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∆IA∆IKTYO («Internet»):
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(Hλεκτρονικ& 8λληλογραφα:
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•
T7 Γραφε9α το: «∆» λειτουργο:ν
πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατο).
•
Παραγωγ: PRESS LINE
M(γερ 11, Aθνα,
τηλ.: 210 5225.479.
•
• Tιµ EντιτFπου: y 5.
• 12µηνη συνδροµ: y 47 .
• OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.
• ΦοιτητHν: y 38.
• Eξωτερικο:: 100 δολλ. HΠA.
• H συνδροµ καταC(λλεται
κατ7 τν Lγγραφ.
• H συνδροµ EνανεMνεται
αNτοµ(τως µετ7 τ λξη το: 12µνου.
∆ιακοπ τOς συνδροµOς γ#νεται µνον
κατπιν τηλεφωνµατος το:
Lνδιαφεροµ.νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•

T7 χειργραφα δ>ν Lπιστρ.φονται.

•

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

•
• Παραγγελες µ σω ∆ιαδικτου
ιλων, τµων, παλαιν τευχν «∆»
κα !γγραφ#ς συνδροµητν:
στ&ν 'στοσελδα µας www.davlos.gr
• (Eπσης !γγραφ#ς συνδροµητν µ#
*να +πλ, τηλεφ-νηµα στ.
τηλ φωνα το/ «∆».
•
Παρακαλο:νται οR συνδροµητ>ς ποT
Eλλ(ζουν διεFθυνση, ν7 τS
γνωστοποιο:ν στS περιοδικ.
•
AπαγορεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµοσ#ευση Y Eναµετ(δοση καθ’
οRονδποτε τρπον δηµοσιευµ(των
το: «∆αυλο:» χωρAς τ γραπτ [δεια
το: Lκδτη.
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™YNENTEY•H
«∆υσAρεστες συν πειες», ^ν µιλ;σ_ης στ,ν ∆αυλ!
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O «∆» ]χει τν εNθFνη τHν κειµ.νων ποT δηµοσιεFει στAς
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γρ(φουν Y ]γραψαν στS ΠεριοδικS _ «∆» δ>ν εNθFνεται.

A£HNA 2004: H «ME°A§H EKPH•H»
 κρον ωτον το πολιτικο παραδξου, το δεολογικο παραδξου κα το στοπαραδξου:
• O χριστιανο «σταυροφροι» µαζε#τηκαν %π τ& π'ρατα τ(ς Γ(ς στ+ν «,Aθ/να
2004» κα π3νοπλοι περιµ'νουν το4ς «σαταν5δες» το «,Aπλυτου Kακο » (8πως το4ς
9νοµ3ζει : ;κφραστ+ς τ<ν «σταυροφρων» κ. Tζ?ρτζ Mπο#ς), γι& ν& το4ς ;ξοντBσουν,
;νC< το4ς κατακρεουργο ν ;δ< κα τρDα χρνια στ ,Aφγανιστ&ν κα τ ,Iρ3κ.
• O «µ3ρτυρες το ,Aλλ&χ» %ναµ'νονται, Fν δGν Hχουν Iδη µαζευτ(, κι αJτο στ+ν
«,Aθ/να 2004», περιζωσµ'νοι µG δυναµDτες, γι& ν& τιν3ξουν στν %'ρα το4ς «%πDστους» κα
ν& ;γκαταστ/σουν Kς «,Aπλυτο Kαλ» τ+ σηµαDα το ,Iσλ&µ στ+ Nτ3ουνινγκ Στρ+τ 10
(8πως διαOεOαιBνει : ;κφραστ/ς τους ;κπρσωπος τ(ς ,Aλ K3ιντα στ+ν EJρBπη σεQχης
,Oµ&ρ Mπ3κρη), ;νC< κατακρεουργο ν το4ς RIσπανο4ς «σταυροφρους» στ+ MαδρDτη.
• Kα ο %θλητGς 8λων τ<ν κρατ<ν τ<ν χριστιαν<ν κα τ<ν µουσουλµ3νων –µG φαρδει&-πλατει& τ+ν Tπογραφ/ τους στ+ν ,Oλυµπιακ+ ,EκεχειρDα –συγκεντρBνονται στ+ν
«,Aθ/να 2004» γι& ν& %γωνιστο ν, τ+ν :ποDα %κριO<ς χριστιανο κα µουσουλµ5νοι
Hχουν µεταO3λει σG OµOα µG πυροκροτητGς το4ς Uδιους το4ς χριστιανικο4ς - µουσουλµανικο4ς Vαυτο#ς τους, παν'τοιµοι %µφτεροι ν& τ+ν πυροδοτ/σουν κα ν& %νατιν3ξουν
τ+ν ,Oλυµπι3δα σG συντρDµµια.
***
EUχαµε παρατηρ/σει τν ,OκτBOριο το 2001:

T ρικο

“

∆ν πρχει ο τε νοεται παγκοσµιοποηση «µερικανικ», σλαµιστικ «σιωνιστικ» κα !πως λλι#ς τν $νειρε%ονται. T( )νειρ* τους α,τ(
θ. µεν/η 0σαε «θεριν1ς νυκτ(ς» (τ. πρ#τα νυπ3ρ4λητα δι3ξοδ τους κα
7 προϊο9σα ποσ%νθεση τ1ς ποτυγχνουσας «:Aπ*πειρας Πλανηταρχας»
=ρχισαν ν. συνετζουν κα το?ς @διους). BYπρχει !µως κτι πο? δν εDναι
Eπλ#ς 0πιδωξη, εDναι πανσχυρη σηµεριν παγκ*σµια πραγµατικ*τητα.
BYπρχει 7 0περχ*µενη λληνοποηση το κ σµου, πρχει 7 ραγδαα Fµογενοποηση τ1ς νθρωπ*τητας στ( σκ3πτεσθαι κα στ( ζ1ν, στ( Gλληνικ(
σκ3πτεσθαι κα ζ1ν. HEνα κα µ*νο στοιχεο το9 BEλληνικο9 Πολιτισµο9, πο%,
µ*λις π3κτησε παγκ*σµια ποδοχ, Jνωσε τ(ν πλαντη, οK :Oλυµπιακο
:Aγ#νες, ρκε ν. 0πικαλεσθο9µε, γι. ν. κατανοηθ/1 !τι 7 παγκοσµιοποηση
γνεται πρακτικ. 0φικτ, µ*νον Nν τ( νθρOπινο εDδος λειτουργσ/η Gλληνικ. HOσοι δν 4λ3πουν τν Gλληνοποηση το9 σηµερινο9 K*σµου 0θελοτυφλο9ν. Kι !σοι τν πο4αθµζουν Q ντιτσσονται σ’ α,τν (κυρως νοθε%οντς την µ τν 0ξουσιαστικ*τητα τ1ς θεοκρατας, τ1ς «πστης», το9
Sδεολογικο9 δ*γµατος, τ1ς µεταφυσικ1ς, µ µι. λ3ξη τ1ς σιατικ1ς :A-λογας) α,τοκτονο9ν Kστορικ.

”

(«∆αυλς», τ. 238, ,OκτBOριος 2001, σ. 15249.)
Kα ]να µ(να %ργτερα, τ Nο'µOριο το 2001:

“

Kα ε,αγγελζεται F «σταυροφ*ρος», καοντας τ(ν «Sσλαµιστ», τ(ν
0πγειο παρδεισ* του, τν Πλανηταρχα του· κα λιγOνεται F «Sσλαµιστς»,

TH™ E§§HNIKH™ ¶A°KO™MIOTHTA™
καοντας τ(ν «σταυροφ*ρο», π( τν γλυκαπαντοχ το9 0πουρνιου παραδεσου του, τ#ν ο,ρ κα τ#ν πιλαφι#ν. Kα µφ*τεροι 4υθισµ3νοι µ3σα στ(
7δονικ( )νειρ* τους («American Dream» Q «Σουρ.τ» – διφορο) δν 4λ3πουν !τι, Nν π.χ. πθουν καρκνο, ο τε F Γιαχ4 ο τε F :Aλλ.χ θ. το?ς σOσουν, λλ. κα οK δυ( θ. προσφ%γουν στν :Eπιστµη· Nν 0π3λθ/η πενα, ο τε
F Σταυρ(ς ο τε 7 BHµισ3ληνος θ. το?ς 0ξασφαλσ/η τ( «σταηκ» Q τ( «πιλφι», λλ. 7 Tεχνολογα· Nν κινδυνε%/η 7 0λευθερα τους, ο τε 7 Σταυροφορα ο τε 7 Tζιχ.ντ θ. το?ς προστατε%σουν, λλ. 7 ∆ηµοκρατα· Nν ποφασσουν ν. 4γο9ν π( τ( πνευµατικ( σκ*τος, !που Yχουν χαθ1, ο τε 7 B4λος ο τε τ( Kορνι θ. το?ς φωτσουν, λλ. 7 [Eρευνα· Nν θελσουν ν. ξεφ%γουν π( τ µορα το9 κτνους, ο τε 7 Πστη ο τε τ( Kισµτ θ. το?ς Fδηγσουν, λλ. F Λ*γος· Nν 0πιδιOκουν ν. αSσθανθο9ν δελφωµ3νοι, ο τε τ(
Πσχα ο τε τ( Pαµαζνι θ. το?ς δελφοποισουν, λλ. οK :Oλυµπιακο
:Aγ#νες... M µα φρση, =ν ποτε πρξ/η µα πανανθρOπινη Παγκοσµι*τητα, ο τε 7 «Παγκοσµιο-ποηση» (!) ο τε F «Πολυπολιτισµ(ς» θ. τν γεννσουν, λλ. 7 µα κα µοναδικ πανανθρOπινη πνευµατικ µτρα, 7 παρκτ
Παγκ*σµια BEλληνικ*τητα.

”

(«∆αυλς», τ. 239, Nο'µOριος 2001, σ. 15328-15329.)
***
οιοD %ναµετρ<νται τς πονηρGς µ'ρες µας ;δ< στ+ν ,Aθ/να – κοιτDδα τ(ς REλληνικτητας; M& ε_ναι `λDου φαειντερο: ,Aπ τ+ µι& ` %σιατογεν+ς ΘεοκρατDα
(µG σ#µOολ της τ παγκοσµιοποιηµ'νο δDδυµο ΓιαχOG - ,Aλλ&χ) κα %π τ+ν
λλη : REλληνικς Πολιτισµς (µG σ#µOολ του τν παγκοσµιοποιηµ'νο Oασικ
θεσµ του, το4ς ,Oλυµπιακο4ς ,Aγ<νες). Kα π<ς; ,Eδ< %κριO<ς Hχουµε χειροπιαστ τν
«κλινικ :ρισµ» τ(ς χρνιας %σιατικ(ς ;πιδηµDας, πο4 ξεχ#θηκε πρ αBνων %π τ+ν
Hρηµο κα µεταδθηκε σ’ 8λο τν Πλαν/τη: O νοσοντες π ατν ννονται στν
λληνικ Oλυµπιδα κα σφζονται στν λληνικ Oλυµπιδα. TD τραγικ+ παγκσµια σχιζοφρ'νεια!
***
& τελειBσουµε µG µDα ;πισ/µανση στηριζµενη στ+ν ;µO3θυνση τ(ς RIστορDας τ(ς
ΦιλοσοφDας κα το Πολιτισµο : RH REλληνικτητα, αJτ+ ` καταδιωγµ'νη, %παγορευµ'νη, TOρισµ'νη %π τ+ συρµενη Vκο σαν - κουσαν στ+ν «,Aθ/να 2004»
%σιατικ+ παραφροσ#νη µG τ+ν ερ+ ,EκεχειρDα Tπ τ+ν %νDερη σκ'πη το δDδυµου µορµολ#κειου ΓιαχOG-,Aλλ&χ %ντ τ(ς ερ(ς κραται5ς αγDδος ∆ις το αγιχοιο,
;κδικεgται: ` RIστορDα, 8πως κα ` Φ#ση, τιµωρεg τ+ν hYOριν, προκαλ<ντας τς «Mεγ3λες ,Eκρ/ξεις» πο4 ζο µε, τ %ποτ'λεσµα τ<ν :ποDων παρ3γει (8πως στ Σ#µπαν ο συνεχεgς ;κρ/ξεις παρ3γουν κοσµογονικGς %λλαγ'ς) στ+ν ,Aνθρωπτητα κοσµοϊστορικGς
%λλαγ'ς. ,Eννοο µε 8τι µετ& τ+ν «,Aθ/να 2004» ` τ3ξη δε<ν κα πραγµ3των το Πλαν/τη δGν πρκειται σG καµµι& περDπτωση ν& ε_ναι αJτ+ πο4 κυρι3ρχησε ]ως σ/µερα.

¶

£

∆.I.Λ.

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
O Σλ+οι στν ,Eλλδα .π Bυζαντ/ου
Kριε διευθυντ ,
H π ντησις το κ. Γι ννη Φτη σ θσεις το πρην Προδρου τ ς ∆ηµοκρατ$ας κ. Xρ. Σαρτζετ κη στ(
τεχος 258 -µπλκει τ( θµα /Aλ ριχος κα1 τ( θµα τ2ν
Σλ 3ων -ν Eλλ δι κατ6 τρ7πον –φρον2– : :πο;ος πχει τ ς πραγµατικ7τητος. Σ µερικ6 µ7νον σηµε;α θ6 ναφερθ2:
· O? Σλ 3οι ε@σδουν στ(ν Aλλαδικ( χ2ρο, εBτε
ε@ρηνικ6 εBτε ληστρικ , π( τ6 µσα περ$που
το ΣT´ α@2νος κα1 -γκαθ$στανται σ Eρεινς κυρ$ως περιοχς. ∆ν κατλα3αν π7λεις, πλFν -λαχ$στων λαφυραγωγGσεων. H -ξουσ$α τ ς αIτοκρατορ$ας οIδποτε κατελθη κα1 ο? -πεµ3 σεις της κατ6 τ2ν Σλ 3ων εJναι π ντοτε Kς πρ(ς ντ ρτες/ποστ τες κα1 Mχι Kς πρ(ς κρ τος/-ξουσ$α, φο ποτ δν Nδρυσαν κρατικFν Eντ7τητα.
‚ Περ1 τ6 µσα το I´ α@2νος ο? στ σεις κα1 νυπακος τ2ν Σλ 3ων σταµατον Kς δι6 µαγε$ας,
καθPς κα1 ο? περ1 αIτ2ν ναφορς. QEχουν φοµοιωθ
πλGρως πρ(ς τ( γηγενς στοιχε;ο, δε;γµα Rτι τ( τελευτα;ο
Sπερτεροσε ριθµητικ . Σ6ν ν µνησις πµειναν -λ χιστα γλωσσικ6 Bχνη (γεωργοκτηνοτροφικο1 Rροι, τοπωνµια). T( κρι32ς ντ$θετο συν3η στ1ς 37ρειες -παρχ$ες το κρ τους (∆αρδαν$α, Mοισ$α κ.λπ.), Rπου ο? Σλ 3οι Sπερτεροσαν ριθµητικ .
/Eπισηµα$νεται Rτι ?στορικς πηγς γι6 τFν -ποχF -κε$-

νη κατ6 τ6 Aλληνικ6 πρ7τυπα (Θουκυδ$δης, Ξενοφ2ν
κ.Y.) δν Sπ ρχουν. (TοZς τελε$ωσε τ( γιαχ3ικ( πνεµα!)
O? Sπ ρχουσες πληροφορ$ες προρχονται π( «3$ους
]γ$ων» γνστων συνGθως ?ερωµνων, π( -κκλησιαστικ6 _γγραφα, στ6 :πο;α πλεον ζει ` «θε$α» 3ολησις
κα1 ` παπαδ$στικη Sστερο3ουλ$α, π( «Xρονικ6» µ
πλοσιο µυθικ( Sπ73αθρο κα1 π( τ6 _ργα το Kωνσταντ$νου Z´ το Πορφυρογννητου, τ6 :πο;α -π$σης δν
διεκδικον ?στοριογραφικς δ φνες. Συνπειες τοτων
εJναι ο? γν2µες τ2ν µετπειτα ?στορικ2ν συνηθστατα ν6
µF συµπ$πτουν Rσον φορbc στFν κρ$3εια περ1 γεγον7των, προσπων, χρονολογι2ν κ.λπ. M αIτ6 τ6 δεδοµνα διετπωσε κα1 : Φαλµερ ϋερ τFν γνωστG του θεωρ$α
κα1 τFν Yποψη Rτι ο? Σλ 3οι -κυρι ρχησαν πολτως
-π1 218 χρ7νια (588-806) στFν Πελοπ7ννησο κα1 Rτι ο?
/Aθηνα;οι παρµειναν -ξ7ριστοι -π1 400 χρ7νια (ΣT´ - I´
α@.) στFν Σαλαµ$να κα1 τFν ABγινα.
O? τ6 φαι6 φροντες _παιξαν τ(ν -γκληµατικ7 τους
ρ7λο. H πρ(ς αIτοZς –δικα$α– µοµφF jς µF µcς -κτρπkη
σ σκοτεινς τραποZς κα1 -πικ$νδυνες παγ$δες, ο? :πο;ες
Yλλους παρ6 ?στορικοZς σκοποZς Sπηρετον.
Mετ6 τιµ ς

Γεργιος B. Φκος
Nο Ψυχικ7

,O κ. Γιννης Γρηγορ0ας παντ12 στ ν π. Θε4δωρο Z7ση
Kριε διευθυντ ,
/Aναφερ7µενος στFν -ξδικο διαµαρτυρ$α τFν :πο$α

σcς -πδωσε : καθηγητFς τ ς Θεολογικ ς Σχολ ς το
/Aριστοτελε$ου Πανεπιστηµ$ου Θεσσαλον$κης παπα-Θε7-

H TPOMOKPATIA KAI H «H§EKTPA» TOY EYPI¶I¢H
K#ριε διευθυντ3,
RH περDπτωση πο4 «8λοι Hχουν δDκιο» περιγρ3φεται λεπτοµερ'στατα στ+ν «,Hλ'κτρα» το EJριπDδη. hOλοι
TπερασπDζονται τ δDκιο τους κα τ παDρνουν µG τ+ν ODα ;ν3ντια σG κ3θε νµο κα λογικ/. RH Kλυταιµν/στρα
δολοφονεg τν ,Aγαµ'µνονα, ;πειδ+ ;κεgνος θυσDασε τ+ν ,Iφιγ'νεια. T+ν σκυτ3λη παDρνουν : ,Oρ'στης µG τ+ν
,Hλ'κτρα δολοφονBντας τ+ν µητ'ρα τους κα τν AUγισθο, γι& ν& ;κδικηθο ν τν θ3νατο το πατ'ρα τους.
RH δυστυχDα λοιπν φ'ρνει τ+ν ;κδDκηση, τ+ν ODα κα τ+ν τροµοκρατDα.
Θαυµαστ+ κα ` περιγραφ+ τ(ς «∆ανεικ(ς ,EξουσDας» %π τν EJριπDδη, µG τν θρασ#δειλο AUγισθο ν&
νυµφε#εται µDα σχυρ+ γυναgκα-τρπαιο κα προστατευµ'νος στ+ν σκι3 της ν& λ'kη στν ,Oρ'στη 8τι: «Tο
,Aγαµ'µνονα : γις %πειλεg τ σπιτικ µου», λGς κα τ παλ3τι το φυγ3δα ,Oρ'στη ε_ναι δικ του..., 8πως κ3νουν κα ο κ.κ. MπλGρ κα Mπο#ς, πο4 θεωρο ν τ& κλεµµ'να ;δ3φη τ<ν ,Iρακιν<ν σ&ν τ& «σπιτικ3 τους». T
τρπαιο ,Iρ&κ κα ` ∆ανεικ+ ,EξουσDα τ<ν hOπλων το4ς Hκανε ψευτο-αφεντ3δες.

▲

∆ΑΥΛΟΣ/269, M ιος 2004
δωρος ZGσης -ξ α@τ$ας τ ς -πιστολ ς µου, ` :πο$α δηµοσιετηκε στ( τεχος 264 το «∆αυλο», θεωρ2 SποχρωσG µου ν6 -ξηγGσω τ$ qταν αIτ( τ( :πο;ο προκ λεσε τ(ν
EξZ χαρακτηρισµ( τ(ν :πο;ο χρησιµοπο$ησα γι6 τ(ν περ1
οr : λ7γος θεολ7γος κα1 κληρικ7ς.
ΠληροφορGθηκα τ6 παρ δεκτα κα1 -ξοργιστικ6
νθελληνικ6 _ργα το παπα-ZGση π( τFν 3ιντεοκασττα
τFν :πο$α προ3αλε sνα καν λι, τFν σχετικF µ τ( κατον7µαστο -κε;νο «συνδριο» /Oρθοδ7ξων, τ( :πο;ο tργ νωσαν ο? δο καθηγητς τ ς Θεολογ$ας κα1 Yκουσα π(
στ7µατος παπα-Γεργη Mεταλληνο, σ συνντευξG του
µ τ(ν κ. Σπρο Kαρατζαφρη, ν6 δηλνkη -π$σης Rτι `
uλωση τ ς Kωνσταντινοπολης _γινε τ( 1821 κα1 Mχι τ(
1453.
Συνειδητοποιντας Rτι µσα στοZς ναοZς τ ς γνσης
διδ σκουν αIτο1 ο? Yνθρωποι ττοιες νθελληνικς δοξασ$ες, στ6 πανεπιστGµια τ ς Θεσσαλον$κης κα1 τ2ν
/Aθην2ν, διερωτGθηκα ρχικ6 µGπως στFν -πιστολG µου
_πρεπε ν6 θ$ξω τ(ν ]ρµ7διο Sπουργ7, : :πο;ος κ τω π(
π$εση το ?ερατε$ου νχεται ν6 διδ σκεται ` νθελληνικF παλαι6 ∆ιαθGκη, ποZ δν προσφρει στ6 Eλλην7πουλα οvτε γνση, οvτε πολιτισµ7, δι7τι ο? -ν λ7γwω καθηγητς τ(ν µισθ7 τους δικαιολογον µ αIτ6 ποZ διδ σκουν, ποZ Bσως κα1 ν6 µF τ6 πιστεουν. xOµως εJδα -π$σης τοZς φανατισµνους :µ7φρονς τους κροατς κα1 γι’
αIτ( Yλλαξα γνµη. Στ(ν να( τ ς γνσης, νοµ$ζω, σπου-
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δ ζουν ο? νοι γι6 ν6 ποκτGσουν µ7ρφωση κα1 -φ7δια
γι6 τFν ζωF κα1 Mχι γι6 ν6 γ$νουν µεσαιωνιστς, κογοντας Rτι πρπει τ( 2003 ν6 διωχθk αIτεπαγγλτως sνα -ρευνητικ( περιοδικ( σ6ν τ(ν «∆αυλ7», κα1 Rτι εJναι προτιµ7τερο τ( «τουρκικ( φσι» π( τFν EIρωπαϊκF xEνωση, κα1
Rτι ο? xEλληνες εJχαν συµφρον ν6 µFν -παναστατGσουν
-ναντ$ον το Σουλτ νου, : :πο;ος τοZς πρ7σφερε σφ λεια
κα1 εIηµερ$α, Rπως διακGρυξε : παπα-Θε7δωρος ZGσης,
κολουθντας τFν γραµµF το σουλταν7φρονος πατρι ρχη Iεροσολµων QAνθιµου (3λ. «ΠατρικF ∆ιδασκαλ$α»).
∆ν µνει Rµως -κε; δυστυχ2ς ` προσ3ολF -ναντ$ον το
Eλληνισµο. QEχουµε κα1 τοZς Aπτ6 ναθεµατισµος, γι6
τοZς :πο$ους πρπει ν6 δσουν -ξηγGσεις ο? Sπεθυνοι, ο?
:πο;οι παρευρ$σκονται τFν KυριακF τ ς /Oρθοδοξ$ας στFν
Mητρ7πολη κα1 µ σταυρωµνα χρια στFν πρτη σειρ6
κον κ θε χρ7νο αIτς τ1ς χυδα;ες {3ρεις -ναντ$ον το
Eλληνικο QEθνους, δ$χως ν6 διαµαρτρωνται. Mακ ρι
µ τFν να κυ3ρνηση ν6 λλ ξουν κ ποια πρ γµατα κα1
ν6 π ψουν ο? παπα-Γιργηδες κα1 παπα-Θε7δωροι ν6 διχ ζουν τ(ν λα( µ τ1ς νθελληνικς µεσαιωνικς τοποθετGσεις τους.
Mετ6 τιµ ς

Γιννης Γρηγορ0ας
106 81 /AθGνα

Σκ0ψεις γι9 πρωτο+ουλ/ες ναγνωστ:ν το «∆αυλο»
/Aγαπητ «∆αυλ»,
Συµφων2 π7λυτα µ τ1ς σκψεις κα1 θσεις το -πιστολογρ φου κ. K. Σπανο, π( τ6 Φιλιατρ6 Mεσσην$ας, ποZ
διατπωσε στFν -πιστολG του («∆», 266/17393). EJναι γεγον(ς ναµφισ3Gτητο Rτι τ6 θµατα ποZ -µπεριχονται στ6
τεχη το περιοδικο σας εJναι πρωτ7τυπα κα1 πρωτοποριακ6, ποικ$λα, πλοσια σ περιεχ7µενο, @σχυρ2ς τεκµηριωµνα κα1 διακρ$νονται γι6 τFν ε@ς 3 θος διερενησG
τους. Kα1 εJναι το;ς πcσιν ντιληπτ7, Rτι Rλα αIτ6 προϋ-

ποθτουν -π$µονη κα1 µεθοδευµνη προσπ θεια τ2ν συνεργατ2ν κα1 το -κδ7τη, λλ6 κα1 σε3ασµ( πρ(ς τ( ναγνωστικ( κοιν( στ( :πο;ο πευθνονται. H σπ νια αIτF
-κδοτικF -πιτυχ$α, ποZ κατωρθνει -π1 23 _τη ν6 παραµνkη ναλλο$ωτη, ξιοπρεπFς κα1 διαφωτιστικG, θ6 πρπει ν6 γ$νkη κτ µα κ θε σκεπτ7µενου κα1 προ3ληµατιζ7µενου νθρπου κα1 ν6 µπk σ κ θε σπ$τι κα1 κ θε 3ι3λιοθGκη.
/Eπικροτ2 τFν πρ7ταση το κ. Σπανο γι6 τF σσταση

Kαταπληκτικ+ ε_ναι ` «µ3χη δι’ %ντιπροσBπων», πο4 συνεχ<ς Oλ'πουµε στ& Bαλκ3νια, 8που ο Mεγ3λες
∆υν3µεις δGν πολεµο ν φανερ3, %λλ& :πλDζουν το4ς λαο4ς τ<ν BαλκανDων ν& πολεµ/σουν γι& λογαριασµ
τους. RO µεγ3λος EJριπDδης κ3νει συγκλονιστικ+ περιγραφ+ το φαινοµ'νου στ+ν «,Hλ'κτρα», πο4 ;κδικεgται
µ'σCω %ντιπροσBπου, πεDθοντας τν δυστυχισµ'νο %δελφ της ,Oρ'στη ν& σκοτBσkη, τν :ποgο ` Uδια µG τν
δ3σκαλ του Hχουν φανατDσει κα :πλDσει. RH ,Hλ'κτρα «παγωµ'νη» µ'σα στν χρνο δGν τλησε ν& ;κδικηθk(
` Uδια, Hπρεπε λλος ν& τ κ3νkη. ,Eδ< περιγρ3φεται ριστα : θλιος τρπος τ<ν «συµOο#λων», πο4 ε_ναι π3ντοτε δειλο κα µ3χονται µ'σCω λλων, ξεκινBντας τ µακελλει µG τς συµOουλ'ς τους.
nAλλο στοιχεgο ε_ναι : φOος πο4 διακατ'χει το4ς πρωταγωνιστ'ς. ΦοO5µαι λ'ει ` Kλυταιµν/στρα, φοO5µαι
λ'ει : AUγισθος, φοO5µαι λ'ει ` ,Hλ'κτρα. ,Aξιοπρσεκτο ε_ναι τ 8τι 8λοι γι& τς πρ3ξεις τους ;πικαλο νται
το4ς θεο#ς, 8πως κα ο Λ3ντεν κα Mπο#ς, %λλ& µετ& τ µακελλει : ,Oρ'στης λ'ει θλιµµ'νος 8τι «: ΦοgOος
το Hδωσε σκοτειν χρησµ...». RH %δικDα κα ` %πελπισDα σκοτεDνιασαν τ+ν κρDση του, : θες ε_ναι σχετος
µG τς %ποφ3σεις µας, κα καλ& θ& κ3νουν %φ'ντες κα τροµοκρ3τες (τ Uδιο ε_ναι) ν& %φ/νουν :ποιονδ/ποτε θε λατρε#ουν Hξω %π τς πρ3ξεις τους. ∆ιτι περ θεο %ποφαDνεται µεγαλπρεπα, ρεαλιστικ& κα φο-

▲
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Πνευµατικ ς Eταιρε$ας  κ τι ναλ7γου, ποZ σκοπ( θ6
_χkη ν6 γ$νουµε κι -µε;ς ο? ναγν2στες -νεργ6 συµµτοχοι,
ναζητντας τρ7πους µ τοZς :πο$ους θ6 µπορσουµε ν6
προωθGσουµε _µπρακτα τ1ς @δες αIτς γι6 τ(ν Eλληνικ(
Πολιτισµ7. Γι6 τ( λ7γο αIτ( προτρπω Rσους π( τοZς
ναγν2στες διακατχονται π( τ1ς Bδιες  ν λογες σκψεις κα1 θσεις, ν6 τ1ς διατυπσουν µ δι φορους τρ7πους
στ( «∆», κα1 σ$γουρα κ τι θετικ( θ6 προκψkη. Nοµ$ζω
Rµως Rτι ο? συνεργ τες το περιοδικο κα1 : -κδ7της του

θ6 πρπει ν6 µε$νουν µτοχοι σ’ αIτFν τFν προσπ θεια.
T( µ7νο ποZ θ6 ζητοσα π( τ(ν κ. ∆ηµ. Λ µπρου, εJναι
ν6 δηµοσιεkη τ1ς σχετικς π7ψεις τ2ν ναγνωστ2ν ποZ θ6
φορον στ( θµα αIτ( κα1 ν6 διευκολνkη τυχ(ν προσπ θεια τ2ν -νδιαφεροµνων γι6 συνενν7ηση µεταξ των µσwω
το περιοδικο.
M -κτ$µηση

Θ. Xαλκι2ς

546 42 Θεσσαλον$κη

«M2ς φωτ/ζουν τ9 καντ7λια τ:ν ε>κονοστασ/ων»!
Kριε Λ µπρου,
Σcς στλνω µερικς π7ψεις µου γι6 τFν EλληνικF
Σκψη, -ξ φορµ ς προσφ των -ρευν2ν το «∆» γι6 τ(ν
κρα;α σκοταδιστικ( ρ7λο το O@κουµενικο Πατριαρχε$ου -π1 Tουρκοκρατ$ας (τεχη 263, 264, 265, 266).
H EλληνικF Σκψη ντιπροσωπεει τF µοναδικF
προσπ θεια το νθρπου ν6 Aρµηνεσkη τ6 δι φορα
φαιν7µενα σµφωνα µ τFν ρχF Rτι κ θε πρcγµα _χει
τFν α@τ$α ποZ τ( δηµιουργε; (αBτιο - α@τιατ(  ποτλεσµα). H ν πτυξη τ ς Eλληνικ ς Σκψης ρχ$ζει π( τ6
παν ρχαια χρ7νια κα1 κµ ζει περ1 τ(ν στ´ π.X. α@2να
µ τοZς προσωκρατικοZς φιλοσ7φους. M :δηγ( τ(ν
Πλ τωνα, ποZ qταν µαθητFς το Σωκρ τη, τ( Mχηµα τ ς
Eλληνικ ς Σκψης νε3α$νει στ6 σννεφα – κα1 Sπ ρχε
: κ$νδυνος ν6 χαθk στ6 οIρ νια... EIτυχ2ς : νος :δηγ7ς του, : /Aριστοτλης π( τ6 Στ γειρα, ποZ qταν µαθητFς το Πλ τωνα, πατ ει γερ6 τ( φρνο κα1 τ( προσγεινει. O /Aριστοτλης εJναι : θεµελιωτFς Rλων τ2ν
-πιστηµ2ν.
Kατ6 τF ρωµαϊκF περ$οδο προσπ θησαν κ ποιοι δυτικο1 ν6 τ( :δηγGσουν, χωρ1ς Rµως κα1 ν6 τ6 καταφρουν. Kατ6 τF χριστιανικF περι7δο ο? χριστιανο1 -νδιαφρονται µ7νο γι6 τFν π7κτηση τ ς οIρ νιας 3ασιλε$ας. QEτσι πι νουν τ( τιµ7νι ο? QAρα3ες κα1 :δηγον τFν

EλληνικF Σκψη στ6 στεν6 µονοπ τια τ ς /Aνατολ ς
γι6 300 χρ7νια. xOπως θ6 εJναι γνωστ( ο? QAρα3ες µετφρασαν Rλα τ6 κε$µενα τ ς Eλληνικ ς Γραµµατε$ας
-κτ(ς π( τ(ν xOµηρο κα1 τοZς Tραγικος. ∆ιακ7σια
χρ7νια (700-900 µ.X.) κρ τησε τ( µεταφραστικ( κ$νηµα
τ2ν /Aρ 3ων. K ποτε ντιλαµ3 νονται τFν κατ σταση
ο? χριστιανο$, πετον _ξω π( τ( Mχηµα τοZς QAρα3ες
κα1 πα$ρνουν αIτο1 τ( τιµ7νι κα1 :δηγον τFν EλληνικF
Σκψη σ τ7πο χλοερ7, τ7πο ναπασεως, _νθα πδρα
πcσα λπη, Eδνη, π7νος κα1 στεναγµ(ς Aλληνικ7ς. Γι6
µερικοZς α@2νες ` EλληνικF Σκψη κοιµcται σ6ν τF σπ$θα κρυµµνη στF στ χτη. /Aπ( τ( 1400 περ$που ρχ$ζει
` περ$οδος τ ς ναγννησης στF ∆ση, ποZ σηµα$νει
ναγννηση τ ς Eλληνικ ς Σκψης. M6 ` EλληνικF
Σκψη ποZ ξαναγεννGθηκε, δσκολα περν ει στ1ς πλατεις µcζες, Rπου -πικρατε; ` δεισιδαιµον$α κα1 : ναχρονισµ(ς το Mεσα$ωνα. Γι6 τ( λ7γο αIτ(ν πρασε
ρκετ6 εvκολα κα1 γρGγορα στF ∆ση κα1 KδGγησε στFν
Yνθηση τ2ν -πιστηµ2ν.
ΣτFν Eλλ δα τ6 πρ γµατα qταν πι( δσκολα. O _λεγχος τ ς κοινωνικ ς ζω ς κα1 τ ς -κπα$δευσης π( τFν
/Eκκλησ$α -µπ7διζε τFν κυκλοφορ$α νων @δε2ν. QAδικα
προσπαθοσε : /Aδαµ ντιος Kορα ς ν6 µεταφρkη τ6
φ2τα το ∆ιαφωτισµο κα1 στFν Eλλ δα. «TD φ<τα θ'-

Oα : K3στωρ, δηλBνοντας π?ς : ΦοgOος, Fν κα σοφς, δGν Hδωσε σοφ χρησµ... RYπερ3νω το «θεο » λοιπν
OρDσκεται ` λογικ+ κα ` κρDση τ<ν %νθρBπων. RO νθρωπος ε_ναι : µ'γας δηµιουργς, τονDζει : µ'γας ,EπDκουρος κα µνον Fν θεραπε#σουµε τ+ν δυστυχDα, ττε θ& πατ3ξουµε τν φOο, τν πατ'ρα αJτν τ(ς τροµοκρατDας 8λων τ<ν ;ποχ<ν. hOλα τ& λλα ε_ναι κουραφ'ξαλα κα δυστυχ<ς %κριO& πληρωµ'να. ,Aπ τ αpµα
τ<ν %θBων µ'χρι τν Παντεππτη NATO, πο4 κουOαλ/σαµε ;δ< δDνοντας τερ3στια ποσ3, γι& ν& µ+ν µιλ/σουµε γι& τ& µελλοντικ& %νταλλ3γµατα πο4 θ& %παιτ/σkη %π ;µ5ς τ& κορϊδα.
,AξDζουν προσοχ(ς ` δολοφνος Kλυταιµν/στρα κα : µητροκτνος ,Oρ'στης, πο4 ε_χαν τ θ3ρρος ν& σκοτBσουν µνοι τους, πολεµBντας στ(θος µG στ(θος, %π κοντ& µG µαχαDρι, qχι µG πυρα#λους r OµOες, 8πως
κ3νουν σ/µερα ο ψευτο-παλληκαρ3δες. AJτ+ κα : ,Oρ'στης πολ'µησαν στ(θος µG στ(θος, κα qχι «δι’ %ντιπροσBπων». RO AUγισθος κα ` ,Hλ'κτρα sρθαν µετ3, 8ταν ο ;χθροD τους sταν νεκροD. Kαλ& θ& κ3νουν λοιπν
ο ;νδιαφερµενοι ν& «Oγ3ζουν τ& δικ3 τους µ3τια» κα qχι τ<ν λλων. Στ+ν ,Oδ#σσεια Oλ'πουµε π?ς 8ταν
: νθρωπος χ3σkη τ+ν %νθρBπινη, µεγαλειBδη Tπστασ/ του, αJτµατα γDνεται δο λος. nEτσι κα ` KDρκη
πρ<τα %φαDρεσε τ+ν %νθρBπινη Tπσταση %π το4ς συντρφους το ,Oδυσσ'α κ3νοντ3ς τους γουρο#νια κα
µετ& το4ς Hκανε δο#λους. AJτ ν& τ θυµBµαστε καλ3. AJτ ;παληθε#τηκε µG το4ς διψασµ'νους ,Iρακινο#ς,
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λεις ν& µ5ς φ'ρkης, ∆ιαµαντ(, %π τ+ν EJρBπη;» το παντοσαν ο? καντηλοφτιστοι, ποZ κυριαρχον κα1 στ1ς
µρες µας. «,Eµεgς Hχουµε φ<ς. ∆Gν Oλ'πεις τ καντ/λι
στ εκονοστ3σι; Kι Fν δGν ε_ναι %κριO<ς Vλληνικ, δGν
πειρ3ζει. E_ναι Vλληνοχριστιανικ. M5ς φωτDζουν κα τ&
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φωτοστ'φανα τ<ν RAγDων».

M -κτ$µηση

Γ. Bαρµζης
Kατερ$νη

«TLG»: Mι9 Πνευµατικ Παρακαταθ7κη το ,Eλληνισµο
/Aξι7τιµε κ. Λ µπρου,
ΣυγχαρητGρια σ σcς κα1 στ(ν -κλεκτ( συνεργ τη σας
Γι ννη Πηλιονη γι6 τ6 2 Yρθρα στ6 τεχη Nοεµ3ρ$ου ∆εκεµ3ρ$ου 2003 σχετικ6 µ τ( «Θησαυρ( τ ς Eλληνικ ς
Γλσσας» (TLG) στ( ΠανεπιστGµιο Irvine τ ς N. Kαλιφ7ρνιας, sναν Eλληνικ( φ ρο κα1 µι6 διαχρονικF πνευµατικF παρακαταθGκη στFν ο@κουµνη, στηµνη σ ξνο
τ7πο π( ξνους λλ6 κατ6 παιδε$αν xEλληνες. Πρ2τα `
ροµαντικF κα1 θεσπσια Marianne McDonald, ποZ _χει
τ7σο πολZ στ( πετσ$ της τFν /Hλκτρα κα1 τFν /Aντιγ7νη, Mντας κατ6 τFν @σοκρατικF ρGση π( τ1ς καλτερες
τ2ν Eλλην$δων, χωρ1ς ν6 µπορk ν6 τ( µφισ3ητGσkη
:ποιοσδGποτε -7πουλος. xOσο γι6 τ(ν -ξα$ρετο γερµανικ ς καταγωγ ς καθηγητF Theodore Brunner, ποZ φιρωσε τ6 25 πι( παραγωγικ6 χρ7νια τ ς καδηµαϊκ ς του
καριρας γι6 ν6 θεµελισbη τ( γιγ ντιο αIτ( _ργο, τ( λιγτερο ποZ πρπει ν6 το Eφε$λουν ο? Πανλληνες εJναι
µ$α πραντη εIγνωµοσνη κα1 ναγνριση. EJναι
ρκετ6 εIχ ριστο κα1 -νθαρρυντικ( τ( Rτι ` τωρινF διευθντρια το TLG εJναι φιλ7λογος -ξ Eλλ δος, ` -ξα$ρετη, κοραστη κα1 µεθοδικF Mαρ$α Παντελιc, ποZ
µαζ1 µ τ(ν διακεκριµνο xEλληνα -κ Mελ3ορνης -ρευνητF κα1 µηχανικ( N;κο Nικολ ου εJναι τ( δ$δυµο ποZ
γων$ζεται ν6 Sψσkη στFν θανασ$α τFν EλληνικF
Γλ2σσα.
ESρισκ7µενος κανε1ς µπροστ6 στ(ν τερ στιο Mγκο τ ς
Eλληνικ ς Γραµµατε$ας (R,τι _χει ποµε$νει π( τ1ς φωτις κα1 τ1ς λεηλασ$ες 17 α@νων), ντιλαµ3 νεται τ(ν
πλοτο τ ς µ7νης ν δελφης γλσσας, τ ς γλσσας τ2ν

Θε2ν, ποZ στκεται τιµωρ(ς κα1 νµεσις τ2ν Φοινικολατρ2ν, τ2ν -φευρετ2ν τ ς /Iνδοευρωπαϊκ ς φυλ ς κα1 τ2ν
διαπρυσ$ων κηρκων το «-ξ νατολ2ν τ( φ2ς». T( σηµεριν( corpus ξεπερνbc τ6 90.000.000 λGµατα κα1 λεκτικοZς τπους –µ προοπτικF ν6 ξεπερ σkη τ6 100 κα1 πλον– σ σγκριση µ τ1ς 370.000 τ ς /Aγγλικ ς!
Π$στεψαν ο? ?δρυτς Rτι τ( σχετικ( µ τF Nετερη
Eλλ δα µρος µποροσε ν6 γ$νkη στFν Eλλ δα, λλ6 διαψεστηκαν. Aς -λπ$σουµε Rτι ποτ δν εJναι ργ6 κα1
ο? Nεολληνες εJναι καιρ(ς ν6 ποδε$ξουν Rτι εJναι ?κανο1 κληρον7µοι κα1 Mχι µ7νον γι6 γ µους κα1 πανηγρια, µ7νιµοι τιµητς τ2ν π ντων. Θ6 πρπει ` tργανωµνη Πολιτε$α κα1 τ6 ΠανεπιστGµια ν6 3οηθGσουν ν6
συµπληρωθk τ( τελευτα;ο κοµµ τι το TLG. Γιατ1 αIτ(ς
: Θησαυρ(ς (TLG), πνευµατικF κληρονοµι6 τ ς ο@κουµνης, Mχι µ7νο πρπει ν6 συµπληρωθk , λλ6 κα1 ν6 νανενεται προσαρµοζ7µενος στ1ς Aκ στοτε τεχνολογ$ες,
γι6 ν6 εJναι προσιτ(ς σ Rλα τ6 ΠανεπιστGµια το κ7σµου κα1 σ Rλα τ6 Aλληνικ6 πνευµατικ6 ?δρµατα κα1
σχολε;α, π( Rπου ο? -ρευνητς το µλλοντος θ6 δανε$ζωνται Eν7µατα γι6 καινοργιους γαλαξ$ες, στρια,
πρωτενες, _νζυµα κ.λπ. O TLG πρπει ν6 γ$νkη κτ µα
Rλων κα1 πρωταρχικ6 τ2ν κατ6 γνος κα1 παιδε$αν EλλGνων.
M πατριωτικοZς χαιρετισµος

Γιννης Γιαννικ4πουλος

/Eπ$κουρος KαθηγητFς /Iατρικ ς
Los Angeles, California

8ταν σχηµ3τισαν %γ'λες µπροστ& στο4ς ,Aµερικανο#ς, πο4 το4ς πετο σαν %γ'ρωχοι µπουκ3λια µG νερ... E_ναι
Oουν τ δDκιο τους, 8µως θ& Oλ'παµε τ+ν %µηχανDα τ<ν ,Aµερικαν<ν, ;&ν ο δυστυχισµ'νοι ,Iρακινο περιφρονο σαν τ νερ τους µG :ποιοδ/ποτε κστος. ,Aπ τ+ν στιγµ+ πο4 Hγιναν %γ'λη, αJτµατα Hγιναν κα
δο λοι.
tAς θυµηθο µε 8τι τ+ν κοινωνικ+ κρDση τ(ς ;ποχ(ς του %ντιµετBπισε µG ;πιτυχDα : Oασιλι5ς Kλεοµ'νης :
Γ´ τ(ς Σπ3ρτης, πο4 %πελευθ'ρωσε το4ς εvλωτες κα ;κεgνοι πολ'µησαν κα Hπεσαν µ'χρις Vνς στ πλευρ
του... Π<ς ν& περιγρ3ψουµε τ+ν µεγαλοφυDα το Kλεοµ'νη; Bλ'πουµε τ λ3θος το δο#λου Σπ3ρτακου, πο4
9νειρευταν ν& wρπ3ξkη τ+ν ;ξουσDα, γι& ν& OασανDζουν ο δο λοι το4ς τυρ3ννους, κα φυσικ& %π'τυχε.
Στ'κοµαι µG δ'ος µπροστ& στν EJριπDδη, στν µεγαλοφυ( xρωα-Oασιλι& Kλεοµ'νη, στν ,Oδυσσ'α, πο4
%ρν/θηκε ν& γDνkη γουρο#νι κα Hτσι δGν Hγινε δο λος. E_µαι Tπερ/φανη πο4 ο πργονοD µου πρOλεψαν τ&
π3ντα κα Hδωσαν %ποτελεσµατικGς λ#σεις στ& π3ντα.
Πατ3ξτε τ+ν %πελπισDα κα θ& καταργηθk( ` ODα.
Mετ& τιµ(ς

Aγγελικ P0τουλα
Mοσχ5το, ,Aθ/να

A¶O TO ™YNAI™£HMA ™TON §O°O

E

λλ δα 2004. T( /Aπολλνειο Φ2ς Yναψε στFν /Oλυµπ$α κα1 ` φλ7γα του
διρχεται δη τFν ο@κουµνη, γι6 ν6 καταλGξkη στFν π7λη τ2ν /Aθην2ν, σηµα$νοντας _τσι τFν _ναρξη τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγνων. H παγκοσµιοποιηµνη πλον νθρωπ7τητα καλε;ται ν6 συµµετ σχkη στFν {ψιστη αIτFν γιορτF το /Aγ2νος στ(ν γενθλιο τ7πο του, κα1 δι’ αIτ ς ν6 -πικοινωνGσkη νοερ6 µ τ(
/Aθ νατο Eλληνικ( Πνεµα. O? /Oλυµπιακο1 /Aγ2νες τ2ν /Aθην2ν 3ρ$σκουν τFν
νθρωπ7τητα σ sνα :ριακ( σηµε;ο τ ς ?στορικ ς της πορε$ας: H θεοκρατικF 3αρ3αρ7τητα, ]πλωµνη -δ2 κα1 α@2νες σ ∆ση κι /AνατολG, ποκαλπτει πλον τ(
πραγµατικ7 της πρ7σωπο, ποZ δν εJναι Yλλο π’ τ( -γγενς µ;σος της γι6 τ(ν Yνθρωπο, γι6 τ(ν -λεθερο Yνθρωπο. /Aσι τες πλανητ ρχες κα1 /Aσι τες πιστο1 θτουν τ(
δ$ληµµα πρ(ς τ(ν σηµεριν( Yνθρωπο: YποταγF  θ νατος, 3αρ3αρ7τητα  καταστροφG.

