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«A£HNA 2004»: H §Y¢IA §I£O™

M
πρ�στ� στ� κρισιµ�τερ� σταυρ�δρ�µι τ�ς �Iστ�ρ�ας της �ρ�σκεται
σ�µερα � �νθρωπ�τητα. Mετ� �π� !πειρες περιπ"τειες κα# �µφι-
ταλαντε'σεις δι� µ"σ�υ τ(ν α)�νων µετα*+ κατ,πωσης κα# �ν,-
τασης, παρακµ�ς κα# .*αρσης, ε/τυ0�ας κα# δυστυ0�ας –µετα*+

δυϊστικ(ν δι0αστικ(ν κα# διληµµατικ(ν σ0ηµ,των, π�+ �ναλ�γως τ4ν
5δηγ�6σαν στ4ν α´ 8 �´ 9πιλ�γ4– .φθασε πι� 9ν�πι�ν τ�ς E;µαρµ"νης της,
π�+ δ<ν ε=ναι !λλη �π� τ4ν τελικ�, τ4 µ4 �να�λητ�, τ4 µ4 �ναστρ"ψιµη
�π�φαση: Λ�γ�ς 8 AAλ�γ�α;

�Aπλ� φιλ�σ�φηση τ�ς �νθρ�πινης ;στ�ρικ�ς διαδρ�µ�ς καταλ�γει στ�
µ�ναδικ�, σταθερ, 9παναλαµ�αν�µεν� κα# �π�λ'τως καθ�ριστικ� τ�ς
�νθρ�πινης τ'0ης συµπ"ρασµα, Dτι α/τ� π�+ �ν"�αEε τ�ν !νθρωπ�-κτ�ν�ς
στ�ν σ�φ� !νθρωπ� (homo sapiens) Hταν π,ντ�τε � .λλ�γη πρ�σ"γγισ�
τ�υ στ4ν πραγµατικ�τητα – τ4 φυσικ�, κ�ινωνικ4-π�λιτικ4 κα# Iπ�κειµε-
νικ� τ�υ πραγµατικ�τητα. Kι α/τ� π�+ τ�ν .σπρω0νε στ� κατρακ'λισµα τ�ς
�π�κτ�νωσης, 9*α0ρε�ωσης κα# 9*αγρ�ωσ�ς τ�υ –πηγ�ς Dλων τ(ν δειν(ν
τ�υ κα# τ(ν κινδ'νων 9*αφαν�σε�ς τ�υ, Dπως συν"�η µ< πλεKστα !λλα εLδη
τ�6 Eωϊκ�6 �ασιλε��υ– Hταν π,ντ�τε M !λ�γη (φαντασιακ�), α/θα�ρετη
(µεταφυσικ�, µυστικιστικ4) κα# διαστρε�λωτικ4 (δ�γµατικ4) �ντ�ληψ�
τ�υ γι� τ�ν κ�σµ� κα# τ4 Eω�. �H Oρθ4 π�λιτε�α-κ�ινων�α, � 9πιστ�µη, �
τ"0νη, P π�λιτισµ�ς, α/τ� τ� �π�κλειστικ(ς �νθρ�πινα 9πιτε'γµατα, ε=ναι
�; �νεκτ�µητ�ι καρπ�# τ�6 Λ�γ�υ· κα# δ<ν θ� µπ�ρ�6σε ν� γ�νRη �λλι(ς, Sν
σκεφθ�6µε Dτι τ� µ�ναδικ� γν�ρισµα π�+ διακρ�νει τ� ε=δ�ς µας �π’ Dλα
τ’ !λλα ε=ναι τ� γεγ�ν�ς Dτι µ�ν� 9µεKς µιλUµε. Kα# � �αρ�αρ�τητα, � �π�-
λιτισι,, � δυστυ0�α κα# �; δυσ0"ρειες στ4ν 9πι��ωση (λιµ��, 9πιδηµ�ες, �λλη-
λ�γεν�κτ�ν�ες κ.λπ.) ε=ναι � ν"µεσις, π�+ µUς τιµωρ�6σε κα# µUς τιµωρεK
Pσ,κις �φιερ�ναµε τ�ν Vαυτ� µας στ4ν AAλ�γ�α τ(ν φαντασι�σεων, τ(ν
παθ(ν, τ(ν µανι(ν, τ(ν α/ταπατ(ν, καρπ�ς τ(ν Pπ��ων Hσαν Dλ�ι �; µε-
σα�ωνες, Dλ�ι �; «σκ�τειν�# 0ρ�ν�ι» κι Dλ�ι �; σκ�ταδισµ�# π�+ κατ� και-
ρ�+ς µUς �'θισαν στ4 δυστυ0�α, τ4ν κακ�δαιµ�ν�α κα# τ4ν �αρ�αρ�τητα.

***

™
τ4ν «AAθ�να 2004» γι� πρ�τη φ�ρ� �; δ'� τ,σεις τ�ς �Iστ�ρ�ας, �
τ,ση τ�ς Zω�ς κα# � τ,ση τ�6 Θαν,τ�υ, �ρ�σκ�νται σ< θαν,σιµη µε-
τωπικ4 σ'γκρ�υση µετα*' τ�υς. Π�τ< τ� .λλ�γ� `µισυ τ�6 �νθρ�-
π�υ κα# τ�ς �Iστ�ρ�ας δ<ν Hταν τ�σ� )σ0υρ�, Dσ� .φθασε ν� ε=ναι

στ#ς µ"ρες µας µ< τ4ν �π�κ�ρ'φωση τ�ς 9πιστ�µης, τ�ς τε0ν�λ�γ�ας κα# τ�ς
aλεκτρ�νικ�ς λ�γικ�ς (πληρ�φ�ρικ�ς). Kα# �φ’ Vτ"ρ�υ τ� σκ�τειν� «bτε-
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ρ�ν `µισ'» µας, � µυστικιστικ4 µεταφυσικ�, � α/ταπ,τη (σ< πι� συγκε-
κριµ"νη διατ'πωση: � Θε�κρατ�α) π�τ< δ<ν ε=0ε 9µπ�δ�σει µ< τ� πι� �π�-
τελεσµατικ� ναρκωτικ, της τ�ν �νθρ�πιν� 9γκ"φαλ�. �Aπλ� µατι, γ'ρω
µας θ� µUς παρ,σ0Rη ε/κριν"στατα τ4ν ε)κ�να Vν�ς πλαν�τη συγκε0υµ"-
ν�υ, µπερδεµ"ν�υ, δι0ασµ"ν�υ, Dπ�υ τ� τρ�δυµα παιδι� τ�6 Λ�γ�υ, � 9πι-
στ�µη - τε0ν�λ�γ�α - πληρ�φ�ρικ�, 9*απλ�θηκαν παντ�6, φωτ�E�υν κα# λα-
µπρ'ν�υν τ4ν �Yδρ�γει�· κα# τ� τρ�δυµα παιδι� τ�ς AAλ�γ�ας, P φανατι-
σµ�ς -σκ�ταδισµ�ς- παραλ�γισµ�ς, δια0'θηκαν 9π�σης παντ�6 στ#ς π"ντε
aπε�ρ�υς, σκ�τ�E�υν 9γκεφ,λ�υς κα# π�λιτισµ�+ς κα# α;µατ�κυλ��υν
�νθρ�π�υς κα# λα�'ς. Π�τ< � �Iστ�ρ�α δ<ν Hταν τ�σ� σ0ιE�φρενικ�. Kα#
π�τ< τ� δ'� σκ"λη τ�ς σ0ιE�φρ"νει,ς της δ<ν Hταν τ�σ� φ�νικ,, τ�σ� θα-
νατηφ�ρα, τ�σ� µ�ιραKα γι� τ� µ"λλ�ν µας. A/τ4 � πρωτ�φαν4ς σ< .ντα-
ση παρ,κρ�υση κα# � πρωτ�γνωρη σ< δ'ναµη φ�νικ�τητα συνιστ�6ν τ4ν
�Iστ�ρικ4 Στιγµ4 τ�ς �δ�ριτης E;µαρµ"νης, γι� τ4ν Pπ��α µιλ�σαµε στ4ν
�ρ0�, τ4 Στιγµ4 π�+ ταυτ�0ρ�να κρ�νει τ4 Eω4 κα# κρ�νει κα# τ�ν θ,νατ�
τ�ς �Iστ�ρ�ας.

***

�H
AOλυµπι,δα µας, α/τ4 π�+ διε*,γεται στ4 µ,να γ� π�+ τ4 γ"ν-

νησε, 9π"στρεψε µετ� �π� ν�στ� α)�νων στ4ν κ�ιτ�δα της. A/τ4
� «Mεγ,λη AEπιστρ�φ4» .0ει τ�ν συµ��λισµ� τ�ς 9πιστρ�φ�ς κι
Vν�ς !λλ�υ λαµπρ�6 τ"κν�υ, π�+ 9π�σης .τεκ�ν τ� Lδια α/τ� fγια

0�µατα: τ�6 Λ�γ�υ, π�+ 9π�σης, Dπως P AOλυµπισµ�ς, 9*ωρ�στηκε, 0,θη-
κε, περιπλαν�θηκε γι� α)(νες µακρυ� �π� τ4ν πεφιληµ"νη AIθ,κη τ�υ. T�
δ'� Pµ�γ,λακτα τ"κνα τ�ς �Eλλ,δ�ς τ�6 Λ�γ�υ συνταντ(νται (στ4ν AAθ�-
να, στ4 Γ�, στ� Σ'µπαν) µετ� �π� µακρ�0ρ�νι� ��αι� 0ωρισµ�. O; Kρ�ν�ι
π�+ τ� κατε�ρ�0θιEαν, π,ν�πλ�ι (µ< τ� Dπλα π�+ P Λ�γ�ς τ�+ς πρ�µ�-
θευσε!), πανεπιστ�µ�νες (µ< τ4ν 9πιστ�µη π�+ P Λ�γ�ς τ�+ς πρ�µ�θευ-
σε!), παντε0ν�λ�γ�ι (µ< τ4ν τε0ν�λ�γ�α π�+ P Λ�γ�ς τ�+ς πρ�µ�θευσε!), πα-
ντ�γν(στες (µ< τ4ν πληρ�φ�ρικ4 π�+ P Λ�γ�ς τ�+ς πρ�µ�θευσε!), 5ς τ� θ�
λειτ�υργ�σ�υν τ�ρα; jAν *ανααλυσσ�δ"σ�υν τ�ν Πρ�µηθ"α τ�υς στ�ν
Kα'κασ�, π�ι�ς θ� τ�+ς πρ�µηθε'Rη τ4ν )σ0'; jAν τ�ν �φ�σ�υν 9λε'θερ�
κα# *αναφ"ρRη �π� τ�ν kOλυµπ� τ� θεϊκ� π6ρ P π�λυµ�0αν�ς α/τ�ς γι�ς τ�6
AIαπετ�6 - AI,φεθ, π(ς θ� συντηρ�σ�υν τ� σκ�τ,δι τ�υς; Tραγικ4 τl( mντι
� ;στ�ρικ4 �λλ� κα# 9σωτερικ4 �ντιν�µ�α τ�υς.

�O Σ4µ τ�ς AAλ�γ�ας τ�6 Σκ�τ�υς τ�υς π"θανε.

∆.I.Λ.



K�ριε διευθυντ�,
�H �γκυρη καθηµεριν� �φηµερ�δα τ�ς Bι�ννης

«Kronen Zeitung» δηµ σιε�ει σειρ" #ρθρων γι" τ%ς ν�ες
&'ρες τ�ς E)ρωπαϊκ�ς �Eν,σεως µ- τ�τλ  «Die 10 neuen
EU-Staaten» («O1 10 ν�ες &'ρες τ�ς E.E.»). T7 7  κατ"
σειρ"ν #ρθρ  (δηµ σιε�θηκε τ� ∆ευτ�ρα 19 ;Aπριλ� υ
2004) �πραγµατε�ετ  θ�µατα σ&ετικ" µ- τ� Σλ @εν�α.

;Eκτ7ς τ'ν π λιτικ - ικ ν µικ'ν κα% π λιτισµικ'ν πλη-
ρ φ ρι'ν γι" τ� &,ρα α)τ�ν Bπ�ρ&ε κα% C κεφαλ�δα «T�
γνωρ�Eατε α/τ�;» περι�& υσα δι�φ ρα �νηµερωτικ"
Dρθρ�δια. EEνα �F α)τ'ν �φερε τ7ν BπGτιτλ 
«Argonauten» («;Aργ ναHτες»).

Kατωτ�ρω παραθ�τω τ7 Dρθρ�δι  �ν µεταφρ�σει στ�ν
�Eλληνικ� καθIς κα% τ�ν εJκGνα- JκGσηµ  τ H Λ�ιµπα&,

�Aπ	 τ� �Aργ�ναυτικ� � �δ�α τ�� θυρε�� τ�� Λ�ιµπα�

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

AAφ�ρµ4 γι� τ4ν παρ�6σα 9πιστ�λ4 �π�τελεK τ� �παρ,δεκτ� γεγ�ν�ς πnς P «∆αυλ�ς» κα# � πρω-
τ�π�ριακ4 θ"ση τ�υ Iπ�ρ*αν θ'µατα τ�ς �,ναυσης κρατικ�ς λ�γ�κρισ�ας κα# �παγ�ρε'σεως. A/τ�
π�+ κ,θε .ν�υς π�λ�της �ντιλαµ�,νεται, ε=ναι πnς � 9πιδ�τ�'µενη �π� τ� φ�ρ�λ�γ�'µεν� Iστ"ρη-
µ, µας «�Eλληνικ4 Pαδι�φων�α Tηλε�ραση A.E.» θ"λησε �φ’ Vν�ς ν� καταπν�*Rη τ4ν πρωτ�τυπη κα#
�π�δεδειγµ"νη εLδηση γι� τ4ν �νακ,λυψη �π� Γερµαν�+ς 9πιστ�µ�νες Dτι κα# µετ� τ4ν θε�κρατικ4
δ�ω*η τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ�νων συνε0�στηκε � τ"λεσ� τ�υς bως κα# τ�ν 8� µετα0ριστιανικ� α)(να
τ�/λ,0ιστ�ν. AAφ’ Vτ"ρ�υ δ<ν θ"λησε ν� συµ�,λRη στ4ν διαφ�µιση τ�6 «∆αυλ�6» κα# τ(ν δηµ�σιε'-
σε�ν τ�υ, πρ�κειµ"ν�υ ν� �π�τρ"ψRη τ4ν 9λε'θερη 9νηµ"ρωση τ�6 �ναγνωστικ�6 κα# τηλε�πτικ�6 κ�ι-
ν�6. Π,ντως � E.P.T. µ< τ4ν στ,ση της α/τ4 πρ�καλεK .ντ�νες �νησυ0�ες 5ς πρ�ς τ�ν �αθµ� �νε-
*αρτησ�ας της �π� τ�+ς π�λιτικ�θρησκευτικ�+ς 9*�υσιαστικ�+ς µη0ανισµ�+ς π�+ καταδυναστε'�υν
τ4ν 0�ρα µας.

H §O°OKPI™IA TH™ EPT A.E.
EI™ BAPO™ TOY «¢AY§OY»

▲

;Aγαπητ- «∆αυλ�»,
�H στLλη «AMσιµα κα% ;AδLριτα» τ H τε�& υς ;I υν�-

 υ (σελ. 17756) στ�θηκε τG αMτι  τ�ς �πιστ λ�ς µ υ: ERναι
δικα�ωµα τ H καθενGς, τ H µητρ π λ�τη Kαλα@ρ�των κ.
;Aµ@ρ σ� υ συµπεριλαµ@αν µ�ν υ, ν" �κφρ�STη �π% π -
λιτικ'ν, κ ινωνικ'ν κ.λπ. θεµ�των DκGµη κα% �π% θεµ�-
των Πρ -Π , τ� γν,µη τ υ. �H DνεFιθρησκ�α δ-ν λ�ει Vτι
�κφραSGµαστε Vλ ι �κτ7ς Dπ7 τ Wς ;Oρθ δGF υς. XAν µ�α
γν,µη φ�ρTη πρG@ληµα στ%ς �Fωτερικ�ς µας θ�σεις κα%
σ&�σεις, εMµαστε σ- π λW #σ&ηµη θ�ση, κα% γι" α)τ7 πλ�-
 ν δ-ν φτα�ει Y π. ;Aµ@ρGσι ς κα%  1 σWν α)τZ', Dλλ"  1
µ[λλ ν κ πτGµεν ι Bπ-ρ DνεFιθρησκ�ας κα% στ�ν πρ�Fη
Bπν µε� ντες τ�ν \λληνικ� Dντ�ταση δι" µ υσ υλµανι-
σµ H, για&@ισµ H κ.λπ. [...].

T,ρα �κτ7ς τ'ν π νηρ'ν Jσλαµιστ'ν κα% για&@ιστ'ν
κ�π ι ι E)ρωπα_ ι Dναγνωρ�S υν τ7ν Xριστιανισµ7 aς
πηγ� τ'ν πλ� ν αJσ&ρ'ν στιγµ'ν τ�ν 1στ ρ�α τ υς
(σφαγ-ς Jθαγεν'ν Dν" τ�ν �YφLλι ) κα% πρ σπαθ Hν ν"
τ7ν �F @ελ�σ υν συλλL@δην. �H �µπνευση εRναι συSητL-

σιµη. M- τ7ν �F @ελισµ7 τ H Xριστιανισµ H Vµως δ-ν
Dπαλλ�σσ νται  1 Γ�λλ ι π.&. Dπ7 τ%ς DπαισιGτητες, διG-
τι µGν ι τ υς δ�&θηκαν (�στω κα% @ια�ως, π W Dµφι@�λλω)
κα% τελικ" Dσπ�στηκαν κα% πρ ,θησαν τ7ν Xριστιανι-
σµG. ∆-ν φτα�ει Y ρασ φGρ ς, Dλλ" α)τ7ς π W Bπ τ�-
&θηκε. ;Oρθ'ς, Dπ7 τ� στιγµ� π W Dπ κρυσταλλ,θηκε C
Dντ�ληψη τ H ρGλ υ τ υ, Dπ φασ�στηκε C �FωσL τ υ
�φεF�ς Dπ7 τ7 π λιτισµικ7 γ�γνεσθαι, Dλλ" C �Fωση δ-ν
δ�νει #φεση γι" τ%ς παλαιGτερες DπαισιGτητες, γι" τ%ς
Yπ _ες µ ιρ�S υν Dν�F δες συγγν'µες. T" δ- γραφGµεν�
σας περ% «θαν�τ υ κα% Bπ ταγ�ς» εRναι Dπ λ�τως δεκτ�:
ERναι DλLθεια Vτι Y κλ�ρ ς �&ει τ�ν τ�ση ν" «λ υφ�ρTη»
στ� θυσ�α, Vταν δ-ν Dπειλ�ται Y Mδι ς, Dλλ" α)τ7 δ-ν εRναι
µεµ νωµ�ν  περιστατικG. T7 κ�ν υν σ&εδ7ν Vλ ι, κα% τ7
Mαντε_  τ'ν ∆ελφ'ν δ-ν θυµ[µαι ν" @ Lθησε π λW στ Wς
Dγ'νες εMτε κατ" τ'ν Pωµα�ων εMτε κατ" τ'ν Λυδ'ν.

Mετ’ �κτιµLσεως
∆ρ M. E. Kαµπ�!ρης

;AθLνα

$O κ. �Aµ&ρ'σι�ς, � *νε+ιθρησκ,α κα- τ	 E.ρωπαϊκ	 Σ!νταγµα
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Σηµασ�α Dµως, κ. Λ,µπρ�υ, .0ει πnς τ� φ�νταµενταλιστικ� φαιν�µενα στ4ν 0�ρα µας α/*,ν�υν
ραγδαKα κα# δυστυ0(ς µ< τ4ν �ν�04 κα# τ4ν συν"ργια –Dπως φα�νεται– κ,π�ιων κ"ντρων κρατικ�6
9λ"γ0�υ. jAς θυµηθ�6µε rπλ(ς –εLτε συµφων�6µε µ< τ�+ς διωκ�µεν�υς εLτε m0ι– �ρκετ� δυσ��ωνα
σηµ,δια 9πικ�νδυν�υ θρησκευτικ�6 φ�νταµενταλισµ�6, τ� Pπ�Kα πληθα�ν�υν τελευταKα σ< �,ρ�ς 9ν
τ"λει τ�ς Lδιας τ�ς Vλλαδικ�ς π�λιτε�ας κα# π�+ σαφ(ς λειτ�υργ�6ν κατ� τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6.
T� συµπτ�µατα στ#ς µ"ρες µας ε=ναι π�λλ� κα# Sς �ρκεστ�6µε σ< κ,π�ια 9* α/τ(ν, π�+ ε=δαν τ� φ(ς
τ�ς δηµ�σι�τητας, Dπως � λ�ιδ�ρ�α κ�ρυφα�ων �Eλλ�νων �γωνιστ(ν κα# δηµι�υργ(ν –5ς ε=ναι P
Γι,ννης Mαρκ�π�υλ�ς κα# P M�κης Θε�δωρ,κης– �π� θε�κρατικ�+ς κ'κλ�υς, P �π�κλεισµ�ς τ�ς
πρωτ�π�ριακ�ς 9πιστηµ�νικ�ς .ρευνας �π� τ4ν δηµ�σια τηλε�ραση, � δι�ργ,νωση φ�νταµενταλι-
στικ(ν 9κδηλ�σεων σ< πανεπιστηµιακ�+ς 0�ρ�υς, �; πρ�πηλακισµ�# σ< �,ρ�ς διαφων�'ντων 9πι-
στηµ�νων, �; δι�*εις µ4 συµφων�'ντων µ< τ� πνε6µα τ�ς θε�κρατ�ας µαθητ(ν, φ�ιτητ(ν κα# 9ρευ-
νητ(ν στ� 9κ-παιδευτ�ρια, � �π�µ,κρυνση �ελγικ�6 Eωγραφικ�6 π�νακα �π� δηµ�σια .κθεση τ�ς
«Π�λιτιστικ�ς AOλυµπι,δ�ς» κατ�πιν Iπ�δε�*εων στ�ν rρµ�δι� Iπ�υργ�, � κατ,σ0εση �ι�λ�ων «κ�-
µι*» µ< θ"µα τ�ν ��� τ�6 AIησ�6, � π�εση πρ�ς 9πιστ�µ�να κα# π�λιτικ� ν� �π�σ'ρRη πρ�λ�γ� τ�υ �π�
�ι�λικ4 µελ"τη AIταλ�6 συγγραφ"α, � δηµ�σια κα'ση �ι�λ�ων συγγραφ"α κα# π�λιτικ�6 σ< πλατεKα

▲

Tρ�µ�κρατ��ν µ3 τ	 ∆ι�&�λ� κα- σ567�υν µ3 τ	 Θε'...

K�ριε Λ�µπρ υ, DFιGτιµ ι συντελεστ-ς τ H «∆αυ-
λ H»,

∆ια@�S ντας τ7 #ρθρ  τ H κ. B. Mαυρ µµ�τη στ7
τεH& ς 269, Vπ υ κ�νει Dν�λυση τ H @ι@λ� υ τ H
Dρ&ιεπισκGπ υ κ. XριστGδ υλ υ, µ H δηµι υργLθη-
κε αMσθηµα φρ�κης Dπ7 τ�ν Dρρωστηµ�νη \ρµηνε�α
τ H κGσµ υ µας π W κ�ν υν τ" 1ερατε_α, \ρµηνε�α π W
δ-ν Dπ�&ει π λW Dπ7 τ�ν κ σµ θεωρ�α τ'ν τρ µ -
κρατ'ν. ∆ιGτι π'ς Dλλι'ς ν" &αρακτηρ�σω α)τ Wς
π �, �ν' α)τ απ καλ Hνται «πνευµατικ % πατ�ρες»,
&ρησιµ π ι Hν τ7ν ψυ&αναγκασµ7 κα% τ7ν ψυ& λ -
γικ7 τρGµ , γι" ν" YδηγLσ υν τ7ν Dφελ� κα% παρα-
πληρ φ ρηµ�ν  µ�σ  #νθρωπ  στ7 �µπ ρικ7 µαντρ%
π W λ�γεται «δGγµα». Kα% τ7 δ�ληµµα π W τ�θεται γνω-
στG: «Π�στεψε (κα% �λα µ- �µ[ς), γι" ν" µ�ν σ- π�ρTη
Y ∆ι�@ λ ς». Mεταφ ρικ" κα% κυρι λεκτικ". KGλα-
ση m Παρ�δεισ ς. ;Aλλ H ν" πn[ς δ-ν �&ει.

�H �πι&ε�ρηση «Xριστιανισµ7ς» &ρησιµ π ιε_ V,τι

διαθ�τει στ7 Yπλ στ�σιG της γι" ν" περν�Tη τ" µην�-
µατα π W θ�λει. T" @ι@λ�α εRναι τ7 λιγ,τερ . T7 «@αρW
πυρ @ λικ7» εRναι τ" MME κα% Y κινηµατ γρ�φ ς,
π W α)τ7ς Dπ7 µGν ς τ υ εRναι oνα YλGκληρ  κεφ�-
λαι . Θ" µπ ρ Hσε Y «∆αυλ7ς» ν" φιλ FενT� oνα
#ρθρ  σ- κ�θε τεH& ς µ- Dν�λυση ταινι'ν, π W #λλ -
τε Bπ δ ρ�ως κα% #λλ τε Dν ι&τ" διαπρ�ττ υν πλ�ση
�γκεφ�λ υ στ7 φιλ θε�µ ν κ ιν7 Bπαγ ρε� ντας
κ µµ�τια τ�ς «Xριστιανικ�ς Παρ�δ σης» (m
�E@ραϊκ�ς). Γι" Vπ ι ν θ�λει ν" πειστT� τ H παραθ�-
τω τραν7 κα% πρGσφατ  παρ�δειγµα: �H ταιν�α «B"ν
X�λσινγκ». Στ�ν ταιν�α α)τ�ν Y &αρακτ�ρας «B"ν
X�λσινγκ» (παραπ ιηµ�νη εJκGνα, π W εRναι γνωστ�
στ�ν φιλ λ γ�α τ H τρGµ υ) παρ υσι�Sεται aς µ�α
�κδ ση τ H TS�ιµς MπGντ, µ- τ� διαφ ρ" Vτι α)τ7ς Y
πρ�κτωρ δ υλε�ει γι" τ7ν Π�πα κα% τ7 BατικανG, µ-
Dπ στ λL τ υ ν" π λεµLσTη τ7ν ∆ι�@ λ . T" aρα_α
δ-ν τελει,ν υν �δ': σ- κ�π ια στιγµ� λ�γει Y παπ[ς,

Vπως τ� δηµ σ�ευσε C @ιενν�Sικη �φη-
µερ�δα.

«AAργ�να6τες
Σ'µφωνα µ< τ�ν µ6θ� τ� Λ,ι-
µπα0 (πρωτε'�υσα τ�ς Σλ��ε-
ν�ας) ;δρ'θηκε �π� τ�ν AI,σ�να
κα# τ�+ς AAργ�να6τες τ�υ. Kατ�
τ4ν 9πιστρ�φ� των µ< τ� rρπαγ-
µ"ν� Xρυσ�µαλλ�ν ∆"ρας .πλευ-
σαν �π� τ4ν 9κ��λ4 τ�6 ∆�υν,-
�εως κα# τ�6 Σα'�υ µ"0ρι τ4 Λι-
�υµπλι,να. AEκεK P AI,σων 9φ�-
νευσε bνα φ��ερ� τ"ρας – 9κεKν�ν
τ�ν δρ,κ�ντα, P Pπ�K�ς στ�λ�Eει
σ�µερα τ� �)κ�σηµ� Λ,ιµπα0».

�H \λληνικ� παγκ σµιGτητα (π W
Dπετ�λεσε τ7 θ�µα τ H Dφιερ,µατGς
σας στ7 τεH& ς 269) qταν, εRναι κα% θ"
εRναι Dναµφισ@Lτητ  γεγ νGς, καθ’
Vσ ν  1 λα % Dναθεωρ Hν τ�ν 1στ ρ�α
των κα% Dνακαλ�πτ υν Y oνας µετ" τ7ν
#λλ ν τ%ς \λληνικ-ς ρ�Sες τ H π λιτι-
σµ H των.

Mετ" τιµ�ς
Kωνσταντ9ν�ς Γκαγκ�νας 

;Oργανισµ7ς Bι µη&ανικ�ς ;Aναπτ�Fεως
τ H OHE

Bι�ννη, A)στρ�α



τ�ς Θεσσαλ�ν�κης �φιερωµ"νη στ�ν κ�λ�σσ� τ(ν 9πιστηµ(ν AAριστ�τ"λη, � !στ�0η 0ρ�ση τ�6 0α-
ρακτηρισµ�6 «AAντ�0ριστ�ι» 5ς π�λιτικ�ς κατηγ�ρ�ας πρ�ς τ�+ς κ�µµατικ�+ς �ντιπ,λ�υς, � θρη-
σκευτικ�6 περιε0�µ"ν�υ φ�νταµενταλιστικ4 συνθηµατ�λ�γ�α στ�ν π�λιτικ� στ���, � καπ�λευση τ(ν
0ριστιανικ(ν δ�γµ,των κα# συµ��λων γι� µικρ�π�λιτικ<ς σκ�πιµ�τητες κα# !λλα π�λλ� τραγελα-
φικ� – π�+ παραδ�*ως συν"�ησαν 9π# τ(ν α/τ�πρ�σδι�ριE�µ"νων 5ς «σ�σιαλιστικ(ν» �µερ(ν κ,-
π�ιων α/τ�απ�καλ�υµ"νων «πρ��δευτικ(ν» κυ�ερν�σεων...

Π�λ+ κακ(ς κ,π�ι�ι 9πιτ�δει�ι κα# �µαθεKς 8 �µιµαθεKς 9πιµ"ν�υν ν� συγ0"�υν τ4ν συλλ�γικ4
9θνικ4 παρ,δ�ση µ< τ4ν πρ�σωπικ4 θρησκευτικ4 π�στη, δι�τι � σ'γ0υση π�+ πρ�καλ�6ν �π�τελεK
πρ�σ��λ4 γι� τ4ν ν�ηµ�σ'νη, t�ρη γι� τ4ν δηµ�κρατ�α κα# �λασφηµ�α γι� τ4ν θε�σ"�εια. E/τυ0(ς
�ε�α�ως π�+ Iπ,ρ0ει bνα ε/ρ+ κα# 9νεργ� πλα�σι� σκεπτ�µ"νων π�λιτ(ν, 9ναρ"των θρησκευ�µ"νων,
ριE�σπαστ(ν δηµι�υργ(ν, πρωτ�π�ριακ(ν περι�δικ(ν –Dπως P «∆αυλ�ς»– �λλ� κα# ε/αισθητ�-
π�ιηµ"νων 9φηµερ�δων, π�+ �ντιστ"κ�νται σθεναρ� σ< τ"τ�ιες π�ταπ<ς κα# �νησυ0ητικ<ς µεθ�δε'-
σεις Iπ��,θµισης τ�ς Vλληνικ�ς κ�ινων�ας κα# �κ'ρωσης τ�ς δηµ�κρατικ�ς π�λιτε�ας. uOσ� κα# Sν
Iπ,ρ0�υν διαφων�ες 8 διαφ�ρ�π�ι�σεις µετα*+ Dλων α/τ(ν τ(ν πλευρ(ν, σ< bνα πρUγµα πρ"πει
Pπωσδ�π�τε Dλ�ι µας ν� συµφων�σ�υµε, κα# α/τ� ε=ναι � περι��ητη ρ�ση τ�6 µεγ,λ�υ B�λτα�ρ�υ:

▲
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π W συν δε�ει τ7ν κεντρικ7 &αρακτ�ρα στ" BπGγεια
τ H Bατικαν H, Vτι «�; κυ�ερν�σεις κα# �; 0(ρες .ρ0�-
νται κα# παρ"0�νται, 9µεKς Dµως εLµαστε 9δ( κα# δια-
τηρ�6µε τ� καλ� στ�ν κ�σµ�» (σωτ�ρες). ;Eνδιαφ�-
ρ υσα Vµως εRναι κα% C θ�ση π W πα�ρνει C ;Eκκλη-
σ�α γι" τ�ν τε&ν λ γ�α κα% τ� γν,ση. ∆-ν τ�ν κακ�-
Sει #µεσα, Dλλ" �µµεσα τ�ν παρ υσι�Sει rργαν  στ"
&�ρια τ H «δια@ λικ H» κGµητα ∆ρ�κ υλα, Y Yπ _ ς
θ�λει ν" τ� &ρησιµ π ιLσTη γι" ν" �πι@ι,σTη. ∆-ν εRµαι
σ- θ�ση ν" γνωρ�Sω τ� θ" δ Hµε κα% τ� θ" Dκ �σ υµε

στ7 µ�λλ ν Dπ7 τ Wς �παγγελµατ�ες «σωτ�ρες» - �σ&α-
τ λGγ υς. Φα�νεται Vµως ν" �& υν πρG@ληµα �πι-
@�ωσης. ;Eλπ�Sω Vτι τ7 φ'ς τ H �Eλληνικ H Π λιτι-
σµ H θ" @ρT� τ� θ�ση τ υ στ7ν κGσµ  µας κα% θ" φω-
τ�σTη Vλ  κα% περισσGτερ υς Dνθρ,π υς, εMτε �& υν
πνευµατικ-ς DναSητLσεις εMτε εRναι πνευµατικ" - ψυ-
& λ γικ" �Fαθλιωµ�ν ι Dπ7 τ Wς καιρ Wς κα% τ�ν κ ι-
νων�α π W S Hµε.

Σ[ς ε)&αριστ' γι" τ�ν πρ σ &L σας
�I�σων Mαραγκ�κης

Kερατσ�νι

$O δι�λ�γ�ς γι� τ�;ς Σλ�&�υς στ<ν $Eλλ�δα =π- Bυ7αντ,�υ
K�ριε διευθυντ�,
∆-ν µ H Dρ�σει ν" &ρησιµ π ι' τ7ν &'ρ  τ H πε-

ρι δικ H σ"ν πεδ�  πρ σωπικ'ν Dντιπαραθ�σεων.
EOµως C �πιστ λL µ υ π W εR&ε δηµ σιευθ� στ7ν «∆»
aς Dπ�ντηση �πιστ λ'ν τ H κ. XρLστ υ ΣαρτSετ�κη
πρ%ν oναν &ρGν  (τεH& ς ;I υν� υ 2003), φα�νεται Vτι
�ν,&λησε π λλ Wς – �κτ7ς Mσως Dπ7 �κε�ν υς π W �πρε-
πε. Bρ�θηκα λ ιπ7ν στ�ν δυσ�ρετη θ�ση ν" πρ�πει ν"
DπαντLσω σ- Dνθρ,π υς π W παρανGησαν τ" γραφG-
µεν� µ υ.

;Aρ&ικ" δ-ν εR&α σκ π7 ν" DπαντLσω στ7ν ∆ηµL-
τρι  ∆ηµGπ υλ  (τεH& ς 263), διGτι Dφ’ \ν7ς θεωρ'
α)θα�ρετα κ�π ια συµπερ�σµατ� τ υ, Vπως τ7 Vτι C λ�-
Fη «Σλ�@ ι» πρ �ρ&εται Dπ7 τ7 «σκλ,��ι», Dφ’ \τ�ρ υ
τ H Dπ�ντησε κα% τ7 Mδι  τ7 περι δικG. ;Iσ&υρ�Sεται
Vµως Y κ. ∆ηµGπ υλ ς Vτι «�H �Eλλ�ς Hταν π,ντα πυ-
κν�κατ�ικηµ"νη», &ρησιµ π ι,ντας σ"ν �πι&ε�ρηµα
µ�α µεγ�λη µεταφ ρ" πληθυσµ H Dπ7 τ�ν Πελ πGν-
νησ  στ�ν Kωνσταντιν �π λη τ7 855 µ.X., 50 δηλαδ�
&ρGνια µετ" τ" γεγ νGτα π W Dν�φερα µ- τ7ν NικηφG-
ρ  τ7ν A´! Πεν�ντα &ρGνια εRναι σ&εδ7ν δ�  γενε�ς,
δι�στηµα Dρκετ" σηµαντικ7 γι" τ" µεγ�θη τ�ς Dνθρ,-
πινης 1στ ρ�ας, κατ" τ7 Yπ _  C πληθυσµιακ� σ�στα-

ση µι[ς περι &�ς µπ ρε_ ν" Bπ στT� Dρκετ-ς µετα@ -
λ�ς. ΣWν τ _ς #λλ ις θεωρε_ Vτι τ" περ% γεν κτ ν�ας τ'ν
�EλλLνων Dπ7 τ Wς ΓGτθ υς τ H ;Aλ�ρι& υ δ-ν Dλη-
θε� υν. yIσως �πρεπε ν" Dνατρ�FTη σ- 1στ ρικ-ς πηγ-ς
τ�ς �π &�ς, Vπως γι" παρ�δειγµα στ7ν M[ρκ  ∆ι�-
κ ν  (συγγραφ�α τ H «B� υ Π ρφυρ� υ») m στ7ν &ρ -
ν γρ�φ  E)ν�πι , Y Yπ _ ς µεταFW #λλων Dναφ�ρει
κα% τ7 \F�ς π λW &αρακτηριστικG: «T�+ς µ<ν !νδρας
��ηδ�ν �π�σφ,ττων, παKδας δ< κα# γυναKκας �γε-
ληδ�ν συνεπαγ�µεν�ς».

Γρ�φει �π�σης Vτι: «T�ν 5�, 6� κα# 7� α)(να δ<ν
ε)σ"ρ0�νταν Σλ,��ι στ4ν �υEαντιν4 9πικρ,τεια – µ�-
ν� µ�α 9π�θεσις .γινε στ4ν Θρ,κη, π�+ �πεκρ�'σθη»,
σ&Gλι  Dρκετ" παρGµ ι  µ- α)τ7 τ H δε�τερ υ �πικριτ�
µ υ, τ H Γε,ργι υ Φ�κ υ (τεH& ς 269), Y Yπ _ ς �γρα-
ψε Vτι «∆<ν κατ"λα�αν π�λεις πλ4ν 9λ,0ιστων λαφυ-
ραγωγ�σεων. �H 9*�υσ�α τ�ς α/τ�κρατ�ρ�ας �/δ"π�-
τε κατελ'θη...». EOµως �γI δ-ν Dν�φερα τ�π τα γι" �πι-
θ�σεις  zτε γι" κατ�ληψη πGλεων m κεντρικ�ς �F υ-
σ�ας Dπ7 τ Wς Σλ�@ υς. T�ν λ�Fη «Σλα@�α» τ�ν &ρη-
σιµ π �ησα κατ’ ε)φηµισµ7ν (�F  { κα% τ" εJσαγωγικ")
κα% r&ι µ- π λιτικ� m �θνικ� &ρ ι�. O1 #νθρωπ ι α)τ %
qσαν aς �π% τ7 πλε_στ ν ν µ�δες κτην τρGφ ι,  1



Yπ _ ι, @ρ�σκ ντας κατ" τ%ς µετακινLσεις τ υς �ρηµ 
κα% πρGσφ ρ  �δαφ ς, �γκαταστ�θηκαν εJρηνικ�, Dνα-
πτ�&θηκαν κα% πλLθυναν. ∆-ν &ρειαSGταν ν" γ�νTη καµ-
µ�α π λεµικ� �πι&ε�ρηση, γι" ν" πυκν κατ ικLσ υν  1
Σλ�@ ι τ7ν \λλαδικ7 &'ρ . ;Eδ' DκGµα κα% σLµερα,
π W C �Eλλ�δα Dπ τελε_ �π�σηµ  κα% |ργανωµ�ν  κρ�-
τ ς, Dµ�τρητ ι µεταν�στες �& υν εJσ�λθει λαθρα_α κα%
�& υν �γκατασταθ� στ7 �σωτερικG της µ�σα σ- µ�α δε-
καετ�α, συγκρ τ,ντας δικ�ς τ υς κ ινGτητες κα% Dπ -
τελ,ντας πλ� ν oνα Bπ λ γ�σιµ  π σ στ7 τ'ν κατ �-
κων τ�ς &,ρας µας. Φανταστ�τε τ� θ" µπ ρ Hσε ν"
γ�νTη τGτε, µ�σα σ- δι�στηµα τεσσ�ρων αJ,νων.

�O κ. Γ. Φ�κ ς, τ�λ ς, πρ σπαθ,ντας ν" µει,σTη τ�ν
�κταση τ�ς γεν κτ ν�ας τ'ν �EλλLνων τ�ν τριετ�α 396-
399 µ.X. καθIς κα% τ�ν σηµασ�α τ�ς µετ�πειτα καθGδ υ
τ'ν Σλ�@ων στ7ν \λλαδικ7 &'ρ , γρ�φει Vτι «Περ# τ�
µ"σα τ�6 I´ α)(ν�ς �; στ,σεις κα# �νυπακ�<ς τ(ν Σλ,-
�ων σταµατ�6ν 5ς δι� µαγε�ας Dπως κα# �; περ# α/τ(ν
�ναφ�ρ"ς», δε_γµα Vτι τ7 γηγεν-ς στ ι&ε_  «Iπερτε-
ρ�6σε �ριθµητικ,». ;Aναφ�ρεται δηλαδ� σ- µ�α �π &�

µεταγεν�στερη κατ" περ�π υ 150 &ρGνια Dπ7 τ7ν Nι-
κηφGρ  τ7ν A´ κα% κατ" 6 YλGκληρ υς αJ'νες Dπ7 τ�ν
εJσ@ λ� τ H ;Aλ�ρι& υ.

T" 1στ ρικ" γεγ νGτα π W Dν�φερα στ7 γρ�µµα µ υ
Dπαντ Hν ταυτG&ρ να σ- Vσ υς Bπ στηρ�S υν Vτι Y
�Eλληνισµ7ς qταν Dδι�λειπτ ς κα% κυρ�αρ& ς κατ" τ�ν
περ� δ  τ'ν BυSαντιν'ν &ρGνων, Dλλ" κα% σ- Vσ υς
κηρ�ττ υν (µ- πρ φανε_ς στG& υς) Vτι δ-ν εMµαστε
«γνLσι ι» DπGγ ν ι τ'ν Dρ&α�ων �EλλLνων – λ-ς κα% Y
�Eλληνισµ7ς εRναι θ�µα καταγωγ�ς m «φυλετικ�ς κα-
θαρGτητας»!

�O δι�λ γ ς, C διαφων�α κα% C Jδε λ γικ� Dντιπα-
ρ�θεση εRναι συνLθως σηµ�δια πνευµατικ�ς Bγε�ας.
EOµως θ" �πρεπε aρισµ�ν ι ν" δ�ν υν περισσGτερη
πρ σ &� σ- α)τ" π W δια@�S υν, πρ τ H σπε�σ υν ν"
µιλLσ υν γι" «σκ�τειν<ς �τραπ�+ς κα# 9πικ�νδυνες πα-
γ�δες».

Φιλικ�
Γι�ννης Φ6της

N�α Σµ�ρνη

«∆<ν συµφων( �zτε µ< µ�α λ"*η �π� Dσα λ"ς, �λλ� θ� Iπερασπ�Eω –κα# µ< τ�µηµα τ4ν Eω� µ�υ �κ�-
µη– τ� δικα�ωµ, σ�υ 9λε'θερα ν� λ<ς Dσα πρεσ�ε'εις».

N�µ�Eω πnς σ�µερα στ#ς δηµ�κρατικ<ς κ�ινων�ες µας κ,θε ε/συνε�δητ�ς π�λ�της κα# 90"φρων
!νθρωπ�ς .0ει 0ρ"�ς ν� συνδρ,µRη 9νεργ� πρ�ς α/τ4ν τ4ν κατε'θυνση τ�ς διασφ,λισης τ�ς 9λευ-
θερ�ας τ�6 λ�γ�υ, τ�ς �νε*,ρτησης .ρευνας κα# τ(ν π�λιτικ(ν δικαιωµ,των µας γενικ,, δι�τι, Dπως
κα# 9σεKς γνωρ�Eετε π�λ' καλ,, «fπα* κα# �φαιρεθR�», Dπως γρ,φει P Γκ�ρ Bιντ,λ, «bνα “�ναφα�-
ρετ� δικα�ωµα”, συν�θως 0,νεται γι� π,ντα».

�Oλ�ψυ0α σUς εz0�µαι κ,θε 9πιτυ0�α στ�ν δικαστικ� κα# δηµ�κρατικ� �γ(να σας πρ�ς τ4ν EPT
A.E.

M< 9κτ�µηση

�Aλ�+ανδρ�ς X. MAτσι�υ
Συγγραφ"ας, διπλωµατ�60�ς Π�λιτικ�ς Φιλ�σ�φ�ας A.Π.Θ.

(Σηµ. «∆»: �H �γωγ� τ
� «∆» κατ� τ�ς EPT A.E. �κδικ�σθηκε στ!ς 22 #Aπριλ'
υ �ν*πι
ν τ
� Π
-
λυµελ
�ς Πρωτ
δικε'
υ #Aθην.ν. #Aναµ/νεται �ντ0ς τ.ν 1µερ.ν 1 2κδ
ση τ�ς �π
φ�σεως. �O
«∆» θ� δηµ
σιε5σ6η τ�ν �π7φαση τ
� ∆ικαστηρ'
υ σ8 πρ
σε98ς τε�9
ς τ
υ.)
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$Yπ	 Cλεγ��ν � γνησι'τητα τDς KαινDς ∆ιαθAκης
K�ριε Λ�µπρ υ,
Στ%ς 27 ;Aπριλ� υ 2004 στ7ν τηλε πτικ7 σταθµ7

«B υλ� - TηλεGραση» στ�ν σειρ" «O1 Xριστιαν %» µε-
ταδGθηκε τ7 \F�ς πρωτ φαν-ς γι" τ�ν Pωµι σ�νη τ�ς
\λλην &ριστιανικ�ς Jδε λ γ�ας: «Στ� Πανεπιστ�µι�
τ�6 AEδιµ��'ργ�υ �π� καιρ� τ�ρα δ'� AIρλανδ�# ;ε-
ρεKς παρ"δωσαν τ4ν Kαιν4 ∆ιαθ�κη γι� ν� 9*ετασθR�
� α/θεντικ�τητ, της. Kα# διαπιστ�θηκε � πλαστ�-
γρ,φησ� της... Στ� κατ� AIω,ννην ε/αγγ"λι�ν, ε)δικ�
στ� κεφ. 14-17, διαπιστ�θηκε Dτι τ� κε�µενα ε=ναι δ'�,
9νl( P 9πιµελητ4ς τ(ν κειµ"νων π�+ τ� δι�ρθωσε ε=ναι
bνας, κα# 9πειδ4 τ�6 περ�σσεψε 0(ρ�ς, πρ�σθεσε πα-
ραγρ,φ�υς Dπως Mθελε 9κεKν�ς».

O1 δ�  ;Iρλανδ % 1ερε_ς στ7 ντ κυµαντα%ρ �π�µε-

ναν Vτι εRναι Dδ�νατ ν Y ;Iησ Hς ν" �&Tη πε_ Vλα α)τ"
τ" Dντικρ υGµενα πρ�γµατα. EOτι �π�τηδες δ-ν �&ει
σηµε_α στ�Fεως, }στε ν" \ρµηνε�εται Vπως Dρ�σει
στ7ν κ�θε oναν. ;Eπ�σης  1 δ�  1ερε_ς Dν�φεραν γι"
τ7ν ΠαHλ  Vτι µGν ν 4 �πιστ λ-ς �γραψε Y Mδι ς. O1
#λλες �πιστ λ-ς (Vπως π.&. πρ7ς K ρινθ� υς) δ-ν εRναι
δικ�ς τ υ.

�O «∆αυλ7ς» π λλ-ς φ ρ-ς δηµ σ�ευσε �πιστηµ -
νικ-ς �ρευνες τ H Πανεπιστηµ� υ τ H ;Eδιµ@ �ργ υ.
T,ρα π W τ7 θ�µα εRναι τGσ  �νδιαφ�ρ ν, θ" κ�νετε
κ�τι, κ�ριε διευθυντ�.

M- τιµL
�Aγγελικ< P�τ�υλα

;AθLνα



Φωτ�τυπ,α τDς 1ης σελ,δας τ�� φ!λλ�υ τDς 7ης �Aπριλ,�υ 1896 τDς =φηµερ,δας
«$Eστ,α».  T	 σκ,τσ� τ�� Λ�!η κα- τ�� σπιτι�� τ�υ στ	 Mαρ�!σι φιλ�τ��νησε σ!µ-

φωνα µ3 τ<ν =φηµερ,δα «O φ,λ�ς κ. M. �Aθανασι�δης».



�E
κτ7ς τ H Λ �η, π W εJσ�πραFε τ7 µεγαλ�τερ  µερ�δι  τ�ς δGFας, τ7
1896 �στ�φθησαν ;Oλυµπι ν�κες κα% #λλ ι δ�  EEλληνες Dθλητ�ς, Y
20ετ�ς φ ιτητ�ς I. MητρGπ υλ ς, Y Yπ _ ς qλθε πρ'τ ς στ7 Dγ,-
νισµα τ'ν κρ�κων κα% Y N. ;AνδριανGπ υλ ς, Y Yπ _ ς π�ρε τ7 &ρυσ7

µετ�λλι  στ�ν Dναρρ�&ηση �π% κ�λZω, καθIς �π�σης  1 Kαρασε@δ[ς κα% Φρα-
γκ �δης στ�ν σκ π @ λL.

«�Eστ�α», 30.3.1896: «T4ν πρω�αν 9κυµ,τισεν � Vλληνικ4 σηµα�α ε)ς τ� Στ,δι�ν
9π# τR� ν�κRη τ�6 uEλλην�ς N. AAνδριαν�π�'λ�υ ε)ς τ4ν �ναρρ�0ησιν 9π# κ,λlω...
AAθλητα# ε)ς τ�ν �γ(να τ�ς �ναρρι0�σεως Hσαν 12, 9κ τ(ν Pπ��ων �; δ'� uEλλη-
νες. AAλλ’ 9* α/τ(ν �; 9, Dταν ε=δ�ν τ�+ς uEλληνας �να�α�ν�ντας µετ� µεγ,λης
ε/κ�λ�ας κα# τα0'τητ�ς, �πε0�ρησαν. E�ς µ�ν�ν Γερµαν�ς �πεπειρ,θη ν’ �ναρρι-
0ηθR�, �λλ� µετ� µεγ,λ�υ κ�π�υ κατ�ρθωσε ν’ �ν"λθRη µ"0ρι τ�6 �µ�σε�ς. ∆ε'τε-
ρ�ς Hλθε π,λιν uEλλην, P Θ. �εν,κης τ�6 AEθνικ�6 AAθην(ν».

�O µεγ�λ ς νικητ�ς τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων, Y Σπ�ρ ς Λ �ης, δ-ν qταν Y νι-
κητ�ς τ'ν Πανελλην�ων ;Aγ,νων, π W πρ ηγLθησαν. TGτε νικητ�ς τ H Mαραθω-
ν� υ δρGµ υ εR&ε Dνακηρυ&θ� Y X. Bασιλ[κ ς, 20 �τ'ν, Dπ7 τ7ν δ�µ  Mαλωρ� υ,
τ�ς �παρ&�ας Γυθε� υ.

«�Eστ�α», 30.3.1896: «�O κλ�ρ�ς δ<ν ε=0εν ε/ν��σει τ�ν Λ�'ην κατ� τ4ν 9κκ�νη-
σιν 9κ Mαραθ(ν�ς, δι�τι τ�ν κατ"τα*ε τελευταK�ν ε)ς τ�ς κληρωθε�σας πεντ,δας,
9νl( P A/στραλιαν�ς Φλ�κ ε=0ε κληρωθ� πρ(τ�ς. Παρ’ Dλα α/τ� µετ� τ� 30�ν 0ι-
λι�µετρ�ν πρ�σεπ"ρασε τ�ν Λεριµιτι�, P Pπ�K�ς �πεσ'ρθη κα# κατ�πιν τ�ν Φλ,κ,
P Pπ�K�ς µετ� τ� πρ�σπ"ρασµα τ�6 Λ�'η 9λιπ�θ'µησε... �O Λ�'ης τρ"0ει πρ(τ�ς
τ�ρα. Kα# .0ει δυν,µεις ν� τρ"*Rη, κα# τρ"0ει. T� πλ�θ�ς τ�ν 0αιρετ�Eει µετ’ �γαλ-
λι,σεως. AAκ�λ�υθεK P BασιλUκ�ς, �κµαι�τατ�ς κι α/τ�ς. Mετ’ α/τ�ν .ρ0εται ε)ς Oλ�-
γην �π�στασιν P Mπελ�κας κα# Oλ�γ�ν µετ’ α/τ�ν P συµπαθ4ς O�γγρ�ς K"λνερ. K,-
π�ι�ι δηµ�σι�γρ,φ�ι τ�ς 9π�0�ς aκ�λ�'θησαν τ�ν �π�γ�ν�ν τ�6 AAριστ�ων�ς κα#
ε)ς τ� �π�δυτ�ρια µετ� τ4ν ν�κην τ�υ. T�ν περιγρ,φ�υν 5ς bνα *ανθ�ν, Iψηλ�ν,
�λι�καµ"ν�ν παλληκ,ρι 25 περ�π�υ 9τ(ν, τ� Pπ�K�ν 9γελ�6σε �φελ(ς, Dταν Mρ0ι-
σαν ν� τ�6 πρ�σφ"ρωνται 9ντρι�α�.

