Iδρυτς - διοκττης,
εκδτης - διευθυντς
∆HM. I. ΛAMΠPOY
Kυδαθηνα#ων 29, Πλ(κα,
105 58 Aθνα.
Tηλ.φωνα: 2103223957,
2103314986, 2109841655.
Tηλεοµοιτυπος: 2103314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
(Hλεκτρονικ& 8λληλογραφα:
davlos@davlos.gr
•
T7 Γραφε9α το: «∆» λειτουργο:ν
πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατο).
•
Παραγωγ: PRESS LINE
M(γερ 11, Aθνα,
τηλ.: 210 5225.479.
•
• Tιµ EντιτFπου: y 5.
• 12µηνη συνδροµ: y 47 .
• OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.
• ΦοιτητHν: y 38.
• Eξωτερικο:: 100 δολλ. HΠA.
• H συνδροµ καταC(λλεται
κατ7 τν Lγγραφ.
• H συνδροµ EνανεMνεται
αNτοµ(τως µετ7 τ λξη το: 12µνου.
∆ιακοπ τOς συνδροµOς γ#νεται µνον
κατπιν τηλεφωνµατος το:
Lνδιαφεροµ.νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•

T7 χειργραφα δ>ν Lπιστρ.φονται.

•

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

•
• Παραγγελες µ σω ∆ιαδικτου
ιλων, τµων, παλαιν τευχν «∆»
κα !γγραφ#ς συνδροµητν:
στ&ν 'στοσελδα µας www.davlos.gr
• (Eπσης !γγραφ#ς συνδροµητν µ#
*να +πλ, τηλεφ-νηµα στ.
τηλ φωνα το/ «∆».
•
Παρακαλο:νται οR συνδροµητ>ς ποT
Eλλ(ζουν διεFθυνση, ν7 τS
γνωστοποιο:ν στS περιοδικ.
•
AπαγορεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµοσ#ευση Y Eναµετ(δοση καθ’
οRονδποτε τρπον δηµοσιευµ(των
το: «∆αυλο:» χωρAς τ γραπτ [δεια
το: Lκδτη.
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π πολιτικ ν γκη  Xριστιανισµς δχεται τν ρο «Eλληνοχριστιανισµς» ( κ. Xριστ"δουλος φθ νει µχρι κα& τ ν τα'τιση τ(ν δ'ο )ννοι(ν
τ*ς σ'νθετης α+τ*ς λξεως µ. τν φορισµ" του «Eλλδα σον Oρθοδοξα»)· δ.ν δχεται µως τν ρο «Eλληνοχριστιανικς Πολιτισµς» (λ"γ2ω
τ*ς παραδοσιακ*ς χριστιανικ*ς πχθειας πρς τ ν 3ννοια «πολιτισµ"ς»).
• 4Aλλοι, διανοο'µενοι, 7στορικο& κα& πολιτικο8, γι9 )θνοκρατικ.ς σκοπιµ"τητες
κατασκε'ασαν ()κ το: 7στορικο: κα& ;δεολογικο: µηδενς) το<ς δ'ο α+το<ς ρους
(γ'ρω στ9 1850) κα& το<ς δχονται Aς Bπαρκτο<ς κα& Aς )π8σηµη ;δεολογ8α το:
Kρ τους, Dσως γι9 ν9 µEλ'νουν τ ν ;δεολογικοπνευµατικ σχιζοφρνεια το:
«GEλληνα-Xριστιανο:» κα& το: «Xριστιανο:-GEλληνα», π τ ν πο8α )ξ 7στορικ*ς κληρονοµικ"τητας π σχουν ο7 δ'ο α+το& «ψυχολογικο& τ'ποι», πο< )ν τ2( συν"λ2ω τους ποτελο:ν τ ν )θνοκρατικ µ δα πο< σIµερα –κακ(ς– Kνοµ ζονται
«Eλληνισµ"ς».
• 4Aλλοι, πο< πολλαπλασι ζονται κατ9 γεωµετρικ πρ"οδο τ9 τελευταLα χρ"νια, πορρ8πτουν α+το<ς το<ς ρους, Mχι π ντοτε γιατ& 3χουν συνειδητοποιIσει τι
εNναι κα& ο7 δ'ο π 7στορικ κα& φιλοσοφικ Oποψη )ντελ(ς α+θα8ρετοι κα& E σιµοι, λλ9 γι9 Pναν Oλλον, )ντελ(ς διαφορετικ σο κα& δυσδι κριτο, λ"γο: γιατ&
γι’ α+το<ς πι9 «πθανε  Θες», πως θ9 3λεγε  ΦρειδερLκος N8τσε, Pνας θες
πο< δ.ν Uταν Oλλος π τν Xριστ", κα& γι’ α+τ ο7 δ'ο ροι πο< περιχουν Aς συνθετικ" τους τ Mνοµα Vνς ν'παρκτου πι9 θεο: εNναι κα& ο7 Dδιοι Aς 3ννοιες ν'παρκτοι.
WAν τ9 παραπ νω ντικατοπτρ8ζουν κατ9 E θος κα& καλ'πτουν )ν λ2ω X 3στω
)ν µρει τ ν πνευµατικ κατ σταση το: καιρο: µας, τ"τε 3χουµε τρεLς κατηγορ8ες
σηµεριν(ν νθρYπων µ. διαφορετικ Z κ θε µι τους σχση µ. τ ντικε8µενο
«Eλληνοχριστιανισµ"ς»: α´) σχση µισοαποδοχ*ς-µισοαπ"ρριψης, E´) σχση ποδοχ*ς, γ´) σχση π"ρριψης. Γιατ8;
***
9 ποτολµIσωµε µι9 Vρµηνε8α. ΣIµερα δ.ν Bπ ρχουν ο`τε «GEλληνες» ο`τε
«Xριστιανο8». A+το& ο7 δ*θεν Bπαρκτο& σIµερα τ'ποι νθρYπου Bπ*ρξαν
µ"νο σ. Oλλες )ποχς, )ν2( γι9 τν σηµεριν Oνθρωπο, τν α+τοαποκαλο'µενο «GEλληνα» X «Xριστιαν"», ο7 ;δι"τητες α+τ.ς ποτελο:ν aπλ(ς Pνα
Eολικ Oλλοθι κα& γι9 το<ς δ'ο. ∆ι"τι προϋπ"θεση τ*ς Bπ ρξεως κα& τ(ν δ'ο Uταν
Z dπαρξη θεο:: Στο<ς GEλληνες, γι9 ν9 µ χωνται )ναντ8ον του ( π τν γι το:
GEλληνα Προµηθα πο< )µ χετο )ναντ8ον το: ∆8α στ ν προκατακλυσµια8α )ποχ
κα& π τν eOδυσσα τ*ς Oµηρικ*ς )ποχ*ς – ντ8παλο το: Ποσειδ(να– µχρι τν
τελευταLο GEλληνα τ(ν πρYτων Bυζαντιν(ν α;Yνων – ντ8παλο το: ΓιαχE), φο:
λ"κληρος  Eλληνικς Πολιτισµς δ.ν εNναι παρ9 τ προϊν µιiς τλειωτης µ -

£
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χης κατ9 το: «Yπερφυσικο:». Στο<ς Xριστιανο'ς, γι9 ν9 τν πιστε'ουν, φο:
λ"κληρος  χριστιανικς σκοταδισµς δ.ν εNναι τ8ποτε Oλλο π καρπς τ*ς π8στης πρς τ «Yπερφυσικ"». 4Eτσι, γι9 ν9 )πικαλεσθ( κα& π λι τν προαναφερθντα µεγ λο Γερµαν φιλ"λογο, α+το& πο< σIµερα θεωρο:ν τν Vαυτ" τους GEλληνα δ.ν εNναι παρ9 «λληνζοντα φαντσµατα», κα& α+το& πο< θεωρο:ν τν Vαυτ"
τους Xριστιαν δ.ν εNναι παρ9 «χριστιαν8ζοντα φαντ σµατα», µ. σχση δηλ. φαντασιακI, νYµαλη µ. τ ν θρησκευτικ X πολιτιστικ «;δι"τητ » τους, πως κ θε σχση µ. ν'παρκτο ντικε8µενο.
***
Eλληνισµς π"τισε τν Xριστιανισµ µ. ροδ"σταµο: γλ(σσα (γι9 ν9 τ ν
διαστρεEλYσkη )ννοιολογικ ), παγκοσµι"τητα (γι9 ν9 τ ν )ξουσιαστικοποιIσkη «ο;κουµενικ »), φιλοσοφικ σκψη (γι9 ν9 τ ν « ναποδογυρ8σkη» σ. θεολογικ παραλIρηµα), νθρωπισµ (γι9 ν9 συγκαλ'ψkη τ ν
σιογεν* του φασιστικ -ρατσιστικ µισανθρωπ8α)... Kα&  Xριστιανισµς π"τισε
τν Eλληνισµ µ. φαρµ κι παρασκευασθ.ν π τ9 πι δηλητηριYδη E"τανα τ*ς
Iστορ8ας: διωγµ"ς, E8αιος )κEαρEαρισµς-ρωµιοπο8ηση, 7στορικ συνειδησ8α,
πολιτισµικ µνησ8α, καλλιτεχνικ στε8ρωση α;Yνων. T µLγµα «Eλληνοχριστιανισµς» δ.ν εNναι πι9 ;δεολογικ «κοκτα8ηλ» π"σιµο, κι ποιος τ π8νει πραγµατικ9 δηλητηρι ζεται, λλι(ς τ π8νει φτει χνοντ ς το µ. δικ*ς του 3µπνευσης κα&
Mρεξης συστατικ , ποια τν Eολε'ουν, δ8νοντας Bποκειµενικ 3ννοια, ν λογη
πρς τ εNδος τ*ς )θνικ*ς-;δεολογικ*ς προτ8µησης πο< κουEαλ ει π τ ν παιδε8α
του, τ&ς συνθ*κες ζω*ς του κα& τ9 EιYµατα πο< το: )µφ'τευσε  «A#$ν», α+τς 
θεοµπα8χτης «πα%ς παζων 'ε( πεττε)ων» καθ’ Hρ κλειτον. Πραν τ*ς Bποκειµενικ*ς α+τ*ς σχσης κ θε ντικειµενικοπο8ησI της, δηλ. κ θε µετατροπ κα& χρIση κα& το: Eλληνισµο: κα& το: Xριστιανισµο: Aς ;δεολογηµ των κα& πολιτικ(νKργανωτικ(ν σχηµ των, εNναι ερολογIµατα κα& φρο:δες σο κα& Oθλιες σκοπιµ"τητες.

O

A

***

ς τελειYσουµε νατρχοντας γι9 τρ8τη φορ9 στν Γερµαν Vλληνιστ
µ. µι9 προσαρµοσµνη στ θµα µας παραλλαγ τ(ν λ"γων του: «E*χοµαι στο-ς Pωµιο)ς*, 1ς 2ποκεµενα κι 4χι 1ς 5παδο-ς 6 πιστο-ς πολιτικ7ν κα( θρησκευτικ7ν #δεολογηµτων, 'π: λληνζοντα φαντσµατα ν; <ξελιχθο=ν σ> ?Eλληνες», ν9 ξαναρχ8σουν δηλαδ τ µ χη, καρπς τ*ς πο8ας Uταν  ρχαLος κα& θ9 εNναι  µλλων Eλληνικς Πολιτισµ"ς.

∆.I.Λ.

* Στ π"σπασµα το: N8τσε: «Γερµανο)ς».

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
T: νο «Mουσε%ο Iστορας τ7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων»
Aξιτιµε κ. Λ µπρου,
Eµαι γννηµα-θρµµα τς Aρχαας Oλυµπας. Aν µεσα στο#ς θρυµµατισµνους κονες κα$ τ% &κρωτηριασµνα
&γ λµατα γενν(θηκαν τ% πρ)τα µου παιδικ% +νειρα κα$ ο,
πρ)τες µου &νησυχες· .λλοτε γεµ/τες θλψη, πκρα κα$ &γαν κτηση γι% τ1ν 2γκατ λειψη το3 «7ερο: τ"που» κα$ .λλοτε 4λποντας µεγαλπρεπα 5ρ µατα κ ποιας µελλοντικς
&ποκατ στασης. Mαγεµνος µ7 τ1ν 8δα κα$ τ1ν προσµον1
τσων 2τ)ν παρακολουθ) κα$ παρατηρ) καθηµεριν% τ1ν
2ξλιξη τ)ν 9ργων eAποκατ στασης - eAν πλασης το: Iερο: τ(ν EλλIνων τ"που. T; παλαι; Mουσε<ο &ναπαλαι=θηκε κα$ &νακαινσθηκε ριζικ% –2π$ @ξι 9τη– µ7 µοναδικ;
σκοπ; ν% στεγ σAη, ν% &ναδεξAη κα$ ν% διδ ξAη τ1ν «Iστορ8α
τ(ν eAρχα8ων eOλυµπιακ(ν (eOλυµπικ(ν) eAγYνων». Eπιτλους, 4ιαστικ% κα$ χωρ$ς –Bσως– πι; 2µπεριστατωµνες µακροχρνιες µελτες, .νοιξε τ; «Mουσε<ο». T; 2πισκφθηκα
τ1ν δεFτερη Gµρα τς λειτουργας του. HΩς λ τρης τς ,στορας κα$ σχετικ;ς µ7 τ1ν τχνη τ)ν προγνων µου α8σθ νθηκα τ1ν «GYEριν κα& τν )µπαιγµ"», τ1ν &γαν κτηση κα$
τ;ν &ποτροπιασµ; .λλη µα φορ% σ7 4 ρος τς HIστορικς
Aληθεας το3 Oλυµπισµο3, αKτς τς Yψ8στης στιγµ*ς
στν Iερ α+τν χ(ρο. eEλ χιστα σ. ριθµ τ9 )κθµατα κα&
Oτακτα τοποθετηµνα. Ωρισµνα (λ8γα) )ξ α+τ(ν σχετικ9
κα& ξι"λογα. LOµως...
εναι G «µπρο'τζινη κεφαλ το: Oρκ8ου
· Πο3
∆ις» (φωτ. 1 στGν Hναντι σελδα), πο# 4ρθηκε
στ1ν Oλυµπα κα$ στεγ ζεται στ; Eθνικ; Aρχαιολογικ;
Mουσε<ο τ)ν Aθην)ν; (&ντ$ το3 πρωτοτFπου... @να &ντγραφο κακς ποιτητος!).
εναι ο, Rκατοντ δες (κα$ χιλι δες) γλυπτ%
‚ Πο3
–µπροFτζινα κα$ π(λινα– πο# γι% π ρα πολλ% χρνια .λλαζαν τ φους (δηλ. &π; τ; χ)µα στ% ξFλινα κι4=τια
τ)ν &ποθηκ)ν το3 µουσεου) κα$ πο# κατ% καιρο#ς τ% ζητο3ν µ7 κ θε µσον κα$ τρπο ο, ξνοι φλοι µας; (4λπε Λωζ ννη κ.λπ.).

Πο3 εναι G «µπρο'τζινη Kεφαλ το: πυγµ χου»,
πο# 4ρθηκε στ1ν Oλυµπα κα$ 2κτθεται 2πσης
2π$ σειρ%ν 2τ)ν στ; Eθνικ; Aρχαιολογικ; Mουσε<ο τ)ν
Aθην)ν; Παραµνει &κµη 2κε<, &γνο=ντας τ;ν 2παναπατρισµ της στ1ν Aρχαα Oλυµπα;
2κτεθ –Gµιτελ7ς– &ντγραφο &π; τ; 2κµα‰ SEχει
γε<ο το3 «∆ισκοE"λου το: M'ρωνος» (Mουσε<ο το3
Bατικανο3 τς P=µης), 5λλευκο σ%ν τ;ν &σ4στη, &δοFλευτο κα$ χωρ$ς κ ποια στοιχει=δη πατνα!
µεταφερθ 2δ) 2πσης &θλητικ% 2κθµατα
Â SEχουν
&π; δι φορα σηµε<α το3 HEλλαδικο3 χ=ρου Vπως:
µωσαϊκ% &π; τ1ν πλη τς Λ ρισας, &π; τ1ν M'κονο κα$
&λλο3, καθYς κα$ µπροFτζινο γλυπτ; «π λης ρωµαϊκ(ν χρ"νων π τ ν ADγυπτο» (φωτ. 2).
µι% &ξιλογη παρ λειψη γι% τ; «Aρχαιο˜ Eπσης
λογικ; Mουσε<ο Oλυµπας»: ∆7ν [π ρχει χ)ρος γι%
τ; &ριστερ; χρι το3 «νεαρο: θεο: ∆ιον'σου» πο# µεταφρει
« Eρµ*ς το: Πραξιτλη» \ δ7ν [πρχε χρνος γι% ν% &ποκατασταθA; Πολλ% χρνια ]ταν συγκολληµνο. Σ(µερα, 2ν 9τι
2004 (9τος Oλυµπιακς Φλγας), παραµνει &κµη &κρωτηριασµνο &π; τ1ν 2ποχ1 τς µεταφορ/ς του &π; τ; παλαι;
στ; νο µουσε<ο τς Aρχαας Oλυµπας; (φωτ. 3-4). Iστορικ
µετ λλαξη χωρ&ς προηγο'µενο. Θ9 sθελα ν9 πευθ'νω πρς
λους το<ς Bπευθ'νους τ ν γαν κτησI µου!
1ο ρ τηµα: ∆7ν [πρχε χ)ρος γι% ν% 2κτεθA «5
χρυσ;ς τ)ν Mυκηναων», πο# ο, τ φοι τους 9σφυζαν &π; αKτν;
2ο ρ τηµα: ∆7ν [πρχε χ)ρος γι% ν% 2κτεθA οcτε
«@να φυλλαρ κι χρυσο3» στ1ν Aρχαα Oλυµπα;
3ο ρ τηµα: Πσο θ% παραµενουν &κµη θαµµνα
–στ% ξFλινα κι4=τια τ)ν &ποθηκ)ν
το3 Mουσεου –Rκατοντ δες σπουδα<α ε[ρ(µατα, µ7 τ1ν
εcκολη δικαιολογα τ)ν [πευθFνων Vτι δ7ν [π ρχει ,καν;ς
χ)ρος γι% Vλα;
Eπι4 λλεται .µεσα ν% &ποκασταθA G ,στορικ1 &λ(θεια
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Πρ&ν π µερικο<ς µ*νες  «∆αυλς» (στ τε:χος eIανουαρ8ου) εNχε ναλυτικ9 σχοληθ* µ. τ ν δικαιολ"γητη διακοπ τ(ν ρχαιολογικ(ν νασκαφ(ν στ ν περιοχ τ*ς Πελλ νας, που )ντοπ8στηκε dστερα π
20 χρ"νια )ρευν(ν τ ν κτορο το: Mενελ ου κα& τ*ς Eλνης π τν ρχαιολ"γο Θε"δωρο Σπυρ"πουλο.
N9 θυµ8σουµε τι Z σχετικ π"φαση γι9 τ διακοπ τ(ν νασκαφ(ν )λIφθη π τ aρµ"διο Mργανο, τ Kεντρικ eAρχαιολογικ ΣυµEο'λιο, πο< )πικαλστηκε α;σθητικο<ς λ"γους! 4Eκτοτε τ8ποτα δ.ν 3χει λλ ξει.
GOπως Uταν ναµεν"µενο, Z σχετικ π"φαση 3χει προκαλσει τ ν 3ντονη ντ8δραση τ(ν φορων κα& τ(ν κατο8κων τ*ς περιοχ*ς. eEπιστολ πο< Uρθε στ9 γραφεLα το: περιοδικο: π τ Σ'λλογο Kυρι(ν κα& ∆εσποιν8δων Πελλ νας ναφρει µεταξ< Oλλων:
« Aναρωτιµαστε κα( διαµαρτυρµαστε µ> ποι λογικG φρζεται µ> συρµατπλεγµα  'ρχαιολογικ:ς
χ7ρος τOς Πελλνας κα( µνει κλειστ:ς στ: κοιν, τG στιγµG πο-  'ρχαιολογικ:ς χ7ρος τOς Σπρτης εRναι
ξφραγο 'µπλι <δ7 κα( δεκαετες. ∆ικαιολογες Sπως <πικινδυντητα, φθορ; 6 'ρχαιοκαπηλα σγου-
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γι% ν% φωτζAη τ;ν sπλ; 2πισκπτη Vπως κα$ τ;ν 2πιστ(µονα, τ;ν ,στορικ, τ;ν &ρχαιολγο, LEλληνα \ &λλοδαπ, στ;
προσκFνηµα το3 HIερο3 τπου.
Θλω ν% πιστεFω Vτι ο, νοι [πεFθυνοι θ% σε4αστο3ν κα$
θ% &ποκαταστ(σουν .µεσα τ1ν ,στορικ1 &ν γκη κα$ πραγ-

µατικτητα στ; Mουσε<ο τς Oλυµπας.

M7 τιµ(

∆ηµUτρης Kιρκιλσης

Aγγειογρ φος-2ρευνητ1ς
τς &ρχαας τεχνικς κατασκευς &γγεων

«Yποσκελσαι τ:ν IωσUφ, 'λλ’ α]τ:ς Hφυγε γυµνς»!

Aξιτιµε κ. Λ µπρου,
Στ$ς Eπιλογ7ς Eπιστολ)ν Aναγνωστ)ν το3 περιοδικο3
µας «∆αυλς», &ρ. 267, &νγνωσα τ; 2ντυπωσιακ; εKαγγελικ; &πσπασµα γι% τ;ν νεανσκο πο# ]ταν γυµνς, περιτυλιγµνος µ7 @να σεντνι («M/ρκος», ιδ´ 50-52)! Συµπληρωµατικ% σ/ς στλνω @ναν mµνο πο# ψ λλεται τ; 4ρ δυ τς
Kυριακς τ)ν Bαoων:
pHχος πλ. ∆´ ∆"ξα Πατρ8, κα& Y72(, κα& Aγ82ω Πνε'µατι.
Kα& ν:ν, κα& ε8, κα& ε;ς το<ς α;(νας τ(ν α;Yνων. eAµIν.
∆ευτραν E`αν τ ν A;γυπτ8αν εBρwν  δρ κων, δι9 ρηµ των 3σπευσε κολακε8ας Bποσκελ8σαι τν eIωσIφ· λλ’ α+τς
καταλιπwν τν χιτ(να, 3φυγε τ ν aµαρτ8αν κα& γυµνς ο+κ
kxσχ'νετο, Aς  πρωτ"πλαστος πρς τ*ς παρακο*ς· α+το:

ταLς 7κεσ8αις, Xριστ, )λησον Zµiς.
Aφιερ=νεται µ7 τ1ν 2ρ=τησιν στ;ν λαλστατο πατρα
Γι=ργη Mεταλληνν: Ποα ]ταν G Ecα G A8γυπτα; Πο<ος 5
δρ κων; T σηµανει τ; «[ποσκελσαι» τ;ν Iωσ(φ; Πο<ος 5
Iωσ(φ, πο# 2γκατλειψε τ;ν χιτ)να κα$ 9φυγε τ1ν sµαρταν; Ποα ]το G sµαρτα, tστε «ν% πηδ(σAη πιθαν;ν &π;
κ ποιο παρ θυρο» κα$ ν% τ; 4 λAη στ% πδια γυµν;ς «Aς 
πρωτ"πλαστος πρ τ*ς παρακο*ς»; Kα$ ποα ]ταν G παρακο(, 2φ’ Vσον 5 Iωσ1φ κα$ ο, Vµοιο του ]σαν φτειαγµνοι
κατ’ ε8κνα το3 πλ σαντος αKτοFς; SIτε, Παπαγι=ργη!
Mετ% τιµς

Π;ν Aρκς
Tρπολη

H 2ποδοχG το= Λο)η 'π: τ:ν Γε$ργιο A´ τ: 1896

KFριε διευθυντ ,
Γι% τ1ν πρ=τη Oλυµπι δα τ)ν νεωτρων χρνων στ1ν
Aθ(να τ; 1896 θλω ν% &ναφρω @να συµ4 ν, πο# εχε πρωταγωνιστ1 τ;ν Bασιλα Γε=ργιον τ;ν A´ κα$ συναυτουργ;
τ;ν περφηµο δροµα το3 Mαραθωνου δρµου Σπ3ρον
ΛοFη, Vπως µο3 τ; &φηγ(θη 5 πατρας µου Στφανος, πο#
παρηκολοFθησε το#ς Aγ)νες.
LOταν λοιπ;ν 9φθασε 5 δροµεFς, 5 προαναφερθε$ς ττε
&ν=τατος .ρχων 9σπευσε ν% τ;ν χαιρετ(σAη δι% τς δεξι/ς,
«4οηθ=ντας τον ν% &νε4A τ% δυ-τρα σκαλι », σFµφωνα µ7
τ;ν &φηγητ(, Vπως κ ποιοι ξνοι επαν, κατηγορ=ντας τ;ν
Bασιλα. T; συµ4%ν το3 χαιρετισµο3 το3 Bασιλως πρ;ς τ;ν
θρυλικ; µαραθωνοδρµο πρπει ν% &ναφρεται στ$ς 2φηµε-

ρδες τς 2ποχς. LOµως [π ρχει κα$ G γνωστ1 φωτογραφα, πο# δεχνει τ;ν ΛοFη κοντ% σ7 µα 2κ τ)ν Rρµαϊκ)ν
στηλ)ν, καθYς ε8σρχεται στ;ν στ4ο το3 χ=ρου τς σφενδνης.
T; 2ρ=τηµα παραµνει: σ7 ποιν χ)ρο το3 Σταδου χαιρτησε 5 4ασιλε#ς τ;ν Σπ3ρο ΛοFη; SIσως στ; µλλον κ ποια ξεχασµνη φωτογραφα τς 2ποχς µ/ς &ποδεξAη «το3
λγου τ; &ληθ7ς» το3 2θνοµ ρτυρος Bασιλως Γεωργου το3
A´, συναθλητο3 το3 ΣπFρου ΛοFη στ;ν στ4ο τ)ν «εKγεν)ν
&γ=νων».
Mετ% τιµς

Aθανσιος AZλλιος
HIστιαα EK4οας

Π7ς µερικο( Zραιο-/λληνοποιο=ν τ:ν λληνο-/Zραϊσµ
Aγαπητ7 «∆αυλ»,
Γρ φω στ; &ξιτιµο περιοδικ σας γι% @ναν .νθρωπο πο#
εBτε yθεληµνα εBτε λγzω κακς γν=σης τς HIστορας το3

&ρχαου HEλληνικο3 Πολιτισµο3 διαστρε4λ=νει πολλ7ς πτυχς του. Στ% δι φορα «,στορικ%» .ρθρα πο# δηµοσιεFει σ7
&κραα χριστιανοκεντρικ1 2φηµερδα [ποστηρζει πYς ο,

ρα δ>ν στκουν. Στ: χ7ρο τOς Πελλνας δ>ν 2πρχει τποτα γι; κλοπU, <νV7 'π: τGν Wλλη δπλα στ:
'ρχα%ο θατρο Σπρτης 2πρχουν κατοντδες µρµαρα πο- φορτ$νονται ε*κολα. H συµπεριφορ; τ7ν
'ρχαιολγων τOς Σπρτης εRναι τουλχιστον περεργη. ∆ιτι σ> Wλλους <πιτρπουν τGν ε σοδο κα( ξενγηση κα( σ> Wλλους 4χι. OY λγοι εRναι Zασικ; δ)ο: Γι; ν; µG γνωρσ\η  <πισκπτης τ: µγεθος τOς
'ρχαιολογικOς 'ξας το= χ$ρου, πο- εRναι πρ7τος µ> διαφορ; στG Λακωνα τουλχιστον κα( κατ; δε)τερον Hχουµε ν; κνουµε µ> τ: µεγλο προτρηµα τ7ν EλλUνων, τG ζηλοφθονα 'π: συναδλφους 'ρχαιολγους στ: πρτυπο το= κ. Θεοδ$ρου Σπυρπουλου γι; α]τ>ς τ(ς µεγλες 'νακαλ)ψεις».
eEπικοινωνIσαµε µ. τ ν eEφορ8α eAρχαιοτIτων Σπ ρτης, στ διοικητικ περιφρεια τ*ς πο8ας Bπ γεται  ρχαιολογικς χ(ρος τ*ς Πελλ νας: O+δ.ν νεYτερο Bπ ρχει γι9 τ µλλον τ(ν νασκαφ(ν κα& σαφεLς ο7 διευκριν8σεις πο< λ Eαµε. Πραγµατικ9  χ(ρος 3χει περιφραχτ* γι9 λ"γους )πικινδυν"τητας, λλ9
κυρ8ως γι9 ν9 προστατευτk*. Kα& ν9 πο< )ρχ"µαστε ντιµτωποι µ. µ8α ντ8φαση: vν πραγµατικ9 τ9 εBρIµατα εNναι τ"σο σπουδαLα, πο< χρIζουν προστασ8ας, γιατ8 διακ"πηκαν ο7 νασκαφς; eAπεναντ8ας τον8στηκε τι προτεραι"τητα 3χουν Oλλες ρχαι"τητες. M. ποι κριτIρια λIθεια καθορ8ζεται Z σειρ9 προτεραι"τητας στ ν 3κEαση )ργασι(ν σ. ρχαιολογικο<ς χYρους; Γιατ& λ8µονο vν Eασιστο:µε στο<ς λ"γους
«α;σθητικ*ς» πο< προE λλει τ KAΣ. «∆.ν εNναι σ. θση ν9 )γκρ8νkη Oλλη χρηµατοδ"τηση», ;σχυρ8ζεται Z
eEφορ8α eAρχαιοτIτων Σπ ρτης, γι9 ν9 συνεχιστο:ν ο7 νασκαφ.ς στ ν Πελλ να κα& «δ.ν θ9 δευσµε'σkη κον-
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&ρχα<οι LEλληνες πστευαν στ;ν Σαταν/. Kα$ µ λιστα δηµοσιεFει µα φωτογραφα &π; @να &ρχα<ο &γγε<ο, Vπου παρουσι ζει τ;ν Π να |ς Σαταν/!
Θ% }θελα ν% σηµει=σω πYς 5 Σαταν/ς ]ταν 5 Σ7θ τ)ν
A8γυπτων. Mετ% τ;ν πραν ο, HE4ρα<οι κα$ τ;ν 9καναν Σεϊτ ν, µετ% ο, χριστιανο$ κα$ τ;ν 9καναν Σαταν/, γι% ν% φο4ερζουν δοFλους, γυνα<κες κα$ κ θε .λλον. Eπσης 5 2ν
λγzω [µνητ1ς το3 8δεολογ(µατος το3 «HEλληνοχριστιανισµο3» λει Vτι ο, LEλληνες [πρξαν κα$ σατανιστς. T% συµπερ σµατα δικ σας. HO Bδιος σ7 2κποµπ( του επε πYς 5

A4ρα%µ λεγταν SA4ραµος κα$ 5 IακY4 I κω4ος, κα$ [πονοο3σε πYς µπορε< ο, .νθρωποι αKτο$ ν% ]ταν LEλληνες.
Eπσης επε Vτι δ7ν πρπει ν% &πορρπτουν ο, LEλληνες τ1ν
θεπνευστη Παλαι% ∆ιαθ(κη, γιατ$ αKτ1 δισωσε τ; ,στορικ; πρσωπο το3 M. Aλεξ νδρου, &λλι)ς µπορε< «ν% χαντανε». A8δYς Aργε<οι!
M7 τιµ(

Nικλαος Kαψαλδης
Kα4 λα

H Wγνωστη τεχνολογα στGν 'ρχαα Eλλδα

Aγαπητ7 «∆αυλ»,
Aφορµ1 γι% αKτ; τ; γρ µµα πρα τσο &π; τ; 4ι4λο
πο# 2κδ=σατε µ7 ττλο «HH τεχνολογα τ)ν Θε)ν» Vσο κα$
&π; τ% τεFχη σου πο# 9χουν θµα τ% σχετικ% µ7 τ1ν χρ(ση
το3 τσιµντου στ1ν &ρχαα HEλλ δα. ~Aς ξεκιν(σουµε &π; τ;
περιοδικ.
LOπως πολ# σωστ% 2πισηµανεται, τ% µακρ% τεχη τ)ν
Aθην)ν ]ταν κατ% 90% κατασκευασµνα &π; σκυρδεµα.
HYπ ρχουν Vµως κα$ .λλα 9ργα πο# 9γιναν στ1ν HEλλ δα κα$
στ% 5πο<α χρησιµοποι(θηκε κ ποιος τFπος σκυροδµατος.
T; καλοκαρι περν=ντας &π; τ1ν &ρχαα Oλυµπα, καθYς
περιφερµαστε στ% 2ρεπια το3 Nαο3 το3 ∆ι;ς κα$ θαυµ ζαµε τ;ν τερ στιο +γκο πο# εχαν ο, κολ)νες του κα$ στηθ(καµε γι% ν% 4γ λουµε τ$ς τυπικ7ς φωτογραφες, G SIριδα
(G µικρτερη κρη µου) 9κανε µα παρατ(ρηση. Eκτ;ς &π;
τ; χρ)µα πο# 9χουν ο, κονες (σκο3ρο γκρ), πο# παραπµπει
σ7 τσιµντο, εBδαµε Vτι δ7ν ]ταν φτειαγµνοι κα$ &π; @να συµπαγ7ς [λικ, π.χ. µ ρµαρο. Kοιτ ζοντας το#ς κονες κανε$ς
µπορε< ν% δA, χωρ$ς ν% εναι ε8δικς, Vτι γι% τ1ν κατασκευ(
τους χρησιµοποι(θηκε κ ποιο εδος σκυροδµατος, µνο πο#
&ντ$ χαλκι ο, &ρχα<οι µας πργονοι προτµησαν τερ στιες
ποστητες θαλασσων στρ κων. SOντως εναι 2ντυπωσιακ;
τ; πσα +στρακα φανονται στ1ν .κρη κ θε κονα. Σ7 2ρ=τηση πο# 9κανα σ7 φλο µηχανικ; ο8κοδοµ)ν γι% τ; τ παραπ νω προσφρει G χρ(ση στρ κων &ντ$ χαλικιο3 στ; σκυρδεµα, δ7ν κατ φερε ν% µο3 δ=σAη µα σαφ &π ντηση κα$
γι% τ;ν λγο Vτι τ; &ρχιτεκτονικ; πργραµµα πο# 9χει στ;ν
[πολογιστ( του δχεται διαφορετικ% µεγθη χαλικιο3, &λλ%
δ7ν [π ρχει πρ4λεψη γι% +στρακα. SIσως ο, συνεργ τες το3

περιοδικο3 σας κα$ ο, &ναγν)στες σας µηχανικο$ µπορο3ν
ν% µ/ς δ=σουν µα 2ξ(γηση γι% αKτ1ν τ1ν προτµηση.
LOσον &φορ/ στ; 4ι4λο το3 κ. Iω ννη Λ ζαρη, θ% }θελα ν% προσθσω στ1ν mλη το3 2ξαρετου αKτο3 9ργου γι%
τ1ν τεχνολογα τ)ν θε)ν κ τι πο# 9πεσε στ% χρια µου τ$ς τελευτα<ες µρες κα$ δ7ν εναι .λλο &π; τ; 4ι4λο το3 SEριχ
φ;ν Nτανικεν, τ;ν 5πο<ο –γνωρζω πολ# καλ%– ο, περισστεροι θεωρο3ν «παραµυθ/» κα$ «φαντασιπληκτο». EγY
τ;ν δια4 ζω σ%ν 2ρευνητ(, πο# 9χει 2πισκεφτ κα$ τ$ς πντε
yπερους στ1ν προσπ θεια πο# 9κανε ν% στηρξAη τ$ς θεωρες του. Γι% αKτ;ν κα$ µνο τ;ν λγο εναι .ξιος σε4ασµο3,
πιστεFω, &π; Vλους. Λοιπ;ν κρατ ω στ% χρια µου τ; 4ι4λο
του «HH ∆ευτρα Παρουσα 9χει }δη &ρχσει» τ)ν 2κδσεων
«Notos». ∆υστυχ)ς δ7ν διαθτω τ% &παιτοFµενα τεχνολογικ% µσα, γι% ν% σ/ς στελω τ1ν φωτογραφα τς σελδας
168. Λοιπ;ν στ; Nεπ%λ [π ρχει 5 Nα;ς το3 K4% Mπαχ λ,
Vπου φυλ γεται @να &ντγραφο Vπλου πο# χρησιµοποιο3σαν
ο, θεο. ~Aν τ; παρατηρ(σAη κανες, θ% δA Vτι πρκειται γι%
τ; Bδιο Vπλο πο# κρατ ει 5 ∆ας στ; χρι του. (Παρµοιο µ7
2κε<νο τς φωτογραφας &γ λµατος πο# χρησιµοποιε<τε |ς
2ξ=φυλλο το3 4ι4λου σας). T; 2ντυπωσιακ=τερο &π; Vλα
εναι G περιγραφ1 πο# 9δωσαν στ;ν συγγραφα ο, µοναχο$
το3 Nαο3. T1ν &ντιγρ φω Vπως &κρι4)ς &ποτυπ=νεται κα$
στ; 4ι4λο: «eAναπαρ σταση Vνς θεϊκο: πλου, τ*ς “κεραυνοE"λου σφIνας”, στ Nα KE9 Mπαχ9λ στ Nεπ λ».
Kα$ αKτ; γι% µνα &ποτελε< .λλη µα &πδειξη αKτο3 πο#
9λεγαν γι% τ1ν α8γδα το3 ∆α.
M7 2κτµηση

Aντ$νης Ξαγορρης

δ'λι γι9 Pνα συνταξιο:χο ρχαιολ"γο»!
∆ι9 στ"µατος µως τ*ς κυρ8ας Eλνης Mιχαλοπο'λου π τ Σ'λλογο Kυρι(ν κα& ∆εσποιν8δων Πελλ νας πληροφορηθIκαµε τ ν 3ντονη )πιθυµ8α ;διωτ(ν ν9 χρηµατοδοτIσουν τ&ς νασκαφς. H παρατIρηση
π τ ν eEφορ8α περ& συνταξιοδοτIσεως το: aρµ"διου ρχαιολ"γου Θε"δωρου Σπυρ"πουλου, µ. τ ν προσθIκη τι «θ9 µπορο:σε σο Uταν )ν )νεργε8yα ν9 κατοχυρYσkη τ ν σπουδαι"τητα τ(ν νασκαφ(ν του!»,
πορρει π µ8α «λογικ » πο< E ζει φρνο στν Dδιο τν πολιτισµ" µας, ταν πρ"κειται γι9 µ8α τ"σο σηµαντικ νακ λυψη. WAν  κ'ριος Σπυρ"πουλος προσκοµ8σkη )παρκ* στοιχεLα, Dσως µπορσkη ν9 π ρkη τ ν
3γκριση γι9 ν9 συνεχ8σkη τ&ς 3ρευνς του. 4Aλλη µ8α ντ8φαση, πρς µ. σα προηγουµνως εNχαν διατυπωθ*.
4Eντονη Z δυσαρσκεια κα& π τ&ς µ δες τουριστ(ν πο< ζητο:ν ν9 )πισκεφτο:ν τν ρχαιολογικ
χ(ρο τ*ς Πελλ νας, λλ9 το<ς τ παγορε'ουν! Παρ’ λα α+τ9 µσα στ χ(ρο µπα8νουν κα& Eγα8νουν )λε'θερα συγκεκριµνα Oτοµα. Πρ"κειται γι9 «ε;δικο<ς )πιστIµονες» κατ9 τ9 λεγ"µενα τ*ς eEφορ8ας eAρχαιοτIτων Σπ ρτης, χωρ&ς ν9 δ8νωνται περαιτρω )ξηγIσεις. MπορεL τ9 εBρIµατα πο< σχετ8ζονται µ. τ eAν κτορο το: Mενελ ου κα& τ*ς Eλνης ν9 σκεπ στηκαν π µυστηριYδη σιωπ κα& κ ποια π α+τ9 µ λιστα κα& π τ"νους χαλ8κι, Aστ"σο Pπεται συνχεια, καθwς ο7 κ τοικοι κα& ο7 φορεLς τ*ς Πελλ νας µiς δηλYνουν τι θ9 προEο:ν σ. δυναµικ.ς κινητοποιIσεις, φαιρYντας σ. πρYτη φ ση τ9 dποπτα συρµατοπλγµατα.

Tαξιαρχο)λα Λαδj

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
Eκεχειρα <ν 5νµατι Kυρου!
Σιγ9 Eρ. δελφο& )ν Xριστ2( κα& συν δελφοι )ν κρυπτ2(,
µ ν πλακωθ*τε κι"λας! EDπαµε, «λοι δικο8 µας εDµαστε»! Γι’
α+τ", σεEασµιYτατε ρχιεπ8σκοπε τ(ν Pωµαιοκαθολικ(ν κα&
γαπητ. ρχιπ στορα τ(ν E+αγγελιστ(ν )ν τ2( Pωµα8ικ2ω, µ ν παραπον*σθε δ8κως
γι9 δ*θεν µον"πλευρη προEολ τ*ς «χριστιανικ*ς Eλλ δος» π τ ν eOρθ"δοξη
eEκκλησ8α κατ9 το<ς eOλυµπιακο<ς eAγ(νες, γιατ& α;σθ νοµαι τι µ. Bποτιµiτε. Θ9
3πρεπε ν9 γνωρ8ζετε sδη τι στ (µεγ λο) Eαθµ πο< 3χω νακατευτ* κι )γw στ ν
eOλυµπιακ προετοιµασ8α, 3χω µεριµνIσει }στε ν9 γ8νουν λα «ε;ς δ"ξαν Θεο: Πατρ"ς». Συνεπ(ς δ.ν Bπ ρχει λ"γος ν9 Eγα8νετε κα& ν9 κλαψουρ8ζετε στ9 διεθν* ε;δησεογραφικ9 πρακτορεLα. Ψυχραιµ8α κ'ριοι! A+τ µο: 3λειπε δ , ν9 «τσιτωθ*τε», ν9
«Eουτηχτ*τε» πασες ο7 γιαχEικ.ς µολογ8ες κα& ν9 µο: µετατρψετε τ ν eAθIνα σ...
Mπλφαστ! Λ.ς κα& δ.ν φτ νει τ µα:ρο της τ χ λι, eOλυµπι δας Pνεκεν, θ9 3χουµε
κα& φονταµενταλιστικ.ς κοκκοροµαχ8ες τYρα. Γι9 συµµαζευτ*τε παρακαλ(, κι vν )πιθυµ*τε προEολI, µπορεLτε ν9 τ ν )πιτ'χετε  καθε&ς π τ δικ" του µετερ8ζι.
Πρ ξτε το µως µ. σωφροσ'νη κα& σ'µπνοια. «4Eστε φρ"νιµοι Aς ο7 Mφεις», λγει
K'ριος  Θε"ς! Kι )γw µαζ8 Tου κα& µαζ8 σας )γκρ8νω κι )παυξ νω. T8 στ δι τανο
3χω φ ει τ9 λυσσακ µου )δ( κα& χρ"νους κα& καιρο'ς, γι9 ν9 )ξαφαν8σω τ ν πολιτισµικ ταυτ"τητα κα& µοιογνεια α+το: το: τ"που, κα& ν9 τν µετατρψω σ. πολυπολιτισµικ", πολυ-θρησκειακ κα& πολυ-συλλεκτικ τουρλουµπο'κι; Θ9 τιν ξω τ
σχδι" µου στν ρα, τYρα πο< κοντε'ει ν9 λοκληρωθk*; X, χ! Π"σο λ8γο µ. ξρετε! eEγY, µ γκες µου, εNµαι 7κανς ν9 ντ'σω τ ν πρωθιρεια κα& τ&ς 7ρειες µ. ρ σο
κα& ν9 E λω τν κ. Xριστ"δουλο ν9 καθαγι ζkη τ ν eOλυµπιακ Φλ"γα, κα& µ. τρι ντα τρ8α κερι9 στ χρι ν9 ψ λkη τ «δε:τε λ Eετε φ(ς»! Γι9 ττοιας )κτ σεως καπλωµα µιλiµε. M ν κοιτiτε πο< δ.ν τ 3χω κ νει κ"µη. ENναι )πειδ φροντ8ζω ν9 µ ν
γ8νωµαι δηκτικ"ς, 3τσι, }στε ν9 κ νω καλ'τερα τ δουλει µου.
TYρα λοιπν πο< εNστε EEαιοι γι9 τ&ς ντιλIψεις κα& τ&ς προθσεις µου, ξεχiστε γι9
λ8γο τ&ς µεταξ' σας δογµατικ.ς διαφορ.ς –πο< γι9 µνα δ.ν 3χουν ;δια8τερη σηµασ8α,
φο: στ κ τω-κ τω λοι τ9 Dδια... σκαρι9(!) εDµαστε– κα& «ο;κουµενιστ*τε» )ν γ πkη
κα& )ν πνε'µατι (Mχι eOλυµπιακ2( φυσικ ). Ωστ"σο γι9 ν9 εDµαστε κα& τυπικο& πναντι στ µολογουµνως ε+ρ< κοιν τ(ν Kλιγοπ8στων κα& σκεπτικιστ(ν πο< σiς Eλπουν µ. «µισ µ τι», Bπογρ ψτε γι9 τ9 µ τια το: κ"σµου κι )σεLς µ8α eEκεχειρ8α, πως
Oλλωστε 3κανε κα&  κοτζ9µ Ποντ8φικας το: Bατικανο: κα& δι9 χειρς ρχιεπισκ"που Λαµ"γιο (παρντ"ν, «Λαγι"λο» sθελα ν9 π() τ ν παρδωσε στ Pωµι πρσEυ.
Yπογρ ψτε λοιπν κι )σεLς, δελφο8, κα& µ. τ ν 3ναρξη τ(ν eAγYνων, ξεχνYντας
τ9 ν9 τν κ"σµο τοπIµατα κα& )γκλIµατ σας, διαφηµ8στε τ9 ;δεολογικ σας προϊ"ντα κα& δεηθ*τε ν9 µε8νkη  κ"σµος µακρυ9 π τ ν κατ πτυστη Vλληνικ παξ8α το:
eOλυµπισµο:, θεωρYντας τν τελευταLο Aς τιδIποτε πλ ν α+το: πο< πραγµατικ9
εNναι. WAν δ.ν τ καταφρετε, φοEiµαι τι τ σιγαλι9 κα& τ ν xρεµ8α τ*ς )κεχειρ8ας
θ9 «σπ σkη» Z Eροντ στ9 κεφ λια µας, πο< θ9 προλθkη π τ

Σρωθρον

H [γνωστη Rστορικ περιπ.τεια το: θεσµο:
τ1ν περοδο το3 λεγµενου Rλληνικο3 κσµου, πο# δηµιουργ(θηκε &π; τ$ς κατακτ(σεις το3 Mεγ λου Aλεξ νδρου κα$ τ% 4ασλεια πο# σχηµ τισαν στ1ν Aνατολ1 ο, δι δοχο του, .λλαξαν
.ρδην τ% πρ γµατα στ1ν κυρως HEλλ δα. Kντρα το3 ο8κουµενικο3 πλον HEλληνισµο3 &ναδεικνFονται νες µεγαλουπλεις, Vπως G
Aλεξ νδρεια τς A8γFπτου κα$ G Aντιχεια τς Συρας, µ7 Rλληνικ;
κα$ 2ξελληνισµνο ντπιο πληθυσµ. HH Rλληνικ1 γλ)σσα, 5 Rλληνικ;ς
τρπος σκψης, G Rλληνικ1 παιδεα κα$ φιλοσοφα γνονται παγκσµια πρτυπα κα$ &γαθ . LEλληνας πλον δ7ν σηµανει µνον Vποιος
9χει Rλληνικ1 καταγωγ(, &λλ% Vποιος σκπτεται, πρ ττει κα$ ζA σ%ν
LEλληνας. Στ% χρνια αKτ% κα$ σ7 2κε<να πο# θ% &κολουθ(σουν µ7 τ1
ρωµαϊκ1 κατ κτηση, G συντριπτικ1 πλειοψηφα 2κενων πο# θ% θεωρο3νται LEλληνες θ% 9χAη |ς γν=ρισµα τς 8διτητ ς τους περισστερο τ1ν Rλληνικ1 παιδεα παρ% τ1ν Rλληνικ1 καταγωγ(.