Γι’ αIτ( κα1 ` /Oλυµπι δα τ2ν /Aθην2ν ναµνεται ν6 διεξαχθk σ συνθ κες πλGρους στυν7µευσης. M τFν παρουσ$α τ ς στυνοµ$ας, το στρατο, το NATO, -νw2 ο? θλητικς ποστολς
θ6 συνοδεωνται π( στυνοµικοZς πρ κτορες τ2ν χωρ2ν τους. Συνθ κες ποZ θυµ$ζουν τ1ς παρ νοµες /Oλυµπι δες ποZ διεξGγοντο στFν /Oλυµπ$α µετ6 τFν παγ7ρευσG τους π( τ(ν Θεοδ7σιο (3λ. «∆», τ. 268).
Ωστ7σο ` κατ σταση αIτF ποZ _χει δηµιουργηθ 3οηθbc Rσο τ$ποτε Yλλο τ(ν σηµεριν( Yνθρωπο ν6 καταλ 3kη τ$ τ(ν διχ ζει λλ6 κα1 τ$ τ(ν Aννει. T(ν 3οηθbc ν6 γυρ$σkη τFν πλ τη στ6 καταστροφικ6 διλGµµατα τ2ν θεοκρατ2ν. /Aπ( τFν Yλλη πλευρ6 -φτος στFν /AθGνα θ6 νταµσουν -ν ε@ρGνkη κα1 θ6 συναγωνισθον : EIρωπα;ος µ τ(ν /Aσι τη κα1 τ(ν /Aφρικαν7. O Nγρος µ τ(ν Kινζο κα1 τ(ν Λευκ7. O /Aµερικαν(ς µ τ(ν QAρα3α. O @σλαµιστFς µ τ(ν 3ουδιστF κα1 τ(ν χριστιαν7. Kα1 τ( θατρο αIτ( τ ς συνπαρξης θ6 _χkη θεατς :λ7κληρη τFν νθρωπ7τητα.
O Eλληνικ(ς Πολιτισµ(ς µσα π( τFν παγκ7σµια αIτF γιορτF καθ$σταται κα1 στFν πρ ξη τ( παντοδναµο Aνοποιητικ( στοιχε;ο. Πρ1ν π( sξι κρι32ς χρ7νια γρ ψαµε («∆αυλ7ς»,
τ. 193, 1998) πPς ο? /Oλυµπιακο1 /Aγ2νες τ2ν /Aθην2ν θ6 νο$ξουν τ(ν δρ7µο πρ(ς τFν κατ κτηση τ ς ?στορικ ς αIτογνωσ$ας τ ς /Aνθρωπ7τητας. AIτογνωσ$ας ποZ :δηγε; στFν
Eλλ δα, τFν πνευµατικF µGτρα το Παγκοσµ$ου Πολιτισµο.
Στ1ς 25 Mαρτ$ου -φτος ` φλ7γα το /Aπολλωνε$ου Φωτ(ς ξεκ$νησε τ( ταξ$δι της πρ(ς τ1ς πντε πε$ρους. Σ Rλες τ1ς χ2ρες π’ τ1ς :πο;ες διρχεται προκαλε; συγκ$νηση κα1 συναισθGµατα
σχεδ(ν νερµGνευτα, συνε$δητα π’ τοZς νθρπους ποZ διακατχονται π’ αIτ . Γι’ αIτ( κα1
τ6 συναισθGµατα αIτ6 θ6 πρπει ν6 Aδραιωθον στF συνε$δηση τ2ν λα2ν, ν6 γ$νουν Λ7γος.
Γιατ1 τ( Eλληνικ( Φ2ς δν φωτ$ζει µ7νο τFν ψυχF λλ6 τ(ν νο. H πανανθρπινη αIτF µυσταγωγ$α το Eλληνικο Φωτ(ς -κφρ ζει πρ2τα π’ Rλα τFν π$στη το νθρπου στ1ς στε$ρευτες δυν µεις τ ς διανο$ας του. TFν ταλ ντευτη πεπο$θησG του πPς : Bδιος : Yνθρωπος,
να3απτισµνος στ6 ν µατα τ ς Eλλ δας, _χει τ1ς δυν µεις ν6 γνωρ$σkη τ6 µυστικ6 τ ς ζω ς κα1
το κ7σµου, πPς : Bδιος, χωρ1ς θεοκρ τες καθοδηγητς, µπορε; ν6 νλθkη στ1ς π τητες κορυφς το /Oλµπου. Kα1 σπου ν6 φθ σkη -κε;, σ$γουρα θ6 µπορk ν6 ζk ληθιν , χωρ1ς τ6
σκι χτρα -ξουσιαστ2ν θε2ν. QAλλωστε R,τι κατ φερε ς σGµερα, µ7νος του τ( κατ φερε. AIτ(
εJναι τ( ζητοµενο, τ( µγα ζητοµενο. T( ρ;γος τ ς συγκ$νησης, τ( δος τ ς /Oλυµπιακ ς Γιορτ ς ν6 γ$νkη κα1 γνση. T( συνα$σθηµα ν6 -ξελιχθk σ Λ7γο.

Παν. Kου+αλκης

Γιατ# Lθεσπ#σθησαν, πτε, EπS ποιοFς,
γιατ# σ> Πανσ.ληνο, γιατ# τετραετηρικ.ς;

`A

ς ξεκινGσουµε π( τ( «π7τε» κα1 ντ$στροφα. O Πιρ ντ Kουµπερντν τοZς να3$ωσε τ( 1896, δ$σεκτο _τος, στFν /AθGνα, φο
ο? ρωµαιοχριστιανο1 τοZς κατGργησαν τ( 394 µ.X. (τελευτα;οι ο?
293οι). TοZς να3$ωσαν -π$σης τ( 776 π.X. ο? Λυκοργος κα1 QIφιτος µ «;κεχειρDα» διαρκε$ας Aν(ς µην7ς: «εροµηνDα (µσα /Iουν$ου sως µσα /Iουλ$ου). TοZς να3$ωσε : Hρακλ ς τ ς /AλκµGνης: «δι'ταξεν τ& τ<ν
9λυµπιακ<ν %γBνων, τ<ν ;π Π'λοπος κα εσ/γαγε θεσµο#ς» (Pαγκα3 ς,
«Λεξικ(ν Eλληνικ ς /Aρχαιολογ$ας»).
O K. Kουτρου3λης («/Aναχρονολ7γηση τ ς Προϊστορ$ας», -κδ. «∆αυλ(ς» 1999) προτε$νει
γι6 τ(ν Πλοπα κα1 τ1ς ]ρµατοδροµ$ες O@νοµ ου τ( 3190 π.X. κα1 Hρακλ 3.130. O Bδιος δχεται Kς πρτη θσπιση τ( 7.320 π.X. π( τ(ν Hρακλ τ2ν /Iδα$ων ∆ακτλων. xOµως τFν

OI O§YM¶IA¢E™ KAI OI A¶O¢HMOI
ν 8ο α<να ]να ;πιOλ'πον µ'λος –VλλανοδDκης– το 9λυµπιακο γ'νους συνBδευσε Πελοπονν/σιους µεταν3στες στ+ ΣικελDα κα συντ'λεσε στ+ν vδρυση τ(ς
,OρτυγDας τ<ν Συρακουσ<ν, παραπλε#ρως τ<ν πηγ<ν τ(ς ,Aρ'θουσας. T& πρ<τα
εJχαριστ/ρια δ<ρα (κα κυρDως πολεµικ& λ3φυρα) τ<ν %ποDκων αJτ<ν %πεστ3λησαν γι& τ+ν ;νDσχυση τ<ν Hργων πο4 κατασκευ3ζονταν στν ερ τπο τ(ς ,OλυµπDας.
ΠερDπου τ 700 π.X. ` πολιτιστικ+-%θλητικ+ γιορτ+ στ+ν ,OλυµπDα γDνεται συνδετικς κρDκος µεταξ4 τ<ν %ποDκων στ+ ∆#ση κα τ+ Mητρπολη. ,Aποτ'λεσµα αJτο το συνδετικο
κρDκου sταν ` ;π'κταση το ερο περιφρ3γµατος κα το σταδDου.

T

RO συλλογικς πανελλ/νιος χαρακτ(ρας τ(ς ,Oλυµπιακ(ς γιορτ(ς στ+ν πεδι3δα το ,Aλφειο κα τ
8λο κα περισστερο αJξανµενο ρε µα συµµετοχ(ς %π 8λες τς VλληνικGς περιοχGς κα τ+ Mεγ3λη REλλ3δα ε_χαν Kς %ποτ'λεσµα ν& ;πεκτεDνεται κ3θε φορ& : ερς χ<ρος µG ν'α οκοδοµ/µατα κα λλα Hργα.
O hEλληνες θεωρο σαν τς πολιτιστικGς γιορτGς πο4 συντελο νταν στο4ς ερο4ς χBρους «παν7γυριν»,
κα αJτ θ& πk( γιορταστικ+ συγκ'ντρωση 8λου το λαο . RH συντροφικ+ συν3ντηση µG φαγητ& κα ποτ3, συνοµιλDες κα %νταλλαγ+ %πψεων κα ;µπειρι<ν, τραγο#δι κα χορ δηµιουργο σαν τ+ν ξεχωριστ+
Vλκυστικτητα τ<ν Vλληνικ<ν πολιτιστικ<ν γιορτ<ν. RH συλλογικ+ τ'λεση ;θιµικ<ν ;κδηλBσεων sταν
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22η χιλιετ$α (π( στρονοµικ6 στοιχε;α) _χουµε -νδε$ξεις -κπληκτικ2ν
γνσεων Rπως `µερολ7για, γ2νες, @ατρικF κ.Y. Πρ γµατι : K.K. δχεται τ( 27.300 Kς _ναρξη µτρησης 373 -κλε$ψεων `λ$ου. O ∆. Kαλαµπαλ$κης ναφρει @ατρικς γνσεις το 21.500 π.X. (Iπποκρ της, «Περ1 δια$της», «∆», τ. 262), Kς -π$σης Rτι ⯝ 21.000 : «`µ$θεος» Hρακλ ς (ρχαι7τατος) -θσπισε /OλυµπικοZς γ2νες («∆», τ. 264+267).
/Aνα3$ωσαν λοιπ(ν 4 (τουλ χιστον) φορς π( τFν καθιρωσG τους
τFν 22η χιλιετ$α. H qταν κα1 αIτF να3$ωση Yλλων προηγουµνων;
Kα1 Rταν λµε «/Oλυµπικο1 γ2νες», -ννοοµε µ7νο «γυµνικο$»;
MF ξεχνcµε ποτ Rτι τ6 OΛYMΠIA IEPA, Rπως εJναι : πλGρης τ$τλος, qταν ` κυριτερη π( τ1ς 4 πανελλGνιες Aορτς. Hταν «παν/γυρις
πανελλ/νων», µ φορµF τ( σ3ας πρ(ς τ(ν /Oλµπιο ∆$α (` α@τ$α qταν
Yλλη). Περιελ µ3αναν γ2νες Mχι µ7νο γυµνικοZς λλ6 κα1 ρητορικος,
ποιητικος, µουσικος, Eρχηστικος. /Eπ$σης «δηµοτελεgς ποµπ&ς» [ο?
«πατρες» _λεγαν: ποµπς = ντροπς. O /Iω ννης Xρυσ7στοµος «δGν Oλ'πετε στο4ς %γ<νες... ;κεg 8που : ∆ι3Oολος ποµπε#ει...» («∆», 262, Mαυροµ της] Kς «π3νδηµα συµπσια».

¶PøTO™ I¢PYTH™ O EN¢YMIøN; O µθος διδ σκει:
Πρ( µνηµονετων χρ7νων (π7τε;), : -ξ /Hλε$ας «ρως» /Aθλιος < θλος = γPν πολεµικ(ς
λλ6 κα1 εIγενFς / σκληρF uµιλλα γι6 3ρα3ε;ο(!), γεννbc τ(ν EN∆YMIΩNA < -ν⭈δυναµ7ω κα1
αIτ(ς τρ$α γ7ρια Eν7µασι ,Eπεις < _πειµι = -πιτ$θεµαι/ε@σ3 λλω, Aτωλς <*αθωλς<
α@θσσω = κινοµαι :ρµητικ6, Παι?ν (@ατρ(ς θε2ν!) = -πιν$κιον σµα (θρι µ3ου).
Φα$νεται Rτι ο? τρε;ς «;ρDζουν φονικ<ς» γι6 τ(ν θρ7νο, _τσι : /Eνδυµ$ων τ(ν Sπεσχθη

σπουδαgο κDνητρο γι& ν& σχυροποιηθk( τ αUσθηµα 8τι 8λοι ο hEλληνες %ν/κουν στ+ν Uδια ;θνικ+ οκογ'νεια. ,Ωφελο σε 8µως αJτ+ ` συν3ντηση τσων πολλ<ν %νθρBπων %π 8λα τ& µ'ρη τ(ς REλλ3δας κα
τ<ν %ποικι<ν κα στ+ν προBθηση το ;µπορDου. ,Aκµη ]ναν ;ντελ<ς εδικ χαρακτ(ρα ε_χε τ «πανηγ#ρι» στ+ν ,OλυµπDα· : κ#ριος πλος ]λξης κα γοητεDας στ& πλαDσια το προγρ3µµατος τ(ς πολιτιστικ(ς
γιορτ(ς sταν %σφαλ<ς τ& %γωνDσµατα κα παρ3λληλα κα ` γιορτ+ συν3ντησης κυρDως τ<ν %πδηµων
τ(ς K3τω ,IταλDας, τ(ς ΣικελDας κα τ<ν Oορειοαφρικαν<ν %ποικι<ν. Kα ασθανµενοι γι’ αJτ+ν τ+ συν3ντηση κα τ& %ποτελ'σµατ3 της εJγνωµοσ#νη τ+ν Hδειχναν µG γενναιδωρο τρπο, προσφ'ροντας στν
ερ χ<ρο δ<ρα κα %φιερBµατα, πο4 σCBζονται µ'χρι σ/µερα. RH συνεχ+ς ;πικοινωνDα µεταξ4 τ<ν %ποικι<ν κα τ<ν µητροπολιτικ<ν πλεων Oο/θησε στ+ν σρροπη %ν3πτυξη. O πρ<τοι ποικοι ]λκυσαν κα
ν'ους κα Hµπειρους τεχνDτες, ποιητ'ς, φιλοσφους, %ρχιτ'κτονες, πολιτικο4ς ;ξριστους (%ν3µεσα σ’
αJτο4ς τ 600 π.X. ` µεγDστη τ(ς Λ'σOου ποι/τρια Σαπφ?) κα πολλο4ς λλους. Kα 8πως %ναφ'ρουν ο
Finley/Mack Smith/Duggan, γνωρDζουµε 8τι ο hEλληνες τ(ς ΣικελDας ρBτησαν τ Mαντεgο τ<ν ∆ελφ<ν, προτο λ3Oουν µ'ρος στο4ς Vορταστικο4ς %γ<νες τ(ς ,OλυµπDας κα HλαOαν θετικ+ %π3ντηση.
Kατ& τν 7ο π.X. α<να ο %θλητικο %γ<νες στ& πλαDσια τ(ς πολιτιστικ(ς γιορτ(ς Vλκ#ουν κατ& τ
πλεgστον %θλητGς %π τ σ#νολο τ<ν Vλληνικ<ν µεταναστευτικ<ν περιοχ<ν. RH %ν3γκη γι& τ+ φ#λαξη
τ<ν %µ'τρητων %ναθηµ3των (κατ& τ µεγαλ#τερο µ'ρος :πλισµς προερχµενος %π λ3φυρα πολ'µων)
Tποχρ'ωσε στ+ν %ν'γερση πρς το το εδικ<ν οκηµ3των («θησαυρ<ν»).
Kατ& τν 6ο κα τ πρ<το xµισυ το 5ου α<να γι& τν Uδιο λγο κατασκευ3ζονται µG γρ/γορο ρυθµ
ν'α –τBρα π'τρινα οκ/µατα «θησαυρ<ν»– τ& περισστερα δG %φιερBµατα κα δ<ρα προ'ρχονται %π %ποDκους κα τς πλεις τ(ς κ3τω ,IταλDας.
Kατ& τ 470 π.X. : ΠDνδαρος συν'θεσε ~µνο τ(ς νDκης («9λυµπινικο») γι& τν τ#ραννο RI'ρωνα τ<ν Συρακουσ<ν, πο4 νDκησε στο4ς %γ<νες τ<ν ∆ελφ<ν στ+ν wρµατοδροµDα.

▲
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Kς _παθλον «ε@ς ν θα -ν$κα ε@ς σταδιοδροµ$αν» (= δρ7µος ταχτητος 185 µ.) [Pαγκα3 ς]. Eποµνως Kς ερηνοποις ποφεγει τ(ν
-µφλιο πλεµο στρφοντ ς τον σ %γ<να (Mχι games!) εIγενος
uµιλλας. EJναι ` AλληνικF π ντηση στ(ν δελφοκτ7νο π7λεµο:
,Eκτνωση, µ συνακ7λουθο καθολικF «;κεχειρDα» < _χω + χε;ρα =
συγκρατ2.

°IATI TETPAETHPI™; Kα1 : µθος συνεχ$ζει: «(O /E.) ;ξχου ν καλλον(ς γαπ/θη (;ρασθ(ναι) Tπ τ(ς Σελ/νης» κα1 «Kς θυγατ'ρες αJτC< γ'νοιντο ;κ τ(ς θεο πεντ/κοντα» (Παυσ. «/Hλιακ »). T$
σηµα$νει;
EJναι ο? 50 (49+1) σεληνιακο1 µ(νες (29,53 `µ.) µεταξZ δο /Oλυµπι δων! Eποµνως πρ( χιλιετι2ν ο? xEλληνες -γνριζαν κρι3στατα τ( χρονικ( αIτ( δι στηµα. «T(ς (Σελ/νης) ;ξηγουµ'νης
%στρολογDαν (το ,EνδυµDονος) µ3λιστα π3ντων τ<ν %νθρBπων προσ'χοντος ν#κτωρ», (/Aρτεµ$δωρος).
Hταν ` «τετραετς» τ µισ τ(ς «9κταετηρDδος» («;νιαυτς qγδοος»
το Πλ τωνος: «Kριτ$ας») περιχουσα 5 Yρτια _τη (12 σελ. µην2ν) κα1 3
-µ37λιµα (13 µην2ν), : «Kλεοστρ3τους ;νιαυτς» (530 π.X.). Σ$γουρα
Rµως τοτον τ(ν -γνριζαν τουλ χιστον π( τFν 1η /Oλυµπι δα, φο τ( 776 π.X. εJναι δ$σεκτο Rπως κα1 ` πρτη το 1896.
Σ προηγοµενη _ρευν µας («hEνα ,Iδανικ RHµερολγιο», «∆», τ. 211) ποδε$ξαµε τFν µεγ λη κρ$3εια το Yνω `µερολογ$ου. QEτσι τFν πρτη τετραετ$α _χουµε 354 `µ. ⫻ 4 + 30 = 1.446.
(Πρ γµατι 1.461, ` διαφορ6 = 15), ` δ ΣελGνη 48+1 = 49 ⫻ 29,53 = 1447, δ= +1 `µ. TFν δε-

476 π.X.: RH πρBτη 9λυµπιακ+ πολιτιστικ+ διοργ3νωση µετ& τ+ νDκη κατ& τ<ν Περσ<ν ε_χε τ χαρακτ(ρα µι5ς %συν/θιστα µεγαλοπρεπο ς γιορτ(ς. RH ,OλυµπDα %ναγνωρDζεται Kς : τπος Vνς συνολικο
Vλληνικο διαιτητικο δικαστηρDου. AJτ+ ` %ναγνBριση το κ#ρους το ερο γDνεται ατDα γι& κατασκευ+
µεγ3λων οκοδοµικ<ν Hργων.

A

O Aπ δηµοι κα  Oλυµπιδα σµερα

ν κα σ/µερα : ,Aπδηµος REλληνισµς τ<ν Vπτ& VκατοµµυρDων REλλ/νων τ<ν π'ντε πεDρων
τρ'φkη τ& Uδια ασθ/µατα Tπερηφ3νειας κα %γ3πης γι& τ+ν πατρDδα κα ε_ναι πλουσιBτερος
κα δυναµικBτερος %π πρDν, 8µως ` γενναιοδωρDα του σG σχ'ση µG τ+ν «,Aθ/να 2004» ε_ναι
%ρκετ& συγκρατηµ'νη. EJκαιρDα Iτανε, γι& ν& %λλ3ξkη ` ψυχολογDα αJτ/, Fν Hγκαιρα µπορο σε ν& προγραµµατιστk( κα 9ργανωθk( µDα Vκο#σια συγκεντρωτικ+ δωρε& γι& ]να οκοδµηµα λ.χ. 1.000
δωµατDων κα πολλ<ν αθουσ<ν πολλαπλ<ν ;κδηλBσεων, πλησDον τ(ς θ3λασσας, πο4 θ& µπορο σε µελλοντικ& ν& χρησιµοποιηθk( γι& πολλαπλGς χρ/σεις τ<ν %πανταχο REλλ/νων κα γι& τ+ν προετοιµασDα
%θλητ<ν γι& τ& θαλ3σσια %θλ/µατα τ<ν ,Oλυµπι3δων κ.λπ. ,Aντ αJτο µεγ3λη ε_ναι ` δυσπιστDα µας, `
:ποDα πρ'πει κριτικ& ν& %ναλυθk( κα ν& διαγνωσθk( παραγωγικ& γι& ]να προοδευτικ µ'λλον κα τ+ν εJηµερDα το παγκσµιου REλληνισµο . tAς ;λπDσουµε 8τι µDα τ'τοια %ξιοπρσεκτη πρωτοOουλDα κατασκευ(ς
οκοδοµ/µατος πολλαπλ<ν ;κδηλBσεων γι& το4ς ,Aποδ/µους θ& %ντιµετωπισθk( σοOαρ& %π τ+ν πατρDδα κα θ& Hχkη θετικ& %ποτελ'σµατα, τουλ3χιστον στ K'ντρο το ,Aποδ/µου wπανταχο REλληνισµο , τ+
ΘεσσαλονDκη. Mι& κριτικ+ προσ'γγιση ε_ναι π3ντα θετικ/, Fν µπορο µε ν& ;πεξεργαστο µε %ρνητικGς
;µπειρDες παραγωγικ& (σχετικ& Oλ'πε τ µακροσκελGς ρθρο µου «Aπ4δηµος ,Eλληνισµ ς» στ+ν στοσελDδα µου: www.knmegalexandros.gr).

▲
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τερη _χουµε σνολο 2.922 (πρ. 2.922,1) κα1 ΣελGνη 49+50 = 99 ⫻ 29,53 = 2923 (διαφ. = 1). [∆ιαρκοσε ` /Oλυµπι δα 5 `µ. τ ς εροµηνDας, _ληγε δ σ πανσληνο: «π'µπτη µηνς µεσο ντος»].
QEστω Rτι τ( 776 π.X. ` _ναρξη το ?ερο µ να τ ς 1ης /Oλυµπι δος _γινε τFν 22 /Iουν$ου, τοι στFν ΘερινF TροπG, µ πρωτοµηνι6 (πρBτη %ρχοµ'νου) π ντα µ να σελGνη.
QEτσι ` 1η /Oλυµπι δα τελε$ωνε σ πανσληνο τFν 16η `µρα (7 /Iουλ$ου). Mετ6 4 _τη `
2η /Oλυµπι δα _ληγε τFν 16 `µρα, στ1ς 23 /Iουλ$ου, ` δ 3η Rπως ` 1η (7 /Iουλ$ου).

ν α σελ.

1η

15η (τ λος A´ (Oλ.)

1η

16η (τ λος B´)

1447 16
15
'εροµηνα
7 (Iουλου 22 (Iουλ. 1446 ΘT23 (Iουλ.
ΘT
22 (Iουν. 772
22 (Iουν. 776 π.X.

πανσ λ.

1η

16η (τ λος Γ´)

2993

16
7 (Iουλ.
2922
ΘT
22 (Iουν. 768

™YM¶EPA™MA. K θε τσσερα _τη τFν 16η `µρα το ?ερο µην(ς qταν Πανσληνος
κα1 τελε$ωνε ` πενθGµερος /OλυµπιακF AορτG. M7νον ν6 τετραετDα µποροσε ν6 συµ3k 3 σει το `µερολογ$ου το Kλεοστρ τους. M τ( σηµεριν( `µερολ7γιο θ6 µποροσαν ναλογικ6
ν6 λGγουν ο? /Oλυµπιακο$ µας τFν πρτη Πανσ'ληνο µετ6 τFν θερινF τροπF (22α /Iουν$ου).
[Σηµ. O? /Oλυµπιακο1 τ ς /AθGνας 2004 διαρκον 15 `µρες (13-29 AIγ.) µ πρτη (πιθανF)
;κεχειρDα, τελεινουν δ µ Πανσ'ληνον!]
H _ναρξG τους _γινε τουλ χιστον τ( 22.000 π.X. π( τοZς EλληνικοZς/ΠελασγικοZς Πολιτισµος, γι6 ν6 µFν Sπ ρχουν ;µφ#λιοι πλεµοι. Πρ(ς γνση κα1 παραδειγµατισµ7.
KωστRς Kαρµιρντζος
/Aρχιτκτων E.M.Π.

O %νασκαφGς στ+ν ,OλυµπDα %ποδεικν#ουν τ ρλο της Kς σκην(ς τ<ν συχν<ν συναντ/σεων στ+ν πατρDδα τ<ν ,Aποδ/µων REλλ/νων. hEνα %συν/θιστα µεγ3λο µ'ρος τ<ν δBρων κα %φιερωµ3των Hχει δωρηθ(
%π το4ς %πδηµους hEλληνες. Παραδειγµατικ& %ναφ'ρουµε τ+ν εJδι3κριτη κα σ/µερα :µ3δα κτιρDων
τ<ν λεγοµ'νων «θησαυρ<ν»: T λιγBτερο 9χτ? %π αJτ& ε_ναι δωρισµ'να %π τς VλληνικGς %ποικDες.
Στο4ς ;πισκ'πτες %π τς δυτικGς %ποικDες 9φεDλονται πολλ& %π τ& %νακαλυπτµενα στς %νασκαφGς
εTρ/µατα, 8πως %συν/θιστες συσκευ'ς, Hργα τ'χνης, qργανα, :πλισµς. Mερικ& %π’ αJτ& Hχουν κατασκευαστ( στ+ν περιοχ+ τ<ν ,Eτρο#σκων. hOταν Hρχονταν ο hEλληνες πο4 κατοικο σαν π'ρα %π τ+ν
,Aδριατικ+ στς γιορτινGς ;κδηλBσεις τ(ς ,OλυµπDας, Hφερναν µαζD τους τ& %ξιοθα#µαστα Hργα τ'χνης το
µετ3λλου, πο4 %ποδεικν#ουν τ Tψηλ ;πDπεδο τ'χνης πο4 ε_χαν %ναπτ#ξει στ+ ν'α τους πατρDδα. AJτς
: αJξανµενος ρυθµς προσφορ5ς %φιερωµ3των, κυρDως Tψηλ(ς καλλιτεχνικ(ς %ξDας, δηµιουργο σε τ+ν
%ν3γκη %νοικοδµησης 8λο κα περισστερων οκοδοµηµ3των, 8που τοποθετο νταν ο δωρεGς µεγ3λης
%ξDας. nEτσι στ+ν ,OλυµπDα %νεγ'ρθηκαν γι& πρBτη φορ& τν 7ο π.X. α<να ο πρ<τες κτηριακGς ;γκαταστ3σεις φ#λαξης θησαυρ<ν.
MG τ+ συχν+ συµµετοχ+ στς γιορτGς ;πισκεπτ<ν %π τς µακρινGς VλληνικGς %ποικDες Hγινε ;πDσης ` ,OλυµπDα γι& ]ναν κ#κλο %νθρBπων τσο Vλκυστικ+, στε ν& µ+ν σταµατο ν τς ;πισκ'ψεις τους καθ’ 8λη τ+
δι3ρκεια το χρονικο διαστ/µατος πο4 µεσολαOο σε µεταξ4 τ<ν ,Oλυµπι3δων.

Πηγ'ς: Sinn, Manfredi, Finley/Mack Smith/Duggan, Fotinos, Jacques Brunschwig/Geoffrey Lloyd, «Die griechische Klassik
- Idee oder Wirklichkeit». T ρθρο αJτ στηρDζεται ;πDσης στς γραπτGς %φηγ/σεις το πανεπιστηµιακο δασκ3λου Ulrich
Sinn, καθηγητ( τ(ς ,AρχαιολογDας το ΠανεπιστηµDου το Wuezburg, πο4 διευθ#νει κατ’ ;ντολ+ το Γερµανικο ,Aρχαιολογικο ,Iνστιτο#του µι& διεθν( ;ρευνητικ+ :µ3δα %νασκαφ<ν στ+ν ,OλυµπDα.

KωνσταντSνος Nαλµπντης
KολωνDα, ΓερµανDα

O ECρα9ος δ#πλα στSν \AραCα,
_ Σ.ρCος δ#πλα στSν AλCαν
«E§§HNIKOTHTA»: H «™YNOXH»
¶OY ENøNEI THN AN£Pø¶OTHTA
Fν ρα ποZ ` π7λη τ2ν /Aθην2ν κα1 Rλη ` Eλλ δα Aτοιµ ζονται ν6 φιλοξενGσουν τοZς /OλυµπιακοZς /Aγ2νες το 2004, στλνοντας παντο τ( µGνυµα τ ς -κεχειρ$ας, τ ς συνπαρξης, τ ς
εIγενος uµιλλας κα1 το λληλοσε3ασµο µεταξZ τ2ν -θν2ν, ο?
καυτς ζ2νες το πλανGτη φλγονται π( τF θρησκευτικF µισαλλοδοξ$α τ2ν τρι2ν @ουδαιογεν2ν θρησκει2ν: /Iουδαϊσµ(ς, /Iουδαιοχριστιανισµ(ς κα1 /Iουδαιοϊσλαµισµ(ς συνεχ$ζουν ν6 Sψνουν τε$χη µεταξZ
τ2ν νθρπων στ( Mνοµα το ρατσιστικο ξιµατος το «-κλεκτο λαο το θεο», @δι7τητα ποZ ` κ θε θρησκε$α διεκδικε; γι6 λογαριασµ(
τ2ν πιστ2ν της, :δηγντας π( κοινο τFν νθρωπ7τητα µ µαθηµατικF κρ$3εια στFν «`µρα τ ς κρ$σεως», πο, π( R,τι φα$νεται, Mχι µ7νον -παγγλλονται, λλ6 -ργ ζονται σκληρ6 γι6 ν6 τFν πετχουν.

T

➔

H ™TPATIøTIKO¶OIH™H
ENO™ EY°ENIKOY £E™MOY
 ,Oλυµπιακο ,Aγ<νες το 2004 %ποτελο σαν γι& %ρκετ& χρνια κα συνεχDζουν ν&
%ποτελο ν ]ως κα σ/µερα τ+ν µεγ3λη προσδοκDα τ<ν REλλ/νων, 8πως %κριO<ς κατ&
τς τελευταgες δεκαετDες µεγ3λη ;λπDδα το REλληνισµο %ποτελεg ` ερ+ ;πανασ#νδεσ/ του µG τ %γαπηµ'νο %λλ& κα %πρσιτο παρελθν του. Παρελθν τ :ποgο Hχει
µετατραπ( σG δανικ, σG 8ραµα το µ'λλοντος. MG τ ,Oλυµπιακ Πνε µα γαλουχ/θηκαν
πολλGς γενιGς REλλ/νων, %π τ+ θ'σπιση σG προϊστορικο4ς χρνους τ<ν ,Oλυµπιακ<ν ,AγBνων %π τν RHρακλ( µ'χρι κα τ+ν κατ3ργησ/ τους %π τν Θεοδσιο τν B´. ,Eπ τ'σσερα
Hτη ο %θλητGς προετοιµ3ζονταν, γυµν3ζονταν, προπονο ντο, προκειµ'νου ν& φθ3σουν στ+ν
τελεDωση, πο4 θ& το4ς ;π'τρεπε ν& λ3Oουν µ'ρος στο4ς προσεχεgς ,Oλυµπιακο4ς ,Aγ<νες,
κατ& τ+ν δι3ρκεια τ<ν :ποDων σταµατο σαν ο ;χθροπραξDες κα ;τηρεgτο ` ερ+ ;κεχειρDα,
πο4 τ+ν ;σ'Oοντο 8λοι.
Σ/µερα κα π3λι ` REλλ3δα %λλ& κα : Tπλοιπος κσµος Vτοιµ3ζονται γι& τ Uδιο µεγ3λο γεγονς. M'σα AJγο#στου µG µ'σα ΣεπτεµOρDου θ& OρDσκωνται στ+ν χBρα µας
νθρωποι %π’ 8λον τν κσµο, %λλ& κα χιλι3δες %θλητ'ς, πο4 µ'σα %π τ+ν συµµετοχ/
τους στο4ς ,Oλυµπιακο4ς προσOλ'πουν στ+ν %νθρBπινη καταξDωσ/ τους, στ+ν :λοκλ/-

O

▲

17650

∆ΑΥΛΟΣ/269, M ιος 2004

Kα1 δν εJναι µ7νον Rσα συµ3α$νουν στ( /Aφγανιστ6ν, στ( Πακιστ ν, στ( /Iρ6κ κα1
στF Mση /AνατολG, Rπου : θρησκευτικ(ς φονταµενταλισµ7ς, ταυτισµνος µ sναν @δι7τροπο θρησκευτικ( ρατσισµ7 χνει τ( αµα κατ6 καν7να θων στ( Mνοµα το /Aλλ6χ 
το Γιαχ3. QOχι πολλ6 χιλι7µετρα µακρι6 π( τ6 37ρεια σνορ µας ο? µουσουλµcνοι
/Aλ3ανο1 Kοσο3 ροι Sψνουν γι6 µ$α κ7µη φορ6 τ6 λ 3αρα το θρησκευτικο µ$σους
κατ6 τ2ν Eρθοδ7ξων Σρ3ων, κα1 -κε;νοι παντον µ τ(ν Bδιο τρ7πο, στ( Mνοµα π ντα
το θεο. Tυφλωµνοι π( τ6 θρησκευτικ τους π θη, π( τ1ς δεισιδαιµον$ες κα1 τ1ς -ξ
ποκαλψεων λGθειες τ2ν δογµ των τους καταστρφουν ?στορικ6 µνηµε;α, µουσουλµανικ6 τεµνη κα1 -κκλησ$ες, σφ ζουν διακρ$τως, λεηλατον, 3ι ζουν, καταπατον κ θε _ννοια τοµικ ς -λευθερ$ας κα1 Rλα αIτ6 στFν καρδι6 τ ς EIρπης, µιcς πε$ρου ποZ
προσπαθε; ν6 Aνωθk Sπ( τ1ς ρχς κα1 τ1ς ξ$ες τ ς Aλληνικ ς παγκοσµι7τητας, λλ6 ποZ
τελικ6, π( R,τι φα$νεται, δν µπορε;, γιατ1 : /Aσι της µεταφυσικ(ς µπαµπολας _χει ρ$ξει πολZ δηλητGριο στ1ς ρηχς συνειδGσεις τ2ν πα$δευτων.
xOλοι αIτο1 ποZ σφ ζουν, σφ ζονται κα1 «µαρτυρο ν» στ( Mνοµα το θεο τους θ6
_λθουν στFν /AθGνα ν6 συναγωνιστον : sνας πλ ι στ(ν Yλλον στ( Mνοµα τ ς Aλληνικ ς ρετ ς, ποZ κ7µα κα1 Rταν δυνατον ν6 τFν κατανοGσουν, ναγκ ζονται π(
τFν ρχγονη -πι3λητικ7τητ της ν6 πειθαρχGσουν στ( νθρωπιστικ( κα1 νθρωποκεντρικ( µεγαλε;ο της. Kα1 αIτ(ς : µεγαλειδης θεσµ(ς το Eλληνικο Πολιτισµο, δηλαδF : να$µακτος γ2νας, ποZ µ τFν -π$τευξη τ ς ν$κης δ$νει µεγαλτερη τιµF στFν πατρ$δα π( τ( :ποιοδGποτε πολεµικ( κατ7ρθωµα, αIτ( τ( Aλληνικ(
ε{ρηµα ποZ Eνοµ ζεται /Oλυµπιακο1 /Aγ2νες _ρχεται σ πλGρη ντιδιαστολF µ τ1ς
θεωρ$ες των περ1 «-κλεκτ2ν λα2ν το θεο», πο, γι6 ν6 -πι3ισουν, Eφε$λουν κατ6
ρωση, στ+ν τιµ/, στ+ν νDκη. Kα πρ3γµατι ;ν qψει το µεγ3λου αJτο γεγοντος κα π3λι
;πικρατεg ;νθουσιασµς.
,Aλλ& τBρα : ;νθουσιασµς, ο προσδοκDες, ο ;λπDδες σκι3ζονται %π τν φOο τ(ς OαρOαρτητας, πο4 παDρνει τ+ν µορφ+ τ<ν τροµοκρατικ<ν ;πιθ'σεων, µ'σCω τ<ν :ποDων κ3ποιοι προσπαθο ν ν& ;πικρατ/σουν ;π λλων. Γι’ αJτο4ς ο ,Oλυµπιακο ,Aγ<νες δGν
ε_ναι λλο παρ& %π µDα πρBτης τ3ξεως εJκαιρDα γι& κυριαρχDα. KυριαρχDα qχι δι& τ(ς
εJγενο ς µιλλας, %λλ& µG σκοτεινGς κα %π3νθρωπες µεθδους. nEτσι λοιπν ο «µGν» σχεδι3ζουν τς Vπµενες ;πιθ'σεις τους κα ο «δG» τρ'χουν πανικOλητοι ν& «προλ3Oουν τ
κακ», ν& «%µυνθο ν», δηλαδ+ ν& κυριαρχ/σουν αJτο %ντ τ<ν λλων.
M'σα σ’ αJτ τ ;κOαρOαρισµ'νο «πνευµατικ»-;ξουσιαστικ πλαDσιο ` REλλ3δα 9ργανBνει %σκ/σεις προετοιµασDας (στ ,Oλυµπιακ K'ντρο ,AσφαλεDας, πο4 Hχει συσταθ(
;ντς τ(ς Γενικ(ς ,Aστυνοµικ(ς ∆ιε#θυνσης ,Aττικ(ς κα στ RYπουργεgο ∆ηµοσDας T3ξεως) µG στχο τ+ν %ποτροπ+ κα ;ξουδετ'ρωση ;νδεχοµ'νων τροµοκρατικ<ν ;νεργει<ν.
RH %νησυχDα ε_ναι τ'τοια, στε ζητ/θηκε ;πισ/µως, Kς γνωστν, ` συνδροµ+ το NATO.
T αUτηµα τ(ς χBρας Hγινε %µ'σως κα µG %πλυτη :µοφωνDα δεκτ %π τ Bορειοατλαντικ
ΣυµOο#λιο, τ %νBτατο συµµαχικ qργανο λ/ψης %ποφ3σεων κα τν Γενικ Γραµµατ'α
το NATO κ. Σ'φφερ.

Eλληνικ! Kρτος κα παρεµ$σεις τ%ς ∆ιεθνο ς Eξουσας

T

 REλληνικ κρ3τος, προκειµ'νου ν& θωρακισθk(, προωθεg τ+ν συνεργασDα το Vλληνικο κα το νατοϊκο ;πιχειρησιακο κ'ντρου διοικ/σεως, %ποOλ'ποντας στ+ν
σ#µπραξ/ τους σG περDπτωση κρDσεως. Tυπικ& Tπε#θυνος τ<ν Vλληνικ<ν κα νατοϊκ<ν δυν3µεων θ& ε_ναι hEλληνας r νατοϊκς %ξιωµατο χος. O καννες λει-

▲

∆ΑΥΛΟΣ/269, M ιος 2004

17651

T σRµα τRς Vσκησης «Aσπς ,Hρακλ0ους». M0σα στν παρνοια τRς στρατιωτικοπο/ησης το Oλυµπιακο ΠνεYµατος κποιοι ν0δειξαν π τ9 +θη το
συνειδ7του τους τν µν7µη το .µπνευστR κα δρυτR το Oλυµπισµο, ν ς
θεσµο πο[ κποτε ταυτιζ4ταν µ\ τν τιθσευση τRς .πιθετικ4τητας.
τ1ς 3ι3λικς διδαχς ν6 κατασφ ξουν κα1 ν6 -ξαφαν$σουν π( προσπου γ ς τοZς
Yλλους: τοZς Yπιστους, τοZς λλ7φυλους, τοZς διαφορετικο χρµατος, Rλους Rσους
: Γιαχ3 δν εIν7ησε Kς «-κλεκτος» του κα1 δν τοZς χ ρισε τFν... λGθεια του.

XριστιανισµSς καA Iσλ7µ Eπειλο:ν τν Lκεχειρ#α καA διχ(ζουν τ7 ]θνη
Iτ( ποZ συµ3α$νει π.χ. στ( Kοσσυφοπδιο εJναι sνα προµGνυµα γι6 τ( τ$ µcς Aτοιµ ζει : φονταµενταλισµ(ς κα1 ` θεοκρατ$α ποZ καλλιεργον ο? ρωµα$ικοι κκλοι
στFν πατρ$δα µας. xEνα -κρηκτικ( κοκτιλ στε$ρου θρησκευτικο φανατισµο, τ(
:πο;ο ναµοχλεει π θη τ ς ρωµαιοκρατ$ας κα1 τ ς τουρκοκρατ$ας, Rπως λει :
Πλοταρχος: «σG πλη µG %νθρBπους %νακατωµ'νους, πο4 Hχουν συγκεντρωθ( %π πα-

A
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ντο , δGν ε_ναι ε κολο ν& φτ3σουν σG κατ3σταση Vντητας κα :µοιοµορφDας, %λλ& κ3θε
µDα (;θντητα) τραO3ει πρς αJτ πο4 τ(ς ε_ναι οκεgο κα ε_ναι δ#σκολο ν& συνδυαστk(
µG τ %λλφυλο».1
Γι’ αIτ( κα1 εBδαµε τF δεκαετ$α το ’90 τοZς Σρ3ους ν6 λληλοσκοτνωνται σ sναν
α?µατηρ( -µφλιο π7λεµο, : :πο;ος _γινε -ξ α@τ$ας τ ς παρ λογης ντ$ληψης πPς γνGσιος Σρ3ος εJναι µ7νον : Eρθ7δοξος χριστιαν7ς, -νw2 : ρωµαιοκαθολικ(ς Σρ3ος, δηλαδF : Kρο της κα1 : µουσουλµcνος Σρ3ος, δηλαδF : B7σνιος, ποτελον Yλλα _θνη
κα1 δF -χθρικ6 το Eρθ7δοξου σερ3ικο. O? Eρθ7δοξοι Σρ3οι εJχαν φτ σει στ( {ψιστο
σηµε;ο παραλογισµο ν6 ποκαλον τοZς :µοεθνε;ς τους µουσουλµ νους τ ς Bοσν$ας
«Tορκους», πρcγµα 3ε3α$ως ναληθς. Kα1 _τσι sνα µεγ λο κα1 @σχυρ( _θνος, Rπως τ(
σερ3ικ7, κατακερµατ$στηκε µ γνµονα τF θρησκευτικF διαφορετικ7τητα, ποZ Sπερ$σχυσε τ ς κοιν ς -θνικ ς καταγωγ ς. H Σερ3$α λοιπ(ν ποτελε; @σχυρ( παρ δειγµα
πρ(ς ποφυγG, γι6 τ( πο µπορον ν6 :δηγGσουν ο? νιστ7ρητες ταυτ$σεις το _θνους
µ τF θρησκε$α κα1 π7σα δειν6 µπορον ν6 φρουν.
xOταν : ρχιεπ$σκοπος Xριστ7δουλος ταυτ$ζkη τ( Aλληνικ( _θνος µ τFν Eρθοδοξ$α,
τFν Bδια στιγµF δηµιουργε; -θνικF µειον7τητα µεταξZ τ2ν EλλGνων µουσουλµ νων
τ ς Θρ κης, λλ6 ρνε;ται κα1 τFν AλληνικF καταγωγF στοZς 500.000 xEλληνες µουσουλµ νους Aλλην7φωνους ποZ κατοικον σGµερα στ(ν Π7ντο, χαρ$ζοντ ς τους µ
τF µ$α στFν Tουρκ$α.
1. Πλοταρχος, «Συµποσιακ », ∆´, Πρ73ληµα A´, 661C.

τουργDας τ<ν προαναφεροµ'νων δυν3µεων θ& %ντληθο ν %π τ Bορειατλαντικ ΣυµOο#λιο κα θ& θεσπισθο ν καινο#ργιοι O3σει τ<ν %ναγκ<ν τ(ς περιστ3σεως.
Σ’ αJτ τ σηµεgο τDθεται τ λεπτ ζ/τηµα τ(ς εJθ#νης λ/ψεως %ποφ3σεων, ;φ’ 8σον
;µπλ'κονται ;νεργ<ς 8λες ο συµµαχικGς χ<ρες κα τ(ς TπGρ τ δ'ον %ναµεDξεBς τους
στ& ;σωτερικ& ζητ/µατα τ(ς χBρας. Σηµειωτ'ον 8τι τ θ'µα το ατ/µατος συνδροµ(ς
το NATO (τ :ποgο OεOαDως δρ3ττεται τ(ς εJκαιρDας προκειµ'νου ν& προOληθk( διεθν<ς Kς «;γγυητ+ς %σφαλεDας») ε_ναι κα νοµικ. TDθεται δηλαδ+ τ ζ/τηµα, κατ& πσον ` χBρα µας νοµιµοποιεgται ν& προσφ#γkη στ NATO, τ+ν στιγµ+ πο4 ;π το παρντος δGν τDθεται θ'µα «;νπλου ;πιθ'σεως». (Σ#µφωνα µG τ ρθρο 5 τ(ς RIδρυτικ(ς
Συνθ/κης τ(ς ΣυµµαχDας προOλ'πεται συνδροµ+ το NATO σG χBρα-σ#µµαχο σG περDπτωση %πειλ(ς ;νπλου ;πιθ'σεως). RH ;πDκληση θ'µατος συλλογικ(ς µυνας (8πως
:ρDζεται στ ΠροοDµιο τ(ς Συνθ/κης τ(ς OJ3σιγκτον, παρ. 4) κα το ρθρου 4, πο4
προOλ'πει Hναρξη διαOουλε#σεων κα κατ& συν'πεια σχεδιασµο σG περDπτωση %πειλ(ς
%σφαλεDας K-M, γDνεται µG σαθρ+ O3ση, ;φ’ 8σον ο %ποφ3σεις λαµO3νονται σ#µφωνα
µG τ ρθρο 5 τ(ς RIδρυτικ(ς Συνθ/κης τ(ς ΣυµµαχDας κα τ& %νωτ'ρω %ποτελο ν εσαγωγ+ το ρθρου 5.
,Aπ’ 8τι φαDνεται ` REλληνικ+ κυO'ρνηση προχBρησε στ ;ν λγCω αUτηµα Oασιζµενη στ στρατηγικ δγµα πο4 υοθετ/θηκε στ+ν OJ3σιγκτον τν ,AπρDλιο το 1999 κα
προOλ'πει συνδροµ+ το NATO σG περDπτωση «γενικτερης µορφRς κινδYνων», στο4ς
:ποDους συµπεριλαµO3νονται τροµοκρατικGς πρ3ξεις κα πρ3ξεις δολιοφθορ5ς, 8πως
;πDσης κα στ+ν συµφωνDα MC472, ` :ποDα συν/φθη µετ& τ+ν τροµοκρατικ+ ;πDθεση
τ(ς 11ης ΣεπτεµOρDου 2001 κα συγκεκριµ'να τν ∆εκ'µOριο το 2002 κα %φορ5 στ+ν
%ντιµετBπιση τ(ς τροµοκρατDας.

