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Τὰ χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.
Γιὰ ἐξοικονόμηση χώρου τὸ Περιοδικὸ 

διατηρεῖ τὸ δικαίωμα σύμπτυξης ἢ δημοσί-
ευσης σὲ συνέχειες τῶν προσφερομένων 

συνεργασιῶν.
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βιβλίων, τόμων, παλαιῶν τευχῶν «∆»  

καὶ ἐγγραφὲς συνδρομητῶν: 
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• Ἐπίσης ἐγγραφὲς συνδρομητῶν μὲ 
ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα στὰ 
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τοῦ «∆αυλοῦ» χωρὶς τὴ γραπτὴ ἄδεια 
τοῦ ἐκδότη.

Ὁ «∆» ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων ποὺ δημοσιεύει στὶς 
σελίδες του. Γιὰ τὶς δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διατυ-
πώσεις θέσεων κ.λπ. ἐκτὸς «∆αυλοῦ» ἀπὸ πρόσωπα ποὺ 
γράφουν ἢ ἔγραψαν στὸ Περιοδικό, ὁ «∆» δὲν εὐθύνεται.
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ν θέ λῃ νὰ δῇ κα νεὶς τὴν πο λι τι κὴ κα τάσ ταση τοῦ και ροῦ μας 
ὅ πως πραγ μα τι κὰ εἶ ναι καὶ νὰ τὴν ὀ νο μά σῃ μὲ τὸ ὄ νο μά της, 
δὲν θὰ εὕ ρι σκε, νομίζω, κα ταλ λη λό τε ρο χα ρα κτη ρι σμὸ ἀ πὸ τὴν 
(ἀ δό κι μη βέ βαι α) λέ ξη Κρυ πτο δυ να στεί α. ∆ι ό τι πραγ μα τι κὰ 
ἔ χει ὅ λα τὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς ∆υ να στεί ας ἀλ λὰ ὑ πὸ συγ κε-

κα λυμ μέ νη μορ φή: Εἶναι μιὰ χω ρὶς δι α κο πὴ συ νε χὴς σει ρὰ ὁ μοί ων κα τα στά-
σε ων, δηλ. δι α δο χὴ ὁ μοί ων πο λι τι κῶν, οἰ κο νο μι κῶν, ἰ δε ο λο γι κῶν αὐ θεν τῶν 
καὶ ὁ μοί ων πο λι τι κῶν, οἰ κο νο μι κῶν, ἰ δε ο λο γι κῶν ὑ πη κό ων. ∆υ να τό τη τες πο λι-
τι κῆς δι α κο πῆς τῆς συνέ χειας αὐ τῆς δὲν ὑ πάρ χουν, πα ρὰ μό νον ἴ σως δυνατότη-
τες κά ποι ων «προ σω πι κῶν» δι α κο πῶν (διὰ τῆς ἀν τι κα τα στά σε ως ἀνὰ τετραε-
τία πα λαι ῶν προ σώ πων ἀ πὸ νέ α στοὺς βα σι κοὺς ρό λους τοῦ αὐ θέν τη καὶ τοῦ 
ὑ πη κό ου), οἱ ὁ ποῖ ες προ φα νῶς δὲν ἀ ναι ροῦν τὸ χα ρα κτη ρι στι κὸ τῆς πο λι τι-
κῆς ἤ κοινωνικῆς δι α δο χῆς.

Ἂν εἶ ναι ἀ λη θι νὴ ἡ ἀ νεί πω τη αὐ τὴ «ὀ νο μα σί α μὲ τ’ ὄ νο μά της» τῆς πο λι τι κῆς 
κα τά στα σης τοῦ και ροῦ μας, ποι ά δυ να τό τη τα ἔ χει κά ποι ος ποὺ τὴν ἔ χει συ νει-
δη το ποι ή σει καὶ θε ω ρεῖ ὅ τι κά πο τε πρέ πει νὰ στα μα τή σουν οἱ δυ νά στες νὰ δι α-
δέ χων ται τοὺς δυ νά στες καὶ οἱ ὑ πή κο οι τοὺς ὑ πη κό ους, ὥ στε νὰ ὑ πάρ ξῃ λι γώ-
τε ρο στα τι κὴ καὶ πε ρισ σό τε ρο ρο ϊ κὴ καὶ δυ να μι κὴ πο λι τι κὴ κα τά στα ση –ἀ φοῦ 
καὶ ἡ ἴ δια ἡ ἀ λη θι νὴ πο λι τι κὴ εἶ ναι ἀ πὸ τὴ φύ ση της φαι νό με νο ἐν τε λῶς ρο ϊ κὸ 
καὶ δυ να μι κό; Ποι ά δυ να τό τη τα ἔ χει νὰ δρά σῃ πο λι τι κὰ σ’ ἕ ναν πο λι τι κὸ πε ρί-
γυ ρο κα θο ρι ζό με νο αὐ στη ρὰ ἀ πὸ τὸν ἀ φύ σι κο νό μο τῆς πο λι τι κῆς στα τι κῆς; 
Ὅ λοι κα τα λα βαί νου με, ὅ τι μί α τέ τοι α πρό θε ση (τῆς ἄ με σης πο λι τι κῆς συμ με-
το χῆς) δὲν μπο ρεῖ νὰ ἔ χῃ καμ μί α τύ χη. ∆ι ό τι ἡ συμ με το χὴ αὐ τὴ δὲν μπο ρεῖ νὰ 
ὁ δη γή σῃ που θε νὰ ἀλ λοῦ πα ρὰ μό νο σὲ συμ με το χὴ στοὺς νό μους ποὺ δι έ πουν 
τὴν ἰ σχύ ου σα κα τά στα ση τῆς Κρυ πτο δυ να στεί ας (στοὺς νό μους δη λα δὴ τῆς 
αὐ στη ρῆς δι α δο χῆς αὐ θεν τῶν καὶ δού λων) καὶ τὸ πο λύ-πο λὺ στὸ νὰ ἀ να δει χθῇ 
ὁ ἴ διος «δι ά δο χος». Ἡ σχε δὸν μα θη μα τι κὴ αὐ τὴ προ σέγ γι ση τοῦ προ βλή μα τος 
ἀ να λύ ε ται θαυ μά σια ἀ πὸ ἕ να με γά λο πνεῦ μα, τὸν Πλά τω να, ὁ ὁ ποῖ ος κα τα θέ-
τει προ σω πι κὰ τὴν βι ω μα τι κή του ἐμ πει ρί α –κά τι ποὺ σπά νια ἔ πρα ξε στὸ συγ-
γρα φι κὸ ἔρ γο του, καὶ γι’ αὐ τὸ ἡ κα τά θε σή του αὐ τὴ ἔ χει μέ γι στη ἀ ξί α. Ἂς τὸν 
ἀ κού σω  με λοι πὸν (Πλά των, «Ἐ πι στο λὴ Ζ΄», σὲ δι κή μου με τά φρα ση):

«Κα θὼς πα ρα τη ροῦ σα τοὺς ἀν θρώ πους ποὺ δροῦν πο λι τι κά, καὶ τοὺς 
νό μους βέ βαι α, καὶ τὶς πο λι τι κὲς συμ πε ρι φο ρές, ὅ σο πε ρισ σό τε ρο τὰ πα ρα-
τη ροῦ σα καὶ ἐ νη λι κι ω νό μουν, τό σο δυ σκο λώ τε ρο μοῦ φαι νό ταν ὅ τι μπο ρῶ 
νὰ δι οι κή σω. ∆ι ό τι δὲν ἦταν δυ να τὸν νὰ πρά ξῃ κά τι κα νεὶς χω ρὶς φί λους καὶ 
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πι στοὺς συν εργά τες, τοὺς ὁ ποί ους, κι ἂν ἀ κό μη ὑ πάρ χουν, δὲν εἶ ναι εὔ κο λο 
νὰ τοὺς βρῇς (δι ό τι ἡ πό λις μας δὲν δι οι κεῖ το πιὰ σύμ φω να μὲ τὰ ἤ θη καὶ τὶς 
δρα στη ρι ό τη τες τῶν πα τέ ρας μας), νὰ ἀ πο κτή σῃς δὲ μὲ ἄ νε το τρό πο και νούρ-
γιους (φί λους) ἦ ταν ἀ δύ να το, καὶ οἱ νό μοι εἶ χαν δι α φθα ρῆ· ὥ στε, ἐ νῷ στὴν 
ἀρ χὴ ἤ μουν γε μᾶ τος ὁρ μὴ νὰ ἐ πι δοθῶ στὰ κοι νά, βλέ πον τας τὴν κα τά στα ση 
αὐ τὴ νὰ λει τουρ γῇ ἀλ λο πρό σαλ λα, στὸ τέ λος μὲ κα τέ λα βε ἴ λιγ γος· καὶ (κα τέ-
λη ξα) στὸ νὰ μὴ στα μα τή σω μὲν πο τὲ νὰ πα ρα τη ρῶ μή πως βελ τι ω θῇ κά πο τε 
ἡ κα τά στα ση αὐ τή, ὅ πως καὶ κά θε ἄλ λο πο λί τευ μα, νὰ πε ρι μέ νω δὲ πάν το τε 
γιὰ νὰ συμ με τά σχω στὴν πο λι τι κὴ δρά ση· καὶ ἐν τέ λει κα τά λα βα, ὅ τι ὅ λες 
οἱ πό λεις (-κρά τη) σή με ρα κα κῶς πο λι τεύ ον ται. ∆ι ό τι τὸ θε σμι κό τους πλαί-
σιο θὰ παραμένῃ ἀ νί α το, ἂν δὲν ὑ πάρ ξῃ κά ποι α προ ερ γα σί α ἢ τύ χη. Καὶ 
ἀ ναγ κά σθη κα νὰ μι λῶ καὶ νὰ ἐ παι νῶ τὴν ὀρ θὴ φι λο σο φί α, δι ό τι μέ σῳ αὐ τῆς 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ δῶ τὴν πο λι τι κὴ δι και ο σύ νη καὶ τὴν δι και ο σύ νη τῶν ἀ τό-
μων ὅ πως πράγ μα τι εἶ ναι («κα τι δεῖν»). Ἑ πο μέ νως δὲν θὰ ἀ παλ λα γοῦν ἀ πὸ 
τὰ δει νὰ οἱ γε νε ὲς τῶν ἀν θρώ πων, προ τοῦ ἡ τάξη τῶν φι λο σο φούν των κα τα-
λά βῃ τὶς ἀρ χὲς τῆς πο λι τι κῆς ἢ ἡ τάξη τῶν δυ να στευ όν των στὶς πό λεις φι λο-
σο φή σῃ κα τὰ τύ χην.»

Βλέ πο με, ὅ τι ὁ κλει νὸς αὐ τὸς πο λι τι κὸς νοῦς (ὅ πως καὶ ὁ ἄλ λος με γά λος πο λι-
τι κὸς νοῦς, ὁ Ἀ ρι στο τέ λης), κα τα νο εῖ ὅ τι ἡ συμ με το χὴ σὲ μί α ὑ φι στά με νη πο λι-
τι κὴ κα τά στα ση εἶ ναι κα τα δι κα σμέ νη νὰ γί νῃ ἁπλῶς «συμ με το χή». Καὶ δὲν 
θέ τει δί λημ μα συμ με το χῆς ἢ ἀ πο χῆς, ἀλ λὰ κα τα φά σκει στὸ πο λι τι κὸ γί γνε σθαι 
βρί σκον τας μί α τρί τη πο λι τι κὴ ἔ παλ ξη, τὸν πο λι τι κὸ ∆ι α φω τι σμό, μέ σῳ τοῦ 
ὁ ποί ου ἀ να δεί χθη κε μέ γας πο λι τι κὸς δά σκα λος καὶ δι α χρο νι κὸς πο λι τι κὸς ὁ δη-
γη τὴς πολ λῶν πο λι τι κῶν ἀρ χη γῶν (ὅ πως καὶ ὁ Ἀ ρι στο τέ λης).

* * *
ν θε ω ρή σου με ὅ τι εἶ ναι ψευ δο δί λημ μα ἡ δι ά ζευ ξη: Συμ με τέ χω 
ἢ ἀ πέ χω; ὅ πως μᾶς ἀ πέ δει ξε ὁ Πλά των, τό τε τὸ πραγ μα τι κὸ 
δί λημ μα εἶ ναι: Μοῦ κά νει ἢ δὲν μοῦ κά νει ἡ πο λι τι κὴ κα τά στα ση 
τῆς Κρυ πτο δυ να στεί ας; Αὐ τό, φυ σι κὰ ἁ πλο ποι ού με νο, μπο ρεῖ 
νὰ δι α τυ πω θῇ: Μοῦ ἀ ρέ σει νὰ εἶ μαι δυ νά στης (ἔ στω μοῦ ἀ ρέ σει 

νὰ εἶ μαι ὑ πή κο ος) ἢ ὄχι; Καὶ ἀ να λό γως ἤ συμ με τέ χει ὡς δυ νά στης ἢ ὑ πή κο ος –
δύο ἰ δι ό τη τες, οἱ ὁ ποῖ ες κα τὰ βά θος ταυ τί ζον ται (βλ. «∆», τ. 41, «Ἐξουσία καὶ 
μάζα»), ἢ ἀ πέ χει ἀ πὸ τὴν πρα κτι κὴ πο λι τι κή.

∆.Ι.Λ.
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ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÊÁÉ ÃËÙÓÓÁ
Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Ἐν ὄψει τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ζητῶ διὰ τοῦ παρόντος κειμένου μου, 

ὡς Ἕλλην πολίτης, τὴν προστασία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, διότι οὐδὲν ἄρθρον ἢ ἐδά-
φιον ἄρθρου του διαλαμβάνει ἔστω καὶ νύξιν ἀναφορᾶς του σ’ αὐτήν. Ζητῶ λοιπὸν καὶ 
μαζί μου «φαντάζομαι»  ὅλοι οἱ Ἕλληνες: 
 Εἰς ἄρθρον τοῦ ἀναθεωρηθησομένου Συντάγματος καὶ δὴ εἰς τὸ πρῶτο νὰ ὁρι-

σθῇ, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ποὺ εἶναι ἡ Γλῶσσα τοῦ Λαοῦ μας στὴ διαχρονικὴ με-
γαλειώδη πορεία της, εἶναι καὶ ἡ Γλῶσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καὶ ὅτι μὲ αὐτὴν 
πρέπει νὰ θέτουν τὴν ὑπογραφή τους στὰ κρατικὰ ἔγγραφα καὶ μή, δηλαδὴ σὲ ὅλα ποὺ 
ὑπογράφουν, οἱ δημόσιοι ἄνδρες, ἀπὸ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας καὶ τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ μέχρι τοῦ τελευταίου ὑπαλλήλου καὶ βεβαίως πάντες οἱ Ἕλληνες.

(Γράφω τὰ ὡς ἄνω, διότι παρετηρήθη, ὅτι πρωθυπουργοὶ τῆς χώρας μας, κακῇ τῇ 
τύχῃ, ἔθεταν τὴν ὑπογραφή τους κατὰ τὸ παρελθὸν στὰ κρατικὰ ἔγγραφα μὲ λατινικὰ 
στοιχεῖα, πρᾶγμα ὅπερ καθιστᾷ τὴν ὑπογραφή τους ἐπιπλέον ἐθνικῶς μειωτική, καὶ 
μὲ τὸ «νομικό»  βακτηρίδιον ἴσως τῆς ἀκυρότητος ἑνὸς φιλολογοῦντος ὡς ἐγὼ βεβαί-
ως ὑβριστικὴ κατὰ τῆς Γλώσσας μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν 

Ἡ ἄθλια κατάσταση στὸν τομέα τῆς Λογοτεχνίας
Κύριε διευθυντά,
Ἡ Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία ὄντως πάσχει ἀπὸ 

ἔλλειψη πνευματικότητος καὶ ἔχει ὑποβαθμι-
σθῆ ποιοτικά. Πράγματι χιλιάδες αὐτοπροσ-
διοριζόμενοι ὡς «λογοτέχνες» ἐντάσσονται 
στὰ δεκάδες «Λογοτεχνικὰ Σωματεῖα», τὰ 
ὁποῖα αὐτομάτως χαρακτηρίζονται ποιοτι-
κῶς ἐκ τῆς ποιότητος τῶν μελῶν τους. Ὅμως 
ἡ μεγάλη ζημιὰ γίνεται ἀπὸ τὰ οὕτω πως 
ὀνομαζόμενα «λογοτεχνικὰ περιοδικά», τὰ 
ὁποῖα προβάλλουν, ἀναδεικνύουν καὶ τελικὰ 
ἐκτρέφουν τὴν ἄθλια κατάσταση στὸν τομέα 
τῶν Γραμμάτων. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐπὶ χρήμασι 
κι ἐπ’ ἀνταλλάγματι ποικιλοτρόπως. Βεβαίως 
σπουδαῖο ρόλο παίζει ἐν προκειμένῳ καὶ 
ἡ πολιτικὴ τοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο χρηματο-
δοτεῖ καὶ ἐνισχύει τὴν σαθρὴ κατάσταση 
στὸν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ, μέσῳ λογοτε-
χνῶν, λογοτεχνικῶν σωματείων καὶ λογοτε-
χνικῶν περιοδικῶν. Ἡ γενιὰ τοῦ Τριάντα, 
τὸ καθαρὸ φῶς τῆς ὁποίας ἀκόμα εἰσπράτ-

τουμε, συναποτελεῖτο ἀπὸ καμιὰ δεκαριὰ 
φωτισμένους λογοτέχνες, οἱ ὁποῖοι δὲ διέθε-
ταν σωματειακὴ στέγη καὶ ὑπηρετοῦντο ἀπὸ 
ἕνα μόνο περιοδικό.

Ἑπομένως γιὰ τὴν ἄθλια κατάσταση ἀπὸ 
πλευρᾶς ποιότητος καὶ πνευματικότητος τῶν 
λογοτεχνικῶν μας πραγμάτων εὐθύνονται 
κυρίως τὰ λογοτεχνικὰ ἔντυπα καὶ περιο-
δικὰ κι ἀκολούθως τὰ λογοτεχνικὰ σωμα-
τεῖα. Οἱ δὲ «λογοτέχνες» στὸ κάτω τῆς γρα-
φῆς δὲν ζημιώνουν κανέναν, καὶ προτιμότερο 
εἶναι νὰ πηγαίνουν στὰ σωματεῖα παρὰ στὰ 
καφενεῖα, ἔστω κι ἂν γράφουν ρηχὰ πράγ-
ματα. Ἄλλωστε δὲν πιέζουν κανένα νὰ τοὺς 
διαβάζῃ μὲ τὸ ζόρι. Ταῦτα, γιὰ νὰ ἔχουμε 
ὡλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ τὰ πράγματα τῆς 
Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας.

 Μὲ τιμὴ
 Ντίνα Βλάχου
 Συγγραφέας



‣

οὕτως «ὑπογραφόντων».)
 Νὰ καθιερωθῇ στὸ Σύνταγμά μας καὶ ἡ Καθαρεύουσα, ποὺ εἶναι ἡ λογία μας 

παράδοση καὶ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν κοσμοϊστορικὴ Ἀρχαία μας Γλῶσσα. ∆ιότι τὰ ὅσα 
ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθὸν (κατάργηση τῆς Καθαρεύουσας ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ράλλη καὶ 
γλωσσικὴ ἀποδιάλυση μὲ τὸ μονοτονικὸ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου), τώρα ποὺ ἐπανα-
διδάσκεται ἡ Ἀρχαία Γλῶσσα στὰ Λύκεια, ποὺ εἶναι τὸ ἀνεκτίμητα δημιουργικὸ ὑπό-
βαθρο τῆς Καθαρεύουσας, γιὰ νὰ ἐμπλουτισθῇ καὶ πάλι ὁ πενιχρὸς λεκτικὸς ὁπλισμὸς 
τῆς ὁμιλουμένης καὶ γραφομένης ∆ημοτικῆς, κρίνεται ἐπάναγκες τὸ ζήτημα τῆς ἐπανό-
δου τῆς Καθαρεύουσας, ποὺ θὰ συντελέσῃ στὴν ἐνεργοποίηση τῆς διανοίας πάντων 
καὶ στὴν διάνοιξη κλειστῶν πνευματικῶν ὁριζόντων. ∆ιότι κάθε λέξη ἑλληνικὴ ἔχει 
προσέτι μέσα της καὶ τὸ ἐχέγγυο τοῦ στοχασμοῦ.
 Νὰ καταργηθῇ μὲ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ κατά-

πτυστο μονοτονικό, ποὺ διέλυσε τὶς δομὲς τῆς Γλώσσας μας, κατέστρεψε τὴν διαύγεια 
καὶ τὴν ἀκριβολογία της  καὶ ὑπενόμευσε ἐγκληματικὰ τὴν αἰσθητική της δεινότητα. ∆ι-
ότι οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα ἀπετέλεσαν γιὰ τὶς λέξεις μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ποὺ 
ἦταν εἰκοσιπέντε (25) αἰῶνες, καὶ ἀναντικατάστατα ἐπικοσμήματα, δηλαδὴ εἰκαστικὰ 
«συμφραζόμενα», ὅπως παρεδέχθη ἔναντι τῶν γραπτῶν ἀπόψεών μου (ἴδε τὸ δοκίμιό 

Οἱ ἀστρονομικὲς γνώσεις στὴν ἀρχαία Γραμματεία

Ἀγαπητὲ κύριε ἐκδότα,
Μελετῶντας τὸν διάλογο «Φαῖδρος» 

τοῦ Πλάτωνος συνεκράτησα τὸ παρακάτω 
χωρίο: «Ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα, πρῶτος πορεύ-
εται, διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος. 
Τῷ δ’ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε δαιμόνων τε, 
κατὰ ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη· μένει γὰρ 
Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ μόνη. Τῶν δὲ ἄλλων, 
ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριθμῷ τεταγμένοι 
θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται, κατὰ τάξιν ἣν ἕκα-
στος ἐτάχθη.» (246e-247a.)

Ἔχω διαβάσει τὴν ἔρευνα τοῦ μαθηματι-
κοῦ Ἱπποκράτους ∆άκογλου περὶ τοῦ ἀριθ-
μοῦ τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος 
στὸ «∆αυλό». Ἀπ’ τὸ ἄνω χωρίον τοῦ «Φαί-
δρου» γίνεται φανερό, ὅτι ὑπῆρχε ἡ γνώση 
στοὺς φιλοσόφους τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. περὶ τοῦ 
ἀριθμοῦ 12 (ὅσοι καὶ οἱ Ἕλληνες θεοί) τῶν 
πλανητῶν. Μιὰ γνώση κατάλοιπο τοῦ προκα-
τακλυσμιαίου πολιτισμοῦ. Βέβαια ὅσο σοφὸς 
καὶ νὰ εἶναι ἕνας φιλόσοφος, ὡς ὁ Πλάτων, 
δὲν δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ τοὺς προκα-
τακλυσμιαίους ἀστρονόμους, γι’ αὐτὸ καὶ 
τὸν βλέπομε νὰ ὀνομάζῃ οὐράνια σώματα 
«θεούς» καὶ τοὺς δορυφόρους τους «δαίμο-

νες». ∆ιότι τί ἄλλο νὰ ἐννοῇ μὲ τὸν ὅρο δαί-
μονες στὸ ἄνω χωρίον; Τοὺς δορυφόρους, 
βέβαια. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἀκόμη καὶ σήμερα 
ἡ ἀνθρωπότης δὲν ἔχει κατορθώσει νὰ διευ-
κρινίσῃ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν πλανητῶν. 
Τὸ θέμα εἶναι ἀνοικτό. Πῶς ἐγνώρισε λοιπὸν 
ὁ Πλάτων τὴ δομὴ τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος, 
ὅταν καὶ τῇ σήμερον ἡ N.A.S.A. καὶ ἡ E.S.A. 
ἀκόμη ἐρευνοῦν; Προφανῶς ἡ γνώση ἦταν 
κατάλοιπο τοῦ προκατακλυσμιαίου πολιτι-
σμοῦ.

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα, θὰ πρέπει, πιστεύω, 
ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης –ἰδιαίτερα ἐν 
Ἑλλάδι– νὰ μελετήσῃ συγγραφεῖς ὅπως ὁ 
Ὅμηρος ἢ ὁ Ἡσίοδος ὡς μεταφορεῖς τῆς γνώ-
σης ἀπ’ τὴν μήτρα (δελφύς-∆ελφοί), ποὺ διε-
σώθη τοῦ κατακλυσμοῦ, στὸ πλατὺ κοινό. Τὸ 
αὐτὸ ἔπραξαν καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἀλλὰ μὲ 
μυστικιστικὸ τρόπο, ἔχοντας ἐπαφὴ καὶ μὲ 
τὶς αἰγυπτιακὲς μῆτρες (ναὸς Ἴσιδος, πυρα-
μίδες κ.λπ.). Μιὰ γνώση πού, προϊόντος τοῦ 
χρόνου ἄρχισε νὰ φθίνῃ· π.χ. οἱ «δαίμονες» 
τοῦ «Φαίδρου» ἔγιναν ἄυλες ὀντότητες καὶ 
ἀνεμίχθησαν σὲ τελετὲς ἐμψύχωσης ἀγαλμά-
των αἰγυπτιοχαλδαϊκῆς προελεύσεως, ὅπως 
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μου: «Ὁ ἑλληνικὸς ποιητικὸς λόγος καὶ ἡ αἰσθητικὴ τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων.») 
ἀπὸ τηλεοράσεως καὶ ὁ καθηγητὴς καὶ λεξικογράφος Γιῶργος Μπαμπινιώτης. Καὶ ταῦ-
τα πάντα, διότι ἡ Ποίησή μας (καὶ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τοὺς πραγματικοὺς ποιητές) δὲν εἶ-
ναι προσῳδιακὴ ἀλλὰ τονική. Καὶ προκαλῶ οἱονδήποτε καθηγητὴ τῶν πανεπιστημίων 
μας νὰ τὸ διαψεύσῃ. Κανεὶς δὲν θὰ μπορέσῃ.

Ἐπανερχόμενος εἰς ὅσα ἔπραξαν καλῇ τῇ πίστει ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου καὶ ὁ Γεώρ-
γιος Ράλλης, ἀλλὰ ποὺ ἀπέβησαν γιὰ τὴν Γλῶσσα καταστροφικά, ἔχω νὰ τονίσω τὰ 
ἑξῆς: Τὸ λάθος ποὺ ὑπῆρχε στὰ ἑκάστοτε Συντάγματα, νὰ θεωρῆται ἐπίσημη γλῶσσα 
τοῦ Κράτους ἡ Καθαρεύουσα, ἐπανελήφθη κατ’ ἀντίστροφο φορὰ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ 
Γεωργίου Ράλλη τώρα πλέον γιὰ τὴν ∆ημοτική, παροραθέντος ἐπιπολαίως τοῦ γεγονό-
τος ὅτι καὶ οἱ δύο εἶναι κόρες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου, ἰσότιμες καὶ ἰσοδύναμες.

Τὸ ὅτι ὑφίσταται δυσχέρεια γιὰ τοὺς πολλοὺς μὲ τὴν ἐκμάθηση τῶν δύο γλωσσικῶν 
συνόλων (εἶναι δύσκολος ὁ ἐπιμέρους χαρακτηρισμὸς τῶν δύο (2) πραγματικοτήτων 
τῆς ἑνιαίας Γλώσσας μας) εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο. Τὸ νὰ ἀπεμπολῆται ὅμως τὸ 
ἕνα, γιὰ νὰ λυθῇ δῆθεν τὸ γλωσσικό μας πρόβλημα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς κλίνης τοῦ Προ-
κρούστη, εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ κυριολεκτικῶς καταστροφικό.

περιγράφει ὁ νεοπυθαγόρειος Ἰάμβλιχος. 
Καὶ τέλος ἦλθαν καὶ οἱ ἱερεῖς τῆς αἱρέσεως 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού, ἐκμεταλλευόμενοι 
ψυχωσικὲς καταστάσεις, πραγματοποιοῦν... 
ἐξορκισμοὺς διαμόνων.

Ἐν κατακλεῖδι γίνεται προφανές, ὅτι ἡ χρο-
νικὴ περίοδος 8ος αἰ. π.Χ.-5ος αἰ. μ.Χ., ὅπου 
ἄνθησε ἡ Φιλοσοφία μόνο στὴν Ἑλλάδα, δὲν 
ἦταν ἕνα «θαῦμα», ὅπως διδάσκεται στὰ σχο-

λεῖα, ἀλλὰ μία φιλότιμη προσπάθεια ἐπανα-
σύνδεσης μὲ τὴ Χρυσῆ Ἐποχὴ (ἴσως 10.000 
π.Χ.), μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἄφησε μνημεῖα, ὅπως οἱ 
πυραμίδες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ πού, συγκρι-
νόμενη μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος, ἀπέχει 
πόρρω σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς.

 Μετὰ τιμῆς
 Γεώργιος Σαρρῆς
 Σκάλα, Λακωνία

Ἀγαπητὲ «∆αυλέ»,
Ἦλθα διακοπὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀγό-

ρασα τὸν «∆αυλό» (τεῦχος 293). Εἶχε πέσει 
στὰ χέρια μου παλιὰ ἐδῶ στὴν Σουηδία τεῦ-
χος σας καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ περιο-
δικό σας. Ἔχετε δίκαιο γιὰ αὐτὰ ποὺ γρά-
φετε γιὰ τὴν χριστιανοσύνη –καὶ γενικὰ γιὰ 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν φυσικὰ 
θεοῦ υἱός, μᾶλλον ἦταν νόθος γυιὸς Ρωμαίου 
στρατιώτη.

Ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ θάψουμε καὶ νὰ 
σβήσουμε μὲ μία μονοκονδυλιὰ τὴν Βυζαν-
τινὴ Αὐτοκρατορία, ἐπειδὴ –καὶ πολὺ σωστὰ 
βέβαια– δὲν χωνεύουμε τὸ ἱερατεῖο, καὶ νὰ 
στηρίζουμε τὴν ἄποψη αὐτὴ στὸ γεγονὸς ὅτι 
οἱ αὐτοκράτορές της δὲν ἦσαν Ἕλληνες.

Λοιπὸν ἐδῶ στὴν Σουηδία εἶδα κάποτε 

ἕναν κύριο, ποὺ στὴν Ἑλλάδα τὸν ἀποκα-
λοῦν Glyksoympoyrg, ξένον κ.τ.λ. Σὲ ἐκπομπὴ 
τῆς τηλεόρασης τῆς Σουηδίας αὐτὸς ὁ ξένος 
λοιπόν, ὁ μὴ Ἕλληνας, ὅταν τὸν ρώτησε ἡ 
Σουηδέζα δημοσιογράφος γιὰ τὸ λεγόμενο 
Μακεδονικό, ἀπήντησε ὡς ἐξῆς: «Ἐὰν ὁ παπ-
ποῦς μου ὁ Κωνσταντῖνος ἔκανε καλύτερη 
δουλειὰ καὶ ἔφτανε μέχρι τὰ Σκόπια, δὲν 
θὰ εἴχαμε σήμερα Μακεδονικὸ πρόβλημα.» 
Εἴπατε τίποτα γιὰ ξένους βασιλεῖς καὶ αὐτο-
κράτορες; Κατὰ τὰ ἄλλα τὸ περιοδικό σας 
εἶναι πολὺ ἀξιόλογο, ἐκπληκτικὸ θὰ ἔλεγα, 
καὶ τώρα ποὺ σᾶς βρῆκα δὲν χανόμαστε.

 Ἀθανάσιος Σαρδελλῆς
 Μηχανολόγος, Σουηδία

Οἱ ξένοι βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες
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Πιστεύω ἀκραδάντως, καὶ συνεπικουρεῖται ἡ ἐν λόγῳ πίστη μου ἀπὸ τὴν τραγελαφι-
κὴ γλωσσική μας κατάσταση, ὅτι ἡ τότε δοθεῖσα «λύση» ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ράλλη, ἀπετέ-
λεσε βιασμὸ τῶν γλωσσικῶν μας ζητημάτων καὶ ὅτι, ἂν κάποτε ὑπάρξῃ ἡ πιθανότης τὰ 
δύο γλωσσικὰ ρεύματα, τῆς ∆ημοτικῆς καὶ τῆς Καθαρεύουσας, νὰ πέσουν μέσα στὴν 
ἴδια κοίτη καὶ νὰ προβάλῃ μία Γλῶσσα, αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβῇ μὲ τὴν πάροδον ὀλίγων 
ἢ πολλῶν αἰώνων καὶ ὄχι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων.

Πρέπει συνεπῶς νὰ ὑπάρχουν στὸ ὑπὸ ἀναθεώρηση Σύνταγμά μας, δηλαδὴ νὰ προ-
στατεύωνται, γιὰ νὰ εἶναι ἐν δράσῃ, καὶ τὰ δύο γλωσσικά μας σύνολα, ὅπως ἐχαρα-
κτήρισα πιὸ πάνω τὴν Καθαρεύουσα καὶ τὴν ∆ημοτική, καὶ μὲ τὸν πάγιο τρόπο γρα-
φῆς, δηλαδὴ μὲ τὰ πατροπαράδοτα καὶ ἀναντικατάστατα: ὀρθὸ τονισμὸ καὶ ἀνάλογη 
πνευμάτωση. ∆ιότι μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ ἀπεκόπη ἐν πολλοῖς ὁ ἀρχεγόνως 
ὑπάρχων ὀμφάλιος λῶρος τῆς μορφικῆς ἑνότητος τῆς Γλώσσης ἢ Γλώσσας μας, καὶ οἱ 
νέοι καλοῦνται στὰ Γυμνάσια νὰ τὴν γράφουν μὲ τὸ μονοτονικὸ καὶ στὰ Λύκεια μὲ τὸ 
καθιερωμένο ἀπὸ χιλιετηρίδων καὶ βεβαίως ὀρθὸ σύστημα γραφῆς.

Ἂν ἀντιπαρατηρηθῇ, ὅτι ἔτσι θὰ μαθαίνουν δύο γλῶσσες ἀπαντῶ: Θὰ διδάσκωνται 
τὴν ἑνιαία Γλώσσα μας στοὺς δύο τομεῖς της, ἀφοῦ σήμερα λόγῳ τῆς συγχύσεως ποὺ 

Πῶς τὰ ἀδέλφια τοῦ Ἰησοῦ γίνονται ἐξαδέλφια!

Κύριε διευθυντά,
Σὲ ὅσα ἀναφέρει στὴν ἐπιστολή του ὁ κ. 

Κώστας Χατζηγεωργίου ἀπὸ τὴν Καβάλα 
μὲ τὸν τίτλο «Φέρνουν στὰ μέτρα τους καὶ 
τὰ δικά τους κείμενα» («∆», τ. 291), θέλω νὰ 
προσθέσω τὰ παρακάτω.

Ὑπάρχει στὴ βιβλιοθήκη μου τρίτομη Ἁγία 
Γραφὴ τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου ∆. ∆ημητρά-
κου σὲ ἀρχαῖο κείμενο καὶ μετάφραση (παρά-
φραση τὴν ὀνομάζει) τοῦ κ. Ν. Καψῆ, θεο-

λόγου καὶ γενικὴ ἐπιστασία Νικ. Λούβαρη, 
καθηγητοῦ τῆς Εἰσαγωγῆς καὶ Ἑρμηνείας 
τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ 
Ἀθηνῶν, copyright 1955.

Παραθέτω δύο πολὺ γνωστὰ ἀποσπά-
σματα.
  Ματθαῖος ΙΖ, 46-47: «Ἔτι δὲ αὐτοῦ 

λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ...»
 Μᾶρκος 3, 31: «Ἔρχονται οὖν ἡ μήτηρ 

Οἱ δύο λῃστὲς δὲν ἔχουν αἷμα...

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Ἕνας Γολγοθᾶς στήθηκε στὴν περιοχὴ Σερ-

ρῶν κοντὰ στὸ χωριὸ Νέο Σούλι, δίπλα στὸ 
μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία. Εἴδατε ἐνδια-
φέρον; Σταυροὶ προβλέφθηκαν καὶ γιὰ τοὺς 
δύο λῃστές. Ἀλλὰ προσοχή: Ἀκόμη καὶ D.N.A. 
μπορεῖ νὰ κάνῃ κάποιος στὸ αἷμα (λαδομπο-
γιά) τοῦ «Κυρίου», ποὺ φρεσκότατο ρέει ἀπὸ 
τὶς τρῦπες ποὺ ὑπάρχουν μόνον στὸν σταυρὸ 
τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὄχι τῶν λῃστῶν...

 Μὲ ἐκτίμηση
 Παν. Ἰατροῦ
 Θεσσαλονίκη
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ἐπικράτησε δὲν μαθαίνουν τὴν Ἑλληνική, ἀλλὰ γνωρίζουν ἁπλῶς ἕνα συνονθύλευμα, 
ἐνῷ, ἐκ τοῦ ἀντιθέτου πιθηκίζοντες, ρίχτηκαν στὴν κατάκτηση τῶν ξένων γλωσσῶν, 
δύο ἢ καὶ τριῶν ἢ καὶ περισσοτέρων, ἀγνοουμένου τοῦ ἀξιώματος (χωρὶς νὰ φταῖνε 
αὐτοί), ὅτι, ὅταν κάποιος δὲν γνωρίζῃ ὀρθῶς τὴν μητρική του Γλῶσσα, δὲν μπορεῖ νὰ 
μάθῃ εἰμὴ μόνον κατὰ τρόπον ἐσφαλμένον μία ξένη.

Ζητῶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες βουλευτὲς καὶ ἐπαναλαμβάνω καὶ συνοψίζω: 
 Τὴν κατάργηση τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ ὀρθοῦ πατροπαράδο-

του τρόπου γραφῆς καὶ  τὴν κατοχύρωση ἀμφοτέρων τῶν κλάδων τῆς Γλώσσας μας 
μέσα στὸ Σύνταγμα. Τὴν ∆ημοτική, διότι εἶναι ἡ ὁμιλουμένη Γλῶσσα τοῦ λαοῦ μας, 
δηλαδὴ ἡμῶν αὐτῶν, τοῦ Τύπου κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τῆς Λογοτεχνίας, καὶ τὴν Καθα-
ρεύουσα, διότι εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ Γλῶσσα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, κατ’ εὐθεῖαν ἀπόγο-
νος τῆς Ἀρχαίας, μὲ τὴν διεθνῶς ἐπικρατήσασα ὁρολογία, ποὺ καὶ τώρα συνεχίζει νὰ 
χορηγῇ στὴ διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, καὶ γιὰ τὴν καταπληκτική της συνθετικὴ 
δύναμη καὶ τὴν ἐνάργεια ποὺ δίνει στὸν λόγο.

Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς
Ἀθανάσιος Ἀβέλλιος

Κύριε Λάμπρου,
Μὲ ἀγανάκτηση γράφω αὐτὸ τὸ γράμμα, 

ἀκόμα μιὰ φορὰ ἡ Πολιτεία δείχνει τὴν ἀνυ-
παρξία της. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἀνέβηκα στὸν 
Ὄλυμπο τῶν 12 θεῶν. Κατεβαίνοντας μὲ τὰ 
πόδια ἕνα μονοπάτι μὲ ὡδήγησε σὲ ἕνα κτῖ-
σμα ἐντὸς χαρακτηρισμένης δασικῆς ἐκτά-
σεως κοντὰ στὸ ∆ημοτικὸ Στάδιο Λιτοχώ-
ρου. Ὁ καταπατητὴς ἔχει περιφράξει πάνω 
ἀπὸ δύο στρέμματα μὲ πουρνάρια, τὰ ὁποῖα 
ἔκοψε καὶ ἄφησε κατὰ διαστήματα σὲ ὁμά-
δες, τὰ κλάδεψε καὶ ἀνάμεσά τους ἔκανε δρο-
μάκια πλακόστρωτα. Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ, 

ὅτι ἀπὸ πληροφορίες Λιτοχωριτῶν ἔμαθα, 
ὅτι ὁ παραπάνω καταπατητής, γιὰ νὰ νομι-
μοποιήσῃ αὐτὴν τὴν παράνομη πράξη του, 
κτίζει μέσα σ’ αὐτὸν τὸ χῶρο ἐκκλησία μὲ 
ἄδεια τῆς Ναοδομίας.

Οἱ Λιτοχωρίτες μοῦ εἶπαν, ὅτι δὲν τολμᾷ 
νὰ τὸν καταγγείλῃ καμμία Ἀρχή. Τί εἰρω-
νεία, σήμερα ποὺ γράφω αὐτά, οἱ κυβερνῶν-
τες μᾶς ὑπενθυμίζουν μὲ τὰ ΜΜΕ ὅτι εἶναι 
ἡμέρα περιβάλλοντος.

 Μετὰ τιμῆς
 Γεώργιος Στεργίου

Ναοδομία ἢ πῶς θὰ νομιμοποιήσετε τὴν καταπάτηση τοῦ δάσους

αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω ἑστῶ-
τες...»

Ὅπως προσεῖπα, αὐτὰ εἶναι δύο πολὺ γνω-
στὰ ἀποσπάσματα, ὅμως ἀξίζει τὸν κόπο νὰ 
προσέξῃ κανεὶς τὴν μετάφραση, ποὺ ἀπευθύ-
νεται προφανῶς σὲ ποίμνιο.

Γιὰ τὸ πρῶτο ἀπόσπασμα ὁ συμπαθὴς 
θεολόγος μεταφράζει: «Ἐνῷ δὲ ἐξηκολούθει 
αὐτὸς (ὁ Ἰησοῦς) νὰ ὁμιλῇ ἀκόμα πρὸς τὰ 
πλήθη τοῦ λαοῦ, ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἐξάδελ-
φοί του...».

Γιὰ τὸ δεύτερο ἀπόσπασμα: «Ἔρχονται 
λοιπὸν ἡ μήτηρ του καὶ οἱ ἐξ’ ἄλλης γυναι-

κὸς υἱοὶ τοῦ Ἰωσήφ, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τού-
του ἐθεωροῦντο κατὰ νόμον ἀδελφοὶ τοῦ 
Ἰησοῦ...»

(Σημείωση: τὰ ἀποσπάσματα, ἐπαναλαμ-
βάνω, εἶναι ἀπὸ τὸν ἴδιο μεταφραστή.) Τελι-
κῶς τί ἦταν αὐτοὶ οἱ περίφημοι ἀδελφοί; Ἐξα-
δέλφια ἢ τέκνα τοῦ Ἰωσὴφ ἐξ ἄλλης γυναι-
κός; Μόνη ἀπάντηση ποὺ χωρᾷ: Ὅπου περισ-
σεύει ὁ φανατισμός, ἐκεῖ ἀνθεῖ ἡ βλακεία.

 Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία
 ∆ημ. Γαλανὸς
 Σπέτσες
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Ï ÔÁÍ Ç ÁÑ ×ÁÉ Á
ÏÍ ÔÏ ËÏ ÃÉÁ

ÃÉ ÍÅ ÔÁÉ ÌÅ ÓÏÍ
Å ÎÏÕ ÓÉÁ ÓÌÏÕ. ..

ν κά ποι ος πε ρί ερ γος, ποὺ ἐ ρευ νᾷ τὸ πα ρελ θόν, ἀ σχο λη θῇ 
μὲ τὴν ἀρ χαί α ἑλ λη νι κὴ θρη σκεί α καὶ Φι λο σο φί α ἀλ λὰ 
καὶ μὲ τὶς θρη σκεῖ ες γει το νι κῶν λα ῶν, οἱ ὁ ποῖ ες, ὅ πως 
εἶ ναι γνω στό, δι α δρα μά τι σαν ση μαν τι κὸ ρό λο στὴν πο-
ρεί α τῆς ἀν θρω πό τη τας, καὶ ἐ ξε τά σῃ τὴ δι δα σκα λί α τους, 

θὰ ἐκ πλα γῇ, ἴ σως πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ ὅ,τι θὰ πε ρί με νε, μὲ τὶς ἀ να ρίθ μη-
τες –καὶ πε ρί ερ γες θὰ μπο ροῦ σε νὰ ὑ πο στη ρι χθῇ– «συμ πτώ σεις» ποὺ 
ὑ πάρ χουν ἀ νά με σα στὸ θρη σκευ τι κὸ γί γνε σθαι τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης καὶ 
τοῦ σή με ρα τῆς χρι στι α νι κῆς θρη σκεί ας. Με ρι κὲς ἀ πὸ αὐ τὲς τὶς «συμ-
πτώ σεις» θὰ γί νῃ μί α προ σπά θεια νὰ ἀ να λυ θοῦν στὶς ἑ πό με νες γραμ μὲς 
αὐ τοῦ τοῦ πο νή μα τος.

1. ∆η μι ουρ γί α:   Στὴ Γέ νε ση τῆς Βί βλου5 ἀ να φέ ρε ται στὸ κε φά λαι ο α΄ 2 ὅ τι: «Καὶ 
ἡ γῆ ἦ ταν χω ρὶς σχῆ μα καὶ ἄ δεια, καὶ τὰ νε ρὰ βα θιὰ καὶ σκο τει νά, καὶ πνεῦ μα Θε οῦ 
ἐ φέ ρε το ἐ πὶ τῶν ὑ δά των», ἀ πὸ τὴ θέ λη ση τοῦ ὁ ποί ου προ φα νῶς προ έ κυ ψε στὴ διά-
ρκεια τῶν ἕ ξι ἡ με ρῶν τὸ Σύμ παν, σύμ φω να μὲ τὶς ἑ πό με νες πα ρα γρά φους τοῦ ἴ διου 
κε φα λαί ου. Με λε τῶν τας ἐ πί σης μὲ προ σο χὴ τὸ ἀ πό σπα σμα 66(36) τοῦ Ἡ ρά κλει του8, 
ποὺ ἀ να φέ ρει: «Ψυ χῇσιν ὕ δωρ γε νέ σθαι, ὕ δα τι δὲ θά να τος γῆν γε νέ σθαι, ἐκ γῆς δὲ 
ὕ δωρ γί νε ται, ἐξ ὕ δα τος δὲ ψυ χή» (Ὁ θά να τος γιὰ τὶς ψυ χὲς ση μαί νει νὰ γί νουν νε ρό, 
γιὰ τὸ νε ρὸ νὰ γί νῃ γῆ, ἀ πὸ τὴ γῆ νε ρὸ γί νε ται καὶ ἀ πὸ τὸ νε ρὸ ψυ χή), φαί νε ται ὅ τι ὁ 
τι τᾶ νας αὐ τὸς τοῦ Ἰ ω νι κοῦ πνεύ μα τος κα τώρ θω σε μέ σα σὲ δε κα έ ξι λέ ξεις νὰ κλεί σῃ 
ὅ λο τὸ μυ στή ριο τῆς δη μι ουρ γί ας, δί νον τας τὶς βι ο λο γι κὲς καὶ τὶς κο σμο λο γι κὲς δι ερ-
γα σί ες μὲ κα θα ρό τη τα καὶ σα φή νεια, τό ση ποὺ μό νον ἡ ση με ρι νὴ Φυ σι κὴ κα τώρ θω σε 
νὰ ἐ ξη γή σῃ. Σὲ τί δι α φέ ρει ἆ ρα γε τὸ ἀ πό σπα σμα τῆς Γέ νε σης ἀ πὸ τὸ ἀ πό σπα σμα 
τοῦ Ἡ ρά κλει του, ἐ κτὸς ἀ πὸ τὸ γε γο νὸς ὅ τι ἡ πρώ τη, ὡς κεί με νο «ἐξ ἀ πο κα λύ ψε ως», 
θε ω ρεῖ τὰ πάν τα ἐκ Θε οῦ γε νό με να, ἐ νῷ ὁ δεύ τε ρος δί νει τὴν κα θα ρὴ φυ σι ο κρα τι κή 
του ἄ πο ψη τῆς δη μι ουρ γί ας; Ἂς μὴ λη σμο νῆ ται, ὅ τι ὁ Ἡ ρά κλει τος ἔ ζη σε νω ρί τε ρα 
πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ μι σὴ χι λι ε τί α, ἀ πὸ τό τε ποὺ ἄρ χι σαν νὰ ἐμ φα νί ζων ται οἱ «ἐξ ἀ πο κα-
λύ ψε ως» θρη σκεῖ ες.

Ἀρ γό τε ρα, ὅ ταν ἡ νέ α θρη σκεί α ἀ πό κτη σε ὀν τό τη τα, ἀ πὸ τὶς πρῶ τες γραμ μὲς τοῦ 
κα τὰ Ἰ ω άν νη Εὐ αγ γε λί ου4 ξε κι νᾷ ἡ πρώ τη μαρ τυ ρί α τῆς δη μι ουρ γί ας στὴ σύγ χρο νη 
χρι στι α νι κὴ θρη σκεί α μὲ τὴν πιὸ κά τω πα ρά γρα φο: «Ἐν ἀρ χῇ ἦν ὁ λό γος, καὶ ὁ λό-
γος ἦν πρὸς τὸν Θε όν, καὶ θε ὸς ἦν ὁ λό γος. Οὗ τος ἦν ἐν ἀρ χῇ πρὸς τὸν Θε όν, πάν τα 
δι’ αὐ τοῦ ἐ γέ νε το, καὶ χω ρὶς αὐ τοῦ ἐ γέ νε το οὐ δὲν ἐν ὅ γέ γο νεν. Ἐν αὐ τῷ ζω ὴ ἦν καὶ 
ἡ ζω ὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀν θρώ πων.» Ἀ πὸ τὸν ψαλ μὸ 19 τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης ἐ πί σης 
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ἀκούγεται: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ στερέωμα ἀναγγέλλει τὸ 
ἔργον τῶν χειρῶν αὐτοῦ. Ἡμέρα πρὸς ἡμέραν λαλεῖ λόγον καὶ ἡ νὺξ πρὸς τὴν νύκτα 
ἀναγγέλλει γνῶσιν, ...» Στὸ ἴδιο Εὐαγγέλιο στὸ κεφ. η :́ 12 λέγει: «Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων, ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπα-
τήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.»

Ἡ πανάρχαια Ὀρφικὴ διδασκαλία μὲ τὸν ὕμνο πρὸς τὴν Φύση2,7: «Ὦ Φύσι παμμήτει-
ρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄφθιτε, πρωτογέ-
νεια, παλαίφατε, ...πολύπειρε, σελασφόρε,..., αὐτοπάτορ, ἀπάτορ, ἄρσην, ..., πάντων 
μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφός.» (Ὦ θεὰ Φύση, μητέρα τῶν πάντων, ἐπινοητικὴ στὴ δημι-
ουργία μητέρα, ἐπουράνιε σεβαστὴ θεά, ποὺ κτίζεις τὰ πάντα..., ἄφθαρτη, πανάρχαια, 
ἐσὺ ποὺ γεννήθηκες πρώτη..., μὲ μεγάλη πεῖρα, φωτοφόρε..., αὐτογενές, χωρὶς πατέρα, 
ἀρσενική, εἶσαι ὁ πατέρας, ἡ μητέρα καὶ ἡ τροφὸς ὅλων...)

Καὶ ὁ Ἡράκλειτος8 πάλι στὰ ἀποσπάσματα 1 (1): «Τοῦ δὲ λόγου τοῦδε ξυνοῦ 
ἐόντος αἰεὶ ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες 
τὸ πρῶτον γινόμενον γὰρ πάντων κατὰ λόγον τόνδε.» (Μόλο ποὺ ὁ λόγος αὐτὸς 
ὑπάρχει, πάντα ἀσύνετοι γίνονται οἱ ἄνθρωποι, καὶ πρὶν τὸν ἀκούσουν καὶ ἀφοῦ 
τὸν ἀκούσουν γιὰ πρώτη φορά, κι ἐνῷ γίνονται τὰ πάντα κατὰ τὸ λόγο τοῦτο…) 
καὶ 26 (50): «Οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν 
πάντα εἶναι» (ὄχι ἐμένα ἀλλὰ τὸ λόγο ἀκούοντας νὰ ὁμολογῆται εἶναι σοφό, πὼς 
τὰ πάντα εἶναι ἕνα), δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν πεῖ, σὲ πολὺ προγενέστερους χρόνους, 
τίποτε τὸ διαφορετικό. 

Ἡ ἐπίκληση «Ὦ Φύσι» τοῦ ὁμωνύμου ὕμνου τῶν Ὀρφικῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅ,τι 
ἄλλο ἀναφέρει, δὲν δείχνει τίποτε ἄλλο διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Ἡράκλειτου 
καὶ τῆς μεταγενέστερης χριστιανικῆς θρησκείας. Ἔχουν δοθῆ πολλὲς ἑρμηνεῖες γιὰ τὴν 
ἡρακλείτεια ἔννοια τοῦ «λόγου» καθὼς καὶ γιὰ τὴ διφορούμενη σημασία τῆς ἔννοιας 
αὐτῆς ἢ γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἔννοια τοῦ «λόγου» ἢ ἀκόμη γιὰ τὴν ἔννοια τῆς «φύσης» 
τῶν Ὀρφικῶν. Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἑρμηνεῖες εἶναι πάρα πολλές, ἀλλὰ τελικὰ δὲν εἶ-
ναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀλληγορικὴ ἔκφραση τῆς ὑπέρτατης δύναμης, μὲ ὅποιο ὄνομα 
καθένας ἐπιθυμεῖ, ποὺ κυβερνάει τὸ Σύμπαν ὁλόκληρο. Εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς δύναμης 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔνιωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας του νὰ τὸν διέπῃ. Εἶναι ἡ δύναμη 
τῆς ἴδιας τῆς Φύσης.

2. Μονοθεϊσμός:   Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη μονοθεϊστι-
κὴ θρησκεία, ποὺ πιστεύει στὸ μόνο καὶ ἀληθινὸ Θεό, ὡς συνέχεια τῆς μέχρι τότε Ἰουδα-
ϊκῆς θρησκείας τῆς ἐρήμου. Κατ’ ἐπέκταση θεωρεῖ ὅλες τὶς παλαιότερες θρησκεῖες τῶν 
λαῶν ὡς παγανιστικές. Φαίνεται ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι ἡ πραγματικότητα. 
Στὴν πανάρχαια Ὀρφικὴ θρησκεία, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ διασῳθέντα κείμενα, ὑπῆρχε 
μία σαφῶς ἐξέχουσα, ἐξελιγμένη μονοθεϊστικὴ ἀντίληψη τῶν γηγενῶν κατοίκων αὐτοῦ 
τοῦ τόπου, μὲ κυρίαρχο τὸν Ἥλιο, ὁ ὁποῖος κοσμογονικά, κατὰ τὴν φιλοσοφική τους 
σκέψη, ἦταν καὶ εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγὴ ἐνέργειας, τὸ ἄρρεν δημιουργικὸ στοιχεῖο 
τῶν κόσμων, ἡ ἐνεργητικὴ ἐκδήλωση τῆς θεότητας, ὅποιας θεότητας, στὴν ὕλη γιὰ τὴ 
δημιουργία τῶν μορφικῶν κόσμων. Αὐτὸς ὁ κοσμογονικὸς συμβολισμὸς τοῦ Ἡλίου 
φαίνεται καθαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἀρχαία Κοσμογονία καὶ Θεογονία, ἰδιαίτερα τῶν Ἑλ-
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λήνων. ∆είχνουν, ὅτι ὁ Ἥλιος δὲν λατρεύτηκε αὐτὸς ὁ ἴδιος, ἀλλὰ χρησιμοποιήθηκε ὡς 
σύμβολο τῆς ἀρχῆς τῶν πάντων. Οἱ στίχοι ἀπὸ τὸν Ὀρφικὸ ὕμνο τοῦ Ἥλιου4,7 τὸ ἐννο-
οῦν χωρὶς ἀμφιβολίες: «Χρυσολύρη, κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων ἔργων ση-
μάντρων ἀγαθῶν, ὡροτρόφε κοῦρε κοσμοκράτορ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε, 
φώσφορος, αἰολοδείκτα, φερέσβιε, κάρπιμε, Παιὰν ἀειθαλές, ἀμίαντε, χρόνου πάτερ 
ἀθάνατε Ζεῦ.» (Σὺ μὲ τὴ χρυσῆ λύρα κατευθύνεις τὴν ἁρμονικὴ πορεία τοῦ κόσμου, 
ἐπισημαίνεις τὰ καλὰ ἔργα, σὺ εἶσαι ὁ νέος ποὺ τρέφεις τὶς ἐποχές, εἶσαι τοῦ κόσμου ὁ 
κυρίαρχος, ὁ αὐλητής, διατρέχεις μέσα στὴν φωτιὰ καὶ περιστρέφεσαι κυκλικῶς, ἐσύ, 
ποὺ φέρνεις τὸ φῶς, ἐμφανίζεσαι μὲ ποικίλες μορφές, φέρνεις τὴ ζωή, χάρις σὲ σένα 
καρπίζει τὸ πᾶν, Παιᾶνα ἀειθαλῆ, ἀμόλυντε, πατέρα τοῦ χρόνου, ἀθάνατε Ζεῦ.) 

Οἱ Ὀρφικοὶ μὲ τοὺς μετέπειτα ταυτισμούς, τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλο, ἀναγνώρισαν 
τὸ ∆ιόνυσο ὡς τὸν Παντοκράτορα θεό, τὸν ἕνα Θεό. Ἕνα ὀρφικὸ ἀπόσπασμα λέ-
ει: «ἀγλαὲ Ζεῦ, ∆ιόνυσε, πάτερ πόντου, πάτερ αἴης, Ἥλιε παγγενέτορ, Πὰν αἴολε 
χρυσοφεγγές» ἤ ἐπίσης ταυτίζει τὸν Ἥλιο μὲ τὸ ∆ία, τὸν Ἀπόλλωνα, τὸ ∆ιόνυσο, 
ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸ ὀρφικὸ ἀπόσπασμα VΙΙ: «Σύ, ὦ λαμπρὲ ∆ία, ∆ιόνυσε, 
πατέρα τοῦ πόντου, πατέρα τῆς γῆς, σὺ ὦ ἥλιε ποὺ γέννησες τὰ πάντα.» Τὸ ἴδιο 
λέγεται καὶ σὲ ἕνα ἀκόμη ἀπόσπασμα ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τὸ Μακρόβιο: εἷς Ζεύς, 
εἷς ᾍδης, εἷς Ἥλιος, εἷς ∆ιόνυσος6.

Ἀπὸ τὴν ἀρχαία Αἴγυπτο ἐπίσης στὸν ὕμνο πρὸς τὸ θεὸ Ρᾶ, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν 
Ἥλιο, ἀναφέρεται9: «Πρὸς σὲ ἀνατείνω τὴν δέησή μου, Ρᾶ ἀνατέλλοντα... Σὺ εἶ ὁ μό-
νος καὶ ἄναρχος Θεός...», εἶναι σαφὴς ἡ μονοθεϊστικὴ ἀντίληψη. Παρόμοια ἀντίληψη 
ὑπάρχει καὶ στήν, ἀρχαία ἐπίσης, θρησκεία τοῦ Μιθραϊσμοῦ, μὲ ὑπέρτατο δημιουργὸ 
τὸν Ahura-mazda, δηλαδὴ τὴν προσωποποίηση τοῦ ἱεροῦ λόγου3. «Ἡ λατρεία τοῦ 
Ἥλιου ἦταν μία ἀπὸ τὶς πλέον πρώιμες μορφὲς τῆς θρησκευτικῆς ἔκφρασης. Οἱ σύν-
θετες σύγχρονες θεολογίες δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἐξέλιξη αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς πρωταρχικῆς 
λατρείας», λέει ὁ Wyler10, καὶ δὲν φαίνεται νὰ ὑπερβάλλῃ. Ἐξ ἄλλου καὶ τὸ συμβολικὸ 
ὀρθάνοικτο μάτι πλαισιωμένο μὲ τρίγωνο, ποὺ συμβολίζει τὴν οὐσία τοῦ παντὸς καὶ 
τὴ θεία γνώση στὴ χριστιανικὴ θρησκεία, δὲν πρωτοτυπεῖ. Ὁ Ἥλιος ὠνομαζόταν 
«Μάτι τοῦ θεοῦ Ρᾶ» στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, «Μάτι τοῦ Ὀντίν» στὴν Βόρεια Εὐρώπη, 
«Μάτι τοῦ Ἀτέα» στὴν Ὠκεανία ἢ ὁ Θεὸς «ὃς πάντ’ ἐφορᾷ...» (Ἰλ. Γ 277, Ο λ 109) καὶ 
«ὁ πάντ’ ἐποπτεύων» (Αἰσχύλος, «Χοηφόροι», 982), στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες καὶ ἄλ-
λα πολλὰ πανάρχαια.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὲς τὶς βασικὲς ἔννοιες ὑπάρχει ἕνα πλῆθος ἄλλων συμβολισμῶν 
ἢ ἐννοιῶν, ποὺ εἶναι ταυτόσημες, καὶ ποὺ βεβαίως δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ θεωρηθῇ ὅτι 
προηγοῦνται οἱ ἀρχαιότερες. Ὁ ἰσχυρισμὸς θεολόγων ὅτι αὐτὲς οἱ «συμπτώσεις» εἶ-
ναι ἐνέργειες τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ φέρῃ ἀντιπερισπασμὸ στὴ χριστιανικὴ θρησκεία, 
εἶναι μᾶλλον ἀκατάλληλος γιὰ σκεπτόμενους ἀνθρώπους. Ἄλλες συμπτώσεις, ποὺ θὰ 
παρουσιαστοῦν μὲ συνοπτικὸ τρόπο, εἶναι οἱ πιὸ κάτω, ποὺ ἀναγράφονται μὲ σειρὰ 
ἀρχαιότητας, ὡς πρὸς τὴν ἐμφάνισή τους στὴ γνώση τοῦ κόσμου καὶ ἀφοροῦν κυρίως 
στὶς θεολογίες τῶν Ἑλλήνων, τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῶν Περσῶν. 

3. «Υἱὸς Θεοῦ»:   Ἡ ἔννοια αὐτὴ βρίσκεται σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς λατρεῖες ποὺ προανα-
φέρθηκαν. Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὁ ∆ιόνυσος ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ ∆ιός, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν 

‣

20175∆ΑΥΛΟΣ/295, Ὀκτώβριος 2006



ἀνάλυση τοῦ ὀνόματος φαίνεται. Στὴν Αἴγυπτο ὁ ἑκάστοτε Φαραὼ ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ Ρᾶ7, τοῦ Θεοῦ Ἥλιου δηλαδή. Στὸ Μιθραϊσμὸ ὁ Μίθρας ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ Ahu-
ra-mazda3, τῆς ὑπέρτατης δηλαδὴ θεότητας. Στὸν Χριστιανισμό, τέλος, ἀπὸ τὶς ρήσεις 
τῶν εὐαγγελίων «Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθαῖος ιστ :́15) 
καὶ «σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς» (Μᾶρκος α΄ 11) φαίνεται ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι 
υἱὸς Θεοῦ.

4. «Θεῖο Βρέφος»-«Σπήλαιο γέννησης»:   Στὴ μακρινὴ ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα τῶν 
Μινωικῶν-Μυκηναϊκῶν χρόνων ἀνιχνεύεται τὸ ὄνομα τοῦ ∆ιόνυσου στὶς πινακίδες 
τῆς Πύλου, ἑνὸς θεοῦ βλαστικοῦ, κατὰ τὸ Λεκατσᾶ6, μὲ τὸ μύθο τῆς γέννησής του, ποὺ 
ἀποτέλεσε τὸ «Θεῖο βρέφος» τῆς μετέπειτα ἑλλαδικῆς θρησκείας. Ἕνα βρέφος ποὺ γεν-
νήθηκε σὲ ἕνα σπήλαιο, σταθερὸ στοιχεῖο πανάρχαιου λαϊκοῦ θρύλου, τῆς γέννησης 
τῶν ἀρχαιοελληνικῶν θεῶν, ὅπως τοῦ ∆ία, τοῦ Ἑρμῆ, κ.τ.λ. Ἀργότερα σὲ ἕνα σπήλαιο 
γεννιέται καὶ ὁ Μίθρας, ποὺ καὶ αὐτὸς ἀπο-τελοῦσε ἕνα «Θεῖο βρέφος», μὲ τὴν πα-
ρουσία βοσκῶν ποὺ τοῦ προσέφεραν δῶρα3. Ὁ ἴδιος ἀκριβῶς μύθος καλύπτει καὶ τὴ 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ σὲ ἕνα σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ἐμφανίσθηκαν οἱ τρεῖς μάγοι, 
νὰ προσκυνήσουν τὸ «Θεῖο βρέφος» μὲ τὴν παρουσία βοσκῶν.

5. Χρονολογία:   Ἡ ἐποχὴ τῆς γέννησης καὶ τῶν τριῶν προαναφερθέντων «Θείων 
βρεφῶν» εἶναι ἡ ἴδια3,6. Συμβολίζει τὸ χρόνο τῆς χειμερινῆς τροπῆς τοῦ Ἥλιου, δηλαδὴ 
τὸ σημεῖο ποὺ ἀρχίζει ἡ ἀναγέννηση τῆς Φύσης, καὶ ἔτσι ἡ 25η ∆εκεμβρίου ἀποτέλεσε 
τὴν ἡμερομηνία γέννησης τοῦ ∆ιόνυσου, τοῦ Μίθρα καὶ τοῦ Χριστοῦ.

6. Ἄμωμος σύλληψη:   Ἡ σύλληψη τοῦ «Θείου βρέφους» μὲ ἄμωμο τρόπο εἶναι 
‣

Στὴ μυθοπλασία τοῦ σκηνικοῦ τῆς γέννησης 
τοῦ Χριστοῦ ἔχει συγκερασθῆ πλῆθος πανάρ-
χαιων θρύλων γεννήσεων ἄλλων προγενέστε-
ρων θεοτήτων· αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, ποὺ στὰ 
σχετικὰ ἐδάφια τῶν εὐαγγελίων παρουσιάζον-
ται πλεῖστες ἀντιφάσεις. Πόσοι ἦταν οἱ μά-
γοι; Πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ὅτι ἦταν τρεῖς, 
ἀλλὰ ὅτι ἔφεραν τρία δῶρα. Γιὰ μάγους καὶ 
ὑπέρλαμπρο ἄστρο κάνει λόγο μόνον ὁ Ματ-
θαῖος, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀγνοεῖ φάτνη, ἀγγέλους 
καὶ ποιμένες (a΄ 18 - β΄ 23), γιὰ τοὺς ὁποίους 
κάνει λόγο ὁ Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀγνοεῖ 
τοὺς μάγους καὶ τὸ ἄστρο (β΄ 4-20). Ἡ προσκύ-
νηση τῶν μάγων δὲν ἔγινε στὴ φάτνη καθ’ ὅτι, 
«ἐλθόντες (οἱ μάγοι) εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον τὸ 
παιδίον μετὰ τῆς Μαριᾶμ, τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτό» («Κατὰ 
Ματθαῖον», β΄ 11). Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ ἄστρο, 
τὸ ὁποῖο ἔλαμπε ἐπάνω ἀπὸ τὴν οἰκία κι ὄχι 
ἐπάνω ἀπὸ τὴν φάτνη ἢ ἀπὸ κάποιο σπήλαιο, 
ὅπως συνήθως εἰκονίζεται στὶς ἁγιογραφίες 
τῆς γέννησης. («Κατὰ Ματθαῖον», β΄ 9.)
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ἕνα ἄλλο στοιχεῖο μὲ ἐκπληκτικὲς ὁμοιότητες. Ἀπὸ τὸν προγονικὸ μύθο τοῦ Ζαγρέα 
εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ ∆ίας κάνει σκόνη τὴν καρδιὰ τοῦ κομματιασμένου Ζαγρέα καὶ 
τὴ δίνει στὴ Σεμέλη, νὰ τὴν πιῇ, ἐκείνη μένει ἔγκυος καὶ γεννιέται πλέον ὁ ∆ιόνυσος6. 
Ἀπὸ τὴν Αἰγυπτιακὴ Θεολογία εἶναι γνωστὸ ἐπίσης, ὅτι ἡ θεὰ Ἁθὼρ εἶναι ἡ μητέρα 
τοῦ Ὥρου, ποὺ γεννήθηκε χωρὶς τὴν παρέμβαση ἄρρενος9. Σύμφωνα μὲ τὴν Περσικὴ 
Μυθολογία ὁ Μίθρας γεννήθηκε ἀπὸ μία παρθένο, ποὺ ὠνομαζόταν «Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ» (Anahita). Κατὰ μίαν ἄλλη ἐκδοχὴ γεννήθηκε ἀπὸ ἕναν βράχο, δίχως καὶ πάλι 
τὴν παρέμβαση ἀρσενικοῦ3. Ἀπὸ τὴ σύγχρονη Θεολογία εἶναι γνωστό, πῶς ἔγινε ἡ 
σύλληψη τοῦ Χριστοῦ.

