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TA «E§§HNIZONTA ºANTA™MATA»

�A
π� π�λιτικ	 
ν�γκη � Xριστιανισµ�ς δ��εται τ�ν �ρ� «�Eλλην��ριστιανι-
σµ�ς» (� κ. Xριστ"δ�υλ�ς φθ�νει µ��ρι κα& τ	ν τα'τιση τ(ν δ'� )νν�ι(ν
τ*ς σ'νθετης α+τ*ς λ�,εως µ. τ�ν 
φ�ρισµ" τ�υ «�Eλλ�δα 	σ�ν Oρθ�δ�-
��α»)· δ.ν δ��εται �µως τ�ν �ρ� «�Eλλην��ριστιανικ�ς Π�λιτισµ�ς» (λ"γ2ω

τ*ς παραδ�σιακ*ς �ριστιανικ*ς 
π��θειας πρ�ς τ	ν 3νν�ια «π�λιτισµ"ς»).
• 4Aλλ�ι, διαν��'µεν�ι, 7στ�ρικ�& κα& π�λιτικ�8, γι9 )θν�κρατικ.ς σκ�πιµ"τητες

κατασκε'ασαν ()κ τ�: 7στ�ρικ�: κα& ;δε�λ�γικ�: µηδεν�ς) τ�<ς δ'� α+τ�<ς �ρ�υς
(γ'ρω στ9 1850) κα& τ�<ς δ���νται Aς Bπαρκτ�<ς κα& Aς )π8σηµη ;δε�λ�γ8α τ�:
Kρ�τ�υς, Dσως γι9 ν9 
µEλ'ν�υν τ	ν ;δε�λ�γικ�πνευµατικ	 σ�ιF�φρ�νεια τ�:
«GEλληνα-Xριστιαν�:» κα& τ�: «Xριστιαν�:-GEλληνα», 
π� τ	ν �π�8α ), 7στ�-
ρικ*ς κληρ�ν�µικ"τητας π�σ��υν �7 δ'� α+τ�& «ψυ��λ�γικ�& τ'π�ι», π�< )ν τ2( συ-
ν"λ2ω τ�υς 
π�τελ�:ν τ	ν )θν�κρατικ	 �µ�δα π�< σIµερα –κακ(ς– Kν�µ�F�νται
«�Eλληνισµ"ς».

• 4Aλλ�ι, π�< π�λλαπλασι�F�νται κατ9 γεωµετρικ	 πρ"�δ� τ9 τελευταLα �ρ"-
νια, 
π�ρρ8πτ�υν α+τ�<ς τ�<ς �ρ�υς, M�ι π�ντ�τε γιατ& 3��υν συνειδητ�π�ιIσει �τι
εNναι κα& �7 δ'� 
π� 7στ�ρικ	 κα& φιλ�σ�φικ	 Oπ�ψη )ντελ(ς α+θα8ρετ�ι κα& 
E�-
σιµ�ι, 
λλ9 γι9 Pναν Oλλ�ν, )ντελ(ς διαφ�ρετικ� �σ� κα& δυσδι�κριτ�, λ"γ�: γιατ&
γι’ α+τ�<ς πι9 «π�θανε � Θε�ς», �πως θ9 3λεγε � ΦρειδερLκ�ς N8τσε, Pνας θε�ς
π�< δ.ν Uταν Oλλ�ς 
π� τ�ν Xριστ", κα& γι’ α+τ� �7 δ'� �ρ�ι π�< περι���υν Aς συν-
θετικ" τ�υς τ� Mν�µα Vν�ς 
ν'παρκτ�υ πι9 θε�: εNναι κα& �7 Dδι�ι Aς 3νν�ιες 
ν'-
παρκτ�ι.

WAν τ9 παραπ�νω 
ντικατ�πτρ8F�υν κατ9 E�θ�ς κα& καλ'πτ�υν )ν �λ2ω X 3στω
)ν µ�ρει τ	ν πνευµατικ	 κατ�σταση τ�: καιρ�: µας, τ"τε 3��υµε τρεLς κατηγ�ρ8ες
σηµεριν(ν 
νθρYπων µ. διαφ�ρετικ	 Z κ�θε µι� τ�υς σ��ση µ. τ� 
ντικε8µεν�
«�Eλλην��ριστιανισµ"ς»: α´) σ��ση µισ�απ�δ��*ς-µισ�απ"ρριψης, E´) σ��ση 
π�-
δ��*ς, γ´) σ��ση 
π"ρριψης. Γιατ8; 

***

£
9 
π�τ�λµIσωµε µι9 Vρµηνε8α. ΣIµερα δ.ν Bπ�ρ��υν �`τε «GEλληνες» �`τε
«Xριστιαν�8». A+τ�& �7 δ*θεν Bπαρκτ�& σIµερα τ'π�ι 
νθρYπ�υ Bπ*ρ,αν
µ"ν� σ. Oλλες )π���ς, )ν2( γι9 τ�ν σηµεριν� Oνθρωπ�, τ�ν α+τ�απ�καλ�'-
µεν� «GEλληνα» X «Xριστιαν"», �7 ;δι"τητες α+τ.ς 
π�τελ�:ν aπλ(ς Pνα

E�λικ� Oλλ�θι κα& γι9 τ�<ς δ'�. ∆ι"τι πρ�ϋπ"θεση τ*ς Bπ�ρ,εως κα& τ(ν δ'� Uταν
Z dπαρ,η θε�:: Στ�<ς GEλληνες, γι9 ν9 µ��ωνται )ναντ8�ν τ�υ (
π� τ�ν γι� τ�:
GEλληνα Πρ�µηθ�α π�< )µ��ετ� )ναντ8�ν τ�: ∆8α στ	ν πρ�κατακλυσµια8α )π��	
κα& 
π� τ�ν eOδυσσ�α τ*ς �Oµηρικ*ς )π��*ς –
ντ8παλ� τ�: Π�σειδ(να– µ��ρι τ�ν
τελευταL� GEλληνα τ(ν πρYτων BυFαντιν(ν α;Yνων – 
ντ8παλ� τ�: Για�E�), 
φ�:
�λ"κληρ�ς � �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς δ.ν εNναι παρ9 τ� πρ�ϊ�ν µιiς 
τ�λειωτης µ�-
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�ης κατ9 τ�: «�Yπερφυσικ�:». Στ�<ς Xριστιαν�'ς, γι9 ν9 τ�ν πιστε'�υν, 
φ�:
�λ"κληρ�ς � �ριστιανικ�ς σκ�ταδισµ�ς δ.ν εNναι τ8π�τε Oλλ� 
π� καρπ�ς τ*ς π8-
στης πρ�ς τ� «�Yπερφυσικ"». 4Eτσι, γι9 ν9 )πικαλεσθ( κα& π�λι τ�ν πρ�αναφερ-
θ�ντα µεγ�λ� Γερµαν� φιλ"λ�γ�, α+τ�& π�< σIµερα θεωρ�:ν τ�ν Vαυτ" τ�υς GEλλη-
να δ.ν εNναι παρ9 «�λλην���ντα φαντ�σµατα», κα& α+τ�& π�< θεωρ�:ν τ�ν Vαυτ"
τ�υς Xριστιαν� δ.ν εNναι παρ9 «�ριστιαν8F�ντα φαντ�σµατα», µ. σ��ση δηλ. φα-
ντασιακI, 
νYµαλη µ. τ	ν θρησκευτικ	 X π�λιτιστικ	 «;δι"τητ�» τ�υς, �πως κ�-
θε σ��ση µ. 
ν'παρκτ� 
ντικε8µεν�.

***

�O
�Eλληνισµ�ς π"τισε τ�ν Xριστιανισµ� µ. ρ�δ"σταµ�: γλ(σσα (γι9 ν9 τ	ν
διαστρεEλYσkη )νν�ι�λ�γικ�), παγκ�σµι"τητα (γι9 ν9 τ	ν ),�υσιαστι-
κ�π�ιIσkη «�;κ�υµενικ�»), φιλ�σ�φικ	 σκ�ψη (γι9 ν9 τ	ν «
ναπ�δ�γυ-
ρ8σkη» σ. θε�λ�γικ� παραλIρηµα), 
νθρωπισµ� (γι9 ν9 συγκαλ'ψkη τ	ν


σι�γεν* τ�υ φασιστικ	-ρατσιστικ	 µισανθρωπ8α)... Kα& � Xριστιανισµ�ς π"τισε
τ�ν �Eλληνισµ� µ. φαρµ�κι παρασκευασθ.ν 
π� τ9 πι� δηλητηριYδη E"τανα τ*ς
�Iστ�ρ8ας: διωγµ"ς, E8αι�ς )κEαρEαρισµ�ς-ρωµι�π�8ηση, 7στ�ρικ	 
συνειδησ8α,
π�λιτισµικ	 
µνησ8α, καλλιτε�νικ	 στε8ρωση α;Yνων. T� µLγµα «�Eλλην��ριστια-
νισµ�ς» δ.ν εNναι πι9 ;δε�λ�γικ� «κ�κτα8ηλ» π"σιµ�, κι �π�ι�ς τ� π8νει πραγµα-
τικ9 δηλητηρι�Fεται, 
λλι(ς τ� π8νει φτει��ν�ντ�ς τ� µ. δικ*ς τ�υ 3µπνευσης κα&
Mρε,ης συστατικ�, �π�ια τ�ν E�λε'�υν, δ8ν�ντας Bπ�κειµενικ	 3νν�ια, 
ν�λ�γη
πρ�ς τ� εNδ�ς τ*ς )θνικ*ς-;δε�λ�γικ*ς πρ�τ8µησης π�< κ�υEαλ�ει 
π� τ	ν παιδε8α
τ�υ, τ&ς συνθ*κες Fω*ς τ�υ κα& τ9 EιYµατα π�< τ�: )µφ'τευσε � «A#$ν», α+τ�ς �
θε�µπα8�της «πα%ς πα��ων 'ε( πεττε)ων» καθ’ �Hρ�κλειτ�ν. Π�ραν τ*ς Bπ�κειµε-
νικ*ς α+τ*ς σ��σης κ�θε 
ντικειµενικ�π�8ησI της, δηλ. κ�θε µετατρ�π	 κα& �ρI-
ση κα& τ�: �Eλληνισµ�: κα& τ�: Xριστιανισµ�: Aς ;δε�λ�γηµ�των κα& π�λιτικ(ν-
Kργανωτικ(ν σ�ηµ�των, εNναι 
ερ�λ�γIµατα κα& φρ�:δες �σ� κα& Oθλιες σκ�πι-
µ"τητες.

***

�A
ς τελειYσ�υµε 
νατρ���ντας γι9 τρ8τη φ�ρ9 στ�ν Γερµαν� Vλληνιστ	
µ. µι9 πρ�σαρµ�σµ�νη στ� θ�µα µας παραλλαγ	 τ(ν λ"γων τ�υ: «E*+�-
µαι στ�-ς Pωµι�)ς*, 1ς 2π�κε�µενα κι 4+ι 1ς 5παδ�-ς 6 πιστ�-ς π�λι-
τικ7ν κα( θρησκευτικ7ν #δε�λ�γηµ�των, 'π: �λλην���ντα φαντ�σµα-

τα ν; <�ελι+θ�=ν σ> ?Eλληνες», ν9 ,αναρ�8σ�υν δηλαδ	 τ	 µ��η, καρπ�ς τ*ς �π�8-
ας Uταν � 
ρ�αL�ς κα& θ9 εNναι � µ�λλων �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ"ς.

∆.I.Λ.

* Στ� 
π"σπασµα τ�: N8τσε: «Γερµαν�)ς».



�A�ι�τιµε κ. Λµπρ�υ,
E�µαι γ�ννηµα-θρ�µµα τ�ς �Aρ�α�ας �Oλυµπ�ας. �Aνµε-

σα στ�#ς θρυµµατισµ�ν�υς κ��νες κα$ τ% &κρωτηριασµ�να
&γλµατα γενν(θηκαν τ% πρ)τα µ�υ παιδικ% +νειρα κα$ �,
πρ)τες µ�υ &νησυ��ες· .λλ�τε γεµ/τες θλ�ψη, π�κρα κα$ &γα-
νκτηση γι% τ1ν 2γκατλειψη τ�3 «7ερ�: τ"π�υ» κα$ .λλ�-
τε 4λ�π�ντας µεγαλ�πρεπα 5ρµατα κπ�ιας µελλ�ντικ�ς
&π�κατστασης. Mαγεµ�ν�ς µ7 τ1ν 8δ�α κα$ τ1ν πρ�σµ�ν1
τ�σων 2τ)ν παρακ�λ�υθ) κα$ παρατηρ) καθηµεριν% τ1ν
2��λι�η τ)ν 9ργων eAπ�κατ�στασης - eAν�πλασης τ�: �Iε-
ρ�: τ(ν �EλλIνων τ"π�υ. T; παλαι; M�υσε<� &ναπαλαι=-
θηκε κα$ &νακαιν�σθηκε ρι>ικ% –2π$ @�ι 9τη– µ7 µ�ναδικ;
σκ�π; ν% στεγσAη, ν% &ναδε��Aη κα$ ν% διδ�Aη τ1ν «�Iστ�ρ8α
τ(ν eAρ�α8ων eOλυµπιακ(ν (eOλυµπικ(ν) eAγYνων». �Eπι-
τ�λ�υς, 4ιαστικ% κα$ �ωρ$ς –Bσως– πι; 2µπεριστατωµ�νες µα-
κρ��ρ�νιες µελ�τες, .ν�ι�ε τ; «M�υσε<�». T; 2πισκ�φθηκα
τ1ν δεFτερη Gµ�ρα τ�ς λειτ�υργ�ας τ�υ. HΩς λτρης τ�ς ,στ�-
ρ�ας κα$ σ�ετικ;ς µ7 τ1ν τ��νη τ)ν πρ�γ�νων µ�υ α8σθν-
θηκα τ1ν «GYEριν κα& τ�ν )µπαιγµ"», τ1ν &γανκτηση κα$
τ;ν &π�τρ�πιασµ; .λλη µ�α φ�ρ% σ7 4ρ�ς τ�ς HIστ�ρικ�ς
�Aληθε�ας τ�3 �Oλυµπισµ�3, αKτ�ς τ�ς �Yψ8στης στιγµ*ς
στ�ν �Iερ� α+τ�ν �(ρ�. eEλ��ιστα σ. 
ριθµ� τ9 )κθ�µατα κα&
Oτακτα τ�π�θετηµ�να. �Ωρισµ�να (λ8γα) ), α+τ(ν σ�ετικ9
κα& 
,ι"λ�γα. LOµως...

Π�3 ε�ναι G «µπρ�'τFινη κεφαλ	 τ�: �Oρκ8�υ
∆ι�ς» (φωτ. 1 στGν Hναντι σελ�δα), π�# 4ρ�θηκε

στ1ν �Oλυµπ�α κα$ στεγ>εται στ; �Eθνικ; �Aρ�αι�λ�γικ;
M�υσε<� τ)ν �Aθην)ν; (&ντ$ τ�3 πρωτ�τFπ�υ... @να &ντ�-
γραφ� κακ�ς π�ι�τητ�ς!).

Π�3 ε�ναι �, Rκατ�ντδες (κα$ �ιλιδες) γλυπτ%
–µπρ�Fτ>ινα κα$ π(λινα– π�# γι% πρα π�λλ% �ρ�-

νια .λλα>αν τφ�υς (δηλ. &π; τ; �)µα στ% �Fλινα κι4=τια
τ)ν &π�θηκ)ν τ�3 µ�υσε��υ) κα$ π�# κατ% καιρ�#ς τ% >η-
τ�3ν µ7 κθε µ�σ�ν κα$ τρ�π� �, ��ν�ι φ�λ�ι µας; (4λ�πε Λω-
>ννη κ.λπ.).

Π�3 ε�ναι G «µπρ�'τFινη Kεφαλ	 τ�: πυγµ���υ»,
π�# 4ρ�θηκε στ1ν �Oλυµπ�α κα$ 2κτ�θεται 2π�σης

2π$ σειρ%ν 2τ)ν στ; �Eθνικ; �Aρ�αι�λ�γικ; M�υσε<� τ)ν
�Aθην)ν; Παραµ�νει &κ�µη 2κε<, &γν�=ντας τ;ν 2παναπα-
τρισµ� της στ1ν �Aρ�α�α �Oλυµπ�α;

SE�ει 2κτεθ� –Gµιτελ7ς– &ντ�γραφ� &π; τ; 2κµα-
γε<� τ�3 «∆ισκ�E"λ�υ τ�: M'ρων�ς» (M�υσε<� τ�3

Bατικαν�3 τ�ς P=µης), 5λ�λευκ� σ%ν τ;ν &σ4�στη, &δ�F-
λευτ� κα$ �ωρ$ς κπ�ια στ�ι�ει=δη πατ�να!

SE��υν µεταφερθ� 2δ) 2π�σης &θλητικ% 2κθ�µατα
&π; διφ�ρα σηµε<α τ�3 HEλλαδικ�3 �=ρ�υ Vπως:

µωσαϊκ% &π; τ1ν π�λη τ�ς Λ�ρισας, &π; τ1ν M'κ�ν� κα$
&λλ�3, καθYς κα$ µπρ�Fτ>ιν� γλυπτ; «π�λης ρωµαϊκ(ν �ρ"-
νων 
π� τ	ν ADγυπτ�» (φωτ. 2).

�Eπ�σης µι% &�ι�λ�γη παρλειψη γι% τ; «�Aρ�αι�-
λ�γικ; M�υσε<� �Oλυµπ�ας»: ∆7ν [πρ�ει �)ρ�ς γι%

τ; &ριστερ; ��ρι τ�3 «νεαρ�: θε�: ∆ι�ν'σ�υ» π�# µεταφ�ρει
«� �Eρµ*ς τ�: Πρα,ιτ�λη» \ δ7ν [π�ρ�ε �ρ�ν�ς γι% ν% &π�-
κατασταθA�; Π�λλ% �ρ�νια ]ταν συγκ�λληµ�ν�. Σ(µερα, 2ν 9τι
2004 (9τ�ς �Oλυµπιακ�ς Φλ�γας), παραµ�νει &κ�µη &κρωτη-
ριασµ�ν� &π; τ1ν 2π��1 τ�ς µεταφ�ρ/ς τ�υ &π; τ; παλαι;
στ; ν�� µ�υσε<� τ�ς �Aρ�α�ας �Oλυµπ�ας; (φωτ. 3-4). �Iστ�ρικ	
µετ�λλα,η �ωρ&ς πρ�ηγ�'µεν�. Θ9 sθελα ν9 
πευθ'νω πρ�ς
�λ�υς τ�<ς Bπευθ'ν�υς τ	ν 
γαν�κτησI µ�υ!

∆7ν [π�ρ�ε �)ρ�ς γι% ν% 2κτεθA� «5
�ρυσ;ς τ)ν Mυκηνα�ων», π�# �, τ-

φ�ι τ�υς 9σφυ>αν &π; αKτ�ν; 
∆7ν [π�ρ�ε �)ρ�ς γι% ν% 2κτεθA� �cτε
«@να φυλλαρκι �ρυσ�3» στ1ν �Aρ-

�α�α �Oλυµπ�α;
Π�σ� θ% παραµε�ν�υν &κ�µη θαµµ�να
–στ% �Fλινα κι4=τια τ)ν &π�θηκ)ν

τ�3 M�υσε��υ –Rκατ�ντδες σπ�υδα<α ε[ρ(µατα, µ7 τ1ν
εcκ�λη δικαι�λ�γ�α τ)ν [πευθFνων Vτι δ7ν [πρ�ει ,καν;ς
�)ρ�ς γι% Vλα;

�Eπι4λλεται .µεσα ν% &π�κασταθA� G ,στ�ρικ1 &λ(θεια

3� �ρ	τηµα:

2� �ρ	τηµα:

1� �ρ	τηµα:

˜

Â

‰

Á

‚

·

T: ν�� «M�υσε%� �Iστ�ρ�ας τ7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων»

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

Πρ&ν 
π� µερικ�<ς µ*νες � «∆αυλ�ς» (στ� τε:��ς eIαν�υαρ8�υ) εN�ε 
ναλυτικ9 
σ��ληθ* µ. τ	ν 
δικαι�-
λ"γητη διακ�π	 τ(ν 
ρ�αι�λ�γικ(ν 
νασκαφ(ν στ	ν περι��	 τ*ς Πελλ�νας, �π�υ )ντ�π8στηκε dστερα 
π�
20 �ρ"νια )ρευν(ν τ� 
ν�κτ�ρ� τ�: Mενελ��υ κα& τ*ς �Eλ�νης 
π� τ�ν 
ρ�αι�λ"γ� Θε"δωρ� Σπυρ"π�υλ�.
N9 θυµ8σ�υµε �τι Z σ�ετικ	 
π"φαση γι9 τ	 διακ�π	 τ(ν 
νασκαφ(ν )λIφθη 
π� τ� aρµ"δι� Mργαν�, τ� Kε-
ντρικ� eAρ�αι�λ�γικ� ΣυµE�'λι�, π�< )πικαλ�στηκε α;σθητικ�<ς λ"γ�υς! 4Eκτ�τε τ8π�τα δ.ν 3�ει 
λλ�,ει.
GOπως Uταν 
ναµεν"µεν�, Z σ�ετικ	 
π"φαση 3�ει πρ�καλ�σει τ	ν 3ντ�νη 
ντ8δραση τ(ν φ�ρ�ων κα& τ(ν κα-
τ�8κων τ*ς περι��*ς. eEπιστ�λ	 π�< Uρθε στ9 γραφεLα τ�: περι�δικ�: 
π� τ� Σ'λλ�γ� Kυρι(ν κα& ∆εσπ�ι-
ν8δων Πελλ�νας 
ναφ�ρει µετα,< Oλλων:

«Aναρωτι�µαστε κα( διαµαρτυρ�µαστε µ> π�ι� λ�γικG φρ��εται µ> συρµατ�πλεγµα � 'ρ+αι�λ�γικ:ς
+7ρ�ς τOς Πελλ�νας κα( µ�νει κλειστ:ς στ: κ�ιν�, τG στιγµG π�- � 'ρ+αι�λ�γικ:ς +7ρ�ς τOς Σπ�ρτης εRναι
��φραγ� 'µπ�λι <δ7 κα( δεκαετ�ες. ∆ικαι�λ�γ�ες Sπως <πικινδυν�τητα, φθ�ρ; 6 'ρ+αι�καπηλ�α σ�γ�υ-

TO MY™THPIO TH™ ¶E§§ANA™: OP°H ºOPEøN KAI KATOIKøN

▲
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Φωτ�γραφ�α 1. Φωτ�γραφ�α 2.

Φωτ�γραφ�α 3. Φωτ�γραφ�α 4.



ρα δ>ν στ�κ�υν. Στ: +7ρ� τOς Πελλ�νας δ>ν 2π�ρ+ει τ�π�τα γι; κλ�πU, <νV7 'π: τGν Wλλη δ�πλα στ:
'ρ+α%� θ�ατρ� Σπ�ρτης 2π�ρ+�υν �κατ�ντ�δες µ�ρµαρα π�- φ�ρτ$ν�νται ε*κ�λα. �H συµπεριφ�ρ; τ7ν
'ρ+αι�λ�γων τOς Σπ�ρτης εRναι τ�υλ�+ιστ�ν περ�εργη. ∆ι�τι σ> Wλλ�υς <πιτρ�π�υν τGν ε	σ�δ� κα( �ε-
ν�γηση κα( σ> Wλλ�υς 4+ι. OY λ�γ�ι εRναι Zασικ; δ)�: Γι; ν; µG γνωρ�σ\η � <πισκ�πτης τ: µ�γεθ�ς τOς
'ρ+αι�λ�γικOς '��ας τ�= +$ρ�υ, π�- εRναι πρ7τ�ς µ> διαφ�ρ; στG Λακων�α τ�υλ�+ιστ�ν κα( κατ; δε)-
τερ�ν H+�υµε ν; κ�ν�υµε µ> τ: µεγ�λ� πρ�τ�ρηµα τ7ν �EλλUνων, τG �ηλ�φθ�ν�α 'π: συναδ�λφ�υς 'ρ+αι-
�λ�γ�υς στ: πρ�τυπ� τ�= κ. Θε�δ$ρ�υ Σπυρ�π�υλ�υ γι; α]τ>ς τ(ς µεγ�λες 'νακαλ)ψεις».

eEπικ�ινωνIσαµε µ. τ	ν eEφ�ρ8α eAρ�αι�τIτων Σπ�ρτης, στ	 δι�ικητικ	 περιφ�ρεια τ*ς �π�8ας Bπ�γε-
ται � 
ρ�αι�λ�γικ�ς �(ρ�ς τ*ς Πελλ�νας: O+δ.ν νεYτερ� Bπ�ρ�ει γι9 τ� µ�λλ�ν τ(ν 
νασκαφ(ν κα& 
σα-
φεLς �7 διευκριν8σεις π�< λ�Eαµε. Πραγµατικ9 � �(ρ�ς 3�ει περιφρα�τ* γι9 λ"γ�υς )πικινδυν"τητας, 
λλ9
κυρ8ως γι9 ν9 πρ�στατευτk*. Kα& ν9 π�< )ρ�"µαστε 
ντιµ�τωπ�ι µ. µ8α 
ντ8φαση: vν πραγµατικ9 τ9 εBρI-
µατα εNναι τ"σ� σπ�υδαLα, π�< �ρIF�υν πρ�στασ8ας, γιατ8 διακ"πηκαν �7 
νασκαφ�ς; eAπεναντ8ας τ�ν8-
στηκε �τι πρ�τεραι"τητα 3��υν Oλλες 
ρ�αι"τητες. M. π�ι� κριτIρια 
λIθεια καθ�ρ8Fεται Z σειρ9 πρ�τε-
ραι"τητας στ	ν 3κEαση )ργασι(ν σ. 
ρ�αι�λ�γικ�<ς �Yρ�υς; Γιατ& 
λ8µ�ν� vν Eασιστ�:µε στ�<ς λ"γ�υς
«α;σθητικ*ς» π�< πρ�E�λλει τ� KAΣ. «∆.ν εNναι σ. θ�ση ν9 )γκρ8νkη Oλλη �ρηµατ�δ"τηση», ;σ�υρ8Fεται Z
eEφ�ρ8α eAρ�αι�τIτων Σπ�ρτης, γι9 ν9 συνε�ιστ�:ν �7 
νασκαφ.ς στ	ν Πελλ�να κα& «δ.ν θ9 δευσµε'σkη κ�ν-

�A�ι�τιµε κ. Λµπρ�υ, 
Στ$ς �Eπιλ�γ7ς �Eπιστ�λ)ν �Aναγνωστ)ν τ�3 περι�δικ�3

µας «∆αυλ�ς», &ρ. 267, &ν�γνωσα τ; 2ντυπωσιακ; εKαγγε-
λικ; &π�σπασµα γι% τ;ν νεαν�σκ� π�# ]ταν γυµν�ς, περιτυ-
λιγµ�ν�ς µ7 @να σεντ�νι («M/ρκ�ς», ιδ´ 50-52)! Συµπληρω-
µατικ% σ/ς στ�λνω @ναν mµν� π�# ψλλεται τ; 4ρδυ τ�ς
Kυριακ�ς τ)ν Bαoων: 

pH��ς πλ. ∆´ ∆",α Πατρ8, κα& Y72(, κα& �Aγ82ω Πνε'µατι.
Kα& ν:ν, κα& 
ε8, κα& ε;ς τ�<ς α;(νας τ(ν α;Yνων. eAµIν.
∆ευτ�ραν E`αν τ	ν A;γυπτ8αν εBρwν � δρ�κων, δι9 ρηµ�-
των 3σπευσε κ�λακε8ας Bπ�σκελ8σαι τ�ν eIωσIφ· 
λλ’ α+τ�ς
καταλιπwν τ�ν �ιτ(να, 3φυγε τ	ν aµαρτ8αν κα& γυµν�ς �+κ
kxσ�'νετ�, Aς � πρωτ"πλαστ�ς πρ�ς τ*ς παρακ�*ς· α+τ�:

ταLς 7κεσ8αις, Xριστ�, )λ�ησ�ν Zµiς.
�Aφιερ=νεται µ7 τ1ν 2ρ=τησιν στ;ν λαλ�στατ� πατ�ρα

Γι=ργη Mεταλλην�ν: Π��α ]ταν G Ecα G A8γυπτ�α; Π�<�ς 5
δρκων; T� σηµα�νει τ; «[π�σκελ�σαι» τ;ν �Iωσ(φ; Π�<�ς 5
�Iωσ(φ, π�# 2γκατ�λειψε τ;ν �ιτ)να κα$ 9φυγε τ1ν sµαρ-
τ�αν; Π��α ]τ� G sµαρτ�α, tστε «ν% πηδ(σAη πιθαν;ν &π;
κπ�ι� παρθυρ�» κα$ ν% τ; 4λAη στ% π�δια γυµν;ς «Aς �
πρωτ"πλαστ�ς πρ� τ*ς παρακ�*ς»; Kα$ π��α ]ταν G παρα-
κ�(, 2φ’ Vσ�ν 5 �Iωσ1φ κα$ �, Vµ�ι�� τ�υ ]σαν φτειαγµ�ν�ι
κατ’ ε8κ�να τ�3 πλσαντ�ς αKτ�Fς; SIτε, Παπαγι=ργη!

Mετ% τιµ�ς
Π;ν Aρκ�ς

Tρ�π�λη

γι% ν% φωτ�>Aη τ;ν sπλ; 2πισκ�πτη Vπως κα$ τ;ν 2πιστ(µ�-
να, τ;ν ,στ�ρικ�, τ;ν &ρ�αι�λ�γ�, LEλληνα \ &λλ�δαπ�, στ;
πρ�σκFνηµα τ�3 HIερ�3 τ�π�υ. 

Θ�λω ν% πιστεFω Vτι �, ν��ι [πεFθυν�ι θ% σε4αστ�3ν κα$
θ% &π�καταστ(σ�υν .µεσα τ1ν ,στ�ρικ1 &νγκη κα$ πραγ-

µατικ�τητα στ; M�υσε<� τ�ς �Oλυµπ�ας.
M7 τιµ(

∆ηµUτρης Kιρκιλ�σης
�Aγγει�γρφ�ς-2ρευνητ1ς

τ�ς &ρ�α�ας τε�νικ�ς κατασκευ�ς &γγε�ων
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KFριε διευθυντ,
Γι% τ1ν πρ=τη �Oλυµπιδα τ)ν νεωτ�ρων �ρ�νων στ1ν

�Aθ(να τ; 1896 θ�λω ν% &ναφ�ρω @να συµ4ν, π�# ε��ε πρω-
ταγωνιστ1 τ;ν Bασιλ�α Γε=ργι�ν τ;ν A´ κα$ συναυτ�υργ;
τ;ν περ�φηµ� δρ�µ�α τ�3 Mαραθων��υ δρ�µ�υ Σπ3ρ�ν
Λ�Fη, Vπως µ�3 τ; &φηγ(θη 5 πατ�ρας µ�υ Στ�φαν�ς, π�#
παρηκ�λ�Fθησε τ�#ς �Aγ)νες.

LOταν λ�ιπ;ν 9φθασε 5 δρ�µεFς, 5 πρ�αναφερθε$ς τ�τε
&ν=τατ�ς .ρ�ων 9σπευσε ν% τ;ν �αιρετ(σAη δι% τ�ς δε�ι/ς,
«4�ηθ=ντας τ�ν ν% &νε4A� τ% δυ�-τρ�α σκαλι», σFµφωνα µ7
τ;ν &φηγητ(, Vπως κπ�ι�ι ��ν�ι ε�παν, κατηγ�ρ=ντας τ;ν
Bασιλ�α. T; συµ4%ν τ�3 �αιρετισµ�3 τ�3 Bασιλ�ως πρ;ς τ;ν
θρυλικ; µαραθων�δρ�µ� πρ�πει ν% &ναφ�ρεται στ$ς 2φηµε-

ρ�δες τ�ς 2π���ς. LOµως [πρ�ει κα$ G γνωστ1 φωτ�γρα-
φ�α, π�# δε��νει τ;ν Λ�Fη κ�ντ% σ7 µ�α 2κ τ)ν Rρµαϊκ)ν
στηλ)ν, καθYς ε8σ�ρ�εται στ;ν στ�4� τ�3 �=ρ�υ τ�ς σφεν-
δ�νης.

T; 2ρ=τηµα παραµ�νει: σ7 π�ι�ν �)ρ� τ�3 Σταδ��υ �αι-
ρ�τησε 5 4ασιλε#ς τ;ν Σπ3ρ� Λ�Fη; SIσως στ; µ�λλ�ν κ-
π�ια �ε�ασµ�νη φωτ�γραφ�α τ�ς 2π���ς µ/ς &π�δε��Aη «τ�3
λ�γ�υ τ; &ληθ7ς» τ�3 2θν�µρτυρ�ς Bασιλ�ως Γεωργ��υ τ�3
A´, συναθλητ�3 τ�3 ΣπFρ�υ Λ�Fη στ;ν στ�4� τ)ν «εKγεν)ν
&γ=νων».

Mετ% τιµ�ς
Aθαν�σι�ς AZ�λλι�ς

HIστια�α EK4��ας

▲

«�Yπ�σκελ�σαι τ:ν IωσUφ, 'λλ’ α]τ:ς Hφυγε γυµν�ς»!

�Aγαπητ7 «∆αυλ�», 
Γρφω στ; &�ι�τιµ� περι�δικ� σας γι% @ναν .νθρωπ� π�#

εBτε yθεληµ�να εBτε λ�γzω κακ�ς γν=σης τ�ς HIστ�ρ�ας τ�3

&ρ�α��υ HEλληνικ�3 Π�λιτισµ�3 διαστρε4λ=νει π�λλ7ς πτυ-
��ς τ�υ. Στ% διφ�ρα «,στ�ρικ%» .ρθρα π�# δηµ�σιεFει σ7
&κρα�α �ριστιαν�κεντρικ1 2φηµερ�δα [π�στηρ�>ει πYς �,

Π7ς µερικ�( �Zραι�-/�λλην�π�ι�=ν τ:ν �λλην�-/�Zραϊσµ�

�H 2π�δ�+G τ�= Λ�)η 'π: τ:ν Γε$ργι� A´ τ: 1896
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&ρ�α<�ι LEλληνες π�στευαν στ;ν Σαταν/. Kα$ µλιστα δη-
µ�σιεFει µ�α φωτ�γραφ�α &π; @να &ρ�α<� &γγε<�, Vπ�υ πα-
ρ�υσι>ει τ;ν Πνα |ς Σαταν/!

Θ% }θελα ν% σηµει=σω πYς 5 Σαταν/ς ]ταν 5 Σ7θ τ)ν
A8γυπτ�ων. Mετ% τ;ν π�ραν �, HE4ρα<�ι κα$ τ;ν 9καναν Σε-
ϊτν, µετ% �, �ριστιαν�$ κα$ τ;ν 9καναν Σαταν/, γι% ν% φ�-
4ερ�>�υν δ�Fλ�υς, γυνα<κες κα$ κθε .λλ�ν. �Eπ�σης 5 2ν
λ�γzω [µνητ1ς τ�3 8δε�λ�γ(µατ�ς τ�3 «HEλλην��ριστιανι-
σµ�3» λ�ει Vτι �, LEλληνες [π�ρ�αν κα$ σατανιστ�ς. T% συ-
µπερσµατα δικ σας. HO Bδι�ς σ7 2κπ�µπ( τ�υ ε�πε πYς 5

�A4ρα%µ λεγ�ταν SA4ραµ�ς κα$ 5 �IακY4 �Iκω4�ς, κα$ [π�-
ν��3σε πYς µπ�ρε< �, .νθρωπ�ι αKτ�$ ν% ]ταν LEλληνες.
�Eπ�σης ε�πε Vτι δ7ν πρ�πει ν% &π�ρρ�πτ�υν �, LEλληνες τ1ν
θε�πνευστη Παλαι% ∆ιαθ(κη, γιατ$ αKτ1 δι�σωσε τ; ,στ�-
ρικ; πρ�σωπ� τ�3 M. �Aλε�νδρ�υ, &λλι)ς µπ�ρε< «ν% �α-
ν�τανε». A8δYς �Aργε<�ι!

M7 τιµ(
Nικ�λα�ς Kαψαλ�δης

Kα4λα

δ'λι γι9 Pνα συντα,ι�:�� 
ρ�αι�λ"γ�»! 
∆ι9 στ"µατ�ς �µως τ*ς κυρ8ας �Eλ�νης Mι�αλ�π�'λ�υ 
π� τ� Σ'λλ�γ� Kυρι(ν κα& ∆εσπ�ιν8δων Πελ-

λ�νας πληρ�φ�ρηθIκαµε τ	ν 3ντ�νη )πιθυµ8α ;διωτ(ν ν9 �ρηµατ�δ�τIσ�υν τ&ς 
νασκαφ�ς. �H παρατIρηση

π� τ	ν eEφ�ρ8α περ& συντα,ι�δ�τIσεως τ�: aρµ"δι�υ 
ρ�αι�λ"γ�υ Θε"δωρ�υ Σπυρ"π�υλ�υ, µ. τ	ν πρ�-
σθIκη �τι «θ9 µπ�ρ�:σε �σ� Uταν )ν )νεργε8yα ν9 κατ��υρYσkη τ	ν σπ�υδαι"τητα τ(ν 
νασκαφ(ν τ�υ!»,

π�ρρ�ει 
π� µ8α «λ�γικ	» π�< E�Fει φρ�ν� στ�ν Dδι� τ�ν π�λιτισµ" µας, �ταν πρ"κειται γι9 µ8α τ"σ� ση-
µαντικ	 
νακ�λυψη. WAν � κ'ρι�ς Σπυρ"π�υλ�ς πρ�σκ�µ8σkη )παρκ* στ�ι�εLα, Dσως µπ�ρ�σkη ν9 π�ρkη τ	ν
3γκριση γι9 ν9 συνε�8σkη τ&ς 3ρευν�ς τ�υ. 4Aλλη µ8α 
ντ8φαση, πρ�ς µ. �σα πρ�ηγ�υµ�νως εN�αν  διατυπωθ*. 

4Eντ�νη Z δυσαρ�σκεια κα& 
π� τ&ς �µ�δες τ�υριστ(ν π�< Fητ�:ν ν9 )πισκεφτ�:ν τ�ν 
ρ�αι�λ�γικ�
�(ρ� τ*ς Πελλ�νας, 
λλ9 τ�<ς τ� 
παγ�ρε'�υν! Παρ’ �λα α+τ9 µ�σα στ� �(ρ� µπα8ν�υν κα& Eγα8ν�υν )λε'-
θερα συγκεκριµ�να Oτ�µα. Πρ"κειται γι9 «ε;δικ�<ς )πιστIµ�νες» κατ9 τ9 λεγ"µενα τ*ς eEφ�ρ8ας eAρ�αι-
�τIτων Σπ�ρτης, �ωρ&ς ν9 δ8νωνται περαιτ�ρω ),ηγIσεις. Mπ�ρεL τ9 εBρIµατα π�< σ�ετ8F�νται µ. τ� eAν�-
κτ�ρ� τ�: Mενελ��υ κα& τ*ς �Eλ�νης ν9 σκεπ�στηκαν 
π� µυστηριYδη σιωπ	 κα& κ�π�ια 
π� α+τ9 µ�λι-
στα κα& 
π� τ"ν�υς �αλ8κι, Aστ"σ� Pπεται συν��εια, καθwς �7 κ�τ�ικ�ι κα& �7 φ�ρεLς τ*ς Πελλ�νας µiς δη-
λYν�υν �τι θ9 πρ�E�:ν σ. δυναµικ.ς κινητ�π�ιIσεις, 
φαιρYντας σ. πρYτη φ�ση τ9 dπ�πτα συρµατ�-
πλ�γµατα. 

Tα�ιαρ+�)λα Λαδj

�Aγαπητ7 «∆αυλ�»,
�Aφ�ρµ1 γι% αKτ; τ; γρµµα π�ρα τ�σ� &π; τ; 4ι4λ��

π�# 2κδ=σατε µ7 τ�τλ� «HH τε�ν�λ�γ�α τ)ν Θε)ν» Vσ� κα$
&π; τ% τεF�η σ�υ π�# 9��υν θ�µα τ% σ�ετικ% µ7 τ1ν �ρ(ση
τ�3 τσιµ�ντ�υ στ1ν &ρ�α�α HEλλδα. ~Aς �εκιν(σ�υµε &π; τ;
περι�δικ�. 

LOπως π�λ# σωστ% 2πισηµα�νεται, τ% µακρ% τε��η τ)ν
�Aθην)ν ]ταν κατ% 90% κατασκευασµ�να &π; σκυρ�δεµα.
HYπρ��υν Vµως κα$ .λλα 9ργα π�# 9γιναν στ1ν HEλλδα κα$
στ% 5π�<α �ρησιµ�π�ι(θηκε κπ�ι�ς τFπ�ς σκυρ�δ�µατ�ς.
T; καλ�κα�ρι περν=ντας &π; τ1ν &ρ�α�α �Oλυµπ�α, καθYς
περιφερ�µαστε στ% 2ρε�πια τ�3 Nα�3 τ�3 ∆ι;ς κα$ θαυµ-
>αµε τ;ν τερστι� +γκ� π�# ε��αν �, κ�λ)νες τ�υ κα$ στη-
θ(καµε γι% ν% 4γλ�υµε τ$ς τυπικ7ς φωτ�γραφ�ες, G SIριδα
(G µικρ�τερη κ�ρη µ�υ) 9κανε µ�α παρατ(ρηση. �Eκτ;ς &π;
τ; �ρ)µα π�# 9��υν �, κ��νες (σκ�3ρ� γκρ�), π�# παραπ�µπει
σ7 τσιµ�ντ�, εBδαµε Vτι δ7ν ]ταν φτειαγµ�ν�ι κα$ &π; @να συ-
µπαγ7ς [λικ�, π.�. µρµαρ�. K�ιτ>�ντας τ�#ς κ��νες κανε$ς
µπ�ρε< ν% δA�, �ωρ$ς ν% ε�ναι ε8δικ�ς, Vτι γι% τ1ν κατασκευ(
τ�υς �ρησιµ�π�ι(θηκε κπ�ι� ε�δ�ς σκυρ�δ�µατ�ς, µ�ν� π�#
&ντ$ �αλ�κι �, &ρ�α<�ι µας πρ�γ�ν�ι πρ�τ�µησαν τερστιες
π�σ�τητες θαλασσ�ων �στρκων. SOντως ε�ναι 2ντυπωσιακ;
τ; π�σα +στρακα φα�ν�νται στ1ν .κρη κθε κ��να. Σ7 2ρ=-
τηση π�# 9κανα σ7 φ�λ� µη�ανικ; �8κ�δ�µ)ν γι% τ; τ� πα-
ραπνω πρ�σφ�ρει G �ρ(ση �στρκων &ντ$ �αλικι�3 στ; σκυ-
ρ�δεµα, δ7ν κατφερε ν% µ�3 δ=σAη µ�α σαφ� &πντηση κα$
γι% τ;ν λ�γ� Vτι τ; &ρ�ιτεκτ�νικ; πρ�γραµµα π�# 9�ει στ;ν
[π�λ�γιστ( τ�υ δ��εται διαφ�ρετικ% µεγ�θη �αλικι�3, &λλ%
δ7ν [πρ�ει πρ�4λεψη γι% +στρακα. SIσως �, συνεργτες τ�3

περι�δικ�3 σας κα$ �, &ναγν)στες σας µη�ανικ�$ µπ�ρ�3ν
ν% µ/ς δ=σ�υν µ�α 2�(γηση γι% αKτ1ν τ1ν πρ�τ�µηση.

LOσ�ν &φ�ρ�/ στ; 4ι4λ�� τ�3 κ. �Iωννη Λ>αρη, θ% }θε-
λα ν% πρ�σθ�σω στ1ν mλη τ�3 2�α�ρετ�υ αKτ�3 9ργ�υ γι%
τ1ν τε�ν�λ�γ�α τ)ν θε)ν κτι π�# 9πεσε στ% ��ρια µ�υ τ$ς τε-
λευτα<ες µ�ρες κα$ δ7ν ε�ναι .λλ� &π; τ; 4ι4λ�� τ�3 SEρι�
φ;ν Nτα�νικεν, τ;ν 5π�<� –γνωρ�>ω π�λ# καλ%– �, περισσ�-
τερ�ι θεωρ�3ν «παραµυθ/» κα$ «φαντασι�πληκτ�». �EγY
τ;ν δια4>ω σ%ν 2ρευνητ(, π�# 9�ει 2πισκεφτ� κα$ τ$ς π�ντε
yπε�ρ�υς στ1ν πρ�σπθεια π�# 9κανε ν% στηρ��Aη τ$ς θεω-
ρ�ες τ�υ. Γι% αKτ;ν κα$ µ�ν� τ;ν λ�γ� ε�ναι .�ι�ς σε4ασµ�3,
πιστεFω, &π; Vλ�υς. Λ�ιπ;ν κρατω στ% ��ρια µ�υ τ; 4ι4λ��
τ�υ «HH ∆ευτ�ρα Παρ�υσ�α 9�ει }δη &ρ��σει» τ)ν 2κδ�σεων
«Notos». ∆υστυ�)ς δ7ν διαθ�τω τ% &παιτ�Fµενα τε�ν�λ�-
γικ% µ�σα, γι% ν% σ/ς στε�λω τ1ν φωτ�γραφ�α τ�ς σελ�δας
168. Λ�ιπ;ν στ; Nεπ%λ [πρ�ει 5 Nα;ς τ�3 K4% Mπα�λ,
Vπ�υ φυλγεται @να &ντ�γραφ� Vπλ�υ π�# �ρησιµ�π�ι�3σαν
�, θε��. ~Aν τ; παρατηρ(σAη κανε�ς, θ% δA� Vτι πρ�κειται γι%
τ; Bδι� Vπλ� π�# κρατει 5 ∆�ας στ; ��ρι τ�υ. (Παρ�µ�ι� µ7
2κε<ν� τ�ς φωτ�γραφ�ας &γλµατ�ς π�# �ρησιµ�π�ιε<τε |ς
2�=φυλλ� τ�3 4ι4λ��υ σας). T; 2ντυπωσιακ=τερ� &π; Vλα
ε�ναι G περιγραφ1 π�# 9δωσαν στ;ν συγγραφ�α �, µ�να��$
τ�3 Nα�3. T1ν &ντιγρφω Vπως &κρι4)ς &π�τυπ=νεται κα$
στ; 4ι4λ��: «eAναπαρ�σταση Vν�ς θεϊκ�: �πλ�υ, τ*ς “κε-
ραυν�E"λ�υ σφIνας”, στ� Nα� KE9 Mπα�9λ στ� Nεπ�λ».
Kα$ αKτ; γι% µ�να &π�τελε< .λλη µ�α &π�δει�η αKτ�3 π�#
9λεγαν γι% τ1ν α8γ�δα τ�3 ∆�α.

M7 2κτ�µηση
Aντ$νης kαγ�ρ�ρης 

�H Wγνωστη τε+ν�λ�γ�α στGν 'ρ+α�α �Eλλ�δα



Eκε+ειρ�α <ν 5ν�µατι Kυρ��υ!
Σιγ9 Eρ. 
δελφ�& )ν Xριστ2( κα& συν�δελφ�ι )ν κρυπτ2(,

µ	ν πλακωθ*τε κι"λας! EDπαµε, «�λ�ι δικ�8 µας εDµαστε»! Γι’
α+τ", σεEασµιYτατε 
ρ�ιεπ8σκ�πε τ(ν Pωµαι�καθ�λικ(ν κα&


γαπητ. 
ρ�ιπ�στ�ρα τ(ν E+αγγελιστ(ν )ν τ2( Pωµα8ικ2ω, µ	ν παραπ�ν*σθε 
δ8κως
γι9 δ*θεν µ�ν"πλευρη πρ�E�λ	 τ*ς «�ριστιανικ*ς �Eλλ�δ�ς» 
π� τ	ν eOρθ"δ�,η
eEκκλησ8α κατ9 τ�<ς eOλυµπιακ�<ς eAγ(νες, γιατ& α;σθ�ν�µαι �τι µ. Bπ�τιµiτε. Θ9
3πρεπε ν9 γνωρ8Fετε sδη �τι στ� (µεγ�λ�) Eαθµ� π�< 3�ω 
νακατευτ* κι )γw στ	ν
eOλυµπιακ	 πρ�ετ�ιµασ8α, 3�ω µεριµνIσει }στε ν9 γ8ν�υν �λα «ε;ς δ",αν Θε�: Πα-
τρ"ς». Συνεπ(ς δ.ν Bπ�ρ�ει λ"γ�ς ν9 Eγα8νετε κα& ν9 κλαψ�υρ8Fετε στ9 διεθν* ε;δη-
σε�γραφικ9 πρακτ�ρεLα. Ψυ�ραιµ8α κ'ρι�ι! A+τ� µ�: 3λειπε δ�, ν9 «τσιτωθ*τε», ν9
«E�υτη�τ*τε» �πασες �7 για�Eικ.ς �µ�λ�γ8ες κα& ν9 µ�: µετατρ�ψετε τ	ν eAθIνα σ�...
Mπ�λφαστ! Λ.ς κα& δ.ν φτ�νει τ� µα:ρ� της τ� ��λι, eOλυµπι�δας Pνεκεν, θ9 3��υµε
κα& φ�νταµενταλιστικ.ς κ�κκ�ρ�µα�8ες τYρα. Γι9 συµµαFευτ*τε παρακαλ(, κι vν )πι-
θυµ*τε πρ�E�λI, µπ�ρεLτε ν9 τ	ν )πιτ'�ετε � καθε&ς 
π� τ� δικ" τ�υ µετερ8Fι.

Πρ�,τε τ� �µως µ. σωφρ�σ'νη κα& σ'µπν�ια. «4Eστε φρ"νιµ�ι Aς �7 Mφεις», λ�γει
K'ρι�ς � Θε"ς! Kι )γw µαF8 T�υ κα& µαF8 σας )γκρ8νω κι )παυ,�νω. T8 στ� δι�ταν�
3�ω φ�ει τ9 λυσσακ� µ�υ )δ( κα& �ρ"ν�υς κα& καιρ�'ς, γι9 ν9 ),αφαν8σω τ	ν π�λι-
τισµικ	 ταυτ"τητα κα& �µ�ι�γ�νεια α+τ�: τ�: τ"π�υ, κα& ν9 τ�ν µετατρ�ψω σ. π�λυ-
π�λιτισµικ", π�λυ-θρησκειακ� κα& π�λυ-συλλεκτικ� τ�υρλ�υµπ�'κι; Θ9 τιν�,ω τ�
σ��δι" µ�υ στ�ν 
�ρα, τYρα π�< κ�ντε'ει ν9 �λ�κληρωθk*; X�, ��! Π"σ� λ8γ� µ. ,�ρε-
τε! eEγY, µ�γκες µ�υ, εNµαι 7καν�ς ν9 ντ'σω τ	ν πρωθι�ρεια κα& τ&ς 7�ρειες µ. ρ�σ�
κα& ν9 E�λω τ�ν κ. Xριστ"δ�υλ� ν9 καθαγι�Fkη τ	ν eOλυµπιακ	 Φλ"γα, κα& µ. τρι�-
ντα τρ8α κερι9 στ� ��ρι ν9 ψ�λkη τ� «δε:τε λ�Eετε φ(ς»! Γι9 τ�τ�ιας )κτ�σεως καπ�-
λωµα µιλiµε. M	ν κ�ιτiτε π�< δ.ν τ� 3�ω κ�νει 
κ"µη. ENναι )πειδ	 φρ�ντ8Fω ν9 µ	ν
γ8νωµαι δηκτικ"ς, 3τσι, }στε ν9 κ�νω καλ'τερα τ	 δ�υλει� µ�υ.

TYρα λ�ιπ�ν π�< εNστε E�Eαι�ι γι9 τ&ς 
ντιλIψεις κα& τ&ς πρ�θ�σεις µ�υ, ,ε�iστε γι9
λ8γ� τ&ς µετα,' σας δ�γµατικ.ς διαφ�ρ.ς –π�< γι9 µ�να δ.ν 3��υν ;δια8τερη σηµασ8α,

φ�: στ� κ�τω-κ�τω �λ�ι τ9 Dδια... σκαρι9(!) εDµαστε– κα& «�;κ�υµενιστ*τε» )ν 
γ�πkη
κα& )ν πνε'µατι (M�ι eOλυµπιακ2( φυσικ�). �Ωστ"σ� γι9 ν9 εDµαστε κα& τυπικ�& 
π�-
ναντι στ� �µ�λ�γ�υµ�νως ε+ρ< κ�ιν� τ(ν Kλιγ�π8στων κα& σκεπτικιστ(ν π�< σiς Eλ�-
π�υν µ. «µισ� µ�τι», Bπ�γρ�ψτε γι9 τ9 µ�τια τ�: κ"σµ�υ κι )σεLς µ8α eEκε�ειρ8α, �πως
Oλλωστε 3κανε κα& � κ�τF9µ Π�ντ8φικας τ�: Bατικαν�: κα& δι9 �ειρ�ς 
ρ�ιεπισκ"-
π�υ Λαµ"γι� (παρντ"ν, «Λαγι"λ�» sθελα ν9 π() τ	ν παρ�δωσε στ� Pωµι� πρ�σEυ.

�Yπ�γρ�ψτε λ�ιπ�ν κι )σεLς, 
δελφ�8, κα& µ. τ	ν 3ναρ,η τ(ν eAγYνων, ,ε�νYντας
τ9 
ν9 τ�ν κ"σµ� 
τ�πIµατα κα& )γκλIµατ� σας, διαφηµ8στε τ9 ;δε�λ�γικ� σας πρ�ϊ-
"ντα κα& δεηθ*τε ν9 µε8νkη � κ"σµ�ς µακρυ9 
π� τ	ν κατ�πτυστη Vλληνικ	 
πα,8α τ�:
eOλυµπισµ�:, θεωρYντας τ�ν τελευταL� Aς �τιδIπ�τε πλ	ν α+τ�: π�< πραγµατικ9
εNναι. WAν δ.ν τ� καταφ�ρετε, φ�Eiµαι �τι τ	 σιγαλι9 κα& τ	ν xρεµ8α τ*ς )κε�ειρ8ας
θ9 «σπ�σkη» Z Eρ�ντ	 στ9 κεφ�λια µας, π�< θ9 πρ��λθkη 
π� τ� 

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



T
	ν τελικ	 δυνατ"τητα κα& �θηση γι9 τ	ν πραγµατ�π�8ηση τ(ν
eOλυµπιακ(ν eAγYνων τ�: 1896 3δωσε � Γε$ργι�ς AZ�ρωφ µ.
τ	ν δωρε� τ�υ (2 Vκατ�µµ'ρια δρα�µ.ς) γι9 τ	ν πλIρη 
νακα8νι-
ση κα& 
ναµαρµ�ρωση τ�: Παναθηναϊκ�: Σταδ8�υ (Z µελ�τη 
νε-

τ�θη στ�ν 
ρ�ιτ�κτ�να eAναστ�σι� Mετα,i). Πρ�ς τιµIν τ�υ 
πεφασ8-
σθη ν9 στηθk* � 
νδρι�ντας τ�υ 3,ω 
π� τ� Στ�δι�, πρiγµα τ� �π�L� τε-
λικ(ς 3γινε, M�ι �µως �ωρ8ς... περιπ�τειες. ∆ιαE�F�υµε σ. )φηµερ8δα τ*ς
)π��*ς («�Eστ�α», 15.2.1896): «�O 'νδρι;ς τ�= κ. AZ�ρωφ πιθαν7ς θ;
µε�ν\η κα( κατ; τ�-ς Aγ7νας καθειργµ�ν�ς <ντ:ς τ�= <ργαστηρ��υ τ�= κ.
Bρ�)τ�υ, δι�τι τ: Z�θρ�ν α]τ�= δ>ν κατεσκευ�σθη <γκα�ρως, � δ> καλ-
λιτ�+νης δικα�ως φ�Zε%ται ν; θ�σ\η <π( 'µφιZ�λ�υ �υλ�νης Z�σεως τ:

™
τ1ν περ��δ� τ�3 λεγ�µεν�υ Rλληνικ�3 κ�σµ�υ, π�# δηµι�υργ(-
θηκε &π; τ$ς κατακτ(σεις τ�3 Mεγλ�υ �Aλε�νδρ�υ κα$ τ% 4α-
σ�λεια π�# σ�ηµτισαν στ1ν �Aνατ�λ1 �, διδ���� τ�υ, .λλα�αν
.ρδην τ% πργµατα στ1ν κυρ�ως HEλλδα. K�ντρα τ�3 �8κ�υµε-

νικ�3 πλ��ν HEλληνισµ�3 &ναδεικνF�νται ν�ες µεγαλ�υπ�λεις, Vπως G
�Aλε�νδρεια τ�ς A8γFπτ�υ κα$ G �Aντι��εια τ�ς Συρ�ας, µ7 Rλληνικ;
κα$ 2�ελληνισµ�ν� ντ�πι� πληθυσµ�. HH Rλληνικ1 γλ)σσα, 5 Rλληνικ;ς
τρ�π�ς σκ�ψης, G Rλληνικ1 παιδε�α κα$ φιλ�σ�φ�α γ�ν�νται παγκ�-
σµια πρ�τυπα κα$ &γαθ. LEλληνας πλ��ν δ7ν σηµα�νει µ�ν�ν Vπ�ι�ς
9�ει Rλληνικ1 καταγωγ(, &λλ% Vπ�ι�ς σκ�πτεται, πρττει κα$ >A� σ%ν
LEλληνας. Στ% �ρ�νια αKτ% κα$ σ7 2κε<να π�# θ% &κ�λ�υθ(σ�υν µ7 τ1
ρωµαϊκ1 κατκτηση, G συντριπτικ1 πλει�ψηφ�α 2κε�νων π�# θ% θεω-
ρ�3νται LEλληνες θ% 9�Aη |ς γν=ρισµα τ�ς 8δι�τητς τ�υς περισσ�τε-
ρ� τ1ν Rλληνικ1 παιδε�α παρ% τ1ν Rλληνικ1 καταγωγ(.

