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Τὰ Γραφεῖα τοῦ «∆» λειτουργοῦν
πρωινὲς ὧρες 9:30-14:30
καθημερινὰ (καὶ Σάββατο).

•

∆ιευθυντὴς Συντάξεως
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Τεχνικὴ Ἐπιμέλεια
ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ

Γλωσσικὴ Ἐπιμέλεια
ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

•

• Τιμὴ ἀντιτύπου: ₠6.
•12μηνη συνδρομή: ₠53.

• Ὀργανισμῶν κ.λπ.: ₠80.
• Φοιτητῶν: ₠43.

• Ἐξωτερικοῦ: ₠80.
• Ἡ συνδρομὴ καταβάλλεται

κατὰ τὴν ἐγγραφή.
• Ἡ συνδρομὴ ἀνανεώνεται αὐτομάτως

μετὰ τὴ λήξη τοῦ 12μήνου.
∆ιακοπὴ τῆς συνδρομῆς γίνεται μόνον 

κατόπιν τηλεφωνήματος 
τοῦ ἐνδιαφερομένου.

ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ
ÄÅÍ ÄÇÌÏÓÉÅÕÏÍÔÁÉ.

Τὰ χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.
Γιὰ ἐ ξοι κο νό μη ση χώ ρου τὸ Πε ρι ο δι κὸ 

δι α τη ρεῖ τὸ δι καί ω μα σύμ πτυ ξης ἢ δη μο σί-
ευ σης σὲ συ νέ χει ες τῶν προ σφε ρο μέ νων 

συ νερ γα σι ῶν.
•

• Παραγγελίες μέσῳ ∆ιαδικτύου
βιβλίων, τόμων, παλαιῶν τευχῶν «∆» 

καὶ ἐγγραφὲς συνδρομητῶν:
στὴν ἱστοσελίδα μας www.davlos.gr

• Ἐπίσης ἐγγραφὲς συνδρομητῶν μὲ 
ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα στὰ

τηλέφωνα τοῦ «∆».

•

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει 
ἀναδημοσίευση ἢ ἀναμετάδοση καθ’ 
οἱονδήποτε τρόπον δημοσιευμάτων 

τοῦ «∆αυλοῦ» χωρὶς τὴ γραπτὴ ἄδεια
τοῦ ἐκδότη.
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Ç ÔÅËÅÕÔÁÉÁ 
ÈÅÏÊÑÁÔÉÁ 

ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ

ῶς μπο ρεῖ νὰ ὑ πε ρα σπι σθῇ τὰ ἱ ε ρὰ καὶ ὅ σια τῆς πα τρί δας 
ἕ νας ἀ ξι ω μα τι κὸς μὲ αὐ τὲς τὶς πε ποι θή σεις; Πῶς ἔ φτα σε 
στὸ ὕ πα το ἀ ξί ω μα τοῦ Ἀρ χη γοῦ ΓΕΝ; Μὲ ποι ά κρι τή ρια ἐ ξε-
λέ γη;” Αὐ τὰ τὰ ἐ ρω τή μα τα θέ τει σὲ Ἐ ρώ τη σή του πρὸς τὸν 

ὑ πουρ γὸ Ἐ θνι κῆς Ἀ μύ νης ὁ ἀν τι πρό ε δρος τῆς Βου λῆς κ. Γ. Σούρ λας καὶ τὰ 
θε με λι ώ νει πά νω στὸ κεί με νο τῆς συ νέν τευ ξης ποὺ ἔ δω σε ὁ ναύ αρ χος Ἀντ. 
Ἀν τω νιά δης στὸν «∆αυ λό» (τεῦ χος 295, Ὀ κτω βρί ου). Καὶ ζη τᾷ ὡς «ἐ πι τα-
κτι κὴ ἀ νάγ κη νὰ κι νη θοῦν οἱ δι α δι κα σί ες γιὰ τὴν ἔκ πτω σή του ἀ πὸ τὸ τι-
μη τι κὸ ἀ ξί ω μα τοῦ Ἐ πι τί μου Ἀρ χη γοῦ ΓΕΝ». Ποι ές εἶ ναι «αὐ τὲς οἱ πε ποι-
θή σεις» τοῦ κ. Ἀντ. Ἀν τω νιά δη (τὶς ὁ ποῖ ες μά λι στα ὁ κ. Γ. Σούρ λας χα ρα-
κτη ρί ζει ὡς «σο βα ρὰ ἠ θι κὰ καὶ πο λι τι κὰ ἀ δι κή μα τα»); Τὶς κα θο ρί ζει ρη-
τῶς στὴν Ἐ ρώ τη σή του: «Ὁ Χρι στὸς καὶ ἡ Πα να γί α εἶ ναι πα ρα μύ θια ἐ πι-
στη μο νι κῆς φαν τα σί ας», «ἡ παρουσία στὶς ἐκ κλη σί ες εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα 
τῆς ὑ πα νά πτυ ξής μας», «γιὰ τὴν θρη σκεί α τὴν πλέ ον αἱ μο στα γῆ, ὅ πως 
ὁ Χρι στι α νι σμός, δὲν θὰ πο λε μοῦ σα πο τέ.» Καὶ ἐ πι στέ φει τὴν ἀ ξι ο θαύ μα-
στη ἀ πὸ ἄ πο ψη πο λι τι κοῦ λό γου Ἐ ρώ τη σή του μὲ τὴν συγ κι νη τι κὴ κο ρώ-
να, ὅ τι ὁ ναύ αρ χος ὑ βρί ζει μὲ τὶς δη λώ σεις του αὐ τὲς «τοὺς ἀ ξι ω μα τι κοὺς 
καὶ ὁ πλῖ τες ποὺ ἔ πε σαν στὰ πε δί α τῶν μα χῶν ὑ πὲρ πί στε ως».

Πα ρα τη ροῦ με, ὅ τι στὴν πο λι τι κὴ συ νεί δη ση ἑ νὸς αὐ θεν τι κοῦ ἐκ προ σώ-
που τοῦ ἰ σχύ ον τος στὴ ση με ρι νὴ Ρω μι ο σύ νη κα θε στῶ τος ἰ δε ῶν, πραγ μά των 
καὶ κα τα στά σε ων, ὅ πως εἶ ναι ὁ ἀν τι πρό ε δρος τῆς Βου λῆς τῶν Ἑλ λή νων:

α) οἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων ἔγιναν ὑπὲρ πίστεως στὴν Ὀρ θο δο ξί α,
β) στὰ ὕ πα τα ἀ ξι ώ μα τα τῶν Ἐ νό πλων ∆υ νά με ων τῆς Ἑλ λά δος τὸ κρι τή-

ριο ἐ πι λο γῆς εἶ ναι ἡ πί στη στὴν Ὀρ θο δο ξί α,
γ) ἡ ἐ λευ θε ρί α τοῦ λό γου, ἂν συγ κρού ε ται μὲ τὴν πί στη στὴν Ὀρ θο δο-

ξί α, ἀ πο τε λεῖ «σο βα ρὸ ἠ θι κὸ καὶ πο λι τι κὸ ἀ δί κη μα»,



δ) οἱ Ἕλ λη νες ἀ ξι ω μα τι κοὶ καὶ ὁ πλῖ τες, ποὺ ἔ πε σαν στὰ πε δί α τῶν μα-
χῶν, ἔ πε σαν ὑ πὲρ πί στε ως στὴν Ὀρ θο δο ξί α,

ε) τὸ ἀ ξί ω μα τοῦ Ἀρ χη γοῦ ΓΕΝ πρέ πει νὰ ἀ φαι ρῆ ται, ἐ ὰν κά ποι ος, ποὺ 
δὲν δι α κρί νε ται γιὰ τὴν ὀρ θό δο ξη πί στη του, τὸ κα θέ ξῃ.

* * *

 να ρω τι έ ται κα νείς, μή πως ὁ ἐ λέγ χων κ. Γ. Σούρ λας δὲν εἶ ναι 
ἀν τι πρό ε δρος τῆς Βου λῆς τῶν Ἑλ λή νων ἀλ λὰ θρη σκευ τι κὸς 
ἡ γέ της καὶ μήπως ὁ ἐ λεγ χό με νος κ. Ἀντ. Ἀν τω νιά δης δὲν εἶ ναι 
ναύ αρ χος ἀλ λὰ κλη ρι κός, ποὺ ὑ πέ πε σε σὲ βαρύτατο ἱ ε ρα τι κὸ 

πα ρά πτω μα, ποὺ ἐ πι σύ ρει τὴν ἔ σχα τη ποι νὴ τοῦ Κα νο νι κοῦ ∆ι καί ου, τὸν 
ἀ πο σχη μα τι σμό. Πραγ μα τι κὰ εἶ ναι προ φα νές, ὅ τι ἡ ἔν νοι α-κλει δὶ στὴν πο-
λι τι κὴ σκέ ψη τοῦ ἀν τι προ έ δρου τῆς Βου λῆς τῶν Ἑλ λή νων, καὶ στὶς πέν τε 
πα ρα πά νω θέ σεις του, ὅπως μὲ τοὺς πιὸ αὐ στη ροὺς κα νό νες τῆς Λο γι κῆς 
συ νά γε ται  ἀπὸ τὶς προ α να φερ θεῖ σες φρά σεις τῆς Ἐ ρώ τη σής του, εἶ ναι ἡ 
Πί στη στὴν Ὀρ θο δο ξί α. Ἀ που σιά ζουν ἐν τε λῶς οἱ ἔν νοι ες Ἑλ λά δα, Κρά-
τος, Ἐ λευ θε ρί α, Πο λι τι κή, Ἐθνικὴ Ἀ νε ξαρ τη σί α, Ἐ δα φι κὴ Ἀ κε ραι ό τη τα, 
Ἔ θνος κ.λπ., τῶν ὁ ποί ων τὴν ἀ πο στο λὴ τῆς ὑ πε ρά σπι σης ἔ χει ex officio 
ἕ νας ναύ αρ χος, κα τὰ μεί ζο να λό γον δὲ οἱ ἔν νοι ες Ἑλ λη νι σμός, Πο λι τι σμός, 
Ἐ θνι κὴ Συ νεί δη ση, Ἑλ λη νι κό τη τα... Κα τὰ συ νέ πεια γιὰ τὸν αὐ θεν τι κὸ ἐκ-
πρό σω πο τῆς ἐ πί ση μης ἡ γε τι κῆς τά ξης τοῦ πο λι τι κοῦ μορ φώ μα τος, ποὺ 
φέ ρει (ψευδεπίγραφα) τὴν ἐ πί ση μη δι ε θνῆ ὀ νο μα σί α «Ἑλ λάς», τί πο τε τὸ 
Ἑλ λη νι κὸ δὲν με τρᾷ στὴ σκέ ψη του καὶ τὴ γλῶσ σα του, ἀλ λὰ ἀ πο κλει στι-
κὸς ἄ ξο νας τῆς συλ λο γι στι κῆς του εἶ ναι ἡ θρησκευτικὴ ἀ ξί α «Ὀρ θό δο ξη 
Πί στη». Κρα τοῦ σα ἑ πο μέ νως πο λι τι κὴ ἰ δε ο λο γί α τῶν ἡ γε τῶν τοῦ κρά τους 
ποὺ κα τοι κοῦ με, ὅ πως τὴν ἐκ φρά ζει ὁ αὐ θεν τι κὸς ἐκ πρό σω πός τους, εἶ-
ναι ἕ να θρη σκευ τι κὸ δόγ μα. Μπο ροῦ με λοι πὸν νὰ μι λᾶ με γιὰ μί α ση με ρι-
νὴ πα τρί δα θε ο κεν τρι κῆς ὕ παρ ξης καὶ δο μῆς, γιὰ μί α τυ πι κὴ πε ρί πτω ση 
θε ο κρα τι κοῦ κα θε στῶ τος ἀ νά λο γου πρὸς ἐ κεῖ να τῆς Ἀ σί ας. Μπο ροῦ με νὰ 
μι λᾶ με γιὰ τὴν τε λευ ταί α θε ο κρα τί α τῆς Εὐ ρώ πης.

‣



* * *
λ λὰ ἀ φή σα με τε λευ ταῖ ο ἕ να ἀ κό μη πο λι τι κὸ συμ πέ ρα σμα, ποὺ 
μὲ τὴν βο ή θεια τῆς αὐ στη ρῆς λο γι κῆς ἀ πορ ρέ ει ἀ πὸ τὴν Ἐ ρώ τη-
ση τοῦ ἀν τι προ έ δρου τῆς Βου λῆς πρὸς τὸν ὑ πουρ γὸ Ἐ θνι κῆς 
Ἀ μύ νης· τὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι ἡ τε λευ ταί α θε ο κρα τί α τῆς Εὐ ρώ-

πης δὲν πά σχει ἁ πλῶς ἀ πὸ ἀ νί α τη ὀρ θό δο ξη ἀγ κύ λω ση τῆς πο λι τι κῆς της 
σκέ ψης. Εἶ ναι δρῶ σα, ἀ κτι βι στι κὴ καὶ ἐ πι θε τι κὴ θε ο κρα τί α, ὅ πως σ’ ὅ λες 
τὶς ἀ νά λο γες πε ρι πτώ σεις. Εἶ ναι ἀ πο φα σι σμέ νη νὰ τι μω ρῇ σκλη ρὰ τὴν 
ἐ λευ θε ρί α τοῦ Λό γου καὶ τὴν μή-Πί στη, νὰ ἐ κμη δε νί ζῃ ὅ σους σκέ πτον ται 
καὶ μι λοῦν δι α φο ρε τι κά, νὰ ἐ πα νε ξε τά ζῃ μὲ ἀ πο κλει στι κῶς ἱ ε ρο ε ξε τα στι-
κὰ κρι τή ρια αὐ τοὺς ποὺ φθά νουν σὲ κάποιο ἀξίωμα, μὴ συ ζη τῶν τας κα-
θό λου τὰ προ σόν τα τους, τὴν ἀ ξί α τους καὶ τὴν προ σφο ρά τους (ἐ πὶ τοῦ 
προ κει μέ νου τὴ ναυτικὴ ἱκανότητα, τὴ διοικητικὴ ἱκανότητα, τὴν προ σφο-
ρὰ στὸ Πο λε μι κὸ Ναυ τι κό) καὶ νὰ τοὺς ἐ πα να φέ ρῃ μ’ ἕ να autodafé (πρά ξη 
πί στης = κά ψι μο τῶν ἀ πί στων) στὸ μη δέν, τὸ ὁ ποῖ ο στὸ Με σαί ω να ἦ ταν 
τὸ βι ο λο γι κὸ μη δὲν τῶν καιο μέ νων στὴν πυ ρὰ καὶ σή με ρα εἶ ναι τὸ κοι νω-
νι κὸ καὶ ἠ θι κὸ μη δὲν τῶν ἐκ πι πτόντων ἀ πὸ τὸ ἀ ξί ω μά τους καὶ λι θο βο-
λού με νων ὡς δρα στῶν «ἠ θι κῶν καὶ πο λι τι κῶν ἀ δι κη μά των».

* * *
τε λευ ταί α χρι στι α νι κὴ θε ο κρα τί α στὸν Κό σμο δὲν θὰ μπο ροῦ-
σε πα ρὰ νὰ ἐπιβιώνῃ καὶ νὰ ἀσκῇ τυραννία ἕ ως σή με ρα στὸ 
ἔ θνος, γιὰ τὴν ἐ ξόν τω ση τοῦ ὁ ποί ου δη μι ουρ γή θη κε, ἀ γω νί στη-
κε καὶ ἐ πέ τυ χε ὁ Χρι στι α νι σμός: στὸ Ἑλ λη νι κὸ Ἔ θνος. Ἡ ἀν τί-

δρα ση τοῦ κ. Γ. Σούρ λα εἶ ναι ἡ πιὸ τυ πι κὴ μορ φὴ πο λι τι κῆς συμ πε ρι φο-
ρᾶς τοῦ ἀσιατικῆς νοοτροπίας ἀνθρώπου ποὺ ὀ νο μά ζε ται Ρω μιός, δη λα-
δὴ τοῦ ἀ νελ λή νι στου, ἀ νι στό ρη του καὶ ἀ πο λί τι στου κα τοί κου τοῦ ἑλ λη-
νι κοῦ χώ ρου, ποὺ εἶ ναι ὄ χι μό νο ἀ νυ πο ψί α στος τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας 
ἀλ λὰ καὶ φανατικὸς καὶ ἀ δί στα κτος δι ώ κτης τῆς δι α φο ρε τι κῆς γνώ μης 
καὶ τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ λό γου. Ἐ δῶ ἑ δρεύ ει, ἐ πα γρυ πνᾷ καὶ δρᾷ ὁ ἀν θελ-
λη νι κὸς ἐ ξου σια σμός, αὐ τὴ τὴν ἀ πο στο λὴ εἶ χε, ὅ ταν δη μι ουρ γή θη κε, κι 
αὐ τὴ τὴν ἀ πο στο λὴ συ νε χί ζει νὰ ἐ κτε λῇ ἀ δι α λεί πτως διὰ μέ σου τῶν αἰ ώ-
νων ἕ ως σή με ρα.

∆.Ι.Λ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

ÔÏ ÖÁÉÍÏÌÅÍÏ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÏÔÇÔÁÓ
Κύριε διευθυντά,
Προσεγγίζοντες στοιχειωδῶς τὴν ἔννοια τῆς Ἑλληνικότητας, θὰ λέγαμε, ὅτι αὐτὴ 

ὀνομάζει - περιγράφει κάθε τι ποὺ εὐδοκίμησε στὴν Ἑλλάδα, ξεπέρασε τὰ σύνορά της 
καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἄξιο μνείας καὶ θαυμασμοῦ. Γιὰ παράδειγμα ὁ ἡρωισμός, ὁ 
ἀθλητισμός, ἡ φιλοσοφία, ἡ τέχνη, ἡ ναυτοσύνη κ.ἄ. Ὅμως, ἐὰν θέλωμε νὰ εἴμαστε ση-
μασιολογικὰ ἀκριβεῖς, πρέπει νὰ ἀναδείξουμε μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα τὰ δομικὰ 
ἐκεῖνα στοιχεῖα ποὺ τὴν συνθέτουν.

Πρωταρχικὸ οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικότητας εἶναι ὁ ἔρως γιὰ τὸ ἐλεύθερον, 
ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κάθε σωματικοῦ, πνευματικοῦ καὶ ἠθικοῦ κατα-
ναγκασμοῦ καὶ ἀφήνει ἐλεύθερη τὴν ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ ἔκφραση καὶ δημιουργία. 
Καμμία θρησκευτικὴ αὐθεντία ἢ πολιτικὴ ἐξουσία δὲν μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ φραγμὸ 
στὸν Ἕλληνα στὸ ἐλεύθερον τοῦ ἐκφράζεσθαι ἢ δημιουργεῖν. Ἔτσι στὴν συνείδηση 
τῶν προγόνων μας σύντομα πλάσθηκαν, μορφοποιήθηκαν καὶ καλλιεργήθηκαν ὅλες 
ἐκεῖνες οἱ ὑψηλὲς ἰδέες, ποὺ μέχρι σήμερα ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ παγκοσμίως ἀποδε-
κτὴ πολιτιστικὴ παρακαταθήκη τῶν ὑψίστων πνευματικῶν ἀξιῶν.

∆εύτερο σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικότητας εἶναι τὸ ἀληθές, ποὺ ἐκφράζεται μὲ 
τὸν ἀληθῆ λόγο, ὁ ὁποῖος δὲν ἀποκρύπτει ἢ παραποιεῖ, ἀλλὰ παριστᾷ καὶ ἀναδεικνύει 
τὰ πράγματα ὡς ἔχουν ἢ εἶναι καὶ φυσικὰ ἀπορρίπτει τὴν λήθη, ὡς ἡ ἴδια ἡ λέξη μαρ-

Ὁ ἐφιάλτης τῆς τηλεοπτικῆς χαβούζας

Κύριε διευθυντά,
Ἔχει ὑπερβῆ κατὰ πολὺ τὰ ὅρια τῆς ἀν-

θρώπινης ἀντοχῆς ἡ σκόπιμη ἐπιθετικότητα 
καὶ ἀγριότητα, μὲ τὶς ὁποῖες κεραυνοβολοῦν 
καθημερινῶς τὰ Μ.Μ.Ε., ἰδίως τὰ τηλεοπτι-
κά –λόγῳ πλεονεκτήματος μεταδόσεως εἰκό-
νας– τοὺς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ Κόσμου, χωρὶς 
πρὸς τοῦτο νὰ τοὺς ἔχῃ κανένας ἐξουσιοδοτή-
σει, μὲ τὸ δῆθεν δικαίωμα τοῦ καθενὸς στὴν 
ἐνημέρωση. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ ἡ 
ἐκφραστικὴ αὐταρέσκεια καὶ ἀναλγησία τοῦ 
κάθε ἀκριβοπληρωμένου, ἐπιλεγμένου δημοσι-
ογράφου, ποὺ μεταδίδει τὶς εἰδήσεις, τὶς ὁποῖ-
ες θὰ μποροῦσε διαφορετικὰ νὰ ἐκφωνῇ καὶ 
ἕνας ἀπόφοιτος τοῦ ∆ημοτικοῦ μὲ καλὴ φωνὴ 
καὶ ἄρθρωση.

Ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας ἔκανε βέβαια 
τὸν κόσμο πολὺ μικρό, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ 
βλέπουμε σὲ λίγα λεπτὰ τί ἔγινε στὴν ἄλλη 

ἄκρη τοῦ πλανήτη. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν με-
γάλωσε ἀντίστοιχα ἡ ἀντοχὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
ὥστε νὰ μπορέσῃ νὰ σηκώσῃ τὰ δυσάρεστα 
ποὺ γίνονται κάθε στιγμὴ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. 
Ποιός λοιπὸν νὰ τὸν προστατεύσῃ ἀπὸ ὅλα 
αὐτὰ τὰ συσσωρευμένα δεινά, ποὺ βλέπει κά-
θε ἡμέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο στὰ ὁποῖα ἀν-
θρωπίνως συμμετέχει ἄλλος λίγο, ἄλλος πολύ, 
ἀνάλογα μὲ τὴν ψυχική του εὐαισθησία, χωρὶς 
νὰ τοῦ προξενήσουν κατάθλιψη;

Ἂν κάνῃ κανεὶς ἕνα τέστ στὸν κύκλο τῶν 
γνωστῶν του ἀνθρώπων καὶ τοὺς ρωτήσῃ, πό-
σοι βλέπουν εἰδήσεις, θὰ διαπιστώσῃ, ὅτι ἀρ-
κετοὶ δὲν βλέπουν, διότι δὲν τὶς ἀντέχουν. Βέ-
βαια δὲν θὰ τὸ δηλώσουν ἔτσι ἀπροκάλυπτα, 
ἀλλὰ θὰ ἐπικαλεσθοῦν διάφορες δικαιολογί-
ες, ὅπως π.χ. ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ εἰδή-
σεις ἢ ὅτι ἔχουν ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἢ ὅτι δὲν 
ἔχουν χρόνο κ.λπ., ἀλλά, ἂν σᾶς ἐμπιστεύων-



‣

τυρεῖ. Ἔτσι ὁ Ἕλληνας, πρῶτος αὐτός, διερεύνησε τὴν φύση, ποὺ «κρύπτεσθαι φιλεῖ» 
κατὰ Ἡράκλειτον, καὶ ἔθεσε τὶς πρῶτες ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις περὶ αὐτῆς ἀλλὰ καὶ 
τοῦ «ἀληθοῦς ὄντος».

Τρίτο οὐσιαστικὸ συστατικὸ εἶναι τὸ ἀγαθόν, ποὺ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἐκφράζει τὴν 
γνώση, τὴν ρώμη καὶ τὴν βούληση σὲ ἀκμαιότητα καὶ ἰσόρροπη ἀνάπτυξη μεταξύ τους. 
Νοῦς φιλοσοφῶν, σῶμα ἀθλούμενο καὶ βούληση σθεναρὴ ἦταν τὰ γνωρίσματα τοῦ 
ἀγαθοῦ ἄνδρα Σωκράτη, ποὺ ὑπῆρξε φιλόσοφος, ἀθλητής-πυγμάχος ἀλλὰ καὶ ἄφοβος 
πολεμιστής. Τὸ κατὰ τὸν Σοφοκλῆ «κόποις τἀγαθὰ κτῶνται» ὑπονοοῦσε τὴν νοητική, 
σωματικὴ καὶ ἠθικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Τέταρτο σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ προσήλωση πρὸς τὸ δίκαιον, δηλαδὴ τὸ δίκαιο 
τοῦ φυσικοῦ νόμου, ποὺ ἐξέφραζε τὴν ἀνάγκη τοῦ φυσικοῦ κόσμου, στὸ ὁποῖο κατὰ 
τὸν Πλάτωνα «ἀνάγκᾳ καὶ θεοὶ πείθονται», ἀλλὰ καὶ ἡ προσήλωση πρὸς τὸ κοινωνικο-
πολιτικὸ δίκαιο, ποὺ μπορεῖ μὲν νὰ μὴν εἶχε αὐτούσια φυσικὴ ὀντότητα, ἀλλὰ νὰ ἦταν 
καὶ «κατὰ σύμβασιν», καὶ στὸ ὁποῖο οἱ πολίτες τῆς πόλεως-κράτους εἶχαν προσχωρή-
σει σκοποῦντες στὴν ἁρμονικὴ κοινωνικὴ συμβίωση καὶ προκοπή. Τὸ δίκαιον ποὺ ἐξέ-
φραζε ἡ νομοθεσία τοῦ Λυκούργου καὶ τοῦ Σόλωνος ἔμειναν ἄλλωστε στὴν παγκόσμια 
ἱστορικὴ συνείδηση ὡς οἱ πρῶτες ἐμπερίστατες, ἀλλὰ καὶ μὴ «θεόσταλτες», δικαιοδοτι-
κὲς συλλογὲς νόμων ὑψηλοῦ καθολικοῦ κύρους. Ἀλλὰ καὶ ἡ τυφλὴ «Θέμις» ἐξακολου-
θεῖ νὰ ἀποτελῇ διεθνῶς τὸ σύμβολο τῆς δικαιοσύνης, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι τυχαῖο.

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή μου στὴν ∆ημητσά-

να, ἡ ὁποία (δια)φημίζεται γιὰ τὴν ἐκ τριάκον-
τα πέντε χιλιάδων τόμων βιβλιοθήκη της, εἶδα 
σημαντικοὺς τόμους καὶ κατ’ ἀρχὴν χάρηκα, 
διότι θὰ μὲ ἐφωδίαζε μὲ κάποια φωτοαντίγρα-
φα σπανίων ἑλληνικῶν κειμένων. Ὅμως δυ-
στυχῶς προσέκρουσα στὴν ἄρνηση τῶν ὑπαλ-
λήλων της, ὅτι αὐτὰ δὲν φωτοαντιγραφοῦν-
ται, ἐπειδὴ εἶναι παλαιὰ καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης –

καίτοι ἄκρως καλοστεκούμενα– πέραν κάποι-
ας ἡμερομηνίας... ἀπαγορεύεται ἡ φωτοαντι-
γραφή τους.

