).

∆�ν µ�νει Rµως -κε; δυστυ)2ς ̀  πρ�σ3�λF -ναντ$�ν τ��
�Eλληνισµ��. QE)�υµε κα1 τ�Zς Aπτ6 �ναθεµατισµ��ς, γι6
τ�Zς :π�$�υς πρ�πει ν6 δ�σ�υν -HηγGσεις �? Sπε�θυν�ι, �?
:π�;�ι παρευρ$σκ�νται τFν KυριακF τ ς /Oρθ�δ�H$ας στFν
Mητρ7π�λη κα1 µ� σταυρωµ�να )�ρια στFν πρ�τη σειρ6
�κ��ν κ�θε )ρ7ν� αIτ�ς τ1ς )υδα;ες {3ρεις -ναντ$�ν τ��
�Eλληνικ�� QEθν�υς, δ$)ως ν6 διαµαρτ�ρωνται. Mακ�ρι
µ� τFν ν�α κυ3�ρνηση ν6 �λλ�H�υν κ�π�ια πρ�γµατα κα1
ν6 π�ψ�υν �? παπα-Γι�ργηδες κα1 παπα-Θε7δωρ�ι ν6 δι-
)�'�υν τ(ν λα( µ� τ1ς �νθελληνικ�ς µεσαιωνικ�ς τ�π�θε-
τGσεις τ�υς.

Mετ6 τιµ ς

Γι�ννης Γρηγ�ρ0ας
106 81 /AθGνα
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Oα : K3στωρ, δηλBν�ντας π?ς : Φ�gO�ς, Fν κα� σ�φ�ς, δGν Hδωσε σ�φ� �ρησµ�... RYπερ3νω τ�
 «θε�
» λ�ιπ�ν
OρDσκεται ` λ�γικ+ κα� ` κρDση τ<ν %νθρBπων. RO �νθρωπ�ς ε_ναι : µ'γας δηµι�υργ�ς, τ�νD"ει : µ'γας ,EπD-
κ�υρ�ς κα� µ�ν�ν Fν θεραπε#σ�υµε τ+ν δυστυ�Dα, τ�τε θ& πατ3��υµε τ�ν φ�O�, τ�ν πατ'ρα αJτ�ν τ(ς τρ�µ�-
κρατDας 8λων τ<ν ;π��<ν. hOλα τ& �λλα ε_ναι κ�υραφ'�αλα κα� δυστυ�<ς %κριO& πληρωµ'να. ,Aπ� τ� αpµα
τ<ν %θBων µ'�ρι τ�ν Παντεπ�πτη NATO, π�4 κ�υOαλ/σαµε ;δ< δDν�ντας τερ3στια π�σ3, γι& ν& µ+ν µιλ/-
σ�υµε γι& τ& µελλ�ντικ& %νταλλ3γµατα π�4 θ& %παιτ/σkη %π� ;µ5ς τ& κ�ρ�ϊδα.

,A�D"�υν πρ�σ��(ς ̀  δ�λ�φ�ν�ς Kλυταιµν/στρα κα� : µητρ�κτ�ν�ς ,Oρ'στης, π�4 ε_�αν τ� θ3ρρ�ς ν& σκ�-
τBσ�υν µ�ν�ι τ�υς, π�λεµBντας στ(θ�ς µG στ(θ�ς, %π� κ�ντ& µG µα�αDρι, q�ι µG πυρα#λ�υς r O�µOες, 8πως
κ3ν�υν σ/µερα �� ψευτ�-παλληκαρ3δες. AJτ+ κα� : ,Oρ'στης π�λ'µησαν στ(θ�ς µG στ(θ�ς, κα� q�ι «δι’ %ντι-
πρ�σBπων». RO AUγισθ�ς κα� ̀  ,Hλ'κτρα sρθαν µετ3, 8ταν �� ;�θρ�D τ�υς sταν νεκρ�D. Kαλ& θ& κ3ν�υν λ�ιπ�ν
�� ;νδιαφερ�µεν�ι ν& «Oγ3"�υν τ& δικ3 τ�υς µ3τια» κα� q�ι τ<ν �λλων. Στ+ν ,Oδ#σσεια Oλ'π�υµε π?ς 8ταν
: �νθρωπ�ς �3σkη τ+ν %νθρBπινη, µεγαλειBδη Tπ�στασ/ τ�υ, αJτ�µατα γDνεται δ�
λ�ς. nEτσι κα� ` KDρκη
πρ<τα %φαDρεσε τ+ν %νθρBπινη Tπ�σταση %π� τ�4ς συντρ�φ�υς τ�
 ,Oδυσσ'α κ3ν�ντ3ς τ�υς γ�υρ�#νια κα�
µετ& τ�4ς Hκανε δ�#λ�υς. AJτ� ν& τ� θυµBµαστε καλ3. AJτ� ;παληθε#τηκε µG τ�4ς διψασµ'ν�υς ,Iρακιν�#ς,

▲

K�ριε Λ�µπρ�υ,
Σcς στ�λνω µερικ�ς �π7ψεις µ�υ γι6 τFν �EλληνικF

Σκ�ψη, -H �φ�ρµ ς πρ�σφ�των -ρευν2ν τ�� «∆» γι6 τ(ν
�κρα;α σκ�ταδιστικ( ρ7λ� τ�� O@κ�υµενικ�� Πατριαρ-
)ε$�υ -π1 T�υρκ�κρατ$ας (τε�)η 263, 264, 265, 266).

�H �EλληνικF Σκ�ψη �ντιπρ�σωπε�ει τF µ�ναδικF
πρ�σπ�θεια τ�� �νθρ�π�υ ν6 Aρµηνε�σkη τ6 δι�φ�ρα
φαιν7µενα σ�µφωνα µ� τFν �ρ)F Rτι κ�θε πρcγµα _)ει
τFν α@τ$α π�Z τ( δηµι�υργε; (αBτι� - α@τιατ( � �π�τ�λε-
σµα). �H �ν�πτυHη τ ς �Eλληνικ ς Σκ�ψης �ρ)$'ει �π( τ6
παν�ρ)αια )ρ7νια κα1 �κµ�'ει περ1 τ(ν στ´ π.X. α@2να
µ� τ�Zς πρ�σωκρατικ�Zς φιλ�σ7φ�υς. M� :δηγ( τ(ν
Πλ�τωνα, π�Z qταν µαθητFς τ�� Σωκρ�τη, τ( M)ηµα τ ς
�Eλληνικ ς Σκ�ψης �νε3α$νει στ6 σ�ννεφα – κα1 Sπ ρ)ε
: κ$νδυν�ς  ν6 )αθk  στ6 �Iρ�νια... EIτυ)2ς : ν��ς :δη-
γ7ς τ�υ, : /Aριστ�τ�λης �π( τ6 Στ�γειρα, π�Z qταν µα-
θητFς τ�� Πλ�τωνα, πατ�ει γερ6 τ( φρ�ν� κα1 τ( πρ�σ-
γει�νει. �O /Aριστ�τ�λης εJναι : θεµελιωτFς Rλων τ2ν
-πιστηµ2ν.

Kατ6 τF ρωµαϊκF περ$�δ� πρ�σπ�θησαν κ�π�ι�ι δυ-
τικ�1 ν6 τ( :δηγGσ�υν, )ωρ1ς Rµως κα1 ν6 τ6 καταφ�-
ρ�υν. Kατ6 τF )ριστιανικF περι7δ� �? )ριστιαν�1 -νδια-
φ�ρ�νται µ7ν� γι6 τFν �π7κτηση τ ς �Iρ�νιας 3ασιλε$-
ας. QEτσι πι�ν�υν τ( τιµ7νι �? QAρα3ες κα1 :δηγ��ν τFν

�EλληνικF Σκ�ψη στ6 στεν6 µ�ν�π�τια τ ς /Aνατ�λ ς
γι6 300 )ρ7νια. xOπως θ6 εJναι γνωστ( �? QAρα3ες µετ�-
φρασαν Rλα τ6 κε$µενα τ ς �Eλληνικ ς Γραµµατε$ας
-κτ(ς �π( τ(ν xOµηρ� κα1 τ�Zς Tραγικ��ς. ∆ιακ7σια
)ρ7νια (700-900 µ.X.) κρ�τησε τ( µεταφραστικ( κ$νηµα
τ2ν /Aρ�3ων. K�π�τε �ντιλαµ3�ν�νται τFν κατ�σταση
�? )ριστιαν�$, πετ��ν _Hω �π( τ( M)ηµα τ�Zς QAρα3ες
κα1 πα$ρν�υν αIτ�1 τ( τιµ7νι κα1 :δηγ��ν τFν �EλληνικF
Σκ�ψη σ� τ7π� )λ�ερ7, τ7π� �ναπα�σεως, _νθα �π�δρα
πcσα λ�πη, Eδ�νη, π7ν�ς κα1 στεναγµ(ς Aλληνικ7ς. Γι6
µερικ�Zς α@2νες ̀  �EλληνικF Σκ�ψη κ�ιµcται σ6ν τF σπ$-
θα κρυµµ�νη στF στ�)τη. /Aπ( τ( 1400 περ$π�υ �ρ)$'ει
` περ$�δ�ς τ ς �ναγ�ννησης στF ∆�ση, π�Z σηµα$νει
�ναγ�ννηση τ ς �Eλληνικ ς Σκ�ψης. M6 ` �EλληνικF
Σκ�ψη π�Z HαναγεννGθηκε, δ�σκ�λα περν�ει στ1ς πλα-
τει�ς µc'ες, Rπ�υ -πικρατε; ` δεισιδαιµ�ν$α κα1 : �να-
)ρ�νισµ(ς τ�� Mεσα$ωνα. Γι6 τ( λ7γ� αIτ(ν π�ρασε
�ρκετ6 εvκ�λα κα1 γρGγ�ρα στF ∆�ση κα1 KδGγησε στFν
Yνθηση τ2ν -πιστηµ2ν.

ΣτFν �Eλλ�δα τ6 πρ�γµατα qταν πι( δ�σκ�λα. �O _λεγ-
)�ς τ ς κ�ινωνικ ς 'ω ς κα1 τ ς -κπα$δευσης �π( τFν
/Eκκλησ$α -µπ7δι'ε τFν κυκλ�φ�ρ$α ν�ων @δε2ν. QAδικα
πρ�σπαθ��σε : /Aδαµ�ντι�ς K�ρα ς ν6 µεταφ�ρkη τ6
φ2τα τ�� ∆ιαφωτισµ�� κα1 στFν �Eλλ�δα. «TD φ<τα θ'-

«M2ς φωτ/��υν τ9 καντ7λια τ:ν ε>κ�ν�στασ/ων»!

Πνευµατικ ς �Eταιρε$ας � κ�τι �ναλ7γ�υ, π�Z σκ�π( θ6
_)kη ν6 γ$ν�υµε κι -µε;ς �? �ναγν2στες -νεργ6 συµµ�τ�)�ι,
�να'ητ�ντας τρ7π�υς µ� τ�Zς :π�$�υς θ6 µπ�ρ�σ�υµε ν6
πρ�ωθGσ�υµε _µπρακτα τ1ς @δ�ες αIτ�ς γι6 τ(ν �Eλληνικ(
Π�λιτισµ7. Γι6 τ( λ7γ� αIτ( πρ�τρ�πω Rσ�υς �π( τ�Zς
�ναγν2στες διακατ�)�νται �π( τ1ς Bδιες � �ν�λ�γες σκ�-
ψεις κα1 θ�σεις, ν6 τ1ς διατυπ�σ�υν µ� δι�φ�ρ�υς τρ7π�υς
στ( «∆», κα1 σ$γ�υρα κ�τι θετικ( θ6 πρ�κ�ψkη. N�µ$'ω
Rµως Rτι �? συνεργ�τες τ�� περι�δικ�� κα1 : -κδ7της τ�υ

θ6 πρ�πει ν6 µε$ν�υν �µ�τ�)�ι σ’ αIτFν τFν πρ�σπ�θεια.
T( µ7ν� π�Z θ6 'ητ��σα �π( τ(ν κ. ∆ηµ. Λ�µπρ�υ, εJναι
ν6 δηµ�σιε�kη τ1ς σ)ετικ�ς �π7ψεις τ2ν �ναγνωστ2ν π�Z θ6
�φ�ρ��ν στ( θ�µα αIτ( κα1 ν6 διευκ�λ�νkη τυ)(ν πρ�σπ�-
θεια τ2ν -νδιαφερ�µ�νων γι6 συνενν7ηση µεταH� των µ�σwω
τ�� περι�δικ��.

M� -κτ$µηση

Θ. Xαλκι2ς
546 42 Θεσσαλ�ν$κη
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8ταν σ�ηµ3τισαν %γ'λες µπρ�στ& στ�4ς ,Aµερικαν�#ς, π�4 τ�4ς πετ�
σαν %γ'ρω��ι µπ�υκ3λια µG νερ�... E_ναι
O�υν� τ� δDκι� τ�υς, 8µως θ& Oλ'παµε τ+ν %µη�ανDα τ<ν ,Aµερικαν<ν, ;&ν �� δυστυ�ισµ'ν�ι ,Iρακιν�� περι-
φρ�ν�
σαν τ� νερ� τ�υς µG :π�ι�δ/π�τε κ�στ�ς. ,Aπ� τ+ν στιγµ+ π�4 Hγιναν %γ'λη, αJτ�µατα Hγιναν κα�
δ�
λ�ι.

tAς θυµηθ�
µε 8τι τ+ν κ�ινωνικ+ κρDση τ(ς ;π��(ς τ�υ %ντιµετBπισε µG ;πιτυ�Dα : Oασιλι5ς Kλε�µ'νης :
Γ´ τ(ς Σπ3ρτης, π�4 %πελευθ'ρωσε τ�4ς εvλωτες κα� ;κεgν�ι π�λ'µησαν κα� Hπεσαν µ'�ρις Vν�ς στ� πλευρ�
τ�υ... Π<ς ν& περιγρ3ψ�υµε τ+ν µεγαλ�φυDα τ�
 Kλε�µ'νη; Bλ'π�υµε τ� λ3θ�ς τ�
 δ�#λ�υ Σπ3ρτακ�υ, π�4
9νειρευ�ταν ν& wρπ3�kη τ+ν ;��υσDα, γι& ν& OασανD"�υν �� δ�
λ�ι τ�4ς τυρ3νν�υς, κα� φυσικ& %π'τυ�ε.

Στ'κ�µαι µG δ'�ς µπρ�στ& στ�ν EJριπDδη, στ�ν µεγαλ�φυ( xρωα-Oασιλι& Kλε�µ'νη, στ�ν ,Oδυσσ'α, π�4
%ρν/θηκε ν& γDνkη γ�υρ�#νι κα� Hτσι δGν Hγινε δ�
λ�ς. E_µαι Tπερ/φανη π�4 �� πρ�γ�ν�D µ�υ πρ�Oλεψαν τ&
π3ντα κα� Hδωσαν %π�τελεσµατικGς λ#σεις στ& π3ντα.

Πατ3�τε τ+ν %πελπισDα κα� θ& καταργηθk( ` ODα.
Mετ& τιµ(ς

�Aγγελικ� P0τ�υλα
M�σ�5τ�, ,Aθ/να

«TLG»: Mι9 Πνευµατικ� Παρακαταθ7κη τ�� ,Eλληνισµ��

λεις ν& µ5ς φ'ρkης, ∆ιαµαντ(, %π� τ+ν EJρBπη;» τ�� �πα-
ντ��σαν �? καντηλ�φ�τιστ�ι, π�Z κυριαρ)��ν κα1 στ1ς
µ�ρες µας. «,Eµεgς  H��υµε φ<ς. ∆Gν Oλ'πεις τ� καντ/λι
στ� ε�κ�ν�στ3σι; Kι Fν δGν ε_ναι %κριO<ς Vλληνικ�, δGν
πειρ3"ει. E_ναι Vλλην��ριστιανικ�. M5ς φωτD"�υν κα� τ&

φωτ�στ'φανα τ<ν RAγDων».
M� -κτ$µηση

Γ. Bαρµ��ης
Kατερ$νη

/AHι7τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Συγ)αρητGρια σ� σcς κα1 στ(ν -κλεκτ( συνεργ�τη σας

Γι�ννη Πηλι��νη γι6 τ6 2 Yρθρα στ6 τε�)η N�εµ3ρ$�υ -
∆εκεµ3ρ$�υ 2003 σ)ετικ6 µ� τ( «Θησαυρ( τ ς �Eλληνικ ς
Γλ�σσας» (TLG) στ( ΠανεπιστGµι� Irvine τ ς N. Kαλι-
φ7ρνιας, sναν �Eλληνικ( φ�ρ� κα1 µι6 δια)ρ�νικF πνευ-
µατικF παρακαταθGκη στFν �@κ�υµ�νη, στηµ�νη σ� H�ν�
τ7π� �π( H�ν�υς �λλ6 κατ6 παιδε$αν xEλληνες. Πρ2τα ̀
ρ�µαντικF κα1 θεσπ�σια Marianne McDonald, π�Z _)ει
τ7σ� π�λZ στ( πετσ$ της τFν /Hλ�κτρα κα1 τFν /Aντιγ7-
νη, Mντας κατ6 τFν @σ�κρατικF ρGση �π( τ1ς καλ�τερες
τ2ν �Eλλην$δων, )ωρ1ς ν6 µπ�ρk  ν6 τ( �µφισ3ητGσkη
:π�ι�σδGπ�τε -7π�υλ�ς. xOσ� γι6 τ(ν -Hα$ρετ� γερµα-
νικ ς καταγωγ ς καθηγητF Theodore Brunner, π�Z �φι�-
ρωσε τ6 25 πι( παραγωγικ6 )ρ7νια τ ς �καδηµαϊκ ς τ�υ
καρι�ρας γι6 ν6 θεµελι�σbη τ( γιγ�ντι� αIτ( _ργ�, τ( λι-
γ�τερ� π�Z πρ�πει ν6 τ�� Eφε$λ�υν �? Παν�λληνες εJναι
µ$α �π�ραντη εIγνωµ�σ�νη κα1 �ναγν�ριση. EJναι
�ρκετ6 εI)�ριστ� κα1 -νθαρρυντικ( τ( Rτι ` τωρινF δι-
ευθ�ντρια τ�� TLG εJναι φιλ7λ�γ�ς -H �Eλλ�δ�ς, ̀  -Hα$-
ρετη, �κ��ραστη κα1 µεθ�δικF Mαρ$α Παντελιc, π�Z
µα'1 µ� τ(ν διακεκριµ�ν� xEλληνα -κ Mελ3��ρνης -ρευ-
νητF κα1 µη)ανικ( N;κ� Nικ�λ��υ εJναι τ( δ$δυµ� π�Z
�γων$'εται ν6 Sψ�σkη στFν �θανασ$α τFν �EλληνικF
Γλ2σσα.

ESρισκ7µεν�ς κανε1ς µπρ�στ6 στ(ν τερ�στι� Mγκ� τ ς
�Eλληνικ ς Γραµµατε$ας (R,τι _)ει �π�µε$νει �π( τ1ς φω-
τι�ς κα1 τ1ς λεηλασ$ες 17 α@�νων), �ντιλαµ3�νεται τ(ν
πλ��τ� τ ς µ7νης �ν�δελφης γλ�σσας, τ ς γλ�σσας τ2ν

Θε2ν, π�Z στ�κεται τιµωρ(ς κα1 ν�µεσις τ2ν Φ�ινικ�λα-
τρ2ν, τ2ν -φευρετ2ν τ ς /Iνδ�ευρωπαϊκ ς φυλ ς κα1 τ2ν
διαπρυσ$ων κηρ�κων τ�� «-H �νατ�λ2ν τ( φ2ς». T( ση-
µεριν( corpus Hεπερνbc τ6 90.000.000 λGµατα κα1 λεκτι-
κ�Zς τ�π�υς –µ� πρ��πτικF ν6 Hεπερ�σkη τ6 100 κα1 πλ�-
�ν– σ� σ�γκριση µ� τ1ς 370.000 τ ς /Aγγλικ ς!

Π$στεψαν �? ?δρυτ�ς Rτι τ( σ)ετικ( µ� τF Nε�τερη
�Eλλ�δα µ�ρ�ς µπ�ρ��σε ν6 γ$νkη στFν �Eλλ�δα, �λλ6 δια-
ψε�στηκαν. �Aς -λπ$σ�υµε Rτι π�τ� δ�ν εJναι �ργ6 κα1
�? Nε��λληνες εJναι καιρ(ς ν6 �π�δε$H�υν Rτι εJναι ?κα-
ν�1 κληρ�ν7µ�ι κα1 M)ι µ7ν�ν γι6 γ�µ�υς κα1 πανηγ�-
ρια, µ7νιµ�ι τιµητ�ς τ2ν π�ντων. Θ6 πρ�πει ` tργανω-
µ�νη Π�λιτε$α κα1 τ6 ΠανεπιστGµια ν6 3�ηθGσ�υν ν6
συµπληρωθk  τ( τελευτα;� κ�µµ�τι τ�� TLG. Γιατ1 αIτ(ς
: Θησαυρ(ς (TLG), πνευµατικF κληρ�ν�µι6 τ ς �@κ�υ-
µ�νης, M)ι µ7ν� πρ�πει ν6 συµπληρωθk , �λλ6 κα1 ν6 �να-
νε�νεται πρ�σαρµ�'7µεν�ς στ1ς Aκ�στ�τε τε)ν�λ�γ$ες,
γι6 ν6 εJναι πρ�σιτ(ς σ� Rλα τ6 ΠανεπιστGµια τ�� κ7-
σµ�υ κα1 σ� Rλα τ6 Aλληνικ6 πνευµατικ6 ?δρ�µατα κα1
σ)�λε;α, �π( Rπ�υ �? -ρευνητ�ς τ�� µ�λλ�ντ�ς θ6 δανε$-
'ωνται Eν7µατα γι6 καιν��ργι�υς γαλαH$ες, �στ�ρια,
πρωτε�νες, _ν'υµα κ.λπ. �O TLG πρ�πει ν6 γ$νkη κτ µα
Rλων κα1 πρωταρ)ικ6 τ2ν κατ6 γ�ν�ς κα1 παιδε$αν �EλλG-
νων.

M� πατριωτικ�Zς )αιρετισµ��ς
Γι�ννης Γιαννικ4π�υλ�ς

/Eπ$κ�υρ�ς KαθηγητFς /Iατρικ ς
Los Angeles, California
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A¶O TO ™YNAI™£HMA ™TON §O°O

�E
λλ�δα 2004. T( /Aπ�λλ�νει� Φ2ς Yναψε στFν /Oλυµπ$α κα1 ` φλ7γα τ�υ
δι�ρ)εται �δη τFν �@κ�υµ�νη, γι6 ν6 καταλGHkη στFν π7λη τ2ν /Aθην2ν, ση-
µα$ν�ντας _τσι τFν _ναρHη τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγ�νων. �H παγκ�σµι�π�ιη-
µ�νη πλ��ν �νθρωπ7τητα καλε;ται ν6 συµµετ�σ)kη στFν {ψιστη αIτFν γι�ρ-

τF τ�� /Aγ2ν�ς στ(ν γεν�θλι� τ7π� τ�υ, κα1 δι’ αIτ ς ν6 -πικ�ινωνGσkη ν�ερ6 µ� τ(
/Aθ�νατ� �Eλληνικ( Πνε�µα. O? /Oλυµπιακ�1  /Aγ2νες τ2ν /Aθην2ν 3ρ$σκ�υν τFν
�νθρωπ7τητα σ� sνα :ριακ( σηµε;� τ ς ?στ�ρικ ς της π�ρε$ας: �H θε�κρατικF 3αρ-
3αρ7τητα, ]πλωµ�νη -δ2 κα1 α@2νες σ� ∆�ση κι /Aνατ�λG, �π�καλ�πτει πλ��ν τ(
πραγµατικ7 της πρ7σωπ�, π�Z δ�ν εJναι Yλλ� �π’ τ( -γγεν�ς µ;σ�ς της γι6 τ(ν Yνθρω-
π�, γι6 τ(ν -λε�θερ� Yνθρωπ�. /Aσι�τες πλανητ�ρ)ες κα1 /Aσι�τες πιστ�1 θ�τ�υν τ(
δ$ληµµα πρ(ς τ(ν σηµεριν( Yνθρωπ�: �Yπ�ταγF � θ�νατ�ς, 3αρ3αρ7τητα � κατα-
στρ�φG.

Γι’ αIτ( κα1 ` /Oλυµπι�δα τ2ν /Aθην2ν �ναµ�νεται ν6 διεHα)θk  σ� συνθ κες πλGρ�υς �στυ-
ν7µευσης. M� τFν παρ�υσ$α τ ς �στυν�µ$ας, τ�� στρατ��, τ�� NATO, -νw2 �? �θλητικ�ς �π�στ�λ�ς
θ6 συν�δε�ωνται �π( �στυν�µικ�Zς πρ�κτ�ρες τ2ν )ωρ2ν τ�υς. Συνθ κες π�Z θυµ$'�υν τ1ς πα-
ρ�ν�µες /Oλυµπι�δες π�Z διεHGγ�ντ� στFν /Oλυµπ$α µετ6 τFν �παγ7ρευσG τ�υς �π( τ(ν Θε�-
δ7σι� (3λ. «∆», τ. 268).

�Ωστ7σ� ̀  κατ�σταση αIτF π�Z _)ει δηµι�υργηθ  3�ηθbc Rσ� τ$π�τε Yλλ� τ(ν σηµεριν( Yνθρω-
π� ν6 καταλ�3kη τ$ τ(ν δι)�'ει �λλ6 κα1 τ$ τ(ν Aν�νει. T(ν 3�ηθbc ν6 γυρ$σkη τFν πλ�τη στ6 κα-
ταστρ�φικ6 διλGµµατα τ2ν θε�κρατ2ν. /Aπ( τFν Yλλη πλευρ6 -φ�τ�ς στFν /AθGνα θ6 �νταµ�-
σ�υν -ν ε@ρGνkη κα1 θ6 συναγωνισθ��ν : EIρωπα;�ς µ� τ(ν /Aσι�τη κα1 τ(ν /Aφρικαν7. �O N�-
γρ�ς µ� τ(ν Kιν�'� κα1 τ(ν Λευκ7. �O /Aµερικαν(ς µ� τ(ν QAρα3α. �O @σλαµιστFς µ� τ(ν 3�υδι-
στF κα1 τ(ν )ριστιαν7. Kα1 τ( θ�ατρ� αIτ( τ ς συν�παρHης θ6 _)kη θεατ�ς :λ7κληρη τFν �νθρω-
π7τητα.

�O �Eλληνικ(ς Π�λιτισµ(ς µ�σα �π( τFν παγκ7σµια αIτF γι�ρτF καθ$σταται κα1 στFν πρ�-
Hη τ( παντ�δ�ναµ� Aν�π�ιητικ( στ�ι)ε;�. Πρ1ν �π( sHι �κρι32ς )ρ7νια γρ�ψαµε («∆αυλ7ς»,
τ. 193, 1998) πPς �? /Oλυµπιακ�1 /Aγ2νες τ2ν /Aθην2ν θ6 �ν�$H�υν τ(ν δρ7µ� πρ(ς τFν κα-
τ�κτηση τ ς ?στ�ρικ ς αIτ�γνωσ$ας τ ς /Aνθρωπ7τητας. AIτ�γνωσ$ας π�Z :δηγε; στFν
�Eλλ�δα, τFν πνευµατικF µGτρα τ�� Παγκ�σµ$�υ Π�λιτισµ��.

Στ1ς 25 Mαρτ$�υ -φ�τ�ς ̀  φλ7γα τ�� /Aπ�λλωνε$�υ Φωτ(ς Hεκ$νησε τ( ταH$δι της πρ(ς τ1ς π�-
ντε �πε$ρ�υς. Σ� Rλες τ1ς )2ρες �π’ τ1ς :π�;ες δι�ρ)εται πρ�καλε; συγκ$νηση κα1 συναισθGµατα
σ)εδ(ν �νερµGνευτα, �συνε$δητα �π’ τ�Zς �νθρ�π�υς π�Z διακατ�)�νται �π’ αIτ�. Γι’ αIτ( κα1
τ6 συναισθGµατα αIτ6 θ6 πρ�πει ν6 Aδραιωθ��ν στF συνε$δηση τ2ν λα2ν, ν6 γ$ν�υν Λ7γ�ς.
Γιατ1 τ( �Eλληνικ( Φ2ς δ�ν φωτ$'ει µ7ν� τFν ψυ)F �λλ6 τ(ν ν��. �H πανανθρ�πινη αIτF µυ-
σταγωγ$α τ�� �Eλληνικ�� Φωτ(ς -κφρ�'ει πρ2τα �π’ Rλα τFν π$στη τ�� �νθρ�π�υ στ1ς �στε$-
ρευτες δυν�µεις τ ς διαν�$ας τ�υ. TFν �ταλ�ντευτη πεπ�$θησG τ�υ πPς : Bδι�ς : Yνθρωπ�ς,
�να3απτισµ�ν�ς στ6 ν�µατα τ ς �Eλλ�δας, _)ει τ1ς δυν�µεις ν6 γνωρ$σkη τ6 µυστικ6 τ ς 'ω ς κα1
τ�� κ7σµ�υ, πPς : Bδι�ς, )ωρ1ς θε�κρ�τες καθ�δηγητ�ς, µπ�ρε; ν6 �ν�λθkη στ1ς �π�τητες κ�-
ρυφ�ς τ�� /Oλ�µπ�υ. Kα1 �σπ�υ ν6 φθ�σkη -κε;, σ$γ�υρα θ6 µπ�ρk  ν6 'k  �ληθιν�, )ωρ1ς τ6
σκι�)τρα -H�υσιαστ2ν θε2ν. QAλλωστε R,τι κατ�φερε �ς σGµερα, µ7ν�ς τ�υ τ( κατ�φερε. AIτ(
εJναι τ( 'ητ��µεν�, τ( µ�γα 'ητ��µεν�. T( ρ;γ�ς τ ς συγκ$νησης, τ( δ��ς τ ς /Oλυµπιακ ς Γι�ρ-
τ ς ν6 γ$νkη κα1 γν�ση. T( συνα$σθηµα ν6 -Hελι)θk  σ� Λ7γ�.

Παν. K�υ+αλ�κης



`A
ς HεκινGσ�υµε �π( τ( «π7τε» κα1 �ντ$στρ�φα. �O Πι�ρ ντ� K�υ-
µπερντ�ν τ�Zς �να3$ωσε τ( 1896, δ$σεκτ� _τ�ς, στFν /AθGνα, �φ��
�? ρωµαι�)ριστιαν�1 τ�Zς κατGργησαν τ( 394 µ.X. (τελευτα;�ι �?
293�ι). T�Zς �να3$ωσαν -π$σης τ( 776 π.X. �? Λυκ��ργ�ς κα1 QIφι-

τ�ς µ� «;κε�ειρDα» διαρκε$ας Aν(ς µην7ς: «�ερ�µηνDα (µ�σα /I�υν$�υ sως µ�-
σα /I�υλ$�υ). T�Zς �να3$ωσε : �Hρακλ ς τ ς /AλκµGνης: «δι'τα�εν τ& τ<ν
9λυµπιακ<ν %γBνων, τ<ν ;π� Π'λ�π�ς κα� ε�σ/γαγε θεσµ�#ς» (Pαγκα3 ς,
«ΛεHικ(ν �Eλληνικ ς /Aρ)αι�λ�γ$ας»).

T
�ν 8� α�<να ]να ;πιOλ'π�ν µ'λ�ς –Vλλαν�δDκης– τ�
 9λυµπιακ�
 γ'ν�υς συνB-
δευσε Πελ�π�νν/σι�υς µεταν3στες στ+ ΣικελDα κα� συντ'λεσε στ+ν vδρυση τ(ς
,OρτυγDας τ<ν Συρακ�υσ<ν, παραπλε#ρως τ<ν πηγ<ν τ(ς ,Aρ'θ�υσας. T& πρ<τα
εJ�αριστ/ρια δ<ρα (κα� κυρDως π�λεµικ& λ3φυρα) τ<ν %π�Dκων αJτ<ν %πεστ3-

λησαν γι& τ+ν ;νDσ�υση τ<ν Hργων π�4 κατασκευ3"�νταν στ�ν �ερ� τ�π� τ(ς ,OλυµπDας.
ΠερDπ�υ τ� 700 π.X. ̀  π�λιτιστικ+-%θλητικ+ γι�ρτ+ στ+ν ,OλυµπDα γDνεται συνδετικ�ς κρD-
κ�ς µετα�4 τ<ν %π�Dκων στ+ ∆#ση κα� τ+ Mητρ�π�λη. ,Aπ�τ'λεσµα αJτ�
 τ�
 συνδετικ�

κρDκ�υ sταν ` ;π'κταση τ�
 �ερ�
 περιφρ3γµατ�ς κα� τ�
 σταδD�υ.

RO συλλ�γικ�ς πανελλ/νι�ς �αρακτ(ρας τ(ς ,Oλυµπιακ(ς γι�ρτ(ς στ+ν πεδι3δα τ�
 ,Aλφει�
 κα� τ�
8λ� κα� περισσ�τερ� αJ�αν�µεν� ρε
µα συµµετ��(ς %π� 8λες τ�ς VλληνικGς περι��Gς κα� τ+ Mεγ3λη REλλ3-
δα ε_�αν Kς %π�τ'λεσµα ν& ;πεκτεDνεται κ3θε φ�ρ& : �ερ�ς �<ρ�ς µG ν'α ��κ�δ�µ/µατα κα� �λλα Hργα.
O� hEλληνες θεωρ�
σαν τ�ς π�λιτιστικGς γι�ρτGς π�4 συντελ�
νταν στ�4ς �ερ�4ς �Bρ�υς «παν7γυριν»,
κα� αJτ� θ& πk( γι�ρταστικ+ συγκ'ντρωση 8λ�υ τ�
 λα�
. RH συντρ�φικ+ συν3ντηση µG φαγητ& κα� π�-
τ3, συν�µιλDες κα� %νταλλαγ+ %π�ψεων κα� ;µπειρι<ν, τραγ�#δι κα� ��ρ� δηµι�υργ�
σαν τ+ν �ε�ωριστ+
Vλκυστικ�τητα τ<ν Vλληνικ<ν π�λιτιστικ<ν γι�ρτ<ν. RH συλλ�γικ+ τ'λεση ;θιµικ<ν ;κδηλBσεων sταν

▲

Γιατ# Lθεσπ#σθησαν, π�τε, EπS πιFς,
γιατ# σ> Πανσ.λην, γιατ# τετραετηρικ.ς;

�O K. K�υτρ�υ3�λης («/Aνα)ρ�ν�λ7γηση τ ς Πρ�ϊστ�ρ$ας», -κδ. «∆αυλ(ς» 1999) πρ�τε$νει
γι6 τ(ν Π�λ�πα κα1 τ1ς ]ρµατ�δρ�µ$ες O@ν�µ��υ τ( 3190 π.X. κα1 �Hρακλ  3.130. �O Bδι�ς δ�-
)εται Kς πρ�τη θ�σπιση τ( 7.320 π.X. �π( τ(ν �Hρακλ  τ2ν /Iδα$ων ∆ακτ�λων. xOµως τFν
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σπ�υδαg� κDνητρ� γι& ν& �σ�υρ�π�ιηθk( τ� αUσθηµα 8τι 8λ�ι �� hEλληνες %ν/κ�υν στ+ν Uδια ;θνικ+ ��κ�-
γ'νεια. ,Ωφελ�
σε 8µως αJτ+ ` συν3ντηση τ�σων π�λλ<ν %νθρBπων %π� 8λα τ& µ'ρη τ(ς REλλ3δας κα�
τ<ν %π�ικι<ν κα� στ+ν πρ�Bθηση τ�
 ;µπ�ρD�υ. ,Aκ�µη ]ναν ;ντελ<ς ε�δικ� �αρακτ(ρα ε_�ε τ� «πανη-
γ#ρι» στ+ν ,OλυµπDα· : κ#ρι�ς π�λ�ς ]λ�ης κα� γ�ητεDας στ& πλαDσια τ�
 πρ�γρ3µµατ�ς τ(ς π�λιτιστικ(ς
γι�ρτ(ς sταν %σφαλ<ς τ& %γωνDσµατα κα� παρ3λληλα κα� ` γι�ρτ+ συν3ντησης κυρDως τ<ν %π�δηµων
τ(ς K3τω ,IταλDας, τ(ς ΣικελDας κα� τ<ν O�ρει�αφρικαν<ν %π�ικι<ν. Kα� α�σθαν�µεν�ι γι’ αJτ+ν τ+ συ-
ν3ντηση κα� τ& %π�τελ'σµατ3 της εJγνωµ�σ#νη τ+ν Hδει�ναν µG γενναι�δωρ� τρ�π�, πρ�σφ'ρ�ντας στ�ν
�ερ� �<ρ� δ<ρα κα� %φιερBµατα, π�4 σCB"�νται µ'�ρι σ/µερα. RH συνε�+ς ;πικ�ινωνDα µετα�4 τ<ν %π�ι-
κι<ν κα� τ<ν µητρ�π�λιτικ<ν π�λεων O�/θησε στ+ν �σ�ρρ�πη %ν3πτυ�η. O� πρ<τ�ι �π�ικ�ι ]λκυσαν κα�
ν'�υς κα� Hµπειρ�υς τε�νDτες, π�ιητ'ς, φιλ�σ�φ�υς, %ρ�ιτ'κτ�νες, π�λιτικ�4ς ;��ριστ�υς (%ν3µεσα σ’
αJτ�4ς τ� 600 π.X. ` µεγDστη τ(ς Λ'σO�υ π�ι/τρια Σαπφ?) κα� π�λλ�4ς �λλ�υς. Kα� 8πως %ναφ'ρ�υν ��
Finley/Mack Smith/Duggan, γνωρD"�υµε 8τι �� hEλληνες τ(ς ΣικελDας ρBτησαν τ� Mαντεg� τ<ν ∆ελφ<ν, πρ�-
τ�
 λ3O�υν µ'ρ�ς στ�4ς V�ρταστικ�4ς %γ<νες τ(ς ,OλυµπDας κα� HλαOαν θετικ+ %π3ντηση.

Kατ& τ�ν 7� π.X. α�<να �� %θλητικ�� %γ<νες στ& πλαDσια τ(ς π�λιτιστικ(ς γι�ρτ(ς Vλκ#�υν κατ& τ�
πλεgστ�ν %θλητGς %π� τ� σ#ν�λ� τ<ν Vλληνικ<ν µεταναστευτικ<ν περι��<ν. RH %ν3γκη γι& τ+ φ#λα�η
τ<ν %µ'τρητων %ναθηµ3των (κατ& τ� µεγαλ#τερ� µ'ρ�ς :πλισµ�ς πρ�ερ��µεν�ς %π� λ3φυρα π�λ'µων)
Tπ��ρ'ωσε στ+ν %ν'γερση πρ�ς τ�
τ� ε�δικ<ν ��κηµ3των («θησαυρ<ν»). 

Kατ& τ�ν 6� κα� τ� πρ<τ� xµισυ τ�
 5�υ α�<να γι& τ�ν Uδι� λ�γ� κατασκευ3"�νται µG γρ/γ�ρ� ρυθµ�
ν'α –τBρα π'τρινα ��κ/µατα «θησαυρ<ν»– τ& περισσ�τερα δG %φιερBµατα κα� δ<ρα πρ�'ρ��νται %π� %π�D-
κ�υς κα� τ�ς π�λεις τ(ς κ3τω ,IταλDας.

Kατ& τ� 470 π.X. : ΠDνδαρ�ς συν'θεσε ~µν� τ(ς νDκης («9λυµπι�νικ�») γι& τ�ν τ#ρανν� RI'ρωνα τ<ν Συ-
ρακ�υσ<ν, π�4 νDκησε στ�4ς %γ<νες τ<ν ∆ελφ<ν στ+ν wρµατ�δρ�µDα.

22η )ιλιετ$α (�π( �στρ�ν�µικ6 στ�ι)ε;α) _)�υµε -νδε$Hεις -κπληκτικ2ν
γν�σεων Rπως `µερ�λ7για, �γ2νες, @ατρικF κ.Y. Πρ�γµατι : K.K. δ�)ε-
ται τ( 27.300 Kς _ναρHη µ�τρησης 373 -κλε$ψεων `λ$�υ. �O ∆. Kαλαµπα-
λ$κης �ναφ�ρει @ατρικ�ς γν�σεις τ�� 21.500 π.X. (�Iππ�κρ�της, «Περ1 δι-
α$της», «∆», τ. 262), Kς -π$σης Rτι � 21.000 : «`µ$θε�ς» �Hρακλ ς (�ρ)αι-
7τατ�ς) -θ�σπισε /Oλυµπικ�Zς �γ2νες («∆», τ. 264+267).

/Aνα3$ωσαν λ�ιπ(ν 4 (τ�υλ�)ιστ�ν) φ�ρ�ς �π( τFν καθι�ρωσG τ�υς
τFν 22η )ιλιετ$α. �H qταν κα1 αIτF �να3$ωση Yλλων πρ�ηγ�υµ�νων;
Kα1 Rταν λ�µε «/Oλυµπικ�1 �γ2νες», -νν���µε µ7ν� «γυµνικ�$»;

MF Hε)νcµε π�τ� Rτι τ6 OΛYMΠIA IEPA, Rπως εJναι : πλGρης τ$τ-
λ�ς, qταν ` κυρι�τερη �π( τ1ς 4 πανελλGνιες A�ρτ�ς. �Hταν «παν/γυρις
πανελλ/νων», µ� �φ�ρµF τ( σ�3ας πρ(ς τ(ν /Oλ�µπι� ∆$α (` α@τ$α qταν
Yλλη). Περιελ�µ3αναν �γ2νες M)ι µ7ν� γυµνικ�Zς �λλ6 κα1 ρητ�ρικ��ς,
π�ιητικ��ς, µ�υσικ��ς, Eρ)ηστικ��ς. /Eπ$σης «δηµ�τελεgς π�µπ&ς» [�?
«πατ�ρες» _λεγαν: π�µπ�ς = ντρ�π�ς. �O /Iω�ννης Xρυσ7στ�µ�ς «δGν Oλ'-
πετε στ�4ς %γ<νες... ;κεg 8π�υ : ∆ι3O�λ�ς π�µπε#ει...» («∆», 262, Mαυ-
ρ�µ�της] Kς «π3νδηµα συµπ�σια».

�O µ�θ�ς διδ�σκει:
Πρ( �µνηµ�νε�των )ρ7νων (π7τε;), : -H /Hλε$ας «�ρως» /A�θλι�ς < �θλ�ς = �γPν π�λεµικ(ς
�λλ6 κα1 εIγενFς / σκληρF uµιλλα γι6 3ρα3ε;�(!), γεννbc τ(ν EN∆YMIΩNA < -ν�δυναµ7ω κα1
αIτ(ς τρ$α �γ7ρια Eν7µασι ,Eπει�ς < _πειµι = -πιτ$θεµαι/ε@σ3�λλω, A�τωλ�ς <*α�θωλ�ς<
α@θ�σσω = κιν��µαι :ρµητικ6, Παι?ν (@ατρ(ς θε2ν!) = -πιν$κι�ν �σµα (θρι�µ3�υ).

Φα$νεται Rτι �? τρε;ς «;ρD"�υν φ�νικ<ς» γι6 τ(ν θρ7ν�, _τσι : /Eνδυµ$ων τ(ν Sπεσ)�θη
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476 π.X.: RH πρBτη 9λυµπιακ+ π�λιτιστικ+ δι�ργ3νωση µετ& τ+ νDκη κατ& τ<ν Περσ<ν ε_�ε τ� �αρα-
κτ(ρα µι5ς %συν/θιστα µεγαλ�πρεπ�
ς γι�ρτ(ς. RH ,OλυµπDα %ναγνωρD"εται Kς : τ�π�ς Vν�ς συν�λικ�

Vλληνικ�
 διαιτητικ�
 δικαστηρD�υ. AJτ+ ̀  %ναγνBριση τ�
 κ#ρ�υς τ�
 �ερ�
 γDνεται α�τDα γι& κατασκευ+
µεγ3λων ��κ�δ�µικ<ν Hργων.

�A
ν κα� σ/µερα : ,Aπ�δηµ�ς REλληνισµ�ς τ<ν Vπτ& Vκατ�µµυρDων REλλ/νων τ<ν π'ντε �πεDρων
τρ'φkη τ& Uδια α�σθ/µατα Tπερηφ3νειας κα� %γ3πης γι& τ+ν πατρDδα κα� ε_ναι πλ�υσιBτερ�ς
κα� δυναµικBτερ�ς %π� πρDν, 8µως ` γενναι�δωρDα τ�υ σG σ�'ση µG τ+ν «,Aθ/να 2004» ε_ναι
%ρκετ& συγκρατηµ'νη. EJκαιρDα Iτανε, γι& ν& %λλ3�kη ` ψυ��λ�γDα αJτ/, Fν Hγκαιρα µπ�-

ρ�
σε ν& πρ�γραµµατιστk( κα� 9ργανωθk( µDα Vκ�#σια συγκεντρωτικ+ δωρε& γι& ]να ��κ�δ�µηµα λ.�. 1.000
δωµατDων κα� π�λλ<ν α�θ�υσ<ν π�λλαπλ<ν ;κδηλBσεων, πλησD�ν τ(ς θ3λασσας, π�4 θ& µπ�ρ�
σε µελ-
λ�ντικ& ν& �ρησιµ�π�ιηθk( γι& π�λλαπλGς �ρ/σεις τ<ν %παντα��
 REλλ/νων κα� γι& τ+ν πρ�ετ�ιµασDα
%θλητ<ν γι& τ& θαλ3σσια %θλ/µατα τ<ν ,Oλυµπι3δων κ.λπ. ,Aντ� αJτ�
 µεγ3λη ε_ναι ` δυσπιστDα µας, `
:π�Dα πρ'πει κριτικ& ν& %ναλυθk( κα� ν& διαγνωσθk( παραγωγικ& γι& ]να πρ��δευτικ� µ'λλ�ν κα� τ+ν εJη-
µερDα τ�
 παγκ�σµι�υ REλληνισµ�
. tAς ;λπDσ�υµε 8τι µDα τ'τ�ια %�ι�πρ�σεκτη πρωτ�O�υλDα κατασκευ(ς
��κ�δ�µ/µατ�ς π�λλαπλ<ν ;κδηλBσεων γι& τ�4ς ,Aπ�δ/µ�υς θ& %ντιµετωπισθk( σ�Oαρ& %π� τ+ν πατρD-
δα κα� θ& H�kη θετικ& %π�τελ'σµατα, τ�υλ3�ιστ�ν στ� K'ντρ� τ�
 ,Aπ�δ/µ�υ wπαντα��
 REλληνισµ�
, τ+
Θεσσαλ�νDκη. Mι& κριτικ+ πρ�σ'γγιση ε_ναι π3ντα θετικ/, Fν µπ�ρ�
µε ν& ;πε�εργαστ�
µε %ρνητικGς
;µπειρDες παραγωγικ& (σ�ετικ& Oλ'πε τ� µακρ�σκελGς �ρθρ� µ�υ «�Aπ4δηµ�ς ,Eλληνισµς» στ+ν �στ�σε-
λDδα µ�υ: www.knmegalexandros.gr).

O� �Aπδηµ�ι κα� � �Oλυµπι�δα σ�µερα

Kς _παθλ�ν «ε@ς �ν θα -ν$κα ε@ς σταδι�δρ�µ$αν» (= δρ7µ�ς τα)�τη-
τ�ς 185 µ.) [Pαγκα3 ς]. �Eπ�µ�νως Kς ε�ρην�π�ι�ς �π�φε�γει  τ(ν
-µφ�λι� π�λεµ� στρ�φ�ντ�ς τ�ν σ� %γ<να (M)ι games!) εIγεν��ς
uµιλλας. EJναι ` AλληνικF �π�ντηση στ(ν �δελφ�κτ7ν� π7λεµ�:
,Eκτ�νωση, µ� συνακ7λ�υθ� καθ�λικF «;κε�ειρDα» < _)ω + )ε;ρα =
συγκρατ2.

Kα1 : µ�θ�ς συνε)$'ει: «(�O /E.) ;��-
��υ �ν καλλ�ν(ς �γαπ/θη (;ρασθ(ναι) Tπ� τ(ς Σελ/νης» κα1 «Kς θυ-
γατ'ρες αJτC< γ'ν�ιντ� ;κ τ(ς θε�
 πεντ/κ�ντα» (Παυσ. «/Hλιακ�»). T$
σηµα$νει;

EJναι �? 50 (49+1) σεληνιακ�1 µ(νες (29,53 `µ.) µεταHZ δ�� /Oλυ-
µπι�δων! �Eπ�µ�νως πρ( )ιλιετι2ν �? xEλληνες -γν�ρι'αν �κρι3�-
στατα τ( )ρ�νικ( αIτ( δι�στηµα. «T(ς (Σελ/νης) ;�ηγ�υµ'νης
%στρ�λ�γDαν (τ�
 ,EνδυµD�ν�ς) µ3λιστα π3ντων τ<ν %νθρBπων πρ�-
σ'��ντ�ς ν#κτωρ», (/Aρτεµ$δωρ�ς).

�Hταν ` «τετραετ�ς» τ� µισ� τ(ς «9κταετηρDδ�ς» («;νιαυτ�ς qγδ��ς»
τ�� Πλ�των�ς: «Kριτ$ας») περι�)�υσα 5 Yρτια _τη (12 σελ. µην2ν) κα1 3
-µ37λιµα (13 µην2ν), : «Kλε�στρ3τ�υς ;νιαυτ�ς» (530 π.X.). Σ$γ�υρα

Rµως τ��τ�ν τ(ν -γν�ρι'αν τ�υλ�)ιστ�ν �π( τFν 1η /Oλυµπι�δα, �φ�� τ( 776 π.X. εJναι δ$-
σεκτ� Rπως κα1 ` πρ�τη τ�� 1896.

Σ� πρ�ηγ��µενη _ρευν� µας («hEνα ,Iδανικ� RHµερ�λ�γι�», «∆», τ. 211) �π�δε$Hαµε τFν µε-
γ�λη �κρ$3εια τ�� Yνω ̀ µερ�λ�γ$�υ. QEτσι τFν πρ�τη τετραετ$α _)�υµε 354 ̀ µ. � 4 + 30 = 1.446.
(Πρ�γµατι 1.461, ` διαφ�ρ6 = 15), ` δ� ΣελGνη 48+1 = 49 � 29,53 = 1447, δ= +1 `µ. TFν δε�-
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τερη _)�υµε σ�ν�λ� 2.922 (πρ. 2.922,1) κα1 ΣελGνη 49+50 = 99 � 29,53 = 2923 (διαφ. = 1). [∆ιαρ-
κ��σε ̀  /Oλυµπι�δα 5 ̀ µ. τ ς �ερ�µηνDας, _ληγε δ� σ� πανσ�λην�: «π'µπτη µην�ς µεσ�
ντ�ς»].

QEστω Rτι τ( 776 π.X. ` _ναρHη τ�� ?ερ�� µ να τ ς 1ης /Oλυµπι�δ�ς _γινε τFν 22 /I�υν$-
�υ, �τ�ι στFν ΘερινF Tρ�πG, µ� πρωτ�µηνι6 (πρBτη %ρ��µ'ν�υ) π�ντα µ� ν�α σελGνη.
QEτσι ` 1η /Oλυµπι�δα τελε$ωνε σ� πανσ�λην� τFν 16η `µ�ρα (7 /I�υλ$�υ). Mετ6 4 _τη `
2η /Oλυµπι�δα _ληγε τFν 16 `µ�ρα, στ1ς 23 /I�υλ$�υ, ` δ� 3η Rπως ` 1η (7 /I�υλ$�υ).

K�θε τ�σσερα _τη τFν 16η `µ�ρα τ�� ?ερ�� µην(ς qταν Πανσ�λην�ς
κα1 τελε$ωνε ` πενθGµερ�ς /OλυµπιακF A�ρτG. M7ν�ν �ν6 τετραετDα µπ�ρ��σε ν6 συµ3k  3�-
σει τ�� ̀ µερ�λ�γ$�υ τ�� Kλε�στρ�τ�υς. M� τ( σηµεριν( ̀ µερ�λ7γι� θ6 µπ�ρ��σαν �ναλ�γικ6
ν6 λGγ�υν �? /Oλυµπιακ�$ µας τFν πρ�τη Πανσ'λην� µετ6 τFν θερινF τρ�πF (22α /I�υν$�υ).
[Σηµ. O? /Oλυµπιακ�1 τ ς /AθGνας 2004 διαρκ��ν 15 `µ�ρες (13-29 AIγ.) µ� πρ�τη (πιθανF)
;κε�ειρDα, τελει�ν�υν δ� µ� Πανσ'λην�ν!]

�H _ναρHG τ�υς _γινε τ�υλ�)ιστ�ν τ( 22.000 π.X. �π( τ�Zς �Eλληνικ�Zς/Πελασγικ�Zς Π�λι-
τισµ��ς, γι6 ν6 µFν Sπ�ρ)�υν ;µφ#λι�ι π�λεµ�ι. Πρ(ς γν�ση κα1 παραδειγµατισµ7.

KωστRς Kαρµιρ�ντ��ς
/Aρ)ιτ�κτων E.M.Π.

™YM¶EPA™MA.™YM¶EPA™MA.

O� %νασκαφGς στ+ν ,OλυµπDα %π�δεικν#�υν τ� ρ�λ� της Kς σκην(ς τ<ν συ�ν<ν συναντ/σεων στ+ν πα-
τρDδα τ<ν ,Aπ�δ/µων REλλ/νων. hEνα %συν/θιστα µεγ3λ� µ'ρ�ς τ<ν δBρων κα� %φιερωµ3των H�ει δωρηθ(
%π� τ�4ς %π�δηµ�υς hEλληνες. Παραδειγµατικ& %ναφ'ρ�υµε τ+ν εJδι3κριτη κα� σ/µερα :µ3δα κτιρDων
τ<ν λεγ�µ'νων «θησαυρ<ν»: T� λιγBτερ� 9�τ? %π� αJτ& ε_ναι δωρισµ'να %π� τ�ς VλληνικGς %π�ικDες.