�H [γνωστη Rστρικ� περιπ.τεια τ: θεσµ:

H ATMO™ºAIPA TH™... «A£HNA 1896»

▲
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Hργ�ν τ�υ. T: 'στε%�ν εRναι Sτι, καθ’ m <µ�θ�µεν, τ: σ+�δι�ν τ�= µαρµα-
ρ�ν�υ Z�θρ�υ γεν�µεν�ν 2π: τ�= κ. Mετα�j 'πωλ�σθη!».

O7 'ντιδρ�σεις π�< 
κ�λ�'θησαν τ	ν 
π"φαση γι9 τ	ν τ�λεση τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων
τ�: 1896 στ	ν eAθIνα π�ικ8λλ�υν κα& εNναι 
,ι�µνηµ"νευτες. �H κυE�ρνηση τ�: Xαριλ��υ Tρι-
κ�'πη Uταν )ντελ(ς 
ρνητικ	 κα& 3φθασε µ��ρι τ�: σηµε8�υ ν9 
π�κρ�'σkη τ	ν πρ"ταση τ�:
κ�µιτ�τ�υ τ(ν Παρισ8ων, �πως )π8σης κα& µερικ�& Oνθρωπ�ι, �7 �π�L�ι φ�EIθηκαν τ�ν δια-
συρµ� τ*ς �Eλλ�δ�ς λ"γ2ω 3λλειψης �ρ"ν�υ κα& )λλιπ�:ς πρ�ετ�ιµασ8ας. �H πλει�ψηφ8α τ�: λα-
�: �µως, Z 
ντιπ�λ8τευση κα& σ'σσωµ�ς � T'π�ς τ��θηκαν 
ν�ικτ9 Bπ.ρ τ*ς Kργ�νωσης τ(ν

γYνων τ�: 1896 
π� τ	ν �Yρα µας.

«�Eλεειν�τητα τ�ν π�ντων κα� ��ρηµατ α τ�! ∆ηµ�σ �υ»!

X
αρακτηριστικ9 εNναι Aρισµ�να 
π�σπ�σµατα 
π� )φηµερ8δες τ*ς )π��*ς: «Aκρ�π�-
λις», 12.1.1896: «�O T'π�ς τ(ν eAθην(ν, 
π�Eλ�πων µ"ν�ν ε;ς τ	ν xθικ	ν �φ�λειαν τ�:
3θν�υς, παρYτρυνε τ	ν KυE�ρνησιν ν9 
π�δε�θk* τ	ν πρ"τασιν τ�: K�µιτ�τ�υ τ(ν Πα-
ρισ8ων, παρ’ �τι T'π�ς κα& κ�ιν	 γνYµη )γ8γνωσκ�ν τ	ν )λεειν"τητα τ(ν π�ντων κα&

τ	ν 
�ρηµατ8αν τ�: δηµ�σ8�υ κα& τ�: δIµ�υ τ(ν eAθηνα8ων. eAλλ’ �λ�ι τ"τε xθελIσαµεν τ�<ς

γ(νας».

Στ1ν �Oλυµπ�α πλ��ν καταφθν�υν LEλληνες &π; τ% 4θη τ�ς �Aσ�ας, &π; τ$ς ν�-
ες π�λεις κα$ &π�ικ�ες π�# δηµι�υργ(θηκαν &π; τ1ν Rλληνιστικ1 2π�κταση. LOλ�ι
5δηγ�3νται &π; τ% Bδια 5ρµατα τ)ν πρ�γ�νων τ�υς. LEνα κλαδ$ 2λι/ς στ;ν νικητ1
κα$ &θνατη δ��α. HΩστ�σ� G Rλληνιστικ1 �8κ�υµ�νη δ7ν θ% πρ�λ4Aη ν% µετ�υσιωθA�
κα$ ν% µετασ�ηµατιστA�, γι% ν% µπ�ρ�σAη ν% &νταπ�κριθA� στ% ν�α δεδ�µ�να. O, &στα-
µτητ�ι 2µφFλι�ι π�λεµ�ι µετα�# τ)ν Rλληνιστικ)ν µ�ναρ�ι)ν θ% &ν����υν τ; δρ�-
µ� γι% τ1 ρωµαϊκ1 κατκτηση. HH τελικ1 [π�ταγ1 τ�ς HEλλδας στ$ς ρωµαϊκ7ς λε-
γε)νες θ% γ�νAη τ; 146 π.X., µετ% τ1ν �ττα τ�ς �A�αϊκ�ς Συµπ�λιτε�ας στ1 µ�η τ�ς
Λευκ�πετρας στ;ν 8σθµ; τ�ς K�ρ�νθ�υ. �Aπ; τ�τε �, LEλληνες θ% περιµ�ν�υν τ; 1821,
γι% ν% διεκδικ(σ�υν �αν% τ1ν 2λευθερ�α τ�υς.

O, Pωµα<�ι |ς &γρ�<κ�ι κατακτητ7ς δ7ν σε4στηκαν τ1ν HEλλδα. T% µνηµε<α κα$
τ% 9ργα τ��νης λεηλατ(θηκαν, γι% ν% στ�λ�σ�υν τ�#ς δρ�µ�υς κα$ τ% δηµ�σια κτ(-
ρια τ�ς P=µης. Xιλιδες LEλληνες σφ�τηκαν \ π�υλ(θηκαν δ�3λ�ι. HO Pωµα<�ς
στρατηγ;ς ΣFλλας λεηλτησε τ; 87 π.X. τ�#ς θησαυρ�#ς τ�ς �Oλυµπ�ας κα$, σ%ν ν%
µ1ν 9φτανε αKτ�, µετ�φερε τ�#ς &θλητ7ς κα$ τ�#ς &γ)νες στ1 P=µη (80 π.X.), γι% ν%
διασκεδσ�υν τ; ρωµαϊκ; +�λ�. «O7 παν�ρ�αι�ι θεσµ�8, �7 �π�L�ι στIρι,αν τ�<ς
eAγ(νες, 
π�νευρYθηκαν µ. τ	ν 
πYλεια τ*ς )λευθερ8ας, )ν2( Z 
ντ8ληψη τ(ν Pω-
µα8ων κατακτητ(ν γι9 τ�ν 
θλητισµ� )λ��ιστη σ��ση εN�ε µ. τ	ν Vλληνικ	 
γωνι-
στικI».(1) HH τελικ1 2πικρτηση τ�3 �Oκτα4ιαν�3 AKγ�Fστ�υ τ; 31 π.X. στ% 2σωτε-
ρικ% >ητ(µατα τ�ς αKτ�κρατ�ρ�ας 9φερε τ1 Pωµαϊκ1 E8ρ(νη (Pax Romana).

Kα$ τ�τε .ρ�ισαν �, κατακτητ7ς ν% κ�ιτ�3ν µ7 2νδιαφ�ρ�ν τ$ς Rλληνικ7ς συν(θει-
ες. O, Pωµα<�ι µλιστα .ρ�ισαν ν% θ�λ�υν δικα�ωµα συµµετ���ς στ�#ς �Aγ)νες.
HΩστ�σ� κτι τ�τ�ι� δ7ν µπ�ρ�3σε ν% γ�νAη, δι�τι &παρα�τητη πρ�ϋπ�θεση γι% ν%
συµµετσ�Aη @να 9θν�ς στ% �OλFµπια, ]ταν ν% &π�δε��Aη Vτι ε��ε καταγωγ1 Rλληνικ(.

▲
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Kτι τ�τ�ι� Vµως δ7ν ]ταν δFσκ�λ�, 2φ’ Vσ�ν �, πανρ�αιες παραδ�σεις τ�ς P=µης
&ν�φεραν πYς �, πρ)τ�ι Pωµα<�ι ]ταν .π�ικ�ι LEλληνες &π; τ1ν �Aρκαδ�α.

∆ωρ�δ�κ�ες, στηµ�ν�ι &γ)νες, δ�υλ�πρεπε<ς συµπεριφ�ρ7ς πρ;ς στ�#ς κατακτητ7ς
συµπλ(ρωναν τ; σκηνικ; τ)ν �Aγ=νων Rν;ς [π�δ�υλωµ�ν�υ 9θν�υς, π�# πρ�σπα-
θ�3σε ν% διατηρ(σAη τ$ς παραδ�σεις τ�υ σFµφωνα µ7 τ% κ�φια τ�3 Pωµα��υ κατα-
κτητ�. T; �ειρ�τερ� Vµως &κ�µα δ7ν τ; 9��υµε &ναφ�ρει. LOπως σηµει=νει 5 Kων-
σταντ<ν�ς Σθας,(2) �, �Hλε<�ι, µ1ν 9��ντας τ1 δυνατ�τητα ν% &νταπ�κριθ�3ν στ1
δαπνη γι% τ1ν τ�λεση τ)ν �Aγ=νων, &ναγκσθηκαν ν% παρα�ωρ(σ�υν τ% �OλF-
µπια στ1ν π�λη τ�ς �Aντι��ειας στ1 Συρ�α.

Kα$ αKτ; συν�4η |ς R��ς: T; 9τ�ς 49 π.X. π�θανε στ1 P=µη δ�λ�φ�νηµ�ν�ς &π;
τ1ν �Aγριππ<να 5 �Aντι��ε#ς Σωσ�4ι�ς, γερ�υσιαστ1ς κα$ παιδαγωγ;ς τ�3 αKτ�-
κρτ�ρα Bρεττανικ�3. AKτ�ς, Vσ� >�3σε, ]ταν 4αθFπλ�υτ�ς κα$ µ7 τ1 διαθ(κη τ�υ
κατ�λειπε Vλη τ1ν περι�υσ�α τ�υ στ1ν �Aντι��εια. SE4αλε Vµως @ναν Vρ�. T% 2τ(σια
9σ�δα &π; τ1ν 2κµετλλευση τ�ς περι�υσ�ας τ�υ, περ�π�υ δεκαπ�ντε �ρυσ/ τλαντα,
ν% δαπαν)νται &π�κλειστικ% [π7ρ &θλητικ)ν, θυµελικ)ν, τραγικ)ν, ,ππ�δρ�µικ)ν
κα$ µ�ν�µα�ικ)ν &γ=νων, �, 5π�<�ι 9πρεπε ν% τελ�3νται κθε π�µπτ� 9τ�ς κα$ 2π$
30 µ�ρες, τ; µ�να �Oκτ=4ρι�. O, 2πιφανε<ς π�λ�τες τ�ς �Aντι��ειας παρακλεσαν τ�-
τε τ;ν αKτ�κρτ�ρα KλαFδι� ν% τ�#ς 2πιτρ�ψAη τ1ν &γ�ρ% τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=-
νων. ∆��ως ν% 9��υµε τ1 δυνατ�τητα ν% γνωρ�>�υµε τ$ς λεπτ�µ�ρειες τ)ν δια4�υ-

SEτσι �, Pωµα<�ι κατφεραν ν% &π�κτ(σ�υν δικα�ωµα συµµετ���ς στ�#ς �Oλυ-
µπιακ�#ς �Aγ)νες |ς 9θν�ς Rλληνικ�ς καταγωγ�ς. Kα$ δ7ν ε��ε σηµασ�α �ν 2πι-
καλ�3νταν τ1ν Rλληνικ( τ�υς καταγωγ1 γι% τ% πρ�σ�(µατα, σηµασ�α 9�ει πYς
&π; τ1ν tρα π�# µπ�καν στ�#ς �Aγ)νες, 5 θεσµ;ς .ρ�ισε ν% παρακµ>Aη.

Π�λιτευτGς ∆εληγι$ργης (σ��λι>�ντας τ;ν φ�4� τ)ν HEλλ(νων, µ(πως 2λεειν�λ�γηθ�3ν
&π; ��ν�υς, κατηγ�ρ�Fµεν�ι γι% 4αρ4αρ�τητα, 4ρωµι): «∆ι9 τ*ς καθαρι"τητ�ς µ"ν�ν Z π"-
λις τ(ν eAθην(ν, 
φην�µ�νη ε;ς τ	ν φ'σιν κα& τ9ς 
ρ�αι"τητας, θ9 κερδ8σkη δι’ �+δεµιiς Oλλης
)πιδε8,εως κα& τ��νης».

Στ	ν )φηµερ8δα «�Eστ�α», 27.9.1895, 
ναδεικν'εται παραστατικ9 � )νθ�υσιασµ�ς τ(ν aπλ(ν

νθρYπων κα& κυρ8ως τ(ν ν�ων: «T9 γυµναστIρια πληρ�:νται ν�ων τ	ν πρω8αν κα& τ� 
π"-
γευµα Vκ�στης Zµ�ρας. Kα& τ� παρ9 τ�ν eIλισσ�ν κα& τ� παρ9 τ� Π�λ'γων�ν κα& τ� 
π�ναντι
τ�: 
νακτ�ρικ�: κIπ�υ κα& τ� παρ9 τ� θ�ατρ�ν τ*ς �Oµ�ν�8ας, �λα συ�ν�F�νται 
π� ν��υς
Fωηρ�<ς κα& ε+σταλεLς. eEνν�εLται �τι π�λλ�& Kλ8γ�ι ), α+τ(ν παρασκευ�F�νται δι9 τ�<ς eOλυ-
µπιακ�<ς eAγ(νας. O7 περισσ"τερ�ι µεταEα8ν�υσι κα& καταγ8ν�νται ε;ς τ9ς διαφ"ρ�υς 
σκI-
σεις ��ριν Vαυτ(ν· κα& εNναι ε+��ριστ�ν, δι"τι κατεν�Iθη τ"σ�ν τα��ως κα& παρ’ ZµLν Z �φ�-
λεια )κ τ*ς γυµναστικ*ς. eEκεLν�ι �7 �π�L�ι πρ�ετ�ιµ�F�νται 
π�κλειστικ(ς δι9 τ�<ς 
γ(νας,
εNναι �7 µαθητα& τ�: K�υταλιαν�= (5 περ�φηµ�ς παλαιστ1ς σ7 ρ�λ� �Iακ=4�υ τ�ς 2π���ς...).
4E�ει τ� γυµναστIρι"ν τ�υ Mπισθεν τ�: θε�τρ�υ “eAθIναι�ν” κα& )κεL µεταEα8ν�υσι τ� 
π"-
γευµα �να γυµνασθ(σιν Bπ� τ�: K�υταλιαν�: ε;ς τ	ν π�λην. ENναι �λ�ι ν��ι ε+σταλεLς κα&
ε`ρωστ�ι κα& � Παναγ*ς τ�<ς διδ�σκει �λα τ9 τε�ν�σµατα κα& τ9 τσαλ8µια τ*ς π�λης, τ(ν

▲
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X�λκιν� Wγαλµα ?Eλληνα πυγµ�+�υ. 
T�λεια <ναρµ�νιση ψυ+ικ�= κα( σωµατικ�= κ�λλ�υς. (Museo Nationαle Romano.)
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X�λκιν� Wγαλµα Pωµα��υ πυγµ�+�υ. 
Πρ�φανGς κατωτερ�τητα ψυ+Oς, σ$µατ�ς κα( T�+νης. (Παρ�σι, M�υσε%� Λ�)Zρ�υ.) 
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�π�8ων τραν9 δε8γµατα τ"σα παρ�σ�εν ε;ς δι�φ�ρα µ�ρη τ�: κ"σµ�υ. eEλπ8Fει �τι �7 µαθητα8
τ�υ θ9 διακριθ�:ν ε;ς τ�<ς eOλυµπιακ�<ς eAγ(νας. EDθε».

�H πλει�ψηφ8α τ(ν �EλλIνων θεωρ�:σε τιµ	 γι9 τ	ν πατρ8δα µας τ	ν τ�λεση τ(ν eOλυ-
µπιακ(ν eAγYνων τ�: 1896 στ	ν eAθIνα. T	ν θεωρ�:σαν Aς τ	ν πρYτη ε+καιρ8α, κατ9 τ	ν
�π�8α Z πρωτε'�υσα θ9 γιν"ταν κ�ντρ� διεθν�:ς κινIσεως. �H Pως τ"τε 
π�µ�νωµ�νη, «
κα-
τ�ρτιστη» κα& «
σ'ντακτη» eAθIνα θ9 �θεLτ� στ�ν δρ"µ� τ*ς παγκ"σµιας συνεργασ8ας. Γι9
τ�ν σκ�π� α+τ�ν 
σκ�:σαν πι�σεις πρ�ς τ	ν κυE�ρνηση, ν9 παρ�σ�kη �ρIµατα κα& �+σιαστικ	
E�Iθεια, ν9 παραγ�γkη 3ργ�. O7 GEλληνες τ*ς )π��*ς α;σθ�ν�νταν 
δικηµ�ν�ι κα& sθελαν ν9

νακτIσ�υν τ	ν θ�ση τ�υς. GOµως κα& �λ�ς � π�λιτισµ�ν�ς κ"σµ�ς 3δει�νε )νδιαφ�ρ�ν γι9
τ�<ς 
γ(νες, π�ραν Dσως π�σης πρ�σδ�κ8ας. ENναι σαφ	ς Z )π8γνωση τ"σ� τ(ν �EλλIνων �σ�
κα& τ(ν ,�νων τ*ς σπ�υδαι"τητ�ς τ�: πνε'µατ�ς τ(ν 
ρ�α8ων (“Aκρ�π�λις”, 1.2.1896,
4.2.1896).

λεFσεων, ��ρ�υµε |στ�σ� Vτι �, �Hλε<�ι παρα�=ρησαν τελικ% τ�#ς �Aγ)νες µ7 .γρα-
φ� συµ4�λαι� γι% 2νεν�ντα �Oλυµπιδες, δηλαδ1 µ7�ρι τ; 9τ�ς 310 µ.X. Bε4α�ως �,
�Aγ)νες δ7ν 9παυσαν στ1ν HEλλδα, &λλ% πλ��ν τελ�3νταν δF� �Oλυµπιακ7ς δι�ρ-
γαν=σεις: HH καν�νικ1 στ1ν �Oλυµπ�α κα$ G .λλη τ�ς �Aντι��ειας στ1 Συρ�α. �Eν τz)
µετα�# τ; 212 µ.X. 5 αKτ�κρτ�ρας Kαρακλλας 9δωσε τ;ν τ�τλ� τ�3 Pωµα��υ π�-
λ�τη σ7 Vλ�υς τ�#ς [πηκ��υς τ�ς αKτ�κρατ�ρ�ας. �Aπ; τ; σηµε<� αKτ; κα$ µετ% στ�#ς
�Aγ)νες ε��αν δικα�ωµα ν% συµµετ���υν πλ��ν Vλα τ% 9θνη π�# ]ταν [π�ταγµ�να
στ�#ς Pωµα��υς.

�E
κτ;ς Vµως &π; τ1 ρωµαϊκ1 &λα>�νε�α, π�# πλ(γωνε τ1ν �λυµπιακ1 8δ�α κα$
τ1ν &δυναµ�α τ)ν HEλλ(νων τ�ς mστερης &ρ�αι�τητας ν% πρ�ασπιστ�3ν τ�#ς
πατρz=�υς τρ�π�υς τ�υς &π; τ;ν 2κµαυλισµ�, �, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες σF-
ντ�µα 4ρ�θηκαν µπρ�στ% σ7 @ναν ν��, πι; 2πικ�νδυν� &ντ�παλ�: τ;ν �ρι-

στιανισµ�. HH καιν�φαν1ς θρησκε�α, 8δια�τερα µα�ητικ(, &µ�σως µετ% τ1ν 2µφνι-
σ( της στρφηκε 2ναντ��ν τ)ν παλαι)ν 8δε)ν κα$ θεσµ)ν τ�3 Rλλην�ρωµαϊκ�3 κ�-
σµ�υ. HO M�γας Kωνσταντ<ν�ς θ% παρα�ωρ(σAη &νε�ιθρησκ�α µ7 τ; ∆ιταγµα τ)ν
Mεδι�λνων (313 µ.X.). Γι% λ�γ� �, θρησκευτικ7ς διαµ�ες µετα�# HEλλ(νων κα$ �ρι-
στιαν)ν θ% κ�πσ�υν. O, διδ���� τ�υ Vµως θ% &κ�λ�υθ(σ�υν &ν�ι�τ1 π�λιτικ1
[π�στ(ρι�ης τ�3 Xριστιανισµ�3, 2νz) ν��ι διωγµ�$ θ% �εσπσ�υν σ7 Vλ� τ; κρτ�ς,
αKτ1ν τ1 φ�ρ% 2ναντ��ν τ)ν HEλλ(νων, δηλαδ1 Vσων &ρν�3νταν ν% 4απτιστ�3ν �ρι-
στιαν��. Στ$ς 27 Φε4ρ�υαρ��υ τ�3 380 µ.X. 5 Θε�δ�σι�ς, µ7 διταγµα π�# 2��δωσε
&π; τ1 Θεσσαλ�ν�κη, &ναγν=ρισε τ;ν Xριστιανισµ; |ς 2π�σηµη κρατικ1 θρησκε�α.
Π�ιν7ς θαντ�υ πρ�4λ�π�νταν γι% Vσ�υς &ρν�3νταν ν% συµµ�ρφωθ�3ν µ7 τ1 ν�α

Xριστιανισµ�ς: �O ν.ς LPθρSς τ: θεσµ:

▲

E'ναι �κπληκτικ( τ( π�σες *µ�ι�τητες κα� �ντιστ�ι� ες µπ�ρε+ ν, διακρ ν.η κανε�ς
�ν�µεσα στ/ν �Eλλ�δα τ�! 1896 κα� τ/ν �Eλλ�δα τ�! 2004. �Ως πρ(ς α7τ( 8µως θ,
�παν:λθ�υµε σ; <π�µεν� τε!��ς.
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«�Aπ�στ:λλ�µεν α7τ�σε τ�>ς Kυπρ �υς �θλητ�ς»

™
τ� µετα,< vς ρ8,�υµε µι9 µατι9 στ�ν Kυπριακ: �Eλληνισµ: τ�: 1896 (3, τιµ*ς Pνεκεν, λ"γ2ω
)πικαιρ"τητ�ς). O7 GEλληνες 
θλητ�ς, πρ�κειµ�ν�υ ν9 λ�E�υν µ�ρ�ς στ�<ς eOλυµπιακ�<ς
eAγ(νες, 3πρεπε πρ(τα ν9 συµµετ�σ��υν στ�<ς ΠανελλUνι�υς Aγ7νες. T� Dδι� Dσ�υε
κα& γι9 τ�<ς Kυπρ8�υς.

«�Eστ�α», 15.2.1896: «Tk* 2yα κα& 4kη ΦεEρ�υαρ8�υ )τελ�σθησαν )ν Λευκωσ8yα K'πρ�υ �7 Bπ�
τ�: Γυµναστικ�: Συλλ"γ�υ eOλ'µπια πρ�κηρυ�θ�ντες Παγκ'πρι�ι eAγ(νες, �ν µετ�σ��ν 
γω-
νιστα& )κ τ(ν )παρ�ι(ν Λευκωσ8ας, Λεµησσ�:, Π�φ�υ κα& Kηρυνε8ας. T9 δ. 
π�τελ�σµατα
Bπ*ρ,αν )ν π�λλ�Lς ε+�ρεστα. T	ν Vλλαν"δικ�ν )πιτρ�πε8αν 
πετ�λ�υν � καθηγητ	ς κ. A.∆.
Θεµιστ�κλ��υς κα& �7 κ.κ. I. Θωµα�δης κα& Γ.Π. Kαλλ�νiς, τ� δ. EραEεL�ν Uτ� στ�φαν�ς ), )λα8-
ας κα& δ�φνης φ�ρων τ9 )θνικ9 �ρYµατα. Kαθ’ �λ�υ δ. Z πανIγυρις εN�ε �αρακτ*ρα )θνικY-
τατ�ν. Mετ9 τ	ν τ�λεσιν τ(ν Παγκυπρ8ων eAγYνων Z )πιτρ�π	 τ�: γυµναστικ�: συλλ"γ�υ

πεφ�σισε �µ�φYνως ν’ 
π�στε8λkη ε;ς τ�<ς Πανελλην8�υς eAγ(νας τ�ν eAναστ�σι�ν eAνδρ�-
�υ )κ Λεµησσ�:, Zλικ8ας 21 )τ(ν, υ7�ν κτ8στ�υ. Συν�στησε δ. ε;ς τ�ν κυπριακ�ν σ'λλ�γ�ν τ�ν
)κ Λευκωσ8ας Xαρ. Nικ�λα�δην, �πως 
π�σταλk* κα& ��τ�ς ε;ς eAθIνας».

«�Eστ�α», 25.2.1896: «eAναµ�ν�νται )κ K'πρ�υ ε;δIσεις, vν θ9 σταλ�:ν κα& � Xαρ. Nικ�-
λα�δης κα& � A. K�λακ8δης. eEν τ�'τ�ις δ. τ� Πρ�εδρεL�ν τ�: )ν Λευκωσ8yα συλλ"γ�υ τ9 V,*ς

π�στη. T; 391 µ.X. πυρπ�λ(θηκε &π; τ;ν πατριρ�η Θε�φιλ� τ�ς �Aλε�ανδρε�ας G
θαυµαστ1 �Aλε�ανδριν1 Bι4λι�θ(κη µ7 τ�#ς 700.000 τ�µ�υς &ρ�α�ας σ�φ�ας. O, κα-
τηγ�ρ�ες 9λεγαν πYς στ% 4ι4λ�α κατ�ικ�3σαν δα�µ�νες(!) [T1ν καταστρ�φ1 τ�ς µε-
γλης �Aλε�ανδριν�ς Bι4λι�θ(κης ε��ε [π�δαυλ�σει µ7 2µπρηστικ% κηρFγµατ τ�υ
5 �Iωννης 5 Xρυσ�στ�µ�ς: «T8 λ�ιπ"ν, �γι�ς 3σται � να�ς τ�: Σερ�πιδ�ς (�Aλε�αν-
δριν1 Bι4λι�θ(κη) δι9 τ9 EιEλ8α; M	 γ�ν�ιτ�!.. 
λλ9 δα8µ�νες �;κ�:σι τ�ν τ"π�ν...
µiλλ�ν δ. κα& α+τ(ν (τ)ν HEλλ(νων) Mντων δαιµ�ν8ων... κα& παρ’ α+τ(ν Eωµ�ς στ�-
κει 
π�της 
"ρατ�ς, ε;ς τ�ν �π�L�ν ψυ�9ς 
νθρYπων θυσι�F�υσι... κατ�λαEε λ�ιπ�ν
κα& φαν�ρωσε (διδωσε) �τι δα8µ�νες κατ�ικ�:ν )κεL».(3) ∆α�µ�νες ]ταν λ�ιπ;ν κατ%
τ;ν ,ερρ�η τ% 4ι4λ�α κα$ δαιµ�νικ% ψυ��θυσιαστ(ρια �, 4ι4λι�θ�κες τ)ν HEλλ(νων
&λλ% κα$ �, Bδι�ι].

T; 393 µ.X. 5 Θε�δ�σι�ς µ7 ν�� τ�υ διταγµα &παγ�ρευσε τ1ν τ�λεση τ)ν �Oλυ-
µπιακ)ν �Aγ=νων στ1ν �Oλυµπ�α. E��αν πρ�ηγηθ� 2κκλησιαστικ�$ πατ�ρες, π�#
ε��αν >ητ(σει τ1ν παFση τ)ν �Aγ=νων, Vπως 5 �Iωννης 5 Xρυσ�στ�µ�ς π�# κ(-
ρυττε Vτι 5 δι4�λ�ς κατ�ικ�3σε στ�#ς �Aγ)νες.

T; 396 µ.X. 5 Γ�τθ�ς στρατηγ;ς τ�3 ρωµαϊκ�3 στρατ�3 �Aλρι��ς κατ�πιν συµ-

«∆.ν Eλ�πετε στ�<ς 
γ(νες, �ταν � 
γων�θ�της Eαδ8Fkη, π"ση ε+τα,8α Bπ�ρ�ει
στ� λα"; Π(ς λ�ιπ�ν )κεL π�< � δι�E�λ�ς π�µπε'ει Bπ�ρ�ει τ�τ�ια σιωπI, κι
)δ( π�< εNναι � Xριστ�ς Bπ�ρ�ει τ�τ�ι�ς θ"ρυE�ς;».(4) �Eνz) 5 Kλ(µης 5 �Aλε-
�ανδρε#ς(5) παρ�τρFνει �ωρ$ς περιστρ�φ7ς σ7 .µεση 4�αιη παFση Vλων τ)ν &θλη-
τικ)ν &γ=νων κα$ πρωτ�στως τ)ν �Oλυµπιακ)ν: «WAς πiµε 
µ�σως τYρα )κεL
π�<  γ8ν�νται �7 
γ(νες κα& vς 
παγ�ρε'σ�υµε τ&ς 
ναµνηστικ.ς α+τ.ς V�ρτ�ς,
τ9 4Iσθµια, τ9 N�µεα κα& τ9 Π'θια κα& πρωτ8στως τ�<ς eOλυµπιακ�<ς eAγ(νες».

▲
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φων�ας µ7 τ�#ς Bυ>αντιν�#ς κ�ρυφα��υς &�ιωµατ�F��υς εKν�F��υς EKτρ�πι� κα$
P�υφ<ν� ε8σ�4αλε στ1 ν�τια HEλλδα &κ�λ�υθ�Fµεν�ς &π; �ιλιδες µ�να��Fς. Σκ�π;ς
αKτ�ς τ�ς 2πιδρ�µ�ς ]ταν G λεηλασ�α τ)ν Rλληνικ)ν ,ερ)ν κα$ παρλληλα 5 [π�-
�ρεωτικ;ς 2κ�ριστιανισµ;ς τ)ν HEλλ(νων. Θ(4α, ∆ελφ��, M�γαρα, �Eλευσ�να, �Eπ�-
δαυρ�ς κα$ �Oλυµπ�α λεηλατ(θηκαν κα$ 8σ�πεδ=θηκαν �ριν 2�αγνισµ�3, 2ν) δε-
κδες �ιλιδες LEλληνες π�# &ρν(θηκαν ν% 4απτιστ�3ν \ πρ�σπθησαν ν% &ντι-
σταθ�3ν 2�αφαν�στηκαν, σφ�τηκαν \ α8�µαλωτ�στηκαν κα$ π�υλ(θηκαν δ�3λ�ι.
M�ν�ν G π�λη τ�ς �Aθ(νας γλFτωσε, 2νz) G [π�λ�ιπη �Aττικ1 παραδ�θηκε στ1 φω-
τι, στ1 λεηλασ�α κα$ στ$ς 4απτ�σεις. O, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες mστερα &π; 1.160 9τη
διακ�πηκαν. AKτ; ]ταν κα$ τ; κα�ρι� �τFπηµα κατ% τ�3 Rλληνικ�3 π�λιτισµ�3.
HΩστ�σ� παρ% τ$ς 4αρFτατες π�ιν7ς κατ% τ)ν HEλλ(νων (δηλαδ1 Vσων 9µεναν πρ�-
σκ�λληµ�ν�ι στ�#ς πατρz=�υς τρ�π�υς) [π�ρ�αν π�λλ�$ π�# συν��ισαν τ1ν τ�λεση
τ)ν &ρ�α�ων 2θ�µων κα$ στ�#ς α8)νες π�# &κ�λ�Fθησαν. ΣFµφωνα µ7 τ% ε[ρ(µατα
&νασκαφ)ν τ)ν π�ντε τελευτα�ων 2τ)ν π�# γ�ν�νται στ1ν �Oλυµπ�α 9��υµε πλ��ν
στ�ι�ε<α Vτι �, �Aγ)νες συνε��στηκαν µετα�# 2ρειπ�ων µ��ρι κα$ τ;ν 6� α8)να. AKτ;
&νακ��νωσε 5 Γερµαν;ς &ρ�αι�λ�γ�ς Ulrich Sinn, 5 5π�<�ς 4ρ�κε πλκα �αλκ�3, 2π$
τ�ς 5π��ας &ναγρφ�νται τ% �ν�µατα νικητ)ν τ�3 4�υ, 5�υ κα$ 6�υ α8)να. HO Bδι�ς
4ε4αι=νει Vτι [πρ��υν κα$ .λλα στ�ι�ε<α, µ7 τ% 5π�<α &π�δεικνFεται Vτι �, LEλλη-
νες δ7ν σταµτησαν τ�#ς �Aγ)νες κα$ &διαφ�ρησαν γι% τ$ς π�ιν�ς. ΣFµφωνα λ�ιπ;ν
µ7 τ% ν�α στ�ι�ε<α στ1ν �Oλυµπ�α τελ�στηκαν &γ)νες τ�υλ�ιστ�ν µ��ρι τ; 620 µ.X.(6)

O, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες τ�ς �Aντι��ε�ας δ7ν &παγ�ρεFτηκαν τ1ν Bδια 2π��1 µ7 τ�#ς
παραδ�σιακ�#ς �Oλυµπιακ�Fς. Συν��ισαν ν% τελ�3νται µ��ρι τ; 520 µ.X., 5π�τε κα$
τ�#ς κατ(ργησε 5 �I�υστινιαν�ς. 

AραLα γρ�φει πρ�ς τ	ν ε;δικ	ν )πιτρ�π	ν πρ�ς παρασκευ	ν �EλλIνων 
θλητ(ν: “Θ9 )λ�γι-
F"µεθα ε+τυ�εLς, vν τ� Zµ�τερ�ν σωµατεL�ν xδ'νατ� ν9 
ντιπρ�σωπευθk* δι9 περισσ�τ�ρων

θλητ(ν κατ9 τ�<ς Πανελλην8�υς eAγ(νας. eAλλ�, ν�µ8Fω, �+� �ττ�ν �τι κα& Z πενι�ρ9 Zµ(ν
αdτη συµµετ��	 συντελεL 3στω κα& κατ’ )λ��ιστ�ν ε;ς τ	ν ;δ�αν, �ν )κπρ�σωπ�:σι ΠανελλI-
νι�ι eAγ(νες τελ�'µεν�ι )ν τk* Mητρ�π"λει τ�: �Eλληνισµ�:. �Eκ�στη τ�: �Eλληνισµ�: γων8α
vς στε8λkη )κεL κ�τω κα& Pναν α+τ*ς 
ντιπρ"σωπ�ν ε;ς τ	ν κ�ν8στραν τ(ν Πανελλην8ων, δι"τι
�Eλλ9ς δ.ν εNναι EεEα8ως µ"ν�ν )κε8νη �ν �ωρ8Fει )ν τ2( ��ρτkη Z κυαν"�ρ�υς γραµµI, 
λλ’
)κε8νη �ς τ9 �ρια )��ρασσεν ε;ς τ�ν ��ρτην � πρωτ�µ�ρτυς τ*ς Vλληνικ*ς )λευθερ8ας. eAληθ(ς
δ. ΠανελλIνι�ι θ9 �σιν �7 
γ(νες, )9ν τα'της τ*ς µεγ�λης �Eλλ�δ�ς 
ντιπρ"σωπ�ι µετ�σ�ω-
σιν α+τ(ν. Kα& 
π� τα'της κυρ8ως �ρµYµεν�ι τ*ς ;δ�ας 
π�στ�λλ�µεν α+τ"σε τ�<ς Zµετ�ρ�υς

θλητ�ς».

▲

@Oσ� γι, τ(ν 8ρκ� * *π�+�ς �δ δετ� �π( τ�>ς �θλητ;ς κατ, τ�>ς Πανελλην �υς
�Aγ�νας, α7τ(ς ε'�ε Eς <FGς: «�Eστ α», 25.2.1896: «�Oρκ I�µαι 8τι ε'µαι φ λαθλ�ς
�7δ:π�τε µετασ�Kν �γ�ν�ς πρ�σιτ�! εLς π�ντας, �7δ’ �γωνισθε�ς δι, �ρηµ�των
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«ON Oλλ�ι δPνανται ν, µQς �δει�σ�υν τ/ν γωνι�»!

M
�σα στ	ν γενικ	 
ναταρα�	 κα& τ&ς πυρετYδεις πρ�ετ�ιµασ8ες τ*ς �Eλλ�δ�ς γι9 τ�<ς
eOλυµπιακ�<ς eAγ(νες ,�σπασε κα8... γαλλ�γερµανικ�ς «π"λεµ�ς»! A;τ8α στ�θηκε Z
παραπ�8ηση κ�π�ιων σ�ετικ(ν µ. τ	ν eOλυµπι�δα τ�: 1896 δηλYσεων τ�: EαρYν�υ
de Coubertin 
π� τ	ν σ'ντα,η τ�: περι�δικ�: «Z&λ Bλ�ς», δηλYσεων π�< �7 Γερµα-

ν�& θεYρησαν µειωτικ.ς γι’ α+τ�'ς. M�λ�ν"τι � Pierre de Coubertin 3σπευσε µ. )πιστ�λI τ�υ
ν9 διαψε'σkη τ9 γραφ�ντα, �7 Γερµαν�& )π�µεναν �τι �7 eOλυµπιακ�& eAγ(νες τ(ν eAθην(ν κα-
ν�ν8σθηκαν E�σει 
γγλικ�: κα& γαλλικ�: «συστIµατ�ς» κα& �τι Z συµµετ��	 τ*ς Γαλλ8ας στ�<ς

γ(νες )θεωρεLτ� 
π� τ	ν �Eλλ�δα σπ�υδαι�τ�ρα τ*ς συµµετ��*ς τ*ς Γερµαν8ας. 4E,αλλ�ι κI-
ρυ,αν τ�ν π"λεµ� κατ9 τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων τ*ς eAθIνας («eEθνικ	 eEφηµερ&ς Bερ�λ8-
ν�υ»), στ�<ς �π�8�υς 
πεφ�σισαν ν9 µ	 λ�E�υν µ�ρ�ς.

�H Vλληνικ	 κυE�ρνηση 
π� τ	ν µερι� της φρ"ντισε κατ’ 
ρ�9ς µ. )πιστ�λI της πρ�ς τ	ν

M
εταφυτευµ�ν�ι στ1 Συρ�α �, Rλληνικ�$ &γ)νες διατ(ρησαν µ�ν� τ; +ν�µα
κα$ +�ι τ; αKστηρ; µεγαλε<� τ�ς σεµν�ς πανελλ(νιας γι�ρτ�ς· &φ’ Rν;ς G π�-
µπ=δης κα$ θεατρικ1 τ)ν �Aσιατ)ν φαντασ�α κα$ &φ’ Rτ�ρ�υ �, α,µ��αρε<ς
&παιτ(σεις τ)ν Pωµα�ων µ7 τ; �ρ�ν� δι�φθειραν τ�σ� π�λ# τ;ν �αρακτ�ρα

τ)ν �Oλυµπ�ων, tστε &π; &σιατικ1 παν(γυρις µετα4λ(θηκαν σ7 ,ππ�δρ�µιακ% σφα-
γε<α.

Kατ% τ; παρδειγµα τ)ν �Hλε�ων �, �Aντι��ε<ς �ν�µασαν τ;ν 2πι4λ�π�ντα τ)ν
�Oλυµπιακ)ν κ�σµ(τ�ρα 
λυτ�ρ�ην \ ραEδ�:��ν, τ;ν θεωρ�3σαν κα$ πρ�σκυν�3σαν
|ς &ληθιν; 2π�γει� &ντιπρ�σωπ� τ�3 ∆�α. Bε4α�ως τ�τ�ιες &ν�ητες συµπεριφ�ρ7ς
]ταν 2ντελ)ς ��νες πρ;ς τ$ς &ρ�α<ες Rλληνικ7ς θρησκευτικ7ς παραδ�σεις κα$ &π�τε-
λ�3ν �αρακτηριστικ; γν=ρισµα τ)ν &σιατικ)ν λα)ν. Mετ% τ;ν &λυτρ�η στ; στ-
δι� ε8σερ��ταν 5 γραµµατε'ς, 5 5π�<�ς «φ�ρ�:σε στ�λ	 Oσπρη κα& �λ"�ρυσ� στεφ�νι
�µ�ι� µ. δ�φνιν�, κα& δε�"ταν τιµ.ς κα& πρ�σκυνIµατα Aς ν9 Uταν � eAπ"λλων».(7)

Tρ�τ�ς 9φ�ρ�ς τ)ν &γ=νων ]ταν 5 λεγ�µεν�ς 
µφιθαλλIς, π�# 9φερε ,ερατικ; &��ω-
µα. M��ρι τ�3 ∆ι�κλητιαν�3 �, &γ)νες αKτ�$ ]ταν 2θνικ1 παν(γυρις τ)ν ΣFρων. HO
∆ι�κλητιαν�ς, θ�λ�ντας ν% &να�αιτ�σAη τ;ν Xριστιανισµ�, π�# γν=ρι>ε µεγλη &π�-
δ��1 στ1 Συρ�α, 2πι�ε�ρησε ν% &ναµ�ρφ=σAη τ�#ς &γ)νες. O8κ�δ�µησε λ�ιπ;ν στ-
δι� στ; κατφυτ� πρ�στι� τ�ς ∆φνης κα$ ,ερ; τ�3 ∆αφνα��υ �Aπ�λλωνα. �Eκε<,
στ; ,ερ; αKτ�, �φειλαν ν% στ�φωνται κα$ �, &σιτες �λυµπι�ν�κες. M�σα στ; στδι�
9�τισε ,ερ% τ�3 �Oλυµπ��υ ∆ι;ς κα$ τ�ς Nεµ�σεως. �Eπ�σης στ1 ∆φνη �8κ�δ�µησε
κα$ &νκτ�ρα πρ;ς διαµ�ν1 τ)ν πρ�σερ��µ�νων 2πισ(µων κα$ &ρ��ντων &π; Vλη τ1ν

OR «�OλυµπιακA» �AγHνες τOς �Aντι�Pειας

▲

RραRε+�ν S δι, �ρTµατα, �F �NασδTπ�τε πηγGς S πρ(ς �F �παγγ:λµατ�ς �θλητ,ς
κα� 8τι εLς �7δεµ αν περ �δ�ν τ�! R �υ µ�υ UπGρFα καθηγητ/ς S µισθωτ�ς, πα-
ραιν:της σωµατικ�ν γυµνασµ�των».
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αKτ�κρατ�ρ�α. HO Bδι�ς µλιστα 5 αKτ�κρτωρ 9γινε &λυτρ�ης τ)ν &γ=νων. O, νι-
κητ7ς τ)ν &γ=νων π�# τελ�στηκαν [π; τ1ν διεFθυνση τ�3 ∆ι�κλητιαν�3 &νταµε�-
φθηκαν µ7 8σ�4ια &συδ�σ�α!

O, παρακµασµ�ν�ι 2κε<ν�ι &γ)νες τ�ς �Aνατ�λ�ς Vµως ε��αν φ�ρει κα$ .λλες
&λλαγ7ς στ; θεσµ�. O, γυνα<κες συµµετε<�αν παρλληλα µ7 τ�#ς .νδρες στ% &γων�-
σµατα κα$ +�ι σ7 �ε�ωριστ7ς Gµερ�µην�ες, Vπως γιν�ταν µ7 τ% HHρα<α στ1ν HEλλδα.
�Eπ�σης �, συµµετ��7ς στ�#ς &γ)νες πρ�ερ��ντ�υσαν &π’ Vλη τ1ν αKτ�κρατ�ρ�α,
]ταν δηλαδ1 π�λυεθνικ��. Σ7 αKτ% τ% δF� σηµε<α µπ�ρ�3µε ν% π�3µε Vτι ταυτ�>�-
νται µ7 τ�#ς σFγ�ρ�ν�υς �Oλυµπιακ�#ς. HH εKκ�σµ�α π�# [π�ρ�ε γι% κπ�ια περ��-
δ� �θηκε, Vταν 2π$ Θε�δ�σ��υ τ�3 Mικρ�3 (5�ς α8)νας) �, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες µε-
τατρπηκαν σ7 κτι µετα�# &ρ�νας κα$ ρωµαϊκ�3 ,ππ�δρ�µ�υ.

HΩστ�σ� 5 [π7ρ τ)ν &σιατικ)ν �Oλυµπιακ)ν 2νθ�υσιασµ;ς τ�3 ∆ι�κλητιαν�3
+�ι µ�ν� δ7ν 9φερε τ; &ναµεν�µεν� &π�τ�λεσµα, &λλ% �cτε κ�ν κατφερε ν%
&ναδε��Aη τ�#ς &γ)νες αKτ�#ς &ντ�ι�υς τ)ν Rλληνικ)ν. Στ% �ρ�νια π�# &κ�-
λ�Fθησαν συν�4ησαν κα$ .λλα �αρακτηριστικ% παρδ��α τ�ς 2π���ς, Vπως γι%
παρδειγµα G συν(θεια π�# πρ��κυψε, �, �λυµπι�ν�κες τ�ς �Aντι��ειας ν% γ�-
νωνται µ�να���, (!) Vταν &ργ�τερα 2πι�ειρ(θηκε ν% 2κ�ριστιανιστA� G τελετ(!
HO µ�να�ισµ;ς 4ε4α�ως �Kδεµ�α σ��ση 9�ει |ς τρ�π�ς >ω�ς µ7 τ; �λυµπιακ;
8δε)δες.

«eEθνικ	 eEφηµερ8δα τ�: Bερ�λ8ν�υ» ν9 ,εκαθαρ8σkη �τι θεωρεL ), Dσ�υ σηµαντικ	 «τGν συµ-
µετ�+G ε#ς τ�-ς Aγ7νας Sλων τ7ν πεπ�λιτισµ�νων +ωρ7ν» κα& στ	ν συν��εια ν9 κινητ�π�ι-
Iσkη 
ν9 τ	ν E+ρYπη δι�φ�ρ�υς 
,ιωµατ�'��υς, πρ�κειµ�ν�υ ν9 
νατρ�ψkη α+τ	ν τ	ν Oσ�η-
µη κα& 
δ8κως δηµι�υργηθεLσα κατ�σταση. �O πρ�σEυς µας στ� Bερ�λLν� Kλ�ων PαγκαE*ς κα-
τ�Eαλε 
καταπ"νητες πρ�σπ�θειες γι9 τ	ν )π8λυση τ�: FητIµατ�ς ()ν8σ�υσε τ	ν )πιτρ�π	 µ.
π�λλ9 σπ�υδαLα µ�λη κα& 
πη'θυνε ε;δικ	 3ντυπη 3κκληση σ. �λη τ	ν E+ρYπη).

O7 Γερµαν�& �µως 3θεσαν FIτηµα 
ναE�λ*ς τ(ν eAγYνων (πρ�κειµ�ν�υ ν9 πρ�λ�E�υν ν9
πρ�ετ�ιµασθ�:ν �7 
θλητ�ς τ�υς κα& γι9 ν9 πρ�λ�Ekη τ��α ν9 Vτ�ιµασθk* κα& Z �Eλλ�δα!). Θαυ-
µ�στε τ	ν 
π�ντηση τ�: ΦιλIµ�ν�ς («Aκρ�π�λις», 4.1.1896: «O7 eAγ(νες δ.ν δ'νανται ν9

ναEληθ(σι. Θ9 )κπληρωθk* Z 
νειληµµ�νη Bπ��ρ�ωσις, �πως �7 
γ(νες τελεσθ�:ν τk* 24kη
Mαρτ8�υ (σ'µφωνα µ. τ� διεθν.ς Συν�δρι�ν Παρισ8ων). GOσ�ι ,�ν�ι στεν��ωρηθ�:ν δ'νανται
ν9 
π�λθ�υν. Θ9 διαθρ�ψωµεν κα& περιπ�ιηθ(µεν �σ�υς xµπ�ρ�:µεν. O7 Oλλ�ι δ'νανται ν9
µiς 
δει�σ�υν τ	ν γωνι�» (!!!).

T� πεLσµα τ(ν Γερµαν(ν )κ�µφθη )ν τ�λει στ	ν B´ Συν�λευση τ�: Bερ�λ8ν�υ, �π�υ Z eAθI-
να κα& π�λι ),�φρασε τ	ν λ'πη της γι9 τ	ν παρε,Iγηση π�< δηµι�υργIθηκε κα& � δρ. Γκ��αρντ

ν�γνωσε 
π�νθισµα Oρθρων τ�: 
θηναϊκ�: τ'π�υ, συλλεγ�ντων κα& µεταφρασθ�ντων 
π� τ�ν

▲



δηµ�σι�γρ�φ� Kλε�νθη Nικ�λα�δη. M�λιστα 
νεγνYσθη Oρθρ� τ*ς «Aκρ�π�λεως» τ*ς
22.2.1895, �π�υ �αρακτηριστικ9 
νεφ�ρ�ντ� τ9 V,*ς: «eEν �Eλλ�δι δ8δεται πρ� παντ�ς σηµα-
σ8α ε;ς τ	ν συµµετ��	ν τ(ν Γερµαν(ν γυµναστ(ν τ(ν 
νυψωσ�ντων τ�<ς 
γ(νας ε;ς τ	ν

ρ�α8αν Vλληνικ	ν α+τ(ν ε`κλειαν». eAκ�λ�'θησαν )νθ�υσιYδη �ειρ�κρ�τIµατα τ(ν Γερ-
µαν(ν, �7 �π�L�ι κατ’ α+τ�ν τ�ν τρ"π� )πε8σθησαν ν9 λ�E�υν µ�ρ�ς στ�<ς eAγ(νες... 

«�H �Eλλ,ς Xµαυρ	θη, δι�τι δ;ν �πλTρωσε �ρ:η»

«™
υγκινητικ	» εNναι Z στ�ση τ*ς eAγγλ8ας 
π�ναντι στ	ν �Eλλ�δα τ�: 1896, π�<
πρ�σπαθ�:σε ν9 
νασυγκρ�τηθk* κα& ν9 )πανασυνδεθk* µ. τ� παρελθ"ν της. WAς
διαE�σ�υµε τ8 3γραφε σ. κ'ρι� Oρθρ� της “�H Σηµα�α τ�= Λ�νδ�ν�υ”: ENναι 3
�ιλι�δες 3τη, 
φ’ �τ�υ )τελ�σθησαν ε;ς τ	ν eOλυµπ8αν κα& EεEα8ως εDκ�σι π�ντε

Vκατ�εντατηρ8δες 
φ’ �τ�υ �7 eOλυµπιακ�& eAγ(νες τ� πρ(τ�ν συνεκ�ντρωσαν �λ�υς τ�<ς φη-
µισµ�ν�υς 
θλητ�ς. Tελευτα8ως Z π�ντ�τε 3νδ�,�ς �Yρα τ*ς �Eλλ�δ�ς xµαυρYθη �πωσδIπ�-
τε, δι"τι δι�πρα,ε τ� 
συγ�Yρητ�ν σφ�λµα κατ9 τ	ν )µπ�ρικ	ν α+τ	ν )π��	ν ν9 παραλε8ψkη

π� τ�: ν9 πληρYσkη τ9 �ρ�η της. eEν τ�'τ�ις �λ"κληρ�ς � κ"σµ�ς θ9 �αρk* )κ τ*ς 
ναγεννI-
σεως τ*ς �Eλλ�δ�ς».

tAρτεµις Γεωργι�δ�υ

HO �I�υστινιαν;ς τελικ% τ�#ς κατ(ργησε τ; 520 µ.X., |στ�σ� µ/ς διασ=θηκε G R��ς
παρδ��η δι(γηση: Λ�γ� πρ$ν τ1ν 9κδ�ση τ�3 διατγµατ�ς µ7 τ; 5π�<� καταργ(-
θηκαν �, &σιατικ7ς �Oλυµπιδες, ��σπασε µεγλη φωτι, «λα�λαπα», στ; .λσ�ς µ7 κυ-
παρ�σσια τ�ς ∆φνης. HO sπλ;ς λα;ς θε=ρησε τ1ν πυρκαγι% |ς πρ�αγγελ�α τ�ς
�ργ�ς τ�3 ∆ι�ς. SOντως µετ% τ1ν 2π�σηµη 9κδ�ση τ�3 διταγµατ�ς &κ�λ�Fθησαν
φ�4ερ�� σεισµ��, κατ% τ�#ς 5π���υς (526 µ.X.) [π�λ�γ�>εται Vτι σκ�τ=θηκαν 300.000
.νθρωπ�ι, δηλαδ1 τ; �µισυ τ�3 πληθυσµ�3 τ�ς �Aντι��ε�ας. HO �I�υστινιαν;ς δι�τα�ε
ν% γ�ν�υν δε(σεις στ$ς 2κκλησ�ες, γι% ν% σταµατ(σAη 5 2γκ�λαδ�ς ν% συνταρσσAη τ1ν
π�λη, 2νz) τ1ν µετων�µασε σ7 Θε�Fπ�λη. T1ν καταστρ�φ1 |λ�κλ(ρωσε G περσικ1
2πιδρ�µ(, π�# ε��ε |ς &π�τ�λεσµα τ1ν α8�µαλωσ�α τ)ν 2πι4ιωσντων &π; τ$ς φυσικ7ς
καταστρ�φ7ς κατ��κων τ�ς π�λης. (Πηγ(: Kωνσταντ<ν�ς Σθας, «Περ$ τ�3 Θετρ�υ
κα$ τ�ς M�υσικ�ς τ)ν Bυ>αντιν)ν», Bενετ�α 1878).
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�H
διαταγ1 ]τ� ρητ1 κα$ σαφ(ς: «)ς γ*ν φ�ρειν». Kα$ κατηργ(θη τz) 9τει
393 µ.X. V,τι τ’ &�ι=τερ�ν κα$ Rλληνικ=τερ�ν 2γενν(θη µ�σzω τ�ς &γω-
νιστικ�ς 2κδηλ=σεως τ�3 LEλλην�ς Λ�γ�υ, }τ�ι �, �Oλυµπιακ�$
�Aγ)νες, 2κε< ε8ς τ1ν µ(τραν των, τ1ν γ�ν τ1ν 5π��αν 2π�λε�αν �, θε-

��, �να δ=σ�υν τ1ν θε�µα��αν των. Kα$ τ; κλ��ς τ)ν �Oλυµπιακ)ν θε)ν τε κα$
&νθρ=πων, G λατρευτικ1 &νγκη κα$ συµπεριφ�ρ, G &νγκη Rν=σεως τ)ν HEλλ(-
νων κα$ G φιλ�σ�φικ1 σκ�ψις |ς τρ�π�υ >ω�ς δι% τ1ν 2�ελικτικ1ν π�ρε�αν τ�3
LEλλην�ς Λ�γ�υ περι�σωσαν τ�#ς 2ν �Aντι��ε��α �Oλυµπιακ�#ς &γ)νας @ως τ;
9τ�ς 521 µ.X., 9φθασε δ7 5 θεσµ;ς ε8ς τ�#ς νεωτ�ρ�υς �ρ�ν�υς [π; .λλας µ�ρφς,
2κφρ>ων \ µ/λλ�ν παρα�αρττων τ1ν �Oλυµπιακ1ν 8δε�λ�γ�αν, |ς &π�τ�λεσµα
τ�3 Rλλην�κτ�ν�υ διατγµατ�ς τ�3 M. Θε�δ�σ��υ κα$ τ)ν &π�φσεων τ�ς B´
O8κ�υµενικ�ς Συν�δ�υ.