Πλὴν ὅμως ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Βρεταννικοῦ 
Μουσείου δὲν μοῦ εἶχε ἀρνηθῆ ἤδη ἀπὸ τοῦ 
ἔτους 1966 νὰ μοῦ χορηγήσῃ φωτοαντίγρα-
φο περὶ τῆς «Αὐτοματοποιητικῆς» τοῦ Ἥρω-
νος τοῦ Ἀλεξανδρέως, ἐκδόσεως τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Ἄλδου Μανουτίου καὶ μοῦ τὸ ἀρνοῦνται 
οἱ Συνέλληνες; Ἐρωτῶ λοιπὸν διὰ τοῦ «∆αυ-

Πῶς «ἐξυπηρετοῦν» οἱ ἑλληνικὲς βιβλιοθῆκες

ται, θὰ σᾶς εἰποῦν, ὅτι δὲν τὶς ἀντέχουν.
Μὲ ποιό δικαίωμα λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι τῶν 

καναλιῶν ἀποφασίζουν νὰ βομβαρδίζουν τὸν 
κοσμάκη, ποὺ ἔχει τόσα δικά του βάσανα γιὰ 
τὴν ἐπιβίωσή του καὶ μὲ αὐτά, ποὺ εἶναι ὅ,τι 
τραγικό, φρικτό, ἀνατριχιαστικό, θλιβερὸ καὶ 
ὅ,τι ἄλλο θέλετε, ποὺ συμβαίνουν στὸν κόσμο, 
διότι πρέπει νὰ δείξουν, ὅπως λένε χυδαῖα, 
ὅσο γίνεται περισσότερο «αἷμα καὶ σπέρμα»;

Ποιός λοιπὸν θὰ περιμαζέψῃ αὐτοὺς τοὺς 
κυρίους, ποὺ ἀποφασίζουν νὰ μᾶς τσακίσουν 
ψυχικὰ καὶ νὰ μᾶς ἀρρωστήσουν, χωρὶς νὰ 
μᾶς ρωτήσουν;

Καὶ ἐπειδὴ δὲν φαίνεται δυστυχῶς πουθε-
νὰ στὸν ὁρίζοντα κανένας τέτοιος, παρὰ τὶς 
συνήθεις φλυαρίες –κενὲς περιεχομένου– ἀπὸ 
τὰ διάφορα ραδιοτηλεοπτικὰ συμβούλια καὶ 
ἄλλους θεωρητικὰ ὑπεύθυνους, μήπως θὰ εἶ-
ναι προτιμότερο νὰ ἀπαλλαγοῦμε σχεδὸν τε-
λείως, πλὴν ἐλαχίστων ἴσως περιπτώσεων, 
ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Τηλεοράσεως μὲ τὸν δι-
ακόπτη μας, καὶ ἂς κάνουν ὅσες μετρήσεις θέ-
λουν οἱ κύριοι αὐτοί;

 Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ
 Γ. Θεοδωρόπουλος
 Ἰατρός, Ἀθήνα
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Κύριε διευθυντά,
∆ὲν ὑπάρχει στὸν τόπο μας ἕνα τετραγωνι-

κὸ γῆς, ἀπὸ τὶς ἡλιόθαμπες κορφὲς τοῦ Ὀλύμ-
που μέχρι τὰ ἐρεβώδη ρήγματα τοῦ Αἰγαίου, 
ποὺ νὰ μὴν ἀποπνέῃ ἱστορία, κλέος καὶ πολι-
τισμό. Ἐμεῖς, ὅμως, τί ἔχουμε μάθει ἀπὸ τὴν 

ΕΡΑ5, τὴν προοριζόμενη νὰ ἀκούεται ἀπὸ 
τοὺς ἐκτὸς Ἑλλάδος ὁμογενεῖς, γιὰ ὅλα αὐτὰ 
τὰ πολύτιμα καὶ ἀναπόσπαστα στοιχεῖα τῆς 
ἐθνικῆς μας ταυτότητας καὶ ἰδιοσυστασίας; 
Τί ἔχουμε μάθει γιὰ τὸ πνευματικό, ψυχικὸ 
καὶ βιολογικὸ νῆμα, ποὺ μᾶς συνδέει μὲ τοὺς 

«Κομμένος» ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς στὴν ΕΡΑ 5

Ὡς ἐπιστέγασμα τῶν τεσσάρων προηγουμένων οὐσιαστικῶν γνωρισμάτων τῆς Ἑλλη-
νικότητας πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὁ ψυχικὸς ἔρως τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ ὡραῖον, ποὺ γιὰ 
μὲν τοὺς ἐμπνευσμένους καλλιτέχνες καὶ τοὺς καλλιεργημένους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ 
τὴν ἐπιτυχῆ μορφοποίηση μέσῳ τῆς τέχνης μιᾶς ἰδέας ἢ συναισθήματος, ὅπου περιεχό-
μενο καὶ μορφὴ συμπίπτουν, γιὰ δὲ τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους εἶναι ἐκεῖνο ποὺ προκαλεῖ 
αὐθόρμητη εὐχαρίστηση στὸν συναισθηματικό τους κόσμο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα τὰ καλλιτε-
χνήματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶχαν αἰσθητικὴ ἀξία καθολικῆς παραδοχῆς, ἀντίθετα 
μὲ ὅ,τι συμβαίνει σήμερα.

Ἡ Ἑλληνικότητα λοιπόν, λέξη-ἔννοια πολυσήμαντος καὶ νοητικὰ ὑψιπετής, εἶναι ἡ 
ἐξήγηση τῆς διαφορετικότητας τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ἄλλους λαούς-ἔθνη. Εἶναι τὸ σύνολο 
τῶν πολιτιστικῶν ἐπιτεύξεων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ποὺ μὲ τὸ διαχρονικὸ οἰκουμενι-
κό τους κῦρος ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα νὰ ἀποτελοῦν σημεῖο ἀφετηριακῆς ἀναφο-
ρᾶς γιὰ ὅλα τὰ πολιτισμένα ἔθνη στὴν προσπάθειά τους γιὰ πρόοδο. 

 Μὲ τιμὴ
 Στ. Παπαδάκης

[Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ καὶ ὁρισμὸ τῆς ἔννοιας Ἑλληνικότητα βλ. ἔρευνες καὶ 
ἀφιερώματα τοῦ «∆» στὰ τεύχη 16, 23, 24, 25, 26, 28, 32-33, 35, 37, 47, 49, 51, 52, 
55, 56-57, 59, 66, 67, 71, 87, 98, 112, 114, 118, 119, 120, 133, 137, 140-141, 142, 143, 
144, 146, 154, 164-165, 168, 174, 180, 185, 186, 196, 197, 207, 220, 222, 228, 242, 
246, 247, 255, 256, 263, 266, 269, 280, 293 κ.ἄ.]

λοῦ» τοὺς ἁρμοδίους τῆς ἐν λόγῳ βιβλιοθή-
κης, ποιός εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ 
λειτουργίας της, ἐὰν ἀπαγορεύουν τὴν λήψη 
φωτοαντιγράφων τῶν κειμένων.

Ὅταν δὲ ὑπέβαλα τὸ ἐρώτημα, ἐὰν θὰ μπο-
ροῦσα νὰ φέρω τὸν ἐπιγονάτιο ὑπολογιστή 
μου καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν μικρὸ σαρωτή, ἐπιτρέ-
ποντα τὴν ἀνὰ σελίδα μεταφορὰ στὸν σκληρό 
του δίσκο, χωρὶς καμμία ἀπολύτως βλάβη τῶν 
βιβλίων, γιατί μοῦ ἔδιναν ἀπαντήσεις τοῦ τύ-
που «δὲν ξέρω» ἢ «ἴσως θὰ εἶναι δυνατόν» ἢ 
ἀκόμη «νὰ ἐρωτήσω τὴν ἐπιτροπὴ τῆς βιβλιο-
θήκης», τῆς ὁποίας πρόεδρος εἶναι ὁ ἑκάστοτε 
μητροπολίτης ∆ημητσάνης καὶ λοιπὰ ἀκατανό-
ητα; Τέλος πάντων, τί γίνεται μὲ τὶς ἐν Ἑλλάδι 
βιβλιοθῆκες, οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο φειδωλὲς ἐν 

σχέσει πρὸς τὶς ἀλλοδαπές, οἱ ὁποῖες χαίρουν, 
ὅταν ἐξυπηρετοῦν τοὺς ἀναγνῶστες τους;

Συγκεκριμένως ἐζήτησα τὴν πρώτη σελί-
δα τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ 
Περγέως, ἀκμάσαντος τὸν 8ο αἰ. π.Χ. καὶ ὄχι, 
ὅπως λέγει ἡ θύραθεν Ἐπιστήμη, τὸν 6ο αἰ., 
«Κωνικά», τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ τὴν γνωστὴ καὶ διαδοθεῖσα κατὰ τὰ τε-
λευταῖα ἔτη «Τοπολογία» (Μοντέρνα Μαθη-
ματικά), ἐκδόσεως Teubner τῆς Λειψίας. Ἀπο-
δεικνύεται, ὅτι κάτι συμβαίνει ἢ μᾶλλον δὲν 
συμβαίνει, ὡς θὰ ἔπρεπε, στό, ὅπως τὸ ἀποκα-
λεῖτε, «Ρωμαίικο Κρατίδιο».

 Μεθ’ ὑπολήψεως
 Χρῖστος Σ. Βιλλιώτης
 Οἰκονομολόγος
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Ἀ ξι ό τι με κ. Λάμ πρου,
Τὸ μνη μεῖ ο, ποὺ φω το γρά φη σα στὴν πό λη τῆς Να-

ού σης μέ σα στὸ πα νέ μορ φο πάρ κο της, μοῦ ἔ κα νε τρο-
μα κτι κὴ ἐν τύ πω ση, ὄ χι ὡς κα τα σκευ ή, ἀλ λὰ ὡς ἐ πι γρα-
φή. Προ σπά θη σα καὶ προ σπα θῶ ἀ κό μη νὰ ἀ πο φύ γω 
νὰ δώ σω τὴν ἑρ μη νεί α ποὺ ὑ πο ψι ά ζο μαι στὸ «Ρω μα-
νί α», νὰ πῶ δηλ. ὅ τι ἐν νο εῖ Ἑλ λά δα, καὶ γι’ αὐ τὸ στέλ-
νω τὴν εἰ κό να καὶ τοὺς στί χους της στὸ «∆αυ λό», μή-
πως καὶ κά ποι ος Να ου σαῖ ος-Πόν τιος ἢ ἱ στο ρι κὸς γνώ-
στης μὲ ἐ νη με ρώ σῃ γιὰ κά τι ποὺ δὲν γνω ρί ζω· ἂν καὶ 
πο λὺ φο βοῦ μαι, ὅ τι ὄν τως τὸ Ρω μα νί α εἶ ναι τὸ ὄ νο μα 
ποὺ ἤ θε λε ἡ «Ἑλ λη νι κὴ Ἐκ κλη σί α» γιὰ τὴν ὀ νο μα σί α 
τῆς χώ ρας μας με τὰ τὴν ἐ πα νά στα ση τοῦ 1821. Ρω μα-
νί α τὴν Ἑλ λά δα –ρω μιοὺς τοὺς Ἕλ λη νες– τὸ ρω μιὸς 
λί γο ἔ πια σε, δὲν ἤ ξε ρα ὅ μως ὅ τι ὑ πάρ χουν καὶ ἰ χνη λά-
τες ἀ κό μη τῆς Ρω μα νί ας, ποὺ τὴν πο τί ζουν, γιὰ ν’ ἀν θή-
σῃ καὶ νὰ βγά λῃ καὶ ἄλ λους μαύ ρους σκορ πιούς.

 Μὲ ἐ κτί μη ση
 Παν. Ἰ α τροῦ
 Θεσ σα λο νί κη

Ἡ Νά ου σα ἀνήκει στὸ κρά τος τῆς Ρω μα νί ας!

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Ἀ νή με ρα τῆς ἐ θνι κῆς ἑ ορ τῆς τῆς 28ης Ὀ κτω-

βρί ου τὸ κα νά λι ALTER πα ρου σί α σε στὶς με-
ση με ρια νὲς εἰ δή σεις τὰ «Νε στό ρεια», ἀ θλη τι-
κοὺς ἀ γῶ νες πρὸς τι μὴν τοῦ ἁ γί ου Νέ στο ρα, 
ποὺ γί νον ται, λέ ει, κά θε χρό νο στὴν Ἱ ε ρά πε-
τρα καὶ ποὺ φέ τος μά ζε ψαν πιὸ πο λὺ κό σμο... 
(ὅ λοι καὶ ὅ λοι καμ μιὰ πε νην τα ριὰ ἦ ταν) ἀ πὸ 
ἄλ λες φο ρές. Καὶ τὸ ἱ ε ρα τεῖ ο μὲ τὶς κί τρι νες 

ση μαι οῦ λες του προ σπα θεῖ νὰ μᾶς κά νῃ νὰ πι-
στέ ψου με, ὅ τι ὑ πῆρ ξε κά ποι ος τύ πος ποὺ ἔ κα-
νε χρι στι α νι κὸ ἀ θλη τι σμό, αὐ τὸν ἀ κρι βῶς τὸν 
ἀ θλη τι σμό, ποὺ οἱ Πα τέ ρες τους ζή τη σαν ἀ πὸ 
τὸν Θε ο δό σιο νὰ τὸν ἀ πα γο ρεύ σῃ (392 μ.Χ.). 
Κά ποι ος νὰ τοὺς κρά ξῃ, ρὲ παι διά.

 Εὐ χα ρι στῶ πο λὺ
 Νι κη φό ρος Χατ ζη δά κης
 Ἀ θή να

Θε ο κρα τι κῆς ἔμ πνευ σης ἀ θλη τι κοὶ ἀ γῶ νες τὴν 28η Ὀ κτω βρί ου

προ γό νους μας;
Ὁ πιὸ ἀν τι προ σω πευ τι κὸς γιὰ τοὺς ὁ μο γε-

νεῖς ρα δι ο φω νι κὸς σταθ μὸς τῆς χώ ρας δὲν πα-
ρου σιά ζει οὔ τε μί α ἀρ χαι ο λο γι κὴ ἐκ πομ πή. 
Καὶ οἱ ἀ κρο α τές του δὲν ἔ χουν πλη ρο φο ρη-
θῆ τὸ ἔρ γο κα νε νὸς δι α νο ού με νου ἢ καλ λι τέ-
χνη τῆς πιὸ λαμ πρῆς ἐ πο χῆς τῆς ἀν θρω πό τη-
τας. Ὅ σες ἀ να φο ρὲς γί νον ται εἶ ναι ἀ σύν δε-
τες, ἀ πο σπα σμα τι κές, με μο νω μέ νες καὶ δι ά-
σπαρ τες. Ἡ τέ λεια ἀ πό πει ρα ἐ ξόν τω σης ἱ στο-
ρι κῆς μνή μης.

Οἱ οσ δή πο τε ἄλ λος ρα δι ο φω νι κὸς σταθ-
μὸς τοῦ κό σμου, ἂν εὑ ρί σκε το στὴ θέ ση τῆς 

ΕΡΑ5, θὰ εἶ χε ἐ πεν δύ σει καὶ οἰ κο δο μή σει τὸ 
πρό γραμ μά του πά νω στοὺς πνευ μα τι κούς 
του θη σαυ ρούς.

Εἶ ναι ἄ με ση ἐ θνι κὴ ἀ ναγ και ό τη τα νὰ ἀ να-
στη λω θῇ ἡ ἐ θνι κή μας μνή μη. Ἡ ΕΡΑ5 ὀ φεί λει, 
αὐ θω ρεὶ καὶ πα ρα χρῆ μα, νὰ κα λύ ψῃ τρεῖς θε-
μα τι κὲς ἑ νό τη τες: Τῶν με γά λων Ἑλ λή νων στο-
χα στῶν τῆς Ἀρ χαι ό τη τας, τῶν καλ λι τε χνῶν 
καὶ τῶν ἀρ χαι ο λο γι κῶν χώ ρων καὶ εὑ ρη μά-
των.

 Μὲ τι μὴ
 ∆ημ. Αὐ γου στι νιᾶ τος
 Πε ρούτ ζια, Ἰ τα λί α
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Ἡ ση μει ο λο γί α τοῦ «Ἀ πο ξυ ό με νου»

ἔν νοι α τοῦ ἀ τό μου ὡς μέ ρους τοῦ Σύμ παν τος ἀ πη σχό-
λη σε τοὺς φι λο σό φους, ἰ δι αι τέ ρως τὸν ∆η μό κρι το καὶ 
τὸν Ἐ πί κου ρο. Κα τὰ τὸν πρῶ το τὰ ἄ το μα εἶ ναι ἀ ό ρα-
τα, ἀ πει ρο ε λά χι στα, κι νοῦν ται δια ρκῶς στὸ Σύμ παν, 
πάν το τε σὲ εὐ θεῖ α γραμ μή· δέχεται τὸ ἀ να πό φευ κτο: 

«Πάν τα τε κα τ’ ἀ νάγ κην γίγνε σθαι.» Φρο νοῦ σε, ὅ τι σκο πὸς τῆς ζω ῆς 
κά θε ἀν θρώ που θὰ πρέ πει νὰ εἶ ναι ἡ εὐ θυ μί α, ὁ γαλήνιος καὶ εὐτυχὴς 
βίος, ὁ ὁποῖος δὲν διαταράσσεται ἀπὸ φό βο καὶ δει σι δαι μο νί α (∆ι ο γέ-
νης Λα έρ τιος, «Βί οι Φι λο σό φων» - ∆η μό κρι τος 44,45). Ὁ δεύ τε ρος θε-
ω ρεῖ, ὅ τι κά ποι α ἄ το μα πα ρε κτρέ πον ται, καὶ πλα γί ως δέχεται καὶ τὴν 
τύ χη: «ἐ ὰν οὕ τω τύ χῃ». Ἔ λε γε, ὅ τι στὴν κί νη σι τῶν ἀ τό μων ὑ πάρ χει 
καὶ ὁ παλ μὸς καὶ ὁ ἀ να παλ μὸς (κα τὰ τοὺς συγ χρό νους φι λο σό φους: 
ἡ συ νεί δη σις καὶ ἡ αὐ το συ νεί δη σις). Φρο νοῦ σε, ὅ τι δὲν θὰ πρέ πει νὰ 
ἀ φή νω με τὸν ἑ αυ τό μας στὴν εἱ μαρ μέ νη: «εἱ μαρ μέ νην δου λεύ ειν», δι-
ό τι ἡ εἱ μαρ μέ νη εἶ ναι ἡ ἴ δια ἡ ἀ νάγ κη, καὶ μό νον μὲ τὴν δρᾶ σι του ὁ 
ἄν θρω πος κα νο νί ζει τὰ τῆς ζω ῆς του, νὰ μὴν στη ρί ζε ται μό νον στὴν 
κα λὴ ἔκ βα σι τῆς τύ χης του: «βέλ τιον γὰ ρ ἐν ταῖς πρά ξε σιν τὸ κα λῶς 
κρι θὲν μὴ ὀρ θω θῆ ναι διὰ ταύ την». Ἡ δρᾶ σις γί νε ται ἐ λεύ θε ρη, ὅ ταν 
ἀ πο φεύ γων ται τὰ δε σμά της: «τὸ δὲ πα ρ’ ἡ μᾶς ἀ δέ σπο τον». (∆ι ο γέ-
νης Λα έρ τιος, «Βί οι Φι λο σό φων» - Ἐ πί κου ρος, 133-135.) Ἡ σύγ χρο νη 
Φυ σι κὴ δέ χε ται τὶς προ α να φε ρό με νες ἀ πό ψεις, προ σθέ τον τας καὶ τὴν 
ἐ σω τε ρι κὴ δύ να μι τοῦ ἀ τό μου, τὴν ἀ το μι κὴ ἐ νέρ γεια (κεν τρι κὸς πυ-
ρήν, ἠ λε κτρό νια, πρω τό νια, οὐ δε τε ρό νια). 

Ç ÁÍÁÄÅÉÎÇ 
ÔÇÓ ÁÔÏÌÉÊÏÔÇÔÁÓ  
ÓÔÇÍ ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÁ



Ὁ ἄν θρω πος ὡς ἐ ξε λιγ μέ νο θη λα στι κὸ ἔ χει με γά λη παι δι κὴ ἡ λι κί α καὶ μὲ τὴν 
φρον τί δα τοῦ στε νοῦ του πε ρι βάλ λον τος ἔ χει ἀρ κε τὸ χρό νο, γιὰ νὰ με γα λώ σῃ, νὰ 
ἀν τι λη φθῇ τὸ πα ρελ θὸν τῶν προ γό νων του καὶ νὰ ἀ να λά βῃ καὶ τὶς εὐ θύ νες του. Με-
γα λώ νον τας ὅ μως δι ε πί στω νε, ὅ τι οἱ γύ ρω του ἄν θρω ποι ἦταν πά ρα πο λὺ σκλη ροί, 
δὲν ἦ ταν ὁ κό σμος τό σο ἰ δε α τός, ὅ πως τοῦ τὸν μά θαι ναν οἱ με γά λοι, δι ε πί στω νε, ὅ τι 
ἡ μοῖ ρα του ἦ ταν ἀ νά λο γη τῆς θέ σε ώς του στὴν κοι νω νι κὴ ζω ή, δὲν ὑ πῆρ χε ἡ δί και η 
φυ σι κὴ ἀ νι σορ ρο πί α. Ἐ ὰν ἦ ταν δοῦ λος, ἡ τύ χη του ἦ ταν σχε δὸν κα θω ρι σμέ νη· μπο-
ρεῖ νὰ ἔ παι ζε μὲ τὰ παι διὰ τοῦ κυ ρί ου του, ἀλ λὰ θὰ ἦ ταν πάν το τε ὁ ὑ πη ρέ της τους 
καὶ ὁ δη μι ουρ γὸς τοῦ πλού του τους, ὁ κα τα με ρι σμὸς τῆς ἐρ γα σί ας ἀ πὸ κά ποι α στιγ-
μὴ ἦ ταν ἀ να πό φευ κτος, ἀλ λὰ ἦ ταν καὶ ἄ δι κος. Ἐ ὰν ἦ ταν ἀρ χον το γεν νη μέ νος, τό τε 
θὰ ἦ ταν κοι νω νι κὰ ἰ σχυ ρός, θὰ ἦ ταν σε βά σμιο ἄ το μο, θὰ εἶ χε καὶ τὸν ἀ πα ραί τη το 
ἐ λεύ θε ρο χρό νο, νὰ μορ φώ νε ται καὶ νὰ ὁ μι λῇ καὶ γιὰ τὴν ἀ ρε τή, ὄ χι ἀ πὸ σε βα σμὸ 

στὸν ἴ διο τὸν ἑ αυ τό του, ἀλ λὰ γιὰ νὰ ἐ κμε ταλ λεύ ε ται 
πιὸ εὔ κο λα τοὺς γύ ρω του. Θὰ εἶ χε καὶ τὴν δυ να τό τη τα 
νὰ γυ μνά ζε ται, νὰ ἔ χη σταυ λί τες, νὰ τοῦ ἑ τοι μά ζουν 
τοὺς ἀ κρι βούς του ἵπ πους, θὰ μπο ροῦ σε νὰ γί νῃ καὶ 
ὀ λυμ πι ο νί κης, νὰ τὸν ὑ μνοῦν οἱ ποι η τὲς πλη ρώ νον τάς 
τους: Ἐ ὰν ἦ ταν ἁ πλῶς ἐ λεύ θε ρος πο λί της, θή της, τό τε 
θὰ ἦ ταν κοι νω νι κὰ ἀ νί σχυ ρος, συ νή θως ρα κέν δυ τος, 
βρώ μι κος, πτω χός, πει να λέ ος, ἄ νευ πε ρι ου σί ας, αἰ σθα-
νό με νος νὰ συν τρί βων ται οἱ προσ δο κί ες τῶν παι δι κῶν 
του χρό νων. Καὶ ἐ ὰν ἦ ταν ἀ κραῖ ος ἀ το μι στής, θὰ ἐ πι-
θυ μοῦ σε νὰ ἀ πο κτή σῃ πολ λοὺς δού λους, νὰ κά μῃ καὶ 

τὸν δι κό του οἶ κο, νὰ γί νῃ καὶ νε ό πλου τος, γιὰ νὰ κά μνῃ προ κλη τι κὴ ἐ πί δει ξι τῆς 
εὐ μά ρειάς του. Καὶ μὲ δι και ο λο γη μέ νη ἀ γα νά κτη σι ὁ κά θε ἀ δι κη μέ νος, ἔ χον τας τὸ 
ἀν τα να κλα στι κὸ καὶ τὸ σύν δρο μο τῆς πε νί ας καὶ τῆς ἀ πελ πι σί ας, ἐ πι θυ μοῦσε νὰ 
ὑ πάρ χουν κά ποι οι πρα κτι κοὶ τρό ποι, δο σμέ νοι ἀ πὸ τὴν ἴ δια τὴν πο λι τεί α, γιὰ νὰ 
ἀν τι με τω πί ζῃ τὴν ἴ δια του τὴν ζω ή, ἀλ λὰ καὶ κα τα νο ῶν τας ἐν δο μύ χως, ὅ τι ἡ πο λυ-
πό θη τη καὶ ἡ ἀ κρι βὴ δι και ο σύ νη μό νον μὲ ἀ γῶ νες καὶ μὲ θε σμοὺς θὰ μπο ροῦ σε νὰ 
ὑ πάρ ξῃ, καὶ ἡ πα τρίς του ἡ Ἑλ λὰς τοῦ ἔ δι νε πολ λὲς εὐ και ρί ες. 

Τὸ ἄ το μο στὸ ἀ πώ τε ρο πα ρελ θὸν

τὴν πα λαι ὰ ἐ πο χὴ ὁ σε βα σμὸς τοῦ ἀ τό μου ὑ πῆρ χε ἐξ αἰ τί ας τῆς ἀλ λη-
λεγγύ ης ὅ λων τῶν με λῶν τῆς κοι νό τη τος, ὠρ γα νω μέ νης σὲ ὀ λι γά ριθ μα 
γέ νη, ὁ μο αί μων καὶ μὲ κοι νὸ πρό γο νο, μὲ τὴν γε νι κὴ συ νέ λευ σι νὰ 
ἀ πο φα σί ζῃ, μὲ τὴν βο ή θεια τῶν ἡ λι κι ω μέ νων, τὸ μό νο εὔ ρυθ μο δη μο-
κρα τι κὸ σύ στη μα ὅ λων τῶν ἐ πο χῶν, τὸ ὁ ποῖ ο δὲν μπο ρεῖ νὰ ξα να ζή-

σῃ. Ἀ πὸ τὸν Θου κυ δί δη μα θαί νο με, ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι ἐ κεί νης τῆς ἐ πο χῆς ἄλ λα ζαν 
τό πο κα τοι κί ας, πι ε ζό με νοι ἀ πὸ με γα λυ τέ ρους πλη θυ σμούς, χω ρὶς νὰ σημειώνωνται 
πο λυα ίμακτες συρ ρά ξεις. Τό τε ὅ λοι φρόν τι ζαν μό νον γιὰ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, δὲν καλ-
λιερ γοῦ σαν τὴν γῆ, δὲν ὑ πῆρ χαν πε ρισ σεύ μα τα, καὶ ὅ λοι μοι ρά ζον ταν τὰ πάν τα. 