Στ�4ς ;πισκ'πτες %π� τ�ς δυτικGς %π�ικDες 9φεDλ�νται π�λλ& %π� τ& %νακαλυπτ�µενα στ�ς %νασκαφGς
εTρ/µατα, 8πως %συν/θιστες συσκευ'ς, Hργα τ'�νης, qργανα, :πλισµ�ς. Mερικ& %π’ αJτ& H��υν κατα-
σκευαστ( στ+ν περι��+ τ<ν ,Eτρ�#σκων. hOταν Hρ��νταν �� hEλληνες π�4 κατ�ικ�
σαν π'ρα %π� τ+ν
,Aδριατικ+ στ�ς γι�ρτινGς ;κδηλBσεις τ(ς ,OλυµπDας, Hφερναν µα"D τ�υς τ& %�ι�θα#µαστα Hργα τ'�νης τ�

µετ3λλ�υ, π�4 %π�δεικν#�υν τ� Tψηλ� ;πDπεδ� τ'�νης π�4 ε_�αν %ναπτ#�ει στ+ ν'α τ�υς πατρDδα. AJτ�ς
: αJ�αν�µεν�ς ρυθµ�ς πρ�σφ�ρ5ς %φιερωµ3των, κυρDως Tψηλ(ς καλλιτε�νικ(ς %�Dας, δηµι�υργ�
σε τ+ν
%ν3γκη %ν�ικ�δ�µησης 8λ� κα� περισσ�τερων ��κ�δ�µηµ3των, 8π�υ τ�π�θετ�
νταν �� δωρεGς µεγ3λης
%�Dας. nEτσι στ+ν ,OλυµπDα %νεγ'ρθηκαν γι& πρBτη φ�ρ& τ�ν 7� π.X. α�<να �� πρ<τες κτηριακGς ;γκα-
ταστ3σεις φ#λα�ης θησαυρ<ν.

MG τ+ συ�ν+ συµµετ��+ στ�ς γι�ρτGς ;πισκεπτ<ν %π� τ�ς µακρινGς VλληνικGς %π�ικDες Hγινε ;πDσης ̀  ,Oλυ-
µπDα γι& ]ναν κ#κλ� %νθρBπων τ�σ� Vλκυστικ+, �στε ν& µ+ν σταµατ�
ν τ�ς ;πισκ'ψεις τ�υς καθ’ 8λη τ+
δι3ρκεια τ�
 �ρ�νικ�
 διαστ/µατ�ς π�4 µεσ�λαO�
σε µετα�4 τ<ν ,Oλυµπι3δων.

Πηγ'ς: Sinn, Manfredi, Finley/Mack Smith/Duggan, Fotinos, Jacques Brunschwig/Geoffrey Lloyd, «Die griechische Klassik
- Idee oder Wirklichkeit». T� �ρθρ� αJτ� στηρD"εται ;πDσης στ�ς γραπτGς %φηγ/σεις τ�
 πανεπιστηµιακ�
 δασκ3λ�υ Ulrich
Sinn, καθηγητ( τ(ς ,Aρ�αι�λ�γDας τ�
 ΠανεπιστηµD�υ τ�
 Wuezburg, π�4 διευθ#νει κατ’ ;ντ�λ+ τ�
 Γερµανικ�
 ,Aρ�αι-
�λ�γικ�
 ,Iνστιτ�#τ�υ µι& διεθν( ;ρευνητικ+ :µ3δα %νασκαφ<ν στ+ν ,OλυµπDα.

KωνσταντSν�ς Nαλµπ�ντης
K�λωνDα, ΓερµανDα

ν�α σελ.

πανσ�λ.

15η (τ�λ�ς A´ (Oλ.)1η

15

ΘT
22 (I�υν. 776 π.X.

7 (I�υλ��υ 22 (I�υλ.

1η 16η (τ�λ�ς B´)

1447 16
23 (I�υλ.1446 ΘT

22 (I�υν. 772

1η 16η (τ�λ�ς Γ´)

2993 16

2922 7 (I�υλ.
ΘT
22 (I�υν. 768

'ερ�µην�α
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T
Fν �ρα π�Z ` π7λη τ2ν /Aθην2ν κα1 Rλη ` �Eλλ�δα Aτ�ιµ�'�-
νται ν6 φιλ�HενGσ�υν τ�Zς /Oλυµπιακ�Zς /Aγ2νες τ�� 2004, στ�λ-
ν�ντας παντ�� τ( µGνυµα τ ς -κε)ειρ$ας, τ ς συν�παρHης, τ ς
εIγεν��ς uµιλλας κα1 τ�� �λληλ�σε3ασµ�� µεταHZ τ2ν -θν2ν, �?

καυτ�ς '2νες τ�� πλανGτη φλ�γ�νται �π( τF θρησκευτικF µισαλλ�δ�-
H$α τ2ν τρι2ν @�υδαι�γεν2ν θρησκει2ν: /I�υδαϊσµ(ς, /I�υδαι�)ριστια-
νισµ(ς κα1 /I�υδαι�ϊσλαµισµ(ς συνε)$'�υν ν6 Sψ�ν�υν τε$)η µεταHZ
τ2ν �νθρ�πων στ( Mν�µα τ�� ρατσιστικ�� �Hι�µατ�ς τ�� «-κλεκτ�� λα-
�� τ�� θε��», @δι7τητα π�Z ̀  κ�θε θρησκε$α διεκδικε; γι6 λ�γαριασµ(
τ2ν πιστ2ν της, :δηγ�ντας �π( κ�ιν�� τFν �νθρωπ7τητα µ� µαθηµα-
τικF �κρ$3εια στFν «`µ�ρα τ ς κρ$σεως», π��, �π( R,τι φα$νεται, M)ι µ7-
ν�ν -παγγ�λλ�νται, �λλ6 -ργ�'�νται σκληρ6 γι6 ν6 τFν πετ�)�υν.

O
� ,Oλυµπιακ�� ,Aγ<νες τ�
 2004 %π�τελ�
σαν γι& %ρκετ& �ρ�νια κα� συνε�D"�υν ν&
%π�τελ�
ν ]ως κα� σ/µερα τ+ν µεγ3λη πρ�σδ�κDα τ<ν REλλ/νων, 8πως %κριO<ς κατ&
τ�ς τελευταgες δεκαετDες µεγ3λη ;λπDδα τ�
 REλληνισµ�
 %π�τελεg ` �ερ+ ;πανασ#ν-
δεσ/ τ�υ µG τ� %γαπηµ'ν� %λλ& κα� %πρ�σιτ� παρελθ�ν τ�υ. Παρελθ�ν τ� :π�g� H�ει

µετατραπ( σG �δανικ�, σG 8ραµα τ�
 µ'λλ�ντ�ς. MG τ� ,Oλυµπιακ� Πνε
µα γαλ�υ�/θηκαν
π�λλGς γενιGς REλλ/νων, %π� τ+ θ'σπιση σG πρ�ϊστ�ρικ�4ς �ρ�ν�υς τ<ν ,Oλυµπιακ<ν ,AγB-
νων %π� τ�ν RHρακλ( µ'�ρι κα� τ+ν κατ3ργησ/ τ�υς %π� τ�ν Θε�δ�σι� τ�ν B´. ,Eπ� τ'σσερα
Hτη �� %θλητGς πρ�ετ�ιµ3"�νταν, γυµν3"�νταν, πρ�π�ν�
ντ�, πρ�κειµ'ν�υ ν& φθ3σ�υν στ+ν
τελεDωση, π�4 θ& τ�4ς ;π'τρεπε ν& λ3O�υν µ'ρ�ς στ�4ς πρ�σε�εgς ,Oλυµπιακ�4ς ,Aγ<νες,
κατ& τ+ν δι3ρκεια τ<ν :π�Dων σταµατ�
σαν �� ;�θρ�πρα�Dες κα� ;τηρεgτ� ̀  �ερ+ ;κε�ειρDα,
π�4 τ+ν ;σ'O�ντ� 8λ�ι.

Σ/µερα κα� π3λι ` REλλ3δα %λλ& κα� : Tπ�λ�ιπ�ς κ�σµ�ς Vτ�ιµ3"�νται γι& τ� Uδι� µε-
γ3λ� γεγ�ν�ς. M'σα AJγ�#στ�υ µG µ'σα ΣεπτεµOρD�υ θ& OρDσκωνται στ+ν �Bρα µας
�νθρωπ�ι %π’ 8λ�ν τ�ν κ�σµ�, %λλ& κα� �ιλι3δες %θλητ'ς, π�4 µ'σα %π� τ+ν συµµετ��/
τ�υς στ�4ς ,Oλυµπιακ�4ς πρ�σOλ'π�υν στ+ν %νθρBπινη κατα�Dωσ/ τ�υς, στ+ν :λ�κλ/-

▲

�O �ECρα9ς δ#πλα στSν \AραCα,
_ Σ.ρCς δ#πλα στSν �AλCαν�
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ρωση, στ+ν τιµ/, στ+ν νDκη. Kα� πρ3γµατι ;ν qψει τ�
 µεγ3λ�υ αJτ�
 γεγ�ν�τ�ς κα� π3λι
;πικρατεg ;νθ�υσιασµ�ς.

,Aλλ& τBρα : ;νθ�υσιασµ�ς, �� πρ�σδ�κDες, �� ;λπDδες σκι3"�νται %π� τ�ν φ�O� τ(ς Oαρ-
Oαρ�τητας, π�4 παDρνει τ+ν µ�ρφ+ τ<ν τρ�µ�κρατικ<ν ;πιθ'σεων, µ'σCω τ<ν :π�Dων κ3-
π�ι�ι πρ�σπαθ�
ν ν& ;πικρατ/σ�υν ;π� �λλων. Γι’ αJτ�4ς �� ,Oλυµπιακ�� ,Aγ<νες δGν
ε_ναι �λλ� παρ& %π� µDα πρBτης τ3�εως εJκαιρDα γι& κυριαρ�Dα. Kυριαρ�Dα q�ι δι& τ(ς
εJγεν�
ς �µιλλας, %λλ& µG σκ�τεινGς κα� %π3νθρωπες µεθ�δ�υς. nEτσι λ�ιπ�ν �� «µGν» σ�ε-
δι3"�υν τ�ς Vπ�µενες ;πιθ'σεις τ�υς κα� �� «δG» τρ'��υν πανικ�Oλητ�ι ν& «πρ�λ3O�υν τ�
κακ�», ν& «%µυνθ�
ν», δηλαδ+ ν& κυριαρ�/σ�υν αJτ�� %ντ� τ<ν �λλων.

M'σα σ’ αJτ� τ� ;κOαρOαρισµ'ν� «πνευµατικ�»-;��υσιαστικ� πλαDσι� ` REλλ3δα 9ργα-
νBνει %σκ/σεις πρ�ετ�ιµασDας (στ� ,Oλυµπιακ� K'ντρ� ,AσφαλεDας, π�4 H�ει συσταθ(
;ντ�ς τ(ς Γενικ(ς ,Aστυν�µικ(ς ∆ιε#θυνσης ,Aττικ(ς κα� στ� RYπ�υργεg� ∆ηµ�σDας  T3-
�εως) µG στ��� τ+ν %π�τρ�π+ κα� ;��υδετ'ρωση ;νδε��µ'νων τρ�µ�κρατικ<ν ;νεργει<ν.
RH %νησυ�Dα ε_ναι τ'τ�ια, �στε "ητ/θηκε ;πισ/µως, Kς γνωστ�ν, ` συνδρ�µ+ τ�
 NATO.
T� αUτηµα τ(ς �Bρας Hγινε %µ'σως κα� µG %π�λυτη :µ�φωνDα δεκτ� %π� τ� B�ρει�ατλαντικ�
ΣυµO�#λι�, τ� %νBτατ� συµµα�ικ� qργαν� λ/ψης %π�φ3σεων κα� τ�ν Γενικ� Γραµµατ'α
τ�
 NATO κ. Σ'φφερ.

T
� REλληνικ� κρ3τ�ς, πρ�κειµ'ν�υ ν& θωρακισθk(, πρ�ωθεg τ+ν συνεργασDα τ�
 Vλλη-
νικ�
 κα� τ�
 νατ�ϊκ�
 ;πι�ειρησιακ�
 κ'ντρ�υ δι�ικ/σεως, %π�Oλ'π�ντας στ+ν
σ#µπρα�/ τ�υς σG περDπτωση κρDσεως. Tυπικ& Tπε#θυν�ς τ<ν Vλληνικ<ν κα� να-
τ�ϊκ<ν δυν3µεων θ& ε_ναι hEλληνας r νατ�ϊκ�ς %�ιωµατ�
��ς. O� καν�νες λει-

�Eλληνικ! Kρ�τ�ς κα� παρεµ$�σεις τ%ς ∆ιεθν��ς �E(�υσ�ας

Kα1 δ�ν εJναι µ7ν�ν Rσα συµ3α$ν�υν στ( /Aφγανιστ6ν, στ( Πακιστ�ν, στ( /Iρ6κ κα1
στF M�ση /Aνατ�λG, Rπ�υ : θρησκευτικ(ς φ�νταµενταλισµ7ς, ταυτισµ�ν�ς µ� sναν @δι7-
τρ�π� θρησκευτικ( ρατσισµ7 )�νει τ( α�µα κατ6 καν7να �θ�ων στ( Mν�µα τ�� /Aλλ6) �
τ�� Για)3�. QO)ι π�λλ6 )ιλι7µετρα µακρι6 �π( τ6 37ρεια σ�ν�ρ� µας �? µ�υσ�υλµcν�ι
/Aλ3αν�1 K�σ�3�ρ�ι Sψ�ν�υν γι6 µ$α �κ7µη φ�ρ6 τ6 λ�3αρα τ�� θρησκευτικ�� µ$σ�υς
κατ6 τ2ν Eρθ�δ7Hων Σ�ρ3ων, κα1 -κε;ν�ι �παντ��ν µ� τ(ν Bδι� τρ7π�, στ( Mν�µα π�ντα
τ�� θε��. Tυφλωµ�ν�ι �π( τ6 θρησκευτικ� τ�υς π�θη, �π( τ1ς δεισιδαιµ�ν$ες κα1 τ1ς -H
�π�καλ�ψεων �λGθειες τ2ν δ�γµ�των τ�υς καταστρ�φ�υν ?στ�ρικ6 µνηµε;α, µ�υσ�υλ-
µανικ6 τεµ�νη κα1 -κκλησ$ες, σφ�'�υν �διακρ$τως, λεηλατ��ν, 3ι�'�υν, καταπατ��ν κ�-
θε _νν�ια �τ�µικ ς -λευθερ$ας κα1 Rλα αIτ6 στFν καρδι6 τ ς EIρ�πης, µιcς �πε$ρ�υ π�Z
πρ�σπαθε; ν6 Aνωθk  Sπ( τ1ς �ρ)�ς κα1 τ1ς �H$ες τ ς Aλληνικ ς παγκ�σµι7τητας, �λλ6 π�Z
τελικ6, �π( R,τι φα$νεται, δ�ν µπ�ρε;, γιατ1 : /Aσι�της µεταφυσικ(ς µπαµπ��λας _)ει ρ$-
Hει π�λZ δηλητGρι� στ1ς ρη)�ς συνειδGσεις τ2ν �πα$δευτων.

xOλ�ι αIτ�1 π�Z σφ�'�υν, σφ�'�νται κα1 «µαρτυρ�
ν» στ( Mν�µα τ�� θε�� τ�υς θ6
_λθ�υν στFν /AθGνα ν6 συναγωνιστ��ν : sνας πλ�ι στ(ν Yλλ�ν στ( Mν�µα τ ς Aλλη-
νικ ς �ρετ ς, π�Z �κ7µα κα1 Rταν �δυνατ��ν ν6 τFν καταν�Gσ�υν, �ναγκ�'�νται �π(
τFν �ρ)�γ�νη -πι3λητικ7τητ� της ν6 πειθαρ)Gσ�υν στ( �νθρωπιστικ( κα1 �νθρω-
π�κεντρικ( µεγαλε;� της. Kα1 αIτ(ς : µεγαλει�δης θεσµ(ς τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτι-
σµ��, δηλαδF : �να$µακτ�ς �γ2νας, π�Z µ� τFν -π$τευHη τ ς ν$κης δ$νει µεγαλ�τε-
ρη τιµF στFν πατρ$δα �π( τ( :π�ι�δGπ�τε π�λεµικ( κατ7ρθωµα, αIτ( τ( Aλληνικ(
ε{ρηµα π�Z Eν�µ�'εται /Oλυµπιακ�1 /Aγ2νες _ρ)εται σ� πλGρη �ντιδιαστ�λF µ� τ1ς
θεωρ$ες των περ1 «-κλεκτ2ν λα2ν τ�� θε��», π��, γι6 ν6 -πι3ι�σ�υν, Eφε$λ�υν κατ6

▲
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τ1ς 3ι3λικ�ς διδα)�ς ν6 κατασφ�H�υν κα1 ν6 -Hαφαν$σ�υν �π( πρ�σ�π�υ γ ς τ�Zς
Yλλ�υς: τ�Zς Yπιστ�υς, τ�Zς �λλ7φυλ�υς, τ�Zς διαφ�ρετικ�� )ρ�µατ�ς, Rλ�υς Rσ�υς
: Για)3� δ�ν εIν7ησε Kς «-κλεκτ��ς» τ�υ κα1 δ�ν τ�Zς )�ρισε τFν... �λGθεια τ�υ. 

A
Iτ( π�Z συµ3α$νει π.). στ( K�σσυφ�π�δι� εJναι sνα πρ�µGνυµα γι6 τ( τ$ µcς Aτ�ι-
µ�'ει : φ�νταµενταλισµ(ς κα1 ` θε�κρατ$α π�Z καλλιεργ��ν �? ρωµα$ικ�ι κ�κλ�ι
στFν πατρ$δα µας. xEνα -κρηκτικ( κ�κτ�ιλ στε$ρ�υ θρησκευτικ�� φανατισµ��, τ(
:π�;� �ναµ�)λε�ει π�θη τ ς ρωµαι�κρατ$ας κα1 τ ς τ�υρκ�κρατ$ας, Rπως λ�ει :

Πλ��ταρ)�ς: «σG π�λη µG %νθρBπ�υς %νακατωµ'ν�υς, π�4 H��υν συγκεντρωθ( %π� πα-

XριστιανισµSς καA �Iσλ7µ Eπειλ:ν τ�ν LκεPειρ#α καA διP(Uυν τ7 ]θνη

17651∆ΑΥΛ�Σ/269, M�ι�ς 2004

T σRµα τRς Vσκησης «�Aσπ�ς ,Hρακλ0�υς». M0σα στ�ν παρ�ν�ια τRς στρατιω-
τικ�π�/ησης τ�� �Oλυµπιακ�� ΠνεYµατ�ς κ�π�ι�ι �ν0δειZαν �π τ9 +�θη τ��
�συνειδ7τ�υ τ�υς τ�ν µν7µη τ�� .µπνευστR κα� �δρυτR τ�� �Oλυµπισµ��, �νς

θεσµ�� π�[ κ�π�τε ταυτι�4ταν µ\ τ�ν τιθ�σευση τRς .πιθετικ4τητας.



τ�υργDας τ<ν πρ�αναφερ�µ'νων δυν3µεων θ& %ντληθ�
ν %π� τ� B�ρειατλαντικ� Συµ-
O�#λι� κα� θ& θεσπισθ�
ν καιν�#ργι�ι O3σει τ<ν %ναγκ<ν τ(ς περιστ3σεως.

Σ’ αJτ� τ� σηµεg� τDθεται τ� λεπτ� "/τηµα τ(ς εJθ#νης λ/ψεως %π�φ3σεων, ;φ’ 8σ�ν
;µπλ'κ�νται ;νεργ<ς 8λες �� συµµα�ικGς �<ρες κα� τ(ς TπGρ τ� δ'�ν %ναµεD�εBς τ�υς
στ& ;σωτερικ& "ητ/µατα τ(ς �Bρας. Σηµειωτ'�ν 8τι τ� θ'µα τ�
 α�τ/µατ�ς συνδρ�µ(ς
τ�
 NATO (τ� :π�g� OεOαDως δρ3ττεται τ(ς εJκαιρDας πρ�κειµ'ν�υ ν& πρ�Oληθk( διε-
θν<ς Kς «;γγυητ+ς %σφαλεDας») ε_ναι κα� ν�µικ�. TDθεται δηλαδ+ τ� "/τηµα, κατ& π�-
σ�ν ` �Bρα µας ν�µιµ�π�ιεgται ν& πρ�σφ#γkη στ� NATO, τ+ν στιγµ+ π�4 ;π� τ�
 πα-
ρ�ντ�ς δGν τDθεται θ'µα «;ν�πλ�υ ;πιθ'σεως». (Σ#µφωνα µG τ� �ρθρ� 5 τ(ς RIδρυτικ(ς
Συνθ/κης τ(ς Συµµα�Dας πρ�Oλ'πεται συνδρ�µ+ τ�
 NATO σG �Bρα-σ#µµα�� σG πε-
ρDπτωση %πειλ(ς ;ν�πλ�υ ;πιθ'σεως). RH ;πDκληση θ'µατ�ς συλλ�γικ(ς �µυνας (8πως
:ρD"εται στ� Πρ��Dµι� τ(ς Συνθ/κης τ(ς OJ3σιγκτ�ν, παρ. 4) κα� τ�
 �ρθρ�υ 4, π�4
πρ�Oλ'πει Hναρ�η διαO�υλε#σεων κα� κατ& συν'πεια σ�εδιασµ�
 σG περDπτωση %πειλ(ς
%σφαλεDας K-M, γDνεται µG σαθρ+ O3ση, ;φ’ 8σ�ν �� %π�φ3σεις λαµO3ν�νται σ#µφωνα
µG τ� �ρθρ� 5 τ(ς RIδρυτικ(ς Συνθ/κης τ(ς Συµµα�Dας κα� τ& %νωτ'ρω %π�τελ�
ν ε�σα-
γωγ+ τ�
 �ρθρ�υ 5.

,Aπ’ 8τι φαDνεται ` REλληνικ+ κυO'ρνηση πρ��Bρησε στ� ;ν λ�γCω αUτηµα Oασι"�µε-
νη στ� στρατηγικ� δ�γµα π�4 υ��θετ/θηκε στ+ν OJ3σιγκτ�ν τ�ν ,AπρDλι� τ�
 1999 κα�
πρ�Oλ'πει συνδρ�µ+ τ�
 NATO σG περDπτωση «γενικ�τερης µ�ρφRς κινδYνων», στ�4ς
:π�D�υς συµπεριλαµO3ν�νται τρ�µ�κρατικGς πρ3�εις κα� πρ3�εις δ�λι�φθ�ρ5ς, 8πως
;πDσης κα� στ+ν συµφωνDα MC472, ` :π�Dα συν/φθη µετ& τ+ν τρ�µ�κρατικ+ ;πDθεση
τ(ς 11ης ΣεπτεµOρD�υ 2001 κα� συγκεκριµ'να τ�ν ∆εκ'µOρι� τ�
 2002 κα� %φ�ρ�5 στ+ν
%ντιµετBπιση τ(ς τρ�µ�κρατDας.

ντ�
, δGν ε_ναι ε�κ�λ� ν& φτ3σ�υν σG κατ3σταση Vν�τητας κα� :µ�ι�µ�ρφDας, %λλ& κ3θε
µDα (;θν�τητα) τραO3ει πρ�ς αJτ� π�4 τ(ς ε_ναι ��κεg� κα� ε_ναι δ#σκ�λ� ν& συνδυαστk(
µG τ� %λλ�φυλ�».1

Γι’ αIτ( κα1 εBδαµε τF δεκαετ$α τ�� ’90 τ�Zς Σ�ρ3�υς ν6 �λληλ�σκ�τ�νωνται σ� sναν
α?µατηρ( -µφ�λι� π7λεµ�, : :π�;�ς _γινε -H α@τ$ας τ ς παρ�λ�γης �ντ$ληψης πPς γνG-
σι�ς Σ�ρ3�ς εJναι µ7ν�ν : Eρθ7δ�H�ς )ριστιαν7ς, -νw2 : ρωµαι�καθ�λικ(ς Σ�ρ3�ς, δη-
λαδF : Kρ��της κα1 : µ�υσ�υλµcν�ς Σ�ρ3�ς, δηλαδF : B7σνι�ς, �π�τελ��ν Yλλα _θνη
κα1 δF -)θρικ6 τ�� Eρθ7δ�H�υ σερ3ικ��. O? Eρθ7δ�H�ι Σ�ρ3�ι εJ)αν φτ�σει στ( {ψιστ�
σηµε;� παραλ�γισµ�� ν6 �π�καλ��ν τ�Zς :µ�εθνε;ς τ�υς µ�υσ�υλµ�ν�υς τ ς B�σν$ας
«T��ρκ�υς», πρcγµα 3ε3α$ως �ναληθ�ς. Kα1 _τσι sνα µεγ�λ� κα1 @σ)υρ( _θν�ς, Rπως τ(
σερ3ικ7, κατακερµατ$στηκε µ� γν�µ�να τF θρησκευτικF διαφ�ρετικ7τητα, π�Z Sπερ$-
σ)υσε τ ς κ�ιν ς -θνικ ς καταγωγ ς. �H Σερ3$α λ�ιπ(ν �π�τελε; @σ)υρ( παρ�δειγµα
πρ(ς �π�φυγG, γι6 τ( π�� µπ�ρ��ν ν6 :δηγGσ�υν �? �νιστ7ρητες ταυτ$σεις τ�� _θν�υς
µ� τF θρησκε$α κα1 π7σα δειν6 µπ�ρ��ν ν6 φ�ρ�υν.

xOταν : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς Xριστ7δ�υλ�ς ταυτ$'kη τ( Aλληνικ( _θν�ς µ� τFν Eρθ�δ�H$α,
τFν Bδια στιγµF δηµι�υργε; -θνικF µει�ν7τητα µεταHZ τ2ν �EλλGνων  µ�υσ�υλµ�νων
τ ς Θρ�κης, �λλ6 �ρνε;ται κα1 τFν AλληνικF καταγωγF στ�Zς 500.000 xEλληνες µ�υ-
σ�υλµ�ν�υς Aλλην7φων�υς π�Z κατ�ικ��ν σGµερα στ(ν Π7ντ�, )αρ$'�ντ�ς τ�υς µ�
τF µ$α στFν T�υρκ$α.

▲

1. Πλ��ταρ)�ς, «Συµπ�σιακ�», ∆´, Πρ73ληµα A´, 661C.
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T9 «A]ηγ�υακς» ̂ ργ�ν�υν τν ��ραν _π4... καθεστ`ς �OλυµπιακRς �Eκεaειρ/ας
_π�γεγραµµ0νης �π τ σYν�λ� τ:ν κρατ:ν π�[ συναπ�τελ��ν τ σηµεριν πα-
γκ4σµι� σYστηµα .Z�υσ/ας. Σηµαδιακ σYµπτωµα +αρει2ς µ�ρφRς παγκ4σµιας

σaι��φρ0νειας.
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***

)E
τσι : κατ’ ;���+ν θεσµ�ς τ�
 REλληνικ�
 Π�λιτισµ�
 παρ�υσι3"ει σ/µερα τ+ν
θλιOερ+ ε�κ�να µι5ς ;µπ�λεµης καταστ3σεως µG τ�ς V�(ς συνιστ<σες: 
• Συνδρ�µ+ τ�
 NATO µG %π�στ�λ+ %ερ�σκαφ<ν AWACS (Hγκαιρης πρ�ειδ�-
π�Dησης): Π'ραν τ(ς Tπ'ρ�γκης δαπ3νης π�4 πρ�κ#πτει %π� τ+ν �ρησιµ�π�D-

ηση τ<ν %νωτ'ρω %ερ�σκαφ<ν, ̀  δρ3ση τ+ν :π�Dα θ& %ναλ3O�υν :ρD"εται %π�κλειστικ&
%π� τ�ν SACEUR (συµµα�ικ+ στρατιωτικ+ `γεσDα). ,Eδ< OεOαDως τDθεται τ� ;ρBτηµα
τ(ς Hκτασης τ�
 ;ναερD�υ �Bρ�υ στ�ν :π�g� θ& δρ�
ν κα� τ(ς δυνατ�τητας ;λ'γ��υ των
%π� τ� REλληνικ� κρ3τ�ς.

• M�νιµη ναυτικ+ δ#ναµη: Kα� π3λι τDθεται θ'µα Hκτασης τ(ς Tπ� Hλεγ�� περι��(ς,
%λλ& κυρDως θ'µα π�λιτικ(ς εJθ#νης, ̀  :π�Dα θ& πρ'πει ν& %ν/κkη στ�ς REλληνικGς %ρ�'ς.
E_ναι O'Oαιη ` συµµετ��+ πλ�Dων π�4 Iδη µετ'��υν στ+ν ;πι�εDρηση Active Endeavour
(` δρ3ση τ(ς :π�Dας ;κτεDνεται σG 8λη τ+ν Mεσ�γει�) κα� συνεπακ�λ�υθα ` διεν'ργεια
νη�ψι<ν (κα� %π� «γειτ�νικ+» �Bρα;).

• T3γµα πυρηνικ�
, Oι�λ�γικ�
, �ηµικ�
 π�λ'µ�υ: ΣG περDπτωση πυρηνικ�
, Oι�λ�γι-
κ�
 r �ηµικ�
 κτυπ/µατ�ς τ� ;ν λ�γCω τ3γµα καλεgται ν& %ντιδρ3σkη τα�#τατα (;ντ�ς 24
Kρ<ν), πρ5γµα π�4 σηµαDνει 8τι θ& πρ'πει ν& στρατ�πεδε#kη εUτε στ+ν REλλ3δα εUτε σG γει-
τ�νικ+(;) �Bρα. (Kαλ#τερα ν& µ+ν %ναφερθ�
µε στ� κ�στ�ς).

• nAλλα µ'σα %σφαλεDας: τε�νικ& µ'σα πρ�στασDας, δηλ. 9πτικ+ ;πιτ/ρηση (%ερ�πλ�ια
κα� Vλικ�πτερα ;φωδιασµ'να µG κ3µερες παρακ�λ�#θησης Tπ'ρυθρης %κτιν�O�λDας, συ-
σκευGς TETRA (µ'σCω τ<ν :π�Dων %π�στ'λλ�νται πληρ�φ�ρDες στ& κ'ντρα ;πι�ειρ/σε-
ως), α�σθητ(ρες %νD�νευσης, :µ3δες δι3σωσης, :µ3δες κα� ε�δικ& αJτ�κDνητα %π�λ#-

/Aλλ6 τ( π�τ�µι τ�� -θνικ�� µ$σ�υς παρασ�ρνει κα1 -µcς -Hαιτ$ας τ ς θρησκε$ας, -φ’
Rσ�ν -µε;ς �? xEλληνες, παρασυρµ�ν�ι �π( sνα �νιστ7ρητ� θρησκευτικ( παραλGρηµα
ρωµα$ικης _µπνευσης, θεωρ��µε τ�Zς Σ�ρ3�υς Kς �δ�λφια µας, -πειδF εJναι Eρθ7δ�H�ι
)ριστιαν�$, -νw2 τ�Zς συγγενε;ς µας Πελασγ�Zς - /Iλλυρι�Zς - /Aλ3αν�Zς τ��ς µισ��µε κα1
τ�Zς -)θρευ7µαστε, -πειδF εJναι µ�υσ�υλµcν�ι κα$... Yπιστ�ι! xYστερα φτα;νε �? /Aλ3α-
ν�1 κα1 κυρ$ως �? K�σ�3�ρ�ι, διερωτ7µαστε ρητ�ρικ�, π��, -νw2 πρωτ�στ�τησαν σ� `ρω-
ικ�Zς �γ2νες κατ6 τ2ν T��ρκων στ1ς �ρ)�ς τ�� 20�� α@2να, σGµερα στρ�φ�νται στ�Zς
πρ�ην -)θρ�Zς T��ρκ�υς θεωρ�ντας τ�υς φ$λ�υς κα1 συµµ�)�υς, -H α@τ$ας τ�� κ�ιν��
θρησκε�µατ�ς, �φ�� -µε;ς τ�Zς -γκαταλε$ψαµε, κα1 φτ�ν�υν στ( σηµε;� ν6 αIτ�απ�κα-
λ��νται T��ρκ�ι µ7ν� κα1 µ7ν� �π( �ντ$δραση στF σερ3ικF κατ�)F τ2ν περι�)2ν τ�υς
κα1 στFν �π�τυ)$α τ�� λεγ7µεν�υ Aλλην�)ριστιανισµ��, : :π�;�ς συνε)2ς συρρικν�νει
τ( Aλληνικ( _θν�ς;

Π7σες �λGθεια �κ7µα -θνικ�ς συµφ�ρ�ς πρ�πει ν6 Sπ�µε$νkη ` �Eλλ�δα Sπερασπι'7-
µενη δ�γµατικ6 τFν τα�τισG της µ� τFν Eρθ�δ�H$α; Π7σ�υς �κ7µα παραδ�σιακ�Zς
συµµ�)�υς θ6 �π�λ�σ�υµε γι6 τF σ�ναψη λυκ�φιλι2ν µ� τ�Zς :µ7δ�H�υς Σ�ρ3�υς,
λ�ς κα1 �? τελευτα;�ι δ�ν εJναι �? δηµι�υργ�1 τ ς �ν�παρκτης µακεδ�νικ ς -θν7τη-
τας τ2ν Σκ�π$ων, � µGπως _παψαν π�τ� ν6 -π�φθαλµι��ν τFν AλληνικF Θεσσαλ�ν$-
κη; Kα1 φυσικ6 jς µF λησµ�ν��µε τ�Zς λεγ7µεν�υς Σλα3�µακεδ7νες.

Γι6 τ(ν �να3ρασµ( στ6 Bαλκ�νια τFν εIθ�νη _)�υν δ�� παρ�γ�ντες: α) O? µεγ�λες
δυν�µεις, π�Z -π�3αλαν ()�ραHαν) σ�ν�ρα τ6 :π�;α δ�ν �νταπ�κρ$ν�νται στ6 -δ�φη π�Z
�νGκ�υν στ6 _θνη τ ς )ερσ�νGσ�υ, µ� �π�τ�λεσµα ν6 Sπ�ρ)�υν συνε)2ς �ν�ι)τ�ς Aστ$ες

▲
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_ντασης -H α@τ$ας τ2ν µει�ν�τGτων κα1 3) ` ρωµα$ικη κα1 EθωµανικF κληρ�ν�µι�, π�Z
φ�ρει Kς κατ�ρα ̀  περι�)G µας κα1 εJναι ̀  τα�τιση τ2ν -θν�τGτων µ� µ$α �π( τ1ς δ�� @�υ-
δαι�γενε;ς θρησκε;ες, ` :π�$α Rπως δε$Hαµε εJναι συνθGκη -π$πλαστη, π�Z δι)�τ�µε;
�κ7µα περισσ7τερ� τ6 3αλκανικ6 _θνη. QEτσι, σ6ν ν6 µFν _φτανε στ6 _θνη τ ς )ερσ�νG-
σ�υ τ�� ANµ�υ Rτι σ� καν�ναν δ�ν -πιτρ�πηκε ν6 πετ�)kη π�τ� τFν π�θητF κα1 δ$καιη
-θνικG τ�υ πλGρη -δαφικF �π�κατ�σταση, _ρ)�νται κα1 �? θρησκε;ες ν6 δι)�'�υν τ�Zς
:µ�εθνε;ς, Rπως _γινε µ� τF Σερ3$α κα1 Rπως πρ�σπαθ��ν ν6 πετ�)�υν κ�π�ι�ι σκ�τει-
ν�1 κ�κλ�ι τ( Bδι� µ� τ�Zς Eµ�εθνε;ς µας µ�υσ�υλµ�ν�υς τ ς Θρ�κης.

™
τ(ν παγκ7σµι� παραλ�γισµ( τ�� θρησκευτικ�� µ$σ�υς, π�Z Sπ�κινε; τ(ν @δι7τρ�-
π� φ�νταµενταλιστικ( ρατσισµ( κα1 τ(ν «@µιτασι(ν -θνικισµ7», �? @δ�ες κα1 �? �H$ες
τ�� �Eλληνισµ�� πρ�3�λλ�υν, κα1 µ� τFν εIκαιρ$α τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγ�νων, Kς
` µ7νη ?κανF δ�ναµη ν6 φ�ρkη εIηµερ$α κα1 ε@ρGνη στ(ν πλανGτη.

�O Πλ��ταρ)�ς πρ2τ�ς φρ7ντισε ν6 µcς διδ�Hkη πPς «µG O3ση τ�
τα 8µως  πιστ'ψα-
µε ;κεDν�υς, π�4 τ& �ρησιµ�π�ι�
ν �� Uδι�ι, τ& δωρD"�υν σG ;µ5ς κα� µ5ς τ& παρ'��υν
%'ναα κα� διαρκ<ς Kς θε�#ς, π�4 δGν ε_ναι �λλ�ι ;δ< κι �λλ�ι ;κεg, ��τε O3ρOαρ�ι κα�
hEλληνες, ��τε ν�τι�ι κα� O�ρει�ι. hOπως : xλι�ς, ` σελ/νη, : �Jραν�ς, ` γ( κα� ` θ3-
λασσα ε_ναι κ�ιν& σG 8λ�υς, %λλ& τ& 9ν�µ3"�υν µG διαφ�ρετικGς 9ν�µασDες �� δι3φ�ρ�ι
λα�D, παρ�µ�ια, µ�λ�ν�τι ]νας ε_ναι : λ�γ�ς π�4 τ& τακτ�π�ιεg κα� µDα πρ�ν�ια π�4 
τ& ;πιτηρεg, µ�λ�ν�τι %π� τ+ν �λλη �� δυν3µεις ε_ναι ταγµ'νες ν& Tπηρετ�
ν 8λα τ&
qντα, H��υν θεσπιστ( σG διαφ�ρ�υς λα�4ς διαφ�ρετικGς τιµGς κα� 9ν�µασDες γι& 8λα

�O �EλληνισµSς cνMνει τ�ν Eνθρωπ�τητα

µανσης, µ�ν3δα σ�εδιασµ�
 π�λιτικ(ς %σφ3λειας, µ�ν3δα ;ντ�πισµ�
 πυρηνικ<ν, Oι�-
λ�γικ<ν r �ηµικ<ν �Jσι<ν κ.λπ.

T� κ�στ�ς τ(ς 8λης π�λεµικ(ς αJτ(ς ;πι�εDρησης ε_ναι δυσθεBρητ�.
***

E
Dναι πραγµατικ. παρ�δ�6�, !τι µ3σα σ’ !λην α,τ�ν τ�ν διεθν1 σ%γ	υση
φρεν#ν, σ’ α,τ�ν τ�ν 06�υσιαστικ� παρ�ν�ια, �K HEλληνες, �K σ%γ	ρ�ν�ι HEλλη-
νες 0πανασυνδ3θηκαν µ� τ( παρελθ*ν τ�υς. Π#ς; ∆�ν�ντας στ ς �σκ�σεις
�σφαλε�ας τ#ν O.A. τ�ν $ν�µασ�α «:Aσπ ς BHρακλ3�υς». Φα�νεται !τι F δεσµ*ς

τ�υς µ� «:Eκε�ν�υς» π�? 7 µεγαλ�φυ�α τ�υς κα  7 ψυ	ικ� τ�υς �γε�α κ�π�τε συν3-
λα4ε κα  �λ�π��ησε τ(ν �π3ρ�	� α,τ(ν θεσµ( 06ακ�λ�υθε� ν. �π�ρ	/η 0ν σπ3ρµα-
τι κα  ν. λειτ�υργ/1 καταλυτικ. στ ς ψυ	3ς τ�υς. K�π�ι�ι σ%γ	ρ�ν�ι HEλληνες εDναι
434αι�ν !τι �ντιλαµ4�ν�νται πcς τ( �,σιαστικ*, 0κε�ν� π�? µετρ�ει, εDναι τ( πνε9µα
τ#ν :AγOνων. A,τ( �π�τελε� τ�ν πραγµατικ� �σπ�δα στ�ν 0κτρ�π� κα  )	ι τ. µ3τρα
�σφαλε�ας – �K κ�ινων�  α,τ�9 τ�9 πνε%µατ�ς δ�ν τ. 	ρει�>�νται. HOµως π*σ�ι
εDναι α,τ��; Π*σ�ι �ντιλαµ4�ν�νται !τι �K :Oλυµπιακ�  :Aγ#νες δ�ν εDναι µ3σ�ν,
ε,καιρ�α 0π�δει6ης Sσ	%�ς �λλ. κ�τι =λλ�, κ�τι π�? Y	ει ν. κ�ν/η µ� τ�ν �ν�ταση
τ�9 �νθρOπ�υ, !πως �κρι4#ς τ�ν συν3λα4ε κα  τ�ν �λ�π��ησε F πρ#τ�ς Kδρυτ�ς
τ�υς, F BHρακλ1ς; ∆υστυ	#ς 0λ�	ιστ�ι. Θ. >�σ�υµε λ�ιπ(ν �ναγκαστικ. τ�ν λα-
µπρ� γι�ρτ� τ�9 BΩρα��υ, τ�9 Mεγ�λ�υ κα  τ�9 :Aληθιν�9 συµ4ι4α>*µεν�ι µ� τ. 6ε-
ν*φερτα –�ντιπρ�σωπευτικ. τ1ς σηµεριν1ς πανανθρOπινης φ�4�ας κα  �νασφ�-
λειας– δρακ*ντια µ3τρα �σφαλε�ας. A,τ. ταιρι�>�υν στ�ν σ%γ	ρ�νη παγκ*σµια
4αρ4αρ*τητα. A,τ. κα  F φ*4�ς.

Σ.
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τ�
τα».2 Kα1 µ� αIτ6 τ6 λ7για τ�υ �κ�ρωσε µ� µιcς κα1 γι6 π�ντα τ6 �λ�θητα θρη-
σκευτικ6 δ7γµατα, π�Z µ�)�νται λυσσαλ�α µεταH� τ�υς γι6 τ( π�ι7 θ6 -πι3�λkη τFν «�λG-
θει�» τ�υ στ�Zς �νθρ�π�υς. Mcς -Hηγε; πPς : καθ�νας µπ�ρε; ν6 _)kη Rπ�ι�ν τρ7π� �π7-
δ�σης τιµ2ν � λατρε$ας πρ(ς τ( Θε;�ν -πιθυµε;. ∆ι7τι : Yνθρωπ�ς, : καθ�νας σ�µφωνα
µ� τ�Zς τρ7π�υς κα1 τ6 _θιµ� τ�υ, -κφρ�'εται �ντ$στ�ι)α. Σηµασ$α _)ει πPς τ( Θε;�ν εJναι
κ�ιν( γι6 Rλ�υς, κα1 �ρν��µεν�ς τ1ς «-H �π�καλ�ψεως �λGθειες», π�Z φανατ$'�υν, δ�γ-
µατ$'�υν κα1 )ωρ$'�υν τ�Zς �νθρ�π�υς, πρ�τρ�πει 2.000 )ρ7νια πρ1ν τFν -π�)G µας ν6
σε3αστ��µε τF θρησκευτικF -λευθερ$α κα1 τF θρησκευτικF -πιλ�γG. xOπ�ι�ς διδ�)τη-
κε �π( τ(ν Πλ��ταρ)�, στ�κεται στ�Zς �ντ$π�δες τ�� φ�νταµενταλισµ��.

�O Bδι�ς π�λι µ$λησε γι6 τFν �@κ�υµενικ7τητα τ ς �Eλληνικ ς Σκ�ψης κα1 Παιδε$ας,  π�Z
Aν�νει τ�Zς �νθρ�π�υς δ$)ως ν6 �ναιρk  τ1ς -θνικ�ς τ�υς @διαιτερ7τητες, )αρ$'�ντας τFν
SψηλF «πανανθρ�πινη» @δι7τητα τ�� xEλληνα σ� Rσ�υς σκ�φτ�νται κα1 πρ�ττ�υν Aλλη-
νικ�, Rπως Rταν σ� sνα συµπ7σι� )αρακτGρισε sναν νεαρ( Pωµα;� π�Z τ(ν -ντυπωσ$ασε:
«q�ι O3ρOαρ�ς, %λλ& πραγµατικ& hEλληνας στ+ γενι3, µεστ�ς REλληνικ(ς ΠαιδεDας».3

Kα1 Rταν παρηγ�ρ��σε sναν φ$λ� τ�υ, τ(ν Mεν�µα)� �π( τ1ς Σ�ρδεις, π�Z εJ)ε -H�ριστ 
�π( τFν πατρ$δα τ�υ, τ�� Sπενθ�µισε πPς γι6 Rσ�υς µετ�)�υν στFν �EλληνικF Παιδε$α
δ�ν Sπ�ρ)�υν -δαφικ6 σ�ν�ρα.

�Eπ�µ�νως εvστ�)α εJπε : �Hρακλ ς:
«,Aργεg�ς r ΘηOαg�ς, %φ�
 δGν καυ�ι'µαι 8τι %ν/κω σG µι& π�λη,
8λα τ& 9�υρ& τ<ν REλλ/νων ε_ναι γι& µ'να πατρDδα».
«RO Σωκρ3της τ� ε_πε %κ�µα πι� ε�στ��α, λ'γ�ντας π?ς δGν ε_ναι ,Aθηναg�ς ��τε hEλλη-

νας π�λDτης, %λλ& π�λDτης τ�
 κ�σµ�υ».4
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2. Πλ��ταρ)�ς, «Περ1 QIσιδ�ς κα1 /Oσ$ριδ�ς», 377F-378A.
3. Πλ��ταρ)�ς, «Περ1 τ2ν /Eκλελ�ιπ7των Xρηστηρ$ων», 422D.
4. Πλ��ταρ)�ς, «Περ1 φυγ ς», 600 F.
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Tριψ�φις KωδικSς �Aσφαλε#ας
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xOπ�υ Sπ�ρ)ει λ�ιπ(ν ̀  �EλληνικF Παιδε$α, αIτF ̀  �νθρωπιστικF δ�ναµη π�Z Aν�-
νει κα1 φωτ$'ει µ� γν�ση τ6 _θνη, -κε; εJναι κα1 ` πατρ$δα τ2ν πνευµατικ2ν �EλλG-
νων. Kα1 ` /Oλυµπι�δα µας, «µG τ+ν φλ�γα µας π�4 VνBνει τ�ν κ�σµ�», jς γ$νkη `
�ρ)G, γι6 ν6 λ�µψ�υν Hαν6 �? πανανθρ�πινες @δ�ες κα1 �H$ες τ�� �Eλληνισµ��. �O
/Oρθ(ς Λ7γ�ς �π�ναντι στ�Zς µεσσ$ες, τ�Zς σωτ ρες, τ�Zς σταυρ�φ7ρ�υς πλανη-
τ�ρ)ες κα1 τ�Zς «µ�ρτυρες τ�� /Aλλ6)» τρ�µ�κρ�τες. M7ν�ν _τσι θ6 διαλυθ��ν τ6
σκ�τ�δια τ ς δεισιδαιµ�ν$ας, τ�� φυλετικ�� κα1 θρησκευτικ�� µ$σ�υς, π�Z α@2νες τ�-
ρα καταδυναστε��υν τFν �νθρωπ7τητα κα1 τFν :δηγ��ν µ� µαθηµατικF �κρ$3εια
στFν αIτ�καταστρ�φG της.

***

™
τ( παγκ7σµι� θ�ατρ� τ�� παραλ7γ�υ ̀  �ν�γκη τ�� �Eλληνικ�� /Oρθ�� Λ7γ�υ εJναι
περισσ7τερ� -π$καιρη �π( π�τ�. Kα1 αIτ(ς -κφρ�'εται µ�σα �π( τ1ς �ρ)α;ες �H$ες
τ�� /Oλυµπισµ��, π�Z πρ�τ�σσ�υν τ(ν Sγι  ν�� -ναρµ�νισµ�ν� µ� τ( Sγι�ς σ2µα.
AIτ( τ( �H$ωµα, δηλαδF τ( /Oλυµπιακ( /Iδε2δες, _ρ)εται κα1 ταυτ$'εται πλGρως

µ� τ(ν :ρισµ( τ�� /Oρθ�� Λ7γ�υ, π�Z σ�µφωνα µ� τ(ν Πλ��ταρ)� εJναι ̀  «Yριστη κα1 θε-
ϊκ�τερη δ�ναµη π�Z 3ρ$σκεται µ�σα  µας, π�Z τFν -νν���µε Kς Eρθ7τητα τ�� λ7γ�υ, φυ-
σικF τελει7τητα τ ς λ�γικ ς κα1 δι�θεση ]ρµ�νικF µ� τFν ψυ)G».5

QEτσι µ7ν� θ6 σταθk  : /Aλ3αν(ς στ( πλευρ( τ�� Σ�ρ3�υ, : QAρα3ας τ�� /Iσραηλ$τη, :
λευκ(ς θ6 συναγωνιστk  µ� τ(ν µα�ρ�, : µ�υσ�υλµcν�ς θ6 3ρεθk  πλ�ι στ(ν )ριστιαν7.
2.780 )ρ7νια µετ6 τFν -παν$δρυση τ2ν /Aγ�νων �π( τ(ν QIφιτ� (776 π.X.) ` �νθρωπ7τη-
τα δ�ν 3ρ κε Yλλ�ν τρ7π� γι6 ν6 συνυπ�ρ)kη ε@ρηνικ�, π�ρα �π( αIτ(ν π�Z τ ς δ$δαHαν
�? xEλληνες. Kα1 �? /Oλυµπιακ�1 /Aγ2νες εJναι µ�ρ�ς κα1 γι�ρτF αIτ�� τ�� τρ7π�υ.

Στ0φαν�ς MυτιληναS�ς

ANANEΩΣH ΣYN∆POMHΣ

ΠαρακαλH EνανεHστε τ� συνδρµ� µυ:

❏ (Eτ;σια ?EλλAδ�ς Kαν�νικ;: 47 4 ❏ (Eτ;σια K�πρ�υ: 73 4
❏ (Eτ;σια ?EλλAδ�ς Φ�ιτητικ;: 38 4 ❏ (Eτ;σια (ECωτερικ�/: 100 $

ONOMA______________________________ EΠΩNYMO ____________________________________

∆IEYΘYNΣH ______________________________________ T.K. ________ ΠOΛH ________________

XΩPA ____________________ Tηλ.: ____________________ E-mail____________________________

XρεHστε τ�ν πιστωτικ� µυ κ(ρτα µ> τ7 παρακ(τω στιPε9α:

(Aριθµ,ς KAρτας : � � � � – � � � � – � � � � – � � � � (� � �)
Tριψ�φις KωδικSς �Aσφαλε#ας

❏ VISA ❏ MasterCard (Hµερ. Λ;Cης: ________ π�g 8ναγρAφεται στ, π�σω µ�ρ�ς τDς κAρτας

ONOMA ∆IKAIOYXOY KAPTAΣ: ________________________________________ ?Yπ�γραφ;: ______________

AΠOΣTEIΛATE ME ΠεριδικS «∆AYΛOΣ», Kυδαθηνα#ων 29, 105 58, �Aθ�να (+30) 210 33 14 997TAXY∆POMEIO: FAX:

✁

5. Πλ��ταρ)�ς, «/Hθικ�», Π2ς δε; τ(ν ν��ν π�ιηµ�των �κ��ει, 24E, -κδ7σεις «K�κτ�ς», /AθGνα
1995.

∆ΑΥΛ�Σ/269, M�ι�ς 200417658



�O
�θλητισµ(ς σ6ν 3ασικF παρ�µετρ�ς τ ς �Eλληνικ ς Παιδε$-
ας κα1 τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� συνδυα'7µεν�ς κα1 µ� τ1ς
Yλλες δ�� παραµ�τρ�υς τ�υ (τFν Γν�ση κα1 τFν T�)νη) -πη-
ρ�ασε θετικ�τατα τ7σ� τFν π�ρε$α τ�� �Eλληνισµ�� πρ(ς τFν

-κθαµ3ωτικG τ�υ �κµF Rσ� κα1 τFν π�ρε$α τ�� Παγκ�σµ$�υ Π�λιτι-
σµ�� -π$σης. �H -φε�ρεση τ�� �θλητισµ�� )�νεται στ6 3�θη τ2ν )ι-
λιετι2ν, σ� µυθ�λ�γικ�ς -π�)�ς. Σ�µφωνα µ� τFν παρ�δ�ση : ZεZς ν$-
κησε στFν π�λη τ(ν Kρ7ν� κι : /Aπ7λλων στ(ν δρ7µ� τ(ν �Eρµ . �O
�Hρακλ ς _3αλε τ6 �δ�λφια τ�υ ν6 τρ�H�υν σ’ sναν �γ2να κα1 στε-
φ�νωσε τ(ν νικητF µ� sνα κλαδ1 �γριελιcς (Παυσαν$ας V 7, 6). /Aνα-
φ�ρ�ς γι6 �θλητικF δραστηρι7τητα σ� µεταγεν�στερες -π�)�ς _)�υµε
στ6 �Oµηρικ6 QEπη, Rπ�υ περιγρ�φ�νται �γ2νες δρ7µ�υ, δισκ�3�λ$α,
uλµατα κα1 ]ρµατ�δρ�µ$ες.

T
& τηλε�πτικ& καν3λια τ+ν 25η MαρτD�υ %νακ�Dνωσαν στ& ε�δησε�γραφικ&
δελτDα τ�υς π?ς στ+ν τελετ+ τ(ς wφ(ς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς Φλ�γας «παρευρ'θη
σ#σσωµη ̀  π�λιτικ+ κα� π�λιτειακ+ %ρ�+ τ(ς REλλ3δ�ς». Φρ�ντισαν 8µως ;ντ'-
�νως ν& µ5ς %π�κρ#ψ�υν π?ς sταν %π�
σα ` θρησκευτικ+ `γεσDα. RO ;π� κε-

φαλ(ς τ(ς �σ�#�υσας θρησκεDας στ+ν REλλ3δα sταν %πBν. ,Aπ?ν κα� : τ�πικ�ς µη-
τρ�π�λDτης. ∆Gν εUδαµε %ν3µεσα στ� κ�ιν� ��τε ]ναν παπ5. ΓιατD αJτ+ ` %π�υσDα;
nIσως θ& sταν καλ� ν& %νατρ'��υµε στ+ν ;κτεν( %ρθρ�γραφDα τ�
 «,Oρθ�δ���υ T#-
π�υ», : :π�g�ς σG σ�εδ�ν κ3θε Hκδ�σ/ τ�υ καθυOρD"ει τ�4ς ,Oλυµπιακ�4ς ,Aγ<νες
%π�καλBντας τ�υς «λατρε/α τ:ν δαιµ4νων». RH ,EκκλησDα sταν –κα� 8πως φαDνεται
συνε�D"ει ν& ε_ναι– ;�θρ�ς τ�
 %ρ�αD�υ REλληνικ�
 ,Oλυµπιακ�
 Πνε#µατ�ς. ∆Gν κα-
τ3φερε ν& �επερ3σkη τ� Oαθ4 µgσ�ς της γι& τ�4ς θεµελιBδεις λDθ�υς τ�
 REλληνικ�
 Π�-
λιτισµ�
.