»�O Λ�'ης, γελ�ντας µακαρ�ως, ε=πεν: “T� *ε'ρεις, πnς 0θ<ς �κ�µα .σκα�α;
... N� µ’ !φηναν α/τ�# 9δ( ν� µπ�ρ�6σα ν� π,ρω τ� φ'σηµ, µ�υ bως τ�ν ΠειραιU
8 τ�υλ,0ιστ�ν ε)ς τ� 0ωρι�. M� 9κεK π"ρα φ���6µαι πnς !λλ�ι πρ�φθασαν κα#
π�γαν τ� σι0αρ�κια”».

Kα% τ7 σ&Gλι  τ�ς «�Eστ�ας»: «T�ι�υτ�τρ�πως P �φελ4ς AAµαρ�υσι�της, P Oλυ-
µπι�ν�κης τ�ς 0θ"ς, 9µιµεKτ� 9ν τ�Kς λ�γ�ις, 0ωρ#ς φυσικ� ν� τ� καταλαµ�,νRη, τ�ν
συν,δελφ�ν τ�υ τ�ς �ρ0αι�τητ�ς, P Pπ�K�ς ε/θ+ς µετ� τ�ν �γ(να .σπευσε ν� �ναγ-
γε�λRη ε)ς τ4ν )διαιτ"ραν τ�υ πατρ�δα, τ� kAργ�ς, τ4ν )δ�αν τ�υ 9ν AOλυµπ��α ν�κην».

PAρτεµις Γεωργι�δ�υ

Σπ. Λ�ης: «T� ��ρεις
π�ς �θ�ς �σκα�α;»...



T	 σDµα-λ�γ'τυπ�ς τQν �OλυµπιακQν �Aγ6νων τ�� 1896.



™
υνε&�S υµε (@λ�πε κα% «∆», τ. ;I υν� υ) τ�ν περιγραφ� τ�ς ;AθL-
νας, Vπως �µφαν�Sεται C πρωτε� υσα στ%ς παραµ ν-ς τ'ν ;Oλυ-
µπιακ'ν ;Aγ,νων τ H 1896. Mι[ς ;AθLνας π W µ ι�Sει �κπλη-
κτικ" µ- τ�ν ;AθLνα τ H 2004. Θ" �λεγε κανε%ς –κα% µ�λιστα

&ωρ%ς M&ν ς Bπερ@ λ�ς– Vτι  1 #νθρωπ ι σLµερα @ι,ν υν τ%ς Mδιες
Dκρι@'ς καταστ�σεις µ- τ Wς EEλληνες τ H 1896.

�H
\λλην τ υρκικ� φιλ�α δ-ν εRναι πρGσφατ  «�π�τευγµα». Στ7ν Dθλητικ7 τ µ�α &ρ ν λ -
γε_ται τ )λ�&ιστ ν Dπ7 τ7... 1895, Vταν  1 γε�τ ν�ς µας �F�φρασαν τ�ν �πιθυµ�α ν" λ�-
@ υν µ�ρ ς στ Wς ;Oλυµπιακ Wς ;Aγ'νες τ H 1896:

;Eφηµερ�δα «yAστυ», 27.7.1895: «Xθ"ς, µετ� µεσηµ�ρ�αν, .λα�ε τ� 12µελ<ς συµ��'λι�ν τ(ν
AOλυµπιακ(ν AAγ�νων .γγραφ�ν 9κ µ"ρ�υς τ�6 9ν Π"ρ�α A/τ�κρατ�ρικ�6 AOθωµανικ�6 Λυ-
κε��υ, δι� τ�6 Pπ���υ �νακ�ιν�6ται ε)ς τ� συµ��'λι�ν Dτι �; µαθητα# τ�6 Λυκε��υ τ�'τ�υ Iπ�
τ�ν καθηγητ4ν τ�ς γυµναστικ�ς κ. Pα�ηκ B"ην θ� κατ"λθωσι τ� πρ�σε0<ς .αρ ε)ς τ4ν �Eλλ,δα,
Dπως λ,�ωσι µ"ρ�ς ε)ς τ�+ς AOλυµπιακ�+ς AAγ(νας. T� συµ��'λι�ν �παντ(ν ε)ς τ4ν α/θ�ρµη-
τ�ν δ�λωσιν τ�6 T�'ρκ�υ λυκει,ρ0�υ, θ"λει 9κφρ,σει τ4ν ε/αρ"σκει,ν τ�υ πρ�σκαλ�6ν συγ-
0ρ�νως 9πισ�µως τ�+ς νεαρ�+ς T�'ρκ�υς �θλητ,ς. Παρ�µ��α 9π�σης δ�λωσις 9λ�φθη 9κ τ�6
�Eλληνικ�6 λυκε��υ τ�6 Π"ραν περ# συµµεθ"*εως ε)ς τ�+ς �γ(νας τ(ν �Eλλην�πα�δων τ�6 Λυ-
κε��υ τ�'τ�υ».

M�&ρις �δ' �&ει καλ'ς. A)τ7 «π W δ-ν �&ει καθGλ υ... καλ'ς», εRναι τ7 αMτηµα τ H «φιλ�θλ υ»
T �ρκ υ Σ υλτ�ν υ, Y Yπ � ς SLτησε ν" τ H Dπ σταλT� oνα ~λυµπιακ7 µετ�λλι  τα&υδρ -

▲

�Oµι�τητες µ> τ�ν «�Aθ�να 2004»

EEνα Dπ7 τ" κ�ρια µελLµατα τ'ν ;Aθηνα�ων qταν Y καλλωπισµ�ς τ�ς πGλης τ υς. yHθε-
λαν τ�ν π�λαι π τ- περ�λαµπρη πρωτε� υσ� τ υς ν" τ�ν παρ υσι�σ υν «περιπ ιηµ�-
νη», «φρ ντισµ�νη» στ Wς F�ν υς �πισκ�πτες, γι" τ'ν Yπ �ων τ�ν γν,µη τGσ  π λW �νδια-
φ�ρ ντ , α)τ %  1 Mδι ι π W τGσ  π λW τ�ν παραµ�λησαν κα% τ�ν κακ π �ησαν... T" �ργα
π W �πρεπε ν" γ�ν υν qταν π λλ�, τ" &ρ νικ" περιθ,ρια γι" τ�ν �κτ�λεσL τ υς π λW στε-
ν�, τ7 κGστ ς δυσ@�στακτ  κα% C κυ@�ρνηση... Dδι�φ ρη. T7 πρ'τ  πρ[γµα γι" τ7 Yπ _ 

A¶OKOPYºø™H °PAIKY§I™MOY:
QEνα `λυµπιακS µετ(λλι στSν Συλτaν!



�πρεπε ν" ληφθT� µ�ριµνα qταν C πρ�στασ�α κα# �ν,δει*η τ(ν �ρ0α�ων µνηµε�ων τ�ς πG-
λης, στ" Yπ _α  1 ;Aθηνα_ ι �πεφ�λαFαν κακ� τ�&η, µετατρ�π ντ�ς τα εMτε σ- &,ρ υς
Dπ ρριµµ�των εMτε DκGµη κα% σ-... & ιρ στ�σια(!).

∆ια@�S υµε στ�ν �φηµερ�δα «yAστυ», 25.7.1895: «kEν τινι συνεδρι,σει τ�ς λη*,σης
συν�δ�υ τ�ς B�υλ�ς P 9κ Πα*(ν ��υλευτ4ς κ. Θ. Bελλιαν�δης ε=0ε κ,µει 9περ�τησιν
πρ�ς τ�ν �Yπ�υργ�ν τ�ς Παιδε�ας περ# 0�ρ�υ κειµ"ν�υ κ,τωθεν τ�ς AAκρ�π�λεως κα#
9γγ+ς τ�ς Πνυκ�ς, Dστις περιλαµ�,νει πρ�ϊστ�ρικ�ς τιν�ς κατ�ικ�ας, µετε�λ�θη δ’
ε)ς 0�ιρ�στ,σι�ν µισθωθε-ς Rπ	 τDς δηµ�τικDς *ρ�Dς. �O ν�µ,ρ0ης συνεπε��α παρα-
στ,σεων τ�6 �Yπ�υργ�6 τ�ς Παιδε�ας �πη'θυνε .γγραφ�ν πρ�ς τ�ν δηµαρ0ε'�ντα,
δι� τ�6 Pπ���υ 9ντ"λλεται ε)ς α/τ�ν ν� διαλ'σRη τ� συµ��λαι�ν τ�ς µισθ�σεως µετ�
τ�6 0�ιρ���σκ�6 κα# ν� πρ��R� ε)ς τ�ν καθαρισµ�ν κα# τ4ν περ�φρα*ιν τ�6 0�ρ�υ 9κε�-
ν�υ 5ς �ρ0αι�λ�γικ�6».

T7 δ�σκ λ  α)τ7 �ργ  Dν�λα@ε C ;Aρ&αι λ γικ� �Eταιρε�α, �ν κα�, Vπως Dν�φερε, στη-
λιτε� ντας τ�ν στ�ση τ�ς Kυ@�ρνησης κατ" τ�ν πρ ετ ιµασ�α τ'ν Dγ,νων Dλλ" κα% τ�ν
#θλια κατ�σταση στ�ν Yπ �α εR&αν περι�λθει τ" µνηµε_α λGγZω �λλειψης σε@ασµ H κα% παι-
δε�ας τ'ν Dνθρ,πων τ�ς �π &�ς (µGν ν �κε�νης;), Y �φ ρ ς κα% γενικ7ς γραµµατ�ας της
κ. K. Kα@@αδ�ας, «.ργ�ν τ�ς AAρ0αι�λ�γικ�ς �Eταιρε�ας ε=ναι � �νασκαφ4 κα# �νακ,λυψις
�ρ0α�ων κα# παρ� τ�ς �γαθ�ς πρ�θ"σεις της � AAρ0αι�λ�γικ4 �Eταιρε�α δ<ν δ'ναται ν�
κ,µRη π�λλ� πρ,γµατα, δι�τι τ�ς 9λλε�π�υσι τ� µ"σα...». «�Oλ�κληρ�ς � τ�π�θεσ�α τ�ς
Πνυκ�ς �π�καλ'πτεται Dτι ε=ναι �)κ�πεδα )διωτ(ν. �O περ# τ� µνηµεK�ν τ�6 Φιλ�π,ππ�υ
λ�φ�ς κατεστρ,φη κα# Sν 9*ακ�λ�υθ�σRη λατ�µ�'µεν�ς, θ� καταρριφθR� κα# α/τ� τ� µνη-
µεK�ν κα# .τσι θ� πUν !δικα κα# α/τ� τ� .*�δα τ�ς περιφρ,*εως...».

Παρ’ Vλα α)τ" �ν µ�σZω δυσκ λι'ν κα% γκρ�νιας C ;Aρ&αι λ γικ� �Eταιρε�α κατ�φερε
ν" πρ &ωρLσTη στ�ν περ�φραFη τ�ς µεσηµ@ριν�ς πλευρ[ς τ'ν κλιτ�ων τ�ς ;Aκρ πGλεως
(Dπ7 τ H θε�τρ υ τ H ∆ι ν�σ υ µ�&ρι τ H θε�τρ υ τ H �Hρ,δ υ τ H ;Aττικ H), στ�ν πε-

17808 ∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004

µικ'ς(!!!). T7 πι7 �Fωφρενικ7 Vµως εRναι Vτι τ7 αMτηµ� τ υ �γινε Dπ δεκτ7 Dπ7 τ Wς �δ' �ρµ -
δ� υς(!!!):

;Eφηµερ�δα «�Eστ�α», 10.5.1896: «kIσως � εLδησις ε=ναι �π�στευτ�ς, δ<ν bπεται Dµως 9κ τ�'-
τ�υ Dτι ε=ναι κα# �νακρι��ς, πUν !λλ�ν. T�ς πληρ�φ�ρ�ας µας .0�µεν 9κ πηγ(ν �σφαλεστ,των
πλει�νων τ�ς µιUς, κα# περ# τ�ς �ληθε�ας τ�6 πρ,γµατ�ς δυν,µεθα ν� 9γγυηθ(µεν. �O Σ�υλ-
τUν�ς τ�ς T�υρκ�ας �νακηρ'σσεται Iπ� τ�ς �Eλλ,δ�ς AOλυµπι�ν�κης. T� ;στ�ρικ�ν τ�ς Iπ�θ"-
σεως .0ει 5ς V*�ς: E)ς τ4ν Mεγαλει�τητ, τ�υ συν�θιEαν ν� µεταφρ,E�υν τ� τ(ν AAγ�νων σ'µ-
φωνα µ< τ4ν 9κφρασθεKσαν Iψηλ4ν α/τ�6 9πιθυµ�αν. A/τ� τ�υλ,0ιστ�ν )σ0υρ�Eεται P 9ν Kων-
σταντιν�υπ�λει uEλλην πρεσ�ευτ�ς. Kα# P Kαλ�φης τ(ν πιστ(ν Mρ0ισε ν� α)σθ,νεται τ�σ�ν µ"-
γα τ� 9νδιαφ"ρ�ν δι� τ� παι0ν�δια τ(ν �π�στων, �στε, Dταν Mκ�υσε περ# στ"ψεως τ(ν AOλυ-
µπι�νικ(ν κα# µεταλλ��υ �ναµνηστικ�6 διδ�µ"ν�υ ε)ς α/τ�'ς, 9π�θησε ν� .0Rη κα# α/τ�ς �ν πα-
ρ�µ�ι�ν. Ozτε Hτ� δυνατ�ν φυσικ� ν� φαντασθR� .στω κα# πρ�ς στιγµ4ν, Dτι ε)ς τ�ν τετιµηµ"-
ν�ν µ< σωρε�αν �δαµαντ�κ�λλ�των µεγαλ�στα'ρων θ� aρν�6ντ� �; «Pωµη�#» bνα παλη�τενε-
κεδ,κι, �δι,φ�ρ�ν Sν τ�6τ� πρ�ωρ�σθη δι� µ�ν�υς τ�+ς νικητ�ς τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ�νων.
M�πως !λλωστε κα# α/τ�ς δ<ν .δρεψε κατ� καιρ�+ς ν�κας τρ�παι�'0�υς κα# µ"0ρι σ�µερ�ν
�κ�µη – )δ��α 9ν Kρ�τRη κα# AAρµεν��α; �H φαντασι�πλη*�α λ�ιπ�ν τ�6 Πατισ�0 µετα�ι�,Eεται �µ"-
σως πρ�ς τ�ν 9ν Kωνσταντιν�υπ�λει uEλληνα πρεσ�ευτ�ν. �O κ. Mαυρ�κ�ρδSτ�ς Rπ'σ�εται =κ
πρ�κατα&�λDς, θεωρ�σας, τ�ς �=δε, κα# 9*�0ως τιµητικ4ν τ4ν Σ�υλτανικ4ν 9πιθυµ�αν δι� τ4ν▲



A.τ3ς Tταν �U δ!� Vψεις τQν µεταλλ,ων π�; *π�νεµAθηκαν στ�;ς �Oλυµπι�ν,-
κες τDς �Oλυµπι�δας τ�� 1896. XEνα τ�τ�ι� µετ�λλι� *π�νειµε � �γεσ,α τDς *πε-
ρ,γραπτης Pωµι�σ!νης στ	ν �µιπαρ�φρ�να σ�υλτSν� �A&δ�;λ Xαµ<τ X�ν B´.
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ρ�φραFη τ�ς ;Aδριανε� υ @ι@λι θLκης, στ�ν περ�φραFη κα% στερ�ωση τ H µνηµε� υ τ H
Φιλ π�ππ υ (τ7 Yπ _  παντελ'ς �γκαταλελειµµ�ν  &ρησ�µευε aς... &'ρ ς σκ π @ λ�ς),
στ�ν �Fωρ�ιση τ�ς στ [ς τ'ν Γιγ�ντων κα% #ρ&ισε �ργασ�ες Dπ κατ�στασης τ�ς ;Aγ ρ[ς
τ'ν ;Aθην'ν, �πισκευ�ς τ H Παρθεν'ν ς καθIς κα% Dνασκαφ-ς περ% τ�ν ;AκρGπ λη Bπ7
τ H ∆ιευθυντ H τ�ς Γερµανικ�ς Σ& λ�ς ∆α_ρπελφδ.

�E
F Mσ υ σηµαντικ7 qταν τ7 θ�µα τ�ς καθαρι�τητας, τ�ς Pδ�π�ι�ας κα% τ H φωτισµ�6
τ�ς πGλης. ;Aνυπ�ρ@λητ  �µπGδι  κα% π�λι C  Jκ ν µικ� δυσπραγ�α. XAς δ Hµε
Vµως τ� Dπ�ντησε σ- �ρ,τηση τ�ς ;Oλυµπιακ�ς �πιτρ π�ς σ&ετικ" µ- τ7 τ� πρG-
κειται ν" κ�νTη Y δ�µ ς γι" τ7ν �Fωραϊσµ7 τ�ς πGλης Y τGτε δLµαρ& ς Kαλλι-

φρ ν[ς, Y Yπ _ ς, σηµειωτ� ν, �κε�νη τ�ν στιγµ� καταγινGταν µ- τ�ν τακτ π �ηση Dτα-
κτ π �ητων λ γαριασµ'ν τ H δLµ υ.

«;AκρGπ λις» (5.1.1896): «Kα�τ�ι Dλα .γιναν 9σπευσµ"να, κα�τ�ι �; AOλυµπιακ�# �γ(νες
δ<ν .πρεπε ν� γ�ν�υν τ�σ�ν τα0"ως, κα�τ�ι περιστ�ι0�'µεθα �π� τ�σας δυσ0ερε�ας, δ<ν
δυν,µεθα παρ� ν� �νταπ�κριθ(µεν ε)ς τ�ς πρ�σδ�κ�ας τ�ς π�λεως κα# τ�ς �παιτ�σεις
τ(ν περιστ,σεων. ∆ι� ν� φωτισθ(σι α; Pδ�# �Eρµ�6, Σταδ��υ, Φιλελλ�νων κα# α; πλατεKαι
Συντ,γµατ�ς κα# �Oµ�ν��ας �παιτεKται ν� δαπανηθ(σι 60.000 δρ0. µ�ν�ν ε)ς .*�δα 9γκα-
ταστ,σεως. ∆ι�τι �π� τ�ς παλαιUς 9γκαταστ,σεως τ�π�τε δ<ν σl�Eεται, .µειναν δ< 5ς �ν,-
µνησις τ(ν �µερ(ν 9κε�νων µ�ν�ν �; σιδηρ�K στ'λ�ι. Kα# α/τ�# �; φαν�# τ�6 aλεκτρικ�6
φωτ�ς ε=ναι E�τηµα Sν Iπ,ρ0ωσιν ε)ς τ4ν δηµαρ0�αν, δι�τι, καθnς aκ�'σαµε, !λλ�ι µ<ν
κατεστρ,φησαν, !λλ�ι δ< 9δ�θησαν 9π# 9πιστρ�φR� ε)ς τ4ν Vταιρε�αν τ(ν 9ργ�ληψι(ν κα#
�/δ"π�τε 9πεστρ,φησαν, κα�τ�ι 9πληρ�θησαν �δρ�τατα... T� π�σ�ν λ�ιπ�ν τ(ν 60.000
δρ0. ε=ναι �δ'νατ�ν ν� διαθ"σRη P δ�µ�ς µ�ν�ν, µ< τ� γνωστ� �)κ�ν�µικ, τ�υ 0,λια. Πρ�ς
τ�6τ� µελετ�U πρ�τ,σεις Iπ��ληθε�σας ε)ς α/τ�ν παρ, τινων 9ργ�λ,�ων... uOσ�ν �φ�ρ�U

«AR _δA πλ�ρεις λ(κκων καA CρC�ρων...»
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�Eλλ,δα κα# τ� πτω0�ν της µετ,λλι�ν. Kα# γρ,φει �µ"σως πρ�ς τ�ν πρ�ϊστ,µεν�ν τ�υ, τ�ν κ. 9π#
τ(ν AE*ωτερικ(ν Iπ�υργ�ν, Eητ(ν δι� τ�ν Kαλ�φην τ� µετ,λλι�ν τ�6 AOλυµπι�ν�κ�υ. �O κ.
Iπ�υργ�ς π,λιν τ4ν αLτησιν τ�6 πρεσ�ευτ�6 σπε'δει ν� µετα�ι�,σRη µετ� θερµ(ν συστ,σεων
πρ�ς τ�ν γραµµατ"α τ�ς AOλυµπιακ�ς AEπιτρ�π�ς κα# ��τ�ς ε)ς τ�ν πρ�εδρ�ν α/τ�ς – τ�ν ∆ι,-
δ�0�ν τ�6 �Eλληνικ�6 Θρ�ν�υ. �O ∆ι,δ�0�ς Dµως παραδ�*ως �ρνεKται, δι� πλε�στ�υς λ�γ�υς
κα# ε)ς τυφλ�ν καταφανεKς, τ4ν .γκρισιν τ�ι�'τ�υ τερατ�υργ�µατ�ς κα# µ< τ�ν ∆ι,δ�0�ν –δ<ν
θ"λ�µεν πρ�ς τιµ�ν τ�υ ν� �µφι�,λλωµεν – συµφωνεK πληρ"στατα κα# P κ. Φιλ�µων. T� πρUγµα
τ�ι�υτ�τρ�πως �πεσιωπ�θη 9π# 20�µερ�ν κα# πλ"�ν. E)ς τ� µετα*+ 9ν τ�'τ�ις P Πατισ�0 �δη-
µ�νεK δι� τ4ν �ραδ'ν�υσαν ν� 9κπληρωθR� 9πιθυµ�αν τ�υ κα# στ"λλει ν"�ν µ�νυµα ε)ς τ�ν πρε-
σ�ευτ�ν, P Pπ�K�ς δι� δευτ"ρας =ντ'ν�υ 9πιστ�λ�ς τ�υ, κα# µετ, τινας �µ"ρας δι� τρ�της, πρ�-
σπαθεK ν� παραστ�σRη ε)ς τ4ν �Eλληνικ4ν κυ�"ρνησιν τ4ν π�λιτικ4ν 0ρ�ι,ν, δι’ �ς ε=ναι περι-
�ε�ληµ"νη τ�6 Σ�υλτ,ν�υ � 9πιθυµ�α κα# ν� Eητ�σRη τ�ν λ�γ�ν τ�ς �δικαι�λ�γ�τ�υ 9πι�ρα-
δ'νσεως τ�ς �π�στ�λ�ς. Kατ’ 9κε�νας τ�ς �µ"ρας �κρι�(ς P κ. Σκ�υE<ς aσ0�λεKτ� ε)ς τ4ν λ'σιν
τ�6 Kρητικ�6 Eητ�µατ�ς κα# τ4ν ε)ς τ�+ς κατ��κ�υς τ�ς µεγαλ�ν�σ�υ 9πιστρ�φ4ν τ(ν κεκτη-
µ"νων πρ�ν�µ�ων των. �O πρ�εδρ�ς Dµως τ�ς 9πιτρ�π�ς �ρνεKται κα# π,λιν ν� 9νδ�σRη, P δ<
uEλλην διπλωµ,της, φ��ηθε#ς 9κ τ�'τ�υ ναυ,γι�ν τ(ν διαπραγµατε'σε�ν τ�υ, σπε'δει παρ�
τl( κ. πρωθυπ�υργl(, τ�ν Pπ�K�ν παρακαλεK ν� 9π"µ�Rη. Kα# P �ε�π�τε συµ�ι�αστικ�ς πρ�εδρ�ς
τ�ς κυ�ερν�σεως �ναδ"0εται τ4ν Iπ�θεσιν. AE0ρει,σθη 9ν τ�'τ�ις, καθnς πληρ�φ�ρ�'µεθα, ν�▲



«Σκρ,π», 9 �Iαν�υαρ,�υ 1894, 2 �ρ'νια πρ	 τDς �Oλυµπι�δας τ�� 1896. $H Pω-
µι�σ!νη στ< διεθνD 7ητιανι�, γι� ν� &ρ]D τ� �ρAµατα τDς δι�ργ�νωσης.
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ε)ς τ4ν Pδ�π�ι�αν .0�µεν ν� κατασκευ,σωµεν, κα# m0ι ν� =πισκευ,σωµεν, Pδ�'ς. A; Pδ�#
τ(ν AAθην(ν .γιναν �δι,�ατ�ι, πλAρεις λ�κκων κα- &�ρ&'ρων. (;Aναρωτι�µαι τ� �&ει
Dλλ�Fει Dπ7 τGτε). AEσ0,τως P �ναπληρ�σας τ�ν κ. MελUν 9πε0ε�ρησεν 9κ τ(ν 9ν�ντων
ν� πληρ�σRη τ�+ς λ,κκ�υς τ�'τ�υς: �λλ’ α; πρ(ται �ρ�0α# παρ"συρ�ν τ� ριφθ<ν 0(µα
κα# �; λ,κκ�ι �νεφ,νησαν ε)δε0θ"στερ�ι.... �Yπελ�γ�σαµεν Dτι πρ"πει ν� κ,µωµεν ν"αν
Pδ�π�ι�αν 300 0ιλι,δων τετραγωνικ(ν µ"τρων... Λ�ιπ�ν aναγκ,σθηµεν ν� ψαλιδ�σωµεν
δε*ι� κα# �ριστερ,. Kα# �π� 300 �ιλι�δας 9φθ,σαµεν µ�ν�ν ε)ς 120 τετραγωνικ� µ�τρα.
T�σα δυν,µεθα ν� κ,νωµεν 9π# τ�6 παρ�ντ�ς.»! N µ�Sω Vτι Y δLµαρ& ς µ[ς δ�νει σαφ�
εJκGνα τ�ς πρωτε� υσας κα% τ H τρGπ υ λειτ υργ�ας τ H κρ�τ υς λ�γ  πρ%ν τ Wς ;Aγ'νες.
O1 @�σεις τ H ρωµα�ικ υ εR&αν �δη τεθ�...

Π λW σ @αρ7 SLτηµα qταν κα% C Dπ περ�τωση τ H Σταδ� υ, C Yπ �α µ�&ρι τ�ν τε-
λευτα�α στιγµ� qταν λ�αν Dµφ�@ λ  Vτι θ" µπ ρ Hσε ν" �πιτευ&θT�. Mπ ρε_ ν" φα-
ντασθT� κανε%ς τ7ν διεθν� διασυρµG, π W θ" Dκ λ υθ Hσε σ- περ�πτωση µ� πραγµα-
τ π ιLσεως τ H �ργ υ (µπ ρε_ κα% σLµερα @ε@α�ως ν" φαντασθT� κανε%ς τ�ν διαπG-
µπευση, π W θ" γνωρ�Sαµε σ- Dν�λ γη περ�πτωση).

;Eκε_ qταν π W #ν ιFαν  1 Dσκ % τ H AJGλ υ. T�ν πρ &ειρGτητα κα% Dν ργανωσι" Dκ -
λ �θησε C Dνασφ�λεια, Y φG@ ς, C Fεν µαν�α κα% C δ υλ πρ�πεια π W τ�ν συν δε�ει κα%
τελικ" C Dν�θεση π λλ'ν τε&νικ'ν �ργων σ- F�ν υς,  1 Yπ _ ι µ[λλ ν καθυστ�ρησαν παρ"
�πετ�&υναν τ" �ργα κα% π λλ�κις Dπ�τυ&αν. ;Aπ τ�λεσµα; Παρ�κκλιση Dπ7 τ7ν πρ -
γραµµατισµG, κακ τε&ν�ες,  Jκ ν µικ-ς Bπερ@�σεις (σLµερα C  Jκ ν µικ� Bπ�ρ@αση, π W
Dφ ρn[ στ" �ργα τ H ;Oλυµπιακ H Σταδ� υ, Dγγ�Sει τ7 1 δ%ς ε)ρI) κα% Dτελε�ωτες �ριδες.
�O γενικ7ς γραµµατ�ας τ�ς ;Aρ&αι λ γικ�ς �Eταιρε�ας Kα@@αδ�ας κατLγγειλε Vτι  1 δι�-
φ ρες �πιτρ π-ς συνεκρ τLθησαν Dπ7 Dκατ�λληλα πρGσωπα, τ" Yπ _α �καναν τ7 σφ�λ-
µα ν" Dναθ�σ υν τ�ν Dνακατασκευ� τ H Σταδ� υ σ- oναν µGν ν �ργ λ�@  κα% πρGτειναν
µεγ�λη π ινικ� ρLτρα σ- περ�πτωση π W Y �ργ λ�@ ς Dδυνατ Hσε ν" �κπληρ,σTη τ�ν Bπ -
&ρ�ωσL τ υ ν" παραδ,σTη τ7 Στ�δι  Dνακαινισµ�ν  τ�ν Yρισθε_σα &ρ νικ� στιγµL.
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κ�πι,σRη π�λ+ δι� ν� 9πιτ'0Rη τ� π�θ�'µεν�ν. AEπ# τ"λ�υς P ∆ι,δ�0�ς Iπ�0ωρεK, P ∆ι,δ�0�ς
συγκατ�θεται –α/τ� περ# τ� τ"λη τ�ς παρελθ�'σης V�δ�µ,δ�ς– ν� �νακηρυ0θR� «P φ�λ�ς �γεµnν
τ�ς γε�τ�ν�ς 9πικρατε�ας» AOλυµπι�ν�κης· κα# τ� ε/0,ριστ�ν !γγελµα P κ. 9π# τ(ν AE*ωτερικ(ν
Iπ�υργ�ς καθιστ�U γνωστ�ν ε)ς τ�ν 9ν Kωνσταντιν�υπ�λει πρεσ�ευτ�ν, πρ�σθ"σας Dτι Dσ�ν
�tπω �π�στ"λλεται κα# τ� π�λυθρ'λητ�ν µετ,λλι�ν. kEπρεπεν Dµως ν� γ�νRη π�λυτιµ�τερ�ν τ�
δ(ρ�ν, �φ�6, 5ς γνωστ�ν, �; T�6ρκ�ι µ�ν�ν 9κ τ�ς π�σ�τητ�ς τ(ν �δαµ,ντων κα# τ�6 0ρυσ�6
9κτιµ�6ν τ� πρ,γµατα, κα# 9πειδ4 �"�αια δ<ν Hτ� δυνατ�ν ν� κατασκευασθR� τ�6 AOλυµπι�ν�-
κ�υ τ� µετ,λλι�ν 9κ 0ρυσ�6, aναγκ,σθησαν ν� �ρκεσθ(σιν Dπως µ�ν�ν τ� κ�υτ# .0Rη κ,τι τ� 9*αι-
ρετικ�ν. Παρ�γγειλαν λ�ιπ�ν �ν τ�ι�6τ�ν Oλ�γ�ν µεγαλ'τερ�ν τ�6 συν�θ�υς, τ�6 Pπ���υ � µ<ν
9*ωτερικ4 9πιφ,νεια θ� καλ'πτεται 9κ �υσσιν�0ρ�υ Pλ�σηρικ�6 πρ�της π�ι�τητ�ς, � δ< 9σω-
τερικ4 9* Iπ�κυ,ν�υ �τλαE��υ. Πρ�ς τ�'τ�ις 9π# τ�6 σ�µατ�ς θ� καρφωθR� �ν 0ρυσ�6ν κεφα-
λαK�ν K (KωνσταντKν�ς). ∆ιατ# Dµως K κα# m0ι X (Xαµ�τ, �φ�6 Iπ� τ�6 Kωνσταντ�ν�υ δωρεKται
ε)ς τ�ν Xαµ�τ;), Iπερ,νω δ< α/τ�6 τ� στ"µµα, τ� στ"µµα τ� �Eλληνικ�ν, 9π�σης 0ρυσ�6ν. T�
κ�υτ# παραγγελθ<ν �π� τ�ς παρελθ�'σης Tρ�της τελει�νει περ# τ� τ"λη τ�6 µην�ς κα# τ�τε
ε)δικ4 Lσως �π�στ�λ4 θ� κ�µ�σRη πρ�ς AA�δ�+λ Xαµ4τ X�ν τ�ν B´ τ�ς T�υρκ�ας τ� σ'µ��λ�ν
τ�6 AOλυµπι�ν�κ�υ κατ� τ�+ς διεθνεKς �γ(νας τ�+ς τελεσθ"ντας 9ν τR� πρωτευ�'σRη τ�6 9λευθ"-
ρ�υ �Eλληνικ�6 Bασιλε��υ».

A.Γ.
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«$Eστ,α», 29 Mαρτ,�υ 1896: Σκ,τσα τQν *θλητQν ∆ελιγι�ννη, Γρηγ�ρ,�υ, Mπε-
λ'κα, Xρηστ'π�υλ�υ, Bασιλ�κ�υ κα- τ�� «A.στραλιαν�� Φ�λκ».



O
1 ;Aθηνα_ ι, Vπως κα%  1 Πειραι'τες, φρGντισαν γι" τ�ν διακGσµηση κα% τ'ν δ� 
δLµων κα% |ργ�νωσαν πλε_στες καλλιτε&νικ-ς �κδηλ,σεις. «;AκρGπ λις», 18.2.1896:
«�H 9πιτρ�π4 τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ�νων Πειραι(ς κατ�ρτισε πλ�ρες τ� πρ�γραµ-
µα τ�ς διακ�σµ�σεως τ�ς π�λεως κατ� τ�ς V�ρτ,ς.  AEν α/τl(, 5ς �ρ0�θεν 9γρ,ψα-

µεν, περιλαµ�,νεται κα# Vνετικ4 V�ρτ4 γενησ�µ"νη 9ν Pρισθησ�µ"νRη Vσπ"ρ�α ε)ς τ�ν λιµ"να
Πειραι(ς. X,ριν τ�ς V�ρτ�ς τα'της παρηγγ"λθησαν ε)ς Bερ�λKν�ν 3.000 Vνετικ�# φαν��,
400 δUδες νεωτ,τ�υ συστ�µατ�ς κα# 200 λαµπUδες 9κ µαγνησ��υ. kEτι δ< τετρακ�σια 0ι-
λι�γραµµα 9ρυθρUς κα# πρασ�νης tλης φωτ�ς. T� θ"αµα �tτως .σται 5ραι�τατ�ν».

«;AκρGπ λις», 24.2.1896: «�O κ. δ�µαρ0�ς (;Aθηνα�ων) δι"τα*ε 0,ριν τ(ν V�ρτ(ν κα# τ�ν
0ρωµατισµ�ν τ(ν δ'� 9ν τR� πλατε��α τ�6 Συντ,γµατ�ς περιπτ"ρων, τ� Pπ�Kα θ� διακ�-
σµηθ(σιν )διαιτ"ρως Iπ� τ�ς 9πιτρ�π�ς. Πρ� Vκ,στ�υ α/τ(ν θ� στηθR� �ν� �ν τ�*�ν µ<
φωτ���λ�δας kA�υερ, Vνετικ�# δ< φαν�# κα# σηµαKαι Dλων τ(ν κρατ(ν θ� συµπληρ(σι τ�ν
Dλ�ν δι,κ�σµ�ν τ(ν περιπτ"ρων, τ� Pπ�Kα θ� φωταγωγ�6νται τ�ς Vσπ"ρας».

O1 a�ρταστικ3ς =κδηλ6σεις συνωδε�τηκαν Dπ7 συγκ�νηση κα% µεγαλ πρ�πεια κα%
Bπ�ρFε ε)ρε_α συµµετ &� καλλιτε&ν'ν –�θ π ι'ν, µ υσικ'ν, γλυπτ'ν, Sωγρ�φων–
DκGµη κα% Dρ&αι λGγων. ;Eτελ�σθη @ακ&ικ� π µπ� (µ- τ�ν συνδρ µ� τ H ∆. Bικ�λα),
παρ�σταση τ�ς «;AντιγGνης» κα% �δGθησαν Dρκετ-ς συναυλ�ες (Vλες  1 φιλαρµ νικ-ς
~ρ&�στρες τ�ς &,ρας @ρ�θηκαν �κε_νες τ%ς µ�ρες στ�ν ;AθLνα, γι" ν" λ�@ υν µ�ρ ς
στ7ν \ ρτασµG). T7 θ�αµα π W παρ υσι�σθηκε qταν σπ υδα_  κα% σηµει,θηκε µε-
γ�λη συρρ � F�νων �πισLµων (π.&. Y α)τ κρ�τ ρας Γ υλλι�λµ ς, Y Dρ&ιδ �κας τ�ς
A)στρ�ας Λ υδ @_κ ς, Y πρ�γκηπας τ H Σ"F M�ινιγκεν, Y @ασιλεWς κα%  1 πρ�γκη-
πες τ�ς Σ υηδ�ας).

K�τι τ7 Yπ _  δ-ν εRναι γνωστ7 Dλλ" DFι σηµε�ωτ , εRναι Vτι κατ" τ�ν δι�ρκεια τ'ν
;Aγ,νων διεFL&θη κα% φιλ σ φικ7 Dγ,νισµα (τ7 Σ �τσει ν Dγ,νισµα κα% Y Λασσ�νει-
 ς δραµατικ7ς DγIν) µετ" Dπ7 DπGφαση τ�ς Πρυτανε�ας τ H Πανεπιστηµ� υ ;Aθην'ν.

***
�H �ναρFη τ'ν ;Aγ,νων �γινε τ�ν 26η Mαρτ� υ τ H 1896.
;Aλ�Fανδρ ς Παπαδιαµ�ντης, «;AκρGπ λις», 15.4.1896: «Περ�εργ�ν δ< κα# mντως !*ι�ν

�ναγραφ�ς �π��α�νει, Dτι 9�ν µ4 9π�ρ0ετ� τ�τε διακ�π�, 9*ηκ�λ�'θει δ< � σειρ� τ(ν τε-
τραετι(ν, � τ"λεσις τ(ν AOλυµπιακ(ν �γ�νων συν"πιπτεν �κρι�(ς πρ�ς τ� .τ�ς 1896, δι�-
τι 776 π.X. κα# 1896 µ.X. �π�τελ�6σιν �ριθµ�ν 9τ(ν 2672, Dστις διαιρεKται �κρι�(ς δι� τ�6
4. �H δ< τελεσθεKσα 9φ"τ�ς AOλυµπι,ς, λαµ�αν�µ"νης µ<ν Iπ’ mψιν τ�ς διακ�π�ς µετ� τ4ν
293ην, .0ει τ4ν σειρ�ν τ�ς 294ης. AE�ν Dµως � �ρ�θµησις πρ��R� !νευ διακ�π�ς, .0ει τ4ν
σειρ�ν τ�ς 668ης �π� τ�ς �ρ0�ς, Mτ�ι �π� τ�6 776 π.X. �H σ'µπτωσις αtτη .στω ε�ς .τι
πρ�σθετ�ς Dρ�ς ε)ς τ4ν φαειν4ν 9πιτυ0�αν τ(ν !ρτι τελεσθ"ντων �γ�νων».

�O
�νθ υσιασµ7ς τ'ν ;Aθηνα�ων δ-ν �παυσε µ- τ�ν λLFη τ'ν ;Aγ,νων. �H �νταση
κα% τ7 π�θ ς �Fακ λ υθ Hσε ν" τ Wς διακατ�&Tη κα% κατ" τ�ν τελετ� @ρ�@ευσης
τ'ν νικητ'ν. ;Aντ�θετα τ7ν µετ�δωσαν κα% στ Wς F�ν υς Dθλητ-ς κα% πρ σκε-
κληµ�ν υς.

;Eφηµερ�δα «�Eστ�α», 4.4.2004: «T� Στ,δι�ν Hτ� πλ�ρες κα# σ�µερ�ν 5ς κατ� τ4ν �µ"-
ραν τ�6 Mαραθων��υ δρ�µ�υ... O; �ασιλεKς κατευθ'ν�νται ε)ς τ�+ς θ�κ�υς των. Παρ’

Tελετ� λ�Kης καA Cρ(Cευση τHν νικητHν

∆ιακ�σµηση καA καλλιτεPνικ>ς LκδηλMσεις
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™
τ7ν Mαραθ,νι  δρGµ  τ�ς Mεσ  λυµπι�δας ;Aθην'ν (;Oλυµπιακ %
;Aγ'νες ;Aθην'ν, 9-19 ;Aπριλ� υ 1906) �λα@αν µ�ρ ς 33 συν λικ" EEλλη-
νες Dπ7 Vλα τ" µ�ρη τ�ς �Eλλ�δας. T7 θαυµαστ7 κατGρθωµα τ H Σπ�ρ υ
Λ �η στ�ν πρ,τη ;Oλυµπι�δα δ-ν #φησε καν�ναν Dσυγκ�νητ  κα% �@λε-

πε κανε%ς παντ H Dθλητ-ς ν" πρ π ν Hνται στ7 δ�σκ λ  #θληµα τ H Mαρα-
θων� υ δρGµ υ.

Στ7 Dγ,νισµα α)τ7 SLτησε ν" λ�@Tη µ�ρ ς κα% Y �Aγι ρε�της δι�κ ν ς Kι �σης.
Πρ σ�λθε στ�ν �πιτρ π� τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων κα% δLλωσε συµµετ &L. ;Eπ�µενε
ν" τρ�FTη κα�, Vπως Jσ&υριSGταν, θεωρ Hσε τ7ν \αυτG τ υ 1καν7 ν" �παναλ�@Tη τ7ν θρ�αµ-
@  τ H Σπ�ρ υ Λ �η. yAλλ ι Dπ7 στεν µυαλι" κα% #λλ ι Dπ7 Dδ�στακτ  φαρισαϊσµ7
κα% Bπ κρισ�α –π W π�σω τ υς κρ�@εται πρ φαν'ς C Dναµ λGγητη πραγµατικ� αJτ�α,
C παραδ σιακ� �&θρGτητα τ�ς ;Oρθ δ F�ας κατ" τ H θεσµ H τ'ν ;Oλυµπι�δων (aς @α-
σικ H θεσµ H τ H �Eλληνικ H Π λιτισµ H)– �πεισαν τ�ν �πιτρ π� ν" τ7ν Dπ κλε�σTη
Dπ7 τ Wς Dγ'νες. �H �πιτρ π� σ φ�στηκε τ�ν φτην� δικαι λ γ�α, Vτι C αMτησL τ υ qταν
�κπρGθεσµ ς κα% τ7ν Dπ�κλεισε. M�ταια διαµαρτυρGταν Vτι #λλ ι, π W δLλωσαν µετ"
Dπ7 α)τ7ν συµµετ &L, Dνεγρ�φησαν στ7 φυλλ�δι  τ H Dγ'να. O1 δηµ σι γρ�φ ι µ�-
λιστα DρεσκGµεν ι στ%ς λ ιδ ρ�ες, τ" πειρ�γµατα κα% τ%ς κ ρ ϊδ�ες, �φτασαν ν" γρ�ψ υν
µ�&ρι κα% σατιρικ" π ιLµατα γι" τ�ν �γν� α)τ� πρωτ @ υλ�α τ H διακGν υ. Kα% δ-ν
εM&αµε τ�ν ε)καιρ�α Mσως ν" SLσ υµε oναν DκGµη \λληνικ7 θρ�αµ@ . ;AργGτερα, τ7 1924,
στ Wς ;Oλυµπιακ Wς ;Aγ'νες τ'ν Παρισ�ων, Y yAγγλ ς 1ερεWς Λ�ντελ κατ�ρριψε τ7 πα-
γκGσµι  ρεκ7ρ στ7ν δρGµ  τ'ν 400 µ. κερδ�S ντας τ�ν ;Oλυµπιακ� ν�κη. Kα% στ Wς
;Oλυµπιακ Wς ;Aγ'νες τ H �Eλσ�νκι 1952 κα% τ�ς Mελ@ �ρνης 1956 Y ;Aµερικαν7ς π�-
στωρ P�τσαρντς στ�φθηκε στ7 �λµα �π% κ ντZ' &ρυσ7ς ;Oλυµπι ν�κης.

M- Dφ ρµ� τ7 Dνωτ�ρω περιστατικ7 �γραψα τ7 π �ηµα µ- τ�τλ  «Στ7ν �Aγι ρε�τη
δι�κ  Kι �ση», τ�ν Dρ&� τ H Yπ � υ παραθ�τω: 

Στ	ν δι�κ� Kι�!ση
∆ηµ�σι�γρ,φ�ι κα# m0λ�ς
σ< �ντιµετ�πισαν µ< σκ�µµατα κα# λ�ιδ�ρ�ες,
rγι�ρε�τη δι,κ�νε Kι�'ση.
AAνταπ"δωσαν τ� Lδια
στ�ν �ντιπρ�σωπ� µιUς θρησκε�ας
π�+ µ< κ�ρ�ϊδ�ες, µ< t�ρεις κα# Oνειδισµ�'ς,
µ< ;ερ�συλ�ες, µ< �ε�ηλ�σεις κα# δRη�σεις,
µ< καταστρ�φ<ς κα# θηρι�δεις διωγµ�+ς
�ντιµετ�πισε τ� AOλ'µπι� AAθλητικ� AIδε(δες...

AEσ', νεαρ< µαυρ�ρασ�φ�ρε,
�ε�α�ως �ρ"θηκες στ� στ�0αστρ�,
5ς δι0ασµ"νη Lσως πρ�σωπικ�της
�zτε �π� ’δ(, �zτε �π� ’κεK,
8 λ�γ� �π� ’δ( κα# λ�γ� �π� ’κεK...

∆υστυ0(ς στ4ν Lδια µ< σ"να κατ,σταση �ρ�σκ�νται
�; περισσ�τερ�ι uEλληνες, !τυ0ε δι,κ�νε Kι�'ση...

Γεωργ,α �Aλε+,�υ - Γ�ργ6

¶ø™ H OP£O¢O•IA A¶EK§EI™E TH ™YMMETOXH
ENO™ ¢IAKOY ™TH ME™OO§YM¶IA¢A TOY 1906



α/τ�+ς κ,θηται κα# P πρ�γκηψ AA0µ<τ τ�ς A)γ'πτ�υ, νεαρ�τατ�ς �ν. AEπ# τ�ς πρ� α/τ(ν
στηθε�σης 9*"δρας εIρ�σκ�νται τ� δ(ρα τ(ν AOλυµπι�νικ(ν, �; κ'λινδρ�ι µ< τ� διπλ�-
µατα κα# �; κλ,δ�ι �γριελα�ας κα# δ,φνης. O; AOλυµπι�ν�και πρ�σελθ�ντες παρετ,0θη-
σαν ε)ς δ'� στ�0�υς Vκατ"ρωθεν τ�ς 9*"δρας. �O �ασιλε+ς φ"ρει στ�λ4ν στρατηγ�6. O;
�*ιωµατικ�# Dλ�ι παρ�στανται 9ν µεγ,λRη στ�λR�. Πρ���ς ε)ς τ� µ"σ�ν P 9* AO*φ�ρδης
kAγγλ�ς �γωνιστ4ς τ�6 δ�σκ�υ κ. P�µπερτσ�ν πρ�σφωνεK 9κ µ"ρ�υς τ(ν �θλητ(ν τ�+ς
�ασιλεKς Vλληνιστ# µ< τ4ν 9ρασµικ�ν τ�υ πρ�φ�ρ,ν. �H πρ�σφ�νησ�ς τ�υ ε=ναι µακρ� κα#
Oλ�γ�ι τ4ν 9νν��6ν. ...�O λ�0αγ�ς κ. XατEηπ"τρ�ς �γγ"λλει κατ� σειρ�ν τ� mν�µα Vν�ς Vκ,-
στ�υ τ(ν AOλυµπι�νικ(ν κα# bκαστ�ς �κ�'ων τ� mν�µ, τ�υ �ν�ρ0ετ� 9π# τ�ς 9*"δρας Iπ�
τ� 0ειρ�κρ�τ�µατα τ�6 πλ�θ�υς».

Στ Wς ;Oλυµπι ν�κες �νε&ειρε_τ  κ�λινδρ ς, Y Yπ _ ς περιε_&ε τ7 δ�πλωµα τ H ;Oλυ-
µπι ν�κ υ, κλ�δ  Dγριελι[ς κα% Dναµνηστικ7 µετ�λλι , τ7 Yπ _  εR&ε κατασκευ�σει Y
Γ�λλ ς Φλαµα�ν. Στ�ν µ�α πλευρ" Bπ�ρ&ε DπεικGνιση τ H ∆�α, Y Yπ _ ς κρατ Hσε στ"
&�ρια τ υ σφα_ρα, π�νω στ�ν Yπ �α στεκGταν C N�κη κρατ,ντας κλαδ% δ�φνης, Vπ υ
qταν γραµµ�νη C λ�Fη «;Oλ�µπια». Στ�ν #λλη Dπεικ ν�Sετ  C ;AκρGπ λη, Vπως qταν
κατ" τ Wς Dρ&α� υς &ρGν υς κα% Dνεγρ�φετ  «∆ιεθνε_ς ;Oλυµπιακ % ;Aγ'νες, �ν ;AθL-
ναις 1896». Στ Wς ;Aµερικαν Wς πρ σεφ�ρθη κα% Dργυρ Hν κ�πελλ , �νZ' στ7ν νικητ� τ�ς
σκ π @ λ�ς Kαρασε@δ[ πρ σεφ�ρθη... δ�κανν  Vπλ ! Kατ" τ�ν @ρ�@ευση τ H Φρα-
γκ υδ� σηµει,θηκαν... λιπ θυµ�ες κυρι'ν(!), �νZ', Vπως qταν DναµενGµεν , τ7 στ�δι 
σε�στηκε κατ" τ�ν δι�ρκεια τ�ς παρ�λασης τ'ν Dθλητ'ν, τ'ν Yπ �ων πρ ηγε_τ  Y Λ �-
ης φ�ρων τ�ν \λληνικ� σηµα�α, Bπ7 τ Wς �& υς τ H �µ@ατηρ� υ «NενικLκαµεν» τ H Kα�-
σαρη. ;Aκ λ �θησαν λGγ ι F�νων επισLµων, λGγ ς τ H Bασιλ�ως, C Dν�κρ υση τ H �µν υ
τ H Σαµαρ[, Sητωκραυγ-ς κα�... C λLFη τ'ν ;Aγ,νων.

PAρτεµις Γεωργι�δ�υ
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M- τ�ν Dν�ληψη τ�ς ;Oλυµπι�δας τ H 1896  1 EEλληνες π�στεψαν Vτι �πιτ�λ υς  1
;Oλυµπιακ % ;Aγ'νες �π�στρεψαν στ�ν \στ�α τ υς. EOλ ι θεωρ Hσαν Vτι Dν" τετραε-
τ�α θ" �τελ Hντ  στ�ν ;AθLνα κα% µ�λιστα \τ ιµ�S ντ  γι’ α)τG. ERναι γνωστ� C �F�-
λιFη τ�ς Bπ θ�σεως... ;Eφηµερ�δα «�Eστ�α», 4.4.1896:

«�AθAναια - �AγQνες κατ� τετραετ,αν =ντα�θα. T, εbπεν O κ. K�υ&ερτ�ν – T, *πεφα-
σ,σθη.

E/0,ριστ�ς �π�φασις 9λ�φθη 0θ<ς τ� �π�γευµα, � κατ� τετραετ�αν 9ντα6θα τ"λε-
σις τ(ν AAγ�νων. Περ# τ�6 Eητ�µατ�ς τ�'τ�υ συνδιεσκ"φθησαν 0θ<ς P ∆ι,δ�0�ς, P κ.
K�υ�ερτ<ν κα# P Γερµαν�ς �Eλλαν�δ�κης. �O κ. K�υ�ερτ<ν ε=πεν Dτι πρ�θ'µως θ� .�λε-
πε συνε0(ς τελ�υµ"ν�υς τ�+ς AOλυµπιακ�+ς AAγ(νας 9ν τl( περικαλλεK Σταδ�lω τ(ν
AAθην(ν, Sν µ4 9κ τ(ν πρ�τ"ρων ε=0εν �π�φασισθ� Dπως ��τ�ι �ν� πUσαν τετραετ�αν
γ�νωνται 9ν Vκ,στRη πρωτευ�'σRη τ(ν ε/ρωπαϊκ(ν κρατ(ν κα# τ�ς AAµερικ�ς.

»AAλλ’ 9π# τ"λ�υς κατ"λη*αν Dτι δ<ν ε=ναι δ'σκ�λ�ν ν� τελ(νται 9ν AAθ�ναις �γ(νες
�ν� τετραετ�αν, �ρ0�µεν�ι �π� τ�6 1898, δι� ν� µ4 συµπ�πτ�υν µ< τ�+ς ∆ιεθνεKς AOλυ-
µπιακ�'ς. Πρ�ς δι,κρισιν δ< �; �γ(νες, ��τινες θ� γ�νωνται 9ντα6θα κα# ε)ς τ�+ς Pπ��-
�υς θ� πρ�σκαλ(νται Dπως συµµετ"0�υν fπαντα τ� *"να �θλητικ� σωµατεKα, �πεφα-
σ�σθη ν� Oν�µ,Eωνται “AAθ�ναια”».