Ἡ πολυπόθητη 
καὶ ἡ ἀκριβὴ 

δικαιοσύνη μόνον 
μὲ ἀγῶνες καὶ μὲ 

θεσμοὺς 
θὰ μποροῦσε 
νὰ ὑπάρξῃ.
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Ὁ πο λι τι σμὸς ἀρ χί ζει νὰ ἐμ φα νί ζε ται, ἔρ χον ται τὰ ἐρ γα λεῖ α, ἀρ χί ζει ἡ ἀ φαι ρε τι κὴ 
σκέ ψις, ὁ κα τα με ρι σμὸς τῆς ἐρ γα σί ας γί νε ται πιὸ σα φής, ὁ ἄν δρας, πιὸ δυ να τός, 
στρέ φε ται πρὸς τὸ κυ νή γι καὶ τὴν χρῆ σι τῶν ἐρ γαλεί ων καὶ ἡ γυ ναῖ κα πρὸς τὶς ἐρ γα-
σί ες τοῦ σπι τιοῦ. Ὅ λοι μα ζὶ ἔ θα πταν τοὺς νε κρούς τους καὶ ὅ λοι μα ζὶ δι α σκέ δα ζαν, 
γι’ αὐ τὸ καὶ οἱ νέ οι γνώ ρι ζαν μό νον τὴν μη τέ ρα τους. Εἶ ναι ἡ πε ρί ο δος τῆς Μη τρι-
αρ χί ας, κυ ρια ρχεῖ ἡ μορ φὴ τῆς μη τέ ρας-μά νας-τρο φοῦ, δὲν εἶ ναι ἡ ἡ γέ τις, εἶ ναι ἡ 
Ἀρ χόν τι σα τῆς οἰ κί ας της, τῆς «Ἑ στί ας», τὸ κα τα φύ γιο κά θε ἀ τό μου. 

* * *

λ λὰ μὲ τὴν πά ρο δο τοῦ χρό νου ἀρ χί ζει 
νὰ καλ λι ερ γῆ ται καὶ ἡ γῆ, ἀρ χί ζουν νὰ 
ὑ πάρ χουν καὶ τὰ πε ρισ σεύ μα τα, τὰ ὁ ποῖ α 
γρή γο ρα ἄρ χι σαν νὰ τὰ ἐ κμε ταλ λεύ ων-
ται οἱ πιὸ δυ να τοὶ τοῦ γέ νους, οἱ εὐ πα τρί-

δες, μὲ ἐ νό πλους γύ ρω τους νὰ τοὺς προ στατεύ ουν. Ὁ 
πλοῦ τος αὐ ξά νε ται προ κα λῶν τας ἐμ φυ λί ους πο λέ μους, 
ἀλ λὰ καὶ τὴν ἀ πλη στί α καὶ τὶς ἁρ πα κτι κὲς δι α θέ σεις 
τῶν γύ ρω πλη θυ σμῶν, τῶν ἐ χθρῶν. Ἄρ χι σαν νὰ δη μι-
ουρ γοῦν ται καὶ οἱ πό λεις, γιὰ τὴν ἀ πο θή κευ σι καὶ τὴν 
ἀ σφά λεια τῶν πλε ο να σμά των, ἀλ λὰ καὶ τοῦ φό βου 
τῶν ἐ χθρῶν. Κά μνει τὴν ἐμ φά νι σί της καὶ ἡ γρα φή, γιὰ 
ἁ πλᾶ στὴν ἀρ χὴ μη νύ μα τα καὶ γιὰ τὴν ἀ ρίθ μη σι τῶν 
πλε ο να σμά των, ἐμ φα νί στη καν καὶ πολ λοὶ ὑ πη ρέ τες τοῦ 
συ νό λου: λο γι στές, με σά ζον τες, ἔμ πο ροι, ἀ στυ νο μι κοί, 
δι κα στές, φύ λα κες, στρα τι ω τι κοί, γρα φει ο κρά τες, φι λό-
σο φοι, οἱ πε ρισ σό τε ροι τῶν φι λο σό φων ὄ χι γιὰ βροῦν 
τὴν ἀρ χὴ τοῦ Σύμ παν τος καὶ τοὺς νό μους τῆς ζω ῆς, ἀλ λὰ γιὰ νὰ δι και ο λο γοῦν μὲ 
τὶς βα ρύ γδου πες θε ω ρί ες τους τὰ ἀ δικαι ο λό γη τα, γιὰ νὰ ζοῦν καὶ αὐ τοὶ πλου σι ο-
πά ρο χα ἐκ τῶν πε ρισ σευ μάτων. 

Ὁ πο λι τι σμὸς προ χω ρεῖ, χω ρὶς νὰ μπο ρῇ νὰ τι θα σεύ ε ται, ὁ τε χνι κὸς πο λι τι σμὸς 
ἀρ χί ζει νὰ κα τα στρέ φῃ τὴν Φύ σι, ὑ πο βαθ μί ζον τας τὸν ἄν θρω πο· μό νο φάρ μα κο ὁ 
πνευ μα τι κὸς πο λι τι σμός, ὁ ὁποῖος ἐξευγενίζει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἦλ θε καὶ τὸ πλή-
ρω μα τοῦ χρό νου, νὰ ἀ νοί ξῃ ὁ Πί θος τῆς Παν δώ ρας μὲ ὅ λα τὰ κα κὰ (Ἡσί ο δος, 
«Ἔρ γα καὶ Ἡ μέ ραι», στ. 59-100), ἀ νι σό της, ἐ κμε τάλ λευ σις, δι α φθο ρά, φι λο νι κί α. 
Οἱ ἄν θρω ποι χω ρί στη καν σὲ πλου σί ους καὶ σε πτω χούς, ἀν τα γω νι ζό με νοι καὶ πο-
λε μῶν τας δια ρκῶς με τα ξύ τους. Οἱ ἰ σχυ ροὶ ἔ λε γαν, αὐ τὸ εἶ ναι δι κό μου ἀλ λὰ καὶ 
τὸ ἄλ λο εἶ ναι καὶ αὐ τὸ δι κό μου, εἰ σχώ ρη σε ἐν τὸς τῶν ἀν θρώ πων ἡ ἐγ κλη μα τι κὴ 
συ νή θεια τῆς ἰ δι ο κτη σί ας, ὄ χι τῆς ἰ δι ο κτη σί ας τῶν ἀ πα ραι τή των, ἀλ λὰ τῆς ὑ περ μέ-
τρου. Ὁ Ὅ μη ρος μᾶς ἀ να φέ ρει δύ ο ἀ γρό τες νὰ συγ κρού ων ται γιὰ τὸν χω ρι σμὸ ἑνὸς 
μι κροῦ χω ρα φιοῦ, πα ρο μοι ά ζον τάς τους μὲ φο βε ροὺς πο λε μι στές, σκο τώ νον τας ὁ 
ἕ νας τὸν ἄλ λο. (Ἰ λιὰς Μ, 421-426.)

Ἄνοιξε ὁ Πί θος τῆς 
Παν δώ ρας μὲ ὅ λα 

τὰ κα κά: ἀ νι σό τητα, 
ἐ κμε τάλ λευ ση, 

δι α φθο ρά, φι λο νι κί α. 
Οἱ ἄν θρω ποι χω ρί-

στη καν σὲ πλου σί ους 
καὶ σε πτω χούς, 

ἀν τα γω νι ζό με νοι καὶ 
πο λε μῶν τας δια ρκῶς 

με τα ξύ τους. 
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Ὁ «λα ός» καὶ τὸ «σκη πτοῦ χο» ἄ το μο στὸν Ὅ μη ρο

τὴν Μυ κη να ϊ κὴ Ἐ πο χὴ τὸ ἄ το μο παύ ει νὰ ἀ νή κῃ στὸ γέ νος, ἀ νῆ κε 
πλέ ον στὸν οἶ κο. Καὶ ὑ πε ρά νω ὅ λων τῶν οἴ κων ἦ ταν ὁ ἄ ναξ (Ἰ λιὰς 
Α.172, «ἄ ναξ ἀν δρῶν Ἀ γα μέ μνων», ὁ ἰ σχυ ρὸς ἄρ χων τοῦ Ἄρ γους), 
κρα τῶν τας καὶ τὸ θε ϊ κὸ σκῆ πτρο, γιὰ νὰ τρο μά ζουν τὰ πλή θη (Ἰ λιὰς 
Β100-101: «ἀ νὰ δὲ κρεί ων Ἀ γα μέ μνων ἔ στη σκῆ πτρον ἔ χων»). Γύ ρω 

του ὑ πῆρ χαν καὶ οἱ ὑ πο τα κτι κοὶ ἀ ρι στο κρά τες (Ἰ λιὰς Α. 144-146: «εἷς δέ τις ἄρ χος 
ἀ νὴρ βου λη φό ρος ἔ στω ἢ Αἴ ας ἢ Ἰ δο με νεὺς ἢ δί ος Ὀ δυσ σεὺς ἠ ὲ σύ, Πη λεί δη»), ὁ 
κα θέ νας μὲ τὴν δι κή του πε ρι ο χὴ καὶ μὲ τὸν δι κό του πλη θυ σμό, κα θο δη γῶν τας 
τους, ὅ πως τὸ ποίμνιο (Ἰλ. Β 85-86:  «πεί θον τό τε ποι μέ νι λα ῶν σκη πτοῦ χοι βα σι-
λεῖς»). 

Ὅ λοι οἱ ἡ γέ τες εἶ χαν τὰ πάν τα, ὁ πλοῦ τος ἦ ταν ὅ λος δι κός τους, γῆ, κο πά δια, 
γυ ναῖκες, δοῦ λοι, ἔ χον τας ἀ πέ ναν τί τους τὸ ἄ νευ προ νο μί ων μέ γα πλῆ θος, τὸν λα ό. 
Καὶ ἕ νας ἀ πὸ τὸν λα ὸ ἦ ταν καὶ ὁ Θερ σί της, γό νος ἀ ρι στο κρα τι κῆς οἰ κο γε νεί ας, 
ἄ νευ τύ χης. Ὁ πα τέ ρας του, ὁ Ἄ γριος, ἀ νε τρά πη βια ίως ἀ πὸ τὴν ἐ ξου σί α, καὶ οἱ 
ἀ να τρο πεῖς σκό τω σαν τὰ πέν τε ἀ πὸ τὰ ἑ πτὰ ἀ δέλ φια του. Ὁ ἴ διος, πρὶν ἔλ θῃ στὴν 
Τροί α, τραυ μα τί στη κε, καί, ἄ σχη μος καὶ πικρα μέ νος κα θὼς ἦ ταν, προ σπα θοῦ σε νὰ 
ἐ ξι σω θῇ μὲ τοὺς ἀ ρί στους, κα νεὶς δὲν τὸν συμ πα θοῦ σε, μό νον ὁ Πα λα μή δης ἔ παι ζε 
μα ζί του πεσ σούς. (Α.Σταγειρ. «Ὠ γυ γί α», ∆́ , σελ.431-432, ἔκδ. «Ἐ λεύ θε ρη Σκέ ψις».) 
Εἶ χε τὴν δυ να τό τη τα νὰ λαμ βά νῃ μέ ρος στὴν γε νι κὴ συ νέ λευ σι τοῦ λα οῦ (Ἰλ. Α. 54, 
«δ’ ἀ γο ρήν δε κα λέσα το λα όν»), τὸν ἀ πό η χο τῆς δη μο κρα τί ας τῶν γε νῶν, ἀλ λὰ τὶς 
τε λι κὲς ἀ πο φάσεις τὶς λάμ βα ναν οἱ ἰ σχυ ροί. 

Ἔ λε γαν οἱ εὐ γε νεῖς, ὅ τι ἡ πο λυ αρ χί α κά μνει κα κὸ (Ἰλ.Β.-204: «οὐκ ἀ γα θὸν πο-
λυ κοι ρα νί η»), θὰ πρέ πει νὰ ἀ κοῦ με μό νον τὸν ἕ ναν, τὸν βα σι λέ α (Ἰλ.Β. 203-205: 
«οὐ μέν πως πάν τες βα σι λεύ σο μεν ἐν θά δε Ἀ χαι οί. οὐκ ἀ γα θὸν πο λυ κοι ρα νί η. εἷς 
κοί ρα νος ἔ στω, εἷς βα σι λεύς»). Καὶ ὁ Θερ σί της τολ μᾷ καὶ ἀν τι λέ γει στὸν ἄ να κτα 
Ἀ γα μέ μνο να, λέ γον τας, ὅ τι ὅ λοι πο λε μοῦν καὶ ὁ κα θέ νας μπο ρεῖ νὰ σκο τω θῇ, ἀλ λὰ 
οἱ ἀ ρι στο κρά τες πο λεμοῦν κα λὰ ὡ πλι σμέ νοι πά νω στὰ φο βε ρά τους ἅρ μα τα καὶ 
οἱ ἁ πλοῖ ὁ πλῖτες πο λε μοῦν πάν το τε πε ζῆ καὶ κα κῶς ὡ πλι σμέ νοι, ἀλ λὰ στὴν δι α νο-
μὴ τῆς λεί ας ὁ βα σι λεὺς καὶ οἱ πε ρὶ αὐ τὸν παίρ νουν τὸ με γα λύ τε ρο με ρί διο (Ἰλ. Β. 
210-270).

Ἡ ἱ ε ράρ χη ση τῶν ἀ τό μων ἀ πὸ τὸν Θη σέ α

Θη σεὺς ἦ ταν ὁ πρῶ τος βα σι λεὺς τὴς Ἀ θή νας, ὁ ὁ ποῖ ος ἐγ κα τέ λει ψε 
τὴν μο ναρ χί α καὶ ἔ δω σε δι και ώ μα τα στὸ πλῆ θος. Ἔ κα με τὴν ἕ νω σι 
τῶν φυ λῶν, ὁ ρί ζον τας πρω τεύ ου σα τῆς Ἀτ τι κῆς τὴν πό λι τῶν Ἀ θη νῶν. 
Χώ ρι σε τοὺς πο λί τες σὲ τρεῖς τά ξεις, τοὺς εὐ πα τρί δες (ὅ σους σπού δα-
ζαν καὶ ἦ ταν ἱ κα νοὶ γιὰ τὰ κοι νὰ καὶ τὰ δη μό σια ἐ παγ γέλ μα τα), τοὺς 

γε ωρ γοὺς καὶ τοὺς τε χνῖ τες (ὅ σους δὲν εἶ χαν ὄ ρε ξι νὰ σπου δά ζουν), ὁ ρί ζον τας 
ὅ λοι οἱ πο λί τες νὰ εἶ ναι ἰ σό τι μοι (δί και η ἀ νι σορ ρο πί α). Κά πο τε ὁ Θη σεὺς πῆ γε 
στὴν Σύ ρο καὶ σκο τώ θη κε ἀ πὸ τὸν κυ βερ νή τη τοῦ νη σιοῦ, τὸν Λυ κο μή δη, δι ό τι ὁ 
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 Ὁ Ἀ πο ξυ ό με νος. Ὑ πῆρ ξαν 
δύο ἀ γάλ μα τα ἀ πο ξυ ό με νου 
ἀ θλη τῆ τῆς Κλα σι κῆς Πε ρι ό-
δου, ὅ πως ἀ να φέ ρει ὁ Ρω μαῖ-
ος ἱ στο ρι κὸς Πλί νιος, τοῦ 
Πο λυ κλεί του καὶ τοῦ Λυ σίπ-
που, τὰ ὁ ποῖ α δὲν σώ θη καν. 
Τὸ ἄ γαλ μα τῆς εἰ κό νας ἀ πο-
τε λεῖ ρω μα ϊ κὸ ἀν τί γρα φο 
τοῦ πε ρί φη μου ἔρ γου τοῦ 
Λυ σίπ που καὶ βρί σκε ται στὸ 

Μου σεῖ ο τοῦ Βα τι κα νοῦ.



Λυ κο μή δης φο βή θη κε νὰ μὴν τοῦ πά ρῃ τὸ νη σὶ ὁ Θη σεύς, ἀ φοῦ ἔ δω σε δι και ώ μα τα 
στοὺς πολ λοὺς (Παυσ. 1,3,2: «ἐ πὶ δὲ τῷ τοί χῳ τῷ πέ ραν Θη σεύς ἐ στι γε γραμ μέ νος 
καὶ ∆η μο κρα τί α καὶ ∆ῆ μος»). 

Ἕ νας ἀ πὸ τοὺς δι α ση μο τέ ρους δι α δό χους τοῦ Θη σέ ως ἦ ταν ὁ Κό δρος. Στοὺς 
χρό νους του ἡ Ἀτ τι κὴ ἀν τι με τώ πι ζε με γά λα προ βλή μα τα ἀ πὸ εἰ σβο λὴ με τα να στῶν 
(ἐ πι στρο φὴ τῶν ∆ω ρι έ ων στὴν πα τρί δα τους). Ἕ νας χρη σμὸς ἔ λε γε, ὅ τι ὁ τό πος 
θὰ λυ τρω θῇ, μό λις σκο τω θῇ ὁ βα σι λεύς· καὶ ὁ Κόδρος αὐ θορ μή τως θυ σιά στη κε, 

καὶ οἱ Ἀ θη ναῖ οι ἐν τυ πω σι α σμέ νοι ἀ πὸ τὴν πρᾶ ξι του 
ἐ ξέ λε γαν μὲν βα σι λεῖς, ἀλ λὰ μό νον γιὰ νὰ δι ευ θύ νουν 
τὶς πα τρο πα ρά δο τες θυ σί ες. Ἀ πὸ τό τε ἡ Ἀτ τι κὴ ἔ γι νε 
τό πος γα λή νης καὶ εἰ ρή νης, σὲ αὐ τὴν εὕ ρι σκαν κα ταφύ-
γιο πολ λοὶ ρη μαγ μέ νοι ἄν θρω ποι, ἄρ χι σε νὰ γί νε ται 
πο λυάν θρω πη, ἀρ χί ζει καὶ ἡ με γά λη της πρό ο δος. Ἀρ-
γό τε ρα τὴν ἐ ξου σί α τὴν πῆ ραν οἱ εὐ πα τρί δες, στη ρί-
ζον τας τὴν δύ να μί τους στὴν κα το χὴ τῆς γῆς, οἱ πτω χοὶ 
καὶ οἱ γυ ναῖ κες καὶ τὰ παι διά τους ἔ γι ναν δοῦ λοι τῶν 
πλου σί ων, οἱ ἐμ φύλιοι πό λε μοι πολ λα πλα σι ά στηκαν, 
τὸ πο λί τευ μα πέρασε στὸν ∆ρά κον τα, κα τό πιν στὸν 
Σό λω να, τὸν πρῶ το ἀρ χη γὸ τοῦ λα ϊ κοῦ κόμ μα τος, ἔ πει-
τα στὸν Κλει σθέ νη, τὸν Πει σί στρα το, τὸν Ἐ φιά λτη καὶ 
τέ λος στὸν Πε ρι κλῆ. 

Οἱ προ α να φε ρό με νοι ἡ γέ τες-νο μο θέ τες ἦ ταν ἀ ρι στο-
κρά τες, μὲ τε ρά στια ἀ πο θέ μα τα ἀν θρω πι σμοῦ, καὶ ἡ 
πο λι τι κή τους κα τωρ θώ θη κε, δι ό τι με τὰ τὸν Τρω ι κὸ 

πό λε μο συ νέ βη ὁ με γά λος ἀ ποι κι σμὸς τῶν Ἑλ λή νων στὴν Με σό γει ο. Ἀν θεῖ τὸ ἐμ πό-
ριο καὶ ἡ χρη μα τι κὴ οἰ κο νο μί α, δη μι ουρ γεῖ ται ἡ πό λις-κρά τος, τὸ ἄ στυ, ἀ νέρ χε ται ἡ 
ἀ στι κὴ τά ξις, ἡ νέ α ἀ ρι στο κρα τί α τῶν βι ο τε χνῶν, ναυ τι κῶν, ἐμ πό ρων, οἱ συν θῆ κες 
ἀλ λά ζουν, οἱ Ἕλ λη νες ζη τοῦν πλέ ον ἰ σο νο μί α, ἰ ση γο ρί α καὶ ἰ σο κρα τί α (Ἡρ. 3,80), 
καὶ τὸν 5ο π.Χ. αἰ. ἑ δραιώ νε ται στὴν Ἀ θή να ἡ ∆η μο κρα τί α, μὲ θε σμοὺς τέ τοι ους, 
ὥ στε τὸ ἄ το μο νὰ βρῇ τὴν χα μέ νη του ὑ πό στα σι.

Ἡ κα θι έ ρω ση τῆς ἔν νοι ας «πο λί της» στὴν Ἀ θή να

 πὸ τὸ σύγ γραμ μα τοῦ Ἀ ρι στο τέ λους «Ἀ θη ναί ων Πο λι τεί α» ἀν τλοῦ με 
πολ λὰ στοι χεῖ α γιὰ τὴν τό τε κα τά στα σι στὴν Ἀτ τι κή. Μέ χρι τὸν 5ο 
π.Χ. αἰ. τὴν δι οί κη σι τῆς Πο λι τεί ας τὴν ρύθ μι ζε ὁ Ἄ ρει ος Πά γος (πε-
τρώ δης λό φος δυ τι κὰ τῆς Ἀ κρο πό λε ως). Ἐ κεῖ συ νήρ χε το τὸ ἀ νώ τα το 
ὄργανο τῆς χώ ρας, ἡ ἐξ Ἀ ρεί ου Πά γου παν το δύ να μος Βου λὴ καὶ τὰ 

μέ λη της, ἡ Βου λὴ τῶν Ἀ ρε ο πα γι τῶν, ἐ κλέ γον ταν ἀ πὸ πο λί τες δι α τε λέ σαν τες ἄρ χον-
τες. Ὁ Ἄ ρει ος Πά γος εἶ χε τὸν σπου δαι ό τε ρο ρό λο στὴν δι α κυ βέρ νη σι τῆς πό λε ως, 
δι ε φύλατ τε τοὺς νό μους καὶ ἐ πέ βαλ λε σω μα τι κὲς καὶ χρη μα τι κὲς τι μω ρί ες σὲ ὅ λους 
τοὺς ἐ νό χους. Ἡ θη τεί α τῶν με λῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀεροπαγιτῶν ἦ ταν στὴν ἀρ χὴ 

Οἱ ἡγέτες-νομοθέτες 
ἦταν ἀριστοκράτες μὲ 
τεράστια ἀποθέματα 

ἀνθρωπισμοῦ, καὶ 
ἡ πολιτική τους 

κατωρθώθηκε, διότι 
μετὰ τὸν Τρωικὸ 
πόλεμο συνέβη ὁ 

μεγάλος ἀποικισμὸς 
τῶν Ἑλλήνων στὴν 

Μεσόγειο.
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ἰσόβια, κατόπιν ἔγινε γιὰ μιὰ δεκαετία, ὅλοι διωρίζονταν ἀπὸ οἰκογένειες εὐγενῶν 
καὶ πλουσίων. Ἀργότερα ἡ θητεία τους ἔγινε γιὰ ἕνα ἔτος, ἄρχισαν νὰ ἐκλέγωνται 
καὶ οἱ θεσμοθέτες, μὲ σκοπὸ νὰ δημοσιεύουν τοὺς νόμους, νὰ προσέχουν τὴν ἐκδί-
κασι τῶν διαφορῶν τῶν πολιτῶν καὶ νὰ κρίνουν τελεσιδίκως τὶς δίκες. 

Πρῶτος ὁ ∆ράκων ἔδωσε καίριο πλῆγμα στὴν παντοδυναμία τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, ἀφῄρεσε σχεδὸν ὅλη τὴν διοικητικὴ καὶ τὴν δικαστική του ἐξουσία, δίδοντάς 
την σὲ σὲ δύο νέα ὄργανα, τοὺς Ἐφέτας καὶ τὴν Βουλή. Ἀπὸ τότε ὁ Ἄρειος Πάγος 
περιωρίστηκε στὸ νὰ εἶναι ὁ φύλαξ τῶν νόμων, παρακολουθοῦσε τοὺς ἄρχοντες 
τῆς πολιτείας νὰ διοικοῦν κατὰ τὸν νόμο, καὶ ὅποιος πολίτης νόμιζε ὅτι ἀδικεῖτο, 
εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ἀναφέρῃ στοὺς Ἀρεοπαγίτας, ὑποδεικνύοντας καὶ τοὺς 
νόμους ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἀδικήθηκε. 

Μὲ τὴν νομοθεσία τοῦ ∆ράκοντος καθωρίσθηκε τὰ 
πολιτικὰ δικαιώματα νὰ τὰ ἔχουν ὅσοι κατεῖχαν ὅπλα, 
οἱ ἄρχοντες πλέον ἐξελέγοντο ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς 
πολίτες, ὄχι ἀπὸ τοὺς Ἀρεοπαγίτες, καὶ ἀπὸ τότε ἄρ-
χισαν νὰ εἰσχωροῦν στὴν Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου 
καὶ στοιχεῖα μὴ ὀλιγαρχικά, ἀφαιρῶντας της καὶ τὸν 
ἰδιόρρυθμο χαρακτῆρα της. Γιὰ τὴν ἄσκησι τῶν πολι-
τικῶν δικαιωμάτων κυριώτερα ὄργανα ἦταν ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ ∆ήμου καὶ ἡ Βουλή. Ἡ Βουλὴ ἀπετελεῖτο ἀπὸ 
400 βουλευτές, ἀργότερα ἀπὸ 500, ὅλοι ἐκλέγοντο διὰ 
κλήρου, καὶ μετὰ τὴν κλήρωσι ἡ Βουλὴ ἤλεγχε τὸν δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικό τους 
βίο, ἀπομακρύνοντας τοὺς ἀναξίους. Ἡ Βουλὴ ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς 
ὑποθέσεις καὶ γιὰ τὴν Ἄμυνα. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου ἦταν ἡ συνέλευσις ὅλων τῶν πολιτῶν (συνέχεια τῆς ὁμη-
ρικῆς ἀγορᾶς, ἡ κοινὴ γνώμη). Ἡ συμμετοχὴ σὲ αὐτὴν ἦταν ὁ ἀπαραίτητος ὅρος, 
γιὰ νὰ λέγεται κάποιος τέλειος πολίτης, ἀνεξαρτήτως τάξεως. Ἔγινε τὸ κύριο ὄρ-
γανο τῆς Πολιτείας, ἐξελέγοντας ὅλους τοὺς ἄρχοντες τῆς δημοσίας ζωῆς, ψήφιζε 
τοὺς νόμους, λάμβανε καὶ τὶς τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ πόλεμο καὶ εἰρήνη. Ὑπόλογοι 
στὴν Ἐκκλησία ἦταν ὅλοι οἱ ἄρχοντες καὶ ἀπὸ αὐτὴν προῆλθε ἡ Ἡλιαία, τὸ λαϊκὸ 
ὁρκωτὸ δικαστήριο, τὰ μέλη τοῦ ὁποίου ἐξελέγοντο διὰ κλήρου, ἡ τύχη (ἡ φωνὴ 
τοῦ θεοῦ) καταργοῦσε τὴν προσωπικὴ ἐπιρροή. Ἀργότερα, ἐπειδὴ ἡ συμμετοχὴ 
τῶν θητῶν στὴν Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου ἦταν δύσκολη (οἰκονομικὲς δυσκολίες καὶ 
ἀποστάσεις) ἡ παρουσία τους ἔγινε μισθωτή.

