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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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«A£HNA 2004»: H §Y¢IA §I£O™
προστ στ κρισιµ τερο σταυροδρµι τς Iστορας της ρσκεται
σµερα  νθρωπτητα. Mετ π !πειρες περιπ"τειες κα# µφιταλαντε'σεις δι µ"σου τ(ν α) νων µεταξ+ κατ,πωσης κα# ν,τασης, παρακµς κα# .ξαρσης, ε/τυχας κα# δυστυχας –µεταξ+
δυϊστικ(ν διχαστικ(ν κα# διληµµατικ(ν σχηµ,των, πο+ ναλγως τ4ν
5δηγο6σαν στ4ν α´ 8 ´ 9πιλογ4– .φθασε πι 9ν πιον τς E;µαρµ"νης της,
πο+ δ<ν ε=ναι !λλη π τ4ν τελικ, τ4 µ4 ναλητ, τ4 µ4 ναστρ"ψιµη
πφαση: Λγος 8 AAλογα;
Aπλ φιλοσφηση τς νθρ πινης ;στορικς διαδροµς καταλγει στ
µοναδικ, σταθερ, 9παναλαµανµενο κα# πολ'τως καθοριστικ τς
νθρ πινης τ'χης συµπ"ρασµα, Dτι α/τ πο+ ν"αζε τν !νθρωπο-κτνος
στν σοφ !νθρωπο (homo sapiens) Hταν π,ντοτε  .λλογη προσ"γγισ
του στ4ν πραγµατικτητα – τ4 φυσικ, κοινωνικ4-πολιτικ4 κα# Iποκειµενικ του πραγµατικτητα. Kι α/τ πο+ τν .σπρωχνε στ κατρακ'λισµα τς
ποκτνωσης, 9ξαχρεωσης κα# 9ξαγρωσς του –πηγς Dλων τ(ν δειν(ν
του κα# τ(ν κινδ'νων 9ξαφανσε ς του, Dπως συν"η µ< πλεKστα !λλα εLδη
το6 ζωϊκο6 ασιλεου– Hταν π,ντοτε M !λογη (φαντασιακ), α/θαρετη
(µεταφυσικ, µυστικιστικ4) κα# διαστρελωτικ4 (δογµατικ4) ντληψ
του γι τν κσµο κα# τ4 ζω. H Oρθ4 πολιτεα-κοινωνα,  9πιστµη, 
τ"χνη, P πολιτισµς, α/τ τ ποκλειστικ(ς νθρ πινα 9πιτε'γµατα, ε=ναι
ο; νεκτµητοι καρπο# το6 Λγου· κα# δ<ν θ µπορο6σε ν γνRη λλι(ς, Sν
σκεφθο6µε Dτι τ µοναδικ γν ρισµα πο+ διακρνει τ ε=δος µας π’ Dλα
τ’ !λλα ε=ναι τ γεγονς Dτι µνο 9µεKς µιλUµε. Kα#  αραρτητα,  πολιτισι,,  δυστυχα κα# ο; δυσχ"ρειες στ4ν 9πιωση (λιµο, 9πιδηµες, λληλογενοκτονες κ.λπ.) ε=ναι  ν"µεσις, πο+ µUς τιµωρο6σε κα# µUς τιµωρεK
Pσ,κις φιερ ναµε τν Vαυτ µας στ4ν AAλογα τ(ν φαντασι σεων, τ(ν
παθ(ν, τ(ν µανι(ν, τ(ν α/ταπατ(ν, καρπς τ(ν Pποων Hσαν Dλοι ο; µεσαωνες, Dλοι ο; «σκοτεινο# χρνοι» κι Dλοι ο; σκοταδισµο# πο+ κατ καιρο+ς µUς 'θισαν στ4 δυστυχα, τ4ν κακοδαιµονα κα# τ4ν αραρτητα.

M

***
τ4ν «AAθνα 2004» γι πρ τη φορ ο; δ'ο τ,σεις τς Iστορας, 
τ,ση τς Zως κα#  τ,ση το6 Θαν,του, ρσκονται σ< θαν,σιµη µετωπικ4 σ'γκρουση µεταξ' τους. Ποτ< τ .λλογο `µισυ το6 νθρ που κα# τς Iστορας δ<ν Hταν τσο )σχυρ, Dσο .φθασε ν ε=ναι
στ#ς µ"ρες µας µ< τ4ν ποκορ'φωση τς 9πιστµης, τς τεχνολογας κα# τς
aλεκτρονικς λογικς (πληροφορικς). Kα# φ’ Vτ"ρου τ σκοτειν «bτε-

™

°IA TO ME§§ON TOY ¶O§ITI™MOY
ρον `µισ'» µας,  µυστικιστικ4 µεταφυσικ,  α/ταπ,τη (σ< πι συγκεκριµ"νη διατ'πωση:  Θεοκρατα) ποτ< δ<ν ε=χε 9µποδσει µ< τ πι ποτελεσµατικ ναρκωτικ, της τν νθρ πινο 9γκ"φαλο. Aπλ µατι, γ'ρω
µας θ µUς παρ,σχRη ε/κριν"στατα τ4ν ε)κνα Vνς πλαντη συγκεχυµ"νου, µπερδεµ"νου, διχασµ"νου, Dπου τ τρδυµα παιδι το6 Λγου,  9πιστµη - τεχνολογα - πληροφορικ, 9ξαπλ θηκαν παντο6, φωτζουν κα# λαµπρ'νουν τ4ν Yδργειο· κα# τ τρδυµα παιδι τς AAλογας, P φανατισµς -σκοταδισµς- παραλογισµς, διαχ'θηκαν 9πσης παντο6 στ#ς π"ντε
aπερους, σκοτζουν 9γκεφ,λους κα# πολιτισµο+ς κα# α;µατοκυλουν
νθρ πους κα# λαο'ς. Ποτ<  Iστορα δ<ν Hταν τσο σχιζοφρενικ. Kα#
ποτ< τ δ'ο σκ"λη τς σχιζοφρ"νει,ς της δ<ν Hταν τσο φονικ,, τσο θανατηφρα, τσο µοιραKα γι τ µ"λλον µας. A/τ4  πρωτοφαν4ς σ< .νταση παρ,κρουση κα#  πρωτγνωρη σ< δ'ναµη φονικτητα συνιστο6ν τ4ν
Iστορικ4 Στιγµ4 τς δριτης E;µαρµ"νης, γι τ4ν Pποα µιλσαµε στ4ν
ρχ, τ4 Στιγµ4 πο+ ταυτχρονα κρνει τ4 ζω4 κα# κρνει κα# τν θ,νατο
τς Iστορας.

H

***

AOλυµπι,δα µας, α/τ4 πο+ διεξ,γεται στ4 µ,να γ πο+ τ4 γ"ννησε, 9π"στρεψε µετ π νστο α) νων στ4ν κοιτδα της. A/τ4
 «Mεγ,λη AEπιστροφ4» .χει τν συµολισµ τς 9πιστροφς κι
Vνς !λλου λαµπρο6 τ"κνου, πο+ 9πσης .τεκον τ Lδια α/τ fγια
χ µατα: το6 Λγου, πο+ 9πσης, Dπως P AOλυµπισµς, 9ξωρστηκε, χ,θηκε, περιπλανθηκε γι α)(νες µακρυ π τ4ν πεφιληµ"νη AIθ,κη του. T
δ'ο Pµογ,λακτα τ"κνα τς Eλλ,δος το6 Λγου συνταντ(νται (στ4ν AAθνα, στ4 Γ, στ Σ'µπαν) µετ π µακροχρνιο αιο χωρισµ. O; Kρνοι
πο+ τ κατερχθιζαν, π,νοπλοι (µ< τ Dπλα πο+ P Λγος το+ς προµθευσε!), πανεπιστµονες (µ< τ4ν 9πιστµη πο+ P Λγος το+ς προµθευσε!), παντεχνολγοι (µ< τ4ν τεχνολογα πο+ P Λγος το+ς προµθευσε!), παντογν(στες (µ< τ4ν πληροφορικ4 πο+ P Λγος το+ς προµθευσε!), 5ς τ θ
λειτουργσουν τ ρα; jAν ξανααλυσσοδ"σουν τν Προµηθ"α τους στν
Kα'κασο, ποις θ το+ς προµηθε'Rη τ4ν )σχ'; jAν τν φσουν 9λε'θερο
κα# ξαναφ"ρRη π τν kOλυµπο τ θεϊκ π6ρ P πολυµχανος α/τς γις το6
AIαπετο6 - AI,φεθ, π(ς θ συντηρσουν τ σκοτ,δι τους; Tραγικ4 τl( mντι
 ;στορικ4 λλ κα# 9σωτερικ4 ντινοµα τους.
O Σ4µ τς AAλογας το6 Σκτους τους π"θανε.

∆.I.Λ.

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
$O κ. Aµ&ρ'σιος,  *νεξιθρησκ,α κα- τ E.ρωπαϊκ Σ!νταγµα
;Aγαπητ- «∆αυλ»,
H στLλη «AMσιµα κα% ;AδLριτα» τοH τεχους ;Iουνου (σελ. 17756) στ θηκε τG αMτιο τς πιστολς µου: ERναι
δικαωµα τοH καθενGς, τοH µητροπολτη Kαλα@ρτων κ.
;Aµ@ροσου συµπεριλαµ@ανοµνου, ν" κφρ ζTη π% πολιτικ'ν, κοινωνικ'ν κ.λπ. θεµ των DκGµη κα% π% θεµ των Προ-Πο, τ γν,µη του. H Dνεξιθρησκα δ-ν λει Vτι
κφραζGµαστε Vλοι κτ7ς Dπ7 τοWς ;OρθοδGξους. XAν µα
γν,µη φρTη πρG@ληµα στ%ς ξωτερικς µας θσεις κα%
σχσεις, εMµαστε σ- πολW #σχηµη θση, κα% γι" α)τ7 πλον δ-ν φταει Y π. ;Aµ@ρGσιος κα% ο1 σWν α)τZ', Dλλ" ο1
µ[λλον κοπτGµενοι Bπ-ρ Dνεξιθρησκας κα% στν πρ ξη
Bπνοµεοντες τν \λληνικ Dντταση δι" µουσουλµανισµοH, γιαχ@ισµοH κ.λπ. [...].
T,ρα κτ7ς τ'ν πονηρ'ν Jσλαµιστ'ν κα% γιαχ@ιστ'ν
κ ποιοι E)ρωπα_οι Dναγνωρζουν τ7ν Xριστιανισµ7 aς
πηγ τ'ν πλον αJσχρ'ν στιγµ'ν τν 1στορα τους
(σφαγ-ς Jθαγεν'ν Dν" τν YφLλιο) κα% προσπαθοHν ν"
τ7ν ξο@ελσουν συλλL@δην. H µπνευση εRναι συζητL-

σιµη. M- τ7ν ξο@ελισµ7 τοH XριστιανισµοH Vµως δ-ν
Dπαλλ σσονται ο1 Γ λλοι π.χ. Dπ7 τ%ς DπαισιGτητες, διGτι µGνοι τους δχθηκαν (στω κα% @ιαως, ποW Dµφι@ λλω)
κα% τελικ" Dσπ στηκαν κα% προ,θησαν τ7ν XριστιανισµG. ∆-ν φταει Y ρασοφGρος, Dλλ" α)τ7ς ποW Bποτ χθηκε. ;Oρθ'ς, Dπ7 τ στιγµ ποW Dποκρυσταλλ,θηκε C
Dντληψη τοH ρGλου του, Dποφασστηκε C ξωσL του
φεξς Dπ7 τ7 πολιτισµικ7 γγνεσθαι, Dλλ" C ξωση δ-ν
δνει #φεση γι" τ%ς παλαιGτερες DπαισιGτητες, γι" τ%ς
Yπο_ες µοιρ ζουν Dνξοδες συγγν'µες. T" δ- γραφGµεν
σας περ% «θαν του κα% Bποταγς» εRναι Dπολτως δεκτ :
ERναι DλLθεια Vτι Y κλρος χει τν τ ση ν" «λουφ ρTη»
στ θυσα, Vταν δ-ν Dπειλται Y Mδιος, Dλλ" α)τ7 δ-ν εRναι
µεµονωµνο περιστατικG. T7 κ νουν σχεδ7ν Vλοι, κα% τ7
Mαντε_ο τ'ν ∆ελφ'ν δ-ν θυµ[µαι ν" @οLθησε πολW στοWς
Dγ'νες εMτε κατ" τ'ν Pωµαων εMτε κατ" τ'ν Λυδ'ν.
Mετ’ κτιµLσεως
∆ρ M. E. Kαµπο!ρης
;AθLνα

Aπ τ Aργοναυτικ  δα το θυρεο το Λιµπαχ
Kριε διευθυντ ,
H γκυρη καθηµεριν φηµερδα τς Bιννης
«Kronen Zeitung» δηµοσιεει σειρ" #ρθρων γι" τ%ς νες
χ'ρες τς E)ρωπαϊκς Eν,σεως µ- ττλο «Die 10 neuen
EU-Staaten» («O1 10 νες χ'ρες τς E.E.»). T7 7ο κατ"
σειρ"ν #ρθρο (δηµοσιεθηκε τ ∆ευτρα 19 ;Aπριλου
2004) πραγµατεετο θµατα σχετικ" µ- τ Σλο@ενα.

;Eκτ7ς τ'ν πολιτικο-οικονοµικ'ν κα% πολιτισµικ'ν πληροφορι'ν γι" τ χ,ρα α)τν Bπρχε κα% C κεφαλδα «T
γνωρζατε α/τ;» περιχουσα δι φορα νηµερωτικ"
Dρθρδια. EEνα ξ α)τ'ν φερε τ7ν BπGτιτλο
«Argonauten» («;AργοναHτες»).
Kατωτρω παραθτω τ7 Dρθρδιο ν µεταφρ σει στν
Eλληνικ καθIς κα% τν εJκGνα-οJκGσηµο τοH Λ ιµπαχ,

H §O°OKPI™IA TH™ EPT A.E.
EI™ BAPO™ TOY «¢AY§OY»
AAφορµ4 γι τ4ν παρο6σα 9πιστολ4 ποτελεK τ παρ,δεκτο γεγονς πnς P «∆αυλς» κα#  πρωτοποριακ4 θ"ση του Iπρξαν θ'µατα τς ,ναυσης κρατικς λογοκρισας κα# παγορε'σεως. A/τ
πο+ κ,θε .νους πολτης ντιλαµ,νεται, ε=ναι πnς  9πιδοτο'µενη π τ φορολογο'µενο Iστ"ρηµ, µας «Eλληνικ4 Pαδιοφωνα Tηλεραση A.E.» θ"λησε φ’ Vνς ν καταπνξRη τ4ν πρωττυπη κα#
ποδεδειγµ"νη εLδηση γι τ4ν νακ,λυψη π Γερµανο+ς 9πιστµονες Dτι κα# µετ τ4ν θεοκρατικ4
δωξη τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ νων συνεχστηκε  τ"λεσ τους bως κα# τν 8ο µεταχριστιανικ α)(να
το/λ,χιστον. AAφ’ Vτ"ρου δ<ν θ"λησε ν συµ,λRη στ4ν διαφµιση το6 «∆αυλο6» κα# τ(ν δηµοσιε'σε ν του, προκειµ"νου ν ποτρ"ψRη τ4ν 9λε'θερη 9νηµ"ρωση το6 ναγνωστικο6 κα# τηλεοπτικο6 κοινο6. Π,ντως  E.P.T. µ< τ4ν στ,ση της α/τ4 προκαλεK .ντονες νησυχες 5ς πρς τν αθµ νεξαρτησας της π το+ς πολιτικοθρησκευτικο+ς 9ξουσιαστικο+ς µηχανισµο+ς πο+ καταδυναστε'ουν
τ4ν χ ρα µας.

▲
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Vπως τ δηµοσευσε C @ιεννζικη φηµερδα.
«AAργονα6τες
Σ'µφωνα µ< τν µ6θο τ Λ,ιµπαχ (πρωτε'ουσα τς Σλοενας) ;δρ'θηκε π τν AI,σονα
κα# το+ς AAργονα6τες του. Kατ
τ4ν 9πιστροφ των µ< τ rρπαγµ"νο Xρυσµαλλον ∆"ρας .πλευσαν π τ4ν 9κολ4 το6 ∆ουν,εως κα# το6 Σα'ου µ"χρι τ4 Λιουµπλι,να. AEκεK P AI,σων 9φνευσε bνα φοερ τ"ρας – 9κεKνον
τν δρ,κοντα, P PποKος στολζει
σµερα τ ο)κσηµο Λ,ιµπαχ».

H \λληνικ παγκοσµιGτητα (ποW
Dπετλεσε τ7 θµα τοH Dφιερ,µατGς
σας στ7 τεHχος 269) qταν, εRναι κα% θ"
εRναι Dναµφισ@Lτητο γεγονGς, καθ’
Vσον ο1 λαο% DναθεωροHν τν 1στορα
των κα% Dνακαλπτουν Y oνας µετ" τ7ν
#λλον τ%ς \λληνικ-ς ρζες τοH πολιτισµοH των.
Mετ" τιµς

Kωνσταντ9νος Γκαγκνας

;Oργανισµ7ς Bιοµηχανικς ;Aναπτξεως
τοH OHE
Bιννη, A)στρα

Tροµοκρατον µ3 τ ∆ι&ολο κα- σ56ζουν µ3 τ Θε'...
Kριε Λ µπρου, DξιGτιµοι συντελεστ-ς τοH «∆αυλοH»,
∆ια@ ζοντας τ7 #ρθρο τοH κ. B. Mαυροµµ τη στ7
τεHχος 269, Vπου κ νει Dν λυση τοH @ι@λου τοH
DρχιεπισκGπου κ. XριστGδουλου, µοH δηµιουργLθηκε αMσθηµα φρκης Dπ7 τν Dρρωστηµνη \ρµηνεα
τοH κGσµου µας ποW κ νουν τ" 1ερατε_α, \ρµηνεα ποW
δ-ν Dπχει πολW Dπ7 τν κοσµοθεωρα τ'ν τροµοκρατ'ν. ∆ιGτι π'ς Dλλι'ς ν" χαρακτηρσω α)τοWς
πο, ν' α)τοαποκαλοHνται «πνευµατικο% πατρες»,
χρησιµοποιοHν τ7ν ψυχαναγκασµ7 κα% τ7ν ψυχολογικ7 τρGµο, γι" ν" YδηγLσουν τ7ν Dφελ κα% παραπληροφορηµνο µσο #νθρωπο στ7 µπορικ7 µαντρ%
ποW λγεται «δGγµα». Kα% τ7 δληµµα ποW τθεται γνωστG: «Πστεψε (κα% λα µ- µ[ς), γι" ν" µν σ- π ρTη
Y ∆ι @ολος». Mεταφορικ" κα% κυριολεκτικ". KGλαση m Παρ δεισος. ;AλλοH ν" πn[ς δ-ν χει.
H πιχερηση «Xριστιανισµ7ς» χρησιµοποιε_ V,τι

διαθτει στ7 Yπλοστ σιG της γι" ν" περν Tη τ" µηνµατα ποW θλει. T" @ι@λα εRναι τ7 λιγ,τερο. T7 «@αρW
πυρο@ολικ7» εRναι τ" MME κα% Y κινηµατογρ φος,
ποW α)τ7ς Dπ7 µGνος του εRναι oνα YλGκληρο κεφ λαιο. Θ" µποροHσε Y «∆αυλ7ς» ν" φιλοξενT  oνα
#ρθρο σ- κ θε τεHχος µ- Dν λυση ταινι'ν, ποW #λλοτε Bποδορως κα% #λλοτε Dνοιχτ" διαπρ ττουν πλση
γκεφ λου στ7 φιλοθε µον κοιν7 Bπαγορεοντας
κοµµ τια τς «Xριστιανικς Παρ δοσης» (m
E@ραϊκς). Γι" Vποιον θλει ν" πειστT τοH παραθτω τραν7 κα% πρGσφατο παρ δειγµα: H ταινα «B"ν
Xλσινγκ». Στν ταινα α)τν Y χαρακτρας «B"ν
Xλσινγκ» (παραποιηµνη εJκGνα, ποW εRναι γνωστ
στν φιλολογα τοH τρGµου) παρουσι ζεται aς µα
κδοση τοH Tζιµς MπGντ, µ- τ διαφορ" Vτι α)τ7ς Y
πρ κτωρ δουλεει γι" τ7ν Π πα κα% τ7 BατικανG, µDποστολL του ν" πολεµLσTη τ7ν ∆ι @ολο. T" aρα_α
δ-ν τελει,νουν δ': σ- κ ποια στιγµ λγει Y παπ[ς,

Σηµασα Dµως, κ. Λ,µπρου, .χει πnς τ φονταµενταλιστικ φαινµενα στ4ν χ ρα µας α/ξ,νουν
ραγδαKα κα# δυστυχ(ς µ< τ4ν νοχ4 κα# τ4ν συν"ργια –Dπως φανεται– κ,ποιων κ"ντρων κρατικο6
9λ"γχου. jAς θυµηθο6µε rπλ(ς –εLτε συµφωνο6µε µ< το+ς διωκµενους εLτε mχι– ρκετ δυσοωνα
σηµ,δια 9πικνδυνου θρησκευτικο6 φονταµενταλισµο6, τ PποKα πληθανουν τελευταKα σ< ,ρος 9ν
τ"λει τς Lδιας τς Vλλαδικς πολιτεας κα# πο+ σαφ(ς λειτουργο6ν κατ το6 Eλληνικο6 Πολιτισµο6.
T συµπτ µατα στ#ς µ"ρες µας ε=ναι πολλ κα# Sς ρκεστο6µε σ< κ,ποια 9ξ α/τ(ν, πο+ ε=δαν τ φ(ς
τς δηµοσιτητας, Dπως  λοιδορα κορυφαων Eλλνων γωνιστ(ν κα# δηµιουργ(ν –5ς ε=ναι P
Γι,ννης Mαρκπουλος κα# P Mκης Θεοδωρ,κης– π θεοκρατικο+ς κ'κλους, P ποκλεισµς τς
πρωτοποριακς 9πιστηµονικς .ρευνας π τ4ν δηµσια τηλεραση,  διοργ,νωση φονταµενταλιστικ(ν 9κδηλ σεων σ< πανεπιστηµιακο+ς χ ρους, ο; προπηλακισµο# σ< ,ρος διαφωνο'ντων 9πιστηµνων, ο; δι ξεις µ4 συµφωνο'ντων µ< τ πνε6µα τς θεοκρατας µαθητ(ν, φοιτητ(ν κα# 9ρευνητ(ν στ 9κ-παιδευτρια,  ποµ,κρυνση ελγικο6 ζωγραφικο6 πνακα π δηµσια .κθεση τς
«Πολιτιστικς AOλυµπι,δος» κατπιν Iποδεξεων στν rρµδιο Iπουργ,  κατ,σχεση ιλων «κµιξ» µ< θ"µα τν ο το6 AIησο6,  πεση πρς 9πιστµονα κα# πολιτικ ν ποσ'ρRη πρλογ του π
ιλικ4 µελ"τη AIταλο6 συγγραφ"α,  δηµσια κα'ση ιλων συγγραφ"α κα# πολιτικο6 σ< πλατεKα
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ποW συνοδεει τ7ν κεντρικ7 χαρακτρα στ" BπGγεια
τοH BατικανοH, Vτι «ο; κυερνσεις κα# ο; χ(ρες .ρχονται κα# παρ"χονται, 9µεKς Dµως εLµαστε 9δ( κα# διατηρο6µε τ καλ στν κσµο» (σωτρες). ;Eνδιαφρουσα Vµως εRναι κα% C θση ποW παρνει C ;Eκκλησα γι" τν τεχνολογα κα% τ γν,ση. ∆-ν τν κακζει #µεσα, Dλλ" µµεσα τν παρουσι ζει rργανο στ"
χρια τοH «δια@ολικοH» κGµητα ∆ρ κουλα, Y Yπο_ος
θλει ν" τ χρησιµοποιLσTη γι" ν" πι@ι,σTη. ∆-ν εRµαι
σ- θση ν" γνωρζω τ θ" δοHµε κα% τ θ" Dκοσουµε

στ7 µλλον Dπ7 τοWς παγγελµατες «σωτρες» - σχατολGγους. Φανεται Vµως ν" χουν πρG@ληµα πι@ωσης. ;Eλπζω Vτι τ7 φ'ς τοH EλληνικοH ΠολιτισµοH θ" @ρT τ θση του στ7ν κGσµο µας κα% θ" φωτσTη Vλο κα% περισσGτερους Dνθρ,πους, εMτε χουν
πνευµατικ-ς DναζητLσεις εMτε εRναι πνευµατικ" - ψυχολογικ" ξαθλιωµνοι Dπ7 τοWς καιροWς κα% τν κοινωνα ποW ζοHµε.
Σ[ς ε)χαριστ' γι" τν προσοχL σας

Iσων Mαραγκκης
Kερατσνι

$O διλογος γι το;ς Σλ&ους στ<ν $Eλλδα =π- Bυζαντ,ου
Kριε διευθυντ ,
∆-ν µοH Dρσει ν" χρησιµοποι' τ7ν χ'ρο τοH περιοδικοH σ"ν πεδο προσωπικ'ν Dντιπαραθσεων.
EOµως C πιστολL µου ποW εRχε δηµοσιευθ στ7ν «∆»
aς Dπ ντηση πιστολ'ν τοH κ. XρLστου Σαρτζετ κη
πρ%ν oναν χρGνο (τεHχος ;Iουνου 2003), φανεται Vτι
ν,χλησε πολλοWς – κτ7ς Mσως Dπ7 κενους ποW πρεπε. Bρθηκα λοιπ7ν στν δυσ ρετη θση ν" πρπει ν"
DπαντLσω σ- Dνθρ,πους ποW παρανGησαν τ" γραφGµεν µου.
;Aρχικ" δ-ν εRχα σκοπ7 ν" DπαντLσω στ7ν ∆ηµLτριο ∆ηµGπουλο (τεHχος 263), διGτι Dφ’ \ν7ς θεωρ'
α)θαρετα κ ποια συµπερ σµατ του, Vπως τ7 Vτι C λξη «Σλ @οι» προρχεται Dπ7 τ7 «σκλ,οι», Dφ’ \τρου
τοH Dπ ντησε κα% τ7 Mδιο τ7 περιοδικG. ;Iσχυρζεται
Vµως Y κ. ∆ηµGπουλος Vτι «H Eλλς Hταν π,ντα πυκνοκατοικηµ"νη», χρησιµοποι,ντας σ"ν πιχερηµα
µα µεγ λη µεταφορ" πληθυσµοH Dπ7 τν ΠελοπGννησο στν Kωνσταντινοπολη τ7 855 µ.X., 50 δηλαδ
χρGνια µετ" τ" γεγονGτα ποW Dνφερα µ- τ7ν NικηφGρο τ7ν A´! Πενντα χρGνια εRναι σχεδ7ν δο γενες,
δι στηµα Dρκετ" σηµαντικ7 γι" τ" µεγθη τς Dνθρ,πινης 1στορας, κατ" τ7 Yπο_ο C πληθυσµιακ σστα-

ση µι[ς περιοχς µπορε_ ν" BποστT Dρκετ-ς µετα@ολς. ΣWν το_ς #λλοις θεωρε_ Vτι τ" περ% γενοκτονας τ'ν
EλλLνων Dπ7 τοWς ΓGτθους τοH ;Aλ ριχου δ-ν Dληθεουν. yIσως πρεπε ν" DνατρξTη σ- 1στορικ-ς πηγ-ς
τς ποχς, Vπως γι" παρ δειγµα στ7ν M[ρκο ∆ι κονο (συγγραφα τοH «Bου Πορφυρου») m στ7ν χρονογρ φο E)ν πιο, Y Yπο_ος µεταξW #λλων Dναφρει
κα% τ7 \ξς πολW χαρακτηριστικG: «Tο+ς µ<ν !νδρας
ηδν ποσφ,ττων, παKδας δ< κα# γυναKκας γεληδν συνεπαγµενος».
Γρ φει πσης Vτι: «Tν 5ο, 6ο κα# 7ο α)(να δ<ν
ε)σ"ρχονταν Σλ,οι στ4ν υζαντιν4 9πικρ,τεια – µνο µα 9πθεσις .γινε στ4ν Θρ,κη, πο+ πεκρο'σθη»,
σχGλιο Dρκετ" παρGµοιο µ- α)τ7 τοH δετερου πικριτ
µου, τοH Γε,ργιου Φ κου (τεHχος 269), Y Yπο_ος γραψε Vτι «∆<ν κατ"λααν πλεις πλ4ν 9λ,χιστων λαφυραγωγσεων. H 9ξουσα τς α/τοκρατορας ο/δ"ποτε κατελ'θη...». EOµως γI δ-ν Dνφερα τποτα γι" πιθσεις οzτε γι" κατ ληψη πGλεων m κεντρικς ξουσας Dπ7 τοWς Σλ @ους. Tν λξη «Σλα@α» τν χρησιµοποησα κατ’ ε)φηµισµ7ν (ξ ο{ κα% τ" εJσαγωγικ")
κα% rχι µ- πολιτικ m θνικ χροι . O1 #νθρωποι α)το%
qσαν aς π% τ7 πλε_στον νοµ δες κτηνοτρGφοι, ο1

τς Θεσσαλονκης φιερωµ"νη στν κολοσσ τ(ν 9πιστηµ(ν AAριστοτ"λη,  !στοχη χρση το6 χαρακτηρισµο6 «AAντχριστοι» 5ς πολιτικς κατηγορας πρς το+ς κοµµατικο+ς ντιπ,λους,  θρησκευτικο6 περιεχοµ"νου φονταµενταλιστικ4 συνθηµατολογα στν πολιτικ στο,  καπλευση τ(ν
χριστιανικ(ν δογµ,των κα# συµλων γι µικροπολιτικ<ς σκοπιµτητες κα# !λλα πολλ τραγελαφικ – πο+ παραδξως συν"ησαν 9π# τ(ν α/τοπροσδιοριζοµ"νων 5ς «σοσιαλιστικ(ν» µερ(ν κ,ποιων α/τοαποκαλουµ"νων «προοδευτικ(ν» κυερνσεων...
Πολ+ κακ(ς κ,ποιοι 9πιτδειοι κα# µαθεKς 8 µιµαθεKς 9πιµ"νουν ν συγχ"ουν τ4ν συλλογικ4
9θνικ4 παρ,δοση µ< τ4ν προσωπικ4 θρησκευτικ4 πστη, διτι  σ'γχυση πο+ προκαλο6ν ποτελεK
προσολ4 γι τ4ν νοηµοσ'νη, tρη γι τ4ν δηµοκρατα κα# λασφηµα γι τ4ν θεοσ"εια. E/τυχ(ς
εαως πο+ Iπ,ρχει bνα ε/ρ+ κα# 9νεργ πλασιο σκεπτοµ"νων πολιτ(ν, 9ναρ"των θρησκευοµ"νων,
ριζοσπαστ(ν δηµιουργ(ν, πρωτοποριακ(ν περιοδικ(ν –Dπως P «∆αυλς»– λλ κα# ε/αισθητοποιηµ"νων 9φηµερδων, πο+ ντιστ"κονται σθεναρ σ< τ"τοιες ποταπ<ς κα# νησυχητικ<ς µεθοδε'σεις Iπο,θµισης τς Vλληνικς κοινωνας κα# κ'ρωσης τς δηµοκρατικς πολιτεας. uOσο κα# Sν
Iπ,ρχουν διαφωνες 8 διαφοροποισεις µεταξ+ Dλων α/τ(ν τ(ν πλευρ(ν, σ< bνα πρUγµα πρ"πει
Pπωσδποτε Dλοι µας ν συµφωνσουµε, κα# α/τ ε=ναι  περιητη ρση το6 µεγ,λου Bολταρου:
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Yπο_οι, @ρσκοντας κατ" τ%ς µετακινLσεις τους ρηµο
κα% πρGσφορο δαφος, γκαταστ θηκαν εJρηνικ , Dναπτχθηκαν κα% πλLθυναν. ∆-ν χρειαζGταν ν" γνTη καµµα πολεµικ πιχερηση, γι" ν" πυκνοκατοικLσουν ο1
Σλ @οι τ7ν \λλαδικ7 χ'ρο. ;Eδ' DκGµα κα% σLµερα,
ποW C Eλλ δα Dποτελε_ πσηµο κα% |ργανωµνο κρ τος, Dµτρητοι µεταν στες χουν εJσλθει λαθρα_α κα%
χουν γκατασταθ στ7 σωτερικG της µσα σ- µα δεκαετα, συγκροτ,ντας δικς τους κοινGτητες κα% Dποτελ,ντας πλον oνα Bπολογσιµο ποσοστ7 τ'ν κατοκων τς χ,ρας µας. Φαντασττε τ θ" µποροHσε ν"
γνTη τGτε, µσα σ- δι στηµα τεσσ ρων αJ,νων.
O κ. Γ. Φ κος, τλος, προσπαθ,ντας ν" µει,σTη τν
κταση τς γενοκτονας τ'ν EλλLνων τν τριετα 396399 µ.X. καθIς κα% τν σηµασα τς µετπειτα καθGδου
τ'ν Σλ @ων στ7ν \λλαδικ7 χ'ρο, γρ φει Vτι «Περ# τ
µ"σα το6 I´ α)(νος ο; στ,σεις κα# νυπακο<ς τ(ν Σλ,ων σταµατο6ν 5ς δι µαγεας Dπως κα# ο; περ# α/τ(ν
ναφορ"ς», δε_γµα Vτι τ7 γηγεν-ς στοιχε_ο «Iπερτερο6σε ριθµητικ,». ;Aναφρεται δηλαδ σ- µα ποχ

µεταγενστερη κατ" περπου 150 χρGνια Dπ7 τ7ν NικηφGρο τ7ν A´ κα% κατ" 6 YλGκληρους αJ'νες Dπ7 τν
εJσ@ολ τοH ;Aλ ριχου.
T" 1στορικ" γεγονGτα ποW Dνφερα στ7 γρ µµα µου
DπαντοHν ταυτGχρονα σ- Vσους Bποστηρζουν Vτι Y
Eλληνισµ7ς qταν Dδι λειπτος κα% κυραρχος κατ" τν
περοδο τ'ν Bυζαντιν'ν χρGνων, Dλλ" κα% σ- Vσους
κηρττουν (µ- προφανε_ς στGχους) Vτι δ-ν εMµαστε
«γνLσιοι» DπGγονοι τ'ν Dρχαων EλλLνων – λ-ς κα% Y
Eλληνισµ7ς εRναι θµα καταγωγς m «φυλετικς καθαρGτητας»!
O δι λογος, C διαφωνα κα% C Jδεολογικ Dντιπαρ θεση εRναι συνLθως σηµ δια πνευµατικς Bγεας.
EOµως θ" πρεπε aρισµνοι ν" δνουν περισσGτερη
προσοχ σ- α)τ" ποW δια@ ζουν, προτοH σπεσουν ν"
µιλLσουν γι" «σκοτειν<ς τραπο+ς κα# 9πικνδυνες παγδες».
Φιλικ

Γιννης Φ6της
Nα Σµρνη

$Yπ Cλεγχον  γνησι'τητα τDς KαινDς ∆ιαθAκης
Kριε Λ µπρου,
Στ%ς 27 ;Aπριλου 2004 στ7ν τηλεοπτικ7 σταθµ7
«Bουλ - TηλεGραση» στν σειρ" «O1 Xριστιανο%» µεταδGθηκε τ7 \ξς πρωτοφαν-ς γι" τν Pωµιοσνη τς
\λληνοχριστιανικς Jδεολογας: «Στ Πανεπιστµιο
το6 AEδιµο'ργου π καιρ τ ρα δ'ο AIρλανδο# ;ερεKς παρ"δωσαν τ4ν Kαιν4 ∆ιαθκη γι ν 9ξετασθR
 α/θεντικτητ, της. Kα# διαπιστ θηκε  πλαστογρ,φησ της... Στ κατ AIω,ννην ε/αγγ"λιον, ε)δικ
στ κεφ. 14-17, διαπιστ θηκε Dτι τ κεµενα ε=ναι δ'ο,
9νl( P 9πιµελητ4ς τ(ν κειµ"νων πο+ τ δι ρθωσε ε=ναι
bνας, κα# 9πειδ4 το6 περσσεψε χ(ρος, πρσθεσε παραγρ,φους Dπως Mθελε 9κεKνος».
O1 δο ;Iρλανδο% 1ερε_ς στ7 ντοκυµαντα%ρ πµε-

ναν Vτι εRναι Dδνατον Y ;IησοHς ν" χTη πε_ Vλα α)τ"
τ" DντικρουGµενα πρ γµατα. EOτι πτηδες δ-ν χει
σηµε_α στξεως, }στε ν" \ρµηνεεται Vπως Dρσει
στ7ν κ θε oναν. ;Eπσης ο1 δο 1ερε_ς Dνφεραν γι"
τ7ν ΠαHλο Vτι µGνον 4 πιστολ-ς γραψε Y Mδιος. O1
#λλες πιστολ-ς (Vπως π.χ. πρ7ς Kορινθους) δ-ν εRναι
δικς του.
O «∆αυλ7ς» πολλ-ς φορ-ς δηµοσευσε πιστηµονικ-ς ρευνες τοH Πανεπιστηµου τοH ;Eδιµ@οργου.
T,ρα ποW τ7 θµα εRναι τGσο νδιαφρον, θ" κ νετε
κ τι, κριε διευθυντ .
M- τιµL

Aγγελικ< Pτουλα
;AθLνα

«∆<ν συµφων( οzτε µ< µα λ"ξη π Dσα λ"ς, λλ θ Iπερασπζω –κα# µ< τµηµα τ4ν ζω µου κµη– τ δικαωµ, σου 9λε'θερα ν λ<ς Dσα πρεσε'εις».
Nοµζω πnς σµερα στ#ς δηµοκρατικ<ς κοινωνες µας κ,θε ε/συνεδητος πολτης κα# 9χ"φρων
!νθρωπος .χει χρ"ος ν συνδρ,µRη 9νεργ πρς α/τ4ν τ4ν κατε'θυνση τς διασφ,λισης τς 9λευθερας το6 λγου, τς νεξ,ρτησης .ρευνας κα# τ(ν πολιτικ(ν δικαιωµ,των µας γενικ,, διτι, Dπως
κα# 9σεKς γνωρζετε πολ' καλ,, «fπαξ κα# φαιρεθR», Dπως γρ,φει P Γκρ Bιντ,λ, «bνα “ναφαρετο δικαωµα”, συνθως χ,νεται γι π,ντα».
Oλψυχα σUς εzχοµαι κ,θε 9πιτυχα στν δικαστικ κα# δηµοκρατικ γ(να σας πρς τ4ν EPT
A.E.
M< 9κτµηση

Aλξανδρος X. MAτσιου

Συγγραφ"ας, διπλωµατο6χος Πολιτικς Φιλοσοφας A.Π.Θ.

(Σηµ. «∆»: H γωγ το «∆» κατ τς EPT A.E. κδικσθηκε στ!ς 22 #Aπριλ'ου ν*πιον το Πολυµελο ς Πρωτοδικε'ου #Aθην.ν. #Aναµ/νεται ντ0ς τ.ν 1µερ.ν 1 2κδοση τς ποφσεως. O
«∆» θ δηµοσιε5σ6η τν π7φαση το ∆ικαστηρ'ου σ8 προσεχ8ς τε χος του.)

Φωτοτυπ,α τDς 1ης σελ,δας το φ!λλου τDς 7ης Aπριλ,ου 1896 τDς =φηµερ,δας
«$Eστ,α». T σκ,τσο το Λο!η κα- το σπιτιο του στ Mαρο!σι φιλοτχνησε σ!µφωνα µ3 τ<ν =φηµερ,δα «O φ,λος κ. M. Aθανασιδης».

Σπ. Λοης: «T ξρεις
πς χθς σκαα;»...

E

κτ7ς τοH Λοη, ποW εJσπραξε τ7 µεγαλτερο µερδιο τς δGξας, τ7
1896 στφθησαν ;Oλυµπιονκες κα% #λλοι δο EEλληνες Dθλητς, Y
20ετς φοιτητς I. MητρGπουλος, Y Yπο_ος qλθε πρ'τος στ7 Dγ,νισµα τ'ν κρκων κα% Y N. ;AνδριανGπουλος, Y Yπο_ος πρε τ7 χρυσ7
µετ λλιο στν Dναρρχηση π% κ λZω, καθIς πσης ο1 Kαρασε@δ[ς κα% Φραγκοδης στν σκοπο@ολL.

«Eστα», 30.3.1896: «T4ν πρωαν 9κυµ,τισεν  Vλληνικ4 σηµαα ε)ς τ Στ,διον
9π# τR νκRη το6 uEλληνος N. AAνδριανοπο'λου ε)ς τ4ν ναρρχησιν 9π# κ,λlω...
AAθλητα# ε)ς τν γ(να τς ναρριχσεως Hσαν 12, 9κ τ(ν Pποων ο; δ'ο uEλληνες. AAλλ’ 9ξ α/τ(ν ο; 9, Dταν ε=δον το+ς uEλληνας ναανοντας µετ µεγ,λης
ε/κολας κα# ταχ'τητος, πεχ ρησαν. Eς µνον Γερµανς πεπειρ,θη ν’ ναρριχηθR, λλ µετ µεγ,λου κπου κατ ρθωσε ν’ ν"λθRη µ"χρι το6 µσεος. ∆ε'τερος Hλθε π,λιν uEλλην, P Θ. Ξεν,κης το6 AEθνικο6 AAθην(ν».
O µεγ λος νικητς τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων, Y Σπρος Λοης, δ-ν qταν Y νικητς τ'ν Πανελληνων ;Aγ,νων, ποW προηγLθησαν. TGτε νικητς τοH Mαραθωνου δρGµου εRχε Dνακηρυχθ Y X. Bασιλ[κος, 20 τ'ν, Dπ7 τ7ν δµο Mαλωρου,
τς παρχας Γυθεου.
«Eστα», 30.3.1896: «O κλρος δ<ν ε=χεν ε/νοσει τν Λο'ην κατ τ4ν 9κκνησιν 9κ Mαραθ(νος, διτι τν κατ"ταξε τελευταKον ε)ς τς κληρωθεσας πεντ,δας,
9νl( P A/στραλιανς Φλκ ε=χε κληρωθ πρ(τος. Παρ’ Dλα α/τ µετ τ 30ν χιλιµετρον προσεπ"ρασε τν Λεριµιτι , P PποKος πεσ'ρθη κα# κατπιν τν Φλ,κ,
P PποKος µετ τ προσπ"ρασµα το6 Λο'η 9λιποθ'µησε... O Λο'ης τρ"χει πρ(τος
τ ρα. Kα# .χει δυν,µεις ν τρ"ξRη, κα# τρ"χει. T πλθος τν χαιρετζει µετ’ γαλλι,σεως. AAκολουθεK P BασιλUκος, κµαιτατος κι α/τς. Mετ’ α/τν .ρχεται ε)ς Oλγην πστασιν P Mπελκας κα# Oλγον µετ’ α/τν P συµπαθ4ς Oγγρος K"λνερ. K,ποιοι δηµοσιογρ,φοι τς 9ποχς aκολο'θησαν τν πγονον το6 AAριστωνος κα#
ε)ς τ ποδυτρια µετ τ4ν νκην του. Tν περιγρ,φουν 5ς bνα ξανθν, Iψηλν,
λιοκαµ"νον παλληκ,ρι 25 περπου 9τ(ν, τ PποKον 9γελο6σε φελ(ς, Dταν Mρχισαν ν το6 προσφ"ρωνται 9ντρια.
»O Λο'ης, γελ ντας µακαρως, ε=πεν: “T ξε'ρεις, πnς χθ<ς κµα .σκαα;
... N µ’ !φηναν α/το# 9δ( ν µπορο6σα ν π,ρω τ φ'σηµ, µου bως τν ΠειραιU
8 τουλ,χιστον ε)ς τ χωρι. M 9κεK π"ρα φοο6µαι πnς !λλοι πρφθασαν κα#
πγαν τ σιχαρκια”».
Kα% τ7 σχGλιο τς «Eστας»: «Tοιουτοτρπως P φελ4ς AAµαρουσι της, P Oλυµπιονκης τς χθ"ς, 9µιµεKτο 9ν τοKς λγοις, χωρ#ς φυσικ ν τ καταλαµ,νRη, τν
συν,δελφν του τς ρχαιτητος, P PποKος ε/θ+ς µετ τν γ(να .σπευσε ν ναγγελRη ε)ς τ4ν )διαιτ"ραν του πατρδα, τ kAργος, τ4ν )δαν του 9ν AOλυµπα νκην».