™

➳

H ATMO™ºAIPA TH™... «A£HNA 1896»
ν τελικ δυνατ"τητα κα& θηση γι9 τ ν πραγµατοπο8ηση τ(ν
eOλυµπιακ(ν eAγYνων το: 1896 3δωσε  Γε$ργιος AZρωφ µ.
τ ν δωρε του (2 Vκατοµµ'ρια δραχµ.ς) γι9 τ ν πλIρη νακα8νιση κα& ναµαρµ ρωση το: Παναθηναϊκο: Σταδ8ου (Z µελτη νετθη στν ρχιτκτονα eAναστ σιο Mεταξi). Πρς τιµIν του πεφασ8σθη ν9 στηθk*  νδρι ντας του 3ξω π τ Στ διο, πρiγµα τ ποLο τελικ(ς 3γινε, Mχι µως χωρ8ς... περιπτειες. ∆ιαE ζουµε σ. )φηµερ8δα τ*ς
)ποχ*ς («Eστα», 15.2.1896): «O 'νδρι;ς το= κ. AZρωφ πιθαν7ς θ;
µεν\η κα( κατ; το-ς Aγ7νας καθειργµνος <ντ:ς το= <ργαστηρου το= κ.
Bρο)του, διτι τ: Zθρον α]το= δ>ν κατεσκευσθη <γκαρως,  δ> καλλιτχνης δικαως φοZε%ται ν; θσ\η <π( 'µφιZλου ξυλνης Zσεως τ:

T
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Στ1ν Oλυµπα πλον καταφθ νουν LEλληνες &π; τ% 4 θη τς Aσας, &π; τ$ς νες πλεις κα$ &ποικες πο# δηµιουργ(θηκαν &π; τ1ν Rλληνιστικ1 2πκταση. LOλοι
5δηγο3νται &π; τ% Bδια 5ρ µατα τ)ν προγνων τους. LEνα κλαδ$ 2λι/ς στ;ν νικητ1
κα$ &θ νατη δξα. HΩστσο G Rλληνιστικ1 ο8κουµνη δ7ν θ% προλ 4Aη ν% µετουσιωθA
κα$ ν% µετασχηµατιστA, γι% ν% µπορσAη ν% &νταποκριθA στ% να δεδοµνα. O, &σταµ τητοι 2µφFλιοι πλεµοι µεταξ# τ)ν Rλληνιστικ)ν µοναρχι)ν θ% &νοξουν τ; δρµο γι% τ1 ρωµαϊκ1 κατ κτηση. HH τελικ1 [ποταγ1 τς HEλλ δας στ$ς ρωµαϊκ7ς λεγε)νες θ% γνAη τ; 146 π.X., µετ% τ1ν ττα τς Aχαϊκς Συµπολιτεας στ1 µ χη τς
Λευκπετρας στ;ν 8σθµ; τς Kορνθου. Aπ; ττε ο, LEλληνες θ% περιµνουν τ; 1821,
γι% ν% διεκδικ(σουν ξαν% τ1ν 2λευθερα τους.
O, Pωµα<οι |ς &γρο<κοι κατακτητ7ς δ7ν σε4 στηκαν τ1ν HEλλ δα. T% µνηµε<α κα$
τ% 9ργα τχνης λεηλατ(θηκαν, γι% ν% στολσουν το#ς δρµους κα$ τ% δηµσια κτ(ρια τς P=µης. Xιλι δες LEλληνες σφ χτηκαν \ πουλ(θηκαν δο3λοι. HO Pωµα<ος
στρατηγ;ς ΣFλλας λεηλ τησε τ; 87 π.X. το#ς θησαυρο#ς τς Oλυµπας κα$, σ%ν ν%
µ1ν 9φτανε αKτ, µετφερε το#ς &θλητ7ς κα$ το#ς &γ)νες στ1 P=µη (80 π.X.), γι% ν%
διασκεδ σουν τ; ρωµαϊκ; +χλο. «O7 παν ρχαιοι θεσµο8, ο7 ποLοι στIριξαν το<ς
eAγ(νες, πονευρYθηκαν µ. τ ν πYλεια τ*ς )λευθερ8ας, )ν2( Z ντ8ληψη τ(ν Pωµα8ων κατακτητ(ν γι9 τν θλητισµ )λ χιστη σχση εNχε µ. τ ν Vλληνικ γωνιστικI».(1) HH τελικ1 2πικρ τηση το3 Oκτα4ιανο3 AKγοFστου τ; 31 π.X. στ% 2σωτερικ% ζητ(µατα τς αKτοκρατορας 9φερε τ1 Pωµαϊκ1 E8ρ(νη (Pax Romana).
Kα$ ττε .ρχισαν ο, κατακτητ7ς ν% κοιτο3ν µ7 2νδιαφρον τ$ς Rλληνικ7ς συν(θειες. O, Pωµα<οι µ λιστα .ρχισαν ν% θλουν δικαωµα συµµετοχς στο#ς Aγ)νες.
HΩστσο κ τι ττοιο δ7ν µπορο3σε ν% γνAη, διτι &παρατητη προϋπθεση γι% ν%
συµµετ σχAη @να 9θνος στ% OλFµπια, ]ταν ν% &ποδεξAη Vτι εχε καταγωγ1 Rλληνικ(.

Hργον του. T: 'στε%ον εRναι Sτι, καθ’ m <µθοµεν, τ: σχδιον το= µαρµαρνου Zθρου γενµενον 2π: το= κ. Mεταξj 'πωλσθη!».
O7 'ντιδρσεις πο< κολο'θησαν τ ν π"φαση γι9 τ ν τλεση τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων
το: 1896 στ ν eAθIνα ποικ8λλουν κα& εNναι ξιοµνηµ"νευτες. H κυEρνηση το: Xαριλ ου Tρικο'πη Uταν )ντελ(ς ρνητικ κα& 3φθασε µχρι το: σηµε8ου ν9 ποκρο'σkη τ ν πρ"ταση το:
κοµιτ του τ(ν Παρισ8ων, πως )π8σης κα& µερικο& Oνθρωποι, ο7 ποLοι φοEIθηκαν τν διασυρµ τ*ς Eλλ δος λ"γ2ω 3λλειψης χρ"νου κα& )λλιπο:ς προετοιµασ8ας. H πλειοψηφ8α το: λαο: µως, Z ντιπολ8τευση κα& σ'σσωµος  T'πος τ χθηκαν νοικτ9 Bπ.ρ τ*ς Kργ νωσης τ(ν
γYνων το: 1896 π τ ν χYρα µας.

«Eλεειντητα τν πντων κα χρηµατ α το! ∆ηµοσ ου»!
αρακτηριστικ9 εNναι Aρισµνα ποσπ σµατα π )φηµερ8δες τ*ς )ποχ*ς: « Aκρπολις», 12.1.1896: «O T'πος τ(ν eAθην(ν, ποEλπων µ"νον ε;ς τ ν xθικ ν φλειαν το:
3θνους, παρYτρυνε τ ν KυEρνησιν ν9 ποδεχθk* τ ν πρ"τασιν το: Kοµιτ του τ(ν Παρισ8ων, παρ’ τι T'πος κα& κοιν γνYµη )γ8γνωσκον τ ν )λεειν"τητα τ(ν π ντων κα&
τ ν χρηµατ8αν το: δηµοσ8ου κα& το: δIµου τ(ν eAθηνα8ων. eAλλ’ λοι τ"τε xθελIσαµεν το<ς
γ(νας».

X
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K τι ττοιο Vµως δ7ν ]ταν δFσκολο, 2φ’ Vσον ο, παν ρχαιες παραδσεις τς P=µης
&νφεραν πYς ο, πρ)τοι Pωµα<οι ]ταν .ποικοι LEλληνες &π; τ1ν Aρκαδα.
SEτσι ο, Pωµα<οι κατ φεραν ν% &ποκτ(σουν δικαωµα συµµετοχς στο#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νες |ς 9θνος Rλληνικς καταγωγς. Kα$ δ7ν εχε σηµασα ν 2πικαλο3νταν τ1ν Rλληνικ( τους καταγωγ1 γι% τ% προσχ(µατα, σηµασα 9χει πYς
&π; τ1ν tρα πο# µπκαν στο#ς Aγ)νες, 5 θεσµ;ς .ρχισε ν% παρακµ ζAη.
∆ωροδοκες, στηµνοι &γ)νες, δουλοπρεπε<ς συµπεριφορ7ς πρ;ς στο#ς κατακτητ7ς
συµπλ(ρωναν τ; σκηνικ; τ)ν Aγ=νων Rν;ς [ποδουλωµνου 9θνους, πο# προσπαθο3σε ν% διατηρ(σAη τ$ς παραδσεις του σFµφωνα µ7 τ% κφια το3 Pωµαου κατακτητ. T; χειρτερο Vµως &κµα δ7ν τ; 9χουµε &ναφρει. LOπως σηµει=νει 5 Kωνσταντ<νος Σ θας,(2) ο, Hλε<οι, µ1ν 9χοντας τ1 δυναττητα ν% &νταποκριθο3ν στ1
δαπ νη γι% τ1ν τλεση τ)ν Aγ=νων, &ναγκ σθηκαν ν% παραχωρ(σουν τ% OλFµπια στ1ν πλη τς Aντιχειας στ1 Συρα.
Kα$ αKτ; συν4η |ς Rξς: T; 9τος 49 π.X. πθανε στ1 P=µη δολοφονηµνος &π;
τ1ν Aγριππ<να 5 Aντιοχε#ς Σωσ4ιος, γερουσιαστ1ς κα$ παιδαγωγ;ς το3 αKτοκρ τορα Bρεττανικο3. AKτς, Vσο ζο3σε, ]ταν 4αθFπλουτος κα$ µ7 τ1 διαθ(κη του
κατλειπε Vλη τ1ν περιουσα του στ1ν Aντιχεια. SE4αλε Vµως @ναν Vρο. T% 2τ(σια
9σοδα &π; τ1ν 2κµετ λλευση τς περιουσας του, περπου δεκαπντε χρυσ/ τ λαντα,
ν% δαπαν)νται &ποκλειστικ% [π7ρ &θλητικ)ν, θυµελικ)ν, τραγικ)ν, ,πποδροµικ)ν
κα$ µονοµαχικ)ν &γ=νων, ο, 5πο<οι 9πρεπε ν% τελο3νται κ θε πµπτο 9τος κα$ 2π$
30 µρες, τ; µνα Oκτ=4ριο. O, 2πιφανε<ς πολτες τς Aντιχειας παρακ λεσαν ττε τ;ν αKτοκρ τορα KλαFδιο ν% το#ς 2πιτρψAη τ1ν &γορ% τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. ∆χως ν% 9χουµε τ1 δυναττητα ν% γνωρζουµε τ$ς λεπτοµρειες τ)ν δια4ουΠολιτευτGς ∆εληγι$ργης (σχολι ζοντας τ;ν φ4ο τ)ν HEλλ(νων, µ(πως 2λεεινολογηθο3ν
&π; ξνους, κατηγοροFµενοι γι% 4αρ4αρτητα, 4ρωµι ): «∆ι9 τ*ς καθαρι"τητος µ"νον Z π"λις τ(ν eAθην(ν, φηνοµνη ε;ς τ ν φ'σιν κα& τ9ς ρχαι"τητας, θ9 κερδ8σkη δι’ ο+δεµιiς Oλλης
)πιδε8ξεως κα& τχνης».
Στ ν )φηµερ8δα «Eστα», 27.9.1895, ναδεικν'εται παραστατικ9  )νθουσιασµς τ(ν aπλ(ν
νθρYπων κα& κυρ8ως τ(ν νων: «T9 γυµναστIρια πληρο:νται νων τ ν πρω8αν κα& τ π"γευµα Vκ στης Zµρας. Kα& τ παρ9 τν eIλισσν κα& τ παρ9 τ Πολ'γωνον κα& τ πναντι
το: νακτορικο: κIπου κα& τ παρ9 τ θατρον τ*ς Oµονο8ας, λα συχν ζονται π νους
ζωηρο<ς κα& ε+σταλεLς. eEννοεLται τι πολλο& Kλ8γοι )ξ α+τ(ν παρασκευ ζονται δι9 το<ς eOλυµπιακο<ς eAγ(νας. O7 περισσ"τεροι µεταEα8νουσι κα& καταγ8νονται ε;ς τ9ς διαφ"ρους σκIσεις χ ριν Vαυτ(ν· κα& εNναι ε+χ ριστον, δι"τι κατενοIθη τ"σον ταχως κα& παρ’ ZµLν Z φλεια )κ τ*ς γυµναστικ*ς. eEκεLνοι ο7 ποLοι προετοιµ ζονται ποκλειστικ(ς δι9 το<ς γ(νας,
εNναι ο7 µαθητα& το: Kουταλιανο= (5 περφηµος παλαιστ1ς σ7 ρλο Iακ=4ου τς 2ποχς...).
4Eχει τ γυµναστIρι"ν του Mπισθεν το: θε τρου “eAθIναιον” κα& )κεL µεταEα8νουσι τ π"γευµα να γυµνασθ(σιν Bπ το: Kουταλιανο: ε;ς τ ν π λην. ENναι λοι νοι ε+σταλεLς κα&
ε`ρωστοι κα&  Παναγ*ς το<ς διδ σκει λα τ9 τεχν σµατα κα& τ9 τσαλ8µια τ*ς π λης, τ(ν
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Xλκινο Wγαλµα ?Eλληνα πυγµχου.
Tλεια <ναρµνιση ψυχικο= κα( σωµατικο= κλλους. (Museo Nationαle Romano.)
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Xλκινο Wγαλµα Pωµαου πυγµχου.
ΠροφανGς κατωτερτητα ψυχOς, σ$µατος κα( Tχνης. (Παρσι, Mουσε%ο Λο)Zρου.)
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λεFσεων, ξρουµε |στσο Vτι ο, Hλε<οι παραχ=ρησαν τελικ% το#ς Aγ)νες µ7 .γραφο συµ4λαιο γι% 2νενντα Oλυµπι δες, δηλαδ1 µ7χρι τ; 9τος 310 µ.X. Bε4αως ο,
Aγ)νες δ7ν 9παυσαν στ1ν HEλλ δα, &λλ% πλον τελο3νταν δFο Oλυµπιακ7ς διοργαν=σεις: HH κανονικ1 στ1ν Oλυµπα κα$ G .λλη τς Aντιχειας στ1 Συρα. Eν τz)
µεταξ# τ; 212 µ.X. 5 αKτοκρ τορας Kαρακ λλας 9δωσε τ;ν ττλο το3 Pωµαου πολτη σ7 Vλους το#ς [πηκους τς αKτοκρατορας. Aπ; τ; σηµε<ο αKτ; κα$ µετ% στο#ς
Aγ)νες εχαν δικαωµα ν% συµµετχουν πλον Vλα τ% 9θνη πο# ]ταν [ποταγµνα
στο#ς Pωµαους.

Xριστιανισµς: O ν.ος LχθρSς το: θεσµο:

E

κτ;ς Vµως &π; τ1 ρωµαϊκ1 &λαζονεα, πο# πλ(γωνε τ1ν λυµπιακ1 8δα κα$
τ1ν &δυναµα τ)ν HEλλ(νων τς mστερης &ρχαιτητας ν% προασπιστο3ν το#ς
πατρz=ους τρπους τους &π; τ;ν 2κµαυλισµ, ο, Oλυµπιακο$ Aγ)νες σFντοµα 4ρθηκαν µπροστ% σ7 @ναν νο, πι; 2πικνδυνο &ντπαλο: τ;ν χριστιανισµ. HH καινοφαν1ς θρησκεα, 8διατερα µαχητικ(, &µσως µετ% τ1ν 2µφ νισ( της στρ φηκε 2ναντον τ)ν παλαι)ν 8δε)ν κα$ θεσµ)ν το3 Rλληνορωµαϊκο3 κσµου. HO Mγας Kωνσταντ<νος θ% παραχωρ(σAη &νεξιθρησκα µ7 τ; ∆ι ταγµα τ)ν
Mεδιολ νων (313 µ.X.). Γι% λγο ο, θρησκευτικ7ς διαµ χες µεταξ# HEλλ(νων κα$ χριστιαν)ν θ% κοπ σουν. O, δι δοχο του Vµως θ% &κολουθ(σουν &νοιχτ1 πολιτικ1
[ποστ(ριξης το3 Xριστιανισµο3, 2νz) νοι διωγµο$ θ% ξεσπ σουν σ7 Vλο τ; κρ τος,
αKτ1ν τ1 φορ% 2ναντον τ)ν HEλλ(νων, δηλαδ1 Vσων &ρνο3νταν ν% 4απτιστο3ν χριστιανο. Στ$ς 27 Φε4ρουαρου το3 380 µ.X. 5 Θεοδσιος, µ7 δι ταγµα πο# 2ξδωσε
&π; τ1 Θεσσαλονκη, &ναγν=ρισε τ;ν Xριστιανισµ; |ς 2πσηµη κρατικ1 θρησκεα.
Ποιν7ς θαν του προ4λπονταν γι% Vσους &ρνο3νταν ν% συµµορφωθο3ν µ7 τ1 να
πο8ων τραν9 δε8γµατα τ"σα παρσχεν ε;ς δι φορα µρη το: κ"σµου. eEλπ8ζει τι ο7 µαθητα8
του θ9 διακριθο:ν ε;ς το<ς eOλυµπιακο<ς eAγ(νας. EDθε».
H πλειοψηφ8α τ(ν EλλIνων θεωρο:σε τιµ γι9 τ ν πατρ8δα µας τ ν τλεση τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων το: 1896 στ ν eAθIνα. T ν θεωρο:σαν Aς τ ν πρYτη ε+καιρ8α, κατ9 τ ν
πο8α Z πρωτε'ουσα θ9 γιν"ταν κντρο διεθνο:ς κινIσεως. H Pως τ"τε ποµονωµνη, « κατ ρτιστη» κα& « σ'ντακτη» eAθIνα θ9 θεLτο στν δρ"µο τ*ς παγκ"σµιας συνεργασ8ας. Γι9
τν σκοπ α+τν σκο:σαν πισεις πρς τ ν κυEρνηση, ν9 παρ σχkη χρIµατα κα& ο+σιαστικ
EοIθεια, ν9 παραγ γkη 3ργο. O7 GEλληνες τ*ς )ποχ*ς α;σθ νονταν δικηµνοι κα& sθελαν ν9
νακτIσουν τ ν θση τους. GOµως κα& λος  πολιτισµνος κ"σµος 3δειχνε )νδιαφρον γι9
το<ς γ(νες, πραν Dσως π σης προσδοκ8ας. ENναι σαφ ς Z )π8γνωση τ"σο τ(ν EλλIνων σο
κα& τ(ν ξνων τ*ς σπουδαι"τητος το: πνε'µατος τ(ν ρχα8ων (“ Aκρπολις”, 1.2.1896,
4.2.1896).
E'ναι κπληκτικ( τ( πσες *µοιτητες κα ντιστοιχ ες µπορε+ ν, διακρ ν.η κανες
νµεσα στ/ν Eλλδα το! 1896 κα τ/ν Eλλδα το! 2004. Ως πρ(ς α7τ( 8µως θ,
παν:λθουµε σ; <πµενο τε!χος.

▲

O Xαρλαος Tρικο)πης σ> γελοιογραφα το= σπουδαου σατιρικο= περιοδικο= «Nος Aριστοφνης» (1893). Θεωρε%ται 1ς qνας <κ τ7ν
σπουδαιοτρων πολιτικ7ν τOς Pωµιοσ)νης. Kι Sµως rταν µετωπικ; 'ντθετος στGν <πανδρυση τ7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων. Προφαν7ς
s δια s Pωµιοσ)νη, τOς ποας sγε%το, δ>ν συµZιZζεται µ> τ:ν Eλληνισµ. E]τυχ7ς πο- 2πρχουν πντοτε #δι7τες (µνο) ?Eλληνες
στGν Eλλδα κι 'λλο=.
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πστη. T; 391 µ.X. πυρπολ(θηκε &π; τ;ν πατρι ρχη Θεφιλο τς Aλεξανδρεας G
θαυµαστ1 Aλεξανδριν1 Bι4λιοθ(κη µ7 το#ς 700.000 τµους &ρχαας σοφας. O, κατηγορες 9λεγαν πYς στ% 4ι4λα κατοικο3σαν δαµονες(!) [T1ν καταστροφ1 τς µεγ λης Aλεξανδρινς Bι4λιοθ(κης εχε [ποδαυλσει µ7 2µπρηστικ% κηρFγµατ του
5 Iω ννης 5 Xρυσστοµος: «T8 λοιπ"ν, γιος 3σται  νας το: Σερ πιδος (Aλεξανδριν1 Bι4λιοθ(κη) δι9 τ9 EιEλ8α; M γνοιτο!.. λλ9 δα8µονες ο;κο:σι τν τ"πον...
µiλλον δ. κα& α+τ(ν (τ)ν HEλλ(νων) Mντων δαιµον8ων... κα& παρ’ α+τ(ν Eωµς στκει π της "ρατος, ε;ς τν ποLον ψυχ9ς νθρYπων θυσι ζουσι... κατ λαEε λοιπν
κα& φανρωσε (δι δωσε) τι δα8µονες κατοικο:ν )κεL».(3) ∆αµονες ]ταν λοιπ;ν κατ%
τ;ν ,ερ ρχη τ% 4ι4λα κα$ δαιµονικ% ψυχοθυσιαστ(ρια ο, 4ι4λιοθκες τ)ν HEλλ(νων
&λλ% κα$ ο, Bδιοι].
T; 393 µ.X. 5 Θεοδσιος µ7 νο του δι ταγµα &παγρευσε τ1ν τλεση τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων στ1ν Oλυµπα. Eχαν προηγηθ 2κκλησιαστικο$ πατρες, πο#
εχαν ζητ(σει τ1ν παFση τ)ν Aγ=νων, Vπως 5 Iω ννης 5 Xρυσστοµος πο# κ(ρυττε Vτι 5 δι 4ολος κατοικο3σε στο#ς Aγ)νες.
«∆.ν Eλπετε στο<ς γ(νες, ταν  γωνοθτης Eαδ8ζkη, π"ση ε+ταξ8α Bπ ρχει
στ λα"; Π(ς λοιπν )κεL πο<  δι Eολος ποµπε'ει Bπ ρχει ττοια σιωπI, κι
)δ( πο< εNναι  Xριστς Bπ ρχει ττοιος θ"ρυEος;».(4) Eνz) 5 Kλ(µης 5 Aλεξανδρε#ς(5) παροτρFνει χωρ$ς περιστροφ7ς σ7 .µεση 4αιη παFση Vλων τ)ν &θλητικ)ν &γ=νων κα$ πρωτστως τ)ν Oλυµπιακ)ν: «WAς πiµε µσως τYρα )κεL
πο< γ8νονται ο7 γ(νες κα& vς παγορε'σουµε τ&ς ναµνηστικ.ς α+τ.ς Vορτς,
τ9 4Iσθµια, τ9 Nµεα κα& τ9 Π'θια κα& πρωτ8στως το<ς eOλυµπιακο<ς eAγ(νες».
T; 396 µ.X. 5 Γτθος στρατηγ;ς το3 ρωµαϊκο3 στρατο3 Aλ ριχος κατπιν συµ-

«Aποστ:λλοµεν α7τσε το>ς Kυπρ ους θλητς»
τ µεταξ< vς ρ8ξουµε µι9 µατι9 στν Kυπριακ: Eλληνισµ: το: 1896 (3, τιµ*ς Pνεκεν, λ"γ2ω
)πικαιρ"τητος). O7 GEλληνες θλητς, προκειµνου ν9 λ Eουν µρος στο<ς eOλυµπιακο<ς
eAγ(νες, 3πρεπε πρ(τα ν9 συµµετ σχουν στο<ς ΠανελλUνιους Aγ7νες. T Dδιο Dσχυε
κα& γι9 το<ς Kυπρ8ους.
«Eστα», 15.2.1896: «Tk* 2yα κα& 4kη ΦεEρουαρ8ου )τελσθησαν )ν Λευκωσ8yα K'πρου ο7 Bπ
το: Γυµναστικο: Συλλ"γου eOλ'µπια προκηρυχθντες Παγκ'πριοι eAγ(νες, ν µετσχον γωνιστα& )κ τ(ν )παρχι(ν Λευκωσ8ας, Λεµησσο:, Π φου κα& Kηρυνε8ας. T9 δ. ποτελσµατα
Bπ*ρξαν )ν πολλοLς ε+ ρεστα. T ν Vλλαν"δικον )πιτροπε8αν πετλουν  καθηγητ ς κ. A.∆.
Θεµιστοκλους κα& ο7 κ.κ. I. Θωµαδης κα& Γ.Π. Kαλλονiς, τ δ. EραEεLον Uτο στφανος )ξ )λα8ας κα& δ φνης φρων τ9 )θνικ9 χρYµατα. Kαθ’ λου δ. Z πανIγυρις εNχε χαρακτ*ρα )θνικYτατον. Mετ9 τ ν τλεσιν τ(ν Παγκυπρ8ων eAγYνων Z )πιτροπ το: γυµναστικο: συλλ"γου
πεφ σισε µοφYνως ν’ ποστε8λkη ε;ς το<ς Πανελλην8ους eAγ(νας τν eAναστ σιον eAνδρου )κ Λεµησσο:, Zλικ8ας 21 )τ(ν, υ7ν κτ8στου. Συνστησε δ. ε;ς τν κυπριακν σ'λλογον τν
)κ Λευκωσ8ας Xαρ. Nικολαδην, πως ποσταλk* κα& οτος ε;ς eAθIνας».
«Eστα», 25.2.1896: «eAναµνονται )κ K'πρου ε;δIσεις, vν θ9 σταλο:ν κα&  Xαρ. Nικολαδης κα&  A. Kολακ8δης. eEν το'τοις δ. τ ΠροεδρεLον το: )ν Λευκωσ8yα συλλ"γου τ9 Vξ*ς

™

▲
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φωνας µ7 το#ς Bυζαντινο#ς κορυφαους &ξιωµατοFχους εKνοFχους EKτρπιο κα$
Pουφ<νο ε8σ4αλε στ1 ντια HEλλ δα &κολουθοFµενος &π; χιλι δες µοναχοFς. Σκοπ;ς
αKτς τς 2πιδροµς ]ταν G λεηλασα τ)ν Rλληνικ)ν ,ερ)ν κα$ παρ λληλα 5 [ποχρεωτικ;ς 2κχριστιανισµ;ς τ)ν HEλλ(νων. Θ(4α, ∆ελφο, Mγαρα, Eλευσνα, Eπδαυρος κα$ Oλυµπα λεηλατ(θηκαν κα$ 8σοπεδ=θηκαν χ ριν 2ξαγνισµο3, 2ν) δεκ δες χιλι δες LEλληνες πο# &ρν(θηκαν ν% 4απτιστο3ν \ προσπ θησαν ν% &ντισταθο3ν 2ξαφανστηκαν, σφ χτηκαν \ α8χµαλωτστηκαν κα$ πουλ(θηκαν δο3λοι.
Mνον G πλη τς Aθ(νας γλFτωσε, 2νz) G [πλοιπη Aττικ1 παραδθηκε στ1 φωτι , στ1 λεηλασα κα$ στ$ς 4απτσεις. O, Oλυµπιακο$ Aγ)νες mστερα &π; 1.160 9τη
διακπηκαν. AKτ; ]ταν κα$ τ; καριο χτFπηµα κατ% το3 Rλληνικο3 πολιτισµο3.
HΩστσο παρ% τ$ς 4αρFτατες ποιν7ς κατ% τ)ν HEλλ(νων (δηλαδ1 Vσων 9µεναν προσκολληµνοι στο#ς πατρz=ους τρπους) [πρξαν πολλο$ πο# συνχισαν τ1ν τλεση
τ)ν &ρχαων 2θµων κα$ στο#ς α8)νες πο# &κολοFθησαν. ΣFµφωνα µ7 τ% ε[ρ(µατα
&νασκαφ)ν τ)ν πντε τελευταων 2τ)ν πο# γνονται στ1ν Oλυµπα 9χουµε πλον
στοιχε<α Vτι ο, Aγ)νες συνεχστηκαν µεταξ# 2ρειπων µχρι κα$ τ;ν 6ο α8)να. AKτ;
&νακονωσε 5 Γερµαν;ς &ρχαιολγος Ulrich Sinn, 5 5πο<ος 4ρκε πλ κα χαλκο3, 2π$
τς 5ποας &ναγρ φονται τ% νµατα νικητ)ν το3 4ου, 5ου κα$ 6ου α8)να. HO Bδιος
4ε4αι=νει Vτι [π ρχουν κα$ .λλα στοιχε<α, µ7 τ% 5πο<α &ποδεικνFεται Vτι ο, LEλληνες δ7ν σταµ τησαν το#ς Aγ)νες κα$ &διαφρησαν γι% τ$ς ποινς. ΣFµφωνα λοιπ;ν
µ7 τ% να στοιχε<α στ1ν Oλυµπα τελστηκαν &γ)νες τουλ χιστον µχρι τ; 620 µ.X.(6)
O, Oλυµπιακο$ Aγ)νες τς Aντιοχεας δ7ν &παγορεFτηκαν τ1ν Bδια 2ποχ1 µ7 το#ς
παραδοσιακο#ς OλυµπιακοFς. Συνχισαν ν% τελο3νται µχρι τ; 520 µ.X., 5πτε κα$
το#ς κατ(ργησε 5 Iουστινιανς.

AραLα γρ φει πρς τ ν ε;δικ ν )πιτροπ ν πρς παρασκευ ν EλλIνων θλητ(ν: “Θ9 )λογιζ"µεθα ε+τυχεLς, vν τ Zµτερον σωµατεLον xδ'νατο ν9 ντιπροσωπευθk* δι9 περισσοτρων
θλητ(ν κατ9 το<ς Πανελλην8ους eAγ(νας. eAλλ , νοµ8ζω, ο+χ ττον τι κα& Z πενιχρ9 Zµ(ν
αdτη συµµετοχ συντελεL 3στω κα& κατ’ )λ χιστον ε;ς τ ν ;δαν, ν )κπροσωπο:σι ΠανελλIνιοι eAγ(νες τελο'µενοι )ν τk* Mητροπ"λει το: Eλληνισµο:. Eκ στη το: Eλληνισµο: γων8α
vς στε8λkη )κεL κ τω κα& Pναν α+τ*ς ντιπρ"σωπον ε;ς τ ν κον8στραν τ(ν Πανελλην8ων, δι"τι
Eλλ9ς δ.ν εNναι EεEα8ως µ"νον )κε8νη ν χωρ8ζει )ν τ2( χ ρτkη Z κυαν"χρους γραµµI, λλ’
)κε8νη ς τ9 ρια )χ ρασσεν ε;ς τν χ ρτην  πρωτοµ ρτυς τ*ς Vλληνικ*ς )λευθερ8ας. eAληθ(ς
δ. ΠανελλIνιοι θ9 σιν ο7 γ(νες, )9ν τα'της τ*ς µεγ λης Eλλ δος ντιπρ"σωποι µετ σχωσιν α+τ(ν. Kα& π τα'της κυρ8ως ρµYµενοι τ*ς ;δας ποστλλοµεν α+τ"σε το<ς Zµετρους
θλητ ς».
@Oσο γι, τ(ν 8ρκο * *πο+ος δ δετο π( το>ς θλητ;ς κατ, το>ς Πανελλην ους
Aγνας, α7τ(ς ε'χε Eς <ξGς: «Eστ α», 25.2.1896: «Oρκ ζοµαι 8τι ε'µαι φ λαθλος
ο7δ:ποτε µετασχKν γνος προσιτο! εLς πντας, ο7δ’ γωνισθες δι, χρηµτων

▲
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OR «OλυµπιακοA» AγHνες τOς Aντιχειας
εταφυτευµνοι στ1 Συρα ο, Rλληνικο$ &γ)νες διατ(ρησαν µνο τ; +νοµα
κα$ +χι τ; αKστηρ; µεγαλε<ο τς σεµνς πανελλ(νιας γιορτς· &φ’ Rν;ς G ποµπ=δης κα$ θεατρικ1 τ)ν Aσιατ)ν φαντασα κα$ &φ’ Rτρου ο, α,µοχαρε<ς
&παιτ(σεις τ)ν Pωµαων µ7 τ; χρνο διφθειραν τσο πολ# τ;ν χαρακτρα
τ)ν Oλυµπων, tστε &π; &σιατικ1 παν(γυρις µετα4λ(θηκαν σ7 ,πποδροµιακ% σφαγε<α.
Kατ% τ; παρ δειγµα τ)ν Hλεων ο, Aντιοχε<ς νµασαν τ;ν 2πι4λποντα τ)ν
Oλυµπιακ)ν κοσµ(τορα λυτ ρχην \ ραEδο:χον, τ;ν θεωρο3σαν κα$ προσκυνο3σαν
|ς &ληθιν; 2πγειο &ντιπρσωπο το3 ∆α. Bε4αως ττοιες &νητες συµπεριφορ7ς
]ταν 2ντελ)ς ξνες πρ;ς τ$ς &ρχα<ες Rλληνικ7ς θρησκευτικ7ς παραδσεις κα$ &ποτελο3ν χαρακτηριστικ; γν=ρισµα τ)ν &σιατικ)ν λα)ν. Mετ% τ;ν &λυτ ρχη στ; στ διο ε8σερχταν 5 γραµµατε'ς, 5 5πο<ος «φορο:σε στολ Oσπρη κα& λ"χρυσο στεφ νι
µοιο µ. δ φνινο, κα& δεχ"ταν τιµ.ς κα& προσκυνIµατα Aς ν9 Uταν  eAπ"λλων».(7)
Tρτος 9φορος τ)ν &γ=νων ]ταν 5 λεγµενος µφιθαλλIς, πο# 9φερε ,ερατικ; &ξωµα. Mχρι το3 ∆ιοκλητιανο3 ο, &γ)νες αKτο$ ]ταν 2θνικ1 παν(γυρις τ)ν ΣFρων. HO
∆ιοκλητιανς, θλοντας ν% &ναχαιτσAη τ;ν Xριστιανισµ, πο# γν=ριζε µεγ λη &ποδοχ1 στ1 Συρα, 2πιχερησε ν% &ναµορφ=σAη το#ς &γ)νες. O8κοδµησε λοιπ;ν στ διο στ; κατ φυτο προ στιο τς ∆ φνης κα$ ,ερ; το3 ∆αφναου Aπλλωνα. Eκε<,
στ; ,ερ; αKτ, φειλαν ν% στφωνται κα$ ο, &σι τες λυµπιονκες. Mσα στ; στ διο
9χτισε ,ερ% το3 Oλυµπου ∆ι;ς κα$ τς Nεµσεως. Eπσης στ1 ∆ φνη ο8κοδµησε
κα$ &ν κτορα πρ;ς διαµον1 τ)ν προσερχοµνων 2πισ(µων κα$ &ρχντων &π; Vλη τ1ν

M

RραRε+ον S δι, χρTµατα, ξ οNασδTποτε πηγGς S πρ(ς ξ παγγ:λµατος θλητ,ς
κα 8τι εLς ο7δεµ αν περ οδον το! R ου µου UπGρξα καθηγητ/ς S µισθωτς, παραιν:της σωµατικν γυµνασµτων».

«ON Oλλοι δPνανται ν, µQς δεισουν τ/ν γωνι»!
σα στ ν γενικ ναταραχ κα& τ&ς πυρετYδεις προετοιµασ8ες τ*ς Eλλ δος γι9 το<ς
eOλυµπιακο<ς eAγ(νες ξσπασε κα8... γαλλογερµανικς «π"λεµος»! A;τ8α στ θηκε Z
παραπο8ηση κ ποιων σχετικ(ν µ. τ ν eOλυµπι δα το: 1896 δηλYσεων το: EαρYνου
de Coubertin π τ ν σ'νταξη το: περιοδικο: «Z&λ Bλ ς», δηλYσεων πο< ο7 Γερµανο& θεYρησαν µειωτικ.ς γι’ α+το'ς. Mολον"τι  Pierre de Coubertin 3σπευσε µ. )πιστολI του
ν9 διαψε'σkη τ9 γραφντα, ο7 Γερµανο& )πµεναν τι ο7 eOλυµπιακο& eAγ(νες τ(ν eAθην(ν κανον8σθηκαν E σει γγλικο: κα& γαλλικο: «συστIµατος» κα& τι Z συµµετοχ τ*ς Γαλλ8ας στο<ς
γ(νες )θεωρεLτο π τ ν Eλλ δα σπουδαιοτρα τ*ς συµµετοχ*ς τ*ς Γερµαν8ας. 4Eξαλλοι κIρυξαν τν π"λεµο κατ9 τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων τ*ς eAθIνας («eEθνικ eEφηµερ&ς Bερολ8νου»), στο<ς πο8ους πεφ σισαν ν9 µ λ Eουν µρος.
H Vλληνικ κυEρνηση π τ ν µερι της φρ"ντισε κατ’ ρχ9ς µ. )πιστολI της πρς τ ν

M
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αKτοκρατορα. HO Bδιος µ λιστα 5 αKτοκρ τωρ 9γινε &λυτ ρχης τ)ν &γ=νων. O, νικητ7ς τ)ν &γ=νων πο# τελστηκαν [π; τ1ν διεFθυνση το3 ∆ιοκλητιανο3 &νταµεφθηκαν µ7 8σ4ια &συδοσα!

HΩστσο 5 [π7ρ τ)ν &σιατικ)ν Oλυµπιακ)ν 2νθουσιασµ;ς το3 ∆ιοκλητιανο3
+χι µνο δ7ν 9φερε τ; &ναµενµενο &ποτλεσµα, &λλ% οcτε κν κατ φερε ν%
&ναδεξAη το#ς &γ)νες αKτο#ς &ντ ξιους τ)ν Rλληνικ)ν. Στ% χρνια πο# &κολοFθησαν συν4ησαν κα$ .λλα χαρακτηριστικ% παρ δοξα τς 2ποχς, Vπως γι%
παρ δειγµα G συν(θεια πο# προκυψε, ο, λυµπιονκες τς Aντιχειας ν% γνωνται µοναχο, (!) Vταν &ργτερα 2πιχειρ(θηκε ν% 2κχριστιανιστA G τελετ(!
HO µοναχισµ;ς 4ε4αως οKδεµα σχση 9χει |ς τρπος ζως µ7 τ; λυµπιακ;
8δε)δες.
O, παρακµασµνοι 2κε<νοι &γ)νες τς Aνατολς Vµως εχαν φρει κα$ .λλες
&λλαγ7ς στ; θεσµ. O, γυνα<κες συµµετε<χαν παρ λληλα µ7 το#ς .νδρες στ% &γωνσµατα κα$ +χι σ7 ξεχωριστ7ς Gµεροµηνες, Vπως γινταν µ7 τ% HHρα<α στ1ν HEλλ δα.
Eπσης ο, συµµετοχ7ς στο#ς &γ)νες προερχντουσαν &π’ Vλη τ1ν αKτοκρατορα,
]ταν δηλαδ1 πολυεθνικο. Σ7 αKτ% τ% δFο σηµε<α µπορο3µε ν% πο3µε Vτι ταυτζονται µ7 το#ς σFγχρονους Oλυµπιακο#ς. HH εKκοσµα πο# [πρχε γι% κ ποια περοδο χ θηκε, Vταν 2π$ Θεοδοσου το3 Mικρο3 (5ος α8)νας) ο, Oλυµπιακο$ Aγ)νες µετατρ πηκαν σ7 κ τι µεταξ# &ρνας κα$ ρωµαϊκο3 ,πποδρµου.

«eEθνικ eEφηµερ8δα το: Bερολ8νου» ν9 ξεκαθαρ8σkη τι θεωρεL )ξ Dσου σηµαντικ «τGν συµµετοχG ε#ς το-ς Aγ7νας Sλων τ7ν πεπολιτισµνων χωρ7ν» κα& στ ν συνχεια ν9 κινητοποιIσkη ν9 τ ν E+ρYπη δι φορους ξιωµατο'χους, προκειµνου ν9 νατρψkη α+τ ν τ ν Oσχηµη κα& δ8κως δηµιουργηθεLσα κατ σταση. O πρσEυς µας στ BερολLνο Kλων PαγκαE*ς κατEαλε καταπ"νητες προσπ θειες γι9 τ ν )π8λυση το: ζητIµατος ()ν8σχυσε τ ν )πιτροπ µ.
πολλ9 σπουδαLα µλη κα& πη'θυνε ε;δικ 3ντυπη 3κκληση σ. λη τ ν E+ρYπη).
O7 Γερµανο& µως 3θεσαν ζIτηµα ναEολ*ς τ(ν eAγYνων (προκειµνου ν9 προλ Eουν ν9
προετοιµασθο:ν ο7 θλητς τους κα& γι9 ν9 προλ Ekη τ χα ν9 Vτοιµασθk* κα& Z Eλλ δα!). Θαυµ στε τ ν π ντηση το: ΦιλIµονος (« Aκρπολις», 4.1.1896: «O7 eAγ(νες δ.ν δ'νανται ν9
ναEληθ(σι. Θ9 )κπληρωθk* Z νειληµµνη Bποχρωσις, πως ο7 γ(νες τελεσθο:ν τk* 24kη
Mαρτ8ου (σ'µφωνα µ. τ διεθν.ς Συνδριον Παρισ8ων). GOσοι ξνοι στενοχωρηθο:ν δ'νανται
ν9 πλθουν. Θ9 διαθρψωµεν κα& περιποιηθ(µεν σους xµπορο:µεν. O7 Oλλοι δ'νανται ν9
µiς δει σουν τ ν γωνι » (!!!).
T πεLσµα τ(ν Γερµαν(ν )κ µφθη )ν τλει στ ν B´ Συνλευση το: Bερολ8νου, που Z eAθIνα κα& π λι )ξφρασε τ ν λ'πη της γι9 τ ν παρεξIγηση πο< δηµιουργIθηκε κα&  δρ. Γκχαρντ
νγνωσε π νθισµα Oρθρων το: θηναϊκο: τ'που, συλλεγντων κα& µεταφρασθντων π τν

▲
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HO Iουστινιαν;ς τελικ% το#ς κατ(ργησε τ; 520 µ.X., |στσο µ/ς διασ=θηκε G Rξς
παρ δοξη δι(γηση: Λγο πρ$ν τ1ν 9κδοση το3 διατ γµατος µ7 τ; 5πο<ο καταργ(θηκαν ο, &σιατικ7ς Oλυµπι δες, ξσπασε µεγ λη φωτι , «λαλαπα», στ; .λσος µ7 κυπαρσσια τς ∆ φνης. HO sπλ;ς λα;ς θε=ρησε τ1ν πυρκαγι% |ς προαγγελα τς
ργς το3 ∆ις. SOντως µετ% τ1ν 2πσηµη 9κδοση το3 δι ταγµατος &κολοFθησαν
φο4ερο σεισµο, κατ% το#ς 5ποους (526 µ.X.) [πολογζεται Vτι σκοτ=θηκαν 300.000
.νθρωποι, δηλαδ1 τ; µισυ το3 πληθυσµο3 τς Aντιοχεας. HO Iουστινιαν;ς διταξε
ν% γνουν δε(σεις στ$ς 2κκλησες, γι% ν% σταµατ(σAη 5 2γκλαδος ν% συνταρ σσAη τ1ν
πλη, 2νz) τ1ν µετωνµασε σ7 ΘεοFπολη. T1ν καταστροφ1 |λοκλ(ρωσε G περσικ1
2πιδροµ(, πο# εχε |ς &ποτλεσµα τ1ν α8χµαλωσα τ)ν 2πι4ιωσ ντων &π; τ$ς φυσικ7ς
καταστροφ7ς κατοκων τς πλης. (Πηγ(: Kωνσταντ<νος Σ θας, «Περ$ το3 Θε τρου
κα$ τς Mουσικς τ)ν Bυζαντιν)ν», Bενετα 1878).
BιZλιογραφα
(1) Mενλαος A. Xρνης, «Oλυµπιακο$ Aγ)νες. 28 α8)νες ,στορα, &θλητισµς, πολιτισµς», σελδα 119, ε8δικ7ς 2κδσεις «Λαµπρπουλος», Aθ(να 2002.
(2) K. Σ θας, «Περ$ το3 Θε τρου κα$ τς Mουσικς τ)ν Bυζαντιν)ν», Bενετα 1878, σελδα ρ´.
(3) Iω ννης Xρυσστοµος, «Λγοι κατ% Iουδαων», 48.851.38 @ως 852.35.
(4) Mingne, P.G. 63, 897.
(5) Kλ(µης 5 AλεξανδρεFς, «Προτρεπτικ;ς πρ;ς LEλληνας», 34,1.
(6) Περιοδικ; «∆αυλς», τε3χος 229, Iανου ριος 2001, σελδες 14623-14627.
(7) HHλιδωρος 1, 22.

Στφανος Mυτιληνα%ος

δηµοσιογρ φο Kλε νθη Nικολαδη. M λιστα νεγνYσθη Oρθρο τ*ς « Aκροπλεως» τ*ς
22.2.1895, που χαρακτηριστικ9 νεφροντο τ9 Vξ*ς: «eEν Eλλ δι δ8δεται πρ παντς σηµασ8α ε;ς τ ν συµµετοχ ν τ(ν Γερµαν(ν γυµναστ(ν τ(ν νυψωσ ντων το<ς γ(νας ε;ς τ ν
ρχα8αν Vλληνικ ν α+τ(ν ε`κλειαν». eAκολο'θησαν )νθουσιYδη χειροκροτIµατα τ(ν Γερµαν(ν, ο7 ποLοι κατ’ α+τν τν τρ"πο )πε8σθησαν ν9 λ Eουν µρος στο<ς eAγ(νες...