Ὁ Σόλων ἔθεσε τὰ πρῶτα θεμέλια τῆς ἰσοπολιτείας καὶ τῆς ἰσονομίας τῶν Ἀθηναί-
ων. Πλούσιοι καὶ πτωχοὶ τὸν ἐξέλεξαν ὡς συμφιλιωτή, καὶ ἐνῶ μποροῦσε νὰ γίνῃ 
τύραννος, ἦλθε ἀντιμέτωπος καὶ μὲ τὶς δύο παρατάξεις, τὴν δὲ προσωπικότητά του 
τὴν ἀντιλαμβανόμεθα ἀπὸ τὶς ἐλεγεῖες του. Μὲ τὴν πρώτη προτρέπει ὅλους, πλουσί-
ους καὶ πτωχούς, νὰ θέσουν τέρμα στὴν διένεξί τους: «Γιγνώσκω, καί μοι φρενὸς 
ἔνδοθεν ἄλγεοι κεῖται πρεσβυτάτην ἐσορῶν γαίαν Ἰοανίας καινομένην.» [=Τὸ γνω-

Ἡ συμμετοχὴ στὴν 
Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου 
ἦταν ὁ ἀπαραίτητος 
ὅρος, γιὰ νὰ λέγεται 

κάποιος τέλειος πολί-
της, ἀνεξαρτήτως 

τάξεως.
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ρί ζω, ὅ τι ἔ χει εἰ σέλ θη ἐν τός μου ὁ ἀ βά στα κτος πό νος νὰ βλέ πω τὴν σε βά σμια γῆ τῆς 
Ἰ ω νί ας (Ἀτ τι κῆς) νὰ ρη μά ζε ται.] Καὶ σὲ μιὰν ἄλ λη, μό νον πρὸς τοὺς πλου σίους: «οἱ 
πολ λῶν ἀ γα θῶν ἐς κό ρον ἠ λά σα τε, ἐν με τρί οις τί θε σθε μέ γαν νό ον» [ἀ πὸ τὰ πολ λὰ 
τὰ ἀ γα θὰ πα ρα χορ τά σα τε, ἂς φα νῆ τε πε ρισ σό τε ρο βο λι κοί]. Καὶ ἀλ λοῦ, γιὰ τὴν 
συμ πε ρι φο ρὰ τῶν ἡ γε τῶν: « ∆ῆ μος δ’ ὦ δ’ ἂν ἄ ρι στα σὺν ἡ γε μό νεσιν ἕ ποι το, μή τε 
λί αν ἀ νε σθεὶς μή τε βι α ζό με νος»  [ὁ λα ὸς ἀ κο λου θεῖ πι στὰ τοὺς ἡ γέ τες του, ὅ ταν δὲν 
τὸν ἀ φή νουν τε λεί ως ἐ λεύ θε ρο καὶ χω ρὶς νὰ τὸν ἔ χουν πα ρα πι ε σμέ νο]. 

Ἡ προ σπά θεια πολ λῶν αἰ ώ νων ἔ χει λά βει πλέ ον σάρ κα καὶ ὀ στᾶ, χα ρα κτη ρί-
ζον τας καὶ τὸ ἀ θά να το πνεῦ μα τῶν Ἑλ λή νων, ἀ να φέ ρο με τὸν ὀρ θο λο γι σμό: ὅ ρος 
ὁ ὁ ποῖ ος δεί χνει τὴν ἴ δια τὴν πη γὴ τῆς γνώ σε ως, χω ρὶς τὴν με τα φυ σι κὴ ἀ γω νί α 
τῶν Ἀ σια τῶν, τὴν το πο θέ τη σι δη λα δὴ σὲ λο γι κὴ σει ρὰ τῶν ἀ τά κτων ἐμ πει ρι ῶν 
μας, πρὸς ἀ πο φυ γὴν τῶν ἀ να πο φεύκτων λα θῶν μας. Ἡ λύ σις τῶν πο λι τι κῶν καὶ 
κοι νω νι κῶν προ βλη μά των, οἱ ἀν τι κει με νι κὲς συν θῆ κες τῆς ζω ῆς θὰ πρέ πει νὰ 
προ ω θοῦν ται ἀ πὸ ὑ πε ρέ χον τα λο γι κὰ ἄ το μα, ἀ πὸ ὅ σους δη λα δὴ μπο ροῦν νὰ 
τὰ ἑρ μη νεύ ουν καὶ νὰ τὰ συν το νί ζουν πρὸς τὸ κα λύ τε ρο. 

Ὁ Ἀ γα μέ μνων δὲν ἦ ταν Ἀ σιά της δε σπό της, ἦ ταν ὅ μως ἕ νας ἀ κραῖ ος ὀ λι γαρ χι-
κός, ποὺ φο βό ταν καὶ ζη τοῦ σε τὴν γνώ μη τῶν πολ λῶν, χω ρὶς νὰ δί δῃ ἐ ξη γή σεις. Ὁ 
Θη σεὺς ἦ ταν βα σι λεύς, ἀλ λὰ ἐν δι α φε ρό ταν καὶ γιὰ τὸν λα ό, δὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο, ὅ τι 
το πο θέ τη σε τὸ πλῆ θος σὲ τά ξεις, κα θι στῶν τας τοὺς πο λί τες ἰ σο τί μους, ἀ νε ξαρ τή τως 
τάξε ως, δι ό τι ἤ θε λε οἱ πο λί τες νὰ λει τουρ γοῦν καὶ ὡς προ σω πι κό τη τες. Ὁ Θη σεὺς 
ἦ ταν μιὰ ὁ λο κλη ρω μέ νη προ σω πι κό της, βα σι λεὺς καὶ ἀ θλη τής, ἀ δι α φό ρη σε γιὰ τὴν 
ζω ή του καὶ τόλ μη σε νὰ πα λέ ψῃ νι κῶν τας τὸ θη ρι ώ δη Μι νώ ταυ ρο, ἀ παλ λάσ σον τας 
τοὺς Ἀ θη ναί ους ἀ πὸ τὴν ἀ βά στα κτη φο ρο λογί α στοὺς Μι νωί τες. 

Ὁ Πε ρι κλῆς ἦ ταν ὁ ἀ πό λυ τος ἄρ χων τῆς Ἀ θη να ϊ κῆς ∆η μο κρα τί ας, ἀλ λὰ πάν το τε 
πρὸς ὄ φε λος τῆς Πο λι τεί ας, ἔ δι νε λό γο σὲ αὐ τήν, ἡ ὁ ποί α καὶ τὸν ἔ κρι νε (συγ κεν τρω-
τι κὸς δη μο κρα τι σμός). Ὁ Πλούταρ χος χα ρα κτη ρί ζει τὴν δι οί κη σι τοῦ Πε ρι κλέ ους 
ὡς ἀ ρι στο κρα τι κὴ καὶ ὄ χι ὡς δη μο κρα τι κή, τὴν χα ρα κτη ρί ζει ὡς ἐ ξου σί α τοῦ ἑ νὸς 
ἀν δρός, ἀλ λὰ ἀ να φέ ρει, ὅ τι ἐ πὶ τῶν ἡ με ρῶν του ὁ ∆ῆ μος ἔ λα βε πά ρα πολ λά, κλη-
ρου χί ες, θε ω ρι κά, μι σθοὺς (Πλού ταρ χος, «Βί ος Πε ρι κλέ ους», ΙΧ). 

Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης, κά μνον τας κρι τι κὴ τῶν πο λι τευ μά των, ἀ σφα λέ στε ρο θε ω ρεῖ τὸ 
δη μο κρα τι κὸ καὶ ὄ χι τὸ ὀ λιγαρ χι κὸ καὶ θε ω ρεῖ κα λύ τε ρο τὸν συν δυα σμὸ τῆς δη μο-
κρα τί ας καὶ τῆς ὀ λι γαρ χί ας καὶ ὅτι τὸ πο λί τευ μα γί νε ται πιὸ ἰ σχυ ρό, ὅ ταν στη ρί ζε-
ται καὶ στὴν με σαί α τά ξι. (Ἀ ρι στ., «Πο λι τι κά», 1302a, 10-16.)

Ἡ ση μει ο λο γί α ἑ νὸς ἀ γάλ μα τος

ὸν 5ο π.Χ. αἰ. ἐμ φα νί ζον ται στὴν Ἀ θή να οἱ σο φι στές, οἱ δά σκα λοι 
τῆς σοφί ας, ἤ θε λαν νὰ μορ φώ σουν τοὺς νέ ους, γιὰ νὰ ρη το ρεύ ουν 
μὲ ἐν τυ πω σια κὸ τρό πο· ἦ ταν ἡ νέ α κα τεύ θυν σις τοῦ πνεύ μα τος. Ὁ 
πλοῦ τος τῶν Ἀ θη ναί ων κιν δύ νευ ε, καὶ ἡ Ἀ θη να ϊ κὴ ∆η μο κρα τί α χρει-
α ζό ταν τὸν κά θε πο λί τη νὰ εἶ ναι ἀ κό μη πιὸ ἐ λεύ θε ρος. Οἱ σο φι στὲς 
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δί δα σκαν Οἰ κο νο μί α, Πο λι τι κὴ καὶ Ρη το ρι κή, μὲ σκο πὸ νὰ δί νουν τὴν εὐ και ρί α 
στοὺς πο λί τες νὰ κα τα λαμβά νουν ὑ πεύ θυ νες θέ σεις στὴν δη μό σια ζω ή. Οἱ πρὶν φι-
λό σο φοι τῆς Ἰ ω νί ας ἦ ταν ἀ ρι στο κρά τες τοῦ πνεύ μα τος, ζοῦ σαν στὴν πα τρι αρ χι κὴ 
πα ρά δο σι καὶ ἀ νέ λυ αν θε ω ρη τι κὰ τὸν μα κρό κο σμο, ἐ νῶ οἱ σο φι στὲς ἀ νέ τρε παν τὰ 
πάν τα, ἐν δι α φέρ θη καν γιὰ μί α πρα κτι κὴ κοι νω νι κὴ θε ω ρί α, μὲ πρω τα γω νι στὴ τὸν 
ἴ διο τὸν ἄν θρω πο. 

Ἡ ἀρ χὴ τοῦ Σύμ παν τος δὲν ἐν δι έ φε ρε τοὺς σο φι στές, ἔ λεγαν ὅ τι μέ τρο τῶν πάν-
των εἶ ναι ὁ ἴ διος ὁ ἄν θρω πος, ὁτιδή πο τε δὲν μποροῦ με νὰ τὸ κα τα νο ή σω με εἶ ναι 
σὰν νὰ μὴν ὑ πάρ χῃ. Μπο ρεῖ ὁ ἄν θρω πος νὰ γνω ρί ζῃ σα φῶς, ποι ά φύλ λα τοῦ δέν-
δρου εἶ ναι κί τρι να καὶ ποι ά εἶ ναι πρά σι να, ἀλ λὰ τὴν πο λι τι κὴ ἐ λευ θε ρί α μπο ρεῖ 
νὰ τὴν χα ρα κτη ρί σῃ δί και η ἢ ἄ δι κη, ὠ φέ λι μη ἢ ἐ πι κίν δυ νη. Τὸ ἄ το μο το πο θε τεῖ ται 
στὸν κοι νω νι κὸ μι κρό κο σμο μὲ δύ να μι, θε τι κὴ καὶ ἀρ νη τι κή, ἡ ἀν τι κει με νι κό της χά-
νε ται καὶ ἐ πι κρα τεῖ ὁ ὑ πο κει με νι σμός. Ἡ τυ πι κὴ λο γι κὴ καὶ ἡ δι α λε κτι κὴ λαμ βά νουν 
μί αν ἄλ λη μορ φή, τὸ δί και ο μπο ρεῖ μὲ λο γι κὰ ἐ πι χει ρή μα τα νὰ ἀ πο δει κνύ εται ὡς 
ἄ δι κο, τὸ ἄ σπρο ὅ τι εἶ ναι μαῦ ρο, ὁ ἄν θρω πος δὲν ὑ πο τάσσε ται πλέ ον στὴν ἠ θι κή. 

Σὲ ἄ γαλ μα τοῦ 4ου π.Χ. αἰ., ὁ Ἀ πο ξυ ό με νος πα ρου σι ά ζε ται νε α ρὸς ἀ θλη τής, 
ὄ μορ φος καὶ κα λο γυ μνα σμέ νος, μὲ τὴν χα ρα κτη ρι στι κή, ἄ νε τη καὶ μα γι κὴ κί νη σι 
τῆς ἀ πο ξύ σε ως τῶν ρύ πων τῆς προ πο νή σε ώς του, ἐ ξα φα νί ζον τας τὴν πα λαι ὰ με τω-
πι κό τη τα τῶν ἀ γαλ μά των. ∆ὲν ὑ πάρ χει στὸν Ἀ πο ξυό με νο τίπο τε τὸ ἡρω ϊ κὸ καὶ τὸ 
πε ρι φρο νη τι κό, οὔ τε ἡ αὐ στη ρὴ ὡ ραι ό της τῶν Κούρων τοῦ 6ου π.Χ. αἰ., δὲν ὑ πάρ χει 
τὸ ἀ ρι στο κρα τι κὸ πρό τυ πο τῆς σω μα τι κῆς ὀ μορ φιᾶς τῶν γαι ο κτη μό νων-ἀ ρι στο κρα-
τῶν, οἱ ὁ ποῖ οι δι α λα λοῦ σαν τὴν σω μα τι κή τους ὀ μορ φιά, τὴν ἀ πο κτη μέ νη στὰ στά-
δια καὶ τοὺς ἀ θλη τι κοὺς ἀ γῶ νες, γιὰ κερ δί σουν τὸ χα μέ νο ἔ δα φος στὴν κοι νω νι κή 
τους ὑ πε ρο χή, νὰ ἰ σορ ρο πή σουν τὰ εἰ σο δή μα τα τὰ ὁ ποῖ α καὶ ἔ χα ναν. 

Ὁ Ἀ πο ξυό με νος μοιά ζει μὲ χο ρευ τή, δὲν εἶ ναι κά ποι ος δι ά ση μος κα λο γυ μνα σμέ-
νος Ὀ λυμ πι ο νί κης, εἶ ναι ἕ νας ἁ πλὸς φί λα θλος, γό νος ἑ νὸς ἁ πλοῦ ἀ στοῦ-ἀ ρι στο κρά-

Ψη φο δέλ τιο ὀστρα κι σμοῦ.
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τη, ἔ χον τας τὸν ἀ πα ραί τη το ἐ λεύ θε ρο χρό νο, νὰ χαί ρε ται τὸ κα λο γυ μνα σμέ νο του 
σῶ μα, ζῇ τὴν δι κή του ζω ή, ἀ δι α φο ρῶν τας γιὰ τὴν γύ ρω του πραγ μα τι κό τη τα, γιὰ 
τοὺς γύ ρω του ἀν θρώ πους. (Hauser A., «Κοι νω νι κὴ Ἱστο ρί α Τέ χνης», Ά, σελ. 124-
125, ἐκδ. «Κάλ βος», Ἀ θή να 1988.) 

∆ι κλεῖ δες ἀ σφα λεί ας τῆς ἀ το μι κό τη τας

ἱ νο μο θέ τες κα τα νο οῦ σαν ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι δὲν εἶ ναι ἀρ σα κειά δες, χω-
ρὶς νὰ ἐ ξαι ροῦν καὶ τὸν ἴ διο τὸν ἑ αυ τό τους. Καὶ ἐ πει δὴ ἡ δη μο κρα τί α 
εἶ ναι τὸ πο λί τευ μα τῶν πτω χῶν καὶ τῶν πολ λῶν (Ἀ ρι στ., «Πο λιτικά» 
1290b, 18-19), γιὰ νὰ μὴν ἀ να τρέ πε ται, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔ χῃ καὶ τὶς ἀ πα ραί-
τη τες δι κλεῖ δες ἀ σφαλεί ας, τὶς ὁ ποῖ ες θὰ ἔπρεπε οἱ ἴ διοι οἱ πο λί τες νὰ 

προ στα τεύ ουν, ἀλ λι ῶς θὰ ἦ ταν ἄ ξιοι τῆς τύ χης τους, ὅ περ καὶ ἐ γέ νε το. Ἡ ∆η μο κρα-
τί α τῶν Ἀ θη ναί ων στὴν ἀ κμὴ τῆς δό ξης της κρα τή θη κε μό νον πε νῆν τα πε ρί που ἔ τη, 
ἐξ αἰ τί ας πολ λῶν καὶ δι α φό ρων λό γων, μὲ πρῶ το καὶ σπου δαι ό τε ρο τὴν κα τά χρη σι 
τῶν ἴ δι ων τῶν θε σμῶν της, π.χ.:

Τὰ δι κα στή ρια ἀ παρ τί ζον ταν ἀ πὸ 500 δι κα στές, χω ρι σμέ νους σὲ πέν τε τμήμα-
τα, καί, ἐ πει δὴ ἦ ταν πο λυ ά ριθ μα, ἦ ταν πο λὺ δύ σκο λο νὰ δω ρο δο κη θοῦν. Κά πο τε 
δό θη κε μι σθὸς στοὺς δι κα στὲς καὶ ἀ πὸ τό τε κα κό μα θαν τὰ μέ λη της καὶ ἄρ χι σε ἡ 
δω ρο δο κί α. Πα ρά δειγ μα ὁ Ἄ νυ τος, ἕ νας ἀ πὸ τοὺς κα τη γό ρους τοῦ Σω κρά τους, ὁ 
ὁποῖος, ὅ ταν κα τη γο ρή θη κε, ὅ τι ἡ Πύ λος χά θη κε ἐξ αἰ τί ας τῆς στρα τη γί ας του, κα-
τά φε ρε νὰ ἀ πο φύ γῃ τὴν κα τα δί κη ἐ ξα γο ρά ζον τας τοὺς δι κα στές. Γιὰ τὴν ἀ πο φυ γὴ 
τῆς ἀ πο λυταρ χί ας θε σπί σθη κε ὁ λε γό με νος ὀ στρα κι σμὸς (ἐ ξο ρί α γιὰ δέ κα ἔ τη, μὲ 
ψη φο δέλ τια ἀ πὸ ὄ στρα κα), ἀλ λὰ ὁ ἀρ χη γὸς τῆς ἰ σχυ ρο τέ ρας πα ρα τά ξε ως ἐ ξώ ρι ζε 
τὸν ἀρ χη γὸ τῆς ἀν τι πο λιτεύ σε ως, γιὰ νὰ κυ βερ νᾷ ἀ νε νό χλη τος (πε ρί πτω σις τοῦ 
ἐ ξο στρα κι σμοῦ τοῦ Ἀ ρι στεί δου). 

Στὴν πό λι τῶν Ἀ θη νῶν δὲν ὑ πῆρ χαν νο σο κο μεῖ α, πτω χο κο μεῖ α καὶ φι λαν θρω πι κὰ 
ἱ δρύ μα τα, γι’ αὐ τὸ καὶ οἱ Ἀ θη ναῖ οι ἔ δι δαν στοὺς ἀ δυ νάτους ἕ να χρη μα τι κὸ πο σό, 
γιὰ νὰ ἀ να κου φί ζουν τὸν πό νο καὶ τὴν δυ στυ χί α τους. Ἕνας Ἀ θη ναῖ ος πο λί της 
ἔ κα με μή νυ σι ἐ ναν τί ον ἑ νὸς ἀ δυ νά του, ὅ τι ὁ ἀ δύ να τος κα κῶς ἐλάμβανε τὸ ἐ πί δο-
μα, δι ό τι καὶ τέ χνην γνώριζε καὶ μπο ροῦσε νὰ ἐ ξοι κο νο μῇ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, καὶ στὸ 
ἐρ γα στή ριό του μα ζεύ ον ταν ἄν θρωποι πο νη ροί, ἀλ λὰ καὶ ἵπ πους μπο ροῦσε καὶ 
ἀ νέβαινε, ἄ ρα δὲν ἦταν οὔ τε ἀ δύ να τος οὔ τε καὶ ἀ νά πη ρος. (Λυ σί ας, «Λό γοι», XXIV, 
4.) Ἡ πλε ο νε ξί α καὶ ἡ κου το πο νη ρία τοῦ δῆ θεν ἀ δυ νά του. 

∆ρ ∆η μή τριος Ἀπ. Κο μη τού δης 

Μιὰ συν δρο µή-δῶ ρο γιὰ τὶς γι ορ τὲς 
στὸν σκε πτό µε νο φί λο σας θὰ ἀ πο τε λέ σῃ 

οὐ σι α στι κὴ συµ βο λή σας στὴ δύ σκο λη 
δι α φω τι στι κὴ προ σπά θεια τοῦ «Δαυ λοῦ».
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ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
Ναύαρχος Ἀντωνιάδης καὶ φονικὸ τοῦ Ἀγρινίου

Ἔκπληκτοι κάποιοι δημοσιογράφοι ἀποροῦσαν, πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ φο-
νιᾶς τοῦ Ἀγρινίου νὰ σκοτώσῃ σὰν τσίχλες καὶ χωρὶς λογικὴ αἰτία τοὺς πέντε κυνη-
γούς, ὅταν ἐκκλησιαζόταν 2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα, μετελάμβανε συχνὰ τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων καὶ ἔκανε μία φορὰ τὸ μήνα ἁγιασμὸ στὸ μαντρί του· καὶ ὁ δικηγό-
ρος του, βαθύτατα χριστιανὸς κι αὐτὸς (κουβάλησε στὸν πελάτη του τὴν Ἁγία Γραφὴ 
καὶ ἄλλα χριστιανικὰ βιβλία στὴν φυλακὴ καὶ χαρακτήρισε «Ἅγιο»  τὸν Λυμπέρη, 
ποὺ ἔκαψε ζωντανοὺς τὴ γυναῖκα του, τὴ μάνα του καὶ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ μετανό-
ησε προτοῦ ἐκτελεσθῇ), ὅπως καὶ ὁ πνευματικός του, ἐξέφρασαν τὴν ἀδυναμία τους 
«νὰ χωρέσῃ ἡ χριστιανική τους συνείδηση», ὅτι ἕνας τόσο καλὸς χριστιανὸς μπορεῖ 
νὰ εἶναι ἕνας αἱμοδιψὴς ἄνθρωπος. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἴδιους δημοσιογράφους ποὺ 
ἔγιναν ἔξω φρενῶν καὶ ἔψαλαν τὰ ἐξ ἁμάξης στὸ ναύαρχο Ἀντωνιάδη, ὅταν χαρακτή-
ρισε τὸ Χριστιανισμὸ αἱμοσταγῆ καὶ αἱμοδιψῆ θρησκεία.

Γ.Σ.Π.

Στὴν πρωτοχρονιάτικη λειτουργία
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὀχετὸ ὕβρεων κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλη-

σίας εἶναι γεμᾶτα μὲ ἐκθειασμοὺς τῆς Σιὼν καὶ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ διαβάζονται ἐπὶ κα-
θημερινῆς βάσης ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς κατὰ τὶς λειτουργίες στοὺς ναοὺς τῆς χώρας. (Βλ. 
«∆», τ. 191, 192, 224-225, 247, 280, 286 κ.ἄ.) Τὰ παρακάτω ἀποσπάσματα εἶναι ἕνα 
μικρὸ δεῖγμα ἀπὸ τὴ λειτουργία τῆς Πρωτοχρονιᾶς: 

• Ἀντίφωνον Β ,́ στίχ. γ .́: Ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ. 
• Καταβασία: Στίβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον, ἤπειρον αὖθις, Ἰσραὴλ δε-

δειγμένον. 
• ᾨδὴ ε ,́ ὁ εἱρμός: Νυκτὶ ἐξωμοίωται, ὡς τὴν σκιὰν τὴν νομικὴν στέργουσα, τὸν 

Ἰσραὴλ ἡ γεννησαμένη, ἐξ ἧς ἀπαστράψαν, τὸ φῶς τὸ τοῦ κόσμου, Χριστὸς πεφα-
νέρωται. 

• Γενέσεως τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. 17, 1-14): Καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα, καὶ ἔσῃ πατὴρ 
πλήθους ἐθνῶν... Ἔσται τὸ ὄνομά σου Ἀβραάμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. 
Καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα, καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται. 

• Ἦχος πλ. δ :́ Τὴν σοφίαν καὶ λόγον, ἐχθροὺς ἐθανάτωσας, Ἱεράρχα Βασίλειε. 
Αὐτὰ τὰ χριστιανικὰ θὰ σπεύσῃ νὰ ἀκούσῃ καὶ πάλι φέτος σύσσωμη ἡ πολιτική, 

πολιτειακὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία τῆς ρωμιοσύνης ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἀρχιεπισκό-
που στὴν πρωτοχρονιάτικη λειτουργία στὴ Μητρόπολη. Ἔτσι, γιὰ νὰ πάῃ καλὰ ὁ 
χρόνος...

Ι.∆.

«Ἡ αὐτολογοκρισία ἀπὸ φόβο δὲν εἶναι ἀνεκτή»
Ἡ Ὄπερα τοῦ Βερολίνου ἀποφάσισε νὰ κόψῃ ἀπὸ τὸ πρόγραμμά της τὴν ὄπερα 

“Ἰδομενέας” τοῦ Μότσαρτ μὲ τὸ αἰτιολογικό, ὅτι περιλάμβανε προκλητικὲς σκηνὲς 
γιὰ τὸν προφήτη Μωάμεθ, οἱ ὁποῖες ἴσως προκαλοῦσαν τὴν μῆνιν τῶν ἰσλαμιστῶν, 
ὅπως ἔγινε πρόσφατα μὲ τὰ δανέζικα σκίτσα τοῦ Μωάμεθ. Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπίμαχες 
σκηνὲς τοῦ ἔργου -δημιουργικὴ προσθήκη τοῦ σκηνοθέτη Χὰνς Νόενφελς- ὁ βασιλιᾶς 
Ἰδομενέας παρουσιάζει στὴ σκηνὴ τὰ κομμένα κεφάλια τοῦ Ποσειδῶνα, τοῦ Ἰησοῦ, 

‣



τοῦ Βούδα καὶ τοῦ Μωάμεθ. 
Οἱ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες, ἐνῷ δὲν ἔχουν καταφέρει νὰ ἀνανήψουν ἀκόμη πλήρως 

ἀπὸ τὸν χιλιόχρονο σκοταδιστικὸ χριστιανικὸ Μεσαίωνα, τρομοκρατοῦνται στὶς μέ-
ρες μας κι ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ θεοκρατία. Ἔργα τέχνης ἐξαρτῶνται ὄχι ἀπὸ τὴν ἐλεύ-
θερη βούληση τῶν δημιουργῶν καὶ τοῦ κοινοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς εὐαισθησίες καὶ τὶς δι-
αθέσεις φανατικῶν τῆς «πίστης». Ὅπως ὅμως δήλωσε ἡ Γερμανίδα καγκελλάριος: 
«ἡ αὐτολογοκρισία ἀπὸ φόβο δὲν εἶναι ἀνεκτή». Ἀρνούμενη ἡ Εὐρώπη νὰ ὑπερασπι-
σθῇ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασής της, ὑποθηκεύει ὅλο καὶ περισσότερες ἐλευθερίες 
μὲ τὴ συγκαταβατικότητά της στὴν παρεμβατικότητα τοῦ κάθε φανατικοῦ θεοκράτη 
κι ἀνοίγει διάπλατα τὴν πόρτα σὲ ἕνα νέο πιθανὸ Μεσαίωνα.

Γ.Λ.

Εὐτυχισμένο Χανουκά!
«Περισσότερα ἀπὸ 2.000 χρόνια πρὶν οἱ Ἰου-

δαῖοι ἐξεγέρθηκαν ἐναντίων αὐτῶν ποὺ τοὺς 
δυνάστευαν, ἀπαγορεύοντάς τους νὰ προσεύ-
χωνται, νὰ μελετοῦν τὴν Τορὰ ἢ νὰ ἀκολου-
θοῦν τὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις τους. Μὲ 
ἀρχηγὸ τὸν Ἰούδα τὸν Μακκαβαῖο καὶ παίρ-
νοντας δύναμη ἀπὸ τὴν πίστη τους, ὁ μικρός 
τους στρατὸς θριάμβευσε ἐπὶ τῶν τυράννων... 
Ἡ Λάουρα κι ἐγὼ σᾶς στέλνουμε τὶς καλύτερες 
εὐχές μας γιὰ ἕνα εὐτυχισμένο Χανουκά.» Ὁ 
πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Τζὼρτζ Μπούς, γιὰ τὸν 
ἑορτασμὸ τοῦ περυσινοῦ Χανουκὰ στὸ Λευ-
κὸ Οἶκο.