PAρτεµις Γεωργιδου

T σDµα-λογ'τυπος τQν OλυµπιακQν Aγ6νων το 1896.

Oµοιτητες µ> τν «Aθνα 2004»
υνεχζουµε (@λπε κα% «∆», τ. ;Iουνου) τν περιγραφ τς ;AθLνας, Vπως µφανζεται C πρωτεουσα στ%ς παραµον-ς τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων τοH 1896. Mι[ς ;AθLνας ποW µοι ζει κπληκτικ" µ- τν ;AθLνα τοH 2004. Θ" λεγε κανε%ς –κα% µ λιστα
χωρ%ς Mχνος Bπερ@ολς– Vτι ο1 #νθρωποι σLµερα @ι,νουν τ%ς Mδιες
Dκρι@'ς καταστ σεις µ- τοWς EEλληνες τοH 1896.

™

EEνα Dπ7 τ" κρια µελLµατα τ'ν ;Aθηναων qταν Y καλλωπισµς τς πGλης τους. yHθελαν τν π λαι ποτ- περλαµπρη πρωτεουσ τους ν" τν παρουσι σουν «περιποιηµνη», «φροντισµνη» στοWς ξνους πισκπτες, γι" τ'ν Yποων τν γν,µη τGσο πολW νδιαφροντο, α)το% ο1 Mδιοι ποW τGσο πολW τν παραµλησαν κα% τν κακοποησαν... T" ργα
ποW πρεπε ν" γνουν qταν πολλ , τ" χρονικ" περιθ,ρια γι" τν κτλεσL τους πολW στεν , τ7 κGστος δυσ@ στακτο κα% C κυ@ρνηση... Dδι φορη. T7 πρ'το πρ[γµα γι" τ7 Yπο_ο

A¶OKOPYºø™H °PAIKY§I™MOY:

H

QEνα `λυµπιακS µετ(λλιο στSν Σουλτaνο!

\λληνοτουρκικ φιλα δ-ν εRναι πρGσφατο «πτευγµα». Στ7ν Dθλητικ7 τοµα χρονολογε_ται το)λ χιστον Dπ7 τ7... 1895, Vταν ο1 γετονς µας ξφρασαν τν πιθυµα ν" λ @ουν µρος στοWς ;OλυµπιακοWς ;Aγ'νες τοH 1896:
;Eφηµερδα «yAστυ», 27.7.1895: «Xθ"ς, µετ µεσηµραν, .λαε τ 12µελ<ς συµο'λιον τ(ν
AOλυµπιακ(ν AAγ νων .γγραφον 9κ µ"ρους το6 9ν Π"ρα A/τοκρατορικο6 AOθωµανικο6 Λυκεου, δι το6 Pποου νακοινο6ται ε)ς τ συµο'λιον Dτι ο; µαθητα# το6 Λυκεου το'του Iπ
τν καθηγητ4ν τς γυµναστικς κ. Pαηκ B"ην θ κατ"λθωσι τ προσεχ<ς .αρ ε)ς τ4ν Eλλ,δα,
Dπως λ,ωσι µ"ρος ε)ς το+ς AOλυµπιακο+ς AAγ(νας. T συµο'λιον παντ(ν ε)ς τ4ν α/θρµητον δλωσιν το6 Tο'ρκου λυκει,ρχου, θ"λει 9κφρ,σει τ4ν ε/αρ"σκει,ν του προσκαλο6ν συγχρνως 9πισµως το+ς νεαρο+ς Tο'ρκους θλητ,ς. Παροµοα 9πσης δλωσις 9λφθη 9κ το6
Eλληνικο6 λυκεου το6 Π"ραν περ# συµµεθ"ξεως ε)ς το+ς γ(νας τ(ν Eλληνοπαδων το6 Λυκεου το'του».
Mχρις δ' χει καλ'ς. A)τ7 «ποW δ-ν χει καθGλου... καλ'ς», εRναι τ7 αMτηµα τοH «φιλ θλου»
Tορκου Σουλτ νου, Y Yποος ζLτησε ν" τοH DποσταλT oνα ~λυµπιακ7 µετ λλιο ταχυδρο▲
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πρεπε ν" ληφθT µριµνα qταν C προστασα κα# ν,δειξη τ(ν ρχαων µνηµεων τς πGλης, στ" Yπο_α ο1 ;Aθηνα_οι πεφλαξαν κακ τχη, µετατρποντ ς τα εMτε σ- χ,ρους
Dπορριµµ των εMτε DκGµη κα% σ-... χοιροστ σια(!).
∆ια@ ζουµε στν φηµερδα «yAστυ», 25.7.1895: «kEν τινι συνεδρι,σει τς ληξ,σης
συνδου τς Bουλς P 9κ Παξ(ν ουλευτ4ς κ. Θ. Bελλιανδης ε=χε κ,µει 9περ τησιν
πρς τν Yπουργν τς Παιδεας περ# χ ρου κειµ"νου κ,τωθεν τς AAκροπλεως κα#
9γγ+ς τς Πνυκς, Dστις περιλαµ,νει προϊστορικς τινς κατοικας, µετελθη δ’
ε)ς χοιροστ,σιον µισθωθε-ς Rπ τDς δηµοτικDς *ρχDς. O νοµ,ρχης συνεπεα παραστ,σεων το6 Yπουργο6 τς Παιδεας πη'θυνε .γγραφον πρς τν δηµαρχε'οντα,
δι το6 Pποου 9ντ"λλεται ε)ς α/τν ν διαλ'σRη τ συµλαιον τς µισθ σεως µετ
το6 χοιροοσκο6 κα# ν προR ε)ς τν καθαρισµν κα# τ4ν περφραξιν το6 χ ρου 9κενου 5ς ρχαιολογικο6».
T7 δσκολο α)τ7 ργο Dνλα@ε C ;Aρχαιολογικ Eταιρεα, ν κα, Vπως Dνφερε, στηλιτεοντας τν στ ση τς Kυ@ρνησης κατ" τν προετοιµασα τ'ν Dγ,νων Dλλ" κα% τν
#θλια κατ σταση στν Yποα εRχαν περιλθει τ" µνηµε_α λGγZω λλειψης σε@ασµοH κα% παιδεας τ'ν Dνθρ,πων τς ποχς (µGνον κενης;), Y φορος κα% γενικ7ς γραµµατας της
κ. K. Kα@@αδας, «.ργον τς AAρχαιολογικς Eταιρεας ε=ναι  νασκαφ4 κα# νακ,λυψις
ρχαων κα# παρ τς γαθς προθ"σεις της  AAρχαιολογικ4 Eταιρεα δ<ν δ'ναται ν
κ,µRη πολλ πρ,γµατα, διτι τς 9λλεπουσι τ µ"σα...». «Oλκληρος  τοποθεσα τς
Πνυκς ποκαλ'πτεται Dτι ε=ναι ο)κπεδα )διωτ(ν. O περ# τ µνηµεKον το6 Φιλοπ,ππου
λφος κατεστρ,φη κα# Sν 9ξακολουθσRη λατοµο'µενος, θ καταρριφθR κα# α/τ τ µνηµεKον κα# .τσι θ πUν !δικα κα# α/τ τ .ξοδα τς περιφρ,ξεως...».
Παρ’ Vλα α)τ" ν µσZω δυσκολι'ν κα% γκρνιας C ;Aρχαιολογικ Eταιρεα κατ φερε
ν" προχωρLσTη στν περφραξη τς µεσηµ@ρινς πλευρ[ς τ'ν κλιτων τς ;AκροπGλεως
(Dπ7 τοH θε τρου τοH ∆ιονσου µχρι τοH θε τρου τοH Hρ,δου τοH ;AττικοH), στν πε-

µικ'ς(!!!). T7 πι7 ξωφρενικ7 Vµως εRναι Vτι τ7 αMτηµ του γινε Dποδεκτ7 Dπ7 τοWς δ' ρµοδους(!!!):
;Eφηµερδα «Eστα», 10.5.1896: «kIσως  εLδησις ε=ναι πστευτος, δ<ν bπεται Dµως 9κ το'του Dτι ε=ναι κα# νακρις, πUν !λλον. Tς πληροφορας µας .χοµεν 9κ πηγ(ν σφαλεστ,των
πλεινων τς µιUς, κα# περ# τς ληθεας το6 πρ,γµατος δυν,µεθα ν 9γγυηθ(µεν. O ΣουλτUνος τς Tουρκας νακηρ'σσεται Iπ τς Eλλ,δος AOλυµπιονκης. T ;στορικν τς Iποθ"σεως .χει 5ς Vξς: E)ς τ4ν Mεγαλειτητ, του συνθιζαν ν µεταφρ,ζουν τ τ(ν AAγ νων σ'µφωνα µ< τ4ν 9κφρασθεKσαν Iψηλ4ν α/το6 9πιθυµαν. A/τ τουλ,χιστον )σχυρζεται P 9ν Kωνσταντινουπλει uEλλην πρεσευτς. Kα# P Kαλφης τ(ν πιστ(ν Mρχισε ν α)σθ,νεται τσον µ"γα τ 9νδιαφ"ρον δι τ παιχνδια τ(ν πστων, στε, Dταν Mκουσε περ# στ"ψεως τ(ν AOλυµπιονικ(ν κα# µεταλλου ναµνηστικο6 διδοµ"νου ε)ς α/το'ς, 9πθησε ν .χRη κα# α/τς ν παρµοιον. Ozτε Hτο δυνατν φυσικ ν φαντασθR .στω κα# πρς στιγµ4ν, Dτι ε)ς τν τετιµηµ"νον µ< σωρεαν δαµαντοκολλτων µεγαλοστα'ρων θ aρνο6ντο ο; «Pωµηο#» bνα παληοτενεκεδ,κι, δι,φορον Sν το6το προωρσθη δι µνους το+ς νικητς τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ νων.
Mπως !λλωστε κα# α/τς δ<ν .δρεψε κατ καιρο+ς νκας τροπαιο'χους κα# µ"χρι σµερον
κµη – )δα 9ν KρτRη κα# AAρµενα; H φαντασιοπληξα λοιπν το6 Πατισχ µεται,ζεται µ"σως πρς τν 9ν Kωνσταντινουπλει uEλληνα πρεσευτν. O κ. MαυροκορδSτος Rπ'σχεται =κ
προκατα&ολDς, θεωρσας, τς ο=δε, κα# 9ξχως τιµητικ4ν τ4ν Σουλτανικ4ν 9πιθυµαν δι τ4ν
▲
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ρφραξη τς ;Aδριανεου @ι@λιοθLκης, στν περφραξη κα% στερωση τοH µνηµεου τοH
Φιλοπ ππου (τ7 Yπο_ο παντελ'ς γκαταλελειµµνο χρησµευε aς... χ'ρος σκοπο@ολς),
στν ξωρ ιση τς στο[ς τ'ν Γιγ ντων κα% #ρχισε ργασες Dποκατ στασης τς ;Aγορ[ς
τ'ν ;Aθην'ν, πισκευς τοH Παρθεν'νος καθIς κα% Dνασκαφ-ς περ% τν ;AκρGπολη Bπ7
τοH ∆ιευθυντοH τς Γερµανικς Σχολς ∆α_ρπελφδ.

«AR _δοA πλρεις λ(κκων καA CορCρων...»

E

ξ Mσου σηµαντικ7 qταν τ7 θµα τς καθαριτητας, τς Pδοποιας κα% τοH φωτισµο6
τς πGλης. ;Aνυπρ@λητο µπGδιο κα% π λι C οJκονοµικ δυσπραγα. XAς δοHµε
Vµως τ Dπ ντησε σ- ρ,τηση τς ;Oλυµπιακς πιτροπς σχετικ" µ- τ7 τ πρGκειται ν" κ νTη Y δµος γι" τ7ν ξωραϊσµ7 τς πGλης Y τGτε δLµαρχος Kαλλιφρον[ς, Y Yπο_ος, σηµειωτον, κενη τν στιγµ καταγινGταν µ- τν τακτοποηση Dτακτοποητων λογαριασµ'ν τοH δLµου.
«;AκρGπολις» (5.1.1896): «Kατοι Dλα .γιναν 9σπευσµ"να, κατοι ο; AOλυµπιακο# γ(νες
δ<ν .πρεπε ν γνουν τσον ταχ"ως, κατοι περιστοιχο'µεθα π τσας δυσχερεας, δ<ν
δυν,µεθα παρ ν νταποκριθ(µεν ε)ς τς προσδοκας τς πλεως κα# τς παιτσεις
τ(ν περιστ,σεων. ∆ι ν φωτισθ(σι α; Pδο# Eρµο6, Σταδου, Φιλελλνων κα# α; πλατεKαι
Συντ,γµατος κα# Oµονοας παιτεKται ν δαπανηθ(σι 60.000 δρχ. µνον ε)ς .ξοδα 9γκαταστ,σεως. ∆ιτι π τς παλαιUς 9γκαταστ,σεως τποτε δ<ν σl ζεται, .µειναν δ< 5ς ν,µνησις τ(ν µερ(ν 9κενων µνον ο; σιδηροK στ'λοι. Kα# α/το# ο; φανο# το6 aλεκτρικο6
φωτς ε=ναι ζτηµα Sν Iπ,ρχωσιν ε)ς τ4ν δηµαρχαν, διτι, καθnς aκο'σαµε, !λλοι µ<ν
κατεστρ,φησαν, !λλοι δ< 9δθησαν 9π# 9πιστροφR ε)ς τ4ν Vταιρεαν τ(ν 9ργοληψι(ν κα#
ο/δ"ποτε 9πεστρ,φησαν, κατοι 9πληρ θησαν δρτατα... T ποσν λοιπν τ(ν 60.000
δρχ. ε=ναι δ'νατον ν διαθ"σRη P δµος µνον, µ< τ γνωστ ο)κονοµικ, του χ,λια. Πρς
το6το µελετU προτ,σεις Iποληθεσας ε)ς α/τν παρ, τινων 9ργολ,ων... uOσον φορU

Eλλ,δα κα# τ πτωχν της µετ,λλιον. Kα# γρ,φει µ"σως πρς τν προϊστ,µενν του, τν κ. 9π#
τ(ν AEξωτερικ(ν Iπουργν, ζητ(ν δι τν Kαλφην τ µετ,λλιον το6 AOλυµπιονκου. O κ.
Iπουργς π,λιν τ4ν αLτησιν το6 πρεσευτο6 σπε'δει ν µεται,σRη µετ θερµ(ν συστ,σεων
πρς τν γραµµατ"α τς AOλυµπιακς AEπιτροπς κα# οτος ε)ς τν πρεδρον α/τς – τν ∆ι,δοχον το6 Eλληνικο6 Θρνου. O ∆ι,δοχος Dµως παραδξως ρνεKται, δι πλεστους λγους
κα# ε)ς τυφλν καταφανεKς, τ4ν .γκρισιν τοιο'του τερατουργµατος κα# µ< τν ∆ι,δοχον –δ<ν
θ"λοµεν πρς τιµν του ν µφι,λλωµεν – συµφωνεK πληρ"στατα κα# P κ. Φιλµων. T πρUγµα
τοιουτοτρπως πεσιωπθη 9π# 20µερον κα# πλ"ον. E)ς τ µεταξ+ 9ν το'τοις P Πατισχ δηµονεK δι τ4ν ραδ'νουσαν ν 9κπληρωθR 9πιθυµαν του κα# στ"λλει ν"ον µνυµα ε)ς τν πρεσευτν, P PποKος δι δευτ"ρας =ντ'νου 9πιστολς του, κα# µετ, τινας µ"ρας δι τρτης, προσπαθεK ν παραστσRη ε)ς τ4ν Eλληνικ4ν κυ"ρνησιν τ4ν πολιτικ4ν χροι,ν, δι’ ς ε=ναι περιεληµ"νη το6 Σουλτ,νου  9πιθυµα κα# ν ζητσRη τν λγον τς δικαιολογτου 9πιραδ'νσεως τς ποστολς. Kατ’ 9κενας τς µ"ρας κρι(ς P κ. Σκουζ<ς aσχολεKτο ε)ς τ4ν λ'σιν
το6 Kρητικο6 ζητµατος κα# τ4ν ε)ς το+ς κατοκους τς µεγαλονσου 9πιστροφ4ν τ(ν κεκτηµ"νων προνοµων των. O πρεδρος Dµως τς 9πιτροπς ρνεKται κα# π,λιν ν 9νδ σRη, P δ<
uEλλην διπλωµ,της, φοηθε#ς 9κ το'του ναυ,γιον τ(ν διαπραγµατε'σε ν του, σπε'δει παρ
τl( κ. πρωθυπουργl(, τν PποKον παρακαλεK ν 9π"µRη. Kα# P εποτε συµιαστικς πρεδρος
τς κυερνσεως ναδ"χεται τ4ν Iπθεσιν. AEχρει,σθη 9ν το'τοις, καθnς πληροφορο'µεθα, ν
▲
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ε)ς τ4ν Pδοποιαν .χοµεν ν κατασκευ,σωµεν, κα# mχι ν =πισκευ,σωµεν, Pδο'ς. A; Pδο#
τ(ν AAθην(ν .γιναν δι,ατοι, πλAρεις λκκων κα- &ορ&'ρων. (;Aναρωτιµαι τ χει
Dλλ ξει Dπ7 τGτε). AEσχ,τως P ναπληρ σας τν κ. MελUν 9πεχερησεν 9κ τ(ν 9νντων
ν πληρ σRη το+ς λ,κκους το'τους: λλ’ α; πρ(ται ροχα# παρ"συρον τ ριφθ<ν χ(µα
κα# ο; λ,κκοι νεφ,νησαν ε)δεχθ"στεροι.... Yπελογσαµεν Dτι πρ"πει ν κ,µωµεν ν"αν
Pδοποιαν 300 χιλι,δων τετραγωνικ(ν µ"τρων... Λοιπν aναγκ,σθηµεν ν ψαλιδσωµεν
δεξι κα# ριστερ,. Kα# π 300 χιλιδας 9φθ,σαµεν µνον ε)ς 120 τετραγωνικ µτρα.
Tσα δυν,µεθα ν κ,νωµεν 9π# το6 παρντος.»! Nοµζω Vτι Y δLµαρχος µ[ς δνει σαφ
εJκGνα τς πρωτεουσας κα% τοH τρGπου λειτουργας τοH κρ τους λγο πρ%ν τοWς ;Aγ'νες.
O1 @ σεις τοH ρωµαικου εRχαν δη τεθ...
ΠολW σο@αρ7 ζLτηµα qταν κα% C Dποπερ τωση τοH Σταδου, C Yποα µχρι τν τελευταα στιγµ qταν λαν Dµφ@ολο Vτι θ" µποροHσε ν" πιτευχθT. Mπορε_ ν" φαντασθT κανε%ς τ7ν διεθν διασυρµG, ποW θ" DκολουθοHσε σ- περπτωση µ πραγµατοποιLσεως τοH ργου (µπορε_ κα% σLµερα @ε@αως ν" φαντασθT κανε%ς τν διαπGµπευση, ποW θ" γνωρζαµε σ- Dν λογη περπτωση).
;Eκε_ qταν ποW #νοιξαν ο1 Dσκο% τοH AJGλου. Tν προχειρGτητα κα% Dνοργανωσι" Dκολοθησε C Dνασφ λεια, Y φG@ος, C ξενοµανα κα% C δουλοπρπεια ποW τν συνοδεει κα%
τελικ" C Dν θεση πολλ'ν τεχνικ'ν ργων σ- ξνους, ο1 Yπο_οι µ[λλον καθυστρησαν παρ"
πετ χυναν τ" ργα κα% πολλ κις Dπτυχαν. ;Aποτλεσµα; Παρκκλιση Dπ7 τ7ν προγραµµατισµG, κακοτεχνες, οJκονοµικ-ς Bπερ@ σεις (σLµερα C οJκονοµικ Bπρ@αση, ποW
Dφορn[ στ" ργα τοH ;OλυµπιακοH Σταδου, Dγγζει τ7 1 δ%ς ε)ρI) κα% Dτελεωτες ριδες.
O γενικ7ς γραµµατας τς ;Aρχαιολογικς Eταιρεας Kα@@αδας κατLγγειλε Vτι ο1 δι φορες πιτροπ-ς συνεκροτLθησαν Dπ7 Dκατ λληλα πρGσωπα, τ" Yπο_α καναν τ7 σφ λµα ν" Dναθσουν τν Dνακατασκευ τοH Σταδου σ- oναν µGνον ργολ @ο κα% πρGτειναν
µεγ λη ποινικ ρLτρα σ- περπτωση ποW Y ργολ @ος DδυνατοHσε ν" κπληρ,σTη τν BποχρωσL του ν" παραδ,σTη τ7 Στ διο Dνακαινισµνο τν Yρισθε_σα χρονικ στιγµL.

κοπι,σRη πολ+ δι ν 9πιτ'χRη τ ποθο'µενον. AEπ# τ"λους P ∆ι,δοχος IποχωρεK, P ∆ι,δοχος
συγκατθεται –α/τ περ# τ τ"λη τς παρελθο'σης Vδοµ,δος– ν νακηρυχθR «P φλος γεµnν
τς γετονος 9πικρατεας» AOλυµπιονκης· κα# τ ε/χ,ριστον !γγελµα P κ. 9π# τ(ν AEξωτερικ(ν
Iπουργς καθιστU γνωστν ε)ς τν 9ν Kωνσταντινουπλει πρεσευτν, προσθ"σας Dτι Dσον
οtπω ποστ"λλεται κα# τ πολυθρ'λητον µετ,λλιον. kEπρεπεν Dµως ν γνRη πολυτιµτερον τ
δ(ρον, φο6, 5ς γνωστν, ο; Tο6ρκοι µνον 9κ τς ποστητος τ(ν δαµ,ντων κα# το6 χρυσο6
9κτιµο6ν τ πρ,γµατα, κα# 9πειδ4 "αια δ<ν Hτο δυνατν ν κατασκευασθR το6 AOλυµπιονκου τ µετ,λλιον 9κ χρυσο6, aναγκ,σθησαν ν ρκεσθ(σιν Dπως µνον τ κουτ# .χRη κ,τι τ 9ξαιρετικν. Παργγειλαν λοιπν ν τοιο6τον Oλγον µεγαλ'τερον το6 συνθους, το6 Pποου  µ<ν
9ξωτερικ4 9πιφ,νεια θ καλ'πτεται 9κ υσσινχρου Pλοσηρικο6 πρ της ποιτητος,  δ< 9σωτερικ4 9ξ Iποκυ,νου τλαζου. Πρς το'τοις 9π# το6 σ µατος θ καρφωθR ν χρυσο6ν κεφαλαKον K (KωνσταντKνος). ∆ιατ# Dµως K κα# mχι X (Xαµτ, φο6 Iπ το6 Kωνσταντνου δωρεKται
ε)ς τν Xαµτ;), Iπερ,νω δ< α/το6 τ στ"µµα, τ στ"µµα τ Eλληνικν, 9πσης χρυσο6ν. T
κουτ# παραγγελθ<ν π τς παρελθο'σης Tρτης τελει νει περ# τ τ"λη το6 µηνς κα# ττε
ε)δικ4 Lσως ποστολ4 θ κοµσRη πρς AAδο+λ Xαµ4τ Xν τν B´ τς Tουρκας τ σ'µολον
το6 AOλυµπιονκου κατ το+ς διεθνεKς γ(νας το+ς τελεσθ"ντας 9ν τR πρωτευο'σRη το6 9λευθ"ρου Eλληνικο6 Bασιλεου».

A.Γ.
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∆ιακσµηση καA καλλιτεχνικ>ς LκδηλMσεις
1 ;Aθηνα_οι, Vπως κα% ο1 Πειραι'τες, φρGντισαν γι" τν διακGσµηση κα% τ'ν δο
δLµων κα% |ργ νωσαν πλε_στες καλλιτεχνικ-ς κδηλ,σεις. «;AκρGπολις», 18.2.1896:
«H 9πιτροπ4 τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ νων Πειραι(ς κατρτισε πλρες τ πργραµµα τς διακοσµσεως τς πλεως κατ τς Vορτ,ς. AEν α/τl(, 5ς ρχθεν 9γρ,ψαµεν, περιλαµ,νεται κα# Vνετικ4 Vορτ4 γενησοµ"νη 9ν Pρισθησοµ"νRη Vσπ"ρα ε)ς τν λιµ"να
Πειραι(ς. X,ριν τς Vορτς τα'της παρηγγ"λθησαν ε)ς BερολKνον 3.000 Vνετικο# φανο,
400 δUδες νεωτ,του συστµατος κα# 200 λαµπUδες 9κ µαγνησου. kEτι δ< τετρακσια χιλιγραµµα 9ρυθρUς κα# πρασνης tλης φωτς. T θ"αµα οtτως .σται 5ραιτατον».
«;AκρGπολις», 24.2.1896: «O κ. δµαρχος (;Aθηναων) δι"ταξε χ,ριν τ(ν Vορτ(ν κα# τν
χρωµατισµν τ(ν δ'ο 9ν τR πλατεα το6 Συντ,γµατος περιπτ"ρων, τ PποKα θ διακοσµηθ(σιν )διαιτ"ρως Iπ τς 9πιτροπς. Πρ Vκ,στου α/τ(ν θ στηθR ν ν τξον µ<
φωτοολδας kAουερ, Vνετικο# δ< φανο# κα# σηµαKαι Dλων τ(ν κρατ(ν θ συµπληρ(σι τν
Dλον δι,κοσµον τ(ν περιπτ"ρων, τ PποKα θ φωταγωγο6νται τς Vσπ"ρας».
O1 aορταστικ3ς =κδηλ6σεις συνωδετηκαν Dπ7 συγκνηση κα% µεγαλοπρπεια κα%
Bπρξε ε)ρε_α συµµετοχ καλλιτεχν'ν –θοποι'ν, µουσικ'ν, γλυπτ'ν, ζωγρ φων–
DκGµη κα% DρχαιολGγων. ;Eτελσθη @ακχικ ποµπ (µ- τν συνδροµ τοH ∆. Bικλα),
παρ σταση τς «;AντιγGνης» κα% δGθησαν Dρκετ-ς συναυλες (Vλες ο1 φιλαρµονικ-ς
~ρχστρες τς χ,ρας @ρθηκαν κε_νες τ%ς µρες στν ;AθLνα, γι" ν" λ @ουν µρος
στ7ν \ορτασµG). T7 θαµα ποW παρουσι σθηκε qταν σπουδα_ο κα% σηµει,θηκε µεγ λη συρρο ξνων πισLµων (π.χ. Y α)τοκρ τορας Γουλλιλµος, Y Dρχιδοκας τς
A)στρας Λουδο@_κος, Y πργκηπας τοH Σ"ξ M ινιγκεν, Y @ασιλεWς κα% ο1 πργκηπες τς Σουηδας).
K τι τ7 Yπο_ο δ-ν εRναι γνωστ7 Dλλ" Dξιοσηµεωτο, εRναι Vτι κατ" τν δι ρκεια τ'ν
;Aγ,νων διεξLχθη κα% φιλοσοφικ7 Dγ,νισµα (τ7 Σοτσειον Dγ,νισµα κα% Y Λασσ νειος δραµατικ7ς DγIν) µετ" Dπ7 DπGφαση τς Πρυτανεας τοH Πανεπιστηµου ;Aθην'ν.
***
H ναρξη τ'ν ;Aγ,νων γινε τν 26η Mαρτου τοH 1896.
;Aλξανδρος Παπαδιαµ ντης, «;AκρGπολις», 15.4.1896: «Περεργον δ< κα# mντως !ξιον
ναγραφς ποανει, Dτι 9ν µ4 9πρχετο ττε διακοπ, 9ξηκολο'θει δ<  σειρ τ(ν τετραετι(ν,  τ"λεσις τ(ν AOλυµπιακ(ν γ νων συν"πιπτεν κρι(ς πρς τ .τος 1896, διτι 776 π.X. κα# 1896 µ.X. ποτελο6σιν ριθµν 9τ(ν 2672, Dστις διαιρεKται κρι(ς δι το6
4. H δ< τελεσθεKσα 9φ"τος AOλυµπι,ς, λαµανοµ"νης µ<ν Iπ’ mψιν τς διακοπς µετ τ4ν
293ην, .χει τ4ν σειρν τς 294ης. AEν Dµως  ρθµησις προR !νευ διακοπς, .χει τ4ν
σειρν τς 668ης π τς ρχς, Mτοι π το6 776 π.X. H σ'µπτωσις αtτη .στω ες .τι
πρσθετος Dρος ε)ς τ4ν φαειν4ν 9πιτυχαν τ(ν !ρτι τελεσθ"ντων γ νων».

O

Tελετ λξης καA Cρ(Cευση τHν νικητHν

O

νθουσιασµ7ς τ'ν ;Aθηναων δ-ν παυσε µ- τν λLξη τ'ν ;Aγ,νων. H νταση
κα% τ7 π θος ξακολουθοHσε ν" τοWς διακατχTη κα% κατ" τν τελετ @ρ @ευσης
τ'ν νικητ'ν. ;Aντθετα τ7ν µετδωσαν κα% στοWς ξνους Dθλητ-ς κα% προσκεκληµνους.
;Eφηµερδα «Eστα», 4.4.2004: «T Στ,διον Hτο πλρες κα# σµερον 5ς κατ τ4ν µ"ραν το6 Mαραθωνου δρµου... O; ασιλεKς κατευθ'νονται ε)ς το+ς θ κους των. Παρ’

¶ø™ H OP£O¢O•IA A¶EK§EI™E TH ™YMMETOXH
ENO™ ¢IAKOY ™TH ME™OO§YM¶IA¢A TOY 1906
τ7ν Mαραθ,νιο δρGµο τς Mεσοολυµπι δας ;Aθην'ν (;Oλυµπιακο%
;Aγ'νες ;Aθην'ν, 9-19 ;Aπριλου 1906) λα@αν µρος 33 συνολικ" EEλληνες Dπ7 Vλα τ" µρη τς Eλλ δας. T7 θαυµαστ7 κατGρθωµα τοH Σπρου
Λοη στν πρ,τη ;Oλυµπι δα δ-ν #φησε κανναν Dσυγκνητο κα% @λεπε κανε%ς παντοH Dθλητ-ς ν" προπονοHνται στ7 δσκολο #θληµα τοH Mαραθωνου δρGµου.

™

Στ7 Dγ,νισµα α)τ7 ζLτησε ν" λ @Tη µρος κα% Y Aγιορετης δι κονος Kιοσης.
Προσλθε στν πιτροπ τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων κα% δLλωσε συµµετοχL. ;Eπµενε
ν" τρξTη κα, Vπως JσχυριζGταν, θεωροHσε τ7ν \αυτG του 1καν7 ν" παναλ @Tη τ7ν θραµ@ο τοH Σπρου Λοη. yAλλοι Dπ7 στενοµυαλι" κα% #λλοι Dπ7 Dδστακτο φαρισαϊσµ7
κα% Bποκρισα –ποW πσω τους κρ@εται προφαν'ς C DναµολGγητη πραγµατικ αJτα,
C παραδοσιακ χθρGτητα τς ;Oρθοδοξας κατ" τοH θεσµοH τ'ν ;Oλυµπι δων (aς @ασικοH θεσµοH τοH EλληνικοH ΠολιτισµοH)– πεισαν τν πιτροπ ν" τ7ν DποκλεσTη
Dπ7 τοWς Dγ'νες. H πιτροπ σοφστηκε τν φτην δικαιολογα, Vτι C αMτησL του qταν
κπρGθεσµος κα% τ7ν Dπκλεισε. M ταια διαµαρτυρGταν Vτι #λλοι, ποW δLλωσαν µετ"
Dπ7 α)τ7ν συµµετοχL, Dνεγρ φησαν στ7 φυλλ διο τοH Dγ'να. O1 δηµοσιογρ φοι µ λιστα DρεσκGµενοι στ%ς λοιδορες, τ" πειρ γµατα κα% τ%ς κοροϊδες, φτασαν ν" γρ ψουν
µχρι κα% σατιρικ" ποιLµατα γι" τν γν α)τ πρωτο@ουλα τοH διακGνου. Kα% δ-ν
εMχαµε τν ε)καιρα Mσως ν" ζLσουµε oναν DκGµη \λληνικ7 θραµ@ο. ;AργGτερα, τ7 1924,
στοWς ;OλυµπιακοWς ;Aγ'νες τ'ν Παρισων, Y yAγγλος 1ερεWς Λντελ κατρριψε τ7 παγκGσµιο ρεκ7ρ στ7ν δρGµο τ'ν 400 µ. κερδζοντας τν ;Oλυµπιακ νκη. Kα% στοWς
;OλυµπιακοWς ;Aγ'νες τοH Eλσνκι 1952 κα% τς Mελ@ορνης 1956 Y ;Aµερικαν7ς π στωρ Pτσαρντς στφθηκε στ7 λµα π% κοντZ' χρυσ7ς ;Oλυµπιονκης.
M- Dφορµ τ7 Dνωτρω περιστατικ7 γραψα τ7 ποηµα µ- ττλο «Στ7ν Aγιορετη
δι κο Kιοση», τν Dρχ τοH Yποου παραθτω:
Στ ν δικο Kιο!ση
∆ηµοσιογρ,φοι κα# mχλος
σ< ντιµετ πισαν µ< σκ µµατα κα# λοιδορες,
rγιορετη δι,κονε Kιο'ση.
AAνταπ"δωσαν τ Lδια
στν ντιπρσωπο µιUς θρησκεας
πο+ µ< κοροϊδες, µ< tρεις κα# Oνειδισµο'ς,
µ< ;εροσυλες, µ< εηλ σεις κα# δRη σεις,
µ< καταστροφ<ς κα# θηρι δεις διωγµο+ς
ντιµετ πισε τ AOλ'µπιο AAθλητικ AIδε(δες...
AEσ', νεαρ< µαυρορασοφρε,
εαως ρ"θηκες στ στχαστρο,
5ς διχασµ"νη Lσως προσωπικτης
οzτε π ’δ(, οzτε π ’κεK,
8 λγο π ’δ( κα# λγο π ’κεK...
∆υστυχ(ς στ4ν Lδια µ< σ"να κατ,σταση ρσκονται
ο; περισστεροι uEλληνες, !τυχε δι,κονε Kιο'ση...

Γεωργ,α Aλεξ,ου - Γοργ6
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α/το+ς κ,θηται κα# P πργκηψ AAχµ<τ τς A)γ'πτου, νεαρ τατος ν. AEπ# τς πρ α/τ(ν
στηθεσης 9ξ"δρας εIρσκονται τ δ(ρα τ(ν AOλυµπιονικ(ν, ο; κ'λινδροι µ< τ διπλ µατα κα# ο; κλ,δοι γριελαας κα# δ,φνης. O; AOλυµπιονκαι προσελθντες παρετ,χθησαν ε)ς δ'ο στχους Vκατ"ρωθεν τς 9ξ"δρας. O ασιλε+ς φ"ρει στολ4ν στρατηγο6. O;
ξιωµατικο# Dλοι παρστανται 9ν µεγ,λRη στολR. Προς ε)ς τ µ"σον P 9ξ AOξφρδης
kAγγλος γωνιστ4ς το6 δσκου κ. Pµπερτσον προσφωνεK 9κ µ"ρους τ(ν θλητ(ν το+ς
ασιλεKς Vλληνιστ# µ< τ4ν 9ρασµικν του προφορ,ν. H προσφ νησς του ε=ναι µακρ κα#
Oλγοι τ4ν 9ννοο6ν. ...O λοχαγς κ. Xατζηπ"τρος γγ"λλει κατ σειρν τ mνοµα Vνς Vκ,στου τ(ν AOλυµπιονικ(ν κα# bκαστος κο'ων τ mνοµ, του νρχετο 9π# τς 9ξ"δρας Iπ
τ χειροκροτµατα το6 πλθους».
ΣτοWς ;Oλυµπιονκες νεχειρε_το κλινδρος, Y Yπο_ος περιε_χε τ7 δπλωµα τοH ;Oλυµπιονκου, κλ δο Dγριελι[ς κα% Dναµνηστικ7 µετ λλιο, τ7 Yπο_ο εRχε κατασκευ σει Y
Γ λλος Φλαµαν. Στν µα πλευρ" Bπρχε DπεικGνιση τοH ∆α, Y Yπο_ος κρατοHσε στ"
χρια του σφα_ρα, π νω στν Yποα στεκGταν C Nκη κρατ,ντας κλαδ% δ φνης, Vπου
qταν γραµµνη C λξη «;Oλµπια». Στν #λλη Dπεικονζετο C ;AκρGπολη, Vπως qταν
κατ" τοWς Dρχαους χρGνους κα% Dνεγρ φετο «∆ιεθνε_ς ;Oλυµπιακο% ;Aγ'νες, ν ;AθLναις 1896». ΣτοWς ;AµερικανοWς προσεφρθη κα% DργυροHν κπελλο, νZ' στ7ν νικητ τς
σκοπο@ολς Kαρασε@δ[ προσεφρθη... δκαννο Vπλο! Kατ" τν @ρ @ευση τοH Φραγκουδ σηµει,θηκαν... λιποθυµες κυρι'ν(!), νZ', Vπως qταν DναµενGµενο, τ7 στ διο
σεστηκε κατ" τν δι ρκεια τς παρλασης τ'ν Dθλητ'ν, τ'ν Yποων προηγε_το Y Λοης φρων τν \λληνικ σηµαα, Bπ7 τοWς χους τοH µ@ατηρου «NενικLκαµεν» τοH Kασαρη. ;Aκολοθησαν λGγοι ξνων επισLµων, λGγος τοH Bασιλως, C Dν κρουση τοH µνου
τοH Σαµαρ[, ζητωκραυγ-ς κα... C λLξη τ'ν ;Aγ,νων.

PAρτεµις Γεωργιδου

«A£HNAIA»
M- τν Dν ληψη τς ;Oλυµπι δας τοH 1896 ο1 EEλληνες πστεψαν Vτι πιτλους ο1
;Oλυµπιακο% ;Aγ'νες πστρεψαν στν \στα τους. EOλοι θεωροHσαν Vτι Dν" τετραετα θ" τελοHντο στν ;AθLνα κα% µ λιστα \τοιµ ζοντο γι’ α)τG. ERναι γνωστ C ξλιξη τς Bποθσεως... ;Eφηµερδα «Eστα», 4.4.1896:
«AθAναια - AγQνες κατ τετραετ,αν =νταθα. T, εbπεν O κ. Kου&ερτν – T, *πεφασ,σθη.
E/χ,ριστος πφασις 9λφθη χθ<ς τ πγευµα,  κατ τετραεταν 9ντα6θα τ"λεσις τ(ν AAγ νων. Περ# το6 ζητµατος το'του συνδιεσκ"φθησαν χθ<ς P ∆ι,δοχος, P κ.
Kουερτ<ν κα# P Γερµανς Eλλανοδκης. O κ. Kουερτ<ν ε=πεν Dτι προθ'µως θ .λεπε συνεχ(ς τελουµ"νους το+ς AOλυµπιακο+ς AAγ(νας 9ν τl( περικαλλεK Σταδlω τ(ν
AAθην(ν, Sν µ4 9κ τ(ν προτ"ρων ε=χεν ποφασισθ Dπως οτοι ν πUσαν τετραεταν
γνωνται 9ν Vκ,στRη πρωτευο'σRη τ(ν ε/ρωπαϊκ(ν κρατ(ν κα# τς AAµερικς.
»AAλλ’ 9π# τ"λους κατ"ληξαν Dτι δ<ν ε=ναι δ'σκολον ν τελ(νται 9ν AAθναις γ(νες
ν τετραεταν, ρχµενοι π το6 1898, δι ν µ4 συµππτουν µ< το+ς ∆ιεθνεKς AOλυµπιακο'ς. Πρς δι,κρισιν δ< ο; γ(νες, οτινες θ γνωνται 9ντα6θα κα# ε)ς το+ς Pποους θ προσκαλ(νται Dπως συµµετ"χουν fπαντα τ ξ"να θλητικ σωµατεKα, πεφασσθη ν Oνοµ,ζωνται “AAθναια”».

A.Γ.

AκριCε9ς Lκφρ(σεις δFο διαφορετικHν
Eντιλψεων γι7 τν Zω καA τSν Kσµο
4,5 δ%ς τηλεθεατς, 5,5 \κ. εJσιτLρια, 202 συµµετχουσες χ'ρες Dπ7 5 περους, 160.000
θελοντ-ς Dπ7 188 χ'ρες, 30.000 λαµπαδηδρGµοι, 20.000 δηµοσιογρ φοι, 17.000 Dθλητς, 3.000 \λλανοδκες! ;Aριθµο% πραγµατικ" Dσλληπτοι. Σσσωµος σχεδ7ν C DνθρωπGτης συµµετχει κα% παρακολουθε_ τν µεγστη α)τν \λληνικ \ορτ τς πικοινωνας κα% τς κεχειρας τ'ν λα'ν Vλου τοH κGσµου. O1 σγχρονοι ;Oλυµπιακο% ;Aγ'νες
πστρεψαν κα% τελοHνται ξαν" στν γεντειρ τους Eλλ δα στερα Dπ7 108 τη µετ"
τν 3η κα% παγκGσµια πλον Dνα@ωσ τους κ τω Dπ’ τ7ν φG@ο τροµοκρατικοH χτυπLµατος. O1 λαµπαδηδροµες ποW Dνα@ωσαν κα% στ%ς πντε περους καθIς κα% C τελετ
τς φλGγας στν ;Oλυµπα σπειραν ργη συγκινLσεως σ- κ θε #νθρωπο DνεξαρτLτως
φυλς κα% χρ,µατος σ- κ θε γωνι" τοH πλανLτη.
XAς δοHµε Vµως µερικ" στοιχε_α ποW χαρακτLριζαν τ7 Dρχα_ο πρGτυπο τοH σηµερινοH
;OλυµπισµοH, στοιχε_α ποW διαφοροποιοHν τν τGτε µ- τν σηµεριν ποχ κα% Dναδεικνουν τν DνωτερGτητα, φυσικGτητα κα% γνGτητα τοH Dρχαου EλληνικοH Πνεµατος.