T�ν %θλητισµ� �� φ�ρεgς τ(ς �δε�λ�γDας τ�
 κ. Xριστ�δ�#λ�υ τ�ν κατ/ργησαν
;ντελ<ς %παγ�ρε#�ντας τ�4ς ,Oλυµπιακ�4ς %γ<νες µG δι3ταγµα τ�
 Θε�δ�σD�υ. Mετ&
τ+ν %παγ�ρευση ;µφανDστηκε ]νας ν'�υ τ#π�υ %θλητ/ς· ε_ναι : �ριστιαν�ς µ3ρτυρας

▲

Π: jδ�γησαν R XριστιανA τSν �Oλυµπισµ�

TA «™HMA¢IAKA» ™YMBANTA
™THN TE§ETH TH™ AºH™



�H λ�Hη %γ?ν πρ��ρ)εται �π( τ( ρ µα Yγω, π�Z σηµα$νει :δηγ2. M� τF σειρ�
τ�υ τ( Bδι� ρ µα παρ�γει τFν %γωγ+ κι αIτF π�λι κτ$'ει τF (σ�νθετη) λ�Hη-
_νν�ια παιδαγωγ�ς (= αIτ(ς π�Z Yγει, π�Z :δηγε; τ(ν πα;δα). �H λ�Hη %θλητ+ς
_)ει σ6ν 3�ση της τF λ�Hη �θλ�ς, π�Z σηµα$νει µ��θ�ς, %γBν.

TFν �δGριτη -σωτερικF �ν�γκη -πικρ�τησης τ�� Aν(ς �νθρ�π�υ ε@ς 3�ρ�ς
τ�� Yλλ�υ, δηλαδF αIτ( π�Z σηµα$ν�υµε µ� τF λ�Hη φιλ�πρωτDα, ̀  :π�$α -κφρ�-
'εται κατ6 κυρ$αρ)� τρ7π� µ� τ( _νστικτ� τ ς -πιθετικ7τητας (κα1 µ� Rλες τ1ς συ-
νεκδ�)ικ�ς µεταµφι�σεις τ�� -νστ$κτ�υ αIτ��), : �Eλληνικ(ς Π�λιτισµ(ς τιθ�-
σευσε κατ6 sναν µεγαλ�φυ  κα1 µ�ναδικ( τρ7π�: δι6 τ�� �θλητισµ��. B�3αι�ι
Mντες �? xEλληνες σ� παν�ρ)αιες -π�)�ς Rτι �π( τF σαγGνη τ ς θεcς N$κης δ�ν
πρ7κειται τ( �νθρ�πιν� γ�ν�ς ν6 �παλλαγk  π�τ�, 3ρ καν τ(ν τρ7π� ν6 τFν Sπη-
ρετ��ν )ωρ1ς ν6 θυσι�'�υν τFν �Hι�πρ�πει� τ�υς � ν6 καταφε�γ�υν σ� δ7λια µ�-
σα. ∆ηλαδF µετ�τρεψαν τ( _νστικτ7 τ�υς σ� �ν�τερη µ�ρφF πνευµατικ ς λει-
τ�υργ$ας, π�Z εJναι τ( @δανικ( τ ς εIγεν��ς uµιλλας κι -Hιδαν$κευσαν τFν _νν�ια
�γPν, µετατρ�π�ντ�ς την �π( π7λεµ� σ� �θλητισµ7.

/E6ν θελGσ�υµε ν6 τ(ν συµπι�σ�υµε σ� sναν :ρισµ7, %θλητισµ�ς δ�ν εJναι  τ$-
π�τε Yλλ� �π( τFν .πιδ/ωZη τRς .πικρ�τησης, δηλαδ� τRς κατ�κτησης τRς
πρωτι2ς (ν/κης) µ0σfω τRς ε�γεν��ς gµιλλας, δι9 τ�� �γ:ν�ς. T( �θλητικ(
@δε2δες γι6 )ιλιετ$ες τιθ�σευσε τ6 �νθρ�πινα π�θη, µ� τρ7π� π�Z -Hασφ�-

π�4 %σκεgται στ�ν �ριστιανικ� %θλητισµ�: δGν τρBει, δGν πDνει, δGν κ�ιµ5ται, δGν πλ'-
νεται, δGν σπ�υδ3"ει, δGν %σ��λεgται µG τ& κ�ιν3. ,Aπ�συρµ'ν�ς σG µι& σπηλι& ;πι-
στρ'φει στ�ν τ�π� 8π�υ κατ�ικ�
σαν �� πρ�γ�ν�D τ�υ πρ�ν %π� Vκατ�µµ#ρια �ρ�-
νια.RO �ριστιαν�ς �νθρωπ�ς τ<ν σπηλαDων ε_ναι πλ'�ν τ� ν'� πρ�τυπ�: : «%θλητ+ς
τ�
 Xριστ�
». ΣτεφανBνεται µG τ+ν δ��α τ�
 µαρτυρD�υ Tπ�τασσ�µεν�ς στ� πρ�τυ-
π� π�4 πρ�O3λλει ` ,EκκλησDα: τ�ν ,Iησ�
 µG τ� %κ3νθιν� στεφ3νι.

RH %παγ�ρευση τ�
 %θλητισµ�
 ;�υπηρετ�
σε µι& Oαθει& �ριστιανικ+ %ν3γκη.
,E&ν �� hEλληνες Hπαυαν ν& %θλ�
νται κα� ν& κρατ�
ν 8πλα –κα� αJτ� συν'Oη– δGν
θ& sταν �καν�� ν& ;παναστατ/σ�υν κα� ν& %νατρ'ψ�υν τ+ν �εν�φερτη κυO'ρνηση,
π�4 τ�4ς ;πιOλ/θηκε µG τ+ν µ�ρφ+ τ�
 θρησκευτικ�
 δεσπ�τισµ�
. T& τελευταgα
�ρ�νια κ3τι %ν3λ�γ� συν'Oη σG µ�υσ�υλµανικ+ �Bρα. RH δικτατ�ρικ+ κυO'ρνησ/
της %παγ�ρευσε τ+ν λειτ�υργDα τ<ν σ��λ<ν π�4 ;φ3ρµ�"αν τ�ς π�λεµικGς τ'�νες,
%φ�
 κινδ#νευσαν ν& %νατραπ�
ν %π� µι& διαδ/λωση π�4 πραγµατ�π�Dησαν ��
σπ�υδαστGς τ<ν σ��λ<ν αJτ<ν. AJτ+ ε_ναι ` %π3ντηση στ� ;ρBτηµα, γιατD �� �ρι-
στιαν�� ;πιτDθενται κατ& καιρ�4ς στ�ς π�λεµικGς τ'�νες κα� στ�ν %θλητισµ�, µιλB-
ντας γι& δαDµ�νες κα� ;πDκληση πνευµ3των. MG τ�ν τρ�π� αJτ�ν κ3ν�υν Hκκληση
στ& κατBτερα Hνστικτα τ(ς %µαθ�
ς µ3"ας, %π�φε#γ�ντας ν& µ5ς %π�καλ#ψ�υν τ�4ς
µ#�ι�υς φ�O�υς τ�υς.

T� µgσ�ς κατ& τ�
 REλληνικ�
 Πνε#µατ�ς O'Oαια τ� ;�'φρασε ]νας %π� τ�4ς :µι-
λητ'ς, πρ�εδρ�ς κ3π�ιας ;πιτρ�π(ς, λ'γ�ντας π?ς δGν πρ'πει ν& γDν�υµε «hρµαια
µι2ς τυφλRς κα� �νεδαφικRς πρ�γ�ν�λατρ/ας». Mπ�ρεg : κ. Xριστ�δ�υλ�ς ν& sταν

▲
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,H _π0ρ�aη ε>κ4να τ:ν �ερει:ν τ�� �Aπ4λλων�ς, .νf: .πικαλ��νται τ �π�λλ�-
νει� φ:ς. iOλα λευκ�. T µα�ρ� caει .ZαφανισθR...
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λι'ε @σ7ρρ�πη ψυ)ικF-πνευµατικG, 3ι�λ�γικF κα1 κ�ινωνικF Kριµ7τητα στ(ν
Yνθρωπ� κα1 πρ7σφερε πν�F κα1 λ�µψη στ(ν Παγκ7σµι� Π�λιτισµ7.

O? �ρ)α;�ι xEλληνες εJ)αν 3αθ�τατη -π$γνωση Rτι τ( ]γν( /Oλυµπιακ(
/Iδε2δες, Rπως αIτ( διαµ�ρφ�θηκε στ�Zς �γ2νες τ ς /Oλυµπ$ας, γ�ννηµα κα1
δηµι��ργηµα τ�� �Eλληνικ�� Πνε�µατ�ς Rπως κα1 Rλες �? Yλλες µεγ�λες κα1
Sψηλ�ς Aλληνικ�ς @δ�ες, �ρ)�ς κα1 �H$ες, µ7ν�ν �ν�µεσα στ�Zς πνευµατικ6 xEλλη-
νες µπ�ρ��ν ν6 -πι'��ν, ν6 �ναπτ�σσωνται κα1 ν6 γ$νωνται πρ�Hη κα1 τρ7π�ς
'ω ς, -νw2 �ντ$θετα εJναι πρ�γµατα H�να κα1 �συµ3$3αστα πρ(ς τ�Zς µF Aλληνι-
κ��ς, δηλαδF τ�Zς 3αρ3αρικ��ς, «π�λιτισµ�Zς» κα1 δ�ν µπ�ρ��ν ν6 Sπ�ρH�υν
�λ�3ητα κα1 �ναλλ�$ωτα µ�σα σ’ αIτ��ς.

QO
ταν : θρησκευτικ(ς δ�γµατισµ(ς κι : πνευµατικ(ς σκ�ταδισµ(ς ε@σ�-
3αλαν κα1 κατ$σ)υσαν στ(ν Aλληνικ( )2ρ�, qταν �δ�νατ� ν6 �νε)θ��ν
τFν {παρHη τ�� Aλληνικ�� θεσµ�� κα1 τ�� Sψηλ�� κα1 -λευθ�ρ�υ πνε�-
µατ7ς τ�υ. M� τ( µ;σ�ς τ�υς κατ6 τ�� κ�λλ�υς κα1 τ�� �νθρ�πιν�υ σ�-

µατ�ς, µ� τFν �π�)θει� τ�υς κατ6 τ�� φυσικ�� κα1 τ�� �ληθιν��, µ� τ(ν φ73� τ�υς
�π�ναντι στ( µεγαλε;� τ�� �Eλληνικ�� Πνε�µατ�ς γενικ6 qταν �διαν7ητ� ν6
συµ3ι3αστ��ν µ� τ( /Oλυµπιακ( /Iδε2δες κα1 ν6 τ( �φGσ�υν ν6 'k . Γι’ αIτ7, µ7-

TS EσυµC#Cαστ µεταKT Πλιτισµ: καA �EKυσιασµ:

%πBν, τ� πνε
µα τ�υ 8µως θρι3µOευσε. Π�ι�ν ;ν��λεg ` πρ�γ�ν�λατρDα; M& φυσικ&
τ�ν κατακτητ/. Π�ι�ς θ& :ρDσkη τ+ν τυφλ�τητα κα� τ+ν %νεδαφικ�τητα; RO �ριστιαν�ς
κατακτητ/ς. ΓιατD ;µεgς �� hEλληνες θ& Hπρεπε ν& πρ�τιµ/σ�υµε τ+ν τυφλ+ κα� %νε-
δαφικ+ πρ�γ�ν�λατρDα τ<ν ,I�υδαDων, ̀  :π�Dα ε_ναι : Oασικ�ς παρ3γ�ντας τ�
 %φελ-
ληνισµ�
 µας; ΓιατD καν'ναν δGν ;ν��λεg αJτ+ ` πρ�γ�ν�λατρDα; ΓιατD κανε�ς δGν
µιλ�5 γι’ αJτ/ν; nEστω 8τι ̀  Vλληνικ+ πρ�γ�ν�λατρDα ε_ναι τυφλ+ κα� %νεδαφικ/. Π�

OρDσκεται τ� %ν�ι�τ� πνε
µα κα� «` ;δαφικ�τητα» τ(ς VOραϊκ(ς πρ�γ�ν�λατρDας;

RO τηλε�πτικ�ς παρ�υσιαστ+ς τ(ς wφ(ς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς φλ�γας σ��λDασε π?ς `
��ρ�γρ3φ�ς κυρDα X�ρς ;µπνε#στηκε τ�ν ��ρ� τ�
 π'πλ�υ τ<ν ;νν'α κ�ρασDδων %π�
]να %ρ�αg� %γγεg�. Tρ�π�π�Dησε 8µως τ�ν %ριθµ� σG Vπτ& κ�ρασDδες. Θ& TπερO3λαµε
;&ν σκεπτ�µασταν π?ς : �ερ�ς %ριθµ�ς τ<ν REλλ/νων, τ� ;νν'α, µετετρ3πη στ�ν κατ’
;���+ν �ερ� %ριθµ� τ<ν REOραDων, π�4 ε_ναι τ� Vπτ3; K3τι %ντDστ�ι�� συµOαDνει κα�
στ& Tπ�λ�ιπα σ#µO�λα π�4 �ρησιµ�π�ι�
νται στ�4ς ,Oλυµπιακ�4ς ,Aγ<νες: O� π'-
ντε κ#κλ�ι τ�
 ,Oλυµπιακ�
 σ/µατ�ς, π�4 Tπ�τDθεται π?ς συµO�λD"�υν τ�ς π'ντε
�πεDρ�υς, ε_ναι ]να καθαρ& VOραϊκ� σ#µO�λ�. Πρ�κειται γι& τ�4ς κ#κλ�υς τ�
 ,Iε-
"εκι/λ, τ�4ς :π�D�υς συναντ5µε στ+ν �ριστιανικ+ ε�κ�ν�γραφDα, 8π�υ : ,Iε�ωO5ς
καθισµ'ν�ς στ�4ς �Jραν�4ς στηρD"ει τ& π�δια τ�υ στ�4ς πτερωτ�4ς αJτ�4ς κ#κλ�υς.
,AντDστ�ι�η ε�κ�ν�γραφDα παρ�υσι3"ω στ& OιOλDα µ�υ «T� BιOλD� π�4 ` ,EκκλησDα
σ�υ δGν θ'λει ν& διαO3σkης» κα� «∆εκαπ'ντε ,Eσταυρωµ'ν�ι κα� %ναστηµ'ν�ι
Σωτ(ρες» %π� τ�ς ;κδ�σεις «∆αδ�
��ς».

T� Uδι� συµOαDνει µG τ� σ#µO�λ� π�4 παρ�υσι3"εται π?ς ;µπερι'�ει τ� περιστ'ρι.
Στ+ν %ρ�αι�τητα τ� περιστ'ρι sταν σ#µO�λ� τ(ς λαγνεDας, λ�γCω τ�
 ;ρωτισµ�
 τ�υ.▲
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λις �π�κτησαν κα1 σταθερ�π�$ησαν τ(ν _λεγ)� -π1 τ ς π�λιτικ ς -H�υσ$ας, µ� δι�-
ταγµα τ�� )ριστιαν�� αIτ�κρ�τ�ρα Θε�δ7σι�υ A´ τ�� M�γα τ( _τ�ς 393 µ.X. κα-
τ�ργησαν τ�Zς /Oλυµπιακ�Zς /Aγ2νες. ∆ιακ7πηκε _τσι 3$αια sνας �π( τ�Zς λα-
µπρ7τερ�υς, ]γν7τερ�υς κα1 καταπληκτικ�τερ�υς θεσµ�Zς -H Rσων π�τ� -µφα-
ν$σθηκαν στFν ?στ�ρ$α τ�� π�λιτισµ�� τ ς �νθρωπ7τητας.

�H διαταγF qταν ρητG: «;ς Hδαφ�ς φ'ρειν». EJ)αν πρ�ηγηθ  σφαγ�ς σ’ Rλες τ1ς
-παρ)$ες τ ς αIτ�κρατ�ρ$ας µ� σκ�π( τ(ν 3$αι� -κ)ριστιανισµ( τ�� γηγεν��ς
πληθυσµ��, καταστρ�φ�ς να2ν, δηµε�σεις περι�υσι2ν, 3ασανιστGρια, γεν�κτ�-
ν$ες κ.Y. π�ντ�τε µ� τFν _µπρακτη 3�Gθεια )ριστιαν2ν ?εραρ)2ν κα1 µ�να)2ν.
O? δραστηρι7τητες αIτ�ς qταν συν�πεια τ2ν πι( -π$σηµων �νθελληνικ2ν θ�σε-
ων τ�� Xριστιανισµ��, Rπως αIτ�ς διατυπ�θηκαν �π( τ�Zς σηµαντικ�τερ�υς κα1
αIθεντικ�τερ�υς )ριστιαν�Zς Πατ�ρες τ ς /Eκκλησ$ας, �? :π�;�ι µ� τ1ς :µιλ$ες
τ�υς κα1 τ6 κε$µεν� τ�υς εJ)αν πρ�ετ�ιµ�σει τ�Zς )ριστιαν�Zς γι6 τFν κατα-
στ�φF κι -H�λειψη Rλων τ2ν µ�ρφ2ν κα1 θεσµ2ν τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��
(φιλ�σ�φ$α, -πιστGµη, θ�ατρ�, θρησκε$α, �ρ)ιτεκτ�νικG, γλυπτικF κα1 λ�ιπ�ς
τ�)νες, �θλητισµ(ς κ.τλ.), τ(ν :π�;� συστηµατικ6 Sπ�σκαψαν κα1 συκ�φ�ντη-
σαν Kς «Vλληνικ+ν µανDαν», «µωρDαν», «ε�δωλ�λατρDαν», «Hργ�ν τ�
 ∆ιαO�λ�υ»
κ.λπ. �O /Iω�ννης : Xρυσ7στ�µ�ς κGρυττε πρ(ς τ�Zς πιστ�Zς Rτι «: ∆ι3O�λ�ς κ3-
νει π�µπ+ στ& στ3δια» (Migne, P.G. 63, 897). �O KλGµης : /AλεHανδρεZς στ( _ργ�

RΩς  τ'τ�ι� δGν ε_�ε καµµι& θ'ση στ�4ς ,Aγ<νες. hOµως στ+ν τελετ+ wφ(ς τ(ς 25ης
MαρτD�υ δGν Hλειπε κα� τ� περιστ'ρι: RΩς σ#µO�λ� τ(ς ε�ρ/νης παρ�υσι3"εται στ+ν
Παλαι& ∆ιαθ/κη, 8ταν : N<ε στ'λνει ]να περιστ'ρι γι& ν& δk( Fν τραO/�τηκαν τ& νερ&
µετ& τ�ν κατακλυσµ�. 

,Eκτ�ς %π� τ+ν ;λι& ]να µ�ν� Vλληνικ� σ#µO�λ� ;µφανDστηκε στ+ν τελετ+ αJτ/,
κα� sταν ` wφ+ τ(ς φλ�γας. ,Eκεg, κ3τω %π� τ�ν λαµπρ� xλι� τ�
 ,Aπ�λλωνα, ��
%κτgνες τ�υ �ναψαν τ+ν 9λυµπιακ+ δ3δα µ'σα %π� ]ναν κ�gλ� καθρ'φτη ;νBπι�ν
8λων τ<ν θεατ<ν. Kαν'νας µυστικισµ�ς, καν'να µυστηριακ� θα
µα, καµµDα %π�-
κρυφη τελετ�υργDα µ'σα στ� σκ�τ3δι. T� θα
µα τ(ς φ#σης τ�
 hEλληνα Θε�
 ,Aπ�λ-
λωνα σG �µεση %ντDθεση µG τ� ψε#τικ� «θα
µα» τ<ν RIερ�σ�λ#µων. RH φλ�γα τ�

,Aπ�λλωνα µπ�ρεg %κ�µη ν& στηρD"kη τ�ν κ�σµ� αJτ�ν. T� φ<ς τ(ς ;πιστ/µης, τ(ς %να-
"/τησης τ(ς γνBσης σG διαρκ( %ντιπαρ3θεση µG τ� σκ�τ3δι τ�
 µεσαιωνικ�
 �ερα-
τεD�υ.

T� «hAγι� Φ<ς» τ<ν Xριστιαν<ν, π�4 γι& τ+ν δι3δ�σ/ τ�υ ��δε#�νται τ�σα Vκα-
τ�µµ#ρια κ3θε «Π3σ�α», τ�νD"ει π?ς ` REλλ3δα %π�τελεg %π�ικDα τ�
 ,Iσρα/λ, 8πως
: %ρ�αg�ς hEλληνας ��κιστ+ς µετ'φερε �ερ� �<µα κα� φωτι& %π� τ+ν �ερ+ VστDα τ(ς
π�λης τ�υ. ,Aπ�  τ�τε π�4 ;πιOλ/θηκε ` τελετ+ αJτ/, µι& ταφ�πλακα σκ'πασε τ�ν
Vλληνικ� κ�σµ� π�4 µG τ�ση εJφρ3δεια δ/λωσε : ,Aρ�ιεπDσκ�π�ς RIερ�σ�λ#µων κατ&
τ+ν `µ'ρα τ(ς ;νθρ�νισ/ς τ�υ: «EUθε : Παν3γι�ς T3φ�ς ν& σκεπ3"kη γι& π3ντα τ+ν
REλλ3δα».

,Eµεgς Kς hEλληνες 9φεDλ�υµε ν& θρυµµατDσ�υµε τ+ν ταφ�πλακα αJτ/ν.

Γε�ργι�ς Γρηγ�ρ�µιaελ�κης 
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τ�υ «Πρ�τρεπτικ(ς πρ(ς xEλληνας» (34, 1) παρ�τρυνε )ωρ1ς περιστρ�φ�ς σ�
Yµεση 3$αιη πα�ση Rλων τ2ν �θλητικ2ν �γ�νων κα1 πρωτ$στως τ2ν /Oλυ-
µπιακ2ν. xOλ�ι �? θεωρητικ�1 `γ�τες κα1 τ6 �ν�τερα στελ�)η τ�� )ριστιανικ��
κλGρ�υ πρ�σπ�θησαν ν6 φθε$ρ�υν τ( κ�ρ�ς τ�� �Eλληνικ�� /Aθλητισµ��, κ�τι
π�Z �π�τελε; συν�πεια µιcς 3ασικ ς �ρ) ς τ ς )ριστιανικ ς @δε�λ�γ$ας, ̀  :π�$α
θεωρε; Rτι τ( σ2µα Sπηρετε; τF σωµατικF Sγε$α κα1 :µ�ρφι�, συνεπ2ς εJναι δια-
3�λικ( κι ]µαρτωλ7. �Hταν -H Yλλ�υ �? /Oλυµπιακ�1 θρησκευτικ�1 �γ2νες πρ(ς
τιµFν τ�� ∆ι(ς κα1 συνυφασµ�ν�ι µ� τF γυµν7τητα, πρ�Hη κ�λ�σιµη γι6 τ(ν Xρι-

Σ#γκριση hEλληνα κα� �ριστιαν<ν %θλητ<ν: Στ+ν %ριστερ+ φωτ�γραφDα %πεικ�νD"εται �γαλ-
µα hEλληνα ,Oλυµπι�νDκη. T'λει� σ#ν�λ� ψυ�ικ(ς κα� σωµατικ(ς wρµ�νDας, «κανBν», 8πως
�ν�µ3σθηκε. M�ναδικ+ %µ�ιO/ τ�υ : στ'φαν�ς %γριελι5ς. (nEργ� τ�
 Π�λυκλεDτ�υ, M�υσεg�
M�ν3��υ). Στ+ δε�ι& �ριστιανικ+ ε�κ�να δ#� «%θλητGς» τ�
 Xριστιανισµ�
 (V�ρτ3"�υν στ�ς
12 ,I�υνD�υ), �� 8σι�ι ,Oν�#φρι�ς κα� Π'τρ�ς ,AθωνDτης. RO 8σι�ς ,Oν�#φρι�ς sταν περσικ(ς
καταγωγ(ς κα� «%σκ/θηκε» ;π� 60 �ρ�νια σG µι& σπηλι& στ+ν Hρηµ� τ(ς A�γ#πτ�υ. RO 8σι�ς
Π'τρ�ς ,AθωνDτης «%σκ/θηκε» σG µι& σπηλι& σG ;ρηµικ+ κα� %κατ�Dκητη περι��+ τ�
 RAγD�υ
nOρ�υς κι ;π� 53 �ρ�νια Hτρωγε µ�ν� ��ρτα. (hOσι�ι �αρακτηρD"�νται �� �γι�ι π�4 «�θλησαν»
Kς ;ρηµDτες, %να�ωρητGς r µ�να��D.) Σ/µερα : λα�ς µας, 8ταν δk( κ3π�ι�ν καταOεOληµ'ν�,

�λωµ� κα� καταπ�νηµ'ν�, λ'ει π?ς κατ3ντησε «σ&ν τ�ν �γι� ,Oν�#φρι�».
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στιανισµ7. �O Bασ$λει�ς Σελευκε$ας (Minge, P.G., 85, 309) _γραψε γι6 τ�Zς /Oλυ-
µπιακ��ς Rτι �π�τελ��ν «θαν3τ�υ τερπν�ν δηλητ/ρι�ν κα� δαDµ�ν�ς V�ρτ+ν τ�ν
σταυρ�ν καθυOρD"�υσαν».

/Eπι3αλλ7µεν�ς λ�ιπ(ν : Xριστιανισµ(ς κατ�ργησε µ� Yγρι�υς τρ7π�υς τ1ς
γ�φυρες µ� τFν �ντικειµενικF πραγµατικ7τητα, στρεφ7µεν�ς µετωπικ6 -ναντ$�ν
τ ς -πιστGµης, τ ς κ�ινων$ας κα1 τ�� π�λιτισµ��. /EH�ρ�σσ�ντας �π( τ( π�λ�-
τιµ� γι6 τ(ν -H�υσιασµ( κ�$τασµα τ�� �νθρ�πιν�υ φ73�υ ` θε�κρατ$α «O3λθη-
κε ν& %ρρωστ/σkη τ+ν %νθρωπ�τητα %ντιστρ'φ�ντας τ+ν Hνν�ια τ�
 καλ�
  κα�
τ�
 κακ�
, τ�
 ν�σηρ�
 κα� τ�
 Tγι�
ς, τ�
 %ληθιν�
 κα� τ�
 ψε#τικ�υ», Rπως
παρατηρε; : N$τσε.

QEτσι πρ�)�ρησε στF διαστρ�3λωση κα1 στFν �ντιστρ�φF τ�� Λ7γ�υ, µετα-
τρ�π�ντας τ( Σ�µπαν –τ( :π�;� «�Jδε�ς θε<ν ;π�Dησεν» (�Hρ�κλειτ�ς)– σ�
«δηµι�#ργηµα τ�
 Θε�
», µ� συν�πεια τFν �ναγωγF Rλων τ2ν �νθρωπ$νων
ψυ)ικ2ν λειτ�υργι2ν (κα1 τ2ν λ�Hεων µ� τ1ς :π�;ες -κφρ�'�νται �? λει-
τ�υργ$ες αIτ�ς) σ’ sνα πρ�συµπαντικ( κα1 -Hωσυµπαντικ( ε{ρηµα τ ς -H�υ-
σιαστικ ς σκ�ψης. �H )αρ6 τ ς 'ω ς _γινε «Φ�O�ς KυρD�υ». T( �ρ)αι�ελ-
ληνικ( «πιστε#ω» π�Z σGµαινε: «H�ω ;µπιστ�σ#νη σG κ3π�ι�ν r κ3τι», µε-
τατρ�πηκε στ( )ριστιανικ7: «H�ω πDστη στ�ν Θε�». «RAµαρτ3νω» στFν �Eλλη-
νικF σGµαινε: «δGν πετυ�αDνω τ�ν στ���, τ�ν σκ�π�», �λλ6 µετατρ�πηκε σ�:
«σφ3λλω Hναντι τ�
 Θε�
». T( Aλληνικ( «;λπD"ω»: «πρ�σδ�κ< ν& δηµι�υρ-
γ/σω κ3τι», στF )ριστιανικF γλ2σσα _γινε: «;λπD"ω στ�ν Θε�» κ.λπ., κ.λπ.

/AH$ες κα1 πρ7τυπα παν�ρ)αια περιφρ�νGθηκαν �στε �? -πιπτ�σεις Sπ ρHαν
�νεπαν7ρθωτες. �H ρ�µη �ντικαταστ�θηκε �π( τFν �σθενικ7τητα, ` Sπερηφ�-
νεια �π( τFν ταπε$νωση, ` )αρ6 κι ` εIτυ)$α γι6 τF 'ωF �π( τF λ�πη κα1 τF µε-
λαγ)�λ$α, : �ρωας _γινε µ�ρτυρας, ` _ρευνα Yλ�γη π$στη. T�)νες, -πιστ µες,
A�ρτ�ς, παραδ7σεις κα1 _θιµα συρρικν�θηκαν. /E)θρ7τητα καλλιεργGθηκε γι6
τ( �νθρ�πιν� σ2µα κα1 τ(ν _ρωτα. �H θε6 τ�� _ρωτ�ς /Aφρ�δ$τη διαπ�µπε�τη-
κε Kς π7ρνη κα1 δαιµ7νισσα κα1 �? να�$ της µετατρ�πηκαν σ� π�ρνε;α-)αµαιτυ-
πε;α. QEτσι λ�ιπ(ν κι ` AλληνικF λ�Hη-_νν�ια «%θλητισµ�ς», «` ;πιδDω�η –Rπως
πρ�αναφ�ρθηκε– τ(ς ;πικρ3τησης µ'σCω τ(ς εJγεν�
ς �µιλλας, δι& τ�
 %γ<ν�ς»,
Sπ�στη 3$αιη -H�υσιαστικF παραµ7ρφωση, πλαστ�γραφGθηκε κι �π�κτησε �π(
τ(ν )ριστιανισµ( µ$α -ντελ2ς ν�α διαστρε3λωµ�νη _νν�ια. Στ( 3ρα3ευµ�ν� �π(
τFν /Aκαδηµ$α τ2ν /Aθην2ν λεHικ( τ ς «Πρω$ας» δια3�'�υµε στ( λ µµα «%θλη-
τ/ς»: : µετ& "/λ�υ %γωνι"�µεν�ς TπGρ %γαθ�
 τιν�ς Hργ�υ: «%θλητ+ς τ�
 Xρι-
στιανισµ�
». Πρ�κειµ�ν�υ δ� ν6 τ�νισθk  : �θικ(ς κατ6 τF )ριστιανικF �ντ$λη-
ψη 3$�ς κ�π�ι�υ ]γ$�υ κα1 ` παραδειγµατικF διαδρ�µG τ�υ στF γ , �σκητ�ς,
�να)ωρητ�ς, -ρηµ$τες κα1 σπηλ73ι�ι )αρακτηρ$σθηκαν Kς «%θλητGς τ(ς πDστε-
ως» κι �π�τ�λεσαν �συµ3$3αστ�υς δι2κτες τ�� φυσι�λ�γικ�� 3$�υ κα1 τ( πρ7-
τυπ� τ�� µεσαιωνικ�� �νθρ�π�υ. E@δικ2ς ̀  λ�Hη «%σκητ+ς» qταν αIτF π�Z κα-
θ�ρι'ε αIτ(ν π�Z �σκε;ται, τ(ν �θλητG. �O )ριστιαν(ς «�σκητFς» δ�ν �σκε;ται
Rµως σ� καν�να Yθληµα. Συµ3ατικ6 µπ�ρ��µε ν6 π��µε Rτι τ6 µ�λη τ ς /Eκκλη-
σ$ας διακρ$ν�νται σ� κ�σµικ�Zς κα1 �σκητ�ς. O? κ�σµικ�1 εJναι �? _γγαµ�ι )ρι-



στιαν�1 (εBτε εJναι κληρικ�1 εBτε λαϊκ�$), π�Z '��ν µ�σα στ(ν κ7σµ� µ� κ�ινωνικ�ς
κι �@κ�γενειακ�ς εIθ�νες. O? �σκητ�ς εJναι �? µ�να)�$, π�Z _)�υν �π�µακρυνθ 
�π( τFν κ�σµικF 'ωF κι _)�υν �φ�σιωθ  στ(ν Για)3�. �H )ριστιανικF Yπ�ψη
εJναι Rτι µ�σwω τ ς �σκητικ ς τελει�π�ιε;ται : Yνθρωπ�ς. O? σωµατικ�ς �ρετ�ς
γ$ν�νται -)�γγυες �H$ες τ�� «�γωνιστ  τ�� Xριστ��», τ6 φανερ6 δε$γµατα τ ς
µεταν���σης ψυ) ς. �H δυνατ7τητα γι6 µετ�ν�ια εJναι ` µεγαλ�τερη �γωνι-
στικF πρ7κληση τ�� «�θλητ », ` :π�$α :δηγε; στFν �ν�τερη –κατ6 τ(ν Xρι-
στιανισµ(– Rλων τ2ν �ρετ2ν, τFν ταπε$νωση.

T
( παρ�λ�γ� π�Z διαπ7τι'ε τF ν�α θρησκε$α KδGγησε τ�Zς µ�να)��ς-�σκητ�ς
σ� παρ�λ�γες �κρ7τητες. ∆�ν περιωρ$'�νταν σ� πρ�σευ)�ς, µετ�ν�ιες, νη-
στε;ες, �γρυπν$ες κ.λπ. �O uγι�ς /Aντ�νι�ς : M�γας, α@γυπτιακ ς καταγωγ ς,
π�ρασε τF 'ωG τ�υ µ�σα σ� µι6 σπηλι6 τ ς /Eρυθρα$ας, πρ�σευ)7µεν�ς στ(ν

Για)3�. �Hταν : πρ2τ�ς �να)ωρητFς µ�να)7ς. Στ( δι�στηµα π�Z �σκGτευε δ�ν
YλλαHε π�τ� _νδυµα, δ�ν _πλυνε π�τ� τ( σ2µα τ�υ κα1 τρεφ7ταν `µ�ρα παρ6 `µ�-
ρα µ� sνα Hερ( παHιµ�δι. Γρ�µµατα δ�ν �Hερε, γυνα;κα δ�ν γν�ρισε π�τ�. Θεω-

�H τραγικ� παραφρσFνη τ: Pριστιανικ: «Eθλητισµ:»
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nAσκηση ;π� στ#λ�υ: hEνας π�λ4 δηµ�-
φιλ+ς κα� �δι�τυπ�ς τρ�π�ς �ριστιανικ(ς
«�θλησης», π�4 πρ�τιµ/θηκε %π� π�λ-
λ�4ς «%θλητ'ς», τ�4ς ;π�ν�µα"�µεν�υς
στυλDτες, �διαDτερα τ�4ς πρBτ�υς µ.X.
α�<νες. Στ�ς ε�κ�νες δ#� ;� αJτ<ν. ,Aρι-
στερ& : 8σι�ς ∆ανι+λ : ΣτυλDτης (11 ∆ε-
κεµOρD�υ), συριακ(ς καταγωγ(ς, π�4
H"ησε π�λλ& �ρ�νια ;π3νω σG ]ναν στ#-
λ� στ& περD�ωρα τ(ς Kωνσταντιν�#π�-
λης. ∆ε�ι& : 8σι�ς ,Aλ#πι�ς : Kι�νDτης
(26 N�εµOρD�υ), %π� τ+ BιθυνDα, π�4
H"ησε 53 �ρ�νια ;π3νω σG ]ναν στ#λ�.
Σ#µφωνα µG τ+ �ριστιανικ+ %ντDληψη τ�
σ<µα ε_ναι να�ς τ(ς ψυ�(ς. nAρα π�λλGς
παρατραOηγµ'νες µ�ρφGς σωµατικ(ς
�σκησης δGν H��υν σκ�π� τ+ν κακ�π3-
θεια τ�
 κακ�
 σBµατ�ς, %λλ& τ�ν πε-
ρι�ρισµ� τ�υ %π� τ+ δ#ναµη π�4 H�ει ν&
;πιO3λλεται στ�ν πνευµατικ� �νθρωπ�.
Στ�ς ε�κ�νες ̀  κατ3σταση τ<ν :σDων πα-
ρ�υσι3"εται ;�ιδανικευµ'νη, δι�τι, Fν "k(
κ3π�ι�ς ;κτεθειµ'ν�ς στ�ς καιρικGς συν-
θ(κες ;π3νω σG ]ναν στ#λ� γι& δεκαε-
τDες, �ωρ�ς π�τG ν& πλ'νεται ��τε κFν ν&
κατεOαDνkη γι& τ�ς σωµατικ'ς τ�υ %ν3-
γκες, τ�τε ̀  κατ3στασ/ τ�υ θ& ε_ναι τρα-

γικ& �ειρ�τερη %π� "CωBδης.



ρε;ται «�θλητFς» τ ς πρ�σευ) ς κα1 τ ς εIσ�3ειας κα1 «�γωνιστFς» -ναντ$�ν τ��
Σατανc. �H µνGµη τ�υ A�ρτ�'εται �π( τFν /Oρθ�δ�H$α στ1ς 17 /Iαν�υαρ$�υ.

�O φιλ�σ�φ$'ων µ�να)(ς τ ς α?ρ�σεως τ2ν γνωστικ2ν /Ωριγ�νης αIτ�ευ-
ν�υ)$σθηκε καθPς κα1 π�λλ�1 Eπαδ�$ τ�υ. �O A@γ�πτι�ς �σκητFς Πα)�µι�ς
µαστ$γωνε καθηµεριν2ς τ�Zς τρε;ς )ιλι�δες µ�να)�Zς τ�� τ�γµατ7ς τ�υ
καθPς κα1 τ(ν Aαυτ7 τ�υ. �O Bησσαρ$ων αIτ�3ασανι'7ταν µ� �γκ�θια, γι6
ν6 τ�� φ�γ�υν �? ]µαρτ$ες, ` καλ7γρια /Eλισ�3ετ _πινε τ6 ��ρα της �π(
εIλ�3εια κι : Mακ�ρι�ς : /AλεHανδριν7ς, δεµ�ν�ς π�ντ�τε µ� ]λυσ$δες 3�-
ρ�υς σαρ�ντα κιλ2ν, '��σε σ’ sνα πηγ�δι �λε$φ�ντας τ( κ�ρµ$ τ�υ µ� µ�λι,
γι6 ν6 τ(ν 3ασαν$'�υν �? µ�γες! �O Rσι�ς ΣυµεPν : Στυλ$της π�θανε, �φ��
_'ησε -π1 σαρ�ντα )ρ7νια κρεµασµ�ν�ς σ� δι�φ�ρ�υς στ�λ�υς )ειµ2να-κα-
λ�κα$ρι, κηρ�ττ�ντας τ(ν «λ7γ� τ�� Θε��». Γ�ρω �π( τ�Zς στ�λ�υς _3α'ε σι-
δερι�ς, γι6 ν6 µFν τ(ν -ν�)λk  κανε$ς. QAφηνε τ6 _ντ�µα κα1 τ6 π�υλι6 ν6
τρ2νε τ1ς σ�ρκες τ�υ. EJ)ε γεµ$σει τ( σ2µα τ�υ σκ�υλGκια· κι jν κ�π�ι� �π(
αIτ6 _πεφτε κ�τω, τ( _πιανε κα1 τ( Hαν�3α'ε -π�νω τ�υ, γιατ1 qταν πλ�σµα
τ�� Θε�� κι αIτ7. �O θ�νατ7ς τ�υ qταν φρικτ7ς, στ(ν δ� στ�λ� �π7µειναν µ7-
ν� τ6 κ7κκαλ� τ�υ. �H µνGµη τ�υ A�ρτ�'εται τFν 1η Σεπτεµ3ρ$�υ.

/Eκε$νη τFν -π�)F -µφαν$σθηκε στFν ABγυπτ� κι �ναπτ�)θηκε �ργ7τερα πε-
ρισσ7τερ� στF Συρ$α τ( φαιν7µεν� τ2ν «δι& Xριστ�ν σαλ<ν». /Eπρ7κειτ� γι6
�σκητ�ς π�Z πρ�σπ�ι��νταν τ�Zς τρελλ��ς, σ�µφωνα µ� τ(ν πνευµατικ7 τ�υς
διδ�σκαλ� /Aπ. Πα�λ�, π�Z στFν A´ πρ(ς K�ρινθ$�υς -πιστ�λF (3.18) �ναφ�ρει:
«,E&ν κανε�ς µετα�# σας φαντ3"εται τ�ν Vαυτ� τ�υ σ�φ� κατ& τ�ν κ�σµ� τ�
τ�,
Fς γDνkη µωρ�ς γι& ν& γDνkη σ�φ�ς». Γνωστ7τερ�ς σαλ�ς qταν : uγι�ς /Aνδρ�ας,
Σκ�θης τ( γ�ν�ς. /Aρκετ�1 Yλλ�ι �σκητ�ς σταυρ�ν�νταν, �κρωτηρι�'�νταν,
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,E�Bφυλλ� �ριστιανικ�
 OιOλD�υ, στ� :π�g� παρ�υσι3-
"�νται �� OD�ι διαφ�ρων «%θλητ<ν» (σ#µφωνα µG τ+
�ριστιανικ+ %ντDληψη) κα� µ3λιστα στεφανηφ�ρων,
8πως τ�
 πρ�φ/τη ,EλισσαD�υ, τ�
 wγD�υ ,Eλε3"αρ, τ(ς
wγDας Σ�λ�µ�ν(ς κ.�. E�δικ<ς ` τελευταDα, ` :π�Dα
sταν π�λ#τεκνη REOραDα, «�θλησε» Kς V�(ς: nEOλεπε
µπρ�στ& στ& µ3τια της ν& OασανD"ωνται κα� ν& σκ�-
τBνωνται πρ<τα : δ3σκαλ�ς της ,Eλε3"αρ κα� ~στερα
τ� ]να µετ& τ� �λλ� τ& Vπτ& παιδι3 της γι& τ+ν πDστη
τ<ν πατ'ρων τ�υς, δηλαδ+ τ�ν Mωσαϊκ� N�µ�. ,EνC<
τ& HOλεπε ν& πεθαDν�υν, ` ψυ�/ της %γαλλ�ταν γι& τ+
θαρραλ'α :µ�λ�γDα τ(ς εJσ'Oειας κι : µ�ν�ς της φ�-
O�ς sταν ν& µ+ν λιπ�ψυ�/σkη κ3π�ι� %π� αJτ3. Στ� τ'-
λ�ς %νυπ�µ�ν�
σα δGν περDµενε τ+ διαταγ+ τ�
 δ/µι-
�υ, %λλ& γεµ3τη �αρ& πρ�λαOε κα� π/δη�ε µ�νη της
στ+ φωτι3. RH ,Oρθ�δ��η ,EκκλησDα τιµ3ει τ+ µν/µη
τ<ν παραπ3νω REOραDων «%θλητ<ν» (�� :π�g�ι, σηµει-
ωτ'�ν, δGν µαρτ#ρησαν γι& τ�ν Xριστιανισµ� %λλ& γι&

τ�ν ,I�υδαϊσµ�) στ�ς 1 AJγ�#στ�υ.



_τρωγαν κ7πρανα, _πιναν H�δι �ντ1 νερ��· �? π�ικ$λ�ι τρ7π�ι µαρτυρ$ων π�Z
δι�λεγαν Hεπερν��σαν κ�θε �ρρωστηµ�νη φαντασ$α.

Γενικ6 µπ�ρ��µε ν6 διακρ$ν�υµε τ�Zς AH ς δ�� τ�π�υς �σκητ2ν:
• T(ν τ�π� τ�� «�ν�ικτ�� µ�σ�υ», Rπ�υ �νGκ�υν �? στυλ$τες � κι�ν$τες, �? δεν-

δρ$τες κα1 �? 3�σκ�$. O? δενδρ$τες �σκ��νταν Rπως κα1 �? στυλ$τες, �λλ6 σ� δ�ν-
δρα. ∆�ν κατ�3αιναν �vτε γι6 φαγητ7· �ρκ��νταν στ6 Hερ�κ7µµατα π�Z τ�Zς πε-
τ��σαν �? περαστικ�$. O? 3�σκ�1 '��σαν -λε�θερα στFν _ρηµ� � στ6 Mρη κα1 τρ�-
φ�νταν Kς «�? 37σκ�ντες» µ� )7ρτα κα1 ρ$'ες.

• T(ν τ�π� τ�� «κλειστ�� µ�σ�υ», στ(ν :π�;� �νGκ�υν κυρ$ως �? _γκλειστ�ι
�σκητ�ς, �? :π�;�ι κλε$ν�νταν σ� κελι6 � σ� σπηλι�ς, �κ7µη κα1 σ� τ�φ�υς, σφρ�-
γι'αν τFν εBσ�δ� κα1 Yφηναν sνα µικρ( Yν�ιγµα γι6 ν6 πα$ρν�υν τF λιτF τρ�φG
τ�υς κα1 ν6 διδ�σκ�υν τ�Zς -πισκ�πτες.

xOλ�ι αIτ�1 –καθ�νας µ� τ(ν τρ7π� τ�υ, στFν -π�)F κα1 τ( περι3�λλ�ν τ�υς,
�ν�λ�γα µ� τ1ς συνθ κες τ ς 'ω ς τ�υς–, σ�µφωνα µ� τ(ν �ρ)ιµανδρ$τη παπα-
Θε7δωρ� Mπερ�τη κα1 τ( περι�δικ( «: ΣωτGρ», π$στευαν Rτι «%γωνDσθηκαν
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Kανε�ς δGν µπ�ρεg ν& δBσkη µDα �καν�π�ιητικ+ ;�/γηση στ� σG τD συν'Oαλε ` ;π� µακρ�ν %π�µ�νω-
ση τ�
 ε�κ�νι"�µεν�υ �ριστιαν�
 «%θλητ(» :σD�υ MακαρD�υ, καθ?ς κα� π�λλ<ν �λλων %κ�µα :µ�ϊ-
δεατ<ν τ�υ στ+ν πρ��δ� τ(ς ;πιστ/µης, τ(ς πατρDδας r σG :π�ι�νδ/π�τε �λλ�ν τ�µ'α τ(ς κ�ινωνDας.



κα� �θλησαν ;ν τC< ΘεC<, δι& ν& λ3O�υν ;ν συνε�εD�α τ�ν %µαρ3ντιν�ν τ(ς δ��ης
στ'φαν�ν, τ�ν :π�g�ν K#ρι�ς Tπεσ�'θη “π5σι τ�gς �γαπηκ�σι τ+ν ;πιφ3νειαν
αJτ�
». (�H φρ�ση αIτF εJναι τ�� θεµελιωτ  τ ς διαστρ�3λωσης τ ς _νν�ιας τ��
�θλητισµ�� /Aπ�στ7λ�υ Πα�λ�υ, : :π�;�ς, λ$γ� πρ1ν πεθ�νkη, εJ)ε γρ�ψει στFν
πρ(ς Tιµ7θε�ν -πιστ�λG (δ´ 7, 8): «T�ν %γ<να τ�ν καλ�ν �γBνισµαι, τ�ν δρ�µ�ν
τετ'λεκα, τ+ν πDστιν τετ/ρηκα· λ�ιπ�ν %π�κειταD µ�ι : τ(ς δικαι�σ#νης στ'φα-
ν�ς, �ν %π�δBσει µ�ι : K#ρι�ς ;ν ;κεDνkη τk( ̀ µ'ρ�α, : δDκαι�ς κριτ/ς, �J µ�ν�ν δG
;µ�D, %λλ& κα� π5σι τ�gς �γαπηκ�σι τ+ν ;πιφ3νειαν αJτ�
»).

�A
π( τFν ε@σGγηση τ�� παπα-Γε�ργι�υ /Aναγνωστ7π�υλ�υ, �ναπληρωτ 
καθηγητ  στ( ∆ηµ�κρ$τει� ΠανεπιστGµι� Θρ�κης, π�Z _γινε στ( 44�
Παιδαγωγικ( Συν�δρι� µ� θ�µα: «/Oλυµπιακ�1 /Aγ2νες κα1 Πνευµα-
τικF Γυµνασ$α» δια3�'�υµε: «RO �γι�ς Σεραφε�µ τ�
 Σ3ρωφ µ5ς ;πι-

OεOαιBνει 8τι τ& Hργα δGν ε_ναι αJτ�σκ�π�ς. Σκ�π�ς τ(ς �ριστιανικ(ς "ω(ς ε_ναι
` %π�κτηση τ�
 RAγD�υ Πνε#µατ�ς. ,Aλλ3, ` δωρε& τ�
 Πνε#µατ�ς δGν ;πιO3λ-
λεται σ’ ]να %δρανGς Tπ�κεDµεν� r σ’ ]να Tπ�κεDµεν� �ωρ�ς r παρ& τ+ν θ'λησ/
τ�υ. ∆ι& ν& γDνkη τ� δ<ρ�ν τ�
 πλ�#τ�υ τ(ς �3ριτ�ς Tπαρ�ιακ<ς πραγµατικ� ;ν
τk( �στ�ρικk( π�ρεD�α τ�υ πρ�σBπ�υ �ρει3"εται %γ<νας %π�δ��(ς τ�
 δBρ�υ. Στ+ν
πρ��πτικ+ τ(ς 9ρθ�δ���υ παραδ�σεως : %γ<νας αJτ�ς 9ν�µ3"εται �σκηση. RH
�σκηση ε_ναι : %γ<νας ;φαρµ�γ(ς τ<ν ;ντ�λ<ν τ�
 Θε�
, π�4 ;νεργ�π�ιεg τ+ν
�κτιστη �3ρι τ<ν δωρε<ν T�υ (Mυστ/ρια). RH �σκηση H�ει θετικ� �αρακτ(ρα Kς
%π�Oλ'π�υσα στ+ν µετ��+ τ(ς TψDστης θεϊκ(ς δωρε5ς.

»RH �σκηση τ�
 σBµατ�ς κα� τ�
 πνε#µατ�ς ε_ναι συµµετ��+ στ�ν "ωηφ�ρ�
θ3νατ� κα� στ+ν ,Aν3σταση τ�
 KυρD�υ. Kατ& τ�ν �γι� M3�ιµ� “τ& φαιν�-
µενα π3ντα, δεgται σταυρ�
... τ& δG ν��#µενα π3ντα �ρ/"ει ταφ(ς... (κα� τ�-
τε) : λ�γ�ς µ�ν�ς... �σπερ ;κ νεκρ<ν ;γηγερµ'ν�ς %ναφαDνεται”. RH �σκη-
ση Vπ�µ'νως Kς µετ��+ στ�ν "ωηφ�ρ� θ3νατ� κα� στ+ν ,Aν3σταση τ�
 Kυ-
ρD�υ δGν ε_ναι �αρακτηριστικ� Kρισµ'νης :µ3δας πιστ<ν. ,Aφ�ρ�5 στ+ν �JσDα
τ(ς �ριστιανικ(ς "ω(ς κα� Vπ�µ'νως στ+ν "ω+ 8λων τ<ν �ριστιαν<ν, λαϊκ<ν,
µ�να�<ν κα� κληρικ<ν. RH �σκηση τ�
 σBµατ�ς µπ�ρεg ν& λειτ�υργ/σkη Kς
πρ3�η µG πνευµατικ� περιε��µεν� κα� στ�ν �<ρ� τ�
 %θλητισµ�
, δηλαδ+ Kς
πρ3�η µG %ναφ�ρ& στ�ν Θε� κα� στ�4ς �λλ�υς κα� q�ι µG %ναφ�ρ& στ� ε�δω-
λ�π�ιηµ'ν� ;γ? τ�
 %θλητ( r τ(ς :µ3δας».

�H �EλληνικF κ�σµ�θεωρ$α _δωσε στ(ν κ7σµ� �νθρ�π�υς Kλ�κληρωµ�ν�υς
σωµατικ6 κα1 ψυ)ικ�. �O Xριστιανισµ(ς δηµι��ργησε µ7ν� δ��λ�υς στ( σ2µα
κα1 στ( µυαλ7. T( εIγεν�στερ� ?στ�ρικ( γ�ννηµα τ�� Λ7γ�υ, : �Eλληνικ(ς Π�-
λιτισµ7ς, εJναι σGµερα παντ�δ�ναµη παγκ7σµια πραγµατικ7τητα. Kαν�να κα-
θεστPς Φ7ν�υ-Φ73�υ δ�ν µπ�ρε; ν6 -κ3ι�σkη κα1 ν6 -Hαναγκ�σkη τ(ν σηµεριν(
Yνθρωπ�, σ’ Rπ�ια -κ τ2ν π�ντε �πε$ρων κι jν 3ρ$σκεται, Rπ�ι� θρGσκευµα κι
jν �κ�λ�υθk , σ’ Rπ�ι�ν τ�πικ( (φ�λκλ�ρικ() «π�λιτισµ(» κι jν �νGκkη, ν’ �ρνηθk 
τFν /EπιστGµη, τFν Tε)ν�λ�γ$α, τ(ν /Aθλητισµ(, τFν _λλ�γη θε�ρηση τ ς φυ-

�H �δελγ#α τHν Lλευθ.ρων καA V �δελγ#α τHν «δFλων τ: Θε:»
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RO ;κφυλισµ�ς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς ,Iδ'ας σG «%θλητGς» %σκητικ(ς ;µφ3νισης: Στ�ν περDO�λ� τ�

κτηρD�υ, 8π�υ ` ]δρα τ(ς ∆ιεθν�
ς ,Oλυµπιακ(ς ,Eπιτρ�π(ς στ+ Λω"3ννη, H�ει %π� ;τ<ν τ�-
π�θετηθ( τ� εJµ'γεθες γλυπτ� τ(ς φωτ�γραφDας, π�4 παρ�υσι3"ει τρεgς ;�αϋλωµ'νες %νθρB-
πινες µ�ρφGς ν& κρατ�
ν τ�4ς π'ντε ,Oλυµπιακ�4ς κ#κλ�υς. RH κυρι�λεκτικ& ;κτρωµατικ+
ε�καστικ+ σ#νθεση ε_ναι �αρακτηριστικ� δεgγµα q�ι µ�ν� τ(ς διαστρ�φ(ς π�4 H�ει ;π'λθει
στ+ν περ� T'�νης %ντDληψη, %λλ& κυρDως τ(ς ν��τρ�πDας π�4 ;κλαµO3νει τ�ν �νθρωπ� Kς
%π�λυτ� µηδενικ� κα� %νδρ3π�δ� µ'σα στ� ;πDπλαστ� θε�κρατικ� για�Oικ�  κ�σµ�εDδωλ�.