▲
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T9 «A]ηγουακς» ^ργνουν τ ν οραν _π4... καθεστ`ς OλυµπιακRς Eκεχειρ/ας
_πογεγραµµ0νης π τ σYνολο τ:ν κρατ:ν πο[ συναποτελον τ σηµεριν παγκ4σµιο σYστηµα .ξουσ/ας. Σηµαδιακ σYµπτωµα +αρει2ς µορφRς παγκ4σµιας
σχιζοφρ0νειας.
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/Aλλ6 τ( ποτ µι το -θνικο µ$σους παρασρνει κα1 -µcς -ξαιτ$ας τ ς θρησκε$ας, -φ’
Rσον -µε;ς ο? xEλληνες, παρασυρµνοι π( sνα νιστ7ρητο θρησκευτικ( παραλGρηµα
ρωµα$ικης _µπνευσης, θεωροµε τοZς Σρ3ους Kς δλφια µας, -πειδF εJναι Eρθ7δοξοι
χριστιανο$, -νw2 τοZς συγγενε;ς µας ΠελασγοZς - /IλλυριοZς - /Aλ3ανοZς τος µισοµε κα1
τοZς -χθρευ7µαστε, -πειδF εJναι µουσουλµcνοι κα$... Yπιστοι! xYστερα φτα;νε ο? /Aλ3ανο1 κα1 κυρ$ως ο? Kοσο3 ροι, διερωτ7µαστε ρητορικ , πο, -νw2 πρωτοστ τησαν σ `ρωικοZς γ2νες κατ6 τ2ν Tορκων στ1ς ρχς το 20ο α@2να, σGµερα στρφονται στοZς
πρην -χθροZς Tορκους θεωρντας τους φ$λους κα1 συµµ χους, -ξ α@τ$ας το κοινο
θρησκεµατος, φο -µε;ς τοZς -γκαταλε$ψαµε, κα1 φτ νουν στ( σηµε;ο ν6 αIτοαποκαλονται Tορκοι µ7νο κα1 µ7νο π( ντ$δραση στF σερ3ικF κατοχF τ2ν περιοχ2ν τους
κα1 στFν ποτυχ$α το λεγ7µενου Aλληνοχριστιανισµο, : :πο;ος συνεχ2ς συρρικννει
τ( Aλληνικ( _θνος;
Π7σες λGθεια κ7µα -θνικς συµφορς πρπει ν6 Sποµε$νkη ` Eλλ δα Sπερασπιζ7µενη δογµατικ6 τFν τατισG της µ τFν Eρθοδοξ$α; Π7σους κ7µα παραδοσιακοZς
συµµ χους θ6 πολσουµε γι6 τF σναψη λυκοφιλι2ν µ τοZς :µ7δοξους Σρ3ους,
λς κα1 ο? τελευτα;οι δν εJναι ο? δηµιουργο1 τ ς νπαρκτης µακεδονικ ς -θν7τητας τ2ν Σκοπ$ων,  µGπως _παψαν ποτ ν6 -ποφθαλµιον τFν AλληνικF Θεσσαλον$κη; Kα1 φυσικ6 jς µF λησµονοµε τοZς λεγ7µενους Σλα3οµακεδ7νες.
Γι6 τ(ν να3ρασµ( στ6 Bαλκ νια τFν εIθνη _χουν δο παρ γοντες: α) O? µεγ λες
δυν µεις, ποZ -π3αλαν (χ ραξαν) σνορα τ6 :πο;α δν νταποκρ$νονται στ6 -δ φη ποZ
νGκουν στ6 _θνη τ ς χερσονGσου, µ ποτλεσµα ν6 Sπ ρχουν συνεχ2ς νοιχτς Aστ$ες

)E

***

τσι : κατ’ ;ξοχ+ν θεσµς το REλληνικο Πολιτισµο παρουσι3ζει σ/µερα τ+ν
θλιOερ+ εκνα µι5ς ;µπλεµης καταστ3σεως µG τς Vξ(ς συνιστ<σες:
• Συνδροµ+ το NATO µG %ποστολ+ %εροσκαφ<ν AWACS (Hγκαιρης προειδοποDησης): Π'ραν τ(ς Tπ'ρογκης δαπ3νης πο4 προκ#πτει %π τ+ν χρησιµοποDηση τ<ν %νωτ'ρω %εροσκαφ<ν, ` δρ3ση τ+ν :ποDα θ& %ναλ3Oουν :ρDζεται %ποκλειστικ&
%π τν SACEUR (συµµαχικ+ στρατιωτικ+ `γεσDα). ,Eδ< OεOαDως τDθεται τ ;ρBτηµα
τ(ς Hκτασης το ;ναερDου χBρου στν :ποgο θ& δρο ν κα τ(ς δυναττητας ;λ'γχου των
%π τ REλληνικ κρ3τος.
• Mνιµη ναυτικ+ δ#ναµη: Kα π3λι τDθεται θ'µα Hκτασης τ(ς Tπ Hλεγχο περιοχ(ς,
%λλ& κυρDως θ'µα πολιτικ(ς εJθ#νης, ` :ποDα θ& πρ'πει ν& %ν/κkη στς REλληνικGς %ρχ'ς.
E_ναι O'Oαιη ` συµµετοχ+ πλοDων πο4 Iδη µετ'χουν στ+ν ;πιχεDρηση Active Endeavour
(` δρ3ση τ(ς :ποDας ;κτεDνεται σG 8λη τ+ν Mεσγειο) κα συνεπακλουθα ` διεν'ργεια
νηοψι<ν (κα %π «γειτονικ+» χBρα;).
• T3γµα πυρηνικο , Oιολογικο , χηµικο πολ'µου: ΣG περDπτωση πυρηνικο , Oιολογικο r χηµικο κτυπ/µατος τ ;ν λγCω τ3γµα καλεgται ν& %ντιδρ3σkη ταχ#τατα (;ντς 24
Kρ<ν), πρ5γµα πο4 σηµαDνει 8τι θ& πρ'πει ν& στρατοπεδε#kη εUτε στ+ν REλλ3δα εUτε σG γειτονικ+(;) χBρα. (Kαλ#τερα ν& µ+ν %ναφερθο µε στ κστος).
• nAλλα µ'σα %σφαλεDας: τεχνικ& µ'σα προστασDας, δηλ. 9πτικ+ ;πιτ/ρηση (%ερπλοια
κα Vλικπτερα ;φωδιασµ'να µG κ3µερες παρακολο#θησης Tπ'ρυθρης %κτινοOολDας, συσκευGς TETRA (µ'σCω τ<ν :ποDων %ποστ'λλονται πληροφορDες στ& κ'ντρα ;πιχειρ/σεως), ασθητ(ρες %νDχνευσης, :µ3δες δι3σωσης, :µ3δες κα εδικ& αJτοκDνητα %πολ#-

▲

Eκστρατε/α ,Eλλ7νων στρατιωτ:ν .κτ ς ,Eλλδας, µ\ ποστολ ν9 φυλ2νε τ σ7µαντο ατ ο]κηµα
τ:ν Σ0ρ+ων, πο[ bµως cχει «.πενδυθR» µ\ τν σιατικ µεταφυσικ το «O]κου το Θεο».
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_ντασης -ξ α@τ$ας τ2ν µειονοτGτων κα1 3) ` ρωµα$ικη κα1 EθωµανικF κληρονοµι , ποZ
φρει Kς κατ ρα ` περιοχG µας κα1 εJναι ` τατιση τ2ν -θνοτGτων µ µ$α π( τ1ς δο @ουδαιογενε;ς θρησκε;ες, ` :πο$α Rπως δε$ξαµε εJναι συνθGκη -π$πλαστη, ποZ διχοτοµε;
κ7µα περισσ7τερο τ6 3αλκανικ6 _θνη. QEτσι, σ6ν ν6 µFν _φτανε στ6 _θνη τ ς χερσονGσου το ANµου Rτι σ κανναν δν -πιτρ πηκε ν6 πετχkη ποτ τFν ποθητF κα1 δ$καιη
-θνικG του πλGρη -δαφικF ποκατ σταση, _ρχονται κα1 ο? θρησκε;ες ν6 διχ ζουν τοZς
:µοεθνε;ς, Rπως _γινε µ τF Σερ3$α κα1 Rπως προσπαθον ν6 πετχουν κ ποιοι σκοτεινο1 κκλοι τ( Bδιο µ τοZς Eµοεθνε;ς µας µουσουλµ νους τ ς Θρ κης.

O EλληνισµSς cνMνει τν Eνθρωπτητα
τ(ν παγκ7σµιο παραλογισµ( το θρησκευτικο µ$σους, ποZ Sποκινε; τ(ν @δι7τροπο φονταµενταλιστικ( ρατσισµ( κα1 τ(ν «@µιτασι(ν -θνικισµ7», ο? @δες κα1 ο? ξ$ες
το Eλληνισµο προ3 λλουν, κα1 µ τFν εIκαιρ$α τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγνων, Kς
` µ7νη ?κανF δναµη ν6 φρkη εIηµερ$α κα1 ε@ρGνη στ(ν πλανGτη.
O Πλοταρχος πρ2τος φρ7ντισε ν6 µcς διδ ξkη πPς «µG O3ση το τα 8µως πιστ'ψαµε ;κεDνους, πο4 τ& χρησιµοποιο ν ο Uδιοι, τ& δωρDζουν σG ;µ5ς κα µ5ς τ& παρ'χουν
%'ναα κα διαρκ<ς Kς θεο#ς, πο4 δGν ε_ναι λλοι ;δ< κι λλοι ;κεg, ο τε O3ρOαροι κα
hEλληνες, ο τε ντιοι κα Oρειοι. hOπως : xλιος, ` σελ/νη, : οJρανς, ` γ( κα ` θ3λασσα ε_ναι κοιν& σG 8λους, %λλ& τ& 9νοµ3ζουν µG διαφορετικGς 9νοµασDες ο δι3φοροι
λαοD, παρµοια, µολοντι ]νας ε_ναι : λγος πο4 τ& τακτοποιεg κα µDα πρνοια πο4
τ& ;πιτηρεg, µολοντι %π τ+ν λλη ο δυν3µεις ε_ναι ταγµ'νες ν& Tπηρετο ν 8λα τ&
qντα, Hχουν θεσπιστ( σG διαφρους λαο4ς διαφορετικGς τιµGς κα 9νοµασDες γι& 8λα

™

µανσης, µον3δα σχεδιασµο πολιτικ(ς %σφ3λειας, µον3δα ;ντοπισµο πυρηνικ<ν, Oιολογικ<ν r χηµικ<ν οJσι<ν κ.λπ.
T κστος τ(ς 8λης πολεµικ(ς αJτ(ς ;πιχεDρησης ε_ναι δυσθεBρητο.
***
Dναι πραγµατικ. παρδοξο, !τι µ3σα σ’ !λην α,τν τν διεθν1 σ%γχυση
φρεν#ν, σ’ α,τν τν 0ξουσιαστικ παρνοια, οK HEλληνες, οK σ%γχρονοι HEλληνες 0πανασυνδ3θηκαν µ τ( παρελθ*ν τους. Π#ς; ∆νοντας στ ς σκσεις
σφαλεας τ#ν O.A. τν $νοµασα «:Aσπ ς BHρακλ3ους». Φανεται !τι F δεσµ*ς
τους µ «:Eκενους» πο? 7 µεγαλοφυα τους κα 7 ψυχικ τους γεα κποτε συν3λα4ε κα λοποησε τ(ν π3ροχο α,τ(ν θεσµ( 0ξακολουθε ν. πρχ/η 0ν σπ3ρµατι κα ν. λειτουργ/1 καταλυτικ. στ ς ψυχ3ς τους. Kποιοι σ%γχρονοι HEλληνες εDναι
434αιον !τι ντιλαµ4νονται πcς τ( ο,σιαστικ*, 0κενο πο? µετρει, εDναι τ( πνε9µα
τ#ν :AγOνων. A,τ( ποτελε τν πραγµατικ σπδα στν 0κτροπ κα )χι τ. µ3τρα
σφαλεας – οK κοινωνο α,το9 το9 πνε%µατος δν τ. χρειζονται. HOµως π*σοι
εDναι α,το; Π*σοι ντιλαµ4νονται !τι οK :Oλυµπιακο :Aγ#νες δν εDναι µ3σον,
ε,καιρα 0πδειξης Sσχ%ος λλ. κτι =λλο, κτι πο? Yχει ν. κν/η µ τν νταση
το9 νθρOπου, !πως κρι4#ς τν συν3λα4ε κα τν λοποησε F πρ#τος Kδρυτς
τους, F BHρακλ1ς; ∆υστυχ#ς 0λχιστοι. Θ. ζσουµε λοιπ(ν ναγκαστικ. τν λαµπρ γιορτ το9 BΩραου, το9 Mεγλου κα το9 :Aληθινο9 συµ4ι4αζ*µενοι µ τ. ξεν*φερτα –ντιπροσωπευτικ. τ1ς σηµεριν1ς πανανθρOπινης φο4ας κα νασφλειας– δρακ*ντια µ3τρα σφαλεας. A,τ. ταιριζουν στν σ%γχρονη παγκ*σµια
4αρ4αρ*τητα. A,τ. κα F φ*4ος.

E

Σ.
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το τα».2 Kα1 µ αIτ6 τ6 λ7για του κρωσε µ µιcς κα1 γι6 π ντα τ6 λ θητα θρησκευτικ6 δ7γµατα, ποZ µ χονται λυσσαλα µεταξ τους γι6 τ( ποι7 θ6 -πι3 λkη τFν «λGθει » του στοZς νθρπους. Mcς -ξηγε; πPς : καθνας µπορε; ν6 _χkη Rποιον τρ7πο π7δοσης τιµ2ν  λατρε$ας πρ(ς τ( Θε;ον -πιθυµε;. ∆ι7τι : Yνθρωπος, : καθνας σµφωνα
µ τοZς τρ7πους κα1 τ6 _θιµ του, -κφρ ζεται ντ$στοιχα. Σηµασ$α _χει πPς τ( Θε;ον εJναι
κοιν( γι6 Rλους, κα1 ρνοµενος τ1ς «-ξ ποκαλψεως λGθειες», ποZ φανατ$ζουν, δογµατ$ζουν κα1 χωρ$ζουν τοZς νθρπους, προτρπει 2.000 χρ7νια πρ1ν τFν -ποχG µας ν6
σε3αστοµε τF θρησκευτικF -λευθερ$α κα1 τF θρησκευτικF -πιλογG. xOποιος διδ χτηκε π( τ(ν Πλοταρχο, στκεται στοZς ντ$ποδες το φονταµενταλισµο.
O Bδιος π λι µ$λησε γι6 τFν ο@κουµενικ7τητα τ ς Eλληνικ ς Σκψης κα1 Παιδε$ας, ποZ
Aννει τοZς νθρπους δ$χως ν6 ναιρk τ1ς -θνικς τους @διαιτερ7τητες, χαρ$ζοντας τFν
SψηλF «πανανθρπινη» @δι7τητα το xEλληνα σ Rσους σκφτονται κα1 πρ ττουν Aλληνικ , Rπως Rταν σ sνα συµπ7σιο χαρακτGρισε sναν νεαρ( Pωµα;ο ποZ τ(ν -ντυπωσ$ασε:
«qχι O3ρOαρος, %λλ& πραγµατικ& hEλληνας στ+ γενι3, µεστς REλληνικ(ς ΠαιδεDας».3
Kα1 Rταν παρηγοροσε sναν φ$λο του, τ(ν Mενµαχο π( τ1ς Σ ρδεις, ποZ εJχε -ξοριστ
π( τFν πατρ$δα του, το Sπενθµισε πPς γι6 Rσους µετχουν στFν EλληνικF Παιδε$α
δν Sπ ρχουν -δαφικ6 σνορα.
Eποµνως εvστοχα εJπε : Hρακλ ς:
«,Aργεgος r ΘηOαgος, %φο δGν καυχι'µαι 8τι %ν/κω σG µι& πλη,
8λα τ& 9χυρ& τ<ν REλλ/νων ε_ναι γι& µ'να πατρDδα».
«RO Σωκρ3της τ ε_πε %κµα πι ε στοχα, λ'γοντας π?ς δGν ε_ναι ,Aθηναgος ο τε hEλληνας πολDτης, %λλ& πολDτης το κσµου».4
2. Πλοταρχος, «Περ1 QIσιδος κα1 /Oσ$ριδος», 377F-378A.
3. Πλοταρχος, «Περ1 τ2ν /Eκλελοιπ7των Xρηστηρ$ων», 422D.
4. Πλοταρχος, «Περ1 φυγ ς», 600 F.
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xOπου Sπ ρχει λοιπ(ν ` EλληνικF Παιδε$α, αIτF ` νθρωπιστικF δναµη ποZ Aννει κα1 φωτ$ζει µ γνση τ6 _θνη, -κε; εJναι κα1 ` πατρ$δα τ2ν πνευµατικ2ν EλλGνων. Kα1 ` /Oλυµπι δα µας, «µG τ+ν φλγα µας πο4 VνBνει τν κσµο», jς γ$νkη `
ρχG, γι6 ν6 λ µψουν ξαν6 ο? πανανθρπινες @δες κα1 ξ$ες το Eλληνισµο. O
/Oρθ(ς Λ7γος πναντι στοZς µεσσ$ες, τοZς σωτ ρες, τοZς σταυροφ7ρους πλανητ ρχες κα1 τοZς «µ ρτυρες το /Aλλ6χ» τροµοκρ τες. M7νον _τσι θ6 διαλυθον τ6
σκοτ δια τ ς δεισιδαιµον$ας, το φυλετικο κα1 θρησκευτικο µ$σους, ποZ α@2νες τρα καταδυναστεουν τFν νθρωπ7τητα κα1 τFν :δηγον µ µαθηµατικF κρ$3εια
στFν αIτοκαταστροφG της.
***
τ( παγκ7σµιο θατρο το παραλ7γου ` ν γκη το Eλληνικο /Oρθο Λ7γου εJναι
περισσ7τερο -π$καιρη π( ποτ. Kα1 αIτ(ς -κφρ ζεται µσα π( τ1ς ρχα;ες ξ$ες
το /Oλυµπισµο, ποZ προτ σσουν τ(ν Sγι νο -ναρµονισµνο µ τ( Sγις σ2µα.
AIτ( τ( ξ$ωµα, δηλαδF τ( /Oλυµπιακ( /Iδε2δες, _ρχεται κα1 ταυτ$ζεται πλGρως
µ τ(ν :ρισµ( το /Oρθο Λ7γου, ποZ σµφωνα µ τ(ν Πλοταρχο εJναι ` «Yριστη κα1 θεϊκτερη δναµη ποZ 3ρ$σκεται µσα µας, ποZ τFν -ννοοµε Kς Eρθ7τητα το λ7γου, φυσικF τελει7τητα τ ς λογικ ς κα1 δι θεση ]ρµονικF µ τFν ψυχG».5
QEτσι µ7νο θ6 σταθk : /Aλ3αν(ς στ( πλευρ( το Σρ3ου, : QAρα3ας το /Iσραηλ$τη, :
λευκ(ς θ6 συναγωνιστk µ τ(ν µαρο, : µουσουλµcνος θ6 3ρεθk πλ ι στ(ν χριστιαν7.
2.780 χρ7νια µετ6 τFν -παν$δρυση τ2ν /Aγνων π( τ(ν QIφιτο (776 π.X.) ` νθρωπ7τητα δν 3ρ κε Yλλον τρ7πο γι6 ν6 συνυπ ρχkη ε@ρηνικ , πρα π( αIτ(ν ποZ τ ς δ$δαξαν
ο? xEλληνες. Kα1 ο? /Oλυµπιακο1 /Aγ2νες εJναι µρος κα1 γιορτF αIτο το τρ7που.

™

Στ0φανος MυτιληναSος
5. Πλοταρχος, «/Hθικ », Π2ς δε; τ(ν νον ποιηµ των κοει, 24E, -κδ7σεις «K κτος», /AθGνα
1995.
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O

θλητισµ(ς σ6ν 3ασικF παρ µετρος τ ς Eλληνικ ς Παιδε$ας κα1 το Eλληνικο Πολιτισµο συνδυαζ7µενος κα1 µ τ1ς
Yλλες δο παραµτρους του (τFν Γνση κα1 τFν Tχνη) -πηρασε θετικτατα τ7σο τFν πορε$α το Eλληνισµο πρ(ς τFν
-κθαµ3ωτικG του κµF Rσο κα1 τFν πορε$α το Παγκοσµ$ου Πολιτισµο -π$σης. H -φερεση το θλητισµο χ νεται στ6 3 θη τ2ν χιλιετι2ν, σ µυθολογικς -ποχς. Σµφωνα µ τFν παρ δοση : ZεZς ν$κησε στFν π λη τ(ν Kρ7νο κι : /Aπ7λλων στ(ν δρ7µο τ(ν Eρµ . O
Hρακλ ς _3αλε τ6 δλφια του ν6 τρξουν σ’ sναν γ2να κα1 στεφ νωσε τ(ν νικητF µ sνα κλαδ1 γριελιcς (Παυσαν$ας V 7, 6). /Aναφορς γι6 θλητικF δραστηρι7τητα σ µεταγενστερες -ποχς _χουµε
στ6 Oµηρικ6 QEπη, Rπου περιγρ φονται γ2νες δρ7µου, δισκο3ολ$α,
uλµατα κα1 ]ρµατοδροµ$ες.

TA «™HMA¢IAKA» ™YMBANTA
™THN TE§ETH TH™ AºH™
& τηλεοπτικ& καν3λια τ+ν 25η MαρτDου %νακοDνωσαν στ& εδησεογραφικ&
δελτDα τους π?ς στ+ν τελετ+ τ(ς wφ(ς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς Φλγας «παρευρ'θη
σ#σσωµη ` πολιτικ+ κα πολιτειακ+ %ρχ+ τ(ς REλλ3δος». Φρντισαν 8µως ;ντ'χνως ν& µ5ς %ποκρ#ψουν π?ς sταν %πο σα ` θρησκευτικ+ `γεσDα. RO ;π κεφαλ(ς τ(ς σχ#ουσας θρησκεDας στ+ν REλλ3δα sταν %πBν. ,Aπ?ν κα : τοπικς µητροπολDτης. ∆Gν εUδαµε %ν3µεσα στ κοιν ο τε ]ναν παπ5. ΓιατD αJτ+ ` %πουσDα;
nIσως θ& sταν καλ ν& %νατρ'ξουµε στ+ν ;κτεν( %ρθρογραφDα το «,Oρθοδξου T#που», : :ποgος σG σχεδν κ3θε Hκδοσ/ του καθυOρDζει το4ς ,Oλυµπιακο4ς ,Aγ<νες
%ποκαλBντας τους «λατρε/α τ:ν δαιµ4νων». RH ,EκκλησDα sταν –κα 8πως φαDνεται
συνεχDζει ν& ε_ναι– ;χθρς το %ρχαDου REλληνικο ,Oλυµπιακο Πνε#µατος. ∆Gν κατ3φερε ν& ξεπερ3σkη τ Oαθ4 µgσος της γι& το4ς θεµελιBδεις λDθους το REλληνικο Πολιτισµο .
Tν %θλητισµ ο φορεgς τ(ς δεολογDας το κ. Xριστοδο#λου τν κατ/ργησαν
;ντελ<ς %παγορε#οντας το4ς ,Oλυµπιακο4ς %γ<νες µG δι3ταγµα το ΘεοδοσDου. Mετ&
τ+ν %παγρευση ;µφανDστηκε ]νας ν'ου τ#που %θλητ/ς· ε_ναι : χριστιανς µ3ρτυρας

T

▲
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H λξη %γ?ν προρχεται π( τ( ρ µα Yγω, ποZ σηµα$νει :δηγ2. M τF σειρ
του τ( Bδιο ρ µα παρ γει τFν %γωγ+ κι αIτF π λι κτ$ζει τF (σνθετη) λξη_ννοια παιδαγωγς (= αIτ(ς ποZ Yγει, ποZ :δηγε; τ(ν πα;δα). H λξη %θλητ+ς
_χει σ6ν 3 ση της τF λξη θλος, ποZ σηµα$νει µχθος, %γBν.
TFν δGριτη -σωτερικF ν γκη -πικρ τησης το Aν(ς νθρπου ε@ς 3 ρος
το Yλλου, δηλαδF αIτ( ποZ σηµα$νουµε µ τF λξη φιλοπρωτDα, ` :πο$α -κφρ ζεται κατ6 κυρ$αρχο τρ7πο µ τ( _νστικτο τ ς -πιθετικ7τητας (κα1 µ Rλες τ1ς συνεκδοχικς µεταµφισεις το -νστ$κτου αIτο), : Eλληνικ(ς Πολιτισµ(ς τιθ σευσε κατ6 sναν µεγαλοφυ κα1 µοναδικ( τρ7πο: δι6 το θλητισµο. B3αιοι
Mντες ο? xEλληνες σ παν ρχαιες -ποχς Rτι π( τF σαγGνη τ ς θεcς N$κης δν
πρ7κειται τ( νθρπινο γνος ν6 παλλαγk ποτ, 3ρ καν τ(ν τρ7πο ν6 τFν Sπηρετον χωρ1ς ν6 θυσι ζουν τFν ξιοπρπει τους  ν6 καταφεγουν σ δ7λια µσα. ∆ηλαδF µεττρεψαν τ( _νστικτ7 τους σ ντερη µορφF πνευµατικ ς λειτουργ$ας, ποZ εJναι τ( @δανικ( τ ς εIγενος uµιλλας κι -ξιδαν$κευσαν τFν _ννοια
γPν, µετατρποντ ς την π( π7λεµο σ θλητισµ7.
/E6ν θελGσουµε ν6 τ(ν συµπισουµε σ sναν :ρισµ7, %θλητισµς δν εJναι τ$ποτε Yλλο π( τFν .πιδ/ωξη τRς .πικρτησης, δηλαδ τRς κατκτησης τRς
πρωτι2ς (ν/κης) µ0σfω τRς εγενος gµιλλας, δι9 το γ:νος. T( θλητικ(
@δε2δες γι6 χιλιετ$ες τιθ σευσε τ6 νθρπινα π θη, µ τρ7πο ποZ -ξασφ πο4 %σκεgται στν χριστιανικ %θλητισµ: δGν τρBει, δGν πDνει, δGν κοιµ5ται, δGν πλ'νεται, δGν σπουδ3ζει, δGν %σχολεgται µG τ& κοιν3. ,Aποσυρµ'νος σG µι& σπηλι& ;πιστρ'φει στν τπο 8που κατοικο σαν ο πργονοD του πρν %π Vκατοµµ#ρια χρνια.RO χριστιανς νθρωπος τ<ν σπηλαDων ε_ναι πλ'ον τ ν'ο πρτυπο: : «%θλητ+ς
το Xριστο ». ΣτεφανBνεται µG τ+ν δξα το µαρτυρDου Tποτασσµενος στ πρτυπο πο4 προO3λλει ` ,EκκλησDα: τν ,Iησο µG τ %κ3νθινο στεφ3νι.
RH %παγρευση το %θλητισµο ;ξυπηρετο σε µι& Oαθει& χριστιανικ+ %ν3γκη.
,E&ν ο hEλληνες Hπαυαν ν& %θλο νται κα ν& κρατο ν 8πλα –κα αJτ συν'Oη– δGν
θ& sταν κανο ν& ;παναστατ/σουν κα ν& %νατρ'ψουν τ+ν ξενφερτη κυO'ρνηση,
πο4 το4ς ;πιOλ/θηκε µG τ+ν µορφ+ το θρησκευτικο δεσποτισµο . T& τελευταgα
χρνια κ3τι %ν3λογο συν'Oη σG µουσουλµανικ+ χBρα. RH δικτατορικ+ κυO'ρνησ/
της %παγρευσε τ+ν λειτουργDα τ<ν σχολ<ν πο4 ;φ3ρµοζαν τς πολεµικGς τ'χνες,
%φο κινδ#νευσαν ν& %νατραπο ν %π µι& διαδ/λωση πο4 πραγµατοποDησαν ο
σπουδαστGς τ<ν σχολ<ν αJτ<ν. AJτ+ ε_ναι ` %π3ντηση στ ;ρBτηµα, γιατD ο χριστιανο ;πιτDθενται κατ& καιρο4ς στς πολεµικGς τ'χνες κα στν %θλητισµ, µιλBντας γι& δαDµονες κα ;πDκληση πνευµ3των. MG τν τρπο αJτν κ3νουν Hκκληση
στ& κατBτερα Hνστικτα τ(ς %µαθο ς µ3ζας, %ποφε#γοντας ν& µ5ς %ποκαλ#ψουν το4ς
µ#χιους φOους τους.
T µgσος κατ& το REλληνικο Πνε#µατος O'Oαια τ ;ξ'φρασε ]νας %π το4ς :µιλητ'ς, πρεδρος κ3ποιας ;πιτροπ(ς, λ'γοντας π?ς δGν πρ'πει ν& γDνουµε «hρµαια
µι2ς τυφλRς κα νεδαφικRς προγονολατρ/ας». Mπορεg : κ. Xριστδουλος ν& sταν
▲
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,H _π0ροχη ε>κ4να τ:ν ερει:ν το Aπ4λλωνος, .νf: .πικαλονται τ
νειο φ:ς. iOλα λευκ. T µαρο cχει .ξαφανισθR...
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λιζε @σ7ρροπη ψυχικF-πνευµατικG, 3ιολογικF κα1 κοινωνικF Kριµ7τητα στ(ν
Yνθρωπο κα1 πρ7σφερε πνοF κα1 λ µψη στ(ν Παγκ7σµιο Πολιτισµ7.
O? ρχα;οι xEλληνες εJχαν 3αθτατη -π$γνωση Rτι τ( ]γν( /Oλυµπιακ(
/Iδε2δες, Rπως αIτ( διαµορφθηκε στοZς γ2νες τ ς /Oλυµπ$ας, γννηµα κα1
δηµιοργηµα το Eλληνικο Πνεµατος Rπως κα1 Rλες ο? Yλλες µεγ λες κα1
Sψηλς Aλληνικς @δες, ρχς κα1 ξ$ες, µ7νον ν µεσα στοZς πνευµατικ6 xEλληνες µπορον ν6 -πιζον, ν6 ναπτσσωνται κα1 ν6 γ$νωνται πρ ξη κα1 τρ7πος
ζω ς, -νw2 ντ$θετα εJναι πρ γµατα ξνα κα1 συµ3$3αστα πρ(ς τοZς µF Aλληνικος, δηλαδF τοZς 3αρ3αρικος, «πολιτισµοZς» κα1 δν µπορον ν6 Sπ ρξουν
λ3ητα κα1 ναλλο$ωτα µσα σ’ αIτος.

TS EσυµC#Cαστο µεταξT Πολιτισµο: καA Eξουσιασµο:

QO

ταν : θρησκευτικ(ς δογµατισµ(ς κι : πνευµατικ(ς σκοταδισµ(ς ε@σ3αλαν κα1 κατ$σχυσαν στ(ν Aλληνικ( χ2ρο, qταν δνατο ν6 νεχθον
τFν {παρξη το Aλληνικο θεσµο κα1 το Sψηλο κα1 -λευθρου πνεµατ7ς του. M τ( µ;σος τους κατ6 το κ λλους κα1 το νθρπινου σµατος, µ τFν πχθει τους κατ6 το φυσικο κα1 το ληθινο, µ τ(ν φ73ο τους
πναντι στ( µεγαλε;ο το Eλληνικο Πνεµατος γενικ6 qταν διαν7ητο ν6
συµ3ι3αστον µ τ( /Oλυµπιακ( /Iδε2δες κα1 ν6 τ( φGσουν ν6 ζk . Γι’ αIτ7, µ7%πBν, τ πνε µα του 8µως θρι3µOευσε. Ποιν ;νοχλεg ` προγονολατρDα; M& φυσικ&
τν κατακτητ/. Ποις θ& :ρDσkη τ+ν τυφλτητα κα τ+ν %νεδαφικτητα; RO χριστιανς
κατακτητ/ς. ΓιατD ;µεgς ο hEλληνες θ& Hπρεπε ν& προτιµ/σουµε τ+ν τυφλ+ κα %νεδαφικ+ προγονολατρDα τ<ν ,IουδαDων, ` :ποDα ε_ναι : Oασικς παρ3γοντας το %φελληνισµο µας; ΓιατD καν'ναν δGν ;νοχλεg αJτ+ ` προγονολατρDα; ΓιατD κανες δGν
µιλ5 γι’ αJτ/ν; nEστω 8τι ` Vλληνικ+ προγονολατρDα ε_ναι τυφλ+ κα %νεδαφικ/. Πο
OρDσκεται τ %νοιχτ πνε µα κα «` ;δαφικτητα» τ(ς VOραϊκ(ς προγονολατρDας;
RO τηλεοπτικς παρουσιαστ+ς τ(ς wφ(ς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς φλγας σχολDασε π?ς `
χορογρ3φος κυρDα Xρς ;µπνε#στηκε τν χορ το π'πλου τ<ν ;νν'α κορασDδων %π
]να %ρχαgο %γγεgο. TροποποDησε 8µως τν %ριθµ σG Vπτ& κορασDδες. Θ& TπερO3λαµε
;&ν σκεπτµασταν π?ς : ερς %ριθµς τ<ν REλλ/νων, τ ;νν'α, µετετρ3πη στν κατ’
;ξοχ+ν ερ %ριθµ τ<ν REOραDων, πο4 ε_ναι τ Vπτ3; K3τι %ντDστοιχο συµOαDνει κα
στ& Tπλοιπα σ#µOολα πο4 χρησιµοποιο νται στο4ς ,Oλυµπιακο4ς ,Aγ<νες: O π'ντε κ#κλοι το ,Oλυµπιακο σ/µατος, πο4 TποτDθεται π?ς συµOολDζουν τς π'ντε
πεDρους, ε_ναι ]να καθαρ& VOραϊκ σ#µOολο. Πρκειται γι& το4ς κ#κλους το ,Iεζεκι/λ, το4ς :ποDους συναντ5µε στ+ν χριστιανικ+ εκονογραφDα, 8που : ,IεχωO5ς
καθισµ'νος στο4ς οJρανο4ς στηρDζει τ& πδια του στο4ς πτερωτο4ς αJτο4ς κ#κλους.
,AντDστοιχη εκονογραφDα παρουσι3ζω στ& OιOλDα µου «T BιOλDο πο4 ` ,EκκλησDα
σου δGν θ'λει ν& διαO3σk η ς» κα «∆εκαπ'ντε ,Eσταυρωµ'νοι κα %ναστηµ'νοι
Σωτ(ρες» %π τς ;κδσεις «∆αδο χος».
T Uδιο συµOαDνει µG τ σ#µOολο πο4 παρουσι3ζεται π?ς ;µπερι'χει τ περιστ'ρι.
Στ+ν %ρχαιτητα τ περιστ'ρι sταν σ#µOολο τ(ς λαγνεDας, λγCω το ;ρωτισµο του.
▲
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λις πκτησαν κα1 σταθεροπο$ησαν τ(ν _λεγχο -π1 τ ς πολιτικ ς -ξουσ$ας, µ δι ταγµα το χριστιανο αIτοκρ τορα Θεοδ7σιου A´ το Mγα τ( _τος 393 µ.X. κατ ργησαν τοZς /OλυµπιακοZς /Aγ2νες. ∆ιακ7πηκε _τσι 3$αια sνας π( τοZς λαµπρ7τερους, ]γν7τερους κα1 καταπληκτικτερους θεσµοZς -ξ Rσων ποτ -µφαν$σθηκαν στFν ?στορ$α το πολιτισµο τ ς νθρωπ7τητας.
H διαταγF qταν ρητG: «;ς Hδαφος φ'ρειν». EJχαν προηγηθ σφαγς σ’ Rλες τ1ς
-παρχ$ες τ ς αIτοκρατορ$ας µ σκοπ( τ(ν 3$αιο -κχριστιανισµ( το γηγενος
πληθυσµο, καταστροφς να2ν, δηµεσεις περιουσι2ν, 3ασανιστGρια, γενοκτον$ες κ.Y. π ντοτε µ τFν _µπρακτη 3οGθεια χριστιαν2ν ?εραρχ2ν κα1 µοναχ2ν.
O? δραστηρι7τητες αIτς qταν συνπεια τ2ν πι( -π$σηµων νθελληνικ2ν θσεων το Xριστιανισµο, Rπως αIτς διατυπθηκαν π( τοZς σηµαντικτερους κα1
αIθεντικτερους χριστιανοZς Πατρες τ ς /Eκκλησ$ας, ο? :πο;οι µ τ1ς :µιλ$ες
τους κα1 τ6 κε$µεν τους εJχαν προετοιµ σει τοZς χριστιανοZς γι6 τFν καταστοφF κι -ξ λειψη Rλων τ2ν µορφ2ν κα1 θεσµ2ν το Eλληνικο Πολιτισµο
(φιλοσοφ$α, -πιστGµη, θατρο, θρησκε$α, ρχιτεκτονικG, γλυπτικF κα1 λοιπς
τχνες, θλητισµ(ς κ.τλ.), τ(ν :πο;ο συστηµατικ6 Sπσκαψαν κα1 συκοφ ντησαν Kς «Vλληνικ+ν µανDαν», «µωρDαν», «εδωλολατρDαν», «Hργον το ∆ιαOλου»
κ.λπ. O /Iω ννης : Xρυσ7στοµος κGρυττε πρ(ς τοZς πιστοZς Rτι «: ∆ι3Oολος κ3νει ποµπ+ στ& στ3δια» (Migne, P.G. 63, 897). O KλGµης : /AλεξανδρεZς στ( _ργο

RΩς τ'τοιο δGν ε_χε καµµι& θ'ση στο4ς ,Aγ<νες. hOµως στ+ν τελετ+ wφ(ς τ(ς 25ης
MαρτDου δGν Hλειπε κα τ περιστ'ρι: RΩς σ#µOολο τ(ς ερ/νης παρουσι3ζεται στ+ν
Παλαι& ∆ιαθ/κη, 8ταν : N<ε στ'λνει ]να περιστ'ρι γι& ν& δk( Fν τραO/χτηκαν τ& νερ&
µετ& τν κατακλυσµ.
,Eκτς %π τ+ν ;λι& ]να µνο Vλληνικ σ#µOολο ;µφανDστηκε στ+ν τελετ+ αJτ/,
κα sταν ` wφ+ τ(ς φλγας. ,Eκεg, κ3τω %π τν λαµπρ xλιο το ,Aπλλωνα, ο
%κτgνες του ναψαν τ+ν 9λυµπιακ+ δ3δα µ'σα %π ]ναν κοgλο καθρ'φτη ;νBπιον
8λων τ<ν θεατ<ν. Kαν'νας µυστικισµς, καν'να µυστηριακ θα µα, καµµDα %πκρυφη τελετουργDα µ'σα στ σκοτ3δι. T θα µα τ(ς φ#σης το hEλληνα Θεο ,Aπλλωνα σG µεση %ντDθεση µG τ ψε#τικο «θα µα» τ<ν RIεροσολ#µων. RH φλγα το
,Aπλλωνα µπορεg %κµη ν& στηρDζkη τν κσµο αJτν. T φ<ς τ(ς ;πιστ/µης, τ(ς %ναζ/τησης τ(ς γνBσης σG διαρκ( %ντιπαρ3θεση µG τ σκοτ3δι το µεσαιωνικο ερατεDου.
T «hAγιο Φ<ς» τ<ν Xριστιαν<ν, πο4 γι& τ+ν δι3δοσ/ του ξοδε#ονται τσα Vκατοµµ#ρια κ3θε «Π3σχα», τονDζει π?ς ` REλλ3δα %ποτελεg %ποικDα το ,Iσρα/λ, 8πως
: %ρχαgος hEλληνας οκιστ+ς µετ'φερε ερ χ<µα κα φωτι& %π τ+ν ερ+ VστDα τ(ς
πλης του. ,Aπ ττε πο4 ;πιOλ/θηκε ` τελετ+ αJτ/, µι& ταφπλακα σκ'πασε τν
Vλληνικ κσµο πο4 µG τση εJφρ3δεια δ/λωσε : ,AρχιεπDσκοπος RIεροσολ#µων κατ&
τ+ν `µ'ρα τ(ς ;νθρνισ/ς του: «EUθε : Παν3γιος T3φος ν& σκεπ3ζkη γι& π3ντα τ+ν
REλλ3δα».
,Eµεgς Kς hEλληνες 9φεDλουµε ν& θρυµµατDσουµε τ+ν ταφπλακα αJτ/ν.

Γεργιος Γρηγοροµιχελκης
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Σ#γκριση hEλληνα κα χριστιαν<ν %θλητ<ν: Στ+ν %ριστερ+ φωτογραφDα %πεικονDζεται γαλµα hEλληνα ,OλυµπιονDκη. T'λειο σ#νολο ψυχικ(ς κα σωµατικ(ς wρµονDας, «κανBν», 8πως
νοµ3σθηκε. Mοναδικ+ %µοιO/ του : στ'φανος %γριελι5ς. (nEργο το ΠολυκλεDτου, Mουσεgο
Mον3χου). Στ+ δεξι& χριστιανικ+ εκνα δ#ο «%θλητGς» το Xριστιανισµο (Vορτ3ζουν στς
12 ,IουνDου), ο 8σιοι ,Oνο#φριος κα Π'τρος ,AθωνDτης. RO 8σιος ,Oνο#φριος sταν περσικ(ς
καταγωγ(ς κα «%σκ/θηκε» ;π 60 χρνια σG µι& σπηλι& στ+ν Hρηµο τ(ς Aγ#πτου. RO 8σιος
Π'τρος ,AθωνDτης «%σκ/θηκε» σG µι& σπηλι& σG ;ρηµικ+ κα %κατοDκητη περιοχ+ το RAγDου
nOρους κι ;π 53 χρνια Hτρωγε µνο χρτα. (hOσιοι χαρακτηρDζονται ο γιοι πο4 «θλησαν»
Kς ;ρηµDτες, %ναχωρητGς r µοναχοD.) Σ/µερα : λας µας, 8ταν δk( κ3ποιον καταOεOληµ'νο,
χλωµ κα καταπονηµ'νο, λ'ει π?ς κατ3ντησε «σ&ν τν γιο ,Oνο#φριο».
του «Προτρεπτικ(ς πρ(ς xEλληνας» (34, 1) παρτρυνε χωρ1ς περιστροφς σ
Yµεση 3$αιη παση Rλων τ2ν θλητικ2ν γνων κα1 πρωτ$στως τ2ν /Oλυµπιακ2ν. xOλοι ο? θεωρητικο1 `γτες κα1 τ6 ντερα στελχη το χριστιανικο
κλGρου προσπ θησαν ν6 φθε$ρουν τ( κρος το Eλληνικο /Aθλητισµο, κ τι
ποZ ποτελε; συνπεια µιcς 3ασικ ς ρχ ς τ ς χριστιανικ ς @δεολογ$ας, ` :πο$α
θεωρε; Rτι τ( σ2µα Sπηρετε; τF σωµατικF Sγε$α κα1 :µορφι , συνεπ2ς εJναι δια3ολικ( κι ]µαρτωλ7. Hταν -ξ Yλλου ο? /Oλυµπιακο1 θρησκευτικο1 γ2νες πρ(ς
τιµFν το ∆ι(ς κα1 συνυφασµνοι µ τF γυµν7τητα, πρ ξη κολ σιµη γι6 τ(ν Xρι-
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στιανισµ7. O Bασ$λειος Σελευκε$ας (Minge, P.G., 85, 309) _γραψε γι6 τοZς /Oλυµπιακος Rτι ποτελον «θαν3του τερπνν δηλητ/ριον κα δαDµονος Vορτ+ν τν
σταυρν καθυOρDζουσαν».
/Eπι3αλλ7µενος λοιπ(ν : Xριστιανισµ(ς κατ ργησε µ Yγριους τρ7πους τ1ς
γφυρες µ τFν ντικειµενικF πραγµατικ7τητα, στρεφ7µενος µετωπικ6 -ναντ$ον
τ ς -πιστGµης, τ ς κοινων$ας κα1 το πολιτισµο. /Eξορσσοντας π( τ( πολτιµο γι6 τ(ν -ξουσιασµ( κο$τασµα το νθρπινου φ73ου ` θεοκρατ$α «O3λθηκε ν& %ρρωστ/σkη τ+ν %νθρωπτητα %ντιστρ'φοντας τ+ν Hννοια το καλο κα
το κακο , το νοσηρο κα το Tγιο ς, το %ληθινο κα το ψε#τικου», Rπως
παρατηρε; : N$τσε.
QEτσι προχρησε στF διαστρ3λωση κα1 στFν ντιστροφF το Λ7γου, µετατρποντας τ( Σµπαν –τ( :πο;ο «οJδες θε<ν ;ποDησεν» (Hρ κλειτος)– σ
«δηµιο#ργηµα το Θεο », µ συνπεια τFν ναγωγF Rλων τ2ν νθρωπ$νων
ψυχικ2ν λειτουργι2ν (κα1 τ2ν λξεων µ τ1ς :πο;ες -κφρ ζονται ο? λειτουργ$ες αIτς) σ’ sνα προσυµπαντικ( κα1 -ξωσυµπαντικ( ε{ρηµα τ ς -ξουσιαστικ ς σκψης. H χαρ6 τ ς ζω ς _γινε «ΦOος KυρDου». T( ρχαιοελληνικ( «πιστε#ω» ποZ σGµαινε: «Hχω ;µπιστοσ#νη σG κ3ποιον r κ3τι», µετατρ πηκε στ( χριστιανικ7: «Hχω πDστη στν Θε». «RAµαρτ3νω» στFν EλληνικF σGµαινε: «δGν πετυχαDνω τν στχο, τν σκοπ», λλ6 µετατρ πηκε σ:
«σφ3λλω Hναντι το Θεο ». T( Aλληνικ( «;λπDζω»: «προσδοκ< ν& δηµιουργ/σω κ3τι», στF χριστιανικF γλ2σσα _γινε: «;λπDζω στν Θε» κ.λπ., κ.λπ.
/Aξ$ες κα1 πρ7τυπα παν ρχαια περιφρονGθηκαν στε ο? -πιπτσεις Sπ ρξαν
νεπαν7ρθωτες. H ρµη ντικαταστ θηκε π( τFν σθενικ7τητα, ` Sπερηφ νεια π( τFν ταπε$νωση, ` χαρ6 κι ` εIτυχ$α γι6 τF ζωF π( τF λπη κα1 τF µελαγχολ$α, : ρωας _γινε µ ρτυρας, ` _ρευνα Yλογη π$στη. Tχνες, -πιστ µες,
Aορτς, παραδ7σεις κα1 _θιµα συρρικνθηκαν. /Eχθρ7τητα καλλιεργGθηκε γι6
τ( νθρπινο σ2µα κα1 τ(ν _ρωτα. H θε6 το _ρωτος /Aφροδ$τη διαποµπετηκε Kς π7ρνη κα1 δαιµ7νισσα κα1 ο? ναο$ της µετατρ πηκαν σ πορνε;α-χαµαιτυπε;α. QEτσι λοιπ(ν κι ` AλληνικF λξη-_ννοια «%θλητισµς», «` ;πιδDωξη –Rπως
προαναφρθηκε– τ(ς ;πικρ3τησης µ'σCω τ(ς εJγενο ς µιλλας, δι& το %γ<νος»,
Sπστη 3$αιη -ξουσιαστικF παραµ7ρφωση, πλαστογραφGθηκε κι πκτησε π(
τ(ν χριστιανισµ( µ$α -ντελ2ς να διαστρε3λωµνη _ννοια. Στ( 3ρα3ευµνο π(
τFν /Aκαδηµ$α τ2ν /Aθην2ν λεξικ( τ ς «Πρω$ας» δια3 ζουµε στ( λ µµα «%θλητ/ς»: : µετ& ζ/λου %γωνιζµενος TπGρ %γαθο τινς Hργου: «%θλητ+ς το Xριστιανισµο ». Προκειµνου δ ν6 τονισθk : θικ(ς κατ6 τF χριστιανικF ντ$ληψη 3$ος κ ποιου ]γ$ου κα1 ` παραδειγµατικF διαδροµG του στF γ , σκητς,
ναχωρητς, -ρηµ$τες κα1 σπηλ73ιοι χαρακτηρ$σθηκαν Kς «%θλητGς τ(ς πDστεως» κι ποτλεσαν συµ3$3αστους δι2κτες το φυσιολογικο 3$ου κα1 τ( πρ7τυπο το µεσαιωνικο νθρπου. E@δικ2ς ` λξη «%σκητ+ς» qταν αIτF ποZ καθριζε αIτ(ν ποZ σκε;ται, τ(ν θλητG. O χριστιαν(ς «σκητFς» δν σκε;ται
Rµως σ καννα Yθληµα. Συµ3ατικ6 µποροµε ν6 ποµε Rτι τ6 µλη τ ς /Eκκλησ$ας διακρ$νονται σ κοσµικοZς κα1 σκητς. O? κοσµικο1 εJναι ο? _γγαµοι χρι-
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nAσκηση ;π στ#λου: hEνας πολ4 δηµοφιλ+ς κα διτυπος τρπος χριστιανικ(ς
«θλησης», πο4 προτιµ/θηκε %π πολλο4ς «%θλητ'ς», το4ς ;πονοµαζµενους
στυλDτες, διαDτερα το4ς πρBτους µ.X.
α<νες. Στς εκνες δ#ο ;ξ αJτ<ν. ,Aριστερ& : 8σιος ∆ανι+λ : ΣτυλDτης (11 ∆εκεµOρDου), συριακ(ς καταγωγ(ς, πο4
Hζησε πολλ& χρνια ;π3νω σG ]ναν στ#λο στ& περDχωρα τ(ς Kωνσταντινο#πολης. ∆εξι& : 8σιος ,Aλ#πιος : KιονDτης
(26 NοεµOρDου), %π τ+ BιθυνDα, πο4
Hζησε 53 χρνια ;π3νω σG ]ναν στ#λο.
Σ#µφωνα µG τ+ χριστιανικ+ %ντDληψη τ
σ<µα ε_ναι νας τ(ς ψυχ(ς. nAρα πολλGς
παρατραOηγµ'νες µορφGς σωµατικ(ς
σκησης δGν Hχουν σκοπ τ+ν κακοπ3θεια το κακο σBµατος, %λλ& τν περιορισµ του %π τ+ δ#ναµη πο4 Hχει ν&
;πιO3λλεται στν πνευµατικ νθρωπο.
Στς εκνες ` κατ3σταση τ<ν :σDων παρουσι3ζεται ;ξιδανικευµ'νη, διτι, Fν ζk(
κ3ποιος ;κτεθειµ'νος στς καιρικGς συνθ(κες ;π3νω σG ]ναν στ#λο γι& δεκαετDες, χωρς ποτG ν& πλ'νεται ο τε κFν ν&
κατεOαDνkη γι& τς σωµατικ'ς του %ν3γκες, ττε ` κατ3στασ/ του θ& ε_ναι τραγικ& χειρτερη %π ζCωBδης.
στιανο1 (εBτε εJναι κληρικο1 εBτε λαϊκο$), ποZ ζον µσα στ(ν κ7σµο µ κοινωνικς
κι ο@κογενειακς εIθνες. O? σκητς εJναι ο? µοναχο$, ποZ _χουν ποµακρυνθ
π( τFν κοσµικF ζωF κι _χουν φοσιωθ στ(ν Γιαχ3. H χριστιανικF Yποψη
εJναι Rτι µσwω τ ς σκητικ ς τελειοποιε;ται : Yνθρωπος. O? σωµατικς ρετς
γ$νονται -χγγυες ξ$ες το «γωνιστ το Xριστο», τ6 φανερ6 δε$γµατα τ ς
µετανοοσης ψυχ ς. H δυνατ7τητα γι6 µετ νοια εJναι ` µεγαλτερη γωνιστικF πρ7κληση το «θλητ », ` :πο$α :δηγε; στFν ντερη –κατ6 τ(ν Xριστιανισµ(– Rλων τ2ν ρετ2ν, τFν ταπε$νωση.