Οἱ «τύραννοι», στοὺς ὁποίους ἀναφέρθηκε 
ὁ πρόεδρος Μπούς, εἶναι οἱ Ἕλληνες ἐκπολιτι-
στὲς Σελευκίδες, ἐπίγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου: Βλ. «Ἕλληνες ἑορτάζουν τὴ σφαγὴ 
Ἑλλήνων», τ. 288 καὶ «Ὁλοκαύτωμα καὶ Χανουκά», τ. 291. 

Κ.Ε.

«Ἀφήστε τὴν Παιδεία καὶ φορέστε ράσα»!
Ἀντιγράφουμε ἀπὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κ. Χριστόπουλου στὸ «ΒΗΜΑ», 12.10.2006: «Ὣς 

τὸ 2004 τὰ εἰσοδήματα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ προέρχονταν ἀπὸ ἐκμίσθωση οἰκοδομῶν, 
φορολογοῦνταν μὲ ἕναν μικρὸ συντελεστὴ 10%. Ἀπὸ τὸ 2005 μὲ ἀπόφαση τῆς κυβέρ-
νησης ὁ συντελεστὴς φορολογίας μειώνεται σταδιακὰ ὡς ἑξῆς: Γιὰ τὸ ἔτος 2005, 7%. 
Γιὰ τὸ ἔτος 2006, 4%. Γιὰ τὸ ἔτος 2007, πλήρης ἀπαλλαγή. Τὰ ἔσοδα ποὺ χάνει τὸ 
∆ημόσιο εἶναι πάρα πολλά, διότι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνυπολόγιστη. Οἱ 
δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς αἰτοῦν ψίχουλα μπροστὰ σὲ αὐτὰ ποὺ χαρίζονται στὴν 
πλέον «παραγωγικὴ καὶ ἀναπτυξιακή» ὁμάδα τῆς κοινωνίας μας. Μήπως ὁ βασικὸς 
στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι “ἀφήστε τὰ γράμματα καὶ φορέστε τὰ ράσα”; Εἶναι καὶ 
αὐτὸ μιὰ πολιτικὴ κατεύθυνση-γιατί ὄχι;»

Σ.Σ.
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 ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ

εἰ κο νι ζό με νη φω το τυ πί α μὲ πε ρι ε χό με νο, ποὺ θυ μί ζει μᾶλ λον κή ρυγ μα 
ἀ πὸ ἄμ βω νος, δὲν προ έρ χε ται ἀ πὸ κά ποι ο χρι στι α νι κὸ ἔν τυ πο, ἀλ λὰ ἀ πὸ 
στρα τι ω τι κὸ ἔγ γρα φο καὶ συγ κε κρι μέ να ἀ πὸ δι α τα γὴ με ραρ χί ας, ποὺ 
ἐκ δό θη κε σὲ ἐ κτέ λε ση προ γε νέ στε ρης δι α τα γῆς τῆς ∆ι εύ θυν σης Θρη σκευ-
τι κοῦ τοῦ Γε νι κοῦ Ἐ πι τε λεί ου Στρα τοῦ. 

Στὸ ἴ διο πρω το φα νὲς αὐ τὸ ἔγ γρα φο ζη τεῖ ται ἀ πὸ τοὺς δι οι κη τὲς τῶν μο νά δων νὰ 
με ρι μνή σουν ἐ πὶ πλέ ον καὶ γιά:

• τὴν κα λύ τε ρη προ ε τοι μα σί α καὶ συμ με το χὴ τοῦ στρα τι ω τι κοῦ προ σω πι κοῦ στὶς 
γι ορ τές,

• τὴν κα θο λι κὴ συμ με το χὴ στὶς ἀ κο λου θί ες, μὲ ἰ δι αί τε ρη μέ ρι μνα στὸ μυ στή ριο τῆς 
ἐ ξο μο λό γη σης,

• τὴν εὐ λα βῆ συμ πε ρι φο ρὰ τῶν ὁ πλι τῶν,

• τὴν πραγ μα το ποί η ση ὁ μι λι ῶν σχε τι κὰ μὲ τὸ πνεῦ μα, τὸ συμ βο λι σμὸ καὶ τὸ δι α χρο-
νι κὸ μή νυ μα τῶν Χρι στου γέν νων,

• τὴν ὑ λο ποί η ση τοῦ προ γράμ μα τος νη στεί ας μὲ πα ρά θε ση νη στή σι μου σι τη ρέ σιου, 
σύμ φω να μὲ τοὺς κα νό νες τῆς Ἐκ κλη σί ας,

ÓÔÑÁÔÏÓ
ÅÐÉÄÏÎÙÍ

ÔÁËÉÌÐÁÍ;



• τὸν ἑ ορ τα σμὸ τῶν Χρι στου γέν νων, τῆς Πρω το χρο νιᾶς καὶ τῶν Θε ο φα νεί ων μὲ 
λαμ πρό τη τα, μέ σα σὲ ἀ τμό σφαι ρα θρη σκευ τι κῆς ἐ ξάρ σε ως.

Πα ρὰ τὴν προ φα νῆ ἀν τι συν ταγ μα τι κό τη τά τους εἴ θι σται νὰ ἐκ δί δων ται στὸ στρά τευ-
μα δι α τα γὲς ἀ φο ρῶ σες στὸν ὑ πο χρε ω τι κὸ ἑ ορ τα σμὸ δι α φό ρων χρι στι α νι κῶν ἑ ορ τῶν, 
ὅ πως αὐ τὴ ποὺ εἶ χε δη μο σι ευ θῆ στὸ τεῦ χος 284. Πα ρ’ ὅ λο ποὺ κι ἐ κεί νη ἡ δι α τα γὴ ἦ ταν 
ἐ πί σης ἀ πα ρά δε κτη, πα ρα τη ροῦ με, ὅ τι ἡ ἐ λεγ χό με νη ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο ∆ι εύ θυν ση 
Θρη σκευ τι κοῦ τοῦ ΓΕΣ ἔ χει σκλη ρύ νει κα τὰ πο λὺ τὴ στά ση της, κι ἔ τσι ἡ χρι στι α νι κὴ 
προ πα γάν δα μέ σα στὰ στρα τό πε δα εἶ ναι τώ ρα ἐμ φα νῶς ἐν το νώ τε ρη. Ἀ πο τέ λε σμα 
ὅ λων αὐ τῶν εἶ ναι νὰ δι α θέ του με αὐ τὴ τὴ στιγ μὴ τὶς πλέ ον θε ο κρα τού με νες Ἔ νο πλες 
∆υ νά μεις τοῦ ∆υ τι κοῦ Κό σμου. (Βλ. συ νέν τευ ξη τοῦ ναύ αρ χου Α. Ἀν τω νιά δη, «∆», τ. 
295.)

 ΕΞΩ ΟΙ ΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ν τι συν ταγ μα τι κὲς κρί θη καν ἀ πὸ τὸ Συμ βού λιο Ἐ πι κρα τεί ας δι α τά ξεις 
σχε δί ου Προ ε δρι κοῦ ∆ι α τάγ μα τος τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Ἐ θνι κῆς Ἄ μυ νας γιὰ 
τὴν εἰ σα γω γὴ σπου δα στῶν στὴ Σχο λὴ Ἀ ξι ω μα τι κῶν Νο ση λευ τι κῆς (ΣΑΝ), 
σύμ φω να μὲ τὶς ὁ ποῖ ες θὰ ἀ πο κλεί ον ταν ἀ πὸ τὶς ἐ ξε τά σεις –με τα ξὺ τῶν ἄλ-
λων– οἱ ἀλ λό θρη σκοι καὶ οἱ ἄ θε οι. Μὲ τὸ ὑ π’ ἀ ριθμ. 20252/2006 πρα κτι κὸ 

τοῦ ΣτΕ μὲ προ ε δρεύ ου σα τὴ σύμ βου λο τοῦ Ἀ νω τά του Ἀ κυ ρω τι κοῦ ∆ι κα στη ρί ου κ. 
Αἰ κα τε ρί νη Σα κελ λα ρο πού λου τὸ σχέ διο ἐ πι στρά φη κε στὸ ΥΠΕΘΑ, προ κει μέ νου νὰ 
ἀ να δι α μορ φω θῇ. Τὸ ΥΠΕΘΑ ὅ μως προ βλη μα τί ζε ται, δι ό τι ἐ κτι μᾷ, ὅ τι θὰ δη μι ουρ γη-
θοῦν σο βα ρό τα τα προ βλή μα τα στὴν εὔ ρυθ μη λει τουρ γί α ὄ χι μό νο τῆς ΣΑΝ ἀλ λὰ καὶ 
στὸ σύ νο λο τῶν πα ρα γω γι κῶν σχο λῶν τῶν Ἐ νό πλων ∆υ νά με ων.

Γιὰ τὴν εὔ ρυθ μη ἑ πο μέ νως λει τουρ γί α τῶν στρα τι ω τι κῶν σχο λῶν ὁ ὑ πουρ γὸς Ἄ μυ νας 
κι οἱ ἐ πι τε λεῖς του θε ω ροῦν ὑ πο χρε ω τι κὴ τὴ χρι στι α νι κὴ συ νεί δη ση τῶν ὑ πο ψη φί ων 
σπου δα στῶν, ἐ φό σον ἀ πο κλεί ουν ὄ χι μό νο τοὺς ἄ θε ους ἀλ λὰ καὶ τοὺς ἀλ λό θρη σκους. 
Ἂν δὲν λα τρεύ ῃ δη λα δὴ τὸ Για χβὲ ὁ σπου δα στής, καὶ μά λι στα κα τὰ τὴν τυ πο λα τρί α 
τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας, δὲν θὰ μπο ρῇ –κα τὰ τὸν κ. ὑ πουρ γό– νὰ ἀν τα πο κρί νε ται 
στὰ κα θή κον τά του καὶ θὰ δη μι ουρ γῇ προ βλή μα τα στὴ λει τουρ γί α τῆς σχο λῆς. 

Μπο ρεῖ τὸ ΣτΕ νὰ ἔ πρα ξε τὸ χρέ ος του, ἡ ἐκ πό νη ση ὅ μως καὶ μό νο αὐ τοῦ τοῦ δι α-
τάγ μα τος καὶ ὁ σχε τι κὸς προ βλη μα τι σμὸς τοῦ ΥΠΕΘΑ φα νε ρώ νουν, ὅ τι στὴν Ἑλ λά δα 
τοῦ 2006 κυ ρια ρχοῦν με σαι ω νι κὲς ἀν τι λή ψεις.

 CODEX LIBRORUM PROHIBITORUM

ὸ 7ο ἐ πι τε λι κὸ γρα φεῖ ο με ραρ χί ας τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Στρα τοῦ μά ζε ψε ὅ λα 
τὰ βι βλί α «Κώ δι κας Ντὰ Βίν τσι», ποὺ εἶ χαν προ λά βει νὰ ἀ γο ρά σουν οἱ 
μο νά δες της γιὰ τὶς βι βλι ο θῆ κες τους. Πα ρα μέ νουν ἀ δι ευ κρί νι στα τὰ ἑ ξῆς: 

 ἐὰν ἡ πρω το βου λί α αὐ τὴ ἀ νή κει στὸν εὐ σε βῆ δι οι κη τὴ τῆς με ραρ χί ας 
ἢ ἐ ὰν ἔ χῃ ἐκ δο θῆ σχε τι κὴ δι α τα γὴ ἀ πὸ τὸ ΓΕΣ, ποὺ θὰ ἰ σχύ σῃ γιὰ ὅ λες 

τὶς μο νά δες τοῦ Στρα τοῦ,  τί θὰ ἀ πο γί νουν τό σα βι βλί α, θὰ πα ρα δο θοῦν ἴ σως στὴν 
πυ ρά; 

Ὅ,τι κι ἂν συμ βῇ πάν τως, τέ τοι α λυ πη ρὰ γε γο νό τα δυ στυ χῶς φα νε ρώ νουν τὶς θε ο-
κρα τι κὲς ἀν τι λή ψεις τῶν ἐ πι τε λῶν ἀ ξι ω μα τι κῶν.
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 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΣΕ ΜΟΝΕΣ

εἰ κο νι ζό με νη φω το τυ πί α προ έρ χε ται ἀ πὸ πο λυ σέ λι δη δι α τα γὴ εὐ σε βοῦς 
Ἕλ λη να ἀ νω τάτου ἀ ξι ω μα τι κοῦ δι οι κη τῆ, σύμ φω να μὲ τὴν ὁ ποί α, ἀ νά-
με σα σὲ αὐ τὰ ποὺ κα θο ρί ζει γιὰ τὸν ἑ ορ τα σμὸ τῶν Χρι στου γέν νων, τῆς 
Πρω το χρο νιᾶς καὶ τῶν Θε ο φα νεί ων, δι α τάσ σει τὸ ὑ φι στά με νο ἀ νε φο δι-
α στι κὸ ὄρ γα νο νὰ δι α θέ σῃ ἐ φό δια σὲ μο νὲς τῆς πε ρι ο χῆς. Πε ρισ σό τε ρες 

λε πτο μέ ρει ες δὲν δό θη καν ἐγ γρά φως, πα ρὰ μό νον προ φο ρι κά, δε δο μέ νου ὅ τι ἡ δι ά θε-
ση τρο φί μων σὲ μο νὲς δὲν προ βλέ πε ται ἀ πὸ κα νέ να στρα τι ω τι κὸ κα νο νι σμό, κι ἔ τσι ἡ 
δι α χει ρι στι κὴ δι και ο λό γη σή της δὲν μπο ρεῖ νὰ γί νῃ ἔν νο μα.

Ἕ να ἀ πὸ τὰ μέ σα, ποὺ κα τὰ κα νό να με τέρ χον ται ἀ ξι ω μα τι κοὶ δι οι κη τές, προ κει μέ-
νου νὰ ἐ ξα σφα λί σουν εὐ νο ϊ κὴ κρί ση καὶ τυ χὸν προ α γω γή τους κα τὰ τὶς ἐ τή σι ες τα κτι-
κὲς κρί σεις στὸ στρά τευ μα, εἶ ναι ἡ εὔ νοι α τοῦ το πι κοῦ μη τρο πο λί τη, ἕ να τη λε φώ νη μα 
τοῦ ὁ ποί ου στὴ στρα τι ω τι κὴ ἱ ε ραρ χί α ἔ χει πάν τα ἰ δι αι τέ ρως βα ρύ νου σα ση μα σί α στὸ 
βυ ζαν τι νο κρα τού με νο κρα τί διο ποὺ ζοῦ με. Στὴ συγ κε κρι μέ νη πε ρί πτω ση καὶ σύμ φω να 
μὲ ἔγ κυ ρες πλη ρο φο ρί ες συ σκευ ά σθη καν σὲ ἀρ κε τὲς δε κά δες με γά λα τσου βά λια μα κα-
ρό νια, ρύ ζι, κον σέρ βες, γά λα καὶ δι ά φο ρα ἄλ λα τρό φι μα, τὰ ὁ ποῖ α μὲ στρα τι ω τι κὰ 
ὀ χή μα τα δι α μοι ρά σθη καν σὲ τρεῖς μο νές. Γιὰ τὴν εὐ λο γη μέ νη ἀ πὸ τὸ μη τρο πο λί τη αὐ τὴ 
πρά ξη ἐ ξω θή θη καν σὲ πα ρα νο μί α τό σο τὸ προ σω πι κὸ τῆς ἀ νε φο δι α στι κῆς μο νά δας 
ὅ σο καὶ τὸ ἐ λεγ κτι κὸ ὄρ γα νο τοῦ σχη μα τι σμοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο, εἶ ναι βέ βαι ο, ὅ τι στὸν ἑ πό με-
νο ἔ λεγ χο θὰ «κά νῃ τὰ στρα βὰ μά τια», ὥ στε νὰ δι και ο λο γη θῇ ἡ ἔλ λει ψη.

Τὸ φαι νό με νο τέ τοι ων «θε ά ρε στων» πρά ξε ων –λό γῳ ἁ πλῆς εὐ σέ βειας τῶν δι οι κη τῶν 
ἢ ὑ στε ρο βου λί ας τους ἢ καὶ τῶν δύ ο– εἶ ναι σύ νη θες στὸν Ἑλ λη νι κὸ Στρα τό, καὶ ἐ φό δια 
καὶ μέ σα, ποὺ ἡ ἀ πό κτη σή τους βα ρύ νει τὸν κρα τι κὸ προ ϋ πο λο γι σμὸ καὶ προ ο ρί ζον ται 
γιὰ τὸ στρα τι ω τι κὸ προ σω πι κό, δυ στυ χῶς κα τα λή γουν σὲ ἐκ κλη σί ες καὶ μο να στή ρια. 

 ΤΑΛΙΜΠΑΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἀ γα πη τὲ «∆αυ λέ»,
Θέ λω νὰ δι η γη θῶ ἕ να συμ βὰν στὴ Σχο λὴ Ἀ στυ φυ λά κων Ξάν θης. Ἤ μουν στὸ ἀ ναρ-

ρω τή ριο τῆς σχο λῆς λό γῳ ἀρ ρώ στιας καὶ μὲ αἰφ νι δί α σε ὁ δι οι κη τής. Εἶ δε 2 ἀν τί τυ πα 
τοῦ «∆αυ λοῦ» ποὺ δι ά βα ζα καὶ ἔ ξαλ λος τὰ πῆ ρε καὶ ἔ φυ γε. Ἂν εἶ χα μί α Βί βλο, εἶ μαι 
σί γου ρος, ὅτι δὲ θὰ ἀν τι δροῦ σε ἔ τσι, ἀλ λὰ τί νὰ κά νου με. Ἀ πο λαμ βά νω με τὰ χα ρᾶς ἀ πὸ 
τὸν Ἰ ού νιο 2006 τὴ συν δρο μὴ στὸ πε ρι ο δι κό σας. Μπο ρεῖ τε καὶ κα λύ τε ρα. Μὴν κρα τᾶ τε 
γιὰ τοὺς ἑ αυ τούς σας κά ποι α στοι χεῖ α (ὅ σο δυ να τὸν σᾶς ἐ πι τρέ πε ται). Τὰ σέ βη μου.

Ι.Κ.

Γιάννης Λά ζα ρης
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ε λε τῶν τας τὰ «Μη ναῖ α», τὸ λει τουρ γι κὸ βι βλί ο τῶν Ἑλ λή νων 
κλη ρι κῶν, ἔ μει να κα τά πλη κτος ἀ πὸ τὶς ὕ βρεις, ποὺ ἐ μεῖς οἱ 
Ἕλ λη νες δε χό μα στε ψαλ μι κῶς καὶ ὑ μνο λο γι κῶς στὸν τό πο 
τοῦ ∆ί α καὶ τοῦ Σω κρά τη ἀ πα θέ στα τα. Σκέ φτη κέ ποτε κα-
νείς, ὅ τι οἱ Τοῦρ κοι θὰ ὑ μνο λο γοῦ σαν σὲ κά ποι ο τζα μὶ τῆς 

Ἄγ κυ ρας τὸν Κο λο κο τρώ νη ἢ οἱ Ἑ βραῖ οι σὲ κά ποι α συ να γω γὴ τοῦ Τὲλ 
Ἀβὶβ τὸν Γο λιάθ; Κι ὅ μως ἡ «Ἑλ λη νι κή» Ὀρ θο δο ξί α ἐ ξυ μνεῖ ψαλ μι κῶς, 
ὑ μνο λο γι κῶς, λει τουρ γι κῶς καὶ ἁ γι ο γρα φι κῶς ὡς ἁ γί ους της κά θε πρώ τη 
Αὐ γού στου τοὺς Μακ κα βαί ους, ἐ κτο ξεύ ον τας μύ ρι ες ὕ βρεις κα τὰ ἡμῶν 
τῶν Ἑλ λή νων μέ σα στὸ σπί τι μας.

Ὅ μως ἐ λᾶ τε τώ ρα μα ζί μου, νὰ ξε φυλ λί σου με τὰ «Μη ναῖ α» τῆς Ὀρ θο δο ξί ας μας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

17 τοῦ μη νός, Τι μο θέ ου ἀ πο στό λου & Ἀ να στα σί ου ὁ σι ο μάρ τυ ρος.
Στι χη ρὰ Ἑ σπε ρι νοῦ, σελ. 186:

«…θε ό φρων Τι μό θε ε,… τὸ τῆς πλά νης (τῶν Ἑλ λή νων) κρά τος εὐ χε ρῶς δι-
έ λυ σας…»

23 τοῦ μη νός, Κλή μεν τος ἱ ε ρο μάρ τυ ρος & Ἀ γα θαγ γέ λου μάρ τυ ρος.
Εἰς τὸν «Οἶ κον», σελ. 196:

«Υἱ ὸς φω τὸς ἀ να δει χθείς,… Κλή μη σο φέ,… Ἑλ λή νων τοὺς πρω τεύ ον τας ἐν 
λό γῳ καὶ ἀ λη θείᾳ ἐ νί κη σας…»

25 τοῦ μη νός, Γρη γο ρί ου Να ζι αν ζη νοῦ.
Μι κρὸς Ἑ σπε ρι νός, σελ. 203:

«Θ ε ο λό γῳ σου στό μα τι, θε ο λό γε Γρη γό ρι ε,… ἐ ξή ραν ας τὴν μω ρί αν Ἑλ λή-
νων καὶ τὸ ψεῦ δος…»

Ï×ÅÔÏÓ ÕÂÑÅÙÍ
ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ
ØÁËËÏÍÔÁÉ
ÓÔÉÓ ÅÊÊËÇÓÉÅÓ
Ἕ να ἀ πάν θι σμα ἀ πὸ λει τουρ γι κὸ βι βλί ο



30 τοῦ μη νός, τῶν Τρι ῶν Ἱ ε ραρ χῶν.
Κα νὼν τοῦ Ὄρ θρου, ᾨδὴ ζ ,́ σελ. 252:

«Ψευ δεῖς μὲν ἐ ξέ κλι ναν Ἑλ λή νων ὕ θλους, πει θὼ δὲ τὴν τύ ραν νον ἀν θρώ-
ποις μό νην εἵλ κον το…»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

10 τοῦ μη νός, Χα ρα λάμ πους ἱ ε ρο μάρ τυ ρος.
Ἐ δῶ πα ρα τη ρεῖ ται ἕ να ἀ νή κου στο θρά σος: Στὰ ἀ πό στι χα τοῦ Μι κροῦ Ἑ σπε ρι νοῦ, 

ἐ νῷ προ τρέπει τὴν Ἑλ λά δα νὰ χαί ρε ται:

«Σύμ πα σα ἡ Ἑλ λάς, ἐν θέ ως νῦν ἀ γάλ λου, κα τέ χου σα ἐν κόλ ποις τὴν σε-
βά σμιον κά ραν τὴν τοῦ ἱ ε ρο μάρ τυ ρος…»

Τὸ λει τουρ γι κὸ βι βλί ο 
τῶν κλη ρι κῶν μὲ τίτ λο 
«Μη ναῖ α» ἀ πο τε λεῖ ται 
ἀ πὸ δώ δε κα τό μους, 
ἕ να γιὰ κά θε μῆ να. Πε-
ρι έ χουν ὅ λη τὴν ἀ κο-
λου θί α με τὰ τῆς προ-
σθή κης τοῦ τυ πι κοῦ 
καὶ δι α βά ζον ται κα θη-
με ρι νὰ ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρεῖς 
σὲ ὅ λους τοὺς χρι στι α-
νι κοὺς να οὺς τῆς Ἑλ λά-
δος. Πε ρι λαμ βά νει ἕ να 
ἀ κα τά σχε το ὑ βρε ο λό γιο 
κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων καὶ 
τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι-

σμοῦ.



Πιὸ κάτω στὴν ᾨδὴ ε΄ τοῦ Κανόνος, σελ. 65, πετᾷ δηλητήριο: 

«Ἐξέστησαν δαίμονες καὶ Ἕλληνες οἱ ἄθεοι…»
Ἐνῷ στὴ σελ. 69 λέει: 

«Λαμπροφανὴς καὶ πανένδοξος ἀνατέταλκεν ἐν τῇ Ἑλλάδι πάσῃ ἡ πανέ-
ορτος μνήμη τοῦ θείου Χαραλάμπους…»

Πιὸ κάτω, στὸ ∆οξαστικὸ τῶν Αἴνων, σελ. 69, διαβάζουμε:

«Ἡ τίμια κάρα σου τὴν δυσώδη πλάνην (τῶν Ἑλλήνων) καταπαύσου-
σα…»

16 τοῦ μηνός, Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ α ,́ σελ. 91:

«Μανίας Ἑλληνικῆς τὸ φρύαγμα κατεπατήσατε…»

ΜΑΡΤΙΟΣ

10 τοῦ μηνός, Κορδάτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ γ ,́ σελ. 41:

«Τῇ σοφίᾳ Κορδᾶτος, τῇ θεοσδότῳ, κατήργει Ἑλληνικῆς σοφίας…»
22 τοῦ μηνός, ἱερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ δ ,́ σελ. 84:

«Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τοὺς σοφοὺς τῶν Ἑλλήνων, θεαρχικῷ 
σθένει ἀπεμώρανας…»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

28 τοῦ μηνός, τῶν ἐν Κυζίκῳ ἐννέα μαρτύρων.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, σελ. 111:

«Μάρτυρες Χριστοῦ πανεύφημοι κατακρατούσης ποτὲ τῆς Ἑλλήνων 
σκαιότητος καὶ ὠθούσης ἅπαντας πρὸς ἀθέμιτα βάραθρα, ὁδὸν εὐθεῖαν 
οὐ κατελίπετε…»

ΜΑΪΟΣ

10 τοῦ μηνός, Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ ζηλωτοῦ.
Εἰς τὸ Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου, σελ. 42:

«Θείου Πνεύματος τῇ φωταυγίᾳ, σκότος ἔλυσας πολυθεΐας… καὶ κατήρ-
γησας Ἑλλήνων μυθεύματα.»

28 τοῦ μηνός, Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ ζ ,́ σελ. 104:

«Σταθηρὰν ἐπιδεικνύμενος τὴν ἔνστασιν, Μάρτυς Εὐτύχιε, τοὺς τῶν Ἑλ-
λήνων σοφοὺς ἀνδρείως κατῄσχυνας…»
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ΙΟΥΝΙΟΣ

1 τοῦ μηνός, Ἰουστίνου μάρτυρος, τοῦ φιλοσόφου.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ ζ ,́ σελ. 8:

«Σοφία Θεοῦ, Ἰουστῖνος ὁ σοφός, κεκοσμημένος, τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀπε-
μώρανε φιλοσοφίαν ἐν χάριτι…»

18 τοῦ μηνός, Λεοντίου μάρτυρος:
Εἰς τὸ Κοντάκιον τοῦ Κανόνος, σελ. 69:

«Τῶν τυράννων ἤλεγξας τὰς πονηρὰς ἐπινοίας καὶ Ἑλλήνων ᾔσχυνας τὴν 
ἀθεώτατον πλάνην…»

30 τοῦ μηνός, τῶν 12 Ἀποστόλων.
Εἰς τὸν Ἑσπερινόν, σελ. 118:

Ἐμμέσως: «Ἁλιέων ὁ κάλαμος φιλοσόφων τὸ φρύαγμα καὶ ρητόρων ρεύ-
ματα διετάραξε…»

Ἄμεσα: Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ ς ,́ σελ. 121:

«Στηρίξας τοὺς μαθητὰς σοφίᾳ καὶ χάριτι, δυνατωτέρους εἰργάσω τῆς 
τῶν Ἑλλήνων, Σῶτερ, ἐρεσχελίας καὶ τὰ τούτων ἀπατηλὰ κατήργησας 
δόγματα…»

Εἰς τὸ Συναξάριον, σελ. 122, διαβάζουμε:

«Φίλιππος ὁ ἀπὸ Βησθαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας… ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων σταυρω-
θεὶς τελειοῦται.»