Iστορ#α τHν EγMνων
7 Dγωνιστικ7 κα% Dθλητικ7 πνεHµα καθIς κα% τ7 Cρωικ7 Jδε'δες DποτελοHσαν τ"
κρια χαρακτηριστικ" τοH \λληνικοH θνους Dπ’ τν Cρωϊκ DκGµη ποχ τ'ν Tρωικ'ν Dλλ" κα% πολλ-ς χιλιετες νωρτερα, Vταν C Πελασγικ προκατακλυσµιαα
;AθLνα Dπελευθρωνε τν E)ρ,πη Dπ’ τοWς yAτλαντες. ;Aπ’ τ" παν ρχαια κε_να
χρGνια Vλες ο1 µεγ λες \λληνικ-ς πGλεις εRχαν καθιερ,σει DθλητικοWς Dγ'νες πρ7ς τιµν
τ'ν Cρ,ων κα% τ'ν πολιοχων θε'ν τους. Σµφωνα µ- τν µυθολογα ο1 Dγ'νες τς ;Oλυµπας γνονταν Dπ7 Dρχαιοτ των χρGνων πρ7ς Dν µνησιν τς νκης τοH ∆ι7ς κα% τ'ν
;Oλυµπων ναντι τοH KρGνου κα% τ'ν Tιτ νων. Kατ" τ7ν Παυσανα 1δρυτLς τους Bπρξε
Y ;Iδα_ος Hρακλς κα% τ’ Dδλφια του ;Iδα_οι ∆ κτυλοι, ο1 Kουρτες. T7 776 π.X. Y @ασιλι"ς τς yHλιδος yIφιτος µ- τν προτροπ τοH ∆ελφικοH Mαντεου, γι" ν" πλθTη YµGνοια κα% εJρLνη Dν µεσα στοWς EEλληνες, Dναδιοργαν,νει τοWς Dγ'νες. O yIφιτος µαζ%
µ- τ7ν µεγ λο νοµοθτη τς Σπ ρτης ΛυκοHργο κα% τ7ν Kλεισθνη τς Πσσας συνψαν
µα Dπαρα@αστη συνθLκη εJρLνης, τν «Iερ ;Eκεχειρα», ποW στ7 µλλον θ" τηρηθT µσε@ασµ7 Dπ’ Vλους τοWς EEλληνες. O1 Dγ'νες τελοHνταν κ θε τσσερα τη κα% Y χρGνος
διεξαγωγς τους qταν C πρ,τη πανσληνος µετ" τν \ορτ τοH θερινοH Cλιοστασου, γρω στ" µσα µ- τλος ;Iουλου. Tν ~ργ νωσ τους εRχαν Dναλ @ει ο1 ;Hλε_οι, νZ' τν
ποπτεα ο1 Eλλανοδκες (δικαστ-ς τ'ν EλλLνων). O @ασικ,τερος Vµως ρGλος τς Dνασυστ σεως τ'ν Dγ,νων qταν C παννωσι Vλων τ'ν EλλLνων τς Mεσογεου µ- τν µητροπολιτικ Eλλ δα. H DνωτερGτης κα% τ7 κHρος τ'ν Dγ,νων συγκντρωνε πολλοWς
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Σκην< *ρχα,ας λαµπαδηδροµ,ας τQν Παναθηνα,ων *π Aττικ *γγε9ο. OU
χριστιανο- χαρακτAρισαν
τ<ν λαµπαδηδροµ,α χιτλερικ< =πιν'ηση...

πιφανε_ς EEλληνες Vπως ρLτορες, φιλοσGφους, ποιητς, πολιτικος. Mετ" τν Pωµαϊκ
κατ κτησι τς Eλλ δος ο1 Dγ'νες πραν τ7ν πρ'το διεθνιστικ7 χαρακτρα τους, DφοH
πετρ πη C συµµετοχ τ'ν κατακτητ'ν. (XAς µν ξεχνοHµε Vµως κα% τν \λληνικ καταγωγ τ'ν Pωµαων). H διακοπL τους θ" γνTη Dπ’ τ7ν µισλληνα χριστιαν7 \@ραϊκς
καταγωγς α)τοκρ τορα τς Nova Roma ΘεοδGσιο τ7ν «Mγα» τ7 393 µ.X. µ- δι ταγµ
του.

TS χρονικS τHν EγMνων
ατ" τν πρ,τη Cµρα τ'ν Dγ,νων γνονταν θυσες πρ7ς τοWς ;Oλυµπους θεος.
;AκολουθοHσαν τελετ-ς Bπ7 τ7ν qχο σαλπγγων κα% γινGταν C προκLρυξις τ'ν κηρκων. Στν συνχεια στ7 @ουλευτLριο γινGταν C Yρκωµοσα τ'ν Eλλανοδικ'ν κα%
τ'ν Dθλητ'ν γι" τν ξασφ λισι τς τιµιGτητας κα% τοH σε@ασµοH τ'ν κανGνων,
µπροστ" στ7 #γαλµα τοH Oρκου ∆ιGς. ;AκολουθοHσε C παρλασις τ'ν Dθλητ'ν µ- τν
κφ,νησι τ'ν ~νοµ των τους, καθIς κα% τ'ν πGλεων ποW κπροσωποHσαν. T’ DπGγευµα
ξεκινοHσαν ο1 Dγ'νες τ'ν φL@ων µ- τ" Dγωνσµατα τοH δρGµου, τς π λης, τς πυγµαχας κα% τοH Dκοντου. ;AκολουθοHσαν Yµιλες κα% µουσικ-ς παραστ σεις. Tν δετερη
Cµρα τ7 πρω% τελε_το C ποµπ τ'ν ρµ των κα% DκολουθοHσαν στ7ν 1ππGδροµο ο1 φηµισµνες ρµατοδροµες. T7 DπGγευµα διεξαγGταν τ7 πνταθλο Dνδρ'ν (δσκος, Dκοντισµ7ς, λµα, δρGµος κα% π λη). Tν τρτη Cµρα τ7 πρω% τελε_το ποµπ κα% θυσες στ7ν
να7 τοH ∆ιGς, κα% στ7 στ διο ο1 Dγ'νες δρGµου. Tν τταρτη Cµρα συνεχζονταν ο1
Dγ'νες τ'ν Dνδρ'ν µ- τν π λη, τν πυγµ (πυγµαχα) κα% τ7 παγκρ τιο. Tλος διεξαγGταν τ7 Dγ,νισµα δρGµου µ- στρατιωτικ περι@ολL, ο1 Yπλιτοδροµες. Tν πµπτη κα%
τελευταα Cµρα πραγµατοποιGταν C παρλασις κα% C στεφ νωσις τ'ν Dθλητ'ν Dπ’ τ7ν
γηραιGτερο Eλλανοδκη κα% DκολουθοHσε συµπGσιο στ7 Πρυτανε_ον τς ;Oλυµπας. O1
Dγ'νες συνωδεοντο Dπ7 µουσικ α)λ'ν. H πιστροφ τ'ν νικητ'ν στ%ς πατρδες τους
σLµαινε µεγαλει,δη Bποδοχ µ- γκρµισµα τ'ν τειχ'ν τς πGλεως, παρλασι στ%ς λεω-
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$H σ!γχρονη *ντ,ληψις τDς AθηνSς κατο Aπ'λλωνος,
eπως τ<ν =µπνε!σθηκαν οU Nεολληνες
το «AθAνα 2004».
PEκφραση *σχAµιας,
&αρ&αρ'τητας καπαιδαρι6δους *ντιλAψεως το $Ωρα,ου,
το Mεγλου κα- το
Aληθινο.

φGρους π νω σ- ρµατα συρGµενα Dπ7 τσσερις λευκοWς ππους κα% κατ θεσι στεφ νων
στ7ν να7 τοH πολιοχου θεοH/[ς. Kατ" τ7 πακολουθοHν συµπGσιο πρ7ς τιµν τους Dπαγγλλονταν τ" «πινκια», δηλαδ ποιLµατα συνθεµνα Dπ’ τοWς σηµαντικ,τερους τ'ν
ποιητ'ν.

OR Lγκαταστ(σεις

H

;Oλυµπα qταν Dποκλειστικ" Dθλοπολις µ- πολλ" κτρια, ναος, Dγ λµατα κα%
#λλα οJκοδοµLµατα. O χ'ρος τς ;Oλυµπας, Vπου γνονταν ο1 Dγ'νες, |νοµαζGταν Aλτις κα% χαρακτηριζGταν 1ερGς. Yπρχαν τρα συγκροτLµατα Dθλητικ'ν γκαταστ σεων, τ7 στ διο m γυµν σιο, C παλαστρα, ποW qταν σκεπαστL,
κα% τ7 1πποδρGµιο. Γρω Dπ’ τν ;Oλυµπα Bπρχαν @οηθητικο% χ'ροι προπονLσεως κα%
χ'ροι χαλαρ,σεως. Yπρχε πσης µα µεγ λη πισνα κα% λουτρ . O1 EEλληνες διναν
µεγ λη σηµασα στν Bγιειν κα% τν καθαριGτητα. Γι" τν 1στορα C ;Oλυµπα Jσοπεδ,θηκε Dπ’ τ7ν χριστιαν7 ΓGτθο ;Aλ ριχο κα% τοWς @υζαντινοWς µοναχος.

Aρχα9οι Oλυµπιον#κες
1 Dρχα_οι ;Oλυµπιονκες qταν ο1 #ριστοι πολτες κα% τ" πρGτυπα τς ποχς τους,
διGτι κπροσωποHσαν τν φυσικ δναµι, τν Dρετ κα% τν ~µορφι . T" καλογυµνασµνα µυ,δη σ,µατ τους (χωρ%ς τν σηµεριν δι θεσι Bπερ@ολς) διπονταν Dπ7 τ7 µτρο. A)τ7 τ7 παρατηροHµε στ" διασnωθντα Dγ λµατα τς προχρι-

O
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στιανικς ποχς. Hταν α)το% ποW πεφταν πρ'τοι στ" πεδα τ'ν µαχ'ν aς ρωες, qταν
ο1 Dγαπηµνοι Vλων τ'ν πολιτ'ν. Πολλο% Dπ’ α)τοWς Bπρξαν µαθητ-ς τ'ν φιλοσοφικ'ν
σχολ'ν τς ποχς τους. T7 «νο6ς Iγι4ς 9ν σ µατι IγιεK» qταν τ7 ζητοµενο τς Dξεπραστης κλασικς παιδεας. Γι" τοWς Dθλητ-ς Bπρχε µGνον C νκη, ποW συµ@Gλιζε τ7ν
θραµ@ο τοH ∆ι7ς π% τοH KρGνου. ;Aγωνζονταν γυµνο% κα% #λειφαν τ" σ,µατ τους µεJδικ" λ δια κα% #µµο γι" προστασα Dπ’ τ7ν λιο.
Πρ'τος ;Oλυµπιονκης στφεται Y KGροι@ος Y ;Hλε_ος σ- Dγ'να δρGµου τ7 776 π.X.
;Eπ,νυµοι πολιτικο% ποW γιναν ;Oλυµπιονκες qταν Y τραννος Πεισστρατος κα% Y ;Aλκι@ι δης Dπ’ τν ;AθLνα, Y Kλεισθνης (τραννος τς Σικυ'νος), Y Φλιππος B´ Y Mακεδ,ν, ο1 Γλων κα% Iρων (τραννοι τ'ν Συρακουσσ'ν), Y ΘLρων (τραννος τοH ;Aκρ γαντος) κ.#.
O1 πλον ξακουστο% γι" τ%ς πολλς νκες τους qταν Y πυγµ χος ∆ιαγGρας Y PGδιος µτ7ν συγκλονιστικ7 θ νατG του, ο1 Kρωτονι τες Mλων Y (µγιστος τ'ν παλαιστ'ν) κα%
;Aστλος (δροµας), Y Xαρων (παλαιστς Dπ’ τν ΠελλLνη τς ;Aχαας), Y Σ,στρατος
(παγκρατιαστς Dπ’ τν Συκυ'να), ο1 Σπαρτι[τες Iπποσθνης (παλαιστς) κα% XιGνις
(δροµας), Y ;Eργοτλης (δροµας) Dπ’ τν KρLτη, Y ΨαHµις (ρµατοδρGµος) Dπ’ τν Kαµ ρινα τς Σικελας κ.#. O1 γυνα_κες δ-ν συµµετε_χαν Dλλ" κα% δ-ν παρευρσκονταν, Vµως
δο χρGνια µετ" τοWς ;OλυµπιακοWς Dγ'νες Dνδρ'ν ο1 Eλληνδες διωργ νωναν στν
;Oλυµπα τ" Hρα_α, Dγ'νες ποW συµµετε_χαν Dποκλειστικ" γυνα_κες κα% qταν Dφιερωµνοι στν θε" EHρα (@λ. «∆αυλ7ν», τ. 148).

H διατροφ τHν Eρχα#ων καA τHν σFγχρονων OλυµπιονικHν

H

διατροφ τ'ν Dρχαων Dθλητ'ν @ασιζGταν σ- |µ-ς τροφ-ς κα% κυρως τ" φροHτα
(σHκα κα% µλα), τ" µανιτ ρια κα% τ7 µλι. yEτρωγαν πσης πολλ" rσπρια λGγZω
τς πρωτενης ποW περιχουν, κατσικσιο γ λα κα% τυρ% κα% πολλ" δηµητριακ"
(κριθ ρι κα% στ ρι). ;Aρκετο% τρωγαν κα% ψ ρια. Πολλο% Dθλητ-ς τρωγαν µGνο σHκα µ- µλι κατ" τ%ς τελευτα_ες Cµρες πρ%ν τοWς Dγ'νες Dλλ" κα% κατ" τν δι ρκει
τους. ;Aµερικανο% πιστLµονες χουν Dνακαλψει Vτι τ" σHκα, λGγZω κ ποιων νζµων κα%
Dµινοξων ποW περιχουν, λειτουργοHν σ"ν φυσικ-ς «ντGπες». H κρεοφαγα qταν Dπαρατητο κοµµ τι τς διατροφς τ'ν Dθλητ'ν @αρων κυρως Dθληµ των. O1 λεKπτες
qταν ο1 εJδικο% Dθλητικο% διατροφολGγοι, ποW σ- συνεννGησι µ- τοWς παιδοτρες (γυµναστ-ς παδων) κα% τοWς γυµναστ<ς τ'ν Dθλητ'ν σχεδαζαν τ7 καθηµερινG τους διαιτολGγιο Dν λογα µ- τ%ς Dν γκες τοH κ θε DθλLµατος.
T ν" πT κανε%ς γι" τν διατροφ τ'ν σηµεριν'ν ;Oλυµπιονικ'ν; T7ν ρGλο τοH Dλεπτη χουν Dναλ @ει ο1 σγχρονοι διατροφολGγοι µ- τ" χηµικ" διατροφικ" συµπληρ,µατα,
π ντοτε µ- τν BποστLριξι τ'ν φαρµακευτικ'ν \ταιρει'ν. T" δ- σHκα κα% τ7 µλι Dντικαταστ θηκαν Dπ7 τ" στεροειδ κα% τ" Dνα@ολικ . Πολλ-ς παρενργειες, γενετικ-ς Dνωµαλες Dλλ" κα% πρGωροι θ νατοι Dθλητ'ν χουν παρατηρηθ λγα χρGνια µετ" τοWς
\κ στοτε Dγ'νες.

ΣFγχρονη EναC#ωσις καA LκCαρCαρισµSς τOς δ.ας

H

τελευταα Dνα@ωσις τ'ν Dγ,νων γινε τ7 1896 µ.X. Dπ7 τ7ν Γ λλο φιλλληνα
Πι-ρ ντ- Kουµπερτν, παρνοντας πλον οJκουµενικ µορφL. Mσα σ’ oνα ξιουδαϊσµνο ∆υτικ7 Dλλ" κα% ;Aνατολικ7 κGσµο τ7 ;Oλυµπιακ7 ;Iδε'δες qταν φυσικ7
ν’ Dνα@ι,σTη κ@αρ@αρισµνο. ΓρLγορα Y γnν µετετρ πη σ- «game» (παιχνδι)
κα% Y κGτινος, Y πλ7ς κλ δος τς 1ερς λαας, ποW Dπονµετο στοWς νικητς, γινε χρµα
κα% πλουτοφGρα συµ@Gλαια. Tροµοκρατικ" χτυπLµατα γκρµισαν κατ" καιροWς τν 1ερ
κεχειρα. ;Aθλητ-ς πι στηκαν ντοπαρισµνοι κα% Dπο@λLθηκαν Dπ’ τοWς Dγ'νες.
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EOµως µι" καρια Dλλαγ τοH Πνεµατος τοH θεσµοH εRναι –κα% λυποµεθα ποW εRναι
Dν γκη ν" τ7 πισηµ νουµε– κατ" τ" τελευτα_α τη C δηµιουργα τ'ν «Special Olympics»
m Παρα-;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων Dθλητ'ν µ- εJδικ-ς Dν γκες. XAς φανταστοHµε Dν πηρους
Dθλητ-ς ν" Dγωνζωνται στν Aλτιν τς ;Oλυµπας. ;Aκρωτηριασµνος ;OλυµπισµGς!
Aπλ'ς DδιανGητον: T7 µLνυµα τ'ν Dγ,νων qταν C προ@ολ τοH κ λλους, τς δυν µεως κα% τς Bγεας. ;Eδ' θ" πρπει ν" τονσουµε Vτι εRναι Dπολτως σε@αστ C προσπ θεια τ'ν κατ" τ" #λλα DξιοζLλευτων α)τ'ν Dνθρ,πων κα% @ρις εRναι C ~νοµασα τ'ν
Dγ,νων α)τ'ν σ- Παρα-;Oλυµπιακος. H θσπισις τελετς τς Dναης φλGγας στοWς
Dγ'νες τοH Mον χου τ7 1936 κα% ο1 λαµπαδηδροµες qταν µα Dνα@ωσις δρωµνων Dπ’
τ" Dρχα_α ΠαναθLναια, ποW προσαρµGστηκε στ7 τελετουργικ7 τ'ν συγχρGνων ;Oλυµπιακ'ν κα% rχι χιτλερικ πινGησις, Vπως C ;OρθGδοξος ;Eκκλησα ψευδ'ς Jσχυρζεται.
EOσο γι" τ" ξαµ@λ,µατα «µασκIτ» Φο_@ος κα% ;Aθην[, Vπως Bπο@ολιµα_α τ" ~νοµ ζουν, µα κα% µGνον λξις Dρκε_: ARσχος!

OR σFγχρονοι Oλυµπιον#κες
1 σγχρονοι πρωταθλητ-ς εRναι Dρκετ" διαφορετικο% Dπ’ τοWς Dρχαους. O παγγελµατισµ7ς (Yµηρα στοWς χορηγοWς) Dντικατστησε τ7ν Dρχα_ο ρασιτεχνισµG,
C χηµικ διατροφ τν BγιεινL, C Bπερ@ολ τ7 µτρο, τ" ρεκ7ρ τν µιλλα κα% τν
συµµετοχL, τ" πλοτη κα% τ" συµ@Gλαια τν DρετL, C πιδειξιοµανα κα% C α)τοπρο@ολ τ7 Cρωικ7 Jδε'δες. Kοιν" παραµνουν C Dναγν,ρισις κα% C δGξα, C σωµατικ
Bπερπροσπ θεια τ'ν Dθλητ'ν κα% C πικοινωνα τ'ν λα'ν (σLµερα σ- παγκGσµιο ππεδο).
∆υστυχ'ς ο1 σγχρονοι ;Oλυµπιονκες γιναν «ντοπαρισµνα» #λογα 1πποδροµι'ν,
ποW τρχουν γι" τοWς Dφντες τους χορηγοWς (πολυεθνικ-ς \ταιρε_ες) κα% χρει ζονται
Bποχρεωτικ" τν οJκονοµικ BποστLριξL τους, γι" ν" µπορσουν ν" προπονηθοHν κα%
ν" \τοιµαστοHν γι" τοWς Dγ'νες. H χηµεα κα% τ" παρασκευ σµατ της πραν τν θσι
τς Bγιεινς διατροφς. «Παιχνδια» #σχετα µ- τν προσπ θεια κα% τ7 πνεHµα τοH Dγ'νος
κα% τοH #θλου εJσLχθησαν σταδιακ" (µπ µπιγκτον κ.#.). H πληθ,ρα τ'ν Dθληµ των
κα% τ'ν παιχνιδ'ν (games) χει Bπο@ι@ σει τ7 ππεδο τ'ν Dγ,νων.

O

Eπ#λογος
1 Dρχα_οι ;Oλυµπιακο% Dγ'νες qταν C κορφωσις τ'ν Dξι'ν κα% τ'ν Jδανικ'ν τς
Eλληνικς Παιδεας. Mι[ς παιδεας, ποW εRχε aς προµετωπδα της τν DρετL. O
ν ρετος @ος @ασιζGταν στν Dν πτυξι τοH σ,µατος δι" τοH DθλητισµοH κα% στν
δι πλασι τς ψυχς κα% τοH πνεµατος, δι" τς µουσικς κα% τοH ~ρθοH λGγου, µφυσικ7 πακGλουθο τν Yγεα. T" γυµν σια (γυµναστικL), ο1 τχνες, ο1 πιστµες κα% C
φιλοσοφα qταν τ" ργαλε_α. Σ- µε_ξι µ- τ7 Oµηρικ7 στοιχε_ο πλ στηκε τ7 πρGτυπο τοH
EEλληνος Dνθρ,που τς κλασικς ποχς.
O1 σγχρονοι ;Oλυµπιακο% Dγ'νες –«Olymbic Games»– εRναι C κφρασις τοH συγχρGνου «δικοH» µας σχιζοφρενικοH παραπολιτισµοH, τ'ν χ µπουργκερς, τς κGκα-κGλα κα%
τοH Marlboro, τ'ν τροµοκρατ'ν τοH ;Aλλ"χ κα% τ'ν σταυροφGρων τοH Γιαχ@, τ'ν χορηγ'ν κα% τς χηµεας. Παρ" ταHτα τ7 ;Oλυµπιακ7 ;Iδε'δες, Y πανανθρ,πινος α)τ7ς
\λληνικ7ς θεσµ7ς στω κα% Bπο@αθµισµνος παραµνει µα µεγ λη παγκGσµια \ορτL, ποW
\ν,νει κα% Yδηγε_ τν DνθρωπGτητα πρ7ς oνα λπιδοφGρο µλλον. KαλL µας πιτυχα.

O

Bασ,λειος Mαυροµµτης

°Nø™TO ™THN APXAIA E§§A¢A
TO A°øNI™MA TH™ KATA¢Y™H™
ατ" κGρον χει λεχθ κα% Dκογεται κατ" τ%ς DναµεταδGσεις - περιγραφ-ς τ'ν ;Ολυµπιακ'ν Dθληµ των Vτι τ7 Dγ,νισµα τ'ν καταδσεων qταν #γνωστο στν Dρχαα Ελλ δα κα% Vτι τοHτο φευρθη κα% εJσLχθη Bπ7 τ'ν Α
; µερικαν'ν aς Dγ,νισµα ;ΟλυµπιακG.
Α
; ναµφι@Gλως δ-ν qτο Dγ,νισµα εJς τοWς ;ΟλυµπιακοWς Dγ'νες, DφοH δ-ν Dναφρεται
στοWς Dρχαους συγγραφε_ς. EΟµως τ7 ν" λγεται Vτι τοHτο qταν #γνωστο Dποτελε_ Dνακρ@εια,
πρ[γµα ποW τεκµαρεται κ τοH Dνευρεθντος στν Dρχαα Ελληνικ Dποικα τς κ τω ;Ιταλας,
τν Ποσειδωνα (7ος π.Χ), καλουµνου «T φου τοH ΒουτηχτοH».(yIδετε φωτ.). Η Dριστουργηµατικ α)τ νωπογραφα κGσµει τ7 σκπασµα τοH τ φου κα% ο)δ-ν χει διαφορετικ7 m Bπολεπεται τ'ν σηµεριν'ν γκαταστ σεων καταδσεων τ'ν Dγ,νων, ο1 Yπο_ες, θ" λεγα, χουν
Dντιγραφ κ τοH «T φου τοH BουτηχτοH», DφοH α)τ7ς προηγε_ται κατ" 2.500 τη. ;Εκε_νο
Vµως ποW προξενε_ θαυµασµG, εRναι C τεχνικ τελειGτης τς Vλης στ σεως τοH σ,µατGς του,
}στε ν" πιτχTη τν #ριστη κατ δυση.
Παρατηρ,ντας τν aραιGτατη κα% κοµψGτατη νωπογραφα τοH @ουτηχτοH, DναγGµενη στ7ν
5ον αJ. π.Χ., διεπστωσα Vτι µα πλ γραµµ µ- καθαρGτητα Yρζει τ7 µικρ7 περγραµµα τοH
BουτηχτοH, µGνου π νω σ’ oναν Yρζοντα λευκG, θαµπερG, τ7 Yπο_ο δδει στ7ν χ'ρο µαν Dξα
DπεριGριστη κα% διαχρονικ. Η µφανουσα α)τοσυγκντρωση κφραση τοH προσ,που του
µαζ% µ- τ7 τλειο περγραµµ του, C DλLθεια aρισµνων Dνατοµικ'ν παρατηρLσεων προ@ λλουν rντως τν DναζLτηση τς Dκρ@ειας, C Yποα δεκνυται Jδιαιτρως εJς α)τ7 τ7 κλ_µα τοH
#υλου κα% µ καθηµερινοH κα% κατ" πολλοWς συµ@ολζει τ7ν πυθαγορισµG, Y Yπο_ος qταν ντονος κε_, το)τστιν µι" τ ση πρ7ς τν Dθανασα. Η Vλη ζωγραφικ τοH τ φου τοH BουτηχτοH
Dποτελε_ oνα Dπ7 τ" σπανζοντα γνωστ" ζωγραφικ" \λληνικ" τεκµLρια τς κλασικς ποχς
κα% Dποδδεται σ- EΕλληνα ζωγρ φο ργασθντα σ- Dττικ7 περι@ λλον µ- Jωνικ-ς πιδρ σεις.

∫

Ιωννης ∆ηµ. ’Αλµπνης

T σκπαστρο το λεγοµνου «Tφου το Bουτηχτο» (475 π.X.).

H δηµιουργSς τOς TελετOς AφOς
Mαρ#α XSρς αNτοψυχογραφε9ται
πορε_ ν" εJπωθT πIς C τελετ Dφς τς ;Oλυµπιακς ΦλGγας Dποτελε_ λαµπρ κφραση τς Dνθρ,πινης συνεδησης, καθIς µ- α)τν
Dναγνωρζονται κα% διατραν,νονται δο ψιστες Dξες τς ζως: H
DπGλυτη δναµη τοH φωτGς, ποW ζZωοποιε_ κα% C δναµη τς Γν,σης,
ποW κατευθνει τ ζω στν DλLθεια. H πρGσληψη τοH Dπολλωνεου φωτ7ς
στν ;Oλυµπα κα% C παγκGσµια δι χυσL του δι" τς περιφορ[ς του στ%ς πντε περους συµ@ολζει τν Dν γκη κα% τ θληση ο1 δο ψιστες α)τ-ς Dξες,
ποW προσλα@ε Y EEλλην #νθρωπος, ν" γνουν κτµα πανανθρ,πινο. H
αMσθηση κα% σ- λ χιστες περιπτ,σεις C πγνωση τς σηµασας α)τς εRναι
ο1 αJτες ποW προκαλοHν µα πρωτGγνωρη συγκνηση σ’ Vλους τοWς λαος,
Dπ’ #κρου εJς #κρον τς γς.

M

;Eτοτη C συµπαντικ'ν διαστ σεων πρ ξη, πλ κα% @αθτατα @ιωµατικ στν τλετL της,
φρει τ σφραγ_δα µι[ς γνLσιας Eλληνδας, τς Mαρας XGρς. ;Aπ7 τ7 1964, γι" τν ;Oλυµπι δα τοH TGκυο κα% Dνελλιπ'ς ς σLµερα γι" τν ;Oλυµπι δα τς ;AθLνας, C χορογρ φος
κα% δασκ λα τοH ;EθνικοH Θε τρου χορογραφε_ κα% ~ργαν,νει µ- µοναδικ ποιGτητα κα%
~µορφι" τν ναρκτLρια τελετ τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων.
Γνωρζοντας κανε%ς Dπ7 κοντ" τ M. X7ρς εRναι σ"ν ν" παρευρσκεται σ- µα τελετ φς
στ7ν 1ερ7 τGπο τς ;Oλυµπας, @ι,νει Dκρι@'ς τ" Mδια συναισθLµατα. O δηµιουργ7ς κα% τ7 ργο
του Dποπνουν τν Mδια χ ρη κα% πλGτητα. Tο Mδιο θ" διαπιστ,σTη κανε%ς δια@ ζοντας τ συνντευξη ποW C κ. M. X7ρς παραχ,ρησε στ7 «∆αυλG».

H ™YNENTEY•H TH™ Î. M. XOP™ ™TO «¢»
EP.: Kυρα Xρς, π(ς Mρθατε γι πρ τη φορ σ< 9παφ4 µ< τ4ν AOλυµπα κα# τ AOλυµπιακ
δρ µενα σ’ α/τν;
M.X.: T7 1936, µικρ7 παιδ% τGτε, πγα µ- τν Kολα Πρ τσικα στν ;Oλυµπα, στν πρ,τη
τελετ τς φς. ;AπG τGτε νιωσα δος. EEνα παιδ% @@αια δ-ν µπορε_ ν" καταλ @Tη Dκρι@'ς
τ συµ@ανει. M- τ" χρGνια, καθIς µεγ λωνα, εRδα Vτι α)τ7ς Y τGπος εRναι κ τι #λλο Dπ7 oνα
συνηθισµνο πεδο. Yπ ρχει κ ποια δναµη, κ ποια νταση DνεξLγητη. yIσως C 1στορα πεµ@ανTη. yIσως Y περγυρος, ο1 DρχαιGτητες, Vλα α)τ" πεµ@ανουν κα% δηµιουργοHν µαν DτµGσφαιρα α)θεντικL. Π νω σ’ α)τ" ργαζGµαστε, α)τ" προσπαθοHµε ν" Dναδεξουµε.
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$H Mαρ,α X ρς κατ
τ< &ρ&ευσA της *π’
τ ν Πρ'εδρο τDς ∆ηµοκρατ,ας.
EP.: T4ν τελετ4 τς φς τ4ν ναλ,ατε γι πρ τη φορ τ 1964;
M.X.: ;Aκρι@'ς. Mετ" τν Πρ τσικα Dνλα@αν C Kατσλη κα% C ∆ιαµαντδου. T7 1964 εRχα
δη µπε_ στ7 ;Eθνικ7 Θατρο κα% εRχα κ νει Dρκετ-ς δουλεις. TGτε µοH ζητLθηκε ν" Dναλ @ω γI τν τελετL, α)τ7 ποW DγαποHσα Dπ7 µικρ7 παιδ.
EP.: uOταν χορογραφτε bνα-bνα τ σκηνικ,, προσπαθεKτε ν γγξετε τ AAρχαKο; AAπ
πο6 9µπν"εστε;
M.X.: ΣκεφτGµαστε πολW πλ[, δ-ν κ νουµε τποτε περιπλεγµνο. H πρωθιρεια κα% ο1 1ρειες @γανουν Dπ’ τ7 να7 τς EHρας, εRναι να7ς γυναικεας θεGτητας, γι’ α)τ7 Bπ ρχουν 1ρειες. yEξω Dπ’ τ7 να7 Bπ ρχει @ωµGς, χει µισοκαταστραφ, Dλλ" Bπ ρχει. ;Eδ' γνεται C
πκληση στ7ν ;AπGλλωνα Dπ7 τν πρωθιρεια. ∆νουµε µα 1ερGτητα Dρχαας ποχς, Dντ ξια τοH συµ@ολισµοH τς τελετς. Στ%ς 1ρειες Bπ ρχει µσα τους µα µεγ λη πστη σ’ α)τ7 ποW
κ νουν, γι’ α)τ7 Bπ ρχει τ στιγµ α)τ νταση παντοH. A)τ C στιγµ εRναι πολW σο@αρL,
διGτι α)τ7 τ7 φ'ς ποW θ" λ µψTη στν ;Oλυµπα DνLκει σ’ Vλους τοWς Dνθρ,πους, θ" ταξιδψTη
παντοH.
EP.: Π(ς 9ξηγεKτε τ4 µεγ,λη α/τ4ν συγκνηση πο+ προκαλεK  τελετ4 τς φς;
M.X.: ∆-ν µπορ' ν" τν ξηγLσω. Γι" ν" αJσθ νεται τσι Y #νθρωπος σ’ Vλα τ" µLκη κα% τ"
πλ τη, κ τι συµ@ανει. K τι ταρ σσεται µσα τους. Kα% χω δε_ πολW καλ" τ δναµη ποW χει
α)τ7 τ7 φ'ς, γιατ% Vταν µουν στν A)στραλα, Vταν περνοHσε C φλGγα, εRδα πρ γµατα ποW
δ-ν µποροHσα ν" τ" πιστψω. N" κλα_νε, ν" γονατζουν µπροστ της. Mα κατ σταση rχι πολW
φυσιολογικL. Mα συγκνηση φο@ερ µπροστ" στ7 φ'ς.

«H Eλλ(δα eνMνει _λκληρο τSν Kσµο»
EP.: Kι Dλα α/τ π µα )διατερα rπλ κι «θρυη» τελετ, χωρ#ς 9ντυπωσιασµο'ς.
M.X.: H πλGτητα, C 1ερGτητα κα% C πστη τ'ν κοριτσι'ν σ’ α)τ7 ποW κ νουν YπωσδLποτε
φορτζουν τν DτµGσφαιρα.
EP.: Bλ"πουµε σµερα τν κσµο διαιρεµ"νο κα# δογµατισµ"νο, κυρως λγlω το6 θρησκευτικο6 φανατισµο6, ν φτ,νRη σ< δι"ξοδα. Πιστε'ετε Dτι ο; )δ"ες τς Eλλ,δας, µ< πρωτε'ουσα α/τ4ν τ4 στιγµ4 τν AOλυµπισµ, µπορο6ν ν συµφιλι σουν τν κσµο;

∆ΑΥΛΟΣ/271, ;Iολιος 2004

$H χορογρφος Mαρ,α X ρς συντον,ζει τ &δισµα τQν UερειQν.
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$O χορ ς τQν UερειQν µετ τ<ν *φA. Kαταπληκτικ< eσο κα- αθρια κ,νηση ρυθµ'ς.
M.X.: A)τ7 ποW τ,ρα µGλις εMπατε Bπογραµµστε το. H Eλλ δα \ν,νει YλGκληρο τ7ν κοσµο. Kα% α)τν τ στιγµ Y ;Oλυµπισµ7ς φρνει τν Dγ πη, τ συµφιλωση, τν κεχειρεα,
σοφ" πρ γµατα.
EP.: Kαµµι φορ σκ"πτεσθε, κυρα Xρς, α/τν τν ρχαKο Vλληνικ κσµο, πο+ παργαγε τ π,ντα. T 9ποχ4 κα# τ !νθρωποι .ζησαν ττε;
M.X.: T7 σκφτοµαι α)τ7 συνεχ'ς κα% λεγα, ν γινGτανε oνα θαHµα, ν" µποροHσα ν" ζLσω
τρα εJκοσιτετρ ωρα στ7ν 5ο αJ'να. N" δ' µερικ" πρ γµατα ποW τ,ρα τ" φαντ ζοµαι.
EP.: K,τι ν,λογο µ< τν AOλυµπισµ ξεκνησε P Σικελιανς στο+ς ∆ελφο+ς µ< τ#ς δελφικ<ς
τελετ"ς. uOµως α/τ δ<ν ε=χε τ4ν πορεα τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ νων. Π(ς κρνετε τ4ν προσπ,θεια α/τ4ν το6 Σικελιανο6;
M.X.: O Σικελιαν7ς qταν oνας µεγ λος ποιητς νθουσι,δης γι" τν Eλλ δα. Ξεκνησε µα
µεγ λη προσπ θεια µ- τ%ς δελφικ-ς \ορτς, ο1 Yπο_ες τGτε τραντ ξανε τ7ν κGσµο. H προσπ θει του α)τ δ-ν εRχε @@αια ς σLµερα Dν λογη συνχεια. Ως πρ7ς τ7 τελετουργικ7 µρος,
τ7 Mδιο κ νουµε κι µε_ς Dλλ" µ- τ7 δικG µας τρGπο. Γι" παρ δειγµα, ο1 χορογραφες στ%ς δελφικ-ς \ορτ-ς παρνανε κινLσεις Dπ7 τ" Dγγε_α. ;Eµε_ς δ' λειτουργοHµε πι7 λεθερα.
EP.: kEχετε σχοληθ µ< τ4 χορογραφα γι ρκετ χρνια κα# σγουρα θ µπορτε ν µUς
9ξηγσετε τ τελικ σηµανει P χορς.
M.X.: O χορ7ς κφρ ζει κατ’ Dρχν oνα @µα Dπ7 τ θση στν Yποα @ρισκGµαστε. Mπορε_ ν" στοχεTη στν κφραση τοH σ,µατος m στν κφραση τοH σ,µατος κα% τς ψυχς, DκGµη κα% στν κφραση σ,µατος, ψυχς κα% µυαλοH µαζ. O χορ7ς εRναι τ" π ντα. ERναι oνα σµπαν. Kα% ξαρτ[ται Dπ7 µ[ς π'ς τ7 πλησι ζουµε.
EP.: Λ"γεται πnς µσθως, κ. Xρς, Oργαν νετε Dλην α/τ4ν τ4ν τελετ.
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«Egµαστε περφανες ποT δ>ν EµειCµαστε»
M.X.: Nα. Kα% γI κα% ο1 κοπλλες δ-ν πληρωνGµαστε.
EP.: Σ’ α/τν τ χορ τ(ν δισεκατοµµυρων πο+ ξοδε'ονται γι τ4ν AOλυµπι,δα, δ<ν .πρεπε ν .χετε µα µοι;
M.X.: ;AκοHστε, κι γI κα% ο1 κοπλλες εMµαστε περLφανες γι’ α)τ7 ποW κ νουµε. T7 Dγαπ[µε
@αθι" κα% τ7 κ νουµε. Θ" µοH πτε, δ-ν χεις σπτι; Πληρ,νω νοκιο στν ;Aκαδηµα γι’ α)τ7
τ7 σπτι ποW κ θοµαι. EOταν γι" πρ,τη φορ" τ7 1964 qρθαν κα% µοH πρGτειναν ν" Dναλ @ω
τν τελετL, µοH εRπαν δ-ν θ" πληρωθτε. Kι α)τ7 γνεται Dπ7 τGτε ς σLµερα. ∆-ν µετανι,νω, χω δ,σει oνα µεγ λο κοµµ τι τς ψυχς µου σ’ α)τν τ δουλει . ;Aκουµπ[µε τ%ς καρδι-ς Vλου τοH κGσµου, δ-ν εRναι λγο. yOχι µνα, α)τ-ς τ%ς κοπλλες ποW δολεψαν σκληρ" παρακαλ' ν" Bπογραµµσετε.
EP.: E=στε ε/χαριστηµ"νη π α/τ"ς;
M.X.: ;AπGλυτα. ΠοιGς #λλος DφLνει τ δουλει του, DφLνει ν χTη µωρ" παιδι" κα% πηγαινορχεται τ" Σα@@ατοκριακα γι" µνες στν ;Oλυµπα; Πρπει Vλοι ν" τ7 καταλ @ουν Vτι
Bπ ρχει µα Yµ δα Dπ7 28 κοπλλες, ποW δνουν τν ψυχL τους κα% χωρ%ς Dµοι@ γι" ν" γνTη
α)τ C τελετL. ΠοW τ%ς χω παιδψει π ρα πολW στ%ς πρG@ες, γι" ν" @γT στ7 τλος κ τι καλG.
Kα% δκα µρες πρ%ν τν τελετ ν" ρχωνται κα% ν" µνουν στν ;Oλυµπα γι" τν τελικ προετοιµασα.
EP.: ELµαστε τυχερο, κυρα Xρς, πο+ γεννηθκαµε σ’ α/τν τν τπο;
M.X.: ;EγI θεωρ' τ7ν \αυτG µου πολW τυχερG. ERναι µα ε)λογα C Eλλ δα. B@αια δ-ν
εRναι π ντα χαµογελαστL, δ-ν δχεται π ντα τ" παιδι της µ- χαµGγελο...
ΣYNT.: Kυρα Xρς, σUς ε/χαριστ( πολ'.

Mιλο:ν στS «∆» V πρωθι.ρεια καA οR R.ρειες

H

πρωθιρεια Θ λεια Προκοπου κα% ο1 1ρειες yAρτεµις ;Iγνατου κα% Kατερνα Kασιοµη µλησαν στ7 «∆αυλ7» γι" τ Mαρα XGρς, τ δασκ λα τους:
Θ(λεια Προκοπ#ου: «H Mαρα X7ρς εRναι C ψυχ κα% C χαρ" τελετς τς Dφς
τς ;Oλυµπιακς ΦλGγας γι" 40 συνεχ χρGνια. Ξρει ν" δηµιουργT τν DτµGσφαιρα, τν Yποα περν ει µσα µας, κι Vπως C Mδια λει, «Dπ’ τν κνηση, Dπ’ τν Dναπνο
ξεκιν[νε Vλα». Hταν µεγ λη τχη γι" µνα ν" γνωρσω α)τ7ν τ7ν ξεχωριστ7 #νθρωπο, ν"
τν χω δασκ λα στ7 µ θηµα τς Dρχαας τραγZωδας στ7 ;Eθνικ7 Θατρο».
\Aρτεµις Iγνατ#ου: «H τελετ τς Dφς εRναι δηµιοργηµα τς Mαρας XGρς. Xωρ%ς κενη τποτα δ-ν θ" γινGταν. ERναι γι" µ[ς πηγ µπνευσης Vπως κα% γι" π ρα πολλοWς Dνθρ,πους. Kι Y τρGπος ποW µ[ς διδ σκει εRναι µα µπειρα µοναδικL».
Kατερ#να KασιοFµη: «Hταν τιµ κα% τχη γι" µ[ς ν" συνεργαστοHµε µ- τ Mαρα XGρς.
Yπρξε πρωτοπGρος στ δουλει της, εJσ γοντας τν λευθερα στν κφραση τοH χοροH κα%
π ντοτε σπρνει τν Dγ πη. Tν Dγ πη κα% πρ7ς τ δουλει" κα% τν τχνη Dλλ" κα% µεταξW
τ'ν συνεργατ'ν της, πρ[γµα Jδιατερα σπ νιο. O τρGπος ποW διδ σκει εRναι µαγικGς, ξεπερνn[
τ" Vρια τς δουλει[ς κα% γνεται µ θηµα ζως, στ7 Yπο_ο C Dγ πη κα% Y σε@ασµ7ς πρ7ς τ7ν
διπλαν7 BπερτεροHν Vλων τ'ν #λλων».
Συνοµιλ,ντας µ- τ χορογρ φο Mαρα X7ρς κα% τ%ς 1ρειες, α)τ-ς τ%ς γνLσιες Eλληνδες,
µ- τ7 περσσιο σωµατικ7 κα% ψυχικ7 κ λλος, διαπιστ,νεις πIς Y νος \λληνισµ7ς χει Bγιε_ς
δυν µεις, 1καν-ς ν" Dπαλλ ξουν τ7ν τGπο Dπ7 τ µιζρια τς ρωµιοσνης.