«™

«H Eλλ,ς Xµαυρ θη, διτι δ;ν πλTρωσε χρ:η»

υγκινητικ » εNναι Z στ ση τ*ς eAγγλ8ας πναντι στ ν Eλλ δα το: 1896, πο<
προσπαθο:σε ν9 νασυγκροτηθk* κα& ν9 )πανασυνδεθk* µ. τ παρελθ"ν της. WAς
διαE σουµε τ8 3γραφε σ. κ'ριο Oρθρο της “H Σηµαα το= Λονδνου”: ENναι 3
χιλι δες 3τη, φ’ του )τελσθησαν ε;ς τ ν eOλυµπ8αν κα& EεEα8ως εDκοσι πντε
Vκατοεντατηρ8δες φ’ του ο7 eOλυµπιακο& eAγ(νες τ πρ(τον συνεκντρωσαν λους το<ς φηµισµνους θλητ ς. Tελευτα8ως Z π ντοτε 3νδοξος χYρα τ*ς Eλλ δος xµαυρYθη πωσδIποτε, δι"τι διπραξε τ συγχYρητον σφ λµα κατ9 τ ν )µπορικ ν α+τ ν )ποχ ν ν9 παραλε8ψkη
π το: ν9 πληρYσkη τ9 χρη της. eEν το'τοις λ"κληρος  κ"σµος θ9 χαρk* )κ τ*ς ναγεννIσεως τ*ς Eλλ δος».

tAρτεµις Γεωργιδου

IστορικS τHν προσπαθειHν EναCιMσεως
τHν νεωτ.ρων «OλυµπιακHν» AγMνων*

H

διαταγ1 ]το ρητ1 κα$ σαφ(ς: «)ς γ*ν φρειν». Kα$ κατηργ(θη τz) 9τει
393 µ.X. V,τι τ’ &ξι=τερον κα$ Rλληνικ=τερον 2γενν(θη µσzω τς &γωνιστικς 2κδηλ=σεως το3 LEλληνος Λγου, }τοι ο, Oλυµπιακο$
Aγ)νες, 2κε< ε8ς τ1ν µ(τραν των, τ1ν γν τ1ν 5ποαν 2πλεξαν ο, θεο, να δ=σουν τ1ν θεοµαχαν των. Kα$ τ; κλος τ)ν Oλυµπιακ)ν θε)ν τε κα$
&νθρ=πων, G λατρευτικ1 &ν γκη κα$ συµπεριφορ , G &ν γκη Rν=σεως τ)ν HEλλ(νων κα$ G φιλοσοφικ1 σκψις |ς τρπου ζως δι% τ1ν 2ξελικτικ1ν πορεαν το3
LEλληνος Λγου περισωσαν το#ς 2ν Aντιοχεα Oλυµπιακο#ς &γ)νας @ως τ;
9τος 521 µ.X., 9φθασε δ7 5 θεσµ;ς ε8ς το#ς νεωτρους χρνους [π; .λλας µορφ ς,
2κφρ ζων \ µ/λλον παραχαρ ττων τ1ν Oλυµπιακ1ν 8δεολογαν, |ς &ποτλεσµα
το3 Rλληνοκτνου διατ γµατος το3 M. Θεοδοσου κα$ τ)ν &ποφ σεων τς B´
O8κουµενικς Συνδου.
Kατοι 2πε4λ(θη πνευµατικ;ς σκοταδισµ;ς κα$ &παγρευσις παντ;ς το3 HEλληνικο3 κατ% το#ς πρ=τους α8)νας τς Bυζαντινς AKτοκρατορας, τ; HEλληνικ;ν Πνε3µα, λακτζον ε8ς τ%ς καρδας τ)ν
HEλλ(νων, διετ(ρησε το#ς &ρχαους &θλητικο#ς &γ)νας ε8ς π/σαν εKκαιραν κα$ δ1 ε8ς τ% προαFλια
\ το#ς περιγFρους τ)ν να)ν· το3το καταµαρτυρε< τ1ν ,ερτητα τ)ν &γ=νων κα$ Vτι 5 LEλλην, κατοι
διωκ=µενος ε8ς τ1ν προπατορικ(ν του γν, δ7ν 2λησµνησεν. HYποδηλο3ται 2πσης κα$ G 8σχ#ς τς
&ρχαας HEλληνικς γυµναστικς παραδσεως, ,κανς ν’ &ντσχAη 2π$ α8)νας ε8ς τ;ν κατ’ αKτς 2πµονον

I¢IøTH™ EK£ETEI 18 ¢A¢E™...
% µπορο3σε ν’ &ποτελA µνιµη 9κθεση στ1ν HEλλ δα, Vπως sρµζει στ1
χ=ρα πο# γενν(θηκαν ο, Oλυµπιακο Aγ)νες. Aντ$ αKτο3 G πρωτο4ουλα κα$ G σκψη γι% τ1 δηµσια προ4ολ1 τ)ν 18 δ δων τ)ν
Oλυµπιακ)ν Aγ=νων (&π; τ; 1936 µχρι τ; 2004) &ν(κει σ7 @ναν πολτη, τ;ν κ. Aθαν σιο Κριτσινλη, διευθυντ1 τς HEλληνικς Λαµπαδηδρο-

£

▲
* T; .ρθρο αKτ; εχε πρωτοδηµοσιευθ στ; τε3χος το3 «∆αυλο3» 159, M ρτιος 1995, σσ. 9471-9477.
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κα$ συστηµατικ;ν πλεµον τς Eκκλησας.1 O, &γ)νες 2τελο3ντο πλον «|ς λαϊκ;ν δρ=µενον» @ως τ;
9τος 1453 µ.X.
Aλλ% κα$ κατ% το#ς χαλεπο#ς 2κενους χρνους τς δουλεας τς Tουρκοκρατας ο, &θλητικο$
&γ)νες, κατοι περιωρισµνως, δ7ν 9παυσαν ν% τελ)νται. Συµµετε<χον ο, &ρµατολο$ κα$ ο, κλφτες. Kυριωτρα &γωνιστικ1 2κδ(λωσις παρετηρε<το κατ% τ1ν δευτραν Gµραν το3 Π σχα κατ%
το#ς χριστιανο#ς \ τ1ν Λαµπρ1ν κατ% το#ς LEλληνας, 2κδ(λωσις διατηρο3σα τ1ν &ρχααν λατρεαν. ∆7ν &πεκαλο3ντο Oλυµπιακο, διτι 2κε<νοι ]σαν &γ)νες λατρεας ε8ς τ; ∆ωδεκ θεον κα$
δ1 τ;ν ∆α κα$ 2πσης συνυφασµνοι µ7 τ1ν γυµντητα, πρ/ξιν κολ σιµον δι% τ;ν Xριστιανισµν.
T1ν προλευσιν κα$ τ1ν ,ερτητα το3 λαϊκο3 αKτο3 δρωµνου διετ(ρησεν G ,στορικ1 πραγµατικτης το3 LEλληνος, Vστις οKδποτε &π4αλε τ1ν 2θνικ(ν του συνεδησιν, µολοντι κατεσφ ζετο
ε8ς τ1ν προπατορικ(ν του γν.

H Eνθρωπτης προσπαθε9 ν7 µιµηθbO τν Eλλ(δα
, πρ)ται µεταφρ σεις το3 9ργου το3 Παυσανου κα$ τ)ν eΩδ(ν το3 Πινδ ρου τz) 9τει 1.516
µ.X. 2παναφρουν ε8ς τ; φ)ς τ;ν «µ3θον» τ)ν &γ=νων. Tz) 9τει 1723 µ.X. Γ λλος 4ενεδικτ<νος
µοναχς, 5 ∆οµ. Bερν ρδος de Montfaucon, στλλει 2πιστολ1ν ε8ς τ;ν καρδιν λιον Kουϊρνην,
&ρχιεπσκοπον KερκFρας, 2πισηµανων Vτι 5 χ)ρος τς Oλυµπας συµφ=νως µ7 τ%ς µαρτυρας
το3 Παυσανου πρπει ν% περιχA η ,ερ% µνηµε<α κα$ 2πιγραφ ς.2 Tz ) 9τει 1763 µ.X. 5 Joachim
Winckelmann, Πρ)σσος &ρχαιολγος, ξεκιν/ @να πργραµµα &νασκαφ)ν, &λλ% α8φνιδως(!) &πε4ωσεν τz) 9τει 1768 µ.X. πρ; τς &ποπερατ=σεως το3 9ργου του. T1ν αKτ1ν περοδον 5 SAγγλος περιηγητ1ς κα$ 2πιστ(µων Richard Standler 2πισκπτεται τ1ν περιοχ1ν τς SHλιδος, &ναζητ)ν Bχνη τς
Oλυµπας. Tz) 9τει 1787 µ.X. 5 Γ λλος Sebastien Fauvel &νακαλFπτει τ;ν Mγαν Nα;ν το3 ∆ις. Tz) 9τει
1788 µ.X. 5 T.B. Hollis γρ φει ε8ς τ;ν πρεδρον Josiah Willard το3 &µερικανικο3 Πανεπιστηµου X ρ4αρντ Vτι θ% ]το σκπιµον α, H.Π.A., « κολουθο:σαι τ9 Vλληνικ9 πρ"τυπα», ν’ &να4ι=σουν το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νας ε8ς τ1ν Aµερικ(ν. Tz) 9τει 1813 µ.X. 5 SAγγλος λρδος Stanhope κ µνει µαν τοπογραφικ1ν &ποτFπωσιν το3 χ=ρου τς Oλυµπας. Tz) 9τει 1829 µ.X. 5 Abel Blouet, 2πικεφαλς γαλλικς 2πιστηµονικς κα$ &ρχαιολογικς 2πιτροπς (γνωστς |ς 2πιτροπς το3 Mορως), &ποκαλFπτει
&ρχιτεκτονικ% στοιχε<α 2κ το3 Nαο3 το3 ∆ις. HH Rλληνικ1 κυ4ρνησις «ε8ς 9νδειξιν εKγνωµοσFνης»
το3 χαρζει(!) µαν µετπην, G 5ποα φυλ σσεται 2ν τz) Mουσεzω το3 ΛοF4ρου. T; οKσιαστικ;ν µρος
τ)ν &νακαλFψεων θ% γνAη [π; Γερµαν)ν &ρχαιολγων κα$ κυρως το3 Ernst Curtius µεταξ# τ)ν 2τ)ν
1857-1881, κατπιν τz) 1890-1897.
HO «µ3θος» τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων κατστη γνωστ;ς µ7 τ1ν Aναγννησιν τς ∆Fσεως (16ος-18ος
α8Yν) κα$ πολλο$ ψευδο-Oλυµπιακο$ &γ)νες 2τελσθηκαν 9κτοτε. HO SAγγλος Robert Dover (15821652) διοργαν=νει το#ς πρ=τους ψευδο-OλυµπιακοFς, τ% γνωστ% κα$ |ς «Costwοrld Games». Eσταµ τησαν µ7 τ;ν θ νατν του κα$ &νε4ωσαν τ% 9τη 1660, 1852 κα$ 2κ νου τz) 9τει 1951 µ.X. Eπσης ψευ-

A

µας. Πρκειται γι% µα 2ξαιρετικ1 9κθεση, πο# περιοδεFει &ν% τ1ν HEλλ δα
κα$ τ; 2ξωτερικ, &λλ% κα$ πο# θ% θαυµ σουν &π; κοντ% τ;ν Acγουστο Vσοι
2πισκεφθο3ν τ1 χ=ρα µας κατ% τ1 δι ρκεια τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. 18 ντελικ/τες δ/δες, G κ θε µα µ7 τ; δικ της 8διατερο χαρακτρα, σχεδιασµνη
µ7 4 ση τ1ν κουλτοFρα τς χ=ρας πο# 2κπροσωπε<.
M/ς µιλ/ 5 συλλκτης:
«∆»: Κ)ριε Κριτσινλη, π7ς γεννUθηκε s <πιθυµα σας γι; τGν κατοχG µιjς ττοιας συλλογOς;
▲
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E]γγελος Zππας. Aπ: τ: 1856 µ> <πιστολU του στ:ν tOθωνα προσφερε 400 µετοχ>ς
τOς 'τµοπλοϊκOς ταιρεας του γι; τGν <πανδρυση τ7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων. H <πσηµη Pωµιοσ)νη γι; 40 χρνια 'ντιδρο=σε, qως τ: 1896, πτε πλι µ> #διωτικ>ς πρωτοZουλες EλλUνων κα( ξνων <πισηµοποιUθηκε  λαµπρ:ς α]τ:ς θεσµ:ς το= Eλληνικο=
Πολιτισµο=.
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δο-Oλυµπιακο$ διωργαν=θησαν ε8ς τ; Bρλιτς τς Πρωσσας τz) 9τει 1779 µ.X. T1ν 14ην Iουλου 1834
ε8ς τ1ν πλιν Ramlösa τς Σουηδας 5 Gustav Johan Schartau, καθηγητ1ς το3 Πανεπιστηµου το3 ΛοFντ, ργαν=νει πανσκανδιναυικο#ς &γ)νας µ7 τ1ν νοµασαν «Oλυµπιακο$ Aγ)νες». Mετ% δFο 9τη,
τ1ν 4ην AKγοFστου, ε8ς τ1ν αKτ1ν πλιν 5 Schartau καλε< &θλητ%ς 2ξ Vλης τς Σκανδιναυας ν% συµµετ σχουν ε8ς «Σκανδιναυικο#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νας». Tz) 9τει 1830 ε8ς τ; Πζναν ργαν=νονται
«HEλληνικο$ Aγ)νες». Tz) 9τει 1853 ε8ς τ;ν ,ππδροµον Franconi τς Nας HYρκης ργαν=θησαν 2π$
πντε µνας 2κτ;ς τ)ν .λλων κα$ «Oλυµπιακο$ Aγ)νες». Tz) 9τει 1842 &θλητα$ το3 Kεµπ7κ ,δρFουν
@να «Oλυµπιακ;ν LOµιλον ∆ρµου» κα$ κατ% τ; 9τος 1844 ργαν=νονται ο, «Oλυµπιακο$ Aγ)νες το3
Mντρεαλ» κατ% τ1ν 28ην κα$ 29ην Gµρα το3 AKγοFστου. Mεταξ# τ)ν 2τ)ν 1840-1880 µ.X. G HIερατικ1 Σχολ1 τς Aρχιεπισκοπς τς Γκρεν;µπλ ργαν=νει «Oλυµπιακο#ς Aγ)νας».
E8ς τ; Σροπσ ιρ Aγγλας 5 δρ. Brooks &πεφ σισε ν’ &να4ι=σAη το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νας κατ%
τ; 9τος 1849. O, &γ)νες 2πλαισι=νοντο µ7 τελετ ς, |ς ]σαν α, παρελ σεις, µ7 λ 4αρα κα$ µ7 2πιγραφ%ς
Rλληνιστ$ γεγραµµνας, mµνους κα$ ψαλµοFς. O, µετχοντες 2φFτευσαν σπ νια δνδρα, τ% 5πο<α «)π"τιζον µ. φρYδη οNνον»(!) κα$ [π4αλον τ% σ4η των παρ% τA 4ασιλικA ο8κογενεα τς HEλλ δος. E8ς
&νταπδοσιν 5 4ασιλε#ς τ)ν HEλλ(νων προσφερεν &ργυρ/ν [δραν. Eπσης τ; πολιτιστικ;ν κνηµα
τ; 5πο<ον διεµορφ=θη ε8ς τ1ν Mεγ λην Bρετανναν περ$ τ;ν Oλυµπισµ;ν εχεν |ς &ποτλεσµα τ1ν
2ντυπωσιακ1ν 2ξλιξιν τ)ν &γγλικ)ν &θλητικ)ν 2κδηλ=σεων. Tσσαρες «Oλυµπιακα$» Rορτα$ κατεγρ φησαν µ7 κορυφααν 2κενην τς 14ης Iουνου 1862 ε8ς τ; Mount Vermont Parade Ground το3 Λ4ερπουλ. Eχε διοργανωθ [π; δFο διακεκριµνων «muscular Christians» (µυ=δεις χριστιανο!). Eκτ;ς
τ)ν &θλητικ)ν &γωνισµ των καθιερ=θη κα$ @νας διαγωνισµ;ς λογοτεχνικ)ν δοκιµων. T; πρ)τον
4ρα4ε<ον 2δθη ε8ς 2ργασαν µ7 ττλον: «Nο:ς Bγι ς )ν σYµατι BγιεL». E8ς το#ς «T ϊµς» 5 J. Asley Coopr
2πρτεινε τ1ν 3ην Oκτω4ρου 1891 τ1ν ργ νωσιν µι/ς «Anglo Saxon Olympiad» κα$ µι/ς «Παµ4ρεταννικς Συναθροσεως».
E8ς τ1ν Γαλλαν 5 Philippe Daryl 2ζ(τησε τ1ν &να4ωσιν γαλλικ)ν «Oλυµπιακ)ν» &γ=νων. T1ν
25ην Nοεµ4ρου 1892 ε8ς τ; &µφιθατρον τς Σορ4ννης κατ% τ1ν δι ρκειαν Rν;ς συνεδρου τς
HEν=σεως Aθλητικ)ν Σωµατεων 5 Pierre de Coubertin 9κλεισε τ1ν 5µιλαν του &πευθFνων 9κκλησιν δι% τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων, G 5ποα yκοFσθη µετ% πλ(ρους &διαφορας.
T1ν 16ην Iουνου 1884 ε8ς τ;ν Bδιον χ)ρον συγκαλε< νον συνδριον, δι% ν% 2παναλ 4Aη τ1ν πρτασν του. T1ν 23ην Iουνου 1884 &πεφασσθη G &να4ωσις τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων.

AR προσπ(θειαι ε ς τSν EλλαδικSν χHρον

E

8ς τ;ν HEλλαδικ;ν χ)ρον περ$ τ;ν 18ον α8)να 5 EKγνιος BοFλγαρις (1716-1806), 5 5πο<ος κατ γεται κα$ 2πηρε ζεται &π; τ; πνε3µα τ)ν HEπταν(σων, µεταφρ ζει τ; γυµναστικ;ν 9ργον
το3 HIερωνFµου Mερκουρι λη (1530-1606) «De acte Gymnastica». HH Oλυµπιακ1 κληρονοµα
]το πανελλ(νιος κα$ .σ4εστος σκψις, πθος· κα$ ργαν=σεις &γ=νων 2σηµει=νοντο δι σπαρ-

▲

Α.Κ.: Τ; 1976 }µουν προϊστ µενος τεχνικς [πηρεσας στ1ν HEλληνικ1 Eπιτροπ1 Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. Λγzω 8διτητος –}µουν µηχανικ;ς– 5 ττε πρεδρος τς Eπιτροπς Λαµπαδηδροµας µο3 ζ(τησε ν% 4οηθ(σω στ1 διαδικασα sφς τς λυµπιακς φλγας, πραγµατοποι=ντας τ$ς &παρατητες συνεννο(σεις µ7 τ$ς τηλεπικοινωνιακ7ς &ρχ7ς τς HEλλ δος
κα$ το3 Καναδ/. HΩς δ)ρο γι% τ1 συµ4ολ( µου αKτ1 µο3 δθηκε G δ/δα το3 Μντρεαλ. Μλις τ1ν πρα στ% χρια µου, θλησα ν% &ποκτ(σω κα$ Vλες τ$ς [πλοιπες δ/δες. SHµουν τυχερς, µι/ς κα$ 4ρισκµουν σ7 αKτ;ν τ; χ)ρο, 9χοντας &ναλ 4ει &ρχικ% τ1ν τεχνικ1 εKθFνη κα$ στ1 συνχεια τ1ν sφ1 κα$ τ1 λαµπαδηδροµα στ1ν HEλλ δα γι% πολλ% χρνια. HΩς µλος τς Eπιτροπς Λαµπαδηδροµας δικαιοFµουν µα δ/δα κ θε φορ% κα$ 9τσι σιγ%-σιγ%
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ΣEOYΛ 1936.

MOΣXA 1980.

MEΛBOYPNH 1956.

AΘHNA 2004.

Tσσερις π τ&ς 18 Kλυµπιακ.ς δiδες τ*ς ;διωτικ*ς συλλογ*ς το: κ. Kριτσινλη. H Vλληνικ (κ τω δεξι9) εNναι σχδιο το: eAνδρα ΒαρYτσου, )µπνευσµνο π τ ν aρµον8α τ(ν γραµµ(ν το:
φ'λλου )λιiς, µ. dψος 68 Vκ. κα& E ρος 700 γρ., κατασκευασµνη π µαγνIσιο κα& ξ'λο σ. φυσικο<ς χρωµατισµο'ς. O σχεδιασµς εNναι ττοιος, }στε ν9 δ8νkη τ ν αDσθηση πwς ποτελεL συνχεια
τ*ς φλ"γας. H Vλληνικ δiδα στ&ς 31 Μαρτ8ου ξεκ8νησε π τ ν eOλυµπ8α τ µακρ' της ταξ8δι,
ρχικ9 στ ν Eλλ δα κα& στ συνχεια σ. 27 χ(ρες σ. λο τν πλανIτη.
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τοι ε8ς τ;ν HEλλαδικ;ν χ)ρον.3 HO Γρηγριος Παλιουρτης 2ξ Iωανννων γρ φει: «... το'του το: γ(νος
(το3 Oλυµπιακο3) Dχνη µνουσιν )ν τk* Eλλ δι κα& µ λιστα Oχρι τ*ς σIµερον· ε;ς το<ς 1794 3τυχον ε;ς
ν χωρ8ον τ*ς πατρ8δος µου, )ν 2 )πανηγ'ριζον µεγαλοπρεπ(ς τ ν µνIµην το: Aγ. Γεωργ8ου. GOθεν
µετ9 τ γε:µα )Eγ*καν λοι ο7 χωρι ται ε;ς ν )π8πεδον ν9 τρξουν τ στ διον... π λην...».4 LOσον κι
ν φανεται αKθρµητον τ; &γωνιστικ;ν φαινµενον, 2µπεριχει &ρχα<α Rλληνικ% δρ=µενα. ∆ιαπιστ=νοµεν ,ερτητα ε8ς τ;ν &γ)να [π; τ; +νοµα «το: Aγ. Γεωργ8ου» κα$ Oλυµπιακ1ν 5ρολογαν τ)ν
&γωνισµ των («στ διον, π λην...»).
Kατ% τ; τλος το3 18ου α8)νος κα$ συγκεκριµνως τz) 9τει 1797 ο, Kεφαλλνες &πελευθερ=θησαν
2κ το3 4ενετικο3 καθεστ)τος 9χοντες τ1ν 4ο(θειαν τ)ν Γ λλων κα$ δρυσαν τ;ν «ΣFλλογον τ)ν Iακω4νων», οτινες 2νεφορο3ντο &π; 2παναστατικ%ς 8δας. Oτοι λοιπν, ο, LEλληνες Iακω4<νοι, µεταξ# τ)ν .λλων 2πρτειναν τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων, τ1ν κατ ργησιν τς χριστιανικς θρησκεας... κα$ τ1ν 2παναφορ%ν το3 ∆ωδεκαθου. Συγκεκριµνως γρ φει 5 Γ. Mαυρογι ννης:
«... )πειδ δ. Z χριστιανικ θρησκε8α )φα8νετο ν ρµοστος πρς τ9ς νας πολιτικ9ς ρχ ς, εNχε προταθ* )ν τ2( Συλλ"γ2ω )κε8ν2ω (Iακω4νων) Z κατ ργησις α+τ*ς κα& Z νασ'στασις τ(ν eOλυµπιακ(ν
eAγYνων κα& Z )π νοδος τ*ς ρχα8ας θρησκε8ας...».5 «T9 3τη 1807-1814 ο7 EπτανIσιοι προκηρ'σσουν
γ(νας µ. τ ν )πωνυµ8αν “Prix Olympia Digues” (eOλυµπιακ9 EραEεLα) ε;ς πνευµατικο<ς τοµεLς, ο7
ποLοι ποτελο:σαν τ κντρον το: )νδιαφροντος τ*ς eIονικ*ς eAκαδηµ8ας, πο< ο7 Dδιοι ο7 Γ λλοι εNχαν
7δρ'σει...».6
Tz) 9τει 1829 παρ% τ; στρατπεδον τ)ν Mεγ ρων 2τελο3ντο &θλητικο$ &γ)νες ε8ς τ1ν σκοπο4ολ(ν, τ;ν δρµον κα$ τ; π(δηµα.7 LEξι 9τη &ργτερον διεξ γονται (21-23 Mαoου 1835) 2πισ(µως
&γ)νες ε8ς τ%ς Aθ(νας: «... ε;ς τ9ς )ρχοµνας Zµρας θλουσιν γ8νει γ(νες, τ ν 21ην δρ"µος, τ ν
22αν πIδηµα κα& τ ν 23ην Z 7πποδροµ8α. O7 νικητα& θλουσι λ Eει EραEεLα...».8 Kατ% τ; 9τος 1829
5 Γρηγριος Kαλλιρης, 2ν Iταλα, 2κδδει 8ατρικο-γυµναστικ;ν σFγγραµµα.9
LEτερος οKσιαστικ;ς 2µπνευστ1ς κα$ 5ραµατιστ1ς δι% τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν &γ=νων ]το
5 Παναγι=της Σο3τσος,10 Vστις µ7 2πανειληµµνας γραπτ%ς προτ σεις πρ;ς τ1ν ττε κυ4ρνησιν 2ζ(τει τ1ν θεσµοθτησιν τς 25ης Mαρτου |ς 2θνικς Rορτς κα$ τ1ν &νασFστασιν τ)ν Oλυµπιακ)ν
Aγ=νων. Tz) 9τει 1833 9λεγε πρ;ς τ1ν κυ4ρνησιν: «Πο: α7 ε;κ"νες κα& ο7 νδρι ντες, πο: ο7 AραLοι
eOλυµπιακο& eAγ(νες;». Tz) 9τει 1835 2πρτεινεν ε8ς τ1ν κυ4ρνησιν τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν
Aγ=νων. HH &διαφορα κα$ &δικα τ;ν [ποχρε=νει ν% 2παναλ 4Aη τ1ν πρτασιν κα$ τz) 9τει 1842: «vς
ξαναζωντανε'σουν ε;ς τ9ς eAθIνας ο7 ρχαLοι eOλυµπιακο& eAγ(νες».11 HO [πουργ;ς I. Kωλττης συµπαρσταται ε8ς τ; αBτηµα το3 I. ΣοFτσου τz) 9τει 1834 δι% τ1ν τλεσιν τ)ν &γ=νων «κατ9 µ8µισιν τ(ν
παλαι(ν».12 SEτσι «... πεφασ8σθη ν9 πανηγυρ8ζουν ο7 GEλληνες κατ9 4ετ8αν, π"τε µ.ν )ν GYδρyα X )ν
Nαυπλ82ω, Oλλοτε δ. )ν eAθIναις X )ν Kορ8νθ2ω...».13 Aπ; τ1ν |ρααν αKτ1ν πρτασιν 5 ττε πρεδρος
τς κυ4ερν(σεως14 κα$ [πουργ;ς τ)ν 2ξωτερικ)ν Iγν τιος φ;ν Rudhart, φλος το3 SOθωνος κα$ Γε-

συµπλ(ρωνα τ1 συλλογ( µου. ∆7ν 4ασστηκα ποτ7 σ7 ο8κονοµικ7ς δοσοληψες, δ7ν &γρασα κα$ δ7ν ποFλησα δ/δα ποτ. HH τελευταα δ/δα πο# &πκτησα εναι το3 Λονδνου, Vπως
2πσης κα$ G δικ( µας το3 2004. ΑKτ1 πο# 9χω στ1 συλλογ( µου εναι }δη συλλεκτικ; εδος,
µ7 τ1ν 5ποα 9τρεξε τ1 δεFτερη Gµρα τς λαµπαδηδροµας 5 γις µου. Μο3 λεπει µνον G
δ/δα το3 1952, τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων στ; Ελσνκι, G 5ποα εναι κατασκευασµνη &π;
&σ(µι, G δ7 4 ση της εναι &π; @να ξFλο τ)ν δασ)ν τς Φινλανδας. Εχαν κατασκευαστ
συνολικ% µνον 22· στ1ν HEλλ δα [π ρχουν ο, 2, G µα εναι στ; Μουσε<ο τ)ν Oλυµπιακ)ν
Aγ=νων τς Oλυµπας κα$ G .λλη στ1ν Oλυµπιακ1 Aκαδηµα. Κα$ φυσικ% εναι προτι▲

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

ΕΛΣΙΝΚΙ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΡΩΜΗ

ΤΟΚΥΟ

ΜΕΞΙΚΟ

ΜΟΝΑΧΟ

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΜΟΣΧΑ

Λ. ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΣΕΟΥΛ

ΒΕΡΚΕΛΩΝΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΣΥ∆ΝΕΫ

1936

1948

1952

1956

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

19/7/1996
Παρασκευ<
15/9/2000
Παρασκευ<

13/2/1996
Τρτη

12/5/2000
Παρασκευ<

25/7/1992
Σ;ατο

17/9/1988
Σ;ατο

23/8/1988
Τρτη

5/6/1992
Παρασκευ<

28/7/1984
Σ;ατο

7/5/1984
∆ευτ ρα

19/7/1980
Σ;ατο

17/7/1976
Σ;ατο

13/07/1976
Τρτη

19/6/1980
Π µπτη

26/8/1972
Σ;ατο

12/9/1968
Π µπτη

10/10/1964
Σ;ατο

28/7/1972
Παρασκευ<

23/8/1968
Παρασκευ<

21/08/1964
Παρασκευ<

25/8/1960
Π µπτη

22/11/1956
Π µπτη

2/11/1956
Παρασκευ<

12/8/1960
Παρασκευ<

19/7/1952
Σ;ατο

29/7/1948
Παρασκευ<

1/8/1936
Σ;ατο

ΗΜΕΡ.
ΤΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ

25/6/1952
Τετ;ρτη

17/7/1948
Σ;ατο

20/07/1936
∆ευτ ρα

ΗΜΕΡ.
ΑΦΗΣ

27.000

—

6.307

15.250

15.000

4.915

775

5.532

—

26.065

2.750

20.470

7.870

3.365

3.422

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
σ> ΚΜ

10.000

—

10.448

20.899

3.636

5.000

1.214

6.000

—

100.603

1.529

3.118

3.372

1.416

3.422

∆ΡΟΜΕΙΣ

12.000

—

6.500

3.300

4.500

6.200

1.250

5.917

3.000 (1ο εpδος)
3.000 (2ο εpδος)

—

—

400

22

1.688 πλ ον 12
!φεδρικν κα

3.840

∆Α∆ΕΣ

Βουτ;νιο Προπ;νιο (42/58)

Βουτ;νιο Προπ;νιο (48/52)

Προπ;νιο

Μαγν<σιο,
φωσφρος,
?ξεδιο
µαγγανου

Προπ;νιο

Βουτ;νιο Προπ;νιο

Φιτλι
!µποτισµ νο σ#
!λαιλαδο

Προπ;νιο Βουτ;νιο (24/76)

Στερε, κασιµο
δο συστατικν

Στερε, κασιµο
δο συστατικν

Φιτλι µ# µεcγµα
2 συστατικν

AYδρογον;νθρακας
8ναµεµειγµ νος
µ# ναφθαλνη κα
εkφλεκτο lλικ

Στερε
κασιµο

Μεcγµα
12 !πιδεξεως

Μεcγµα
µαγνησου

ΚΑΥΣΙΜΟ

GA &
L. Hamigton
Pty L.t.d.

Hugo

—

Korea
Explosives
Co L.t.d.

Turner

Misuno

Queensway
Machine
Products

Krupp
Co

—

Nikei Yanagi

MF-Curtisa
-Bologna

—

Kultakeskus
Oy, PI 26

E.M.J.
Factories
µαγνησου

Krupp
Co

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Μπλ# vσπρο 8σηµ

(Aσηµ καφ -χρυσ

Χρ-µιο

Καφ

Καφ

(Aσηµ - κκκινο - χρυσ

Κκκινο µα/ρο

(Aσηµ
µ;τ

(Aσηµ Μα/ρο

(Aσηµ

Μπροντζινο

(Aσηµ
µ.τ

(Aσηµ

(Aσηµ
L.t.d.

(Aσηµ
γυαλιστερ

ΧΡΩΜΑ

1.000

1.550

1.450

740

1.200

560

540

840

1.450
767

826

580

960

1.080

908

908

ΒΑΡΟΣ
σ> gr

72

80,50

66,50

48

95,50

56

66

75

52,30
53

64,80

39,50

47

59

46,80

27

ΥΨΟΣ
σ> sκ.

Πνακας µ> 'ναλυτικ; στοιχε%α γι; τ(ς 18 δjδες τ7ν θεριν7ν Oλυµπιακ7ν Aγ$νων, ξεκιν$ντας 'π: τ: 1936 κα( φθνοντας qως τ: 2000, µ> τG µεγαλ)τερη
'πσταση ν; τGν Hχ\η διαν)σει s δjδα το= Τκυο (1964), s 2ψηλτερη ν; εRναι <κενη το= Λ:ς tAντζελες (1984) κα( s Zαρ)τερη τOς Aτλντα (1996).
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νικ;ς Γραµµατε#ς τς Eπικρατεας τς Bαυαρας, «... )κπλαγε&ς π το: σχεδ8ου το'του τ ν µαγευτικ ν ζωγραφικIν, διταξε τν τυποκτ"νον Πολυζω8δην –Yπουργν eEσωτερικ(ν κα& eEκκλησιαστικ*ς κα& ∆ηµοσ8ας eEκπαιδε'σεως (2/4/1837-22/11/1837)– ν9 ναγνωρ8σkη µ"νον τ ν eEθνικ ν EορτIν...»15 κα$ ν% τελται αmτη τ1ν Gµραν το3 EKαγγελισµο3 (1837).
Tz) 9τει 1837 9χοµεν τ%ς πλον σηµαντικ%ς δραστηριτητας· 2κδδεται τ; πρ)τον γυµναστικ;ν 4ι4λον 2ν HEλλ δι [π; το3 Γεωργου Παγ=νδα µ7 ττλον «Περ8ληψις Γυµναστικ*ς».16 Kατ% τ; Bδιον 9τος
µ7 B.∆. το3 4ασιλως SOθωνος «περ& συστ σεως 12µελο:ς eEπιτροπ*ς )π& τ*ς )µψυχYσεως τ*ς )θνικ*ς
Eιοµηχαν8ας, γεωργ8ας κα& κτηνοτροφ8ας»17 παρουσι ζεται δι% πρ=την φορ%ν κα$ τ; 2νδιαφρον |ς
πρ;ς τ1ν φυσικ1ν &γωγ(ν: «... δι9 ν9 δYσωµεν ε;ς τ ν Vορτ ν τα'την χαρακτ*ρα πανηγυρικν κα& )θνικYτερον, διατ ττοµεν τ ν τ(ν eEσωτερικ(ν Γραµµατε8αν ν9 λαµE νkη συνεννοουµνη µετ9 τ*ς eEπιτροπ*ς τ9 ναγκαLα µτρα, }στε ε;ς τ )φ’ Vξ*ς τρεLς Zµρας κα& µ λιστα µετ9 τ τλος τ*ς Oνω )κθσεως κα& δοκιµασ8ας ν9 λαµE νουν χYραν ε;ς τ α+τ µρος δι φοροι δηµ"σιοι γ(νες, Kνοµατ& Z
7πποδροµ8α, Z π λη,  δρ"µος,  δ8σκος, τ9 πηδIµατα, τ9 κοντ8σµατα, ο7 )θνικο& χορο& κα& Oλλα γυµν σµατα, τ9 ποLα θλουν )κτελεLσθαι κατ9 τ ν τ ξιν τ*ς µουσικ*ς».18 Tz) 9τει 1837 5 ∆µος τ)ν Λετρνων τς Oλυµπας, δι% ν% 2µψυχ=σAη τ; 2θνικ;ν φρνηµα κα$ δι% ν% προ4ληµατσAη |ς πρ;ς τ1ν
4αρε<αν Oλυµπιακ1ν κληρονοµαν, παρνει µαν ,στορικ1ν &πφασιν: «κα& λαEwν φορµ ν τ ν καθιρωσιν τ*ς 25ης Mαρτ8ου Aς )θνικ*ς Vορτ*ς πεφ σισε τ Vπ"µενον 3τος 1838 ν’ νασυστIσkη το<ς
eOλυµπιακο<ς eAγ(νας κα& ν9 τελk* το'τους ε;ς τν Π'ργον...».

EN(γγελος Z(ππας: O πραγµατικSς EναCιωτς

E

κε<νος Vµως Vστις εKαισθητοποησε κα$ συνεκλνισε το#ς καθ’ mλην sρµοδους τς Rλληνικς
κυ4ερν(σεως ]το 5 EK γγελος Z ππας (1800-1865), 5µογεν1ς 2κ τς Pουµανας, Vπου διµενε κα$ εχε δηµιουργ(σει µεγ λην περιουσαν. E8σηγε<ται ε8ς τ;ν 4ασιλα SOθωνα τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων, &ναλαµ4 νων µ7 δαπ νας του τ1ν χρηµατοδτησιν το3
Vλου 2γχειρ(µατος.19
HH πρτασις το3 Z ππα [πο4 λλεται πρ;ς τ1ν κυ4ρνησιν τ;ν M ρτιον το3 9τους 185620 πρ;ς τ;ν
[πουργ;ν Eξωτερικ)ν Aλξανδρον Pζον Pαγκα4ν, Vπως &ποδεικνFεται 2κ τ)ν &ποµνηµονευµ των το3 8δου Pαγκα4: «... O+ πολ<ν χρ"νον φ’ ο )γκατστην ε;ς τ YπουργεLον, 3λαEον παρ9 το:
)ν Bουκουρεστ82ω Γενικο: προξνου κ. Σπυρ8δωνος Σκο'φου )πιστολ ν περιχουσαν Oλλην δι9 πολλ(ν
σφραγ8δων... Uν δ. Z )πιστολ το: E+αγγλη Z ππα eHπειρYτου... νφερε πρς τν Eασιλα, τι νελ µEανεν α+τ(ν τ(ν eOλυµπ8ων...».21 HH πρτασις το3 E. Z ππα 2σχολι σθη ε8ρωνικ)ς 2κ µρους το3
Pαγκα4: «... τι )ν τ2( παρ"ντι α;(νι ο+χ& ο7 γ(νες τ*ς πυγµ*ς X τ*ς π λης, λλ9 ο7 διανοητικο8, ο7
τ*ς Eιοµηχανικ*ς κα& κοινωνικ*ς ναπτ'ξεως».22 Γνονται προσπ θειαι &π; τ;ν Pαγκα4ν δι% τ1ν προ4ολ1ν τς 4ιοµηχανικς &ναπτFξεως κα$ 2µµσως δι% τ1ν διοργ νωσιν « γYνων γυµνικ(ν». «∆ι9 τ*ς
πρYτης του παντIσεως παρεδχετο )νθουσιωδ(ς τ σχδιον, τ ποLον τ2( )ξθηκε...».23

µτερο ν% 4ρσκεται σ7 αKτο#ς το#ς χ=ρους παρ% στ% δικ µου χρια.

«∆»: Πσες εRναι σ> σ)νολο οY δjδες;
Α.Κ.: Εναι Vλων τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων, 18 δ/δες. ∆7ν εναι Vµως 18 ο, διοργαν=σεις πο# 9χουν διεξαχθ &π; τ; 1936 µχρι σ(µερα. Κ ποιες &π; αKτ7ς εναι διπλς. ∆ηλαδ1 γι% το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νες το3 Μεξικο3 εχαν κατασκευαστ τρε<ς δ/δες. Ο,
δFο συµπεριλαµ4 νονται στ1 συλλογ( µου. HH τρτη εχε ε8δικ% κατασκευαστ γι% τ1 µεταφορ% τς φλγας στ; τελευτα<ο στ διο τς λαµπαδηδροµας, λγzω τ)ν δυσκολι)ν πο#
εχαν ο, .λλες δFο &π; &πψεως 4 ρους κα$ θερµοκρασας. ∆Fο δ/δες εχαν κατασκευα▲
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K$στας Kονδ)λης,  λαµπαδηδρµος τOς πρ$της 5λυµπιακOς δδας
(Bερολ%νο 1936), πρτυπο κλλους
τOς EλληνικOς φυλOς.
HO Pαγκα4ς, Bσως κα$ λγzω το3 κFρους του Bσως κα$ δι% .λλον τινα .γνωστον λγον, πεθει τ;ν
E. Z ππαν Vπως συµ4ι4ασθA µ7 τ1ν &ρχικ(ν του πρτασιν κα$ δεχθA τ; σχδιν του, δηλ. τ1ν σFστασιν διαφρων διαγωνισµ)ν κυρως 4ιοµηχανικ)ν προϊντων. Mεταξ# τ)ν διαγωνισµ)ν θ% περιελαµ4 νοντο κα$ &θλητικο$ &γ)νες. O, διαγωνισµο$ θ% 9φερον τ1ν νοµασαν «OλFµπια» κα$
θ% &ποσκοπο3σαν ε8ς τ1ν 2θνικ1ν προδον. HO Z ππας 2πιµνει: «τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων ν9
)νεργηθ(σι τ9 π ντα ταχως, }στε  πρ(τος γwν ν’ ρχ8σkη ε; δυνατν τ ν 25ην Mαρτ8ου το:
1857, τε θ9 3λθkη κα& παραστk* κα&  Dδιος».24 M7 τ1ν συγκατ θεσιν το3 E. Z ππα 2δηµοσιεFθη
ε8ς τ1ν Eφηµερδα τς Kυ4ερν(σεως τς 19-8-1858 τ; Bασιλικ;ν ∆ι ταγµα «Περ& Συστ σεως τ(ν
eOλυµπ8ων».25 Παρ% τ1ν ζουσαν 2πιθυµαν το3 E. Z ππα G A´ Oλυµπι%ς \ Z ππειος Oλυµπι%ς
δ7ν 2τελσθη τz) 9τει 1857 δι% ο8κονοµικο#ς κα$ πολιτικο#ς λγους. Eτελσθη Vµως τz) 9τει 1859
2ν τA πλατεα Λουδο4κου.

στ κα$ γι% το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νες τς Μσχας – G µα εναι G δ/δα τς πρ=της
sφς, 2κενη πο# κρατο3σε G Μαρα Μοσχολιο3 παρνοντας τ1 φλγα &πευθεας &π; τ;
κ τοπτρο. SEχω 2πσης κα$ τ$ς δFο δ/δες &π; το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ=νες στ1 ΣεοFλ, µεταξF τ)ν 5ποων 2κενη τς πρ=της sφς, πο# κρατο3σε G Κατερνα ∆ιδασκ λου. Εναι
πραγµατικ% &νεκτµητες ο, δ/δες τς πρ=της sφς.

«∆»: Τ: µεγαλ)τερο <νδιαφρον τ: συγκεντρ$νει σγουρα s πρ$τη δjδα τ7ν πρ$των
Oλυµπιακ7ν Aγ$νων, το= 1936.
Α.Κ.: Εναι 68 χρον)ν &ντικεµενο κα$ µοι ζει σ%ν ν% κατασκευ στηκε τ=ρα, τεχνικ%
εναι τλεια. Εναι κατασκευασµνη &π; @ναν πολ# δυναµικ; οκο, τ;ν οκο Kρο#π τς Γερ▲
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T; Bασιλικ;ν ∆ι ταγµα, &νεξαρτ(τως το3 γεγοντος Vτι δ7ν &νταπεκρνετο ε8ς τ%ς προθσεις κα$
το#ς 5ραµατισµο#ς το3 E. Z ππα, 2σηµατοδτησε τ1ν πορεαν το3 Oλυµπισµο3 κα$ το3 Aθλητισµο3
2ν HEλλ δι κα$ διεδραµ τισε σηµανοντα ρλον ε8ς τ1ν 2πιτυχαν τ)ν A´ ∆ιεθν)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. Παραλλ(λως 2πδρασε καθοριστικ)ς κα$ ε8ς τ1ν &λλοδαπ(ν.26 HH διεFθυνσις κα$ G 2πιστασα τ)ν
«Oλυµπων» &νετθη ε8ς 2πιτροπ1ν 2κ προσωπικοτ(των µ7 πρεδρον τ;ν Rκ στοτε [πουργ;ν τ)ν
Eξωτερικ)ν. HΩρισµναι 2φηµερδες 9γραφον δι% τ1ν &ν γκην 2κδσεως ∆ιαταγµ των &νασυστ σεως τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. E8ς το3το συν4αλε κα$ G χρησιµοποησις Vρων, οτινες &πεσκπουν
ν% δοθA κ3ρος ε8ς το#ς &γ)νας δι% τς συνδσε=ς των µ7 το#ς &ρχαους OλυµπιακοFς, Vπως: OλFµπια, Oλυµπι δες, Rλληνοδκαι, &λυτ ρχης, γυµνικο$ &γ)νες κα$ λοιπ , πλε<στα τ)ν 5ποων κα$ σ(µερον χρησιµοποιο3µεν ε8ς τ1ν γλ)σσαν το3 &θλητισµο3. Παραλλ(λως yκοFσθησαν φωνα$ κα$ εδον
τ; φ)ς τς δηµοσιτητος .ρθρα 2πικριτικ% δι% τ1ν µ1 υ,οθτησιν το3 σχεδου Z ππα. Aκµη κα$ 5
LEλλην καθηγητ1ς τς Rλληνικς κα$ συγγραφε#ς 2κ Σερρ)ν Kωνσταντ<νος Mινωoδης 2πισπεFδει τ1ν
δηµοσευσιν 2κ το3 &ν% χε<ρας του χειρογρ φου το3 γνωστο3 σηµαντικο3 4ι4λου «Φιλοστρ του περ&
Γυµναστικ*ς Bπ Mινωδου Mηνi» γαλλιστ$ κα$ Rλληνιστ. Παραθτει δ7 κα$ 8διατερον κεφ λαιον ε8ς
τ; τλος το3 4ι4λου του µ7 τ;ν ττλον «Περ& τ*ς τ(ν eOλυµπιακ(ν eAγYνων )ν Eλλ δι συστ σεως»,
Vπου [περαµFνεται µ7 π θος τς προτ σεως το3 E. Z ππα.
E8ς το#ς &γ)νας 2κενους παρευρθησαν ο, 4ασιλε<ς, πολιτικα$ κα$ στρατιωτικα$ &ρχα$ κα$ πλθος
κσµου. E8ς τ;ν &κατ λληλον χ)ρον τς πλατεας 2κ το3 προχερου διεξ(χθησαν τ’ &γωνσµατα δρµος, λµα, δσκος, &κντιον, &ναρριχ(σεις 2π$ ,στο3. HO HEλληνικ;ς TFπος ε8ς τ; σFνολν του 2σχολασεν
&ρνητικ)ς τ;ν τρπον διεξαγωγς τ)ν &γ=νων κα$ 2καυτηρασε το#ς [πευθFνους. HH &ποτυχα τ)ν
A´ Oλυµπων &λλ% κα$ τ% 2πακολουθ(σαντα γεγοντα 2ν HEλλ δι, |ς G 9ξωσις το3 4ασιλως SOθωνος, εχον |ς &ποτλεσµα ν% µ1 πραγµατοποιηθο3ν τ% B´ OλFµπια τz) 9τει 1863 κα$ ν’ &δραν(σAη G Eπιτροπ1 τ)ν Oλυµπων.
Tz) 9τει 1865 &πε4ωσεν 5 E. Z ππας. E8ς τ1ν 8διγραφον διαθ(κην του, πο# συνταξε τz) 9τει 1860,
2ξεχ=ρησε τ% περιουσιακ του στοιχε<α ε8ς τ1ν Eπιτροπ1ν τ)ν Oλυµπων· tρισε δ, Vτι µετ% θ νατον το3 2ξαδλφου του K. Z ππα, τ;ν 5πο<ον 5ρζει νοµα τς κινητς κα$ &κιν(του περιουσας του,
µγα µρος αKτς ν% περιλθAη ε8ς τ1ν Eπιτροπ1ν τ)ν Oλυµπων µ7 τ1ν δσµευσιν &νεγρσεως το3 Mεγ ρου τ)ν Oλυµπων κα$ το3 Σταδου των. Πρκειται 4ε4αως δι% τ; µεγαλοπρεπ7ς Z ππειον Mγαρον, τ; 5πο<ον 2νεκαινι σθη τz) 1878 (∆´ OλFµπια) κα$ τ; 5πο<ον παρεχωρ(θη δι% τ’ &γωνσµατα
τ)ν A´ ∆ιεθν)ν «Oλυµπιακ)ν» Aγ=νων το3 9τους 1896. Kατ% τ% 2γκανια το3 Zαππεου Mεγ ρου,
20 Oκτω4ρου 1887, 2τονσθη [π; το3 2ξαδλφου το3 E. Z ππα, Kωνσταντνου Z ππα κα$ κυρου
διαχειριστο3 του, Vτι «...  ρχηγτης τ*ς ο;κογενε8ας µου ο8διµος E+αγγλης Z ππας πεφ σισεν
)ξ )µπνε'σεως κλασσικ*ς ν9 )παναφρkη ε;ς τ ν Eλλ δα το<ς ρχα8ους χρ"νους τ(ν eOλυµπιακ(ν
eAγYνων, Bπ το<ς ρους κα& τ9ς συνθIκας τ*ς νεωτρας ζω*ς».27 M7 τ; B.∆. τς 11-8-1865 συνεκροτ(θη 5ριστικ)ς G τ)ν Oλυµπων Eπιτροπ(, 2πονοµασθε<σα κα$ Eπιτροπ1 Kληροδοτηµ των, µ7

µανας κα$ γι’ αKτ; .λλωστε 9φτειαξαν κ τι πολF σπουδα<ο. Τ1ν πρ=τη αKτ1ν δ/δα 4αστο3σε 5 Κ=στας ΚονδFλης, 5 πρ)τος λαµπαδηδρµος στ1ν ,στορα το3 θεσµο3. LEνας
|ρα<ος νος, µα θρυλικ1 µορφ(.