Ὅμως στὴ σελίδα 126 ἔχει καταχωρημένη εἰδικὴ ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ εἶναι νεωτέρα κι ἐγκεκριμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἱερὰ Σύνοδο. 
Παραθέτω ἀποσπάσματα δίχως σχόλια.

Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινόν, σελ. 126:

«Σὺ γὰρ ὡς φῶς ἡμῖν ἐπέστης, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ τῆς πλάνης καθημέ-
νοις… καὶ ἀξίους ἐξ ἀναξίων ἡμᾶς ἀναδείξας… ὅθεν ἡ ἐν Ἀθήναις Ἐκκλη-
σία καυχᾶται καὶ σὺν αὐτῇ ἅπασα ἡ Ἑλλάς.»

ΙΟΥΛΙΟΣ

17 τοῦ μηνός, Μαρίνας μεγαλομάρτυρος.
Εἰς τοὺς Αἴνους, σελ. 94:

«…ἀνδρικῷ φρονήματι ηὐτομόλησας καὶ τῶν Ἑλλήνων σεβάσματα ὡς 
κόνιν ἐλέπτυνας».

23 τοῦ μηνός, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ η ,́ σελ. 122:

«Ἔρρει (=πῆγαν στὸ διάβολο!) τῶν Ἐλλήνων τὰ σαθρὰ πλάνης σεβάσμα-
τα καὶ σεσιγήκασι τῆς ματαιότητος ἅπασαι αἱ διπλόαι καὶ τὸ ψεῦδος 
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αὐτῶν…»
26 τοῦ μηνός, Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.
Ἀπόστιχα Ἑσπερινοῦ, σελ. 134:

«…καὶ τῶν Ἑλλήνων σεβάσματα ὡς κόνιν ἐλέπτυνας».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

23 τοῦ μηνός, Λούπου μάρτυρος.
Εἰς τὸν Κανόνα, σελ. 126:

«…καὶ θεοὺς ἐξηφάνισας τῶν Ἑλλήνων, δυνάμει τοῦ πνεύματος».
25 τοῦ μηνός, Βαρθολομαίου Ἀποστόλου.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ α ,́ σελ. 134: 

«…σοφίαν εὑράμενος, τὴν ἐνυπόστατον ἀπεμώρανας Ἑλλήνων τὴν σοφί-
αν…»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17 τοῦ μηνός, Πίστεως-Ἐλπίδος-Ἀγάπης καὶ Σοφίας μητρὸς αὐτῶν.
Εἰς τὸ Κοντάκιον, σελ. 117:

«Σοφίας τῆς σεμνῆς, ἱερώτατοι κλάδοι,… σοφίαν ἀπεμώραναν τῶν Ἑλλή-
νων ἐν χάριτι…»

22 τοῦ μηνός, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.
Εἰς τὸν Κανόνα, Ὠδή, σελ. 134:

«…λαμπρῶς κατῄσχυνας Ἑλλήνων σεβάσματα καὶ πολυθεΐας τὸ ἄθεον».
Συνέχεια: ᾨδὴ ε ,́ σελ. 137:

«Οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοί, ἡττηθέντες τοῖς σοφοῖς δόγμασιν…»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 τοῦ μηνός, Κυπριανοῦ, ᾨδὴ η ,́ σελ. 15.

«Σοφώτατα τῆς Ἑλληνικῆς κατεφρόνησας σοφίας, ἔνδοξε…»
3 τοῦ μηνός, ∆ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου.
Εἰς τὸ ∆οξαστικὸ Ἑσπερινοῦ, σελ. 16:

«…καταπτύσας τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων, τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων 
γνώστης ἐγένετο…»

14 τοῦ μηνός, Ναζαρίου-Γερβασίου… μαρτύρων.
Εἰς τὸν Οἶκον, σελ. 82:

«…ὅτι πᾶσαν Ἑλλήνων ἀπετέφρωσαν μανίαν…»
15 τοῦ μηνός, Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ ζ ,́ σελ. 88:
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«Νενεκρωμένους καὶ βυθῷ τῆς Ἑλληνικῆς ἀθεΐας, καταποθέντας τοὺς 
λαούς, ζωηφόροις σου λόγοις ἀνείλκυσας…»

Εἰς τὸ Ἐξαποστειλάριον τοῦ ἰδίου, σελ. 88:

«…πᾶσαν πλάνην τῶν Ἑλλήνων ἔλεγξας τὴν πολύθεον καὶ ψευδώνυμον 
γνῶσιν…»

22 τοῦ μηνός, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ μαρτύρων.
Εἰς τὸ Κάθισμα, σελ. 122:

«…ὅθεν πρὸ τοῦ θανάτου τὴν Ἑλλήνων μανίαν, πάλιν δὲ μετὰ πότμον, τῆς 
αἱρέσεως ζάλην ἐλάσαντες…»

30 τοῦ μηνός, Ζηνοβίου & Ζηνοβίας.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ α ,́ σελ. 182:

«…Αἴγλην φωτιζόμενος, σοφέ, τῆς τρισηλίου λάμψεως, σκότος διέλυσας 
Ἑλλήνων δυσφημίας…»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

10 τοῦ μηνός, Ὀρέστου μάρτυρος.
Εἰς τὸν Κανόνα, ᾨδὴ ε ,́ σελ. 69:

«Ἀφανισμῷ τοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων σὺ παραπέμψας…»
15 τοῦ μηνός, Γουρία, Σαμωνᾶ & Ἀβίδου μαρτύρων.
Στιχηρὰ Ἑσπερινοῦ, σελ. 106:

«Μονάδα τρισάριθμον ὁμολογήσαντες, ἅγιοι, τῶν Ἑλλήνων ἐλύσατε πο-
λύθεον φρόνημα καὶ μωρὰν σοφίαν….»

18 τοῦ μηνός, Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ, μαρτύρων.
Εἰς τὸ ∆οξαστικὸν Ἑσπερινοῦ, σελ. 122:

«…τῶν γὰρ ἁλιέων ζηλώσας τὴν παρρησίαν καὶ τὴν σκηνορράφων θεολο-
γίαν, τὴν Πλάτωνος μυθολογίαν καὶ τὴν Στωϊκὴν φλυαρίαν λόγοις καὶ 
ἔργοις κατέρραξε…»

Εἰς τὸν Οἶκον, σελ. 124:

«Τῶν Ἑλλήνων λιπῶν ἅπασαν τὴν ματαιότητα…»

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

13 τοῦ μηνός, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου & Ὀρέστου μαρτύ-
ρων.

Εἰς τοὺς Αἴνους, τὸ τέταρτον ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ (∆αμασκηνοῦ), σελ. 98:

«…Εὐστράτιος, ὁ τῆς Ἑλλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτὴς καὶ τῆς χριστια-
νῶν θεοσοφίας κῆρυξ…»

* * *
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ὐ τὴ εἶ ναι ἡ Ὀρ θο δο ξί α. Θε ός της ὁ Για χβέ. Προ πά το ρές της ὁ Ἀ βρα ὰμ 
καὶ τὸ σό ι του. Νο μο θέ της της ὁ Μω υ σῆς. Ἥ ρω ές της ὁ Ἰ η σοῦς τοῦ 
Ναυ ῆ καὶ οἱ με τὰ αὐ τὸν πρω το κλα σᾶ τοι Ἑ βραῖ οι. Ἐ πα να στά τες της οἱ 
Μακ κα βαῖ οι. Ἰ δε ο λο γι κοὶ κα θο δη γη τές της ὁ Ἰ η σοῦς κι οἱ μα θη τές του. 
Πα τρί δα της ἡ ἁ γί α Ἱ ε ρου σα λήμ-Σι ών.

Ἔ τσι ψάλ λει: «Χαῖ ρε, Σιών, ἁ γί α Μή τηρ τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, θε οῦ κα τοι κη τή ριον.»

[Γιὰ τὸν ἀν θελ λη νι σμὸ τῶν ἱ ε ρῶν βι βλί ων τῆς Ὀρ θο δο ξί ας βλέ πε ἐ πί σης:

• Ἡ νί ο χος, «Ὁ ἀν θελ λη νι σμὸς τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης», «∆», τ. 154.

• Ε. Ἀτ τα βύ ριος, «Ὑ μνο λό γιο τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς μυ θο λο γί ας... αἱ ὕ βρεις κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 
Πνεύ μα τος», «∆», τ. 191.

• Ε. Ἀτ τα βύ ριος, «Τὸ τριῴδιον: Ἀ να θε μα τι σμοὶ καὶ ἀ πει λὲς ἐ ναν τί ον τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο-
λι τι σμοῦ», «∆», τ. 192.

• Μ. ∆η μό που λος-Ἀ πολ λώ νιος, «Ὁ ἀν θελ λη νι σμὸς τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἡ 
προ τί μη ση στὰ ἑ βρα ϊ κὰ δόγ μα τα», «∆», τ. 197.

• Ν. Τσί τσου, «Ἑ πτὰ ἀ να θε μα τι σμοὶ κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ ψάλ λον ται σή με ρα στὶς ἑλ λη-
νι κὲς Ἐκ κλη σί ες», «∆», τ. 224-225.

• Ν. Τσί τσου, «Ὕ βρεις κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ ψάλ λον ται καὶ σή με ρα στὶς ἐκ-
κλη σί ες μας», «∆», τ. 232.

• ∆. Λάμ πρου, «∆ι ε θνῆ σά λο προ κά λε σε ἡ συ νέν τευ ξη τοῦ Γ. Μαρ κό που λου. Ὁ ἀν θελ-
λη νι σμός-ρα τσι σμὸς καὶ τὰ μα θή μα τα γε νο κτο νί ας στὴν Π. ∆ι α θή κη», «∆», τ. 242.

• Π. Κου βα λά κη, «Ὁ Μ. Θε ο δω ρά κης μι λᾷ στὸν “∆”:  Ἔγ κλη μα κα τ’ ἐ ξα κο λού θη ση μὲ 
στό χο τὴν Ἑλ λη νι κό τη τα ἡ δι δα σκα λί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς», «∆», τ. 246.

• Γ. Χατ ζη θε ο δώ ρου, «Κω στῆς Στε φα νό που λος: Νὰ πά ψουν οἱ ἀ να θε μα τι σμοὶ κα τὰ τοῦ 
Ἑλ λη νι κοῦ  Ἔ θνους στὶς Ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δος», «∆», τ. 247.

• Γ. Μου στά κης, «Τὸ ἐ πί ση μο ὄρ γα νο τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πα ξι ώ νει τὸν Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμό», 
«∆», τ. 247.

• Ι. ∆η μό φι λος, «Ἰ η σοῦς: Κή ρυ κας μί σους, δι χα σμοῦ καὶ μι σελ λη νι σμοῦ», «∆», τ. 272-
273.

• Ν. Τσί τσος, «Πη δά λιο: Τὸ ἐ πί ση μο βι βλί ο ὁδη γι ῶν πρὸς τοὺς ἱ ε ρεῖς τῆς Ἑλ λά δος: 
Κά θε ἑλ λη νι κὸ νὰ μι σῆται...», «∆», τ. 274.

• Κ. Ἐ λευ θε ρί ου, «Τὸ ἀν θελ λη νι κὸ ἑ βρα ϊ κὸ Πά σχα», «∆», τ. 280.

• Ι. Λά ζα ρης, «Ἐν φάτ νῃ τῶν ἀ-λό γων. Οἱ σι ω νι στι κὲς δο ξο λο γί ες, τὰ κη ρύγ μα τα 
μί σους, οἱ ἀν θελ λη νι κοὶ λει τουρ γι κοὶ ὕ μνοι ποὺ ψάλ λον ται στοὺς να οὺς τὰ Χρι στού-
γεν να κι οἱ ἀν τι φά σεις τῶν Εὐ αγ γε λί ων», «∆», τ. 286.

Ἀτ τα βύ ριος
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πλέ ον με γα λει ώ δης ἅ μα δὲ καὶ ἡ πλέ ον σπου δαί α δι α τύ πω σις 
πε ρὶ τοῦ κό σμου εἶ ναι ἡ γε νο μέ νη ὑ πὸ τοῦ Ἡρα κλεί του εἰς 
τὸ «Πε ρὶ Φύ σε ως» ἔρ γον αὐ τοῦ. «Κό σμον τόνδε, τὸν αὐ τὸν 
ἁ πάν των», λέ γει ὁ Ἡ ρά κλει τος, «οὔ τε τις θε ῶν, οὔ τ’ ἀν θρώ-
πων ἐ ποί η σεν, ἀλ λ’ ἦν (αὐ τός) ἀ εὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔ σται πῦρ 

ἀ εί ζῳον ἁ πτό με νον μέ τρα καὶ ἀ πο σβεν νύ με νον μέ τρα.» 

Ἡ θε με λι ώ δης αὐ τὴ ρῆ σις τοῦ Ἐ φε σί ου φι λο σό φου ἐ πα να δι ε τυ πώ θη ἄλ λως πως 
ὑ πὸ τοῦ Παρ με νί δου στὴν ἑλ λη νι κὴ πό λη Ἐ λέ α στὴν Ἰ τα λί α. Ὁ κό σμος τῶν ἀ πεί ρων 
τῷ πλή θει ὄν των, εἶ πεν ὁ Παρ με νί δης, ἀ πο τε λεῖ ἕ να καὶ μό νον ὂν καὶ τὸ ὂν αὐ τὸ εἶ ναι 
τὸ Πάν. Τὸ Πὰν κα τα λαμ βά νει ὅλον τὸν ἄ πει ρο χῶ ρο. Ἄλ λω στε καὶ ὁ χῶ ρος ἀ πο τε λεῖ 
συ στα τι κὸ τοῦ παν τὸς καὶ ὡς ἐκ τοῦ λό γου τού του τὸ Πὰν ὡς σύ νο λον εἶ ναι ἀ κί νη-
τον, «οὐ λο με λὲς καὶ ἀ τρε μές». Τὸ Πὰν συμ φώ νως πρὸς τὶς δύο αὐ τὲς δι α τυ πώ σεις 
–τὴν τοῦ Ἡρα κλεί του καὶ τὴν τοῦ Παρ με νί δου– εἶ ναι ἀ εὶ ὑ πάρ χον, προ-ελ θὸν ἀ φ’ 
ἑ αυ τοῦ. Τοῦ το, δι ό τι αὐ τὴ ὑ πῆρ ξε ἡ μοῖ ρα τοῦ κό σμου ὡς ἐκ τοῦ λό γου, ὅ τι ἡ δυ να-
τό της αὐ τὴ ἔ λα χε νὰ εἶ ναι ἀ εὶ ὑ πάρ χου σα ὡς ἐκ τῆς ἀ νάγ κης, αὐ τὴ δὲ ἀ πέ κλει σε τὴν 
ὕ παρ ξιν πά σης ἄλ λης δυ να τό τη τος. Ὡς ἐκ τοῦ ἀ κι νή του ὅ μως τοῦ ὅ λου, τοῦ Παν τός, 
κα τὰ τὸν Παρ με νί δην, καὶ ἵνα τὸ Πὰν μὴ ἀ σφυ κτιᾷ ἐν ἀ κι νη σί ᾳ εὑ ρι σκό με νον, ἦλ θεν 
ὡς ἐκ τῆς ἀ νάγ κης ἡ νο μο τέ λεια ἐ κεί νη, ἡ ὁ ποί α ἐ πι τρέ πει εἰς τὸ Πὰν νὰ κι νῆ ται ἀ εὶ 
ἐ σω τε ρι κῶς καὶ οὕ τω «νὰ λει τουρ γῇ ὡς ζῶν ὄν. 

Πέ ραν τῶν δύο αὐ τῶν δι α τυ πώ σε ων οἱ Πυ θα γό ρει οι ἔ λε γον, ὅ τι τὸ Πὰν εἶ ναι ἀ ριθ-
μὸς παμ μέ γι στος, ἀ εὶ συν τε λού με νος. Τοῦ το ἐ σή μαι νε, ὅ τι τὸ Πὰν ἀ εὶ ὑ πάρ χει, ἀλ λὰ 
καὶ ἀ εὶ ἐ ξε λί σε ται. Ὅ πως ὅ μως ὁ Ἡ ρά κλει τος ἐ θεώ ρει, ὅ τι τὸ Πὰν δι έ πε ται ὑ πὸ μιᾶς 
ἀρ χῆς, τὴν ὁ ποί α ὠ νό μα σε πῦρ: («ἐκ πυ ρὸς τὰ πάν τα συ νι στᾶ ναι καὶ εἰς τοῦ το ἀ να-
λύ ε σθαι· πάν τα δὲ γί γνε σθαι κα θ’ εἱ μαρ μέ νην καὶ διὰ τῆς ἐ ναν τι ο τρο πῆς ἡρμό σθαι 
τὰ ὄν τα· καὶ πάν τα ψυ χῶν εἶ ναι πλή ρη»), ἔ τσι καὶ οἱ Πυ θα γό ρει οι, οἱ ὁ ποῖ οι ἐσυμ-
βό λι ζον ἑ κά στη ἔν νοιαν δι’ ἑ νὸς ἀ ριθ μοῦ, καὶ τὴν μί αν ἀρ χήν, δη λα δὴ τὸ πῦρ τοῦ 

Ἡ Ἑλ λη νι κὴ θέ σι πε ρὶ Σύμ παν τος

ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ 
«ÄÇÌÉÏÕÑÃÏÓ» 
ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ



Ἡρα κλεί του, ἡ ὁ ποί α καὶ κα τ’ αὐ τοὺς δι έ πει τὸ Πάν, ἐ συμ βό λι σαν διὰ τοῦ ἀ ριθ μοῦ 
1. Ὁ ἀ ριθ μὸς 1, εἶ πον, ὑ πο δι αι ρεῖ ται εἰς δύο λει τουρ γί ας –δύο «οὐ σί ας»– ὡς οἱ Πυ-
θα γό ρει οι ὠ νό μα ζον τὶς λει τουρ γί ες αὐ τές, εἰς τὴν μο νά δα καὶ τὴν ἀ ό ρι στον δυά δα. 
Καὶ τὴν μὲν μο νά δα ὠ νό μα ζον αἰ θε ρι κὴν καὶ ἄ τμη τον ἢ συ νε χῆ οὐ σί αν, τὴν δὲ δυά δα 
ὠ νό μα ζον με ρι στὴν οὐ σί αν.

Ἀν τί στοι χος ἔν νοι α τῶν δύο οὐ σι ῶν τῶν Πυ θα γο ρεί ων ἦ το κατὰ τὸν Ἡρά κλειτο 
τὸ ἀ δι αί ρε το καὶ τὸ δι αι ρε τὸ πῦρ – τὸ ἀ θά να το καὶ τὸ θνη τὸ πῦρ. Οὕ τω τὸ πῦρ ὑ πὸ 
γε νι κὴν ἔν νοι αν ἀν τι στοι χεῖ εἰς τὸν ἀ ριθ μὸν 1 τῶν Πυ θα γο ρεί ων, τὸ ἀ διαίρετο ἢ ἀ θά-
να το πῦρ εἰς τὴν πυ θα γο ρι κὴ μο νά δα καὶ τὸ διαιρε τὸ ἢ θνη τὸ πῦρ εἰς τὴν πυ θα γο ρι-
κὴ ἀ ό ρι στον δυά δα. Ἐ πει δὴ ἡ ἀ ριθ μο ποί η σις τῶν πάν των προ ϋ πέ θε τε μα θη μα τικὸ 
νοῦ καὶ ἐ πει δὴ οἱ πλεῖ στοι τῶν ἀν θρώ πων δὲν δι α θέ τουν τέτοιο νοῦ, ὁ Ἀ ρι στο τέ λης 
ἀρ γό τε ρα προ έ βη εἰς τὴν ἀ πο μα θη μα τι κο ποί η σι τῆς Φι λο σο φί ας, γιὰ νὰ μὴ δη μι ουρ-
γοῦν ται πα ρε ξη γή σεις.

* * *
αὶ κα τὰ τὶς τρεῖς αὐ τὲς δι α τυ πώ σεις πε ρὶ Κό σμου, ὡς καὶ κάθε ἄλ λη ἑλ λη-
νι κὴ δι α τύ πω σι, οἱ ὁ ποῖ ες ὅλες μαζὶ συ νι στοῦν τὴν μί α καὶ μό νη ἑλ λη νι-
κὴ θέ σι πε ρὶ Κό σμου, ἀν τι στρα τευ ό με νες τὴν μί αν ἀρ χή, ἡ ὁ ποί α δι έ πει 
τὸ Πάν, δυ νά μεις δὲν ὑ πάρ χουν. Τὰ πάν τα δι έ πον ται ὑ πὸ τῆς παγ κο σμί-
ου νο μο τέ λειας, διὰ τῆς ὁποίας τὰ ὄν τα φύ ον ται καὶ ἀ πο φύ ον ται καὶ 

κατὰ τὸν Ἡ ρά κλει το «τὰ πάν τα ρεῖ καὶ οὐ δὲν μέ νει καὶ πάν τα ψυ χῶν εἶ ναι πλή ρη». 
Οὕ τω εἰς τὴν παγ κό σμιον αὐ τὴ ρο ή, ἡ ὁ ποί α κι νεῖ ται δί κην πο τα μοῦ, προ πο ρεύ ον ται 
πρῶ τον οἱ με γά λες, οἱ θεῖ ες ψυ χὲς καὶ ἕ πον ται οἱ μι κρές, οἱ μὴ θεῖες ψυ χὲς (Πλά των, 
«Φαῖ δρος»). Εἶ ναι δὲ με γά λες ψυ χές, αὐ τές, ποὺ ὑ πάρ χουν στὰ αὐ τό φω τα ἀ στέ ρια, 
ὡς αἰ τί α ὑ πάρ ξε ως αὐ τῶν, ἑ δρα ζό με νες κα τα στά σεις· καὶ εἶ ναι μι κρὲς ψυ χὲς οἱ ὡς 
αἰ τί α ὑ πάρ ξε ως κα τα στά σεις τῶν ὄν των, τὰ ὁ ποῖ α φύ ον ται ἐ πὶ τῶν θερ μο κοι τί δων 
τῶν δη μι ουρ γού με νων ὑ πὸ τοῦ φυ σι κοῦ νό μου, ὡς ἐκ τῶν ἐ πὶ μέ ρους ἐ πι κρα του σῶν 
συν θη κῶν. Μί α δὲ θερ μο κοι τὶς εἶ ναι καὶ ἡ Γῆ.

Ὅ λες ὅ μως οἱ ψυχές, καὶ οἱ με γά λες καὶ οἱ μι κρές, ἔ χουν κοι νὴ τύ χη, δι ό τι ὅλες ἀ κο-
λου θοῦν τὸν παγ κό σμιο ρυθ μό. Τοῦ το, δι ό τι «πάν τα γί νε ται δι’ ἀ νάγ κην θεί ην» κα τὰ 
τὸν Ἡ ρά κλει το. Οἱ δὲ ψυ χὲς ἀ πὸ ση μεί ου τι νὸς καὶ ἄ νω –μᾶλ λον ἀπὸ τοῦ ση μεί ου τῆς 
ἀν θρω πί νης ὑ πο στά σε ως αὐ τῶν καὶ ἄ νω– με τέ χουν τῆς παγ κο σμί ου πο λι τεί ας, ὅ λες 
δὲ μαζί, ἀ κό μη καὶ οἱ κά τω τῆς ἀν θρω πί νης ὑ πο στά σε ως ψυ χές, ἀ πο τε λοῦν τὴν παγ-
κό σμιο πο λι τεί α, τὴν ὑ φὴ τῆς ὁ ποί ας κα τὰ τὸν Πλά τω να («Φαῖ δρος») ὁ ἀν θρώ πι νος 
νοῦς δὲν δύ να ται νὰ συλ λά βῃ, καὶ ἡ γλῶσ σα τῶν ἀν θρώ πων δὲν δύ να ται νὰ ἱ στο ρή-
σῃ. Ἡ κοι νὴ συ νι στα μέ νη τῆς παγ κο σμί ου αὐ τῆς πο λι τεί ας εἶ ναι ἡ ψυ χὴ τοῦ Παν τός. 
Τὸ Πὰν ὅ θεν εἶ ναι ἔμ ψυ χο ὄν. Ὅ πως ὅ μως στοὺς ἀν θρώ πους τὸ σῶ μα, τὸ φέ ρον τὴν 
ψυ χὴ ἑ κά στου ἀν θρώ που, ἔρ χε ται στὴν κα τά στα σι ἐ κεί νη, τὴν ὁ ποί α, ἐμεῖς, οἱ ἄν θρω-
ποι, ὠ νο μά ζο με θά να το, δη λα δὴ ἀ πο φύ ε ται τοῦ το, ἔ τσι ἐν τῷ ἀ πω τέ ρῳ μέλ λον τι τὸ 
ὑ λι κὸ μέ ρος τοῦ Παν τός, ποὺ εἶ ναι τὸ σῶ μα τοῦ ἐμ ψύ χου τού του Ὄν τος, θὰ ἀ πο φυ ῇ 
στὸ σύνολό του, καὶ θὰ ἔλ θῃ ἡ παγ κό σμιος ἠ ρε μί α τῶν πάν των, ἡ ἐκ πύ ρω σις κατὰ 
τὸν Ἡ ρά κλει το. ∆ι ό τι κα τ’ αὐ τὸν ἡ μὲν ἐ πὶ τὴν γέ νε σιν ρο ὴ τῶν πάν των κα λεῖ ται 
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πό λε μος· («πό λε μος δὲ πα τὴρ πάν των»), ἡ 
δὲ ἐ πὶ τὴν ἐκ πύ ρω σιν κα λεῖ ται ὁ μο λο γί α 
καὶ Εἰ ρή νη. 

Ἐν και ρῷ ὅ μως τῷ δέ ον τι ἐκ τοῦ βά θους 
τῆς παγ κο σμί ου αὐτῆς ἠ ρε μί ας θὰ ἀ να δυ-
θῇ κατὰ τὸν Ἡ ρά κλει το, βο η θού σης πρὸς 
τοῦ το καὶ τῆς εἱ μαρ μέ νης, ἕ να νέ ο Πάν, 
καὶ τοῦ το θὰ συ νε χί ζε ται εἰς τὸν ἄ πει ρο 
χρό νον, δι ό τι καὶ αὐ τὴ τὴν ἔν νοι αν ἔ χει τὸ 
λε χθὲν ἀ νω τέ ρω, ὅ τι «ὁ κό σμος ἦν, ἔ στι 
καὶ ἔ σται πῦρ ἀ εί ζῳ ον ἁ πτό με νον μέ τρα 
καὶ ἀ πο σβεν νύ μενον μέ τρα». Τοῦ το ἔ χει 
καὶ τὴν ἔν νοι α ὅ τι, ἐρ χο μέ νου εἰς τὴν κα-
τά στα σι τοῦ θα νά του ἀ στε ρι σμοῦ τι νὸς ἢ 
ἀν θρώ που τι νὸς ἐ πὶ τῆς Γῆς, ἕ νας ἄλ λος 
ἀ στε ρι σμὸς ἢ ἕ νας ἄλ λος ἄν θρω πος εἰς ἕνα 
ἄλ λο ση με ῖ ον τοῦ Παν τὸς ἢ τῆς Γῆς, προ-
κει μέ νου πε ρὶ τῶν ἀν θρώ πων, γεν νᾶ ται. 
Οἱ Πυ θα γό ρει οι ἀ πε κά λουν τὴν παγ κό-
σμιον αὐ τὴ δι ερ γα σί α οὐ ρά νιον μου σι κήν, 
τῆς ὁ ποί ας μέ ρος ἀ πο τε λεῖ καὶ ἡ κί νη σις 
τῶν ἀ στέ ρων, ἡ κα τὰ τὸ ὑ λι κὸν μέ ρος αὐ-
τῶν ὑ πάρ χου σα. 