σικ ς κα1 κ�ινωνικ ς
πραγµατικ7τητας· τ(ν
�Eλληνικ( Π�λιτισµ7.
Kανε1ς δ�ν θ6 µπ�ρ�σkη
ν6 �νατρ�ψkη τFν Sπ�ρ-
)�υσα �δη �π’ Yκρ�υ ε@ς
Yκρ�ν τ ς �Yφηλ$�υ Πα-
γκ�σµι7τητα τ�� Λ7γ�υ·
παγκ�σµι7τητα π�Z σG-
µερα _)ει πι6 �π�κτGσει
�ντικειµενικF Sπ7σταση
µ� τF δι�)υση τ ς /Hλε-
κτρ�νικ ς Λ�γικ ς κα1
τ ς Πληρ�φ�ρ$ας στ6
π�ρατα τ ς O@κ�υµ�νης.
O? µανιακ�1 τ�� φ73�υ,
π�Z πρ�φαν2ς �κ�λ�υ-
θ��ν κα1 �ντιγρ�φ�υν
τ( «?στ�ρικ( πρ�ηγ��-
µεν�» τ�� Mεσα$ωνα,
3ρ$σκ�νται -κτ(ς -π�-
) ς.
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• Γε�ργι�ς Γρηγ�ρ�µι)ελ�-

κης, «T� OιOλD� π�4 ` ,Eκκλη-
σDα σ�υ δGν θ'λει ν& δια-
O3σkης», -κδ7σεις «∆αδ��)�ς»,
Θεσσαλ�ν$κη, 2002.

• Γ. �Iερ�δι�κ�ν�ς, «Xρι-
στ�ς - ,AντD�ριστ�ς. RH Mεθ�δευµ'νη δ�λ�φ�νDα τ�
 Π�λιτισµ�
», -κδ7σεις «N�α Θ�σις».

• Γε�ργι�ς Σι�ττ�ς, «RO ,Aνθελληνισµ�ς στ& Πατερικ& κα� ,Eκκλησιαστικ& KεDµενα», -κδ7σεις
«Evανδρ�ς», /AθGνα 2004.

• ∆ηµGτρης Λ�µπρ�υ, «/Aνα'Gτηση», -κδ7σεις «∆αυλ7ς», /AθGνα 1981.
• Θ�µ�ς Γκ�υλι�νης, «,Aθλητισµ�ς - hEνας nEρωτας ,AλλιBτικ�ς», -κδ7σεις «/Aτραπ7ς», 2000.
• Γε�ργι�ς Λεκ�κης, «T3µατα κι ,Aναθ/µατα», -κδ7σεις «Γεωργι�δης», /AθGνα 2001.
• Γ. K�ντ�γι�ννης, Π. B�λ�κης, Σ. X$ντ'ι�υ-K�ντ�γι�ννη, «REλλ/νων Xρ�ν�ς 2003», -κδ7σεις

«Παπαδηµητρ$�υ», 2003.
• Θε7δωρ�ς Mπερ�της, «,Aθλητα� Στεφανηφ�ρ�ι», -κδ7σεις «�O ΣωτGρ», 1998.
• Σ�λλ�γ�ς /Oρθ�δ7H�υ �Iεραπ�στ�λικ ς ∆ρ�σεως «�O M�γας Bασ$λει�ς», T�µεZς /Eπιστηµ7νων,

«,Oλυµπιακ�� ,Aγ<νες κα� Πνευµατικ+ ΓυµνασDα», /AθGνα 2004.
• B. M�υστ�κης, «O� BD�ι τ<ν RAγDων», -κδ7σεις «Παπαδηµητρ$�υ», 2002.
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jIων ∆ηµ4φιλ�ς
/Hλεκτρ�λ7γ�ς - Mη)αν�λ7γ�ς E.M.Π.
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ΓραφεH� Πρ��δρ�υ
President’s Office

K�ρι�
(AθανAσι� (A��λλι�
?Iστια�α

N�α (Iων�α, 12 N�εµ�ρ��υ 2002
(Aρ. Πρωτ. 02198/BΠ/MA

(ACι�τιµε κ�ριε (A��λλιε,

Σ# συν��εια τDς 8π, 27 (Oκτω�ρ��υ !πιστ�λDς σας πρ,ς τ&ν Πρ�εδρ� τDς
(OργανωτικDς (Eπιτρ�πDς (Oλυµπιακ�ν (Aγ-νων, κυρ�α (Aγγελ�π��λ�υ-∆α-
σκαλAκη, θ. jθελα ν. !πισηµAνω τ. ICDς:

?H κυρ�α Mανωλ�π��λ�υ, E Oπ��α kπ�γρAφει τ&ν 8παντητικ& πρ,ς !σYς !πι-
στ�λ& τDς 15ης (Oκτω�ρ��υ, εlναι, mπως θ. παρατηρ;σατε, ∆ιευθ�ντρια EGσι-
τηρ�ων κα  E πλ��ν +ρµ�δια ν. σYς 8παντ;σ_η.

NOσ�ν 8φ�ρnY στ&ν «8καταν�ητη φρAση», mπως τ& �αρακτηρ�oετε, «$ρθ� δια-
τ%πωση τ#ν πληρ�φ�ρι#ν 0π�νω στ. εSσιτ�ρια», θ. πρ�πει ν. γνωρ�oετε mτι
pντως τ. στ�ι�εHα π�g 8ναγρAφ�νται στ. εGσιτ;ρια 8π�τελ�/ν καθαρ#ς πλη-
ρ�φ�ρ�ες (Eµερ�µην�α, Qθληµα, γ;πεδ�, διAoωµα, κAθισµα, τιµ;, qν�µατα ��-
ρηγ�ν κ.τλ.), 8παρα�τητες γι. τ, φ�λαθλ� κ�ιν�.

Σ�ετικ. δ# µ# τ& γλ�σσα π�g θ. �ρησιµ�π�ιηθ_D, τ�FλA�ιστ�ν στ. εGσιτ;ρια,
εlναι σηµαντικ, ν. µ&ν Cε�νYµε mτι τ, φ�λαθλ� κ�ιν, π�g θ. τ. �ρησιµ�π�ι-
;σ_η δ#ν θ. εlναι µ�ν� NEλληνες. Kαλ�ς r κακ�ς E (Aγγλικ& s�ει !πικρατ;σει
tς διεθν&ς γλ�σσα κα  εlναι 8δ�νατ� ν. s��υµε τ&ν 8πα�τηση 8π, �ιλιAδες
C�ν�υς !πισκ�πτες ν. �ρησιµ�π�ι;σ�υν εGσιτ;ρια γραµµ�να στ. IλληνικA.

Στ&ν πρ-τη !πιστ�λ; σας σηµει-νατε mτι θ. θ�τατε πρ�σε��ς kπ�ψη τDς
(Eπιτρ�πDς τ& µελ�τη π�υ s�ετε !κπ�ν;σει γι. ν. µ&ν !παναληφθ�/ν τ. λA-
θη. ?H !θελ�ντικ; σας αFτ& πρ�σφ�ρ. εlναι εFπρ�σδεκτη.

M# !κτ�µηση

EFγεν�α Παπαθανασ�π��λ�υ
∆ιευθ�ντρια Γραφε��υ Πρ��δρ�υ

(Oργανωτικ& (Eπιτρ�π& Organising Committee
(Oλυµπιακ�ν (Aγ-νων for the Olympic Games T +30 10 2004 113
AΘHNA 2004 ATHENS 2004 +30 10 2004 930
(Iωλκ�/ & Φιλ. ?Eταιρε�ας Iolkou & Filikis Eterias F + 30 10 2004 111
142 34 N�α (Iων�α 142 34 Nea Ionia Greece www.athens2004.com

«Ekναι �δYνατ�ν ν9 ca�υµε τ�ν �πα/τηση �π aιλι�δες .πισκ0πτες ν9 aρησιµ�-
π�ι7σ�υν ε>σιτ7ρια γραµµ0να στ9 ,Eλληνικ�». Kι bµως �� γραικYλ�ι α�τ�� τRς
«�Aθ7νας 2004» εkναι σ7µερα θεµατ�φYλακες τ�� Παν�ρaαι�υ ,Eλληνικ�� θε-

σµ�� τ:ν �Oλυµπιακ:ν �Aγ�νων.

M# !κτ�µηση

EFγεν�α Παπαθανασ�π��λ�υ

{ }



Στ1ς 19 Σεπτεµ3ρ$�υ τ�� 2002 µ� πρ�σωπικF συστηµ�νη -πιστ�λF : κ. /Aθαν�σι�ς /A3�λλι�ς
'ητbc �π( τ(ν τ7τε E@σαγγελ�α τ�� /Aρε$�υ Π�γ�υ κ. EI�γγελ� Kρ�υσταλλ�κη τF διεν�ργεια
_ρευνας γι6 τFν Sπ7θεση κα1 γενικ�τερα τFν πρ��σπιση τ ς �Eλληνικ ς Γλ�σσας κα1 τ2ν δι-
καιωµ�των της. /Aν�λ�γη συστηµ�νη -πιστ�λF �πη�θυνε κα1 στFν Πρ7εδρ� τ ς /Oργανω-
τικ ς /Eπιτρ�π ς τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγ�νων 2004 κ. Γι�ννα ∆ασκαλ�κη-/Aγγελ�π��λ�υ, µ�
αBτηµα τ7σ� τ6 µετ�λλια Rσ� κα1 τ6 ε@σιτGρια τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγ�νων τ�� 2004 ν6 εJναι
γραµµ�να στFν AλληνικF γραφG.

Xρει�στηκε πραγµατικ6 ν6 γ$νkη sνας µεγ�λ�ς �γ2νας �π( τ(ν κ. /Aθαν�σι� /A3�λλι� κα1
ν6 �κ�λ�υθGσ�υν πλ θ�ς -πιστ�λ2ν, µ�)ρι ν6 -µπεδωθk  στ1ς συνειδGσεις τ2ν ]ρµ�δ$ων πα-
ραγ7ντων Rτι εJναι 'Gτηµα σε3ασµ�� �π�ναντι στ( Aλληνικ( _θν�ς τ6 Eλυµπιακ6 µετ�λλια ν6
φ�ρ�υν τF δικG τ�υ γλ2σσα, κ�τι π�Z -πιτε�)θηκε. QEτσι εJναι γνωστ( πι6 Rτι θ6 �πεικ�ν$'�υν
στFν -µπρ7σθια Mψη τ�υς τF N$κη τ�� Πανιων$�υ µ� φ7ντ� τ( Kαλλιµ�ρµαρ� κα1 M)ι τ(... K�-
λ�σσα;�, Rπως συν�3αινε µ�)ρι πρ7τιν�ς! M$α ?στ�ρικF �π7φαση �π( τF ∆OE, π�Z �π�καθι-
στbc τFν �δικ$α τ7σων -τ2ν, κα1 π�Z θ6 @σ)�kη γι6 Rλες τ1ς δι�ργαν�σεις �π( -δ2 κα1 στ( AH ς.
xOσ� γι6 τFν Eπ$σθια Mψη (Rπ�υ ` -πιλ�γF τ ς �πεικ7νισης πρ�τε$νεται �π( τF )�ρα π�Z φι-
λ�Hενε; τ�Zς �γ2νες), _)�υν )αρα)θ  �? πρ2τ�ι στ$)�ι τ ς Mγδ�ης Eλυµπιακ ς wtδ ς τ�� Πιν-
δ�ρ�υ, τFν :π�$α συν�θεσε τ( 460 π.X. γι6 τF ν$κη τ�� /AλκιµGδ�να �π( τFν ABγινα στ( �γ�-
νισµα τ ς π�λης, στF δωρικF δι�λεκτ�. «M5τερ � �ρυσ�στεφ3νων %'θλων, ,OλυµπDα, δ'σπ�ιν’
%λαθεDας».

MηνFθηκαν R lπεFθυνι τHν �AγMνων τ: 1997

mH
ταν τ( 1997, )ρ�ν�λ�γ$α διεHαγωγ ς τ�� Παγκ�σµ$�υ ΠρωταθλG-
µατ�ς Στ$3�υ στFν �Eλλ�δα, Rταν κανε1ς �π( τ�Zς θεατ�ς δ�ν εJ)ε
�ντιληφθ  τF µεγ�λη παρατυπ$α π�Z συν�3αινε στ( 3�θρ� τ2ν νι-
κητ2ν. T6 σ�µ3�λα ν$κης, τ6 µετ�λλια π�Z �π�νεµGθηκαν στ�Zς

πρ�τ�υς �θλητ�ς, qταν γραµµ�να στ6 �γγλικ�. M$α παρατυπ$α σκ�νδαλ�,
π�Z 3αρα$νει στ1ς πλ�τες τ2ν δι�ργανωτ2ν, µιcς κα1 τ7σ� �ψGφιστα �π�δ�-
)τηκαν τ(ν σ)εδιασµ( µεταλλ$ων π�Z πρ7τειναν H�ν�ι �θλητικ�1 παρ�γ�ντες
γι6 τF )�ρα Rπ�υ γεννGθηκε τ( /Oλυµπιακ( Πνε�µα.  �O κ. /Aθαν�σι�ς /A3�λ-
λι�ς, µ�λ�ς τ ς /Eθνικ ς �Eταιρε$ας τ2ν �EλλGνων Λ�γ�τε)ν2ν κα1 τ�� Συν-
δ�σµ�υ �Iστ�ρικ2ν Συγγραφ�ων, _δωσε πραγµατικ( �γ2να, γι6 ν6 δι�ρθωθk 
αIτ( τ( λ�θ�ς κα1 κυρ$ως γι6 ν6 µFν -παναληφθk  στ�Zς /Oλυµπιακ�Zς /Aγ2νες
τ�� 2004. /Aπευθ�νθηκε σ� Rλ�υς τ�Zς ]ρµ7δι�υς φ�ρε;ς, Sπ�3�λλ�ντας µη-
ν�σεις κατ6 τ2ν Sπαιτ$ων π�Z _δωσαν τF συγκατ�θεσG τ�υς γι6 τFν κ�πF τ2ν
µεταλλ$ων στFν /AγγλικG.



,H µ7νυσις κατ9 τ:ν _παιτ/ων π�[ εkaαν τυπ�σει στ9 �Aγγλικ9 τ9 ε>σιτ7ρια 
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τ��  Παγκ4σµι�υ Πρωταθλ7µατ�ς Στ/+�υ, π�[ cγινε στ�ν �Aθ7να τ 1997.
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AIτFν τF µεγ�λη -πιτυ)$α τFν «πιστ�θηκε» τ(ν /I��νι� τ�� 2003 ` �EλληνικF /OλυµπιακF
/Eπιτρ�πG, �γν�2 Rµως jν τ6 µ�λη της θ6 εJ)αν πρ�3ληµατιστ  γι6 αIτFν τFν �παρ�δεκτη
λεπτ�µ�ρεια, -6ν Yνθρωπ�ι, Rπως : κ. /Aθαν�σι�ς /A3�λλι�ς, δ�ν τFν εJ)αν -πισηµ�νει. Γιατ$,
Rσ�ν καιρ( _στελνε τ1ς -πιστ�λ�ς τ�υ γι6 τ( θ�µα αIτ7, κανε1ς δ�ν τ�� _δινε µ$α σαφ  �π�ντηση.

/Aν�λ�γη �νησυ)$α Sπ�ρ)ει –Rπως πρ�αναφ�ραµε– κα1 γι6 τ6 Eλυµπιακ6 ε@σιτGρια Kς πρ(ς
τF γλ2σσα π�Z θ6 -κδ�θ��ν. Στ1ς 12 N�εµ3ρ$�υ τ�� 2002 ` ∆ιευθ�ντρια τ�� Γραφε$�υ τ ς
Πρ��δρ�υ τ ς �Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτρ�π ς κ. EIγεν$α Παπαθανασ�π��λ�υ -πιση-
µα$νει µ� -πιστ�λF-�π�ντηση πρ(ς τ(ν /Aθαν�σι� /A3�λλι� τ6 AH ς )αρακτηριστικ�: «E_ναι
σηµαντικ� ν& µ+ν �ε�ν5µε 8τι τ� φDλαθλ� κ�ιν� π�4 θ& τ& �ρησιµ�π�ι/σkη δGν θ& ε_ναι µ�ν�
hEλληνες. Kαλ<ς r κακ<ς ` ,Aγγλικ+ H�ει ;πικρατ/σει Kς διεθν+ς γλ<σσα κα� δGν ε_ναι δυ-
νατ�ν ν& H��υµε τ+ν %παDτηση %π� �ιλι3δες �'ν�υς ;πισκ'πτες ν& �ρησιµ�π�ι/σ�υν ε�σιτ/ρια
γραµµ'να στ& Vλληνικ3». (�O κ. /Aθαν�σι�ς /A3ελλι�ς δ�� φ�ρ�ς εJ)ε �πευθυνθ  γι6 τ( Bδι�
θ�µα µ� συστηµ�νη -πιστ�λF πρ(ς τFν κ. Γι�ννα ∆ασκαλ�κη-/Aγγελ�π��λ�υ, δ�ν τ�� �π�-
ντησε Rµως ` Bδια Rπως �φειλε, γεγ�ν(ς π�Z τ(ν _κανε ν6 στραφk  γι6 τ1ς περαιτ�ρω -ν�ργει-
�ς τ�υ στ6 µ�λη τ ς �Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτρ�π ς.)

Στ1ς 28 N�εµ3ρ$�υ τ�� 2002 κα1 µ� δεδ�µ�νες τ1ς �σαφε;ς �παντGσεις π�Z -λ�µ3ανε πρ�τε$-
νει στ6 µ�λη τ ς �Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτρ�π ς τ( AH ς: �H -π$σηµη πλευρ6 τ2ν ε@σιτη-
ρ$ων ν6 εJναι -H :λ�κλGρ�υ γραµµ�νη στFν �EλληνικF Γλ2σσα κα1 ` Yλλη στFν /AγγλικG.

Στ1ς 23 /Iαν�υαρ$�υ 2003 µ� πρ�σωπικF -πιστ�λF �πευθ�νθηκε στ(ν τ7τε πρ��δρ� τ ς B�υλ ς
/Aπ7στ�λ� Kακλαµ�νη, -κφρ�'�ντ�ς τ�υ τ1ς �νησυ)$ες τ�υ, )ωρ1ς ν6 λ�3kη π�τ� �π�ντηση. �O
-πικεφαλ ς τ�� Aλληνικ�� κ�ιν�3�υλ$�υ δ�ν µπ κε στ(ν κ7π� ν6 �παντGσkη στ(ν πρ�3ληµα-
τισµ( Aν(ς xEλληνα π�λ$τη. ∆�ν Sπ ρHε Rµως ` Bδια �ντιµετ�πιση �π( τ(ν δGµαρ)� Θεσσα-
λ�ν$κης κ. Bασ$λει� Παπαγεωργ7π�υλ� �λλ6 κα1 τFν δGµαρ)� /Aθηνα$ων κ. Nτ7ρα Mπακ�-
γι�ννη –jν κα1 λακωνικF στFν �π�ντησG της ` τελευτα$α–, π�Z -νηµ�ρωσαν τ(ν κ. /Aθαν�σι�
/A3�λλι� γι6 τ1ς πρ�σπ�θειες π�Z θ6 κατα3�λ�υν γι6 τF διευθ�τηση τ�� θ�µατ�ς.

T
( µεγ�λ� -νδιαφ�ρ�ν Rµως Aστι�'εται στF µGνυση π�Z κατατ�θηκε στ(ν E@σαγγελ�α
τ�� /Aρε$�υ Π�γ�υ κ. EI�γγελ� Kρ�υσταλλ�κη µ� ̀ µερ�µην$α 29 /Aπριλ$�υ 2003, �ριθ-
µ( πρωτ�κ7λλ�υ 4767 κα1 δι�ικητικ( �ριθµ( πρωτ�κ7λλ�υ 2025 τ ς 15 Mα��υ 2003, στFν
:π�$α : κ. A3�λλι�ς διατυπ�νει µ� τ1ς παρακ�τω φρ�σεις τ( αBτηµ� τ�υ γι6 τFν Sπε-

ρ�σπιση τ ς �Eλληνικ ς Γλ�σσας: «Zητ< κα� %παιτ< Kς hEλλην π�λDτης Tπεραµυν�µεν�ς τ(ς
,Eθνικ(ς µας γλBσσας α) τ+ν %πην( δDω�ιν τ<ν TπαιτDων τ�
 1997 κα� O) τ�ν %πρ�κ3λυπτ�ν
;ναγκαλισµ�ν κα� τ+ν ;ν δικαDCω ;κλ�νητ�ν στ/ρι�Dν της Kς µ'σ�υ ;κθαµOωτικ(ς ;πιO�λ(ς τ�

%θαν3τ�υ κα� %ηττ/τ�υ REλληνικ�
 Π�λιτισµ�
». /Aναφ�ρ6 γι6 τF συγκεκριµ�νη µGνυση -στ�-
λη κα1 στ(ν τ7τε Πρ��δρ� τ�� /Aρε$�υ Π�γ�υ κ. Γε�ργι� K�ππ�  κα1 στFν �Oλ�µ�λει� τ�υ µ�
�ριθµ( πρωτ�κ7λλ�υ 367 τ ς 16 Mα��υ τ�� 2003 κα1 δι�ικητικ( �ριθµ( πρωτ�κ7λλ�υ 2025 τ ς
15ης Mα��υ τ�� 2003.

Θ�σαµε στ(ν /Aθαν�σι� /A3�λλι� τ6 παρακ�τω -ρωτGµατα:
«∆.»: K#ριε ,AO'λλιε, π<ς �εκιν/σατε τ�ν πρ�σωπικ� σας %γ<να, π�4 τελικ<ς δικαιBθηκε;
– �O �γ2νας µ�υ Hεκ$νησε �π( δια$σθηση �λλ6 κα1 περι�ργεια. Γν�ρι'α τ$ εJ)ε συµ3  στ(

Παγκ7σµι� Πρωτ�θληµα Στ$3�υ τ( 1997 στFν /AθGνα κα1 : συνειρµ(ς τ ς σκ�ψης µ�υ µ� _κα-
νε ν6 �νησυ)Gσω γι6 Rσα -νδε)�µ�νως θ6 �κ�λ�υθ��σαν στFν /Oλυµπι�δα τ�� 2004. Π γα µ�-
)ρι τ( /Oλυµπιακ( Στ�δι� κα1 �ντιλGφθηκα @δ$�ις Mµµασι Rτι µετ�λλια τ�� 1997 _φεραν πραγ-
µατικ6 τFν �γγλικF γραφG. /Aπ( -κε$νη τF µ�ρα Hεκ$νησα µ$α µεγ�λη κινητ�π�$ηση, �πευ-
θ�νθηκα µ� -πιστ�λ�ς πρ(ς πcσα ]ρµ�δ$α �ρ)G, µ�)ρι π�Z δικαι�θηκα. Kα1 �π�ρ2 πραγµα-

Kατ.θεσε µ�νυση στSν \Aρει Π(γ
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τικ�, π2ς γ$νεται γι6 τ6 Eλυµπιακ6 µετ�λλια τ�� 2004 σ�σσωµη ̀  �EλληνικF /OλυµπιακF /Eπι-
τρ�πF κα1 :µ7φωνα π�νω �π( 200 )2ρες ν6 �π�φασ$σ�υν ν6 _)�υν τFν AλληνικF γραφG, κα1
τ( 1997 µ�σα στFν Bδια µας τF )�ρα, xEλληνες �3ασ�νιστα δ�)τηκαν τFν H�νη γραφF σ� αIτ6
τ6 σ�µ3�λα ν$κης. EJναι παρ�δ�H� π�Z -πιτ�λεσαν αIτ( τ( �ν�σι��ργηµα.

«∆.»: Xαρακτηριστικ� ε_ναι 8τι %ρκετ�� φ�ρεgς κα� µ'σα ;νηµ'ρωσης, στ& :π�gα %πευθυν-
θ/κατε γι& ν& διατυπBσετε τ+ν %γωνDα σας γι& τ& µετ3λλια %λλ& κα� γι& τ& ε�σιτ/ρια τ�

2004, δGν %νταπ�κρDθηκαν.

– /Eκε;ν� π�Z µ� _καιγε περισσ7τερ�, qταν ̀  γραφF στ6 µετ�λλια. /Aλλ6 να$, Sπ ρHαν φ�-
ρε;ς κα1 µ�σα -νηµ�ρωσης π�Z �διαφ7ρησαν παντελ2ς. /Aναφ�ρω τ(ν τ7τε πρ7εδρ� τ ς
B�υλ ς /Aπ7στ�λ� Kακλαµ�νη κα1 τFν /Aκαδηµ$α /Aθην2ν. ∆�ν π ρα καµµ$α �π�ντη-
ση �π( τ�Zς �θαν�τ�υς τ ς /Aκαδηµ$ας /Aθην2ν!  /Aπ( µ�σα -νηµ�ρωσης �νταπ�κρ$θη-
καν τ( περι�δικ( «QEρευνα», Rπως -π$σης κα1 : τηλε�πτικ(ς δ$αυλ�ς /Aντ�ννα.

«∆.»: Π<ς νιBθετε µετ& %π� αJτ+ν τ+ δικαDωση;
– �Hταν 'Gτηµα τιµ ς γι6 τFν �Eλλ�δα. ΣτFν �Iστια$α, π�Z εJναι : τ7π�ς καταγωγ ς µ�υ,

Yνθρωπ�ι καθηµεριν�$, τ�� µ7)θ�υ, '��σαν τF δικG µ�υ �γων$α. /Aρκετ�1 φ�ρε;ς κα1 ]πλ�;
π�λ$τες µ� συγ)α$ρ�υν γι6 τ( �π�τ�λεσµα. �Hταν )ρ��ς µ�υ, γιατ1 Rταν πλGττεται ` γλ2σσα
Aν(ς λα��, πλGττεται : Bδι�ς : λα7ς.

M�)ρι τFν �ρα π�Z γρ�φ�νται αIτ�ς �? γραµµ�ς δ�ν Sπ�ρ)ει νε�τερη -H�λιHη γι6 τ( θ�µα
τ ς Aλληνικ ς γραφ ς στ6 ε@σιτGρια τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγ�νων τ�� 2004. Kα1 γι6 τFν πρ�-
κλητικF παρατυπ$α τ�� 1997 ` Sπ7θεση 3ρ$σκεται στ6 )�ρια τ ς δικαι�σ�νης πλ��ν. Mπ�ρε;
γι6 κ�π�ι�υς ` Sπ7θεση αIτF ν6 φα$νεται πPς εJ)ε «κ�υκ�υλωθ » � Hε)αστ . Πρ(ς µεγ�λη
τ�υς �π�γ�Gτευση Sπ�ρ)�υν κα1 -κε;ν�ι π�Z δ�ν Hε)νcνε. �H παραπ�µπF τ2ν Sπευθ�νων στ(
�κρ�ατGρι� θ6 �π�τελ�σkη δικα$ωση M)ι µ7ν� γι6 τ(ν κ. /Aθαν�σι� /A3�λλι�, π�Z κατ�θεσε τF
σ)ετικF µGνυση, �λλ6 κα1 γι6 κ�θε xEλληνα π�Z -νω)λGθηκε �π( αIτFν τF δηµ7σια πρ�σ3�λF
τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.

TαZιαρa�Yλα Λαδ2

1η �I�υλ/�υ 2003, «EΛEYΘEPOTYΠIA», σελ�ς 51.

2004: H N#κη
τυ Παιων#υ

...εν#κησε
MεγAλη ν�κη στη σ�ν�δ� της ∆OE π�υ διεCAγεται στην ΠρA-

γα για την EλλAδα. M��ρι σ;µερα, τα µετAλλια των Oλυµπια-
κ-ν Aγ-νων ε��αν ως φ�ντ� στην εµπρ�σθια πλευρA τ�υς τη
θεA N�κη και την αρ�να τ�υ K�λ�σσα��υ (φωτ. κAτω δεCιA, τ�
µετAλλι� στ� Σ�δνεϊ).

H Eκτελεστικ; Eπιτρ�π; της ∆OE δ��θηκε �θες την πρ�-
ταση της «Aθ;να 2004» και εν�κρινε τ� ν�� σ��δι� των µεταλ-
λ�ων, µε τ� Aγαλµα της N�κης τ�υ Παιων��υ (απ� τ� 421 π.X.,
π�υ �ρ�σκεται στ� M�υσε�� της Oλυµπ�ας) και φ�ντ� τ� Kαλ-
λιµAρµαρ�. Eτσι η �ψη των µεταλλ�ων αλλAoει για πρ-τη φ�ρA
µετA τ�υς Oλυµπιακ��ς Aγ-νες τ�υ AµστερντAµ τ� 1928 κα�
στ� εC;ς θα απεικ�ν�oει την ελληνικ; πρ�ταση για �λες τις ε-
π�µενες δι�ργαν-σεις.

«Aπ�καταστ;σαµε µ�α ιστ�ρικ; αδι-
κ�α», δ;λωσε � γεν. διευθυντ&ς της ∆ιε-
θν��ς Oλυµπιακ;ς Eπιτρ�π;ς Zιλµπ�ρ
Φελ�, εν- � πρ�εδρ�ς της EOE ΛAµπης Nικ�λA�υ τ�νισε: «Aυ-
τ� θα ισ��ει πλ��ν και για τ�υς επ�µεν�υς Oλυµπιακ��ς Aγ--
νες, γεγ�ν�ς π�υ επι�ε�αι-νει την πρ�θεση της ∆OE να ανα-
γνωρ�σει τη µ�ναδικ�τητα των Aγ-νων της Aθ;νας».
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Nous sommes tous bandites...
...nH, ;π� τ� VλληνικBτερ�ν: «εUµαστε 8λ�ι ;γκληµατDες». TD

δ/λωση αJτ�γνωσDας sταν αJτ/, καλ' µ�υ, �εν�φερτε %�ρατε
Tπερ-Tπ�υργG Π�λιτισµ�
 τ�
 PωµαDικ�υ; M�
 θ#µισε ;κεgν�

τ� περιO�ητ� «EUµαστε 8λ�ι Γερµαν�-εOραg�ι», π�4 φBνα"ε τ� πλ(θ�ς τ� M3η τ�
 ’68 H�ω
%π� τ& γραφεgα τ(ς «OTµανιτG» στ� ΠαρDσι, πρ�ε�3ρ��ντ�ς τ�
 πρBην ;παναστ3τη κα�
ν
ν «O�λεµ'ν�υ» 8πως π�λλ�� �λλ�ι NτανιGλ K�ν MπεντDτ. ,Eσ4 O'Oαια Γερµαν�ς δGν
ε_σαι, 8σ� γι& τ� �λλ�... H�ω γνBση, γι’ αJτ� κα� σG ;π'λε�α ε�δικ& γι& τ+ νευραλγικ+ θ'-
ση τ�
 «πρ�στ3τη» τ�
 µιαρ�
 %ρ�αι�ελληνικ�
 Π�λιτισµ�
.

RΩστ�σ� θ& σG µαλBσω. nEπρεπε ν& κ3νkης λDγ� «τ� Γερµαν3κι» κα� ν& πρ�σ'�kης κ3-
πως τ�ς δηλBσεις σ�υ γι& τ� N'� M�υσεg� ,Aκρ�π�λεως. ∆Gν τ� Hπρα�ες, κα� π3ρα λDγ�
ν& %π�καλυφθ�
µε, ν& �εOρακωθ�
µε κα� ν& Oρ�
µε τ� δι3ταν� µας στ& καλ& καθ�#µενα.
M�υσεg� �τD"�υµε, %γαπητ', δGν «γυρD"�υµε» τ� «T�π KαπD», γι& ν& κ3νkης σκην�θετικGς
τσιριτ"3ντ"�υλες! T� πρ5γµα σ�Oαρε#ει δG τBρα, π�4 ` κατ3σταση �λλα�ε ;λαφρ<ς, :
δικ�ς µας Hφυγε κα� τ� «κακ� �ντρωπ� κ#γι� Tατ�#λη» HOαλε τ�ν ε�σαγγελ'α στ+ µ'ση
γι& τ� θε3ρεστ� αJτ� Hργ� µας στ�
 Mακρυγι3ννη. RH Tπ�θεση πλ'�ν %παιτεg πρ�σε-
κτικ�4ς �ειρισµ�#ς, γι& ν& µ+ν µετατραπk( σG «wλυσιδωτ+ %ντDδραση», π�4 θ& φ'ρkη στ�
φ<ς κα� �λλες –θε3ρεστες– λ�Oιτ�
ρες µας. T� ν�
 σ�υ λ�ιπ�ν, �στε ν& µ+ν π3kη �αµ'-
ν�ς : κατ& τ+ν τελευταgα ε�κ�σαετDα �ερ�ς %γ<νας µας κατ& τ<ν παγαν<ν. Σκ'ψ�υ τ+ν
%εDµνηστη «δικι3 σ�υ», ` :π�Dα %κ�λ�υθBντας τυφλ& τ�ς :δηγDες σ�υ «ε_�ε σBσει τ�
Σπ/λαι� ΠετραλBνων %π� τ�ν Π�υλιαν�», ε_�ε θ3ψει µG µπετ�ν τ+ Oυθισµ'νη πρ�ϊστ�-
ρικ+ π�λη στ�ν ,Aστακ� γι& λ�γ�υς «TψDστης ;θνικ(ς σηµασDας» κα� �λλα π�λλ3. Θυ-
µ/σ�υ τ�ν �αριτ�Oρυτ� «X�ντρ�#τσικ�» π�4 τ+ διαδ'�τηκε κα� πιστ�ς στ& κελε#σµατ3
σ�υ %παγ�ρευσε δι& ρ�π3λ�υ τ+ �ρ�ν�λ�γηση τ<ν πρ�ϊστ�ρικ<ν µνηµεDων, κα� τ�ν δι3-
δ��� τ�υ «X�ντρ'λλ�», π�4 ρ/µα�ε τ�ν πρ�ϊστ�ρικ� ��κισµ� στ� Z3γανι παρ& τ+ν πα-
γκ�σµια κατακραυγ/. hOσ� γι& τ+ν ,Aκρ�π�λη κα� τ� Mετρ�, Fς µ+ µιλ/σω, τ& �'ρεις
�λλωστε. hOλα φ'ρ�υν τ+ σφραγDδα σ�υ κα� H��υν φυσικ& τ+ν εJλ�γDα µ�υ. ∆Gν φαντ3-
"�µαι ν& θ'λkης ν& π5νε στ� Oρ�ντ� τ�σα κατ�ρθBµατα;

Γι’ αJτ� µDα συµO�υλ+ H�ω ν& σ�
 δBσω: Συν'�ισε τ� «Λ3θε OιBσας», 8πως Hλεγαν κα�
�� %ρ�αg�ι τρισκατ3ρατ�ι. T�υτ'στιν συν'�ισε αJτ� π�4 Hκανες ]ως τBρα: N& "k(ς (Tπ�-
σκαψε, τσιµ'ντωσε, ;�αφ3νισε) κα� ν& µ+ φαDνεσαι. nAσε τ�ς πρ�O�λGς κα� τ�ς σαρκα-
στικGς OερµπαλιστικGς κ�ρ<νες. ∆ι�τι µπ�ρεg ν& σπ3σkη : δι3O�λ�ς τ� π�δ3ρι τ�υ, ν&
Oγk( %π’ τ� λ/θαργ� ` κ�ιν+ γνBµη κα� ν& %ρ�Dσkη ε�λ�γα ν& ρωτ3kη: «Kαλ3, αJτ�ς τD ρ�-
λ� παD"ει;». Kα� τ�τε �ντε ν& τ& µπαλBσ�υµε. Π3ντως δGν %νησυ�< γι& τ+ συν'�ιση τ(ς
θε3ρεστης π�λιτισµικ(ς π�λιτικ(ς µας. Θ& Oρ�
µε τρ�π� ν& περ3σ�υµε τ�ς ντιρεκτDOες
µας κα� µG τ+ ν'α κατ3σταση. RYπ�µ�ν+ �ρει3"εται wπλ<ς. nAσε δG π�4 π�λλ& %π� τ& δD-
π�δα θηλαστικ& π�4 κατ�ικ�εδρε#�υν ;δ< ν�µD"�υν 8τι τBρα θ& τ�4ς Hρθkη ` Vλληνικ�-
τητα �Jραν�κατ'Oατη! (RΩραg� %ν'κδ�τ�! T� �λλ� µG τ�ν T�τ� τ� �'ρετε!..). ,Eσ4 π3-
ντως µεgνε στ� `µDφως I, %κ�µη καλ#τερα, στ� σκ�τ�ς. M�ν�ν ;κεg λειτ�υργ�
ν 8πως
πρ'πει τ& µυαλ3 µας. Πρ�σε�ε δG µ+ν τυ��ν %π� κεκτηµ'νη τα�#τητα –κα� λ�γCω ;παγ-
γ'λµατ�ς– φων3�kης «φ<τα, παρακαλ<»! ∆ι�τι Fν %ν3ψ�υν, δGν θ& πρ�λ3Okης ν& πk(ς
��τε «xµαρτ�ν», %φ�
 τ� πρ<τ� κα� τελευταg� πρ5γµα π�4 θ& δk(ς ν& σ�
 Hρ�εται µG φ�-
ρα κατακ'φαλα θ& ε_ναι τ�

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



�ø
ς πρωτ�π7ρ�ς AρµηνευτFς τ ς 3ι�λ�γικ ς -H�λιHης τ2ν ε@δ2ν, τηρ�υµ�-
νων τ2ν �ναλ�γι2ν τ�� τ7τε κα1 τ�� σηµεριν�� -πιπ�δ�υ -πιστηµ�νικ ς
γν�σης, �ναγνωρ$'εται : -δ2 κα1 περ$π�υ 2.400 )ρ7νια πρ( τ�� ∆αρ3$-
ν�υ φιλ7σ�φ�ς κα1 φυσι�δ$φης /AναH$µανδρ�ς. AIτ( π�Z διακρ$νει τ(ν

/AναH$µανδρ�, σ� σ)�ση µ� Yλλ�υς 3ι�λ7γ�υς, εJναι : -πιστηµ�νικ(ς -παγωγικ(ς
τρ7π�ς σκ�ψης κα1 _ρευνας τ2ν φυσικ2ν α@τ$ων -H�λιHης τ2ν ε@δ2ν. AIτ(ς :
τρ7π�ς σκ�ψης, πρωτ7γνωρ�ς στFν σ�λληψG τ�υ κα1 �@κ�υµενικ6 �π�δεκτ(ς
�π( τFν σ�γ)ρ�νη -πιστGµη, �π�κλε$ει τFν θε�κρατικF –«-κ τ�� µηδεν(ς»– τ��
σ�µπαντ�ς κα1 τ�� �νθρ�π�υ δηµι�υργ$α. QEτσι -τ�θησαν �? 3�σεις γι6 τFν µε-
τ�πειτα Eρθ�λ�γικF διατ�πωση τ ς -Hελικτικ ς διαδικασ$ας �π( τ(ν Λαµ6ρκ
πρ2τα κα1 τ(ν ∆αρ3;ν� �ργ7τερα.

�H θεωρ$α τ�� /AναH$µανδρ�υ διεσ�θη στ6 κε$µενα τ�� 3ι�γρ�φ�υ κα1 φιλ�-
σ7φ�υ Πλ�υτ�ρ)�υ µεταφρασθε;σα, Sπ�θ�τ�µε, �π( τFν �ρ)α$α �EλληνικF στFν
ΛατινικF γλ2σσα �π( Λατ$ν�υς διαν���µεν�υς. T( λατινικ( κε$µεν� -ν µετα-
φρ�σει _)ει Kς AH ς (K�κτ�ς, «ZGνων, /AναH$µανδρ�ς, /AναHιµ�νης», /AναH$-
µανδρ�ς, �π. 30, σελ. 108-109):

MελετBντας τ� OιOλD� τ�
 Yves Chéraqui (�YO ΣερακD) µG τDτλ�: «,EγB, :
Γαλιλαg�ς», π�4 ε_ναι µDα αJτ�Oι�γραφικ+ δι/γηση τ�
 �δD�υ τ�
 ΓαλιλαD-
�υ, Oρ/καµε καταγεγραµµ'νη 8λη τ+ν %π�κ/ρυ�η τ(ς ;πιστ/µης τ�υ, π�4
Hκανε γ�νατιστ�ς µπρ�στ& στ�4ς �ερ�ε�εταστGς στ� µ�ναστ/ρι Σ3ντα MαρDα
σ�πρα Mιν'ρOα, τ+ν 22 ,I�υνD�υ 1633, τ+ν :π�Dα κα� παραθ'τ�υµε γι& δι-
δ3γµατα, 8πως : Uδι�ς : Γαλιλαg�ς γρ3φει: «,H �Eκκλησ/α �πεναντ/ας θ9
πρ0πει σYντ�µα ν9 δ�σoη λ4γ� γι’ α�τ π�[ εkµαι _π�aρεωµ0ν�ς ν’ �π�καλ0-
σω cτσι: τ�ν �τιµ/α της» (σ. 83).

Παραθ'τ�υµε αJτ�#σι� µ�ν� τ� τελευταg� µ'ρ�ς τ(ς δι/γησ/ς τ�υ �3ριν
τ(ς �στ�ρDας. ∆εD�νει τ�ν π�ν� τ�υ, τ+ν %γ3πη πρ�ς τ+ν %λ/θεια κα� τ+ν ;πι-
στ/µη, τ�ν σεOασµ� τ�υ στ�4ς ν�µ�υς κα� τ+ λ#πη τ�υ %π� τ+ν �δικη κατα-
δDκη τ�υ %π� τ�4ς �ερ�ε�εταστ'ς: «iOταν .πιτ0λ�υς cρθoη q rρα ν9 .γκατα-
λε/ψω α�τ�ν τ� γR, π�[ .κτς �π κ0ντρ� τ�� ΣYµπαντ�ς, εkναι κα� τ κ0ντρ�
τ:ν συµφ�ρ:ν µ�υ, θ9 φYγω aωρ�ς τYψεις, σ/γ�υρ�ς bτι caω .νεργ7σει µ\ σε-

▲

«�Eγ,, - Γαλιλα/�ς Γαλιλ0ϊ...»

�H σFγκρυση �Eπιστ�µης καA ∆γµατισµ:



+ασµ �π0ναντι στ�[ς ν4µ�υς –�νθρ�πιν�υς t θεϊκ�[ς– κα� µ\ µ4ν� στ4a�
τ�ν �λ7θεια κα� τ�ν πρ4�δ� τRς γν�σης. M/α µ�ν�aα λYπη θ9 συνεa/�oη ν9
µ\ +ασαν/�oη vς τ�ν τελευτα/α µ0ρα τRς �ωRς µ�υ... bτι δ\ν τ4λµησα ν9 πε-
τ�Zω κατ9 πρ4σωπ� στ�[ς δικαστ0ς µ�υ τ�ς λ0Zεις π�[ µ�� cκαιγαν τ9 aε/-
λη: Kα� bµως κινεSται» (σ. 91):

Σ3ντα MαρDα σ�πρα Mιν'ρOα, 22 ,I�υνD�υ 1633. 
,EγB, : Γαλιλαg�ς Γαλιλ'ι, γι�ς τ�
 µακαρDτη Bιντσ'ντ"� Γαλιλ'ι, Φλωρε-

ντgν�ς, ̀ λικDας VOδ�µ(ντα �ρ�νων, π�4 παρ�υσι3στηκα αJτ�πρ�σBπως ;νB-
πι�ν αJτ�
 τ�
 δικαστηρD�υ, γ�νατιστ�ς µπρ�στ3 σας, ,E���Bτατ�ι κα� Σε-
OασµιBτατ�ι Kαρδιν3λι�ι, γενικ�� RIερ�ε�εταστGς σG 8λη τ+ Xριστιανικ+ ∆η-
µ�κρατDα, στ�ν π�λεµ� ;ν3ντια στ+ν α�ρετικ+ διαφθ�ρ3, H��ντας µπρ�στ3
µ�υ τ& παν3για EJαγγ'λια, π�4 τ& %γγD"ω µG τ& Uδια µ�υ τ& �'ρια... ROρκD-
"�µαι 8τι π3ντα πDστευα, 8τι πιστε#ω σ/µερα κα� 8τι µG τ+ O�/θεια τ�
 Θε-
�
 θ& ;�ακ�λ�υθ/σω ν& πιστε#ω στ� µ'λλ�ν σG 8,τι θεωρεg %ληθιν�, κηρ#σ-
σει κα� διδ3σκει ` RAγDα ρωµαϊκ/, %π�στ�λικ+ κα� καθ�λικ+ ,EκκλησDα.

“

«RO Mιλ/σι�ς ,Aνα�Dµανδρ�ς θεωρ�
σε 8τι %π� τ� "εστ� νερ� κα� τ+ "εστ+ γ(
Oγ(καν ψ3ρια r qντα π�4 Hµ�ια"αν π�λ4 µG ψ3ρια, µ'σα σG αJτ& µεγ3λωσε :
�νθρωπ�ς µG τ+ µ�ρφ+ ;µOρ#ων, π�4 Hµειναν Hγκλειστα �ς τ+ν ;φηOεDα· τ�τε
πι& αJτ& τ& ��θυ�µ�ρφα qντα �ν�ι�αν, κα� %π� µ'σα τ�υς Oγ(καν �νδρες κα� γυ-
ναgκες, π�4 µπ�ρ�
σαν ν& τρ'φωνται µ�ν�ι τ�υς».

�Aς συγκρ$ν�υµε τFν σκ�ψη τ�� /AναH$µανδρ�υ µ� αIτFν τ2ν Γραφ2ν. �H δε-
�ντ�λ�γικF διατ�πωση τ�� /AναH$µανδρ�υ, συµ3ατF µ� τ1ς 3ι�λ�γικ�ς γν�σεις
τ ς -π�) ς τ�υ, Kς α@τι�κρατικF σκ�ψη µ� τ6 σηµεριν6 δεδ�µ�να _γινε Bσως µε-
ταHZ Yλλων κα1 sνας �π( τ�Zς 3ασικ�Zς µ�)λ�Zς _µπνευσης τ2ν µετ�πειτα φυ-
σι�διφ2ν κα1 3ι�λ7γων. �O τρ7π�ς σκ�ψης κα1 _ρευνας κα1 τ2ν πρ�αναφερθ�ντων
µεγ�λων -πιστηµ7νων �κ�λ�υθε; αIτ(ν τ�� /AναH$µανδρ�υ. �H ν�ητικF αIτF
σ�µπλευση _γκειται στ( γεγ�ν(ς Rτι : ∆αρ3;ν�ς κα1 : Λαµ6ρκ �π�ρριψαν τFν
τ7τε –18�ς α@Pν– -πικρατ��σα �ντιεπιστηµ�νικF περ1 -H�λιHης ε@κασ$α τ ς B$-
3λ�υ, παρ6 τ1ς πιθαν�ς -πιπτ�σεις -π1 τ2ν @δ$ων κα1 τ2ν συγγραµµ�των τ�υς.
Παρ’ Rλα αIτ6 τελικ6 -πικρ�τησε : -πιστηµ�νικ(ς στ�)ασµ(ς κα1 �πGλλαHε τFν
�νθρωπ7τητα �π( τ�Zς µ�θ�υς κα1 τ1ς ?ερατικ�ς �πειλ�ς γι6 µ$αν α@�νια κατα-
δ$κη στFν κ7λαση τ2ν µF πιστευ7ντων στ(ν µ�θ�. �O Λαµ6ρκ πρ1ν �π( τ(ν ∆αρ-
3;ν� διετ�πωσε τFν θεωρ$α τ ς -H�λιHης τ ς 'ωνταν ς φ�σης, Sπ�στηρι'7µεν�ς
_νθερµα �π( τ(ν P�υσσP κα1 Yλλ�υς Γ�λλ�υς διαν�ητ�ς, παρ6 τ1ς παπικ�ς
�πειλ�ς κα1 ραδι�υργ$ες. «RH µεταO�λ+ τ<ν ε�δ<ν τ�
 "ωικ�
 OασιλεD�υ» –γρ�-
φει : Λαµ6ρκ –«γDνεται Tπ� τ+ν ;πDδραση συνθηκ<ν "ω(ς κα� διαODωσης κα�
τ�
 ;�ωτερικ�
 περιO3λλ�ντ�ς». Στ( _ργ� τ�υ «Zω�λ�γικF Φιλ�σ�φ$α» (1809)
-κλ7νισε µεταφυσικ�ς �π7ψεις τ ς /Eκκλησ$ας κα1 γι’ αIτ( -π�συρε τFν EHε;α κρι-
τικF τ�� KλGρ�υ.

/Eκε;ν�ς π�Z _δωσε τ( �π�φασιστικ( πλ γµα στFν θε�κρατικF Aρµηνε$α τ ς
κατ6 τFν B$3λ� δηµι�υργ$ας τ�� �νθρ�π�υ qταν : K�ρ�λ�ς ∆αρ3;ν�ς, π�Z -H�-

▲
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,Eπειδ+ τ� ΣυµO�#λι� τ(ς RAγDας hEδρας, µG δικαστικ+ ;ντ�λ/, µG ε_�ε δια-
τ3�ει ν& ;γκαταλεDψω τ+ σφαλερ+ %ντDληψη σ#µφωνα µG τ+ν :π�Dα : hHλι�ς
ε_ναι στ� κ'ντρ� τ�
 κ�σµ�υ κα� %κDνητ�ς, ;νC< ` Γ( δGν ε_ναι στ� κ'ντρ� τ�

κ�σµ�υ κα� κινεgται...

,Eπειδ+ δGν µπ�ρ�
σα ν& Tπ�στηρD"ω, ν& TπερασπD"ωµαι r ν& διδ3σκω µG
καν'ναν τρ�π�, πρ�φ�ρικ& r γραπτ3, τ� ;ν λ�γCω ;σφαλµ'ν� δ�γµα, %φ�τ�υ
µ�
 %νακ�ινBθηκε 8τι ε_ναι %ντDθετ� µG τ+ν RAγDα Γραφ/...

,Eπειδ/, %π� τ+ν �λλη µερι3, H�ω γρ3ψει κι H�ω δBσει γι& ;κτ#πωση ]να
OιOλD�, στ� :π�g� πραγµατε#�µαι τ� Uδι� δ�γµα τ� :π�g� H�ει Iδη καταδι-
καστ(, %ναφ'ρ�ντας ;κεg π�λ4 %π�τελεσµατικ& στ�ι�εgα TπGρ αJτ�
... KρD-
θηκα ~π�πτ�ς γι& α�ρετικ�τητα: κατηγ�ρ�
µαι δηλαδ+ 8τι Tπ�στ/ρι"α π?ς
: hHλι�ς ε_ναι στ� κ'ντρ� τ�
 κ�σµ�υ κα� %κDνητ�ς, κα� π?ς ` Γ( δGν ε_ναι
στ� κ'ντρ� τ�
 κ�σµ�υ κα� κινεgται.

Kατ& συν'πεια, θ'λ�ντας ν& ;�αλεDψω %π� τ� πνε
µα τ<ν ,E����τ/των σας
κα� 8λων τ<ν πιστ<ν �ριστιαν<ν αJτ+ν τ+ φ�Oερ+ Tπ�ψDα, δηλBνω ε�λικριν&
κα� µG %νυπ�κριτη πDστη 8τι %π�κηρ#σσω, %ναθεµατD"ω κα� %πε�θ3ν�µαι τ�ς▲

Σκ/τσ� τ�� Γαλιλα/�υ �π τν R. Paul.
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παραπ3νω πλ3νες κα� α�ρ'σεις κα� γενικ& κ3θε πλ3νη, αvρεση κα� δ��ασDα
%ντDθετη µG τ+ν RAγDα ,EκκλησDα. Kα� :ρκD"�µαι 8τι, στ� µ'λλ�ν, δGν θ& π<
��τε θ& OεOαιBσω π�τG πι3, ��τε πρ�φ�ρικ& ��τε γραπτ3, πρ3γµατα π�4 θ&
µπ�ρ�
σαν ν& µG καταστ/σ�υν ~π�πτ�. ,E&ν γνωρD"ω κ3π�ι�ν α�ρετικ� r
~π�πτ� γι& α�ρετικ�τητα, θ& τ�ν καταγγεDλω στ� ΣυµO�#λι� τ(ς RAγDας
hEδρας r στ�ν RIερ�ε�εταστ+ τ(ς περι��(ς 8π�υ θ& OρDσκωµαι...

,EγB, : Tπ�γεγραµµ'ν�ς Γαλιλαg�ς Γαλιλ'ι, H�ω %π�κηρ#�ει, :ρκιστ(, Tπ�-
σ�εθ( κα� δεσµευτ( σ#µφωνα µG τ& παραπ3νω. RΩς ;γγ#ηση γι’ αJτ�, Tπ�-
γραψα µG τ� Uδι� µ�υ τ� �'ρι τ+ν παρ�
σα δ/λωση %π�κ/ρυ�ης κα� τ+ν %π3γ-
γειλα λ'�η πρ�ς λ'�η στ+ PBµη, στ� µ�ναστ/ρι τ(ς Mιν'ρOα, στ�ς 22 ,I�υνD-
�υ τ�
 1633.

,EγB, : Γαλιλαg�ς Γαλιλ'ι, H�ω %π�κηρ#�ει κα� Tπ�γρ3ψει µG τ� Uδι� µ�υ
τ� �'ρι.

Σωτ7ρι�ς Φλ0κκας
BιOλι�γρ: Yves Chéraqui, «,EγB, : Γαλιλαg�ς», ;κδ. Παπαδ�π�υλ�ς, ,Aθ/να 1994.

“

θεσε τ(ν θε�κρατικ( µ�θ� τ ς Π. ∆ιαθGκης κα1 _θεσε σ� -πιστηµ�νικF 3�ση τFν
πρ��λευση τ�� �νθρ�π�υ. �Yπ( τFν π$εση δ� τ ς τ7τε -πικρατ��σης @δε�λ�γικ ς
�πειλ ς τ�� @�υδαι�)ριστιανικ�� ?ερατ$�υ κα1 θ�λ�ντας ν6 µετρι�σkη τ1ς -πανα-
στατικ�ς -πιπτ�σεις τ ς θεωρ$ας τ�υ _γραφε: «∆Gν ε_�α τ+ν πρ�θεση ν& γρ3ψω
κ3τι τ� %θεϊστικ�. ,Aλλ& παραδ'��µαι 8τι δGν µπ�ρ< ν& �δ< τ�σ� wπλ5 8πως
�λλ�ι, πρ5γµα π�4 θ& εJ��µ�υν ν& τ� κ3νω, Kς %π�δει�η τ(ς δηµι�υργDας, µG
σκ�π� τ+ν %γαθ�εργDα γι& 8λ�υς µας».