«∆»: Μα ττοια σπουδαα συλλογG δ>ν θ; Hπρεπε ν; 2πρχ\η µνιµα στG χ$ρα πο- γννησε το-ς Oλυµπιακο-ς Aγ7νες; Aπεναντας Zλπουµε qναν πολτη, <σjς στGν προκειµνη περπτωση, ν; Hχ\η φροντσει ν; 2πρχ\η α]τG s συλλογG στGν Eλλδα, Hστω κα( }ν
Zρσκεται στ:ν προσωπικ σας χ7ρο.
▲
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σκοπ;ν ν% λ 4Aη τ% &παρατητα 2κε<να µτρα πρ;ς 2κτλεσιν τ)ν διατ ξεων τς διαθ(κης το3 E. Z ππα. HH Eπιτροπ1 αmτη [φσταται @ως κα$ σ(µερον µ7 τ;ν αKτ;ν ττλον.
T% «B´ OλFµπια» 2τελσθησαν τ1ν 15ην Nοεµ4ρου το3 9τους 1870 ε8ς τ; Παναθηναϊκ;ν Στ διον·
κα$ τ’ &γωνσµατα διεξ(χθησαν τ1ν Rποµνην Gµραν παρουσα το3 4ασιλως κα$ τς κυ4ερν(σεως. ∆ι% πρ=την φορ%ν yκοFσθη κα$ τ; χορικ;ν σµα, το3 5ποου το#ς στχους 9γραψεν 5 καθηγητ1ς Oρφανδης. Πρκειται δι% τ;ν &ντστοιχον Oλυµπιακ;ν LYµνον τ)ν µετπειτα χρνων.
T% B´ OλFµπια 2δικαωσαν 2κενους ο, 5πο<οι 2πστευον ε8ς τ1ν &να4ωσιν τ)ν Oλυµπιακ)ν
Aγ=νων. HH 2πιτυχα τ)ν B´ Oλυµπων Rστι ζεται κα$ ε8ς τ1ν 9γκαιρον προκ(ρυξιν τ)ν «eOλυµπιακ(ν eAγYνων Γυµνικ(ν τε κα& ΛεµEοδροµικ(ν», τ1ν καθηµεριν1ν κα$ [ποχρεωτικ1ν 2κγFµνασιν 2π$ σαρ ντα πντε Gµρας τ)ν [ποψηφων &θλητ)ν [π; τ1ν 2π4λεψιν ε8δικο3, τ1ν 5µοιµορφον 2νδυµασαν τ)ν &θλητ)ν, τ; τελετουργικ;ν τ)ν &γ=νων, τ1ν 2πιλογ1ν τ)ν &γωνοδικ)ν
κα$ τ1ν 2πιλογ1ν |ς χ=ρου τελσε=ς των το3 Παναθηναϊκο3 Σταδου.
E8ς τ%ς 3-9-1869 2δηµοσιεFθη 5 2ξ Rξηνταεννα .ρθρων Kανονισµς των. A, διατ ξεις του &ναφρονται ε8ς τ1ν διεξαγωγ1ν τ)ν 2π$ µρους &γωνισµ των κα$ ε8ς τ; τελετουργικν. Mεταξ# τ)ν .λλων
&ναφρονται:
• Προκ(ρυξις «∆ιαγωνισµο3 Ποι(σεως» µ7 9κκλησιν πρ;ς το#ς λογους το3 9θνους, να συµµετ σχουν ε8ς τ;ν διαγωνισµ;ν συµφ=νως µ7 τ1ν 2πιθυµαν το3 E. Z ππα.
• ΣFστασις δι% τ1ν καλυτραν προ4ολ1ν κα$ διοργ νωσιν τ)ν Aγ=νων ε8δικ)ν 2πιτροπ)ν ε8ς τ%ς
πρωτευοFσας τ)ν νοµ)ν µ7 εKθFνην τ)ν νοµαρχ)ν κα$ τ; 2ξωτερικ;ν µ7 εKθFνην τ)ν διπλωµατικ)ν [πηρεσι)ν.
• Προσθ(κη κα$ νων &γωνισµ των κα$ &θληµ των, Vπως τς π λης κα$ το3 λµατος 2π$ κοντz).
• Kαθιρωσις δι% πρ=την φορ%ν ε8δικ)ν 4ρα4εων δι% τ1ν καλυτραν µουσικ1ν σFνθεσιν, τ1ν σκοπο4ολ(ν, τ%ς λεµ4οδροµας κα$ λοιπ .
• Πρσκλησις ε8δικο3 5µιλητο3 ε8ς ε8δικ1ν 2κδ(λωσιν τ)ν Oλυµπων, προκειµνου ν% 2κφων(σAη
τ;ν «Oλυµπιακ;ν Λγον».
• Kαθορισµ;ς το3 τελετουργικο3, ε8ς τ; 5πο<ον προε4λπετο: θρησκευτικ1 τελετ1 πρ; τς 2ν ρξεως τ)ν Aγ=νων· δηµοσα [πσχεσις-Vρκος 2ν=πιον τ)ν &γωνοδικ)ν· 9ναρξις τ)ν &γωνισµ των
[π; σαλπιγκτ)ν· &νακ(ρυξις τ)ν νικητ)ν [π; τ)ν &γωνοδικ)ν κα$ 2κφ=νησις [π; κ(ρυκος το3
νµατος κα$ τς γενετερας πλεως το3 νικητο3 [π; µουσικ1ν [πκρουσιν.
T% Γ´ OλFµπια προεκηρFχθησαν τz) 9τει 1874 κα$ 2τελσθησαν δι% πρ=την φορ%ν τ;ν M ιον το3
9τους 1875. HH διοργ νωσις το3 &γωνιστικο3 µρους &νετθη ε8ς τ;ν Iω ννην Φωκιανν. Aξζει
ν% σηµειωθA Vτι 5 Γ λλος 4αρ)νος Coubertin δεκαεννα 9τη &ργτερον τ;ν &νφερεν «τιµ*ς Pνεκεν». Σ(µερον τιµ/ται 5 µεταγενστερος «2µπνευστ1ς» Coubertin, 2ν z ο, προγενστεροι 5ραµατιστα$ µνηµονεFονται µνον ε8ς τ% ,στορικ% 4ι4λα. T’ &γωνσµατα 2τελσθησαν ε8ς τ; Παναθη-

Α.Κ.: ∆7ν θ% }θελα ν% &παντ(σω .µεσα στ1ν 2ρ=τησ( σας. Εχα sπλ)ς στ1ν κατοχ(
µου αKτ7ς τ$ς δ/δες κα$ 2ντελ)ς συµπτωµατικ% ]ρθε στ1 σκψη µι/ς κυρας, πο# ]ταν
στ$ς δηµσιες σχσεις τς ργανωτικς 2πιτροπς, G 8δα τς διοργ νωσης αKτς τς 9κθεσης. HH &π(χηση το3 κσµου [πρξε 2ντυπωσιακ1 κα$ µχρι τ1 διεξαγωγ1 τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων θ% περιοδεFσAη σ7 πολλ7ς πλεις τς HEλλ δος &λλ% κα$ στ; 2ξωτερικ.
ΑKτ1 εναι G δικ( µου χαρ , ν% µοιρ ζωµαι αKτ1ν τ1 συλλογ1 µ7 τ;ν κσµο. ∆7ν πρκειται ν% τ$ς πουλ(σω ποτ7 κα$ &π; µνα θ% περ σουν στ% χρια τ)ν παιδι)ν µου.

«∆»: Απ: Sλες α]τ>ς τ(ς δjδες 2πρχουν κποιες πο- διαφοροποιο=νται 'π: τ(ς 2π▲
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ναϊκ;ν Στ διον τ1ν 21ην Mαoου. Mετ% τ1ν ε8σ(γησιν το3 I. Φωκιανο3 προσετθησαν .νευ 4ρα4εων &γωνσµατα Vπως λµα [π7ρ τ; δζυγον, λµα δι% το3 µονοζFγου κα$ λοιπ% κα$ δι% πρ=την φορ%ν 5 κανονισµ;ς προ4λεπε τ1ν χορ(γησιν διπλ=µατος ε8ς τ;ν νικητ(ν.
T% ∆´ OλFµπια 2τελσθησαν τ;ν M ιον το3 1889 ε8ς τ;ν µικρ;ν χ)ρον το3 «Kεντρικο3 Γυµναστηρου» παρουσα πλεστων 2πισ(µων. EδηµοσιεFθη τ1ν 11ην Iανουαρου 1888 τ; B.∆. «Περ& )γκαιν8ων
το: Zαππε8ου Mεγ ρου κα& τ*ς ο+σιαστικ*ς )ν ρξεως τ*ς προετοιµασ8ας τ*ς ∆´ eOλυµπι δος». T; µεγ λο δι στηµα πο# 2µεσολ 4ησε µεταξ# τς Γης κα$ ∆ης Oλυµπι δος φελεται ε8ς τ1ν προσπ θειαν τς Eπιτροπς τ)ν Oλυµπων, να [λοποι(σAη το#ς δFο Vρους τς διαθ(κης το3 E. Z ππα, }τοι
τς λειτουργας γυµναστηρου δι% τ1ν .θλησιν τ)ν νων κα$ τς &νεγρσεως το3 Mεγ ρου τ)ν Oλυµπων. HO µγας εKεργτης E. Z ππας καθιρωσεν &θλητικο#ς &γ)νας µ7 τ’ +νοµα Oλυµπιακο$ Aγ)νες
\ Z ππειοι Oλυµπι δες. HO E. Z ππας «... ζητεL τ ν ναγννησιν τ*ς ρχα8ας Eλλ δος... ο+χ& λοιπν
τ ν πρ"οδον τ(ν Eιοµηχανηµ των σκοπν εNχον τ9 eOλ'µπια τ(ν ρχα8ων... τν α+τν σκοπν 3χουσι κα& τ9 eOλ'µπια τ9 παρ9 το: Z ππα συσταθντα...».28

O

γρ φων κατθεσε παρ% τA EπιτροπA Oλυµπιακ)ν Aγ=νων τ1ν 1ην Nοεµ4ρου 1994 &ναφορ%ν µ7 θµα τ1ν ,στοραν τς &να4ι=σεως τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. Aνεφερµεθα ε8ς
τ; &νιστρητον τς &ποδοχς |ς &να4ιωτο3 τ)ν συγχρνων Oλυµπι δων το3 Γ λλου 4αρ=νου Pierre de Coubertin, Vταν 5 εKπατρδης E. Z ππας διθεσε τ1ν περιουσαν του πρ;ς
τ;ν σκοπ;ν το3τον κα$ 2τελσθησαν ο, πρ)τοι Oλυµπιακο$ Aγ)νες τz) 9τει 1859, τσσαρα 9τη πρ; τς
γενν(σεως το3 Coubertin. Eπσης Vτι G Vποια τιµ1 το3 &να4ιωτο3 δ7ν δFναται ν% [περκερ σAη 2κενην το3 ,δρυτο3 τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων – ,δρυτ1ς δ7 κα$ προστ της των [πρξεν 5 Mγας ZεFς.
Tιµ/ται Vµως 2ν Oλυµπα 5 Γ λλος Coubertin, 2ν z 5 ,δρυτ1ς κα$ 5 &να4ιωτ1ς οKδλως &ναφρονται.
Aπ; τς Gµρας 5πτε τ; σκτος 2πε4λ(θη 2ν Oλυµπα τz) 9τει 393 µ.X. οKδποτε 2τελσθησαν
Oλυµπιακο$ Aγ)νες [π; πνε3µα Oλυµπιακν, κατοι 5 &να4ιωτ(ς των E. Z ππας το3το 2πεδωξεν. Aνεµνονται σ(µερον ο, σπονδοφροι ν’ &ναγγελουν τ1ν 9ναρξιν το3 &γ)νος τ)ν καλλστων .θλων τ)ν τς Gµετρας παιδεας µετεχντων.
Παραποµπα:
1. Φ. Kουκουλς, «Bυζαντιν)ν Bος κα$ Πολιτισµς», τµος Γ´, σελ. 81.
2. C. Fleuridas-R. Thomas, Les Jeux Olympiques, editions EPS 1984.
3. N.Γ. Πολτης, «Λαογραφ8α» 3, 171· Vρα M. Σαρ ντης, «Πανηγ'ρια Θρ κης» («Θρακικ%» 8, 418, 18, 236)· Φ. Kουκουλς, «Bυζαντιν(ν B8ος κα& Πολιτισµ"ς», τµος Γ´, Aθναι 1949, σελ. 96.
4. Γρηγ. Παλιουρτης, «Eλληνικ eAρχαιολογ8α», 4´ τµος, Bενετα 1815, σ. 169-173· Vρα Θ. Γιανν κης, «Λαογραφ8α Γυµναστικ*ς», Aθναι 1991, σελ. 96.
5. Mαυρογι ννης Γ., «Iστορ8α τ(ν eIον8ων NIσων ρχοµνη τ 1797 κα& λIγουσα τ 1815», τµος 4´, σελ. 92.

▲

λοιπες 1ς πρ:ς τ: σχεδιασµ: κα( τG λειτουργικτητ τους;
Α.Κ.: Εcστοχη G 2ρ=τησ( σας. HH κ θε δ/δα 9χει τ% χαρακτηριστικ της. Κατ’ &ρχ%ς
ν µ7 ρωτ(σετε ποι δ/δα µο3 &ρσει περισστερο \ λιγ=τερο, δ7ν θ% µπορσω ν% &παντ(σω. Εναι Vλες κτµα τς ψυχς µου. Παρ’ Vλα αKτ% πιστεFω Vτι G κ θε δ/δα &ντιπροσωπεFει τ1ν κουλτοFρα κα$ τ1 φυσιογνωµα τς διοργαν=τριας πλης πο# 2κπροσωπε<. HEποµνως ν κριτικ ρω δυσµεν)ς κ ποια δ/δα, εναι σ%ν ν% κρνω µα 5λκληρη πλη, πο# πραγµατοποησε τ1 µεγ λη αKτ1 προσπ θεια. Σγουρα κ ποιες &π; αKτ7ς εχαν
|ρισµνα µειονεκτ(µατα λειτουργικ , [πρχαν δ/δες πο# 9σ4ηναν \ δηµιουργο3σαν
[περθρµανση κα$ 9καιγαν τ% χρια. Σ7 κ ποιες .λλες τ; καFσιµ τους 94γαζε σπθες, µ7
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6. ∆(µητρα Πικραµνου-B ρφη, «T Πνε:µα κα& τ Σ(µα», 9κδ. HYπουργεου Πολιτισµο3, Aθναι 1989, σελ. 20.
7. «Γενικ1 Eφηµερς», 19/10/1829.
8. Eφηµερ$ς «Eθνικ1 HEλληνογαλλικ1» 20/5/1835· 2πσης «Σωτ1ρ» 26/5/1835, Aθναι 1835: «Πργραµµα, &γ)νες,
νικητα».
9. «Παραγγελ8α περ& Yγε8ας», Bενετα 1829.
10. «T Πνε:µα κα& τ Σ(µα», σελ. 20.
11. Eφηµερ$ς «HΛIOΣ» 4/7/1833, NαFπλιον, &ρ. φFλ. 2, 3.4· Aλ. κα$ Π. Σο3τσος, «ΠοιIσεις Nαι», NαFπλιον 1833,
σελ. 23, 27, 35: «πο: τ*ς παλα8στρας α7 φωνα8... κα& εNδα τ ν ζωγραφικ ν ε;ς ζωνταν9ς ε;κ"νας το: Mπ"τσαρη
ν9 παριστyi το<ς 7ερο<ς γ(νας... κα& Aς µ"νους σας γ(νας / το<ς )θνικο'ς σας 3χετε, καθ’ ος )λα8ας κλ δος
/ )κ λει ε;ς τ9 eOλ'µπια τ9 τκνα τ*ς Eλλ δος / παλαιο<ς α;(νας ...//... Eαδ8ζουσα στ9 Dχνη σου τ9 πρ(τα». Bλ.
&νακονωσις D. Young 2ν Oλυµπα, IοFνιος 1992.
12. Aπσπασµα 2κ το3 διατ γµατος τ)ν Π. ΣοFτσου κα$ I. Kωλττη (∆εκµ4ριος 1834/Iανου ριος 1835).
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ΣZZας Kουµπο)ρας

Kαθηγητ1ς Σωµατικς Aγωγς
Πρ=ην πρωταθλητ1ς HEλλ δος στ; &γ=νισµα το3 δρµου 10.000 µ.

&ποτλεσµα 5 λαµπαδηδρµος ν% 9χAη σ7 9κταση τ; χρι του. LOµως &κµη κα$ 9τσι G δ/δα
δ7ν χ νει ποτ7 τ1ν &ξα τς φιλοσοφας της. Εναι προτιµτερο ν% Rστι σουµε στ; Vτι G
κ θε δ/δα µετφερε τ; ,ερ; φ)ς τς Oλυµπας. Τ; φ)ς πο# µεταδδει σ7 Vλον τ;ν κσµο
παν ρχαιες Rλληνικ7ς &ξες. Aγ πη, συναδλφωση, συνεργασα, ε8ρ(νη. HEποµνως πρκειται γι% @να &ντικεµενο ,ερ, πο# σε4µαστε, &γαπ/µε, προσχουµε κα$ &ντιµετωπζουµε µ7 δος. LOλες ο, δ/δες 9χουν τ1ν Bδια &ξα κα$ 5µολογ) Vτι γι% µνα &ποτελο3ν κ τι τ; 8διατερο, G κ θε µα χωριστ .

Tαξιαρχο)λα Λαδj

O A§§O™ §O°O™
« Eκτ:ς (θεοδοσιανου) νµου»
eAµ9ν πι , δ.ν Bποφρεσθε! Kαλ , τ8ποτε Oλλο δ.ν
EρIκατε ν9 διαφηµ8σετε στ ν E.P.T. µ. τ ν συµEολικ
ρ8θµηση; ∆.ν ξρατε τ8 θ9 π ρετε; Kα8, )πιτλους, ποιο8 εNναι α+το& ο7 Γερµανο& ρχαιολ"γοι Sinn, Brodersen,
Siewert κα& Ebert, πο< µπορο:ν ν9 µφισEητο:ν τ 3ργο
ε+κλε(ν α+τοκρατ"ρων µας, ο7 ποLοι κατIργησαν το<ς eOλυµπιακο<ς
γ(νες στ Mνοµα το: Xριστιανισµο:; Kα& Oντε κι α+το<ς το<ς 3πιασε Z µο'ρλια ν9 νασκ ψουν τ ν eOλυµπ8α, κα& Oντε τι πδειξαν πwς ο7 πρ"γονο8
µας τελο:σαν )κεL eOλυµπιακο<ς γ(νες 350 χρ"νια µετ9 τ ν παγ"ρευσI
τους· sτοι )κτς ν"µου... eEσεLς, τYρα, τ8 ζ"ρι τραEiτε; ENναι ν γκη δηλαδ
ν9 Eγ*τε µ. τ ν ντουντο'κα ν9 τ διαλαλIσετε; N9 τ9 ποτελσµατα... tEρχεσθε σ> 'ντθεση µ> τGν 'ρχG τOς διαφ)λαξης, προαγωγOς κα( διδοσης το=
Eλληνικο= πολιτισµο= κα( τOς EλληνικOς παρδοσης. 4Aσε πο< µπορο:ν ο7
ξνοι, ψ χνοντας τ8ποτε χρυσ"Eουλα, «ν; θεωρUσουν παρνοµους α]το-ς
το= 2004» κα& ν9 µε8νkη Oνεργη Z κ. Γι ννα eAγγελοπο'λου-∆ασκαλ κη. T
)θνικ" µας φιγουρ8νι...
BεEα8ως Z π ντηση τ*ς E.P.T. εNναι κοµψ"τατη κα& ο+δ"λως µπορεL ν9
θεωρηθk* προληπτικ λογοκρισ8α! eAλ8µονον τYρα! Γ8νονται α+τ9 τ9 πρ γµατα σ. µι9 δηµοκρατικ χYρα σ9ν τ ν δικI µας, που  eAρχιεπ8σκοπος
Eγ ζει πρωθυπουργ"; ∆.ν γ8νονται. O`τε EEαια εNναι δυνατν ν9 παρµEkη
κ ποια )ξωγεν ς δ'ναµις σ’ Pνα κρατικ καν λι, πο< )µεLς ο7 πολ8τες πληρYνουµε γι9 ν9 µiς )νηµερYνkη. Aπλi ο7 Oνθρωποι τ*ς E.P.T. γι9 τ καλ"
µας φιλτρ ρουν λ8γο τ&ς διαφηµ8σεις. Kα& )ν π σkη περιπτYσει σ. )ρωτ(, ρ.
Λ µπρου, εNναι διαφIµιση περιοδικο: α+τI; N9 )ξδιδες τ περιοδικ «Ξσκισ µε» X «M. τ µ τι στ κρεEE τι» ν9 π( να8! α+τ9 εNναι περιοδικ9 γι9
προEολ κα& µ. ναλυτικ φωτογραφικ Bλικ".
T τι Z π"φαση µ µεταδ"σεως τ*ς διαφηµ8σεως το: «∆αυλο:» εNναι νυπ"γραφη, ο+δεµ8αν σηµασ8αν 3χει. Προφαν(ς εDτε ξχασαν ν9 τ ν Bπογρ ψουν, εDτε δ.ν τ ν Bπγραψαν δι9 λ"γους χριστιανικ*ς σεµν"τητος. Kαθ"τι,
κατ9 τν «eEκκλησιαστIν», µαται"της µαταιοτIτων τ9 π ντα µαται"της. O`τε
εNναι παρ δοξον πο< Z Nοµικ Yπηρεσ8α δ.ν ποφ σισε τ ν παγ"ρευση.
A+τ µπορεL κα& ν9 τ ν γνοο:σε. Kαθ’ τι )κ τ(ν λ"γων το: κ. Kωστ"πουλου συν γεται τι α+το& πο< λογ"κριναν τ ν διαφIµιση το: «∆αυλο:» πρπει εDτε ν9 εNχαν γερ.ς πλ τες, εDτε ν9 Uταν πολ< Bψηλ9 7στ µενοι. Kα& τ ν νοµικ Bπηρεσ8α τ*ς E.P.T. A.E. τ ν εNχαν γραµµνη )κεL πο< δ.ν πι νει µελ νι. Φαντ ζοµαι πwς τYρα, µ. τ ν δ8κη τ*ς 22ας eAπριλ8ου, τ9 κ"κκαλα το: Θεοδοσ8ου B´ θ9 πα8ζουν καστανιττες... eAναµνοµε τ ν π"φαση.

Γι7ργος Πετρπουλος

O EστυνοµικSς ποT uργ(νωσε τS 1896
τν Eσφ(λεια τHν OλυµπιακHν EγMνων

O

∆ηµUτριος Mπαϊρακτρης σφρ γισε &νεξτηλα µ7 τ1ν παρουσα
του µα 5λκληρη 2ποχ(. Γενν(θηκε τ; 1833 στ; Aγρνιο κα$ ]ταν
γνος Σουλι=τικης ο8κογνειας. Kατατ χθηκε στ; στρατ; τ; 1848
κα$ σταδιοδρµησε |ς &ξιωµατικ;ς πεζικο3. ∆ιακρθηκε γι% τ1
γενναιτητα κα$ τ; 2πιτελικ του πνε3µα στ1ν Kρητικ1 2παν σταση, στ; Θεσσαλικ; πλεµο &λλ% κα$ |ς [ποστρ τηγος τς HEλληνικς Aστυνοµας.

Bε4αως στ1ν 2ποχ( του G Aστυνοµα δ7ν εχε ν% &ντιµετωπσAη Vµοια µ7 τ% σηµεριν%
προ4λ(µατα Vπως αKτ% τς τροµοκρατας \ τ)ν τροχονοµικ)ν 2λγχων (σηµ.: 2λλεψει
αKτοκιν(των). HYπρχαν Vµως κα$ ττε ναρκωτικ , προαγωγο$-προστ τες, κλφτες (\
&λλι)ς «λαχαν/δες») κα$ .λλα κοινωνικ% παρ σιτα, πο# χαρακτηρζονταν &π; «[πγειες» συν(θειες Vπως τ; «στρα4; περπ τηµα (κουτσα4 κια), G µαγκι , τ% 4αρι% κοµπολγια κα$ τ% &ν ρριχτα σακ κια. Mιλ/µε γι% 2ποχ7ς πο# G γαλλικ1 &ργκ, τ% στριφτ% µουστ κια κα$ τ% δχρωµα µυτερ% παποFτσια ]ταν &παρατητες προϋποθσεις γι%
τ1 σουλ τσα Rν;ς «2 ντ7 λ% µαγκ7» στ% στεν% το3 Mοναστηρακου, το3 Ψυρρ κα$ στο#ς
τεκδες τς +µορφης &θηναϊκς Πλ κας. O, «τσαµπουκ/δες», τ% µαχαιρ=µατα κα$ ο,
5δοµαχες µ7 κουµποFρια εχαν γνει καθηµεριν; φαινµενο, εBτε γιατ$ κ ποιος π τησε
–κατ% λ θος– τ; συρµενο ζων ρι Rν;ς µ γκα, εBτε γιατ$ γλυκοκοταζαν τ1ν «γκµεν »
του. LOσο &στε<α κα$ ν yχο3ν τ% προ4λ(µατα αKτ , 2κενη τ1ν 2ποχ1 εχαν λ 4ει διαστ σεις µ στιγας. O, φυλακ7ς Συγγρο3 κα$ Ωρωπο3 ]ταν @τοιµες ν% δεχθο3ν τ; πλθος
τ)ν παρανµων, &ρκε< ν% 4ρισκταν τ; 2πιδξιο &στυνοµικ; +ργανο πο# θ% κατ φερνε
ν% το#ς συλλ 4Aη, κοιν)ς µπαγλαρ=σAη.
Πι νοντας τ;ν παλµ; τς 2ποχς του κα$ 9χοντας τ1ν &µριστη συµπαρ σταση τς ττε &νωτ της πολιτικς &ρχς 5 Mπαϊρακτ ρης δηµιοFργησε @να σ)µα «εKζ=νων«» (σηµ.:
«κοµ ντο» θ% λγαµε σ(µερα), πο# θ% &νελ µ4ανε ν% δ=σAη σ ρκα κα$ στ/ στ% +νειρα
«εKταξας» το3 στρατηγο3.
«E;ς τ ν eAστυνοµ8αν τ*ς Πρωτευο'σης )π& Mπαϊρακτ ρη προσετθη κα& µ8α δ'ναµις
E+ζYνων, κατ9 προσωπικ ν )πιλογ ν α+το: το: ;δ8ου. T(ν νδρ(ν )κε8νων Z π8στις
κα& Z φοσ8ωσις Bπ*ρξε παροιµιYδης. eAπEησαν ληθεLς τροµοκρ ται τ(ν κακοποι(ν κα& τ(ν ργων κα& ρωες )πεισοδ8ων κα& σκληρ(ν κα& φαιδροτ των. O7 )π8λεκτοι Oνδρες τ(ν Kρειν(ν διαµερισµ των τ*ς χYρας, πηλλαγµνοι κακ(ν συνηθει(ν,
πειθαρχο:ντες α+στηρ(ς, ψ'χραιµοι κα& φωσιωµνοι ε;ς τ καθ*κον, πEησαν π ντοτε πολ'τιµα Mργανα τ ξεως κα& )πιEολ*ς Bπ διο8κησιν σYφρονα κα& λελογισµνην».
O, 2φηµερδες τς 2ποχς &φιερ=νουν .ρθρα «κοινωνικς &νακοFφισης», διτι 2π$
Mπαϊρακτ ρη διανυκτρευαν στ% κρατητ(ρια µεγ λοι 2πιχειρηµατες, καθηγητ7ς Πανεπιστηµων, δικαστς, πολιτικο$ .νδρες, &στυνοµικο, &ξιωµατικο$ το3 στρατο3 κ...
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H Eσφ(λεια τOς Oλυµπι(δας το: 1896
; 2πκαιρο αBτηµα γι% &σφαλε<ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νες &πασχλησε τ; ∆. Mπαϊρακτ ρη, 5 5πο<ος µ7 &πλυτη 2πιτυχα &νλα4ε τ1ν &σφ λει τους. O, 2φηµερδες τς
2ποχς διασz=ζουν τ$ς προσπ θειες το3 &νδρ;ς αKτο3.
«... Π ντες ναγνωρ8ζουν τ ν ν γκην ν9 )νισχυθk* Z στυνοµ8α eAθην(ν κα& Πειραι(ς δι’ 7καν(ν στυφυλ κων κατ9 το<ς eOλυµπιακο<ς eAγ(νας. H συρρο τ(ν ξνων
κατ9 τ9ς Vορτ9ς τ(ν eAγYνων θ9 προκαλσkη ναντιρρIτως, Aς πiσα µεγ λη συν θροισις κα& συρρο λωποδυτ(ν κα& )ν γνει τ κτων στοιχε8ων, τ9 ποLα µ"νον Z καλ(ς διωργανωµνη κα& α+στηρ9 στυνοµικ )πιτIρησις δ'ναται ν9 καταστε8λkη κα& καταστIσkη
κ8νδυνα. Πλ ν το'του µως κα& δι9 τ ν καθ"λου τIρησιν τ*ς τ ξεως κατ9 τ9ς Zµρας
)κε8νας, ο7 ξνοι, γνοο:νες )ντελ(ς τν τ"πον, θ9 3λθουν )δ(, 3κτακτα δ. γεγον"τα πιθανν ν9 συµEο:ν παιτο:ντα τ ν Oµεσον )πµEασιν τ*ς στυνοµ8ας... τ ν πρ"νοιαν τα'την )γκα8ρως 3λαEεν  διευθυντ ς τ*ς eAστυνοµ8ας κ. Mπαϊρακτ ρης...».
Σ7 συνντευξη πο# 9δωσε 5 στρατηγ;ς στ1ν 2φηµερδα «HEστα» 2ξθεσε τ$ς &πψεις
του γι% τ1ν &νασυγκρτηση τς Aστυνοµας 2ν +ψει τ)ν &γ=νων. Mσα &π; τ% λγια
του καταλα4ανει κανε$ς τ; πσο διορατικ;ς κα$ 2παγγελµατας στ θηκε αKτ;ς 5 &στυνοµικς, 2νz) τ% προ4λ(µατα πο# ττε &πασχολο3σαν τ1 δηµσια τ ξη εcκολα µπορο3µε
ν% συµπερ νουµε Vτι &πασχολο3ν κα$ τ1 σηµεριν(.
«...eEσκφθηµεν περ& λων, κα& Z δ'ναµις τ(ν στυφυλ κων κατ9 το<ς γ(νας θ9
φθ σkη ε;ς 400 Oνδρας. ∆ι9 το<ς 50 )ξ α+τ(ν συµπεριελIφθη κα& κονδ'λιον )ν τ2( προϋπολογισµ2(. eAν γκη µως ν9 )νισχυθk* Z στυνοµ8α κα& δι’
Oλλων 50 νδρ(ν κα& πρς το:το θ’ ποταθ(µεν πρς τ9ς
Oλλας στυνοµικ9ς περιφερε8ας το: Kρ τους, δι9 ν9 Dδωµεν π(ς θ9 το<ς ο;κονοµIσωµεν. ∆ι"τι εNνε ν γκη ν9 το<ς
3χωµεν )γκα8ρως ε;ς eAθIνας, δι9 ν9 το<ς κ µωµεν κα& κ ποιαν διδασκαλ8αν σον φορyi στ ν συµπεριφορ ν των
πρς το<ς ξνους κα& το<ς Oλλους πολ8τας κα& )ν γνει πρς
πλIρη τIρησιν τ*ς τ ξεως κατ9 το<ς eAγ(νας...».
HOπωσδ(ποτε τ% µεγθη προκαλο3ν 9κπληξη,
ν &ναλογιστο3µε Vτι τ; κλειν;ν SAστυ ττε εχε
&ν γκη &π; 400 µνον &στυνοµικοFς (σηµ.: τρµε Al Kaida...). Παρ’ Vλα αKτ% G διδασκαλα τς
συµπεριφορ/ς –κα$ +χι µνο– τ)ν &στυνοµικ)ν γι%
τ1ν 2ποχ1 2κενη ]ταν @να κεφαλαι)δες ζ(τηµα, πο#
παραµνει 2πκαιρο.
«... O7 στυν"µοι κα& ο7 )δ( στυφ'λακες εNνε ρκετ9 κατηρτισµνοι πρς τIρησιν τ*ς Bπηρεσ8ας κατ9 τ9ς }ρας τ*ς Zµρας
κα& τ*ς νυκτ"ς. A7 µεταθσεις µως τ(ν στυφυλ κων 3Eλαψαν
πολ< τ ν Bπηρεσ8αν, µ9 π ρα πολ', )κτς το: τι εNνε κα& µατα8α
δαπ νη δι9 τ Kρ τος. eAλλ9 τ8 ν9 γε8νkη.
»Πλ ν τ(ν στυφυλ κων xµπορεL EEαια ν9 )νισχυθ(µεν κα&

T

O Στα)ρακας το= θετρου σκι7ν. Xαρακτηριστικ:ς τ)πος
«µγκα», πο- φορ~j τ: σακκι «'νρριχτο», παπο)τσια µυτερ;
κα( κνει Zλτες στ:ν «µπερντ>» πντα Hνοπλος κα( qτοιµος
γι; «τσαµπουκj».
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∆ηµUτριος Mπαϊρακτρης.
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δι’ )φ8ππων νδρ(ν, πως λγετε, ρ8ζοντες σταθµο<ς τ ν Aγ. Tρι δα κα& τν σταθµν
το: Σιδηδροδρ"µου δι9 δ'ο )ξ α+τ(ν. eEπ8σης ν9 δ'ο ν9 τοποθετIσωµεν ε;ς τ ν δν
HρYδου το: eAττικο: κα& ε;ς τ9ς Oλλας κεντρικ9ς δο'ς, α7 ποLαι θ9 συχν ζωνται πολ<
π το<ς ξνους, δι9 ν9 παρχουν πiσαν ε;ς α+το<ς πληροφορ8αν κα& ν9 )πιτηρο:ν τ ν
σφ λειαν κα& τ ξιν )ν συνεννοIσει π ντοτε πρς το<ς στυφ'λακας, το<ς στυν"µους
κα& τ9 τµIµατα, ο τινες θ9 λαµE νουν τ9ς διαταγ9ς κα& δηγ8ας Aς συνIθως π’ ε+θε8ας )κ τ*ς ∆ιευθ'νσεως. Kατ’ α+τν τν τρ"πον Z στυνοµικ )πιτIρησις θ9 )κτελ*ται πλIρως κα& τ9 κακοποι9 στοιχεLα, vν τολµIσουν ν9 3λθουν, µσως θ9 περιορισθο:ν...».
O, ε8κνες εναι πρ γµατι γραφικ=τατες. HO σταθµ;ς το3 σιδηροδρµου ]ταν τ; κντρο
τς Aθ(νας, 2νz) G 5δ;ς το3 HHρ=δου το3 Aττικο3 (σηµ.: προφαν)ς χωµατδροµος) παρουσι ζεται |ς τ; κντρο συν θροισης τ)ν 2ν HEλλ δι τουριστ)ν. Σ’ αKτ1ν τ1ν σπανι=τατη συνντευξ( του 5 στρατηγ;ς θγει κα$ τ; ζ(τηµα τς 2µφ νισης τ)ν Aστυνοµικ)ν
κατ% το#ς Oλυµπιακο#ς Aγ)νες, τ% προ4λ(µατα Vµως δ7ν 4ρσκουν λFση λγzω τς δFσκολης ο8κονοµικς κατ στασης το3 νεοελληνικο3 κρατιδου...
«ZIτηµα µως εNνε κα& α7 στολα& κα& τ9 κρ νη τ(ν στυφυλ κων, τ9 ποLα κατ9 το<ς
γ(νας πρπει ν9 εNνε καινουργ*. 4Eχοµεν π8στωσιν κα& )κ µαµεν παραγγελ8αν τσ"χας δι9 το: Bπουργε8ου τ(ν Στρατιωτικ(ν, τYρα δ. θ9 φροντ8σωµεν κα& δι9 τ9 κρ νη. Πρπει ν9 εNνε λα καθαρ , δι9 ν9 φαν(µεν ε+πρ"σωποι πρ τ(ν ξνων. eEγw sθελα κα& τYρα κ"µη κα& π ντοτε ο7 σκοπο& ν9 φορο:ν τ9 κρ νη των, λλ9 δ.ν Bπ ρχουν,
δ.ν 3χοµεν. eEκεLνοι πο< )ξ ρχ*ς εNχον µετετθησαν λλαχο:, κα& τYρα εNνε ν γκη
ο7 )δ( µετατεθντες ν9 προµηθευθο:ν να. Περ& π ντων το'των συνεννοIθην Aς σiς
εNπον προχθ.ς µ. τν κ. Bπουργν τ(ν eEσωτερικ(ν...». Φανεται λοιπ;ν Vτι G Oλυµπι δα το3 1896, παρ% τ1ν &4 σταχτη φτ=χεια το3 λαο3 µας, στφθηκε µ7 2πιτυχα χ ρη στ; &θ νατο Rλληνικ; φιλτιµο κα$ τ;ν πατριωτισµ; |ρισµνων &νθρ=πων.
LEνα χρνο µετ% G χ=ρα µας µπκε στ1 σκι% Rν;ς σφοδρο3 HEλληνοτουρκικο3 πολµου
κα, |ς &ναµενταν, αKτ; δ7ν .φησε τ;ν Mπαϊρακτ ρη &δι φορο, πο# παρ% τ; προχωρηµνο τς Gλικας του 9σπευσε –χωρ$ς δικαιολογες– στ1ν πρ=τη γραµµ(· «...O Mπαϊρακτ ρης )τθη )π& κεφαλ*ς µικτ*ς φ λαγγος συγκροτηθε8σης κατ9 µγα µρος π τ ν
δ'ναµιν τ*ς Xωροφυλακ*ς τ*ς πρωτευο'σης κα& 3σπευσε πρς τ ν 4Hπειρον, που συν*ψε
τ ν α7µατηρ9ν µ χην το: Γριµπ"Eου, κατ9 τ ν πο8αν Z Xωροφυλακ )πολµησε καλ(ς».
Σ’ αKτ1ν τ1 µ χη 5 γεννα<ος στρατηγ;ς τελεωσε µ7 τ;ν καλFτερο τρπο τ1ν στρατιωτικ( του σταδιοδροµα, πφτοντας δηλαδ1 µαχµενος.
M’ .λλα λγια 5 Mπαϊρακτ ρης «δ7ν χαµπ ριαζε τποτα» κα$ γι’ αKτ; ο, ρεµπτες, πο#
2νοτε 2ξφραζαν τ; λαϊκ; αBσθηµα, τ;ν γν=ριζαν, τ;ν &γαπο3σαν κα$ θυµοσοφ=ντας
τ;ν µνηµνευσαν στ% τραγοFδια τους, λγοντας π=ς:
«... Mπαϊρακτ ρης  σκληρς
δ.ν σIκωνε ζοριλ8κι,
3κοEε π το<ς µ γκες τ Pνα τ µαν8κι,
κα& Z µαγκι τους 3φευγε
κα& τ νταηλ8κι...».
T; δυσ ρεστο εναι Vτι ττε [πρχαν τουλ χιστον &ληθινο$ µ γκες, 2ν &ντιθσει πρ;ς
τ1ν 2ποχ( µας, πο# Vλα δεχνουν Vτι... το#ς π τησε τ; τρα<νο.
Πηγς:
1. Γ. Aσπρας, «HIστορικ% συγρ µµατα».
2. Xαρ λ. Θ. Σταµ της, «HIστορα τς Aστυνοµας Πλεων».
3. Eγκυκλοπαιδικ; Λεξικ; X. Π τση.
4. «HEστα», 6-2-1896.

Kωνσταντ%νος ∆. Mχος-Λε)καρος

AI™IMA KAI A¢HPITA
Eξ Aνατολ7ν τ: φ7ς το= Mουσεου Oλυµπας!
WAς προσξουµε τ παρακ τω κε8µενο:
«H Wθληση δ>ν 'ποτελε% λληνικG <πινηση. OY 'φετηρες Zρσκονται στGν ρµµφυτη 'νγκη
γι; µιλλα κα( δικριση, πο- 2πρχει σ> Sλους το-ς 'νθρ$πους, <νV7 οY ρζες 'νγονται στGν
'π$τερη προϊστορα κα( σχετζονται µ> τ(ς δραστηριτητες πο- 'νπτυξε κθε Wτοµο γι; τGν
<πιZωσU του, τGν <ξασφλιση τροφOς κα( τGν 'ποφυγG τ7ν κινδ)νων. Γι; το-ς 'νθρ$πους
α]το-ς s Wσκηση συνδεται 'ρχικ; µ> τGν δια τGν ζωG κα( τGν παρξU τους. Ωργανωµνη
'θλητικG δραστηριτητα παρατηρε%ται 'π: τ(ς 'ρχ>ς τOς 3ης χιλιετας π.X. στο-ς µεγλους
'στικο-ς πολιτισµο-ς τOς Mεσοποταµας κα( τOς A#γ)πτου. Στ(ς 'ρχ>ς τOς 2ας χιλιετας π.X.
<µφανζονται οY πρ7τες 'πεικονσεις 'θλητικ7ν δραστηριοτUτων σ> µινωικ; Hργα τχνης, 'πδειξη Sτι οY KρOτες τ(ς υYοθτησαν µjλλον 'π: το-ς A#γυπτους, 'λλ; τ(ς 'νπτυξαν σ> κανονικ; 'θλUµατα, πο- <ντσσονται στ: πλασιο <πισUµων θρησκευτικ7ν <κδηλ$σεων τOς µινωικOς
κοινωνας. OY 'γ7νες α]το( πρπει ν; διεξγονταν στ: πλασιο θρησκευτικ7ν <κδηλ$σεων κα(
κατ; τGν διρκεια <πιτφιων Wθλων γι; ν; τιµηθο=ν <πιφανε%ς νεκρο( Zασιλε%ς κα( ρωες».
Tο κε8µενο α+τ δ.ν γρ φτηκε στ ν Mεσοποταµ8α X τ ν ADγυπτο. T ντιγρ ψαµε π τ ν πινακ8δα πο< Bπ ρχει στ ν πρYτη δυτικ αDθουσα το: Mουσε8ου τ*ς Iστορ8ας τ(ν eAρχα8ων eOλυµπιακ(ν eAγYνων - eAρχα8ας eOλυµπ8ας (πρYτη )πιγραφ ριστερ ). T Aς Oνω κε8µενο )παναλαµE νεται ε;ς τ ν eAγγλικI, Γαλλικ κα& Γερµανικ γλ(σσα, καθwς κα& λα τ9 Oλλα κε8µενα.
T9 δικ µας σχ"λια περιττ .

∆.K.

Παρ; φ)σιν συζε)ξεις

T ν 25η Mαρτ8ου κ ποιοι πολιτικο& λων τ(ν κοµµ των µαζ& µ. τν πρωθυπουργ εNπαν δυ λ"για γι9 τν συµEολισµ τ*ς )θνικ*ς α+τ*ς Vορτ*ς, πο< εNναι Z )ξγερση τ(ν EλλIνων )ν ντια στν
κατακτητ Tο:ρκο κα& συµπλIρωσαν τι Z Zµρα α+τ εNναι µεγ λη θρησκευτικ VορτI. A+τ τ
«θρησκευτικ VορτI», γιατ8 τ «ξεφο'ρνισαν»; M9 σφαλ(ς γι9 ν9 ε+χαριστIσουν τ 7ερατεLο, µολον"τι λοι τους γνωρ8ζουν π 7στορικ(ς τεκµηριωµνα γεγον"τα τι τ τ"τε 7ερατεLο (πατριαρχεLο) εNχε φωρ8σει τ ν eEπαν σταση το: 1821 κα& τι καθ’ λη τ ν διαδροµ τ*ς σκλαEιiς κυνIγησε µ. κ θε µσον κα& προδοσ8ες το<ς πλαρχηγο<ς κι γωνιστ.ς τ*ς eEλευθερ8ας. Γι’ α+τ λοιπν
συνδουν σ. µι9 παρ9 φ'σιν σ'ζευξη τ ν )θνικI µας Vορτ µ. Vορτ.ς τ*ς νθελληνικ*ς eOρθοδοξ8ας τ(ν Bυζαντιν(ν α+τοκρατ"ρων. TYρα µ. τ ν π8εση )π& τ(ν δηµοσ8ων νδρ(ν π τ 7ερατεLο
προσπαθο:ν ν9 πε8σουν το<ς GEλληνες τι  Xριστιανισµς κα&  Eλληνισµς συµπ"ρευσαν κ ποια
)ποχI.

Γ.Γ.

«N; γκρεµσουµε τGν OλυµπιακG Φλγα»!
«N9 γκρεµ8σουµε τ φλ"γα το: ψευτο-eAπ"λλωνα π τ Kαλλιµ ρµαρο κα& ν9 E λουµε τ ν 7ερ
φλ"γα το: Xριστο:». Λ"για 7ερα τ Mεγ λη Tρ8τη σ. κIρυγµ του στν GAγιο eEλευθριο, στο:
Γκ'ζη («eEλευθεροτυπ8α», 10-11/4/2004, σ. 17). N9 γκρεµ8σουµε λοιπ"ν. 4Eτσι ρ8ζουν π τν OµEωνα ο7 7ερεLς τ ν ;σοπδωση τ(ν π τριων, πο< εNναι Z 7στορ8α κα&  πολιτισµ"ς µας. Γιατ8 ο7 7ερεLς
φανατ8ζουν τ πο8µνιον κα& τ θο:ν σ. Eανδαλισµ", ντ& ν9 κ µουν κIρυγµα γ πης; ∆ηλαδ δηγο'µαστε σ. νους διωγµο<ς κα& καταστροφς; «eEν α+τ2( δ. τ2( χρ"ν2ω διωγµς γγονεν EλλIνων
µγας...», γρ φει  eIω ννης Mαλ λας, χρονογρ φος. «ΠαρIγγειλεν α+τ2( π ντα τ9 ε;δωλεLα Pως )δ φους καταστρψαι κα& πυρ& παραδοθ*ναι», Z E+δοξ8α στν Kυνηγ"ν (Θεοδοσιανς K(διξ, κεφ.
51). «Kα& )νEαλον τ9 εDδωλα α+τ(ν ε;ς π:ρ» (eHσαας, ΛZ´ 19). O δ. Γ λλος 7ερωµνος eAEEiς
Fourmont, πο< διακρ8θηκε σ. Eανδαλισµο<ς κα& καταστροφ λων τ(ν π"λεων τ*ς ΠελοποννIσου,
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γρ φει: «T9 ;σοπδωσα, τ9 ξεθεµελ8ωσα λα. ∆.ν π"µεινε λ8θος )π& λ8θου». T ν Bστ τη }ρα θ9
νανIψουν ραγε ο7 7ερεLς;

Σ.Φ.