A.Γ.

«A£HNAIA»



XAς δ Hµε Vµως µερικ" στ ι&ε_α π W &αρακτLριSαν τ7 Dρ&α_  πρGτυπ  τ H σηµεριν H
;Oλυµπισµ H, στ ι&ε_α π W διαφ ρ π ι Hν τ�ν τGτε µ- τ�ν σηµεριν� �π &� κα% Dναδει-
κν� υν τ�ν DνωτερGτητα, φυσικGτητα κα% �γνGτητα τ H Dρ&α� υ �Eλληνικ H Πνε�µατ ς.

T
7 Dγωνιστικ7 κα% Dθλητικ7 πνεHµα καθIς κα% τ7 Cρωικ7 Jδε'δες Dπ τελ Hσαν τ"
κ�ρια &αρακτηριστικ" τ H \λληνικ H �θν υς Dπ’ τ�ν Cρωϊκ� DκGµη �π &� τ'ν Tρω-
ικ'ν Dλλ" κα% π λλ-ς &ιλιετ�ες νωρ�τερα, Vταν C Πελασγικ� πρ κατακλυσµια�α
;AθLνα Dπελευθ�ρωνε τ�ν E)ρ,πη Dπ’ τ Wς yAτλαντες. ;Aπ’ τ" παν�ρ&αια �κε_να

&ρGνια Vλες  1 µεγ�λες \λληνικ-ς πGλεις εR&αν καθιερ,σει Dθλητικ Wς Dγ'νες πρ7ς τιµ�ν
τ'ν Cρ,ων κα% τ'ν π λι �&ων θε'ν τ υς. Σ�µφωνα µ- τ�ν µυθ λ γ�α  1 Dγ'νες τ�ς  ;Oλυ-
µπ�ας γ�ν νταν Dπ7 Dρ&αι τ�των &ρGνων πρ7ς Dν�µνησιν τ�ς ν�κης τ H ∆ι7ς κα% τ'ν
;Oλυµπ�ων �ναντι τ H KρGν υ κα% τ'ν Tιτ�νων. Kατ" τ7ν Παυσαν�α 1δρυτLς τ υς Bπ�ρFε
Y ;Iδα_ ς �Hρακλ�ς κα% τ’ Dδ�λφια τ υ ;Iδα_ ι ∆�κτυλ ι,  1 K υρ�τες. T7 776 π.X. Y @α-
σιλι"ς τ�ς yHλιδ ς yIφιτ ς µ- τ�ν πρ τρ π� τ H ∆ελφικ H Mαντε� υ, γι" ν" �π�λθTη YµG-
ν ια κα% εJρLνη Dν�µεσα στ Wς EEλληνες, Dναδι ργαν,νει τ Wς Dγ'νες. �O yIφιτ ς µαS%
µ- τ7ν µεγ�λ  ν µ θ�τη τ�ς Σπ�ρτης Λυκ Hργ  κα% τ7ν Kλεισθ�νη τ�ς Π�σσας συν�ψαν
µ�α Dπαρα@�αστη συνθLκη εJρLνης, τ�ν «�Iερ� ;Eκε&ειρ�α», π W στ7 µ�λλ ν θ" τηρηθT� µ-
σε@ασµ7 Dπ’ Vλ υς τ Wς EEλληνες. O1 Dγ'νες τελ Hνταν κ�θε τ�σσερα �τη κα% Y &ρGν ς
διεFαγωγ�ς τ υς qταν C πρ,τη πανσ�λην ς µετ" τ�ν \ ρτ� τ H θεριν H Cλι στασ� υ, γ�-
ρω στ" µ�σα µ- τ�λ ς ;I υλ� υ. T�ν ~ργ�νωσ� τ υς εR&αν Dναλ�@ει  1 ;Hλε_ ι, �νZ' τ�ν
�π πτε�α  1 �Eλλαν δ�κες (δικαστ-ς τ'ν �EλλLνων). �O @ασικ,τερ ς Vµως ρGλ ς τ�ς Dνα-
συστ�σεως τ'ν Dγ,νων qταν C �παν�νωσι Vλων τ'ν �EλλLνων τ�ς Mεσ γε� υ µ- τ�ν µη-
τρ π λιτικ� �Eλλ�δα. �H DνωτερGτης κα% τ7 κHρ ς τ'ν Dγ,νων συγκ�ντρωνε π λλ Wς

�Iστρ#α τHν EγMνων

�AκριCε9ς Lκφρ(σεις δF διαφρετικHν
Eντιλ�ψεων γι7 τ�ν Zω� καA τSν K�σµ

4,5 δ%ς τηλεθεατ�ς, 5,5 \κ. εJσιτLρια, 202 συµµετ�& υσες &'ρες Dπ7 5 �πε�ρ υς, 160.000
�θελ ντ-ς Dπ7 188 &'ρες, 30.000 λαµπαδηδρGµ ι, 20.000 δηµ σι γρ�φ ι, 17.000 Dθλη-
τ�ς, 3.000 \λλαν δ�κες! ;Aριθµ % πραγµατικ" Dσ�λληπτ ι. Σ�σσωµ ς σ&εδ7ν C Dνθρω-
πGτης συµµετ�&ει κα% παρακ λ υθε_ τ�ν µεγ�στη α)τ�ν \λληνικ� \ ρτ� τ�ς �πικ ινω-
ν�ας κα% τ�ς �κε&ειρ�ας τ'ν λα'ν Vλ υ τ H κGσµ υ. O1 σ�γ&ρ ν ι ;Oλυµπιακ % ;Aγ'νες
�π�στρεψαν κα% τελ Hνται Fαν" στ�ν γεν�τειρ� τ υς �Eλλ�δα �στερα Dπ7 108 �τη µετ"
τ�ν 3η κα% παγκGσµια πλ� ν Dνα@�ωσ� τ υς κ�τω Dπ’ τ7ν φG@  τρ µ κρατικ H &τυπL-
µατ ς. O1 λαµπαδηδρ µ�ες π W Dνα@�ωσαν κα% στ%ς π�ντε �πε�ρ υς καθIς κα% C τελετ�
τ�ς φλGγας στ�ν ;Oλυµπ�α �σπειραν ρ�γη συγκινLσεως σ- κ�θε  #νθρωπ  DνεFαρτLτως
φυλ�ς κα% &ρ,µατ ς σ- κ�θε γωνι" τ H πλανLτη.
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Σκην< *ρ�α,ας λαµπαδη-
δρ�µ,ας τQν Παναθηνα,-
ων *π	 �Aττικ	 *γγε9�. OU
�ριστιαν�- �αρακτAρισαν
τ<ν λαµπαδηδρ�µ,α �ιτ-

λερικ< =πιν'ηση...

�πιφανε_ς EEλληνες Vπως ρLτ ρες, φιλ σGφ υς, π ιητ�ς, π λιτικ �ς. Mετ" τ�ν Pωµαϊκ�
κατ�κτησι τ�ς �Eλλ�δ ς  1 Dγ'νες π�ραν τ7ν πρ'τ  διεθνιστικ7 &αρακτ�ρα τ υς, Dφ H
�πετρ�πη C συµµετ &� τ'ν κατακτητ'ν. (XAς µ�ν Fε&ν Hµε Vµως κα% τ�ν \λληνικ� κα-
ταγωγ� τ'ν Pωµα�ων). �H διακ πL τ υς θ" γ�νTη Dπ’ τ7ν µισ�λληνα &ριστιαν7 \@ραϊκ�ς
καταγωγ�ς α)τ κρ�τ ρα τ�ς Nova Roma Θε δGσι  τ7ν «M�γα» τ7 393 µ.X. µ- δι�ταγµ�
τ υ.

K
ατ" τ�ν πρ,τη Cµ�ρα τ'ν Dγ,νων γ�ν νταν θυσ�ες πρ7ς τ Wς ;Oλυµπ� υς θε �ς.
;Aκ λ υθ Hσαν τελετ-ς Bπ7 τ7ν q&  σαλπ�γγων κα% γινGταν C πρ κLρυFις τ'ν κη-
ρ�κων. Στ�ν συν�&εια στ7 @ υλευτLρι  γινGταν C Yρκωµ σ�α τ'ν �Eλλαν δικ'ν κα%
τ'ν Dθλητ'ν γι" τ�ν �Fασφ�λισι τ�ς τιµιGτητας κα% τ H σε@ασµ H τ'ν κανGνων,

µπρ στ" στ7 #γαλµα τ H �Oρκ� υ ∆ιGς. ;Aκ λ υθ Hσε C παρ�λασις τ'ν Dθλητ'ν µ- τ�ν
�κφ,νησι τ'ν ~ν µ�των τ υς, καθIς κα% τ'ν πGλεων π W �κπρ σωπ Hσαν. T’ DπGγευµα
Fεκιν Hσαν  1 Dγ'νες τ'ν �φL@ων µ- τ" Dγων�σµατα τ H δρGµ υ, τ�ς π�λης, τ�ς πυγµα-
&�ας κα% τ H Dκ ντ� υ. ;Aκ λ υθ Hσαν Yµιλ�ες κα% µ υσικ-ς παραστ�σεις. T�ν δε�τερη
Cµ�ρα τ7 πρω% τελε_τ  C π µπ� τ'ν �ρµ�των κα% Dκ λ υθ Hσαν στ7ν 1ππGδρ µ   1 φη-
µισµ�νες �ρµατ δρ µ�ες. T7 DπGγευµα διεFαγGταν τ7 π�νταθλ  Dνδρ'ν (δ�σκ ς, Dκ ντι-
σµ7ς, �λµα, δρGµ ς κα% π�λη). T�ν τρ�τη Cµ�ρα τ7 πρω% τελε_τ  π µπ� κα% θυσ�ες στ7ν
να7 τ H ∆ιGς, κα% στ7 στ�δι   1 Dγ'νες δρGµ υ. T�ν τ�ταρτη Cµ�ρα συνε&�S νταν  1
Dγ'νες τ'ν Dνδρ'ν µ- τ�ν π�λη, τ�ν πυγµ� (πυγµα&�α) κα% τ7 παγκρ�τι . T�λ ς διεFα-
γGταν τ7 Dγ,νισµα δρGµ υ µ- στρατιωτικ� περι@ λL,  1 Yπλιτ δρ µ�ες. T�ν π�µπτη κα%
τελευτα�α Cµ�ρα πραγµατ π ιGταν C παρ�λασις κα% C στεφ�νωσις τ'ν Dθλητ'ν Dπ’ τ7ν
γηραιGτερ  �Eλλαν δ�κη κα% Dκ λ υθ Hσε συµπGσι  στ7 Πρυτανε_ ν τ�ς ;Oλυµπ�ας. O1
Dγ'νες συνωδε� ντ  Dπ7 µ υσικ� α)λ'ν. �H �πιστρ φ� τ'ν νικητ'ν στ%ς πατρ�δες τ υς
σLµαινε µεγαλει,δη Bπ δ &� µ- γκρ�µισµα τ'ν τει&'ν τ�ς πGλεως, παρ�λασι στ%ς λεω-

TS PρνικS τHν EγMνων
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$H σ!γ�ρ�νη *ντ,λη-
ψις τDς �AθηνSς κα-
τ�� �Aπ'λλων�ς,
eπως τ<ν =µπνε!σθη-
καν �U Nε��λληνες
τ�� «�AθAνα 2004».
PEκφραση *σ�Aµιας,
&αρ&αρ'τητας κα-
παιδαρι6δ�υς *ντι-
λAψεως τ�� $Ωρα,�υ,
τ�� Mεγ�λ�υ κα- τ��

�Aληθιν��.

φGρ υς π�νω σ- �ρµατα συρGµενα Dπ7 τ�σσερις λευκ Wς �ππ υς κα% κατ�θεσι στεφ�νων
στ7ν να7 τ H π λι �& υ θε H/[ς. Kατ" τ7 �πακ λ υθ Hν συµπGσι  πρ7ς τιµ�ν τ υς Dπαγ-
γ�λλ νταν τ" «�πιν�κια», δηλαδ� π ιLµατα συνθεµ�να Dπ’ τ Wς σηµαντικ,τερ υς τ'ν
π ιητ'ν.

�H
;Oλυµπ�α qταν Dπ κλειστικ" Dθλ �π λις µ- π λλ" κτ�ρια, να �ς, Dγ�λµατα κα%
#λλα  Jκ δ µLµατα. �O &'ρ ς τ�ς ;Oλυµπ�ας, Vπ υ γ�ν νταν  1 Dγ'νες, |ν µα-
SGταν �Aλτις κα% &αρακτηριSGταν 1ερGς. �Yπ�ρ&αν τρ�α συγκρ τLµατα Dθλη-
τικ'ν �γκαταστ�σεων, τ7 στ�δι  m γυµν�σι , C παλα�στρα, π W qταν σκεπαστL,

κα% τ7 1ππ δρGµι . Γ�ρω Dπ’ τ�ν ;Oλυµπ�α Bπ�ρ&αν @ ηθητικ % &'ρ ι πρ π νLσεως κα%
&'ρ ι &αλαρ,σεως. �Yπ�ρ&ε �π�σης µ�α µεγ�λη πισ�να κα% λ υτρ�. O1 EEλληνες �διναν
µεγ�λη σηµασ�α στ�ν Bγιειν� κα% τ�ν καθαριGτητα. Γι" τ�ν 1στ ρ�α C ;Oλυµπ�α Jσ πε-
δ,θηκε Dπ’ τ7ν &ριστιαν7 ΓGτθ  ;Aλ�ρι&  κα% τ Wς @υSαντιν Wς µ να& �ς.

O
1 Dρ&α_ ι ;Oλυµπι ν�κες qταν  1 #ριστ ι π λ�τες κα% τ" πρGτυπα τ�ς �π &�ς τ υς,
διGτι �κπρ σωπ Hσαν τ�ν φυσικ� δ�ναµι, τ�ν Dρετ� κα% τ�ν ~µ ρφι�. T" καλ -
γυµνασµ�να µυ,δη σ,µατ� τ υς (&ωρ%ς τ�ν σηµεριν� δι�θεσι Bπερ@ λ�ς) δι�π -
νταν Dπ7 τ7 µ�τρ . A)τ7 τ7 παρατηρ Hµε στ" διασnωθ�ντα Dγ�λµατα τ�ς πρ &ρι-

�AρPα9ι �Oλυµπιν#κες

OR Lγκαταστ(σεις



στιανικ�ς �π &�ς. �Hταν α)τ % π W �πεφταν πρ'τ ι στ" πεδ�α τ'ν µα&'ν aς �ρωες, qταν
 1 Dγαπηµ�ν ι Vλων τ'ν π λιτ'ν. Π λλ % Dπ’ α)τ Wς Bπ�ρFαν µαθητ-ς τ'ν φιλ σ φικ'ν
σ& λ'ν τ�ς �π &�ς τ υς. T7 «ν�6ς Iγι4ς 9ν σ�µατι IγιεK» qταν τ7 Sητ �µεν  τ�ς DFεπ�-
ραστης κλασικ�ς παιδε�ας. Γι" τ Wς Dθλητ-ς Bπ�ρ&ε µGν ν C ν�κη, π W συµ@GλιSε τ7ν
θρ�αµ@  τ H ∆ι7ς �π% τ H KρGν υ. ;Aγων�S νταν γυµν % κα% #λειφαν τ" σ,µατ� τ υς µ-
εJδικ" λ�δια κα% #µµ  γι" πρ στασ�α Dπ’ τ7ν �λι .

Πρ'τ ς ;Oλυµπι ν�κης στ�φεται Y KGρ ι@ ς Y ;Hλε_ ς σ- Dγ'να δρGµ υ τ7 776 π.X.
;Eπ,νυµ ι π λιτικ % π W �γιναν ;Oλυµπι ν�κες qταν Y τ�ρανν ς Πεισ�στρατ ς κα% Y ;Aλκι-
@ι�δης Dπ’ τ�ν ;AθLνα, Y Kλεισθ�νης (τ�ρανν ς τ�ς Σικυ'ν ς), Y Φ�λιππ ς B´ Y Mακε-
δ,ν,  1 Γ�λων κα% �I�ρων (τ�ρανν ι τ'ν Συρακ υσσ'ν), Y ΘLρων (τ�ρανν ς τ H ;Aκρ�-
γαντ ς) κ.#.

O1 πλ� ν Fακ υστ % γι" τ%ς π λλ�ς ν�κες τ υς qταν Y πυγµ�& ς ∆ιαγGρας Y PGδι ς µ-
τ7ν συγκλ νιστικ7 θ�νατG τ υ,  1 Kρωτ νι�τες M�λων Y (µ�γιστ ς τ'ν παλαιστ'ν) κα%
;Aστ�λ ς (δρ µ�ας), Y Xα�ρων (παλαιστ�ς Dπ’ τ�ν ΠελλLνη τ�ς ;A&α�ας), Y Σ,στρατ ς
(παγκρατιαστ�ς Dπ’ τ�ν Συκυ'να),  1 Σπαρτι[τες �Iππ σθ�νης (παλαιστ�ς) κα% XιGνις
(δρ µ�ας), Y ;Eργ τ�λης (δρ µ�ας) Dπ’ τ�ν KρLτη, Y ΨαHµις (�ρµατ δρGµ ς) Dπ’ τ�ν Kα-
µ�ρινα τ�ς Σικελ�ας κ.#. O1 γυνα_κες δ-ν συµµετε_&αν Dλλ" κα% δ-ν παρευρ�σκ νταν, Vµως
δ�  &ρGνια µετ" τ Wς ;Oλυµπιακ Wς Dγ'νες Dνδρ'ν  1 �Eλλην�δες διωργ�νωναν στ�ν
;Oλυµπ�α τ" �Hρα_α, Dγ'νες π W συµµετε_&αν Dπ κλειστικ" γυνα_κες κα% qταν Dφιερω-
µ�ν ι στ�ν θε" EHρα (@λ. «∆αυλ7ν», τ. 148).

�H
διατρ φ� τ'ν Dρ&α�ων Dθλητ'ν @ασιSGταν σ- |µ-ς τρ φ-ς κα% κυρ�ως τ" φρ Hτα
(σHκα κα% µ�λα), τ" µανιτ�ρια κα% τ7 µ�λι. yEτρωγαν �π�σης π λλ" rσπρια λGγZω
τ�ς πρωτε�νης π W περι�& υν, κατσικ�σι  γ�λα κα% τυρ% κα% π λλ" δηµητριακ"
(κριθ�ρι κα% στ�ρι). ;Aρκετ % �τρωγαν κα% ψ�ρια. Π λλ % Dθλητ-ς �τρωγαν µG-

ν  σHκα µ- µ�λι κατ" τ%ς τελευτα_ες Cµ�ρες πρ%ν τ Wς Dγ'νες Dλλ" κα% κατ" τ�ν δι�ρκει�
τ υς. ;Aµερικαν % �πιστLµ νες �& υν Dνακαλ�ψει Vτι τ" σHκα, λGγZω κ�π ιων �νS�µων κα%
Dµιν F�ων π W περι�& υν, λειτ υργ Hν σ"ν φυσικ-ς «ντGπες». �H κρε φαγ�α qταν Dπα-
ρα�τητ  κ µµ�τι τ�ς διατρ φ�ς τ'ν Dθλητ'ν @αρ�ων κυρ�ως Dθληµ�των. O1 �λεKπτες
qταν  1 εJδικ % Dθλητικ % διατρ φ λGγ ι, π W σ- συνεννGησι µ- τ Wς παιδ�τρ��ες (γυ-
µναστ-ς πα�δων) κα% τ Wς γυµναστ<ς τ'ν Dθλητ'ν σ&εδ�αSαν τ7 καθηµερινG τ υς διαι-
τ λGγι  Dν�λ γα µ- τ%ς Dν�γκες τ H κ�θε DθλLµατ ς.

T� ν" πT� κανε%ς γι" τ�ν διατρ φ� τ'ν σηµεριν'ν ;Oλυµπι νικ'ν; T7ν ρGλ  τ H Dλε�-
πτη �& υν Dναλ�@ει  1 σ�γ&ρ ν ι διατρ φ λGγ ι µ- τ" &ηµικ" διατρ φικ" συµπληρ,µατα,
π�ντ τε µ- τ�ν Bπ στLριFι τ'ν φαρµακευτικ'ν \ταιρει'ν. T" δ- σHκα κα% τ7 µ�λι Dντι-
καταστ�θηκαν Dπ7 τ" στερ ειδ� κα% τ" Dνα@ λικ�. Π λλ-ς παρεν�ργειες, γενετικ-ς Dνω-
µαλ�ες Dλλ" κα% πρGωρ ι θ�νατ ι Dθλητ'ν �& υν παρατηρηθ� λ�γα &ρGνια µετ" τ Wς
\κ�στ τε Dγ'νες.

�H
τελευτα�α Dνα@�ωσις τ'ν Dγ,νων �γινε τ7 1896 µ.X. Dπ7 τ7ν Γ�λλ  φιλ�λληνα
Πι-ρ ντ- K υµπερτ�ν, πα�ρν ντας πλ� ν  Jκ υµενικ� µ ρφL. M�σα σ’ oνα �Fι υ-
δαϊσµ�ν  ∆υτικ7 Dλλ" κα% ;Aνατ λικ7 κGσµ  τ7 ;Oλυµπιακ7 ;Iδε'δες qταν φυσικ7
ν’ Dνα@ι,σTη �κ@αρ@αρισµ�ν . ΓρLγ ρα Y �γnν µετετρ�πη σ- «game» (παι&ν�δι)

κα% Y κGτιν ς, Y �πλ7ς κλ�δ ς τ�ς 1ερ�ς �λα�ας, π W Dπ ν�µετ  στ Wς νικητ�ς, �γινε &ρ�µα
κα% πλ υτ φGρα συµ@Gλαια.  Tρ µ κρατικ" &τυπLµατα γκρ�µισαν κατ" καιρ Wς τ�ν 1ερ�
�κε&ειρ�α. ;Aθλητ-ς πι�στηκαν ντ παρισµ�ν ι κα% Dπ @λLθηκαν Dπ’ τ Wς Dγ'νες.

ΣFγPρνη EναC#ωσις καA LκCαρCαρισµSς τOς �δ.ας

�H διατρφ� τHν EρPα#ων καA τHν σFγPρνων �OλυµπινικHν
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EOµως µι" κα�ρια Dλλαγ� τ H Πνε�µατ ς τ H θεσµ H εRναι –κα% λυπ �µεθα π W εRναι
Dν�γκη ν" τ7 �πισηµ�ν υµε– κατ" τ" τελευτα_α �τη C δηµι υργ�α τ'ν «Special Olympics»
m Παρα-;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων Dθλητ'ν µ- εJδικ-ς Dν�γκες. XAς φανταστ Hµε Dν�πηρ υς
Dθλητ-ς ν" Dγων�Sωνται στ�ν �Aλτιν τ�ς ;Oλυµπ�ας. ;Aκρωτηριασµ�ν ς ;OλυµπισµGς!
�Aπλ'ς DδιανGητ ν: T7 µLνυµα τ'ν Dγ,νων qταν C πρ @ λ� τ H κ�λλ υς, τ�ς δυν�µε-
ως κα% τ�ς Bγε�ας. ;Eδ' θ" πρ�πει ν" τ ν�σ υµε Vτι εRναι Dπ λ�τως σε@αστ� C πρ σπ�-
θεια τ'ν κατ" τ" #λλα DFι SLλευτων α)τ'ν Dνθρ,πων κα% �@ρις εRναι C ~ν µασ�α τ'ν
Dγ,νων α)τ'ν σ- Παρα-;Oλυµπιακ �ς. �H θ�σπισις τελετ�ς τ�ς D�ναης φλGγας στ Wς
Dγ'νες τ H M ν�& υ τ7 1936 κα%  1 λαµπαδηδρ µ�ες qταν µ�α Dνα@�ωσις δρωµ�νων Dπ’
τ" Dρ&α_α ΠαναθLναια, π W πρ σαρµGστηκε στ7 τελετ υργικ7 τ'ν συγ&ρGνων ;Oλυ-
µπιακ'ν κα% r&ι &ιτλερικ� �πινGησις, Vπως C ;OρθGδ F ς ;Eκκλησ�α ψευδ'ς Jσ&υρ�Sεται.
EOσ  γι" τ" �Fαµ@λ,µατα «µασκIτ» Φ _@ ς κα% ;Aθην[, Vπως Bπ @ λιµα_α τ" ~ν µ�-
S υν, µ�α κα% µGν ν λ�Fις Dρκε_: ARσ& ς!

O
1 σ�γ&ρ ν ι πρωταθλητ-ς εRναι Dρκετ" διαφ ρετικ % Dπ’ τ Wς Dρ&α� υς. �O �παγ-
γελµατισµ7ς (Yµηρ�α στ Wς & ρηγ Wς) Dντικατ�στησε τ7ν Dρ&α_  �ρασιτε&νισµG,
C &ηµικ� διατρ φ� τ�ν BγιεινL, C Bπερ@ λ� τ7 µ�τρ , τ" ρεκ7ρ τ�ν �µιλλα κα% τ�ν
συµµετ &L, τ" πλ �τη κα% τ" συµ@Gλαια τ�ν DρετL, C �πιδειFι µαν�α κα% C α)τ -

πρ @ λ� τ7 Cρωικ7 Jδε'δες. K ιν" παραµ�ν υν C Dναγν,ρισις κα% C δGFα, C σωµατικ�
Bπερπρ σπ�θεια τ'ν Dθλητ'ν κα% C �πικ ινων�α τ'ν λα'ν (σLµερα σ- παγκGσµι  �π�-
πεδ ).

∆υστυ&'ς  1 σ�γ&ρ ν ι ;Oλυµπι ν�κες �γιναν «ντ παρισµ�να» #λ γα 1ππ δρ µι'ν,
π W τρ�& υν γι" τ Wς Dφ�ντες τ υς & ρηγ Wς (π λυεθνικ-ς \ταιρε_ες) κα% &ρει�S νται
Bπ &ρεωτικ" τ�ν  Jκ ν µικ� Bπ στLριFL τ υς, γι" ν" µπ ρ�σ υν ν" πρ π νηθ Hν κα%
ν" \τ ιµαστ Hν γι" τ Wς Dγ'νες. �H &ηµε�α κα% τ" παρασκευ�σµατ� της π�ραν τ�ν θ�σι
τ�ς Bγιειν�ς διατρ φ�ς. «Παι0ν�δια» #σ&ετα µ- τ�ν πρ σπ�θεια κα% τ7 πνεHµα τ H Dγ'ν ς
κα% τ H #θλ υ εJσL&θησαν σταδιακ" (µπ�µπιγκτ ν κ.#.). �H πληθ,ρα τ'ν Dθληµ�των
κα% τ'ν παι&νιδ'ν (games) �&ει Bπ @ι@�σει τ7 �π�πεδ  τ'ν Dγ,νων.

O
1 Dρ&α_ ι ;Oλυµπιακ % Dγ'νες qταν C κ ρ�φωσις τ'ν DFι'ν κα% τ'ν Jδανικ'ν τ�ς
�Eλληνικ�ς Παιδε�ας. Mι[ς παιδε�ας, π W εR&ε aς πρ µετωπ�δα της τ�ν DρετL. �O
�ν�ρετ ς @� ς @ασιSGταν στ�ν Dν�πτυFι τ H σ,µατ ς δι" τ H Dθλητισµ H κα% στ�ν
δι�πλασι τ�ς ψυ&�ς κα% τ H πνε�µατ ς, δι" τ�ς µ υσικ�ς κα% τ H ~ρθ H λGγ υ, µ-

φυσικ7 �πακGλ υθ  τ�ν �Yγε�α. T" γυµν�σια (γυµναστικL),  1 τ�&νες,  1 �πιστ�µες κα% C
φιλ σ φ�α qταν τ" �ργαλε_α. Σ- µε_Fι µ- τ7 �Oµηρικ7 στ ι&ε_  πλ�στηκε τ7 πρGτυπ  τ H
EEλλην ς Dνθρ,π υ τ�ς κλασικ�ς �π &�ς.

O1 σ�γ&ρ ν ι ;Oλυµπιακ % Dγ'νες –«Olymbic Games»– εRναι C �κφρασις τ H συγ&ρG-
ν υ «δικ H» µας σ&ιS φρενικ H παραπ λιτισµ H, τ'ν &�µπ υργκερς, τ�ς κGκα-κGλα κα%
τ H Marlboro, τ'ν τρ µ κρατ'ν τ H ;Aλλ"& κα% τ'ν σταυρ φGρων τ H Για&@�, τ'ν & -
ρηγ'ν κα% τ�ς &ηµε�ας. Παρ" ταHτα τ7 ;Oλυµπιακ7 ;Iδε'δες, Y πανανθρ,πιν ς α)τ7ς
\λληνικ7ς θεσµ7ς �στω κα% Bπ @αθµισµ�ν ς παραµ�νει µ�α µεγ�λη παγκGσµια \ ρτL, π W
\ν,νει κα% Yδηγε_ τ�ν DνθρωπGτητα πρ7ς oνα �λπιδ φGρ  µ�λλ ν. KαλL µας �πιτυ&�α.

Bασ,λει�ς Mαυρ�µµ�της

�Eπ#λγς
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∫
ατ" κGρ ν �&ει λε&θ� κα% Dκ �γεται κατ" τ%ς DναµεταδGσεις - περιγραφ-ς τ'ν ;kλυ-
µπιακ'ν Dθληµ�των Vτι τ7 Dγ,νισµα τ'ν καταδ�σεων qταν #γνωστ  στ�ν Dρ&α�α �Ελλ�-
δα κα% Vτι τ Hτ  �φευρ�θη κα% εJσL&θη Bπ7 τ'ν ;Αµερικαν'ν aς Dγ,νισµα ;kλυµπιακG.
;Αναµφι@Gλως δ-ν qτ  Dγ,νισµα εJς τ Wς ;kλυµπιακ Wς Dγ'νες, Dφ H δ-ν Dναφ�ρεται

στ Wς Dρ&α� υς συγγραφε_ς. Ekµως τ7 ν" λ�γεται Vτι τ Hτ  qταν #γνωστ  Dπ τελε_ Dνακρ�@εια,
πρ[γµα π W τεκµα�ρεται �κ τ H Dνευρεθ�ντ ς στ�ν Dρ&α�α �Ελληνικ� Dπ ικ�α τ�ς κ�τω ;Ιταλ�ας,
τ�ν Π σειδων�α (7 ς π.�), καλ υµ�ν υ «T�φ υ τ H Β υτη&τ H».(yIδετε φωτ.). �Η Dριστ υργη-
µατικ� α)τ� νωπ γραφ�α �κGσµει τ7 σκ�πασµα τ H τ�φ υ κα%  )δ-ν �&ει διαφ ρετικ7 m Bπ -
λε�πεται τ'ν σηµεριν'ν �γκαταστ�σεων καταδ�σεων τ'ν Dγ,νων,  1 Yπ _ες, θ" �λεγα, �& υν
Dντιγραφ� �κ τ H «T�φ υ τ H B υτη&τ H», Dφ H α)τ7ς πρ ηγε_ται κατ" 2.500 �τη. ;Εκε_ν 
Vµως π W πρ Fενε_ θαυµασµG, εRναι C τε&νικ� τελειGτης τ�ς Vλης στ�σεως τ H σ,µατGς τ υ,
}στε ν" �πιτ�&Tη τ�ν #ριστη κατ�δυση.

Παρατηρ,ντας τ�ν aραιGτατη κα% κ µψGτατη νωπ γραφ�α τ H @ υτη&τ H, DναγGµενη στ7ν
5 ν αJ. π.�., διεπ�στωσα Vτι µ�α �πλ� γραµµ� µ- καθαρGτητα Yρ�Sει τ7 µικρ7 περ�γραµµα τ H
B υτη&τ H, µGν υ �π�νω σ’ oναν Yρ�S ντα λευκG, θαµπερG, τ7 Yπ _  δ�δει στ7ν &'ρ  µ�αν DF�α
DπεριGριστη κα% δια&ρ νικ�. �Η �µφα�ν υσα α)τ συγκ�ντρωση �κφραση τ H πρ σ,π υ τ υ
µαS% µ- τ7 τ�λει  περ�γραµµ� τ υ, C DλLθεια aρισµ�νων Dνατ µικ'ν παρατηρLσεων πρ @�λ-
λ υν rντως τ�ν DναSLτηση τ�ς Dκρ�@ειας, C Yπ �α δε�κνυται Jδιαιτ�ρως εJς α)τ7 τ7 κλ_µα τ H
#υλ υ κα% µ� καθηµεριν H κα% κατ" π λλ Wς συµ@ λ�Sει τ7ν πυθαγ ρισµG, Y Yπ _ ς qταν �ντ -
ν ς �κε_, τ )τ�στιν µι" τ�ση πρ7ς τ�ν Dθανασ�α. �Η Vλη Sωγραφικ� τ H τ�φ υ τ H B υτη&τ H
Dπ τελε_ oνα Dπ7 τ" σπαν�S ντα γνωστ" Sωγραφικ" \λληνικ" τεκµLρια τ�ς κλασικ�ς �π &�ς
κα% Dπ δ�δεται σ- EΕλληνα Sωγρ�φ  �ργασθ�ντα σ- Dττικ7 περι@�λλ ν µ- Jωνικ-ς �πιδρ�σεις.

�Ιω�ννης ∆ηµ. ’Αλµπ�νης

°Nø™TO ™THN APXAIA E§§A¢A
TO A°øNI™MA TH™ KATA¢Y™H™

T	 σκ�παστρ� τ�� λεγ�µ�ν�υ «T�φ�υ τ�� B�υτη�τ��» (475 π.X.).



M
π ρε_ ν" εJπωθT� πIς C τελετ� Dφ�ς τ�ς ;Oλυµπιακ�ς ΦλGγας Dπ -
τελε_ λαµπρ� �κφραση τ�ς Dνθρ,πινης συνε�δησης, καθIς µ- α)τ�ν
Dναγνωρ�S νται κα% διατραν,ν νται δ�  �ψιστες DF�ες τ�ς Sω�ς: �H
DπGλυτη δ�ναµη τ H φωτGς, π W SZω π ιε_ κα% C δ�ναµη τ�ς Γν,σης,

π W κατευθ�νει τ� Sω� στ�ν DλLθεια. �H πρGσληψη τ H Dπ λλωνε� υ φωτ7ς
στ�ν ;Oλυµπ�α κα% C παγκGσµια δι�&υσL τ υ δι" τ�ς περιφ ρ[ς τ υ στ%ς π�-
ντε �πε�ρ υς συµ@ λ�Sει τ�ν Dν�γκη κα% τ� θ�ληση  1 δ�  �ψιστες α)τ-ς DF�ες,
π W πρ σ�λα@ε Y EEλλην #νθρωπ ς, ν" γ�ν υν κτ�µα πανανθρ,πιν . �H
αMσθηση κα% σ- �λ�&ιστες περιπτ,σεις C �π�γνωση τ�ς σηµασ�ας α)τ�ς εRναι
 1 αJτ�ες π W πρ καλ Hν µ�α πρωτGγνωρη συγκ�νηση σ’ Vλ υς τ Wς λα �ς,
Dπ’ #κρ υ εJς #κρ ν τ�ς γ�ς.

�H δηµιυργSς τOς TελετOς �AφOς
Mαρ#α XSρς αNτψυPγραφε9ται

;Eτ �τη C συµπαντικ'ν διαστ�σεων πρ�Fη, �πλ� κα% @αθ�τατα @ιωµατικ� στ�ν τ�λετL της,
φ�ρει τ� σφραγ_δα µι[ς γνLσιας �Eλλην�δας, τ�ς Mαρ�ας XGρς. ;Aπ7 τ7 1964, γι" τ�ν ;Oλυ-
µπι�δα τ H TGκυ  κα% Dνελλιπ'ς �ς σLµερα γι" τ�ν ;Oλυµπι�δα τ�ς ;AθLνας, C & ρ γρ�φ ς
κα% δασκ�λα τ H ;Eθνικ H Θε�τρ υ & ρ γραφε_ κα% ~ργαν,νει µ- µ ναδικ� π ιGτητα κα%
~µ ρφι" τ�ν �ναρκτLρια τελετ� τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων.

Γνωρ�S ντας κανε%ς Dπ7 κ ντ" τ� M. X7ρς εRναι σ"ν ν" παρευρ�σκεται σ- µ�α τελετ� �φ�ς
στ7ν 1ερ7 τGπ  τ�ς ;Oλυµπ�ας, @ι,νει Dκρι@'ς τ" Mδια συναισθLµατα. �O δηµι υργ7ς κα% τ7 �ργ 
τ υ Dπ πν� υν τ�ν Mδια &�ρη κα% �πλGτητα. T  Mδι  θ" διαπιστ,σTη κανε%ς δια@�S ντας τ� συ-
ν�ντευFη π W C κ. M. X7ρς παρα&,ρησε στ7 «∆αυλG».

EP.: Kυρ�α X�ρς, π(ς Mρθατε γι� πρ�τη φ�ρ� σ< 9παφ4 µ< τ4ν AOλυµπ�α κα# τ� AOλυµπιακ�
δρ�µενα σ’ α/τ�ν;

M.X.: T7 1936, µικρ7 παιδ% τGτε, π�γα µ- τ�ν K �λα Πρ�τσικα στ�ν ;Oλυµπ�α, στ�ν πρ,τη
τελετ� τ�ς �φ�ς. ;AπG τGτε �νιωσα δ� ς. EEνα παιδ% @�@αια δ-ν µπ ρε_ ν" καταλ�@Tη Dκρι@'ς
τ� συµ@α�νει. M- τ" &ρGνια, καθIς µεγ�λωνα, εRδα Vτι α)τ7ς Y τGπ ς εRναι κ�τι #λλ  Dπ7 oνα
συνηθισµ�ν  πεδ� . �Yπ�ρ&ει κ�π ια δ�ναµη, κ�π ια �νταση DνεFLγητη. yIσως C 1στ ρ�α �πεµ-
@α�νTη. yIσως Y περ�γυρ ς,  1 Dρ&αιGτητες, Vλα α)τ" �πεµ@α�ν υν κα% δηµι υργ Hν µ�αν DτµG-
σφαιρα α)θεντικL. Π�νω σ’ α)τ" �ργαSGµαστε, α)τ" πρ σπαθ Hµε ν" Dναδε�F υµε.

H ™YNENTEY•H TH™ Î. M. XOP™ ™TO «¢»



EP.: T4ν τελετ4 τ�ς �φ�ς τ4ν �ναλ,�ατε γι� πρ�τη φ�ρ� τ� 1964;
M.X.: ;Aκρι@'ς. Mετ" τ�ν Πρ�τσικα Dν�λα@αν C Kατσ�λη κα% C ∆ιαµαντ�δ υ. T7 1964 εR&α

�δη µπε_ στ7 ;Eθνικ7 Θ�ατρ  κα% εR&α κ�νει Dρκετ-ς δ υλει�ς. TGτε µ H SητLθηκε ν" Dναλ�-
@ω �γI τ�ν τελετL, α)τ7 π W Dγαπ Hσα Dπ7 µικρ7 παιδ�.

EP.: uOταν 0�ρ�γραφ�τε bνα-bνα τ� σκηνικ,, πρ�σπαθεKτε ν� �γγ�*ετε τ� AAρ0αK�; AAπ�
π�6 9µπν"εστε;

M.X.: ΣκεφτGµαστε π λW �πλ[, δ-ν κ�ν υµε τ�π τε περιπλεγµ�ν . �H πρωθι�ρεια κα%  1 1�-
ρειες @γα�ν υν Dπ’ τ7 να7 τ�ς EHρας, εRναι να7ς γυναικε�ας θεGτητας, γι’ α)τ7 Bπ�ρ& υν 1�-
ρειες. yEFω Dπ’ τ7 να7 Bπ�ρ&ει @ωµGς, �&ει µισ καταστραφ�, Dλλ" Bπ�ρ&ει. ;Eδ' γ�νεται C
�π�κληση στ7ν ;AπGλλωνα Dπ7 τ�ν πρωθι�ρεια. ∆�ν υµε µ�α 1ερGτητα Dρ&α�ας �π &�ς, Dντ�-
Fια τ H συµ@ λισµ H τ�ς τελετ�ς. Στ%ς 1�ρειες Bπ�ρ&ει µ�σα τ υς µ�α µεγ�λη π�στη σ’ α)τ7 π W
κ�ν υν, γι’ α)τ7 Bπ�ρ&ει τ� στιγµ� α)τ� �νταση παντ H. A)τ� C στιγµ� εRναι π λW σ @αρL,
διGτι α)τ7 τ7 φ'ς π W θ" λ�µψTη στ�ν ;Oλυµπ�α DνLκει σ’ Vλ υς τ Wς Dνθρ,π υς, θ" ταFιδ�ψTη
παντ H.

EP.: Π(ς 9*ηγεKτε τ4 µεγ,λη α/τ4ν συγκ�νηση π�+ πρ�καλεK � τελετ4 τ�ς �φ�ς;
M.X.: ∆-ν µπ ρ' ν" τ�ν �FηγLσω. Γι" ν" αJσθ�νεται �τσι Y #νθρωπ ς σ’ Vλα τ" µLκη κα% τ"

πλ�τη, κ�τι συµ@α�νει. K�τι ταρ�σσεται µ�σα τ υς. Kα% �&ω δε_ π λW καλ" τ� δ�ναµη π W �&ει
α)τ7 τ7 φ'ς, γιατ% Vταν �µ υν στ�ν A)στραλ�α, Vταν περν Hσε C φλGγα, εRδα πρ�γµατα π W
δ-ν µπ ρ Hσα ν" τ" πιστ�ψω. N" κλα_νε, ν" γ νατ�S υν µπρ στ� της. M�α κατ�σταση r&ι π λW
φυσι λ γικL. M�α συγκ�νηση φ @ερ� µπρ στ" στ7 φ'ς.

EP.: Kι Dλα α/τ� �π� µ�α )δια�τερα rπλ� κι «�θ�ρυ�η» τελετ�, 0ωρ#ς 9ντυπωσιασµ�'ς.
M.X.: �H �πλGτητα, C 1ερGτητα κα% C π�στη τ'ν κ ριτσι'ν σ’ α)τ7 π W κ�ν υν YπωσδLπ τε

φ ρτ�S υν τ�ν DτµGσφαιρα.
EP.: Bλ"π�υµε σ�µερα τ�ν κ�σµ� διαιρεµ"ν� κα# δ�γµατισµ"ν�, κυρ�ως λ�γlω τ�6 θρησκευ-

τικ�6 φανατισµ�6, ν� φτ,νRη σ< �δι"*�δα. Πιστε'ετε Dτι �; )δ"ες  τ�ς �Eλλ,δας, µ< πρωτε'�υ-
σα α/τ4ν τ4 στιγµ4 τ�ν AOλυµπισµ�, µπ�ρ�6ν ν� συµφιλι�σ�υν τ�ν κ�σµ�;

«�H �Eλλ(δα eνMνει _λ�κληρ τSν K�σµ»
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$H Mαρ,α  X	ρς κατ�
τ< &ρ�&ευσA της *π’
τ	ν Πρ'εδρ� τDς ∆η-

µ�κρατ,ας.



17825∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004

$H ��ρ�γρ�φ�ς Mαρ,α  X	ρς  συντ�ν,7ει τ	 &�δισµα τQν UερειQν.
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$O ��ρ	ς τQν UερειQν µετ� τ<ν *φA. Kαταπληκτικ< eσ� κα- α�θ�ρια κ,νηση -
ρυθµ'ς.

M.X.: A)τ7 π W τ,ρα µGλις εMπατε Bπ γραµµ�στε τ . �H �Eλλ�δα \ν,νει YλGκληρ  τ7ν κ -
σµ . Kα% α)τ�ν τ� στιγµ� Y ;Oλυµπισµ7ς φ�ρνει τ�ν Dγ�πη, τ� συµφιλ�ωση, τ�ν �κε&ειρε�α,
σ φ" πρ�γµατα.

EP.: Kαµµι� φ�ρ� σκ"πτεσθε, κυρ�α X�ρς, α/τ�ν τ�ν �ρ0αK� Vλληνικ� κ�σµ�, π�+ παρ�γα-
γε τ� π,ντα. T� 9π�04 κα# τ� !νθρωπ�ι .Eησαν τ�τε;

M.X.: T7 σκ�φτ µαι α)τ7 συνε&'ς κα% �λεγα, �ν γινGτανε oνα θαHµα, ν" µπ ρ Hσα ν" SLσω
τρ�α εJκ σιτετρ�ωρα στ7ν 5  αJ'να. N" δ' µερικ" πρ�γµατα π W τ,ρα τ" φαντ�S µαι.

EP.: K,τι �ν,λ�γ� µ< τ�ν AOλυµπισµ� *εκ�νησε P Σικελιαν�ς στ�+ς ∆ελφ�+ς µ< τ#ς δελφικ<ς
τελετ"ς. uOµως α/τ� δ<ν ε=0ε τ4ν π�ρε�α τ(ν AOλυµπιακ(ν AAγ�νων. Π(ς κρ�νετε τ4ν πρ�-
σπ,θεια α/τ4ν τ�6 Σικελιαν�6;

M.X.: �O Σικελιαν7ς qταν oνας µεγ�λ ς π ιητ�ς �νθ υσι,δης γι" τ�ν �Eλλ�δα. �εκ�νησε µ�α
µεγ�λη πρ σπ�θεια µ- τ%ς δελφικ-ς \ ρτ�ς,  1 Yπ _ες τGτε τραντ�Fανε τ7ν κGσµ . �H πρ σπ�-
θει� τ υ α)τ� δ-ν εR&ε @�@αια �ς σLµερα Dν�λ γη συν�&εια. �Ως πρ7ς τ7 τελετ υργικ7 µ�ρ ς,
τ7 Mδι  κ�ν υµε κι �µε_ς Dλλ" µ- τ7 δικG µας τρGπ . Γι" παρ�δειγµα,  1 & ρ γραφ�ες στ%ς δελ-
φικ-ς \ ρτ-ς πα�ρνανε κινLσεις Dπ7 τ" Dγγε_α. ;Eµε_ς �δ' λειτ υργ Hµε πι7 �λε�θερα.

EP.: kE0ετε �σ0�ληθ� µ< τ4 0�ρ�γραφ�α γι� �ρκετ� 0ρ�νια κα# σ�γ�υρα θ� µπ�ρ�τε ν� µUς
9*ηγ�σετε τ� τελικ� σηµα�νει P 0�ρ�ς.

M.X.: �O & ρ7ς �κφρ�Sει κατ’ Dρ&�ν oνα @�µα Dπ7 τ� θ�ση στ�ν Yπ �α @ρισκGµαστε. Mπ -
ρε_ ν" στ &ε�Tη στ�ν �κφραση τ H σ,µατ ς m στ�ν �κφραση τ H σ,µατ ς κα% τ�ς ψυ&�ς, DκG-
µη κα% στ�ν �κφραση σ,µατ ς, ψυ&�ς κα% µυαλ H µαS�. �O & ρ7ς εRναι τ" π�ντα. ERναι oνα σ�-
µπαν. Kα% �Fαρτ[ται Dπ7 µ[ς π'ς τ7 πλησι�S υµε.

EP.: Λ"γεται πnς �µ�σθως, κ. X�ρς, Oργαν�νετε Dλην α/τ4ν τ4ν τελετ�.



M.X.: Nα�. Kα% �γI κα%  1 κ π�λλες δ-ν πληρωνGµαστε.
EP.: Σ’ α/τ�ν τ� 0�ρ� τ(ν δισεκατ�µµυρ�ων π�+ *�δε'�νται γι� τ4ν AOλυµπι,δα, δ<ν .πρε-

πε ν� .0ετε µ�α �µ�ι��;
M.X.: ;Aκ Hστε, κι �γI κα%  1 κ π�λλες εMµαστε περLφανες γι’ α)τ7 π W κ�ν υµε. T7 Dγαπ[µε

@αθι" κα% τ7 κ�ν υµε. Θ" µ H π�τε, δ-ν �&εις σπ�τι; Πληρ,νω �ν �κι  στ�ν ;Aκαδηµ�α γι’ α)τ7
τ7 σπ�τι π W κ�θ µαι. EOταν γι" πρ,τη φ ρ" τ7 1964 qρθαν κα% µ H πρGτειναν ν" Dναλ�@ω
τ�ν τελετL, µ H εRπαν δ-ν θ" πληρωθ�τε. Kι α)τ7 γ�νεται Dπ7 τGτε �ς σLµερα. ∆-ν µετανι,-
νω, �&ω δ,σει oνα µεγ�λ  κ µµ�τι τ�ς ψυ&�ς µ υ σ’ α)τ�ν τ� δ υλει�. ;Aκ υµπ[µε τ%ς καρ-
δι-ς Vλ υ τ H κGσµ υ, δ-ν εRναι λ�γ . yO&ι �µ�να, α)τ-ς τ%ς κ π�λλες π W δ �λεψαν σκληρ" πα-
ρακαλ' ν" Bπ γραµµ�σετε.

EP.: E=στε ε/0αριστηµ"νη �π� α/τ"ς;
M.X.: ;AπGλυτα. Π ιGς #λλ ς DφLνει τ� δ υλει� τ υ, DφLνει �ν �&Tη µωρ" παιδι" κα% πη-

γαιν �ρ&εται τ" Σα@@ατ κ�ριακα γι" µ�νες στ�ν ;Oλυµπ�α; Πρ�πει Vλ ι ν" τ7 καταλ�@ υν Vτι
Bπ�ρ&ει µ�α Yµ�δα Dπ7 28 κ π�λλες, π W δ�ν υν τ�ν ψυ&L τ υς κα% &ωρ%ς Dµ ι@� γι" ν" γ�νTη
α)τ� C τελετL. Π W τ%ς �&ω παιδ�ψει π�ρα π λW στ%ς πρG@ες, γι" ν" @γT� στ7 τ�λ ς κ�τι καλG.
Kα% δ�κα µ�ρες πρ%ν τ�ν τελετ� ν" �ρ&ωνται κα% ν" µ�ν υν στ�ν ;Oλυµπ�α γι" τ�ν τελικ� πρ -
ετ ιµασ�α.

EP.: ELµαστε τυ0ερ��, κυρ�α X�ρς, π�+ γεννηθ�καµε σ’ α/τ�ν τ�ν τ�π�;
M.X.: ;EγI θεωρ' τ7ν \αυτG µ υ π λW τυ&ερG. ERναι µ�α ε)λ γ�α C �Eλλ�δα. B�@αια δ-ν

εRναι π�ντα &αµ γελαστL, δ-ν δ�&εται π�ντα τ" παιδι� της µ- &αµGγελ ...
ΣYNT.: Kυρ�α X�ρς, σUς ε/0αριστ( π�λ'.

πρωθι�ρεια Θ�λεια Πρ κ π� υ κα%  1 1�ρειες yAρτεµις ;Iγνατ� υ κα% Kατερ�να Kα-
σι �µη µ�λησαν στ7 «∆αυλ7» γι" τ� Mαρ�α XGρς, τ� δασκ�λα τ υς:

«�H Mαρ�α X7ρς εRναι C ψυ&� κα% C &αρ" τελετ�ς τ�ς Dφ�ς
τ�ς ;Oλυµπιακ�ς ΦλGγας γι" 40 συνε&� &ρGνια. ��ρει ν" δηµι υργT� τ�ν DτµG-

σφαιρα, τ�ν Yπ �α περν�ει µ�σα µας, κι Vπως C Mδια λ�ει, «Dπ’ τ�ν κ�νηση, Dπ’ τ�ν Dναπν �
Fεκιν[νε Vλα». �Hταν µεγ�λη τ�&η γι" µ�να ν" γνωρ�σω α)τ7ν τ7ν Fε&ωριστ7 #νθρωπ , ν"
τ�ν �&ω δασκ�λα στ7 µ�θηµα τ�ς Dρ&α�ας τραγZωδ�ας στ7 ;Eθνικ7 Θ�ατρ ».

«�H τελετ� τ�ς Dφ�ς εRναι δηµι �ργηµα τ�ς Mαρ�ας XGρς. Xωρ%ς �κε�-
νη τ�π τα δ-ν θ" γινGταν. ERναι γι" µ[ς πηγ� �µπνευσης Vπως κα% γι" π�ρα π λλ Wς Dνθρ,-
π υς. Kι Y τρGπ ς π W µ[ς διδ�σκει εRναι µ�α �µπειρ�α µ ναδικL».

«�Hταν τιµ� κα% τ�&η γι" µ[ς ν" συνεργαστ Hµε µ- τ� Mαρ�α XGρς.
�Yπ�ρFε πρωτ πGρ ς στ� δ υλει� της, εJσ�γ ντας τ�ν �λευθερ�α στ�ν �κφραση τ H & ρ H κα%
π�ντ τε σπ�ρνει τ�ν Dγ�πη. T�ν Dγ�πη κα% πρ7ς τ� δ υλει" κα% τ�ν τ�&νη Dλλ" κα% µεταFW
τ'ν συνεργατ'ν της, πρ[γµα Jδια�τερα σπ�νι . �O τρGπ ς π W διδ�σκει εRναι µαγικGς, Fεπερνn[
τ" Vρια τ�ς δ υλει[ς κα% γ�νεται µ�θηµα Sω�ς, στ7 Yπ _  C Dγ�πη κα% Y σε@ασµ7ς πρ7ς τ7ν
διπλαν7 Bπερτερ Hν Vλων τ'ν #λλων».