Παν. Kου&αλκης

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
«Σ3 ξνον *χυρQνα...»
kEχετε χ,ρη πο+ τηρ( τ προσχµατα κα# σ"οµαι
τ ρ,σο πο+ σUς φρεσα, ε)δ,λλως θ σUς καννιζα
γι τ καλ,. T γνεται 9δ(, ρ< σεKς; «Λεπει P µπαρµπ"ρης κα# ξουρζει P κ,λφας»; Ξεχ,σατε Dτι π
α)(νες σUς πατρων,ρω κα# τ ρξατε στ#ς διχογνωµες γι τ πρωτεKα στ#ς
«N"ες X(ρες»; Oρστε µας! AAπ τ4 µι P Iφιστ,µενος το6 νοµ,ρχη Kωνσταντινουπλεως κα# διωρισµ"νος προϊστ,µενος το6 «AAρχαιοτ"ρου Tουρκικο6 Iδρ'µατος» κι π τ4ν !λλη P προκαθµενος π,σης Eλλ,δος γενειοτραιντουσαν γι τ ακο'φια Mακεδονας κα# Θρ,κης. Bρκατε τ4ν ρα.
∆<ν εLδατε γ'ρω σας τ γνεται; AAφσατε, !φρονες, τ χριστεπ νυµο κοπ,δι διχασµ"νο κα# ποπροσανατολισµ"νο, τ4ν ρα πο+ P 9χθρς µ< τ4 µορφ4
µιUς φλγας δι"ρχεται fπασαν τ4ν 9πικρ,τειαν κα# σαγηνε'ει τ πλθη; Γι
ν µ4ν νοµζετε Dτι κινδυνολογ(, ρωτστε το+ς µητροπολτες τ(ν περιοχ(ν,
π’ Dπου π"ρασε  φλγα. T «ψιλ» τους τ νερ .καναν ο; .ρηµοι π τ4ν
γωνα τους, λ"ποντας τ πιστ, τους τ"κνα ν στρ"φουν τ4ν πλ,τη στ 9νδοεξωεκκλησιαστικ κουραφ"ξαλα κα# ν χειροκροτο6ν το+ς λαµπαδηδρµους.
Kι 9σεKς, ντ# ν «γαπσετε λλλους να 9ν rρµονα Pµολογσητε (πστη
κα# προσλωση σ< µ"να)», µαλ νατε σν «γ,ιδαροι σ< ξ"νο χυρ(να». Kα#
λ"ω «ξ"νο», διτι τποτα π α/τ πο+ ν"µεσθε δ<ν ε=ναι δικ σας. ∆ι χρησικτησας .χετε τ τσιφλκια, Dπου 9γκαθιστUτε στο+ς ρασοφρους τς ρεσκεας σας. jAν δ< κ,ποια µ"ρα ο; «κολλγοι» π,ψουν ν µασUνε !χυρο κα#
ξυπνσουν, δ<ν θ ξ"ρετε π πο6 ν φ'γετε. E/τυχ(ς δ< πο+ µπκε στ4 µ"ση τ δεκανκι τς 9πσηµης ρωµαικης )δεολογας κα# δι τς µεσολασες του aρ"µησαν τ πνε'µατα, κι 9γn φυσικ,.
T ρα λοιπν κο6στε τ#ς συστ,σεις µου. AAφ’ Vνς 9σ', φαναρι τατε, πλυσε µ"σως το+ς συµο'λους τ(ν δηµοσων σχ"σε ν σου, παρ,τα τ#ς «κοινωνησες» κα# τ ρ"στα κα# στεKλε «bνα φιλ,κι» συνοδευµενο π τ#ς πατρικ<ς ε/χ"ς σου στν 9νθ,δε προκαθµενο, γι ν διασκεδ,σRης τ#ς λγειν<ς
9ντυπ σεις τ(ν Vλλαδιτ(ν tστερα π τ4 σκληρ4 στ,ση σου. Kατπιν δ< ρξε bναν φοριστικ κεραυν στο+ς Kυπρους, πο+ τλµησαν ο; ρωµοελληναρUδες ν καταψηφσουν τ θε,ρεστο σχ"διο AAν,ν. kEτσι θ κρατσRης τ#ς
)σορροπες κα# ο; προϊστ,µενο σου θ ε=ναι !κρως ;κανοποιηµ"νοι. uOσο
γι σ"να, ρηξικ"λευθε µακαρι τατε, τ ν σο6 π(, πο+ πγες «ξυπλητος στ
γκ,θια»; kAσε το+ς φθηνο+ς λεονταρισµο'ς, προσκ,λεσε γι bνα συλλετουργο τν «µεγ,λο» κα# ξαναφ"ρε στ4ν 9πικαιρτητα τ θ"µα τ(ν ταυτοττων, µπς κα# ξεχ,σRη P κσµος τ µεγαλοπρεπ<ς κ,ζο πο+ σκ,ρωσες. kAντε,
γιατ# δ<ν .χουµε τ4ν πολυτ"λεια ν χ,νουµε χρνο. AAγ(νες .ρχονται κι P κσµος θ ρχσRη ν «ψ,χνRη» κα# ν «ψ,χνεται». kAµα δ< γεµσουν τ στ,δια
κι δει,σουν ο; ναο, φασκελωκουκο'λωσ’ τα. ELµαστε πο+ εLµαστε γι τ
µπ,ζα, θ µUς π,ρRη κα# τ

Σρωθρον

H συν.χεια τHν πινδαρικHν XhδHν
στ N.α Eλληνικ Λογοτεχν#α

O A£§HTI™MO™

τν DρχαιGτητα ο1 τρGποι γι" ν" διατηρηθT C µνLµη τς µεγ λης νκης qταν πρ'τον C δρυση Dνδρι ντος τοH νικητ κα% δετερον C παραγγελα σ- ποιητ σνθεσης \ν7ς τραγουδιοH, \ν7ς
πινικου µνου, Vπως τ7ν |νGµαζαν, ποW θ" ξυµνοHσε τ7 κατGρθωµα. ΣτοWς µνους α)τος, ο1 περισσGτεροι τ'ν Yποων εRναι
Dρκετ" κτενε_ς, ο1 ποιητ-ς δ-ν νδιαφρονταν ν" δ,σουν λεπτοµρειες τοH Dγ'να m τ'ν Dντιπ λων τοH νικητ. O1 µνοι εRναι παινοι
γι" τ7ν Mδιο κα% τοWς προγGνους του, γι" τν τυχερ πατρδα του, γι"
τ7 µυθικ7 παρελθGν της, γι" τοWς µεγ λους ΘεοWς κα% τ" Iερ τους.
yEτσι Y νικητς παρουσι ζεται aς Y τελευτα_ος κρκος µι[ς λυσδας, ποW Y πρ'τος της εRναι ο1 Θεο% κα% ο1 ρωες. M- α)τ7ν τ7ν τρGπο ξυµνοHνται κα% α)το% ποW τ7ν πλασαν «καλν κ’ γαθν» κα%
τοH δωσαν τ δναµη κα% τ7 qθος ν" γνTη #ξιος νικητLς. O1 πινκιοι τραγουδιGνταν κυρως Vταν Y νικητς γριζε στν πατρδα του.
Στ γιορτ ποW |ργανωνGταν πLγαινε ν" καταθσTη στεφ νι στ7ν πολιοHχο ΘεG, συνοδευGµενος Dπ7 Yµ δα νων. TGτε τραγουδοHσαν τ7ν
πινκιο κα% πανηγριζαν m Vταν τν Cµρα τοH Dγ'να στ7 στ διο,
µετ" τ δση τοH Cλου, Y νικητς κα% ο1 φλοι του προσρχονταν
στοWς @ωµος. O πι7 γνωστ7ς Dπ7 τοWς Dρχαους ποιητ-ς ποW εRχαν
εJδικευτ στ σνθεση πινικων µνων qταν Y ψιστος Θη@α_ος Πνδαρος. O Πνδαρος, Y Bµνητς τ'ν ε)γεν'ν Dθληµ των, Y µεγαλτερος λυρικ7ς ποιητς τς DρχαιGτητας.

™

H Dρχαιοελληνικ α)τ παρ δοση Dνε@ωσε στν ποχL µας µετ" τν «Dν σταση» τοH ;AθλητικοH Πνεµατος, πρ%ν Dπ7 oνα κα% πλον αJ'να. ;Aλλ" στν
πραγµατικGτητα οzτε κατ" τοWς πι7 σκοτεινοWς αJ'νες τοH Bυζαντου ξλιπε
ντελ'ς τ7 Dθλητικ7 πνεHµα στ7ν διωκGµενο EλληνισµG.
***
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«AAρχαKο Πνε6µα θ,νατο, rγν< πατ"ρα
το6 5ραου, το6 µεγ,λου κα# τ’ ληθινο6,
κατ"α, φανερ σου κι !στραψ’ 9δ( π"ρα
στ4 δξα τς δικς σου γς κα# τ’ ο/ρανο6.
Στ δρµο κα# στ π,λεµα κα# στ λιθ,ρι,
στ(ν ε/γεν(ν AAγ νων λ,µψε τ4ν Pρµ4
κα# µ< τ’ µ,ραντο στεφ,νωσε κλων,ρι
κα# σιδερ"νιο πλ,σε κι !ξιο τ κορµ.
K,µποι, ουν κα# π"λαγα φ"γγουν µαζ σου
σν bνας λευκοπρφυρος µ"γας νας,
κα# τρ"χει στ να 9δ( προσκυνητς σου,
AAρχαKο Πνε6µα, θ,νατο, κ,θε λας».

A)τ7ν τ7ν Bπροχο µνο συνθεσε Y θνικGς µας ποιητς Kωστς Παλαµ[ς τ7 1895,
Vταν τοH Dνετθη Dπ7 τ7 ∆ωδεκαµελ-ς Συµ@ολιο τ'ν Πρ,των ΣυγχρGνων ;Oλυµπιακ'ν
;Aγ,νων, ποW Dνα@ωσαν στν ;AθLνα τ7 1896 µ- τν BποστLριξη τοH Γ λλου @αρGνου
Πι-ρ ντ- Kουµπερτ-ν (1862-1937), Y Yπο_ος χ ρις στ µελτη τοH @ου τ'ν ;Aρχαων EλλLνων συνλα@ε κα% @οLθησε στν Bλοποηση τς Jδας τς Dνα@ι,σεως τ'ν ;Oλυµπιακ'ν
;Aγ,νων. [Tν Jδα α)τ @@αια µερικ-ς δεκαετες πρ%ν εRχε συλλ @ει Y EEλλην λGγιος
Mην[ς Mινωδης (1790-1860), Y Yπο_ος τιµ[το Dπ7 τοWς Γ λλους \λληνιστς.]
O µνος α)τ7ς χησε στ7ν ;Aττικ7 ο)ραν7 µετ" τν πσηµη κLρυξη «τ'ν Πρ,των
ν ;AθLναις ∆ιεθν'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων» Dπ7 τ7ν @ασιλα Γε,ργιο, δον,ντας τ%ς
κερκδες τοH καλλιµ ρµαρου ΠαναθηναϊκοH Σταδου –τ7 Yπο_ο κ @ θρων διασκευ στηκε κα% Dναµαρµαρ,θηκε µ- χρLµατα τοH θνικοH µας ε)εργτη Γεωργου
;A@ρωφ γι’ α)τ7 τ7 µνηµι'δες γεγον7ς– φτερ,νοντας τ%ς ψυχ-ς τ'ν EλλLνων.
∆ευτρα 25 Mαρτου 1896, Cµρα πετεου τς Dν στασης τοH EλληνικοH yEθνους, Cµρα παλιγγενεσας τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων. T γενικ διεθυνση τ'ν µουσικ'ν συναθροσεων [Φιλαρµονικ ;Aθην'ν, µπ ντες τς Φρουρ[ς κα% τοH NαυτικοH, ~ρχστρες τ'ν
Πατρ'ν, τς Zακνθου, τς Kεφαλληνας, τς Kερκρας, τς Λευκ δος, τοH Λαυρου
κα% χορZωδας, C Yποα Dποτελε_το Dπ7 διακGσιους (200) περπου DοιδοWς] εRχε Y δι σηµος Kερκυρα_ος µουσικοσυνθτης Σπυρδων Σαµαρ[ς (1863-1917) , Y Yπο_ος qλθε εJδικ"
Dπ7 τ7 Mιλ[νο στν ;AθLνα, γι" ν" διευθνTη τν κτλεση τοH «;OλυµπιακοH EYµνου»
τοH Kωστ Παλαµ[ (1859-1943), τ7ν Yπο_ο Y Mδιος εRχε µελοποιLσει, πσης στερα Dπ7
πρGταση κα% Dν θεση τοH ∆ωδεκαµελοHς Συµ@ουλου τ'ν ;Aγ,νων, µ- πρGεδρο τ7ν δι δοχο τοH θρGνου Kωνσταντ_νο. O1 θεατ-ς κατεχGµενοι Dπ7 συγκνηση ψαλλαν µαζ τους.
H αMσθηση ποW προκλLθηκε qταν τGσο ζωηρ, }στε τ7 πλθος ζητωκραυγ ζοντας ζLτησε τν παν ληψL του, ποW γινε µ- τ7ν Mδιο νθουσιασµ7 κα% πιδοκιµασα.

AπS τν Eπαγρευση jως τν EναC#ωση
ρ%ν Vµως Dναφερθ' µ- περισσGτερα λGγια στν 1η ;Oλυµπι δα, C Yποα Bπρξε
σταθµ7ς στ σγχρονη 1στορα τοH ;OλυµπισµοH, θ" θελα ν" κ νω µα µικρ Dναδροµ στ" χρGνια Dπ7 τ7 393 µ.X., ποW γινε C @ε@Lλωση τς ;Oλυµπας, oως τν
Dνασσταση τ'ν Σγχρονων ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων τ7 1896.
;Aπ7 τ7ν 3ο oως κα% τ7ν 5ο αJ'να µ.X. καταστρ φηκε τ7 πλε_στον τ'ν γραπτ'ν κειµνων rχι µGνο τοH EλληνικοH Dλλ" κα% τοH παγκGσµιου πνεµατος, γιατ% στ%ς µεγ λες
@ι@λιοθκες τς ;Aλεξανδρεας, τ'ν ;Aθην'ν, τς ;Eφσου κα% DλλοH εRχαν συγκεντρωθ
κα% εRχαν καταγραφ πιστηµονικ-ς µελτες, γεγονGτα κα% πλε_στα Vσα κεµενα Dπ7 πολW
παλαιGτερα ργα. A)τ" ποW διασ,θηκαν δ-ν εRναι οzτε τ7 ν χιλιοστ7ν τοH πλοτου τς

¶
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KωστDς ΠαλαµSς (1859-1943). $O «Oλυµπιακ ς XYµνος» του, *ποθεωτικ =γκ6µιο το *ρχα,ου $Eλληνικο Πολιτισµο, καθιερ6θηκε nς oµνος τQν Oλυµπιδων σ’ eποια χ6ρα κα- σ’ eποια =ποχA.
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Dρχαας Eλληνικς Γραµµατεας. M- Dποφ σεις τ'ν διαφGρων α)τοκρατGρων κα% µτοWς «πρινους» κυριολεκτικ" λGγους τ'ν 1εραρχ'ν τς ;Eκκλησας τοH XριστοH, ποW
φαν τιζαν τοWς πιστος τους, πυρπολLθηκαν Vλες ο1 δηµGσιες @ι@λιοθκες κα% ρχτηκαν
στν πυρ" κα% τ" @ι@λα τ'ν Jδιωτ'ν, ο1 Yπο_οι DπειλοHντο µ- θ νατο "ν εBρσκονταν
στν κατοχL τους κ ποια @ι@λα θνικ'ν.
Στ7ν σκοτειν7 Mεσαωνα, Dπ7 τ7ν 6ο oως κα% τ7ν 10ο αJ'να, δ-ν χουµε δεγµατα ποησης m #λλης µορφς λογοτεχνας στν Eλλ δα. ;Aπ7 τ7 1000 κα% µετ" χουµε κ ποια
λογοτεχνικ" δεγµατα, DναφερGµενα συχν" κα% σ- γεγονGτα παλαιοτρων ποχ'ν, τ"
Yπο_α µειναν ζωνταν" στ µνLµη τοH λαοH µας. Στ7 πος τοH «∆ιγεν ;Aκρτα» καθIς
κα% σ- δηµ,δη n#σµατα ποW Dναφρονται στ7ν ∆ιγεν, Y Yπο_ος νσαρκ,νει τοWς ρωες
ποW πολεµοHν στ" σνορα τς A)τοκρατορας, διαφανεται τ7 Dθλητικ7 κα% τ7 πολεµικ7
πνεHµα τς ποχς. O Mδιος Y ∆ιγενLς, ποW χει τν ψυχικ δναµη ν" παλεTη DκGµη κα%
µ- τ7ν χ ρο, εRναι oνας Dθλητικ,τατος τπος ρωα.
Θ" Dναφερθ' σ- Dποσπ σµατα Dπ7 δο ;Aκριτικ" «δηµ,δη n#σµατα», µσα Dπ7 τ"
Yπο_α φανεται τ7 Dθλητικ7 κα% Cρωικ7 πνεHµα τοH λαοH µας.
TρεKς ντρειωµ"νοι ε)µ,στενε κι ο; τρεKς καλαντρειωµ"νοι.
M σν τν !νδρα πο' ’δα χτ<ς στο6 ∆ρ,κου τ λι,δι
χαρ στν πο+ τν .σπειρε κα# πο+ τν κοιλοπνα.
Σ ρ,χος ε=ν’ ο; πλ,τες του, σν κ,στρο  κεφαλ του
κα# τ πλατι τ στθια του τοKχος χορταριασµ"νος.
Σν κ,πως τ’ !κουσ’ P νεκρς κα# αριαναστεν,ζει:
– Φ"ρτε µου ’δ( κρασ# ν πι(, φ"ρτε µ’ ψωµ# ν φ,ω
κα# σ', Γραµµατικπουλε, κατ"ασ’ τ σπαθ µου
κα# τ αρι κοντ,ρι µου, ν’ ναστηθR  καρδι, µου.
K,νει τ χ"ρια ασταριν, ντρει θη κι σηκ θη,
ντ'νεται τσ,κους δ δεκα κα# δεκαπ"ντε στλες
κα# χ,λκινο πουκ,µισο κα# σιδερ"νιο πσι
κι 9πγε κα# τν εtρηκε στν κ,µπο πο+ κυνγα.

Στ7 \πGµενο DπGσπασµα Y TσαµαδGς, προκαλ,ντας τοWς Dντιπ λους του, καυχιται:
AEγ ’χω στθι µ,ρµαρο κα# χ"ρια σιδερ"νια,
γι ν, ’γω ν παλαψουµε στ µαρµαρ"νιο rλ νι.

Mερικ" Dπ7 τ" Dγωνιστικ" παιχνδια τς @υζαντινς κα% µεταγενστερης ποχς εRναι
Y «τορνεµ"ς», στν \λληνικ «ξυλοκονταρι"» m «κονταροχτπηµα», Vπου συµπλκονταν
Jσ ριθµες Yµ δες φππων Dνδρ'ν – φανεται Vτι εJσLχθη Vπως κα% C τζGστρα Dπ7 τοWς
Φρ γκους. H «ραδοµαχα», παιχνδι µ- ρα@δι , Dναφρεται κα% στ7 πος τοH ∆ιγεν
;Aκρτα, Vπου Y ρωας Yµολογε_ π'ς Dντιµετ,πισε τ7ν Dντπαλο: «κα% κοντ ριν τοH ρριψα κα% δωσα τ7ν ρα@δαν». T7 «τζυκ,νιο», Dγ,νισµα πολW Dγαπητ7 στοWς @υζαντινος,
συνηθιζGταν ν" παζεται Dπ7 τοWς @ασιλε_ς κα% #ρχοντες στ7 εJδικ7 στ διο «τζυκανιστριον» m «τζουκανιστριο». ΠαιζGταν Dπ7 φιππες Yµ δες παικτ'ν, ο1 Yπο_οι κρατ,ντας ρ @δο προσπαθοHσαν ν" ρξουν τ σφα_ρα στ7 τρµα. ΣLµερα θ" µποροσαµε ν"
τ7 ~νοµ σουµε φιππο πGλο.
Στ7 µµετρο ρωτικ7 µυθιστGρηµα τοH Bιτσντζου Kορν ρου «;EρωτGκριτος» διαφανεται τ7 Dθλητικ7 1πποτικ7 πνεHµα τς ποχς τοH 15ου αJ'να. ΣτοWς σφιχτοδεµνους νευρ,δεις στχους του Y Kρητικ7ς ποιητς περιγρ φει τν τζGστρα, τ7 κονταροχτπηµα,
Vπως τ7 λει Y Mδιος. H τζGστρα (γιGστρα, τζοστρα, τζουστρα) m Vπως ~νοµ ζεται στν
\λληνικ «κυϊνταν7ς κGνταξ» m Dσδηρος διαδορατισµ7ς χωρ%ς αJχµL, Vπως Dποκαλε_ται
Dπ7 τοWς συγγραφε_ς, εRναι κονταροχτπηµα µεταξW δο φππων Dνδρ'ν, ε)γεν'ν κατ"
τν καταγωγL. ;AπολαHστε δο Dποσπ σµατα Dπ7 τ7ν «;EρωτGκριτο».
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Aλξανδρος Πλλης (1851-1935). XYµνησε τ< ν,κη το Λο!η τον,ζοντας τ< χωριτικη καταγωγ< κα- τ *γροτικ =πγγελµα το µαραθωνοδρ'µου.
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...9δ"τσι 9ρντηξε ο/ρανς κ’  γς νεσηκ θη,
Dντεν  πρ τη κονταρι στ στθη τως 9δθη.
Ωσ γερ,κι, Pντ< χυθR κι π ψηλ ξανογRη
κα# θ< ν πι,σRη τ πουλ# κ’ 9κεKνο ν το6 φ'γRη,
ξαναγιαγ"ρνει τ ζιµι στ4ν !λλη ν τ π,ρRη,
.τοιας λογς 9κ,µασι κα# το6τοι ο; κααλ,ροι:
5σ γερ,κια 9στρ"ψασι ν ξανατρ"ξουν π,λι
κ’ bνας τν !λλον Mπασκε χαµα# στ4 γ ν ,λRη.
E)ς το6το τ δευτ"ρωµα ο; κοπανι<ς δ< σφ,νου,
πνο πολ+ τ(ς δδουσι, κακ πολ+ τ(ς κ,νου.
AEπρεν .τοια κονταριν π τν ∆ηµοφ,νη
P Kυπρι της, πο+ ο/ρανς πολλ θολς το6 9φ,νη
κα# τ’ !λογ του 9πU κ’ 9κεK σ ζαωµ"νο π,γει
κ’ Mδειξε δυ κα# τρεKς φορ<ς ν π"σRη σ’ bνα πλ,γι.

Mπορε_ Vµως τ" γυµν σια ν" κλεισαν, ο1 1ερο µας χ'ροι ν" @ε@ηλ,θηκαν, τ7 Dθλητικ7 Vµως πνεHµα πι@ωσε µσα στν ψυχ τοH EEλληνα µ- τοWς συνεχε_ς CρωϊκοWς Dγ'νες
γι" τν λευθερα. O λαGς µας δη Dπ7 τ Bυζαντιν λεγGµενη ποχL, συνεχζοντας τν
Yµηρικ παρ δοση, δηµιοργησε τ" δηµοτικ µας τραγοδια, τ" Yπο_α Dναφρονται σπρGσωπα κα% γεγονGτα µ- Bψηλ7 τ7 Cρωικ7 κα% Dθλητικ7 πνεHµα. O ΘεGδωρος Kολοκοτρ,νης τ" χαρακτLριζε «φηµερδες στρατιωτικς», DφοH πρα Dπ7 τν ψυχαγωγα ποW
προσφεραν qταν κα% µσα θνικς παδευσης κα% διατLρησης τς θνικς µνLµης.
;Aπ7 τν ποχ τς Tουρκοκρατας, τλη 18ου αJ'να Dρχ-ς 19ου, εRναι τ7 παρακ τω
δηµοτικ7 τραγοδι:
K,του στ ,λτο, στ πηγ,δι,
κλ"φτες ρχνουν στ λιθ,ρι.
T πετUν ο; AAραντες
κα# περνUν το+ς Mωρατες.
Tο6 ΓιαννιU το6 κακοφ,νη
κα# τν Kαραχ,λιο κρ,ζει:
– Kαραχ,λιο παλικ,ρι,
σκω π"τα τ λιθ,ρι,
κι Sν περ,σRης bν’ χν,ρι,
µι σηµ"νια στ ζουν,ρι,
κι Sν περ,σRης στ4ν πιλ,λα,
χ,ρισµ, σου κα# τ4ν π,λα.

«∆<ν Iπ,ρχει γnν ν τερος π το+ς AOλυµπιακο+ς» ψαλε C µοHσα τοH BψιπετοHς
Πινδ ρου. Π νω στ" θεµλια τοH DριστοτελικοH ~ρθολογισµοH κα% τς πλατωνικς σκψης οJκοδοµLθηκε Y σγχρονος E)ρωπαϊκ7ς ΠολιτισµGς. Mετ" Dπ7 δεκαπντε λοιπ7ν περπου αJ'νες µεσαιωνικοH σκGτους qρθε C ;Aναγννηση, µ- τν Dποτναξη µερικ'ς τοH
θεοκρατικοH ζυγοH, κηρσσοντας π λι τν #σκηση τοH σ,µατος DναπGσπαστο µρος τς
συνολικς Dγωγς, κυρως τ'ν νων. M- τν Dν πτυξη συγχρGνως τς τυπογραφας κυκλοφGρησαν πολυ ριθµα συγγρ µµατα γρω Dπ7 τ φυσικL DγωγL. yEτσι παρ λληλα
τοWς \πGµενους αJ'νες Dναπτχθηκαν Y Dθλητισµ7ς κα% C γυµναστικ. yAρχισε ν" κδηλ,νεται τ7 νδιαφρον τ'ν λογων τς ∆σεως γι" τ%ς Dνασκαφ-ς στ" Dρχα_α 1ερ µας,
εJδικ" στ7ν χ'ρο τς Dρχαας ;Oλυµπας κα% ο1 θησαυρο% ο1 Yπο_οι Dνακαλφθηκαν Dνσυραν Dπ7 τ µνLµη τ'ν Dνθρ,πων κα% τοWς ;OλυµπιακοWς ;Aγ'νες, ο1 Yπο_οι παρµειναν θαµµνοι µαζ% µ- τ" ρεπια γι" 1.500 χρGνια.
TοH 1896 προηγLθηκαν µερικο% #λλοι τοπικο% m πανελλLνιοι Dγ'νες µ- πιτυχα  κα%
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Dποτυχα, ο1 Yπο_οι Vµως προετοµασαν τ7 δαφος γι" τν Dνα@ωση τς θρυλικς ;Oλυµπι δας. EOπως τ7 1837 τλεσε τοπικοWς Dγ'νες Y ∆µος τ'ν Λετρνων, τ7 1843 Y θνικ7ς
ε)εργτης E) γγελος Z ππας (1800-1863) τ σσεται παραστ της οJκονοµικ" κα% θικ" γι"
τν δρυση τ'ν ;Oλυµπων, µ- σκοπ7 τν προ@ολ τς Eλλ δας κα% τν «...δι τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ νων Vνοποηση τ(ν κρατ(ν τς E/ρ πης...», µ- πκεντρο τν Eλλ δα. T7
1859 στν πλατε_α Λουδο@κου m Kοτζι[, τ7 1870 κα% τ7 1875 στ7 Παναθηναϊκ7 Στ διο,
τ7 1889 στ7 κεντρικ7 ΓυµναστLριο τελοHνται ο1 τοπικ-ς m Z ππειες ;Oλυµπι δες.
Στν Z ππεια ;Oλυµπι δα τ7 1870 (@λ. «∆», τ. 271), µετ" τ7 «Πολυχρνιο» κα% πρ%ν
Dπ7 τ7ν Vρκο τ'ν Dθλητ'ν, τραγοδησαν τ7ν «AOλυµπιακ uYµνο» τοH ;Oρφανδη, καθηγητ τς Bοτανικς στ7 ΠανεπιστLµιο.
«kIτε, παKδες κλεινο# τ(ν Eλλνων,
σUς καλεK διαφνηφρος γnν
9ν Σταδlω τιµς κα# κινδ'νων
Sς ε)σ"λθRη καθες σας σφριγ(ν».

H πο#ηση στν Oλυµπι(δα το: 1896

O

θραµ@ος τοH Σπρου Λοη νπνευσε τ MοHσα πολλ'ν ποιητ'ν µας. O ;Aργρης Eφταλι,της (1849-1923), Y Yπο_ος διµενε στ µακριν Bοµ@ η, συγκινηµνος Dπ7 τ λαµπρ νκη του, γραψε τ γνωστ «;ZΩδ στ7ν Λοη – τ7ν πρ'το
νικητ τς πρ,της νας ;Oλυµπι δος». H |
Z δL, Dπ7 τν Yποα παραθτω oνα µικρ7 DπGσπασµα, Dποτελε_το Dπ7 33 τετρ στιχες στροφς.
kEτσι στο6 Σταδου Σου τ4 θ'ρα,
το6 AAµαρουσιο6 τ’ γρι 9φ,νη,
AA"ρωφ! πο+ .γραψεν  MοKρα
καθnς 9σ+ ν µ4ν πεθ,νRη!
M< ασιλπουλα σιµ, του
ζυγ νει πλθη φρενιασµ"να,
πο+ τ ο/ρ,νια θ,ρρειες κ,του
κατρακυλο'σανε θρυµµ"να.
H Eλλ,δ’ ν"στη! Dλοι κρ,ζουν,
κα# νκησε στν πρ(το γ(να!
H Eλλ,δ’ ν"στη! AAντιφων,ζουν
τ mρη, ς τν Mαραθ(να!
Πnς ε=ναι θ,νατ’  Eλλ,δα
κι  δ'ναµ της περισσ,
στ4 N"α της AOλυµπι,δα
Λο'η, τ’ πδειξες AEσ'.

T7 κατGρθωµα τοH ;Aµαρουσι,τη δροµα ξµνησε πσης κα% Y ;Aλξανδρος Π λλης
(1851-1935) σ- ποηµ του µ- ττλο «Λο'ης». Παραθτω τ7 τελευτα_ο τετρ στιχο:
Kα# π"ς του, Sν θ"λRη µι φορ κι α/τς ν ζωνταν"ψRη
ν κ,νRη µ"ση σδερο, πλεµνια σ στουρν,ρι,
Sς .ρθRη, π"ς του, ς τ χωρι µαζ σου ν δουλ"ψRη
µ< τσ,πα κα# ξιν,ρι.

EEνας DκGµη ποιητLς µας, Y ;Iω ννης Πολµης (1862-1924), ψαλλε τν περιφαν νκη
του σ- ~κτ στιχο ποηµα µ- ττλο «Στ µαραθωνοδρµο»:
Στ4 δξα πο+ γυρτ4 σ< στεφαν νει
µ< τς 9ληUς τ νικηφρα κλ(να,
κα# τ’ mνοµ, σου θ,νατον Vν νει
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µ’ mνοµα δοξασµ"νο στν α)(να.
Mι µνη ε/χ4 Oνειρευτ4 σο6 νκει
N ’ρθRς π µι µ,χη ληθιν4
λαχανιασµ"νος ν φων,ξRης «Nκη»
κα# ν’ ποθ,νRης .νδοξη θαν.

ERναι δσκολο στ σηµεριν γενι" ν" DντιληφθT τ Bπρξε γι" τν Eλλ δα C νκη τοH
Σπρου Λοη τ7 1896. H DπGφαση ν" τρξTη στ7ν Mαραθ νιο δρµο χωρ%ς ποτ- ν"
DσκηθT σ- γυµναστLρια, ντελ'ς Dπροετοµαστος, Vπως ο1 Dρµατολο% ποW ρριχναν λιθ ρι m πηδοHσαν µ- τ%ς φυσικς τους µGνο δυν µεις στοWς Dγ'νες µεταξ τους, DνταποκρινGταν στ7ν νδGµυχο πGθο Vλου τοH θνους. Ξεκνησε µ- τ συνηθισµνη νδυµασα
του κα% τ" @αρι" τσαροχια του, µψυχωµνος Dπ’ τοWς παλµοWς τς EλλLνιας καρδι[ς
του ν" α)τοσχεδι σTη περιφαν θραµ@ο.
***
T7 θµα Dθλητικ7 πνεHµα κα% ποηση εRναι Dνεξ ντλητο. Στ" νε,τερα χρGνια \κατοντ δες χουν γρ ψει γι’ α)τG, γνωστο% ποιητς, ρασιτχνες κα% #λλοι κα% εRναι δσκολο ν" DναφερθοHµε σ- Vλους α)τος. Θ ’θελα Vµως ν" Dναφερθ' σ- ποιLµατα ποW γρ φτηκαν γι"
τ7 πι7 Dγαπηµνο #θληµα τς ποχς µας, τ7 ποδGσφαιρο. O CµερLσιος τπος καταναλ,νει
Dρκετ-ς σελδες καθηµεριν , γι" ν" περιγρ ψTη τ" ποδοσφαιρικ" µ τς, ν" «BµνLσTη» τοWς
Dθλητς... κα% ο1 #νδρες καρφ,νονται µ- τ%ς ρες στν τηλεGραση, γι" ν" παρακολουθLσουν τ%ς ποδοσφαιρικ-ς DναµετρLσεις κα% τ" ποδοσφαιρικ" κουτσοµπολι .
Π µπολλα ποιLµατα χουν γραφτ γι" τ7 ποδGσφαιρο Dπ7 π µπολλους ποιητς, γνωστοWς κα% Dγν,στους. O1 ποιητ-ς τς γενι[ς α)τς, µεγαλωµνοι στ" γLπεδα Vπου διεξ γονταν τ" ποδοσφαιρικ" µ τς, ποτισµνοι µ- τ" συνθLµατα τ'ν ~παδ'ν, τ%ς @ρεις
κα% τ%ς @ωµολοχες, DθυρGστοµοι, πρασαν α)τν τ φρασεολογα κα% στν ποηση. ;Aρσκονται µ λιστα ν" χρησιµοποιοHν τ «γλ'σσα» τ'ν γηπδων κα% τ'ν τεχνικ'ν Yρολογι'ν τοH ποδοσφαρου. O1 παρα@ολικ-ς δυνατGτητες τς «ποδοσφαιρικς» διαλκτου
συγκινοHν τοWς ~παδος.
yAσεµνες χειρονοµες, ποδοπατLµατα στ%ς κερκδες, γιουχασµατα, @ρεις τ'ν ~παδ'ν,
σπασσµατα @ιτριν'ν, ξαγορ-ς διαιτητ'ν... C κατ σταση Vλη Dντανακλ[ται κα% στν
ποησL τους. H ναντωσL τους πρ7ς τ7 γλωσσικ7 κα% Jδεολογικ7 περι@ λλον εRναι φανερL. KινοHνται πρ7ς τν περιοχ τς ξαπλουστευµνης δηµοτικς, C Yποα τροχισµνη στ7 DµGνι τ'ν γηπδων Dπκτησε Dθυροστοµικ ~ξτητα.
M- τ%ς δο κδοχ-ς τοH φαινοµνου, τ7 ποδGσφαιρο aς !θληµα κα% θλιτητα, εRναι
µπνευσµνα τ" παρακ τω ποιLµατα:
∆ια@ στε oνα DπGσπασµα τοH ;Aντ,νη Φωστιρη κα% τ7 ποηµ του «Σ,κος πορριµµ,των»:
Γιατ δ<ν .χει P χρνος διαφυγ"ς;
T γπεδο γι κ,φρους ε=ναι α/τ πο+ Dλοι φρακ,ρουνε
σ< µι πορτο'λα πρς τ µ"λλον; H .ξοδος
κατ,σπαρτη π’ τ πτ µατα τ(ν ποδοπατηµ"νων. Θ'ρα Eφτ,.
E)κ,ζεται πnς τ παιχνδι παζεται στ#ς π'λες – τ Iπλοιπα
ε=ναι µον,χα πρσχηµα.
Mι προκαταολ4 τς µ,χης. (T ν,λογο
µ< το+ς µοιραους 9κδροµεKς
στ#ς Vκατµες το6 γου4κ .ντ;).

O ποιητς Γι ννης Pτσος χει γρ ψει oνα πολW συγκινητικ7 ποηµα τ7 1949-1951 µττλο «O; γειτονι<ς το6 κσµου». Θ" παραθσω µικρ" Dποσπ σµατα:
(...) Γι τν Παυλ σο6 λ"ω – τ θρυος–
γι κεKνο τ παιδ# πο+ πο'λησε τ παπο'τσια του,
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Dταν ο; Γερµανο# σκοτ(σαν τ Γιωργ,κη,
γι κεKνο τ παιδ# σο6 λ"ω πο+ γρασε τ4 µπ,λλα–
T θρυο πο+ κ,νουν, Tζ ν, τ καννια σας – πο6 ν µ’ κο'σRης;
Γι κεKνο τ παιδ# πο+ νκε στ4ν ποδοσφαιρικ4 Pµ,δα το6 Γιωργ,κη...
Γιατ# P Παυλς, Sν κα# ξυπλητος, .παιζε, Tζν, σ’ Dλες τ#ς θ"σεις
κα# κυνηγς κα# µπκ κα# σ"ντερ - χφ (στ4 γλ(σσα σου τ λ"µε Tζν)
κµα κα# τερµατοφ'λακας –τν καµ,ρωνε  µ,να του,
κα# µεKς τν καµαρ ναµε– .τσι ν,µεσα στ γκολπστ
µπροστ στ δχτυ, µ< τ κοντ µπαλωµ"νο παντελον,κι του,
µ< τ νευρ δη του ποδ,ρια –µ< κεKνα του τ θεαµατικ πλονζν–
..............................................................
κι .τσι ξυπλητος, Tζν, .τσι ξυπλυτος
P Παυλς τ ρα σεργιαν,ει στ4ν θανασα (...).

Θ" κλεσω τ µικρ Dναφορ" στ7 ποδGσφαιρο µ- oνα DπGσπασµα Dπ7 τ7ν ;Eπνικο
τοH yAρη ∆ικταου (1959). O πνικος α)τ7ς εRναι ποηµα γκωµιαστικ7 τοH ;Hλα Yφαντ, ποδοσφαιριστ τοH ;OλυµπιακοH, γραµµνο µ- τ7ν τρGπο τ'ν Πινδαρικ'ν ;Eπινικων.
«AHλα Yφαντ, ΠειραιεK, ΠοδοσφαKρα.
(...) Tο+ς ρστους 9παιν(, κι π’ το+ς ρστους, τν !ριστο, σ< γ(να
πο+ προσ"ρχεται ε/γενικν, γι ν’ γκαλι,σRη
τ4 Nκη. kEτσι κι 9σ"να, AHλα, το6 Yφαντ γι", σ’ rρπ,ζω
τ ρα, µ< τ4 οθεια το6 AAπλλωνα, π’ τν Xρνο,
σl ζοντ,ς σε π σκµια, γρας κι kAδη, ν σ< παραδ σω
στ4ν α)ωνιτητα, ν"ο π,ντα, 5ραKο κι κµαKο,
πρτυπο κο'ρου το6 καιρο6 µου,
στο+ς ν"ους πο+ θ, ’ρθουν αzριο ν δοξ,σουν
τ4 γενι κα# τ4ν πλη τους.
***

λενοντας τ7ν κκλο τοH πονLµατGς µου θ ’θελα ν" παραθσω oνα ποηµ µου, Dφιερωµνο στ7 παλικ ρι ποW κπροσ,πησε τ7 ;Aθ νατο ;Aθλητικ7 ΠνεHµα στοWς ;OλυµπιακοWς ;Aγ'νες τοH 2000.
Στ ν K6στα Kεντρη

K

jAν  Σαπφn
σν π tπνο ξ'πναγε αθ',
στ4ν θυγατ"ρα το6 `λιου
τ4ν mµορφη Mυτιλνη,
tµνους γλυκηχους θ .πλεκε,
ν τραγουδο6ν
τς θαλασσρεχτης Λ"σου τ παλικ,ρια.
Kα# τ mνοµ, σου, K στα,
µπαλ,ντα το6 Φλοσου θ γινταν,
ν τ σ'ρRη τ κ6µα σ’ Dλα τ πλ,τη.
Γιατ, θνητς 9σ',
στο+ς κλπους τ(ν θαν,των π"ρασες,
Kι Dταν σ< το6το τν κσµο
τς ζως τ ταξδι τελει σRη
στ#ς ο/ρ,νιες µµουδι<ς τ’ Oµρου
τ4ν ε/πλκαµη δ"κατη Mο6σα θ συναντσRης.