7. Τριαδικότητα:   Ἡ «Ἁγία Τριάς» τῆς χριστιανικῆς θρησκείας δὲν φαίνεται ὅτι 
εἶναι μία ἔννοια πρωτοποριακὴ καὶ μοναδική. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε 
ἀπὸ τὴν πανάρχαια ἡλιακὴ λατρεία, τὴν καθαρὴ αὐτὴ φυσιοκρατικὴ λατρεία, μὲ τὴν 
παρατήρηση τῆς ἀνατολῆς, τοῦ μεσουρανήματος καὶ τῆς δύσης10. Συναντᾶται ἐπίσης 
στὴν Αἴγυπτο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν ὕμνο στὸν Ἀμοῦν: «Τρεῖς εἶναι ὅλοι οἱ θεοί, 
Ἀμοῦν, Ρᾶ, Φθᾶ, δὲν ὑπάρχουν ὅμοιοί τους». Ἐδῶ ἐντοπίζονται τὰ πρῶτα στοιχεῖα 
τῆς θεϊκῆς τριαδικότητας9. Ἡ ἴδια ἀντίληψη ὑπῆρχε καὶ στὴν Βαβυλῶνα μὲ δύο ἱερὲς 
τριαδικότητες καθαρὰ φυσιοκρατικῆς προέλευσης, τοὺς Ἀνοὺ (Οὐρανός), Ἐνλὶλ (Γῆ) 
καὶ Ἐὰ (Νερό), ὅπως ἐπίσης τοὺς Σὶν (Σελήνη), Σαμᾶς (Ἥλιος) καὶ Ἰστὰρ (Ἀφροδί-
τη)9. Ὁ Μίθρας πάλι ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς καὶ ἦταν μέλος τῆς 
«Ἱερῆς Τριάδας»3.

8. Θεϊκὲς ἐντολές:   Οἱ περίφημες 10 Ἐντολὲς τοῦ Μωυσῆ, τὶς ὁποῖες ὑποτίθεται 
ὅτι τοῦ ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ ὄρος Σινᾶ, δὲν φαίνεται νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
μία ἀντιγραφή, προσαρμοσμένη στὶς ἀντιλήψεις τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, τῶν 16 ἐντολῶν 
ποὺ ἀναφέρονται στὴν «Βίβλο τῶν Νεκρῶν» τῶν Αἰγυπτίων3. Ἂς μὴ λησμονῆται, ὅτι 
ὁ Μωυσῆς ὑπῆρξε ἔμπιστος στὴν αὐλὴ τῶν Φαραώ, ὅπως ἀναφέρεται. Στὶς ἄλλες με-
σογειακὲς φυσιοκρατικὲς λατρεῖες τῶν γειτονικῶν χωρῶν δὲν ὑπῆρχαν τέτοιου εἴδους 
ἐντολές, ἀπόρροια πάντοτε τῶν ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκειῶν.

9. ∆υϊσμός:   Ἡ πρώτη εἰκόνα ποὺ εἶχε ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος ἦταν ὁ ἀνατέλλων 
ἥλιος καὶ ὁ δύων ἥλιος. Στὸ φυσικὸ αὐτὸ γεγονός, ποὺ βέβαια σύντομα ταυτίστηκε 
μὲ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τῆς ζωῆς, βασίσθηκε καὶ ἡ φιλοσοφικὴ θέση τοῦ δυϊσμοῦ. Οἱ 
ἀντιθετικὲς δηλαδὴ διχοτομήσεις ζωή-θάνατος, φῶς-σκοτάδι, καλό-κακὸ καὶ ὁτιδήπο-
τε ἄλλο ἔχει σχέση μὲ τὸν ἡλιακὸ συμβολισμό6. Στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία τῆς 
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται ἡ διπλῆ «φύση» τοῦ ἀνθρώπινου γένους, φτειαγ-
μένου ἀπὸ τὴ στάχτη τῶν Τιτάνων, ποὺ προηγουμένως εἶχαν καταβροχθίσει τὸ ∆ιόνυ-
σο. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος φέρει μέσα του δύο «φύσεις»: τὴν τιτανικὴ καὶ τὴ διονυσιακή, 
δηλαδὴ τὴν σκοτεινὴ καὶ κακή, ποὺ συμβολίζουν οἱ Τιτᾶνες, καὶ τὴν ἀγαθή, φωτεινὴ 
καὶ ἡλιακή, ποὺ συμβολίζει ὁ ∆ιόνυσος6. Οἱ δύο αὐτὲς φύσεις ἀντιμάχονται συνεχῶς 
μεταξύ τους γιὰ τὴν ἐπικράτηση. Παρόμοιος συμβολισμὸς ὑπῆρχε καὶ στὸ Μιθραϊσμὸ 
ἀνάμεσα στὸν Ahura-mazda, τὸ πνεῦμα τοῦ καλοῦ, τοῦ ἐπουράνιου παράδεισου, καὶ 
τοῦ Ahriman, τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ καὶ τῆς κόλασης3.

Ἀντίστοιχα οἱ Ἐσσαῖοι, οἱ ἐρημίτες αὐτοὶ τῆς Νεκρῆς Θάλασσας, εἶχαν στὸ ἴδιο τὸ 
ὄνομα τῆς κοινότητας τὴν ἑβραϊκὴ ρίζα ἒσ- ποὺ σημαίνει τὸ διάφανο φῶς, συνεπῶς 
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οἱ Ἐσ σαῖ οι ἦ σαν τέ κνα τοῦ φω τός, τοῦ ἀ ο ρά του φω τός, τοῦ πνευ μα τι κοῦ. Ἕ νας κα-
νό νας τῆς κοι νό τη τας, ὅ πως βρέ θη κε στὰ χει ρό γρα φα, ἀ να φέ ρει: «Ὁ Θε ὸς ἔ κα νε γιὰ 
τὸν ἄν θρω πο δύο πνεύ μα τα: Τὸ πνεῦ μα τῆς ἀ λή θειας καὶ τοῦ λά θους. Στὴν πλευ ρὰ 
τοῦ φω τὸς εἶ ναι τὸ δί και ο καὶ ἡ ἀ λή θεια, καὶ ἀ πὸ τὴν πη γὴ τοῦ σκό τους ἡ ρί ζα τοῦ 
λά θους.» Πεν τα κά θα ρη ἡ θέ ση τῆς κυ ρι αρ χί ας τοῦ φω τός, δη λα δὴ ἡ ἴ δια δι δα σκα λί α 
ποὺ ξε πή δη σε ἀ πὸ τὴν φι λο σο φι κὴ θε ώ ρη ση τοῦ κό σμου, ποὺ πρώ τη γεν νή θη κε στὴ 
ση με ρι νὴ ἑλ λη νι κὴ γῆ11. Φυ σι κὰ στὴ με τα γε νέ στε ρη χρι στι α νι κὴ θρη σκεί α ὑ πάρ χει Πα-
ρά δει σος καὶ Κό λα ση καὶ ὁ πωσ δή πο τε ἡ πά λη τοῦ κα λοῦ, ἀ γα θοῦ καὶ φω τει νοῦ, ποὺ 
συμ βο λί ζε ται ἀ πὸ τὸ Χρι στό, ἐ νάν τια στὸ κα κό, πο νη ρὸ καὶ σκο τει νό, ποὺ συμ βο λί-
ζε ται ἀ πὸ τὸ δι ά βο λο. Μὲ ἁ πλᾶ λό για δη λα δὴ ἡ ἴ δια πα νάρ χαι α φυ σι ο κρα τι κὴ θέ ση, 
ἐ πεν δυ μέ νη ὅ μως μὲ τὸν μαν δύ α τῆς ἐκ Θε οῦ ἀ πο κα λύ ψε ως.

10. Ἀγ γε λι κοὶ κό σμοι:   Στὴ θρη σκεί α τοῦ Ζω ρο α στρι σμοῦ στὴν Περ σί α ἀ να φέ-
ρον ται ἑ πτὰ ἀ θά να τα πνεύ μα τα, ποὺ πε ρι βάλ λουν τὸ θρό νο τοῦ κυ ρί αρ χου καὶ πάν-
σο φου Κυ ρί ου3, ὅ σες εἶ ναι καὶ οἱ ἑ πτὰ ἀγ γε λι κὲς μορ φὲς τῆς Π. καὶ τῆς Κ. ∆ια θή κης. 
Ὁ Μι θρα ϊ σμὸς ἐ πί σης ἀ να γνώ ρι ζε ἑ πτὰ βαθ μοὺς ἱ ε ρῆς γνώ ση ς3. Ἂς μὴ λη σμο νῆ ται ἐξ 
ἄλ λου, ὅ τι ὁ ἀ ριθ μὸς ἑ πτὰ ἀ πὸ τὴν ἀρ χαι ό τη τα εἶ χε ση μαν τι κὴ συμ βο λι κὴ ση μα σί α 
καὶ θε ω ρεῖ το ὁ τέ λει ος ἀ ριθ μός.

11. Ἀ νά λη ψη:   Στὴ ∆ι ο νυ σια κὴ λα τρεί α οἱ τε λε τὲς κα τα λή γουν μὲ τὴ θρι αμ βευ τι κὴ 
ἄ νο δο τοῦ ∆ι ο νύ σου στὸν οὐ ρα νό. «Ὁ δὲ ∆ι ό νυ σος ἀ να γα γὼν ἐξ Ἅι δου τὴν μη τέ ρα καὶ 
προ σα γο ρεύ σας Θυ ώ νην με τ’ αὐ τῆς εἰς οὐ ρα νὸν ἀ νῆλ θε» ἀ να φέ ρει ὁ Ἀ πολ λό δω ρο ς6. 
Κά τι ποὺ μὲ ἄλ λα λό για δεί χνει ἀ νά λη ψη τοῦ Θε οῦ με τὰ τὸ θά να το καὶ τὴν ἀ νά στα σή 
του. Ἀ να φέ ρε ται ἐ πί σης, ὅ τι ὁ Μί θρας ἀ να λή φθη κε στοὺς οὐ ρα νοὺς 64 χρό νια με τὰ τὴ 
γέν νη σή του, τὸ 208 π.Χ.3 Στὶς Πρά ξεις τῶν Ἀ πο στό λων στὸ κεφ. α ,́ στί χος 9 ἀ να φέ-
ρε ται: « . ..καὶ ταῦ τα εἰ πὼν βλε πόν των αὐ τῶν ἐ πήρ θη, καὶ νε φέ λη ὑ πέ λα βε αὐ τὸν ἀ πὸ 
τῶν ὀ φθαλ μῶν αὐ τῶν...»4. ∆ὲν χρει ά ζον ται σχό λια γιὰ τὰ πιὸ πά νω καὶ ὁ κα θέ νας εἶ ναι 
ἐ λεύ θε ρος νὰ κά νῃ τοὺς δι κούς του συλ λο γι σμούς.

12. Κα θαρ μοί- Με τα φο ρὰ πραγ μά των σὲ λι τα νεί α- Με τά λη ψη:   Στὴ μύ η ση τῶν 
νε ο φύ των στὰ ∆ι ο νυ σια κὰ μυ στή ρια ραν τί ζα νε τὸν μυ ού με νο μὲ ἕ να δαφ νό φυλ λο, βά-
για τὰ λέ με σή με ρα, ποὺ τὸ εἶ χαν βρέ ξει μὲ νε ρό. Οἱ Ὀρ φι κοὶ θί α σοι εἶ χαν τὴν τρά πε ζα 
τῆς με τα λη πτι κῆς κοι νω νί ας ὡς ἀ πα ραί τη το συ στα τι κὸ γιὰ τὸ σύν δε σμο κοι νω νί ας με τα-
ξύ τους. Στὶς ἱ ε ρὲς τε λε τὲς κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς πομ πῆς οἱ ἱ ε ρεῖς με τα φέ ρουν δι ά φο ρα 
ἱ ε ρὰ σκεύ η, εἰ κό νες, μυ στη ρια κὰ ὄρ γα να, σύμ βο λα, κ.τ.λ.6 Στὸ Μι θρα ϊ σμὸ πα ρα δέ χον-
ται τὴ ∆ευ τέ ρα Πα ρου σί α, ὅ που ὁ Μί θρας θὰ κρί νῃ μὲ δι και ο σύ νη τοὺς δί και ους καὶ 
τοὺς ἄ δι κους. Ἐ πί σης εἶ χαν ὡς τε λε τὴ τὴν βά πτι ση καὶ τὴν με τά λη ψη μὲ ἄρ το καὶ οἶ νο3. 
Πα ρό μοι ες ἢ καὶ ταυ τό ση μες ἐ νέρ γει ες γί νον ται καὶ σή με ρα στὴ διά ρκεια τῆς Θεί ας 
Λει τουρ γί ας στοὺς χρι στι α νι κοὺς λα ούς, ἀ νε ξαρ τή τως δόγ μα τος.

* * *
λεί νον τας αὐ τὸ τὸ ση μεί ω μα θὰ πρέ πει νὰ το νι στῇ, ὅ τι ὅ σα ἀναφέρθηκαν 
δὲν εἶ ναι τὰ μό να ποὺ πα ρου σιά ζουν τό σο κτυ πη τὲς ὁ μοι ό τη τες τοῦ ἀρ-
χαί ου ἑλ λη νι κοῦ χθὲς μὲ τὸ χρι στι α νι κὸ σή με ρα. Ὑ πάρ χει ἕ να πλῆ θος 
ἄλ λων, ποὺ ἡ ἁ πλῆ μό νον ἀ να γρα φή τους θὰ ἀ παι τοῦ σε ἕ ναν ὀγ κώ δη 
τό μο. Ση μα σί α ἔ χει, ὅ τι αὐ τὲς οἱ ὁ μοι ό τη τες οὔ τε τυ χαῖ ες εἶ ναι, ἀλ λὰ οὔ τε 
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καὶ συνέχεια ἀποτελοῦν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.

Ἁπλᾶ ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος «ὑποκλοπῶν», μὲ τρόπο, κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἀρι-
στοτεχνικὰ προσαρμοσμένο ἔτσι, ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν συνέχεια μιᾶς 
ζωντανῆς, ἐλεύθερης καὶ ἀνθρώπινης λατρείας στὴ σημερινὴ θρησκεία, γιὰ τὴν 
παγίδευση τῶν ἀνθρώπων σὲ μία θρησκεία, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν ἀπόσυρση τοῦ ἀτό-
μου ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς καὶ τὴν προσμονὴ ἑνὸς σκοτεινοῦ καὶ ἀπροσδιόριστου 
μετὰ θάνατον μέλλοντος. Εἶναι ἀναμφισβήτητο, παρὰ τὶς σημερινὲς προσπάθειες 
ἡγετικῶν κρατῶν γιὰ τὴν ἐπάνοδο σὲ μεσαιωνικὲς σκέψεις, π.χ. ἡ προσπάθεια ἐπι-
βολῆς ἀντεπιστημονικῶν ἀπόψεων στὶς θεωρίες τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἔμβιου κόσμου, 
ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ἔχει ἀποδείξει, πὼς ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἕνα θρησκευτικὸ 
κατασκεύασμα, πού, ὅταν δημιουργήθηκε, εἶχε πολιτικὲς βλέψεις γιὰ παγκόσμια 
κυριαρχία μέσῳ τῆς θρησκείας καὶ ἴσως καθόλου πνευματικότητα.

Κυρίως ὅμως δὲν εἶναι κάτι τὸ νέο, ποὺ ἔφερε νέες ἰδέες καὶ νέο ἦθος. Οἱ ρήσεις περὶ 
ἀγάπης τοῦ πλησίον, περὶ ἀνεξικακίας καὶ ἄλλα πολλὰ ἀναφέρονται στὰ ἀρχαῖα κείμε-
να, σὲ αὐτὰ ποὺ διέφυγαν τῶν ἐσκεμμένων καταστροφῶν τῶν σκοτεινῶν μεσαιωνικῶν 
αἰώνων. Οἱ πιὸ πάνω “συμπτώσεις”, ποὺ δὲν εἶναι βεβαίως συμπτώσεις ἀλλὰ ἐσκεμμένες 
ὑποκλοπές, ἔστω καὶ αὐτὲς οἱ λίγες ποὺ ἀναφέρθηκαν, πιστοποιοῦν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἐπιζητοῦσαν τὴν εὐτυχία μέσα ἀπὸ τὴ λατρεία τῶν φυσικῶν δυνά-
μεων, τῶν ὁποίων τὴ δύναμη γνώριζαν. Ἁπλᾶ μὲ τὴν πάροδο τῶν χιλιετιῶν καὶ ἀφοῦ 
τὸ ἱερατεῖο διαστρέβλωσε κατὰ τὸ δοκοῦν τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ Σκέψη, 
ἄλλαξε καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν ἀνθρώπινων προβλημάτων. Ἔβαλε ὡς φραγ-
μὸ τὴν βούληση τοῦ «Ἀνώτατου Ὄντος» γιὰ κάθε πράξη ποὺ ἐρχόταν σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὰ συμφέροντά του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ στυγνὴ δικτατορία τοῦ πνευματικοῦ κόσμου 
τοῦ ἀτόμου καὶ τὴν ὑποταγή του στὶς βουλήσεις τῶν ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν 
μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας καὶ τῆς κόλασης.
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Ἡ Εὐ κλεί δει ος Γε ω με τρί α ἰ σχύ ει
τό σο στὶς γήινες ὅ σο καὶ στὶς πο λὺ με γά λες 
διαστημικὲς ἀ πο στά σεις 

στοι χει ώ δης μα θη μα τι κὴ πα ρα γω γὴ κα τὰ 
τὴν γι γαν τια ία προ σπά θεια τοῦ Ἑλ λη νι-
κοῦ Πνεύ μα τος ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Θα λῆ 
μέ χρι τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Εὐ κλεί δη (600-300 
π.Χ.) ἔ χει συγ κεν τρω θῆ ἀ πὸ τὸν Εὐ κλεί δη 

μὲ ἀ πα ρά μιλ λη τά ξη καὶ ἐ πι στη μο νι κό τη τα στὸ ἔρ γο 
του ὑ πὸ τὸν τίτ λο «Στοι χεῖ α». Ὄ χι πο λὺ νε ώ τε ρος τῶν 
μα θη τῶν τοῦ Πλά τω να ἦ ταν ὁ Εὐ κλεί δης, ὁ ὁ ποῖ ος ὄ χι 
μό νο συ νά θροι σε ὅ λα τὰ μέ χρι τῆς ἐ πο χῆς του στοι χεῖ α 
τῆς Γε ω με τρί ας, ἀλ λὰ καὶ πολ λὰ ποὺ εἶ χε βρεῖ ὁ Εὔ δο ξος 
ὁ Κνί διος τὰ συ νέ τα ξε, πολ λὰ δὲ ἐ πί σης ἀ πὸ αὐ τά, ποὺ 
εἶ χε ἀ να κα λύ ψει ὁ Θε αί τη τος τὰ τε λει ο ποί η σε. Ἐ πὶ πλέ ον 
δὲ ἐ κεῖ να τὰ θε ω ρή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α πρὶν ἀ πὸ αὐ τὸν δὲν 
εἶ χαν τὶς ἀ πα ραί τη τες ἀ πο δεί ξεις, τὰ δι α μόρ φω σε μὲ αὐ-
στη ρὲς ἀ πο δεί ξεις. ∆ὲν εἶ ναι γνω στό, ἐ ὰν στὰ «Στοι χεῖ α» 
πε ρι λαμ βά νων ται καὶ θε ω ρή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α ἔ χει τυ χὸν 
ἀ να κα λύ ψει ὁ Εὐ κλεί δης. Πολ λὲς ὅ μως ἐν δεί ξεις μαρ τυ-
ροῦν, ὅ τι κα τὰ πᾶ σα πι θα νό τη τα πολ λὰ θε ω ρή μα τα εἶ ναι 
ἐ πι νο ή σεις τοῦ Εὐ κλεί δη. 

Ἀ φ’ ὅ του ὁ Εὐ κλεί δης ἐ ξέ δω σε τὰ «Στοι χεῖ α» (ὑ πο λο γί ζε ται πε ρὶ τὸ 320-310 π.Χ. ), 
κα νεὶς ἄλ λος δὲν τόλ μη σε μέ χρι καὶ σή με ρα ἀ κό μη νὰ γρά ψῃ πα ρό μοι ο βι βλί ο. Ἀ πὸ 
τό τε καὶ σὲ δι ά στη μα 2.300 ἐ τῶν καὶ πλέ ον τὰ «Στοι χεῖ α» τοῦ Εὐ κλεί δη πα ρα μέ νουν 
τὸ μα θη μα τι κὸ στε ρέ ω μα ὅ λης τῆς ἀν θρω πό τη τας. Κά θε κρι τι κὴ τὰ «Στοι χεῖ α» τὴν 
ὑ φί σταν ται νι κη φό ρα καὶ αὐ τὸ ἀ πο δει κνύ ει ὅ τι ὁ Εὐ κλεί δης ἦ ταν με γά λος μα θη μα τι-
κός. Μέ χρι σή με ρα εἶ ναι γνω στὲς πε ρὶ τὶς 1.800 ἐκ δό σεις τῶν «Στοι χεί ων» σὲ δι ά φο ρες 

E Y K ËÅÉ ÄÇÓ: 
Á ÎÅ ÐÅ ÑÁ ÓÔÏÓ
2.300 ×ÑÏ ÍÉÁ



Ὁ Στοβαῖος (ε΄ αἰ. μ.Χ.) διέσωσε τὸ ἀκόλουθο χαρακτηριστικὸ περιστατικὸ μεταξὺ τοῦ Εὐ-
κλείδη καὶ κάποιου μαθητῆ του: Ὅταν κάποιος, ποὺ ἄρχισε νὰ διδάσκεται Γεωμετρία ἀπὸ 
τὸν Εὐκλείδη, ἔμαθε τὸ πρῶτο θεώρημα, ρώτησε τὸν Εὐκλείδη: «Καὶ τώρα τί κέρδος θὰ 
ἔχω, ἀφοῦ τὸ ἔμαθα;» Ὁ Εὐκλείδης κάλεσε τὸν ὑπηρέτη του καὶ τοῦ εἶπε: «∆ῶσε του τρεῖς 
ὀβολούς, ἐπειδὴ πρέπει νὰ κερδίζῃ ἀπὸ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μαθαίνει.» (Ἀνθολογία Στοβαίου, 
ἔκδ. Μeineke,  τόμ. IV, σελ. 205.) Ἡ εἰκόνα εἶναι λεπτομέρεια ἀπὸ τὸν πίνακα «Ἡ Φιλοσο-

φικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν» τοῦ Ἰταλοῦ ζωγράφου Ραφαὴλ (περίπου 1.500 π.Χ.).



γλῶσσες. Παρὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ ∆υτικὸ Κόσμο, τὰ «Στοιχεῖα» 
εἶναι τὸ βιβλίο ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο εἶχε τὶς περισσότερες ἐκδόσεις παγκοσμίως μετὰ τὴν 
Βίβλο.

Βιογραφικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Εὐκλείδη δὲν σώθηκαν. ∆ὲν γνωρίζουμε οὔτε 
τὸν τόπο οὔτε τὸ χρόνο τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου του. Τὸ μόνο γνωστὸν εἶναι, 
ὅτι ἦταν Ἕλληνας καὶ ἔδρασε στὴν Ἀλεξάνδρεια, πόλη τὴν ὁποία ἵδρυσε τὸ 331 
π.Χ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Ἡ ἀκμή του συμπίπτει μὲ τὸ χρόνο τῆς βασιλείας τοῦ 
Πτολεμαίου τοῦ Ά  (323 - 285 π.Χ.). Σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις ὁ Εὐκλείδης ἦταν 
ὁ πρῶτος διευθυντὴς τῆς περίφημης Ἀλεξανδρινῆς Σχολῆς ἢ ὁ πρῶτος πρύτανις τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἂν θελήσουμε νὰ ἐκφράσουμε τὸν τίτλο του μὲ τὸ 
σύγχρονο τρόπο.

Ὁ Εὐκλείδης, λίγα ἔτη μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Πλάτωνος, θεωροῦνταν στὴν Ἀθήνα, 
ὅπου ζοῦσε, ὡς μέγας μαθηματικός, ἔπρεπε μάλιστα νὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος, γιὰ νὰ 
κληθῇ ἀπὸ τὸν Πτολεμαῖο στὴν Ἀλεξάνδρεια, νὰ ἀναλάβῃ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ διεύ-
θυνση τοῦ ἱδρυόμενου ἐκεῖ τότε πανεπιστημίου. Ὁ Πρόκλος (410-485 μ.Χ.), ἀπὸ τοὺς 
διευθυντὲς τῆς Ἀκαδημίας Πλάτωνος, ἀποκαλεῖ τὸν Εὐκλείδη πλατωνικό, τουτέστιν 
γνώστη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος. Στὰ σχόλιά του ἐπὶ τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν 
«Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδη ἀπαριθμεῖ κατὰ σειρὰ τοὺς σπουδαίους μαθηματικοὺς μέ-
χρι τὸν Εὐκλείδη, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς ἀνακαλύψεις τους δημιούργησαν τὴν Μαθηματικὴ 
Ἐπιστήμη. 

Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ Θαλῆ τὸν Μιλήσιο καὶ μνημονεύει ἀκολούθως τὸν Ἀναξίμανδρο, 
τὸν Μαμέρτιο (ἀδελφὸ τοῦ ποιητῆ Στησιχόρου), τὸν Πυθαγόρα, τὸν Ἱππία τὸν 
Ἠλεῖο, τὸν Ἀναξαγόρα τὸν Κλαζομένιο, τὸν Οἰνοπίδη τὸ Χῖο, τὸν Ἱπποκράτη τὸ 
Χῖο, τὸν Θεόδωρο τὸν Κυρηναῖο, τὸν Πλάτωνα, τὸν Λεωδάμαντα τὸν Θάσιο, τὸν 
Ἀρχύτα τὸν Ταραντῖνο, τὸν Θεαίτητο τὸν Ἀθηναῖο, τὸν Νεοκλείδη, τὸν Λέοντα, 
τὸν Εὔδοξο τὸν Κνίδιο, τὸν Ἀμύκλα τὸν Ἡρακλεώτη, τοὺς ἀδελφοὺς Μέναιχμο καὶ 
∆εινόστρατο, τὸ Θεύδιο τὸν Μάγνητα, τὸν Ἀθήναιο τὸν ἐκ Κυζίκου, τὸν Ἑρμότιμο 
τὸν Κολοφώνιο καὶ τὸν Φίλιππο τὸν Μενδαῖο.

Εἶναι λοιπὸν ὁ Εὐκλείδης νεώτερος τῶν περὶ τὸν Πλάτωνα, μεγαλύτερος ὅμως τοῦ 
Ἐρατοσθένη καὶ τοῦ Ἀρχιμήδη. Ἀκολουθοῦσε τὴν φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ γι’ 
αὐτὸ ἔθεσε ὡς ἐπισφράγισμα τῆς συγγραφῆς τῶν «Στοιχείων» τὴν κατασκευὴ τῶν λε-
γομένων πλατωνικῶν σχημάτων (τὴν κατασκευὴ καὶ ἐγγραφὴ σὲ σφαῖρα τῶν πέντε κα-
νονικῶν πολυέδρων: τετράεδρου, κύβου, ὀκτάεδρου, δωδεκάεδρου καὶ εἰκοσάεδρου). 
Ἐκτὸς ὅμως τῶν «Στοιχείων» ὁ Εὐκλείδης ἔγραψε καὶ πολλὰ ἄλλα συγγράμματα, τὰ 
ὁποῖα ἔχουν θαυμαστὴ ἀκρίβεια καὶ ἐπιστημοσύνη. Τέτοια εἶναι τὰ «Ὀπτικά», τὰ 
«Κατοπτρικά» καὶ τὰ «Στοιχεῖα τῆς Μουσικῆς». Σπουδαιότατα ἔργα τοῦ Εὐκλείδη 
χάθηκαν. Ἀπὸ μεταγενέστερους γνωρίζουμε τοὺς τίτλους τους καὶ σὲ γενικὲς γραμμὲς 
τὸ περιεχόμενό τους. Τὰ ἔργα ποὺ χάθηκαν ἔφεραν τοὺς τίτλους: «ΙΙερί ∆ιαιρέσεων» 
(σχημάτων), «Ψευδάρια», «Πορίσματα», «Τόποι πρὸς Ἐπιφάνεια» (δύο βιβλία περὶ 
γεωμετρικῶν τόπων στὸ ἐπίπεδο), «Περὶ κωνικῶν τομῶν» (τέσσερα βιβλία) καὶ «Περὶ 
Μηχανικῆς».
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Ὁ Εὐκλείδης ὑπῆρξε 
ὁ θεμελιωτὴς τῆς Γεω-
μετρίας. Τὸ ἔργο του 
«Στοιχεῖα» δὲν ἔπαυσε 
νὰ θεωρῆται ὡς ἕνα ἀνυ-
πέρβλητο πρότυπο μα-
θηματικῆς ἀκρίβειας. 
Στὸν πίνακα εἰκονίζε-
ται ὁ Εὐκλείδης, ζωγρα-
φισμένος ἀπὸ τὸν Ζὺστ 
τῆς Γάνδης (ἀνάκτορο 
Μπαρμπερίνι, Ρώμη).

Ὁ Εὐκλείδης εἶναι ἄξιος θαυμασμοῦ γιὰ τὴ συγγραφὴ τῶν «Στοιχείων» τῆς Γεωμε-
τρίας ἕνεκα τῆς τάξης καὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν θεωρημάτων καὶ τῶν προβλημάτων τῶν 
θεωρούμενων ὡς στοιχειωδῶν καὶ ἀπαραίτητων γιὰ κάθε ἄλλη μαθηματικὴ ἔρευνα. 
∆ὲν παρέλαβε ὅσα ἁπλᾶ ἦταν ἀναγκαῖα ὡς θεμέλιο, ἀλλὰ χρησιμοποίησε καὶ ὅλα 
τὰ εἴδη τῶν συλλογισμῶν καὶ μεθόδους ἀνέλεγκτους, ἀκριβεῖς καὶ οἰκεῖες πρὸς τὶς 
ἐπιστῆμες.

Κατὰ τὶς ἀποδείξεις του χρησιμοποίησε ὅλες τὶς διαλεκτικὲς μεθόδους, τὴν μὲν 
διαιρετικὴ γιὰ τὴν εὕρεση τῶν εἰδῶν, τὴν δὲ ὁριστικὴ στοὺς οὐσιώδεις λόγους, τὴν 
δὲ ἀποδεικτικὴ κατὰ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς στὰ ζητούμενα, τὴν δὲ 
ἀναλυτικὴ κατὰ τὴν μετάβαση ἀντίστροφα, ἀπὸ τὰ ζητούμενα πρὸς τὶς θεμελιώδεις 
ἀρχές. Ἐπὶ πλέον βλέπει κανεὶς στὰ «Στοιχεῖα» τοῦ Εὐκλείδη τὰ ποικίλα εἴδη τῶν 
ἀντιστροφῶν, καὶ τῶν ἁπλούστερων καὶ τῶν συνθετώτερων, καὶ ποιά ἀπὸ τὰ θεωρή-
ματα ἔχουν ἀντίστροφα καὶ ποιά ὄχι. Ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ τονισθῇ ἡ οἰκονομία καὶ 
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ἡ τά ξη, ἡ ὁ ποί α πα ρα τη ρεῖ ται κα τὰ τὴ σύν δε ση τῶν προ η γού με νων πρὸς τὰ ἑ πό με να 
θε ω ρή μα τα καὶ ἡ δύ να μη μὲ τὴν ὁ ποί α ἔ χει δι α τυ πω θῆ κά θε ἕ να ἀ πὸ αὐ τά.

Ὁ ὅ ρος Ἄλ γε βρα δὲν εἶ ναι ἑλ λη νι κὸς ἀλ λὰ ἀ ρα βι κός. Στοι χεῖ α ὅ μως τῆς Ἄλ γε-
βρας πε ρι λαμ βά νει ὁ Εὐ κλεί δης στὰ «Στοι χεῖ α» του ὑ πὸ μορ φὴ γε ω με τρι κῶν θε ω-
ρη μά των, τὰ ὁ ποῖ α οἱ νε ώ τε ροι ὀ νο μά ζουν Γε ω με τρι κὴ Ἄλ γε βρα.

Τὰ δεκατρία βιβλία τῶν «Στοιχείων»

ἱ προ τά σεις τῶν «Στοι χεί ων» δι α κρί νον ται σὲ δύο κα τη γο ρί ες, σὲ θε ω-
ρή μα τα καὶ σὲ προ βλή μα τα. Στὰ θε ω ρή μα τα ἀ νή κουν οἱ προ τά σεις, τῶν 
ὁ ποί ων ζη τεῖ ται ἡ εὕ ρε ση τῆς ἀ λή θειας, δη λα δὴ τοῦ ἰ σχυ ρι σμοῦ τους, 
ἀ πο δει κτι κά. Στὰ προ βλή μα τα ἀ νή κουν οἱ προ τά σεις, στὶς ὁ ποῖ ες ζη τεῖ-
ται ἡ κα τα σκευ ὴ ὡ ρι σμέ νου γε ω με τρι κοῦ σχή μα τος. Με τὰ τὴν ἀ πό δει ξη 

κά θε θε ω ρή μα τος ὁ Εὐ κλεί δης ἐ πα να λαμ βά νει τὴν ἐκ φώ νη σή του καὶ προ σθέ τει: ὅ περ 
ἔ δει δεῖ ξαι. Στὸ τέ λος κά θε προ βλή μα τος προ σθέ τει τὴν φρά ση: ὅπερ ἔ δει ποι ῆ σαι.

Στὸ Πρῶ το Βι βλί ο τῶν «Στοι χεί ων» τοῦ Εὐ κλεί δη προ τάσ σον ται 23 ὁ ρι σμοί, 5 αἰ τή-
μα τα καὶ 9 κοι νὲς ἔν νοι ες. (Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης ἀν τὶ τῶν ὅ ρων αἴ τη μα καὶ ἔν νοι α προ τι μᾷ 
τὸν ὅρο ἀ ξί ω μα.) Ἀ κο λού θως ἕ πον ται 48 θε ω ρή μα τα καὶ τὰ προ βλή μα τα. (Τὸ 47ο 
θε ώ ρη μα εἶ ναι τὸ Πυ θα γό ρει ο Θε ώ ρη μα).

Τὸ ∆εύ τε ρο Βι βλί ο πε ρι έ χει 14 θε ω ρή μα τα καὶ προ βλή μα τα, στὰ ὁ ποῖ α κυ ρί ως ἐ ξε-
τά ζον ται γε ω με τρι κῶς θε με λι ώ δεις ταυ τό τη τες τῆς Ἄλ γε βρας. Ὡς ἑν δέ κα το πρό βλη μα 
ἐ ξε τά ζε ται τὸ θε ώ ρη μα τῆς Χρυ σῆς Το μῆς.

Στὸ Τρί το Βι βλί ο, ὅ που πε ρι έ χον ται 37 θε ω ρή μα τα καὶ προ βλή μα τα, ἐ ξε τά ζον ται οἱ 
ἰ δι ό τη τες τοῦ κύ κλου, ἀ φοῦ προ τί θεν ται 11 ὁ ρι σμοί, στοὺς ὁ ποί ους κα θο ρί ζε ται πό τε 
οἱ κύ κλοι εἶ ναι ἴ σοι, πό τε εὐ θεῖ α ἐ φά πτε ται κύ κλου κ.λπ..

Στὸ Τέ ταρ το Βι βλί ο, ἀ φοῦ προ τάσ σον ται ἑ πτὰ ὁ ρι σμοί, ἐ ξε τά ζε ται ἡ κα τα σκευ ὴ 
τῶν ἁ πλού στε ρων κα νο νι κῶν πο λυ γώ νων καὶ ἡ ἐγ γρα φὴ καὶ πε ρι γρα φὴ αὐ τῶν σὲ 
κύ κλο σὲ 16 προ τά σεις.

Στὸ Πέμ πτο Βι βλί ο προ τάσ σον ται 18 ὁ ρι σμοὶ καὶ ἀ κο λου θοῦν 25 θε ω ρή μα τα, στὰ 
ὁ ποῖ α ἐ ρευ νῶν ται ἰ δι ό τη τες τῶν ἀ να λο γι ῶν. Τὸν τέ ταρ το ὁ ρι σμὸ οἱ νε ώ τε ροι τὸν ὀ νο-
μά ζουν Ἀ ξί ω μα τῆς Συ νέ χειας, ποὺ χρη σι μο ποι εῖ ται στὰ Ἀ νώ τε ρα Μα θη μα τι κά. 

Στὸ Ἕ κτο Βι βλί ο προ τάσ σον ται πέν τε ὁ ρι σμοὶ καὶ ἀ κο λου θοῦν 33 θε ω ρή μα τα, στὰ 
ὁ ποῖ α γί νε ται ἡ ἔ ρευ να ὁ μοί ων σχη μά των. 

Τὸ Ἕ βδο μο, Ὄ γδο ο καὶ Ἔ να το Βι βλί α πε ρι έ χουν τὰ στοι χεῖ α τῆς Θε ω ρί ας τῶν 
Ἀ ριθ μῶν.

Τὸ ∆έ κα το Βι βλί ο εἶ ναι τὸ ἐ κτε νέ στε ρο ὅ λων. Πε ρι έ χει τέσ σε ρις ὁ ρι σμοὺς καὶ 115 
θε ω ρή μα τα. Εἶ ναι τὸ δυ σκο λώ τε ρο ἀ πὸ ὅ λα τὰ βι βλί α τῶν «Στοι χεί ων». Εἶ ναι ζή τη μα 
ἂν ὑ πάρ χουν ἐ λά χι στοι μα θη μα τι κοὶ στὸν κό σμο, οἱ ὁ ποῖ οι τὸ κα τα νο οῦν. Ἐξ ἄλ λου 
δὲν ὑ πάρ χει ὁ μο φω νί α με τα ξὺ τῶν εἰ δι κῶν γιὰ τὸ σκο πὸ τοῦ βι βλί ου αὐ τοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο 
σύμ φω να μὲ ὡ ρι σμέ νους ἀ πο σκο πεῖ στὸ νὰ δεί ξῃ, ὅ τι ἡ ἁρ μο νί α τοῦ Σύμ παν τος δι-
έ πε ται ἀ πὸ τὴ συμ με τρί α καὶ τὴν ἀ συμ με τρί α, οἱ ὁ ποῖ ες συν δυ α ζό με νες πα ρά γουν 
ἁρ μο νί α, ὅ πως θε ω ρεῖ ται ὅ τι αὐ τὸ νο εῖ ται ἀ πὸ τὴν πλα τω νι κὴ δι δα σκα λί α.
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Τὸ Ἑν δέ κα το, ∆ω δέ κα το καὶ ∆έ κα το Τρί το 
Βι βλί α ἀ φο ροῦν στὴ Στε ρε ο με τρί α. Τοῦ ἑν δέ κα-
του βι βλί ου προ τάσ σον ται 28 ὁ ρι σμοί, οἱ ὁ ποῖ οι 
κα θο ρί ζουν τὰ στε ρε ὰ σχή μα τα καὶ ἕ πον ται 39 
θε ω ρή μα τα, στὰ ὁ ποῖ α ἐ ξε τά ζον ται τὰ πρί σμα τα. 
Ἡ πυ ρα μί δα, ὁ κῶ νος, ὁ κύ λιν δρος καὶ ἡ σφαῖ ρα 
ἐ ξε τά ζον ται σὲ 18 θε ω ρή μα τα τοῦ δω δε κά του 
βι βλί ου, ἐ νῷ ἡ σπου δὴ καὶ ἡ ἐγ γρα φὴ τῶν πέν τε 
κα νο νι κῶν πο λυ έ δρων σὲ σφαῖ ρα γί νε ται στὸ δέ-
κα το τρί το καὶ τε λευ ταῖ ο βι βλί ο τῶν «Στοι χεί ων», 
τὸ ὁ ποῖ ο πε ρι έ χει ἐ πί σης 18 θε ω ρή μα τα.

Οἱ μέ θο δοι ἀ πό δει ξης, τὶς ὁ ποῖ ες χρη σι μο ποι εῖ 
ὁ Εὐ κλεί δης στὰ «Στοι χεῖ α» εἶ ναι οἱ ἑ ξῆς τέσ σε-
ρις: Ἡ συν θε τι κή, ἡ τῆς ἀ πα γω γῆς σὲ ἄ το πο (ἢ 
σὲ ἀ δύ να το), ἡ ἀ να λυ τι κὴ καὶ ἡ τῆς τέ λειας ἐ πα-
γω γῆς (ἢ τοῦ ἀ να δρο μι κοῦ συλ λο γι σμοῦ). Κα τὰ 
γε νι κὴ ὁ μο λο γί α ἡ συν θε τι κὴ μέ θο δος εἶ ναι ἡ κα τ’ 
ἐ ξο χὴ χρη σι μο ποι ού με νη ἀ πὸ τὴ Μα θη μα τι κὴ 
Ἐ πι στή μη. Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης τὴν ὀ νο μά ζει δει κτι κὴ 
ἢ κα τη γο ρι κή. 

Οἱ δῆθεν μή Εὐκλείδειες Γεωμετρίες
ὸν 19ο αἰ ῶ να ἐ ξαγ γέλ θη κε, ὅ τι ἐ κτὸς τῆς Γε ω με τρί ας τοῦ Εὐ κλεί δη 
ἀ να κα λύ φθη καν καὶ ἄλ λα δύο εἴ δη Γε ω με τρι ῶν, μὴ Εὐ κλεί δει ων, τῶν 
ὁ ποί ων τὸ μὲν ἕ να εἶ δος ὠ νο μά σθη κε Ὑ περ βο λι κὴ Γε ω με τρί α, τὸ δὲ 
ἄλ λο ὠ νο μά σθη κε Ἐλ λει πτι κὴ Γε ω με τρί α. Ὑ πο στη ρι ζό ταν, ὅ τι ἡ μὲν 
Γε ω με τρί α τοῦ Εὐ κλεί δη ἰ σχύ ει γιὰ τὶς μι κρὲς ἀ πο στά σεις, ἐ νῷ οἱ μὴ Εὐ-

κλεί δει ες ἰ σχύ ουν γιὰ τὶς με γά λες ἀ πο στά σεις καὶ τὰ με γά λα τρί γω να. Προ ϊ όν τος τοῦ 
χρό νου πα ρα τη ρή θη κε, ὅ τι ἐ νῷ ὁ Εὐ κλεί δης χρη σι μο ποι εῖ ὡς ὑ πό βα θρο τῆς Γε ω με τρί-
ας του 14 ἀ ξι ώ μα τα, οἱ ἰ σχυ ρι ζό με νοι, ὅ τι ἀ να κά λυ ψαν τὶς μὴ Εὐ κλεί δει ες Γε ω με τρί ες, 
λαμ βά νουν 13 ἀ ξι ώ μα τα τοῦ Εὐ κλεί δη, τὰ βα πτί ζουν «Ἀ πό λυ τη Γε ω με τρί α» καὶ σὲ 
αὐ τὰ προ σθέ τουν ἕ να ἀ ξί ω μα πε ρὶ πα ραλ λή λων, δι α φο ρε τι κὸ τοῦ πέμ πτου Εὐ κλεί-
δει ου ἀ ξι ώ μα τος πε ρὶ πα ραλ λή λων. ∆ε δο μέ νου ὅ τι οἱ νέ ες Γε ω με τρί ες εἶ ναι κα τὰ τὰ 
13/14 Εὐ κλεί δει ες, ἡ πλέ ον εὔ στο χη ὀ νο μα σί α τους ἔ πρε πε νὰ εἶ ναι: «Ἀ σκή σεις ἐ πὶ τῆς 
Εὐ κλεί δειας Γε ω με τρί ας».

Τὸ ἀ ξί ω μα τοῦ Εὐ κλεί δη πε ρὶ πα ραλ λή λων πρε σβεύ ει, ὅ τι «ἐ ὰν σὲ ἕ να ἐ πί πε δο θε ω-
ρή σου με εὐ θεῖα γραμ μὴ καὶ ἕ να ση μεῖ ο τοῦ ἐ πι πέ δου ἐ κτὸς τῆς εὐ θεί ας, ἀ πὸ τὸ ση μεῖ ο 
αὐ τὸ ἄ γε ται μί α μό νο πα ράλ λη λος πρὸς τὴν εὐ θεῖ α».

Σύμ φω να μὲ τὴν Ὑ περ βο λι κὴ –μὴ Εὐ κλεί δεια– Γε ω με τρί α, «ἀ πὸ ἐ κτὸς εὐ θεί ας ση-
μεῖ ο τοῦ ἐ πι πέ δου ἄ γον ται ἄ πει ροι πα ράλ λη λοι πρὸς τὴν εὐ θεῖ α».

Σύμ φω να μὲ τὴν Ἐλ λει πτι κὴ -μὴ Εὐ κλεί δεια- Γε ω με τρί α, «ἀ πὸ ἐ κτὸς εὐ θεί ας ση μεῖ ο 
τοῦ ἐ πι πέ δου καμ μί α πα ράλ λη λος δὲν ἄ γε ται πρὸς τὴν εὐ θεῖ α».

Ὁ Εὐ κλεί δης σὲ ἔργο τῆς Ἀ να γέν νη-
σης.
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Οἱ κα τα σκευα στὲς τῶν δο ρυ φό ρων καὶ τῶν πυ ραύ λων πε ρι φρο νοῦν τε λεί ως τὶς 
μὴ Εὐ κλεί δει ες Γε ω με τρί ες, ποὺ δῆ θεν ἰ σχύ ουν γιὰ τὶς με γά λες ἀ πο στά σεις, καὶ χρη-
σι μο ποι οῦν γιὰ τὶς κα τα σκευ ές τους μό νο τὴν Εὐ κλεί δεια Γε ω με τρί α. 

Ἐξ ἴ σου ἐν δι α φέ ρου σα εἶ ναι καὶ ἡ πα ρα τή ρη ση, ὅ τι κα τὰ τὰ τε λευ ταῖ α ἔ τη δι δα σκό-
ταν στὴ Θε ω ρί α τῶν Συ νό λων, σὲ ὅ λα τὰ πα νε πι στή μια τοῦ κό σμου, ὅ τι τὸ μέ ρος εἶ ναι 
με γα λύ τε ρο τοῦ ὅ λου πρὸς «με γά λη ἔκ πλη ξη καὶ καγ χα σμὸ τοῦ Εὐ κλεί δη», ὁ ὁ ποῖ ος 
δι δά σκει, ὅ τι τὸ ὅ λον εἶ ναι με γα λύ τε ρο τοῦ μέ ρους. Καὶ ναὶ μὲν ὁ Ἡ σί ο δος γρά φει, 
ὅ τι τὸ ἥ μι συ εἶ ναι πε ρισ σό τε ρο τοῦ ὅ λου, τοῦ το ὅ μως ὄ χι μὲ τὴν μα θη μα τι κὴ ἔν νοι α, 
ἀλ λὰ μὲ τὴν ἔν νοι α, ὅ τι αὐ τὸς ποὺ ἔ χει λί γα εἰ σο δή μα τα, ἀλ λὰ δα πα νᾷ μὲ σύ νε ση, 
περ νά ει κα λύ τε ρα ἀ πὸ τὸν πλού σιο ἀλ λὰ σπά τα λο.

Ἀλ λὰ καὶ ἄλ λες πα ρα τη ρή σεις ση μει ώ νον ται στὶς ἀρ χὲς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γε ω με τρί ας, 
ἀ πὸ τὴ δη μι ουρ γί α τῆς λε γο μέ νης Συμ βο λι κῆς καὶ τῆς Μα θη μα τι κῆς Λο γι κῆς. Ὑ πο στη-
ρί ζουν λοι πόν, ὅ τι ἡ Λο γι κὴ εἶ ναι μί α καὶ ἰ σχύ ει γιὰ ὅ λες τὶς Ἐ πι στῆ μες, ὅ πως τὴν δι α-
τύ πω σε ὁ Ἀ ρι στο τέ λης, καὶ ὅ τι ἂν ὑ πάρ χῃ Συμ βο λι κὴ Λο γι κὴ καὶ Μα θη μα τι κὴ Λο γι κή, 
θὰ πρέ πῃ νὰ ὑ πάρ χη καὶ Φυ σι κὴ Λο γι κὴ καὶ Φι λο λο γι κὴ Λο γι κὴ καὶ Φαρ μα κευ τι κὴ 
Λο γι κὴ κ.τ.λ.. Τί πο τε ὅ μως δὲν ἀ κού γε ται γιὰ τὴν ὕ παρ ξη τέ τοι ων Λο γι κῶν!

Εὐκλείδεια Γεωμετρία καὶ Σχετικότητα
ἱ μὴ Εὐ κλεί δει ες Γε ω με τρί ες ἔ δω σαν ἀ φορ μὴ στὸ Γάλ λο μα θη μα τι κὸ καὶ 
φι λό σο φο Ἰ ού λιο Ταν νε ρὺ νὰ γρά ψῃ με ρι κὲς σκέ ψεις, τὶς ὁ ποῖ ες ἀ πο δί δει 
πα ρα κά τω ὁ σπου δαῖ ος Ἕλ λη νας μα θη μα τι κὸς Εὐ άγ γε λος Στα μά της μὲ 
με ρι κὲς πα ραλ λα γὲς (S c i e n ce et P h i l o s o p h ie, P a r is 1934, κεφ. 9). 

«Πό σο θὰ ὠ φε λού μα σταν, ἐ ὰν ἦ ταν δυ να τόν, νὰ ἐ πα να φέ ρου με ἀ πὸ τὸ Ὑ περ πέ ραν 
τὸν Εὐ κλεί δη με τα ξύ μας. Ὁ Ζεύς, πα τὴρ ἀν δρῶν τε θε ῶν τε κα τὰ τὸν Ὅ μη ρο, ἄ κου σε 
εὐ με νῶς τὴν πα ρά κλη ση αὐ τὴ τῶν ἀν θρώ πων καὶ ἔ δω σε τὴν ἄ δεια στὸν Εὐ κλεί δη, 
νὰ ἔλ θῃ στὴ Γῆ. Ὡς συ νο δό του ὥ ρι σε τὸν Ἑρ ρῖ κο Που αν κα ρέ.

» Ὁ Εὐ κλεί δης ἀ κο λου θῶν τας τὴ Γε ω με τρί α του ἔ φτα σε ἀ πὸ τὸν οὐ ρα νὸ στὸ Βε ρο-
λῖ νο ἀ στρα πια ῖα, ὅ που τὸν ὑ πο δέ χθη καν μὲ με γά λο ἐν θου σια σμό. Τὸν πα ρα κά λε σαν 
ὅ μως νὰ μὴν ἀ να κοι νώ σῃ, ὅ τι ἔ φτα σε ἀ πὸ τὸν οὐ ρα νὸ ἀ στρα πια ῖα, για τὶ αὐ τὸ ἀ πα-
γο ρεύ ε ται ἀ πὸ τὴν Εἰ δι κὴ Θε ω ρί α τῆς Σχε τι κό τη τας. Ἐν τῷ με τα ξὺ ὁ Που αν κα ρέ, 
ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε ἀ να λά βει τὸ τα ξί δι του πρὸς τὴ Γῆ μὴ εὐ κλει δεί ως, εἶ χε φτά σει στὸ 
νε φέ λω μα τῆς Ἀν δρο μέ δας, παρ’ ὅ λο ποὺ κα τὰ τὸ δι ά στη μα τῆς πρώ της του ζω ῆς εἶ χε 
δη λώ σει, ὅ τι ἡ Εὐ κλεί δεια καὶ οἱ μὴ Εὐ κλεί δει ες Γε ω με τρί ες εἶ ναι ἰ σό τι μες κι ὅ τι οἱ 
μὴ Εὐ κλεί δει ες ἰ σχύ ουν ἰ δι αί τε ρα γιὰ τὶς με γά λες ἀ στρο νο μι κὲς ἀ πο στά σεις. 

» Ὁ Εὐ κλεί δης ἀ να κη ρύ χθη κε ἀ πὸ ὅ λα τὰ κρά τη Γε νι κὸς Ἐ πι θε ω ρη τὴς τῶν Μα-
θη μα τι κῶν καὶ πῆ γε στὴ Λει ψί α, ὅ που προ μη θεύ τη κε ἀ πὸ τὸν ἐκ δο τι κὸ οἶ κο B. G. 
T e u b n er τὸ πο λύ τι μο ἔρ γο τοῦ Χά ιμ περγκ “Τὰ Στοι χεῖ α τοῦ Εὐ κλεί δη”. Μὲ ἐ φό διο τὸ 
ἔρ γο αὐ τὸ πῆ γε στὴν πό λη Γκαίτ τιγ κεν τῆς Γερ μα νί ας, ὅ που πλη ρο φο ρή θη κε γιὰ τὴν 
ὕ παρ ξη τῶν μὴ Εὐ κλεί δει ων Γε ω με τρι ῶν. Μὲ ἱ κα νο ποί η ση ἔ λα βε γνώ ση, ὅ τι ὁ Γκά ους 
ἀ πέ σχε τῶν μὴ Εὐ κλει δεί ων αὐ τῶν Γε ω με τρι ῶν. Ἔ μει νε πο λὺ εὐ χα ρι στη μέ νος, ὅ ταν 
πλη ρο φο ρή θη κε, ὅ τι στὸ πέμ πτο αἴ τη μά του εἶ χε δο θῆ τι μη τι κὴ θέ ση στὸ σύ στη μα 
ἀ ξι ω μά των τοῦ Χίλ μπερτ καὶ εἶ πε, τί θὰ συ νέ βαι νε στὸν κό σμο, ἂν τυ χὸν δὲν εἶ χε 
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Μετὰ τὴν κατάκτηση τῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς Ἄραβες, ἡ Ἑλ-
ληνικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ πέρασε στὴν Ἀραβικὴ Γλῶσσα. Οἱ Ἄραβες σεβάστηκαν 
τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι τὸν εἶχαν κηρύξει 
ὑπὸ ἄγριο διωγμό. Ἀπὸ τὰ πρῶτα ἑλληνικὰ ἔργα, ποὺ μεταφράστηκαν στὰ Ἀραβικά, ἦταν 
τὰ «Στοιχεῖα» τοῦ Εὐκλείδη. Ἀπὸ τοὺς Ἄραβες, ποὺ κατεῖχαν τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο, τὸ 
ἔργο πέρασε τὸν Μεσαίωνα στὴν Εὐρώπη καὶ ἄσκησε τὴν πιὸ ἰσχυρὴ ἐπίδραση στοὺς Εὐ-
ρωπαίους μαθηματικούς, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο σχετικὸ ἔργο τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας. 
Ἔτσι ξεκίνησε ἡ Ἀναγέννηση στὴν Εὐρώπη κι ὄχι μέσῳ τοῦ σκοταδιστικοῦ Βυζαντίου, 
ὅπως προπαγανδίζουν οἱ ἑλληνοχριστιανοὶ θεωρητικοί. Στὴν φωτογραφία εἰκονίζεται 
ἀραβικὸ σχόλιο στὰ «Στοιχεῖα» τοῦ Εὐκλείδη. (Περίπου 1.250 μ.Χ., Λονδῖνο, Βρεταννικὸ 

Μουσεῖο. Πηγή: Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, «Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν».)
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δοθῆ ἡ τιμητικὴ αὐτὴ θέση. Θαυμάζω, εἶπε ἔπειτα, τὸ ἀξίωμα τῆς συνεχείας τῶν 
Ντέντεκιντ - Καντόρ, τὴν τέλεια ἐπαγωγὴ τοῦ Πασκὰλ καὶ τὴν τομὴ τοῦ Ντέτεκιντ, 
τὰ ὁποῖα ὅλα στηρίζονται στὰ “Στοιχεῖα” μου. Πολὺ μοῦ ἀρέσει ὁ ὅρος ἐξαντλητικὴ 
μέθοδος, τὴν ὁποία μὲ πολὺν κόπο ἀνακάλυψαν γιὰ τὴν ἀνάλυση ποὺ περιέχεται 
στὸ ∆ωδέκατο Βιβλίο τῶν “Στοιχείων”. 

» Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Σύμπαν διαστέλλονταν ἀδιάκοπα σύμφωνα μὲ τὴ μὴ Εὐκλείδεια 
Γεωμετρία, καὶ ὁ Εὐκλείδης βρέθηκε στὴν ἀνάγκη νὰ ρωτήσῃ, ποῦ τέλος πάντων 
κεῖται τὸ κέντρο αὐτοῦ τοῦ πάντοτε μὴ εὐκλειδείως, ἀλλὰ συνεχῶς διατεινόμενου 
Σύμπαντος. Θὰ ἦτο πολὺ ὡραῖο, εἶπε, ἐὰν μποροῦσε κανεὶς νὰ δώσῃ στὰ μικρὰ παι-
διὰ σὰν παιγνίδια τέτοια σύμπαντα σὲ ἐπαρκῆ καὶ ἀνάλογο ἀριθμό. Ὁ Εὐκλείδης 
ἦταν πολὺ ἀνήσυχος, γιατὶ ὁ Πουανκαρὲ δὲν εἶχε ἀκόμη φθάσει ἀπὸ τὸν οὐρανό. 
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαίνῃ αὐτό; εἶπε. Ἔχω ἀκούσει, ὅτι οἱ μὴ Εὐκλείδειες 
Γεωμετρίες ἰσχύουν ἰδιαίτερα γιὰ τὶς μεγάλες ἀποστάσεις καὶ τὰ μεγάλα τρίγωνα. 
Εἶμαι πολὺ εὐχαριστημένος, συνέχισε, γιατὶ οἱ πύραυλοί σας καὶ οἱ δορυφόροι σας 
ἵπτανται μὲ βάση τὴν Γεωμετρία μου. Θὰ ἦταν πολὺ ἐνδιαφέρον, ἐὰν κανεὶς ἦταν 
δυνατὸν νὰ δώσῃ στὰ ὀχήματα αὐτὰ μὴ εὐκλείδεια ταχύτητα. Εἶναι κρῖμα, ὅτι οἱ 
κατασκευαστὲς τῶν πυραύλων καὶ τῶν δορυφόρων παραμελοῦν τὶς μὴ Εὐκλείδειες 
Γεωμετρίες, οἱ ὁποῖες ἰσχύουν γιὰ τὶς μεγάλες ἀποστάσεις. 

» Ὅταν δήλωσαν στὸν Γενικὸ Ἐπιθεωρητὴ τῶν Μαθηματικῶν ὅλου τοῦ κόσμου, ὅτι 
ἡ σημερινὴ νεολαία μαθαίνει τὴ Γεωμετρία, γιὰ νὰ κερδίζῃ κάτι, ἀναπήδησε ἀπὸ τὸ 
κάθισμά του, ἄνοιξε τὰ μεγάλα του μάτια, τὰ ἔκλεισε πάλι καὶ εἶπε μονολογῶντας: 
Τί μεγάλες μεταβολὲς ἐπῆλθαν τώρα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ προηγουμένως ὁ 
ἔκλαμπρος ἥλιος τῆς Ἐλλάδας, οἱ διαυγεῖς γραμμὲς τοῦ ὁρίζοντά της, τὸ διαρκὲς 
γέλιο τῶν θαλασσῶν της, οἱ λαμπροὶ ναοί, τὰ μεγαλοπρεπῆ ἀγάλματα, οἱ ποιητὲς 
καὶ οἱ φιλοσοφικὲς συζητήσεις, τὰ πάντα, τέλος, προσφέρονταν γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν 
νέων!»
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ÅÕÊËÅÉÄÅÉÏÓ ÃÅÙÌÅÔÑÉÁ

 πέ ρο χο ἐ πι στη μο νι κὸ κομ μά τι τῆς νό η σης, ὅ ταν αὐ τή, 
ἔ ξω ἀ πὸ κά θε ἀ φύ σι κη ὑ περ βα τι κό τη τα, ἅ πτε ται ἀν θρώ-
πι να τῆς Φύ σης, ποὺ κα θο λι κὰ μᾶς φτειά χνει σὰν πλά-
σματά της, σὰν ὄντα της»· ὁ λό φρε σκος ὁ ἀν θρώ πι νος 
ἐγ κέ φα λος, πά νω στοὺς ὅ ποι ους ἀ πὸ τὴ δο μή μας προ σι-

τοὺς νό μους της, κα τα πι ά νε ται μὲ τὰ σχή μα τά της, ὅ που ἡ ἰ δι ο φυΐ α, ἡ 
εὑ ρη μα τι κό της, ἡ φαν τα σί α ἀ να κα λύ πτουν τὸ δῶ ρο τοῦ Πο λι τι σμοῦ.

Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἀρ χαι ό της, ποὺ δὲν δι α χώ ρι ζε σὲ ὕ λη καὶ πνεῦ μα (ὕ που λος ἰ ου-
δα ϊ κὸς δι α χω ρι σμός), διὰ τῶν Φι λο σο φί ας, Ἐ πι στή μης, Τέ χνης δη μι ουρ γοῦ σε 
δι α φο ρε τι κὲς γω νί ες, ὥ στε νὰ ὁ λο κλη ρώ σῃ, ὅσο εἶ ναι δυ να τόν, τὴν ἀν τί λη ψη 
τῆς Φύ σης, μέ σα πάν τα ἀ πὸ τοὺς νό μους της. Ἐ κεῖ ποὺ ὁ γε ω μέ τρης στα μα τοῦ σε 
μὲ τὰ σχή μα τά του, ἄρ χι ζε ὁ γλύ πτης μὲ τὴν αἰ σθη τι κή του με του σί ω ση καὶ ἀν τι-
στρό φως, γιὰ νὰ πά ρῃ τὶς ὁ ρια κὲς αὐ τὲς κα τα κτή σεις ὁ φι λό σο φος καὶ μὲ ἐ να τέ-
νι ση νὰ θαυ μά σῃ τὸ Σύμ παν· πράγ μα τα ποὺ ἡ με γά λη κλη ρο νο μιά τους ἄ φη σε 
στὰ ἀ θά να τα ἔρ γα της, τὰ ὁ ποῖ α πλέ ον ἀ νή κουν σὲ ὅ λη τὴν ἀν θρω πό τη τα. 

Ἦρ θε ὅ μως ἡ Θε ο κρα τί α ἀ πὸ τὴν Ἀ σί α καὶ διὰ τοῦ ἔ ξω τῶν φυ σι κῶν νό-
μων Θε οῦ (ὑ περ βα τι κό της) καὶ τοῦ κέρ δους, χω ρὶς ἴ χνος εὐ αι σθη σί ας γκρέ μι σε 
ὅ,τι ὑ πέ ρο χο βρῆ κε. Ὁ Για χβὲ ἐμ πρὸς στὸν ἀ σύλ λη πτο Ἀ πόλ λω να... Ἐ κάγ χα-
σε γιὰ τὶς ἑλ λη νι κὲς ἀ ρε τές, ποὺ μέ σα τους εἶ χαν τὴν ἀν δρεί α καὶ τὸν ἔ ρω τα, 
τὴν φι λί α καὶ τὸν Ξέ νιο ∆ί α, γιὰ νὰ τὶς κά νῃ τὸ ση με ρι νὸ συ νον θύ λευ μα τῆς 
παγκοσμιοποίησης. 

Ἔ κα νε διὰ τῆς οἰ κο νο μι κο ποί η σης τὴν Ἐ πι στή μη τῶν Ἰ ώ νων φι λο σό φων 
ἀ το μι κὴ βόμ βα, ἀ νε βά ζον τας τὴν ἀγ γλο σα ξω νι κὴ «ἐ πι στή μη» σὲ ὕ ψι στο προ-
πα γαν δι στι κὸ ἐρ γα λεῖ ο διὰ τῶν Νεύ τω να καὶ Ἀιν στά ιν, καὶ μὲ χαι ρε κα κί α 
κομ πλε ξι κοῦ οἱ θεοκράτες ἀ πέρ ρι ψαν, ἂν εἶ ναι δυ να τόν, τοὺς γί γαν τες τῆς 
Ἀρ χαι ό τη τας σάν... ξε πε ρα σμέ νους. Ἀρ νοῦν ται τὶς ἀ πα ρά βα τες βά σεις τῆς 
Ἀρ χαι ό τη τας καὶ γί νον ται ὡς ἐκ τού του ἕ να με τέ ω ρο μπαλ λό νι χω ρὶς λῶ ρο, 
ὅ πως ἄλ λω στε ὅ λο τὸ πάν θε ον τοῦ Για χβέ.

Κα τάρ γη σαν ἀ πὸ παν τοῦ τὴν Εὐ κλεί δεια Γε ω με τρί α προ πα γαν δι στι κὰ καὶ 
ὄ χι ἐ πι στη μο νι κά, για τὶ ἡ Ἐ πι στή μη δὲν κα ταρ γεῖ πο τὲ τὸν ἑ νια ῖο δρό μο της 
μέ σα στὸ Σύμ παν. Ἓν τὸ ὅ λον, ὅ πως εἶ παν οἱ Ἴ ω νες, κον τὰ στὰ τό σα ἄλ λα... 
Πλη ρω μέ νοι «ἐ πι στή μο νες» μέ σα ἀ πὸ τὸ σκο τει νὸ πλέγ μα τοῦ Για χβέ, ποὺ τοὺς 
ἐ πι λέ γει καὶ τοὺς χρη μα το δο τεῖ, «ἀ να κα λύ πτουν» θε ω ρί ες, ποὺ με τὰ τὶς προ-
πα γαν δι στι κὲς τυμ πα νο κρου σί ες κα τα πί πτουν, μα γα ρί ζον τας ἔ τσι τὸ κα θα ρὸ 
πνεῦ μα τῆς Ἀρ χαι ό τη τας.

Παν τε λῆς Γλά ρος



ερ πα τῶν τας στὰ γρα φι κὰ δρο μά κια τῆς Πλά κας εἰ σήλ θα-
με ἀ πὸ τὴν ὁ δὸ Πο λυ γνώ του στὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο 
τῆς Ἀρ χαί ας Ἀ γο ρᾶς, ποὺ βρί σκε ται ἀ κρι βῶς κά τω ἀ πὸ 
τὸ ἐ πι βλη τι κὸ τεῖ χος τοῦ Παρ θε νῶ να, προ κει μέ νου νὰ 
ἀ πο λαύ σου με ἕ να ὄ μορ φο –ὅ πως ἐλ πί ζα με– πε ρί πα το. Ἡ 

κα τά στα ση, ποὺ ἀντικρύσαμε ὅ μως, μᾶς γέ μι σε λύ πη κι ἀ γα νά κτη ση. 
Παν τοῦ ὑ πάρ χουν σκου πί δια, ἀρ κε τὰ ἀρ χαῖ α μάρ μα ρα ἔ χουν ἐ πι γρα-
φὲς μὲ «γκρά φι τι», ἐ νῷ ἄ στε γοι, πε ρι θω ρια κοὶ τύ ποι καὶ ἀ δέ σπο τα σκυ-
λιὰ πε ρι φέ ρον ται ἐ λεύ θε ρα, ἐμ πνέ ον τας δι και ο λο γη μέ να φό βο στοὺς 
πε ρι η γη τές. 