�IστρικS τHν πρσπαθειHν EναCιMσεως
τHν νεωτ.ρων «�OλυµπιακHν» �AγMνων*

Kα�τ�ι 2πε4λ(θη πνευµατικ;ς σκ�ταδισµ;ς κα$ &παγ�ρευσις παντ;ς τ�3 HEλληνικ�3 κατ% τ�#ς πρ=-
τ�υς α8)νας τ�ς Bυ>αντιν�ς AKτ�κρατ�ρ�ας, τ; HEλληνικ;ν Πνε3µα, λακτ�>�ν ε8ς τ%ς καρδ�ας τ)ν
HEλλ(νων, διετ(ρησε τ�#ς &ρ�α��υς &θλητικ�#ς &γ)νας ε8ς π/σαν εKκαιρ�αν κα$ δ1 ε8ς τ% πρ�αFλια
\ τ�#ς περιγFρ�υς τ)ν να)ν· τ�3τ� καταµαρτυρε< τ1ν ,ερ�τητα τ)ν &γ=νων κα$ Vτι 5 LEλλην, κα�τ�ι
διωκ=µεν�ς ε8ς τ1ν πρ�πατ�ρικ(ν τ�υ γ�ν, δ7ν 2λησµ�νησεν. HYπ�δηλ�3ται 2π�σης κα$ G 8σ�#ς τ�ς
&ρ�α�ας HEλληνικ�ς γυµναστικ�ς παραδ�σεως, ,καν�ς ν’ &ντ�σ�Aη 2π$ α8)νας ε8ς τ;ν κατ’ αKτ�ς 2π�µ�ν�ν

£
% µπ�ρ�3σε ν’ &π�τελA� µ�νιµη 9κθεση στ1ν HEλλδα, Vπως sρµ�>ει στ1
�=ρα π�# γενν(θηκαν �, �Oλυµπιακ�� �Aγ)νες. �Aντ$ αKτ�3 G πρω-
τ�4�υλ�α κα$ G σκ�ψη γι% τ1 δηµ�σια πρ�4�λ1 τ)ν 18 δδων τ)ν
�Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων (&π; τ; 1936 µ��ρι τ; 2004) &ν(κει σ7 @ναν π�-

λ�τη, τ;ν κ. �Aθανσι� Κριτσιν�λη, διευθυντ1 τ�ς HEλληνικ�ς Λαµπαδηδρ�-

▲

* T; .ρθρ� αKτ; ε��ε πρωτ�δηµ�σιευθ� στ; τε3��ς τ�3 «∆αυλ�3» 159, Mρτι�ς 1995, σσ. 9471-9477.
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µ�ας. Πρ�κειται γι% µ�α 2�αιρετικ1 9κθεση, π�# περι�δεFει &ν% τ1ν HEλλδα
κα$ τ; 2�ωτερικ�, &λλ% κα$ π�# θ% θαυµσ�υν &π; κ�ντ% τ;ν Acγ�υστ� Vσ�ι
2πισκεφθ�3ν τ1 �=ρα µας κατ% τ1 διρκεια τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων. 18 ντε-
λικ/τες δ/δες, G κθε µ�α µ7 τ; δικ� της 8δια�τερ� �αρακτ�ρα, σ�εδιασµ�νη
µ7 4ση τ1ν κ�υλτ�Fρα τ�ς �=ρας π�# 2κπρ�σωπε<. 
M/ς µιλ/ 5 συλλ�κτης:

«∆»: Κ)ριε Κριτσιν�λη, π7ς γεννUθηκε s <πιθυµ�α σας γι; τGν κατ�+G µιjς τ�τ�ιας συλ-
λ�γOς;

κα$ συστηµατικ;ν π�λεµ�ν τ�ς �Eκκλησ�ας.1 O, &γ)νες 2τελ�3ντ� πλ��ν «|ς λαϊκ;ν δρ=µεν�ν» @ως τ;
9τ�ς 1453 µ.X.

�Aλλ% κα$ κατ% τ�#ς �αλεπ�#ς 2κε�ν�υς �ρ�ν�υς τ�ς δ�υλε�ας τ�ς T�υρκ�κρατ�ας �, &θλητικ�$
&γ)νες, κα�τ�ι περιωρισµ�νως, δ7ν 9παυσαν ν% τελ)νται. Συµµετε<��ν �, &ρµατ�λ�$ κα$ �, κλ�-
φτες. Kυριωτ�ρα &γωνιστικ1 2κδ(λωσις παρετηρε<τ� κατ% τ1ν δευτ�ραν Gµ�ραν τ�3 Πσ�α κατ%
τ�#ς �ριστιαν�#ς \ τ1ν Λαµπρ1ν κατ% τ�#ς LEλληνας, 2κδ(λωσις διατηρ�3σα τ1ν &ρ�α�αν λα-
τρε�αν. ∆7ν &πεκαλ�3ντ� �Oλυµπιακ��, δι�τι 2κε<ν�ι ]σαν &γ)νες λατρε�ας ε8ς τ; ∆ωδεκθε�ν κα$
δ1 τ;ν ∆�α κα$ 2π�σης συνυφασµ�ν�ι µ7 τ1ν γυµν�τητα, πρ/�ιν κ�λσιµ�ν δι% τ;ν Xριστιανισµ�ν.
T1ν πρ��λευσιν κα$ τ1ν ,ερ�τητα τ�3 λαϊκ�3 αKτ�3 δρωµ�ν�υ διετ(ρησεν G ,στ�ρικ1 πραγµατι-
κ�της τ�3 LEλλην�ς, Vστις �Kδ�π�τε &π�4αλε τ1ν 2θνικ(ν τ�υ συνε�δησιν, µ�λ�ν�τι κατεσφ>ετ�
ε8ς τ1ν πρ�πατ�ρικ(ν τ�υ γ�ν.

A
, πρ)ται µεταφρσεις τ�3 9ργ�υ τ�3 Παυσαν��υ κα$ τ)ν eΩδ(ν τ�3 Πινδρ�υ τz) 9τει 1.516
µ.X. 2παναφ�ρ�υν ε8ς τ; φ)ς τ;ν «µ3θ�ν» τ)ν &γ=νων. Tz) 9τει  1723 µ.X. Γλλ�ς 4ενεδικτ<ν�ς
µ�να��ς, 5 ∆�µ. Bερνρδ�ς de Montfaucon, στ�λλει 2πιστ�λ1ν ε8ς τ;ν καρδινλι�ν K�υϊρ�νην,
&ρ�ιεπ�σκ�π�ν KερκFρας, 2πισηµα�νων Vτι 5 �)ρ�ς τ�ς �Oλυµπ�ας συµφ=νως µ7 τ%ς µαρτυρ�ας

τ�3 Παυσαν��υ πρ�πει ν% περι��Aη ,ερ% µνηµε<α κα$ 2πιγραφς.2 Tz) 9τει 1763 µ.X. 5 Joachim
Winckelmann, Πρ)σσ�ς &ρ�αι�λ�γ�ς, �εκιν�/ @να πρ�γραµµα &νασκαφ)ν, &λλ% α8φνιδ�ως(!) &πε4�ω-
σεν τz) 9τει 1768 µ.X. πρ; τ�ς &π�περατ=σεως τ�3 9ργ�υ τ�υ. T1ν αKτ1ν περ��δ�ν 5 SAγγλ�ς περιη-
γητ1ς κα$ 2πιστ(µων Richard Standler 2πισκ�πτεται τ1ν περι��1ν τ�ς SHλιδ�ς, &να>ητ)ν B�νη τ�ς
�Oλυµπ�ας. Tz) 9τει 1787 µ.X. 5 Γλλ�ς Sebastien Fauvel &νακαλFπτει τ;ν M�γαν Nα;ν τ�3 ∆ι�ς. Tz) 9τει
1788 µ.X. 5 T.B. Hollis γρφει ε8ς τ;ν πρ�εδρ�ν Josiah Willard τ�3 &µερικανικ�3 Πανεπιστηµ��υ Xρ-
4αρντ Vτι θ% ]τ� σκ�πιµ�ν α, H.Π.A., «
κ�λ�υθ�:σαι τ9 Vλληνικ9 πρ"τυπα», ν’ &να4ι=σ�υν τ�#ς �Oλυ-
µπιακ�#ς �Aγ)νας ε8ς τ1ν �Aµερικ(ν. Tz) 9τει 1813 µ.X. 5 SAγγλ�ς λ�ρδ�ς Stanhope κµνει µ�αν τ�-
π�γραφικ1ν &π�τFπωσιν τ�3 �=ρ�υ τ�ς �Oλυµπ�ας. Tz) 9τει 1829 µ.X. 5 Abel Blouet, 2πικεφαλ�ς γαλ-
λικ�ς 2πιστηµ�νικ�ς κα$ &ρ�αι�λ�γικ�ς 2πιτρ�π�ς (γνωστ�ς |ς 2πιτρ�π�ς τ�3 M�ρ�ως), &π�καλFπτει
&ρ�ιτεκτ�νικ% στ�ι�ε<α 2κ τ�3 Nα�3 τ�3 ∆ι�ς. HH Rλληνικ1 κυ4�ρνησις «ε8ς 9νδει�ιν εKγνωµ�σFνης»
τ�3 �αρ�>ει(!) µ�αν µετ�πην, G 5π��α φυλσσεται 2ν τz) M�υσε�zω τ�3 Λ�F4ρ�υ. T; �Kσιαστικ;ν µ�ρ�ς
τ)ν &νακαλFψεων θ% γ�νAη [π; Γερµαν)ν &ρ�αι�λ�γων κα$ κυρ�ως τ�3 Ernst Curtius µετα�# τ)ν 2τ)ν
1857-1881, κατ�πιν τz) 1890-1897.

HO «µ3θ�ς» τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων κατ�στη γνωστ;ς µ7 τ1ν �Aναγ�ννησιν τ�ς ∆Fσεως (16�ς-18�ς
α8Yν) κα$ π�λλ�$ ψευδ�-Oλυµπιακ�$ &γ)νες 2τελ�σθηκαν 9κτ�τε. HO SAγγλ�ς Robert Dover (1582-
1652) δι�ργαν=νει τ�#ς πρ=τ�υς ψευδ�-Oλυµπιακ�Fς, τ% γνωστ% κα$ |ς «Costw�rld Games». �Eστα-
µτησαν µ7 τ;ν θνατ�ν τ�υ κα$ &νε4�ωσαν τ% 9τη 1660, 1852 κα$ 2κ ν��υ τz) 9τει 1951 µ.X. �Eπ�σης ψευ-

�H Eνθρωπ�της πρσπαθε9 ν7 µιµηθbO τ�ν �Eλλ(δα

▲
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E]�γγελ�ς Z�ππας. Aπ: τ: 1856 µ> <πιστ�λU τ�υ στ:ν tOθωνα πρ�σ�φερε 400 µετ�+>ς
τOς 'τµ�πλ�ϊκOς �ταιρε�ας τ�υ γι; τGν <παν�δρυση τ7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων. �H <π�-
σηµη Pωµι�σ)νη γι; 40 +ρ�νια 'ντιδρ�=σε, qως τ: 1896, �π�τε π�λι µ> #διωτικ>ς πρωτ�-
Z�υλ�ες �EλλUνων κα( ��νων <πισηµ�π�ιUθηκε � λαµπρ:ς α]τ:ς θεσµ:ς τ�= �Eλληνικ�=

Π�λιτισµ�=.



δ�-Oλυµπιακ�$ διωργαν=θησαν ε8ς τ; B�ρλιτς τ�ς Πρωσσ�ας τz) 9τει 1779 µ.X. T1ν 14ην �I�υλ��υ 1834
ε8ς τ1ν π�λιν Ramlösa τ�ς Σ�υηδ�ας 5 Gustav Johan Schartau, καθηγητ1ς τ�3 Πανεπιστηµ��υ τ�3 Λ�F-
ντ, �ργαν=νει πανσκανδιναυικ�#ς &γ)νας µ7 τ1ν �ν�µασ�αν «�Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες». Mετ% δF� 9τη,
τ1ν 4ην AKγ�Fστ�υ, ε8ς τ1ν αKτ1ν π�λιν 5 Schartau καλε< &θλητ%ς 2� Vλης τ�ς Σκανδιναυ�ας ν% συµ-
µετσ��υν ε8ς «Σκανδιναυικ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νας». Tz) 9τει 1830 ε8ς τ; Π�>ναν �ργαν=ν�νται
«HEλληνικ�$ �Aγ)νες». Tz) 9τει 1853 ε8ς τ;ν ,ππ�δρ�µ�ν Franconi τ�ς N�ας HY�ρκης �ργαν=θησαν 2π$
π�ντε µ�νας 2κτ;ς τ)ν .λλων κα$ «�Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες». Tz) 9τει 1842 &θλητα$ τ�3 Kεµπ7κ ,δρF�υν
@να «�Oλυµπιακ;ν LOµιλ�ν ∆ρ�µ�υ» κα$ κατ% τ; 9τ�ς 1844 �ργαν=ν�νται �, «�Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες τ�3
M�ντρεαλ» κατ% τ1ν 28ην κα$ 29ην Gµ�ρα τ�3 AKγ�Fστ�υ. Mετα�# τ)ν 2τ)ν 1840-1880 µ.X. G HIερα-
τικ1 Σ��λ1 τ�ς �Aρ�ιεπισκ�π�ς τ�ς Γκρεν;µπλ �ργαν=νει «�Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νας».

E8ς τ; Σρ�πσιρ �Aγγλ�ας 5 δρ. Brooks &πεφσισε ν’ &να4ι=σAη τ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νας κατ%
τ; 9τ�ς 1849. O, &γ)νες 2πλαισι=ν�ντ� µ7 τελετς, |ς ]σαν α, παρελσεις, µ7 λ4αρα κα$ µ7 2πιγραφ%ς
Rλληνιστ$ γεγραµµ�νας, mµν�υς κα$ ψαλµ�Fς. O, µετ���ντες 2φFτευσαν σπνια δ�νδρα, τ% 5π�<α «)π"-
τιF�ν µ. 
φρYδη �Nν�ν»(!) κα$ [π�4αλ�ν τ% σ�4η των παρ% τA� 4ασιλικA� �8κ�γενε��α τ�ς HEλλδ�ς. E8ς
&νταπ�δ�σιν 5 4ασιλε#ς τ)ν HEλλ(νων πρ�σ�φερεν &ργυρ/ν [δρ�αν. �Eπ�σης τ; π�λιτιστικ;ν κ�νηµα
τ; 5π�<�ν διεµ�ρφ=θη ε8ς τ1ν Mεγλην Bρετανν�αν περ$ τ;ν �Oλυµπισµ;ν ε��εν |ς &π�τ�λεσµα τ1ν
2ντυπωσιακ1ν 2��λι�ιν τ)ν &γγλικ)ν &θλητικ)ν  2κδηλ=σεων. T�σσαρες «�Oλυµπιακα$» R�ρτα$ κατε-
γρφησαν µ7 κ�ρυφα�αν 2κε�νην τ�ς 14ης �I�υν��υ 1862 ε8ς τ; Mount Vermont Parade Ground τ�3 Λ�-
4ερπ�υλ. E��ε δι�ργανωθ� [π; δF� διακεκριµ�νων «muscular Christians» (µυ=δεις �ριστιαν��!). �Eκτ;ς
τ)ν &θλητικ)ν &γωνισµτων καθιερ=θη κα$ @νας διαγωνισµ;ς λ�γ�τε�νικ)ν δ�κιµ�ων. T; πρ)τ�ν
4ρα4ε<�ν 2δ�θη ε8ς 2ργασ�αν µ7 τ�τλ�ν: «N�:ς Bγι	ς )ν σYµατι BγιεL». E8ς τ�#ς «Tϊµς» 5 J. Asley Coopr
2πρ�τεινε τ1ν 3ην �Oκτω4ρ��υ 1891 τ1ν �ργνωσιν µι/ς «Anglo Saxon Olympiad» κα$ µι/ς «Παµ4ρε-
ταννικ�ς Συναθρ��σεως».

E8ς τ1ν Γαλλ�αν 5 Philippe Daryl 2>(τησε τ1ν &να4�ωσιν γαλλικ)ν «�Oλυµπιακ)ν» &γ=νων. T1ν
25ην N�εµ4ρ��υ 1892 ε8ς τ; &µφιθ�ατρ�ν τ�ς Σ�ρ4�ννης κατ% τ1ν διρκειαν Rν;ς συνεδρ��υ τ�ς
HEν=σεως �Aθλητικ)ν Σωµατε�ων 5 Pierre de Coubertin 9κλεισε τ1ν 5µιλ�αν τ�υ &πευθFνων 9κκλη-
σιν δι% τ1ν &να4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων, G 5π��α yκ�Fσθη µετ% πλ(ρ�υς &διαφ�ρ�ας.
T1ν 16ην �I�υν��υ 1884 ε8ς τ;ν Bδι�ν �)ρ�ν συγκαλε< ν��ν συν�δρι�ν, δι% ν% 2παναλ4Aη τ1ν πρ�-
τασ�ν τ�υ. T1ν 23ην �I�υν��υ 1884 &πεφασ�σθη G &να4�ωσις τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων.

E
8ς τ;ν HEλλαδικ;ν �)ρ�ν περ$ τ;ν 18�ν α8)να 5 EKγ�νι�ς B�Fλγαρις (1716-1806), 5 5π�<�ς κα-
τγεται κα$ 2πηρε>εται &π; τ; πνε3µα τ)ν HEπταν(σων, µεταφρ>ει τ; γυµναστικ;ν 9ργ�ν
τ�3 HIερωνFµ�υ Mερκ�υριλη (1530-1606) «De acte Gymnastica». HH �Oλυµπιακ1 κληρ�ν�µ�α
]τ� πανελλ(νι�ς κα$ .σ4εστ�ς σκ�ψις, π�θ�ς· κα$ �ργαν=σεις &γ=νων 2σηµει=ν�ντ� δισπαρ-

AR πρσπ(θειαι ε�ς τSν �EλλαδικSν PHρν
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Α.Κ.: Τ; 1976 }µ�υν πρ�ϊστµεν�ς τε�νικ�ς [πηρεσ�ας στ1ν HEλληνικ1 �Eπιτρ�π1 �Oλυ-
µπιακ)ν �Aγ=νων. Λ�γzω 8δι�τητ�ς –}µ�υν µη�ανικ;ς– 5 τ�τε πρ�εδρ�ς τ�ς �Eπιτρ�π�ς Λα-
µπαδηδρ�µ�ας µ�3 >(τησε ν% 4�ηθ(σω στ1 διαδικασ�α sφ�ς τ�ς �λυµπιακ�ς φλ�γας, πραγ-
µατ�π�ι=ντας τ$ς &παρα�τητες συνενν�(σεις µ7 τ$ς τηλεπικ�ινωνιακ7ς &ρ�7ς τ�ς HEλλδ�ς
κα$ τ�3 Καναδ/. HΩς δ)ρ� γι% τ1 συµ4�λ( µ�υ αKτ1 µ�3 δ�θηκε G δ/δα τ�3 Μ�ντρεαλ. Μ�-
λις τ1ν π�ρα στ% ��ρια µ�υ, θ�λησα ν% &π�κτ(σω κα$ Vλες τ$ς [π�λ�ιπες δ/δες. SHµ�υν τυ-
�ερ�ς, µι/ς κα$ 4ρισκ�µ�υν σ7 αKτ;ν τ; �)ρ�, 9��ντας &ναλ4ει &ρ�ικ% τ1ν τε�νικ1 εKθF-
νη κα$ στ1 συν��εια τ1ν sφ1 κα$ τ1 λαµπαδηδρ�µ�α στ1ν HEλλδα γι% π�λλ% �ρ�νια. HΩς µ�-
λ�ς τ�ς �Eπιτρ�π�ς Λαµπαδηδρ�µ�ας δικαι�Fµ�υν µ�α δ/δα κθε φ�ρ% κα$ 9τσι σιγ%-σιγ%▲
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ΣEOYΛ 1936. MOΣXA 1980.

MEΛBOYPNH 1956. AΘHNA 2004.

T�σσερις 
π� τ&ς 18 Kλυµπιακ.ς δiδες τ*ς ;διωτικ*ς συλλ�γ*ς τ�: κ. Kριτσιν�λη. �H Vλληνικ	 (κ�-
τω δε,ι9) εNναι σ��δι� τ�: eAνδρ�α ΒαρYτσ�υ, )µπνευσµ�ν� 
π� τ	ν aρµ�ν8α τ(ν γραµµ(ν τ�:
φ'λλ�υ )λιiς, µ. dψ�ς 68 Vκ. κα& E�ρ�ς 700 γρ., κατασκευασµ�νη 
π� µαγνIσι� κα& ,'λ� σ. φυσι-
κ�<ς �ρωµατισµ�'ς. �O σ�εδιασµ�ς εNναι τ�τ�ι�ς, }στε ν9 δ8νkη τ	ν αDσθηση πwς 
π�τελεL συν��εια
τ*ς φλ"γας. �H Vλληνικ	 δiδα στ&ς 31 Μαρτ8�υ ,εκ8νησε 
π� τ	ν eOλυµπ8α τ� µακρ' της τα,8δι,


ρ�ικ9 στ	ν �Eλλ�δα κα& στ	 συν��εια σ. 27 �(ρες σ. �λ� τ�ν πλανIτη.



τ�ι ε8ς τ;ν HEλλαδικ;ν �)ρ�ν.3 HO Γρηγ�ρι�ς Παλι�υρ�της 2� �Iωανν�νων γρφει: «... τ�'τ�υ τ�: 
γ(ν�ς
(τ�3 �Oλυµπιακ�3) D�νη µ�ν�υσιν )ν τk* �Eλλ�δι κα& µ�λιστα O�ρι τ*ς σIµερ�ν· ε;ς τ�<ς 1794 3τυ��ν ε;ς
�ν �ωρ8�ν τ*ς πατρ8δ�ς µ�υ, )ν 22� )πανηγ'ριF�ν µεγαλ�πρεπ(ς τ	ν µνIµην τ�: �Aγ. Γεωργ8�υ. GOθεν
µετ9 τ� γε:µα )Eγ*καν �λ�ι �7 �ωρι�ται ε;ς �ν )π8πεδ�ν ν9 τρ�,�υν τ� στ�δι�ν... π�λην...».4 LOσ�ν κι
�ν φα�νεται αKθ�ρµητ�ν τ; &γωνιστικ;ν φαιν�µεν�ν, 2µπερι��ει &ρ�α<α Rλληνικ% δρ=µενα. ∆ιαπι-
στ=ν�µεν ,ερ�τητα ε8ς τ;ν &γ)να [π; τ; +ν�µα «τ�: �Aγ. Γεωργ8�υ» κα$ �Oλυµπιακ1ν 5ρ�λ�γ�αν τ)ν
&γωνισµτων («στ�δι�ν, π�λην...»).

Kατ% τ; τ�λ�ς τ�3 18�υ α8)ν�ς κα$ συγκεκριµ�νως τz) 9τει 1797 �, Kεφαλλ�νες &πελευθερ=θησαν
2κ τ�3 4ενετικ�3 καθεστ)τ�ς 9��ντες τ1ν 4�(θειαν τ)ν Γλλων κα$ �δρυσαν τ;ν «ΣFλλ�γ�ν τ)ν �Iα-
κω4�νων», ��τινες 2νεφ�ρ�3ντ� &π; 2παναστατικ%ς 8δ�ας. O�τ�ι λ�ιπ�ν, �, LEλληνες �Iακω4<ν�ι, µε-
τα�# τ)ν .λλων 2πρ�τειναν τ1ν &να4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων, τ1ν κατργησιν τ�ς �ριστια-
νικ�ς θρησκε�ας... κα$ τ1ν 2παναφ�ρ%ν τ�3 ∆ωδεκαθ��υ. Συγκεκριµ�νως γρφει 5 Γ. Mαυρ�γιννης:
«... )πειδ	 δ. Z �ριστιανικ	 θρησκε8α )φα8νετ� 
ν�ρµ�στ�ς πρ�ς τ9ς ν�ας π�λιτικ9ς 
ρ��ς, εN�ε πρ�-
ταθ* )ν τ2( Συλλ"γ2ω )κε8ν2ω (�Iακω4�νων) Z κατ�ργησις α+τ*ς κα& Z 
νασ'στασις τ(ν eOλυµπιακ(ν
eAγYνων κα& Z )π�ν�δ�ς τ*ς 
ρ�α8ας θρησκε8ας...».5 «T9 3τη 1807-1814 �7 �EπτανIσι�ι πρ�κηρ'σσ�υν

γ(νας µ. τ	ν )πωνυµ8αν “Prix Olympia Digues” (eOλυµπιακ9 EραEεLα) ε;ς πνευµατικ�<ς τ�µεLς, �7
�π�L�ι 
π�τελ�:σαν τ� κ�ντρ�ν τ�: )νδιαφ�ρ�ντ�ς τ*ς eI�νικ*ς eAκαδηµ8ας, π�< �7 Dδι�ι �7 Γ�λλ�ι εN�αν
7δρ'σει...».6

Tz) 9τει 1829 παρ% τ; στρατ�πεδ�ν τ)ν Mεγρων 2τελ�3ντ� &θλητικ�$ &γ)νες ε8ς τ1ν σκ�π�4�-
λ(ν, τ;ν δρ�µ�ν κα$ τ; π(δηµα.7 LE�ι 9τη &ργ�τερ�ν διε�γ�νται (21-23 Mαo�υ 1835) 2πισ(µως
&γ)νες ε8ς τ%ς �Aθ(νας: «... ε;ς τ9ς )ρ��µ�νας Zµ�ρας θ�λ�υσιν γ8νει 
γ(νες, τ	ν 21ην δρ"µ�ς, τ	ν
22αν πIδηµα κα& τ	ν 23ην Z 7ππ�δρ�µ8α. O7 νικητα& θ�λ�υσι λ�Eει EραEεLα...».8 Kατ% τ; 9τ�ς 1829
5 Γρηγ�ρι�ς Kαλλιρ�ης, 2ν �Iταλ��α, 2κδ�δει 8ατρικ�-γυµναστικ;ν σFγγραµµα.9

LEτερ�ς �Kσιαστικ;ς 2µπνευστ1ς κα$ 5ραµατιστ1ς δι% τ1ν &να4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν &γ=νων ]τ�
5 Παναγι=της Σ�3τσ�ς,10 Vστις µ7 2πανειληµµ�νας γραπτ%ς πρ�τσεις πρ;ς τ1ν τ�τε κυ4�ρνησιν 2>(-
τει τ1ν θεσµ�θ�τησιν τ�ς 25ης Mαρτ��υ |ς 2θνικ�ς R�ρτ�ς κα$ τ1ν &νασFστασιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν
�Aγ=νων. Tz) 9τει 1833 9λεγε πρ;ς τ1ν κυ4�ρνησιν: «Π�: α7 ε;κ"νες κα& �7 
νδρι�ντες, π�: �7 AραL�ι
eOλυµπιακ�& eAγ(νες;». Tz) 9τει 1835 2πρ�τεινεν ε8ς τ1ν κυ4�ρνησιν τ1ν &να4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν
�Aγ=νων. HH &διαφ�ρ�α κα$ &δικ�α τ;ν [π��ρε=νει ν% 2παναλ4Aη τ1ν πρ�τασιν κα$ τz) 9τει 1842: «vς
,αναFωντανε'σ�υν ε;ς τ9ς eAθIνας �7 
ρ�αL�ι eOλυµπιακ�& eAγ(νες».11 HO [π�υργ;ς I. Kωλ�ττης συ-
µπαρ�σταται ε8ς τ; αBτηµα τ�3 I. Σ�Fτσ�υ τz) 9τει 1834 δι% τ1ν τ�λεσιν τ)ν &γ=νων «κατ9 µ8µισιν τ(ν
παλαι(ν».12 SEτσι «... 
πεφασ8σθη ν9 πανηγυρ8F�υν �7 GEλληνες κατ9 4ετ8αν, π"τε µ.ν )ν GYδρyα X )ν
Nαυπλ82ω, Oλλ�τε δ. )ν eAθIναις X )ν K�ρ8νθ2ω...».13 �Aπ; τ1ν |ρα�αν αKτ1ν πρ�τασιν 5 τ�τε πρ�εδρ�ς
τ�ς κυ4ερν(σεως14 κα$ [π�υργ;ς τ)ν 2�ωτερικ)ν �Iγντι�ς φ;ν Rudhart, φ�λ�ς τ�3 SOθων�ς κα$ Γε-
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συµπλ(ρωνα τ1 συλλ�γ( µ�υ. ∆7ν 4ασ�στηκα π�τ7 σ7 �8κ�ν�µικ7ς δ�σ�ληψ�ες, δ7ν &γ�ρα-
σα κα$ δ7ν π�Fλησα δ/δα π�τ�. HH τελευτα�α δ/δα π�# &π�κτησα ε�ναι τ�3 Λ�νδ�ν�υ, Vπως
2π�σης κα$ G δικ( µας τ�3 2004. ΑKτ1 π�# 9�ω στ1 συλλ�γ( µ�υ ε�ναι }δη συλλεκτικ; ε�δ�ς,
µ7 τ1ν 5π��α 9τρε�ε τ1 δεFτερη Gµ�ρα τ�ς λαµπαδηδρ�µ�ας 5 γι�ς µ�υ. Μ�3 λε�πει µ�ν�ν G
δ/δα τ�3 1952, τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων στ; Ελσ�νκι, G 5π��α ε�ναι κατασκευασµ�νη &π;
&σ(µι, G δ7 4ση της ε�ναι &π; @να �Fλ� τ)ν δασ)ν τ�ς Φινλανδ�ας. Ε��αν κατασκευαστ�
συν�λικ% µ�ν�ν 22· στ1ν HEλλδα [πρ��υν �, 2, G µ�α ε�ναι στ; Μ�υσε<� τ)ν �Oλυµπιακ)ν
�Aγ=νων τ�ς �Oλυµπ�ας κα$ G .λλη στ1ν �Oλυµπιακ1 �Aκαδηµ�α. Κα$ φυσικ% ε�ναι πρ�τι-

▲
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νικ;ς Γραµµατε#ς τ�ς �Eπικρατε�ας τ�ς Bαυαρ�ας, «... )κπλαγε&ς 
π� τ�: σ�εδ8�υ τ�'τ�υ τ	ν µαγευ-
τικ	ν FωγραφικIν, δι�τα,ε τ�ν τυπ�κτ"ν�ν Π�λυFω8δην –�Yπ�υργ�ν eEσωτερικ(ν κα& eEκκλησια-
στικ*ς κα& ∆ηµ�σ8ας eEκπαιδε'σεως (2/4/1837-22/11/1837)– ν9 
ναγνωρ8σkη µ"ν�ν τ	ν eEθνικ	ν �E�ρ-
τIν...»15 κα$ ν% τελ�ται αmτη τ1ν Gµ�ραν τ�3 EKαγγελισµ�3 (1837).

Tz) 9τει 1837 9��µεν τ%ς πλ��ν σηµαντικ%ς δραστηρι�τητας· 2κδ�δεται τ; πρ)τ�ν γυµναστικ;ν 4ι-
4λ��ν 2ν HEλλδι [π; τ�3 Γεωργ��υ Παγ=νδα µ7 τ�τλ�ν «Περ8ληψις Γυµναστικ*ς».16 Kατ% τ; Bδι�ν 9τ�ς
µ7 B.∆. τ�3 4ασιλ�ως SOθων�ς «περ& συστ�σεως 12µελ�:ς eEπιτρ�π*ς )π& τ*ς )µψυ�Yσεως τ*ς )θνικ*ς
Eι�µη�αν8ας, γεωργ8ας κα& κτην�τρ�φ8ας»17 παρ�υσι>εται δι% πρ=την φ�ρ%ν κα$ τ; 2νδιαφ�ρ�ν |ς
πρ;ς τ1ν φυσικ1ν &γωγ(ν: «... δι9 ν9 δYσωµεν ε;ς τ	ν V�ρτ	ν τα'την �αρακτ*ρα πανηγυρικ�ν κα& )θνι-
κYτερ�ν, διατ�ττ�µεν τ	ν τ(ν eEσωτερικ(ν Γραµµατε8αν ν9 λαµE�νkη συνενν��υµ�νη µετ9 τ*ς eEπι-
τρ�π*ς τ9 
ναγκαLα µ�τρα, }στε ε;ς τ� )φ’ V,*ς τρεLς Zµ�ρας κα& µ�λιστα µετ9 τ� τ�λ�ς τ*ς Oνω )κθ�-
σεως κα& δ�κιµασ8ας ν9 λαµE�ν�υν �Yραν ε;ς τ� α+τ� µ�ρ�ς δι�φ�ρ�ι δηµ"σι�ι 
γ(νες, Kν�µατ& Z
7ππ�δρ�µ8α, Z π�λη, � δρ"µ�ς, � δ8σκ�ς, τ9 πηδIµατα, τ9 
κ�ντ8σµατα, �7 )θνικ�& ��ρ�& κα& Oλλα γυ-
µν�σµατα, τ9 �π�Lα θ�λ�υν )κτελεLσθαι κατ9 τ	ν τ�,ιν τ*ς µ�υσικ*ς».18 Tz) 9τει 1837 5 ∆�µ�ς τ)ν Λε-
τρ�νων τ�ς �Oλυµπ�ας, δι% ν% 2µψυ�=σAη τ; 2θνικ;ν φρ�νηµα κα$ δι% ν% πρ�4ληµατ�σAη |ς πρ;ς τ1ν
4αρε<αν �Oλυµπιακ1ν κληρ�ν�µ�αν, πα�ρνει µ�αν ,στ�ρικ1ν &π�φασιν: «κα& λαEwν 
φ�ρµ	ν τ	ν κα-
θι�ρωσιν τ*ς 25ης Mαρτ8�υ Aς )θνικ*ς V�ρτ*ς 
πεφ�σισε τ� Vπ"µεν�ν 3τ�ς 1838 ν’ 
νασυστIσkη τ�<ς
eOλυµπιακ�<ς eAγ(νας κα& ν9 τελk* τ�'τ�υς ε;ς τ�ν Π'ργ�ν...».

�E
κε<ν�ς Vµως Vστις εKαισθητ�π��ησε κα$ συνεκλ�νισε τ�#ς καθ’ mλην sρµ�δ��υς τ�ς Rλληνικ�ς
κυ4ερν(σεως ]τ� 5 EKγγελ�ς Zππας (1800-1865), 5µ�γεν1ς 2κ τ�ς P�υµαν�ας, Vπ�υ δι�µε-
νε κα$ ε��ε δηµι�υργ(σει µεγλην περι�υσ�αν. E8σηγε<ται ε8ς τ;ν 4ασιλ�α SOθωνα τ1ν &να-
4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων, &ναλαµ4νων µ7 δαπνας τ�υ τ1ν �ρηµατ�δ�τησιν τ�3

Vλ�υ 2γ�ειρ(µατ�ς.19

HH πρ�τασις τ�3 Zππα [π�4λλεται πρ;ς τ1ν κυ4�ρνησιν τ;ν Mρτι�ν τ�3 9τ�υς 185620 πρ;ς τ;ν
[π�υργ;ν �E�ωτερικ)ν �Aλ��ανδρ�ν P�>�ν Pαγκα4�ν, Vπως &π�δεικνFεται 2κ τ)ν &π�µνηµ�νευµ-
των τ�3 8δ��υ Pαγκα4�: «... O+ π�λ<ν �ρ"ν�ν 
φ’ �� )γκατ�στην ε;ς τ� �Yπ�υργεL�ν, 3λαE�ν παρ9 τ�:
)ν B�υκ�υρεστ82ω Γενικ�: πρ�,�ν�υ κ. Σπυρ8δων�ς Σκ�'φ�υ )πιστ�λ	ν περι���υσαν Oλλην δι9 π�λλ(ν
σφραγ8δων... Uν δ. Z )πιστ�λ	 τ�: E+αγγ�λη Z�ππα eHπειρYτ�υ... 
ν�φερε πρ�ς τ�ν Eασιλ�α, �τι 
νε-
λ�µEανεν α+τ(ν τ(ν eOλυµπ8ων...».21 HH πρ�τασις τ�3 E. Zππα 2σ��λισθη ε8ρωνικ)ς 2κ µ�ρ�υς τ�3
Pαγκα4�: «... �τι )ν τ2( παρ"ντι α;(νι �+�& �7 
γ(νες τ*ς πυγµ*ς X τ*ς π�λης, 
λλ9 �7 διαν�ητικ�8, �7
τ*ς Eι�µη�ανικ*ς κα& κ�ινωνικ*ς 
ναπτ',εως».22 Γ�ν�νται πρ�σπθειαι &π; τ;ν Pαγκα4�ν δι% τ1ν πρ�-
4�λ1ν τ�ς 4ι�µη�ανικ�ς &ναπτF�εως κα$ 2µµ�σως δι% τ1ν δι�ργνωσιν «
γYνων γυµνικ(ν». «∆ι9 τ*ς
πρYτης τ�υ 
παντIσεως παρεδ��ετ� )νθ�υσιωδ(ς τ� σ��δι�ν, τ� �π�L�ν τ2( ),�θηκε...».23

EN(γγελς Z(ππας: �O πραγµατικSς EναCιωτ�ς
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µ�τερ� ν% 4ρ�σκεται σ7 αKτ�#ς τ�#ς �=ρ�υς παρ% στ% δικ µ�υ ��ρια. 

«∆»: Π�σες εRναι σ> σ)ν�λ� �Y δjδες;
Α.Κ.: Ε�ναι Vλων τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων, 18 δ/δες. ∆7ν ε�ναι Vµως 18 �, δι�ργα-

ν=σεις π�# 9��υν διε�α�θ� &π; τ; 1936 µ��ρι σ(µερα. Κπ�ιες &π; αKτ7ς ε�ναι διπλ�ς. ∆η-
λαδ1 γι% τ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νες τ�3 Με�ικ�3 ε��αν κατασκευαστ� τρε<ς δ/δες. h,
δF� συµπεριλαµ4ν�νται στ1 συλλ�γ( µ�υ. HH τρ�τη ε��ε ε8δικ% κατασκευαστ� γι% τ1 µε-
ταφ�ρ% τ�ς φλ�γας στ; τελευτα<� στδι� τ�ς λαµπαδηδρ�µ�ας, λ�γzω τ)ν δυσκ�λι)ν π�#
ε��αν �, .λλες δF� &π; &π�ψεως 4ρ�υς κα$ θερµ�κρασ�ας. ∆F� δ/δες ε��αν κατασκευα-

▲



HO Pαγκα4�ς, Bσως κα$ λ�γzω τ�3 κFρ�υς τ�υ Bσως κα$ δι% .λλ�ν τινα .γνωστ�ν λ�γ�ν, πε�θει τ;ν
E. Zππαν Vπως συµ4ι4ασθA� µ7 τ1ν &ρ�ικ(ν τ�υ πρ�τασιν κα$ δε�θA� τ; σ��δι�ν τ�υ, δηλ. τ1ν σF-
στασιν διαφ�ρων διαγωνισµ)ν κυρ�ως 4ι�µη�ανικ)ν πρ�ϊ�ντων. Mετα�# τ)ν διαγωνισµ)ν θ% πε-
ριελαµ4ν�ντ� κα$ &θλητικ�$ &γ)νες. O, διαγωνισµ�$ θ% 9φερ�ν τ1ν �ν�µασ�αν «�OλFµπια» κα$
θ% &π�σκ�π�3σαν ε8ς τ1ν 2θνικ1ν πρ��δ�ν. HO Zππας 2πιµ�νει: «τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων ν9
)νεργηθ(σι τ9 π�ντα τα��ως, }στε � πρ(τ�ς 
γwν ν’ 
ρ�8σkη ε; δυνατ�ν τ	ν 25ην Mαρτ8�υ τ�:
1857, �τε θ9 3λθkη κα& παραστk* κα& � Dδι�ς».24 M7 τ1ν συγκατθεσιν τ�3 E. Zππα 2δηµ�σιεFθη
ε8ς τ1ν �Eφηµερ�δα τ�ς Kυ4ερν(σεως τ�ς 19-8-1858 τ; Bασιλικ;ν ∆ιταγµα «Περ& Συστ�σεως τ(ν
eOλυµπ8ων».25 Παρ% τ1ν >��υσαν 2πιθυµ�αν τ�3 E. Zππα G A´ �Oλυµπι%ς \ Zππει�ς �Oλυµπι%ς
δ7ν 2τελ�σθη τz) 9τει 1857 δι% �8κ�ν�µικ�#ς κα$ π�λιτικ�#ς λ�γ�υς. �Eτελ�σθη Vµως τz) 9τει 1859
2ν τA� πλατε��α Λ�υδ�4�κ�υ.
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στ� κα$ γι% τ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νες τ�ς Μ�σ�ας – G µ�α ε�ναι G δ/δα τ�ς πρ=της
sφ�ς, 2κε�νη π�# κρατ�3σε G Μαρ�α Μ�σ��λι�3 πα�ρν�ντας τ1 φλ�γα &πευθε�ας &π; τ;
κτ�πτρ�. SE�ω 2π�σης κα$ τ$ς δF� δ/δες &π; τ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ=νες στ1 Σε�Fλ, µε-
τα�F τ)ν 5π��ων 2κε�νη τ�ς πρ=της sφ�ς, π�# κρατ�3σε G Κατερ�να ∆ιδασκλ�υ. Ε�ναι
πραγµατικ% &νεκτ�µητες �, δ/δες τ�ς πρ=της sφ�ς.

«∆»: Τ: µεγαλ)τερ� <νδιαφ�ρ�ν τ: συγκεντρ$νει σ�γ�υρα s πρ$τη δjδα τ7ν πρ$των
Oλυµπιακ7ν Aγ$νων, τ�= 1936. 

Α.Κ.: Ε�ναι 68 �ρ�ν)ν &ντικε�µεν� κα$ µ�ι>ει σ%ν ν% κατασκευστηκε τ=ρα, τε�νικ%
ε�ναι τ�λεια. Ε�ναι κατασκευασµ�νη &π; @ναν π�λ# δυναµικ; ��κ�, τ;ν ��κ� Kρ�#π τ�ς Γερ-▲

K$στας K�νδ)λης, � λαµπαδηδρ�-
µ�ς τOς πρ$της 5λυµπιακOς δ�δας
(Bερ�λ%ν� 1936), πρ�τυπ� κ�λλ�υς 

τOς �EλληνικOς φυλOς.



T; Bασιλικ;ν ∆ιταγµα, &νε�αρτ(τως τ�3 γεγ�ν�τ�ς Vτι δ7ν &νταπεκρ�νετ� ε8ς τ%ς πρ�θ�σεις κα$
τ�#ς 5ραµατισµ�#ς τ�3 E. Zππα, 2σηµατ�δ�τησε τ1ν π�ρε�αν τ�3 �Oλυµπισµ�3 κα$ τ�3 �Aθλητισµ�3
2ν HEλλδι κα$ διεδραµτισε σηµα�ν�ντα ρ�λ�ν ε8ς τ1ν 2πιτυ��αν τ)ν A´ ∆ιεθν)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=-
νων. Παραλλ(λως 2π�δρασε καθ�ριστικ)ς κα$ ε8ς τ1ν &λλ�δαπ(ν.26 HH διεFθυνσις κα$ G 2πιστασ�α τ)ν
«�Oλυµπ�ων» &νετ�θη ε8ς 2πιτρ�π1ν 2κ πρ�σωπικ�τ(των µ7 πρ�εδρ�ν τ;ν Rκστ�τε [π�υργ;ν τ)ν
�E�ωτερικ)ν. HΩρισµ�ναι 2φηµερ�δες 9γραφ�ν δι% τ1ν &νγκην 2κδ�σεως ∆ιαταγµτων &νασυστσε-
ως τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων. E8ς τ�3τ� συν�4αλε κα$ G �ρησιµ�π��ησις Vρων, ��τινες &πεσκ�π�υν
ν% δ�θA� κ3ρ�ς ε8ς τ�#ς &γ)νας δι% τ�ς συνδ�σε=ς των µ7 τ�#ς &ρ�α��υς �Oλυµπιακ�Fς, Vπως: �OλF-
µπια, �Oλυµπιδες, Rλλην�δ�και, &λυτρ�ης, γυµνικ�$ &γ)νες κα$ λ�ιπ, πλε<στα τ)ν 5π��ων κα$ σ(-
µερ�ν �ρησιµ�π�ι�3µεν ε8ς τ1ν γλ)σσαν τ�3 &θλητισµ�3. Παραλλ(λως yκ�Fσθησαν φωνα$ κα$ ε�δ�ν
τ; φ)ς τ�ς δηµ�σι�τητ�ς .ρθρα 2πικριτικ% δι% τ1ν µ1 υ,�θ�τησιν τ�3 σ�εδ��υ Zππα. �Aκ�µη κα$ 5
LEλλην καθηγητ1ς τ�ς Rλληνικ�ς κα$ συγγραφε#ς 2κ Σερρ)ν Kωνσταντ<ν�ς Mινωoδης 2πισπεFδει τ1ν
δηµ�σ�ευσιν 2κ τ�3 &ν% �ε<ρας τ�υ �ειρ�γρφ�υ τ�3 γνωστ�3 σηµαντικ�3 4ι4λ��υ «Φιλ�στρ�τ�υ περ&
Γυµναστικ*ς Bπ� Mινω�δ�υ Mηνi» γαλλιστ$ κα$ Rλληνιστ�. Παραθ�τει δ7 κα$ 8δια�τερ�ν κεφλαι�ν ε8ς
τ; τ�λ�ς τ�3 4ι4λ��υ τ�υ µ7 τ;ν τ�τλ�ν «Περ& τ*ς τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων )ν �Eλλ�δι συστ�σεως»,
Vπ�υ [περαµFνεται µ7 πθ�ς τ�ς πρ�τσεως τ�3 E. Zππα. 

E8ς τ�#ς &γ)νας 2κε�ν�υς παρευρ�θησαν �, 4ασιλε<ς, π�λιτικα$ κα$ στρατιωτικα$ &ρ�α$ κα$ πλ�θ�ς
κ�σµ�υ. E8ς τ;ν &κατλληλ�ν �)ρ�ν τ�ς πλατε�ας 2κ τ�3 πρ��ε�ρ�υ διε�(�θησαν τ’ &γων�σµατα δρ�-
µ�ς, �λµα, δ�σκ�ς, &κ�ντι�ν, &ναρρι�(σεις 2π$ ,στ�3. HO HEλληνικ;ς TFπ�ς ε8ς τ; σFν�λ�ν τ�υ 2σ��λ�ασεν
&ρνητικ)ς τ;ν τρ�π�ν διε�αγωγ�ς τ)ν &γ=νων κα$ 2καυτηρ�ασε τ�#ς [πευθFν�υς. HH &π�τυ��α τ)ν
A´ �Oλυµπ�ων &λλ% κα$ τ% 2πακ�λ�υθ(σαντα γεγ�ν�τα 2ν HEλλδι, |ς G 9�ωσις τ�3 4ασιλ�ως SOθω-
ν�ς, ε���ν |ς &π�τ�λεσµα ν% µ1 πραγµατ�π�ιηθ�3ν τ% B´ �OλFµπια τz) 9τει 1863 κα$ ν’ &δραν(σAη G �Eπι-
τρ�π1 τ)ν �Oλυµπ�ων.

Tz) 9τει 1865 &πε4�ωσεν 5 E. Zππας. E8ς τ1ν 8δι�γραφ�ν διαθ(κην τ�υ, π�# συν�τα�ε τz) 9τει 1860,
2�ε�=ρησε τ% περι�υσιακ τ�υ στ�ι�ε<α ε8ς τ1ν �Eπιτρ�π1ν τ)ν �Oλυµπ�ων· tρισε δ�, Vτι µετ% θνα-
τ�ν τ�3 2�αδ�λφ�υ τ�υ K. Zππα, τ;ν 5π�<�ν 5ρ�>ει ν�µ�α τ�ς κινητ�ς κα$ &κιν(τ�υ περι�υσ�ας τ�υ,
µ�γα µ�ρ�ς αKτ�ς ν% περι�λθAη ε8ς τ1ν �Eπιτρ�π1ν τ)ν �Oλυµπ�ων µ7 τ1ν δ�σµευσιν &νεγ�ρσεως τ�3 Mε-
γρ�υ τ)ν �Oλυµπ�ων κα$ τ�3 Σταδ��υ των. Πρ�κειται 4ε4α�ως δι% τ; µεγαλ�πρεπ7ς Zππει�ν M�-
γαρ�ν, τ; 5π�<�ν 2νεκαινισθη τz) 1878 (∆´ �OλFµπια) κα$ τ; 5π�<�ν παρε�ωρ(θη δι% τ’ &γων�σµατα
τ)ν A´ ∆ιεθν)ν «�Oλυµπιακ)ν» �Aγ=νων τ�3 9τ�υς 1896. Kατ% τ% 2γκα�νια τ�3 Zαππε��υ Mεγρ�υ,
20 �Oκτω4ρ��υ 1887, 2τ�ν�σθη [π; τ�3 2�αδ�λφ�υ τ�3 E. Zππα, Kωνσταντ�ν�υ Zππα κα$ κυρ��υ
δια�ειριστ�3 τ�υ, Vτι «... � 
ρ�ηγ�της τ*ς �;κ�γενε8ας µ�υ 
�8διµ�ς E+αγγ�λης Z�ππας 
πεφ�σισεν
), )µπνε'σεως κλασσικ*ς ν9 )παναφ�ρkη ε;ς τ	ν �Eλλ�δα τ�<ς 
ρ�α8�υς �ρ"ν�υς τ(ν eOλυµπιακ(ν
eAγYνων, Bπ� τ�<ς �ρ�υς κα& τ9ς συνθIκας τ*ς νεωτ�ρας Fω*ς».27 M7 τ; B.∆. τ�ς 11-8-1865 συνεκρ�-
τ(θη 5ριστικ)ς G τ)ν �Oλυµπ�ων �Eπιτρ�π(, 2π�ν�µασθε<σα κα$ �Eπιτρ�π1 Kληρ�δ�τηµτων, µ7
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µαν�ας κα$ γι’ αKτ; .λλωστε 9φτεια�αν κτι π�λF σπ�υδα<�. Τ1ν πρ=τη αKτ1ν δ/δα 4α-
στ�3σε 5 Κ=στας Κ�νδFλης, 5 πρ)τ�ς λαµπαδηδρ�µ�ς στ1ν ,στ�ρ�α τ�3 θεσµ�3. LEνας
|ρα<�ς ν��ς, µ�α θρυλικ1 µ�ρφ(. 

«∆»: Μ�α τ�τ�ια σπ�υδα�α συλλ�γG δ>ν θ; Hπρεπε ν; 2π�ρ+\η µ�νιµα στG +$ρα π�- γ�ν-
νησε τ�-ς Oλυµπιακ�-ς Aγ7νες; Aπεναντ�ας Zλ�π�υµε qναν π�λ�τη, <σjς στGν πρ�κει-
µ�νη περ�πτωση, ν; H+\η φρ�ντ�σει ν; 2π�ρ+\η α]τG s συλλ�γG στGν �Eλλ�δα, Hστω κα( }ν
Zρ�σκεται στ:ν πρ�σωπικ� σας +7ρ�.

▲



σκ�π;ν ν% λ4Aη τ% &παρα�τητα 2κε<να µ�τρα πρ;ς 2κτ�λεσιν τ)ν διατ�εων τ�ς διαθ(κης τ�3 E. Zπ-
πα. HH �Eπιτρ�π1 αmτη [φ�σταται @ως κα$ σ(µερ�ν µ7 τ;ν αKτ;ν τ�τλ�ν.

T% «B´ �OλFµπια» 2τελ�σθησαν τ1ν 15ην N�εµ4ρ��υ τ�3 9τ�υς 1870 ε8ς τ; Παναθηναϊκ;ν Στδι�ν·
κα$ τ’ &γων�σµατα διε�(�θησαν τ1ν Rπ�µ�νην Gµ�ραν παρ�υσ��α τ�3 4ασιλ�ως κα$ τ�ς κυ4ερν(-
σεως. ∆ι% πρ=την φ�ρ%ν yκ�Fσθη κα$ τ; ��ρικ;ν ��σµα, τ�3 5π���υ τ�#ς στ���υς 9γραψεν 5 κα-
θηγητ1ς �Oρφαν�δης. Πρ�κειται δι% τ;ν &ντ�στ�ι��ν �Oλυµπιακ;ν LYµν�ν τ)ν µετ�πειτα �ρ�νων.
T% B´ �OλFµπια 2δικα�ωσαν 2κε�ν�υς �, 5π�<�ι 2π�στευ�ν ε8ς τ1ν &να4�ωσιν τ)ν �Oλυµπιακ)ν
�Aγ=νων. HH 2πιτυ��α τ)ν B´ �Oλυµπ�ων Rστι>εται κα$ ε8ς τ1ν 9γκαιρ�ν πρ�κ(ρυ�ιν τ)ν «eOλυ-
µπιακ(ν eAγYνων Γυµνικ(ν τε κα& ΛεµE�δρ�µικ(ν», τ1ν καθηµεριν1ν κα$ [π��ρεωτικ1ν 2κγF-
µνασιν 2π$ σαρντα π�ντε Gµ�ρας τ)ν [π�ψηφ�ων &θλητ)ν [π; τ1ν 2π�4λεψιν ε8δικ�3, τ1ν 5µ�ι-
�µ�ρφ�ν 2νδυµασ�αν τ)ν &θλητ)ν, τ; τελετ�υργικ;ν τ)ν &γ=νων, τ1ν 2πιλ�γ1ν τ)ν &γων�δικ)ν
κα$ τ1ν 2πιλ�γ1ν |ς �=ρ�υ τελ�σε=ς των τ�3 Παναθηναϊκ�3 Σταδ��υ.