Ἐ ρω τᾶ ται: ἡ Γῆ ἔ χει ψυ χή; Ἡ Γῆ εἶ ναι 
ἀ στὴρ ἑ τε ρό φω τος καὶ ἀ πο τε λεῖ μέ ρος τοῦ 
ὅ λου σώ μα τος τοῦ Ἡ λίου. Ἑ πο μέ νως αὐ-
τὴ κα θ’ ἑ αυ τὴν ἡ Γῆ δὲν ἔ χει ἰ δί αν ψυ χήν, 
δι ό τι ἡ ψυ χὴ τοῦ ὅ λου πλα νη τι κοῦ συ στή-
μα τος, τὸ ὁποῖο ἔ χει ὡς κέν τρο τὸν Ἥ λιο 
καὶ ἀ πο τε λεῖ ἕ να κο σμι κὸ ἄ το μο, ἕ να κο-
σμι κὸν ὄν, ἑ δρά ζε ται στὸν Ἥ λιο.

* * *

οι ά ὅ μως εἶ ναι ἡ φύ σις τῆς ψυ χῆς; Μο λο νό τι κα τὰ τοὺς νε ω τέ ρους χρό-
νους πολ λὰ συγ γράμ μα τα φέ ρουν τὸν τίτ λον «Ψυ χο λο γί α», δὲν ἔ χει 
δι α τυ πω θῆ σ’ αὐ τὰ κά τι τὸ συγ κε κρι μέ νο πε ρὶ τῆς φύ σε ως τῆς ψυ χῆς. Ὁ 
Ἡ ρά κλει τος ὅ μως ἀ να φε ρό με νος στὴν ἀν θρω πί νην ψυ χή, λέ γει: «Πε ρὶ 
μὲν οὖν τῶν ἄλ λων ζῴ ων ἐ ά σω, πε ρὶ δὲ τοῦ ἀν θρώ που δη λώ σω: Ἐ σέρ-

πει γὰρ ἐς ἄν θρω πον ψυ χὴ πυ ρὸς καὶ ὕ δα τος σύ γκρη σιν ἔ χου σα· ψυ χῆς δὲ πεί ραι τα 
οὐκ ἂν ἐ ξεύ ροι ὁ πᾶ σαν ἐ πιπο ρευ ό με νος ὁ δόν. Οὕ τω βα θὺν λό γον ἔ χει· ψυ χῆς ἐ στὶν 
λό γος ἑ αυ τὸν αὔ ξων.»

Ἡ ψυ χὴ στὴν ἑλ λη νι κὴ ἀν τί λη ψη ἀ πο τε λεῖ 
τὴν ἐ σω τε ρι κὴ φύ ση τῶν ἀν θρώ πων καὶ 
ὅ λα τὰ ἄλ λα τὴν ἐ ξω τε ρι κή. Ἑ πο μέ νως ἡ 
ψυ χὴ ἀ πο τε λεῖ κομ μά τι τοῦ Σύμ παν τος χω-
ρὶς καμ μί α δι ά στα ση με τα φυ σι κὴ ἢ ἐ ξω φυ-
σι κή, ὅ πως συμ βαί νει μὲ τὶς πε ρὶ ψυ χῆς ἀν-
τι λή ψεις τῶν δογ μα τι κῶν θρη σκει ῶν. Ὁ εἰ-
κο νι ζό με νος πί να κας εἶ ναι τοῦ Τζὼν Οὐ-
ί λιαμ Γου ό τερ χα ους καὶ ἀ πει κο νί ζει τὴν 
ψυ χή, ἐ νῷ εἰ σέρ χε ται στὸν κῆ πο τοῦ Ἔ ρω-

τα (1904).
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Ἡ ψυ χὴ κατὰ τὸν Ἡ ρά κλει το εἶ ναι πῦρ καὶ εἶ ναι μέ ρος ἐκ τοῦ λε γο μέ νου ὑ π’ αὐ τοῦ 
ἀ θα νά του πυ ρός, τὸ ὁ ποῖ ον στὴν πε ρί πτω ση τῆς ἀν θρώ πι νης ψυ χῆς εἶ ναι ἐ ξα το μι κευ-
μέ νο καὶ εἶ ναι ὂν ἀ φ’ ἑαυ τοῦ πάν το τε αὐ ξά νον. Εἶ ναι δὲ ἀ ό ρα το στοὺς ἀν θρώ πι νους 
ὀ φθαλ μοὺς καὶ μέ χρι σή με ρον καὶ στοὺς ὀ φθαλ μοὺς τῆς Ἐ πι στή μης. «Ὀ κοῦν ὁ πό τε (ἡ 
ψυ χή) μη δε νὸς ἀ πόλ λυ ται κα κοῦ μή τε οἰ κεί ου μή τ’ ἀλ λο τρίου δῆ λον ὅτι ἀ νάγ κη αὐ τὴ 
ὂν εἶ ναι» (Πλά των, «Πο λι τεί α», 611, Α). Εἶ ναι δὲ καὶ ἡ ψυ χὴ ἕνα μι κρὸ οὕ τως εἰ πεῖν 
ἄ στρο, κα θ’ ὅ τι με τὰ τὴν ἀ πώ λεια τοῦ σκα φάν δρου διὰ τοῦ ὁ ποί ου αὐ τὴ δι α πλέ ει τὸν 
πα ρόν τα κό σμον, ἤ τοι με τὰ τὴν ἀ πώ λεια τοῦ φυ σι κοῦ σώ μα τος, ἀ κο λου θοῦ σα τὸν 
φυ σι κὸ νό μο ἔρ χε ται στὰ  ἀστέρια, στὸν Γα λα ξί α. «Ἔ ρι φος ἐς Γα λ’ ἐ πε τόμην», λέ γει 
ρη τὸ τοῦ 4ου πρὸ ση με ρι νῆς χρο νο λο γί ας αἰ ῶ νος, ἀ πο δι δό με νον στοὺς «Ὀρ φι κούς, 
τὸ ὁ ποῖ ο ἑρ μη νεύ ε ται: «Ἄ στρον (ἐ γώ) πε τοῦ σα πρὸς τὸν Γα λα ξί α.» (Σα ράν τος Πάν, 
«Πε ρὶ Θα νά του», «∆αυ λός», τ. 146.)

Ἀ πὸ τὰ ἀ στέ ρια ἡ ψυ χὴ ἐ πα νέρ χε ται στὴν Γῆν, ἂν ἡ ἀ νάγ κη ἐ πι βάλ λῃ τοῦ το. Ἡ 
ἐ πά νο δος τῆς ἀν θρω πί νης ψυ χῆς συν τε λεῖ ται ὑ πὸ τοῦ φυ σι κοῦ νό μου τῇ βο η θείᾳ καὶ 
τῆς θε ᾶς Ἀ θη νᾶς, ἡ ὁ ποί α στὴν πε ρί πτω σι αὐ τὴ συ νι στᾷ τὸν πα νί σχυ ρο νό μον τοῦ 
Εἰ δέ ναι. Ἡ Ἀ θη νᾶ λοι πὸν φέ ρει τὴν ἀν θρώ πι νη ψυ χή, ἐρ χό με νη ἀ πὸ τοὺς ἀ στέ ρας, 
στοὺς Φαί α κας. Οἱ δὲ Φαί α κες, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Ὅ μη ρον «πάν τα ξέ νον πέμ που-
σι», πέμ πουν αὐ τὴν στὴν Γῆ διὰ πλοί ου. Τὰ δὲ πλοῖ α τῶν Φαιά κων πάν το τε κατὰ 
τὸν Ὅ μη ρο δὲν φο βοῦν ται τοὺς ἀ νέ μους καὶ τὴν τα ρα χὴ τῆς θα λάσ σης, δι ό τι εἶ ναι 
πλοῖ α τὰ ὁ ποῖα τρέ χουν «ὡς εἰ πτε ρὸν ἠ ὲ νό η μα», δηλ. τρέ χουν «σὰν τὸ που λὶ καὶ 
σὰν τὴν σκέ ψι», ὅ πως με τα φρά ζει τὸν στί χο ὁ Ἐ φτα λι ώ της.

* * *
λὴν τῶν ἀ νω τέ ρω καὶ ἄλ λες πλεῖ στες ὅσες δια τυ πώ σεις -ἀ πό ψεις πε ρὶ 
ψυ χῆς ὑ πῆρ ξαν στοὺς ἀρ χαί ους Ἕλληνες, οὐ δέποτε ὅ μως ἐ λέ χθη ἀπὸ 
αὐ τοὺς ὅ τι ἡ ψυ χὴ εἶ ναι πνεῦ μα. Ὁ λό γος πε ρὶ πνευ μά των ἦλ θε ἐ πὶ 
σκη νῆς σὲ μί α ἄλ λη ἐ πο χή, με τα γε νέ στε ρη τῆς με γά λης ἐ πο χῆς τῶν 
ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων καὶ εἶ ναι ἔρ γο τοῦ ἀν θρώ που τῆς Ἀ να το λῆς καὶ δὴ 

τοῦ ἀν θρώ που τῆς Ἐ ρή μου. Ἡ πε ρὶ Κό σμου θέ σις αὐ τὴ ὀ νο μά ζε ται, ὡς ἤ δη ἐ λέ χθη, 
καὶ ∆υ αρ χι κὴ πε ρὶ Κό σμου θέ σις, Ἀ σι α τι κὴ ἢ πε ρὶ Κό σμου θέ σις τῆς Ἀ να το λῆς. Κα τὰ 
τὴν θέ σι αὐ τὴ τὰ πνεύ μα τα εἶ ναι ἀ ε ρώ δεις ὀν τό τη τες πε ρι φε ρό με νες τῆ δε κα κε ῖ σε. 
Τὰ πνεύ μα τα εἰ σέρ χον ται καὶ ἐν τὸς τοῦ ἀν θρώ που, πάν το τε κα τὰ τὴν θέ σι αὐ τή, ἕ να 
ἢ πολ λὰ μαζὶ καὶ τό τε ὁ ἄν θρω πος πά σχει. Οὐ δὲν πα ρα δο ξό τε ρον τού του βε βαί ως. 
Ὡς πνεύ μα τα θε ω ροῦν ται καὶ οἱ λε γό με νοι ἄγ γε λοι. Ἡ λέ ξις προ ῆλ θε ἐκ βα ναύ σου 
κα κο ποι ή σε ως τῆς ἑλ λη νι κῆς λέ ξε ως ἄγ γε λος, ἡ ὁ ποί α ἐ σή μαι νε τὸν κα τὰ τὸν πό λε-
μον κυ ρί ως ἀ πο στελ λό με νον ἄν θρω πον, γιὰ νὰ με τα φέ ρῃ κά ποι ο μή νυ μα. Ὡς πνεῦ-
μα ἐ πί σης ἐ θε ω ρή θη καὶ ἡ ψυ χή. Πνεύ μα τα ὅ μως δὲν ὑ πάρ χουν καὶ ὅ λα αὐ τὰ εἶ ναι 
πλά σμα τα τῆς φαν τα σί ας τῶν ἀν θρώ πων καὶ δὴ τῶν ἀν θρώ πων τῶν μὴ σκε πτό με νων 
κα τὰ τὸν ἑλ λη νι κὸ τρό πο.

 Πᾶ νος Τσί νας
 Ἐ πί τι μος δ/ντὴς Ἐ θνι κῆς Βι βλι ο θή κης
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ἰ γαῖ ον. Μιὰ ἄ γρια θά λασ σα ποὺ λέ γε ται καὶ Βρὺξ (βρὺξ > 
βρυ χῶ μαι > ὑ πο βρύ χιον). Ἕ νας ἀ πέ ραν τος καὶ ἀ νε ξε ρεύ-
νη τος βυ θός, ποὺ μᾶς ἀ νή κει. Ἐ δῶ ἄν θι σαν οἱ ἰ δέ ες, οἱ τέ-
χνες, οἱ ἐ πι στῆ μες, τὸ ἐμ πό ριο, ἐ δῶ ἐ τέ θη ἡ ὑ πο γρα φὴ τοῦ 
Παγ κό σμιου Πο λι τι σμοῦ. Θά λασ σα. Πη γὴ ἰ σχύ ος γιὰ τὸν 

Ἕλ λη να, ποὺ εἶ ναι δε μέ νος μὲ τὸ «Αἰ γαῖ ο του» σ’ ἕ ναν φλο γε ρὸ ἔ ρω τα, 
σφυ ρη λα τη μέ νο μέ σα στοὺς ἀ νέ μους καὶ τὰ ἄ γρια κύ μα τα, σὲ μιὰ ἕ νω ση 
ἀ δι ά σπα στη καὶ δυ να τή. Τὸ ὄ νο μα τοῦ Αἰ γαί ου εἰς ἀ νά μνη ση τοῦ τρα γι-
κοῦ βα σι λιᾶ δη λώ νει αὐ τό μα τα καὶ τὴν πρὸ 40 χι λι ε τιῶν πα ρου σί α τῶν 
Ἑλ λή νων στὸν πλα νή τη. Οὐ δεὶς μπο ρεῖ νὰ ἀ φαι ρέ σῃ ἀ πὸ τὸ Αἰ γαῖ ο τὸν 
πα νάρ χαι ο ἑλ λη νι κό του ὁ ρι σμό, ἀ κό μη καὶ οἱ νε ώ τε ρες Συν θῆ κες (1936-
1947), ὅ πως καὶ οἱ σύγ χρο νες (1981-1996), ποὺ κα θώ ρι σαν τὸ ∆ι ε θνὲς Θα-
λάσ σιο ∆ί και ο, καὶ γιὰ τὶς ὁ ποῖ ες θὰ μι λή σου με πα ρα κά τω, δι καί ω σαν 
ὅ λες τὶς θέ σεις τῆς Ἑλ λά δος στὸ ἔ πα κρον.

Γιὰ τὴν ∆ι ε θνῆ ∆ι ά σκε ψη τοῦ Montego Bay (1981-1996), γιὰ τὸ κε κτη μέ νο, τὸ ἐ φαρ μο-
στέ ο καὶ ἐ νερ γὸ πλέ ον ∆ι ε θνὲς Θα λάσ σιο ∆ί και ο, ποὺ προ έ κυ ψε ἀ πὸ αὐ τήν, εἶ χε τὴν 
κα λω σύ νη νὰ μᾶς μι λή σῃ δι ε ξο δι κὰ ὁ δι α κε κρι μέ νος νο μο μα θὴς κ. Ἀ να στ. Ζο λώ τας.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΖΟΛΩΤΑ

«∆»: Κύ ρι ε Ζο λώ τα, ἀ πὸ πό τε ἰ σχύ ει τὸ ση με ρι νὸ ∆ι ε θνὲς Θα λάσ σιο ∆ί και ο;
– Ἡ ∆ι ε θνὴς ∆ι ά σκε ψη ὑ πὸ τὴν αἰ γί δα τοῦ Ο.Η.Ε. ξε κί νη σε ἀ πὸ τὸ ἔ τος 1981, καὶ 

ἡ συν θή κη ὑ πε γρά φη τὴν 10ην ∆ε κεμ βρί ου τοῦ 1982 στὸ Montego Bay τῆς Τζα μά ι κα 
(Κα ρα ϊ βι κή), ἐ νῷ ἡ τε λι κὴ Σύμ βα ση ἐ πὶ τοῦ ∆ι καί ου τῆς Θα λάσ σης ποὺ προ έ κυ ψε 
(United Nations Convention on the Law of the Sea – U.N.C.L.O.S.) ἰ σχύ ει ἀ νελ λι πῶς 
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στὴν Ἑλ λά δα ἀ πὸ τὸ ἔ τος 1996, δυ νά μει τοῦ Ν.2321/23.06.1995 Πε ρὶ κυ ρώ σε ως τῆς 
Συμ βά σε ως τῶν Η.Ε. γιὰ τὸ ∆ί και ο τῆς Θα λάσ σης καὶ τῆς Συμ φω νί ας ποὺ ἀ φο ρᾷ 
στὴν ἐ φαρ μο γὴ τοῦ μέ ρους XI τῆς Συμ βά σε ως. Ἀ πὸ τὰ 191 κρά τη-μέ λη τοῦ Ο.Η.Ε. ὑ πέ-
γρα ψαν ὁ μό φω να τὰ 180 (συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νων τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς Ε.Ε.). Μπο ρού-
σα με νὰ κά νου με χρή ση τῶν εὐ ερ γε τι κῶν δι α τά ξε ων ἀ πὸ τὸ 1996, ἀλ λ’ ἐ μεῖς δώ σα με 
τὸ δι καί ω μα νὰ γί νῃ τὸ πρω το φα νὲς φιά σκο τῶν Ἰ μί ων. Ἡ Κού βα, ποὺ συ νο ρεύ ει μὲ 
τὴν κο σμο κρά τει ρα Η.Π.Α., κα θώ ρι σε τό σο δυ να μι κὰ τὴν οἰ κο νο μι κὴ ζώ νη της (ποὺ 
ἐ κτεί νε ται στὰ 200 Ν.Μ. βά σει τῆς Συν θή κης), ποὺ οὔ τε ἡ κυ βέρ νη ση τῶν Η.Π.Α. τόλ-
μη σε νὰ ἐ πέμ βῃ, ἀν τι θέ τως ὑ πέ γρα ψε καὶ ἡ ἴ δια! 

«∆»: Ξε χω ρί στε μας τοὺς ὅ ρους «Χω ρι κὰ Ὕ δα τα» καὶ «∆ι ε θνῆ Ὕ δα τα».
– Θὰ σᾶς δώ σω ἕ να πα ρά δειγ μα: Ὅ ταν τα ξι δεύ ου με ἀ πὸ τὴν Λῆ μνο μέ χρι τὶς Σπο-

ρά δες, τα ξι δεύ ου με μέ σα σὲ ἑλ λη νι κὰ ὕ δα τα, δι ό τι ἔ χου με ἑ νια ῖο ἐ θνι κὸ κορ μό. Κα τὰ 
τὸ ἄρ θρο 3 τῆς Συμ βά σε ως «κά θε Κρά τος ἔ χει τὸ δι καί ω μα νὰ κα θο ρί σῃ τὸ εὖ ρος τῆς 

χω ρι κῆς θα λάσ σης», ἐ νῷ «τὸ εὖ ρος αὐ τὸ δὲν ὑ περ βαί νει 
τὰ 12 Ν.Μ. (…) ἀ πὸ τὶς γραμ μὲς βά σε ως (…)». Βά σει αὐ τῆς 
τῆς δι α τά ξε ως ὁ τέ ως ὑ πουρ γὸς τῶν Ἐ ξω τε ρι κῶν Κάρ. 
Πα πού λιας τὴν 10η ∆ε κεμ βρί ου 1982 στὸ Montego Bay ἐ δή-
λω σε, ὅ τι «τὰ 12 Ν.Μ. συ νι στοῦν πλέ ον ἐ θι μι κὸν κα νό να 
∆ι ε θνοῦς ∆ι καί ου, ἡ ἐ φαρ μο γὴ τοῦ ὁ ποί ου ἐ να πό κει ται 
στὴν δι α κρι τι κὴν εὐ χέ ρεια τοῦ πα ρα κτί ου κρά τους» («Κα-
θη με ρι νή», 24.01.1988). Ἐ πί σης κα τὰ τὸ ἄρ θρ. 4 τῆς Συμ βά-
σε ως «τὸ ἐ ξω τε ρι κὸν ὅ ριον τῆς χω ρι κῆς θά λασ σας εἶ ναι 
ἡ γραμ μή, τῆς ὁ ποί ας κά θε ση μεῖ ο βρί σκε ται σὲ τό ση ἀ πό-
στα ση ἀ πὸ τὸ πλη σι έ στε ρο ση μεῖ ο τῆς γραμ μῆς βά σε ως, 

ὅ σον εἶ ναι καὶ τὸ εὖ ρος τῆς χω ρι κῆς του θά λασ σας». Βε βαί ως (ὅ πως κα τὰ τὸ ἄρ θρο 8 
τῆς Συμ βά σε ως), ἐ ὰν ἡ κα θι έ ρω ση τῶν ἐ σω τε ρι κῶν ὑ δά των –ἐ σω τε ρι κῶς τῶν εὐ θει ῶν 
γραμ μῶν βά σε ως τῆς χω ρι κῆς θα λάσ σης– πε ρι λαμ βά νῃ «πε ρι ο χές, οἱ ὁ ποῖ ες πρὶν δὲν 
ἐ θε ω ροῦν το ὡς τέ τοι ες, τὸ δι καί ω μα ἀ βλα βοῦς δι ε λεύ σε ως σύμ φω να μὲ τὴν πα ροῦ σα 
σύμ βα ση θὰ ἀ να γνω ρί ζε ται ἐν τὸς τῶν ὑ δά των αὐ τῶν». 

«Χω ρι κὴ Θά λασ σα», «Αἰ γι α λῖ τις Ζώ νη», «Πα ρά κτια Κρά τη»
ς πᾶ με ὅ μως στὰ ἰ σχύ ον τα πρὸ τῆς Συμ βά σε ως, γιὰ νὰ ἀ να φέ ρου με τὰ 
δύο πρῶ τα νο μο θε τή μα τα ποὺ κα θο ρί ζουν τὴν ἔ κτα ση τῆς αἰ γι α λί τι δος 
ζώ νης τῆς Ἑλ λά δας: (1) ὁ Α.Ν. 230/1936, κα τὰ τὸν ὁ ποῖ ον «ἡ ἔ κτα σις τῆς 
αἰ γι α λί τι δας ζώ νης κα θο ρί ζε ται εἰς ἓξ ναυ τι κὰ μί λια ἀ πὸ τὴν ἀ κτή...» 
καὶ (2) τὸ Ν.∆. 187/1973, τὸ ὁ ποῖ ο ὁ ρί ζει, ὅ τι «τὰ χω ρι κὰ ὕ δα τα πε ρι λαμ-

βά νουν θα λάσ σια ζώ νη, τῆς ὁ ποί ας τὸ πλά τος ὁ ρί ζε ται εἰς ἓξ ναυ τι κὰ μί λια,...» καὶ 
στὶς δύο ὅ μως πε ρι πτώ σεις δὲν θί γον ται οἱ δι α τά ξεις ἐ κεῖ νες ποὺ ἐ πι τρέ πουν τὸν ὁ ρι-
σμὸ τῆς αἰ γι α λί τι δος ζώ νης λι γώ τε ρο ἢ πε ρισ σό τε ρο τῶν ἓξ ναυ τι κῶν μι λί ων. Πράγ μα τι 
δὲ στὴν πε ρί πτω ση τῶν ἀ να το λι κῶν ἀ κτῶν τῶν νή σων τοῦ Ἀ να το λι κοῦ Αἰ γαί ου καὶ 
τῆς ∆ω δε κα νή σου ἰ σχύ ει ἐ θι μο τυ πι κὰ ὁ κα νό νας τῆς μέ σης γραμ μῆς, ὅ πως ἀ να φέ ρε ται 
στὸ ἄρ θρο 15 τῆς Συμ βά σε ως, ἐ νῷ στὴν πε ρί πτω ση τῆς ∆ω δε κα νή σου ἡ ὁ ρι ο θέ τη ση 

«Τὰ χω ρι κὰ ὕ δα τα 
πε ρι λαμ βά νουν 
θα λάσ σια ζώ νη, 

τῆς ὁ ποί ας τὸ πλά τος 
ὁ ρί ζε ται εἰς 

ἓξ ναυ τι κὰ μί λια» 
(Ν.∆. 187/1973).
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προκύπτει συμβατικὰ ἀπὸ τὴ Συμφωνία τῆς 4ης Ἰανουαρίου 1932 καὶ τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς 28ης ∆εκεμβρίου 1932 μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Τουρκίας. Βάσει τοῦ ἄρθρου 14(1) τῆς 
Συνθήκης Εἰρήνης τῶν Παρισίων τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1947 ἡ κυριαρχία τῶν ∆ωδε-
κανήσων ἐκχωρεῖται στὴν Ἑλλάδα ὡς διαδόχου στὶς ἀνωτέρω συμφωνίες.

Ἀπὸ τοῦ σημείου δὲ ὅπου λήγει ἡ «χωρικὴ θάλασσα» ἢ ἡ «αἰγιαλῖτις ζώνη», ἐκκινεῖ 
ἡ λωρὶς ἀπὸ τὴν ὁποία ὁρίζονται τὰ διεθνῆ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου. Ἡ λωρὶς αὐτὴ ὅμως 
διέπεται ἀπὸ μεταβλητές, τὶς ὁποῖες ὁρίζουν τὰ «παράκτια» καὶ «ἀρχιπελαγικὰ κρά-
τη». Μὴν λησμονῆτε, ὅτι ἔχουμε τὸν ἔλεγχο τῶν Στενῶν κατὰ τὸ ἥμισυ καὶ οὐδέποτε 
ἀσκήσαμε αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Ὅποιος ὁμιλεῖ περὶ διεθνῶν ὑδάτων, θὰ πρέπει νὰ τὰ 
ἐντοπίζῃ συγκεκριμένα στὸν χάρτη, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τὶς σχετικὲς διατάξεις καὶ 
μεταβλητές. Οὐσιαστικῶς διεθνῆ ὕδατα δὲν ὑπάρχουν στὸ Αἰγαῖο, διότι καλύπτονται 
ἀπὸ τὴν ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης, ὡς ὁρίζεται ἀπὸ τὰ ἀρχιπελαγικὰ καὶ αἰγια-
λιτιδικὰ κριτήρια. Τὸ γεγονὸς ὅτι, συμφώνως πρὸς τὴν Σύμβαση, τὸ Αἰγαῖον ἀποτελεῖ 
κλειστὴ ἑλληνικὴ θάλασσα, εἶναι αὐτὸ ποὺ ὠθεῖ τὴν Τουρκία νὰ ἀπειλῇ μὲ casus belli 
τὴν Ἑλλάδα, ναυτικῶς καὶ ἀεροπορικῶς. 

Τὸ τί ὅμως «δικαιοῦται» ἡ Τουρκία καὶ τί ἡ Ἑλλὰς φαίνεται πολὺ καθαρὰ καὶ 
ἀπὸ τοὺς χάρτες τῆς Συμβάσεως. Τὸ ∆ικαστήριο τῆς Χάγης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἐπιληφθῇ κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, ἐφ’ ὅσον αὐτὰ ὁρίζονται σαφῶς 
στὶς Συνθῆκες τῆς Λωζάννης καὶ τῶν Παρισίων.

«Ἀβλαβὴς ∆ιέλευση», «Οἰκονομικὴ (Θαλάσσια) Ζώνη»
«∆»: Μιλήστε μας γιὰ τὴν «Ἀβλαβῆ ∆ιέλευση», τὴν «Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ 

Ζώνη», τὴν «Συνορεύουσα», τὴν «Γραμμὴ Βάσεως» καὶ τὸν γεωγραφικὸ ὁρισμὸ 
τῆς Ὑφαλοκρηπίδος σὲ μίλια.