Στὴν εἴ σο δο τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου ἕ να πε ρί πτε ρο τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Πο λι τι-
σμοῦ καὶ μί α πε ρι με τρι κὴ πε ρί φρα ξη μᾶς προ ϊ δέα σαν, ὅ τι ὁ ἀρ χαι ο λο γι κὸς χῶ ρος 
προ στα τεύ ε ται. Ἀ νη φο ρί ζον τας ὅ μως στὸ μι κρὸ χω μα τό δρο μο δι α πι στώ σα με, ὅ τι 
τὰ ἀρ χαῖ α μάρ μα ρα ἔ χουν ὑ πο στῆ σο βα ροὺς βαν δα λι σμοὺς ἀ πὸ ἀ νε ξί τη λη μπο-
γιά. Μὲ σκυμ μέ νο τὸ κε φά λι ἀ πὸ τὴν ντρο πὴ συ νε χί σα με τὸν πε ρί πα τό μας. 

Πρὶν προ λά βουν νὰ πε ρά σουν με ρι κὰ δευ τε ρό λε πτα δύο νε α ροὶ σὲ κα τά στα ση 
«νιρ βά νας» ἄρχισαν νὰ ἐ παι τοῦν γιὰ λί γα κέρ μα τα καὶ λί γο δε ξι ώ τε ρα, μέ σα στὰ 
πεῦ κα, ἄλ λοι πέν τε, πι θα νὸν ἐ θι σμέ νοι, κείτονταν σὲ ἡ μι λι πό θυ μη κα τά στα ση. Κά-
ποι οι του ρί στες ἀν τε λήφθη σαν τὴν κα τά στα ση καὶ ἀ πο χώ ρησαν ἔν τρο μοι ἀ πὸ τὸ 
ση μεῖ ο. Ἐ μεῖς προ χω ρήσα με κα τὰ μῆ κος τοῦ στε νοῦ δρό μου διακρίνον τας ἀ νά με-
σα στὰ βρά χια τίς... ἀ να με νό με νες... χρη σι μο ποι η μέ νες σύ ριγ γες.

Κά ποι ος θό ρυ βος ἀ κού στη κε ἀ νά με σα στὰ χόρ τα, καὶ κά νον τας λί γα βή μα τα 
πα ρα πά νω δι α πι στώ σα με, ὅ τι αὐ τὸ τὸ ἀ πά νε μο ση μεῖ ο εἶ χε γί νει τὸ ἡ συ χα στή ριο 
ἑ νὸς ἄ στε γου ρα κο συλ λέ κτη. «Μᾶς συγ χω ρεῖ τε γιὰ τὴν ἐ νό χλη ση» (τοῦ εἴ πα με). 
«Κάν τε τὴ δου λειά σας, παι διά» (μᾶς ἀ πο κρί θη κε κι ἔ σκυ ψε τὸ κε φά λι ἀ πὸ ντρο-
πή, ποὺ τὸν εἴ δα με σὲ αὐ τὴ τὴν ἄ σχη μη κα τά στα ση). Μᾶς προ κά λε σε τὸν οἶ κτο 
καὶ τὴν συμ πά θεια αὐ τὸς ὁ ἄ στε γος συμ πο λί της μας, ὅ μως τὸ ἐ ρώ τη μα ποὺ προ-
κύ πτει εἶ ναι, ἂν τε λι κὰ θὰ ἔ πρε πε νὰ σκύ βῃ αὐ τὸς τὸ κε φά λι ἀ πὸ ντρο πὴ ἢ οἱ 
κρα τι κοὶ φο ρεῖς, ποὺ ἀ φ’ ἑ νὸς ἐ πι τρέ πουν τὴν ὕ παρ ξη ἀ στέ γων καὶ ἀ φ’ ἑ τέ ρου 
ἐγ κα τα λεί πουν τοὺς ἀρ χαι ο λο γι κούς μας χώ ρους. 

Σή με ρα ἦ ταν ἡ πρώ τη φο ρὰ ποὺ σκε φθή κα με, μήπως ἐν δε χο μέ νως τὸ ἑλ λη νι κὸ 
αἴ τη μα γιὰ ἐ πι στρο φὴ τῶν μαρ μά ρων τοῦ Παρ θε νῶ να συ νο δεύ ε ται ἀ πὸ πε ρισ σὴ 
θρα σύ τη τα...

Κων σταν τῖ νος Μί χος (Λεύ κα ρος) - Ἰ ω άν νης Λά ζα ρης

«ÁÐÏÉÊÉÁ» ÍÁÑÊÏÌÁÍÙÍ
Ç ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÇÓ ÁÊÑÏÐÏËÇÓ



Ἡ ὑποβάθμιση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώ-
ρου γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη.
 Πλῆθος ἀδέσποτων σκύλων στὴν εἴσο-

δο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἀρ-
χαίας Ἀγορᾶς.

 ∆ιάφοροι περιθωριακοὶ τύποι κρυμμέ-
νοι σὲ «περάσματα» τοῦ ἀρχαιολογι-
κοῦ χώρου τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς πίσω 
ἀπὸ δέντρα καὶ ἀγριόχορτα.

 Χρησιμοποιημένες σύριγγες ἀνάμεσα 
στὰ πολλὰ σκουπίδια στὸν ἀρχαιολογι-
κὸ χῶρο γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη.

 Ἡ πινακίδα, ποὺ ἀπαγορεύει ποτά, τσι-
γάρα, σκύλους καὶ τσάντες στὸν ἀρχαι-
ολογικὸ χῶρο. Ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν ἐν 
ἀφθονίᾳ, ὅπως καὶ ἀγριόχορτα.

 Ἀρχαῖα μάρμαρα μὲ «γκράφιτι».
 Ἕνας –προφανῶς– ναρκομανὴς ἀνη-

φορίζει τρικλίζοντας στὸ μονοπάτι, 
ποὺ ἑνώνει τὴν Ἀρχαία Ἀγορὰ μὲ τὴν 
Ἀκρόπολη.

 Ἄστεγος ἔχει βρεῖ κατάλυμα ἐντὸς τοῦ 
ἀρχαιολογικοῦ χώρου.



Τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βούλγαροι 
πρὶν τὴν παραχάραξη τῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου

Κύριε διευθυντά, 
Κατ’ ἀρχὰς συμφωνῶ μὲ τὰ ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸ συνεργάτη σας κ. Ι. Λάζαρη στὸ ἄρ-

θρο, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴ σκόπιμη μὴ παροχὴ ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους τῆς βυζαντινῆς 
ἐξουσίας μοναχοὺς Κύριλλο καὶ Μεθόδιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου στοὺς σλαυικοὺς λα-
οὺς ἀλλὰ τὴν δημιουργία τοῦ Κυριλλικοῦ Ἀλφαβήτου («∆», τ. 293). Σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή 
μου γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους στὴ Σόφια ὅμως διαπίστωσα, ὅτι τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη 
χειρότερα. 

Συμμετεῖχα σὲ ἕνα συνέδριο, ὅπου μᾶς διαμοιράστηκε ἕνα διαφημιστικὸ φυλλάδιο στὴν 
Ἀγγλικὴ μὲ χρήσιμες συνοπτικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν πόλη μὲ τίτλο «Sofia, the insider’s guide». 
Στὴν ἐπισυναπτόμενη σὲ φωτοαντίγραφο σελίδα 9, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Βουλγαρι-
κὴ Γλῶσσα καὶ στὸ Βουλγαρικὸ Ἀλφάβητο, ἀναγράφεται: «Τὸ 855 μ.Χ. οἱ ἀδελφοὶ Κύριλλος 
καὶ Μεθόδιος ἀνέπτυξαν τὸ πρῶτο Βουλγαρικὸ Ἀλφάβητο, τὸ ὁποῖο λεγόταν, ὅτι ἀπέδιδε 
μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τοὺς ἤχους τῆς Βουλγαρικῆς Γλώσσας. (Τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο 
χρησιμοποιοῦνταν μέχρι τότε.)» Τὰ ὑποστηριζόμενα στὸ φυλλάδιο ἔχουν προκύψει προ-
φανῶς ἀπὸ βουλγαρικὲς ἱστορικὲς πηγές, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν κανένα λόγο νὰ ψεύδωνται σὲ 
ἀνύποπτο χρόνο γιὰ ἕνα τέτοιο θέμα.

Ἑπομένως σκόπιμα διαστρεβλώνει τὴν ἀλήθεια τὸ ἑλληνορθόδοξο κατεστημένο διὰ τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ποὺ προπαγανδίζει, πὼς δῆθεν οἱ Βούλγαροι δὲν 
εἶχαν Ἀλφάβητο, κι οἱ δύο μοναχοὶ τοὺς ἔφτειαξαν τὸ Κυριλλικό. Οἱ Βούλγαροι εἶχαν Ἀλφά-
βητο, τὸ Ἑλληνικό, ποὺ ἐσκεμμένα ἡ ἀνθελληνικὴ βυζαντινὴ ἐξουσία παραχάραξε δημιουρ-
γῶντας τὸ αὐθαίρετο Κυριλλικό. Μιὰ ἀκόμη ἀπόδειξη τοῦ ἔντονα ἀνθελληνικοῦ χαρακτῆρα 
τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους.  

 Μετὰ τιμῆς
 Κ.Β.
 Ἀθήνα



ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
Πρὸς ψυχολόγους

Καὶ βέβαια οἱ ψυχικὰ νοσοῦντες φέρουν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Συστήματος, 
γι’ αὐτὸ δὲν λένε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι στὸ μεγαλεῖο του, ὅταν ὁ πόνος σκάβῃ τὴν 
ψυχὴ (θετικά), ὅπως εἶπε ὁ Νίτσε. Παρὰ ταῦτα ἀμολᾶνε τὸν πόνο ἐπάνω ἀπ’ ὅλα, ἔχοντας 
φτειάξει μὲ ὑπολογισμὸ ἕνα μηχανιστικὸ μοντέλλο, ποὺ πρωτίστως μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ 
τὴν Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα. Βεβαίως ἂν κοιτάξετε τὸ 3% τῆς διασῳθείσης κληρονομιᾶς της, 
τὰ ἀριστουργήματα, θὰ καταλάβετε, τί λείπει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ποὺ ἁλυσοδεμένη 
στὸ Σύστημα νοσεῖ.

Ἄρα πέραν τῶν τάχατες ἐπαναστατῶν ὑπάρχει ἡ πιὸ πάνω μέγιστη «ἐπανάσταση τοῦ πό-
νου» (καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ ἐκείνη, ὅπως τὴν ἔχουν καταντήσει), ποὺ γιὰ αὐτὴ θὰ ἔπρε-
πε νὰ διδάξουν (ὅπως διδασκόταν ἡ ἀρχαία Τραγῳδία), ἀλλὰ κάτι τέτοια εἶναι ἀπαγορευ-
μένος καρπός...

∆ὲν ξέρω, κύριοι, ψυχολόγοι-ψυχίατροι, πόσο μακριὰ πάει ἡ βαλίτσα, ἀλλὰ πιστεύω, ὅτι 
ὁ Ἀριστοφάνης μελετῶντας Φρόυντ, μπόρεσε νὰ γράψῃ τὰ ἐξ ἁμάξης τοῦ Μενιδιάτη ἐκείνου 
τῶν... Ἀχαρνῶν, ὅταν ἤρθατε ἐσεῖς, νὰ τοῦ πῆτε, τί θὰ πῇ πολιτισμός.

Π.Γ.

Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος προστάτης τοῦ Ὁμήρου
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε πρόσφατα νὰ ὁρίσῃ τὸν Ἅγιο Εὐστάθιο ὡς προστάτη τῆς «Ὁμη-

ρικῆς Ἀκαδημίας» Χίου καὶ τῶν Ὁμηρικῶν Σπουδῶν γενικώτερα. Αὐτοί, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες μεθο-
δευμένα καταδίωκαν κάθε στοιχεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἐπιχειροῦν τώρα νὰ παρου-
σιασθοῦν, ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ ὁρίζουν –ἐνάντια στὴ λογικὴ καὶ στὴν Φύ-
ση– ἕναν ρασοφόρο, ποὺ ἔζησε χιλιάδες χρόνια μετὰ τὸν Ὅμηρο, ὡς προστάτη τοῦ Ὁμήρου.

Ἡ πνευματικὴ κατάντια τῶν σύγχρονων ρωμιῶν εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὴν πανουργία 
καὶ τὶς δολοπλοκίες τοῦ ἱερατείου.

Ι.∆.

Χάρρυ Πότερ...
...Ὅπου ἡ Γιαχβεδικὴ μόδα τοῦ «οἰκουμενισμοῦ» τῶν Ἀγγλοσαξώνων σὰν κοσμοκράτορας, 

κατὰ κακὴ ἀντιγραφὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητας, ἔχει πουλήσει ἀμέτρητα ἀντίτυπα. Μα-
γεία, φαντάσματα, μαγικὰ πλάσματα, ὅπου ὀργιάζει ἡ μεταφυσικὴ τοῦ Γιαχβέ. Θὰ ἤθελα νὰ 
ξέρω, ἡ συγγραφέας αὐτή, ἄν ποτε ἀντίκρυσε τὴ μορφὴ ἑνὸς ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ἀγάλματος 
(γιατὶ στὰ κατώγεια τοῦ Μεσαίωνα μὲ τὶς ἀράχνες, τοὺς ποντικοὺς καὶ τὶς κατσαρίδες ξενα-
γεῖ τὶς ἄδολες παιδικὲς ψυχές) καὶ ἂν ἀντιλαμβάνεται, τί δηλητήριο ἐνσταλάζει.

Π.Γ.

Φράνκο Τζεφιρέλι
Κατάπληκτος παρακολούθησα τὸν σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι νὰ ἔχῃ πέσει σὲ θεολογι-

κὸ παραλήρημα κάνοντας καὶ μία φορὰ τὸ σταυρό του καθολικά, σὲ παράσταση ποὺ ἔδω-
σε στὸ Ἡρώδειο. Βεβαίως ὅλα τοῦτα δὲν εἶναι τυχαῖα ἐμπρὸς στὸ ἀπροστάτευτο τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Πνεύματος, ποὺ πάντα σπεύδουν νὰ ἀπεμπολήσουν, ἴσως εἶναι σημάδι τῆς πίστης τους. 
Ἕνας ὑποτιθέμενος πνευματικὸς ἄνθρωπος στὶς μέρες μας βλέποντας τὴν θεοκρατικὴ κρίση 
τῆς Ἀμερικῆς καὶ μέσα σὲ ἱερὸ χῶρο, θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ κάποια περίσκεψη. Βέβαια ὁ διαφημι-
ζόμενος αὐτὸς τοῦ Συστήματος, ἂν κρίνωμε ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ σκηνοθετεῖ (μεσαιωνικοῦ ἀπόη-
χου), δὲν θὰ περιμέναμε νὰ κάνῃ καὶ τίποτε ἄλλο. Ἀνέφερε διάφορες ὄπερες, ποὺ ἔχει σκηνο-
θετήσει, καί, ἂν πρόσεξα καλά, δὲν ἀνέφερε τὴν ὄπερα «Μποέμ». Στὴν ὄπερα αὐτὴ τοῦ Που-
τσίνι, μὲ τὸ πιὸ πρωτοποριακὸ καὶ ἐπαναστατικὸ γιὰ τὶς συνήθεις ὄπερες λιμπρέττο, ἔχομε 

‣



σὲ μία σοφίτα τοῦ Παρισιοῦ τοῦ 1800 (γύρω ἐκεῖ) τοὺς ἀνένταχτους: Ἕναν ἐπαναστάτη συγ-
γραφέα, ὅμοια ἕναν ζωγράφο, ἕναν ποιητὴ καὶ μία μοδιστρούλα, ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν χριστια-
νικὴ ἠθικὴ καὶ κοινωνία, οἱ ὁποῖοι πλέκουν τὸ δραματικό τους παιχνίδι μὲ μιὰ καταπληχτι-
κὴ φρεσκάδα, στὰ σερνάμενα μεσαιωνικὰ στερεότυπα γύρω τους.

Ἐδῶ θέλω νὰ ἐπισημάνω τὸ μέγεθος τῆς προπαγάνδας, ποὺ δὲν ἀφήνει τίποτε ὄρθιο, για-
τὶ στὴ συνήθη ἀσχετοσύνη τῶν πολλῶν παραθέτει μία «λαμπρή» παρουσίαση ἠχηρῶν ὀνο-
μάτων τοῦ Συστήματος.

Π.Γ.

Φᾶτε Βίβλους!
Περισσότερες ἀπὸ 60.000 Βίβλοι μοιρά-

στηκαν πρόσφατα ἀπὸ ἱεραποστόλους στὸ 
Νίγηρα, μιὰ ἀπὸ τὶς φτωχότερες χῶρες τοῦ 
κόσμου, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ λιμοὺς καὶ ξη-
ρασίες. 

«Ἦταν πολὺ σημαντικό, νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ 
ἀποστολὴ τὴν παροῦσα χρονικὴ περίοδο», 
δήλωσε ἡ κ. Κλάρκσον, κυβερνητικὴ ἐκπρό-
σωπος τῆς πολιτείας τοῦ Τέξας, ποὺ διωρ-
γάνωσε τὴν ἱεραποστολή. «Τόσοι πολλοὶ 
ἄνθρωποι ὑποφέρουν. Ἀρρώστιες, πεῖνα 
κι ἔλλειψη στέγης εἶναι ἡ καθημερινότητα 
στὸ Νίγηρα. Ἀλλὰ μόλις ἀκούσουν τὰ κα-
λὰ νέα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν δεχθοῦν 
σὰν Κύριο καὶ Σωτῆρα τους, ἀμέσως μόλις 
τὸν δεχθοῦν στὶς καρδιές τους, τότε θὰ ἀν-
τιληφθοῦν, ὅτι οἱ ἀνέσεις ποὺ τοὺς λείπουν ἀποτελοῦν ὑλικὰ ἀγαθὰ τοῦ ἐπίγειου τούτου κό-
σμου.» «Λέτε, πὼς ὑποφέρετε», εἶπε ἡ κ. Κλάρκσον μιλῶντας πρὸς τοὺς ἐξαθλιωμένους Ἀφρι-
κανούς. «Μιλᾶτε γιὰ προβλήματα ἔλλειψης νεροῦ καὶ χρόνιου ὑποσιτισμοῦ. Ἐγὼ σᾶς λέω, ὅτι 
ἡ Ἁγία Βίβλος ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο φάρμακο γιὰ ἐσᾶς.»

Ἂν καὶ ὁ Ματθαῖος κάνῃ λόγο γιὰ θεραπεία «κάθε νόσου καὶ κάθε μαλακίας» (δ΄ 23), δὲν 
γνωρίζω, πόσο ἀποτελεσματικὸ φάρμακο μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ ἡ Βίβλος γιὰ κάθε νόσο, ἀλ-
λὰ ἡ μαλακία στὴν περίπτωση τῶν συγκεκριμένων ἱεραποστόλων φαίνεται πὼς εἶναι ἀγιά-
τρευτη. 

Κ.Ε.

Τῷ ἀγνώστῳ θεῷ
Ὁ βωμὸς αὐτὸς (καὶ ἐὰν ὑπῆρχε) τὸν τελευταῖο θεὸ ποὺ θὰ δήλωνε, μέσα στὸ Ἀθηναϊκὸ με-

γαλεῖο, θὰ ἦταν ὁ Γιαχβέ. Ἔσπευσε λοιπὸν νὰ τὸν οἰκειοποιηθῆ ἡ ἀγράμματη θεολογία, ὅπου 
τὸ χαμηλό της ἐπίπεδο μόνον τέτοιες ἐκτιμήσεις μπορεῖ νὰ κάνῃ, ὅπως ἄλλωστε ὁ Παῦλος ἦρθε 
στὸν παπποῦ, νὰ τοῦ δείξῃ τ’ ἀμπέλια του... Εἶναι ἔκδηλη γιὰ τὸ ὑψηλὸ Ἀρχαῖο Πνεῦμα ἡ τό-
σον ἀσεβὴς θέση τῶν Χριστιανισμοῦ, Μαρξισμοῦ, Φροϋδισμοῦ καὶ τελευταῖα Ἀϊνστανισμοῦ, 
ὅπου πειρῶνται Γιαχβεδοποίηση τῆς Ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας, μεταφυσική-χρῆμα. Κά-
νουν λάθος νὰ στηρίζωνται στὴν συντριπτικὴ ἄγνοια τῶν πολλῶν, ὅπως τοὺς κατάντησαν.

Ὅταν μπροστὰ στὸν Ἡνίοχο ἢ τὸν Ἑρμῆ στηθῇ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνθρωπάκια ποὺ διαμόρφωσαν, 
ἆραγε τί ἀστειότητες ἔχει νὰ ἐκστομίση; Αὐτὸ καὶ μόνον τὰ λέει ὅλα γιὰ τὸ πολιτιστικὸ χά-
ος ποὺ ἄνοιξαν –ὄχι ἀτιμωρητί!

Π.Γ.

Ἀφρικανός, ἐνῷ ἀποκομίζει πνευματικὴ τρο-
φὴ ἀπὸ τὴ δερμάτινη Βίβλο, ποὺ ἔλαβε ὡς βο-

ήθεια ἀπὸ τοὺς ἱεραποστόλους.
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Ἡ ἐ ξέ λι ξή της διὰ μέ σου τῶν χι λι ε τι ῶν

«Πο λέ μα χαλ κέ, πο λέ μα ὑ δράρ γυ ρε, ἕ νω σε τὸ ἀρ σε νι κὸ μὲ τὸ θη λυ κό. 
Ἐ κεῖ εἶ ναι ὁ χαλ κός, ποὺ λαμ βά νει τὸ κόκ κι νο τῆς ρο δό χρυ σης Ἰ οῦς. Ἐκεῖ 
εἶ ναι ἡ ἀ πο σύν θε ση τῆς Ἴ σι δος.»

(Στέ φα νος ὁ Ἀ λε ξαν δρεύς, «Ἀ πο σπά σμα τα» )

 τυ μο λο γι κὰ ἡ προ έ λευ ση τῆς λέ ξε ως «ἀλ χη μεί α» ἢ «ἀλ χυ μεί α» 
ἔ χει δύο ἐκ δο χές. Ἀ π’ τὴν ἑλ λη νι κὴ ρί ζα αλ-, ποὺ ση μαί νει 
ὑ γρό-ρευ στό, καὶ τὴν λέ ξη «χη μί α», ποὺ ση μαί νει τὴν τέ χνη 
τῆς τή ξε ως τῶν με τάλ λων («ἡ τοῦ ἀρ γύ ρου καὶ χρυ σοῦ κα τα-
σκευ ή»: Λε ξι κὸ Σου ί δα). ∆εύ τε ρον πά λι ἀ π’ τὴν ἴ δια ρί ζα καὶ 

τὴν ἑλ λη νι κὴ λέ ξη «χυ μεί α», ποὺ ὁ ρί ζει τοὺς χυ μοὺς ἐν γέ νει, ἢ «χε μεί α», 
ποὺ προ έρ χε ται ἐκ τοῦ ρή μα τος χέ ω-χύ νω. Ἡ Ἀλ χη μεί α στὴν Αἰ γυ πτια κὴ 
Γλῶσ σα ἀποδίδεται μὲ τὶς λέ ξεις «k e me» καὶ «q u e mt», ποὺ ση μαί νουν ἐ πί σης 
«σο φός» καὶ «μαύ ρη στά χτη», ποὺ βγαί νει ἀ π’ τὴν ἐ πε ξερ γα σί α τοῦ ὑ δραρ-
γύ ρου. Στὴν Κί να ἐμ φα νί ζε ται πά λι ἡ ἑλ λη νι κὴ λέ ξη Ἀλ χη μεί α ὡς «k-im-i ya» 
καὶ ση μαί νει «ὁ φυ τι κὸς χυ μὸς ἀ πὸ μέ ταλ λο», ἐν νο εῖ ται δηλαδὴ ἡ ἀ πό στα ξη 
τοῦ ὑ δραρ γύ ρου ἀ π’ τὰ μέ ταλ λα. Στὴν Ἰν δι κὴ Γλῶσ σα ἡ λέ ξη ἀλ χη μεί α με-
τα φρά ζε ται ὡς «r a s a y a na», ποὺ ση μαί νει «τὸ ὄ χη μα τοῦ ὑ δραρ γύ ρου» ἢ τὸ 
«σπέρ μα τοῦ Σί βα» καὶ ἐν νο εῖ ται πά λι ὁ ὑ δράρ γυ ρος.

Τί εἶ ναι ὅ μως ἡ Ἀλ χη μεί α; Πο τὲ κα νέ νας το μέ ας δὲν πα ρε ξη γή θη κε τό σο πο λὺ ὅ σο αὐ-
τὸς τῆς Ἀλ χη μεί ας. Ὑ πεύ θυ νοι γι’ αὐ τὸ εἶ ναι ἐν μέ ρει οἱ ἴ διοι οἱ ἀλ χη μι στές, ἡ πο λυ πλο κό-
τη τα τῆς Ἀλ χη μεί ας, οἱ χρι στια νοὶ δι ῶ κτες της, ἀλ λὰ καὶ οἱ δι ά φο ροι τσαρ λα τᾶ νοι, ποὺ 
κα τὰ πε ρι ό δους ἰ δι ο ποι ή θη καν τὸν τίτ λο τοῦ ἀλ χη μι στῆ. Ἡ Ἀλ χη μεί α ἦ ταν μί α ἀ πό κρυ-
φη ἐ πι στή μη, ποὺ βα σι ζό ταν σὲ κα θα ρὰ φι λο σο φι κὲς γνώ σεις. Στὰ ἀλ χη μι κὰ ἐρ γα στή ρια 
ἔ γι ναν τὰ πρῶ τα πει ρά μα τα τῆς ἀν θρω πό τη τος καὶ πολ λὲς με γά λες ἀ να κα λύ ψεις. Ἂν καὶ 
ἔ χουν βρε θῆ πολ λοὶ πά πυ ροι καὶ συγ γράμ μα τα ἀλ χη μι κά, τὰ κλει διὰ τῶν δι δα σκα λι ῶν 
δί δον ταν ἀ πὸ στό μα σὲ αὐ τί, ἀ π’ τὸν δά σκα λο στὸν μα θη τή. Οἱ πει ρα μα τι κὲς ἐ φαρ μο-
γές της ἦ ταν στὴν Τε χνο λο γί α, τὴν Με ταλ λουρ γί α, τὴν Ἰ α τρι κὴ καὶ Φαρ μα κευ τι κή, τὴν 



ζύ μω ση τῶν τρο φῶν, τὴν πα ρα γω γὴ ἀ γα θῶν ἀλ λὰ καὶ τὴν κα τα νό η ση τοῦ κό σμου καὶ 
τοῦ ἴ διου τοῦ ἀν θρώ που. Σύμ φω να μὲ κά ποι ες ἀ πό ψεις ἡ Ἀλ χη μεί α μπο ρεῖ νὰ θε ω ρη-
θῇ ὡς ὁ πρό δρο μος τῆς σύγ χρο νης Χη μεί ας. Χι λιά δες βι βλί α της κά η καν στὶς πυ ρὲς τοῦ 
Με σαί ω να, ἀ φοῦ οἱ ἀλ χη μι στὲς κα τη γο ρή θη καν ἀ π’ τοὺς χρι στια νοὺς ὡς μαῦ ροι μά γοι, 
σα τα νι στὲς καὶ τσαρ λα τᾶ νοι. Ἡ βι βλι ο θή κη τῆς Ἀ λε ξάν δρειας, ποὺ κά η κε ὁ λο σχε ρῶς, 
κα τεῖ χε τὸν κύ ριο ὄγ κο τῶν ἀλ χη μι κῶν συγ γραμ μά των, ἀ φοῦ ἡ φε ρώ νυ μη πό λη τοῦ Ἀ λε-
ξάν δρου εἶ χε χα ρα κτη ρι σθῆ ὡς τὸ κέν τρο τῆς παγ κο σμί ου Ἀλ χη μεί ας.

Η ΦΑΙ ΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡ ΜΗΣ ΟΙ ΜΥ ΘΙ ΚΟΙ Ι ∆ΡΥ ΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛ ΧΗ ΜΕΙΑΣ

 λα δεί χνουν, ὅ τι ἡ προ έ λευ ση τῆς Ἀλ χη μεί ας ἀ νά γε ται στὸν Πε λα σγι κὸ Προ-
κα τα κλυ σμια ῖο Πο λι τι σμό, ἀ π’ ὅ που καὶ δι α δό θη κε σὲ ὅ λη τὴν ἀν θρω πό τη τα. 
Ὁ Ὀ λύμ πιος θε ὸς Ἥ φαι στος εἶ ναι ὁ μυ θι κὸς παπ ποῦς τῆς Ἀλ χη μεί ας. Κα τὰ 
τὴν Μυ θο λο γί α εἶ ναι ὁ ἄρ χων τοῦ πυ ρός, τῶν με τάλ λων καὶ τῶν ἡ φαι στεί ων, 

ἀλ λὰ καὶ ὁ κα τα σκευα στὴς πολ λῶν καὶ λαμ πρῶν με ταλ λι κῶν καλ λι τε χνη μά των. Τὰ 
ἐρ γα στή ριά του, τὰ «χαλ κεῖ α», βρί σκον ταν στὴν Λῆ μνο, τὴν Αἴτ να καὶ τὶς Λι πά ρες νή-
σους, καὶ βο η θοί του ἦ ταν οἱ Κύ κλω πες. Ἔρ γα του ἦ ταν τὰ ὀ ρει χάλ κι να ἀ νά κτο ρα τῶν 
Ὀ λυμ πί ων, ὁ θρό νος τοῦ ∆ιός, τὸ ἅρ μα τοῦ Ἡ λί ου, οἱ χάλ κι νοι ταῦ ροι, ποὺ δώ ρι σε στὸν 
βα σι λιᾶ Αἰ ή τη, ὁ χρυ σὸς θώ ρα κας τοῦ Ἡ ρα κλῆ, τὸ σκῆ πτρο τοῦ Ἀ γα μέ μνο να, ἡ ἀ σπί δα 
τοῦ Ἀ χιλ λέ α κ.ἄ. Ἐ πί σης ἐμ φα νί ζε ται ὡς ὁ κα τα σκευα στὴς τοῦ αὐ το κι νού με νου χάλ κι-
νου ἥ ρω α (ρομ πότ) Τά λω, ποὺ πε ρι φρου ροῦ σε ὅ λη τὴν Κρή τη. Γι’ αὐ τὸ καὶ ἡ Ἀλ χη μεί α 
ὠ νο μα ζό ταν ἡ φαι στεια κὴ τέ χνη.

Με τὰ τὸν θε ὸ Ἥ φαι στο ἐμ φα νί ζε ται στὴν Πε λα σγι κὴ Αἴ γυ πτο ὁ Ἑρ μῆς ὁ Τρι σμέ γι-
στος, ὁ ἐ φευ ρέ της τῶν ἱ ε ρῶν ἐ πι στη μῶν τῆς Αἰ γύ πτου ἀλ λὰ καὶ ὁ μυ θι κὸς πα τέ ρας τῆς 
αἰ γυ πτια κῆς Ἀλ χη μεί ας. Τὴν ἐ πο χὴ ποὺ ἔ ζη σε ὁ Ἑρ μῆς, ἡ Αἴ γυ πτος ἀ πο τε λοῦ σε κομ μά-
τι τῆς Αἰ γη ί δος, ἀ φοῦ δὲν εἶ χε δι α χω ρι σθῆ ἀ κό μη ἀ π’ τὴν ὀ ρο σει ρὰ τοῦ Αἵ μου. Οἱ Αἰ γύ-
πτιοι ταύ τι σαν τὸν Ἑρ μῆ τὸν Τρι σμέ γι στο μὲ τὸν θε ὸ τῆς σο φί ας Θώθ, ποὺ εἶ χε κε φά λι 
ἴ βι δας (που λιοῦ), πλαι σι ω μέ νο ἀ π’ τὸν ἡ λια κὸ δί σκο καὶ ἑ νω μέ νο μὲ τὴν ἡ μι σέ λη νο. Ὁ 
Ἑρ μῆς με τα ξὺ ἄλ λων ἦ ταν ὁ δη μι ουρ γὸς τῆς Αἰ γυ πτια κῆς Γρα φῆς καὶ Γλώσ σας. Οἱ Αἰ-
γύ πτιοι ταύ τι ζαν τὸν Θὼθ Ἑρ μῆ μὲ τὸν ὑ δράρ γυ ρο. 

Στὸν Ἑρ μῆ τὸν Τρι σμέ γι στο ἀ πο δί δε ται ἕ να πα νάρ χαι ο σύ νο λο συγ γραμ μά των, τὰ 
«Ἑρ μη τι κὰ Κεί με να» ἢ «C o r p us H e r m e t i c um», τὰ ὁ ποῖ α ξα να γρά φτη καν στὴν Ἀ λε ξάν-
δρεια ἀ πὸ Ἕλ λη νες κα τὰ τοὺς τρεῖς πρώ τους μ.Χ. αἰ ῶ νες. Τὸ γνω στό τε ρο ἀλ χη μι κὸ 
κεί με νο τοῦ Ἑρ μῆ τοῦ Τρι σμέ γι στου εἶ ναι ὁ «Σμα ρά γδι νος Πί ναξ» ἢ «T a b u la S m a r a-
g d i na», ποὺ βρέ θη κε κρυμ μέ νο στὴν Ἀ λε ξάν δρεια κά τω ἀ πὸ ἕ να ἄ γαλ μα τοῦ θε οῦ 
Ἑρ μῆ ἀ π’ τὸν Ἀ πολ λώ νιο τὸν Τυ α νέ α. Ἡ πα ρά δο ση λέ ει, ὅ τι ὁ πί να κας αὐ τὸς εἶ χε 
χα ρα χθῆ πά νω σ’ ἕ να με γά λο ἀ νε πε ξέρ γα στο σμα ρά γδι καὶ κατέγραφε τὶς με γά λες 
κρυ πτο γρα φη μέ νες ἀ λή θει ες τῶν ἀλ χη μι στῶν. 

ΑΛ ΧΗ ΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ

Ἀλ χη μεί α ἦ ταν ἀ πὸ μό νη της μί α ἐ πι στή μη, μί α τέ χνη, ποὺ πα ρή γα γε τε χνο-
λο γί α καὶ νέ ες ἀ να κα λύ ψεις. Ἡ ἀλ κο ο λι κὴ ζύ μω ση τοῦ μού στου σὲ οἶ νο, τοῦ 
κρι θα ριοῦ σὲ μπύ ρα, τὸ προ ζύ μι καὶ ἡ ζύ μω ση τοῦ ψω μιοῦ ἀ πο τε λοῦν πι θα νώ-
τα τα τὰ πρῶ τα πα νάρ χαι α ἐ πι τεύγ μα τα τῶν ἀρ χαί ων ἀλ χη μι στῶν, ποὺ χρο νο-
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Ἀρ χαῖ ο ἑλ λη νι κὸ χει ρό γρα φο τῆς Ἀ λε ξαν δρι νῆς Ἐ πο χῆς, ὅπου ἀ να λύ εται μί α ἀλ χη μι κὴ 
δι α δι κα σί α.
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λο γοῦν ται σὲ μυ θι κοὺς χρό νους. Ἀ κο λού θη σαν ἡ τή ξη τῶν με τάλ λων καὶ ἡ δη μι ουρ γί α 
τῶν κρα μά των, τὰ σα πού νια, τὰ κε ρα μι κά, τὰ λι πά σμα τα, ἡ δη μι ουρ γί α τῶν ἀ ρω μά των 
καὶ τῶν φαρ μά κων, ἡ ἀ να κά λυ ψη τοῦ γυα λιοῦ κ.ἄ. Ἡ Ἀλ χη μεί α ἀ πο τε λεῖ τὸ πει ρα μα-
τι κὸ σκέ λος τῆς Φι λο σο φί ας, ἀ φοῦ χρη σι μο ποί η σε τὶς ἴ δι ες ἀρ χὲς καὶ νό μους. Κα τὰ τὰ 
μέ σα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ ῶ νος ὁ Ἀ να ξί μαν δρος θὰ μι λή σῃ γιὰ τὸ «ἄ πει ρον» ὡς τὴν ἀρ χὴ καὶ 
τὸν με τα σχη μα τι σμὸ τῆς ὕ λης μέ σῳ τῆς ζέ στης καὶ τοῦ ψύ χους. Γιὰ τὸν Ἡ ρά κλει το ὁ κό-
σμος εἶ ναι ἕ να αἰ ώ νιο καὶ ἄ σβε στο πῦρ, ποὺ ἀ νά βει καὶ σβή νει μὲ μέ τρο, δη λα δὴ με τα-
βάλ λε ται συ νε χῶς καὶ ἰ σορ ρο πεῖ μέ σῳ τῶν δύο ἀν τι θέ των ἀρ χῶν μετασχηματισμοῦ τῆς 
ὕλης. Ὁ Ἐμ πε δο κλῆς δι α τυ πώ νει τὴν Θε ω ρί α τῶν Τεσ σά ρων Ρι ζω μά των, ἐκ τῶν ὁ ποί ων 
ἐκ πο ρεύ ον ται τὰ τέσ σε ρα στοι χεῖ α, κα θὼς καὶ τῶν δύο ἀν τί θε των κο σμο γο νι κῶν δυ νά-
μεων, τῆς «φι λό τη τος», ποὺ ἑ νώ νει, καὶ τοῦ «νεί κους», ποὺ δι α χω ρί ζει. Ὁ Πυ θα γό ρας 
θὰ συγ κε ρά σῃ τὴν Ἑλ λη νι κὴ μὲ τὴν Ἑρ μη τι κὴ Αἰ γυ πτια κὴ Σκέ ψη. Ἡ θε ω ρί α του θὰ 
βα σι σθῇ σὲ δύο θε με λι ώ δεις ἔν νοι ες, τὸν «ἀ ριθ μό» καὶ τὴν «ἁρ μο νί α». Ὁ Πυ θα γό ρει ος 
Φι λό λα ος μᾶς λέ ει, ὅ τι ὁ ἀ ριθ μὸς εἶ ναι μί α ἁρ μο νί α ἀν τι θέ σε ων, ἐ νῷ τὰ πράγ μα τα εἶ ναι 
μί α ἁρ μο νί α ἀ ριθ μῶν. Στὸ θέ μα τῆς συν θέ σε ως τῆς ὕ λης οἱ Πυ θα γό ρει οι εἶ χαν ἀν τι στοι-
χή σει ἕ να γε ω με τρι κὸ σχῆ μα σὲ κά θε ἕ να ἀ π’ τὰ στοι χεῖ α, ὅ πως θὰ κά νῃ ἀρ γό τε ρα καὶ 
ὁ Πλά των: τὴν γῆ μὲ τὸν κύ βο, τὴν φω τιὰ μὲ τὸ τε τρά ε δρο, τὸν ἀ έ ρα μὲ τὸ ὀ κτά ε δρο 
καὶ τὸ νε ρὸ μὲ τὸ εἰ κο σά ε δρο. 

Στὸν «Τί μαι ο» ὁ Πλα τω νι κὸς δη μι ουρ γὸς εἶ ναι ἕ να εἶ δος θε οῦ κα τα σκευα στῆ, ποὺ 
ἀ πο τε λεῖ μέ ρος τοῦ Σύμ παν τος, σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὸν ἐ ξω συμ παν τι κὸ Για χβέ-δη μι ουρ-
γό. Ὁ δη μι ουρ γὸς τοῦ Πλά τω νος ὡς φυ σι κὴ ἐνδο συμπαντικὴ ἀ κο λου θί α ἐ πι λέ γει μί α 
σο φὴ δο σο λο γί α τῶν τεσ σά ρων στοι χεί ων καὶ τὸν αἰ θέ ρα, γιὰ νὰ κα τα σκευά σῃ τὸν 
κό σμο.

Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης στὸ «Πε ρὶ Γε νέ σε ως καὶ Φθο ρᾶς» πα ρου σιά ζει τὸ ἐν δε χό με νο τὸ κά θε 
ἕ να ἀ π’ τὰ τέσ σε ρα στοι χεῖ α νὰ με τα τρα πῇ σὲ ἕ να ἄλ λο μέ σῳ τῆς ἀλ λοι ώ σε ως, δη μι ουρ-
γῶν τας μί α συ νε χό με νη κυ κλι κὴ ἐ ναλ λα γή. Ἡ με τα τρο πὴ αὐ τὴ γί νε ται μέ σῳ τῆς «ἐν τε λέ-
χειας», τῆς ζω τι κῆς δυ νά με ως ποὺ δι έ πει καὶ ζω ο ποι εῖ τὰ ὄν τα καὶ ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ π’ τὴν 
ψυ χὴ τοῦ Σύμ παν τος. Ἡ θε ω ρί α αὐ τὴ ταυ τί ζε ται μὲ τὴν ἄ πο ψη τῶν ἀλ χη μι στῶν πε ρὶ 
με τα σχη μα τι σμοῦ τῆς ὕ λης. Τὸ πα ρά δειγ μα τοῦ νε ροῦ ἐ πι τρέ πει στὸν Ἀ ρι στο τέ λη νὰ δι-
α κρί νῃ τὶς τρεῖς κα τα στά σεις τῆς ὕ λης, στε ρε ά, ὑ γρὴ καὶ ἀ έ ρια, πρᾶγ μα ποὺ προ α ναγ γέλ-
λει τὴν ἀ πό στα ξη, μί α ἀ π’ τὶς βα σι κὲς τε χνι κὲς τῶν ἀλ χη μι στῶν. Λί γα χρό νια ἀρ γό τε ρα 
οἱ ἀ λε ξαν δρι νοὶ ἀλ χη μι στὲς θὰ ἐ πι κα λε σθοῦν ὅ λες αὐ τὲς τὶς φι λο σο φι κὲς δι δα σκα λί ες 
στὰ ἔρ γα ποὺ θὰ συγ γρά ψουν. Γιὰ τὸν λό γο αὐ τὸ ὠ νο μά ζον ταν καὶ φι λό σο φοι.

Η ΕΝ ΝΟΙ Α ΚΑΙ ΤΟ ΠΕ ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΟ ΤΗΣ ΑΛ ΧΗ ΜΕΙΑΣ

τὴν Ἀλ χη μεί α ἀ π’ τὴν μο νά δα ἀρ χι κὰ καὶ τὴν δυ α δι κό τη τα ἐν συ νε χεί ᾳ ἀ πορ-
ρέ ουν τρί α στοι χεῖ α, ποὺ ἐκ προ σω ποῦν συμ βο λι κὰ τὶς τρεῖς βα σι κὲς ἀρ χὲς ποὺ 
ὑ πάρ χουν καὶ δι έ πουν ὅ,τι ἐμ φα νί ζε ται στὸ Σύμ παν: Τὸ θεῖ ο-«s u l p h ur», ποὺ 
ἐκ προ σω πεῖ τὴν ἀρ σε νι κὴ φύ ση, τὸν Ἥ λιο, τὸ πῦρ καὶ τὸν νοῦ ἢ πνεῦ μα, γι’ 

αὐ τὸ καὶ ἀ να φλέ γε ται. Ὁ ὑ δράρ γυ ρος-«m e r c u r i us», ποὺ ἐκ προ σω πεῖ τὴν θη λυ κὴ φύ ση, 
τὴν Σε λή νη, τὴν ψυ χὴ καὶ τὰ συ ναι σθή μα τα, γι’ αὐ τὸ καὶ ἐ ξα τμί ζε ται μέ σῳ τῆς καύ σε ώς 
του ἀ πὸ τὸ θεῖ ο. «Πα τήρ του εἶ ναι ὁ Ἥ λιος καὶ μή τηρ του ἡ Σε λή νη», μᾶς λέ ει ὁ Σμα ρά-
γδι νος Πί ναξ στὴν παρ. 4. Αὐ τὰ εἶ ναι τὰ δύο ἀν τί θε τα στοι χεῖ α, ἡ δυ α δι κό τη τα. Ἡ τριά-
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Ὁ ἀλχημιστὴς μὲ τὰ κόκκινα (δεξιά) συμβολίζει τὸ θεῖον (θειάφι) καὶ ἡ σύζυγός του μὲ τὰ 
λευκὰ (ἀριστερά) συμβολίζει τὸν ὑδράργυρο. Μαζὶ χρησιμοποιοῦν μία συσκευὴ ἀπόστα-
ξης, ποὺ ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ κηρυκείου τοῦ Ἑρμῆ, γιὰ νὰ ἀποστάξουν τὸ νερὸ τῆς ζωῆς 

(aquavitae).
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δα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ τρίτο στοιχεῖο, ποὺ γεννιέται ὡς παιδὶ ἀπ’ τὸν ἱερὸ γάμο τῶν 
δύο, τοῦ θείου καὶ τοῦ ὑδραργύρου. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἅλας-«salt», ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὅλα τὰ 
ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν τὴν ὕλη. «Κάθε σῶμα διασπᾶται στὶς τρεῖς αὐτὲς οὐσίες 
κι ἀκόμα, ἂν δὲν εἶναι ξεκάθαρα ὁρατές, μποροῦν νὰ διαχωριστοῦν μὲ τεχνικὲς μεθό-
δους. Αὐτὸ ποὺ καίγεται εἶναι θεῖο· καὶ μόνο τὸ θεῖο μπορεῖ νὰ καῇ. Αὐτὸ ποὺ γίνεται 
καπνὸς εἶναι ὁ ὑδράργυρος, καὶ τίποτε ἄλλο δὲν ἐξαερώνεται ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ὑδράργυ-
ρο. Αὐτὸ πάλι ποὺ γίνεται στάχτη εἶναι τὸ ἅλας, καὶ τίποτε ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ 
στάχτη ἐκτὸς ἀπ’ αὐτό.» (Παράκελσος, «Opus Paramirum», κεφ. 2.) Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἑρμῆς 
περιγράφεται ὡς Τρισμέγιστος, διότι κατέχει τὴν τέλεια γνώση τοῦ τριπλοῦ μυστηρίου 
τῆς δημιουργίας. Ἡ τριάδα αὐτὴ δημιουργεῖ τὴν ἑπόμενη φάση τῆς δημιουργίας, τὴν τε-
τράδα. Γιὰ τοὺς ἀλχημιστὲς τὰ τέσσερα στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, γῆ, ὕδωρ, καθορίζουν πλέον 
τὴν ὑλικὴ μορφὴ ὅλων τῶν πραγμάτων. Αὐτὰ κρύβουν μέσα τους ἕνα πέμπτο στοιχεῖο, 
τὸν αἰθέρα ἢ πεμπτουσία ἢ «quinta essencia», ποὺ ζωογονεῖ καὶ κινεῖ τὰ ἄλλα τέσσερα 
στοιχεῖα καὶ συμβολίζεται ἀπὸ τὴν πεντάλφα, τὸ πεντάγραμμο ἄστρο, ποὺ διαιρεῖ τέ-
λεια τὸν κύκλο σὲ πέντε σημεῖα. Τὰ ἀλχημικὰ προϊόντα, εἰδικὰ ὅσα προέρχονται ἀπὸ 
τὴν διαδικασία τῆς ἀποστάξεως, ὀνομάζονται πεμπτουσίες, ὅπως διάφορα ἀλκοολοῦχα 
ποτά, τὰ αἰθέρια ἔλαια, τὰ ἀρώματα, βάμματα βοτάνων, φάρμακα κ.ἄ. Ἐδῶ βλέπουμε 
ξεκάθαρα τὴν ἀκολουθία τῶν ἀριθμῶν τοῦ Πυθαγορικοῦ συστήματος, ποὺ ξεκινοῦν ὡς 
ξεδίπλωμα τῆς δημιουργίας ἀπὸ τὴν μονάδα καὶ φθάνουν μέχρι τὸ ἐννέα, ἀφοῦ τὸ δέκα 
εἶναι 1+0=1, δηλαδὴ ἐπαναφορὰ στὴν ἀρχικὴ μονάδα, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπ’ τὴν «πρω-
ταρχικὴ ὕλη», ποὺ θὰ δοῦμε παρακάτω.

Γιὰ τοὺς ἀλχημιστὲς ἡ τέχνη τους εἶναι μία ἱερὴ ἐπιστήμη, ποὺ ἀποκαλύπτει τὰ μυστι-
κὰ τῆς Φύσεως, ὁδηγῶντας τὸν ἁγνὸ ἐρευνητὴ στὴν ἕνωσή του μὲ τὸ θεῖο. Ἡ προσπά-
θεια μεταστοιχειώσεως τῶν μετάλλων σὲ χρυσὸ καὶ ἡ δημιουργία τῆς μυθικῆς «φιλοσο-
φικῆς λίθου» ἀποτελοῦν τὸ «Μέγα Ἔργο» ἢ «Opus Magnum», μία συμβολικὴ πράξη 
τεράστιας σημασίας γιὰ τὸν ἀλχημιστή, ποὺ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν τέλεια ἐσωτερικὴ 
πνευματική του διαφώτιση. 

Ἡ πραγματικὴ Ἀλχημεία ἀρχίζει οὐσιαστικὰ μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τελειώνει 
στὸν κόσμο τῆς ὕλης. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἀλχημεία κάθε τι ποὺ ὑπάρχει (ἀκόμη καὶ οἱ 
πέτρες) ζῇ, διέπεται δηλαδὴ ἀπὸ ἐνέργεια καὶ ὑπόκειται σὲ διαρκῆ μεταβολή, μέχρι 
νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν πορεία του, τὴν τελείωση. Πέτρες, χώματα, μέταλλα, ἀποσυνθεμέ-
να δένδρα καὶ φυτὰ μὲ τὴν πάροδο τῶν χιλιετιῶν μεταβάλλονται μέσῳ τῶν ὑψηλῶν 
θερμοκρασιῶν, τῶν πιέσεων καὶ τῶν διαφόρων κοσμικῶν δυνάμεων, ποὺ εἰσρέουν 
στὴν γῆ, σὲ ἀνώτερες ἢ κατώτερες μορφὲς μέσα στὸ γήινο χωνευτήριο. Αὐτὴ ἡ αἰώ-
νια ζύμωση, ποὺ καταλήγει ξανὰ καὶ ξανὰ στὸν ἑαυτό της, ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴ 
γνώση τῆς Ἀλχημείας. Ἡ ὅλη ἀλχημικὴ πειραματικὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία 
πράξη ἐπιταχύνσεως αὐτῆς τῆς ἀργῆς φυσικῆς διαδικασίας ζυμώσεως. 

Ἀλλὰ καὶ ἡ πέψη τῆς τροφῆς, ποὺ γίνεται μέσῳ τῆς στοματικῆς κοιλότητος, τοῦ στο-
μάχου καὶ τῶν ἐντέρων, ἡ ἀφομοίωσή της ἀπ’ τὸν ὀργανισμό, ἡ μεταστοιχείωσή της σὲ 
ἐνέργεια καὶ ἡ ἀποβολή της ἀποτελοῦν μία φυσικὴ ἀλχημικὴ διαδικασία, ποὺ γίνεται 
ἐντὸς τοῦ σώματός μας. Γιὰ τοὺς ἀλχημιστὲς ὅποια διαδικασία συμβαίνει στὸν μικρόκο-
σμο συμβαίνει τὴν ἴδια στιγμὴ ταυτόχρονα καὶ στὸν μακρόκοσμο: «Τὸ πρὸς τὰ κάτω 
ἀναλογεῖ μὲ τὸ πρὸς τὰ ἄνω καὶ τὸ πρὸς τὰ ἄνω εἶναι ἀνάλογον μὲ τὸ κάτω.» (Σμαρά-
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γδινος Πίναξ, παρ. 2.)
Οἱ ἀλχημιστὲς ἐπενέβαιναν πάνω στὴν «πρωταρχικὴ ὕλη» ἢ «prima materia», ἡ ὁποία 

ἀπεικονίζεται ὡς μία ἀναβράζουσα χαώδης κατάσταση-περιοχὴ ἢ ὡς «οὐροβόρος ὄφις», 
ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν μονάδα καὶ τὴν συνεχόμενη ροή. Γιὰ τοὺς ἀλχημιστὲς ἡ διαδικα-
σία χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ἢ δώδεκα φάσεις: Ἡ διαίρεση σὲ δώδεκα διαδικασίες εἶναι: Ἀποτέ-
φρωση «calcinatio», διάλυση-«solution», διαχωρισμός-«seperatio», σύζευξη-«conjunctio», 
σήψη-«putrefactio», συμπύκνωση-«coagulatio», τροφοδότηση-«cibatio», ἐξάχνωση-«sub-
limatio», ζύμωση-«fermentatio», μετουσίωση-«exaltatio», πολλαπλασιασμός-«multiplicat-
io», προβολή-«projectio». Ἡ «πρωταρχικὴ ὕλη» ἔπρεπε ν’ ἀποσταχθῇ, καὶ ν’ ἀπομείνῃ ἡ 
πεμπτουσία τῶν ἰδιοτήτων της, δηλαδὴ νὰ μετατραπῇ σὲ ἐνέργεια, κάτι ποὺ πέτυχαν μέ-
σῳ πειραμάτων πρόσφατα οἱ σύγχρονοι ἐπιστήμονες. Ἡ διαδικασία γιὰ τὴν παραγωγὴ 
τῆς «φιλοσοφικῆς λίθου» γινόταν μέσῳ τῆς σιγανῆς φωτιᾶς μέσα σὲ ἕναν εἰδικὸ φοῦρνο, 
ποὺ ὠνομαζόταν «ἀθάνωρ». Τὰ ὑλικὰ ἔμπαιναν στὸν πήλινο ἢ γυάλινο ἀποστακτῆρα, 
ποὺ ἔφερε διάφορα ὀνόματα (ἄμβυξ, τρίβικος, πελεκάνος κ.ἄ.). Ἡ πορεία καὶ ἡ θέση τῆς 
Σελήνης, τοῦ Ἡλίου καὶ τῶν πλανητῶν σὲ σχέση μὲ τὴν θέση τῆς Γῆς μέσα στὸ ἡλιακὸ 
σύστημα ἔπαιζαν μεγάλο ρόλο γιὰ τὸ αἴσιο τοῦ ἀποτελέσματος. Τὸ τελικὸ προϊὸν ἦταν 
ἡ δημιουργία τῆς «κρυστάλλινης πέτρας» ἢ «φιλοσοφικῆς λίθου». Συμβολικὰ ἡ λίθος αὐ-

Χιουμοριστικὴ ἀπεικόνιση τῆς ἀναζήτησης τῆς φιλοσοφικῆς λίθου. ∆ύο «μπερδεμένοι» 
ἀλχημιστὲς δείχνουν χαμένοι στὸ ἐργαστήριό τους. Πολλοὶ ἐρευνητὲς πέθαναν ἐξαιτίας 
τῆς ἀπελπισμένης ἀναζήτησης ἢ δηλητηριάστηκαν ἀπ’ τὶς τοξικὲς ἀναθυμιάσεις τοῦ 

ὑδραργύρου.
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τὴ εἶ χε τὴν ἱ κα νό τη τα νὰ με τα στοι χει ώ νῃ τὰ εὐ τε λῆ μέ ταλ λα σὲ χρυ σὸ καὶ ἀ πο τε λοῦ σε 
τὸ ἐ λι ξή ριο τῆς μα κρο ζω ί ας, τῆς σο φί ας καὶ τῆς ἀ θα να σί ας.

ΝΕ Ω ΤΕ ΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛ ΧΗ ΜΕΙΑΣ.
ἱ με ταλ λουρ γι κὲς δι α δι κα σί ες φαί νε ται ὅ τι ἔ παι ξαν ση μαν τι κὸ ρό λο στὴν πει-
ρα μα τι κὴ Ἀλ χη μεί α. Οἱ πά πυ ροι τοῦ Λέ ιν τεν, γραμ μέ νοι στὰ Ἑλ λη νι κά, ποὺ 
βρέ θη καν στὶς αἰ γυ πτια κὲς Θῆ βες τὸν 3ο π.Χ. αἰ ῶ να, ἀ πο τε λοῦν τὰ πρῶ τα 
γνω στὰ ἀλ χη μι κὰ κεί με να καὶ πε ρι γρά φουν τὴν σκλή ρυν ση τοῦ μο λύ βδου, 

τὴν βα φὴ καὶ τὴν λεύ καν ση τοῦ κασ σί τε ρου, τὴν προ ε τοι μα σί α, τὴν ἐ πε ξερ γα σί α καὶ 
τὴν κά θαρ ση τοῦ χαλ κοῦ, τοῦ ἀρ γύ ρου καὶ τοῦ χρυ σοῦ, ἀλ λὰ καὶ τὴν ἐ πε ξερ γα σί α δι-
α φό ρων ὀ ρυ κτῶν. 

Ὁ Βῶ λος ὁ Μεν δή σιος πραγ μα το ποί η σε τὴν πρώ τη συ σχέ τι ση τῆς Φι λο σο φί ας μὲ 
τὴν ἐ φαρ μο σμέ νη πει ρα μα τι κὴ τε χνι κή, θε με λι ώ νον τας οὐ σι α στι κὰ τὴν σύγ χρο νη 
Ἀλ χη μεί α. 

Ἕ νας ἀ π’ τοὺς πλέ ον φη μι σμέ νους Ἀ λε ξαν δρι νοὺς ἀλ χη μι στὲς ὑ πῆρ ξε ὁ Ζώ σι μος ὁ 
Πα νο πο λί της. Ἔ γρα ψε πολ λὰ ἔρ γα, ποὺ στὸ σύ νο λό τους ἀ πο τε λοῦν τὴν πρώ τη χη μι κὴ 
ἐγ κυ κλο παί δεια. Εἶ ναι πολ λοὶ οἱ Ἀ λε ξαν δρι νοὶ ἀλ χη μι στές, ποὺ ἄ φη σαν γρα πτὰ ἔρ γα, 
ὅ πως ὁ φι λό σο φος Συ νέ σιος ὁ Κυ ρη ναῖ ος, ὁ Στέ φα νος, ἀλ λὰ καὶ σπου δαῖ ες γυ ναῖ κες, 
ὅ πως ἡ Κλε ο πά τρα, ἡ Θε ο σέ βεια, μα θή τρια τοῦ Ζώ σι μου, κ.ἄ. Ἡ κα τα γω γὴ κά ποι ων 
ἀλ χη μι κῶν ἔρ γων δι εκ δι κεῖ ται ἀ πὸ βα σι λεῖς καὶ Φα ρα ώ, ὅ πως ὁ Χέ ο πας ὁ Σο φός, ὁ Μέ-
γας Ἀ λέ ξαν δρος καὶ ἀρ γό τε ρα ὁ Ἡ ρά κλει ος. Ἀ π’ τὴν Ἀ λε ξαν δρι νὴ Αἴ γυ πτο ἡ Ἀλ χη μεί α 
πέ ρα σε στοὺς Βυ ζαν τι νούς, στὴν Συ ρί α, στοὺς Ἄ ρα βες κι ἀ πὸ ἐ κεῖ στὴν Εὐ ρώ πη. Στὴν 
ἱ στο ρι κή της πο ρεί α ἡ Ἀλ χη μεί α ἀ φω μοί ω σε δι ά φο ρα στοι χεῖ α καὶ χρω μα τί σθη κε ἀ πὸ 
πολ λοὺς καὶ δι α φο ρε τι κοὺς πο λι τι σμούς.

Στὴν Ἰσ λα μι κὴ Ἀ ρα βι κὴ Αὐ το κρα το ρί α ἡ Ἀλ χη μεί α ἔ φθα σε σὲ πο λὺ ὑ ψη λὰ κλι μά κια. 
Οἱ Σού φι, τὸ φι λο σο φι κὸ ρεῦ μα τοῦ Ἰσ λὰμ ποὺ κα τά γε ται ἀ π’ τοὺς ἐ ξό ρι στους Νε ο πλα-
τω νι κοὺς Ἕλ λη νες φι λο σό φους ἀ π’ τὴν ἐ πο χὴ τῆς βί αι ης ἐκ δι ώ ξε ώς τους ἀ π’ τὸν Ἰ ου-
στι νια νό, ἀ νέ δει ξαν τὴν Ἀλ χη μεί α στὸν Ἀ ρα βι κὸ κό σμο. Ὁ χα λί φης τοῦ Ἰσ λὰμ Κα λὶμπ 
Ἲμ πν Για ζὶντ τὸ 690 μ.Χ. μυ ή θη κε στὴν Ἀλ χη μεί α ἀ π’ τὸν Ἀ λε ξαν δρι νὸ Μο ρια νό. Κα τὰ 
τὸν 8ο μ.Χ. αἰ ῶ να ἐμ φα νί ζε ται ὁ με γα λύ τε ρος ἀλ χη μι στὴς τοῦ Ἰσ λάμ, ὁ Τζαμ πὶρ Ἲμ πν 
Χα γιάν, ποὺ ἦ ταν ἀ πό γο νος τοῦ Μω ά μεθ, καὶ ὁ χα λί φης τῆς Βα γδά της Χα ροὺν Ἂλ Ρα-
σίντ, μέ λος τῶν Σού φι, ποὺ ἔ γρα ψε πολ λὰ ἀλ χη μι κὰ ἔρ γα. ∆ύο ἀκό μη σπου δαῖ οι ἀλ λὰ 
με τα γε νέ στε ροι Ἄ ρα βες ἀλ χη μι στὲς εἶ ναι ὁ Ἄλ Ρα ζὶ ἢ Ρα ζῆς καὶ ὁ Ἲμ πν Σι νὰ ἢ Ἀ βι κέν-
νας. Ὅ ταν τὸ 711 μ.Χ. οἱ Μαυ ρι τα νοὶ εἰ σέ βα λαν στὴν Ἱ σπα νί α, ἔ χτι σαν τρί α με γά λα 
πα νε πι στή μια στὸ Το λέ δο, τὴν Κόρ ντομ πα καὶ τὴν Σε βίλ λη. Ἀπὸ ἐ κεῖ με τα βί βα σαν μα ζὶ 
μὲ τὴν Φι λο σο φί α τὴν τέ χνη τῆς Ἀλ χη μεί ας σὲ ὅ λη τὴν Εὐ ρώ πη. Ἔ κτο τε ἐμ φα νί σθη καν 
σπου δαῖ οι Εὐ ρω παῖ οι ἀλ χη μι στές, ὅ πως ὁ Γάλ λος Ἀ λαὶν Ντὲ Λίλ, ὁ Ρο γῆ ρος Βά κων, ὁ 
Βρε ταν νὸς μα θη μα τι κὸς Ρο βέρ τος, ὁ Γε ράρ δος ἀ πὸ τὴν Κρε μό να, ὁ ἰα τρὸς Ἀ δε λάρ δος 
ἀ π’ τὸ Μπά αθ κ.ἄ. Πα ρὰ τὴν δια ρκῆ ἀ πει λὴ τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἐ ξε τά σε ως καὶ τῶν ἀ φο ρι σμῶν 
πολ λοὶ ὑ πο στη ρι κτὲς τῆς Ἀλ χη μεί ας προ έρ χον ταν ἀ π’ τοὺς κόλ πους τῆς Κα θο λι κῆς καὶ 
Προ τε σταν τι κῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ὁ Γερ μα νὸς ἐ πί σκο πος Ἀλ βέρ τος, ὁ Θω μᾶς ὁ Ἀ κι νά-
της, ὁ Φραγ κι σκα νὸς μο να χὸς Ρότ ζερ Μπέ ϊ κον, ὁ κα που τσῖ νος μο να χὸς Βα σί λει ος Βα-
λεν τῖ νος κ.ἄ. Στὴν Εὐ ρώ πη οἱ ἀλ χη μι στὲς κα θι έ ρω σαν ὡς ἐ πί ση μη γλῶσ σα τῆς τέ χνης 
τους τὴν Λα τι νι κή.
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Οἱ ἑπτὰ ἀκτῖνες τοῦ θεοῦ Ἡλίου λάμπουν καὶ φωτίζουν τὰ βουνά, ποὺ περιέχουν τὰ πλα-
νητικὰ μέταλλα. Ἀπὸ κάτω οἱ μεταλλωρύχοι ἀλχημιστὲς ἐξορύσσουν τὰ μέταλλα καὶ τὰ 

λειώνουν στὰ ἐργαστήριά τους.
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Ἡ Ἑρμητικὴ Ἀλχημεία ὤθησε στὴν ἀπότομη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀρχιτεκτονη-
μάτων σὲ Γοτθικὸ ρυθμὸ στὴν Μεσαιωνικὴ Εὐρώπη. Οἱ καθεδρικοὶ αὐτοὶ ναοί, στολισμέ-
νοι μὲ τερατόμορφα ἀγάλματα καὶ ἀνάγλυφα, ρόδα, πεντάλφες, στέμματα καὶ διάφορα 
ἄλλα, ἀποτελοῦν τὰ ἀλχημικὰ σύμβολα τοῦ «Μεγάλου Ἔργου» χαραγμένα στὶς πέτρες 
τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ τάση αὐτὴ ἀποτέλεσε τὴν πηγὴ τῶν θρύλων τοῦ Γκράαλ ἢ Ἅγιου ∆ι-
σκοπότηρου, ποὺ γράφτηκαν τὴν ἴδια περίοδο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαρχὴ τῶν μυστικιστικῶν 
ἱπποτικῶν ταγμάτων τῆς Εὐρώπης.

Τὸ 1317 ὁ πάπας Ἰωάννης ΧΧΙΙ ἐξέδωσε διάταγμα ἀπαγορεύσεως τῆς Ἀλχημείας διὰ 
τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου. Παρομοίως στὸ Βυζάντιο οἱ ἐλάχιστοι ἀλχημιστές, χαρακτη-
ριζόμενοι ὡς μαῦροι μάγοι, διώκονταν μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου 
αἰῶνος ἐμφανίσθηκε στὴν Ἑλβετία ἕνας σπουδαῖος καὶ ἰδιόμορφος ἰατρὸς ἀλχημιστής, 
ὁ Θεόφραστος Μπομπάστους Φὸν Χοχενχάιμ ἢ Παράκελσος. Ἡ μεγάλη του συμβολὴ 
στὴν Ἀλχημεία ἦταν ἡ ἀνακάλυψή του γιὰ τὴν μετασχηματιστικὴ δύναμη τῆς Φαρμα-
κευτικῆς, ἐναρμονίζοντας τὴν δυτικὴ Ἀλχημεία μὲ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικό, τὸ κινεζικὸ καὶ 
τὸ ἰνδικὸ σύστημα. 

Ὁ Παράκελσος ἀνέπτυξε μία σειρὰ ἀλχημικῶν διεργασιῶν, ποὺ τὴν ὀνόμασε 
«Σπαγειρία» ἀπ’ τὶς ἑλληνικὲς λέξεις «σπάζω» καὶ «ἐγείρω». Οὐσιαστικὰ ἦταν ἡ θε-
ραπευτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἀλχημείας μέσῳ τῶν δυνάμεων τῶν τεσσάρων στοιχείων 
καὶ τῆς πεμπτουσίας, ποὺ ἐνυπάρχουν στὰ φυτὰ καὶ στὰ βότανα. Ἡ Σπαγειρία, ποὺ 
ὑφίσταται ἕως καὶ σήμερα ὡς ἐναλλακτικὴ θεραπευτικὴ τέχνη, ἀπετέλεσε τὴν βάση 
τῆς θεωρίας τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς θεραπευτικῆς τέχνης, ποὺ ἀνασυνέθεσε λίγα χρό-
νια ἀργότερα ὁ Χάνεμαν.