E8ς τ%ς 3-9-1869 2δηµ�σιεFθη 5 2� R�ηνταενν�α .ρθρων Kαν�νισµ�ς των. A, διατ�εις τ�υ &ναφ�-
ρ�νται ε8ς τ1ν διε�αγωγ1ν τ)ν 2π$ µ�ρ�υς &γωνισµτων κα$ ε8ς τ; τελετ�υργικ�ν. Mετα�# τ)ν .λλων
&ναφ�ρ�νται:

• Πρ�κ(ρυ�ις «∆ιαγωνισµ�3 Π�ι(σεως» µ7 9κκλησιν πρ;ς τ�#ς λ�γ��υς τ�3 9θν�υς, �να συµµετ-
σ��υν ε8ς τ;ν διαγωνισµ;ν συµφ=νως µ7 τ1ν 2πιθυµ�αν τ�3 E. Zππα.

• ΣFστασις δι% τ1ν καλυτ�ραν πρ�4�λ1ν κα$ δι�ργνωσιν τ)ν �Aγ=νων ε8δικ)ν 2πιτρ�π)ν ε8ς τ%ς
πρωτευ�Fσας τ)ν ν�µ)ν µ7 εKθFνην τ)ν ν�µαρ�)ν κα$ τ; 2�ωτερικ;ν µ7 εKθFνην τ)ν διπλωµα-
τικ)ν [πηρεσι)ν.

• Πρ�σθ(κη κα$ ν�ων &γωνισµτων κα$ &θληµτων, Vπως τ�ς πλης κα$ τ�3 �λµατ�ς 2π$ κ�ντz).
• Kαθι�ρωσις δι% πρ=την φ�ρ%ν ε8δικ)ν 4ρα4ε�ων δι% τ1ν καλυτ�ραν µ�υσικ1ν σFνθεσιν, τ1ν σκ�-

π�4�λ(ν, τ%ς λεµ4�δρ�µ�ας κα$ λ�ιπ.
• Πρ�σκλησις ε8δικ�3 5µιλητ�3 ε8ς ε8δικ1ν 2κδ(λωσιν τ)ν �Oλυµπ�ων, πρ�κειµ�ν�υ ν% 2κφων(σAη

τ;ν «�Oλυµπιακ;ν Λ�γ�ν».
• Kαθ�ρισµ;ς τ�3 τελετ�υργικ�3, ε8ς τ; 5π�<�ν πρ�ε4λ�πετ�: θρησκευτικ1 τελετ1 πρ; τ�ς 2νρ�ε-

ως τ)ν �Aγ=νων· δηµ�σ�α [π�σ�εσις-Vρκ�ς 2ν=πι�ν τ)ν &γων�δικ)ν· 9ναρ�ις τ)ν &γωνισµτων
[π; σαλπιγκτ)ν· &νακ(ρυ�ις τ)ν νικητ)ν [π; τ)ν &γων�δικ)ν κα$ 2κφ=νησις [π; κ(ρυκ�ς τ�3
�ν�µατ�ς κα$ τ�ς γενετε�ρας π�λεως τ�3 νικητ�3 [π; µ�υσικ1ν [π�κρ�υσιν.

T% Γ´ �OλFµπια πρ�εκηρF�θησαν τz) 9τει 1874 κα$ 2τελ�σθησαν δι% πρ=την φ�ρ%ν τ;ν Mι�ν τ�3
9τ�υς 1875. HH δι�ργνωσις τ�3 &γωνιστικ�3 µ�ρ�υς &νετ�θη ε8ς τ;ν �Iωννην Φωκιαν�ν. �A��>ει
ν% σηµειωθA� Vτι 5 Γλλ�ς 4αρ)ν�ς Coubertin δεκαενν�α 9τη &ργ�τερ�ν τ;ν &ν�φερεν «τιµ*ς Pνε-
κεν». Σ(µερ�ν τιµ/ται 5 µεταγεν�στερ�ς «2µπνευστ1ς» Coubertin, 2ν z� �, πρ�γεν�στερ�ι 5ραµα-
τιστα$ µνηµ�νεF�νται µ�ν�ν ε8ς τ% ,στ�ρικ% 4ι4λ�α. T’ &γων�σµατα 2τελ�σθησαν ε8ς τ; Παναθη-
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Α.Κ.: ∆7ν θ% }θελα ν% &παντ(σω .µεσα στ1ν 2ρ=τησ( σας. Ε��α sπλ)ς στ1ν κατ��(
µ�υ αKτ7ς τ$ς δ/δες κα$ 2ντελ)ς συµπτωµατικ% ]ρθε στ1 σκ�ψη µι/ς κυρ�ας, π�# ]ταν
στ$ς δηµ�σιες σ��σεις τ�ς �ργανωτικ�ς 2πιτρ�π�ς, G 8δ�α τ�ς δι�ργνωσης αKτ�ς τ�ς 9κθε-
σης. HH &π(�ηση τ�3 κ�σµ�υ [π�ρ�ε 2ντυπωσιακ1 κα$ µ��ρι τ1 διε�αγωγ1 τ)ν �Oλυ-
µπιακ)ν �Aγ=νων θ% περι�δεFσAη σ7 π�λλ7ς π�λεις τ�ς HEλλδ�ς &λλ% κα$ στ; 2�ωτερικ�.
ΑKτ1 ε�ναι G δικ( µ�υ �αρ, ν% µ�ιρ>ωµαι αKτ1ν τ1 συλλ�γ1 µ7 τ;ν κ�σµ�. ∆7ν πρ�κει-
ται ν% τ$ς π�υλ(σω π�τ7 κα$ &π; µ�να θ% περσ�υν στ% ��ρια τ)ν παιδι)ν µ�υ.

«∆»: Απ: Sλες α]τ>ς τ(ς δjδες 2π�ρ+�υν κ�π�ιες π�- διαφ�ρ�π�ι�=νται 'π: τ(ς 2π�-

▲



ναϊκ;ν Στδι�ν τ1ν 21ην Mαo�υ. Mετ% τ1ν ε8σ(γησιν τ�3 I. Φωκιαν�3 πρ�σετ�θησαν .νευ 4ρα-
4ε�ων &γων�σµατα Vπως �λµα [π7ρ τ; δ�>υγ�ν, �λµα δι% τ�3 µ�ν�>Fγ�υ κα$ λ�ιπ% κα$ δι% πρ=-
την φ�ρ%ν 5 καν�νισµ;ς πρ��4λεπε τ1ν ��ρ(γησιν διπλ=µατ�ς ε8ς τ;ν νικητ(ν.

T% ∆´ �OλFµπια 2τελ�σθησαν τ;ν Mι�ν τ�3 1889 ε8ς τ;ν µικρ;ν �)ρ�ν τ�3 «Kεντρικ�3 Γυµναστη-
ρ��υ» παρ�υσ��α πλε�στων 2πισ(µων. �Eδηµ�σιεFθη τ1ν 11ην �Iαν�υαρ��υ 1888 τ; B.∆. «Περ& )γκαιν8ων
τ�: Zαππε8�υ Mεγ�ρ�υ κα& τ*ς �+σιαστικ*ς )ν�ρ,εως τ*ς πρ�ετ�ιµασ8ας τ*ς ∆´ eOλυµπι�δ�ς». T; µε-
γλ� διστηµα π�# 2µεσ�λ4ησε µετα�# τ�ς Γης κα$ ∆ης �Oλυµπιδ�ς �φε�λεται ε8ς τ1ν πρ�σπθει-
αν τ�ς �Eπιτρ�π�ς τ)ν �Oλυµπ�ων, �να [λ�π�ι(σAη τ�#ς δF� Vρ�υς τ�ς διαθ(κης τ�3 E. Zππα, }τ�ι
τ�ς λειτ�υργ�ας γυµναστηρ��υ δι% τ1ν .θλησιν τ)ν ν�ων κα$ τ�ς &νεγ�ρσεως τ�3 Mεγρ�υ τ)ν �Oλυ-
µπ�ων. HO µ�γας εKεργ�της E. Zππας καθι�ρωσεν &θλητικ�#ς &γ)νας µ7 τ’ +ν�µα �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες
\ Zππει�ι �Oλυµπιδες. HO E. Zππας «... FητεL τ	ν 
ναγ�ννησιν τ*ς 
ρ�α8ας �Eλλ�δ�ς... �+�& λ�ιπ�ν
τ	ν πρ"�δ�ν τ(ν Eι�µη�ανηµ�των σκ�π�ν εN��ν τ9 eOλ'µπια τ(ν 
ρ�α8ων... τ�ν α+τ�ν σκ�π�ν 3��υ-
σι κα& τ9 eOλ'µπια τ9 παρ9 τ�: Z�ππα συσταθ�ντα...».28

�O
γρφων κατ�θεσε παρ% τA� �Eπιτρ�πA� �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων τ1ν 1ην N�εµ4ρ��υ 1994 &να-
φ�ρ%ν µ7 θ�µα τ1ν ,στ�ρ�αν τ�ς &να4ι=σεως τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων. �Aνεφερ�µεθα ε8ς
τ; &νιστ�ρητ�ν τ�ς &π�δ���ς |ς &να4ιωτ�3 τ)ν συγ�ρ�νων �Oλυµπιδων  τ�3 Γλλ�υ 4α-
ρ=ν�υ Pierre de Coubertin, Vταν 5 εKπατρ�δης E. Zππας δι�θεσε τ1ν περι�υσ�αν τ�υ πρ;ς

τ;ν σκ�π;ν τ�3τ�ν κα$ 2τελ�σθησαν �, πρ)τ�ι �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες τz) 9τει 1859, τ�σσαρα 9τη πρ; τ�ς
γενν(σεως τ�3 Coubertin. �Eπ�σης Vτι G Vπ�ια τιµ1 τ�3 &να4ιωτ�3 δ7ν δFναται ν% [περκερσAη 2κε�-
νην τ�3 ,δρυτ�3 τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων – ,δρυτ1ς δ7 κα$ πρ�σττης των [π�ρ�εν 5 M�γας ZεFς.
Tιµ/ται Vµως 2ν �Oλυµπ��α 5 Γλλ�ς Coubertin, 2ν z� 5 ,δρυτ1ς κα$ 5 &να4ιωτ1ς �Kδ�λως &ναφ�ρ�νται.

�Aπ; τ�ς Gµ�ρας 5π�τε τ; σκ�τ�ς 2πε4λ(θη 2ν �Oλυµπ��α τz) 9τει 393 µ.X. �Kδ�π�τε 2τελ�σθησαν
�Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες [π; πνε3µα �Oλυµπιακ�ν, κα�τ�ι 5 &να4ιωτ(ς των E. Zππας τ�3τ� 2πε-
δ�ω�εν. �Aνεµ�ν�νται σ(µερ�ν �, σπ�νδ�φ�ρ�ι ν’ &ναγγε�λ�υν τ1ν 9ναρ�ιν τ�3 &γ)ν�ς τ)ν καλ-
λ�στων .θλων τ)ν τ�ς Gµετ�ρας παιδε�ας µετε��ντων.
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λ�ιπες 1ς πρ:ς τ: σ+εδιασµ: κα( τG λειτ�υργικ�τητ� τ�υς;
Α.Κ.: Εcστ��η G 2ρ=τησ( σας. HH κθε δ/δα 9�ει τ% �αρακτηριστικ της. Κατ’ &ρ�%ς

�ν µ7 ρωτ(σετε π�ι δ/δα µ�3 &ρ�σει περισσ�τερ� \ λιγ=τερ�, δ7ν θ% µπ�ρ�σω ν% &πα-
ντ(σω. Ε�ναι Vλες κτ�µα τ�ς ψυ��ς µ�υ. Παρ’ Vλα αKτ% πιστεFω Vτι G κθε δ/δα &ντι-
πρ�σωπεFει τ1ν κ�υλτ�Fρα κα$ τ1 φυσι�γνωµ�α τ�ς δι�ργαν=τριας π�λης π�# 2κπρ�σω-
πε<. HEπ�µ�νως �ν κριτικρω δυσµεν)ς κπ�ια δ/δα, ε�ναι σ%ν ν% κρ�νω µ�α 5λ�κληρη π�-
λη, π�# πραγµατ�π��ησε τ1 µεγλη αKτ1 πρ�σπθεια. Σ�γ�υρα κπ�ιες &π; αKτ7ς ε��αν
|ρισµ�να µει�νεκτ(µατα λειτ�υργικ, [π�ρ�αν δ/δες π�# 9σ4ηναν \ δηµι�υργ�3σαν
[περθ�ρµανση κα$ 9καιγαν τ% ��ρια. Σ7 κπ�ιες .λλες τ; καFσιµ� τ�υς 94γα>ε σπ�θες, µ7▲
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&π�τ�λεσµα 5 λαµπαδηδρ�µ�ς ν% 9�Aη σ7 9κταση τ; ��ρι τ�υ. LOµως &κ�µη κα$ 9τσι G δ/δα
δ7ν �νει π�τ7 τ1ν &��α τ�ς φιλ�σ�φ�ας της. Ε�ναι πρ�τιµ�τερ� ν% Rστισ�υµε στ; Vτι G
κθε δ/δα µετ�φερε τ; ,ερ; φ)ς τ�ς �Oλυµπ�ας. Τ; φ)ς π�# µεταδ�δει σ7 Vλ�ν τ;ν κ�σµ�
πανρ�αιες Rλληνικ7ς &��ες. �Aγπη, συναδ�λφωση, συνεργασ�α, ε8ρ(νη. HEπ�µ�νως πρ�-
κειται γι% @να &ντικε�µεν� ,ερ�, π�# σε4�µαστε, &γαπ/µε, πρ�σ���υµε κα$ &ντιµετωπ�-
>�υµε µ7 δ��ς. LOλες �, δ/δες 9��υν τ1ν Bδια &��α κα$ 5µ�λ�γ) Vτι γι% µ�να &π�τελ�3ν κ-
τι τ; 8δια�τερ�, G κθε µ�α �ωριστ.
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«Eκτ:ς (θε�δ�σιαν��υ) ν�µ�υ»
eAµ9ν πι�, δ.ν Bπ�φ�ρεσθε! Kαλ�, τ8π�τε Oλλ� δ.ν

EρIκατε ν9 διαφηµ8σετε στ	ν E.P.T. µ. τ	ν συµE�λικ	

ρ8θµηση; ∆.ν ,�ρατε τ8 θ9 π�ρετε; Kα8, )πιτ�λ�υς, π�ι-
�8 εNναι α+τ�& �7 Γερµαν�& 
ρ�αι�λ"γ�ι Sinn, Brodersen,
Siewert κα& Ebert, π�< µπ�ρ�:ν ν9 
µφισEητ�:ν τ� 3ργ�

ε+κλε(ν α+τ�κρατ"ρων µας, �7 �π�L�ι κατIργησαν τ�<ς eOλυµπιακ�<ς

γ(νες στ� Mν�µα τ�: Xριστιανισµ�:; Kα& Oντε κι α+τ�<ς τ�<ς 3πιασε Z µ�'ρ-
λια ν9 
νασκ�ψ�υν τ	ν eOλυµπ8α, κα& Oντε �τι 
π�δει,αν πwς �7 πρ"γ�ν�8
µας τελ�:σαν )κεL eOλυµπιακ�<ς 
γ(νες 350 �ρ"νια µετ9 τ	ν 
παγ"ρευσI
τ�υς· sτ�ι )κτ�ς ν"µ�υ... eEσεLς, τYρα, τ8 F"ρι τραEiτε; ENναι 
ν�γκη δηλαδ	
ν9 Eγ*τε µ. τ	ν ντ�υντ�'κα ν9 τ� διαλαλIσετε; N9 τ9 
π�τελ�σµατα... tEρ+ε-
σθε σ> 'ντ�θεση µ> τGν 'ρ+G τOς διαφ)λα�ης, πρ�αγωγOς κα( δι�δ�σης τ�=
�Eλληνικ�= π�λιτισµ�= κα( τOς �EλληνικOς παρ�δ�σης. 4Aσε π�< µπ�ρ�:ν �7
,�ν�ι, ψ��ν�ντας τ8π�τε �ρυσ"E�υλα, «ν; θεωρUσ�υν παρ�ν�µ�υς α]τ�-ς
τ�= 2004» κα& ν9 µε8νkη Oνεργη Z κ. Γι�ννα eAγγελ�π�'λ�υ-∆ασκαλ�κη. T�
)θνικ" µας φιγ�υρ8νι...

BεEα8ως Z 
π�ντηση τ*ς E.P.T. εNναι κ�µψ"τατη κα& �+δ"λως µπ�ρεL ν9
θεωρηθk* πρ�ληπτικ	 λ�γ�κρισ8α! eAλ8µ�ν�ν τYρα! Γ8ν�νται α+τ9 τ9 πρ�γ-
µατα σ. µι9 δηµ�κρατικ	 �Yρα σ9ν τ	ν δικI µας, �π�υ � eAρ�ιεπ8σκ�π�ς
Eγ�Fει πρωθυπ�υργ"; ∆.ν γ8ν�νται. O`τε E�Eαια εNναι δυνατ�ν ν9 παρ�µEkη
κ�π�ια ),ωγεν	ς δ'ναµις σ’ Pνα κρατικ� καν�λι, π�< )µεLς �7 π�λ8τες πλη-
ρYν�υµε γι9 ν9 µiς )νηµερYνkη. �Aπλi �7 Oνθρωπ�ι τ*ς E.P.T. γι9 τ� καλ"
µας φιλτρ�ρ�υν λ8γ� τ&ς διαφηµ8σεις. Kα& )ν π�σkη περιπτYσει σ. )ρωτ(, ρ.
Λ�µπρ�υ, εNναι διαφIµιση περι�δικ�: α+τI; N9 ),�διδες τ� περι�δικ� «��-
σκισ� µε» X «M. τ� µ�τι στ� κρεEE�τι» ν9 π( να8! α+τ9 εNναι περι�δικ9 γι9
πρ�E�λ	 κα& µ. 
ναλυτικ� φωτ�γραφικ� Bλικ".

T� �τι Z 
π"φαση µ	 µεταδ"σεως τ*ς διαφηµ8σεως τ�: «∆αυλ�:» εNναι 
νυ-
π"γραφη, �+δεµ8αν σηµασ8αν 3�ει. Πρ�φαν(ς εDτε ,��ασαν ν9 τ	ν Bπ�γρ�-
ψ�υν, εDτε δ.ν τ	ν Bπ�γραψαν δι9 λ"γ�υς �ριστιανικ*ς σεµν"τητ�ς. Kαθ"τι,
κατ9 τ�ν «eEκκλησιαστIν», µαται"της µαται�τIτων τ9 π�ντα µαται"της. O`τε
εNναι παρ�δ�,�ν π�< Z N�µικ	 �Yπηρεσ8α δ.ν 
π�φ�σισε τ	ν 
παγ"ρευση.
A+τ	 µπ�ρεL κα& ν9 τ	ν 
γν��:σε. Kαθ’ �τι )κ τ(ν λ"γων τ�: κ. Kωστ"π�υ-
λ�υ συν�γεται �τι α+τ�& π�< λ�γ"κριναν τ	ν διαφIµιση τ�: «∆αυλ�:» πρ�-
πει εDτε ν9 εN�αν γερ.ς πλ�τες, εDτε ν9 Uταν π�λ< Bψηλ9 7στ�µεν�ι. Kα& τ	ν ν�-
µικ	 Bπηρεσ8α τ*ς E.P.T. A.E. τ	ν εN�αν γραµµ�νη )κεL π�< δ.ν πι�νει µελ�-
νι. Φαντ�F�µαι πwς τYρα, µ. τ	ν δ8κη τ*ς 22ας eAπριλ8�υ, τ9 κ"κκαλα τ�: Θε-
�δ�σ8�υ B´ θ9 πα8F�υν καστανι�ττες... eAναµ�ν�µε τ	ν 
π"φαση.

Γι7ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς



Bε4α�ως στ1ν 2π��( τ�υ G �Aστυν�µ�α δ7ν ε��ε ν% &ντιµετωπ�σAη Vµ�ια µ7 τ% σηµεριν%
πρ�4λ(µατα Vπως αKτ% τ�ς τρ�µ�κρατ�ας \ τ)ν τρ���ν�µικ)ν 2λ�γ�ων (σηµ.: 2λλε�ψει
αKτ�κιν(των). HYπ�ρ�αν Vµως κα$ τ�τε ναρκωτικ, πρ�αγωγ�$-πρ�σττες, κλ�φτες (\
&λλι)ς «λα�αν/δες») κα$ .λλα κ�ινωνικ% παρσιτα, π�# �αρακτηρ�>�νταν &π; «[π�-
γειες» συν(θειες Vπως τ; «στρα4; περπτηµα (κ�υτσα4κια), G µαγκι, τ% 4αρι% κ�-
µπ�λ�για κα$ τ% &νρρι�τα σακκια. Mιλ/µε γι% 2π��7ς π�# G γαλλικ1 &ργκ�, τ% στρι-
φτ% µ�υστκια κα$ τ% δ��ρωµα µυτερ% παπ�Fτσια ]ταν &παρα�τητες πρ�ϋπ�θ�σεις γι%
τ1 σ�υλτσα Rν;ς «2 ντ7 λ% µαγκ7» στ% στεν% τ�3 M�ναστηρακ��υ, τ�3 Ψυρρ� κα$ στ�#ς
τεκ�δες τ�ς +µ�ρφης &θηναϊκ�ς Πλκας. O, «τσαµπ�υκ/δες», τ% µα�αιρ=µατα κα$ �,
5δ�µα��ες µ7 κ�υµπ�Fρια ε��αν γ�νει καθηµεριν; φαιν�µεν�, εBτε γιατ$ κπ�ι�ς πτησε
–κατ% λθ�ς– τ; συρ�µεν� >ωνρι Rν;ς µγκα, εBτε γιατ$ γλυκ�κ��τα>αν τ1ν «γκ�µεν»
τ�υ. LOσ� &στε<α κα$ �ν y��3ν τ% πρ�4λ(µατα αKτ, 2κε�νη τ1ν 2π��1 ε��αν λ4ει δια-
στσεις µστιγας. O, φυλακ7ς Συγγρ�3 κα$ �Ωρωπ�3 ]ταν @τ�ιµες ν% δε�θ�3ν τ; πλ�θ�ς
τ)ν παραν�µων, &ρκε< ν% 4ρισκ�ταν τ; 2πιδ��ι� &στυν�µικ; +ργαν� π�# θ% κατφερνε
ν% τ�#ς συλλ4Aη, κ�ιν)ς µπαγλαρ=σAη.

Πιν�ντας τ;ν παλµ; τ�ς 2π���ς τ�υ κα$ 9��ντας τ1ν &µ�ριστη συµπαρσταση τ�ς τ�-
τε &νωττης π�λιτικ�ς &ρ��ς 5 Mπαϊρακτρης δηµι�Fργησε @να σ)µα «εK>=νων«» (σηµ.:
«κ�µντ�» θ% λ�γαµε σ(µερα), π�# θ% &νελµ4ανε ν% δ=σAη σρκα κα$ �στ/ στ% +νειρα
«εKτα��ας» τ�3 στρατηγ�3.

«E;ς τ	ν eAστυν�µ8αν τ*ς Πρωτευ�'σης )π& Mπαϊρακτ�ρη πρ�σετ�θη κα& µ8α δ'ναµις
E+FYνων, κατ9 πρ�σωπικ	ν )πιλ�γ	ν α+τ�: τ�: ;δ8�υ. T(ν 
νδρ(ν )κε8νων Z π8στις
κα& Z 
φ�σ8ωσις Bπ*ρ,ε παρ�ιµιYδης. eAπ�Eησαν 
ληθεLς τρ�µ�κρ�ται τ(ν κακ�-
π�ι(ν κα& τ(ν 
�ργων κα& �ρωες )πεισ�δ8ων κα& σκληρ(ν κα& φαιδρ�τ�των. O7 )π8-
λεκτ�ι Oνδρες τ(ν Kρειν(ν διαµερισµ�των τ*ς �Yρας, 
πηλλαγµ�ν�ι κακ(ν συνηθει(ν,
πειθαρ��:ντες α+στηρ(ς, ψ'�ραιµ�ι κα& 
φωσιωµ�ν�ι ε;ς τ� καθ*κ�ν, 
π�Eησαν π�-
ντ�τε π�λ'τιµα Mργανα τ�,εως κα& )πιE�λ*ς Bπ� δι�8κησιν σYφρ�να κα& λελ�γισµ�νην».

O, 2φηµερ�δες τ�ς 2π���ς &φιερ=ν�υν .ρθρα «κ�ινωνικ�ς &νακ�Fφισης», δι�τι 2π$
Mπαϊρακτρη διανυκτ�ρευαν στ% κρατητ(ρια µεγλ�ι 2πι�ειρηµατ�ες, καθηγητ7ς Πα-
νεπιστηµ�ων, δικαστ�ς, π�λιτικ�$ .νδρες, &στυν�µικ��, &�ιωµατικ�$ τ�3 στρατ�3 κ...

�O
∆ηµUτρι�ς Mπαϊρακτ�ρης σφργισε &νε��τηλα µ7 τ1ν παρ�υσ�α
τ�υ µ�α 5λ�κληρη 2π��(. Γενν(θηκε τ; 1833 στ; �Aγρ�νι� κα$ ]ταν
γ�ν�ς Σ�υλι=τικης �8κ�γ�νειας. Kατατ�θηκε στ; στρατ; τ; 1848
κα$ σταδι�δρ�µησε |ς &�ιωµατικ;ς πε>ικ�3. ∆ιακρ�θηκε γι% τ1

γενναι�τητα κα$ τ; 2πιτελικ� τ�υ πνε3µα στ1ν Kρητικ1 2πανσταση, στ; Θεσ-
σαλικ; π�λεµ� &λλ% κα$ |ς [π�στρτηγ�ς τ�ς HEλληνικ�ς �Aστυν�µ�ας.

�O EστυνµικSς πT uργ(νωσε τS 1896
τ�ν Eσφ(λεια τHν �OλυµπιακHν EγMνων



T
; 2π�καιρ� αBτηµα γι% &σφαλε<ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νες &πασ��λησε τ; ∆. Mπαϊρα-
κτρη, 5 5π�<�ς µ7 &π�λυτη 2πιτυ��α &ν�λα4ε τ1ν &σφλει τ�υς. O, 2φηµερ�δες τ�ς
2π���ς διασz=>�υν τ$ς πρ�σπθειες τ�3 &νδρ;ς αKτ�3.

«... Π�ντες 
ναγνωρ8F�υν τ	ν 
ν�γκην ν9 )νισ�υθk* Z 
στυν�µ8α eAθην(ν κα& Πει-
ραι(ς δι’ 7καν(ν 
στυφυλ�κων κατ9 τ�<ς eOλυµπιακ�<ς eAγ(νας. �H συρρ�	 τ(ν ,�νων
κατ9 τ9ς V�ρτ9ς τ(ν eAγYνων θ9 πρ�καλ�σkη 
ναντιρρIτως, Aς πiσα µεγ�λη συν�θρ�ι-
σις κα& συρρ�	 λωπ�δυτ(ν κα& )ν γ�νει 
τ�κτων στ�ι�ε8ων, τ9 �π�Lα µ"ν�ν Z καλ(ς διωρ-
γανωµ�νη κα& α+στηρ9 
στυν�µικ	 )πιτIρησις δ'ναται ν9 καταστε8λkη κα& καταστIσkη

κ8νδυνα. Πλ	ν τ�'τ�υ �µως κα& δι9 τ	ν καθ"λ�υ τIρησιν τ*ς τ�,εως κατ9 τ9ς Zµ�ρας
)κε8νας, �7 ,�ν�ι, 
γν��:νες )ντελ(ς τ�ν τ"π�ν, θ9 3λθ�υν )δ(, 3κτακτα δ. γεγ�ν"τα πι-
θαν�ν ν9 συµE�:ν 
παιτ�:ντα τ	ν Oµεσ�ν )π�µEασιν τ*ς 
στυν�µ8ας... τ	ν πρ"ν�ιαν τα'-
την )γκα8ρως 3λαEεν � διευθυντ	ς τ*ς eAστυν�µ8ας κ. Mπαϊρακτ�ρης...».

Σ7 συν�ντευ�η π�# 9δωσε 5 στρατηγ;ς στ1ν 2φηµερ�δα «HEστ�α» 2��θεσε τ$ς &π�ψεις
τ�υ γι% τ1ν &νασυγκρ�τηση τ�ς �Aστυν�µ�ας 2ν +ψει τ)ν &γ=νων. M�σα &π; τ% λ�για
τ�υ καταλα4α�νει κανε$ς τ; π�σ� δι�ρατικ;ς κα$ 2παγγελµατ�ας στθηκε αKτ;ς 5 &στυ-
ν�µικ�ς, 2νz) τ% πρ�4λ(µατα π�# τ�τε &πασ��λ�3σαν τ1 δηµ�σια τ�η εcκ�λα µπ�ρ�3µε
ν% συµπερν�υµε Vτι &πασ��λ�3ν κα$ τ1 σηµεριν(.

«...eEσκ�φθηµεν περ& �λων, κα& Z δ'ναµις τ(ν 
στυφυλ�κων κατ9 τ�<ς 
γ(νας θ9
φθ�σkη ε;ς 400 Oνδρας. ∆ι9 τ�<ς 50 ), α+τ(ν συµπεριελIφθη κα& κ�νδ'λι�ν )ν τ2( πρ�-
ϋπ�λ�γισµ2(. eAν�γκη �µως ν9 )νισ�υθk* Z 
στυν�µ8α κα& δι’
Oλλων 50 
νδρ(ν κα& πρ�ς τ�:τ� θ’ 
π�ταθ(µεν πρ�ς τ9ς
Oλλας 
στυν�µικ9ς περιφερε8ας τ�: Kρ�τ�υς, δι9 ν9 Dδω-
µεν π(ς θ9 τ�<ς �;κ�ν�µIσωµεν. ∆ι"τι εNνε 
ν�γκη ν9 τ�<ς
3�ωµεν )γκα8ρως ε;ς eAθIνας, δι9 ν9 τ�<ς κ�µωµεν κα& κ�-
π�ιαν διδασκαλ8αν �σ�ν 
φ�ρyi στ	ν συµπεριφ�ρ�ν των
πρ�ς τ�<ς ,�ν�υς κα& τ�<ς Oλλ�υς π�λ8τας κα& )ν γ�νει πρ�ς
πλIρη τIρησιν τ*ς τ�,εως κατ9 τ�<ς eAγ(νας...».

HOπωσδ(π�τε τ% µεγ�θη πρ�καλ�3ν 9κπλη�η,
�ν &ναλ�γιστ�3µε Vτι τ; κλειν;ν SAστυ τ�τε ε��ε
&νγκη &π; 400 µ�ν�ν &στυν�µικ�Fς (σηµ.: τρ�-
µε Al Kaida...). Παρ’ Vλα αKτ% G διδασκαλ�α τ�ς
συµπεριφ�ρ/ς –κα$ +�ι µ�ν�– τ)ν &στυν�µικ)ν γι%
τ1ν 2π��1 2κε�νη ]ταν @να κεφαλαι)δες >(τηµα, π�#
παραµ�νει 2π�καιρ�.

«... O7 
στυν"µ�ι κα& �7 )δ( 
στυφ'λακες εNνε 
ρκετ9 κατηρ-
τισµ�ν�ι πρ�ς τIρησιν τ*ς Bπηρεσ8ας κατ9 τ9ς }ρας τ*ς Zµ�ρας
κα& τ*ς νυκτ"ς. A7 µεταθ�σεις �µως τ(ν 
στυφυλ�κων 3Eλαψαν
π�λ< τ	ν Bπηρεσ8αν, µ9 π�ρα π�λ', )κτ�ς τ�: �τι εNνε κα& µατα8α
δαπ�νη δι9 τ� Kρ�τ�ς. eAλλ9 τ8 ν9 γε8νkη.

»Πλ	ν τ(ν 
στυφυλ�κων xµπ�ρεL E�Eαια ν9 )νισ�υθ(µεν κα&

�H Eσφ(λεια τOς �Oλυµπι(δας τ: 1896
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�O Στα)ρακας τ�= θε�τρ�υ σκι7ν. Xαρακτηριστικ:ς τ)π�ς
«µ�γκα», π�- φ�ρ~j τ: σακ�κι «'ν�ρρι+τ�», παπ�)τσια µυτερ;
κα( κ�νει Z�λτες στ:ν «µπερντ>» π�ντα Hν�πλ�ς κα( qτ�ιµ�ς

γι; «τσαµπ�υκj».
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∆ηµUτρι�ς Mπαϊρακτ�ρης.



δι’ )φ8ππων 
νδρ(ν, �πως λ�γετε, �ρ8F�ντες σταθµ�<ς τ	ν �Aγ. Tρι�δα κα& τ�ν σταθµ�ν
τ�: Σιδηδρ�δρ"µ�υ δι9 δ'� ), α+τ(ν. eEπ8σης 
ν9 δ'� ν9 τ�π�θετIσωµεν ε;ς τ	ν �δ�ν
�HρYδ�υ τ�: eAττικ�: κα& ε;ς τ9ς Oλλας κεντρικ9ς �δ�'ς, α7 �π�Lαι θ9 συ�ν�Fωνται π�λ<

π� τ�<ς ,�ν�υς, δι9 ν9 παρ���υν πiσαν ε;ς α+τ�<ς πληρ�φ�ρ8αν κα& ν9 )πιτηρ�:ν τ	ν

σφ�λειαν κα& τ�,ιν )ν συνενν�Iσει π�ντ�τε πρ�ς τ�<ς 
στυφ'λακας, τ�<ς 
στυν"µ�υς
κα& τ9 τµIµατα, ��τινες θ9 λαµE�ν�υν τ9ς διαταγ9ς κα& �δηγ8ας Aς συνIθως 
π’ ε+θε8-
ας )κ τ*ς ∆ιευθ'νσεως. Kατ’ α+τ�ν τ�ν τρ"π�ν Z 
στυν�µικ	 )πιτIρησις θ9 )κτελ*ται πλI-
ρως κα& τ9 κακ�π�ι9 στ�ι�εLα, vν τ�λµIσ�υν ν9 3λθ�υν, 
µ�σως θ9 περι�ρισθ�:ν...».

O, ε8κ�νες ε�ναι πργµατι γραφικ=τατες. HO σταθµ;ς τ�3 σιδηρ�δρ�µ�υ ]ταν τ; κ�ντρ�
τ�ς �Aθ(νας, 2νz) G 5δ;ς τ�3 HHρ=δ�υ τ�3 �Aττικ�3 (σηµ.: πρ�φαν)ς �ωµατ�δρ�µ�ς) πα-
ρ�υσι>εται |ς τ; κ�ντρ� συνθρ�ισης τ)ν 2ν HEλλδι τ�υριστ)ν. Σ’ αKτ1ν τ1ν σπανι=-
τατη συν�ντευ�( τ�υ 5 στρατηγ;ς θ�γει κα$ τ; >(τηµα τ�ς 2µφνισης τ)ν �Aστυν�µικ)ν
κατ% τ�#ς �Oλυµπιακ�#ς �Aγ)νες, τ% πρ�4λ(µατα Vµως δ7ν 4ρ�σκ�υν λFση λ�γzω τ�ς δF-
σκ�λης �8κ�ν�µικ�ς κατστασης τ�3 νε�ελληνικ�3 κρατιδ��υ...

«ZIτηµα �µως εNνε κα& α7 στ�λα& κα& τ9 κρ�νη τ(ν 
στυφυλ�κων, τ9 �π�Lα κατ9 τ�<ς

γ(νας πρ�πει ν9 εNνε καιν�υργ*. 4E��µεν π8στωσιν κα& )κ�µαµεν παραγγελ8αν τσ"-
�ας δι9 τ�: Bπ�υργε8�υ τ(ν Στρατιωτικ(ν, τYρα δ. θ9 φρ�ντ8σωµεν κα& δι9 τ9 κρ�-
νη. Πρ�πει ν9 εNνε �λα καθαρ�, δι9 ν9 φαν(µεν ε+πρ"σωπ�ι πρ� τ(ν ,�νων. eEγw sθε-
λα κα& τYρα 
κ"µη κα& π�ντ�τε �7 σκ�π�& ν9 φ�ρ�:ν τ9 κρ�νη των, 
λλ9 δ.ν Bπ�ρ��υν,
δ.ν 3��µεν. eEκεLν�ι π�< ), 
ρ�*ς εN��ν µετετ�θησαν 
λλα��:, κα& τYρα εNνε 
ν�γκη
�7 )δ( µετατεθ�ντες ν9 πρ�µηθευθ�:ν ν�α. Περ& π�ντων τ�'των συνενν�Iθην Aς σiς
εNπ�ν πρ��θ.ς µ. τ�ν κ. Bπ�υργ�ν τ(ν eEσωτερικ(ν...». Φα�νεται λ�ιπ;ν Vτι G �Oλυ-
µπιδα τ�3 1896, παρ% τ1ν &4στα�τη φτ=�εια τ�3 λα�3 µας, στ�φθηκε µ7 2πιτυ��α �-
ρη στ; &θνατ� Rλληνικ; φιλ�τιµ� κα$ τ;ν πατριωτισµ; |ρισµ�νων &νθρ=πων.

LEνα �ρ�ν� µετ% G �=ρα µας µπ�κε στ1 σκι% Rν;ς σφ�δρ�3 HEλλην�τ�υρκικ�3 π�λ�µ�υ
κα�, |ς &ναµεν�ταν, αKτ; δ7ν .φησε τ;ν Mπαϊρακτρη &διφ�ρ�, π�# παρ% τ; πρ��ω-
ρηµ�ν� τ�ς Gλικ�ας τ�υ 9σπευσε –�ωρ$ς δικαι�λ�γ�ες– στ1ν πρ=τη γραµµ(· «...�O Mπαϊ-
ρακτ�ρης )τ�θη )π& κεφαλ*ς µικτ*ς φ�λαγγ�ς συγκρ�τηθε8σης κατ9 µ�γα µ�ρ�ς 
π� τ	ν
δ'ναµιν τ*ς Xωρ�φυλακ*ς τ*ς πρωτευ�'σης κα& 3σπευσε πρ�ς τ	ν 4Hπειρ�ν, �π�υ συν*ψε
τ	ν α7µατηρ9ν µ��ην τ�: Γριµπ"E�υ, κατ9 τ	ν �π�8αν Z Xωρ�φυλακ	 )π�λ�µησε καλ(ς».
Σ’ αKτ1ν τ1 µ�η 5 γεννα<�ς στρατηγ;ς τελε�ωσε µ7 τ;ν καλFτερ� τρ�π� τ1ν στρατιωτι-
κ( τ�υ σταδι�δρ�µ�α, π�φτ�ντας δηλαδ1 µα��µεν�ς.

M’ .λλα λ�για 5 Mπαϊρακτρης «δ7ν �αµπρια>ε τ�π�τα» κα$ γι’ αKτ; �, ρεµπ�τες, π�#
2ν��τε 2��φρα>αν τ; λαϊκ; αBσθηµα, τ;ν γν=ρι>αν, τ;ν &γαπ�3σαν κα$ θυµ�σ�φ=ντας
τ;ν µνηµ�νευσαν στ% τραγ�Fδια τ�υς, λ�γ�ντας π=ς:

«...� Mπαϊρακτ�ρης � σκληρ�ς
δ.ν σIκωνε F�ριλ8κι,

3κ�Eε 
π� τ�<ς µ�γκες τ� Pνα τ� µαν8κι,
κα& Z µαγκι� τ�υς 3φευγε

κα& τ� νταηλ8κι...».
T; δυσρεστ� ε�ναι Vτι τ�τε [π�ρ�αν τ�υλ�ιστ�ν &ληθιν�$ µγκες, 2ν &ντιθ�σει πρ;ς

τ1ν 2π��( µας, π�# Vλα δε��ν�υν Vτι... τ�#ς πτησε τ; τρα<ν�.

Kωνσταντ%ν�ς ∆. M�+�ς-Λε)καρ�ς
Πηγ�ς:
1. Γ. �Aσπρ�ας, «HIστ�ρικ% συγρµµατα».
2. Xαρλ. Θ. Σταµτης, «HIστ�ρ�α τ�ς �Aστυν�µ�ας Π�λεων».
3. �Eγκυκλ�παιδικ; Λε�ικ; X. Πτση.
4. «HEστ�α», 6-2-1896.
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WAς πρ�σ�,�υµε τ� παρακ�τω κε8µεν�:

«�H Wθληση δ>ν 'π�τελε% �λληνικG <πιν�ηση. OY 'φετηρ�ες Zρ�σκ�νται στGν �ρµ�µφυτη 'ν�γκη
γι; �µιλλα κα( δι�κριση, π�- 2π�ρ+ει σ> Sλ�υς τ�-ς 'νθρ$π�υς, <νV7 �Y ρ��ες 'ν�γ�νται στGν
'π$τερη πρ�ϊστ�ρ�α κα( σ+ετ���νται µ> τ(ς δραστηρι�τητες π�- 'ν�πτυ�ε κ�θε Wτ�µ� γι; τGν
<πιZ�ωσU τ�υ, τGν <�ασφ�λιση τρ�φOς κα( τGν 'π�φυγG τ7ν κινδ)νων. Γι; τ�-ς 'νθρ$π�υς
α]τ�-ς s Wσκηση συνδ�εται 'ρ+ικ; µ> τGν 	δια τGν �ωG κα( τGν �παρ�U τ�υς. Ωργανωµ�νη
'θλητικG δραστηρι�τητα παρατηρε%ται 'π: τ(ς 'ρ+>ς τOς 3ης +ιλιετ�ας π.X. στ�-ς µεγ�λ�υς
'στικ�-ς π�λιτισµ�-ς τOς Mεσ�π�ταµ�ας κα( τOς A#γ)πτ�υ. Στ(ς 'ρ+>ς τOς 2ας +ιλιετ�ας π.X.
<µφαν���νται �Y πρ7τες 'πεικ�ν�σεις 'θλητικ7ν δραστηρι�τUτων σ> µινωικ; Hργα τ�+νης, 'π�-
δει�η Sτι �Y KρOτες τ(ς υY�θ�τησαν µjλλ�ν 'π: τ�-ς A#γυπτ��υς, 'λλ; τ(ς 'ν�πτυ�αν σ> καν�-
νικ; 'θλUµατα, π�- <ντ�σσ�νται στ: πλα�σι� <πισUµων θρησκευτικ7ν <κδηλ$σεων τOς µινωικOς
κ�ινων�ας. OY 'γ7νες α]τ�( πρ�πει ν; διε��γ�νταν στ: πλα�σι� θρησκευτικ7ν <κδηλ$σεων κα(
κατ; τGν δι�ρκεια <πιτ�φιων Wθλων γι; ν; τιµηθ�=ν <πιφανε%ς νεκρ�( Zασιλε%ς κα( �ρωες».

T� κε8µεν� α+τ� δ.ν γρ�φτηκε στ	ν Mεσ�π�ταµ8α X τ	ν ADγυπτ�. T� 
ντιγρ�ψαµε 
π� τ	ν πι-
νακ8δα π�< Bπ�ρ�ει στ	ν πρYτη δυτικ	 αDθ�υσα τ�: M�υσε8�υ τ*ς �Iστ�ρ8ας τ(ν eAρ�α8ων eOλυ-
µπιακ(ν eAγYνων - eAρ�α8ας eOλυµπ8ας (πρYτη )πιγραφ	 
ριστερ�). T� Aς Oνω κε8µεν� )πανα-
λαµE�νεται ε;ς τ	ν eAγγλικI, Γαλλικ	 κα& Γερµανικ	 γλ(σσα, καθwς κα& �λα τ9 Oλλα κε8µενα.

T9 δικ� µας σ�"λια περιττ�.
∆.K.

T	ν 25η Mαρτ8�υ κ�π�ι�ι π�λιτικ�& �λων τ(ν κ�µµ�των µαF& µ. τ�ν πρωθυπ�υργ� εNπαν δυ� λ"-
για γι9 τ�ν συµE�λισµ� τ*ς )θνικ*ς α+τ*ς V�ρτ*ς, π�< εNναι Z ),�γερση τ(ν �EλλIνων  )ν�ντια στ�ν
κατακτητ	 T�:ρκ� κα& συµπλIρωσαν �τι Z Zµ�ρα α+τ	 εNναι µεγ�λη θρησκευτικ	 V�ρτI. A+τ� τ�
«θρησκευτικ	 V�ρτI», γιατ8 τ� «,εφ�'ρνισαν»; M9 
σφαλ(ς γι9 ν9 ε+�αριστIσ�υν τ� 7ερατεL�, µ�-
λ�ν"τι �λ�ι τ�υς γνωρ8F�υν 
π� 7στ�ρικ(ς τεκµηριωµ�να γεγ�ν"τα �τι τ� τ"τε 7ερατεL� (πατριαρ-
�εL�) εN�ε 
φωρ8σει τ	ν eEπαν�σταση τ�: 1821 κα& �τι καθ’ �λη τ	ν διαδρ�µ	 τ*ς σκλαEιiς κυνI-
γησε µ. κ�θε µ�σ�ν κα& πρ�δ�σ8ες τ�<ς �πλαρ�ηγ�<ς κι 
γωνιστ.ς τ*ς eEλευθερ8ας. Γι’ α+τ� λ�ιπ�ν
συνδ��υν σ. µι9 παρ9 φ'σιν σ'Fευ,η  τ	ν )θνικI µας V�ρτ	 µ. V�ρτ.ς τ*ς 
νθελληνικ*ς eOρθ�δ�-
,8ας τ(ν BυFαντιν(ν α+τ�κρατ"ρων. TYρα µ. τ	ν π8εση )π& τ(ν δηµ�σ8ων 
νδρ(ν 
π� τ� 7ερατεL�
πρ�σπαθ�:ν ν9 πε8σ�υν τ�<ς GEλληνες �τι � Xριστιανισµ�ς κα& � �Eλληνισµ�ς συµπ"ρευσαν κ�π�ια
)π��I.

Γ.Γ.

«N; γκρεµ�σ�υµε τGν OλυµπιακG Φλ�γα»!
«N9 γκρεµ8σ�υµε τ	 φλ"γα τ�: ψευτ�-eAπ"λλωνα 
π� τ� Kαλλιµ�ρµαρ� κα& ν9 E�λ�υµε τ	ν 7ερ	

φλ"γα τ�: Xριστ�:». Λ"για 7ερ�α τ	 Mεγ�λη Tρ8τη σ. κIρυγµ� τ�υ στ�ν GAγι� eEλευθ�ρι�, στ�:
Γκ'Fη («eEλευθερ�τυπ8α», 10-11/4/2004, σ. 17). N9 γκρεµ8σ�υµε λ�ιπ"ν. 4Eτσι �ρ8F�υν 
π� τ�ν OµEω-
να �7 7ερεLς τ	ν ;σ�π�δωση τ(ν π�τριων, π�< εNναι Z 7στ�ρ8α κα& � π�λιτισµ"ς µας. Γιατ8 �7 7ερεLς
φανατ8F�υν τ� π�8µνι�ν κα& τ� �θ�:ν σ. Eανδαλισµ", 
ντ& ν9 κ�µ�υν κIρυγµα 
γ�πης; ∆ηλαδ	 �δη-
γ�'µαστε σ. ν��υς διωγµ�<ς κα& καταστρ�φ�ς; «eEν α+τ2( δ. τ2( �ρ"ν2ω διωγµ�ς γ�γ�νεν �EλλIνων
µ�γας...», γρ�φει � eIω�ννης Mαλ�λας, �ρ�ν�γρ�φ�ς. «ΠαρIγγειλεν α+τ2( π�ντα τ9 ε;δωλεLα Pως )δ�-
φ�υς καταστρ�ψαι κα& πυρ& παραδ�θ*ναι», Z E+δ�,8α στ�ν Kυνηγ"ν (Θε�δ�σιαν�ς K(δι,, κεφ.
51). «Kα& )ν�Eαλ�ν τ9 εDδωλα α+τ(ν ε;ς π:ρ» (eHσα�ας, ΛZ´ 19). �O δ. Γ�λλ�ς 7ερωµ�ν�ς eAEEiς
Fourmont, π�< διακρ8θηκε σ. Eανδαλισµ�<ς κα& καταστρ�φ	 �λων τ(ν π"λεων τ*ς Πελ�π�ννIσ�υ,

Παρ; φ)σιν συ�ε)�εις

E� Aνατ�λ7ν τ: φ7ς τ�= M�υσε��υ Oλυµπ�ας!

AI™IMA KAI A¢HPITA 



γρ�φει: «T9 ;σ�π�δωσα, τ9 ,εθεµελ8ωσα �λα. ∆.ν 
π"µεινε λ8θ�ς )π& λ8θ�υ». T	ν Bστ�τη }ρα θ9

νανIψ�υν �ραγε �7 7ερεLς;

Σ.Φ.

Στ&ς HΠA � M�ικλ Nι�υντ��υν, ;ατρ�ς κα& δικηγ"ρ�ς 
π� τ	ν Kαλιφ"ρνια, 3φθασε �ς τ� 
νY-
τατ� δικαστIρι� τ*ς �Yρας τ�υ, FητYντας ν9 
παλειφθk* κ�θε θρησκευτικ	 
ναφ�ρ9 π�< γ8νεται στ9
δηµ"σια σ��λεLα κα& ε;δικ(ς κατ9 τ	ν δι�ρκεια τ�: �αιρετισµ�: τ*ς 
µερικανικ*ς σηµα8ας. «ENµαι
Oθε�ς. K�θε πρω& στ� σ��λεL� � υ7"ς µ�υ εNναι Bπ��ρεωµ�ν�ς ν9 σταθk* Mρθι�ς, ν9 E�λkη τ� ��ρι τ�υ
στ� στ*θ�ς κα& ν9 πk* �τι � πατ�ρας τ�υ  εNναι ψε'της κα& 3�ει Oδικ�», θ9 πk* στ� δικαστIρι�, κα& πwς
«τ� κρ�τ�ς Kφε8λει ν9  κρατyi 
π�στ�σεις 
π’ τ	ν θρησκε8α». WAν κα& κ�ρδισε τ	ν Bπ"θεση στ� )φε-
τεL�, Dσως δ.ν µπ�ρ�σkη ν9 δικαιωθk* στ� 
νYτατ� δικαστIρι�. A+τ9 σ. Pνα κρ�τ�ς �π�υ θρησκε8α
κα& π�λιτε8α λειτ�υργ�:ν �Yρια 
π’ τ	ν Zµ�ρα τ*ς δηµι�υργ8ας τ�υ. T8 ν9 π�:µε γι9 τ� δικ" µας φε-
�υδαρ�ικ� κρ�τ�ς, �π�υ στ9 σ��λεLα διδ�σκ�νται τ9 «Πιστε'ω ε;ς Pνα θε"», τ9 «Π�τερ Zµ(ν» κα&
Oλλες πρ�σευ��ς, τ9 θρησκευτικ9 κα& Z «Vλλην��ριστιανικ	» ψευδ�ϊστ�ρ8α Aς µαθIµατα; MαF& µ.
τ�<ς )σταυρωµ�ν�υς κα& τ�<ς λ�ιπ�<ς «aγ8�υς» π�< κρ�µ�νται στ&ς σ��λικ.ς τ�,εις EεEηλYν�υν κ�-
θε 3νν�ια τ*ς 
νε,ιθρησκ8ας κα& τ*ς )λευθ�ρας παιδε8ας κα& πρ�ετ�ιµ�F�υν τ� ραγιαδικ� τριτ�κ�-
σµικ� µ�λλ�ν τ(ν ν�ων µας.

B.M.

Πρ"σφατα � )π8σκ�π�ς KαλαEρ'των eAµEρ"σι�ς µ. θ�µα «K�λλι� θ�νατ�ς...» 3καµε δηλYσεις γι9
δι�φ�ρα FητIµατα («eEλευθερ�τυπ8α» 7.4.2004). O7 πρ�σωπικ�ς τ�υ θ�σεις γι9 δι9-Bπ.ρ-κρατικ9 θ�-
µατα µπ�ρεL ν9 διαταρ�,�υν τ&ς διακρατικ.ς σ��σεις τ*ς �Yρας µ. 
πρ"Eλεπτες ),ελ8,εις, µ	 
ντι-
στρ�ψιµες. O7 ρ8Fες τ*ς E+ρYπης Pλκ�υν τ	ν καταγωγ	 
π� τ	ν κλασικ	 κα& τ	ν Mεγ�λη �Eλλ�δα
κα& τ� πνε:µα α+τ*ς. ∆.ν δε�"µαστε τ�<ς 
φ�ριστικ�'ς τ�υ �αρακτηρισµ�<ς γι9 τ�<ς GEλληνες. Π"-
θεν 
ρ'εται τ�: δικαιYµατ�ς τ�'τ�υ; ∆.ν «εDµαστε πρ�δ"τες τ*ς 7στ�ρ8ας µας», 
λλ9 «�στ�ρες )σµ.ν
κα& λ�τρεις τα'της». O7 GEλληνες κα& σIµερα 3��υν )θνικ9 Mνειρα, �πως π�ντα, γι9 �λ�κληρYσεις,
π�< τ9 κ�ν�υν πρ�,εις �ταν τ8θενται )ν κινδ'ν2ω. T� eOλυµπιακ� eIδε(δες κα& Z Φλ"γα εNναι �Iστ�-
ρ8α µας, εNναι Z πεµπτ�υσ8α τ*ς Φυλ*ς µας. ENναι τ� Λ�µπ�ν Φ(ς τ�: Πρ�µηθ�ως. T� πνε:µα τ�υ
δια�ρ�νικ"ν. Π�< θαυµ�σια dµνησε Z κλασικ	 �Eλλ�ς, eIσ�κρ�της, Kωστ*ς Παλαµiς.

Σ.Φ.

«K�λλι� � θ�νατ�ς» τ�= κ. AµZρ�σ��υ...
∆ηλYσεις τ�: µητρ�π�λ8τη KαλαEρ'των κ. eAµEρ�σ8�υ:
«�H E.E. περιφρ"νησε τ	ν �ριστιανικI της παρ�δ�ση, τ&ς ρ8Fες της, τ	ν ταυτ"τητ� της κα& )ρω-

τ�τρ�πεL πλ��ν µ. τ�ν ;σλαµισµ� κα& τ	ν 
θε�α». T9 �Hνωµ�να 4Eθνη «3γιναν Zνωµ�να στ	ν φαι-
δρ"τητα κα& τ	ν 
νυπ�ληψ8α». Γι9 τ	ν �Eλλ�δα: «O7 GEλληνες σIµερα; 4A!, να8, τ�<ς 
πασ��λεL κα&
Z eOλυµπιακ	 Φλ"γα! eEν2( στ	ν �EλEετ8α καιγ"ταν � κ"σµ�ς, �7 νε��λληνες 3τρε�αν ν9 πρ�σευ�η-
θ�:ν  στ�ν eAπ"λλωνα γι9 ν9 τ�<ς στε8λkη τ	ν 7ερ	 φλ"γα. eEδ( � κ"σµ�ς κα8γεται κα& α+τ�8... �τε-
ν8F�νται»! Kα& τ� φιν�λε: «K�λλι� � θ�νατ�ς παρ9 µ8α Oτιµη Bπ�ταγI».

BεEα8ως � κ. eAµEρ"σι�ς δ.ν µiς 
π�κ�λυψε �τι α+τ�ς κα& �7 Bπ"λ�ιπ�ι κληρικ�& δ.ν πρ"κειται
π�τ. κα& γι9 καν�ναν ν9 π�λεµIσ�υν κατ9 τ	ν παλι� τ�υς συνIθεια, 3δει,ε �µως τ�ν φθ"ν� τ�υ γι9
τ�<ς «ε;δωλ�λ�τρες» πρ�γ"ν�υς τ�υ κα& τ�<ς «µισερ�<ς» θε�'ς τ�υς. eEν��λεLται σφ"δρα 
π’ τ	ν 
νε-
,ιθρησκ8α τ*ς E+ρYπης κα& λ�ιδ�ρεL τ�ν O.H.E. T� ε`λ�γ� )ρYτηµα π�< τ8θεται �µως εNναι: Π"τε
τελικ(ς κ�π�ι�ς σ�Eαρ�ς π�λιτικ�ς Oνδρας  θ9 �ωρ8σkη τ� κρ�τ�ς 
π’ τ� παρακρ�τ�ς-eEκκλησ8α,
γι9 ν9 σιωπIσ�υν )πιτ�λ�υς στ9 δηµ"σια κα& π�λιτικ9 θ�µατα �7 Oνθρωπ�ι α+τ�& κα& ν’ 
σ��ληθ�:ν
µ. τ9 τ�: θε�: τ�υς;

B.M.