�H
πι( -µπεριστατωµ�νη κα1 3αθει6 κριτικF στ( θ�µα τ ς Sπερ3ατικ ς Aρµη-
νε$ας τ ς θεωρ$ας τ�� ∆αρ3$ν�υ �π( τ(ν Π�πα τ ς P�µης γ$νεται �π( τ(ν
καθηγητF τ ς 3ι�λ�γ$ας τ�� πανεπιστηµ$�υ τ ς /OHφ7ρδης R. Dawkins
σ� Yρθρ� τ�υ στ( περι�δικ( «Skeptical Inquirer», Special Issue, «Science and

Religion». �O �ρθ�γρ�φ�ς _γινε παγκ�σµ$ως γνωστ(ς γι6 τ( 3ι3λ$� τ�υ «T( /Eγω-
ιστικ( Γ�ν$δι�», µεταφρασµ�ν� κα1 στFν AλληνικG. Γι6 τ( 3ι3λ$� τ�υ αIτ( _)ει τι-
µηθ  µ� τ( 3ρα3ε;� Faraday τ ς Bασιλικ ς �Eταιρε$ας τ�� Λ�νδ$ν�υ. T( 3ι3λ$� _)ει
-π$σης γυρισθ  σ� τηλε�πτικ( φ$λµ �π( τ( BBC, τ( :π�;� κ�ρδισε τ( 3ρα3ε;� κα-
λ�τερης -πιστηµ�νικ ς ταιν$ας. QE)ει µεταφρασθ  σ� π�λλ�ς H�νες γλ2σσες κα1
εJναι παγκ7σµι� «µπ�στ-σ�λλερ». �O συγγραφ�ας στ6 3ι3λ$α τ�υ διακρ$νεται γι6
τFν καυστικF κριτικF τ2ν θε�λ�γικ2ν δ�γµ�των κα1 -ν$�τε δηµ�σιε�ει δι�φ�ρα
θε�λ�γικ6 -πιµ�ρ�υς στ�ι)ε;α, θ�λ�ντας ν6 Sπ�γραµµ$σkη τFν µεγ�λη σηµασ$α
στFν Sγε$α τ�� �νθρ�π�υ µιcς λανθασµ�νης �ντιγραφ ς 3ι�λ�γικ2ν µ�ρ$ων. Στ(
Kς Yνω 3ι3λ$� τ�υ γρ�φει τ( �µφ$3�λ� κα1 �παρ�δεκτ� γι6 τFν )ριστιανικF πα-
ρ�δ�ση: «RYπ�θ'τω 8τι �� VOδ�µ/κ�ντα λ�γι�ι π�4 µετ'φρασαν τ+ν Π. ∆ιαθ/κη
;γκαινDα"αν κ3τι π�λ4 σπ�υδαg�, 8ταν µετ'φρα"αν λανθασµ'να τ+ν VOραϊκ+ λ'-

Kριτικ� τOς cρµηνε#ας τ: Π(πα EπS τSν R. Dawkins
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P/τσαρντ Nτ:κινς: «,O Σκ�ταδισµς πρ�σπαθεS ν9 διασωθoR µ\ τ�ν wδρυση �π τν
Π�πα τRς “Π�ντιφικRς �Aκαδηµ/ας �Eπιστηµ:ν”».



�η “ν'α γυναgκα” µG τ+ν Vλληνικ+ λ'�η “παρθ'ν�ς”, Vρµηνε#�ντας τ+ν πρ�φη-
τεDα “�δ�4 ` παρθ'ν�ς ;ν γαστρ� ]�ει κα� τ'�εται υ��ν”» (σελ. 51). O? ε@δικ�1 τ ς
θε�λ�γ$ας θ6 µπ�ρ��σαν ν6 διαπιστ�σ�υν τ�� λ7γ�υ τ( �ληθ�ς.

T6 µεγ�λα @δε�λ�γικ�-θρησκευτικ6 πρ�3λGµατα π�Z δηµι�υργε; ̀  Rλ� κα1 δι-
ευρυν7µενη κα1 στ1ς λαϊκ�ς µc'ες -πιστηµ�νικF γν�ση Sπ�)ρ�ωσαν τFν Kαθ�-
λικF /Eκκλησ$α ν6 δηµι�υργGσkη, πιστF πρ(ς τ( «πνε�µα» της, τFν Π�ντιφικF
/Aκαδηµ$α /Eπιστηµ2ν. �Iδρ�θηκε �π( τ(ν Π�πα Π$� τ(ν XI τ( 1936.

«Σκ�π(ς τ1ς :Aκαδηµ�ας εDναι ν. πρ��γ/η τ(ν κλ�δ� τ#ν µαθηµατικ#ν
κα  φυσικ#ν 0πιστηµ#ν κα  τ�ν µελ3τη 0πιστηµ�λ�γικ#ν πρ�4ληµ�των
π�? συνδ3�νται µ� α,τ3ς... :Aπ�τελε�ται �π( 70 περ�π�υ 0πιφανε�ς 0πι-
στ�µ�νες !λων τ#ν εSδικ�τ�των, 0φ’ !ρ�υ >ω1ς, π�? σκ�π( Y	�υν ν.
0νηµερOν�υν τ(ν Π�πα µ� τ�ν συλλ�γικ� τ�υς σ�φ�α, γι. πρ�4λ�µατα
π�? �φ�ρ�9ν στ ς π�λυσ	ιδε�ς κα  ε,α�σθητες σ	3σεις Θρησκε�ας-:Eπι-
στ�µης». («Science», V. 291, 23.02.01-www.sciencemag.org.)

�O Π�πας /Iω�ννης-Πα�λ�ς : B´ �κ�λ�υθ�ντας τFν παρ�δ�ση τ�� Kαθ�λ�κι-
σµ�� �π�στειλε -γκ�κλι� στFν /Aκαδηµ$α τ�υ, στFν :π�$α -κθ�τει τFν παπικF Aρµη-
νε$α στ( θ�µα τ ς δαρ3ινικ ς 3ι�λ�γικ ς -H�λιHης τ�� �νθρ�π�υ, Rπ�υ γρ�φει:

«RH ,Aπ�κ3λυψη µ5ς διδ3σκει 8τι : �νθρωπ�ς ;δηµι�υργ/θη κατ’ ε�κ�να κα�
:µ�Dωση τ�
 Θε�
... ;&ν τ� σ<µα τ�
 %νθρBπ�υ πρ�'ρ�εται %π� πρ�ϋπ3ρ��ν
"ωνταν� Tλικ�, ` �υλη ψυ�+ δηµι�υργεgται π3ραυτα %π� τ�ν Θε�... REπ�µ'νως
�� θεωρDες τ(ς ;�'λι�ης, σ#µφωνα µG τ�4ς φιλ�σ�φ�υς π�4 τ+ν Tπ�στηρD"�υν
κα� θεωρ�
ν 8τι : ν�
ς πρ�'ρ�εται %π� δυν3µεις τ(ς "Bσης ~λης r ε_ναι ]να
wπλ� ;πιφαιν�µεν� αJτ(ς τ(ς ~λης, ε_ναι %συµODOαστ�ι µG τ+ν %λ/θεια γι& τ�ν
�νθρωπ�... T�τε, γι& τ�ν �νθρωπ�, Oρισκ�µαστε %ντιµ'τωπ�ι µι5ς 9ντ�λ�γικ(ς
διαφ�ρ5ς, Vν�ς 9ντ�λ�γικ�
 �λµατ�ς θ& µπ�ρ�#σαµε ν& π�
µε».

�H
κριτικF τ�� 3ι�λ7γ�υ Dawkins στFν -γκ�κλι� τ�� Π�πα -δηµ�σιε�θη
κατ’ �ρ)6ς στ( περι�δικ( «Quarterly Review of Biology» Sπ( τ(ν τ$τλ�
«RO Σκ�ταδισµ�ς πρ�σπαθεg ν& διασωθk(». T( Yρθρ� αIτ( -δηµ�σιε�θη
κα1 στ( «Skeptical Inquirer» (Σκεπτ7µεν�ς /EρευνητFς) µ� τ$τλ� «∆Gν µπ�-

ρεgς ν& H�kης κα� τ& δ#�», τ$τλ� Sπαινισσ7µεν� τ(ν Π�πα, : :π�;�ς πρ�σπαθε; ν6
στηρι)θk  στFν θρησκε$α �λλ6 κα1 στFν -πιστGµη, _νν�ιες �λληλ�αναιρ��µενες,
δι7τι �? @δε�λ�γικ�ς διαφ�ρ�ς τ�υς εJναι �συµ3$3αστες.

�H κριτικF τ�� Dawkins -πικεντρ�νεται �φ’ Aν(ς µ�ν στFν παπικF Aρµηνε$α
τ ς δαρ3ινικ ς -H�λιHης, ε@δικ6 στ1ς @δι7τητες τ ς ψυ) ς, �φ’ Aτ�ρ�υ δ� στFν
πρ�σπ�θεια τ ς Kαθ�λικ ς �Iεραρ)$ας ν6 Sπεραµ�νεται τ ς �ρ) ς Rτι «` θρη-
σκεDα %π'�ει %π� τ& ;πιστηµ�νικ& δρBµενα, δGν µπαDνει στ& “�ωρ3φια τ�υς”,
%σ��λ�#µενη µ�ν�ν µG καθαρ<ς θρησκευτικ& πρ�Oλ/µατα». Θ6 ρωτ��σαµε, π�ι-
7ν σκ�π( _)ει λ�ιπ(ν ` π�λυδ�πανη «Π�ντιφικF /Aκαδηµ$α /Eπιστηµ2ν»;

�O τ$τλ�ς τ�� �ναφερθ�ντ�ς Yρθρ�υ �ναιρε; κα1 �π�ρρ$πτει αIτFν τFν δι-
και�λ�γ$α. /EH Yλλ�υ _)ει τ�νισθ  �ρκετ�ς φ�ρ�ς Rτι ̀  θρησκε$α )ρησιµ�π�ιε;
τFν -πιστGµη κα1 τ6 «δεκαν$κια» της, γι6 ν6 διαυγ�σkη τFν Θε$α 3��ληση.

Σ�µφωνα µ� τFν -γκ�κλι� τ�� Π�πα σ� µι6 στιγµF τ ς -H�λιHης τ2ν �νθρω-
π�ειδ2ν : Θε(ς -πεν�3η κα1 _3αλε �νθρ�πινη ψυ)F σ� πρ�ην 'wω�δη Mντα. /Eδ2

�H Lπιστηµνικ� cρµηνε#α τOς γ.νεσης UωOς
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: 3ι�λ7γ�ς �π�ρε; κα1 διερωτcται: «Π�τε Hγινε αJτ�, πρ�ν %π� ]να Vκ. �ρ�νια, δ#�,
σG π�ι3 �ρ�νικ+ στιγµ+ τ(ς Oι�λ�γικ(ς ;�'λι�ης %π� τ� "C<�ν στ�ν �νθρωπ�»; Kα1
συµπερα$νει: «ROπωσδ/π�τε ` α�φνDδια αJτ+ ;µO�λ+ τ(ς ψυ�(ς στ�ν �νθρωπ�
%π� τ�ν Θε� ε_ναι %ναγκαDα, διαφ�ρετικ& δGν θ& Tπ(ρ�ε καµµDα διαφ�ρ& µετα�4
"CB�υ κα� %νθρBπ�υ, διαφ�ρ& στ+ν :π�Dαν Hπρεπε ν& Oασισθk( ̀  Kαθ�λικ+ ,Hθικ+
(` :π�Dα ε_ναι κατ& O3θ�ς φυλετικ/). Mπ�ρ�
µε ν& σκ�τBν�υµε νεαρ& "C<α γι&
τ� κρ'ας τ�υς, %λλ& ` Hκτρωση κα� ` εJθανασDα ε_ναι φ�ν�ς, δι�τι πρ�κειται
περ� %νθρBπινης "ω(ς» (σελ. 54). �O Kαθ�λικισµ(ς δ�ν περι�ρ$'εται σ� θεωρG-
σεις �θικ ς φ�σεως µ7ν�, δι7τι ̀  �θικF -πηρε�'εται Yµεσα �π( τ1ς -πιστηµ�νικ�ς
�νακαλ�ψεις.

�H Kαθ�λικF �θικF �παιτε; τFν {παρHη µεγ�λ�υ κεν�� µεταHZ τ�� �νθρ�π�υ
κα1 τ�� Sπ7λ�ιπ�υ 'ωικ�� 3ασιλε$�υ. AIτ( τ( κεν( �ντ$κειται κυρι�λεκτικ6 στFν
_νν�ια τ ς 3ι�λ�γικ ς -H�λιHης τ2ν ε@δ2ν. �H �π7τ�µη -µ3�λF µιcς �θ�νατης
ψυ) ς στFν )ρ�νικF διαδικασ$α τ ς -H�λιHης εJναι µ$α �ντιεHελικτικF -π�µ3αση
στ( πεδ$� τ ς -πιστGµης (σελ. 64-65). T( Bδι� συµ3α$νει µ� τ6 3ασικ6 δ7γµατα τ ς
Pωµαι�καθ�λικ ς /Eκκλησ$ας. xOλα εJναι κατ6 3�θ�ς -πιστηµ�νικ ς φ�σεως.
EJναι �ν�ντιµη κα1 συµφερ�ντ�λ�γικF ` τακτικF π�Z �κ�λ�υθε; ` καθ�λικF ?ε-
ραρ)$α, δηλ�ν�ντας Rτι Rλα τ6 θρησκευτικ6 δ7γµατα εJναι -κτ(ς -πιστηµ�νι-
κ�� πεδ$�υ. Πρακτικ6 καν�να π�λιτισµ�ν� Yτ�µ� δ�ν θεωρε; τFν �Aγ. ΓραφF σ6ν
τFν �π7λυτη αIθεντ$α �θικ ς συµπεριφ�ρcς. /Eπιλ�γ�υµε Rµως τ6 �θικ6 πα-
ραγγ�λµατα, �λλ6 �π�ρρ$πτ�υµε κα1 �γν���µε τ6 �νGθικα, Rπως τ( ν6 πετρ�-
3�λ��µε µ�ι)αλ$δες, ν6 -κτελ��µε «�π�στ�τες» κα1 ν6 τιµωρ��µε τ6 -γγ7νια τ2ν
Sπαιτ$ων. �O Bδι�ς : Θε(ς τ ς Π. ∆ιαθGκης µ� τFν Bδια Yσπλα)νη -κδικητικ7τη-
τα, σεH�υαλικ7τητα κα1 τρ�µακτικF α?µ�διψ$α δ�ν θ6 -πελ�γετ� σ6ν πρ7τυπ�
�θικ ς συµπεριφ�ρcς �π( :π�ι�δGπ�τε �θικ( Yνθρωπ�. EIτυ)2ς _)�υµε �ρκετ�ς
-ναλλακτικ�ς πηγ�ς �θικ ς τ�Hης, �? :π�;ες Sπερτερ��ν αIτ2ν τ ς Π. ∆ιαθG-
κης, γρ�φει στFν κριτικG τ�υ µ� _µφαση : Dawkins.

* * *

T
( πρ73ληµα -µφ�τευσης ψυ) ς στ(ν Yνθρωπ� �π( τ(ν Θε7, Rπως δια3ε-
3αι�νει : Π�πας, δ�ν εJναι µ7ν� θρησκευτικ7. EJναι καθαρ6 -πιστηµ�νικ(
κα1 �πασ)�λε; -ντ�ν�τατα M)ι µ7ν� 3ι�λ7γ�υς �λλ6 κα1 -πιστGµ�νες Yλλων
κλ�δων, Rπως π.). τ ς N�ηµατικ ς κ.λπ. �H -πιστGµη σ� �ντιπαρ�θεση µ�

τ( θρησκευτικ( δ7γµα καθ�ρ$'ει δε�ντ�λ�γικ6 τFν διαδικασ$α αIτFν Kς καθαρ6
3ι�λ�γικF λειτ�υργ$α κα1 τFν Sπ�γει στFν σ�3αρF -πιστηµ�νικF _ρευνα. T( θε-
µελι2δες αIτ( πρ73ληµα γι6 τFν �νθρ�πινη Sπ7σταση δ�ν εJναι θεϊκ7, πνευµα-
τικ7, Yυλ�. EJναι -πιστηµ�νικ7, �ντικειµενικ( κα1 καθ�ρ$'εται �π( τ�Zς φυσι-
κ�)ηµικ�Zς ν7µ�υς τ ς 3ι�λ�γ$ας κα1 τ2ν συναφ2ν -πιστηµ2ν.

Bι+λι�γραφ/α
1) «Θαλ ς, /AναH$µανδρ�ς, /AναHιµ�νης», K�δρ�ς 2000.
2) EI. Mπιτσ�κης, «�O N��ς /Eπιστηµ�νικ(ς Pεαλισµ7ς», Gutenberg 1999.
3) St. Hawking, «Mα�ρες Tρ�πες-Σ�µπαντα Bρ�φη», K�τ�πτρ� 1993.
4) Ed. Wilson, «Σ�ναλµα-�H �Eν7τητα τ ς Γν�σης», Σ�ναλµα 1997.
5) I. Kυπαρισσ7ς, «O? θεωρ$ες περ1 {λης», «∆αυλ7ς», τ. 259, /I��νι�ς 2003.

�Iω�ν. Kυπαρισσ4ς
∆ρ. Tε)ν. /Eπιστηµ2ν
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KY¶PO™ KAI ™TAYPOºOPOI

∆ια�Ao�υµε στ&ν 'στ�ρ�α τDς K�πρ�υ:

Mετ& τ+ν κατ3ληψη τ(ς RIερ�υσαλ+µ %π� τ�ν σ�υλτ5ν� τ(ς A�γ#πτ�υ Σαλαντ�ν τ�ν
,OκτBOρι� τ�
 1187 κα� τ�ν περι�ρισµ� τ<ν Φρ3γκων στ+ στεν+ λωρDδα τ(ς δυτικ(ς Παλαι-
στDνης µι& ν'α Σταυρ�φ�ρDα, ` TρDτη, Tπ(ρ�ε µ�ιραDα γι& τ+ν K#πρ�. T+ν `γεσDα της %ν'-
λαOαν �� Oασιλι5δες τ(ς ΓερµανDας Φρειδερgκ�ς BαρOαρ�σσας (1152-1189), τ(ς ΓαλλDας ΦD-
λιππ�ς B´ A�γ�υστ�ς (1180-1223) κα� τ(ς ,AγγλDας Pι�3ρδ�ς A´ : Λε�ντ�καρδ�ς (1189-1199).
RO Φρειδερgκ�ς %κ�λ�#θησε τ�ν �ερσαg� δρ�µ�, ;νC< �� ΦDλιππ�ς B´ κα� Pι�3ρδ�ς A´ µG σταθ-
µ� τ+ ΣικελDα κα� µG O�/θεια ν�ρµανδικ<ν πλ�Dων κατευθ#νθηκαν πρ�ς τ+ν ΠαλαιστDνη. RO
Pι�3ρδ�ς τ�ν ,AπρDλι� τ�
 1191 στ3θµευσε στ+ P�δ�, γι& ν& %π�φ#γkη �αφνικ+ τρικυµDα κα�
στ�ς 6 MαQ�υ Tπ� δυσµεν'στατες καιρικGς συνθ(κες Hφθασε στ� λιµ3νι τ(ς Λεµεσ�
. RO ,Iσα-
3κι�ς ∆�#κας K�µνην�ς, : :π�g�ς ε_�ε αJτ�ανακηρυ�θ( %νε�3ρτητ�ς `γεµ�νας τ�
 νησι�

µG τ�ν τDτλ� τ�
 δεσπ�τη (1184-1191), Hσπευσε στ+ Λεµεσ�, γι& ν& ;µπ�δDσkη τ+ν %π�Oαση τ<ν
σταυρ�φ�ρικ<ν στρατευµ3των, 8ταν 8µως διαπDστωσε 8τι κ3θε %ντDσταση θ& sταν µ3ταιη
;γκατ'λειψε τ� σ�'δι� τ�υ κα� %π��Bρησε στ� K�λ�σσι. RO ,Iσα3κι�ς συν'�ισε τ+ν %ντDστα-
ση %π� τ& κ3στρα τ�
 Πενταδακτ#λ�υ, π�λι�ρκ/θηκε 8µως στ� φρ�#ρι� τ(ς Kαντ3ρας κα�
%ναγκ3στηκε ν& παραδ�θk(. O� nAγγλ�ι τ�
 Pι�3ρδ�υ Hγιναν κ#ρι�ι τ(ς K#πρ�υ.

»Στ�ς %ρ�Gς ,I�υνD�υ : nAγγλ�ς Oασιλι&ς %να�Bρησε %π� τ+ν K#πρ�, %φ�
 διBρισε τ�-
π�τηρητ'ς τ�υ τ�ν Pι�3ρδ� KαµO�λ κα� τ�ν P�O'ρτ� T�#ν�αµ. RO Pι�3ρδ�ς, π�4 π(γε στ+ν
nAκρα τ(ς ΣυρDας, µετ& τ+ν καταστ�λ+ τ(ς ;�'γερσης %π�φ3σισε ν& π�υλ/σkη τ� νησ� κα�
πρ�θυµ�ι %γ�ραστGς sταν �� NαQτες r Tεµπλ3ρ�ι, µ�να�ικ� κα� στρατιωτικ� τ3γµα π�4 ε_�ε
�δρυθ( τ� 1118 µG σκ�π� τ+ν πρ�στασDα τ�
 να�
 τ�
 ΠαναγD�υ T3φ�υ.

»O� NαQτες 8µως διαπDστωναν 8τι ` κατ��+ τ�
 νησι�
 δGν θ& sταν ε�κ�λη Tπ�θεση. Γι’
αJτ� "/τησαν %π� τ�ν Pι�3ρδ� τ+ν %κ#ρωση τ(ς συµφωνDας. O� NαQτες %π��Bρησαν κα� :
Oασιλι&ς τ(ς ,AγγλDας Hδωσε τ� νησ� στ�ν Γκ4 ντG Λ�υ"ινι3ν, %ντιOασιλι& τ(ς RIερ�υσαλ/µ,
µG τ�ν :π�g� συνδε�ταν. RO  Γκ4 ντG Λ�υ"ινι&ν Hθεσε τ& θεµ'λια τ�
 µεσαιωνικ�
 OασιλεD-
�υ, τ�
 ρηγ3τ�υ τ(ς K#πρ�υ, π�4 %π�τελ�
σε �Jσιαστικ& συν'�εια τ�
 OασιλεD�υ τ(ς RIε-
ρ�υσαλ+µ κα� διατηρ/θηκε �ς τ� 1489, 8ταν τ� νησ� κατ'λαOαν �� Bενετ�D. O� Bενετ�� κρ3-
τησαν τ+ν K#πρ� ]ως τ� 1571, :π�τε τ+ν κατ'λαOαν �� T�
ρκ�ι κα� Hτσι Hλη�ε ` κατ��/ της
%π� τ�4 EJρωπαD�υς, π�4 κρ3τησε 380 �ρ�νια %κριO<ς.

`A
ν 8ντικαταστ;σ�υµε τ,ν τ�τε Gσλαµιστ& Σαλαντ ν 8π, τ,ν ν/ν κ. Mπ ν ΛA-
ντεν, τ,ν τ�τε Γερµαν, Φρειδερ�κ� Bαρ�αρ�σσα 8π, τ,ν ν/ν κ. ΣραHντερ,
τ,ν τ�τε ΓAλλ� Φ�λιππ� B´ 8π, τ,ν ν/ν κ. ΣιρAκ, τ,ν τ�τε BAγγλ� Pι�Aρ-
δ� 8π, τ,ν ν/ν κ. Mπλα ρ κα  τ�gς συµπληρ-σ�υµε µ# τ,ν ν/ν (Aµερι-

καν, (τ�τε O Για��# δ#ν εl�ε !CαπλωθD 8κ�µη στ&ν (Aµερικ&) κ. Mπ��ς κα  τ�λ�ς
τ,ν τ�τε (Qτυ��) (IσαAκι� µ# τ,ν ν/ν (Qτυ��) κ. TAσσ� Παπαδ�π�υλ� κα  τ&ν τ�τε
(π�λιτικ. παρAλυτη) �υoαντιν& Pωµι�σ�νη µ# τ&ν (Oµ��ως) ν/ν Iλλαδικ& Pωµι�-
σ�νη, �' kπ�λ�ιπ�ι πρωταγωνιστ#ς τ�ν περιπετει�ν τDς K�πρ�υ εlναι �' yδι�ι κα 
τ�τε κα  ν/ν: Σταυρ�φ�ρ�ι !ναντ��ν µαρτ�ρων τ�/ (Iσλ.µ µ# 8ρ�ιστρAτηγ�υς τ�gς
δ�� µεγAλ�υς (AσιAτες θε�gς Για��# κα  (AλλA�. Kα  µετ. σ�/ λ�νε mτι τ. σ;µε-
ρα συµ�α�ν�ντα στ& M�ση (Aνατ�λ& δ#ν s��υν µεταφυσικ. αyτια, 8λλ. π�λιτικ�-
�ικ�ν�µικ�gς λ�γ�υς.

Γ.Σ.Π.
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O? λα�1 _)�υν �ρ)�γ�νη φυλετικF µνGµη, π�Z
εJναι πρ�ϊ(ν συνε)��ς κα1 @δ$ας ν��τρ�π$ας (κα1 τρ7π�υ 'ω ς),
�π�τ�λεσµα κ�ινωνικ2ν συνθηκ2ν �λλ6 κα1 περι3αλλ�ντικ2ν,
�τ�ι τ7π�ς, κλ;µα κ.Y.

�O λα7ς µας �να�θυµcται κα1 τ�ρα τ�Zς 4 �νθρ�πιν�υς τ�π�υς.
Λ�νε: «αIτ(ς εJναι α?µατικ7ς, φλεγµατικ7ς, )�λερικ(ς � µελαγ-
)�λικ7ς», -κφρ�'�ντας τ6 κYρια )αρακτηριστικ6 κ�θε �νθρ�-
π�υ. Λ�Hεις παν�ρ)αιες (θ6 3ρεθ��ν κα1 στ1ς γραµµικ�ς γραφ�ς),
π�Z δ�ν τ1ς 3ρ$σκ�υµε µ7ν� σ� @ατρικ6 κε$µενα (@ατρ. Rρ�ι σ�
�Iππ�κρ�τη, Γαλην( κ.Y.) �λλ6 κα1 στFν κ�ινF γλ2σσα, Sπ�δη-
λ��σες �νθρ�πιν�υς )αρακτ ρες λ.). «)�λ�δης» = Eργ$λ�ς (ΛεH.
«Liddell-Scott»).

/Iδιαιτ�ρως �? «�ητρ��» _γραφαν: α?µατικ7ς, α?µατ�δης, φλεγ-
µατ$ας(ικ7ς), [Φωτ. 1] )�λ�δης, )�λερικ(ς � πικρ7)�λ�ς κα1 µε-
λαγ)�λικ7ς. QEτσι tν�µ�τι'αν τ�Zς 4 �νθρ�πιν�υς τYπ�υς (Yλλως:

φ�σιαι, )αρακτ ρες, διαθ�σεις, @δι�συγκρασ$αι, κρ�σεις (= κρ/σεις). [Σηµ.: O? Pωµα;�ι
τ1ς παρ�λα3αν αIτ��σιες κα1 τ1ς µετ�δωσαν σ� Rλες τ1ς εIρωπαϊκ�ς γλ2σσες κα1 στFν πα-
γκ7σµια @ατρικF :ρ�λ�γ$α: haematicus-phlegmaticus-cholericus-melancholicus.

O? «τ�π�ι» πρ��ρ)�νται �π( τFν τετρακτZν τ2ν Sγρ2ν τ�� σ�µατ�ς, τ2ν
«)υµ2ν», Rπως τ�Zς δ�)�νταν Rλ�ι �? @ατρ�1 �λλ6 κα1 �? φιλ7σ�φ�ι (/Aριστ�τ�λης κ.Y.)
κα1 µ�λιστα µ� τF σειρ6 τ�� �Iππ�κρ�τη: «τ� δG σ<µα... H�ει ;ν VαυτC< αpµα κα� φλ'γµα κα�
��λ+ �ανθ/ τε κα� µ'λαινα... µ3λιστα (= τελεDως) µεµιγµ'να... TγιαDνει δG µ3λιστα :κ�ταν

OI XYMOI.OI XYMOI.

OI TY¶OI.OI TY¶OI.

T
6 _λλ�γα Mντα [QAνθρωπ�ς κ.Y. (;)], ̀  �ν�τατη _κφραση τ ς Zω ς, κα-
τ�σπαρτα στ�Zς Yπειρ�υς κ7σµ�υς («... τ2ν αIτ2ν ]π�ντων», �Hρ�-
κλειτ�ς 30) Sπ�γ�νται Kς µ�ρ�ς συν7λ�υ στ�Zς Συµπαντικ�Zς N7µ�υς.
�O QAνθρωπ�ς λ�ιπ(ν -κφρ�'εται κα1 λειτ�υργε; κα1 µ� τ(ν 3� ν7µ�: T(

«�διαDτερ�ν». [Σηµ. 1: �H τετρακτZς τ2ν N7µων: /Aν�γκα, /A�αν�ν, /Iδια$τε-
ρ�ν, �Aπλ7της.1 Σηµ .2: Tετρακτ4ς εJναι σ�ν�λ� 4 �ν7µ�ιων -νν�ι2ν µ� κ�ιν�ς
@δι7τητες.1α]
�H διαφ�ρετικ7τητα/@διαιτερ7τητα/π�ικιλ�µ�ρφ$α τ�� κ�θε �νθρ�π�υ εJναι
γεγ�ν(ς �ναµφισ3Gτητ�. M� σ�µπραHη τ ς «-λε�θερης 3��λησης» γ$νεται
αIτ(ς µ$α µ�ναδικ+ συµπαντικF σ�νθεση (= κρcσις), π�Z τε$νει στFν «καλ�-
καγαθ$α». T$ Rµως εJναι ` «µ;Hις» κα1 τ$ µ$γνυνται;

«�φ’ Aκ�στ�υ Aκ�στwω Hυµ3Gσεται (= 3�ηθ��µε
H�)ωρα Hε)ωριστ�Zς �νθρ�π�υς) �Iππ. QAρ). �I, 2

Φωτ. 1. Φλεγµατικς
(,Hν/�a�ς).



µετρDως (= µ� µ�τρ�) κρ/σεως H�ει» (Περ1 Φ�σι�ς �νθρ�π�υ). ,Aν3µι�η wρµ�νικ+ διατηρεg
τ'λεια TγεDα!

Π�;�ι �? )υµ�$; /Aπ( τ(ν 4� α@. µ.X. µ�)ρι τFν �ρ)F τ�� 20�� �? @ατρ�1 γν�ρι'αν ]ναν
µ7ν� )υµ( ρευστ( τ�� σ�µατ�ς, τ( αpµα. Mετ6 3ρ καν sναν �κ7µη, τ(ν λ'µφ�,2 π�Z τ(ν
ταυτ�π�$ησα µ� τ( �ρ)α;� «φλ�γµα». O? δ�� Yλλ�ι, �? )�λ�ς; O? «-πιστGµ�νες» λ�νε Rτι,
jν Sπ�ρ)�υν, θ6 )�νωνται στ( κυκλ�φ�ρικ( σ�στηµα τ�� αNµατ�ς. QEτσι _λεγαν µ�)ρι τF
δεκαετ$α τ�� ’60 κα1 γι6 τ(ν λ�µφ�· κι Rµως κυκλ�φ�ρε; σ� δικ7 τ�υ σ�στηµα!

�Eπ�µ�νως �? xEλληνες θ6 -γν�ρι'αν Rτι 8λ�ι �? )υµ�1 κυκλ�φ�ρ��ν σ� δικ� τ�υς
(συνεργα'7µενα) δ$κτυα! Γι6 τ1ς δ�� «)�λ�ς» Rµως δ�ν γνωρ$'�υµε �vτε τFν �Iσ$α
�vτε τF λειτ�υργ$α � τ( δ$κτυ7 τ�υς. Πιθαν�λ�γ2 Rτι ` «µ�λαινα )�λF» (γιατ$ µα�-
ρη;) _)ει σ)�ση µ� Yγνωστ� δ$κτυ� :ρµ�ν2ν.

�H «-π$σηµη» -κδ�)G; «�H @δ�α τ2ν Eν�µ�των �π( τFν διαφ�ρετικF )ρ�ι6 (λ.).) α?µ�-
σφαιρ$νης τ( α�µα, ` µ�λαινα )�λG, τ( φλε3ικ7, �π( τ( πλ�σµα τ( φλ�γµα, �π( τ(ν :ρ( `
κ$τρινη )�λG».4 AIτ�!

�O �Iππ�κρ�της �ντιλ�γει «... τ& ;κ�ε�µενα ε�ς τ� Hσω...» [= �? )υµ�1 π�Z -κ)��νται (�π(
τ6 �γγε;α) µ�σα στ( σ2µα· κα1 : Γαλην(ς Aρµηνε�ει:3 «τ&ς ;κ τ<ν %γγεDων ;κ�#σεις...
�υµ<ν»!

�O �Iππ�κρ�της στ( 3ι3λ$�
«Περ� �υµ<ν» Hεκινbc παρ�δ�Hα: «τ� µGν �ρ<µα τ<ν
�υµ<ν... �σπερ %νθ'ων». �O Γαλην(ς Aρµηνε�ει �νεπι-
τυ)2ς: T( )ρ2µα τ�υς εJναι 'ωηρ( (= �νθηρ7ν)!; �Aς
πρ�σπαθGσ�υµε: ΘυµGθηκα Rτι sνας «�Oδηγ(ς /Aγρι�-
)7ρτων»5 qταν )ωρισµ�ν�ς (γι6 εIκ�λ$α �ναγν�ρισης
στFν -H�)F) σ� 4 )ρ�µατα σZν λευκ7, �τ�ι κ7κκιν�, κ$-
τριν�, πρ�σιν� κα1 µ�3. [Φωτ. 2]

AIτ6 ταυτ$'�νται µ� τ6 4 3ασικ6 )ρ�µατα τ�� Eκτα-
δικ�� συστGµατ�ς (Σa. 1) �λλ6 κα1 µ� τ�Zς 4 )υµ�Zς κα1
τ1ς 3ασικ�ς τ�υς διαθ�σεις. (Π/ν. 1)

Πρ�γµατι τ( α�µα/κ7κκιν� -κφρ�'ει θυµ�· «κ�κκDνη-
σε %π’ τ� θυµ� τ�υ». T( φλ�γµα/πρ�σιν�, φ�O�· «πρασD-
νισε %π’ τ� φ�O�». �H )�λF/κ$τριν�, ;πιθετικ�τητα· «κι-
τρDνησε %π’ τ+ µανDα τ�υ». �H µελαγ�)�λF/µP3�µπλ�, θλD-
ψη· «µα#ρισε ` ψυ�/ τ�υ» [/Aγγλ. blues].

ΣτF θεωρ$α τ2ν )ρωµ�των εJναι γνωστF ̀  σ)�ση
συναισθηµ�των-)ρωµ�των. [Σηµ. 1: θερµ& εJναι τ6
κ$τριν�, π�ρτ�καλ$, κ7κκιν�, 3ι�λ�. Ψυ�ρ& τ6 µπλ�,
µ�3, πρ�σιν�, κιτριν�πρ�σιν�. /Aντ$στ�ι)α _ντ�-
ν�ι/δυναµικ�1 εJναι : )�λερικ(ς κα1 α?µατικ(ς κα1
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Φωτ. 2. T9 aρ�µατα τ:ν aυµ:ν.

Anµα: ΠαπαρFνα. Xλ�: Λυκ#σκς.

Φλ.γµα: Mαργαρ#τα. Mελ. Xλ�: Πανσ.ς.

Π/ν. 1. TYπ�ι κα� συναισθ7µατα.

TFπς Xυµ�ς XρHµα ∆ι(θεση T�νς

ARµατικ�ς αnµα κ�κκιν θυµ�ς + ]ντνς

Φλεγµατικ�ς φλ.γµα πρ(σιν φ�Cς – [τνς

Xλερικ�ς Kανθ� Pλ� κ#τριν Lπιθετικ�της +

MελαγPλικ�ς µ.λαινα Pλ� µπλ>�µMC θλ#ψη –

A

Φ

X

M

Σa. 1. �Aντιστ�ιa/α aρωµ�των κα�
aυµ:ν σ\ 8γων� aρωµατ�λ4γι�.

αnµα

Pλ�

ψυPρ(

φλ.γµα

θερµ(

µ.λι



Yτ�ν�ι/�ρνητικ�1 : µελαγ)�λικ(ς κα1 : φλεγµατικ(ς τ�π�ς].
[Σηµ. 2: Συµπληρωµατικ& )ρ�µατα εJναι τ( κ7κκιν�/πρ�σιν� (Σa.

1) κα1 κ$τριν�/µ�3. O? συµπληρωµατικ�1 τ#π�ι A?µατικ(ς/Φλεγµα-
τικ(ς (A-Φ) κα1 X�λερικ(ς/Mελαγ)�λικ(ς (X-M) (Σa. 2) θυµ$'�υν τ1ς
συµπληρωµατικ�ς O3σεις τ�
 DNA �τ�ι /Aδεν$νη/Θυµ$νη (A-T) κα1
Γ�ναν$νη/Kυτ�σ$νη (G-T) (Σa. 3).

�H τετρακτZς τ2ν )υµ2ν συντ$θεται µ�
Rλ�υς τ�Zς συνδυασµ�Zς µ� µ�τρ� κα1 �ναλ�γ$α «µ3λιστα µεµιγµ'-
να» (= τελε$ως �νακατεµ�να) κα1 µετρDας κρ/σεως. Π�$α ` �ναλ�γ$α
κ�θε τ�π�υ; QAγνωστη. Π�ντως �vτε π�λZ �vτε λ$γ� κα1 �π( Rλα.
QEτσι συντελε;ται ̀  εJκρασDα τ2ν )υµ2ν τ�� σ�µατ�ς, µ� �π�τ�λεσµα
τFν εIεH$α τ�� �νθρ�π�υ, τFν εIδαιµ�ν$α, -ν τ�λει τ( σφρgγ�ς.2

M� δεδ�µ�νη τFν @σ�ρρ�π$α τ2ν )υµ2ν ` Sγε$α εJναι µ7νιµη, τ(
γ ρας δ�ν -π�ρ)εται (λ7γwω συνε)��ς αIτ�ρρ�θµισης/αIτ�επι-
σκευ ς) κα1 3�3αια ` 'ωF παρατε$νεται κατ6 3��ληση µ� -πα-
κ7λ�υθ� τFν µεγα"ωDα (τ�υλ�)ιστ�ν)6 «εJ�Dkη ... �υµ<ν κατεργα-
σDkη» �Iππ�κρ�της, Παραγγ�λµατα 9.) Π�ντα τα�τα πρ�ϋπ�θ�-
τ�υν %ταρα�Dα7 («_Hω ντ�ρτι κα1 µαρ�'ι» <δερτ(ς) µ� κ$νηση τ��
λ�µφ�υ κα1 SγιεινF δ$αιτα/τρ7π� 'ω ς, Rλα µ� µ�τρ�.

T6 Sγρ6 -πηρε�'�νται �π( _µφυτες πρ�διαθ�σεις, κ�ινωνικ�ς συνGθειες, τ(ν τρ7π�
'ω ς, τ( περι3�λλ�ν (κλ;µα, _δαφ�ς κ.λπ.). Kατ6 τ(ν �Iππ�κρ�τη κα1 �π( τ1ς -π�)�ς (=
�ραι) «�υγγενGς ε_δ�ς, �Bρη, Hθ�ς, `λικDη, �ρη... TπερO�λ+ν r Hλλειψιν (�Jσι<ν)».

�H Sπερ3�λF Aν(ς )υµ�� ε@ς 3�ρ�ς τ2ν Yλλων, π�Z σπαν$'�υν � εJναι λιγ�τερ�ι τ��
δ��ντ�ς, -πιφ�ρει τFν δυσκρασDα, -ν τ�λει Yγ)�ς, κα)εH$α, ν7σ�ν [�H τετρακτZς τ��
Yγ)�υς: θυµ7ς, φ73�ς, -πιθετικ7τητα, θλ$ψη]. QEτσι δηµι�υργ��νται �? διαταρα�Gς
(«καταστ3σεις», «διαθ'σεις φλεγµ�νBδεις, ��λ.» Γαλ. V 9,2) συνGθως παρ�δικ�ς �λλ6
κα1 �? )αρακτ ρες (τ#π�ι). �O λα(ς λ�γει: «ε_ναι ` φ#ση τ�υ».

B�σει τ2ν )υµ2ν λ�ιπ(ν �? «τ�π�ι» εJναι : α?µατικ(ς
(A), : φλεγµατικ(ς (Φ), : )�λερικ(ς (X), : µελαγ)�λικ(ς (M). �O «καθαρ(ς» τ�π�ς εJναι
σπ�νι�ς, _τσι: α /E6ν ` µ$Hη εJναι καλG, �λλ6 Sπερισ)�ει sνας )υµ7ς, τ7τε τ( Yτ�µ� εJναι
)αρισµατικ7, «: καλ�ς κ%γαθ�ς π�λDτης». QEτσι : A. εJναι δυναµικ7ς, : φιλ7σ�φ�ς, : Φ.
εJναι γαλGνι�ς, : -πιστGµων. �O X. εJναι θαρραλ��ς, : �ρως (qθ�ς) κα1 M. : εvθυµ�ς, :
κατ’ -H�)Fν καλλιτ�)νης. O? π�ιητ�ς _)�υν τ�τ�ι�υς �ρωες-πρωταγωνιστ�ς Rπως λ.). :
Kα'αντ'�κης, π�Z µcς )�ρισε τ(ν «Z�ρµπc» (A), xAγ. Φραγκ$σκ� (Φ), Kαπετ6ν Mι)�-
λη (X) κα1 �Eλ Γκρ�κ� (M). O. /Aντιθ�τως Rταν Sπερισ)�kη � λε$πkη : �ντ$στ�ι)�ς )υµ7ς,
τ( Yτ�µ� γ$νεται �π( -πικ$νδυν� sως �ν�παρκτ� («λ�θε 3ι�σας»). Στ(ν Π$νακα 2 ταHι-
ν�µ��µε τ6 συναισθGµατα �ναλ7γως τ ς π�σ7τητ�ς τ2ν Sγρ2ν.
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Π/ν. 2. TYπ�ι κα� δια+αθµ/σεις συναισθηµ�των (θετ./�ρνητ.).

TFπς – – – ]λλειψη O εNκρασ#α + lπερCλ� + + + + +

ARµατικ�ς [τνς EδFναµς δυναµικ�ς νευρMδης θυµ�ς pργ� +

Φλεγµατικ�ς Eπαθ�ς Eδι(φρς γαλ�νις Eν�συPς φ�Cς τρ�µς –

Xλερικ�ς δειλ�ς Eναιδ�ς θαρραλ.ς νευρικ�ς Lπιθετικ�της µαν#α +

MελαγPλικ�ς P(Pας Eν�ητς εqθυµς εNα#σθητς θλ#ψη κατ(θλιψη –

DNA

Σa. 3. DNA +
+�σεις.

Σa. 2. Xυµ�� /
TYπ�ι.



ΣτFν -π�)G µας -νδιαφ�ρ�νται γι6 τ�Zς «τ�π�υς» δ�� κυρ$ως -πι-
στ µες: �H /IατρικF (κυρ$ως ` ψυ)ιατρικF) κα1 ` Ψυ)�λ�γ$α: α /IατρικG:
Σ�µφωνα µ� τFν /Aµερ. Ψυ). �Eταιρε$α (APSA)8 στF ∆ιαγνωστικF ∆ια-
ν�ητ. ∆ιαταρα)2ν ’82 (DSM-III) ταHιν�µ��νται 12 διαφ�ρετικ�ς διατα-
ρα)�ς πρ�σωπικ�τητ�ς -H �ν �? 4 κυρι�τερες εJναι: NαρκισιστικF πρ�-
σωπικ7τητα, παθητικG, -σωστρεφGς, -πιθετικG, π�Z θυµ$'�υν τFν «τε-
τρακτZν τ2ν τ�πων» �ντιστ�$)ως. + Ψυ)�λ�γ$α: O? παιδ�ψυ)�λ7γ�ι µε-
τρ�ντας τF συναισθηµατικF εIφυ$α (E.Q. = Emotion quotient)9 ταHιν7-
µησαν τ1ς 'ητ��µενες @δι7τητες δρ�σης/�ρεµ$ας Kς ε@ς Π/ν. 3.

O? xEλληνες εJ)αν συσ)ετ$σει τ�Zς τ�π�υς µ� δι�φ�ρες τετρακτ�ες Rπως
τ2ν @δι�τGτων τ�υς Π/ν. 4 θεραπε$ας στ6 /Aσκληπε;α («∆» τ. 202), στ�ι-
)ε$ων κ.Y. �O λα(ς )αρακτηρ$'ει: Φωτι6 κα1 λα�ρα! /Aερ�3ατε;! Πατ�ει

στF γ  γερ�! Φ�υρτ��νιασε!

�O µεγ�λ�ς ?ππ�κρατικ(ς Γαλην(ς
�ρ)$'ει τ( «Περ$ κρ�σεων» 3ι3λ$� τ�υ µ� τ1ς 4 δραστικGς π�ι�τητες τ2ν )υµ2ν: «hOτι µGν
;κ θερµ�
 κα� ψυ�ρ�
 κα� �ηρ�
 κα� Tγρ�
 τ& τ<ν "CB(ντ)ων σBµατα κ'κραται κα� Kς �Jκ
Uση π3ντων ;στ� ;ν τk( κρ3σει µ�gρα (= �ναλ�γ$α) παλαι�gς %νδρ3σιν �καν<ς %π�δ'δει-
κται φιλ�σ�φων τε κα� �ατρ<ν τ�gς %ρDστ�ις».

M� τ6 Yνω 3ε3αι�νει 1 xOτι �ν�καθεν γν�ρι'αν �? xEλληνες τ1ς 4 «δραστικ�ς π�ι7τη-
τες» (�ν6 δ�� 'ε�γη: θ/ψ κα1 H/υ, Rρα DNA A/T κα1 G/C). Γαλ. XI 257 κα1 2 xOτι Rλ�ι �?
@ατρ�1 �λλ6 κα1 �? φιλ7σ�φ�ι -νδιαφ�ρ�νταν γι6 ψυ)�λ�γικ6 θ�µατα, λ.). �Iππ�κρ�της
κα1 /Aριστ�τ�λης

T$ εJναι Rµως αIτ�ς; Π2ς µ$γνυνται κα1 π�ι� τ6 �π�τελ�σµατα στ(ν Eργανισµ7;

�O Γαλην(ς �ναφερ7µεν�ς ε@ς τFν «κρ5σιν» (= �ν�µιHη) (518) κα1 «εJκρασDαν» (519)
δ�ν �π�καλ�πτει τFν �Iσ$α τ�υς. ∆�)εται 3�3αια Rτι δ�ν
Sπ�ρ)ει �κραιφνFς π�ι7τητα, �λλ6 λ.). Eν�µ�'�υµε «θερ-
µ(ν» τ( πλε�ν�'�ν κατ6 τFν κρcσιν (510). /Eπ$σης Rτι «τ+ν
ε�κρατ�ν π�ι�τητα... wπασ<ν πρ�'��υσαν (= Sπερ�)ει)
%ρετk( κα� δυν3µει(!) ... (δι&) τ(ς Tγιειν(ς διαDτης (= τρ7π�
'ω ς) %π�Oλ'π�ντες ε�ς %ν�σDαν» (519).

M7νες λ�ιπ(ν �? π�ι7τητες )ωρ1ς τ1ς �Iσ$ες (552) στFν εIκρα-

TO AINI°MA TøN «¶OIOTHTøN».TO AINI°MA TøN «¶OIOTHTøN».
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∆PAΣH

ψυPραιµ#α

δραστηρι�τητα

Lπιµν�

αNτπεπ#θηση

HPEMIA

πρσαρµγ�

φιλικ�τητα

EνP� 

σ.Cας

Π/ν. 3 .EQ.

Π/ν. 4. TYπ�ι κα� τετρακτ�ες ]ασης, θεσµ:ν, π�λιτισµ��, |ντ�ς, στ�ιaε/ων.

TFπς �Iδι�τητα Θεραπε#α ΘεσµA-κτ#ρια Πλιτε#α \Aνθρωπς ΣFµπαν

ARµατικ�ς δρ(ση Lπ#γνωση Eγρ7/να# φιλσφ#α Lπ#γνωση π:ρ

Φλεγµατικ�ς σταθερ�τητα καθαρµ# σPλ>ς/Cυλ� Lπιστ�µη πνε:µα E�ρ

Xλερικ�ς Eνδρε#α γυµν./EνακFφ. γυµνασ./στ(δια rθς σHµα γO

MελαγPλικ�ς εNδαιµν#α ψυPαγωγ#α θ.ατρα τ.Pνη  ↑ ψυP� sδωρ

Φωτ. 3. Mελαγa�λικς
(M�ν� ,Oσ/�υ Λ�υκ2). Π/ν. 5. Π�ι4τητες κα� aυµ�/.

TFπς Πι�της M#Kις �Hλικ#α �EπP�

Anµα θερµ�ν Θ/υ ν�πιν [νιKις

Xλ� Kηρ�ν Θ/K πα9ς θ.ρς

M.λαινα lγρ�ν Ψ/υ Eν�ρ φθιν�πωρν

Φλ.γµα ψυPρ�ν Ψ/K γ.ρων PειµMν



σ$αν _)�υν «συµµετρDαν Kς Π�λυκλεDτ�υ καν?ν» (586). /Aπ�τ�-
λεσµα; «;� %ν3γκης τ� ;ν εJσαρκD�α (= σφρ;γ�ς!!) σ#µµετρ�ν,
εJκρασDας ;στι Hκγ�ν�ς (= �π�τ�λεσµα) (567) [Φωτ. 4].

ΣτFν πρ�σπ�θει� τ�υ : Γαλην(ς ν6 -HηγGσkη τ1ς «π�ι7τητες» (4
κα1 4 κρ�σεις) πρ�σφε�γει σ� παραλληλισµ��ς· µ� τ1ς ̀ λικ$ες, τ7-
π�υς, -π�)�ς. Kα1 : �Iππ�κρ�της «`λικDησιν, �ρkησιν 8µ�ια τ&
"C<ντα» ()υµ. 11).

Kα1 'ητ2 �ρωγF �π( τ(ν µ�γα �Hρ�κλειτ� «θερµ�ν ψ#�εται,
Tγρ�ν αJαDνεται (=Hηρα$νεται) (126). «Ψυ�(ισι, τ'ρψιν r θ3να-
τ�ν, Tγρ(ισι γεν'σθαι» (77) (=Rταν τ6 συναισθGµατα �να3λ�'�υν
:ρµητικ�, γ$ν�νται εIδα$µ�να � θανατερ�). «Kα� ψυ�α� δG %π�
τ<ν Tγρ<ν %ναθυµι<νται» (12). �O ψυ)ισµ(ς �π�ρρ�ει �π( τ6 4
σωµατικ6 Sγρ�, ` δι�θεση -Hαρτcται �π( τFν εIκρασ$α � δυ-
σκρασ$α.

Mcς φ�τισε : «σκ�τειν7ς»; (φωτειν(ς εJναι �λλ6 φρικτ6 κ�λ�37ς!). O? π�ι7τητες εJναι
τ6 4 εBδη ;ν'ργειας τ2ν 4 )υµ2ν; Tαυτ$'�νται �? «π�ι7τητες» µ� τ1ς συµπαντικ�ς δυν�µεις;
[3αρυτικG, �λ/µαγνητικG, @σ)υρF (�τ�µικF) κα1 �σθενFς (πυρηνικG)]. Kα1 π2ς µπ�ρ��µε
ν6 κ�ν�υµε σωστF κρ�ση )υµ2ν κα1 π�ι�τGτων (Sλεν�ργειας);

�H ταHιν7µηση τ2ν συναισθηµατικ2ν τ�πων �π( τ�Zς xEλληνες παρα-
µ�νει �Hεπ�ραστη µ�)ρι σGµερα, �φ�� ̀  τετρακτ�ς των καλ�πτει τ1ς 3ασικ�ς περιπτ�σεις.
�H ψυ)ιατικF/ψυ)�λ�γ$α (Rταν Mντως -νδιαφ�ρεται γι6 τ(ν QAνθρωπ�, M)ι γι6 τFν «_ντα-
HG» τ�υ) 3αδ$'ει στ6 B)νη τ2ν �EλλGνων @ατρ2ν/φιλ�σ7φων.

�H -H�υσιαστικF «κ�ινων$α» µ� Aνια;� πλ��ν πρ7σωπ� πρ�σπαθε; ν6 παγκ�σµι�π�ι-
Gσkη τ6 π�ντα. �H :µ�γεν�π�$ηση δ�ν γ$νεται µ7ν� στ6 γ�λατα· πρ�ωθε;ται ραγδα;α πα-
ντ��: Στ6 τραγ��δια τ ς Eurovision (στ6 �γγλικ6 3�3αια), στ6 φαστφ�Zντ (junk food =
σκ�υπιδ�τρ�φ�ς), στ6 S3ρ$δια.

/Aπ( τFν Yλλη �ντ1 τ ς -σωτερικ ς, πρ�σωπικ ς -π$γνωσης («Hσω Oλ'πε») κα1 καλ ς
µ$Hης τ2ν �ντιθ�των µ� µ�τρ�, καταφε�γ�υν στ6 -Hωτερικ6 λDφτινγκ πρ�σ�π�υ (τ( σ2µα
τ�υς _τσι κι �λλ�ι2ς καταρρ�ει) κα1 στ6 λDφτινγκ πρ�σωπικ�τητας. Kα1 �? face makers,
Aταιρε;ες :λ7κληρες, κατασκευ�'�υν τ�Zς -π�νυµ�υς Frankenstein µ�σα σ� sνα )2ρ�-
)�ρ( «-πικ�ινωνιακ2ν τε)νασµ�των».

«Π�� ν6 3ρ2 τFν ψυ)G µ�υ – τ( τετρ�φυλλ�!! δ�κρυ»10 κραυγ�'ει : π�ιητGς. Kα1 :
π�ιητFς H�ρει τ$ λ�ει. Kι -µε;ς ψ�)ν�υµε µ�σα µας κα1 στ6 παλι� 3ι3λ$α τ2ν �EλλGνων, τ6
-λ�)ιστα. Kα1 3ρ$σκ�υµε...