Ἡ ἀπαρχὴ τοῦ διαχωρισμοῦ τῆς Χημείας ἀπ’ τὴν Ἀλχημεία ἔγινε κατὰ τὸ τέλος τοῦ 
18ου αἰῶνα ἀπ’ τὸν Λαβουαζιέ. Ἔκτοτε ἡ Ἀλχημεία ὑποβαθμίσθηκε ἀπ’ τὴν ἀνάπτυ-
ξη τῆς σύγχρονης Ἐπιστήμης μέχρι τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἡ ἀνακάλυψη τῆς ραδιε-
νέργειας ἀπέδειξε, ὅτι ἡ μετατροπὴ τῆς ὕλης σὲ ἐνέργεια, κάτι ποὺ ἀρνιόταν νὰ δεχθῇ 
ἡ σύγχρονη Ἐπιστήμη, ἦταν ἀληθινή. Τὸ 1920 ὁ Ἑλβετὸς ψυχολόγος Κὰρλ Γκούσταβ 
Γιούνγκ, δεινὸς μελετητὴς τῆς Ἀλχημείας, ἀνακάλυψε, ὅτι πολλοὶ ἀσθενεῖς του ἔβλεπαν 
στὰ ὄνειρά τους διάφορα ἀλχημικὰ σύμβολα. Οἱ μελέτες του κατέληξαν στὸ συμπέρα-
σμα, ὅτι ὁ ὀνειρικὸς καὶ μυθικὸς κόσμος τῶν ἀρχετύπων πηγάζουν ἀπ’ τὸ συλλογικὸ 
ἀσυνείδητο καὶ εἶναι κοινὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ τὸν βοήθησε στὴν σύλληψη 
τῆς ἔννοιας τῆς ἐξατομικεύσεως, τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀτόμου ἀπ’ τὸν λαβύρινθο τοῦ 
κάθε προσωπικοῦ καὶ διαφορετικοῦ ἀδιεξόδου. Θεώρησε, ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἡ ἀντανά-
κλαση τῆς ἐσωτερικῆς παγκόσμιας ψυχῆς, δηλαδή: «Ὅπως πάνω ἔτσι καὶ κάτω, ὅπως 
ἐντὸς ἔτσι καὶ ἐκτός.» Τὸ 1962 ὁ Γάλλος ἐπιστήμων κι ἀλχημιστὴς Λουῒ Κερβρὰν ἐξέ-
δωσε τὸ ἔργο του μὲ τίτλο «Βιολογικὲς Μεταστοιχειώσεις», ποὺ περιγράφει μία σειρὰ 
πειραμάτων ποὺ ἔδειχναν, ὅτι ἡ μεταστοιχείωση χαμηλῆς ἐνέργειας βασικῶν στοιχείων 
εἶναι ἐφικτὴ γιὰ ὅλα τὰ εἴδη τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὕλης. Οἱ φυσικοὶ τὸν ἀντιμετώπισαν μὲ 
σκεπτικισμό, ὅμως τὸ ἔργο του ἐπιβεβαιώθηκε πειραματικὰ ἀπὸ Ἰάπωνες καὶ Ἑλβετοὺς 
ἐπιστήμονες λίγα χρόνια μετά. Μὲ τὶς καινοτόμες ἀνακαλύψεις τῆς Κβαντοφυσικῆς, ποὺ 
ἐπιβεβαιώνουν σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν Ἀλχημεία, συνεχίζεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς αἴγλης 
τῆς τέχνης τοῦ Ἡφαίστου.

Βασίλειος Μαυρομμάτης
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Ç ÈÅÙÑÉÁ
ÔÏÕ «ÅÕÖÕÏÕÓ»

Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

προ ώ θη ση τῆς Θε ω ρί ας τοῦ Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ κα θὼς 
καὶ ἡ σύ στα ση ὀρ γα νώ σε ων, ὅ πως τὸ Ἰν στι τοῦ το D i s c o v-
e ry, ἀ πο τε λοῦν μέ ρος τῆς στρα τη γι κῆς ἐκ χρι στι α νι σμοῦ 
τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς κουλ τού ρας. Ὁ κίν δυ νος, ποὺ προ κύ πτει 
ἀ πὸ τέ τοι ου εἴ δους με θο δεύ σεις, δὲν ἔγ κει ται στὸ ὅ τι οἱ 

Ἀ με ρι κα νοὶ θὰ πά ψουν ξαφ νι κὰ νὰ ἀν τι λαμ βά νων ται καὶ νὰ ἐ κτι μοῦν 
τὴν ἀ ξί α τῶν ἐ πι στη μο νι κῶν με θό δων, ἀλ λὰ στὴν ρι ζι κὴ ἀλ λα γὴ τῆς νο-
ο τρο πί ας, τὴν δι α μόρ φω ση, σὲ στα θε ρὴ καὶ μό νι μη βά ση, μιᾶς θε ο κρα-
τι κῆς κουλ τού ρας. Οἱ φον τα μεν τα λι στὲς χρι στια νοὶ δὲν στε ροῦν ται παι-
δεί ας ἢ ἐ πι στη μο νι κῆς ἐκ παί δευ σης, ὅ μως οἱ θρη σκευ τι κοί τους ἡ γέ τες 
ἀ παι τοῦν ἀ πὸ αὐ τοὺς νὰ πα ρα με ρί σουν ὁ λο κλη ρω τι κὰ τὸν Λό γο καὶ νὰ 
ἀ σπα σθοῦν μί α σει ρὰ ἀ πὸ δόγ μα τα, τὴν στιγ μὴ ποὺ ὁ λό κλη ρος ὁ Κό σμος 
ἀ πέ ναν τί τους ἀ πο δει κνύ ει ἀ νὰ πᾶ σα στιγ μὴ τὴν πλά νη τους.

Οἱ δι α μά χες πε ρὶ τῆς Θε ω ρί ας τοῦ Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ, ποὺ ἔ χουν ἐ δῶ καὶ λί γο 
και ρὸ ξε σπά σει, δὲν ἀ πο τε λοῦν πα ρὰ μέ ρος μιᾶς εὐ ρεί ας ἐ κτά σε ως πο λι τι σμι κῆς σύγ-
κρου σης. Ἡ πα ρα κμὴ τῶν Η ΠΑ ὡς ἐ πι στη μο νι κῆς καὶ τε χνο λο γι κῆς δύ να μης ὀ φεί λε-
ται στὴν κυ ρι αρ χί α φον τα μεν τα λι στι κῶν θρη σκει ῶν, τῶν ὁ ποί ων τὰ μέ λη ἔ χουν «ἐκ-
παι δευ τῆ» νὰ ἀ πορ ρί πτουν ὁ τι δή πο τε δὲν συ νά δει μὲ τὰ «ἱ ε ρά» θρη σκευ τι κά τους 
κεί με να, ἀ κό μη κι ἂν πρό κει ται γιὰ ἐ πι στη μο νι κὰ θε με λι ω μέ νη θέ ση, καὶ βασική 
τους ἐπιδίωξη εἶναι ἡ ἀ νά δει ξη τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ σὲ πο λι τι κὴ καὶ πο λι τι στι κὴ δύ-
να μη στὴν χώ ρα.

Ἡ θε ω ρί α τοῦ Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ με τὰ τὴν ὑ πό θε ση τοῦ Ντό βερ

ρό σφα τα πα νη γυ ρί σα με τὴν ἔκ βα ση τῆς ἀ γω γῆς ποὺ ἄ σκη σε ἡ Τάμ μυ 
Κίτ ζμιλ λερ κα τὰ τοῦ Σχο λι κοῦ Συμ βου λί ου τῆς πε ρι φέ ρειας τοῦ Ντό-
βερ. Ὁ δι κα στὴς Τζὼν Ε. Τζό ουνς Ι Ι Ι, δι ω ρι σμέ νος ἀ πὸ τὸν Τζὼρτζ 
Μπούς, ἐκ δί κα σε τὴν ὑ πό θε ση, ὅ που ἐ τέ θη τὸ ζή τη μα, κα τὰ πό σον 
ἡ Θε ω ρί α τοῦ Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ ἐ πι τρέ πε ται νὰ δι δά σκε ται στὰ 

δη μό σια σχο λεῖ α τῆς Πεν συλ βά νια. Ὁ λό γος του θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἦ ταν λό γος ἀρ-
θο γρά φου τοῦ «F r ee I n q u i ry». Ὁ δι κα στὴς ὑπεστήριξε ὅ τι, μέ σα ἀ πὸ μί α ψευ δο ε πι-
στη μο νι κὴ πα ρά στα ση καὶ γε λοῖ α προ σχή μα τα, τὸ Σχο λι κὸ Συμ βού λιο τοῦ Ντό βερ 

Ὁ λύ κος ποὺ ἔ χει με τα μορ φω θῆ σὲ πρό βα το

‣



προσπαθοῦσε νὰ εἰσαγάγῃ τὴν «Θεωρία» τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ στὴν διδακτέα 
ὕλη τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Ὅπως ἀπεφάνθη τὸ ∆ικαστήριο, ἡ προσπάθεια εἰσα-
γωγῆς αὐτῆς τῆς θεωρίας στὸ σχολικὸ πρόγραμμα ἀποτελεῖ τὴν βάση τοῦ μακροπρό-
θεσμου στόχου τῶν χριστιανῶν φονταμενταλιστῶν (Ἰνστιτοῦτο Ντισκόβερυ κ.λπ.) 
νὰ δημιουργήσουν μία κουλτούρα, ἡ ὁποία θὰ βασίζεται στὸν χριστιανικὸ θεϊσμό. 
Ἡ Θεωρία τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα, ἡ κορυφὴ 
τοῦ παγόβουνου, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ κατεδαφίσουν τὴν Ἐπιστήμη καὶ νὰ τὴν ἀντι-
καταστήσουν μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ στρατηγικὴ ποὺ ἀκολουθεῖται ἔχει ἐν μέρει 
ἐπιτύχει. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες μὲ κῦρος σύρονται 
σὲ συζητήσεις, λὲς καὶ ὑπάρχει κάτι πρὸς συζήτηση, καταδεικνύει τήν, ἔστω καὶ 
περιωρισμένη, ἐπιτυχία τῶν θιασωτῶν τῆς Θεωρίας τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ. 
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ πλύση ἐγκεφάλου, ποὺ γίνεται κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν 
συζητήσεων, ἀποτελεῖ μέρος τῆς στρατηγικῆς, τοῦ σχεδίου, ποὺ «ἐνθαρρύνει» τὰ 
σχολεῖα νὰ «διδάσκουν καὶ τὴν ἀντίθετη ἄποψη». Στὴν προαναφερόμενη ὑπόθεση 
ὁ δικαστὴς Τζόουνς μπόρεσε νὰ διακρίνῃ τὴν ἀλήθεια, ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τὰ προ-
σχήματα. 

Τὸ ∆ικαστήριο ἀπεφάνθη ρητῶς, ὅτι ἡ Θεωρία τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ δὲν 
ἀποτελεῖ ἐπιστημονικὴ θεωρία, καὶ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μάρτυρες ὑπεράσπισης 
ἐψεύσθησαν, ὅσον ἀφορᾷ στὰ κίνητρά τους γιὰ τὴν εἰσαγωγή της στὴν διδακτέα 
ὕλη. Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι αὐτὸς ὁ συντηρητικὸς καὶ θεοφοβούμενος δικαστὴς 
εἶδε μέσα ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸν σωρὸ τῶν ψευδῶν μία ὕπουλη τακτική, τὴν 
ὁποία δὲν μποροῦσε νὰ ἀνεχθῇ. 

Κατὰ τὴν γνώμη του ἡ ὑπόθεση ἔχει ὡς ἑξῆς: ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Θεωρίας 
τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ εἶναι μέρος τοῦ χριστιανικοῦ φονταμενταλιστικοῦ κινή-
ματος, τὸ ὁποῖο δὲν πρόκειται νὰ σταματήσῃ μπροστὰ σὲ τίποτε, προκειμένου νὰ 
καταστήσῃ τὴν χώρα μία χριστιανικὴ Θεοκρατία. Μεθοδικὰ κατέρριψε τὴν Θεωρία 
τοῦ Εὐφυοῦς Σχεδιασμοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι εἶναι σαθρή, καὶ τὴν ἀποκάλεσε ἀν-
τιεπιστημονική. Χωρὶς περιστροφὲς ἀποκάλεσε ἐπίσης τοὺς μάρτυρες ὑπεράσπισης 
ψεῦτες, οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἔδωσαν ὅρκο, ἐψεύσθησαν, προκειμένου νὰ γίνῃ «ἡ δουλειὰ 
τοῦ Θεοῦ».

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση θὰ ἔπρεπε τὸ θέμα νὰ θεωρῆται λῆξαν. 
Θὰ ἔπρεπε νὰ πάψουν οἱ συζητήσεις, οἱ διαμάχες σὲ ἔντυπα κ.λπ. Ὅμως μπορεῖτε νὰ 
εἶσθε βέβαιοι, ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ δὲν ἔχει λήξει. Εὐτυχῶς ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σχολικοῦ 
Συμβουλίου ἀντεκατεστάθησαν καὶ δὲν θὰ προχωρήσουν σὲ ἔφεση. ∆υστυχῶς χωρὶς 
ἔφεση ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι παρὰ ἡ ἀπόφαση ἑνὸς ὁμοσπονδιακοῦ περιφε-
ρειακοῦ δικαστηρίου καὶ θὰ ἔχῃ ἰσχὺ μόνο στὴν συγκεκριμένη περιοχή. Ἡ ἀπόφαση 
τοῦ Ντόβερ καὶ κυρίως ἡ ἰσχυρὴ ἐπιχειρηματολογία ποὺ ἀνεπτύχθη κατὰ τὴν διά-
ρκεια τῆς δίκης ἀνέστειλε γιὰ λίγο τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τῶν χριστιανῶν φον-
ταμενταλιστῶν. Ὡστόσο ἡ ὀπισθοχώρηση γιὰ ἐκείνους ποὺ κάνουν «τὴν δουλειὰ 
τοῦ Θεοῦ» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι προσωρινή. Ἂν ἡ πίστη καὶ τὸ ὑπερφυσικὸ τοὺς 
ὠθοῦν στὸ ψέμα, χωρὶς ἀμφιβολία θὰ τοὺς ὠθήσουν νὰ συνεχίσουν τὶς προσπάθειές 
τους, νὰ εἰσαχθῇ «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» στὶς σχολικὲς αἴθουσες.

Μετάφραση: Α Γ. David Koepsell
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Ἡ ἰ δε ο λο γι κὴ κα τά στα ση τῶν πλα νη ταρ χῶν

ἱ ΗΠΑ, ὡς μο να δι κὴ ὑ περ δύ να μη σή με ρα, ἐ πι δι ώ κει μί α «πα να-
με ρι κα νι κή» τά ξη πραγ μά των γιὰ ὅ λον τὸν κό σμο. Ὅ ποι ος ἀν-
τι στέ κε ται στὰ νέ α δε δο μέ να, συν τρί βε ται χω ρὶς πρό σχη μα (ἴ δε 
Μι λό σε βιτς καὶ Σαν τάμ) καὶ αὐ τὸς καὶ ἡ χώ ρα του. Μέ σα στὰ 
πλαί σια μιᾶς νέ ας μορ φῆς παγ κο σμι ο ποι η μέ νης προ πα γάν δας 

μέ σῳ τῶν ἐ λεγ χό με νων ΜΜΕ πρῶ τα συ κο φαν τεῖ ται, με τὰ ἀ να τρέ πε ται στρα-
τι ω τι κῶς καὶ σύ ρε ται στὰ ἔ τσι ὀ νο μα σθέν τα καὶ κα τευ θυ νό με να δι κα στή ρια 
ἐγ κλη μα τι ῶν πο λέ μου, ἕ ως ὅ του πε θά νῃ ἀ πὸ φυ σι κὸ ἢ ἀ φύ σι κο θά να το. Τὰ 
δι κα στή ρια αὐ τὰ ὅ μως δὲν εἶ ναι γιὰ Ἀ με ρι κα νοὺς ἐγ κλη μα τί ες πο λέ μου.

Ποι οί εἶ ναι ὅ μως οἱ νέ οι στυ λο βά τες τῆς «πα να με ρι κα νι κῆς» καὶ παγ κο σμι ο ποι η μέ-
νης αὐ τῆς νέ ας τά ξης πραγ μά των καὶ ποι ά εἶ ναι ἡ ἰ δε ο λο γί α τους;

Ὁ ση με ρι νὸς πρό ε δρος τῶν ΗΠΑ ἀ νή κει στὴν ἔ τσι ὀ νο μα σθεῖ σα ἐ λὶτ τῶν νε ο συν-
τη ρη τι κῶν «White-Anglo-Saxon-Protestants», δη λα δὴ τῆς θρη σκευ τι κῆς ὁ μά δας τῶν 
Καλ βι νι στῶν, τῶν Πεν τη κο στια νῶν κ.λπ., ποὺ με τὰ τὸ 1960 καὶ σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὴν 
Ἀγ γλι κα νι κὴ Ἐκ κλη σί α τε τρα πλα σι ά στη καν, ἐ νῷ ἡ τε λευ ταί α ἔ χα σε τὸ 50% τῶν 
πι στῶν της.

Ἡ θρη σκευτικο πο λι τι κὴ ἰ δε ο λο γί α τῶν πλα νη ταρ χῶν

δι δα σκα λί α τοῦ Ἑλ βε τοῦ με ταρ ρυθ μι στῆ Johan Calvin (1509-1564) χα ρα-
κτη ρί ζε ται ἀπὸ τὴν πί στη στὸν «προ ο ρι σμό» καὶ ἀπὸ τὴν ἀ πό κλι ση ἀ πὸ 
τὴν δι δα σκα λί α τοῦ Λου θή ρου, ποὺ ὡ δή γη σε τὸ 1549 μὲ τὸν Zwinglis 
στὴν ἕ νω ση τῆς με ταρ ρυθ μι στι κῆς Ἐκ κλη σί ας, ποὺ στὶς ἡ μέ ρες μας ἄλ λα-

ξε ρι ζι κὰ τὶς ἀρ χι κὲς θέ σεις της γιὰ τὸν Ἰ ου δα ϊ σμό. Κα τὰ πα ρά λο γο τρό πο σή με ρα 
οἱ ἀ πό ψεις τοῦ ∆αρ βί νου γιὰ τὴν ἐ ξε λι κτι κὴ πο ρεί α τοῦ ἀν θρώ που θε ω ροῦν ται ὡς 
ἔρ γο τοῦ Σα τα νᾶ, ἐ νῷ ἡ συγ κέν τρω ση τῶν ἀ νὰ τὸν κό σμο Ἑ βραί ων στὸ Ἰσ ρα ὴλ ὡς 
ἀ πό φα ση τοῦ Θε οῦ. Ὁ ση με ρι νὸς πρό ε δρος τῶν ΗΠΑ στη ρί ζε ται συ νε πῶς καὶ σὲ 



ἕ ναν ἐ πι πλέ ον πυ λῶ να, τὸν Ἑ βρα ϊ σμό. Ἡ πλει ο νό τη τα τῶν Ἑ βραί ων τῶν ΗΠΑ, μὲ 
τὶς «ὁ μά δες πι έ σε ων» καὶ τὰ «λόμ πυ», στη ρί ζει ἀ νε πε φύ λα κτα τὸν νῦν πρό ε δρο τῶν 
ΗΠΑ, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι ὀ πα δὸς μιᾶς «φον τα μεν τα λι στι κῆς ἑρ μη νεί ας τῆς Βί βλου» καὶ 
πι στεύ ει, ὅ τι ἀ νή κει στοὺς «ἀ να γεν νη μέ νους» («the born again») καὶ ὑ πό κει ται στὴν 
«κά θαρ ση» τῶν ἁ μαρ τι ῶν του ἀ πὸ τὸ ἀλ κο ὸλ τῆς ἐ φη βι κῆς του ἡ λι κί ας διὰ τῆς θρη-
σκευ τι κῆς του θη τεί ας. Ὅ πως ἀ να λύ ουν καὶ δι α πι στώ νουν Ἀ με ρι κα νοὶ ψυ χο λό γοι, 
ὁ ση με ρι νὸς πρό ε δρος τῶν ΗΠΑ εἶ ναι δι ά χυ τος ἀ πὸ τὴν πί στη τῆς ἐκ τῆς θε λή σε ως 
τοῦ Θε οῦ ἀ πορ ρέ ου σας ἀ πο στο λῆς τῶν ΗΠΑ. Θε ω ρεῖ τὸν ἑ αυ τό του ὡς ἡ γέ τη ἑ νὸς 
ἐ κλεγ μέ νου ἀ πὸ τὸν Θε ὸ λα οῦ, ὡς ἕ ναν ἐ κλεγ μέ νο ἀ πὸ τὸν Θε ὸ πο λε μι στὴ στὸ ὄ νο-
μα τῆς ἐ λευ θε ρί ας.

Συ νε πῶς ὄ χι μό νο στὴν ἰσ λα μι κὴ Ἀ να το λὴ ὑ φί στα ται ἕ να ρεῦ μα φον ταμεν τα λι-
στῶν ἀλ λὰ καὶ στὶς ΗΠΑ, ὅπου χρι στια νοὶ τοῦ «Κόμ μα τος τοῦ Θε οῦ» ὑ πο στη ρί-
ζουν μα ζὶ μὲ τοὺς «νε ο συν τη ρη τι κούς» τὸν Τζὼρτζ Μποὺς στοὺς πο λέ μους του 
γιὰ τὴν παγ κο σμί α κυ ρι αρ χί α τῶν ΗΠΑ.

Ἡ ἐ πί δρα ση τῶν «νε ο συν τη ρη τι κῶν» στὴν δι α μόρ φω ση τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς δι πλω-
μα τί ας καὶ στρα τη γι κῆς εἶ ναι τε ρα στί α. Ἡ ἰ δε ο λο γι κὴ ἀ φε τη ρί α τῆς ὁ μά δος τῶν 
«νε ο συν τη ρη τι κῶν» προ ῆλ θε ἀ πὸ τὶς ἀ πό ψεις τοῦ πο λι τει ο λό γου Francis Fukuyama, 
ὁ ὁ ποῖ ος ὡ ρα μα τί σθη κε μιὰ παγ κο σμί α πραγ μα το ποί η ση τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ δη μο-
κρα τι κοῦ σχε δί ου καὶ μί α χω ρὶς ἐμ πό δια ἐ λεύ θε ρη οἰ κο νο μι κὴ ἀ γο ρά, ὡς τὴν πιὸ ἰ δα-
νι κὴ κα τά στα ση τῆς ἀν θρω πό τη τας καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση τοῦ «Τέ λους τῆς Ἱ στο ρί ας». 
Ἡ ὁ μά δα τῶν «νε ο συν τη ρη τι κῶν» μὲ κα θο δη γη τὲς τοὺς Πὼλ Γούλφοβιτς, Ρίτσαρτ 
Πέρλ, Γουΐλιαμ Κρίστολ, Βίκτωρ Χάνσον κ.ἄ., ποὺ δροῦν ἀ πο τε λε σμα τι κὰ στὰ πα ρα-
σκή νια τοῦ Λευ κοῦ Οἴ κου, θε ω ροῦν ἀ πὸ τὴν μιὰ πλευ ρὰ τὴν προ τεσταν τι κὴ χρι στι-
α νι κὴ θρη σκεί α ἀ ναγ καί α καὶ βά ση γιὰ τὴ δι α τή ρη ση τῆς κρα τι κῆς συ νο χῆς, ἀλ λὰ 
καὶ ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ὡς «ἀ πα ραί τη το ὄ πιο» γιὰ τὸν λα ὸ καὶ γιὰ τὴν στή ρι ξη «εὐ σε βῶν 
ψευ δῶν». Μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ γιὰ τὴν πραγ μά τω ση τῶν ἰ δε ῶν των δὲν δι στά ζουν 
μπρο στὰ σὲ ὁ ποι α δή πο τε θυ σί α καὶ εὐ λο γοῦν, ὅ πως καὶ ὁ Πλά των στὴν Ἀρ χαι ό τη-
τα, τὰ «ψεύ δη τὰ ἐν δέ ον τι γι γνό με να». Θε ω ροῦν τὸν ἀ με ρι κα νι κὸ λα ὸ συγ κε χυ μέ νο 
καὶ ἐ ξαρ τώ με νο ἀ πὸ τὴν βού λη ση τῶν ὀ λί γων, τῶν ὁ ποί ων οἱ προ θέ σεις εἶ ναι σχε δὸν 
πάν το τε διά φο ρες ἀ πὸ ἐ κεῖ νες τοῦ ἀ με ρι κα νι κοῦ πλή θους. 

Ἡ ἑ βρα ϊ κὴ ἔκ δο ση τῶν ἰ δε ῶν τοῦ Θουκυδίδη

ἀ με ρι κα νι κὴ ἡ γε σί α υἱ ο θέ τη σε δῆ θεν τὴν κλα σι κὴ ἑλ λη νι κὴ ἀν τί λη ψη πε-
ρὶ ἐ λευ θε ρί ας, ἐ ξαν τλῶν τας τὰ θε ω ρη τι κά της ὅ ρια μὲ ἕ ναν τρό πο, τὸν 
ὁ ποῖ ο ἡ ἴ δι α ἡ Εὐ ρώ πη ἔ χει ὁ ρα μα τι σθῆ. Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ὅ μως οἱ 
στυ λο βά τες τῆς «πα να με ρι κα νι κῆς» νέ ας παγ κο σμί ας τά ξης πραγ μά των, 

ἔ χουν γα λου χη θῆ ἀ πὸ τὸ Ἰ ου δα ϊ κὸ καὶ ὄ χι ἀ πὸ τὸ Ἑλ λη νι κὸ Πνεῦ μα. Ὅ πως ἔ χει 
ἐπιση μανθῆ πο λὺ πα λαι ό τε ρα ἀ πὸ τὸν «∆αυ λό» (τ. 263), ὅ ταν γιὰ μί α μι κρὴ χρο νι-
κὴ πε ρί ο δο ἐ πι κρά τη σε σχε δὸν σὲ ὅ λη τὴν Ἑλ λά δα ἡ ἴ δι α κα τά στα ση, ἐ σφά γη σαν 
ὅ λοι οἱ Μή λιοι καὶ τὸ ἄν θος τῆς νε ο λαί ας τῆς Μυ τι λή νης χά ριν τῆς «εἰ ρή νης» καὶ 
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τῆς «δημοκρατίας», ὅπως σφάζονται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ οἱ Παλαιστίνιοι καὶ ὅπως 
ἐσφάγησαν πρόσφατα οἱ Γιουγκοσλάβοι καὶ οἱ Ἰρακινοὶ καὶ ὅπως θὰ σφαγοῦν ἴσως 
αὔριο οἱ Πέρσες. Οἱ τότε κυρίαρχοι, ποὺ ἀλαζόνευαν εἰς βάρος ὁλοκλήρου τοῦ ἀρ-
χαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κυρίαρ-
χους τῶν «White-Anglosaxon-Protestants» τῶν ΗΠΑ. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ τύπου αὐτοῦ 
πιστεύουν, ὅτι ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀλλάζει, καὶ πὼς οἱ σφαγὲς εἶναι δυστυχῶς 
τραγῳδίες, ποὺ δὲν χαρακτηρίζουν πάντοτε τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ἀποκτοῦν αὐτοδίκαια τὴν θεωρητικὴ δικαίωση ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ συνεχίσουν 
τὶς σφαγές, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταπολέμησης τῆς παγκοσμίας τρομοκρατίας, ποὺ 
πιθανῶς οἱ ἴδιοι νὰ ἐπινόησαν. ∆ιακηρύττουν, πὼς οἱ ΗΠΑ πρέπει νὰ συμπεριφέ-
ρωνται ὅπως ἡ ἀρχαία Ἀθήνα, καὶ πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι θουκυδίδειοι ρεαλιστές, 
ὅταν ἐφαρμόζουν σήμερα πανταχοῦ τῆς Γῆς τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ. Ὅμως, ἂν καὶ 
θουκυδίδειοι ρεαλιστές, δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὰ συντρίμμια τῆς κατεστραμμένης 
Ἀθήνας καὶ τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, ὡς μιᾶς κατάστασης, ποὺ προμηνύεται γιὰ ὅλη 
τὴν ἀνθρωπότητα σήμερα;

Ὅμως ἡ ταύτιση τῶν ἀντιπάλων ἀπὸ τὸν Τζὼρτζ Μποὺς μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ 
«Κακοῦ» καὶ τοῦ «Σατανᾶ» δὲν θυμίζει οὔτε Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα οὔτε Θουκυ-
δίδη, ἀλλὰ μονὸ τὸν πιὸ σκοτεινὸ Μεσαίωνα καὶ τὴν Π. ∆ιαθήκη.

∆ὲν μπορεῖ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνας νοήμων ἄνθρωπος νὰ παραμένῃ ἀπαθὴς 
μὲ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν Παλαιστίνη, τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰρὰκ καὶ μὲ ὅσα 
θὰ συμβοῦν σὲ λίγο στὴν Περσία. Οὐδένα πείθει ὁ Τζὼρτζ Μπούς, ὅταν βαφτίζῃ ὡς 
τρομοκράτες ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἐλευθερία τους. Ἀντι-
θέτως ἔγινε σὲ κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο κατανοητό, ὅτι ὁ μόνος «ἄξονας τοῦ Κα-
κοῦ» εἶναι ὁ παγκοσμιοποιημένος, ὁ ἐξουσιαστικὸς ἄξονας ΗΠΑ-Ἀγγλίας-Ἰσραήλ. 

Ὁ αὐθεντικὸς ἀρχαιοελληνικὸς πολιτικὸς Πολιτισμὸς μὲ τὶς ἀξίες τοῦ ἀρχαιοελ-
ληνικοῦ Ὀρθοῦ Λόγου δὲν ἔχει καμμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὸν σημερινὸ πολιτισμὸ 
τῶν «White-Anglo-Saxon-Protestants» τῶν ΗΠΑ, ποὺ στὴν ἀρχὴ δημιούργησαν καὶ 
στήριξαν τὸ κοσμικὸ καθεστὼς τοῦ Σαντὰμ Χουσεῒν στὸ Ἰράκ, γιὰ νὰ ἐξαπολύσῃ 
αὐτὸς τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Περσίας, καὶ στὴν συνέχεια στράφηκαν δύο φορὲς ἐναν-
τίον του χάριν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀσσυρίου βασι-
λέως Ἀσσούρ-Νασιπὰλ (883-859 π.Χ.) τὸ μίσος τῶν Ἑβραίων κατὰ τῶν Ἀσσυρο-βα-
βυλωνίων παρέμεινε ἄσβηστο ὅπως καὶ τὸ μίσος κατὰ τῶν Ἑλλήνων. ∆ιαβάζοντας 
τὰ ἱερὰ βιβλία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Παλαιὰ ∆ιαθήκη καὶ Ταλμοὺδ καὶ δὴ τῶν Σοφονία, 
κεφάλαιο Β΄ 4-7, Ἰεζεκιήλ, κεφάλαιο ΚΕ΄ 15-17, Ζαχαρία θ, 5, Ἄμως α,7, Ταλμοὺδ 
Ὀσχὲρ Χαμμὶς πατ. 34, 23, Χικχὸτ 10-2, κλπ., διαπιστώνει ὁ καθένας τὸν μισελλη-
νισμὸ τῶν Ἰουδαίων, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέκυψε μία ἀτελείωτη σειρὰ ἀνθελληνικῶν 
ἐνεργειῶν στὶς δύο τελευταῖες χιλιετίες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ χριστιανικὴ Ὀρ-
θοδοξία κάθε χρόνο μετὰ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (787 μ.Χ.), τὴν Κυριακὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας (12 Μαρτίου) ἐκφωνεῖ ἑπτὰ ἀναθεματισμοὺς κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
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Οἱ δυ α δι κὲς ἀ πό ψεις τοῦ μυ θο λο γι κοῦ κή ρυ κα τῆς Με σο πο τα μί ας Μά νη, οἱ ὁ ποῖ ες 
εἶ χαν τὶς ρί ζες τους στὴν λα τρεί α τοῦ Ζα ρα τού στρα, κα τευ θύ νουν σή με ρα καὶ τὴν 
ἐ ξω τε ρι κὴ πο λι τι κὴ τῶν ΗΠΑ. Οἱ που ρι τα νοὶ τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς πο λι τι κῆς τα λαν τεύ-
ον ται με τα ξὺ τῆς πα θη τι κῆς ἰ δέ ας με τα τρο πῆς τῆς Ἀ με ρι κῆς σὲ μί α «νέ α Ἱ ε ρου σα-
λήμ» καὶ τῆς δρα στή ριας στό χευ σης νὰ γί νουν οἱ ΗΠΑ «φά ρος γιὰ τὸν ὑ πό λοι πο 
κό σμο», ποὺ προ ϋ πο θέ τει τὴν ἀ νύ ψω ση τῶν κα τω τέ ρων λα ῶν στὰ ἀ με ρι κα νι κὰ ἐ πί-
πε δα γιὰ τὴν δη μι ουρ γί α μιᾶς Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των, μιᾶς παγ κο σμί ας αὐ το κρα το-
ρί ας τοῦ δι καί ου γιὰ τὰ ἑ πό με να χί λια χρό νια. Τὴν προσ δο κί α ἑ νὸς Μεσ σία, ποὺ θὰ 
κη ρύ ξῃ τὸ τέ λος τοῦ χρό νου καὶ τὴν ἄ φι ξη τοῦ Θε οῦ, τὴν βρί σκου με καὶ στὸ σι ϊ τι κὸ 
πα ρα κλά δι τοῦ Ἰσ λάμ, ποὺ ἀ να μέ νει τὴν ἐμ φά νι ση τοῦ «Mehdi», τοῦ «κρυ πτό με νου 
δω δέ κα του Ἰ μά μη». Κα τὰ τὸν ἴ διο τρό πο ἀ να μέ νουν καὶ οἱ ὀρ θό δο ξοι Ἑ βραῖ οι, ποὺ 
δὲν ἀ να γνω ρί ζουν τὸ σι ω νι στι κὸ κρά τος τοῦ Ἰσ ρα ήλ, τὸν Μεσ σία τους καὶ τὴν δη μι-
ουρ γί α τοῦ «ἀ λη θι νοῦ καὶ θε ϊ κοῦ Ἰσ ρα ήλ».

Ὁ Για χβὲ τῶν Ἑ βραί ων καὶ χρι στια νῶν καὶ ὁ Ἀλ λὰχ τοῦ Ἰσ λὰμ ἔ χουν ἴ δια 
ἰ δε ο λο γι κὰ ἐ λα τή ρια στοὺς ἀ τε λεί ω τους πο τα μοὺς αἵ μα τος καὶ τοὺς ἀ μέ τρη τους 
αἰ ῶνες σκό τους καὶ βαρ βα ρό τη τας.

Ἡ κα τά στα ση στὴν Εὐ ρω πα ϊ κὴ Ἕ νω ση
ὡς ἄ νω σκι α γρά φη ση τῶν ΗΠΑ μὲ τὰ 300 ἑ κα τομ μύ ρια κα τοί κους ἀ πο τε-
λεῖ τὸν πο λι τι κό, πο λι τι σμι κὸ καὶ θρη σκευ τι κὸ τυ φῶ να τοῦ 21ου αἰ ῶ να, 
τῆς τρί της μ.Χ. χι λι ε τί ας. Ἡ Ε.Ε. κα τ’ ἐ πι θυ μί α τῶν ΗΠΑ δὲν θὰ μπο ρέ σῃ 
πο τὲ νὰ ἐ ξε λι χθῇ σὲ ἀν τί πα λο, παρ’ ὅ λο ποὺ προ σπα θεῖ νὰ στή σῃ μί α 

στρα τι ω τι κὴ δύ να μη τα χεί ας ἐ πέμ βα σης ἀ πὸ 60.000 στρα τι ῶ τες προ ερ χο μέ νους ἀ πὸ 
τὰ 25 κρά τη μέ λη της. Ἄλ λω στε τὸ ΝΑΤΟ παί ζει γιὰ τὶς ΗΠΑ τὸν ρόλο τῆς αὐ το χρη-
μα τοδο τού με νης ξέ νης λε γε ώ νας. Ὁ πρω ταρ χι κὸς ρό λος τοῦ ΝΑΤΟ χά θη κε, ἀ πὸ τὴν 
στιγ μὴ ποὺ στρα τι ω τι κὲς μο νά δες τοῦ ΝΑΤΟ ἀ πὸ τὶς εὐ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες βρί σκον ται 
σὲ χῶ ρες τῆς Ἀ σί ας καὶ Ἀ φρι κῆς, γιὰ νὰ ἀ πε λευ θε ρώ σουν ἀ με ρι κα νι κὲς στρα τι ω τι-
κὲς δυ νά μεις γιὰ ἕ να ἐν δε χό με νο πό λε μο στὴν Περ σί α καὶ γιὰ μί α μελ λον τι κὴ σύγ-
κρου ση μὲ τὴν ἀ νερ χο μέ νη νέ α παγ κο σμί α δύ να μη, ποὺ φέ ρει τὸ ὄ νο μα Κί να. Στὸ 
ση μεῖ ο αὐ τὸ ταυ τί ζον ται τὰ συμ φέ ρον τα τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ρωσ σί ας. Οἱ Εὐ ρω παῖ οι 
χρη σι μο ποι οῦν ται ὡς βο η θοὶ χω ρὶς καμ μί α πο λι τι κὴ καὶ στρα τι ω τι κὴ αὐ το νο μί α καὶ 
ἐ πιρ ρο ή. Ὁ μελ λον τι κὸς ρό λος τῆς Ε.Ε. θὰ πα ρα μεί νῃ ρό λος ἑ νὸς δο ρυ φό ρου. Τὸ κοι-
νὸ ση μεῖ ο με τα ξὺ τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ Ἰ ρὰκ εἶ ναι, ὅ τι καὶ οἱ δύο θὰ ἐ πι σκια σθοῦν στὸ 
μέλ λον ἀ πὸ τὴν Τουρ κί α, ποὺ σι γὰ σι γὰ ξα ναμ παί νει στὸ παι χνί δι τοῦ Ἰ ράκ, ἀ πὸ 
τό τε ποὺ οἱ ἀ με ρι κα νι κὲς στρα τι ω τι κὲς δυ νά μεις ἀ δυ να τοῦν νὰ ἀν τε πε ξέλ θουν στὴν 
τρο με ρὴ ἀν τί δρα ση τοῦ ἰ ρα κι νοῦ λα οῦ πρὸς τὶς κα το χι κὲς δυ νά μεις. Οἱ Τοῦρ κοι, 
γιὰ νὰ στεί λουν 10.000 στρα τι ῶ τες στὸ βό ρει ο Ἰ ράκ, ζη τοῦν 8,5 δι σε κα τομ μύ ρια 
δολ λά ρια. Ὁ κ. Ἐρ ντο γὰν ἔ χει ἀ πὸ τὴν πρώ τη στιγ μὴ κα τα νο ή σει τὸ με γά λο ψεῦ δος 
τῶν Εὐ ρω παί ων γιὰ τὴν εἴ σο δο τῆς χώ ρας του στὴν Ε.Ε. καὶ θὰ παί ξῃ τὸν ρόλο του 
ἄ ψο γα, γιὰ νὰ βά λῃ τὸ πό δι του στὰ κοι τά σμα τα πε τρε λαί ου στὴν Μο σού λη καὶ τὸ 
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Κιρ κοὺκ τοῦ βο ρεί ου Ἰ ράκ, ἐ ξα λεί φον τας ταυ τό χρο να καὶ τὸ χρο νί ζον κουρ δι κὸ 
πρό βλη μά του. 

Οἱ Τοῦρ κοι γνω ρί ζουν πο λὺ κα λά, ὅ τι μί α εἴ σο δός τους στὴν Ε.Ε. θὰ σή μαι νε οὐ-
σι α στι κὰ καὶ τὴν αὐ το νό μη ση τῶν πε ρι ο χῶν ποὺ κα τοι κοῦν ται ἀ πὸ 20 ἑ κα τομ μύ ρια 
Κούρ δους καὶ 15 ἑ κα τομ μύ ρια Ἀ λε βί τες. Οἱ ΗΠΑ, μὲ τὶς πι έ σεις ποὺ ἀ σκοῦν στὴν 
Ε.Ε., ἐ πι δι ώ κουν τὴν εἴ σο δο τῆς Τουρ κί ας στὴν Ε.Ε. μό νο καὶ μό νο γιὰ νὰ με τα φέ-
ρουν τὰ σύ νο ρα τῆς Ε.Ε. πρὸς Ἰ ράκ, Περ σί α, Γε ωρ γί α καὶ Ἀ ζερ μπα ϊτ ζάν, κά τι ποὺ 
θὰ ἐ ξαν τλοῦ σε καὶ κά θε προ σπά θεια τῆς Ε.Ε., γιὰ αὐ το νό μη ση. 

Ἡ Τουρ κί α μὲ τὰ 70 ἑ κα τομ μύ ρια κα τοί κους σή με ρα καὶ πε ρισ σο τέ ρους ἀ πὸ 
100 ἑ κα τομ μύ ρια κα τοί κους αὔ ριο θὰ δι ο χε τεύ σῃ στὴν πα λαι ὰ Εὐ ρώ πη πά νω 
ἀ πὸ 20 ἑ κα τομ μύ ρια μου σουλ μά νους, ἀλ λοι ώ νον τας τὶς ἐ θνι κὲς ταυ τό τη τες καὶ 
σο κά ρον τας πο λι τι σμι κὰ τοὺς κα τοί κους της. Πο λὺ γρή γο ρα τὰ κοι νο βού λια τῶν 
εὐ ρω πα ϊ κῶν κρα τῶν θὰ πε ρι έ χουν ἰσ λα μι κὰ κόμ μα τα, ποὺ θὰ ἐ πι δροῦν ἀ πο φα σι-
στι κὰ στὸν σχη μα τι σμὸ τῶν κυ βερ νή σε ων.

Ὁ σπασμένος κρίκος τῆς Περσίας
Περ σί α μὲ τὰ πε ρί που 111 κοι τά σμα τα ὑ δρο γο ναν θρά κων της (ἴ δε Σχ. 1) 
καὶ τὴν ἀ να πτυγ μέ νη ὑ πο δο μὴ με τα φο ρᾶς πε τρε λαί ων καὶ φυ σι κῶν ἀ ε-
ρίων (ἴ δε Σχ. 2), προ σπα θεῖ μὲ τὶς συ νο λι κὰ 9 πυ ρη νι κὲς ἐγ κα τα στά σεις 
ἐμ πλου τι σμοῦ οὐ ρα νί ου καὶ πα ρα γω γῆς ἠ λε κτρι κῆς ἐ νερ γεί ας νὰ στα θε-

ρο ποι η θῇ στὴν πε ρι ο χὴ καὶ νὰ ἀ να πτυ χθῇ σὲ το πι κὴ δύ να μη ἐ πιρ ρο ῆς σὲ ἀν τί βα ρο 
πρὸς τὶς το πι κὲς πυ ρη νι κὲς δυ νά μεις τῶν Ἰσ ρα ὴλ καὶ Πα κι στάν. Μιὰ τέ τοι α ἐ ξέ λι ξη 
δὲν ται ριά ζει στὰ σχέ δι α τοῦ Ἰσ ρα ὴλ στὴν πε ρι ο χή. Οἱ πό λε μοι Ἰ ράκ-Περ σί ας καὶ 
οἱ δύο τῶν Ἀ με ρι κα νῶν κα τὰ τοῦ Ἰ ρὰκ ἔ γι ναν γιὰ τὸ Ἰσ ρα ήλ. Καὶ ὁ προ βλε πό με νος 
νέ ος πό λε μος κα τὰ τῆς Περ σί ας θὰ γί νῃ γιὰ τὸ Ἰσ ρα ήλ. Τὸ 1% ἑ βρα ϊ κῆς προ έ λευ σης 
κα τοί κων τῶν ΗΠΑ ἀ πο φα σί ζει καὶ δι α τάσ σει τὸ 99% τῶν Ἀ με ρι κα νῶν γιὰ τοὺς 
πο λέ μους ὑ πὲρ τῶν συμ φε ρόν των τοῦ Ἰσ ρα ήλ.

Ἀ λη θὲς εἶ ναι τὸ πραγ μα τι κό. Ἡ πο λι τι κὴ σή με ρα τῶν Ἀ με ρι κα νῶν ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ 
τὴν Γε ω γρα φί α. ∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο τὸ γε γο νός, ὅ τι ὅ λοι οἱ ἀ γω γοὶ με τα φο ρᾶς ὑ δρο γο-
ναν θρά κων δι έρ χον ται πλη σί ον τῶν στρα τι ω τι κῶν βά σε ων τῶν ΗΠΑ. Στὴν να το ϊ κὴ 
Τουρ κί α ἔ τσι καὶ ἀλ λι ῶς ὑ πάρ χουν στρα τεύ μα τα τῶν ΗΠΑ. Στὴν Γε ωρ γί α δροῦν 
πολ λὲς ἑ κα τον τά δες Ἀ με ρι κα νῶν στρα τι ω τι κῶν ὡς σύμ βου λοι. Ὁ 5ος ἀ με ρι κα νι κὸς 
στό λος ἔ χει τὴν ἕ δρα του πλη σί ον τῆς Σα ου δι κῆς Ἀ ρα βί ας στὸ Μπα χρέ ιν στὸν Περ-
σι κὸ Κόλ πο, ὡς συν δε τι κὸς κρί κος μιᾶς ἁ λυ σί δας ἀ με ρι κα νι κῶν καὶ ἀγ γλι κῶν στρα-
τι ω τι κῶν βά σε ων ἐγ κα τε στη μέ νων σὲ ὅ λη τὴν νό τια ἀ κτὴ τοῦ Περ σι κοῦ Κόλ που καὶ 
τοῦ Κόλ που τοῦ Ὀ μάν, ἀ πὸ τὸ Κου βέ ιτ ἕ ως τὴν Μασκάτη. Στὴν Ἀ ρα βι κὴ Θά λασ σα 
ἕ ως τὴν Βομ βά η τῆς Ἰν δί ας κυ ρια ρχοῦν οἱ ναυ τι κὲς δυ νά μεις τῶν ΗΠΑ, ποὺ με τὰ τὸ 
κε νὸ τῆς Περ σί ας συν δέ ον ται μὲ τὶς στρα τι ω τι κὲς βά σεις τῶν ΗΠΑ στὸ Πα κι στάν, 
Ἀφ γα νι στάν, Τατ ζι κι στάν, Οὐζ μπε κι στὰν καὶ Κιρ γι στάν. Μό νο λό γῳ αὐ τοῦ τοῦ κε-
νοῦ μπῆ κε ἡ Περ σί α στὸν ἀ με ρι κα νι κὸ κα τά λο γο τῶν χω ρῶν τοῦ «Σα τα νᾶ».

20212 ∆ΑΥΛΟΣ/295, Ὀκτώβριος 2006



Σ
χῆ

μα
 2

. Ἡ
 ὑ

π
οδ

ομ
ὴ 

με
τα

φ
ορ

ᾶς
 π

ετ
ρε

λα
ίω

ν 
κα

ὶ φ
υσ

ικ
ῶ

ν 
ἀε

ρί
ω

ν 
το

ῦ 
Ἰρ

άν
.

20213∆ΑΥΛΟΣ/295, Ὀκτώβριος 2006



Ἡ ση με ρι νὴ κυ βέρ νη ση τῶν ΗΠΑ, ποὺ ἐ λέγ χε ται μέ σῳ τοῦ CFR (Council of 
Foreign Relations) τῆς Παγ κό σμι ας Τρά πε ζας καὶ τῶν ἄλ λων ἑ βρα ϊ κῶν ὀρ γα νώ σε ων 
τῶν ΗΠΑ, ἀ κο λου θεῖ πι στὰ τὶς δι α τα γὲς αὐ τῶν ποὺ σχε δί α σαν τὴν νέ α παγ κο σμί α 
τά ξη πραγ μά των. Εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νη νὰ ἐ λέγ χῃ τὸ δί κτυ ο με τα φο ρᾶς καὶ δι ο χέ τευ-
σης ὑ δρο γο ναν θρά κων τῆς Ἀ σί ας μὲ ὅ λες τὶς ἄλ λες στρα τη γι κὲς ἐ πε κτά σεις αὐ τοῦ.

Ἐ ὰν ἐ ξε τά σου με τὸν γε ω γρα φι κὸ χάρ τη τῶν πε ρι ο χῶν κυ ρι αρ χί ας τοῦ Ἰσ λάμ, ποὺ 
ἐ κτεί νε ται ἀ πὸ τὴν Κύ προ ἕ ως βο ρει ο δυ τι κὰ τῆς Κί νας, θὰ δι α πι στώ σου με, ὅ τι στὴν 
πε ρι ο χὴ αὐ τὴ βρί σκον ται καὶ ὅ λα τὰ δί κτυ α με τα φο ρᾶς καὶ δι ο χέ τευ σης ὑ δρο γο-
ναν θρά κων. Εἶ ναι τὸ Ἰσ λὰμ «σα τα νι κό», δι ό τι αὐ τὸ κα λύ πτει τὴν πε ρι ο χὴ μὲ τὰ 
με γα λύ τε ρα κοι τά σμα τα ὑ δρο γο ναν θρά κων καὶ τὴν με γα λύ τε ρη ὑ πο δο μὴ γιὰ τὴν 
δι ο χέ τευ ση πε τρε λαί ων καὶ φυ σι κῶν ἀ ε ρίων;

Ἀ πὸ τὸ λι μά νι τῆς Περ σί ας Κὰργκ μέ σα στὸν Περ σι κὸ Κόλ πο (ἴ δε Σχ. 2) ἀρ χί ζει 
ἕ νας ἀ γω γός, ὁ ὁποῖος δι ερ χό με νος μέ σῳ τῆς Τε χε ρά νης καὶ τῶν ἀ να το λι κῶν ἀ κτῶν 
τῆς Κα σπί ας θά λασ σας κα τα λή γει στὸ Τουρ κμε νι στὰν καὶ ἐν συ νε χεί ᾳ σὲ ἕ να με γά-
λο τό ξο γύ ρω ἀ πὸ τὴν θά λασ σα Ἀ ρά λη, δι έρ χε ται διὰ τοῦ Κα ζακ στὰν καὶ κα τα λή-
γει στὴν Κί να, ἑ νώ νον τας τὸ λι μά νι τῆς Κα σπί ας Τουρκ μένμπασι μὲ τὸ κοί τα σμα 
πε τρε λαί ου Τενγκὶς στὰ νο τι ο α να το λι κὰ τῆς Κα σπί ας καὶ τὸ ὑ πάρ χον δί κτυ ο ἀ γω-
γοῦ με τα ξὺ Κα σπί ας καὶ Μαύ ρης θά λασ σας. Ἀ πὸ ἐ κεῖ μέ σῳ Γε ωρ γί ας καὶ Ρωσ σί ας 
κα τα λή γει στὴν Τουρ κί α. 

Ἡ στρα τη γι κὴ ση μα σί α τῆς Τουρ κί ας γιὰ τὸ Ἰσ ρα ὴλ καὶ τὶς ΗΠΑ καὶ κα τ’ 
ἐ πέ κτα ση καὶ γιὰ τὴν Ε.Ε. εἶ ναι τε ρά στια, καὶ αὐ τὸ τὸ δι ε τύ πω σε πρό σφα τα ξε-
κά θα ρα κα τὰ τὴν ἐ πί σκε ψή της στὴν Ἀ θή να ἡ ὑ πουρ γὸς τῶν Ἐ ξω τε ρι κῶν τῶν 
ΗΠΑ κ. Ρά ις, ζη τῶν τας ἀ πὸ τοὺς Ἕλ λη νες καὶ Ἑλ λη νο κύ πριους νὰ «δι α κό ψουν» 
τὴν δι ε θνῆ ἀ πο μό νω ση τῶν Τουρ κο κυ πρί ων. Ἡ κ. Ρά ις εἶ πε πρό σφα τα ἐ πί σης 
ξε κά θα ρα: «Θέ λου με μί α δι πλω μα τί α τολ μη ρή, ποὺ νὰ μὴ λαμ βά νῃ ὑ πό ψη της 
μό νο τὴν πραγ μα τι κό τη τα τοῦ κό σμου, ἀλ λὰ νὰ ἐ πι δι ώ κῃ τὴν ἀλ λα γὴ αὐ τῆς τῆς 
πραγ μα τι κό τη τας.»

* * *
Περ σί α πα ρά γει 4,09 ἑ κα τομ μύ ρια βα ρέ λια πε τρε λαί ου τὴν ἡ μέ ρα. Ἡ δι-
α κο πὴ δι ο χέ τευ σης ἰ ρα νι κοῦ πε τρε λαί ου λό γῳ τοῦ πι θα νοῦ πο λέ μου στὶς 
εὐ ρω πα ϊ κὲς καὶ τὶς ἀ να πτυσ σό με νες οἰ κο νο μί ες τῆς νο τι ο α να το λι κῆς Ἀ σί-
ας (Κί να καὶ Ἰν δί α) θὰ σή μαι νε καὶ ἐ πέ κτα ση τῆς κρί σης μὲ ἀ πρό βλε πτες 

συ νέ πει ες. Σὲ πε ρί πτω ση ἐ πα λή θευ σης τοῦ ὡς ἄνω σε να ρί ου πο λέ μου θὰ προ κλη-
θοῦν ἀ νυ πέρ βλη τα προ βλή μα τα στὴν βι ο μη χα νί α, τὶς με τα φο ρές, τὴν πα ρα γω γὴ ἀ γα-
θῶν καὶ τὸν πλη θω ρι σμὸ σὲ παγ κό σμια κλί μα κα. Ἴ σως ἡ κα τά στα ση αὐ τὴ νὰ εἶ ναι 
ἕ νας στρα τη γι κὸς στό χος τῆς κυ ρί αρ χης σή με ρα στὸν Πλα νή τη θρη σκευ τι κο πο λι τι-
κῆς ἰ δε ο λο γί ας, ποὺ πε ρι γρά ψα με στὴν ἀρ χὴ τῆς πα ρού σης ἀ να λύ σε ως.

 ∆ρ Γ. Χατ ζη θε ο δώ ρου
 Ὑφηγητὴς Πολυτεχνείου Ἄαχεν
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Ç ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ ÁËËÁÎÅ,
ÓÅÉÓ ÔÏ ÐÇÑÁÔÅ ×ÁÌÐÁÑÉ;

 κό μα οἱ Ἕλ λη νες χρι στια νοὶ ἢ μαρ ξι στὲς τῆς... κοι-
νο κτη μο σύ νης ἢ τῆς... ἰ σό τη τας δὲν ἔ χουν κα τα λά-
βει τὰ πραγ μα τι κὰ ἱ στο ρι κὰ αἴ τια τῆς σύγχυσης 
καὶ τῆς δυσπραγίας. Στὴν 25ετῆ ἱ στο ρί α τοῦ «∆αυ-
λοῦ» ἔ χουν ἀ να λυ θῆ πρω το πο ρια κὰ οἱ δύο με γά-

λες ἀν τι θέ σεις Ἰ ου δα ϊ σμὸς-Ἑλ λη νι σμός. ∆ὲν εἶ ναι δυ να τόν, νὰ κά-
νω με τὸ πα ρα μι κρὸ βῆ μα, χω ρὶς νὰ ἀρ χί σω με ἀ πὸ αὐ τό. Τα πει νο-
φρο σύ νη ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος ἀ πο τε λεῖ ἀ συγ χώ ρη τη πα λιν δρό μη ση, 
δε δο μέ νου, ὅ τι, ὅ πως ἐ φά νη δι ε θνῶς, κα θὼς ἐ λέγ χονται τὰ πάν τα, 
οὐ δεὶς παγ κό σμια ἐ πὶ μη νια ίας βά σης δὲν ἀ να λύ ει καὶ δὲν ἐκ θέ τει 
τὴν ὕ που λη καὶ τά χα ἀ δι ά φο ρη σκη νο θε σί α ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος. ∆ὲν 
φαν τά ζο μαι ἕ να τέ τοι ο ἔν τυ πο νὰ κυ κλο φο ρῇ στήν... Ἀ με ρι κὴ ἢ 
καὶ τὴν Εὐ ρώ πη –γιὰ τοὺς ὑ πό λοι πους θὰ πρέ πει, γιὰ νὰ μποῦν 
στὸ νό η μα, νὰ ἀ νοί ξῃς σχο λεῖ α, ποὺ φυ σι κὰ τὸ παγ κό σμιο θε ο κεν-
τρι κό-θρη σκευ τι κὸ σύ στη μα τὰ ρί χνει εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐ ξώ τε ρον. 

Ναί, κύ ριοι, ἀ πὸ ἐ δῶ ἀρ χί ζει ἡ Ἱ στο ρί α καὶ ἀ πὸ ἐ δῶ πα νέ ξυ πνα τὸ Σύ-
στη μα μὲ νύ χια καὶ μὲ δόν τια τὴν συ σκο τί ζει, ἀ πο τρέ πει κ.λπ. Βε βαί ως 
κα τέ χο με τὸ μο να δι κὸ πα ρά θυ ρο στὴν Ἱ στο ρί α. ∆ὲν κά νο με ἀρ χαι ο λο γί α ἢ 
ἱ στό ρη ση γε γο νό των, ὅ που ἕ νας τε ρά στιος ὄγ κος ἀ νὰ τὸν κό σμο κα τα κλύ-
ζει τὸ πᾶν. Ἐ δῶ γί νε ται λει τουρ γι κὴ ἀν τι πα ρά θε ση πί σω ἀ πὸ τὰ γε γο νό τα 
καὶ τὶς αἰ τί ες τους. Ἐ δῶ ἀ να λύ ον ται οἱ μύ χι ες κα τα β ο λές, τὶς ὁ ποῖ ες τὸ Σύ-
στη μα ἀ πο κρύ πτει, ὥ στε νὰ φα νῇ ὅ τι ὅ λα περ νοῦν ἀ πὸ αὐ τό, φθά νον τας 
στὸν ἰθ μό: Ἰ η σοῦς, Μάρξ, Φρό υντ, Ἀιν στά ιν καὶ ὡς διὰ μα γεί ας ἀ πά λει ψη 
τῆς βά σης τῶν πάν των, τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἀρ χαι ό τη τας. Ἱ στο ρι κὴ ἀ πά τη μὲ 
ἀλ λοί ω ση ἢ ἐ ξα φά νι ση. Ἐ δῶ εἶ ναι ἡ βι βλι ο γρα φί α ποὺ σπά ζει κόκ κα λα. 
2.000 χρό νια τώ ρα ἔ χουν φτειά ξει τὴ δι κή τους βι βλι ο γρα φί α, στὰ μέ τρα 
τους, ὥ στε «Γιά ννης κερ νά ει Γιά ννης πί νει».

Ἡ πᾶ σα ἀν τί θε ση ἀ να πα ρά γει τὸ Σύστημα, ἀ πὸ πό λε μο, Ἐ πι στή μη, τέ-
χνη, κοι νω νί ες καὶ ὅ,τι μπο ρεῖ νὰ βά λῃ ὁ νοῦς σου. Πλη ρω μέ νες αὐ θεν τί ες 

‣



ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ ξελαρυγγιάζονται –ἡ δουλειά τους. Πιστεύετε 
ἐσεῖς ὅτι ἡ Ἱστορία τῶν 2.000 τελευταίων ἐτῶν εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς λένε; 
Θέλουν νὰ παρουσιάσουν σὰν πρόοδο τὴν 2.000 ἐτῶν τελευταία Ἱστορία, 
ἐνῷ σταμάτησε ἡ Ἐπιστήμη τῶν Ἰώνων Φιλοσόφων καὶ ἔγινε Τεχνολογία. 
∆ὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι οἱ ∆ημόκριτοι μὲ σκέψη ἔξω ἀπὸ κάθε θεό, μὲ τὴν 
Φύση πάντα, ἔφθασαν στὴν ὑπαρξιακὴ ἐνατένιση τοῦ κόσμου καὶ ὄχι στὸ 
τσιφουταργιὸ τοῦ homo economicus, ὅπου ἡ ὕλη εἶναι καπιταλιστικὸ (καὶ 
ἀπὸ κοντὰ μαρξιστικό) ἀγαθό –πᾶρε δύο ἀτομικὲς βόμβες στὸ κεφάλι, γιὰ 
νὰ μάθῃς ἄνθρωπε. Ὁ Πλάτων εἶχε προβλέψει τὸν κίνδυνο τῆς βιομηχανι-
κῆς ἐπανάστασης. Βεβαίως ἤθελε νὰ προφυλάξῃ τὸν Φειδία ἀπὸ τοὺς διά-
φορους Πικάσσο καὶ τοὺς Ἰκτῖνο-Καλλικράτη ἀπὸ ἐργολάβους οἰκοδομῶν 
οὐρανοξυστῶν τῆς Νέας Ὑόρκης... 

∆ὲν ὑπάρχει καμμία συνέχεια μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν (Ἰουδαϊσμοῦ-
Ἑλληνισμοῦ), εἶναι τελείως διαφορετικὰ πράγματα, ἡ ὁμοιότης ἐντελῶς 
συμπτωματική, ἐξ ἀντιγραφῆς καὶ ὄχι μέσα ἀπὸ ὑπαρξιακή-φυσικὴ θέ-
ση, ἀλλὰ ἀπὸ μεταφυσική. Γιὰ παράδειγμα: Ὁ 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
ἡ ἐμπλοκή μας, ὁ Ἐμφύλιος, ἢ καὶ συμμοριτοπόλεμος, γιατὶ συμμορίες 
ἦταν, οἱ μὲν μὲ τοὺς Ἀμερικάνους, οἱ δὲ μὲ τοὺς Ρώσσους καὶ κανένας μὲ 
τὴν ἑλληνικὴ βάση μας. Νά, κάτι βιβλία τεράστια, μὰ ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε 
τὸ παραμικρὸ τῶν πιὸ πάνω. Σφαγιάστηκαν οἱ νοικοκυραῖοι τοῦ κυρια-
κάτικου ἐκκλησιασμοῦ (βολεμένοι) ἀπ’ τὴ μιὰ μὲ τοὺς τσαγκάρηδες τῆς 
Καισαριανῆς ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ τὸ σφάξιμο πῆγε γόνα. 

Πάντα ὁ Ἰουδαϊσμὸς διασπείρει τὸ φόνο, τὸ μίσος. Ποιός ἐδημιούργησε 
(καὶ δημιουργεῖ) τὴν ἀδικία καὶ ποιός τὴν καπηλεύεται, γιὰ νὰ εἴμαστε πά-
λι στὴν... παγκοσμιοποίηση. Τί τὶς θέλομε τὶς σελίδες –κάποτε τύλιγαν σαρ-
δέλλες, τώρα τὰ σοῦπερ μάρκετ τίς... τυποποίησαν. Θὰ ξυπνήσωμε ποτὲ καὶ 
σὲ ποιόν καὶ γιὰ ποιόν θὰ κουβαλᾶμε εἰς βάρος μας νερό; Ἂς δοῦμε, πῶς 
ἔκλεισε μέχρι σήμερα ἡ λαβίδα τῆς παγκοσμιοποίησης μὲ ὅλα τὰ διεθνῆ πα-
ρατρεχάματα. Ἀφῆστε τὶς σελίδες στὶς βιβλιοθῆκες, αὐτὲς ξέρουν... μόνον τὸ 
μυαλό μας δὲν ξέρει, γιατὶ δὲν εἶναι ἀποθήκη, ἀλλὰ κριτική, ἀμφισβήτηση, 
λόγος, ἐντοπισμὸς τοῦ ψεύδους.

 Παντελῆς Γλάρος
 Ταξίαρχος (ἱπτ.) Πολεμικῆς Ἀεροπορίας
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ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÅÕÓÅÂÅÉÁÓ

Ἰ η σοῦς προ πο νη τής!

«Ζω γρα φι σμέ να στὸ χέ ρι πορ σε λά νι να ἀ γαλ μα τί δια σὲ λου στρα ρι σμέ νη ξύ λι νη βά ση, 
ποὺ ἀ να πα ρι στοῦν τὸν Ἰ η σοῦ νὰ συμ με τέ χῃ ἐ νερ γὰ μὲ παι διὰ σὲ δι ά φο ρα ἀ θλή μα τα, 
ἀ πο τε λοῦν τὸ τέ λει ο δῶ ρο γιὰ κά θε κα θο λι κὸ ἀ θλη τή.» Αὐ τὰ δι α φη μί ζον ται στὴν εὐ-
σε βῆ κα θο λι κὴ ἱ στο σε λί δα: w ww.c a t h o l i c s h o p p er.c om. 

Σὲ ὀ ρει χάλ κι νη πι να κί δα στὴν βά ση τῶν ἀ γαλ μα τι δί ων ἀ να γρά φε ται: «J e s us is my 
c o a ch».

Κ.Ε.

Χρι στι α νι κὴ ἠ θι κὴ

«Κο λά κε ψε τὸν Ἰ η σοῦ, ἀλ λι ῶς θὰ σὲ βα σα νί σῃ στὴν Κό λα ση.»

(Ἀ πὸ ἀ με ρι κα νι κὴ ἱ στο σε λί δα.)



Ὁ Μωυσῆς σὲ κούκλα, γιὰ θεϊκὴ πανούκλα...

Ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ διαφήμιση τῆς εἰκονι-
ζόμενης κούκλας τοῦ Μωυσῆ: «Ἡ ἱστορία τοῦ 
Μωυσῆ ἔχει περισσότερη δράση ἀπὸ τὶς ταινί-
ες τοῦ Τζέημς Μπόντ. Θαύματα, δολοφονίες, 
πανούκλα, διαφυγή, προδοσία. Μιὰ ζωὴ γεμά-
τη δραματικὰ γεγονότα καὶ συναρπαστικὲς 
περιπέτειες. Μὲ τὴν πλαστικὴ αὐτὴ κούκλα τοῦ 
Μωυσῆ θὰ μπορέσετε νὰ ἀναδημιουργήσετε 
ὁλόκληρο τὸν ἐπικὸ θρῦλο στὴν ἄνεση τοῦ σπι-
τιοῦ σας. Χρησιμοποιήστε τὶς πέτρινες πλάκες, 
ἂν θέλετε νὰ τιμωρήσετε τὸν συγκάτοικό σας 
μὲ θεϊκὴ πανούκλα....»

Ι.∆.

Τὸ χέρι τῶν θεῶν

Φορῶντας στὰ δάκτυλά σας τὰ εἰκονι-
ζόμενα καλύμματα μπορεῖτε -σύμφωνα 
μὲ τὴ σχετικὴ διαφήμιση- νὰ μετατρέψτε 
τὴν παλάμη σας σὲ ἰσχυροὺς θεοὺς τοῦ 
Ἰνδουισμοῦ. Οἱ λαστιχένιες ἀναπαραστά-
σεις τῶν Βράχμα, Γκανές, Γκαρούντα 
καὶ Κάλι εἶναι ἀκριβεῖς, μὲ ὅλα τὰ χέρια, 
τὰ κεφάλια, τὶς γλῶσσες καὶ τὰ φτερά, 
ποὺ τοὺς καθιστοῦν τόσο μοναδικούς. 

Ι.Λ.

Α.Γ.