Συν µιλ,ντας µ- τ� & ρ γρ�φ  Mαρ�α X7ρς κα% τ%ς 1�ρειες, α)τ-ς τ%ς γνLσιες �Eλλην�δες,
µ- τ7 περ�σσι  σωµατικ7 κα% ψυ&ικ7 κ�λλ ς, διαπιστ,νεις πIς Y ν� ς \λληνισµ7ς �&ει Bγιε_ς
δυν�µεις, 1καν-ς ν" Dπαλλ�F υν τ7ν τGπ  Dπ7 τ� µιS�ρια τ�ς ρωµι σ�νης.

Παν. K�υ&αλ�κης

Kατερ#να KασιFµη:

\Aρτεµις �Iγνατ#υ:

Θ(λεια Πρκπ#υ:

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

«Egµαστε περ�φανες πT δ>ν EµειC�µαστε»
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«Σ3 +�ν�ν *�υρQνα...»
kE0ετε 0,ρη π�+ τηρ( τ� πρ�σ0�µατα κα# σ"��µαι

τ� ρ,σ� π�+ σUς φ�ρεσα, ε)δ,λλως θ� σUς καν�νιEα
γι� τ� καλ,. T� γ�νεται 9δ(, ρ< σεKς; «Λε�πει P µπαρ-
µπ"ρης κα# *�υρ�Eει P κ,λφας»; �ε0,σατε Dτι �π�

α)(νες σUς πατρων,ρω κα# τ� ρ�*ατε στ#ς δι0�γνωµ�ες γι� τ� πρωτεKα στ#ς
«N"ες X(ρες»; �Oρ�στε µας! AAπ� τ4 µι� P Iφιστ,µεν�ς τ�6 ν�µ,ρ0η Kων-
σταντιν�υπ�λεως κα# διωρισµ"ν�ς πρ�ϊστ,µεν�ς τ�6 «AAρ0αι�τ"ρ�υ T�υρκι-
κ�6 �Iδρ'µατ�ς» κι �π� τ4ν !λλη P πρ�καθ�µεν�ς π,σης �Eλλ,δ�ς γενει�-
τρα�ι�ντ�υσαν γι� τ� �ακ�'φια Mακεδ�ν�ας κα# Θρ�,κης. Bρ�κατε τ4ν �ρα.
∆<ν εLδατε γ'ρω σας τ� γ�νεται; AAφ�σατε, !φρ�νες, τ� 0ριστεπ�νυµ� κ�π,-
δι δι0ασµ"ν� κα# �π�πρ�σανατ�λισµ"ν�, τ4ν �ρα π�+ P 90θρ�ς µ< τ4 µ�ρφ4
µιUς φλ�γας δι"ρ0εται fπασαν τ4ν 9πικρ,τειαν κα# σαγηνε'ει τ� πλ�θη; Γι�
ν� µ4ν ν�µ�Eετε Dτι κινδυν�λ�γ(, ρωτ�στε τ�+ς µητρ�π�λ�τες τ(ν περι�0(ν,
�π’ Dπ�υ π"ρασε � φλ�γα. T� «ψιλ�» τ�υς τ� νερ� .καναν �; .ρηµ�ι �π� τ4ν
�γων�α τ�υς, �λ"π�ντας τ� πιστ, τ�υς τ"κνα ν� στρ"φ�υν τ4ν πλ,τη στ� 9νδ�-
ε*ωεκκλησιαστικ� κ�υραφ"*αλα κα# ν� 0ειρ�κρ�τ�6ν τ�+ς λαµπαδηδρ�µ�υς.
Kι 9σεKς, �ντ# ν� «�γαπ�σετε �λλ�λ�υς �να 9ν rρµ�ν��α Pµ�λ�γ�σητε (π�στη
κα# πρ�σ�λωση σ< µ"να)», µαλ�νατε σ�ν «γ,ιδαρ�ι σ< *"ν� �0υρ(να». Kα#
λ"ω «*"ν�», δι�τι τ�π�τα �π� α/τ� π�+ ν"µεσθε δ<ν ε=ναι δικ� σας. ∆ι� 0ρη-
σικτησ�ας .0ετε τ� τσιφλ�κια, Dπ�υ 9γκαθιστUτε στ�+ς ρασ�φ�ρ�υς τ�ς �ρε-
σκε�ας σας. jAν δ< κ,π�ια µ"ρα �; «κ�λλ�γ�ι» π,ψ�υν ν� µασUνε !0υρ� κα#
*υπν�σ�υν, δ<ν θ� *"ρετε �π� π�6 ν� φ'γετε. E/τυ0(ς δ< π�+ µπ�κε στ4 µ"-
ση τ� δεκαν�κι τ�ς 9π�σηµης ρωµα�ικης )δε�λ�γ�ας κα# δι� τ�ς µεσ�λα��σε-
�ς τ�υ aρ"µησαν τ� πνε'µατα, κι 9γn φυσικ,.

T�ρα λ�ιπ�ν �κ�6στε τ#ς συστ,σεις µ�υ. AAφ’ Vν�ς 9σ', φαναρι�τατε, �π�-
λυσε �µ"σως τ�+ς συµ��'λ�υς τ(ν δηµ�σ�ων σ0"σε�ν σ�υ, παρ,τα τ#ς «�κ�ι-
νωνησ�ες» κα# τ� ρ"στα κα# στεKλε «bνα φιλ,κι» συν�δευ�µεν� �π� τ#ς πα-
τρικ<ς ε/0"ς σ�υ στ�ν 9νθ,δε πρ�καθ�µεν�, γι� ν� διασκεδ,σRης τ#ς �λγειν<ς
9ντυπ�σεις τ(ν Vλλαδιτ(ν tστερα �π� τ4 σκληρ4 στ,ση σ�υ. Kατ�πιν δ< ρ�-
*ε bναν �φ�ριστικ� κεραυν� στ�+ς Kυπρ��υς, π�+ τ�λµησαν �; �ρωµ�ελλη-
ναρUδες ν� καταψηφ�σ�υν τ� θε,ρεστ� σ0"δι� AAν,ν. kEτσι θ� κρατ�σRης τ#ς
)σ�ρρ�π�ες κα# �; πρ�ϊστ,µεν�� σ�υ θ� ε=ναι !κρως ;καν�π�ιηµ"ν�ι. uOσ�
γι� σ"να, ρη*ικ"λευθε µακαρι�τατε, τ� ν� σ�6 π(, π�+ π�γες «*υπ�λητ�ς στ�
�γκ,θια»; kAσε τ�+ς φθην�+ς λε�νταρισµ�'ς, πρ�σκ,λεσε γι� bνα συλλε�-
τ�υργ� τ�ν «µεγ,λ�» κα# *αναφ"ρε στ4ν 9πικαιρ�τητα τ� θ"µα τ(ν ταυτ�τ�-
των, µπ�ς κα# *ε0,σRη P κ�σµ�ς τ� µεγαλ�πρεπ<ς κ,E� π�+ σκ,ρωσες. kAντε,
γιατ# δ<ν .0�υµε τ4ν π�λυτ"λεια ν� 0,ν�υµε 0ρ�ν�. AAγ(νες .ρ0�νται κι P κ�-
σµ�ς θ� �ρ0�σRη ν� «ψ,0νRη» κα# ν� «ψ,0νεται». kAµα δ< γεµ�σ�υν τ� στ,δια
κι �δει,σ�υν �; να��, φασκελωκ�υκ�'λωσ’ τα. ELµαστε π�+ εLµαστε γι� τ�
µπ,Eα, θ� µUς π,ρRη κα# τ�

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



�H Dρ&αι ελληνικ� α)τ� παρ�δ ση Dνε@�ωσε στ�ν �π &L µας µετ" τ�ν «Dν�-
σταση» τ H ;Aθλητικ H Πνε�µατ ς, πρ%ν Dπ7 oνα κα% πλ� ν αJ'να. ;Aλλ" στ�ν
πραγµατικGτητα  zτε κατ" τ Wς πι7 σκ τειν Wς αJ'νες τ H BυSαντ� υ �F�λιπε
�ντελ'ς τ7 Dθλητικ7 πνεHµα στ7ν διωκGµεν  �EλληνισµG.

***

O A£§HTI™MO™

�H συν.Pεια τHν πινδαρικHν XhδHν
στ� N.α �Eλληνικ� ΛγτεPν#α

™
τ�ν Dρ&αιGτητα  1 τρGπ ι γι" ν" διατηρηθT� C µνLµη τ�ς µεγ�-
λης ν�κης qταν πρ'τ ν C �δρυση Dνδρι�ντ ς τ H νικητ� κα% δε�-
τερ ν C παραγγελ�α σ- π ιητ� σ�νθεσης \ν7ς τραγ υδι H, \ν7ς
�πινικ� υ �µν υ, Vπως τ7ν |νGµαSαν, π W θ" �Fυµν Hσε τ7 κα-

τGρθωµα. Στ Wς �µν υς α)τ �ς,  1 περισσGτερ ι τ'ν Yπ �ων εRναι
Dρκετ" �κτενε_ς,  1 π ιητ-ς δ-ν �νδιαφ�ρ νταν ν" δ,σ υν λεπτ µ�-
ρειες τ H Dγ'να m τ'ν Dντιπ�λων τ H νικητ�. O1 �µν ι εRναι �παιν ι
γι" τ7ν Mδι  κα% τ Wς πρ γGν υς τ υ, γι" τ�ν τυ&ερ� πατρ�δα τ υ, γι"
τ7 µυθικ7 παρελθGν της, γι" τ Wς µεγ�λ υς Θε Wς κα% τ" �Iερ� τ υς.
yEτσι Y νικητ�ς παρ υσι�Sεται aς Y τελευτα_ ς κρ�κ ς µι[ς �λυσ�-
δας, π W Y πρ'τ ς της εRναι  1 Θε % κα%  1 �ρωες. M- α)τ7ν τ7ν τρG-
π  �Fυµν Hνται κα% α)τ % π W τ7ν �πλασαν «καλ�ν κ’ �γαθ�ν» κα%
τ H �δωσαν τ� δ�ναµη κα% τ7 qθ ς ν" γ�νTη #Fι ς νικητLς. O1 �πιν�κι-
 ι τραγ υδιGνταν κυρ�ως Vταν Y νικητ�ς γ�ριSε στ�ν πατρ�δα τ υ.
Στ� γι ρτ� π W |ργανωνGταν πLγαινε ν" καταθ�σTη στεφ�νι στ7ν π -
λι H&  ΘεG, συν δευGµεν ς Dπ7 Yµ�δα ν�ων. TGτε τραγ υδ Hσαν τ7ν
�πιν�κι  κα% πανηγ�ριSαν m Vταν τ�ν Cµ�ρα τ H Dγ'να στ7 στ�δι ,
µετ" τ� δ�ση τ H Cλ� υ, Y νικητ�ς κα%  1 φ�λ ι τ υ πρ σ�ρ& νταν
στ Wς @ωµ �ς. �O πι7 γνωστ7ς Dπ7 τ Wς Dρ&α� υς π ιητ-ς π W εR&αν
εJδικευτ� στ� σ�νθεση �πινικ�ων �µνων qταν Y �ψιστ ς Θη@α_ ς Π�ν-
δαρ ς. �O Π�νδαρ ς, Y Bµνητ�ς τ'ν ε)γεν'ν Dθληµ�των, Y µεγαλ�τε-
ρ ς λυρικ7ς π ιητ�ς τ�ς Dρ&αιGτητας.



«AAρ0αK� Πνε6µα �θ,νατ�, rγν< πατ"ρα
τ�6 5ρα��υ, τ�6 µεγ,λ�υ κα# τ’ �ληθιν�6,
κατ"�α, φανερ�σ�υ κι !στραψ’ 9δ( π"ρα
στ4 δ�*α τ�ς δικ�ς σ�υ γ�ς κα# τ’ �/ραν�6.

Στ� δρ�µ� κα# στ� π,λεµα κα# στ� λιθ,ρι,
στ(ν ε/γεν(ν AAγ�νων λ,µψε τ4ν Pρµ4
κα# µ< τ’ �µ,ραντ� στεφ,νωσε κλων,ρι
κα# σιδερ"νι� πλ,σε κι !*ι� τ� κ�ρµ�.

K,µπ�ι, ��υν� κα# π"λαγα φ"γγ�υν µαE� σ�υ
σ�ν bνας λευκ�π�ρφυρ�ς µ"γας να�ς,
κα# τρ"0ει στ� να� 9δ( πρ�σκυνητ�ς σ�υ,
AAρ0αK� Πνε6µα, �θ,νατ�, κ,θε λα�ς».

A)τ7ν τ7ν Bπ�ρ &  �µν  συν�θεσε Y �θνικGς µας π ιητ�ς Kωστ�ς Παλαµ[ς τ7 1895,
Vταν τ H Dνετ�θη Dπ7 τ7 ∆ωδεκαµελ-ς Συµ@ �λι  τ'ν Πρ,των Συγ&ρGνων ;Oλυµπιακ'ν
;Aγ,νων, π W Dνα@�ωσαν στ�ν ;AθLνα τ7 1896 µ- τ�ν Bπ στLριFη τ H Γ�λλ υ @αρGν υ
Πι-ρ ντ- K υµπερτ-ν (1862-1937), Y Yπ _ ς &�ρις στ� µελ�τη τ H @� υ τ'ν ;Aρ&α�ων �EλλL-
νων συν�λα@ε κα% @ Lθησε στ�ν Bλ π �ηση τ�ς Jδ�ας τ�ς Dνα@ι,σεως τ'ν ;Oλυµπιακ'ν
;Aγ,νων. [T�ν Jδ�α α)τ� @�@αια µερικ-ς δεκαετ�ες πρ%ν εR&ε συλλ�@ει Y EEλλην λGγι ς
Mην[ς Mινω�δης (1790-1860), Y Yπ _ ς �τιµ[τ  Dπ7 τ Wς Γ�λλ υς \λληνιστ�ς.]

�O �µν ς α)τ7ς �&ησε στ7ν ;Aττικ7  )ραν7 µετ" τ�ν �π�σηµη κLρυFη «τ'ν Πρ,των
�ν ;AθLναις ∆ιεθν'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων» Dπ7 τ7ν @ασιλ�α Γε,ργι , δ ν,ντας τ%ς
κερκ�δες τ H καλλιµ�ρµαρ υ Παναθηναϊκ H Σταδ� υ –τ7 Yπ _  �κ @�θρων δια-
σκευ�στηκε κα% Dναµαρµαρ,θηκε µ- &ρLµατα τ H �θνικ H µας ε)εργ�τη Γεωργ� υ
;A@�ρωφ γι’ α)τ7 τ7 µνηµι'δες γεγ ν7ς– φτερ,ν ντας τ%ς ψυ&-ς τ'ν �EλλLνων.

∆ευτ�ρα 25 Mαρτ� υ 1896, Cµ�ρα �πετε� υ τ�ς Dν�στασης τ H �Eλληνικ H yEθν υς, Cµ�-
ρα παλιγγενεσ�ας τ'ν ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων. T� γενικ� διε�θυνση τ'ν µ υσικ'ν συνα-
θρ �σεων [Φιλαρµ νικ� ;Aθην'ν, µπ�ντες τ�ς Φρ υρ[ς κα% τ H Nαυτικ H, ~ρ&�στρες τ'ν
Πατρ'ν, τ�ς Zακ�νθ υ, τ�ς Kεφαλλην�ας, τ�ς Kερκ�ρας, τ�ς Λευκ�δ ς, τ H Λαυρ� υ
κα% & ρZωδ�ας, C Yπ �α Dπ τελε_τ  Dπ7 διακGσι υς (200) περ�π υ D ιδ Wς] εR&ε Y δι�ση-
µ ς Kερκυρα_ ς µ υσικ συνθ�της Σπυρ�δων Σαµαρ[ς (1863-1917) , Y Yπ _ ς qλθε εJδικ"
Dπ7 τ7 Mιλ[ν  στ�ν ;AθLνα, γι" ν" διευθ�νTη τ�ν �κτ�λεση τ H «;Oλυµπιακ H EYµν υ»
τ H Kωστ� Παλαµ[ (1859-1943), τ7ν Yπ _  Y Mδι ς εR&ε µελ π ιLσει, �π�σης �στερα Dπ7
πρGταση κα% Dν�θεση τ H ∆ωδεκαµελ Hς Συµ@ υλ� υ τ'ν ;Aγ,νων, µ- πρGεδρ  τ7ν δι�-
δ &  τ H θρGν υ Kωνσταντ_ν . O1 θεατ-ς κατε&Gµεν ι Dπ7 συγκ�νηση �ψαλλαν µαS� τ υς.
�H αMσθηση π W πρ κλLθηκε qταν τGσ  Sωηρ�, }στε τ7 πλ�θ ς Sητωκραυγ�S ντας SL-
τησε τ�ν �παν�ληψL τ υ, π W �γινε µ- τ7ν Mδι  �νθ υσιασµ7 κα% �πιδ κιµασ�α.

¶
ρ%ν Vµως Dναφερθ' µ- περισσGτερα λGγια στ�ν 1η ;Oλυµπι�δα, C Yπ �α Bπ�ρFε
σταθµ7ς στ� σ�γ&ρ νη 1στ ρ�α τ H ;Oλυµπισµ H, θ" �θελα ν" κ�νω µ�α µικρ� Dνα-
δρ µ� στ" &ρGνια Dπ7 τ7 393 µ.X., π W �γινε C @ε@Lλωση τ�ς ;Oλυµπ�ας, oως τ�ν
Dνασ�σταση τ'ν Σ�γ&ρ νων ;Oλυµπιακ'ν ;Aγ,νων τ7 1896.

;Aπ7 τ7ν 3  oως κα% τ7ν 5  αJ'να µ.X. καταστρ�φηκε τ7 πλε_στ ν τ'ν γραπτ'ν κει-
µ�νων r&ι µGν  τ H �Eλληνικ H Dλλ" κα% τ H παγκGσµι υ πνε�µατ ς, γιατ% στ%ς µεγ�λες
@ι@λι θ�κες τ�ς ;AλεFανδρε�ας, τ'ν ;Aθην'ν, τ�ς ;Eφ�σ υ κα% Dλλ H εR&αν συγκεντρωθ�
κα% εR&αν καταγραφ� �πιστηµ νικ-ς µελ�τες, γεγ νGτα κα% πλε_στα Vσα κε�µενα Dπ7 π λW
παλαιGτερα �ργα. A)τ" π W διασ,θηκαν δ-ν εRναι  zτε τ7 �ν &ιλι στ7ν τ H πλ �τ υ τ�ς

�AπS τ�ν Eπαγ�ρευση jως τ�ν EναC#ωση
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KωστDς ΠαλαµSς (1859-1943). $O «�Oλυµπιακ	ς XYµν�ς» τ�υ, *π�θεωτικ	 =γκ6-
µι� τ�� *ρ�α,�υ $Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, καθιερ6θηκε nς oµν�ς τQν �Oλυµπι�-

δων σ’ eπ�ια �6ρα κα- σ’ eπ�ια =π��A.
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Dρ&α�ας �Eλληνικ�ς Γραµµατε�ας. M- Dπ φ�σεις τ'ν διαφGρων α)τ κρατGρων κα% µ-
τ Wς «π�ριν υς» κυρι λεκτικ" λGγ υς τ'ν 1εραρ&'ν τ�ς ;Eκκλησ�ας τ H Xριστ H, π W
φαν�τιSαν τ Wς πιστ �ς τ υς, πυρπ λLθηκαν Vλες  1 δηµGσιες @ι@λι θ�κες κα% ρ�&τηκαν
στ�ν πυρ" κα% τ" @ι@λ�α τ'ν Jδιωτ'ν,  1 Yπ _ ι Dπειλ Hντ  µ- θ�νατ  �"ν εBρ�σκ νταν
στ�ν κατ &L τ υς κ�π ια @ι@λ�α �θνικ'ν.

Στ7ν σκ τειν7 Mεσα�ωνα, Dπ7 τ7ν 6  oως κα% τ7ν 10  αJ'να, δ-ν �& υµε δε�γµατα π �-
ησης m #λλης µ ρφ�ς λ γ τε&ν�ας στ�ν �Eλλ�δα. ;Aπ7 τ7 1000 κα% µετ" �& υµε κ�π ια
λ γ τε&νικ" δε�γµατα, DναφερGµενα συ&ν" κα% σ- γεγ νGτα παλαι τ�ρων �π &'ν, τ"
Yπ _α �µειναν Sωνταν" στ� µνLµη τ H λα H µας. Στ7 �π ς τ H «∆ιγεν� ;Aκρ�τα» καθIς
κα% σ- δηµ,δη n#σµατα π W Dναφ�ρ νται στ7ν ∆ιγεν�, Y Yπ _ ς �νσαρκ,νει τ Wς �ρωες
π W π λεµ Hν στ" σ�ν ρα τ�ς A)τ κρατ ρ�ας, διαφα�νεται τ7 Dθλητικ7 κα% τ7 π λεµικ7
πνεHµα τ�ς �π &�ς. �O Mδι ς Y ∆ιγενLς, π W �&ει τ�ν ψυ&ικ� δ�ναµη ν" παλε�Tη DκGµη κα%
µ- τ7ν &�ρ , εRναι oνας Dθλητικ,τατ ς τ�π ς �ρωα.

Θ" Dναφερθ' σ- Dπ σπ�σµατα Dπ7 δ�  ;Aκριτικ" «δηµ,δη n#σµατα», µ�σα Dπ7 τ"
Yπ _α φα�νεται τ7 Dθλητικ7 κα% Cρωικ7 πνεHµα τ H λα H µας.

TρεKς �ντρειωµ"ν�ι ε)µ,στενε κι �; τρεKς καλαντρειωµ"ν�ι.
M� σ�ν τ�ν !νδρα π�' ’δα 0τ<ς στ�6 ∆ρ,κ�υ τ� λι�,δι
0αρ� στ�ν π�+ τ�ν .σπειρε κα# π�+ τ�ν κ�ιλ�π�να.
Σ� �ρ,0�ς ε=ν’ �; πλ,τες τ�υ, σ�ν κ,στρ� � κεφαλ� τ�υ
κα# τ� πλατι� τ� στ�θια τ�υ τ�K0�ς 0�ρταριασµ"ν�ς.
Σ�ν κ,πως τ’ !κ�υσ’ P νεκρ�ς κα# �αριαναστεν,Eει:
– Φ"ρτε µ�υ ’δ( κρασ# ν� πι(, φ"ρτε µ’ ψωµ# ν� φ,ω
κα# σ', Γραµµατικ�π�υλε, κατ"�ασ’ τ� σπαθ� µ�υ
κα# τ� �αρι� κ�ντ,ρι µ�υ, ν’ �ναστηθR� � καρδι, µ�υ.
K,νει τ� 0"ρια �ασταρι�ν, �ντρει�θη κι �σηκ�θη,
ντ'νεται τσ,κ�υς δ�δεκα κα# δεκαπ"ντε στ�λες
κα# 0,λκιν� π�υκ,µισ� κα# σιδερ"νι� π�σι
κι 9π�γε κα# τ�ν εtρηκε στ�ν κ,µπ� π�+ κυν�γα.

Στ7 \πGµεν  DπGσπασµα Y TσαµαδGς, πρ καλ,ντας τ Wς Dντιπ�λ υς τ υ, καυ&ι�ται:
AEγ� ’0ω �στ�θι µ,ρµαρ� κα# 0"ρια σιδερ"νια,
γι� ν, ’�γω ν� παλα�ψ�υµε στ� µαρµαρ"νι� rλ�νι.

Mερικ" Dπ7 τ" Dγωνιστικ" παι&ν�δια τ�ς @υSαντιν�ς κα% µεταγεν�στερης �π &�ς εRναι
Y «τ�ρνεµ"ς», στ�ν \λληνικ� «Fυλ κ νταρι"» m «κ νταρ &τ�πηµα», Vπ υ συµπλ�κ νταν
Jσ�ριθµες Yµ�δες �φ�ππων Dνδρ'ν – φα�νεται Vτι εJσL&θη Vπως κα% C τSGστρα Dπ7 τ Wς
Φρ�γκ υς. �H «ρα�δ�µα0�α», παι&ν�δι µ- ρα@δι�, Dναφ�ρεται κα% στ7 �π ς τ H ∆ιγεν�
;Aκρ�τα, Vπ υ Y �ρωας Yµ λ γε_ π'ς Dντιµετ,πισε τ7ν Dντ�παλ : «κα% κ ντ�ριν τ H �ρρι-
ψα κα% �δωσα τ7ν ρα@δ�αν». T7 «τEυκ,νι�», Dγ,νισµα π λW Dγαπητ7 στ Wς @υSαντιν �ς,
συνηθιSGταν ν" πα�Sεται Dπ7 τ Wς @ασιλε_ς κα% #ρ& ντες στ7 εJδικ7 στ�δι  «τEυκανι-
στ�ρι�ν» m «τE�υκανιστ�ρι�». ΠαιSGταν Dπ7 �φιππες Yµ�δες παικτ'ν,  1 Yπ _ ι κρατ,-
ντας ρ�@δ  πρ σπαθ Hσαν ν" ρ�F υν τ� σφα_ρα στ7 τ�ρµα. ΣLµερα θ" µπ ρ �σαµε ν"
τ7 ~ν µ�σ υµε �φιππ  πGλ .

Στ7 �µµετρ  �ρωτικ7 µυθιστGρηµα τ H Bιτσ�ντS υ K ρν�ρ υ «;EρωτGκριτ ς» διαφα�-
νεται τ7 Dθλητικ7 1ππ τικ7 πνεHµα τ�ς �π &�ς τ H 15 υ αJ'να. Στ Wς σφι&τ δεµ�ν υς νευ-
ρ,δεις στ�& υς τ υ Y Kρητικ7ς π ιητ�ς περιγρ�φει τ�ν τSGστρα, τ7 κ νταρ &τ�πηµα,
Vπως τ7 λ�ει Y Mδι ς. �H τSGστρα (γιGστρα, τS �στρα, τS υστρ�α) m Vπως ~ν µ�Sεται στ�ν
\λληνικ� «κυϊνταν7ς κGνταF» m Dσ�δηρ ς διαδ ρατισµ7ς &ωρ%ς αJ&µL, Vπως Dπ καλε_ται
Dπ7 τ Wς συγγραφε_ς, εRναι κ νταρ &τ�πηµα µεταFW δ�  �φ�ππων Dνδρ'ν, ε)γεν'ν κατ"
τ�ν καταγωγL. ;Aπ λαHστε δ�  Dπ σπ�σµατα Dπ7 τ7ν «;EρωτGκριτ ».
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�Aλ�+ανδρ�ς Π�λλης (1851-1935). XYµνησε τ< ν,κη τ�� Λ�!η τ�ν,7�ντας τ< �ω-
ρι�τικη καταγωγ< κα- τ	 *γρ�τικ	 =π�γγελµα τ�� µαραθων�δρ'µ�υ.



...9δ"τσι 9�ρ�ντη*ε �/ραν�ς κ’ � γ�ς �νεσηκ�θη,
Dντεν � πρ�τη κ�νταρι� στ� στ�θη τως 9δ�θη.

Kι Dλλ H:
�Ωσ� γερ,κι, Pντ< 0υθR� κι �π� ψηλ� *αν��γRη
κα# θ< ν� πι,σRη τ� π�υλ# κ’ 9κεKν� ν� τ�6 φ'γRη,
*αναγιαγ"ρνει τ� Eιµι� στ4ν !λλη ν� τ� π,ρRη,
.τ�ιας λ�γ�ς 9κ,µασι κα# τ�6τ�ι �; κα�αλ,ρ�ι:
5σ� γερ,κια 9στρ"ψασι ν� *ανατρ"*�υν π,λι
κ’ bνας τ�ν !λλ�ν Mπασκε 0αµα# στ4 γ� ν� �,λRη.
E)ς τ�6τ� τ� δευτ"ρωµα �; κ�πανι<ς δ< σφ,ν�υ,
π�ν� π�λ+ τ(ς δ�δ�υσι, κακ� π�λ+ τ(ς κ,ν�υ.
AEπ�ρεν .τ�ια κ�νταρι�ν �π� τ�ν ∆ηµ�φ,νη
P Kυπρι�της, π�+ �/ραν�ς π�λλ� θ�λ�ς τ�6 9φ,νη
κα# τ’ !λ�γ� τ�υ 9πU κ’ 9κεK σ� Eα�ωµ"ν� π,γει
κ’ Mδει*ε δυ� κα# τρεKς φ�ρ<ς ν� π"σRη σ’ bνα πλ,γι.

Mπ ρε_ Vµως τ" γυµν�σια ν" �κλεισαν,  1 1ερ � µας &'ρ ι ν" @ε@ηλ,θηκαν, τ7 Dθλη-
τικ7 Vµως πνεHµα �πι@�ωσε µ�σα στ�ν ψυ&� τ H EEλληνα µ- τ Wς συνε&ε_ς Cρωϊκ Wς Dγ'νες
γι" τ�ν �λευθερ�α. �O λαGς µας �δη Dπ7 τ� BυSαντιν� λεγGµενη �π &L, συνε&�S ντας τ�ν
Yµηρικ� παρ�δ ση, δηµι �ργησε τ" δηµ τικ� µας τραγ �δια, τ" Yπ _α Dναφ�ρ νται σ-
πρGσωπα κα% γεγ νGτα µ- Bψηλ7 τ7 Cρωικ7 κα% Dθλητικ7 πνεHµα. �O ΘεGδωρ ς K λ κ -
τρ,νης τ" &αρακτLριSε «�φηµερ�δες στρατιωτικ�ς», Dφ H π�ρα Dπ7 τ�ν ψυ&αγωγ�α π W
πρ σ�φεραν qταν κα% µ�σα �θνικ�ς πα�δευσης κα% διατLρησης τ�ς �θνικ�ς µνLµης.

;Aπ7 τ�ν �π &� τ�ς T υρκ κρατ�ας, τ�λη 18 υ αJ'να Dρ&-ς 19 υ, εRναι τ7 παρακ�τω
δηµ τικ7 τραγ �δι:

K,τ�υ στ� �,λτ�, στ� πηγ,δι,
κλ"φτες ρ�0ν�υν στ� λιθ,ρι.
T� πετUν �; AAρ�αν�τες
κα# περνUν τ�+ς Mωρα�τες.
T�6 ΓιαννιU τ�6 κακ�φ,νη
κα# τ�ν Kαρα0,λι� κρ,Eει:
– Kαρα0,λι� παλικ,ρι,
σ�κω π"τα τ� λιθ,ρι,
κι Sν περ,σRης bν’ �0ν,ρι,
µι� �σηµ"νια στ� E�υν,ρι,
κι Sν περ,σRης στ4ν πιλ,λα,
0,ρισµ, σ�υ κα# τ4ν π,λα.

«∆<ν Iπ,ρ0ει �γnν �ν�τερ�ς �π� τ�+ς AOλυµπιακ�+ς» �ψαλε C µ Hσα τ H Bψιπετ Hς
Πινδ�ρ υ. Π�νω στ" θεµ�λια τ H Dριστ τελικ H ~ρθ λ γισµ H κα% τ�ς πλατωνικ�ς σκ�-
ψης  Jκ δ µLθηκε Y σ�γ&ρ ν ς E)ρωπαϊκ7ς Π λιτισµGς. Mετ" Dπ7 δεκαπ�ντε λ ιπ7ν πε-
ρ�π υ αJ'νες µεσαιωνικ H σκGτ υς qρθε C ;Aναγ�ννηση, µ- τ�ν Dπ τ�ναFη µερικ'ς τ H
θε κρατικ H Sυγ H, κηρ�σσ ντας π�λι τ�ν #σκηση τ H σ,µατ ς DναπGσπαστ  µ�ρ ς τ�ς
συν λικ�ς Dγωγ�ς, κυρ�ως τ'ν ν�ων. M- τ�ν Dν�πτυFη συγ&ρGνως τ�ς τυπ γραφ�ας κυ-
κλ φGρησαν π λυ�ριθµα συγγρ�µµατα γ�ρω Dπ7 τ� φυσικL DγωγL. yEτσι παρ�λληλα
τ Wς \πGµεν υς αJ'νες Dναπτ�&θηκαν Y Dθλητισµ7ς κα% C γυµναστικ�. yAρ&ισε ν" �κδη-
λ,νεται τ7 �νδιαφ�ρ ν τ'ν λ γ�ων τ�ς ∆�σεως γι" τ%ς Dνασκαφ-ς στ" Dρ&α_α 1ερ� µας,
εJδικ" στ7ν &'ρ  τ�ς Dρ&α�ας ;Oλυµπ�ας κα%  1 θησαυρ %  1 Yπ _ ι Dνακαλ�φθηκαν Dν�-
συραν Dπ7 τ� µνLµη τ'ν Dνθρ,πων κα% τ Wς ;Oλυµπιακ Wς ;Aγ'νες,  1 Yπ _ ι παρ�µει-
ναν θαµµ�ν ι µαS% µ- τ" �ρε�πια γι" 1.500 &ρGνια.

T H 1896 πρ ηγLθηκαν µερικ % #λλ ι τ πικ % m πανελλLνι ι Dγ'νες µ- �πιτυ&�α � κα%
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Dπ τυ&�α,  1 Yπ _ ι Vµως πρ ετ �µασαν τ7 �δαφ ς γι" τ�ν Dνα@�ωση τ�ς θρυλικ�ς ;Oλυ-
µπι�δας. EOπως τ7 1837 τ�λεσε τ πικ Wς Dγ'νες Y ∆�µ ς τ'ν Λετρ�νων, τ7 1843 Y �θνικ7ς
ε)εργ�της E)�γγελ ς Z�ππας (1800-1863) τ�σσεται παραστ�της  Jκ ν µικ" κα% �θικ" γι"
τ�ν �δρυση τ'ν ;Oλυµπ�ων, µ- σκ π7 τ�ν πρ @ λ� τ�ς �Eλλ�δας κα% τ�ν «...δι� τ(ν AOλυ-
µπιακ(ν AAγ�νων Vν�π��ηση τ(ν κρατ(ν τ�ς E/ρ�πης...», µ- �π�κεντρ  τ�ν �Eλλ�δα. T7
1859 στ�ν πλατε_α Λ υδ @�κ υ m K τSι[, τ7 1870 κα% τ7 1875 στ7 Παναθηναϊκ7 Στ�δι ,
τ7 1889 στ7 κεντρικ7 ΓυµναστLρι  τελ Hνται  1 τ πικ-ς m Z�ππειες ;Oλυµπι�δες.

Στ�ν Z�ππεια ;Oλυµπι�δα τ7 1870 (@λ. «∆», τ. 271), µετ" τ7 «Π�λυ0ρ�νι�» κα% πρ%ν
Dπ7 τ7ν Vρκ  τ'ν Dθλητ'ν, τραγ �δησαν τ7ν «AOλυµπιακ� uYµν�» τ H ;Oρφαν�δη, κα-
θηγητ� τ�ς B τανικ�ς στ7 ΠανεπιστLµι .

«kIτε, παKδες κλειν�# τ(ν �Eλλ�νων,
σUς καλεK διαφνηφ�ρ�ς �γnν
9ν Σταδ�lω τιµ�ς κα# κινδ'νων
Sς ε)σ"λθRη καθε�ς σας σφριγ(ν».

�O
θρ�αµ@ ς τ H Σπ�ρ υ Λ �η �ν�πνευσε τ� M Hσα π λλ'ν π ιητ'ν µας. �O ;Aργ�-
ρης �Eφταλι,της (1849-1923), Y Yπ _ ς δι�µενε στ� µακριν� B µ@�η, συγκινη-
µ�ν ς Dπ7 τ� λαµπρ� ν�κη τ υ, �γραψε τ� γνωστ� «;ZΩδ� στ7ν Λ �η – τ7ν πρ'τ 
νικητ� τ�ς πρ,της ν�ας ;Oλυµπι�δ ς». �H Z|δL, Dπ7 τ�ν Yπ �α παραθ�τω oνα µι-

κρ7 DπGσπασµα, Dπ τελε_τ  Dπ7 33 τετρ�στι&ες στρ φ�ς.
kEτσι στ�6 Σταδ��υ Σ�υ τ4 θ'ρα,
τ�6 AAµαρ�υσι�6 τ’ �γ�ρι 9φ,νη,
AA�"ρωφ! π�+ .γραψεν � M�Kρα
καθnς 9σ+ ν� µ4ν πεθ,νRη!
M< �ασιλ�π�υλα σιµ, τ�υ
Eυγ�νει πλ�θη φρενιασµ"να,
π�+ τ� �/ρ,νια θ,ρρειες κ,τ�υ
κατρακυλ�'σανε θρυµµ"να.
�H �Eλλ,δ’ �ν"στη! Dλ�ι κρ,E�υν,
κα# ν�κησε στ�ν πρ(τ� �γ(να!
�H �Eλλ,δ’ �ν"στη! AAντιφων,E�υν
τ� mρη, �ς τ�ν Mαραθ(να!
Πnς ε=ναι �θ,νατ’ � �Eλλ,δα
κι � δ'ναµ� της περισσ�,
στ4 N"α της AOλυµπι,δα
Λ�'η, τ’ �π�δει*ες AEσ'.

T7 κατGρθωµα τ H ;Aµαρ υσι,τη δρ µ�α �F�µνησε �π�σης κα% Y ;Aλ�Fανδρ ς Π�λλης
(1851-1935) σ- π �ηµ� τ υ µ- τ�τλ  «Λ�'ης». Παραθ�τω τ7 τελευτα_  τετρ�στι& :

Kα# π"ς τ�υ, Sν θ"λRη µι� φ�ρ� κι α/τ�ς ν� Eωνταν"ψRη
ν� κ,νRη µ"ση σ�δερ�, πλεµ�νια σ� στ�υρν,ρι,
Sς .ρθRη, π"ς τ�υ, �ς τ� 0ωρι� µαE� σ�υ ν� δ�υλ"ψRη
µ< τσ,πα κα# *ιν,ρι.

EEνας DκGµη π ιητLς µας, Y ;Iω�ννης Π λ�µης (1862-1924), �ψαλλε τ�ν περιφαν� ν�κη
τ υ σ- ~κτ�στι&  π �ηµα µ- τ�τλ  «Στ� µαραθων�δρ�µ�»:

Στ4 δ�*α π�+ γυρτ4 σ< στεφαν�νει
µ< τ�ς 9ληUς τ� νικηφ�ρα κλ(να,
κα# τ’ mν�µ, σ�υ �θ,νατ�ν Vν�νει

�H π#ηση στ�ν �Oλυµπι(δα τ: 1896
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µ’ mν�µα δ�*ασµ"ν� στ�ν α)(να.
Mι� µ�νη ε/04 Oνειρευτ4 σ�6 �ν�κει
N� ’ρθR�ς �π� µι� µ,0η �ληθιν4
λα0ανιασµ"ν�ς ν� φων,*Rης «N�κη»
κα# ν’ �π�θ,νRης .νδ�*η θαν�.

ERναι δ�σκ λ  στ� σηµεριν� γενι" ν" DντιληφθT� τ� Bπ�ρFε γι" τ�ν �Eλλ�δα C ν�κη τ H
Σπ�ρ υ Λ �η τ7 1896. �H DπGφαση ν" τρ�FTη στ7ν Mαραθ�νι� δρ�µ� &ωρ%ς π τ- ν"
DσκηθT� σ- γυµναστLρια, �ντελ'ς Dπρ ετ �µαστ ς, Vπως  1 Dρµατ λ % π W �ρρι&ναν λι-
θ�ρι m πηδ Hσαν µ- τ%ς φυσικ�ς τ υς µGν  δυν�µεις στ Wς Dγ'νες µεταF� τ υς, Dνταπ -
κρινGταν στ7ν �νδGµυ&  πGθ  Vλ υ τ H �θν υς. �εκ�νησε µ- τ� συνηθισµ�νη �νδυµασ�α
τ υ κα% τ" @αρι" τσαρ �&ια τ υ, �µψυ&ωµ�ν ς Dπ’ τ Wς παλµ Wς τ�ς �EλλLνιας καρδι[ς
τ υ ν" α)τ σ&εδι�σTη περιφαν� θρ�αµ@ .

***
T7 θ�µα Dθλητικ7 πνεHµα κα% π �ηση εRναι DνεF�ντλητ . Στ" νε,τερα &ρGνια \κατ ντ�-

δες �& υν γρ�ψει γι’ α)τG, γνωστ % π ιητ�ς, �ρασιτ�&νες κα% #λλ ι κα% εRναι δ�σκ λ  ν" Dνα-
φερθ Hµε σ- Vλ υς α)τ �ς. Θ� ’θελα Vµως ν" Dναφερθ' σ- π ιLµατα π W γρ�φτηκαν γι"
τ7 πι7 Dγαπηµ�ν  #θληµα τ�ς �π &�ς µας, τ7 π δGσφαιρ . �O CµερLσι ς τ�π ς καταναλ,νει
Dρκετ-ς σελ�δες καθηµεριν�, γι" ν" περιγρ�ψTη τ" π δ σφαιρικ" µ�τς, ν" «BµνLσTη» τ Wς
Dθλητ�ς... κα%  1 #νδρες καρφ,ν νται µ- τ%ς �ρες στ�ν τηλεGραση, γι" ν" παρακ λ υθL-
σ υν τ%ς π δ σφαιρικ-ς DναµετρLσεις κα% τ" π δ σφαιρικ" κ υτσ µπ λι�.

Π�µπ λλα π ιLµατα �& υν γραφτ� γι" τ7 π δGσφαιρ  Dπ7 π�µπ λλ υς π ιητ�ς, γνω-
στ Wς κα% Dγν,στ υς. O1 π ιητ-ς τ�ς γενι[ς α)τ�ς, µεγαλωµ�ν ι στ" γLπεδα Vπ υ διε-
F�γ νταν τ" π δ σφαιρικ" µ�τς, π τισµ�ν ι µ- τ" συνθLµατα τ'ν ~παδ'ν, τ%ς �@ρεις
κα% τ%ς @ωµ λ &�ες, DθυρGστ µ ι, π�ρασαν α)τ�ν τ� φρασε λ γ�α κα% στ�ν π �ηση. ;Aρ�-
σκ νται µ�λιστα ν" &ρησιµ π ι Hν τ� «γλ'σσα» τ'ν γηπ�δων κα% τ'ν τε&νικ'ν Yρ λ -
γι'ν τ H π δ σφα�ρ υ. O1 παρα@ λικ-ς δυνατGτητες τ�ς «π δ σφαιρικ�ς» διαλ�κτ υ
συγκιν Hν τ Wς ~παδ �ς.

yAσεµνες &ειρ ν µ�ες, π δ πατLµατα στ%ς κερκ�δες, γι υ&α�σµατα, �@ρεις τ'ν ~παδ'ν,
σπασ�σµατα @ιτριν'ν, �Fαγ ρ-ς διαιτητ'ν... C κατ�σταση Vλη Dντανακλ[ται κα% στ�ν
π �ησL τ υς. �H �ναντ�ωσL τ υς πρ7ς τ7 γλωσσικ7 κα% Jδε λ γικ7 περι@�λλ ν εRναι φα-
νερL. Kιν Hνται πρ7ς τ�ν περι &� τ�ς �Fαπλ υστευµ�νης δηµ τικ�ς, C Yπ �α τρ &ισµ�-
νη στ7 DµGνι τ'ν γηπ�δων Dπ�κτησε Dθυρ στ µικ� ~F�τητα.

M- τ%ς δ�  �κδ &-ς τ H φαιν µ�ν υ, τ7 π δGσφαιρ  aς !θληµα κα% �θλι�τητα, εRναι
�µπνευσµ�να τ" παρακ�τω π ιLµατα:

∆ια@�στε oνα DπGσπασµα τ H ;Aντ,νη Φωστι�ρη κα% τ7 π �ηµ� τ υ «Σ,κ�ς �π�ρριµ-
µ,των»:

Γιατ� δ<ν .0ει P 0ρ�ν�ς διαφυγ"ς;
T� γ�πεδ� γι� κ,φρ�υς ε=ναι α/τ� π�+ Dλ�ι φρακ,ρ�υνε
σ< µι� π�ρτ�'λα πρ�ς τ� µ"λλ�ν; �H .*�δ�ς
κατ,σπαρτη �π’ τ� πτ�µατα τ(ν π�δ�πατηµ"νων. Θ'ρα �Eφτ,.
E)κ,Eεται πnς τ� παι0ν�δι πα�Eεται στ#ς π'λες – τ� Iπ�λ�ιπα
ε=ναι µ�ν,0α πρ�σ0ηµα.
Mι� πρ�κατα��λ4 τ�ς µ,0ης. (T� �ν,λ�γ�
µ< τ�+ς µ�ιρα��υς 9κδρ�µεKς
στ#ς Vκατ�µ�ες τ�6 γ�υ4κ .ντ;).

�O π ιητ�ς Γι�ννης P�τσ ς �&ει γρ�ψει oνα π λW συγκινητικ7 π �ηµα τ7 1949-1951 µ-
τ�τλ  «O; γειτ�νι<ς τ�6 κ�σµ�υ». Θ" παραθ�σω µικρ" Dπ σπ�σµατα:

(...) Γι� τ�ν Παυλ� σ�6 λ"ω – τ� θ�ρυ��ς–
γι� κεKν� τ� παιδ# π�+ π�'λησε τ� παπ�'τσια τ�υ,
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Dταν �; Γερµαν�# σκ�τ(σαν τ� Γιωργ,κη,
γι� κεKν� τ� παιδ# σ�6 λ"ω π�+ �γ�ρασε τ4 µπ,λλα–
T� θ�ρυ�� π�+ κ,ν�υν, TE�ν, τ� καν�νια σας – π�6 ν� µ’ �κ�'σRης;
Γι� κεKν� τ� παιδ# π�+ �ν�κε στ4ν π�δ�σφαιρικ4 Pµ,δα τ�6 Γιωργ,κη...
Γιατ# P Παυλ�ς, Sν κα# *υπ�λητ�ς, .παιEε, TE�ν, σ’ Dλες τ#ς θ"σεις
κα# κυνηγ�ς κα# µπ�κ κα# σ"ντερ - 0�φ (στ4 γλ(σσα σ�υ τ� λ"µε TE�ν)
�κ�µα κα# τερµατ�φ'λακας –τ�ν καµ,ρωνε � µ,να τ�υ,
κα# µεKς τ�ν καµαρ�ναµε– .τσι �ν,µεσα στ� γκ�λπ�στ
µπρ�στ� στ� δ�0τυ, µ< τ� κ�ντ� µπαλωµ"ν� παντελ�ν,κι τ�υ,
µ< τ� νευρ�δη τ�υ π�δ,ρια –µ< κεKνα τ�υ τ� θεαµατικ� πλ�νE�ν–
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
κι .τσι *υπ�λητ�ς, TE�ν, .τσι *υπ�λυτ�ς
P Παυλ�ς τ�ρα σεργιαν,ει στ4ν �θανασ�α (...).

Θ" κλε�σω τ� µικρ� Dναφ ρ" στ7 π δGσφαιρ  µ- oνα DπGσπασµα Dπ7 τ7ν ;Eπ�νικ 
τ H yAρη ∆ικτα� υ (1959). �O �π�νικ ς α)τ7ς εRναι π �ηµα �γκωµιαστικ7 τ H ;Hλ�α �Yφα-
ντ�, π δ σφαιριστ� τ H ;Oλυµπιακ H, γραµµ�ν  µ- τ7ν τρGπ  τ'ν Πινδαρικ'ν ;Eπινικ�ων.

«AHλ�α �Yφαντ�, ΠειραιεK, Π�δ�σφαKρα.
(...) T�+ς �ρ�στ�υς 9παιν(, κι �π’ τ�+ς �ρ�στ�υς, τ�ν !ριστ�, σ< �γ(να
π�+ πρ�σ"ρ0εται ε/γενικ�ν, γι� ν’ �γκαλι,σRη
τ4 N�κη. kEτσι κι 9σ"να, AHλ�α, τ�6 �Yφαντ� γι", σ’ rρπ,Eω
τ�ρα, µ< τ4 ���θεια τ�6 AAπ�λλωνα, �π’ τ�ν Xρ�ν�,
σl�E�ντ,ς σε �π� �σκ�µια, γ�ρας κι kAδη, ν� σ< παραδ�σω
στ4ν α)ωνι�τητα, ν"� π,ντα, 5ραK� κι �κµαK�,
πρ�τυπ� κ�'ρ�υ τ�6 καιρ�6 µ�υ,
στ�+ς ν"�υς π�+ θ, ’ρθ�υν αzρι� ν� δ�*,σ�υν
τ4 γενι� κα# τ4ν π�λη τ�υς.

***

K
λε�ν ντας τ7ν κ�κλ  τ H π νLµατGς µ υ θ� ’θελα ν" παραθ�σω oνα π �ηµ� µ υ, Dφιε-
ρωµ�ν  στ7 παλικ�ρι π W �κπρ σ,πησε τ7 ;Aθ�νατ  ;Aθλητικ7 ΠνεHµα στ Wς ;Oλυ-
µπιακ Wς ;Aγ'νες τ H 2000.

Στ	ν K6στα Kεντ�ρη
jAν � Σαπφn
σ�ν �π� tπν� *'πναγε �αθ',
στ4ν θυγατ"ρα τ�6 `λι�υ
τ4ν mµ�ρφη Mυτιλ�νη,
tµν�υς γλυκ�η0�υς θ� .πλεκε,
ν� τραγ�υδ�6ν
τ�ς θαλασσ��ρε0της Λ"σ��υ τ� παλικ,ρια.
Kα# τ� mν�µ, σ�υ, K�στα,
µπαλ,ντα τ�6 Φλ��σ��υ θ� γιν�ταν,
ν� τ� σ'ρRη τ� κ6µα σ’ Dλα τ� πλ,τη.
Γιατ�, θνητ�ς 9σ',
στ�+ς κ�λπ�υς τ(ν �θαν,των π"ρασες,
Kι Dταν σ< τ�6τ� τ�ν κ�σµ�
τ�ς Eω�ς τ� τα*�δι τελει�σRη
στ#ς �/ρ,νιες �µµ�υδι<ς τ’ �Oµ�ρ�υ
τ4ν ε/πλ�καµη δ"κατη M�6σα θ� συναντ�σRης.

Γεωργ,α �Aλε+,�υ - Γ�ργ6
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;ΑFιGτιµε κ. διευθυντ�,
;Επ% τT� ε)καιρ�nα τ�ς κατ" τ�ν 6ην Α)γ �στ υ «συµπτ,σεως» τ�ς &ριστια-

νικ�ς \ ρτ�ς τ�ς ΜεταµGρφωσης τ H Σωτ�ρ ς µ- τ�ν Dρ&αι ελληνικ�ν \ ρ-
τ�ν �Ηρ�κλεια τ H Κυν σ�ργ υς (m τ" �ν ∆ι µε� ις – τ7 ΚυνGσαργες @ρισκG-
ταν στ7ν δ�µ  ∆ι µε�ας) �νεπνε�σθην τ7 DκGλ υθ ν n�σµα, � κα% Dφιερ,νω r&ι
µGν ν στ Wς ΣωτLρηδες (m µ[λλ ν Σωτηρ� υς) Dλλ’ εJς Vλα DνεFαιρ�τως τ"
�ΕλληνGπ υλα, τ" Yπ _α εRναι καταδικασµ�να (εz& µαι r&ι γι" π λW DκGµη)
ν" \ ρτ�S υν \@ραϊκ-ς Dντ% τ'ν \λληνικ'ν \ ρτ�ς.

;Επ�σης παρ τρ�νω Vλ υς µας Vπως συνε&�σ υµε τ�ν δ�σκ λη �ρευνα
πρ7ς �πανασ�νδεσιν µ- τ7 πατρZ' ν �θ ς. ∆ιGτι C παρανGµως κρατ Hσα
στ�ν �Ελλ�δα πνευµατικ� �F υσ�α π λW τ�ς �Ελληνικ�ς συνειδLσεως Dπ�-
&ει κα% @ρισκGµαστε σ- #κρως κρ�σιµη Dλλ" κι �πικ�νδυνη καµπ� τ�ς µα-
κρα�ωνης κα% π λ�µ &θης �θνικ�ς π ρε�ας. ΦεH, κα% Dλ�µ ν ν γι" τ7ν Fε-
πεσµG µας!