™HMEPA.™HMEPA.

Φωτ. 4. X�λερικς
(Π�σειδ:ν).

Bι+λι�γραφ/α
1. K. Kαρµιρ�ντ'�ς, «Tετρακτ�ς», «∆.», τ. 239 + «�EHαδικ( σ�στηµα», «∆», τ. 264.
2. K. Kαρµιρ�ντ'�ς, «Σφρ;γ�ς κα1 λ�µφ�ς», «∆», τ. 262.
3. �Iππ�κρ�της, «Περ1 )υµ2ν», -κδ. K�κτ�ς, σ)7λι� 4.
4. �Iππ�κρ�της, «/Aφ�ρισµ�$», -κδ. K�κτ�ς, σ)7λι� 5.
5. D. Sloover, «Wild herbs - a field quide ’57».
6. /A. Tσακαλ$ας, «/Aει'ω�α», -κδ. QEσ�πτρ�ν.
7. /Eπ$κ�υρ�ς, «K�ριαι δ7Hαι».
8. The Merek Manual, _κδ. 15η (’89), σ. 1473)
9. L. Shapiro, «Π2ς µεγαλ�νει sνα παιδ1 µ� Sψηλ( E.Q.», -κδ. ∆ωρικ7ς.

10. /Oδ. /Eλ�της, «T( QAHι�ν /Eστ$», σ. 44.

KωστRς Kαρµιρ�ντ��ς
/Aρ)ιτ�κτων EMΠ.
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Π�ι�ς τ� περDµενε 8τι : hEλληνας π�λDτης-:πλDτης, αJτ�ς π�4 κ3τπ�τε �J κατk/σ�υνε 8πλα
τ& �ερ3, θ& καταντ�
σε ν& φρ�υρk( τρισ3θλια �αµ�σπιτα-;κκλησσ3κια Σ'ρOων κα� ν& «τ&
µα"ε#kη» –9ρθ<ς!– µπρ�στ& σG µ�υσ�υλµ3ν�υς ,AλOαν�4ς �δι<τες, π�4 τ�ν µισ�
ν, ;πειδ+ τ�ν κ3νανε ;δ<
κα� α�<νες «9ρθ�δ���», δηλαδ+ πιστ� τ�
 «Vλληνικ�
» Για�OG κα� ;�θρ� τ�
 «%λOανικ�
» ,Aλλ3�; nE�,
αJτ� τ� %σιατικ� δDδυµ� τ(ς Θε�κρατDας τD ;πεφ#λασσε στ�4ς π3λαι π�τG Πελασγ�4ς κα� στ�4ς π3λαι
π�τG %δελφ�#ς τ�υς ,Iλλυρι�#ς! nIσως ` RIστ�ρDα, π�4 θεωρεg 8τι ` µεγαλ#τερη «µη�αν+» π�4 %νακ3λυ-
ψε ` %νθρωπ�τητα ε_ναι : τρ���ς, πρ'πει ν& %ναθεωρηθk( στ�ς π�νηρGς µ'ρες µας κα� ν& παραδε�θk( Kς
δεδ�µ'ν� �τι : ;κρηκτικBτερ�ς κ�σµ�ϊστ�ρικ�ς σταθµ�ς ε_ναι ` ;φε#ρεση τ�
 %σιατικ�
 δυϊστικ�
 (µε-
ταφυσικ�
)-παραν�ϊκ�
 κατασκευ3σµατ�ς Για�OG-,Aλλ3�.

Γ.Σ.Π.

Στ�ν τ#π� συν'�εια διαO3"�υµε γι& σκ3νδαλα ��κ�ν�µικ3, αJθαιρεσDες, κλ�π'ς, ρεµ�
λες, κατα�ρ/-
σεις, καταπατ/σεις δηµ�σDων �Bρων, %π3τες, σφετερισµ�4ς %π� κ3π�ι�υς  πρ�ς πλ�υτισµ� τ<ν �δDων ε�ς
O3ρ�ς τ�
 συν�λ�υ. tAς δ�
µε ;νν�ι�λ�γικ& 8,τι ��κ�δ�µεg τ& σκ3νδαλα: 1. �π�τη· παν�υργDα, ` δι&
ψευδ<ν �δι�π�Dηση �'ν�υ περι�υσιακ�
 στ�ι�εD�υ. 2. ρεµ�Yλα· διαρπαγ/, λεηλασDα. 3. καταaραστ7ς· κα-
τα�ρBµεν�ς, �δι�π�ι�#µεν�ς �'να �ρ/µατα, ;µπιστευµ'να ε�ς αJτ�ν. 4. σφετεριστ7ς· ;κ τ�
 ν�σφD"�µαι,
��κει�π�
µαι %λλ�τρια· : ��κει�π�ι�#µεν�ς %λλ�τρι�ν τι. 5. φα�λ�ς· κακ�ς, δ�λι�ς, εJτελ/ς, π�νηρ�ς,
κ�
φ�ς (δGς λε�ικ3).

T& κα� �� παραπ3νω ;�α�ρειBν�υν κα� διαφθεDρ�υν �θικ& τ� �τ�µ�, τ� καθιστ�
ν ;πι"/µι� κα� ;πι-
κDνδυν� γι& τ+ν wρµ�νDα τ(ς "ω(ς τ�
 συν�λ�υ κα� ;ν τελευταD�α %ναλ#σει δια-φθεDρ�υν κα� :δηγ�
ν σG
%φανισµ� κα� καταστρ�φ+ τ�ς π�λιτεgες, τ& κρ3τη, τ& Hθνη.

Σ.Φ.

K3θε φ�ρ& π�4 Oλ'πω Hνστ�λ�υς %�ιωµατικ�4ς κα� :πλDτες τ<ν ;ν�πλων δυν3µεων –τ(ς %στυν�µDας,
τ�
 λιµενικ�
, τ�
 π�λ. ναυτικ�
 κ.λπ.–, π�4 φ'ρ�υν στ� πηλDκι� τ� HµOληµα τ�
 σταυρ�
, θυµ5µαι τ�4ς
σταυρ�φ�ρ�υς τ�
 µεσαDωνα, π�4 π(γαν ν& ;λευθερBσ�υν τ�4ς «�γι�υς τ�π�υς». Γενικ& ̀  κ�ρBνα αJτ+
τ�
 σταυρ�
 ε_ναι %ντιαισθητικ& µεγ3λη κα� µ�ι3"ει ν& Tπ�δηλBνkη 8τι εUµεθα µDα �Bρα π�4 διατηρεg
τ+ν παρ3δ�ση τ�
 «,Eν τ�#τCω νDκα» τ�
 Bυ"αντιν�
 αJτ�κρ3τ�ρα KωνσταντDν�υ τ�
 «Mεγ3λ�υ». T(ς
σηµεριν(ς ∆ηµ�κρατDας µας τ� HµOληµα θ& µπ�ρ�
σε ν& ε_ναι �λλ� %π� τ�ν σταυρ�, π�4 µ�ν� δηµ�κρατDα
δGν συµO�λD"ει %λλ& ]να  κρυφ�-θε�κρατικ� π�λDτευµα – κα� τ� γνωρD"�υν καλ& αJτ�� π�4 %π�φ3σισαν
ν& κ3ν�υν τ�4ς στρατιωτικ�#ς µας σταυρ�φ�ρ�υς. O� %ρ�ηγ�� τ<ν ;ν�πλων δυν3µεων 8µως ε_�αν κ3θε
δικαDωµα ν& %ντιδρ3σ�υν στ& καµBµατα τ(ς Oυ"αντιν�λατρDας, ;φ’ 8σ�ν ε_ναι γνωστ�ν 8τι ` γνBµη τ(ς
,EκκλησDας ε_ναι 8τι ` Hνν�ια «πατρ�ς» ε_ναι %παρ3δεκτη «αvρεση» κα� δGν συµOαδD"ει µG τ+ν �JσDα κα�
τ& διδ3γµατα τ�
 διεθνιστικ�
 �ριστιανισµ�
.

hOσ� γι& τ+ν :ρκωµ�σDα κ3θε ν'ας κυO'ρνησης, ` %νBτατη δικαστικ+ %ρ�+ τ(ς �Bρας ε_ναι ` πλ'�ν

Bυ�αντιν9 πηλ/κια

«iEλληνες ε]µαστε, ^ρ0!»
RYπ� τ& ;�θρικ& qµµατα τ�
 ;γ�Bρι�υ %σιατικ�
 κλ/ρ�υ Hγινε στ�ς 25 MαρτD�υ στ+ν ,OλυµπDα `

wφ+ τ(ς ,Oλυµπιακ(ς Φλ�γας. nAλλωστε %π� τ� πρω� τ(ς `µ'ρας σ�εδ�ν 8λ�ι �� τηλε�πτικ�� σταθµ��
κα� αJτ+ ̀  κρατικ+ EPT, παρ& τ+ θρησκευτικ+ V�ρτ+ τ�
 εJαγγελισµ�
, �φησαν τ�ς ;κκλησDες κα� πρ�-
'Oαλαν �στ�ρικ& ντ�κυµαντα�ρ σ�ετικ& µG τ+ν %ρ�αDα ,OλυµπDα, τ+ν wφ+ τ(ς Φλ�γας κα� Hκαναν %π’
εJθεDας συνδ'σεις µG τ�ν �ερ� �<ρ� τ(ς ,OλυµπDας. T� αUσθηµα τ(ς «�ερ(ς» %ντιπ3θειας διεδ'�θη %ργ�-
τερα : πανικ�ς, 8ταν %ντDκρυσαν τ�ν Tπ'ρµετρ� ;νθ�υσιασµ� τ<ν κατ�Dκων τ(ς Πελ�π�νν/σ�υ µπρ�-
στ& στ+ θ'αση τ(ς διερ��µ'νης φλ�γας. BεOαDως δGν τ�λµησαν ν& µιλ/σ�υν γι& «ε�δωλ�λατρDα», γιατ�
: διασυρµ�ς τ�υς sταν πρ�φαν/ς. Πρ�τDµησαν Hτσι τ+ σιωπ/. TD ν�µι"αν δηλαδ/; Π<ς ;πειδ+ ;πικ3-
θησαν στ� σO'ρκ� τ<ν REλλ/νων ;δ< κα� δεκαεπτ& α�<νες, 8λα θ& ε_�αν λησµ�νηθ(;

«hEλληνες εUµαστε, 9ρ'!», 8πως θ3 ’λεγε κι : K�λ�κ�τρBνης.
Π.Λ.K.

,H ~ρ�λ�γ/α τRς διαφθ�ρ2ς

,H µεγαλYτερη �νακ�λυψη τRς ,Iστ�ρ/ας
AI™IMA KAI A¢HPITA 



wρµ�δια κα� q�ι ` ,EκκλησDα, Fν θ'λ�υµε ν& σ�Oαρευτ�
µε. O� λ3τρεις τ�
 %νθελληνικBτατ�υ Bυ"αντD�υ
πρ'πει ν& %π�µακρυνθ�
ν %π� τ�ς ;κφ3νσεις τ(ς π�λιτεDας σG 8λ�υς τ�4ς τ�µεgς.

Γ.Γ.

Tηλε�πτικ�ς θρDαµO�ς θρησκευτικ(ς δεισιδαιµ�νDας κατ'στη γι& %κ�µη µDα φ�ρ& ` VOδ�µ3δα τ�
 Π3-
σ�α-Πεσ&� (VOραϊστ�) π�4 π'ρασε. BιOλικ�� «πρ�π3τ�ρ'ς» µας παρ/λασαν µ'σα %π� ταινDες µεγ3λ�υ µ/-
κ�υς γι& 8λη τ+ν ��κ�γ'νεια κα� κιν�υµ'νων σ�εδDων γι& τ& παιδι3: «RO πρDγκηπας τ(ς A�γ#πτ�υ» (Mω-
ϋσ(ς), «RO Oασιλε4ς τ�
 ,OνεDρ�υ» (,Iωσ+φ), «RO ;κλεκτ�ς τ�
 θε�
» (,AOρα&µ) κ.�. �ν�ι�αν τ+ν αJλαDα
τ(ς θρησκευτικ(ς %π�OλακBσεως. RH τηλε�πτικ+ περι/γηση στ& δBµατα τ(ς δεισιδαιµ�νDας συνε�Dσθηκε
στ�ν ,I�ρδ3νη π�ταµ�, στ� «nOρ�ς τ<ν Πειρασµ<ν», στ�ν Γ�λγ�θ5, στ�ν Παν3γι� T3φ� κα� %λλ�
. EUδα-
µε σ�ισµ'νες κ�λ<νες, %π’ 8π�υ %ν3Oλυ"ε τ� �γι� φ<ς, �γι�υς ν& ;�αφανD"ωνται σ&ν φαντ3σµατα µπρ�-
στ& σG πιστ�#ς, γυναικ�
λες π�4 �κ�υγαν τ& καρφι& τ(ς σταυρBσεως, θα#µατα σG παρ3λυτ�υς, µ�υγκ�#ς
κ.�. BεOαDως τ� παραλ/ρηµα συνε�Dσθηκε κα� στ�ν Vλλαδικ� �<ρ� µG θεραπεgες %νι3των %σθενει<ν %π�
µαγικGς ε�κ�νες (τ�τεµισµ�ς), κ'ρµατα ν& «κ�λλ5νε» π3νω σG ε�κ�νες τ(ς ΠαναγDας, :µαδικ�4ς λυγµ�4ς
κα� κλ3µατα στ�ν �γι� ,EφραDµ, γιαγι3δες µG µα
ρες σηµαgες τ#π�υ Tαλιµπ&ν ν& διαδηλBν�υν γι& τ�ν δε-
σπ�τη τ�υς, ;κκλησ3κια κα� γ�νυκλυσDες µ'σα σG ν�σ�κ�µεgα κ.�.

Kι 8λα αJτ& σG µDα �Bρα π�4 δηµι�#ργησε τ�ν παγκ�σµι� π�λιτισµ� κα� περιµ'νει τ+ν ;πιστρ�φ+ τ<ν
,Oλυµπιακ<ν %γBνων σG τρεgς περDπ�υ µ(νες στ�ν τ�π� π�4 γενν/θηκαν. ,Aρ�αg�ν (VOραϊκ�ν) πνε
µα
%θ3νατ�ν κα� σ#, ,Aπ�λλ�ν, Hλε�ς. Λυπ/σ�υ τ�υς!

B.M.

nEγινε πρ�σφατα κα� «Συν'δρι� RIερ'ων τ�
 NATO», 8π�υ : κ. Xριστ�δ�υλ�ς �εσπ3θωσε %πευθυν�µεν�ς
στ+ν ,Aτλαντικ+ Συµµα�Dα λ'γ�ντας 8τι: «T� NATO 9φεDλει ν& ;�ηγk( τ�ν Vαυτ� τ�υ» (;φηµερDδα «Mετρ�-
ραµα» 4-2-2004). EJσεO3στως θ& τ�λµ/σ�υµε ν& %πευθυνθ�
µε κι ;µεgς στ�ν κ. Xριστ�δ�υλ�:

MακαριBτατε, κ3ντε ;σεgς τ+ν %ρ�/, ν& ;�ηγ/σkη ̀  ,EκκλησDα τ�ν Vαυτ� της. B�#ι�ε : τ�π�ς %π� τ� πρω-
τ�φανGς σκ3νδαλ� τ�
 παπα-Παπ�υτσ3κη, π�4 δικ3στηκε 20 �ρ�νια κ3θειρ�η γι& Oιασµ�4ς κατ& συρ-
ρ�/ν, %λλ& ;σεgς ��τε ;νω�ληθ/κατε, ��τε τ�ν %π�σ�ηµατDσατε, 8πως 9φεDλετε, %γν�Bντας τ+ν γενικ+ κα-
τακραυγ/, %λλ& κα� δGν φυλακDστηκε! Kα� ;µεgς ;�ακ�λ�υθ�
µε ν& τ�
 πληρBν�υµε τ+ν �ερατικ/ τ�υ σ#-
ντα�η �ωρ�ς ν& µ5ς ;�ηγ/σkη ` ,EκκλησDα τ� γιατD.

T�.... NATO µ5ς Hφται�ε τBρα;
A.P.

«�Oφε/λει ν9 .ZηγoR τν �αυτ4 τ�υ»

,H Mητρ4π�λη, q... «�λληνικ� πλ�νη» κα� ~ Σ�λ�µ�ν
ΣG �ρθρ� π�4 δηµ�σιε#θηκε στ� µηνιαg� ;πDσηµ� δελτD� «hOσι�ς Nικ3νωρ» τ(ς RIερ5ς Mητρ�π�λεως

ΓρεOεν<ν (τε
��ς ,Iαν�υαρD�υ 2004) καταγγ'λλεται ` στρ�φ+ π�λλ<ν σ#γ�ρ�νων REλλ/νων στ+ν %ρ�αDα
REλλ3δα κα� τ� πνε
µα της κα� γDνεται λ�γ�ς γι& «µεθ�δεSες» π�4 �ρησιµ�π�ι�
ν �� κατ’ αJτ+ν «νε�ει-
δωλ�λ�τρες», πρ�κειµ'ν�υ µG πρ�σ�ηµα τ�ν REλληνισµ� ν& «ε�σO3λkη ̀  δεισιδαιµ�νDα τ(ς REλληνικ(ς πλ3-
νης» στ+ν "ω+ τ�
 Nε�'λληνα. T� �ρθρ� ;πικαλεgται τ�ν π. Γ. Mεταλλην� κα� µ5ς παραπ'µπει στ� OιOλD�
τ�υ «,Oρθ�δ��Dα κα� REλληνικ�της». Στ+ν πρ�σπ3θει3 της ν& �τυπ/σkη τ� «κακ�» στ+ν ρD"α τ�υ ` συ-
ντ3κτις τ�
 �ρθρ�υ παραθ'τει %π�ψεις «νε�ειδωλ�λατρ<ν», 8πως παρ�υσι3"�νται σG δι3φ�ρα Hντυπα κα�
%π�ρεg π�4 ̀ Φ#ση δGν θεωρεgται δηµι�#ργηµα Vν�ς ;�ωσυµπαντικ�
 θε�
, �� δG hEλληνες συλλαµO3ν�υν
τ�4ς θε�#ς τ�υς Kς �δ'ες, φυσικGς δυν3µεις κα� ;ν'ργειες (π.�. ,EλευθερDα, ∆Dκη, E�ρ/νη, wρµ�νDα, EJν�-
µDα) κα� σ'O�νται τ�4ς ν�µ�υς τ(ς Φ#σεως, µG τ+ν πεπ�Dθηση 8τι Kραg� ε_ναι :,τιδ/π�τε λειτ�υργεg «κατ&
φ#σιν». Tελικ& �� «%π�ρDες» τ�
 �ρθρ�υ λ#ν�νται µG τ+ν O�/θεια τ(ς Σ�φDας τ�
 Σ�λ�µ<ντα κα� τ(ς ρ/-
σεBς τ�υ «%ρ�+ π�ρνεDας ;πDν�ια ε�δBλων, ε~ρεσις δG αJτ<ν φθ�ρ& "ω(ς».

TD κρgµα π�4 τ& κατη�ητ�π�υλα µαρα"Bν�υν π'φτ�ντας στ& ν#�ια τ'τ�ιων %νθρBπων µG ν��τρ�πDα
Tαλιµπ3ν! K3π�ι�ς �λλ�ς, q�ι τ�σ� θε�φ�O�#µεν�ς 8σ� τ& qργανα τ(ς Mητρ�π�λης ΓρεOεν<ν, θ& µπ�-
ρ�
σε ν& τ�4ς δBσkη φτερ3...

Σ.

�AρaαS�ν (�+ραϊκν) πνε�µα �θ�νατ�ν...
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�H
uλωση τ ς Kωνσταντιν��π�λης τ( 1204 �π( τ�Zς σταυρ�φ7ρ�υς
σGµανε κα1 τ( τ�λ�ς τ ς /Aνατ�λικ ς Pωµαϊκ ς αIτ�κρατ�ρ$ας
Kς κρ�τ�υς Sπερεθνικ��.1 Στ6 κατακερµατισµ�να -δ�φη τ ς Pω-
µαν$ας (Bυ'αντ$�υ) δηµι�υργGθηκαν πλ θ�ς µικρ2ν � µεγαλ�-

τερων ̀ γεµ�νι2ν, π�Z τελ��σαν Sπ( τFν κατ�)F τ2ν Λατ$νων. �Ωστ7σ� Kρι-
σµ�ν�ι Bυ'αντιν�1 Yρ)�ντες κα1 στρατηγ�1 κατ�φεραν κα1 δηµι��ργησαν
αIτ7ν�µα κρ�τη µ� συµπαγε;ς Aλληνικ ς καταγωγ ς πληθυσµ��ς: �O Θε-
7δωρ�ς Λ�σκαρις Nδρυσε τFν αIτ�κρατ�ρ$α τ ς N$καιας, στ1ς �νατ�λικ�ς
�κτ�ς τ ς θ�λασσας τ�� Mαρµαρc κα1 : /Aλ�Hι�ς K�µνην(ς τFν αIτ�κρα-
τ�ρ$α τ ς Tραπε'��ντας στ(ν Π7ντ� τ ς Mικρcς /Aσ$ας. Στ( /I7νι� Π�λα-
γ�ς : Mι)αFλ QAγγελ�ς ∆��κας Nδρυσε τ( δεσπ�τcτ� τ ς /Hπε$ρ�υ µ� πρω-
τε��υσα �π( τ( 1299 τFν QAρτα.

1. Runciman.

Πρ�κειται γι& τ+ν πρBτη νε�ελληνικ+ ;ργασDα γι& τ+ν hAλωση, ̀  :π�Dα ;�εδ�θη κατ’
%ρ�+ν τ� 1890. RO συγγραφ'ας της A.Γ. Πασπ3της γενν/θηκε στ+ν XD� τ� 1814 κα� π'-
θανε στ+ν ,Aθ/να τ� 1891. Πρ�σωπικ�τητα π�λυσ�ιδ+ς (µελετητ/ς, �ατρ�ς, �στ�ρικ�ς,
γλωσσ�λ�γ�ς, %ρ�αι�λ�γ�ς), %κ3µατ�ς κα� µG %κατ3παυστη ;πιθυµDα γι& γνBση, δηµι-
�υργDα κα� κ�ινωφελ( δρ3ση. Kαθ’ 8λη τ+ν δι3ρκεια τ(ς "ω(ς τ�υ ε_�ε Kς .φαλτ7ρι� τ(ς
δρ3σης τ�υ τ�ς πρ�σωπικGς δραµατικGς ;µπειρDες τ�υ. RH µεγαλ#τερη Uσως «�θηση» γι&
τ�ν Πασπ3τη Tπ(ρ�ε ` ε�σO�λ+ τ<ν T�#ρκων στ� νησD τ�υ, τ+ν XD�, τ+ν :π�Dα  ODωσε
κα� ε_δε µG τ& Uδια τ�υ τ& µ3τια τ+ν καταστρ�φ/ της, τ+ν σφαγ+ δικ<ν τ�υ %νθρBπων
κα� τ'λ�ς τ+ν %παγωγ/ τ�υ %π� τ�4ς ε�σO�λεgς. ∆ιασωθε�ς %π� τ+ν Uδια τ�υ τ+ν µητ'ρα
%ναγκ3στηκε ν& τ+ν %π��ωρισθk( στ+ν συν'�εια κα� ν& καταφ#γkη στ� ;�ωτερικ� (B�-
στBνη, Λ�νδgν�, ΠD"α, ΠαρDσι), 8π�υ κα� δι'πρεψε, κ3ν�ντας λαµπρGς σπ�υδ'ς, π3ντ�-
τε διακριν�µεν�ς, 8πως κατ& καν�να συµOαDνει σG 8σ�υς H��υν περ3σει δι& πυρ�ς κα�
σιδ/ρ�υ. T& O/µατ3 τ�υ τ�ν Kδ/γησαν τ� 1840 στ+ν Kωνσταντιν�#π�λη, 8π�υ δι'µεινε
τρι3ντα :λ�κληρα �ρ�νια. T+ν Π�λη τ+ν %γ3πησε, τ+ν «περπ3τησε» κα� τ+ν µελ'τησε▲

MIA ¶PøTOTY¶H ¶EPI°PAºH TH™ A§ø™H™ TH™ ¶O§H™

4 E§§HNIKA XPONIA:
Θε�δωρς B´ Λ(σκαρις (1254-1258),

_ µναδικSς cλλην#Uων CασιλεFς



σG O3θ�ς. Kαρπ�ς τ(ς %γ3πης τ�υ γι’ αJτ+ν κα� τ�
 π�ν�υ τ�υ γι& τ�ν �αµ� της ε_ναι τ�
;ν λ�γCω π�νηµα.

RH πρ�σ'γγιση τ�
 Πασπ3τη στ� γεγ�ν�ς τ(ς hAλωσης ε_ναι καθ’ 8λα πρωτ4τυπη. PD-
�νει τ� O3ρ�ς τ�υ στ+ν διασαφ7νιση στ�ι�εDων καθ�ριστικ<ν στ+ν ;�'λι�η τ(ς π�λι�ρ-
κDας κα� �λωσης, τ& :π�gα �� πρ�γεν'στερ�ι �στ�ρικ�� (hEλληνες κα� �'ν�ι) εUτε %γν�η-
σαν παντελ<ς, εUτε διαστρ'Oλωσαν λ�γCω %µαθεDας r ;λλιπ�
ς µελ'της κα� ;ρε#νης. Π'-
ραν τ(ς λεπτ�µερεστ3της %ναφ�ρ5ς στ�ν %ριθµ� τ<ν %ντιπ3λων, τ�ν :πλισµ� τ�υς κα�
τ+ν στρατηγικ+ π�4 %κ�λ�#θησαν, πρ��ωρ�5 στ+ν 8σ� τ� δυνατ�ν %κριO'στερη περι-
γραφ� κα� τα#τιση τ<ν τ�πων 8π�υ HλαOαν �Bρα τ& γεγ�ν�τα, ρD�ν�ντας Hτσι φ<ς σG π�-
λυ3ριθµα σκ�τειν& σηµεgα, %παντBντας σG πλεgστες %π�ρDες. (Σηµαντικ+ κα� ` %ναφ�-
ρ3 τ�υ σG 9ν�µασDες, τ�πων#µια τ�σ� στ+ν T�υρκικ+ 8σ� κα� τ+ν REλληνικ/, π�4 πρ� τ(ς
Hκδ�σης τ�
 Hργ�υ τ�υ πρ�καλ�
σαν σ#γ�υση στ�4ς µελετητ'ς).

Kαταγρ3φει λεπτ�µερ<ς τ+ν θ0ση κα� κατ�σταση τ<ν παραλDων κα� �ερσαDων 9�υ-
ρωµ3των κα� τει�<ν π�4 περι'Oαλλαν τ+ν Kωνσταντιν�#π�λη, κα� καταδεικν#ει τ+ν τε-
ρ3στια σηµασDα τ�υς στ+ν τρ�π+ τ<ν γεγ�ν�των. Π�ι�ς γνωρD"ει γι& παρ3δειγµα 8τι ��
T�
ρκ�ι HOαλλ�ν �δι�κ�πα κα� µ3λιστα µG τ� µεγ3λ� τηλεO�λ� τ�υς, µ�ν� κατ& τ<ν O�-
ρεDων τει�<ν τ(ς π#λης τ�
 RAγD�υ Pωµαν�
 λ�γCω τ�
 %ν#δρ�υ τ(ς τ3φρ�υ της κα� τ(ς

�H δι�λυση τ ς /Aνατ�λικ ς Pωµαϊκ ς AIτ�κρατ�ρ$ας κα1 ̀  κατ�ργηση τ ς κεντρικ ς
ρωµαϊκ ς δι�$κησης εJ)ε Kς �π�τ�λεσµα τ6 Aλλην7φωνα κρ�τη π�Z τF διαδ�)θηκαν ν6
�ρ)$σ�υν ν6 στρ�φωνται πρ(ς κ�π�ιες Aλληνικ�ς τ�υς κατα3�λ�ς. Kα1 jν κανε1ς �να'ητbc
ν6 3ρk  τFν -π�)F κατ6 τFν :π�$α συν�3η ` πρ�τη �π7πειρα (π�Z κατεστ�λη δυστυ)2ς
στF συν�)εια) �Iσιαστικ ς �ναγ�ννησης τ�� �Eλληνισµ��, αIτF δ�ν εJναι Yλλη �π( τFν
-π�ρατη καθ’ Rλα τ’ Yλλα περ$�δ� τ ς Φραγκ�κρατ$ας.

T( -π$κεντρ� µιcς σαφ2ς Aλληνικ ς �ναγ�ννησης αIτFν τFν -π�)F (π�Z εJναι ` µ�-
ναδικF στFν ?στ�ρ$α τ�� Bυ'αντ$�υ) εJναι τ( κρ�τ�ς τ ς N$καιας. �O /Iω�ννης Γ ´ ∆��-
κας Bατ�τ'ης �παντ�ντας στ(ν Π�πα µ� περηφ�νεια τ�� τ�ν$'ει: «,Aπ� τ�ν καιρ� τ<ν
∆�υκ<ν τε κα� K�µνην<ν τ�4ς %π� γεν<ν Vλληνικ<ν �ρ�αντας».

�O λ7γι�ς καλ7γερ�ς Nικ7λα�ς Bλεµµ�δης, Mντας -Hα$ρεση �π( τ�Zς Yλλ�υς κληρι-
κ�Zς τ ς -π�) ς τ�υ, π�Z γι’ αIτ�Zς τ( Mν�µα «xEλλην» -Hακ�λ�υθ��σε ν6 εJναι
δια3λητ7, _λεγε τFν αIτ�κρατ�ρ$α τ ς N$καιας “VλληνDδα ;πικρ3τειαν» κα1 : µα-
θητGς τ�υ, : αIτ�κρ�τωρ Θε4δωρ�ς B´ Λ�σκαρις (1254-1258), τFν tν7µα'ε «Vλλη-
νικ�ν» κα1 «REλλ3δα», κα1 συνGθι'ε ν6 µιλbc γι6 τ6 κατ�ρθ�µατα τ ς «Vλληνικ(ς
%νδρεDας», -νw2 λ�γ�ρια'ε τ�Zς Sπηκ7�υς τ�υ «%π�γ�ν�υς τ<ν %ρ�αDων REλλ/νων».

�O Φωτι�δης �π�καλε; τ(ν Λ�σκαρι «]ναν %ρ�αι�λ3τρη µG τ+ σηµασDα π�4 δDν�µε σ/-
µερα στ+ λ'�η. Στ'κεται µG θαυµασµ� µπρ�στ& στ& µνηµεgα τ(ς Περγ3µ�υ, Hργα “Vλλη-
νικ(ς µεγαλ�ν�Dας µεστ& κα� σ�φDας τα#της �νδ3λµατα”. Π�τG πρ�ν ��τε µDλησε ��τε
Hνιωσε �λλ�ς αJτ�κρ3τ�ρας τ�σ� τ�ν Vαυτ� τ�υ hEλληνα 8σ� : Θε�δωρ�ς B´ Λ3σκαρις».2

Kα1 : K�ρδcτ�ς συµφωνε; κα1 συµπληρ�νει: «RO Θε�δωρ�ς B´ 8µως τ& �3λασε µG τ�4ς
Oαλκανικ�4ς λα�#ς, γιατ� πDστεψε π?ς µ�ν�ς τ�υ µπ�ρ�
σε ν& τ& Oγ3λkη π'ρα. RΩραµα-
τι"�ταν ν& νεκραναστ/σkη τ+ν %ρ�αDα REλλ3δα κα� πDστευε π?ς ` Vλληνικ+ φυλ+ µπ�-

▲

2. Φωτι�δης, «�H -παν�σταση τ�� 1821», τ7µ�ς α´, σελ$δα 100, -κδ7σεις «M�λισσα».
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Θε4δωρ�ς B´ Λ�σκαρις: ,O µ�ναδικς
�λλην/�ων α�τ�κρ�τ�ρας τRς Bυ�α-
ντινRς περι4δ�υ. (E>κ4να τ�� «M�να-
aε/�υ K�δικ�ς», �ρ. 442, ιδ´ α>:νας.)

ρ�
σε µ�νη της ν& παD�kη π3λι σπ�υδαg� ρ�λ�. Γι’ αJτ� τ�νι"ε π?ς δGν περιµ'νει καµµι&
O�/θεια %π� τ�4ς �λλ�υς λα�4ς τ(ς Oαλκανικ(ς (Σ'ρO�υς, B�υλγ3ρ�υς κ.�.) κα� π?ς τ�
Vλληνικ� Γ'ν�ς, “µ�ν�ν αJτ� O�ηθεg VαυτC<”.

»,Aκ�λ�υθBντας τ'τ�ια π�λιτικ+ τ& �3λασε µG τ�4ς B�υλγ3ρ�υς κα� τ�4ς Hδιω�ε %π�
τ�ς µακεδ�νικGς περι��Gς π�4 κατεD�ανε. ,EπDσης τ�4ς ,AλOαν�4ς κα� τ�4ς ,Hπειρ<τες
τ�
 ,Iω3ννη ,Aγγ'λ�υ τ�4ς �τ#πησε κα� τ�4ς %ν3γκασε ν& τραOη�τ�
ν στ& O�υν3. nE"η-
σε 8µως µ�ν� τ'σσερα �ρ�νια κα� Hτσι τ& σ�'δι3 τ�υ Hµειναν στ+ µ'ση».3

�ø
στ7σ� εJναι ν6 θαυµ�'kη κανε1ς τF µεγαλ�φυ�α τ�� Θε7δωρ�υ B´ Λ�σκαρι, M)ι
µ7ν� γιατ1 στρ�φηκε καθ’ :λ�κληρ$αν πρ(ς τFν πατρw�α �EλληνικF Παιδε$α κα1
τFν AλληνικF -θνικF συνε$δηση 'ητ�ντας µ�σα �π( τFν �Eλλ�δα ν6 3ρk  τF δ�-
ναµη ν6 Sλ�π�ιGσkη τ�Zς στ7)�υς τ�υ, �λλ6 κυρ$ως γιατ1 δι�κρινε µ� µ�ναδικF

δι�ρατικ7τητα τFν �πειλF π�Z �π�τελ��σαν Σλ�3�ι κα1 B��λγαρ�ι γι6 τFν -πι3$ωση τ��
Aλληνικ�� _θν�υς. Γνωρ$'�ντας : Λ�σκαρις πPς �? λα�1 αIτ�$, Yν κα1 Eρθ7δ�H�ι, δ�ν

Πρσπ(θειες δηµιυργ#ας Lθνικ: cλληνικ: κρ(τυς

3. Γι�ννης K�ρδcτ�ς, «/AκµF κα1 ΠαρακµF τ�� Bυ'αντ$�υ», σελ$δα 396, -κδ7σεις «Mπ�υκ�υµ�νη», 4η _κδ�ση,
/AθGνα 1974.



κατωφ'ρειας τ(ς θ'σης της, π�4 τ+ν καθιστ�
σαν εJπρ�σOλητη; Π�ι�ς γνωρD"ει, τD
%κριO<ς συν'Oη κα� Hµεινε %ν�ικτ+ ̀  Kερκ�π�ρτα, τ+ν :π�Dα �ρησιµ�π�ι�
σαν �� hEλλη-
νες γι& ν& ε�σ'ρ�ωνται %π� τ+ν Hσω π�λη στ�ν περDO�λ�, µG %π�τ'λεσµα ν& ε�σO3λ�υν ��
,Oθωµαν�D;

MG τ+ν Uδια σαφ/νεια : Πασπ3της µ5ς µεταφ'ρει κα� τ� κλSµα τRς .π�aRς, τ+ν περιρ-
ρ'�υσα %τµ�σφαιρα, τ+ν %κριO( ε�κ�να, τD δηλαδ+ πρ�ηγ/θηκε τ(ς wλBσεως, π�ι�ς sταν
: ρ�λ�ς τ<ν σηµαιν�ντων πρ�σBπων, τ<ν EJρωπαDων, τ<ν �λλων ;θν�τ/των π�4 "�
σαν
τ�τε στ+ν Kωνσταντιν�#π�λη καθ?ς κα� τ� τD %κ�λ�#θησε µετ& τ+ν hAλωση.

,EκεDνη τ+ν ;π��/, 8πως παρατηρεg : Πασπ3της, q E�ρ�πη sταν Oυθισµ'νη στ+ν
%ναρ�Dα κα� τ�ν %λληλ�σπαραγµ�, %γν�Bντας παντελ<ς τ+ν κατ3σταση π�4 ;πικρα-
τ�
σε στ� Bυ"3ντι�. nEπρεπε ν& %κ�λ�υθ/σkη ` σ#ληση τ<ν µεγαλ�πρεπ<ν κτηρDων κα�
µνηµεDων τ(ς Π�λης (γι& τ+ν :π�Dα ;θρ/νησε %κ�µη κα� :... Mω3µεθ), ̀  wρπαγ+ κα� %π�-
στ�λ+ στ+ν EJρBπη %ναρDθµητων Vλληνικ<ν καλλιτε�νηµ3των %λλ& κα� %ρ�αDων �ει-
ρ�γρ3φων, γι& ν& συγκινηθ�
ν... �� ;ν XριστC< %δελφ�D µας ∆υτικ�D.

,Aπ� τ+ν �λλη πλευρ& ` �λλ�τε κραται& (µ'�ρι τ�ν 10� α�.) Bυ"αντιν+ AJτ�κρατ�ρDα
%γωνι"�ταν µG τ�ν Oασιλ'α της κα� ;λ3�ιστ�υς µα�ητGς ν& %π�κρ�#σkη τ�4ς ;πιτιθ'µε-
ν�υς ;�θρ�4ς %π� τ+ν ,Aνατ�λ+ (�� Uδι�ι �� T�
ρκ�ι %π�ρησαν, 8ταν διαπDστωσαν µετ&

εJ)αν ταυτιστ  �π�λ�τως µ� τF ρωµα$ικη Eρθ7δ�Hη συνε$δηση (πρcγµα π�Z τ�Zς συν�-
3η -π1 τ�υρκ�κρατ$ας), σ� �ντ$θεση µ� τ�Zς xEλληνες π�Z εJ)αν �π�λ�σει τFν -θνικG
τ�υς συνε$δηση κα1 δε)θ  τF ρωµαϊκG, Eρθ6 �ντιλGφθηκε πPς ` Eρθ7δ�Hη ταυτ7τητα
µπ�ρ��σε ν6 )ρησιµ�π�ιηθk  Kς µ�σ� -κσλα3ισµ�� � -κ3�υλγαρισµ�� τ2ν Aλληνικ ς
καταγωγ ς πληθυσµ2ν Mακεδ�ν$ας κα1 /Hπε$ρ�υ κα1 �π�ρρ7φησGς τ�υς �π( τ6 3αρ-
3αρικ6 τ7τε φ�λα τ2ν Σλ�3ων κα1 τ2ν B�υλγ�ρων (Kς :µ�δ7Hων λα2ν).

O? Aλληνικ�1 πληθυσµ�1 -κε$νη τFν -π�)F qταν -πιρρεπε;ς στFν �λλ�$ωση τ ς -θνικ ς
τ�υς συνε$δησης, -πειδF �κρι32ς δ�ν εJ)αν -θνικF συνε$δηση �λλ6 θρησκευτικG, δηλαδF
τ�� ρωµα$ικ�υ (ρωµαϊκ��) Eρθ7δ�H�υ γ�ν�υς. Γι6 τ(ν λ7γ� αIτ(ν M)ι µ7ν� δ�ν στηρ$-
)τηκε σ� συµµα)$ες µ� Σλ�3�υς, B��λγαρ�υς �κ7µα κα1 /Aλ3αν�Zς γι6 ν6 -κδι�H�υν �π(
κ�ιν�� τ�Zς σταυρ�φ7ρ�υς, �λλ6 στρ�φηκε κι7λας -ναντ$�ν τ�υς, δι�)ν�ντ�ς τ�υς �π(
τ1ς Aλληνικ�ς περι�)�ς.

�O Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις, µ� τFν καθ�ρια Aλληνικ7τητα π�Z τ(ν δι�κρινε, -νδιαφε-
ρ7ταν �π�κλειστικ6 γι6 τ6 'ωτικ6 κα1 κυρ$αρ)α συµφ�ρ�ντα τ�� Aλληνικ�� _θν�υς. Γι6
τ(ν Λ�σκαρι -H$σ�υ -)θρ�1 qταν �? Φρ�γκ�ι, �? Σλ�3�ι, �? B��λγαρ�ι, �? T��ρκ�ι �κ7-
µη κα1 �? /Aλ3αν�$. Γι6 τ(ν 3ασιλι6 τ ς N$καιας, π�Z θ�λησε ν6 Hαναδ�σkη πν�F στF δ�-
λ�φ�νηµ�νη �Eλλ�δα, �? λυκ�φιλ$ες µ� τ�Zς :µ�δ7H�υς 3αρ3�ρ�υς δ�ν εJ)αν καν�να
ν7ηµα. Kα1 ` ?στ�ρ$α -πι3ε3α$ωσε τFν π�λιτικG τ�υ τ�λη 19�υ �ρ)�ς 20�� α@2να, Rταν
Σ�ρ3�ι κα1 B��λγαρ�ι, πρ�σπαθ�ντας ν6 καρπωθ��ν Eφ�λη �π( τF δι�λυση τ ς /Oθω-
µανικ ς αIτ�κρατ�ρ$ας, δ�ν δ$στασαν ν6 -πι)ειρGσ�υν -κ ν��υ συστηµατικ( �φελληνι-
σµ( τ ς Mακεδ�ν$ας κα1 τ ς Θρ�κης, πρ�σπαθ�ντας µ�σwω τ ς Eρθ�δ�H$ας ν6 τ�π�θε-
τGσ�υν B��λγαρ�υς παπ�δες στ6 Aλληνικ6 )ωρι�, γι6 ν6 θεωρηθ��ν _τσι κα1 �? κ�τ�ι-
κ�ι B��λγαρ�ι.

T�Zς κινδ�ν�υς αIτ�Zς εJ)ε -ντ�π$σει �π( τ7τε : Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις, �λλ6 δυ-
στυ)2ς δ�ν πρ7λα3ε ν6 :λ�κληρ�σkη τ6 σ)�δι� τ�υ -Hαιτ$ας τ ς 3ρα)�3ιας 3ασιλε$ας τ�υ.

▲
∆ΑΥΛ�Σ/269, M�ι�ς 200417698
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τ+ν ε�σO�λ/ τ�υς στ+ν Π�λη 8τι ` �µυν3 της sταν στ& �'ρια τ<ν ;λ3�ιστων π�λεµιστ<ν
π�4 OρDσκ�νταν στ�4ς π#ργ�υς κα� τ& τεD�η γ#ρω %π� τ+ν Bασιλε#�υσα, ;νC< στ� ;σω-
τερικ� τ(ς Π�λης πρ�ς µεγ3λη τ�υς Hκπλη�η δGν Tπ(ρ�αν �νθρωπ�ι ν& τ�4ς %ντιστα-
θ�
ν). Στ+ν Kωνσταντιν�#π�λη πρ� τ(ς wλBσεως ;κτ�ς %π� τ�4ς Bυ"αντD�υς διαOι�
σαν
Bενετ�� κα� Γεν�υ3τες, ;κµεταλλευ�µεν�ι τ& πρ�ν�µια π�4 τ�4ς ε_�αν παρα�ωρηθ( %π�
τ�4ς Bυ"αντιν�4ς αJτ�κρ3τ�ρες κα� ;λ'γ��ντας τ� ;µπ�ρι� κα� τ�ν %π�πλ�υ κα� κατ3-
πλ�υ τ<ν πλ�Dων στ�ν E��ειν� Π�ντ�. O� Bυ"3ντι�ι %π� τ+ν µερι3 τ�υς ε_�αν ν& %ντι-
µετωπDσ�υν τ�ς φ�OερGς ;σωτερικGς συγκρ�#σεις, 9φειλ�µενες πρ�φαν<ς στ+ν σ#γ�υση
ταυτ�τητας, %π� τ+ν :π�Dα ;�αρακτηρD"�ντ� κα� ` :π�Dα ν�µ�τελειακ& τ�4ς Kδ/γησε
στ+ν καταστρ�φ/.

T+ν στιγµ+ τ(ς µεγ3λης %πειλ(ς, 8πως �στ�ρεg : Πασπ3της, κ�ρυφBθηκε κα� : λυσ-
σαλ'�ς %γ<νας µετα�4 Vνωτικ<ν κα� %νθενωτικ<ν. RH νDκη τ�
 ;περ��µεν�υ κατακτητ(
sταν ;�ασφαλισµ'νη.

,Aπ� τ+ν µι& µερι& �� �νωτικ�/, �� :π�g�ι sσαν κατ& κ#ρι� λ�γ� �� VλληνD"�ντες �ρ��-
ντες τ(ς Π�λεως, µG κ�ρυφαg� τ�ν wγν� κα� �δε�λ�γ� Kωνσταντgν� Παλαι�λ�γ� %γω-
νι�
σαν γι& τ+ν τ#�η τ(ς π�λης τ�υς κα� %να"ητ�
σαν (;π� µαταDCω OεOαDως) O�/θεια στ+ν
∆#ση. RH ]νωση τ<ν ,Eκκλησι<ν τ�4ς φ3νηκε ;πιOεOληµ'νη (�ν κα� στ+ν πραγµατικ�-

�E
π$σης : -ν λ7γwω αIτ�κρ�τωρ qταν -κε;ν�ς π�Z υ?�θ�τησε Kς _µ3ληµ� τ�υ τ(ν
Aλληνικ( δικ�φαλ� �ετ7, �ντικαθιστ�ντας τFν παλαι7τερη ρωµαϊκF σηµα$α τ��
�Hρακλε$�υ. �O αIτ�κρ�τωρ �Hρ�κλει�ς (610-641) πρ2τ�ς )�ραHε τ( θρησκευ-
τικ( σ�µ3�λ� τ ς )ριστιανικ ς /Aνατ�λικ ς AIτ�κρατ�ρ$ας, τ( :π�;� εJναι τ�σ-

σερα κεφαλα;α B τ�π�θετηµ�να σ� κ�θε γων$α Aν(ς σταυρ��, κα1 τ6 :π�;α δηλ�ν�υν
τFν τετρα3ασιλε$α, δηλαδF τFν -π1 τ2ν τεσσ�ρων περ�των τ ς γ ς 3ασιλε$α τ ς P�-
µης κα1 τ�� Xριστ��. T( σ�µ3�λ� αIτ( Kς σηµα$α qταν sνας )ρυσ(ς σταυρ(ς π�νω σ�
π�ρφυρ( 3αµµ�ν� παν1 µ� τ�σσερα )ρυσc B στ1ς γων$ες κα1 qταν ` -π$σηµη σηµα$α
τ2ν )ριστιαν2ν Pωµα$ων τ ς /Aνατ�λ ς.4 �O Λ�σκαρις �π( τFν Yλλη εJ)ε γι6 _µ3λη-
µ� τ�υ τ(ν δικ�φαλ� �ετ7, π�Z κατ7πιν )ρησιµ�π�$ησαν κα1 �? Παλαι�λ7γ�ι.

QAν κα1 : �ετ(ς qταν παµπ�λαι� ρωµαϊκ( σ�µ3�λ� κα1 �π�τελ��σε τFν �ρ)α$α σηµα$α-
σ�µ3�λ� τ ς P�µης, qταν π�ντα µ�ν�κ�φαλ�ς. �O δικ�φαλ�ς ε@σG)θη �π( τ(ν Λ�σκα-
ρι5 κα1 _)ει Sπ�στηρι)τ  πPς �πεικ7νι'ε τ�Zς δ�� �ετ�Zς τ�� ∆ι7ς.6 AIτF ̀  Sπ7θεση δ�ν
πρ�πει ν6 Hεν$'kη τ(ν �ναγν�στη, -φ7σ�ν : Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις qταν συνειδητ�π�ι-
ηµ�ν�ς �ρ)αι�λ�τρης κα1 xEλλην. Στ( Aλληνικ( κρ�τ�ς π�Z �θελε ν6 δηµι�υργGσkη δ�ν

∆ικ.φαλς Eετ�ς: M#α cλληνικ� σηµα#α

▲

4. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «Περ1 τ�� Θε�τρ�υ κα1 τ ς µ�υσικ ς τ2ν Bυ'αντιν2ν –�τ�ι ε@σαγωγF ε@ς τ( Kρητικ(ν
Θ�ατρ�ν», σελ$δα ρ�γ´, Bενετ$α 1878.

5. Γι�ννης K�ρδcτ�ς, «/AκµF κα1 ΠαρακµF τ�� Bυ'αντ$�υ», σελ$δα 392, Sπ�σηµε$ωση 5, -κδ7σεις «Mπ�υκ�υ-
µ�νη», 4η _κδ�ση, /AθGνα 1974.

6. Περ1 τ ς τα�τισης τ�� δικ�φαλ�υ �ετ�� µ� τ�Zς δ�� �ετ�Zς τ�� ∆$α 3λ�πε τF µελ�τη τ�� I.N. Σ3�ρ�ν�υ «Π2ς
-γεννGθη κα1 τ$ σηµα$νει O ∆IKEΦAΛOΣ AETOΣ TOY BYZANTIOY», σελ$δες 48-66, -κδ7σεις «Bι3λι�-
πωλε;�ν τ ς EΣTIAΣ», /AθGνα 1914, �νατ�πωση �π( τ1ς «/Aναστατικ�ς /Eκδ7σεις ∆ι�νυσ$�υ N7τη Kαρα3$α»,
σειρ6 «Bι3λι�θGκη �Iστ�ρικ2ν Mελετ2ν».
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7. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, ε@σαγωγG, σελ$δες κ3´-κδ´, Bενετ$α 1894.

µπ�ρ��σε ν6 _)kη Kς σηµα$α -κε$νη τ ς P�µης, γι’ αIτ( κα1 τFν �ντικατ�στησε µ� τ(ν
Aλληνικ( δικ�φαλ� �ετ( Kς συµ37λ�υ τ�� ν��υ �Eλληνισµ��.

Γι’ αIτ(ν τ(ν λ7γ� σGµερα (2004) Sπ�ρ)�υν ?ερε;ς, ν�σταλγ�1 τ ς ρωµι�σ�νης, �? :π�;�ι
κατε3�'�υν �π( τ1ς ε@σ7δ�υς τ2ν /Eκκλησι2ν τ(ν δικ�φαλ� �ετ( κα1 στF θ�ση τ�υ
Sψ�ν�υν τF ρωµαϊκF κ7κκινη σηµα$α µ� τ(ν )ρυσ( σταυρ( κα1 τ6 τ�σσερα )ρυσ6 B.
Bε3α$ως τFν κυρ$ως εIθ�νη φ�ρει ` Π�λιτε$α, π�Z Eφε$λει ν6 -φαρµ7σkη τ�Zς ν7µ�υς
τ�� κρ�τ�υς κα1 ν6 -πι3�λkη τ1ς τιµωρ$ες π�Z πρ�3λ�πει τ( Σ�νταγµα γι6 Rσ�υς xEλλη-
νες π�λ$τες πρ�σ3�λλ�υν τ6 -θνικ� µας σ�µ3�λα κα1 -ργ�'�νται κατ6 τ2ν συµφερ7-
ντων τ�� Aλληνικ�� _θν�υς.

�E
π$σης : Θε7δωρ�ς : B´ qταν µ�γας πρ�στ�της τ ς �Eλληνικ ς Παιδε$ας κα1 φι-
λ�σ�φ$ας. Στ6 )ρ7νια τ ς 3ασιλε$ας τ�υ τFν -παν�φερε πλGρως κα1 τFν πρ7-
σφερε ]πλ7)ερα σ� Rλ�υς τ�Zς Sπηκ7�υς τ�υ. �O Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας7 �ναφ�-
ρει δ� Rτι: «RO ;ν NικαD�α %ναπτυ�θε�ς Vλληνισµ�ς ;φ3νη πρ�ς στιγµ+ν %πειλ<ν

κα� αJτ� τ� �ριστιανικ�ν καθεστBς, γεγ�ν�ς :πωσ�
ν δικαι�λ�γ�
ν τ� πρ�ς τ�4ς hEλλη-
νας µgσ�ς τ(ς ,EκκλησDας, xτις ;κ πεDρας ;γDνωσκεν 8τι α� θρησκεgαι ;ν µ�νCω τC< σκ�τει
γενν<νται κα� θριαµOε#�υσι, κα� 8τι %µεDλικτ�ς αJτ<ν ;�θρ�ς ε�σ� τ& γρ3µµατα, δηλαδ+
τ� Vλληνικ�ν πνε
µα». TFν -π�)F λ�ιπ(ν π�Z αIτ�κρ�τωρ τ ς N$καιας qταν : Θε7δω-
ρ�ς B´ Λ�σκαρις : �Eλληνισµ(ς γιγαντ�θηκε τ7σ� π�λ�, π�Z �πε$λησε µ� κατ�ρρευση
τ(ν Xριστιανισµ7. M�λιστα σ� Sπ�σηµε$ωσG τ�υ : Σ�θας �ναφ�ρει πPς στF N$καια

Πλ�ρης Lπαναφρ7 τOς �EλληνικOς Παιδε#ας στS κρ(τς τOς N#καιας

τητα ` «πDστη» sταν τ� τελευταg� θ'µα π�4 τ�4ς %πασ��λ�
σε).
,Aπ� τ+ν �λλη �� �νθενωτικ�/, Tπ�κιν�#µεν�ι %π� τ�ν κλ(ρ� κα� δ+ τ�ν %νBτερ� (Σ��-

λ3ρι�ς), Kδηγ/θηκαν µG �αρακτηριστικ+ εJκ�λDα στ�ν τ'λει� παραλ�γισµ�, �αρακτη-
ρD"�ντας τ�4ς Vνωτικ�4ς «πρ�δ4τες» κα� καθυOρD"�ντας τ�ν γενναg� αJτ�κρ3τ�ρ3 τ�υς.
(Σηµειωτ'�ν 8τι τ+ν αJτ�θυσDα κα� αJταπ3ρνησ/ τ�υ «τDµησαν» φρ�ντD"�ντας ν& µ+ν
%ναγραφk( ;π� �Jδεµι5ς στ/λης τ� qν�µ3 τ�υ, %ντDθετα µG τ�ν Σ��λ3ρι�, π�4 τιµ/θηκε
γι& τ+ν «πDστη» τ�υ µG τ�ν δι�ρισµ� τ�υ Kς πατρι3ρ�η %π� τ�ν µωαµεθαν� κατακτητ/).