Καὶ δὲν μοῦ λές, ρὲ ἐξυπνάκια,  
ἅμα δὲν ὑπάρχῃ θεός, ὅπως μᾶς λές,  
ποιός σχεδίασε αὐτὰ τὰ καθίσματα;

Ἡ εὐσεβὴς κούκλα 
«Μωϋσῆς». 
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τὸ Αἰ γαῖ ο δὲν ὑ πάρ χουν μό νο ἑλ λη νι κά, ἀλ λὰ καὶ δι ε θνῆ ὕ δα-
τα καὶ δι ε θνὴς ἐ να έ ριος χῶ ρος. Ἂν βρε θῇς μὲ τὸ φου σκω τό 
σου ἕ ξι μί λια καὶ δέ κα μέ τρα ἀ πὸ τὴν Ἄν δρο, δὲν βρί σκε σαι 
σὲ ἑλ λη νι κά, ἀλ λὰ σὲ δι ε θνῆ ὕ δα τα. Σὲ πε ρί πτω ση ποὺ κά ποι ο 
τουρ κι κὸ μα χη τι κὸ πε ρά σῃ με τα ξὺ Ἴμ βρου καὶ Τε νέ δου, κα τε-

βῇ στὸ Αἰ γαῖ ο, φτά σῃ δέ κα μί λια ἀ πὸ τὴν Εὔ βοι α, κά νῃ στρο φὴ καὶ γυ ρί σῃ 
πί σω, δὲν νο μι μο ποι ού μα στε νὰ τὸ ἀ να χαι τί σου με. Ἂν ὅ μως προ σεγ γί σῃ 
τὴν ἑλ λη νι κὴ ἀ κτὴ σὲ ἀ πό στα ση μι κρό τε ρη τῶν δέ κα μι λί ων, τό τε πρέ πει 
νὰ τὸ κα ταρ ρί ψου με. Τὸ F.I.R. Ἀ θη νῶν ἔ χει σκο πὸ τὴν πα ρα κο λού θη ση κι 
ἐ ξα σφά λι ση τῆς ἀ σφά λειας τῶν πτή σε ων τῶν πο λι τι κῶν ἀ ε ρο σκα φῶν. ∆ὲν 
ἔ χει καμ μί α σχέ ση μὲ κυ ρι αρ χι κά μας δι και ώ μα τα στὸν ἐ να έ ριο χῶ ρο. Ἡ 
στρα τι ω τι κὴ ἡ γε σί α εἶ ναι δέ σμια τοῦ ἑ κά στο τε ὑ πουρ γοῦ. Ἡ ὑ πο α νά πτυ ξη 
τῆς Ἑλ λά δας ὀ φεί λε ται στὸ Χρι στι α νι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι μί α αἱ μο στα γὴς κι 
αἱ μο δι ψὴς θρη σκεί α, ποὺ ἔ σφα ξε τὴ μι σὴ ἀν θρω πό τη τα. Τὰ πα ρα μύ θια τοῦ 
Ἄν τερ σεν φαί νον ται πιὸ πι στευ τὰ ἀ πὸ τὰ χρι στι α νι κὰ δόγ μα τα.

Ὅλα αὐτά, κα θὼς κι ἀρ κε τοὺς μύ θους ὄ χι μό νον τῆς ἐ θνι κῆς μας στρα τη γι κῆς ἀλ λὰ 
καὶ τῆς ἐ θνι κῆς μας ἰ δε ο λο γί ας, ἀ νέ λυ σε ὁ ναύ αρ χος ἐ.ἀ. Ἀν τώ νιος Ἀν τω νιά δης, πρώ ην 
ἀρ χη γὸς Γ.Ε.Ν. (2002-2005), σὲ ἀ πο κλει στι κὴ συ νέν τευ ξη, ποὺ πα ρα χώ ρη σε στὸ «∆αυ-
λό».

Τὸ πλῆ ρες κεί με νο τῆς συ νέν τευ ξης

«∆»: Κύ ρι ε ναύ αρ χε, κα τὰ τὴ μα κρὰ στα δι ο δρο μί α σας στὸ Ναυ τι κὸ ἔ χε τε ὑ πη ρε-
τή σει σὲ καί ρι ες θέ σεις, ὅ πως ὑ παρ χη γὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., ἀρ χη γὸς Στό λου, ἀρ χη γὸς Γ.Ε.Ν. 
κ.ἄ., ἀ π’ ὅ που δι α χει ρι στή κα τε ἀρ κε τὲς ἑλ λη νο τουρ κι κὲς κρί σεις, κυ ρί ως λό γῳ τουρ-
κι κῶν πα ρα βι ά σε ων τοῦ ἐ θνι κοῦ μας χώ ρου, ὁ πό τε οἱ ἀ πό ψεις σας ἔ χουν βα ρύ νου σα 
ση μα σί α. ∆ε δο μέ νου ὅ τι πολ λὲς ἀ να κρί βει ες ἀ κού γον ται ἀ πὸ τὰ Μ.Μ.Ε. σχε τι κὰ μὲ 

Ὁ ναύαρχος ἐ.ἀ. Ἀντώνης Ἀντωνιάδης 
ξεσκεπάζει τὶς ἐθνικὲς αὐταπάτες μας



τὸ θέμα τῶν παραβιάσεων, θὰ ἤθελα κατ’ ἀρχὴν νὰ μᾶς ὁριοθετήσετε τὰ σύνορα τῆς 
χώρας μας σὲ ξηρά, θάλασσα καὶ ἀέρα. 

– Μοῦ κάνει μεγάλη ἐντύπωση, ποὺ ὁ μέσος Ἕλληνας κι ἰδιαίτερα αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρί-
ζονται, ὅτι ἀγαπᾶνε τὴν πατρίδα τους, ἔχουν ἄγνοια ἐπὶ ἑνὸς τόσο σοβαροῦ θέματος. 
Τὸ πρῶτο ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ μάθουν, ποιά εἶναι ἡ πατρίδα μας, ποιά εἶναι 
ἡ Ἑλλάδα. Νομίζω, ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες δὲν ξέρουν, ποιά εἶναι ἡ Ἑλλάδα. 
Θὰ σοῦ πῶ ἕνα παράδειγμα. Ὅταν τὶς προάλλες εἶχα ἐμφανισθῆ στὴν τηλεόραση, 
εἶχαν ἔρθη κάποια κανάλια σπίτι μου. Τὰ παιδιά, ποὺ μὲ καλωδίωναν κι ἄκουγαν τί 
λέγαμε, στὸ τέλος μοῦ εἶπαν: «Κύριε ναύαρχε, τί εἶναι αὐτὰ δηλαδή; Γιὰ πές τε μας, 
τί εἶναι αὐτὰ τὰ χωρικὰ ὕδατα κ.τ.λ.;» Κι ὅταν τοὺς εἶπα γιὰ παράδειγμα, ὅταν εἶσαι 
στὴν Ἄνδρο μὲ τὸ φουσκωτό σου –ὁ ἕνας εἶχε καὶ φουσκωτό– κι εἶσαι στὰ ἕξι μίλια 
καὶ δέκα μέτρα, τότε δὲν εἶσαι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια ἀλλὰ στὰ διεθνῆ ὕδατα, 
καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι δίπλα σου κι ὁ Τοῦρκος κι ὁ Λιβανέζος κ.τ.λ., «ποιός τὸ λέει αὐτό; 
σοβαρολογεῖτε;», μοῦ εἶπαν. ∆ηλαδὴ τοὺς ἔκανε τόσο μεγάλη ἐντύπωση ἡ ἔννοια τῶν 
χωρικῶν ὑδάτων, ποὺ μὲ ἐξέπληξε. 

Γιὰ νὰ ἀπαντήσω στὴν ἐρώτησή σου, δὲν νομίζω, ὅτι λέω κάτι τὸ πρωτότυπο ἢ τὸ 
καινοφανές. Τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ἠπειρωτικὴ χώρα, ἡ χωρική μας θάλασσα, 
ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι ἕξι ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὴ στεριὰ καὶ ὁ ὑπερκείμενος ἐναέριος 
χῶρος. Αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὸ ∆ίκαιο τῆς Θάλασσας, ποὺ τὸ ἔχει προσυπογράψει κι ἡ 
Ἑλλάδα, εἶναι τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδας, ἡ Ἐθνικὴ Ἐπικράτεια. Μέσα ἐκεῖ καὶ μόνο 
μέσα ἐκεῖ ἔχουμε κυριαρχικὰ δικαιώματα. Ἔξω ἀπὸ ἐκεῖ εἶναι διεθνῆ ὕδατα καὶ δι-
εθνὴς ἐναέριος χῶρος, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὡρισμένες ἁρμοδιότητες, τὶς ὁποῖες τῆς 
ἔχουν ἀναθέσει κάποιοι ὀργανισμοί, εἴτε στρατιωτικοί, εἴτε πολιτικοὶ (ὅπως ὁ I.C.A.O., 
τὸ N.A.T.O., ἡ Ε.E. κ.ἄ.). 

Λέει παραδείγματος χάριν ὁ Ι.C.A.O. (σ.σ. Ιnternational Civil Aviation Organization 
= ∆ιεθνὴς Ὀργανισμὸς Πολιτικῆς Ἀεροπλοΐας) στὴν Ἑλλάδα: «Θέλω σὲ μία περιοχὴ 
εὐρύτερη κι ἔξω ἀπὸ τὰ χωρικά σου, ποὺ ἀποτελεῖ διεθνῆ ἐναέριο χῶρο, νὰ μοῦ συν-
τονίζῃς τὴν ἐναέριο κυκλοφορία. Νὰ καθορίσῃς τοὺς ἀεροδιαδρόμους καὶ νὰ ἔχῃς 
τὸ νοῦ σου νὰ πετάῃ ἡ πολιτικὴ ἀεροπορία μέσα στοὺς ἀεροδιαδρόμους αὐτούς.» 
Αὐτὸ εἶναι ἕνα καθῆκον ποὺ τὸ ἔχουν ἀναθέσει στὴν Υ.Π.Α. (σ.σ. Ὑπηρεσία Πολιτικῆς 
Ἀεροπορίας). Αὐτὴ ἡ περιοχὴ εἶναι τὸ περίφημο F.I.R. Ἀθηνῶν (σ.σ. Athens Flight 
Information Region = Περιοχὴ Πληροφοριῶν Πτήσεως Ἀθηνῶν). Αὐτὴ ἡ περιοχὴ 
λοιπὸν δὲν ἔχει καμμία σχέση οὔτε μὲ σύνορα οὔτε μὲ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς 
Ἑλλάδας. Εἶναι μία περιοχή, ποὺ τὴν ἔχει καθορίσει ἕνας πολιτικὸς ὀργανισμός, 
ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει καμμία νομικὴ δύναμη καὶ ὑπόσταση, δὲν εἶναι οὔτε κἂν σὰν τὸ 
Ν.Α.Τ.Ο.. Εἶναι ἕνας πολιτικὸς ὀργανισμὸς μὲ κύριο στόχο τὴν ἀσφάλεια τῆς πολιτι-
κῆς ἀεροπορίας. 

Αὐτὴ τὴν περιοχὴ παρεξηγημένα μετὰ τὴν ἐπανένταξή μας στὸ Ν.Α.Τ.Ο. τὸ 1974 ἄφη-
σαν ἠθελημένα οἱ τότε κυβερνήσεις καὶ οἱ διοικοῦντες νὰ φανῇ σὰν χῶρος ἐντὸς τοῦ 
ὁποίου ἐμεῖς ἔχουμε δικαιώματα, καὶ δὲν δικαιοῦνται νὰ εἰσέρχωνται ἄλλοι στὸν χῶρο 
αὐτὸ χωρὶς τὴν ἄδειά μας, κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὶς ἱστορίες ποὺ ἔχεις ἀκούσει γιὰ σχέδια 
πτήσης κ.λπ.. Γιὰ νὰ λέμε καὶ τοῦ στραβοῦ τὸ δίκιο, τὸ 1974 φύγαμε ἀπὸ τὸ Ν.Α.Τ.Ο. καὶ 

20220 ∆ΑΥΛΟΣ/295, Ὀκτώβριος 2006



μετὰ θέλαμε νὰ ξαναμποῦμε.
«∆»: Τὸ θεωρεῖτε λάθος αὐτό; 
– Βέβαια, μεγάλο, ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα. 

Εἶναι λάθος, γιατὶ τὴν μία μέρα φεύγεις 
καὶ τὴν ἄλλη θέλεις νὰ ξαναμπῇς. Θὰ 
μοῦ πῇς, ὁ Καραγκιόζης σὲ αὐτὴ τὴ χώ-
ρα δὲν γεννήθηκε; Εἶσαι ἀστεῖος. Ὅταν 
λὲς θὰ φύγω, εἶσαι ἕτοιμος νὰ πληρώνῃς 
τὶς συνέπειες μία ζωὴ καὶ εἶσαι τριτο-
κοσμικὸς καὶ λὲς θὰ εἶμαι μόνος μου, 
ὅπως ἔκανε ἡ Γαλλία, ποὺ τὸ κράτησε 
πενῆντα χρόνια. Ἔφυγε καὶ ἔμεινε ἔξω 
καὶ ξαναγύρισε τὴν τελευταία δεκαε-
τία. Γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν ἀξιοπρέπειά 
της, ἔμεινε πολλὰ χρόνια ἔξω. Ἡ Ἑλλά-
δα τὴ μία μέρα ἔφυγε καὶ τὴν ἄλλη εἶπε 
συγγνώμη, θέλουμε νὰ ξαναμποῦμε. Με-
τὰ ἔπρεπε νὰ βάλῃ τὴν ὑπογραφή της 
καὶ ἡ Τουρκία. Μετὰ ἔγινε ἡ Συμφωνία 
Ἐπανασύνδεσης μὲ τὸν Παπανδρέου, 
κι ἐκεῖ τὰ χάσαμε ὅλα καὶ τὴν περιοχὴ 
εὐθύνης ποὺ εἴχαμε. Σὰ ναυτικὸ εἴχαμε 
ὅλο τὸ Αἰγαῖο. Τὸ F.I.R. στὴ θάλασσα, 
ἂν τὸ δῇς, ἦταν περιοχὴ εὐθύνης τοῦ 
Ἕλληνα ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Ν., ὁ ὁποῖος ἦταν 
καὶ νατοϊκὸς διοικητής. Μετὰ τὴν ἀπο-
χώρησή μας ἀπὸ τὸ Ν.Α.Τ.Ο. τὸ κενὸ τὸ 
κάλυπταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. 

Τότε λοιπόν, ἐπειδὴ θέλαμε τὸ Ἀεροπορικὸ Στρατηγεῖο νὰ πάρῃ περιοχὴ εὐθύνης, 
χρησιμοποιήσαμε τὸν Ι.C.A.O. καὶ λέγαμε στὸ Ν.Α.Τ.Ο.: «Νά, ὁ Ι.C.A.O. μᾶς ἔδωσε σὰν 
περιοχὴ εὐθύνης τὸ Αἰγαῖο, δὲν μᾶς τὸ δίνετε κι ἐσεῖς σὲ νατοϊκὸ ἐπίπεδο;» Βέβαια 
τὸ Ν.Α.Τ.Ο. ἔλεγε: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἕνας στρατιωτικὸς ὀργανισμός, αὐτοὶ εἶναι πολιτι-
κὸς ὀργανισμός, τί σχέση ἔχει τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο;» Γι’ αὐτὸ τοὺς ἀναχαιτίζαμε τοὺς 
Τούρκους μὲ χωροφυλακίστικο ζῆλο, γιὰ νὰ τοὺς τονίσουμε: «Κοιτάξτε, ὁ Ι.C.A.O. 
μᾶς εἶπε ὅτι εἶναι περιοχὴ δική μας.» Καὶ μᾶς ἔλεγαν: «Εἶναι μία περιοχὴ γιὰ τὴν 
πολιτικὴ ἀεροπορία, δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ στρατιωτικὰ κ.τ.λ.» Ἔτσι ξεκίνησε 
ἡ παρανόηση τῶν κυβερνήσεων τότε καὶ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

«∆»: Ποιά εἶναι τελικὰ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματά μας στὸν ἀέρα;
– Στὸν ἀέρα ἡ Ἑλλάδα μὲ ἕνα προεδρικὸ διάταγμα εἶχε πεῖ, ὅτι γιὰ λόγους ἀσφάλειας 

πτήσεων ἔχω ἐναέριο χῶρο δέκα ναυτικὰ μίλια. Κι αὐτὸ εἶναι ποὺ ἔχει δημιουργήσει 
σήμερα τὴ διαφορὰ ποὺ λέμε ἕξι-δέκα. ∆ηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μοναδικὴ χώρα στὸν 
κόσμο ποὺ ἔχει ἄλλο εὖρος χωρικῶν ὑδάτων κι ἄλλο εὖρος ἐναέριου χώρου. ∆ιότι παγ-
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Ὁ ναύαρχος ἐ.ἀ. Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης διετέ-
λεσε κυβερνήτης στὸ ἀντιτορπιλικὸ ΣΦΕΝ∆Ο-
ΝΗ, διοικητὴς πλοίων ἀποβάσεως, ∆ιοικητὴς 
τῆς Σχολῆς Ἀμφιβίων Ἐπιχειρήσεων, ἐπιτελὴς 
τοῦ στρατιωτικοῦ ἀντιπροσώπου στὸ Ν.Α.Τ.Ο., 
ἐπιτελὴς τῆς ∆ιεύθυνσης Ἀμυντικῆς Πολιτικῆς 
τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α., ὑπαρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., ἀρχηγὸς 
Στόλου κι ἀρχηγὸς Γ.Ε.Ν. τὴν περίοδο 2002-

2005. 



κο σμί ως ὁ ἐ να έ ριος χῶ ρος προσ δι ο ρί ζε ται σὰν 
ὁ ὑ περ κεί με νος τῶν χω ρι κῶν. Ἐ μεῖς ὅ μως ἀ πο τε-
λοῦ με μί α ἐ ξαί ρε ση, ποὺ λέ με χω ρι κὰ ὕ δα τα μὲν 
ἕ ξι, ἀλ λὰ ὁ ἐ να έ ριος χῶ ρος μας εἶ ναι δέ κα. Αὐ τὸ 
εἶ ναι καὶ τὸ ση μεῖ ο ποὺ ἀν τι κρού ει καὶ δὲν δέ χε-
ται ἡ Τουρ κί α καὶ σοῦ λέ ει, ὅ τι ἀν τί κει ται στοὺς 
δι ε θνεῖς κα νό νες καὶ στὸ ∆ί και ο τῆς Θά λασ σας 
καὶ βα σί ζε ται σὲ ἕ να ἑλ λη νι κὸ προ ε δρι κὸ δι ά-
ταγ μα, ποὺ ἔ βγα λε πρὶν ἀ πὸ πολ λὲς δε κα ε τί ες 
ἡ Ἑλ λά δα. Μπο ροῦν κι αὐ τοὶ νὰ βγά λουν ἕ να 
τουρ κι κὸ προ ε δρι κὸ διά ταγ μα καὶ νὰ λέ νε ὅ, τι 
θε λή σουν. ∆ὲν ἔ χει δι ε θνῆ νο μι κὴ ὑ πό στα ση καὶ 
δὲν ἔ χου με δι ε θνῆ νο μι κὰ ἐ ρεί σμα τα, νὰ τὸ ὑ πο-
στη ρί ξου με. 

Ὑ πάρ χουν ὡ ρι σμέ νες δι και ο λο γί ες ἀλ λὰ εἶ-
ναι πο λὺ ἀ σθε νεῖς κα τὰ τὴν ἄ πο ψή μου, γιὰ 
νὰ πᾶ με στὴ Χά γη, ποὺ λέ με, νὰ τὸ συ ζη τή-
σου με. Εἶ ναι ἀ πὸ τὰ ση μεῖ α ἐ κεῖ να ποὺ κά τι 
πρέ πει νὰ κά νου με. Νὰ ἐ πε κτεί νου με τὰ χω ρι-
κά μας  ὕδατα στὰ δέ κα μίλια, γιὰ νὰ ἔ χου με 
κι ἐ να έ ριο δέ κα, ἢ νὰ τὰ πᾶ με καὶ τὰ δύο στὰ 
ὀ κτώ, στὰ δώ δε κα, εἶ ναι θέ μα τί θὰ ἀ πο φα σί-
σῃ ἡ κυ βέρ νη ση. Ἀλ λὰ ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει 
νὰ λές, ὅ τι ἔ χω χω ρι κὰ ὕ δα τα ἕ ξι κι ἐ να έ ριο 
χῶ ρο δέ κα, εἶ ναι παγ κό σμια πα ρα δο ξό τη τα 
καὶ πρω το τυ πί α.

«∆»: Τὰ πο λε μι κὰ ἀ ε ρο σκά φη εἶ ναι ὑ πο χρε ω-
μέ να νὰ ὑ πο βάλ λουν σχέ διο πτή σης; 

– Ἡ σύμ βα ση τοῦ Ι.C.A.O. (τοῦ 1944) ἀ να φέ-
ρε ται μό νο στὰ πο λι τι κὰ καὶ δὲν ἔ χει καμ μί α 
ἰ σχὺ γιὰ τὰ στρα τι ω τι κὰ ἀ ε ρο σκά φη. Ὅ λες οἱ 
προ βλέ ψεις της δὲν ἀ φο ροῦν στὰ στρα τι ω τι κὰ ἀ ε ρο σκά φη. Με τα γε νέ στε ρα, νο μί ζω, 
ὅ ταν αὐ ξή θη κε ἡ ἐ να έ ριος κυ κλο φο ρί α, καὶ ὑ πῆρ χε με γά λη κί νη ση –τὸ 1944, ὅ πως κα-
τα λα βαί νεις, ἡ ἐ να έ ριος κυ κλο φο ρί α, ἦ ταν πε ρι ω ρι σμέ νη– ἔ γι νε μί α τρο πο ποί η ση, ποὺ 
λέ ει, ὅ τι καὶ τὰ στρα τι ω τι κὰ κα λὸν εἶ ναι, συ νι στᾶ ται ἢ ἐν δεί κνυ ται νὰ ὑ πο βάλ λουν 
σχέ δια πτή σης.

«∆»: Αὐ τὸ γιὰ νὰ μὴν ὑ πάρ ξῃ ἐν δε χο μέ νως ἐ να έ ριο ἀ τύ χη μα μὲ τυ χὸν πρό σκρου ση 
ἀ ε ρο σκα φῶν ἢ γιὰ κά ποι ον ἄλ λο λό γο; 

– Ἡ Υ.Π.Α., τὸ F.I.R. Ἀ θη νῶν, ὁ Πύρ γος Ἐ λέγ χου τοῦ Ἐλ. Βε νι ζέ λος, ποὺ ἔ χει ὅ λο 
τὸ F.I.R. καὶ πα ρα κο λου θεῖ τὴν κί νη ση, νὰ τὸ δι ευ κο λύ νῃ, οὕ τως ὥ στε νὰ ξέ ρῃ, ὅ τι ἂν 
τυ χὸν ἕ να στρα τι ω τι κὸ ἀ ε ρο σκά φος θέ λει νὰ εἰ σέλ θῃ κά τω ἀ πὸ τὴ Ρό δο, ἂν, τὴν ὥ ρα 
ποὺ θὰ μπῇ, ὑ πάρ χῃ καὶ πτή ση ἀ πὸ τὸ Κά ι ρο, ποὺ ἀ νε βαί νει στὴν Ἀ θή να, νὰ τοῦ πῇ: 
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«ἔχε τὸ νοῦ σου» ἢ νὰ πῇ στὸ πολιτικὸ ἀεροσκάφος: «ἔχε τὸ νοῦ σου στὴν περιοχή, ἐκεῖ 
γίνονται ἀσκήσεις μὲ στρατιωτικὰ ἀεροσκάφη, καὶ νὰ κρατηθῇς σὲ ὕψος π.χ. 10.000 
πόδια».

«∆»: Τὸ F.I.R. δὲν ἔχει ἑπομένως σχέση μὲ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς χώρας.
– Ὄχι, καμμία. Συνεστήθη, γιὰ νὰ διευκολύνῃ τὶς Υ.Π.Α. στὸν ἔλεγχο τῶν ἀεροδια-

δρόμων. Λέει ὅμως, ὅτι τὰ στρατιωτικὰ πρέπει νὰ πετᾶνε μὲ ἰδία εὐθύνη. Ὁ πιλότος 
δηλαδὴ τοῦ μαχητικοῦ μπορεῖ νὰ κάνῃ ὅ,τι ἀσκήσεις θέλει, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεω-
μένος νὰ ὑποβάλλῃ σχέδια πτήσης, ἔχει ὅμως τὸ νοῦ του καὶ τὴν εὐθύνη νὰ προσέχῃ, 
νὰ μὴν πέσῃ ἐπάνω σὲ πολιτικὸ ἀεροσκάφος. Ὅλα αὐτά, ἀπ’ ὅτι καταλαβαίνεις, εἶναι 
παρατραβηγμένες περιπτώσεις. ∆ὲν ἔχει γίνει ποτὲ ἀτύχημα μὲ στρατιωτικὸ νὰ πέφτῃ 
ἐπάνω σὲ πολιτικὸ ἀεροσκάφος. ∆ὲν θυμᾶμαι νὰ ἔχω ἀκούσει ποτέ. Πολιτικὸ νὰ πέσῃ 
ἐπάνω σὲ πολιτικό, ναί. Ἀλλὰ ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀκόμη κι ἂν ἐπιβάλλεται νὰ ὑποβάλ-
λωνται σχέδια πτήσης, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε λόγο γιὰ κυριαρχικὸ δικαίωμα, δὲν 
ἀναχαιτίζεται ἀεροσκάφος γιὰ τὸν λόγο αὐτό. Μπορεῖς νὰ τοῦ κάνῃς παρατήρηση, νὰ 
διαμαρτυρηθῇς στὸν Ι.C.A.O., νὰ διαμαρτυρηθῇς στὴν Ε.Ε. καὶ νὰ πῇς, ὅτι ἡ Τουρκία 
θέτει σὲ κίνδυνο τὴν πολιτικὴ ἀεροπλοΐα, τὶς πτήσεις ποὺ περνᾶνε ἐπάνω ἀπὸ τὸ Αἰ-
γαῖο, μπορεῖς νὰ κάνῃς χίλια δύο, διαβήματα, διαμαρτυρίες, ἀλλὰ δὲν νομιμοποιεῖσαι 
νὰ τὸν ἀναχαιτίζῃς. Νὰ στέλνῃς μαχητικὸ ἀπὸ τὴ Σκῦρο καὶ νὰ τὸν ἀναχαιτίζῃς καὶ 
νὰ σκοτώνεσαι σὲ τελικὴ ἀνάλυση. Γι’ αὐτὸ δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία τὸ τί λέει ὁ 
Ι.C.A.O., ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ λέῃ ὅ,τι θέλει, ἕνας πολιτικὸς ὀργανισμὸς εἶναι κι ἔχει ὁρίσει 

Στὸ ∆ιεθνῆ Ὀργανισμὸ Πολιτικῆς Ἀεροπλοΐας, I.C.A.O., ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ 
τὴν ἀσφάλεια τῶν πτήσεων τῶν πολιτικῶν ἀεροσκαφῶν, συμμετέχουν σήμερα 189 χῶ-
ρες. Ὁ Ι.C.A.O. δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα στοὺς ἐναέριους 
χώρους τῶν χωρῶν, ὅπως φαίνεται στὰ παραπλεύρως εἰκονιζόμενα σχετικὰ ἄρθρα τοῦ 

κανονισμοῦ του. 
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μία περιοχὴ εὐθύνης. Στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο κάνεις ὅ,τι θέλεις. Ὅταν τὰ τουρκικὰ 
ἀεροσκάφη εἶχαν σὲ κάποια ἄσκηση εἰσέλθη στὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο, εἶχαν ὑπο-
βάλει κανονικὰ σχέδια πτήσης, ὅταν εἶχαν προσγειωθῆ στὴ Λάρισα στὸ πλαίσιο τῆς 
ἄσκησης Display Determination. Αὐτοὶ ὅμως ἰσχυρίζονται, πὼς ὅταν εἰσέρχωνται στὰ 
διεθνῆ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου ἐντὸς τοῦ F.I.R. Ἀθηνῶν, δὲν ὑποβάλλουν σχέδια πτήσης.

«∆»: Θὰ μποροῦσε δηλαδὴ ἕνα τουρκικὸ μαχητικὸ ἀεροσκάφος νὰ φτάσῃ 10 
μίλια ἀπὸ τὴν Εὔβοια καὶ νὰ εἶναι καθ’ ὅλα νόμιμο; 

– Βεβαίως, ἂν δὲν παραβιάσῃ τὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο. Ἂν μπῇ ἀπὸ ∆ωδεκάνησα 
ὄχι, διότι συμπίπτει ὁ ἐθνικὸς ἐναέριος χῶρος μὲ τὸ F.I.R.. Ἂν ὅμως μπῇ ἀπὸ ἐπάνω, 
δηλαδὴ μεταξὺ Ἴμβρου, Τενέδου, Λήμνου ἔχει διαδρόμους. Ἑπομένως μπορεῖ νὰ φύ-
γῃ ἀπὸ Ἄγκυρα, νὰ περάσῃ ἀπὸ ἐπάνω μεταξὺ Ἴμβρου - Τενέδου, νὰ φτάσῃ δέκα 
μίλα ἀπὸ τὴν Εὔβοια, νὰ κάνῃ στροφὴ καὶ νὰ ξαναγυρίσῃ. Εἶναι γιὰ ἐμένα νομότυπο 
100%. Ἂν ὅμως εἰσέλθῃ μέσα στὰ δέκα μίλια, τὸν ὁποῖο ἐμεῖς τὸν θεωροῦμε ἐθνικὸ 
ἐναέριο χῶρο, τότε παραβιάζει ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο. Ἐκεῖ πρέπει νὰ τὸ καταρρίψῃς. 
Ἂν εἶσαι σοβαρὴ χώρα.

«∆»: Τριάντα χρόνια ὅμως συνεχῶς ἀναχαιτίζουμε καὶ ποτὲ δὲν καταρρίπτουμε. 
Εἶναι σωστὸ αὐτό; 

– Εἶναι γελοῖο, ὄχι σωστό. Ἀπορῶ μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία (καὶ 
βάζω καὶ τὸν ἑαυτό μου μέσα, γιατὶ ἔχω ὑπάρξει μέλος τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας), 
πῶς μπορεῖς νὰ τὸ ἀνέχεσαι αὐτό; ∆ηλαδὴ τριάντα χρόνια γίνονται Ἴμια. Στὰ Ἴμια 
τί ἔγινε; Βγῆκαν Τοῦρκοι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια. Πάτησαν ἐπάνω σὲ ἑλληνικὸ 
ἔδαφος. Κι εἶδες τί ἔγινε. Κόντεψε νὰ πέσῃ ἡ κυβέρνηση τοῦ Σημίτη, ἀπέπεμψαν τὸν 
ἀρχηγὸ Γ.Ε.ΕΘ.Α. ναύαρχο Λυμπέρη. Καὶ γίνονται τέτοια κάθε μέρα στὸν ἐναέριο 
χῶρο. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο μας, κάνουν παραβίαση 
τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας. Ἄρα εἴτε ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε, ὅτι τὰ δέκα μίλια 
εἶναι ὁ ἐθνικὸς ἐναέριος χῶρος μας, καὶ λέμε, ἄσε τώρα ποὺ θὰ κάνω γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο 
πόλεμο, ἢ εἴμαστε γελοῖοι.

∆ηλαδὴ στὴν ξηρὰ καὶ τὴ θάλασσα, ὅταν ἔγινε αὐτό, συγκλονίστηκε τὸ πανελλήνιο. 
Ἔχουν περάσει τόσα χρόνια κι ἀκόμα θυμόμαστε τὰ Ἴμια. Καὶ γίνονται πέντε Ἴμια 
τὴν ἑβδομάδα στὸν ἀέρα καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνουν τὰ Ἀρχηγεῖα καὶ τὸ Ὑπουργεῖο εἶναι 
νὰ κάνουν ἀνακοινώσεις, ποὺ νὰ λένε, σήμερα ἔγιναν π.χ. ἕξι παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ 
ἐναέριου χώρου καὶ δώδεκα παραβάσεις. Ἐγὼ δὲν σοῦ λέω νὰ εἶσαι μὲ τὴ σκανδάλη 
στὸ χέρι, κι ὅποιος μπῇ νὰ τὸν ρίχνῃς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἴκοσι χρόνια μέρα παρὰ μέ-
ρα ἢ ἂν θὲς δύο - τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα σοῦ παραβιάζουν τὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο, 
κι ἐσὺ τὸ μόνο ποὺ κάνεις εἶναι νὰ ἀνεβάζῃς τὸν πιλότο καὶ νὰ τοὺς ἀναχαιτίζῃς.

Γιὰ ἐμένα τὸ πιὸ ἄσχημο εἶναι, ὅτι συνδέουν τὴν παράβαση μὲ τὴν παραβίαση. Ὁ 
τίτλος τῶν ἀνακοινώσεων εἶναι παραβιάσεις καὶ παραβάσεις, ποὺ σημαίνει, ὅτι βάζουν 
στὸ ἴδιο ἐπίπεδο τὴν παραβίαση τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου μὲ τὴν παράβαση τῶν 
κανόνων ἐναερίου κυκλοφορίας. Τὴν πολεμικὴ ἐνέργεια μὲ τὸ τροχαῖο. Εἶναι σὰν νὰ 
λέμε, σήμερα θὰ σᾶς ἀναφέρουμε ἕξι πολεμικὲς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας καὶ δώδεκα 
τροχαῖα. Ἂν τὸ δῇς, ἔτσι λέμε στὶς ἀνακοινώσεις. Ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν δώδεκα πα-
ραβάσεις τῶν κανόνων ἐναέριας κυκλοφορίας, δηλαδὴ δὲν ὑπέβαλαν σχέδια πτήσης 
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καὶ ἔκαναν ἕξι παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου. Μὰ αὐτὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ 
βάζῃς παράλληλα.

«∆»: Ὑπάρχουν δηλαδὴ περιπτώσεις, ποὺ οἱ πιλότοι μας, ποὺ ἔχουν σκοτωθῆ 
ἡρωικὰ σὲ ἀερομαχίες στὸ Αἰγαῖο, νὰ ἔχουν σκοτωθῆ γιὰ ἁπλὲς παραβάσεις κανό-
νων ἐναέριας κυκλοφορίας; 

– Πολὺ πιθανόν. ∆ὲν ἔχω ὑπάρξει πιλότος. ∆ὲν μπορῶ νὰ σοῦ πῶ τὴ στιγμὴ ἐκείνη 
τί ἔκανε ὁ πιλότος, γιὰ ποιό λόγο ἀπογειώθηκε. Ἂν ἀπογειώθηκε, γιατὶ ὁ Τοῦρκος 
παραβίασε τὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο, πέθανε σωστὰ ὑπὲρ πατρίδος. Ἂν ἀπογειώθη-
κε, γιὰ νὰ τὸν ἀναχαιτίσῃ, ἐπειδὴ δὲν ὑπέβαλε σχέδιο πτήσης στὸ F.I.R. Ἀθηνῶν, γιὰ 
ἐμένα πῆγε ἄδικα. 

«∆»: Ποιά εἶναι ἡ γνώμη τῶν ξένων ἑταίρων μας γιὰ αὐτὴ τὴν κατάσταση στὸ 
Αἰγαῖο;

– Ἄς ἀρχίσω μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἴσως τὸ μεγαλύτερο εἰδικὸ βάρος. 
Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ὑποβάλλουν σχέδια πτήσης κατ’ ἀρχάς, γιατὶ τὰ ἀεροπλάνα τους 
ἀπογειώνονται ἀπὸ ἀεροπλανοφόρα, κι ἐπειδὴ μέσα στὰ σχέδια πτήσης πρέπει νὰ 
ἀναφέρῃς ἀπὸ ποῦ φεύγεις καὶ ποῦ θὰ ἐπιστρέψῃς, ἄρα δίνεις τὴ θέση τοῦ ἀεροπλα-
νοφόρου, τὴν ὁποία γιὰ λόγους ἀσφαλείας οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν δίνουν ποτέ, τὸ ἔχουν 
ξεκόψει, ὅτι τὰ ἀμερικανικὰ μαχητικά, ποὺ πετοῦν, δὲν ὑποβάλλουν σχέδια πτήσης. 

«∆»: Τοὺς ἔχουμε ἀναχαιτίσει ποτέ; 
– Ὄχι βέβαια! Τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει. Ὁ Βέλγος, ὁ Ὁλλανδός, 

ὁ Ἐγγλέζος, ὁ Γάλλος οὔτε ἔρχεται οὔτε πετάει ποτὲ ἐδῶ κάτω. Ὅταν σπάνια σὲ συμ-
μαχικὲς ἀσκήσεις ἔρχονται μαχητικὰ ἀεροπλάνα τῶν χωρῶν αὐτῶν, τότε ὑποβάλλουν 
σχέδια πτήσης. ∆ὲν ἔχουν κανένα λόγο. ∆ὲν τοὺς ἐνδιαφέρει. Σοῦ λένε, νὰ τὰ βρῆτε μὲ 
τοὺς Τούρκους. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀντιληφθῇς, τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸ θέμα τοῦ F.I.R. οἱ ξένοι, τὸ F.I.R. 
Βρυξελλῶν γιὰ παράδειγμα πιάνει καὶ κομμάτι τῆς Ὁλλανδικῆς Ἐπικράτειας, γιὰ νὰ 
δῇς, γιατί δὲν σημαίνει σύνορα. Μπαίνει στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο τῆς Ὁλλανδίας, 
γιατὶ πρόκειται ἁπλῶς γιὰ θέματα συντονισμοῦ. Τοῦ ἔχουν πεῖ δηλαδή, τὸ ἀεροσκά-
φος ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ πάει γιὰ τὴν Ὁλλανδία, περνάει καὶ ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ Βέλγιο, ὁπότε καλεῖ ὁ κυβερνήτης τὸν Πύργο Ἐλέγχου Βρυξελλῶν καὶ τοῦ λέει: 
“εἶμαι ἡ πτήση τῆς Ὀλυμπιακῆς ΟΑ 302, πάω Ὁλλανδία”, καὶ τοῦ ἀπαντάει: “πέρασε” 
κ.τ.λ. Σ’ αὐτὸ συνίσταται τὸ F.I.R., κι ἐμεῖς τὸ ἔχουμε ἀναγάγει ἐδῶ σὲ θέμα γιὰ νὰ σκο-
τωθοῦμε. 

«∆»: Κάτι ποὺ ὑποστηρίζεται συχνὰ εἶναι, πώς, ὅταν ἡ Τουρκία ἔχει προβλήματα 
στὸ ἐσωτερικό της, τότε δημιουργεῖ ἐντάσεις στὸ Αἰγαῖο. Συμφωνεῖτε σὲ αὐτό;

– Τὴν προσωπική μου ἐκτίμηση θὰ σοῦ πῶ. Ἐγὼ ἐπισκέφτηκα τὴν Τουρκία κι ἤμουν 
νομίζω ὁ πρῶτος ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχηγός, ποὺ ἐπισκέφτηκε ἐπισήμως τὴν Τουρκία. Εἶχε 
προηγηθῆ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ἀρχηγοῦ στὴν Ἑλλάδα. Ἐπισκέφτηκα τὴν Τουρκία 
καὶ συζήτησα μὲ τὸν Τοῦρκο ὑφυπουργὸ Ἄμυνας καὶ μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ τουρκικοῦ 
Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ἡ ἐντύπωση ποὺ ἀποκόμισα ἀπὸ τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἔμεινα ἐκεῖ εἶναι, ὅτι 
τὸ κύριο πρόβλημα τῆς Τουρκίας, ἐκεῖ ποὺ ἔχει ἑστιάσει ὅλη της τὴν προσοχή, εἶναι τὰ 
νοτιοανατολικά της σύνορα, διότι ἐκεῖ εἶναι οἱ πλουτοπαραγωγικὲς πηγές, τὰ πετρέ-
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λαια καὶ τὰ νερά. Κι ὅπως ξέρεις, οἱ λαοὶ πολεμᾶνε γιὰ τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές. 
Ἐκεῖ, μαζὶ μὲ τὸ κουρδικό, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πυρῆνα τῆς ἀνησυχίας τους, εἶναι αὐτὴ 
τὴ στιγμὴ τὰ ζωτικὰ προβλήματα τῆς Τουρκίας. Στὴν περιοχὴ τοῦ Κουρδιστὰν ἔχουν 
σοβαρὸ πρόβλημα, κι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε, Τοῦρκοι ἔνστολοι σκοτώνονται στὸ 
Κουρδιστάν, κι ἔχουν κηδεῖες. Ἔχουν δηλαδὴ ἀνοικτὸ μέτωπο. Ἐκεῖ ἔχουν ἑστιάσει 
ὅλες τους τὶς δυνάμεις.

Σ’ ἐμένα μάλιστα ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α., ὅταν συζητούσαμε γιὰ τὴν Ἄγκυρα καὶ 
τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ τοῦ εἶπα, γιατί δὲν μεταφέρετε τὴν πρωτεύουσα ἀπὸ 
τὴν Ἄγκυρα, ποὺ εἶναι μία πραγματικὰ ἄσχημη πόλη, στὴν ὄμορφη Κωνσταντινού-
πολη, ἀπάντησε, ὅτι ὁ Κεμὰλ (ὅ,τι ἔχει πεῖ ὁ Κεμὰλ θεωρεῖται εὐαγγέλιο γιὰ τοὺς 
Τούρκους) τὴν ἔβαλε ἐπίτηδες στὴν κεντρικὴ πρὸς ἀνατολικὴ Τουρκία, διότι ἦταν 
διορατικὸς κι εἶχε προβλέψει, ὅτι, ἂν κάποτε πολεμήσῃ ἡ Τουρκία, θὰ πολεμήσῃ 
στὰ ἀνατολικά της σύνορα, γιατὶ ἐκεῖ εἶναι οἱ πηγὲς τῆς ἐνέργειας καὶ τοῦ πλούτου. 
Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη κ.τ.λ. εἶναι ὡραῖες καὶ κοσμοπολίτικες πόλεις ἀλλὰ σὲ 
φιλειρηνικὴ γιὰ αὐτοὺς περιοχή, στὸ Αἰγαῖο, ὅπου δὲν ἔχουν ζωτικὰ συμφέροντα 
κι ἐνδιαφέροντα. 

Στὴ συζήτηση ποὺ κάναμε καὶ στὸ βαθμὸ ποὺ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε ἀνοικτοί, ὁ 
ἀρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α. μοῦ εἶπε, ὅτι «ἐσεῖς, οἱ Ἕλληνες, ἔχετε ὡρισμένες αἰτιάσεις, τὶς 
ὁποῖες ἐμεῖς θεωροῦμε, ὅτι δὲν στέκουν, σὰν τὸ παράδειγμα τοῦ F.I.R., τὰ ἕξι-δέκα, 
τὴν ἔρευνα καὶ διάσωση στὸ Αἰγαῖο κ.τ.λ., τὶς ὁποῖες ἐμεῖς δὲν δεχόμαστε. Θεωροῦ-
με, ὅτι ἔχετε κάνει αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες τῶν κανονισμῶν, καὶ ὀφείλουν οἱ ἔνοπλες 
δυνάμεις τῆς Τουρκίας νὰ τὶς ἀντικρούουν». ∆ηλαδὴ αὐτὸ ποὺ λέμε ἐμεῖς γιὰ ἔνταση 
στὸ Αἰγαῖο, στὴν οὐσία γιὰ αὐτοὺς δὲν ἀποτελεῖ τὸ κυρίαρχο στρατιωτικὸ μέλημα, τὸ 
ὁποῖο εἶναι τὰ ἀνατολικά τους σύνορα. Τοὺς εἶδα πολὺ ἀνήσυχους μὲ τὸ ἐνδεχόμενο 
ἡ Ἀμερικὴ νὰ δώσῃ τὸ πράσινο φῶς, νὰ ἱδρυθῇ τὸ Κουρδιστάν, κι ἐκεῖ, νομίζω, ὅτι ἡ 
Τουρκία θὰ δώση τὸ πᾶν καὶ τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα, γιὰ νὰ μὴν χάσῃ τὰ πετρέλαια 
τοῦ Κουρδιστάν. Καὶ εἶναι πολὺ λογικό. Ἐγὼ δὲν κατάλαβα νὰ διεκδικοῦν οὔτε τὴ 
Χίο οὔτε τὴ Σάμο οὔτε θέλουν κανένα ἑλληνικὸ νησί. Μπορεῖ νὰ λένε ὡρισμένα πράγ-
ματα γιὰ γκρίζες ζῶνες καὶ βραχονησίδες, ἀλλὰ ἡ ἐντύπωση ποὺ ἀπεκόμισα εἶναι, ὅτι 
τὰ λένε ἁπλῶς, γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν νὰ μὴν αὐθαιρετοῦμε πολὺ στὸ Αἰγαῖο. Γιατὶ 
τὸ Αἰγαῖο δὲν εἶναι ἑλληνικὴ θάλασσα, ὅπως ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἰσχυρίζονται, ἔχει καὶ 
διεθνῆ ἐναέριο χῶρο καὶ διεθνῆ ὕδατα. Γι’ αὐτὸ κάνουν αὐτὰ ποὺ κάνουν, τὰ ὁποῖα 
ἐμεῖς βέβαια τὰ μεγαλοποιοῦμε καὶ νομίζουμε, ὅτι μᾶς προκαλοῦν κι ἑτοιμαζόμαστε 
γιὰ συρράξεις. ∆ὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει τέτοιο θέμα.

«∆»: Ποιές εἶναι ἑπομένως οἱ προτάσεις σας γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ 
ἀκολουθήσῃ ἡ χώρα μας στὸ Αἰγαῖο; 

– Γιὰ τὸ Αἰγαῖο πιστεύω, ὅπως εἶπε κι ὁ κ. Στεφανόπουλος, ὅτι πρέπει νὰ πᾶμε τὰ 
θέματά μας στὴ Χάγη, καὶ νὰ μᾶς πῇ κι ἕνα ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο, τί πρέπει νὰ ἰσχύῃ. Τὸ 
Αἰγαῖο ὅσο εἶναι ἑλληνικό, τόσο θὰ παραμείνῃ. Οὔτε μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε λιγώτε-
ρο ἑλληνικὸ οὔτε περισσότερο. Τὸ νὰ ἐπεκτείνουμε τὰ χωρικά μας ὕδατα στὰ δώδεκα 
μίλια, ἕνα δικαίωμα ποὺ τὸ ἔχουμε, δὲν εἶναι ὑποχρεωτικό, διότι καὶ τὸ ∆ίκαιο τῆς Θά-
λασσας δὲν λέει νὰ τὰ κάνετε ὅλοι δώδεκα. Λέει, ὅτι τὰ χωρικὰ ὕδατα μπορεῖ νὰ εἶναι 
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μέχρι δώδεκα μίλια. Τὸ θεωρεῖ ὡς ἀνώτατο ὅριο. Ἄρα μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὸ ἕνα μέχρι 
δώδεκα, δὲν σὲ ὑποχρεώνει νὰ τὸ κάνῃς δώδεκα. Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ἐκτιμήσῃ, ὅτι 
τὴν συμφέρει γιὰ θέματα ὑφαλοκρηπίδας, γιατὶ τὸ μοναδικὸ ἔρεισμα γιὰ ἐπέκταση στὰ 
δώδεκα μίλια εἶναι, γιὰ νὰ αὐξήσῃς τὴν ὑφαλοκρηπίδα σου. Ἂν ἔχῃ ὑπόγειο πλοῦτο 
καὶ πετρέλαια τὸ Αἰγαῖο, νὰ μπορέσης νὰ ἀντλήσῃς τὰ πετρέλαια. Γιατὶ ἀλλιῶς δὲν 
ἔχει νόημα νὰ κλείνῃς τὰ διεθνῆ ὕδατα. ∆ὲν ἔχεις κανένα συμφέρον δηλαδὴ νὰ κλεί-
νῃς χώρους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁλιεία, ὅπου αὐξάνεις τὸ χῶρο ποὺ μπορεῖς νὰ ἁλιεύσῃς 
κι ἐκμεταλλεύεσαι τὸ θαλάσσιο πλοῦτο. Πιστεύω σὲ μία συμβιβαστικὴ λύση, γιατὶ σὲ 
τελικὴ ἀνάλυση ἡ Τουρκία εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε δὲν μᾶς ἀρέσει εἶναι γείτονας. Καὶ νο-
μοτελειακά, γεωγραφικὰ καὶ γεωφυσικὰ πρέπει νὰ ζήσῃς στὴν περιοχὴ αὐτή. Μακάρι 
νὰ τὴν παίρναμε τὴν Ἑλλάδα, νὰ τὴν μετακομίζαμε καὶ νὰ τὴν βάζαμε ἔξω ἀπὸ τὸ 
Βέλγιο, δηλαδὴ νὰ εἴχαμε τὸ κεφάλι μας ἥσυχο. Ἐδῶ θὰ ζήσουμε. Ἀφοῦ θὰ ζήσουμε 
λοιπὸν ἐδῶ, εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας νὰ ζήσουμε μὲ αὐτοὺς εἰρηνικά, νὰ 
δοῦμε, τί μᾶς καίει, τί δὲν μᾶς καίει. Τὴν Τουρκία ξέρουμε τί τὴν καίει αὐτὴ τὴ στιγμή. 
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν πονάει. 

Ἐὰν κι ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν ἀντίστοιχο ἐθνικὸ στόχο, ποὺ δὲν ἔχω διαπιστώσει ἐγὼ 
τόσα χρόνια κάποιο ἐθνικὸ ὅραμα, νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θέλει... Τί θέλει; Ἐμεῖς 
ὅλο λέμε ὅτι θέλουμε φιλειρηνικὴ πολιτική, νὰ μὴν μᾶς ἐνοχλοῦν κ.τ.λ. Ἀφοῦ θέλουμε 
φιλειρηνικὴ πολιτικὴ καὶ δὲν ἔχουμε διεκδικήσεις, μποροῦμε νομίζω νὰ τὰ βροῦμε 
μὲ τοὺς Τούρκους. 

Ὁ ναύαρχος Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης,  ὡς ἀρχηγὸς Γ.Ε.Ν., ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας ἀρχηγὸς 
Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ποὺ ἐπισκέφτηκε ἐπίσημα τὴν Τουρκία. Ἡ ἐπίσκεψη χαρακτηρί-
στηκε ὡς «σημεῖο καμπῆς» στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν.  Στὴν φωτογραφία ἀριστερὰ ὁ 
ναύαρχος Ἀντωνιάδης καὶ δεξιὰ ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ τουρκικοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α., στρατηγὸς 

Χιλμὶ Ὀζκόκ.
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«∆»: Ἐθνικὸς στόχος τῆς Ἑλλάδας, ὅπως πρόσφατα δήλωσε ἡ ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν εἶναι νὰ λειτουργήσῃ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Πῶς κρίνετε τέτοιου 
εἴδους ἐθνικοὺς στόχους; 

– Ὅλα αὐτὰ τὰ βάζω στὰ πλαίσια τοῦ «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιώμαστε», καὶ σκοπὸ 
ἔχουν νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸν κόσμο, νὰ γίνωνται παραβιάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ 
ἐναέριου χώρου, κι αὐτοὶ νὰ σοῦ λένε πετύχαμε, γιατὶ ἄνοιξε ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Καὶ 
πές μου τώρα ἐμένα, τί ἔχει νὰ κερδίσῃ ἡ Ἑλλάδα, ἂν ἀνοίξῃ μία Θεολογικὴ Σχολή. Νὰ 
μοῦ ἔλεγες, ὅτι θὰ ἀνοίξῃ ἕνα πανεπιστήμιο, ὅπου θὰ διδάσκεται ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς 
Πολιτισμός, νὰ σοῦ πῶ πολέμησέ το. Νὰ ἀνοίξῃ, ἂς ποῦμε, τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Αἰγαί-
ου, τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἀλλὰ νὰ συζητᾶμε γιὰ μία Θεολογικὴ 
Σχολή, ποὺ θὰ βγάζῃ ἀποβλακωμένους ἀνθρώπους, εἶναι γελοῖο. Μόνον στὴν Ἑλλάδα 
συμβαίνουν αὐτά. 

Ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι γελοῦν μὲ αὐτὴ τὴ θεοκρατικὴ ἀντίληψη τοῦ μέσου Ἕλληνα στὶς 
δημόσιες ὑπηρεσίες. Σὰν ἀρχηγὸς Ναυτικοῦ εἶχα παραστῆ σὲ πάρα πολλὲς ἐκδηλώσεις 
(καθελκύσεις, ἐγκαίνια, ὁρκωμοσίες), παντοῦ ἦταν ἕνα τέταρτο ψαλμῳδίες, παπᾶδες 
καὶ λειτουργίες. Στὶς ξένες χῶρες, ποὺ ἔχω παραστῆ σὲ παρόμοιες ἐκδηλώσεις, δὲν συμ-
βαίνουν τέτοια πράγματα, δὲν ὑπάρχουν θρησκευτικὲς τελετές. Ὅταν καθελκύῃς ἕνα 
πλοῖο καὶ τὸ βαπτίζῃς, δὲν ἔχει κανένα λόγο ὁ παπᾶς. Κι ἔρχονταν οἱ ξένοι, ποὺ καλού-
σαμε, καὶ μᾶς ρωτοῦσαν κι ἔβλεπαν τὴ θεοκρατικὴ ἀντίληψη ἑνὸς ἔθνους. Ἔρχεται ἕνα 
πλοῖο, νὰ τὸ ἐντάξῃς στὶς μονάδες τοῦ στόλου, καὶ παρατάσσονται ἐκεῖ ὁ ὑπουργὸς 
Ἄμυνας, ὁ ἀρχηγὸς κ.τ.λ. κι οἱ παπᾶδες ἐκεῖ, νὰ τὸ εὐλογήσουν, νὰ ποῦν τὴν ψαλμῳδία. 
∆ηλαδὴ ὀπισθοδρομικὲς καταστάσεις καὶ ἀντιλήψεις, ποὺ σοῦ κάνει ἐντύπωση τὸν 21ο 
αἰῶνα σὲ μία χώρα, ποὺ θέλει νὰ λέγεται προοδευτική, φιλελεύθερη καὶ δημοκρατικὴ 
κ.τ.λ., νὰ εἶναι τόσο βαθιὰ ριζωμένες τέτοιες ἀντιλήψεις. 

«∆»: Ποιός νομίζετε ὅτι φταίει γιὰ αὐτὴ τὴν κακὴ κατάσταση ποὺ μᾶς περιγρά-
φετε;

– Ἡ Παιδεία 100%. Ἕνας ἀμόρφωτος λαός, ὅπως πιστεύω ὅτι εἶναι ὁ Ἕλληνας, εἶναι 
ἐπιρρεπὴς σὲ τέτοιου εἴδους ἐπηρεασμούς. Εἶναι ὑποχείριο τοῦ φόβου. Αὐτὸς ποὺ φο-
βᾶται, εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ξέρει. Ποὺ φοβᾶται τὸ Θεό, μὴν τὸν τιμωρήσῃ ὁ Χριστός, 
φοβᾶται τὴν Κόλαση. Αὐτὰ πιάνουν καὶ ἰσχύουν στοὺς ἀμόρφωτους. Ὅταν ἀνεβάσῃς 
τὸ πολιτιστικό σου ἐπίπεδο, τὴν Παιδεία σου, τότε ὅλα αὐτὰ ἀρχίζουν κι ἔχουν ὅλο 
καὶ λιγώτερη σημασία. Τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα καὶ ἡ θρησκεία δὲν εἶναι παρὰ 
φολκλὸρ, ὅπως εἶναι τὰ ἔθιμά μας, ὅπως π.χ. στὴ Σκῦρο χορεύουν μπάλλο, κι ὡραῖο 
εἶναι τὰ παιδιὰ νὰ χορεύουν καὶ νησιώτικους χορούς, κι ἂν εἶσαι ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, 
νὰ μάθῃς καλαματιανό, ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ. ∆ὲν θὰ βάλουμε τὸν καλαματιανὸ καὶ τὰ ἤθη 
κι ἔθιμα καὶ τὴν παράδοσή μας καὶ τὴν κουλτούρα μας στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ 
νὰ τὴν κάνουμε ἰθύνουσα δύναμη. Ἐδῶ ἡ θρησκεία ἔχει μπεῖ στὰ πάντα πιὰ μέσα. 

«∆»: Εἶστε αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος 
ὑπάρχουν οἱ ὀπισθέλκουσες δυνάμεις τῆς θεοκρατίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη εἴμαστε πλῆρες 
μέλος τῆς Ε.Ε.;

– Αἰσιόδοξος, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ποιά ὀπτικὴ γωνία θὰ τὸ δῇς αὐτό. Ἂν γίνουμε ἕνα μεγά-
λο θέρετρο τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἐκεῖ πᾶμε νὰ καταντήσουμε, διότι βιομηχανία δὲν ἔχουμε 
νὰ ἀναπτύξουμε, γεωργία δὲν ἔχουμε ἰδιαίτερα σημαντική. Τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε κι αὐτὸ 
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κακῆς ποιότητας εἶναι ὁ τουρισμός. ∆ηλαδὴ τί ἔχουμε; Ἕναν ἥλιο καὶ μιὰ θάλασσα.

«∆»: Πολιτισμό;
– Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια, ὕστερα ἀπὸ τὰ 400 

χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ μᾶς ἔχουν κάνει ἀνατολίτες; Καὶ αὐτὸ τὸ μόρφωμα 
τοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ, πῶς βγῆκε αὐτὸ τώρα καὶ ἰσχύει σὰν ἔννοια; Ὅλα μᾶς 
ἔχουν καταντήσει μία γραφικὴ φολκλορικὴ χώρα, ποὺ εἶναι ἕνα ὡραῖο θέρετρο. 
Ὅπως πηγαίνεις στὶς Μαλδίβες διακοπὲς καὶ βλέπεις τοὺς μαύρους ἐκεῖ, τὰ ἤθη καὶ 
τὰ ἔθιμά τους, κάπως ἔτσι σὲ βλέπει κι ἐσένα ὁ μέσος Εὐρωπαῖος. ∆ηλαδὴ ὅσο ἐσύ, 
ὅταν πᾷς στὸ Κάιρο, βλέπεις τὸν Αἰγύπτιο καὶ τὸν συνυφάζῃς μὲ τὸν Ραμσῆ καὶ τὸν 
Φαραώ, ἄλλο τόσο κι ὁ Εὐρωπαῖος, ποὺ ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα καὶ βλέπει ἐμένα κι 
ἐσένα, τοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ ὁ Περικλῆς καὶ ὁ Σωκράτης. Σοῦ λέει, αὐτοὶ τί σχέση 
ἔχουν μὲ τοὺς ἀρχαίους; Αὐτοὶ οἱ ὑπανάπτυκτοι. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, 
δυστυχῶς πιστεύω, ὅτι ἔφτασε στὴν ἀκμή του, πέρασε, ἔσβησε. Καλὸ εἶναι νὰ τὸν 
κρατᾶμε, ὅπως κάνετε ἐσεῖς στὸ «∆αυλό», μιὰ προσπάθεια νὰ τὸν διατηρήσουμε, νὰ 
τὸν μάθουμε κ.τ.λ. ἐγκυκλοπαιδικὰ πιά. 

∆ὲν νομίζω, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ξαναφτάσῃ σὲ τέτοια. Ἔχει ἐκμαυλισθῆ μαζὶ μὲ τὸ ∆υ-
τικὸ κόσμο, ποὺ περνάει κι αὐτὴ τὴν κρίση τοῦ Καπιταλισμοῦ, ποὺ πνέει τώρα πιὰ τὰ 
λοίσθια. Θὰ ἔρθουν ἀπὸ κάτω τώρα ὅλες οἱ φυλές, οἱ μαῦροι καὶ οἱ πεινασμένοι. Ἐμεῖς 
ἔχουμε ἐκφυλισθῆ πιά. Οὔτε νὰ δουλέψουμε μποροῦμε οὔτε θὰ πολεμήσουμε. Εἴμαστε 
ὅλο εὐμάρεια καὶ καλοπέραση, καὶ θὰ ἔρθουν οἱ φυλὲς ἀπὸ κάτω καὶ θὰ καταλάβουν 
τὴν Εὐρώπη. Σὲ 50, 100 χρόνια θὰ μαυρίσῃ ὅλη ἡ Εὐρώπη. Ἡ Ἑλλάδα ἀρχίζει ἤδη, καὶ 
τὰ βλέπεις κι ἐδῶ. Βλέπεις, ὅτι οἱ λαοί, αὐτοὶ οἱ στερημένοι, δουλεύουν καὶ πιάνουν 
θέσεις, ἐνῷ ἐσὺ ὅλο τείνεις στὴν καλοπέραση, στὸ φραπέ, στὴν ξάπλα, ἐκφυλίζεσαι. 
Σὰν ἀρχηγὸς τὸ ἔζησα. Τολμῶ νὰ πῶ, ὅτι μία τέτοια εἰκόνα φαίνεται στὸ δυναμικὸ τῶν 
ἐνόπλων δυνάμεων, στὴ νεολαία μας. Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι. 

Κατ’ ἀρχὰς ἡ θητεία, ὅπως ξέρεις, ἔχει οὐσιαστικὰ καταργηθῆ. Αὐτοὶ ποὺ πᾶνε 
τώρα κάτι νὰ κάνουν, οἱ ἐπαγγελματίες ὁπλίτες, οἱ Ε.Π.Υ., ἕνας ἀποτυχημένος θεσμὸς 
εἶναι, διότι  τὸ κράτος δὲν τοὺς δίνει μία προοπτική. Τοὺς παίρνει μὲ ἕνα στοιχειώδη 
μισθό. Νὰ κάνῃς τί; Νὰ κάνῃς τὸ φαντάρο; Μιὰ ζωὴ φαντάρος; Ἢ θὰ τοὺς ἐντάξῃ 
μετά, θὰ τοὺς κάνῃ ὑπαξιωματικούς, νὰ τοὺς ἐξελίξῃ; Ἀλλὰ πρέπει συνέχεια νὰ 
τοὺς ἀνανεώνῃ καὶ πῶς θὰ τοὺς διώχνῃ; Ἕναν ἄνθρωπο, ὅταν τὸν πάρῃς στὰ 20, 
δὲν μπορεῖς στὰ τριάντα του νὰ τὸν πετάξῃς στὸ δρόμο. Τότε ποὺ θὰ ἔχῃ καὶ παιδιὰ 
καὶ οἰκογένεια. Κάτι πρέπει νὰ τὸν κάνῃς αὐτόν. Ἀλλὰ τί θὰ τὸν κάνῃς; Θὰ τὸν ἔχῃς 
ἐκεῖ μιὰ ζωὴ φαντάρο; 

«∆»: Πολὺς θόρυβος γίνεται συνήθως γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά μας προγράμματα.
– Τὰ ἐξοπλιστικὰ εἶναι ἕνα κομμάτι τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄμοιρο ὅλης αὐτῆς τῆς κατά-

στασης. Γίνεται μία ἀλόγιστη σπατάλη χρημάτων, χωρὶς προγραμματισμό. Ὅ,τι θυμᾶται 
ὁ καθένας παίρνει, ὅ,τι θέλει ἀγοράζει. Πανσπερμία ὅπλων καὶ ὁπλικῶν συστημάτων. 
Ἔχουμε καὶ δαπανηρὲς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν εἶναι «cost effective». 
∆ηλαδὴ αὐτὰ ποὺ πληρώνεις, δὲν τὰ παίρνεις πίσω.

«∆»: Εἶχα ἀκούσει ἕναν ὑπουργὸ Ἄμυνας, ποὺ ἔλεγε, ὅτι οἱ ἐξοπλισμοὶ ἀποτελοῦν 
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μοχλὸ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
– Ἔτσι εἶναι, ἀλλὰ εἶναι βλακεία, ποὺ τὸ ὁμολογοῦν αὐτὸ οἱ κυβερνήσεις, διότι δὲν 

πρέπει νὰ φέρνουν τὴ χώρα σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Γιὰ νὰ σὲ στηρίξουμε σὲ ἕνα θέ-
μα –λένε οἱ ξένοι– πᾶρε τὰ μιράζ, σοῦ λέει ὁ Γάλλος, καὶ θὰ σὲ ὑποστηρίξω ἐγὼ στὰ 
θέματα μὲ τὴν Τουρκία, ἂν θέλῃς. Ἢ σοῦ λέει ὁ Ἐγγλέζος, πᾶρε ἐγγλέζικες φρεγάτες 
καὶ θὰ ἔχῃς τὴν ὑποστήριξή μου στὸ Κυπριακὸ κ.τ.λ.. Τὸ ὁποῖο σημαίνει, ὅτι θέλουν τὴ 
χώρα ὅμηρο. Γιὰ νὰ κάνῃ τὴν ἐξωτερική της πολιτική, νὰ ξεπουλιέται, νὰ ἐκπορνεύεται, 
γιὰ νὰ πάρῃ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἐγγλέζου ἢ τοῦ Γάλλου. ∆ηλαδὴ εἶναι τόσο χάλια 
ἡ ἐξωτερική μας πολιτική, ποὺ ὁ μόνος τρόπος νὰ πείσουμε εἶναι νὰ ἐκπορνευθοῦμε. 
∆ιότι αὐτὸ ποὺ κάνεις στὴν οὐσία εἶναι νὰ ἐκπορνεύεσαι. ∆ηλαδὴ θὰ πάρω ἐγὼ τὰ 
δισεκατομμύρια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ στὰ δώσω, θὰ μοῦ δώσῃς ἀεροπλάνα, γιὰ νὰ 
ἔχουμε κάτι νὰ κάνουμε, καὶ ἐσὺ στήριξέ με στὸ Κυπριακό. ∆ιότι δὲν ἔχω τί νὰ πῶ, 
δὲν ἔχω τί νὰ κάνω, δὲν ἔχω δίκιο, γιὰ νὰ μὲ στηρίξῃς, ἀλλὰ αὐτό, ἂν τὸ λέμε καὶ τὸ 
ὁμολογοῦμε, εἶναι κατάντια. 

Οἱ κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις πρὶν ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα. Στὰ 
μεγάλα ἐξοπλιστικὰ οἱ πρέσβεις τῶν χωρῶν βρίσκονται καθημερινὰ στὰ ὑπουργεῖα. 
Τὸν Ἀμερικανό, τὸν Μπέρνς, τὸν θυμᾶσαι, πόσο συχνὰ ἐρχόταν κι ἐπισκεπτόταν τὸ 
Ὑπουργεῖο Ἄμυνας καὶ πίεζε γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀμερικανικοῦ ὑλικοῦ. Πρέπει νὰ μὴν εἶσαι 
σὲ κατάσταση νὰ πληρώνῃς, γιὰ νὰ σὲ στηρίξουν. Γιατὶ γιὰ νὰ πῶ, ὅτι ἔχεις πλουτοπα-
ραγωγικὲς πηγὲς καὶ τὶς διαθέτεις, ὅπως κάνει ἡ Τουρκία, γιὰ νὰ πάρῃς ὑποστήριξη, 
ναί. Τὴν Τουρκία τὴν στηρίζουν, γιατὶ τὴν ἔχουν ἀνάγκη. Ἔχουν ἀνάγκη τὰ 60 ἑκατομ-
μύρια τῶν Τούρκων. Εἶναι μία καλὴ ἀγορά. Ἔχουν ἀνάγκη τὰ πετρέλαιά της. Ἔχουν 
ἀνάγκη τὴ γεωγραφική της θέση. Ἀλλὰ ἡ Τουρκία ἐκβιάζει λιγάκι μὲ ὅλα αὐτά. Ἔχει 
τὰ Στενά. Ἐμεῖς ξεπουλιόμαστε, γιατὶ δὲν ἔχεις, γιὰ νὰ σὲ ὑπολογίσουν. Τὴν Ἑλλάδα 
τί νὰ τὴν κάνουν; Μιὰ μικρὴ χώρα εἶναι. Εἴμαστε δέκα ἑκατομμύρια καὶ φθίνουμε. Αὐ-
τοὶ εἶναι 60 καὶ αὐξάνονται. 