Γεωργ,α Aλεξ,ου - Γοργ6

«AI™XPON °∞ƒ ∆√ ™π°∞¡ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
Α
; ξιGτιµε κ. διευθυντ ,
;Επ% τT ε)καιρnα τς κατ" τν 6ην Α)γοστου «συµπτ,σεως» τς χριστιανικς \ορτς τς ΜεταµGρφωσης τοH Σωτρος µ- τν Dρχαιοελληνικν \ορτν Ηρ κλεια τοH Κυνοσ ργους (m τ" ν ∆ιοµεοις – τ7 ΚυνGσαργες @ρισκGταν στ7ν δµο ∆ιοµεας) νεπνεσθην τ7 DκGλουθον 
n σµα,  κα% Dφιερ,νω rχι
µGνον στοWς ΣωτLρηδες (m µ[λλον Σωτηρους) Dλλ’ εJς Vλα Dνεξαιρτως τ"
ΕλληνGπουλα, τ" Yπο_α εRναι καταδικασµνα (εzχοµαι rχι γι" πολW DκGµη)
ν" \ορτ ζουν \@ραϊκ-ς Dντ% τ'ν \λληνικ'ν \ορτς.
;Επσης παροτρνω Vλους µας Vπως συνεχσουµε τν δσκολη ρευνα
πρ7ς πανασνδεσιν µ- τ7 πατρZ'ον θος. ∆ιGτι C παρανGµως κρατοHσα
στν Ελλ δα πνευµατικ ξουσα πολW τς Ελληνικς συνειδLσεως Dπχει κα% @ρισκGµαστε σ- #κρως κρσιµη Dλλ" κι πικνδυνη καµπ τς µακραωνης κα% πολµοχθης θνικς πορεας. ΦεH, κα% Dλµονον γι" τ7ν ξεπεσµG µας!
;Eν ;AθLναις µχρι τν ποχ τοH ΣGλωνος \,ρταζαν τ7 NυχθLµερον aς
Πρωτοχρονι , ποW συνπιπτε µ- τν \ποµνη τοH XειµερινοH Hλιοστασου
(1η Γαµηλι'νος, 22/12) τς φυσικς τοH Hλου πορεας, καθ’ ν σταµατn[ ν"
«µικρανTη» κα% Dρχζει ν" «µεγαλ,νTη». Mεγαλ,νει C Cµρα, µικρανει C νξ.
Συµ@ολικ" \ωρτ ζετο (κατ" τGπους) C γννησις τοH CλιακοH ρωος Hρακλους κα% τοH ΘεοH τοH φωτ7ς ;AπGλλωνος. ;Eν Σπ ρτTη qταν Y µν ;Aπελλα_ος (;Aπ-λ-λων > ;AπGλλων < Bψηλ7ν φ'ς λοHον). O νHν πσκοπος Γκ νας ΠαντελεLµων Vµως δηλ,νει: «Nα, εRναι DλLθεια Vτι κατ" τοWς πρ,τους
αJ'νας \ωρτ ζοντο τ" Xριστογεννα τν 6/1, Vταν Y Xριστ7ς @απτσθη. Συµφ,νως µ- τ"ς γας Γραφ ς γεννLθη µα κρα νχτα καθ’ ν ο1 @οσκο% πι@λπουν τ" νεογννητα Dρν κια, κα% α)τ7 Bποδεικνει Dνοιξι τικο καιρ7 ν
;Iσραλ κα% ο) χειµερινG. H 25/12 qταν C γενεθλα τοH ψευδοHς CλιακοH θεοH τς \λληνικς µυθολογας ;AπGλλωνος, C δ- ;Eκκλησα γι" ν" τ7ν πολεµLσTη, τοποθτησε κε_ τν γννηση τοH XριστοH, τοH ;AληθινοH ΘεοH, τοH
Hλου τς ∆ικαιοσνης, τοH ;AνατολικοH yAστρου, τοH Παγκοσµου ΦωτGς»!
Kα% \ορτ ζουµε παγκοσµως τν Dλλαγ τοH χρGνου, πειδ ο1 E@ρα_οι µα
\@δοµ δα µετ" τν γννησιν τ'ν Dρσενικ'ν κτελοHν περιτοµLν, πεµ@ανοντας @ιαως κα% παρ" φσιν εJς τ" γεννητικ" rργανα τ'ν τκνων των!
Ο κατ λογος τ'ν δολοφGνων τοH πνεµατος κα% συνεπ'ς τοH παγκοσµου
πολιτισµοH εRναι πολW µεγ λος (τουλ χιστον 17 αJ,νων συνεχιζοµνης µχρι
σLµερον Dνθελληνικς δρ σεως) κα% λπζω σWν τZ' γγWς χρGνZω ν" κδοθT,
πλLρης τ'ν ~νοµ των κα% τ'ν γκληµ των τους Dλλ" κα% τ'ν ΕλλLνων Θε'ν
κα% Ηρ,ων ποW Dντικατστησαν κα% δολως τν µνLµην σπλωσαν παραχαρ σσοντες τν 1στορα µας· διGτι, Vπως εRπε Y Θουκυδδης, «α)σχρν γρ τ
σιγUν τς Ελλ,δος π,σης δικουµ"νης». Πρ7ς τ7 παρ7ν Jδο τ7 nσµα, µ@Gλιον κατ" τς θνογενεαλογλωσσικς µας µεταλλ ξεως:

¶∞™∏™ ∞¢π∫√Àª∂¡∏™» (£√À∫À¢π¢∏™)
XΕλλην O Πολυ6νυµος
Μ< εLπανε µεταλλαγµ"νο, 9ρασµιακ
µ,να φ"ρ’ τ4ν Ιστορα κα# τ λεξικ,
µ’ εLπανε ξεπερασµ"νο, κολληµ"νο στ παλι
στ4ν Οµρου AΙλι,δα, στ’ Α
A ργοναυτικ,.
Μ’ εLπανε ε)κονοκλ,στη, νερο κα# 9θνικ
γιατ# δ<ν φιλ( ε)κνες, µ οzτε κ,νω κα# σταυρ
κα# τρα,ω πρς ∆ηµαρχεKο Dπως νυµφευθ(·
π(ς ν γνRη, δ<ν τν π,ω τν Vραικο ψαλµ.
Ε=µαι λ"ν’ AΙνδοευρωπαKος, γρ,φω στ φοινικικ
µνο τρεKς χιλι,δες χρνους ρσκοµαι στ4ν γειτονι
κι Dτι πρ"πει ν πιστ"ψω στ σηµιτικ χαρτι,·
ε=µαι uΕλλην, τ δηλ νω, δ<ν λλ,ζω 9γn µυαλ,.
Μ’ εLπανε ε)δωλολ,τρη, !θεο, παγανιστ,
δ<ν πατ( στ#ς 9κκλησες κι ψηφ( το+ς ;ερεKς·
δ<ν χρει,ζοµαι µεσσες 9ξ 9παγγελας γς,
.χω ’γn Μυθολογα π,νσοφη, ρωικ.
Λ"ν’ τ’ γ,λµατα θαυµ,ζω στν ρχαKο µου να
κα# ποτ< δ<ν 9ξυµν( τν σωτρα τν Χριστ,
κι Sν στν kΟλυµπο γιορτ,σω θ µ< πο6ν κα# γραφικ·
δερφ" µου, µ< τ ζρι δ<ν χορε'ω νατολικ σκοπ.
kΑµα θ"λω σωτηρα δ<ν τ4ν ψ,χνω µ,ν’ λλο6
π’ το+ς uΥµνους το6 AΟρφ"α, θεολγου, `ρωος κα# µουσουργο6·
µελετ( το+ς φιλοσφους, 9µπνευσµ"νους ποιητ,ς,
δ<ν χρει,ζοµ’ !λλους µ'θους π το+ς Σιωνιστ,ς.
Κι Dταν π,ω ν παραδ σω τ4ν ψυχ µου στν Θε,
γι προγνους µο6 φυτε'ουν Α
A ρα,µ, AΙσα,κ κα# AΙακ ·
ε=µαι πγονος Γενναων, Α
A θαν,των, Ιερ(ν
κα# κανε#ς δ< θ µ< κψRη 9κ τ(ν ρχαων µου ριζ(ν!
Μετ" τιµς

Αλξανδρος Χαχλης
Μουσικοσυνθτης,
παναπατρισθε%ς κ Nας YGρκης

™YNTA°MA KAI £PH™KEIA
γα Dπ7 τ" Dτοµικ" δικαι,µατα ποW προστατετονται γκρως κα%
γγρ φως Dπ7 τ7 α)στραλιαν7 σνταγµα συµπεριλαµ@ νονται στ%ς διατ ξεις, ο1 Yπο_ες Dναφρονται στ Θρησκεα στ χ,ρα. H προσφορ"
α)τ δνεται aς περιορισµ7ς τς δναµης τς Kοινοπολιτεας παρ" aς
oνα λεθερο δικαωµα. A)τ7 τ7 Dντστροφο δικαωµα καλπτεται στ7 #ρθρο
116 τοH α)στραλιανοH συντ γµατος, τ7 Yπο_ο σ- λεθερη DπGδοση λει τ"
\ξς: «H κοινοπολιτεα δ<ν θ κ,νRη καν"να νµο, γι ν Vδραι σRη Pποιαδποτε θρησκεα, 8 ν 9πι,λRη Pποιαδποτε θρησκευτικ4 τελετουργα, 8 ν παρεµποδσRη τ4ν 9λε'θερη 9ξ,σκηση Pποιασδποτε θρησκεας, κα# δ<ν θ χρει,ζεται καµµα θρησκευτικ4 9ξ"ταση 5ς προσν γι καµµαν Iπηρεσα 8 δηµσιο λειτο'ργηµα κ,τω π τ4 δικαιοδοσα τς Kοινοπολιτεας».

§

H Dπαγορευτικ α)τ δι ταξη Bποχρε,νει τν Kοινοπολιτεα α) ν" µν νοµοθετT γι"
τν δρυση κ ποιας θρησκεας, @) ν" µν πι@ λλTη θρησκευτικ-ς τελετς, γ) ν" µν DπαγορεTη τν λεθερη ξ σκηση YποιασδLποτε θρησκεας κα% δ) ν" µν πι@ λλTη θρησκευτικ-ς ξετ σεις γι" τ%ς δηµGσιες Bπηρεσες.
Στ" 103 χρGνια τς α)στραλιανς Yµοσπονδας τ7 #ρθρο τοHτο δ-ν δηµιοργησε ποτπρG@ληµα, κα% Vλοι ο1 A)στραλο% πολ_τες Dπολαµ@ νουµε τ θρησκευτικL µας λευθερα,
µι[ς κα% Vλες ο1 θρησκε_ες µεταχειρζονται Yµοως. H λξη Θρησκεα/Religion δ' χει
µα πλατει" ννοια, ποW συµπεριλαµ@ νει κ θε δGγµα m πστη, πρ[γµα ποW προϋποθτει
πστη πρ7ς oνα Bπερφυσικ7 rν, τ7 Yπο_ο συσχετζεται µ- κ ποια 1εροτελεστα m πρακτικL.
;Eδ' δικαιωµατικ" µποροHµε ν" ρωτLσουµε: γιατ C Kοινοπολιτειακ Kυ@ρνηση δνει
χρLµατα στ" θρησκευτικ" σχολε_α τς χ,ρας; H ξLγηση εRναι –λνε ο1 εJδικο%– Vτι τ" χρLµατα α)τ" δ-ν εRναι «γι" τν δρυση/δραωση µι[ς θρησκεας» µσα στ7 πνεHµα τοH
#ρθρου 116. H παρξη κα% τLρηση τοH #ρθρου 116 χει διαχωρσει δι" µι[ς κα% δι" παντ7ς τ7 κρ τος Dπ7 τ λεγGµενη ;Eκκλησα, Vπου συµπεριλαµ@ νονται Vλα τ" θρησκευτικ"
δGγµατα. T7 πνεHµα τοH #ρθρου τοτου δ-ν πιτρπει ποτ- ο1 1ερε_ς ν" γνουν δηµGσιοι
Bπ λληλοι, Vπως στν Eλλ δα, Vπου πικρατε_ oνα τελεως διαφορετικ7 συνταγµατικ7
πλασιο/καθεστ,ς, µ- τοWς 1ερε_ς ν" µισθοδοτοHνται Dπ7 τ7 κρ τος.
M- µα σντοµη µατι" –γι" κ ποια σγκριση– στ7 \λληνικ7 σνταγµα @λπουµε Vτι τ7
#ρθρο 3 λει: «AEπικρατο6σα θρησκεα στ4ν Eλλ,δα ε=ναι  θρησκεα τς AAνατολικς
AOρθδοξης AEκκλησας το6 Xριστο6...». Περαιτρω τ7 #ρθρο 13 λει: «1) H 9λευθερα τς
θρησκευτικς συνεδησης ε=ναι παρααση. H πλαυση τ(ν τοµικ(ν κα# πολιτικ(ν δικαιωµ,των δ<ν 9ξαρτUται π τ#ς θρησκευτικ<ς πεποιθσεις καθενς. 2) K,θε γνωστ4 θρησκεα ε=ναι 9λε'θερη κα# τ σχετικ µ< τ4 λατρεα της τελο6νται νεµπδιστα Iπ τ4ν προστασα τ(ν νµων. H !σκηση τς λατρεας δ<ν 9πιτρ"πεται ν προσ,λRη τ4 δηµσια τ,ξη 8 τ χρηστ Mθη. O προσηλυτισµς παγορε'εται...» (Σνταγµα τς Eλλ δας, Vπως
DναθεωρLθηκε µ- τ7 ψLφισµα τς 6ης ;Aπριλου 2001, κδοση Bουλς τ'ν EλλLνων 2001).
Στ σγκριση α)στραλιανοH κα% \λληνικοH συντ γµατος C α)στραλιαν µπειρα 103
τ'ν µ[ς διδ σκει Vτι Y διαχωρισµ7ς ;Eκκλησας - Kρ τους εRναι κατορθωτ7ς µ- πολλ" θετικ" ε)εργετLµατα. Kατ" συνπεια κα% στν Eλλ δα µπορε_ ν" φαρµοστT τ7 Mδιο
µτρο τοH διαχωρισµοH χωρ%ς Jδιατερα προ@λLµατα.

ΘωµSς Hλι'πουλος

∆ιευθυντς Kολλεγου «Παιδεα»
Mελ@ορνη, A)στραλα

AI™IMA KAI A¢HPITA
Eκεχειρ,α: Συγκρτησε τ χρια σου
H =κεχειρ,α ε=ναι  νακωχ,  ε)ρνευση, τ σταµ,τηµα τ(ν
9χθροπραξι(ν. Kα# 9δ( µ< µα µνο λ"ξη δνεται τ στγµα τ(ν AOλυµπιακ(ν
AAγ νων. Στ δι,στηµ, τους το/λ,χιστον σταµατο6σαν ο; 9χθροπραξες.
Π(ς δηµιουργθηκε Dµως  λ"ξη 9κεχειρα; AAξζει ν τς φιερ σουµε δ'ο
9πεξηγηµατικ λγια. H λ"ξη ε=ναι σ'νθετη π τ ρµα .χω κα# χε#ρ = χ"ρι. O; ρχαKοι µας ε=χαν τ4 φρ,ση «Cχειν χε9ρας», πο+ σµαινε: συγκρ,τησε
τ χ"ρια σου κα# κατ’ 9π"κταση σταµ,τησε τ#ς 9χθροπραξες = 9χεχειρα. Στ
α/τ# Dµως τ(ν προγνων µας δ<ν κουγταν καλ κα# γι χ,ρη ε/φωνας
–bνα π τ )διατερα χαρακτηριστικ τς Vλληνικς γλ σσας– κα# γι σαφνεια κα# καλλι"πεια, ο; δ'ο ξεχωριστ<ς ρετ<ς το6 Vλληνικο6 λγου,  9χεχειρα µ< µα rπλ νοµοωση το6 χι .γινε 9κεχειρα. Mακ,ρι ν τ4 δο6µε
στο+ς φετινο+ς AOλυµπιακο+ς AAγ(νες!

Θ.Γ.H.

«XτυπDστε, πατξτε, πατξτε...»!
«Πιστε!ω πsς εbναι λθος ν µπα,ν]η στ tδιο τσου&λι (µ< τ#ς !λλες µειοντητες τς Eλλ,δος) O ουδαϊκ ς κ'σµος», ε=πε P ρχιεπσκοπος στ συν"δριο στρατιωτικ(ν ;ερ"ων το6 NATO (3/2/04), δλωση πο+ προ,λλει φυσικ
τ 9πσηµο mργανο το6 Kεντρικο6 AIσραηλιτικο6 Συµουλου τς Eλλ,δος
«Xρονικ» (τ. Mαρτου 2004). «ΠρQτ’ *π eλα εbναι uνας λα ς πο; ζ]D =παQνες µαζ, µας», Hταν τ κ'ριο 9πιχερηµα το6 κ. Xριστδουλου γι τ4 δι,κρισ του α/τ4 Iπ<ρ το6 «9κλεκτο6 λαο6», λ<ς κα# !λλες µειοντητες (AAθγγανοι, MουσουλµUνοι κα# Ποµ,κοι τς Θρ,κης) δ<ν ζο6ν 9π# α)(νες µαζ
µας. Kα# σν ν συν"χιζε τ «πνε6µα τς γ,πης» τς ΠαλαιUς ∆ιαθκης,
Dπου π.χ. ρατσιστικ τατα χρησιµοποιεKται 83 φορ<ς τ ρµα «=ξολοθρε!ω»
σ< ναφορ µ< το+ς δι,φορους λαο+ς πο+ γενοκτνησαν 8 σχεδαζαν ν γενοκτονσουν ο; EραKοι (µεταξ+ τ(ν Pποων κα# το+ς uEλληνες) ποφθ"γγεται: «ν χτυπAσουµε τ ν *ντισηµιτισµ'», «εbναι ε.θ!νη τQν χριστιανQν Uερων, εbναι ε.θ!νη eλων µας, ε.θ!νη δικA µας  πταξη το *ντισηµιτισµο,
 πταξη µιSς *ρρ6στιας πο; κα,ει τ σπλγχνα το ε.ρωπαϊκο πολιτισµο». «XτυπQ», «πταξη» κα# π,λι «πταξη» µ"σα σ< λγες ρ,δες κειµ"νου το6 ρχιεπισκπου. Στατιστικ ραγε ε=ναι λιγ τερες ο; µισ,νθρωπες
κα# πολεµοχαρεKς α/τ<ς λ"ξεις π τ 83 «=ξολοθρε!ω» Pλκληρης τς ΠαλαιUς ∆ιαθκης; kEχ,  γ,πη «τρχει *π τ µπατζκια µας» (π τ ρ,σα µας Mθελα ν π(), µακαρι τατε... Kα# σ’ D,τι φορU στ4 ρατσιστικ σου
εzνοια Iπ<ρ τς «9κλεκτς )ουδαϊκς µειοντητας», .χ, µακαρι τατε «τ
αµα νερ δ<ν γνεται».

Γ.Σ.Π.

KυριακA, µρα Kυρ,ου
Στ4ν Nιγηρα σφαγι,στηκαν νελ"ητα (Dπως συνθως) 630 !τοµα π
9νπλους χριστιανικς φυλς. H 9πθεση .γινε Kυριακ4 2 Mαου 2004, σ<
Kοιντητα Mουσουλµ,νων, στ4ν Kεντρικ4 Nιγηρα.
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H Kυριακ4 ε=ναι µ"ρα φιερωµ"νη στν Θε τ(ν Xριστιαν(ν κα# τ#ς χριστιανικ<ς... ξες, συµπεριλαµανοµ"νων κα# τ(ν φνων 9πισµως µ"ρα-µεσηµ"ρι.

A.Γ.

«Kα- ο.δποτε µετ’ α.το περιεπτουν...»
O πατρι,ρχης κ. BαρθολοµαKος 9θυµ θη σφδρα κα# προ"η ε)ς τ δ"οντα
κα# τελικ(ς φ ρισε (κρυξε σ< κατ,σταση «*κοινωνησ,ας») τν κ. Xριστδουλο. O κ. BαρθολοµαKος 9ξλθε περλυπος ε)ς τν πλ"ον κεντρικν 9ξ στη το6 9ν Φαναρlω µεγ,ρου κα, Dπως  9θυµοτυπα τ καλεK, φο6 .πλεξε
περλυπος τ 9γκ µιο το6 «δελφο6» κ. Xριστοδο'λου, προσαρµσας τ4ν
φων του καταλλλως .γινε δακρυρεχ4ς κα# ττε 9ξ"φρασε τ4ν «γ,πη
του». H Dλη παρ,σταση .γινε µετ παρρησας κα# στµφου, 9νl( κρι(ς τ4ν
ραν 9κενη κ,ποιος δι,κος 8 πρωτοσ'γκελλος –τ διακριτικ, του δ<ν 9φανοντο καθαρ– δι,ασε τν φορισµ. T κεµενο Hταν πολ'λογο µ< πολλ
διανθσµατα τς χριστιανικς φρασεολογας, λλ κυρως Hταν bνα κεµενο
µσους. ∆<ν θ πο6µε περισστερα γι τ κεµενο α/τ, στοιχηµατζουµε Dµως
Dτι P κ. Xριστδουλος, πο+ σφαλ(ς θ Mκουσε τν κατ’ α/το6 φορισµ, θ
9µνσθη τς Γραφς: «Σκληρ'ς =στιν O λ'γος α.το (το6 Xριστο6)· τ,ς δ!ναται α.το *κο!ειν; κα- =κ τQν µαθητQν α.το πολλο- *πDλθον ες τ xπ,σω κα- ο.δποτε µετ’ α.το περιεπτουν» (Kατ AIω,ννην, στ´ 60-64).
uOµως Dλα τ’ νωτ"ρω, Dταν κ,ποιοι ρατοι «τρ,ηξαν τ’ α/τι» ε)ς µφοτ"ρους, δι τ(ν συνεδρι(ν τ(ν Iερ(ν Συνδων τους τ4ν 28η Mαου 9κηρ'χθησαν 5ς ο/δ"ποτε γενµενα...

Π.Tσ.

Eγχ6ριοι aλλαδµποροι κα- διεθνε9ς µισλληνες
O; ο)κτρο# VλληναρUδες, πο+ σν ντελ,ληδες µ< τ4ν κουδο'να τ(ν παλαι(ν
παζαρι(ν γανουν σµερα στ καν,λια κα# διαλαλο6ν τ 9µπρευµα-«Eλλ,δα» στ π"ραντο χρηµατιστριο τ(ν παξι(ν πο+ κατ,ντησε  Pωµιοσ'νη, 9ξευτελζουν τν πολιτισµ µας σ< τ"τοιο αθµ, πο+ ν διερωτUται κανε#ς ποιο ε=ναι ο; ποτελεσµατικ τεροι 9χθρο# τς Eλληνικτητας: ο; γνωστο# διεθνεKς διαχρονικο# µισ"λληνες 8 ο; καινοφανεKς α/το# 9γχ ριοι Vλλαδ"µποροι, πο+ 9κχυδαζουν D,τι ;ερ τερο κα# Pσι τερο σ< ξα παργαγε 
νθρωπτητα; uOµως Lσως τ δληµµα α/τ, τ ποι, δηλαδ4 π τ#ς δ'ο
α/τ<ς κατηγορες ε=ναι  πι ζηµιογνος στν τοµ"α το6 Eλληνικο6 ∆ιαφωτισµο6, ν αLρεται α/τµατα π τ γεγονς Dτι πολλο# 9κ τ(ν χυδαων 9γχωρων Vλλαδεµπρων ε=ναι µυστικο# 9ντολοδρχοι κα# «κρυφ χαρτι» τ(ν ορ,των διεθν(ν µισελλνων, µ< ποστολ4 ν προκαλο6ν σ< κ,θε σοαρ
!νθρωπο τ4ν ηδα µπροστ σ’ α/τ4ν τ4ν 9κπρνευση κ,θε προσπ,θειας
ναγ"ννησης το6 Eλληνισµο6: «Kοντ στ ξερ καγονται κα# τ χλωρ,», λ"γει  λαϊκ4 σοφα.

Γ.Σ.Π.

1 µεγ λες φευρσεις δ-ν κατακτοHν τ%ς µ[ζες («πολλο%») Dστραπια_α, Vπως λ.χ. τ7 «κινητ7» τηλφωνο (#νω τ'ν 10 \κατοµ.
στν Eλλ δα σ- 5 χρGνια. H κατ χρησL του µφανLς, C πικινδυνGτης του δεδοµνη Vπως κα% τ7 Dνελεθερο τοH χρLστη).
;Aντιθτως προχωροHν Dργ" µχρι τν κοιν DποδοχL τους. T7
«στυλ7» (διαρκεας), τ7 ψυγε_ο #λλαξαν τ ζω τοH Dνθρ,που.
H Dνακ λυψη τς δι σπασης τοH DτGµου, τοH DNA, C τηλεGραση, Y
Bπολογιστς (H/Y) εRναι ξαρετα τεχνολογικ" πιτεγµατα. MGνο
ποW τ" προγρ µµατα-φαρµογ-ς πεσαν σ- λ θος χρια (στοWς νεαντερτ λιους - ξουσιαστς).1 yEτσι DποκτLσαµε Bδρογονο@Gµ@ες, µεταλλαγµνα, σαπουνGπερες, λεκτρονικ" παιχνδια.
H «καθαρ» γν,ση-λειτουργα Vµως δ-ν λερ,νεται Dπ7 τοWς κακGψυχους· λ.χ. Y δσκος (CD) τς McDonald γι" τ7ν «Θησαυρ7 τς Eλληνικς Γλ,σσας (TLG)»2 εRναι rντως θησαυρ7ς aς περιχων Dλη τν
\λληνικ γραµµατεα. EOπως κα% C «γραφ» στν ~θGνη τοH H/Y.

O

TO ¶POB§HMA. M- τ7ν Dσλληπτο ρυθµ7 αzξησης (σχεδ7ν διπλ σιας κατ’
τος) τς µνµης κα% τς ταχ'τητας τ'ν προσωπικ'ν Bπολογιστ'ν (PC) α)το%
δχονται πλον τερ στια προγρ µµατα (1 GB = 1 δις bites, 3,2 GHz). yEτσι δ-ν
Bπ ρχει θµα χωρητικGτητας: σ- oνα µGνο δσκο µποροHν ν" µποHν 10 \κατοµ.
σελδες m 10 χιλι δες εJκGνες m 100 video! T7 θµα εRναι π'ς κα% πο_ος θ" κ νTη
τ7ν προγραµµατισµG! EJδικ,τερα:
;Aπ7 τν Dρχ τς λειτουργας τ'ν H/Y ο1 χειριστς τους DντελLφθησαν Vτι
C 9παφ4 µ"σlω πληκτρολογου qταν τουλ χιστον προ@ληµατικL.
Kα% α)τ7 τοHτο τ7 πληκτρολGγιο παρµεινε π% 130(!) τη τ7 Mδιο, Vπως τ7
φεHρε Y Φλων Pµι⭈ γκτων (EEλλην;), τ7 περφηµο QWERTY (#νω πλκτρα).
Παρ’ Vλο ποW εRναι #νευ λογικς κα% πρ7ς χρLση Dρχικ" τς ;Aγγλικς, ο1 H/Y
ργ ζονται µGνο µ- α)τ7 δ' κα% 50 τη. T7 πρGγραµµα windows κα% τ7 mouse
(ποντκι) Dπεξ ρτησαν τ7ν χρLστη Dρκετ" Dπ7 τ7 πληκτρολGγιο, Dλλ" ο1 λ"ξεις
γρ φονται DκGµη µ- α)τG.
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OI ¶PO™¶A£EIE™. O1 DπGπειρες Dπαγγ-

στρωσης Dπ7 τ" πλκτρα ξεκνησαν νωρς. yHδη
Dπ7 τ7 1976 προγρ µµατα µ- συσκευ-ς ναγν ρισης φωνς κατ,ρθωσαν ν" καταγρ ψουν τρισδι στατα τ7 παλµικ7 δι γραµµα λξεων. Στ
Φωτ. 1 εJκονζεται C λξη «five» (= 5). EOµως
παρ" τ%ς \κατοντ δες ρευνητικ-ς Yµ δες τ7 µGνο ποW κατωρθ,θηκε εRναι C δηµιουργα πρ7 δεκαετας \ν7ς «κειµενογρ φου» ;Aγγλικς.
Λθηκε τ7 πρG@ληµα; MιλοHσαν Dγγλικ" κα%
Y H/Y γραφε; yOχι @@αια! T" λ θη qσαν #νω
Φωτ. 1. Tρισδιστατο παλµικ
διγραµµα.
τοH 50%. T7 πρGγραµµα δ-ν qταν λειτουργικG.
Kα% τ7 σηµεριν7 δ-ν δουλεει µ- τν πρ,τη· Dπαιτε_ται προσωπικ4 κµ θηση 4 τουλ χιστον aρ'ν, γι" ν" «συνηθσTη» Y H/Y τν
Jδιατερη χροι" τς φωνς τοH χρLστη. Παρ’ Vλα α)τ" C πιτυχα εRναι 80%.
Φυσικ" τ7 πρGγραµµα δχεται µνον τν προφορ" Nεοϋορκζων! O1 #λλοι ;Aµερικανο, ο1 Λονδρζοι, ;Oξφορδιανο, Σκωτσζοι κα% κυρως ξνοι ποW µιλοHν
;Aγγλικ" ∆EN χουν καµµα πρGσ@αση στ7 πρGγραµµα. O καθε%ς λοιπ7ν κα% τ7
πρGγραµµ του!
O1 #λλες χ'ρες τς E)ρ,πης; K πως καλτερα τ" πρ γµατα. T συµ@ανει
λοιπGν; Γιατ ο1 H/Y DρνοHνται ν" DνταποκριθοHν;

H A°°§IKH °§ø™™A. EOπως πολλο% ρευνητ-ς στ7ν «∆αυλG», χω γρ ψει
κα% γI (λ.χ. «Πρωτοδωρικ-ς ο1 ρζες τς ;Aγγλικς», «∆», τ. 204) σχετικ .
;Aποδεικνεται Dναµφισ@Lτητα Vτι C ;AγγλικL, aς προερχGµενη Dπ7 τν
Dρχαα Γερµανικ (germanic) κα% µ- γαλλικ-ς/λατινικ-ς λξεις, εRναι παραφθορ" τς πρωτοελληνικς γλ,σσας, Vπως Vλες ο1 γνωστ-ς γλ'σσες τς
οJκουµνης (E)ρωπαϊκς, ;IρανοϊνδικL, TουρκικL, ΠολυνησιακL, ;Iαπωνικ
κ.#.). EOρα #ρθρα µου «∆» τ. 221, 229, 241, 255.
ERναι δ- C ;Aγγλικ C πλον παραλλαγµνη Dπ7 τ%ς ε)ρωπαϊκ-ς γλ'σσες κα%
πλοποιηµνη µχρις Dφελεας. yOντως δ-ν χει #ρθρα/γνη, κλσεις. EJδικ,τερα τ" ρµατα δ-ν χουν DριθµοWς/πρGσωπα, γκλσεις, φων-ς, διαθσεις. O1 δχρGνοι γνονται µ- 3 µGνο λεκτικοWς τπους (love, loved, loving). H Dοριστα τοH
νοLµατος αρεται µGνο Dπ7 τ" συµφραζGµενα.
Θεωρητικ" C πλ α)τ γλ'σσα µ- τ%ς 300.000 λξεις, παρ γωγες Dπ7 16.000
µGνο @ασικς,3 θ" πρεπε ν" Dκογεται-γρ φεται Dπ7 τ7ν H/Y ε)κολ,τερα.
EOµως χει oνα µεγ λο µειονκτηµα.
O1 @ασικ-ς λξεις της εRναι µονοσ'λλαες m προφρονται τσι Vπως λ.χ. dog
m father = [f δ ]. MGνον ο1 λατινογενε_ς εRναι πολυσλλα@ες. Eποµνως δεκ δες λξεις προφρονται Vµοια· π.χ. wor/d, worl/d, wood, wont, want, ward
[wöd] κ.#. ΛGγZω λοιπ7ν τς µ4 συλλαικτητας C δυσκολα Dναγν,ρισης γραφς τς ;Aγγλικς εRναι γγενLς.
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H E§§HNIKH. ➊ H γλ'σσα µας εRναι DρχαιGτατη. ;Aποδεικνεται: α. ;Aπ7

τ µυθολογα, Vπου ο1 θεο% συζητοHν/παραγγλλουν [Eρµεην νωγε (=παρ γγειλε). Hσ. «yEργα κα% Cµρες» 70] κα% ο1 #νθρωποι aς JσGθεοι µιλοHσαν (aς θεο% ζωον... #νουσοι κα% DγLραοι) πρ τ'ν 4 κατακλυσµ'ν. @. ;Aπ7 τ7ν Dσλληπτο πλοHτο της. O1 90.000.000 λεκτικο% τποι (TLG) Dπ7 τ" ⯝ 3.500 @ι@λα
(α)τ" Dπµειναν Dπ7 τ" 3,5 \κατοµµρια) θεωρ' Vτι εRναι µGνο τ7 ¹/³ τοH συνGλου των (λ.χ. λω, λεις...) τοι 3 ⫻ 90 = 270 \κατοµ. XAν εMχαµε κα% τ" BπGλοιπα ργα τ7 σνολο θ" qταν τριπλ σιο τοι 270 ⫻3 ⯝ 1 δισεκατοµµριο λεκτ. τποι! Kα% α)τ" µνον Dπ7 τ7ν 8ο αJ. π.X. oως τ7ν 15 αJ µ.X. γ. O1 5 συλλαικ<ς
γραφ-ς4 (θ" @ροHµε πολλ-ς #λλες) δ-ν εRναι µGνο παν ρχαιες (Dπ7 2η χιλιετα
π.X. κα% πραν τς 7ης) Dλλ" κα% C µαθηµατικGτητα τ'ν (62 oως 89) συλλα@'ν
τους εRναι κπληκτικL. δ. ;Aπ7 τν Dσλληπτη δυνατGτητα τς παραγωγς/σνθεσης λξεων (ⱖ1.000 Cµερησως).
H Vλληνικ4 ε=ναι  ρχαιτερη, πλουσι τερη, παραγωγικ τερη,  µητ"ρα γλ(σσα. ➋ ΛGγZω τς µεγ λης DρχαιGτητος τς γλ,σσας (ⱖ 9 χιλιετες γραφς
κα% 50-100 χιλ. Yµιλας), aς Dρχγονη εRναι συλλαικ45 κα% νοηµατικ4 [Παρ δειγµα: KA = qχος κτπου → κ ⭈πα⭈το → κ ⭈π⭈τω → κ µπτω/κ ⭈µ⭈νω/κα⭈ν ⭈σσω/
κανω/κακνω/κ ⭈µα⭈κο → κ µαξ κ.#.]. [ku-ru-so στ Γραµµ. Γρ. A´ προφρεται
κα% γρ φεται συλλα@ικ" = χρυσGς].

OI A§§E™ °§ø™™E™. Πρ7 πολλ'ν χιλι δων τ'ν C Eλληνικ διαδGθηκε
πρ7ς Vλες τ%ς κατευθνσεις ς τ" πρατα τς γς. ;Aποτλεσµα C παραφθορ, της,
λγο m πολ, κα% C συµατικτητα6 τ'ν \λληνογεν'ν α)τ'ν γλωσσ'ν (Dπ,λεια
τοH νοLµατος). yEτσι #λλες, Vπως ο1 «@Gρειες» [Γερµ., ;Aγγλ. κ.#.] διατηροHν m
rχι τοWς λεκτικοWς τπους, Dλλ" χ νουν τ συλλα@ικGτητα (Dπαλεφοντας φωνLεντα m/κα% συλλα@-ς) [λ.χ. «θ λπω» → (germ) halpoo
苴 → xelpa → helfa/ → help,
Vπως
«πηγ δι»
πγ δ].
(;Eπσης
«φλυ⭈α⭈ρ⭈α, prattle/ = µονοσλλα@η ;AγγλικL!). yAλλες χ νουν τοWς λεκτικοWς τπους
Dλλ" διατηροHν τ συλλα@ικGτητ τους,
Vπως C ;IαπωνικL7(!) κα% C ΠολυνησιακL.
O1 «µεσογειακ-ς» τ" διατηροHν, Dλλ" µειονεκτοHν σ- σχση µ- τν \λληνικ aς πρ7ς
τν προσZωδα.
∆υστυχ'ς γι" τν ποχL µας lingua
fanca (= παγκGσµια γλ'σσα) εRναι C
;AγγλικL, ποW δ-ν διαθτει καν"να Dπ7
τ" 3 #νω στοιχε_α τς δοµς τς Eλληνικς: ΛεκτικοWς τπους, συλλα@ικGτητα κα% προσZωδα. ERναι µ4 νοηµατικ, εRναι πλον συµατικ, ξ ο¢ πηγ ζει C Dσυµ@ατGτης τοH Bπολογιστ
κα% τς ;Aγγλικς!

Kαλλιτεχνικ< *πεικ'νιση σ!νδεσης
*νθρ6που - RπολογιστD.
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H ¢OMH TOY H/Y EINAI ™Y§§ABIKH/E§§HNIKH. Πρ7 ξαετας

κα% νδιαµσως συζητLσαµε µ- τ7ν διευθυντ τοH «∆αυλοH» ∆. Λ µπρου τν
@@αιη συµ@ατGτητα H/Y κα% \λληνικς, χωρ%ς Vµως πτ-ς Dποδεξεις. ;AργGτερα
(∆εκ. ’98) Y E. ;Aρκ"ς γραψε στ7 «∆» (πιστ.): «...H ;Iαπωνα πανδρ,νει τ7 δυναµικG της µ- φιλολGγους \λληνιστς... διGτι DνεHρε Vτι C Oµηρικ4 δι λεκτος
εRναι C καλλστη γλ'σσα προγραµµατισµοH τ'ν H/Y τοH µλλοντος».
;Eπσης στ7ν «∆» (τ. 246) Dναδηµοσιεθηκε Dπ7 τ7 ∆ελτο του TEE: «O1 πιστLµονες διαπστωσαν Vτι ο1 H/Y προχωρηµνης τεχνολογας δχονται aς νοηµατικ4 µνο τν Eλληνικ γλ'σσα [Nοηµατικ = γλ'σσα Vπου τ7 «σηµα_νον»/λξη κα% τ7 «σηµαινGµενον»/ννοια χουν πραγµατικ πρωτογεν σχση]. T" τελειGτατα προγρ µµατα yI@υκος, Newton, Γν'σις DναπαριστοHν λεκτικοWς
τπους τς Eλληνικς µ- Yλοκληρ,µατα κα% τλεια σχµατα [rχι Vπως Φωτ. 1],
DδυνατοHν Vµως ν" κ νουν τ7 Mδιο σ- #λλες γλ'σσες... H \λληνικ «µ Yριακ
γλ'σσα!».
Tλος Y B. Gates δηλ,νει (∆εκ. 2003): «H Dρχαα \λληνικ θ" εRναι C γλ'σσα
τς νας γενι[ς H/Y»! ERναι α)τ" Dληθιν" m ε)σε@ε_ς πGθοι;

OI E§§HNE™ •EKINH™AN. MGλις πληροφορLθηκα Vτι Bπ ρχει συσκευ

Dν λυσης/Dναγν,ρισης φωνς (textwriter) Eλληνικς («Λογογρ φο» τ7ν |νGµασαν σωστ ), πγα στ7 ρευνητικ7 κντρο ποW τ7ν δηµιοργησε, τ7 ;IνστιτοHτο
;Eπεξεργασας ΛGγου µ- διευθυντ τ7ν καθ. Kαραγι ννη, λεκτρ. EMΠ. ;Eκε_
Y Bπεθυνος τοH προγρ µµατος κ. ∆ολGγλου µοH Dνλυσε τ%ς @ασικ-ς Dρχ-ς λειτουργας.
H πεξεργασα σµατος (φωνς/χου/γκεφαλογρ.) γνεται µ- «DλγGριθµους».
EJδικ" C φων ψηφιοποιε_ται µ- µτρηση συχνοτLτων (Herz) σ- δυαδικ7 σστηµα [010011...] τοι µχρι 300 στοιχε_α (= sample, φασµατοσκοπικ7 µοντλο)
γι" κ θε φ νηµα (= λ χιστη µον δα φωνς λ.χ. κ = κ⭈αλG, ^
κ =κερ). Kαθαρζοντας Dπ7 τ" χητικ" «σκουπδια» (derangement) παραµνουν µGνο 15-25 στοιχε_α, }στε ν" χουµε bνα δι,νυσµα (= γραφικ παρ σταση) γι" κ,θε φ νηµα.
(Φωτ. 1).
Παρκ&αση: Nοµζω Vτι λGγZω τς καθαρGτητας προφορ[ς (προσZωδα) κα%
τς συλλα&ικ'τητας τς Eλληνικς εRναι C µGνη γλ'σσα ποW δχεται τν
κ θαρση Dπ7 300 σ- 15 στοιχε_α. ;Aποτλεσµα; Aπλ[, Bπροχα διανσµατα,
ποW εzκολα ταυτοποιοHνται µ- λξεις.
EEνα #λλο της πλεονκτηµα εRναι Vτι Yµιλε_ται µ- µ'νο 32 φωνLµατα8 τοι 25
@ασικ .
O1 λεκτικο% τποι (λνω, λνεις... λυνα...) τοH Λογογρ φου Bπολογζονται σ400.000 ληφθντες Dπ7 φηµερδες (Σηµ.: Yπολογζω τ%ς λξεις σ- 20.000). T7
πρGγραµµα εRναι C δετερη κδοση, Bπ ρχει δ- στ7 µπGριο Dπ7 τ%ς Dρχ-ς τοH
τους (τ7 Dρχικ7 πρ7 τους πρGγραµµα περιε_χε τ7 ú τ'ν λξεων) κα% διαθτει
συνδυαστικ7 σστηµα [τρλεξο] ποW πιλγει σωστ" Dπ7 τ" συµφραζGµενα (Π.χ.
«µπρ7ς µλα» m «π ρε µλα») κα% ~ρθογραφικ". Γρ φει rχι µεµονωµνες φρ σεις Dλλ" κεµενο µ- νηµα, ταυτοποι,ντας το µ- \κατοµµρια προτ σεις.

∆ΑΥΛΟΣ/271, ;Iολιος 2004

17847

TO ¶PO°PAMMA §EITOYP°EI. ∆ια@ ζω στ7 µικρGφωνο τοH H/Y Dπ7

κεµενG µου µ- ρεµο ρυθµ7 (rχι DργG). H ~θGνη µφανζει τρι δες λξεων µετ"
2” χωρ%ς λ θη, C στξη γνεται µ- ντολ-ς «@ λε τελεα» κ.#., ο1 δ- διορθ,σεις γνονται µ- πληκτρολGγιο (m word).
Bε@αως εJδικευµνες λξεις, Vπως λ.χ. «ποσGστωση», τ%ς γραψε aς «ποσ'ς τGσοι». EJδικ Yρολογα δ-ν περιχει τ7 πρGγραµµα, \τοιµ ζεται Vµως νοµικG, Jατρικ7 κ.#. ;EπιθυµοHν κα% ;Aρχαων Eλληνικ'ν! ERπαν «γι" γGητρο». MGνο;
Φυσικ" Vταν DπLγγειλα Dρχα_ο κεµενο στν ~θGνη µφανστηκαν Dλλ’ Dντ’
#λλων! Προσεχς @ελτωση τοH λογογρ φου; ;Eκµ θηση τοH Bπολογιστ Dγν,στων λξεων Dπ7 τ7ν χρLστη.

TO §A£O™. T7 πρGγραµµα τοHτο εRναι rντως ντυπωσιακ7 κα% µοναδικ7
τς λειτουργικGτητος παγκοσµως. O1 #λλες γλ'σσες γρ φονται στ7ν H/Y –ν
γρ φωνται– µ- 10% oως 30% Dξιοπιστα.
Ποαν Vµως γλ'σσα ταυτοποιε_ - γρ φει; T νεοελληνικ τ'ν «φηµερδων»
κα% rχι Vλη! T γνεται µ- τ%ς #λλες µορφς της, τν καθαρεουσα, τν
Dρχαζουσα, τ µεσαιωνικL, τν κοιν (ε)αγγελων) τν Dρχαα (;AττικL,
AJολικL, ∆ωρικL) OµηρικL. T%ς διαλκτους, τ" Jδι,µατα;
Kα% τ γνεται µ- τ7ν µεγ,λο ριθµ; ;AφοH Dπ7 τ7ν 8ο αJ. π.X. µχρι τ7ν 15ο
µ.X. χουµε 1 δ%ς λεκτικοWς τπους, Bπολογζουµε #λλο 1 δς τους oως σLµερα·
κα% C ~νοµατοποια τ'ν 1.000 λξεων Cµερησως;
yEστω κα% ν χουµε H/Y µ- «λειτουργικ7» (hardware) DσυλλLπτου χωρητικGτητας µνLµης, ρωτ': πο_οι/πGσοι/πGτε θ" @ λουν στ7 πρGγραµµα τ" δ%ς τ'ν
τπων;

MIA ¶POTA™H. O «Λογογρ φος» εRναι –aς συνLθως– Dποµµηση ξνων
προγραµµ των (Dµερικανικ'ν). ;Aλλ" C Eλληνικ δ-ν εRναι µονοσλλα@η/ Dσλλα@η γλ'σσα. ERναι καθαρ" συλλαικ4 (Vπως C καθαρ,τατη7 ;Iαπωνικ µ- 98
συλλα@-ς/µορφLµατα = 12+8+2). Παρ’ Vλες τ%ς Dλλαγ-ς κα% συντµLσεις κατ" τ
δι ρκεια τ'ν χιλιετι'ν (ΓΓB´: ku⭈pe⭈se⭈lo = κψελος, do⭈ro⭈mo = δρGµος) [Σηµ.:
Συλλα@ εRναι C στοιχει,δης φων ποW διασπ σαµε γι" τν Dλφα@ητικ γραφ
σ- «#φωνα κα% φωνLεντα, µρη φωνς» ;Aριστ.] P uEλληνας κο'ει - γρ,φει,
δια,ζει, µιλU µνο συλλαικ,: !⭈στα⭈το⭈ς.
;Eκτ7ς τ'ν 27 συµφ,νων χουµε τ,ρα π% πλον 129 «συµφωνικ" συµπλγµατα»
(λ.χ. «φρο» «στρα»). Σνολο 156. Συνδυ ζοντ ς τα µ- τ%ς 5 «φων-ς» α, ε, ι,
ο, ου χουµε 780 µορφLµατα («συλλα@-ς») µGνο. [Προσθτω τ%ς 5 «φων-ς»κα%
τ" τελικ" ω κα% ς]. yHτοι χους ποW εzκολα κα% πλυτα καταγρ φονται στ7 πρGγραµµα τοH H/Y, ταυτοποιοHνται, γρ φονται, µιλοHνται Dπ7 τ7ν H/Y.
yEτσι συνδυ ζοντας τ" 787 µορφLµατα θ" συνθτTη τ" δισεκατοµµρια τ'ν
λεκτικ'ν τπων τς Dτρµονης Eλληνικς, τς τλειας παγκGσµιας γλ,σσας.
H ~ρθογραφα θ" ξασφαλζεται α. µ- σγκριση κ θε λξης µ- λεξικ7 500
χιλ. ριζ'ν λξεων (250.000 Dρχα_ες) λ.χ. «λγ-», @. µ- Vλες τ%ς καταλLξεις [«-ευ»]
κα% γ. πιλογ YµοLχων.

ΣχDµα 1: Πρ'ταση γι νο λειτουργικ πληκτρολ'γιο RπολογιστD.
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MIA A§§H ¶POTA™H. Mχρι ν" καταργηθT τελεως τ7 πληκτρολγιο

–DκGµα κα% ο1 διορθ,σεις θ" γνωνται φωνητικ –, προτενω τν Dντικατ σταση τοH Dπαρ δεκτου QWERTY µ- #λλο ~ρθολογικ,τερο, ργονοµικ7 κα% ε)κολοµ θητο [Σχ. 1].
H @ασικ Jδα σχεδασης: α. T" χρια ν" εRναι στ σωστ θση χαλαρ . @.
T" φωνLεντα Vλα µαζ% στ7 κντρο, πληκτρολογοHνται µ- τοWς
Dντχειρες. γ. T" σµφωνα µ- τ"
#λλα τρα δ κτυλα (τ" µικρ" δ κτυλα @οηθητικ") [Σχ. 2]. EJδικ"
ο1 δε_κτες δουλεουν σ- δο
στλες oκαστος. δ. Tα πλον
χρησιµοποιοµενα σµφωνα στν
πρ,τη σειρ" κα% κντρο. ε. O1
ΣχDµα 2. T χρια =πνω στ πληκτρολ'γιο.
Dριθµο% Bπολογισµ'ν ν" τοποθετηθοHν π% τλους Vπως τοH τηλεφ,νου [Σχ. 2].