«E	µαστε πρ�δ�τες τOς �Iστ�ρ�ας µας»

Σ+�λικG θε�κρατ�α
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T
�σσερις λ��εις &ρ�α<ες, π�# παραµ�ν�υν µ�νιµα 2π�καιρες στ1ν &νθρ=-
πινη συνε�δηση, εBτε στ1ν [γε�α |ς &παγ�ρεFσεις εBτε στ$ς α8σθ(σεις
|ς &π�λαFσεις. E�ναι λ�ιπ;ν &παρα�τητα συστατικ% τ�3 �ργανισµ�3
(κα$ τ�ς κ�ινων�ας) \ δ7ν ε�ναι &ναγκα<α; E�ναι 2πικ�νδυνα; M1ν &πα-

ντ/τε κατηγ�ρηµατικ, λθ�ς θ% κνετε. Πργµατι ε�ναι τ�σες �, διατρ�-
φικ7ς &λλαγ7ς κα$ τ�σ� συ�ν7ς �, &ντιστρ�φ7ς τ)ν «καν�νων δια�της», τ�σ�
&ντ�θετα τ% συµπερσµατα τ)ν 2ρευνητ)ν, tστε 4ρισκ�µαστε σ7 µ�νιµη σFγ-
�υση. Λ.�. περ��δ�ι &παγ�ρευσης λιπ)ν, µετ% fast-food, τ=ρα «µεσ�γειακ1»
δ�αιτα κ.�.κ.
T� τ; καλ�ν; T� συν�4η πανρ�αια; T� τ; &ληθ�ς; «�E� �ν�µτων .ρ�ασθαι»:
~Aς �εκιν(σ�υµε &π; τ$ς 9νν�ιες.

HH τετρακτ#ς τ)ν α8σθ(σεων
(ε�ναι τ�σσερις κα$ +�ι π�ντε, &φ�3 γεFση �ωρ$ς +σφρη-
ση δ7ν [πρ�ει) }τ�ι Vρασις, &κ�(, γε3σ � +σφρησις κα$
sφ1 ε�ναι σ7 πλ(ρη &ντιστ�ι��α µ7 τ% «στ�ι�εLα» τ)ν
HEλλ(νων: π3ρ, &(ρ, mδωρ, γ�. Πργµατι ➊ LOρασις: �Eκ
φωτειν�ς πηγ�ς (θερµ�της) «π:ρ 
ε8F2ω�ν»· HHρακλ. ➋
�Aκ�(: M7 y�ητικ% κFµατα στ;ν &�ρα (κυρ�ως). ➌ Γε3σ �
+σφρησις: M7 µ�ρια [γρ% στ�#ς [γρ�#ς 4λενν�γ�ν�υς
στ�µατ�ς/µFτης. ➍ HAφ1-8σ�ρρ�π�α: HH αBσθηση mπαρ�ης
µ�σzω τ)ν στερε)ν.

T; ψυ��-πνευµατικ; µ�ρ�ς τ�3 Vλ�υ &νθρ=π�υ (σ)µα,
«ψυ�(», πνε3µα, 2π�γνωση) &π�τελε<ται κατ% τ;ν Πλ-
τωνα1 κα$ �Aριστ�τ�λη2 &π; τ1ν τετρακτFν: φυτικ�ν,
α8σθητικ�ν, 2πιθυµητικ�ν, ν�ητικ�ν. «τ� µ.ν φυτικ�ν
�+δαµ(ς κ�ινωνεL λ"γ�υ (=µετ��ει λ�γικ�ς), τ� δ’ )πι-
θυµητικ�ν µετ��ει (κ)πως». SAρα τ; φυτικ:ν ε�ναι τ%
9νστικτα τ; δ7 α#σθητικ:ν ε�ναι �, α8σθ(σεις π�# παρ�-
��υν τ% δεδ�µ�να στ;ν ν�3.

Kα$ 2νz) θεωρ�3µε τ$ς Vραση, &κ�(, sφ1 Zασικ�ς, τ1ν
Rνια�α γεFση/+σφρηση τ1ν ν�µ�>�υµε εKτελ� «
ν�λ�γ�ν
3�ειν πρ�ς τ	ν γε:σιν, κα& �µ�8ως τ9 εDδη τ(ν �υµ(ν τ�Lς

°EY™EI™-O™ME™.°EY™EI™-O™ME™.

Φωτ. 1. Ψαρjς τOς ΘUρας π�-
ει γι; �λ�τισµα 6 κ�πνισµα.

∆ιαιτητικ�: πρστασ#α, δηλητ�ρια Y Vδν�;
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τ*ς Kσµ*ς».3 Kα$ Vµως µ7 αKτ1ν �εκιν/µε τ1 >ω( µας (θηλασµ;ς)
κα$ µ7 αKτ1ν «τελευτ�:µε», G µ�νη π�# &π�µ�νει >ωηρ(.

O, LEλληνες Vπως σ7 Vλα τ% θ�µα-
τα ε��αν �εκαθαρ�σει κα$ τ% εBδη τ�ς γεFσης (κα$ +σφρησης) δ�-
δ�ντας τ$ς κατλληλες λ��εις (Σ+. 1). Συνε��>�υµε &π; τ;ν �Aρι-
στ�τ�λη:3 «aπλi (=Eασικ9) µ.ν τ
ναντ8α τ� γλυκ< κα& τ� πικρ"ν,
)�"µενα δ�, τ�: µ.ν τ� λιπαρ�ν τ�: δ. τ� aλµυρ"ν. Mετα,< δ.
τ�'των τ" τε δριµ< κα& τ� α+στηρ�ν κα& στρυφν�ν κα& K,'». Kα$
διευκριν�>ει: «τ9 δ’ εDδη τ(ν �υµ(ν }σπερ κα& )π& τ(ν �ρωµ�-
των»! Πργµατι µ�ι>ει µ7 τ; �κταγωνικ; �ρωµατικ; σFστηµα.4

∆7ν ν�µ�>ω Vτι G σηµεριν1 φση τ�ς γλ=σσας (νε�ελληνικ1)
9�ει πλ��ν τ$ς &ντ�στ�ι�ες λ��εις γι% τ; «δριµ#» (=καυστικ�;) κα$ τ; «αKστηρ;ν» (λ.�.
��ν�ς = µπρ�3σκ�ς;). LOσ� γι% τ$ς (Rλλην�γενε<ς) εKρωπαϊκ7ς γλ)σσες >(τηµα �ν 9��υν
πλ��ν 5! Sweet/doux - salty - bitter/amer - acrid/âpre - acid. HO �Aριστ. δηλ=νει σαφ)ς Vτι
τ% �ν�µατα τ)ν γεFσεων 8σ�F�υν κα$ γι% τ$ς �σµ�ς: «4Eστι δ’, }σπερ �υµ�ς � µ.ν γλυκ<ς
� δ. πικρ"ς, �dτω κα& Z KσµI... γλυκεLα Aς τ�: µ�λιτ�ς».3

Π�<�ς 5 στ���ς, 5 τελικ;ς σκ�π;ς «τ�λ�ς» στ1 >ω( µας; HO �Aριστ. &παντ�/ εKθ�ως: «τ9
)πιFητ�'µενα (�αρακτηριστικ%) τ9 περ& τ	ν ε+δαιµ�ν8αν... 
ρετI... µετ’ Zδ�ν*ς» �Hθ.
Nικ�µ. A3+9. HH εKδαιµ�ν�α λ�ιπ;ν τ; [π�ρτατ� &γαθ�ν, G Gδ�ν1 τ; µ�σ�ν.

Φυσικ% στ$ς Gδ�ν7ς µετ���υµε µ7 Sλες τ$ς α8σθ(σεις. M7 τ1ν Vραση λ.�. στ$ς ε8καστικ7ς
τ��νες (.γαλµα < &γλλ�µαι)· µ7 τ1ν &κ�1 στ1 µ�υσικ1 < µ�3σα < µ) = δωρ. π�θ)· µ7
τ1ν sφ1 στ;ν 9ρωτα. LOµως στ1ν καθηµεριν1 >ω1 G Gδ�ν1 µ�σzω τ�ς τετρτης ε�ναι συ-
�ν�τερη. Kα$ δ7ν &ρκ�Fµεθα στ$ς φυσικ7ς γεFσεις/�σµ�ς, &λλ% δηµι�υργ�3µε ν�ες συν-
δυ>�ντας.

∆ι�τι 5 .νθρωπ�ς δ7ν κνει 9ρωτα γι% ν% 2πι>(σAη (µ�ν�ν) µ�σzω τ)ν &π�γ�νων τ�υ
Vπως τ% >z)α, &λλ% >A� γι% ν% κνAη 9ρωτα γι% Gδ�ν(. Λ�γ�>εται γι% Gδ�ν(. SEτσι δ7ν τρ=-
ει γι% ν% >(σAη (µ�ν�ν), &λλ% >A� γι% ν% τρ=Aη Gδ�νικ.

Πργµατι θ% µπ�ρ�Fσαµε ν% τρ)µε µ�ν� µ�α φ�ρ% Gµερησ�ως «δεLπν�ν», Vπως &ναφ�ρει
5 HIππ�κρτης Vτι ]ταν σFνηθες «µ�ν�σιτ�ειν τ2( µεµαθηκ"τι» Περ$ �Aρ�. �Iατρ. 11 \ τ;
π�λ# δF� µ7 τ; «Oριστ�ν» (=πρωιν�). «�πα, X δ&ς τρ�φ	ν δ�τ��ν». Tρ�τη φ�ρ, τ; 4ρ-
δυ «δ"ρπ�ν» σπαν�ως 9τρωγαν, σ�ετ�>ετ� δ7 µ7 διασκ�δαση: «συµπ"σι�ν». Λατ. coena <
κ�ιν�ω = συµµετ��ω σ7 γε3µα.

Στ1 ρωµαϊκ1 παρακµ1 (αKτ�κρατ�ρ�α) 9τρωγαν π�λλ7ς φ�ρ�ς. SEτσι κα$ στ1ν 2π��(
µας τρ)µε κα$ 5(!) φ�ρ7ς Gµερησ�ως γι% ν% Gδ�νισθ�3µε, πα�ρν�ντας Vµως πενταπλ�σιες
θερµ�δες &π; τ$ς 1.000 &παρα�τητες! (+�ι 1.400).

M�σzω τ�ς π�σ�τητας (ε�ναι τ; λθ�ς π�# µ/ς κνει [π�ρ4αρ�υς) 2πι>ητ�3µε τ1ν π�ι-
κιλ�α γε)σεων. Kα$ τ�τ�ιες 2πιν��3µε συνε�)ς µ�σzω τ�ς µαγειρικ�ς τ��νης (haute cuisine)
κα$ κα$ τ�ς �8ν�π�ι�ας.

Πργµατι �, συνταγ�ς, τ% «πιτα», ε�ναι πλ��ν &ναρ�θµητες, &φ�3 δηµι�υργ�3νται
Rκατ�ντδες ν�ες κθε µ�ρα. T; Bδι� συµ4α�νει κα$ γι% τ1ν 4σφρηση: �Eπιν��3µε συνε�)ς
ν�α 'ρ$µατα, Vπως 2φευρ�σκ�υµε .πειρα καλλυντικ% (cosmetic < κ�σµ�ς = κλλ�ς) γι%
τ1ν Gδ�ν1 τ�ς Vρασης. Kαθηµεριν1 Gδ�ν1 λ�ιπ;ν µ7 φαγητ% κα$ π�τ% γι% τ1 γεFση κα$
&ρ=µατα, σωµατικ7ς µυρ�υδι7ς (=2ρωτικ1 «�ηµε�α») γι% τ1ν +σφρηση.

Π)ς γ�ν�νταν Vµως 2ντ�ν=τερες �, γεFσεις-�σµ�ς, τ� πρ�σθεταν;

EI¢H KAI H¢ONE™.EI¢H KAI H¢ONE™.

Σ+. 1. Γε)σεις κα(
5σµ�ς.
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O, LEλληνες ν�στ�µευαν τ% φαγητ τ�υς («Zδ'νω 3δεσµα») καθ’
Vσ�ν 9τρωγαν π�ντα λιτ. T; «λιτ�δ8αιτ�ν» (φαγητ�3 κα$ τρ�π�υ
>ω�ς) ]ταν παρ�ιµι)δες. O, 2λ�ιστες παρεκκλ�σεις πρ�καλ�3σαν
γενικ)ς τ;ν γ�λωτα, τ1ν &π��θεια, τ�λ�ς τ1ν περιφρ�νηση. T; µ�-
ναδικ; –συν(θως– φαγητ; τ�ς Gµ�ρας ]ταν &π�ριττ�. Συν(θως
ψωµ�, 2λι�ς, κρεµµFδι, σκ�ρδ� κα$ γι% π�τ; «κεκραµ�ν�ς �Nν�ς» µ7
µπ�λικ� νερ; (1:4). Γι% «π��κιλµα» πρ�σ�θεταν π�3 κα$ π�3 «τ�-
ρι��ν ;�θ<ν» }τ�ι ψρι διατηρηµ�ν� σ7 sλτι, �ηραµ�ν� \ καπνι-
στ� [Φωτ. 1], «τυρ"ν», «KπYρας», «λ��ανα», +σπρια, �ηρ�#ς καρ-
π�Fς. AKγ, γλα, γλυκ% ]σαν σπνια Vπως τ; κρ�ας.

E8δικ=τερα: HH 4ασικ1 τρ�φ(, 5 Wρτ�ς < &ρτFω = Rτ�ιµ>ω /
ν�στιµεFω (φαγητ�), [π�ρ�ε σ7 µεγλη π�ικιλ�α (µα>�ς, πFρν�ς,
.>υµ�ς κα$ δεκδες .λλ�ι) [Φωτ. 2]. T; 9λαι�ν τ; 9τρωγαν συν(-
θως �µ; Vπως κα$ τ% λα�ανικ% (κρµ4η, ραφαν�δες κ...). Mεγ-
λη G π�ικιλ�α τ)ν �σπρ�ων (φακα�, φασ��λ�ι) |ς κα$ τ)ν �ηρ)ν
καρπ)ν (κρυ�ν περσικ�ν, π�ντικ;ν κ.λπ.). T; κρ�ας σπνι�, ]ταν
κυρ�ως µ�α κ�ινωνικ1 πρ�σφ�ρ% «σφ�για 7ερ9 π"λεως» µ7 θυ-
σ�ες, πανηγFρεις, πνδηµες «Vστι�σεις» (µ7 9��δα πλ�Fσι�υ «λει-
τ�υργ�:»), R�ρτ�ς, γµ�υς κ... O8κ�γενειακ% συµπλ(ρωναν τ;
κρ�ας µ7 ππια («ν*σσα») σπαν�ως \ κυν(γι.

LOλες �, τρ�φ7ς ε��αν &π; µ�νες τ�υς Hντ�νες γεFσεις/�σµ7ς (+�ι Vπως �, σηµεριν7ς «νυ-
λ�ν»· παρ’ Vλα αKτ% τ$ς 9καναν �ρεκτικ=τερες µ7 «Zδ'σµατα». Γιατ$ 5 .νθρωπ�ς ε�ναι
�ν λ�γικ;ν κα$ Gδ�νικ�ν· δ7ν ε�ναι >z)�ν. Mετ��ει στ; &π�λλ=νει�ν κα$ δι�νυσιακ�ν.

HO HIππ., π�# ]ταν «)κ τ(ν ;ητρ(ν»5 κα$ +�ι γιατρ�υδκι, λ�ει τ; R��ς 2κπληκτικ�: «τ�
σµικρ�ν �εLρ�ν κα& π"µα κα& σιτ8�ν, �δι�ν δ�, τ(ν Eελτι"νων µ.ν 
ηδεστ�ρων δ�, µiλλ�ν
α7ρεταL�ν» (= περισσ�τερ� �ς πρ�τιµ/µε τ; λιγ=τερ� θρεπτικ; π�τ; κα$ φα� &λλ% Gδ�-
νικ;(!) παρ% θρεπτικ; κα$ &ηδ�ς), �Aφ�ρ. B37. HH Gδ�ν1 κα$ 5 ψυ��λ�γικ;ς παργων
ε�ναι 4ασικ% γι% τ1 θεραπε�α.

SE4α>αν λ�ιπ;ν �, LEλληνες στ% φαγητ τ�υς «καρυκε'µατα», «Zδ'σµατα», «
ρτ'µα-

Φωτ. 3. Tρ�γλαι 5πτα�: Mπαρµπ�)νια ψητ; µ> +ωρι�τικη σαλ�τα.

TA TPIA §EYKA «¢H§HTHPIA» TA TPIA §EYKA «¢H§HTHPIA» (κα( µα=ρα).(κα( µα=ρα).

Φωτ. 2. Mινω�της
κεραστUς.



17760 ∆ΑΥΛhΣ/270, �I�Fνι�ς 2004

τα», γι% ν% γ�ν�υν «3δεσµα π�λυτελ�ς». «Tαρ8�η πνικτ9 κα& καρ'κη» Φενεκ. �Aδηλ. 3.
Kυρ�ως ]ταν «E�τ�ναι» &ρωµατικ7ς (�ρ�γαν�ς, θ3µ�ς) \ «κ"νεις» (π�περι). AKτ7ς ]σαν
�, «µα3ρες �Kσ�ες». O, «λευκ7ς» ]σαν κα$ ε�ναι τ; �λας, τ; λ8π�ς, G σ�κ�αρις. [Σηµ.: Z-
�αρη δ7ν [π�ρ�ε· πρωτ�εµφαν�στηκε 2� �Iνδι)ν 2π$ �Aλε�νδρ�υ.]

∆7ν [πρ�ει –σ�εδ;ν– 4ι4λ�� διαιτητικ�ς π�# ν% µ1ν
&παγ�ρεFAη |ς «καταστρεπτικ7ς» �Kσ�ες τ% τρ�α λεγ�µενα δηλητ(ρια: «M1 τρ)τε: K�ρε-
σµ�να λ�πη - καπνιστ. �Aπ�φεFγετε: >�αρι - γλυκ% - sλτι».6 Π)ς Vµως G &νθρωπ�τη-
τα τ% λατρεFει, π)ς τ% 2πι>ητ�3µε |ς &παρα�τητα; HH &πντηση �νεται στ% 4θη τ)ν
Rκατ�µµυρ�ων 2τ)ν, Vταν κατ’ 2πανληψη 5 «9µφρων» .νθρωπ�ς (h.s.) κατ�στρεφε τ;ν
π�λιτισµ; �αναγυρ�>�ντας στ1 λ�θινη 2π��1 (Vρα HHσ��δ�). T�τε σ7 >�φερ7ς συνθ�κες,
&φ�3 δ7ν µπ�ρ�3σε ν% γ�ν�η >z)�, 9πρεπε ν% συντηρηθA�. HH τρ�φ1 ]ταν σπνια κα$ +�ι Vλες
τ$ς 2π��7ς κα$ Gµ�ρες. Λ.�. τ% φρ�3τα: κπ�ια |ριµ>�υν Vλα µα>�, µετ% τ�π�τα. M7 5µα-
δικ1 πρ�σπθεια (κ�ινωνικ�τητα) σκ�τωναν @να µεγλ� >z)�. SEπρεπε ν% διατηρηθA� 2π�
R4δ�µδες/µ�νες γι% ν% καταναλωθA� &ργ% &π; τ1ν 5µδα.

HH &νµνηση &π; παλαι�τερες 2π��7ς τ)ν �Kσι)ν π�# συντηρ�=ν παρ�µεινε µ�νιµη κα$
9ντ�νη. E�ναι τ; �λ�τι, G γλ)κκα (HHσF�ι�ς), τ; λ�π�ς κα$ τ; κ�πνισµα/καρ)κευµα. T�-
σ� ]σαν &παρα�τητα γι% τ1ν 2πι4�ωση (&ντισηπτικ%) tστε κατεγρφησαν πανρ�αια
στ; DNA, συνε�)ς στηρι>�µενα &π; τ1ν sδ�νU.

~Aς δ�3µε π)ς τ% �ρησιµ�π�ι�3σαν �, LEλληνες. �εκιν) µ7 µ�α 2κπληκτικ1 συνταγ1
&π; τ�#ς «∆ειπν�σ�φιστ7ς» τ�3 �Aθ(ναι�υ (Vπως Vλα τ% παραθ�µατα): «τρ8γλας (=µπαρ-
µπ�Fνια) καλ9ς xγ"ρασα· 3ρριψα τα'τας )π& τ�ν Oνθρα�’ Aς 3�ει �λµkη τε λιπαρyi, παρα-
τ8θηµ’ Kρ8γαν�ν... �υµ�ν γλυκ'ν» [4.41.14 TLG «sλµ»]. LOλα µα>$ τ% καρυκεFµατα σ7 @να
πιτ�!

?Aλας. T; πασπλι>αν ()π�πασσ�ν) στ% τρ�φιµα πρ;ς διατ(ρηση, τ% .φηναν δ7
συν(θως στ;ν �λι� ν% &π��ηρανθ�3ν «)π�πασσα )π& τ� τ�ρι��ς �λας» (3.89.37)

«aλιπ�στων κρε(ν». SAλλ�τε 2µ4πτι>αν (ψρια) σ7 �λµη. «K�κτ�υς... θησαυρ8F�υσι».

Λ�π�ς. LOπως µ��ρι σ(µερα στ% �ωρι, 9λειωναν
��ιριν; λ�π�ς (λ�πα) κα$ τ; 9ρρι�ναν σ7 π�θ� µ7 κ�µ-

µτια κρ�ατας. HH διατ(ρηση Vλ� τ; 9τ�ς (σ7 σταθερ1 θερ-
µ�κρασ�α) ]ταν 2�αιρετικ(. «T9 κ�ρνα )ς �υµ�ν γλυκ< X
λιπαρ"ν» (2.42.2.).

K�πνισµα. Γιν�ταν συν(θως σ7 ε8δικ; µ�ρ�ς:
«Kπτ�νι"ν )στι κα& κ�πνην )ν 2� τ'φ�υσιν κρ�α κα&

;�θ:ες». [Στ% &ν(λια µ�ρη λ.�. B. EKρ=πη ε�ναι 5 συν(θης
τρ�π�ς συντ(ρησης]. Παρλληλα \ ���ωρα �ρησιµ�π�ι-
�3σαν σκ�νες (π�περι) κα$ &ρωµατικ% 4�τανα.

Γλ)κκα. T% σκ�αρα κα$ γλυκ�>ες ε�ναι &π; τ%
καλFτερα &ντισηπτικ%/συντηρητικ% [λικ. LOµως

δ7ν τ% συνηθ�>�υµε πλ��ν (πλ1ν φρ�Fτων), γιατ$ &λλ�ι-
=ν�υν τ1 γεFση τ)ν τρ�φ)ν, 8δ�ως κρετων.

O, LEλληνες Vµως 2�α�ρ�ντ� τ�τ�ι�υς συνδυασµ�Fς, λ.�.
κρ�ας ψητ; µ7 µ�λι \ σταφ�δες. T� ε��αν Vµως &ντ$ γι% >-
�αρη; α. Xυλ�-ς 4ραστ�#ς &π; �υµ�#ς φρ�Fτων, δηλ. σι-
ρ�πια < γαλλ. sirop < &ρα4. chara
b < σ�ραF�ν = σ�ραι-

4.

3.

2.

1.

™YNTHPHTIKE™ OY™IE™.™YNTHPHTIKE™ OY™IE™.

Φωτ. 4. Π)ραυν�ν
(ψηστι�ρα) 2000 π.X.
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�ν/πετιµ�>ι. LOπως 4υσσινδα, παστ�κFδων� (κυδ=νι�ν µ�λ�ν) κ... Z. M�λι περι�υµ�ν�,
γι% &κρι4% 2δ�σµατα: «µελ8εφθ�ν κρ�ας ... µ�λιτι Eρ���ι» κα$ γ. Πετιµ��ι (δ7ν ε�ναι τ�Fρ-
κικη, Vπως λ�νε τ% λε�ικ)· pekmez = pek+mez < πα�# + µυσωτ;ν (= �υλ;ς 2κ µ�λιτ�ς, τυ-
ρ�3 κ...) → λατ. mustum. Πρ��ρ�εται &π; 4ρασµ; τ�3 γλεFκ�υ, �ν�µ>ετ� δ7 σ�ραι�ν:
«
ντ& σιρα8�υ µ�λιτ�ς...» �Aριστ�φ. Σφ. 878. Περ��υναν 9τσι κρ�ατα κα$ φρ�3τα γι% συ-
ντ(ρηση.

Θεωρητικ, Vταν 5 (τε�νικ;ς) π�λιτισµ;ς φθνAη στ;
2π�πεδ� εmρεσης τ�ς θερµικ�ς &ντλ�ας (= yλεκτρικ; ψυγε<�/κατψυ�η), τ�τε δ7ν �ρει-
>�νται τ% πανρ�αια 4 συντηρητικ µας. LOµως στ1ν «καταναλωτικ1» κ�ινων�α (|ς .µε-
τρη ε�ναι &ντ�θετη πρ;ς τ1ν Rλληνικ1 «π�λιτε�α») δ7ν &ρκε< G κατ�ψυ�η. Πρ��ωρ=ντας
στ1ν «κ�νσερ4�π��ηση» τ)ν πντων 2φε3ραν –&ναγκαστικ%– +ηµικ>ς �Kσ�ες συντηρη-
τικ�ς, �ρωστικ�ς, γλυκαντικ�ς, αK�ητικ�ς, &ρωµατικ7ς κ... µ7 &νυπ�λ�γιστες >ηµι7ς στ%
+ργαν µας κα$ κυρ�ως στ; DNA µας.

Σ7 σFγκριση µ7 αKτ7ς �, πανρ�αιες 4 συντηρητικ7ς-Gδ�νικ7ς �Kσ�ες µας φαντ>�υν
.κακες. SO�ι µ�ν�ν .κακες &λλ% κα$ 'παρα�τητες. HΩς .νθρωπ�ι –µ1 >z)α– 2νεργ�3µε µ7
τ;ν λ�γ� π�# παργει (2κτ;ς τ)ν .λλων) 2ν�ργεια µ�σzω τ�3 2γκεφλ�υ, 2ντ�λλεται τ%
κFτταρ µας µ7 τ; DNA, µ7 δυνατ�τητα κα$ αKτ; ν% τ; &λλ�Aη. SEτσι λ.�. τ; �λας (NaCl)
ε�ναι &παρα�τητ� γι% τ1 νευρικ1 λειτ�υργ�α (ν. �σεις µ7 τ; 8;ν Na+) κα$ τ1ν 2νεργειακ1
8σ�ρρ�π�α τ)ν κυττρων (Cl–). T; Bδι� σκ�α-
ρα, λ�πη, 4�τανα.

Παγκ�σµ�ως ε�ναι
τ�ς µ�δας G «µεσ�γειακ1 δ�αιτα». T� µεσ�γεια-
κ(, «4αλκανικ(», «τ�υρκικ(»; HH &ρ�αι�τατη, G
µε�>ων Rλληνικ1 µαγειρικ1 τ��νη (Πλατ. Π�λ.
332 δ) µ7 τ; λδι, τ�#ς «πλακ�:ντας», τ1 �ω-
ριτικη σαλτα [Φωτ. 5+3]. Συµπ�ρασµα; �Aκ�-
λ�υθ=ντας τ$ς πανρ�αιες συν(θειες (9νστικτ
µας πλ��ν), &φ�3 &π�φFγ�υµε –Vσ� γ�νεται– τ$ς
�ηµικ7ς διατηρηµ�νες τρ�φ�ς, ν% �ρησιµ�π�ι-
�3µε τ$ς Gδ�νικ�ς µας �Kσ�ες, �λ�τι (θαλασσι-
ν�), γλυκ; (µ�λι, πετιµ�>ι, φρ�υτ��υλ�Fς, µελ-
σα), λ�π�ς (4�Fτυρ�, 2λαι�λαδ�) κα$ καπνιστ;
(κρ�ατα, �ηρ�#ς καρπ�Fς, 4�τανα, µυρωδικ).

Kα$ Vλα µ7 µ�τρ�ν, δηλ. 2λ�ιστα &λλ% µ7
9ντ�νες γεFσεις/�σµ7ς µ�ν� γι% &π�λαυση. AKτ; &ρκε<.

TI NA KANOYME;TI NA KANOYME;

EINAI A¶A°OPEYTIKA;EINAI A¶A°OPEYTIKA;

BιZλι�γραφ�α
1. Πλτων, «Π�λιτε�α», 439 D+E.
2. �Aριστ�τ�λης, «�Hθικ% Nικ.», A7,12 + 13,35· «Περ$ ψυ��ς», A18 + B.4.1.
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7. �A. Tσακαλ�ας, «�Aει>ω�α», 2κδ. SEσ�πτρ�ν.

KωστOς Kαρµιρ�ντ��ς
�Aρ�ιτ�κτων EMΠ.

Φωτ. 5. Πλακ�=ς (σπανακ�πιττα).



«NANOTEXNO§O°IA»

§
�γεται πYς G ναν�τε�ν�λ�γ�α θ% ε�ναι 5 πραγµατικ;ς πρωταγωνιστ1ς τ�3 ν�-
�υ α8)να κα$ Vλ�ι θ% µιλ�3µε γι% αKτ(ν. �Eπ�σης πYς �, ναν�κατασκευ7ς κα$
τ% ναν�ϋλικ% θ% κυριαρ�(σ�υν γFρω µας, πνω µας &λλ% κα$ µ�σα µας.

LEνας &µFητ�ς µ�σ�ς .νθρωπ�ς µπ�ρε< ν% κνAη τ1ν 2ρ=τηση: T� ε�ναι G Nαν�τε�ν�λ�γ8α;
�Aπ; V,τι µπ�ρεσα ν% διαπιστ=σω, 5 5ρισµ;ς λ�ει πYς ναν�τε�ν�λ�γ�α ε�ναι G κατασκευ1 µι-
κρ�σκ�πικ)ν �ργανισµ)ν \ µη�αν)ν, π�# µπ�ρ�3ν ν% &ναπαργωνται. O, µη�αν7ς αKτ7ς θ% �ρη-
σιµεF�υν στ1ν 8ατρικ(, τ1 γεωργ�α κ.λπ. M7 αKτ7ς θ% µπ�ρ�3µε ν% καθαρ�>�υµε τ$ς &ρτηρ�ες µας
&π; τ1 «λσπη» τ�ς ��ληστερ�νης κα$ &κ�µη θ% µπ�ρ�3µε ν% παργ�υµε ��υγ�ν� γι% τ;ν πλα-
ν(τη µας. T% νε=τερ µας λε�ικ% τ)ν Kριαρ/ κα$ Mπαµπινι=τη �cτε κ%ν &ναφ�ρ�υν τ;ν Vρ� να-
ν�τε�ν�λ�γ�α...

LEνα &µερικανικ; πανεπιστ(µι� 9�ει τυπ=σει στ; ∆ιαδ�κτυ� τ; ν�� γλωσσρι τ�ς ναν�τε�ν�-
λ�γ�ας, Vπ�υ 5 5ρισµ�ς της δ�νεται |ς R��ς: «Nαν�τε�ν�λ�γ8α εNναι µ8α Eι�µη�ανικ	 τε�ν�λ�-
γ8α 7καν	 
ν�,�δα ν9 κατασκευ�σkη τ�<ς περισσ"τερ�υς σ�ηµατισµ�'ς, συνεπ	ς µ. τ� φυσικ� ν"-
µ� κα& ν9 τ� κατ�ρθYσkη α+τ� µ. µ�ριακ	 
κρ8Eεια».

�E%ν Vµως πρ�υµε τ;ν Vρ� αKτ;ν κα$ |ς Rλλην�γεν� λ��η τ1ν &ναλFσ�υµε, φτν�υµε στ; συ-
µπ�ρασµα Vτι ε�ναι µ�α τε�ν�λ�γ�α γι% κα$ &π; π�λ# µικρ% πργµατα: νiν�ς + τ��νη + λ"γ�ς.
N% λ�ιπ;ν π�# κα$ 5 LEλληνας ν/ν�ς – 5 π�λ# κ�ντ;ς .νθρωπ�ς– στ1 ν�α 2πιστ(µη κα$ τε�ν�-
λ�γ�α δε��νει [περ(φανα τ; &νστηµ τ�υ!

Bλ�πετε πρ��δ�ς �ωρ$ς τ1ν Rλληνικ1 γλ)σσα δ7ν [πρ�ει. Θ% µ�3 π�τε τ% παραλ�ω. Kθε
.λλ�. HH 4ση τ�ς 8δ�ας ε�ναι G λ��η, G 5π��α 5ρ�>ει (= 4>ει τ% Vρια) τ; τ� σηµα�νει κτι.
∆7ν µπ�ρ�3µε ν% 9��υµε @να CD, 2%ν δ7ν 9��υµε τ; +ν�µα σιντ�. Kα$ αKτ; &π; π�3 4γ�κε;
�Aπ; τ% σπλ�να τ�ς Rλληνικ�ς γλ=σσας: Συµπαγ1ς ∆�σκ�ς = Compact Disc = CD. HH Rλλη-
νικ�τητα κρFφτηκε κα$ G &γγλικ1 παινεFεται γι% τ; &κρ=νυµ� της (= acronym). SEτσι κα$
τ; DVD. ∆ηλ. Digital Video Disc, τ; 5π�<� 9γινε &π; τ% Rλληνικ% ∆ε��νω + ε�δα + ∆�σκ�.
�Aλλ% τ; νε�γ�ννητ� παιδ$ DVD τ; �α�ρεται G... συµπεθ�ρα µας �Aγγλικ1 γλ)σσα, π�# τ;
«4φτισε» µ�ν� µ7 Rλληνικ% γλωσσικ% [λικ.

�Aκ�3στε τ� π�λλαπλ� γλωσσικ1 �ρ(ση 9�ει G ναν�τε�ν�λ�γ�α, τ1ν 5π��α �, 2πιστ(µ�νες 2ρω-
τεFθηκαν σφ�δρα κα$ 9πλασαν ν�ες λ��εις µ7 4ση τ;ν LEλληνα ν/ν�. �Aπ; τ; Bδι� γλωσσρι =
glossary &ντιγρφω µερικ7ς ν�ες... &γγλικ7ς λ��εις, π�# &κ�µη δ7ν [πρ��υν στ% κ�ιν% λε�ικ:
ναν�µη�αν1 = nanomachine, ναν�λιθ�γραφ�α = nanolithography, ναν�γενν(τ�ρας =
nanogenerator, ναν�4ι�τε�ν�λ�γ�α = nanobiotechnology, ναν�κατλυση = nanocatalysis,
nanometre, nanochondria, nanocones, nanocrystals, nanomedicine = νανGϊατρικ(, nanophase,
nanoscopic, nanocryptography, nanogypsy (;), &κ�µη κα$ ν�ες διαν�ητικ7ς συλλ(ψεις Vπως
nanoanarchist = ναν�αναρ�ικ;ς ([π�θ�τω θ% ε�ναι αKτ;ς π�# παραµελε< τ1ν κυ4�ρνηση κα$ κ-
νει V,τι θ�λει µ7 τ1 ναν�τε�ν�λ�γ�α). �Aκ�µη στ; νε�δµητ� &µερικαν�αγγλικ; γλωσσρι ε�δα
κα$ τ; ν�� µας Vρ�... nanoterrorism = ναν�τρ�µ�κρατ�α!

Mι% γρ(γ�ρη µατι% στ; [π�λ�ιπ� γλωσσρι τ�ς ναν�τε�ν�λ�γ�ας. SE��υµε Rλλην�πλαστες
λ��εις Vπως atomic microscope, biometrics, biostasis, cognotechnology (= µ/λλ�ν συγνωστ�τε-
�ν�λ�γ�α), dystopia, cryptograpthy, dendrimers (= δενδρ�µερα;), diamondoid, ecophagy (= �8κ�-
φαγ�α), ecosystem, memetics (= µιµητικ(), synthespian, technophobics κα$ �ς σταµατ(σω µ7 τ1ν
tribology (= τρι4�λ�γ�α;). Ψ�τε κα$ µ�ν�ι σας στ; ∆ιαδ�κτυ�. Θ% �αφνιαστ�τε... εK�ριστα!

Θωµjς Γ. Hλι�π�υλ�ς
∆ιευθυντ1ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α»

Mελ4�Fρνη, AKστραλ�α



Π�ι ]ταν Vµως G θ�ση τ�ς γυνα�κας στ;ν &ρ�α<� HEλληνικ; Π�λιτισµ�; Πρ�κειται γι% θ�µα
εKρFτατ�. T; .ρθρ� τ�3τ� θ% περι�ριστA� στ; ν% παρ�υσισAη τ1 γυνα<κα-σFµ4�λ� τ�ς HEλληνικ�ς
&ρ�αι�τητας, τ1ν «HΩρα�α HEλ�νη». Τ; θ�µα αKτ; θ% 2�ετασθA� Vπως παρ�υσι>εται σ7 κε�µενα τ�ς
&ρ�α�ας HEλληνικ�ς Γραµµατε�ας µ7 9µφαση στ1ν πρ�σωπικ�τητα τ�ς Gρω�δας στ; 9ργ� «�Eλ�νη»
τ�3 δραµατ�υργ�3 ΕKριπ�δη. HO 5π�<�ς τ�ς 2πιφFλα�ε @να πρ�σωπ� &�ι�τιµ� κα$ 4αθι% εKγενικ�,
εKα�σθητ� κα$ συνµα Gρωικ�, παν��υπν� κα$ «θηλυκ%» ,καν�, στ; 5π�<� ε�ναι δυνατ;ν ν% &π�-
δ�θ�3ν �, Vρ�ι πρ�τυπ� κα$ σ)µZ�λ� γυνα�κας. �A��>ει ν% σηµειωθA� 2π�σης Vτι G µ�ρφ1 τ�Fτη τ�ς
HEλ�νης &π�τελε< τ; θ�µα διδασκαλ�ας στ1 Β´/θµια �Eκπα�δευση (Γ´ Γυµνασ��υ, α´ τετρµην�) στ%
πλα�σια τ�ς δραµατικ�ς π��ησης.

HH «�Eλ�νη» τ�3 ΕKριπ�δη &ντικατ�στησε τ1 διδασκαλ�α τ�ς «Iφιγ�νειας <ν Τα)ρ�ις» τ�3
Bδι�υ π�ιητ�, µετατ�π�>�ντας τ; 2νδιαφ�ρ�ν στ; &νθρωπιστικ; πρ�τυπ� γυνα�κας π�# φ�ρει
τ�#ς ρ�λ�υς: &�ι�τιµης κ�ρης, συ>Fγ�υ, &δελφ�ς κα$ µητ�ρας, &ρθρ=ν�ντας ταυτ��ρ�να λ�-
γ� [π7ρ τ�ς παγκ�σµιας ε8ρ(νης.

«MιPαλAς» Eλλ7 καA πραγµατικ� σFUυγς

™
τ; τε3��ς 236-237 εB�αµε τ1ν εKκαιρ�α ν% «καµαρ=σ�υµε» τ; «µεγαλε<�» τ�ς
&νισ�τητας τ)ν δF� φFλων στ; �ριστιανισµ�, Vπ�υ G γυνα<κα θεωρε<ται
[π��ε�ρι� τ�3 .νδρα. ∆ιαπιστ=σαµε 2π�σης πYς G γυνα<κα δ7ν 9�ει πρ�-
σωπικ�τητα κα$ &νθρ=πινη &��α, παρ% πρ�πει ν% κυκλ�φ�ρA�… «µεταµφιε-

σµ�νη» κακ�γ�υστα κα$ ν% κρF4εται π�σω &π; µαντ�λες κα$ γενικ% &�ι�λFπητη
9νδυση. T; mψιστ� &νθρ=πιν� κ�ινωνικ; &γαθ�, 5 9ρωτας, τ�ς παρ��εται µ7 τ; στα-
γ�ν�µετρ� κα$ αKτ; µ7 τ1ν πρ�ϋπ�θεση ν% δε��Aη κα$ ν% &π�δεικνFAη δια�ρ�νικ%
πYς κρατι�ται µακρι% &π’ αKτ;ν Vπως… «� δι�E�λ�ς 
π� τ� λιE�νι».

�O Μεν�λα�ς 'π�δ�+εται
τ: πρ�τειν�µεν� 'π: τGν
�Eλ�νη σ+�δι� 'π�δρασUς
τ�υς 'π: τGν Α	γυπτ� µ>
<�απ�τηση τ�= Θε�κλ)-
µεν�υ, Zασιλιj τOς Α#γ)-
πτ�υ κα( <π�δ���υ συ�)-
γ�υ τOς sρω�δας. (Σ+�δι�

ΚυριακOς Λ)σσα.)



∆7ν ε�ναι tρα ν% συ>ητηθA� 5 2��4ελισµ;ς &νθρωπιστικ)ν κειµ�νων &π; τ% �Aναλυτικ% Πρ�-
γρµµατα, Vπως τ�3 Θ�υκυδ�δη «� Eπιτ�φι�ς τ�= Περικλ��υς» –G ταυτ�τητα τ�ς &ρ�α�ας HEλλη-
νικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας τ�3 «�ρυσ�3 α8)να»– κα$ τ�ς θαυµσιας Σ�φ�κλειας τραγzωδ�ας «�#δ�π�υς Τ)-
ρανν�ς», π�# ε�ναι G ταυτ�τητα τ�ς &νθρ=πινης 2λευθερ�ας σ7 Vλ� της τ; τραγικ; µεγαλε<� κα$ π�#
θεωρε<ται &π; τ;ν �Aριστ�τ�λη («Π�ιητικG») G καλFτερη τραγzωδ�α, 2� α8τ�ας τ�3 πλ(θ�υς τ)ν
&µφιλ�γι)ν κα$ &µφισηµι)ν π�# περι��ει. �Eν γ�νει G Β´/θµια �Eκπα�δευση 2�ετ>ει τ1 σ��ση τ�ς
γυνα�κας µ7 τ1ν [περσπιση τ)ν κ�ινωνικ)ν θεσµ)ν, στ; πλα�σι� τ�ς 5π��ας &νακηρFσσεται Gρω-
�δα τ�ς δραµατικ�ς π��ησης τ�σ� στ; ΛFκει� –«Aντιγ�νη» τ�3 Σ�φ�κλ��υς– Vσ� κα$ στ; Γυµν-
σι� – «�Eλ�νη» τ�3 ΕKριπ�δη.

�Eδ) θ% 2πι�ειρηθA� G πρ�σ�γγιση σ7 4θ�ς κα$ πλτ�ς τ�ς µ�ρφ�ς τ�ς HEλ�νης στ1ν �Aρ�α�α
HEλληνικ1 Γραµµατε�α, 2νz) θ% γ�νAη νF�η στ1ν &ντανκλαση τ�3 yθικ�κ�ινωνικ�3 πρ�τFπ�υ γυ-
να�κας στ; HEλληνικ; δηµ�τικ; τραγ�Fδι-παραλλαγ1 «� Γυρισµ:ς τ�= kενιτεµ�ν�υ».

HH τραγzωδ�α «�Eλ�νη» τ�3 ΕKριπ�δη δ7ν &π�τελε< πρ�τυπ� τραγzωδ�ας. �Aπ; διφ�ρα 2πιστηµ�-
νικ% �ε�λη θεωρε<ται:

• HYψηλ1 κωµzωδ�α,
• Τραγι-κωµzωδ�α,
• Ρ�µαντικ; µυθιστ�ρηµα.

LOσ�ι &ναγνωρ�>�υν τ;ν ΕKριπ�δη |ς π�ιητ1 τ�ς «τραγ2ωδ8ας τ(ν παθ(ν», γιατ$ 9��υν [π’ +ψη τ�υς
τ1 «ΜUδει�» τ�υ, Bσως 2κπλαγ�3ν &π; τ1 διαφ�ρετικ�τητα τ�ς «�Eλ�νης» τ�υ. HO «µισ�γFνης» ΕKρι-
π�δης παρ�υσι>ει µ�α τραγικ1 Gρω�δα HEλ�νη – .λλη &π; αKτ1ν π�# παρ�υσ�ασε τ; 9π�ς κα$ γενικ%
G λ�γ�τε�ν�α. Πρ�κειται γι% τ1ν 2�ιλ�ωση τ�ς γυνα�κας. HH HEλ�νη ε�ναι µ�α Gµ�θεα –θυγατ�ρα διγενGς
τ�3 ∆ι;ς κα$ τ�3 Τυνδρεω, 4ασιλι/ τ�ς Σπρτης–, π�# 2νανθρωπ�>εται πρ�κειµ�ν�υ ν:

• 2πωµιστA� τ1 4αρει% κατηγ�ρ�α τ�ς εKθFνης γι% τ% τρωικ, .δικα,
• 4ασανιστA� γι’ αKτ�, πλι .δικα, 
• &θωωθA� &π; «4�υλ1» τ�3 ∆�α-πατ�ρα («&π; µη�αν�ς») κα$ τ�λ�ς,
• θεωθA�.

17764 ∆ΑΥΛhΣ/270, �I�Fνι�ς 2004

E]ριπ�δης: �O τελευτα%�ς µεγ�λ�ς τOς Aρ+α�ας
�EλληνικOς ∆ραµατ�υργ�ας π�- 4+ι µ�ν�ν '�ι�π��-
ησε τ(ς καιν�τ�µ�ες τ�= Σ�φ�κλ��υς, 'λλ; πρ�+$-
ρησε κα( σ> Wλλες, σηµαντικ$τερες 'π: τ(ς �π�%ες
θεωρε%ται s <µφ�νιση «'π: µη+ανOς θε7ν», π�-
<κφρ���υν τ: λ�γ� τ�= ∆ι�ς, δ�ν�ντας στGν τραγVω-
δ�α τ7ν συνε+ι��µ�νων συγκρ�)σεων qνα τ�λ�ς π�-
παρ�υσι��εται 1ς θ�σφατ� τ�= µεγ�στ�υ τ7ν θε7ν.
Γεννηµ�ν�ς γ)ρω στ; 484 π.�. � Ε]ριπ�δης π�θανε
τGν 	δια +ρ�νι; µ> τ: Σ�φ�κλO (406 π.�.). Aπ: τ;
92 περ�π�υ δρ�µατα π�- Hγραψε δι�φυγαν τOς µα-
ν�ας τ7ν καταστρ�φ�ων τ�= π�λιτισµ�= µ�ν� 18.
[Στ�-ς Aλε�ανδριν�-ς +ρ�ν�υς σV$��νταν 78 στ:
Μ�υσε%� τOς ΒιZλι�θUκης τOς Aλε��νδρειας
(«Β��ς»), qνα π��ηµα <πιν�κι� πρ:ς τιµG τ�= Oλυ-
µπι�ν�κη AλκιZι�δη (416 π.�.) κι qνα <π�γραµµα
γι; τ�-ς Aθηνα��υς π�- σκ�τ$θηκαν στG Σικελ�α. 



Τ; +ν�µα HEλ�νη κατ% µ�α 2τυµ�λ�γ�α πρ��ρ�εται &π; τ; VλεLν να:ς (=κυριε'ω πλ�Lα) κα& κατ%
µ�αν .λλη &π; τ; Vλ�νη (=λαµπ�δα). HH «�Eλ�νη» τ�3 ΕKριπ�δη παρ�υσιστηκε τ; µ�να �Eλαφη-
4�λι)να τ�3 412 π.�. στ% «Μεγ�λα 6 <ν Wστει ∆ι�ν)σια», τ1 µεγαλ�πρεπη αKτ1 γι�ρτ1 πρ;ς τιµ1ν
τ�3 θε�3 ∆ι�νFσ�υ. Στ1 γι�ρτ1 αKτ1 τ�ς �Aθ(νας, π�# &π; τ1 δραµατικ1 σκην( της διδ�σκει τ1ν
HEλλδα 5λ�κληρη κα$ +�ι µ�ν�ν, τ; πανανθρ$πιν� µUνυµα –πγι� α	τηµα τOς ε#ρUνης κα( τOς
'�ι�πρ�πειας– πλανι�ται στ; δια�ρ�νικ; κα$ πντα 2π�καιρ� �Kραν; τ�3 &ρ�α��υ Rλληνικ�3 θε-
τρ�υ.

HH HEλ�νη κατηγ�ρε<ται στ; HOµηρικ; 9π�ς γι% τ1ν εKθFνη τ)ν Tρωικ)ν. HO πασ�γνωστ�ς µ3θ�ς
θ�λει τ1ν «1ρα�α» HEλ�νη ν% �ελ�γι>εται µ7 τ; 9κθετ� 4ασιλ�π�υλ� τ�ς Τρ��ας, �Aλ��ανδρ�-Π-
ρι, π�# «τελε< �ρ�η 4�υκ�λ�υ» στ1ν SIδη. HH µυθικ1 ε8κ�ν�πλασ�α κα$ σκηνικ1 �8κ�ν�µ�α τ�3 �OλF-
µπ�υ 5ρ�>ει τ;ν &σ(µαντ� αKτ; θνητ�, τ;ν Πρι, διαιτητ(, κριτ1 στ; διαγωνισµ; �µ�ρφι/ς τρι)ν
θεαιν)ν τ�3 �OλFµπ�υ. LHρα, �Aθην/ κα$ �Aφρ�δ�τη –Vπως ε�ναι γνωστ;– φιλ�νικ�3ν γι% @να
«µ*λ�». Τ; «Μ*λ�ν τ*ς 4Eριδ�ς». Παραδ�δεται πYς στ; «µ*λ�» αKτ; &ναγραφ�ταν: «�H καλ	 λα-
E�τω». Τ; παρ�υσ�ασε G &πρ�σκλητη SEρις στ; συµπ�σι� π�# τελ�στηκε γι% τ;ν R�ρτασµ; τ�3 γ-
µ�υ τ�ς Nηρη�δας Θ�τιδας µ7 τ; θνητ; 4ασιλ�α τ�3 Πηλ��υ Πηλ�α. Παρταιρ�ς 5 γµ�ς, τραγικ1
G σF>ευ�η, π�λFνεκρα τ% Tρωικ% π�# πρ�κλ(θηκαν &π’ αKτ�ν.

Πργµατι �, &σε4ε<ς θ% καταστραφ�3ν, Vπως 5 ¢ε#ς 2E�υλIθη, µ�ν� π�# µα>� τ�υς θ% &φανι-
στ�3ν &π; πρ�σ=π�υ Γ�ς κα$ �, Gµ�θε�ι, Vπως 5 �A�ιλλεFς, γ�ν�ς τ�ς Θ�τιδας κα$ τ�3 Πηλ�ως. HO
¢ε#ς 2νεργε< µ7 πρ�τρ�π1 τ�ς Θ�µιδας κα$ συ>εFγνυται µ7 τ1 Λ(δα. Πα�ρνει µ�ρφ1 κFκν�υ κα$ &π;
τ1 θεσπ�σια αKτ1ν @νωση γεννι�ται G 2κπ�γλ�υ καλλ�ν*ς θηλυκ1 mπαρ�η, G HEλ�νη. ΑKτ1 ε�ναι «γεν-
νηµ�νη» γι% 9ρωτα. ΑKτ1ν θ�λ�υν γι% σF>υγ� Vλα τ% παλληκρια τ�ς Rλληνικ�ς γ�ς – κα$ +�ι µ�-
ν�ν. Τ1ν Bδια 2πιθυµε< κα$ 5 Πρις, π�# &π�δ��εται µ7 πρ�θυµ�α τ1ν πρ�σφ�ρ% τ�ς �Aφρ�δ�της στ1ν
SIδη: HH �Aφρ�δ�τη τ�3 τ1ν 9τα�ε, µ7 τ1ν πρ�ϋπ�θεση ν% κνAη «δικ(» τ�υ τ1ν HEλ�νη, �ν αKτ;ς τ�ς
&π�νειµε τ; «µ�λ�». SEρ�εται Vµως δεFτερ�ς 5 Πρις, γιατ$ G HEλ�νη ε�ναι  }δη παντρεµ�νη µ7 τ;
Μεν�λα�, τ;ν �ανθ; κα$ «συµµα>εµ�ν�» 4ασιλι% τ�ς Σπρτης. h, 2π�δ���ι µνηστ�ρες της (4ασιλε<ς
κα$ .ρ��ντες τ�ς HEλληνικ�ς 2πικρτειας) 9��υν δ=σει Vρκ� τιµ�ς στ;ν πατ�ρα της Τυνδρεω ν%
σε4ασθ�3ν τ; γµ� της κα$ τ1ν 2πιλ�γ( της (Vπως ε��ε πρ�ταθ� &π; τ;ν �Oδυσσ�α). ~Aν µλιστα
πρ��κυπτε κπ�ια πρ�η δι>ευ�ης, [π��ρε=ν�νταν �, µνηστ�ρες ν% τ1ν 2µπ�δ�σ�υν 9στω κα$ µ7
π�λεµ� – κ�ιν1 2κστρατε�α 2ναντ��ν τ�3 �ρπαγ�ς τ�ς HEλ�νης.
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�H σ)�ευ�η τOς ΛUδας µ> τ:ν ∆�α,
π�- H+ει µεταµ�ρφωθO σ> κ)κν�, 'π:
τGν �π��α γεννUθηκε s �Eλ�νη. [Aπ:
'ρ+α%� �Eλληνικ: 'ν�γλυφ� – Μ�υ-
σε%� Μαδρ�της («∆αυλ�ς», 236-237).]



HYπ��ε�ρι� τ�ς �Aφρ�δ�της G HEλ�νη, «�ελ�γι>εται» µ7 τ; φιλ��εν�Fµεν� της Tρωαδ�τη (Vπως
µαρτυρε< G Bδια στ1ν «Oδ)σσεια» κα$ στ$ς «Τρω�δες» τ�3 ΕKριπ�δη) κα$ 4ρ�σκει τ1ν εKκαιρ�α ν%
φFγAη µα>� τ�υ κατ% τ1 διρκεια τ�ς &π�υσ�ας τ�3 Μεν�λα�υ στ1ν Κρ(τη. HO ,ερ;ς θεσµ;ς τ�ς φι-
λ��εν�ας καταπατε<ται, 5 θεσµ;ς τ�ς �8κ�γ�νειας θ�γεται κα$ 5 Vρκ�ς τ)ν µνηστ(ρων τ�ς HEλ�νης
2νεργ�π�ιε<ται. ~Aν πα�ρνAη µα>� της δ�3λες κα$ θησαυρ�#ς   –πρ��κα–, &φ(νει π�σω στ1 Σπρτη
�ρφαν1 τ1ν κ�ρη της HEρµι�νη. Φιλρεσκη κα$ ταυτ��ρ�να «µ�ι�αλ�δα» \ .4�υλ� +ργαν� τ�ς θε/ς
�Aφρ�δ�της γ�νεται «θαFµασµα» τ)ν 5µηρικ)ν γερ�ντων τ�ς «Iλι�δ�ς», π�# 5µ�λ�γ�3ν πYς γι%
µ�α τ�τ�ια γυνα<κα «�αλλι» 5 π�λεµ�ς τ)ν δ�κα �ρ�νων στ; SIλι�ν – 2νz) 5 Bδι�ς 5 2πικ;ς δ7ν τ�λµ�/
ν% τ1ν &π�δ=σAη µ7 περιγραφ(.