Τὸ εἰδικὸ βάρος τῶν δύο χωρῶν, ὅπως τὸ εἰσέπραξα στὸ Ν.Α.Τ.Ο., εἶναι πολὺ 
ἀνισοβαρές. Ἡ Τουρκία ἀσχέτως Μουσουλμανισμοῦ εἶναι μία χώρα ποὺ τὴν ὑπο-
λογίζουν. Καὶ πληθυσμιακὰ μιὰ χώρα 60 ἑκατομμυρίων κατοίκων τὴν ὑπολογίζεις 
περισσότερο ἀπὸ μία χώρα 9-10 ἑκατομμυρίων ἐκμαυλισμένων χάβαλων. Ἐνῷ αὐτοὶ 
εἶναι 60 ἑκατομμύρια, πιὸ πεινασμένοι, πιὸ χαμηλοῦ ἐπιπέδου, ἄρα πιὸ ἐπιρρεπεῖς 
σὲ ἰδεολογίες καὶ μεγάλα λόγια. Ἄρα καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι. 

«∆»: Κατὰ τὴ διάρκεια ἐμφανίσεών σας τὶς προάλλες στὴν τηλεόραση μοῦ δημιουρ-
γήθηκε ἡ ἐντύπωση, ὅτι οἱ παρουσιαστὲς δὲν σᾶς ἄφηναν νὰ μιλήσετε ἢ τοὐλάχιστον 
νὰ ὁλοκληρώσετε. Εἶναι ἀλήθεια αὐτό;

– Τὰ κανάλια, ἀπ’ ὅ,τι καταλαβαίνεις, ζοῦν ἀπὸ τὴν ἀκροαματικότητα. Τὴν ἀκροαμα-
τικότητα τὴ δημιουργεῖ ἡ ἀντιπαράθεση, ἡ κόντρα, ἡ κινδυνολογία. Λοιπὸν μία θέση, 
ποὺ δὲν κινδυνολογεῖ, δὲν ἔχει ἀκροαματικότητα. ∆ηλαδή, ὅταν σοῦ λένε, γιατί τὸν 
Τοῦρκο ναυαγὸ δὲν τὸν πήραμε καὶ δὲν τὸν σώσαμε ἐμεῖς στὸ Αἰγαῖο, ἂν τοῦ πῇς, ὅτι 
δὲν ὑπῆρχε κανεὶς λόγος νὰ γίνῃ κάτι τέτοιο, τὸν χαλᾷς. Αὐτὸς θέλει νὰ δημιουργήσῃ 
ἕνα ψυχροπολεμικὸ κλίμα. Νὰ πῇς ὁ Τοῦρκος ἦταν κατάσκοπος, τράβηξε πιστόλι καὶ 
θὰ μᾶς σκότωνε τὸν Ἕλληνά μας. Νὰ τοῦ πῇς τέτοια, γιὰ νὰ τοῦ ἀνεβάσῃς τὴν ἀκρο-
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
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αματικότητα, κι ὄχι νὰ τοῦ λές, ὅτι δὲν δικαιοῦσαι νὰ τὸν ἀναχαιτίζῃς, ὅτι δὲν εἶχες 
κανένα λόγο νὰ τὸν σώσῃς, ἀφοῦ τὸν ἔσωσε τὸ δικό του ἑλικόπτερο. Ἡ ἔρευνα καὶ 
διάσωση δὲν εἶναι γιὰ νὰ κάνῃς πολιτική, εἶναι γιὰ νὰ σῴζῃς ἀνθρώπινες ζωές. Ὁ Τοῦρ-
κος δὲν εἶχε κτυπήσει, πῆγε τὸ ἑλικόπτερό του καὶ τὸν πῆρε καὶ τὸν πῆγε στὴν πατρίδα 
του. Τί πιὸ φυσιολογικό; Αὐτὸ δὲν εἶναι εἴδηση ὅμως. Εἴδηση εἶναι νὰ πλακωθοῦμε. 
∆ὲν πιστεύω, ὅτι ἦταν κακοπροαίρετοι. Ἁπλᾶ δὲν ἔπαιζα στὸ ρυθμὸ τῆς κινδυνολογί-
ας καὶ τῆς ἀντιπαράθεσης μὲ τὴν Τουρκία. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ κόβανε πιὸ πολύ. Κι ἐγὼ τὸ 
διαισθανόμουν. Ὅταν τοὺς ἔλεγες: “καὶ τί ἔγινε;” Σοῦ ἔλεγαν: ἄσε μας, ρὲ παιδί μου, 
καὶ τί ἔγινε; Ἐδῶ ἐμεῖς πᾶμε νὰ τὸ ἀνεβάσουμε κι ἐσύ, μᾶς λὲς τί ἔγινε; Αὐτός, νομίζω, 
πὼς ἦταν ὁ λόγος. Ὅταν πῆγα στὸν κ. Οἰκονομέα, ἐκεῖ νομίζω, ὅτι τὰ εἴπαμε ὅλα, ὅτι 
ἀκούστηκαν ὅλα. 

«∆»: ∆ὲν ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀκοῦμε ἀπὸ ἀνώτατους πολιτειακοὺς ἢ στρατιωτι-
κοὺς παράγοντες νὰ ἀρθρώνουν καθαρὸ λόγο.

– Ὅλα αὐτὰ ποὺ συζητᾶμε, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀνακαλύψαμε σὲ τίποτε ἀπόκρυφα 
εὐαγγέλια καὶ τὰ βγάλαμε. Αὐτὰ εἶναι κείμενα, ποὺ ἂν τὰ διαβάσῃς, ἁπλᾶ Ἀγγλικὰ 
εἶναι. Τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο εἶναι τόσο δέσμιο τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν, ποὺ δὲν 
τὸ ἀφήνουν νὰ ἐκφρασθῇ, νὰ πῇ τὴ γνώμη του, νὰ εἰσηγηθῇ. Αὐτὴ ἡ ἀλλοτρίωση τῶν 
στρατιωτικῶν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἔγινε μετὰ τὴ χοῦντα. Ἐκεῖ ἰσοπεδώθηκε ἡ στρατι-
ωτικὴ ἡγεσία, οἰκειοθελῶς μάλιστα, διότι, ἂν μετὰ τὴ χοῦντα ἔλεγες ὅτι ἤσουν στρατι-
ωτικός, ἤσουν μίασμα. Γιὰ ὅλα ἔφταιγε ὁ στρατός. ∆ηλαδὴ καὶ μὲ τὸ ποὺ ἔλεγες: «ἐγὼ 
εἶμαι ἔνστολος», τὸ ἔλεγες σιγά-σιγά, νὰ μὴν σοῦ ποῦν: «ἄ, νὰ χαθῇς, γελοῖε, ἐσὺ φταῖς» 
κ.τ.λ.. Οἱ στρατιωτικὲς ἡγεσίες ἀπὸ τὸ ’74 καὶ μετὰ τὰ ἔδωσαν ὅλα. Καὶ τὴν ἀξοπρέπειά 
τους καὶ τὴ θέση τους καὶ τὸ κῦρος τους καὶ τὴν ἄποψή τους. Ὅ,τι ἔλεγε ὁ ὑπουργός. 
Ἔρχονταν θυμᾶμαι οἱ ὑπουργοί, κι ὁ Ἀβέρωφ κι ὁ Βαρβιτσιώτης κι ὁ Ἀρσένης, ὁ Χα-
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 VISA 

 MasterCard 

ρα λαμ πό που λος, ὅ λοι αὐ τοί, καὶ κά θον ταν προσοχὴ ὅ λοι οἱ στρα τι ω τι κοί. Ἔ λε γε μί α 
σα χλα μά ρα ἕ νας ὑ πουρ γός, κι ἔ βλε πες ὅ λη τὴ στρα τι ω τι κὴ ἡ γε σί α: «Μά λι στα, μά λι στα, 
βε βαί ως κύ ρι ε ὑ πουρ γέ, ἔ χε τε δί κιο, ναί, πῶς δὲν τὸ εἴ χα με δεῖ, πῶς δὲν τὸ προ βλέ ψα-
με; Καὶ βέ βαι α!» Καὶ πρὸς τὰ κά τω με τά: «Εἶ πε ὁ κ. ὑ πουρ γός. . .», κι ἐ σὺ τοὺς ἔ λε γες, 
«ὡ ραῖ α», κι ἐ πει δὴ τὸ εἶ πε ὁ κ. ὑ πουρ γός, τί ἔ γι νε; Ὁ ὑ πουρ γὸς εἶ ναι δι κη γό ρος π.χ. ἢ 
για τρὸς ἢ ἐρ γο λά βος, ἄ σχε τος. 

Κλα σι κὸ πα ρά δειγ μα: Ὁ ἑ νια ῖος ἀ μυν τι κὸς χῶ ρος Ἑλ λά δας-Κύ πρου. Ὅ ταν βγῆ κε 
ὁ Ἀρ σέ νης καὶ εἶ πε μί α ἀρ λοῦμ πα, ἡ τό τε στρα τι ω τι κὴ ἡ γε σί α δὲν βγῆ κε νὰ τοῦ πῇ, 
τί εἶ ναι αὐ τὰ ποὺ λές; ∆ὲν στη ρί ζε ται τέ τοι ο πρᾶγ μα. ∆ι ό τι, γιὰ νὰ κά νῃς ἀ μυν τι κὸ 
χῶ ρο μὲ τὴν Κύ προ, πρέ πει νὰ ἔ χῃς τε τρα πλά σι ες ἔ νο πλες δυ νά μεις. Ἔ πρε πε νὰ εἴ χα-
με ἄλ λες 20 φρε γά τες, ἄλ λα 150 μα χη τι κὰ ἀ ε ρο πλά να ἀ νε φο δια σμοῦ στὸν ἀ έ ρα, νὰ 
εἴ χα με ἀ πο βα τι κὲς δυ νά μεις κα τα δρο μῶν, ὅπως οἱ Ἀμερικανοί, γιὰ νὰ ἔ χου με ἑ νια ῖο 
ἀ μυν τι κὸ χῶ ρο. 

Ἔ κα τσε λοι πὸν ὁ ὑ πουρ γὸς στὸ γρα φεῖ ο του ἕ να πρω ὶ καὶ γιὰ πο λι τι κοὺς λό γους 
μίλησε γιὰ ἑ νια ῖο ἀ μυν τι κὸ χῶ ρο. Ὁ ἀρ χη γὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α, οἱ ἀρ χη γοὶ Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Ν., 
Γ.Ε.Σ.: «Μά λι στα κύ ρι ε. Πο λὺ ὡ ραί α ἰ δέ α. Καὶ πα τρι ω τι κὴ ἰ δέ α» κ.τ.λ. Βε βαί ως. Καὶ 
κά θον ταν κι ἔ γρα φαν σα χλα μά ρες. 

Ὁ μο λο γῶ, ὅ τι τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια τὸ δόγ μα τοῦ ἑ νια ίου ἀ μυν τι κοῦ χώ ρου στὸ 
Σ.Α.Γ.Ε. (σ.σ. Συμ βού λιο Ἀρ χη γῶν Γε νι κῶν Ἐ πι τε λεί ων) τὸ ἀ πο ψι λώ σα με, ὅ σο μπο ρού-
σα με, ἢ τοὐ λά χι στον τὸ βά λα με στὴν πραγ μα τι κή του δι ά στα ση. Εἴ πα με, ἐν τά ξει, ἀλ λὰ 
αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι στὸ Αἰ γαῖ ο θὰ ἔ χου με εἰ ρή νη. ∆η λα δὴ σὲ ὅ λο τὸ Αἰ γαῖ ο ἐ μεῖς καὶ 
οἱ Τοῦρ κοι θὰ ἀν ταλ λάσ σου με γα ρύ φαλ λα, γιὰ νὰ μπο ρέ σουν νὰ φύ γουν οἱ ἔ νο πλες 
δυ νά μεις καὶ νὰ πᾶ νε νὰ πο λε μή σουν στὴν Κύ προ. Ἔ τσι μό νο ὑ πάρ χει ἑ νια ῖος ἀ μυν τι-

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ

Οἱ τι μὲς ἐ πι βα ρύ νον ται μὲ κό στος τα χυ δρό μη σης μέ σῳ ΕΛΤΑ, ποὺ γιὰ ἀ πο στο λὲς ἐν τὸς Ἑλ λά δος εἶ ναι 2,80 ₠.

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)
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κὸς χῶρος. Ἄρα δὲν τὸ λέγαμε ἄμεσα, τὸ λέγαμε ἔμμεσα, ὅτι δὲν γίνεται, δὲν ὑπάρχει 
ἑνιαῖος ἀμυντικὸς χῶρος. Τότε ὅμως θυμᾶμαι, πλοίαρχος μᾶλλον ἤμουν, δὲν ὑπῆρξε 
ἕνας νὰ ἐκφράσῃ ἕναν ἐνδοιασμό, νὰ πῇ, «ρὲ παιδιά, μήπως καὶ δὲν μποροῦμε; Πῶς θὰ 
πᾶμε τὰ καράβια μας στὴν Κύπρο;” Γιὰ νὰ πᾷς τὰ καράβια στὴν Κύπρο, θὰ πᾷς κοντὰ 
στὶς τουρκικὲς ἀκτές. Ποιός θὰ σὲ προστατέψῃ ἀπὸ τὰ ἀεροπλάνα, ποὺ θὰ βγαίνουν 
καὶ θὰ σὲ κτυπᾶνε εὔκολα ἀπὸ ἀπέναντι; Ποῦ πᾷς»; ∆ὲν βρέθηκε ἕνας. 

Ἕνα θέμα, ποὺ ἔθιξα, εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση τῶν στρατιωτικῶν ἀπὸ τὰ κόμματα, ὁ 
κομματισμός. Καὶ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. φταίει πάρα πολὺ σὲ αὐτὸ καὶ ἡ δεξιὰ πρὶν βέβαια 
τὸ εἶχε κομματικοποιήσει τὸ σύστημα. Ἦρθε καὶ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι ἔκανε μία ἀπὸ τὰ 
ἴδια. (Οἱ δικοί μας, οἱ δικοί σας, πρασινοφρουροὶ κ.τ.λ.) Καὶ βλέπεις τώρα ἀπὸ πολὺ 
μικροὶ οἱ ἀξιωματικοὶ ἀρχίζουν καὶ κοιτάζουν καὶ λένε: «Γιὰ νὰ τὴν βγάλουμε καθα-
ρὴ στὶς Ἔνοπλες ∆υνάμεις, πρέπει νὰ πᾶμε στὴν κλαδικὴ τῆς Ν.∆. ἢ τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.» 
Καιροσκοπικά, ὅποιο κόμμα μοῦ κάτσῃ, ὅταν θὰ εἶμαι ναύαρχος, ἂς ποῦμε, μήπως καὶ 
ἐξελιχθῶ. Τὸ λένε πολλοὶ καὶ τοὺς βλέπεις. Τί νὰ εἶμαι καλὸς ἀξιωματικὸς τώρα, τί νὰ 
κάνω κ.λπ. Ὅταν ὁ ὑπουργὸς παίρνῃ τὴν ἐπετηρίδα καὶ λέει: «Ναύαρχοι. Αὐτὸν θέλω 
νὰ γίνῃ ἀρχηγός», ἔτσι, γιατὶ τοῦ εἶπε ἡ θεία του, γιατὶ τοῦ εἶπε ἡ γυναῖκα του, ἡ κου-
νιάδα του, «ξέρεις, ὁ Ἀντωνιάδης εἶναι καλός. Εἶναι γνωστὸς τοῦ τάδε κ.τ.λ.» Χωρὶς 
κριτήρια οὔτε προϋποθέσεις. 

Ὁ ἑκάστοτε ἀρχηγὸς εἶναι ἕνας ἀνθρωπάκος, ποὺ σκέφτεται, τί μπορεῖ νὰ θέλῃ 
ὁ ὑπουργὸς, νὰ πάω στὸ γραφεῖο του, νὰ τοῦ τὸ εἰσηγηθῶ. Ἔχω δεῖ ἀρχηγοὺς νὰ 
ρωτᾶνε: «Τί θέλει ὁ ὑπουργός; Τί τοῦ ἀρέσει τοῦ ὑπουργοῦ;» Ὁ ὑπουργὸς θέλει νὰ 
κάνουμε μία θεατρικὴ παράσταση στὸ Φάληρο, γιατὶ ἐκλέγεται ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ, 
ὁπότε πάει μέσα καὶ λέει: «Κύριε ὑπουργὲ νὰ κάνουμε μία παράσταση στὸν Πειραιᾶ, 
στὸ Κερατσίνι, ποὺ εἶναι ἡ ἐκλογική σας περιφέρεια.» Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν μπο-
ροῦν νὰ εἰσηγηθοῦν οὔτε νὰ σταματήσουν τὶς παραβιάσεις, οὔτε νὰ μὴν κάνουμε 
ἀναχαιτίσεις. Εἶναι μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ τὰ ξέρουν αὐτά, δὲν τὰ ἔχω σκεφτῆ οὔτε τὰ ἔχω γράψει 
μόνος μου. Αὐτὰ τὰ ἔμαθα κι ἐγώ, ὅταν ὑπηρέτησα στὸ Γ.Ε.ΕΘ.Α., στὸ Ν.Α.Τ.Ο., κι εἶναι 
πράγματα, πού, ὅπως τὰ διάβασα κι ἐγώ, τὰ διάβασαν κι ἄλλοι, δὲν τὰ ἔχω διαβάσει 
μόνον ἐγώ. Τὰ ἔχουν διαβάσει κι οἱ προϊστάμενοί μου κι οἱ διευθυντές μου τὸ ξέρανε. 
Ἐγὼ πρὸς τιμήν του θὰ τὸ πῶ, ὅτι ὁ μόνος ποὺ ἔδειξε κάτι ἦταν ὁ Σπήλιος ὁ Σπηλιωτό-
πουλος. Ἐπειδὴ ἦταν κι ἀεροπόρος, ἔχει διπλῆ σημασία αὐτὸ ποὺ λέω. Αὐτὸς κατάλαβε, 
ὅτι ἴσως καὶ νὰ ἔχουμε ἄδικο μὲ τὶς ἀναχαιτίσεις. ∆ηλαδὴ προβληματίστηκε. ∆ὲν μοῦ 
εἶπε, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Προβληματίστηκε, μοῦ ἔδωσε μάλιστα κι ἕνα ἐγχειρίδιο νὰ 
διαβάσω, ἕναν ἀντίλογο ποὺ εἶχε γράψει κάποιος γιὰ τὶς ἀναχαιτίσεις κ.τ.λ.. Καὶ μοῦ 
ἔλεγε «γιὰ σχολίασε αὐτό». Εἶδα ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ τὸν προβλημάτισε τὸ θέμα. Τὸ 
καταλάβαινε. Θὰ ἤθελε κάτι νὰ κάνῃ. Καὶ πρὸς τιμήν του αὐτό. Καὶ ἦταν ὁ μόνος, ποὺ 
ἔδωσε κῦρος στὸν ἀρχηγό, ὅσο μποροῦσε μέσα στὴν κομματικοποίηση τοῦ ὑπουργεί-
ου. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἦταν ὁ μόνος, ποὺ τοὺς ἄκουγε τοὺς ἀρχηγούς. Ἔλεγε: «Μοῦ 
τὸ εἶπε ὁ ἀρχηγός. Τί μοῦ λὲς ἐσὺ τώρα;» Κι ἔχει τύχει νὰ εἶμαι μπροστὰ καὶ νὰ τοῦ 
λένε διάφοροι κομματικοὶ διάφορα καὶ νὰ λέῃ, «ὄχι, ἄποψη τοῦ ἀρχηγοῦ εἶναι αὐτή». 
Καὶ πρὸς τιμήν του καὶ τὸ ἔχω πεῖ καὶ στὸν ἴδιο. Ἀπὸ ὅλους ποὺ ἔχω ζήσει, ἔχω τὴν 
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καλύτερη εἰκόνα γιὰ τὸν Σπηλιωτόπουλο. Ἔδωσε αὐτὸ ποὺ ἔλειπε λιγάκι ἀπὸ τοὺς 
ἀρχηγούς. Λίγο κῦρος, κι ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη παιδιὰ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι τὸ πρωὶ καὶ νὰ 
μὲ γλείφετε.

«∆»: Ἴσως ἐπειδὴ ἦταν πρώην στρατιωτικός.
– ∆ὲν θέλω νὰ πῶ τώρα, ὅτι οἱ ὑπουργοὶ Ἄμυνας πρέπει νὰ εἶναι στρατιωτικοί, για-

τὶ ἔχουμε δεῖ κι ἄλλους στρατιωτικοὺς (ἂς μὴν πῶ ὀνόματα), κι ἦταν μεγάλες νοῦλες. 
Αὐτὸς ἦταν ἀνοικτόμυαλος. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ δοῦμε, γιατὶ οἱ ἔνοπλες 
δυνάμεις ἀρχίζουν νὰ ἀλλοτριώνονται.

«∆»: Τὸν «∆ΑΥΛΟ» πῶς τὸν βλέπετε; 
– Τὸ περιοδικό σας εἶναι πραγματικὴ ἀποκάλυψη. Ἐγὼ μάλιστα θὰ γράψω συνδρομη-

τὴ κι ἕναν φίλο ποὺ ἔχω, καὶ συζητᾶμε ἐδῶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους. Αὐτὸς ἀποκαλεῖ ὅλους 
τοὺς ἱεράρχες, τοὺς ρασοφόρους, Ἰουδαίους.

«∆»: Πῶς προέκυψε ἡ συγκεκριμένη αὐτὴ ὀνομασία; 
– Ἔχει κι αὐτὸς τὴν ἄποψη, ὅτι ἡ ὑποανάπτυξη αὐτῆς τῆς χώρας ὀφείλεται στὸ Χρι-

στιανισμό. Εἰλικρινὰ δὲν καταλαβαίνω πῶς. ∆ὲν εἶμαι οὔτε ἱστοριοδίφης, οὔτε ἱστορι-
κός, οὔτε κάτι τέτοιο, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, πῶς μία τέτοια μεγάλη ἀρλοῦμπα 
ἔπιασε παγκοσμίως. Πῶς γιὰ 1.500 χρόνια τόσα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πίστεψαν 
ἕνα παραμύθι. Πιὸ πιστευτὰ ἦταν τὰ παραμύθια τοῦ Ἄντερσεν ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, 
τὸ Χριστό, τὸ γυιὸ τοῦ Θεοῦ, τὶς σταυρώσεις, τὶς παρθενογενέσεις καὶ ὅλα αὐτά. Καὶ 
ἀναλογίζεσαι, σοβαρὰ τὰ λένε ὅλα αὐτὰ ἢ πλάκα μᾶς κάνουν καὶ μᾶς δουλεύουν; Ἄσε 
ποὺ ἦταν αἱμοσταγὴς κι αἱμοδιψὴς θρησκεία κι ἔσφαξε τὴ μισὴ ἀνθρωπότητα. Μπορεῖ 
νὰ εἶναι καὶ στὴν ἀνθρώπινη φύση ἡ βία κι ἡ ἐπιθετικότητα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐγὼ δὲν 
καταλαβαίνω, πῶς ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πιὸ καλλιεργημένους, 
ἔφαγε ἕνα τέτοιο χάπι. 

Ὁ Κεμὰλ στὴν Τουρκία εἶπε, ὅτι ὅλα εἶναι ὑλικὰ κι ἀφήστε τὸν Ἀλλὰχ καὶ θεοὺς 
καὶ χριστοὺς κ.τ.λ. καὶ κοιτάξτε νὰ ὀργανωθῆτε ἐδῶ καὶ γίνετε ἀνθρώπινοι. Εἶδα 
κατὰ τὴν ἐπίσκεψή μου στὴν Τουρκία τὸ Κεμαλικὸ Κράτος καὶ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, 
εἶδα τὸ τί προσπάθεια ἔχει κάνει ὁ Κεμάλ, νὰ τοὺς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὶς συνήθειες τῆς 
Ἀνατολίας, τὴν ὑπανάπτυξη, τοὺς μουλᾶδες, τοὺς μουσουλμάνους, τὴν θρησκοληψία. 
Σὰν ἐμᾶς δὲν εἶναι καλύτεροι κι αὐτοί. Καὶ τί προσπάθεια ἔκανε, νὰ τοὺς ἀλλάξῃ 
γραφή, νὰ τοὺς τὴν κάνῃ λατινοευρωπαϊκή, νὰ καταργήσῃ τὶς μαντῆλες. Ἐδῶ μᾶς 
καταπλακώνουν αὐτοὶ οἱ παπᾶδες καὶ οἱ ρασοφόροι, αὐτὸς ἀποτίναξε τὸν ζυγὸ 
τοῦ Κλήρου.

«∆»: Σήμερα ὅμως βλέπουμε τὴ σύζυγο τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ στὶς ἐπίσημες 
ἐμφανίσεις της νὰ φέρῃ μαντήλα.

– Ὅταν εἶχα πάει στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἄγκυρα εἶχα ἕναν ἀξιωματικὸ 
ἀρχιπλοίαρχο συνοδό. Μὲ ἔκαναν μία βόλτα στὸ πατριαρχεῖο, ποὺ εἶναι στὶς φτωχογει-
τονιὲς τῆς Κωνσταντινούπολης Σὲ ἄλλες γειτονιὲς ποὺ μὲ πήγανε ἦταν οἱ Εὐρωπαῖες 
Τουρκάλες. Ὅταν εἴδαμε τὶς Τουρκάλες μὲ τὶς μαντῆλες, ὁ συνοδός μου μοῦ εἶπε: «Κ. 
ἀρχηγέ, πῶς μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἕναν πρωθυπουργό, ποὺ ἡ γυναῖκα του ἔχει αὐτὸ τὸ 
χάλι; Ὥς πότε θὰ γίνεται αὐτό, πότε θὰ ἀπαλλαγοῦμε;» Σὰν νὰ μοῦ ἔλεγε, δὲν εἴμαστε 
ὅπως μᾶς βλέπετε. Εἶναι ὅπως ὅταν κι ἐγὼ συνώδευα καμμιὰ φορὰ κανέναν Ἀμερικα-
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νό, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονταν στὸ Γ.Ε.ΕΘ.Α., καὶ μὲ ὥριζαν ἀξιωματικὸ συνοδό, καὶ 
πηγαίναμε καὶ βλέπαμε τὰ ἑλληνικὰ τὰ δικά μας, καὶ ντρεπόσουνα κι ἔλεγες, τί εἰκόνα 
σχηματίζει αὐτὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Κάπως ἔτσι αἰσθάνθηκε κι ὁ Τοῦρκος. Ὁ Κεμὰλ 
ἔβαλε τὰ θεμέλια τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Τὰ κατάλοιπα δὲν μποροῦν νὰ τὰ ξεπερά-
σουν ἀκόμα. Αὐτὰ εἶναι τὰ βασικά τους προβλήματα. 

Ρώτησα τὸν ὁμόλογό μου στὴν Τουρκία, ποιά εἶναι τὰ καθημερινά τους προβλήμα-
τα. Τὸν μισθό τους θέλουν κι αὐτοί, νὰ μὴν κοποῦν τὰ προνόμια τῶν ἔνστολων, διότι 
αὐτοὶ ἔχουν ἀρκετὰ προνόμια. Ὅταν ἀποστρατεύεσαι κι εἶσαι ἀρχηγός, σοῦ δίνουν 
ἐφ’ ὅρου ζωῆς αὐτοκίνητο κι ὁδηγό. Καὶ τώρα πῆγε ὁ Ἐρντογὰν αὐτὰ σιγά-σιγὰ νὰ 
τοὺς τὰ κόψῃ, κι αὐτοὶ ἀνησυχοῦσαν. Τὰ προβλήματά τους τελείως ὑλιστικὰ ἦταν. Οἱ 
συντάξεις τους, ποὺ εἶναι χαμηλές, κι ἀποστρατεύονται καὶ δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν. 
Προβλήματα ποὺ εἶναι κοινὰ καὶ στοὺς δύο λαοὺς καὶ στὶς δύο χῶρες. Οὔτε τὴν Ἑλλά-
δα θέλουν νὰ καταλάβουν. 

Θὰ γίνῃ ὅ,τι συνέβη μὲ τὸ Ν.Α.Τ.Ο. - Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας, ποὺ ὅταν κατέρρευσε 
τὸ Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας, εἶδαν ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅτι ὄχι νὰ καταλάβουν τὴ ∆υ-
τικὴ Εὐρώπη δὲν μποροῦσαν αὐτοί, ἀλλὰ οὔτε νὰ φᾶνε δὲν εἶχαν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὸ 
τελευταῖο ποὺ θὰ εἶχαν νὰ κάνουν θὰ ἦταν νὰ εἰσβάλουν στὴν Γερμανία, στὸν Ἄξο-
να. Οἱ ∆υτικοὶ ὅμως κάναμε ἀμυντικὰ σχέδια κι ἐξοπλιζόμαστε καὶ σπαταλούσαμε 
δισεκατομμύρια τῶν δισεκατομμυρίων, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς καημένους τοὺς 
Ρώσσους, ἔτσι κάπως κι ἐμεῖς θὰ καταλάβουμε κάποια μέρα, ὅτι μόνο τὸ Αἰγαῖο δὲν 
θέλουν. Τί νὰ τὸ κάνουν τὸ Αἰγαῖο, νὰ φᾶνε τὴ μαστίχα τῆς Χίου καὶ τὰ ψάρια τῆς Μυ-
τιλήνης; Νὰ πῶ ὅτι εἴχαμε καὶ τὴ χώρα ποὺ βγάζει χρυσάφι. Κάποτε θὰ καταλάβουμε, 
ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ψυχρὸ πόλεμο, ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἑκατέρωθεν. Καὶ ἐμᾶς ἐδῶ, γιὰ νὰ 
ἐξοπλιζώμαστε, γιὰ τὸ κῦρος τῶν ἔνστολων, καὶ ἐκείνους, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. Ἀλλὰ 
τώρα τελευταῖα αὐτοὶ ἔχουν μέτωπα. ∆ηλαδὴ ἐγὼ εἶδα ὅτι ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία δὲν 
τὴν χρειάζεται τὴν ἑλληνοτουρκικὴ σύρραξη, γιὰ νὰ δικαιωθῇ. 

Ἔχουν οὐσιαστικὰ προβλήματα, ποὺ χρειάζονται τὸ στρατό. Κατ’ ἀρχὰς ὁ στρα-
τὸς βάσει τοῦ Συντάγματος εἶναι ὁ τοποτηρητὴς τοῦ κοσμικοῦ κράτους. Ἄρα ὁ 
στρατὸς ἔχει ἕναν πολὺ βασικὸ ρόλο στὴν τουρκικὴ κοινωνία. Νὰ φυλάξῃ τὸ Κεμα-
λικὸ Κράτος, νὰ μὴν γίνῃ θεοκρατικό. Ἀλλὰ δὲν χρειάζεται νὰ ἐξαγάγῃ κρίσεις στὸ 
Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἑλλάδα. Σιγὰ τώρα μὴν χρειάζονται τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἐνισχύ-
σουν τὶς θέσεις τους. Ἔχουν μία ἀχανῆ χώρα, πολλοὺς μουσουλμάνους, ποὺ πρέπει 
νὰ τιθασεύσουν, νὰ τοὺς κάνουν Εὐρωπαίους, ἔχουν τὰ πετρέλαια, ποὺ πρέπει νὰ 
τὰ διαφυλάξουν, καὶ τοὺς ὑδάτινους πόρους, τὸν Τίγρη, τὸν Εὐφράτη καὶ τὰ ἄλλα 
ποτάμια. Ὁ ἑπόμενος πόλεμος θὰ γίνῃ γιὰ τὰ ὑδάτινα ἀποθέματα, δὲν θὰ γίνῃ γιὰ 
τὸ πετρέλαιο. 

Λοιπόν, αὐτοὶ ἔχουν τέτοια προβλήματα, κι ἐμεῖς ἐδῶ λέμε, πὼς ἡ Τουρκία ἐξάγει 
κρίση στὸ Αἰγαῖο, μπῆκε μέσα στὸ F.I.R. καὶ δὲν βγῆκε, ἔρευνα καὶ διάσωση καὶ ποιός 
θὰ σώσῃ τὸ ναυαγό. 

Κάπου δὲν εἴμαστε σοβαροὶ κι ἐμεῖς. 

Ἰωάννης Λάζαρης
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τὴν Ε ΡΑ 5 μὲ τὴν ἐκ πομ πὴ «Λό γον Ἀ γα θόν» κά θε Κυ ρια-
κὴ τὸ πρω ὶ (6.30-7.00) ὁ ἱ ε ρεὺς κ. Γε ώρ γιος Αὐ θῖ νος ὑ πὸ 
τὸν ἦ χο βυ ζαν τι νῶν ψαλ μο θρη νῳ δι ῶν μᾶς με τα δί δει «Μη-
νύ μα τα τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἀ να το λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας». ∆η λα δή, μὲ τὸ ποὺ ξε κι νά ει ἡ ἡ μέ ρα, εἴ μα στε 

ὑ πο χρε ω μέ νοι νὰ ὑ πο στοῦ με ἀ κου στι κὴ καὶ ψυ χι κὴ μό λυν ση ἀ πὸ τὶς ἀ συ-
ναρ τη σί ες τῶν τα γῶν τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Πε ραι τέ ρω –καὶ χει ρό τε ρο– πα ρά δειγ μα συ νι στᾷ ἡ ἐκ πομ πὴ «Τρα γου δῶν τας 
τὴν Πα ρά δο ση» (κά θε Τρί τη βρά δυ, 22.15΄-24.0ό), πάν τα ὑ πὸ τὴν ὑ ψη λὴν πα ρου σί-
α σιν τοῦ κ. Αὐ θίνου1(!), ὁ ὁ ποῖ ος, χρη σι μο ποιῶν τας σὰν πρό σχη μα τὴν με τά δο ση 
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1. Τὸν ἐν λό γῳ ἱ ε ρω μέ νο τὸν ἀ πο λαμ βά νου με σὲ τέσ σε ρεις δι α φο ρε τι κὲς ἐκ πομ πές: Λό γον 
Ἀ γα θόν, Τρα γου δῶν τας τὴν Πα ρά δο ση, Ξέ ρω Τρα γού δια Θά λασ σα, Λα ο γρα φι κὲς 
Μαρ τυ ρί ες! Γειά σου, Ε ΡΑ 5, μὲ τὴν ἀ ξι ο κρα τί α σου καὶ τὴν πο λυ φω νί α σου! (Τὶς ἐκ πομ-
πὲς Ξέ ρω Τρα γού δια Θά λασ σα καὶ Λα ο γρα φι κὲς Μαρ τυ ρί ες δὲν τὶς σχο λιά ζω, για τί, 
ἁ πλού στα τα, ἀ φοῦ ἄ κου σα τὶς προ η γού με νες, ἀ πώ λε σα κά θε δι ά θε ση νὰ πα ρα κο λου θή-
σω οἱ αν δή πο τε ἐκ πομ πὴ τοῦ κ. Αὐ θί νου. . .)

2. Πα ρεμ πι πτόν τως ὁ ἱ ε ρεὺς δὲν ἀ να φέ ρει λέ ξη γιὰ τὴν ἀ πα ξί ω ση καὶ τὴν κα τα δί ω ξη ποὺ 
ὑ πέ στη τὸ δη μο τι κὸ τρα γού δι, ὅ πως καὶ κά θε εἶ δος ὄρ χη σης, ἀ πὸ τοὺς ὁ μο θρή σκους του. 
Ἂν τὸ δη μο τι κὸ τρα γού δι κα τώρ θω σε νὰ φτά σῃ σὲ ἐ μᾶς δί χως τὶς ἀ νυ πο λό γι στες ἀ πώ λει-
ες ἄλ λων ἐκ φάν σε ων Τέ χνης (π.χ. τῆς Γλυ πτι κῆς ἢ τοῦ Θε ά τρου, ὅ που ὑ πο χρε ω θή κα με νὰ 
ξα ναρ χί σου με ἀ πὸ τὸ μη δέν), αὐ τὸ ὀ φεί λε ται στὸ μα ζι κό, τὸ αὐ θόρ μη το καὶ τὸ ὑ παί θριο 
τοῦ χα ρα κτῆ ρα του, ποὺ τοῦ ἐ πέ τρε ψε νὰ δι α σω θῇ ἀ πὸ τὸν θα να τη φό ρο ἐ ναγ κα λι σμὸ 
τῆς χρι στι α νι κῆς πα ρά νοι ας.

Με τα φέ ρου με τὴν πα ρα φρο σύ νη δύο, ἐκ τῶν πο λυ α ρίθ μων, δι ω κτῶν τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 
Πο λι τι σμοῦ.

Θε ο φά νης ὁ Μο να χός: «Ν’ ἀ κοῦ με λό γους κα λοὺς κι ὄ χι τρα γού δια, για τὶ στὴν ὥ ρα 
τοῦ θα νά του μας αὐ τὰ θἆ ναι ἐμ πό διο στὴ σω τή ρια μας. Θὰ ἐμ πο δί ζουν τοὺς ἀγ γέ λους 
νὰ πά ρουν τὴν ψυ χή μας καὶ θὰ μᾶς τὴν πά ρουν οἱ δαί μο νες.»

Ἰ ω άν νης ∆α μα σκη νός: «Τὶς Κυ ρια κὲς καὶ τὶς γι ορ τὲς οὔ τε νὰ παί ζῃς οὔ τε νὰ χο ρεύ ῃς, 
για τὶ τὰ παι γνί δια κι οἱ χο ροὶ ἔρ γα τοῦ δι α βό λου εἶ ναι. Οἱ Ἕλ λη νες, οἱ ἄ θε οι καὶ οἱ 
πε πλα νη μέ νοι, ποὺ δὲν πί στευ αν Θε ό, ποὺ δὲν ἤλ πι ζαν μή τε Ἀ νά στα ση μή τε Κρί ση, ἐ κεῖ-
νοι τὰ ἔ κα μναν αὐ τὰ καὶ ἐ χό ρευ αν καὶ ἔ πι ναν κι ἐ χαί ρον ταν μὲ τὰ παι γνί δια.» (Ε. Ἀτ-
τα βύ ριος, «Ἀν θελ λη νι κὰ στοι χεῖ α στὰ κεί με να τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας», «∆αυ λός», 
τ. 198, σσ. 12351-12352.)

Πα ρα φρο σύ νη ἐ πι σφρα γι σμέ νη μὲ ἀ πο φά σεις Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, ὅ πως ἐ κεί νων 
τῆς Συ νό δου ποὺ ἔ λα βε χώ ρα στὴν Λα ο δί κει α τὸ 364 μ.Χ.: «Ὅ τι οὐ δεῖ χρι στια νοὺς εἰς 
γά μους ἀ περ χό με νους βαλ λί ζειν ἢ ὀρ χεῖ σθαι, ἀλ λὰ σε μνῶς δει πνεῖν ἢ ἀ ρι στᾶν, ὡς πρέ-
πει χρι στια νοῖς» (53ος κα νών). «Ὅ τι οὐ δεῖ ἱ ε ρα τι κοὺς ἢ κλη ρι κούς, ἀλ λ’ οὐ δὲ λα ϊ κούς, 
ἐκ συμ βο λῆς συμ πό σια ἐ πι τε λεῖν» (55ος κα νών).
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δημοτικῶν τραγουδιῶν, μετατρέπει τὸν ραδιοθάλαμο τῆς ΕΡΑ5 σὲ ἐκκλησιαστικὸ 
ἄμβωνα. ∆ὲν ὑπάρχει κείμενο καὶ ἐδάφιο ἰουδαιοχριστιανικῆς γραφῆς ποὺ νὰ 
μὴν ἔχῃ παρελάσει ἀπὸ τὴν ἐκπομπή του.2 ∆ὲν θέλω νὰ γίνω κοινωνὸς μυστικιστι-
κοῦ παραληρήματος!

Εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ θρησκευτικὴ προπαγάνδα, ἄμεση καὶ ἔμμεση. Ἡ ΕΡΑ 5 
δὲν εἶναι κατηχητικό. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἐμβαθύνῃ στὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ 
στὰ τοῦ οἱουδήποτε ἄλλου δόγματος, πολὺ ἁπλᾶ, νὰ πάρῃ ἕνα βιβλίο καὶ νὰ 
τὸ διαβάσῃ...

Ὅπως καὶ εἶναι ἀπαράδεκτο σὲ ἕνα κρατικὸ ραδιόφωνο, μία θρησκευτικὴ ἐκ-
πομπή, ὅπως ἡ κυριακάτικη Λειτουργία, νὰ εἶναι ἀσύδοτη. ∆ιαρκεῖ ἀπὸ τὶς ὀκτὼ 
τὸ πρωὶ ἕως τὶς δέκα καὶ τέταρτο, δηλαδὴ δύο ὁλόκληρες ὧρες καὶ δεκαπέντε 
λεπτά. ∆ὲν ἀρκεῖ; Γιατί νὰ παρεισδύῃ καὶ σὲ μίαν ἄλλην ἐκπομπή; Φτάνει πιά... 
Κατάντησε ἀηδία!

Κατὰ τὶς πασχαλινὲς ἑορτές, ἐπὶ ὀκτὼ ὁλόκληρες ἡμέρες ἡ ΕΡΑ 5 δὲν μετέδωσε 
οὔτε ἕνα πεντάλεπτο ἀθλητικὸ δελτίο εἰδήσεων, ἐνῷ ταυτόχρονα μᾶς ζάλισε στὰ 
μοιρολόγια. Τὴν ∆ευτέρα 12 Ἰουνίου ἦταν ἡ ἑορτὴ τοῦ «Ἁγίου Πνεύματος»: Ὅλη 
ἡ ἡμέρα κύλησε σὲ αὐτὸ τὸν ρυθμό, ἐνῷ τὸ βραδὺ δὲν ἔγινε ἡ σύνδεση μὲ τὴν ΕΡΑ 
ΣΠΟΡ, ἡ ὁποία μετέδιδε τὴν ἐκπομπὴ «Χωρὶς 090». Μάλιστα, ἕνας ἄλλος κρατι-
κὸς ραδιοσταθμὸς ἐκείνη τὴν μέρα μετέδιδε κανονικὰ τὸ ἀθλητικό του πρόγραμ-
μα, ἐνῷ, ἡ «κοσμοπολίτισσα», ἡ «πολυσυλλεκτική» καὶ «πολυπολιτισμική» ΕΡΑ 5 
ἔχει συρρικνωθῆ σὲ παραφυάδα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀπευθύνονται σὲ μετανάστες διαφορῶν γενεῶν, διαποτισμένους ἀπὸ τὶς πιὸ 
ποικίλες ἐπιδράσεις. Σ’ αὐτὸ τὸ μωσαϊκὸ δοξασιῶν καὶ κοσμοαντιλήψεων, στὸ 
ὁποῖο εἶναι ἀμφίβολο, ἂν οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι κἂν ἡ πλειοψηφία, γιὰ νὰ μὴν ἀνα-
ρωτηθοῦμε, πόσοι ἐξ αὐτῶν τηροῦν μὲ φανατικὴ προσήλωση τὰ τοῦ δόγματός 
των, ἡ ΕΡΑ 5 φέρεται σὰν νἄχῃ νὰ κάνῃ μὲ ἁγιορεῖτες...

Τελικὰ ἐκπέμπουν, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες μας ἢ γιὰ νὰ μᾶς προση-
λυτίσουν; Γιατί αὐτὴ ἡ καταπίεση, ἡ περιφρόνηση καὶ ἡ ἀπόπνιξη τῆς διαφορετι-
κότητας; Γιατί νὰ ὑπομένουμε ὅλοι, καὶ μάλιστα στὸν ἴδιο βαθμό, μιὰ κατάσταση 
ποὺ ἀντιπροσωπεύει μόνο ἕνα μέρος ἀπὸ μᾶς; Αὐτὸ δὲν συνιστᾷ αὐθαιρεσία καὶ 
κατάφωρη παραβίαση στοιχειωδῶν δικαιωμάτων;

∆υστυχῶς ὁ σταθμὸς δίνει καθημερινὰ περισσότερο τὴν ἐντύπωση, ὅτι βρισκό-
μαστε ὄχι σὲ κράτος εὐνομούμενο καὶ δημοκρατικό, ἀλλὰ θεοκρατικὸ καὶ ἀπολυ-
ταρχικό.

 ∆ημήτρης Αὐγουστινᾶτος
 Περούτζια, Ἰταλία



Ç «ÉÅÑÇ» 
ÁÃÁÍÁÊÔÇÓÇ 
ÔÙÍ ÑÙÌÉÙÍ

Κατάπληξη, ἀπογοήτευση καὶ ἱερὴ ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἐγκύκλιός σας ποὺ ἐστάλη στὰ σχο-
λεῖα τῆς χώρας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ ἀπαγορεύεται ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση τῶν μα-
θητῶν ἐντὸς τοῦ σχολείου… Ὁ ἱερέας ἀνέκαθεν μέσα στὸ σχολεῖο ἀποτελοῦσε τὸ πνευματικὸ 
καταφύγιο τῆς νεολαίας μας. Εἶμαι βέβαιος πὼς συμμερίζεστε τὶς ἀπόψεις αὐτές, γι’ αὐτό σας 
παρακαλῶ νὰ ἀποσύρετε πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τὴν ἐπίμαχη ἐγκύκλιό σας. 

∆ράμα, 6 Σεπτεμβρίου 2006. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀποτελοῦν τὸ περιεχόμενο τῆς δακρύβρεχτης 
ἐπιστολῆς τοῦ βουλευτῆ ∆ράμας τῆς Ν.∆. Μ. Τζίμα πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευ-
μάτων κ. Μ. Γιαννάκου.

Τὸ ποτήρι τῆς ἱερᾶς ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης ξεχείλισε ἀκόμη μία φορὰ γιὰ τοὺς ταγοὺς 
τῆς Ρωμιοσύνης. Ἱερὰ βέλη καὶ ἀναθέματα ἐκτοξεύτηκαν ἀπὸ ὑπουργοὺς τῆς κυβερνήσεως 
καὶ ἱερεῖς ἐναντίον τῆς ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία μέσῳ ἐγκυκλίου τόλμησε νὰ θέσῃ τέλος στὴν ἐξο-
μολόγηση τῶν νέων στὰ σχολεῖα. Ὁ μητροπολίτης Ἄνθιμος δήλωσε στὸν τύπο γιὰ ἀκόμη μία 
φορά, ὅτι «Ἑλλάδα εἶναι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία», ἀπειλώντας καὶ ἀποκλείοντας ὅλους τους 
ὑπόλοιπους «ἀπίστους».

Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἐξομολογήσεως στὰ σχολεῖα ξεκίνησε τὸν ∆εκέμβριο τοῦ 1998, ὅταν ἡ Ἀρ-
χιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μὲ μία πανελλήνια ἐκστρατεία εἰσήγαγε ἕναν τετρασέλιδο ὁδηγὸ μὲ τίτλο 
«Ἕνας καθρέπτης», ποὺ ἐμπεριέχει τὰ «58 κρίσιμα ἁμαρτήματα» καὶ μοιράζεται μέχρι σήμερα 
σὲ διάφορα σχολεῖα τῆς χώρας. Στόχος ἡ κατήχηση καὶ ὁ προσηλυτισμὸς τῶν νέων στὴν Ὀρθο-
δοξία. Τότε καθιερώθηκε καὶ ἡ τελετὴ τῆς ἐξομολογήσεως στὰ σχολεῖα. Τὸ «Ἕνας καθρέπτης» 
ἀναφέρει τὰ θανάσιμα ἁμαρτήματα τῶν νέων. Χωρίζονται σὲ τρία μέρη:

Ά  Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν Θεό: «Μήπως χορεύεις ἔξαλλους κι ἁμαρτωλοὺς χοροὺς σὲ νυχτε-
ρινὰ κέντρα ἢ πάρτυ; Πηγαίνεις κάθε Κυριακὴ πρωὶ στὴν ἐκκλησία ἢ ἀπουσιάζεις, χωρὶς νὰ 
ὑπάρχῃ σοβαρώτατος λόγος; ∆ιαβάζεις καθημερινὰ τὴν Ἁγία Γραφή; Νηστεύεις τὶς ἡμέρες 
ποὺ ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία; (∆ευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές, σαρακοστὲς κλπ.) Ἔχεις στὸ σπίτι 
σου εἰκονοστάσι; Μήπως ντρέπεσαι νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου;».

Β΄ Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν πλησίον: «Μήπως στέλνεις τοὺς ἄλλους στὸν ∆ιάβολο ἢ μουτζώ-
νεις; Σέβεσαι τοὺς μεγαλυτέρους καὶ εἰδικὰ τοὺς ἱερεῖς;»

Γ΄ Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν ἑαυτό σου: «Μήπως βλέπεις αἰσχρὰ ἔργα στὸ θέατρο, στὸν κινη-
ματογράφο καὶ στὴν τηλεόραση; Μήπως διαβάζεις ἀντιχριστιανικὰ βιβλία καὶ περιοδικά; 
(σ.σ. ὅπως λέμε «∆αυλός»). Μήπως πηγαίνεις σὲ γήπεδα καὶ βλέπεις ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες; 
Μήπως μεταμφιέστηκες ἢ συνηθίζεις νὰ ντύνεσαι ἄσεμνα; Ἂν εἶσαι γυναῖκα μήπως ντύθη-
κες μὲ ἀνδρικὰ ροῦχα ἢ προκλητικὰ ροῦχα, ἢ σκανδάλισες μὲ τὴν ἐμφάνισή σου; Ἂν εἶσαι 
ἄνδρας μήπως ἔχεις χίππυκη (διατηρῶ τὴν «ἱερή» ὀρθογραφία) ἢ ἔξαλλη ἐμφάνιση;». Αὐτὰ 
κι ἄλλα πολλά.

Σὲ μία κοινωνία ὅπου οἱ νέοι μας ἔχουν ν’ ἀντιμετωπίσουν ναρκωτικά, χημικά, ἀλκοόλ, κά-
πνισμα, παχυσαρκία, τηλεοπτικὴ ἀποβλάκωση, ἐν γένει ἐλλιπῆ παιδεία ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα, 
θὰ πρέπει ν’ ἀντιμετωπίσουν καὶ αὐτὸν τὸν «ἱερὸ ὀρυμαγδό» ἀπαγορεύσεων, στερήσεων καὶ 
δεισιδαιμονίας, ἀλλὰ καὶ τὴν κρυφὴ ὁμοφυλοφιλία τῶν ἱερέων, ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὑφί-
σταται. Εὖγε σας, κ. Τζίμα καὶ λοιποὶ συγγενεῖς, ἀποβλακώστε τελείως τὴν νεολαία μας καὶ 
στεῖλτε την πίσω στὴν Βυζαντινὴ Ἱερὰ Ἐξέταση τοῦ Μεσαίωνα.

Βασίλειος Μαυρομμάτης



Ὅ ταν ἡ ἑλ λη νι κὴ δί ψα Ἐ λευ θε ρί ας
ἀ σφυ κτιᾷ στὸ χρι στι α νι κὸ νάρ θη κα

Φρῆντριχ Χέλ ντερ λιν γεν νή θη κε τὸ 1770 στὴν πό λη Λῶ φεν 
τῆς Βυρ τεμ βέρ γης. Πέ ρα σε τὰ νε α νι κά του χρό νια ὡς οἰ κό-
τρο φος σὲ ἐκ κλη σι α στι κὲς σχο λές. Στὴν Θε ο λο γι κὴ Σχο λὴ τοῦ 
Πα νε πι στη μί ου Τύμ πιν γκεν γνώ ρι σε τὶς ἰ δέ ες τοῦ ∆ι α φω τι-
σμοῦ καὶ τῆς Γαλ λι κῆς Ἐ πα νά στα σης, γε γο νὸς ποὺ τὸν ἐ πη ρέ-

α σε βα θιά, καὶ ἄρ χι σε νὰ ἀ σχο λῆ ται μὲ τὴν Ποί η ση καὶ τὴν Μου σι κή. Ὅ λη 
του ἡ ζω ὴ ὑ πῆρ ξε μί α ἀ δυ σώ πη τη μά χη ἀ νά με σα στὴν συμ βα τι κό τη τα τῶν 
μι κρο α στῶν (δρό μος στὸν ὁ ποῖ ο τὸν ἔ σπρω χνε ἡ μη τέ ρα του, ἀ νί κα νη νὰ 
δι α κρί νῃ τὴν εὐ γε νῆ φύ ση του, «ὁ ρα μα τι ζό με νη» γι’ αὐ τὸν τὴν «φι λή συ χη» 
καὶ «ἐ ξα σφα λι σμέ νη» ζω ὴ τοῦ ἐ φη μέ ριου) καὶ τὸ ἰ δα νι κό του, ποὺ δὲν ἦ ταν 
ἄλ λο ἀ πὸ τὸ ἡ ρω ϊ κὸ ἰ δε ῶ δες (ἡ ρω ϊ κὸς τρό πος ζω ῆς, οἱ ἥ ρω ες ἦ ταν γι’ αὐ-
τὸν ὁ κο ρυ φαῖ ος τύ πος ἀν θρώ που).

«Μιὰ μέ ρα αἰ σθάν θη κες ἐν τός σου ὅ πως ἐ γώ, ἡ σπί θα ν’ ἀ φυ πνί ζε ται ·ἡ σπί θα, 
ποὺ θὰ γί νῃ φλό γα. Καὶ με θυ σμέ νος καὶ μὲ σφρί γος νε α νι κό, ὦ πα νευ δαί μο να, 
ἐρ ρί χτης ὑ πε ρή φα νος, ἀρ ρε νω πὸς στὴν νύ χτα τῶν δα σῶν.»

Φ. Χέλ ντερ λιν

Ἡ πο ρεί α του ὑ πῆρ ξε πο ρεί α εὐ με τά βο λου ἀν θρώ που, ἄλ λο τε ἀ νο δι κὴ καὶ ἄλ λο τε 
πτω τι κή, βού λια γμα στὴν σύγ χυ ση καὶ τὴν κα θη με ρι νό τη τα. Ἡ σκλη ρὴ ἐ σω τε ρι κή 
του σύγ κρου ση τὸν ὡ δή γη σε τε λι κὰ στὴν ἀ πώ λεια τῆς ἐ πα φῆς μὲ τὴν πραγ μα τι κό-
τη τα, στὴν δι ά λυ ση τῆς προ σω πι κό τη τάς του καὶ τέ λος τὸν θά να τό του, τὸ 1843. Ἡ 
ἄ γρια αὐ τὴ ὅ μως σύγ κρου ση ἔ δω σε ὑ πέ ρο χους καρ πούς, τὰ ποι ή μα τά του, κα θό λου 
κα θη με ρι νά, κα θό λου τε τριμ μέ να, ἀλ λὰ ποι ή μα τα ὅ που ἀ πει κο νί ζε ται πεν τα κά θα-
ρα μί α ψυ χὴ ποὺ ἕλ κε ται ἀ πὸ τὸ ὑ ψι πε τές, ἔ στω κι ἂν δὲν γνω ρί ζῃ πο τὲ τὴν γα λή νη. 



Ὁ φό βος του, μή πως κά νῃ ἕ να μά ται ο πέ ρα σμα ἀ πὸ τὴν Γῆ, εὐ τυ χῶς δὲν ἔ γι νε πραγ-
μα τι κό τη τα.

Ἡ ἐ παγ γελ μα τι κή του στα δι ο δρο μί α δὲν ἦ ταν πα ρὰ μί α σει ρὰ ἀ πὸ ἀ πο τυ χί ες. 
Γρή γο ρα ἀ πο χαι ρέ τι σε τὸ ὄ νει ρό του νὰ γί νῃ κα θη γη τὴς ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς Φι λο-
λο γί ας στὸ Πα νε πι στή μιο τῆς Ἰ έ νας. Ἀ κό μη καὶ ὡς οἰ κο δι δά σκα λος ἀν τι με τώ πι ζε 
δυ σκο λί ες. 

Ὅ μως χά ρις στὴν ἰ δι ό τη τα του ὡς οἰ κο δι δα σκά λου γνώ ρι σε τὴν Σου ζὲτ Γκον-
τὰρντ (κα τ’ αὐ τὸν ∆ι ο τί μα ἢ Ἀ θη ναί α), ὁ ἔ ρω τάς του γιὰ τὴν ὁ ποί α ἀ πε λευ θέ ρω σε 
τὶς ψυ χι κές του δυ νά μεις, τὸν ἀ πέ σπα σε ἀ πὸ τὰ γή ι να ἐ πί πε δα καὶ τὸν ὡ δή γη σε 
στὴν δη μι ουρ γί α. Σύμ φω να μὲ τὸν φί λο του ποι η τὴ Σίλ λερ «εἶ ναι ἱ ε ρο συ λί α ἡ ἀν τί-
στα ση στὴν ὁρ μὴ τοῦ Ἔ ρω τα». Ἔ τσι λοι πὸν μα ζί της ἔ φτεια ξε τὸν δι κό του κό σμο, 
ἕ ναν κό σμο ποι η τι κό, ὅ που δὲν εἶ χε θέ ση τί πο τα τὸ εὐ τε λές, ἕ ναν κό σμο σὲ ἀ πό λυ τη 
ἁρ μο νί α μὲ τὸν νό μο τῆς Ἐ λευ θε ρί ας, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν κα τα ναγ κά ζει.

«Πα νί σχυ ροι μὲ τὴ δύ να μη τοῦ Ἔ ρω τος θραύ ου με ἐ πὶ τέ λους τὰ δε σμὰ καὶ 
με θυ σμέ νοι πλέ ον προ χω ροῦ με· προ χω ροῦ με ἐ λεύ θε ροι πρὸς τὸν οὐ ρα νὸ καὶ τ’ 
ἄ στρα! Μὲ τοὺς ὅρ κους, μὲ τὰ φι λιὰ ποὺ ἀν ταλ λάσ σου με, λη σμο νοῦ με γιὰ πάν τα 
πλέ ον τὰ κύ μα τα τοῦ χρό νου…»

«Ὕ μνος πρὸς τὸν Ἔ ρω τα»

Μὲ τὴν ∆ι ο τί μα τόλ μη σε νὰ εἶ ναι ὁ ἑ αυ τός του καὶ τὸ τόλ μη σε κι αὐ τή. Ἔ στε κε, 
ὅ πως ἔ λε γε ὁ ποι η τής, σὰν ἀρ χαί α Ἀ θη ναί α, μό νη κι ἀ λη θι νὴ ἀ νά με σα σ’ ἕ να πλῆ θος 
ἀ πὸ ὑ πο κρι τὲς κι ἔ φθι νε. Ὁ ἔ ρω τάς τους ἦ ταν ἀ πο τέ λε σμα ἰ δε α λι στι κῆς ἔ ξαρ σης, 
συμ παν τι κῆς ἕλ ξης. Ὁ κό σμος τους ἦ ταν στέ ρε ος, ἀ λη θι νός, ἀν τι συμ βα τι κός, γι’ 
αὐ τὸ καὶ ἐ ξα κο λού θη σε νὰ ὑ πάρ χῃ καὶ νὰ δί νῃ καρ πούς, ἀ κό μη κι ὅ ταν ἔ πα ψαν νὰ 
βλέ πων ται. 

* * *

Χέλ ντερ λιν ἔ νι ω σε φρί κη μπρο στὰ σὲ μί α κοι νω νί α φτη νὴ καὶ ὑ πο κρι τι-
κή, ποὺ χλευά ζει ὅ σους ἔ χουν ὁ ρά μα τα, ὅ σους τη ροῦν ἡ ρω ϊ κὴ στά ση στὴν 
ζω ή, ὅ σους τολ μοῦν νὰ εἶ ναι αὐ θεν τι κοί. [«Μέ χρι γὰρ τοῦ δε ἀ νε κτοὶ οἱ 
ἔ παι νοί εἰ σι πε ρὶ ἑ τέ ρων λε γό με νοι, ἐς ὅ σον ἂν καὶ αὐ τὸς ἕ κα στος οἴ η-

ται ἱ κα νὸς εἶ ναι δρᾶ σαί τι ὧν ἤ κου σε· τῷ δ’ ὑ περ βάλ λον τι αὐ τῶν φθο νοῦν τες ἤ δη 
καὶ ἀ πι στοῦ σιν.» Πε ρι κλέ ους, «Ἐ πι τά φιος» .] Ὠ νει ρεύ τη κε μί α Πο λι τεί α, ὅ που οἱ 
πο λί τες θὰ εἶ ναι ἀ λη θι νοὶ καὶ θὰ ἐ νερ γοῦν σύμ φω να μὲ τὰ πι στεύ ω τους («μά χε σθαι 
χρὴ τὸν δῆ μον ὑ πὲρ τοῦ νό μου ὅ κω σπερ τεί χε ος», Ἡ ρά κλει τος). Σ’ αὐ τὴν τὴν πο λι-
τεί α δὲν ἔ χουν θέ ση οἱ τύ ραν νοι, ἡ κοι νω νι κὴ ἀ δι κί α, τὸ πνεῦ μα συ ναλ λα γῆς, ἡ «σύ-
νε ση», ἡ δου λο πρέ πεια («ἄ το μα μὲ ψυ χὴ δού λου δὲν μπο ροῦν νὰ σχη μα τί σουν ἐ λεύ-
θε ρη πό λη», ἔ λε γε ὁ Ἀ ρι στο τέ λης) καὶ οἱ κό λα κες, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ πι ζη τοῦν τὴν εὔ νοι α 
τῶν ἡ γε μό νων, γιὰ νὰ ἀ πο κο μί σουν ὀ φέ λη. Σ’ αὐ τὴν τὴν κοι νω νί α ἡ Φι λί α, ἡ κό ρη 
τοῦ Ἄ ρη καὶ τῆς Ἀ φρο δί της, σφυ ρη λα τεῖ ἰ σχυ ροὺς δε σμοὺς ἀ νά με σα στοὺς ἀν θρώ-
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πους, οἱ ὁποῖοι, ὅπως λέει ὁ ποιητής, 
ἔχουν ἀπληστία γιὰ ἡρωϊσμό. [«Κράτι-
στοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν 
οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γι-
γνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρε-
πόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων.» Περικλέους, 
«Ἐπιτάφιος»]

«Ὁμάδα ἐπιλεγμένη γιὰ τολμη-
ροὺς σκοπούς, σιωπηλὸ καὶ πανίσχυ-
ρο πλῆθος.

Ἀγαπημένοι ! Ἀνάμεσά σας ἀν-
θεῖ καὶ εὐδοκιμεῖ τῶν Ἠλυσίων ὁ 
κῆπος.

Μεμυημένοι σεῖς, πραΰνατε, ἐλα-
φρώστε τῶν καταπιεσμένων ἀδελ-
φῶν σας τὸ βάρος…»

«Ὕμνος πρὸς τὴν Ὡραιότητα»

[«Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον 
τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χω-
ρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάν-
των. Χαλεπώτατη γὰρ ἀδικία ἔχουσα 
ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται 
φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία 
ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. ∆ιὸ ἀνοσιώτα-
τον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ 
πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. 
Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη 
πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ 
δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.»

                Ἀριστοτέλης, «Πολιτικά» 1]

Ὁ Πλάτων, ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Ἀριστοτέλης ἀλλὰ καὶ πλεῖστοι ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες γιὰ τὸν Χέλντερλιν δὲν ἦταν μόνο καθοδηγητές του, ἐκεῖνοι ποὺ τοῦ ἐμφύσησαν 
ὑψηλὲς ἰδέες, ἀλλὰ καὶ πρόγονοί του. Ὁ δεσμός του μ’ αὐτοὺς ἦταν ἄρρηκτος. Ἡ 
Ποίηση τῶν Ἰδεῶν, ὅπως ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ μέρος τῆς ποίησής του, δὲν ἦταν παρὰ ἡ 
ἐπίδραση τοῦ «Φαίδρου» καὶ τοῦ «Συμποσίου» καθὼς καὶ τῆς θεωρίας τοῦ Πλάτω-
νος περὶ «Παγκοσμίου Ἕλξεως». Σ’ αὐτὴν τὴν ποίησή του ἑνώθηκαν μὲ λυρισμὸ ἡ 
Ἁρμονία, τὸ Ὡραῖο, ὁ Ἔρωτας, ἡ Ἐλευθερία, τὸ Ἀγαθό, τὸ Ἀληθές, ὅλα παιδιὰ τῆς 
Ἀπόλυτης Ἰδέας.

Ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τὴν ἀνδρεία, τὴν αὐτοθυσία, τὴν τόλμη τοῦ πολεμιστῆ («ψυ-

Φρειδερῖκος Χέλντερλιν. Ἡ μητρικὴ ἀγωγή 
του καὶ ἡ παιδεία του ἦταν αὐστηρὰ χριστι-
ανικὲς καὶ σημάδεψαν τὴν ψυχή του γιὰ 
πάντα. Μέσα στὸ ψυχικό του ἀδιέξοδο ἀνα-
κάλυπτε τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ δογματικὴ κα-
ταπίεση ποὺ εἶχε ὑποστῆ δὲν ὑπερνικήθηκε 
ποτέ. Πέθανε παράφρων, ἀλλὰ μπόρεσε στὰ 
«ἑλληνικὰ διαλείμματα» τῆς ζωῆς του νὰ 

δημιουργήσῃ ἀξεπέραστο ποιητικὸ ἔργο.
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χαὶ ἀρηίφατοι καθαρώτεραι ἢ ἐνὶ νούσοις», Ἡράκλειτος) ἀλλὰ καὶ τοῦ σοφοῦ καὶ 
τοῦ ποιητῆ, ποὺ διεισδύει στὰ μυστικὰ τοῦ Σύμπαντος, ποὺ βλέπει, ὅταν οἱ ἄλλοι 
ὑπνώττουν, τὴν ἐλευθερία, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, τὴν ἀδελφότητα τῶν ἀνθρώ-
πων, τὴν φιλία, τὴν σοφία, τὴν σεμνότητα, ἀπὸ τὶς ἀξίες δηλαδὴ ποὺ ἀποτελοῦν 
τὴν σπονδυλικὴ στήλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, καὶ ποὺ ἐκεῖνος θέλησε νὰ μετα-
λαμπαδεύσῃ στὶς ἑπόμενες γενιές, καθὼς γι’ αὐτὸν σκοπὸς τοῦ ποιητῆ εἶναι νὰ εἶναι 
παιδαγωγός, μύστης, ὁδηγὸς τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖνος ποὺ θὰ τοὺς ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὸ 
τέλμα καὶ τὴν ἀσυνειδησία. Ἄλλο τόσο περιφρόνησε τὴν ἔπαρση τῶν τυράννων, 
τὴν ἐξουσιαστικότητα, τὶς κατεστημένες ἰδέες, τὴν ὑποκρισία, τὴν ἰδιοτέλεια, τὴν 
συκοφαντία, ἀπὸ τὶς ὁποῖες καὶ ἀποστασιοποιήθηκε διὰ παντός, ἀκόμη καὶ ὅταν 
κλονιζόταν, ὅταν παρέπαιε, ὅταν βυθιζόταν στὸ σκοτάδι.

«Αὐτοὶ κατρακύλισαν στὸν Ὅρκο κάτω. Εἶναι τὸ πλῆθος.
Οἱ ἄλλοι ὡστόσο βρῆκαν τὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς θεούς.»