H τραγικ παραφροσFνη το: χριστιανικο: «Eθλητισµο:»
( παρ λογο ποZ διαπ7τιζε τF να θρησκε$α KδGγησε τοZς µοναχος-σκητς
σ παρ λογες κρ7τητες. ∆ν περιωρ$ζονταν σ προσευχς, µετ νοιες, νηστε;ες, γρυπν$ες κ.λπ. O uγιος /Aντνιος : Mγας, α@γυπτιακ ς καταγωγ ς,
πρασε τF ζωG του µσα σ µι6 σπηλι6 τ ς /Eρυθρα$ας, προσευχ7µενος στ(ν
Γιαχ3. Hταν : πρ2τος ναχωρητFς µοναχ7ς. Στ( δι στηµα ποZ σκGτευε δν
Yλλαξε ποτ _νδυµα, δν _πλυνε ποτ τ( σ2µα του κα1 τρεφ7ταν `µρα παρ6 `µρα µ sνα ξερ( παξιµ δι. Γρ µµατα δν ξερε, γυνα;κα δν γνρισε ποτ. Θεω-
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ρε;ται «θλητFς» τ ς προσευχ ς κα1 τ ς εIσ3ειας κα1 «γωνιστFς» -ναντ$ον το
Σατανc. H µνGµη του Aορτ ζεται π( τFν /Oρθοδοξ$α στ1ς 17 /Iανουαρ$ου.
O φιλοσοφ$ζων µοναχ(ς τ ς α?ρσεως τ2ν γνωστικ2ν /Ωριγνης αIτοευνουχ$σθηκε καθPς κα1 πολλο1 Eπαδο$ του. O A@γπτιος σκητFς Παχµιος
µαστ$γωνε καθηµεριν2ς τοZς τρε;ς χιλι δες µοναχοZς το τ γµατ7ς του
καθPς κα1 τ(ν Aαυτ7 του. O Bησσαρ$ων αIτο3ασανιζ7ταν µ γκ θια, γι6
ν6 το φγουν ο? ]µαρτ$ες, ` καλ7γρια /Eλισ 3ετ _πινε τ6 ορα της π(
εIλ 3εια κι : Mακ ριος : /Aλεξανδριν7ς, δεµνος π ντοτε µ ]λυσ$δες 3 ρους σαρ ντα κιλ2ν, ζοσε σ’ sνα πηγ δι λε$φοντας τ( κορµ$ του µ µλι,
γι6 ν6 τ(ν 3ασαν$ζουν ο? µγες! O Rσιος ΣυµεPν : Στυλ$της πθανε, φο
_ζησε -π1 σαρ ντα χρ7νια κρεµασµνος σ δι φορους στλους χειµ2να-καλοκα$ρι, κηρττοντας τ(ν «λ7γο το Θεο». Γρω π( τοZς στλους _3αζε σιδερις, γι6 ν6 µFν τ(ν -νοχλk κανε$ς. QAφηνε τ6 _ντοµα κα1 τ6 πουλι6 ν6
τρ2νε τ1ς σ ρκες του. EJχε γεµ$σει τ( σ2µα του σκουλGκια· κι jν κ ποιο π(
αIτ6 _πεφτε κ τω, τ( _πιανε κα1 τ( ξαν 3αζε -π νω του, γιατ1 qταν πλ σµα
το Θεο κι αIτ7. O θ νατ7ς του qταν φρικτ7ς, στ(ν δ στλο π7µειναν µ7νο τ6 κ7κκαλ του. H µνGµη του Aορτ ζεται τFν 1η Σεπτεµ3ρ$ου.
/Eκε$νη τFν -ποχF -µφαν$σθηκε στFν ABγυπτο κι ναπτχθηκε ργ7τερα περισσ7τερο στF Συρ$α τ( φαιν7µενο τ2ν «δι& Xριστν σαλ<ν». /Eπρ7κειτο γι6
σκητς ποZ προσποιονταν τοZς τρελλος, σµφωνα µ τ(ν πνευµατικ7 τους
διδ σκαλο /Aπ. Παλο, ποZ στFν A´ πρ(ς Kορινθ$ους -πιστολF (3.18) ναφρει:
«,E&ν κανες µεταξ# σας φαντ3ζεται τν Vαυτ του σοφ κατ& τν κσµο το το,
Fς γDνkη µωρς γι& ν& γDνkη σοφς». Γνωστ7τερος σαλς qταν : uγιος /Aνδρας,
Σκθης τ( γνος. /Aρκετο1 Yλλοι σκητς σταυρνονταν, κρωτηρι ζονταν,

,EξBφυλλο χριστιανικο OιOλDου, στ :ποgο παρουσι3ζονται ο ODοι διαφρων «%θλητ<ν» (σ#µφωνα µG τ+
χριστιανικ+ %ντDληψη) κα µ3λιστα στεφανηφρων,
8πως το προφ/τη ,EλισσαDου, το wγDου ,Eλε3ζαρ, τ(ς
wγDας Σολοµον(ς κ.. Eδικ<ς ` τελευταDα, ` :ποDα
sταν πολ#τεκνη REOραDα, «θλησε» Kς Vξ(ς: nEOλεπε
µπροστ& στ& µ3τια της ν& OασανDζωνται κα ν& σκοτBνωνται πρ<τα : δ3σκαλς της ,Eλε3ζαρ κα ~στερα
τ ]να µετ& τ λλο τ& Vπτ& παιδι3 της γι& τ+ν πDστη
τ<ν πατ'ρων τους, δηλαδ+ τν Mωσαϊκ Nµο. ,EνC<
τ& HOλεπε ν& πεθαDνουν, ` ψυχ/ της %γαλλταν γι& τ+
θαρραλ'α :µολογDα τ(ς εJσ'Oειας κι : µνος της φOος sταν ν& µ+ν λιποψυχ/σkη κ3ποιο %π αJτ3. Στ τ'λος %νυποµονο σα δGν περDµενε τ+ διαταγ+ το δ/µιου, %λλ& γεµ3τη χαρ& πρλαOε κα π/δηξε µνη της
στ+ φωτι3. RH ,Oρθδοξη ,EκκλησDα τιµ3ει τ+ µν/µη
τ<ν παραπ3νω REOραDων «%θλητ<ν» (ο :ποgοι, σηµειωτ'ον, δGν µαρτ#ρησαν γι& τν Xριστιανισµ %λλ& γι&
τν ,Iουδαϊσµ) στς 1 AJγο#στου.
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_τρωγαν κ7πρανα, _πιναν ξδι ντ1 νερο· ο? ποικ$λοι τρ7ποι µαρτυρ$ων ποZ
δι λεγαν ξεπερνοσαν κ θε ρρωστηµνη φαντασ$α.
Γενικ6 µποροµε ν6 διακρ$νουµε τοZς Aξ ς δο τπους σκητ2ν:
• T(ν τπο το «νοικτο µσου», Rπου νGκουν ο? στυλ$τες  κιον$τες, ο? δενδρ$τες κα1 ο? 3οσκο$. O? δενδρ$τες σκονταν Rπως κα1 ο? στυλ$τες, λλ6 σ δνδρα. ∆ν κατ3αιναν οvτε γι6 φαγητ7· ρκονταν στ6 ξεροκ7µµατα ποZ τοZς πετοσαν ο? περαστικο$. O? 3οσκο1 ζοσαν -λεθερα στFν _ρηµο  στ6 Mρη κα1 τρφονταν Kς «ο? 37σκοντες» µ χ7ρτα κα1 ρ$ζες.
• T(ν τπο το «κλειστο µσου», στ(ν :πο;ο νGκουν κυρ$ως ο? _γκλειστοι
σκητς, ο? :πο;οι κλε$νονταν σ κελι6  σ σπηλις, κ7µη κα1 σ τ φους, σφρ γιζαν τFν εBσοδο κα1 Yφηναν sνα µικρ( Yνοιγµα γι6 ν6 πα$ρνουν τF λιτF τροφG
τους κα1 ν6 διδ σκουν τοZς -πισκπτες.
xOλοι αIτο1 –καθνας µ τ(ν τρ7πο του, στFν -ποχF κα1 τ( περι3 λλον τους,
ν λογα µ τ1ς συνθ κες τ ς ζω ς τους–, σµφωνα µ τ(ν ρχιµανδρ$τη παπαΘε7δωρο Mπερ τη κα1 τ( περιοδικ( «: ΣωτGρ», π$στευαν Rτι «%γωνDσθηκαν

Kανες δGν µπορεg ν& δBσkη µDα κανοποιητικ+ ;ξ/γηση στ σG τD συν'Oαλε ` ;π µακρν %ποµνωση το εκονιζµενου χριστιανο «%θλητ(» :σDου MακαρDου, καθ?ς κα πολλ<ν λλων %κµα :µοϊδεατ<ν του στ+ν προδο τ(ς ;πιστ/µης, τ(ς πατρDδας r σG :ποιονδ/ποτε λλον τοµ'α τ(ς κοινωνDας.
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κα θλησαν ;ν τC< ΘεC<, δι& ν& λ3Oουν ;ν συνεχεDα τν %µαρ3ντινον τ(ς δξης
στ'φανον, τν :ποgον K#ριος Tπεσχ'θη “π5σι τοgς γαπηκσι τ+ν ;πιφ3νειαν
αJτο ». (H φρ ση αIτF εJναι το θεµελιωτ τ ς διαστρ3λωσης τ ς _ννοιας το
θλητισµο /Aποστ7λου Παλου, : :πο;ος, λ$γο πρ1ν πεθ νkη, εJχε γρ ψει στFν
πρ(ς Tιµ7θεον -πιστολG (δ´ 7, 8): «Tν %γ<να τν καλν γBνισµαι, τν δρµον
τετ'λεκα, τ+ν πDστιν τετ/ρηκα· λοιπν %πκειταD µοι : τ(ς δικαιοσ#νης στ'φανος, ν %ποδBσει µοι : K#ριος ;ν ;κεDνkη τk( `µ'ρα, : δDκαιος κριτ/ς, οJ µνον δG
;µοD, %λλ& κα π5σι τοgς γαπηκσι τ+ν ;πιφ3νειαν αJτο »).

H δεολογ#α τHν Lλευθ.ρων καA V δεολογ#α τHν «δοFλων το: Θεο:»

A

π( τFν ε@σGγηση το παπα-Γεργιου /Aναγνωστ7πουλου, ναπληρωτ
καθηγητ στ( ∆ηµοκρ$τειο ΠανεπιστGµιο Θρ κης, ποZ _γινε στ( 44ο
Παιδαγωγικ( Συνδριο µ θµα: «/Oλυµπιακο1 /Aγ2νες κα1 ΠνευµατικF Γυµνασ$α» δια3 ζουµε: «RO γιος Σεραφεµ το Σ3ρωφ µ5ς ;πιOεOαιBνει 8τι τ& Hργα δGν ε_ναι αJτοσκοπς. Σκοπς τ(ς χριστιανικ(ς ζω(ς ε_ναι
` %πκτηση το RAγDου Πνε#µατος. ,Aλλ3, ` δωρε& το Πνε#µατος δGν ;πιO3λλεται σ’ ]να %δρανGς TποκεDµενο r σ’ ]να TποκεDµενο χωρς r παρ& τ+ν θ'λησ/
του. ∆ι& ν& γDνkη τ δ<ρον το πλο#του τ(ς χ3ριτος Tπαρξιακ<ς πραγµατικ ;ν
τk( στορικk( πορεDα του προσBπου χρει3ζεται %γ<νας %ποδοχ(ς το δBρου. Στ+ν
προοπτικ+ τ(ς 9ρθοδξου παραδσεως : %γ<νας αJτς 9νοµ3ζεται σκηση. RH
σκηση ε_ναι : %γ<νας ;φαρµογ(ς τ<ν ;ντολ<ν το Θεο , πο4 ;νεργοποιεg τ+ν
κτιστη χ3ρι τ<ν δωρε<ν Tου (Mυστ/ρια). RH σκηση Hχει θετικ χαρακτ(ρα Kς
%ποOλ'πουσα στ+ν µετοχ+ τ(ς TψDστης θεϊκ(ς δωρε5ς.
»RH σκηση το σBµατος κα το πνε#µατος ε_ναι συµµετοχ+ στν ζωηφρο
θ3νατο κα στ+ν ,Aν3σταση το KυρDου. Kατ& τν γιο M3ξιµο “τ& φαινµενα π3ντα, δεgται σταυρο ... τ& δG νοο#µενα π3ντα χρ/ζει ταφ(ς... (κα ττε) : λγος µνος... σπερ ;κ νεκρ<ν ;γηγερµ'νος %ναφαDνεται”. RH σκηση Vποµ'νως Kς µετοχ+ στν ζωηφρο θ3νατο κα στ+ν ,Aν3σταση το KυρDου δGν ε_ναι χαρακτηριστικ Kρισµ'νης :µ3δας πιστ<ν. ,Aφορ5 στ+ν οJσDα
τ(ς χριστιανικ(ς ζω(ς κα Vποµ'νως στ+ν ζω+ 8λων τ<ν χριστιαν<ν, λαϊκ<ν,
µοναχ<ν κα κληρικ<ν. RH σκηση το σBµατος µπορεg ν& λειτουργ/σkη Kς
πρ3ξη µG πνευµατικ περιεχµενο κα στν χ<ρο το %θλητισµο , δηλαδ+ Kς
πρ3ξη µG %ναφορ& στν Θε κα στο4ς λλους κα qχι µG %ναφορ& στ εδωλοποιηµ'νο ;γ? το %θλητ( r τ(ς :µ3δας».
H EλληνικF κοσµοθεωρ$α _δωσε στ(ν κ7σµο νθρπους Kλοκληρωµνους
σωµατικ6 κα1 ψυχικ . O Xριστιανισµ(ς δηµιοργησε µ7νο δολους στ( σ2µα
κα1 στ( µυαλ7. T( εIγενστερο ?στορικ( γννηµα το Λ7γου, : Eλληνικ(ς Πολιτισµ7ς, εJναι σGµερα παντοδναµη παγκ7σµια πραγµατικ7τητα. Kαννα καθεστPς Φ7νου-Φ73ου δν µπορε; ν6 -κ3ι σkη κα1 ν6 -ξαναγκ σkη τ(ν σηµεριν(
Yνθρωπο, σ’ Rποια -κ τ2ν πντε πε$ρων κι jν 3ρ$σκεται, Rποιο θρGσκευµα κι
jν κολουθk , σ’ Rποιον τοπικ( (φολκλορικ() «πολιτισµ(» κι jν νGκkη, ν’ ρνηθk
τFν /EπιστGµη, τFν Tεχνολογ$α, τ(ν /Aθλητισµ(, τFν _λλογη θερηση τ ς φυ-
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RO ;κφυλισµς τ(ς ,Oλυµπιακ(ς ,Iδ'ας σG «%θλητGς» %σκητικ(ς ;µφ3νισης: Στν περDOολο το
κτηρDου, 8που ` ]δρα τ(ς ∆ιεθνο ς ,Oλυµπιακ(ς ,Eπιτροπ(ς στ+ Λωζ3ννη, Hχει %π ;τ<ν τοποθετηθ( τ εJµ'γεθες γλυπτ τ(ς φωτογραφDας, πο4 παρουσι3ζει τρεgς ;ξαϋλωµ'νες %νθρBπινες µορφGς ν& κρατο ν το4ς π'ντε ,Oλυµπιακο4ς κ#κλους. RH κυριολεκτικ& ;κτρωµατικ+
εκαστικ+ σ#νθεση ε_ναι χαρακτηριστικ δεgγµα qχι µνο τ(ς διαστροφ(ς πο4 Hχει ;π'λθει
στ+ν περ T'χνης %ντDληψη, %λλ& κυρDως τ(ς νοοτροπDας πο4 ;κλαµO3νει τν νθρωπο Kς
%πλυτο µηδενικ κα %νδρ3ποδο µ'σα στ ;πDπλαστο θεοκρατικ γιαχOικ κοσµοεDδωλο.
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σικ ς κα1 κοινωνικ ς
πραγµατικ7τητας· τ(ν
Eλληνικ( Πολιτισµ7.
Kανε1ς δν θ6 µπορσkη
ν6 νατρψkη τFν Sπ ρχουσα δη π’ Yκρου ε@ς
Yκρον τ ς Yφηλ$ου Παγκοσµι7τητα το Λ7γου·
παγκοσµι7τητα ποZ σGµερα _χει πι6 ποκτGσει
ντικειµενικF Sπ7σταση
µ τF δι χυση τ ς /Hλεκτρονικ ς Λογικ ς κα1
τ ς Πληροφορ$ας στ6
πρατα τ ς O@κουµνης.
O? µανιακο1 το φ73ου,
ποZ προφαν2ς κολουθον κα1 ντιγρ φουν
τ( «?στορικ( προηγοµενο» το Mεσα$ωνα,
3ρ$σκονται -κτ(ς -ποχ ς.
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Kριο
(AθανAσιο (A λλιο
?Iστιαα

N α (Iωνα, 12 Nοεµρου 2002
(Aρ. Πρωτ. 02198/BΠ/MA

(Aξιτιµε κριε (A λλιε,

Σ# συν χεια τDς 8π, 27 (Oκτωρου !πιστολDς σας πρ,ς τ&ν Πρεδρο τDς
(OργανωτικDς (EπιτροπDς (Oλυµπιακν (Aγ-νων, κυρα (Aγγελοπολου-∆ασκαλAκη, θ. jθελα ν. !πισηµAνω τ. IξDς:
?H κυρα Mανωλοπολου, E Oποα kπογρAφει τ&ν 8παντητικ& πρ,ς !σYς !πιστολ& τDς 15ης (Oκτωρου, εlναι, mπως θ. παρατηρ;σατε, ∆ιευθντρια EGσιτηρων κα E πλ ον +ρµδια ν. σYς 8παντ;σ_η.
NOσον 8φορnY στ&ν «8κατανητη φρAση», mπως τ& χαρακτηρζετε, «$ρθ διατ%πωση τ#ν πληροφορι#ν 0πνω στ. εSσιτρια», θ. πρ πει ν. γνωρζετε mτι
pντως τ. στοιχεHα ποg 8ναγρAφονται στ. εGσιτ;ρια 8ποτελο/ν καθαρ#ς πληροφορες (Eµεροµηνα, Qθληµα, γ;πεδο, διAζωµα, κAθισµα, τιµ;, qνµατα χορηγν κ.τλ.), 8παρατητες γι. τ, φλαθλο κοιν.

{

Σχετικ. δ# µ# τ& γλσσα ποg θ. χρησιµοποιηθ_D, τοFλAχιστον στ. εGσιτ;ρια,
εlναι σηµαντικ, ν. µ&ν ξεχνYµε mτι τ, φλαθλο κοιν, ποg θ. τ. χρησιµοποι;σ_η δ#ν θ. εlναι µνο NEλληνες. Kαλς r κακς E (Aγγλικ& sχει !πικρατ;σει
tς διεθν&ς γλσσα κα εlναι 8δνατο ν. sχουµε τ&ν 8πατηση 8π, χιλιAδες
ξ νους !πισκ πτες ν. χρησιµοποι;σουν εGσιτ;ρια γραµµ να στ. IλληνικA.
Στ&ν πρ-τη !πιστολ; σας σηµει-νατε mτι θ. θ τατε προσεχς kπψη τDς
(EπιτροπDς τ& µελ τη που sχετε !κπον;σει γι. ν. µ&ν !παναληφθο/ν τ. λAθη. ?H !θελοντικ; σας αFτ& προσφορ. εlναι εFπρσδεκτη.
M# !κτµηση

}
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«Ekναι δYνατον ν9 cχουµε τν πα/τηση π χιλιδες .πισκ0πτες ν9 χρησιµοποι7σουν ε>σιτ7ρια γραµµ0να στ9 ,Eλληνικ». Kι bµως ο γραικYλοι ατο τRς
«Aθ7νας 2004» εkναι σ7µερα θεµατοφYλακες το Πανρχαιου ,Eλληνικο θεσµο τ:ν Oλυµπιακ:ν Aγνων.

MηνFθηκαν οR lπεFθυνοι τHν AγMνων το: 1997

mH

ταν τ( 1997, χρονολογ$α διεξαγωγ ς το Παγκοσµ$ου ΠρωταθλGµατος Στ$3ου στFν Eλλ δα, Rταν κανε1ς π( τοZς θεατς δν εJχε
ντιληφθ τF µεγ λη παρατυπ$α ποZ συν3αινε στ( 3 θρο τ2ν νικητ2ν. T6 σµ3ολα ν$κης, τ6 µετ λλια ποZ πονεµGθηκαν στοZς
πρτους θλητς, qταν γραµµνα στ6 γγλικ . M$α παρατυπ$α σκ νδαλο,
ποZ 3αρα$νει στ1ς πλ τες τ2ν διοργανωτ2ν, µιcς κα1 τ7σο ψGφιστα ποδχτηκαν τ(ν σχεδιασµ( µεταλλ$ων ποZ πρ7τειναν ξνοι θλητικο1 παρ γοντες
γι6 τF χρα Rπου γεννGθηκε τ( /Oλυµπιακ( Πνεµα. O κ. /Aθαν σιος /A3λλιος, µλος τ ς /Eθνικ ς Eταιρε$ας τ2ν EλλGνων Λογοτεχν2ν κα1 το Συνδσµου Iστορικ2ν Συγγραφων, _δωσε πραγµατικ( γ2να, γι6 ν6 διορθωθk
αIτ( τ( λ θος κα1 κυρ$ως γι6 ν6 µFν -παναληφθk στοZς /OλυµπιακοZς /Aγ2νες
το 2004. /Aπευθνθηκε σ Rλους τοZς ]ρµ7διους φορε;ς, Sπο3 λλοντας µηνσεις κατ6 τ2ν Sπαιτ$ων ποZ _δωσαν τF συγκατ θεσG τους γι6 τFν κοπF τ2ν
µεταλλ$ων στFν /AγγλικG.

Στ1ς 19 Σεπτεµ3ρ$ου το 2002 µ προσωπικF συστηµνη -πιστολF : κ. /Aθαν σιος /A3λλιος
ζητbc π( τ(ν τ7τε E@σαγγελα το /Aρε$ου Π γου κ. EI γγελο Kρουσταλλ κη τF διενργεια
_ρευνας γι6 τFν Sπ7θεση κα1 γενικτερα τFν προ σπιση τ ς Eλληνικ ς Γλσσας κα1 τ2ν δικαιωµ των της. /Aν λογη συστηµνη -πιστολF πηθυνε κα1 στFν Πρ7εδρο τ ς /Oργανωτικ ς /Eπιτροπ ς τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγνων 2004 κ. Γι ννα ∆ασκαλ κη-/Aγγελοπολου, µ
αBτηµα τ7σο τ6 µετ λλια Rσο κα1 τ6 ε@σιτGρια τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγνων το 2004 ν6 εJναι
γραµµνα στFν AλληνικF γραφG.
Xρει στηκε πραγµατικ6 ν6 γ$νkη sνας µεγ λος γ2νας π( τ(ν κ. /Aθαν σιο /A3λλιο κα1
ν6 κολουθGσουν πλ θος -πιστολ2ν, µχρι ν6 -µπεδωθk στ1ς συνειδGσεις τ2ν ]ρµοδ$ων παραγ7ντων Rτι εJναι ζGτηµα σε3ασµο πναντι στ( Aλληνικ( _θνος τ6 Eλυµπιακ6 µετ λλια ν6
φρουν τF δικG του γλ2σσα, κ τι ποZ -πιτεχθηκε. QEτσι εJναι γνωστ( πι6 Rτι θ6 πεικον$ζουν
στFν -µπρ7σθια Mψη τους τF N$κη το Πανιων$ου µ φ7ντο τ( Kαλλιµ ρµαρο κα1 Mχι τ(... Kολοσσα;ο, Rπως συν3αινε µχρι πρ7τινος! M$α ?στορικF π7φαση π( τF ∆OE, ποZ ποκαθιστbc τFν δικ$α τ7σων -τ2ν, κα1 ποZ θ6 @σχkη γι6 Rλες τ1ς διοργανσεις π( -δ2 κα1 στ( Aξ ς.
xOσο γι6 τFν Eπ$σθια Mψη (Rπου ` -πιλογF τ ς πεικ7νισης προτε$νεται π( τF χρα ποZ φιλοξενε; τοZς γ2νες), _χουν χαραχθ ο? πρ2τοι στ$χοι τ ς Mγδοης Eλυµπιακ ς wtδ ς το Πινδ ρου, τFν :πο$α συνθεσε τ( 460 π.X. γι6 τF ν$κη το /AλκιµGδονα π( τFν ABγινα στ( γνισµα τ ς π λης, στF δωρικF δι λεκτο. «M5τερ  χρυσοστεφ3νων %'θλων, ,OλυµπDα, δ'σποιν’
%λαθεDας».
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,H µ7νυσις κατ9 τ:ν _παιτ/ων πο[ εkχαν τυπσει στ9 Aγγλικ9 τ9 ε>σιτ7ρια
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το Παγκ4σµιου Πρωταθλ7µατος Στ/+ου, πο[ cγινε στν Aθ7να τ 1997.
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AIτFν τF µεγ λη -πιτυχ$α τFν «πιστθηκε» τ(ν /Iονιο το 2003 ` EλληνικF /OλυµπιακF
/EπιτροπG, γνο2 Rµως jν τ6 µλη της θ6 εJχαν προ3ληµατιστ γι6 αIτFν τFν παρ δεκτη
λεπτοµρεια, -6ν Yνθρωποι, Rπως : κ. /Aθαν σιος /A3λλιος, δν τFν εJχαν -πισηµ νει. Γιατ$,
Rσον καιρ( _στελνε τ1ς -πιστολς του γι6 τ( θµα αIτ7, κανε1ς δν το _δινε µ$α σαφ π ντηση.
/Aν λογη νησυχ$α Sπ ρχει –Rπως προαναφραµε– κα1 γι6 τ6 Eλυµπιακ6 ε@σιτGρια Kς πρ(ς
τF γλ2σσα ποZ θ6 -κδοθον. Στ1ς 12 Nοεµ3ρ$ου το 2002 ` ∆ιευθντρια το Γραφε$ου τ ς
Προδρου τ ς Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτροπ ς κ. EIγεν$α Παπαθανασοπολου -πισηµα$νει µ -πιστολF-π ντηση πρ(ς τ(ν /Aθαν σιο /A3λλιο τ6 Aξ ς χαρακτηριστικ : «E_ναι
σηµαντικ ν& µ+ν ξεχν5µε 8τι τ φDλαθλο κοιν πο4 θ& τ& χρησιµοποι/σkη δGν θ& ε_ναι µνο
hEλληνες. Kαλ<ς r κακ<ς ` ,Aγγλικ+ Hχει ;πικρατ/σει Kς διεθν+ς γλ<σσα κα δGν ε_ναι δυνατν ν& Hχουµε τ+ν %παDτηση %π χιλι3δες ξ'νους ;πισκ'πτες ν& χρησιµοποι/σουν εσιτ/ρια
γραµµ'να στ& Vλληνικ3». (O κ. /Aθαν σιος /A3ελλιος δο φορς εJχε πευθυνθ γι6 τ( Bδιο
θµα µ συστηµνη -πιστολF πρ(ς τFν κ. Γι ννα ∆ασκαλ κη-/Aγγελοπολου, δν το π ντησε Rµως ` Bδια Rπως φειλε, γεγον(ς ποZ τ(ν _κανε ν6 στραφk γι6 τ1ς περαιτρω -νργεις του στ6 µλη τ ς Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτροπ ς.)
Στ1ς 28 Nοεµ3ρ$ου το 2002 κα1 µ δεδοµνες τ1ς σαφε;ς παντGσεις ποZ -λ µ3ανε προτε$νει στ6 µλη τ ς Eλληνικ ς /Oλυµπιακ ς /Eπιτροπ ς τ( Aξ ς: H -π$σηµη πλευρ6 τ2ν ε@σιτηρ$ων ν6 εJναι -ξ :λοκλGρου γραµµνη στFν EλληνικF Γλ2σσα κα1 ` Yλλη στFν /AγγλικG.
Στ1ς 23 /Iανουαρ$ου 2003 µ προσωπικF -πιστολF πευθνθηκε στ(ν τ7τε προδρο τ ς Bουλ ς
/Aπ7στολο Kακλαµ νη, -κφρ ζοντ ς του τ1ς νησυχ$ες του, χωρ1ς ν6 λ 3kη ποτ π ντηση. O
-πικεφαλ ς το Aλληνικο κοινο3ουλ$ου δν µπ κε στ(ν κ7πο ν6 παντGσkη στ(ν προ3ληµατισµ( Aν(ς xEλληνα πολ$τη. ∆ν Sπ ρξε Rµως ` Bδια ντιµετπιση π( τ(ν δGµαρχο Θεσσαλον$κης κ. Bασ$λειο Παπαγεωργ7πουλο λλ6 κα1 τFν δGµαρχο /Aθηνα$ων κ. Nτ7ρα Mπακογι ννη –jν κα1 λακωνικF στFν π ντησG της ` τελευτα$α–, ποZ -νηµρωσαν τ(ν κ. /Aθαν σιο
/A3λλιο γι6 τ1ς προσπ θειες ποZ θ6 κατα3 λουν γι6 τF διευθτηση το θµατος.

Kατ.θεσε µνυση στSν \Aρειο Π(γο
( µεγ λο -νδιαφρον Rµως Aστι ζεται στF µGνυση ποZ κατατθηκε στ(ν E@σαγγελα
το /Aρε$ου Π γου κ. EI γγελο Kρουσταλλ κη µ `µεροµην$α 29 /Aπριλ$ου 2003, ριθµ( πρωτοκ7λλου 4767 κα1 διοικητικ( ριθµ( πρωτοκ7λλου 2025 τ ς 15 Mαου 2003, στFν
:πο$α : κ. A3λλιος διατυπνει µ τ1ς παρακ τω φρ σεις τ( αBτηµ του γι6 τFν Sπερ σπιση τ ς Eλληνικ ς Γλσσας: «Zητ< κα %παιτ< Kς hEλλην πολDτης Tπεραµυνµενος τ(ς
,Eθνικ(ς µας γλBσσας α) τ+ν %πην( δDωξιν τ<ν TπαιτDων το 1997 κα O) τν %προκ3λυπτον
;ναγκαλισµν κα τ+ν ;ν δικαDCω ;κλνητον στ/ριξDν της Kς µ'σου ;κθαµOωτικ(ς ;πιOολ(ς το
%θαν3του κα %ηττ/του REλληνικο Πολιτισµο ». /Aναφορ6 γι6 τF συγκεκριµνη µGνυση -στ λη κα1 στ(ν τ7τε Προδρο το /Aρε$ου Π γου κ. Γεργιο K ππο κα1 στFν Oλοµλει του µ
ριθµ( πρωτοκ7λλου 367 τ ς 16 Mαου το 2003 κα1 διοικητικ( ριθµ( πρωτοκ7λλου 2025 τ ς
15ης Mαου το 2003.
Θσαµε στ(ν /Aθαν σιο /A3λλιο τ6 παρακ τω -ρωτGµατα:
«∆.»: K#ριε ,AO'λλιε, π<ς ξεκιν/σατε τν προσωπικ σας %γ<να, πο4 τελικ<ς δικαιBθηκε;
– O γ2νας µου ξεκ$νησε π( δια$σθηση λλ6 κα1 περιργεια. Γνριζα τ$ εJχε συµ3 στ(
Παγκ7σµιο Πρωτ θληµα Στ$3ου τ( 1997 στFν /AθGνα κα1 : συνειρµ(ς τ ς σκψης µου µ _κανε ν6 νησυχGσω γι6 Rσα -νδεχοµνως θ6 κολουθοσαν στFν /Oλυµπι δα το 2004. Π γα µχρι τ( /Oλυµπιακ( Στ διο κα1 ντιλGφθηκα @δ$οις Mµµασι Rτι µετ λλια το 1997 _φεραν πραγµατικ6 τFν γγλικF γραφG. /Aπ( -κε$νη τF µρα ξεκ$νησα µ$α µεγ λη κινητοπο$ηση, πευθνθηκα µ -πιστολς πρ(ς πcσα ]ρµοδ$α ρχG, µχρι ποZ δικαιθηκα. Kα1 πορ2 πραγµα-
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2004: H N#κη
του Παιων#ου
...εν#κησε
MεγAλη νκη στη σνοδο της ∆OE που διεξAγεται στην ΠρAγα για την EλλAδα. M χρι σ;µερα, τα µετAλλια των Oλυµπιακ-ν Aγ-νων εχαν ως φντο στην εµπρσθια πλευρA τους τη
θεA Nκη και την αρ να του Kολοσσαου (φωτ. κAτω δεξιA, το
µετAλλιο στο Σδνεϊ).
H Eκτελεστικ; Eπιτροπ; της ∆OE δ χθηκε χθες την πρταση της «Aθ;να 2004» και εν κρινε το ν ο σχ διο των µεταλλων, µε το Aγαλµα της Nκης του Παιωνου (απ το 421 π.X.,
που ρσκεται στο Mουσεο της Oλυµπας) και φντο το KαλλιµAρµαρο. Eτσι η ψη των µεταλλων αλλAζει για πρ-τη φορA
µετA τους Oλυµπιακος Aγ-νες του AµστερντAµ το 1928 κα
στο εξ;ς θα απεικονζει την ελληνικ; πρταση για λες τις επµενες διοργαν-σεις.

«Aποκαταστ;σαµε µα ιστορικ; αδικα», δ;λωσε ο γεν. διευθυντ&ς της ∆ιεθνος Oλυµπιακ;ς Eπιτροπ;ς Zιλµπ ρ
Φελ, εν- ο πρεδρος της EOE ΛAµπης NικολAου τνισε: «Aυτ θα ισχει πλ ον και για τους επµενους Oλυµπιακος Aγ-νες, γεγονς που επιεαι-νει την πρθεση της ∆OE να αναγνωρσει τη µοναδικτητα των Aγ-νων της Aθ;νας».

1η Iουλ/ου 2003, «EΛEYΘEPOTYΠIA», σελς 51.
τικ , π2ς γ$νεται γι6 τ6 Eλυµπιακ6 µετ λλια το 2004 σσσωµη ` EλληνικF /OλυµπιακF /EπιτροπF κα1 :µ7φωνα π νω π( 200 χ2ρες ν6 ποφασ$σουν ν6 _χουν τFν AλληνικF γραφG, κα1
τ( 1997 µσα στFν Bδια µας τF χρα, xEλληνες 3ασ νιστα δχτηκαν τFν ξνη γραφF σ αIτ6
τ6 σµ3ολα ν$κης. EJναι παρ δοξο ποZ -πιτλεσαν αIτ( τ( νοσιοργηµα.
«∆.»: Xαρακτηριστικ ε_ναι 8τι %ρκετο φορεgς κα µ'σα ;νηµ'ρωσης, στ& :ποgα %πευθυνθ/κατε γι& ν& διατυπBσετε τ+ν %γωνDα σας γι& τ& µετ3λλια %λλ& κα γι& τ& εσιτ/ρια το
2004, δGν %νταποκρDθηκαν.
– /Eκε;νο ποZ µ _καιγε περισσ7τερο, qταν ` γραφF στ6 µετ λλια. /Aλλ6 να$, Sπ ρξαν φορε;ς κα1 µσα -νηµρωσης ποZ διαφ7ρησαν παντελ2ς. /Aναφρω τ(ν τ7τε πρ7εδρο τ ς
Bουλ ς /Aπ7στολο Kακλαµ νη κα1 τFν /Aκαδηµ$α /Aθην2ν. ∆ν π ρα καµµ$α π ντηση π( τοZς θαν τους τ ς /Aκαδηµ$ας /Aθην2ν! /Aπ( µσα -νηµρωσης νταποκρ$θηκαν τ( περιοδικ( «QEρευνα», Rπως -π$σης κα1 : τηλεοπτικ(ς δ$αυλος /Aντννα.
«∆.»: Π<ς νιBθετε µετ& %π αJτ+ν τ+ δικαDωση;
– Hταν ζGτηµα τιµ ς γι6 τFν Eλλ δα. ΣτFν Iστια$α, ποZ εJναι : τ7πος καταγωγ ς µου,
Yνθρωποι καθηµερινο$, το µ7χθου, ζοσαν τF δικG µου γων$α. /Aρκετο1 φορε;ς κα1 ]πλο;
πολ$τες µ συγχα$ρουν γι6 τ( ποτλεσµα. Hταν χρος µου, γιατ1 Rταν πλGττεται ` γλ2σσα
Aν(ς λαο, πλGττεται : Bδιος : λα7ς.
Mχρι τFν ρα ποZ γρ φονται αIτς ο? γραµµς δν Sπ ρχει νετερη -ξλιξη γι6 τ( θµα
τ ς Aλληνικ ς γραφ ς στ6 ε@σιτGρια τ2ν /Oλυµπιακ2ν /Aγνων το 2004. Kα1 γι6 τFν προκλητικF παρατυπ$α το 1997 ` Sπ7θεση 3ρ$σκεται στ6 χρια τ ς δικαιοσνης πλον. Mπορε;
γι6 κ ποιους ` Sπ7θεση αIτF ν6 φα$νεται πPς εJχε «κουκουλωθ »  ξεχαστ . Πρ(ς µεγ λη
τους πογοGτευση Sπ ρχουν κα1 -κε;νοι ποZ δν ξεχνcνε. H παραποµπF τ2ν Sπευθνων στ(
κροατGριο θ6 ποτελσkη δικα$ωση Mχι µ7νο γι6 τ(ν κ. /Aθαν σιο /A3λλιο, ποZ κατθεσε τF
σχετικF µGνυση, λλ6 κα1 γι6 κ θε xEλληνα ποZ -νωχλGθηκε π( αIτFν τF δηµ7σια προσ3ολF
το Eλληνικο Πολιτισµο.

TαξιαρχοYλα Λαδ2

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
Nous sommes tous bandites...
...nH, ;π τ VλληνικBτερον: «εUµαστε 8λοι ;γκληµατDες». TD
δ/λωση αJτογνωσDας sταν αJτ/, καλ' µου, ξενφερτε %ρατε
Tπερ-TπουργG Πολιτισµο το PωµαDικου; Mο θ#µισε ;κεgνο
τ περιOητο «EUµαστε 8λοι Γερµανο-εOραgοι», πο4 φBναζε τ πλ(θος τ M3η το ’68 Hξω
%π τ& γραφεgα τ(ς «OTµανιτG» στ ΠαρDσι, προεξ3ρχοντος το πρBην ;παναστ3τη κα
ν ν «Oολεµ'νου» 8πως πολλο λλοι NτανιGλ Kν MπεντDτ. ,Eσ4 O'Oαια Γερµανς δGν
ε_σαι, 8σο γι& τ λλο... Hχω γνBση, γι’ αJτ κα σG ;π'λεξα εδικ& γι& τ+ νευραλγικ+ θ'ση το «προστ3τη» το µιαρο %ρχαιοελληνικο Πολιτισµο .
RΩστσο θ& σG µαλBσω. nEπρεπε ν& κ3νkης λDγο «τ Γερµαν3κι» κα ν& προσ'ξkης κ3πως τς δηλBσεις σου γι& τ N'ο Mουσεgο ,Aκροπλεως. ∆Gν τ Hπραξες, κα π3ρα λDγο
ν& %ποκαλυφθο µε, ν& ξεOρακωθο µε κα ν& Oρο µε τ δι3ταν µας στ& καλ& καθο#µενα.
Mουσεgο χτDζουµε, %γαπητ', δGν «γυρDζουµε» τ «Tπ KαπD», γι& ν& κ3νkης σκηνοθετικGς
τσιριτζ3ντζουλες! T πρ5γµα σοOαρε#ει δG τBρα, πο4 ` κατ3σταση λλαξε ;λαφρ<ς, :
δικς µας Hφυγε κα τ «κακ ντρωπο κ#γιο Tατο#λη» HOαλε τν εσαγγελ'α στ+ µ'ση
γι& τ θε3ρεστο αJτ Hργο µας στο Mακρυγι3ννη. RH Tπθεση πλ'ον %παιτεg προσεκτικο4ς χειρισµο#ς, γι& ν& µ+ν µετατραπk( σG «wλυσιδωτ+ %ντDδραση», πο4 θ& φ'ρkη στ
φ<ς κα λλες –θε3ρεστες– λοOιτο ρες µας. T νο σου λοιπν, στε ν& µ+ν π3kη χαµ'νος : κατ& τ+ν τελευταgα εκοσαετDα ερς %γ<νας µας κατ& τ<ν παγαν<ν. Σκ'ψου τ+ν
%εDµνηστη «δικι3 σου», ` :ποDα %κολουθBντας τυφλ& τς :δηγDες σου «ε_χε σBσει τ
Σπ/λαιο ΠετραλBνων %π τν Πουλιαν», ε_χε θ3ψει µG µπετν τ+ Oυθισµ'νη προϊστορικ+ πλη στν ,Aστακ γι& λγους «TψDστης ;θνικ(ς σηµασDας» κα λλα πολλ3. Θυµ/σου τν χαριτOρυτο «Xοντρο#τσικο» πο4 τ+ διαδ'χτηκε κα πιστς στ& κελε#σµατ3
σου %παγρευσε δι& ροπ3λου τ+ χρονολγηση τ<ν προϊστορικ<ν µνηµεDων, κα τν δι3δοχ του «Xοντρ'λλο», πο4 ρ/µαξε τν προϊστορικ οκισµ στ Z3γανι παρ& τ+ν παγκσµια κατακραυγ/. hOσο γι& τ+ν ,Aκρπολη κα τ Mετρ, Fς µ+ µιλ/σω, τ& ξ'ρεις
λλωστε. hOλα φ'ρουν τ+ σφραγDδα σου κα Hχουν φυσικ& τ+ν εJλογDα µου. ∆Gν φαντ3ζοµαι ν& θ'λkης ν& π5νε στ Oρντο τσα κατορθBµατα;
Γι’ αJτ µDα συµOουλ+ Hχω ν& σο δBσω: Συν'χισε τ «Λ3θε OιBσας», 8πως Hλεγαν κα
ο %ρχαgοι τρισκατ3ρατοι. Tουτ'στιν συν'χισε αJτ πο4 Hκανες ]ως τBρα: N& ζk(ς (Tπσκαψε, τσιµ'ντωσε, ;ξαφ3νισε) κα ν& µ+ φαDνεσαι. nAσε τς προOολGς κα τς σαρκαστικGς OερµπαλιστικGς κορ<νες. ∆ιτι µπορεg ν& σπ3σkη : δι3Oολος τ ποδ3ρι του, ν&
Oγk( %π’ τ λ/θαργο ` κοιν+ γνBµη κα ν& %ρχDσkη ε λογα ν& ρωτ3kη: «Kαλ3, αJτς τD ρλο παDζει;». Kα ττε ντε ν& τ& µπαλBσουµε. Π3ντως δGν %νησυχ< γι& τ+ συν'χιση τ(ς
θε3ρεστης πολιτισµικ(ς πολιτικ(ς µας. Θ& Oρο µε τρπο ν& περ3σουµε τς ντιρεκτDOες
µας κα µG τ+ ν'α κατ3σταση. RYποµον+ χρει3ζεται wπλ<ς. nAσε δG πο4 πολλ& %π τ& δDποδα θηλαστικ& πο4 κατοικοεδρε#ουν ;δ< νοµDζουν 8τι τBρα θ& το4ς Hρθkη ` Vλληνικτητα οJρανοκατ'Oατη! (RΩραgο %ν'κδοτο! T λλο µG τν Tοτ τ ξ'ρετε!..). ,Eσ4 π3ντως µεgνε στ `µDφως I, %κµη καλ#τερα, στ σκτος. Mνον ;κεg λειτουργο ν 8πως
πρ'πει τ& µυαλ3 µας. Πρσεχε δG µ+ν τυχν %π κεκτηµ'νη ταχ#τητα –κα λγCω ;παγγ'λµατος– φων3ξkης «φ<τα, παρακαλ<»! ∆ιτι Fν %ν3ψουν, δGν θ& προλ3Okης ν& πk(ς
ο τε «xµαρτον», %φο τ πρ<το κα τελευταgο πρ5γµα πο4 θ& δk(ς ν& σο Hρχεται µG φρα κατακ'φαλα θ& ε_ναι τ
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H σFγκρουση Eπιστµης καA ∆ογµατισµο:
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ς πρωτοπ7ρος AρµηνευτFς τ ς 3ιολογικ ς -ξλιξης τ2ν ε@δ2ν, τηρουµνων τ2ν ναλογι2ν το τ7τε κα1 το σηµερινο -πιπδου -πιστηµονικ ς
γνσης, ναγνωρ$ζεται : -δ2 κα1 περ$που 2.400 χρ7νια πρ( το ∆αρ3$νου φιλ7σοφος κα1 φυσιοδ$φης /Aναξ$µανδρος. AIτ( ποZ διακρ$νει τ(ν
/Aναξ$µανδρο, σ σχση µ Yλλους 3ιολ7γους, εJναι : -πιστηµονικ(ς -παγωγικ(ς
τρ7πος σκψης κα1 _ρευνας τ2ν φυσικ2ν α@τ$ων -ξλιξης τ2ν ε@δ2ν. AIτ(ς :
τρ7πος σκψης, πρωτ7γνωρος στFν σλληψG του κα1 ο@κουµενικ6 ποδεκτ(ς
π( τFν σγχρονη -πιστGµη, ποκλε$ει τFν θεοκρατικF –«-κ το µηδεν(ς»– το
σµπαντος κα1 το νθρπου δηµιουργ$α. QEτσι -τθησαν ο? 3 σεις γι6 τFν µετπειτα EρθολογικF διατπωση τ ς -ξελικτικ ς διαδικασ$ας π( τ(ν Λαµ6ρκ
πρ2τα κα1 τ(ν ∆αρ3;νο ργ7τερα.
H θεωρ$α το /Aναξ$µανδρου διεσθη στ6 κε$µενα το 3ιογρ φου κα1 φιλοσ7φου Πλουτ ρχου µεταφρασθε;σα, Sποθτοµε, π( τFν ρχα$α EλληνικF στFν
ΛατινικF γλ2σσα π( Λατ$νους διανοοµενους. T( λατινικ( κε$µενο -ν µεταφρ σει _χει Kς Aξ ς (K κτος, «ZGνων, /Aναξ$µανδρος, /Aναξιµνης», /Aναξ$µανδρος, π. 30, σελ. 108-109):