~Aν G HEλ�νη στ; 9π�ς παρ�υσι>εται µ7 τ;ν τρ�π� αKτ�ν, Vπως κα$ στ;ν «Oρ�στη» τ�3 ΕKρι-
π�δη (408 π.X.), πυρ�δ�τ=ντας τ; µ<σ�ς γι% τ1ν Gρω�δα σ7 Vλ�υς Vσ�ι κακ�παθαν 2� α8τ�ας τ�ς
µ�ι�ε�ας τ�Fτης [κα$ κακ�παθαν π�λλ��, &µ�τρητ�ι Bσως. �Aνµεσ τ�υς G «Iφιγ�νεια s <ν
Τα)ρ�ις» (413 π.X.), π�# µισε< τ1ν HEλ�νη &π; πλνη, |ς &φ�ρµ1 τ�ς θυσ�ας τ�ς �Iφιγ�νειας
στ1ν ΑKλ�δα], στ1ν «�Eλ�νη» τ�3 ΕKριπ�δη τ% πργµατα παρ�υσι>�νται τελε�ως διαφ�ρετι-
κ: Vσ�ι µισ�3ν τ1ν HEλ�νη |ς &φ�ρµ1 τ)ν Tρωικ)ν, πλαν7νται. Στ1ν πραγµατικ�τητα στ1ν
Τρ��α π�γε @να ε	δωλ� τ�ς HEλ�νης, @νας «κλ)ν�ς» πλασµ�ν�ς &π; α#θ�ρα, µ7 πρωτ�4�υλ�α τ�ς
LHρας.

HH θε% LHρα –πρ�σττιδα τ�ς �8κ�γ�νειας–, σFµ4�λ� τ�ς yθικ�ς κα$ τ�ς κ�ινωνικ�ς συνε�δησης,
&π�µ�ν=νει τ1ν πραγµατικ1 HEλ�νη σ7 @ναν �Kδ�τερ� �)ρ� δικα��υ, π�λ# µακρι% &π; τ;ν τρωικ;
σπαραγµ�, στ1ν ΑBγυπτ�. �Aπ=τερ�ς σκ�π;ς G διαφ)λα�η τOς τιµOς κα( τOς '�ι�πρ�πειας &λλ%
κα$ τ�ς συ�υγικOς π�στης τ�ς HEλ�νης. �E� .λλ�υ π�# &λλ�3 ν�µιµ�π�ιε<ται 5 9ρωτας κα$ 5 π�θ�ς,
τ�#ς 5π���υς τ; «µ*λ�» συµ4�λ�>ει, π�ρα &π; τ% Vρια τ�ς �8κ�γ�νειας, &νµεσα στ�#ς συ>Fγ�υς;
Βε4α�ως κα$ 9πρεπε ν% &π�δ�θA� τ; «µ*λ� τ*ς 4Eριδ�ς» στ1ν LHρα. �Aλλ% τ� ν% περιµ�νAη κανε$ς &π;
@να 9κθετ� 4ασιλ�π�υλ� κα$ &π; τ1ν «�ελ�γιστρα» �Aφρ�δ�τη; �Aλλ% µ(πως φτα�ει κι αKτ(; Τ�ς
τα�ρια>ε �ραγε 5 �ωλ;ς LHφαιστ�ς; LOπως κα$ ν ’�Aη Vµως G ΚFπριδα ε�ναι θε, &λλ% δ7ν µπ�ρε<
ν% κνAη τ% πντα. (hcτε κ%ν τ;ν SAδωνι µπ�ρε< ν% 9�Aη δικ� της, παρ% τ;ν µ�ιρ>εται µ7 τ1ν Περ-
σεφ�νη τ; µισ; �ρ�ν�). 

HH HEλ�νη στ1ν «�Eλ�νη» ε�ναι &λλι)ς: Vπως παρ�υσι>εται στ1ν «
π� µη�αν*ς» 2µφνιση τ�3
Κστ�ρα στ1ν «�Hλ�κτρα» τ�3 ΕKριπ�δη (γρφτηκε τ; 419 π.X.). HH HEλ�νη δ>ν εRναι [πεFθυνη γι%
τ% Tρωικ, παρ% φα�νεται. Κα$ τ% φαιν�µενα π�λ# συ�ν% &πατ�3ν (∆ηµ�κριτ�ς). Κα$ ε�ναι λθ�ς
κα$ πλνη ν% στηρ�>ωνται θ�σεις κα$ &π�ψεις σ’ αKτ% .κριτα κα$ &4ασνιστα. Τ; «παι�ν�δι» τ�3
«φα�νεσθαι» µ7 τ; «εRναι» τ�3 ΕKριπ�δη κ�ρυφ=νεται π�λλ7ς φ�ρ7ς µ�σα στ; 9ργ�.

HH HEλ�νη ε�ναι �ενιτεµ�νη. HO 4ασιλι%ς τ�ς Α8γFπτ�υ Πρωτ�ας, 5 πρ�σττης της 5 δ�και�ς, 9�ει
πεθνει. HO γι�ς τ�υ, 4ασιλι%ς Θε�κλFµεν�ς, τGν π�θε% κα( τGν π�λι�ρκε% <ρωτικ; 'σφυκτικ�. HH
HEλ�νη καταφεFγει σ7 ,κετε�α στ; µν�µα τ�3 Πρωτ�α. «Σαν�δα σωτηρ�ας» .λλη δ7ν φα�νεται στ;ν
5ρ�>�ντα. Τ% �ρ�νια περν�3ν. ∆εκαεπτ; π�ρασαν &π; τ1ν &παγωγ( της στ1ν &ρ�1 τ)ν Τρωικ)ν.
«Ν� ’ταν ν9 ’ρ�"ταν � Μεν�λα�ς!…Π(ς �µως; Π�: θ9 τ	 Eρk*; �k* �ραγε;», σκ�φτεται G HEλ�νη. «Τ8
δυστυ�8α, ∆8α πατ�ρα!». «Μ�, vν εNσαι 
λIθεια πατ�ρας µ�υ, γιατ8 ν9 Bπ�φ�ρω �λα τ�:τα; GOλη Z
�Eλλ�δα µ. µισεL �ωρ&ς ν9 φτα8ω». 

�Eπιθετικ;ς 5 LEλληνας συµπ�λεµιστ1ς τ�3 Μενελ�υ, 5 Τε3κρ�ς 5 Τελαµ=νι�ς, &π�ναντι στ1ν
HEλ�νη. Τ1 σηµαδεFει µ7 τ; τ��� τ�υ, ν% τ1 σκ�τ=σAη, γιατ$ µισε< τ1 «µ�ι�αλ�δα». �Aκρι4)ς Vπως τ1
µισ�3ν Vλ�ι στ$ς «Τρω�δες» τ�3 ΕKριπ�δη (413 π.X.). Θ�λ�υν Vλ�ι τ1ν τιµωρ�α της µ7 λιθ�4�λισµ�,
π�# ε�ναι &τιµωτικ1 π�ιν(. «Ν9 α+τ�κτ�νIσω», θ% σκεφτA� κα$ G HEλ�νη. «Τ8 τ	 θ�λω τ	 FωI, 
φ�:
µ. µισ�:νε �λ�ι κα& M�ι µ"ν�ν �7 GEλληνες»; HH HEκ4η, G Tρωαδ�τισσα τραγικ1 µνα, π�F ’�ασε Vλα
τ% παλληκρια της στ;ν π�λεµ�, π�# ε�δε κ�ρες κα$ νFφες σκλ4ες τ)ν �A�αι)ν, δ7ν &ναγνωρ�>ει
καν�να 2λαφρυντικ; στ1ν HEλ�νη: «Σιγ9 µ	 ν�ι�F�νταν �7 τρεLς θε.ς γι9 τ�: Π�ρι τ	ν )κλ�γI: Τ8
παραπ�νω ν� ’θελε Z GHρα, σ'Fυγ�ς τ�: ∆8α, κα& Z eAθηνi, Z παρθ�να θε9 τ*ς σ�φ8ας, Z κ"ρη τ�:
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�ην"ς; Κα& Z Κ'πριδα γι9 π�ι"ν λ"γ� ν9 µπλε�τk*; ∆.ν τ*ς 3φτανε � 4Aρης κα& �7 µ'ρι�ι )ραστ�ς;
Τ8π�τε! Τ8π�τε!». «�Eλ�νη εNσαι φτα8�τρα», σπαρ>ει G HEκ4η, 2νz) 5 ΕKριπ�δης καταγγ�λλει τ; πα-
ρλ�γ� τ�3 διαγωνισµ�3 �µ�ρφι/ς τ)ν θεαιν)ν. Π�3 ν ’�ερε Vµως G HEκ4η πYς G �Aφρ�δ�τη
«στανικ)ς» τ1 ρ��νει τ1ν HEλ�νη στ; κρε4τι µ7 τ;ν Πρι στ1ν «Iλι�δα», τ; δειλ; αKτ;ν 2ραστ(, τ;
δ�3λ� τ�ς 2ρωτικ�ς 5ρµ�ς κα$ τ�3 2νστ�κτ�υ, π�# &π�φεFγει τ1ν &ναµ�τρηση µ7 τ; Μεν�λα�; HO Με-
ν�λα�ς &νακηρFσσεται νικητ(ς, µ% �, Τρ)ες δ7ν 2πιστρ�φ�υν τ1ν HEλ�νη στ�#ς LEλληνες («Iλι�-
δα» Γ´ ραψ.). LOλ�ι θ�λ�υνε τ1ν HEλ�νη δικU τ�υς. ∆7ν ε�ναι παρ�εν� µ7 τ�τ�ια θεϊκ1 �µ�ρφι. M%
στ1ν «�Eλ�νη» 2κε�νη «δ7ν 9�ει µτια» παρ% µ�ν� γι% τ; Μεν�λα�, τ; σF>υγ� της κα$ πατ�ρα τ�ς
HEρµι�νης τ�υς. Γι’ αKτ;ν κρατι�ται &µ�λυντη «µ7 νF�ια κα$ µ7 δ�ντια». Καµµι% θεϊκ1 παρ�µ4αση
δ7ν διαφα�νεται στ;ν γκρ�>� 5ρ�>�ντα. HH HEλ�νη ε�ναι 5λ�µ�να�η.

HOλ�µ�να�η κα$ µισητ1 ε�ναι G HEλ�νη κα$ µλιστα &π; κε�ν�υς π�# θ ’πρεπε κα$ θ% .�ι>ε ν%
τ1ν &γαπ�3ν. Κα$ κπ�ι�ι τ1 λατρεF�υν. Τ1 λατρεF�υν |ς θε% «δενδρ�τιδα», θε% τ�ς γ�νιµ�τητας
κα$ τ�ς 4λστησης, θε% τ�3 9ρωτα µ7 .λλα λ�για. Kα$ αKτ�$ ε�ναι �, Σπαρτιτες. Γι’ αKτ; τυφλ=-
θηκε 5 λυρικ;ς π�ιητ1ς &π; τ1 «Μεγλη HEλλδα» Στησ���ρ�ς (7�ς α8. π.X.) µ�λις τ1ν κακ�λ�γη-
σε, 2νz) �ανα4ρ�κε τ; φ)ς τ�υ &µ�σως µετ% τ1 συγγραφ1 τ)ν δF� «παλινzωδι)ν» τ�υ: µι/ς 2ναντ��ν
τ�3 HOµ(ρ�υ κα$ µι/ς κατ% τ�3 HHσι�δ�υ. Γιατ$ στ1ν «Oδ)σσεια» (ραψ. δ) G HEλ�νη 9�ει µ7ν µ�ι-
�εFσει αKτ�4�υλα, µετνιωσε Vµως κα$ γ�νηκε &π�δεκτ1 πλι στ’ &νκτ�ρ� τ�ς Σπρτης &π; τ; Με-
ν�λα�. «Ψυ��Fλα» 5 Μεν�λα�ς: Μ�λις τ1 4ρ�κε &νµεσα στ�#ς καπν�Fς, τ$ς φλ�γες κα$ τ% τρωικ%
�αλσµατα 9συρε τ; ��φ�ς τ�υ ν% τ1 σφ�Aη. Τ; �εγFµνωµα τ�3 στ(θ�υς της Vµως τ;ν µαλκωσε,
τ;ν Gµ�ρεψε. ΑKτ1 τ1ν &θνατα τρυφερ1 σρκα ν% σφ�Aη; �Eνz) µπ�ρε< ν% τ1ν &π�λαµ4νAη; HO Bδι�ς
κα$ G θυγατ�ρα τ�υ; «SO�ι, +�ι». Τ� κι �ν πλγια>ε µ7 .λλ�ν δ�κα �ρ�νια. HO &γ)νας τ�3 Μεν�λα-
�υ εKωδ=θηκε κα$ τ=ρα θ% τ1ν H+\η κα$ πλι δικU τ�υ, 4ασ�λισσα τ�ς Σπρτης κα$ τ�ς καρδι/ς τ�υ.
(Μ% κα$ κε<ν�ς τ�σα �ρ�νια µ(πως τ�ς 9µεινε πιστ�ς; Τ; Μεγαπ�νθη γ�ννησε, π�F, �ν κα$ τ; +ν�-
µ τ�υ 2κφρ>ει τ; µ�γιστ� 4αθµ; τ�ς λFπης γι% τ1ν &π�υσ�α τ�ς HEλ�νης, ε�ναι |στ�σ� καρπ;ς Rν;ς
παρν�µ�υ 9ρωτα µ7 µι%ν παλλακ�δα).

Τ; π�σ� κα$ γι% π�σ�ν καιρ; µπ�ρε< κπ�ι�ς ν% «κατ�+\η» κπ�ι�ν .λλ�ν .νθρωπ� ε�ναι @να
θ�µα π�# &��>ει ν% συ>ητηθA�: Κανε$ς δ7ν ε�ναι κτ�µα κανεν�ς, γιατ$ αKτ; θ% [π�4�4α>ε τ1ν
&νθρ=πινη &��α σ7 [λικ; &π�κτηµα. Τ; HYπ�κε�µεν� θ% [π�4ι4α>�ταν στ1 θ�ση τ�3 �Aντικει-
µ�ν�υ. HO .νθρωπ�ς δ7ν ε�ναι πρ/γµα – Vπως σ7 &λλ�τριωµ�νες κ�ινων�ες θεωρε<ται. Κα$ φυ-
σικ% G γυνα<κα ε�ναι .νθρωπ�ς.

SAνθρωπ�ς σηµα�νει σ)µα, πνε3µα κα$ ψυ�1 σ7 sρµ�νικ1 σF>ευ�η. Τ; πλατωνικ; µεταφ�ρικ;
«�ρµα τ�ς ψυ��ς», π�# συνταιρι>ει τ% τρ�α διαφ�ρετικ% αBτια: «θυµ�ειδ�ς», «2πιθυµητικ;» κα$ «λ�-
γιστικ�», δ7ν &φ�ρ�/ µ�ν�α στ; &νδρικ; φ3λ�. Κα$ G γυνα<κα ε�ναι .νθρωπ�ς. Κα$ G γυνα<κα 9�ει
πρ�σωπ�. Κα$ G γυνα<κα µπ�ρε< κα$ ν% παρασFρεται &π; τ; «2πιθυµητικ�». pHθ�ς Vµως, κα$ µ-
λιστα «�ρηστ�ν», &π�δ�δεται στ1ν HEλ�νη στ1ν 5µ=νυµη τραγzωδ�α τ�3 ΕKριπ�δη, 5 5π�<�ς &να-
δεικνFεται [π�ρµα��ς τ�ς &νθρωπιστικ�ς &��ας τ�ς γυνα�κας. Γυνα<κες Vπως G ∆ι�τ�µα τ�3 πλα-
τωνικ�3 «Συµπ�σ��υ» κα$ G �Aσπασ�α G Μιλησ�α, δεFτερη σF>υγ�ς τ�3 Περικλ�, &ντανακλ�3ν @να
π�λιτικ; κα$ κ�ινωνικ; καθεστ=ς πλης γι% τ1ν &νατρ�π1 τ)ν Vπ�ιων κακ)ς κειµ�νων σ�ετικ% µ7
τ% δικαι=µατα τ�ς γυνα�κας, τ; 5π�<� 5 ΕKριπ�δης τ�λµ�/ ν% παρ�υσι>Aη στ1 σκην1 &ρθρ=ν�ντας
λ�γ� 8σ�τητας.

HH HEλ�νη στ1ν «�Eλ�νη» θ% µπ�ρ�3σε �αριτ�λ�γ=ντας ν% θεωρηθA� «π�νηρ; θηλυκ�», «κατερ-
γρα γυνα<κα». HH πρ�σωπικ�τητ της α�ρεται σ7 σFµ4�λ� α8=νιας θηλυκ�τητας. Τ; «�ρηστ;ν» ]θ�ς
της συνδυ>εται µ7 τ1 µ�ν�γαµικ�τητα, τ; δ�σιµ� στ1ν �8κ�γ�νεια «ψυ�A� τε κα$ σ=µατι», τ�σ� σ7
4θ�ς Vσ� κα$ σ7 πλτ�ς. HH HEλ�νη στ1ν «�Eλ�νη» δ7ν στερε<ται &νθρωπιστικ�3 περιε��µ�ν�υ.
�Aγωνι�/ γι% τ1ν �8κ�γ�νει της 5λ�κληρη: Συνθλ�4εται &π; τ1ν αKτ��ειρ�α τ�ς µητ�ρας της – δε<γµα
εKθι��ας κα$ α8δ�3ς. Π�ν�/ γι% τ1ν 2ρηµι% κα$ τ1ν κ�ινωνικ1 &π�µ�νωση τ�ς HEρµι�νης της. Γι% τ%
&δ�ρφια της, τ�#ς ∆ι�σκ�υρ�υς κα$ τ1ν τF�η τ�υς &νησυ�ε<. h, &ντιφατικ7ς πληρ�φ�ρ�ες γι% τ1ν
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τF�η τ�3 Μεν�λα�υ πρ�σδ�δ�υν 4θ�ς στ; 2νδιαφ�ρ�ν κα$ τ; συνα�σθηµα γι% τ; σF>υγ�. ΚαθYς
τ% στ�ι�ε<α αKτ, τ% ρι>ωµ�να στ1 µ�ν�γαµικ1 θε=ρηση τ�ς Gρω�δας, πλλ�νται σ7 ν�τες, µ�τρα
κα$ ρυθµ�#ς «κ�µµ�3», 5 ΕKριπ�δης α�ρεται σ7 καλλιτ��νη πρ=της τ�εως. Τ�#ς πρ�σδ�δει 9νταση,
4θ�ς, πλτ�ς κα$ πλ�3τ�, καθYς σµ�γει κα$ τ; ��ρ; στ1ν 9κφραση τ�ς λFπης, τ�3 π�νθ�υς κα$ τ�ς
,στ�ρικ�ς &δικ�ας, π�# ε�ναι &π�τ�λεσµα τ�ς &λλ�τρ�ωσης. �Eκε�νης τ�ς &λλ�τρ�ωσης π�# δηµι-
�Fργησε G κρ�ση τ�3 Πρι. 

HH α8σι�δ��η πρ��πτικ1 µ�λατα3τα διαπν�ει τ; 9ργ�: G κ�ρυφα�α τ�3 ��ρ�3 «ρ��νει» τ1ν 8δ�α:
«ΡYτα κα& τ	 Θε�ν"η, π�< γνωρ8Fει τ9 π�ντα». «Μ�, π(ς δ.ν τ� σκ�φτηκα α+τ� πι� πρ8ν; �O Τε:κρ�ς
µ�: π*ρε τ9 µυαλ�: Μ. µπ�ρδεψε». Να�. pHταν πλ�νη. HO Μεν�λα�ς +�ι µ�ν� >A�, &λλ% ε�ναι 2κε< γF-
ρω. HH µντισσα Θε�ν�η, G sγν1 κ�ρη τ�3 Πρωτ�α, τ; ��ρει κα$ τ; &π�καλFπτει στ1ν HEλ�νη. Π)ς
ν% θεωρ(σAη Vµως 4ασιλι% @ναν .ντρα µισ�γυµν� κα$ κακ�µ�ιριασµ�ν�, @ναν 2πα�τη π�# >ητιανεF-
ει γι% @να �ερ�κ�µµατ�; Να�, κ�υρελιρης, πεινασµ�ν�ς, καταρρακωµ�ν�ς· µ% ε�ναι αKτ�ς. Ε�ναι 5
Μεν�λα�ς, π�# >ητιανεFει γι% ν% φρ�ντ�σAη τ�#ς συντρ�φ�υς τ�υ |ς .λλ�ς �Oδυσσ�ας. SEτσι σ7 κα-
ταντ�/ 5 π�λεµ�ς, εBτε συντελε<ται γι% 8δ�ες κα$ [ψηλ% 8δανικ% εBτε γι% κπ�ια «π�υκµισα σεφε-
ρικ». 

HO π�λεµ�ς καταδικ>εται συλλ(4δην &π; τ;ν ΕKριπ�δη· 5λ�τελα, 5λ�κληρωτικ. Κ(ρυ�η π�-
λ�µ�υ σηµα�νει 2πεκτατισµ�ς. �Aνθρωπ�κτ�ν�ς 2πεκτατισµ;ς >ωνταν)ν κα$ σFληση νεκρ)ν.
HOρκωµ�σ�ες «µνηστ(ρων», πρ�σ4�λ1 τ�3 ,ερ�3 θεσµ�3 τ�ς φιλ��εν�ας κα$ 4�αιες 2πεµ4σεις
τρ�των στ1 >ω1 τ�3 4ασιλικ�3 9στω >εFγ�υς τ�ς Σπρτης, &π�τελ�3ν sπλ/ &φ�ρµ7ς π�λ�µ�υ·
+�ι α8τ�ες κα$ «ρ��ν�υν στ�τη στ% µτια» Vσων [π�ν��3ν V,τι [π�δηλ=νεται: Μαται�δ���α π�-
λεµ�+αρ7ν «2Zριστ7ν».

Μ�ν� π�# G «m4ρις» τ)ν &ρ�α�ων HEλλ(νων &κ�λ�υθε<ται κθε φ�ρ% &π; τ1ν «τ�σιν» κα$ τ1ν «ν�-
µεσιν». LOσ�ι διαπρττ�υν «m4ριν» &π; &νεµυαλι% κα$ πλε�νε��α, «4ρ�σκ�υν πντ�τε τ; µστ�ρ(
τ�υς». Πντ�τε G «sµαρτ�α», τ; σφλµα, τ; λθ�ς πληρ=ν�νται. Κα$ πληρ=ν�νται δια�ρ�νικ,

17768 ∆ΑΥΛhΣ/270, �I�Fνι�ς 2004

�O Μεν�λα�ς κι s �Ωρα�α �Eλ�νη σ> 'ττικ:
<ρυθρ�µ�ρφ� 'µφ�ρ�α τ�= 520 π.�.



γιατ$ κληρ�δ�τ�3νται. Μ�ν� π�# στ1ν τραγzωδ�α G λFτρωση 9ρ�εται στ; τ�λ�ς τ�3 9ργ�υ \ τ�ς τρι-
λ�γ�ας µ7 τ1 µ�ρφ1 τ�ς «κθαρσης», λ�γη tρα πρ$ν τ; ��σπασµα τ�3 γ�λι�υ τ�3 κ�ιν�3, π�# πα-
ρακ�λ�υθε< τ�#ς �ρωες τ�ς τραγzωδ�ας, τ�#ς Bδι�υς �ρωες π�# τ�3 γενν�3σαν «τ;ν φ�4�ν» κα$ «τ;ν
9λε�ν» κα$ τ1ν «α8δY» στ; σατιρικ; δρ/µα. Τ�τε G ψυ�αγωγ�α δ�νει τ1 θ�ση της στ1 διασκ�δαση.
HH «&π; τραγzωδ�ας Gδ�ν(» µεταφρ>εται σ7 λυτρωτικ; ��αν�, π�# πρ��ρ�εται &π; τ1 διακωµz=-
δηση τ�3 9ρωτα·

• Τ�3 9ρωτα Vπως τ;ν παρ�υσι>�υν �, θ�ασ�ι τ�3 ∆ι�νFσ�υ (Στυρ�ι κα$ Σιλην��).
• Τ�3 9ρωτα-υ,�3 τ�ς �Aφρ�δ�της κα$ κ�σµ�γ�νικ�ς δFναµης κατ% τ;ν HHσ��δ�.
• Τ�3 9ρωτα µ7 τ1ν 9νν�ια π�# τ;ν τ�π�θετε< G LHρα στ; πλα�σι� τ�3 θεσµ�3 τ�ς �8κ�γ�νειας

– τ; ν�µιµ� «δ�σιµ�» τ�3 >ευγαρι�3.
• Τ�3 9ρωτα Vπως τ;ν 2νν�ε< G HEλ�νη στ1ν «�Eλ�νη» – µ�ν�γαµικ�3 (εBτε µ7 τ; Mεν�λα� εBτε

µ7 τ;ν Πρι).
• Τ�3 9ρωτα Vπως τ;ν 2νν�ε< 5 Θε�κλFµεν�ς, παρασυρµ�ν�ς &π; τ1 θε�α �µ�ρφι% τ�ς HEλ�νης,

5 Μεν�λα�ς, π�# Gγε<ται τ�3 2κστρατευτικ�3 σ=µατ�ς πρ�κειµ�ν�υ ν% πρAη π�σω τ1ν HEλ�-
νη, 5 Πρις, δ�3λ�ς τ�3 2ρωτικ�3 τ�υ 2νστ�κτ�υ. 

HO ΕKριπ�δης παρ�υσι>ει Vλες τ$ς «µ�ρφ7ς» τ)ν 2ρ=των |ς πραγµατικ�ς. Τ�π�θετ=ντας Vµως
5 π�ιητ1ς στ; 2π�πεδ� τ�ς πλ�νης τ�#ς «παρν�µ�υς» 9ρωτες, παρ�υσι>ει |ς θ�σφατ� τ�ς τραγzω-
δ�ας κα$ τ�3 ∆ι;ς («&π; µη�αν�ς») τ1 µ�ρφ1 τ�3 θεµιτ�3 9ρωτα. HO &ληθιν;ς κα$ ν�µιµ�ς 9ρωτας
κα$ &γπη παρ�υσι>εται |ς πεµπτ�υσ�α τ�ς �8κ�γ�νειας. HH &π�υσ�α τ�3 «�ρηστ�3 }θ�υς» στ$ς
ταραγµ�νες 2π��7ς τ�3 π�λ�µ�υ κα$ τ�ς &λλ�τρ�ωσης &ντανακλ/ται στ1 φρ�κη κα$ τ% &π�τρ�πια-
στικ% 2γκλ(µατα-sλυσ�δα στ1ν τραγzωδ�α τ1ν τ�π�θετηµ�νη στ;ν Τρωικ; µυθικ; κFκλ�: SEτσι 5
�Aγαµ�µνων ε�ναι @τ�ιµ�ς ν% θυσισAη τ1ν κ�ρη τ�υ �Iφιγ�νεια, G σF>υγ�ς τ�υ Κλυταιµν(στρα κα$
5 2�δελφ�ς τ�υ –σφετεριστ1ς τ�3 θρ�ν�υ τ�3 SAργ�υς– ΑBγισθ�ς 2κδικ�3νται τ;ν �Aγαµ�µν�να
γι% τ1ν [π�τιθ�µενη θυσ�α στ1ν ΑKλ�δα, 5 �Oρ�στης κα$ G �Hλ�κτρα φ�νεF�υν τ1ν Κλυταιµν(στρα
κα$ τ;ν ΑBγισθ� 2κδικ�Fµεν�ι τ; θνατ� τ�3 πατ�ρα τ�υς κ.�.κ.

~Aν στ;ν LOµηρ� �, θε�$ �εσπ�3ν σ7 γ�λια Vταν 5 &πατηµ�ν�ς σF>υγ�ς τ�ς �Aφρ�δ�της LHφαι-
στ�ς συλλαµ4νAη στ; δ��τυ τ�υ τ1ν ΚFπριδα µ7 τ;ν SAρη, τ�#ς γ�νε<ς τ�ς HAρµ�ν�ας, γελ�ι�π�ι=-
ντας τ; θ�µα τ�ς συ>υγικ�ς &πιστ�ας, στ1ν «�Eλ�νη» τ; πνε3µα αKτ; 2κλε�πει. h, θε�$ ε�ναι &λλι)ς
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– .λλη G yθικ( τ�υς, G δFναµη, G κ�ινων�α τ�υς. ΑKτ;ς π�# γελ�ι�π�ιε<ται στ1ν «�Eλ�νη» ε�ναι 5
Θε�κλFµεν�ς, 5 2π�δ���ς 2ραστ1ς

• µι/ς HEλ�νης εKσε4�3ς – &λλ% +�ι θρησκ�ληπτης, 
• µι/ς HEλ�νης π�# &διαφ�ρε< γι% τ�#ς 2�ωσυ>υγικ�#ς πειρασµ�Fς, τ�#ς 5π���υς &ντιπαρ�ρ�ε-

ται µ7 εKελι��α κα$ καλ�πρ�α�ρετ� «δ�λ�»,
• µι/ς HEλ�νης π�# γνωρ�>ει ν% συµπαθA� κα$ τ;ν 2�θρ; &κ�µη,
• µι/ς HEλ�νης π�# γνωρ�>ει τ$ς διακρ�σεις π�# 2µπερι���νται στ; &νθρωπιστικ; 8δε)δες, 
• µι/ς HEλ�νης π�# γνωρ�>ει ν% 2πιλ�γAη τ% κατλληλα γι% τ1ν κθε περ�σταση συναισθ(µατα,
• µι/ς HEλ�νης π�# 9�ει ,εραρ�(σει &��ες κα$ π�ι�τητες διαπρ�σωπικ)ν σ��σεων, τ$ς 5π�<ες µε-

ταφρ>ει σ7 πρ�η mστερα &π; tριµη κρ�ση κα$ �ρθ�λ�γισµ�, 2κφρασµ�νες µ�σα &π; µ�α «ντρ�-
παλ1» µετρι�πθεια (HEλ�νη: «vν 3��υν γνYµη �7 γυναLκες», «�Eλ�νη», 1157) κα$ φαιν�µενικ;
δισταγµ�.

~Aν G HEλ�νη τ�ς «Iλι�δας» (δ. 201) µπ�ρε< ν% «πα�>Aη µ7 τ$ς καρδι7ς» τ)ν &νδρ)ν &ναστατ=ν�-
ντας �Bκ�υς κα$ πατρ�δες, 9θιµα κα$ θεσµ�Fς, ν% φεFγAη, γι% ν% 2πιστρ�ψAη στ;ν πρ)τ� της .ντρα µετ%
&π; δεκ�ρ�νη &π�υσ�α &π; τ; σπιτικ� της, µεταµεληµ�νη τ�α κα$ µεταν�ιωµ�νη, G HEλ�νη στ1ν
«�Eλ�νη» ε�ναι .λλη. Κα$ G .λλη τ�Fτη HEλ�νη τ�3 ΕKριπ�δη ε�ναι «κυρ�α» µ7 Vλη τ1 σηµασ�α τ�ς
λ��ης. Σ7 4αθµ; π�# ν% µπ�ρA� ν% κατηγ�ρηθA� |ς [περ4�λικ(. Ε�ναι πρ�θυµη ν% δ=σAη κα$ στ1 >ω(
της &κ�µη @να 9νδ��� τ�λ�ς, παρασFρ�ντας κα$ τ; Μεν�λα� στ;ν Gρωισµ�, πρ�κειµ�ν�υ ν% [περα-
σπιστA�: 4ν�µα – '�ι�πρ�πεια – τιµU (HEλ�νη: «Π(ς θ9 πεθ�ν�υµε �µως δ�,ασµ�να;», «�Eλ�νη», στ.
924). Ε�ναι &ληθιν1 4ασ�λισσα, πραγµατικ% εKγεν1ς κα$ τ;ν κ=δικα &ριστ�κρατικ�ς τιµ�ς τ;ν 2πε-
κτε�νει κα$ στ; γυναικε<� φ3λ�.

Μ7 τ�Fτη τ1 στση της G HEλ�νη πλησι>ει 4�4αια τ1ν 5µηρικ1 Πηνελ�πη, π�# κατ% τ;ν LOµη-
ρ� &π�φεFγει µ7 δ�λ� τ1ν 2ρωτικ1 π�λι�ρκ�α τ)ν µνηστ(ρων, πλησι>ει Vµως κα$ τ1 γυνα<κα τ�ς
δηµ�τικ�ς µας παρδ�σης. ΑKτ1 π�# στ; «Γυρισµ: τ�= kενιτεµ�ν�υ» (Κε�µενα Νε�ελληνικ�ς Λ�-
γ�τε�ν�ας Α´ Γυµνασ��υ, σελ. 232) &ρνε<ται κα$ @να της φιλ$ &κ�µη στ;ν .ντρα π�# τ�ς παρ�υσι-
>εται |ς φ�λ�ς τ�3 νεκρ�3 συ>Fγ�υ της. HH .ρνηση τ�ς γυνα�κας ε�ναι τ�σ� κθετη, π�# δ7ν [π�-
κFπτει &κ�µη κα$ Vταν τ; «φιλ$» παρ�υσι>εται |ς G τελευτα�α 2πιθυµ�α τ�3 (δ�θεν) νεκρ�3 συ-
>Fγ�υ της &π; τ;ν ��ν�. HH γυνα<κα πρ�θυµ�π�ιε<ται ν% &νταµε�ψAη τ;ν ��ν� γι% τ1ν πρ�σφ�ρ τ�υ
&π�ναντι στ; νεκρ; ([π�τιθ�σθω) σF>υγ�, φιλ� της Vµως δ7ν θ% τ�3 παρσ�Aη π�τ�. �Eδ) 4�4αια πρ�-
κειται γι% δ�κιµασ�α, στ1ν 5π��α 5 Bδι�ς 5 σF>υγ�ς [π�4λλει τ1 γυνα<κα τ�υ παριστν�ντας τ;
φ�λ� τ�υ κα$ G γυνα<κα &ναδεικνFεται «κυρ�α»: '�ι�πρεπUς, τ�µια, πιστU.

Μ7 τ; δικ� τ�υ τρ�π� 2γκωµι>ει τ1ν HEλ�νη 5 ρητ�ρ�διδσκαλ�ς Γ�ργ�ας 5 Λε�ντ<ν�ς (483-376
π.X.). Πρ�κειµ�ν�υ ν% διαφηµ�σAη τ1ν τ��νη τ�υ, πρ��ωρε< σ7 2γκωµιασµ; τ�ς HEλ�νης 4ασισµ�ν�
τ�σ� σ7 2πι�ειρ(µατα, Vσ� κα$ σ7 σ�φ�σµατα. Κατ’ αKτ;ν G HEλ�νη «4ισθηκε», 2�απατ(θηκε κα$
2ρωτεFθηκε. Κα$ π�σα 2λαφρυντικ% δ7ν µπ�ρε< κανε$ς ν% &ναγνωρ�σAη στ;ν 9ρωτα; 

~Aν 5 9ρωτας ε�ναι δικα�ωµα, π�λ# φ�4�3µαι πYς ε�ναι ταυτ��ρ�να κα$ [π��ρ�ωση. ~Aν Vµως
G «εKγ�νεια [π��ρε=νει», τ�τε σFµφωνα µ7 τ;ν «&π; σκην�ς φιλ�σ�φ�» ΕKριπ�δη G εKγ�νεια
[π��ρε=νει ν% ε�ναι 5 9ρωτας ,ππ�τικ�ς, δηλαδ1 µ � ν � γ α µ ι κ � ς , Vπως παρ�υσι>εται στ1ν
HEλ�νη, τ1ν Gρω�δα τ�3 5µ=νυµ�υ δρµατ�ς. Μλιστα στ$ς «Θεσµ�φ�ρι���υσες» τ�3 �Aρι-
στ�φνη (στ. 850) γ�νεται λ�γ�ς γι% HEλ�νη «καινI», δηλ. «καιν�'ργια» – µ7 «Uθ�ς �ρηστ"ν».

HH HEλ�νη ε�ναι G κατ’ 2���1ν γυνα<κα, Μ=θ�ς, Πρ�τυπ� κι AλUθεια, Σ)µZ�λ� τελικ.
Στ1ν 5µ=νυµη τραγzωδ�α τ�3 ΕKριπ�δη G �Eλ�νη α�ρεται στ% [ψηλ% 2π�πεδα µι/ς κατα�ιωµ�νης

&νθρ=πινης πρ�σωπικ�τητας µ7 Λ�γ�, 'νθρωπιστικ: περιε+�µεν�, Z�θ�ς κα( �]σ�α.

KυριακG Λ)σσα
Φιλ�λ�γ�ς-Λ�γ�τ��νις
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Σ7 µι% EKρ=πη Vπ�υ G γεν�κτ�ν�α τ)ν «2θνικ)ν - ε8δωλ�λατρ)ν» &π; τ�#ς φανατικ�#ς
ε��ε πρει &σFλληπτες διαστσεις, G γυνα<κα |ς µγισσα δ�λ�φ�νε<ται &νηλε)ς. Π�ι�ς
]ταν �, µγισσες κα$ γιατ� �ν�µστηκαν 9τσι; Π�ι�ς πρ�εις τ�υς ]ταν 9ν��ες, tστε ν%
κατηγ�ρ�3νται; ~Aς γυρ�σ�υµε τ;ν �ρ�ν� π�σω κα$ �ς δ�3µε τ� πραγµατικ% συν�4αινε τ1ν
2π��1 εκε�νη.

T
1ν 2π��1 2κε�νη µ7 τ1ν δι% ��φ�υς κα$ δι% ρ�πλ�υ 2πικρτηση τ�3 Για�47 σ�εδ;ν
σ7 Vλη τ1ν EKρ=πη 2π�ρ�εται κα$ 5 σκ�ταδισµ�ς, δηλαδ1 G &παγ�ρευση τ�ς 8α-
τρικ�ς, τ�ς 2πιστ(µης, τ�ς φιλ�σ�φ�ας, τ)ν µαθηµατικ)ν, τ�ς γν=σης γενικ% |ς δαι-
µ�νικ�ς, 2πειδ1 5 «συγκεκριµ�ν�ς θε;ς» }θελε τ;ν .νθρωπ� πιστ; κα$ &µ�ρφωτ�, γι%

ν% µπ�ρA� ν% τ;ν 2��υσι>Aη. T; πλ�γµα ]ταν 4αρ# +�ι µ�ν� στ1ν πνευµατικ1 2��λι�η τ�3
&νθρ=π�υ &λλ% περισσ�τερ� στ1ν 2πι4�ωσ( τ�υ, &φ�3 µ7 τ1ν &παγ�ρευση τ�ς 8ατρικ�ς
κα$ τ)ν φαρµκων γιν�ταν 2πιρρεπ1ς σ7 κθε &ρρ=στια. HH 2πιληψ�α, G λ�πρα κα$ &ργ�-
τερα τ% @λκη, �, λει��νες, 5 @ρπης (�, &ρρ=στιες αKτ7ς 2µφαν�σθηκαν µ7 τ1ν &παγ�ρευση
τ�ς καθαρι�τητας τ�3 σ=µατ�ς &π; τ1ν �Eκκλησ�α, 2πειδ1 G γυµν�τητα τ�3 σ=µατ�ς στ%
λ�υτρ% 2µπν�ει λ�γισµ�#ς &συµ4�4αστ�υς πρ;ς τ1ν sγν�τητα) µαστ�>�υν τ1ν EKρ=πη –
κα$ ν% π)ς γιτρευαν �, ,ερε<ς: �Aφ�3 &φ=ρισαν τ;ν HIππ�κρτη κα$ 9καψαν τ$ς συνταγ7ς
τ�3 Γαλην�3, τ1ν θ�ση αKτ)ν π�ραν τ% ραντ�σµατα, δηλαδ1 G [δρ�θεραπευτικ1 µ�θ�δ�ς
µ7 sγιασµ�ν� mδωρ. HO &σθεν1ς θεραπευ�ταν στ1ν 2κκλησ�α µετ% τ1ν λειτ�υργ�α &π; τ;ν
,ερ�α. �E%ν G &ρρ=στια δ7ν θεραπευ�ταν (π�# συν(θως αKτ; γιν�ταν), 5 ,ερ�ας 9λεγε:
«HAµρτησες κα$ 5 κFρι�ς σ7 τιµωρε<, περ�µενε ν% πεθνAης. HH �Eκκλησ�α 9�ει εK�7ς κα$ γι%
τ�#ς νεκρ�Fς». Σ7 π�λλ7ς περιπτ=σεις �, ,ερε<ς &π�διδαν κθε &ρρ=στια στ�#ς δα�µ�νες
κα$ πρ�σπαθ�3σαν µ7 2��ρκισµ; ν% τ;ν 4γλ�υν &π; τ; σ)µα τ�3 &σθεν�3ς. �E%ν 5 δα�-
µων δ7ν 94γαινε, 5 &σθεν1ς καιγ�ταν >ωνταν�ς.

O ΣKOTA∆IΣMOΣ TOY MEΣAIΩNOΣ ΣTHN EYPΩΠH

�O θρησκευτικSς µισγυνισµSς
Eν(µικτς µ> τSν σκταδισµ�

¢
ια4>�ντας τ1ν εKρωπαϊκ1 ,στ�ρ�α τ�3 Mεσα�ων�ς παρατηρ�3µε Vτι τ% µ�-
ν�θεϊστικ% δ�γµατα τ�ς 2π���ς 2κε�νης (�Oρθ�δ���α, Kαθ�λικισµ�ς, Πρ�-
τεσταντισµ;ς) 4ρ�σκ�νταν σ7 @να &π�στευτ� κυν(γι θαντ�υ γυναικ)ν, τ)ν
λεγ�µ�νων «Mαγισσ)ν». Xιλιδες γυνα<κες θανατ=θηκαν (πυρ, κρ�µα-

σµα, &γ��νη) µ7 τ1ν κατηγ�ρ�α τ�ς «Mαγε�ας» γι% περισσ�τερ� &π; µισ; α8)να
&π; ,ερε<ς, Vπ�υ στ; +ν�µα τ�3 Θε�3 (Για�47) γ�ν�νταν &δ�στακτ�ι 9ναντι 5π�ι-
αδ(π�τε γυνα�κας [π�ψια>�ντ�υσαν |ς «Mγισσα».
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E#κ�ν�γραφηµ�νη παρ�σταση <κφραστικG τOς <+θρικOς θ�σης πρ:ς τ(ς µ�γισσες π�-
<πικρ�τησε τ:ν 16� κα( 17� α#7να: Παρ�υσι���νται µα�( µ> φ�δια, Zατρ�+ια, π�υλι�, ψ�-

ρια, ZιZλ�α, ���λφα, 5στj, 'λλ; κα( δαιµ�νικ>ς 5ντ�τητες.



™
7 µ�α τ�σ� παραν�ϊκ1 κατσταση G γυνα<κα τ�ς 2π���ς 2κε�νης, µ1 &ντ���ντας
.λλ� ν% 4λ�πAη τ% παιδι της κα$ τ;ν .ντρα της ν% πεθα�ν�υν &π; τ�#ς λ�ιµ�#ς κα$
τ$ς &ρρ=στιες κα$ G Bδια ν% ταλαιπωρ�ται, 4γα�νει τ; 4ρδυ κρυφ% 9�ω στ1ν φFση
κα$ πρ�σπαθε< ν% µα>�ψAη διφ�ρα φυτ% κα$ 4�τανα, γι% ν% γιατρ�ψAη, Vπως G Bδια

γν=ρι>ε &π; τ�#ς πρ�γ�ν�υς της, τ$ς &σθ�νειες π�# �τυπ�3σαν τ1ν π�ρτα τ�3 σπιτι�3
της καθηµεριν. �Aφ�3 λ�ιπ;ν κατλα4αν Vτι τ% ραντ�σµατα τ)ν ,ερ�ων θερπευαν µ�-
ν� τ�#ς [γιε<ς, π�λλ7ς γυνα<κες καταφεFγ�υν στ1ν φFση γι% ν% 4ρ�3ν θεραπε<ες κα$ ν%
σ=σ�υν +�ι µ�ν� τ1ν Bδια τ�υς τ1ν >ω1 &λλ% κα$ τ)ν &γαπηµ�νων τ�υς πρ�σ=πων. HH φF-
ση λ�ιπ;ν 9δωσε στ$ς γυνα<κες αKτ7ς &π�στευτ�υς θεραπευτικ�#ς θησαυρ�Fς.

HH .τρ�π�ς, 5 [�σκFαµ�ς, 5 µ(κων, τ; στραµ�νι�ν, G στρF�ν�ς, G &σκληπι%ς ]ταν |ρι-
σµ�να &π; τ% φυσικ% φρµακα π�# γιτρευαν τ; �σθµα, τ1ν 2πιληψ�α, τ1ν [στερ�α – ν�-
σ(µατα π�# µστι>αν τ�τε &κ�µη κα$ τ% παιδι. �Eπ$ δF� α8)νες µετ% τ1ν &παγ�ρευση
τ�ς �Eκκλησ�ας γι% καθαρι�τητα τ�3 σ=µατ�ς, τ% @λκη, �, λει��νες, 5 @ρπης κα$ G λ�πρα
θανατ=ν�υν κ�σµ� &διακρ�τως. O, ,ερε<ς |ς φρµακ� τ)ν παραπνω ν�σηµτων κν�υν
τ; R��ς: Συλλαµ4ν�υν τ�#ς &ρρ=στ�υς, τ�#ς κρεµ�3ν στ;ν λαιµ; κ�υδ�Fνια, 9τσι tστε
Vπ�υ περπατ�3ν ν% &κ�Fγωνται  κα$ ν% τ�#ς &π�φεFγAη 5 [γι1ς .νθρωπ�ς, 2νz) &ργ�τε-
ρα τ�#ς &παγ�ρεFθηκε µ7 π�ιν1 θαντ�υ ν% πλησι>�υν σ7 κατ�ικηµ�νες περι���ς. LOµως
κα$ πλι G γυνα<κα 4�ηθει τ�#ς &ρρ=στ�υς µ7 τ% 4�ταν της. HH σµ�λακα, τ; γλυκFπι-
κρ�ν, G &καλ(φην, G .τρ�π�ς κα$ 5 [�σκFαµ�ς θεραπεF�υν τ$ς ν�ες &ρρ=στιες. O, γυ-
να<κες αKτ�ς, π�# γν=ρι>αν π)ς να �ρησιµ�π�ι�3ν τ% διφ�ρα 4�τανα κα$ φυτ% γι% θε-
ραπευτικ�#ς λ�γ�υς, �ν�µστηκαν &π; τ�#ς ,ερε<ς µγισσες, 2νz) τ% παρασκευσµατ
τ�υς «µαγ�4�τανα». Kατηγ�ρ(θηκαν Vτι 5 τρ�π�ς π�# θεραπεF�υν ε�ναι δαιµ�νικ�ς, Vτι
τ% γιατρ�σ�φια τ�υς τ% π�ραν &π; τ�#ς δα�µ�νες, &κ�µη Vτι 2ρωτ�τρ�π�3ν µ7 τ�#ς δα�-
µ�νες. Π�λλ�$ ,ερε<ς φ�4(θηκαν Vτι, κατ���ντας τ�τ�ιες γν=σεις �, γυνα<κες αKτ�ς, θ%
ε��αν τ1ν δυνατ�τητα ν% τ�#ς µαγ�ψ�υν κα$ ν% �σ�υν τ% λ�γικ τ�υς \ &κ�µη ν% �-
σ�υν κα$ τ1ν Bδια τ�υς τ1ν 2��υσ�α. SEτσι �εκινει @να &π�στευτ� κυν(γι «µαγισσ)ν» µ7
&π�στευτ�υς 4ασανισµ�Fς, &π�στευτες δ�λ�φ�ν�ες &π; τ1ν λεγ�µενη ,ερ% 2��ταση. Γι% τ;ν
Rπ�µεν� µισ; α8)να G ,στ�ρ�α θ% γραφτA� µ7 τ; α¤µα �ιλιδων γυναικ)ν, τ)ν λεγ�µενων
Mαγισσ)ν.

H «∆AIMONIKH» MAΓIΣΣA

17773∆ΑΥΛhΣ/270, �I�Fνι�ς 2004

�Hλικιωµ�νη µ�-
γισσα π�- τα��ει
τGν σατανικG «�#-
κ�γ�νει�» της.
(kυλ�γραφ�α, 

1579.)
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Στ; ZασανιστUρια τ7ν Yερ�ε�ε-
ταστ7ν <πιδιωκ�ταν s «κατ�λλη-
λη» <��µ�λ�γηση, �στε ν; µπ�-
ρ�=ν ν; 2π�στηρ���υν τGν κατη-

γ�ρ�α τOς µαγε�ας.



™
τ1ν �Oρλενη τ�ς Γαλλ�ας τ; 1022 γ�νεται G πρ=τη θαντωση στ1ν πυρ% γυναικ)ν
µ7 τ1ν κατηγ�ρ�α τ�ς µαγε�ας. T; 1277 φυλακ�>εται |ς µγ�ς 5 Roger Bacon &π;
τ1ν ,ερ% 2��ταση, 2πειδ1 &σ��λ(θηκε µ7 τ1ν �ηµε�α, τ% µαθηµατικ% κα$ τ1ν 9ρευνα
τ�3 φυσικ�3 κ�σµ�υ. T; 1279 2µφαν�>�νται �, πρ)τες &πεικ�ν�σεις µαγισσ)ν π�#

πετ�3ν πνω σ7 σκ�υπ��υλα. Mλιστα µ�σα στ1ν παρν�ια τ)ν ,ερ�ε�εταστ)ν [π�λ�-
γ�>�υν Vτι τ; 4ρ�ς π�# µπ�ρε< ν% κρατ(σAη @να σκ�υπ��υλ� ε�ναι µ��ρι 40 κιλ, 5π�τε
mπ�πτες µαγε�ας ]ταν �, λεπτ�καµωµ�νες κα$ &δFνατες γυνα<κες. �Aργ�τερα, τ; 1335,
στ1ν Γαλλ�α 9��υµε τ1ν πρ=τη µεγλη δηµ�σια δ�κη µαγισσ)ν, 2νz) τ; 1348 G ∆υτικ1
�Eκκλησ�α κατηγ�ρε< τ�#ς µγ�υς κα$ τ$ς µγισσες |ς [πα�τι�υς γι% τ1ν παν�Fκλα 2κε�-
νης τ�ς �ρ�νι/ς. Στ; Mιλν� τ; 1390 G ,ερ% 2��ταση κατ�πιν &πιστεFτων 4ασανιστηρ�ων
&π�σπ�/ 5µ�λ�γ�ες π�λλ)ν γυναικ)ν Vτι ε�ναι µγισσες κα$ λατρεF�υν τ1ν ε8δωλ�λ-
τρισσα θε% τ�ς φFσεως �Aρτ�µιδα (Diana). �Aπ; τ; 1459-1460 στ1ν 4�ρει� Γαλλ�α κα$
Γερµαν�α κα�γ�νται Rκατ�ντδες µγ�ι κα$ µγισσες &π; τ1ν ,ερ% 2��ταση. T; 1484 στ1ν
�Iταλ�α 5 Ππας �Iνν�κ�ντι�ς 5 H´ στ$ς 9 ∆εκεµ4ρ��υ κυρ(σσει µ�γα διωγµ; κατ% µα-
γισσ)ν κα$ µγων, µ7 &π�τ�λεσµα &µ�τρητα θFµατα. T; 1485 5 Bδι�ς ππας διατσσει ν%
κα�γωνται µα>$ µ7 τ$ς µγισσες κα$ �, δια4�λικ7ς γτες τ�υς, διταγµα τ; 5π�<� καθιε-
ρ=θηκε σ7 Vλη τ1ν EKρ=πη µ��ρι τ; τ�λ�ς τ�3 κυνηγι�3 τ)ν µαγισσ)ν. T; 1486 µ7 2ντ�λ1
τ�3 ππα �, ,ερ�ε�εταστ7ς Xινρι� Kρµερ κα$ T>α�ηµς Σπρ�νγκερ συγγρφ�υν τ; π�-
λυσ�λιδ� «Malleus Maleficorum», Vπ�υ κατηγ�ρ�3ν τ$ς µγισσες |ς λτρεις τ�3 δια4�-

TO KYNHΓI TΩN MAΓIΣΣΩN
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�O Yερ�ε�εταστGς δε�+νει τ:ν δρ�µ� πρ:ς τGν πυρ;. TραγικG φιγ�)ρα s µ�να «µ�γισσα»,
π�- τ:ν Yκετε)ει ν; µGν τGν κ�ψ�υν, <νV7 κρατ�ει τ; δυ� της παιδι�. (Π�σω 'π: τ:ν Yε-

ρ�ε�εταστG διακρ�νεται � <σταυρωµ�ν�ς Xριστ�ς.)
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Στ(ς 30 I�υν��υ τ�= 1680 στGν Mαδρ�τη µ> τGν παρ�υσ�α τ�= Zασιλιj Kαρ�λ�υ τ�= 2�υ
πενOντα qνας Wνθρωπ�ι κ�ηκαν �ωνταν�( µ> τGν κατηγ�ρ�α τOς µαγε�ας.
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�H Yερ; <��ταση τ�π�θετε% τ; θ)µατα στ:ν «'νακριτU». �Aν δUλωναν <ν�+U, τ�τε 1δη-
γ�=νταν στGν πυρ�.

∆ωµ�τι� Zασανιστηρ�ων: Tρε%ς Wνθρωπ�ι
Zασαν���νται 2π: τGν <π�Zλεψη τ�= Yερ�ε-

�εταστ�=.
Bασανισµ:ς µ�γισσας 'π: Yερ�ε�εταστ�ς.
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∆�κιµG <ν�+Oς µιjς µ�γισσας στGν Σ�υηδ�α. B�υτ$ντας την στ: νερ�, <;ν πνιγ�ταν, τ�-
τε 2π�τ�θεται Sτι rταν 'θ$α. E;ν <πιZ�ωνε, τ�τε 2π�τ�θεται Sτι rταν διαZ�λικG (κα(

γι’ α]τ: δ>ν πν�γηκε), �π�τε καιγ�ταν �ωντανU.



λ�υ, τ�ς θε/ς Diana-�Aρτ�µιδ�ς κα$ τ�3 θε�3 Παν�ς. �Aκ�µη κατηγ�ρ(θηκαν κα$ γι%
2ρωτικ7ς συνευρ�σεις µ7 δα�µ�νες. HH &ντιµαγικ1 [στερ�α τ�3 �ριστιανικ�3 +�λ�υ αK�(-
θηκε πρα π�λ# δια4>�ντας τ% παραπνω. T; 1510 στ1ν Mπρ�σια τ�ς �Iταλ�ας κα�γ�-
νται >ωνταν7ς 140 γυνα<κες µ7 τ1ν κατηγ�ρ�α τ�ς µαγε�ας, 2νz) τ; 1513 στ; K�µ� τ�ς �Iτα-
λ�ας 350 .τ�µα ρ��ν�νται στ1ν πυρ% γι% τ;ν Bδι� λ�γ�. T; 1563 G 4ασ�λισσα τ�ς �Aγγλ�ας
�Eλισ4ετ A´ ν�µ�θετε< τ1ν π�ιν1 τ�3 θαντ�υ ¥ς τιµωρ�α τ)ν µαγισσ)ν. HO Γλλ�ς δι-
καστ1ς Jean Bodin τ; 1589 2κδ�δει τ; 4ι4λ�� De la Demonomancil des sorciets, στ; 5π�<�
κατηγ�ρε< Vσ�υς &ρν�3νται τ1ν mπαρ�η Mαγισσ)ν Vτι κα$ αKτ�$ ε�ναι Bδι�ι. T; 1586 σ7
Γερµαν�α, Γαλλ�α κα$ HEλ4ετ�α G ,ερ% 2��ταση &φαν�>ει 5λ�κληρ� γυναικε<� πληθυσµ;
σ7 &ρκετ% �ωρι% µ7 τ1ν κατηγ�ρ�α τ�ς µαγε�ας. T; κυν(γι τ)ν µαγισσ)ν συνε��στηκε
σ�εδ;ν µ��ρι τ; 1750, Vπ�υ λ�γzω τ�ς &ναγ�ννησης G παρν�ια κατ% τ)ν µαγισσ)ν .ρ�ι-
σε σιγ%-σιγ% ν% σ4(νAη.