™YM¶EPA™MA. O M. ∆ερτοHζος, Y µγας «προφLτης» τς Πληροφορικς
(καθ. MIT), @ε@αωνε Vτι ο1 EEλληνες προγραµµατιστ-ς πλεονεκτοHν τ'ν #λλων
γιατ% δουλεουν ταχτατα κα% «ρπακGλλα». [Προσθτω κα% λGγZω τς νοηµατικς γλ,σσας µας...].
O1 EEλληνες καναν τ7ν Bπολογιστ π% τλους πραγµατικ" ν" γρφ]η Dκοοντας Dλλ" κα% ν" µιλ{S δια@ ζοντας! Πρ γµατι τ7ν #κουσα ν" δια@ ζTη τ7 #ρθρο
φηµερδας ποW τοH Bπδειξα µ- σχεδ7ν φυσικ< φωνA, Dνδρικ µετ" γυναικεα.
H προφορ του qταν ~λγον «ρωσοκυπριακL»! Hταν τ7 πρGγραµµα «;Eκφωνητς» (κειµνου).
yEτσι C πολπαθη µητρα-γλ'σσα µας γνεται π λι παγκGσµια, DφοH µα)τLν, πρ'τα ο1 EEλληνες, πειτα Vλοι ο1 χρστες τς οJκουµνης ποW θ" µ θουν Eλληνικ , θ" ρχωνται σ- παφ µ- τ7ν Bπολογιστ µ- ρωταποκρσεις
(interaction).
Kα% µετ" τ; H ξλιξη τς τεχνολογας λπζοµε π% τλους ν" συνοδεεται Dπ7
καλ πρGθεση (ε ο'λεσθαι), }στε ν" φθ σουµε στ7 «mντως ε/ ζν».
Bι&λιογραφ,α:
1. K. Kαρµιρ ντζος, «kEρχονται ο; ν"οι Nεαντερτ,λιοι», «∆», τ. 263.
2. I. Πηλιονης, «H δηµιουργα το6 Θησαυροφυλακου τς γλ σσας µας», «∆», τ. 255.
3. «English Etymology», Oxford.
4. K. Kαρµιρ ντζος, «Eνιαα  Eλληνικ4 γραφ», «∆», τ. 213.
5. K. Kαρµιρ ντζος, «H συλλαικ4 Eλληνικ4 γλ(σσα», «∆», τ. 222.
6. Γ. Mπαµπινι,της, «Θεωρητικ4 Γλωσσολογα», σ. 91.
7. K. Kαρµιρ ντζος, «AEπιδρ,σεις τς Eλληνικς στ4ν AIαπωνικ4 Γλ(σσα», «∆», τ. 255-256.
8. «Nεοελληνικ ΓραµµατικL», OE∆B.
9. M. ∆ερτοHζος, «T µ"λλει γεν"σθαι», κδ. Λι@ νη.

KωστDς Kαρµιρντζος
;Aρχιτκτων EMΠ

O A§§O™ §O°O™
«Tρο,α»
∆<ν µπορο6µε ν µ4 συγχαρο6µε τν σκηνοθ"τη κ.
Bλφγκανγκ Π"τερσεν γι τ4ν κινηµατογραφικ4 µεταφορ τς AIλι,δος. Tαινα πο+ κατ δλωσν του ασζεται στ .ργο το6 Oµρου. M< κ,τι "αια ψιλοαλλαγ"ς. Kαθ’ Dσον P 9πικς ποιητς µας δ<ν τ Mξερε κα# τσον καλ τ
πρ,γµατα. Γι’ α/τ κα# P κ. Π"τερσεν ν"λαε ν τ ποκαταστσRη. AEν
πρ τοις, κα# χ,ριν τς προτεσταντικς Oµολογας, 9ξαφανζει το+ς θεο+ς κα# τ#ς παρεµ,σεις των π τ4ν ταινα. E=ναι δ καιρς γι τ"τοια,
τ4ν ρα πο+ P κ. Mπο+ς συνοµιλεK π’ ε/θεας µ< τν Θε γι τ θ"µατα
το6 AIρ,κ; Kατπιν, λ"ποντας µ< τρµο ν IπερανRη τ κστος τ 185
Vκατοµµ'ρια δολλ,ρια, κει µερικο+ς πρωταγωνιστ"ς, Dπως P ALας, P
Παλαµδης, P ∆ιοµδης,  Kασσ,νδρα κα#  AEκ,η... Ποις το+ς ξ"ρει,
σο6 λ"ει. Kα# σ< ποιν θ φανR  πουσα τους.
uOµως 9κεK πο+ δνει ρ"στα P κ. Π"τερσεν ε=ναι  κρει, του φηγσεως το6 Oµηρικο6 κειµ"νου. Kα#  9πιµον του σ’ α/τν. B"αια! Στ4ν
9κπληκτικ4 α/τ4 ταινα .ρχονται τ π,νω-κ,τω! O uEκτορας σκοτ νει
τν Mεν"λαο κα#  Bρησηδα τν... AAγαµ"µνονα! Kα# mντως .τσι πρ"πει
ν ε=ναι τ πρ,γµατα. Kι α/τ πο+ γρ,φουν P uOµηρος κα# ο; τραγικο#
ε=ναι νοησες. Πο6 κο'στηκε, µωρ", ο; AAτρεKδες ν 9πιστρ"φουν; Kα#
9πειδ4 µι τ"τοια παν,κριη ταινα χωρ#ς happy end δ<ν κει ε)σιτρια
κα# π,ει σο'µπιτη στν π,το, P 9ξαρετος σκηνοθ"της µας συν"λαε τ
σ'λληπτο: N διαφε'γουν π τ4ν Tροα, π µυστικ4 .ξοδο, P Π,ρις
κα#  Eλ"νη. T ρα θ µο6 πτε, ποις σχολεKται µ< α/τ4ν τ4ν σµαντον λεπτοµ"ρεια; kAσε πο+ δνει θ"µα κα# γι Vπµενη ταινα, Dπως «O
Π,ρις κα#  5ραα Eλ"νη: µ"χρι θαν,του». AEκεK ν δRς ε)σιτρια.
T Dτι εαως στ4ν Σπ,ρτη 9γνοντο mργια κα# 9κεK .τρεχαν ο; ν
τν ττε γνωστν κσµο καλοφαγUδες ε=ναι γνωστν. Kι α/τ τονζει 
ταινα. uOπως κα# τ4ν α)γυπτιακ4ν ρχιτεκτονικ4ν τ(ν Mυκηναων, πο',
5ς γνωστν, ντ"γραψαν κ,θε τ προερχµενον π τ4ν AAφρικν.
ELδατε πσον πιστς παραµ"νει P κ. Π"τερσεν στ κεµενο τς «AIλι,δος» κα# στ κλKµα τς 9ποχς το6 Tρωικο6 πολ"µου; Kα# .χει δκαιο ν
9παρεται γι α/τ,. jAν .αζε µ,λιστα κα# τν N"στορα ν ε=ναι 9ρωτευµ"νος µ< τ4ν Eκ,η,  «Tροα» του θ 9γν ριζε κµη µεγαλ'τερη
ε)σπρακτικ4 9πιτυχα, φο6 θ γινταν ν,ρπαστη π τ KAΠH. T ρα ε=ναι rπλ(ς γι τ uIδρυµα AAπροσαρµστων Παδων το6 Nταο6 Πεντ"λης.

ΓιQργος Πετρ'πουλος

O Eσ.ληνος χριστιανικSς ]ρωτας
καA V συκοφαντηµ.νη kγν τOς Λ.σCου
7 κοινωνικ7 πρGτυπο τς Kασσιανς εRναι παλι7 @υζαντινοχριστιανικG. T7 κοινωνικ7 πρGτυπο τς ΣαπφοHς εRναι Dρχα_ο \λληνικG. ΠοιG Dξζει ν" DντχTη στ7 χρGνο κα% ποιG προ@ λλει C
κρατοHσα πνευµατικ κατ σταση τοH καιροH µας; A)τ7 ποW
προ@ λλεται συστηµατικ" κα% κατ" κGρον εRναι τς Kασσιανς, γιατ%
συνταιρι ζεται #ριστα µ- τν κατακερµατισµνη, ξευτελισµνη κα%
Dναξιοπρεπ εJκGνα τς γυνακας, Vπως τ θλει C θρησκεα τοH «καπιταλιστικοH ποικοδοµLµατος» (K. M ρξ). yEτσι #λλη C «Γιορτ τς
M νας» κα% #λλη C «Γιορτ τς Γυνακας», λ-ς κα% εRναι #λλη C γυνα_κα κα% #λλη C µητρα.

T

Στ7 σγχρονο κοινωνικ7 πλασιο τ7 θλυ χει τ%ς «τιµητικς» του λοιπ7ν κα%
Dλλι'ς: H γυνα_κα-«γατολα» γιορτ ζει πολW συχν" τ" γενθλι της µσα στ7
Mδιο τος, νZ' C µ να φρεται aς DφιλοκερδLς. H νοικοκυρ" «πληρ,νεται σεRδος», Vπως κα% C σζυγος, aσGτου µενTη χLρα – νοτε. H ργαζGµενη πληρ,νεται µ- τ7 µνα κα% C πιχειρηµατας µ- ποσοστ" π% τ'ν κερδ'ν. O1... «τGκοι τ'ν κεφαλαων»: T" γκρζα µαλλι , ο1 ρυτδες στ7 πρGσωπο κα% C κυτταρτιδα στοWς γλουτος. EOλα Vσα ξασφαλζουν τν κοινωνικ «DπGσυρση» Vλων
κενων ποW δ-ν προνGησαν ν" πενδσουν στ%ς @ιοµηχανες τς Dναης ~µορφι[ς, γιατ% θεωροHσαν τν Dρχαα \λληνικ «καλοκDγαθα» Dκρι@7 Dνδρικ7
προνGµιο, Vπως τοWς δδαξε Y χριστιανισµGς.
T" Dνοσια καταναλωτικ" πυροτεχνLµατα –\ορτασµο%– εRναι πλ'ς διασκεδαστικ . yOχι ψυχαγωγικ . H Dγωγ τς ψυχς –Vπως Yρζεται C ψυχαγωγα–
θ" «ξθα@ε» τ Σαπφ,, ποW συνταιρι ζει Vλους τοWς DξιολογικοWς κοινωνικοWς
ρGλους τοH θLλεος, δηµιουργ,ντας κα% παραδδοντας τ «Γυνα_κα-Yποκεµενο» τοH πολιτισµοH. ;Aντ% γι’ α)τ7 C Dνθελληνικ προπαγ νδα τ συκοφαντε_
aς YµοφυλGφιλη κα% Dντιπροτενει τ7 παρ λογο ξ µ@λωµα γυνακας-«Dποδιοποµπαου τρ γου». ΣτGχος: H χαλιναγ,γηση τοH µεγαλτερου, Dνθεκτικ,τε-
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ρου κα% ν δυν µει µρους τοH πληθυσµοH, ποW προορζεται γι" Bποδολωση
στ7ν YποιονδLποτε «Dφντη». T7 Dποτλεσµα τς σγκρισης τς Λεσ@ας δηµιουργοH µ- τν Kασσιαν θ" DποδεξTη τ" παραπ νω.

«Eκ γυναικSς LρFlη τ7 φα:λα»...

H

rχι κα% τGσο Mεγ λη Tρτη τ'ν χριστιαν'ν περιχει τ7 περφηµο «τροπ ριο τς Kασσιανς». Tν Kασσιαν τν µπερδεουν πολλο: Tν µπερδεουν µ- τ7 πρGσωπο ποW πρωταγωνιστε_ στ7 ργο της. (KαθGλου παρ ξενο @@αια ν" Bποκρπτεται κα% C Mδια.) ΠρGκειται γι" τν πGρνη
τοH «κατ" Mατθα_ον», ποW µ- τερ στια δικ της ξοδα προκαλε_ τ χριστιανικ
YµLγυρη διπλ[: περιποιε_ται τ7ν ;IησοH Dφ’ \ν7ς κα% «σκανδαλζει» τοWς π ντες
γρω – τGσο µ- τ διαχυτικGτητ της Vσο κα% µ- τ7 περιεχGµενο τοH πορτοφολιοH της. Προφαν'ς C πGρνη «χει πραση» στ7ν κGσµο τοHτο, ν κα% δ-ν τς
φτ νTη α)τG. ;Aποφασζει πιπλον κα% δροµολογε_ τν Dναγν,ριση κα% τ7ν καθαγιασµ7 τοH παγγλµατGς της κα% στ7ν «#λλο κGσµο». «M- τ" λεφτ" τ" κ νεις
Vλα» (τσι δ-ν λνε ο1 E@ρα_οι;). H πGρνη @ρκε τ7 «µσον», Dλλ" «χει κα% τ"
µσα». N τη λοιπ7ν «στ" µσα κα% στ" ξω» τοH χριστιανικοH κGσµου ν" χνTη
δ κρυ κα% νερ7 ν" λοσTη τ7 «µεσσα». T7 aρα_ο µαλλ της aστGσο εRναι τ7 καλτερο «φετ%χ» γι" τν περπτωση κα% διαφLµιση πρ,της τ ξεως. T πνδυση!
Περιποιε_σαι δωρε"ν τ7ν DρχηγG, περµενε σ- λγο τοWς πιστος του. (Kι ς µν
DναφερθοHµε στ" µετ" θ νατον.)
H E@ραα πGρνη χει κα% νοH, πρα Dπ7 τ7 κορµ. Θηλυκ7 µυαλG. Tν κοινωνικL της Bπο@ θµιση τ «@αφτζει» γιοσνη. «Ξεπλνει» τ7 µαHρο χρµα
της µ- δ κρυ «κροκοδελου» – ποW θ" τς φγTη Y ;IησοHς. «Παλι της τχνη κGσκινο» C τρυφερ περιποηση τοH #ρρενος – α)τν ποW ο1 χριστιανο%
@ φτισαν «µαρτα», γι" ν ’χTη C καλοπραση ψευδ,νυµο κα% C κοινωνικ
θικ πιταγ #λλοθι.
A)τ ποW «σωσε» τ7 «ξπλυµα», χνοντας κα% C Mδια ποτ µι τ7 δ κρυ, εRναι
C KασσιανL. Nα. EOλα τ" παραπ νω τ" «κανε τχνη», ποW τν εRπαν ποηση
BψηλL, #λλοι τς «φGρεσαν» κα% µουσικL, ποW τν εRπαν «@υζαντιν7 µλος» κα%
«qρθε κα% δεσε...». ERναι ραγε παρεξηγLσιµο ποW τ" δι @ασε C κοπλλα στ%ς
πιστολ-ς τοH XρυσοστGµου (α´, γ´, ια´, ιδ´, «Πρ7ς τν διακGνισσαν ;Oλυµπι δα»,
404-405, «κατ" Mατθα_ον» κστ´ 6-16); Hταν λγο ν" δια@ ζTη µα χριστιανL; XH
µLπως qταν λγο τ7 ν" «Dντιγρ φTη»; Π ντως τ7 «ποηµ » της γνηκε «σουξ-»
π% τ7 πρακτικ,τερον. Tερ στια πιτυχα! (T Bποκρισα –rχι Bποκριτικ– κα%
πGσο... µαστορεµνος θεατρινισµ7ς – σ- καµµι" περπτωση θατρο!) Kλ µατα, παρακ λια, προσευχ-ς Bπ-ρ τοH «γI» κα% προσωπικ-ς µαρτες, ποW θ" πληρ,σTη
oνας #λλος, «καλ }ρα» Y «ρα@». ΠοH Dκοστηκε Vµως ν" πληρ,νουν ο1
E@ρα_οι;
EOπως κα% ν χTη Vµως Vλα τ" τροπ ρια, ο1 µνοι, τ" µεγαλυν ρια, τ" Dπολυτκια, ο1 ψαλµο% κα% ο1 Dπαγγελες τς χριστιανικς Tρτης BµνοHν κα% καθα-

∆ΑΥΛΟΣ/271, ;Iολιος 2004

17853

$H 10η Mοσα: $H Λεσ&,α Σαπφ6. (Mεταγενστερης =ποχDς προτοµ< *π
τ< Σικελ,α.)
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γι ζουν τν πGρνη ποW Dντιστρφει τν «π% χρLµασιν κδοσιν», τν κρατικ κα%
γιαχ@εδικ φορολογα («;AπGδοτε τ" τοH Kασαρος τZ' Kασαρι κα% τ" τοH θεοH τZ' θεZ'») κα% τν κπGρνευση (C E@ραα χLρα Bποχρε,νεται ν" περιρχεται
σταδιακ" στ" κρε@@ τια τ'ν κουνι δων της, Y «νυµφος» µπανει στν κρε@ατοκ µαρα τς πρ,της νχτας τοH γ µου µ- πντε το)λ χιστον παρθνες, πρα
Dπ7 τ σζυγο), τν Dγοραπωλησα Dνθρ,πων (;Iοδας - ;IησοHς) κα% «Dγρ7ν
κεραµως» µ- χρµα «µαHρο». A)τ7 εRναι τ7 κοινωνικ7 κα% πολιτιστικ7 περιεχGµενο τοH \@ραϊκοH, τοH JσραηλινοH «δικαου» κα% τοH γιαχ@εδικοH «νGµου».
H νοµιµοποηση τς Bποταγς Vποιου/ας Bπο@λLθηκε στν α)τοαγνωσα, µDποτλεσµα ν" νι,θTη Dνσχυρος κα% Dδναµος/η, τσι }στε ν" γνεται ε)κολ,τερα «λεα» τ'ν «Jσχυρ'ν» µ- τν οJκονοµικL, κοινωνικ κα% πολιτικ Dλλ" κα%
θρησκευτικ ξουσα.
T7 «γν'θι σαυτ7ν» (γν,ριζε τ7ν \αυτG σου, τ%ς δυν µεις κα% τ%ς Dντοχς,
γιατ% εRναι δ'ρο θεοH) τοH ∆ελφικοH Mαντεου εRναι C κοινωνικ θση-Dντρρηση Dπολλ,νειας προλευσης, παρ λληλα µ- τ7 σωκρατικ7 «ο)δε%ς \κIν
κακ7ς» (πλ[ τσι τοWς µαθαν) σWν τ7 Dνθρωπιστικ7 µLνυµα τς προσωπικGτητας κα% τοH ργου τς ΣαπφοHς. H γυνα_κα τς αJολικς γς εRναι Y
Dντποδας τς χριστιανς Kασσιανς.
Hταν Vµορφη κοπλλα C Kασσιαν (ζησε τ7ν 9ο αJ. µ.X.), «@γαζε Vµως
γλ'σσα». yAκου ν" ξεστοµσTη µπροστ" στ7 ΘεGφιλο, YλGκληρο α)τοκρ τορα τοH
Bυζαντου «κ γυναικ7ς ρTη τ" κρεττω» (= Dπ7 τ γυνα_κα προκυψαν τ" καλτερα)! ;Eκε_νος θελε τ γυνα_κα-σζυγο δχως #ποψη (χριστιαν7ς δ-ν qταν;).
«T µοH τν φερες α)τν τ γλωσσοH, @ρ- µ να, στν κλεκτL σου δωδεκ δα;
ERναι γυνα_κα α)τ γι" µνα; N" σκφτεται κα% ν" µιλn[; N" µοH φρνTη DντιρρLσεις κα% ν" “µ- κολλn[ στ7ν το_χο”; ∆-ν λω, κοκλα εRναι, µGνο ποW ο1 κοHκλες
δ-ν χουν µιλι"» εRπε Y ΘεGφιλος στν προξενLτρα E)φροσνη. «O α)τοκρ τορας θ" γνTη #ντρας µου», εRχε Dποφασσει C Kασσιαν πρ%ν τ @υζαντινL... «χυλGπιττα». «XH Y α)τοκρ τορας m κανες», δLλωσε C να. («Mεγ λης π πιας α)γ7»
C κοπελλι : «NGµος Vλον m ο)δν!».) Σ"ν εRδε κα% DπGειδε, χτζει µοναστLρι, δικG της, JδιωτικG, «πρι@», ποW λ-ν ο1 ξνοι, κα% παζει κε_ µ- τ7 ΘεGφιλο τ7 «κρυφτ7» κα% µ- τοWς χριστιανοWς συγγραφε_ς τ7... «κλεπτG».

ΣαφHς καA ]πρεπε ν7 διαC(σlη ΣαπφM

O

ρωτας στ7 τροπ ριG της –«ζοφ δης τε κα# σ"ληνος»– χρεται µ- τ7
«λαιον» τς «µαρτας» κα% Dποδδεται aς «οRστρος Dκολασας». yAντε
ν" τν πεσTης πIς δχως α)τ7ν δ-ν Bπ ρχει ζωL. MLπως #νοιξε ν" δια@ σTη Dρχαα \λληνικ λογοτεχνα, γραµµατεα, ποηση, λυρικ στω;
T νδιαφρον κα% rµορφο ερισκε στοWς «in» χριστιανοWς τς ποχς της, ποW
πα_ζαν τ7 «φG@ο θεοH» στ" δ χτυλα σ- σκηνικ7 «πυρωµνης θηλυκς κολ σεως»; Σαφ'ς κα% πρεπε ν" µελετLσTη ΣαπφI C @υζαντινοπολα. EOλη C ζω τς
10ης Mοσας ρωτας qταν κα% Dπ7 ρωτα, λνε, πIς πθανε. Kε_νος Y Mυτιλη-
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νι7ς Y Φ ων, τ7 ~µορφGπαιδο, Y ε)νοοµενος
τς ;Aφροδτης, τν aδLγησε στ7 @υθ7 τς
Λευκ δας (;Aνακρων, Kωµl ω δα/Lesky
1981). T Dχ ριστος νος κι κε_νος! T τραγοδια, τ µουσικς, τ ρπσµατα µ- τν πυκτδα (γχορδο µουσικ7 rργανο) της! ;Aννδοτος. MGνον Y θ νατος λοιπ7ν τς Dξζει.
«Kαλτερο τ7 µοναστLρι», θ" σκεφτT κανες.
;Eκε_ το)λ χιστον εRσαι ζωνταν (κα% Vλο κα%
κ ποιος m κ ποιοι θ" @ρεθοHν στ" σεντGνια
σου «κ τω Dπ7 τ µτη» τς Cγουµνης κα%
µ- φτην7 «λ δωµα» τς πορτιρισσας τς
µονς) (Walter, 2002).
yOχι. H ΣαπφI δ-ν qταν «µονGχνωτη»,
«µαγκοφα» κα% Bποκρτρια. O1 ρωτς της
qταν χαρ , δηµιουργα, διδασκαλα. Kα%
qταν π ντα φωτεινο, χρωµατιστο% κα% πολυποκιλοι, σ"ν τοWς DνθοWς τς #νοιξης. O1
πGνοι τς µητρGτητας δ-ν τν τροµ ξανε πο$H Σαπφs κα- O Aλκα9ος σ3
τ: Kαρπ7ς τοH ρωτ της µ- τ7ν Kερκλα
Rδρ,α το 550-510 π.X. (M'ναχο).
qταν C µονογενς Kλες. Πνευµατικς της κGρες π µπολλες aστGσο λαµψαν σ- ;Aνατολ
κα% ∆ση, γιατ% C ΣαπφI εRχε σχολL. Σχολ γυναικ'ν. N" θυµσω τν ;Aριγν,τα
κα% τν ;Aτθδα, ποW ζLσανε µαζ της στ Σχολ τς Λσ@ου;
Nα, να! Σχολ AJολδων γυναικ'ν. Kα% τ γυναικ'ν! Γυναικ'ν µ- τ" Vλα
τους: Λατρεα τς ;Aφροδτης κα% τ'ν Mουσ'ν δχως θρησκοληψα, καλλιργεια τ'ν τεχν'ν – κα% rχι µGνο τ'ν καλ'ν. Ποηση, µουσικ κι ε)αισθησα ναρµονζονται µ- ποικιλα συναισθηµ των, Dναδεικνοντας τν
Dγ πη κα% τ7ν ρωτα m τοWς ρωτες. O1 γυνα_κες τς Ψ πφος χουν τ7ν «Dρα» τς αJολικς ε)λογας κα% µοι ζουν µ- Dγ λµατα Dρχαϊκ . ERναι γυνα_κες κGσµιες, καλGγουστες, Dριστοκρ τισσες – rχι «πα_ξε-γλασε». Γνωρζουν ν" ντυθοHν, ν" χτενιστοHν, ν" µακιγιαριστοHν, ν" γοητεσουν. Kα% γοητεουν. Kα% «µαγεουν». Kα% γνονται θαµασµα κα% ε)τυχα γι" τοWς γρω
τους, γιατ% εRναι α)θεντικ-ς κα% συνολικ" Dνεπτυγµνες προσωπικGτητες –
rχι µονοµερε_ς.

O EνθρωπιστικSς χαρακτOρας τOς ΣχολOς της

H

πιχειρηµατας ΣαπφI λειτουργε_ Bπ7 τν πεση τοH DνταγωνισµοH µεταξW σχολ'ν γυναικ'ν (;Aνδροµδας κα% ΓοργοHς), µ- Dποτλεσµα κ ποια κορτσια της ν" φεγουν. Kατα@ λλει προσπ θειες ν" κρατηθT ψχραιµη Dλλ" κα% DνταγωνιστικL. Bελτι,νει διαρκ'ς τν ποιGτητα τ'ν
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παροχ'ν τς σχολς, τς διδασκαλας, τς σοφας, τς τχνης της, προσχοντας
ν" µ µειωθT στ7 λ χιστο Y Dνθρωπιστικ7ς χαρακτρας τοH µορφωτικοH DγαθοH ποW παρ γει. K θε Dποχωρισµ7ς δνει µ- τ7 δ κρυ τς ε)αισθησας, τς φιλας, τς συντροφικGτητας. ERναι πηγα_ο. ERναι α)θεντικ7 Dλλ" κα% παροδικG. Kα%
α)τ7 γιατ% C δασκ λα Bπενθυµζει τν Dξα τς κοινς ζως στ7 παρελθGν, ποW
θ" µενTη Dν µνηση Dναλλοωτη στ7 χρGνο κα% τ ζω τ'ν κοριτσι'ν της. ;AκGµη κα% ν Y ψυχικ7ς πGνος της εRναι στ7 ζενθ, C ΣαπφI συγκρατε_ται. ERναι σο@αρL, JσGρροπη κα% DξιοπρεπLς. Θ νατος, σµφωνα µ- α)τLν, εRναι C λησµονι .
MGνο ποW στ σχολ τς ΣαπφοHς ο1 κοπελλι-ς µ θαιναν π'ς ν" τν Dποφεγουν
τ λησµονι" κα% π'ς ν" νικοHν τ7 θ νατο µ- τ" Vπλα τς θηλυκς Dξιοσνης: T7
πνεHµα εRναι Dθ νατο, καθIς γεννn[ τ7 τραγοδι τ'ν ρ,των, τς Dγ πης, τοH γ µου κα% τς χαρ[ς τς ζως. Bλπεις, γι" τ Σαπφ,, τ7 θηλυκ7 Σωκρ τη, «C ρηµη κα% σκοτειν παρξη στ7ν EAδη εRναι κλρος κενων ποW δ-ν χουν καθGλου
µερδιο στ" δ'ρα της Πιερας» (55LP κα% Lesky 1981). M- α)τοH τοH εMδους τ7ν
«κλρο» καταριται κα% ξορκζει τ%ς Dντπαλς της C Σαπφ,.
Στ ΣαπφI κα% τ" κορτσια της ρµGζει C Dθανασα κα% µα δGξα #λλη Dπ7
κενη τ'ν Dνδρ'ν –π,νυµα γυναικεα– τοH ;Aλκαου κα% τοH «δ' κα% τοH
τ,ρα». T7 «aρα_ο, τ7 αJσθητ7 κα% Y πGθος» δεµνα Dδι σπαστα µεταξ τους
µσα στ7 ργο κα% τ ζω τς ΣαπφοHς θ" µπνεσουν τ7ν Πλ τωνα. Kα%
α)τ7ς θ" κ νTη τν τρι δα τοτη «καρδι"» τοH «Συµποσου» του.
«XAν δ-ν πηδLσTη C Dλεπο, κανε%ς δ-ν τς δωρζει κρεµαστ ρια», θ" DπαντLσTη µπρακτα C ΣαπφI σ- Vσους «κ νουν κρεµαστ ρια Vσα δ-ν φτ νουν».
Kα% τν #ξια ΣαπφI-γυνα_κα κα% δηµιουργ7 λ χιστοι θνητο% κα% DκGµα λιγ,τερες θνητ-ς «φτ νουν στ7 δαχτυλ κι της». H Dξιοσνη της κτιµ[ται Jδιατερα Dπ7 τν ;Aφροδτη. H ΣαπφI εRναι ε)νοοµενη τς θε[ς γιατ% τ7 Dξζει,
γιατ% λατρεει τ%ς MοHσες κα% παραδδει τ λατρεα τοτη κα% τν πλ,νει µσα σ- χ,ρους 1ερ" εJδυλλιακοWς κα% σ- καλασθητες ψυχ-ς λεθερων κα% Dξιοπρεπ'ν κοριτσι'ν. ∆-ν σφραγζει µσα της τ7 µορφωτικ7 Dγαθ7 οzτε τ7 κλειδοµανταλ,νει γωιστικ" κα% καχποτα στ" «#-λογα» κιτ πια κα% τ" λογοκλGπα τεφτρια χριστιανικ'ν µον'ν. O ρωτ ς της –πλοσιος σ- περιεχGµενο κα%
ποιGτητα Dνθρωπιστικ– δ-ν κρ@εται πσω Dπ7 \@ραϊκ" «δαχτυλ κια», κακοσολουπα ρ σα κα% «ζοφ,δεις» Dτ κες.

O δυναµικSς EριστοκρατικSς λγος της

O

λGγος της εRναι ποικλα, α)θεντικ" κα% πρωτGτυπα κφρασµνος, καθIς
Dντιστοιχε_ στ" δι φορα πρGσωπα τοH κοινωνικοH της περι@ λοντος –
γυνα_κες κα% #νδρες, φυσικ" κα% πνευµατικ της παιδι , Dδλφια κα%
ραστL. O µαχητικ7ς κα% Dγωνιστικ7ς χαρακτρας ποW διαποτζει τ" δηµιουργLµατ της τ" διαφοροποιε_ πλLρως Dπ7 «γλυκαν λατα» Dναγν,σµατα
κα% δακρ@ρεκτες συγγν'µες m «µετ νοιες». ∆υναµικ Dριστοκρ τισσα C ποιLτρια συγκροεται µ- τοWς διεκδικητ-ς τς αJολικς ξουσας κα% ξορζεται στ
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Σικελα. ∆-ν πτοε_ται. H αJολικ γεντειρα γ δ-ν χωρ ει τ" προϊGντα τς «πννας» της τς καλλιτεχνικς. T" σνορα τοH χρGνου κα% τοH χ,ρου Bποκλνονται,
BποχωροHν κα% ξαϋλ,νονται µπροστ της. T" Dποθησαυρισµνα ργα της Dπευθνονται σ- κλεκτοWς λ τρεις τς Dνθρωπιστικς ποιGτητας κα% rχι σ- χριστιανοφανε_ς «παπαγ λους» – καταναλωτ-ς τοH µπορευµατοποιηµνου «παραλGγου».
Tο)λ χιστον oνα τραγοδι πλαθε γι" τ7ν καθνα κα% τν καθεµα C Σαπφ,,
Dν λογα µ- τ7 πρGσωπο κα% τν περσταση. Στ" «πιθαλ µι » της (= τραγοδια
τοH γ µου) εRναι #φθαστη. Tραγοδησε Vµως κα% τν ρωτικ #ρνηση. M- τ" δακτυλικ της µτρα συνεχζει τν Yµηρικ παρ δοση. M- τ" Dλκαιϊκ" µτρα Dπαντn[ στ7 φλο κα% συν δελφG της ;Aλκα_ο, πικοινων,ντας στ δικL του «µουσικ
γλ'σσα» κα% ~νοµ ζοντ ς τον:
AΛKAIOΣ: Mενεξοπλ"ξουδη, rγν, γλυκγελη Σαπφn (;Aλκα_ος 384 LP),
θ"λω ν σο6 π( µ ντρ"ποµαι.
ΣAΠΦΩ: jAν Hταν καλ α/τ πο+ Mθελες 8 mµορφο κι  γλ(σσα σου δ<ν νακ,τευε !σχηµα λγια,  ντροπ4 δ<ν θ, ’πιανε τ µ,τια σου, µνο θ, ’λεγες
τ σωστ. (;Aριστοτλης, «PητορικL», 1367 α 137 LP).
H φων τς ΣαπφοHς εRναι C φων τς γυνακας ποW Dγαπn[ κα% rχι µGνο στ7
κρε@@ τι. M- τ%ς εJλικρινε_ς κα% Dνθρ,πινες προσευχς της πρ7ς τ θε" αJτε_ται
θαρρετ" κα% µ- παρρησα τν κπλLρωση τοH πGθου της, χοντας πγνωση τς
καλλιτεχνικς της Dξας, ποW τν κρατn[ σ- oνα ππεδο π νω Dπ7 τοWς Dµαθε_ς
θνητοWς – τελεως Dντθετο µ- τ7 ππεδο τς κ θε «δολης» τοH τυραννικοH κα%
«µισογνη» Γιαχ@. M- γλιο Dνταποκρνεται C ;Aφροδτη στοWς αJσθαντικοWς
πGθους τς ποιLτριας. H πικοινωνα εRναι #µεση κα% τ7 «π ρε-δ'σε» τς χαρ[ς
κα% τοH αJσθαντικοH ρωτα κτ7ς Dπ7 πηγα_ο εRναι κα% συνεχς, σταθερG, διαχρονικG. H παν ληψη ρωτικ'ν συγκυρι'ν, C συναισθηµατικ κα% κοινωνικ
λευθερα µσα στ7 πλασιο τοH DνθρωπιστικοH Jδε,δους τ7 Dποµακρνει, τ7
διαχωρζει κα% τ7 Dπεξαρτn[ Dπ7 τ7 πλαστ7 JδεολGγηµα τοH \λληνοχριστιανικοH
ξαµ@λ,µατος. Π'ς ν" παρα@ληθT τ7 δυσθε,ρητο ψος τς ΣαπφοHς µ- τν
Bποκριτικ" δακρ@ρεκτη \@ραιοχριτιανικ πορνεα κα% δουλικGτητα;
Π ντως C γυναικεα Dξιοπρπεια κα% Dξα µGνο Dπ7 τ7 σκοτειν7 κελ% τς Kασσιανς δ-ν «ξεµυτn[». Πιθαν,τερη κρνεται C σLψη τ'ν καλογερστικων σεντονι'ν Dπ7 τ" κροκοδελια δ κρυα τς παρανοµας, τν Bποκριτικ στρηση τς
χαρ[ς τς ζως κα% τν χορρπανση ποW προκαλοHν ο1 οJµωγ-ς σ- qχο πλ γιο
νυοστG.
H «µ- νχια κα% µ- δGντια» π λη τς ΣαπφοHς εRναι ποW Dποκαθιστn[ τ7
«aρα_ο» στ7 ψος του: M- νχια, ποW π λλουνε χορδ-ς κα% µ- δGντια BπερLφανου κα% νικηφGρου χαµGγελου.

∆ιοτ,µα

H ™E•OYA§IKH «A§H£EIA» ENO™ MHTPO¶O§ITH
1 1ερωµνοι Dν" τοWς αJ'νες, Vπως Y µητροπολτης AJγιαλεας κ. ;Aµ@ρGσιος σLµερα, Dρσκονται στν στρε@λ µετατGπιση τοH κντρου @ ρους
τοH θνικοH κα% διεθνοHς νδιαφροντος Dπ7 τ" ο)σι,δη στ" πουσι,δη. O κ. ;Aµ@ρGσιος Dπ7 «χρος κα% Bποχρωση» Dπναντι στν DλLθεια
χαρακτLρισε «καθαρ7 πορνοτρ γουδο» τ7 τραγοδι τς \λληνικς συµµετοχς
στ «Γιουρο@ζιον». H παραχ ραξη τς 1στορικς Dληθεας ξ #λλου DνLκει
στ%ς π γιες πρακτικ-ς τς χριστιανοσνης κα% τς ;Oρθοδοξας.
T7 «Shake it» εRναι oνα λαφρW τραγοδι µ- περιεχGµενο ρωτικG. T τ7 διαχωρζει Dπ7 oνα πορνοτρ γουδο; T7 γεγον7ς Vτι Dναφρεται στν ρωτικ συµπεριφορ" \ν7ς ζευγαριοH ρωτευµνων. Σ'µα κα% ψυχ κινοHνται στοWς ρυθµοWς τς µουσικς κα% τοH ρωτα: T γνGτερο Dπ7 τ «φλGγα» τν ρωτικL, τ
«φλGγα» τς Dγ πης, τ «φλGγα» τοH «µαζ»; Προφαν'ς ο1 Dνραστοι κδηλ,νουν προτµηση πρ7ς τ «φλGγα» µ- τν Yποα ο1 χριστιανο% προπ τορς
τους πυρπGλησαν τ @ι@λιοθLκη τς ;Aλεξ νδρειας, τ «φλGγα ποW καψε τοWς
\λληνικοWς ναοWς µαζ% µ- τοWς προγGνους µας, ποW δ-ν δχονταν τν ξ Dποκαλψεως «DλLθεια» τς θρησκεας τ'ν «κατακτητ'ν» m τ «φλGγα» τς Iερ[ς
;Eξετ σεως.
Στ «B@λο», τ7 1ερ7 @ι@λο τ'ν κ θε εMδους ;Aµ@ροσων, δηλ,νεται πεντακ θαρα πIς ο1 «προπ τορς» τους ξδιδαν π’ Dµοι@T κανονικ" τ%ς γυνα_κες
τους (;A@ρα"µ - Σ ρα, ;Iσα"κ - Pε@κκα: «Γνεσις», ι@´ 11-20, κστ´ 6-11), Dλλ" δ-ν
δεχνουν ο)δGλως ν" νοχλοHνται Dπ’ α)τG. ;Eπσης στ7 χωρο ιθ´ 31-36 τς «Γνεσης» περιγρ φεται π'ς ο1 νεαρ-ς θυγατρες τοH ΛIτ \ν,νονται σεξουαλικ"
µ- τ7ν πατρα τους τ7ν Mδιο(!), DφοW τ7ν µεθσουν πρ'τα, προκειµνου ν" «DναστLσουν» Dπ7 τ7 σπρµα του τ%ς περχGµενες γενι-ς τ'ν Γιαχ@εδιστ'ν. Στ"
προϊGντα τς συνειδητς α1µοµικτικς πρ ξης, στν Cδον τς Yποας συµµετχουν τGσον ο1 θυγατρες Vσο κα% Y BπερLλικας φυσικ7ς πατρας τους, προφαν'ς συγκαταλγονται ο1 δι φοροι χριστιανο% 1ερωµνοι, ο1 α)τοανακηρυσσGµενοι θιασ'τες τς Dληθεας στν πληροφGρηση.
Yπο@Gσκει πουθεν" Y κχρηµατισµGς, C µπορευµατοποηση m Y παγγελµατισµ7ς τς Π. ∆ιαθLκης στν ρωτικ πρ ξη, C Yποα µπεριχεται στ7 «Shake
it», στοιχε_α ποW θ" }ριζαν oνα «πορνοτρ γουδο»; Yποδηλ,νεται τ χα κ ποιου εMδους δGλος στ σχση µεταξW τ'ν ρωτευµνων τοH τραγουδιοH, παρGµοιος m Dν λογος –στω– τς µθης στν Yποα Bπο@ λλουν τ7ν πατρα τους ο1
«κGρες» τς \@ραϊκς «∆ιαθLκης»; Yποκρπτεται –ν τλει– κ ποιου εMδους
φυσικ m θικ Dνοµα στοWς στχους τοH τραγουδιοH;
∆-ν νωχλLθηκε λοιπ7ν Y ;Aµ@ρGσιος Dπ7 τν ξενGγλωσση παρουσαση
\ν7ς καθαρ" \λληνογενοHς –µ" παγκοσµου µ@ελεας– συναισθLµατος, τοH
ρωτα, Dπ7 \λληνικ" χελη, παρ" φρGντισε ν" δια@ λTη τν α)θεντικGτητ
του, Dλλ" κα% ν" στρψTη τν κοιν γν,µη Dπ7 τν ψυχολογα τς θνικς
περηφ νειας στν νοχικGτητα τς παραφσιν χριστιανικς θικς.

O

∆ιοτ,µα - ∆ηµ'φιλος

OR Eρχα9ες γνMσεις γι7 τν σFσταση το: Eτµου
1 νGµοι τοH Nετωνα διατυπ,νονται Bπ7 τν µορφ συνLθων τυπικ'ν
ξισ,σεων κα% εRναι νGµοι καθαρ" αJτιοκρατικο. A)τ7 σηµανει Vτι
σ- µι" συγκεκριµνη αJτα Dντιστοιχε_ oνα κα% µοναδικ7 Dποτλεσµα,
τ7 Yπο_ο εRναι π ντοτε τ7 Mδιο, φGσον ξεκινοHµε µ- τν Mδια Dρχικ
κατ σταση (αJτα). M’ α)τ7ν τ7ν τρGπο µποροHν ν" BπολογιστοHν ο1 θσεις
τ'ν πλανητ'ν στν τροχι τους γρω Dπ7 τ7ν EHλιο γι" τ" \πGµενα χρGνια,
κα% τσι ν" προ@λψουµε τ" δι φορα Dστρονοµικ" φαινGµενα ποW θ" συµ@οHν
στ7 µλλον, Vπως π.χ. µι" κλειψη Hλου m ΣελLνης, τν µφ νιση \ν7ς κοµLτη m DκGµη κα% τν τροχι" \ν7ς Dστεροειδ, Y Yπο_ος Dκολουθε_ µι" πορεα
συγκροσεως µ- τν Γ.