«Eγ,, - Γαλιλα/ος Γαλιλ0ϊ...»
MελετBντας τ OιOλDο το Yves Chéraqui (YO ΣερακD) µG τDτλο: «,EγB, :
Γαλιλαgος», πο4 ε_ναι µDα αJτοOιογραφικ+ δι/γηση το δDου το ΓαλιλαDου, Oρ/καµε καταγεγραµµ'νη 8λη τ+ν %ποκ/ρυξη τ(ς ;πιστ/µης του, πο4
Hκανε γονατιστς µπροστ& στο4ς εροεξεταστGς στ µοναστ/ρι Σ3ντα MαρDα
σπρα Mιν'ρOα, τ+ν 22 ,IουνDου 1633, τ+ν :ποDα κα παραθ'τουµε γι& διδ3γµατα, 8πως : Uδιος : Γαλιλαgος γρ3φει: «,H Eκκλησ/α πεναντ/ας θ9
πρ0πει σYντοµα ν9 δσoη λ4γο γι’ ατ πο[ εkµαι _ποχρεωµ0νος ν’ ποκαλ0σω cτσι: τν τιµ/α της» (σ. 83).
Παραθ'τουµε αJτο#σιο µνο τ τελευταgο µ'ρος τ(ς δι/γησ/ς του χ3ριν
τ(ς στορDας. ∆εDχνει τν πνο του, τ+ν %γ3πη πρς τ+ν %λ/θεια κα τ+ν ;πιστ/µη, τν σεOασµ του στο4ς νµους κα τ+ λ#πη του %π τ+ν δικη καταδDκη του %π το4ς εροεξεταστ'ς: «iOταν .πιτ0λους cρθoη q rρα ν9 .γκαταλε/ψω ατν τ γR, πο[ .κτ ς π κ0ντρο το ΣYµπαντος, εkναι κα τ κ0ντρο
τ:ν συµφορ:ν µου, θ9 φYγω χωρς τYψεις, σ/γουρος bτι cχω .νεργ7σει µ\ σε▲
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«RO Mιλ/σιος ,AναξDµανδρος θεωρο σε 8τι %π τ ζεστ νερ κα τ+ ζεστ+ γ(
Oγ(καν ψ3ρια r qντα πο4 Hµοιαζαν πολ4 µG ψ3ρια, µ'σα σG αJτ& µεγ3λωσε :
νθρωπος µG τ+ µορφ+ ;µOρ#ων, πο4 Hµειναν Hγκλειστα ς τ+ν ;φηOεDα· ττε
πι& αJτ& τ& χθυµορφα qντα νοιξαν, κα %π µ'σα τους Oγ(καν νδρες κα γυναgκες, πο4 µπορο σαν ν& τρ'φωνται µνοι τους».
Aς συγκρ$νουµε τFν σκψη το /Aναξ$µανδρου µ αIτFν τ2ν Γραφ2ν. H δεοντολογικF διατπωση το /Aναξ$µανδρου, συµ3ατF µ τ1ς 3ιολογικς γνσεις
τ ς -ποχ ς του, Kς α@τιοκρατικF σκψη µ τ6 σηµεριν6 δεδοµνα _γινε Bσως µεταξZ Yλλων κα1 sνας π( τοZς 3ασικοZς µοχλοZς _µπνευσης τ2ν µετπειτα φυσιοδιφ2ν κα1 3ιολ7γων. O τρ7πος σκψης κα1 _ρευνας κα1 τ2ν προαναφερθντων
µεγ λων -πιστηµ7νων κολουθε; αIτ(ν το /Aναξ$µανδρου. H νοητικF αIτF
σµπλευση _γκειται στ( γεγον(ς Rτι : ∆αρ3;νος κα1 : Λαµ6ρκ πρριψαν τFν
τ7τε –18ος α@Pν– -πικρατοσα ντιεπιστηµονικF περ1 -ξλιξης ε@κασ$α τ ς B$3λου, παρ6 τ1ς πιθανς -πιπτσεις -π1 τ2ν @δ$ων κα1 τ2ν συγγραµµ των τους.
Παρ’ Rλα αIτ6 τελικ6 -πικρ τησε : -πιστηµονικ(ς στοχασµ(ς κα1 πGλλαξε τFν
νθρωπ7τητα π( τοZς µθους κα1 τ1ς ?ερατικς πειλς γι6 µ$αν α@νια καταδ$κη στFν κ7λαση τ2ν µF πιστευ7ντων στ(ν µθο. O Λαµ6ρκ πρ1ν π( τ(ν ∆αρ3;νο διετπωσε τFν θεωρ$α τ ς -ξλιξης τ ς ζωνταν ς φσης, Sποστηριζ7µενος
_νθερµα π( τ(ν PουσσP κα1 Yλλους Γ λλους διανοητς, παρ6 τ1ς παπικς
πειλς κα1 ραδιουργ$ες. «RH µεταOολ+ τ<ν εδ<ν το ζωικο OασιλεDου» –γρ φει : Λαµ6ρκ –«γDνεται Tπ τ+ν ;πDδραση συνθηκ<ν ζω(ς κα διαODωσης κα
το ;ξωτερικο περιO3λλοντος». Στ( _ργο του «ZωολογικF Φιλοσοφ$α» (1809)
-κλ7νισε µεταφυσικς π7ψεις τ ς /Eκκλησ$ας κα1 γι’ αIτ( -πσυρε τFν Eξε;α κριτικF το KλGρου.
/Eκε;νος ποZ _δωσε τ( ποφασιστικ( πλ γµα στFν θεοκρατικF Aρµηνε$α τ ς
κατ6 τFν B$3λο δηµιουργ$ας το νθρπου qταν : K ρολος ∆αρ3;νος, ποZ -ξ+ασµ π0ναντι στο[ς ν4µους – νθρπινους t θεϊκο[ς– κα µ\ µ4νο στ4χο
τν λ7θεια κα τν πρ4οδο τRς γνσης. M/α µονχα λYπη θ9 συνεχ/ζoη ν9
µ\ +ασαν/ζoη vς τν τελευτα/α µ0ρα τRς ζωRς µου... bτι δ\ν τ4λµησα ν9 πετξω κατ9 πρ4σωπο στο[ς δικαστ0ς µου τς λ0ξεις πο[ µο cκαιγαν τ9 χε/λη: Kα bµως κινεSται» (σ. 91):

“

Σ3ντα MαρDα σπρα Mιν'ρOα, 22 ,IουνDου 1633.
,EγB, : Γαλιλαgος Γαλιλ'ι, γις το µακαρDτη Bιντσ'ντζο Γαλιλ'ι, Φλωρεντgνος, `λικDας VOδοµ(ντα χρνων, πο4 παρουσι3στηκα αJτοπροσBπως ;νBπιον αJτο το δικαστηρDου, γονατιστς µπροστ3 σας, ,EξοχBτατοι κα ΣεOασµιBτατοι Kαρδιν3λιοι, γενικο RIεροεξεταστGς σG 8λη τ+ Xριστιανικ+ ∆ηµοκρατDα, στν πλεµο ;ν3ντια στ+ν αρετικ+ διαφθορ3, Hχοντας µπροστ3
µου τ& παν3για EJαγγ'λια, πο4 τ& %γγDζω µG τ& Uδια µου τ& χ'ρια... ROρκDζοµαι 8τι π3ντα πDστευα, 8τι πιστε#ω σ/µερα κα 8τι µG τ+ Oο/θεια το Θεο θ& ;ξακολουθ/σω ν& πιστε#ω στ µ'λλον σG 8,τι θεωρεg %ληθιν, κηρ#σσει κα διδ3σκει ` RAγDα ρωµαϊκ/, %ποστολικ+ κα καθολικ+ ,EκκλησDα.
▲
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Σκ/τσο το Γαλιλα/ου π τ ν R. Paul.
,Eπειδ+ τ ΣυµOο#λιο τ(ς RAγDας hEδρας, µG δικαστικ+ ;ντολ/, µG ε_χε διατ3ξει ν& ;γκαταλεDψω τ+ σφαλερ+ %ντDληψη σ#µφωνα µG τ+ν :ποDα : hHλιος
ε_ναι στ κ'ντρο το κσµου κα %κDνητος, ;νC< ` Γ( δGν ε_ναι στ κ'ντρο το
κσµου κα κινεgται...
,Eπειδ+ δGν µπορο σα ν& TποστηρDζω, ν& TπερασπDζωµαι r ν& διδ3σκω µG
καν'ναν τρπο, προφορικ& r γραπτ3, τ ;ν λγCω ;σφαλµ'νο δγµα, %φτου
µο %νακοινBθηκε 8τι ε_ναι %ντDθετο µG τ+ν RAγDα Γραφ/...
,Eπειδ/, %π τ+ν λλη µερι3, Hχω γρ3ψει κι Hχω δBσει γι& ;κτ#πωση ]να
OιOλDο, στ :ποgο πραγµατε#οµαι τ Uδιο δγµα τ :ποgο Hχει Iδη καταδικαστ(, %ναφ'ροντας ;κεg πολ4 %ποτελεσµατικ& στοιχεgα TπGρ αJτο ... KρDθηκα ~ποπτος γι& αρετικτητα: κατηγορο µαι δηλαδ+ 8τι Tποστ/ριζα π?ς
: hHλιος ε_ναι στ κ'ντρο το κσµου κα %κDνητος, κα π?ς ` Γ( δGν ε_ναι
στ κ'ντρο το κσµου κα κινεgται.
Kατ& συν'πεια, θ'λοντας ν& ;ξαλεDψω %π τ πνε µα τ<ν ,Eξοχοτ/των σας
κα 8λων τ<ν πιστ<ν χριστιαν<ν αJτ+ν τ+ φοOερ+ TποψDα, δηλBνω ελικριν&
κα µG %νυπκριτη πDστη 8τι %ποκηρ#σσω, %ναθεµατDζω κα %πεχθ3νοµαι τς
▲
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θεσε τ(ν θεοκρατικ( µθο τ ς Π. ∆ιαθGκης κα1 _θεσε σ -πιστηµονικF 3 ση τFν
προλευση το νθρπου. Yπ( τFν π$εση δ τ ς τ7τε -πικρατοσης @δεολογικ ς
πειλ ς το @ουδαιοχριστιανικο ?ερατ$ου κα1 θλοντας ν6 µετρι σkη τ1ς -παναστατικς -πιπτσεις τ ς θεωρ$ας του _γραφε: «∆Gν ε_χα τ+ν πρθεση ν& γρ3ψω
κ3τι τ %θεϊστικ. ,Aλλ& παραδ'χοµαι 8τι δGν µπορ< ν& δ< τσο wπλ5 8πως
λλοι, πρ5γµα πο4 θ& εJχµουν ν& τ κ3νω, Kς %πδειξη τ(ς δηµιουργDας, µG
σκοπ τ+ν %γαθοεργDα γι& 8λους µας».

Kριτικ τOς cρµηνε#ας το: Π(πα EπS τSν R. Dawkins

H

πι( -µπεριστατωµνη κα1 3αθει6 κριτικF στ( θµα τ ς Sπερ3ατικ ς Aρµηνε$ας τ ς θεωρ$ας το ∆αρ3$νου π( τ(ν Π πα τ ς Pµης γ$νεται π( τ(ν
καθηγητF τ ς 3ιολογ$ας το πανεπιστηµ$ου τ ς /Oξφ7ρδης R. Dawkins
σ Yρθρο του στ( περιοδικ( «Skeptical Inquirer», Special Issue, «Science and
Religion». O ρθογρ φος _γινε παγκοσµ$ως γνωστ(ς γι6 τ( 3ι3λ$ο του «T( /Eγωιστικ( Γον$διο», µεταφρασµνο κα1 στFν AλληνικG. Γι6 τ( 3ι3λ$ο του αIτ( _χει τιµηθ µ τ( 3ρα3ε;ο Faraday τ ς Bασιλικ ς Eταιρε$ας το Λονδ$νου. T( 3ι3λ$ο _χει
-π$σης γυρισθ σ τηλεοπτικ( φ$λµ π( τ( BBC, τ( :πο;ο κρδισε τ( 3ρα3ε;ο καλτερης -πιστηµονικ ς ταιν$ας. QEχει µεταφρασθ σ πολλς ξνες γλ2σσες κα1
εJναι παγκ7σµιο «µπστ-σλλερ». O συγγραφας στ6 3ι3λ$α του διακρ$νεται γι6
τFν καυστικF κριτικF τ2ν θεολογικ2ν δογµ των κα1 -ν$οτε δηµοσιεει δι φορα
θεολογικ6 -πιµρους στοιχε;α, θλοντας ν6 Sπογραµµ$σkη τFν µεγ λη σηµασ$α
στFν Sγε$α το νθρπου µιcς λανθασµνης ντιγραφ ς 3ιολογικ2ν µορ$ων. Στ(
Kς Yνω 3ι3λ$ο του γρ φει τ( µφ$3ολο κα1 παρ δεκτο γι6 τFν χριστιανικF παρ δοση: «RYποθ'τω 8τι ο VOδοµ/κοντα λγιοι πο4 µετ'φρασαν τ+ν Π. ∆ιαθ/κη
;γκαινDαζαν κ3τι πολ4 σπουδαgο, 8ταν µετ'φραζαν λανθασµ'να τ+ν VOραϊκ+ λ'παραπ3νω πλ3νες κα αρ'σεις κα γενικ& κ3θε πλ3νη, αvρεση κα δοξασDα
%ντDθετη µG τ+ν RAγDα ,EκκλησDα. Kα :ρκDζοµαι 8τι, στ µ'λλον, δGν θ& π<
ο τε θ& OεOαιBσω ποτG πι3, ο τε προφορικ& ο τε γραπτ3, πρ3γµατα πο4 θ&
µπορο σαν ν& µG καταστ/σουν ~ποπτο. ,E&ν γνωρDζω κ3ποιον αρετικ r
~ποπτο γι& αρετικτητα, θ& τν καταγγεDλω στ ΣυµOο#λιο τ(ς RAγDας
hEδρας r στν RIεροεξεταστ+ τ(ς περιοχ(ς 8που θ& OρDσκωµαι...
,EγB, : Tπογεγραµµ'νος Γαλιλαgος Γαλιλ'ι, Hχω %ποκηρ#ξει, :ρκιστ(, Tποσχεθ( κα δεσµευτ( σ#µφωνα µG τ& παραπ3νω. RΩς ;γγ#ηση γι’ αJτ, Tπγραψα µG τ Uδιο µου τ χ'ρι τ+ν παρο σα δ/λωση %ποκ/ρυξης κα τ+ν %π3γγειλα λ'ξη πρς λ'ξη στ+ PBµη, στ µοναστ/ρι τ(ς Mιν'ρOα, στς 22 ,IουνDου το 1633.
,EγB, : Γαλιλαgος Γαλιλ'ι, Hχω %ποκηρ#ξει κα Tπογρ3ψει µG τ Uδιο µου
τ χ'ρι.

“

Σωτ7ριος Φλ0κκας

BιOλιογρ: Yves Chéraqui, «,EγB, : Γαλιλαgος», ;κδ. Παπαδπουλος, ,Aθ/να 1994.
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P/τσαρντ Nτ:κινς: «,O Σκοταδισµ ς προσπαθεS ν9 διασωθoR µ\ τν wδρυση π τ ν
Ππα τRς “ΠοντιφικRς Aκαδηµ/ας Eπιστηµ:ν”».
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ξη “ν'α γυναgκα” µG τ+ν Vλληνικ+ λ'ξη “παρθ'νος”, Vρµηνε#οντας τ+ν προφητεDα “δο4 ` παρθ'νος ;ν γαστρ ]ξει κα τ'ξεται υν”» (σελ. 51). O? ε@δικο1 τ ς
θεολογ$ας θ6 µποροσαν ν6 διαπιστσουν το λ7γου τ( ληθς.
T6 µεγ λα @δεολογικο-θρησκευτικ6 προ3λGµατα ποZ δηµιουργε; ` Rλο κα1 διευρυν7µενη κα1 στ1ς λαϊκς µcζες -πιστηµονικF γνση Sποχρωσαν τFν KαθολικF /Eκκλησ$α ν6 δηµιουργGσkη, πιστF πρ(ς τ( «πνεµα» της, τFν ΠοντιφικF
/Aκαδηµ$α /Eπιστηµ2ν. Iδρθηκε π( τ(ν Π πα Π$ο τ(ν XI τ( 1936.
«Σκοπ(ς τ1ς :Aκαδηµας εDναι ν. προγ/η τ(ν κλδο τ#ν µαθηµατικ#ν
κα φυσικ#ν 0πιστηµ#ν κα τν µελ3τη 0πιστηµολογικ#ν προ4ληµτων
πο? συνδ3ονται µ α,τ3ς... :Aποτελεται π( 70 περπου 0πιφανες 0πιστµονες !λων τ#ν εSδικοττων, 0φ’ !ρου ζω1ς, πο? σκοπ( Yχουν ν.
0νηµερOνουν τ(ν Ππα µ τν συλλογικ τους σοφα, γι. προ4λµατα
πο? φορο9ν στ ς πολυσχιδες κα ε,ασθητες σχ3σεις Θρησκεας-:Eπιστµης». («Science», V. 291, 23.02.01-www.sciencemag.org.)
O Π πας /Iω ννης-Παλος : B´ κολουθντας τFν παρ δοση το Kαθολοκισµο πστειλε -γκκλιο στFν /Aκαδηµ$α του, στFν :πο$α -κθτει τFν παπικF Aρµηνε$α στ( θµα τ ς δαρ3ινικ ς 3ιολογικ ς -ξλιξης το νθρπου, Rπου γρ φει:
«RH ,Aποκ3λυψη µ5ς διδ3σκει 8τι : νθρωπος ;δηµιουργ/θη κατ’ εκνα κα
:µοDωση το Θεο ... ;&ν τ σ<µα το %νθρBπου προ'ρχεται %π προϋπ3ρχον
ζωνταν Tλικ, ` υλη ψυχ+ δηµιουργεgται π3ραυτα %π τν Θε... REποµ'νως
ο θεωρDες τ(ς ;ξ'λιξης, σ#µφωνα µG το4ς φιλοσφους πο4 τ+ν TποστηρDζουν
κα θεωρο ν 8τι : νο ς προ'ρχεται %π δυν3µεις τ(ς ζBσης ~λης r ε_ναι ]να
wπλ ;πιφαινµενο αJτ(ς τ(ς ~λης, ε_ναι %συµODOαστοι µG τ+ν %λ/θεια γι& τν
νθρωπο... Tτε, γι& τν νθρωπο, Oρισκµαστε %ντιµ'τωποι µι5ς 9ντολογικ(ς
διαφορ5ς, Vνς 9ντολογικο λµατος θ& µπορο#σαµε ν& πο µε».

H Lπιστηµονικ cρµηνε#α τOς γ.νεσης ζωOς

H

κριτικF το 3ιολ7γου Dawkins στFν -γκκλιο το Π πα -δηµοσιεθη
κατ’ ρχ6ς στ( περιοδικ( «Quarterly Review of Biology» Sπ( τ(ν τ$τλο
«RO Σκοταδισµς προσπαθεg ν& διασωθk(». T( Yρθρο αIτ( -δηµοσιεθη
κα1 στ( «Skeptical Inquirer» (Σκεπτ7µενος /EρευνητFς) µ τ$τλο «∆Gν µπορεgς ν& Hχkης κα τ& δ#ο», τ$τλο Sπαινισσ7µενο τ(ν Π πα, : :πο;ος προσπαθε; ν6
στηριχθk στFν θρησκε$α λλ6 κα1 στFν -πιστGµη, _ννοιες λληλοαναιροµενες,
δι7τι ο? @δεολογικς διαφορς τους εJναι συµ3$3αστες.
H κριτικF το Dawkins -πικεντρνεται φ’ Aν(ς µν στFν παπικF Aρµηνε$α
τ ς δαρ3ινικ ς -ξλιξης, ε@δικ6 στ1ς @δι7τητες τ ς ψυχ ς, φ’ Aτρου δ στFν
προσπ θεια τ ς Kαθολικ ς Iεραρχ$ας ν6 Sπεραµνεται τ ς ρχ ς Rτι «` θρησκεDα %π'χει %π τ& ;πιστηµονικ& δρBµενα, δGν µπαDνει στ& “χωρ3φια τους”,
%σχολο#µενη µνον µG καθαρ<ς θρησκευτικ& προOλ/µατα». Θ6 ρωτοσαµε, ποι7ν σκοπ( _χει λοιπ(ν ` πολυδ πανη «ΠοντιφικF /Aκαδηµ$α /Eπιστηµ2ν»;
O τ$τλος το ναφερθντος Yρθρου ναιρε; κα1 πορρ$πτει αIτFν τFν δικαιολογ$α. /Eξ Yλλου _χει τονισθ ρκετς φορς Rτι ` θρησκε$α χρησιµοποιε;
τFν -πιστGµη κα1 τ6 «δεκαν$κια» της, γι6 ν6 διαυγ σkη τFν Θε$α 3οληση.
Σµφωνα µ τFν -γκκλιο το Π πα σ µι6 στιγµF τ ς -ξλιξης τ2ν νθρωποειδ2ν : Θε(ς -πεν3η κα1 _3αλε νθρπινη ψυχF σ πρην ζwωδη Mντα. /Eδ2
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: 3ιολ7γος πορε; κα1 διερωτcται: «Πτε Hγινε αJτ, πρν %π ]να Vκ. χρνια, δ#ο,
σG ποι3 χρονικ+ στιγµ+ τ(ς Oιολογικ(ς ;ξ'λιξης %π τ ζC<ον στν νθρωπο»; Kα1
συµπερα$νει: «ROπωσδ/ποτε ` αφνDδια αJτ+ ;µOολ+ τ(ς ψυχ(ς στν νθρωπο
%π τν Θε ε_ναι %ναγκαDα, διαφορετικ& δGν θ& Tπ(ρχε καµµDα διαφορ& µεταξ4
ζCBου κα %νθρBπου, διαφορ& στ+ν :ποDαν Hπρεπε ν& Oασισθk( ` Kαθολικ+ ,Hθικ+
(` :ποDα ε_ναι κατ& O3θος φυλετικ/). Mπορο µε ν& σκοτBνουµε νεαρ& ζC<α γι&
τ κρ'ας τους, %λλ& ` Hκτρωση κα ` εJθανασDα ε_ναι φνος, διτι πρκειται
περ %νθρBπινης ζω(ς» (σελ. 54). O Kαθολικισµ(ς δν περιορ$ζεται σ θεωρGσεις θικ ς φσεως µ7νο, δι7τι ` θικF -πηρε ζεται Yµεσα π( τ1ς -πιστηµονικς
νακαλψεις.
H KαθολικF θικF παιτε; τFν {παρξη µεγ λου κενο µεταξZ το νθρπου
κα1 το Sπ7λοιπου ζωικο 3ασιλε$ου. AIτ( τ( κεν( ντ$κειται κυριολεκτικ6 στFν
_ννοια τ ς 3ιολογικ ς -ξλιξης τ2ν ε@δ2ν. H π7τοµη -µ3ολF µιcς θ νατης
ψυχ ς στFν χρονικF διαδικασ$α τ ς -ξλιξης εJναι µ$α ντιεξελικτικF -πµ3αση
στ( πεδ$ο τ ς -πιστGµης (σελ. 64-65). T( Bδιο συµ3α$νει µ τ6 3ασικ6 δ7γµατα τ ς
Pωµαιοκαθολικ ς /Eκκλησ$ας. xOλα εJναι κατ6 3 θος -πιστηµονικ ς φσεως.
EJναι νντιµη κα1 συµφεροντολογικF ` τακτικF ποZ κολουθε; ` καθολικF ?εραρχ$α, δηλνοντας Rτι Rλα τ6 θρησκευτικ6 δ7γµατα εJναι -κτ(ς -πιστηµονικο πεδ$ου. Πρακτικ6 καννα πολιτισµνο Yτοµο δν θεωρε; τFν Aγ. ΓραφF σ6ν
τFν π7λυτη αIθεντ$α θικ ς συµπεριφορcς. /Eπιλγουµε Rµως τ6 θικ6 παραγγλµατα, λλ6 πορρ$πτουµε κα1 γνοοµε τ6 νGθικα, Rπως τ( ν6 πετρο3ολοµε µοιχαλ$δες, ν6 -κτελοµε «ποστ τες» κα1 ν6 τιµωροµε τ6 -γγ7νια τ2ν
Sπαιτ$ων. O Bδιος : Θε(ς τ ς Π. ∆ιαθGκης µ τFν Bδια Yσπλαχνη -κδικητικ7τητα, σεξουαλικ7τητα κα1 τροµακτικF α?µοδιψ$α δν θ6 -πελγετο σ6ν πρ7τυπο
θικ ς συµπεριφορcς π( :ποιοδGποτε θικ( Yνθρωπο. EIτυχ2ς _χουµε ρκετς
-ναλλακτικς πηγς θικ ς τ ξης, ο? :πο;ες Sπερτερον αIτ2ν τ ς Π. ∆ιαθGκης, γρ φει στFν κριτικG του µ _µφαση : Dawkins.
***
( πρ73ληµα -µφτευσης ψυχ ς στ(ν Yνθρωπο π( τ(ν Θε7, Rπως δια3ε3αινει : Π πας, δν εJναι µ7νο θρησκευτικ7. EJναι καθαρ6 -πιστηµονικ(
κα1 πασχολε; -ντοντατα Mχι µ7νο 3ιολ7γους λλ6 κα1 -πιστGµονες Yλλων
κλ δων, Rπως π.χ. τ ς Nοηµατικ ς κ.λπ. H -πιστGµη σ ντιπαρ θεση µ
τ( θρησκευτικ( δ7γµα καθορ$ζει δεοντολογικ6 τFν διαδικασ$α αIτFν Kς καθαρ6
3ιολογικF λειτουργ$α κα1 τFν Sπ γει στFν σο3αρF -πιστηµονικF _ρευνα. T( θεµελι2δες αIτ( πρ73ληµα γι6 τFν νθρπινη Sπ7σταση δν εJναι θεϊκ7, πνευµατικ7, Yυλο. EJναι -πιστηµονικ7, ντικειµενικ( κα1 καθορ$ζεται π( τοZς φυσικοχηµικοZς ν7µους τ ς 3ιολογ$ας κα1 τ2ν συναφ2ν -πιστηµ2ν.

T

Bι+λιογραφ/α
1) «Θαλ ς, /Aναξ$µανδρος, /Aναξιµνης», Kδρος 2000.
2) EI. Mπιτσ κης, «O Nος /Eπιστηµονικ(ς Pεαλισµ7ς», Gutenberg 1999.
3) St. Hawking, «Mαρες Tρπες-Σµπαντα Bρφη», K τοπτρο 1993.
4) Ed. Wilson, «Σναλµα-H Eν7τητα τ ς Γνσης», Σναλµα 1997.
5) I. Kυπαρισσ7ς, «O? θεωρ$ες περ1 {λης», «∆αυλ7ς», τ. 259, /Iονιος 2003.

Iων. Kυπαρισσ4ς
∆ρ. Tεχν. /Eπιστηµ2ν

KY¶PO™ KAI ™TAYPOºOPOI
∆ιαAζουµε στ&ν 'στορα τDς Kπρου:

“

Mετ& τ+ν κατ3ληψη τ(ς RIερουσαλ+µ %π τν σουλτ5νο τ(ς Aγ#πτου Σαλαντν τν
,OκτBOριο το 1187 κα τν περιορισµ τ<ν Φρ3γκων στ+ στεν+ λωρDδα τ(ς δυτικ(ς ΠαλαιστDνης µι& ν'α ΣταυροφορDα, ` TρDτη, Tπ(ρξε µοιραDα γι& τ+ν K#προ. T+ν `γεσDα της %ν'λαOαν ο Oασιλι5δες τ(ς ΓερµανDας Φρειδερgκος BαρOαρσσας (1152-1189), τ(ς ΓαλλDας ΦDλιππος B´ A γουστος (1180-1223) κα τ(ς ,AγγλDας Pιχ3ρδος A´ : Λεοντκαρδος (1189-1199).
RO Φρειδερgκος %κολο#θησε τν χερσαgο δρµο, ;νC< ο ΦDλιππος B´ κα Pιχ3ρδος A´ µG σταθµ τ+ ΣικελDα κα µG Oο/θεια νορµανδικ<ν πλοDων κατευθ#νθηκαν πρς τ+ν ΠαλαιστDνη. RO
Pιχ3ρδος τν ,AπρDλιο το 1191 στ3θµευσε στ+ Pδο, γι& ν& %ποφ#γkη ξαφνικ+ τρικυµDα κα
στς 6 MαQου Tπ δυσµεν'στατες καιρικGς συνθ(κες Hφθασε στ λιµ3νι τ(ς Λεµεσο . RO ,Iσα3κιος ∆ο#κας Kοµνηνς, : :ποgος ε_χε αJτοανακηρυχθ( %νεξ3ρτητος `γεµνας το νησιο
µG τν τDτλο το δεσπτη (1184-1191), Hσπευσε στ+ Λεµεσ, γι& ν& ;µποδDσkη τ+ν %πOαση τ<ν
σταυροφορικ<ν στρατευµ3των, 8ταν 8µως διαπDστωσε 8τι κ3θε %ντDσταση θ& sταν µ3ταιη
;γκατ'λειψε τ σχ'δι του κα %ποχBρησε στ Kολσσι. RO ,Iσα3κιος συν'χισε τ+ν %ντDσταση %π τ& κ3στρα το Πενταδακτ#λου, πολιορκ/θηκε 8µως στ φρο#ριο τ(ς Kαντ3ρας κα
%ναγκ3στηκε ν& παραδοθk(. O nAγγλοι το Pιχ3ρδου Hγιναν κ#ριοι τ(ς K#πρου.
»Στς %ρχGς ,IουνDου : nAγγλος Oασιλι&ς %ναχBρησε %π τ+ν K#προ, %φο διBρισε τοποτηρητ'ς του τν Pιχ3ρδο KαµOλ κα τν PοO'ρτο Tο#νχαµ. RO Pιχ3ρδος, πο4 π(γε στ+ν
nAκρα τ(ς ΣυρDας, µετ& τ+ν καταστολ+ τ(ς ;ξ'γερσης %ποφ3σισε ν& πουλ/σkη τ νησ κα
πρθυµοι %γοραστGς sταν ο NαQτες r Tεµπλ3ροι, µοναχικ κα στρατιωτικ τ3γµα πο4 ε_χε
δρυθ( τ 1118 µG σκοπ τ+ν προστασDα το ναο το ΠαναγDου T3φου.
»O NαQτες 8µως διαπDστωναν 8τι ` κατοχ+ το νησιο δGν θ& sταν ε κολη Tπθεση. Γι’
αJτ ζ/τησαν %π τν Pιχ3ρδο τ+ν %κ#ρωση τ(ς συµφωνDας. O NαQτες %ποχBρησαν κα :
Oασιλι&ς τ(ς ,AγγλDας Hδωσε τ νησ στν Γκ4 ντG Λουζινι3ν, %ντιOασιλι& τ(ς RIερουσαλ/µ,
µG τν :ποgο συνδεταν. RO Γκ4 ντG Λουζινι&ν Hθεσε τ& θεµ'λια το µεσαιωνικο OασιλεDου, το ρηγ3του τ(ς K#πρου, πο4 %ποτελο σε οJσιαστικ& συν'χεια το OασιλεDου τ(ς RIερουσαλ+µ κα διατηρ/θηκε ς τ 1489, 8ταν τ νησ κατ'λαOαν ο BενετοD. O Bενετο κρ3τησαν τ+ν K#προ ]ως τ 1571, :πτε τ+ν κατ'λαOαν ο Tο ρκοι κα Hτσι Hληξε ` κατοχ/ της
%π το4 EJρωπαDους, πο4 κρ3τησε 380 χρνια %κριO<ς.

`A

“

ν 8ντικαταστ;σουµε τ,ν ττε Gσλαµιστ& Σαλαντ ν 8π, τ,ν ν/ν κ. Mπ ν ΛAντεν, τ,ν ττε Γερµαν, Φρειδερκο Bαραρσσα 8π, τ,ν ν/ν κ. ΣραHντερ,
τ,ν ττε ΓAλλο Φλιππο B´ 8π, τ,ν ν/ν κ. ΣιρAκ, τ,ν ττε BAγγλο PιχAρδο 8π, τ,ν ν/ν κ. Mπλα ρ κα τοgς συµπληρ-σουµε µ# τ,ν ν/ν (Aµερικαν, (ττε O Γιαχ# δ#ν εlχε !ξαπλωθD 8κµη στ&ν (Aµερικ&) κ. Mπος κα τ λος
τ,ν ττε (Qτυχο) (IσαAκιο µ# τ,ν ν/ν (Qτυχο) κ. TAσσο Παπαδπουλο κα τ&ν ττε
(πολιτικ. παρAλυτη) υζαντιν& Pωµιοσνη µ# τ&ν (Oµοως) ν/ν Iλλαδικ& Pωµιοσνη, ο' kπλοιποι πρωταγωνιστ#ς τν περιπετειν τDς Kπρου εlναι ο' yδιοι κα
ττε κα ν/ν: Σταυροφροι !ναντον µαρτρων το/ (Iσλ.µ µ# 8ρχιστρAτηγους τοgς
δο µεγAλους (AσιAτες θεοgς Γιαχ# κα (AλλAχ. Kα µετ. σο/ λ νε mτι τ. σ;µερα συµανοντα στ& M ση (Aνατολ& δ#ν sχουν µεταφυσικ. αyτια, 8λλ. πολιτικοοικονοµικοgς λγους.

Γ.Σ.Π.

Στ& 380 χρνια τ(ς ΦραγκοκρατDας στ+ν K#προ τ& µνα «πολιτιστικ&» Uχνη τ(ς παρουσDας τ<ν χριστιαν<ν τ(ς ∆#σης στ νησ
ε_ναι κ3ποια κ3στρα r π#ργοι κα ` εκονιζµενη (γοτθικ %OOαεgο) µον+ τ(ς Π'λλα r Mπ'λλα Π3ις στ+ BA K#προ: T νησ
µG τν λαµπρ Vλληνικ πολιτισµ πολλ<ν χιλι3δων ;τ<ν φ'ρει τ& στDγµατα το θεο τ<ν σταυροφρων «KυρDου (µοναστ/ρι)
τ<ν ∆υν3µεων (κ3στρα)», 8πως ` Γραφ+ χαρακτηρDζει τ+ν %νBτατη δεολογικ+ %ξDα το ,Iουδαιοχριστιανισµο , τν ΓιαχO'.

A§§OTE (1191) KAI ™HMEPA

«φ’ Aκ στου Aκ στwω ξυµ3Gσεται (= 3οηθοµε
ξχωρα ξεχωριστοZς νθρπους) Iππ. QAρχ. I, 2

6 _λλογα Mντα [QAνθρωπος κ.Y. (;)], ` ντατη _κφραση τ ς Zω ς, κατ σπαρτα στοZς Yπειρους κ7σµους («... τ2ν αIτ2ν ]π ντων», Hρ κλειτος 30) Sπ γονται Kς µρος συν7λου στοZς ΣυµπαντικοZς N7µους.
O QAνθρωπος λοιπ(ν -κφρ ζεται κα1 λειτουργε; κα1 µ τ(ν 3ο ν7µο: T(
«διαDτερον». [Σηµ. 1: H τετρακτZς τ2ν N7µων: /Aν γκα, /Aανον, /Iδια$τερον, Aπλ7της.1 Σηµ .2: Tετρακτ4ς εJναι σνολο 4 ν7µοιων -ννοι2ν µ κοινς
@δι7τητες.1α]
H διαφορετικ7τητα/@διαιτερ7τητα/ποικιλοµορφ$α το κ θε νθρπου εJναι
γεγον(ς ναµφισ3Gτητο. M σµπραξη τ ς «-λεθερης 3ολησης» γ$νεται
αIτ(ς µ$α µοναδικ+ συµπαντικF σνθεση (= κρcσις), ποZ τε$νει στFν «καλοκαγαθ$α». T$ Rµως εJναι ` «µ;ξις» κα1 τ$ µ$γνυνται;

T

OI TY¶OI. O? λαο1 _χουν ρχγονη φυλετικF µνGµη, ποZ
εJναι προϊ(ν συνεχος κα1 @δ$ας νοοτροπ$ας (κα1 τρ7που ζω ς),
ποτλεσµα κοινωνικ2ν συνθηκ2ν λλ6 κα1 περι3αλλοντικ2ν,
τοι τ7πος, κλ;µα κ.Y.
O λα7ς µας να⭈θυµcται κα1 τρα τοZς 4 νθρπινους τπους.
Λνε: «αIτ(ς εJναι α?µατικ7ς, φλεγµατικ7ς, χολερικ(ς  µελαγχολικ7ς», -κφρ ζοντας τ6 κYρια χαρακτηριστικ6 κ θε νθρπου. Λξεις παν ρχαιες (θ6 3ρεθον κα1 στ1ς γραµµικς γραφς),
ποZ δν τ1ς 3ρ$σκουµε µ7νο σ @ατρικ6 κε$µενα (@ατρ. Rροι σ
Iπποκρ τη, Γαλην( κ.Y.) λλ6 κα1 στFν κοινF γλ2σσα, Sποδηλοσες νθρπινους χαρακτ ρες λ.χ. «χολδης» = Eργ$λος (Λεξ.
«Liddell-Scott»).
/Iδιαιτρως ο? «ητρο» _γραφαν: α?µατικ7ς, α?µατδης, φλεγΦωτ. 1. Φλεγµατικ ς µατ$ας(ικ7ς), [Φωτ. 1] χολδης, χολερικ(ς  πικρ7χολος κα1 µε(,Hν/οχος).
λαγχολικ7ς. QEτσι tνοµ τιζαν τοZς 4 νθρπινους τYπους (Yλλως:
φσιαι, χαρακτ ρες, διαθσεις, @διοσυγκρασ$αι, κρ σεις (= κρ/σεις). [Σηµ.: O? Pωµα;οι
τ1ς παρλα3αν αIτοσιες κα1 τ1ς µετδωσαν σ Rλες τ1ς εIρωπαϊκς γλ2σσες κα1 στFν παγκ7σµια @ατρικF :ρολογ$α: haematicus-phlegmaticus-cholericus-melancholicus.
OI XYMOI. O? «τποι» προρχονται π( τFν τετρακτZν τ2ν Sγρ2ν το σµατος, τ2ν
«χυµ2ν», Rπως τοZς δχονταν Rλοι ο? @ατρο1 λλ6 κα1 ο? φιλ7σοφοι (/Aριστοτλης κ.Y.)
κα1 µ λιστα µ τF σειρ6 το Iπποκρ τη: «τ δG σ<µα... Hχει ;ν VαυτC< αpµα κα φλ'γµα κα
χολ+ ξανθ/ τε κα µ'λαινα... µ3λιστα (= τελεDως) µεµιγµ'να... TγιαDνει δG µ3λιστα :κταν
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µετρDως (= µ µτρο) κρ/σεως Hχει» (Περ1 Φσιος νθρπου). ,Aν3µιξη wρµονικ+ διατηρεg
τ'λεια TγεDα!
Πο;οι ο? χυµο$; /Aπ( τ(ν 4ο α@. µ.X. µχρι τFν ρχF το 20ο ο? @ατρο1 γνριζαν ]ναν
µ7νο χυµ( ρευστ( το σµατος, τ( αpµα. Mετ6 3ρ καν sναν κ7µη, τ(ν λ'µφο,2 ποZ τ(ν
ταυτοπο$ησα µ τ( ρχα;ο «φλγµα». O? δο Yλλοι, ο? χολς; O? «-πιστGµονες» λνε Rτι,
jν Sπ ρχουν, θ6 χνωνται στ( κυκλοφορικ( σστηµα το αNµατος. QEτσι _λεγαν µχρι τF
δεκαετ$α το ’60 κα1 γι6 τ(ν λµφο· κι Rµως κυκλοφορε; σ δικ7 του σστηµα!
Eποµνως ο? xEλληνες θ6 -γνριζαν Rτι 8λοι ο? χυµο1 κυκλοφορον σ δικ τους
(συνεργαζ7µενα) δ$κτυα! Γι6 τ1ς δο «χολς» Rµως δν γνωρ$ζουµε οvτε τFν οIσ$α
οvτε τF λειτουργ$α  τ( δ$κτυ7 τους. Πιθανολογ2 Rτι ` «µλαινα χολF» (γιατ$ µαρη;) _χει σχση µ Yγνωστο δ$κτυο :ρµον2ν.
H «-π$σηµη» -κδοχG; «H @δα τ2ν Eνοµ των π( τFν διαφορετικF χροι6 (λ.χ.) α?µοσφαιρ$νης τ( αµα, ` µλαινα χολG, τ( φλε3ικ7, π( τ( πλ σµα τ( φλγµα, π( τ(ν :ρ( `
κ$τρινη χολG».4 AIτ !
O Iπποκρ της ντιλγει «... τ& ;κχεµενα ες τ Hσω...» [= ο? χυµο1 ποZ -κχονται (π(
τ6 γγε;α) µσα στ( σ2µα· κα1 : Γαλην(ς Aρµηνεει:3 «τ&ς ;κ τ<ν %γγεDων ;κχ#σεις...
χυµ<ν»!

TA «XPøMATA». O Iπποκρ της στ( 3ι3λ$ο
«Περ χυµ<ν» ξεκινbc παρ δοξα: «τ µGν χρ<µα τ<ν
χυµ<ν... σπερ %νθ'ων». O Γαλην(ς Aρµηνεει νεπιτυχ2ς: T( χρ2µα τους εJναι ζωηρ( (= νθηρ7ν)!; Aς
προσπαθGσουµε: ΘυµGθηκα Rτι sνας «Oδηγ(ς /AγριοXολ: Λυκ#σκος.
χ7ρτων»5 qταν χωρισµνος (γι6 εIκολ$α ναγνρισης Anµα: ΠαπαροFνα.
στFν -ξοχF) σ 4 χρµατα σZν λευκ7, τοι κ7κκινο, κ$τρινο, πρ σινο κα1 µ3. [Φωτ. 2]
AIτ6 ταυτ$ζονται µ τ6 4 3ασικ6 χρµατα το Eκταδικο συστGµατος (Σχ. 1) λλ6 κα1 µ τοZς 4 χυµοZς κα1
τ1ς 3ασικς τους διαθσεις. (Π/ν. 1)
Πρ γµατι τ( αµα/κ7κκινο -κφρ ζει θυµ· «κοκκDνησε %π’ τ θυµ του». T( φλγµα/πρ σινο, φOο· «πρασD- Φλ.γµα: Mαργαρ#τα. Mελ. Xολ: Πανσ.ς.
νισε %π’ τ φOο». H χολF/κ$τρινο, ;πιθετικτητα· «κι- Φωτ. 2. T9 χρµατα τ:ν χυµ:ν.
τρDνησε %π’ τ+ µανDα του». H µελαγ⭈χολF/µP3⭈µπλ, θλDψη· «µα#ρισε ` ψυχ/ του» [/Aγγλ. blues].
αnµα
ΣτF θεωρ$α τ2ν χρωµ των εJναι γνωστF ` σχση
συναισθηµ των-χρωµ των. [Σηµ. 1: θερµ& εJναι τ6
µ(
κ$τρινο, πορτοκαλ$, κ7κκινο, 3ιολ. Ψυχρ& τ6 µπλ,
θερ
µ3, πρ σινο, κιτρινοπρ σινο. /Aντ$στοιχα _ντονοι/δυναµικο1 εJναι : χολερικ(ς κα1 α?µατικ(ς κα1
µ.λι
χολ
A
Φ
X
M

TFπος
ARµατικς
Φλεγµατικς
Xολερικς
Mελαγχολικς

Xυµς
αnµα
φλ.γµα
ξανθ χολ
µ.λαινα χολ

XρHµα
κκκινο
πρ(σινο
κ#τρινο
µπλ>⭈µMC

∆ι(θεση
θυµς
φCος
Lπιθετικτης
θλ#ψη

Π/ν. 1. TYποι κα συναισθ7µατα.

Tνος
+ ]ντονος
– [τονος
+
–

ρ(

ψυχ

φλ.γµα

Σχ. 1. Aντιστοιχ/α χρωµτων κα
χυµ:ν σ\ 8γωνο χρωµατολ4γιο.
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Σχ. 2. Xυµο /
TYποι.

DNA

Yτονοι/ρνητικο1 : µελαγχολικ(ς κα1 : φλεγµατικ(ς τπος].
[Σηµ. 2: Συµπληρωµατικ& χρµατα εJναι τ( κ7κκινο/πρ σινο (Σχ.
1) κα1 κ$τρινο/µ3. O? συµπληρωµατικο1 τ#ποι A?µατικ(ς/Φλεγµατικ(ς (A-Φ) κα1 Xολερικ(ς/Mελαγχολικ(ς (X-M) (Σχ. 2) θυµ$ζουν τ1ς
συµπληρωµατικς O3σεις το DNA τοι /Aδεν$νη/Θυµ$νη (A-T) κα1
Γοναν$νη/Kυτοσ$νη (G-T) (Σχ. 3).

H MI•H (KPA™I™). H τετρακτZς τ2ν χυµ2ν συντ$θεται µ
Rλους τοZς συνδυασµοZς µ µτρο κα1 ναλογ$α «µ3λιστα µεµιγµ'να» (= τελε$ως νακατεµνα) κα1 µετρDας κρ/σεως. Πο$α ` ναλογ$α
κ θε τπου; QAγνωστη. Π ντως οvτε πολZ οvτε λ$γο κα1 π( Rλα.
QEτσι συντελε;ται ` εJκρασDα τ2ν χυµ2ν το σµατος, µ ποτλεσµα
τFν εIεξ$α το νθρπου, τFν εIδαιµον$α, -ν τλει τ( σφρgγος.2
M δεδοµνη τFν @σορροπ$α τ2ν χυµ2ν ` Sγε$α εJναι µ7νιµη, τ(
γ ρας δν -πρχεται (λ7γwω συνεχος αIτορρθµισης/αIτοεπισκευ ς) κα1 33αια ` ζωF παρατε$νεται κατ6 3οληση µ -πακ7λουθο τFν µεγαζωDα (τουλ χιστον)6 «εJξDkη ... χυµ<ν κατεργασDkη» Iπποκρ της, Παραγγλµατα 9.) Π ντα τατα προϋποθτουν %ταραξDα7 («_ξω ντρτι κα1 µαρ ζι» <δερτ(ς) µ κ$νηση το
λµφου κα1 SγιεινF δ$αιτα/τρ7πο ζω ς, Rλα µ µτρο.

Σχ. 3. DNA +
+σεις.

T6 Sγρ6 -πηρε ζονται π( _µφυτες προδιαθσεις, κοινωνικς συνGθειες, τ(ν τρ7πο
ζω ς, τ( περι3 λλον (κλ;µα, _δαφος κ.λπ.). Kατ6 τ(ν Iπποκρ τη κα1 π( τ1ς -ποχς (=
ραι) «ξυγγενGς ε_δος, χBρη, Hθος, `λικDη, ρη... TπερOολ+ν r Hλλειψιν (οJσι<ν)».
H Sπερ3ολF Aν(ς χυµο ε@ς 3 ρος τ2ν Yλλων, ποZ σπαν$ζουν  εJναι λιγτεροι το
δοντος, -πιφρει τFν δυσκρασDα, -ν τλει Yγχος, καχεξ$α, ν7σον [H τετρακτZς το
Yγχους: θυµ7ς, φ73ος, -πιθετικ7τητα, θλ$ψη]. QEτσι δηµιουργονται ο? διαταραχGς
(«καταστ3σεις», «διαθ'σεις φλεγµονBδεις, χολ.» Γαλ. V 9,2) συνGθως παροδικς λλ6
κα1 ο? χαρακτ ρες (τ#ποι). O λα(ς λγει: «ε_ναι ` φ#ση του».

¢IA£E™EI™ KAI TY¶OI. B σει τ2ν χυµ2ν λοιπ(ν ο? «τποι» εJναι : α?µατικ(ς
(A), : φλεγµατικ(ς (Φ), : χολερικ(ς (X), : µελαγχολικ(ς (M). O «καθαρ(ς» τπος εJναι
σπ νιος, _τσι: α /E6ν ` µ$ξη εJναι καλG, λλ6 Sπερισχει sνας χυµ7ς, τ7τε τ( Yτοµο εJναι
χαρισµατικ7, «: καλς κ%γαθς πολDτης». QEτσι : A. εJναι δυναµικ7ς, : φιλ7σοφος, : Φ.
εJναι γαλGνιος, : -πιστGµων. O X. εJναι θαρραλος, : ρως (qθος) κα1 M. : εvθυµος, :
κατ’ -ξοχFν καλλιτχνης. O? ποιητς _χουν ττοιους ρωες-πρωταγωνιστς Rπως λ.χ. :
Kαζαντζ κης, ποZ µcς χ ρισε τ(ν «Zορµπc» (A), xAγ. Φραγκ$σκο (Φ), Kαπετ6ν Mιχ λη (X) κα1 Eλ Γκρκο (M). O. /Aντιθτως Rταν Sπερισχkη  λε$πkη : ντ$στοιχος χυµ7ς,
τ( Yτοµο γ$νεται π( -πικ$νδυνο sως νπαρκτο («λ θε 3ισας»). Στ(ν Π$νακα 2 ταξινοµοµε τ6 συναισθGµατα ναλ7γως τ ς ποσ7τητος τ2ν Sγρ2ν.
TFπος
ARµατικς
Φλεγµατικς
Xολερικς
Mελαγχολικς

––
[τονος
Eπαθς
δειλς
χ(χας

– ]λλειψη
EδFναµος
Eδι(φορος
Eναιδς
Eνητος

O εNκρασ#α
δυναµικς
γαλνιος
θαρραλ.ος
εqθυµος

+ lπερCολ
νευρMδης
Eνσυχος
νευρικς
εNα#σθητος

++
θυµς
φCος
Lπιθετικτης
θλ#ψη

Π/ν. 2. TYποι κα δια+αθµ/σεις συναισθηµτων (θετ./ ρνητ.).