�ø
ς µι% 2πανασττρια G γυνα<κα-µγισσα �τυπει τ; κατεστηµ�ν� (σκ�ταδισµ;)
τ�ς 2π���ς κα$ πρ�σπαθε< ν% σ=σAη τ�#ς &νθρ=π�υς &π; τ;ν θνατ� κα$ τ1ν τα-
λαιπωρ�α. Bγα�νει κρυφ% τ1ν νF�τα στ% δση, γι% ν% µα>�ψAη διφ�ρα φυτ% κα$
ν% θεραπεFσAη &ρρ=στιες π�# 4ασνι>αν τ�#ς &νθρ=π�υς τ�ς 2π���ς 2κε�νης.

�Aπ�κτ�/ γν=ση κα$ δηµι�υργε< |ς 8ατρ;ς φρµακα π�# θεραπεF�υν κα$ αKτ; ]ταν γι%
τ1ν �Eκκλησ�α κα$ τ�#ς ,ερε<ς δια4�λικ; κακ�Fργηµα κα$ 9πρεπε ν% &ντιµετωπιστA� µ7 τ1ν
π�ιν1 τ�3 θαντ�υ. HH µγισσα λ�ιπ;ν σ%ν 2ρευν(τρια κα$ γν=στρια τ�ς 8ατρικ�ς κατη-
γ�ρε<ται |ς [πηρ�τρια τ�3 δια4�λ�υ κα$ &πειλ1 κατ% τ�3 Για�4�. �Aλλ% &κ�µη κα$ σ(-
µερα 5 ∆ι4�λ�ς-Σαταν/ς-+φις (π�# 9δωσε στ1ν Ecα τ;ν &παγ�ρευµ�ν� καρπ; τ�ς γν=-
σης), π�# ε�ναι �, 2�θρ�$ τ�3 Για�4�, δ7ν ε�ναι τ�π�τε .λλ� παρ% G Bδια G γν=ση \ µ/λλ�ν
G 9ρευνα π�# 5δηγε< στ1ν γν=ση. «Mακρι�ι �, πτω��$ τz) πνεFµατι» κα$ «π�στευε κα$
µ1 2ρεFνα». AKτ; ]ταν τ; λθ�ς τ�ς µγισσας, Vτι 2ρεFνησε κα$ 9µαθε. LOµως, Vπως π�λ#
σωστ% µ/ς λ�ει 5 �Eµµαν�υ1λ P�oδης στ%  «LAπαντ» τ�υ, «� Λ�'θηρ�ς, � B�λταLρ�ς, �
ΓαλλιλαL�ς, � B�ερρ�E�ς, � Λ8ναι�ς, � B�σιγκτων κα& � MιραEw, α+τ�& �7 
π�θεωθ�ντες

π"στ�λ�ι τ*ς 3ρευνας κα& τ*ς πρ�"δ�υ εNναι γνIσια τ�κνα τ*ς δυσφηµισµ�νης µ�γγι-
σας, �π�υ Z Dδια “3λαEε” πυρ�, 
παγ��νισµ� κα& περιφρ"νηση». O, µγισσες λ�ιπ;ν (π�#
δ7ν ]ταν �, γρι7ς µ7 τ$ς ρυτ�δες, τ1ν δυσωδ�α, τ% µα3ρα νF�ια, τ% σπια δ�ντια, τυλιγµ�-
νες σ7 ρυπαρ% ρ�3�α, π�# >�3σαν σ7 σκ�τειν1 τρ=γλη, &λλ% Vπως δια4>�υµε στ�#ς κα-
ταλ�γ�υς τ)ν ,ερ�ων, δεκαεπτ�ρ�νες κα$ ε8κ�σ�ρ�νες τ�σ� +µ�ρφες, π�# �, δικαστ7ς
&ναγκ>�νταν ν% κλε�ν�υν τ�#ς �φθαλµ�Fς τ�υς γι% ν% πρ�φυλα�θ�3ν &π; τ; σατανικ�
τ�υς κλλ�ς), �, &π�γ�ν�ι τ�ς παν�µ�ρφης K�ρκης &λλ% κα$ τ�ς Πυθ�ας κα$ τ�ς Σ�4υλ-
λας, π�# ]ταν �, &κτιν�4�λες θυγατ�ρες τ)ν θε)ν, µετε4λ(θησαν σ7 +ργανα τ�3 δια4�-
λ�υ, 2πειδ1 κα$ �, θυγατ�ρες τ)ν θε)ν 9γιναν θυγατ�ρες τ)ν δαιµ�νων. Kα$ γιατ� 9γινε
αKτ�; ∆ι�τι κα$ τ�#ς θε�#ς µετ�4αλε σ7 δα�µ�νες G �Eκκλησ�α.

BιZλι�γραφ�α:
�Eµµαν�υ1λ P�oδης, «LAπαντα».
Bλσης Γ. Pασσι/ς, «M�α ,στ�ρ�α &γπης».
Richard Leigh, «The inquisition».
Internet, www.witches 15th century.com
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A¶O§EMH ¶§ANHTAPXIA
HH �Aµερικ1 9�ει �σει τ;ν π�λεµ� στ; �Iρκ. AKτ; δ7ν τ; λ�γει µ�ν�ν 5 γρφων, π�#

στ; κτω τ�ς γραφ�ς ε�ναι φιλειρηνιστ(ς, &λλ% &κ�µη κα$ τ% γερκια τ�3 Πενταγ=-
ν�υ, Vπως λ.�. 5 πρ=ην στρατιωτικ;ς σFµ4�υλ�ς τ�3 P�ιγκαν κα$ διευθυντ1ς τ�3 δια-
4�ητ�υ NSA, καθηγητ1ς σ7 στρατιωτικ% κ�λλ�για, στρατηγ;ς William E. Odon. AKτ;ς
&νησυ�ε< Vταν 5 πρ�εδρ�ς τ�υ λ�γAη Vτι «δ.ν θ9 τ� E�λ�υµε στ9 π"δια» \ Vταν 5 John
Kern, [π�ψ(φι�ς τ�3 ∆ηµ�κρατικ�3 K�µµατ�ς, λ�γAη «ν% τελει=σ�υµε τ1ν δ�υλει»
στ; �Iρ%κ µ7 τ;ν OHE. «SE��υµε &π�τF�ει», λ�γει �ωρ$ς περιστρ�φ7ς 5 στρατηγ;ς
William E. Odom. Στ; �Iρ%κ 9γιναν κ�λ�σσια<α λθη, @να &π; τ% 5π�<α ε�ναι κα$ G δι-
λυση τ�3 8ρακιν�3 στρατ�3 µετ% τ1ν κατληψη τ�ς �=ρας. SEτσι δηµι�υργ(θηκε @να
κεν; 2��υσ�ας, π�# δ7ν µπ�ρεσαν ν% καλFψ�υν τ% &µερικανικ% κατ��ικ% στρατεFµα-
τα �cτε �, «Bπηρ�τες» τ�υς (τFπ�υ Tσαλαµπ$) τ�3 �Iρακιν�3 Kυ4ερνητικ�3 Συµ4�υ-
λ��υ. «Kα& τ� θ�µα τYρα εNναι, π"σ� Bψηλ� τ8µηµα θ9 πληρYσ�υµε... Kι α+τ� εNναι λι-
γYτερ�, vν φ'γ�υµε τ� δυνατ�ν συντ�µYτερ�ν, 
π� �,τι vν φ'γ�υµε 
ργ"τερα», λ�-
γει 5 στρατηγ�ς.

HO π�λεµ�ς στ; �Iρ%κ πρ�κλ(θηκε µ7 δ�λ� κα$ &πτες &π; τ% γνωστ% 2�ωθεσµικ%
κ�ντρα τ�ς OKσιγκτ�ν (&π; τ; σιωνιστικ; παρακρτ�ς) πρ;ς �ριν τ)ν συµφερ�ντων
τ�3 �Iσρα1λ κα$ τ)ν π�λυεθνικ)ν πετρελα��υ κα$ π�λεµικ�ς 4ι�µη�αν�ας. T; πρ)τ�
��νδρ�ειδ7ς ψ�µα ε�ναι G mπαρ�η LOπλων Mα>ικ�ς Kαταστρ�φ�ς. Kα$ 2πειδ1 δ7ν
4ρ�θηκαν τ�τ�ια Vπλα, &κ�λ�Fθησε τ; δεFτερ� µεγλ� ψ�µα, }τ�ι G 2γκαθ�δρυση δη-
µ�κρατ�ας στ; �Iρκ, κτι π�# y�ε< |ρα<α στ;ν ∆υτικ; K�σµ�, &λλ’ Vµως ε�ναι �ωρ$ς
ν�ηµα στ;ν �Aνατ�λικ�. HH Vλη 2πι�ε�ρηση σ�εδισθηκε πρ��ειρα κα$ 8δ�ως G φση
τ�ς σταθερ�π��ησης, δηλαδ1 G καλ1 κα$ &π�τελεσµατικ1 διακυ4�ρνηση τ�ς �=ρας
µετ% τ1ν κατληψ( της. T; τρ�τ� ψ�µα &κ�λ�Fθησε µετ% τ1 σFλληψη τ�3 Σαντ%µ
X�υσεoν, Vτι δηλαδ1 θ% 2π(ρ�ετ� ε8ρ(νη στ; �Iρκ. T; µεγαλFτερ� Vµως ψ�µα, π�#
τ=ρα καταδι=κει τ;ν πρ�εδρ� Mπ�Fς, ε�ναι 2κε<ν� τ; &µ�µητ� φισκ� στ; &ερ�πλα-
ν�φ�ρ� (Mission Accomplished, δηλαδ1 G &π�στ�λ1 2�ετελ�σθη). B�4αια πρ$ν &π;
τ1ν 2πι�ε�ρηση στ; �Iρ%κ ε��αν λε�θ� σωρε�α ��νδρ�ειδ)ν ψεµτων, γι% ν% δικαι�-
λ�γ(σ�υν τ;ν π�λεµ� στ; �Aφγανιστν, &λλ% κα$ γι% ν% κρFψ�υν τ1ν &λ(θεια σ�ετικ%
µ7 τ1ν τραγικ1 καταστρ�φ1 τ�ς 9/11 στ1ν N�α HY�ρκη. LOλα αKτ% τ=ρα 4γ�καν στ;
&φρ�. ~Aν 4λAη κανε$ς κα$ τ% σκνδαλα γι% τ1ν 2ν�ργεια κα$ τ$ς µεγλες ρεµ�3λες τ�ς
Halliburton στ; �Iρκ, τ�τε �, HΠA 9��υν �σει 2ντελ)ς τ1ν &�ι�πιστ�α τ�υς.

HH συνωµ�σ�α π�# 2�υφνθηκε 9�ει π�λλ7ς πτυ��ς, π�# συνε�)ς θ% 9ρ�ωνται στ;
φ)ς τ�ς δηµ�σι�τητας, Vσ� κι �ν πασ��>Aη 5 πρ�εδρ�ς Mπ�#ς ν% &π�κρFψAη τ1ν &λ(-
θεια κα$ ν% κατευνσAη τ% MME. LOπως λ.�. G &πιστ�α πρ;ς τ; K�γκρ�σσ�, G παρ-
καµψη τ�3 Στ�ητ Nτιπρτµεντ &π; τ;ν &ντιπρ�εδρ� κ. Dick Cheney, 5 5π�<�ς, 2νz)
&γν�ησε τ; Στ�ητ Nτιπρτµεντ, γνωστ�π��ησε τ;ν 2πικε�µεν� π�λεµ� στ; �Iρ%κ στ;ν
4ασιλι% τ�ς Σα�υδικ�ς �Aρα4�ας κα$ στ;ν Σα�υδρα4α πρεσ4ευτ1 στ1ν OKσιγκτ�ν
πρ�γκιπα Mπαντρ, &π; τ�#ς 5π���υς >ητ(θηκε G µε�ωση τ�ς τιµ�ς τ�3 πετρελα��υ κ...

HH �Aµερικ1 ε�ναι [π��ρεωµ�νη ν% φFγAη &π; τ; �Iρκ, δι�τι δ7ν 9�ει 2παρκε<ς
στρατιωτικ7ς δυνµεις ν% 2πανδρ=σAη τ% διφ�ρα &ν% τ;ν κ�σµ� µ�τωπα π�# 9�ει
&ν���ει. HH &µερικαν�σιωνιστικ1 συνταγ1 τ�ς Πλανηταρ��ας &π�δε��θηκε σα-
π�υν�φ�υσκα. HH Πλανηταρ��α κατντησε &π�λεµ�ς γ�γας, Gττηµ�ν�ς &π; τ%
Bδια τ% λθη τ�υ.

K.X. Kωνσταντιν�δης
HYπ�στρτηγ�ς 2.&.



12 R πλανOτες τ: �Hλιακ: Συστ�µατς

T
% M.M.E. σ’ Vλ�ν τ;ν κ�σµ� &ν�φεραν Vτι G N.A.S.A. &νεκ��-
νωσε τ1ν 15η Mαρτ��υ 2004 πYς 2π�τυ�ε κα$ 2νετ�πισε µ7
&στρ�ν�µικ1 παρατ(ρηση τ;ν καλ�Fµεν� 10� πλαν(τη, ε8ς τ;ν
5π�<� µλιστα 9δωσαν τ; +ν�µα Sentna, µι/ς θαλασσ�ας θε�-

τητ�ς τ)ν �Eσκιµ=ων. E8δικ% G 2φηµερ�δα «T% N�α» (16-3-04) πα-
ρ�υσ�ασε .ρθρ� τ�3 κ. Γεωργ��υ �Aγγελ�π�Fλ�υ µ7 πλανητικ1 ε8κ�-

T: Πρ�τυπ� τ7ν 12 πλανητ7ν τ�= �Hλιακ�= ΣυστUµατ�ς κατ; Φιλ�λα�ν. («∆αυ-
λ�ς», τ. 126, 1992.)

(φ
3+1)α.κ.

6

(φ3) α.κ.
φ3

/φ3 = 1 α.κ.

Φ= = Golem number
(�5�+1)
�

2

6
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�Eπ�σης ε8ς τ; αKτ; .ρθρ� &ναφ�ρεται Vτι τ; &νακαλυφθ7ν πλανητικ; σ)µα 9�ει
διµετρ� 2.000 �ιλι�µ�τρων κα$ θερµ�κρασ�α -240° K. κα$ Vτι τ% στ�ι�ε<α αKτ%
τ% 9λα4ε µ�σzω ∆ιαδικτF�υ &π; τ$ς &ρ�ικ7ς πληρ�φ�ρ�ες τ�ς N.A.S.A.

T% &νωτ�ρω στ�ι�ε<α, Vπως παρ�υσι>�νται &π; τ1ν 2φηµερ�δα «T% N�α» κα$
κυρ�ως G &π�στασις τ�3 πλαν(τ�υ αKτ�3 &π; τ;ν LHλι� (67 &.µ.), 2%ν πργµατι
ε�ναι σFµφωνα µ7 τ$ς 2ν συνε�ε��α &νακ�ιν=σεις τ�ς N.A.S.A., τ�τε &π�τελ�3ν δι-
κα�ωσι τ�ς &ληθε�ας τ�ς µελ�της τ�3 &π�καλυφθ�ντ�ς HHλι�κεντρικ�3 Πλανη-
τικ�3 Πρ�τFπ�υ τ)ν 12 πλανητ)ν τ�3 Πυθαγ�ρε��υ Φιλ�λ�υ (5�ς α8. π.X.),
τ1ν 5π��α 5 «∆αυλ;ς» ε��ε δηµ�σιεFσει τ; 1992 στ; [π’ &ρ. 126 τε3��ς τ�υ, κα$
µλιστα µ7 τ1ν σηµε�ωσι Vτι τ% π�ρ�σµατα τ�ς µελ�της τ�3 Φιλ�λ�υ κα$ κυ-
ρ�ως γι% τ1ν >ητ�υµ�νη &π�στασι τ�3 10�υ πλαν(τ�υ ε��αν γνωστ�π�ιηθ� στ1ν
E.Σ.A. (&ντ�στ�ι�η τ�ς N.A.S.A. στ1ν EKρ=πη), µ7 τ1ν 5π��αν [π�ρ�ε πλ(ρης
&λληλ�γραφ�α (Zλ. φωτ�τυπ�α 'παντUσεως τOς EΣA). ∆ι�τι G δηµ�σιευθε<σα µε-
λ�τη τ�3 Φιλ�λ�υ παρ�υσι>ει 12 2ν συν�λ�ω τρ��ι7ς &ντιστ���ων πλανητ)ν
κα$ πραγµατικ; µαθηµατικ; ν�µ� τ)ν &π�στσεων τ)ν πλανητ)ν, πρ/γµα π�#
�, &στρ�ν�µ�ι &ρν�3νται µ��ρι σ(µερα, &π; τ;ν 5π�<� ν�µ� 9��υν 2ντ�πισθ�
κα$ &νακ�ινωθ� δε�ντως, Vπως &πεδε��θη &π; τ1ν &λληλ�γραφ�α µ�υ µ7 τ1ν
NASA κα$ τ1ν EΣA, �, πραγµατικ7ς θ�σεις, κατ% τ;ν Φιλ�λα�, τ)ν [π�λειπ�-
µ�νων δF� ε8σ�τι πλανητ)ν, }τ�ι τ�3 καλ�υµ�ν�υ κα$ &να>ητ�υµ�ν�υ 10�υ, 5
5π�<�ς κατ% τ;ν Φιλ�λα� ε�ναι 5 11�ς, καθYς 2π�σης κα$ τ�3 τελευτα��υ τ�3 συ-
γκρ�τ(µατ�ς τ�3 δικ�3 µας Gλι�κεντρικ�3 συστ(µατ�ς |ς κτωθι:
1) &π�στασις 10�υ πλαν(τ�υ α10 (�α11) = 63,921 � 5% &στρ. µ�νδες

}τ�ι µεγ�στη &στρ. µ.

2λα��στη α10 = 60,725 &στρ. µ�ν.
2) &π�στασις τ�3 τελευτα��υ α12 = φX 63,921 � 5% = 1,61803 � 63,921 � 5% &.µ.

}τ�ι µεγ�στη α12 = 108,510 &.µ.
2λα��στη α12 = 98,176 &.µ.

[T; π�σ�στ� �5% τ�θεται λ�γzω τ�ς 2λλειπτικ�τητ�ς τρ��ι)ν, 4λ. κα$ πρ)τ� τ�µ� τ�3 9ργ�υ µ�υ «HO

Mυστικ;ς K=δικας τ�3 Πυθαγ�ρα».]

HH sπλ� σFγκρισις τ�ς &π�στσεως τ�3 10�υ πλαν(τ�υ τ�ς µελ�της τ�3 Φι-
λ�λ�υ µ7 τ1ν &ντ�στ�ι�η τιµ1 τ�ς &νακ�ιν=σεως τ�ς N.A.Σ.A. δικαι=νει
&π�λυτα τ1ν &λ(θεια τ�ς �Aρ�α�ας HEλληνικ�ς πλανητικ�ς µελ�της τ)ν 12
πλανητ)ν.

α10 = 67,117

να τ)ν τρ��ι)ν τ)ν πλανητ)ν, Vπ�υ 2µφαν�>εται G τρ��ι% τ�3 νε�-
ανακαλυφθ�ντ�ς πλαν(τ�υ µ7 τ1ν &ναγραφ1 τ�ς &π�στσε=ς τ�υ
&π; τ;ν LHλι�, }τ�ι 67 &στρ�ν�µικ7ς µ�νδες, �, 5π�<ες &ντιστ�ι-
��3ν σ7 10,05 δισεκατ�µµFρια �λµ.
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Φωτ�αντ�γραφ� <πιστ�λOς τ�= 2πευθ)ν�υ τ�= Eπιστηµ�νικ�= Πρ�γρ�µµατ�ς τOς E]ρω-
παϊκOς ?Eνωσης γι; τ: �Hλιακ: Σ)στηµα κ. M. K�ραντ�νι πρ:ς τ:ν συνεργ�τη µας κ.
�Iππ�κρ�τη ∆�κ�γλ�υ, 'π: τ:ν �π�%� �ητε% πρ�σθετες πληρ�φ�ρ�ες γι; τ(ς Hρευν�ς τ�υ
µ> Z�ση τGν Πυθαγ�ρεια 'στρ�ν�µ�α, τ(ς σ+ετικ>ς µ> τGν �παρ�η µG 'νακαλυφθ�ντ�ς 

'π: τG σ)γ+ρ�νη 'στρ�ν�µ�α πλανUτη.

Λ�γzω τ�ς σ�4αρ�τητ�ς τ�3 Vλ�υ θ�µατ�ς κατ�στη &ναγκα<� ν% &να>ητηθ�3ν
περισσ�τερες λεπτ�µ�ρειες \ κα$ νε=τερες &κ�µη &π’ εKθε�ας &π; τ1ν N.A.Σ.A.
µ�σzω τ)ν σελ�δων τ�3 ∆ιαδικτF�υ. HH &να>(τησις &π�δωσε τ% κτωθι:

HH N.A.Σ.A. ε��ε πρωτ�εντ�π�σει τ; .νω σ)µα, τ�3 5π���υ G &στρ�ν�µικ1 �ν�-
µασ�α ε�ναι 2003 - V.B.12, τ;ν N��µ4ρι� τ�3 2003 κα$ παρ�υσ�ασε φωτ�γραφ�α
σ7 τρε<ς διαφ�ρετικ7ς Gµερ�µην�ες, Vπ�υ &ναδεικνFεται G 9στω κα$ 2λα��στη µε-
τακ�νησ�ς τ�υ, πντως &ντιληπτ(.



�Aπ; τ; διανυθ7ν τ��� G N.A.Σ.A. 2�(γαγε τ% R��ς συµπερσµατα: LOτι G τρ�-
�ι% τ�3 σ=µατ�ς 9�ει περι(λι�ν 90 @ως 100 &.µ. κα$ &φ(λι�ν π�λ# &φFσικ�: 480-
520 &.µ., πρ/γµα &ν=µαλ�. AKτ1ν τ1ν &νωµαλ�α τ1ν &π�δ�δ�υν στ1ν mπαρ�ι Rτ�-
ρ�υ, µεγλ�υ +γκ�υ πλαν(τ�υ στ1ν περι��1 σ7 &π�σταση &π; 40 @ως 120 &.µ.,
τ;ν 5π�<� &να>ητ�3ν }δη κα$ 2λπ�>�υν ε8ς τ1ν π�λ# σFντ�µη &νακλυψ� τ�υ.
�Eπ�σης [πελ�γισαν τ;ν �ρ�ν� περιφ�ρ/ς τ�3 2003 - V.B.12 σ7 .νω τ)ν  10.000
2τ)ν, δηλαδ1 κθε �ρ�ν� θ% διαγρφAη τ��� περ�π�υ 30°– 40°.

�Aπ; τ% &νωτ�ρω διαφα�νεται Vτι mστερα &π; @να εcλ�γ� κα$ ,καν; διστη-
µα �, sρµ�δι�ι 2ρευνητ7ς τ�ς N.A.Σ.A. θ% 9��υν &π�κρυσταλλ=σει &κρι4�-
στερες πληρ�φ�ρ�ες πρ;ς &νακ��νωσι. �Eπ�σης 2κ τ)ν .νω δηµι�υργε<ται G
[π�ψ�α Vτι τ; &νακαλυφθ7ν πλανητικ; σ)µα ε�ναι τ; τελευτα<� τ�ς σειρ/ς,
δηλαδ1 5 12�ς πλαν(της κα$ Vτι τ; νε�-[π�ψια>�µεν� κα$ &να>ητ�Fµεν�
σ)µα 2κ τ�ς [παρ��Fσης &νωµαλ�ας θ% ε�ναι 5 πραγµατικ;ς 11�ς πλαν(της.
Kα$ σ’ αKτ1ν &κ�µη τ1ν περ�πτωση �ι &π�στσεις π�# 9δωσεν 5 Φιλ�λα�ς
ε�ναι &κρι4)ς µ�σα στ1ν περι��1 τ�ς &να>ητ(σεως.

Tελικ% �, &νακ�ιν=σεις δικαι=ν�υν &π�λυτα τ1ν &λ(θεια τ�ς πλανητικ�ς µε-
λ�της τ�3 Πυθαγ�ρε��υ Φιλ�λ�υ π�λλαπλ)ς }τ�ι:

Eπι4ε4αι=νεται G mπαρ�ις τ�3 10�υ (\ .λλως 11�υ) πλαν(τ�υ κα$
[πρ��υν σ�4αρ7ς 2νδε��εις ν% &νακαλυφθA� κα$ .λλ�ς @νας &κ�µη, Vπως
&κρι4)ς διαλαµ4νει G µελ�τη τ�3 Φιλ�λ�υ.

�Eπι4ε4αι=νεται G [π; τ�3 Φιλ�λ�υ ε[ρεθε<σα &π�στασις τ�3
&νακαλυφθ�ντ�ς πλαν(τ�υ.

�Aπ�δεικνFεται G �ρθ�της τ�3 [π; τ�3 Φιλ�λ�υ διατυπωθ�ντ�ς
µαθηµατικ�3 ν�µ�υ ε[ρ�σεως τ)ν &π�στσεων τ)ν πλανητ)ν, 5 5π�<�ς ε�ναι
sπλ�Fστατ�ς κα$ εc�ρηστ�ς, 2κφ�ρεται δ7 |ς R��ς:
«HH &π�στασις κθε πλαν(τ�υ &π; τ;ν �λι� 8σ�3ται µ7 τ1ν &π�στασι τ�3 πρ�η-
γ�υµ�ν�υ τ�υ π�λλαπλασια>�µ�νη µ7 τ;ν �ρυσ�3ν &ριθµ�, δηλαδ1 µ7 τ;ν &ριθµ; 

φ = (�5�+�1�)/�2� = 1,61803..., µ7 τ1 &παρα�τητη πρ�ϋπ�θεσι Vτι στ1ν περι��1 τ�ς
9ρευνας ν% µ1ν 9�Aη συµ4� κ�σµικ;ν 2πεισ�δι�ν, κ�σµικ1 &νωµαλ�α». 
AKτ;ς 5 ν�µ�ς τ)ν &π�στσεων τ)ν πλανητ)ν µαθηµατικ% �ν�µ>εται «�Aνα-
δρ�µικ1 Mαθηµατικ1 �Aκ�λ�υθ�α».

O, 2ρευνητ7ς τ�ς N.A.Σ.A. &να>ητ�3ν τ�#ς &γν=στ�υς πλαν�τες
ε8ς τ1ν αKτ1ν &κρι4)ς περι��1 τ�3 διαστ(µατ�ς π�# τ�#ς τ�π�θετε< G µελ�τη τ�3
Φιλ�λ�υ, δηλαδ1 π�ραν τ�3 Πλ�Fτων�ς, στ1ν περι��1 &π; 40 @ως 100 &στρ.
µ�νδες.

�Iππ�κρ�της ∆�κ�γλ�υ
Π�λιτικ;ς Mη�ανικ;ς E.M.Π.

M�λ�ς HEλληνικ�ς Mαθηµατικ�ς HEταιρε�ας

T.ταρτν:

Tρ#τν:

∆εFτερν:

ΠρHτν:
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T; «∆αιµ�ν�α NFµφη» &παρτ�>εται &π; τ�#ς Σπ3ρ� Γιασαφκη, Ecη κα$ Mαρ�α
Στεργ��υ. Στ$ς συναυλ�ες τ�υς συµµετ���υν �, Xρ�στ�ς K�υκρας, ∆φνη K�τσινη

κα$ Bαγγ�λης Πασ�α-
λ�δης. HH πρ=τη συ-
ναυλ�α τ�υς (µ7 &ντ�-
γραφα &ρ�α�ων µ�υ-
σικ)ν �ργνων) δ�θη-
κε στ; �Aναγεννη-
σιακ; Φεστι4%λ PεθF-
µν�υ, 2νz) σηµαντικ1
στιγµ1 στ1ν καρρι�ρα
τ�υς θεωρε<ται G [π�-
γραφ1 τ; 2002 συµ4�-
λα��υ µ7 τ1ν γαλλικ1
δισκ�γραφικ1 Rται-
ρε�α «Prikosnovenie»,
π�# συνεργ>εται µ7
καλλιτ��νες κα$ συ-
γκρ�τ(µατα &π; Vλ�ν
τ;ν κ�σµ�. SEτσι .ν�ι-

�H δυσκλ#α στ�ν Eπ�δση σXωUµ.νων
Eπσπασµ(των καA στ� Pρ�ση xργ(νων

�H
µ�υσικ( τ�υς @να µακρυν�, π�λ# µακρυν; τα��δι µ�σα στ;ν �ρ�ν� µ7
}��υς κα$ µελzωδ�ες π�# παραπ�µπ�υν στ1ν &ρ�αι�τητα. T% 2λ�ι-
στα σzω>�µενα &π�σπσµατα &π�τ�λεσαν τ1ν 9µπνευση γι% τ1ν δη-
µι�υργ�α µ�υσικ�ς µ7 &νλ�γη &κ�υστικ(. T; «∆αιµ�ν�α NFµφη»

&π�τελε< Bσως τ; µ�ναδικ; συγκρ�τηµα π�# συνθ�τει µ�υσικ1 αKτ�3 τ�3
εBδ�υς, γνωρ�>�ντας τ1ν εKθFνη π�# τ�3 &ντιστ�ι�ε< κα$ σε4�µεν� τ% 2λ�ι-
στα &κ�Fσµατα, π�# |ς κ�ρη �φθαλµ�3 διατηρ(θηκαν &π; τ�#ς &ρ�αϊκ�#ς
�ρ�ν�υς. T; «∆αιµ�ν�α NFµφη» σ�ηµατ�στηκε τ; 1994, κυκλ�φ�ρησε Vµως
τ;ν πρ)τ� δ�σκ� τ�υ τ; 1998, 5 5π�<�ς φ�ρει τ;ν τ�τλ� «HO Bακ�ικ;ς ��ρ;ς τ)ν
Nυµφ)ν». HO �ρ�ν�ς π�# &κ�λ�Fθησε ]ταν καθ�ριστικ;ς γι% τ1ν µετ�πειτα
π�ρε�α τ�υ, &φ�3 G γνωριµ�α µ7 τ;ν κατασκευαστ1 �ργνων N�κ� Mπρ/ κ-
νει πρ�η τ1ν 2πιθυµ�α τ)ν µελ)ν τ�υ ν% µπ�ρ�3ν ν% παργ�υν µ�υσικ1 µ7
πιστ% &ντ�γραφα &ρ�α�ων µ�υσικ)ν �ργνων.

�H E*η Στεργ��υ πα��ει πυκτ�δα. (T: 4ργαν� κατασκε)ασε �
N. Mπρjς.)



�ε 5 δρ�µ�ς γι% µ�α σειρ% συνεργασι)ν Vπως 2κε�νη µ7 τ; λ�νδρ�>ικ� µ�υσικ; σ��µα
«Seventh Harmonic», τ1ν Louisa John Krol κα$ τ�#ς Lys. HO ]��ς &π; τ1ν λFρα, τ1ν κι-
θρα κα$ τ1ν 4ρ4ιτ� 9�ει 2νθ�υσισει τ�σ� τ; Rλληνικ; Vσ� κα$ τ; ��ν� κ�ιν�, π�#
µ��ρι πρ�τιν�ς ε��αν τ1ν δυνατ�τητα ν% παρακ�λ�υθ�3ν µ�ν� διαφ�ρετικ% &κ�F-
σµατα. �Aπ; τ�#ς «∆αιµ�ν�α NFµφη» παρα�=ρησε συν�ντευ�η στ;ν «∆αυλ;» G Ecη
Στεργ��υ.

EP.: Π(ς ,εκ8νησε Z ;δ�α γι9 τ	ν δηµι�υργ8α τ�: συγκρ�τIµατ�ς;
AΠ.: T; «∆αιµ�ν�α NFµφη» σ�ηµατ�στηκε τ; 1994 &π; τ;ν Σπ3ρ� κα$ τ;ν Παντελ�

Γιασαφκη κα$ G &ρ�ικ1 8δ�α ]ταν ν% ντFσ�υν µ7 µ�υσικ1 τ�#ς µFθ�υς τ�ς Rλληνικ�ς
&ρ�αι�τητας.

EP.: Π�ι� εNναι τ9 ;δια8τερα �αρακτηριστικ9 τ*ς µ�υσικ*ς τ�: συγκρ�τIµατ�ς;
AΠ.: LEνα 4ασικ; �αρακτηριστικ�, Vσ�ν &φ�ρ�/ στ;ν ]��, ε�ναι G �ρησιµ�π��ηση

τ)ν &ντιγρφων τ)ν &ρ�α�ων Rλληνικ)ν �ργνων καθYς κα$ 5 8δια�τερ�ς δικ�ς µας
τρ�π�ς παι��µατ�ς αKτ)ν τ)ν �ργνων, π�# ε�ναι &π�τ�λεσµα µι/ς π�λ# πρ�σωπικ�ς
µατι/ς. Kτι τ�τ�ι� 4�4αια ε�ναι λ�γικ; ν% συµ4α�νAη, Vταν κανε$ς 9ρ�εται σ7 2παφ1
µ7 πργµατα γι% τ% 5π�<α δ7ν [πρ�ει 2µπειρ�α παρ% µ�ν� θεωρητικ1 γν=ση.

EP.: Π"σ� ε`κ�λη X δ'σκ�λη Bπ*ρ,ε Z κατασκευ	 τ(ν µ�υσικ(ν Kργ�νων;

AΠ.: HH κατασκευ1 τ)ν �ργνων ε�ναι 9ργ� τ�3 Nικ�λ�υ Mπρ/, 5 5π�<�ς µ-
λιστα 9�ει φιλ��ενηθ� στ; περι�δικ� σας. E�ναι κατασκευαστ1ς κυρ�ως κλα-
σικ)ν �ργνων κα$ &σ��λε<ται µ7 τ1ν κατασκευ1 τ)ν &ρ�α�ων Rλληνικ)ν �ργ-
νων &π; τ; 1980. M�σα &π; τ1ν δικ( τ�υ µελ�τη &λλ% κα$ µ7 τ1ν 4�(θεια µ�υ-
σικ�λ�γων, &ρ�αι�λ�γων, καθYς κα$ µ7 τ1ν δικ( µας συµ4�λ1 2π$ θεµτων π�#
&φ�ρ�3ν σ7 τε�νικ7ς 4ελτι=σεις τ)ν �ργνων, γ�νεται κατ% τ1ν .π�ψ( µ�υ µ�α
π�λ# σ�4αρ1 δ�υλει% πνω στ1ν κατασκευ1 αKτ)ν τ)ν δFσκ�λων στ1ν πιστ(
τ�υς &π�δ�ση �ργνων.

EP.: 4E��υν κα& Oλλη σηµασ8α τ9 
ρ�αLα Vλληνικ9 Mργανα π�ραν τ*ς µ�υσικ*ς;
AΠ.: Π�λλ% &π; τ% µ�υσικ% +ργανα τ�ς &ρ�αι�τητας συνδ��νταν µ7 συγκεκριµ�-

ν�υς θε�#ς κα$ &ντιπρ�σ=πευαν διαφ�ρετικ% }θη. T$ς λεπτ7ς αKτ7ς &π��ρ=σεις τ)ν
διαφ�ρων �ργνων 2πι�ειρ�3µε ν% τ$ς 2ντ��υµε στ1ν µ�υσικ1 κα$ µ�σzω τ)ν στ�-
�ων, π�# στ% περισσ�τερα κ�µµτια ε�ναι �Oρφικ�$ \ HOµηρικ�$ mµν�ι.

EP.: �H µ�υσικI σας εNναι 
π� σ2ωF"µενα 
π�σπ�σµατα τ(ν 
ρ�α8ων �EλλIνων;
AΠ.: HH µ�υσικ1 π�# 9��υµε κυκλ�φ�ρ(σει σ%ν «∆αιµ�ν�α NFµφη» ε�ναι &π�-

κλειστικ% δικ( µας, στ$ς συναυλ�ες Vµως πντα πα�>�υµε κα$ κπ�ια σzω>�µενα &π�-
σπσµατα. SEτσι κι &λλι)ς @να µεγλ� µ�ρ�ς τ�ς δ�υλει/ς µας &φ�ρ�/ στ% σzω>�µε-
να &π�σπσµατα κα$ τ1ν 2κτ�λεσ( τ�υς. �Eπ�σης 9��υµε y��γραφ(σει |ρισµ�νες τ�-
τ�ιες 2κτελ�σεις, �ωρ$ς ν% 9��υµε σ%ν στ��� τ1ν κυκλ�φ�ρ�α τ�υς.

EP.: Mπ�ρεL ν9 φτεια�τk* ν�α µ�υσικ	 α+τ�: τ�: εDδ�υς κα& ν9 συνδεθ�:µε µ. τ�
µ�υσικ� παρελθ"ν µας;

AΠ.: Σ�γ�υρα µπ�ρε< ν% φτεια�τA� µι% ν�α µ�υσικ(, +�ι Vµως αKτ�3 τ�3 εBδ�υς, .ν
2νν��τε τ1ν &ρ�α�α Rλληνικ1 µ�υσικ(. LEνας π�λ# αKστηρ;ς κριτ1ς θ% 9λεγε µλι-
στα Vτι κθε 2γ�ε�ρηµα ν% &σ��ληθA� κανε$ς &κ�µη κα$ µ7 τ1ν 2κτ�λεση τ)ν σzω>�-
µ�νων &π�σπασµτων ε�ναι &4σιµ� κα$ αKθα�ρετ�. HH δικ( µας πρ�ταση ε�ναι ν%
δηµι�υργηθA� µ�α ν�α µ�υσικ1 σκην1 µ7 καιν�τ�µ�ες στ$ς µ�υσικ7ς 8δ�ες κα$ στ1ν
�ρ(ση �ργνων.

EP.: �H µ�υσικ	 εN�ε τερ�στια σηµασ8α στ	ν 
ρ�α8α �Eλλ�δα, δι"τι τ� Bψηλ"τατ�

�H EρPα#α µυσικ� καA Lφαρµγ.ς της σ�µερα
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)π8πεδ� σκ�ψεως τ(ν �EλλIνων 3πρεπε ν9 3�kη κα& τ� Dδι� )π8πεδ� µ�υσικ*ς, Z �π�8α
E�ηθ�ει τ�ν Oνθρωπ� ν9 σκ�πτεται κα& ν9 δηµι�υργk*, 
φ�: συντ�ν8Fει τ� σ(µα κα&
τ	ν ψυ�I. 4Eτσι δηµι�'ργησαν �λα )κεLνα τ9 καταπληκτικ9 πρ�γµατα. Πιστε'ετε �τι
3�ετε πρ�σεγγ8σει α+τ	ν τ	ν aρµ�ν8α;

AΠ.: AKτ1 ε�ναι µι% π�λ# δFσκ�λη 2ρ=τηση κα$ Bσως θ% ]ταν πρ�τιµ�τερ� ν% &πα-
ντηθA� &π; τ�#ς &π�δ�κτες τ�ς µ�υσικ�ς µας κα$ +�ι &π; 2µ/ς τ�#ς Bδι�υς.

EP.: ∆αιµ�ν8α N'µφη! Π(ς )µπνευστIκατε τ	ν Kν�µασ8α τ�: συγκρ�τIµατ�ς;
AΠ.: Θ�λαµε ν% �ρησιµ�π�ι(σ�υµε @να +ν�µα, τ; 5π�<� ν% &ντιπρ�σωπεFAη Vσ�

ε�ναι δυνατ;ν @να σηµαντικ; µ�ρ�ς τ�ς &ρ�α�ας HEλλδας, Vπως τ; &ντιλαµ4αν�µα-
στε 2µε<ς. HH λ��η «∆αιµ�ν�α» πρ��ρ�εται &π; τ1ν λ��η δα�µων, π�# σηµα�νει θε;ς
κα$ &ντιπρ�σωπεFει 5λ�κληρωτικ% τ1ν 9νν�ια τ�3 θεϊκ�3 κα$ τ�3 θε��υ. HH λ��η
«NFµφη» &π; τ1ν .λλη παραπ�µπει στ;ν Πνα, στ�#ς ΣατFρ�υς, στ$ς NFµφες κα$ σ7
.λλ�υς θε�#ς κα$ θε�τητες, π�# συνδ��νται µ7 τ$ς λ�µνες, τ% δση, τ% π�τµια κα$ �,
5π�<�ι &π�τελ�3ν σηµε<α &ναφ�ρ/ς γι% τ1ν Rλληνικ1 φιλ�σ�φ�α κα$ τ��νη.

EP.: Π�ι� Bπ*ρ,ε Z π�ρε8α τ�: συγκρ�τIµατ�ς 
π� τ	ν στιγµ	 τ*ς δηµι�υργ8ας
τ�υ κα& µ��ρι σIµερα;

AΠ.: SE��υµε y��γραφ(σει τρ�α πρ�σωπικ% «.λµπ�υµ» κα$ @να σ7 συνεργασ�α µ7
.λλ�υς µ�υσικ�#ς τ�ς Prikosnovenie, τ�ς Rταιρε�ας µ7 τ1ν 5π��α κυκλ�φ�ρ(σαµε τ;
πι; πρ�σφατ� 9ργ� µας. �Eπιπλ��ν 9��υµε συµµετσ�ει κα$ σ7 µ�υσικ7ς συλλ�γ7ς τ�3
2�ωτερικ�3.

EP.: Π�ι� εNναι Z 
πI�ηση τ�: κ�ιν�:;

AΠ.: �Aρ�ικ% G &νταπ�κριση ]ταν µεγαλFτερη στ; 2�ωτερικ�. AKτ�, γιατ$ τ; τε-
λευτα<� σ$-ντ$ π�# κυκλ�φ�ρησε &π; γαλλικ1 Rταιρε�α πρ�ωθ(θηκε περισσ�τε-
ρ� κα$ νωρ�τερα σ7 �)ρες τ�3 2�ωτερικ�3 &π’ V,τι στ1ν HEλλδα. LYστερα &π; τ$ς
πρ�σφατες συναυλ�ες π�# δ=σαµε Vµως στ1ν �Aθ(να κα$ στ1ν Θεσσαλ�ν�κη,
εBδαµε Vτι [πρ�ει µεγλη &νταπ�κριση κα$ 2νδιαφ�ρ�ν &π; τ1ν µερι% τ�3 Rλλη-
νικ�3 κ�ιν�3. ∆ιαπιστ=σαµε δηλαδ1 τ1ν mπαρ�η Rν;ς π�λ# +µ�ρφ�υ κ�ιν�3,
π�# µ��ρι πρ�τιν�ς δ7ν τ; εB�αµε &ντιληφθ�.

EP.: Π�ι�ς Bπ*ρ,αν �7 πι� δυνατ.ς στιγµ.ς τ�: συγκρ�τIµατ�ς;
AΠ.: HH συνεργασ�α µας µ7 τ;ν Nικ�λα� Mπρ/, G [π�γραφ1 συµ4�λα��υ µ7 τ1ν γαλ-

λικ1 Prikosnovenie Records κα$ �, συνεργασ�ες µας µ7 .λλ�υς µ�υσικ�#ς Vπως 5
�Aλκ�ν��ς �Iωανν�δης, G �Aναστασ�α SEδεν, G Φ�νια Παπαδ�δηµα κα$ G AKστραλ�-
>α Louisa John Krol.

EP.: Π�ι� εNναι τ9 µελλ�ντικ� σας σ��δια;
AΠ.: Πρ�σφατα y��γραφ(σαµε @να σ$-ντ$ σ7 συνεργασ�α µ7 τ1ν Louisa John Krol κα$

τ;ν Nικ�δηµ� Tριαρ�δη, τ; 5π�<� κινε<ται σ7 πι; πειραµατικ�#ς δρ�µ�υς. HO Σπ3ρ�ς
Γιασηφκης Rτ�ιµ>ει µι% δ�υλει% µ7 αKτ�σ�εδιασµ�#ς πνω στ% &ρ�α<α Rλληνικ%
+ργανα, Vπ�υ θ% συµµετ���υν G Γερµαν�δα Andrea Haugen (Hagalaz Runedance), G
�Aµερικαν�δα Anna Homler, G Louisa John Krol κα$ 2γ=. Συνθ�τ�υµε καιν�Fργια κ�µ-
µτια γι% τ; ν�� µας σ$-ντ$ κα$ παρλληλα Rτ�ιµα>�µαστε γι% µι% µικρ1 εKρωπαϊκ1 πε-
ρι�δε�α τ; καλ�κα�ρι.

Tα�ιαρ+�)λα Λαδj
(Σηµε�ωση «∆αυλ�/»: T. 22 σω:�µενα 8ρ�αcα 9λληνικ. µ�υσικ.
8π�σπ;σµατα µ# µεταγραφ< τ�υς στ& σ�γ�ρ�νη εGρωπαϊκ& µ�υ-
σικ& σηµει�γραφ�α δηµ�σιε��νται στ, �ι�λ�� τ�/ κ. Nικ. Στ. (Aσπι--
τη «(Aρ�αc�ι KEλληνες M�υσικ��», zκδ. «∆αυλ�ς», 1997.)



H KAP¢IA TH™ EYPø¶H™
[T� κε8µεν� π�< 
κ�λ�υθεL εNναι Oρθρ�, ε;δικ9 συντα�θ.ν γι9 τ�ν «∆αυλ"»,
τ�: καθηγητ�: τ*ς N�ας �Eλληνικ*ς Φιλ�λ�γ8ας στ� ΠανεπιστIµι� τ*ς Bαρ-
σ�E8ας Π�Eε�υ Kρ�'πκα, κα& )γρ�φη 
π’ ε+θε8ας ε;ς τ	ν �EλληνικIν, τ	ν �π�8α
�µιλεL κα& γρ�φει 
πτα8στως.]

O
, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες τ)ν �Aθην)ν θ’ &π�τελ�σ�υν µι% ν�α πνευµατικ1 &ναµ�-
τρηση τ�3 HEλληνισµ�3 µ7 τ;ν λεγ�µεν� «∆υτικ;» π�λιτισµ�. HH µεγαλFτερη µα-
>ικ1 κ�ινωνικ1 2κδ(λωση τ�ς �8κ�υµ�νης 5δηγε< &ναπ�φευκτα στ1ν 9κθεση τ�ς
�Kσιαστικ�ς καταστσεως τ)ν πνευµατικ)ν &�ι)ν τ�ς σηµεριν�ς &νθρωπ�τη-

τ�ς. Kανε$ς δ7ν µπ�ρε< ν’ &µφισ4ητ(σAη Vτι G HEλλς, π�ρα &π; τ$ς λεπτ�µ�ρειες π�# πρ�-
κFπτ�υν &π; τ$ς συν�πειες τ�3 π�λιτικ�3 4��υ τ�ς �=ρας, σ7 γενικ7ς γραµµ7ς 9�ει &ντι-
µετωπ�σει τ; θ�µα µ7 &κρα<α διαφ�ρετικ; τρ�π� σ7 σFγκριση µ7 5π�ι�νδ(π�τε .λλ�ν
�8κ�δεσπ�τη τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων. HH �Oλυµπιακ1 �Eκε�ειρ�α, G Π�λιτιστικ1 �Oλυ-
µπιδα, &νε�ρτητα &π; τ�#ς πραγµατικ�#ς τρ�π�υς 2φαρµ�γ�ς, ε�ναι πρωτ�4�υλ�ες �,
5π�<ες δε��ν�υν τ1ν πνευµατικ1 δισταση τ�ς Rλληνικ�ς &ντ�ληψης τ�ς πραγµατικ�τη-
τ�ς. O, �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες |ς µα>ικ; κα$ �8κ�υµενικ; κ�ινωνικ; κα$ π�λιτισµικ; φαι-
ν�µεν� &π�τελ�3ν σαφ7ς κα$ 5ρατ; παρδειγµα τ)ν �Kσιαστικ)ν διαφ�ρ)ν &νµεσα
στ;ν Rλλαδικ; �)ρ� κα$ τ;ν λεγ�µεν� «∆υτικ;» κ�σµ�, 5 5π�<�ς 2δ) κα$ µερικ�#ς α8)νες
πρ�σπαθε< ν% πα��Aη τ;ν ρ�λ� παγκ�σµ��υ µεταφ�ρ�α π�λιτισµ�3 κα$ &νθρωπ�νων &�ι)ν.

Θυµ/µαι πYς τ; 1996, Vταν [πηρετ�3σα |ς διπλωµτης στ1ν Π�λωνικ1 Πρεσ4ε�α �Aθην)ν,
9γραψα στ; R4δ�µαδια<� π�λων�γλωσσ� περι�δικ; «Kurier Atenski» πρ;ς τ�#ς π�λλ�#ς κα$
|ς 2π$ τ; πλε<στ�ν παρν�µ�υς τ�τε συµπατρι)τες µ�υ µετανστες στ1ν �Aττικ1 @να .ρθρ�
µ7 τ;ν Bδι� τ�τλ�. Πρ�σπθησα τ�τε ν% καταν�(σω τ�#ς λ�γ�υς, γι% τ�#ς 5π���υς �ιλιδες
.νθρωπ�ι, 4ρισκ�µεν�ι στ; περιθ=ρι� τ�ς παραν�µ�ας, &π�φασ�>�υν �αφνικ% ν% Rν=σ�υν
τ1 µ�<ρα τ�υς µ7 µι% �=ρα, G 5π��α δ7ν καλFπτει 4�4αια τ% λ�γικ% κα$ στατιστικ% στ�ι�ε<α
µι/ς παραδε�σ�υ γι% �8κ�ν�µικ�#ς µετανστες. O, συλλ�γισµ�� µ�υ τ�τε µ7 |δ(γησαν στ;
R��ς συµπ�ρασµα: δι% ν% καταν�(σ�υµε τ; φαιν�µεν� τ�ς σηµεριν�ς HEλλδ�ς κα$ γενικ% τ�ς
Mεσ�γε��υ, G 5π��α (κα$ τ; τ�ν�>ω, δι�τι στ1ν λατινικ1 πλευρ% τ�ς περι���ς συ�ν% �ε�νι�-
ται \ &γν�ε<ται αKτ;ς 5 πλε�νασµ;ς) ε�ναι 5πωσδ(π�τε δηµι�Fργηµα HEλληνισµ�3, πρ�πει
ν% 2γκαταλε�ψ�υµε τ1ν &κρα�α �ρθ�λ�γιστικ1 στση, τ1ν 5π��α 9��υµε υ,�θετ(σει στ1ν ση-
µεριν1 EKρ=πη.

HH παρδ�σις τ�3 Kαρτεσ��υ κα$ τ)ν �Eγκυκλ�παιδιστ)ν µ/ς συν(θισε ν% µετρ/µε τ$ς
&��ες µ7 τ$ς ψ(φ�υς, ν% π�λλαπλασι>�υµε κα$ συγκρ�ν�υµε &ριθµητικ% τ% πντα. AKτ; π�#
µετρει ε�ναι τ; π�ι�ς παργει περισσ�τερα, π�υλει καλFτερα, 2φευρ�σκει συντ�µ=τερα,
τακτ�π�ιε< 2πιδε�ι=τερα. HH HEλλ%ς Vµως ε�ναι τ; 4αρελ�σι� κρασ$ πνω σ’ @να �Fλιν� τρα-
π�>ι, 5 �λι�ς π�# καθρεφτ�>εται στ% κFµατα τ�3 A8γα��υ, 5 α8σι�δ���ς ]��ς τ�3 µπ�υ>�υ-
κι�3 κα$ τ; &ν�ι�τ; αKτ�κ�νητ� παρκαρισµ�ν� µ7 τ; κλειδ$ µ�σα. Γενικ% λ�ιπ;ν �αλρωση. 

Στ1ν HEλλδα δ7ν ε�ναι α8σθητ1 τ�σ� G 9νταση π�# �αρακτηρ�>ει τ1ν 2π��( µας, παρ’
Vλ� π�# 5 ρυθµ;ς τ�ς >ω�ς ε�ναι δ�θεν 5 Bδι�ς &νµεσα σ7 �ιλιδες αKτ�κ�νητα, [π�λ�-
γιστ7ς κα$ πιστωτικ7ς κρτες. Kι Vµως στ1ν HEλλδα >�3µε διαφ�ρετικ: πι; &ργ, πι;
γαλ(νια, πι; &σφαλ)ς. Mπ�ρε< @νας µ�σ�ς κτ�ικ�ς τ�ς �Aττικ�ς κθε πρω$ κα$ µεση-
µ�ρι, µπλ�καρισµ�ν�ς στ1ν κ�νηση στ$ς µεγλες λεωφ�ρ�υς κα$ µρτυρας �ιλιδων π�-
λιτικ)ν κα$ �8κ�ν�µικ)ν σκανδλων, ν’ &µφισ4ητ(σAη αKτ% τ% λ�για π�# &κ�Fγ�νται σ%ν
|ρα<� παραµFθι. 



¶A§§EI ¶A§I ™THN E§§A¢A
�Eγ=, 2κ τ�ς σFγκρισης τ�ς πρ�σωπικ�ς µ�υ 2µπειρ�ας @�ι 2τ)ν τακτικ�ς >ω�ς κα$ 2ργα-

σ�ας στ1ν σηµεριν1 HEλλδα µ7 >ω1 κα$ σ7 .λλες �)ρες τ�ς EKρ=πης, διαπιστ=νω [πεFθυ-
να τ% παραπνω.

***

¶
)ς 2�ηγε<ται αKτ1 G 8δια�τερη διθεσις τ)ν HEλλ(νων µπρ�στ% στ�#ς πρ�4ληµατι-
σµ�#ς τ�ς σηµεριν�ς κ�ινων�ας, G 5π��α πν�γεται στ1ν κ�λαση τ�ς [ψηλ�ς τε�ν�λ�-
γ�ας, τ�ς [περπαραγωγ�ς κα$ [περκατανλωσης πρ�ϊ�ντων; E�ναι G κληρ�ν�µι% τ�ς
�Aρ�α�ας HEλλδ�ς, τ; πνε3µα τ)ν π�ιητ)ν, τ)ν φιλ�σ�φων, τ)ν µεγλων &ρ�ηγ)ν

κα$ 2φευρετ)ν τ�ς &ρ�αι�τητ�ς π�# >A� κα$ 2µπν�ει, Vπως κα$ τ�τε, τ1 Pωµι�σFνη τ�ς τρ�της
�ιλιετ�ας. HH κληρ�ν�µι% τ)ν �Aρ�α�ων HEλλ(νων ε�ναι &κρι4)ς αKτ; τ; «�ρυσ; µ�σ�ν», δη-
λαδ1 G 8σ�ρρ�π�α τ�ς καρδι/ς κα$ τ�3 2γκεφλ�υ, τ�ς φFσεως κα$ τ�ς τε�ν�λ�γ�ας, G ,κα-
ν�τητα ν% διατηρA�ς τ1 φυσι�λ�γικ1 κα$ 2λεFθερη διθεση &π�ναντι στ% πρ�τυπα, 2πι4αλ-
λ�µενα &π; τ;ν σFγ�ρ�ν� π�λιτισµ�. SOντως στ$ς τελευτα<ες δεκαετ�ες τ; µεγαλFτερ� µ�ρ�ς
τ�ς EKρ=πης 9�ει 2νστερνισθ� τ% 4�ρεια πρ�τυπα >ω�ς κα$ σκ�ψης, π�# �αρακτηρ�>�νται
µ7 πλγι� κα$ &κρα<� �ρθ�λ�γισµ�, συγκεντρωµ�ν� στ1ν 4�αια 2κτ�λεση τ)ν πρ�γραµµτων
κα$ συµπλ(ρωση τ)ν στ��ων. HH &νπτυ�η 9�ει ταυτιστ� µ7 τ$ς ψ(φ�υς, τ; �ρ�µα κα$ τ1ν τε-
�ν�λ�γ�α κι G εKτυ��α µ7 τ1ν κατ��1 &ντικειµ�νων π�# µ/ς περι4λλ�υν. O, σκ�ψεις, τ%
α8σθ(µατα, τ% 8δε=δη κι �, 2ντυπ=σεις 9��υν &π�κτ(σει δευτερεF�υσα σηµασ�α, .ν δ7ν τ1ν
9��υν �σει 2ντελ)ς. HH EKρ=πη τ)ν 4�ρε�ων πρ�τFπων 9�ει �σει τ1ν 8σ�ρρ�π�α τ)ν �Aρ�α�-
ων HEλλ(νων, 4σει τ�ς 5π��ας δηµι�υργ(θηκεν 5 π�λιτισµ�ς, τ�3 5π���υ α8σθνεται ν�µι-
µη κα$ µ�ναδικ1 κληρ�ν�µ�ς.