;Eν ;AθLναις µ�&ρι τ�ν �π &� τ H ΣGλων ς \,ρταSαν τ7 Nυ&θLµερ ν aς
Πρωτ &ρ νι�, π W συν�πιπτε µ- τ�ν \π µ�νη τ H Xειµεριν H �Hλι στασ� υ
(1η Γαµηλι'ν ς, 22/12) τ�ς φυσικ�ς τ H �Hλ� υ π ρε�ας, καθ’ �ν σταµατn[ ν"
«µικρα�νTη» κα% Dρ&�Sει ν" «µεγαλ,νTη». Mεγαλ,νει C Cµ�ρα, µικρα�νει C ν�F.
Συµ@ λικ" \ωρτ�Sετ  (κατ" τGπ υς) C γ�ννησις τ H Cλιακ H �ρω ς �Hρα-
κλ� υς κα% τ H Θε H τ H φωτ7ς ;AπGλλων ς. ;Eν Σπ�ρτTη qταν Y µ�ν ;Aπελ-
λα_ ς (;Aπ-�λ-λων > ;AπGλλων  < Bψηλ7ν φ'ς λ H ν). �O νHν �π�σκ π ς Γκ�-
νας ΠαντελεLµων Vµως δηλ,νει: «Nα�, εRναι DλLθεια Vτι κατ" τ Wς πρ,τ υς
αJ'νας \ωρτ�S ντ  τ" Xριστ �γεννα τ�ν 6/1, Vταν Y Xριστ7ς �@απτ�σθη. Συµ-
φ,νως µ- τ"ς �γ�ας Γραφ�ς �γεννLθη µ�α κρ�α ν�&τα καθ’ �ν  1 @ σκ % �πι-
@λ�π υν τ" νε γ�ννητα Dρν�κια, κα% α)τ7 Bπ δεικν�ει Dν ιFι�τικ  καιρ7 �ν
;Iσρα�λ κα%  ) &ειµερινG. �H 25/12 qταν C γενεθλ�α τ H ψευδ Hς Cλιακ H θε-
 H τ�ς \λληνικ�ς µυθ λ γ�ας ;AπGλλων ς, C δ- ;Eκκλησ�α γι" ν" τ7ν π λε-
µLσTη, τ π θ�τησε �κε_ τ�ν γ�ννηση τ H Xριστ H, τ H ;Aληθιν H Θε H, τ H
�Hλ� υ τ�ς ∆ικαι σ�νης, τ H ;Aνατ λικ H yAστρ υ, τ H Παγκ σµ� υ ΦωτGς»!
Kα% \ ρτ�S υµε παγκ σµ�ως τ�ν Dλλαγ� τ H &ρGν υ, �πειδ�  1 �E@ρα_ ι µ�α
\@δ µ�δα µετ" τ�ν γ�ννησιν τ'ν Dρσενικ'ν �κτελ Hν περιτ µLν, �πεµ@α�ν -
ντας @ια�ως κα% παρ" φ�σιν εJς τ" γεννητικ" rργανα τ'ν τ�κνων των!

�k κατ�λ γ ς τ'ν δ λ φGνων τ H πνε�µατ ς κα% συνεπ'ς τ H παγκ σµ� υ
π λιτισµ H εRναι π λW µεγ�λ ς (τ υλ�&ιστ ν 17 αJ,νων συνε&ιS µ�νης µ�&ρι
σLµερ ν Dνθελληνικ�ς δρ�σεως) κα% �λπ�Sω σWν τZ' �γγWς &ρGνZω ν" �κδ θT�,
πλLρης τ'ν ~ν µ�των κα% τ'ν �γκληµ�των τ υς Dλλ" κα% τ'ν �ΕλλLνων Θε'ν
κα% �Ηρ,ων π W Dντικατ�στησαν κα% δ λ�ως τ�ν µνLµην �σπ�λωσαν παρα&α-
ρ�σσ ντες τ�ν 1στ ρ�α µας· διGτι, Vπως εRπε Y Θ υκυδ�δης, «α)σ0ρ�ν γ�ρ τ�
σιγUν τ�ς �Ελλ,δ�ς π,σης �δικ�υµ"νης». Πρ7ς τ7 παρ7ν Jδ � τ7 n�σµα, �µ@G-
λι ν κατ" τ�ς �θν γενεαλ γλωσσικ�ς µας µεταλλ�Fεως:



¶∞™∏™ ∞¢π∫√Àª∂¡∏™» (£√À∫À¢π¢∏™)

Μετ" τιµ�ς

�Αλ�+ανδρ�ς pα��λης
Μ υσικ συνθ�της,

�παναπατρισθε%ς �κ N�ας �YGρκης

XΕλλην O Π�λυ6νυµ�ς

Μ< εLπανε µεταλλαγµ"ν�, 9ρασµιακ�
µ,να φ"ρ’ τ4ν �Ιστ�ρ�α κα# τ� λε*ικ�,
µ’ εLπανε *επερασµ"ν�, κ�λληµ"ν� στ� παλι�
στ4ν ��µ�ρ�υ AΙλι,δα, στ’ AΑργ�ναυτικ,.

Μ’ εLπανε ε)κ�ν�κλ,στη, �ν�ερ� κα# 9θνικ�
γιατ# δ<ν φιλ( ε)κ�νες, µ� �zτε κ,νω κα# σταυρ�
κα# τρα�,ω πρ�ς ∆ηµαρ0εK� Dπως νυµφευθ(·
π(ς ν� γ�νRη, δ<ν τ�ν π,ω τ�ν V�ρα�ικ� ψαλµ�.

Ε=µαι λ"ν’ AΙνδ�ευρωπαK�ς, γρ,φω στ� φ�ινικικ�
µ�ν� τρεKς 0ιλι,δες 0ρ�ν�υς �ρ�σκ�µαι στ4ν γειτ�νι�
κι Dτι πρ"πει ν� πιστ"ψω στ� σηµιτικ� 0αρτι,·
ε=µαι uΕλλην, τ� δηλ�νω, δ<ν �λλ,Eω 9γn µυαλ,.

Μ’ εLπανε ε)δωλ�λ,τρη, !θε�, παγανιστ�,
δ<ν πατ( στ#ς 9κκλησ�ες κι �ψηφ( τ�+ς ;ερεKς·
δ<ν 0ρει,E�µαι µεσσ�ες 9* 9παγγελ�ας γ�ς,
.0ω ’γn Μυθ�λ�γ�α π,νσ�φη, �ρωικ�.

Λ"ν’ τ’ �γ,λµατα θαυµ,Eω στ�ν �ρ0αK� µ�υ να�
κα# π�τ< δ<ν 9*υµν( τ�ν σωτ�ρα τ�ν �ριστ�,
κι Sν στ�ν k�λυµπ� γι�ρτ,σω θ� µ< π�6ν κα# γραφικ�·
�δερφ" µ�υ, µ< τ� E�ρι δ<ν 0�ρε'ω �νατ�λικ� σκ�π�.

kΑµα θ"λω σωτηρ�α δ<ν τ4ν ψ,0νω µ,ν’ �λλ�6
�π’ τ�+ς uΥµν�υς τ�6 A�ρφ"α, θε�λ�γ�υ, ̀ ρω�ς κα# µ�υσ�υργ�6·
µελετ( τ�+ς φιλ�σ�φ�υς, 9µπνευσµ"ν�υς π�ιητ,ς,
δ<ν 0ρει,E�µ’ !λλ�υς µ'θ�υς �π� τ�+ς Σιωνιστ,ς.

Κι Dταν π,ω ν� παραδ�σω τ4ν ψυ0� µ�υ στ�ν Θε�,
γι� πρ�γ�ν�υς µ�6 φυτε'�υν AΑ�ρα,µ, AΙσα,κ κα# AΙακ��·
ε=µαι �π�γ�ν�ς Γεννα�ων, AΑθαν,των, �Ιερ(ν
κα# κανε#ς δ< θ� µ< κ�ψRη 9κ τ(ν �ρ0α�ων µ�υ ριE(ν!



™YNTA°MA KAI £PH™KEIA

§
�γα Dπ7 τ" Dτ µικ" δικαι,µατα π W πρ στατε�τ νται �γκ�ρως κα%
�γγρ�φως Dπ7 τ7 α)στραλιαν7 σ�νταγµα συµπεριλαµ@�ν νται στ%ς δια-
τ�Fεις,  1 Yπ _ες Dναφ�ρ νται στ� Θρησκε�α στ� &,ρα. �H πρ σφ ρ"
α)τ� δ�νεται aς περι ρισµ7ς τ�ς δ�ναµης τ�ς K ιν π λιτε�ας παρ" aς

oνα �λε�θερ  δικα�ωµα. A)τ7 τ7 Dντ�στρ φ  δικα�ωµα καλ�πτεται στ7 #ρθρ 
116 τ H α)στραλιαν H συντ�γµατ ς, τ7 Yπ _  σ- �λε�θερη DπGδ ση λ�ει τ"
\F�ς: «�H κ�ιν�π�λιτε�α δ<ν θ� κ,νRη καν"να ν�µ�, γι� ν� Vδραι�σRη Pπ�ιαδ�-
π�τε θρησκε�α, 8 ν� 9πι�,λRη Pπ�ιαδ�π�τε θρησκευτικ4 τελετ�υργ�α, 8 ν� πα-
ρεµπ�δ�σRη τ4ν 9λε'θερη 9*,σκηση Pπ�ιασδ�π�τε θρησκε�ας, κα# δ<ν θ� 0ρει-
,Eεται καµµ�α θρησκευτικ4 9*"ταση 5ς πρ�σ�ν γι� καµµ�αν Iπηρεσ�α 8 δη-
µ�σι� λειτ�'ργηµα κ,τω �π� τ4 δικαι�δ�σ�α τ�ς K�ιν�π�λιτε�ας».

�H Dπαγ ρευτικ� α)τ� δι�ταFη Bπ &ρε,νει τ�ν K ιν π λιτε�α α) ν" µ�ν ν µ θετT� γι"
τ�ν �δρυση κ�π ιας θρησκε�ας, @) ν" µ�ν �πι@�λλTη θρησκευτικ-ς τελετ�ς, γ) ν" µ�ν Dπα-
γ ρε�Tη τ�ν �λε�θερη �F�σκηση Yπ ιασδLπ τε θρησκε�ας κα% δ) ν" µ�ν �πι@�λλTη θρη-
σκευτικ-ς �Fετ�σεις γι" τ%ς δηµGσιες Bπηρεσ�ες.

Στ" 103 &ρGνια τ�ς α)στραλιαν�ς Yµ σπ νδ�ας τ7 #ρθρ  τ Hτ  δ-ν δηµι �ργησε π τ-
πρG@ληµα, κα% Vλ ι  1 A)στραλ % π λ_τες Dπ λαµ@�ν υµε τ� θρησκευτικL µας �λευθερ�α,
µι[ς κα% Vλες  1 θρησκε_ες µετα&ειρ�S νται Yµ �ως. �H λ�Fη Θρησκε�α/Religion �δ' �&ει
µ�α πλατει" �νν ια, π W συµπεριλαµ@�νει κ�θε δGγµα m π�στη, πρ[γµα π W πρ ϋπ θ�τει
π�στη πρ7ς oνα Bπερφυσικ7 rν, τ7 Yπ _  συσ&ετ�Sεται µ- κ�π ια 1ερ τελεστ�α m πρακτικL.
;Eδ' δικαιωµατικ" µπ ρ Hµε ν" ρωτLσ υµε: γιατ� C K ιν π λιτειακ� Kυ@�ρνηση δ�νει
&ρLµατα στ" θρησκευτικ" σ& λε_α τ�ς &,ρας; �H �FLγηση εRναι –λ�νε  1 εJδικ %– Vτι τ" &ρL-
µατα α)τ" δ-ν εRναι «γι" τ�ν �δρυση/�δρα�ωση µι[ς θρησκε�ας» µ�σα στ7 πνεHµα τ H
#ρθρ υ 116. �H �παρFη κα% τLρηση τ H #ρθρ υ 116 �&ει δια&ωρ�σει δι" µι[ς κα% δι" πα-
ντ7ς τ7 κρ�τ ς Dπ7 τ� λεγGµενη ;Eκκλησ�α, Vπ υ συµπεριλαµ@�ν νται Vλα τ" θρησκευτικ"
δGγµατα. T7 πνεHµα τ H #ρθρ υ τ �τ υ δ-ν �πιτρ�πει π τ-  1 1ερε_ς ν" γ�ν υν δηµGσι ι
Bπ�λληλ ι, Vπως στ�ν �Eλλ�δα, Vπ υ �πικρατε_ oνα τελε�ως διαφ ρετικ7 συνταγµατικ7
πλα�σι /καθεστ,ς, µ- τ Wς 1ερε_ς ν" µισθ δ τ Hνται Dπ7 τ7 κρ�τ ς.

M- µ�α σ�ντ µη µατι" –γι" κ�π ια σ�γκριση– στ7 \λληνικ7 σ�νταγµα @λ�π υµε Vτι τ7
#ρθρ  3 λ�ει: «AEπικρατ�6σα θρησκε�α στ4ν �Eλλ,δα ε=ναι � θρησκε�α τ�ς AAνατ�λικ�ς
AOρθ�δ�*ης AEκκλησ�ας τ�6 Xριστ�6...». Περαιτ�ρω τ7 #ρθρ  13 λ�ει: «1) �H 9λευθερ�α τ�ς
θρησκευτικ�ς συνε�δησης ε=ναι �παρα��αση. �H �π�λαυση τ(ν �τ�µικ(ν κα# π�λιτικ(ν δι-
καιωµ,των δ<ν 9*αρτUται �π� τ#ς θρησκευτικ<ς πεπ�ιθ�σεις καθεν�ς. 2) K,θε γνωστ4 θρη-
σκε�α ε=ναι 9λε'θερη κα# τ� σ0ετικ� µ< τ4 λατρε�α της τελ�6νται �νεµπ�διστα Iπ� τ4ν πρ�-
στασ�α τ(ν ν�µων. �H !σκηση τ�ς λατρε�ας δ<ν 9πιτρ"πεται ν� πρ�σ�,λRη τ4 δηµ�σια τ,-
*η 8 τ� 0ρηστ� Mθη. �O πρ�σηλυτισµ�ς �παγ�ρε'εται...» (Σ�νταγµα τ�ς �Eλλ�δας, Vπως
DναθεωρLθηκε µ- τ7 ψLφισµα τ�ς 6ης ;Aπριλ� υ 2001, �κδ ση B υλ�ς τ'ν �EλλLνων 2001).

Στ� σ�γκριση α)στραλιαν H κα% \λληνικ H συντ�γµατ ς C α)στραλιαν� �µπειρ�α 103
�τ'ν µ[ς διδ�σκει Vτι Y δια&ωρισµ7ς ;Eκκλησ�ας - Kρ�τ υς εRναι κατ ρθωτ7ς µ- π λ-
λ" θετικ" ε)εργετLµατα. Kατ" συν�πεια κα% στ�ν �Eλλ�δα µπ ρε_ ν" �φαρµ στT� τ7 Mδι 
µ�τρ  τ H δια&ωρισµ H &ωρ%ς Jδια�τερα πρ @λLµατα.

ΘωµSς �Hλι'π�υλ�ς
∆ιευθυντ�ς K λλεγ� υ «Παιδε�α»

Mελ@ �ρνη, A)στραλ�α



�H =κε�ειρ,α ε=ναι � �νακω0�, � ε)ρ�νευση, τ� σταµ,τηµα τ(ν
90θρ�πρα*ι(ν. Kα# 9δ( µ< µ�α µ�ν� λ"*η δ�νεται τ� στ�γµα τ(ν AOλυµπιακ(ν
AAγ�νων. Στ� δι,στηµ, τ�υς τ�/λ,0ιστ�ν σταµατ�6σαν �; 90θρ�πρα*�ες.
Π(ς δηµι�υργ�θηκε Dµως � λ"*η 9κε0ειρ�α; AA*�Eει ν� τ�ς �φιερ�σ�υµε δ'�
9πε*ηγηµατικ� λ�για. �H λ"*η ε=ναι σ'νθετη �π� τ� ρ�µα .0ω κα# 0ε#ρ = 0"-
ρι. O; �ρ0αK�ι µας ε=0αν τ4 φρ,ση «C�ειν �ε9ρας», π�+ σ�µαινε: συγκρ,τησε
τ� 0"ρια σ�υ κα# κατ’ 9π"κταση σταµ,τησε τ#ς 90θρ�πρα*�ες = 90ε0ειρ�α. Στ�
α/τ# Dµως τ(ν πρ�γ�νων µας δ<ν �κ�υγ�ταν καλ� κα# γι� 0,ρη ε/φων�ας
–bνα �π� τ� )δια�τερα 0αρακτηριστικ� τ�ς Vλληνικ�ς γλ�σσας– κα# γι� σα-
φ�νεια κα# καλλι"πεια, �; δ'� *ε0ωριστ<ς �ρετ<ς τ�6 Vλληνικ�6 λ�γ�υ, � 90ε-
0ειρ�α µ< µ�α rπλ� �ν�µ��ωση τ�6 �ι .γινε 9κε0ειρ�α. Mακ,ρι ν� τ4 δ�6µε
στ�+ς φετιν�+ς AOλυµπιακ�+ς AAγ(νες!

Θ.Γ.H.

Στ4ν Nιγηρ�α σφαγι,στηκαν �νελ"ητα (Dπως συν�θως) 630 !τ�µα �π�
9ν�πλ�υς 0ριστιανικ�ς φυλ�ς. �H 9π�θεση .γινε Kυριακ4 2 Mα��υ 2004, σ<
K�ιν�τητα M�υσ�υλµ,νων, στ4ν Kεντρικ4 Nιγηρ�α.

KυριακA, �µ�ρα Kυρ,�υ

«XτυπDστε, πατ�+τε, πατ�+τε...»!

«Πιστε!ω πsς εbναι λ�θ�ς ν� µπα,ν]η στ	 tδι� τσ�υ&�λι (µ< τ#ς !λλες µει�-
ν�τητες τ�ς �Eλλ,δ�ς) O ��υδαϊκ	ς κ'σµ�ς», ε=πε P �ρ0ιεπ�σκ�π�ς στ� συν"-
δρι� στρατιωτικ(ν ;ερ"ων τ�6 NATO (3/2/04), δ�λωση π�+ πρ��,λλει φυσικ�
τ� 9π�σηµ� mργαν� τ�6 Kεντρικ�6 AIσραηλιτικ�6 Συµ��υλ��υ τ�ς �Eλλ,δ�ς
«Xρ�νικ�» (τ. Mαρτ��υ 2004). «ΠρQτ’ *π	 eλα εbναι uνας λα	ς π�; 7]D =π-
α�Qνες µα7, µας», Hταν τ� κ'ρι� 9πι0ε�ρηµα τ�6 κ. Xριστ�δ�υλ�υ γι� τ4 δι,-
κρισ� τ�υ α/τ4 Iπ<ρ τ�6 «9κλεκτ�6 λα�6», λ<ς κα# !λλες µει�ν�τητες (AAθ�γ-
γαν�ι, M�υσ�υλµUν�ι κα# Π�µ,κ�ι τ�ς Θρ�,κης) δ<ν E�6ν 9π# α)(νες µαE�
µας. Kα# σ�ν ν� συν"0ιEε τ� «πνε6µα τ�ς �γ,πης» τ�ς ΠαλαιUς ∆ιαθ�κης,
Dπ�υ π.0. ρατσιστικ�τατα 0ρησιµ�π�ιεKται 83 φ�ρ<ς τ� ρ�µα «=+�λ�θρε!ω»
σ< �ναφ�ρ� µ< τ�+ς δι,φ�ρ�υς λα�+ς π�+ γεν�κτ�νησαν 8 σ0εδ�αEαν ν� γε-
ν�κτ�ν�σ�υν �; �E�ραK�ι (µετα*+ τ(ν Pπ��ων κα# τ�+ς uEλληνες) �π�φθ"γ-
γεται: «ν� �τυπAσ�υµε τ	ν *ντισηµιτισµ'», «εbναι ε.θ!νη τQν �ριστιανQν Uε-
ρ�ων, εbναι ε.θ!νη eλων µας, ε.θ!νη δικA µας � π�τα+η τ�� *ντισηµιτισµ��,
� π�τα+η µιSς *ρρ6στιας π�; κα,ει τ� σπλ�γ�να τ�� ε.ρωπαϊκ�� π�λιτι-
σµ��». «XτυπQ», «π�τα+η» κα# π,λι «π�τα+η» µ"σα σ< λ�γες �ρ,δες κειµ"-
ν�υ τ�6 �ρ0ιεπισκ�π�υ. Στατιστικ� �ραγε ε=ναι λιγ�τερες �; µισ,νθρωπες
κα# π�λεµ�0αρεKς α/τ<ς λ"*εις �π� τ� 83 «=+�λ�θρε!ω» Pλ�κληρης τ�ς Πα-
λαιUς ∆ιαθ�κης; kE0, � �γ,πη «τρ��ει *π	 τ� µπατ7�κια µας» (�π� τ� ρ,-
σα µας Mθελα ν� π(), µακαρι�τατε... Kα# σ’ D,τι �φ�ρ�U στ4 ρατσιστικ� σ�υ
εzν�ια Iπ<ρ τ�ς «9κλεκτ�ς )�υδαϊκ�ς µει�ν�τητας», .0, µακαρι�τατε «τ�
α�µα νερ� δ<ν γ�νεται».

Γ.Σ.Π.

�Eκε�ειρ,α: Συγκρ�τησε τ� ��ρια σ�υ
AI™IMA KAI A¢HPITA 



�H Kυριακ4 ε=ναι �µ"ρα �φιερωµ"νη στ�ν Θε� τ(ν Xριστιαν(ν κα# τ#ς 0ρι-
στιανικ<ς... �*�ες, συµπεριλαµ�αν�µ"νων κα# τ(ν φ�νων 9πισ�µως µ"ρα-µε-
σηµ"ρι.

A.Γ.

�O πατρι,ρ0ης κ. Bαρθ�λ�µαK�ς 9θυµ�θη σφ�δρα κα# πρ�"�η ε)ς τ� δ"�ντα
κα# τελικ(ς �φ�ρισε (κ�ρυ*ε σ< κατ,σταση «*κ�ινωνησ,ας») τ�ν κ. Xριστ�-
δ�υλ�. �O κ. Bαρθ�λ�µαK�ς 9*�λθε περ�λυπ�ς ε)ς τ�ν πλ"�ν κεντρικ�ν 9*�-
στη τ�6 9ν Φαναρ�lω µεγ,ρ�υ κα�, Dπως � 9θυµ�τυπ�α τ� καλεK, �φ�6 .πλε*ε
περ�λυπ�ς τ� 9γκ�µι� τ�6 «�δελφ�6» κ. Xριστ�δ�'λ�υ, πρ�σαρµ�σας τ4ν
φων� τ�υ καταλλ�λως .γινε δακρυ�ρε04ς κα# τ�τε 9*"φρασε τ4ν «�γ,πη
τ�υ». �H Dλη παρ,σταση .γινε µετ� παρρησ�ας κα# στ�µφ�υ, 9νl( �κρι�(ς τ4ν
�ραν 9κε�νη κ,π�ι�ς δι,κ�ς 8 πρωτ�σ'γκελλ�ς –τ� διακριτικ, τ�υ δ<ν 9φα�-
ν�ντ� καθαρ�– δι,�ασε τ�ν �φ�ρισµ�. T� κε�µεν� Hταν π�λ'λ�γ� µ< π�λλ�
διανθ�σµατα τ�ς 0ριστιανικ�ς φρασε�λ�γ�ας, �λλ� κυρ�ως Hταν bνα κε�µεν�
µ�σ�υς. ∆<ν θ� π�6µε περισσ�τερα γι� τ� κε�µεν� α/τ�, στ�ι0ηµατ�E�υµε Dµως
Dτι P κ. Xριστ�δ�υλ�ς, π�+ �σφαλ(ς θ� Mκ�υσε τ�ν κατ’ α/τ�6 �φ�ρισµ�, θ�
9µν�σθη τ�ς Γραφ�ς: «Σκληρ'ς =στιν O λ'γ�ς  α.τ�� (τ�6 Xριστ�6)· τ,ς δ!-
ναται α.τ�� *κ�!ειν; κα- =κ τQν µαθητQν α.τ�� π�λλ�- *πDλθ�ν ε�ς τ� xπ,-
σω κα- �.δ�π�τε µετ’ α.τ�� περιεπ�τ�υν» (Kατ� AIω,ννην, στ´ 60-64).

uOµως Dλα τ’ �νωτ"ρω, Dταν κ,π�ι�ι ��ρατ�ι «τρ,�η*αν τ’ α/τι�» ε)ς �µφ�-
τ"ρ�υς, δι� τ(ν συνεδρι(ν τ(ν �Iερ(ν Συν�δων τ�υς τ4ν 28η Mα��υ 9κηρ'-
0θησαν 5ς �/δ"π�τε γεν�µενα...

Π.Tσ.

�Eγ�6ρι�ι aλλαδ�µπ�ρ�ι κα- διεθνε9ς µισ�λληνες
O; �)κτρ�# VλληναρUδες, π�+ σ�ν ντελ,ληδες µ< τ4ν κ�υδ�'να τ(ν παλαι(ν

παEαρι(ν �γα�ν�υν σ�µερα στ� καν,λια κα# διαλαλ�6ν τ� 9µπ�ρευµα-«�Eλλ,-
δα» στ� �π"ραντ� 0ρηµατιστ�ρι� τ(ν �πα*ι(ν π�+ κατ,ντησε � Pωµι�σ'-
νη, 9*ευτελ�E�υν τ�ν π�λιτισµ� µας σ< τ"τ�ι� �αθµ�, π�+ ν� διερωτUται κα-
νε#ς π�ι�� ε=ναι �; �π�τελεσµατικ�τερ�ι 90θρ�# τ�ς �Eλληνικ�τητας: �; γνω-
στ�# διεθνεKς δια0ρ�νικ�# µισ"λληνες 8 �; καιν�φανεKς α/τ�# 9γ0�ρι�ι Vλλα-
δ"µπ�ρ�ι, π�+ 9κ0υδα�E�υν D,τι ;ερ�τερ� κα# Pσι�τερ� σ< �*�α παρ�γαγε �
�νθρωπ�τητα; uOµως Lσως τ� δ�ληµµα α/τ�, τ� π�ι, δηλαδ4 �π� τ#ς δ'�
α/τ<ς κατηγ�ρ�ες ε=ναι � πι� Eηµι�γ�ν�ς στ�ν τ�µ"α τ�6 �Eλληνικ�6 ∆ιαφω-
τισµ�6, ν� αLρεται α/τ�µατα �π� τ� γεγ�ν�ς Dτι π�λλ�# 9κ τ(ν 0υδα�ων 9γ0ω-
ρ�ων Vλλαδεµπ�ρων ε=ναι µυστικ�# 9ντ�λ�δρ�0�ι κα# «κρυφ� 0αρτι�» τ(ν ��-
ρ,των διεθν(ν µισελλ�νων, µ< �π�στ�λ4 ν� πρ�καλ�6ν σ< κ,θε σ��αρ�
!νθρωπ� τ4ν �ηδ�α µπρ�στ� σ’ α/τ4ν τ4ν 9κπ�ρνευση κ,θε πρ�σπ,θειας
�ναγ"ννησης τ�6 �Eλληνισµ�6: «K�ντ� στ� *ερ� κα�γ�νται κα# τ� 0λωρ,», λ"-
γει � λαϊκ4 σ�φ�α.

Γ.Σ.Π.

«Kα- �.δ�π�τε µετ’ α.τ�� περιεπ�τ�υν...»
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M- τ7ν Dσ�λληπτ  ρυθµ7 αzFησης (σ&εδ7ν διπλ�σιας κατ’
�τ ς) τ�ς µν�µης κα% τ�ς τα0'τητας τ'ν πρ σωπικ'ν Bπ λ γιστ'ν (PC) α)τ %
δ�& νται πλ� ν τερ�στια πρ γρ�µµατα (1 GB = 1 δις bites, 3,2 GHz). yEτσι δ-ν
Bπ�ρ&ει θ�µα &ωρητικGτητας: σ- oνα µGν  δ�σκ  µπ ρ Hν ν" µπ Hν 10 \κατ µ.
σελ�δες m 10 &ιλι�δες εJκGνες m 100 video! T7 θ�µα εRναι π'ς κα% π _ ς θ" κ�νTη
τ7ν πρ γραµµατισµG! EJδικ,τερα:

;Aπ7 τ�ν Dρ&� τ�ς λειτ υργ�ας τ'ν H/Y  1 &ειριστ�ς τ υς DντελLφθησαν Vτι
C 9παφ4 µ"σlω πληκτρ�λ�γ��υ qταν τ υλ�&ιστ ν πρ @ληµατικL.

Kα% α)τ7 τ Hτ  τ7 πληκτρ λGγι  παρ�µεινε �π% 130(!) �τη τ7 Mδι , Vπως τ7
�φεHρε Y Φ�λων P�µι�γκτων (EEλλην;), τ7 περ�φηµ  QWERTY (#νω πλ�κτρα).
Παρ’ Vλ  π W εRναι #νευ λ γικ�ς κα% πρ7ς &ρLση Dρ&ικ" τ�ς ;Aγγλικ�ς,  1 H/Y
�ργ�S νται µGν  µ- α)τ7 �δ' κα% 50 �τη. T7 πρGγραµµα windows κα% τ7 mouse
(π ντ�κι) DπεF�ρτησαν τ7ν &ρLστη Dρκετ" Dπ7 τ7 πληκτρ λGγι , Dλλ"  1 λ"*εις
γρ�φ νται DκGµη µ- α)τG.

TO ¶POB§HMA.TO ¶POB§HMA.

O
1 µεγ�λες �φευρ�σεις δ-ν κατακτ Hν τ%ς µ[Sες («π λλ %») Dστρα-
πια_α, Vπως λ.&. τ7 «κινητ7» τηλ�φων  (#νω τ'ν 10 \κατ µ.
στ�ν �Eλλ�δα σ- 5 &ρGνια. �H κατ�&ρησL τ υ �µφανLς, C �πι-
κινδυνGτης τ υ δεδ µ�νη Vπως κα% τ7 Dνελε�θερ  τ H &ρLστη).

;Aντιθ�τως πρ &ωρ Hν Dργ" µ�&ρι τ�ν κ ιν� Dπ δ &L τ υς. T7
«στυλ7» (διαρκε�ας), τ7 ψυγε_  #λλαFαν τ� Sω� τ H Dνθρ,π υ.
�H Dνακ�λυψη τ�ς δι�σπασης τ H DτGµ υ, τ H DNA, C τηλεGραση, Y
Bπ λ γιστ�ς (H/Y) εRναι �Fα�ρετα τε&ν λ γικ" �πιτε�γµατα. MGν 
π W τ" πρ γρ�µµατα-�φαρµ γ-ς �πεσαν σ- λ�θ ς &�ρια (στ Wς νεα-
ντερτ�λι υς - �F υσιαστ�ς).1 yEτσι Dπ κτLσαµε Bδρ γ ν @Gµ@ες, µε-
ταλλαγµ�να, σαπ υνGπερες, �λεκτρ νικ" παι&ν�δια.
�H «καθαρ�» γν,ση-λειτ υργ�α Vµως δ-ν λερ,νεται Dπ7 τ Wς κακG-
ψυ& υς· λ.&. Y δ�σκ ς (CD) τ�ς McDonald γι" τ7ν «Θησαυρ7 τ�ς �Eλλη-
νικ�ς Γλ,σσας (TLG)»2 εRναι rντως θησαυρ7ς aς περι�&ων Dλη τ�ν
\λληνικ� γραµµατε�α. EOπως κα% C «γραφ�» στ�ν ~θGνη τ H H/Y.
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O1 DπGπειρες Dπαγγ�-
στρωσης Dπ7 τ" πλ�κτρα Fεκ�νησαν νωρ�ς. yHδη
Dπ7 τ7 1976 πρ γρ�µµατα µ- συσκευ-ς �ναγν�-
ρισης φων�ς κατ,ρθωσαν ν" καταγρ�ψ υν τρισ-
δι�στατα τ7 παλµικ7 δι�γραµµα λ�Fεων. Στ�
Φωτ. 1 εJκ ν�Sεται C λ�Fη «five» (= 5). EOµως
παρ" τ%ς \κατ ντ�δες �ρευνητικ-ς Yµ�δες τ7 µG-
ν  π W κατωρθ,θηκε εRναι C δηµι υργ�α πρ7 δε-
καετ�ας \ν7ς «κειµεν γρ�φ υ» ;Aγγλικ�ς.

Λ�θηκε τ7 πρG@ληµα; Mιλ Hσαν Dγγλικ" κα%
Y H/Y �γραφε; yO&ι @�@αια! T" λ�θη qσαν #νω
τ H 50%. T7 πρGγραµµα δ-ν qταν λειτ υργικG.
Kα% τ7 σηµεριν7 δ-ν δ υλε�ει µ- τ�ν πρ,τη· Dπαι-

τε_ται πρ�σωπικ4 �κµ�θηση 4 τ υλ�&ιστ ν aρ'ν, γι" ν" «συνηθ�σTη» Y H/Y τ�ν
Jδια�τερη &ρ ι" τ�ς φων�ς τ H &ρLστη. Παρ’ Vλα α)τ" C �πιτυ&�α εRναι 80%.
Φυσικ" τ7 πρGγραµµα δ�&εται µ�ν�ν τ�ν πρ φ ρ" Nε ϋ ρκ�Sων! O1 #λλ ι ;Aµε-
ρικαν �,  1 Λ νδρ�S ι, ;OFφ ρδιαν �, Σκωτσ�S ι κα% κυρ�ως F�ν ι π W µιλ Hν
;Aγγλικ" ∆EN �& υν καµµ�α πρGσ@αση στ7 πρGγραµµα. �O καθε%ς λ ιπ7ν κα% τ7
πρGγραµµ� τ υ!

O1 #λλες &'ρες τ�ς E)ρ,πης; K�πως καλ�τερα τ" πρ�γµατα. T� συµ@α�νει
λ ιπGν; Γιατ�  1 H/Y Dρν Hνται ν" Dνταπ κριθ Hν;

EOπως π λλ % �ρευνητ-ς στ7ν «∆αυλG», �&ω γρ�ψει
κα% �γI (λ.&. «Πρωτ δωρικ-ς  1 ρ�Sες τ�ς ;Aγγλικ�ς», «∆», τ. 204) σ&ετικ�.

;Aπ δεικν�εται Dναµφισ@Lτητα Vτι C ;AγγλικL, aς πρ ερ&Gµενη Dπ7 τ�ν
Dρ&α�α Γερµανικ� (germanic) κα% µ- γαλλικ-ς/λατινικ-ς λ�Fεις, εRναι παρα-
φθ ρ" τ�ς πρωτ ελληνικ�ς γλ,σσας, Vπως Vλες  1 γνωστ-ς γλ'σσες τ�ς
 Jκ υµ�νης (E)ρωπαϊκ�ς, ;Iραν ϊνδικL, T υρκικL, Π λυνησιακL, ;Iαπωνικ�
κ.#.). EOρα #ρθρα µ υ «∆» τ. 221, 229, 241, 255.

ERναι δ- C ;Aγγλικ� C πλ� ν παραλλαγµ�νη Dπ7 τ%ς ε)ρωπαϊκ-ς γλ'σσες κα%
�πλ π ιηµ�νη µ�&ρις Dφελε�ας. yOντως δ-ν �&ει #ρθρα/γ�νη, κλ�σεις. EJδικ,τε-
ρα τ" ρ�µατα δ-ν �& υν Dριθµ Wς/πρGσωπα, �γκλ�σεις, φων-ς, διαθ�σεις. O1 δ-
&ρGν ι γ�ν νται µ- 3 µGν  λεκτικ Wς τ�π υς (love, loved, loving). �H D ριστ�α τ H
ν Lµατ ς α�ρεται µGν  Dπ7 τ" συµφραSGµενα.

Θεωρητικ" C �πλ� α)τ� γλ'σσα µ- τ%ς 300.000 λ�Fεις, παρ�γωγες Dπ7 16.000
µGν  @ασικ�ς,3 θ" �πρεπε ν" Dκ �γεται-γρ�φεται Dπ7 τ7ν H/Y ε)κ λ,τερα.
EOµως �&ει oνα µεγ�λ  µει ν�κτηµα.

O1 @ασικ-ς λ�Fεις της εRναι µ�ν�σ'λλα�ες m πρ φ�ρ νται �τσι Vπως λ.&. dog
m father = [f�δ ]. MGν ν  1 λατιν γενε_ς εRναι π λυσ�λλα@ες. �Eπ µ�νως δε-
κ�δες λ�Fεις πρ φ�ρ νται Vµ ια· π.&. wor/d, worl/d, wood, wont, want, ward
[wöd] κ.#. ΛGγZω λ ιπ7ν τ�ς µ4 συλλα�ικ�τητας C δυσκ λ�α Dναγν,ρισης -
γραφ�ς τ�ς ;Aγγλικ�ς εRναι �γγενLς.

H A°°§IKH °§ø™™A.H A°°§IKH °§ø™™A.

OI ¶PO™¶A£EIE™.OI ¶PO™¶A£EIE™.

Φωτ. 1. Tρισδι�στατ� παλµικ	
δι�γραµµα.



➊ �H γλ'σσα µας εRναι Dρ&αιGτατη. ;Aπ δεικν�εται: ;Aπ7
τ� µυθ λ γ�α, Vπ υ  1 θε % συSητ Hν/παραγγ�λλ υν [�Eρµε�ην �νωγε (=παρ�γ-
γειλε). �Hσ. «yEργα κα% Cµ�ρες» 70] κα%  1 #νθρωπ ι aς JσGθε ι µιλ Hσαν (aς θε-
 % �Sω ν... #ν υσ ι κα% DγLρα ι) πρ� τ'ν 4 κατακλυσµ'ν. ;Aπ7 τ7ν Dσ�λ-
ληπτ  πλ Hτ  της. O1 90.000.000 λεκτικ % τ�π ι (TLG) Dπ7 τ" � 3.500 @ι@λ�α
(α)τ" Dπ�µειναν Dπ7 τ" 3,5 \κατ µµ�ρια) θεωρ' Vτι εRναι µGν  τ7 ¹/³ τ H συνG-
λ υ των (λ.&. λ�ω, λ�εις...) �τ ι 3 � 90 = 270 \κατ µ. XAν εM&αµε κα% τ" BπGλ ι-
πα �ργα τ7 σ�ν λ  θ" qταν τριπλ�σι  �τ ι 270 �3 � 1 δισεκατ µµ�ρι  λεκτ. τ�-
π ι! Kα% α)τ" µ�ν�ν Dπ7 τ7ν 8  αJ. π.X. oως τ7ν 15 αJ µ.X. O1 5 συλλα�ικ<ς

γραφ-ς4 (θ" @ρ Hµε π λλ-ς #λλες) δ-ν εRναι µGν  παν�ρ&αιες (Dπ7 2η &ιλιετ�α
π.X. κα% π�ραν τ�ς 7ης) Dλλ" κα% C µαθηµατικGτητα τ'ν (62 oως 89) συλλα@'ν
τ υς εRναι �κπληκτικL. ;Aπ7 τ�ν Dσ�λληπτη δυνατGτητα τ�ς παραγωγ�ς/σ�ν-
θεσης λ�Fεων (�1.000 Cµερησ�ως).

�H Vλληνικ4 ε=ναι � �ρ0αι�τερη, πλ�υσι�τερη, παραγωγικ�τερη, � µητ"ρα -
γλ(σσα. ➋ ΛGγZω τ�ς µεγ�λης Dρ&αιGτητ ς τ�ς γλ,σσας (� 9 &ιλιετ�ες γραφ�ς
κα% 50-100 &ιλ. Yµιλ�ας), aς Dρ&�γ νη εRναι συλλα�ικ45 κα% ν�ηµατικ4 [Παρ�-
δειγµα: KA = q& ς κτ�π υ → κ��πα�τ  → κ��π�τω → κ�µπτω/κ��µ�νω/κα�ν��σσω/
κα�νω/κακ�νω/κ��µα�κ  → κ�µαF κ.#.]. [ku-ru-so στ� Γραµµ. Γρ. A´ πρ φ�ρεται
κα% γρ�φεται συλλα@ικ" = &ρυσGς].

Πρ7 π λλ'ν &ιλι�δων �τ'ν C �Eλληνικ� διαδGθηκε
πρ7ς Vλες τ%ς κατευθ�νσεις �ς τ" π�ρατα τ�ς γ�ς. ;Aπ τ�λεσµα C παραφθ�ρ, της,
λ�γ  m π λ�, κα% C συµ�ατικ�τητα6 τ'ν \λλην γεν'ν α)τ'ν γλωσσ'ν (Dπ,λεια
τ H ν Lµατ ς). yEτσι #λλες, Vπως  1 «@Gρειες» [Γερµ., ;Aγγλ. κ.#.] διατηρ Hν m
r&ι τ Wς λεκτικ Wς τ�π υς, Dλλ" &�ν υν τ� συλλα@ικGτητα (Dπαλε�φ ντας φω-
νLεντα m/κα% συλλα@-ς) [λ.&. «θ�λπω» → (germ) halpoo� → xelpa → helfa/ → help,
Vπως «πηγ�δι» πγ�δ]. (;Eπ�σης
«φλυ�α�ρ��α, prattle/ = µ ν σ�λλα@η ;Aγγλι-
κL!). yAλλες &�ν υν τ Wς λεκτικ Wς τ�π υς
Dλλ" διατηρ Hν τ� συλλα@ικGτητ� τ υς,
Vπως C ;IαπωνικL7(!) κα% C Π λυνησιακL.
O1 «µεσ γειακ-ς» τ" διατηρ Hν, Dλλ" µει-
 νεκτ Hν σ- σ&�ση µ- τ�ν \λληνικ� aς πρ7ς
τ�ν πρ σZωδ�α.

∆υστυ&'ς γι" τ�ν �π &L µας lingua
fanca (= παγκGσµια γλ'σσα) εRναι C
;AγγλικL, π W δ-ν διαθ�τει καν"να Dπ7
τ" 3 #νω στ ι&ε_α τ�ς δ µ�ς τ�ς �Eλλη-
νικ�ς: Λεκτικ Wς τ�π υς, συλλα@ικG-
τητα κα% πρ σZωδ�α. ERναι µ4 ν�ηµατι-
κ�, εRναι πλ� ν συµ�ατικ�, �F  ¢ πη-
γ�Sει C Dσυµ@ατGτης τ H Bπ λ γιστ�
κα% τ�ς ;Aγγλικ�ς!

OI A§§E™ °§ø™™E™.OI A§§E™ °§ø™™E™.

δ.

γ.

@.

α.H E§§HNIKH.H E§§HNIKH.
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Kαλλιτε�νικ< *πεικ'νιση σ!νδεσης
*νθρ6π�υ - Rπ�λ�γιστD.



Πρ7 �Fαετ�ας
κα% �νδιαµ�σως συSητLσαµε µ- τ7ν διευθυντ� τ H «∆αυλ H» ∆. Λ�µπρ υ τ�ν
@�@αιη συµ@ατGτητα H/Y κα% \λληνικ�ς, &ωρ%ς Vµως �πτ-ς Dπ δε�Fεις. ;AργGτερα
(∆εκ. ’98) Y E. ;Aρκ"ς �γραψε στ7 «∆» (�πιστ.): «...�H ;Iαπων�α �πανδρ,νει τ7 δυ-
ναµικG της µ- φιλ λGγ υς \λληνιστ�ς... διGτι DνεHρε Vτι C �Oµηρικ4 δι�λεκτ ς
εRναι C καλλ�στη γλ'σσα πρ γραµµατισµ H τ'ν H/Y τ H µ�λλ ντ ς».

;Eπ�σης στ7ν «∆» (τ. 246) Dναδηµ σιε�θηκε Dπ7 τ7 ∆ελτ�  τ υ TEE: «O1 �πι-
στLµ νες διαπ�στωσαν Vτι  1 H/Y πρ &ωρηµ�νης τε&ν λ γ�ας δ�& νται aς ν�η-
µατικ4 µ�ν� τ�ν �Eλληνικ� γλ'σσα [N ηµατικ� = γλ'σσα Vπ υ τ7 «ση-
µα_ν ν»/λ�Fη κα% τ7 «σηµαινGµεν ν»/�νν ια �& υν πραγµατικ� πρωτ γεν� σ&�-
ση]. T" τελειGτατα πρ γρ�µµατα yI@υκ ς, Newton, Γν'σις Dναπαριστ Hν λεκτικ Wς
τ�π υς τ�ς �Eλληνικ�ς µ- Yλ κληρ,µατα κα% τ�λεια σ0�µατα [r&ι Vπως Φωτ. 1],
Dδυνατ Hν Vµως ν" κ�ν υν τ7 Mδι  σ- #λλες γλ'σσες... �H \λληνικ� «µ� Yριακ�
γλ'σσα!».

T�λ ς Y B. Gates δηλ,νει (∆εκ. 2003): «�H Dρ&α�α \λληνικ� θ" εRναι C γλ'σσα
τ�ς ν�ας γενι[ς H/Y»! ERναι α)τ" Dληθιν" m ε)σε@ε_ς πGθ ι;

MGλις πληρ φ ρLθηκα Vτι Bπ�ρ&ει συσκευ�
Dν�λυσης/Dναγν,ρισης φων�ς (textwriter) �Eλληνικ�ς («Λ γ γρ�φ » τ7ν |νG-
µασαν σωστ�), π�γα στ7 �ρευνητικ7 κ�ντρ  π W τ7ν δηµι �ργησε, τ7 ;Iνστιτ Hτ 
;EπεFεργασ�ας ΛGγ υ µ- διευθυντ� τ7ν καθ. Kαραγι�ννη, �λεκτρ. EMΠ. ;Eκε_
Y Bπε�θυν ς τ H πρ γρ�µµατ ς κ. ∆ λGγλ υ µ H Dν�λυσε τ%ς @ασικ-ς Dρ&-ς λει-
τ υργ�ας.

�H �πεFεργασ�α σ�µατ�ς (φων�ς/�& υ/�γκεφαλ γρ.) γ�νεται µ- «DλγGριθµ υς».
EJδικ" C φων� ψηφι π ιε_ται µ- µ�τρηση συ&ν τLτων (Herz) σ- δυαδικ7 σ�-
στηµα [010011...] �τ ι µ�&ρι 300 στ ι&ε_α (= sample, φασµατ σκ πικ7 µ ντ�λ )
γι" κ�θε φ�νηµα (= �λ�&ιστη µ ν�δα φων�ς λ.&. κ = κ�αλG, κ̂=κερ�). Kαθαρ�S -
ντας Dπ7 τ" �&ητικ" «σκ υπ�δια» (derangement) παραµ�ν υν µGν  15-25 στ ι-
&ε_α, }στε ν" �& υµε bνα δι,νυσµα (= γραφικ� παρ�σταση) γι" κ,θε φ�νηµα.
(Φωτ. 1).

Παρ�κ&αση: N µ�Sω Vτι λGγZω τ�ς καθαρGτητας πρ φ ρ[ς (πρ σZωδ�α) κα%
τ�ς συλλα&ικ'τητας τ�ς �Eλληνικ�ς εRναι C µGνη γλ'σσα π W δ�&εται τ�ν
κ�θαρση Dπ7 300 σ- 15 στ ι&ε_α. ;Aπ τ�λεσµα; �Aπλ[, Bπ�ρ &α διαν�σµατα,
π W εzκ λα ταυτ π ι Hνται µ- λ�Fεις.

EEνα #λλ  της πλε ν�κτηµα εRναι Vτι Yµιλε_ται µ- µ'ν� 32 φωνLµατα8 �τ ι 25
@ασικ�.

O1 λεκτικ % τ�π ι (λ�νω, λ�νεις... �λυνα...) τ H Λ γ γρ�φ υ Bπ λ γ�S νται σ-
400.000 ληφθ�ντες Dπ7 �φηµερ�δες (Σηµ.: �Yπ λ γ�Sω τ%ς λ�Fεις σ- 20.000). T7
πρGγραµµα εRναι C δε�τερη �κδ ση, Bπ�ρ&ει δ- στ7 �µπGρι  Dπ7 τ%ς Dρ&-ς τ H
�τ υς (τ7 Dρ&ικ7 πρ7 �τ υς πρGγραµµα περιε_&ε τ7 ú τ'ν λ�Fεων) κα% διαθ�τει
συνδυαστικ7 σ�στηµα [τρ�λεF ] π W �πιλ�γει σωστ" Dπ7 τ" συµφραSGµενα (Π.&.
«�µπρ7ς µ�λα» m «π�ρε µ�λα») κα% ~ρθ γραφικ". Γρ�φει r&ι µεµ νωµ�νες φρ�-
σεις Dλλ" κε�µεν  µ- ν�ηµα, ταυτ π ι,ντας τ  µ- \κατ µµ�ρια πρ τ�σεις.

OI E§§HNE™ •EKINH™AN.OI E§§HNE™ •EKINH™AN.

H ¢OMH TOY H/Y EINAI ™Y§§ABIKH/E§§HNIKH.H ¢OMH TOY H/Y EINAI ™Y§§ABIKH/E§§HNIKH.
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∆ια@�Sω στ7 µικρGφων  τ H H/Y Dπ7
κε�µενG µ υ µ- �ρεµ  ρυθµ7 (r&ι DργG). �H ~θGνη �µφαν�Sει τρι�δες λ�Fεων µετ"
2” &ωρ%ς λ�θη, C στ�Fη γ�νεται µ- �ντ λ-ς «@�λε τελε�α» κ.#.,  1 δ- δι ρθ,σεις γ�-
ν νται µ- πληκτρ λGγι  (m word).

Bε@α�ως εJδικευµ�νες λ�Fεις, Vπως λ.&. «π σGστωση», τ%ς �γραψε aς «π σ'ς τG-
σ ι». EJδικ� Yρ λ γ�α δ-ν περι�&ει τ7 πρGγραµµα, \τ ιµ�Sεται Vµως ν µικG, Jα-
τρικ7 κ.#. ;Eπιθυµ Hν κα% ;Aρ&α�ων �Eλληνικ'ν! ERπαν «γι" γGητρ ». MGν ;

Φυσικ" Vταν DπLγγειλα Dρ&α_  κε�µεν  στ�ν ~θGνη �µφαν�στηκαν Dλλ’ Dντ’
#λλων! Πρ σε&�ς @ελτ�ωση τ H λ γ γρ�φ υ; ;Eκµ�θηση τ H Bπ λ γιστ� Dγν,-
στων λ�Fεων Dπ7 τ7ν &ρLστη.

T7 πρGγραµµα τ Hτ  εRναι rντως �ντυπωσιακ7 κα% µ ναδικ7
τ�ς λειτ υργικGτητ ς παγκ σµ�ως. O1 #λλες γλ'σσες γρ�φ νται στ7ν H/Y –�ν
γρ�φωνται– µ- 10% oως 30% DFι πιστ�α.

Π �αν Vµως γλ'σσα ταυτ π ιε_ - γρ�φει; T� νε ελληνικ� τ'ν «�φηµερ�δων»
κα% r&ι Vλη! T� γ�νεται µ- τ%ς #λλες µ ρφ�ς της, τ�ν καθαρε� υσα, τ�ν
Dρ&α�S υσα, τ� µεσαιωνικL, τ�ν κ ιν� (ε)αγγελ�ων) τ�ν Dρ&α�α (;AττικL,
AJ λικL, ∆ωρικL) �OµηρικL. T%ς διαλ�κτ υς, τ" Jδι,µατα;

Kα% τ� γ�νεται µ- τ7ν µεγ,λ� �ριθµ�; ;Aφ H Dπ7 τ7ν 8  αJ. π.X. µ�&ρι τ7ν 15 
µ.X. �& υµε 1 δ%ς λεκτικ Wς τ�π υς, Bπ λ γ�S υµε #λλ  1 δ�ς τ υς oως σLµερα·
κα% C ~ν µατ π ι�α τ'ν 1.000 λ�Fεων Cµερησ�ως;

yEστω κα% �ν �& υµε H/Y µ- «λειτ υργικ7» (hardware) DσυλλLπτ υ &ωρητι-
κGτητας µνLµης, �ρωτ': π _ ι/πGσ ι/πGτε θ" @�λ υν στ7 πρGγραµµα τ" δ%ς τ'ν
τ�πων;

�O «Λ γ γρ�φ ς» εRναι –aς συνLθως– Dπ µ�µηση F�νων
πρ γραµµ�των (Dµερικανικ'ν). ;Aλλ" C �Eλληνικ� δ-ν εRναι µ ν σ�λλα@η/ Dσ�λ-
λα@η γλ'σσα. ERναι καθαρ" συλλα�ικ4 (Vπως C καθαρ,τατη7 ;Iαπωνικ� µ- 98
συλλα@-ς/µ ρφLµατα = 12+8+2). Παρ’ Vλες τ%ς Dλλαγ-ς κα% συντµLσεις κατ" τ�
δι�ρκεια τ'ν &ιλιετι'ν (ΓΓB´: ku�pe�se�lo = κ�ψελ ς, do�ro�mo = δρGµ ς) [Σηµ.:
Συλλα@� εRναι C στ ι&ει,δης φων� π W διασπ�σαµε γι" τ�ν Dλφα@ητικ� γραφ�
σ- «#φωνα κα% φωνLεντα, µ�ρη φων�ς» ;Aριστ.] P uEλληνας �κ�'ει - γρ,φει,
δια�,Eει, µιλ�U µ�ν� συλλα�ικ,: !�στα�τ��ς.