+++
pργ +
τρµος –
µαν#α +
κατ(θλιψη –
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ΣτFν -ποχG µας -νδιαφρονται γι6 τοZς «τπους» δο κυρ$ως -πιστ µες: H /IατρικF (κυρ$ως ` ψυχιατρικF) κα1 ` Ψυχολογ$α: α /IατρικG:
Σµφωνα µ τFν /Aµερ. Ψυχ. Eταιρε$α (APSA)8 στF ∆ιαγνωστικF ∆ιανοητ. ∆ιαταραχ2ν ’82 (DSM-III) ταξινοµονται 12 διαφορετικς διαταραχς προσωπικτητος -ξ ν ο? 4 κυριτερες εJναι: NαρκισιστικF προσωπικ7τητα, παθητικG, -σωστρεφGς, -πιθετικG, ποZ θυµ$ζουν τFν «τετρακτZν τ2ν τπων» ντιστο$χως. + Ψυχολογ$α: O? παιδοψυχολ7γοι µετρντας τF συναισθηµατικF εIφυ$α (E.Q. = Emotion quotient)9 ταξιν7µησαν τ1ς ζητοµενες @δι7τητες δρ σης/ρεµ$ας Kς ε@ς Π/ν. 3.
O? xEλληνες εJχαν συσχετ$σει τοZς τπους µ δι φορες τετρακτες Rπως
Π/ν. 3 .EQ.
τ2ν @διοτGτων τους Π/ν. 4 θεραπε$ας στ6 /Aσκληπε;α («∆» τ. 202), στοιχε$ων κ.Y. O λα(ς χαρακτηρ$ζει: Φωτι6 κα1 λαρα! /Aερο3ατε;! Πατ ει
στF γ γερ ! Φουρτονιασε!
∆PAΣH
ψυχραιµ#α
δραστηριτητα
Lπιµον
αNτοπεπο#θηση
HPEMIA
προσαρµογ
φιλικτητα
Eνοχ
σ.Cας

TFπος
ARµατικς
Φλεγµατικς
Xολερικς
Mελαγχολικς

Iδιτητα
δρ(ση
σταθερτητα
Eνδρε#α
εNδαιµον#α

Θεραπε#α
Lπ#γνωση
καθαρµο#
γυµν./EνακοFφ.
ψυχαγωγ#α

ΘεσµοA-κτ#ρια
Eγορ7/ναο#
σχολ>ς/Cουλ
γυµνασ./στ(δια
θ.ατρα

Πολιτε#α
φιλοσοφ#α
Lπιστµη
rθος
τ.χνη ↑

\Aνθρωπος
Lπ#γνωση
πνε:µα
σHµα
ψυχ

ΣFµπαν
π:ρ
Eρ
γO
sδωρ

Π/ν. 4. TYποι κα τετρακτες ]ασης, θεσµ:ν, πολιτισµο, |ντος, στοιχε/ων.

TO AINI°MA TøN «¶OIOTHTøN». O µεγ λος ?πποκρατικ(ς Γαλην(ς
ρχ$ζει τ( «Περ$ κρ σεων» 3ι3λ$ο του µ τ1ς 4 δραστικGς ποιτητες τ2ν χυµ2ν: «hOτι µGν
;κ θερµο κα ψυχρο κα ξηρο κα Tγρο τ& τ<ν ζCB(ντ)ων σBµατα κ'κραται κα Kς οJκ
Uση π3ντων ;στ ;ν τk( κρ3σει µοgρα (= ναλογ$α) παλαιοgς %νδρ3σιν καν<ς %ποδ'δεικται φιλοσφων τε κα ατρ<ν τοgς %ρDστοις».
M τ6 Yνω 3ε3αινει 1 xOτι νκαθεν γνριζαν ο? xEλληνες τ1ς 4 «δραστικς ποι7τητες» (ν6 δο ζεγη: θ/ψ κα1 ξ/υ, Rρα DNA A/T κα1 G/C). Γαλ. XI 257 κα1 2 xOτι Rλοι ο?
@ατρο1 λλ6 κα1 ο? φιλ7σοφοι -νδιαφρονταν γι6 ψυχολογικ6 θµατα, λ.χ. Iπποκρ της
κα1 /Aριστοτλης
T$ εJναι Rµως αIτς; Π2ς µ$γνυνται κα1 ποι τ6 ποτελσµατα στ(ν Eργανισµ7;
O Γαλην(ς ναφερ7µενος ε@ς τFν «κρ5σιν» (= ν µιξη) (518) κα1 «εJκρασDαν» (519)
δν ποκαλπτει τFν οIσ$α τους. ∆χεται 33αια Rτι δν
Sπ ρχει κραιφνFς ποι7τητα, λλ6 λ.χ. Eνοµ ζουµε «θερµ(ν» τ( πλεον ζον κατ6 τFν κρcσιν (510). /Eπ$σης Rτι «τ+ν
ε κρατον ποιτητα... wπασ<ν προ'χουσαν (= Sπερχει)
%ρετk( κα δυν3µει(!) ... (δι&) τ(ς Tγιειν(ς διαDτης (= τρ7πο
ζω ς) %ποOλ'ποντες ες %νοσDαν» (519).
M7νες λοιπ(ν ο? ποι7τητες χωρ1ς τ1ς οIσ$ες (552) στFν εIκρα-

Φωτ. 3. Mελαγχολικ ς
(Mον ,Oσ/ου Λουκ2).

TFπος
Anµα
Xολ
M.λαινα
Φλ.γµα

Ποιτης
θερµν
ξηρν
lγρν
ψυχρν

M#ξις
Θ/υ
Θ/ξ
Ψ/υ
Ψ/ξ

Hλικ#α
νπιον
πα9ς
Eνρ
γ.ρων

Π/ν. 5. Ποι4τητες κα χυµο/.

Eποχ
[νοιξις
θ.ρος
φθινπωρον
χειµMν
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σ$αν _χουν «συµµετρDαν Kς ΠολυκλεDτου καν?ν» (586). /Aποτλεσµα; «;ξ %ν3γκης τ ;ν εJσαρκDα (= σφρ;γος!!) σ#µµετρον,
εJκρασDας ;στι Hκγονος (= ποτλεσµα) (567) [Φωτ. 4].
ΣτFν προσπ θει του : Γαλην(ς ν6 -ξηγGσkη τ1ς «ποι7τητες» (4
κα1 4 κρ σεις) προσφεγει σ παραλληλισµος· µ τ1ς `λικ$ες, τ7πους, -ποχς. Kα1 : Iπποκρ της «`λικDησιν, ρkησιν 8µοια τ&
ζC<ντα» (χυµ. 11).
Kα1 ζητ2 ρωγF π( τ(ν µγα Hρ κλειτο «θερµν ψ#χεται,
Tγρν αJαDνεται (=ξηρα$νεται) (126). «Ψυχ(ισι, τ'ρψιν r θ3νατον, Tγρ(ισι γεν'σθαι» (77) (=Rταν τ6 συναισθGµατα να3λζουν
:ρµητικ , γ$νονται εIδα$µονα  θανατερ ). «Kα ψυχα δG %π
Φωτ. 4. Xολερικ ς
τ<ν Tγρ<ν %ναθυµι<νται» (12). O ψυχισµ(ς πορρει π( τ6 4
(Ποσειδ:ν).
σωµατικ6 Sγρ , ` δι θεση -ξαρτcται π( τFν εIκρασ$α  δυσκρασ$α.
Mcς φτισε : «σκοτειν7ς»; (φωτειν(ς εJναι λλ6 φρικτ6 κολο37ς!). O? ποι7τητες εJναι
τ6 4 εBδη ;ν'ργειας τ2ν 4 χυµ2ν; Tαυτ$ζονται ο? «ποι7τητες» µ τ1ς συµπαντικς δυν µεις;
[3αρυτικG, λ/µαγνητικG, @σχυρF (τοµικF) κα1 σθενFς (πυρηνικG)]. Kα1 π2ς µποροµε
ν6 κ νουµε σωστF κρ ση χυµ2ν κα1 ποιοτGτων (Sλενργειας);

™HMEPA. H ταξιν7µηση τ2ν συναισθηµατικ2ν τπων π( τοZς xEλληνες παραµνει ξεπραστη µχρι σGµερα, φο ` τετρακτς των καλπτει τ1ς 3ασικς περιπτσεις.
H ψυχιατικF/ψυχολογ$α (Rταν Mντως -νδιαφρεται γι6 τ(ν QAνθρωπο, Mχι γι6 τFν «_νταξG» του) 3αδ$ζει στ6 Bχνη τ2ν EλλGνων @ατρ2ν/φιλοσ7φων.
H -ξουσιαστικF «κοινων$α» µ Aνια;ο πλον πρ7σωπο προσπαθε; ν6 παγκοσµιοποιGσkη τ6 π ντα. H :µογενοπο$ηση δν γ$νεται µ7νο στ6 γ λατα· προωθε;ται ραγδα;α παντο: Στ6 τραγοδια τ ς Eurovision (στ6 γγλικ6 33αια), στ6 φαστφοZντ (junk food =
σκουπιδοτροφς), στ6 S3ρ$δια.
/Aπ( τFν Yλλη ντ1 τ ς -σωτερικ ς, προσωπικ ς -π$γνωσης («Hσω Oλ'πε») κα1 καλ ς
µ$ξης τ2ν ντιθτων µ µτρο, καταφεγουν στ6 -ξωτερικ6 λDφτινγκ προσπου (τ( σ2µα
τους _τσι κι λλοι2ς καταρρει) κα1 στ6 λDφτινγκ προσωπικτητας. Kα1 ο? face makers,
Aταιρε;ες :λ7κληρες, κατασκευ ζουν τοZς -πνυµους Frankenstein µσα σ sνα χ2ροχορ( «-πικοινωνιακ2ν τεχνασµ των».
«Πο ν6 3ρ2 τFν ψυχG µου – τ( τετρ φυλλο!! δ κρυ»10 κραυγ ζει : ποιητGς. Kα1 :
ποιητFς ξρει τ$ λει. Kι -µε;ς ψ χνουµε µσα µας κα1 στ6 παλι 3ι3λ$α τ2ν EλλGνων, τ6
-λ χιστα. Kα1 3ρ$σκουµε...
Bι+λιογραφ/α
1. K. Kαρµιρ ντζος, «Tετρακτς», «∆.», τ. 239 + «Eξαδικ( σστηµα», «∆», τ. 264.
2. K. Kαρµιρ ντζος, «Σφρ;γος κα1 λµφος», «∆», τ. 262.
3. Iπποκρ της, «Περ1 χυµ2ν», -κδ. K κτος, σχ7λιο 4.
4. Iπποκρ της, «/Aφορισµο$», -κδ. K κτος, σχ7λιο 5.
5. D. Sloover, «Wild herbs - a field quide ’57».
6. /A. Tσακαλ$ας, «/Aειζωα», -κδ. QEσοπτρον.
7. /Eπ$κουρος, «Kριαι δ7ξαι».
8. The Merek Manual, _κδ. 15η (’89), σ. 1473)
9. L. Shapiro, «Π2ς µεγαλνει sνα παιδ1 µ Sψηλ( E.Q.», -κδ. ∆ωρικ7ς.
10. /Oδ. /Eλτης, «T( QAξιον /Eστ$», σ. 44.

KωστRς Kαρµιρντζος
/Aρχιτκτων EMΠ.

AI™IMA KAI A¢HPITA
,H µεγαλYτερη νακλυψη τRς ,Iστορ/ας
Ποις τ περDµενε 8τι : hEλληνας πολDτης-:πλDτης, αJτς πο4 κ3τποτε οJ κατk/σχυνε 8πλα
τ& ερ3, θ& καταντο σε ν& φρουρk( τρισ3θλια χαµσπιτα-;κκλησσ3κια Σ'ρOων κα ν& «τ&
µαζε#kη» –9ρθ<ς!– µπροστ& σG µουσουλµ3νους ,AλOανο4ς δι<τες, πο4 τν µισο ν, ;πειδ+ τν κ3νανε ;δ<
κα α<νες «9ρθδοξο», δηλαδ+ πιστ το «Vλληνικο » ΓιαχOG κα ;χθρ το «%λOανικο » ,Aλλ3χ; nEχ,
αJτ τ %σιατικ δDδυµο τ(ς ΘεοκρατDας τD ;πεφ#λασσε στο4ς π3λαι ποτG Πελασγο4ς κα στο4ς π3λαι
ποτG %δελφο#ς τους ,Iλλυριο#ς! nIσως ` RIστορDα, πο4 θεωρεg 8τι ` µεγαλ#τερη «µηχαν+» πο4 %νακ3λυψε ` %νθρωπτητα ε_ναι : τροχς, πρ'πει ν& %ναθεωρηθk( στς πονηρGς µ'ρες µας κα ν& παραδεχθk( Kς
δεδοµ'νο τι : ;κρηκτικBτερος κοσµοϊστορικς σταθµς ε_ναι ` ;φε#ρεση το %σιατικο δυϊστικο (µεταφυσικο )-παρανοϊκο κατασκευ3σµατος ΓιαχOG-,Aλλ3χ.

,H ~ρολογ/α τRς διαφθορ2ς

Γ.Σ.Π.

Στν τ#πο συν'χεια διαO3ζουµε γι& σκ3νδαλα οκονοµικ3, αJθαιρεσDες, κλοπ'ς, ρεµο λες, καταχρ/σεις, καταπατ/σεις δηµοσDων χBρων, %π3τες, σφετερισµο4ς %π κ3ποιους πρς πλουτισµ τ<ν δDων ες
O3ρος το συνλου. tAς δο µε ;ννοιολογικ& 8,τι οκοδοµεg τ& σκ3νδαλα: 1. πτη· πανουργDα, ` δι&
ψευδ<ν διοποDηση ξ'νου περιουσιακο στοιχεDου. 2. ρεµοYλα· διαρπαγ/, λεηλασDα. 3. καταχραστ7ς· καταχρBµενος, διοποιο#µενος ξ'να χρ/µατα, ;µπιστευµ'να ες αJτν. 4. σφετεριστ7ς· ;κ το νοσφDζοµαι,
οκειοπο µαι %λλτρια· : οκειοποιο#µενος %λλτριν τι. 5. φαλος· κακς, δλιος, εJτελ/ς, πονηρς,
κο φος (δGς λεξικ3).
T& κα ο παραπ3νω ;ξαχρειBνουν κα διαφθεDρουν θικ& τ τοµο, τ καθιστο ν ;πιζ/µιο κα ;πικDνδυνο γι& τ+ν wρµονDα τ(ς ζω(ς το συνλου κα ;ν τελευταDα %ναλ#σει δια-φθεDρουν κα :δηγο ν σG
%φανισµ κα καταστροφ+ τς πολιτεgες, τ& κρ3τη, τ& Hθνη.

«iEλληνες ε]µαστε, ^ρ0!»

Σ.Φ.

RYπ τ& ;χθρικ& qµµατα το ;γχBριου %σιατικο κλ/ρου Hγινε στς 25 MαρτDου στ+ν ,OλυµπDα `
wφ+ τ(ς ,Oλυµπιακ(ς Φλγας. nAλλωστε %π τ πρω τ(ς `µ'ρας σχεδν 8λοι ο τηλεοπτικο σταθµο
κα αJτ+ ` κρατικ+ EPT, παρ& τ+ θρησκευτικ+ Vορτ+ το εJαγγελισµο , φησαν τς ;κκλησDες κα προ'Oαλαν στορικ& ντοκυµανταρ σχετικ& µG τ+ν %ρχαDα ,OλυµπDα, τ+ν wφ+ τ(ς Φλγας κα Hκαναν %π’
εJθεDας συνδ'σεις µG τν ερ χ<ρο τ(ς ,OλυµπDας. T αUσθηµα τ(ς «ερ(ς» %ντιπ3θειας διεδ'χθη %ργτερα : πανικς, 8ταν %ντDκρυσαν τν Tπ'ρµετρο ;νθουσιασµ τ<ν κατοDκων τ(ς Πελοπονν/σου µπροστ& στ+ θ'αση τ(ς διερχοµ'νης φλγας. BεOαDως δGν τλµησαν ν& µιλ/σουν γι& «εδωλολατρDα», γιατ
: διασυρµς τους sταν προφαν/ς. ΠροτDµησαν Hτσι τ+ σιωπ/. TD νµιζαν δηλαδ/; Π<ς ;πειδ+ ;πικ3θησαν στ σO'ρκο τ<ν REλλ/νων ;δ< κα δεκαεπτ& α<νες, 8λα θ& ε_χαν λησµονηθ(;
«hEλληνες εUµαστε, 9ρ'!», 8πως θ3 ’λεγε κι : KολοκοτρBνης.

Π.Λ.K.

Bυζαντιν9 πηλ/κια
K3θε φορ& πο4 Oλ'πω Hνστολους %ξιωµατικο4ς κα :πλDτες τ<ν ;νπλων δυν3µεων –τ(ς %στυνοµDας,
το λιµενικο , το πολ. ναυτικο κ.λπ.–, πο4 φ'ρουν στ πηλDκιο τ HµOληµα το σταυρο , θυµ5µαι το4ς
σταυροφρους το µεσαDωνα, πο4 π(γαν ν& ;λευθερBσουν το4ς «γιους τπους». Γενικ& ` κορBνα αJτ+
το σταυρο ε_ναι %ντιαισθητικ& µεγ3λη κα µοι3ζει ν& TποδηλBνkη 8τι εUµεθα µDα χBρα πο4 διατηρεg
τ+ν παρ3δοση το «,Eν το#τCω νDκα» το Bυζαντινο αJτοκρ3τορα KωνσταντDνου το «Mεγ3λου». T(ς
σηµεριν(ς ∆ηµοκρατDας µας τ HµOληµα θ& µπορο σε ν& ε_ναι λλο %π τν σταυρ, πο4 µνο δηµοκρατDα
δGν συµOολDζει %λλ& ]να κρυφο-θεοκρατικ πολDτευµα – κα τ γνωρDζουν καλ& αJτο πο4 %ποφ3σισαν
ν& κ3νουν το4ς στρατιωτικο#ς µας σταυροφρους. O %ρχηγο τ<ν ;νπλων δυν3µεων 8µως ε_χαν κ3θε
δικαDωµα ν& %ντιδρ3σουν στ& καµBµατα τ(ς OυζαντινολατρDας, ;φ’ 8σον ε_ναι γνωστν 8τι ` γνBµη τ(ς
,EκκλησDας ε_ναι 8τι ` Hννοια «πατρς» ε_ναι %παρ3δεκτη «αvρεση» κα δGν συµOαδDζει µG τ+ν οJσDα κα
τ& διδ3γµατα το διεθνιστικο χριστιανισµο .
hOσο γι& τ+ν :ρκωµοσDα κ3θε ν'ας κυO'ρνησης, ` %νBτατη δικαστικ+ %ρχ+ τ(ς χBρας ε_ναι ` πλ'ον
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wρµδια κα qχι ` ,EκκλησDα, Fν θ'λουµε ν& σοOαρευτο µε. O λ3τρεις το %νθελληνικBτατου BυζαντDου
πρ'πει ν& %ποµακρυνθο ν %π τς ;κφ3νσεις τ(ς πολιτεDας σG 8λους το4ς τοµεgς.

Γ.Γ.

AρχαSον (+ραϊκ ν) πνεµα θνατον...
Tηλεοπτικς θρDαµOος θρησκευτικ(ς δεισιδαιµονDας κατ'στη γι& %κµη µDα φορ& ` VOδοµ3δα το Π3σχα-Πεσ&χ (VOραϊστ) πο4 π'ρασε. BιOλικο «προπ3τορ'ς» µας παρ/λασαν µ'σα %π ταινDες µεγ3λου µ/κους γι& 8λη τ+ν οκογ'νεια κα κινουµ'νων σχεδDων γι& τ& παιδι3: «RO πρDγκηπας τ(ς Aγ#πτου» (Mωϋσ(ς), «RO Oασιλε4ς το ,OνεDρου» (,Iωσ+φ), «RO ;κλεκτς το θεο » (,AOρα&µ) κ.. νοιξαν τ+ν αJλαDα
τ(ς θρησκευτικ(ς %ποOλακBσεως. RH τηλεοπτικ+ περι/γηση στ& δBµατα τ(ς δεισιδαιµονDας συνεχDσθηκε
στν ,Iορδ3νη ποταµ, στ «nOρος τ<ν Πειρασµ<ν», στν Γολγοθ5, στν Παν3γιο T3φο κα %λλο . EUδαµε σχισµ'νες κολ<νες, %π’ 8που %ν3Oλυζε τ γιο φ<ς, γιους ν& ;ξαφανDζωνται σ&ν φαντ3σµατα µπροστ& σG πιστο#ς, γυναικο λες πο4 κουγαν τ& καρφι& τ(ς σταυρBσεως, θα#µατα σG παρ3λυτους, µουγκο#ς
κ.. BεOαDως τ παραλ/ρηµα συνεχDσθηκε κα στν Vλλαδικ χ<ρο µG θεραπεgες %νι3των %σθενει<ν %π
µαγικGς εκνες (τοτεµισµς), κ'ρµατα ν& «κολλ5νε» π3νω σG εκνες τ(ς ΠαναγDας, :µαδικο4ς λυγµο4ς
κα κλ3µατα στν γιο ,EφραDµ, γιαγι3δες µG µα ρες σηµαgες τ#που Tαλιµπ&ν ν& διαδηλBνουν γι& τν δεσπτη τους, ;κκλησ3κια κα γονυκλυσDες µ'σα σG νοσοκοµεgα κ..
Kι 8λα αJτ& σG µDα χBρα πο4 δηµιο#ργησε τν παγκσµιο πολιτισµ κα περιµ'νει τ+ν ;πιστροφ+ τ<ν
,Oλυµπιακ<ν %γBνων σG τρεgς περDπου µ(νες στν τπο πο4 γενν/θηκαν. ,Aρχαgον (VOραϊκν) πνε µα
%θ3νατον κα σ#, ,Aπλλον, Hλεος. Λυπ/σου τους!

B.M.

,H Mητρ4πολη, q... «λληνικ πλνη» κα ~ Σολοµν

ΣG ρθρο πο4 δηµοσιε#θηκε στ µηνιαgο ;πDσηµο δελτDο «hOσιος Nικ3νωρ» τ(ς RIερ5ς Mητροπλεως
ΓρεOεν<ν (τε χος ,IανουαρDου 2004) καταγγ'λλεται ` στροφ+ πολλ<ν σ#γχρονων REλλ/νων στ+ν %ρχαDα
REλλ3δα κα τ πνε µα της κα γDνεται λγος γι& «µεθοδεSες» πο4 χρησιµοποιο ν ο κατ’ αJτ+ν «νεοειδωλολτρες», προκειµ'νου µG πρσχηµα τν REλληνισµ ν& «εσO3λkη ` δεισιδαιµονDα τ(ς REλληνικ(ς πλ3νης» στ+ν ζω+ το Nεο'λληνα. T ρθρο ;πικαλεgται τν π. Γ. Mεταλλην κα µ5ς παραπ'µπει στ OιOλDο
του «,OρθοδοξDα κα REλληνικτης». Στ+ν προσπ3θει3 της ν& χτυπ/σkη τ «κακ» στ+ν ρDζα του ` συντ3κτις το ρθρου παραθ'τει %πψεις «νεοειδωλολατρ<ν», 8πως παρουσι3ζονται σG δι3φορα Hντυπα κα
%πορεg πο4 ` Φ#ση δGν θεωρεgται δηµιο#ργηµα Vνς ;ξωσυµπαντικο θεο , ο δG hEλληνες συλλαµO3νουν
το4ς θεο#ς τους Kς δ'ες, φυσικGς δυν3µεις κα ;ν'ργειες (π.χ. ,EλευθερDα, ∆Dκη, Eρ/νη, wρµονDα, EJνοµDα) κα σ'Oονται το4ς νµους τ(ς Φ#σεως, µG τ+ν πεποDθηση 8τι Kραgο ε_ναι :,τιδ/ποτε λειτουργεg «κατ&
φ#σιν». Tελικ& ο «%πορDες» το ρθρου λ#νονται µG τ+ν Oο/θεια τ(ς ΣοφDας το Σολοµ<ντα κα τ(ς ρ/σεBς του «%ρχ+ πορνεDας ;πDνοια εδBλων, ε~ρεσις δG αJτ<ν φθορ& ζω(ς».
TD κρgµα πο4 τ& κατηχητπουλα µαραζBνουν π'φτοντας στ& ν#χια τ'τοιων %νθρBπων µG νοοτροπDα
Tαλιµπ3ν! K3ποιος λλος, qχι τσο θεοφοOο#µενος 8σο τ& qργανα τ(ς Mητρπολης ΓρεOεν<ν, θ& µπορο σε ν& το4ς δBσkη φτερ3...

Σ.

«Oφε/λει ν9 .ξηγoR τ ν αυτ4 του»
nEγινε πρσφατα κα «Συν'δριο RIερ'ων το NATO», 8που : κ. Xριστδουλος ξεσπ3θωσε %πευθυνµενος
στ+ν ,Aτλαντικ+ ΣυµµαχDα λ'γοντας 8τι: «T NATO 9φεDλει ν& ;ξηγk( τν Vαυτ του» (;φηµερDδα «Mετρραµα» 4-2-2004). EJσεO3στως θ& τολµ/σουµε ν& %πευθυνθο µε κι ;µεgς στν κ. Xριστδουλο:
MακαριBτατε, κ3ντε ;σεgς τ+ν %ρχ/, ν& ;ξηγ/σkη ` ,EκκλησDα τν Vαυτ της. Bο#ιξε : τπος %π τ πρωτοφανGς σκ3νδαλο το παπα-Παπουτσ3κη, πο4 δικ3στηκε 20 χρνια κ3θειρξη γι& Oιασµο4ς κατ& συρρο/ν, %λλ& ;σεgς ο τε ;νωχληθ/κατε, ο τε τν %ποσχηµατDσατε, 8πως 9φεDλετε, %γνοBντας τ+ν γενικ+ κατακραυγ/, %λλ& κα δGν φυλακDστηκε! Kα ;µεgς ;ξακολουθο µε ν& το πληρBνουµε τ+ν ερατικ/ του σ#νταξη χωρς ν& µ5ς ;ξηγ/σkη ` ,EκκλησDα τ γιατD.
T.... NATO µ5ς Hφταιξε τBρα;

A.P.

Θεδωρος B´ Λ(σκαρις (1254-1258),
_ µοναδικSς cλλην#ζων CασιλεFς

4 E§§HNIKA XPONIA:

H

uλωση τ ς Kωνσταντινοπολης τ( 1204 π( τοZς σταυροφ7ρους
σGµανε κα1 τ( τλος τ ς /Aνατολικ ς Pωµαϊκ ς αIτοκρατορ$ας
Kς κρ τους Sπερεθνικο.1 Στ6 κατακερµατισµνα -δ φη τ ς Pωµαν$ας (Bυζαντ$ου) δηµιουργGθηκαν πλ θος µικρ2ν  µεγαλτερων `γεµονι2ν, ποZ τελοσαν Sπ( τFν κατοχF τ2ν Λατ$νων. Ωστ7σο Kρισµνοι Bυζαντινο1 Yρχοντες κα1 στρατηγο1 κατ φεραν κα1 δηµιοργησαν
αIτ7νοµα κρ τη µ συµπαγε;ς Aλληνικ ς καταγωγ ς πληθυσµος: O Θε7δωρος Λ σκαρις Nδρυσε τFν αIτοκρατορ$α τ ς N$καιας, στ1ς νατολικς
κτς τ ς θ λασσας το Mαρµαρc κα1 : /Aλξιος Kοµνην(ς τFν αIτοκρατορ$α τ ς Tραπεζοντας στ(ν Π7ντο τ ς Mικρcς /Aσ$ας. Στ( /I7νιο Πλαγος : MιχαFλ QAγγελος ∆οκας Nδρυσε τ( δεσποτcτο τ ς /Hπε$ρου µ πρωτεουσα π( τ( 1299 τFν QAρτα.

1. Runciman.

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

▲

Πρκειται γι& τ+ν πρBτη νεοελληνικ+ ;ργασDα γι& τ+ν hAλωση, ` :ποDα ;ξεδθη κατ’
%ρχ+ν τ 1890. RO συγγραφ'ας της A.Γ. Πασπ3της γενν/θηκε στ+ν XDο τ 1814 κα π'θανε στ+ν ,Aθ/να τ 1891. Προσωπικτητα πολυσχιδ+ς (µελετητ/ς, ατρς, στορικς,
γλωσσολγος, %ρχαιολγος), %κ3µατος κα µG %κατ3παυστη ;πιθυµDα γι& γνBση, δηµιουργDα κα κοινωφελ( δρ3ση. Kαθ’ 8λη τ+ν δι3ρκεια τ(ς ζω(ς του ε_χε Kς .φαλτ7ριο τ(ς
δρ3σης του τς προσωπικGς δραµατικGς ;µπειρDες του. RH µεγαλ#τερη Uσως «θηση» γι&
τν Πασπ3τη Tπ(ρξε ` εσOολ+ τ<ν Tο#ρκων στ νησD του, τ+ν XDο, τ+ν :ποDα ODωσε
κα ε_δε µG τ& Uδια του τ& µ3τια τ+ν καταστροφ/ της, τ+ν σφαγ+ δικ<ν του %νθρBπων
κα τ'λος τ+ν %παγωγ/ του %π το4ς εσOολεgς. ∆ιασωθες %π τ+ν Uδια του τ+ν µητ'ρα
%ναγκ3στηκε ν& τ+ν %ποχωρισθk( στ+ν συν'χεια κα ν& καταφ#γkη στ ;ξωτερικ (BοστBνη, Λονδgνο, ΠDζα, ΠαρDσι), 8που κα δι'πρεψε, κ3νοντας λαµπρGς σπουδ'ς, π3ντοτε διακρινµενος, 8πως κατ& καννα συµOαDνει σG 8σους Hχουν περ3σει δι& πυρς κα
σιδ/ρου. T& O/µατ3 του τν Kδ/γησαν τ 1840 στ+ν Kωνσταντινο#πολη, 8που δι'µεινε
τρι3ντα :λκληρα χρνια. T+ν Πλη τ+ν %γ3πησε, τ+ν «περπ3τησε» κα τ+ν µελ'τησε
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H δι λυση τ ς /Aνατολικ ς Pωµαϊκ ς AIτοκρατορ$ας κα1 ` κατ ργηση τ ς κεντρικ ς
ρωµαϊκ ς διο$κησης εJχε Kς ποτλεσµα τ6 Aλλην7φωνα κρ τη ποZ τF διαδχθηκαν ν6
ρχ$σουν ν6 στρφωνται πρ(ς κ ποιες Aλληνικς τους κατα3ολς. Kα1 jν κανε1ς ναζητbc
ν6 3ρk τFν -ποχF κατ6 τFν :πο$α συν3η ` πρτη π7πειρα (ποZ κατεστ λη δυστυχ2ς
στF συνχεια) οIσιαστικ ς ναγννησης το Eλληνισµο, αIτF δν εJναι Yλλη π( τFν
-π ρατη καθ’ Rλα τ’ Yλλα περ$οδο τ ς Φραγκοκρατ$ας.
T( -π$κεντρο µιcς σαφ2ς Aλληνικ ς ναγννησης αIτFν τFν -ποχF (ποZ εJναι ` µοναδικF στFν ?στορ$α το Bυζαντ$ου) εJναι τ( κρ τος τ ς N$καιας. O /Iω ννης Γ´ ∆οκας Bατ τζης παντντας στ(ν Π πα µ περηφ νεια το τον$ζει: «,Aπ τν καιρ τ<ν
∆ουκ<ν τε κα Kοµνην<ν το4ς %π γεν<ν Vλληνικ<ν ρξαντας».
O λ7γιος καλ7γερος Nικ7λαος Bλεµµδης, Mντας -ξα$ρεση π( τοZς Yλλους κληρικοZς τ ς -ποχ ς του, ποZ γι’ αIτοZς τ( Mνοµα «xEλλην» -ξακολουθοσε ν6 εJναι
δια3λητ7, _λεγε τFν αIτοκρατορ$α τ ς N$καιας “VλληνDδα ;πικρ3τειαν» κα1 : µαθητGς του, : αIτοκρ τωρ Θε4δωρος B´ Λσκαρις (1254-1258), τFν tν7µαζε «Vλληνικν» κα1 «REλλ3δα», κα1 συνGθιζε ν6 µιλbc γι6 τ6 κατορθµατα τ ς «Vλληνικ(ς
%νδρεDας», -νw2 λογ ριαζε τοZς Sπηκ7ους του «%πογνους τ<ν %ρχαDων REλλ/νων».
O Φωτι δης ποκαλε; τ(ν Λ σκαρι «]ναν %ρχαιολ3τρη µG τ+ σηµασDα πο4 δDνοµε σ/µερα στ+ λ'ξη. Στ'κεται µG θαυµασµ µπροστ& στ& µνηµεgα τ(ς Περγ3µου, Hργα “Vλληνικ(ς µεγαλονοDας µεστ& κα σοφDας τα#της νδ3λµατα”. ΠοτG πρν ο τε µDλησε ο τε
Hνιωσε λλος αJτοκρ3τορας τσο τν Vαυτ του hEλληνα 8σο : Θεδωρος B´ Λ3σκαρις».2
Kα1 : Kορδcτος συµφωνε; κα1 συµπληρνει: «RO Θεδωρος B´ 8µως τ& χ3λασε µG το4ς
Oαλκανικο4ς λαο#ς, γιατ πDστεψε π?ς µνος του µπορο σε ν& τ& Oγ3λkη π'ρα. RΩραµατιζταν ν& νεκραναστ/σkη τ+ν %ρχαDα REλλ3δα κα πDστευε π?ς ` Vλληνικ+ φυλ+ µπο2. Φωτι δης, «H -παν σταση το 1821», τ7µος α´, σελ$δα 100, -κδ7σεις «Mλισσα».

σG O3θος. Kαρπς τ(ς %γ3πης του γι’ αJτ+ν κα το πνου του γι& τν χαµ της ε_ναι τ
;ν λγCω πνηµα.
RH προσ'γγιση το Πασπ3τη στ γεγονς τ(ς hAλωσης ε_ναι καθ’ 8λα πρωτ4τυπη. PDχνει τ O3ρος του στ+ν διασαφ7νιση στοιχεDων καθοριστικ<ν στ+ν ;ξ'λιξη τ(ς πολιορκDας κα λωσης, τ& :ποgα ο προγεν'στεροι στορικο (hEλληνες κα ξ'νοι) εUτε %γνησαν παντελ<ς, εUτε διαστρ'Oλωσαν λγCω %µαθεDας r ;λλιπο ς µελ'της κα ;ρε#νης. Π'ραν τ(ς λεπτοµερεστ3της %ναφορ5ς στν %ριθµ τ<ν %ντιπ3λων, τν :πλισµ τους κα
τ+ν στρατηγικ+ πο4 %κολο#θησαν, προχωρ5 στ+ν 8σο τ δυνατν %κριO'στερη περιγραφ κα τα#τιση τ<ν τπων 8που HλαOαν χBρα τ& γεγοντα, ρDχνοντας Hτσι φ<ς σG πολυ3ριθµα σκοτειν& σηµεgα, %παντBντας σG πλεgστες %πορDες. (Σηµαντικ+ κα ` %ναφορ3 του σG 9νοµασDες, τοπων#µια τσο στ+ν Tουρκικ+ 8σο κα τ+ν REλληνικ/, πο4 πρ τ(ς
Hκδοσης το Hργου του προκαλο σαν σ#γχυση στο4ς µελετητ'ς).
Kαταγρ3φει λεπτοµερ<ς τ+ν θ0ση κα κατσταση τ<ν παραλDων κα χερσαDων 9χυρωµ3των κα τειχ<ν πο4 περι'Oαλλαν τ+ν Kωνσταντινο#πολη, κα καταδεικν#ει τ+ν τερ3στια σηµασDα τους στ+ν τροπ+ τ<ν γεγοντων. Ποις γνωρDζει γι& παρ3δειγµα 8τι ο
Tο ρκοι HOαλλον δικοπα κα µ3λιστα µG τ µεγ3λο τηλεOλο τους, µνο κατ& τ<ν OορεDων τειχ<ν τ(ς π#λης το RAγDου Pωµανο λγCω το %ν#δρου τ(ς τ3φρου της κα τ(ς

▲
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Θε4δωρος B´ Λσκαρις: ,O µοναδικ ς
λλην/ζων ατοκρτορας τRς BυζαντινRς περι4δου. (E>κ4να το «Mοναχε/ου Kδικος», ρ. 442, ιδ´ α>:νας.)

ρο σε µνη της ν& παDξkη π3λι σπουδαgο ρλο. Γι’ αJτ τνιζε π?ς δGν περιµ'νει καµµι&
Oο/θεια %π το4ς λλους λαο4ς τ(ς Oαλκανικ(ς (Σ'ρOους, Bουλγ3ρους κ..) κα π?ς τ
Vλληνικ Γ'νος, “µνον αJτ Oοηθεg VαυτC<”.
»,AκολουθBντας τ'τοια πολιτικ+ τ& χ3λασε µG το4ς Bουλγ3ρους κα το4ς Hδιωξε %π
τς µακεδονικGς περιοχGς πο4 κατεDχανε. ,EπDσης το4ς ,AλOανο4ς κα το4ς ,Hπειρ<τες
το ,Iω3ννη ,Aγγ'λου το4ς χτ#πησε κα το4ς %ν3γκασε ν& τραOηχτο ν στ& Oουν3. nEζησε 8µως µνο τ'σσερα χρνια κα Hτσι τ& σχ'δι3 του Hµειναν στ+ µ'ση».3

Προσπ(θειες δηµιουργ#ας Lθνικο: cλληνικο: κρ(τους

ø

στ7σο εJναι ν6 θαυµ ζkη κανε1ς τF µεγαλοφυα το Θε7δωρου B´ Λ σκαρι, Mχι
µ7νο γιατ1 στρ φηκε καθ’ :λοκληρ$αν πρ(ς τFν πατρwα EλληνικF Παιδε$α κα1
τFν AλληνικF -θνικF συνε$δηση ζητντας µσα π( τFν Eλλ δα ν6 3ρk τF δναµη ν6 SλοποιGσkη τοZς στ7χους του, λλ6 κυρ$ως γιατ1 δικρινε µ µοναδικF
διορατικ7τητα τFν πειλF ποZ ποτελοσαν Σλ 3οι κα1 Bολγαροι γι6 τFν -πι3$ωση το
Aλληνικο _θνους. Γνωρ$ζοντας : Λ σκαρις πPς ο? λαο1 αIτο$, Yν κα1 Eρθ7δοξοι, δν
3. Γι ννης Kορδcτος, «/AκµF κα1 ΠαρακµF το Bυζαντ$ου», σελ$δα 396, -κδ7σεις «Mπουκουµ νη», 4η _κδοση,
/AθGνα 1974.
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εJχαν ταυτιστ πολτως µ τF ρωµα$ικη Eρθ7δοξη συνε$δηση (πρcγµα ποZ τοZς συν3η -π1 τουρκοκρατ$ας), σ ντ$θεση µ τοZς xEλληνες ποZ εJχαν πολσει τFν -θνικG
τους συνε$δηση κα1 δεχθ τF ρωµαϊκG, Eρθ6 ντιλGφθηκε πPς ` Eρθ7δοξη ταυτ7τητα
µποροσε ν6 χρησιµοποιηθk Kς µσο -κσλα3ισµο  -κ3ουλγαρισµο τ2ν Aλληνικ ς
καταγωγ ς πληθυσµ2ν Mακεδον$ας κα1 /Hπε$ρου κα1 πορρ7φησGς τους π( τ6 3αρ3αρικ6 τ7τε φλα τ2ν Σλ 3ων κα1 τ2ν Bουλγ ρων (Kς :µοδ7ξων λα2ν).
O? Aλληνικο1 πληθυσµο1 -κε$νη τFν -ποχF qταν -πιρρεπε;ς στFν λλο$ωση τ ς -θνικ ς
τους συνε$δησης, -πειδF κρι32ς δν εJχαν -θνικF συνε$δηση λλ6 θρησκευτικG, δηλαδF
το ρωµα$ικου (ρωµαϊκο) Eρθ7δοξου γνους. Γι6 τ(ν λ7γο αIτ(ν Mχι µ7νο δν στηρ$χτηκε σ συµµαχ$ες µ Σλ 3ους, Bολγαρους κ7µα κα1 /Aλ3ανοZς γι6 ν6 -κδιξουν π(
κοινο τοZς σταυροφ7ρους, λλ6 στρ φηκε κι7λας -ναντ$ον τους, διχνοντ ς τους π(
τ1ς Aλληνικς περιοχς.
O Θε7δωρος B´ Λ σκαρις, µ τFν καθ ρια Aλληνικ7τητα ποZ τ(ν δικρινε, -νδιαφερ7ταν ποκλειστικ6 γι6 τ6 ζωτικ6 κα1 κυρ$αρχα συµφροντα το Aλληνικο _θνους. Γι6
τ(ν Λ σκαρι -ξ$σου -χθρο1 qταν ο? Φρ γκοι, ο? Σλ 3οι, ο? Bολγαροι, ο? Tορκοι κ7µη κα1 ο? /Aλ3ανο$. Γι6 τ(ν 3ασιλι6 τ ς N$καιας, ποZ θλησε ν6 ξαναδσkη πνοF στF δολοφονηµνη Eλλ δα, ο? λυκοφιλ$ες µ τοZς :µοδ7ξους 3αρ3 ρους δν εJχαν καννα
ν7ηµα. Kα1 ` ?στορ$α -πι3ε3α$ωσε τFν πολιτικG του τλη 19ου ρχς 20ο α@2να, Rταν
Σρ3οι κα1 Bολγαροι, προσπαθντας ν6 καρπωθον Eφλη π( τF δι λυση τ ς /Oθωµανικ ς αIτοκρατορ$ας, δν δ$στασαν ν6 -πιχειρGσουν -κ νου συστηµατικ( φελληνισµ( τ ς Mακεδον$ας κα1 τ ς Θρ κης, προσπαθντας µσwω τ ς Eρθοδοξ$ας ν6 τοποθετGσουν Bολγαρους παπ δες στ6 Aλληνικ6 χωρι , γι6 ν6 θεωρηθον _τσι κα1 ο? κ τοικοι Bολγαροι.
TοZς κινδνους αIτοZς εJχε -ντοπ$σει π( τ7τε : Θε7δωρος B´ Λ σκαρις, λλ6 δυστυχ2ς δν πρ7λα3ε ν6 :λοκληρσkη τ6 σχδι του -ξαιτ$ας τ ς 3ραχ3ιας 3ασιλε$ας του.

κατωφ'ρειας τ(ς θ'σης της, πο4 τ+ν καθιστο σαν εJπρσOλητη; Ποις γνωρDζει, τD
%κριO<ς συν'Oη κα Hµεινε %νοικτ+ ` Kερκπορτα, τ+ν :ποDα χρησιµοποιο σαν ο hEλληνες γι& ν& εσ'ρχωνται %π τ+ν Hσω πλη στν περDOολο, µG %ποτ'λεσµα ν& εσO3λουν ο
,OθωµανοD;
MG τ+ν Uδια σαφ/νεια : Πασπ3της µ5ς µεταφ'ρει κα τ κλSµα τRς .ποχRς, τ+ν περιρρ'ουσα %τµσφαιρα, τ+ν %κριO( εκνα, τD δηλαδ+ προηγ/θηκε τ(ς wλBσεως, ποις sταν
: ρλος τ<ν σηµαινντων προσBπων, τ<ν EJρωπαDων, τ<ν λλων ;θνοτ/των πο4 ζο σαν
ττε στ+ν Kωνσταντινο#πολη καθ?ς κα τ τD %κολο#θησε µετ& τ+ν hAλωση.
,EκεDνη τ+ν ;ποχ/, 8πως παρατηρεg : Πασπ3της, q Eρπη sταν Oυθισµ'νη στ+ν
%ναρχDα κα τν %λληλοσπαραγµ, %γνοBντας παντελ<ς τ+ν κατ3σταση πο4 ;πικρατο σε στ Bυζ3ντιο. nEπρεπε ν& %κολουθ/σkη ` σ#ληση τ<ν µεγαλοπρεπ<ν κτηρDων κα
µνηµεDων τ(ς Πλης (γι& τ+ν :ποDα ;θρ/νησε %κµη κα :... Mω3µεθ), ` wρπαγ+ κα %ποστολ+ στ+ν EJρBπη %ναρDθµητων Vλληνικ<ν καλλιτεχνηµ3των %λλ& κα %ρχαDων χειρογρ3φων, γι& ν& συγκινηθο ν... ο ;ν XριστC< %δελφοD µας ∆υτικοD.
,Aπ τ+ν λλη πλευρ& ` λλοτε κραται& (µ'χρι τν 10ο α.) Bυζαντιν+ AJτοκρατορDα
%γωνιζταν µG τν Oασιλ'α της κα ;λ3χιστους µαχητGς ν& %ποκρο#σkη το4ς ;πιτιθ'µενους ;χθρο4ς %π τ+ν ,Aνατολ+ (ο Uδιοι ο Tο ρκοι %πρησαν, 8ταν διαπDστωσαν µετ&

▲

Tοπογραφικ τRς Kωνσταντινουπ4λεως κατ9 τν .ποχ τRς πολιορκ/ας κα τRς λσεως (1453). Aπ τ +ι+λ/ο το Πασπτη,
πο[ γνριζε Vριστα τν τοπογραφ/α τRς π4λης.
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∆ικ.φαλος Eετς: M#α cλληνικ σηµα#α

E

π$σης : -ν λ7γwω αIτοκρ τωρ qταν -κε;νος ποZ υ?οθτησε Kς _µ3ληµ του τ(ν
Aλληνικ( δικφαλο ετ7, ντικαθιστντας τFν παλαι7τερη ρωµαϊκF σηµα$α το
Hρακλε$ου. O αIτοκρ τωρ Hρ κλειος (610-641) πρ2τος χ ραξε τ( θρησκευτικ( σµ3ολο τ ς χριστιανικ ς /Aνατολικ ς AIτοκρατορ$ας, τ( :πο;ο εJναι τσσερα κεφαλα;α B τοποθετηµνα σ κ θε γων$α Aν(ς σταυρο, κα1 τ6 :πο;α δηλνουν
τFν τετρα3ασιλε$α, δηλαδF τFν -π1 τ2ν τεσσ ρων περ των τ ς γ ς 3ασιλε$α τ ς Pµης κα1 το Xριστο. T( σµ3ολο αIτ( Kς σηµα$α qταν sνας χρυσ(ς σταυρ(ς π νω σ
πορφυρ( 3αµµνο παν1 µ τσσερα χρυσc B στ1ς γων$ες κα1 qταν ` -π$σηµη σηµα$α
τ2ν χριστιαν2ν Pωµα$ων τ ς /Aνατολ ς.4 O Λ σκαρις π( τFν Yλλη εJχε γι6 _µ3ληµ του τ(ν δικφαλο ετ7, ποZ κατ7πιν χρησιµοπο$ησαν κα1 ο? Παλαιολ7γοι.
QAν κα1 : ετ(ς qταν παµπ λαιο ρωµαϊκ( σµ3ολο κα1 ποτελοσε τFν ρχα$α σηµα$ασµ3ολο τ ς Pµης, qταν π ντα µονοκφαλος. O δικφαλος ε@σGχθη π( τ(ν Λ σκαρι5 κα1 _χει Sποστηριχτ πPς πεικ7νιζε τοZς δο ετοZς το ∆ι7ς.6 AIτF ` Sπ7θεση δν
πρπει ν6 ξεν$ζkη τ(ν ναγνστη, -φ7σον : Θε7δωρος B´ Λ σκαρις qταν συνειδητοποιηµνος ρχαιολ τρης κα1 xEλλην. Στ( Aλληνικ( κρ τος ποZ θελε ν6 δηµιουργGσkη δν

4. Kωνσταντ;νος Σ θας, «Περ1 το Θε τρου κα1 τ ς µουσικ ς τ2ν Bυζαντιν2ν –τοι ε@σαγωγF ε@ς τ( Kρητικ(ν
Θατρον», σελ$δα ρογ´, Bενετ$α 1878.
5. Γι ννης Kορδcτος, «/AκµF κα1 ΠαρακµF το Bυζαντ$ου», σελ$δα 392, Sποσηµε$ωση 5, -κδ7σεις «Mπουκουµ νη», 4η _κδοση, /AθGνα 1974.
6. Περ1 τ ς τατισης το δικφαλου ετο µ τοZς δο ετοZς το ∆$α 3λπε τF µελτη το I.N. Σ3ορνου «Π2ς
-γεννGθη κα1 τ$ σηµα$νει O ∆IKEΦAΛOΣ AETOΣ TOY BYZANTIOY», σελ$δες 48-66, -κδ7σεις «Bι3λιοπωλε;ον τ ς EΣTIAΣ», /AθGνα 1914, νατπωση π( τ1ς «/Aναστατικς /Eκδ7σεις ∆ιονυσ$ου N7τη Kαρα3$α»,
σειρ6 «Bι3λιοθGκη Iστορικ2ν Mελετ2ν».