RH δ�υλ�φρ�σ#νη, ̀  ;µπ3θεια %λλ& κα� ̀  %γραµµατ�σ#νη κα� Hλλειψη κ3θε εUδ�υς καλ-
λι'ργειας ε_�ε Kς %π�τ'λεσµα τ+ν δι3πρα�η ;νεργει<ν καθ’ 8λα ;γκληµατικ<ν %π� τ�ν
φανατι"�µεν� %π� τ�4ς %νθενωτικ�4ς �ριστιανικ� q�λ�.

Π�ι�ς µπ�ρεg ν& �ε�3σkη �ραγε τ+ν πρ�δ�τικ+ στ3ση τ�
 «Xριστιαν�
 κι q�ι hEλλη-
να» (κατ& δ/λωσ/ τ�υ) µεγ3λ�υ δ�#κα Λ�υκ2 N�ταρ2, : :π�g�ς %ρν/θηκε ν& στεDλkη τη-
λεO�λα (;νC< δι'θετε) στ�ν ,I�υστιανι3νη, τ�ν %γωνιστ+ π�4 µ��θ�
σε γι& τ+ν ;πισκευ+
τ<ν καταπεσ�ντων τει�<ν κα� π�λεµικ� Tλικ�, γι& ν& µ+ µπ�ρ'σkη ν& %ντιµετωπDσkη τ�4ς
π�λι�ρκητ'ς; τ�ν N�ταρ5, : :π�g�ς δ/λωσε εJθαρσ<ς 8τι πρ�τιµ�5 τ+ν κατ3ληψη τ(ς
Kωνσταντιν�#π�λης %π� τ+ν ]νωση τ<ν ,Eκκλησι<ν; Γι& τ+ν ;κδ�#λευση αJτ+ν στ�4ς
,Oθωµαν�4ς : εJσεO+ς αJτ�ς �ριστιαν�ς Hγινε δεκτ�ς τ+ν Vπ�µ'νη τ(ς wλBσεως %π� τ�ν

▲
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Mω3µεθ φ'ρ�ντ3ς τ�υ δ<ρα (πρ�φαν<ς γι& ν& V�ρτ3σ�υν τ� γεγ�ν�ς). ∆ιαθ'των
%σφαλ<ς περισσ�τερ� sθ�ς %π� τ�ν N�ταρ5 : Mω3µεθ, αJτ�ς : Π�ρθητ+ς τ(ς Π�λης,
διατ3"ει, σεO�µεν�ς τ+ν Hνν�ια τ�
 δικαD�υ κα� περιφρ�νBντας Oαθι& τ+ν εJτ'λεια τ�

πρ�δ�τη, τ+ν ;κτ'λεσ/ τ�υ. Kι 8µως �� σηµεριν�� συνε�ιστGς τ<ν %νθρBπων αJτ(ς τ(ς
κατηγ�ρDας θ& "ητ/σ�υν ;κ τ<ν Tστ'ρων µερDδι� γι& τ+ν «πρ�σφ�ρ3» τ�υς γι& τ+ν σω-
τηρDα τ�
 Vλληνικ�
 Hθν�υς. Γι& τ+ν %κρDOεια τ� "ητ�
ν %κ�µη κα� σ/µερα µG περισσ+
�ριστιανικ+ Tπ�κρισDα κα� κ�µπασµ� (;ν %ν3γκkη %πειλ�
ν κι�λας...). ,Eκεgνες τ�ς τρα-
γικGς �ρες δεDγµατα γραφ(ς δGν Hδωσαν µ�ν� τ& δικ3 µας «�ριστιανικ& �νθη» εJλ3Oει-
ας %λλ& κα� αJτ& τ(ς ∆#σεως, µ+ τηρBντας τ�ς δεσµε#σεις π�4 %ν'λαOαν Hναντι τ�
 %γω-
νι<ντ�ς Παλαι�λ�γ�υ, ν& συνδρ3µ�υν τ�4ς hEλληνες στ+ν µ3�η κατ& τ<ν «%λλ�πDστων».
MG γν/σια �ριστιανικ+ �θικ+ κα� %νθρωπι& τ�ς κατεπ3τησαν 8λες µG πρ�ε�3ρ��ντα τ+ν
κεφαλ/ τ�υς, τ�ν Π3πα (Nικ�λα� τ�ν E´), : :π�g�ς κυνικBτατα ;�εODασε τ+ν Tπ�ταγ+ τ<ν
Bυ"αντDων στ+ν Λατινικ+ ,EκκλησDα. (Π<ς ν& µ+ν ν�ιBσkη κανε�ς %γαν3κτηση γι& πα-
ρ3δειγµα µπρ�στ& στ�ν ;µπαιγµ� τ<ν Bυ"αντιν<ν %π� τ+ν πλ�#σια κα� τ�σ� εJν�ηµ'-
νη %π� τ�4ς Oυ"αντιν�4ς ∆ηµ�κρατDα τ(ς BενετDας, ̀  :π�Dα παρε�Bρησε τ3�α πρ�ς O�/-
θεια τ(ς Π�λης δ'κα γαλ'ρες, �� :π�gες �Jδ'π�τε κατ'πλευσαν στ+ν Kωνσταντιν�#π�-
λη, %λλ& «O�λτ3ρι"αν» στ� A�γαg� σG 8λη τ+ν δι3ρκεια τ(ς π�λι�ρκDας;).

εJ)αν δηµι�υργηθ  σηµαντικ�ς 3ι3λι�θ κες, π�Z δι�θεταν Aλληνικ6 )ειρ7γραφα, τ6
:π�;α 3ρ$σκ�νταν στFν -λε�θερη κα1 �νεµπ7διστη δι�θεση Rλων τ2ν Sπηκ7ων. /Aπ(
τFν καταστρ�φF τ�� Σαραπε$�υ τ ς /AλεH�νδρειας τ( _τ�ς 391 εJ)ε ν6 συµ3k  κ�τι �ν�-
λ�γ�, δηλαδF ̀  δηµι�υργ$α δηµ7σιας Aλληνικ ς 3ι3λι�θGκης. Σ� αIτ( π�νω -πικαλε;ται
τF µαρτυρ$α τ�� /Aν�νυµ�υ )ρ�νικ�γρ�φ�υ, π�Z _γραψε τ( _ργ� «Σ�ν�ψις Xρ�νικG»,8

κα1 �ναφ�ρει πPς : Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις «κα� OιOλι�θ/κας κατ& π�λεις συν/θρ�ισεν
;κ ODOλων πασ<ν τε�ν<ν κα� ;πιστηµ<ν». �O Bδι�ς /Aν�νυµ�ς συµπληρ�νει �ρκετ�ς σε-
λ$δες παρακ�τω: «Kα� ODOλ�υς δG συνηγ3γετ�, �Jδ’ ��σας : ;π� τ�#τCω µεγαλυν�µεν�ς
Πτ�λεµαg�ς, παντ�Dων τε�ν<ν τε κα� ;πιστηµ<ν, κα� τα#τας ταgς π�λεσιν ;ναπ�τιθεDς, τ�gς
O�υλ�µ'ν�ις ε�ς %ν3γνωσιν κα� τ<ν ;ν αJταgς σπ�υδασµ3των %ν3πτυ�ιν ;θ'σπισε µετα-
δDδ�σθαι».9

Mαθα$ν�υµε �κ7µη Rτι : xEλλην αIτ�κρ�τωρ Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις δ�ν περιωρ$-
στηκε µ7ν� στF δηµι�υργ$α δηµ�σ$ων 3ι3λι�θηκ2ν, �λλ6 πρ�)�ρησε κα1 στFν -π$σηµη
θ�σπιση διδασκαλ$ας τ ς κλασικ ς �Eλληνικ ς Παιδε$ας. /Eπ$σης : Bδι�ς «κα� M�υσ<ν
συνDστασθαι θ'ατρα, κα� π3ντα σ�εδ�ν τ�π�ν, %γ�ραgς πλ/θει ;λλ�γDµων %νδρ<ν ;πι-
στηµ�νικ<ν "ητηµ3των παραθ'σεις κα� %ντιθ'σεις %σ��λ�υµ'νων, κα� π�ν�υµ'νων ;π�
λ�γικ&ς πρ�τ3σεις κα� συµπερ3σµατα».10 ΠλGρης qταν λ�ιπ(ν ` �να3$ωση τ ς �Eλλη-
νικ ς Παιδε$ας στ( κρ�τ�ς τ ς N$καιας.

▲

8. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, /Aνων�µ�υ «Σ�ν�ψις Xρ�νικG», σελ$δα 507, Bε-
νετ$α 1894.

9. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, /Aνων�µ�υ  «Σ�ν�ψις Xρ�νικG», σελ$δα 535,
Bενετ$α 1894.

10. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, /Aνων�µ�υ «Σ�ν�ψις Xρ�νικG», σελ$δα 536, Bε-
νετ$α 1894.
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11. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, /Aνων�µ�υ «Σ�ν�ψις Xρ�νικG», σελ$δα 534, Bε-
νετ$α 1894.

12. Migne, Patrol. Graeca CXL, σ. 939, (πηγG: Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, ε@σα-
γωγG, σελ$δα κδ´, Bενετ$α 1894).

�H
συγκλ�νιστικ�τερη �π�κ�λυψη Rλων εJναι Rτι : Θε7δωρ�ς B´ Λ�σκαρις εJ)ε
�παρνηθ  τ(ν Xριστιανισµ7. Σ�µφωνα µ� τ(ν /Aν�νυµ� )ρ�νικ�γρ�φ� : αIτ�-
κρ�τωρ λ$γ� πρ1ν Hεψυ)Gσkη κ�λεσε κ�ντ� τ�υ τ(ν πατρι�ρ)η /Aρσ�νι� κα1 τ(ν
�ρ)ιεπ$σκ�π� MυτιλGνης κα1 -Hωµ�λ�γGθηκε σ� αIτ�Zς Rτι εJ)ε -γκαταλε$ψει

τ(ν Xριστιανισµ7: «Kα� �~τω τ+ν τ<ν ;σφαλµ'νων αJτC< ;�αγ�ρεDαν πεπ�Dηκε, τ� ,Eγκα-
τ'λιπ�ν σε, Xριστ', συ�ν3κις ;πιφων<ν».11 /Aλλ6 κα1 : πατρι�ρ)ης N$καιας /Aρσ�νι�ς εJ)ε
ε@σ�γει στFν Sµνwωδ$α τ ς Kυριακ ς τ ς Λαµπρ ς �νακρε7ντει�υς {µν�υς,. xEνας �π(
αIτ�Zς �ναφ�ρει: «Λ�γικ�� ν'�ι µ�υ δε
τε Hαρ�ς καιρ�ς σκιρτ5τε, : αvµων Iδη τυρDσδει,
;αριν�ν ��σµα µ'λπει, θαλερ�gς ;π� ρε'θρ�ις %ν3παυσιν εJτρεπD"ει. Xελιδ?ν �ρτι Tηρk(�ς
καταλαλεg τ�
 φθ�ρ(�ς, τ�ν nIτυν "ητεg δG π3λιν κασιγν/τη τα#τη σφ�δρα. RO Π&ν τ(ς
,H��
ς ;ρ3ει, : K#κλωψ τ(ς ΓαλατεDας, ,AδBνιδ�ς ,Aφρ�δDτη. Λ�γικ�D µ�υ ν'�ι δε
τε,
Hαρ�ς καιρ�ς σκιρτ5τε. Tρι3ς, %µ'ριστε φ#σις...».12 Στ(ν Aλλην7τρ�π� {µν� �? πιστ�1 δ�ν
�π�καλ��νται «δ�
λ�ι Θε�
», Rπως θ�λ�υν �? @�υδαι�)ριστιανικ�ς �ντιλGψεις, �λλ6 «λ�-
γικ�� ν'�ι», Rπως πρ�τ�σσ�υν �? Aλληνικ�ς. �O Σ�θας καταλGγει στ( συµπ�ρασµα Rτι :
-Hελληνισµ(ς τ ς αIτ�κρατ�ρ$ας τ ς N$καιας ε@ς 3�ρ�ς τ�� ρωµαι�)ριστιανικ�� )αρα-
κτ ρα της -π λθε -H α@τ$ας τ�� -)θρικ�� πνε�µατ�ς π�Z -πικρατ��σε πρ(ς τF Φραγκ�-
κρατ$α, τ(ν Π�πα �λλ6 κα1 τFν -νδ�τικF π�λιτικF τ2ν Pωµα$ων-Pωµι2ν (δηλ. Bυ'α-
ντιν2ν) αIτ�κρατ7ρων τ ς /Aνατ�λ ς _ναντι τ2ν T��ρκων πρ1ν τFν κατ�ληψη τ ς Π7-

�O Θε�δωρς B´ Λ(σκαρις Eρν�θηκε τSν Xριστιανισµ�

T�ς �ρες τ(ς Hσ�ατης %πελπισDας κα� %γωνDας �� �νθρωπ�ι, 8λ�ι �� ;µπλεκ�µεν�ι, δεD-
�ν�υν τ� %ληθιν� τ�υς πρ�σωπ�, %ναδεικν#�υν τ+ν µ�ρφ/, τ+ν πρ�σωπικ�τητ3 τ�υς.
M'σα %π� τ� κεDµεν� τ�υ : Πασπ3της τ� Zεκαθαρ/�ει κα� αJτ�. Π�ι�D sσαν xρωες, �νθρω-
π�ι, �νδρες %νδρεg�ι κα� π�ι�D σκ�υλ/κια. Kωνσταντgν�ς %λλ& κα� Θε�φιλ�ς Παλαι�-
λ�γ�ς, ∆ηµ/τρι�ς Kατακ�υ"ην�ς, Λ�υκ5ς N�ταρ5ς, Σ��λ3ρι�ς...

,IδιαDτερ� ;νδιαφ'ρ�ν παρ�υσι3"ει ` διφ�ρ�#µενη στ3ση τ<ν Bενετ:ν κα� τ<ν Γε-
ν�υατ:ν, �� :π�g�ι τ�σ� π�λ4 �φελ/θηκαν %π� τ+ν διαµ�ν/ τ�υς στ+ν Kωνσταντιν�#-
π�λη. Bλ'π�υµε �λλ�υς ν& %γωνD"ωνται σ&ν λι�ντ3ρια (,Iω3ννης ,I�υστιανι3νης Λ�γ-
γ�ς, %δελφ�� B�κκι3ρδ�ι) στ� πλευρ� τ<ν Bυ"αντιν<ν κα� �λλ�υς ν& σπε#δ�υν ν& %π�-
µακρυνθ�
ν r, %κ�µα �ειρ�τερα, ν& καταδBσ�υν τ�4ς συµπ�λDτες τ�υς κα� τ& σ�'δι3
τ�υς στ�ν Mω3µεθ (8πως �� Γεν�υ5τες τ�
 Γαλατ5) κα� µετ& τ+ν �λωση ν& δηλBν�υν Tπ�-
ταγ+ κα� ν& "ητ�
ν τ+ν εJµ'νεια τ�
 Mω3µεθ.

T�ν %ναγνBστη τ�
 Hργ�υ τ�
 Πασπ3τη σDγ�υρα θ& µαγνητDσkη ` περιγραφ�µενη µG
;ν3ργεια πρ�σωπικ�τητα τ�
 Mω�µεθ, ;κεDν�υ τ�
 µεγαλ�φυ�
ς, σκληρ�
 %λλ& κα� κ3-
π�ιες στιγµGς %κριO�δDκαι�υ ,Oθωµαν�
, π�4 π�θησε τ+ν Π�λη, τ+ν κατ'κτησε �3ρις
στ+ν ;πιµ�ν/, τ+ν µεθ�δικ�τητα κα� %π�φασιστικ�τητ3 τ�υ %λλ& κα� τ�
 H�υπν�υ, πε-
παιδευµ'ν�υ Mω3µεθ, π�4 Tπ�κλDθηκε µπρ�στ& στ� µεγαλεg� τ(ς Kωνσταντιν�#π�λης

▲
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κα� τ+ν �δι�φυQα τ<ν κατασκευαστ<ν τ<ν τει�<ν της κα� λυπ/θηκε, µετ3νιωσε κι αJτ�ς
: Uδι�ς γι& τ�ν �αµ� της κα� τ+ν :λ�κληρωτικ+ ;κθεµελDωσ/ της %π� τ�ν φθ�νερ�, λη-
στρικ� κα� O3ρOαρ� 9θωµανικ� q�λ�.

hOµως : κεντρικ�ς ���νας τ�
 OιOλD�υ περιστρ'φεται γ#ρω %π� τ+ν %δυσBπητη µ3-
�η %ν3µεσα στ+ν �λληνικ4τητα (π�4 ;κφρ3"εται µG τ+ν εJγεν( µ�ρφ+ τ�
 Παλαι�λ�γ�υ)
κα� τ�ν �νθελληνισµ τRς aριστιαν�σYνης (Σ��λ3ρι�ς κα� �� κ3θε λ�γ(ς N�ταρ5δες). RO
τραγικ�ς Παλαι�λ�γ�ς Tπ�ν�µε#θηκε %π� τ� �ερατεg� (Kς %ν3µνηση Vλληνικ�
 Iθ�υς
κα� γενναι�τητας), καταδιB�θηκε (κα� καταδιBκεται), σπιλBθηκε (κα� σπιλBνεται), %π�-
µ�νBθηκε (κα� %π�µ�νBνεται) κα� �γων/σθηκε µ�ν�ς. RO φθ�ν�ς µπρ�στ& στ� µεγαλεg�
;κεDνων π�4 %γωνD"�νται γι& µDα �δ'α κα� µ�ν�, ε_ναι : Uδι�ς στ� π'ρασµα τ<ν α�Bνων.

T�ν aαµ τ�ν περDµεναν 8λ�ι. T�σ� ;κεgν�ι π�4 τ�ν πρ�κ3λεσαν, 8σ� κα� ;κεgν�ι π�4
%γωνDσθηκαν, γι& ν& τ�ν %π�τρ'ψ�υν. nIσως µ3λιστα αJτ�ς : �αµ�ς ν& %π�τελk( κα� τ+ν
κ3θαρση τ(ς ~Oρεως (εUτε αJτ+ λ'γεται θρησκευτικ+ δεισιδαιµ�νDα, εUτε λιπ�ψυ�Dα, εUτε
δειλDα, εUτε δι��ν�ια, εUτε �ρνηση µ3�ης, εUτε νωθρ�τητα, εUτε... %ν�ησDα). Kα� : Παλαι-
�λ4γ�ς ;νσαρκBνει τ+ν %ν3ταση τ(ς ψυ�(ς π�4 πρ�καλεg ` κ�θαρση. RH �ριστιανικ+
µ5"α κα� �� «`γ'τες» της %π’ τ+ν �λλη τ+ν %π'φυγαν «;πιµελ<ς» κα� π�λ4 θλιOερ3, ε_ναι
` %λ/θεια. ∆Gν στ3θηκαν �καν�� ��τε γι& ]ναν Hντιµ� π�λιτικ� θ3νατ�.

Σ.

λης �π( τ�Zς Λατ$ν�υς. O? Aλληνικ ς καταγωγ ς πληθυσµ�$, α@σθαν7µεν�ι περικυκλω-
µ�ν�ι �π( παντ��, �π( Φρ�γκ�υς κα1 T��ρκ�υς, µ�ιρα;α στρ�φηκαν πρ(ς τ( Aλληνικ7
τ�υς παρελθ(ν κα1 τFν �EλληνικF Παιδε$α, ̀  :π�$α �π�τελε; @δε�λ�γ$α �ντ$στασης σ� κα-
τακτητ�ς κα1 τυρ�νν�υς, κ�σµ�θεωρ$α -λευθ�ρων �νθρ�πων. TFν Bδια Yπ�ψη συµµερ$-
'εται κα1 : T'(ν Φρ$λι: «RH περιφρ�νηση τ<ν Bυ"αντιν<ν πρ�ς τ+ λατινικ+ ∆#ση Kδ/-
γησε τ�4ς hEλληνες τ(ς Kωνσταντιν�#π�λης ν’ %να"ητ/σ�υν τ�ς ρD"ες τ�υς στ+ν %ρ�αDα
REλλ3δα κι �ρ�ισαν ν& %π�καλ�
ν µG περηφ3νεια τ�4ς Vαυτ�#ς τ�υς hEλληνες».13 �H αIτ�-
κρατ�ρ$α τ ς N$καιας, Kς ` µ7νη @σ)υρF δ�ναµη �ντ$στασης, �γκ�λιασε τ(ν �Eλληνισµ(
κα1 τ(ν �ν�δειHε σ� -π$σηµη κρατικF @δε�λ�γ$α της. �Ωστ7σ� : ραγδα;�ς -Hελληνισµ(ς τ ς
N$καιας κα1 κατ6 πρ��κταση Rλ�υ τ�� Pωµα$ικ�υ διακ7πηκε µετ6 τFν -κθρ7νιση τ��
δεκ�)ρ�ν�υ /Iω�ννη ∆´ Λ�σκαρι (1258-1261), γι�� τ�� Θε7δωρ�υ τ�� B´, �π( τ(ν Mι-
)αFλ H´ Παλαι�λ7γ� τ( _τ�ς 1261. �O Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας Sπ�στGριHε Rτι: «RH %ντDδρα-
ση αJτ+ πρ�ς τ�ν ;ν NικαD�α Vλληνισµ�ν 9φεDλεται ε�ς τ�4ς Παλαι�λ�γ�υς, �vτινες, wρπ3-
σαντες τ� κρ3τ�ς %π’ ;κεDνων τ<ν :π�Dων �� %ληθ<ς %�ι�θα#µαστ�ι %γ<νες ;δηµι�#ρ-
γησαν ;κ τ�
 µηδεν�ς ν'αν κα� σεOαστ+ν αJτ�κρατ�ρDαν...».14 /Eδ2 Rµως Eφε$λ�υµε ν6
π��µε π�ς, �ντ$θετα µ� R,τι Sπ�στηρ$'ει : Σ�θας, δ�ν qταν Rλ�ι �? Παλαι�λ7γ�ι �ρνητ�ς
τ�� -Hελληνισµ�� τ�� κρ�τ�υς. QAν qταν, δ�ν θ6 εB)αµε �vτε τ(ν ΠλGθωνα Γεµιστ7, �vτε
τF νε�πλατωνικF σ)�λF τ�� Mυστρc, π�Z -πι)ε$ρησε µ� θ�ρµη κατ6 τ(ν 15� α@2να ν6 �να-
γεννGσkη τ(ν �Eλληνισµ( τFν {στατη στιγµG, π�Z �? T��ρκ�ι _'ωναν �σφυκτικ6 �π( πα-
ντ�� τFν Π7λη. ∆υστυ)2ς, Rπως κα1 πρ�ε$παµε, ` 3ρα)�3ια 3ασιλε$α τ�� Θε7δωρ�υ B´
Λ�σκαρι (µ7λις τ�σσερα )ρ7νια) δ�ν -π�τρεψε ν6 :λ�κληρωθ��ν τ6 σ)�δι� τ�υ.

Στ0φαν�ς MυτιληναS�ς

13. T'(ν Φρ$λι, «Kωνσταντιν��π�λη, /Aπ( τ(ν Xριστιανισµ( στ( /Iσλ�µ», σελ$δα 164, -κδ7σεις «Περ$πλ�υς»,
/AθGνα 2001.

14. Kωνσταντ;ν�ς Σ�θας, «MεσαιωνικF Bι3λι�θGκη», τ7µ�ς 7�ς, ε@σαγωγG, σελ$δα κη´, Bενετ$α 1894.
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™
τ6 φ�ιτητικ� µ�υ )ρ7νια γν�ρισα τ(ν κ�ρι�
/Iω�ννη /Aντων7π�υλ� σ6ν καθηγητG µ�υ στ(
µ�θηµα τ ς �Iστ�ρ$ας. �O τρ7π�ς π�Z µετ�διδε
τ1ς γν�σεις τ�υ θυµcµαι Rτι καθGλωνε κα1 τ(

πι( �δι�φ�ρ� �κρ�ατGρι� κα1 τ(ν Hε)�ρισα, δι7τι
τ�λµ��σε ν6 µιλGσkη γι6 πρ�γµατα π�Z πραγµατικ6
µcς πρ�3ληµ�τι'αν. �O κ. /Aντων7π�υλ�ς εJναι δι-
δ�κτωρ Π�λιτικ ς �Iστ�ρ$ας κα1 �Iστ�ρ$ας τ2ν ∆ιε-
θν2ν Σ)�σεων τ�� Πανεπιστηµ$�υ τ ς Σ�ρ37ννης
κα1 διδ�σκει τ7σ� στFν τριτ�3�θµια -κπα$δευση Rσ�

κα1 σ� στρατιωτικ�ς σ)�λ�ς. /Aπ�φ�$τησε τ�� Πανεπιστηµ$�υ /Aθην2ν κα1 στFν
συν�)εια �π�κτησε τ�Zς τ$τλ�υς τ�� Mα1τρ τ�� Πανεπιστηµ$�υ N�ρµανδ$ας
(Coën), τ�� διπλωµατ��)�υ τ ς Πρακτικ ς Σ)�λ ς /Aνωτ�των Σπ�υδ2ν στ(
Παρ$σι κα1 τ�� µεταπτυ)ιακ�� κα1 διδακτ�ρικ�� τ ς Σ�ρ37ννης.

�H �Iσ$α τ ς γν�σης Rµως –Rπως : Bδι�ς @σ)υρ$'εται– δ�ν κρ�3εται στ�Zς τ$τ-
λ�υς �λλ6 στ( θ�ρρ�ς.

Συν.ντευKη τ: καθηγητO τ: Παντε#υ
Πανεπιστηµ#υ κ. �Iω(ννη Aντων�πυλυ

H ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH I. ANTøNO¶OY§OY

ΛEYKAPOΣ: KYριε καθηγητ�, πρ�ν �ρa/σ�υµε, θ9 �θελα ν9 πRτε δY� λ4για γι9 τν «∆αυ-
λ4».

I. ANTΩNOΠOYΛOΣ: Πρ�πει �? Nε��λληνες, -κτ(ς τ2ν σ)�λικ2ν γν�σεων, π�Z µεταδ$δ�-
νται –κατ6 τFν Yπ�ψG µ�υ– µ� τρ7π� συ)ν6 �ντιπαιδαγωγικ7, ν6 µ�θ�υν κα1 Kρισµ�να Yλλα
πρ�γµατα γι6 τ(ν �Eλληνικ( Π�λιτισµ7. /Eπ$σης θ6 πρ�πει ν6 πρ�3ληµατισθ��ν γι6 τ1ς Yλλες
µ�ρφ�ς π�λιτισµ2ν, π�Z _)�υν παρεισφρ�σει στFν ν�α �EλληνικF κ�ινων$α κα1 �? :π�;�ι π�λλ�ς
φ�ρ�ς _ρ)�νται σ� σ�γκρ�υση µ� τFν δικG µας παρ�δ�ση. Γι6 τ(ν «∆αυλ(» πιστε�ω Rτι πρ7κειται
γι6 sνα µα)ητικ( περι�δικ7, γι6 τ( {φ�ς τ�� :π�$�υ µπ�ρε; κ�π�ι�ς -ν π�σkη περιπτ�σει ν6 δια-
τηρk  τ1ς -πιφυλ�Hεις τ�υ, �λλ6 : «∆αυλ(ς» εJναι κ�τι π�Z )ρει�'εται στFν σ�γ)ρ�νη �EλληνικF
-κδ�τικF πραγµατικ7τητα.

,O καθηγητ�ς I. �Aντων4π�υλ�ς.



Λ.: iOταν σ2ς �7τησα ν9 δ�σετε µ/α συν0ντευZη στν «∆αυλ4», µ�� ε]πατε bτι �π�δ0aεστε τ�ν
πρ4ταση, παρ9 τ�ς δυσ�ρεστες συν0πειες π�[ .νδεa�µ0νως θ9 πρ�κYψ�υν στ�ν .παγγελµατικ7
σας σταδι�δρ�µ/α. A�τ δε/aνει bτι εkστε Vνθρωπ�ς π�[ τ�λµ2τε. iOµως π�ι0ς µπ�ρεS ν9 εkναι
�� συν0πειες γι9 hναν καθηγητ� π�[ «συλλ�γ2ται .λεYθερα», bπως θ� ’λεγε ~ P7γας, bταν δ/νoη
µι9 συν0ντευZη σ’ hνα περι�δικ π�[ κυκλ�φ�ρεS ν4µιµα 23 συνεaR aρ4νια, κα� �ρθρ�νει hναν
πρωτ4τυπ� _π παγκ4σµι� καθεστ`ς .λευθερ�τυπ/ας λ4γ�, π�[ �λκYει hνα �ναγνωστικ κ�ιν
π�λλ:ν aιλι�δων �νθρ�πων _ψηλ�� πνευµατικ�� .πιπ0δ�υ;

I.A.: xEνας φτασµ�ν�ς καθηγητGς, π�Z 3ρ$σκεται στ( τ�λ�ς τ ς καρρι�ρας τ�υ, δ�ν _)ει τ$-
π�τε ν6 φ�3ηθk , Rµως τ6 πρ�γµατα �π�δεικν��υν Rτι δ�ν συµ3α$νει αIτ7. �Yπ�ρ)�υν @σ)υ-
ρ�1 παρ�γ�ντες, π�Z δ�ν θ�λ�υν ν6 �κ��γωνται �ντ$θετες φων�ς. /EγP δ�ν σπ��δασα γι6
ν6 τ6 κρατ�ω γι6 τ(ν Aαυτ7 µ�υ, κα1 µπ�ρε; ` καρρι�ρα µ�υ ν6 εJναι στFν �ρ)G της, παρ’
Rλα αIτ6 εJ)α δ�σει τ(ν λ7γ� τ ς τιµ ς µ�υ στ(ν Γ�λλ� καθηγητG, κ�ντ6 στ(ν :π�;� σπ��-
δα'α, Rτι Kς ?στ�ρικ(ς θ6 SπηρετGσω τFν �λGθεια, )ωρ1ς ν6 παρα)αρ�Hω στ�ι)ε;α π�Z
πρ��ρ)�νται �π( τFν µελ�τη τ2ν ?στ�ρικ2ν δεδ�µ�νων. /Eν τ��τ�ις φα$νεται πPς Sπ�ρ)�υν
σGµερα Yνθρωπ�ι σ� διατεταγµ�νη Sπηρεσ$α.

Λ.: Στ ,Yπ�υργεS� Παιδε/ας κα� Θρησκευµ�των;
I.A.: ∆�ν φαντ�'�µαι ν6 Sπ�ρ)kη κ�τι τ�τ�ι� στ( �Yπ�υργε;� Παιδε$ας κα1 Θρησκευµ�των, _)ω

Rµως γνωρ$σει �νθρ�π�υς, π�Z �? �π7ψεις τ�υς Hεφε�γ�υν τ ς «?στ�ρικ ς �ντικειµενικ7τητας».
Λ.: iEνα παρ�δειγµα;
I.A.: ∆�ν µπ�ρε; ν6 Sπ�ρ)�υν σGµερα -πιστGµ�νες, π�Z ν6 λ�νε Rτι τ( 1922 : �Eλληνικ(ς

Στρατ(ς πρ��3η σ� σφαγ�ς -ναντ$�ν �µ�)ων T��ρκων, -νw2 δ�ν _γινε κ�τι �ντ$στ�ι)� �π( τ(ν
T�υρκικ( Στρατ7! EJναι �δ�νατ�ν : �Eλληνικ(ς Στρατ(ς στ6 2 )ρ7νια παρ�υσ$ας τ�υ στFν M.
/Aσ$α ν6 _σφαHε τ7σ�υς, π�Z ν6 Hεπερν��ν τ1ς tργανωµ�νες γεν�κτ�ν$ες τ2ν T��ρκων (Π�-
ντιακG, /AρµενικF γεν�κτ�ν$α κ.λπ.). M� τ(ν τ�υρκικ( λα7, π�Z �γων$'εται γι6 sνα καλ�τερ� κ7-
σµ�, δ�ν _)ω τ$π�τα –τ�Iναντ$�ν τ(ν σ�3�µαι π�λ�–, -ν τ��τ�ις ` ?στ�ρ$α δ�ν �στειε�εται.

Λ.: Στ π0ρασµα πρς τ�ν «N0α �Eπ�a7» εkναι .π/καιρη q �ντιπαλ4τητα Γενναδ/�υ-Πλ7θω-
να;

I.A.: �O Γενν�δι�ς... ∆ιωρ$στηκε �π( τ(ν Mω�µεθ B´ κα$, -νw2 �ρ)ικ6 qταν Aνωτικ7ς, κατ�λη-
Hε ν6 γ$νkη �νθενωτικ7ς. Σ� µ$α :µιλ$α τ�υ παραδ�)θηκε Rτι «... _στω κα1 Yν µιλ�kη �Eλληνικ�, δ�ν
τ(ν -νδιαφ�ρει Yν εJναι � M)ι xEλλην, δι7τι π�νω �π’ Rλα εJναι Xριστιαν(ς /Oρθ7δ�H�ς»! /Aντ$-
θετα : ν��ς κ7σµ�ς -κφρ�'εται �π( τ(ν ΠλGθωνα, : :π�;�ς στρ�φεται τ7σ� κατ6 τ ς /Aνατ�λ ς
Rσ� κα1 κατ6 τ ς ∆�σης. �O ΠλGθων, Kς τελευτα;�ς -κφραστFς τ�� Πλ�τωνα, δ�ν πιστε�ει �vτε
σ� ∆�ση �vτε σ� /Aνατ�λG, παρ6 µ7ν� σ� �Eλλ�δα. Θ6 τ�λµ��σαµε ν6 π��µε Rτι π$στευε στ(
σ�νθηµα «... ` �Eλλ�δα �νGκει στ�Zς xEλληνες...»! xOπως : Πλ�των _τσι κα1 : ΠλGθων _)ει µ$α
συγκρ�τηµ�νη @δε�λ�γ$α κα1 παραθ�τει συγκεκριµ�νες λ�σεις, τ1ς :π�;ες πρ�τε$νει στ(ν Kων-
σταντ;ν� Παλαι�λ7γ�, π�Z τελικ6 δ�ν π�τυ)ε ν6 �φ�µ�ι�σkη.

Λ.: Στ�ν σYγaρ�νη ,Eλλ�δα παρ�γεται γν�ση;
I.A.: /Iδ$ως στFν τριτ�3�θµια -κπα$δευση ` γν�ση εJναι ε@σαγ7µενη σ� µεγ�λ� 3αθµ( �π(

EIρ�πη κα1 H.Π.A., )ωρ1ς αIτ( ν6 σηµα$νkη πPς δ�ν Sπ�ρ)�υν πρ�σπ�θειες κα1 �π�τελ�σµατα
π�λλ�ς φ�ρ�ς π�λZ -νθαρρυντικ6 στ6 Aλληνικ6 πανεπιστGµια κα1 στ6 εIρωπαϊκ6 κ�ντρα. ΣτFν
�Iσ$α Rµως εBµαστε πνευµατικF κα1 π�λιτιστικF �π�ικ$α τ ς ∆�σης. Γεγ�ν(ς εJναι πPς _)�υµε
µεγ�λη �ν�γκη �π( γν�ση, �π’ Rπ�υ κι Yν πρ��ρ)εται, Yν θ�λ�υµε σ6ν λα(ς ν6 �ν�3�υµε π�λι-
τιστικ�, πνευµατικ6 κα1 κ�ινωνικ�.

Λ.: Στ�ν µεταλαµπ�δευση α�τRς τRς γν�σης _π�ρaει σε+ασµς στ �ρaαS� ,Eλληνικ Πνε�µα;

T7 πανεπιστ�µι( µας «πνευµατικ� Eπικ#α τOς ∆Fσης»
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I.A.: T( �ρ)α;� �Eλληνικ( Πνε�µα πεθα$νει µ� τ�Zς �ρ)α$�υς xEλληνες! xOλ�ι µιλ��ν γι6
�ρ)α$�υς xEλληνες κα1 γυρ$'�υν γ�ρω �π’ τ( πνε�µα τ�υς, Rµως �? σ�γ)ρ�ν�ι Yνθρωπ�ι, Rπως
κα1 �? ∆υτικ�$, δ�ν µπ�ρ��ν ν6 τ( καταν�Gσ�υν σ� Rλες τ1ς διαστ�σεις –κα1 αIτ( εJναι φυσικ7,
δι7τι τ( �Eλληνικ( Πνε�µα _)ει κ�ντρ� τ(ν jAνθρωπ�. Στ1ς σ�γ)ρ�νες �)ανε;ς π�λιτε;ες :
jAνθρωπ�ς -Hαφαν$'εται.

Λ.: ,H �ρaα/α ,Eλληνικ� κ�ινων/α εkaε κ0ντρ� τν Vνθρωπ�. ,H ∆υτικ� σYγaρ�νη κ�ινων/α µ7-
πως caει κ0ντρ� τν Θε4;

I.A.: �H ∆υτικF κ�ινων$α εJναι φανερ6 -πηρεασµ�νη �π( τFν A3ραϊκF -σ)ατ�λ�γ$α, π�Z δια-
)�εται σ’ αIτFν µ�σwω τ�� π�ικιλ7µ�ρφ�υ Xριστιανισµ��, π.). /Oρθ7δ�H�ι, Kαθ�λικ�$, Πρ�τε-
στ�ντες κ.λπ. ΣτFν συν�)εια : καπιταλισµ7ς, : �@κ�ν�µικ(ς φιλελευθερισµ(ς δηλαδF κα1 ` µα-
'ικ�π�$ηση τ2ν π�ντων µ�σα �π’ τ( κακ2ς -νν���µεν� πνε�µα µιcς δυτικ�� τ�π�υ δηµ�κρα-
τ$ας -κµηδ�νισαν τ(ν Yνθρωπ� Kς αIτ�τελ  {παρHη κα1 Eντ7τητα. Tελικ6 σGµερα µ7ν�ν : M�υ-
σ�υλµανικ(ς κ7σµ�ς �ρνε;ται ν6 δυτικ�π�ιηθk , Rµως κα1 στ(ν M�υσ�υλµανικ( κ7σµ� : Yνθρω-
π�ς δ�ν µπ�ρε; ν6 -Hυψ��ται, δι7τι κα1 αIτ(ς στηρ$'εται στFν B$3λ�.

Στ(ν /I�υδαϊκ( κ7σµ� Rλα :δηγ��νται πρ(ς sνα _σ)ατ� τ�ρµα, γεγ�ν(ς π�Z δ�ν συναντ��µε
στ(ν �Eλληνικ( Π�λιτισµ7, : :π�;�ς δ�ν στρ�φεται πρ(ς κ�π�ι� στ7)�, εJναι ��να�ς, κυκλικ7ς,
Sπ�ρ)ει σ’ αIτ(ν ` καταστρ�φF κα1 ` �ναγ�ννηση. Kα1 �? µεγ�λες σ�γ)ρ�νες @δε�λ�γ$ες εJναι
-πηρεασµ�νες �π’ αIτFν τFν -σ)ατ�λ�γ$α· στFν διαλεκτικF τ�� M6ρH -π1 παραδε$γµατι Sπ�ρ-
)ει αIτ( τ( σ) µα.

Λ.: �Eνεργ��ν δηλαδ� �� ∆υτικ�� bπως ~ Γενν�δι�ς, π�[ cλεγε «jAν µ\ ρωτ7σoη κ�π�ι�ς τ/
εkµαι, iEλληνας t aριστιαν4ς, θ9 �παντ7σω bτι εkµαι aριστιαν4ς...», «καρφ�ν�ντας» cτσι µ\ Vλλα
λ4για µ0σα τν ,Eλληνισµ πισ�πλατα;

I.A.: QOντως! O? γλ2σσες τ�υς στηρ$)θηκαν στFν �EλληνικG, ` σκ�ψη τ�υς, τ6 π�ντα 3ασ$-
στηκαν -ν π�λλ�;ς στ( �Eλληνικ( Πνε�µα, Rµως : π�λιτισµ7ς τ�υς σGµερα δ�ν _)ει τ$π�τα
τ( κ�ιν( µ� τ(ν �Eλληνικ7, κα1 αIτ( 3�3αια εJναι φυσικ7, �φ�� µιλcµε γι6 κ�τι τ( τελε$ως
διαφ�ρετικ7. Παρατηρ��µε π�ντως πPς παρ�υσι�'�υν µ$α παραπλGσια µ� τ�� Γενναδ$�υ
συµπεριφ�ρ�. QAς µF κατηγ�ρ��µε Rµως τ�Zς )ριστιαν��ς, δι7τι στFν κ�σµ�αντ$ληψG τ�υς
δ�ν )�ραγε τ( �Eλληνικ( Πνε�µα. xEνα @δε�λ7γηµα, γι6 ν6 στηρι)θk , )ρει�'εται π�ντα
sναν �ντ$παλ�...

Λ.: �Eνν�εSτε π`ς ~ Xριστιανισµς +ρRκε τν �ντ/παλ4 τ�υ στ πρ4σωπ� τ�� ,Eλληνισµ��;
I.A.: Σαφ2ς! �O Xριστιανισµ(ς Kς πρωτ�κ�ινωνικ( κ$νηµα _)ει σε3αστ6 @δε�λ�γGµατα, Sπε-

ρασπ$'εται τ�Zς φτω)��ς, τ6 �νθρ�πινα δικαι�µατα κ.λπ., Rµως π�λZ γρGγ�ρα γ$νεται µα)7-
µεν�ς περν�ντας Kς συνεκτικF δ�ναµη σ� µ$α ν�α αIτ�κρατ�ρ$α, π�Z γι6 ν6 -πεκταθk , )ρησι-
µ�π�ιε; κ�θε µ�σ�. ∆�ν qταν δυνατ(ν �? xEλληνες ν6 �π�δε)θ��ν τFν XριστιανικF /Iδε�λ�γ$α
τ7τε, �κρι32ς -πειδF ` δικG τ�υς κ�σµ�θεωρ$α qταν κλ�σεις �ν�τερη, γι’ αIτ( τ( κατεστηµ�ν�
)ρησιµ�π�$ησε 3$α (3λ. σφαγ�ς -π1 M. Θε�δ�σ$�υ, κλε$σιµ� Πλατωνικ ς /Aκαδηµ$ας �π( τ(ν /I�υ-
στιανιαν( κ.λπ.).

O? τελευτα;�ι δ�σκαλ�ι -H�ρ$'�νται κα1 καταφε�γ�υν στFν Περσ$α, Rπ�υ -κε; : M�γας Bα-
σιλεZς τ�Zς δ�)εται. QEτσι �ναδεικν�εται : /Aρα3ικ(ς K7σµ�ς, π�Z µεταλαµπαδε�ει τFν �Eλλη-
νικF Γν�ση πρ2τα στFν B. /AφρικF κα1 κατ7πιν στFν ∆�ση µ�σwω �Iσπαν$ας.

Λ.: jAρα τ ,Eλληνικ Πνε�µα cκανε hναν ~λ4κληρ� κYκλ�.
I.A.: Bε3α$ως! Γι’ αIτ( _)εις σ�3αρ( _λλειµµα σ6ν Yνθρωπ�ς, Yν κατηγ�ρk ς τ(ν �Eλληνικ( Π�-

λιτισµ7.
KωνσταντSν�ς ∆. M/a�ς-ΛεYκαρ�ς

�ECραϊκ� LσPατλγ#α καA στ�ν ∆Fση καA στS �Iσλ(µ
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,O Γερµανς κι q κ4τα
Tς, τς, τς... TD λ'ς, ρG παιδD µ�υ; K�Dτα τBρα τD µαθαD-

νω : �νθρωπ�ς! ,Eκεg π�4 �εφ#λλι"α «TO BHMA»,

τσ�#π! στ�ς «,Aπ�ψεις» «RH γερµαν�φωνη Mα#ρη

,Aθην5». BιOλι�κριτικ+ τ�
 Hργ�υ τ�
 καθηγητ�
 Walter
Burkert «O� hEλληνες κα� ` ,Aνατ�λ/». nE! καλ3, µ& τ�ν Για�O', Hπαθα τ+ν

πλ3κα µ�υ. T�σ�, π�4 π(γα κα� συν'κρινα τ& Hπη τ�
 ROµ/ρ�υ κα� τ�
 RHσι�-

δ�υ µG τ& Vκατ�ντ3δες OαOυλωνιακ& κα� �ετταϊκ& %ντDστ�ι�α, π�4 διαθ'τω

στ+ν OιOλι�θ/κη µ�υ. Kα� δGν θ& τ� πιστ'ψετε. E_�ε δDκι� : κ. Burkert. ,Aπ�

κεg τ& Hκλεψαν �� ;πικ�D µας π�ιητ'ς. nAσε τ� �λλ�... N#�τες :λ�κληρες π'-

ρασα διαO3"�ντας OαOυλωνιακ& συγγρ3µµατα ,Aστρ�ν�µDας κα� Mαθηµα-

τικ<ν. M& τ�ν πρ�π3τ�ρ3 µας ,AOρα&µ, �� BαOυλBνι�ι λDγ� %κ�µη κα� θ&

Hφτεια�ναν %τ�µικ+ O�µOα. N3! στ� τσ3κ sταν. ,Aλλ& πρ�τDµησαν ν& %σ��-

ληθ�
ν µG τ+ν ρ�µπ�τικ/. nE! γι& τ� %λφ3Oητ� δGν τ� συ"ητ5µε. ,Eκεg δGν παD-

"�νται �� �νθρωπ�ι... ,Aλφ3Oητα ν& δ�
ν τ& µ3τια σ�υ. Πι� π�λλ& κι %π’ τ�ς

�ερ�δ�υλες τ(ς ,Aστ3ρτης.

Kα� µ+ ν�µDσετε 8τι �� %ρ�αg�ι µας πρ�γ�ν�ι %νεκ3λυψαν τ+ν φιλ�σ�φDα.

K�#νια π�4 σ5ς κ�#ναγε, φασDστες %ναγν<στες τ�
 «∆αυλ�
». Kι αJτ+ κλεµ-

µ'νη ε_ναι, ρ', %π� τ�4ς %νατ�λικ�4ς λα�#ς. ΠηγαDνετε στ�ς OιOλι�θ(κες, στ�

Internet κα� 8π�υ %λλ�
 θ'λετε, ν& συγκρDνετε τ�4ς πρ�σωκρατικ�4ς µG τ&

%πειρ3ριθµα συγγρ3µµατα τ<ν ,Aνατ�λικ<ν φυσικ<ν φιλ�σ�φων τ�
 8�υ

π.X. α�<ν�ς. O� πρ�σωκρατικ�D µας δGν H��υν γρ3ψει ��τε ]να «κα�» δικ�

τ�υς. hOσ� γι& τ+ν Vλληνικ+ θρησκεDα, µ+ �εστ�
µε τBρα... Kλεµµ'νη %π�

τ�4ς A�γυπτD�υς – κα� δGν τ� σ��λι3"�υµε. Kαθ�σ�ν �� πρ�γ�ν�D µας sταν τ�-

σ� "C<α, π�4 Hψα�ναν γι& θε�4ς %π� δ< κι %π� κεg, �σπ�υ �� καλ�� A�γ#πτι-

�ι τ�4ς δηµι�#ργησαν τ�ν ,Oρφισµ�. EUδατε τD Kραgα π�4 τ& γρ3φει : κα-

θηγητ/ς; T� OιOλD� τ�
 Walter Burkert «O� hEλληνες κα� ̀  ,Aνατ�λ+» ε_ναι τ�

%γλ3ισµα τ(ς ;πιστηµ�σ#νης, τ(ς ε�ς O3θ�ς µελ'της κα� τ(ς %ντικειµενικ�-

τητ�ς. N& Hκ�Oε κα� τ+ν µαλακDα, τD καλ& π�4 θ& sταν...

Kα� δυ� κ�υOεντ�
λες γι& τ�ν OιOλι�κριτικ� τ�
 ;ν λ�γCω OιOλD�υ κ#ρι�ν

Στα
ρ�ν Σταθ�υλ�π�υλ�ν. PG µεγ3λε, σ&ν π�λ4 �λιαρGς δGν ε_ναι �� ;νστ3-

σεις σ�υ γι& τ� κατ3πτυστ� αJτ� OιOλD�; ∆ηλαδ/, %ντ� ν& τ�
 �εσκDσkης τ&

ρ3µµατα, διαφωνεgς µ�ν� γιατ� δGν H�ει Vλληνικ+ OιOλι�γραφDα; T�τε τ� REλλη-

νικ� ∆ηµ�σι� τD σG πληρBνει Kς ∆ιευθυντ+ τ�
 ΓραφεD�υ T#π�υ στ+ν REλλη-

νικ+ ΠρεσOεDα τ�
 Bερ�λDν�υ; Γι& ν& κ3νkης τ+ν κ�τα;

Γι:ργ�ς Πετρ4π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



�Ως -δ2 _)ει καλ2ς. K�π�ι�ι θ6 π��ν Rτι πρ7κειται γι6 µεµ�νωµ�νες περιπτ�σεις κ�π�ιων
φανατικ2ν κα1 Rτι ` κ�ρυφF τ ς /Oρθ�δ7H�υ /Eκκλησ$ας _)ει Yλλη, λ�γικ�τερη «γραµµG».
�Aς -Hετ�σ�υµε λ�ιπ(ν sνα �π’ τ6 αIθεντικ�τερα κε$µενα τ ς -π$σηµης Eρθ7δ�Hης γραµµ ς
στ6 θ�µατα αIτ�, τ( 3ι3λ$� τ�� �ρ)ηγ�� κα1 π�ιµεν�ρ)η τ ς συγ)ρ7ν�υ /Oρθ�δ�H$ας �ρ)ιε-
πισκ7π�υ Xριστ�δ��λ�υ. T( 3ι3λ$� φ�ρει τ(ν τ$τλ� «Π7λεµ�ς κατ6 τ�� Σατανc» (-κδ. Xρυ-
σ�πηγG). Στ( _ργ� αIτ( : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς πρ�σπαθε; ν6 πε$σkη τ( «π�$µνι�ν» Rτι : σατανcς
Sπ�ρ)ει, 3ρ$σκεται �ν�µεσ� µας κα1 πρ�σπαθε; ν6 µcς �π�µακρ�νkη �π’ τ(ν δρ7µ� τ�� /Iησ��-
Για)3�, µ� -πακ7λ�υθ� τFν καταστρ�φG µας. 

ΣτFν σελ. 22 µcς πρ�ειδ�π�ιε; : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς Rτι: «tH θ& πρ'πει ν& εUµαστε µG τ� µ'ρ�ς
τ�
 κ�σµ�υ r µG τ� µ'ρ�ς τ�
 Θε�
. E_ναι %συµODOαστα κα� τ& δ#� µα"D. Bασικ�ς ;�θρ�ς τ(ς

QEνα Eπ#στευτ CιCλ# τ: κ. XριστδFλυ

T
6 τελευτα;α _τη δε)7µαστε µ$α :λ�κληρωτικF πλ�ση -γκεφ�λ�υ
�π( τ6 M.M.E. µ� sνα καταιγιστικ( παραλGρηµα µεσαιωνικ��
τ�π�υ, π�Z πρ�καλε; sνα τερ�στι� κ�µα φ73�υ κα1 τρ7µ�υ, τ(
:π�;� κατακλ�'ει τFν σηµερινF �Eλλ�δα, µ� σκ�π( τFν συγκρ�-

τηση τ�� «π�ιµν$�υ» στ( µαντρ$ τ�υ. /Eκπρ7σωπ�ς τ ς θε$ας δ�κιµα-
σ$ας, τ2ν πειρασµ2ν κα1 τ�� φ73�υ εJναι : Σατανcς-�Eωσφ7ρ�ς-Bεελ-
'ε3��λ. Kα1 τ( παρ�δ�H� τ ς Sπ�θ�σεως, : �ρ)ηγ(ς τ ς κ�λ�σεως κα1
�? δα$µ�ν�ς τ�υ ταυτ$'�νται κα1 -H�µ�ι��νται µ� τ(ν �Eλληνικ( Π�λι-
τισµ( κα1 τ�Zς /Oλυµπ$�υς Θε��ς.1 ΣτFν «/Oρθ7δ�Hη Kατ�θεση», /I��-
νι�ς 2003, σελ. 10, γρ�φει : I. Παλαιτσ�κης: «nAγγελ�ι, %λλ�µ�ρφ�ι
�Jρ3νι�ι διδ3σκαλ�ι, διδ3σκαλ�ι τ(ς σ�φDας, πνε#µατα τ(ς φ#σεως, [...]
µG 8π�ιες 9ν�µασDες κα� µ�ρφGς κι Fν ;µφανD"ωνται, σG OιOλDα κα� πε-
ρι�δικ& [...], �� γνωστ�� τρ�µ�κρ3τες τ�
 ν�
 ε_ναι παντ�
 κα� π3ντα
�� Uδι�ι, ε_ναι τ& π�νηρ& πνε#µατα, �� κ�σµ�κρ3τ�ρες τ�
 σκ�τ�υς, π�4
κρυµµ'ν�ι στ& σκ�τ3δια τ�
 ψε#δ�υς, τ(ς %π3της, τ(ς ε�δωλ�λατρDας
κα� τ�
 %φBτιστ�υ ν�
 τ<ν µεγ3λων µα"<ν, :δηγ�
ν τ�ν κ�σµ� στ+ν
,Aπ�στασDα κα� στ+ν ,Aπ�δ�κιµασDα τ�
 ,Iησ�
 Xριστ�
 (Oλ'πε σ�'-
δι� εJρωπαϊκ�
 συντ3γµατ�ς)»! T( παραλGρηµα αIτ( καλ�πτει τ�σ-
σερις σελ$δες τ ς -φηµερ$δ�ς.



πνευµατικ(ς µας π�ρεDας ε_ναι : κ�σµ�ς κα� �� ;πιθυµDες τ�υ». �O -Hω-κ�σµικ(ς Για)3� δηµι-
�υργε;2 τ( σ�µπαν �π( τ( π�υθεν�, Yλλωστε : Για)3� πρ�ϋπ ρ)ε τ�� Σ�µπαντ�ς... jν κα1 κατ6
τFν φιλ�σ�φ$α, τFν κ�σµ�λ�γ$α κα1 τ1ς σ�γ)ρ�νες -πιστ µες τ( σ�µπαν-κ7σµ�ς εJναι sνα σ�-
ν�λ� �δια$ρετ� κα1 �λληλ�εHαρτ�µεν� µ� τ6 κ3αντικ6 πεδ$α, δηµι�υργηµ�ν� �φ’ Aαυτ��. Συ-
νε)$'ει Rµως : µακαρι�τατ�ς: «,Eκτ�ς %π’ τ�ν κ�σµ� Tπ3ρ�ει 8πως εUπαµε κι �λλ�ς ;�θρ�ς, :
δι3O�λ�ς.3 ,E�θρ�ς �σ�υρ�ς, δυνατ�ς, π�νηρ�ς κα� παν�
ργ�ς».