ΣχολικG θεοκρατα

Στ&ς HΠA  M ικλ Nιουντ ουν, ;ατρς κα& δικηγ"ρος π τ ν Kαλιφ"ρνια, 3φθασε ς τ νYτατο δικαστIριο τ*ς χYρας του, ζητYντας ν9 παλειφθk* κ θε θρησκευτικ ναφορ9 πο< γ8νεται στ9
δηµ"σια σχολεLα κα& ε;δικ(ς κατ9 τ ν δι ρκεια το: χαιρετισµο: τ*ς µερικανικ*ς σηµα8ας. «ENµαι
Oθεος. K θε πρω& στ σχολεLο  υ7"ς µου εNναι Bποχρεωµνος ν9 σταθk* Mρθιος, ν9 E λkη τ χρι του
στ στ*θος κα& ν9 πk* τι  πατρας του εNναι ψε'της κα& 3χει Oδικο», θ9 πk* στ δικαστIριο, κα& πwς
«τ κρ τος Kφε8λει ν9 κρατyi ποστ σεις π’ τ ν θρησκε8α». WAν κα& κρδισε τ ν Bπ"θεση στ )φετεLο, Dσως δ.ν µπορσkη ν9 δικαιωθk* στ νYτατο δικαστIριο. A+τ9 σ. Pνα κρ τος που θρησκε8α
κα& πολιτε8α λειτουργο:ν χYρια π’ τ ν Zµρα τ*ς δηµιουργ8ας του. T8 ν9 πο:µε γι9 τ δικ" µας φεουδαρχικ κρ τος, που στ9 σχολεLα διδ σκονται τ9 «Πιστε'ω ε;ς Pνα θε"», τ9 «Π τερ Zµ(ν» κα&
Oλλες προσευχς, τ9 θρησκευτικ9 κα& Z «Vλληνοχριστιανικ » ψευδοϊστορ8α Aς µαθIµατα; Mαζ& µ.
το<ς )σταυρωµνους κα& το<ς λοιπο<ς «aγ8ους» πο< κρµονται στ&ς σχολικ.ς τ ξεις EεEηλYνουν κ θε 3ννοια τ*ς νεξιθρησκ8ας κα& τ*ς )λευθρας παιδε8ας κα& προετοιµ ζουν τ ραγιαδικ τριτοκοσµικ µλλον τ(ν νων µας.

B.M.

«E µαστε προδτες τOς Iστορας µας»

Πρ"σφατα  )π8σκοπος KαλαEρ'των eAµEρ"σιος µ. θµα «K λλιο θ νατος...» 3καµε δηλYσεις γι9
δι φορα ζητIµατα («eEλευθεροτυπ8α» 7.4.2004). O7 προσωπικς του θσεις γι9 δι9-Bπ.ρ-κρατικ9 θµατα µπορεL ν9 διαταρ ξουν τ&ς διακρατικ.ς σχσεις τ*ς χYρας µ. πρ"Eλεπτες )ξελ8ξεις, µ ντιστρψιµες. O7 ρ8ζες τ*ς E+ρYπης Pλκουν τ ν καταγωγ π τ ν κλασικ κα& τ ν Mεγ λη Eλλ δα
κα& τ πνε:µα α+τ*ς. ∆.ν δεχ"µαστε το<ς φοριστικο'ς του χαρακτηρισµο<ς γι9 το<ς GEλληνες. Π"θεν ρ'εται το: δικαιYµατος το'του; ∆.ν «εDµαστε προδ"τες τ*ς 7στορ8ας µας», λλ9 « στορες )σµ.ν
κα& λ τρεις τα'της». O7 GEλληνες κα& σIµερα 3χουν )θνικ9 Mνειρα, πως π ντα, γι9 λοκληρYσεις,
πο< τ9 κ νουν πρ ξεις ταν τ8θενται )ν κινδ'ν2ω. T eOλυµπιακ eIδε(δες κα& Z Φλ"γα εNναι Iστορ8α µας, εNναι Z πεµπτουσ8α τ*ς Φυλ*ς µας. ENναι τ Λ µπον Φ(ς το: Προµηθως. T πνε:µα του
διαχρονικ"ν. Πο< θαυµ σια dµνησε Z κλασικ Eλλ ς, eIσοκρ της, Kωστ*ς Παλαµiς.

Σ.Φ.

«Kλλιο  θνατος» το= κ. AµZροσου...
∆ηλYσεις το: µητροπολ8τη KαλαEρ'των κ. eAµEροσ8ου:
«H E.E. περιφρ"νησε τ ν χριστιανικI της παρ δοση, τ&ς ρ8ζες της, τ ν ταυτ"τητ της κα& )ρωτοτροπεL πλον µ. τν ;σλαµισµ κα& τ ν θεα». T9 Hνωµνα 4Eθνη «3γιναν Zνωµνα στ ν φαιδρ"τητα κα& τ ν νυποληψ8α». Γι9 τ ν Eλλ δα: «O7 GEλληνες σIµερα; 4A!, να8, το<ς πασχολεL κα&
Z eOλυµπιακ Φλ"γα! eEν2( στ ν EλEετ8α καιγ"ταν  κ"σµος, ο7 νεολληνες 3τρεχαν ν9 προσευχηθο:ν στν eAπ"λλωνα γι9 ν9 το<ς στε8λkη τ ν 7ερ φλ"γα. eEδ(  κ"σµος κα8γεται κα& α+το8... χτεν8ζονται»! Kα& τ φιν λε: «K λλιο  θ νατος παρ9 µ8α Oτιµη BποταγI».
BεEα8ως  κ. eAµEρ"σιος δ.ν µiς ποκ λυψε τι α+τς κα& ο7 Bπ"λοιποι κληρικο& δ.ν πρ"κειται
ποτ. κα& γι9 κανναν ν9 πολεµIσουν κατ9 τ ν παλι τους συνIθεια, 3δειξε µως τν φθ"νο του γι9
το<ς «ε;δωλολ τρες» προγ"νους του κα& το<ς «µισερο<ς» θεο'ς τους. eEνοχλεLται σφ"δρα π’ τ ν νεξιθρησκ8α τ*ς E+ρYπης κα& λοιδορεL τν O.H.E. T ε`λογο )ρYτηµα πο< τ8θεται µως εNναι: Π"τε
τελικ(ς κ ποιος σοEαρς πολιτικς Oνδρας θ9 χωρ8σkη τ κρ τος π’ τ παρακρ τος-eEκκλησ8α,
γι9 ν9 σιωπIσουν )πιτλους στ9 δηµ"σια κα& πολιτικ9 θµατα ο7 Oνθρωποι α+το& κα& ν’ σχοληθο:ν
µ. τ9 το: θεο: τους;

B.M.

∆ιαιτητικ: προστασ#α, δηλητρια Y Vδον;
σσερις λξεις &ρχα<ες, πο# παραµνουν µνιµα 2πκαιρες στ1ν &νθρ=πινη συνεδηση, εBτε στ1ν [γεα |ς &παγορεFσεις εBτε στ$ς α8σθ(σεις
|ς &πολαFσεις. Eναι λοιπ;ν &παρατητα συστατικ% το3 ργανισµο3
(κα$ τς κοινωνας) \ δ7ν εναι &ναγκα<α; Eναι 2πικνδυνα; M1ν &παντ/τε κατηγορηµατικ , λ θος θ% κ νετε. Πρ γµατι εναι τσες ο, διατροφικ7ς &λλαγ7ς κα$ τσο συχν7ς ο, &ντιστροφ7ς τ)ν «καννων διατης», τσο
&ντθετα τ% συµπερ σµατα τ)ν 2ρευνητ)ν, tστε 4ρισκµαστε σ7 µνιµη σFγχυση. Λ.χ. περοδοι &παγρευσης λιπ)ν, µετ% fast-food, τ=ρα «µεσογειακ1»
δαιτα κ.ο.κ.
T τ; καλν; T συν4η παν ρχαια; T τ; &ληθς; «Eξ νοµ των .ρξασθαι»:
~Aς ξεκιν(σουµε &π; τ$ς 9ννοιες.

T

°EY™EI™-O™ME™. HH τετρακτ#ς τ)ν α8σθ(σεων
(εναι τσσερις κα$ +χι πντε, &φο3 γεFση χωρ$ς +σφρηση δ7ν [π ρχει) }τοι Vρασις, &κο(, γε3σ ⴢ +σφρησις κα$
sφ1 εναι σ7 πλ(ρη &ντιστοιχα µ7 τ% «στοιχεLα» τ)ν
HEλλ(νων: π3ρ, &(ρ, mδωρ, γ. Πρ γµατι ➊ LOρασις: Eκ
φωτεινς πηγς (θερµτης) «π:ρ ε8ζ2ωον»· HHρακλ. ➋
Aκο(: M7 yχητικ% κFµατα στ;ν &ρα (κυρως). ➌ Γε3σ ⴢ
+σφρησις: M7 µρια [γρ% στο#ς [γρο#ς 4λεννογνους
στµατος/µFτης. ➍ HAφ1-8σορροπα: HH αBσθηση mπαρξης
µσzω τ)ν στερε)ν.
T; ψυχο-πνευµατικ; µρος το3 Vλου &νθρ=που (σ)µα,
«ψυχ(», πνε3µα, 2πγνωση) &ποτελε<ται κατ% τ;ν Πλ τωνα1 κα$ Aριστοτλη2 &π; τ1ν τετρακτFν: φυτικν,
α8σθητικν, 2πιθυµητικν, νοητικν. «τ µ.ν φυτικν
ο+δαµ(ς κοινωνεL λ"γου (=µετχει λογικς), τ δ’ )πιθυµητικν µετχει (κ )πως». SAρα τ; φυτικ:ν εναι τ%
9νστικτα τ; δ7 α#σθητικ:ν εναι ο, α8σθ(σεις πο# παρχουν τ% δεδοµνα στ;ν νο3.
Kα$ 2νz) θεωρο3µε τ$ς Vραση, &κο(, sφ1 Zασικς, τ1ν
Rνιαα γεFση/+σφρηση τ1ν νοµζουµε εKτελ « ν λογον Φωτ. 1. Ψαρjς τOς ΘUρας π3χειν πρς τ ν γε:σιν, κα& µο8ως τ9 εDδη τ(ν χυµ(ν τοLς ει γι; λτισµα 6 κπνισµα.
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τ*ς Kσµ*ς».3 Kα$ Vµως µ7 αKτ1ν ξεκιν/µε τ1 ζω( µας (θηλασµ;ς)
κα$ µ7 αKτ1ν «τελευτο:µε», G µνη πο# &ποµνει ζωηρ(.
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EI¢H KAI H¢ONE™. O, LEλληνες Vπως σ7 Vλα τ% θµατα εχαν ξεκαθαρσει κα$ τ% εBδη τς γεFσης (κα$ +σφρησης) δδοντας τ$ς κατ λληλες λξεις (Σχ. 1). Συνεχζουµε &π; τ;ν Aριστοτλη:3 «aπλi (=Eασικ9) µ.ν τ ναντ8α τ γλυκ< κα& τ πικρ"ν,
)χ"µενα δ, το: µ.ν τ λιπαρν το: δ. τ aλµυρ"ν. Mεταξ< δ.
πικρν
το'των τ" τε δριµ< κα& τ α+στηρν κα& στρυφνν κα& Kξ'». Kα$
διευκρινζει: «τ9 δ’ εDδη τ(ν χυµ(ν }σπερ κα& )π& τ(ν χρωµ Σχ. 1. Γε)σεις κα(
των»! Πρ γµατι µοι ζει µ7 τ; κταγωνικ; χρωµατικ; σFστηµα.4
5σµς.
∆7ν νοµζω Vτι G σηµεριν1 φ ση τς γλ=σσας (νεοελληνικ1)
9χει πλον τ$ς &ντστοιχες λξεις γι% τ; «δριµ#» (=καυστικ;) κα$ τ; «αKστηρ;ν» (λ.χ.
ονος = µπρο3σκος;). LOσο γι% τ$ς (Rλληνογενε<ς) εKρωπαϊκ7ς γλ)σσες ζ(τηµα ν 9χουν
πλον 5! Sweet/doux - salty - bitter/amer - acrid/âpre - acid. HO Aριστ. δηλ=νει σαφ)ς Vτι
τ% νµατα τ)ν γεFσεων 8σχFουν κα$ γι% τ$ς σµς: «4Eστι δ’, }σπερ χυµς  µ.ν γλυκ<ς
 δ. πικρ"ς, οdτω κα& Z KσµI... γλυκεLα Aς το: µλιτος».3
Πο<ος 5 στχος, 5 τελικ;ς σκοπ;ς «τλος» στ1 ζω( µας; HO Aριστ. &παντ/ εKθως: «τ9
)πιζητο'µενα (χαρακτηριστικ%) τ9 περ& τ ν ε+δαιµον8αν... ρετI... µετ’ Zδον*ς» Hθ.
Nικοµ. A3+9. HH εKδαιµονα λοιπ;ν τ; [πρτατο &γαθν, G Gδον1 τ; µσον.
Φυσικ% στ$ς Gδον7ς µετχουµε µ7 Sλες τ$ς α8σθ(σεις. M7 τ1ν Vραση λ.χ. στ$ς ε8καστικ7ς
τχνες (.γαλµα < &γ λλοµαι)· µ7 τ1ν &κο1 στ1 µουσικ1 < µο3σα < µ) = δωρ. ποθ)· µ7
τ1ν sφ1 στ;ν 9ρωτα. LOµως στ1ν καθηµεριν1 ζω1 G Gδον1 µσzω τς τετ ρτης εναι συχντερη. Kα$ δ7ν &ρκοFµεθα στ$ς φυσικ7ς γεFσεις/σµς, &λλ% δηµιουργο3µε νες συνδυ ζοντας.
∆ιτι 5 .νθρωπος δ7ν κ νει 9ρωτα γι% ν% 2πιζ(σAη (µνον) µσzω τ)ν &πογνων του
Vπως τ% ζz)α, &λλ% ζA γι% ν% κ νAη 9ρωτα γι% Gδον(. Λογζεται γι% Gδον(. SEτσι δ7ν τρ=ει γι% ν% ζ(σAη (µνον), &λλ% ζA γι% ν% τρ=Aη Gδονικ .
Πρ γµατι θ% µποροFσαµε ν% τρ)µε µνο µα φορ% Gµερησως «δεLπνον», Vπως &ναφρει
5 HIπποκρ της Vτι ]ταν σFνηθες «µονοσιτειν τ2( µεµαθηκ"τι» Περ$ Aρχ. Iατρ. 11 \ τ;
πολ# δFο µ7 τ; «Oριστον» (=πρωιν). «παξ X δ&ς τροφ ν δοτον». Tρτη φορ , τ; 4ρ δυ «δ"ρπον» σπανως 9τρωγαν, σχετζετο δ7 µ7 διασκδαση: «συµπ"σιον». Λατ. coena <
κοινω = συµµετχω σ7 γε3µα.
Στ1 ρωµαϊκ1 παρακµ1 (αKτοκρατορα) 9τρωγαν πολλ7ς φορς. SEτσι κα$ στ1ν 2ποχ(
µας τρ)µε κα$ 5(!) φορ7ς Gµερησως γι% ν% Gδονισθο3µε, παρνοντας Vµως πενταπλσιες
θερµδες &π; τ$ς 1.000 &παρατητες! (+χι 1.400).
Mσzω τς ποστητας (εναι τ; λ θος πο# µ/ς κ νει [πρ4αρους) 2πιζητο3µε τ1ν ποικιλα γε)σεων. Kα$ ττοιες 2πινοο3µε συνεχ)ς µσzω τς µαγειρικς τχνης (haute cuisine)
κα$ κα$ τς ο8νοποιας.
Πρ γµατι ο, συνταγς, τ% «πι τα», εναι πλον &ναρθµητες, &φο3 δηµιουργο3νται
Rκατοντ δες νες κ θε µρα. T; Bδιο συµ4ανει κα$ γι% τ1ν 4σφρηση: Eπινοο3µε συνεχ)ς
να 'ρ$µατα, Vπως 2φευρσκουµε .πειρα καλλυντικ% (cosmetic < κσµος = κ λλος) γι%
τ1ν Gδον1 τς Vρασης. Kαθηµεριν1 Gδον1 λοιπ;ν µ7 φαγητ% κα$ ποτ% γι% τ1 γεFση κα$
&ρ=µατα, σωµατικ7ς µυρουδι7ς (=2ρωτικ1 «χηµεα») γι% τ1ν +σφρηση.
Π)ς γνονταν Vµως 2ντον=τερες ο, γεFσεις-σµς, τ πρσθεταν;
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TA TPIA §EYKA «¢H§HTHPIA» (κα( µα=ρα).

O, LEλληνες νοστµευαν τ% φαγητ τους («Zδ'νω 3δεσµα») καθ’
Vσον 9τρωγαν πντα λιτ . T; «λιτοδ8αιτον» (φαγητο3 κα$ τρπου
ζως) ]ταν παροιµι)δες. O, 2λ χιστες παρεκκλσεις προκαλο3σαν
γενικ)ς τ;ν γλωτα, τ1ν &πχθεια, τλος τ1ν περιφρνηση. T; µοναδικ; –συν(θως– φαγητ; τς Gµρας ]ταν &πριττο. Συν(θως
ψωµ, 2λις, κρεµµFδι, σκρδο κα$ γι% ποτ; «κεκραµνος οNνος» µ7
µπλικο νερ; (1:4). Γι% «ποκιλµα» προσθεταν πο3 κα$ πο3 «τ ριχον ;χθ<ν» }τοι ψ ρι διατηρηµνο σ7 sλ τι, ξηραµνο \ καπνιστ [Φωτ. 1], «τυρ"ν», «KπYρας», «λ χανα», +σπρια, ξηρο#ς καρποFς. AKγ , γ λα, γλυκ% ]σαν σπ νια Vπως τ; κρας.
E8δικ=τερα: HH 4ασικ1 τροφ(, 5 Wρτος < &ρτFω = Rτοιµ ζω /
νοστιµεFω (φαγητ), [πρχε σ7 µεγ λη ποικιλα (µαζς, πFρνος,
.ζυµος κα$ δεκ δες .λλοι) [Φωτ. 2]. T; 9λαιον τ; 9τρωγαν συν(θως µ; Vπως κα$ τ% λαχανικ% (κρ µ4η, ραφανδες κ...). Mεγ λη G ποικιλα τ)ν σπρων (φακα, φασολοι) |ς κα$ τ)ν ξηρ)ν
καρπ)ν (κ ρυον περσικν, ποντικ;ν κ.λπ.). T; κρας σπ νιο, ]ταν
κυρως µα κοινωνικ1 προσφορ% «σφ για 7ερ9 π"λεως» µ7 θυσες, πανηγFρεις, π νδηµες «Vστι σεις» (µ7 9ξοδα πλοFσιου «λειτουργο:»), Rορτς, γ µους κ... O8κογενειακ% συµπλ(ρωναν τ;
κρας µ7 π πια («ν*σσα») σπανως \ κυν(γι.

Φωτ. 2. Mινωτης
κεραστUς.

Φωτ. 3. Tργλαι 5πτα: Mπαρµπο)νια ψητ; µ> χωριτικη σαλτα.

LOλες ο, τροφ7ς εχαν &π; µνες τους Hντονες γεFσεις/σµ7ς (+χι Vπως ο, σηµεριν7ς «ν υλον»· παρ’ Vλα αKτ% τ$ς 9καναν ρεκτικ=τερες µ7 «Zδ'σµατα». Γιατ$ 5 .νθρωπος εναι
ν λογικ;ν κα$ Gδονικν· δ7ν εναι ζz)ον. Mετχει στ; &πολλ=νειον κα$ διονυσιακν.
HO HIππ., πο# ]ταν «)κ τ(ν ;ητρ(ν»5 κα$ +χι γιατρουδ κι, λει τ; Rξς 2κπληκτικ: «τ
σµικρν χεLρον κα& π"µα κα& σιτ8ον, διον δ, τ(ν Eελτι"νων µ.ν ηδεστρων δ, µiλλον
α7ρεταLον» (= περισστερο ς προτιµ/µε τ; λιγ=τερο θρεπτικ; ποτ; κα$ φα &λλ% Gδονικ;(!) παρ% θρεπτικ; κα$ &ηδς), Aφορ. B37. HH Gδον1 κα$ 5 ψυχολογικ;ς παρ γων
εναι 4ασικ% γι% τ1 θεραπεα.
SE4αζαν λοιπ;ν ο, LEλληνες στ% φαγητ τους «καρυκε'µατα», «Zδ'σµατα», « ρτ'µα-
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τα», γι% ν% γνουν «3δεσµα πολυτελς». «Tαρ8χη πνικτ9 κα& καρ'κη» Φενεκ. Aδηλ. 3.
Kυρως ]ταν «Eοτ ναι» &ρωµατικ7ς (ργανος, θ3µος) \ «κ"νεις» (ππερι). AKτ7ς ]σαν
ο, «µα3ρες οKσες». O, «λευκ7ς» ]σαν κα$ εναι τ; λας, τ; λ8πος, G σ κχαρις. [Σηµ.: Z χαρη δ7ν [πρχε· πρωτοεµφανστηκε 2ξ Iνδι)ν 2π$ Aλεξ νδρου.]

™YNTHPHTIKE™ OY™IE™. ∆7ν [π ρχει –σχεδ;ν– 4ι4λο διαιτητικς πο# ν% µ1ν
&παγορεFAη |ς «καταστρεπτικ7ς» οKσες τ% τρα λεγµενα δηλητ(ρια: «M1 τρ)τε: Kορεσµνα λπη - καπνιστ . AποφεFγετε: ζ χαρι - γλυκ% - sλ τι».6 Π)ς Vµως G &νθρωπτητα τ% λατρεFει, π)ς τ% 2πιζητο3µε |ς &παρατητα; HH &π ντηση χ νεται στ% 4 θη τ)ν
Rκατοµµυρων 2τ)ν, Vταν κατ’ 2παν ληψη 5 «9µφρων» .νθρωπος (h.s.) κατστρεφε τ;ν
πολιτισµ; ξαναγυρζοντας στ1 λθινη 2ποχ1 (Vρα HHσοδο). Tτε σ7 ζοφερ7ς συνθκες,
&φο3 δ7ν µπορο3σε ν% γνη ζz)ο, 9πρεπε ν% συντηρηθA. HH τροφ1 ]ταν σπ νια κα$ +χι Vλες
τ$ς 2ποχ7ς κα$ Gµρες. Λ.χ. τ% φρο3τα: κ ποια |ριµ ζουν Vλα µαζ, µετ% τποτα. M7 5µαδικ1 προσπ θεια (κοινωνικτητα) σκτωναν @να µεγ λο ζz)ο. SEπρεπε ν% διατηρηθA 2π
R4δοµ δες/µνες γι% ν% καταναλωθA &ργ% &π; τ1ν 5µ δα.
HH &ν µνηση &π; παλαιτερες 2ποχ7ς τ)ν οKσι)ν πο# συντηρο=ν παρµεινε µνιµη κα$
9ντονη. Eναι τ; λτι, G γλ)κκα (HHσFχιος), τ; λπος κα$ τ; κπνισµα/καρ)κευµα. Tσο ]σαν &παρατητα γι% τ1ν 2πι4ωση (&ντισηπτικ%) tστε κατεγρ φησαν παν ρχαια
στ; DNA, συνεχ)ς στηριζµενα &π; τ1ν sδονU.
~Aς δο3µε π)ς τ% χρησιµοποιο3σαν ο, LEλληνες. Ξεκιν) µ7 µα 2κπληκτικ1 συνταγ1
&π; το#ς «∆ειπνοσοφιστ7ς» το3 Aθ(ναιου (Vπως Vλα τ% παραθµατα): «τρ8γλας (=µπαρµποFνια) καλ9ς xγ"ρασα· 3ρριψα τα'τας )π& τν Oνθραχ’ Aς 3χει λµkη τε λιπαρyi, παρατ8θηµ’ Kρ8γανον... χυµν γλυκ'ν» [4.41.14 TLG «sλµ»]. LOλα µαζ$ τ% καρυκεFµατα σ7 @να
πι το!
?Aλας. T; πασπ λιζαν ()ππασσον) στ% τρφιµα πρ;ς διατ(ρηση, τ% .φηναν δ7
συν(θως στ;ν λιο ν% &ποξηρανθο3ν «)ππασσα )π& τ τ ριχος λας» (3.89.37)
«aλιπ στων κρε(ν». SAλλοτε 2µ4 πτιζαν (ψ ρια) σ7 λµη. «K κτους... θησαυρ8ζουσι».
1.

Λπος. LOπως µχρι σ(µερα στ% χωρι , 9λειωναν
χοιριν; λπος (λπα) κα$ τ; 9ρριχναν σ7 πθο µ7 κοµµ τια κρατας. HH διατ(ρηση Vλο τ; 9τος (σ7 σταθερ1 θερµοκρασα) ]ταν 2ξαιρετικ(. «T9 κ ρνα )ς χυµν γλυκ< X
λιπαρ"ν» (2.42.2.).
2.

Kπνισµα. Γινταν συν(θως σ7 ε8δικ; µρος:
«Kπτ νι"ν )στι κα& κ πνην )ν 2 τ'φουσιν κρα κα&
;χθ:ες». [Στ% &ν(λια µρη λ.χ. B. EKρ=πη εναι 5 συν(θης
τρπος συντ(ρησης]. Παρ λληλα \ ξχωρα χρησιµοποιο3σαν σκνες (ππερι) κα$ &ρωµατικ% 4τανα.
3.

Γλ)κκα. T% σ κχαρα κα$ γλυκζες εναι &π; τ%
καλFτερα &ντισηπτικ%/συντηρητικ% [λικ . LOµως
δ7ν τ% συνηθζουµε πλον (πλ1ν φροFτων), γιατ$ &λλοι=νουν τ1 γεFση τ)ν τροφ)ν, 8δως κρε των.
O, LEλληνες Vµως 2χαροντο ττοιους συνδυασµοFς, λ.χ.
κρας ψητ; µ7 µλι \ σταφδες. T εχαν Vµως &ντ$ γι% ζ χαρη; α. Xυλο-ς 4ραστο#ς &π; χυµο#ς φροFτων, δηλ. σιρπια < γαλλ. sirop < &ρα4. charab < σραFον = σραι4.

Φωτ. 4. Π)ραυνον
(ψηστιρα) 2000 π.X.
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ον/πετιµζι. LOπως 4υσσιν δα, παστοκFδωνο (κυδ=νιον µλον) κ... Z. Mλι περιχυµνο,
γι% &κρι4% 2δσµατα: «µελ8εφθον κρας ... µλιτι Eρχοι» κα$ γ. Πετιµζι (δ7ν εναι τοFρκικη, Vπως λνε τ% λεξικ )· pekmez = pek+mez < παχ# + µυσωτ;ν (= χυλ;ς 2κ µλιτος, τυρο3 κ...) → λατ. mustum. Προρχεται &π; 4ρασµ; το3 γλεFκου, νοµ ζετο δ7 σραιον:
« ντ& σιρα8ου µλιτος...» Aριστοφ. Σφ. 878. Περχυναν 9τσι κρατα κα$ φρο3τα γι% συντ(ρηση.

EINAI A¶A°OPEYTIKA; Θεωρητικ , Vταν 5 (τεχνικ;ς) πολιτισµ;ς φθ νAη στ;
2ππεδο εmρεσης τς θερµικς &ντλας (= yλεκτρικ; ψυγε<ο/κατ ψυξη), ττε δ7ν χρει ζονται τ% παν ρχαια 4 συντηρητικ µας. LOµως στ1ν «καταναλωτικ1» κοινωνα (|ς .µετρη εναι &ντθετη πρ;ς τ1ν Rλληνικ1 «πολιτεα») δ7ν &ρκε< G κατψυξη. Προχωρ=ντας
στ1ν «κονσερ4οποηση» τ)ν π ντων 2φε3ραν –&ναγκαστικ%– χηµικ>ς οKσες συντηρητικς, χρωστικς, γλυκαντικς, αKξητικς, &ρωµατικ7ς κ... µ7 &νυπολγιστες ζηµι7ς στ%
+ργαν µας κα$ κυρως στ; DNA µας.
Σ7 σFγκριση µ7 αKτ7ς ο, παν ρχαιες 4 συντηρητικ7ς-Gδονικ7ς οKσες µας φαντ ζουν
.κακες. SOχι µνον .κακες &λλ% κα$ 'παρατητες. HΩς .νθρωποι –µ1 ζz)α– 2νεργο3µε µ7
τ;ν λγο πο# παρ γει (2κτ;ς τ)ν .λλων) 2νργεια µσzω το3 2γκεφ λου, 2ντλλεται τ%
κFτταρ µας µ7 τ; DNA, µ7 δυναττητα κα$ αKτ; ν% τ; &λλ ξAη. SEτσι λ.χ. τ; λας (NaCl)
εναι &παρατητο γι% τ1 νευρικ1 λειτουργα (ν. σεις µ7 τ; 8;ν Na+) κα$ τ1ν 2νεργειακ1
8σορροπα τ)ν κυττ ρων (Cl–). T; Bδιο σ κχαρα, λπη, 4τανα.
TI NA KANOYME; Παγκοσµως εναι
τς µδας G «µεσογειακ1 δαιτα». T µεσογειακ(, «4αλκανικ(», «τουρκικ(»; HH &ρχαιτατη, G
µεζων Rλληνικ1 µαγειρικ1 τχνη (Πλατ. Πολ.
332 δ) µ7 τ; λ δι, το#ς «πλακο:ντας», τ1 χωρι τικη σαλ τα [Φωτ. 5+3]. Συµπρασµα; Aκολουθ=ντας τ$ς παν ρχαιες συν(θειες (9νστικτ
µας πλον), &φο3 &ποφFγουµε –Vσο γνεται– τ$ς
χηµικ7ς διατηρηµνες τροφς, ν% χρησιµοποιο3µε τ$ς Gδονικς µας οKσες, λτι (θαλασσιν), γλυκ; (µλι, πετιµζι, φρουτοχυλοFς, µελ σα), λπος (4οFτυρο, 2λαιλαδο) κα$ καπνιστ;
Φωτ. 5. Πλακο=ς (σπανακπιττα).
(κρατα, ξηρο#ς καρποFς, 4τανα, µυρωδικ ).
Kα$ Vλα µ7 µτρον, δηλ. 2λ χιστα &λλ% µ7
9ντονες γεFσεις/σµ7ς µνο γι% &πλαυση. AKτ; &ρκε<.
BιZλιογραφα
1. Πλ των, «Πολιτεα», 439 D+E.
2. Aριστοτλης, «Hθικ% Nικ.», A7,12 + 13,35· «Περ$ ψυχς», A18 + B.4.1.
3. Aριστοτλης, «Περ$ ψυχς», B9.17 + B10.12. Θεφραστος, «Περ$ Φυτ. A8τ.» 5.4. + 10.
4. K. Kαρµιρ ντζος, «Xυµο$ κα$ &νθρ. τFποι», «∆», τ. 270.
5. K. Kαρµιρ ντζος, «Aσκληπιε<α», «∆», τ. 215.
6. L. Clark, «Πργραµµα Aναζωογνησης», 2κδ. ∆ιπτρα.
7. A. Tσακαλας, «Aειζωα», 2κδ. SEσοπτρον.

KωστOς Kαρµιρντζος
Aρχιτκτων EMΠ.

«NANOTEXNO§O°IA»

§

γεται πYς G νανοτεχνολογα θ% εναι 5 πραγµατικ;ς πρωταγωνιστ1ς το3 νου α8)να κα$ Vλοι θ% µιλο3µε γι% αKτ(ν. Eπσης πYς ο, νανοκατασκευ7ς κα$
τ% νανοϋλικ% θ% κυριαρχ(σουν γFρω µας, π νω µας &λλ% κα$ µσα µας.

LEνας &µFητος µσος .νθρωπος µπορε< ν% κ νAη τ1ν 2ρ=τηση: T εναι G Nανοτεχνολογ8α;
Aπ; V,τι µπρεσα ν% διαπιστ=σω, 5 5ρισµ;ς λει πYς νανοτεχνολογα εναι G κατασκευ1 µικροσκοπικ)ν ργανισµ)ν \ µηχαν)ν, πο# µπορο3ν ν% &ναπαρ γωνται. O, µηχαν7ς αKτ7ς θ% χρησιµεFουν στ1ν 8ατρικ(, τ1 γεωργα κ.λπ. M7 αKτ7ς θ% µπορο3µε ν% καθαρζουµε τ$ς &ρτηρες µας
&π; τ1 «λ σπη» τς χοληστερνης κα$ &κµη θ% µπορο3µε ν% παρ γουµε ξυγνο γι% τ;ν πλαν(τη µας. T% νε=τερ µας λεξικ% τ)ν Kριαρ/ κα$ Mπαµπινι=τη οcτε κ%ν &ναφρουν τ;ν Vρο νανοτεχνολογα...
LEνα &µερικανικ; πανεπιστ(µιο 9χει τυπ=σει στ; ∆ιαδκτυο τ; νο γλωσσ ρι τς νανοτεχνολογας, Vπου 5 5ρισµς της δνεται |ς Rξς: «Nανοτεχνολογ8α εNναι µ8α Eιοµηχανικ τεχνολογ8α 7καν νξοδα ν9 κατασκευ σkη το<ς περισσ"τερους σχηµατισµο'ς, συνεπ ς µ. τ φυσικ ν"µο κα& ν9 τ κατορθYσkη α+τ µ. µοριακ κρ8Eεια».
E%ν Vµως π ρουµε τ;ν Vρο αKτ;ν κα$ |ς Rλληνογεν λξη τ1ν &ναλFσουµε, φτ νουµε στ; συµπρασµα Vτι εναι µα τεχνολογα γι% κα$ &π; πολ# µικρ% πρ γµατα: νiνος + τχνη + λ"γος.
N% λοιπ;ν πο# κα$ 5 LEλληνας ν/νος – 5 πολ# κοντ;ς .νθρωπος– στ1 να 2πιστ(µη κα$ τεχνολογα δεχνει [περ(φανα τ; &ν στηµ του!
Bλπετε προδος χωρ$ς τ1ν Rλληνικ1 γλ)σσα δ7ν [π ρχει. Θ% µο3 πτε τ% παραλω. K θε
.λλο. HH 4 ση τς 8δας εναι G λξη, G 5ποα 5ρζει (= 4 ζει τ% Vρια) τ; τ σηµανει κ τι.
∆7ν µπορο3µε ν% 9χουµε @να CD, 2%ν δ7ν 9χουµε τ; +νοµα σιντ. Kα$ αKτ; &π; πο3 4γκε;
Aπ; τ% σπλ χνα τς Rλληνικς γλ=σσας: Συµπαγ1ς ∆σκος = Compact Disc = CD. HH Rλληνικτητα κρFφτηκε κα$ G &γγλικ1 παινεFεται γι% τ; &κρ=νυµ της (= acronym). SEτσι κα$
τ; DVD. ∆ηλ. Digital Video Disc, τ; 5πο<ο 9γινε &π; τ% Rλληνικ% ∆εχνω + εδα + ∆σκο.
Aλλ% τ; νεογννητο παιδ$ DVD τ; χαρεται G... συµπεθρα µας Aγγλικ1 γλ)σσα, πο# τ;
«4 φτισε» µνο µ7 Rλληνικ% γλωσσικ% [λικ .
Aκο3στε τ πολλαπλ γλωσσικ1 χρ(ση 9χει G νανοτεχνολογα, τ1ν 5ποα ο, 2πιστ(µονες 2ρωτεFθηκαν σφδρα κα$ 9πλασαν νες λξεις µ7 4 ση τ;ν LEλληνα ν/νο. Aπ; τ; Bδιο γλωσσ ρι =
glossary &ντιγρ φω µερικ7ς νες... &γγλικ7ς λξεις, πο# &κµη δ7ν [π ρχουν στ% κοιν% λεξικ :
νανοµηχαν1 = nanomachine, νανολιθογραφα = nanolithography, νανογενν(τορας =
nanogenerator, νανο4ιοτεχνολογα = nanobiotechnology, νανοκατ λυση = nanocatalysis,
nanometre, nanochondria, nanocones, nanocrystals, nanomedicine = νανοϊατρικ(, nanophase,
nanoscopic, nanocryptography, nanogypsy (;), &κµη κα$ νες διανοητικ7ς συλλ(ψεις Vπως
nanoanarchist = νανοαναρχικ;ς ([ποθτω θ% εναι αKτ;ς πο# παραµελε< τ1ν κυ4ρνηση κα$ κ νει V,τι θλει µ7 τ1 νανοτεχνολογα). Aκµη στ; νεδµητο &µερικανοαγγλικ; γλωσσ ρι εδα
κα$ τ; νο µας Vρο... nanoterrorism = νανοτροµοκρατα!
Mι% γρ(γορη µατι% στ; [πλοιπο γλωσσ ρι τς νανοτεχνολογας. SEχουµε Rλληνπλαστες
λξεις Vπως atomic microscope, biometrics, biostasis, cognotechnology (= µ/λλον συγνωστοτεχνολογα), dystopia, cryptograpthy, dendrimers (= δενδρµερα;), diamondoid, ecophagy (= ο8κοφαγα), ecosystem, memetics (= µιµητικ(), synthespian, technophobics κα$ ς σταµατ(σω µ7 τ1ν
tribology (= τρι4ολογα;). Ψ ξτε κα$ µνοι σας στ; ∆ιαδκτυο. Θ% ξαφνιασττε... εKχ ριστα!

Θωµjς Γ. Hλιπουλος

∆ιευθυντ1ς Kολλεγου «Παιδεα»
Mελ4οFρνη, AKστραλα

«MοιχαλAς» Eλλ7 καA πραγµατικ σFζυγος
τ; τε3χος 236-237 εBχαµε τ1ν εKκαιρα ν% «καµαρ=σουµε» τ; «µεγαλε<ο» τς
&νιστητας τ)ν δFο φFλων στ; Χριστιανισµ, Vπου G γυνα<κα θεωρε<ται
[ποχεριο το3 .νδρα. ∆ιαπιστ=σαµε 2πσης πYς G γυνα<κα δ7ν 9χει προσωπικτητα κα$ &νθρ=πινη &ξα, παρ% πρπει ν% κυκλοφορA… «µεταµφιεσµνη» κακγουστα κα$ ν% κρF4εται πσω &π; µαντλες κα$ γενικ% &ξιολFπητη
9νδυση. T; mψιστο &νθρ=πινο κοινωνικ; &γαθ, 5 9ρωτας, τς παρχεται µ7 τ; σταγονµετρο κα$ αKτ; µ7 τ1ν προϋπθεση ν% δεξAη κα$ ν% &ποδεικνFAη διαχρονικ%
πYς κρατιται µακρι% &π’ αKτ;ν Vπως… « δι Eολος π τ λιE νι».

™

Ποι ]ταν Vµως G θση τς γυνακας στ;ν &ρχα<ο HEλληνικ; Πολιτισµ; Πρκειται γι% θµα
εKρFτατο. T; .ρθρο το3το θ% περιοριστA στ; ν% παρουσι σAη τ1 γυνα<κα-σFµ4ολο τς HEλληνικς
&ρχαιτητας, τ1ν «HΩραα HEλνη». Τ; θµα αKτ; θ% 2ξετασθA Vπως παρουσι ζεται σ7 κεµενα τς
&ρχαας HEλληνικς Γραµµατεας µ7 9µφαση στ1ν προσωπικτητα τς Gρωδας στ; 9ργο «Eλνη»
το3 δραµατουργο3 ΕKριπδη. HO 5πο<ος τς 2πιφFλαξε @να πρσωπο &ξιτιµο κα$ 4αθι% εKγενικ,
εKασθητο κα$ συν µα Gρωικ, πανξυπνο κα$ «θηλυκ%» ,καν, στ; 5πο<ο εναι δυνατ;ν ν% &ποδοθο3ν ο, Vροι πρτυπο κα$ σ)µZολο γυνακας. Aξζει ν% σηµειωθA 2πσης Vτι G µορφ1 τοFτη τς
HEλνης &ποτελε< τ; θµα διδασκαλας στ1 Β´/θµια Eκπαδευση (Γ´ Γυµνασου, α´ τετρ µηνο) στ%
πλασια τς δραµατικς ποησης.

O Μενλαος 'ποδχεται
τ: προτεινµενο 'π: τGν
Eλνη σχδιο 'πδρασUς
τους 'π: τGν Α γυπτο µ>
<ξαπτηση το= Θεοκλ)µενου, Zασιλιj τOς Α#γ)πτου κα( <πδοξου συζ)γου τOς sρωδας. (Σχδιο
ΚυριακOς Λ)σσα.)
HH «Eλνη» το3 ΕKριπδη &ντικατστησε τ1 διδασκαλα τς « Iφιγνειας <ν Τα)ροις» το3
Bδιου ποιητ, µετατοπζοντας τ; 2νδιαφρον στ; &νθρωπιστικ; πρτυπο γυνακας πο# φρει
το#ς ρλους: &ξιτιµης κρης, συζFγου, &δελφς κα$ µητρας, &ρθρ=νοντας ταυτχρονα λγο [π7ρ τς παγκσµιας ε8ρ(νης.
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∆7ν εναι tρα ν% συζητηθA 5 2ξο4ελισµ;ς &νθρωπιστικ)ν κειµνων &π; τ% Aναλυτικ% Προγρ µµατα, Vπως το3 Θουκυδδη « Eπιτφιος το= Περικλους» –G ταυττητα τς &ρχαας HEλληνικς ∆ηµοκρατας το3 «χρυσο3 α8)να»– κα$ τς θαυµ σιας Σοφκλειας τραγzωδας «Ο#δπους Τ)ραννος», πο# εναι G ταυττητα τς &νθρ=πινης 2λευθερας σ7 Vλο της τ; τραγικ; µεγαλε<ο κα$ πο#
θεωρε<ται &π; τ;ν Aριστοτλη («ΠοιητικG») G καλFτερη τραγzωδα, 2ξ α8τας το3 πλ(θους τ)ν
&µφιλογι)ν κα$ &µφισηµι)ν πο# περιχει. Eν γνει G Β´/θµια Eκπαδευση 2ξετ ζει τ1 σχση τς
γυνακας µ7 τ1ν [περ σπιση τ)ν κοινωνικ)ν θεσµ)ν, στ; πλασιο τς 5ποας &νακηρFσσεται Gρωδα τς δραµατικς ποησης τσο στ; ΛFκειο –« Aντιγνη» το3 Σοφοκλους– Vσο κα$ στ; Γυµν σιο – «Eλνη» το3 ΕKριπδη.
Eδ) θ% 2πιχειρηθA G προσγγιση σ7 4 θος κα$ πλ τος τς µορφς τς HEλνης στ1ν Aρχαα
HEλληνικ1 Γραµµατεα, 2νz) θ% γνAη νFξη στ1ν &νταν κλαση το3 yθικοκοινωνικο3 προτFπου γυνακας στ; HEλληνικ; δηµοτικ; τραγοFδι-παραλλαγ1 « Γυρισµ:ς το= Ξενιτεµνου».
HH τραγzωδα «Eλνη» το3 ΕKριπδη δ7ν &ποτελε< πρτυπο τραγzωδας. Aπ; δι φορα 2πιστηµονικ% χελη θεωρε<ται:
• HYψηλ1 κωµzωδα,
• Τραγι-κωµzωδα,
• Ροµαντικ; µυθιστρηµα.

E]ριπδης: O τελευτα%ος µεγλος τOς Aρχαας
EλληνικOς ∆ραµατουργας πο- 4χι µνον 'ξιοποησε τ(ς καινοτοµες το= Σοφοκλους, 'λλ; προχ$ρησε κα( σ> Wλλες, σηµαντικ$τερες 'π: τ(ς πο%ες
θεωρε%ται s <µφνιση «'π: µηχανOς θε7ν», πο<κφρζουν τ: λγο το= ∆ις, δνοντας στGν τραγVωδα τ7ν συνεχιζοµνων συγκρο)σεων qνα τλος ποπαρουσιζεται 1ς θσφατο το= µεγστου τ7ν θε7ν.
Γεννηµνος γ)ρω στ; 484 π.Χ.  Ε]ριπδης πθανε
τGν δια χρονι; µ> τ: ΣοφοκλO (406 π.Χ.). Aπ: τ;
92 περπου δρµατα πο- Hγραψε διφυγαν τOς µανας τ7ν καταστροφων το= πολιτισµο= µνο 18.
[Στο-ς Aλεξανδρινο-ς χρνους σV$ζονταν 78 στ:
Μουσε%ο τOς ΒιZλιοθUκης τOς Aλεξνδρειας
(«Βος»), qνα ποηµα <πινκιο πρ:ς τιµG το= Oλυµπιονκη AλκιZιδη (416 π.Χ.) κι qνα <πγραµµα
γι; το-ς Aθηναους πο- σκοτ$θηκαν στG Σικελα.
LOσοι &ναγνωρζουν τ;ν ΕKριπδη |ς ποιητ1 τς «τραγ2ωδ8ας τ(ν παθ(ν», γιατ$ 9χουν [π’ +ψη τους
τ1 «ΜUδει» του, Bσως 2κπλαγο3ν &π; τ1 διαφορετικτητα τς «Eλνης» του. HO «µισογFνης» ΕKριπδης παρουσι ζει µα τραγικ1 Gρωδα HEλνη – .λλη &π; αKτ1ν πο# παρουσασε τ; 9πος κα$ γενικ%
G λογοτεχνα. Πρκειται γι% τ1ν 2ξιλωση τς γυνακας. HH HEλνη εναι µα Gµθεα –θυγατρα διγενGς
το3 ∆ι;ς κα$ το3 Τυνδ ρεω, 4ασιλι/ τς Σπ ρτης–, πο# 2νανθρωπζεται προκειµνου ν :
• 2πωµιστA τ1 4αρει% κατηγορα τς εKθFνης γι% τ% τρωικ , .δικα,
• 4ασανιστA γι’ αKτ, π λι .δικα,
• &θωωθA &π; «4ουλ1» το3 ∆α-πατρα («&π; µηχανς») κα$ τλος,
• θεωθA.
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Τ; +νοµα HEλνη κατ% µα 2τυµολογα προρχεται &π; τ; VλεLν να:ς (=κυριε'ω πλοLα) κα& κατ%
µαν .λλη &π; τ; Vλ νη (=λαµπ δα). HH «Eλνη» το3 ΕKριπδη παρουσι στηκε τ; µνα Eλαφη4ολι)να το3 412 π.Χ. στ% «Μεγλα 6 <ν Wστει ∆ιον)σια», τ1 µεγαλπρεπη αKτ1 γιορτ1 πρ;ς τιµ1ν
το3 θεο3 ∆ιονFσου. Στ1 γιορτ1 αKτ1 τς Aθ(νας, πο# &π; τ1 δραµατικ1 σκην( της διδσκει τ1ν
HEλλ δα 5λκληρη κα$ +χι µνον, τ; πανανθρ$πινο µUνυµα –π γιο α τηµα τOς ε#ρUνης κα( τOς
'ξιοπρπειας– πλανιται στ; διαχρονικ; κα$ π ντα 2πκαιρο οKραν; το3 &ρχαου Rλληνικο3 θε τρου.
HH HEλνη κατηγορε<ται στ; HOµηρικ; 9πος γι% τ1ν εKθFνη τ)ν Tρωικ)ν. HO πασγνωστος µ3θος
θλει τ1ν «1ραα» HEλνη ν% ξελογι ζεται µ7 τ; 9κθετο 4ασιλπουλο τς Τροας, Aλξανδρο-Π ρι, πο# «τελε< χρη 4ουκλου» στ1ν SIδη. HH µυθικ1 ε8κονοπλασα κα$ σκηνικ1 ο8κονοµα το3 OλFµπου 5ρζει τ;ν &σ(µαντο αKτ; θνητ, τ;ν Π ρι, διαιτητ(, κριτ1 στ; διαγωνισµ; µορφι/ς τρι)ν
θεαιν)ν το3 OλFµπου. LHρα, Aθην/ κα$ Aφροδτη –Vπως εναι γνωστ;– φιλονικο3ν γι% @να
«µ*λο». Τ; «Μ*λον τ*ς 4Eριδος». Παραδδεται πYς στ; «µ*λο» αKτ; &ναγραφταν: «H καλ λαEτω». Τ; παρουσασε G &πρσκλητη SEρις στ; συµπσιο πο# τελστηκε γι% τ;ν Rορτασµ; το3 γ µου τς Nηρηδας Θτιδας µ7 τ; θνητ; 4ασιλα το3 Πηλου Πηλα. Παρ ταιρος 5 γ µος, τραγικ1
G σFζευξη, πολFνεκρα τ% Tρωικ% πο# προκλ(θηκαν &π’ αKτν.
Πρ γµατι ο, &σε4ε<ς θ% καταστραφο3ν, Vπως 5 Ζε#ς 2EουλIθη, µνο πο# µαζ τους θ% &φανιστο3ν &π; προσ=που Γς κα$ ο, Gµθεοι, Vπως 5 AχιλλεFς, γνος τς Θτιδας κα$ το3 Πηλως. HO
Ζε#ς 2νεργε< µ7 προτροπ1 τς Θµιδας κα$ συζεFγνυται µ7 τ1 Λ(δα. Παρνει µορφ1 κFκνου κα$ &π;
τ1 θεσπσια αKτ1ν @νωση γεννιται G 2κπ γλου καλλον*ς θηλυκ1 mπαρξη, G HEλνη. ΑKτ1 εναι «γεννηµνη» γι% 9ρωτα. ΑKτ1ν θλουν γι% σFζυγο Vλα τ% παλληκ ρια τς Rλληνικς γς – κα$ +χι µνον. Τ1ν Bδια 2πιθυµε< κα$ 5 Π ρις, πο# &ποδχεται µ7 προθυµα τ1ν προσφορ% τς Aφροδτης στ1ν
SIδη: HH Aφροδτη το3 τ1ν 9ταξε, µ7 τ1ν προϋπθεση ν% κ νAη «δικ(» του τ1ν HEλνη, ν αKτ;ς τς
&πνειµε τ; «µλο». SEρχεται Vµως δεFτερος 5 Π ρις, γιατ$ G HEλνη εναι }δη παντρεµνη µ7 τ;
Μενλαο, τ;ν ξανθ; κα$ «συµµαζεµνο» 4ασιλι% τς Σπ ρτης. Ο, 2πδοξοι µνηστρες της (4ασιλε<ς
κα$ .ρχοντες τς HEλληνικς 2πικρ τειας) 9χουν δ=σει Vρκο τιµς στ;ν πατρα της Τυνδ ρεω ν%
σε4ασθο3ν τ; γ µο της κα$ τ1ν 2πιλογ( της (Vπως εχε προταθ &π; τ;ν Oδυσσα). ~Aν µ λιστα
προκυπτε κ ποια πρ ξη δι ζευξης, [ποχρε=νονταν ο, µνηστρες ν% τ1ν 2µποδσουν 9στω κα$ µ7
πλεµο – κοιν1 2κστρατεα 2ναντον το3 ρπαγος τς HEλνης.