τ+ν εσOολ/ τους στ+ν Πλη 8τι ` µυν3 της sταν στ& χ'ρια τ<ν ;λ3χιστων πολεµιστ<ν
πο4 OρDσκονταν στο4ς π#ργους κα τ& τεDχη γ#ρω %π τ+ν Bασιλε#ουσα, ;νC< στ ;σωτερικ τ(ς Πλης πρς µεγ3λη τους Hκπληξη δGν Tπ(ρχαν νθρωποι ν& το4ς %ντισταθο ν). Στ+ν Kωνσταντινο#πολη πρ τ(ς wλBσεως ;κτς %π το4ς BυζαντDους διαOιο σαν
Bενετο κα Γενου3τες, ;κµεταλλευµενοι τ& προνµια πο4 το4ς ε_χαν παραχωρηθ( %π
το4ς Bυζαντινο4ς αJτοκρ3τορες κα ;λ'γχοντας τ ;µπριο κα τν %ππλου κα κατ3πλου τ<ν πλοDων στν E ξεινο Πντο. O Bυζ3ντιοι %π τ+ν µερι3 τους ε_χαν ν& %ντιµετωπDσουν τς φοOερGς ;σωτερικGς συγκρο#σεις, 9φειλµενες προφαν<ς στ+ν σ#γχυση
ταυττητας, %π τ+ν :ποDα ;χαρακτηρDζοντο κα ` :ποDα νοµοτελειακ& το4ς Kδ/γησε
στ+ν καταστροφ/.
T+ν στιγµ+ τ(ς µεγ3λης %πειλ(ς, 8πως στορεg : Πασπ3της, κορυφBθηκε κα : λυσσαλ'ος %γ<νας µεταξ4 Vνωτικ<ν κα %νθενωτικ<ν. RH νDκη το ;περχµενου κατακτητ(
sταν ;ξασφαλισµ'νη.
,Aπ τ+ν µι& µερι& ο νωτικο/, ο :ποgοι sσαν κατ& κ#ριο λγο ο VλληνDζοντες ρχοντες τ(ς Πλεως, µG κορυφαgο τν wγν κα δεολγο Kωνσταντgνο Παλαιολγο %γωνιο σαν γι& τ+ν τ#χη τ(ς πλης τους κα %ναζητο σαν (;π µαταDCω OεOαDως) Oο/θεια στ+ν
∆#ση. RH ]νωση τ<ν ,Eκκλησι<ν το4ς φ3νηκε ;πιOεOληµ'νη (ν κα στ+ν πραγµατικ-
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µποροσε ν6 _χkη Kς σηµα$α -κε$νη τ ς Pµης, γι’ αIτ( κα1 τFν ντικατστησε µ τ(ν
Aλληνικ( δικφαλο ετ( Kς συµ37λου το νου Eλληνισµο.
Γι’ αIτ(ν τ(ν λ7γο σGµερα (2004) Sπ ρχουν ?ερε;ς, νοσταλγο1 τ ς ρωµιοσνης, ο? :πο;οι
κατε3 ζουν π( τ1ς ε@σ7δους τ2ν /Eκκλησι2ν τ(ν δικφαλο ετ( κα1 στF θση του
Sψνουν τF ρωµαϊκF κ7κκινη σηµα$α µ τ(ν χρυσ( σταυρ( κα1 τ6 τσσερα χρυσ6 B.
Bε3α$ως τFν κυρ$ως εIθνη φρει ` Πολιτε$α, ποZ Eφε$λει ν6 -φαρµ7σkη τοZς ν7µους
το κρ τους κα1 ν6 -πι3 λkη τ1ς τιµωρ$ες ποZ προ3λπει τ( Σνταγµα γι6 Rσους xEλληνες πολ$τες προσ3 λλουν τ6 -θνικ µας σµ3ολα κα1 -ργ ζονται κατ6 τ2ν συµφερ7ντων το Aλληνικο _θνους.

Πλρης Lπαναφορ7 τOς EλληνικOς Παιδε#ας στS κρ(τος τOς N#καιας

E

π$σης : Θε7δωρος : B´ qταν µγας προστ της τ ς Eλληνικ ς Παιδε$ας κα1 φιλοσοφ$ας. Στ6 χρ7νια τ ς 3ασιλε$ας του τFν -πανφερε πλGρως κα1 τFν πρ7σφερε ]πλ7χερα σ Rλους τοZς Sπηκ7ους του. O Kωνσταντ;νος Σ θας7 ναφρει δ Rτι: «RO ;ν NικαDα %ναπτυχθες Vλληνισµς ;φ3νη πρς στιγµ+ν %πειλ<ν
κα αJτ τ χριστιανικν καθεστBς, γεγονς :πωσο ν δικαιολογο ν τ πρς το4ς hEλληνας µgσος τ(ς ,EκκλησDας, xτις ;κ πεDρας ;γDνωσκεν 8τι α θρησκεgαι ;ν µνCω τC< σκτει
γενν<νται κα θριαµOε#ουσι, κα 8τι %µεDλικτος αJτ<ν ;χθρς εσ τ& γρ3µµατα, δηλαδ+
τ Vλληνικν πνε µα». TFν -ποχF λοιπ(ν ποZ αIτοκρ τωρ τ ς N$καιας qταν : Θε7δωρος B´ Λ σκαρις : Eλληνισµ(ς γιγαντθηκε τ7σο πολ, ποZ πε$λησε µ κατ ρρευση
τ(ν Xριστιανισµ7. M λιστα σ Sποσηµε$ωσG του : Σ θας ναφρει πPς στF N$καια

7. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, ε@σαγωγG, σελ$δες κ3´-κδ´, Bενετ$α 1894.

τητα ` «πDστη» sταν τ τελευταgο θ'µα πο4 το4ς %πασχολο σε).
,Aπ τ+ν λλη ο νθενωτικο/, Tποκινο#µενοι %π τν κλ(ρο κα δ+ τν %νBτερο (Σχολ3ριος), Kδηγ/θηκαν µG χαρακτηριστικ+ εJκολDα στν τ'λειο παραλογισµ, χαρακτηρDζοντας το4ς Vνωτικο4ς «προδ4τες» κα καθυOρDζοντας τν γενναgο αJτοκρ3τορ3 τους.
(Σηµειωτ'ον 8τι τ+ν αJτοθυσDα κα αJταπ3ρνησ/ του «τDµησαν» φροντDζοντας ν& µ+ν
%ναγραφk( ;π οJδεµι5ς στ/λης τ qνοµ3 του, %ντDθετα µG τν Σχολ3ριο, πο4 τιµ/θηκε
γι& τ+ν «πDστη» του µG τν διορισµ του Kς πατρι3ρχη %π τν µωαµεθαν κατακτητ/).
RH δουλοφροσ#νη, ` ;µπ3θεια %λλ& κα ` %γραµµατοσ#νη κα Hλλειψη κ3θε εUδους καλλι'ργειας ε_χε Kς %ποτ'λεσµα τ+ν δι3πραξη ;νεργει<ν καθ’ 8λα ;γκληµατικ<ν %π τν
φανατιζµενο %π το4ς %νθενωτικο4ς χριστιανικ qχλο.
Ποις µπορεg ν& ξεχ3σkη ραγε τ+ν προδοτικ+ στ3ση το «Xριστιανο κι qχι hEλληνα» (κατ& δ/λωσ/ του) µεγ3λου δο#κα Λουκ2 Nοταρ2, : :ποgος %ρν/θηκε ν& στεDλkη τηλεOλα (;νC< δι'θετε) στν ,Iουστιανι3νη, τν %γωνιστ+ πο4 µοχθο σε γι& τ+ν ;πισκευ+
τ<ν καταπεσντων τειχ<ν κα πολεµικ Tλικ, γι& ν& µ+ µπορ'σkη ν& %ντιµετωπDσkη το4ς
πολιορκητ'ς; τν Nοταρ5, : :ποgος δ/λωσε εJθαρσ<ς 8τι προτιµ5 τ+ν κατ3ληψη τ(ς
Kωνσταντινο#πολης %π τ+ν ]νωση τ<ν ,Eκκλησι<ν; Γι& τ+ν ;κδο#λευση αJτ+ν στο4ς
,Oθωµανο4ς : εJσεO+ς αJτς χριστιανς Hγινε δεκτς τ+ν Vποµ'νη τ(ς wλBσεως %π τν
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εJχαν δηµιουργηθ σηµαντικς 3ι3λιοθ κες, ποZ διθεταν Aλληνικ6 χειρ7γραφα, τ6
:πο;α 3ρ$σκονταν στFν -λεθερη κα1 νεµπ7διστη δι θεση Rλων τ2ν Sπηκ7ων. /Aπ(
τFν καταστροφF το Σαραπε$ου τ ς /Aλεξ νδρειας τ( _τος 391 εJχε ν6 συµ3k κ τι ν λογο, δηλαδF ` δηµιουργ$α δηµ7σιας Aλληνικ ς 3ι3λιοθGκης. Σ αIτ( π νω -πικαλε;ται
τF µαρτυρ$α το /Aννυµου χρονικογρ φου, ποZ _γραψε τ( _ργο «Σνοψις XρονικG»,8
κα1 ναφρει πPς : Θε7δωρος B´ Λ σκαρις «κα OιOλιοθ/κας κατ& πλεις συν/θροισεν
;κ ODOλων πασ<ν τεχν<ν κα ;πιστηµ<ν». O Bδιος /Aννυµος συµπληρνει ρκετς σελ$δες παρακ τω: «Kα ODOλους δG συνηγ3γετο, οJδ’ ο σας : ;π το#τCω µεγαλυνµενος
Πτολεµαgος, παντοDων τεχν<ν τε κα ;πιστηµ<ν, κα τα#τας ταgς πλεσιν ;ναποτιθεDς, τοgς
Oουλοµ'νοις ες %ν3γνωσιν κα τ<ν ;ν αJταgς σπουδασµ3των %ν3πτυξιν ;θ'σπισε µεταδDδοσθαι».9
Mαθα$νουµε κ7µη Rτι : xEλλην αIτοκρ τωρ Θε7δωρος B´ Λ σκαρις δν περιωρ$στηκε µ7νο στF δηµιουργ$α δηµοσ$ων 3ι3λιοθηκ2ν, λλ6 προχρησε κα1 στFν -π$σηµη
θσπιση διδασκαλ$ας τ ς κλασικ ς Eλληνικ ς Παιδε$ας. /Eπ$σης : Bδιος «κα Mουσ<ν
συνDστασθαι θ'ατρα, κα π3ντα σχεδν τπον, %γοραgς πλ/θει ;λλογDµων %νδρ<ν ;πιστηµονικ<ν ζητηµ3των παραθ'σεις κα %ντιθ'σεις %σχολουµ'νων, κα πονουµ'νων ;π
λογικ&ς προτ3σεις κα συµπερ3σµατα».10 ΠλGρης qταν λοιπ(ν ` να3$ωση τ ς Eλληνικ ς Παιδε$ας στ( κρ τος τ ς N$καιας.

8. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, /Aνωνµου «Σνοψις XρονικG», σελ$δα 507, Bενετ$α 1894.
9. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, /Aνωνµου «Σνοψις XρονικG», σελ$δα 535,
Bενετ$α 1894.
10. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, /Aνωνµου «Σνοψις XρονικG», σελ$δα 536, Bενετ$α 1894.

Mω3µεθ φ'ροντ3ς του δ<ρα (προφαν<ς γι& ν& Vορτ3σουν τ γεγονς). ∆ιαθ'των
%σφαλ<ς περισστερο sθος %π τν Nοταρ5 : Mω3µεθ, αJτς : Πορθητ+ς τ(ς Πλης,
διατ3ζει, σεOµενος τ+ν Hννοια το δικαDου κα περιφρονBντας Oαθι& τ+ν εJτ'λεια το
προδτη, τ+ν ;κτ'λεσ/ του. Kι 8µως ο σηµερινο συνεχιστGς τ<ν %νθρBπων αJτ(ς τ(ς
κατηγορDας θ& ζητ/σουν ;κ τ<ν Tστ'ρων µερDδιο γι& τ+ν «προσφορ3» τους γι& τ+ν σωτηρDα το Vλληνικο Hθνους. Γι& τ+ν %κρDOεια τ ζητο ν %κµη κα σ/µερα µG περισσ+
χριστιανικ+ TποκρισDα κα κοµπασµ (;ν %ν3γκkη %πειλο ν κιλας...). ,Eκεgνες τς τραγικGς ρες δεDγµατα γραφ(ς δGν Hδωσαν µνο τ& δικ3 µας «χριστιανικ& νθη» εJλ3Oειας %λλ& κα αJτ& τ(ς ∆#σεως, µ+ τηρBντας τς δεσµε#σεις πο4 %ν'λαOαν Hναντι το %γωνι<ντος Παλαιολγου, ν& συνδρ3µουν το4ς hEλληνες στ+ν µ3χη κατ& τ<ν «%λλοπDστων».
MG γν/σια χριστιανικ+ θικ+ κα %νθρωπι& τς κατεπ3τησαν 8λες µG προεξ3ρχοντα τ+ν
κεφαλ/ τους, τν Π3πα (Nικλαο τν E´), : :ποgος κυνικBτατα ;ξεODασε τ+ν Tποταγ+ τ<ν
BυζαντDων στ+ν Λατινικ+ ,EκκλησDα. (Π<ς ν& µ+ν νοιBσkη κανες %γαν3κτηση γι& παρ3δειγµα µπροστ& στν ;µπαιγµ τ<ν Bυζαντιν<ν %π τ+ν πλο#σια κα τσο εJνοηµ'νη %π το4ς Oυζαντινο4ς ∆ηµοκρατDα τ(ς BενετDας, ` :ποDα παρεχBρησε τ3χα πρς Oο/θεια τ(ς Πλης δ'κα γαλ'ρες, ο :ποgες οJδ'ποτε κατ'πλευσαν στ+ν Kωνσταντινο#πολη, %λλ& «Oολτ3ριζαν» στ Aγαgο σG 8λη τ+ν δι3ρκεια τ(ς πολιορκDας;).
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O Θεδωρος B´ Λ(σκαρις Eρνθηκε τSν Xριστιανισµ

H

συγκλονιστικτερη ποκ λυψη Rλων εJναι Rτι : Θε7δωρος B´ Λ σκαρις εJχε
παρνηθ τ(ν Xριστιανισµ7. Σµφωνα µ τ(ν /Aννυµο χρονικογρ φο : αIτοκρ τωρ λ$γο πρ1ν ξεψυχGσkη κ λεσε κοντ του τ(ν πατρι ρχη /Aρσνιο κα1 τ(ν
ρχιεπ$σκοπο MυτιλGνης κα1 -ξωµολογGθηκε σ αIτοZς Rτι εJχε -γκαταλε$ψει
τ(ν Xριστιανισµ7: «Kα ο~τω τ+ν τ<ν ;σφαλµ'νων αJτC< ;ξαγορεDαν πεποDηκε, τ ,Eγκατ'λιπν σε, Xριστ', συχν3κις ;πιφων<ν».11 /Aλλ6 κα1 : πατρι ρχης N$καιας /Aρσνιος εJχε
ε@σ γει στFν Sµνwωδ$α τ ς Kυριακ ς τ ς Λαµπρ ς νακρε7ντειους {µνους,. xEνας π(
αIτοZς ναφρει: «Λογικο ν'οι µου δε τε Hαρος καιρς σκιρτ5τε, : αvµων Iδη τυρDσδει,
;αρινν 
 σµα µ'λπει, θαλεροgς ;π ρε'θροις %ν3παυσιν εJτρεπDζει. Xελιδ?ν ρτι Tηρk(ος
καταλαλεg το φθορ(ος, τν nIτυν ζητεg δG π3λιν κασιγν/τη τα#τη σφδρα. RO Π&ν τ(ς
,Hχο ς ;ρ3ει, : K#κλωψ τ(ς ΓαλατεDας, ,AδBνιδος ,AφροδDτη. ΛογικοD µου ν'οι δε τε,
Hαρος καιρς σκιρτ5τε. Tρι3ς, %µ'ριστε φ#σις...».12 Στ(ν Aλλην7τροπο {µνο ο? πιστο1 δν
ποκαλονται «δο λοι Θεο », Rπως θλουν ο? @ουδαιοχριστιανικς ντιλGψεις, λλ6 «λογικο ν'οι», Rπως προτ σσουν ο? Aλληνικς. O Σ θας καταλGγει στ( συµπρασµα Rτι :
-ξελληνισµ(ς τ ς αIτοκρατορ$ας τ ς N$καιας ε@ς 3 ρος το ρωµαιοχριστιανικο χαρακτ ρα της -π λθε -ξ α@τ$ας το -χθρικο πνεµατος ποZ -πικρατοσε πρ(ς τF Φραγκοκρατ$α, τ(ν Π πα λλ6 κα1 τFν -νδοτικF πολιτικF τ2ν Pωµα$ων-Pωµι2ν (δηλ. Bυζαντιν2ν) αIτοκρατ7ρων τ ς /Aνατολ ς _ναντι τ2ν Tορκων πρ1ν τFν κατ ληψη τ ς Π7-

11. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, /Aνωνµου «Σνοψις XρονικG», σελ$δα 534, Bενετ$α 1894.
12. Migne, Patrol. Graeca CXL, σ. 939, (πηγG: Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, ε@σαγωγG, σελ$δα κδ´, Bενετ$α 1894).

Tς ρες τ(ς Hσχατης %πελπισDας κα %γωνDας ο νθρωποι, 8λοι ο ;µπλεκµενοι, δεDχνουν τ %ληθιν τους πρσωπο, %ναδεικν#ουν τ+ν µορφ/, τ+ν προσωπικτητ3 τους.
M'σα %π τ κεDµεν του : Πασπ3της τ ξεκαθαρ/ζει κα αJτ. ΠοιοD sσαν xρωες, νθρωποι, νδρες %νδρεgοι κα ποιοD σκουλ/κια. Kωνσταντgνος %λλ& κα Θεφιλος Παλαιολγος, ∆ηµ/τριος Kατακουζηνς, Λουκ5ς Nοταρ5ς, Σχολ3ριος...
,IδιαDτερο ;νδιαφ'ρον παρουσι3ζει ` διφορο#µενη στ3ση τ<ν Bενετ:ν κα τ<ν Γενουατ:ν, ο :ποgοι τσο πολ4 φελ/θηκαν %π τ+ν διαµον/ τους στ+ν Kωνσταντινο#πολη. Bλ'πουµε λλους ν& %γωνDζωνται σ&ν λιοντ3ρια (,Iω3ννης ,Iουστιανι3νης Λγγος, %δελφο Bοκκι3ρδοι) στ πλευρ τ<ν Bυζαντιν<ν κα λλους ν& σπε#δουν ν& %ποµακρυνθο ν r, %κµα χειρτερα, ν& καταδBσουν το4ς συµπολDτες τους κα τ& σχ'δι3
τους στν Mω3µεθ (8πως ο Γενου5τες το Γαλατ5) κα µετ& τ+ν λωση ν& δηλBνουν Tποταγ+ κα ν& ζητο ν τ+ν εJµ'νεια το Mω3µεθ.
Tν %ναγνBστη το Hργου το Πασπ3τη σDγουρα θ& µαγνητDσkη ` περιγραφµενη µG
;ν3ργεια προσωπικτητα το Mωµεθ, ;κεDνου το µεγαλοφυο ς, σκληρο %λλ& κα κ3ποιες στιγµGς %κριOοδDκαιου ,Oθωµανο , πο4 πθησε τ+ν Πλη, τ+ν κατ'κτησε χ3ρις
στ+ν ;πιµον/, τ+ν µεθοδικτητα κα %ποφασιστικτητ3 του %λλ& κα το Hξυπνου, πεπαιδευµ'νου Mω3µεθ, πο4 TποκλDθηκε µπροστ& στ µεγαλεgο τ(ς Kωνσταντινο#πολης
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λης π( τοZς Λατ$νους. O? Aλληνικ ς καταγωγ ς πληθυσµο$, α@σθαν7µενοι περικυκλωµνοι π( παντο, π( Φρ γκους κα1 Tορκους, µοιρα;α στρ φηκαν πρ(ς τ( Aλληνικ7
τους παρελθ(ν κα1 τFν EλληνικF Παιδε$α, ` :πο$α ποτελε; @δεολογ$α ντ$στασης σ κατακτητς κα1 τυρ ννους, κοσµοθεωρ$α -λευθρων νθρπων. TFν Bδια Yποψη συµµερ$ζεται κα1 : Tζ(ν Φρ$λι: «RH περιφρνηση τ<ν Bυζαντιν<ν πρς τ+ λατινικ+ ∆#ση Kδ/γησε το4ς hEλληνες τ(ς Kωνσταντινο#πολης ν’ %ναζητ/σουν τς ρDζες τους στ+ν %ρχαDα
REλλ3δα κι ρχισαν ν& %ποκαλο ν µG περηφ3νεια το4ς Vαυτο#ς τους hEλληνες».13 H αIτοκρατορ$α τ ς N$καιας, Kς ` µ7νη @σχυρF δναµη ντ$στασης, γκ λιασε τ(ν Eλληνισµ(
κα1 τ(ν νδειξε σ -π$σηµη κρατικF @δεολογ$α της. Ωστ7σο : ραγδα;ος -ξελληνισµ(ς τ ς
N$καιας κα1 κατ6 προκταση Rλου το Pωµα$ικου διακ7πηκε µετ6 τFν -κθρ7νιση το
δεκ χρονου /Iω ννη ∆´ Λ σκαρι (1258-1261), γιο το Θε7δωρου το B´, π( τ(ν MιχαFλ H´ Παλαιολ7γο τ( _τος 1261. O Kωνσταντ;νος Σ θας SποστGριξε Rτι: «RH %ντDδραση αJτ+ πρς τν ;ν NικαDα Vλληνισµν 9φεDλεται ες το4ς Παλαιολγους, οvτινες, wρπ3σαντες τ κρ3τος %π’ ;κεDνων τ<ν :ποDων ο %ληθ<ς %ξιοθα#µαστοι %γ<νες ;δηµιο#ργησαν ;κ το µηδενς ν'αν κα σεOαστ+ν αJτοκρατορDαν...».14 /Eδ2 Rµως Eφε$λουµε ν6
ποµε πς, ντ$θετα µ R,τι Sποστηρ$ζει : Σ θας, δν qταν Rλοι ο? Παλαιολ7γοι ρνητς
το -ξελληνισµο το κρ τους. QAν qταν, δν θ6 εBχαµε οvτε τ(ν ΠλGθωνα Γεµιστ7, οvτε
τF νεοπλατωνικF σχολF το Mυστρc, ποZ -πιχε$ρησε µ θρµη κατ6 τ(ν 15ο α@2να ν6 ναγεννGσkη τ(ν Eλληνισµ( τFν {στατη στιγµG, ποZ ο? Tορκοι _ζωναν σφυκτικ6 π( παντο τFν Π7λη. ∆υστυχ2ς, Rπως κα1 προε$παµε, ` 3ραχ3ια 3ασιλε$α το Θε7δωρου B´
Λ σκαρι (µ7λις τσσερα χρ7νια) δν -πτρεψε ν6 :λοκληρωθον τ6 σχδι του.

Στ0φανος MυτιληναSος
13. Tζ(ν Φρ$λι, «Kωνσταντινοπολη, /Aπ( τ(ν Xριστιανισµ( στ( /Iσλ µ», σελ$δα 164, -κδ7σεις «Περ$πλους»,
/AθGνα 2001.
14. Kωνσταντ;νος Σ θας, «MεσαιωνικF Bι3λιοθGκη», τ7µος 7ος, ε@σαγωγG, σελ$δα κη´, Bενετ$α 1894.

κα τ+ν διοφυQα τ<ν κατασκευαστ<ν τ<ν τειχ<ν της κα λυπ/θηκε, µετ3νιωσε κι αJτς
: Uδιος γι& τν χαµ της κα τ+ν :λοκληρωτικ+ ;κθεµελDωσ/ της %π τν φθονερ, ληστρικ κα O3ρOαρο 9θωµανικ qχλο.
hOµως : κεντρικς ξονας το OιOλDου περιστρ'φεται γ#ρω %π τ+ν %δυσBπητη µ3χη %ν3µεσα στ+ν λληνικ4τητα (πο4 ;κφρ3ζεται µG τ+ν εJγεν( µορφ+ το Παλαιολγου)
κα τν νθελληνισµ τRς χριστιανοσYνης (Σχολ3ριος κα ο κ3θε λογ(ς Nοταρ5δες). RO
τραγικς Παλαιολγος Tπονοµε#θηκε %π τ ερατεgο (Kς %ν3µνηση Vλληνικο Iθους
κα γενναιτητας), καταδιBχθηκε (κα καταδιBκεται), σπιλBθηκε (κα σπιλBνεται), %ποµονBθηκε (κα %ποµονBνεται) κα γων/σθηκε µνος. RO φθνος µπροστ& στ µεγαλεgο
;κεDνων πο4 %γωνDζονται γι& µDα δ'α κα µνο, ε_ναι : Uδιος στ π'ρασµα τ<ν αBνων.
Tν χαµ τν περDµεναν 8λοι. Tσο ;κεgνοι πο4 τν προκ3λεσαν, 8σο κα ;κεgνοι πο4
%γωνDσθηκαν, γι& ν& τν %ποτρ'ψουν. nIσως µ3λιστα αJτς : χαµς ν& %ποτελk( κα τ+ν
κ3θαρση τ(ς ~Oρεως (εUτε αJτ+ λ'γεται θρησκευτικ+ δεισιδαιµονDα, εUτε λιποψυχDα, εUτε
δειλDα, εUτε διχνοια, εUτε ρνηση µ3χης, εUτε νωθρτητα, εUτε... %νοησDα). Kα : Παλαιολ4γος ;νσαρκBνει τ+ν %ν3ταση τ(ς ψυχ(ς πο4 προκαλεg ` κθαρση. RH χριστιανικ+
µ5ζα κα ο «`γ'τες» της %π’ τ+ν λλη τ+ν %π'φυγαν «;πιµελ<ς» κα πολ4 θλιOερ3, ε_ναι
` %λ/θεια. ∆Gν στ3θηκαν κανο ο τε γι& ]ναν Hντιµο πολιτικ θ3νατο.

Σ.

Συν.ντευξη το: καθηγητO το: Παντε#ου
Πανεπιστηµ#ου κ. Iω(ννη Aντωνπουλου
τ6 φοιτητικ µου χρ7νια γνρισα τ(ν κριο
/Iω ννη /Aντων7πουλο σ6ν καθηγητG µου στ(
µ θηµα τ ς Iστορ$ας. O τρ7πος ποZ µετδιδε
τ1ς γνσεις του θυµcµαι Rτι καθGλωνε κα1 τ(
πι( δι φορο κροατGριο κα1 τ(ν ξεχρισα, δι7τι
τολµοσε ν6 µιλGσkη γι6 πρ γµατα ποZ πραγµατικ6
µcς προ3ληµ τιζαν. O κ. /Aντων7πουλος εJναι διδ κτωρ Πολιτικ ς Iστορ$ας κα1 Iστορ$ας τ2ν ∆ιεθν2ν Σχσεων το Πανεπιστηµ$ου τ ς Σορ37ννης
,O καθηγητς I. Aντων4πουλος. κα1 διδ σκει τ7σο στFν τριτο3 θµια -κπα$δευση Rσο
κα1 σ στρατιωτικς σχολς. /Aποφο$τησε το Πανεπιστηµ$ου /Aθην2ν κα1 στFν
συνχεια πκτησε τοZς τ$τλους το Mα1τρ το Πανεπιστηµ$ου Nορµανδ$ας
(Coën), το διπλωµατοχου τ ς Πρακτικ ς Σχολ ς /Aνωτ των Σπουδ2ν στ(
Παρ$σι κα1 το µεταπτυχιακο κα1 διδακτορικο τ ς Σορ37ννης.
H οIσ$α τ ς γνσης Rµως –Rπως : Bδιος @σχυρ$ζεται– δν κρ3εται στοZς τ$τλους λλ6 στ( θρρος.

™

H ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH I. ANTøNO¶OY§OY
ΛEYKAPOΣ: KYριε καθηγητ, πρν ρχ/σουµε, θ9 θελα ν9 πRτε δYο λ4για γι9 τ ν «∆αυλ4».
I. ANTΩNOΠOYΛOΣ: Πρπει ο? Nεολληνες, -κτ(ς τ2ν σχολικ2ν γνσεων, ποZ µεταδ$δονται –κατ6 τFν YποψG µου– µ τρ7πο συχν6 ντιπαιδαγωγικ7, ν6 µ θουν κα1 Kρισµνα Yλλα
πρ γµατα γι6 τ(ν Eλληνικ( Πολιτισµ7. /Eπ$σης θ6 πρπει ν6 προ3ληµατισθον γι6 τ1ς Yλλες
µορφς πολιτισµ2ν, ποZ _χουν παρεισφρσει στFν να EλληνικF κοινων$α κα1 ο? :πο;οι πολλς
φορς _ρχονται σ σγκρουση µ τFν δικG µας παρ δοση. Γι6 τ(ν «∆αυλ(» πιστεω Rτι πρ7κειται
γι6 sνα µαχητικ( περιοδικ7, γι6 τ( {φος το :πο$ου µπορε; κ ποιος -ν π σkη περιπτσει ν6 διατηρk τ1ς -πιφυλ ξεις του, λλ6 : «∆αυλ(ς» εJναι κ τι ποZ χρει ζεται στFν σγχρονη EλληνικF
-κδοτικF πραγµατικ7τητα.
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Λ.: iOταν σ2ς ζ7τησα ν9 δσετε µ/α συν0ντευξη στ ν «∆αυλ4», µο ε]πατε bτι ποδ0χεστε τν
πρ4ταση, παρ9 τς δυσρεστες συν0πειες πο[ .νδεχοµ0νως θ9 προκYψουν στν .παγγελµατικ7
σας σταδιοδροµ/α. Aτ δε/χνει bτι εkστε Vνθρωπος πο[ τολµ2τε. iOµως ποι0ς µπορεS ν9 εkναι
ο συν0πειες γι9 hναν καθηγητ πο[ «συλλογ2ται .λεYθερα», bπως θ ’λεγε ~ P7γας, bταν δ/νoη
µι9 συν0ντευξη σ’ hνα περιοδικ πο[ κυκλοφορεS ν4µιµα 23 συνεχR χρ4νια, κα ρθρνει hναν
πρωτ4τυπο _π παγκ4σµιο καθεστ`ς .λευθεροτυπ/ας λ4γο, πο[ λκYει hνα ναγνωστικ κοιν
πολλ:ν χιλιδων νθρπων _ψηλο πνευµατικο .πιπ0δου;
I.A.: xEνας φτασµνος καθηγητGς, ποZ 3ρ$σκεται στ( τλος τ ς καρριρας του, δν _χει τ$ποτε ν6 φο3ηθk , Rµως τ6 πρ γµατα ποδεικνουν Rτι δν συµ3α$νει αIτ7. Yπ ρχουν @σχυρο1 παρ γοντες, ποZ δν θλουν ν6 κογωνται ντ$θετες φωνς. /EγP δν σποδασα γι6
ν6 τ6 κρατ ω γι6 τ(ν Aαυτ7 µου, κα1 µπορε; ` καρριρα µου ν6 εJναι στFν ρχG της, παρ’
Rλα αIτ6 εJχα δσει τ(ν λ7γο τ ς τιµ ς µου στ(ν Γ λλο καθηγητG, κοντ6 στ(ν :πο;ο σποδαζα, Rτι Kς ?στορικ(ς θ6 SπηρετGσω τFν λGθεια, χωρ1ς ν6 παραχαρ ξω στοιχε;α ποZ
προρχονται π( τFν µελτη τ2ν ?στορικ2ν δεδοµνων. /Eν τοτοις φα$νεται πPς Sπ ρχουν
σGµερα Yνθρωποι σ διατεταγµνη Sπηρεσ$α.

Λ.: Στ ,YπουργεSο Παιδε/ας κα Θρησκευµτων;
I.A.: ∆ν φαντ ζοµαι ν6 Sπ ρχkη κ τι ττοιο στ( Yπουργε;ο Παιδε$ας κα1 Θρησκευµ των, _χω
Rµως γνωρ$σει νθρπους, ποZ ο? π7ψεις τους ξεφεγουν τ ς «?στορικ ς ντικειµενικ7τητας».
Λ.: iEνα παρδειγµα;
I.A.: ∆ν µπορε; ν6 Sπ ρχουν σGµερα -πιστGµονες, ποZ ν6 λνε Rτι τ( 1922 : Eλληνικ(ς
Στρατ(ς προ3η σ σφαγς -ναντ$ον µ χων Tορκων, -νw2 δν _γινε κ τι ντ$στοιχο π( τ(ν
Tουρκικ( Στρατ7! EJναι δνατον : Eλληνικ(ς Στρατ(ς στ6 2 χρ7νια παρουσ$ας του στFν M.
/Aσ$α ν6 _σφαξε τ7σους, ποZ ν6 ξεπερνον τ1ς tργανωµνες γενοκτον$ες τ2ν Tορκων (ΠοντιακG, /AρµενικF γενοκτον$α κ.λπ.). M τ(ν τουρκικ( λα7, ποZ γων$ζεται γι6 sνα καλτερο κ7σµο, δν _χω τ$ποτα –τοIναντ$ον τ(ν σ3οµαι πολ–, -ν τοτοις ` ?στορ$α δν στειεεται.
Λ.: Στ π0ρασµα πρ ς τν «N0α Eποχ7» εkναι .π/καιρη q ντιπαλ4τητα Γενναδ/ου-Πλ7θωνα;
I.A.: O Γενν διος... ∆ιωρ$στηκε π( τ(ν Mω µεθ B´ κα$, -νw2 ρχικ6 qταν Aνωτικ7ς, κατληξε ν6 γ$νkη νθενωτικ7ς. Σ µ$α :µιλ$α του παραδχθηκε Rτι «... _στω κα1 Yν µιλ η
k Eλληνικ , δν
τ(ν -νδιαφρει Yν εJναι  Mχι xEλλην, δι7τι π νω π’ Rλα εJναι Xριστιαν(ς /Oρθ7δοξος»! /Aντ$θετα : νος κ7σµος -κφρ ζεται π( τ(ν ΠλGθωνα, : :πο;ος στρφεται τ7σο κατ6 τ ς /Aνατολ ς
Rσο κα1 κατ6 τ ς ∆σης. O ΠλGθων, Kς τελευτα;ος -κφραστFς το Πλ τωνα, δν πιστεει οvτε
σ ∆ση οvτε σ /AνατολG, παρ6 µ7νο σ Eλλ δα. Θ6 τολµοσαµε ν6 ποµε Rτι π$στευε στ(
σνθηµα «... ` Eλλ δα νGκει στοZς xEλληνες...»! xOπως : Πλ των _τσι κα1 : ΠλGθων _χει µ$α
συγκροτηµνη @δεολογ$α κα1 παραθτει συγκεκριµνες λσεις, τ1ς :πο;ες προτε$νει στ(ν Kωνσταντ;νο Παλαιολ7γο, ποZ τελικ6 δν πτυχε ν6 φοµοισkη.

T7 πανεπιστµι( µας «πνευµατικ Eποικ#α τOς ∆Fσης»
Λ.: Στν σYγχρονη ,Eλλδα παργεται γνση;
I.A.: /Iδ$ως στFν τριτο3 θµια -κπα$δευση ` γνση εJναι ε@σαγ7µενη σ µεγ λο 3αθµ( π(
EIρπη κα1 H.Π.A., χωρ1ς αIτ( ν6 σηµα$νkη πPς δν Sπ ρχουν προσπ θειες κα1 ποτελσµατα
πολλς φορς πολZ -νθαρρυντικ6 στ6 Aλληνικ6 πανεπιστGµια κα1 στ6 εIρωπαϊκ6 κντρα. ΣτFν
οIσ$α Rµως εBµαστε πνευµατικF κα1 πολιτιστικF ποικ$α τ ς ∆σης. Γεγον(ς εJναι πPς _χουµε
µεγ λη ν γκη π( γνση, π’ Rπου κι Yν προρχεται, Yν θλουµε σ6ν λα(ς ν6 ν3ουµε πολιτιστικ , πνευµατικ6 κα1 κοινωνικ .
Λ.: Στν µεταλαµπδευση ατRς τRς γνσης _πρχει σε+ασµ ς στ ρχαSο ,Eλληνικ Πνεµα;

∆ΑΥΛΟΣ/269, M ιος 2004

17707

I.A.: T( ρχα;ο Eλληνικ( Πνεµα πεθα$νει µ τοZς ρχα$ους xEλληνες! xOλοι µιλον γι6
ρχα$ους xEλληνες κα1 γυρ$ζουν γρω π’ τ( πνεµα τους, Rµως ο? σγχρονοι Yνθρωποι, Rπως
κα1 ο? ∆υτικο$, δν µπορον ν6 τ( κατανοGσουν σ Rλες τ1ς διαστ σεις –κα1 αIτ( εJναι φυσικ7,
δι7τι τ( Eλληνικ( Πνεµα _χει κντρο τ(ν jAνθρωπο. Στ1ς σγχρονες χανε;ς πολιτε;ες :
jAνθρωπος -ξαφαν$ζεται.

ECραϊκ Lσχατολογ#α καA στν ∆Fση καA στS Iσλ(µ
Λ.: ,H ρχα/α ,Eλληνικ κοινων/α εkχε κ0ντρο τ ν Vνθρωπο. ,H ∆υτικ σYγχρονη κοινων/α µ7πως cχει κ0ντρο τ ν Θε4;
I.A.: H ∆υτικF κοινων$α εJναι φανερ6 -πηρεασµνη π( τFν A3ραϊκF -σχατολογ$α, ποZ διαχεται σ’ αIτFν µσwω το ποικιλ7µορφου Xριστιανισµο, π.χ. /Oρθ7δοξοι, Kαθολικο$, Προτεστ ντες κ.λπ. ΣτFν συνχεια : καπιταλισµ7ς, : ο@κονοµικ(ς φιλελευθερισµ(ς δηλαδF κα1 ` µαζικοπο$ηση τ2ν π ντων µσα π’ τ( κακ2ς -ννοοµενο πνεµα µιcς δυτικο τπου δηµοκρατ$ας -κµηδνισαν τ(ν Yνθρωπο Kς αIτοτελ {παρξη κα1 Eντ7τητα. Tελικ6 σGµερα µ7νον : Mουσουλµανικ(ς κ7σµος ρνε;ται ν6 δυτικοποιηθk , Rµως κα1 στ(ν Mουσουλµανικ( κ7σµο : Yνθρωπος δν µπορε; ν6 -ξυψοται, δι7τι κα1 αIτ(ς στηρ$ζεται στFν B$3λο.
Στ(ν /Iουδαϊκ( κ7σµο Rλα :δηγονται πρ(ς sνα _σχατο τρµα, γεγον(ς ποZ δν συναντοµε
στ(ν Eλληνικ( Πολιτισµ7, : :πο;ος δν στρφεται πρ(ς κ ποιο στ7χο, εJναι ναος, κυκλικ7ς,
Sπ ρχει σ’ αIτ(ν ` καταστροφF κα1 ` ναγννηση. Kα1 ο? µεγ λες σγχρονες @δεολογ$ες εJναι
-πηρεασµνες π’ αIτFν τFν -σχατολογ$α· στFν διαλεκτικF το M6ρξ -π1 παραδε$γµατι Sπ ρχει αIτ( τ( σχ µα.
Λ.: Eνεργον δηλαδ ο ∆υτικο bπως ~ Γεννδιος, πο[ cλεγε «jAν µ\ ρωτ7σoη κποιος τ/
εkµαι, iEλληνας t χριστιαν4ς, θ9 παντ7σω bτι εkµαι χριστιαν4ς...», «καρφνοντας» cτσι µ\ Vλλα
λ4για µ0σα τ ν ,Eλληνισµ πισπλατα;
I.A.: QOντως! O? γλ2σσες τους στηρ$χθηκαν στFν EλληνικG, ` σκψη τους, τ6 π ντα 3ασ$στηκαν -ν πολλο;ς στ( Eλληνικ( Πνεµα, Rµως : πολιτισµ7ς τους σGµερα δν _χει τ$ποτα
τ( κοιν( µ τ(ν Eλληνικ7, κα1 αIτ( 33αια εJναι φυσικ7, φο µιλcµε γι6 κ τι τ( τελε$ως
διαφορετικ7. Παρατηροµε π ντως πPς παρουσι ζουν µ$α παραπλGσια µ το Γενναδ$ου
συµπεριφορ . QAς µF κατηγοροµε Rµως τοZς χριστιανος, δι7τι στFν κοσµοαντ$ληψG τους
δν χραγε τ( Eλληνικ( Πνεµα. xEνα @δεολ7γηµα, γι6 ν6 στηριχθk , χρει ζεται π ντα
sναν ντ$παλο...
Λ.: EννοεSτε π`ς ~ Xριστιανισµ ς +ρRκε τ ν ντ/παλ4 του στ πρ4σωπο το ,Eλληνισµο;
I.A.: Σαφ2ς! O Xριστιανισµ(ς Kς πρωτοκοινωνικ( κ$νηµα _χει σε3αστ6 @δεολογGµατα, Sπερασπ$ζεται τοZς φτωχος, τ6 νθρπινα δικαιµατα κ.λπ., Rµως πολZ γρGγορα γ$νεται µαχ7µενος περνντας Kς συνεκτικF δναµη σ µ$α να αIτοκρατορ$α, ποZ γι6 ν6 -πεκταθk , χρησιµοποιε; κ θε µσο. ∆ν qταν δυνατ(ν ο? xEλληνες ν6 ποδεχθον τFν XριστιανικF /Iδεολογ$α
τ7τε, κρι32ς -πειδF ` δικG τους κοσµοθεωρ$α qταν κλ σεις ντερη, γι’ αIτ( τ( κατεστηµνο
χρησιµοπο$ησε 3$α (3λ. σφαγς -π1 M. Θεοδοσ$ου, κλε$σιµο Πλατωνικ ς /Aκαδηµ$ας π( τ(ν /Iουστιανιαν( κ.λπ.).
O? τελευτα;οι δ σκαλοι -ξορ$ζονται κα1 καταφεγουν στFν Περσ$α, Rπου -κε; : Mγας BασιλεZς τοZς δχεται. QEτσι ναδεικνεται : /Aρα3ικ(ς K7σµος, ποZ µεταλαµπαδεει τFν EλληνικF Γνση πρ2τα στFν B. /AφρικF κα1 κατ7πιν στFν ∆ση µσwω Iσπαν$ας.
Λ.: jAρα τ ,Eλληνικ Πνεµα cκανε hναν ~λ4κληρο κYκλο.
I.A.: Bε3α$ως! Γι’ αIτ( _χεις σο3αρ( _λλειµµα σ6ν Yνθρωπος, Yν κατηγορk ς τ(ν Eλληνικ( Πολιτισµ7.

KωνσταντSνος ∆. M/χος-ΛεYκαρος

O A§§O™ §O°O™
,O Γερµαν ς κι q κ4τα
Tς, τς, τς... TD λ'ς, ρG παιδD µου; KοDτα τBρα τD µαθαDνω : νθρωπος! ,Eκεg πο4 ξεφ#λλιζα «TO BHMA»,
τσο#π! στς «,Aπψεις» «RH γερµανφωνη Mα#ρη
,Aθην5». BιOλιοκριτικ+ το Hργου το καθηγητο Walter
Burkert «O hEλληνες κα ` ,Aνατολ/». nE! καλ3, µ& τν ΓιαχO', Hπαθα τ+ν
πλ3κα µου. Tσο, πο4 π(γα κα συν'κρινα τ& Hπη το ROµ/ρου κα το RHσιδου µG τ& Vκατοντ3δες OαOυλωνιακ& κα χετταϊκ& %ντDστοιχα, πο4 διαθ'τω
στ+ν OιOλιοθ/κη µου. Kα δGν θ& τ πιστ'ψετε. E_χε δDκιο : κ. Burkert. ,Aπ
κεg τ& Hκλεψαν ο ;πικοD µας ποιητ'ς. nAσε τ λλο... N#χτες :λκληρες π'ρασα διαO3ζοντας OαOυλωνιακ& συγγρ3µµατα ,AστρονοµDας κα Mαθηµατικ<ν. M& τν προπ3τορ3 µας ,AOρα&µ, ο BαOυλBνιοι λDγο %κµη κα θ&
Hφτειαχναν %τοµικ+ OµOα. N3! στ τσ3κ sταν. ,Aλλ& προτDµησαν ν& %σχοληθο ν µG τ+ν ροµποτικ/. nE! γι& τ %λφ3Oητο δGν τ συζητ5µε. ,Eκεg δGν παDζονται ο νθρωποι... ,Aλφ3Oητα ν& δο ν τ& µ3τια σου. Πι πολλ& κι %π’ τς
ερδουλες τ(ς ,Aστ3ρτης.
Kα µ+ νοµDσετε 8τι ο %ρχαgοι µας πργονοι %νεκ3λυψαν τ+ν φιλοσοφDα.
Kο#νια πο4 σ5ς κο#ναγε, φασDστες %ναγν<στες το «∆αυλο ». Kι αJτ+ κλεµµ'νη ε_ναι, ρ', %π το4ς %νατολικο4ς λαο#ς. ΠηγαDνετε στς OιOλιοθ(κες, στ
Internet κα 8που %λλο θ'λετε, ν& συγκρDνετε το4ς προσωκρατικο4ς µG τ&
%πειρ3ριθµα συγγρ3µµατα τ<ν ,Aνατολικ<ν φυσικ<ν φιλοσφων το 8ου
π.X. α<νος. O προσωκρατικοD µας δGν Hχουν γρ3ψει ο τε ]να «κα» δικ
τους. hOσο γι& τ+ν Vλληνικ+ θρησκεDα, µ+ χεστο µε τBρα... Kλεµµ'νη %π
το4ς AγυπτDους – κα δGν τ σχολι3ζουµε. Kαθσον ο πργονοD µας sταν τσο ζC<α, πο4 Hψαχναν γι& θεο4ς %π δ< κι %π κεg, σπου ο καλο Aγ#πτιοι το4ς δηµιο#ργησαν τν ,Oρφισµ. EUδατε τD Kραgα πο4 τ& γρ3φει : καθηγητ/ς; T OιOλDο το Walter Burkert «O hEλληνες κα ` ,Aνατολ+» ε_ναι τ
%γλ3ισµα τ(ς ;πιστηµοσ#νης, τ(ς ες O3θος µελ'της κα τ(ς %ντικειµενικτητος. N& HκοOε κα τ+ν µαλακDα, τD καλ& πο4 θ& sταν...
Kα δυ κουOεντο λες γι& τν OιOλιοκριτικ το ;ν λγCω OιOλDου κ#ριον
Στα ρον Σταθουλπουλον. PG µεγ3λε, σ&ν πολ4 χλιαρGς δGν ε_ναι ο ;νστ3σεις σου γι& τ κατ3πτυστο αJτ OιOλDο; ∆ηλαδ/, %ντ ν& το ξεσκDσkης τ&
ρ3µµατα, διαφωνεgς µνο γιατ δGν Hχει Vλληνικ+ OιOλιογραφDα; Tτε τ REλληνικ ∆ηµσιο τD σG πληρBνει Kς ∆ιευθυντ+ το ΓραφεDου T#που στ+ν REλληνικ+ ΠρεσOεDα το BερολDνου; Γι& ν& κ3νkης τ+ν κτα;

Γι:ργος Πετρ4πουλος

QEνα Eπ#στευτο CιCλ#ο το: κ. XριστοδοFλου
6 τελευτα;α _τη δεχ7µαστε µ$α :λοκληρωτικF πλση -γκεφ λου
π( τ6 M.M.E. µ sνα καταιγιστικ( παραλGρηµα µεσαιωνικο
τπου, ποZ προκαλε; sνα τερ στιο κµα φ73ου κα1 τρ7µου, τ(
:πο;ο κατακλζει τFν σηµερινF Eλλ δα, µ σκοπ( τFν συγκρ τηση το «ποιµν$ου» στ( µαντρ$ του. /Eκπρ7σωπος τ ς θε$ας δοκιµασ$ας, τ2ν πειρασµ2ν κα1 το φ73ου εJναι : Σατανcς-Eωσφ7ρος-Bεελζε3ολ. Kα1 τ( παρ δοξο τ ς Sποθσεως, : ρχηγ(ς τ ς κολ σεως κα1
ο? δα$µονς του ταυτ$ζονται κα1 -ξοµοιονται µ τ(ν Eλληνικ( Πολιτισµ( κα1 τοZς /Oλυµπ$ους Θεος.1 ΣτFν «/Oρθ7δοξη Kατ θεση», /Iονιος 2003, σελ. 10, γρ φει : I. Παλαιτσ κης: «nAγγελοι, %λλµορφοι
οJρ3νιοι διδ3σκαλοι, διδ3σκαλοι τ(ς σοφDας, πνε#µατα τ(ς φ#σεως, [...]
µG 8ποιες 9νοµασDες κα µορφGς κι Fν ;µφανDζωνται, σG OιOλDα κα περιοδικ& [...], ο γνωστο τροµοκρ3τες το νο ε_ναι παντο κα π3ντα
ο Uδιοι, ε_ναι τ& πονηρ& πνε#µατα, ο κοσµοκρ3τορες το σκτους, πο4
κρυµµ'νοι στ& σκοτ3δια το ψε#δους, τ(ς %π3της, τ(ς εδωλολατρDας
κα το %φBτιστου νο τ<ν µεγ3λων µαζ<ν, :δηγο ν τν κσµο στ+ν
,AποστασDα κα στ+ν ,AποδοκιµασDα το ,Iησο Xριστο (Oλ'πε σχ'διο εJρωπαϊκο συντ3γµατος)»! T( παραλGρηµα αIτ( καλπτει τσσερις σελ$δες τ ς -φηµερ$δος.