;Eκτ7ς τ'ν 27 συµφ,νων �& υµε τ,ρα �π% πλ� ν 129 «συµφωνικ" συµπλ�γµατα»
(λ.&. «φρ » «στρα»). Σ�ν λ  156. Συνδυ�S ντ�ς τα µ- τ%ς 5 «φων-ς» α, ε, ι,
 ,  υ �& υµε 780 µ ρφLµατα («συλλα@-ς») µGν . [Πρ σθ�τω τ%ς 5 «φων-ς»κα%
τ" τελικ" ω κα% ς]. yHτ ι �& υς π W εzκ λα κα% �π�λυτα καταγρ�φ νται στ7 πρG-
γραµµα τ H H/Y, ταυτ π ι Hνται, γρ�φ νται, µιλ Hνται Dπ7 τ7ν H/Y.

yEτσι συνδυ�S ντας τ" 787 µ ρφLµατα θ" συνθ�τTη τ" δισεκατ µµ�ρια τ'ν
λεκτικ'ν τ�πων τ�ς Dτ�ρµ νης �Eλληνικ�ς, τ�ς τ�λειας παγκGσµιας γλ,σσας.

�H ~ρθ γραφ�α θ" �Fασφαλ�Sεται µ- σ�γκριση κ�θε λ�Fης µ- λεFικ7 500

&ιλ. ριS'ν λ�Fεων (250.000 Dρ&α_ες) λ.&. «λ�γ-», µ- Vλες τ%ς καταλLFεις [«-ευ»]

κα% �πιλ γ� Yµ L&ων.γ.

@.

α.

MIA ¶POTA™H.MIA ¶POTA™H.

TO §A£O™.TO §A£O™.

TO ¶PO°PAMMA §EITOYP°EI.TO ¶PO°PAMMA §EITOYP°EI.
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M�&ρι ν" καταργηθT� τελε�ως τ7 πληκτρ�λ�γι�
–DκGµα κα%  1 δι ρθ,σεις θ" γ�νωνται φωνητικ�–, πρ τε�νω τ�ν Dντικατ�στα-
ση τ H Dπαρ�δεκτ υ QWERTY µ- #λλ  ~ρθ λ γικ,τερ , �ργ ν µικ7 κα% ε)κ -
λ µ�θητ  [Σ�. 1].

�H @ασικ� Jδ�α σ&εδ�ασης: T" &�ρια ν" εRναι στ� σωστ� θ�ση &αλαρ�. 
T" φωνLεντα Vλα µαS% στ7 κ�-
ντρ , πληκτρ λ γ Hνται µ- τ Wς 

Dντ�&ειρες. T" σ�µφωνα µ- τ"

#λλα τρ�α δ�κτυλα (τ" µικρ" δ�-
κτυλα @ ηθητικ") [Σ�. 2]. EJδικ"
 1 δε_κτες δ υλε� υν σ- δ� 
στ�λες oκαστ ς. Tα πλ� ν
&ρησιµ π ι �µενα σ�µφωνα στ�ν
πρ,τη σειρ" κα% κ�ντρ . O1
Dριθµ % Bπ λ γισµ'ν ν" τ π θε-

τηθ Hν �π% τ�λ υς Vπως τ H τηλεφ,ν υ [Σ�. 2].

�O M. ∆ερτ HS ς, Y µ�γας «πρ φLτης» τ�ς Πληρ φ ρικ�ς
(καθ. MIT), �@ε@α�ωνε Vτι  1 EEλληνες πρ γραµµατιστ-ς πλε νεκτ Hν τ'ν #λλων
γιατ% δ υλε� υν τα&�τατα κα% «�ρπακGλλα». [Πρ σθ�τω κα% λGγZω τ�ς ν ηµα-
τικ�ς γλ,σσας µας...].

O1 EEλληνες �καναν τ7ν Bπ λ γιστ� �π% τ�λ υς πραγµατικ" ν" γρ�φ]η Dκ � -
ντας Dλλ" κα% ν" µιλ{S δια@�S ντας! Πρ�γµατι τ7ν #κ υσα ν" δια@�STη τ7 #ρθρ 
�φηµερ�δας π W τ H Bπ�δειFα µ- σ&εδ7ν φυσικ< φωνA, Dνδρικ� µετ" γυναικε�α.
�H πρ φ ρ� τ υ qταν ~λ�γ ν «ρωσ κυπριακL»! �Hταν τ7 πρGγραµµα «;Eκφω-
νητ�ς» (κειµ�ν υ).

yEτσι C π λ�παθη µητ�ρα-γλ'σσα µας γ�νεται π�λι παγκGσµια, Dφ H µ-
α)τLν, πρ'τα  1 EEλληνες, �πειτα Vλ ι  1 &ρ�στες τ�ς  Jκ υµ�νης π W θ" µ�-
θ υν �Eλληνικ�, θ" �ρ&ωνται σ- �παφ� µ- τ7ν Bπ λ γιστ� µ- �ρωταπ κρ�σεις
(interaction).

Kα% µετ" τ�; �H �F�λιFη τ�ς τε&ν λ γ�ας �λπ�S µε �π% τ�λ υς ν" συν δε�εται Dπ7
καλ� πρGθεση (ε� ��'λεσθαι), }στε ν" φθ�σ υµε στ7 «mντως ε/ E�ν».

Bι&λι�γραφ,α:
1. K. Kαρµιρ�ντS ς, «kEρ0�νται �; ν"�ι Nεαντερτ,λι�ι», «∆», τ. 263.
2. I. Πηλι �νης, «�H δηµι�υργ�α τ�6 Θησαυρ�φυλακ��υ τ�ς γλ�σσας µας», «∆», τ. 255.
3. «English Etymology», Oxford.
4. K. Kαρµιρ�ντS ς, «�Eνια�α � �Eλληνικ4 γραφ�», «∆», τ. 213.
5. K. Kαρµιρ�ντS ς, «�H συλλα�ικ4 �Eλληνικ4 γλ(σσα», «∆», τ. 222.
6. Γ. Mπαµπινι,της, «Θεωρητικ4 Γλωσσ�λ�γ�α», σ. 91.
7. K. Kαρµιρ�ντS ς, «AEπιδρ,σεις τ�ς �Eλληνικ�ς στ4ν AIαπωνικ4 Γλ(σσα», «∆», τ. 255-256.
8. «Nε ελληνικ� ΓραµµατικL», OE∆B.
9. M. ∆ερτ HS ς, «T� µ"λλει γεν"σθαι», �κδ. Λι@�νη.

KωστDς Kαρµιρ�ντ7�ς
;Aρ&ιτ�κτων EMΠ

™YM¶EPA™MA.™YM¶EPA™MA.
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Σ�Dµα 2. T� ��ρια =π�νω στ	 πληκτρ�λ'γι�.



«Tρ�,α»
∆<ν µπ�ρ�6µε ν� µ4 συγ0αρ�6µε τ�ν σκην�θ"τη κ.

B�λφγκανγκ Π"τερσεν γι� τ4ν κινηµατ�γραφικ4 µε-
ταφ�ρ� τ�ς AIλι,δ�ς. Tαιν�α π�+ κατ� δ�λωσ�ν τ�υ �α-
σ�Eεται στ� .ργ� τ�6 �Oµ�ρ�υ. M< κ,τι �"�αια ψιλ�-

αλλαγ"ς. Kαθ’ Dσ�ν P 9πικ�ς π�ιητ�ς µας δ<ν τ� M*ερε κα# τ�σ�ν καλ� τ�
πρ,γµατα. Γι’ α/τ� κα# P κ. Π"τερσεν �ν"λα�ε ν� τ� �π�καταστ�σRη. AEν
πρ�τ�ις, κα# 0,ριν τ�ς πρ�τεσταντικ�ς �Oµ�λ�γ�ας, 9*αφαν�Eει τ�+ς θε-
�+ς κα# τ#ς παρεµ�,σεις των �π� τ4ν ταιν�α. E=ναι δ� καιρ�ς γι� τ"τ�ια,
τ4ν �ρα π�+ P κ. Mπ�+ς συν�µιλεK �π’ ε/θε�ας µ< τ�ν Θε� γι� τ� θ"µατα
τ�6 AIρ,κ; Kατ�πιν, �λ"π�ντας µ< τρ�µ� ν� Iπερ�α�νRη τ� κ�στ�ς τ� 185
Vκατ�µµ'ρια δ�λλ,ρια, κ��ει µερικ�+ς πρωταγωνιστ"ς, Dπως P ALας, P
Παλαµ�δης, P ∆ι�µ�δης, � Kασσ,νδρα κα# � AEκ,�η... Π�ι�ς τ�+ς *"ρει,
σ�6 λ"ει. Kα# σ< π�ι�ν θ� φανR� � �π�υσ�α τ�υς.

uOµως 9κεK π�+ δ�νει ρ"στα P κ. Π"τερσεν ε=ναι � �κρ��ει, τ�υ �φηγ�-
σεως τ�6 �Oµηρικ�6 κειµ"ν�υ. Kα# � 9πιµ�ν� τ�υ σ’ α/τ�ν. B"�αια! Στ4ν
9κπληκτικ4 α/τ4 ταιν�α .ρ0�νται τ� π,νω-κ,τω! �O uEκτ�ρας σκ�τ�νει
τ�ν Mεν"λα� κα# � Bρηση�δα τ�ν... AAγαµ"µν�να! Kα# mντως .τσι πρ"πει
ν� ε=ναι τ� πρ,γµατα. Kι α/τ� π�+ γρ,φ�υν P uOµηρ�ς κα# �; τραγικ�#
ε=ναι �ν�ησ�ες. Π�6 �κ�'στηκε, µωρ", �; AAτρεKδες ν� 9πιστρ"φ�υν; Kα#
9πειδ4 µι� τ"τ�ια παν,κρι�η ταιν�α 0ωρ#ς happy end δ<ν κ��ει ε)σιτ�ρια
κα# π,ει σ�'µπιτη στ�ν π,τ�, P 9*α�ρετ�ς σκην�θ"της µας συν"λα�ε τ�
�σ'λληπτ�: N� διαφε'γ�υν �π� τ4ν Tρ��α, �π� µυστικ4 .*�δ�, P Π,ρις
κα# � �Eλ"νη. T�ρα θ� µ�6 π�τε, π�ι�ς �σ0�λεKται µ< α/τ4ν τ4ν �σ�µα-
ντ�ν λεπτ�µ"ρεια; kAσε π�+ δ�νει θ"µα κα# γι� Vπ�µενη ταιν�α, Dπως «�O
Π,ρις κα# � 5ρα�α �Eλ"νη: µ"0ρι θαν,τ�υ». AEκεK ν� δR�ς ε)σιτ�ρια.

T� Dτι �ε�α�ως στ4ν Σπ,ρτη 9γ�ν�ντ� mργια κα# 9κεK .τρε0αν �; �ν�
τ�ν τ�τε γνωστ�ν κ�σµ� καλ�φαγUδες ε=ναι γνωστ�ν. Kι α/τ� τ�ν�Eει �
ταιν�α. uOπως κα# τ4ν α)γυπτιακ4ν �ρ0ιτεκτ�νικ4ν τ(ν Mυκηνα�ων, π�',
5ς γνωστ�ν, �ντ"γραψαν κ,θε τ� πρ�ερ0�µεν�ν �π� τ4ν AAφρικ�ν.

ELδατε π�σ�ν πιστ�ς παραµ"νει P κ. Π"τερσεν στ� κε�µεν� τ�ς «AIλι,-
δ�ς» κα# στ� κλKµα τ�ς 9π�0�ς τ�6 Tρωικ�6 π�λ"µ�υ; Kα# .0ει δ�και� ν�
9πα�ρεται γι� α/τ,. jAν .�αEε µ,λιστα κα# τ�ν N"στ�ρα ν� ε=ναι 9ρω-
τευµ"ν�ς µ< τ4ν �Eκ,�η, � «Tρ��α» τ�υ θ� 9γν�ριEε �κ�µη µεγαλ'τερη
ε)σπρακτικ4 9πιτυ0�α, �φ�6 θ� γιν�ταν �ν,ρπαστη �π� τ� KAΠH. T�-
ρα ε=ναι rπλ(ς γι� τ� uIδρυµα AAπρ�σαρµ�στων Πα�δων τ�6 Nτα�6 Πε-
ντ"λης.

ΓιQργ�ς Πετρ'π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



Στ7 σ�γ&ρ ν  κ ινωνικ7 πλα�σι  τ7 θ�λυ �&ει τ%ς «τιµητικ�ς» τ υ λ ιπ7ν κα%
Dλλι'ς: �H γυνα_κα-«γατ �λα» γι ρτ�Sει π λW συ&ν" τ" γεν�θλι� της µ�σα στ7
Mδι  �τ ς, �νZ' C µ�να φ�ρεται aς Dφιλ κερδLς. �H ν ικ κυρ" «πληρ,νεται σ-
εRδ ς», Vπως κα% C σ�Sυγ ς, aσGτ υ µε�νTη &Lρα – �ν� τε. �H �ργαSGµενη πλη-
ρ,νεται µ- τ7 µ�να κα% C �πι&ειρηµατ�ας µ- π σ στ" �π% τ'ν κερδ'ν. O1... «τG-
κ ι τ'ν κεφαλα�ων»: T" γκρ�Sα µαλλι�,  1 ρυτ�δες στ7 πρGσωπ  κα% C κυτταρ�-
τιδα στ Wς γλ υτ �ς. EOλα Vσα �Fασφαλ�S υν τ�ν κ ινωνικ� «DπGσυρση» Vλων
�κε�νων π W δ-ν πρ νGησαν ν" �πενδ�σ υν στ%ς @ι µη&αν�ες τ�ς D�ναης ~µ ρ-
φι[ς, γιατ% θεωρ Hσαν τ�ν Dρ&α�α \λληνικ� «καλ κDγαθ�α» Dκρι@7 Dνδρικ7
πρ νGµι , Vπως τ Wς δ�δαFε Y &ριστιανισµGς.

T" Dν �σια καταναλωτικ" πυρ τε&νLµατα –\ ρτασµ %– εRναι �πλ'ς διασκε-
δαστικ�. yO&ι ψυ&αγωγικ�. �H Dγωγ� τ�ς ψυ&�ς –Vπως Yρ�Sεται C ψυ&αγωγ�α–
θ" «F�θα@ε» τ� Σαπφ,, π W συνταιρι�Sει Vλ υς τ Wς DFι λ γικ Wς κ ινωνικ Wς
ρGλ υς τ H θLλε ς, δηµι υργ,ντας κα% παραδ�δ ντας τ� «Γυνα_κα-�Yπ κε�µε-
ν » τ H π λιτισµ H. ;Aντ% γι’ α)τ7 C Dνθελληνικ� πρ παγ�νδα τ� συκ φαντε_
aς Yµ φυλGφιλη κα% Dντιπρ τε�νει τ7 παρ�λ γ  �F�µ@λωµα γυνα�κας-«Dπ δι -
π µπα� υ τρ�γ υ». ΣτG& ς: �H &αλιναγ,γηση τ H µεγαλ�τερ υ, Dνθεκτικ,τε-

�O Eσ.ληνς PριστιανικSς ]ρωτας
καA V συκφαντηµ.νη kγν� τOς Λ.σCυ

T
7 κ ινωνικ7 πρGτυπ  τ�ς Kασσιαν�ς εRναι παλι7 @υSαντιν &ρι-
στιανικG. T7 κ ινωνικ7 πρGτυπ  τ�ς Σαπφ Hς εRναι Dρ&α_  \λλη-
νικG. Π ιG DF�Sει ν" Dντ�&Tη στ7 &ρGν  κα% π ιG πρ @�λλει C
κρατ Hσα πνευµατικ� κατ�σταση τ H καιρ H µας; A)τ7 π W

πρ @�λλεται συστηµατικ" κα% κατ" κGρ ν εRναι τ�ς Kασσιαν�ς, γιατ%
συνταιρι�Sεται #ριστα µ- τ�ν κατακερµατισµ�νη, �Fευτελισµ�νη κα%
DναFι πρεπ� εJκGνα τ�ς γυνα�κας, Vπως τ� θ�λει C θρησκε�α τ H «κα-
πιταλιστικ H �π ικ δ µLµατ ς» (K. M�ρF). yEτσι #λλη C «Γι ρτ� τ�ς
M�νας» κα% #λλη C «Γι ρτ� τ�ς Γυνα�κας», λ-ς κα% εRναι #λλη C γυ-
να_κα κα% #λλη C µητ�ρα.



ρ υ κα% �ν δυν�µει µ�ρ υς τ H πληθυσµ H, π W πρ  ρ�Sεται γι" Bπ δ �λωση
στ7ν Yπ ι νδLπ τε «Dφ�ντη». T7 Dπ τ�λεσµα τ�ς σ�γκρισης τ�ς Λεσ@�ας δηµι-
 υργ H µ- τ�ν Kασσιαν� θ" Dπ δε�FTη τ" παραπ�νω.

�H
r&ι κα% τGσ  Mεγ�λη Tρ�τη τ'ν &ριστιαν'ν περι�&ει τ7 περ�φηµ  «τρ -
π�ρι  τ�ς Kασσιαν�ς». T�ν Kασσιαν� τ�ν µπερδε� υν π λλ �: T�ν µπερ-
δε� υν µ- τ7 πρGσωπ  π W πρωταγωνιστε_ στ7 �ργ  της. (KαθGλ υ πα-
ρ�Fεν  @�@αια ν" Bπ κρ�πτεται κα% C Mδια.) ΠρGκειται γι" τ�ν πGρνη

τ H «κατ" Mατθα_ ν», π W µ- τερ�στια δικ� της �F δα πρ καλε_ τ� &ριστιανικ�
YµLγυρη διπλ[: περιπ ιε_ται τ7ν ;Iησ H Dφ’ \ν7ς κα% «σκανδαλ�Sει» τ Wς π�ντες
γ�ρω – τGσ  µ- τ� δια&υτικGτητ� της Vσ  κα% µ- τ7 περιε&Gµεν  τ H π ρτ φ -
λι H της. Πρ φαν'ς C πGρνη «�&ει π�ραση» στ7ν κGσµ  τ Hτ , �ν κα% δ-ν τ�ς
φτ�νTη α)τG. ;Aπ φασ�Sει �πιπλ� ν κα% δρ µ λ γε_ τ�ν Dναγν,ριση κα% τ7ν κα-
θαγιασµ7 τ H �παγγ�λµατGς της κα% στ7ν «#λλ  κGσµ ». «M- τ" λεφτ" τ" κ�νεις
Vλα» (�τσι δ-ν λ�νε  1 �E@ρα_ ι;). �H πGρνη @ρ�κε τ7 «µ�σ ν», Dλλ" «�&ει κα% τ"
µ�σα». N�τη λ ιπ7ν «στ" µ�σα κα% στ" �Fω» τ H &ριστιανικ H κGσµ υ ν" &�νTη
δ�κρυ κα% νερ7 ν" λ �σTη τ7 «µεσσ�α». T7 aρα_  µαλλ� της aστGσ  εRναι τ7 κα-
λ�τερ  «φετ%&» γι" τ�ν περ�πτωση κα% διαφLµιση πρ,της τ�Fεως. T� �π�νδυση!
Περιπ ιε_σαι δωρε"ν τ7ν Dρ&ηγG, περ�µενε σ- λ�γ  τ Wς πιστ �ς τ υ. (Kι �ς µ�ν
Dναφερθ Hµε στ" µετ" θ�νατ ν.)

�H �E@ρα�α πGρνη �&ει κα% ν H, π�ρα Dπ7 τ7 κ ρµ�. Θηλυκ7 µυαλG. T�ν κ ι-
νωνικL της Bπ @�θµιση τ� «@αφτ�Sει» �γι σ�νη. «�επλ�νει» τ7 µαHρ  &ρ�µα
της µ- δ�κρυ  «κρ κ δε�λ υ» – π W θ" τ�ς φ�γTη Y ;Iησ Hς. «Παλι� της τ�-
&νη κGσκιν » C τρυφερ� περιπ �ηση τ H #ρρεν ς – α)τ�ν π W  1 &ριστιαν %
@�φτισαν «�µαρτ�α», γι" ν� ’&Tη C καλ π�ραση ψευδ,νυµ  κα% C κ ινωνικ�
�θικ� �πιταγ� #λλ θι.

A)τ� π W «�σωσε» τ7 «F�πλυµα», &�ν ντας κα% C Mδια π τ�µι τ7 δ�κρυ, εRναι
C KασσιανL. Nα�. EOλα τ" παραπ�νω τ" «�κανε τ�&νη», π W τ�ν εRπαν π �ηση
BψηλL, #λλ ι τ�ς «φGρεσαν» κα% µ υσικL, π W τ�ν εRπαν «@υSαντιν7 µ�λ ς» κα%
«qρθε κα% �δεσε...». ERναι �ραγε παρεFηγLσιµ  π W τ" δι�@ασε C κ π�λλα στ%ς
�πιστ λ-ς τ H Xρυσ στGµ υ (α´, γ´, ια´, ιδ´, «Πρ7ς τ�ν διακGνισσαν ;Oλυµπι�δα»,
404-405, «κατ" Mατθα_ ν» κστ´ 6-16); �Hταν λ�γ  ν" δια@�STη µ�α &ριστιανL; XH
µLπως qταν λ�γ  τ7 ν" «Dντιγρ�φTη»; Π�ντως τ7 «π �ηµ�» της γ�νηκε «σ υF-»
�π% τ7 πρακτικ,τερ ν. Tερ�στια �πιτυ&�α! (T� Bπ κρισ�α –r&ι Bπ κριτικ�– κα%
πGσ ... µαστ ρεµ�ν ς θεατρινισµ7ς – σ- καµµι" περ�πτωση θ�ατρ !) Kλ�µατα, πα-
ρακ�λια, πρ σευ&-ς Bπ-ρ τ H «�γI» κα% πρ σωπικ-ς �µαρτ�ες, π W θ" πληρ,σTη
oνας #λλ ς, «καλ� }ρα» Y «ρα@�». Π H Dκ �στηκε Vµως ν" πληρ,ν υν  1
�E@ρα_ ι;

EOπως κα% ν�&Tη Vµως Vλα τ" τρ π�ρια,  1 �µν ι, τ" µεγαλυν�ρια, τ" Dπ λυ-
τ�κια,  1 ψαλµ % κα%  1 Dπαγγελ�ες τ�ς &ριστιανικ�ς Tρ�της Bµν Hν κα% καθα-

«�Eκ γυναικSς LρFlη τ7 φα:λα»...
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γι�S υν τ�ν πGρνη π W Dντιστρ�φει τ�ν «�π% &ρLµασιν �κδ σιν», τ�ν κρατικ� κα%
για&@εδικ� φ ρ λ γ�α («;AπGδ τε τ" τ H Kα�σαρ ς τZ' Kα�σαρι κα% τ" τ H θε-
 H τZ' θεZ'») κα% τ�ν �κπGρνευση (C �E@ρα�α &Lρα Bπ &ρε,νεται ν" περι�ρ&εται
σταδιακ" στ" κρε@@�τια τ'ν κ υνι�δων της, Y «νυµφ� ς» µπα�νει στ�ν κρε@α-
τ κ�µαρα τ�ς πρ,της ν�&τας τ H γ�µ υ µ- π�ντε τ )λ�&ιστ ν παρθ�νες, π�ρα
Dπ7 τ� σ�Sυγ ), τ�ν Dγ ραπωλησ�α Dνθρ,πων (;I �δας - ;Iησ Hς) κα% «Dγρ7ν
κεραµ�ως» µ- &ρ�µα «µαHρ ». A)τ7 εRναι τ7 κ ινωνικ7 κα% π λιτιστικ7 περιε-
&Gµεν  τ H \@ραϊκ H, τ H Jσραηλιν H «δικα� υ» κα% τ H για&@εδικ H «νGµ υ».
�H ν µιµ π �ηση τ�ς Bπ ταγ�ς Vπ ι υ/ας Bπ @λLθηκε στ�ν α)τ αγνωσ�α, µ-
Dπ τ�λεσµα ν" νι,θTη Dν�σ&υρ ς κα% Dδ�ναµ ς/η, �τσι }στε ν" γ�νεται ε)κ λ,-
τερα «λε�α» τ'ν «Jσ&υρ'ν» µ- τ�ν  Jκ ν µικL, κ ινωνικ� κα% π λιτικ� Dλλ" κα%
θρησκευτικ� �F υσ�α.

T7 «γν'θι σαυτ7ν» (γν,ριSε τ7ν \αυτG σ υ, τ%ς δυν�µεις κα% τ%ς Dντ &�ς,
γιατ% εRναι δ'ρ  θε H) τ H ∆ελφικ H Mαντε� υ εRναι C κ ινωνικ� θ�ση-Dντ�ρ-
ρηση Dπ λλ,νειας πρ �λευσης, παρ�λληλα µ- τ7 σωκρατικ7 « )δε%ς \κIν
κακ7ς» (�πλ[ �τσι τ Wς �µαθαν) σWν τ7 Dνθρωπιστικ7 µLνυµα τ�ς πρ σωπι-
κGτητας κα% τ H �ργ υ τ�ς Σαπφ Hς. �H γυνα_κα τ�ς αJ λικ�ς γ�ς εRναι Y
Dντ�π δας τ�ς &ριστιαν�ς Kασσιαν�ς.

�Hταν Vµ ρφη κ π�λλα C Kασσιαν� (�Sησε τ7ν 9  αJ. µ.X.), «�@γαSε Vµως
γλ'σσα». yAκ υ ν" Fεστ µ�σTη µπρ στ" στ7 ΘεGφιλ , YλGκληρ  α)τ κρ�τ ρα τ H
BυSαντ� υ «�κ γυναικ7ς �ρ�Tη τ" κρε�ττω» (= Dπ7 τ� γυνα_κα πρ �κυψαν τ" κα-
λ�τερα)! ;Eκε_ν ς �θελε τ� γυνα_κα-σ�Sυγ  δ�&ως #π ψη (&ριστιαν7ς δ-ν qταν;).
«T� µ H τ�ν �φερες α)τ�ν τ� γλωσσ H, @ρ- µ�να, στ�ν �κλεκτL σ υ δωδεκ�δα;
ERναι γυνα_κα α)τ� γι" µ�να; N" σκ�φτεται κα% ν" µιλn[; N" µ H φ�ρνTη Dντιρ-
ρLσεις κα% ν" “µ- κ λλn[ στ7ν τ _& ”; ∆-ν λ�ω, κ �κλα εRναι, µGν  π W  1 κ Hκλες
δ-ν �& υν µιλι"» εRπε Y ΘεGφιλ ς στ�ν πρ FενLτρα E)φρ σ�νη. «�O α)τ κρ�-
τ ρας θ" γ�νTη #ντρας µ υ», εR&ε Dπ φασ�σει C Kασσιαν� πρ%ν τ� @υSαντινL... «&υ-
λGπιττα». «XH Y α)τ κρ�τ ρας m κανε�ς», δLλωσε C ν�α. («Mεγ�λης π�πιας α)γ7»
C κ πελλι�: «NGµ ς Vλ ν m  )δ�ν!».) Σ"ν εRδε κα% DπGειδε, &τ�Sει µ ναστLρι, δι-
κG της, JδιωτικG, «πρι@�», π W λ-ν  1 F�ν ι, κα% πα�Sει �κε_ µ- τ7 ΘεGφιλ  τ7 «κρυ-
φτ7» κα% µ- τ Wς &ριστιαν Wς συγγραφε_ς τ7... «κλεπτG».

�O
�ρωτας στ7 τρ π�ριG της –«E�φ�δης τε κα# �σ"λην�ς»– &ρ�εται µ- τ7
«�λαι ν» τ�ς «�µαρτ�ας» κα% Dπ δ�δεται aς « Rστρ ς Dκ λασ�ας». yAντε
ν" τ�ν πε�σTης πIς δ�&ως α)τ7ν δ-ν Bπ�ρ&ει SωL. MLπως #ν ιFε ν" δια-
@�σTη Dρ&α�α \λληνικ� λ γ τε&ν�α, γραµµατε�α, π �ηση, λυρικ� �στω;

T� �νδιαφ�ρ ν κα% rµ ρφ  ε�ρισκε στ Wς «in» &ριστιαν Wς τ�ς �π &�ς της, π W
πα_Sαν τ7 «φG@  θε H» στ" δ�&τυλα σ- σκηνικ7 «πυρωµ�νης θηλυκ�ς κ λ�σε-
ως»; Σαφ'ς κα% �πρεπε ν" µελετLσTη ΣαπφI C @υSαντιν π �λα. EOλη C Sω� τ�ς
10ης M �σας �ρωτας qταν κα% Dπ7 �ρωτα, λ�νε, πIς π�θανε. Kε_ν ς Y Mυτιλη-

ΣαφHς καA ]πρεπε ν7 διαC(σlη ΣαπφM
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νι7ς Y Φ�ων, τ7 ~µ ρφGπαιδ , Y ε)ν  �µεν ς
τ�ς ;Aφρ δ�της, τ�ν aδLγησε στ7 @υθ7 τ�ς
Λευκ�δας (;Aνακρ�ων, Kωµlωδ�α/Lesky
1981). T� D&�ριστ ς ν� ς κι �κε_ν ς! T� τρα-
γ �δια, τ� µ υσικ�ς, τ� �ρπ�σµατα µ- τ�ν πυ-
κτ�δα (�γ& ρδ  µ υσικ7 rργαν ) της! ;Aν�ν-
δ τ ς. MGν ν Y θ�νατ ς λ ιπ7ν τ�ς DF�Sει.
«Kαλ�τερ  τ7 µ ναστLρι», θ" σκεφτT� κανε�ς.
;Eκε_ τ )λ�&ιστ ν εRσαι Sωνταν� (κα% Vλ  κα%
κ�π ι ς m κ�π ι ι θ" @ρεθ Hν στ" σεντGνια
σ υ «κ�τω Dπ7 τ� µ�τη» τ�ς Cγ υµ�νης κα%
µ- φτην7 «λ�δωµα» τ�ς π ρτι�ρισσας τ�ς
µ ν�ς) (Walter, 2002).

yO&ι. �H ΣαπφI δ-ν qταν «µ νG&νωτη»,
«µαγκ �φα» κα% Bπ κρ�τρια. O1 �ρωτ�ς της
qταν &αρ�, δηµι υργ�α, διδασκαλ�α. Kα%
qταν π�ντα φωτειν �, &ρωµατιστ % κα% π -
λυπ �κιλ ι, σ"ν τ Wς Dνθ Wς τ�ς #ν ιFης. O1
πGν ι τ�ς µητρGτητας  δ-ν τ�ν τρ µ�Fανε π -
τ�: Kαρπ7ς τ H �ρωτ� της µ- τ7ν Kερκ�λα
qταν C µ ν γεν�ς Kλε�ς. Πνευµατικ�ς της κG-
ρες π�µπ λλες aστGσ  �λαµψαν σ- ;Aνατ λ�

κα% ∆�ση, γιατ% C ΣαπφI εR&ε σ& λL. Σ& λ� γυναικ'ν. N" θυµ�σω τ�ν ;Aριγν,τα
κα% τ�ν ;Aτθ�δα, π W SLσανε µαS� της στ� Σ& λ� τ�ς Λ�σ@ υ;

Nα�, να�! Σ& λ� AJ λ�δων γυναικ'ν. Kα% τ� γυναικ'ν! Γυναικ'ν µ- τ" Vλα
τ υς: Λατρε�α τ�ς ;Aφρ δ�της κα% τ'ν M υσ'ν δ�&ως θρησκ ληψ�α, καλ-
λι�ργεια τ'ν τε&ν'ν – κα% r&ι µGν  τ'ν καλ'ν. Π �ηση, µ υσικ� κι ε)αι-
σθησ�α �ναρµ ν�S νται µ- π ικιλ�α συναισθηµ�των, Dναδεικν� ντας τ�ν
Dγ�πη κα% τ7ν �ρωτα m τ Wς �ρωτες. O1 γυνα_κες τ�ς Ψ�πφ ς �& υν τ7ν «D�-
ρα» τ�ς αJ λικ�ς ε)λ γ�ας κα% µ ι�S υν µ- Dγ�λµατα Dρ&αϊκ�. ERναι γυ-
να_κες κGσµιες, καλGγ υστες, Dριστ κρ�τισσες – r&ι «πα_Fε-γ�λασε». Γνωρ�-
S υν ν" ντυθ Hν, ν" &τενιστ Hν, ν" µακιγιαριστ Hν, ν" γ ητε�σ υν. Kα% γ η-
τε� υν. Kα% «µαγε� υν». Kα% γ�ν νται θα�µασµα κα% ε)τυ&�α γι" τ Wς γ�ρω
τ υς, γιατ% εRναι α)θεντικ-ς κα% συν λικ" Dνεπτυγµ�νες πρ σωπικGτητες –
r&ι µ ν µερε_ς.

�H
�πι&ειρηµατ�ας ΣαπφI λειτ υργε_ Bπ7 τ�ν π�εση τ H Dνταγωνισµ H µε-
ταFW σ& λ'ν γυναικ'ν (;Aνδρ µ�δας κα% Γ ργ Hς), µ- Dπ τ�λεσµα κ�-
π ια κ ρ�τσια της ν" φε�γ υν. Kατα@�λλει πρ σπ�θειες ν" κρατηθT� ψ�-
&ραιµη Dλλ" κα% DνταγωνιστικL. Bελτι,νει διαρκ'ς τ�ν π ιGτητα τ'ν

�O EνθρωπιστικSς PαρακτOρας τOς ΣPλOς της
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παρ &'ν τ�ς σ& λ�ς, τ�ς διδασκαλ�ας, τ�ς σ φ�ας, τ�ς τ�&νης της, πρ σ�& ντας
ν" µ� µειωθT� στ7 �λ�&ιστ  Y Dνθρωπιστικ7ς &αρακτ�ρας τ H µ ρφωτικ H Dγα-
θ H π W παρ�γει. K�θε Dπ &ωρισµ7ς δ�νει µ- τ7 δ�κρυ τ�ς ε)αισθησ�ας, τ�ς φι-
λ�ας, τ�ς συντρ φικGτητας. ERναι πηγα_ . ERναι α)θεντικ7 Dλλ" κα% παρ δικG. Kα%
α)τ7 γιατ% C δασκ�λα Bπενθυµ�Sει τ�ν DF�α τ�ς κ ιν�ς Sω�ς στ7 παρελθGν, π W
θ" µε�νTη Dν�µνηση Dναλλ �ωτη στ7 &ρGν  κα% τ� Sω� τ'ν κ ριτσι'ν της. ;AκG-
µη κα% �ν Y ψυ&ικ7ς πGν ς της εRναι στ7 Sεν�θ, C ΣαπφI συγκρατε_ται. ERναι σ -
@αρL, JσGρρ πη κα% DFι πρεπLς. Θ�νατ ς, σ�µφωνα µ- α)τLν, εRναι C λησµ νι�.
MGν  π W στ� σ& λ� τ�ς Σαπφ Hς  1 κ πελλι-ς µ�θαιναν π'ς ν" τ�ν Dπ φε�γ υν
τ� λησµ νι" κα% π'ς ν" νικ Hν τ7 θ�νατ  µ- τ" Vπλα τ�ς θηλυκ�ς DFι σ�νης: T7
πνεHµα εRναι Dθ�νατ , καθIς γεννn[ τ7 τραγ �δι τ'ν �ρ,των, τ�ς Dγ�πης, τ H γ�-
µ υ κα% τ�ς &αρ[ς τ�ς Sω�ς. Bλ�πεις, γι" τ� Σαπφ,, τ7 θηλυκ7 Σωκρ�τη, «C �ρη-
µη κα% σκ τειν� �παρFη στ7ν EAδη  εRναι κλ�ρ ς �κε�νων π W δ-ν �& υν καθGλ υ
µερ�δι  στ" δ'ρα της Πιερ�ας» (55LP κα% Lesky 1981). M- α)τ H τ H εMδ υς τ7ν
«κλ�ρ » καταρι�ται κα% F ρκ�Sει τ%ς Dντ�παλ�ς της C Σαπφ,.

Στ� ΣαπφI κα% τ" κ ρ�τσια της �ρµGSει C Dθανασ�α κα% µ�α δGFα #λλη Dπ7
κε�νη τ'ν Dνδρ'ν –�π,νυµα γυναικε�α– τ H ;Aλκα� υ κα% τ H «�δ' κα% τ H
τ,ρα». T7 «aρα_ , τ7 αJσθητ7 κα% Y πGθ ς» δεµ�να Dδι�σπαστα µεταF� τ υς
µ�σα στ7 �ργ  κα% τ� Sω� τ�ς Σαπφ Hς θ" �µπνε�σ υν τ7ν Πλ�τωνα. Kα%
α)τ7ς θ" κ�νTη τ�ν τρι�δα τ �τη «καρδι"» τ H «Συµπ σ� υ» τ υ.

«XAν δ-ν πηδLσTη C Dλεπ �, κανε%ς δ-ν τ�ς δωρ�Sει κρεµαστ�ρια», θ" Dπα-
ντLσTη �µπρακτα C ΣαπφI σ- Vσ υς «κ�ν υν κρεµαστ�ρια Vσα δ-ν φτ�ν υν».
Kα% τ�ν #Fια ΣαπφI-γυνα_κα κα% δηµι υργ7 �λ�&ιστ ι θνητ % κα% DκGµα λιγ,-
τερες θνητ-ς «φτ�ν υν στ7 δα&τυλ�κι της». �H DFι σ�νη της �κτιµ[ται Jδια�τε-
ρα Dπ7 τ�ν ;Aφρ δ�τη. �H ΣαπφI εRναι ε)ν  �µενη τ�ς θε[ς γιατ% τ7 DF�Sει,
γιατ% λατρε�ει τ%ς M Hσες κα% παραδ�δει τ� λατρε�α τ �τη κα% τ�ν �πλ,νει µ�-
σα σ- &,ρ υς 1ερ" εJδυλλιακ Wς κα% σ- καλα�σθητες ψυ&-ς �λε�θερων κα% DFι -
πρεπ'ν κ ριτσι'ν. ∆-ν σφραγ�Sει µ�σα της τ7 µ ρφωτικ7 Dγαθ7  zτε τ7 κλει-
δ µανταλ,νει �γωιστικ" κα% κα&�π τα στ" «#-λ γα»  κιτ�πια κα% τ" λ γ κλG-
πα τεφτ�ρια &ριστιανικ'ν µ ν'ν. �O �ρωτ�ς της –πλ �σι ς σ- περιε&Gµεν  κα%
π ιGτητα Dνθρωπιστικ�– δ-ν κρ�@εται π�σω Dπ7 \@ραϊκ" «δα&τυλ�κια», κακ -
σ �λ υπα ρ�σα κα% «S φ,δεις» Dτ�κες.

�O
λGγ ς της εRναι π ικ�λα, α)θεντικ" κα% πρωτGτυπα �κφρασµ�ν ς, καθIς
Dντιστ ι&ε_ στ" δι�φ ρα πρGσωπα τ H κ ινωνικ H της περι@�λ ντ ς –
γυνα_κες κα% #νδρες, φυσικ" κα% πνευµατικ� της παιδι�, Dδ�λφια κα%
�ραστL. �O µα&ητικ7ς κα% Dγωνιστικ7ς &αρακτ�ρας π W διαπ τ�Sει τ" δη-

µι υργLµατ� της τ" διαφ ρ π ιε_ πλLρως Dπ7 «γλυκαν�λατα» Dναγν,σµατα
κα% δακρ�@ρεκτες συγγν'µες m «µετ�ν ιες». ∆υναµικ� Dριστ κρ�τισσα C π ιL-
τρια συγκρ �εται µ- τ Wς διεκδικητ-ς τ�ς αJ λικ�ς �F υσ�ας κα% �F ρ�Sεται στ�

�O δυναµικSς EριστκρατικSς λ�γς της
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Σικελ�α. ∆-ν πτ ε_ται. �H αJ λικ� γεν�τειρα γ� δ-ν &ωρ�ει τ" πρ ϊGντα τ�ς «π�ν-
νας» της τ�ς καλλιτε&νικ�ς. T" σ�ν ρα τ H &ρGν υ κα% τ H &,ρ υ Bπ κλ�ν νται,
Bπ &ωρ Hν κα% �Fαϋλ,ν νται µπρ στ� της. T" Dπ θησαυρισµ�να �ργα της Dπευ-
θ�ν νται σ- �κλεκτ Wς λ�τρεις τ�ς Dνθρωπιστικ�ς π ιGτητας κα% r&ι σ- &ριστια-
ν φανε_ς «παπαγ�λ υς» – καταναλωτ-ς τ H �µπ ρευµατ π ιηµ�ν υ «παραλG-
γ υ».

T )λ�&ιστ ν oνα τραγ �δι �πλαθε γι" τ7ν καθ�να κα% τ�ν καθεµ�α C Σαπφ,,
Dν�λ γα µ- τ7 πρGσωπ  κα% τ�ν περ�σταση. Στ" «�πιθαλ�µι�» της (= τραγ �δια
τ H γ�µ υ) εRναι #φθαστη. Tραγ �δησε Vµως κα% τ�ν �ρωτικ� #ρνηση. M- τ" δα-
κτυλικ� της µ�τρα συνε&�Sει τ�ν Yµηρικ� παρ�δ ση. M- τ" Dλκαιϊκ" µ�τρα Dπα-
ντn[ στ7 φ�λ  κα% συν�δελφG της ;Aλκα_ , �πικ ινων,ντας στ� δικL τ υ «µ υσικ�
γλ'σσα» κα% ~ν µ�S ντ�ς τ ν:

AΛKAIOΣ: Mενε*�πλ"*�υδη, rγν�, γλυκ�γελη Σαπφn (;Aλκα_ ς 384 LP),
θ"λω ν� σ�6 π( µ� ντρ"π�µαι.
ΣAΠΦΩ: jAν Hταν καλ� α/τ� π�+ Mθελες 8 mµ�ρφ� κι � γλ(σσα σ�υ δ<ν �να-
κ,τευε !σ0ηµα λ�για, � ντρ�π4 δ<ν θ, ’πιανε τ� µ,τια σ�υ, µ�ν� θ, ’λεγες
τ� σωστ�. (;Aριστ τ�λης, «Pητ ρικL», 1367 α 137 LP).

�H φων� τ�ς Σαπφ Hς εRναι C φων� τ�ς γυνα�κας π W Dγαπn[ κα% r&ι µGν  στ7
κρε@@�τι. M- τ%ς εJλικρινε_ς κα% Dνθρ,πινες πρ σευ&�ς της πρ7ς τ� θε" αJτε_ται
θαρρετ" κα% µ- παρρησ�α τ�ν �κπλLρωση τ H πGθ υ της, �& ντας �π�γνωση τ�ς
καλλιτε&νικ�ς της DF�ας, π W τ�ν κρατn[ σ- oνα �π�πεδ  π�νω Dπ7 τ Wς Dµαθε_ς
θνητ Wς – τελε�ως Dντ�θετ  µ- τ7 �π�πεδ  τ�ς κ�θε «δ �λης» τ H τυραννικ H κα%
«µισ γ�νη» Για&@�. M- γ�λι  Dνταπ κρ�νεται C ;Aφρ δ�τη στ Wς αJσθαντικ Wς
πGθ υς τ�ς π ιLτριας. �H �πικ ινων�α εRναι #µεση κα% τ7 «π�ρε-δ'σε» τ�ς &αρ[ς
κα% τ H αJσθαντικ H �ρωτα �κτ7ς Dπ7 πηγα_  εRναι κα% συνε&�ς, σταθερG, δια-
&ρ νικG. �H �παν�ληψη �ρωτικ'ν συγκυρι'ν, C συναισθηµατικ� κα% κ ινωνικ�
�λευθερ�α µ�σα στ7 πλα�σι  τ H Dνθρωπιστικ H Jδε,δ υς τ7 Dπ µακρ�νει, τ7
δια&ωρ�Sει κα% τ7 DπεFαρτn[ Dπ7 τ7 πλαστ7 Jδε λGγηµα τ H \λλην &ριστιανικ H
�Fαµ@λ,µατ ς. Π'ς ν" παρα@ληθT� τ7 δυσθε,ρητ  �ψ ς τ�ς Σαπφ Hς µ- τ�ν
Bπ κριτικ" δακρ�@ρεκτη \@ραι &ριτιανικ� π ρνε�α κα% δ υλικGτητα;

Π�ντως C γυναικε�α DFι πρ�πεια κα% DF�α µGν  Dπ7 τ7 σκ τειν7 κελ% τ�ς Kασ-
σιαν�ς δ-ν «Fεµυτn[». Πιθαν,τερη κρ�νεται C σLψη τ'ν καλ γερ�στικων σεντ -
νι'ν Dπ7 τ" κρ κ δε�λια δ�κρυα τ�ς παραν µ�ας, τ�ν Bπ κριτικ� στ�ρηση τ�ς
&αρ[ς τ�ς Sω�ς κα% τ�ν �& ρρ�πανση π W πρ καλ Hν  1  Jµωγ-ς σ- q&  πλ�γι 
νυ στG.

�H «µ- ν�&ια κα% µ- δGντια» π�λη τ�ς Σαπφ Hς εRναι π W Dπ καθιστn[ τ7
«aρα_ » στ7 �ψ ς τ υ: M- ν�&ια, π W π�λλ υνε & ρδ-ς κα% µ- δGντια BπερLφα-
ν υ κα% νικηφGρ υ &αµGγελ υ.

∆ι�τ,µα
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H ™E•OYA§IKH «A§H£EIA» ENO™ MHTPO¶O§ITH

O
1 1ερωµ�ν ι Dν" τ Wς αJ'νες, Vπως Y µητρ π λ�της AJγιαλε�ας κ. ;Aµ@ρG-
σι ς σLµερα, Dρ�σκ νται στ�ν στρε@λ� µετατGπιση τ H κ�ντρ υ @�ρ υς
τ H �θνικ H κα% διεθν Hς �νδιαφ�ρ ντ ς Dπ7 τ"  )σι,δη στ" �π υσι,-
δη. �O κ. ;Aµ@ρGσι ς Dπ7 «&ρ� ς κα% Bπ &ρ�ωση» Dπ�ναντι στ�ν DλLθεια

&αρακτLρισε «καθαρ7 π ρν τρ�γ υδ » τ7 τραγ �δι τ�ς \λληνικ�ς συµµετ &�ς
στ� «Γι υρ @�Sι ν». �H παρα&�ραFη τ�ς 1στ ρικ�ς Dληθε�ας �F #λλ υ DνLκει
στ%ς π�γιες πρακτικ-ς τ�ς &ριστιαν σ�νης κα% τ�ς ;Oρθ δ F�ας.

T7 «Shake it» εRναι oνα �λαφρW τραγ �δι µ- περιε&Gµεν  �ρωτικG. T� τ7 δια-
&ωρ�Sει Dπ7 oνα π ρν τρ�γ υδ ; T7 γεγ ν7ς Vτι Dναφ�ρεται στ�ν �ρωτικ� συ-
µπεριφ ρ" \ν7ς Sευγαρι H �ρωτευµ�νων. Σ'µα κα% ψυ&� κιν Hνται στ Wς ρυθ-
µ Wς τ�ς µ υσικ�ς κα% τ H �ρωτα: T� �γνGτερ  Dπ7 τ� «φλGγα» τ�ν �ρωτικL, τ�
«φλGγα» τ�ς Dγ�πης, τ� «φλGγα» τ H «µαS�»; Πρ φαν'ς  1 Dν�ραστ ι �κδη-
λ,ν υν πρ τ�µηση πρ7ς τ� «φλGγα» µ- τ�ν Yπ �α  1 &ριστιαν % πρ π�τ ρ�ς
τ υς πυρπGλησαν τ� @ι@λι θLκη τ�ς ;AλεF�νδρειας, τ� «φλGγα π W �καψε τ Wς
\λληνικ Wς να Wς µαS% µ- τ Wς πρ γGν υς µας, π W δ-ν δ�& νταν τ�ν �F Dπ -
καλ�ψεως «DλLθεια» τ�ς θρησκε�ας τ'ν «κατακτητ'ν» m τ� «φλGγα» τ�ς �Iερ[ς
;EFετ�σεως.

Στ� «B�@λ », τ7 1ερ7 @ι@λ�  τ'ν κ�θε εMδ υς ;Aµ@ρ σ�ων, δηλ,νεται πεντα-
κ�θαρα πIς  1 «πρ π�τ ρ�ς» τ υς �F�διδαν  �π’ Dµ ι@T� καν νικ" τ%ς γυνα_κες
τ υς (;A@ρα"µ - Σ�ρα, ;Iσα"κ - Pε@�κκα: «Γ�νεσις», ι@´ 11-20, κστ´ 6-11), Dλλ" δ-ν
δε�&ν υν  )δGλως ν" �ν &λ Hνται Dπ’ α)τG. ;Eπ�σης στ7 &ωρ�  ιθ´ 31-36 τ�ς «Γ�-
νεσης» περιγρ�φεται π'ς  1 νεαρ-ς θυγατ�ρες τ H ΛIτ \ν,ν νται σεF υαλικ"
µ- τ7ν πατ�ρα τ υς τ7ν Mδι (!), Dφ W τ7ν µεθ�σ υν πρ'τα, πρ κειµ�ν υ ν" «Dνα-
στLσ υν» Dπ7 τ7 σπ�ρµα τ υ τ%ς �περ&Gµενες γενι-ς τ'ν Για&@εδιστ'ν. Στ"
πρ ϊGντα τ�ς συνειδητ�ς α1µ µικτικ�ς πρ�Fης, στ�ν Cδ ν� τ�ς Yπ �ας συµµε-
τ�& υν τGσ ν  1 θυγατ�ρες Vσ  κα% Y BπερLλικας φυσικ7ς πατ�ρας τ υς, πρ -
φαν'ς συγκαταλ�γ νται  1 δι�φ ρ ι &ριστιαν % 1ερωµ�ν ι,  1 α)τ ανακηρυσ-
σGµεν ι θιασ'τες τ�ς Dληθε�ας στ�ν πληρ φGρηση.

�Yπ @Gσκει π υθεν" Y �κ&ρηµατισµGς, C �µπ ρευµατ π �ηση m Y �παγγελ-
µατισµ7ς τ�ς Π. ∆ιαθLκης στ�ν �ρωτικ� πρ�Fη, C Yπ �α �µπερι�&εται στ7 «Shake
it», στ ι&ε_α π W θ" }ριSαν oνα «π ρν τρ�γ υδ »; �Yπ δηλ,νεται τ�&α κ�-
π ι υ εMδ υς δGλ ς στ� σ&�ση µεταFW τ'ν �ρωτευµ�νων τ H τραγ υδι H, παρG-
µ ι ς m Dν�λ γ ς –�στω– τ�ς µ�θης στ�ν Yπ �α Bπ @�λλ υν τ7ν πατ�ρα τ υς  1
«κGρες» τ�ς \@ραϊκ�ς «∆ιαθLκης»; �Yπ κρ�πτεται –�ν τ�λει– κ�π ι υ εMδ υς
φυσικ� m �θικ� Dν µ�α στ Wς στ�& υς τ H τραγ υδι H;

∆-ν �νω&λLθηκε λ ιπ7ν Y ;Aµ@ρGσι ς Dπ7 τ�ν FενGγλωσση παρ υσ�αση
\ν7ς καθαρ" \λλην γεν Hς –µ" παγκ σµ� υ �µ@ελε�ας– συναισθLµατ ς, τ H
�ρωτα, Dπ7 \λληνικ" &ε�λη, παρ" φρGντισε ν" δια@�λTη τ�ν α)θεντικGτητ�
τ υ, Dλλ" κα% ν" στρ�ψTη τ�ν κ ιν� γν,µη Dπ7 τ�ν ψυ& λ γ�α τ�ς �θνικ�ς
περηφ�νειας στ�ν �ν &ικGτητα τ�ς παραφ�σιν &ριστιανικ�ς �θικ�ς.

∆ι�τ,µα - ∆ηµ'φιλ�ς



O
1 νGµ ι τ H Nε�τωνα διατυπ,ν νται Bπ7 τ�ν µ ρφ� συνLθων τυπικ'ν
�Fισ,σεων κα% εRναι νGµ ι καθαρ" αJτι κρατικ �. A)τ7 σηµα�νει Vτι
σ- µι" συγκεκριµ�νη αJτ�α Dντιστ ι&ε_ oνα κα% µ ναδικ7 Dπ τ�λεσµα,
τ7 Yπ _  εRναι π�ντ τε τ7 Mδι , �φGσ ν Fεκιν Hµε µ- τ�ν Mδια Dρ&ικ�

κατ�σταση (αJτ�α). M’ α)τ7ν τ7ν τρGπ  µπ ρ Hν ν" Bπ λ γιστ Hν  1 θ�σεις
τ'ν πλανητ'ν στ�ν τρ &ι� τ υς γ�ρω Dπ7 τ7ν EHλι  γι" τ" \πGµενα &ρGνια,
κα% �τσι ν" πρ @λ�ψ υµε τ" δι�φ ρα Dστρ ν µικ" φαινGµενα π W θ" συµ@ Hν
στ7 µ�λλ ν, Vπως π.&. µι" �κλειψη �Hλ� υ m ΣελLνης, τ�ν �µφ�νιση \ν7ς κ -
µLτη m DκGµη κα% τ�ν τρ &ι" \ν7ς Dστερ ειδ�, Y Yπ _ ς Dκ λ υθε_ µι" π ρε�α
συγκρ �σεως µ- τ�ν Γ�.