Ὁ Χέλντερλιν ὑπῆρξε ζωντανὸς  
καὶ δημιουργικὸς μόνο ὡς Ἕλληνας.

«Ἡ δύναμη ἡ ἡρωικὴ ἀντιπαλαίει μὲς στοὺς ἄγριους πολέμους τὴν ἴδια τὴν 
Φύση ἀκόμη. Ὦ, πῶς τὸ Πνεῦμα μεθυσμένο ἀπὸ τὸ ὅραμα τῆς νίκης λησμονεῖ τὰ 
θνητά, τὰ πενιχρά σου ὅρια! Οἱ νέοι, οἱ ὑπερήφανοι, οἱ τολμητίες δαμάζουν τὴν 
τίγρη, δαμάζουν τὸν οὐρανό… Ἀκούω τὴν κλαγγὴ τῶν ὅπλων σου, ὦ τῆς Τόλμης 
πνεῦμα ! Καὶ ἡ χαρὰ ποὺ νοιώθω, ὅταν ἀκούω τὰ θαύματα τῶν ἡρώων σου, ἐνδυνα-
μώνει τὸ κατάκοπο ἀπ’ τὴ ζωὴ στῆθος μου. Ἀλλὰ κατοικεῖς φιλικὰ κι ἐδῶ, κοντὰ 
στοὺς Ἐφέστιους θεούς μου, ὅπου ὁ καλλιτέχνης ζωοποιεῖ μὲ τόλμη τὸ δικό του 
κόσμο… Ἀνταλλάσσεις συχνὰ τὸ ξίφος μὲ τὴν τήβεννο. Μιλᾷς καὶ οἱ Σαρδανά-
παλοι εὐθὺς ἀμέσως, μεθυσμένοι ἀπὸ τὸ κύπελλο τῆς ὀργῆς σου, καταρρέουν... 
Ἄκουσες τὴν φωνὴ τῆς ἀθῳότητας καὶ εὐθὺς ἀμέσως προσφέρεις θυσία στὴν 
ἄτεγκτη, τὴν ἱερὴ τὴ Νέμεση.»

«Ὕμνος στὸ Πνεῦμα τῆς Τόλμης»

Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν τὸ ἰδανικό του, κατ’ αὐτὸν τὸ ὑψηλότερο σημεῖο στὸ 
ὁποῖο ἔφθασέ ποτε ἡ ἀνθρωπότητα. Θρηνοῦσε γιὰ τὴν ἀπώλειά της καὶ θέλησε νὰ 
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συνεχιστὲς τῶν ἰδεῶν της. 

«Ἡ Ἀττικὴ ἡ γιγάντισσα εἶναι πεσμένη πλέον. Πέθανε! 

Ζητᾷς σ’ αὐτὸν τὸν γήινο τὸν κύκλο, πνεῦμα πανεύγενο, μάταια τὸ στοιχεῖο 
σου!»

«Ὦ χώρα τοῦ Ὁμήρου! Ὅταν κάτω ἀπὸ τὴν καταπόρφυρη κερασιὰ ἢ ὅταν 
στὴν ἀμπελόφυτη πλαγιὰ τὰ νέα δαμάσκηνα ἀρχίζουν νὰ πρασινίζουν καὶ ὅταν 
ἡ χελιδόνα φθάνῃ ἀπὸ μακρυά, φλυαρῶντας κι ἀρχίζῃ καὶ κτίζει τὴν φωλιά της 
στὸν τοῖχο τοῦ σπιτιοῦ μου τὶς ἡμέρες τοῦ Μάη καὶ τὶς νύχτες ἐπίσης, κάτω ἀπὸ 
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τ’ ἄστρα σκέπτομαι κι ἀναπολῶ ἐσένα, ὦ Ἰωνία! Ὅμως οἱ θνητοὶ ἀγαποῦν ὅ,τι 
εἶναι ἐμπρός τους! Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ ἦρθα ἐδῶ: Νὰ σᾶς ἰδῶ ἐσᾶς, Νησιά, καὶ σᾶς, 
ἐκβολὲς τῶν ποταμῶν, καὶ σᾶς, τῆς Θέτιδος ἐνδιαιτήματα καὶ δάση ἱερά, καὶ σᾶς, 
ὦ σύννεφα τῆς Ἴδης!»

«Ὕμνος πρὸς τὴν Ἑλλάδα» 

Ὁλόκληρη ἡ ἰδεολογία του περιστράφηκε στὶς ἀρχές της. Ἡ πρώτη του ἐπαφὴ μὲ 
τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο ἔγινε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐφηβείας του μὲ τὴν «γνωρι-
μία» του μὲ τὸν Ἀλέξανδρο, αὐτὸν ποὺ περιφρονεῖ τοὺς κινδύνους καὶ ὁδηγεῖ τοὺς 
στρατιῶτες του στὸ μεγαλεῖο, ποὺ μάχεται, ὄχι γιὰ νὰ ἁρπάξῃ κάτι ἀπὸ τοὺς λαοὺς 
ποὺ κατακτᾷ, ἀλλὰ γιὰ νὰ προσφέρῃ ἐλευθερία καὶ ἀνθρώπινη ὑπόσταση στοὺς 
ἄλλους. Μπροστά του ὁ ποιητὴς ὑποκλίθηκε καὶ ἔνιωσε δέος, ἐπιθύμησε πολὺ νὰ 
ταυτισθῇ μαζί του. 

«Ἡ νίκη, ποὺ λαμπυρίζει ἤδη στὰ μάτια σας, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ποὺ θὰ λυ-
τρώσῃ πλῆθος λαοὺς ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῶν τυράννων. Τὸ ὄνομά σας θὰ περιβληθῇ 
τὴν αἴγλη καὶ τὴν δόξα τοῦ Ἡρακλῆ. Οἱ λαοὶ ποὺ θὰ ἀπελευθερώσετε θὰ σᾶς 
ὀνομάζουν νικητὲς καὶ θὰ ὑπακούουν πειθήνια σὲ σᾶς. ∆ὲν χρειάζονται νέα δε-
σμά. Θὰ ὑπακούουν καὶ θὰ ὑποτάσσωνται σὲ σᾶς, ἐπειδὴ γνωρίζουν, ὅτι σεῖς δὲν 
ἐπιδιώκετε παρὰ τὴν εὐτυχία τους… Ἰδέστε! Εἶναι φορτωμένοι μὲ χρυσὸ οἱ ἐχθροί 
μας. Ὡστόσο ὁ χρυσὸς δὲν εἶναι χρήσιμος σ’ αὐτούς. Τοὺς κάνει μαλθακούς. 
Σὲ σᾶς ἀντίθετα θὰ εἶναι κόσμημα. ∆ὲν θὰ ἐκφυλίζῃ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ σθένος 
σας. Θὰ σᾶς ἐμπνέῃ τὸ θάρρος· θὰ παρωθῇ τὰ βήματά σας πρὸς τὸν ἀγῶνα καὶ 
τὴν νίκη!»

«Ὁμιλία τοῦ Ἀλεξάνδρου πρὸς τοὺς στρατιῶτες του»

Καθαρὴ καὶ ἀληθινὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν Φύση, ὅπως καὶ κάθε Ἕλλη-
να ἄλλωστε. Κατέφευγε σ’ αὐτὴν ἀναζητῶντας τὸν ἀληθινό του ἑαυτό. [«Ἡ δὲ φύσις 
τέλος ἐστίν·οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν 
φύσιν εἶναι ἑκάστου.» Ἀριστοτέλης, «Πολιτικὰ 1.] Ἐκεῖ γνώρισε τοὺς νόμους ποὺ 
διέπουν τὸ Σύμπαν, νόμους ἄφθαρτους καὶ αἰώνιους, θαύμασε τὴν ἁρμονία του. 

«Καθισμένη ἐπάνω στὰ κύματα τοῦ ἀρχαίου Χάους, μεγαλοπρεπὴς καὶ ἐπίση-
μη, χαμογελᾷς καὶ νεύεις: καὶ τὰ ἀρχαῖα, τὰ ἀτίθασα στοιχεῖα, κατανοῶντας τὸ 
νεῦμα σου, σπεύδουν καὶ καταφεύγουν, κινημένα ἀπὸ τὸν Ἔρωτα, τὸ ἕνα στὴν 
ἀγκαλιὰ τοῦ ἄλλου. Εὐφρόσυνα εἶναι τὴν μακάρια αὐτὴ ὥρα. Ἰδού: Ἀναπλέκονται 
ἡ μία ὕπαρξη μὲ τὴν ἄλλη! Καὶ Σύ, κυρίαρχη, βλέπεις παντοῦ : καὶ σ’ οὐρανὸ καὶ 
σὲ γῆ νὰ ἀντανακλᾶται ἡ Μορφή σου!

«Ὕμνος στὴν θεὰ τῆς Ἁρμονίας»

Ὁ Χέλντερλιν προσωποποιεῖ τὴν ἁρμονία ποὺ διέπει τὸ Σύμπαν. Τὴν ταυτίζει μὲ 
τὴν θεὰ Οὐρανία, ποὺ ὠργάνωσε τὸ χάος καὶ ἕνωσε τὰ ἄτακτα καὶ ἀντίθετα στοι-
χεῖα. Ἡ Οὐρανία εἶναι ἡ θεὰ τῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἔρωτα, ἐφ’ ὅσον ὁ ἔρωτας ἕλ-
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κει καὶ παρωθεῖ, συνενώνει τὰ στοιχεῖα τοῦ Σύμπαντος, καὶ χάρις σ’ αὐτὸν ἡ Φύση 
ἀφυπνίζεται καὶ ἀνθοφορεῖ.

[«Ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον, 
οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων· ὥσπερ ἀμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτε-
ρον πρὸς τὸ ὁμόφυλον καὶ τὴν πρώτην ὁμόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων συνῆψεν, οὐ διὰ 
τῶν ὁμοίων. Ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν μιμουμένη τοῦτο ποιεῖν.»

Ἡράκλειτος]

«Ὁ γυιὸς τοῦ Μαίονος, ἰδικούς του ἀκολουθῶντας δρόμους, ἀνίχνευε καὶ ἀπο-
κάλυπτε τὸ πνεῦμα, τὸ Σύμπαν ποὺ ρυθμίζει. Ἔβλεπε ἐμπρός του ἀπογυμνωμένη 
ἀπὸ τὰ πέπλα της τὴν Φύση στὸ αἰώνιο στὸ ἐκτυφλωτικό της μεγαλεῖο.»

«Ὕμνος στὸ Πνεῦμα τῆς Τόλμης»

Ὁ Χριστιανισμὸς λειτούργησε καταστροφικὰ καὶ σ’ αὐτόν. Ποτὲ δὲν ξέφυγε 
ἀπὸ αὐτὸν (ἴσως λόγῳ τῶν σπουδῶν καὶ τῶν παιδικῶν βιωμάτων του), καὶ ἐκεῖ 
ὀφείλεται τόσο ἡ περιχαράκωση ὅσο καὶ ἡ βαθειὰ σύγχυσή του. Τὸν ἀποδυνάμω-
σε καὶ τοῦ προκάλεσε αἴσθημα ματαιότητας καὶ ἀναξιότητας, τὸν βύθισε στὴν 
ἡττοπάθεια, τὴν κατάθλιψη, τόσο ποὺ συχνὰ ἔβλεπε τὸν θάνατο σὰν λύση σὲ μία 
δύσκολη ζωή. Ἕνας ἄνθρωπος μὲ τόσο ἰσχυρὸ πνεῦμα, ποὺ θέλησε τόσο πολὺ 
νὰ γίνῃ ἥρωας, κατάντησε νὰ προσβλέπῃ σὲ μία ὡραία μεταθανάτια ζωή. («Εἴθε 
νὰ λάμψουν οἱ ἐλάχιστες αὐτὲς καλές μου πράξεις μὲ τόσο φῶς, ὥστε ἀνάμεσα 
στοὺς εὐσεβεῖς καὶ τοὺς δίκαιους νὰ μὲ κατατάξῃ ὁ Κύριος, ὁ Μέγας Κριτής.») 

Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι ὁ Χέλντερλιν ὑπῆρξε ζωντανὸς καὶ δημιουργικὸς γιὰ ὅσο δι-
άστημα κατάφερε νὰ ἀποσπαστῇ ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ δόγματα καὶ νὰ στραφῇ στὸν 
Πλάτωνα («Φαῖδρος», «Θεωρία τῶν Ἰδεῶν»), στὶς ἰδέες τοῦ Ἀγαθοῦ, τοῦ Ἀληθοῦς 
καὶ τοῦ Ὡραίου. Τότε ἔγραψε τοὺς «Ὕμνους» του («Ὕμνος στὴν Ἁρμονία», «Ὕμνος 
στὶς Μοῦσες», «Ὕμνος στὴν Ἐλευθερία», «Ὕμνος στὴν Ἀνθρωπότητα», «Ὕμνος 
στὴν Φιλία», «Ὕμνος στὸν Ἔρωτα», «Ὕμνος στὴν Ἑλλάδα», «Ὑπερίων»).

«Μὲ θέλγει καὶ μὲ προκαλεῖ ἡ ∆άφνη. Ἡ ἠρεμία δὲν ἁρμόζει στὴν ψυχή μου. 
∆ὲν θὰ ἀπολαύσω τῆς Χαρᾶς τὸ κύπελλο, παρὰ τὴν ὥρα ποὺ θἄχω δρέψει τὴν 
πρώτη ∆άφνη!»

«Θυμώδης πόθος»

«Τί εἶναι αὐτό, ποὺ τὴν ψυχή μου ἀναταράζει; …Εἶναι μήπως τῆς τελειότητας ἡ 
δίψα, ποὺ μὲ φλέγει; Μήπως εἶναι ἡ ἀδυναμία καὶ τὸ πεῖσμα μου νὰ μιμηθῶ ὁπωσ-
δήποτε τὸν Πίνδαρο στὶς πτήσεις;»

«Ἡ πρόποσή μου»

Ἄρτεμις Γεωργιάδου
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Ἀ δί στα κτος βαν δα λι σμὸς στὸ Φά λη ρο

ί α ἀ σύλ λη πτη κα τα στρο φή, τὴν ὁ ποί α κυ βερ νη τι κοὶ πα ρά γον-
τες εὐ νό η σαν τρο πο ποι ῶν τας νό μους καὶ δι α τά ξεις καὶ ἔ χει 
ἐ πι πλέ ον τὴν εὐ λο γί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, δι α δρα μα τί στη κε στὴν 
πα ρα λια κὴ ζώ νη τοῦ Πα λαι οῦ Φα λή ρου. Μί α ἀ πὸ τὶς ση μαν-
τι κώ τε ρες ἀ να κα λύ ψεις ποὺ ἔ φε ρε στὸ φῶς ἡ ἀρ χαι ο λο γι κὴ 

σκα πά νη, τὸ ἀρ χαῖ ο λι μά νι Φα λή ρου, βρί σκε ται πλέ ον σκε πα σμέ νο ἀ πὸ 
τόν νους μπε τόν, ἀ φοῦ πά νω ἀ πὸ αὐ τὸ ἔ χουν ἤ δη ἀ νε γερ θῆ τὰ με γα θή ρια 
ποὺ θὰ στε γά σουν γνω στὸ ἐμ πο ρι κό-ψυ χα γω γι κὸ κέν τρο, ποὺ ἀ πο φέ ρει 
κα θη με ρι νὰ τε ρά στια κέρ δη. 

Μά ται α οἱ κά τοι κοι τοῦ Πα λαι οῦ Φα λή ρου προ σπά θη σαν νὰ ἀ πο τρέ ψουν τὴν 
κα τα στρο φή, στὴν ἔ κτα ση ποὺ πα ρα χώ ρη σε γιὰ αὐ τὸ τὸ σκο πὸ ἡ Ρι ζά ρει ος Ἐκ κλη σι-
α στι κὴ Σχο λή, με τὰ τὴν προ κή ρυ ξη τοῦ σχε τι κοῦ δι α γω νι σμοῦ. Γιὰ νὰ προ χω ρή σῃ ἡ 
κα τα σκευ ὴ τῶν κτη ρί ων, ἄλ λα ξαν ξα νὰ καὶ ξα νὰ οἱ προ βλε πό με νες δι α τά ξεις, ὅ σον 
ἀ φο ρᾷ στὴ χρή ση τοῦ οἰ κο πέ δου, ποὺ εἶ χε στὴν κα το χή της. 

Ἀ να τρέ χον τας στὴν ἱ στο ρί α τοῦ οἰ κο πέ δου, πλη ρο φο ρού μα στε, ὅ τι τὸ 1979 πα ρα-
χω ρή θη καν στὴ Ρι ζά ρει ο ὡς ἀν τάλ λαγ μα γιὰ τὸ κτῆ μα Ρι ζά ρη ἐ πὶ τῆς Βα σι λίσ σης 
Σο φί ας οἰ κό πε δο στὴν ὁ δὸ Ἀ κα δη μί ας καὶ ἔ κτα ση 17 στρεμ μά των στὴν πα ρα λί α τοῦ 
Πα λαι οῦ Φα λή ρου, «προι κο δο τη θεῖ σα» ἡ τε λευ ταί α ἀ πὸ συγ κε κρι μέ νες προ ϋ πο θέ σεις 
δό μη σης. ∆η λα δὴ ἦ ταν ἐ πι τρε πτὴ ἡ δυ να τό τη τα ἀ νέ γερ σης ἑ νὸς δω δε κα ό ρο φου ξε νο-
δο χεί ου ὕ ψους 40 μέ τρων καὶ μὲ συν τε λε στὴ δό μη σης 2. Πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ με τὰ ἀ πὸ ἕ να 
πραγ μα τι κὸ ἀ γῶ να κα τοί κων τοῦ Πα λαι οῦ Φα λή ρου, ποὺ γνώ ρι ζαν τὴν ἀρ χαι ο λο γι κὴ 
ση μα σί α τῆς πε ρι ο χῆς, τὸ ξε νο δο χεῖ ο δὲν χτί στη κε πο τέ. Ὅ μως ἡ δι καί ω ση δὲν κρά τη σε 
γιὰ πο λύ, μιᾶς καὶ στὴν πε ρί πτω ση μὴ ἀ νέ γερ σης ξε νο δο χεια κῆς μο νά δας ἡ Πο λι τεί α 
θὰ ἔ πρε πε νὰ ἐ πι τρέ ψῃ στὴ Ρι ζά ρει ο νὰ χτί σῃ, σύμ φω να μὲ τοὺς ὅ ρους δό μη σης ποὺ 
προ βλέ πον ται γιὰ τὴν πε ρι ο χή, κα τοι κί ες ἢ κα τα στή μα τα, ποὺ ὑ πά γον ται στὴν κατη γο-
ρί α χρή σης «γε νι κῆς κα τοι κί ας» καὶ μὲ συν τε λε στὴ δό μη σης 1,4. Ἡ Ρι ζά ρει ος δὲν ἔ μει νε 



μὲ δεμένα τὰ χέρια, καθὼς διαπίστωνε, ὅτι τὰ μεγαλόπνοα σχέδιά της, σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ 
στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ οἰκοπέδου, συναντοῦσαν φραγμούς. Ἀνέλαβε δράση καὶ τὸ 
1999 προχώρησε στὴν προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς συγκεκριμένης 
ἔκτασης, ποὺ προέβλεπε, ὅτι σὲ περίπτωση ὑποβολῆς προτάσεων ἀξιοποίησης μὲ ὅρους 
διαφορετικοὺς τῶν ἰσχυόντων ὁ ἀνάδοχος θὰ ἀναλάβῃ ἀποκλειστικὰ τὶς δαπάνες καὶ 
τὴν ὑποχρέωση ἐκδόσεως τῶν ἀντίστοιχων διοικητικῶν πράξεων.

Οὐσιαστικὰ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ξεδίπλωνε τὶς προθέσεις της καὶ ἦταν ἕτοιμη νὰ 
ἀκούσῃ προτάσεις, ποὺ θὰ τῆς ἐξασφάλιζαν τεράστια κέρδη μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμετάλ-
λευση τοῦ οἰκοπέδου, ἀφοῦ μία ἁπλῆ ξενοδοχειακὴ ἐπιχείρηση δὲν θὰ ἀπέφερε τὰ 
προσδοκώμενα. Γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι ἡ ἔκταση τοῦ Φαλήρου ἦταν ἕνας θησαυρὸς 
καὶ οἱ προοπτικὲς ἐκμετάλλευσης μποροῦσαν νὰ ἀγγίξουν ἀκόμη καὶ τὰ ὅρια τῆς 
φαντασίας. 

Ὁ διαγωνισμὸς κατοχυρώθηκε στὸν Μπάμπη Βωβὸ καὶ ἡ Ριζάρειος στὴ συνέχεια, 
ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο δηλαδή, ζήτησε ἀντὶ γιὰ ξενοδοχεῖο τὴν ἀνέγερση «γενικῆς 
κατοικίας». Τοπικοὶ παράγοντες καὶ κάτοικοι τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου γιὰ ἄλλη μία φο-
ρὰ προσπάθησαν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἀνέγερση τῶν οἰκοδομημάτων. Καὶ τότε συνέβη 
τὸ ἀνεξήγητο! Μὲ παρέμβαση τοῦ τότε δημάρχου Παλαιοῦ Φαλήρου ∆ημήτρη Καψάνη 
ἐγκρίθηκαν ὁμόφωνα δύο ψηφίσματα τοῦ ∆ημοτικοῦ Συμβουλίου, ποὺ ζητοῦσαν νὰ 
μὴν δομηθῇ ἡ ἔκταση τῆς Ριζαρείου. Στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ 2003 ὁ Ὀργανισμὸς Ἀθήνας 
μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 4391 ἔγγραφό του ἔκανε γνωστὸ στὸ ∆ῆμο Παλαιοῦ Φαλήρου, ὅτι 
σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΥΠΕΧΩ∆Ε διερευνᾷ δυνατότητες ἀνταλλαγῆς τῆς ἔκτασης τῆς 
Ριζαρείου μὲ ἄλλη ἴσης ἀξίας, ποὺ νὰ εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐμπλεκόμενα μέρη. 
Καὶ ἐνῷ ἡ ἀπάντηση αὐτὴ θεωρήθηκε ὡς ἕνα αἰσιόδοξο μήνυμα, ποὺ θὰ ἔβαζε τέλος 
στὴν ἀγωνία τῶν Φαληριωτῶν, μερικὲς ἑβδομάδες ἀργότερα κατατέθηκαν στὴν Βουλὴ 
δύο τροπολογίες στὸ νομοσχέδιο τοῦ ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικὰ μὲ τὴν ἔκταση τῆς Ριζαρείου, 
ποὺ προβλέπουν χρήση πολεοδομικοῦ κέντρου μὲ συντελεστὴ 2 καὶ μὲ ὕψος 24 μέτρα. 
Οἱ προθέσεις δηλαδὴ ἄλλαξαν ἀπὸ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη, ἀφοῦ τὰ συμφέροντα ἀπὸ 

Ἡ ἔκταση τοῦ ἀρχαίου 
λιμένος Φαλήρου, ὅπως 
εἶναι σήμερα. ∆ιακρί-
νονται οἱ τσιμεντένιοι 
ὄγκοι, κάτω ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους ἔχει θαφτῆ ὁ 
ἀρχαῖος λιμένας Φαλή-
ρου.
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τὴ χρή ση τῆς συγ κε κρι μέ νης ἔ κτα σης, λό γῳ τῆς ἰ δι αί τε ρα προ νο μια κῆς θέ σης της, προ-
φα νῶς εὐ νο οῦ σαν πο λὺ πε ρισ σό τε ρους. 

Τὸ θά ψι μο τοῦ ἀρ χαί ου λι μέ νος
μό νη ἐ ξέ λι ξη ἀ πὸ ἐ κεῖ καὶ ἔ πει τα ἦ ταν, κα τό πιν πά λι πα ρεμ βά σε ων τῶν 
πα ρα γόν των τοῦ Φα λή ρου, νὰ μει ω θῇ ἔ στω ὁ συν τε λε στὴς δό μη σης σὲ 
1,4 καὶ τὸ ὕ ψος στὰ 18 μέ τρα. Μέ σα σὲ τα χύ τα τους χρό νους στὴν ἔ κτα-
ση τῆς Ρι ζα ρεί ου χτί στη κε ἕ νας τσι μεν τέ νιος ὄγ κος συ νο λι κοῦ ἐμ βα δοῦ 
23.397 τε τρα γω νι κῶν μέ τρων καὶ συ νο λι κοῦ ὄγ κου 106.117 τε τρα γω νι-

κῶν μέ τρων. Καὶ ἐ κεῖ συ νέ βη τὸ τρα γι κό, τὸ τμῆ μα τοῦ ἀρ χαί ου λι μέ να με τα τρά πη κε 
σὲ ὑ πό γει ο χῶ ρο στάθ μευ σης αὐ το κι νή των καὶ ἐ ξα φα νί στη κε γιὰ πάν τα κά θε ἴ χνος 
του. Οἱ ὑ πεύ θυ νοι τῆς Ρι ζα ρεί ου, ὅ πως ἦ ταν ἀ να με νό με νο, χα ρα κτή ρι σαν τὰ ἀρ χαι ο-
λο γι κὰ εὑ ρή μα τα ποὺ προ σφά τως ἐν το πί στη καν στὴν συγ κε κρι μέ νη πε ρι ο χὴ ὡς ἄ νευ 
ση μα σί ας, τὰ ὁ ποῖα πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ ἀ πο μα κρύν θη καν, γιὰ νὰ στε γα σθοῦν σὲ εἰ δι κὸ 
χῶ ρο ἀ πὸ τὴν ἁρ μό δια Ἐ φο ρεί α Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των. Ὅ μως, 
ὅ πως συμ βαί νει συ νή θως σὲ αὐ τὲς τὶς πε ρι πτώ σεις καὶ εἰ δι κὰ στὴν Ἑλ λά δα, προ τοῦ 
μί α ἔ κτα ση, ὅ που ἔ χουν ἐν το πι στῆ ἀρ χαι ο λο γι κὰ εὑ ρή μα τα, κρι θῇ ὅ τι δὲν ἔ χει τὸ 
ἀ παι τού με νο ἐν δι α φέ ρον, γιὰ νὰ δι α τη ρη θῇ καὶ νὰ ἐ ρευ νη θῇ πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τοὺς 
ἁρ μό διους ἐ πι στή μο νες, με σο λα βεῖ ἕ να εὔ λο γο χρο νι κὸ δι ά στη μα καὶ μί α σει ρὰ μα-
κρῶν γρα φει ο κρα τι κῶν δι α δι κα σι ῶν. Στὴν πε ρί πτω ση τοῦ οἰ κο πέ δου τῆς Ρι ζα ρεί ου, 
ὅ πως φά νη κε, ἀ κο λου θή θη καν δι α φο ρε τι κὲς δι α δι κα σί ες, καὶ οἱ χρό νοι μέ τρη σαν 
δι α φο ρε τι κά, γε γο νὸς ποὺ ὡ δή γη σε σὲ προ βλη μα τι σμὸ καὶ ἐ ξώρ γι σε τοὺς κα τοί κους 
τοῦ Πα λαι οῦ Φα λή ρου. 

Ἐ πὶ σει ρὰ ἐ τῶν οἱ ἀρ χαι ο λό γοι ἀ να ζη τοῦ σαν δείγ μα τα ἀ πὸ τὸ μα κρι νὸ πα ρελ θὸν τοῦ 
φα λη ρι κοῦ λι μέ να, ἐ κεῖ ἀ πὸ ὅ που ὁ Θη σέ ας ξε κί νη σε τὸ τα ξί δι του μὲ τοὺς 7 νέ ους καὶ 
τὶς 7 νέ ες στὴν Κρή τη, γιὰ νὰ σκο τώ σῃ τὸν Μι νώ ταυ ρο καὶ ἐ πι στρέ φον τας θρι αμ βευ τὴς 
ἀ πὸ τὴν με γα λό νη σο πραγ μα το ποί η σε εὐ χα ρι στή ρια θυ σί α στὸν ∆ί α καὶ σὲ ἄλ λους 
θε ούς. Καὶ ἀ πὸ τό τε κά θε χρό νο κα θι ε ρώ θη καν τὰ «Κυ βερ νή σεια», ἀ φι ε ρω μέ να στὴ 

Οἱ τρεῖς κο λοσ σοί. Ἡ 
Ρι ζά ρει ος ἔ κα νε τὰ 
ἀ δύ να τα δυ να τά, γιὰ 
νὰ ἀ πο φύ γῃ τὴν ἀ νέ-
γερ ση μιᾶς «ἁ πλῆς» ξε-
νο δο χεια κῆς μο νά δας 
στὴν ἴ δια θέ ση.
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μνή μη τῶν γεν ναί ων ναυ τι κῶν, ποὺ κυ βερ νοῦ σαν 
τὸ πλοῖ ο τοῦ Θη σέ α. Ὁ Φά λη ρος ξε κί νη σε ἀ πὸ τὸ 
συγ κε κρι μέ νο λι μά νι, γιὰ νὰ βο η θή σῃ τὸν Ἰ ά σο να 
νὰ φέ ρῃ ἀ πὸ τὴν Κολ χί δα τὸ Χρυ σό μαλ λον ∆έ ρας 
καὶ ὁ Με νε σθέ ας μὲ πε νῆν τα πλοῖ α ἀ πέ πλευ σε, γιὰ 
νὰ ἑ νω θῇ μὲ τὶς δυ νά μεις τῶν Ἀ χαι ῶν ἔ ναν τι τῶν 
Τρώ ων. Τὸ ἀρ χαῖ ο Φά λη ρο ἀ να φέ ρε ται ὡς τὸ πρῶ-
το καὶ ἀρ χαι ό τε ρο ἐ πί νει ο τῆς Ἀ θή νας καὶ ὑ πῆρ ξε 
τὸ δεύ τε ρο λι μά νι τῆς πό λης. Μά λι στα εἰ δι κὰ γιὰ 
τὴν προ στα σί α του εἶ χε κτι σθῆ τὸ Φα λη ρι κὸ τεῖ χος 
(Θου κυ δί δης ΙΙ.13), ποὺ εἶ χε μῆ κος 35 στα δί ων (1 
στά διο=6,4 χι λι ό με τρα). Ὅ λα αὐ τὰ τὰ ση μαν τι κὰ 
στοι χεῖ α, ποὺ κα τα γρά φον ται λε πτο με ρῶς σὲ ἀρ-
χαῖ α κεί με να, ἐ πι ση μαί νουν τὴν σπου δαι ό τη τα 
τῆς πε ρι ο χῆς, ποὺ δυ στυ χῶς τό σο βι α στι κὰ κα τα-
πλα κώ θη κε ἀ πὸ τόν νους μπε τὸν πρὸς τι μὴν ἑ νὸς 
σύγ χρο νου γί γαν τα. 

Στὸ οἰ κό πε δο τῆς Ρι ζα ρεί ου Σχο λῆς ἐν το πί στη-
καν πο λυ τε λῆ ἀγ γεῖ α μὲ πα ρα στά σεις, χα ρα κτη-
ρι στι κὰ δείγ μα τα ἀ θη να ϊ κῆς κε ρα μι κῆς, κα θὼς 
ἐ πί σης καὶ ἀγ γεῖ α τοῦ 6ου καὶ 5ου αἰ ῶ να π.Χ. 
Με γά λη ἐν τύ πω ση προ κα λοῦν τὰ ση μά δια ἀ πὸ 
τὴ δι έ λευ ση τῶν ἁ μα ξῶν ποὺ κου βα λοῦ σαν τὰ 
ἐμ πο ρεύ μα τα, ἔ τσι ὅ πως ἀ πο τυ πώ θη καν καὶ δι α-
σώ θη καν πά νω στὸ ἀρ γι λῶ δες ὑ λι κὸ μὲ τὸ ὁ ποῖ ο 
μπά ζω ναν ἐ κεῖ να τὰ χρό νια τὴν ἀ κτή, γιὰ νὰ μὴν 
βου λιά ζουν μέ σα στὴν ἄμ μο. Ἐ πί σης ἐν το πί στη-
καν ἑ στί ες, ἡ μί α ἀ πὸ αὐ τὲς ἔ φε ρε πή λι νη ἐ σχά ρα, 
ποὺ χρη σι μο ποι ή θη καν γιὰ τὸ ζέ στα μα τοῦ φα γη-
τοῦ ὅ σο κρα τοῦ σε ἡ ἀ να μο νὴ στὸ λι μά νι. Με γα-
λύ τε ρη ὅ μως ἐν τύ πω ση προ κα λεῖ ὁ ἐν το πι σμὸς 
μιᾶς μα κρό στε νης κα τα σκευ ῆς ἀ πὸ πή λι να μι κρὰ 
ὑ ψώ μα τα μή κους 15 μέ τρων καὶ πλά τους 1,20 μέ-
τρων καὶ ποὺ σύμ φω να μὲ τὶς ἐ κτι μή σεις τῶν ἀρ-
χαι ο λό γων πρέ πει νὰ χρη σι μο ποι ή θη κε ὡς χῶ ρος 
προ σω ρι νῆς φύ λα ξης με γά λων ἀγ γεί ων. 

Συναινεῖ ὁ ∆ῆμος
ὲ ἐ πι στο λή του πρὸς τὸν ∆ῆ μο Φα λή ρου ὁ οἰ κο λο γι κὸς καὶ πο λι τι στι κὸς σύλ-
λο γος «Φά λη ρος» ἀ να φέ ρε ται στὸ μέ γε θος τῆς κα τα στρο φῆς, εὐ ελ πι στῶν τας 
ὅ τι θὰ στα μα τή σῃ ἔ στω καὶ τὴν τε λευ ταί α στιγ μὴ τὸ κα κό: «Τὰ εὑ ρή μα τα 
αὐ τὰ ἔ χουν με γά λη ση μα σί α γιὰ τὴν παγ κό σμια πο λι τι στι κὴ κλη ρο νο μιά, 

για τὶ ἔ χουν τὸ στοι χεῖ ο τῆς μο να δι κό τη τας. Τὸ γνω ρί ζου με ὅ λοι ὅ τι δὲν ἀ να πα ρά γον-

 Μέ ρος ἀ πὸ μυ κη να ϊ κὸ ἀγ γεῖ ο 
ποὺ ἐν το πί στη κε στὴν πε ρι ο χή.
- Τμή μα τα πο λυ τε λῶν ἀγ γεί-
ων τῆς Κλα σι κῆς Ἐ πο χῆς ποὺ βρέ-
θη καν στὸ οἰ κό πε δο τῆς Ρι ζα ρεί ου. 
(Πηγή: Ἐφημερίδα «Τὰ Νέα».)
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ται. Ἐὰν ἀδιαφορήσουμε ἢ ὑποχωρήσουμε, λόγῳ σκοπιμοτήτων, θὰ στιγματισθοῦμε 
ἀναμφισβήτητα ὡς νεοβάνδαλοι. Ἐσεῖς ποὺ βρίσκεστε στὸ τιμόνι τοῦ ∆ήμου Παλαιοῦ 
Φαλήρου ἔχετε ἰδιαίτερη εὐθύνη ἀπέναντι στὴν Παγκόσμια Ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ 
γιὰ τὴ διάσωση τῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ ∆ήμου μας. Εἶναι ἀδύνατη ἡ μεταφορὰ τοῦ λι-
μανιοῦ τῆς μυθικῆς ἐποχῆς σὲ Μουσεῖο. Πρέπει νὰ προστατευθῇ ὅλος ὁ χῶρος, ποὺ 
αὐτὸ καταλάμβανε στὴν Ἀρχαιότητα.» 

Ὁ ∆ῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου μετὰ τοῦ δημάρχου του δὲν ἔδειξε νὰ συγκινῆται ἀπὸ 
τὴν προσπάθεια τοῦ κάθε φορέα, τοῦ κάθε πολίτη, ποὺ συμμετεῖχε στὶς ἐκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας, γιὰ νὰ μὴν ἀφανιστῇ τὸ ἀρχαῖο λιμάνι. Ἀπεναντίας ἔδωσε τὴν πλήρη 
συγκατάθεσή του, πλὴν ὡρισμένων μελῶν τοῦ ∆ημοτικοῦ Συμβουλίου, ποὺ τάχθη-
καν ἀρνητικά, στὸ νὰ ἀνεγερθῇ αὐτὴ ἡ τεράστια μηχανὴ κέρδους, ἐξασφαλίζοντας 
γιὰ τὸ ∆ῆμο ὀφέλη τῆς τάξεως τῶν 500.000 καὶ κάποιες δωρεὲς τοῦ μεγαλοεπιχειρη-
ματία. Ὁ ∆ῆμος Καλλιθέας, περισσότερο εὐαισθητοποιημένος, ἔδωσε μὲ τὴ σειρά 
του τὸν δικό του ἀγῶνα γιὰ τὴ διάσωση τῆς περιοχῆς. Μάταια ὅμως. 

Πραγματικὰ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν ταχύτητα ποὺ προσπελάστηκε ἡ γραφειοκρατικὴ 
ὁδός, ποὺ τροποποιήθηκαν διατάξεις, ποὺ κλείστηκαν στὸ συρτάρι οἱ διαμαρτυρίες 
καὶ ὑπεγράφησαν συμφωνίες, ποὺ μπαζώθηκε τὸ ἀρχαῖο λιμάνι, ποὺ μεταφέρθηκαν 
σὲ διαφορετικὸ σημεῖο τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα καὶ ἀνυψώθηκαν οἱ τσιμεντένιοι 
κολοσσοί, ποὺ προκηρύχθηκε ὁ σχετικὸς διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἐκποίηση καὶ τὴν ἐμπο-
ρικὴ ἐκμετάλλευση καὶ ὅτι ἀπὸ μέρα σὲ μέρα ἀναμένεται νὰ ξεκινήσῃ ἡ λειτουργία τοῦ 
πολυχώρου! Χρόνος ρεκόρ! Γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου 
ὁ ἀγῶνας συνεχίζεται, ὅμως παράγοντες ὅπως ἡ ἐπιχειρηματικὴ ἰσχὺς καὶ τὰ οἰκονο-
μικὰ ὀφέλη καθιστοῦν ἀδύναμη τὴν ὅποια φωνὴ διαμαρτυρίας, ἐνῷ παράλληλα κιν-
δυνεύουν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς «ρομαντικοί», ποὺ ἀκόμα καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ 
παλεύουν γιὰ τὸ ἀκατόρθωτο. Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελῇ τὴν σύγχρονη ἐκδοχὴ 
ἑνὸς ἀκόμη «μύθου».

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ

Στὴν περιοχὴ τὰ ἔρ-
γα συνεχίζονται καὶ ὁ 
χῶρος εἶναι καλὰ περι-
φραγμένος. Ἀπὸ πουθε-
νὰ δὲν ὑπάρχει δυνατό-
τητα πρόσβασης.
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«ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÍÕÎÇ»
ÊÁÉ ÁÑ×ÁÉÏÓ ÄÉÏÍÕÓÉÁÓÌÏÓ

Ἀγαπητὲ «∆αυλέ»,
∆ιαφωνῶ μὲ τὴν ἐπισήμανσή σου στὸ τελευταῖο τεῦχος σου σχετικὰ μὲ τὴν 

τελετὴ ὅπου τραγουδοῦσαν οἱ Ἕλληνες Θεοί. Ἤμουν στὴν τελευταία πρόβα 
μέσα καὶ τὸ παρακολούθησα ἀπὸ κοντά.

Συμφωνῶ ὅτι οἱ θεοὶ μποροῦν νὰ τραγουδοῦν μαζί μας, ἀλλὰ στὴν συγκε-
κριμένη παράσταση οἱ Ἕλληνες θεοὶ παρουσιάζονται ὡς κωμικὲς φιγοῦρες 
καὶ γελοιοποιοῦνται (γιατί δὲν ἐμφανίζεται μετὰ ἕνας παππᾶς ἢ ὁ Ἰησοῦς 
νὰ τραγουδοῦν ντυμένοι γελοῖα –μὲ ἐμφανεῖς γελοῖες κινήσεις καὶ ψευτοαμ-
φιέσεις–;).

Ἀντιθέτως, ἀμέσως μετὰ ἀλλάζει ὅλο τὸ σκηνικό, σοβαρεύει ἡ μουσικὴ (χά-
νονται οἱ γελοιότητες, τὰ πανηγύρια, τὰ τραγούδια, κ.λπ.) μέσα σὲ πλήρη 
θρησκευτικὴ κατάνυξη, ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται ἐμμέσως. Μάλιστα κάποιοι θε-
ατὲς –Ἕλληνες– ἀπόρησαν καὶ σχολίασαν δυνατὰ τὴν δυσφορία τους γιὰ τὸ 
ἄτοπον τῆς βυζαντινῆς παράστασης.

Σίγουρα οἱ προθέσεις τους δὲν ἦταν ἁγνὲς καὶ εἰλικρινεῖς, ἀπὸ τὴν στιγμὴ 
κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ εὐθεῖα ἀντιπαράθεση τῶν 2 σκηνικῶν (ὅταν ἤμασταν 
μικρὰ καὶ ἀφελῆ παιδάκια  –τὰ Ἀρχαῖα Χρόνια– χορεύαμε καὶ τραγουδού-
σαμε ἀνέμελοι, μετὰ ὅμως μεγαλώσαμε, ἐνηλικιωθήκαμε καὶ σοβαρέψαμε, ἔ-
τσι εἴδαμε καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινό –πανάθεμά μας).

Περισσότερο ἀπὸ ὅλα μὲ πόνεσε ὅμως ἐκείνη τὴ στιγμή, ἡ σκέψη ὅτι οἱ Ἰσρα-
ηλινοὶ θεατὲς (ἦταν ἀρκετοί, ἂν κρίνω ἀπὸ τὶς σημαῖες τους) θὰ κρατοῦσαν 
τὶς κοιλιές τους ἀπὸ τὰ γέλια, ὅταν τὰ εἶδαν ὅλα αὐτὰ καὶ θὰ εὐχαριστήθη-
καν γιὰ ἀκόμα μιὰ φορὰ γιὰ τὴν κατάντια ποὺ κατάφεραν καὶ μᾶς ἔρριξαν 
γυρνῶντας τὰ πάνω-κάτω.

 Μὲ τιμὴ
 Στ. Ἀργυριάδης

Σημ. «∆»: Ἑπόμενο ἦταν, οἱ Ἰσραηλινοὶ νὰ γελᾶνε (ἂν μποροῦν νὰ γε-
λᾶνε τόσο καταπιεσμένοι ἄνθρωποι μὲ «πλήρη θρησκευτικὴ κατάνυξη», 
δηλαδὴ θεοκρατούμενοι ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ γελοιότητες=πα-
νηγύρια=τραγούδια!): Βρίσκονται στὴ συνηθισμένη τους ἀτμόσφαιρα. 
Οἱ Ρωμιοὶ σὲ ποιά ἀτμόσφαιρα βρίσκονται;  Στὴν ἑλληνικὴ (καὶ χαίρον-
ται) ἢ στὴν ἑβραϊκὴ (καὶ μέσα στὴ θρησκευτική τους κατάνυξη) θλίβον-
ται μπροστὰ στὴ χαρὰ τῆς ζωῆς;_∆.Ι.Λ.



ὲ προ η γού με νο τεῦ χος («∆», τ. 293) ἀ πο δεί ξα με (ἀρ χαι ο λο γι κά, 
ἱ στο ρι κὰ καὶ γλωσ σο λο γι κά) ὅ τι ἡ Λα τι νι κὴ εἶ ναι μί α ἀ πὸ τὶς 
δε κά δες ἑλ λη νι κὲς δι α λέ κτους τὶς ὁ μι λού με νες ἀ πὸ λα οὺς σκορ-
πι σμέ νους σὲ ὅ λη τὴν ὑ φή λιο. Εἰς ἐ πίρ ρω σιν τού του προ τεί να-
με ΛΑ ΤΙ ΝΙ ΚΟ ΛΕ ΞΙ ΚΟ ἐ τυ μο λο γι κὸ (καὶ ἑρ μη νευ τι κό), ὅ που 

ἀ να φαί νε ται ἡ ἀ δι αμ φι σβή τη τη προ έ λευ ση ὅ λων τῶν πρω το τύ πων (πρω τό θε-
των) λέ ξε ων (ἀ πὸ τὶς ὁ ποῖ ες πα ρά γον ται οἱ λοι πὲς λ. ), συ νο λι κὰ 1.280, ἀ πὸ 
τὴν Ἑλ λη νι κὴ μη τέ ρα-Γλῶσ σα. Συ νε χί ζου με καὶ τε λει ώ νου με τὴν πα ρου σί α-
ση τοῦ Λε ξι κοῦ Πρω τό θε των Λέ ξε ων τῆς Λα τι νι κῆς Γλώσ σας.

Ἕνα λεξικὸ τῶν «πρωτόθετων» λέξεων

ΛΕΞΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ  (συνέχεια)

gula = λάρυγγας < κούιλα (Αἰολ.) κοίλη > 
γοῦλος = φαγᾶς

gurdus = βλὰξ < βραδὺς
gurges = δίνη < γέργερος
gustus = γεύση < γευστὸς
gutta = σταγόνα < κύστις
Habeo/habi·lis/ta ≤ Fἔχω, Fἅπτω
haedus = κατσίκι < Fαιγ·ὸς
haereo = κολλάω ≤ hesito < κεράω
halo = ἀνασαίνω < καλῶ
hamus = ἀγκίστρι < χαμὸς = καμπύλος
hasta = δόρυ < *hastila < στύρακ·α
haurio = ἀντλῶ ≤ Fαρύω
hebes < *hebelis ≤ ἀμβλὺς = νωθρὸς
herba = χλόη < φορβὴ
heres = κληρονόμος < χῆρος/κύριος
heri < *hesi ≤ χθὲς
herus = ≤ κύριος < ἐῢς

hiatus = χάσμα < hio
hibernus = /hiems < χειμερινὸς
hibrida = νόθος < Fὕβρις
hic·(ce) = αὐτὸς (ἐδῶ) < οἶος (κεῖ) = HOC
hilum = ≤ ἐλαχὺς (τος)
hircus = μαλλιαρὸς τράγος ≤ χέρσος  hirsus
hio/hisco = ≤ χάσκω
histrio = ἠθοποιὸς < Fἵστωρ
hodie = σήμερα ≤ hoc + dies, Αἴας
homo = ἄνθρωπος < Fομοῦ/κοιν(ων)ὸς
ὄχι ἰνδογερμ. *ghdo·n = χθὼν = χῶμα (!;) 
honor = τιμὴ < αἶνος
hordeum ≤ κριθ(ή), ἡ / χόρτον
horreo = φοβᾶμαι < Fὀρρωδέω
hortor = προτρέπω < Fὄρνυμι
hortus = κῆπος < χόρτος
hospes/hostis = ξένος/ἐχθρὸς < ἔξω·στης
huc = ἐδῶ < ἐ·κεῖ

 ( )



humanus = ἀνθρώπινος < homo
humerus ≤ Fὦμος
humidus < humor = ὑγρότης < χυμὸς
Ibi = ἐδῶ/ἀμέσως < ὅθι
ico < *icmo = κτυπῶ < ἰκμάω
idem < *is·dem = ἴδιον 
igitur = συνεπῶς < ag(it)o = ἄγω
i(n)gnoro ≤ ἀγνοέω
ilia = λαγόνες < ἴλια = αἰδοῖα
illus < ollus = ἐκεῖνος < οὖλος ≤ ὅλος
imago/imitor = εἰκόνα·μιμοῦμαι μιμητὴς
imber = βροχὴ < ὄμβρος
im·patiens < int ≤ ἀ+παθὴς
im·perium = διαταγὴ/ἐξουσία < in + paro
in ≤ ἐν, εἰσ- καὶ ἀρνητ. α.- < νη-
in·anis < in·animis = ἄψυχος < anima
in·de = ὕστερα < εἶ·τα
ind·ex,icis ≤ ἔνδειξις
indi·gena = ἰθαγενὴς < ἐνδο·γενὴς
indiges = ≤ ἐν·δεὴς
industria = ἐπιμέλεια < intus + struo < ἔνδον 

ἱστορία = γνώση
in·eo = εἰσ·έρχομαι < ἒν + εἶμι
in·ers/inertis = ἀ·δρανὴς < in + art (is)
in·fan·s, tis = ἄφωνος ≤ νή·πιος  for ≤ φημὶ
in.ferus/in(fi)mus = κάτω, τατος/ὑποχθόνιος 

< ἐν·Fερος = ἔρα
in·festus = ἐπισφαλὴς < fendo
in·gen(i)us = εὐγένεια/ἔξυπνος < εὐ·γενὴς
in·genu·us = ἔμφυτος < +gigno
inguens = ≤βουβὼν
in·ibi = ἐν·ταῦθα < αὖθι(ς)
in·itio = εἰσ·άγω/μυῶ < in + eo
in·ops = ἄ·πορος/ἀμήχανος < + opus
in·sula < in·salis = νησὶ < ἐνFαλὶ = στὴ θάλ.
in·teger = ἄθικτος < in + tago
intel·lectus = νοητὸς < inter + lego
inter(a)/intus = ≤ ἐντὸς < ἔντε
is, ea, id = ipse = αὐτὸς/ἴδιος < ψὲ = σφὲ
ira = ὀργὴ < *irga < ὀργὰ = ὀργὴ
irrito = ἐρεθίζω < ἐρέθω < προκαλῶ < 

ἐν·ρητὸς
is·te = ≤οὗ·τος
ita = ≤οὕτω 
itus = πορεία < ἰτὸς < ἴτε!
Jaceo = κεῖμαι FίFεμαι

jacio = ρίχνω < ἰάπτω
joco = παίζω < γηθέω
jubeo = διατάζω < ἰύζω
jungo = συν·δέω < ζευγνύω/ἰσχυρὸς < ΙΥ·ΖΩ
jus(tus)/ju·dico = δίκ·αιο, άζω < ἰά·ομαι/

ἰά·πτω
juro = ὁρκίζομαι < jus, juris
jus = ≤ ζωμὸς
juvenis = νεαρὸς < Fἡβάω
Labo(r) = σείομαι, ἔργο < λώβη
labrum = χεῖλος < λωβὸς
lac, lactis = γάλα < *glactos < γ(ά)λακτος
lacer = ≤ ράκος
lacesso < lacio = ἐρεθίζω < ἐκλ(ύ)ω
lacrima = δάκρυ < δάκρυμα
lacuna = τέλμα < λάκκος
laetus = εὔθυμος < ἱλαρὸς < ἵλαος
laevus = ἀριστερὸς < λαιFὸς
lambo = γλείφω < λάπτω
lamenta = θρῆνος < κλαυμονὴ
lamina = λεπίδα < ἔλασμα
lana = μαλλὶ < λᾶνος
lancea ≤ λόγχη
langueo = χαλαρὸς < λαγαρὸς
lanio = κρεουργῶ < λε·αίνω, λακίζω
lanx = λεκάνη < λέκος
lapis = λίθος ≤ λεπάς, λᾶFας
lapso = γλιστρῶ < λάπτω
laque·us = παγίδα < λάκκος
largus = εὐρύς, ἄφθονος < λαγαρὸς/latus
laridum = λαρδὶ < λαρινὸν < λαρὸς
lascivus = ἐρωτιάρης < λάσκω·ν = ὕβρις
lassus = κατάκοπος < ληδ·ήσω
lateo = κρύβομαι < λάθα
later (amen) = κέραμος < πλακερὸς/πλαστὸς
laterna = φανάρι < λαμπὰς
latex = ὑγρὸ < λάταξ
latini = Λατῖνοι < latus = σωματώδης
latrina = ἀπόπατος < λουτρὼν
latro = γαυγίζω < ληρέω/ὑλάω
latro,nis = μισθοφόρος ≤λάτρων
latus = πλατὺς/πλευρὰ < πλατὺς/πλάγιος
laus, laudis = ἔπαινος < * leus = κλέος
laura = δάφνη < λάφνη  λαῦρον
laro/lautus = πλένω < λόFω = λούω
laxus = χαλαρὸς < λαγαρὸς
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lect(it)o = διαβάζω φωναχτὰ < lego < λέγω
lectus = κρεβάτι < λέχος
lega/legi-/lex = νόμος < lego < λέγω
legumen = ὄσπριο < λέκυθος
lemures = φαντάσματα < λαμυρὲς < λάμια
lenis = ἥσυχος < λανθάνω
lens = φακὴ < λάθυρος
lentus = εὔκαμπτος/ἤρεμος < λαγαρός; 
lepidus = κομψὸς < λεπτὸς
lepus = λαγὸς < * le,purus < λέ(ι)πορις
letum < letrum ≤ ὀλέθριον/ληδεῖν
levis = ἐλαφρὺς/λεῖος < ἐλαχὺς/λεῖFος
liber·ri = βιβλίο < λέπος = φλοιὸς
lib·et/ens/ido = ἀρέσει/χαρὰ/ἡδονὴ < 

λίπτομαι/(γ)λιχάζω
liber(tas) = ἐλεύθερον < *eleber/ἐλεύθερον
libo = χύνω/ἀφαιρῶ < λείβω < λείπω
libr·a = λίτρα/ζυγίζω < λίτρα
liceo/licens = ἐπιτρέπω, ἐκτιμῶ/λάγνος < lego
lien,is < *slien(os) ≤ σπλὴν(ος)
ligo = ἑνώνω < λάζομαι
lima = λίμα < λει·αίνω
limes = ὅριο, ταινία < LINEA < λιν·έα
ling·ua,o = γλῶσσα < λείχω + *dingua < dico
linquo = ἀφήνω < λείπω
liqueo = ρέω, χύνω < λείβω
lis, litis = ἔριδα < *elitos < ἔριδος = ἔρις
literae = ἐπιστολὲς < lino = ἀλείφω μὲ κερὶ
litus = ἀκτή, ὄχθη < κλιτὺς
locus = τόπος ≤λόχος = τόπος ἐνέδρας
longus = μακρὺς < *dlogos < δόλιχος
loquor = λέγω, χάσκω < λόγος
lubricum = ὀλισθηρὸς < λύθρον < λούω
luceo/lux = φέγγω/φῶς < ΛΥΚΗ
lucrum = κέρδος < λάφυρον
luctus = πένθος/πόνος < lungeo
lucuns = λουκουμᾶς (ὄχι Τούρκ.) < γλύκισμα
ludus = παιχνίδι < λίζω = λιδjω
lugeo = πενθῶ < λυγρός, λυγμὸς
lumen = φῶς < σε.λάνα < λύκη
luo = ἐξαγνίζω/λούω < λούω
lustrum = καθαρμὸς < λουτρὸν
lutum = λάσπη < λήμα
luxus = πολυτέλεια/ἐξάρθρωση < λοξὸς
Macer = λεπτὸς < μακρὺς
maxellum/mac·ula.cto = κρεωπολεῖο/σφάζω 

στίγμα < μάκελ(λ)α = μάχ·αιρα, ἡ
madeo = ὑγραίνω < μαδάω
magister = ἄρχων < Magnus < μέγιστος < 

ΜΕΓΑΣ
major ≤ μείFων = μείζων
malus = κακό, ἐπιθετικὸ < μαλερὸς < μάλα
malum ≤ μῆλον
mam·ma = βυζὶ < μάμμη/μαστὸς < μαδjαω
man·ceps = ἐργολάβος/βάζω χέρι < 

manus·capio
man·do = ἐγχειρίζω/παραγγέλλω < manus·do
mando, mansum = μασῶ < μασάο.μαι
mane = πρωῒ < matutine
maneo ≤ μένω
manes = ψυχὲς < animae < ἄνεμος
mani·fest·us = ἐκδηλῶν < manus·festum
mano = ρέω < mad(eo) + naio < ναίω
manus = χέρι < μάρη
marceo = ἀδρανῶ/κατακάθι < (ἀ)μόργη
Marcus < Marticus = ὁρμητικὸς < Mars
mare = θάλασσα < μοῖρα ≤ μερμαίρω
margo = κράσπεδο < ἀμέργω
Mar·s,tis = Ἄρης < mas
Mas, maris/maritus = ἄνδρας/σύζυγος < 

μάργος/μάρναμαι/μάρπτω
mater(ia) = μήτη/ὕλη πρώτη < μάτερ (∆ωρ.)
matula = οὐροδοχεῖο < ἀμίς, ἀμίδος
maturus = ὥριμος/πρώιμος < *matut(in)us 
matutinus = πρωινὸς < *mart(ut)us = 

μισολάμπων < ἀ·μαρύττω  mare
maxila = σαγόνι < *μάσταξ
maximus = μέγιστος < *magis·nos
medeo·r/medicor/tor = θεραπεύω/σκέπτομαι 

< μέδομαι
medius ≤ μέσος
medulla = μυελὸς < μυFελὸς
mejo/mingo = οὐρῶ < ἀμείχω
melior = καλύτερος < Magis < μᾶλλον
memor = θυμᾶμαι < μέμονα = μέμνημαι
mendum = ἐλάττωμα < μεμπτὸν
mens = νοῦς/θάρρος < μένος
mensa = τραπέζι/διανομὴ < mensura
mensura = μέτρ·ηση ≤ μέτρησις
merc·or,atus/merx = ἐμπορ·εύομαι < mereo
mer·eo,ito = ἀποκτῶ (μερίδιο) < μείρομαι
messis = θερισμὸς < ἄμησις
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metus = δέος < μαζεύω
meos = δικός μου < ἐμ(έ)ος
mica = κόκκος < μικρά, ὸς
migro = μεταναστεύω 
mil·es,itis = στρατιώτης 
mille < milia = χίλια 
minae = ἐπάλξεις/ἀπειλὲς < e·minens
minus/minister = λίγος/ὑπουργός, ὑπηρέτης 
minitor = ἀπειλῶ < μηνύω < μινὺς
mirus = θαυμάσιος < ἵμερος = ἱμείρω
misceo = μειγνύω < μείσγω
miser = ἐλεεινὸς < *mister < μισερὸς
mitis = ἤρεμος < μείλιχος
mitto, missum = στέλνω < μιστύλλω/ἀμύσσω
modus = μέτρ(ι)ο < μέδος
moenia = τείχη < ἀ·μύνεα
mola ≤ μύλος
moles = βάρος/κόπος < μῶλος
mollis ≤ μαλακὸς < ἀμαλὸς
momentum = κίνηση/στιγμὴ < moveo
moneo = θυμίζω < μέμνεο = μιμνήσκω
mons, tis = βουνὸ < μένω (σταθερός)
monstro = δείχνω < moneo 
mordeo = δαγκώνω < ἀμέργω
mortu·us = νεκρὸς < μορτὸς
mos, moris = ἦθος/νόμιμο < μοῖρα
moreo, moto = κινῶ < ἀμείβω
mulgeo = ἀρμέγω < ἀμέλγω
mulier = σύζυγος < μυλλὸς
multus = πολὺς < μάλα
mundus = καλλυντικὰ/κόσμος < μύρτος;
munio = φυλάω < ἀμύνω
munus,ia = καθήκοντα < μυνὴ
mus·ca = μύγα < μυι·ὸς = μυῖα
mustus = μοῦστος < μεστὸς
mutus = ἄφωνος < μυττὸς
Nae ≤ ναὶ
narrator = ἀφηγητὴς < *gro·orator < γνωστὴρ
nascor/natus = γεννιέμαι < gnatus < γενητὸς
nasus/naris = μύτη < ρῖνα = ρὶς
nates = γλουτοὶ < νῶτα
navis = πλοῖο < ναFὸς = ναῦς
navo = δραστηρίως < gnavo < γανάFω
ne(c) /ni/non = μὴ/δεν < νή-, π.χ. νή·δημος
ne? = ἆραγε/ἔ; < νὴ(γε)
necesse·m = ἀναγκαῖο < ne·cedo

neco.nex = φονεύω < νέκυς
necto/plecto = πλέκω NEXUS < Fἅπτω
nego = ἀρνοῦμαι < ne+ago
negotium = πραγμάτευσις < ἀνεκτός;
nepo·s, tes = ἀνηψιός.ἀπόγονοι < νέποδες
nerves ≤ νεῦρον
neter = οὐδέτερον < nettuter
nicto ≤ νεύω
nidus = φωλιά.νεοσσὸς < νεοττὸς
niger = μαῦρος < νύκτωρ/νεκρὸς
ni·hil = οὐδεὶς < ni+hilus < μὴ ἐλαχὺς
nimbus ≤ ὄμβρος + νεφέλη
nitor = στίλβω < γα·νητὸς
nix, nivis = χιόνι < νιφὰς
no, navi = κολυμβῶ < νάω, νήχω
nobilis ≤ γ·νώριμος < *gno·bilos
noceo = βλάπτω < neco
no·lo = δὲν θέλω < non volo
nomen = ... < ὄνομα
norma = γνώμων/κανὼν < *gnorma < 

γνώρισμα
nos/noster ≤ ἡμεῖς < νῶι/νωίτερος
nosco/notus = γνωρίζω < gnosco
novem/nonus = ἐννέα, ατὸς < ἐνέFα
novus ≤ νέFος = νέος
nox, noctis = νύχτα < νύξ, νυκτὸς
nubes/nebula = ≤νέφος < = νεφέλα, ἡ
nucleus < NUX = πυρῆνας (καρύου) < c·nudos 

< χόνδρος
nudus = γυμνὸς < νυγνὸς
nullis = κανεὶς < ne+ullus = καθ’ ὅλον
nuntio = ἀγγέλλω < novi + ven(t)o < 

νεα·βαίνω
nuo ≤ νεύω
nupta < nubo ≤ νύμφη
nutrio = τρέφω < ἐν·τρέφω
Ob ≤ πρὸ/ἀπό-
ob·liquus = λοξὸς < λοκ(ι)σὸς/λέχριος
ob·vius = ἀπέναντι < ob + via
oc·cidens = δύση/χάσιμο < ob+cado
ocior = ταχύτερος < ὠκύων = ὠκὺς
oculus = μάτι < ὄσσαι < ὀκjε = ὄκκο
odium = μίσος < ὀδύσσ.ομαι
odor = ὀσμὴ < ὀδμὴ = ὀδjω
of·ficium = ἔργο/καθῆκον < ops + facio
oleo = ὄζω < ἄλ(δ)ω
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olus/oleris = λάχανο < *holens < χλωρὸς
omen = προφητεία < *osmen < οFιωνὸς
omnis = ὅλος/κοινὸς < ὁμὸς
onus = φορτίο < ὄνος/ὤνιος
opacus = σκιερὸς < ὀπάλλιος
o·perio = καλύπτω < ob·pareo
opimus = παχὺς < πιμελὴς
opin(i)atus = (ἔχων) γνώμη < ob·pinus < 

πινυτὸς
op·positus = ἀντίθετο < ob·pono
op(u)s/opera = δύναμη/ἔργο < κόπος/ὄμπνη;
optimus = κάλλιστος, ἰσχυρὸς < ἴφθιμος
optio,nis = ἐκλογὴ < εὐκταῖον/ὀπτὴρ
opulens = ἄφθονος < ὄμπνιος
orator ≤ ρήτωρ < Fράτωρ
orbis = περιφορὰ < ἐρέφω
ordino = (δια)τάσσω/τάξη < ὀρθὸς
origo = ἀρχέγονος < ὄρνυμι
orno = κοσμῶ < ordino
oro, oratus = λέγω < ἐρέω
ortus = ἀνατολὴ < ὄρθρος
os, oris = στόμα < oro < ἔρεσις; < ἐρέω
os, ossis = ≤ὀστ(έ)ον
otium = ὄργια < autius < αὔσιος
ocis = πρόβατο < ὄις
Pactum/PAX = συμφωνία < πακτὸν
pene = σχεδὸν/λίγο < πένης;
pag(an)us = χωρι(κ)ὸν < pango < πήγνυμι
palea = ἄχυρο < πά(σπα)λη
palla = ≤πέπλα
pallidus = ὠχρὸς < πελιδνὸς
palma = ... ≤παλάμα, ἡ
palpo = ψηλαφῶ < ψαλαφάω
palus ≤ πά(σσα)λος
palu·s, dis = ἕλος < ἑλώ·δης
pando = ἐκτείνω < πετάννυμι
pango = μπήγω < πηγνύω
panis = ψωμὶ < ψωμὸς
pannus = ὕφασμα < πάνος
par,is = ὅμοιος/ζεῦγος (ὄργωμα) < φάρος
pareo = φαίνομαι < φανέω = φαίνω
pario/parens = γεννῶ/γεννήτωρ < φέρω
paro = κατασκευάζω < πειράω
pars, partis = μέρος < φάρσος
parvus/parcus = μικρός, λίγος < παῖρος
pas·co.tor ≤ βόσκω < +πατέομαι

passum < patior ≤ πάσχω·ν
passus = βῆμα < βάδος
patella = λεκάνη < πατάνη
pateo = φανερώνω/ἐκτείνω < pando
paulus/paucus = μικρὸς < parus
pauper = φτωχὸς < ἄ·πορος/πενιχρὸς
paveo = φοβᾶμαι < φοβέω
pavio = ἐδαφίζω/κτυπῶ < παFίω
pecto = χτενίζω/ξύνω < πεκτέω = πέκω
peccatus = ἁμάρτημα < Fἀπάτη
pecus = κτήνη/πρόβ(ι)α(το) < πέκος/πόκος
pedo = κλάνω < πέρδο·μαι
pejor = χειρότερο < *πέjon = χεῖρον
pellis = δέρμα/σόλα < πέλμα
pello, pulsus = ὠθῶ, κρούω ≤ πάλλω/πέλλω
pelvis = λεκάνη < πήληξ < πλήσσω
pend(e)o = κρέμομαι < FαἰFω·ρέω
penetro = εἰσδύω < pen(it)us < *πένος = πόνος
penis ≤ πέος
penna = φτερὸ < *petina < πετεινὰ
pensio = μίσθωμα/στάθμιση < pendo
per- ≤ περὶ
perdo = χάνω/διαφθείρω < per·do ἢ πέρθω
peregre = ἐξωτερικὸ < per·ager = ἀπὸ ἀγροῦ
periculum = κίνδυνος < perior ≤ πεῖρα
per·sona = πρόσωπ·ον, εῖον < per·sono < 

ἀντ·ηχω
pes, pedis = πόδι < πέδος
peto = ζητῶ/πορεύομαι < πέτομαι
pilus = τρίχα < πῖλος
pingo/pictum = ζωγραφῶ/κεντῶ < πικρὸς
pinguis = λίπος < πιμελὴ
pinso = ξεφλουδίζω < πτίσις
pinus = πεῦκο < πίτυ(νο)ς
pirus = ἀχλάδι < ἄπιον
piscis ≤ Fἰχθὺς
pius/pietas = εὐσεβὴς < ἤ·πιος
pix, picis = πίσσα < *πικjα < πίτυς
placeo = ἀρέσω < ἐπλάκην = ἐκπλήσσω
placo = κατα·πραΰνω < πραΰνω
plaga = πληγὴ/ΜΕΡΟΣ < πλαγὰ (∆ωρ.)/

ΠΛΑΓ(ι)ΟΣ
plango = πλήττω < πλάγjω = πλάζω
planta = φυτὸ < βλαστὸς
plantis = ἐπίπεδος < πέλανος ἢ ἁπλόω
plando ≤ πλαταγέω
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plebe(e)s ≤ πλῆθος ἢ πόλκος = Fὄχλος
pleo, plenus = πληρῶ < πλέως < πίμπλημι
ploro = κλαίω < fleo ἢ κλαFjω
pluit = βρέχει < pluvo < πλέFω
pluma = χνούδι < *ptilima < πτίλωμα
plumbum ≤ μόλυβδος < βόλιμ(β)ος
plus = περισσότερο < πλέως = πλείων
poculum < *cupo·llum ≤ κύπε·λλον
pollen = σκόνη < (παι)πάλη
polleo = δυναμώνω < πολε(μ)ῶ
pollutus = μιαρὸς < pro·lutum < λῦμα
pomum (arbustum) = ὀπωροφόρα < 