T

Ως -δ2 _χει καλ2ς. K ποιοι θ6 πον Rτι πρ7κειται γι6 µεµονωµνες περιπτσεις κ ποιων
φανατικ2ν κα1 Rτι ` κορυφF τ ς /Oρθοδ7ξου /Eκκλησ$ας _χει Yλλη, λογικτερη «γραµµG».
Aς -ξετ σουµε λοιπ(ν sνα π’ τ6 αIθεντικτερα κε$µενα τ ς -π$σηµης Eρθ7δοξης γραµµ ς
στ6 θµατα αIτ , τ( 3ι3λ$ο το ρχηγο κα1 ποιµεν ρχη τ ς συγχρ7νου /Oρθοδοξ$ας ρχιεπισκ7που Xριστοδολου. T( 3ι3λ$ο φρει τ(ν τ$τλο «Π7λεµος κατ6 το Σατανc» (-κδ. XρυσοπηγG). Στ( _ργο αIτ( : ρχιεπ$σκοπος προσπαθε; ν6 πε$σkη τ( «πο$µνιον» Rτι : σατανcς
Sπ ρχει, 3ρ$σκεται ν µεσ µας κα1 προσπαθε; ν6 µcς ποµακρνkη π’ τ(ν δρ7µο το /IησοΓιαχ3, µ -πακ7λουθο τFν καταστροφG µας.
ΣτFν σελ. 22 µcς προειδοποιε; : ρχιεπ$σκοπος Rτι: «tH θ& πρ'πει ν& εUµαστε µG τ µ'ρος
το κσµου r µG τ µ'ρος το Θεο . E_ναι %συµODOαστα κα τ& δ#ο µαζD. Bασικς ;χθρς τ(ς
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πνευµατικ(ς µας πορεDας ε_ναι : κσµος κα ο ;πιθυµDες του». O -ξω-κοσµικ(ς Γιαχ3 δηµιουργε;2 τ( σµπαν π( τ( πουθεν , Yλλωστε : Γιαχ3 προϋπ ρχε το Σµπαντος... jν κα1 κατ6
τFν φιλοσοφ$α, τFν κοσµολογ$α κα1 τ1ς σγχρονες -πιστ µες τ( σµπαν-κ7σµος εJναι sνα σνολο δια$ρετο κα1 λληλοεξαρτµενο µ τ6 κ3αντικ6 πεδ$α, δηµιουργηµνο φ’ Aαυτο. Συνεχ$ζει Rµως : µακαριτατος: «,Eκτς %π’ τν κσµο Tπ3ρχει 8πως εUπαµε κι λλος ;χθρς, :
δι3Oολος.3 ,Eχθρς σχυρς, δυνατς, πονηρς κα πανο ργος».
ΣτFν σελ. 28 δια3 ζουµε: «MDα :λκληρη :µ3δα %γγ'λων, τ τ3γµα το REωσφρου, ;παναστ3τησε ;ναντDον το Θεο κα ο γγελοι αJτο Hγιναν αJτµατα δαDµονες κακο κα
πονηρο κα %π’ τν οJραν κατ'πεσαν στν nAδη [...]. O δαDµονες Hκαναν κακ+ χρ/ση
τ(ς ;λευθερDας τους, Hδειξαν Tπερηφ3νεια κα γι’ αJτ κατακρηµνDστηκαν». /Eλευθερ$α
κα1 Sπερηφ νεια εJναι δο ρετς ποZ δν συν δουν µ τ(ν @σοπεδωτισµ( τ ς προσωπικ7τητος ποZ διδ σκει ` /Oρθοδοξ$α.
Σ Rλο του τ( _ργο : ρχιεπ$σκοπος κολουθε; κατ6 γρ µµα τ1ς δοξασ$ες τ2ν Πατρων τ ς
/Eκκλησ$ας κα1 το -πισGµου χριστιανισµο. H ποκοπF το νθρπου π’ τFν πραγµατικ7τητα το φυσικο κ7σµου, τFν EρθολογικF κα1 -πιστηµονικF σκψη κα1 ` εBσοδ7ς του στFν
σφα;ρα τ ς δεισιδαιµον$ας κα1 το µεταφυσικο φ73ου qταν, εJναι κα1 θ6 εJναι τ( 3ασικτερο Rπλο το χριστιανισµο κατ6 τ ς νθρωπ7τητος. «T κακ τ ;πινησε : δι3Oολος» (σελ.
30) κα1 «K#ριο Hργο του ε_ναι ν& µαταιBσkη τ+ν σωτηρDα µας» (σελ. 32). Bε3α$ως Kς «σωτηρ$α» -ννοε;ται ` πο3λ κωσις. «Mακ3ριοι ο πτωχο τC< πνε#µατι» Yλλωστε.
«Mισεg τν νθρωπο : δι3Oολος κα ;ργ3ζεται %κατ3παυστα γι& τ+ν %πBλει3 του», -νw2
µα$νεται κατ παυστα «πλεµος λυσσBδης κα ;ξοντωτικς» (σελ 33). «Σ&ν στρατηγς ;µπειρτατος : δι3Oολος κατευθ#νει τ+ν µ3χη» (σελ. 37), Rµως : ρχιεπ$σκοπος Sπ7σχεται µ τFν
ν$κη «οJρ3νια OραOεgα».
ΣτFν σελ. 45 ταυτ$ζεται µ τ(ν /Iουδα;ο ∆αυδ -ναντ$ον το xEλληνος-Φιλιστα$ου Γολι θ.
«[...] ν& %ντιµετωπDσουµε τν ;χθρ, πο4 φαDνεται µεγ3λος σ&ν τν Γολι3θ, ;νC< ;µεgς ο ταπεινο
κα %νDσχυροι φαινοµενικ& 8πως : ∆αυQδ».

OR «µεθοδε9ες» τHν «ε δωλολατρHν»
ι( κ τω παρουσι ζει «τς µεθοδεgες το σαταν5». /Eδ2 -µφαν$ζονται κα1 ο? πρ7γονο$
του «ε@δωλολ τρες». «E_ναι κι αJτ ]να %π’ τ& τεχν3σµατα το διαOλου. M5ς θυµDζει
τ+ν µ'θοδο πο4 µετ'ρχονταν ο εδωλολ3τρες ρχοντες, γι& ν& µεταπεDσουν το4ς χριστιανο4ς ν’ %ρνηθο ν τ+ν πDστη τους» (σελ. 54-55). /Eδ2 ταυτ$ζεται ` «ε@δωλολατρ$α»
µ τ(ν σατανc. «Tο4ς Hταζαν δξες κα τιµ'ς, πλο#τη κα %ν'σεις. MG TποκρισDα περισσ+ προσπαθο σαν ν’ %ποσπ3σουν µDα :µολογDα. MG τ καλ κα Iπια ρχιζαν τ+ν ;πDθεσ/ τους. MG
τ µ'λι κι qχι µG τ ξ#δι [...]. nEτσι κι : %ντDδικς µας : δι3Oολος» (σελ. 54). EJναι γνωστς ο?
κορ2νες το ρχιεπισκ7που γι6 τ(ν Aλληνικ( πολιτισµ7.
Παρακ τω µcς ποκαλπτει Rτι : δι 3ολος πε$θει τοZς νθρπους γι6 τFν νυπαρξ$α του!
«Προτιµ5 ν& κρ#Oεται, ν& µ+ν φαDνεται πουθεν3, ν& πεDσkη 8τι δGν Tπ3ρχει». T( κρυφτολι συνεχ$ζεται κα1 sπεται τ( συµπρασµα: «Kι Fν δGν Tπ3ρχkη δι3Oολος, ττε π<ς ;ξηγο νται τ&
φαινµενα τ<ν δαιµονιζοµ'νων %νθρBπων»; (σελ. 56). Στ(ν Kαρα -πειγ7ντως γι6 -ξορκισµ(
ο? δαιµονισµνοι... «Aφνιδι3ζει, µ5ς θεg σG %µ'λεια, µ5ς :δηγεg σG %πγνωση [...]. RH µGν
wµαρτDα διορθBνεται µG τ+ν µετ3νοια κα καταδικ3ζει τ+ν ψυχ+ σG θ3νατο» (σελ. 73). Kα1
φθ νουµε στFν «µετενσ ρκωση» το Σατανc: Mcς ναφρει στFν σελ. 78 Rτι : xAγιος /Aντνιος εJχε πολλς -νοχλGσεις π( δα$µονες. «RO δι3Oολος µιλο σε ;κεg µG τ στµα του. E_χε σ3ρκα. E_χε µετασχηµατισθ( σG νθρωπο. RO ODος το RAγDου ,AντωνDου ε_ναι γεµ5τος %π περιστατικ3, πο4 : δι3Oολος Hπαιρνε δι3φορες ασθητGς µορφ'ς, γι& ν& τν ;ξαπατ/σkη». Bε3α$-
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Φωτοτυπ/α το .ξωφYλλου
το +ι+λ/ου το Προκαθ7µενου τRς ,EλλαδικRς Eκκλησ/ας. iEνας χε/µαρρος +ραιογενος δεισιδαιµον/ας κα κατασυκοφντησης τRς cλλογης
λληνογενος σκ0ψης κα λογικRς ντ/ληψης τRς ζωRς.
ως : ρχιεπ$σκοπος δν µcς λει γι6 τ( ποι7ς qταν : uγιος /Aντνιος. «RO γιος ,AντBνιος :
M'γας, αγυπτιακ(ς καταγωγ(ς, π'ρασε τ+ν ζω/ του σG µι& σπηλι& τ(ς ,EρυθραDας, προσευχµενος στν ΓιαχO'. Στ δι3στηµα πο4 %σκ/τευε δGν λλαξε ποτG Hνδυµα, δGν Hπλυνε ποτG
τ σ<µα του κα τρεφταν `µ'ρα παρ& `µ'ρα µG ]να ξερ παξιµ3δι. Γυναgκα δGν γνBρισε ποτ'». (Λ µµα «xAγιος /Aντνιος» τ ς /Eγκυκλοπα$δειας «xHλιος»: «∆αυλ7ς», 259: QAρθρο:
«Xριστιανικς ,Aσκητισµς: MDα κοινωνικ+ µ3στιγα 2.000 ;τ<ν»).

AνταγωνισµSς Θρησκε#ας καA Aγυρτε#ας

O

ρχιεπ$σκοπος χρησιµοποιε; στ( 3ι3λ$ο του σ6ν πρ7τυπα νθρπου κι Yλλους «]γ$ους» µ ναλ7γους 3$ους. ΣτFν σελ. 79 µcς δια3ε3αιο; Rτι : σατανcς «qχι µνο µετασχηµατDζεται, %λλ& µπορεg ν& ;µφανισθk( σ&ν γγελος». Λ$γο παρακ τω µcς λει:
«hOσους : δι3Oολος δGν µπορεg ν& %γκιστρBσkη µG λλους τρπους τ κ3νει µG µαντεgες,
προλ/ψεις, qνειρα [...], µG µορφ+ χειροµαντευµ3των, µ'ντιουµ κ.λπ.». /Eδ2 3ε3α$ως προστατεει τFν φGµη το δικο του δεισιδαιµονικο «µαγαζιο» _ναντι τ2ν Yλλων νταγωνιστ2ν
του, ποZ τοZς σατανοποιε;.
«nEτσι γDνεται φανερ π?ς κανες χριστιανς δGν πρ'πει ν& καταφε#γkη σG µαντεgες, δηλαδ+
ν& πηγαDνkη σG µ'ντιουµ, χαρτορDχτες, καφετζο δες, µ3ντισσες πο4 κοιτο ν τ& χ'ρια» (σελ. 84).
Aπλ2ς ν6 πηγα$νουν στ( δικ7 του µαγαζ$. «,Aκµη δGν πρ'πει ν& µ5ς διαφε#γkη κα αJτ: 8τι
: δι3Oολος πολλGς φορ'ς εσ'ρχεται : Uδιος στ& σBµατα τ<ν %νθρBπων, κα %ποµυζ5 τ+ν δυ-
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ναµικτητ3 τους κα %π Tγι( τ& καθιστ5 %σθενικ& κα καχεχτικ3»! (σελ. 93). (/Iνστιτοτο
δυνατ$σµατος : δι 3ολος!).
Kα1 _ρχεται ` ρα το «ποιµν$ου»! «RO σαταν5ς κυνηγ5 το4ς µεµονωµ'νους [...]. Γι’ αJτ
κα προσO3λλει κυρDως 8σους στηρDζονται µνο στν Vαυτ τους [...]. REνωµ'νοι ο νθρωποι
δ#σκολα π'φτουν στς παγDδες του (...). ,EπιτDθεται µG σιγουρι3, 8πως κ3νουν κα ο λ#κοι. Ξεµοναχι3ζουν τ πρOατο κα τ κατασπαρ3σσουν. hOσο τ πρOατο OρDσκεται στ+ν ποDµνη
δGν διατρ'χει κDνδυνο. hOταν %ποµακρυνθk( %π’ τν ποιµ'να κα τ ποDµνιο, γDνεται Oορ& το
λ#κου» (σελ. 94). Bε3α$ως δν ποκαλπτει στ6 πρ73ατ του γι6 ποι7 λ7γο : καλ(ς ποιµεν ρχης φυλ ει τ6 πρ73ατα π’ τ(ν λκο: Γι6 ν6 τ6 σφ ξkη αIτ7ς! Παρακ τω θ6 δοµε κα1 ποι7ς εJναι : λκος. «RO δι3Oολος στ/νει παγDδες κυρDως στο4ς µορφωµ'νους, πο4 Hχουν µεγ3λη
δ'α γι& τν Vαυτ τους. Παρουσι3ζεται µπροστ3 τους σ&ν ;πιστ/µη, σ&ν φιλοσοφDα, κα το4ς
:δηγεg πρς τ+ν %πιστDα. ∆Gν Oλ'πουµε τ'τοιους %νθρBπους καθηµεριν3;» (σελ. 97). /IδοZ :
λκος. «Σ/µερα : πιστος λογοτ'χνης r ;πιστ/µονας µG τ+ν π'ννα του χ#νει τ δηλητ/ριο
τ(ς %µφιOολDας στς ψυχ'ς. Tς σκοτBνει σιγ&-σιγ3» (σελ. 99). Συµπερα$νει Rτι: «Στ+ν ζω+
αJτ+ν r θ& εUµαστε το Θεο , r θ& εUµαστε το διαOλου» (σελ. 100). QEρχεται κα1 ` -π$θεσις
-ναντ$ον τ ς λογικ ς: «Kαθ?ς ε_ναι γνωστ ` πρBτη OαθµDδα κ3θε wµαρτDας Hχει τ+ν ]δρα της
στ+ν δι3νοι3 µας [...]. RO λογισµς ε_ναι τ πρ<το O(µα στ+ν wµαρτDα»! T( 3ι3λ$ο τελεινει
µ «µεθ7δους ντιδρ σεως»: «,EπDκληση το 9νµατος το KυρDου, : σταυρς, ` προσευχ/, `
µελ'τη τ(ς RAγ. Γραφ(ς, ` νηστεDα, ` σκηση, ` πDστη, : wγιασµς, τ& το Πα#λου γραφµενα».
Στ(ν -π$λογο µcς -πισηµα$νει Rτι «` σηµαDα το Xριστο ε_ναι τ φ<ς τ(ς RIερουσαλ+µ»
κα1 µcς ναλει sνα λαµπρ( παρ δειγµα: «Στ OιOλDο τ(ς ,Eξδου περι'χεται µDα λαµπρ+
νDκη τ<ν ,Iσραηλιτ<ν. RH νDκη κατ& το ,Aµαλ/κ. ,Oλιγ3ριθµοι κα πειροι ο ,IσραηλDτες “τν ,Aµαλ+κ ;τροπBσαντο” µG τ+ν δ#ναµη το Θεο . Kα ;µεgς, : ν'ος ,Iσρα+λ το
Θεο , Hχουµε τν ,Aµαλ/κ µας. E_ναι : σαταν5ς» (σελ. 118).
O ρχιεπ$σκοπος π σης Eλλ δος κ. Xριστ7δουλος µcς π ει πο; Oλοταχ2ς π$σω στ(ν
Mεσα$ωνα. EBδαµε τFν παξ$ωση κ θε λογικ ς -ννο$ας, τFν καταδ$κη τ2ν τεχν2ν, τ2ν -πιστηµ2ν, το κλασικο πολιτισµο µας· παρ δειγµα πρ(ς µ$µησιν γι’ αIτ(ν εJναι ο? uγιοι
σκητς (ο? ρνητς τ ς ζω ς κα1 τ ς πατρ$δος), ο? δεισιδα$µονες κα1 ο? σχιζοφρενε;ς. Σγχρονα πρ7τυπα νθρπου : πατFρ Πασιος, : uγιος /Aντνιος κα1 ` γνωστF κ. Λουκc. xEπεται µ$α ]πλ -πι3ε3α$ωσις: T( ψ ρι 3ρωµbc π’ τ( κεφ λι.

Eπ#λογος
? σηµερινο1 «πατρες» τ ς /Eκκλησ$ας χρησιµοποιον κατ6 γρ µµα τ1ς δοκιµασµνες
στ6 πλGθη µεθ7δους τ2ν πρτων «πατρων» το χριστιανισµο. «nEχουµε %ν3γκη %π’
8σον τ δυνατν περισστερους µ#θους, γι& ν& µπορο µε ν& ;ντυπωσι3ζουµε τν qχλο.
hOσο λιγBτερο καταλαOαDνει : qχλος, τσο πι ;νθουσιBδης γDνεται. O πατ'ρες κα ο
δ3σκαλοD µας δGν Hλεγαν ποτG τ τD σκ'πτονταν, παρ& µνον αJτ πο4 το4ς Tπαγρευαν ο συνθ(κες κα ο %ν3γκες». (Γρηγ7ριος Nαζιανζην7ς, «/EπιστολF πρ(ς τ(ν uγιον Iερνυµον»).
Σ µι6 -ποχF ποZ : πνευµατικ(ς σκοταδισµ(ς κα1 δι φοροι 3ι3λικο1 φανατισµο1 (µ προκαθGµεν7 τους στFν χρα µας τ(ν ρχιεπ$σκοπο Xριστ7δουλο), 3υσσοδοµον σ 3 ρος κ θε
λογικ ς φων ς κα1 κατ6 το συγχρ7νου EIρωπαϊκο Kρ τους, ντιπροτε$νουµε τ1ς θσεις
το Γ λλου φιλοσ7φου Bολτα$ρου: «Bασικν µ'ληµα τ<ν µεταρρυθµιστικ<ν ;νεργει<ν πρ'πει ν& ε_ναι ` δηµιουργDα Vνς καθαρ& κοσµικο κα λαϊκο κρ3τους, µG ;φαρµογ+ τ(ς %ρχ(ς
8τι ο πολDτες πρ'πει ν& Tπακο#ουν µνον στο4ς %στικο4ς νµους, πο4 κι αJτο µG τ+ν σειρ3
τους ν& στηρDζωνται στο4ς φυσικο4ς νµους κα στ& Hθιµα το κ3θε συγκεκριµ'νου λαο κα

O

∆ΑΥΛΟΣ/269, M ιος 2004

17713

,O cκπτωτος Vγγελος ,Eωσφ4ρος∆ι+ολος-Σαταν2ς. Tν µορφ7 του
κα τ |νοµ του τρ0µουν κα φο+ονται κατοµµYρια χριστιανο
ν9 τ ν πλαν7τη. Πρ4κειται γι9 τν
καλYτερη .φεYρεση το Iουδαιοχριστιανισµο .ναντ/ον τRς ^ρθολογικRς σκ0ψεως. ,O ρχιεπ/σκοπος
Xριστ4δουλος ξιοποιεS τ .φεYρηµα-φ4+ητρο ατ το σιατικο
.ξουσιασµο µ\ τ ν καλYτερο δυνατ τρ4πο στ +ι+λ/ο του «Π4λεµος κατ9 το Σαταν2».
qχι στο4ς ;κκλησιαστικο#ς [...]. Mοχλς αJτ(ς τ(ς πολιτικ(ς ε_ναι ` ;φαρµογ+ τ(ς κοινωνικ(ς δικαιοσ#νης· κα αJτ+ θ& ;πικρατ/σkη µνον 8ταν %παλλαγο µε %π’ τς θρησκευτικGς
δεισιδαιµονDες καθ?ς κα λλες %OεOαιτητες. T& δG ;ργαλεgα της ε_ναι ` µετριοπ3θεια, `
%νεκτικτητα κα ` %νεξιθρησκεDα. ,Eδ< %κριO<ς θ& πρ'πει ν& τονισθk( κα : πολ#τιµος ρλος τ(ς φιλοσοφDας, τ(ς :ποDας %ντικεDµενο ε_ναι ` διδαχ+ τ(ς %ρετ(ς. RH φιλοσοφικ+ σκ'ψις
λειτουργεg Kς %ντDδοτο κατ& το φανατισµο , ;ξηµερBνει τ& %νθρBπινα Iθη κα προλαOαDνει τς %κρτητες το κακο ». (Bολτα;ρος, «Φιλοσοφικ( Λεξικ7», /Eκδ7σεις Στ χυ, σελ. 459).
ΣHMEIΩΣEIΣ
1. /Aναλυτικτερα γι6 τFν τατιση δαιµ7νων κα1 σατανc µ τοZς /Oλµπιους θεοZς 3λπε «∆αυλ7ς», 266,
Yρθρο: «Kρνος-ΓιαχO'».
2. H λξις δηµιουργς (θε(ς) παραποιGθηκε Rπως κα1 τ7σες Yλλες π’ τ(ν χριστιανισµ( κα1 σηµα$νει σGµερα τFν ρχF το παντ7ς, τ(ν Γιαχ3. Kατ6 τFν ΠλατωνικF φιλοσοφ$α δηµιουργς = : ποι2ν τ6 _ργα
το δGµου = sνας ]πλ(ς κατασκευαστFς  -ργ της. O δηµιουργ(ς στ(ν «T$µαιο» οIδεµ$α σχση _χει
µ τ(ν Γιαχ3.
3. O? σγχρονοι σατανιστς εJναι δηµιουργGµατα το χριστιανισµο κα1 µ7νον. (ΣτFν ρχα$α Eλλ δα
πουσ$αζε παντελ2ς ` _ννοια «Σατανcς»). H τατισG του µ τ(ν ρχα;ο πολιτισµ( εJναι µ$α προσπ θεια κατασυκοφαντGσεως κα1 -νωρχηστρωµνης -πιθσεως κατ6 το σγχρονου Eλληνικο ∆ιαφωτισµο, ποZ συντελε;ται κυρ$ως π( τ1ς στ λες το «∆αυλο» τ6 τελευτα;α _τη στFν χρα µας. QAλλωστε
κα1 τ6 περισσ7τερα περιστατικ6 σατανιστικ2ν τελετ2ν εJναι Eφθαλµοφανς πPς εJναι «στηµνα». O σατανισµ(ς θ6 -ξαφανισθk µ7νον, Rταν -κλε$ψkη κα1 ` @δεολογικG του µGτρα, : /Iουδαιοχριστιανισµ7ς.

Bασ/λειος Mαυροµµτης

H KINH™I™ TøN I¢EøN
PαHνος KAN SPIRO, The Jewish Impact on Civilization
O κ. Kan Spiro _χει χειροτονηθ ρα33;νος στFν IερουσαλFµ (Yeshiva Aish Ha Torah), εJναι -π$σηµος ξεναγ(ς
το @σραηλινο Sπουργε$ου Tουρισµο κα1 λκτορας στ( Nδρυµα Yeshiva Aish Ha Torah. T( -ν κεφαλ$δι 3ι3λ$ο
του (Sποτ$θεται Rτι) πραγµατεεται τ1ς 3ασικς ο@κουµενικς ξ$ες, ποZ ο? Yνθρωποι α@σθ νονται Rτι πρπει
ν6 διαφυλ ξουν κα1 προαγ γουν π σkη θυσ$bα, προκειµνου : κ7σµος µας ν6 γ$νkη Rσο τ( δυνατ(ν καλτερος.
T( κρ$σιµο -ρτηµα, τ( :πο;ο θτει : συγγραφας, εJναι: Σ ποι7ν Eφε$λεται ` θεµελDωση τ2ν ρχ2ν ποZ
διπουν τ(ν σγχρονο κ7σµο; /Aρχικ6 3ε3α$ως ναφρει Rτι ο? Yνθρωποι ποZ _λα3αν µρος στFν _ρευν του
πιστεουν πPς ο? @δες-3 σεις το σγχρονου πολιτισµο προρχονται π( τFν ρχα$α Eλλ δα. Kατ7πιν ναφρεται στ1ς συζητGσεις ποZ γ$νονται αIτFν τFν στιγµF στοZς καδηµαϊκοZς κκλους κα1 τFν ντιπαρ θεση
ν µεσα σ -κε$νους ποZ -πιµνουν Rτι ο? ξ$ες τ ς ρχα$ας Eλλ δας -ξακολουθον ν6 ποτελον τ( στρεο
Sπ73αθρο τ ς σγχρονης -πιστGµης, φιλοσοφ$ας, τχνης κα1 θους κα1 σ -κε$νους ποZ πιστεουν Rτι ` -ξιδαν$κευση το ρχα$ου Eλληνικο K7σµου γ$νεται αIθα$ρετα κα1 3 σιµα.
O κ. Rabbi Kan Spiro δν φθ νει στ( σηµε;ο ν6 µFν ναγνωρ$ζkη τFν -π$δραση το Eλληνικο καθPς κα1
το Pωµαϊκο Πολιτισµο στFν ∆υτικF EIρπη κα1 /AµερικG, κυρ$ως στοZς τοµε;ς τ ς τχνης, τ ς α@σθητικ ς,
τ ς τεχνολογ$ας Rπως κα1 τ ς διαµ7ρφωσης στρεων κοινωνικ2ν, πολιτικ2ν κα1 διοικητικ2ν δοµ2ν κα1 συστηµ των, λλ6 µφισ3ητε; περ$φραστα τFν συµ3ολF τ2ν νωτρω στFν δηµιουργ$α το θους, τ2ν ξι2ν
κα1 τ2ν ρχ2ν ποZ συντελον στFν πρ7οδο τ ς σγχρονης κοινων$ας. ∆ιευκριν$ζει Rτι δν νGκει σ -κε$νους
ποZ πιστεουν πPς πGραµε τ1ς ξ$ες µας π( τFν QAπω /AνατολG· (νοµ$ζει Rτι) προχωρε; σ µ$α περαιτρω ν λυση τ2ν ξι2ν το ρχα$ου κ7σµου (ε@δικτερα το Eλληνικο) κα1 κ νει µ$α σγκρισG τους µ R,τι -µε;ς σ/µερα θεωροµε πολ#τιµο κα1 %ναγκαgο γι6 τ( χτ$σιµο Aν(ς @δανικο κ7σµου. /Aφο ντιπαρα3 λkη σ’ Rλα αIτ6
τ( «µεγαλεgο» κα1 τFν «%νθρωπι&» τ2ν E3ρα$ων, ποZ «συν'Oαλαν περισστερο %π κ3θε λλο Hθνος στν
;κπολιτισµ τ(ς %νθρωπτητας», κα1 πρ1ν : ναγνστης προλ 3bη ν6 π ρkη ν σα κα1 ν6 συνειδητοποιGσkη
(χωνψkη, καταπιk ) τFν δGλωσG του αIτG, «καθηλνεται» π( µ$α δGλωση ποZ κολουθε; µσως µετ , τFν
:πο$α ποδ$δει στ(ν κ. Paul Johson, χριστιαν( ?στορικ( κα1 συγγραφα τ2ν 3ι3λ$ων «Iστορ$α τ2ν E3ρα$ων»

KOINOBOY§EYTI™MO™ KAI AME™H ¢HMOKPATIA

H

%νBτατη %ρχ+ στ+ν κλασικ+ Vλληνικ+ δηµοκρατDα ε_ναι ` Eκκλησ/α το δ7µου.
,EκκλησDα σηµαDνει .κ-καλ:, δηλ. καλ< Hξω, φων3ζω, συγκαλ< πολλο4ς σG συγκ'ντρωση· κα αJτ+ ` συν3θροιση sταν 8λων τ<ν πολιτ<ν τ(ς πλης, δηλ. το
δ/µου = το λαο . T σ#νολο αJτ, ` ,EκκλησDα (ο καλεσµ'νοι), Hγινε τ νοµοθετικ σ<µα, κα στ+ σ#γκληση αJτ+ν κα συν'λευση το λαο µπορο σε ν& π3ρkη µ'ρος κα
ν& νοµοθετ/σkη κ3θε νδρας πο4 ε_χε πολιτικ& δικαιBµατα κα sταν π3νω %π 18 χρον<ν.

RH ,EκκλησDα το δ/µου Kς %νBτατη %ρχ+ %ποφ3σιζε τ+ν κ/ρυξη Vνς πολ'µου, τ κλεDσιµο µι5ς συµφωνDας, µπορο σε ν& ;πιO3λkη τ+ν ποιν+ το θαν3του, τ+ δ'σµευση τ(ς περιουσDας κ3ποιου, τ+ν ;ξορDα κα
αJτ+ ;ξ'λεγε το4ς ρχοντες τ(ς πολιτεDας µG χειροτον/α, δηλ. ψηφοφορDα µG τ+ν %ν#ψωση τ<ν χερι<ν.
,H Bουλ (= σηµαDνει ` θ'ληση) sταν τ σ<µα πο4 VτοDµαζε το4ς νµους κα τ ;κτελεστικ qργανο τ(ς
,EκκλησDας το δ/µου. O OουλευτGς %ναδεικν#ονταν µνο µG κλ(ρο κα ` θητεDα τους sταν µνο γι& ]να
χρνο.
,H ,Hλια/α sταν ` δικαστικ+ ;ξουσDα –τ %νBτατο λαϊκ δικαστ/ριο– κα ο δικαστ'ς, 30 ]ως 60 ;τ<ν, ε_χαν
8λα τ& πολιτικ& δικαιBµατα κα δGν χρωστο σαν στ δηµσιο. Kα ο δικαστGς %ναδεικν#ονταν µνο µG
κλ(ρο κα γι& κ3θε δDκη κληρBνονταν π3λι ο δικαστ'ς της κα κανες δGν γνBριζε ;κ τ<ν ποτ'ρων σG ποι3
Tπθεση θ& δDκαζε (= δηλ. θ& %π'νεµε τ δDκαιο). nEτσι ` ;ξαγορ& τ<ν δικαστ<ν sταν πολ4 δ#σκολη.

▲
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κα1 «Iστορ$α το Xριστιανισµο», : :πο;ος Sποστηρ$ζει πPς :,τιδGποτε -µε;ς σGµερα θεωροµε δεδοµνο κα1
αIτον7ητο, χρειαζ7ταν µ$α «διοφυQα» γι6 ν6 τ( -πινοGσkη. Kα1 αIτο1 ποZ εJχαν αIτ( τ( χ ρισµα qταν ο?
E3ρα;οι. Σ’ αIτοZς Eφε$λουµε τFν @σ7τητα µπροστ6 στ(ν ν7µο, τFν ξιοπρπεια το προσπου, τ(ν σε3ασµ(
στFν ζωG, τFν τοµικF/συλλογικF συνε$δηση κα1 κατ’ -πκταση τ1ς @δες τ ς ε@ρGνης, τ ς γ πης Kς 3 σεις τ ς
δικαιοσνης κα1 κ θε _ννοιας θους το νθρπου.
Mετ6 π( Rλα αIτ6 : ?ερολογιτατος κ. Spiro κα1 Kς _λλογος Yνθρωπος καταλGγει στ( συµπρασµα Rτι, Rπως
ποδεικνεται, ο? 3 σεις το σηµερινο πολιτισµο -τθησαν π( τοZς E3ρα$ους. M µεγ λη συγκ$νηση µcς
πληροφορε; Rτι ο? Bδιοι ο? E3ρα;οι θ6 _λεγαν µ πολλF «σεµντητα» Rτι Rλες αIτς ο? @δες προ λθαν π( τ(ν
Θε( κα1 Rτι -κε;νοι εJναι «wπλ5» : λα(ς ποZ «δι3λεξε» : Θε(ς γι6 ν6 τ1ς διαδσουν σ’ Rλον τ(ν κ7σµο. Συνεχ$ζει @σχυριζ7µενος Rτι Rλα αIτ6 συν3ησαν πολZ προτο (συγκεκριµνα λει Aκατοντ δες χρ7νια πρ1ν) νθ$σbη
: Eλληνικ(ς Πολιτισµ(ς (το :πο$ου τFν -µφ νιση τοποθετε; στ( 1.300 π.X.). O? E3ρα;οι τ7τε, κατ6 τ(ν συγγραφα, λειτουργοσαν Kς µλη µιcς ο@κογνειας, τ ς :πο$ας προπ τορας qταν : /A3ρα µ, : :πο;ος _ζησε
περ1 τ( 1.800 π.X. Π$στευαν σ’ sναν θε( παντοδναµο, πανταχο παρ7ντα, 7ρατο, : :πο;ος δηµιοργησε τ6
π ντα – σλληψη -ντελ2ς ξνη σ :ποιονδGποτε λα( προηγGθηκε. O? E3ρα;οι @σχυρ$ζονται πPς περ$που
600.000 Yνδρες κα1 Yγνωστος ριθµ(ς γυναικ7παιδων δραπτευσαν µ θαυµατουργ( τρ7πο π( τFν σκλα3ι ,
Rπου ζοσαν στFν ABγυπτο, τFν @σχυρ7τατη τ7τε αυτοκρατορ$α στFν γ , «χ3ρις στ+ν ;π'µOαση το Θεο ».
Kα1 Mχι µ7νο γλτωσαν, λλ , Rπως : κ. Spiro 3ε3αινει, συν ντησαν 8λοι (αJτοπροσBπως) τ(ν Θε( στ( Mρος
Σινc, Rπου : Θε(ς (π λι αIτοπροσπως) παρδωσε στ(ν Mωυσ τ1ς 10 -ντολς σ «δεµνο» 3ι3λ$ο, γνωστ( Kς
«Torah», Rπως κα1 π λι 3ε3αινει : κ. Spiro, γιατ1 ο? ρχα;οι λαο1 τοZς E3ρα$ους τοZς ντιµετπιζαν π ντοτε µ σκεπτικισµ κα ερωνεDα. Φυσικ6 δν πορε; γι6 πολ. Σ$γουρος γι6 τ6 συµπλγµατα κατωτερ7τητος τ2ν
Yλλων λα2ν _ναντι τ2ν E3ρα$ων Aρµηνεει τFν στ ση τους Kς Aξ ς: «O νµοι τ<ν REOραDων sσαν νµοι φτειαγµ'νοι %π τν Uδιο τν θε, ο λλοι λαο δGν µπορο σαν ν& το4ς καταλ3Oουν ο τε ν& το4ς %λλ3ξουν κα OεOαDως δGν sσαν σG θ'ση ν& φτει3ξουν τ'τοιους νµους».
T( περισποδαστο αIτ( κε$µενο τελεινει µ συγκρ τητη _κφραση -νθουσιασµο π( τ(ν συγγραφα, :
:πο;ος διαπιστνει Rτι ` κυριαρχ$α τ2ν E3ρα$ων Mχι µ7νο ξεπρασε σ δι ρκεια τFν ζωF τ ς Eλληνικ ς κα1
Pωµαϊκ ς αIτοκρατορ$ας, λλ6 κα1 θρι µ3ευσε _ναντι τ ς «ε@δωλολατρ$ας». QAµεσα κα1 _µµεσα, µσwω τ ς B$3λου, το Xριστιανισµο, το /Iσλαµισµο µεγαλειBδης σκοπς (@σχυρ$ζεται : κ. Spiro) τ2ν E3ρα$ων εJναι ν6
τελειοποι/σουν τν κσµο.
xOσο γι6 -µcς, τοZς µF -κλεκτοZς το Θεο, νοµ$ζω Rτι µcς -πιτρπεται εIσε3 στως ν6 παρατηρGσουµε τ6 Aξ ς:

AJτ τ Vλληνικ σ#στηµα πολιτικ(ς διακυO'ρνησης ;πεξεργ3στηκε τν 17ο α<να : nAγγλος φιλσοφος Tζ?ν Λκ (John Locke, 1632-1704) κα δηµιο#ργησε τ τωριν µας πολιτικ σ#στηµα χωρDζοντας τς
;ξουσDες σG τρεgς: τ+ν KοινοOουλευτικ/, τ+ν ,Eκτελεστικ+ κα τ+ ∆ικαστικ/. Π3νω σ’ αJτ τ «µοντ'λο»
στηρDχτηκε ` σ#νταξη το %µερικανικο συντ3γµατος, τ :ποgο γ'ννησε τ+ν %µερικανικ+ δηµοκρατDα, τ+
µακροOιBτερη δηµοκρατικ+ διακυO'ρνηση στν κσµο, µG `λικDα νω τ<ν διακοσDων ;τ<ν. Στ& Uδια περDπου µ'τρα κιν/θηκε κα τ αJστραλιαν σ#νταγµα – διατηρBντας 8µως τ+ OασιλεDα _περνω bλων (%π
αJτGς τς δ#ο λ'ξεις µας ` OασDλισσα Hγινε sovereign), ` δG Oασιλευοµ'νη δηµοκρατDα Hχει ζω+ π3νω %π
Vκατ χρνια στ+ν AJστραλDα. RH %µερικανικ+ δηµοκρατDα 9νοµ3ζεται κα «λοκιακ+ δηµοκρατDα» (Lockean
democracy) %π τν Locke πο4 τ+ν φιλοσφησε, κα ο OουλευτGς ;κλ'γονται ν& %ντιπροσωπε#ουν το4ς
πολDτες κα γι& αJτ ` δηµοκρατDα αJτ+ Hγινε ντιπροσωπευτικ δηµοκρατ/α. Στ+ν %ντιπροσωπευτικ+ δηµοκρατDα, ` :ποDα διαφ'ρει ριζικ& %π τ+ν %θηναϊκ+ δηµοκρατDα, : λας µG ;λε#θερες ;κλογGς ;κλ'γει το4ς
%ντιπροσBπους του, γι& ν& τν κυOερν/σουν κα ο ;κλεγµ'νοι %ντιπρσωποι θεωρητικ& ;κφρ3ζουν τ+ θ'ληση κα τ& συµφ'ροντ3 του.
RYπ3ρχει τερ3στια διαφορ& µεταξ4 τ(ς %ντιπροσωπευτικ(ς σηµεριν(ς δηµοκρατDας κα τ(ς %θηναϊκ(ς
δηµοκρατDας. RH %θηναϊκ+ δηµοκρατDα ε_ναι συµµετοχικ (στ& %γγλικ& participatory r κοιν<ς Direct
democracy), γιατ 8λοι ο πολDτες συµµετ'χουν στ+ διακυO'ρνηση το τπου. ,Eµεgς εUµαστε Tπ/κοοι στ+ν
AJστραλDα, αJτ σηµαDνει Tπακο µε στ+ OασDλισσα. RO ,Aθηναgος sταν πολDτης κα qχι Tπ/κοος κα συµµετεgχε στ& κ'ντρα λ/ψης τ<ν %ποφ3σεων εUτε Kς µ'λος τ(ς ,EκκλησDας το δ/µου, εUτε Kς Oουλευτ+ς στ+
Bουλ/, εUτε Kς µ'λος τ<ν δικαστηρDων. RH παρουσDα του ε_ναι ;µφαν+ς κα στς τρεgς ;ξουσDες. RH δε#τερη

▲
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Πρ:τον: xOπως διαπιστνουµε, ο? E3ρα;οι Kς περιοσιος κα1 @διοφυFς λα(ς διαθτουν @σχυρ7τατο µ'σον
-νπιον το Kυρ$ου. /Oφε$λουµε λοιπ(ν γι6 λ7γους στοιχειδους σνεσης ν6 τ( λ 3ουµε Sπ’ Rψιν µας κα1 ν6
µFν τ( παρα3λπουµε. /Eνδχεται ν6 µcς χρειασθk , δι7τι, Rπως καταδεικνεται π( τ6 νωτρω, ποτελε; τ(ν
θεµλιο λ$θο το σγχρονου πολιτισµο.
∆εYτερον: ∆Gν @σχουν πι6 Rλες ο? σγχρονες -πιστηµονικς θεωρ$ες περ1 δηµιουργ$ας το σµπαντος. H
λGθεια εJναι Rτι : κ7σµος δηµιουργGθηκε π( sναν θε7. O συγκεκριµνος θε(ς παρεµ3α$νει στFν ζωG µας µ
δι φορους τρ7πους, εBτε πελευθερνοντας sναν @διοφυ λα( π( τ(ν ζυγ( τ2ν A@γυπτ$ων εBτε (τελευτα;α) κ νει κα1 δι φορες παρεµ3 σεις στ6 τηλεοπτικ6 παρ θυρα πα$ρνοντας δι φορες µορφς.
Tρ/τον: Θ6 πρπει ν6 κατανοGσουµε ;πιτ'λους τFν _ννοια το σεOασµο στFν %νθρBπινη ζω/, ποZ µcς δ$δαξε : περιοσιος λα(ς το θεο. AIτ(ς : σε3ασµ(ς διακηρσσεται εIθαρσ2ς στ6 3ι3λ$α τους κα1 γ$νεται πρ ξη πρ(ς τοZς Yλλους λαος. T(ν 3ινουν καθηµεριν6 ο? Παλαιστ$νιοι κα1 ο? xEλληνες -δ2 κα1 χιλι δες χρ7νια·
κα1 τ(ν 3$ωσαν γι6 τ6 καλ6 πολλο1 λαο1-γε$τονς τους (π.χ. Xαναανα;οι, Mωα3$τες, /Aµορρα;οι κ.Y.), φο
3ινοντ ς τον -ξαφαν$σθηκαν π( προσπου γ ς.
T0ταρτον: /Aκ7µη καλτερα θ6 πρπει ν6 κατανοGσουµε τFν _ννοια τ ς %νθρBπινης %ξιοπρ'πειας, Rπως
κρι32ς µcς τFν δ$δαξαν ο? κορυφα;οι @διοφυε;ς -κλεκτο1 το θεο, δηλαδF µσwω τ ς %γοραπωλησDας κα
;κπρνευσης τ<ν γυναικ<ν τους (/A3ρα µ, /Iακ3, Σ ρα, Pε3κκα, Θαµ ρ), τ ς αµοµιξDας (ΛPτ κα1 θυγ τερες του), τ ς ;ξαπ3τησης  κα1 δολοφονDας κ7µη κα1 το δελφο τους (/Hσα κα1 πρωτοτ7κια, K ϊν κα1
QA3ελ), τ ς κατ3δοσης στ(ν -χθρ( λ7γwω φθ7νου κα1 µ7νο ( Bσως κα1 µ κ ποια µοι3F) θων συµπολιτ2ν
µας (π.χ. Σµρνη 1922) κα1 τ ς διεθν2ς καθιερωµνης περιοσιας πρακτικ ς τ ς τοκογλυφDας.
Π0µπτον: ΠαιδεDα: EJναι πασ$γνωστες ο? µυρι73ι3λες 3ιλιοθ κες κα1 ο? λαµπρς φιλοσοφικς σχολς, ποZ λειτοργησαν στFν /Iουδα$α, καθPς -π$σης κα1 ο? -πιστ µες κα1 τ6 ριστουργGµατα τ ς τχνης ποZ µcς Yφησαν
ο? -κλεκτο$. Πο ν6 σταθον µπροστ τους σGµαντες REλληνικGς -πιτεξεις Rπως: -πιστGµη, φιλοσοφ$α, @ατρικG, στρονοµ$α, µαθηµατικ , ρχιτεκτονικG, γεωµετρ$α, φυσικG, χηµε$α, θλητισµ(ς  Aλληνικ6 9νµατα
µF -κλεκτ6 Rπως: xOµηρος, /Aριστοτλης, Πλ τωνας, Hρ κλειτος, Θαλ ς, /Eµπεδοκλ ς λλ6 κα1 Kαζαντζ κης, /Eλτης, Kα3 φης  Aλληνικς OιOλιοθ(κες Rπως αIτF τ ς /Aλεξ νδρειας, κακ σχηµα Aλληνικ6 µνηµεgα
Rπως ` /Aκρ7πολη τ2ν /Aθην2ν, : να(ς το ∆ι(ς στFν /Oλυµπ$α, : να(ς τ ς /Aρτµιδος, τ6 δι σπαρτα Yθλια
Aλληνικ6 µνηµε;α σ’ Rλη τFν ο@κουµνη... xOλα αIτ6 σ3Gνουν, διαλονται, -κµηδεν$ζονται µπροστ6 σ sνα κα1
µ7νο Mνοµα: το Γιαχ3 (κα1 τ2ν πιστ2ν του). AIτο1 κα1 µ7νον αIτο1 -κπα$δευσαν κα1 -κπολ$τισαν τFν O@κουµνη. BοGθει µας!

Σ.

µεγ3λη διαφορ& sταν 8τι σχεδν σG 8λα τ& δηµσια %ξιBµατα ο πολDτες τ(ς ,Aθ/νας %ναδεικν#ονταν µG
κλ(ρο κα qχι µG ;κλογ/. MDα τερ3στια διαφορ& µG τ+ν %ντιπροσωπευτικ+ δηµοκρατDα, γιατ στ+ν ,Aθ/να ο %ρχGς sταν κληρωτ\ς κα qχι αρετ0ς.
Στ+ ριζοσπαστικ+ αJτ+ %θηναϊκ+ δηµοκρατDα 8λοι ο ,Aθηναgοι ε_χαν τ δικαDωµα ν& παDρνουν µ'ρος
στ+ν ,EκκλησDα το δ/µου κα ν& γDνωνται OουλευτGς κα δικαστ'ς, %λλ& δGν µπορο σαν ν& κληρωθο ν γι&
δε#τερη φορ3, κα αJτ+ ` τακτικ+ ;ξασφ3λιζε ο %ρχGς ν& ε_ναι γι& 8λους προσιτGς κα %π τ+ν λλη
πλευρ& τ σπουδαιτερο: ν& µ+ δηµιουργ(ται κατεστηµ'νο. AJτν %κριO<ς τν πολιτισµ ;παDνεσε κα :
Περικλ(ς στν «,Eπιτ3φι» του (ΘουκυδDδης, OιOλDο B´ 37):
«Kυ+ερνιµαστε δηλαδ µ\ πολ/τευµα, πο[ δ\ν ζηλεYει το[ς θεσµο[ς τ:ν Vλλων, λλ9 ε]µαστε µ2λλον
.µεSς παρδειγµα γι9 πολλοYς, παρ9 πο[ ξεσηκνουµε τ9 συν7θει τους. Kα λ0γεται µ\ τ |νοµα ∆ηµοκρατ/α, γιατ δ\ν κυ+ερν12 γι9 τ συµφ0ρον τ:ν ^λ/γων λλ9 γι9 το[ς πολλοYς· κι cχουν bλοι τ9 ]δια δικαιµατα σYµφωνα µ\ το[ς ν4µους, ς γι9 τς >διωτικ\ς διαφορ\ς µεταξY τους· bσον φορ12 στ9 δηµ4σια
ξιµατα bµως, γι9 bποιαν καν4τητα .κτιµ2ται ~ καθ0νας, δ\ν φτνει σ\ θ0ση πολιτικ .ξ α>τ/ας τRς τξης bπου ν7κει παρ9 π τν ξιωσYνη του· κι οτε .ξ α>τ/ας τRς φτχειας, bταν µπορoR ν9 προσφ0ρoη κτι καλ στν πολιτε/α, ποκλε/εται π τ ξ/ωµα .πειδ εkναι ταπειν4ς».
AJτν τν %ρχαgο Vλληνικ/%θηναϊκ πολιτισµ δGν τν Hχει %κµη φθ3σει σ/µερα : δικς µας δυτικς
r %µερικανικς πολιτισµς, r %κµη ` σ#γχρον/ µας %ντιπροσωπευτικ+ δηµοκρατDα.
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