H σ)ζευξη τOς ΛUδας µ> τ:ν ∆α,
πο- Hχει µεταµορφωθO σ> κ)κνο, 'π:
τGν ποα γεννUθηκε s Eλνη. [ Aπ:
'ρχα%ο Eλληνικ: 'νγλυφο – Μουσε%ο Μαδρτης («∆αυλς», 236-237).]
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HYποχεριο τς Aφροδτης G HEλνη, «ξελογι ζεται» µ7 τ; φιλοξενοFµεν της Tρωαδτη (Vπως
µαρτυρε< G Bδια στ1ν « Oδ)σσεια» κα$ στ$ς «Τρωδες» το3 ΕKριπδη) κα$ 4ρσκει τ1ν εKκαιρα ν%
φFγAη µαζ του κατ% τ1 δι ρκεια τς &πουσας το3 Μενλαου στ1ν Κρ(τη. HO ,ερ;ς θεσµ;ς τς φιλοξενας καταπατε<ται, 5 θεσµ;ς τς ο8κογνειας θγεται κα$ 5 Vρκος τ)ν µνηστ(ρων τς HEλνης
2νεργοποιε<ται. ~Aν παρνAη µαζ της δο3λες κα$ θησαυρο#ς –προκα–, &φ(νει πσω στ1 Σπ ρτη
ρφαν1 τ1ν κρη της HEρµινη. Φιλ ρεσκη κα$ ταυτχρονα «µοιχαλδα» \ .4ουλο +ργανο τς θε/ς
Aφροδτης γνεται «θαFµασµα» τ)ν 5µηρικ)ν γερντων τς « Iλιδος», πο# 5µολογο3ν πYς γι%
µα ττοια γυνα<κα «χαλ λι» 5 πλεµος τ)ν δκα χρνων στ; SIλιον – 2νz) 5 Bδιος 5 2πικ;ς δ7ν τολµ/
ν% τ1ν &ποδ=σAη µ7 περιγραφ(.
~Aν G HEλνη στ; 9πος παρουσι ζεται µ7 τ;ν τρπο αKτν, Vπως κα$ στ;ν « Oρστη» το3 ΕKριπδη (408 π.X.), πυροδοτ=ντας τ; µ<σος γι% τ1ν Gρωδα σ7 Vλους Vσοι κακπαθαν 2ξ α8τας τς
µοιχεας τοFτης [κα$ κακπαθαν πολλο, &µτρητοι Bσως. Aν µεσ τους G « Iφιγνεια s <ν
Τα)ροις» (413 π.X.), πο# µισε< τ1ν HEλνη &π; πλ νη, |ς &φορµ1 τς θυσας τς Iφιγνειας
στ1ν ΑKλδα], στ1ν «Eλνη» το3 ΕKριπδη τ% πρ γµατα παρουσι ζονται τελεως διαφορετικ : Vσοι µισο3ν τ1ν HEλνη |ς &φορµ1 τ)ν Tρωικ)ν, πλαν7νται. Στ1ν πραγµατικτητα στ1ν
Τροα πγε @να ε δωλο τς HEλνης, @νας «κλ)νος» πλασµνος &π; α#θρα, µ7 πρωτο4ουλα τς
LHρας.
HH θε% LHρα –προστ τιδα τς ο8κογνειας–, σFµ4ολο τς yθικς κα$ τς κοινωνικς συνεδησης,
&ποµον=νει τ1ν πραγµατικ1 HEλνη σ7 @ναν οKδτερο χ)ρο δικαου, πολ# µακρι% &π; τ;ν τρωικ;
σπαραγµ, στ1ν ΑBγυπτο. Aπ=τερος σκοπ;ς G διαφ)λαξη τOς τιµOς κα( τOς 'ξιοπρπειας &λλ%
κα$ τς συζυγικOς πστης τς HEλνης. Eξ .λλου πο# &λλο3 νοµιµοποιε<ται 5 9ρωτας κα$ 5 πθος,
το#ς 5ποους τ; «µ*λο» συµ4ολζει, πρα &π; τ% Vρια τς ο8κογνειας, &ν µεσα στο#ς συζFγους;
Βε4αως κα$ 9πρεπε ν% &ποδοθA τ; «µ*λο τ*ς 4Eριδος» στ1ν LHρα. Aλλ% τ ν% περιµνAη κανε$ς &π;
@να 9κθετο 4ασιλπουλο κα$ &π; τ1ν «ξελογι στρα» Aφροδτη; Aλλ% µ(πως φταει κι αKτ(; Τς
ταριαζε ραγε 5 χωλ;ς LHφαιστος; LOπως κα$ ν ’χAη Vµως G ΚFπριδα εναι θε , &λλ% δ7ν µπορε<
ν% κ νAη τ% π ντα. (Οcτε κ%ν τ;ν SAδωνι µπορε< ν% 9χAη δικ της, παρ% τ;ν µοιρ ζεται µ7 τ1ν Περσεφνη τ; µισ; χρνο).
HH HEλνη στ1ν «Eλνη» εναι &λλι)ς: Vπως παρουσι ζεται στ1ν « π µηχαν*ς» 2µφ νιση το3
Κ στορα στ1ν «Hλκτρα» το3 ΕKριπδη (γρ φτηκε τ; 419 π.X.). HH HEλνη δ>ν εRναι [πεFθυνη γι%
τ% Tρωικ , παρ% φανεται. Κα$ τ% φαινµενα πολ# συχν% &πατο3ν (∆ηµκριτος). Κα$ εναι λ θος
κα$ πλ νη ν% στηρζωνται θσεις κα$ &πψεις σ’ αKτ% .κριτα κα$ &4ασ νιστα. Τ; «παιχνδι» το3
«φανεσθαι» µ7 τ; «εRναι» το3 ΕKριπδη κορυφ=νεται πολλ7ς φορ7ς µσα στ; 9ργο.
HH HEλνη εναι ξενιτεµνη. HO 4ασιλι%ς τς Α8γFπτου Πρωτας, 5 προστ της της 5 δκαιος, 9χει
πεθ νει. HO γις του, 4ασιλι%ς ΘεοκλFµενος, τGν ποθε% κα( τGν πολιορκε% <ρωτικ; 'σφυκτικ. HH
HEλνη καταφεFγει σ7 ,κετεα στ; µνµα το3 Πρωτα. «Σανδα σωτηρας» .λλη δ7ν φανεται στ;ν
5ρζοντα. Τ% χρνια περνο3ν. ∆εκαεπτ; πρασαν &π; τ1ν &παγωγ( της στ1ν &ρχ1 τ)ν Τρωικ)ν.
«Ν ’ταν ν9 ’ρχ"ταν  Μενλαος!…Π(ς µως; Πο: θ9 τ Eρk*; Ζk* ραγε;», σκφτεται G HEλνη. «Τ8
δυστυχ8α, ∆8α πατρα!». «Μ , vν εNσαι λIθεια πατρας µου, γιατ8 ν9 Bποφρω λα το:τα; GOλη Z
Eλλ δα µ. µισεL χωρ&ς ν9 φτα8ω».
Eπιθετικ;ς 5 LEλληνας συµπολεµιστ1ς το3 Μενελ ου, 5 Τε3κρος 5 Τελαµ=νιος, &πναντι στ1ν
HEλνη. Τ1 σηµαδεFει µ7 τ; τξο του, ν% τ1 σκοτ=σAη, γιατ$ µισε< τ1 «µοιχαλδα». Aκρι4)ς Vπως τ1
µισο3ν Vλοι στ$ς «Τρωδες» το3 ΕKριπδη (413 π.X.). Θλουν Vλοι τ1ν τιµωρα της µ7 λιθο4ολισµ,
πο# εναι &τιµωτικ1 ποιν(. «Ν9 α+τοκτονIσω», θ% σκεφτA κα$ G HEλνη. «Τ8 τ θλω τ ζωI, φο:
µ. µισο:νε λοι κα& Mχι µ"νον ο7 GEλληνες»; HH HEκ 4η, G Tρωαδτισσα τραγικ1 µ να, ποF ’χασε Vλα
τ% παλληκ ρια της στ;ν πλεµο, πο# εδε κρες κα$ νFφες σκλ 4ες τ)ν Aχαι)ν, δ7ν &ναγνωρζει
καννα 2λαφρυντικ; στ1ν HEλνη: «Σιγ9 µ νοι ζονταν ο7 τρεLς θε.ς γι9 το: Π ρι τ ν )κλογI: Τ8
παραπ νω ν ’θελε Z GHρα, σ'ζυγος το: ∆8α, κα& Z eAθηνi, Z παρθνα θε9 τ*ς σοφ8ας, Z κ"ρη το:
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Ζην"ς; Κα& Z Κ'πριδα γι9 ποι"ν λ"γο ν9 µπλεχτk*; ∆.ν τ*ς 3φτανε  4Aρης κα& ο7 µ'ριοι )ραστς;
Τ8ποτε! Τ8ποτε!». «Eλνη εNσαι φτα8χτρα», σπαρ ζει G HEκ 4η, 2νz) 5 ΕKριπδης καταγγλλει τ; παρ λογο το3 διαγωνισµο3 µορφι/ς τ)ν θεαιν)ν. Πο3 ν ’ξερε Vµως G HEκ 4η πYς G Aφροδτη
«στανικ)ς» τ1 ρχνει τ1ν HEλνη στ; κρε4 τι µ7 τ;ν Π ρι στ1ν « Iλιδα», τ; δειλ; αKτ;ν 2ραστ(, τ;
δο3λο τς 2ρωτικς 5ρµς κα$ το3 2νστκτου, πο# &ποφεFγει τ1ν &ναµτρηση µ7 τ; Μενλαο; HO Μενλαος &νακηρFσσεται νικητ(ς, µ% ο, Τρ)ες δ7ν 2πιστρφουν τ1ν HEλνη στο#ς LEλληνες (« Iλιδα» Γ´ ραψ.). LOλοι θλουνε τ1ν HEλνη δικU τους. ∆7ν εναι παρ ξενο µ7 ττοια θεϊκ1 µορφι . M%
στ1ν «Eλνη» 2κενη «δ7ν 9χει µ τια» παρ% µνο γι% τ; Μενλαο, τ; σFζυγ της κα$ πατρα τς
HEρµινης τους. Γι’ αKτ;ν κρατιται &µλυντη «µ7 νFχια κα$ µ7 δντια». Καµµι% θεϊκ1 παρµ4αση
δ7ν διαφανεται στ;ν γκρζο 5ρζοντα. HH HEλνη εναι 5λοµναχη.
HOλοµναχη κα$ µισητ1 εναι G HEλνη κα$ µ λιστα &π; κενους πο# θ ’πρεπε κα$ θ% .ξιζε ν%
τ1ν &γαπο3ν. Κα$ κ ποιοι τ1 λατρεFουν. Τ1 λατρεFουν |ς θε% «δενδρτιδα», θε% τς γονιµτητας
κα$ τς 4λ στησης, θε% το3 9ρωτα µ7 .λλα λγια. Kα$ αKτο$ εναι ο, Σπαρτι τες. Γι’ αKτ; τυφλ=θηκε 5 λυρικ;ς ποιητ1ς &π; τ1 «Μεγ λη HEλλ δα» Στησχορος (7ος α8. π.X.) µλις τ1ν κακολγησε, 2νz) ξανα4ρκε τ; φ)ς του &µσως µετ% τ1 συγγραφ1 τ)ν δFο «παλινzωδι)ν» του: µι/ς 2ναντον
το3 HOµ(ρου κα$ µι/ς κατ% το3 HHσιδου. Γιατ$ στ1ν « Oδ)σσεια» (ραψ. δ) G HEλνη 9χει µ7ν µοιχεFσει αKτ4ουλα, µετ νιωσε Vµως κα$ γνηκε &ποδεκτ1 π λι στ’ &ν κτορο τς Σπ ρτης &π; τ; Μενλαο. «ΨυχοFλα» 5 Μενλαος: Μλις τ1 4ρκε &ν µεσα στο#ς καπνοFς, τ$ς φλγες κα$ τ% τρωικ%
χαλ σµατα 9συρε τ; ξφος του ν% τ1 σφ ξAη. Τ; ξεγFµνωµα το3 στ(θους της Vµως τ;ν µαλ κωσε,
τ;ν Gµρεψε. ΑKτ1 τ1ν &θ νατα τρυφερ1 σ ρκα ν% σφ ξAη; Eνz) µπορε< ν% τ1ν &πολαµ4 νAη; HO Bδιος
κα$ G θυγατρα του; «SOχι, +χι». Τ κι ν πλ γιαζε µ7 .λλον δκα χρνια. HO &γ)νας το3 Μενλαου εKωδ=θηκε κα$ τ=ρα θ% τ1ν Hχ\η κα$ π λι δικU του, 4ασλισσα τς Σπ ρτης κα$ τς καρδι/ς του.
(Μ% κα$ κε<νος τσα χρνια µ(πως τς 9µεινε πιστς; Τ; Μεγαπνθη γννησε, ποF, ν κα$ τ; +νοµ του 2κφρ ζει τ; µγιστο 4αθµ; τς λFπης γι% τ1ν &πουσα τς HEλνης, εναι |στσο καρπ;ς Rν;ς
παρ νοµου 9ρωτα µ7 µι%ν παλλακδα).
Τ; πσο κα$ γι% πσον καιρ; µπορε< κ ποιος ν% «κατχ\η» κ ποιον .λλον .νθρωπο εναι @να
θµα πο# &ξζει ν% συζητηθA: Κανε$ς δ7ν εναι κτµα κανενς, γιατ$ αKτ; θ% [πο44αζε τ1ν
&νθρ=πινη &ξα σ7 [λικ; &πκτηµα. Τ; HYποκεµενο θ% [πο4ι4αζταν στ1 θση το3 Aντικειµνου. HO .νθρωπος δ7ν εναι πρ/γµα – Vπως σ7 &λλοτριωµνες κοινωνες θεωρε<ται. Κα$ φυσικ% G γυνα<κα εναι .νθρωπος.
SAνθρωπος σηµανει σ)µα, πνε3µα κα$ ψυχ1 σ7 sρµονικ1 σFζευξη. Τ; πλατωνικ; µεταφορικ;
«ρµα τς ψυχς», πο# συνταιρι ζει τ% τρα διαφορετικ% αBτια: «θυµοειδς», «2πιθυµητικ;» κα$ «λογιστικ», δ7ν &φορ/ µον χα στ; &νδρικ; φ3λο. Κα$ G γυνα<κα εναι .νθρωπος. Κα$ G γυνα<κα 9χει
πρσωπο. Κα$ G γυνα<κα µπορε< κα$ ν% παρασFρεται &π; τ; «2πιθυµητικ». pHθος Vµως, κα$ µ λιστα «χρηστν», &ποδδεται στ1ν HEλνη στ1ν 5µ=νυµη τραγzωδα το3 ΕKριπδη, 5 5πο<ος &ναδεικνFεται [πρµαχος τς &νθρωπιστικς &ξας τς γυνακας. Γυνα<κες Vπως G ∆ιοτµα το3 πλατωνικο3 «Συµποσου» κα$ G Aσπασα G Μιλησα, δεFτερη σFζυγος το3 Περικλ, &ντανακλο3ν @να
πολιτικ; κα$ κοινωνικ; καθεστ=ς π λης γι% τ1ν &νατροπ1 τ)ν Vποιων κακ)ς κειµνων σχετικ% µ7
τ% δικαι=µατα τς γυνακας, τ; 5πο<ο 5 ΕKριπδης τολµ/ ν% παρουσι ζAη στ1 σκην1 &ρθρ=νοντας
λγο 8στητας.
HH HEλνη στ1ν «Eλνη» θ% µπορο3σε χαριτολογ=ντας ν% θεωρηθA «πονηρ; θηλυκ», «κατεργ ρα γυνα<κα». HH προσωπικτητ της αρεται σ7 σFµ4ολο α8=νιας θηλυκτητας. Τ; «χρηστ;ν» ]θος
της συνδυ ζεται µ7 τ1 µονογαµικτητα, τ; δσιµο στ1ν ο8κογνεια «ψυχA τε κα$ σ=µατι», τσο σ7
4 θος Vσο κα$ σ7 πλ τος. HH HEλνη στ1ν «Eλνη» δ7ν στερε<ται &νθρωπιστικο3 περιεχοµνου.
Aγωνι/ γι% τ1ν ο8κογνει της 5λκληρη: Συνθλ4εται &π; τ1ν αKτοχειρα τς µητρας της – δε<γµα
εKθιξας κα$ α8δο3ς. Πον/ γι% τ1ν 2ρηµι% κα$ τ1ν κοινωνικ1 &ποµνωση τς HEρµινης της. Γι% τ%
&δρφια της, το#ς ∆ισκουρους κα$ τ1ν τFχη τους &νησυχε<. Ο, &ντιφατικ7ς πληροφορες γι% τ1ν
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O Μενλαος κι s Ωραα Eλνη σ> 'ττικ:
<ρυθρµορφο 'µφορα το= 520 π.Χ.
τFχη το3 Μενλαου προσδδουν 4 θος στ; 2νδιαφρον κα$ τ; συνασθηµα γι% τ; σFζυγο. ΚαθYς
τ% στοιχε<α αKτ , τ% ριζωµνα στ1 µονογαµικ1 θε=ρηση τς Gρωδας, π λλονται σ7 ντες, µτρα
κα$ ρυθµο#ς «κοµµο3», 5 ΕKριπδης αρεται σ7 καλλιτχνη πρ=της τ ξεως. Το#ς προσδδει 9νταση,
4 θος, πλ τος κα$ πλο3το, καθYς σµγει κα$ τ; χορ; στ1ν 9κφραση τς λFπης, το3 πνθους κα$ τς
,στορικς &δικας, πο# εναι &ποτλεσµα τς &λλοτρωσης. Eκενης τς &λλοτρωσης πο# δηµιοFργησε G κρση το3 Π ρι.
HH α8σιδοξη προοπτικ1 µολατα3τα διαπνει τ; 9ργο: G κορυφαα το3 χορο3 «ρχνει» τ1ν 8δα:
«ΡYτα κα& τ Θεον"η, πο< γνωρ8ζει τ9 π ντα». «Μ , π(ς δ.ν τ σκφτηκα α+τ πι πρ8ν; O Τε:κρος
µο: π*ρε τ9 µυαλ : Μ. µπρδεψε». Να. pHταν πλνη. HO Μενλαος +χι µνο ζA, &λλ% εναι 2κε< γFρω. HH µ ντισσα Θεονη, G sγν1 κρη το3 Πρωτα, τ; ξρει κα$ τ; &ποκαλFπτει στ1ν HEλνη. Π)ς
ν% θεωρ(σAη Vµως 4ασιλι% @ναν .ντρα µισγυµνο κα$ κακοµοιριασµνο, @ναν 2πατη πο# ζητιανεFει γι% @να ξεροκµµατο; Να, κουρελι ρης, πεινασµνος, καταρρακωµνος· µ% εναι αKτς. Εναι 5
Μενλαος, πο# ζητιανεFει γι% ν% φροντσAη το#ς συντρφους του |ς .λλος Oδυσσας. SEτσι σ7 καταντ/ 5 πλεµος, εBτε συντελε<ται γι% 8δες κα$ [ψηλ% 8δανικ% εBτε γι% κ ποια «πουκ µισα σεφερικ ».
HO πλεµος καταδικ ζεται συλλ(4δην &π; τ;ν ΕKριπδη· 5λτελα, 5λοκληρωτικ . Κ(ρυξη πολµου σηµανει 2πεκτατισµς. Aνθρωποκτνος 2πεκτατισµ;ς ζωνταν)ν κα$ σFληση νεκρ)ν.
HOρκωµοσες «µνηστ(ρων», προσ4ολ1 το3 ,ερο3 θεσµο3 τς φιλοξενας κα$ 4αιες 2πεµ4 σεις
τρτων στ1 ζω1 το3 4ασιλικο3 9στω ζεFγους τς Σπ ρτης, &ποτελο3ν sπλ/ &φορµ7ς πολµου·
+χι α8τες κα$ «ρχνουν στ χτη στ% µ τια» Vσων [πονοο3ν V,τι [ποδηλ=νεται: Ματαιοδοξα πολεµοχαρ7ν «2Zριστ7ν».
Μνο πο# G «m4ρις» τ)ν &ρχαων HEλλ(νων &κολουθε<ται κ θε φορ% &π; τ1ν «τσιν» κα$ τ1ν «νµεσιν». LOσοι διαπρ ττουν «m4ριν» &π; &νεµυαλι% κα$ πλεονεξα, «4ρσκουν π ντοτε τ; µ στορ(
τους». Π ντοτε G «sµαρτα», τ; σφ λµα, τ; λ θος πληρ=νονται. Κα$ πληρ=νονται διαχρονικ ,
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H ρπαγG τOς Eλνης 'π: πνακα το= Tζιορντνο Λο-κ το= 17ου α#7να.
γιατ$ κληροδοτο3νται. Μνο πο# στ1ν τραγzωδα G λFτρωση 9ρχεται στ; τλος το3 9ργου \ τς τριλογας µ7 τ1 µορφ1 τς «κ θαρσης», λγη tρα πρ$ν τ; ξσπασµα το3 γλιου το3 κοινο3, πο# παρακολουθε< το#ς ρωες τς τραγzωδας, το#ς Bδιους ρωες πο# το3 γεννο3σαν «τ;ν φ4ον» κα$ «τ;ν
9λεον» κα$ τ1ν «α8δY» στ; σατιρικ; δρ/µα. Ττε G ψυχαγωγα δνει τ1 θση της στ1 διασκδαση.
HH «&π; τραγzωδας Gδον(» µεταφρ ζεται σ7 λυτρωτικ; χ χανο, πο# προρχεται &π; τ1 διακωµz=δηση το3 9ρωτα·
• Το3 9ρωτα Vπως τ;ν παρουσι ζουν ο, θασοι το3 ∆ιονFσου (Σ τυροι κα$ Σιληνο).
• Το3 9ρωτα-υ,ο3 τς Aφροδτης κα$ κοσµογονικς δFναµης κατ% τ;ν HHσοδο.
• Το3 9ρωτα µ7 τ1ν 9ννοια πο# τ;ν τοποθετε< G LHρα στ; πλασιο το3 θεσµο3 τς ο8κογνειας
– τ; νµιµο «δσιµο» το3 ζευγαριο3.
• Το3 9ρωτα Vπως τ;ν 2ννοε< G HEλνη στ1ν «Eλνη» – µονογαµικο3 (εBτε µ7 τ; Mενλαο εBτε
µ7 τ;ν Π ρι).
• Το3 9ρωτα Vπως τ;ν 2ννοε< 5 ΘεοκλFµενος, παρασυρµνος &π; τ1 θεα µορφι% τς HEλνης,
5 Μενλαος, πο# Gγε<ται το3 2κστρατευτικο3 σ=µατος προκειµνου ν% π ρAη πσω τ1ν HEλνη, 5 Π ρις, δο3λος το3 2ρωτικο3 του 2νστκτου.
HO ΕKριπδης παρουσι ζει Vλες τ$ς «µορφ7ς» τ)ν 2ρ=των |ς πραγµατικς. Τοποθετ=ντας Vµως
5 ποιητ1ς στ; 2ππεδο τς πλνης το#ς «παρ νοµους» 9ρωτες, παρουσι ζει |ς θσφατο τς τραγzωδας κα$ το3 ∆ι;ς («&π; µηχανς») τ1 µορφ1 το3 θεµιτο3 9ρωτα. HO &ληθιν;ς κα$ νµιµος 9ρωτας
κα$ &γ πη παρουσι ζεται |ς πεµπτουσα τς ο8κογνειας. HH &πουσα το3 «χρηστο3 }θους» στ$ς
ταραγµνες 2ποχ7ς το3 πολµου κα$ τς &λλοτρωσης &ντανακλ/ται στ1 φρκη κα$ τ% &ποτροπιαστικ% 2γκλ(µατα-sλυσδα στ1ν τραγzωδα τ1ν τοποθετηµνη στ;ν Τρωικ; µυθικ; κFκλο: SEτσι 5
Aγαµµνων εναι @τοιµος ν% θυσι σAη τ1ν κρη του Iφιγνεια, G σFζυγς του Κλυταιµν(στρα κα$
5 2ξ δελφς του –σφετεριστ1ς το3 θρνου το3 SAργους– ΑBγισθος 2κδικο3νται τ;ν Aγαµµνονα
γι% τ1ν [ποτιθµενη θυσα στ1ν ΑKλδα, 5 Oρστης κα$ G Hλκτρα φονεFουν τ1ν Κλυταιµν(στρα
κα$ τ;ν ΑBγισθο 2κδικοFµενοι τ; θ νατο το3 πατρα τους κ.ο.κ.
~Aν στ;ν LOµηρο ο, θεο$ ξεσπο3ν σ7 γλια Vταν 5 &πατηµνος σFζυγος τς Aφροδτης LHφαιστος συλλαµ4 νAη στ; δχτυ του τ1ν ΚFπριδα µ7 τ;ν SAρη, το#ς γονε<ς τς HAρµονας, γελοιοποι=ντας τ; θµα τς συζυγικς &πιστας, στ1ν «Eλνη» τ; πνε3µα αKτ; 2κλεπει. Ο, θεο$ εναι &λλι)ς
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– .λλη G yθικ( τους, G δFναµη, G κοινωνα τους. ΑKτ;ς πο# γελοιοποιε<ται στ1ν «Eλνη» εναι 5
ΘεοκλFµενος, 5 2πδοξος 2ραστ1ς
• µι/ς HEλνης εKσε4ο3ς – &λλ% +χι θρησκληπτης,
• µι/ς HEλνης πο# &διαφορε< γι% το#ς 2ξωσυζυγικο#ς πειρασµοFς, το#ς 5ποους &ντιπαρρχεται µ7 εKελιξα κα$ καλοπροαρετο «δλο»,
• µι/ς HEλνης πο# γνωρζει ν% συµπαθA κα$ τ;ν 2χθρ; &κµη,
• µι/ς HEλνης πο# γνωρζει τ$ς διακρσεις πο# 2µπεριχονται στ; &νθρωπιστικ; 8δε)δες,
• µι/ς HEλνης πο# γνωρζει ν% 2πιλγAη τ% κατ λληλα γι% τ1ν κ θε περσταση συναισθ(µατα,
• µι/ς HEλνης πο# 9χει ,εραρχ(σει &ξες κα$ ποιτητες διαπροσωπικ)ν σχσεων, τ$ς 5πο<ες µεταφρ ζει σ7 πρ ξη mστερα &π; tριµη κρση κα$ ρθολογισµ, 2κφρασµνες µσα &π; µα «ντροπαλ1» µετριοπ θεια (HEλνη: «vν 3χουν γνYµη ο7 γυναLκες», «Eλνη», 1157) κα$ φαινοµενικ;
δισταγµ.
~Aν G HEλνη τς « Iλιδας» (δ. 201) µπορε< ν% «παζAη µ7 τ$ς καρδι7ς» τ)ν &νδρ)ν &ναστατ=νοντας οBκους κα$ πατρδες, 9θιµα κα$ θεσµοFς, ν% φεFγAη, γι% ν% 2πιστρψAη στ;ν πρ)το της .ντρα µετ%
&π; δεκ χρονη &πουσα &π; τ; σπιτικ της, µεταµεληµνη τ χα κα$ µετανοιωµνη, G HEλνη στ1ν
«Eλνη» εναι .λλη. Κα$ G .λλη τοFτη HEλνη το3 ΕKριπδη εναι «κυρα» µ7 Vλη τ1 σηµασα τς
λξης. Σ7 4αθµ; πο# ν% µπορA ν% κατηγορηθA |ς [περ4ολικ(. Εναι πρθυµη ν% δ=σAη κα$ στ1 ζω(
της &κµη @να 9νδοξο τλος, παρασFροντας κα$ τ; Μενλαο στ;ν Gρωισµ, προκειµνου ν% [περασπιστA: 4νοµα – 'ξιοπρπεια – τιµU (HEλνη: «Π(ς θ9 πεθ νουµε µως δοξασµνα;», «Eλνη», στ.
924). Εναι &ληθιν1 4ασλισσα, πραγµατικ% εKγεν1ς κα$ τ;ν κ=δικα &ριστοκρατικς τιµς τ;ν 2πεκτενει κα$ στ; γυναικε<ο φ3λο.
Μ7 τοFτη τ1 στ ση της G HEλνη πλησι ζει 44αια τ1ν 5µηρικ1 Πηνελπη, πο# κατ% τ;ν LOµηρο &ποφεFγει µ7 δλο τ1ν 2ρωτικ1 πολιορκα τ)ν µνηστ(ρων, πλησι ζει Vµως κα$ τ1 γυνα<κα τς
δηµοτικς µας παρ δοσης. ΑKτ1 πο# στ; «Γυρισµ: το= Ξενιτεµνου» (Κεµενα Νεοελληνικς Λογοτεχνας Α´ Γυµνασου, σελ. 232) &ρνε<ται κα$ @να της φιλ$ &κµη στ;ν .ντρα πο# τς παρουσι ζεται |ς φλος το3 νεκρο3 συζFγου της. HH .ρνηση τς γυνακας εναι τσο κ θετη, πο# δ7ν [ποκFπτει &κµη κα$ Vταν τ; «φιλ$» παρουσι ζεται |ς G τελευταα 2πιθυµα το3 (δθεν) νεκρο3 συζFγου της &π; τ;ν ξνο. HH γυνα<κα προθυµοποιε<ται ν% &νταµεψAη τ;ν ξνο γι% τ1ν προσφορ του
&πναντι στ; νεκρ; ([ποτιθσθω) σFζυγο, φιλ της Vµως δ7ν θ% το3 παρ σχAη ποτ. Eδ) 44αια πρκειται γι% δοκιµασα, στ1ν 5ποα 5 Bδιος 5 σFζυγος [πο4 λλει τ1 γυνα<κα του παριστ νοντας τ;
φλο του κα$ G γυνα<κα &ναδεικνFεται «κυρα»: 'ξιοπρεπUς, τµια, πιστU.
Μ7 τ; δικ του τρπο 2γκωµι ζει τ1ν HEλνη 5 ρητοροδιδ σκαλος Γοργας 5 Λεοντ<νος (483-376
π.X.). Προκειµνου ν% διαφηµσAη τ1ν τχνη του, προχωρε< σ7 2γκωµιασµ; τς HEλνης 4ασισµνο
τσο σ7 2πιχειρ(µατα, Vσο κα$ σ7 σοφσµατα. Κατ’ αKτ;ν G HEλνη «4ι σθηκε», 2ξαπατ(θηκε κα$
2ρωτεFθηκε. Κα$ πσα 2λαφρυντικ% δ7ν µπορε< κανε$ς ν% &ναγνωρσAη στ;ν 9ρωτα;
~Aν 5 9ρωτας εναι δικαωµα, πολ# φο4ο3µαι πYς εναι ταυτχρονα κα$ [ποχρωση. ~Aν Vµως
G «εKγνεια [ποχρε=νει», ττε σFµφωνα µ7 τ;ν «&π; σκηνς φιλσοφο» ΕKριπδη G εKγνεια
[ποχρε=νει ν% εναι 5 9ρωτας ,πποτικς, δηλαδ1 µ ο ν ο γ α µ ι κ  ς , Vπως παρουσι ζεται στ1ν
HEλνη, τ1ν Gρωδα το3 5µ=νυµου δρ µατος. Μ λιστα στ$ς «Θεσµοφοριζουσες» το3 Aριστοφ νη (στ. 850) γνεται λγος γι% HEλνη «καινI», δηλ. «καινο'ργια» – µ7 «Uθος χρηστ"ν».
HH HEλνη εναι G κατ’ 2ξοχ1ν γυνα<κα, Μ=θος, Πρτυπο κι AλUθεια, Σ)µZολο τελικ .
Στ1ν 5µ=νυµη τραγzωδα το3 ΕKριπδη G Eλνη αρεται στ% [ψηλ% 2ππεδα µι/ς καταξιωµνης
&νθρ=πινης προσωπικτητας µ7 Λγο, 'νθρωπιστικ: περιεχµενο, Zθος κα( ο]σα.

KυριακG Λ)σσα

Φιλλογος-Λογοτχνις

O θρησκευτικSς µισογυνισµSς
Eν(µικτος µ> τSν σκοταδισµ
ια4 ζοντας τ1ν εKρωπαϊκ1 ,στορα το3 Mεσαωνος παρατηρο3µε Vτι τ% µονοθεϊστικ% δγµατα τς 2ποχς 2κενης (Oρθοδοξα, Kαθολικισµς, Προτεσταντισµ;ς) 4ρσκονταν σ7 @να &πστευτο κυν(γι θαν του γυναικ)ν, τ)ν
λεγοµνων «Mαγισσ)ν». Xιλι δες γυνα<κες θανατ=θηκαν (πυρ , κρµασµα, &γχνη) µ7 τ1ν κατηγορα τς «Mαγεας» γι% περισστερο &π; µισ; α8)να
&π; ,ερε<ς, Vπου στ; +νοµα το3 Θεο3 (Γιαχ47) γνονταν &δστακτοι 9ναντι 5ποιαδ(ποτε γυνακας [ποψιαζντουσαν |ς «M γισσα».

¢

Σ7 µι% EKρ=πη Vπου G γενοκτονα τ)ν «2θνικ)ν - ε8δωλολατρ)ν» &π; το#ς φανατικο#ς
εχε π ρει &σFλληπτες διαστ σεις, G γυνα<κα |ς µ γισσα δολοφονε<ται &νηλε)ς. Ποις
]ταν ο, µ γισσες κα$ γιατ νοµ στηκαν 9τσι; Ποις πρ ξεις τους ]ταν 9νοχες, tστε ν%
κατηγορο3νται; ~Aς γυρσουµε τ;ν χρνο πσω κα$ ς δο3µε τ πραγµατικ% συν4αινε τ1ν
2ποχ1 εκενη.
O ΣKOTA∆IΣMOΣ TOY MEΣAIΩNOΣ ΣTHN EYPΩΠH
1ν 2ποχ1 2κενη µ7 τ1ν δι% ξφους κα$ δι% ροπ λου 2πικρ τηση το3 Γιαχ47 σχεδ;ν
σ7 Vλη τ1ν EKρ=πη 2πρχεται κα$ 5 σκοταδισµς, δηλαδ1 G &παγρευση τς 8ατρικς, τς 2πιστ(µης, τς φιλοσοφας, τ)ν µαθηµατικ)ν, τς γν=σης γενικ% |ς δαιµονικς, 2πειδ1 5 «συγκεκριµνος θε;ς» }θελε τ;ν .νθρωπο πιστ; κα$ &µρφωτο, γι%
ν% µπορA ν% τ;ν 2ξουσι ζAη. T; πλγµα ]ταν 4αρ# +χι µνο στ1ν πνευµατικ1 2ξλιξη το3
&νθρ=που &λλ% περισστερο στ1ν 2πι4ωσ( του, &φο3 µ7 τ1ν &παγρευση τς 8ατρικς
κα$ τ)ν φαρµ κων γινταν 2πιρρεπ1ς σ7 κ θε &ρρ=στια. HH 2πιληψα, G λπρα κα$ &ργτερα τ% @λκη, ο, λειχνες, 5 @ρπης (ο, &ρρ=στιες αKτ7ς 2µφανσθηκαν µ7 τ1ν &παγρευση
τς καθαριτητας το3 σ=µατος &π; τ1ν Eκκλησα, 2πειδ1 G γυµντητα το3 σ=µατος στ%
λουτρ% 2µπνει λογισµο#ς &συµ44αστους πρ;ς τ1ν sγντητα) µαστζουν τ1ν EKρ=πη –
κα$ ν% π)ς γι τρευαν ο, ,ερε<ς: Aφο3 &φ=ρισαν τ;ν HIπποκρ τη κα$ 9καψαν τ$ς συνταγ7ς
το3 Γαληνο3, τ1ν θση αKτ)ν πραν τ% ραντσµατα, δηλαδ1 G [δροθεραπευτικ1 µθοδος
µ7 sγιασµνο mδωρ. HO &σθεν1ς θεραπευταν στ1ν 2κκλησα µετ% τ1ν λειτουργα &π; τ;ν
,ερα. E%ν G &ρρ=στια δ7ν θεραπευταν (πο# συν(θως αKτ; γινταν), 5 ,ερας 9λεγε:
«HAµ ρτησες κα$ 5 κFριος σ7 τιµωρε<, περµενε ν% πεθ νAης. HH Eκκλησα 9χει εKχ7ς κα$ γι%
το#ς νεκροFς». Σ7 πολλ7ς περιπτ=σεις ο, ,ερε<ς &πδιδαν κ θε &ρρ=στια στο#ς δαµονες
κα$ προσπαθο3σαν µ7 2ξορκισµ; ν% τ;ν 4γ λουν &π; τ; σ)µα το3 &σθενο3ς. E%ν 5 δαµων δ7ν 94γαινε, 5 &σθεν1ς καιγταν ζωντανς.

T
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E#κονογραφηµνη παρσταση <κφραστικG τOς <χθρικOς θσης πρ:ς τ(ς µγισσες πο<πικρτησε τ:ν 16ο κα( 17ο α#7να: Παρουσιζονται µαζ( µ> φδια, Zατρχια, πουλι, ψρια, ZιZλα, ξλφα, 5στj, 'λλ; κα( δαιµονικ>ς 5νττητες.
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H «∆AIMONIKH» MAΓIΣΣA
7 µα τσο παρανοϊκ1 κατ σταση G γυνα<κα τς 2ποχς 2κενης, µ1 &ντχοντας
.λλο ν% 4λπAη τ% παιδι της κα$ τ;ν .ντρα της ν% πεθανουν &π; το#ς λοιµο#ς κα$
τ$ς &ρρ=στιες κα$ G Bδια ν% ταλαιπωρται, 4γανει τ; 4ρ δυ κρυφ% 9ξω στ1ν φFση
κα$ προσπαθε< ν% µαζψAη δι φορα φυτ% κα$ 4τανα, γι% ν% γιατρψAη, Vπως G Bδια
γν=ριζε &π; το#ς προγνους της, τ$ς &σθνειες πο# χτυπο3σαν τ1ν πρτα το3 σπιτιο3
της καθηµεριν . Aφο3 λοιπ;ν κατ λα4αν Vτι τ% ραντσµατα τ)ν ,ερων θερ πευαν µνο το#ς [γιε<ς, πολλ7ς γυνα<κες καταφεFγουν στ1ν φFση γι% ν% 4ρο3ν θεραπε<ες κα$ ν%
σ=σουν +χι µνο τ1ν Bδια τους τ1ν ζω1 &λλ% κα$ τ)ν &γαπηµνων τους προσ=πων. HH φFση λοιπ;ν 9δωσε στ$ς γυνα<κες αKτ7ς &πστευτους θεραπευτικο#ς θησαυροFς.
HH .τροπος, 5 [οσκFαµος, 5 µ(κων, τ; στραµνιον, G στρFχνος, G &σκληπι%ς ]ταν |ρισµνα &π; τ% φυσικ% φ ρµακα πο# γι τρευαν τ; σθµα, τ1ν 2πιληψα, τ1ν [στερα – νοσ(µατα πο# µ στιζαν ττε &κµη κα$ τ% παιδι . Eπ$ δFο α8)νες µετ% τ1ν &παγρευση
τς Eκκλησας γι% καθαριτητα το3 σ=µατος, τ% @λκη, ο, λειχνες, 5 @ρπης κα$ G λπρα
θανατ=νουν κσµο &διακρτως. O, ,ερε<ς |ς φ ρµακο τ)ν παραπ νω νοσηµ των κ νουν
τ; Rξς: Συλλαµ4 νουν το#ς &ρρ=στους, το#ς κρεµο3ν στ;ν λαιµ; κουδοFνια, 9τσι tστε
Vπου περπατο3ν ν% &κοFγωνται κα$ ν% το#ς &ποφεFγAη 5 [γι1ς .νθρωπος, 2νz) &ργτερα το#ς &παγορεFθηκε µ7 ποιν1 θαν του ν% πλησι ζουν σ7 κατοικηµνες περιοχς. LOµως
κα$ π λι G γυνα<κα 4οηθ ει το#ς &ρρ=στους µ7 τ% 4ταν της. HH σµλακα, τ; γλυκFπικρον, G &καλ(φην, G .τροπος κα$ 5 [οσκFαµος θεραπεFουν τ$ς νες &ρρ=στιες. O, γυνα<κες αKτς, πο# γν=ριζαν π)ς να χρησιµοποιο3ν τ% δι φορα 4τανα κα$ φυτ% γι% θεραπευτικο#ς λγους, νοµ στηκαν &π; το#ς ,ερε<ς µ γισσες, 2νz) τ% παρασκευ σµατ
τους «µαγο4τανα». Kατηγορ(θηκαν Vτι 5 τρπος πο# θεραπεFουν εναι δαιµονικς, Vτι
τ% γιατροσφια τους τ% πραν &π; το#ς δαµονες, &κµη Vτι 2ρωτοτροπο3ν µ7 το#ς δαµονες. Πολλο$ ,ερε<ς φο4(θηκαν Vτι, κατχοντας ττοιες γν=σεις ο, γυνα<κες αKτς, θ%
εχαν τ1ν δυναττητα ν% το#ς µαγψουν κα$ ν% χ σουν τ% λογικ τους \ &κµη ν% χ σουν κα$ τ1ν Bδια τους τ1ν 2ξουσα. SEτσι ξεκιν ει @να &πστευτο κυν(γι «µαγισσ)ν» µ7
&πστευτους 4ασανισµοFς, &πστευτες δολοφονες &π; τ1ν λεγµενη ,ερ% 2ξταση. Γι% τ;ν
Rπµενο µισ; α8)να G ,στορα θ% γραφτA µ7 τ; α¤µα χιλι δων γυναικ)ν, τ)ν λεγµενων
Mαγισσ)ν.

™

Hλικιωµνη µγισσα πο- ταζει
τGν σατανικG «ο#κογνει» της.
(Ξυλογραφα,
1579.)
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Στ; ZασανιστUρια τ7ν Yεροεξεταστ7ν <πιδιωκταν s «κατλληλη» <ξοµολγηση, στε ν; µπορο=ν ν; 2ποστηρζουν τGν κατηγορα τOς µαγεας.
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TO KYNHΓI TΩN MAΓIΣΣΩN
τ1ν Oρλε νη τς Γαλλας τ; 1022 γνεται G πρ=τη θαν τωση στ1ν πυρ% γυναικ)ν
µ7 τ1ν κατηγορα τς µαγεας. T; 1277 φυλακζεται |ς µ γος 5 Roger Bacon &π;
τ1ν ,ερ% 2ξταση, 2πειδ1 &σχολ(θηκε µ7 τ1ν χηµεα, τ% µαθηµατικ% κα$ τ1ν 9ρευνα
το3 φυσικο3 κσµου. T; 1279 2µφανζονται ο, πρ)τες &πεικονσεις µαγισσ)ν πο#
πετο3ν π νω σ7 σκουπξυλα. M λιστα µσα στ1ν παρ νοια τ)ν ,εροεξεταστ)ν [πολογζουν Vτι τ; 4 ρος πο# µπορε< ν% κρατ(σAη @να σκουπξυλο εναι µχρι 40 κιλ , 5πτε
mποπτες µαγεας ]ταν ο, λεπτοκαµωµνες κα$ &δFνατες γυνα<κες. Aργτερα, τ; 1335,
στ1ν Γαλλα 9χουµε τ1ν πρ=τη µεγ λη δηµσια δκη µαγισσ)ν, 2νz) τ; 1348 G ∆υτικ1
Eκκλησα κατηγορε< το#ς µ γους κα$ τ$ς µ γισσες |ς [πατιους γι% τ1ν πανοFκλα 2κενης τς χρονι/ς. Στ; Mιλ νο τ; 1390 G ,ερ% 2ξταση κατπιν &πιστεFτων 4ασανιστηρων
&ποσπ/ 5µολογες πολλ)ν γυναικ)ν Vτι εναι µ γισσες κα$ λατρεFουν τ1ν ε8δωλολ τρισσα θε% τς φFσεως Aρτµιδα (Diana). Aπ; τ; 1459-1460 στ1ν 4ρειο Γαλλα κα$
Γερµανα καγονται Rκατοντ δες µ γοι κα$ µ γισσες &π; τ1ν ,ερ% 2ξταση. T; 1484 στ1ν
Iταλα 5 Π πας Iννοκντιος 5 H´ στ$ς 9 ∆εκεµ4ρου κυρ(σσει µγα διωγµ; κατ% µαγισσ)ν κα$ µ γων, µ7 &ποτλεσµα &µτρητα θFµατα. T; 1485 5 Bδιος π πας διατ σσει ν%
καγωνται µαζ$ µ7 τ$ς µ γισσες κα$ ο, δια4ολικ7ς γ τες τους, δι ταγµα τ; 5πο<ο καθιερ=θηκε σ7 Vλη τ1ν EKρ=πη µχρι τ; τλος το3 κυνηγιο3 τ)ν µαγισσ)ν. T; 1486 µ7 2ντολ1
το3 π πα ο, ,εροεξεταστ7ς X ινριχ Kρ µερ κα$ Tζαηµς Σπρνγκερ συγγρ φουν τ; πολυσλιδο «Malleus Maleficorum», Vπου κατηγορο3ν τ$ς µ γισσες |ς λ τρεις το3 δια4-

™

O YεροεξεταστGς δεχνει τ:ν δρµο πρ:ς τGν πυρ;. TραγικG φιγο)ρα s µνα «µγισσα»,
πο- τ:ν Yκετε)ει ν; µGν τGν κψουν, <νV7 κρατει τ; δυ της παιδι. (Πσω 'π: τ:ν YεροεξεταστG διακρνεται  <σταυρωµνος Xριστς.)
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Στ(ς 30 Iουνου το= 1680 στGν Mαδρτη µ> τGν παρουσα το= Zασιλιj Kαρλου το= 2ου
πενOντα qνας Wνθρωποι κηκαν ζωντανο( µ> τGν κατηγορα τOς µαγεας.
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H Yερ; <ξταση τοποθετε% τ; θ)µατα στ:ν «'νακριτU». Aν δUλωναν <νοχU, ττε 1δηγο=νταν στGν πυρ.