O

Σ- Vλες α)τ-ς τ%ς περιπτ,σεις C τροχι" Bπολογζεται Dκρι@'ς µ- τν @οLθεια τ'ν αJτιοκρατικ'ν
νGµων κα% εRναι α)τονGητο Vτι µ- τ7ν κατ λληλο µαθηµατικ7 τπο µποροHµε ν" προ@λψουµε µ-

™XE™H MAZA™ - TAXYTHTA™:
HTAN «™ø™TO™» O A´N™TA´N;

H

θεωρα τς σχετικGτητας Bποστηρζει Vτι C µ[ζα α)ξ νεται µ- τν ταχτητα. EOσο ταχτερα κινε_ται µα µ[ζα, τGσο περισσGτερο α)ξ νει. EOταν δ- C µ[ζα ν κινLσει DποκτLσTη
τν ταχτητα τοH φωτGς, τGτε C µ[ζα α)τ γνεται #πειρος (τενει στ7 #πειρο). Kατ" συνπεια καννα σ'µα δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" κινηθT µ- τν ταχτητα τοH φωτGς, καθGτι α)τ7
σηµανει Vτι C ν κινLσει µ[ζα θ" τεινε στ7 #πειρο κα% συνεπ'ς θ" γινGταν τ7 σµπαν m καλτερα
θ" κατστρεφε τ7 σµπαν (π ντα @@αια σµφωνα µ- τν θεωρα τς σχετικGτητας).
H Dνωτρω θεωρα @ασζεται στ7ν κ τωθι τπο:

m

0
m = ᎏᎏ
, Vπου

m = C τελικ µ[ζα
m0 = C µ[ζα Cρεµας
c
v = C ταχτητα τς µ ζας ν κινLσει
c = C ταχτητα τοH φωτ7ς στ7 κενG
;Aλλ" στ7 σµπαν Bπ ρχει oνα σωµατδιο (µ[ζα), τ7 Yπο_ο κινε_ται µ- τν ταχτητα τοH φωτGς.
A)τ7 τ7 σωµατδιο (µ[ζα) εRναι τ7 Mδιο τ7 φωτGνιο. Kι Vµως C µ[ζα του δ-ν εRναι #πειρη. ;E"ν στ7ν
Dνωτρω τπο DντικαταστLσουµε τ7 v µ- τ7 c λαµ@ νουµε:

冪莦
1莦
- (ᎏ
莦莦vᎏ莦
)2

▲
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Dκρ@εια τν κνηση \ν7ς σ,µατος, εMτε πρGκειται γι" τν ΣελLνη, oναν πλανLτη m oνα διαστηµGπλοιο, κα% µ λιστα γι" YσοδLποτε µεγ λο χρονικ7 δι στηµα. H πιτυχα α)τ'ν τ'ν Bπολογισµ'ν
στν πρG@λεψη τς θσεως \ν7ς σ,µατος γι" µεγ λα χρονικ" διαστLµατα Dποτελε_ τ7ν θραµ@ο τς
αJτιοκρατας. H αJτιοκρατα κα% C προ@λεψιµGτητα θεωροHνται ννοιες ταυτGσηµες, φGσον C ξλιξη τοH φαινοµνου διπεται Dπ7 καθαρ" αJτιοκρατικοWς νGµους. A)τ7 δηµιοργησε τν εJκGνα,
κυρως κατ" τ7ν δκατο νατο κα% τ%ς Dρχ-ς τοH εJκοστοH αJ'να, \ν7ς καθαρ" µηχανιστικοH κGσµου,
Vπου τ" π ντα εRναι προ@λψιµα µ- πιπτ,σεις DκGµα κα% στν φιλοσοφικ Dντληψη τοH κGσµου.

OR EτοµικοA φιλσοφοι τOς Eρχαιτητος
)τ" Vσον Dφορn[ στ7ν µακρGκοσµο τ'ν πλανητ'ν κα% τ'ν Dστρων. Γι" ν" δοHµε Vµως, συµ@ανει τ7 Mδιο κα% Dναφορικ" µ- τ7ν Bποατοµικ7 κGσµο; Στ7 #τοµο, σ"ν στοιχει'δες συστατικ7 τς λης, Dναφρθηκαν κτεταµνως πλε_στοι φιλGσοφοι τς DρχαιGτητας. Mερικο% Dπ’
α)τοWς Y ∆ηµGκριτος, Y Λεκιππος, Y ;Eπκουρος, Y Πλ των, Y ;Aριστοτλης καθIς κα% π ρα πολλο% #λλοι σοφο. ;Aλλ" κα% τ7 µGριον, κατ" τ7ν Hρ κλειτο κα% τ7ν AJνησδηµο, Dποτελε_ ταυτGχρονα κα% α)τGνοµη ~ντGτητα κα% συστατικ7 µρος τοH σ,µατος: «τ δ< µριον κα# α/τ λ"γεται
διχ(ς, κα# Pτ< µ<ν 5ς διαφ"ρον το6 )δως νοουµ"νου µ"ρους, καθ, φασιν α/τ µ"ρος µ"ρους ε=ναι».1
Bε@αως Y κατ’ ξοχν θεµελιωτς τς ;Aτοµικς ;EπιστLµης εRναι Y ∆ηµGκριτος Y ;A@δηρτης
(460-360 π.X.). Πρ'τος κε_νος Dνλυσε µ- κ θε λεπτοµρεια τν φση τοH µικρGκοσµου κα% }ρισε
Vτι C λη Dποτελε_ται Dπ7 «DτGµους». Γν,ριζε γι" τν Dτοµικ νργεια, γι" τν Yποα λεγε Vτι
πρGκειται γι" µι" γιγαντιαα δναµη, ποW δ-ν πιτρπει στ" #τοµα ν" διασπαστοHν. ∆υστυχ'ς µGνο καµµι" τρακοσαρι" Dποσπ σµατα τοH ∆ηµGκριτου διασ,θηκαν τοH χριστιανικοH φανατισµοH.
T" περισσGτερα ργα τοH EEλληνα φιλοσGφου καταστρ φηκαν στ7ν µπρησµ7 τς @ι@λιοθLκης τς
;Aλεξ νδρειας, Vπου qταν Dρχειοθετηµνα. Mερικ" #λλα ργα του @ρσκονταν στ%ς @ι@λιοθκες
τ'ν ;Aθην'ν, τ'ν Πατρ'ν, τς PGδου, τς Kαισαρεας, τς P,µης, τς Περγ µου, τς KωνσταντινουπGλεως κ.D. EOµως κα% σ’ κε_να τ" ργα πεφυλ χθη C Mδια τχη. Στν Kωνσταντινοπολη,
γι" παρ δειγµα, κ ηκαν σ"ν «α1ρετικ"» τ7ν 8ο µ.X. αJ. Dπ7 τ7ν Λοντα Γ´ τ7ν yIσαυρο µαζ% µ-

A

m0
m0
m0
m0 ⇒ m= m0 → ∞ κα% α)τ7 δ-ν
m = ᎏᎏ
⇒ m= ᎏᎏ
⇒ m= ᎏ
⇒ m= ᎏ
ᎏ
v 2
c
2
0
2
兹1-苶苶
1
冪莦
1莦
- (ᎏ
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兹0苶
冪
莦
1
莦
(
莦
ᎏ
莦
ᎏ)
莦
c
c
εRναι σωστ7, διGτι C µ[ζα τοH φωτ7ς στ7 σµπαν δ-ν εRναι #πειρη.
;E"ν π λι θεωρLσουµε τ7 φ'ς aς νργεια κα% rχι aς µ[ζα, δ-ν θ" πρπει ν" ξεχν[µε Vτι C νργεια
(σµφωνα µ- τν θεωρα τς σχετικGτητας) χει µ[ζα. Kατ" συνπεια πανερχGµαστε στν πρ,τη θση µας, Vτι τ7 φ'ς θ" πρπει ν" µελετηθT aς χον µ[ζα m το)λ χιστον Vτι Bπ ρχει µα µικρ ποσGτητα µ ζας, C Yποα κινε_ται µ- τν ταχτητα τοH φωτGς. ;E"ν ν π σTη περιπτ,σει δ-ν εMµαστε σγουροι
µ- τ7ν Dνωτρω συλλογισµG, τGτε προχωροHµε.
Γνωρζουµε (σµφωνα µ- τν θεωρα τς σχετικGτητας) Vτι E = m⭈c2. MποροHµε ν" ποHµε Vτι

E
E0
m= ᎏ
. (Θ" µελετLσουµε DργGτερα τ σηµανει E0 κα% τ εRναι). Στν περπτωση τοH
2 κα% Vτι ᎏ
2
c

c

φωτ7ς λαµ@ νουµε:
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ᎏ2ᎏ
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c/
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∆ηµ'κριτος. Pωµαϊκ *ντ,γραφο *ρχα,ας aλληνικDς χλκινης
προτοµDς (3ος α. π.X.), πο; σAµερα &ρ,σκεται στ Eθνικ
Mουσε9ο τDς Nεπολης (Iταλ,α).
#λλους 300.000 τGµους \λληνικ'ν ργων, ποW @ρσκονταν Dρχειοθετηµνα π% αJ'νες στν @ι@λιοθLκη τς πGλης. T7 Mδιο γινε κα% µ- τ%ς BπGλοιπες @ι@λιοθκες τς \λληνικς πικρ τειας. ΛεηλατLθηκαν Vλες Dπ7 τοWς µισλληνες «χριστιανος».
EO,τι γνωρζουµε σLµερα γι" τ7ν µεγ λο EEλληνα σοφ7 περιορζεται σ- µερικ-ς Dρ δες στ" ργα
#λλων κλασικ'ν συγγραφων, Vπως πσης κα% στ" ργα µερικ'ν χριστιαν'ν, ο1 Yπο_οι παραθτουν τ%ς θεωρες τοH ∆ηµGκριτου, πιχειρ,ντας ν" Dναδεξουν τν «Dσ@εια» τους. Aυτ-ς
ο1 Dναφορ-ς Vµως καθστανται Bπεραρκετ-ς γι" ν" στοιχειοθετLσουµε τν φιλοσοφικ σκψη
τοH DνδρGς.
EEνας Dπ7 τοWς φανατικοWς πολεµους τοH ∆ηµGκριτου Dλλ" κα% τ'ν Bπολοπων ;Aτοµικ'ν φιλοσGφων εRναι κα% Y πσκοπος Kαισαρεας E)σ@ιος. H #ποψη τοH ∆ηµGκριτου γι" τν σσταση
τς λης, Vπως α)τ Dναδεικνεται µσα Dπ7 τ" πικριτικ" σχGλια τοH E)σε@ου, πι@ε@αι,νει µτ7ν πλον µφαντικ7 τρGπο τ%ς σηµεριν-ς DπGψεις. O κGσµος Vπως τ7ν γνωρζουµε σLµερα δ-ν διαφρει οzτε στ7 λ χιστο Dπ7 τν φυσιογονα τοH ∆ηµGκριτου. H λη rντως Dποτελε_ται Dπ7 µικρGτατα, νοητ" σ,µατα, τ" Yπο_α τGσον α)τ7ς Vσο κα% Y ;Eπκουρος καλοHν «DτGµους»:
«ο; µ<ν γρ τµους προσειπντες !φθαρτ, τινα κα# σµικρτατα σ µατα πλθος ν,ριθµα κα
τι χωρον κενν µ"γεθος περιριστον προαλµενοι, τα'τας δ φασι τς τµους 5ς .τυχαν 9ν τl(
κενl( φεροµ"νας α/τοµ,τως τε συµπιπτο'σας λλλαις δι τ4ν 'µην !τακτον κα# συµπλεκοµ"νας
δι τ πολυσχµονας οzσας λλλων 9πιλαµ,νεσθαι, κα# οtτω τν τε κσµον κα# τ 9ν α/τl(,
µUλλον δ< κσµους περους ποτελεKν. Tα'της δ< τς δξης AEπκουρος γεγνασι κα# ∆ηµκριτος».2
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[Mετ φρασις: ∆ιGτι α)το% (ο1 Dτοµικο% φιλGσοφοι) λνε Vτι τ" #τοµα εRναι #φθαρτα κα% µικρGτατα σ,µατα, Dναρθµητα στ7 πλθος, προ@αλλGµενα µσα στ7 κενG, χ'ρο Dπεριορστου µεγθους.
A)τ" @@αια τ" #τοµα, λνε, φερGµενα Dτ κτως µσα στ7 κενG, α)τοµ τως Dλληλοσυνδθηκαν λGγZω
τς ρµης (δναµη, νργεια) κα% συνεπλχθησαν µεταξ τους, δηµιουργ,ντας πολυσχLµονα Bλικ"
σ,µατα. Kα% γι’ α)τ7 Y κGσµος κα% V,τι µπεριχει Dποτελε_ται Dπ7 #πειρους κGσµους. A)τς τς
δοξασας εRναι Y ;Eπκουρος κα% Y ∆ηµGκριτος.]
O E)σ@ιος @ε@αως, σ"ν φανατικ7ς Dντπαλος τς \λληνικς φιλοσοφας, στ7 26ο κεφ λαιο τοH
Mδιου @ι@λου εRναι καταπλτης κατ" τοH ;Eπικορου, τ7ν Yπο_ο κατηγορε_ σ ν: «τς τ(ν ρχηγετ(ν
το6 τς σεεας τα'της δγµατος». T7ν καλε_ ν" ε)γνωµονT γι" τν γννησL του rχι τ" «#τοµα»
Dλλ" τ7ν πατρα κα% ποιητL του (τ7ν ΘεG). Σ’ κε_νον πρπει ν" πT: «α; χεKρες σου .πλασ,ν µε κα#
9ποησ,ν µε». Kα% στν συνχεια µ- Dπραντη εJρωνικ δι θεση διακωµωδε_ τν συνθετικ 1κανGτητα τ'ν «DτGµων» ν" κατασκευ ζουν δρµα κα% σ ρκα, ~στ[ κα% νεHρα κα% ν" δνουν ζω κα%
πνεHµα στ7ν #νθρωπο.
Bε@αως Y E)σ@ιος δ' δ-ν πικρνει µGνο τ7ν ;Eπκουρο, DφοH Vλοι σχεδ7ν ο1 Dρχα_οι πιστLµονες γν,ριζαν Vτι C λη συνσταται Dπ7 yAτοµα. O AJνησδηµος µ λιστα, ποW ~νοµ ζει
τ" #τοµα «στοιχει,σεις», πισεει τν µLνη τοH E)σε@ου, ποW χαρακτηρζει @λασφηµες α)τ-ς
τ%ς «στοιχει,σεις» του: «λασφηµαι κα# α; µακρα# στοιχει σεις A)νησιδµου».3
Γι" τν φση τ'ν DτGµων µ[ς µιλ ει κα% Y ;Eπκουρος, Y Yπο_ος κατ" τ7ν ;Aχιλλα T τιο: «AEπκουρος δ< P AAθηναKος 9κ σωµ,των νοητ(ν σµικροτ,των τς ρχς τ(ν Dλων ε=να φησι, καλεK δ<
α/τς τµους 8 δι σµικρτητα καριαας τινς ο/σας 8 δι τ φθ,ρτους α/τς ε=ναι κα# µ4
τ"µνεσθαι».4 ;Eκτ7ς Dπ7 «#τοµα» Y ;Eπκουρος τ" ~νοµ ζει πσης «σπρµατα», λGγZω τ'ν σπερµατικ'ν JδιοτLτων τους: «Πρ(τον µ<ν Dτι ο/δ<ν γνεται 9κ το6 µ4 mντος· πUν γρ 9κ παντς 9γνετ’ Sν
σπερµ,των γε ο/θ<ν προσδεµενον».5 O Πλ των πσης λει Vτι α)τ" τ" «#τοµα» εRναι τGσα µικρ ,
ποW δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" γνουν Dντιληπτ" δι" γυµνοH ~φθαλµοH: «5ς καθ’ ν bκαστον µ<ν το6 γ"νους Vκ,στου δι σµικρτητα ο/δ<ν Pρ µενον Iφ’ µ(ν, συναθροισθ"ντων δ< πολλ(ν το+ς mγκους
α/τ(ν PρUσθαι».6

κα% α)τ7 δ-ν εRναι Dληθς, διGτι στ7 σµπαν Bπ ρχει κα% #λλη νργεια κτ7ς α)τς τοH φωτGς.
XAς ξετ σουµε τ,ρα τ σηµανει E0. EOπως εMπαµε προηγουµνως E0=m0⭈c2, σµφωνα π ντα µτν θεωρα τς σχετικGτητας. E0 εRναι C νργεια τς µ ζας Vταν α)τ δ-ν κινε_ται. Γνωρζουµε Vτι
στ7 σηµε_ο ρεµας E0 χει τν τιµ µηδ-ν (0). Στν περπτωση τοH φωτGς, "ν στ7ν τελευτα_ο τπο

E0 ⇒ E = 0 ⇒ E = 0 κα% α)τ7 δ-ν εRναι ~ρθG, διGτι C
DντικαστLσουµε Vπου E0 τ7 (0) χουµε E = ᎏ
ᎏ
0

0

νργεια τοH φωτ7ς στ7 σµπαν δ-ν εRναι µηδν (0). yEχει κ ποια τιµ πραγµατικL, C Yποα σγουρα εRναι µεγαλτερη τοH µηδενGς.
>0
;E"ν τ,ρα E0 > 0 (χει µα θετικ τιµL), χουµε Vτι E = ᎏ → ∞ κα% τοHτο δ-ν εRναι Dληθς. H
0
νργεια τοH φωτ7ς δ-ν τενει στ7 #πειρο.
;E"ν τ,ρα E0 < 0, λαµ@ νουµε Vτι C τελικ νργεια τοH φωτ7ς τενει στ7 -∞ κα% τοHτο δ-ν εRναι
δυνατGν, διGτι C νργεια τοH φωτ7ς σ- α)τ7 τ7 σµπαν δ-ν τενει στ7 -∞.
φανταστικ τιµ (iy)
;E"ν τ,ρα ποHµε Vτι E0 χει µα φανταστικL τιµL, τGτε χουµε E = ᎏᎏᎏ κα%
0

▲

τοHτο δ-ν εRναι DληθινG, διGτι C νργεια δ-ν χει µα φανταστικ τιµ (δ-ν τενει στ7 φανταστικ7
#πειρο), χει µα πραγµατικ τιµL.
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Aτ'µιο·  γιγαντια,α µεταλλικ< *ναπαρσταση aν ς *τ'µου, πο; Tταν σ!µ&ολο
τDς Παγκ'σµιας PEκθεσης τQν BρυξελλQν τ 1958.
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T# γνωρ#ζουµε σµερα γι7 τS «\Aτοµο»

nA

ς δοHµε Vµως τ γνωρζουµε σLµερα γι" τ" «yAτοµα». yH, γι" ν" εMµαστε περισσGτερο Dκρι@ε_ς, ποις Dπ7 τ%ς Dρχα_ες γν,σεις περ% «;AτGµων» χουν πι@ε@αι,σει τ" σγχρονα µικροσκGπια.
XAς ξετ σουµε α)τ7 ποW ο1 σγχρονοι φυσικο% |νGµασαν yAτοµο. Tν Bποδιαρεση δηλαδ τοH
µορου. ;Aκρι@'ς στ7 κντρο τοH ;AτGµου Bπ ρχει Y
πυρνας του, Dποτελοµενος Dπ7 συνδυασµ7 πρωτονων
κα% νετρονων. Γρω Dπ7 τ7ν πυρνα περιστρφεται
πλθος λεκτρονων, Dν λογα µ- τ7 χηµικ7 στοιχε_ο. T"
λεκτρGνια α)τ" δ-ν Dπχουν τ7 Mδιο απ7 τ7ν πυρνα.
Στν πραγµατικGτητα Dν λογα µ- τ7 στοιχε_ο Bπ ρχουν
π νω Dπ7 µα τροχι-ς λεκτρονων πριξ τοH πυρνα.
(Kατ" τ7ν Πλ τωνα, Vπως θ" δοHµε στν συνχεια, ο1 τροχι-ς µποροHν ν" φτ σουν µχρι κα% ~κτ,). MποροHµε ν"
κατανοLσουµε τν µηχανικ τοH Vλου συτLµατος, ν Dναγ γουµε τν κνηση τ'ν λεκτρονων γρω Dπ7 τ7ν
πυρνα τοH DτGµου στν σχση πλανητ'ν κα% Hλου. Περπου µ- τ7ν Mδιο τρGπο κινοHνται κα% τ" λεκτρGνια γρω Dπ7 τ7ν πυρνα.
PAτοµο το |νθρακα: O πυρDνας
yEτσι στ7 BδρογGνο Bπ ρχει µα τροχι" λεκτρονων
του *ποτελε9ται *π 6 πρωτ'νια (DφοH τ7 BδρογGνο χει µGνο oνα λεκτρGνιο), στ7 ~ξυκα- 6 ο.δετερ'νια, =ν5Q γ!ρω *π’ γGνο δο τροχις, στ7 χλ,ριο τρε_ς, στ7ν σδηρο τσσερις
α.τ ν περιστρφονται 6 }λεκτρ'- κ.ο.κ. O Dριθµ7ς τ'ν τροχι'ν ξαρτ[ται Dπ7 τ7ν Dριθµ7
νια σ3 δ!ο τροχις. M,α µ3 2 }λε- τ'ν λεκτρονων ποW χει τ7 κ θε στοιχε_ο.
κτρ'νια κα- µ,α δε!τερη ( =ξωτεMεγαλτερη σηµασα Vµως γι" τν κ θε χηµικ oνωση
ρικ<) µ3 4.
χει C ξωτερικ τροχι" τοH στοιχεου. Tροχι" κατ" τν

E
Tλος "ν δεχτοHµε Vτι E= E0, τGτε χουµε E = ᎏ κα% τοHτο δ-ν εRναι Dληθς, δ-ν χει νGηµα κα%
0
2
"ν δεχθοHµε τοHτο Y τπος E = m⭈c δ-ν στκεται.
T" Dνωτρω γρ φησαν µελετ,ντας τν περπτωση τοH φωτ7ς κα% Dπ7 α)τ" Dντιλαµ@ανGµαστε
Vτι C σχση µεταξW µ ζας κα% ταχτητας δ-ν εRναι Dληθς κα% Vτι C θεωρα τς σχετικGτητας συγκροεται µ- τ7ν \αυτG της.
XAς µελετLσουµε τ,ρα κ ποιαν #λλη σκψη. Ξρουµε Vτι τ7 φωτGνιο κινε_ται µ- τν ταχτητα τοH
φωτ7ς κα% συνεπ'ς –σµφωνα µ- τν θεωρα τς σχετικGτητας– χει #πειρη µ[ζα. MποροHµε ν"
Bποθσουµε Vτι κ ποιο #λλο σωµατδιο (µ[ζα) κινε_ται κα% α)τ7 µ- τν ταχτητα τοH φωτGς. Kα%
π λι σµφωνα µ- τν θεωρα τς σχετικGτητας θ" πρπει ν" χTη #πειρη µ[ζα m καλτερα α)τ ν"
τενTη στ7 #πειρο. Γνωρζουµε Vµως Vτι τ7 #πειρο εRναι oνα. XAς Bποθσουµε Vτι oνας #πειρος Dριθµ7ς σωµατιδων κινοHνται µ- τν ταχτητα τοH φωτGς. ∆-ν θ" πρπει ν" ξεχν[µε Vτι α)τ7 εRναι µα
BπGθεση, C Yποα χει κ ποια @ ση δεδοµνου Vτι τ7 φ'ς κα% τ" λεκτροµαγνητικ" κµατα –Mσως
κα% #λλα σ,µατα– κινοHνται µ- τν ταχτητα τοH φωτ7ς. MποροHµε τ,ρα ν" ποHµε Vτι καθIς Y
Dριθµ7ς τ'ν σωµ των τ'ν κινουµνων µ- τν ταχτητα τοH φωτ7ς τενει στ7 #πειρο, C αzξηση τς
µ ζας τενει στ7 µηδν, διGτι γνωρζουµε Vτι τ7 #πειρο εRναι oνα. Στ7 Mδιο συµπρασµα καταλLγουµε ν ξετ σουµε τ7 φ'ς σ"ν νργεια κα% rχι σ"ν µ[ζα. O Dνωτρω συλλογισµ7ς νισχεται σηµα-

▲
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Yποα περιστρφονται Dπ7 oνα µχρι ~κτI λεκτρGνια. O Dριθµ7ς τ'ν λεκτρονων ποW DποτελοHν τν ξωτερικ τροχι" ~νοµ ζεται «σθνος» \ν7ς στοιχεου , Vπως τ7 λεγαν ο1 Dρχα_οι EEλληνες, «ρωτικ oλξις». M λιστα δ-ν χουν Vλα τ" στοιχε_α τ7 Mδιο σθνος. yH, Vπως λεγε Y ;Eπκουρος, «δ<ν .χουν Dλα τ !τοµα τ Lδιο ,ρος κα# τ4ν Lδια δ'ναµη». Kα% πραγµατικ ! T7 BδρογGνο,
τ7 ν τριο κα% τ7 κ λιο χουν σθνος 1, DφοH στν ξωτερικ τροχι" του πυρνα τους περιφρεται
oνα λεκτρGνιο. T7 Dσ@στιο κα% τ7 µαγνLσιο χουν σθνος 2, τ7 Dργλιο 3, Y #νθρακας 4 κ.ο.κ.
EOταν τ" λεκτρGνια τς ξωτερικς τροχι[ς \ν7ς DτGµου εRναι ~κτI, C τροχι" α)τ εRναι συµπληρωµνη (κ θε τροχι" δχεται Dπ7 1 µχρι 8 λεκτρGνια) κα% τ" #τοµα τ'ν στοιχεων α)τ'ν δ-ν
ζητοHν ν" \νωθοHν µ- καννα #λλο #τοµο #λλου στοιχεου. ∆-ν χουν καµµα «ρωτικ δι θεση»,
Vπως λεγαν ο1 EEλληνες σοφο. A)τ" εRναι τ" ~νοµαζGµενα «ε)γεν Dρια» (νον, DργGν, κρυπτGν,
ξνον, ροδ νιον). EOταν Vµως C ξωτερικ τροχι" τοH DτGµου \ν7ς στοιχεου χει Dπ7 4 oως 7 λεκτρGνια, τGτε τ7 #τοµο α)τ7 Dναζητn[ τν «ρωτικ» oνωσL του µ- #τοµα #λλων στοιχεων, Dπ7 τν
Yποα oνωση πιδι,κει τν συµπλLρωση ~κτ δας. ;Aντιθτως κε_να ποW χουν λιγ,τερο Dπ7 4
λεκτρGνια DναζητοHν µ-ν τ7 ταρι τους, rχι Vµως γι" ν" συµπληρ,σουν τν ξωτερικL τους τροχι , Dλλ" το)ναντον γι" ν" τν καταργLσουν. A)τ7 ποW πιδι,κουν εRναι ν" προσφρουν τ" ξωτερικ" λεκτρGνι τους στ7 #λλο #τοµο, ποW θ" συµπληρ,σTη τν δικL του τροχι , νZ' τ" Mδια θ"
παραµενουν µ- τν Dµσως προηγοµενη.

OR Eρχα9ες γνMσεις γι7 τν σFσταση το: Aτµου
" γν,ριζαν α)τ" ο1 Dρχα_οι EEλληνες σοφο; M[λλον να! Γι" τ" ~κτI λεκτρGνια τοH «;AτGµου», Vσο παρ ξενο κι ν Dκογεται, πρ'τος µλησε Y Πλ των! Στν «Πολιτεα» του δνει
σαφστατη περιγραφ γι" τν φση τοH DτGµου, τ7 Yπο_ο περιγρ φει παραστατικ,τατα,
παροµοι ζοντ ς το µ- µα κολη σφα_ρα, στ7 σωτερικ7 τς Yποας διαγρ φει τν τροχι του
oνα δετερο σστηµα, νZ' µσα στ7 δετερο Bπ ρχει oνα τρτο, µετ" oνα τταρτο κα% στν συνχεια
#λλα τσσερα. T7 πι7 παρ ξενο Vµως εRναι Vτι rχι µGνο γνωρζει πακρι@'ς τ7 πλθος τ'ν πικκλων κα% τ'ν κκντρων, Dλλ" π% πλον ξρει ποι τροχι" κρατn[ Y κ θ’ oνας, DκGµα κα% τ7 µγε-

T

ντικ , ν σκεφτοHµε Vτι τ7 φ'ς εMτε σ"ν µ[ζα εMτε σ"ν νργεια περιλαµ@ νει περισσGτερα τοH \ν7ς
σωµατδια. Yποστηρζει C θεωρα τς σχετικGτητας Vτι "ν oνα σ'µα κινηθT µ- τν ταχτητα τοH
φωτGς, τGτε θ" «σ ρωνε» Vλο τ7 σµπαν κα% κατ" συνπεια καννα σ'µα δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" κινηθT µ- α)τν τν ταχτητα. T7 φωτGνιο Vµως κινε_ται µ- τν ταχτητα τοH φωτGς, κα% παρ’ Vλα α)τ"
C καταστροφ τοH σµπαντος δ-ν χει DκGµη πλθη...
XAς µελετLσουµε τ,ρα µαν #λλη περπτωση. Σ’ oνα Dεροπλ[νο ποW κινε_ται, oνας παρατηρητς
θεωρε_ Vτι κ ποιος συνεπι@ της του δ-ν κινε_ται. K ποιος #λλος παρατηρητς στ7 δαφος @λπει
τ7 Dεροπλ[νο ποW κινε_ται κα% θεωρε_ Vτι Y πι@ της κινε_ται. ;E"ν Y παρατηρητς στ7 δαφος
κινται, τGτε χουµε µα #λλη περπτωση. A)τ" Dναφρει C θεωρα τς σχετικGτητας, C Yποα Bποστηρζει Vτι στ%ς δο #νω περιπτ,σεις χουµε διαφορετικ-ς κινLσεις. A)τ7 εRναι σωστG, µ- τν διαφορ" Vτι δ-ν εRναι κ τι καινοργιο m κ τι σπουδα_ο. ;Eµ[ς δ-ν µ[ς νδιαφρει τ σκφτεται Y παρατηρητς Dλλ" τ7 γεγον7ς α)τ7 καθ’ \αυτ7 – ν" δοHµε στν προκειµνη περπτωση τ συµ@ανει,
δηλαδ "ν κινται Y πι@ της µσα στ7 Dεροπλ[νο m rχι. H µετα@αλλGµενη κνηση τ'ν σωµ των
µελετ[ται Dπ7 τν Φυσικ πολW πρ%ν διατυπωθT C θεωρα τς σχετικGτητας.
;Aπ7 τ" Dνωτρω Dντιλαµ@ανGµαστε Vτι C σχση µ ζας κα% ταχτητας σµφωνα µ- τν θεωρα τς
σχετικGτητας δ-ν εRναι ~ρθL. Θ" πρπει Mσως ν" εMµαστε oτοιµοι ν" Dνακαλψουµε ταχτητες µεγαλτερες Dπ’ α)τν τοH φωτ7ς κα% Mσως Dναπτξουµε κα% τεχνικ" ττοιες ταχτητες.

Nικ'λαος Kρτσης
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θος τοH κ θε κκλου. Γι" ν" εRναι κατανοητ7ς στοWς Dναγν'στες τς ποχς του, τ%ς σφα_ρες α)τ-ς
τ%ς παροµοι ζει µ- σφονδλια. XAς δοHµε Vµως π'ς Dκρι@'ς περιγρ φει α)τ7 τ7 σστηµα Y Mγας
Πλ των: «T4ν δ< το6 σφονδ'λου φ'σιν ε=ναι τοι,νδε: τ µ<ν σχµα οαπερ  το6 9νθ,δε, νοσαι δ<
δεK 9ξ ν .λεγεν τοινδε α/τν ε=ναι, σπερ ε) 9ν Vν# µεγ,λlω σφονδ'λlω κολlω κα# 9ξεγλυµµ"νlω διαµπερ<ς !λλος τοιο6τος 9λ,ττων 9γκ"οιτο rρµττων, καθ,περ ο; κ,δοι ο; ε)ς λλλους rρµττοντες
κα# οtτω δ4 τρτον !λλον κα# τ"ταρτον κα# !λλους τ"τταρας· Oκτn γρ ε=ναι το+ς σ'µπαντας σφονδ'λους, 9ν λλλοις 9γκειµ"νοις, κ'κλοις !νωθεν τ χελη φανοντας».7
[Mετ φρασις: H δ- φση τοH σφονδλου εRναι aς \ξς: τ7 µ-ν σχµα τοH συστLµατος ποW χουµε δ' νοε_ται Vπως Dκρι@'ς τ7 χουµε περιγρ ψει. ∆ηλαδ Vπως εRναι oνας µεγ λος κο_λος σφGνδυλος, ποW εRναι τορνευµνος τσι, }στε oνας #λλος (σφGνδυλος), µικρGτερος α)τοH, προσαρµGζει
µσα στ7ν #λλο. M- τ7ν Mδιο τρGπο Bπ ρχει κα% oνας τρτος (σφGνδυλος) κα% oνας τταρτος κι #λλοι
τσσερις DκGµα. ∆ιGτι ~κτI εRναι συνολικ" Vλοι ο1 σφGνδυλοι, Y oνας γκεµενος µσα στ7ν #λλον,
κατ" τρGπον }στε ν" δηµιουργοHνται #νωθεν Dν λογοι κκλοι περιφορ[ς.]
Γι" τ%ς ~κτI τροχι-ς λεκτρονων γνωρζει κα% Y ;Eρατοσθνης: «Oκτn δ4 τ,δε π,ντα σ+ν rρµονησιν ρρει, Oκτn δ’ 9ν σφαρησι κυλνδετο κ'κλlω )ντα».8 H rγδοη τροχι , λει Y ;Eρατοσθνης, περιχει τ" π ντα, ξ ο{ κα% C παροιµα «τ" π ντα ~κτ,». M λιστα σαφ'ς Dναφρεται στ" λεκτρGνια (JGντα) τοH ~γδGου κκλου: « περι"χουσα τ π,ντα σφαKρα Oγδη, Dθεν  παροιµα “π,ντα Oκτ ” φησι. Σ+ν Oκτn δ4 σφαρησι κυλνδετο κ'κλlω )ντα».9
H σγχρονη πιστLµη φτ νει σLµερα στν διαπστωση τς DλLθειας \ν7ς Dρχαου \ρµητικοH
νGµου γι" τ7 Σµπαν, ποW λει Vτι «EOπως εRναι π νω εRναι κα% κ τω». NGµος ποW Dναφρεται στ%ς Dναλογες MακρGκοσµου κα% MικρGκοσµου, DφοH ο1 συµπαντικο% νGµοι χουν φαρµογ σ- κ θε ππεδο κα% σ- κ θε συµπαντικ µορφL. Kα% @@αια Y Dριθµ7ς ~κτI δ-ν @ρσκεται στ%ς Dναλογες κα% τ%ς τροχι-ς µGνο τοH «;AτGµου». T7ν Mδιο Dριθµ7 θ" τ7ν @ροHµε κα% σγαλαξιακ7 ππεδο κα% γενικ" σ"ν @ασικ Dριθµητικ Dρχ µσα στ7 Σµπαν. T7 «π ντα
~κτI» τοH ;Eρατοσθνους Bποδηλ,νει oναν \νια_ο συµπαντικ7 νGµο. K τι ποW πολW πρGσφατα πι@ε@αι,σαµε.
Σ- µα ργασα ποW δηµοσευσαν τ7 1998 ο1 καθηγητ-ς E. Battaner κα% E. Florido, στν Yποα χαρτογρ φησαν τν διασπορ" τ'ν γαλαξιακ'ν σµην'ν, διαπστωσαν µ- κπληξη Vτι ο1 γαλαξες τς
λεγGµενης «τοπικς Yµ δας γαλαξι'ν» (στν Yποα DνLκει κι Y δικGς µας γαλαξας) σχηµατζουν
ξεκ θαρα ~κτ εδρα. Προχωρ,ντας –σ- θεωρητικ7 ππεδο– ο1 δο ρευνητ-ς διαπστωσαν πIς C
λη τ'ν γαλαξι'ν συσσωρεεται στ%ς Dκµ-ς τ'ν ~κταδρων, νZ' πρα Dπ’ α)τ-ς παρουσι ζονται
µεγ λα κεν .
EOµως ο1 γεωµετρικ-ς φGρµες ποW συνθτουν τ7 σµπαν δ-ν σταµατοHν δ'. Στ7 ργο του «The
Fractal Octahedron Network of the Large Scale Structure» Y Dr. Battaner Bποστηρζει Vτι C δοµ
\ν7ς ~κταεδρικοH πνακα Dποτελε_ ο)σιαστικ" τν σνθεση µικροτρων ~κταδρων, Dκολουθ,ντας
σχηµατισµοWς ποW µGνο C σγχρονη «κλασµατικ γεωµετρα» (Fractal) µπορε_ ν" περιγρ ψTη. H γεωµετρα α)τ Dναφρεται σ- σχLµατα ποW παρουσι ζουν τ7 φαινGµενο τς α)το-οµοιGτητας. ∆ηλαδ µι" γγεν τ ση τ'ν µορφ'ν ν" παναλ @ουν µσα στν δοµL τους τ7ν \αυτG τους m µρη τους.
Kι α)τ C παν ληψη φτ νει σ- «#πειρο» @ θος. Kα% @@αια σ- κ θε ππεδο προ@ λλει Dγρωχος
Y συµπαντικ7ς Dριθµ7ς ;Oκτ,. ;Eξ ο{ κα% C Dρχαιοτ τη \λληνικ παροιµα «τ" π ντα ~κτ,», στν
Yποα Dναφρεται Y ;Eρατοσθνης.
O1 Dρχα_οι EEλληνες λοιπ7ν γν,ριζαν πακρι@'ς τν φση τοH «;AτGµου». Γν,ριζαν πσης
Vτι τ7 πλθος τ'ν JGντων, κυρως τς ξωτερικς τροχι[ς, εRναι κε_νο ποW καθορζει τν ποικιλα τ'ν χηµικ'ν στοιχεων, DφοH τ" #τοµα τ'ν διαφGρων στοιχεων διαφρουν µεταξ τους,
διGτι χουν διαφορετικ7 Dριθµ7 πρωτονων κα% λεκτρονων. B σει δ- α)τς τς κατ ταξης
δικριναν τ" στοιχε_α σ- Dνωφερ κα% κατωφερ. yE, λοιπ7ν, τν Mδια Yρολογα χρησιµοποιοHµε κα% σLµερα. T" στοιχε_α κε_να ποW χουν λιγ,τερα λεκτρGνια Dπ7 τ7 κανονικ7 (Vπως
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τ7 χλ,ριο στ7 aς #νω παρ δειγµα) τ" ~νοµ ζουµε DνιGντα, διGτι πορεονται πρ7ς τ7ν θετικ7
πGλο (#νοδος), νZ' κε_να τ" στοιχε_α ποW χουν περισσGτερα λεκτρGνια Dπ7 τ7 κανονικ7
(Vπως τ7 ν τριο), τ" λµε κατιGντα, πειδ πορεονται πρ7ς τ7ν Dρνητικ7 πGλο (κ θοδος).
Kατ" τ7ν ΦιλGλαο C φση κα% τ" rντα DποτελοHν δηµιουργLµατα τ'ν «µεξεων περαινντων
κα# περων», τ" Yπο_α σχηµατζουν χηµικ-ς \ν,σεις «χ ριν ρµονας». ∆ιGτι, λει Y ΦιλGλαος, ν
τ" rντα qσαν µGνον #πειρα κι rχι µεγµατα Dπερων κα% πεπερασµνων στοιχεων, τποτα δ-ν θ"
µποροσαµε ν" µ θουµε γι’ α)τ : «!πειρα δ< µνον 8 περανοντα µνον οz κα ε)η».10
Ποι εRναι α)τ" τ" «#πειρα» στοιχε_α τοH Φιλολ ου; ERναι δυνατ7ν oνα Bλικ7 στοιχε_ο ν" εRναι
#πειρο; ∆ηλαδ χωρ%ς διαστ σεις; Xωρ%ς Dρχ κα% χωρ%ς τλος; M , Vπως εMδαµε, τ" λεκτρGνια
κ λλιστα µποροHν ν" θεωρηθοHν σ"ν #πειρα, DφοH κατ" τν σγχρονη Dντληψη @ρσκονται ταυτοχρGνως παντοH. Kα% τ7 φωτGνιο, πσης σµφωνα µ- τν «σγχρονη» φυσικ πιστLµη, εRναι oνα
σ'µα #χρονο. ∆-ν γνωρζει δηλαδ οzτε Dρχ οzτε τλος. Ozτε γννηση οzτε θ νατο. Kα% δ-ν χει
οzτε παρελθ7ν οzτε µλλον. N" λοιπ7ν ποW ο ΦιλGλαος, χιλι δες χρGνια πρ%ν «Dνακαλψουµε» τ%ς
JδιGµορφες JδιGτητες τοH φωτονου, γν,ριζε Vτι εRναι #χρονο. ∆ηλαδ #πειρο. Ezστοχα Y Hρ κλειτος τ7 |νGµαζε «φ(ς εζlωον». T7 Mδιο κα% Y ;AναξαγGρας λεγε Vτι: «9ξ Vνς µγµατος !πειρα τl( πλθει Pµοιοµερ ποκρνεσθα φησιν π,ντων µ<ν 9ν παντ# 9νντων... Pµο6 χρµατα π,ντα
Hν, !πειρα κα# πλθος κα# σµικρτητα· κα# γρ τ σµικρν !πειρον Hν».11 O IππGλυτος πσης: «9ξ
περων δ< 9δογµ,τισαν τ4ν τ(ν π,ντων γ"νεσιν ο; περ# AAναξαγραν τν Kλαζοµ"νιον κα# ∆ηµκριτον κα# AEπκουρον, κα# !λλοι παµπληθεKς ν 9κ µ"ρους πρτερον 9µνσθηµεν».12 ;Aλλ" κα%
Y NικGµαχος πµενε Vτι τ7 #τοµο Dποτελε_ται Dπ7 #υλα κα% αJ,νια στοιχε_α: «!υλα κα# δια κα#
τελε'τητα κα# δι παντς Dµοια κα# παρ,λλακτα».13
Στ" πειρ µατα µ- πλ σµα, στ7 ;EργαστLριο Pαδιολογας τοH Berkeley, Y Bohm Dνακ λυψε πIς
τ" ξεχωριστ" λεκτρGνια δροHν σ"ν ν" εRναι µρος \ν7ς Dλληλοσυνδεοµνου συνGλου. Στ7 πλ σµα,
oνα Dριο Dποτελοµενο Dπ7 λεκτρGνια κα% θετικ" JGντα σ- Bψηλ συγκντρωση, τ" λεκτρGνια
λγο-πολW συµπεριφρονται σ"ν oνας α)τορρυθµιζGµενος ~ργανισµGς, Y Yπο_ος µφανζει µι" µφυτη νοηµοσνη. T παρ ξενο DλLθεια! O ;AναξαγGρας πσης δι@λεπε ττοια νοηµοσνη στ7 σµπαν: «Kα# νο6ν µ<ν ρχ4ν κινσεως».14 T7 Mδιο Dκρι@'ς BποστLριζε κα% Y Πλ των. Πρ γµατι α)τ7ς
Y κGσµος µφανζει µα µφυτη νοηµοσνη: «οtτως ον δ4 κατ λγον τν ε)κτα δεK λ"γειν τνδε
τν κσµον ζl(ον .µψυχον .ννουν».15
Kα% πραγµατικ : ERναι πι" καιρ7ς ν" Dπο@ λουµε τν γωιστικ Dντληψη Vτι µGνον µε_ς διαθτουµε νοηµοσνη. EOπως χει Dποδειχθ, Dν λογη νοηµοσνη διαθτουν Vλα τ" ζZ'α στν Γ, συµπεριλαµ@ανοµνων κα% τ'ν φυτ'ν. Kα% @@αια καννας δ-ν µπορε_ ν" DποκλεσTη τν παρξη λλογης κοινωνας κα% στ7 Bποατοµικ7 ππεδο.
Bι&λιογραφ,α
1. Σξτος ;EµπειρικGς, «Πρς λογικο'ς» (@ι@λ. 9, 337, 4-6).
2. E)σ@ιος Kαισαρεας, «E/αγγελικ4 προπαρασκευ» (@ι@λ. 14, κεφ. 23, 2-3).
3. E)σ@ιος Kαισαρεας, «E/αγγελικ4 προπαρασκευ» (@ι@λ. 14, κεφ. 18, 16, 2).
4. ;AχιλλεWς T τιος, «Περ# το6 παντς» (3, 3-7).
5. ;Eπκουρος, «AEπιστολ4 πρς Hρδοτον» (38, 8-10).
6. Πλ των, «Tµαιος», 56c.
7. Πλ των, «Πολιτεα», 616c-d.
8. ;Eρατοσθνης (15, 1-2).
9. ;I µ@λιχος, «T θεολογο'µενα τς ριθµητικς» (75, 5-7).
10. ΦιλGλαος, «Περ# Φ'σεως» (2, 3).
11. Σιµπλκιος, «E)ς τ A τς AAριστοτ"λους φυσικς κρο,σεως» (9, 155, 25-27).
12. IππGλυτος, «Tο6 κατ πασ(ν α;ρ"σεων 9λ"γχου» (@ι@λ. 10, κεφ. 7, 5).
13. NικGµαχος, «AAριθµητικς ε)σαγωγς» (@ι@λ. 1, κεφ. 2, 1, 1-2).
14. ∆ιογνης Λαρτιος, «Bοι Φιλοσφων» (@ι@λ. 2, 8, 6).
15. Πλ των, «Tµαιος» (30b, 7-8).