LOµως G &ντ�ληψις τ�ς σηµεριν�ς HEλλδ�ς στ;ν εKρωπαϊκ; �)ρ� [πγεται στ% µ�λις &να-
φερθ�ντα πρ�τυπα καθYς κα$ στ1ν 8δε�λ�γικ1 .π�ψη, Vτι �, �Kσιαστικ�$ κληρ�ν�µ�ι τ�3
&ρ�α��υ π�λιτισµ�3 ε�ναι �, «∆υτικ��», �, 5π�<�ι 9��υν &ναπτF�ει τ;ν π�λιτισµ; τ�ς Rλλη-
νικ�ς &ρ�αι�τητας διατηρ=ντας τ; πνε3µα κα$ τ$ς &��ες τ�υ, 2νz) Vλ�ς 5 Rλληνικ;ς �)ρ�ς πα-
ρκµασε λ�γzω κ�ινωνικ�ς κα$ �8κ�ν�µικ�ς τελµτωσης κα$ τ�υρκ�κρατ�ας. AKτ1 G λανθα-
σµ�νη .π�ψη κυριαρ�ε< κα$ στ�#ς [ψηλ�τερ�υς κFκλ�υς διαν��υµ�νων κα$ ε8δικ)ν τ)ν κλα-
σικ)ν 2πιστηµ)ν τ�ς EKρ=πης. HΩς τ% γνωστ% 2µ4λ(µατα τ�ς «δικ�ς µας» HEλλδ�ς, τ�ς
&ρ�α�ας δηλαδ(, πρ�ωθ�3νται τ% 2ρε�πια κα$ τ% 9ργα τ�3 �Aριστ�τ�λ�υς, 2νz) τ�ς «δικ�ς
τ�υς», τ�ς σFγ�ρ�νης, τ% νησι=τικα σπ�τια κα$ 5 Kαραγκι�>ης. HO �ωρισµ;ς τ�ς &ρ�α�ας
«HEλλδ�ς τ)ν Gρ=ων» κα$ τ�ς σηµεριν�ς φτω��ς κα$ 9κφυλης 2�υπηρετε< σαφ)ς 8δε�λ�-
γικ% τ�#ς ∆υτικ�#ς |ς πειστικ1 δικαι�λ�γ�α τ�3 αKτ�ταυτισµ�3 των µ7 τ1ν &ρ�α�α παρδ�ση,
τ1ν 5π��α κανε$ς EKρωπα<�ς δ7ν µπ�ρε< ν’ &ρνηθA�. HO µ�ναδικ;ς τρ�π�ς ν% πα��Aης τ;ν &ν=-
τερ�, ε�ναι λ�ιπ;ν ν% πε�σAης Vτι ε�σαι �Kσιαστικ% 5 &ληθιν;ς κα$ διαπιστωµ�ν�ς κληρ�ν�µ�ς
τ�ς παρδ�σης αKτ�ς. SEτσι δηµι�υργε<ται G 8δε�λ�γ�α Vτι G N�α HEλλδα 9�ει 2λ�ιστ�υς
π�λιτιστικ�#ς δεσµ�#ς µ7 τ; &ρ�α<� παρελθ�ν, Vτι 5 �Kσιαστικ;ς π�λιτισµ�ς της ε�ναι µ�ν�ν
5 λαϊκ�ς, 2νz) G λεγ�µενη «κ�υλτ�Fρα» τ�3 παλαι�3 Rλληνισµ�3 2γκαταστθηκε στ$ς αKλ7ς
τ)ν ∆υτικ)ν �ωρ)ν µα>$ µ7 τ% κλεµµ�να &γγε<α κα$ &γλµατα. Kα$ 5πωσδ(π�τε τ1ν N�α
HEλλδα κα$ τ;ν π�λιτισµ� της δ7ν τ$ς 9καµε κανε$ς .λλ�ς παρ% �, ∆υτικ�$ Φιλ�λληνες, �,
5π�<�ι 2παν�φεραν στ;ν Rλλαδικ; �)ρ� τ$ς &ρ�α<ες &��ες διατηρηµ�νες στ1ν ∆Fση.

SAς &ναφ�ρω δF� sπλ�Fστατα παραδε�γµατα &π; τ; δικ� µ�υ π�λωνικ; περι4λλ�ν, τ;
5π�<�, φαντ>�µαι, δ7ν διαφ�ρει �Kσιαστικ% &π; τ�#ς [π�λ�ιπ�υς εKρωπαϊκ�#ς �=-
ρ�υς. �εκιν(σαµε µ7 τ; θ�µα τ)ν �Oλυµπιακ)ν �Aγ=νων. Xρη στ1ν δραστηρι�τητα µε-
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ρικ)ν &ληθιν)ν ντ�πιων φιλελλ(νων τ% τελευτα<α �ρ�νια τ; π�λωνικ; κ�ιν; 9µαθε γι%
τ$ς &ρ�7ς τ�3 σFγ�ρ�ν�υ �λυµπιακ�3 κιν(µατ�ς, γι% τ1ν 8δ�α τ�3 �Aλε�νδρ�υ Σ�F-
τσ�υ, γι% τ1ν πρ�σπθεια τ�3 Zππα κα$ τ�#ς &γ)νες τ)ν �Aθην)ν τ�3 δ�κατ�υ 9να-
τ�υ α8)να. Kι Vµως µ��ρι πρ; �λ�γ�υ &κ�µη κα$ τ’ &ν=τερα κα$ τ% πι; φωτισµ�να στε-
λ��η τ�ς �Eθνικ�ς �Oλυµπιακ�ς �Eπιτρ�π�ς δ7ν ε��αν 8δ�α γι% τ1ν πρ=τη �λυµπιακ1 κ�-
νηση στ1ν HEλλδα κα$ λτρευαν τ;ν K�υµπερτ7ν |ς µ�ναδικ; κα$ �ε�ωριστ; πρωτ�-
π�ρ� τ�ς �Oλυµπιακ�ς �Iδ�ας στ1ν 2π��( τ�υ. Σ(µερα, �ρη στ1ν &�ι�λ�γη πρ�σπ-
θεια τ)ν Rλλην�λατρ)ν Vπως 5 ��στ�φ Z�υ��ρα, 5 Tαντ��υς Nτασκ�4ιτς, στ1ν 5π��α 9�ω
συντελ�σει µ7 τ$ς 2ργασ�ες µ�υ, �ιλιδες Π�λων�$ 9��υν µθει Vτι, πρ$ν γεννηθA� 5 &ναµ-
φισ4(τητα &�ι�λ�γ�ς κα$ σπ�υδα<�ς Γλλ�ς διαν��Fµεν�ς, στ1ν ν�α HEλλδα ε��αν
δι�ργανωθ� τ�σσερις φ�ρ7ς �Oλυµπιακ�$ �Aγ)νες.

***

M
7 τ1ν &φ�ρµ1 τ�ς 2πιστρ�φ�ς τ)ν HIερ)ν �Aγ=νων στ1ν �Aθ(να κα$ τ1ν εKγενικ1 συ-
µπαρσταση τ)ν HEλλ(νων λ�γ�τε�ν)ν Bασιλικ�ς Λε�νταρ�τη κα$ Γι=ργ�υ Πε-
τρ�π�υλ�υ πρ�λ4αµε 2π�σης ν% δηµ�σιεFσ�υµε µι%ν ε8δικ1 κα$ πρωτ�τυπη 2πιθε-
=ρηση τ�ς σFγ�ρ�νης Rλληνικ�ς λ�γ�τε�ν�ας, G 5π��α περι��ει π�λλ% λ�γ�τε�νικ%

εBδη κα$ &ρκετ7ς θεµατ�λ�γ�ες &π; π��ηση, µυθιστ�ρηµα κα$ &φ(γηµα µ��ρι θ�ατρ� κα$ κρι-
τικ(. Στ; µ�ναδικ; κα$ πρωτ�τυπ� 4ι4λ�� αKτ�, µ7 τ1ν .δεια τ�3 2κδ�τη κ. Nτασκ�4ιτς, 9δω-
σα τ;ν τ�τλ� eAπ� τ�ν Παρνασσ� κα& τ�ν 4Oλυµπ�. T�3τ�ς 5 τ�τλ�ς συνντησε ��ε<α κριτικ1
µερικ)ν συνεργατ)ν, κυρ�ως πανεπιστηµιακ)ν νε�ελληνιστ)ν, �, 5π�<�ι 8σ�υρ�στηκαν Vτι
«π�σαµε π�λι στ	ν παγ8δα ν9 ταυτ8F�υµε τ	ν �Eλλ�δα µ. τ� 
ρ�αL� παρελθ"ν, δ8�ως ν9 δε8-
�ν�υµε τ	ν σηµερινI», τ�ς 5π��ας κατλληλα σFµ4�λα θ% ]ταν πρ�φαν)ς µι% γ�ργ�να, @να
µπ�υ>�Fκι \ @να τραπε>κι τα4�ρνας στ1ν &κρ�γιαλι.

∆υστυ�)ς &ρκετ�$ Rλληνιστ7ς τ�ς ∆υτικ�ς EKρ=πης θεωρ�3ν Vτι G �Aρ�α�α κα$ G N�α
HEλλδα ε�ναι δF� �ε�ωριστ7ς πραγµατικ�τητες &π; [λικ1 κα$ πνευµατικ1 .π�ψη. Kα$
5πωσδ(π�τε G &�ι�λ�γηση κα$ τ)ν δF� γ�νεται µ7 �ρ(ση τ)ν σηµεριν)ν 4�ρει�ευρω-
παϊκ)ν κριτηρ�ων, &νλ�γα µ7 τ% 5π�<α G �Aρ�α�α HEλλ%ς ε�ναι τ; λαµπερ; κα$ αKθε-
ντικ; πρωτ�τυπ� τ�ς σηµεριν�ς τε�ν�λ�γικ�ς κα$ πληρ�φ�ρικ�ς κ�ινων�ας, 2νz) G N�α
ε�ναι @νας ταπειν�ς, καθυστερηµ�ν�ς �)ρ�ς σ7 δFσκ�λη π�ρε�α &νπτυ�ης. AKτ1 G &ντ�-
ληψη τ�ς HEλλδ�ς λ�ιπ;ν 8σ�Fει |ς διαπιστωµ�νη «2πιστηµ�νικ1» &λ(θεια. �Eνz) �,
.λλες &π�ψεις θεωρ�3νται 8δε�λ�γ�α, συν(θως �πισθ�δρ�µικ(, περιωρισµ�νη κα$ 2θνι-
κιστικ(. ΠιστεFω Vµως –�ς µ�3 2πιτραπA� ν% 2κφρσω µι% πρ�σωπικ1 γν=µη– Vτι �,
Vλ� κα$ περισσ�τερες 2παφ7ς τ)ν HEλλ(νων µ7 τ�#ς [π�λ�ιπ�υς EKρωπα��υς, 2µπειρ�ες
4αθFτερες &π; µι% 2πιπ�λαια τ�υριστικ1 &ντ�ληψη, κα$ τ; αK�αν�µεν� π�λιτισµικ;
2νδιαφ�ρ�ν πρ;ς τ1ν N�α HEλλδα θ% 5δηγ(σ�υν πρ;ς τ1ν &ναθε=ρηση αKτ)ν τ)ν στε-
ρε�τFπων κα$ πρ�καταλ(ψεων.
HH πρ�σωπικ( µ�υ 2µπειρ�α πρ�4�λ�ς τ�3 N��υ HEλληνισµ�3 στ1ν πατρ�δα µ�υ, τ1ν Π�-
λων�α, G 5π��α 9�ει φιλ��εν(σει �ιλιδες LEλληνες πρ�σφυγες κα$ πρ�σφατα �ρηκε τ1ν
φιλ��εν�α �ιλιδων τ�κνων της στ;ν Rλλαδικ; �)ρ�, µ�3 2µπν�ει αKτ1ν τ1ν α8σι�δ���α.

Π�Zε�υ Kρ�)πκα
�O Π�Zε�υ Kρ�)πκα εNναι λ�γ�τ��νης, διπλωµ�της κα& φιλ"λ�γ�ς. Στ9 1993-98 Bπηρ�τησε
στ	ν Π�λωνικ	 ΠρεσEε8α στ	ν �Eλλ�δα. eAπ� τ� 2000 διδ�σκει σ'γ�ρ�νη Vλληνικ	 λ�γ�τε-
�ν8α στ� ΠανεπιστIµι� Bαρσ�E8ας. 4E�ει µεταφρ�σει π�λλ9 3ργα Vλληνικ*ς λ�γ�τε�ν8ας
στ9 π�λωνικ9 κα& σ. Oλλες γλ(σσες. eAπ� σειρ9 )τ(ν 
σ��λεLται ;διαιτ�ρως µ. τ�ν �Eλληνι-
σµ� τ*ς eIταλ8ας. �Yπ*ρ,ε � παγκ�σµ8ως πρ(τ�ς µεταφραστ	ς τ*ς γκρεκ�νικης λ�γ�τε�ν8ας.



Παρ’ xλ#γν LµφFλις στ�ν �Eλλ(δα
γι7 τS Pατ�ρι τOς �IυδαϊκOς B#Cλυ...

�O πρωτ�σ�λιδ�ς τ�τλ�ς τOς <φηµερ�δ�ς «Eµπρ�ς», φ)λλ� 7ης N�εµZρ��υ 1901,
περιγρ�φει τGν ε#κ�να τ7ν ταρα+7ν στ: κ�ντρ� τOς AθUνας.

T; 1901 G θρησκ�ληπτη µ��ρι δεισιδαιµ�ν�ας 4ασ�λισσα τ�ς HEλλδ�ς SOλγα ε��ε τ1ν 9µπνευση ν%
&π�δ�θA� τ; εKαγγ�λι� στ1ν δηµ�τικ1 γλ)σσα, µ7 σκ�π; ν% περι�ρισθA� &π; τ;ν λα; «Z 
διαφ�ρ8α
πρ�ς τ9 θεLα». Λ�γα �ρ�νια πρ�ν, τ; 1897, G HEλλ%ς Gττ(θη &π; τ�#ς T�Fρκ�υς κα$ διεσ=θη �ρις στ1ν
2π�µ4αση τ)ν µεγλων δυνµεων. HH �Oρθ�δ���ς �Eκκλησ�α θ% καλλιεργ(σAη πανελλην�ως &π�ψεις
περ$ «θε�ας �ργ�ς» κα$ «θεϊκ�ς τιµωρ�ας», τ�α Vτι 5 Για�47 τιµ=ρησε τ;ν λα; π�# τ% τελευτα<α 9τη
9δει�νε συµπτ=µατα yθικ�ς 2κλFσεως κα$ &σε4ε�ας πρ;ς τ1ν θρησκε�α, κα$ Vλη αKτ1 G 2σ�ατ�λ�γ�α
2στρφη 2ναντ��ν τ)ν 2λα��στων φων)ν π�# |µιλ�3σαν γι% 2πιστρ�φ1 στ1ν κλασικ1 HEλλδα (Π.

�A
π; τ1ν δ�λ�φ�ν�α τ�3 µεγλ�υ 5ραµατιστ� τ�ς &να4ι=σεως τ�ς κλασικ�ς
HEλλδ�ς �Iωννη Kαπ�δ�στρια κα$ 2ντε3θεν G νε�σFστατη �=ρα θ% γ�νAη
@ρµαι� στ% ��ρια τ�3 2��υσιασµ�3, π�# λειτ�υργ�3σε }δη παρακρατικ. ��-
να κ�ντρα 2��υσ�ας –P)σσ�ι, Bρετανν��, Γερµαν�$ κα$ Γλλ�ι– θ% πρ�ωθ(-

σ�υν σταδιακ% «δικ�Fς τ�υς» 4ασιλε<ς, [π�υργ�#ς, π�λιτικ�Fς, γι% τ% δικ τ�υς συµ-
φ�ρ�ντα. Kατ% τ;ν Bδι� τρ�π� θ% κινηθA� κα$ G �ρθ�δ���ς �Eκκλησ�α &π�κτ=ντας πε-
ρ��πτη θ�ση στ; &νασυσταθ7ν κρτ�ς. M7 τ;ν γνωστ; τρ�π� πλFσεως 2γκεφλ�υ τ�3
πλ(θ�υς δι% τ�ς παιδε�ας, τ)ν µ�σων µα>ικ�ς 2νηµερ=σεως, τ)ν τε�ν)ν κ.λπ. δηµι-
�υργ�3σαν στ�φη φανατικ)ν �παδ)ν, @τ�ιµων γι% Vλα. O, 2��υσ�ες τ�ς �Eκκλησ�ας θ%
φθσ�υν ν% 2πηρε>�υν π�λιτικ�Fς, στρατιωτικ�Fς, δασκλ�υς κ... &νθρ=π�υς-κλει-
δι% µ�σα στ; ν�� κρτ�ς. Kθε πρ�σπθεια ε8σ�δ�υ στ1ν �=ρα τ�3 Rλληνικ�3 εKρω-
παϊκ�3 διαφωτισµ�3 θ% κατα4αραθρωθA� &π’ τ�#ς κληρικ�Fς.
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Γιανν�π�υλ�ς, Π. ∆ρακ�Fλης, I. ∆ραγ�Fµης) κα$ τ)ν &ντιθρησκευτικ)ν 8δε)ν π�# κυκλ�φ�ρ�3σαν
τ�τε εKρ�ως στ1ν EKρ=πη κα$ τ1ν Pωσσ�α. HH ρωσσικ�ς καταγωγ�ς 4ασ�λισσα SOλγα 2π�στευε Vτι G
&π�δ�σις τ�3 εKαγγελ��υ στ1ν ∆ηµ�τικ1 θ% 9δινε τ1ν εKκαιρ�α στ�#ς δηµ�τικιστ7ς κα$ τ�#ς &µ�ρ-
φ=τ�υς ν% µπ�ρ�3ν ν% µελετ�3ν τ1ν B�4λ�. Kατ’ αKτ;ν τ;ν τρ�π� θ% γ�ν�νταν καλFτερ�ι �ριστιαν�$
κα$ πι; πιστ�$ στ; «τσαρικ�3 τFπ�υ» �ρθ�δ��� καθεστ=ς της. T; 1899 G HIερ% ΣFν�δ�ς θ’ &π�ρρ�ψAη
τ; αBτηµα τ�ς 4ασ�λισσας. Παρ% τα3τα 2κε�νη θ% πρ��ωρ(σAη στ1ν 9κδ�ση 1.000 &ντιτFπων. M7 πρω-
τ�4�υλ�α τ�ς 2φηµερ�δ�ς «�Aκρ�π�λις» .ρ�ισε G δηµ�σ�ευσις τ�ς µεταφρσεως τ�3 εKαγγελ��υ στ1ν
δηµ�τικ1 γλ)σσα &π’ τ;ν δηµ�τικιστ1 �Aλ. Πλλη.

HO πατριρ�ης Kωνσταντιν�υπ�λεως �Iωακε$µ 5 Γ´ &π�δ�κ�µασε µ7 9γγραφ� τ�υ τ1ν µετφραση.
HOµ��ως 9πρα�αν κα$ �, θε�λ�γικ7ς σ��λ7ς τ�ς �=ρας µα>$ µ7 τ�#ς κατ% τ�π�υς πατριρ�ες. HH κα-
τηγ�ρ�α π�# 2�απελFθη &π’ τ; �ριστιανικ; κατεστηµ�ν� τ�ς �=ρας 2ναντ��ν τ�ς θρησκ�ληπτης 4α-
σ�λισσας ]ταν Vτι G Pωσικ1 2�ωτερικ1 π�λιτικ1 &π�σκ�π�3σε στ; ν% [π�ν�µεFσAη τ1ν 2π�σηµη �Eκκλη-
σ�α τ�ς HEλλδ�ς. HO κλ�ρ�ς κιν(θηκε τα�Fτατα. M�σzω τ�3 τFπ�υ κα$ τ)ν 2λεγ��µενων &π; τ1ν
�Eκκλησ�α πανεπιστηµιακ)ν καθηγητ)ν �εκ�νησε 5 φανατισµ;ς τ)ν φ�ιτητ)ν κα$ τ�3 πλ(θ�υς. O,
«µαλλιαρ�$» δηµ�τικιστ7ς ]ταν «+ργανα ��νων συµφερ�ντων π�# γFρευαν ν% [π�ν�µεFσ�υν τ1ν
γλ)σσα κα$ τ1ν θρησκε�α». E�ναι G 2π��1 π�# θ% γεννηθA� τ; ψευδεπ�γραφ� πατρ$ς-θρησκε�α-�8κ�-
γ�νεια.1

O, πρ)τες διαδηλ=σεις 2�εκ�νησαν στ$ς 6 N�εµ4ρ��υ τ�3 1901. �Aρ�ηγ�$ τ�3 +�λ�υ π�# 94ρα>ε
]ταν πανεπιστηµιακ�$ καθηγητ7ς κα$ κληρικ��. Φτν�ντας 9�ω &π’ τ% γραφε<α τ)ν 2φηµερ�δων
«�Aκρ�π�λις» κα$ «SAστυ» �εκ�νησαν �, 4ανδαλισµ��. T% γραφε<α τ�3 «SAστεως» κατελ(φθησαν κα$
καταστρφηκαν 5λ�σ�ερ)ς. T1ν Rπ�µ�νη, 7 N�εµ4ρ��υ, G συγκ�ντρωση �εκ�νησε &π; τ% Πρ�πFλαια
κα$ κατευθFνθηκε κα$ πλι στ% γραφε<α τ�ς «�Aκρ�π�λεως». Kι 2νz) τ% γραφε<α καταστρ�φ�νται, θ%
2π�µ4Aη γι% πρ=τη φ�ρ% G &στυν�µ�α. T; &π�γευµα τ�ς Bδιας Gµ�ρας 5 καθηγητ1ς τ�ς θε�λ�γικ�ς
σ��λ�ς M�σ�κης µ�σzω τ�3 τFπ�υ 2πικρ�τε< τ$ς πρ�εις τ�3 +�λ�υ. Στ$ς 8 N�εµ4ρ��υ 5 θρησκευτικ;ς
2µφFλι�ς π�λεµ�ς �εσπ�/. O, συγκρ�Fσεις θ% ε�ναι σφ�δρ7ς κα$ 5λ�µ�τωπες. 11 νεκρ�$ κα$ 80 τραυ-
µατ�ες θ% ε�ναι 5 &π�λ�γισµ;ς στ1ν µ�η µ7 τ1ν &στυν�µ�α. Kι 2νz) τ; θρησκευτικ; µ<σ�ς δ��ασε
�ωρ$ς λ�γ� τ; 9θν�ς, G κυ4�ρνηση Θε�τ�κη θ% 2πιστρατεFσAη τ;ν στρατ; γι% ν% 2πι4λAη τ1ν τ�η.

HH 2φηµερ�δα «Kαιρ��», +ργαν� τ�ς �Eκκλησ�ας, τ1ν 8η N�εµ4ρ��υ 1901 9γραφε σ7 .ρθρ� της:
«Πυρπ�λIσατε, καταστρ�ψατε, π�δ�πατIσατε, φ�τε µ. τ9 δ"ντια σας, σκ8στε µ. τ9 ν'�ια σας σ9ν
νIµατα 
ρ��νης τ	ν σλαυικ	ν µετ�φρασιν. A+τ� εNναι τ� FIτηµα π�< πρ�πει ν’ 
γωνισθ*τε.
eAκ"µη κα& Pως τρ"µ�υ 
κ"µη κα& Pως )σ��των». HH κυ4�ρνησις Θε�τ�κη θ% παραιτηθA�, 2νz) 5
Bδι�ς 5 πρωθυπ�υργ;ς λ�γ� 9λειψε ν% λυντσαρισθA� &π’ τ;ν 2�αγριωµ�ν� +�λ� τ)ν �Aθην)ν.

Στ$ς 12 N�εµ4ρ��υ θ% τ;ν διαδε�θA� 5 �Aνδρ�ας Zαoµης. HO 4�υλευτ1ς τ�ς ν�ας κυ4ερν(σεως K. T�-
πλης γρφει στ% «�αρτι» τ�υ: «T8 ε;ρωνε8α 
λλ9 κα& π"ση ;ταµ"της κα& 
νηθικ"της. 4Aλλα συν�-
Eησαν στ9 )π8σηµα παρασκIνια κα& Oλλα πληρ�φ�ρεLται 
π� τ9ς )φηµερ8δας � λα"ς, � π�ντ�τε πρ�-
δ�µ�ν�ς. eE�'θη δι9 τ9 ε+αγγελικ9 κα& µελ�νη δηµ�σι�γραφικ	 ε;ς 
ρκετ	ν π�σ"τητα κα8, τ� λυπη-
ρ"τερ�ν, α¡µα π�λ'. GOσ�ι εN��ν συµφ�ρ�ν παρεπλ�νησαν τ�ν λα�ν κα& τ�ν �θησαν ε;ς πρ�,εις µε-
σαιωνικ�ς. �H 
λIθεια )συκ�φαντIθη κα& Z πρ"�δ�ς )π�δ�πατIθη». HO κFκλ�ς τ)ν ταρα�)ν 9κλεισε
γFρω στ% µ�σα N�εµ4ρ��υ &φ(ν�ντας τραυµατισµ�νη τ1ν �=ρα κα$ τ�#ς π�λ�τες σ7 κατσταση 4αθει/ς
συγ�Fσεως. HH �Oρθ�δ���ς �Eκκλησ�α κα$  �, µη�ανισµ�� της α,µατ�κFλησαν κα$ δ��ασαν τ1ν �=ρα.

LOπλ� της 5 τυφλ;ς φανατισµ;ς τ�3 π�ιµν��υ µ�σω τ�ς ψευδ�παιδε�ας κα$ τ�ς ψευτ�ϊστ�ρ�ας π�#
δηµι�Fργησε &π; τ1ν Gµ�ρα τ�ς παρ% φFσιν συ>εF�ε=ς της µ7 τ;ν HEλληνικ; Π�λιτισµ�.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ�της
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1. T; δ�γµα πατρ$ς-θρησκε�α-�8κ�γ�νεια, π�# εKαγγελ�>�νται διφ�ρ�ι Rλλαδ�µπ�ρ�ι, ε�ναι @να
πυρ�τ��νηµα: O, ρασ�φ�ρ�ι &παγ�ρεFεται &π’ τ1ν θρησκε�α τ�υς ν% πρ�υν Vπλα κα$ ν% π�λεµ(-
σ�υν τ�#ς 2�θρ�#ς τ�3 9θν�υς (.λλωστε �Kδ�π�τε π�λ�µησαν), �8κ�γ�νεια &παγ�ρεFεται πλι &π’
τ1ν θρησκε�α τ�υς ν% κν�υν 2κτ;ς &π; @να µ�ρ�ς τ�3 κατωτ�ρ�υ κλ(ρ�υ κα$ τ�λ�ς πνω &π; τ1ν
πατρ�δα 9θεσαν πντ�τε τ1ν 8�υδαϊκ( τ�υς αBρεση, π�# µισε< 5τιδ(π�τε Rλληνικ�.



Mι% σειρ% &π; ,στ�ρ�ες φαιν�µενικ% .σ�ετες µετα�F τ�υς (2κτυλ�σσ�νται σ7 διαφ�ρετικ; τ�π�, �ρ�ν�,
λα�), στ1ν πραγµατικ�τητα Vµως .ρρηκτα δεµ�νες µ7 δεσµ; &�ρατ� &λλ% &κατλυτ�, @ναν κ=δικα τιµ�ς
π�# Rν=νει τ�#ς &παντα��3 γεννα��υς, κ=δικα &καταν�ητ� γι% τ�#ς π�λλ�Fς, .γραφ�, &λλ% γεµ/τ� ,ε-
ρ�#ς ν�µ�υς, τ�#ς 5π���υς �, 2κλεκτ�$ δια4>�υν µ7 τ% µτια τ�ς ψυ��ς. HO συγγραφ�ας περν�/ µ7 �αρα-
κτηριστικ1 εKκ�λ�α &π; τ; πραγµατικ; στ; φανταστικ�, �ωρ$ς ν% &λλ�ι=νAη τ1ν &λ(θεια. HH 5µ�ρφι% π�#
2κπηγ>ει &π; τ% κε�µεν τ�υ πρ��ρ�εται &π; τ1ν «κρυφ1» �αρ% π�# ν�ι=θει 5 &ναγν=στης 4λ�π�ντας
τ�#ς �ρωες τ�3 4ι4λ��υ ν% &κ�λ�υθ�3ν 5 @νας µετ% τ;ν .λλ�ν τ;ν δρ�µ� τ�ς τιµ�ς κα$ τ�ς αKταπρνησης
µ�σα &π; µ�α π�ρε�α π�ν�υ, π�# 5δηγε< πντα στ;ν «θνατ�» κα$ τ1ν τελικ1 «@νωση» µ7 τ; σFµπαν κα$
τ1ν sρµ�ν�α. ~Aς &κ�λ�υθ(σ�υµε τ; πρ)τ� «4�µα» τ�υ, τ; πι; γν=ριµ� στ; π�ρασµα τ)ν α8=νων: «T:
στ�+υ π�- περισσε)ει».

Kατ% π/σα πιθαν�τητα G ,στ�ρ�α αKτ1 λαµ4νει �=ρα στ1ν &ρ�α�α Σπρτη, π�λη Vπ�υ τ% παιδι, µε�-
ρακες &κ�µη, Rτ�ιµ>�νταν γι% τ1ν .νδρωσ( τ�υς. HO νεαρ;ς �ρωας &ρ��>ει &π; νωρ$ς τ1ν πρ�ετ�ιµασ�α
τ�υ γι% τ1ν µεγλη δ�κιµασ�α. Kυνηγ=ντας τ;ν στ��� τ�υ &να>ητ�/ &ντ�ι� &ντ�παλ�. ∆��εται 4αρ#
πλ�γµα &λλ% δ7ν τσακ�>ει. Συνε��>ει ν’ &γων�>εται µ’ @να τσεκ�Fρι στ% σωθικ, µ7 µι% καρδι% πληγωµ�-
νη. Γυµν>εται σωµατικ% κα$ πνευµατικ% κα$ τ; πνε3µα κυριαρ�ε< τ�ς mλης. «Θωρακ�>εται». Xωρ$ς B�ν�ς
φ�4�υ &πευθFνεται σ’ 2κε<ν�ν π�# τ;ν πλ(γωσε, γι% ν% τ;ν 4�ηθ(σAη ν’ &φαιρ�σAη τ; τσεκ�Fρι &π; τ;
σ)µα τ�υ κι 2κε<ν�ς, 2π�σης .νθρωπ�ς τ�ς τιµ�ς, &νταπ�κρ�νεται στ; κλεσµα τ�3 συµπ�λεµιστ�, τιµ�3ν
5 @νας τ;ν .λλ�ν, αKτ�$ π�# &λληλ��τυπ(θηκαν. SE��υν κα$ �, δF� 2νστερνισθ� τ�#ς καν�νες τ�3 κ=δι-
κα.

Στ;ν δρ�µ� τ�ς �δFνης πρ;ς τ1ν µεγλη δ�κιµασ�α 9ρ�εται &ντιµ�τωπ�ς µ7 τ1ν πρ�κατληψη κα$ τ1ν
κακεντρ��εια π�# δε��ν�υν �, κ�ιν�$ .νθρωπ�ι σ7 κπ�ι�ν �ε�ωριστ�, µ7 τ;ν φθ�ν� π�# τ�#ς γενν�/ G
&ντ��(, τ; θρρ�ς κα$ G µ1 πρ�4λεψιµ�τητ τ�υ. Συναντ�/ κα$ .λλ�υς, π�# 5δεF�υν πρ;ς τ1ν µεγλη δ�-

MANOYΣOΣ KAMΠOYPHΣ, ∆ι� σιδ�ρ	υ

�H 
λIθεια εNναι �τι Z σ��ση µ�υ µ. τ� 3ργ� τ�: eAµερικαν�: συγγραφ�α Γκ�ρ Bιντ9λ ,εκινyi στ9 1998,
�ταν δηµ�σιε'τηκε στ	ν �Eλλ�δα τ� 
,επ�ραστ� EιEλ8� τ�υ «eI�υλιαν�ς» σ. µετ�φραση τ�: T�κη K8ρκη.
�O eI�υλιαν�ς τ�: Bιντ9λ πρωτ�κυκλ�φ"ρησε τ� 1964 κα& 
π�τελεL µ8α καταπληκτικ	 7στ�ρικ	 µελ�τη γι9
τ	ν FωI, τ	ν σκ�ψη κα& τ	ν δρ�ση τ�: Mεγ�λ�υ eI�υλιαν�:, δ�σµ�νη µ. λ�γ�τε�νικ	 γραφ	 κα& κινηµα-
τ�γραφικ	 κ8νηση.

Πρ"σφατα 3λαEα γνYση κα& µιiς Oλλης )κπληκτικ*ς συγγραφ*ς τ�: Dδι�υ συγγραφ�α. Tιτλ�φ�ρεLται
«∆ιαρκGς π�λεµ�ς γι; διαρκO ε#ρUνη – Π7ς καταφ�ραµε ν; γ�ν�υµε τ�σ� µισητ��» [µτφρ. Nεκτ�ρι�ς Kα-
λαϊτF*ς], κα& θ9 σταθ( σ’ α+τIν, θεωρYντας την π�λ< σηµαντικ	 γι9 τ	ν καταν"ηση τ*ς σ'γ�ρ�νης πραγ-
µατικ"τητας 
π� τ�ν Bπ�ψιασµ�ν� 
ναγνYστη. �O Bιντ9λ 
σκεL }ριµη κα& θαρραλ�α κριτικ	 στ� E�ρει-
�αµερικανικ� π�λιτικ� κατεστηµ�ν�, Oν κα& Z 
λIθεια εNναι πwς 
π� τ	ν νι"τη τ�υ 
κ"µα Uταν διακε-
κριµ�ν�ς 
ντιρρησ8ας, κα& µ�λιστα σ. δ'σκ�λες )π��.ς 
ντιδηµ�κρατικ(ν κα& 
ντικ�µµ�υνιστικ(ν διY-
,εων – �ωρ&ς EεEα8ως ν9 3�kη Bπ�ρ,ει κ�µµ�υνιστIς, �πως κα& τ"σ�ι Oλλ�ι συµπατρι(τες κα& συν�δελφ�8
τ�υ, π�< ψευδ(ς κατηγ�ρIθηκαν. �O Dδι�ς Uταν κα& παραµ�νει )λευθερ"φρων κα& 
νθρωπιστIς. Στ� συ-
γκεκριµ�ν� EιEλ8� τ�υ δ.ν διστ�Fει ν9 καταγγε8λkη τ	ν κυE�ρνηση Mπ�<ς 
π�καλYντας την X�'ντα κα&
ν9 
σκIσkη σκληρ	 κριτικ	 στ	ν �;κ�ν�µικ	 κα& π�λιτικ	 συντε�ν8α, π�< διαδ8δει τ9 ναρκωτικ9 κα& τ	ν
�πλ�κατ��I, }στε ν9 τ9 )πικαλ*ται Aς πρ�φ�σεις γι9 τ�ν σταδιακ� περι�ρισµ� τ(ν π�λιτικ(ν δικαιω-
µ�των.

GΩς 
γνωστικιστ	ς κα& Bπ�ρµα��ς τ*ς κριτικ*ς κα& τ*ς 
µφισEIτησης τ(ν θρησκει(ν καταγγ�λλει πwς

▲
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κιµασ�α. T�3 καταφ�ρ�υν πισ=πλατα κτυπ(µατα. T; τσακισµ�ν� σ)µα τ�υ &νταπ�κρ�νεται στ$ς &παιτ(-
σεις τ�ς δ�κιµασ�ας. Kπ�τε µ�α ,�ρεια τ;ν γιατρεFει. SEτσι µπ�ρε< κα$ πλι ν% &κ�λ�υθ(σAη τ;ν δρ�µ�
τ�ς ψυ��ς τ�υ (τ;ν Gρωϊκ�), πλι στ�#ς µελαν���τωνες π�# 9πεσαν στ;ν Λ�φ� τ)ν Σκελετ)ν.

tAρτεµις Γεωργι�δ�υ

O, συγγραφε<ς σ7 µ�α γεννα�α πραγµατικ% 2��ρµησ( τ�υς πρ;ς τ; φ)ς τ�ς Rλληνικ�ς &ρ�αι�τητας
&νταµ=ν�υν τ;ν λ�γ�, τ;ν LEλληνα Λ�γ�, &π�δ�δ�ντς τ�ν σ7 Vλη τ�υ τ1 φρεσκδα κα$ �µ�ρφι. Πρω-
ταρ�ικ( τ�υ 9κφανση 5 �Aγ=ν. �AγYν πρ;ς τ1 γν=ση, τ1 θ�ωση: «�O Oνθρωπ�ς εNναι “κρυµµ�ν�ς” θε"ς.
eEγκατ�ικ�:ν µ�σα τ�υ σ. λανθ�ν�υσα κατ�σταση �7 θεLες δυνατ"τητες. Xρ��ς τ�υ εNναι ν9 τ&ς γνωρ8σkη
(γν(θι σαυτ"ν), τ�ν συµE�'λευε � θε�ς τ�: ∆ελφικ�: Mαντε8�υ, ν9 τ&ς 
,ι�π�ιIσkη κα& ν9 τ&ς µετατρ�ψkη
σ. κ�σµ�π�ι.ς δυν�µεις. N9 γ8νkη καλ'τερ�ς. Kα& ν9 φτει�,kη τ	 Fω	 καλ'τερη, τ	 δικI τ�υ κα& τ(ν Oλλων.
Γιατ& α+τ	 εNναι Z 
π�στ�λI τ�υ. T� �ρ��ς τ�υ. Kα& Z �αρ� τ�υ. N9 λ�ιπ�ν π�ι" Bπ*ρ,ε τ� Eαθ'τερ� µυ-
στικ� τ*ς λατρε8ας τ(ν �EλλIνων πρ�ς τ�ν “θε�ν eAγ(να”».

M7 σαφ(νεια κα$ ταυτ��ρ�να µ7 sπλ�τητα �, δF� συγγραφε<ς [πεισ�ρ��νται στ% �θλα κα$ τ% 9παθλα,
στ$ς παιδι7ς κα$ τ% �ρ�(µατα, στ; ν�µικ�, 2θιµ�τυπικ; κα$ 8δε�λ�γικ� τ�υς πλα�σι�, &λλ% κα$ στ; ν�ηµα τ�ς
σFγ�ρ�νης &να4�ωσης τ)ν Rλληνικ)ν �Aγ=νων. T; 2ν λ�γzω π�νηµα τ�π�τε δ7ν στερε<ται σ7 σ��ση µ7 τ$ς δε-
κδες 2κδ�σεις π�# 9��υν |ς θ�µα τ�υς τ;ν �Oλυµπισµ; κα$ τ; �Aθλητικ; �Iδε)δες. �Aντιθ�τως αKτ; π�# 2λ-
�ιστ�ι καταφ�ρν�υν κατ=ρθωσαν: N% 2κφρσ�υν τ1ν Rλληνικ1 ψυ�(, τ; γι�ρταστικ; κα$ µεθυστικ� της
4��, τ;ν 2νθ�υσιασµ; γι% τ1 >ω(, τ; mψιστ� αKτ; δ)ρ� τ)ν θε)ν πρ;ς τ�#ς &νθρ=π�υς. Γι’ αKτ; κα$ τ;
παρ;ν 9ργ� τ�3 Παναγι=τη Kυριακ�π�υλ�υ κα$ τ�ς Σ�φιννας Kυριακ�π�Fλ�υ καθ�σταται µ�ναδικ�.

Παν. K�υZαλ�κης

HO Xρ�στ�ς Nτικµπασνης ε�ναι π�ιητ(ς, λ�γ�τ��νης, 2ρευνητ1ς τ�ς ,στ�ρ�ας τ)ν θρησκει)ν, δηµ�-

XPHΣTOΣ NTIKMΠAΣANHΣ, �Hθ	κυ�ερνητικ�

Π. KYPIAKOΠOYΛOΣ - Σ. KYPIAKOΠOYΛOY, T�ν �Eλλ�νων τ�
�θλα κα� τ� �παθλα, α  παιδια� κα� τ� !ρ"�µατα
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«+ριστιαν�( δηµαγωγ�( 'ναρριπ���υν 'π: τηλε�ρ�σεως τ(ς φλ�γες τ�= ρατσισµ�= κα( τOς µισαλλ�δ���ας
κα( δι�+ετε)�υν παρ�ν�µα τ: +ρOµα τ7ν <κκλησι7ν τ�υς σ> π�λιτικ>ς <κστρατε%ες» (σ. 71). Σiς θυµ8F�υν
α+τ�, φ8λ�ι 
ναγν(στες, Vλλαδ8τικα συµπτYµατα π�< EιYν�υµε πρ"σφατα κα& στ	ν �Yρα µας;!

�O κ�ρυφαL�ς eAµερικαν�ς δηµι�υργ�ς πρ�ειδ�π�ιεL – κα& πρ�σ��I, µiς 
φ�ρyi �λ�υς: «A]τGν τGν
στιγµG �Y H.Π.A. εRναι µ�α <λαφρ7ς +α�τικG α]τ�κρατ�ρικG δηµ�κρατ�α, π�- H+ει π�ρει τGν Wγ�υσα πρ:ς
τGν H��δ�, γεγ�ν:ς 4+ι κακ�, <κτ:ς κι Wν <πακ�λ�υθUσ\η qνα σ�Zαρ: ��σπασµα X��υς, �π�τε θ; µjς <πι-
Zληθ\O µ�α ν�α <π�+G Θε�κρατ�ας. �Oπ�ι�σδUπ�τε ν�ι��εται Hστω κα( στ: <λ�+ιστ� γι; τGν γ�ρικη ∆ηµ�-
κρατ�α µας, 'σ+�τως τ�= π�σ� α]τG Hφερε 'ν�καθεν τ: στ�γµα τOς θρησκευτικOς H�αψης, εRναι 'δ)νατ�ν
ν; µGν πρ�τιµUσ\η τ: X��ς 'π: τGν 'ν�λγητη κυριαρ+�α τ7ν Θε�κρατ7ν. T�-ς Zλ�πει κανε(ς σUµερα στGν
πι: θηρι$δη µ�ρφU τ�υς, στ: IσραGλ κα( σ> 1ρισµ�να #σλαµικ; κρ�τη» (σ. 155-156). Mπ�ρεLτε ν9 φα-
νταστ*τε �µως µ. π�ι� 
φ�ρµ	 τ9 καταγγ�λλει α+τ9 � Bιντ�λ; M. 
φ�ρµ	 κ�τι 
σ'λληπτ� πρ�ς τ� παρ�ν
γι9 τ9 ε+ρωπαϊκ9 δεδ�µ�να: τ	ν π�ινικ�π�8ηση τ�: 3ρωτα. �O διασυρµ�ς δηµ�σ8ων πρ�σYπων λ"γ2ω τ*ς
πρ�σωπικ*ς τ�υς )ρωτικ*ς Fω*ς 
π�τελεL σ'νηθες φαιν"µεν� κα& συν�δε'εται 
π� 
στυν�µικ�ς, δικα-
στικ.ς κα& π�λιτικ.ς διY,εις πρ�ς παραδειγµατισµ� τ*ς κ�ινων8ας E�σει τ(ν ;�υδαι��ριστιανικ(ν π�υ-
ριτανικ(ν κα& ρατσιστικ(ν πρ�τ'πων – θυµηθ*τε γι9 παρ�δειγµα τ&ς περιπτYσεις τ�: πρ��δρ�υ Mπ&λλ
Kλ8ντ�ν, τ�: σκην�θ�τη Γ�'ντυ 4Aλλεν κα& τ�: xθ�π�ι�: Xι�< Γκρ�ντ. ∆υστυ�(ς Z κατ�σταση �λ� κα&
στρ�φεται πρ�ς πι� 
κραLες περιστ�σεις φανατισµ�νης θρησκ�ληψ8ας κα& γι’ α+τ� τελευταLα �7 B�ρει�α-
µερικαν�& διαν��'µεν�ι Oρ�ισαν ν9 µετ�ικ�:ν πρ�ς τ�ν θερµ� ν"τ� τ*ς xπε8ρ�υ τ�υς X κα& ν9 α+τ�ε,�ρ8-
Fωνται στ	ν E+ρYπη!

Aλ��ανδρ�ς MUτσι�υ



σι�γρφ�ς κα$ παιδαγωγ�ς. Πρ�σφατα ε��α τ1ν �αρ% ν% πρ�λ�γ�σω τ; καιν�Fργι� 4ι4λ�� τ�υ, π�# µ�3
2µπιστεFτηκε ν% δια4σω. T; [π; 9κδ�σιν τ�τε &κ�µη 9ργ� τ�υ «�Hθ�κυ4ερνητικ( – HO δρ�µ�ς πρ;ς τ;ν
µετνθρωπ�» τ; �εφFλλισα πρ�σεκτικ. HH πρ=τη 2ντFπωση ]ταν G συνε�1ς παρθεση σ�φ�ας σπ�υδα�-
ων διαν�ητ)ν κα$ G δεFτερη παρατ(ρηση ]ταν G διαφων�α µ�υ µ7 παρατιθ�µενα στ�ι�ε<α, &νατρεπ�µε-
να &π; τ1ν σFγ�ρ�νη πρωτ�π�ριακ1 9ρευνα (π.�. σταδιακ% πλ��ν καταργε<ται G �ρ(ση τ�3 Vρ�υ «8νδ�-
ευρωπαϊκ1 γλ)σσα» κα$ &ναγνωρ�>εται Vτι στ1ν &ρ�α�α HEλλδα τελ�3νταν &θλητικ�$ &γ)νες γυναικ)ν).
HΩς &ντ�δραση 5 Bδι�ς 5 συγγραφ�ας µ�3 >(τησε ν% τ% 2πισηµνω στ;ν πρ�λ�γ� π�# &ν�λα4α. T�τε συ-
νειδητ�π��ησα Vτι 5 Nτικµπασνης παρ% τ1ν yπι�τητ τ�υ ε�ναι @νας πρωτ�γεν1ς &µφισ4ητ�ας, π�# δ7ν
διστ>ει ν% &µφισ4ητ(σAη τ; Bδι� τ�υ τ; 9ργ�, .ν +�ι κα$ τ;ν Rαυτ� τ�υ. AKτ1 ε�ναι G µεγλη δFναµ( τ�υ·
G ε8λικριν(ς, καλ�πιστη &λλ% κα$ .φ�4η &µφισ4(τηση π�# &σκε< πρ;ς π/σα κατεFθυνση, 9�ωθεν κα$
9σωθεν. Kα$ µ/λλ�ν αKτ1 ε�ναι π�# 2µπν�ει κα$ 2νισ�Fει τ1ν δηµι�υργικ( τ�υ δειν�τητα.

�Aντιλαµ4ν�µαι Vτι στ���ς τ�ς �Hθ�κυ4ερνητικ�ς ε�ναι ν% 4ελτι=σAη τ1ν &νθρωπ�τητα 2πηρε>�ντας
τ�#ς &ναγν)στες, Vπ�υ κα$ .ν &ν(κ�υν τα�ικ, 8δε�λ�γικ, &ντιληπτικ% κ.λπ. T; εKρ# κ�ιν; θ% καταν�(σAη
αKτ; τ; 4ι4λ��, π�# παρ% τ1ν 2γκυρ�τητ τ�υ κα$ τ; &καδηµαϊκ� τ�υ 2π�πεδ� δ7ν 2πι>ητ�/ τ$ς πλαστ7ς
δφνες τ�ς δυσν�ητικ�τητας (4λ. πανεπιστηµιακ1 διαν�ητικ1 ν�µενκλατ�Fρα) &λλ% τ% φυσικ% φτερ%
τ�ς sπλ�τητας (4λ. δηµι�υργικ1 σκεπτ�µενη κ�ιν�τητα). LOσ� γι% τ; 2κπαιδευτικ; κατεστηµ�ν�, Vταν τ;
1998 ε8σ(γαγα τ1ν «Π�λιτικ1 Θε�λ�γ�α» |ς κλδ� τ�ς φιλ�σ�φ�ας, τ; &νεγν=ρισε 2πισ(µως, &λλ% �Kδ�-
λως τ; &�ι�π��ησε. �Eλπ�>ω 5 ν��ς φιλ�σ�φικ;ς κλδ�ς τ�ς �Hθ�κυ4ερνητικ�ς π�# ε8σ(γαγε 2ν 9τει 2003
5 Xρ�στ�ς Nτικµπασνης +�ι &πλ)ς ν% &ναγνωριστA�, &λλ% κα$ ν% &�ι�π�ιηθA� δε�ντως, δι�τι τ; &παιτε<
G 2π��( µας. M�3 9δει�ε λ�ιπ;ν Vτι «Z κ�ινωνι�λ�γ8α 3�ει σ�ηµατ8σει τ	ν κλ8µακα τ(ν 
νθρωπ8νων
Mντων», Vπ�υ 9��υµε «τ�ν Bπαν�πτυκτ�», τ;ν «δ8δυµ� τ�: κυρ8αρ��υ κα& τ�: καταναλωτ*», τ;ν «σκε-
πτ"µεν�» κα$ τ�λ�ς τ;ν «)λε'θερ� Oνθρωπ�, π�< στ�κει 
π� �λ�υς πι� ψηλ�, γιατ& 3�ει τ"ση δ'ναµη κα&
τ"ση α+τ�κυριαρ�8α, }στε κα& τ	 Fω	 περισσ"τερ� 
π� τ�ν καθ�να ν9 τ	ν ε+�αριστι�ται, 
λλ9 κα& τ&ς δυ-
σκ�λ8ες πι� ε`κ�λα 
π� τ�ν καθ�να ν9 τ&ς 
ντιµετωπ8Fkη. ∆.ν εNναι Pρµαι� τ*ς τ'�ης τ�υ, 3�ει π�ρει τ	ν
τ'�η στ9 ��ρια τ�υ κα& παρ�λληλα 3�ει τ	 σεµν"τητα ν9 µ	 ναρκισσε'εται, 
λλ9 �ταν �ρει�Fεται ν9 σιωπyi.
�H ν"ησI τ�υ BπηρετεL τ	ν )λε'θερη E�'λησI τ�υ κα& δ.ν τ�ν παρασ�ρνει σ. 
ν"ητ�υς δρ"µ�υς. Γνωρ8-
Fει α+τ� π�< 3λεγαν �7 
ρ�αL�ι GEλληνες: N9 Fk* καλ9 κα& ν9 πεθα8νkη καλ�». HH �Hθ�κυ4ερνητικ1 µ/ς πλη-
ρ�φ�ρε< Vτι [πρ�ει µεγλ� 2νδιαφ�ρ�ν «γι9 τ&ς )θν�λ�γικ.ς µελ�τες τ�: τρ"π�υ Fω*ς τ(ν πληθυσµ(ν,
π�< 
κ"µη συνε�8F�υν ν9 F�:ν πρ&ν 
π� τ� �ρ*µα, πρ&ν 
π� τ	ν 
νταλλαγI, πρ&ν 
π� τ� )µπ"ρι�. eA,ι"-
λ�γες εNναι �7 τ�σεις π�λλ(ν ν�ων 
νθρYπων ν9 δηµι�υργIσ�υν παντ�: Oλλα πρ"τυπα Fω*ς, τ9 �π�Lα

ρν�:νται τ	ν κυριαρ�8α τ�: )µπ�ρ8�υ κα& τ�: )µπ�ρε'µατ�ς, σ. µ8α )π��	 κατ9 τ	ν �π�8α Z 
,ι�πρ�-
πεια, Z πρ�σωπικ"τητα, Z συνε8δηση, Z FωI, Z 
νθρYπινη σ�ρκα 3��υν καταντIσει )µπ�ρε'σιµα 
γαθ9
X κα& 
ναλYσιµα».

Σ(µερα πλ��ν, καθYς π�ρευ�µαστε δυναµικ% στ;ν 21� α8)να, &ντικρF>�υµε τ1ν ��µαιρα τ�ς 2��υσια-
στικ�ς παγκ�σµι�π��ησης, π�# τε�νει ν% 2πι4λAη τ1ν 5µ�γεν�π��ηση. Σ’ αKτ1ν πρ�τσσ�υµε τ; Vραµα
τ�ς &νθρωπιστικ�ς �8κ�υµενικ�τητας, π�# διασφαλ�>ει τ1ν διαφ�ρετικ�τητα. Πρ�κειται γι% @να Vραµα
π�# G �Hθ�κυ4ερνητικ1 2πι4ε4αι=νει |ς [παρκτ�, δι�τι «τ9 τελευταLα �ρ"νια, 
π�ναντι σ. α+τ�ν τ�ν
φα:λ� κ'κλ� α+τ*ς τ*ς 
ν�πτυ,ης κα& α+τ�: τ�: ψευδ�π�λιτισµ�: 
ναπτ'σσεται µ8α 
ντ8δραση. ∆ηµι-
�υργεLται Pνα κ8νηµα κ�ιν�τισµ�:, π�< δ.ν στηρ8Fεται τ�+λ��ιστ�ν κατ9 κ'ρι� λ"γ� στ	ν Bπερκαταν�-
λωση. Πρ"κειται γι9 µ8α παγκ"σµια τ�ση )πανακ�µψεως σ. λησµ�νηµ�νες 
,8ες. �Yπ�ρ��υν Pνα σ'ν�λ�

λλαγ(ν κα& µετασ�ηµατισµ(ν, π�< συµEα8ν�υν σ. �λ�ν τ�ν κ"σµ�».

Aλ��ανδρ�ς X. MUτσι�υ
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HMAPTHMENA: Στ, τε/��ς 268, σελ. 17564, στ, vρθρ� «�Aπ& µπετ&ν τ� τε'"η τ(ς �Aρ"α'ας �Aθ�νας»,
στ, 7� στ��� 8π, τ, τ�λ�ς 8ντ  «δυστυ��ς z�ασα τ, τε/��ς» ν. δι�ρθωθ{= «τε+". 1011, ∆εκ. 2001, J.
Bertho». (Eπ�σης στ& σελ. 17567, στ��. 18�ς, 8ντ  «λιθ�δ�µ&» ν. δι�ρθωθ{= «µπετ0ν».
• Στ, πρ�ηγ��µεν� τε/��ς !γρ;φη !κ παραδρ�µ=ς |τι V κ. I. (Aντων�π�υλ�ς εpναι καθηγητ&ς τ�/ Πα-
ντε��υ Πανεπιστηµ��υ. T, 8κρι�#ς εpναι |τι V κ. I.A. εpναι συνεργ;της καθηγητ&ς τ=ς Παντε��υ, καθη-
γητ&ς τ=ς Σ�ρ��ννης κα  τ=ς (Aνωτ;της Σ��λ=ς (Aeιωµατικ�ν τ=ς EΛAΣ.