∆ωµτιο Zασανιστηρων: Tρε%ς Wνθρωποι
Zασανζονται 2π: τGν <πZλεψη το= Yεροεξεταστο=.

Bασανισµ:ς µγισσας 'π: Yεροεξεταστς.
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∆οκιµG <νοχOς µιjς µγισσας στGν Σουηδα. Bουτ$ντας την στ: νερ, <;ν πνιγταν, ττε 2ποτθεται Sτι rταν 'θ$α. E;ν <πιZωνε, ττε 2ποτθεται Sτι rταν διαZολικG (κα(
γι’ α]τ: δ>ν πνγηκε), πτε καιγταν ζωντανU.
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λου, τς θε/ς Diana-Aρτµιδος κα$ το3 θεο3 Πανς. Aκµη κατηγορ(θηκαν κα$ γι%
2ρωτικ7ς συνευρσεις µ7 δαµονες. HH &ντιµαγικ1 [στερα το3 χριστιανικο3 +χλου αKξ(θηκε π ρα πολ# δια4 ζοντας τ% παραπ νω. T; 1510 στ1ν Mπρσια τς Iταλας καγονται ζωνταν7ς 140 γυνα<κες µ7 τ1ν κατηγορα τς µαγεας, 2νz) τ; 1513 στ; Kµο τς Iταλας 350 .τοµα ρχνονται στ1ν πυρ% γι% τ;ν Bδιο λγο. T; 1563 G 4ασλισσα τς Aγγλας
Eλισ 4ετ A´ νοµοθετε< τ1ν ποιν1 το3 θαν του ¥ς τιµωρα τ)ν µαγισσ)ν. HO Γ λλος δικαστ1ς Jean Bodin τ; 1589 2κδδει τ; 4ι4λο De la Demonomancil des sorciets, στ; 5πο<ο
κατηγορε< Vσους &ρνο3νται τ1ν mπαρξη Mαγισσ)ν Vτι κα$ αKτο$ εναι Bδιοι. T; 1586 σ7
Γερµανα, Γαλλα κα$ HEλ4ετα G ,ερ% 2ξταση &φανζει 5λκληρο γυναικε<ο πληθυσµ;
σ7 &ρκετ% χωρι% µ7 τ1ν κατηγορα τς µαγεας. T; κυν(γι τ)ν µαγισσ)ν συνεχστηκε
σχεδ;ν µχρι τ; 1750, Vπου λγzω τς &ναγννησης G παρ νοια κατ% τ)ν µαγισσ)ν .ρχισε σιγ%-σιγ% ν% σ4(νAη.
MAΓIΣΣA - EPEYNA - ΓNΩΣH
ς µι% 2παναστ τρια G γυνα<κα-µ γισσα χτυπ ει τ; κατεστηµνο (σκοταδισµ;)
τς 2ποχς κα$ προσπαθε< ν% σ=σAη το#ς &νθρ=πους &π; τ;ν θ νατο κα$ τ1ν ταλαιπωρα. Bγανει κρυφ% τ1ν νFχτα στ% δ ση, γι% ν% µαζψAη δι φορα φυτ% κα$
ν% θεραπεFσAη &ρρ=στιες πο# 4ασ νιζαν το#ς &νθρ=πους τς 2ποχς 2κενης.
Aποκτ/ γν=ση κα$ δηµιουργε< |ς 8ατρ;ς φ ρµακα πο# θεραπεFουν κα$ αKτ; ]ταν γι%
τ1ν Eκκλησα κα$ το#ς ,ερε<ς δια4ολικ; κακοFργηµα κα$ 9πρεπε ν% &ντιµετωπιστA µ7 τ1ν
ποιν1 το3 θαν του. HH µ γισσα λοιπ;ν σ%ν 2ρευν(τρια κα$ γν=στρια τς 8ατρικς κατηγορε<ται |ς [πηρτρια το3 δια4λου κα$ &πειλ1 κατ% το3 Γιαχ4. Aλλ% &κµη κα$ σ(µερα 5 ∆ι 4ολος-Σαταν/ς-+φις (πο# 9δωσε στ1ν Ecα τ;ν &παγορευµνο καρπ; τς γν=σης), πο# εναι ο, 2χθρο$ το3 Γιαχ4, δ7ν εναι τποτε .λλο παρ% G Bδια G γν=ση \ µ/λλον
G 9ρευνα πο# 5δηγε< στ1ν γν=ση. «Mακ ριοι ο, πτωχο$ τz) πνεFµατι» κα$ «πστευε κα$
µ1 2ρεFνα». AKτ; ]ταν τ; λ θος τς µ γισσας, Vτι 2ρεFνησε κα$ 9µαθε. LOµως, Vπως πολ#
σωστ% µ/ς λει 5 Eµµανου1λ Pοoδης στ% «LAπαντ » του, « Λο'θηρος,  BολταLρος, 
ΓαλλιλαLος,  Bοερρ Eος,  Λ8ναιος,  B σιγκτων κα&  MιραEw, α+το& ο7 ποθεωθντες
π"στολοι τ*ς 3ρευνας κα& τ*ς προ"δου εNναι γνIσια τκνα τ*ς δυσφηµισµνης µ γγισας, που Z Dδια “3λαEε” πυρ , παγχονισµ κα& περιφρ"νηση». O, µ γισσες λοιπ;ν (πο#
δ7ν ]ταν ο, γρι7ς µ7 τ$ς ρυτδες, τ1ν δυσωδα, τ% µα3ρα νFχια, τ% σ πια δντια, τυλιγµνες σ7 ρυπαρ% ρο3χα, πο# ζο3σαν σ7 σκοτειν1 τρ=γλη, &λλ% Vπως δια4 ζουµε στο#ς καταλγους τ)ν ,ερων, δεκαεπτ χρονες κα$ ε8κοσ χρονες τσο +µορφες, πο# ο, δικαστ7ς
&ναγκ ζονταν ν% κλενουν το#ς φθαλµοFς τους γι% ν% προφυλαχθο3ν &π; τ; σατανικ
τους κ λλος), ο, &πγονοι τς πανµορφης Kρκης &λλ% κα$ τς Πυθας κα$ τς Σ4υλλας, πο# ]ταν ο, &κτινο4λες θυγατρες τ)ν θε)ν, µετε4λ(θησαν σ7 +ργανα το3 δια4λου, 2πειδ1 κα$ ο, θυγατρες τ)ν θε)ν 9γιναν θυγατρες τ)ν δαιµνων. Kα$ γιατ 9γινε
αKτ; ∆ιτι κα$ το#ς θεο#ς µετ4αλε σ7 δαµονες G Eκκλησα.

ø
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Bασλειος Eµµανουηλδης

A¶O§EMH ¶§ANHTAPXIA
HH Aµερικ1 9χει χ σει τ;ν πλεµο στ; Iρ κ. AKτ; δ7ν τ; λγει µνον 5 γρ φων, πο#
στ; κ τω τς γραφς εναι φιλειρηνιστ(ς, &λλ% &κµη κα$ τ% γερ κια το3 Πενταγ=νου, Vπως λ.χ. 5 πρ=ην στρατιωτικ;ς σFµ4ουλος το3 Pιγκαν κα$ διευθυντ1ς το3 δια4ητου NSA, καθηγητ1ς σ7 στρατιωτικ% κολλγια, στρατηγ;ς William E. Odon. AKτ;ς
&νησυχε< Vταν 5 πρεδρος του λγAη Vτι «δ.ν θ9 τ E λουµε στ9 π"δια» \ Vταν 5 John
Kern, [ποψ(φιος το3 ∆ηµοκρατικο3 Kµµατος, λγAη «ν% τελει=σουµε τ1ν δουλει »
στ; Iρ%κ µ7 τ;ν OHE. «SEχουµε &ποτFχει», λγει χωρ$ς περιστροφ7ς 5 στρατηγ;ς
William E. Odom. Στ; Iρ%κ 9γιναν κολοσσια<α λ θη, @να &π; τ% 5πο<α εναι κα$ G δι λυση το3 8ρακινο3 στρατο3 µετ% τ1ν κατ ληψη τς χ=ρας. SEτσι δηµιουργ(θηκε @να
κεν; 2ξουσας, πο# δ7ν µπρεσαν ν% καλFψουν τ% &µερικανικ% κατοχικ% στρατεFµατα οcτε ο, «Bπηρτες» τους (τFπου Tσαλαµπ$) το3 Iρακινο3 Kυ4ερνητικο3 Συµ4ουλου. «Kα& τ θµα τYρα εNναι, π"σο Bψηλ τ8µηµα θ9 πληρYσουµε... Kι α+τ εNναι λιγYτερο, vν φ'γουµε τ δυνατν συντοµYτερον, π ,τι vν φ'γουµε ργ"τερα», λγει 5 στρατηγς.
HO πλεµος στ; Iρ%κ προκλ(θηκε µ7 δλο κα$ &π τες &π; τ% γνωστ% 2ξωθεσµικ%
κντρα τς OK σιγκτον (&π; τ; σιωνιστικ; παρακρ τος) πρ;ς χ ριν τ)ν συµφερντων
το3 Iσρα1λ κα$ τ)ν πολυεθνικ)ν πετρελαου κα$ πολεµικς 4ιοµηχανας. T; πρ)το
χονδροειδ7ς ψµα εναι G mπαρξη LOπλων Mαζικς Kαταστροφς. Kα$ 2πειδ1 δ7ν
4ρθηκαν ττοια Vπλα, &κολοFθησε τ; δεFτερο µεγ λο ψµα, }τοι G 2γκαθδρυση δηµοκρατας στ; Iρ κ, κ τι πο# yχε< |ρα<α στ;ν ∆υτικ; Kσµο, &λλ’ Vµως εναι χωρ$ς
νηµα στ;ν Aνατολικ. HH Vλη 2πιχερηση σχεδι σθηκε πρχειρα κα$ 8δως G φ ση
τς σταθεροποησης, δηλαδ1 G καλ1 κα$ &ποτελεσµατικ1 διακυ4ρνηση τς χ=ρας
µετ% τ1ν κατ ληψ( της. T; τρτο ψµα &κολοFθησε µετ% τ1 σFλληψη το3 Σαντ%µ
Xουσεoν, Vτι δηλαδ1 θ% 2π(ρχετο ε8ρ(νη στ; Iρ κ. T; µεγαλFτερο Vµως ψµα, πο#
τ=ρα καταδι=κει τ;ν πρεδρο MποFς, εναι 2κε<νο τ; &µµητο φι σκο στ; &εροπλανοφρο (Mission Accomplished, δηλαδ1 G &ποστολ1 2ξετελσθη). B4αια πρ$ν &π;
τ1ν 2πιχερηση στ; Iρ%κ εχαν λεχθ σωρεα χονδροειδ)ν ψεµ των, γι% ν% δικαιολογ(σουν τ;ν πλεµο στ; Aφγανιστ ν, &λλ% κα$ γι% ν% κρFψουν τ1ν &λ(θεια σχετικ%
µ7 τ1ν τραγικ1 καταστροφ1 τς 9/11 στ1ν Nα HYρκη. LOλα αKτ% τ=ρα 4γκαν στ;
&φρ. ~Aν 4 λAη κανε$ς κα$ τ% σκ νδαλα γι% τ1ν 2νργεια κα$ τ$ς µεγ λες ρεµο3λες τς
Halliburton στ; Iρ κ, ττε ο, HΠA 9χουν χ σει 2ντελ)ς τ1ν &ξιοπιστα τους.
HH συνωµοσα πο# 2ξυφ νθηκε 9χει πολλ7ς πτυχς, πο# συνεχ)ς θ% 9ρχωνται στ;
φ)ς τς δηµοσιτητας, Vσο κι ν πασχζAη 5 πρεδρος Mπο#ς ν% &ποκρFψAη τ1ν &λ(θεια κα$ ν% κατευν σAη τ% MME. LOπως λ.χ. G &πιστα πρ;ς τ; Kογκρσσο, G παρ καµψη το3 Στητ Nτιπ ρτµεντ &π; τ;ν &ντιπρεδρο κ. Dick Cheney, 5 5πο<ος, 2νz)
&γνησε τ; Στητ Nτιπ ρτµεντ, γνωστοποησε τ;ν 2πικεµενο πλεµο στ; Iρ%κ στ;ν
4ασιλι% τς Σαουδικς Aρα4ας κα$ στ;ν Σαουδ ρα4α πρεσ4ευτ1 στ1ν OK σιγκτον
πργκιπα Mπαντ ρ, &π; το#ς 5ποους ζητ(θηκε G µεωση τς τιµς το3 πετρελαου κ...
HH Aµερικ1 εναι [ποχρεωµνη ν% φFγAη &π; τ; Iρ κ, διτι δ7ν 9χει 2παρκε<ς
στρατιωτικ7ς δυν µεις ν% 2πανδρ=σAη τ% δι φορα &ν% τ;ν κσµο µτωπα πο# 9χει
&νοξει. HH &µερικανοσιωνιστικ1 συνταγ1 τς Πλανηταρχας &ποδεχθηκε σαπουνφουσκα. HH Πλανηταρχα κατ ντησε &πλεµος γγας, Gττηµνος &π; τ%
Bδια τ% λ θη του.

K.X. Kωνσταντινδης
HYποστρ τηγος 2.&.

12 οR πλανOτες το: Hλιακο: Συστµατος
% M.M.E. σ’ Vλον τ;ν κσµο &νφεραν Vτι G N.A.S.A. &νεκονωσε τ1ν 15η Mαρτου 2004 πYς 2πτυχε κα$ 2νετπισε µ7
&στρονοµικ1 παρατ(ρηση τ;ν καλοFµενο 10ο πλαν(τη, ε8ς τ;ν
5πο<ο µ λιστα 9δωσαν τ; +νοµα Sentna, µι/ς θαλασσας θετητος τ)ν Eσκιµ=ων. E8δικ% G 2φηµερδα «T% Nα» (16-3-04) παρουσασε .ρθρο το3 κ. Γεωργου AγγελοποFλου µ7 πλανητικ1 ε8κ-

T

)α.κ.

6

(φ +1
3

φ3 3 = 1 α.κ.
/φ

(φ3) α.κ.
6

(兹苶
5+1)
Φ= ᎏ
= Golem number
2

T: Πρτυπο τ7ν 12 πλανητ7ν το= Hλιακο= ΣυστUµατος κατ; Φιλλαον. («∆αυλς», τ. 126, 1992.)
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να τ)ν τροχι)ν τ)ν πλανητ)ν, Vπου 2µφανζεται G τροχι% το3 νεοανακαλυφθντος πλαν(του µ7 τ1ν &ναγραφ1 τς &ποστ σε=ς του
&π; τ;ν LHλιο, }τοι 67 &στρονοµικ7ς µον δες, ο, 5πο<ες &ντιστοιχο3ν σ7 10,05 δισεκατοµµFρια χλµ.

Eπσης ε8ς τ; αKτ; .ρθρο &ναφρεται Vτι τ; &νακαλυφθ7ν πλανητικ; σ)µα 9χει
δι µετρο 2.000 χιλιοµτρων κα$ θερµοκρασα -240° K. κα$ Vτι τ% στοιχε<α αKτ%
τ% 9λα4ε µσzω ∆ιαδικτFου &π; τ$ς &ρχικ7ς πληροφορες τς N.A.S.A.
T% &νωτρω στοιχε<α, Vπως παρουσι ζονται &π; τ1ν 2φηµερδα «T% Nα» κα$
κυρως G &πστασις το3 πλαν(του αKτο3 &π; τ;ν LHλιο (67 &.µ.), 2%ν πρ γµατι
εναι σFµφωνα µ7 τ$ς 2ν συνεχεα &νακοιν=σεις τς N.A.S.A., ττε &ποτελο3ν δικαωσι τς &ληθεας τς µελτης το3 &ποκαλυφθντος HHλιοκεντρικο3 Πλανητικο3 ΠροτFπου τ)ν 12 πλανητ)ν το3 Πυθαγορεου Φιλολ ου (5ος α8. π.X.),
τ1ν 5ποα 5 «∆αυλ;ς» εχε δηµοσιεFσει τ; 1992 στ; [π’ &ρ. 126 τε3χος του, κα$
µ λιστα µ7 τ1ν σηµεωσι Vτι τ% πορσµατα τς µελτης το3 Φιλολ ου κα$ κυρως γι% τ1ν ζητουµνη &πστασι το3 10ου πλαν(του εχαν γνωστοποιηθ στ1ν
E.Σ.A. (&ντστοιχη τς N.A.S.A. στ1ν EKρ=πη), µ7 τ1ν 5ποαν [πρχε πλ(ρης
&λληλογραφα (Zλ. φωτοτυπα 'παντUσεως τOς EΣA). ∆ιτι G δηµοσιευθε<σα µελτη το3 Φιλολ ου παρουσι ζει 12 2ν συνλω τροχι7ς &ντιστοχων πλανητ)ν
κα$ πραγµατικ; µαθηµατικ; νµο τ)ν &ποστ σεων τ)ν πλανητ)ν, πρ/γµα πο#
ο, &στρονµοι &ρνο3νται µχρι σ(µερα, &π; τ;ν 5πο<ο νµο 9χουν 2ντοπισθ
κα$ &νακοινωθ δεντως, Vπως &πεδεχθη &π; τ1ν &λληλογραφα µου µ7 τ1ν
NASA κα$ τ1ν EΣA, ο, πραγµατικ7ς θσεις, κατ% τ;ν Φιλλαο, τ)ν [πολειποµνων δFο ε8στι πλανητ)ν, }τοι το3 καλουµνου κα$ &ναζητουµνου 10ου, 5
5πο<ος κατ% τ;ν Φιλλαο εναι 5 11ος, καθYς 2πσης κα$ το3 τελευταου το3 συγκροτ(µατος το3 δικο3 µας Gλιοκεντρικο3 συστ(µατος |ς κ τωθι:
1) &πστασις 10ου πλαν(του α10 (⬅α11) = 63,921 ⫾ 5% &στρ. µον δες
}τοι µεγστη

α10 = 67,117

&στρ. µ.

2λαχστη α10 = 60,725 &στρ. µον.
2) &πστασις το3 τελευταου α12 = φX 63,921 ⫾ 5% = 1,61803 ⫻ 63,921 ⫾ 5% &.µ.
}τοι µεγστη α12 = 108,510 &.µ.
2λαχστη α12 = 98,176 &.µ.
[T; ποσοστ ⫾5% τθεται λγzω τς 2λλειπτικτητος τροχι)ν, 4λ. κα$ πρ)το τµο το3 9ργου µου «HO
Mυστικ;ς K=δικας το3 Πυθαγρα».]

HH sπλ σFγκρισις τς &ποστ σεως το3 10ου πλαν(του τς µελτης το3 Φιλολ ου µ7 τ1ν &ντστοιχη τιµ1 τς &νακοιν=σεως τς N.A.Σ.A. δικαι=νει
&πλυτα τ1ν &λ(θεια τς Aρχαας HEλληνικς πλανητικς µελτης τ)ν 12
πλανητ)ν.
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Φωτοαντγραφο <πιστολOς το= 2πευθ)νου το= Eπιστηµονικο= Προγρµµατος τOς E]ρωπαϊκOς ?Eνωσης γι; τ: Hλιακ: Σ)στηµα κ. M. Kοραντνι πρ:ς τ:ν συνεργτη µας κ.
Iπποκρτη ∆κογλου, 'π: τ:ν πο%ο ζητε% πρσθετες πληροφορες γι; τ(ς Hρευνς του
µ> Zση τGν Πυθαγρεια 'στρονοµα, τ(ς σχετικ>ς µ> τGν παρξη µG 'νακαλυφθντος
'π: τG σ)γχρονη 'στρονοµα πλανUτη.

Λγzω τς σο4αρτητος το3 Vλου θµατος κατστη &ναγκα<ο ν% &ναζητηθο3ν
περισστερες λεπτοµρειες \ κα$ νε=τερες &κµη &π’ εKθεας &π; τ1ν N.A.Σ.A.
µσzω τ)ν σελδων το3 ∆ιαδικτFου. HH &ναζ(τησις &πδωσε τ% κ τωθι:
HH N.A.Σ.A. εχε πρωτοεντοπσει τ; .νω σ)µα, το3 5ποου G &στρονοµικ1 νοµασα εναι 2003 - V.B.12, τ;ν Nοµ4ριο το3 2003 κα$ παρουσασε φωτογραφα
σ7 τρε<ς διαφορετικ7ς Gµεροµηνες, Vπου &ναδεικνFεται G 9στω κα$ 2λαχστη µετακνησς του, π ντως &ντιληπτ(.
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Aπ; τ; διανυθ7ν τξο G N.A.Σ.A. 2ξ(γαγε τ% Rξς συµπερ σµατα: LOτι G τροχι% το3 σ=µατος 9χει περι(λιον 90 @ως 100 &.µ. κα$ &φ(λιον πολ# &φFσικο: 480520 &.µ., πρ/γµα &ν=µαλο. AKτ1ν τ1ν &νωµαλα τ1ν &ποδδουν στ1ν mπαρξι Rτρου, µεγ λου +γκου πλαν(του στ1ν περιοχ1 σ7 &πσταση &π; 40 @ως 120 &.µ.,
τ;ν 5πο<ο &ναζητο3ν }δη κα$ 2λπζουν ε8ς τ1ν πολ# σFντοµη &νακ λυψ του.
Eπσης [πελγισαν τ;ν χρνο περιφορ/ς το3 2003 - V.B.12 σ7 .νω τ)ν 10.000
2τ)ν, δηλαδ1 κ θε χρνο θ% διαγρ φAη τξο περπου 30°– 40°.
Aπ; τ% &νωτρω διαφανεται Vτι mστερα &π; @να εcλογο κα$ ,καν; δι στηµα ο, sρµδιοι 2ρευνητ7ς τς N.A.Σ.A. θ% 9χουν &ποκρυσταλλ=σει &κρι4στερες πληροφορες πρ;ς &νακονωσι. Eπσης 2κ τ)ν .νω δηµιουργε<ται G
[ποψα Vτι τ; &νακαλυφθ7ν πλανητικ; σ)µα εναι τ; τελευτα<ο τς σειρ/ς,
δηλαδ1 5 12ος πλαν(της κα$ Vτι τ; νεο-[ποψιαζµενο κα$ &ναζητοFµενο
σ)µα 2κ τς [παρχοFσης &νωµαλας θ% εναι 5 πραγµατικ;ς 11ος πλαν(της.
Kα$ σ’ αKτ1ν &κµη τ1ν περπτωση οι &ποστ σεις πο# 9δωσεν 5 Φιλλαος
εναι &κρι4)ς µσα στ1ν περιοχ1 τς &ναζητ(σεως.
Tελικ% ο, &νακοιν=σεις δικαι=νουν &πλυτα τ1ν &λ(θεια τς πλανητικς µελτης το3 Πυθαγορεου Φιλολ ου πολλαπλ)ς }τοι:

ΠρHτον: Eπι4ε4αι=νεται G mπαρξις το3 10ου (\ .λλως 11ου) πλαν(του κα$
[π ρχουν σο4αρ7ς 2νδεξεις ν% &νακαλυφθA  κα$ .λλος @νας &κµη, Vπως
&κρι4)ς διαλαµ4 νει G µελτη το3 Φιλολ ου.
∆εFτερον: Eπι4ε4αι=νεται G [π; το3 Φιλολ ου ε[ρεθε<σα &πστασις το3
&νακαλυφθντος πλαν(του.
Tρ#τον:
AποδεικνFεται G ρθτης το3 [π; το3 Φιλολ ου διατυπωθντος
µαθηµατικο3 νµου ε[ρσεως τ)ν &ποστ σεων τ)ν πλανητ)ν, 5 5πο<ος εναι
sπλοFστατος κα$ εcχρηστος, 2κφρεται δ7 |ς Rξς:
«HH &πστασις κ θε πλαν(του &π; τ;ν λιο 8σο3ται µ7 τ1ν &πστασι το3 προηγουµνου του πολλαπλασιαζοµνη µ7 τ;ν χρυσο3ν &ριθµ, δηλαδ1 µ7 τ;ν &ριθµ;

φ = (兹5苶+
苶1苶)/
苶2苶 = 1,61803..., µ7 τ1 &παρατητη προϋπθεσι Vτι στ1ν περιοχ1 τς
9ρευνας ν% µ1ν 9χAη συµ4 κοσµικ;ν 2πεισδιον, κοσµικ1 &νωµαλα».
AKτ;ς 5 νµος τ)ν &ποστ σεων τ)ν πλανητ)ν µαθηµατικ% νοµ ζεται «Aναδροµικ1 Mαθηµατικ1 Aκολουθα».

T.ταρτον: O, 2ρευνητ7ς τς N.A.Σ.A. &ναζητο3ν το#ς &γν=στους πλαντες
ε8ς τ1ν αKτ1ν &κρι4)ς περιοχ1 το3 διαστ(µατος πο# το#ς τοποθετε< G µελτη το3
Φιλολ ου, δηλαδ1 πραν το3 ΠλοFτωνος, στ1ν περιοχ1 &π; 40 @ως 100 &στρ.
µον δες.

Iπποκρτης ∆κογλου

Πολιτικ;ς Mηχανικ;ς E.M.Π.
Mλος HEλληνικς Mαθηµατικς HEταιρεας

H δυσκολ#α στν Eπδοση σXωζοµ.νων
Eποσπασµ(των καA στ χρση xργ(νων

H

µουσικ( τους @να µακρυν, πολ# µακρυν; ταξδι µσα στ;ν χρνο µ7
}χους κα$ µελzωδες πο# παραπµπουν στ1ν &ρχαιτητα. T% 2λ χιστα σzωζµενα &ποσπ σµατα &ποτλεσαν τ1ν 9µπνευση γι% τ1ν δηµιουργα µουσικς µ7 &ν λογη &κουστικ(. T; «∆αιµονα NFµφη»
&ποτελε< Bσως τ; µοναδικ; συγκρτηµα πο# συνθτει µουσικ1 αKτο3 το3
εBδους, γνωρζοντας τ1ν εKθFνη πο# το3 &ντιστοιχε< κα$ σε4µενο τ% 2λ χιστα &κοFσµατα, πο# |ς κρη φθαλµο3 διατηρ(θηκαν &π; το#ς &ρχαϊκο#ς
χρνους. T; «∆αιµονα NFµφη» σχηµατστηκε τ; 1994, κυκλοφρησε Vµως
τ;ν πρ)το δσκο του τ; 1998, 5 5πο<ος φρει τ;ν ττλο «HO Bακχικ;ς χορ;ς τ)ν
Nυµφ)ν». HO χρνος πο# &κολοFθησε ]ταν καθοριστικ;ς γι% τ1ν µετπειτα
πορεα του, &φο3 G γνωριµα µ7 τ;ν κατασκευαστ1 ργ νων Nκο Mπρ/ κ νει πρ ξη τ1ν 2πιθυµα τ)ν µελ)ν του ν% µπορο3ν ν% παρ γουν µουσικ1 µ7
πιστ% &ντγραφα &ρχαων µουσικ)ν ργ νων.

T; «∆αιµονα NFµφη» &παρτζεται &π; το#ς Σπ3ρο Γιασαφ κη, Ecη κα$ Mαρα
Στεργου. Στ$ς συναυλες τους συµµετχουν ο, Xρστος Kουκ ρας, ∆ φνη Kοτσι νη
κα$ Bαγγλης Πασχαλδης. HH πρ=τη συναυλα τους (µ7 &ντγραφα &ρχαων µουσικ)ν ργ νων) δθηκε στ; Aναγεννησιακ; Φεστι4%λ PεθFµνου, 2νz) σηµαντικ1
στιγµ1 στ1ν καρριρα
τους θεωρε<ται G [πογραφ1 τ; 2002 συµ4ολαου µ7 τ1ν γαλλικ1
δισκογραφικ1 Rταιρεα «Prikosnovenie»,
πο# συνεργ ζεται µ7
καλλιτχνες κα$ συH E*η Στεργου παζει πυκτδα. (T: 4ργανο κατασκε)ασε  γκροτ(µατα &π; Vλον
τ;ν κσµο. SEτσι .νοιN. Mπρjς.)
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ξε 5 δρµος γι% µα σειρ% συνεργασι)ν Vπως 2κενη µ7 τ; λονδρζικο µουσικ; σχµα
«Seventh Harmonic», τ1ν Louisa John Krol κα$ το#ς Lys. HO ]χος &π; τ1ν λFρα, τ1ν κιθ ρα κα$ τ1ν 4 ρ4ιτο 9χει 2νθουσι σει τσο τ; Rλληνικ; Vσο κα$ τ; ξνο κοιν, πο#
µχρι πρτινος εχαν τ1ν δυναττητα ν% παρακολουθο3ν µνο διαφορετικ% &κοFσµατα. Aπ; το#ς «∆αιµονα NFµφη» παραχ=ρησε συνντευξη στ;ν «∆αυλ;» G Ecη
Στεργου.
EP.: Π(ς ξεκ8νησε Z ;δα γι9 τ ν δηµιουργ8α το: συγκροτIµατος;
AΠ.: T; «∆αιµονα NFµφη» σχηµατστηκε τ; 1994 &π; τ;ν Σπ3ρο κα$ τ;ν Παντελ
Γιασαφ κη κα$ G &ρχικ1 8δα ]ταν ν% ντFσουν µ7 µουσικ1 το#ς µFθους τς Rλληνικς
&ρχαιτητας.
EP.: Ποι εNναι τ9 ;δια8τερα χαρακτηριστικ9 τ*ς µουσικ*ς το: συγκροτIµατος;
AΠ.: LEνα 4ασικ; χαρακτηριστικ, Vσον &φορ/ στ;ν ]χο, εναι G χρησιµοποηση
τ)ν &ντιγρ φων τ)ν &ρχαων Rλληνικ)ν ργ νων καθYς κα$ 5 8διατερος δικς µας
τρπος παιξµατος αKτ)ν τ)ν ργ νων, πο# εναι &ποτλεσµα µι/ς πολ# προσωπικς
µατι/ς. K τι ττοιο 44αια εναι λογικ; ν% συµ4ανAη, Vταν κανε$ς 9ρχεται σ7 2παφ1
µ7 πρ γµατα γι% τ% 5πο<α δ7ν [π ρχει 2µπειρα παρ% µνο θεωρητικ1 γν=ση.
EP.: Π"σο ε`κολη X δ'σκολη Bπ*ρξε Z κατασκευ τ(ν µουσικ(ν Kργ νων;
AΠ.: HH κατασκευ1 τ)ν ργ νων εναι 9ργο το3 Nικολ ου Mπρ/, 5 5πο<ος µ λιστα 9χει φιλοξενηθ στ; περιοδικ σας. Eναι κατασκευαστ1ς κυρως κλασικ)ν ργ νων κα$ &σχολε<ται µ7 τ1ν κατασκευ1 τ)ν &ρχαων Rλληνικ)ν ργ νων &π; τ; 1980. Mσα &π; τ1ν δικ( του µελτη &λλ% κα$ µ7 τ1ν 4ο(θεια µουσικολγων, &ρχαιολγων, καθYς κα$ µ7 τ1ν δικ( µας συµ4ολ1 2π$ θεµ των πο#
&φορο3ν σ7 τεχνικ7ς 4ελτι=σεις τ)ν ργ νων, γνεται κατ% τ1ν .ποψ( µου µα
πολ# σο4αρ1 δουλει% π νω στ1ν κατασκευ1 αKτ)ν τ)ν δFσκολων στ1ν πιστ(
τους &πδοση ργ νων.

H Eρχα#α µουσικ καA Lφαρµογ.ς της σµερα
EP.: 4Eχουν κα& Oλλη σηµασ8α τ9 ρχαLα Vλληνικ9 Mργανα πραν τ*ς µουσικ*ς;
AΠ.: Πολλ% &π; τ% µουσικ% +ργανα τς &ρχαιτητας συνδονταν µ7 συγκεκριµνους θεο#ς κα$ &ντιπροσ=πευαν διαφορετικ% }θη. T$ς λεπτ7ς αKτ7ς &ποχρ=σεις τ)ν
διαφρων ργ νων 2πιχειρο3µε ν% τ$ς 2ντ ξουµε στ1ν µουσικ1 κα$ µσzω τ)ν στχων, πο# στ% περισστερα κοµµ τια εναι Oρφικο$ \ HOµηρικο$ mµνοι.
EP.: H µουσικI σας εNναι π σ2ωζ"µενα ποσπ σµατα τ(ν ρχα8ων EλλIνων;
AΠ.: HH µουσικ1 πο# 9χουµε κυκλοφορ(σει σ%ν «∆αιµονα NFµφη» εναι &ποκλειστικ% δικ( µας, στ$ς συναυλες Vµως π ντα παζουµε κα$ κ ποια σzωζµενα &ποσπ σµατα. SEτσι κι &λλι)ς @να µεγ λο µρος τς δουλει/ς µας &φορ/ στ% σzωζµενα &ποσπ σµατα κα$ τ1ν 2κτλεσ( τους. Eπσης 9χουµε yχογραφ(σει |ρισµνες ττοιες 2κτελσεις, χωρ$ς ν% 9χουµε σ%ν στχο τ1ν κυκλοφορα τους.
EP.: MπορεL ν9 φτειαχτk* να µουσικ α+το: το: εDδους κα& ν9 συνδεθο:µε µ. τ
µουσικ παρελθ"ν µας;
AΠ.: Σγουρα µπορε< ν% φτειαχτA µι% να µουσικ(, +χι Vµως αKτο3 το3 εBδους, .ν
2ννοτε τ1ν &ρχαα Rλληνικ1 µουσικ(. LEνας πολ# αKστηρ;ς κριτ1ς θ% 9λεγε µ λιστα Vτι κ θε 2γχερηµα ν% &σχοληθA κανε$ς &κµη κα$ µ7 τ1ν 2κτλεση τ)ν σzωζοµνων &ποσπασµ των εναι &4 σιµο κα$ αKθαρετο. HH δικ( µας πρταση εναι ν%
δηµιουργηθA µα να µουσικ1 σκην1 µ7 καινοτοµες στ$ς µουσικ7ς 8δες κα$ στ1ν
χρ(ση ργ νων.
EP.: H µουσικ εNχε τερ στια σηµασ8α στ ν ρχα8α Eλλ δα, δι"τι τ Bψηλ"τατο
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)π8πεδο σκψεως τ(ν EλλIνων 3πρεπε ν9 3χkη κα& τ Dδιο )π8πεδο µουσικ*ς, Z πο8α
Eοηθ ει τν Oνθρωπο ν9 σκπτεται κα& ν9 δηµιουργk*, φο: συντον8ζει τ σ(µα κα&
τ ν ψυχI. 4Eτσι δηµιο'ργησαν λα )κεLνα τ9 καταπληκτικ9 πρ γµατα. Πιστε'ετε τι
3χετε προσεγγ8σει α+τ ν τ ν aρµον8α;
AΠ.: AKτ1 εναι µι% πολ# δFσκολη 2ρ=τηση κα$ Bσως θ% ]ταν προτιµτερο ν% &παντηθA &π; το#ς &ποδκτες τς µουσικς µας κα$ +χι &π; 2µ/ς το#ς Bδιους.
EP.: ∆αιµον8α N'µφη! Π(ς )µπνευστIκατε τ ν Kνοµασ8α το: συγκροτIµατος;
AΠ.: Θλαµε ν% χρησιµοποι(σουµε @να +νοµα, τ; 5πο<ο ν% &ντιπροσωπεFAη Vσο
εναι δυνατ;ν @να σηµαντικ; µρος τς &ρχαας HEλλ δας, Vπως τ; &ντιλαµ4ανµαστε 2µε<ς. HH λξη «∆αιµονα» προρχεται &π; τ1ν λξη δαµων, πο# σηµανει θε;ς
κα$ &ντιπροσωπεFει 5λοκληρωτικ% τ1ν 9ννοια το3 θεϊκο3 κα$ το3 θεου. HH λξη
«NFµφη» &π; τ1ν .λλη παραπµπει στ;ν Π να, στο#ς ΣατFρους, στ$ς NFµφες κα$ σ7
.λλους θεο#ς κα$ θετητες, πο# συνδονται µ7 τ$ς λµνες, τ% δ ση, τ% ποτ µια κα$ ο,
5πο<οι &ποτελο3ν σηµε<α &ναφορ/ς γι% τ1ν Rλληνικ1 φιλοσοφα κα$ τχνη.
EP.: Ποι Bπ*ρξε Z πορε8α το: συγκροτIµατος π τ ν στιγµ τ*ς δηµιουργ8ας
του κα& µχρι σIµερα;
AΠ.: SEχουµε yχογραφ(σει τρα προσωπικ% «.λµπουµ» κα$ @να σ7 συνεργασα µ7
.λλους µουσικο#ς τς Prikosnovenie, τς Rταιρεας µ7 τ1ν 5ποα κυκλοφορ(σαµε τ;
πι; πρσφατο 9ργο µας. Eπιπλον 9χουµε συµµετ σχει κα$ σ7 µουσικ7ς συλλογ7ς το3
2ξωτερικο3.
EP.: Ποι εNναι Z πIχηση το: κοινο:;
AΠ.: Aρχικ% G &νταπκριση ]ταν µεγαλFτερη στ; 2ξωτερικ. AKτ, γιατ$ τ; τελευτα<ο σ$-ντ$ πο# κυκλοφρησε &π; γαλλικ1 Rταιρεα προωθ(θηκε περισστερο κα$ νωρτερα σ7 χ)ρες το3 2ξωτερικο3 &π’ V,τι στ1ν HEλλ δα. LYστερα &π; τ$ς
πρσφατες συναυλες πο# δ=σαµε Vµως στ1ν Aθ(να κα$ στ1ν Θεσσαλονκη,
εBδαµε Vτι [π ρχει µεγ λη &νταπκριση κα$ 2νδιαφρον &π; τ1ν µερι% το3 Rλληνικο3 κοινο3. ∆ιαπιστ=σαµε δηλαδ1 τ1ν mπαρξη Rν;ς πολ# +µορφου κοινο3,
πο# µχρι πρτινος δ7ν τ; εBχαµε &ντιληφθ.

EP.: Ποις Bπ*ρξαν ο7 πι δυνατ.ς στιγµ.ς το: συγκροτIµατος;
AΠ.: HH συνεργασα µας µ7 τ;ν Nικλαο Mπρ/, G [πογραφ1 συµ4ολαου µ7 τ1ν γαλλικ1 Prikosnovenie Records κα$ ο, συνεργασες µας µ7 .λλους µουσικο#ς Vπως 5
Aλκνοος Iωαννδης, G Aναστασα SEδεν, G Φνια Παπαδδηµα κα$ G AKστραλζα Louisa John Krol.
EP.: Ποι εNναι τ9 µελλοντικ σας σχδια;
AΠ.: Πρσφατα yχογραφ(σαµε @να σ$-ντ$ σ7 συνεργασα µ7 τ1ν Louisa John Krol κα$
τ;ν Nικδηµο Tριαρδη, τ; 5πο<ο κινε<ται σ7 πι; πειραµατικο#ς δρµους. HO Σπ3ρος
Γιασηφ κης Rτοιµ ζει µι% δουλει% µ7 αKτοσχεδιασµο#ς π νω στ% &ρχα<α Rλληνικ%
+ργανα, Vπου θ% συµµετχουν G Γερµανδα Andrea Haugen (Hagalaz Runedance), G
Aµερικανδα Anna Homler, G Louisa John Krol κα$ 2γ=. Συνθτουµε καινοFργια κοµµ τια γι% τ; νο µας σ$-ντ$ κα$ παρ λληλα Rτοιµαζµαστε γι% µι% µικρ1 εKρωπαϊκ1 περιοδεα τ; καλοκαρι.

Tαξιαρχο)λα Λαδj

(Σηµεωση «∆αυλο/»: T. 22 σωζµενα 8ρχαcα 9λληνικ. µουσικ.
8ποσπ;σµατα µ# µεταγραφ< τους στ& σγχρονη εGρωπαϊκ& µουσικ& σηµειογραφα δηµοσιεονται στ, ιλο το/ κ. Nικ. Στ. (Aσπι-τη «(Aρχαcοι KEλληνες Mουσικο», zκδ. «∆αυλς», 1997.)

H KAP¢IA TH™ EYPø¶H™
[T κε8µενο πο< κολουθεL εNναι Oρθρο, ε;δικ9 συνταχθ.ν γι9 τν «∆αυλ"»,
το: καθηγητο: τ*ς Nας Eλληνικ*ς Φιλολογ8ας στ ΠανεπιστIµιο τ*ς BαρσοE8ας Π Eεου Kρο'πκα, κα& )γρ φη π’ ε+θε8ας ε;ς τ ν EλληνικIν, τ ν πο8α
µιλεL κα& γρ φει πτα8στως.]
, Oλυµπιακο$ Aγ)νες τ)ν Aθην)ν θ’ &ποτελσουν µι% να πνευµατικ1 &ναµτρηση το3 HEλληνισµο3 µ7 τ;ν λεγµενο «∆υτικ;» πολιτισµ. HH µεγαλFτερη µαζικ1 κοινωνικ1 2κδ(λωση τς ο8κουµνης 5δηγε< &ναπφευκτα στ1ν 9κθεση τς
οKσιαστικς καταστ σεως τ)ν πνευµατικ)ν &ξι)ν τς σηµερινς &νθρωπτητος. Kανε$ς δ7ν µπορε< ν’ &µφισ4ητ(σAη Vτι G HEλλ ς, πρα &π; τ$ς λεπτοµρειες πο# προκFπτουν &π; τ$ς συνπειες το3 πολιτικο3 4ου τς χ=ρας, σ7 γενικ7ς γραµµ7ς 9χει &ντιµετωπσει τ; θµα µ7 &κρα<α διαφορετικ; τρπο σ7 σFγκριση µ7 5ποιονδ(ποτε .λλον
ο8κοδεσπτη τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. HH Oλυµπιακ1 Eκεχειρα, G Πολιτιστικ1 Oλυµπι δα, &νεξ ρτητα &π; το#ς πραγµατικο#ς τρπους 2φαρµογς, εναι πρωτο4ουλες ο,
5πο<ες δεχνουν τ1ν πνευµατικ1 δι σταση τς Rλληνικς &ντληψης τς πραγµατικτητος. O, Oλυµπιακο$ Aγ)νες |ς µαζικ; κα$ ο8κουµενικ; κοινωνικ; κα$ πολιτισµικ; φαινµενο &ποτελο3ν σαφ7ς κα$ 5ρατ; παρ δειγµα τ)ν οKσιαστικ)ν διαφορ)ν &ν µεσα
στ;ν Rλλαδικ; χ)ρο κα$ τ;ν λεγµενο «∆υτικ;» κσµο, 5 5πο<ος 2δ) κα$ µερικο#ς α8)νες
προσπαθε< ν% παξAη τ;ν ρλο παγκοσµου µεταφορα πολιτισµο3 κα$ &νθρωπνων &ξι)ν.

O

Θυµ/µαι πYς τ; 1996, Vταν [πηρετο3σα |ς διπλωµ της στ1ν Πολωνικ1 Πρεσ4εα Aθην)ν,
9γραψα στ; R4δοµαδια<ο πολωνγλωσσο περιοδικ; «Kurier Atenski» πρ;ς το#ς πολλο#ς κα$
|ς 2π$ τ; πλε<στον παρ νοµους ττε συµπατρι)τες µου µεταν στες στ1ν Aττικ1 @να .ρθρο
µ7 τ;ν Bδιο ττλο. Προσπ θησα ττε ν% κατανο(σω το#ς λγους, γι% το#ς 5ποους χιλι δες
.νθρωποι, 4ρισκµενοι στ; περιθ=ριο τς παρανοµας, &ποφασζουν ξαφνικ% ν% Rν=σουν
τ1 µο<ρα τους µ7 µι% χ=ρα, G 5ποα δ7ν καλFπτει 44αια τ% λογικ% κα$ στατιστικ% στοιχε<α
µι/ς παραδεσου γι% ο8κονοµικο#ς µεταν στες. O, συλλογισµο µου ττε µ7 |δ(γησαν στ;
Rξς συµπρασµα: δι% ν% κατανο(σουµε τ; φαινµενο τς σηµερινς HEλλ δος κα$ γενικ% τς
Mεσογεου, G 5ποα (κα$ τ; τονζω, διτι στ1ν λατινικ1 πλευρ% τς περιοχς συχν% ξεχνιται \ &γνοε<ται αKτ;ς 5 πλεονασµ;ς) εναι 5πωσδ(ποτε δηµιοFργηµα HEλληνισµο3, πρπει
ν% 2γκαταλεψουµε τ1ν &κραα ρθολογιστικ1 στ ση, τ1ν 5ποα 9χουµε υ,οθετ(σει στ1ν σηµεριν1 EKρ=πη.
HH παρ δοσις το3 Kαρτεσου κα$ τ)ν Eγκυκλοπαιδιστ)ν µ/ς συν(θισε ν% µετρ/µε τ$ς
&ξες µ7 τ$ς ψ(φους, ν% πολλαπλασι ζουµε κα$ συγκρνουµε &ριθµητικ% τ% π ντα. AKτ; πο#
µετρ ει εναι τ; ποις παρ γει περισστερα, πουλ ει καλFτερα, 2φευρσκει συντοµ=τερα,
τακτοποιε< 2πιδεξι=τερα. HH HEλλ%ς Vµως εναι τ; 4αρελσιο κρασ$ π νω σ’ @να ξFλινο τραπζι, 5 λιος πο# καθρεφτζεται στ% κFµατα το3 A8γαου, 5 α8σιδοξος ]χος το3 µπουζουκιο3 κα$ τ; &νοιχτ; αKτοκνητο παρκαρισµνο µ7 τ; κλειδ$ µσα. Γενικ% λοιπ;ν χαλ ρωση.
Στ1ν HEλλ δα δ7ν εναι α8σθητ1 τσο G 9νταση πο# χαρακτηρζει τ1ν 2ποχ( µας, παρ’
Vλο πο# 5 ρυθµ;ς τς ζως εναι δθεν 5 Bδιος &ν µεσα σ7 χιλι δες αKτοκνητα, [πολογιστ7ς κα$ πιστωτικ7ς κ ρτες. Kι Vµως στ1ν HEλλ δα ζο3µε διαφορετικ : πι; &ργ , πι;
γαλ(νια, πι; &σφαλ)ς. Mπορε< @νας µσος κ τοικος τς Aττικς κ θε πρω$ κα$ µεσηµρι, µπλοκαρισµνος στ1ν κνηση στ$ς µεγ λες λεωφρους κα$ µ ρτυρας χιλι δων πολιτικ)ν κα$ ο8κονοµικ)ν σκανδ λων, ν’ &µφισ4ητ(σAη αKτ% τ% λγια πο# &κοFγονται σ%ν
|ρα<ο παραµFθι.