�H
θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας Bπ στηρ�Sει Vτι C µ[Sα α)F�νεται µ- τ�ν τα&�τητα. EOσ  τα&�-
τερα κινε_ται µ�α µ[Sα, τGσ  περισσGτερ  α)F�νει. EOταν δ- C µ[Sα �ν κινLσει Dπ κτLσTη
τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς, τGτε C µ[Sα α)τ� γ�νεται #πειρ ς (τε�νει στ7 #πειρ ). Kατ" συ-
ν�πεια καν�να σ'µα δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" κινηθT� µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς, καθGτι α)τ7

σηµα�νει Vτι C �ν κινLσει µ[Sα θ" �τεινε στ7 #πειρ  κα% συνεπ'ς θ" γινGταν τ7 σ�µπαν m καλ�τερα
θ" κατ�στρεφε τ7 σ�µπαν (π�ντα @�@αια σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας).

�H Dνωτ�ρω θεωρ�α @ασ�Sεται στ7ν κ�τωθι τ�π :

m = , Vπ υ m = C τελικ� µ[Sα
m0 = C µ[Sα Cρεµ�ας
v = C τα&�τητα τ�ς µ�Sας �ν κινLσει
c = C τα&�τητα τ H φωτ7ς στ7 κενG

;Aλλ" στ7 σ�µπαν Bπ�ρ&ει oνα σωµατ�δι  (µ[Sα), τ7 Yπ _  κινε_ται µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς.
A)τ7 τ7 σωµατ�δι  (µ[Sα) εRναι τ7 Mδι  τ7 φωτGνι . Kι Vµως C µ[Sα τ υ δ-ν εRναι #πειρη. ;E"ν στ7ν
Dνωτ�ρω τ�π  DντικαταστLσ υµε τ7 v µ- τ7 c λαµ@�ν υµε:

m0��
�1�-�(�

v�
c
��)2�

▲

OR EρPα9ες γνMσεις γι7 τ�ν σFσταση τ: Eτ�µυ

Σ- Vλες α)τ-ς τ%ς περιπτ,σεις C τρ &ι" Bπ λ γ�Sεται Dκρι@'ς µ- τ�ν @ Lθεια  τ'ν αJτι κρατικ'ν
νGµων κα% εRναι α)τ νGητ  Vτι µ- τ7ν κατ�λληλ  µαθηµατικ7 τ�π  µπ ρ Hµε ν" πρ @λ�ψ υµε µ-

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



m = ⇒ m= ⇒ m= ⇒ m= ⇒ m= → ∞ κα% α)τ7 δ-ν

εRναι σωστ7, διGτι C µ[Sα τ H φωτ7ς στ7 σ�µπαν δ-ν εRναι #πειρη.
;E"ν π�λι θεωρLσ υµε τ7 φ'ς aς �ν�ργεια κα% r&ι aς µ[Sα, δ-ν θ" πρ�πει ν" Fε&ν[µε Vτι C �ν�ργεια

(σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας) �&ει µ[Sα. Kατ" συν�πεια �πανερ&Gµαστε στ�ν πρ,τη θ�-
ση µας, Vτι τ7 φ'ς θ" πρ�πει ν" µελετηθT� aς �& ν µ[Sα m τ )λ�&ιστ ν Vτι Bπ�ρ&ει µ�α µικρ� π σGτη-
τα µ�Sας, C Yπ �α κινε_ται µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς. ;E"ν �ν π�σTη περιπτ,σει δ-ν εMµαστε σ�γ υρ ι
µ- τ7ν Dνωτ�ρω συλλ γισµG, τGτε πρ &ωρ Hµε.

Γνωρ�S υµε (σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας) Vτι E = m�c2. Mπ ρ Hµε ν" π Hµε Vτι 

m = κα% Vτι . (Θ" µελετLσ υµε DργGτερα τ� σηµα�νει E0 κα% τ�  εRναι). Στ�ν περ�πτωση τ H

φωτ7ς λαµ@�ν υµε:

m = ⇒ = ⇒ E = ⇒ Ε = ⇒ Ε = → ∞E0�
0

E0�
�0�

E0�
�1-�12�
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/c2

0
�

��
�1�-�(�

c
c

��)�2�
E0�
/c2

m0
��
�1�-�(�

v�
c
��)2�

E0�
c2

E
�
c2

m0�
0

m0�
�0�

m0�
�1-�12�

m0��

�1�-�(�
c
c

��)�2�
m0��

�1�-�(�
v�
c
��)2�

Dκρ�@εια τ�ν κ�νηση \ν7ς σ,µατ ς, εMτε πρGκειται γι" τ�ν ΣελLνη, oναν πλανLτη m oνα διαστηµG-
πλ ι , κα% µ�λιστα γι" Yσ δLπ τε µεγ�λ  &ρ νικ7 δι�στηµα. �H �πιτυ&�α α)τ'ν τ'ν Bπ λ γισµ'ν
στ�ν πρG@λεψη τ�ς θ�σεως \ν7ς σ,µατ ς γι" µεγ�λα &ρ νικ" διαστLµατα Dπ τελε_ τ7ν θρ�αµ@  τ�ς
αJτι κρατ�ας. �H αJτι κρατ�α κα% C πρ @λεψιµGτητα θεωρ Hνται �νν ιες ταυτGσηµες, �φGσ ν C �F�-
λιFη τ H φαιν µ�ν υ δι�πεται Dπ7 καθαρ" αJτι κρατικ Wς νGµ υς. A)τ7 δηµι �ργησε τ�ν εJκGνα,
κυρ�ως κατ" τ7ν δ�κατ  �νατ  κα% τ%ς Dρ&-ς τ H εJκ στ H αJ'να, \ν7ς καθαρ" µη&ανιστικ H κGσµ υ,
Vπ υ τ" π�ντα εRναι πρ @λ�ψιµα µ- �πιπτ,σεις DκGµα κα% στ�ν φιλ σ φικ� Dντ�ληψη τ H κGσµ υ.

A
)τ" Vσ ν Dφ ρn[ στ7ν µακρGκ σµ  τ'ν πλανητ'ν κα% τ'ν Dστ�ρων. Γι" ν" δ Hµε Vµως, συµ-
@α�νει τ7 Mδι  κα% Dναφ ρικ" µ- τ7ν Bπ ατ µικ7 κGσµ ; Στ7 #τ µ , σ"ν στ ι&ει'δες συστα-
τικ7 τ�ς �λης, Dναφ�ρθηκαν �κτεταµ�νως πλε_στ ι φιλGσ φ ι τ�ς Dρ&αιGτητας. Mερικ % Dπ’
α)τ Wς Y ∆ηµGκριτ ς, Y Λε�κιππ ς, Y ;Eπ�κ υρ ς, Y Πλ�των, Y ;Aριστ τ�λης καθIς κα% π�-

ρα π λλ % #λλ ι σ φ �. ;Aλλ" κα% τ7 µGρι ν, κατ" τ7ν �Hρ�κλειτ  κα% τ7ν AJνησ�δηµ , Dπ τελε_ ταυ-
τG&ρ να κα% α)τGν µη ~ντGτητα κα% συστατικ7 µ�ρ ς τ H σ,µατ ς: «τ� δ< µ�ρι�ν κα# α/τ� λ"γεται
δι0(ς, κα# Pτ< µ<ν 5ς διαφ"ρ�ν τ�6 )δ�ως ν��υµ"ν�υ µ"ρ�υς, καθ, φασιν α/τ� µ"ρ�ς µ"ρ�υς ε=ναι».1

Bε@α�ως Y κατ’ �F &�ν θεµελιωτ�ς τ�ς ;Aτ µικ�ς ;EπιστLµης εRναι Y ∆ηµGκριτ ς Y ;A@δηρ�της
(460-360 π.X.). Πρ'τ ς �κε_ν ς Dν�λυσε µ- κ�θε λεπτ µ�ρεια τ�ν φ�ση τ H µικρGκ σµ υ κα% }ρισε
Vτι C �λη Dπ τελε_ται Dπ7 «DτGµ υς». Γν,ριSε γι" τ�ν Dτ µικ� �ν�ργεια, γι" τ�ν Yπ �α �λεγε Vτι
πρGκειται γι" µι" γιγαντια�α δ�ναµη, π W δ-ν �πιτρ�πει στ" #τ µα ν" διασπαστ Hν. ∆υστυ&'ς µG-
ν  καµµι" τρακ σαρι" Dπ σπ�σµατα τ H ∆ηµGκριτ υ διασ,θηκαν τ H &ριστιανικ H φανατισµ H.
T" περισσGτερα �ργα τ H EEλληνα φιλ σGφ υ καταστρ�φηκαν στ7ν �µπρησµ7 τ�ς @ι@λι θLκης τ�ς
;AλεF�νδρειας, Vπ υ qταν Dρ&ει θετηµ�να. Mερικ" #λλα �ργα τ υ @ρ�σκ νταν στ%ς @ι@λι θ�κες
τ'ν ;Aθην'ν, τ'ν Πατρ'ν, τ�ς PGδ υ, τ�ς Kαισαρε�ας, τ�ς P,µης, τ�ς Περγ�µ υ, τ�ς Kωνστα-
ντιν υπGλεως κ.D. EOµως κα% σ’ �κε_να τ" �ργα �πεφυλ�&θη C Mδια τ�&η. Στ�ν Kωνσταντιν �π λη,
γι" παρ�δειγµα, κ�ηκαν σ"ν «α1ρετικ"» τ7ν 8  µ.X. αJ. Dπ7 τ7ν Λ� ντα Γ ´ τ7ν yIσαυρ  µαS% µ-

OR EτµικA φιλ�σφι τOς EρPαι�τητς

▲
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∆ηµ'κριτ�ς. Pωµαϊκ	 *ντ,γρα-
φ� *ρ�α,ας aλληνικDς ��λκινης
πρ�τ�µDς (3�ς α�. π.X.), π�; σA-
µερα &ρ,σκεται στ	 �Eθνικ	
M�υσε9� τDς Nε�π�λης (�Iταλ,α).

17861∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004

#λλ υς 300.000 τGµ υς \λληνικ'ν �ργων, π W @ρ�σκ νταν Dρ&ει θετηµ�να �π% αJ'νες στ�ν @ι@λι -
θLκη τ�ς πGλης. T7 Mδι  �γινε κα% µ- τ%ς BπGλ ιπες @ι@λι θ�κες τ�ς \λληνικ�ς �πικρ�τειας. Λεη-
λατLθηκαν Vλες Dπ7 τ Wς µισ�λληνες «&ριστιαν �ς».

EO,τι γνωρ�S υµε σLµερα γι" τ7ν µεγ�λ  EEλληνα σ φ7 περι ρ�Sεται σ- µερικ-ς Dρ�δες στ" �ργα
#λλων κλασικ'ν συγγραφ�ων, Vπως �π�σης κα% στ" �ργα µερικ'ν &ριστιαν'ν,  1 Yπ _ ι πα-
ραθ�τ υν τ%ς θεωρ�ες τ H ∆ηµGκριτ υ, �πι&ειρ,ντας ν" Dναδε�F υν τ�ν «Dσ�@εια» τ υς. Aυτ-ς
 1 Dναφ ρ-ς Vµως καθ�στανται Bπεραρκετ-ς γι" ν" στ ι&ει θετLσ υµε τ�ν φιλ σ φικ� σκ�ψη
τ H DνδρGς.

EEνας Dπ7 τ Wς φανατικ Wς π λεµ� υς τ H ∆ηµGκριτ υ Dλλ" κα% τ'ν Bπ λ �πων ;Aτ µικ'ν φι-
λ σGφων εRναι κα% Y �π�σκ π ς Kαισαρε�ας E)σ�@ι ς. �H #π ψη τ H ∆ηµGκριτ υ γι" τ�ν σ�σταση
τ�ς �λης, Vπως α)τ� Dναδεικν�εται µ�σα Dπ7 τ" �πικριτικ" σ&Gλια τ H E)σε@� υ, �πι@ε@αι,νει µ-
τ7ν πλ� ν �µφαντικ7 τρGπ  τ%ς σηµεριν-ς DπGψεις. �O κGσµ ς Vπως τ7ν γνωρ�S υµε σLµερα δ-ν δια-
φ�ρει  zτε στ7 �λ�&ιστ  Dπ7 τ�ν φυσι γ ν�α τ H ∆ηµGκριτ υ. �H �λη rντως Dπ τελε_ται Dπ7 µι-
κρGτατα, ν ητ" σ,µατα, τ" Yπ _α τGσ ν α)τ7ς Vσ  κα% Y ;Eπ�κ υρ ς καλ Hν «DτGµ υς»:

«�; µ<ν γ�ρ �τ�µ�υς πρ�σειπ�ντες !φθαρτ, τινα κα# σµικρ�τατα σ�µατα πλ�θ�ς �ν,ριθµα κα�
τι 0ωρ��ν κεν�ν µ"γεθ�ς �περι�ριστ�ν πρ��αλ�µεν�ι, τα'τας δ� φασι τ�ς �τ�µ�υς 5ς .τυ0αν 9ν τl(
κενl( φερ�µ"νας α/τ�µ,τως τε συµπιπτ�'σας �λλ�λαις δι� τ4ν �'µην !τακτ�ν κα# συµπλεκ�µ"νας
δι� τ� π�λυσ0�µ�νας �zσας �λλ�λων 9πιλαµ�,νεσθαι, κα# �tτω τ�ν τε κ�σµ�ν κα# τ� 9ν α/τl(,
µUλλ�ν δ< κ�σµ�υς �πε�ρ�υς �π�τελεKν. Tα'της δ< τ�ς δ�*ης AEπ�κ�υρ�ς γεγ�νασι κα# ∆ηµ�κρι-
τ�ς».2



κα% α)τ7 δ-ν εRναι Dληθ�ς, διGτι στ7 σ�µπαν Bπ�ρ&ει κα% #λλη �ν�ργεια �κτ7ς α)τ�ς τ H φωτGς.
XAς �Fετ�σ υµε τ,ρα τ� σηµα�νει E0. EOπως εMπαµε πρ ηγ υµ�νως E0=m0�c2, σ�µφωνα π�ντα µ-

τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας. E0 εRναι C �ν�ργεια τ�ς µ�Sας Vταν α)τ� δ-ν κινε_ται. Γνωρ�S υµε Vτι
στ7 σηµε_  �ρεµ�ας E0 �&ει τ�ν τιµ� µηδ-ν (0). Στ�ν περ�πτωση τ H φωτGς, �"ν στ7ν τελευτα_  τ�π 

DντικαστLσ υµε Vπ υ E0 τ7 (0) �& υµε E = ⇒ E = ⇒ E = 0 κα% α)τ7 δ-ν εRναι ~ρθG, διGτι C

�ν�ργεια τ H φωτ7ς στ7 σ�µπαν δ-ν εRναι µηδ�ν (0). yE&ει κ�π ια τιµ� πραγµατικL, C Yπ �α σ�γ υ-
ρα εRναι µεγαλ�τερη τ H µηδενGς.

;E"ν τ,ρα E0 > 0 (�&ει µ�α θετικ� τιµL), �& υµε Vτι E = → ∞ κα% τ Hτ  δ-ν εRναι Dληθ�ς. �H
�ν�ργεια τ H φωτ7ς δ-ν τε�νει στ7 #πειρ .

;E"ν τ,ρα E0 < 0, λαµ@�ν υµε Vτι C τελικ� �ν�ργεια τ H φωτ7ς τε�νει στ7 -∞ κα% τ Hτ  δ-ν εRναι
δυνατGν, διGτι C �ν�ργεια τ H φωτ7ς σ- α)τ7 τ7 σ�µπαν δ-ν τε�νει στ7 -∞.

;E"ν τ,ρα π Hµε Vτι E0 �&ει µ�α φανταστικL τιµL, τGτε �& υµε E = κα% 

τ Hτ  δ-ν εRναι DληθινG, διGτι C �ν�ργεια δ-ν �&ει µ�α φανταστικ� τιµ� (δ-ν τε�νει στ7 φανταστικ7
#πειρ ), �&ει µ�α πραγµατικ� τιµL.

φανταστικ� τιµ� (iy)
���

0

>0
�

0

0
�
0

E0�
0

[Mετ�φρασις: ∆ιGτι α)τ % ( 1 Dτ µικ % φιλGσ φ ι) λ�νε Vτι τ" #τ µα εRναι #φθαρτα κα% µικρG-
τατα σ,µατα, Dναρ�θµητα στ7 πλ�θ ς, πρ @αλλGµενα µ�σα στ7 κενG, &'ρ  Dπερι ρ�στ υ µεγ�θ υς.
A)τ" @�@αια τ" #τ µα, λ�νε, φερGµενα Dτ�κτως µ�σα στ7 κενG, α)τ µ�τως Dλληλ συνδ�θηκαν λGγZω
τ�ς ρ�µης (δ�ναµη, �ν�ργεια) κα% συνεπλ�&θησαν µεταF� τ υς, δηµι υργ,ντας π λυσ&Lµ να Bλικ"
σ,µατα. Kα% γι’ α)τ7 Y κGσµ ς κα% V,τι �µπερι�&ει Dπ τελε_ται Dπ7 #πειρ υς κGσµ υς. A)τ�ς τ�ς
δ Fασ�ας εRναι Y ;Eπ�κ υρ ς κα% Y ∆ηµGκριτ ς.]

�O E)σ�@ι ς @ε@α�ως, σ"ν φανατικ7ς Dντ�παλ ς τ�ς \λληνικ�ς φιλ σ φ�ας, στ7 26  κεφ�λαι  τ H
Mδι υ @ι@λ� υ εRναι καταπ�λτης κατ" τ H ;Eπικ �ρ υ, τ7ν Yπ _  κατηγ ρε_ σ�ν: «τ�ς τ(ν �ρ0ηγετ(ν
τ�6 τ�ς �σε�ε�ας τα'της δ�γµατ�ς». T7ν καλε_ ν" ε)γνωµ νT� γι" τ�ν γ�ννησL τ υ r&ι τ" «#τ µα»
Dλλ" τ7ν πατ�ρα κα% π ιητL τ υ (τ7ν ΘεG). Σ’ �κε_ν ν πρ�πει ν" πT�: «α; 0εKρες σ�υ .πλασ,ν µε κα#
9π��ησ,ν µε». Kα% στ�ν συν�&εια µ- Dπ�ραντη εJρωνικ� δι�θεση διακωµωδε_ τ�ν συνθετικ� 1κα-
νGτητα τ'ν «DτGµων» ν" κατασκευ�S υν δ�ρµα κα% σ�ρκα, ~στ[ κα% νεHρα κα% ν" δ�ν υν Sω� κα%
πνεHµα στ7ν #νθρωπ .

Bε@α�ως Y E)σ�@ι ς �δ' δ-ν �πικρ�νει µGν  τ7ν ;Eπ�κ υρ , Dφ H Vλ ι σ&εδ7ν  1 Dρ&α_ ι �πι-
στLµ νες γν,ριSαν Vτι C �λη συν�σταται Dπ7 yAτ µα. �O AJνησ�δηµ ς µ�λιστα, π W ~ν µ�Sει
τ" #τ µα «στ ι&ει,σεις», �πισε�ει τ�ν µLνη τ H E)σε@� υ, π W &αρακτηρ�Sει @λασφηµ�ες α)τ-ς
τ%ς «στ ι&ει,σεις» τ υ: «�λασφηµ�αι κα# α; µακρα# στ�ι0ει�σεις A)νησιδ�µ�υ».3

Γι" τ�ν φ�ση τ'ν DτGµων µ[ς µιλ�ει κα% Y ;Eπ�κ υρ ς, Y Yπ _ ς κατ" τ7ν ;A&ιλλ�α T�τι : «AEπ�-
κ�υρ�ς δ< P AAθηναK�ς 9κ σωµ,των ν�ητ(ν σµικρ�τ,των τ�ς �ρ0�ς τ(ν Dλων ε=να� φησι, καλεK δ<
α/τ�ς �τ�µ�υς 8 δι� σµικρ�τητα �καρια�ας τιν�ς �/σ�ας 8 δι� τ� �φθ,ρτ�υς α/τ�ς ε=ναι κα# µ4
τ"µνεσθαι».4 ;Eκτ7ς Dπ7 «#τ µα» Y ;Eπ�κ υρ ς τ" ~ν µ�Sει �π�σης «σπ�ρµατα», λGγZω τ'ν σπερµα-
τικ'ν Jδι τLτων τ υς: «Πρ(τ�ν µ<ν Dτι �/δ<ν γ�νεται 9κ τ�6 µ4 mντ�ς· πUν γ�ρ 9κ παντ�ς 9γ�νετ’ Sν
σπερµ,των γε �/θ<ν πρ�σδε�µεν�ν».5 �O Πλ�των �π�σης λ�ει Vτι α)τ" τ" «#τ µα» εRναι τGσα µικρ�,
π W δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" γ�ν υν Dντιληπτ" δι" γυµν H ~φθαλµ H: «5ς καθ’ �ν bκαστ�ν µ<ν τ�6 γ"-
ν�υς Vκ,στ�υ δι� σµικρ�τητα �/δ<ν Pρ�µεν�ν Iφ’  �µ(ν, συναθρ�ισθ"ντων δ< π�λλ(ν τ�+ς mγκ�υς
α/τ(ν PρUσθαι».6
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�Aτ'µι�· � γιγαντια,α µεταλλικ< *ναπαρ�σταση aν	ς *τ'µ�υ, π�; Tταν σ!µ&�λ�
τDς Παγκ'σµιας PEκθεσης τQν Bρυ+ελλQν τ	 1958.
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T�λ ς �"ν δε&τ Hµε Vτι E= E0, τGτε �& υµε E = κα% τ Hτ  δ-ν εRναι Dληθ�ς, δ-ν �&ει νGηµα κα% 

�"ν δε&θ Hµε τ Hτ  Y τ�π ς E = m�c2 δ-ν στ�κεται.
T" Dνωτ�ρω �γρ�φησαν µελετ,ντας τ�ν περ�πτωση τ H φωτ7ς κα% Dπ7 α)τ" Dντιλαµ@ανGµαστε

Vτι C σ&�ση µεταFW µ�Sας κα% τα&�τητας δ-ν εRναι Dληθ�ς κα% Vτι C θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας συ-
γκρ �εται µ- τ7ν \αυτG της.

XAς µελετLσ υµε τ,ρα κ�π ιαν #λλη σκ�ψη. ��ρ υµε Vτι τ7 φωτGνι  κινε_ται µ- τ�ν τα&�τητα τ H
φωτ7ς κα% συνεπ'ς –σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας– �&ει #πειρη µ[Sα. Mπ ρ Hµε ν"
Bπ θ�σ υµε Vτι κ�π ι  #λλ  σωµατ�δι  (µ[Sα) κινε_ται κα% α)τ7 µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς. Kα%
π�λι σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας θ" πρ�πει ν" �&Tη #πειρη µ[Sα m καλ�τερα α)τ� ν"
τε�νTη στ7 #πειρ . Γνωρ�S υµε Vµως Vτι τ7 #πειρ  εRναι oνα. XAς Bπ θ�σ υµε Vτι oνας #πειρ ς Dριθ-
µ7ς σωµατιδ�ων κιν Hνται µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς. ∆-ν θ" πρ�πει ν" Fε&ν[µε Vτι α)τ7 εRναι µ�α
BπGθεση, C Yπ �α �&ει κ�π ια @�ση δεδ µ�ν υ Vτι τ7 φ'ς κα% τ" �λεκτρ µαγνητικ" κ�µατα –Mσως
κα% #λλα σ,µατα– κιν Hνται µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτ7ς. Mπ ρ Hµε τ,ρα ν" π Hµε Vτι καθIς Y
Dριθµ7ς τ'ν σωµ�των τ'ν κιν υµ�νων µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτ7ς τε�νει στ7 #πειρ , C αzFηση τ�ς
µ�Sας τε�νει στ7 µηδ�ν, διGτι γνωρ�S υµε Vτι τ7 #πειρ  εRναι oνα. Στ7 Mδι  συµπ�ρασµα καταλLγ υ-
µε �ν �Fετ�σ υµε τ7 φ'ς σ"ν �ν�ργεια κα% r&ι σ"ν µ[Sα. �O Dνωτ�ρω συλλ γισµ7ς �νισ&�εται σηµα-

E
�
0

nA
ς δ Hµε Vµως τ� γνωρ�S υµε σLµερα γι" τ" «yAτ µα». yH, γι" ν" εMµαστε περισσGτερ  Dκρι-
@ε_ς, π ι�ς Dπ7 τ%ς Dρ&α_ες γν,σεις περ% «;AτGµων» �& υν �πι@ε@αι,σει τ" σ�γ&ρ να µι-
κρ σκGπια.

XAς �Fετ�σ υµε α)τ7 π W  1 σ�γ&ρ ν ι φυσικ % |νGµασαν yAτ µ . T�ν Bπ δια�ρεση δηλαδ� τ H
µ ρ� υ. ;Aκρι@'ς στ7 κ�ντρ  τ H ;AτGµ υ Bπ�ρ&ει Y
πυρ�νας τ υ, Dπ τελ �µεν ς Dπ7 συνδυασµ7 πρωτ ν�ων
κα% νετρ ν�ων. Γ�ρω Dπ7 τ7ν πυρ�να περιστρ�φεται
πλ�θ ς �λεκτρ ν�ων, Dν�λ γα µ- τ7 &ηµικ7 στ ι&ε_ . T"
�λεκτρGνια α)τ" δ-ν Dπ�& υν τ7 Mδι  απ7 τ7ν πυρ�να.
Στ�ν πραγµατικGτητα Dν�λ γα µ- τ7 στ ι&ε_  Bπ�ρ& υν
π�νω Dπ7 µ�α τρ &ι-ς �λεκτρ ν�ων π�ριF τ H πυρ�να.
(Kατ" τ7ν Πλ�τωνα, Vπως θ" δ Hµε στ�ν συν�&εια,  1 τρ -
&ι-ς µπ ρ Hν ν" φτ�σ υν µ�&ρι κα% ~κτ,). Mπ ρ Hµε ν"
καταν Lσ υµε τ�ν µη&ανικ� τ H Vλ υ συτLµατ ς, �ν Dνα-
γ�γ υµε τ�ν κ�νηση τ'ν �λεκτρ ν�ων γ�ρω Dπ7 τ7ν
πυρ�να τ H DτGµ υ στ�ν σ&�ση πλανητ'ν κα% �Hλ� υ. Πε-
ρ�π υ µ- τ7ν Mδι  τρGπ  κιν Hνται κα% τ" �λεκτρGνια γ�-
ρω Dπ7 τ7ν πυρ�να.

yEτσι στ7 Bδρ γGν  Bπ�ρ&ει µ�α τρ &ι" �λεκτρ ν�ων
(Dφ H τ7 Bδρ γGν  �&ει µGν  oνα �λεκτρGνι ), στ7 ~Fυ-
γGν  δ�  τρ &ι�ς, στ7 &λ,ρι  τρε_ς, στ7ν σ�δηρ  τ�σσερις
κ. .κ. �O Dριθµ7ς τ'ν τρ &ι'ν �Fαρτ[ται Dπ7 τ7ν Dριθµ7
τ'ν �λεκτρ ν�ων π W �&ει τ7 κ�θε στ ι&ε_ .

Mεγαλ�τερη σηµασ�α Vµως γι" τ�ν κ�θε &ηµικ� oνωση
�&ει C �Fωτερικ� τρ &ι" τ H στ ι&ε� υ. Tρ &ι" κατ" τ�ν

T# γνωρ#Uυµε σ�µερα γι7 τS «\Aτµ»
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PAτ�µ� τ�� |νθρακα: O πυρDνας
τ�υ *π�τελε9ται *π	 6 πρωτ'νια
κα- 6 �.δετερ'νια, =ν5Q γ!ρω *π’
α.τ	ν περιστρ�φ�νται 6 }λεκτρ'-
νια σ3 δ!� τρ��ι�ς. M,α µ3 2 }λε-
κτρ'νια κα- µ,α δε!τερη (� =+ωτε-

ρικ<) µ3 4.



Yπ �α περιστρ�φ νται Dπ7 oνα µ�&ρι ~κτI �λεκτρGνια. �O Dριθµ7ς τ'ν �λεκτρ ν�ων π W Dπ τε-
λ Hν τ�ν �Fωτερικ� τρ &ι" ~ν µ�Sεται «σθ�ν ς» \ν7ς στ ι&ε� υ �, Vπως τ7 �λεγαν  1 Dρ&α_ ι EEλλη-
νες, «�ρωτικ� oλFις». M�λιστα δ-ν �& υν Vλα τ" στ ι&ε_α τ7 Mδι  σθ�ν ς. yH, Vπως �λεγε Y ;Eπ�κ υ-
ρ ς, «δ<ν .0�υν Dλα τ� !τ�µα τ� Lδι� �,ρ�ς κα# τ4ν Lδια δ'ναµη». Kα% πραγµατικ�! T7 Bδρ γGν ,
τ7 ν�τρι  κα% τ7 κ�λι  �& υν σθ�ν ς 1, Dφ H στ�ν �Fωτερικ� τρ &ι" τ υ πυρ�να τ υς περιφ�ρεται
oνα �λεκτρGνι . T7 Dσ@�στι  κα% τ7 µαγνLσι  �& υν σθ�ν ς 2, τ7 Dργ�λι  3, Y #νθρακας 4 κ. .κ.

EOταν τ" �λεκτρGνια τ�ς �Fωτερικ�ς τρ &ι[ς \ν7ς DτGµ υ εRναι ~κτI, C τρ &ι" α)τ� εRναι συ-
µπληρωµ�νη (κ�θε τρ &ι" δ�&εται Dπ7 1 µ�&ρι 8 �λεκτρGνια) κα% τ" #τ µα τ'ν στ ι&ε�ων α)τ'ν δ-ν
Sητ Hν ν" \νωθ Hν µ- καν�να #λλ  #τ µ  #λλ υ  στ ι&ε� υ. ∆-ν �& υν καµµ�α «�ρωτικ� δι�θεση»,
Vπως �λεγαν  1 EEλληνες σ φ �. A)τ" εRναι τ" ~ν µαSGµενα «ε)γεν� D�ρια» (ν� ν, DργGν, κρυπτGν,
F�ν ν, ρ δ�νι ν). EOταν Vµως C �Fωτερικ� τρ &ι" τ H DτGµ υ \ν7ς στ ι&ε� υ �&ει Dπ7 4 oως 7 �λε-
κτρGνια, τGτε τ7 #τ µ  α)τ7 DναSητn[ τ�ν «�ρωτικ�» oνωσL τ υ µ- #τ µα #λλων στ ι&ε�ων, Dπ7 τ�ν
Yπ �α oνωση �πιδι,κει τ�ν συµπλLρωση ~κτ�δας. ;Aντιθ�τως �κε_να π W �& υν λιγ,τερ  Dπ7 4
�λεκτρGνια DναSητ Hν µ-ν τ7 τα�ρι τ υς, r&ι Vµως γι" ν" συµπληρ,σ υν τ�ν �FωτερικL τ υς τρ -
&ι�, Dλλ" τ )ναντ� ν γι" ν" τ�ν καταργLσ υν. A)τ7 π W �πιδι,κ υν εRναι ν" πρ σφ�ρ υν τ" �Fω-
τερικ" �λεκτρGνι� τ υς στ7 #λλ  #τ µ , π W θ" συµπληρ,σTη τ�ν δικL τ υ τρ &ι�, �νZ' τ" Mδια θ"
παραµε�ν υν µ- τ�ν Dµ�σως πρ ηγ �µενη.

T
" γν,ριSαν α)τ"  1 Dρ&α_ ι EEλληνες σ φ �; M[λλ ν να�! Γι" τ" ~κτI �λεκτρGνια τ H «;AτG-
µ υ», Vσ  παρ�Fεν  κι �ν Dκ �γεται, πρ'τ ς µ�λησε Y Πλ�των! Στ�ν  «Π�λιτε�α» τ υ δ�νει
σαφ�στατη περιγραφ� γι" τ�ν φ�ση τ H DτGµ υ, τ7 Yπ _  περιγρ�φει παραστατικ,τατα,
παρ µ ι�S ντ�ς τ  µ- µ�α κ �λη σφα_ρα, στ7 �σωτερικ7 τ�ς Yπ �ας διαγρ�φει τ�ν τρ &ι� τ υ

oνα δε�τερ  σ�στηµα, �νZ' µ�σα στ7 δε�τερ  Bπ�ρ&ει oνα τρ�τ , µετ" oνα τ�ταρτ  κα% στ�ν συν�&εια
#λλα τ�σσερα. T7 πι7 παρ�Fεν  Vµως εRναι Vτι r&ι µGν  γνωρ�Sει �πακρι@'ς τ7 πλ�θ ς τ'ν �πικ�-
κλων κα% τ'ν �κκ�ντρων, Dλλ" �π% πλ� ν F�ρει π ι� τρ &ι" κρατn[ Y κ�θ’ oνας, DκGµα κα% τ7 µ�γε-

OR EρPα9ες γνMσεις γι7 τ�ν σFσταση τ: �Aτ�µυ

ντικ�, �ν σκεφτ Hµε Vτι τ7 φ'ς εMτε σ"ν µ[Sα εMτε σ"ν �ν�ργεια περιλαµ@�νει περισσGτερα τ H \ν7ς
σωµατ�δια. �Yπ στηρ�Sει C θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας Vτι �"ν oνα σ'µα κινηθT� µ- τ�ν τα&�τητα τ H
φωτGς, τGτε θ" «σ�ρωνε» Vλ  τ7 σ�µπαν κα% κατ" συν�πεια καν�να σ'µα δ-ν εRναι δυνατ7ν ν" κι-
νηθT� µ- α)τ�ν τ�ν τα&�τητα. T7 φωτGνι  Vµως κινε_ται µ- τ�ν τα&�τητα τ H φωτGς, κα% παρ’ Vλα α)τ"
C καταστρ φ� τ H σ�µπαντ ς δ-ν �&ει DκGµη �π�λθη...

XAς µελετLσ υµε τ,ρα µ�αν #λλη περ�πτωση. Σ’ oνα Dερ πλ[ν  π W κινε_ται, oνας παρατηρητ�ς
θεωρε_ Vτι κ�π ι ς συνεπι@�της τ υ δ-ν κινε_ται. K�π ι ς #λλ ς παρατηρητ�ς στ7 �δαφ ς @λ�πει
τ7 Dερ πλ[ν  π W κινε_ται κα% θεωρε_ Vτι Y �πι@�της κινε_ται. ;E"ν Y παρατηρητ�ς στ7 �δαφ ς
κιν�ται, τGτε �& υµε µ�α #λλη περ�πτωση. A)τ" Dναφ�ρει C θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας, C Yπ �α Bπ -
στηρ�Sει Vτι στ%ς δ�  #νω περιπτ,σεις �& υµε διαφ ρετικ-ς κινLσεις. A)τ7 εRναι σωστG, µ- τ�ν δια-
φ ρ" Vτι δ-ν εRναι κ�τι καιν �ργι  m κ�τι σπ υδα_ . ;Eµ[ς δ-ν µ[ς �νδιαφ�ρει τ� σκ�φτεται Y πα-
ρατηρητ�ς Dλλ" τ7 γεγ ν7ς α)τ7 καθ’ \αυτ7 – ν" δ Hµε στ�ν πρ κειµ�νη περ�πτωση τ� συµ@α�νει,
δηλαδ� �"ν κιν�ται Y �πι@�της µ�σα στ7 Dερ πλ[ν  m r&ι. �H µετα@αλλGµενη κ�νηση τ'ν σωµ�των
µελετ[ται Dπ7 τ�ν Φυσικ� π λW πρ%ν διατυπωθT� C θεωρ�α τ�ς σ&ετικGτητας.

;Aπ7 τ" Dνωτ�ρω Dντιλαµ@ανGµαστε Vτι C σ&�ση µ�Sας κα% τα&�τητας σ�µφωνα µ- τ�ν θεωρ�α τ�ς
σ&ετικGτητας δ-ν εRναι ~ρθL. Θ" πρ�πει Mσως ν" εMµαστε oτ ιµ ι ν" Dνακαλ�ψ υµε τα&�τητες µεγα-
λ�τερες Dπ’ α)τ�ν τ H φωτ7ς κα% Mσως Dναπτ�F υµε κα% τε&νικ" τ�τ ιες τα&�τητες.

Nικ'λα�ς Kρ�τσης
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θ ς τ H κ�θε κ�κλ υ. Γι" ν" εRναι καταν ητ7ς στ Wς Dναγν'στες τ�ς �π &�ς τ υ, τ%ς σφα_ρες α)τ-ς
τ%ς παρ µ ι�Sει µ- σφ νδ�λια. XAς δ Hµε Vµως π'ς Dκρι@'ς περιγρ�φει α)τ7 τ7 σ�στηµα Y M�γας
Πλ�των: «T4ν δ< τ�6 σφ�νδ'λ�υ φ'σιν ε=ναι τ�ι,νδε: τ� µ<ν σ0�µα ��απερ � τ�6 9νθ,δε, ν��σαι δ<
δεK 9* �ν .λεγεν τ�ι�νδε α/τ�ν ε=ναι, �σπερ ε) 9ν Vν# µεγ,λlω σφ�νδ'λlω κ��λlω κα# 9*εγλυµµ"νlω δια-
µπερ<ς !λλ�ς τ�ι�6τ�ς 9λ,ττων 9γκ"�ιτ� rρµ�ττων, καθ,περ �; κ,δ�ι �; ε)ς �λλ�λ�υς rρµ�ττ�ντες
κα# �tτω δ4 τρ�τ�ν !λλ�ν κα# τ"ταρτ�ν κα# !λλ�υς τ"τταρας· Oκτn γ�ρ ε=ναι τ�+ς σ'µπαντας σφ�ν-
δ'λ�υς, 9ν �λλ�λ�ις 9γκειµ"ν�ις, κ'κλ�ις !νωθεν τ� 0ε�λη φα�ν�ντας».7

[Mετ�φρασις: �H δ- φ�ση τ H σφ νδ�λ υ εRναι aς \F�ς: τ7 µ-ν σ&�µα τ H συστLµατ ς π W �& υ-
µε �δ' ν ε_ται Vπως Dκρι@'ς τ7 �& υµε περιγρ�ψει. ∆ηλαδ� Vπως εRναι oνας µεγ�λ ς κ _λ ς σφGν-
δυλ ς, π W εRναι τ ρνευµ�ν ς �τσι, }στε oνας #λλ ς (σφGνδυλ ς), µικρGτερ ς α)τ H, πρ σαρµGSει
µ�σα στ7ν #λλ . M- τ7ν Mδι  τρGπ Bπ�ρ&ει κα% oνας τρ�τ ς (σφGνδυλ ς) κα% oνας τ�ταρτ ς κι #λλ ι
τ�σσερις DκGµα. ∆ιGτι ~κτI εRναι συν λικ"  Vλ ι  1 σφGνδυλ ι, Y oνας �γκε�µεν ς µ�σα στ7ν #λλ ν,
κατ" τρGπ ν }στε ν" δηµι υργ Hνται #νωθεν Dν�λ γ ι κ�κλ ι περιφ ρ[ς.]

Γι" τ%ς ~κτI τρ &ι-ς �λεκτρ ν�ων γνωρ�Sει κα% Y ;Eρατ σθ�νης: «Oκτn δ4 τ,δε π,ντα σ+ν rρµ�-
ν�ησιν �ρ�ρει, Oκτn δ’ 9ν σφα�ρησι κυλ�νδετ� κ'κλlω )�ντα».8 �H rγδ η τρ &ι�, λ�ει Y ;Eρατ σθ�-
νης, περι�&ει τ" π�ντα, �F  { κα% C παρ ιµ�α «τ" π�ντα ~κτ,». M�λιστα σαφ'ς Dναφ�ρεται στ" �λε-
κτρGνια (JGντα) τ H ~γδG υ κ�κλ υ: «� περι"0�υσα τ� π,ντα σφαKρα Oγδ�η, Dθεν � παρ�ιµ�α “π,-
ντα Oκτ�” φησι. Σ+ν Oκτn δ4 σφα�ρησι κυλ�νδετ� κ'κλlω )�ντα».9

�H σ�γ&ρ νη �πιστLµη φτ�νει σLµερα στ�ν διαπ�στωση τ�ς DλLθειας \ν7ς Dρ&α� υ \ρµητικ H
νGµ υ γι" τ7 Σ�µπαν, π W λ�ει Vτι «EOπως εRναι π�νω εRναι κα% κ�τω». NGµ ς π W Dναφ�ρε-
ται στ%ς Dναλ γ�ες MακρGκ σµ υ κα% MικρGκ σµ υ, Dφ H  1 συµπαντικ % νGµ ι �& υν �φαρ-
µ γ� σ- κ�θε �π�πεδ  κα% σ- κ�θε συµπαντικ� µ ρφL. Kα% @�@αια Y Dριθµ7ς ~κτI δ-ν @ρ�σκε-
ται στ%ς Dναλ γ�ες κα% τ%ς τρ &ι-ς µGν  τ H «;AτGµ υ». T7ν Mδι  Dριθµ7 θ" τ7ν @ρ Hµε κα% σ-
γαλαFιακ7 �π�πεδ  κα% γενικ" σ"ν @ασικ� Dριθµητικ� Dρ&� µ�σα στ7 Σ�µπαν. T7 «π�ντα
~κτI» τ H ;Eρατ σθ�ν υς Bπ δηλ,νει oναν \νια_  συµπαντικ7 νGµ . K�τι π W π λW πρGσφα-
τα �πι@ε@αι,σαµε.

Σ- µ�α �ργασ�α π W δηµ σ�ευσαν τ7 1998  1 καθηγητ-ς E. Battaner κα% E. Florido, στ�ν Yπ �α &αρ-
τ γρ�φησαν τ�ν διασπ ρ" τ'ν γαλαFιακ'ν σµην'ν, διαπ�στωσαν µ- �κπληFη Vτι  1 γαλαF�ες τ�ς
λεγGµενης «τ πικ�ς Yµ�δας γαλαFι'ν» (στ�ν Yπ �α DνLκει κι Y δικGς µας γαλαF�ας) σ&ηµατ�S υν
Fεκ�θαρα ~κτ�εδρα. Πρ &ωρ,ντας –σ- θεωρητικ7 �π�πεδ –  1 δ�  �ρευνητ-ς διαπ�στωσαν πIς C
�λη τ'ν γαλαFι'ν συσσωρε�εται στ%ς Dκµ-ς τ'ν ~κτα�δρων, �νZ' π�ρα Dπ’ α)τ-ς παρ υσι�S νται
µεγ�λα κεν�.

EOµως  1 γεωµετρικ-ς φGρµες π W συνθ�τ υν τ7 σ�µπαν δ-ν σταµατ Hν �δ'. Στ7 �ργ  τ υ «The
Fractal Octahedron Network of the Large Scale Structure» Y Dr. Battaner Bπ στηρ�Sει Vτι C δ µ�
\ν7ς ~κταεδρικ H π�νακα Dπ τελε_  )σιαστικ" τ�ν σ�νθεση µικρ τ�ρων ~κτα�δρων, Dκ λ υθ,ντας
σ&ηµατισµ Wς π W µGν  C σ�γ&ρ νη «κλασµατικ� γεωµετρ�α» (Fractal) µπ ρε_ ν" περιγρ�ψTη. �H γε-
ωµετρ�α α)τ� Dναφ�ρεται σ- σ&Lµατα π W παρ υσι�S υν τ7 φαινGµεν  τ�ς α)τ - µ ιGτητας. ∆η-
λαδ� µι" �γγεν� τ�ση τ'ν µ ρφ'ν ν" �παναλ�@ υν µ�σα στ�ν δ µL τ υς τ7ν \αυτG τ υς m µ�ρη τ υς.
Kι α)τ� C �παν�ληψη φτ�νει σ- «#πειρ » @�θ ς. Kα% @�@αια σ- κ�θε �π�πεδ  πρ @�λλει Dγ�ρω& ς
Y συµπαντικ7ς Dριθµ7ς ;Oκτ,. ;EF  { κα% C Dρ&αι τ�τη \λληνικ� παρ ιµ�α «τ" π�ντα ~κτ,», στ�ν
Yπ �α Dναφ�ρεται Y ;Eρατ σθ�νης.

O1 Dρ&α_ ι EEλληνες λ ιπ7ν γν,ριSαν �πακρι@'ς τ�ν φ�ση τ H «;AτGµ υ». Γν,ριSαν �π�σης
Vτι τ7 πλ�θ ς τ'ν JGντων, κυρ�ως τ�ς �Fωτερικ�ς τρ &ι[ς, εRναι �κε_ν  π W καθ ρ�Sει τ�ν π ι-
κιλ�α τ'ν &ηµικ'ν στ ι&ε�ων, Dφ H τ" #τ µα τ'ν διαφGρων στ ι&ε�ων διαφ�ρ υν µεταF� τ υς,
διGτι �& υν διαφ ρετικ7 Dριθµ7 πρωτ ν�ων κα% �λεκτρ ν�ων. B�σει δ- α)τ�ς τ�ς κατ�ταFης
δι�κριναν τ" στ ι&ε_α σ- Dνωφερ� κα% κατωφερ�. yE, λ ιπ7ν, τ�ν Mδια Yρ λ γ�α &ρησιµ π ι-
 Hµε κα% σLµερα. T" στ ι&ε_α �κε_να π W �& υν λιγ,τερα �λεκτρGνια Dπ7 τ7 καν νικ7 (Vπως

17866 ∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004



τ7 &λ,ρι  στ7 aς #νω παρ�δειγµα) τ" ~ν µ�S υµε DνιGντα, διGτι π ρε� νται πρ7ς τ7ν θετικ7
πGλ  (#ν δ ς), �νZ' �κε_να τ" στ ι&ε_α π W �& υν περισσGτερα �λεκτρGνια Dπ7 τ7 καν νικ7
(Vπως τ7 ν�τρι ), τ" λ�µε κατιGντα, �πειδ� π ρε� νται πρ7ς τ7ν Dρνητικ7 πGλ  (κ�θ δ ς).

Kατ" τ7ν ΦιλGλα  C φ�ση κα% τ" rντα Dπ τελ Hν δηµι υργLµατα τ'ν «µε�*εων περαιν�ντων
κα# �πε�ρων», τ" Yπ _α σ&ηµατ�S υν &ηµικ-ς \ν,σεις «&�ριν �ρµ ν�ας». ∆ιGτι, λ�ει Y ΦιλGλα ς, �ν
τ" rντα qσαν µGν ν #πειρα κι r&ι µε�γµατα Dπε�ρων κα% πεπερασµ�νων στ ι&ε�ων, τ�π τα δ-ν θ"
µπ ρ �σαµε ν" µ�θ υµε γι’ α)τ�: «!πειρα δ< µ�ν�ν 8 περα�ν�ντα µ�ν�ν �z κα ε)η».10

Π ι� εRναι α)τ" τ" «#πειρα» στ ι&ε_α τ H Φιλ λ� υ; ERναι δυνατ7ν oνα Bλικ7 στ ι&ε_  ν" εRναι
#πειρ ; ∆ηλαδ� &ωρ%ς διαστ�σεις; Xωρ%ς Dρ&� κα% &ωρ%ς τ�λ ς; M�, Vπως εMδαµε, τ" �λεκτρGνια
κ�λλιστα µπ ρ Hν ν" θεωρηθ Hν σ"ν #πειρα, Dφ H κατ" τ�ν σ�γ&ρ νη Dντ�ληψη @ρ�σκ νται ταυ-
τ &ρGνως παντ H. Kα% τ7 φωτGνι , �π�σης σ�µφωνα µ- τ�ν «σ�γ&ρ νη» φυσικ� �πιστLµη, εRναι oνα
σ'µα #&ρ ν . ∆-ν γνωρ�Sει δηλαδ�  zτε Dρ&�  zτε τ�λ ς. Ozτε γ�ννηση  zτε θ�νατ . Kα% δ-ν �&ει
 zτε παρελθ7ν  zτε µ�λλ ν. N" λ ιπ7ν π W   ΦιλGλα ς, &ιλι�δες &ρGνια πρ%ν «Dνακαλ�ψ υµε» τ%ς
JδιGµ ρφες JδιGτητες τ H φωτ ν� υ, γν,ριSε Vτι εRναι #&ρ ν . ∆ηλαδ� #πειρ . Ezστ &α Y �Hρ�-
κλειτ ς τ7 |νGµαSε «φ(ς �ε�Elω�ν». T7 Mδι  κα% Y ;AναFαγGρας �λεγε Vτι: «9* Vν�ς µ�γµατ�ς !πει-
ρα τl( πλ�θει Pµ�ι�µερ� �π�κρ�νεσθα� φησιν π,ντων µ<ν 9ν παντ# 9ν�ντων... Pµ�6 0ρ�µατα π,ντα
Hν, !πειρα κα# πλ�θ�ς κα# σµικρ�τητα· κα# γ�ρ τ� σµικρ�ν !πειρ�ν Hν».11 �O �IππGλυτ ς �π�σης: «9*
�πε�ρων δ< 9δ�γµ,τισαν τ4ν τ(ν π,ντων γ"νεσιν �; περ# AAνα*αγ�ραν τ�ν KλαE�µ"νι�ν κα# ∆η-
µ�κριτ�ν κα# AEπ�κ�υρ�ν, κα# !λλ�ι παµπληθεKς �ν 9κ µ"ρ�υς πρ�τερ�ν 9µν�σθηµεν».12 ;Aλλ" κα%
Y NικGµα& ς �π�µενε Vτι τ7 #τ µ  Dπ τελε_ται Dπ7 #υλα κα% αJ,νια στ ι&ε_α: «!υλα κα# ��δια κα#
�τελε'τητα κα# δι� παντ�ς Dµ�ια κα# �παρ,λλακτα».13

Στ" πειρ�µατα µ- πλ�σµα, στ7 ;EργαστLρι  Pαδι λ γ�ας τ H Berkeley, Y Bohm Dνακ�λυψε πIς
τ" Fε&ωριστ" �λεκτρGνια δρ Hν σ"ν ν" εRναι µ�ρ ς \ν7ς Dλληλ συνδε µ�ν υ συνGλ υ. Στ7 πλ�σµα,
oνα D�ρι  Dπ τελ �µεν  Dπ7 �λεκτρGνια κα% θετικ" JGντα σ- Bψηλ� συγκ�ντρωση, τ" �λεκτρGνια
λ�γ -π λW συµπεριφ�ρ νται σ"ν oνας α)τ ρρυθµιSGµεν ς ~ργανισµGς, Y Yπ _ ς �µφαν�Sει µι" �µφυ-
τη ν ηµ σ�νη. T� παρ�Fεν  DλLθεια! �O ;AναFαγGρας �π�σης δι�@λεπε τ�τ ια ν ηµ σ�νη στ7 σ�-
µπαν: «Kα# ν�6ν µ<ν �ρ04ν κιν�σεως».14 T7 Mδι  Dκρι@'ς Bπ στLριSε κα% Y Πλ�των. Πρ�γµατι α)τ7ς
Y κGσµ ς �µφαν�Sει µ�α �µφυτη ν ηµ σ�νη: «�tτως ��ν δ4 κατ� λ�γ�ν τ�ν ε)κ�τα δεK λ"γειν τ�νδε
τ�ν κ�σµ�ν El(�ν .µψυ0�ν .νν�υν».15

Kα% πραγµατικ�: ERναι πι" καιρ7ς ν" Dπ @�λ υµε τ�ν �γωιστικ� Dντ�ληψη Vτι µGν ν �µε_ς δια-
θ�τ υµε ν ηµ σ�νη. EOπως �&ει Dπ δει&θ�, Dν�λ γη ν ηµ σ�νη διαθ�τ υν Vλα τ" SZ'α στ�ν Γ�, συ-
µπεριλαµ@αν µ�νων κα% τ'ν φυτ'ν. Kα% @�@αια καν�νας δ-ν µπ ρε_ ν" Dπ κλε�σTη τ�ν �παρFη �λλ -
γης κ ινων�ας κα% στ7 Bπ ατ µικ7 �π�πεδ .
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£E™™A§ONIKH KAI BYZANTIO

™
τ%ς 9 Mα� υ π λ�τες τ�ς µακεδ νικ�ς πρωτε� υσας |ργ�νωσαν στ7ν �IππGδρ µ  �κδL-
λωση µνLµης κα% τιµ�ς στ Wς σφαγιασθ�ντες EEλληνες τ�ς Θεσσαλ ν�κης Dπ7 τ7ν Θε-
 δGσι  τ7ν �πιλεγGµεν  «EAγι » κα% «M�γα». M- τ�ν ε)καιρ�α σηµει,ν υµε τ" DκG-
λ υθα, 1στ ρικ" γι" τ� Θεσσαλ ν�κη κα% τ7 BυS�ντι , π W θ" διαφωτ�σ υν τ Wς Θεσ-

σαλ νικε_ς, κατ �κ υς µι[ς πGλεως π W δυστυ&'ς �ν π λλ _ς @υSαντιν κρατε_ται κα% σLµερα.