ΣτFν σελ. 28 δια3�'�υµε: «MDα :λ�κληρη :µ3δα %γγ'λων, τ� τ3γµα τ�
 REωσφ�ρ�υ, ;πα-
ναστ3τησε ;ναντD�ν τ�
 Θε�
 κα� �� �γγελ�ι αJτ�� Hγιναν αJτ�µατα δαDµ�νες κακ�� κα�
π�νηρ�� κα� %π’ τ�ν �Jραν� κατ'πεσαν στ�ν nAδη [...]. O� δαDµ�νες Hκαναν κακ+ �ρ/ση
τ(ς ;λευθερDας τ�υς, Hδει�αν Tπερηφ3νεια κα� γι’ αJτ� κατακρηµνDστηκαν». /Eλευθερ$α
κα1 Sπερηφ�νεια εJναι δ�� �ρετ�ς π�Z δ�ν συν�δ�υν µ� τ(ν @σ�πεδωτισµ( τ ς πρ�σωπι-
κ7τητ�ς π�Z διδ�σκει ` /Oρθ�δ�H$α. 

Σ� Rλ� τ�υ τ( _ργ� : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς �κ�λ�υθε; κατ6 γρ�µµα τ1ς δ�Hασ$ες τ2ν Πατ�ρων τ ς
/Eκκλησ$ας κα1 τ�� -πισGµ�υ )ριστιανισµ��. �H �π�κ�πF τ�� �νθρ�π�υ �π’ τFν πραγµατι-
κ7τητα τ�� φυσικ�� κ7σµ�υ, τFν Eρθ�λ�γικF κα1 -πιστηµ�νικF σκ�ψη κα1 ̀  εBσ�δ7ς τ�υ στFν
σφα;ρα τ ς δεισιδαιµ�ν$ας κα1 τ�� µεταφυσικ�� φ73�υ qταν, εJναι κα1 θ6 εJναι τ( 3ασικ�τε-
ρ� Rπλ� τ�� )ριστιανισµ�� κατ6 τ ς �νθρωπ7τητ�ς. «T� κακ� τ� ;πιν�ησε : δι3O�λ�ς» (σελ.
30) κα1 «K#ρι� Hργ� τ�υ ε_ναι ν& µαταιBσkη τ+ν σωτηρDα µας» (σελ. 32). Bε3α$ως Kς «σωτη-
ρ$α» -νν�ε;ται ` �π�3λ�κωσις. «Mακ3ρι�ι �� πτω��� τC< πνε#µατι» Yλλωστε. 

«Mισεg τ�ν �νθρωπ� : δι3O�λ�ς κα� ;ργ3"εται %κατ3παυστα γι& τ+ν %πBλει3 τ�υ», -νw2
µα$νεται �κατ�παυστα «π�λεµ�ς λυσσBδης κα� ;��ντωτικ�ς» (σελ 33). «Σ&ν στρατηγ�ς ;µπει-
ρ�τατ�ς : δι3O�λ�ς κατευθ#νει τ+ν µ3�η» (σελ. 37), Rµως : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς Sπ7σ)εται µ� τFν
ν$κη «�Jρ3νια OραOεgα». 

ΣτFν σελ. 45 ταυτ$'εται µ� τ(ν /I�υδα;� ∆αυ�δ -ναντ$�ν τ�� xEλλην�ς-Φιλιστα$�υ Γ�λι�θ.
«[...] ν& %ντιµετωπDσ�υµε τ�ν ;�θρ�, π�4 φαDνεται µεγ3λ�ς σ&ν τ�ν Γ�λι3θ, ;νC< ;µεgς �� ταπειν��
κα� %νDσ�υρ�ι φαιν�µενικ& 8πως : ∆αυQδ».

¶
ι( κ�τω παρ�υσι�'ει «τ�ς µεθ�δεgες τ�
 σαταν5». /Eδ2 -µφαν$'�νται κα1 �? πρ7γ�ν�$
τ�υ «ε@δωλ�λ�τρες». «E_ναι κι αJτ� ]να %π’ τ& τε�ν3σµατα τ�
 διαO�λ�υ. M5ς θυµD"ει
τ+ν µ'θ�δ� π�4 µετ'ρ��νταν �� ε�δωλ�λ3τρες �ρ��ντες, γι& ν& µεταπεDσ�υν τ�4ς �ρι-
στιαν�4ς ν’ %ρνηθ�
ν τ+ν πDστη τ�υς» (σελ. 54-55). /Eδ2 ταυτ$'εται ` «ε@δωλ�λατρ$α»

µ� τ(ν σατανc. «T�4ς Hτα"αν δ��ες κα� τιµ'ς, πλ�#τη κα� %ν'σεις. MG Tπ�κρισDα περισσ+ πρ�-
σπαθ�
σαν ν’ %π�σπ3σ�υν µDα :µ�λ�γDα. MG τ� καλ� κα� Iπια �ρ�ι"αν τ+ν ;πDθεσ/ τ�υς. MG
τ� µ'λι κι q�ι µG τ� �#δι [...]. nEτσι κι : %ντDδικ�ς µας : δι3O�λ�ς» (σελ. 54). EJναι γνωστ�ς �?
κ�ρ2νες τ�� �ρ)ιεπισκ7π�υ γι6 τ(ν Aλληνικ( π�λιτισµ7. 

Παρακ�τω µcς �π�καλ�πτει Rτι : δι�3�λ�ς πε$θει τ�Zς �νθρ�π�υς γι6 τFν �νυπαρH$α τ�υ!
«Πρ�τιµ�5 ν& κρ#Oεται, ν& µ+ν φαDνεται π�υθεν3, ν& πεDσkη 8τι δGν Tπ3ρ�ει». T( κρυφτ��λι συ-
νε)$'εται κα1 sπεται τ( συµπ�ρασµα: «Kι Fν δGν Tπ3ρ�kη δι3O�λ�ς, τ�τε π<ς ;�ηγ�
νται τ&
φαιν�µενα τ<ν δαιµ�νι"�µ'νων %νθρBπων»; (σελ. 56). Στ(ν Kαρ�α -πειγ7ντως γι6 -H�ρκισµ(
�? δαιµ�νισµ�ν�ι... «A�φνιδι3"ει, µ5ς �θεg σG %µ'λεια, µ5ς :δηγεg σG %π�γνωση [...]. RH µGν
wµαρτDα δι�ρθBνεται µG τ+ν µετ3ν�ια κα� καταδικ3"ει τ+ν ψυ�+ σG θ3νατ�» (σελ. 73). Kα1
φθ�ν�υµε στFν «µετενσ�ρκωση» τ�� Σατανc: Mcς �ναφ�ρει στFν σελ. 78 Rτι : xAγι�ς /Aντ�-
νι�ς εJ)ε π�λλ�ς -ν�)λGσεις �π( δα$µ�νες. «RO δι3O�λ�ς µιλ�
σε ;κεg µG τ� στ�µα τ�υ. E_�ε σ3ρ-
κα. E_�ε µετασ�ηµατισθ( σG �νθρωπ�. RO OD�ς τ�
 RAγD�υ ,AντωνD�υ ε_ναι γεµ5τ�ς %π� περι-
στατικ3, π�4 : δι3O�λ�ς Hπαιρνε δι3φ�ρες α�σθητGς µ�ρφ'ς, γι& ν& τ�ν ;�απατ/σkη». Bε3α$-

OR «µεθδε9ες» τHν «ε�δωλλατρHν»
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ως : �ρ)ιεπ$σκ�π�ς δ�ν µcς λ�ει γι6 τ( π�ι7ς qταν : uγι�ς /Aντ�νι�ς. «RO �γι�ς ,AντBνι�ς :
M'γας, α�γυπτιακ(ς καταγωγ(ς, π'ρασε τ+ν "ω/ τ�υ σG µι& σπηλι& τ(ς ,EρυθραDας, πρ�σευ-
��µεν�ς στ�ν Για�O'. Στ� δι3στηµα π�4 %σκ/τευε δGν �λλα�ε π�τG Hνδυµα, δGν Hπλυνε π�τG
τ� σ<µα τ�υ κα� τρεφ�ταν `µ'ρα παρ& `µ'ρα µG ]να �ερ� πα�ιµ3δι. Γυναgκα δGν γνBρισε π�-
τ'». (Λ µµα «xAγι�ς /Aντ�νι�ς» τ ς /Eγκυκλ�πα$δειας «xHλι�ς»: «∆αυλ7ς», 259: QAρθρ�:
«Xριστιανικ�ς ,Aσκητισµ�ς: MDα κ�ινωνικ+ µ3στιγα 2.000 ;τ<ν»). 

�O
�ρ)ιεπ$σκ�π�ς )ρησιµ�π�ιε; στ( 3ι3λ$� τ�υ σ6ν πρ7τυπα �νθρ�π�υ κι Yλλ�υς «]γ$-
�υς» µ� �ναλ7γ�υς 3$�υς. ΣτFν σελ. 79 µcς δια3ε3αι�; Rτι : σατανcς «q�ι µ�ν� µετα-
σ�ηµατD"εται, %λλ& µπ�ρεg ν& ;µφανισθk( σ&ν �γγελ�ς». Λ$γ� παρακ�τω µcς λ�ει:
«hOσ�υς : δι3O�λ�ς δGν µπ�ρεg ν& %γκιστρBσkη µG �λλ�υς τρ�π�υς τ� κ3νει µG µαντεgες,

πρ�λ/ψεις, qνειρα [...], µG µ�ρφ+ �ειρ�µαντευµ3των, µ'ντι�υµ κ.λπ.». /Eδ2 3ε3α$ως πρ�στα-
τε�ει τFν φGµη τ�� δικ�� τ�υ δεισιδαιµ�νικ�� «µαγα'ι��» _ναντι τ2ν Yλλων �νταγωνιστ2ν
τ�υ, π�Z τ�Zς σαταν�π�ιε;.

«nEτσι γDνεται φανερ� π?ς κανε�ς �ριστιαν�ς δGν πρ'πει ν& καταφε#γkη σG µαντεgες, δηλαδ+
ν& πηγαDνkη σG µ'ντι�υµ, �αρτ�ρD�τες, καφετ"�
δες, µ3ντισσες π�4 κ�ιτ�
ν τ& �'ρια» (σελ. 84).
�Aπλ2ς ν6 πηγα$ν�υν στ( δικ7 τ�υ µαγα'$. «,Aκ�µη δGν πρ'πει ν& µ5ς διαφε#γkη κα� αJτ�: 8τι
: δι3O�λ�ς π�λλGς φ�ρ'ς ε�σ'ρ�εται : Uδι�ς στ& σBµατα τ<ν %νθρBπων, κα� %π�µυ"�5 τ+ν δυ-

�AνταγωνισµSς Θρησκε#ας καA �Aγυρτε#ας
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Φωτ�τυπ/α τ�� .ZωφYλλ�υ
τ�� +ι+λ/�υ τ�� Πρ�καθ7µε-
ν�υ τRς ,EλλαδικRς �Eκκλη-
σ/ας. iEνας aε/µαρρ�ς �+ραι�-
γεν��ς δεισιδαιµ�ν/ας κα� κα-
τασυκ�φ�ντησης τRς cλλ�γης
�λλην�γεν��ς σκ0ψης κα� λ�-
γικRς �ντ/ληψης  τRς �ωRς.



ναµικ�τητ3 τ�υς κα� %π� Tγι( τ& καθιστ�5 %σθενικ& κα� κα�ε�τικ3»! (σελ. 93). (/Iνστιτ��τ�
�δυνατ$σµατ�ς : δι�3�λ�ς!).

Kα1 _ρ)εται ` �ρα τ�� «π�ιµν$�υ»! «RO σαταν5ς κυνηγ�5 τ�4ς µεµ�νωµ'ν�υς [...]. Γι’ αJτ�
κα� πρ�σO3λλει κυρDως 8σ�υς στηρD"�νται µ�ν� στ�ν Vαυτ� τ�υς [...]. REνωµ'ν�ι �� �νθρωπ�ι
δ#σκ�λα π'φτ�υν στ�ς παγDδες τ�υ (...). ,EπιτDθεται µG σιγ�υρι3, 8πως κ3ν�υν κα� �� λ#κ�ι. �ε-
µ�να�ι3"�υν τ� πρ�Oατ� κα� τ� κατασπαρ3σσ�υν. hOσ� τ� πρ�Oατ� OρDσκεται στ+ν π�Dµνη
δGν διατρ'�ει κDνδυν�. hOταν %π�µακρυνθk( %π’ τ�ν π�ιµ'να κα� τ� π�Dµνι�, γDνεται O�ρ& τ�

λ#κ�υ» (σελ. 94). Bε3α$ως δ�ν �π�καλ�πτει στ6 πρ73ατ� τ�υ γι6 π�ι7 λ7γ� : καλ(ς π�ιµε-
ν�ρ)ης φυλ�ει τ6 πρ73ατα �π’ τ(ν λ�κ�: Γι6 ν6 τ6 σφ�Hkη αIτ7ς! Παρακ�τω θ6 δ��µε κα1 π�ι-
7ς εJναι : λ�κ�ς. «RO δι3O�λ�ς στ/νει παγDδες κυρDως στ�4ς µ�ρφωµ'ν�υς, π�4 H��υν µεγ3λη
�δ'α γι& τ�ν Vαυτ� τ�υς. Παρ�υσι3"εται µπρ�στ3 τ�υς σ&ν ;πιστ/µη, σ&ν φιλ�σ�φDα, κα� τ�4ς
:δηγεg πρ�ς τ+ν %πιστDα. ∆Gν Oλ'π�υµε τ'τ�ι�υς %νθρBπ�υς καθηµεριν3;» (σελ. 97). /Iδ�Z :
λ�κ�ς. «Σ/µερα : �πιστ�ς λ�γ�τ'�νης r ;πιστ/µ�νας µG τ+ν π'ννα τ�υ �#νει τ� δηλητ/ρι�
τ(ς %µφιO�λDας στ�ς ψυ�'ς. T�ς σκ�τBνει σιγ&-σιγ3» (σελ. 99). Συµπερα$νει Rτι: «Στ+ν "ω+
αJτ+ν r θ& εUµαστε τ�
 Θε�
, r θ& εUµαστε τ�
 διαO�λ�υ» (σελ. 100). QEρ)εται κα1 ` -π$θεσις
-ναντ$�ν τ ς λ�γικ ς: «Kαθ?ς ε_ναι γνωστ� ̀  πρBτη OαθµDδα κ3θε wµαρτDας H�ει τ+ν ]δρα της
στ+ν δι3ν�ι3 µας [...]. RO λ�γισµ�ς ε_ναι τ� πρ<τ� O(µα στ+ν wµαρτDα»! T( 3ι3λ$� τελει�νει
µ� «µεθ7δ�υς �ντιδρ�σεως»: «,EπDκληση τ�
 9ν�µατ�ς τ�
 KυρD�υ, : σταυρ�ς, ` πρ�σευ�/, `
µελ'τη τ(ς RAγ. Γραφ(ς, ` νηστεDα, ` �σκηση, ` πDστη, : wγιασµ�ς, τ& τ�
 Πα#λ�υ γραφ�µε-
να».

Στ(ν -π$λ�γ� µcς -πισηµα$νει Rτι «` σηµαDα τ�
 Xριστ�
 ε_ναι τ� φ<ς τ(ς RIερ�υσαλ+µ»
κα1 µcς �ναλ�ει sνα λαµπρ( παρ�δειγµα: «Στ� OιOλD� τ(ς ,E��δ�υ περι'�εται µDα λαµπρ+
νDκη τ<ν ,Iσραηλιτ<ν. RH νDκη κατ& τ�
 ,Aµαλ/κ. ,Oλιγ3ριθµ�ι κα� �πειρ�ι �� ,IσραηλD-
τες “τ�ν ,Aµαλ+κ ;τρ�πBσαντ�” µG τ+ν δ#ναµη τ�
 Θε�
. Kα� ;µεgς, : ν'�ς ,Iσρα+λ τ�

Θε�
, H��υµε τ�ν ,Aµαλ/κ µας. E_ναι : σαταν5ς» (σελ. 118). 

�O �ρ)ιεπ$σκ�π�ς π�σης �Eλλ�δ�ς κ. Xριστ7δ�υλ�ς µcς π�ει π��; �Oλ�τα)2ς π$σω στ(ν
Mεσα$ωνα. EBδαµε τFν �παH$ωση κ�θε λ�γικ ς -νν�$ας, τFν καταδ$κη τ2ν τε)ν2ν, τ2ν -πι-
στηµ2ν, τ�� κλασικ�� π�λιτισµ�� µας· παρ�δειγµα πρ(ς µ$µησιν γι’ αIτ(ν εJναι �? uγι�ι
�σκητ�ς (�? �ρνητ�ς τ ς 'ω ς κα1 τ ς πατρ$δ�ς), �? δεισιδα$µ�νες κα1 �? σ)ι'�φρενε;ς. Σ�γ-
)ρ�να πρ7τυπα �νθρ�π�υ : πατFρ Πα�σι�ς, : uγι�ς /Aντ�νι�ς κα1 ` γνωστF κ. Λ�υκc. xEπε-
ται µ$α ]πλ  -πι3ε3α$ωσις: T( ψ�ρι 3ρωµbc �π’ τ( κεφ�λι.

O
? σηµεριν�1 «πατ�ρες» τ ς /Eκκλησ$ας )ρησιµ�π�ι��ν κατ6 γρ�µµα τ1ς δ�κιµασµ�νες
στ6 πλGθη µεθ7δ�υς τ2ν πρ�των «πατ�ρων» τ�� )ριστιανισµ��. «nE��υµε %ν3γκη %π’
8σ�ν τ� δυνατ�ν περισσ�τερ�υς µ#θ�υς, γι& ν& µπ�ρ�
µε ν& ;ντυπωσι3"�υµε τ�ν q�λ�.
hOσ� λιγBτερ� καταλαOαDνει : q�λ�ς, τ�σ� πι� ;νθ�υσιBδης γDνεται. O� πατ'ρες κα� ��

δ3σκαλ�D µας δGν Hλεγαν π�τG τ� τD σκ'πτ�νταν, παρ& µ�ν�ν αJτ� π�4 τ�4ς Tπαγ�ρευαν �� συν-
θ(κες κα� �� %ν3γκες». (Γρηγ7ρι�ς Nα'ιαν'ην7ς, «/Eπιστ�λF πρ(ς τ(ν uγι�ν �Iερ�νυµ�ν»). 

Σ� µι6 -π�)F π�Z : πνευµατικ(ς σκ�ταδισµ(ς κα1 δι�φ�ρ�ι 3ι3λικ�1 φανατισµ�1 (µ� πρ�-
καθGµεν7 τ�υς στFν )�ρα µας τ(ν �ρ)ιεπ$σκ�π� Xριστ7δ�υλ�), 3υσσ�δ�µ��ν σ� 3�ρ�ς κ�θε
λ�γικ ς φων ς κα1 κατ6 τ�� συγ)ρ7ν�υ EIρωπαϊκ�� Kρ�τ�υς, �ντιπρ�τε$ν�υµε τ1ς θ�σεις
τ�� Γ�λλ�υ φιλ�σ7φ�υ B�λτα$ρ�υ: «Bασικ�ν µ'ληµα τ<ν µεταρρυθµιστικ<ν ;νεργει<ν πρ'-
πει ν& ε_ναι ̀  δηµι�υργDα Vν�ς καθαρ& κ�σµικ�
 κα� λαϊκ�
 κρ3τ�υς, µG ;φαρµ�γ+ τ(ς %ρ�(ς
8τι �� π�λDτες πρ'πει ν& Tπακ�#�υν µ�ν�ν στ�4ς %στικ�4ς ν�µ�υς, π�4 κι αJτ�� µG τ+ν σειρ3
τ�υς ν& στηρD"ωνται στ�4ς φυσικ�4ς ν�µ�υς κα� στ& Hθιµα τ�
 κ3θε συγκεκριµ'ν�υ λα�
 κα�

�Eπ#λγς
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q�ι στ�4ς ;κκλησιαστικ�#ς [...]. M��λ�ς αJτ(ς τ(ς π�λιτικ(ς ε_ναι ` ;φαρµ�γ+ τ(ς κ�ινω-
νικ(ς δικαι�σ#νης· κα� αJτ+ θ& ;πικρατ/σkη µ�ν�ν 8ταν %παλλαγ�
µε %π’ τ�ς θρησκευτικGς
δεισιδαιµ�νDες καθ?ς κα� �λλες %OεOαι�τητες. T& δG ;ργαλεgα της ε_ναι ` µετρι�π3θεια, `
%νεκτικ�τητα κα� ` %νε�ιθρησκεDα. ,Eδ< %κριO<ς θ& πρ'πει ν& τ�νισθk( κα� : π�λ#τιµ�ς ρ�-
λ�ς τ(ς φιλ�σ�φDας, τ(ς :π�Dας %ντικεDµεν� ε_ναι ` διδα�+ τ(ς %ρετ(ς. RH φιλ�σ�φικ+ σκ'ψις
λειτ�υργεg Kς %ντDδ�τ� κατ& τ�
 φανατισµ�
, ;�ηµερBνει τ& %νθρBπινα Iθη κα� πρ�λαOαD-
νει τ�ς %κρ�τητες τ�
 κακ�
». (B�λτα;ρ�ς, «Φιλ�σ�φικ( ΛεHικ7», /Eκδ7σεις Στ�)υ, σελ. 459).

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. /Aναλυτικ�τερα γι6 τFν τα�τιση δαιµ7νων κα1 σατανc µ� τ�Zς /Oλ�µπι�υς θε�Zς 3λ�πε «∆αυλ7ς», 266,

Yρθρ�: «Kρ�ν�ς-Για�O'».
2. �H λ�Hις δηµι�υργ�ς (θε(ς) παραπ�ιGθηκε Rπως κα1 τ7σες Yλλες �π’ τ(ν )ριστιανισµ( κα1 σηµα$νει σG-

µερα τFν �ρ)F τ�� παντ7ς, τ(ν Για)3�. Kατ6 τFν ΠλατωνικF φιλ�σ�φ$α δηµι�υργ�ς = : π�ι2ν τ6 _ργα
τ�� δGµ�υ = sνας ]πλ(ς κατασκευαστFς � -ργ�της. �O δηµι�υργ(ς στ(ν «T$µαι�» �Iδεµ$α σ)�ση _)ει
µ� τ(ν Για)3�. 

3. O? σ�γ)ρ�ν�ι σατανιστ�ς εJναι δηµι�υργGµατα τ�� )ριστιανισµ�� κα1 µ7ν�ν. (ΣτFν �ρ)α$α �Eλλ�δα
�π�υσ$α'ε παντελ2ς ` _νν�ια «Σατανcς»). �H τα�τισG τ�υ µ� τ(ν �ρ)α;� π�λιτισµ( εJναι µ$α πρ�σπ�-
θεια κατασυκ�φαντGσεως κα1 -νωρ)ηστρωµ�νης -πιθ�σεως κατ6 τ�� σ�γ)ρ�ν�υ �Eλληνικ�� ∆ιαφωτι-
σµ��, π�Z συντελε;ται κυρ$ως �π( τ1ς στ λες τ�� «∆αυλ��» τ6 τελευτα;α _τη στFν )�ρα µας. QAλλωστε
κα1 τ6 περισσ7τερα περιστατικ6 σατανιστικ2ν τελετ2ν εJναι Eφθαλµ�φαν�ς πPς εJναι «στηµ�να». �O σα-
τανισµ(ς θ6 -Hαφανισθk  µ7ν�ν, Rταν -κλε$ψkη κα1 ` @δε�λ�γικG τ�υ µGτρα, : /I�υδαι�)ριστιανισµ7ς.

Bασ/λει�ς Mαυρ�µµ�της

,O cκπτωτ�ς Vγγελ�ς ,Eωσφ4ρ�ς-
∆ι�+�λ�ς-Σαταν2ς. T�ν µ�ρφ7 τ�υ
κα� τ |ν�µ� τ�υ τρ0µ�υν κα� φ�-
+��νται �κατ�µµYρια aριστιαν��
�ν9 τν πλαν7τη. Πρ4κειται γι9 τ�ν
καλYτερη .φεYρεση τ�� �I�υδαι�-
aριστιανισµ�� .ναντ/�ν τRς ̂ ρθ�λ�-
γικRς σκ0ψεως. ,O �ρaιεπ/σκ�π�ς
Xριστ4δ�υλ�ς �Zι�π�ιεS τ .φεYρη-
µα-φ4+ητρ� α�τ τ�� �σιατικ��
.Z�υσιασµ�� µ\ τν καλYτερ� δυ-
νατ τρ4π� στ +ι+λ/� τ�υ «Π4λε-

µ�ς κατ9 τ�� Σαταν2».
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�H
%νBτατη %ρ�+ στ+ν κλασικ+ Vλληνικ+ δηµ�κρατDα ε_ναι ` �Eκκλησ/α τ�� δ7µ�υ.
,EκκλησDα σηµαDνει .κ-καλ:, δηλ. καλ< H�ω, φων3"ω, συγκαλ< π�λλ�4ς σG συ-
γκ'ντρωση· κα� αJτ+ ` συν3θρ�ιση sταν 8λων τ<ν π�λιτ<ν τ(ς π�λης, δηλ. τ�

δ/µ�υ = τ�
 λα�
. T� σ#ν�λ� αJτ�, ` ,EκκλησDα (�� καλεσµ'ν�ι), Hγινε τ� ν�µ�-

θετικ� σ<µα, κα� στ+ σ#γκληση αJτ+ν κα� συν'λευση τ�
 λα�
 µπ�ρ�
σε ν& π3ρkη µ'ρ�ς κα�
ν& ν�µ�θετ/σkη κ3θε �νδρας π�4 ε_�ε π�λιτικ& δικαιBµατα κα� sταν π3νω %π� 18 �ρ�ν<ν.

RH ,EκκλησDα τ�
 δ/µ�υ Kς %νBτατη %ρ�+ %π�φ3σι"ε τ+ν κ/ρυ�η Vν�ς π�λ'µ�υ, τ� κλεDσιµ� µι5ς συµ-
φωνDας, µπ�ρ�
σε ν& ;πιO3λkη τ+ν π�ιν+ τ�
 θαν3τ�υ, τ+ δ'σµευση τ(ς περι�υσDας κ3π�ι�υ, τ+ν ;��ρDα κα�
αJτ+ ;�'λεγε τ�4ς �ρ��ντες τ(ς π�λιτεDας µG aειρ�τ�ν/α, δηλ. ψηφ�φ�ρDα µG τ+ν %ν#ψωση τ<ν �ερι<ν.

,H B�υλ� (= σηµαDνει ` θ'ληση) sταν τ� σ<µα π�4 Vτ�Dµα"ε τ�4ς ν�µ�υς κα� τ� ;κτελεστικ� qργαν� τ(ς
,EκκλησDας τ�
 δ/µ�υ. O� O�υλευτGς %ναδεικν#�νταν µ�ν� µG κλ(ρ� κα� ` θητεDα τ�υς sταν µ�ν� γι& ]να
�ρ�ν�.

,H ,Hλια/α sταν ̀  δικαστικ+ ;��υσDα –τ� %νBτατ� λαϊκ� δικαστ/ρι�– κα� �� δικαστ'ς, 30 ]ως 60 ;τ<ν, ε_�αν
8λα τ& π�λιτικ& δικαιBµατα κα� δGν �ρωστ�
σαν στ� δηµ�σι�. Kα� �� δικαστGς %ναδεικν#�νταν µ�ν� µG
κλ(ρ� κα� γι& κ3θε δDκη κληρBν�νταν π3λι �� δικαστ'ς της κα� κανε�ς δGν γνBρι"ε ;κ τ<ν π�τ'ρων σG π�ι3
Tπ�θεση θ& δDκα"ε (= δηλ. θ& %π'νεµε τ� δDκαι�). nEτσι ` ;�αγ�ρ& τ<ν δικαστ<ν sταν π�λ4 δ#σκ�λη. 

▲

�O κ. Kan Spiro _)ει )ειρ�τ�νηθ  ρα33;ν�ς στFν �Iερ�υσαλFµ (Yeshiva Aish Ha Torah), εJναι -π$σηµ�ς Hεναγ(ς
τ�� @σραηλιν�� Sπ�υργε$�υ T�υρισµ�� κα1 λ�κτ�ρας στ( Nδρυµα Yeshiva Aish Ha Torah. T( -ν κεφαλ$δι 3ι3λ$�
τ�υ (Sπ�τ$θεται Rτι) πραγµατε�εται τ1ς 3ασικ�ς �@κ�υµενικ�ς �H$ες, π�Z �? Yνθρωπ�ι α@σθ�ν�νται Rτι πρ�πει
ν6 διαφυλ�H�υν κα1 πρ�αγ�γ�υν π�σkη θυσ$bα, πρ�κειµ�ν�υ : κ7σµ�ς µας ν6 γ$νkη Rσ� τ( δυνατ(ν καλ�τερ�ς.

T( κρ$σιµ� -ρ�τηµα, τ( :π�;� θ�τει : συγγραφ�ας, εJναι: Σ� π�ι7ν Eφε$λεται ` θεµελDωση τ2ν �ρ)2ν π�Z
δι�π�υν τ(ν σ�γ)ρ�ν� κ7σµ�; /Aρ)ικ6 3ε3α$ως �ναφ�ρει Rτι �? Yνθρωπ�ι π�Z _λα3αν µ�ρ�ς στFν _ρευν� τ�υ
πιστε��υν πPς �? @δ�ες-3�σεις τ�� σ�γ)ρ�ν�υ π�λιτισµ�� πρ��ρ)�νται �π( τFν �ρ)α$α �Eλλ�δα. Kατ7πιν �να-
φ�ρεται στ1ς συ'ητGσεις π�Z γ$ν�νται αIτFν τFν στιγµF στ�Zς �καδηµαϊκ�Zς κ�κλ�υς κα1 τFν �ντιπαρ�θεση
�ν�µεσα σ� -κε$ν�υς π�Z -πιµ�ν�υν Rτι �? �H$ες τ ς �ρ)α$ας �Eλλ�δας -Hακ�λ�υθ��ν ν6 �π�τελ��ν τ( στ�ρε�
Sπ73αθρ� τ ς σ�γ)ρ�νης -πιστGµης, φιλ�σ�φ$ας, τ�)νης κα1 �θ�υς κα1 σ� -κε$ν�υς π�Z πιστε��υν Rτι ` -Hι-
δαν$κευση τ�� �ρ)α$�υ �Eλληνικ�� K7σµ�υ γ$νεται αIθα$ρετα κα1 �3�σιµα.

�O κ. Rabbi Kan Spiro δ�ν φθ�νει στ( σηµε;� ν6 µFν �ναγνωρ$'kη τFν -π$δραση τ�� �Eλληνικ�� καθPς κα1
τ�� Pωµαϊκ�� Π�λιτισµ�� στFν ∆υτικF EIρ�πη κα1 /AµερικG, κυρ$ως στ�Zς τ�µε;ς τ ς τ�)νης, τ ς α@σθητικ ς,
τ ς τε)ν�λ�γ$ας Rπως κα1 τ ς διαµ7ρφωσης στ�ρεων κ�ινωνικ2ν, π�λιτικ2ν κα1 δι�ικητικ2ν δ�µ2ν κα1 συ-
στηµ�των, �λλ6 �µφισ3ητε; �περ$φραστα τFν συµ3�λF τ2ν �νωτ�ρω στFν δηµι�υργ$α τ�� �θ�υς, τ2ν �Hι2ν
κα1 τ2ν �ρ)2ν π�Z συντελ��ν στFν πρ7�δ� τ ς σ�γ)ρ�νης κ�ινων$ας. ∆ιευκριν$'ει Rτι δ�ν �νGκει σ� -κε$ν�υς
π�Z πιστε��υν πPς πGραµε τ1ς �H$ες µας �π( τFν QAπω /Aνατ�λG· (ν�µ$'ει Rτι) πρ�)ωρε; σ� µ$α περαιτ�ρω �ν�-
λυση τ2ν �Hι2ν τ�� �ρ)α$�υ κ7σµ�υ (ε@δικ�τερα τ�� �Eλληνικ��) κα1 κ�νει µ$α σ�γκρισG τ�υς µ� R,τι -µε;ς σ/-
µερα θεωρ��µε π�λ#τιµ� κα1 %ναγκαg� γι6 τ( )τ$σιµ� Aν(ς @δανικ�� κ7σµ�υ. /Aφ�� �ντιπαρα3�λkη σ’ Rλα αIτ6
τ( «µεγαλεg�» κα1 τFν «%νθρωπι&» τ2ν �E3ρα$ων, π�Z «συν'Oαλαν περισσ�τερ� %π� κ3θε �λλ� Hθν�ς στ�ν
;κπ�λιτισµ� τ(ς %νθρωπ�τητας», κα1 πρ1ν : �ναγν�στης πρ�λ�3bη ν6 π�ρkη �ν�σα κα1 ν6 συνειδητ�π�ιGσkη
()ων�ψkη, καταπιk ) τFν δGλωσG τ�υ αIτG, «καθηλ�νεται» �π( µ$α δGλωση π�Z �κ�λ�υθε; �µ�σως µετ�, τFν
:π�$α �π�δ$δει στ(ν κ. Paul Johson, )ριστιαν( ?στ�ρικ( κα1 συγγραφ�α τ2ν 3ι3λ$ων «�Iστ�ρ$α τ2ν �E3ρα$ων»

Pα��Hν�ς KAN SPIRO, The Jewish Impact on Civilization
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AJτ� τ� Vλληνικ� σ#στηµα π�λιτικ(ς διακυO'ρνησης ;πε�εργ3στηκε τ�ν 17� α�<να : nAγγλ�ς φιλ�σ�-
φ�ς T"?ν Λ�κ (John Locke, 1632-1704) κα� δηµι�#ργησε τ� τωριν� µας π�λιτικ� σ#στηµα �ωρD"�ντας τ�ς
;��υσDες σG τρεgς: τ+ν K�ιν�O�υλευτικ/, τ+ν ,Eκτελεστικ+ κα� τ+ ∆ικαστικ/. Π3νω σ’ αJτ� τ� «µ�ντ'λ�»
στηρD�τηκε ` σ#ντα�η τ�
 %µερικανικ�
 συντ3γµατ�ς, τ� :π�g� γ'ννησε τ+ν %µερικανικ+ δηµ�κρατDα, τ+
µακρ�OιBτερη δηµ�κρατικ+ διακυO'ρνηση στ�ν κ�σµ�, µG `λικDα �νω τ<ν διακ�σDων ;τ<ν. Στ& Uδια περD-
π�υ µ'τρα κιν/θηκε κα� τ� αJστραλιαν� σ#νταγµα – διατηρBντας 8µως τ+ OασιλεDα _περ�νω bλων (%π�
αJτGς τ�ς δ#� λ'�εις µας ` OασDλισσα Hγινε sovereign), ` δG Oασιλευ�µ'νη δηµ�κρατDα H�ει "ω+ π3νω %π�
Vκατ� �ρ�νια στ+ν AJστραλDα. RH %µερικανικ+ δηµ�κρατDα 9ν�µ3"εται κα� «λ�κιακ+ δηµ�κρατDα» (Lockean
democracy) %π� τ�ν Locke π�4 τ+ν φιλ�σ�φησε, κα� �� O�υλευτGς ;κλ'γ�νται ν& %ντιπρ�σωπε#�υν τ�4ς
π�λDτες κα� γι& αJτ� ̀  δηµ�κρατDα αJτ+ Hγινε �ντιπρ�σωπευτικ� δηµ�κρατ/α. Στ+ν %ντιπρ�σωπευτικ+ δη-
µ�κρατDα, ̀  :π�Dα διαφ'ρει ρι"ικ& %π� τ+ν %θηναϊκ+ δηµ�κρατDα, : λα�ς µG ;λε#θερες ;κλ�γGς ;κλ'γει τ�4ς
%ντιπρ�σBπ�υς τ�υ, γι& ν& τ�ν κυOερν/σ�υν κα� �� ;κλεγµ'ν�ι %ντιπρ�σωπ�ι θεωρητικ& ;κφρ3"�υν τ+ θ'-
ληση κα� τ& συµφ'ρ�ντ3 τ�υ.

RYπ3ρ�ει τερ3στια διαφ�ρ& µετα�4 τ(ς %ντιπρ�σωπευτικ(ς σηµεριν(ς δηµ�κρατDας κα� τ(ς %θηναϊκ(ς
δηµ�κρατDας. RH %θηναϊκ+ δηµ�κρατDα ε_ναι συµµετ�aικ� (στ& %γγλικ& participatory r κ�ιν<ς Direct
democracy), γιατ� 8λ�ι �� π�λDτες συµµετ'��υν στ+ διακυO'ρνηση τ�
 τ�π�υ. ,Eµεgς εUµαστε Tπ/κ��ι στ+ν
AJστραλDα, αJτ� σηµαDνει Tπακ�
µε στ+ OασDλισσα. RO ,Aθηναg�ς sταν π�λDτης κα� q�ι Tπ/κ��ς κα� συµ-
µετεg�ε στ& κ'ντρα λ/ψης τ<ν %π�φ3σεων εUτε Kς µ'λ�ς τ(ς ,EκκλησDας τ�
 δ/µ�υ, εUτε Kς O�υλευτ+ς στ+
B�υλ/, εUτε Kς µ'λ�ς τ<ν δικαστηρDων. RH παρ�υσDα τ�υ ε_ναι ;µφαν+ς κα� στ�ς τρεgς ;��υσDες. RH δε#τερη

▲

κα1 «�Iστ�ρ$α τ�� Xριστιανισµ��», : :π�;�ς Sπ�στηρ$'ει πPς :,τιδGπ�τε -µε;ς σGµερα θεωρ��µε δεδ�µ�ν� κα1
αIτ�ν7ητ�, )ρεια'7ταν µ$α «�δι�φυQα» γι6 ν6 τ( -πιν�Gσkη. Kα1 αIτ�1 π�Z εJ)αν αIτ( τ( )�ρισµα qταν �?
�E3ρα;�ι. Σ’ αIτ�Zς Eφε$λ�υµε τFν @σ7τητα µπρ�στ6 στ(ν ν7µ�, τFν �Hι�πρ�πεια τ�� πρ�σ�π�υ, τ(ν σε3ασµ(
στFν 'ωG, τFν �τ�µικF/συλλ�γικF συνε$δηση κα1 κατ’ -π�κταση τ1ς @δ�ες τ ς ε@ρGνης, τ ς �γ�πης Kς 3�σεις τ ς
δικαι�σ�νης κα1 κ�θε _νν�ιας �θ�υς τ�� �νθρ�π�υ.

Mετ6 �π( Rλα αIτ6 : ?ερ�λ�γι�τατ�ς κ. Spiro κα1 Kς _λλ�γ�ς Yνθρωπ�ς καταλGγει στ( συµπ�ρασµα Rτι, Rπως
�π�δεικν�εται, �? 3�σεις τ�� σηµεριν�� π�λιτισµ�� -τ�θησαν �π( τ�Zς �E3ρα$�υς. M� µεγ�λη συγκ$νηση µcς
πληρ�φ�ρε; Rτι �? Bδι�ι �? �E3ρα;�ι θ6 _λεγαν µ� π�λλF «σεµν�τητα» Rτι Rλες αIτ�ς �? @δ�ες πρ� λθαν �π( τ(ν
Θε( κα1 Rτι -κε;ν�ι εJναι «wπλ5» : λα(ς π�Z «δι3λε�ε» : Θε(ς γι6 ν6 τ1ς διαδ�σ�υν σ’ Rλ�ν τ(ν κ7σµ�. Συνε-
)$'ει @σ)υρι'7µεν�ς Rτι Rλα αIτ6 συν�3ησαν π�λZ πρ�τ�� (συγκεκριµ�να λ�ει Aκατ�ντ�δες )ρ7νια πρ1ν) �νθ$σbη
: �Eλληνικ(ς Π�λιτισµ(ς (τ�� :π�$�υ τFν -µφ�νιση τ�π�θετε; στ( 1.300 π.X.). O? �E3ρα;�ι τ7τε, κατ6 τ(ν συγ-
γραφ�α, λειτ�υργ��σαν Kς µ�λη µιcς �@κ�γ�νειας, τ ς :π�$ας πρ�π�τ�ρας qταν : /A3ρα�µ, : :π�;�ς _'ησε
περ1 τ( 1.800 π.X. Π$στευαν σ’ sναν θε( παντ�δ�ναµ�, παντα)�� παρ7ντα, �7ρατ�, : :π�;�ς δηµι��ργησε τ6
π�ντα – σ�λληψη -ντελ2ς H�νη σ� :π�ι�νδGπ�τε λα( πρ�ηγGθηκε. O? �E3ρα;�ι @σ)υρ$'�νται πPς περ$π�υ
600.000 Yνδρες κα1 Yγνωστ�ς �ριθµ(ς γυναικ7παιδων δραπ�τευσαν µ� θαυµατ�υργ( τρ7π� �π( τFν σκλα3ι�,
Rπ�υ '��σαν στFν ABγυπτ�, τFν @σ)υρ7τατη τ7τε αυτ�κρατ�ρ$α στFν γ , «�3ρις στ+ν ;π'µOαση τ�
 Θε�
».
Kα1 M)ι µ7ν� γλ�τωσαν, �λλ�, Rπως : κ. Spiro 3ε3αι�νει, συν�ντησαν 8λ�ι (αJτ�πρ�σBπως) τ(ν Θε( στ( Mρ�ς
Σινc, Rπ�υ : Θε(ς (π�λι αIτ�πρ�σ�πως) παρ�δωσε στ(ν Mωυσ  τ1ς 10 -ντ�λ�ς σ� «δεµ�ν�» 3ι3λ$�, γνωστ( Kς
«Torah», Rπως κα1 π�λι 3ε3αι�νει : κ. Spiro, γιατ1 �? �ρ)α;�ι λα�1 τ�Zς �E3ρα$�υς τ�Zς �ντιµετ�πι'αν π�ντ�-
τε µ� σκεπτικισµ� κα� ε�ρωνεDα. Φυσικ6 δ�ν �π�ρε; γι6 π�λ�. Σ$γ�υρ�ς γι6 τ6 συµπλ�γµατα κατωτερ7τητ�ς τ2ν
Yλλων λα2ν _ναντι τ2ν �E3ρα$ων Aρµηνε�ει τFν στ�ση τ�υς Kς AH ς: «O� ν�µ�ι τ<ν REOραDων sσαν ν�µ�ι φτεια-
γµ'ν�ι %π� τ�ν Uδι� τ�ν θε�, �� �λλ�ι λα�� δGν µπ�ρ�
σαν ν& τ�4ς καταλ3O�υν ��τε ν& τ�4ς %λλ3��υν κα� Oε-
OαDως δGν sσαν σG θ'ση ν& φτει3��υν τ'τ�ι�υς ν�µ�υς».

T( περισπ��δαστ� αIτ( κε$µεν� τελει�νει µ� �συγκρ�τητη _κφραση -νθ�υσιασµ�� �π( τ(ν συγγραφ�α, :
:π�;�ς διαπιστ�νει Rτι ` κυριαρ)$α τ2ν �E3ρα$ων M)ι µ7ν� Hεπ�ρασε σ� δι�ρκεια τFν 'ωF τ ς �Eλληνικ ς κα1
Pωµαϊκ ς αIτ�κρατ�ρ$ας, �λλ6 κα1 θρι�µ3ευσε _ναντι τ ς «ε@δωλ�λατρ$ας». QAµεσα κα1 _µµεσα, µ�σwω τ ς B$-
3λ�υ, τ�� Xριστιανισµ��, τ�� /Iσλαµισµ�� µεγαλειBδης σκ�π�ς (@σ)υρ$'εται : κ. Spiro) τ2ν �E3ρα$ων εJναι ν6
τελει�π�ι/σ�υν τ�ν κ�σµ�.

xOσ� γι6 -µcς, τ�Zς µF -κλεκτ�Zς τ�� Θε��, ν�µ$'ω Rτι µcς -πιτρ�πεται εIσε3�στως ν6 παρατηρGσ�υµε τ6 AH ς:
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Πρ:τ�ν: xOπως διαπιστ�ν�υµε, �? �E3ρα;�ι Kς περι��σι�ς κα1 @δι�φυFς λα(ς διαθ�τ�υν @σ)υρ7τατ� µ'σ�ν
-ν�πι�ν τ�� Kυρ$�υ. /Oφε$λ�υµε λ�ιπ(ν γι6 λ7γ�υς στ�ι)ει�δ�υς σ�νεσης ν6 τ( λ�3�υµε Sπ’ Rψιν µας κα1 ν6
µFν τ( παρα3λ�π�υµε. /Eνδ�)εται ν6 µcς )ρειασθk , δι7τι, Rπως καταδεικν�εται �π( τ6 �νωτ�ρω, �π�τελε; τ(ν
θεµ�λι� λ$θ� τ�� σ�γ)ρ�ν�υ π�λιτισµ��.

∆εYτερ�ν: ∆Gν @σ)��υν πι6 Rλες �? σ�γ)ρ�νες -πιστηµ�νικ�ς θεωρ$ες περ1 δηµι�υργ$ας τ�� σ�µπαντ�ς. �H
�λGθεια εJναι Rτι : κ7σµ�ς δηµι�υργGθηκε �π( sναν θε7. �O συγκεκριµ�ν�ς θε(ς παρεµ3α$νει στFν 'ωG µας µ�
δι�φ�ρ�υς τρ7π�υς, εBτε �πελευθερ�ν�ντας sναν @δι�φυ  λα( �π( τ(ν 'υγ( τ2ν A@γυπτ$ων εBτε (τελευτα;α) κ�-
νει κα1 δι�φ�ρες παρεµ3�σεις στ6 τηλε�πτικ6 παρ�θυρα πα$ρν�ντας δι�φ�ρες µ�ρφ�ς.

Tρ/τ�ν: Θ6 πρ�πει ν6 καταν�Gσ�υµε ;πιτ'λ�υς τFν _νν�ια τ�� σεOασµ�
 στFν %νθρBπινη "ω/, π�Z µcς δ$-
δαHε : περι��σι�ς λα(ς τ�� θε��. AIτ(ς : σε3ασµ(ς διακηρ�σσεται εIθαρσ2ς στ6 3ι3λ$α τ�υς κα1 γ$νεται πρ�-
Hη πρ(ς τ�Zς Yλλ�υς λα��ς. T(ν 3ι�ν�υν καθηµεριν6 �? Παλαιστ$νι�ι κα1 �? xEλληνες -δ2 κα1 )ιλι�δες )ρ7νια·
κα1 τ(ν 3$ωσαν γι6 τ6 καλ6 π�λλ�1 λα�1-γε$τ�ν�ς τ�υς (π.). Xαναανα;�ι, Mωα3$τες, /Aµ�ρρα;�ι κ.Y.), �φ��
3ι�ν�ντ�ς τ�ν -Hαφαν$σθηκαν �π( πρ�σ�π�υ γ ς.

T0ταρτ�ν: /Aκ7µη καλ�τερα θ6 πρ�πει ν6 καταν�Gσ�υµε τFν _νν�ια τ ς %νθρBπινης %�ι�πρ'πειας, Rπως
�κρι32ς µcς τFν δ$δαHαν �? κ�ρυφα;�ι @δι�φυε;ς -κλεκτ�1 τ�� θε��, δηλαδF µ�σwω τ ς %γ�ραπωλησDας κα�
;κπ�ρνευσης τ<ν γυναικ<ν τ�υς (/A3ρα�µ, /Iακ�3, Σ�ρα, Pε3�κκα, Θαµ�ρ), τ ς α�µ�µι�Dας (ΛPτ κα1 θυγ�τε-
ρες τ�υ), τ ς ;�απ3τησης � κα1 δ�λ�φ�νDας �κ7µη κα1 τ�� �δελφ�� τ�υς (/Hσα� κα1 πρωτ�τ7κια, K�ϊν κα1
QA3ελ), τ ς κατ3δ�σης στ(ν -)θρ( λ7γwω φθ7ν�υ κα1 µ7ν� (� Bσως κα1 µ� κ�π�ια �µ�ι3F) �θ�ων συµπ�λιτ2ν
µας (π.). Σµ�ρνη 1922) κα1 τ ς διεθν2ς καθιερωµ�νης περι��σιας πρακτικ ς τ ς τ�κ�γλυφDας.

Π0µπτ�ν: ΠαιδεDα: EJναι πασ$γνωστες �? µυρι73ι3λες 3ιλι�θ κες κα1 �? λαµπρ�ς φιλ�σ�φικ�ς σ)�λ�ς, π�Z λει-
τ��ργησαν στFν /I�υδα$α, καθPς -π$σης κα1 �? -πιστ µες κα1 τ6 �ριστ�υργGµατα τ ς τ�)νης π�Z µcς Yφησαν
�? -κλεκτ�$. Π�� ν6 σταθ��ν µπρ�στ� τ�υς �σGµαντες REλληνικGς -πιτε�Hεις Rπως: -πιστGµη, φιλ�σ�φ$α, @α-
τρικG, �στρ�ν�µ$α, µαθηµατικ�, �ρ)ιτεκτ�νικG, γεωµετρ$α, φυσικG, )ηµε$α, �θλητισµ(ς � Aλληνικ6 9ν�µατα
µF -κλεκτ6 Rπως: xOµηρ�ς, /Aριστ�τ�λης, Πλ�τωνας, �Hρ�κλειτ�ς, Θαλ ς, /Eµπεδ�κλ ς �λλ6 κα1 Kα'αντ'�-
κης, /Eλ�της, Kα3�φης � Aλληνικ�ς OιOλι�θ(κες Rπως αIτF τ ς /AλεH�νδρειας, κακ�σ)ηµα Aλληνικ6 µνηµεgα
Rπως ` /Aκρ7π�λη τ2ν /Aθην2ν, : να(ς τ�� ∆ι(ς στFν /Oλυµπ$α, : να(ς τ ς /Aρτ�µιδ�ς, τ6 δι�σπαρτα Yθλια
Aλληνικ6 µνηµε;α σ’ Rλη τFν �@κ�υµ�νη... xOλα αIτ6 σ3Gν�υν, διαλ��νται, -κµηδεν$'�νται µπρ�στ6 σ� sνα κα1
µ7ν� Mν�µα: τ�� Για)3� (κα1 τ2ν πιστ2ν τ�υ). AIτ�1 κα1 µ7ν�ν αIτ�1 -κπα$δευσαν κα1 -κπ�λ$τισαν τFν O@κ�υ-
µ�νη. B�Gθει� µας!

Σ.

µεγ3λη διαφ�ρ& sταν 8τι σ�εδ�ν σG 8λα τ& δηµ�σια %�ιBµατα �� π�λDτες τ(ς ,Aθ/νας %ναδεικν#�νταν µG
κλ(ρ� κα� q�ι µG ;κλ�γ/. MDα τερ3στια διαφ�ρ& µG τ+ν %ντιπρ�σωπευτικ+ δηµ�κρατDα, γιατ� στ+ν ,Aθ/-
να �� %ρ�Gς sταν κληρωτ\ς κα� q�ι α�ρετ0ς.

Στ+ ρι"�σπαστικ+ αJτ+ %θηναϊκ+ δηµ�κρατDα 8λ�ι �� ,Aθηναg�ι ε_�αν τ� δικαDωµα ν& παDρν�υν µ'ρ�ς
στ+ν ,EκκλησDα τ�
 δ/µ�υ κα� ν& γDνωνται O�υλευτGς κα� δικαστ'ς, %λλ& δGν µπ�ρ�
σαν ν& κληρωθ�
ν γι&
δε#τερη φ�ρ3, κα� αJτ+ ` τακτικ+ ;�ασφ3λι"ε �� %ρ�Gς ν& ε_ναι γι& 8λ�υς πρ�σιτGς κα� %π� τ+ν �λλη
πλευρ& τ� σπ�υδαι�τερ�: ν& µ+ δηµι�υργ(ται κατεστηµ'ν�. AJτ�ν %κριO<ς τ�ν π�λιτισµ� ;παDνεσε κα� :
Περικλ(ς στ�ν «,Eπιτ3φι�» τ�υ (Θ�υκυδDδης, OιOλD� B´ 37):

«Kυ+ερνι�µαστε δηλαδ� µ\ π�λ/τευµα, π�[ δ\ν �ηλεYει τ�[ς θεσµ�[ς τ:ν Vλλων, �λλ9 ε]µαστε µ2λλ�ν
.µεSς παρ�δειγµα γι9 π�λλ�Yς, παρ9 π�[ Zεσηκ�ν�υµε τ9 συν7θει� τ�υς. Kα� λ0γεται µ\ τ |ν�µα ∆ηµ�-
κρατ/α, γιατ� δ\ν κυ+ερν12 γι9 τ συµφ0ρ�ν τ:ν ^λ/γων �λλ9 γι9 τ�[ς π�λλ�Yς· κι ca�υν bλ�ι τ9 ]δια δι-
και�µατα σYµφωνα µ\ τ�[ς ν4µ�υς, �ς γι9 τ�ς >διωτικ\ς διαφ�ρ\ς µεταZY τ�υς· bσ�ν �φ�ρ12 στ9 δηµ4σια
�Zι�µατα bµως, γι9 bπ�ιαν �καν4τητα .κτιµ2ται ~ καθ0νας, δ\ν φτ�νει σ\ θ0ση π�λιτικ� .Z α>τ/ας τRς τ�-
Zης bπ�υ �ν7κει παρ9 �π τ�ν �ZιωσYνη τ�υ· κι ��τε .Z α>τ/ας τRς φτ�aειας, bταν µπ�ρoR ν9 πρ�σφ0ρoη κ�-
τι καλ στ�ν π�λιτε/α, �π�κλε/εται �π τ �Z/ωµα .πειδ� εkναι ταπειν4ς».

AJτ�ν τ�ν %ρ�αg� Vλληνικ�/%θηναϊκ� π�λιτισµ� δGν τ�ν H�ει %κ�µη φθ3σει σ/µερα : δικ�ς µας δυτικ�ς
r %µερικανικ�ς π�λιτισµ�ς, r %κ�µη ` σ#γ�ρ�ν/ µας %ντιπρ�σωπευτικ+ δηµ�κρατDα.

Θωµ2ς Γ. �Hλι4π�υλ�ς
∆ιευθυντFς K�λλεγ$�υ «Παιδε$α» Mελ3��ρνης
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