¶A§§EI ¶A§I ™THN E§§A¢A
Eγ=, 2κ τς σFγκρισης τς προσωπικς µου 2µπειρας @ξι 2τ)ν τακτικς ζως κα$ 2ργασας στ1ν σηµεριν1 HEλλ δα µ7 ζω1 κα$ σ7 .λλες χ)ρες τς EKρ=πης, διαπιστ=νω [πεFθυνα τ% παραπ νω.
***
)ς 2ξηγε<ται αKτ1 G 8διατερη δι θεσις τ)ν HEλλ(νων µπροστ% στο#ς προ4ληµατισµο#ς τς σηµερινς κοινωνας, G 5ποα πνγεται στ1ν κλαση τς [ψηλς τεχνολογας, τς [περπαραγωγς κα$ [περκαταν λωσης προϊντων; Eναι G κληρονοµι% τς
Aρχαας HEλλ δος, τ; πνε3µα τ)ν ποιητ)ν, τ)ν φιλοσφων, τ)ν µεγ λων &ρχηγ)ν
κα$ 2φευρετ)ν τς &ρχαιτητος πο# ζA κα$ 2µπνει, Vπως κα$ ττε, τ1 PωµιοσFνη τς τρτης
χιλιετας. HH κληρονοµι% τ)ν Aρχαων HEλλ(νων εναι &κρι4)ς αKτ; τ; «χρυσ; µσον», δηλαδ1 G 8σορροπα τς καρδι/ς κα$ το3 2γκεφ λου, τς φFσεως κα$ τς τεχνολογας, G ,καντητα ν% διατηρAς τ1 φυσιολογικ1 κα$ 2λεFθερη δι θεση &πναντι στ% πρτυπα, 2πι4αλλµενα &π; τ;ν σFγχρονο πολιτισµ. SOντως στ$ς τελευτα<ες δεκαετες τ; µεγαλFτερο µρος
τς EKρ=πης 9χει 2νστερνισθ τ% 4ρεια πρτυπα ζως κα$ σκψης, πο# χαρακτηρζονται
µ7 πλ γιο κα$ &κρα<ο ρθολογισµ, συγκεντρωµνο στ1ν 4αια 2κτλεση τ)ν προγραµµ των
κα$ συµπλ(ρωση τ)ν στχων. HH &ν πτυξη 9χει ταυτιστ µ7 τ$ς ψ(φους, τ; χρµα κα$ τ1ν τεχνολογα κι G εKτυχα µ7 τ1ν κατοχ1 &ντικειµνων πο# µ/ς περι4 λλουν. O, σκψεις, τ%
α8σθ(µατα, τ% 8δε=δη κι ο, 2ντυπ=σεις 9χουν &ποκτ(σει δευτερεFουσα σηµασα, .ν δ7ν τ1ν
9χουν χ σει 2ντελ)ς. HH EKρ=πη τ)ν 4ορεων προτFπων 9χει χ σει τ1ν 8σορροπα τ)ν Aρχαων HEλλ(νων, 4 σει τς 5ποας δηµιουργ(θηκεν 5 πολιτισµς, το3 5ποου α8σθ νεται νµιµη κα$ µοναδικ1 κληρονµος.
LOµως G &ντληψις τς σηµερινς HEλλ δος στ;ν εKρωπαϊκ; χ)ρο [π γεται στ% µλις &ναφερθντα πρτυπα καθYς κα$ στ1ν 8δεολογικ1 .ποψη, Vτι ο, οKσιαστικο$ κληρονµοι το3
&ρχαου πολιτισµο3 εναι ο, «∆υτικο», ο, 5πο<οι 9χουν &ναπτFξει τ;ν πολιτισµ; τς Rλληνικς &ρχαιτητας διατηρ=ντας τ; πνε3µα κα$ τ$ς &ξες του, 2νz) Vλος 5 Rλληνικ;ς χ)ρος παρ κµασε λγzω κοινωνικς κα$ ο8κονοµικς τελµ τωσης κα$ τουρκοκρατας. AKτ1 G λανθασµνη .ποψη κυριαρχε< κα$ στο#ς [ψηλτερους κFκλους διανοουµνων κα$ ε8δικ)ν τ)ν κλασικ)ν 2πιστηµ)ν τς EKρ=πης. HΩς τ% γνωστ% 2µ4λ(µατα τς «δικς µας» HEλλ δος, τς
&ρχαας δηλαδ(, προωθο3νται τ% 2ρεπια κα$ τ% 9ργα το3 Aριστοτλους, 2νz) τς «δικς
τους», τς σFγχρονης, τ% νησι=τικα σπτια κα$ 5 Kαραγκιζης. HO χωρισµ;ς τς &ρχαας
«HEλλ δος τ)ν Gρ=ων» κα$ τς σηµερινς φτωχς κα$ 9κφυλης 2ξυπηρετε< σαφ)ς 8δεολογικ% το#ς ∆υτικο#ς |ς πειστικ1 δικαιολογα το3 αKτοταυτισµο3 των µ7 τ1ν &ρχαα παρ δοση,
τ1ν 5ποα κανε$ς EKρωπα<ος δ7ν µπορε< ν’ &ρνηθA. HO µοναδικ;ς τρπος ν% παξAης τ;ν &ν=τερο, εναι λοιπ;ν ν% πεσAης Vτι εσαι οKσιαστικ% 5 &ληθιν;ς κα$ διαπιστωµνος κληρονµος
τς παρ δοσης αKτς. SEτσι δηµιουργε<ται G 8δεολογα Vτι G Nα HEλλ δα 9χει 2λ χιστους
πολιτιστικο#ς δεσµο#ς µ7 τ; &ρχα<ο παρελθν, Vτι 5 οKσιαστικ;ς πολιτισµς της εναι µνον
5 λαϊκς, 2νz) G λεγµενη «κουλτοFρα» το3 παλαιο3 Rλληνισµο3 2γκαταστ θηκε στ$ς αKλ7ς
τ)ν ∆υτικ)ν χωρ)ν µαζ$ µ7 τ% κλεµµνα &γγε<α κα$ &γ λµατα. Kα$ 5πωσδ(ποτε τ1ν Nα
HEλλ δα κα$ τ;ν πολιτισµ της δ7ν τ$ς 9καµε κανε$ς .λλος παρ% ο, ∆υτικο$ Φιλλληνες, ο,
5πο<οι 2πανφεραν στ;ν Rλλαδικ; χ)ρο τ$ς &ρχα<ες &ξες διατηρηµνες στ1ν ∆Fση.

¶

SAς &ναφρω δFο sπλοFστατα παραδεγµατα &π; τ; δικ µου πολωνικ; περι4 λλον, τ;
5πο<ο, φαντ ζοµαι, δ7ν διαφρει οKσιαστικ% &π; το#ς [πλοιπους εKρωπαϊκο#ς χ=ρους. Ξεκιν(σαµε µ7 τ; θµα τ)ν Oλυµπιακ)ν Aγ=νων. X ρη στ1ν δραστηριτητα µε-
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ρικ)ν &ληθιν)ν ντπιων φιλελλ(νων τ% τελευτα<α χρνια τ; πολωνικ; κοιν; 9µαθε γι%
τ$ς &ρχ7ς το3 σFγχρονου λυµπιακο3 κιν(µατος, γι% τ1ν 8δα το3 Aλεξ νδρου ΣοFτσου, γι% τ1ν προσπ θεια το3 Z ππα κα$ το#ς &γ)νες τ)ν Aθην)ν το3 δκατου 9νατου α8)να. Kι Vµως µχρι πρ; λγου &κµη κα$ τ’ &ν=τερα κα$ τ% πι; φωτισµνα στελχη τς Eθνικς Oλυµπιακς Eπιτροπς δ7ν εχαν 8δα γι% τ1ν πρ=τη λυµπιακ1 κνηση στ1ν HEλλ δα κα$ λ τρευαν τ;ν Kουµπερτ7ν |ς µοναδικ; κα$ ξεχωριστ; πρωτοπρο τς Oλυµπιακς Iδας στ1ν 2ποχ( του. Σ(µερα, χ ρη στ1ν &ξιλογη προσπ θεια τ)ν Rλληνολατρ)ν Vπως 5 Ξστοφ Zουχρα, 5 Tαντους Nτασκ4ιτς, στ1ν 5ποα 9χω
συντελσει µ7 τ$ς 2ργασες µου, χιλι δες Πολωνο$ 9χουν µ θει Vτι, πρ$ν γεννηθA 5 &ναµφισ4(τητα &ξιλογος κα$ σπουδα<ος Γ λλος διανοοFµενος, στ1ν να HEλλ δα εχαν
διοργανωθ τσσερις φορ7ς Oλυµπιακο$ Aγ)νες.
***
7 τ1ν &φορµ1 τς 2πιστροφς τ)ν HIερ)ν Aγ=νων στ1ν Aθ(να κα$ τ1ν εKγενικ1 συµπαρ σταση τ)ν HEλλ(νων λογοτεχν)ν Bασιλικς Λεονταρτη κα$ Γι=ργου Πετρπουλου προλ 4αµε 2πσης ν% δηµοσιεFσουµε µι%ν ε8δικ1 κα$ πρωττυπη 2πιθε=ρηση τς σFγχρονης Rλληνικς λογοτεχνας, G 5ποα περιχει πολλ% λογοτεχνικ%
εBδη κα$ &ρκετ7ς θεµατολογες &π; ποηση, µυθιστρηµα κα$ &φ(γηµα µχρι θατρο κα$ κριτικ(. Στ; µοναδικ; κα$ πρωττυπο 4ι4λο αKτ, µ7 τ1ν .δεια το3 2κδτη κ. Nτασκ4ιτς, 9δωσα τ;ν ττλο eAπ τν Παρνασσ κα& τν 4Oλυµπο. Tο3τος 5 ττλος συν ντησε ξε<α κριτικ1
µερικ)ν συνεργατ)ν, κυρως πανεπιστηµιακ)ν νεοελληνιστ)ν, ο, 5πο<οι 8σχυρστηκαν Vτι
«πσαµε π λι στ ν παγ8δα ν9 ταυτ8ζουµε τ ν Eλλ δα µ. τ ρχαLο παρελθ"ν, δ8χως ν9 δε8χνουµε τ ν σηµερινI», τς 5ποας κατ λληλα σFµ4ολα θ% ]ταν προφαν)ς µι% γοργνα, @να
µπουζοFκι \ @να τραπεζ κι τα4ρνας στ1ν &κρογιαλι .

M

∆υστυχ)ς &ρκετο$ Rλληνιστ7ς τς ∆υτικς EKρ=πης θεωρο3ν Vτι G Aρχαα κα$ G Nα
HEλλ δα εναι δFο ξεχωριστ7ς πραγµατικτητες &π; [λικ1 κα$ πνευµατικ1 .ποψη. Kα$
5πωσδ(ποτε G &ξιολγηση κα$ τ)ν δFο γνεται µ7 χρ(ση τ)ν σηµεριν)ν 4ορειοευρωπαϊκ)ν κριτηρων, &ν λογα µ7 τ% 5πο<α G Aρχαα HEλλ%ς εναι τ; λαµπερ; κα$ αKθεντικ; πρωττυπο τς σηµερινς τεχνολογικς κα$ πληροφορικς κοινωνας, 2νz) G Nα
εναι @νας ταπεινς, καθυστερηµνος χ)ρος σ7 δFσκολη πορεα &ν πτυξης. AKτ1 G &ντληψη τς HEλλ δος λοιπ;ν 8σχFει |ς διαπιστωµνη «2πιστηµονικ1» &λ(θεια. Eνz) ο,
.λλες &πψεις θεωρο3νται 8δεολογα, συν(θως πισθοδροµικ(, περιωρισµνη κα$ 2θνικιστικ(. ΠιστεFω Vµως –ς µο3 2πιτραπA ν% 2κφρ σω µι% προσωπικ1 γν=µη– Vτι ο,
Vλο κα$ περισστερες 2παφ7ς τ)ν HEλλ(νων µ7 το#ς [πλοιπους EKρωπαους, 2µπειρες
4αθFτερες &π; µι% 2πιπλαια τουριστικ1 &ντληψη, κα$ τ; αKξανµενο πολιτισµικ;
2νδιαφρον πρ;ς τ1ν Nα HEλλ δα θ% 5δηγ(σουν πρ;ς τ1ν &ναθε=ρηση αKτ)ν τ)ν στερεοτFπων κα$ προκαταλ(ψεων.
HH προσωπικ( µου 2µπειρα προ4ολς το3 Nου HEλληνισµο3 στ1ν πατρδα µου, τ1ν Πολωνα, G 5ποα 9χει φιλοξεν(σει χιλι δες LEλληνες πρσφυγες κα$ πρσφατα χ ρηκε τ1ν
φιλοξενα χιλι δων τκνων της στ;ν Rλλαδικ; χ)ρο, µο3 2µπνει αKτ1ν τ1ν α8σιοδοξα.

ΠZεου Kρο)πκα
O ΠZεου Kρο)πκα εNναι λογοτχνης, διπλωµ της κα& φιλ"λογος. Στ9 1993-98 Bπηρτησε
στ ν Πολωνικ ΠρεσEε8α στ ν Eλλ δα. eAπ τ 2000 διδ σκει σ'γχρονη Vλληνικ λογοτεχν8α στ ΠανεπιστIµιο BαρσοE8ας. 4Eχει µεταφρ σει πολλ9 3ργα Vλληνικ*ς λογοτεχν8ας
στ9 πολωνικ9 κα& σ. Oλλες γλ(σσες. eAπ σειρ9 )τ(ν σχολεLται ;διαιτρως µ. τν Eλληνισµ τ*ς eIταλ8ας. Yπ*ρξε  παγκοσµ8ως πρ(τος µεταφραστ ς τ*ς γκρεκ νικης λογοτεχν8ας.

Παρ’ xλ#γον LµφFλιος στν Eλλ(δα
γι7 τS χατρι τOς IουδαϊκOς B#Cλου...

A

π; τ1ν δολοφονα το3 µεγ λου 5ραµατιστ τς &να4ι=σεως τς κλασικς
HEλλ δος Iω ννη Kαποδστρια κα$ 2ντε3θεν G νεοσFστατη χ=ρα θ% γνAη
@ρµαιο στ% χρια το3 2ξουσιασµο3, πο# λειτουργο3σε }δη παρακρατικ . Ξνα κντρα 2ξουσας –P)σσοι, Bρεταννο, Γερµανο$ κα$ Γ λλοι– θ% προωθ(σουν σταδιακ% «δικοFς τους» 4ασιλε<ς, [πουργο#ς, πολιτικοFς, γι% τ% δικ τους συµφροντα. Kατ% τ;ν Bδιο τρπο θ% κινηθA κα$ G ρθδοξος Eκκλησα &ποκτ=ντας περοπτη θση στ; &νασυσταθ7ν κρ τος. M7 τ;ν γνωστ; τρπο πλFσεως 2γκεφ λου το3
πλ(θους δι% τς παιδεας, τ)ν µσων µαζικς 2νηµερ=σεως, τ)ν τεχν)ν κ.λπ. δηµιουργο3σαν στφη φανατικ)ν παδ)ν, @τοιµων γι% Vλα. O, 2ξουσες τς Eκκλησας θ%
φθ σουν ν% 2πηρε ζουν πολιτικοFς, στρατιωτικοFς, δασκ λους κ... &νθρ=πους-κλειδι% µσα στ; νο κρ τος. K θε προσπ θεια ε8σδου στ1ν χ=ρα το3 Rλληνικο3 εKρωπαϊκο3 διαφωτισµο3 θ% κατα4αραθρωθA &π’ το#ς κληρικοFς.
T; 1901 G θρησκληπτη µχρι δεισιδαιµονας 4ασλισσα τς HEλλ δος SOλγα εχε τ1ν 9µπνευση ν%
&ποδοθA τ; εKαγγλιο στ1ν δηµοτικ1 γλ)σσα, µ7 σκοπ; ν% περιορισθA &π; τ;ν λα; «Z διαφορ8α
πρς τ9 θεLα». Λγα χρνια πρν, τ; 1897, G HEλλ%ς Gττ(θη &π; το#ς TοFρκους κα$ διεσ=θη χ ρις στ1ν
2πµ4αση τ)ν µεγ λων δυν µεων. HH Oρθδοξος Eκκλησα θ% καλλιεργ(σAη πανελληνως &πψεις
περ$ «θεας ργς» κα$ «θεϊκς τιµωρας», τ χα Vτι 5 Γιαχ47 τιµ=ρησε τ;ν λα; πο# τ% τελευτα<α 9τη
9δειχνε συµπτ=µατα yθικς 2κλFσεως κα$ &σε4εας πρ;ς τ1ν θρησκεα, κα$ Vλη αKτ1 G 2σχατολογα
2στρ φη 2ναντον τ)ν 2λαχστων φων)ν πο# |µιλο3σαν γι% 2πιστροφ1 στ1ν κλασικ1 HEλλ δα (Π.

O πρωτοσλιδος ττλος τOς <φηµερδος « Eµπρς», φ)λλο 7ης NοεµZρου 1901,
περιγρφει τGν ε#κνα τ7ν ταραχ7ν στ: κντρο τOς AθUνας.

Λιθογραφα τOς <ποχOς 'πεικονζει τ(ς µχες τ7ν φοιτητ7ν κα( το= λοιπο= 4χλου µ> τGν Hφιππη 'στυνοµα στ(ς 9 NοεµZρου 1901 µπροστ; 'π’ τ: ΠανεπιστUµιο Aθην7ν.
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Γιαννπουλος, Π. ∆ρακοFλης, I. ∆ραγοFµης) κα$ τ)ν &ντιθρησκευτικ)ν 8δε)ν πο# κυκλοφορο3σαν
ττε εKρως στ1ν EKρ=πη κα$ τ1ν Pωσσα. HH ρωσσικς καταγωγς 4ασλισσα SOλγα 2πστευε Vτι G
&πδοσις το3 εKαγγελου στ1ν ∆ηµοτικ1 θ% 9δινε τ1ν εKκαιρα στο#ς δηµοτικιστ7ς κα$ το#ς &µορφ=τους ν% µπορο3ν ν% µελετο3ν τ1ν B4λο. Kατ’ αKτ;ν τ;ν τρπο θ% γνονταν καλFτεροι χριστιανο$
κα$ πι; πιστο$ στ; «τσαρικο3 τFπου» ρθδοξο καθεστ=ς της. T; 1899 G HIερ% ΣFνοδος θ’ &πορρψAη
τ; αBτηµα τς 4ασλισσας. Παρ% τα3τα 2κενη θ% προχωρ(σAη στ1ν 9κδοση 1.000 &ντιτFπων. M7 πρωτο4ουλα τς 2φηµερδος «Aκρπολις» .ρχισε G δηµοσευσις τς µεταφρ σεως το3 εKαγγελου στ1ν
δηµοτικ1 γλ)σσα &π’ τ;ν δηµοτικιστ1 Aλ. Π λλη.
HO πατρι ρχης Kωνσταντινουπλεως Iωακε$µ 5 Γ´ &ποδοκµασε µ7 9γγραφ του τ1ν µετ φραση.
HOµοως 9πραξαν κα$ ο, θεολογικ7ς σχολ7ς τς χ=ρας µαζ$ µ7 το#ς κατ% τπους πατρι ρχες. HH κατηγορα πο# 2ξαπελFθη &π’ τ; χριστιανικ; κατεστηµνο τς χ=ρας 2ναντον τς θρησκληπτης 4ασλισσας ]ταν Vτι G Pωσικ1 2ξωτερικ1 πολιτικ1 &ποσκοπο3σε στ; ν% [πονοµεFσAη τ1ν 2πσηµη Eκκλησα τς HEλλ δος. HO κλρος κιν(θηκε ταχFτατα. Mσzω το3 τFπου κα$ τ)ν 2λεγχµενων &π; τ1ν
Eκκλησα πανεπιστηµιακ)ν καθηγητ)ν ξεκνησε 5 φανατισµ;ς τ)ν φοιτητ)ν κα$ το3 πλ(θους. O,
«µαλλιαρο$» δηµοτικιστ7ς ]ταν «+ργανα ξνων συµφερντων πο# γFρευαν ν% [πονοµεFσουν τ1ν
γλ)σσα κα$ τ1ν θρησκεα». Eναι G 2ποχ1 πο# θ% γεννηθA τ; ψευδεπγραφο πατρ$ς-θρησκεα-ο8κογνεια.1
O, πρ)τες διαδηλ=σεις 2ξεκνησαν στ$ς 6 Nοεµ4ρου το3 1901. Aρχηγο$ το3 +χλου πο# 94ραζε
]ταν πανεπιστηµιακο$ καθηγητ7ς κα$ κληρικο. Φτ νοντας 9ξω &π’ τ% γραφε<α τ)ν 2φηµερδων
«Aκρπολις» κα$ «SAστυ» ξεκνησαν ο, 4ανδαλισµο. T% γραφε<α το3 «SAστεως» κατελ(φθησαν κα$
καταστρ φηκαν 5λοσχερ)ς. T1ν Rποµνη, 7 Nοεµ4ρου, G συγκντρωση ξεκνησε &π; τ% ΠροπFλαια
κα$ κατευθFνθηκε κα$ π λι στ% γραφε<α τς «Aκροπλεως». Kι 2νz) τ% γραφε<α καταστρφονται, θ%
2πµ4Aη γι% πρ=τη φορ% G &στυνοµα. T; &πγευµα τς Bδιας Gµρας 5 καθηγητ1ς τς θεολογικς
σχολς Mοσχ κης µσzω το3 τFπου 2πικροτε< τ$ς πρ ξεις το3 +χλου. Στ$ς 8 Nοεµ4ρου 5 θρησκευτικ;ς
2µφFλιος πλεµος ξεσπ/. O, συγκροFσεις θ% εναι σφοδρ7ς κα$ 5λοµτωπες. 11 νεκρο$ κα$ 80 τραυµατες θ% εναι 5 &πολογισµ;ς στ1ν µ χη µ7 τ1ν &στυνοµα. Kι 2νz) τ; θρησκευτικ; µ<σος δχασε
χωρ$ς λγο τ; 9θνος, G κυ4ρνηση Θεοτκη θ% 2πιστρατεFσAη τ;ν στρατ; γι% ν% 2πι4 λAη τ1ν τ ξη.
HH 2φηµερδα «Kαιρο», +ργανο τς Eκκλησας, τ1ν 8η Nοεµ4ρου 1901 9γραφε σ7 .ρθρο της:
«ΠυρπολIσατε, καταστρψατε, ποδοπατIσατε, φ τε µ. τ9 δ"ντια σας, σκ8στε µ. τ9 ν'χια σας σ9ν
νIµατα ρ χνης τ ν σλαυικ ν µετ φρασιν. A+τ εNναι τ ζIτηµα πο< πρπει ν’ γωνισθ*τε.
eAκ"µη κα& Pως τρ"µου κ"µη κα& Pως )σχ των». HH κυ4ρνησις Θεοτκη θ% παραιτηθA, 2νz) 5
Bδιος 5 πρωθυπουργ;ς λγο 9λειψε ν% λυντσαρισθA &π’ τ;ν 2ξαγριωµνο +χλο τ)ν Aθην)ν.
Στ$ς 12 Nοεµ4ρου θ% τ;ν διαδεχθA 5 Aνδρας Zαoµης. HO 4ουλευτ1ς τς νας κυ4ερν(σεως K. Tοπ λης γρ φει στ% «χαρτι » του: «T8 ε;ρωνε8α λλ9 κα& π"ση ;ταµ"της κα& νηθικ"της. 4Aλλα συνEησαν στ9 )π8σηµα παρασκIνια κα& Oλλα πληροφορεLται π τ9ς )φηµερ8δας  λα"ς,  π ντοτε προδοµνος. eEχ'θη δι9 τ9 ε+αγγελικ9 κα& µελ νη δηµοσιογραφικ ε;ς ρκετ ν ποσ"τητα κα8, τ λυπηρ"τερον, α¡µα πολ'. GOσοι εNχον συµφρον παρεπλ νησαν τν λαν κα& τν θησαν ε;ς πρ ξεις µεσαιωνικ ς. H λIθεια )συκοφαντIθη κα& Z πρ"οδος )ποδοπατIθη». HO κFκλος τ)ν ταραχ)ν 9κλεισε
γFρω στ% µσα Nοεµ4ρου &φ(νοντας τραυµατισµνη τ1ν χ=ρα κα$ το#ς πολτες σ7 κατ σταση 4αθει/ς
συγχFσεως. HH Oρθδοξος Eκκλησα κα$ ο, µηχανισµο της α,µατοκFλησαν κα$ δχασαν τ1ν χ=ρα.
LOπλο της 5 τυφλ;ς φανατισµ;ς το3 ποιµνου µσω τς ψευδοπαιδεας κα$ τς ψευτοϊστορας πο#
δηµιοFργησε &π; τ1ν Gµρα τς παρ% φFσιν συζεFξε=ς της µ7 τ;ν HEλληνικ; Πολιτισµ.
1. T; δγµα πατρ$ς-θρησκεα-ο8κογνεια, πο# εKαγγελζονται δι φοροι Rλλαδµποροι, εναι @να
πυροτχνηµα: O, ρασοφροι &παγορεFεται &π’ τ1ν θρησκεα τους ν% π ρουν Vπλα κα$ ν% πολεµ(σουν το#ς 2χθρο#ς το3 9θνους (.λλωστε οKδποτε πολµησαν), ο8κογνεια &παγορεFεται π λι &π’
τ1ν θρησκεα τους ν% κ νουν 2κτ;ς &π; @να µρος το3 κατωτρου κλ(ρου κα$ τλος π νω &π; τ1ν
πατρδα 9θεσαν π ντοτε τ1ν 8ουδαϊκ( τους αBρεση, πο# µισε< 5τιδ(ποτε Rλληνικ.

Bασλειος Mαυροµµτης

H KINH™I™ TøN I¢EøN
MANOYΣOΣ KAMΠOYPHΣ, ∆ι σιδρου
Mι% σειρ% &π; ,στορες φαινοµενικ% .σχετες µεταξF τους (2κτυλσσονται σ7 διαφορετικ; τπο, χρνο,
λα), στ1ν πραγµατικτητα Vµως .ρρηκτα δεµνες µ7 δεσµ; &ρατο &λλ% &κατ λυτο, @ναν κ=δικα τιµς
πο# Rν=νει το#ς &πανταχο3 γενναους, κ=δικα &κατανητο γι% το#ς πολλοFς, .γραφο, &λλ% γεµ/το ,ερο#ς νµους, το#ς 5ποους ο, 2κλεκτο$ δια4 ζουν µ7 τ% µ τια τς ψυχς. HO συγγραφας περν/ µ7 χαρακτηριστικ1 εKκολα &π; τ; πραγµατικ; στ; φανταστικ, χωρ$ς ν% &λλοι=νAη τ1ν &λ(θεια. HH 5µορφι% πο#
2κπηγ ζει &π; τ% κεµεν του προρχεται &π; τ1ν «κρυφ1» χαρ% πο# νοι=θει 5 &ναγν=στης 4λποντας
το#ς ρωες το3 4ι4λου ν% &κολουθο3ν 5 @νας µετ% τ;ν .λλον τ;ν δρµο τς τιµς κα$ τς αKταπ ρνησης
µσα &π; µα πορεα πνου, πο# 5δηγε< π ντα στ;ν «θ νατο» κα$ τ1ν τελικ1 «@νωση» µ7 τ; σFµπαν κα$
τ1ν sρµονα. ~Aς &κολουθ(σουµε τ; πρ)το «4µα» του, τ; πι; γν=ριµο στ; πρασµα τ)ν α8=νων: «T:
στχυ πο- περισσε)ει».
Kατ% π/σα πιθαντητα G ,στορα αKτ1 λαµ4 νει χ=ρα στ1ν &ρχαα Σπ ρτη, πλη Vπου τ% παιδι , µερακες &κµη, Rτοιµ ζονταν γι% τ1ν .νδρωσ( τους. HO νεαρ;ς ρωας &ρχζει &π; νωρ$ς τ1ν προετοιµασα
του γι% τ1ν µεγ λη δοκιµασα. Kυνηγ=ντας τ;ν στχο του &ναζητ/ &ντ ξιο &ντπαλο. ∆χεται 4αρ#
πλγµα &λλ% δ7ν τσακζει. Συνεχζει ν’ &γωνζεται µ’ @να τσεκοFρι στ% σωθικ , µ7 µι% καρδι% πληγωµνη. Γυµν ζεται σωµατικ% κα$ πνευµατικ% κα$ τ; πνε3µα κυριαρχε< τς mλης. «Θωρακζεται». Xωρ$ς Bχνος
φ4ου &πευθFνεται σ’ 2κε<νον πο# τ;ν πλ(γωσε, γι% ν% τ;ν 4οηθ(σAη ν’ &φαιρσAη τ; τσεκοFρι &π; τ;
σ)µα του κι 2κε<νος, 2πσης .νθρωπος τς τιµς, &νταποκρνεται στ; κ λεσµα το3 συµπολεµιστ, τιµο3ν
5 @νας τ;ν .λλον, αKτο$ πο# &λληλοχτυπ(θηκαν. SEχουν κα$ ο, δFο 2νστερνισθ το#ς καννες το3 κ=δικα.
Στ;ν δρµο τς δFνης πρ;ς τ1ν µεγ λη δοκιµασα 9ρχεται &ντιµτωπος µ7 τ1ν προκατ ληψη κα$ τ1ν
κακεντρχεια πο# δεχνουν ο, κοινο$ .νθρωποι σ7 κ ποιον ξεχωριστ, µ7 τ;ν φθνο πο# το#ς γενν/ G
&ντοχ(, τ; θ ρρος κα$ G µ1 προ4λεψιµτητ του. Συναντ/ κα$ .λλους, πο# 5δεFουν πρ;ς τ1ν µεγ λη δο-

°KOP BINTA§, O AMEPIKANO™ ¢IAºøTI™TH™
H λIθεια εNναι τι Z σχση µου µ. τ 3ργο το: eAµερικανο: συγγραφα Γκρ Bιντ9λ ξεκινyi στ9 1998,
ταν δηµοσιε'τηκε στ ν Eλλ δα τ ξεπραστο EιEλ8ο του «eIουλιανς» σ. µετ φραση το: T κη K8ρκη.
O eIουλιανς το: Bιντ9λ πρωτοκυκλοφ"ρησε τ 1964 κα& ποτελεL µ8α καταπληκτικ 7στορικ µελτη γι9
τ ν ζωI, τ ν σκψη κα& τ ν δρ ση το: Mεγ λου eIουλιανο:, δοσµνη µ. λογοτεχνικ γραφ κα& κινηµατογραφικ κ8νηση.
Πρ"σφατα 3λαEα γνYση κα& µιiς Oλλης )κπληκτικ*ς συγγραφ*ς το: Dδιου συγγραφα. TιτλοφορεLται
«∆ιαρκGς πλεµος γι; διαρκO ε#ρUνη – Π7ς καταφραµε ν; γνουµε τσο µισητο» [µτφρ. Nεκτ ριος Kαλαϊτζ*ς], κα& θ9 σταθ( σ’ α+τIν, θεωρYντας την πολ< σηµαντικ γι9 τ ν καταν"ηση τ*ς σ'γχρονης πραγµατικ"τητας π τν Bποψιασµνο ναγνYστη. O Bιντ9λ σκεL }ριµη κα& θαρραλα κριτικ στ Eορειοαµερικανικ πολιτικ κατεστηµνο, Oν κα& Z λIθεια εNναι πwς π τ ν νι"τη του κ"µα Uταν διακεκριµνος ντιρρησ8ας, κα& µ λιστα σ. δ'σκολες )ποχ.ς ντιδηµοκρατικ(ν κα& ντικοµµουνιστικ(ν διYξεων – χωρ&ς EεEα8ως ν9 3χkη Bπ ρξει κοµµουνιστIς, πως κα& τ"σοι Oλλοι συµπατρι(τες κα& συν δελφο8
του, πο< ψευδ(ς κατηγορIθηκαν. O Dδιος Uταν κα& παραµνει )λευθερ"φρων κα& νθρωπιστIς. Στ συγκεκριµνο EιEλ8ο του δ.ν διστ ζει ν9 καταγγε8λkη τ ν κυEρνηση Mπο<ς ποκαλYντας την Xο'ντα κα&
ν9 σκIσkη σκληρ κριτικ στ ν ο;κονοµικ κα& πολιτικ συντεχν8α, πο< διαδ8δει τ9 ναρκωτικ9 κα& τ ν
πλοκατοχI, }στε ν9 τ9 )πικαλ*ται Aς προφ σεις γι9 τν σταδιακ περιορισµ τ(ν πολιτικ(ν δικαιωµ των.
GΩς γνωστικιστ ς κα& Bπρµαχος τ*ς κριτικ*ς κα& τ*ς µφισEIτησης τ(ν θρησκει(ν καταγγλλει πwς
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κιµασα. Tο3 καταφρουν πισ=πλατα κτυπ(µατα. T; τσακισµνο σ)µα του &νταποκρνεται στ$ς &παιτ(σεις τς δοκιµασας. K ποτε µα ,ρεια τ;ν γιατρεFει. SEτσι µπορε< κα$ π λι ν% &κολουθ(σAη τ;ν δρµο
τς ψυχς του (τ;ν Gρωϊκ), πλ ι στο#ς µελανοχτωνες πο# 9πεσαν στ;ν Λφο τ)ν Σκελετ)ν.

tAρτεµις Γεωργιδου

Π. KYPIAKOΠOYΛOΣ - Σ. KYPIAKOΠOYΛOY, Tν Eλλνων τ
θλα κα τ παθλα, α παιδια κα τ !ρχµατα
O, συγγραφε<ς σ7 µα γενναα πραγµατικ% 2ξρµησ( τους πρ;ς τ; φ)ς τς Rλληνικς &ρχαιτητας
&νταµ=νουν τ;ν λγο, τ;ν LEλληνα Λγο, &ποδδοντ ς τον σ7 Vλη του τ1 φρεσκ δα κα$ µορφι . Πρωταρχικ( του 9κφανση 5 Aγ=ν. AγYν πρ;ς τ1 γν=ση, τ1 θωση: «O Oνθρωπος εNναι “κρυµµνος” θε"ς.
eEγκατοικο:ν µσα του σ. λανθ νουσα κατ σταση ο7 θεLες δυνατ"τητες. Xρος του εNναι ν9 τ&ς γνωρ8σkη
(γν(θι σαυτ"ν), τν συµEο'λευε  θες το: ∆ελφικο: Mαντε8ου, ν9 τ&ς ξιοποιIσkη κα& ν9 τ&ς µετατρψkη
σ. κοσµοποι.ς δυν µεις. N9 γ8νkη καλ'τερος. Kα& ν9 φτει ξkη τ ζω καλ'τερη, τ δικI του κα& τ(ν Oλλων.
Γιατ& α+τ εNναι Z ποστολI του. T χρος του. Kα& Z χαρ του. N9 λοιπν ποι" Bπ*ρξε τ Eαθ'τερο µυστικ τ*ς λατρε8ας τ(ν EλλIνων πρς τν “θεν eAγ(να”».
M7 σαφ(νεια κα$ ταυτχρονα µ7 sπλτητα ο, δFο συγγραφε<ς [πεισρχονται στ% θλα κα$ τ% 9παθλα,
στ$ς παιδι7ς κα$ τ% ρχ(µατα, στ; νοµικ, 2θιµοτυπικ; κα$ 8δεολογικ τους πλασιο, &λλ% κα$ στ; νηµα τς
σFγχρονης &να4ωσης τ)ν Rλληνικ)ν Aγ=νων. T; 2ν λγzω πνηµα τποτε δ7ν στερε<ται σ7 σχση µ7 τ$ς δεκ δες 2κδσεις πο# 9χουν |ς θµα τους τ;ν Oλυµπισµ; κα$ τ; Aθλητικ; Iδε)δες. Aντιθτως αKτ; πο# 2λ χιστοι καταφρνουν κατ=ρθωσαν: N% 2κφρ σουν τ1ν Rλληνικ1 ψυχ(, τ; γιορταστικ; κα$ µεθυστικ της
4ο, τ;ν 2νθουσιασµ; γι% τ1 ζω(, τ; mψιστο αKτ; δ)ρο τ)ν θε)ν πρ;ς το#ς &νθρ=πους. Γι’ αKτ; κα$ τ;
παρ;ν 9ργο το3 Παναγι=τη Kυριακπουλου κα$ τς Σοφι ννας KυριακοποFλου καθσταται µοναδικ.

Παν. KουZαλκης

XPHΣTOΣ NTIKMΠAΣANHΣ, Hθοκυερνητικ
HO Xρστος Nτικµπασ νης εναι ποιητ(ς, λογοτχνης, 2ρευνητ1ς τς ,στορας τ)ν θρησκει)ν, δηµο-

«χριστιανο( δηµαγωγο( 'ναρριπζουν 'π: τηλεορσεως τ(ς φλγες το= ρατσισµο= κα( τOς µισαλλοδοξας
κα( διοχετε)ουν παρνοµα τ: χρOµα τ7ν <κκλησι7ν τους σ> πολιτικ>ς <κστρατε%ες» (σ. 71). Σiς θυµ8ζουν
α+τ , φ8λοι ναγν(στες, Vλλαδ8τικα συµπτYµατα πο< EιYνουµε πρ"σφατα κα& στ ν χYρα µας;!
O κορυφαLος eAµερικανς δηµιουργς προειδοποιεL – κα& προσοχI, µiς φορyi λους: «A]τGν τGν
στιγµG οY H.Π.A. εRναι µα <λαφρ7ς χαοτικG α]τοκρατορικG δηµοκρατα, πο- Hχει πρει τGν Wγουσα πρ:ς
τGν Hξοδο, γεγον:ς 4χι κακ, <κτ:ς κι Wν <πακολουθUσ\η qνα σοZαρ: ξσπασµα Xους, πτε θ; µjς <πιZληθ\O µα να <ποχG Θεοκρατας. OποιοσδUποτε νοιζεται Hστω κα( στ: <λχιστο γι; τGν γρικη ∆ηµοκρατα µας, 'σχτως το= πσο α]τG Hφερε 'νκαθεν τ: στγµα τOς θρησκευτικOς Hξαψης, εRναι 'δ)νατον
ν; µGν προτιµUσ\η τ: Xος 'π: τGν 'νλγητη κυριαρχα τ7ν Θεοκρατ7ν. Tο-ς Zλπει κανε(ς σUµερα στGν
πι: θηρι$δη µορφU τους, στ: IσραGλ κα( σ> 1ρισµνα #σλαµικ; κρτη» (σ. 155-156). MπορεLτε ν9 φανταστ*τε µως µ. ποι φορµ τ9 καταγγλλει α+τ9  Bιντ λ; M. φορµ κ τι σ'λληπτο πρς τ παρν
γι9 τ9 ε+ρωπαϊκ9 δεδοµνα: τ ν ποινικοπο8ηση το: 3ρωτα. O διασυρµς δηµοσ8ων προσYπων λ"γ2ω τ*ς
προσωπικ*ς τους )ρωτικ*ς ζω*ς ποτελεL σ'νηθες φαιν"µενο κα& συνοδε'εται π στυνοµικς, δικαστικ.ς κα& πολιτικ.ς διYξεις πρς παραδειγµατισµ τ*ς κοινων8ας E σει τ(ν ;ουδαιοχριστιανικ(ν πουριτανικ(ν κα& ρατσιστικ(ν προτ'πων – θυµηθ*τε γι9 παρ δειγµα τ&ς περιπτYσεις το: προδρου Mπ&λλ
Kλ8ντον, το: σκηνοθτη Γο'ντυ 4Aλλεν κα& το: xθοποιο: Xιο< Γκρ ντ. ∆υστυχ(ς Z κατ σταση λο κα&
στρφεται πρς πι κραLες περιστ σεις φανατισµνης θρησκοληψ8ας κα& γι’ α+τ τελευταLα ο7 Bορειοαµερικανο& διανοο'µενοι Oρχισαν ν9 µετοικο:ν πρς τν θερµ ν"το τ*ς xπε8ρου τους X κα& ν9 α+τοεξορ8ζωνται στ ν E+ρYπη!

Aλξανδρος MUτσιου
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σιογρ φος κα$ παιδαγωγς. Πρσφατα εχα τ1ν χαρ% ν% προλογσω τ; καινοFργιο 4ι4λο του, πο# µο3
2µπιστεFτηκε ν% δια4 σω. T; [π; 9κδοσιν ττε &κµη 9ργο του «Hθοκυ4ερνητικ( – HO δρµος πρ;ς τ;ν
µετ νθρωπο» τ; ξεφFλλισα προσεκτικ . HH πρ=τη 2ντFπωση ]ταν G συνεχ1ς παρ θεση σοφας σπουδαων διανοητ)ν κα$ G δεFτερη παρατ(ρηση ]ταν G διαφωνα µου µ7 παρατιθµενα στοιχε<α, &νατρεπµενα &π; τ1ν σFγχρονη πρωτοποριακ1 9ρευνα (π.χ. σταδιακ% πλον καταργε<ται G χρ(ση το3 Vρου «8νδοευρωπαϊκ1 γλ)σσα» κα$ &ναγνωρζεται Vτι στ1ν &ρχαα HEλλ δα τελο3νταν &θλητικο$ &γ)νες γυναικ)ν).
HΩς &ντδραση 5 Bδιος 5 συγγραφας µο3 ζ(τησε ν% τ% 2πισηµ νω στ;ν πρλογο πο# &νλα4α. Tτε συνειδητοποησα Vτι 5 Nτικµπασ νης παρ% τ1ν yπιτητ του εναι @νας πρωτογεν1ς &µφισ4ητας, πο# δ7ν
διστ ζει ν% &µφισ4ητ(σAη τ; Bδιο του τ; 9ργο, .ν +χι κα$ τ;ν Rαυτ του. AKτ1 εναι G µεγ λη δFναµ( του·
G ε8λικριν(ς, καλπιστη &λλ% κα$ .φο4η &µφισ4(τηση πο# &σκε< πρ;ς π/σα κατεFθυνση, 9ξωθεν κα$
9σωθεν. Kα$ µ/λλον αKτ1 εναι πο# 2µπνει κα$ 2νισχFει τ1ν δηµιουργικ( του δειντητα.
Aντιλαµ4 νοµαι Vτι στχος τς Hθοκυ4ερνητικς εναι ν% 4ελτι=σAη τ1ν &νθρωπτητα 2πηρε ζοντας
το#ς &ναγν)στες, Vπου κα$ .ν &ν(κουν ταξικ , 8δεολογικ , &ντιληπτικ% κ.λπ. T; εKρ# κοιν; θ% κατανο(σAη
αKτ; τ; 4ι4λο, πο# παρ% τ1ν 2γκυρτητ του κα$ τ; &καδηµαϊκ του 2ππεδο δ7ν 2πιζητ/ τ$ς πλαστ7ς
δ φνες τς δυσνοητικτητας (4λ. πανεπιστηµιακ1 διανοητικ1 νοµενκλατοFρα) &λλ% τ% φυσικ% φτερ%
τς sπλτητας (4λ. δηµιουργικ1 σκεπτµενη κοιντητα). LOσο γι% τ; 2κπαιδευτικ; κατεστηµνο, Vταν τ;
1998 ε8σ(γαγα τ1ν «Πολιτικ1 Θεολογα» |ς κλ δο τς φιλοσοφας, τ; &νεγν=ρισε 2πισ(µως, &λλ% οKδλως τ; &ξιοποησε. Eλπζω 5 νος φιλοσοφικ;ς κλ δος τς Hθοκυ4ερνητικς πο# ε8σ(γαγε 2ν 9τει 2003
5 Xρστος Nτικµπασ νης +χι &πλ)ς ν% &ναγνωριστA, &λλ% κα$ ν% &ξιοποιηθA δεντως, διτι τ; &παιτε<
G 2ποχ( µας. Mο3 9δειξε λοιπ;ν Vτι «Z κοινωνιολογ8α 3χει σχηµατ8σει τ ν κλ8µακα τ(ν νθρωπ8νων
Mντων», Vπου 9χουµε «τν Bπαν πτυκτο», τ;ν «δ8δυµο το: κυρ8αρχου κα& το: καταναλωτ*», τ;ν «σκεπτ"µενο» κα$ τλος τ;ν «)λε'θερο Oνθρωπο, πο< στκει π λους πι ψηλ , γιατ& 3χει τ"ση δ'ναµη κα&
τ"ση α+τοκυριαρχ8α, }στε κα& τ ζω περισσ"τερο π τν καθνα ν9 τ ν ε+χαριστιται, λλ9 κα& τ&ς δυσκολ8ες πι ε`κολα π τν καθνα ν9 τ&ς ντιµετωπ8ζkη. ∆.ν εNναι Pρµαιο τ*ς τ'χης του, 3χει π ρει τ ν
τ'χη στ9 χρια του κα& παρ λληλα 3χει τ σεµν"τητα ν9 µ ναρκισσε'εται, λλ9 ταν χρει ζεται ν9 σιωπyi.
H ν"ησI του BπηρετεL τ ν )λε'θερη Eο'λησI του κα& δ.ν τν παρασρνει σ. ν"ητους δρ"µους. Γνωρ8ζει α+τ πο< 3λεγαν ο7 ρχαLοι GEλληνες: N9 ζk* καλ9 κα& ν9 πεθα8νkη καλ ». HH Hθοκυ4ερνητικ1 µ/ς πληροφορε< Vτι [π ρχει µεγ λο 2νδιαφρον «γι9 τ&ς )θνολογικ.ς µελτες το: τρ"που ζω*ς τ(ν πληθυσµ(ν,
πο< κ"µη συνεχ8ζουν ν9 ζο:ν πρ&ν π τ χρ*µα, πρ&ν π τ ν νταλλαγI, πρ&ν π τ )µπ"ριο. eAξι"λογες εNναι ο7 τ σεις πολλ(ν νων νθρYπων ν9 δηµιουργIσουν παντο: Oλλα πρ"τυπα ζω*ς, τ9 ποLα
ρνο:νται τ ν κυριαρχ8α το: )µπορ8ου κα& το: )µπορε'µατος, σ. µ8α )ποχ κατ9 τ ν πο8α Z ξιοπρπεια, Z προσωπικ"τητα, Z συνε8δηση, Z ζωI, Z νθρYπινη σ ρκα 3χουν καταντIσει )µπορε'σιµα γαθ9
X κα& ναλYσιµα».
Σ(µερα πλον, καθYς πορευµαστε δυναµικ% στ;ν 21ο α8)να, &ντικρFζουµε τ1ν χµαιρα τς 2ξουσιαστικς παγκοσµιοποησης, πο# τενει ν% 2πι4 λAη τ1ν 5µογενοποηση. Σ’ αKτ1ν προτ σσουµε τ; Vραµα
τς &νθρωπιστικς ο8κουµενικτητας, πο# διασφαλζει τ1ν διαφορετικτητα. Πρκειται γι% @να Vραµα
πο# G Hθοκυ4ερνητικ1 2πι4ε4αι=νει |ς [παρκτ, διτι «τ9 τελευταLα χρ"νια, πναντι σ. α+τν τν
φα:λο κ'κλο α+τ*ς τ*ς ν πτυξης κα& α+το: το: ψευδοπολιτισµο: ναπτ'σσεται µ8α ντ8δραση. ∆ηµιουργεLται Pνα κ8νηµα κοινοτισµο:, πο< δ.ν στηρ8ζεται το+λ χιστον κατ9 κ'ριο λ"γο στ ν Bπερκαταν λωση. Πρ"κειται γι9 µ8α παγκ"σµια τ ση )πανακ µψεως σ. λησµονηµνες ξ8ες. Yπ ρχουν Pνα σ'νολο
λλαγ(ν κα& µετασχηµατισµ(ν, πο< συµEα8νουν σ. λον τν κ"σµο».

Aλξανδρος X. MUτσιου
HMAPTHMENA: Στ, τε/χος 268, σελ. 17564, στ, vρθρο « Aπ& µπετ&ν τ τε'χη τ(ς Aρχα'ας Aθνας»,
στ, 7ο στχο 8π, τ, τ λος 8ντ «δυστυχς zχασα τ, τε/χος» ν. διορθωθ{= «τε+χ. 1011, ∆εκ. 2001, J.
Bertho». (Eπσης στ& σελ. 17567, στχ. 18ος, 8ντ «λιθοδοµ&» ν. διορθωθ{= «µπετ0ν».
• Στ, προηγοµενο τε/χος !γρ;φη !κ παραδροµ=ς |τι V κ. I. (Aντωνπουλος εpναι καθηγητ&ς το/ Παντεου Πανεπιστηµου. T, 8κρι#ς εpναι |τι V κ. I.A. εpναι συνεργ;της καθηγητ&ς τ=ς Παντεου, καθηγητ&ς τ=ς Σορννης κα τ=ς (Aνωτ;της Σχολ=ς (Aξιωµατικν τ=ς EΛAΣ.