«T�+ς θ"ρισαν Dλ�υς. Σ�ν καλαµι<ς στ�ν θερισµ�. M"σα σ< λ�γες �ρες .σφα*αν 15.000 !νδρες, γυναKκες,
παιδι,, γ"ρ�ντες...», γρ�φει Y Θε δ,ρητ ς K�ρ υ στ�ν «;Eκκλησιαστικ� �Iστ ρ�α». �H σφαγ� στ7ν �IππG-
δρ µ  τ�ς Θεσσαλ ν�κης τ7 390 µ.X. Dπ7 τ7ν α)τ κρ�τ ρα Θε δGσι  σηµατ δ τε_ τ�ν �ναρFη τ H Mεσα�-
ωνα γι" τ� Θεσσαλ ν�κη.

∆�κα &ρGνια πρ�ν, τ7 380 µ.X., µ- τ7 περ�φηµ  �δικτ ν τ�ς Θεσσαλ ν�κης εR&ε Dνακηρ�Fει τ7ν Xριστια-
νισµ7 µ ναδικ� νGµιµη θρησκε�α τ�ς Pωµαϊκ�ς A)τ κρατ ρ�ας, θ�τ ντας �κτ7ς νGµ υ τ�ν πατρ παρ�δ -
τη θρησκε�α τ'ν πρ γGνων µας κα% εR&ε δ,σει �ντ λ� ν" Dφανιστ Hν Vλα τ" Dρ&α_α µνηµε_α τ�ς πGλης. EOσ ι
�πιµ�ν υν ν" λατρε� υν τ Wς θε Wς τ'ν πατ�ρων τ υς καταγγ�λλ νται aς «παρ,φρ�νες κα# �γρι,νθρω-
π�ι», στιγµατ�S νται, κατακεραυν,ν νται Dπ7 τ� θεϊκ� κατ�ρα κα% �F ντ,ν νται Dπ7 τ7ν Mδι  τ7ν α)τ -
κρ�τ ρα, π W �κτελε_ «�/ρ,νιες 9ντ�λ"ς». Συγ&ρGνως &�ν υν Vλα τ" δικαι,µατ� τ υς aς π λ�τες τ�ς α)τ -
κρατ ρ�ας,  1 περι υσ�ες τ υς δηµε� νται κα% τ" παιδι� τ υς π υλι Hνται σκλ�@ ι. �H �π�σηµη δικαι λ -
γ�α γι" τ� σφαγ� τ�ς Θεσσαλ ν�κης εRναι «Dντ�π ινα» γι" τ7ν θ�νατ  τ H ΓGτθ υ µισθ φGρ υ B υδ�ρι& υ,
π W qταν ε)ν  �µεν ς τ H α)τ κρ�τ ρα Θε δ σ� υ. 15.000 νεκρ % EEλληνες γι" oναν ΓGτθ  µισθ φGρ !..
�H σφαγ� τ�ς Θεσσαλ ν�κης θεωρε_ται Dπ7 τ Wς µελετητ-ς τ7 πι7 Dπ τρGπαι  �ν ψυ&ρZ' διαπρα&θ-ν �γκλη-
µα \ν7ς µ ν�ρ&η στ�ν 1στ ρ�α. Πραγµατικ� θηριωδ�α.

EOµως δ-ν qταν µGν ν Y Θε δGσι ς Dπην�ς δι,κτης τ H �Eλληνισµ H. T7 BυS�ντι  δ-ν Bπ�ρFε π τ-
\λληνικ7  zτε φιλελληνικG. Ozτε κ"ν Dνεκτικ7 πρ7ς τ�ν �EλληνικGτητα. T7 BυS�ντι  δ-ν |ν µ�στη-
κε π τ- «�Eλλ"ς»  zτε «N�α �Eλλ"ς»  zτε «N�αι ;Aθ�ναι»  zτε κ"ν BυS�ντι . T7 συνηθισµ�ν  rν µα,
α)τ7 π W Dπαντ[ται στ" �π�σηµα κε�µενα τ�ς α)τ κρατ ρ�ας κα% στ" �ργα τ'ν &ρ νικ γρ�φων τ�ς
�π &�ς, εRναι «τ� Kρ,τ�ς», «� Bασιλε�α τ(ν Pωµα�ων», «τ� 0ριστιανικ�ν Kρ,τ�ς», «T� AOρθ�δ�*�ν Bα-
σ�λει�ν», «� Pωµαν�α». yEτσι �πευφηµ Hσε τ7 κρ�τ ς τ υ Y λα7ς τ�ς Kωνσταντιν �π λης κατ" τ7ν 10 
αJ'να, Vπως γρ�φει Y Kωνσταντ_ν ς Y Π ρφυρ γ�ννητ ς. Γι" τ7ν Mδι  συγγραφ�α-α)τ κρ�τ ρα  1 Bυ-
Sαντιν % εRναι «9κλεκτ�ν γ"ν�ς», «�Aγ�α Σι�ν», «N"α AIερ�υσαλ�µ», «Λα�ς 5ς �ληθ(ς περι�'σι�ς».

T7 rν µα EEλλην γι" αJ'νες qταν Dπαγ ρευµ�ν  �π% π ινT� θαν�τ υ κα% συν,νυµ  τ H εJδωλ λ�τρη. Kα-
ν�νας Dπ7 τ Wς α)τ κρ�τ ρες τ H BυSαντ� υ δ-ν Bπ�ρFε EEλληνας. �O Kωνσταντ_ν ς Y �π ν µαSGµεν ς
«M�γας» δ-ν γν,ριSε  zτε κ"ν �Eλληνικ�. �O Θε δGσι ς qταν �IσπανGς, «ε/γεν4ς 9* AI��ρων», σ�µφωνα µ-
τ7ν Λ� ντα τ7ν ΓραµµατικG. �O ;I υστινιαν7ς qταν ΣλαH ς, Y �Hρ�κλει ς qταν KαππαδGκης, Y Bασ�λει ς Y
1δρυτ�ς τ�ς Mακεδ νικ�ς ∆υναστε�ας qταν ;Aρµ�νι ς καθIς κα% Y ;Iω�ννης Tσιµισκ�ς κα% Y Παλαι λGγ ς
qταν Σ�ρ@ ς. �O συνεκτικ7ς κρ�κ ς τ H BυSαντιν H κρ�τ υς qταν C ;Oρθ δ F�α. O1 BπLκ  � τ υ δ-ν qταν
Vλ ι EEλληνες. T" F�να στ ι&ε_α ( 1 ΣλαH ι m  1 ;Aρµ�νι ι) qταν π λW πι7 π λυ�ριθµα κα% π λW πι7 Jσ&υ-
ρ�. Kατ" τ�ν @υSαντιν� περ� δ  Y �Eλληνισµ7ς �πλ[ �πι@�ωνε &ωρ%ς �θνικ� BπGσταση, διωκGµεν ς Dνηλε'ς
aς �θν ς κα% aς π λιτισµGς. T7 BυS�ντι  Dντικατ�στηκε τ� &αρ" κα% τ7 φ'ς τ�ς ;Aρ&α�ας �Eλλ�δ ς µε τ7
σκ τ�δι τ�ς φρ�κης, τ H θαν�τ υ κα% τ H ~λ�θρ υ. �O συγγραφ�ας TSGSεφ M�ικ K�ιµπ παραδ�&τηκε: «T�
BυE,ντι� 9π# δ"κα Pλ�κληρ�υς α)(νες δ<ν κατ�ρθωσε ν� παραγ,γRη �zτε bνα �ι�λ��, π�+ ν� δια�,Eεται σ�-
µερα �π� bναν καλλιεργηµ"ν� !νθρωπ�».

***

¢
-ν καταν  Hµε α)τ" π W συµ@α�ν υν στ7 παρGν, γιατ% δ-ν γνωρ�S υµε α)τ" π W πρ�γµατι συν�@η-
σαν στ7 παρελθGν µας. Kα% δ-ν µπ ρ Hµε ν" πρ @λ�ψ υµε κα% ν" π ρευθ Hµε µ- σιγ υρι" στ7 αzρι ,
�ν δ-ν �& υµε καταν Lσει τ� �γινε &θ-ς κα% τ� γ�νεται σLµερα. Π ιGς �πωφελε_ται Dπ7 τ�ν τα�τιση
�Eλλ�δας - BυSαντ� υ; ;Aσφαλ'ς τ7 Dδ�ναµ  π λιτισµικ" κα% Jδε λ γικ" BυS�ντι  κα% r&ι C �Eλλ�ς.

Γρ�φει Y Περικλ�ς ΓιαννGπ υλ ς: «�Eλληνικ4 φυλ�, δ<ν σ< .σωσε P Xριστιανισµ�ς �λλ� P �Eλληνισµ�ς σ�υ».
XAν Dρνηθ Hµε ν" Dπ δ,σ υµε στ7 BυS�ντι  τ7ν &αρακτ�ρα τ H «κληρ νGµ υ τ�ς �Eλλ�δας», θ" κα-

ταρρε�σTη τ7 ψευδεπ�γραφ  κHρ ς τ υ κα% µαS% µ’ α)τ7 τ7 δGγµα «;EF ;Aνατ λ'ν τ7 φ'ς», π W τGση σ�γ-
&υση �πιφ�ρει στ Wς EEλληνες σLµερα.

Γε6ργι�ς Γρηγ�ρ�µι�ελ�κης



Στ�ν π λυα�ωνη κα% π λυτ�ρα&η 1στ ρ�α τ H \λληνικ H �θν υς  1 EEλληνες π�-
ντ τε, DκGµα κα% στ%ς δ�σκ λες στιγµ�ς, καλλιεργ Hσαν τ" γρ�µµατα, τ7 πνεHµα, δη-
µι υργ Hσαν τ�&νη κα% π λιτισµ7 κα% µ�λιστα π λιτισµ7 Dνθρωπ κεντρικG, π W «γεν-
ν Hσε» τ Wς πνευµατικ" EEλληνες, �κε�ν υς π W συµµετε_&αν στ7ν �Eλληνικ7 Π λι-
τισµG. EOµως Y �Eλληνικ7ς Π λιτισµ7ς  )δ�π τε Dπ τ�λεσε τ7 Jσ&υρ7 Vπλ  τ H �Eλλη-
νικ H Kρ�τ υς, τ7 Yπ _ , Jδια�τερα µετ" τ�ν ;Eπαν�σταση τ H 1821 (κα% τ�ν «µε-
τ�λλαFL» τ υ σ- ρωµα�ικ  κρατ�δι ), Dντιµετ,πισε τ�ν �Eλλ�δα τ H πνε�µατ ς εMτε
µ- Dδιαφ ρ�α (στ�ν καλ�τερη περ�πτωση) εMτε µ- �&θρGτητα. T7 νε ελληνικ7 κρ�τ ς
στ7ν τ µ�α τ H Π λιτισµ H πρ τ�µησε ν" Dσ& λ�ται µ- τ" τετριµµ�να κα% ν" στηρ�Snη
Dνθρ,π υς «Dκ�νδυν υς» γι" τ�ν �F υσ�α τ υ, τ�&α πνευµατικ Wς κα% τ�&α καλλι-

�Aνεγε#ρεται µεγαλπρεπ>ς K.ντρ
τ: �IδρFµατς �Aλ.Kανδρς Σ. �Ων(σης

T
7ν ;I �νι  τ H 2004 στ7 κ�ντρ  τ�ς ;AθLνας «Fε-
πρG@αλε» Dπ7 τ" �γκατα τ�ς γ�ς oνα µεγαλει'δες
κτLρι , \λλην πρεπ Hς Dρ&ιτεκτ νικ�ς. ΠρGκειται
γι" τ�ν Στ�γη Γραµµ�των κα% Tε&ν'ν τ H �Iδρ�-

µατ ς ;Ων�ση, C Yπ �α φιλ δ Fε_ ν" Dναδε�FTη κα% ν" στε-
γ�σTη τ7ν «!στεγ� κα# διωκ�µεν� �Eλληνικ� Π�λιτισµ�»,
Vπως εR&ε δηλ,σει στ7 «∆» (τεH& ς Φε@ρ υαρ� υ 2004) Y
µεγαλεπL@ λ ς ΠρGεδρ ς τ H λαµπρ H α)τ H Jδιωτικ H
�Iδρ�µατ ς κ. Στ�λι ς Παπαδηµητρ� υ.
EOπως µ[ς εRπε πρ%ν λ�γες µ�ρες Y κ. Παπαδηµητρ� υ,
«α/τ� π�+ �θησε τ4ν δι��κηση τ�6 �Iδρ'µατ�ς ν� δηµι-
�υργ�σRη τ4ν “Στ"γη” Hταν �φ’ Vν�ς � �ν,γκη ν� στε-
γ,σRη τ#ς π�λυπ��κιλες �λλ� σηµαντικ<ς π�λιτισµικ<ς δρα-
στηρι�τητες τ�6 )δ��υ τ�6 �Iδρ'µατ�ς (διεθνεKς διαγωνι-
σµ�+ς θε,τρ�υ, µ�υσικ�ς, 0�ρ�γραφ�ας, Eωγραφικ�ς,
.ργα τ(ν δεκ,δων Iπ�τρ�φων π�+ �π�φ�ιτ�6ν κ.λπ.) κα#
�φ’ Vτ"ρ�υ ν� δ�σRη τ4ν δυνατ�τητα κα# ν� �θ�σRη τ�+ς
�νθρ�π�υς τ(ν γραµµ,των κα# τ(ν τε0ν(ν ν� δηµι�υρ-
γ�σ�υν Iψηλ�ς π�ι�τητ�ς .ργα π�λιτισµ�6 κα# ν� τ� πα-
ρ�υσι,σ�υν στ� ε/ρ+ κ�ιν�».

Στ�λι�ς Παπαδηµητρ,�υ:
T� µεγαλεπA&�λα σ��δια
κα- Cργα τ�υ στ	ν τ�µ�α
τ�� Π�λιτισµ�� καλ!-
πτ�υν τ	 θλι&ερ	 κεν	
π�; |φησε � π�λιτιστικ<
µι7�ρια τ�� Pωµα,ικ�υ.



Πρ'σ�ψη τ�� µεγαλ�πρεπ��ς µεγ�ρ�υ *π	 τ-ς Oδ�;ς 

τ�&νες. Kατ’ α)τ7ν τ7ν τρGπ  @�@αια τ7 µGν  π W θ" µπ ρ Hσε ν" Dνθ�σTη στ7ν τGπ 
µας qταν C π λιτιστικ� «µιS�ρια».

***

Z
ητLσαµε Dπ7 τ7ν κ. Παπαδηµητρ� υ, oναν �κτ7ς κρ�τ υς #νθρωπ  π W στ�κεται
στ7ν Dντ�π δα τ�ς κρατικ�ς µιS�ριας, ν" σ& λι�σTη τ�ν στ�ση τ H Pωµα�ικ υ Dπ�-
ναντι στ7ν �Eλληνικ7 Π λιτισµG, Dρ&α_  κα% σ�γ&ρ ν , καθIς κα% τ7 γεγ ν7ς Vτι
δ-ν µερ�µνησε γι" ν" δηµι υργLσTη α)τ7 τ�ν «Στ�γη γι" τ7ν �Eλληνικ7 Π λιτισµG».

?Oδ,ς ΓαλαE�α



Γαλα+,α (*ριστερ< πλευρ�) κα- Συγγρ�� (δε+ι� πλευρ�).

Σ. Παπαδηµητρ#υ: «�O �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς, )δια�τερα P �ρ0αK�ς, στ,θηκε !τυ-
0�ς. uOταν τ� �Eλληνικ� Kρ,τ�ς κατακρε�υργεKτ� �π� 90θρ�+ς κα# φ�λ�υς, παρ"µει-
νε P �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς µ�ν�ς κα# !�πλ�ς ν� τ�+ς �ντιµετωπ�ERη. Mερικ�# θ"λησαν
ν� τ�ν καταστρ"ψ�υν πλ�ρως. kAλλ�ι ν� τ�ν �)κει�π�ιηθ�6ν κα# !λλ�ι (9ντ�ς τ(ν
τει0(ν α/τ�#) ν� τ�ν *ε0,σ�υν, γι� τ�ν π�ν� π�+ τ�+ς πρ�καλ�6σε 8 κα# γι� !λλες
α)τ�ες, Oλιγ�τερ�ν ε/γενεKς. T� .ργ� τ�6 κρ,τ�υς δ<ν ε=ναι καθ�λ�υ εzκ�λ� κα# γ�νε-
ται �κ�µη πι� δ'σκ�λ� �π� τ#ς 9γγενεKς �δυναµ�ες τ(ν πρ�σ�πων π�+ �π� καιρ�6 ε)ς

?Oδ,ς Συγγρ�/



καιρ�ν τ� λειτ�υργ�6ν 8 κα# π�+ πρ�σκ�λλ(νται σ’ α/τ� α/τ�πρ�σδι�ριE�µεν�ι 5ς
πνευµατικ�# !νθρωπ�ι. �Eπ�µ"νως τ� E�τηµα ε=ναι ν� ��ηθ�σωµε Dλ�ι, Dσ� περισσ�-
τερ� µπ�ρ�6µε, γιατ# κα# 9µεKς .0�µε Iπ�0ρ"ωση ν� συνδρ,µωµε γι’ α/τ�ν τ�ν σκ�π�».

Kιν �µεν ι  Jκ ν µικ" α)τ δ�ναµα Dλλ" κα% �ν µ�ρει θεσµικ" (C oδρα εRναι τ7
Λι&τενστ�ιν), &ωρ%ς δεσµε�σεις κα% �FαρτLσεις, Y κ. Παπαδηµητρ� υ κα%  1 συνερ-
γ�τες τ υ πραγµατ π ι Hν &ωρ%ς �µπGδια τ%ς ε)γενε_ς φιλ δ F�ες τ υς. T7 EIδρυµα
�κπληρ,νει τ Wς κ ινωφελε_ς στG& υς τ υ κα% Bλ π ιε_ τ" �ργα π W µ- περ�σκεψη
πρ γραµµατ�Sει. O1 #νθρωπ � τ υ πρ σφ�ρ υν π λ�τιµες Bπηρεσ�ες στ7 �θν ς, &ωρ%ς
κ µπασµ7 κα% δι�θεση πρ @ λ�ς.

\E
& ντας καλ�ψει �ρLµην τ H Kρ�τ υς τ7 τερ�στι  κεν7 –τ�ν DνυπαρF�α \ν7ς
ΠανελλLνι υ Π λιτιστικ H K�ντρ υ– π W #φησε C �Eλληνικ� Π λιτε�α στ7ν
συγκεκριµ�ν  τ µ�α, διερωτ[ται κανε%ς τ� εMδ υς Dντιµετ,πιση �&ει τ7 EIδρυ-
µα Dπ7 τ7 �π�σηµ  κρ�τ ς.

Σ. Παπαδηµητρ#υ: «∆<ν ε=ναι � πρ�τη φ�ρ� π�+ τ� uIδρυµα �σ0�λεKται µ< τ�ν
�Eλληνικ� Π�λιτισµ�. T� uIδρυµα λειτ�υργεK σ�µερα στ#ς HΠA, τ� µεγαλ'τερ� κ"-
ντρ� δι,δ�σης τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6, �ρ0α��υ κα# ν"�υ, στ4ν AAµερικ�, 0ωρ#ς
α/τ� ν� κ�στ�ERη τ�π�τα στ� Vλληνικ� δηµ�σι�. �Eπ�µ"νως γνωρ�E�υµε Mδη τ#ς �ντι-
δρ,σεις π�λλ(ν. E=ναι θ"µα παιδε�ας κα# µ�ρφ�σεως τ�6 κ,θε �τ�µ�υ πρ�σωπικ(ς.
Mερικ��, κυρ�ως «κρατικιστ"ς», 9π�λεκτα µ"λη τ�6 «Kρ,τ�υς», στεν�0ωρ�6νται π�+
τ� «Kρ,τ�ς» δ<ν τ� κ,νει Dλα κα# 9πιτρ"πει πρωτ���υλ�ες )διωτ(ν 8 IστερεK σ< πα-
ρ�µ�ιες 9κδηλ�σεις. kAλλες φ�ρ<ς α/τ�# Pδηγ�6ν τ� Kρ,τ�ς στ� ν� �γν�R� κα# ν� µ4ν
9πωφελ�ται �π� τ"τ�ιες �φ"λιµες )διωτικ<ς πρωτ���υλ�ες, θεωρ�ντας τες σκανδα-
λιστικ<ς κα# δ�γµατικ� �νεπ�τρεπτες. kAλλ�ι Dµως φωτισµ"ν�ι π�λιτικ�# κα# κρατι-
κ�# λειτ�υργ�# κ,ν�υν D,τι µπ�ρ�6ν, γι� ν� ��ηθ�σ�υν – κα# ��ηθ�6ν τ� .ργ� µας.
T� παραδε�γµατα κα# γι� τ�+ς µ<ν κα# γι� τ�+ς δ< �φθ�ν�6ν. Στ4ν περ�πτωσ� µας
Dσ�ι µUς ��ηθ�6ν διευκ�λ'ν�νται κα# �π� τ� γεγ�ν�ς Dτι τ� uIδρυµα �zτε E�τησε �zτε
.λα�ε π�τ< 9πιδ�τηση 8 !λλη �)κ�ν�µικ4 παρ�0�, �λλ� δαπαν�U π,ντ�τε �π� δικ�'ς
τ�υ π�ρ�υς. A/τ4 � δυνατ�τητα π�+ .0ει τ� uIδρυµα πρ�στατε'ει τ4ν �νε*αρτησ�α
τ�υ κα# τ4ν �ιωσιµ�τητα τ(ν .ργων π�+ κ,νει».

T7 �δρυµα, τ7 Yπ _  σηµειωτ� ν Dνθε_ κα%  Jκ ν µικ�, @ασ�Sει τ�ν π λλαπλ�
δρ�ση τ υ στ�ν διαθLκη τ H ;Aριστ τ�λη ;Ων�ση (συντ�κτης κα% �κτελεστ�ς τ�ς
Yπ �ας εRναι Y κ. Παπαδηµητρ� υ). Xωρ�Sεται σ- ;Eπι&ειρηµατικ7 κα% K ινω-
φελ�ς. T7 K ινωφελ-ς εRναι κα% Y µ ναδικ7ς δικαι H& ς τ'ν κερδ'ν τ H ;Eπι-
&ειρηµατικ H �Iδρ�µατ ς.

T7 EIδρυµα ;Ων�ση µεταFW τ'ν π λλ'ν κ ινωφελ'ν δραστηρι τLτων τ υ δ-ν πα-
ραλε�πει ν" τιµn[ Dνθρ,π υς m ~ργανισµ Wς π W πρ �γ υν τ7ν π λιτισµ7 κα% τ%ς πα-
νανθρ,πινες \λληνικ-ς DF�ες. Γι’ α)τ7 κα% �&ει θεσπ�σει Dπ7 τ7 1978 τ7 πρGγραµµα
∆ιεθν'ν Bρα@ε�ων (Bρα@ε_  ;Ων�ση γι" τ�ν K ινωνικ� Πρ σφ ρ�, Bρα@ε_  ;Ων�-
ση γι" τ7ν Π λιτισµG, Bρα@ε_  ;Ων�ση γι" τ7 Περι@�λλ ν) κα% Dπ7 τ7 1994 (σ�µφωνα
π�ντα µ- τ�ν �πιθυµ�α τ H ;Aριστ τ�λη ;Ων�ση) τ7 πρGγραµµα γι" τ�ν Dπ ν µ� π -
λιτισµικ'ν @ρα@ε�ων µετ" Dπ7 διεθνε_ς διαγωνισµ �ς. T�λ ς θεσµ θετLθηκε κα% C
& ρLγηση τ H «Xρυσ H Mεταλλε� υ ;Ων�ση» σ- καταFιωµ�ν υς Dρ&ηγ Wς κρατ'ν.

«MερικA κρατικιστ>ς στενPωρ:νται...»

17872 ∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004



$H µεγ�λη αtθ�υσα:
�σ'γει� µ3 δ!� τε-
ρ�στια «θεωρε9α».

***

Z
ητLσαµε Dπ7 τ7ν κ. Παπαδηµητρ� υ ν" µ[ς πT� π ι� θεωρε_ σηµαντικ,τερα Dπ7
α)τ" π W θ" στεγ�STη C «Στ�γη Γραµµ�των κα% Tε&ν'ν» καθIς κα% Dπ7 τ%ς �κδη-
λ,σεις κα% δραστηριGτητ�ς της.

Σ. Παπαδηµητρ#υ: «AEπειδ4 � Στ"γη θ� �γκαλι,ERη Dλες τ#ς µ�ρφ<ς τ�6 λ�γ�υ κα#
τ#ς τ"0νες κα# 9πειδ4 Dλα α/τ� ε=ναι σηµαντικ,, δ<ν θ� Mθελα µ< τ4ν �π,ντησ� µ�υ
ν� περι�ρ�σω τ� ε�ρ�ς τ�ς µελλ�ντικ�ς δραστηρι�τητ�ς τ�ς “Στ"γης”. uEνα ε=ναι
�"�αι�. �H Στ"γη θ� ��ηθ�U στ4ν παραγωγ4 Vλληνικ�6 8/κα# γενικ�τερα π�λιτισµ�6
κα# στ4ν ε/ρ'τατη παρ�υσ�ασ� τ�υ».

PAρτεµις Γεωργι�δ�υ

MεγCλη αjθ�υσα



«Λ"γ�ντας “uHλιε 0αKρε” P Kλε�µ�ρ�τ�ς 
P AAµ�ρακι�της π�δη*ε �π’ τ� ψηλ� τεK0�ς
στ�ν uAδη· m0ι πnς ε=δε κακ�ν !*ι�ν θαν,τ�υ,
µ� τ�6 Πλ,τωνα bνα σ'γγραµµα, 9κεKν� τ�
“περ# ψυ0�ς”, ε=0ε δια�,σRη».

(;Eπ�γραµµα Kαλλιµ�& υ).

Π�ρασαν oFι Dκρι@'ς &ρGνια Dπ7 τGτε π W (M�ι ς τ H 1998) Y ∆ηµLτρης Λιαντ�νης,
α)τ7ς Y φωτισµ�ν ς EEλληνας δ�σκαλ ς, Dπ φ�σισε ν" Dνηφ ρ�σTη στ" δ�σ@ατα µ ν -

π�τια τ H Tαϋγ�τ υ γι" τελευτα�α φ ρ�. Kι �κε_ Mσως Dνταµ,σTη τ� µ _ρα τ H Dρ&α� υ Kλε µ@ρGτ υ, κι �κε_ ν"
&αθT�. T" @ι@λ�α τ υ Dπ τελ Hν παρακαταθLκη ~F�ν ιας κα% καθαρ H λ γισµ H. Στηρ�γµατα Dλ�γιστα γι"
Vσ υς θελLσ υν ν" δ Hν κατ�µατα τ� SωL, γι" Vσ υς ψ�&ν υν κα% ψ�&ν νται.

Θ" στα&υ λ γLσ υµε �δ' λ�γα Dπ σπ�σµατα Dπ’ τ" @ι@λ�α τ υ, �κε_να π W σηµατ δ τ Hν τ�ν �Eλλ�δα κα%
τ7 µεγαλε_  της. Kα% τ Wς EEλληνες, τ Wς παλι Wς κα% τ Wς σηµεριν �ς. Kα% πρ'τα Dπ’ Vλα �κε_να π W φωτ�S υν
τ7 \λληνικ" σκ�πτεσθαι κα% S�ν, τ�ν \λληνικGτητα.

«N� 7]Dς σ�ν XEλληνας»
N� Iπ,ρ0Rης Vλληνικ�ς δηλ�νει τ"σσερις τρ�π�υς συµπεριφ�ρUς. uOτι δ"0εσαι τ4ν �λ�θεια π�+ .ρ0εται µ"σα

�π� τ4ν φ'ση. kO0ι τ4ν �λ�θεια π�+ φτι,0νει τ� µυαλ� τ(ν �νθρ�πων. uOτι ER�ς σ'µφωνα µ< τ4ν aθικ4 τ�ς γν�-
σης. kO0ι µ< τ4ν aθικ4 τ�ς δεισιδαιµ�ν�ας κα# τ(ν πρ�λ�ψεων. uOτι �π�θε�νεις τ4ν 9µ�ρφι,. Γιατ# � 9µ�ρφι�▲

�O καθαρSς λγισµSς τ: ∆ηµ. Λιαντ#νη

ANHºOPIZONTA™ ™TON TAΩ°ETO

�O Σ�ιµ ν ΓκGλντ&ιλ εRναι καθηγητ�ς τ�ς �Eλληνικ�ς Λ γ τε&ν�ας κα% Π λιτισµ H στ7 ΠανεπιστLµι-
 υ τ H Kα_µπριτS κα% µ�λ ς τ H Bασιλικ H K λλεγ� υ. Mελετ,ντας τ7 �ργ  τ υ, διαπιστ,σαµε τ7ν µεθ -
δικ7 τρGπ  µ- τ7ν Yπ _  πρ @�λλει τ�ν DF�α τ�ς �Eλληνικ�ς γλ,σσας, τ'ν �Eλληνικ'ν, τ H �Eλληνικ H
Π λιτισµ H, τ�ν �EλληνικGτητα. �εκινn[ µ- τ�ν π λι ρκ�α τ�ς �Iερ υσαλ�µ τ7 54 π.X., περιγρ�φει τ7 µHθ 
τ�ς πτ,σης της κα% τ� φων� τ'ν �E@ρα�ων. «Kαταραµ"ν�ς Dπ�ι�ς 9κτρ"φει γ�υρ�'νια· καταραµ"ν�ς Dπ�ι-
�ς διδ,σκει στ� παιδι, τ�υ τ4ν Vλληνικ4 σ�φ�α» (Bα@υλωνιακ7 Tαλµ �δ: Σ τ"& 49b σελ%ς 13).

Πρ7ς τ �τ ις, τιµητικ�, &�ριν τ�ς Dγ�πης τ υ πρ7ς τ" �Eλληνικ�, στα&υ λ γ Hµε τ" παρακ�τω πα-
ραθ�µατα-θ�σεις τ υ Dπ7 τ7 Vλ  �ργ  τ υ:

• «Φα�νεται πnς D,τι ε=ναι bνα γ�υρ�'νι γι� τ#ς V�ραϊκ<ς ;ερ�τελεστ�ες, ε=ναι κα# � �Eλληνικ4 σ�φ�α γι�
τ4ν πνευµατικ4 κα# κ�ινωνικ4 Eω�» (σ. 13).

• «A/τ� π�+ �ναγνωρ�Eει τ� παραπ,νω ταλµ�υδικ� 9δ,φι� ε=ναι Dτι τ� Vλληνικ� ε=ναι θεµελι�δη» (σ.
14).

• «�H �Eλληνικ4 σ�φ�α, � 9κµ,θηση τ(ν �Eλληνικ(ν, σηµα�νει �φ�µ��ωση m0ι µ�ν� µιUς γλωσσ�λ�-
γικ�ς πηγ�ς, �λλ� 9π�σης κα# Vν�ς π�λιτιστικ�6 πρ�τ'π�υ» (σ. 14).

• «M< [τ�ν �νν ια] “�Eλληνικ�” �ναφ"ρ�µαι m0ι µ�ν� στ4ν �Eλληνικ4 γλ(σσα, Sν κα# α/τ4 ε=ναι συ-
ν�θως τ� σηµαντικ�τερ� πεδ�� τ�ς µ,0ης, �λλ� σ< Pλ�κληρη τ4ν )δε�λ�γικ4 κα# συµ��λικ4 �*�α τ�6
�Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 – στ4ν Lδια τ4ν �Eλληνικ�τητα » (σ. 17).

• «�O θρ�αµ��ς τ�ς Kλασικ�ς Παιδε�ας ε=ναι φυσικ� µι� καθ�ριστικ4 �φ�γηση τ�ς 9*�δ�υ �π� τ� µε-
σαιωνικ� σκ�τ�ς πρ�ς τ� µεγαλεK� τ�ς σ'γ0ρ�νης E/ρ�πης (Sν κα# συν�θως �; λ�γι�ι τ�6 Mεσα�ωνα δ<ν
τ� 9κφρ,E�υν µ< α/τ4ν τ4ν Pρ�λ�γ�α) κα# πρ�σφ"ρει bνα σαφ<ς σηµεK� 9κκ�νησης: � AAναγ"ννηση �ρ0�-
Eει Dταν (ε=παν) 9µφαν�Eεται στ4 ∆'ση � �ν,γκη γι� τ� �Eλληνικ�» (σ. 18).

• «�H µελ"τη τ(ν �Eλληνικ(ν ε=ναι πρωταρ0ικ4 σ< α/τ4ν τ4 θεµελι�δη ;στ�ρ�α µιUς ν"ας E/ρ�πης,
µιUς ν"ας αLσθησης τ�6 �τ�µ�υ» (σ. 40).

SIMON GOLDHILL, Π
ι7ς 9ρει�;εται τ
<ς =Eλληνες;
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• «uOλες �; 9πιστ�µες ε=ναι τυφλ<ς 0ωρ#ς τ4 γν�ση τ(ν �Eλληνικ(ν· σUς �ε�αι�νω Dτι, µ< 9λ,0ιστες 9*αι-
ρ"σεις, τ� σ'ν�λ� τ(ν γν�σεων π�+ µπ�ρ�6ν ν� �π�κτηθ�6ν �ρ�σκ�νται 9ντ�ς τ(ν πνευµατικ(ν µνηµε�-
ων τ�ς �ρ0α�ας �Eλλ,δ�ς. A/τ4 � τερ,στια κληρ�ν�µι� µπ�ρεK ν� συγκριθR� µ< µι� διαυγ� πηγ4 πεντα-
κ,θαρ�υ νερ�6· πρ�σφ"ρεται σ< Dλ�υς τ�+ς διψασµ"ν�υς γι� ν� πι�6ν κα# ν� �ναEω�γ�νηθ�6ν» (σ. 57).

• «�H γν�ση τ(ν �Eλληνικ(ν ε=ναι �π�λ'τως �ναγκα�α», «AAφιερ(στε λ�γες �ρες στ� �Eλληνικ,», κα%
–τ7 καθηγητικG τ υ σ�νθηµα– «AAγκαλι,στε τ�+ς uEλληνες!» (σ. 58).

• «∆ηµι�'ργησα µι� 9π�λεκτη λ"σ0η συνεστι,σεων φιλελλ�νων» (σ. 107) «O; καν�νισµ�# 9π"�αλλαν
πρ�στιµ� σ< Dσ�υς δ<ν µιλ�6σαν �Eλληνικ� στ4 δι,ρκεια τ�6 φαγητ�6» (σ. 107). «Γι� τ4ν E/ρ�πη τ�6 AEρ,-
σµ�υ � 9κµ,θηση τ(ν �Eλληνικ(ν .γινε �ασικ� στ�ι0εK� π�λιτιστικ�ς ταυτ�τητας» (σ. 110).

• «T� ρ�µα Vλλην�Eειν, τ� Pπ�K� µεταφρ,Eω “ν� εLµαστε uEλληνες”, συ0ν� σηµα�νει “ν� µιλUµε” �Eλλη-
νικ,... Πι� π�λ+ τ� Vλλην�Eειν σηµα�νει ν� .0Rη κανε#ς πλ�ρη παιδε�α 9κτ�ς τ�6 π�λιτιστικ�6 πλαισ��υ τ�ς
Vλληνικ�τητας– ν� .0Rη γ�νει uEλληνας» (σ. 138).

• «jAν τ� “ν� εLµαστε uEλληνες” σηµα�νRη ν� γνωρ�E�υµε π(ς ν� καθ�σ�υµε γι� ν� πι�6µε κ,π�ι� �ρ,-
δυ, σηµα�νει 9π�σης ν� πηγα�ν�υµε καθηµεριν� στ� γυµναστ�ρι�»  (σ. 158).

• «uOµως “τ� .νστικτ� γι� Oµ�ρφι� 9*υπηρετεKται �π� τ4ν Vλληνικ4 λ�γ�τε0ν�α κα# τ"0νη Dσ� �π�
καµµι� !λλη λ�γ�τε0ν�α κα# τ"0νη» (σ. 370). «T� �νθρ�πιν� “.νστικτ� γι� α/τ�συµπλ�ρωση” πρ"πει συ-
νεπ(ς ν� διατηρR� �ναµφι��λως τ� �Eλληνικ� 5ς µ"ρ�ς τ�6 π�λιτισµ�6 µας» (σ. 370).

• «�H �ν,γκη γι� τ� �Eλληνικ� φα�νεται Dτι ε=ναι φυσικ4 κα# καθωρισµ"νη �π� τ4ν 9π�04 π�+ Mµαστε
τρι0ωτ� mντα κα# κρεµ�µαστε �π� τ� κλαδι� τ(ν δ"ντρων...» (σ. 371).

• «�H 9κµ,θηση τ(ν �Eλληνικ(ν δ<ν σηµα�νει ταλαιπωρ�α µ< �ι�λ�α γραµµατικ�ς κα# γραπτ<ς �σκ�-
σεις, �λλ� �νακ,λυψη τ�6 φωτ�ς τ(ν κιν�τρων, τ�ς διδα0�ς» (σ. 374).

• «∆<ν Iπ,ρ0�υν �Eλληνικ� Pπ�ιασδ�π�τε περι�δ�υ π�+ ν� µ4ν ε=ναι 0ρ�σιµα... “Kαν"νας δ<ν µπ�ρεK
ν� �ρνηθR� Dτι P !*ι�ς σ0�λιαστ4ς τ�6 A)σ0'λ�υ πρ"πει ν� κατ"0Rη γν�σεις τ�/λ,0ιστ�ν γι� τ�ν uOµηρ�,
τ�ν �Hσ��δ�, τ�ν Σ�λωνα κα# τ�ν Θ"�γνι, τ�ν Π�νδαρ� κα# τ�+ς λυρικ�+ς π�ιητ"ς, τ�ν Σ�φ�κλ�, τ�ν E/ρυ-
π�δη, τ�ν �Hρ�δ�τ�”, λ�γει Y Hedlam» (σ. 390).

• «�H �Eλληνικ4 ε=ναι � τελει�τερη τ(ν γλωσσ(ν (“ε=ναι � καλ'τερη γλ(σσα”, “bνα �ριστ�'ργηµα τ�6
�νθρ�πιν�υ πνε'µατ�ς”)... �H �ρ0α�α AAθ�να τ�6 Xρυσ�6 A)(να Hταν � 9π�04 “κατ� τ4ν Pπ��α �; πλ"-
�ν ε/α�σθητ�ι κα# πνευµατικ� 9πιφανεKς !νθρωπ�ι �ρ�σκ�νταν –κα# τ� γν�ριEαν α/τ�– στ� �π�γει� τ�ς
�π�δ�σ�ς τ�υς. E=ναι καλ� ν� διδ,σκωνται �Eλληνικ� �κρι�(ς 9πειδ4 “ε=ναι δ'σκ�λη γλ(σσα”, λ�γει Y

17875∆ΑΥΛkΣ/271, ;I �λι ς 2004

ε=ναι δυνατ4 σ�ν τ� ν�6 σ�υ κα# φθαρτ4 σ�ν τ4 σ,ρκα σ�υ. Kα# κυρ�ως α/τ�... uO,τι �γαπ�Uς τ�ν !νθρωπ�. Π(ς
�λλι(ς! �O !νθρωπ�ς ε=ναι τ� πι� τραγικ� πλ,σµα µ"σα στ� σ'µπαν.

Παλαι� κα- N�α $Eλλ�δα
O; Nε�"λληνες εLµαστε bνα γ"ννηµα µπασταρδεµ"ν� κα# ν�θ�. Ozτε �ππ�ι, �zτε mν�ι, �zτε mνισσες, �zτε φ�-

ρ,δες. ELµαστε µ�6λ�ι. ∆ηλαδ4 µ�υλ,ρια. Kα# τ� µ�υλ,ρια δ<ν γενν�6ν. uOτι �; Nε�"λληνες εLµαστε �Eλλην�ε-
�ραK�ι σηµα�νει τ� V*�ς: 9νl( λ"µε κα# φων,E�υµε κα# κηρ'0ν�υµε Dτι εLµαστε uEλληνες, στ4ν �/σ�α κινι�µαστε
κα# Iπ,ρ0�υµε κα# µιλUµε σ�ν ν� εLµαστε �E�ραK�ι. A/τ4 ε=ναι � �ντ�φαση. E=ναι � σ'γκρ�υση κα# � �ντιν�µ�α
π�+ παρ,γει τ4ν π�λωση. Kα# � π�λωση στ4ν πρ,*η γ�νεται �π�λεια τ�ς 9θνικ�ς ταυτ�τητας. Kα# τ� τελευταK�
τ�6τ� σηµα�νει π�λλ,.

Nε��λληνες κα- $E&ρα9�ι
O; �E�ραK�ι 9καλλι"ργησαν τ4 γ� τ�ς π�στης. O; uEλληνες 9καλλι"ργησαν τ4 γ� τ�ς γν�σης. O; �E�ραK�ι

Hσαν δ�µι�ι, �; uEλληνες Hταν δικαστ"ς. O; �E�ραK�ι Hσαν �δ�στα0τ�ι, �; uEλληνες Hσαν ε/γενικ��. Γι� α/τ� κα#
ν�κησαν �; �E�ραK�ι τ�+ς uEλληνες. AE0ρησιµ�π��ησαν σ�ν Dπλ� τ�υς �"�αια τ� 0ριστιανισµ�, bνα ν�θ� κα# µυ-
σαρ� παρασ,ρκωµα τ�6 σ�µατ�ς τ�υς, �π� τ�+ς Lδι�υς �π��λητ�, κα# �φ,νισαν τ4ν 5ρα�α �Eλλ,δα. uO,τι δ<ν
κατ,φερε � �νδρε�α, τ� κατ,φερε P δ�λ�ς. �H κλασικ4 περ�πτωση τ�6 uEλληνα ∆ιγεν�. Zηλε'ει P X,ρ�ς, µ< 0ω-
σι� µακρ� τ�νε �ιγλ�Eει κα# λ,�ωσ" τ�υ τ4ν καρδι� κα# τ4ν ψυ0� τ�υ 9π�ρε. ...AAλλ� π"στε ν� π,ψ�υν 9π,νω �;
φων<ς τ(ν γυναικ(ν. Kα# σταµατ�στε τ� δ,κρυα γι� τ�ν AOρ"στη. Γιατ# κ,π�υ �αθι� στ�ν καθ"να µας Iπ,ρ-
0�υν κρυµµ"ν�ι �; uEλληνες. Kα# περιµ"ν�υν.

$O �ριστιαν'ς
«Pωτ�Uς: π�ι, ε=ναι � 0ρ"ωση, κα# π�ι, ε=ναι � σπατ,λη µ�υ; M� ε=ναι � Lδια � Eω�. �H Eω4 � δικ� σ�υ π�+

.Eησες µ< Dλες τ#ς 0αρ<ς π�+ σ�6 ’δει*ε. uOτι ε=δες τ�ν `λι� τ� πρω# κα# τ4 θ,λασσα τ�ν AI�'λι�. uOτι περπ,τη-
σες σ< µι� ρεµατι� τ� M,η µ’ bνα κ�ρ�τσι στ� πλ,ι σ�υ, κι �κ�'σατε τ’ �ηδ�νι. uOτι δ�ψασες κα# Mπιες τ� κρ'�
νερ� τ�ς πηγ�ς. A/τ� πληρ�νεις τ4ν �ρα π�+ πεθα�νεις.

▲



AEκε�νη λ�ιπ�ν τ4 στιγµ4 τ�ς �νεκλ,λητης 0ρε�ας κα# τ�ς φρικτ�ς 9γκατ,λειψης ε=ναι �κρι�(ς π�+ 9δι,λε*ε
� AEκκλησ�α ν� φ�ρτ�σRη τ�ν �φελ� 0ριστιαν� µ< τ�+ς α)�νι�υς τρ�µ�υς τ�ς κ�λασης: Mυτερ�νυ0�ι δι,��λ�ι θ�
σ< καρφ�ν�υν �ν,σκελα µ< τερ,στιες πηρ�6νες. Θ, ’σαι φυτεµ"ν�ς α)�νια στ�+ς π,γ�υς, κα# θ� σ< φυσ,Rη κα-
τ,γυµν� P δρεπανηφ�ρ�ς Kαικ�ας. Θ� µεταµ�ρφ�νεσαι σ< δ"ντρ�, σ< φ�δι, σ< τ"ρας. Θ� ER�ς δηλαδ4 τ� µαρτ'ρι�
τ�ς �λλαγ�ς τ�ς σ,ρκας σ�υ. Kα# Dλα α/τ� τ� φρικ�δη στ�+ς α)(νες τ(ν α)�νων. Xωρ#ς τ4ν 9λπ�δα τ�ς πα'λας.
�O ∆,ντης 9κε�ν�υς π�+ δια�α�ν�υν τ4ν π'λη τ�ς K�λασης τ�+ς �,Eει ν� δια�,E�υν µ�α 9πιγραφ4 π�+ δ<ν πα-
ρηγ�ρι"ται µ< τ�π�τα: “T4ν πUσα 9λπ�δα �φ�στε Dσ�ι περνUτε!”. N� φ�ρτ�σRης λ�ιπ�ν τ�ν !νθρωπ� τ�ν �φελ�
κα# τ�ν �θ(� κ,π�υ, γιατ# ε=ναι τ� µεγ,λ� σ�υ θ6µα, µ< τ"τ�ιες φρικτ<ς φαντασ�ες, τ4ν παν�ερη κα# τ4ν Iπ"ρτα-
τη κα# τ4 φ��ερ4 �ρα π�+ ψυ0�µα0εK, τ4ν �ρα π�+ δ�νει τ4ν πι� !γρια µ,0η – τ� ’ναι µπρ�στ, της τ� Γαυγ,µη-
λα κα# �; K,ννες κα# � M,0η τ(ν AEθν(ν!– ν� �γR� � ψυ0�'λα τ�υ γι� ν� λυτρωθR� �π� τ4ν �γων�α τ�6 θαν,τ�υ.
AEρωτ(: π�ι�ς σατανUς, π�ι� �νθρ�πιν� τ"ρας, π�ι�ς �ρ0ιτ"κτ�νας τ�6 σκ�τ�υς κα# τ�6 �/α# θ� µπ�ρ�6σε ν� δε�*Rη
�γρι�τερ� µKσ�ς κα# ν� 9πιν��σRη 0ειρ�τερ� µαρτ'ρι� γι� τ�+ς �νθρ�π�υς;».

Kι O κ. Xριστ'δ�υλ�ς...
ELκ�σι µ"ρες πρ#ν τ4ν �π�0�ρηση τ�6 δασκ,λ�υ 9νθρ�ν�Eεται P ν"�ς �ρ0ιεπ�σκ�π�ς AAθην(ν κα# π,σης �Eλλ,-

δ�ς Xριστ�δ�υλ�ς. �O ∆. Λιαντ�νης σ0�λ�ασε τ4ν 9κλ�γ� τ�υ: �πευθυν�µεν�ς στ�+ς µαθητ"ς τ�υ �ν"φερε τ� V*�ς:
«kEρ0εται τ�ρα α/τ�ς P καιν�'ργι�ς π�+ λ<ν Dτι *"ρει γρ,µµατα κα# θ� πρ�καλ"σRη µεγ,λ� κακ� στ4ν 0�ρα. Π,-
ει ν’ �νακατ"ψRη τ4ν AEκκλησ�α µ< τ4ν Π�λιτε�α. kEτσι π�γε ν� κ,νRη P Mακ,ρι�ς στ4ν K'πρ� κα# τ4ν .στειλε
κατ� κρηµν�ν, κατ� AIσρα�λ. Θ, ’0�υµε ;στ�ρ�ες µ’ α/τ�ν. A/τ�ς θ� κ,νRη µεγ,λ� κακ� στ4 0�ρα. ΣUς ε)δ�π�ι(,
9γn θ� φ'γω αzρι�, µεγ,λ� κακ� στ4 0�ρα!».

***

!A π� τ� λ�γα �π�σπ,σµατα καταλα�α�νει κανε#ς π�ι�ς Hταν P ∆ηµ�τρης Λιαντ�νης. Kα# �θεKται σ�γ�υρα στ4
µελ"τη τ(ν .ργων τ�υ, π�+ ε=ναι πρ,γµατι µ�ναδικ,. kEEησε σ�ν uEλληνας κα# .φυγε σ�ν uEλληνας.

Γι� τ4ν �ντιγραφ�: Π. K�υ&αλ�κης

Stephen» (σ. 406).
• «Kαν"νας δ<ν �ρ�σκεται πλ"�ν στ4ν πατρ�δα τ�υ Pπ�υδ�π�τε στ�ν κ�σµ�· καθ"νας ν�σταλγεK τελικ�

τ�ν µ�ναδικ� τ�π�, τ�ν Pπ�K� νι�θει πατρ�δα τ�υ, 9πειδ4 ε=ναι P µ�ναδικ�ς τ�π�ς π�+ θ"λει ν� ε=ναι πα-
τρ�δα τ�υ: �O �Eλληνικ�ς κ�σµ�ς. AAλλ� �κρι�(ς πρ�ς α/τ4ν τ4ν κατε'θυνση Dλες �; γ"φυρες .0�υν γκρε-
µισθ�... (F. Nietzsche)» (σ. 495).

• «T� .ργ� τ�ς �ναδηµι�υργ�ας τ�ς �Eλλ,δ�ς ε=ναι πρ,*η α/τ�-διαµ�ρφωσης» (σ. 500).
• «A/τ� π�+ �π�καλεKται “Kλασσικ4 παρ,δ�ση”, ε=ναι bνας δι,λ�γ�ς κ,τω �π� συνε0� κα# ε/εργε-

τικ4 �ναδηµι�υργ�α δι� τ�ς συµµετ�0�ς» (σ. 500-501).
• «�H 9κµ,θηση τ(ν �Eλληνικ(ν γ�νεται θ"µα π�λιτιστικ�ς α/τ�επι�ε�α�ωσης (κα# m0ι rπλ(ς 9κπαι-

δευτικ�ς π�λιτικ�ς)» (σ. 501).
• «�H µελ"τη τ�6 παρελθ�ντ�ς κα# � 9νασ0�ληση µ< τ� παρ�ν �λληλ�συνδ"�νται διαρκ(ς κα# 9νεργ(ς»

(σ. 502).
• «�H 9ρ�τηση “π�ι�ς 0ρει,Eεται τ� �Eλληνικ�” δ<ν ε=ναι κλασικιστικ4 9παφ4 8 �πελπιστ�α, �λλ�

µUλλ�ν 9ντ�λ4 γι� α/τ�γνωσ�α κα# συνειδητ4 9*ερε'νηση τ�ς θ"σης µας στ4ν ;στ�ρ�α κα# στ�ν π�λιτισµ�
– τ�ς συµµετ�0�ς µας στ#ς π�λιτιστικ<ς �*�ες» (σ. 504).

• «Kαθ’ Dσ�ν µ< �φ�ρ�U στ4ν 9ρ�τηση “π�ι�ς 0ρει,Eεται τ� �Eλληνικ�” θ� �παντ�6σα: δ<ν µπ�ρ�6µε
ν� π�ρευτ�6µε 0ωρ#ς α/τ,» (σ. 504).

�O Simon Goldhill µ- α)τ�ν τ�ν τελευτα�α πρGτασL τ υ –τ�ν Dκρ τελε�τι ν– κλε�νει, �πισφραγ�Sει τ7
Vλ ν �ργ  τ υ, π W εRναι πρ�γµατι περισπ �δαστ  κα% διακρ�νεται γι" τ7 @�θ ς τ'ν δια-ν ηµ�των τ υ.
Στ7 Vλ  �ργ  τ υ τ" �Eλληνικ" εRναι θ�µα α)τ επι@ε@α�ωσης, εRναι �ντ λ� γι" α)τ γνωσ�α κα% συνει-
δητ� �Fερε�νηση τ�ς 1στ ρ�ας κα% τ H π λιτισµ H, oνας συνε&�ς δι�λ γ ς κα% µ�α ε)εργετικ� Dναδηµι-
 υργ�α δι" τ�ς συµµετ &�ς, εRναι πρ�Fη α)τ -διαµGρφωσης. Πρ7ς τ Hτ  τ H DF�Sει τιµ� κα% �παιν ς.
;Aναγν,ρισL τ υ κα% πρ @ λL.

ΣωτAρης N. Φλ�κκας
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kOπως κCθε �ρ�ν� τ, dπ�µεν� 272� τε/��ς τ�/ «∆» µην,ς Amγ��στ�υ
θ. συσσωµατωθR@ µ# τ, µεθεπ�µεν� 273� τ�/ µην,ς Σεπτεµ�ρ��υ κα  θ. 

κυκλ�φ�ρ:σRη καν�νικ. τ&ν 1η Σεπτεµ�ρ��υ.
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