*oporimus < ὀπώριμος
pondus = βάρος < pendeo
pono/pos(i)tum = θέτω < πύματος/ποστὸς
pons,tis = γέφυρα (πλοίου) < πάτος/βατὸς
populus = λαὸς < πόχλος = Fὄχλος
porcus = χοῖρος < πόρκος < περκὸς
porto/PORTA/portus = φέρω/ΘΥΡΑ/λιμὴν < 

φερτὸς/ΠΟΡΟΣ/πορθμὸς
pos·sideo = κατέχω < potis + sedeo
pos·sum/possibilis = δύναμαι < potis + sum
posco/postulatum = αἴτημα < ποθέω;
post(erus) ≤ Fὕστερος/ποστὸς
potens/potior/potis = ἰσχυρὸς/κύριος < 
poto = πίνω < πότος < ΠΟΤΙΣ
prae- = πρὸ/ἐμπρὸς < παραί-ὑπὲρ
prae·ceps = προπέτης/ὁρμητικὸς < caput
prae·cisio = συντομία/ἀκριβῶς < caedo
praeda = λεία < prae+hendo
praemium = βραβεῖο < prae+emo
praedium = κτῆμα < prea+do
praesens = παρὼν < prae-sum < πάρ·ειμι
praeter = πρὸ < πρότερος
prandium = γεῦμα < πράμος
pratum = λιβάδι < πλατὺς
pravus = διεστραμμένος < βάρβαρος;
pre(he)ndo = καταλαμβάνω < χανδάνω
pre·ces/precor = προσευχὴ < προκαλῶ
premo/presso ≤ πιέζω
pretium = τιμὴ < πρατὸς = πράσσω
primus = πρῶτος < πρόμος
princep(i)s = προεστὸς < primus+capio
prior ≤ *pritor ≤ πρότερον
priv·us = ἰδιωτικὸς/στερῶ < λείβω;
pro·bo = (εὐ)δοκιμῶ < beo < προπένω

pro·digo ≤ pro+ago ≤ προ·άγω
pro·hibeo < habeo = ἀπαγορεύω < ἀπ·έχω
prom·otus = ἐξαίρω/φανερὸς < pro·emo
proper = πλησίον/σχεδὸν < πρόπερ
properius = ἐξαίρετος < πρεπώδης
prosa(oratio) = ἔμπειρος (λόγος) < φραδὴς
protextio = προστασία < στέγαση < tego
proximus = ἐγγύτατος < προκείμενος
prudens = φρόνιμος < pro·video
prun·a,um = κάρβουνο/δαμάσκηνο < 

πυρὴν(η)
pu(b)er = ἔφηβος/παιδὶ < παῦς = παFις
publicus = δημόσιος < popul·icus
pudeo = ντρέπομαι < Fαιδ·έω
pulher = ὡραῖος < *pulcios < ποικίλος
pullus = γκρίζος/νεογνὸ < πελλὸς/πῶλος
pulpa = ψίχα < πολφὸς
pulso = πάλλω/κρούω < πλήσσω
pumex = κίσσηρις < πομφὸς/σομφὸς
punctum = τσίμπημα < ποικιλτὸς
pur < (gat)us = καθαρὸς < πυρόω = ἐξαγν.
put(e)o/pus = βρωμάω < πυὸς < πύθω
Quadratus < quadr·angulus ≤ τετράγωνος
quae·ro,sto = ζητῶ < Fέρομαι
quali·s,tas = (κά)ποιος/ποιότης < πηλίκος 

[κοῖος
quantus = πόσος < κόσος
quando = πότε < πότε
quartus ≤ τέταρτος
quat·io, ere = σείω < καρκαίρω
quer(er)o = μέμφομαι < κολῳὸς
que ≤ καὶ
qui(s)? = ποιός/κάποιος < χοπεῖ/τὶς
quie·s,tus = ἥσυχος < ἔκηλος
quo? = ποῦ; < ποῖ;
quot(us)? = πόσος; ≤ ποσοστὸς
Rabies = λύσσα < λάβρος
radius = ἀκτῖνα ≤ ράβδος
radix = ρίζα < ράδιξ < ρίδjα
rado = ξύνω < γρά(υ)ω
ramus = κλαδὶ < ἐρετμὸς
rap·ax,idus ≤ ἅρπαξ/ταχὺς 
rapum = γογγύλι < ράπυς = ραφανὶς
rarus = σπάνιος ≤ ἀραιὸς
ratio < REOR = λόγος, λογαριασμὸς < ρητὸς
rancus = βραχνὸς < βράγχος

20256 ∆ΑΥΛΟΣ/295, Ὀκτώβριος 2006



re·cens = πρόσφατος/ἀναθεωρῶ < re·cerno
rectus < rego = εὐθύς, ὀρθὸς/κυβερνῶ < 

ὀρέγω
re·latus ≤ retfero
renes ≤ νεφρὸς < *neros
reor = λογίζομαι < ἐρέω
repens = ξαφνικὸς < ρέπειν
repo/reptilis ≤ ἕρπω, ἑρπετὸν
res,rei = πρᾶγμα < *hres < χρῆμα
ret·e,is = δίχτυ < re·tine·o
retro = πρὶν/πίσω <* reteron < πρότερον
rideo, risus = γελῶ < κρίζω
rigor ≤ ρῖγος/τραχὺς
rima ≤ ρῆγμα
ripa = ὄχθη < rivus ≤ ρύFαξ
ritus = θεσμὸς/συμφωνημένο < ρητὸν
rixa ≤ ἔριδα
robus·(tus) = Ρώμη < δρυFὸς = δρῦς
rogo = ἐρωτῶ < rego
Roma < ∆ωρ. ρώμα >  ρώμη  Rom·ulus
ros ≤ δρόσ·ος
rota ≤ τροχιὰ  *troha
ruber,rubra = κόκκινο < ἐρυθρὰ
(e)ructo = ρεύομαι < ἐρυγὴ
rudis = ἀκατέργαστος < ἀγριό·της
ruga ≤ φυτὶς
rumor/rugio = θόρυβος < ὠρύομαι
rumpo/runco ≤ ρηγνύω/ὀρύχω
ruo = καταρρέω < ρύω, ὀρσύω
rus,ruris ≤ ἀγρὸς < (α)·ρούρ·ης,α
Sabulus = ἄμμος < ψάμαθος
sac·er,ra = ἱερὸς < Fἅκρος
saepe = πολλάκις < σάφα = συχνὰ
saevus = ἄγριος/βίαιος < σοβαρὸς
sagitta = βέλος/ὀξύτητα < (σ)ἄκανθα < ἀκὶς
sal(is) = ἁλάτι < (σ)ἅλας
sali·oto = πηδῶ < (σ)ἅλλομαι
saliva = σάλιο < σίFαλον
sal(v)us = σῶος/χαῖρε < σάFος
sanctus = ἁγνὸς < (σ)ἁγνὸς
sangui·s,nis = αἷμα ≤ σἁμάτ·ινος
sanus = ὑγιής, σῶος = salus
sapiens = σοφὸς < σαφὴς/Fἅπτω
satel·lis, itis = ἀκόλουθος < (σ)ἑταῖρος
satis = ἀρκετὰ < (σ)ἅδην ἢ ἅλις
sauci·o,atum ≤ σκάπτω

scando = ἀνεβαίνω/πηδῶ < σκάρτης
scapulae = ὠμοπλάτες < σκαπ(ε)τὸς
scel(est)us = ἀνόσιος/διεστραμμένος < 

σκαλιὸς
scientia < scio = γνωρίζω < ἀσκέω
scindo/scissor ≤ σχίζω
scortus = δέρμα < corium < χόριον
scribo = γράφω < σκάριφος
scrofa = γουρούνα < γρομφὰς
scrupus = πέτρα < σκῦρος
sculp(t)o = γλύφω < σκάλοψ < σκάλλω
scurra = ἀστεῖος < σκώπτης
scutum = ἀσπίδα < σκῦτος
sebum/SAPO = ξύγκι/σάπων < πάσσον
secretus = ἀπόκρυφος < se+cerno = sine
seco/sectio = κόβω < *ceseo < κεάζω
sec(u)lum = αἰὼν/γενιὰ < *ceclum < κύκλος
secundus = δεύτερος 
se·curus = σίγουρος < se+cura ἢ (σ)ἔκηλος
secus = εἰδάλλως < sequor = ἑπομένως
sed = ἀλλὰ < seti < εἰσέτι
sed(e)o = κάθομαι < (σ)·ἕζομαι < *σέδεjω
segmen = τεμάχιο < seco
segnis ≤ (σ)ὀκνὸς
sel·la ≤ sed·ula < (σ)ἑδώλιον < Fἕδος
semel = ἅπαξ < (σ)·ἑνὸς = εἷς
semi- = ἡμι- < (σ)ἡμι- Fημὶ
semino/semen,tis = σπείρω < σπέρμα·τος
semper = πάντα < semel +
senix = γέρος < Fἕνος
sensus = αἴσθησις < senti(t)o < Fαισθητὸς
sentis = βάτος < ξέστης
se·paro = ἀπὸ·χωρίζω < +paro
sepelio = θάβω < σπέλλω = στέλλω/σάπτω 

(∆ωρ.)
sepes = περίβολος < 
septem ≤ (σ)ἑπτὰ
sequor = ἀκολουθῶ < (σ)·ἕπομαι
serenus = ἤρεμος < *seremos < (σ)ἤρεμος < 

ἰράνα (∆.)
series ≤ σειρὰ < Fείρω
sermo = διάλογος < (σ)ἑρμηνεία
serius < SEVERUS ≤ σοβαρὸς
sero = σπείρω/φυτεύω < semino
sero,sertus = συνάπτω < ;
serpo,ens ≤ (σ)ἑρπετὸν
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serra = πριόνι < *serna < (σ)ῥίνη
serum ≤ (σ)ὀρὸς
serus,sera(nocte) = βράδυ < (σ)ἑσπέρα 

(νυκτός)
serv·o,us = σῴζω/δοῦλος < εἴρερος < FέρFεος
s(a)eta ≤ χαίτη
sexus = φῦλο (ἄλλο) < secus
si = ἂν < εἰ
sic(ce) = ἔτσι < εἰ καὶ
sibilo = σφυρίζω < συρίζω/σίζω
siccus = ξερὸς < *sicicus < ξηρικὸς
sicilis = δρεπάνι < σκαλὶς
sica = λόγχη, μάχαιρα < σιγύνης
sidus = ἄστρα < (σ)εἶδος
signum,sigillum ≤ σημεῖον  σφραγὶς
sileo ≤ σιωπάω
silex = = calx < χάλιξ
silva = δάσος < (σ)ὑλαία = ὕλη
similis,ul = ὅμοιος < (σ)ὁμαλὸς
simplus ≤ (σ)ἁπλοῦς
simultas ≤ (σ)ἅμιλλα
sincerus = εἰλικρινὴς ≤ ἀκέραιος
sine·se- = χωρὶς < ἄνις = ἄνευ
singuli = μόνον ἑνὸς < sine + alius
sinister = δυστυχὴς + ≤ ἀριστερὸς
sino = ἐπιτρέπω < Fεάjω = ἐάω
sinus = κόλπος, κοῖλος < σιμὸς
(si)sto, stiti, statum = στήνω, στέκομαι < 

Fίστη(μι), στῆθι!, στατὸν
sitis = δίψα < *tisis < δίψα
situs = κείμενος/τόπος < Fἕδος
si·ve ≤ εἴτε
sobrinus = ἀνηψιὸς < sonor(inus)
sobrius = ἐγκρατὴς/α·μέθυστος < se·ebrius
socius = κοινωνὸς < sequor
sodalis = σύντροφος < (σ)ἑταῖρος
sol,is = ἥλιος < Fἕλιος
solea,um = παπούτσι/ἔδαφος < σάνδαλον < 

Fἕδος
solemni ≤ solus anni < ἐτήσια (ἑορτή)
solidus = στερεὸ/ἔδαφος < Fἕδος
solli·cita = ταράσσω, μεριμνῶ < sollus cieo
sollus = ὅλος < Fὅλος
solus = μόνος < singulus
solvo = ἀπο·λύω < se luo ≤ λύω
somnus = ὕπνος < *suopnos < Fὕπνος

sono = ἠχῶ < δονῶ
son·s,tis = ὑπ·αίτιος < esse < ;ὄντος, ἐτεὸς
sorbeo ≤ (σ)ῥοφέω
sord·es,idus = ρύπος < συρφετὸς
soror = ἀδελφὴ < (σ)ἔορ
sor,dis = λαχνὸς < ὄστρ(ε)ον
sosp·es,itis = σῶος < σωFωστὸς
spargo ≤ σπείρω
spatium = χῶρος < σπάδιον = στάδιον
spec·io,to = σκοπεύω, παρατηρῶ < σκοπέω
spermo = χωρίζω < σπαίρω
spero/spes = ἐλπί·ζω < ἐλπαίρω
spica/spina = στάχυ < στίγμα
spiro = πνέω < ἀσπαίρω
spissus = πυκνὸς < σπιδνὸς
splen·deo = λάμπω < σπληδὸς
spolio = γυμνῶ ≤ σκυλεύω
sponda = ταινία < ἄμπυξ
spon·deo,sus = ἐγγυῶμαι < σπονδὴ
spontaneus = αὐθόρμητος < σπεύδω
spu(t)o ≤ πτύω
spurcus ≤ ρυπαρὸς
squal(id)us = ξερός, τραχὺς < σκληρ·ός, ωμα 

 squama = λέπι
stagnum = ἕλος < στάσιμον
statuo/stabilis = στήνω ≤ σταθερὸς < (si)sto
stella = ἄστρο < ἀστέρ·α
sterilis ≤ στεῖρος
sterno/stramen = στρώ·νω, μα < στόρνυμι
stimulus/stingno = κεντρί, μελανιάζω < στίζω
stipo = στοιβάζω < στείβω
strenuus = δραστικὸς < στρηνὴς
strideo = τρίζω < στρίγγω
stringo = σφίγγω < στράγγος
studeo = σπουδάζω < σπουδάjω
stupeo = θαμπώνω < τύπτω
suadeo = πείθω < 
suaves, suavis = γλυκὸς < Fἡδὺς
sua·deo, sua·sio·nis = πείθω < πείσις/

συσταίνειν
sub-, suff, summ, supp ≤ ὑπὸ < συπ(ο)
sucus = χυμὸς < (σ)ὀπὸς
sudor ≤ (σ)ἱδρὼς < Fὕδωρ
sui = αὐτοῦ ≤ σFὲ = σὲ ≈ σφὲ
sulcus = αὐλάκι ≤ (σ)ὁλκὸς
sulphur = θειάφι < sol + πῦρ
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sum, est, fui, esse = εἶμαι < ἐσμί, ἐστὶ
summa < sup·mus = σύνολο < φύω, ἔσσεσθαι
suo = ράβω < 
super(us) = ἄνωθεν < (σ)ὑπὲρ
supinus = ≤ ὕπτιος
sur(i)dus = κουφὸς < ψίθυρος
sus = χοῖρος < σῦς
suus = δικός σου < ἑὸς < σεFὸς
Tabeo ≤ τήκω
taberna = ταβέρνα/τραπέζι < ΤΗΛΙΑ
taceo = σιωπῶ ≤ ἀκέω
taedium = ἀηδία < τενθεία
talis = τέτοιος < τηλίκος
talus ≤ ἀστράγαλος ≤ *stagalus
tango, tactus = ἅπτομαι < θίγω 
tan·tus/tam·en = τόσος/ὅμως < τοσόνδε
tardus < bardus ≤ βραδὺς 
tego, tectum = καλύπτω <στέγω 
telum = βέλος < tentum < τεντόω
temere = τυχαῖα < τυχηρῶς
temno = περιφρονῶ < τέμνω = διαχωρίζομαι
temo,nis = τιμόνι < tendo ἢ ρυμός;
tempero = ρυθμίζω, μετριάζω < temp·us, ora
temp·lum = ναὸς < τέμενος < τέμνω
temp·us = (τμῆμα) χρόνου/ἐποχὴ < 

temp(h)ora < τέμνω ὥρα
tempus = κρόταφος < temn·ορὸς < τέμνω 

ὠπὸς
tendo/teneo = ἐκτείνω/κρατῶ < τείνω
tenebrae = σκότη < τενάγη
tener = ἁπαλό, τρυφερὸς ≤ τέρην
tenuis = λεπτὸς < teneo < τανὺς = τυννὸς
tepeo = φλέγομαι < *telpeo < θάλπω
terebra = τρυπάνι < τέρετρον
tergus = νῶτα, δορὰ < (σ)·τέρφος
tero, trivi ≤ τρίβω
terra = γῆ < Fέρα ≤ ἄρουρα  terera
terreo = φοβίζω 
testa = κέραμος/ξερωμένος < tost = torreo
testis = μάρτυς < ter·tius = τρίτος ὡς μ.
teter = ἄσχημος/αἰσχρὸς < taedius
tetricus = σκυθρωπὸς < σκυθρὸς  teter
texo = ὑφαίνω/κατασκευάζω < τεύχω
tibia = κνήμη/αὐλὸς < tuba < σίφων
timeo = φοβοῦμαι < δειμαί(ν)ω
tingo = βάφω < τέγγω

tiro,nis = ἀρχάριος < tener < τέρην
titillo ≤ γαργαλίζω < *tir·tililo
tolerans/tollo = ἀνεκτικὸς/ἐξ·αἴρω < 

τολμ·ηρὸς
to·ndeo = κουρά, ροκανίζω < τένδω
tono = κραυγάζω < τονό·ω
tornus · Torqueo ≤ τόρνος
torpidus = ναρκώδης/ἀσθενὴς < τέρυς
torreo, tostus = ψήνω < τέρσομαι
torus = ὄγκος < *tolus < τύλος
totus = ὅλος < τοῦτο
trab(e)s = δοκὸς < τράπηξ
tracto/traho = τραβῶ < τρέχω/ταυρέω
tra·ditio = διδαχὴ < tra(ns)·do < δια·δίδω
trans/terminus = πέρα/διὰ+τέρμα < τέρμα
trementus/tremo ≤ τρομερὸς/τρέμω
tribus = φυλὴ < τριττὺς
tricae = φλυαρίες < τρητὸς
tristis = κατηφὴς < τραχὺς/δριμὺς
tri·vius ≤ τρι·ὁδὸς
trado,trusi = ὠθῶ < τρύω, τρύσω
trulla = κουτάλα < τρυληὶς < τρύω
tuber = οἴδημα < τύμβος
tum = τότε < τότε
tu(m)eo = ὀγκοῦμαι < ταῢς/τύλη
turba = θόρυβος ≤ θόρυβος/τύρβη
turris = πύργος < τύρρις, τύρσις
Uber = μαστὸς < οὖθαρ
ubi = ποῦ; < ὅπυϊ
ullus = κάποιος < unus
ulter = ἔσχατος < ollus
ultor = ἐκδικητὴς < ἀλάστωρ
ululo ≤ ὁλολύζω
umbo ≤ ὀμφαλὸς/ἄμβη
umbra = σκιὰ < ὄμβρος
umerus ≤ ὦμος
uncus ≤ ὄγκος/ἀγκύλος
unda = κῦμα < ὕδωρ
unde ≤ ὅθεν
ungo = ἀλείφω < ἁβρὸς
unguis ≤ ὄνυξ
unitas = μονὰς ≤ ἑνότης  unus
ub(i)s = πόλις < orbis = ἐρέφω
urceus = χύτρα < ὕρχη
urgeo = πιέζω < ὀργὴ
uro, ussi = καψαλίζω < εὔ(σ)ω
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ut(i) = ὅπως, καθὼς < ὡστὶ
uter ≤ ἕτερος + ὕστερ·ος
utor, usus/utilus = χρῶμαι/χρῆσις < οἶτος
uva = σταφύλι < ὄα·ὄFα
uxor = σύζυγος < ὄFαρ
Vacca = ἀγελάδα < ∆ωρ. βῶκα = βῶκος
vaco = κενό·ω < βαFὸς = βαιὸς
vado = βαδίζω < βάδος = βαίνω
vafer = πανοῦργος < Fὑφαντὴρ < ὑφὴ
vagina = κέλυφος/κόλπος < vago
vago = περιπλανῶμαι < βάσκω
valens/validus = ὑγιὴς < εὔρωστος
valeo ≤ ἄλδομαι  *ve·lodos
vallis = κοιλὰς < Fᾶλις
vallus = pallus = πάσσαλος < 
vapor = ἀτμὸς < *valpo < θάλπος
varius = ποικίλος < βαλιὸς
vas·(a) = ἀγγεῖα/σκεύη πορείας < βάδος
vastus = ἀπέραντος/κενὸς < vaco
vatis = μάντης < φάτης
ve = εἴτε/ἤ...μὴ < ἠὲ/ἠFέ...μὴ
vege(t)o = ἐγείρω/ζωογονῶ < ἐγείρω/augeo
veho/vectio = μεταφέρω/ὄχημα < Fόχος
vellus = μάλλινος < Fόλνος = οὖλος
vel·o,im = καλύπτω/πανὶ < telum
vena = φλέβα < venio < veho/via
veneno = φαρμακώνω < ve(me)mo < 

Fεμέομαι
venia/venera/venus ≤ Venus < εὔνοια  εὐχὴ
venio = ἔρχομαι < βάνjω = βαίνω
venor = κυνηγῶ < Fἵεμαι
venter,is = κοιλιὰ < γασ·τέ·ρος
ventus = ἄνεμος < αFήτης  αϋτμὴ
venum = πώλησις < ὦνος
ver = ἄνοιξη < Fῶνος
verbum = λόγος, λέξη < Fῆρ = ἔαρ
vereor = σέβομαι < Fὁράω
vermis = σκουλίκι < Fῥόμος
verro, versum = σκουπίζω < σαίρω
verso, verto = στρέφω < τρέπω  *trevo
verus/veru = (δόρυ) ἀληθής, σπουδαῖος < 

βαρὺς
vestigium = ἴχνος < στείχω
vestis = φόρεμα < Fεσθὴς
veto = ἀπαγορεύω < ἐτώσιος  ετὸς

vetuis = παλαιὸς < Fἔτος
vexo,VIA = σείω, ὁδὸς < veho
vibro = πάλλω < Fῥίπτω/κραδέω
vic(in)us = χωριὸ/γείτων < Fοἰκ(εῖ)ος
victima = θῦμα < vinco
vicis = ἐναλλαγὴ < εἴκω, ἔοικα
video = βλέπω < Fἰδ(έ)ω
viduus = χῆρος < ηFίθεος
vigeo/vigor = ἀκμὴ < βίFω < σφρίγος
vili(ta)s ≤ φαυλότης
villa = ἔπαυλις < vicula < vicus
vincio/vieo = δένω/λυγίζω < Fἴτυς
vincio/victor = νικῶ < νικάFω
vindex = προστάτης, ἀμυντὴρ < νικάτωρ
vinum ≤ Fοἶνος
vireus, viridis = θαλερός, χλωρὸς < vir
vir,ilis/vis = ἄνδρας,εῖος < βριαρὸς < BIA < 

F ὶς
virga = ράβδος < *ravgia < ραβδία
virg·o, inis = παρθένος < virilis
virus = μύξα, δηλητήριο < Fἰὸς
viscum ≤ ἰξὸς
vis(it)o = ἐπισκέπτης < video
vita = ζωὴ < βιοτὰ = βίος
vitium = ἐλάττωμα < Fαἴτιον
vitrum = γυαλὶ < Fυαλώδης/ὑδρηρὸς
vivo = ζῶ < βιῶ
vix = μόλις < vicis
volo = πετῶ τρέχω < βάλλω
volo, vele, voluntas = θέλ·ω, ησις < βούλομαι
volupe = εὐχαρίστως < Fἐλπὶς
volvo = τυλίγω < Fελύ(σσ)ω
vom·o,itio ≤ Fἐμέω/ἐμετὸς
voro = καταπίνω < βόρος = βορὰ
voveo = εὔχομαι < Fε(ὔ)χομαι
vox, vocis = ὁμιλία < βάξις
vulgus = volgus = ὄχλος < *voglos < Fὄχλος
vulnus = πληγὴ < *vulna/Fοὐλὴ
vultus = πρόσωπο/βλέμμα < *vlotos < βλεπτὸς
vulva = μήτρα < δελφὺς

 Κωστῆς Καρμιράντζος
 Ἀρχιτέκτων Ε.Μ.Π.
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ÄÕÓÇ ÊÁÉ ÄÕÔÉÊÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

ε λευ ταῖ α ὅ λα τὰ πλη ρο φο ρια κὰ μέ σα, ἐ φη με ρί δες, πε ρι-
ο δι κά, βι βλί α, ρα δι ό φω νο, τη λε ό ρα ση, δι α δί κτυ ο, χρη σι-
μο ποι οῦν κα τὰ κό ρον στὴν Ἑλ λη νι κὴ ἀλ λὰ πε ρισ σό τε ρο 
στὴν Ἀγ γλι κὴ Γλῶσ σα ἀ να φο ρὲς στὴ ∆ύ ση καὶ τὸ ∆υ τι-
κὸ Πο λι τι σμὸ –the West and the Western Civilization– μὲ 

ἕ ναν πο λὺ χα λα ρὸ τρό πο, καὶ ὁ κα θέ νας φαί νε ται, ὅ τι ἐν νο εῖ ὅ,τι θέ λει 
μὲ τοὺς ὅ ρους αὐ τούς. Μπο ρεῖ τε νὰ κά νε τε μί α πο λὺ μι κρὴ προ σω πι κὴ 
ἔ ρευ να γιὰ τοῦ λό γου τὸ ἀ λη θές –καὶ θὰ δι α πι στώ σε τε, πὼς ὁ κά θε 
ἕ νας συ νο μι λη τής σας ἐν νο εῖ ἄλ λα πράγ μα τα, ὅ ταν ἀ να φέ ρε ται στὴ 
∆ύ ση. Ποι ά ὅ μως εἶ ναι ἡ ∆ύ ση, καὶ τί ἐν νο οῦ με, ὅ ταν λέ με ∆υ τι κὸς Πο-
λι τι σμός; Ἀ πὸ ποῦ ἀρ χί ζει καὶ μέ χρι ποῦ φτά νει;

Στὴν Αὐ στρα λί α βρι σκό μα στε στὴν ἀ να το λή, ἀλ λὰ λέ με ὅ τι ἀ νή κου με στὴ 
∆ύ ση. Οἱ Εὐ ρω παῖ οι, ὅ ταν λέ νε ∆ύ ση, βά ζουν καὶ τὴν Ἑλ λά δα μέ σα ἢ ἀρ χί-
ζουν ἀ πὸ τὴ Ρώ μη καὶ πιὸ δυ τι κά;

Φαί νε ται, ὅ τι ὅ λοι μας ἔ χου με ἕ να συγ κε κρι μέ νο ἢ μᾶλ λον ἕ να συγ κε χυ μέ νο 
ὁ ρι σμὸ ὡς πρὸς τὸ τί ἐν νο οῦ με, ὅ ταν λέ με ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμὸς ἢ ἁ πλῶς ∆ύ ση. 
Ἡ λέ ξη ὁ ρι σμὸς –τὸ λέ ει ἡ ἴ δια– ση μαί νει βά ζω ὅ ρια στὸ τί ἐν νο ῶ, προσ δι ο-
ρί ζω τὰ ἰ δι αί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά, δι α τυ πώ νω μὲ σα φή νεια τὸ χῶ ρο ποὺ πε-
ρι λαμ βά νει ἡ λέ ξη, τὸ νό η μα καὶ τὴν ἔν νοι α, ὥ στε νὰ μὴν τὸ συγ χέ ω μὲ κά τι 
ἄλ λο. Τί ἐν νο οῦ με μὲ τὴ λέ ξη «∆ύ ση»; Φαί νε ται ἐ δῶ ὅ μως, ὅ τι ἡ ἀσάφεια εἶναι 
τέτοια, ποὺ ὁ κα θέ νας βλέ πει ὅ,τι θέ λει καὶ ὅ πως τὸ θέ λει στὴ λέξη ∆ύ ση, καὶ 
δὲν εἶ ναι κα θό λου αὐ το νό η τη ἡ σημα σία της ἐξ ὁ ρι σμοῦ.

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ιστεύουμε, ὅ τι ὁ τρό πος τῆς ζω ῆς μας εἶ ναι δυ τι κός, ἀ νή κου με στὴ 
∆ύ ση, ἔ χου με δυ τι κὲς πα ρα δό σεις, μι λᾶ με γιὰ δη μο κρα τι κὴ ∆ύ ση. 
Ἀ μέ σως ὅ μως ἔρ χον ται ἀ πα νω τὲς οἱ ἐ ρω τή σεις: Εἶ ναι ὁ Χρι στι α-
νι σμὸς –μιὰ ἀ να το λι κὴ θρη σκεί α– ἐκ φρα στὴς τῆς ∆ύ σης; Στὴν Αὐ-

στρα λί α δὲν ἀ φή νου με νὰ πα τή σῃ οὔ τε ἕ νας «ἀ να ζη τη τὴς ἀ σύ λου» (asylum 
seeker). Εἶ ναι αὐ τὸ δυ τι κὴ νο ο τρο πί α; Στὴν Ἑλ λά δα καὶ τὴν Εὐ ρώ πη, ποὺ τοὺς 
πε ρι μα ζεύ ουν ἀ πὸ ἀν θρω πιά, πρόκειται γιὰ δυ τι κὴ ἀντίληψη; Τὸ Ἀφ γα νι στὰν 
καὶ τὸ Ἰ ράκ, ποὺ ἔ κα ναν δη μο κρα τι κὲς ἐ κλο γές, ἀ νή κουν τώ ρα στὴ ∆ύ ση; Εἶ-
ναι δυ τι κὸ κρά τος τὸ Ἰσ ρα ήλ; Οἱ μου σουλ μά νοι ποὺ ζοῦν στὴν Αὐ στρα λί α 
ἢ στὴν Εὐ ρώ πη εἶ ναι δυ τι κοί; Τὰ πρώ ην κομ μου νι στι κὰ κρά τη τῆς Εὐ ρώ πης 
ἀ νή κουν τώ ρα στὴ ∆ύ ση; Οἱ δι κτα το ρί ες, ποὺ γεν νή θη καν στὴν Εὐ ρώ πη, εἶ ναι 

‣



χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς ∆ύ σης; Ἔ χου με τὴ ∆υ τι κὴ Ἐκ κλη σί α (τὴν Κα θο λι κή) καὶ 
ἡ Ἑλ λά δα ἀ νή κει στὴν Ἀ να το λι κὴ Ἐκ κλη σί α (τὴν Ὀρ θό δο ξη). Τό τε ἡ Ἑλ λά δα 
δὲν ἀ νή κει στὴ ∆ύ ση. Εἶ ναι ὅ μως αὐ τὸ σω στό; Ἂν ναί, τό τε ἡ Ἑλ λά δα ἀλ λη θω-
ρί ζει πρὸς τὸν δυ τι κὸ τρό πο ζω ῆς. Τὰ ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα, ἡ ἐ λευ θε ρί α τοῦ 
λό γου κ.λπ. εἶ ναι ἀποκλειστικὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς ∆ύ σης; Σὲ ποι ά γλῶσ σα 
βα σί ζε ται ὁ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμός;

ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΡΟΙ

ἶ ναι ἀ λή θεια, ὅ τι οἱ δύο τοῦ τοι ὅ ροι, ∆ύ ση καὶ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμός, 
χρη σι μο ποι οῦν ται πά ρα πο λὺ ἀ πὸ τοὺς πο λι τι κούς μας, τοὺς σχο-
λια στὲς καὶ κά θε εἴ δους δι α νο ού με νους καὶ ση μαί νουν ὅ,τι αὐ τοὶ 
θέ λουν νὰ ἐν νο οῦν. Οἱ ὅ ροι τοῦ τοι πα ρα μέ νουν ἄ κρως χα λα ροί, 

εἶ ναι ὅ μως πο λὺ ἀ γα πη τοί, ὥ στε νὰ τοὺς χρη σι μο ποι οῦ με ὅ πως θέ λου με, χω ρὶς 
νὰ προσ δι ο ρί ζου με ἀ κρι βῶς, μέ χρι ποῦ φτά νου με. Με τὰ τὴν ἀ νά γνω ση τοῦ 
ἄρ θρου τού του –σή με ρα κι ό λας– θὰ ἀ κού σε τε καὶ θὰ δι α βά σε τε πολ λὲς φο ρὲς 
γιὰ τὴ ∆ύ ση καὶ τὸ ∆υ τι κὸ Πο λι τι σμό.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

α λι ό τε ρα ∆ύ ση ἦ ταν ἕ να συλ λο γι κὸ ὄ νο μα, ποὺ δί να με στὴ δυ τι κὴ 
Εὐ ρώ πη καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση στὸ δυ τι κὸ ἡ μι σφαί ριο, ὅ που μπο ρού-
σα με νὰ συμ πε ρι λά βου με καὶ τὴν Ἀ με ρι κὴ (ΗΠΑ). Με τὰ τὸν ∆εύ-
τε ρο Παγ κό σμιο Πό λε μο καὶ εἰ δι κὰ κα τὰ τὴ διά ρκεια τοῦ Ψυ χροῦ 

Πο λέ μου σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὸν ὅ ρο ∆ύ ση εἴ χα με τὰ κομ μου νι στι κὰ κρά τη τῆς 
ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης καὶ ὅ λη τὴν Ἀ σί α, τὰ ὁ ποῖα ὠ νο μά σα με Ἀ να το λή. Κα τὰ 
κά ποι ο τρό πο ἀ κο λου θή σα με τὴ δι αί ρε ση τοῦ Ρω μα ϊ κοῦ κρά τους, τὸ ὁ ποῖ ο 
εἶ χε ὀ νο μα στῆ Ἀ να το λι κό, μὲ πρω τεύ ου σα τὴν Κων σταν τι νού πο λη, καὶ ∆υ τι κὸ 
Ρω μα ϊ κὸ Κρά τος, μὲ πρω τεύ ου σα τὴ Ρώ μη. Γιὰ τοὺς Ρω μαί ους ὅ μως ∆ύ ση ἦ ταν 
τὰ δυ τι κώ τε ρα ἀ π’ αὐ τοὺς κρά τη τῆς Εὐ ρώ πης. Γιὰ τοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες, οἱ 
χῶ ρες ποὺ βρί σκον ταν δυ τι κὰ τῆς Ἑλ λά δας, ὠ νο μά ζον ταν Ἑ σπε ρί α. Ὠ νο μά-
στη καν ἔ τσι ἀ πὸ τὸ ἀ στέ ρι Ἕ σπε ρος (μὲ δα σεῖ α) καὶ οἱ Λα τῖ νοι τὸν Ἕ σπε ρο 
τὸν ὠ νό μα σαν Vesper. Τὸ ἀ στέ ρι αὐ τὸ φαί νε ται μό λις σκο τει νιά σῃ, αὐ τὸ ποὺ 
ὀ νο μά ζου με ἐ πί σης Ἀ πο σπε ρί τη, ποὺ δὲν εἶ ναι ἄλ λο ἀ πὸ τὸν πλα νή τη Ἀ φρο δί-
τη. Ἀ πὸ τὸν Ἕ σπε ρο προῆλθε καὶ τὸ λα τι νι κὸ Venus, τὸ ὄ νο μα τῆς Ἀ φρο δί της. 
Στὰ Ἑλ λη νι κὰ σή με ρα ἀ πὸ τὸν Ἕ σπε ρο ἔ χου με τὴν ἑ σπέ ρα, τὸν ἑ σπε ρι νὸ καὶ 
φυ σι κὰ τὸν χαι ρε τι σμὸ κα λη σπέ ρα. Ἐ δῶ βλέ που με, ὅ τι οἱ Λα τῖ νοι τὴ δα σεῖ α 
τὴν κά να νε V, καὶ ἔ γι νε τὸ Vesper, καὶ οἱ Ἄγ γλοι βά λα νε στὴ θέ ση τῆς δα σεί ας 
τὸ W, κι ἔ γι νε τὸ πε ρί φη μο West.

‣
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ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-∆ΥΣΗΣ

Ἑλ λά δα μας βρί σκε ται στὰ ὅ ρια τῆς Ἀ να το λῆς καὶ ∆ύ σης. Τὸ δί λημ-
μά μας εἶ ναι: Ποῦ ἀ νή κου με; Ἡ ∆υ τι κὴ Εὐ ρώ πη μὲ βά ση τὸν Ρω μα-
ϊ κὸ Πο λι τι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος χτί στη κε ἀ κρι βῶς ἐ πά νω στὸν Ἑλ λη νι κὸ 
Πο λι τι σμό, ἐ ξε λί χτη κε ὡς ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμός. Αὐ τὸ ἀ κρι βῶς μᾶς 

τὸ πι στο ποι εῖ ὁ Λα τῖ νος Ὁ ρά τιος στὶς «Ἐ πι στο λές» (2.1.156): «Ἡ νι κη μέ νη Ἑλ-
λά δα νί κη σε τὸν ἄ γριο νι κη τὴ καὶ ἔ φε ρε τὶς μοῦ σες μέ σα στὸ ἀ γροῖ κο Λά τιο.» 
Ἡ ὁ μο λο γί α αὐ τὴ τοῦ Ρω μαί ου ποι η τῆ, ὅ τι ἡ νι κη μέ νη Ἑλ λά δα ἐκ πο λί τι σε τὸ 
Λά τιο, βά ζει ὡς βά ση τοῦ Ρω μα ϊ κοῦ Πο λι τι σμοῦ τὴν ἐ λεύ θε ρη Ἑλ λη νι κὴ Σκέ-
ψη. Γιὰ μᾶς, αὐ τὸ ποὺ λέ με ∆ύ ση καὶ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμός, εἶ ναι ὁ Ἑλ λη νι κὸς 
Πολιτισμός. Ὁ Ἑλ λη νι κὸς Ὀρ θὸς Λό γος με τα φυ τεύ τη κε αὐ τού σιος στὴ Ρώ μη 
μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Φι λο σο φί α. Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης ἀ πο τε λεῖ τὴν βά ση τῆς λε γό με νης 
∆υ τι κῆς Σκέ ψης καὶ αὐ τὸς ἐ πα νει σά γε ται μὲ τὴν Ἀ να γέν νη ση ἀ πὸ τὸν 12ο ἕ ως 
καὶ 15ο αἰ ῶ να ἀλ λὰ καὶ μέ χρι σή με ρα.

Στὴν Ἑλ λά δα ὅ μως ἔ χου με ἕ να σο βα ρὸ πρό βλη μα: Ἔ χου με χά σει μί α ὁ λό-
κλη ρη ἐ ξέ λι ξη. Ἡ ∆υ τι κὴ Εὐ ρώ πη ὅ μως πέ ρα σε –ἂς ποῦ με– μὲ ὁ μα λὴ ἐ ξέ λι ξη 
ἀ πὸ τὸ Με σαί ω να στὴν Ἀ να γέν νη ση. Ἐ δῶ Ἀ να γέν νη ση σημαίνει –ὅ πως τὸ λέ ει 

‣

Ἕ να με γά λο μέ ρος τῆς ση-
με ρι νῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί-
ας βρί σκε ται «στὰ βά θη τῆς 
Ἀ να το λῆς». Στὴν φω το γρα-
φί α εἰ κο νί ζε ται μη τρο πο λί-
της, ποὺ με τα φέ ρει τε μά χια 
πτώ μα τος (λεί ψα να ἁ γί ου), 
ἀν τι κεί με να λα τρεί ας ἐκ μέ-
ρους ση μαν τι κῆς με ρί δας 
τῶν κα τοί κων τῆς Ἑλ λά δας, 
ποὺ τοὺς ἀ πο δί δουν ἐ πὶ 
πλέ ον καὶ θε ρα πευ τι κὲς ἰ δι-
ό τη τες. Ὅ λα αὐ τὰ στὴ χώ ρα 
τῶν φι λο σό φων, τῶν ἐ πι στη-
μό νων, τῶν ποι η τῶν, στὴ χώ-
ρα τοῦ Ὀρ θοῦ Λό γου, ποὺ 

γέν νη σε τὸν Πο λι τι σμό.
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ἡ λέ ξη– ἀ να γεν νι έ ται ὁ Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμός.  Τί ἀ να γεν νή θη κε στὴν Εὐ ρώ-
πη με τὰ τὸ σκο τει νὸ Με σαί ω να; Ἡ ἀ πάν τη ση εἶ ναι, ὅ τι ἀ να γεν νή θη καν ὅ λα 
τὰ στοι χεῖ α τοῦ ἀρ χαί ου Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ: οἱ Ἐ πι στῆ μες, ἡ Φι λο σο φί α, 
ἡ Λο γι κή, ἡ Πο λι τι κή, ἡ ∆η μο κρα τί α, ὁ ∆ι ά λο γος, τὸ Θέ α τρο, ὁ Ἀ θλη τι σμὸς 
κ.λπ., ἤ τοι ὅ,τι εἶ χε πρω τογεν νη θῆ στὴν Ἑλ λά δα. Αὐ τὸν τὸν Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι-
σμὸ ἀ σπά στη κε καὶ ἔ κα νε κτῆ μα της ἡ Ρω μα ϊ κὴ Αὐ το κρα το ρί α στοὺς πρώ τους 
αἰ ῶ νες της. Με τὰ τὸν 4ο αἰ ῶ να ὅ μως καὶ τὸν ἐκ χρι στι α νι σμὸ τῆς αὐ το κρα το ρί-
ας ὁ Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς ἐ κτο πί στη κε, καὶ στα μά τη σε ἀ πό το μα ἡ πα ρα γω γὴ 
πο λι τι σμοῦ. Τὰ ἑ πό με να χί λια χρό νια ἀκο λού θησε ὁ μαῦ ρος Με σαί ω νας. Αὐ τὸ 
λέ ει ἡ Ἱ στο ρί α.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ἀ να βί ω ση τοῦ πα ρα με ρι σμέ νου καὶ στὴν οὐ σί α δο λο φο νη μέ νου 
Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ μὲ ὅ λα τὰ πα ρα πά νω στοι χεῖ α ἀ πο τέ λε σε 
μί α ση μαν τι κὴ ἀ να κά λυ ψη γιὰ τὴν Εὐ ρώ πη, καὶ οἱ Εὐ ρω παῖ οι ἀ πο-
φά σι σαν νὰ ἀ να γεν νή σουν (νὰ γεν νή σουν καὶ πά λι) τὸν Ἑλ λη νι κὸ 

Πο λι τι σμό, καὶ ἡ πε ρί ο δος τού τη ὠ νο μά στη κε Ἀ να γέν νη ση. Με τὰ τὴν Ἀ να γέν-
νη ση ἡ Εὐ ρώ πη πέ ρα σε αἰ σί ως στὴ Με ταρ ρύθ μι ση, στὸ ∆ι α φω τι σμό, τὴν βι-
ο μη χα νι κὴ ἐ πα νά στα ση καὶ ἔ φτα σε στὴ ση με ρι νὴ τε χνο λο γι κὴ ἐ πα νά στα ση. 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς εὐρω παϊκῆς αὐτῆς ἐξέλιξης ἡ Ἑλ λά δα δυ στυ χῶς ἦ ταν 
σκλα βω μέ νη. Γί να με κρά τος μό λις τὸ 1832 καὶ ἀρ χί σα με ἀ πὸ τὸ ΜΗ∆ΕΝ. Αὐ τὸ 
ἀ πο τε λεῖ ἕ να ἀ πὸ τὰ ἰ δι αί τε ρα προ βλή μα τά μας καὶ φαί νε ται σὲ κά θε πτυ χὴ 
τῆς ζω ῆς μας.

ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;

εὐ ρω πα ϊ κὴ ∆ύ ση καὶ ὁ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμὸς μὲ βά ση τὴν ἐ λεύ θε ρη 
Ἑλ λη νι κὴ Σκέ ψη καὶ τὸν ἀρ χαῖ ο Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμὸ δη μι ούρ γη σε 
τὶς προ ϋ πο θέ σεις τῆς ση με ρι νῆς πραγ μα τι κό τη τας, ἑ νὸς ἀ να γεν νη μέ-
νου πο λι τι σμοῦ, ποὺ ἔ χει τὴ σφρα γῖ δα τῆς Ἑλ λη νι κό τη τας. Αὐ τὸ τὸ 

στοι χεῖ ο δυ στυ χῶς δὲν ἀ να γνω ρί ζε ται πλα τιὰ ἀ πὸ ὅ λους στὴ ∆ύ ση. Ὅ ταν οἱ 
πε ρισ σό τε ροι δυ τι κοὶ ψά χνουν γιὰ τὶς ρί ζες τους, δὲν σκά βουν πιὸ πέ ρα ἀ πὸ 
τὴ Ρώ μη, καὶ αὐ τὸ εἶ ναι ἕ να σο βα ρὸ πρό βλη μα, καὶ γιὰ τὸ λό γο αὐ τὸ ὁ ὅ ρος 
∆ύ ση καὶ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμὸς –κά τω ἀ πὸ αὐ τὲς τὶς συν θῆ κες– εἶ ναι ἐλ λι πής.

Τὸ πρό βλη μα ὅ μως σή με ρα εἶ ναι, ὅ τι ὁ κα θέ νας φορ τώ νει στὴ ∆ύ ση καὶ στὸ 
∆υ τι κὸ Πο λι τι σμὸ ὅ,τι τὸν συμ φέ ρει, καὶ γι’ αὐ τὸ οἱ δύο ὅ ροι ὑ πο φέ ρουν αἰ-
σθη τὰ καὶ προ κα λοῦν σύγ χυ ση στὸ τί ἀ κρι βῶς ἐν νο οῦ με μὲ αὐ τούς. Ἐ σεῖς τί 
λέ τε;

Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΤΕΡΕΖΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ ἀμείβοντες (ψαροκόκκαλο) καὶ τὸ εἰδώλιο τοῦ 
Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης

Ἡ κ. Τερέζα Μητσοπούλου ἔχει σπουδάσει Ἀρχαιολο-
γία στὴν Ἀθήνα. Ἐργάσθηκε ὡς ξεναγὸς σὲ ἑπτὰ γλῶσ-
σες κι ἔχει ταξιδεύσει πολὺ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξω-
τερικό. Εἶναι συγγραφέας μιᾶς σειρᾶς βιβλίων μὲ τὸν 
γενικὸ τίτλο: «Ἑλλάς-Κίνα, ἕνας Πολιτισμός» καὶ τῆς 
μονογραφίας: «Ἡ κοινὴ καταγωγὴ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ 
τῆς Κινεζικῆς Γλώσσας.» Σὲ ὅλα της τὰ βιβλία παραθέ-
τει πλῆθος ἐντυπωσιακῶν φωτογραφιῶν, ποὺ ἔχει «τρα-
βήξει» ἡ ἴδια στὰ ταξίδια της, καὶ στὶς ὁποῖες παρουσιά-
ζονται κοινὰ στοιχεῖα (ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, ἀρχιτε-
κτονική, ἔθιμα κ.λπ.) διαφόρων ἐποχῶν καὶ πολιτισμῶν 
τῆς Γῆς. Στὸ ἐν θέματι τελευταῖο βιβλίο της ἀσχολεῖται 
εἰδικὰ μὲ τοὺς ἀμείβοντες (ψαροκόκκαλο ὡς διακοσμη-
τικὸ στοιχεῖο), ὅπου παραθέτει φωτογραφίες ἀπὸ ἕνα 
μεγάλο μέρος τοῦ κόσμου (Κυκλάδες, Κίνα, Ἀφρική, Ν. 
Ἀμερική).

Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ ὁμοιότητα μερικῶν παρατιθέμενων στοιχείων τῶν βιβλίων τῆς κ. 
Μητσοπούλου θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ὡς συμπτωματική, ἐν τούτοις ὡρισμένες 
φωτογραφίες εἶναι ἐντυπωσιακὲς κι ὁπωσδήποτε δεικνύουν σχέση κι ἀλληλεπίδραση 
μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν. Τὸ συμπέρασμα ποὺ καταλήγει ὅμως ἡ συγγραφεύς, ἐξετά-
ζοντας τὶς ὁμοιότητες τῶν ἀνὰ τὴν Ὑδρόγειο κοινῶν πολιτιστικῶν κι ἀρχαιολογικῶν 

ÑÏËÏÚ 24 (ÁÍÔÉ 12) ÙÑÙÍ

Ποιός θὰ μᾶς ἐξηγήσῃ, γιατί τὰ ρολόγια εἶναι 12ωρα, γιατί γυρίζει ὁ ὡροδεί-
κτης 2 φορὲς τὴν κάθε μέρα; ∆ὲν ὑπάρχει ἱκανὴ λογικὴ ἐξήγηση. Θὰ μποροῦσε 
νὰ ἦταν 24ωρα, ὅπως κι ὁ ἥλιος γυρίζει κάθε 24 ὧρες τὴ γῆ. Εἶναι ἐντελῶς ἀνεξή-
γητο νὰ γυρίζουν δύο φορὲς τὴ μέρα.

Ἂς συνδυάσουμε τὸ ἀρχαῖο ἡλιακὸ ρολόι (σὰν αὐτὸ τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου τῆς 
Ἀθήνας) μὲ τὸν μηχανισμὸ κουὸρτζ καὶ τότε φτειάχνουμε ἕνα 24ωρο ρολόι, ποὺ 
ὁ ὡροδείκτης του τρέχει στὴ μισὴ ταχύτητα ἀπ’ ὅ,τι τώρα. Τὸ ρολόι αὐτὸ δείχνει 
συνεχῶς τὸν ἥλιο, ἂν τὸ κοιτᾶμε πρὸς τὸ νότο. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ρολόγια 
τοίχου προφανῶς τοποθετοῦνται πρὸς νότο. 12 τὸ μεσημέρι πάνω, 12 τὸ βράδυ 
κάτω, 6 τὸ πρωὶ ἀριστερὰ (ἀνατολή) καὶ 6 τὸ ἀπόγευμα δεξιὰ (δύση). Τὸ κάτω 
ἡμισφαίριο τοῦ ρολογιοῦ μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ σκοῦρο, καθὼς δείχνει τὴ νύχτα.

Καὶ τί χρησιμότητα ἔχει αὐτὸ τὸ ρολόι; Ἁπλῶς εἶναι τὸ φυσικό, φυσιολογικό, 
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εὑρημάτων, εἶναι: Ἐπειδὴ ὅλα μοιάζουν μεταξύ τους, ἀλλὰ μοιάζουν καὶ μὲ τὰ κινέ-
ζικα, τοῦτο συνεπάγεται, ὅτι ὁ πολιτισμὸς ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Κίνα κι ἀπὸ ἐκεῖ διαδό-
θηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Τόσο σὲ ἀρκετὰ δημοσιεύματα στὸ «∆αυλό» μὲ πρῶτα τὰ τοῦ ἀείμνηστου Τσατσό-
μοιρου πρὸ δεκαπενταετίας ὅσο καὶ στὸ βιβλίο «Ἡ Τεχνολογία τῶν Θεῶν» (ἐκδόσεις 
«∆αυλός» 2003) ἔχουν καταδειχθῆ ἡ σχέση καὶ οἱ ὁμοιότητες τοῦ Ἑλληνικοῦ μὲ τὸν 
Κινεζικὸ Πολιτισμὸ (σὲ σύμβολα, θρησκεία, ἀλφάβητο κ.λπ.). Οὐδόλως ὅμως αὐτὸ 
μπορεῖ νὰ τεκμηριώσῃ τὴν ἄποψη, ὅτι τὰ πάντα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Κίνα. Πεποί-
θησή μου εἶναι, ὅτι ἡ ὁμοιότητα τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο εὑρημάτων ὀφείλεται στὴν προΰ-
παρξη ἑνὸς κοινοῦ παγκόσμιου προκατακλυσμιαίου πολιτισμοῦ μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο. 
Κάποια ἢ κάποιες μετεωρολογικὲς ἢ καὶ γεωλογικὲς καταστροφὲς ἐξαφάνισαν ἕνα 
μεγάλο μέρος τοῦ πολιτισμοῦ, κυρίως ὅμως τὴν αἰγαιακὴ μητρόπολη. Ὅταν ὕστερα 
ἀπὸ χιλιάδες χρόνια οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ ξανασυστήνουν τὸν πολιτισμό, πολλὰ 
πρὸ χιλιετιῶν ἐξαφανισμένα στοιχεῖα ἐπέστρεψαν, ἐκβαρβαρισμένα ὅμως («ἀπὸ βαρ-
βάρων ἥκοντα» κατὰ τὸν Ἡρόδοτο). Ἔτσι προέκυψαν τὰ κοινὰ στοιχεῖα, ποὺ τονί-
ζει στὴ μελέτη της ἡ κ. Μητσοπούλου, ἄλλα πρὸ κι ἄλλα μετα-κατακλυσμιαῖα. Μολο-
νότι τὰ συμπεράσματα αὐτὰ τῆς κ. Μητσοπούλου δὲν εἶναι θεμελιωμένα, ἡ ἐντυπω-
σιακή της προσπάθεια συλλογῆς, ἐπεξεργασίας καὶ ταξινόμησης χιλιάδων φωτογρα-
φιῶν καθιστοῦν τὸ ἔργο της πολύτιμη πηγὴ ἱστορικῶν δεδομένων.

Ἰωάννης Λάζαρης

ΓΚΥ ΡΑΣΣΕ, Προσκυνητὴς στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα
«∆ὲν μίλησα γιὰ τὸ Βυζάντιο, γιατὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν εἶναι ἡ Ἑλλάδα, 

εἶναι μᾶλλον ἡ ἄρνηση τῆς Ἑλλάδας. Παρατηρήστε, ἀλήθεια, τὴν ὑπεριεραρχημένη 
βυζαντινὴ Αὐλὴ μὲ τοὺς χίλιους τίτλους, ποὺ μᾶς φαίνονται σὰν παιδιαρίσματα, τὴ 

πρακτικὸ ρολόι, ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὴ ζωή, μὲ τὸ στερέωμα, μὲ τὸ περιβάλλον, μὲ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι τόσο ἁπλὸ στὴν ἀνάγνωσή του. 

Καὶ πῶς θὰ βλέπουμε τὰ λεπτά, τὰ τέταρτα; Ὅπως καὶ τώρα, ἀλλὰ μὲ ἕναν μι-
κρότερο ἢ –καί– λεπτότερο δείκτη. Ὑπάρχει καὶ ὁ τρόπος νὰ ἔχῃ ὁ ὡροδείκτης 
στὴν ἄκρη του ἕναν μικρὸ μεγεθυντικὸ φακὸ καὶ νὰ δείχνῃ καὶ λεπτά.

Καὶ πῶς θὰ βλέπουμε τὰ δευτερόλεπτα; Ὅπως καὶ τώρα, μὲ λεπτὸ δευτερο-
λεπτοδείκτη. Ὡστόσο μπορεῖ νὰ ἔχῃ σὲ ἕνα σημεῖο καὶ ψηφιακὴ πλήρη ἔνδειξη 
ὥρας. (Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλες μικρὲς παραλλαγὲς τῆς βασικῆς ἰδέας, ποὺ 
τὴν κάνουν περισσότερο ἑλκυστική.)

Πῶς δὲν ὑπάρχει μέχρι τώρα τέτοιο ρολόι; Μᾶλλον δὲν ὑπάρχει, γιατὶ ἂν ὑπῆρ-
χε, θὰ τὸ εἴχαμε ὅλοι λόγῳ τῆς χρησιμότητάς του. Ἐκτὸς καὶ ἂν τὸ ἔχουν σκεφτῆ 
οἱ ὡρολογοβιομηχανίες καὶ σκέφτονται νὰ τὸ βγάλουν στὸ μέλλον, γιὰ νὰ τονώ-
σουν τὴν ἀγορά. Ἀλλὰ ἄς μὴ μᾶς ἐκπλήσσῃ, ἂν δὲν τὸ ἔχουν σκεφτῆ, ὅπως δὲν 
ἔχουν σκεφτῆ, γιατί στὰ ὑπάρχοντα ὁ λεπτοδείκτης εἶναι μεγαλύτερος ἀπ’ τὸν 

‣
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δυσκίνητη δημόσια διοίκηση μὲ τὰ πλήθη τῶν ὑπαλλήλων, σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς 
τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εὐκαμψία τῆς διακυβέρνησης τῶν δημοκρατιῶν ἢ καὶ τῶν 
ἑλληνιστικῶν βασιλείων. Παρατηρήστε ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπίδειξη, τὸν δεσποτισμὸ τῶν 
αὐτοκρατόρων, τὸν φανατισμό, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ συνηθέστερη ἐκδήλωση σὲ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας, τὴ διαμάχη τῶν εἰκονοκλαστῶν, ποὺ ἦταν μία 
παραφροσύνη ἀνάμεσα σὲ τόσες ἄλλες, ἐκείνη τὴ σκληρότητα, τὴν βαρβαρότητα, 
τὸ αἷμα ποὺ ρέει καὶ κηλιδώνει τὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους, 
ἐκεῖνες τὶς μηχανορραφίες, τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ παλατιοῦ, πάντοτε θηριώδεις καὶ 
φοβερές1. Τίποτε ἄλλο δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ ἔρχεται σὲ μεγαλύτερη ἀντίθεση πρὸς 
τὸ ἐλεύθερο καὶ φωτεινὸ πνεῦμα τῆς Ἀθήνας, ἀπὸ ὅσο ὅλα ὅσα προαναφέραμε. Συγ-
κρίνετε αὐτὸν τὸν Παντοκράτορα Χριστό, τὸν τόσο τυπικὰ καὶ θλιβερὰ βυζαντινό, 
μὲ τὰ κοῖλα, ὑπερμεγέθη μάτια, μαῦρα ὅπως ὁ θάνατος, μὲ τὸ σκυθρωπὸ καὶ κάτω-
χρο πρόσωπο, συγκρίνετέ τον μὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ τοῦ Ἑρμῆ, τοῦ Ἀπόλλωνα ἢ 
τοῦ ∆ιονύσου, ποὺ ἀκτινοβολοῦν ἀπὸ ζωή, ὀμορφιά, ἰσορροπία καὶ ἁρμονία καὶ 
θὰ καταλάβετε τὴ μεγάλη ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴν ἑλληνικὴ ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ 

ὡροδείκτη. Οἱ ἐπιστήμονες συχνὰ κάνουν λάθη.
Τί ἄλλο νόημα ἔχει αὐτὴ ἡ ἐφεύρεση;
Καθὼς ἡ Γῆ εἶναι στρογγυλὴ ἢ καλύτερα σφαιρική, ὅλοι οἱ ἄνθρωποί της κοι-

τοῦν τὰ ρολόγια τους, ποὺ ὅλα δείχνουν τὸν ἥλιο. (Στὶς 12 τὸ μεσημέρι, ποὺ 
ἔχουμε ἐμεῖς τὸν ἥλιο «πάνω», ἡ Ἰνδονησία καὶ ἡ Αὐστραλία τὸν ἔχουν «κάτω» 
τὸν ἴδιο ἥλιο.)

6 δισεκατομμύρια ρολόγια (χώρια τοῦ τοίχου) δείχνουν ὅλα τὸ «θεό» ἥλιο, τὴν 
πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φωτός. Νοιώθουν τὴν ἱερότητα τῆς ζωῆς, μὰ καὶ τὴ μαται-
ότητά της. Θέλουν δὲ θέλουν, ἐπικοινωνοῦν τὰ πνεύματά τους καὶ ἑνώνουν τὶς 
δυνάμεις τους. Ἀντὶ νὰ κυνηγοῦν τὸ χρῆμα, σταματοῦν νὰ τοὺς κυνηγᾷ ὁ χρόνος. 
Ἔτσι θὰ χειριστοῦν καὶ τὸ χρῆμα καλύτερα, ἂν πάψουν νὰ μετροῦν λάθος τὸ χρό-
νο. Φαίνεται ὑπερβολικὴ μία τόση σημασία τοῦ φυσιολογικοῦ αὐτοῦ ρολογιοῦ, 
ἀλλὰ ἴσως νὰ εἶναι ἁπλῶς φυσικὴ καὶ λογική.

Ἀντώνης Ἀντωνόπουλος

(1) Ἂν καὶ ἀνήκουν στὸν ἐκκολαπτόμενο βυζαντινισμό, δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδώσουμε στὴν 
βυζαντινὴ γραμματεία οὔτε ἕναν ὡρισμένο ἀριθμὸ ποιητῶν τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας 
οὔτε τὸν Νόνο τὸν Πανοπολίτη οὔτε τὸν Μουσαῖο (γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε παρὰ μόνον 
αὐτούς), διότι τὰ ἐπιγράμματα ἢ τὰ βραχύτατα ποιήματα τῶν πρώτων (τὰ ὁποῖα ἐξάλλου 
δὲν ἔχουν ἐξ ὁλοκλήρου χάσει τὴ γοητεία μιᾶς θνήσκουσας κοινωνίας, ποὺ παρ’ ὅλα αὐτὰ 
ἐξακολουθοῦσε νὰ σφύζῃ ἀπὸ ζωή), τὸ ποίημα-ποταμὸς τῶν ∆ιονυσιακῶν καὶ τὸ ποίημα 
Ἠρὼ καὶ Λέανδρος συγκαταλέγονται στὰ προχριστιανικὰ ἔργα. Ἐξάλλου, ὁ ἐνθουσιασμός, 
ποὺ παρακίνησε τὸν Ρωμανὸ τὸν Μελῳδό, δὲν μοῦ φαίνεται δικαιολογία ἱκανή, ὥστε νὰ 
παραβάλλεται πρὸς τὸν Πίνδαρο, ὅπως τόλμησαν νὰ ποῦν μερικοί(!), ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς 
τὸν Λατῖνο Προυντέντιο ἢ ἔστω τὸν Συνέσιο.
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ψυχή. Εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ καθαροῦ λόγου ἀπέναντι στὸν θρίαμβο 
τοῦ θανάτου καὶ τoυ ἀνατολίτικου μυστικισμοῦ. Εἶναι ἡ ψυχὴ ἡ ξαναμμένη ἀπὸ τὴν 
ὀμορφιά, τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία, τὴν ἀγάπη γιὰ ζωή, ἀπέναντι σὲ μιὰ φτωχὴ 
καὶ ἀποστειρωμένη ψυχή, συντεθλιμμένη ἀπὸ μία θρησκεία τοῦ θανάτου καὶ τοῦ 
πόνου, μιὰ θρησκεία ποὺ περιφρονεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὴν φύση, τὴ ζωὴ καὶ ὁτιδήποτε 
γήινο, ὅλα δηλαδὴ ὅσα κάνουν τὴ ζωή μας νὰ ἀξίζῃ. Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ ἀξεπέραστη 
κορωνίδα τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ ὅλες τὶς ἀξίες ποὺ αὐτὸς περιέχει, εἶναι ὁ θρίαμβος 
τοῦ κάλλους, ἡ κατ’ ἐξοχὴν πατρίδα τοῦ τίμιου ἀνθρώπου, τοῦ «καλοῦ κἀγαθοῦ». 
Τὸ Βυζάντιο εἶναι ὁ θρίαμβος τῶν βαρβαροτήτων τῆς Ἀνατολῆς, ὁ θρίαμβος τῆς πιὸ 
ἀνήθικης ἰδέας ποὺ ταλαιπώρησε τὸν ἄνθρωπο, ὅτι δηλαδὴ ἡ Γῆ εἶναι μία κοιλάδα 
δακρύων, ὅτι ἡ ἀληθινὴ ζωὴ βρίσκεται σὲ ἕναν νεφελώδη καὶ ὑποθετικὸ οὐράνιο 
κόσμο καὶ ὅτι ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παρὰ μία προετοιμασία γιὰ τὸ θάνατο.

» Ἡ βυζαντινὴ λογοτεχνικὴ παραγωγὴ εἶναι ἐν τούτοις ἐξαιρετικὰ φτωχὴ καὶ ἀπο-
γοητευτική. Σὲ ἕναν Ἡρόδοτο, σὲ ἕναν Θουκυδίδη, ἕναν Πολύβιο, οἱ μόνοι ποὺ ἔχει 
νὰ ἀντιπαρατάξῃ τὸ Βυζάντιο εἶναι ὁ Προκόπιος, ὁ Ψελλὸς καὶ ὁ Φώτιος. Ἀπέναντι 
στὸν Ἰσοκράτη καὶ τὸ ∆ημοσθένη, ὁ Νικηφόρος Γρηγορᾶς. Στὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀρι-
στοτέλη καὶ τὸν Πλωτῖνο, ὁ ∆ημήτριος Κυδωνιεὺς ἢ ὁ Πλήθων. Στὸν Πλούταρχο, 
ὁ Μᾶρκος ὁ ∆ιάκονος... ∆ὲν τολμῶ νὰ ἀναφέρω τὸν Ὅμηρο, διότι οὔτε ἡ Ἀλεξιὰς 
τῆς Ἄννας Κομνηνῆς οὔτε τὰ ποιήματα τοῦ Τζέτζη ἢ τὸ ἔπος τοῦ ∆ιγενῆ Ἀκρίτα 
μποροῦν νὰ παραβληθοῦν μὲ τὰ ὁμηρικὰ ἔργα. Τὰ χάνει κανεὶς μπροστὰ σὲ τόση 
εὐτέλεια καὶ ἐλαφρότητα. Ἐπιπλέον παρατηρεῖται παντελὴς ἔλλειψη πρωτότυπης 
σκέψης2 καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀπουσία τοῦ θεάτρου καὶ τῆς μεγάλης «κοσμικῆς» ποίη-
σης. (...) Καὶ παρὰ τὴν τραγῳδία τῆς πολιορκίας καὶ τῆς πτώσης τῆς βασιλεύουσας 
τὸ 1453, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ χαιρόμαστε γι’ αὐτήν, διότι ὁ θάνατος τοῦ Βυζαν-
τίου προκάλεσε τὴν ὁριστικὴ ἀναγέννηση αὐτοῦ ποὺ ὁ Ἰουστινιανὸς εἶχε ἰσχυρισθῆ 
ὅτι εἶχε γιὰ πάντα ἐξαλείψει μὲ τὸ κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ὁριστικὴ 
ἀναγέννηση αὐτοῦ, ποὺ χυδαῖα καὶ ἄδικα ἀποκαλεῖται “παγανισμός”, καὶ ποὺ ἐγὼ 
τὸ ὀνομάζω “καθάριο, φλογερὸ πάθος, ζωογόνο φλόγα τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδας”.»

Τὸ ἀνωτέρω ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ θαυμάσιο ἔργο τοῦ Γκὺ Ρασσὲ «Προσκυ-
νητὴς στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα», ποὺ ἐκδόθηκε καὶ σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὶς ἐκδό-
σεις Ζαχαρόπουλος. Οἱοδήποτε σχόλιο περιττεύει.

Ἀπὸ τὸ ἑπόμενο τεῦχος Νοεμβρίου ὁ «∆αυλός» θὰ κυκλοφορῇ στὴν Ἀθήνα 
ὅπως πάντοτε τὴν 1η κάθε μηνὸς καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν στὶς 28 κάθε μηνός.

(2) Ἂν ἐξαιρέσουμε τὸν Πλήθωνα, πλατωνιστὴ τοῦ 15ου μ.Χ αἰῶνα, ποὺ εἶναι ὁ μόνος Βυζαν-
τινός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ χαρακτηριστῇ στοχαστής, δὲν βλέπω παρὰ μόνο τὸν Ἰωάννη τὸν 
Χρυσόστομο, ποὺ ὑπῆρξε ἀναμφίβολα μέγας ρήτορας, ἀλλὰ ποὺ ἡ φιλοσοφική του σκέψη 
περιορίζεται στὴν ἠθικὴ τῆς κατήχησης.

Ἀγαύη
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