Γε6ργιος $Iεροδικονος

£E™™A§ONIKH KAI BYZANTIO
τ%ς 9 Mαου πολτες τς µακεδονικς πρωτεουσας |ργ νωσαν στ7ν IππGδροµο κδLλωση µνLµης κα% τιµς στοWς σφαγιασθντες EEλληνες τς Θεσσαλονκης Dπ7 τ7ν ΘεοδGσιο τ7ν πιλεγGµενο «EAγιο» κα% «Mγα». M- τν ε)καιρα σηµει,νουµε τ" DκGλουθα, 1στορικ" γι" τ Θεσσαλονκη κα% τ7 Bυζ ντιο, ποW θ" διαφωτσουν τοWς Θεσσαλονικε_ς, κατοκους µι[ς πGλεως ποW δυστυχ'ς ν πολλο_ς @υζαντινοκρατε_ται κα% σLµερα.

™

«Tο+ς θ"ρισαν Dλους. Σν καλαµι<ς στν θερισµ. M"σα σ< λγες ρες .σφαξαν 15.000 !νδρες, γυναKκες,
παιδι,, γ"ροντες...», γρ φει Y Θεοδ,ρητος Kρου στν «;Eκκλησιαστικ Iστορα». H σφαγ στ7ν IππGδροµο τς Θεσσαλονκης τ7 390 µ.X. Dπ7 τ7ν α)τοκρ τορα ΘεοδGσιο σηµατοδοτε_ τν ναρξη τοH Mεσαωνα γι" τ Θεσσαλονκη.
∆κα χρGνια πρν, τ7 380 µ.X., µ- τ7 περφηµο δικτον τς Θεσσαλονκης εRχε Dνακηρξει τ7ν Xριστιανισµ7 µοναδικ νGµιµη θρησκεα τς Pωµαϊκς A)τοκρατορας, θτοντας κτ7ς νGµου τν πατροπαρ δοτη θρησκεα τ'ν προγGνων µας κα% εRχε δ,σει ντολ ν" DφανιστοHν Vλα τ" Dρχα_α µνηµε_α τς πGλης. EOσοι
πιµνουν ν" λατρεουν τοWς θεοWς τ'ν πατρων τους καταγγλλονται aς «παρ,φρονες κα# γρι,νθρωποι», στιγµατζονται, κατακεραυν,νονται Dπ7 τ θεϊκ κατ ρα κα% ξοντ,νονται Dπ7 τ7ν Mδιο τ7ν α)τοκρ τορα, ποW κτελε_ «ο/ρ,νιες 9ντολ"ς». ΣυγχρGνως χ νουν Vλα τ" δικαι,µατ τους aς πολτες τς α)τοκρατορας, ο1 περιουσες τους δηµεονται κα% τ" παιδι τους πουλιοHνται σκλ @οι. H πσηµη δικαιολογα γι" τ σφαγ τς Θεσσαλονκης εRναι «Dντποινα» γι" τ7ν θ νατο τοH ΓGτθου µισθοφGρου Bουδριχου,
ποW qταν ε)νοοµενος τοH α)τοκρ τορα Θεοδοσου. 15.000 νεκρο% EEλληνες γι" oναν ΓGτθο µισθοφGρο!..
H σφαγ τς Θεσσαλονκης θεωρε_ται Dπ7 τοWς µελετητ-ς τ7 πι7 DποτρGπαιο ν ψυχρZ' διαπραχθ-ν γκληµα \ν7ς µον ρχη στν 1στορα. Πραγµατικ θηριωδα.
EOµως δ-ν qταν µGνον Y ΘεοδGσιος Dπηνς δι,κτης τοH EλληνισµοH. T7 Bυζ ντιο δ-ν Bπρξε ποτ\λληνικ7 οzτε φιλελληνικG. Ozτε κ"ν Dνεκτικ7 πρ7ς τν EλληνικGτητα. T7 Bυζ ντιο δ-ν |νοµ στηκε ποτ- «Eλλ"ς» οzτε «Nα Eλλ"ς» οzτε «Nαι ;Aθναι» οzτε κ"ν Bυζ ντιο. T7 συνηθισµνο rνοµα,
α)τ7 ποW Dπαντ[ται στ" πσηµα κεµενα τς α)τοκρατορας κα% στ" ργα τ'ν χρονικογρ φων τς
ποχς, εRναι «τ Kρ,τος», « Bασιλεα τ(ν Pωµαων», «τ χριστιανικν Kρ,τος», «T AOρθδοξον Bασλειον», « Pωµανα». yEτσι πευφηµοHσε τ7 κρ τος του Y λα7ς τς Kωνσταντινοπολης κατ" τ7ν 10ο
αJ'να, Vπως γρ φει Y Kωνσταντ_νος Y Πορφυρογννητος. Γι" τ7ν Mδιο συγγραφα-α)τοκρ τορα ο1 Bυζαντινο% εRναι «9κλεκτν γ"νος», «Aγα Σι ν», «N"α AIερουσαλµ», «Λας 5ς ληθ(ς περιο'σιος».
T7 rνοµα EEλλην γι" αJ'νες qταν Dπαγορευµνο π% ποινT θαν του κα% συν,νυµο τοH εJδωλολ τρη. Kαννας Dπ7 τοWς α)τοκρ τορες τοH Bυζαντου δ-ν Bπρξε EEλληνας. O Kωνσταντ_νος Y πονοµαζGµενος
«Mγας» δ-ν γν,ριζε οzτε κ"ν Eλληνικ . O ΘεοδGσιος qταν IσπανGς, «ε/γεν4ς 9ξ AIρων», σµφωνα µτ7ν Λοντα τ7ν ΓραµµατικG. O ;Iουστινιαν7ς qταν ΣλαHος, Y Hρ κλειος qταν KαππαδGκης, Y Bασλειος Y
1δρυτς τς Mακεδονικς ∆υναστεας qταν ;Aρµνιος καθIς κα% Y ;Iω ννης Tσιµισκς κα% Y ΠαλαιολGγος
qταν Σρ@ος. O συνεκτικ7ς κρκος τοH BυζαντινοH κρ τους qταν C ;Oρθοδοξα. O1 BπLκοο του δ-ν qταν
Vλοι EEλληνες. T" ξνα στοιχε_α (ο1 ΣλαHοι m ο1 ;Aρµνιοι) qταν πολW πι7 πολυ ριθµα κα% πολW πι7 Jσχυρ . Kατ" τν @υζαντιν περοδο Y Eλληνισµ7ς πλ[ πι@ωνε χωρ%ς θνικ BπGσταση, διωκGµενος Dνηλε'ς
aς θνος κα% aς πολιτισµGς. T7 Bυζ ντιο Dντικατστηκε τ χαρ" κα% τ7 φ'ς τς ;Aρχαας Eλλ δος µε τ7
σκοτ δι τς φρκης, τοH θαν του κα% τοH ~λθρου. O συγγραφας TζGζεφ M ικ Kιµπ παραδχτηκε: «T
Bυζ,ντιο 9π# δ"κα Pλκληρους α)(νες δ<ν κατ ρθωσε ν παραγ,γRη οzτε bνα ιλο, πο+ ν δια,ζεται σµερα π bναν καλλιεργηµ"νο !νθρωπο».
***
-ν κατανοοHµε α)τ" ποW συµ@ανουν στ7 παρGν, γιατ% δ-ν γνωρζουµε α)τ" ποW πρ γµατι συν@ησαν στ7 παρελθGν µας. Kα% δ-ν µποροHµε ν" προ@λψουµε κα% ν" πορευθοHµε µ- σιγουρι" στ7 αzριο,
ν δ-ν χουµε κατανοLσει τ γινε χθ-ς κα% τ γνεται σLµερα. ΠοιGς πωφελε_ται Dπ7 τν τατιση
Eλλ δας - Bυζαντου; ;Aσφαλ'ς τ7 Dδναµο πολιτισµικ" κα% Jδεολογικ" Bυζ ντιο κα% rχι C Eλλ ς.
Γρ φει Y Περικλς ΓιαννGπουλος: «Eλληνικ4 φυλ, δ<ν σ< .σωσε P Xριστιανισµς λλ P Eλληνισµς σου».
XAν DρνηθοHµε ν" Dποδ,σουµε στ7 Bυζ ντιο τ7ν χαρακτρα τοH «κληρονGµου τς Eλλ δας», θ" καταρρεσTη τ7 ψευδεπγραφο κHρος του κα% µαζ% µ’ α)τ7 τ7 δGγµα «;Eξ ;Aνατολ'ν τ7 φ'ς», ποW τGση σγχυση πιφρει στοWς EEλληνες σLµερα.
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Γε6ργιος Γρηγοροµιχελκης

Aνεγε#ρεται µεγαλοπρεπ>ς K.ντρο
το: IδρFµατος Aλ.ξανδρος Σ. Ων(σης
7ν ;Iονιο τοH 2004 στ7 κντρο τς ;AθLνας «ξεπρG@αλε» Dπ7 τ" γκατα τς γς oνα µεγαλει'δες
κτLριο, \λληνοπρεποHς Dρχιτεκτονικς. ΠρGκειται
γι" τν Στγη Γραµµ των κα% Tεχν'ν τοH Iδρµατος ;Ων ση, C Yποα φιλοδοξε_ ν" DναδεξTη κα% ν" στεγ σTη τ7ν «!στεγο κα# διωκµενο Eλληνικ Πολιτισµ»,
Vπως εRχε δηλ,σει στ7 «∆» (τεHχος Φε@ρουαρου 2004) Y
µεγαλεπL@ολος ΠρGεδρος τοH λαµπροH α)τοH JδιωτικοH
Iδρµατος κ. Στλιος Παπαδηµητρου.
EOπως µ[ς εRπε πρ%ν λγες µρες Y κ. Παπαδηµητρου,
«α/τ πο+ θησε τ4ν διοκηση το6 Iδρ'µατος ν δηµιουργσRη τ4ν “Στ"γη” Hταν φ’ Vνς  ν,γκη ν στεγ,σRη τ#ς πολυποκιλες λλ σηµαντικ<ς πολιτισµικ<ς δραστηριτητες το6 )δου το6 Iδρ'µατος (διεθνεKς διαγωνισµο+ς θε,τρου, µουσικς, χορογραφας, ζωγραφικς,
.ργα τ(ν δεκ,δων Iποτρφων πο+ ποφοιτο6ν κ.λπ.) κα#
φ’ Vτ"ρου ν δ σRη τ4ν δυναττητα κα# ν θσRη το+ς
νθρ πους τ(ν γραµµ,των κα# τ(ν τεχν(ν ν δηµιουργσουν Iψηλς ποιτητος .ργα πολιτισµο6 κα# ν τ παρουσι,σουν στ ε/ρ+ κοιν».

T
Στλιος Παπαδηµητρ,ου:
T µεγαλεπA&ολα σχδια
κα- Cργα του στ ν τοµα
το Πολιτισµο καλ!πτουν τ θλι&ερ κεν
πο; |φησε  πολιτιστικ<
µιζρια το Pωµα,ικου.

Στν πολυαωνη κα% πολυτ ραχη 1στορα τοH \λληνικοH θνους ο1 EEλληνες π ντοτε, DκGµα κα% στ%ς δσκολες στιγµς, καλλιεργοHσαν τ" γρ µµατα, τ7 πνεHµα, δηµιουργοHσαν τχνη κα% πολιτισµ7 κα% µ λιστα πολιτισµ7 DνθρωποκεντρικG, ποW «γεννοHσε» τοWς πνευµατικ" EEλληνες, κενους ποW συµµετε_χαν στ7ν Eλληνικ7 ΠολιτισµG. EOµως Y Eλληνικ7ς Πολιτισµ7ς ο)δποτε Dποτλεσε τ7 Jσχυρ7 Vπλο τοH EλληνικοH Kρ τους, τ7 Yπο_ο, Jδιατερα µετ" τν ;Eπαν σταση τοH 1821 (κα% τν «µετ λλαξL» του σ- ρωµαικο κρατδιο), Dντιµετ,πισε τν Eλλ δα τοH πνεµατος εMτε
µ- Dδιαφορα (στν καλτερη περπτωση) εMτε µ- χθρGτητα. T7 νεοελληνικ7 κρ τος
στ7ν τοµα τοH ΠολιτισµοH προτµησε ν" Dσχολται µ- τ" τετριµµνα κα% ν" στηρζnη
Dνθρ,πους «Dκνδυνους» γι" τν ξουσα του, τ χα πνευµατικοWς κα% τ χα καλλι-

?Oδ,ς Γαλαξα

Πρ'σοψη το µεγαλοπρεπος µεγρου *π τ-ς Oδο;ς
τχνες. Kατ’ α)τ7ν τ7ν τρGπο @@αια τ7 µGνο ποW θ" µποροHσε ν" DνθσTη στ7ν τGπο
µας qταν C πολιτιστικ «µιζρια».
***
ητLσαµε Dπ7 τ7ν κ. Παπαδηµητρου, oναν κτ7ς κρ τους #νθρωπο ποW στκεται
στ7ν Dντποδα τς κρατικς µιζριας, ν" σχολι σTη τν στ ση τοH Pωµαικου Dπναντι στ7ν Eλληνικ7 ΠολιτισµG, Dρχα_ο κα% σγχρονο, καθIς κα% τ7 γεγον7ς Vτι
δ-ν µερµνησε γι" ν" δηµιουργLσTη α)τ7 τν «Στγη γι" τ7ν Eλληνικ7 ΠολιτισµG».

Z

?Oδ,ς Συγγρο/

Γαλαξ,α (*ριστερ< πλευρ ) κα- Συγγρο (δεξι πλευρ).
Σ. Παπαδηµητρ#ου: «O Eλληνικς Πολιτισµς, )διατερα P ρχαKος, στ,θηκε !τυχος. uOταν τ Eλληνικ Kρ,τος κατακρεουργεKτο π 9χθρο+ς κα# φλους, παρ"µεινε P Eλληνικς Πολιτισµς µνος κα# !οπλος ν το+ς ντιµετωπζRη. Mερικο# θ"λησαν
ν τν καταστρ"ψουν πλρως. kAλλοι ν τν ο)κειοποιηθο6ν κα# !λλοι (9ντς τ(ν
τειχ(ν α/το#) ν τν ξεχ,σουν, γι τν πνο πο+ το+ς προκαλο6σε 8 κα# γι !λλες
α)τες, Oλιγ τερον ε/γενεKς. T .ργο το6 κρ,τους δ<ν ε=ναι καθλου εzκολο κα# γνεται κµη πι δ'σκολο π τ#ς 9γγενεKς δυναµες τ(ν προσ πων πο+ π καιρο6 ε)ς
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καιρν τ λειτουργο6ν 8 κα# πο+ προσκολλ(νται σ’ α/τ α/τοπροσδιοριζµενοι 5ς
πνευµατικο# !νθρωποι. Eποµ"νως τ ζτηµα ε=ναι ν οηθσωµε Dλοι, Dσο περισστερο µπορο6µε, γιατ# κα# 9µεKς .χοµε Iποχρ"ωση ν συνδρ,µωµε γι’ α/τν τν σκοπ».
Kινοµενοι οJκονοµικ" α)τοδναµα Dλλ" κα% ν µρει θεσµικ" (C oδρα εRναι τ7
Λιχτενστ ιν), χωρ%ς δεσµεσεις κα% ξαρτLσεις, Y κ. Παπαδηµητρου κα% ο1 συνεργ τες του πραγµατοποιοHν χωρ%ς µπGδια τ%ς ε)γενε_ς φιλοδοξες τους. T7 EIδρυµα
κπληρ,νει τοWς κοινωφελε_ς στGχους του κα% Bλοποιε_ τ" ργα ποW µ- περσκεψη
προγραµµατζει. O1 #νθρωπο του προσφρουν πολτιµες Bπηρεσες στ7 θνος, χωρ%ς
κοµπασµ7 κα% δι θεση προ@ολς.

«MερικοA κρατικιστ>ς στενοχωρο:νται...»

\E

χοντας καλψει ρLµην τοH Kρ τους τ7 τερ στιο κεν7 –τν Dνυπαρξα \ν7ς
ΠανελλLνιου ΠολιτιστικοH Kντρου– ποW #φησε C Eλληνικ Πολιτεα στ7ν
συγκεκριµνο τοµα, διερωτ[ται κανε%ς τ εMδους Dντιµετ,πιση χει τ7 EIδρυµα Dπ7 τ7 πσηµο κρ τος.
Σ. Παπαδηµητρ#ου: «∆<ν ε=ναι  πρ τη φορ πο+ τ uIδρυµα σχολεKται µ< τν
Eλληνικ Πολιτισµ. T uIδρυµα λειτουργεK σµερα στ#ς HΠA, τ µεγαλ'τερο κ"ντρο δι,δοσης το6 Eλληνικο6 Πολιτισµο6, ρχαου κα# ν"ου, στ4ν AAµερικ, χωρ#ς
α/τ ν κοστζRη τποτα στ Vλληνικ δηµσιο. Eποµ"νως γνωρζουµε Mδη τ#ς ντιδρ,σεις πολλ(ν. E=ναι θ"µα παιδεας κα# µορφ σεως το6 κ,θε τµου προσωπικ(ς.
Mερικο, κυρως «κρατικιστ"ς», 9πλεκτα µ"λη το6 «Kρ,τους», στενοχωρο6νται πο+
τ «Kρ,τος» δ<ν τ κ,νει Dλα κα# 9πιτρ"πει πρωτοουλες )διωτ(ν 8 IστερεK σ< παρµοιες 9κδηλ σεις. kAλλες φορ<ς α/το# Pδηγο6ν τ Kρ,τος στ ν γνοR κα# ν µ4ν
9πωφελται π τ"τοιες φ"λιµες )διωτικ<ς πρωτοουλες, θεωρ ντας τες σκανδαλιστικ<ς κα# δογµατικ νεπτρεπτες. kAλλοι Dµως φωτισµ"νοι πολιτικο# κα# κρατικο# λειτουργο# κ,νουν D,τι µπορο6ν, γι ν οηθσουν – κα# οηθο6ν τ .ργο µας.
T παραδεγµατα κα# γι το+ς µ<ν κα# γι το+ς δ< φθονο6ν. Στ4ν περπτωσ µας
Dσοι µUς οηθο6ν διευκολ'νονται κα# π τ γεγονς Dτι τ uIδρυµα οzτε ζτησε οzτε
.λαε ποτ< 9πιδτηση 8 !λλη ο)κονοµικ4 παροχ, λλ δαπανU π,ντοτε π δικο'ς
του πρους. A/τ4  δυναττητα πο+ .χει τ uIδρυµα προστατε'ει τ4ν νεξαρτησα
του κα# τ4ν ιωσιµτητα τ(ν .ργων πο+ κ,νει».
T7 δρυµα, τ7 Yπο_ο σηµειωτον Dνθε_ κα% οJκονοµικ , @ασζει τν πολλαπλ
δρ ση του στν διαθLκη τοH ;Aριστοτλη ;Ων ση (συντ κτης κα% κτελεστς τς
Yποας εRναι Y κ. Παπαδηµητρου). Xωρζεται σ- ;Eπιχειρηµατικ7 κα% Kοινωφελς. T7 Kοινωφελ-ς εRναι κα% Y µοναδικ7ς δικαιοHχος τ'ν κερδ'ν τοH ;EπιχειρηµατικοH Iδρµατος.
T7 EIδρυµα ;Ων ση µεταξW τ'ν πολλ'ν κοινωφελ'ν δραστηριοτLτων του δ-ν παραλεπει ν" τιµn[ Dνθρ,πους m ~ργανισµοWς ποW προ γουν τ7ν πολιτισµ7 κα% τ%ς πανανθρ,πινες \λληνικ-ς Dξες. Γι’ α)τ7 κα% χει θεσπσει Dπ7 τ7 1978 τ7 πρGγραµµα
∆ιεθν'ν Bρα@εων (Bρα@ε_ο ;Ων ση γι" τν Kοινωνικ Προσφορ , Bρα@ε_ο ;Ων ση γι" τ7ν ΠολιτισµG, Bρα@ε_ο ;Ων ση γι" τ7 Περι@ λλον) κα% Dπ7 τ7 1994 (σµφωνα
π ντα µ- τν πιθυµα τοH ;Aριστοτλη ;Ων ση) τ7 πρGγραµµα γι" τν Dπονοµ πολιτισµικ'ν @ρα@εων µετ" Dπ7 διεθνε_ς διαγωνισµος. Tλος θεσµοθετLθηκε κα% C
χορLγηση τοH «XρυσοH Mεταλλεου ;Ων ση» σ- καταξιωµνους DρχηγοWς κρατ'ν.

MεγCλη αjθουσα

$H µεγλη αtθουσα:
σ'γειο µ3 δ!ο τερστια «θεωρε9α».

***
ητLσαµε Dπ7 τ7ν κ. Παπαδηµητρου ν" µ[ς πT ποι θεωρε_ σηµαντικ,τερα Dπ7
α)τ" ποW θ" στεγ ζTη C «Στγη Γραµµ των κα% Tεχν'ν» καθIς κα% Dπ7 τ%ς κδηλ,σεις κα% δραστηριGτητς της.
Σ. Παπαδηµητρ#ου: «AEπειδ4  Στ"γη θ γκαλι,ζRη Dλες τ#ς µορφ<ς το6 λγου κα#
τ#ς τ"χνες κα# 9πειδ4 Dλα α/τ ε=ναι σηµαντικ,, δ<ν θ Mθελα µ< τ4ν π,ντησ µου
ν περιορσω τ ερος τς µελλοντικς δραστηριτητος τς “Στ"γης”. uEνα ε=ναι
"αιο. H Στ"γη θ οηθU στ4ν παραγωγ4 Vλληνικο6 8/κα# γενικ τερα πολιτισµο6
κα# στ4ν ε/ρ'τατη παρουσασ του».

Z

PAρτεµις Γεωργιδου

H KINH™I™ TøN I¢EøN
SIMON GOLDHILL, Ποι7ς χρειζεται το<ς =Eλληνες;
O Σ ιµον ΓκGλντχιλ εRναι καθηγητς τς Eλληνικς Λογοτεχνας κα% ΠολιτισµοH στ7 ΠανεπιστLµιου τοH Kα_µπριτζ κα% µλος τοH BασιλικοH Kολλεγου. Mελετ,ντας τ7 ργο του, διαπιστ,σαµε τ7ν µεθοδικ7 τρGπο µ- τ7ν Yπο_ο προ@ λλει τν Dξα τς Eλληνικς γλ,σσας, τ'ν Eλληνικ'ν, τοH EλληνικοH
ΠολιτισµοH, τν EλληνικGτητα. Ξεκινn[ µ- τν πολιορκα τς Iερουσαλµ τ7 54 π.X., περιγρ φει τ7 µHθο
τς πτ,σης της κα% τ φων τ'ν E@ραων. «Kαταραµ"νος Dποιος 9κτρ"φει γουρο'νια· καταραµ"νος Dποιος διδ,σκει στ παιδι, του τ4ν Vλληνικ4 σοφα» (Bα@υλωνιακ7 Tαλµοδ: Σοτ"χ 49b σελ%ς 13).
Πρ7ς τοτοις, τιµητικ , χ ριν τς Dγ πης του πρ7ς τ" Eλληνικ , σταχυολογοHµε τ" παρακ τω παραθµατα-θσεις του Dπ7 τ7 Vλο ργο του:
• «Φανεται πnς D,τι ε=ναι bνα γουρο'νι γι τ#ς Vραϊκ<ς ;εροτελεστες, ε=ναι κα#  Eλληνικ4 σοφα γι
τ4ν πνευµατικ4 κα# κοινωνικ4 ζω» (σ. 13).
• «A/τ πο+ ναγνωρζει τ παραπ,νω ταλµουδικ 9δ,φιο ε=ναι Dτι τ Vλληνικ ε=ναι θεµελι δη» (σ.
14).
• «H Eλληνικ4 σοφα,  9κµ,θηση τ(ν Eλληνικ(ν, σηµανει φοµοωση mχι µνο µιUς γλωσσολογικς πηγς, λλ 9πσης κα# Vνς πολιτιστικο6 προτ'που» (σ. 14).
• «M< [τν ννοια] “Eλληνικ” ναφ"ροµαι mχι µνο στ4ν Eλληνικ4 γλ(σσα, Sν κα# α/τ4 ε=ναι συνθως τ σηµαντικ τερο πεδο τς µ,χης, λλ σ< Pλκληρη τ4ν )δεολογικ4 κα# συµολικ4 ξα το6
Eλληνικο6 Πολιτισµο6 – στ4ν Lδια τ4ν Eλληνικτητα » (σ. 17).
• «O θραµος τς Kλασικς Παιδεας ε=ναι φυσικ µι καθοριστικ4 φγηση τς 9ξδου π τ µεσαιωνικ σκτος πρς τ µεγαλεKο τς σ'γχρονης E/ρ πης (Sν κα# συνθως ο; λγιοι το6 Mεσαωνα δ<ν
τ 9κφρ,ζουν µ< α/τ4ν τ4ν Pρολογα) κα# προσφ"ρει bνα σαφ<ς σηµεKο 9κκνησης:  AAναγ"ννηση ρχζει Dταν (ε=παν) 9µφανζεται στ4 ∆'ση  ν,γκη γι τ Eλληνικ» (σ. 18).
• «H µελ"τη τ(ν Eλληνικ(ν ε=ναι πρωταρχικ4 σ< α/τ4ν τ4 θεµελι δη ;στορα µιUς ν"ας E/ρ πης,
µιUς ν"ας αLσθησης το6 τµου» (σ. 40).

ANHºOPIZONTA™ ™TON TAΩ°ETO
O καθαρSς λογισµSς το: ∆ηµ. Λιαντ#νη
«Λ"γοντας “uHλιε χαKρε” P Kλεµροτος
P AAµρακι της πδηξε π’ τ ψηλ τεKχος
στν uAδη· mχι πnς ε=δε κακν !ξιον θαν,του,
µ το6 Πλ,τωνα bνα σ'γγραµµα, 9κεKνο τ
“περ# ψυχς”, ε=χε δια,σRη».
(;Eπγραµµα Kαλλιµ χου).
Πρασαν oξι Dκρι@'ς χρGνια Dπ7 τGτε ποW (M ιος τοH 1998) Y ∆ηµLτρης Λιαντνης,
α)τ7ς Y φωτισµνος EEλληνας δ σκαλος, Dποφ σισε ν" DνηφορσTη στ" δσ@ατα µονοπ τια τοH Tαϋγτου γι" τελευταα φορ . Kι κε_ Mσως Dνταµ,σTη τ µο_ρα τοH Dρχαου Kλεοµ@ρGτου, κι κε_ ν"
χαθT. T" @ι@λα του DποτελοHν παρακαταθLκη ~ξνοιας κα% καθαροH λογισµοH. Στηργµατα Dλγιστα γι"
Vσους θελLσουν ν" δοHν κατ µατα τ ζωL, γι" Vσους ψ χνουν κα% ψ χνονται.
Θ" σταχυολογLσουµε δ' λγα Dποσπ σµατα Dπ’ τ" @ι@λα του, κε_να ποW σηµατοδοτοHν τν Eλλ δα κα%
τ7 µεγαλε_ο της. Kα% τοWς EEλληνες, τοWς παλιοWς κα% τοWς σηµερινος. Kα% πρ'τα Dπ’ Vλα κε_να ποW φωτζουν
τ7 \λληνικ" σκπτεσθαι κα% ζν, τν \λληνικGτητα.

«N ζ]Dς σ ν XEλληνας»

N Iπ,ρχRης Vλληνικς δηλ νει τ"σσερις τρπους συµπεριφορUς. uOτι δ"χεσαι τ4ν λθεια πο+ .ρχεται µ"σα
π τ4ν φ'ση. kOχι τ4ν λθεια πο+ φτι,χνει τ µυαλ τ(ν νθρ πων. uOτι ζRς σ'µφωνα µ< τ4ν aθικ4 τς γν σης. kOχι µ< τ4ν aθικ4 τς δεισιδαιµονας κα# τ(ν προλψεων. uOτι ποθε νεις τ4ν 9µορφι,. Γιατ#  9µορφι
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• «uOλες ο; 9πιστµες ε=ναι τυφλ<ς χωρ#ς τ4 γν ση τ(ν Eλληνικ(ν· σUς εαι νω Dτι, µ< 9λ,χιστες 9ξαιρ"σεις, τ σ'νολο τ(ν γν σεων πο+ µπορο6ν ν ποκτηθο6ν ρσκονται 9ντς τ(ν πνευµατικ(ν µνηµεων τς ρχαας Eλλ,δος. A/τ4  τερ,στια κληρονοµι µπορεK ν συγκριθR µ< µι διαυγ πηγ4 πεντακ,θαρου νερο6· προσφ"ρεται σ< Dλους το+ς διψασµ"νους γι ν πιο6ν κα# ν ναζωογονηθο6ν» (σ. 57).
• «H γν ση τ(ν Eλληνικ(ν ε=ναι πολ'τως ναγκαα», «AAφιερ(στε λγες ρες στ Eλληνικ,», κα%
–τ7 καθηγητικG του σνθηµα– «AAγκαλι,στε το+ς uEλληνες!» (σ. 58).
• «∆ηµιο'ργησα µι 9πλεκτη λ"σχη συνεστι,σεων φιλελλνων» (σ. 107) «O; κανονισµο# 9π"αλλαν
πρστιµο σ< Dσους δ<ν µιλο6σαν Eλληνικ στ4 δι,ρκεια το6 φαγητο6» (σ. 107). «Γι τ4ν E/ρ πη το6 AEρ,σµου  9κµ,θηση τ(ν Eλληνικ(ν .γινε ασικ στοιχεKο πολιτιστικς ταυττητας» (σ. 110).
• «T ρµα Vλληνζειν, τ PποKο µεταφρ,ζω “ν εLµαστε uEλληνες”, συχν σηµανει “ν µιλUµε” Eλληνικ,... Πι πολ+ τ Vλληνζειν σηµανει ν .χRη κανε#ς πλρη παιδεα 9κτς το6 πολιτιστικο6 πλαισου τς
Vλληνικτητας– ν .χRη γνει uEλληνας» (σ. 138).
• «jAν τ “ν εLµαστε uEλληνες” σηµανRη ν γνωρζουµε π(ς ν καθσουµε γι ν πιο6µε κ,ποιο ρ,δυ, σηµανει 9πσης ν πηγανουµε καθηµεριν στ γυµναστριο» (σ. 158).
• «uOµως “τ .νστικτο γι Oµορφι 9ξυπηρετεKται π τ4ν Vλληνικ4 λογοτεχνα κα# τ"χνη Dσο π
καµµι !λλη λογοτεχνα κα# τ"χνη» (σ. 370). «T νθρ πινο “.νστικτο γι α/τοσυµπλρωση” πρ"πει συνεπ(ς ν διατηρR ναµφιλως τ Eλληνικ 5ς µ"ρος το6 πολιτισµο6 µας» (σ. 370).
• «H ν,γκη γι τ Eλληνικ φανεται Dτι ε=ναι φυσικ4 κα# καθωρισµ"νη π τ4ν 9ποχ4 πο+ Mµαστε
τριχωτ mντα κα# κρεµµαστε π τ κλαδι τ(ν δ"ντρων...» (σ. 371).
• «H 9κµ,θηση τ(ν Eλληνικ(ν δ<ν σηµανει ταλαιπωρα µ< ιλα γραµµατικς κα# γραπτ<ς σκσεις, λλ νακ,λυψη το6 φωτς τ(ν κιντρων, τς διδαχς» (σ. 374).
• «∆<ν Iπ,ρχουν Eλληνικ Pποιασδποτε περιδου πο+ ν µ4ν ε=ναι χρσιµα... “Kαν"νας δ<ν µπορεK
ν ρνηθR Dτι P !ξιος σχολιαστ4ς το6 A)σχ'λου πρ"πει ν κατ"χRη γν σεις το/λ,χιστον γι τν uOµηρο,
τν Hσοδο, τν Σλωνα κα# τν Θ"ογνι, τν Πνδαρο κα# το+ς λυρικο+ς ποιητ"ς, τν Σοφοκλ, τν E/ρυπδη, τν Hρδοτο”, λγει Y Hedlam» (σ. 390).
• «H Eλληνικ4 ε=ναι  τελειτερη τ(ν γλωσσ(ν (“ε=ναι  καλ'τερη γλ(σσα”, “bνα ριστο'ργηµα το6
νθρ πινου πνε'µατος”)... H ρχαα AAθνα το6 Xρυσο6 A)(να Hταν  9ποχ4 “κατ τ4ν Pποα ο; πλ"ον ε/ασθητοι κα# πνευµατικ 9πιφανεKς !νθρωποι ρσκονταν –κα# τ γν ριζαν α/τ– στ πγειο τς
πδοσς τους. E=ναι καλ ν διδ,σκωνται Eλληνικ κρι(ς 9πειδ4 “ε=ναι δ'σκολη γλ(σσα”, λγει Y
ε=ναι δυνατ4 σν τ νο6 σου κα# φθαρτ4 σν τ4 σ,ρκα σου. Kα# κυρως α/τ... uO,τι γαπUς τν !νθρωπο. Π(ς
λλι(ς! O !νθρωπος ε=ναι τ πι τραγικ πλ,σµα µ"σα στ σ'µπαν.

Παλαι κα- Nα $Eλλδα

O; Nεο"λληνες εLµαστε bνα γ"ννηµα µπασταρδεµ"νο κα# νθο. Ozτε πποι, οzτε mνοι, οzτε mνισσες, οzτε φορ,δες. ELµαστε µο6λοι. ∆ηλαδ4 µουλ,ρια. Kα# τ µουλ,ρια δ<ν γεννο6ν. uOτι ο; Nεο"λληνες εLµαστε EλληνοεραKοι σηµανει τ Vξς: 9νl( λ"µε κα# φων,ζουµε κα# κηρ'χνουµε Dτι εLµαστε uEλληνες, στ4ν ο/σα κινιµαστε
κα# Iπ,ρχουµε κα# µιλUµε σν ν εLµαστε EραKοι. A/τ4 ε=ναι  ντφαση. E=ναι  σ'γκρουση κα#  ντινοµα
πο+ παρ,γει τ4ν πλωση. Kα#  πλωση στ4ν πρ,ξη γνεται π λεια τς 9θνικς ταυττητας. Kα# τ τελευταKο
το6το σηµανει πολλ,.

Nεολληνες κα- $E&ρα9οι

O; EραKοι 9καλλι"ργησαν τ4 γ τς πστης. O; uEλληνες 9καλλι"ργησαν τ4 γ τς γν σης. O; EραKοι
Hσαν δµιοι, ο; uEλληνες Hταν δικαστ"ς. O; EραKοι Hσαν δσταχτοι, ο; uEλληνες Hσαν ε/γενικο. Γι α/τ κα#
νκησαν ο; EραKοι το+ς uEλληνες. AEχρησιµοποησαν σν Dπλο τους "αια τ χριστιανισµ, bνα νθο κα# µυσαρ παρασ,ρκωµα το6 σ µατς τους, π το+ς Lδιους πλητο, κα# φ,νισαν τ4ν 5ραα Eλλ,δα. uO,τι δ<ν
κατ,φερε  νδρεα, τ κατ,φερε P δλος. H κλασικ4 περπτωση το6 uEλληνα ∆ιγεν. Zηλε'ει P X,ρος, µ< χωσι µακρ τνε ιγλζει κα# λ,ωσ" του τ4ν καρδι κα# τ4ν ψυχ του 9πρε. ...AAλλ π"στε ν π,ψουν 9π,νω ο;
φων<ς τ(ν γυναικ(ν. Kα# σταµατστε τ δ,κρυα γι τν AOρ"στη. Γιατ# κ,που αθι στν καθ"να µας Iπ,ρχουν κρυµµ"νοι ο; uEλληνες. Kα# περιµ"νουν.

$O χριστιαν'ς

«PωτUς: ποι, ε=ναι  χρ"ωση, κα# ποι, ε=ναι  σπατ,λη µου; M ε=ναι  Lδια  ζω. H ζω4  δικ σου πο+
.ζησες µ< Dλες τ#ς χαρ<ς πο+ σο6 ’δειξε. uOτι ε=δες τν `λιο τ πρω# κα# τ4 θ,λασσα τν AIο'λιο. uOτι περπ,τησες σ< µι ρεµατι τ M,η µ’ bνα κορτσι στ πλ,ι σου, κι κο'σατε τ’ ηδνι. uOτι δψασες κα# Mπιες τ κρ'ο
νερ τς πηγς. A/τ πληρ νεις τ4ν ρα πο+ πεθανεις.

▲
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Stephen» (σ. 406).
• «Kαν"νας δ<ν ρσκεται πλ"ον στ4ν πατρδα του Pπουδποτε στν κσµο· καθ"νας νοσταλγεK τελικ
τν µοναδικ τπο, τν PποKο νι θει πατρδα του, 9πειδ4 ε=ναι P µοναδικς τπος πο+ θ"λει ν ε=ναι πατρδα του: O Eλληνικς κσµος. AAλλ κρι(ς πρς α/τ4ν τ4ν κατε'θυνση Dλες ο; γ"φυρες .χουν γκρεµισθ... (F. Nietzsche)» (σ. 495).
• «T .ργο τς ναδηµιουργας τς Eλλ,δος ε=ναι πρ,ξη α/το-διαµρφωσης» (σ. 500).
• «A/τ πο+ ποκαλεKται “Kλασσικ4 παρ,δοση”, ε=ναι bνας δι,λογος κ,τω π συνεχ κα# ε/εργετικ4 ναδηµιουργα δι τς συµµετοχς» (σ. 500-501).
• «H 9κµ,θηση τ(ν Eλληνικ(ν γνεται θ"µα πολιτιστικς α/τοεπιεαωσης (κα# mχι rπλ(ς 9κπαιδευτικς πολιτικς)» (σ. 501).
• «H µελ"τη το6 παρελθντος κα#  9νασχληση µ< το παρν λληλοσυνδ"ονται διαρκ(ς κα# 9νεργ(ς»
(σ. 502).
• «H 9ρ τηση “ποις χρει,ζεται τ Eλληνικ” δ<ν ε=ναι κλασικιστικ4 9παφ4 8 πελπιστα, λλ
µUλλον 9ντολ4 γι α/τογνωσα κα# συνειδητ4 9ξερε'νηση τς θ"σης µας στ4ν ;στορα κα# στν πολιτισµ
– τς συµµετοχς µας στ#ς πολιτιστικ<ς ξες» (σ. 504).
• «Kαθ’ Dσον µ< φορU στ4ν 9ρ τηση “ποις χρει,ζεται τ Eλληνικ” θ παντο6σα: δ<ν µπορο6µε
ν πορευτο6µε χωρ#ς α/τ,» (σ. 504).
O Simon Goldhill µ- α)τν τν τελευταα πρGτασL του –τν Dκροτελετιον– κλενει, πισφραγζει τ7
Vλον ργο του, ποW εRναι πρ γµατι περισποδαστο κα% διακρνεται γι" τ7 @ θος τ'ν δια-νοηµ των του.
Στ7 Vλο ργο του τ" Eλληνικ" εRναι θµα α)τοεπι@ε@αωσης, εRναι ντολ γι" α)τογνωσα κα% συνειδητ ξερενηση τς 1στορας κα% τοH πολιτισµοH, oνας συνεχς δι λογος κα% µα ε)εργετικ Dναδηµιουργα δι" τς συµµετοχς, εRναι πρ ξη α)το-διαµGρφωσης. Πρ7ς τοHτο τοH Dξζει τιµ κα% παινος.
;Aναγν,ρισL του κα% προ@ολL.

ΣωτAρης N. Φλκκας

AEκενη λοιπν τ4 στιγµ4 τς νεκλ,λητης χρεας κα# τς φρικτς 9γκατ,λειψης ε=ναι κρι(ς πο+ 9δι,λεξε
 AEκκλησα ν φορτ σRη τν φελ χριστιαν µ< το+ς α) νιους τρµους τς κλασης: Mυτερ νυχοι δι,ολοι θ
σ< καρφ νουν ν,σκελα µ< τερ,στιες πηρο6νες. Θ, ’σαι φυτεµ"νος α) νια στο+ς π,γους, κα# θ σ< φυσ,Rη κατ,γυµνο P δρεπανηφρος Kαικας. Θ µεταµορφ νεσαι σ< δ"ντρο, σ< φδι, σ< τ"ρας. Θ ζRς δηλαδ4 τ µαρτ'ριο
τς λλαγς τς σ,ρκας σου. Kα# Dλα α/τ τ φρικ δη στο+ς α)(νες τ(ν α) νων. Xωρ#ς τ4ν 9λπδα τς πα'λας.
O ∆,ντης 9κενους πο+ διαανουν τ4ν π'λη τς Kλασης το+ς ,ζει ν δια,ζουν µα 9πιγραφ4 πο+ δ<ν παρηγορι"ται µ< τποτα: “T4ν πUσα 9λπδα φστε Dσοι περνUτε!”. N φορτ σRης λοιπν τν !νθρωπο τν φελ
κα# τν θ(ο κ,που, γιατ# ε=ναι τ µεγ,λο σου θ6µα, µ< τ"τοιες φρικτ<ς φαντασες, τ4ν πανερη κα# τ4ν Iπ"ρτατη κα# τ4 φοερ4 ρα πο+ ψυχοµαχεK, τ4ν ρα πο+ δνει τ4ν πι !γρια µ,χη – τ ’ναι µπροστ, της τ Γαυγ,µηλα κα# ο; K,ννες κα#  M,χη τ(ν AEθν(ν!– ν γR  ψυχο'λα του γι ν λυτρωθR π τ4ν γωνα το6 θαν,του.
AEρωτ(: ποις σατανUς, ποι νθρ πινο τ"ρας, ποις ρχιτ"κτονας το6 σκτους κα# το6 ο/α# θ µπορο6σε ν δεξRη
γρι τερο µKσος κα# ν 9πινοσRη χειρτερο µαρτ'ριο γι το+ς νθρ πους;».

Kι O κ. Xριστ'δουλος...

ELκοσι µ"ρες πρ#ν τ4ν ποχ ρηση το6 δασκ,λου 9νθρονζεται P ν"ος ρχιεπσκοπος AAθην(ν κα# π,σης Eλλ,δος Xριστδουλος. O ∆. Λιαντνης σχολασε τ4ν 9κλογ του: πευθυνµενος στο+ς µαθητ"ς του ν"φερε τ Vξς:
«kEρχεται τ ρα α/τς P καινο'ργιος πο+ λ<ν Dτι ξ"ρει γρ,µµατα κα# θ προκαλ"σRη µεγ,λο κακ στ4ν χ ρα. Π,ει ν’ νακατ"ψRη τ4ν AEκκλησα µ< τ4ν Πολιτεα. kEτσι πγε ν κ,νRη P Mακ,ριος στ4ν K'προ κα# τ4ν .στειλε
κατ κρηµνν, κατ AIσραλ. Θ, ’χουµε ;στορες µ’ α/τν. A/τς θ κ,νRη µεγ,λο κακ στ4 χ ρα. ΣUς ε)δοποι(,
9γn θ φ'γω αzριο, µεγ,λο κακ στ4 χ ρα!».
***
π τ λγα ποσπ,σµατα καταλαανει κανε#ς ποις Hταν P ∆ηµτρης Λιαντνης. Kα# θεKται σγουρα στ4
µελ"τη τ(ν .ργων του, πο+ ε=ναι πρ,γµατι µοναδικ,. kEζησε σν uEλληνας κα# .φυγε σν uEλληνας.

!A

Γι τ4ν ντιγραφ: Π. Kου&αλκης
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