– Στὴν ἀβλαβῆ διέλευση –δηλ. διέλευση ποὺ δὲν διαταράσσει τὴν εἰρήνη, τὴν τά-
ξη ἢ τὴν ἀσφάλεια τοῦ παρακτίου κράτους (ἄσκηση ἢ γυμνάσια μὲ ὅπλα, συλλογὴ 
πληροφοριῶν κ.ἄ.)– προβλέπεται ρητῶς, ὅτι μόνον ταχέως δικαιοῦται πλοῖο ἄλλου 
κράτους νὰ διέλθῃ ἀπὸ τὴν αὐστηρὰ καθωρισμένη ζώνη στὰ προαναφερθέντα ἄρθρα 
τῆς Συμβάσεως. ∆ικαιοῦται δὲ δικαιώματος λ.χ. ἀγκυροβολίας μόνο σὲ περιστάσεις 
ἀνωτέρας βίας ἢ πρὸς τὸν σκοπὸ παροχῆς βοηθείας. Σὲ οὐδεμία περίπτωση ξένο πλοῖο 
δικαιοῦται νὰ προβῇ σὲ ἔρευνες, δραστηριότητες ὑδρογραφικὲς ἢ ἁλιευτικὲς ἢ νὰ δι-
εξαγάγῃ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐνέργεια οἰκονομικῆς ἢ πολιτικῆς σκοπιμότητος (ἄρθρ. 
18 καὶ 19 τῆς Συμβάσεως). Τὸ παράκτιο δὲ κράτος υἱοθετεῖ τὶς παροῦσες διατάξεις 
καὶ στὴν περίπτωση θαλάσσιας ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης (ἄρθρ. 21 τῆς Συμβάσεως). 
Ἐπίσης τὸ παράκτιο κράτος ζητᾷ ἀπὸ τὰ ξένα πλοῖα νὰ χρησιμοποιοῦν διαδρόμους 
καὶ κανόνες, «τοὺς ὁποίους τοῦτο δύναται νὰ καθορίσῃ ἢ ὑποδείξῃ» (ἄρθρ. 22 τῆς 
Συμβάσεως). Σὲ περίπτωση δὲ ὅπου μιὰ διέλευση δὲν θεωρηθῇ ἀβλαβής, «τὸ παράκτιο 
κράτος δύναται νὰ λαμβάνῃ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα στὴ χωρικὴ θάλασσα, προκειμένου 
νὰ ἐμποδίσῃ [τὴν διέλευση]» (ἄρθρ. 25 τῆς Συμβάσεως). Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον ἡ Τουρκία 
δύναται νὰ διέρχεται ἀβλαβῶς, λίαν κακῶς μᾶς ἀπειλεῖ μὲ αἰτία πολέμου. Ἀρκετὰ κρά-
τησε ἡ παραπληροφόρηση καὶ ἡ παραπλάνηση. Ἀκολουθεῖ ἡ συνορεύουσα ζώνη, ἡ 
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ὁ ποί α ἐ πι τρέ πει στὸ πα ρά κτιο κρά τος νὰ ἀ σκῇ τὸν ἔ λεγ χο ἐ πὶ τῶν ὁ ρί ων τῆς χω ρι κῆς 
θα λάσ σης καὶ ἡ ὁ ποί α δύ να ται νὰ ἐ κτα θῇ ἕ ως καὶ 24 ναυ τι κὰ μί λια ἀ πὸ τὶς γραμ μὲς 
βά σεις (ἄρ θρ. 33 τῆς Συμ βά σε ως)! Κα τό πιν ἡ ἀ πο κλει στι κὴ οἰ κο νο μι κὴ ζώ νη, ἡ ὁ ποί α 
δύ να ται νὰ ἐ κτα θῇ ἕ ως καὶ τὰ 200 Ν.Μ. (ἰ σχυ ρό τα το δι πλω μα τι κὸ ὅ πλο), ὅ που τὸ 
πα ρά κτιο κρά τος ἀ πο λαμ βά νει κυ ρί αρ χων δι και ω μά των ἐ ρεύ νης, ἐ κμε ταλ λεύ σε ως, 
δι α τη ρή σε ως καὶ δι α χει ρί σε ως φυ σι κῶν πό ρων, δι και ο δο σί ας ἐ γέρ σε ως ἐγ κα τα στά-
σε ων κ.ἄ. (ἄρ θρ. 55-57 τῆς Συμ βά σε ως).

«∆»: Ἐ ξη γή στε μας τὶς νο μι κὲς ἔν νοι ες «Ἀ πο κλει στι κὴ Οἰ κο νο μι κὴ Ζώ νη», «Μέ-
ση Γραμ μή» καὶ «Χω ρι κὰ Ὕ δα τα».

– Ἡ ἀ πο κλει στι κὴ οἰ κο νο μι κὴ ζώ νη, ὡς προ α νε φέρ θη, εἶ ναι ἡ πέ ραν τῆς χω ρι κῆς 
θά λασ σας πε ρι ο χή, ἡ ὁ ποί α με τρᾶ ται, ὅ πως καὶ στὴν πε ρί πτω ση τοῦ εὔ ρους αὐ τῆς τῆς 
τε λευ ταί ας, ἀ πὸ τὶς γραμ μὲς βά σε ως. Ἐν τὸς αὐ τῆς τῆς ζώ νης ἄλ λα κρά τη, πα ρά κτια 
καὶ μή, ὀ φεί λουν νὰ λά βουν «δε όν τως ὑ π’ ὄ ψιν τὰ δι και ώ μα τα καὶ τὶς ὑ πο χρε ώ σεις 
τοῦ πα ρα κτί ου κρά τους» καὶ νὰ «συμ μορ φώ νων ται πρὸς τοὺς νό μους καὶ κα νο νι-
σμοὺς ποὺ υἱ ο θε τοῦν ται [ἀ πὸ αὐ τό]» (ἄρ θρ. 58, παρ. 3 τῆς Συμ βά σε ως). Ἀ π’ αὐ τῆς 
τῆς ἀ πό ψε ως ἡ ἀ πο κλει στι κὴ οἰ κο νο μι κὴ ζώ νη ἀ πο τε λεῖ ἰ σχυ ρό τα το δι πλω μα τι κὸ 
ὅ πλο τῆς Ἑλ λά δος, τὸ ὁ ποῖ ο πε ρι έρ γως δὲν χρη σι μο ποι εῖ ται. Σὲ πε ρί πτω ση ποὺ δὲν 
πραγ μα το ποι η θῆ συμ φω νί α πε ρὶ ὁ ρι ο θε τή σε ως τῆς ἀ νω τέ ρω ζώ νης ἐ πὶ τῇ βά σει τῶν 
ὑ φι στα μέ νων δι ε θνῶν συμ βά σε ων, ἐ θί μων καὶ ἀρ χῶν τοῦ δι καί ου, ὡς αὐ τὲς εἶ ναι 
ἀ πο δε κτὲς ἀ π’ ὅ λα τὰ πο λι τι σμέ να κρά τη (ἄρ θρ. 38 τοῦ Κα τα στα τι κοῦ τοῦ ∆ι ε θνοῦς 
∆ι κα στη ρί ου τῆς Χά γης), τὰ ἐν δι α φε ρό με να κρά τη –μι λοῦ με πε ρὶ κρα τῶν μὲ ἔ ναν τι 
ἀ κτές– δε σμεύ ον ται, βά σει τῶν ἄρ θρων 2, παρ. 3 καὶ 33, παρ. 1 τοῦ Χάρ τη τῶν Η.Ε., 
νὰ προ σφύ γουν εἴ τε στὸ ∆ι ε θνὲς ∆ι κα στή ριο τῆς Χά γης, ποὺ ὁ ρί ζε ται στὸ πα ράρ τη-
μα VI τῆς Συμ βά σε ως εἴ τε σὲ εἰ δι κὸ δι αι τη τι κὸ δι κα στή ριο ὑ πὸ τὴν αἰ γί δα τῶν Η.Ε., 
συγ κρο τού με νο σύμ φω να μὲ τὰ πα ραρτή μα τα VII ἢ VIII τῆς ἴ διας Συμ βά σε ως. 

Κα ταρ ρέ ουν λοι πὸν οἱ «Γκρί ζες Ζῶ νες» καὶ κα το χυ ρώ νον ται τὰ δι και ώ μα τα 
τῶν νη σι ῶν μας, ὅ πως ἀ πορ ρέ ουν ἀ πὸ τὴ Σύμ βα ση, ἐ πι προ σθέ τως τῆς Συν θή κης 
τῆς Λω ζάν νης. Σὲ ὁ ποι α δή πο τε προ σφυ γή μας στὰ ∆ι ε θνῆ ∆ι κα στή ρια αὐ τὸ ἀ να-
φερ θῇ, ἡ Τουρ κί α θὰ χά σῃ! Θὰ πρέ πει ἐ πί σης νὰ πε ρι λη φθῇ σὲ πι θα νὸ μελ λον τι κὸ 
δικαστήριο. Ὅ ταν οἱ ἴ δι ες οἱ Η.Π.Α. ὑ πέ γρα ψαν τὴν δι ε θνῆ αὐ τὴ Σύμ βα ση καὶ 
σε βά σθη καν τὰ δι και ώ μα τα τῶν νη σι ῶν τῆς Κού βας, εἶ ναι δυ να τὸν ἡ Τουρ κί α νὰ 
θε ω ρη θῇ ἰ σχυ ρο τέ ρα τῶν Η.Π.Α.;

Ἡ «Γραμ μὴ Βά σε ως» καὶ τὰ θα λάσ σια σύ νο ρα
ὲ τὸν ὅρο μέ ση γραμ μὴ ὁ ρί ζε ται μί α γραμ μὴ πα ράλ λη λη πρὸς τὶς ἀ κτὲς 
τῶν δύο ἀ πέ ναν τι κρα τῶν, τῆς ὁ ποί ας τὸ κά θε ση μεῖ ο ἀ πέ χει ἐ ξί σου ἀ πὸ 
τὶς γραμ μὲς βά σε ως τῆς αἰ γι α λί τι δας ζώ νης τοῦ κά θε κρά τους. Ὁ τρό πος 
χα ρά ξε ως τῆς γραμ μῆς βά σε ως ἔ χει συ νέ πει ες καὶ ὡς πρὸς τὴ χά ρα ξη 
τῶν ἐ ξω τε ρι κῶν ὁ ρί ων τῆς αἰ γι α λί τι δας ζώ νης. Ὁ τε λι κὸς κα θο ρι σμὸς 

τῶν θα λάσ σι ων συ νό ρων δύο κρατῶν ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ τὴ δι α μόρ φω ση τῆς ἀ κτῆς καὶ 
τὴ χά ρα ξη τῆς εὐ θεί ας γραμ μῆς βά σε ως τοῦ κά θε κρά τους. Ὅ ταν ἡ ἀ πό στα ση με τα ξὺ 
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Στὴ μελέτη τοῦ καθη-
γητῆ Κων/νου Χορτά-
του, ὅπου ἐξετάζεται 
τὸ θέμα τοῦ νομικοῦ 
καθεστῶτος τοῦ Αἰγαί-
ου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς 
κυριαρχίας ἐπὶ τῶν νή-
σων, νησίδων καὶ βρα-
χονησίδων τοῦ Αἰγαί-
ου, ὑπάρχει ἡ ∆ιεθνὴς 
Συνθήκη τοῦ Montego 

Bay στὰ Ἑλληνικά.

τῶν δύο ἀπέναντι εὑρισκόμενων κρατῶν εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῆς ἐκτά-
σεως τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης αὐτῶν, τότε τὸ θαλάσσιο σύνορο χαράσσεται στὴ μέση 
τῆς ἀποστάσεως μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν. Ἔτσι λ.χ. μεταξὺ τῆς Σάμου καὶ τῆς ἀκτῆς τῆς 
Τουρκίας, ποὺ κεῖται ἔναντι αὐτῆς, τὸ πλάτος τῆς θάλασσας εἶναι μικρότερο τοῦ ἑνὸς 
ναυτικοῦ μιλίου, καὶ τὰ θαλάσσια σύνορα μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν βρίσκονται κατ’ 
ἀνάγκη στὴ μέση αὐτῆς τῆς ἀποστάσεως. Ἡ δὲ Σύμβαση ἀναφέρει ρητῶς, ὅτι στὴν 
προκειμένη περίπτωση «κανένα ἀπὸ τὰ δύο κράτη δὲν δικαιοῦται νὰ ἐκτείνῃ τὴν 
χωρική του θάλασσα πέραν τῆς μέσης γραμμῆς, τῆς ὁποίας ὅλα τὰ σημεῖα βρίσκον-
ται σὲ ἴση ἀπόσταση ἀπὸ τὰ ἐγγύτερα σημεῖα τῶν γραμμῶν βάσεως...». Πλὴν ὅμως 
ἀναφέρεται ἐν συνεχείᾳ, ὅτι ἡ ἀνωτέρω διάταξη «δὲν ἐφαρμόζεται (…), ὅπου λόγῳ 
ἱστορικοῦ τίτλου ἢ ἄλλων εἰδικῶν περιστάσεων παρίσταται ἀνάγκη νὰ ὁριοθετη-
θοῦν οἱ χωρικὲς θάλασσες τῶν δύο κρατῶν κατὰ διαφορετικὸ τρόπο». Συνεπῶς, ἐὰν 
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οἱ παράκτιες νῆσοι μας, ποὺ κεῖνται πλησίον τῆς Τουρκίας, δὲν τυγχάνουν πλήρους αἰ-
γιαλίτιδος ζώνης, ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης καὶ ὑφαλοκρηπίδος –καὶ τοῦτο 
διότι δὲν εἴμεθα πρόχειροι εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στὴν ἀκριβῆ ἀπόστασή τους ἐν σχέσει πρὸς 
τὴν γείτονα– κατοχυρώνουν ὁπωσδήποτε στὴ χώρα μας τὴν κυρίαρχη χρήση καὶ τὴν 
ἐκμετάλλευση τοῦ πλούτου τοῦ Αἰγαίου. 

Εἴμεθα ἀρχιπελαγικὸ κράτος, ἀποτελούμεθα ὄχι ἀπὸ πέλαγος, ἀλλὰ καθ’ ὁλο-
κληρίαν ἀπὸ περισσότερα ἀρχιπελάγη –συμπλέγματα νήσων– καὶ νήσους, ποὺ μᾶς 
ἀνήκουν, τῶν ὁποίων τὰ χωρικὰ ὕδατα εἶναι ξεκαθαρισμένα στὰ 12 ναυτικὰ μίλια 
βάσει τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ ὅπως καθωρίστηκαν γιὰ ὅλα τὰ κράτη καὶ 
ἐφαρμόζονται ἀπὸ αὐτά, συμπεριλαμβανομένων τῶν κρατῶν τῆς Μεσογείου– καὶ 
ἀποτελοῦν διεθνῆ ὕδατα.

∆ύναται δὲ νὰ ὁρισθῇ καὶ μέση γραμμὴ μεταξὺ τῶν ἀπο-
κλειστικῶν οἰκονομικῶν ζωνῶν δύο χωρῶν, ὅπως μεταξὺ 
Κύπρου καὶ Αἰγύπτου, γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴ συνεκμετάλ-
λευση κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων. Σὲ δηλώσεις του 
μετὰ τὴ συνεδρία Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τὴν 3η Μαΐου 
2006 ὁ ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ προέδρῳ τῆς Κύπρου κ. Χρ. 
Πασιαρδῆς ἀνακοίνωσε, πὼς ἐνεκρίθη τὸ περιεχόμενο καὶ 
ἡ ὑπογραφὴ πέντε συμφωνιῶν μεταξὺ τῆς Κυπριακῆς ∆ημο-
κρατίας καὶ τῆς Ἀραβικῆς ∆ημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, οἱ 
ὁποῖες δὲν θὰ ἐπιφέρουν μόνο οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτι-
κὰ ὀφέλη γιὰ τὴν Κύπρο. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Χρ. Πασιαρδῆς, οἱ 
συμφωνίες αὐτὲς ἀφοροῦν στὴν ἔρευνα καὶ τὴ συνεκμετάλ-
λευση κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴ μέση γραμμή, 
ποὺ χωρίζει τὶς ἀποκλειστικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες τῶν δύο 
χωρῶν, τὴ συμμετοχὴ τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους στὰ ἔσοδα 
ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων, 

ποὺ δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν στὴ θαλάσσια περιοχὴ τῆς Κύπρου καὶ τὴ συνεργασία τῶν 
δύο χωρῶν σὲ θέματα παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ καὶ ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας. 
Ἀπαντῶντας σὲ ἐρώτηση ὁ κ. Χρ. Πασιαρδῆς εἶπε, πὼς ἡ σημασία τῶν συμφωνιῶν 
αὐτῶν «εἶναι ἐξαιρετικὰ μεγάλη γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ἀναμένεται, ὅτι τὰ κέρδη, ποὺ 
δυνατὸν νὰ ἀποκομίσῃ ἡ Κύπρος ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν συμφωνιῶν, θὰ εἶ-
ναι ἐξαιρετικὰ εὐεργετικὰ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κυπριακὸ λαό».

Προϋπόθεση ὅμως, ὅπως προαναφέραμε, κατὰ τὸ ἄρθρο 58, παρ. 3 τῆς Συμβάσεως 
εἶναι τὸ συμβαλλόμενο κράτος νὰ λαμβάνῃ «δεόντως ὑπ’ ὄψει τὰ δικαιώματα καὶ 
τὶς ὑποχρεώσεις τοῦ παρακτίου κράτους» καὶ νὰ «συμμορφοῦται πρὸς τοὺς νόμους 
καὶ κανονισμοὺς ποὺ υἱοθετοῦνται [ἀπὸ αὐτό]».

«Ἀρχιπέλαγος» - «Ἀρχιπελαγικὰ Κράτη» - «Μεταβλητές»
«∆»: Τί καλεῖται «Ἀρχιπέλαγος», «Ἀρχιπελαγικὰ Κράτη», καὶ τί εἶναι οἱ περίφη-

μες «Μεταβλητές»; Ἰσχύουν δηλαδὴ διαφορετικὰ ἄρθρα γιὰ ἕνα ἄδειο πέλαγος καὶ 

∆ύναται νὰ ὁρισθῇ 
καὶ μέση γραμμὴ με-
ταξὺ τῶν ἀποκλειστι-
κῶν οἰκονομικῶν ζω-
νῶν δύο χωρῶν, ὅπως 
μεταξὺ Κύπρου καὶ 
Αἰγύπτου, γιὰ τὴν 
ἔρευνα καὶ τὴ συν-

εκμετάλλευση κοιτα-
σμάτων ὑδρογοναν-

θράκων.

20516 ∆ΑΥΛΟΣ/298, Ἰανουάριος 2007



διαφορετικὰ γιὰ ἕνα πέλαγος μὲ νησιά, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάς;
– Ὡς προανεφέρθη (ἄρθρ. 46, μέρος IV τῆς Συμβάσεως), ἀρχιπέλαγος καλεῖται ἡ 

θάλασσα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα ἢ περισσότερα συμπλέγματα νήσων καὶ τμημάτων 
νήσων, «τὰ ὁποῖα εἶναι τόσο στενὰ συνδεδεμένα μεταξύ τους, ὥστε σχηματίζουν μία 
αὐτοτελῆ γεωγραφική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἑνότητα ἢ ποὺ θεωροῦνται ἱστορι-
κὰ ὅτι σχηματίζουν μία τέτοια ἑνότητα». Τὰ δὲ νησιὰ ἀποτελοῦνται καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ 
χωρικὴ θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη καὶ ὑφαλοκρη-
πίδα, οἱ ὁποῖες καθορίζονται σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες διατάξεις ποὺ ἐφαρμόζονται στὶς 
ἠπειρωτικὲς περιοχὲς (ἄρθρ. 121 τῆς Συμβάσεως). Ἔχουμε 
λοιπὸν μίαν αὐτοτελῆ γεωγραφικὴ καὶ πολιτικὴ ἑνότητα. 
Τὰ διεθνῆ ὕδατα ὁρίζονται πέραν τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης. 
∆εδομένου ὅμως, ὅτι τὸ Αἰγαῖον εἶναι ἐγκατεσπαρμένο μὲ 
ἑλληνικὲς νήσους, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ αὐτὲς αἰγιαλίτιδα ζώ-
νη, τὰ ὅρια τῶν διεθνῶν ὑδάτων ταυτίζονται κατὰ κάποιο 
τρόπο μὲ τὶς αἰγιαλίτιδες ζῶνες τους. Ἀντιθέτως ἡ Τουρκία 
διατείνεται παραλόγως, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς μέσης γραμμῆς 
θὰ πρέπει νὰ ὁρίζεται μεταξὺ τῶν ἀκτῶν τῆς Μικρασίας 
καὶ τῶν ἀκτῶν τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, διεκδικῶντας 
ἔτσι τὸ μισὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα πρέπει οἱ 
Ἕλληνες νὰ διδάσκωνται, ὅτι τὸ Αἰγαῖο δὲν εἶναι πέλαγος 
ἀλλ’ ἀρχιπέλαγος, ὡς καὶ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἰσχὺ τῆς 
Συνθήκης τῆς Λωζάννης (Ἰούλιος 1923), τὴν ὁποία ἡ Τουρ-
κία καταπατᾷ νυχθημερόν, χωρὶς κάποιος ἐπίσημος νὰ 
διαμαρτυρηθῇ ποτέ. 

Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (ἄρθρ. 12 καὶ 16) ἡ 
Τουρκία παραιτήθηκε κάθε κυριαρχικοῦ δικαιώματος ἐπὶ ὅλων τῶν νησιῶν ποὺ 
βρίσκονται πέραν τῶν 3 μιλίων ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴ ἀκτή, συμπεριλαμβανομένων 
τῶν Ἰμίων (τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἀπόσταση 3,7 μιλίων ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτές) 
καὶ ὅλου τοῦ ∆ωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος, πρὸς ὄφελος τῆς Ἰταλίας, πλὴν τῆς 
Ἴμβρου, τῆς Τενέδου καὶ τῶν Λαγουσσῶν. Μὲ τὴν Ἰταλο-τουρκικὴ συμφωνία καὶ 
τὸ συμπληρωματικὸ αὐτῆς Πρωτόκολλο τονίζεται, ὅτι τὰ Ἴμια περιῆλθαν στὴν 
Ἰταλία μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, τὰ ὁποῖα κατόπιν βάσει τῆς Συνθήκης τῶν 
Παρισίων τοῦ 1947 (ἄρθρο 14) περιῆλθαν στὴν Ἑλλάδα, συμπεριλαμβανομένων 
τῶν ∆ωδεκανήσων.

Ἡ νομικὴ ἔννοια τῆς «Ὑφαλοκρηπίδας»
«∆»: Καὶ ἡ Ὑφαλοκρηπίδα;
– Ἡ ὑφαλοκρηπίδα ὁρίζεται γεωγραφικὰ ὡς βυθὸς καὶ ὑπέδαφος καὶ ἐκτείνεται 

πέραν τῆς χωρικῆς θαλάσσης τοῦ παρακτίου κράτους μέχρι τῶν ὁρίων τοῦ ὑφαλο-
πλαισίου ἕως τὰ 200-350 Ν.Μ. ἀπὸ τὶς γραμμὲς βάσεως (ἄρθρ. 76 τῆς Συμβάσεως). 
Εἶναι δηλ. ἡ ὑποθαλάσσια προέκταση τοῦ ὑπεδάφους, μὴ περιλαμβάνουσα τὸν βυθὸ 

Τὰ νησιὰ ἀποτελοῦν-
ται ἀπὸ χωρικὴ θά-

λασσα, συνορεύουσα 
ζώνη, ἀποκλειστικὴ 
οἰκονομικὴ ζώνη καὶ 

ὑφαλοκρηπίδα, οἱ 
ὁποῖες καθορίζονται 
σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες 
διατάξεις ποὺ ἐφαρ-

μόζονται στὶς ἠπειρω-
τικὲς περιοχές.
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τοῦ ὠκεανοῦ. Ὑπάρχει καὶ ἡ ἔννοια κατὰ τὸ ἄρθρ. 1 τῆς Συμβάσεως τῆς Γενεύης τοῦ 
1958 περὶ ὁριοθετήσεως τῆς ὑφαλοκρηπίδος (Ν∆ 1182 τῆς 14.6/08.07.1972), κατὰ τὴν 
ὁποία ἡ ὑφαλοκρηπίδα δηλώνει «τὸν βυθὸ τῆς θαλάσσης καὶ τὸ ὑπέδαφος τῶν ὑπο-
θαλασσίων περιοχῶν τῶν παρακειμένων στὶς ἀκτές, ἀλλ’ εὑρισκομένων ἐντὸς τῆς 
αἰγιαλίτιδος ζώνης, μέχρι βάθους 200 μέτρων ἢ καὶ πέραν τοῦ ὁρίου τούτου, μέχρι 
τοῦ σημείου ἔνθα τὸ βάθος τῶν ὑπερκειμένων ὑδάτων ἐπιτρέπει τὴν ἐκμετάλλευση 
τῶν φυσικῶν πόρων τῶν ἐν λόγῳ περιοχῶν» καὶ «τὸν βυθὸ τῆς θαλάσσης καὶ τὸ 
ὑπέδαφος τῶν ἀντιστοίχων ὑποθαλασσίων περιοχῶν, οἱ ὁποῖες συνέρχονται πρὸς 
τὶς ἀκτὲς τῶν νήσων». Σὲ αὐτὴν περιλαμβάνονται τὰ κοιτάσματα πετρελαίου, τὰ 
εὑρισκόμενα στὰ τμήματα τοῦ ἐδάφους ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα.

Σημειωτέον ὅτι, ὅπως στὴ περίπτωση τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης καὶ τῆς ἀποκλειστικῆς 
οἰκονομικῆς ζώνης, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τῆς ὑφαλο-
κρηπίδος δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ μέση γραμμή. Σύμφωνα 
μὲ τὸ ἄρθρ. 6 τῆς Συμβάσεως τῆς Γενεύης, ὅταν ἡ τελευταία 
παράκηται στὰ ἐδάφη δύο κρατῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀκτὲς βρί-
σκονται ἔναντι ἀλλήλων, καὶ δὲν ἔχει ἐπιτευχθῆ συμφωνία 
μεταξὺ αὐτῶν γιὰ τὸν καθορισμὸ ὑφαλοκρηπίδος, «αὐτὰ 
καθορίζονται ὑπὸ τῆς μέσης γραμμῆς, κάθε σημεῖο τῆς 
ὁποίας βρίσκεται σὲ ἴση ἀπόσταση ἀπὸ τῶν ἐγγυτέρων ση-
μείων τῶν γραμμῶν βάσεων, ἀπὸ τῶν ὁποίων μετρεῖται τὸ 
πλάτος τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης ἑκάστου τῶν κρατῶν τού-
των». Μέχρι σήμερα, ὡς γνωστόν, ἡ Τουρκία δὲν δέχεται 
τὴν ἀρχὴ τῆς μέσης γραμμῆς καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει ὑπάρξει 
τέτοια συμφωνία μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος προκειμέ-
νου περὶ τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἀρνεῖται δὲ 
ἡ γείτων νὰ ὑπογράψῃ τὴν Σύμβαση τῆς Γενεύης τοῦ 1958, 
καίτοι ἐπικαλεῖται τὶς διατάξεις της σὲ περιπτώσεις ποὺ τὴν 
συμφέρουν. Τοῦτο ὅμως συνεπάγεται –τοὐλάχιστον– πλή-
ρη κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῆς 
ὑφαλοκρηπίδος τοῦ ὑπολοίπου Αἰγαίου, ἐπὶ τῆς ὁποίας 
«οὐδεὶς δύναται νὰ ἀναλάβῃ δραστηριότητες ἐρεύνης 
καὶ ἐκμεταλλεύσεως, οὔτε νὰ ἀξιώσῃ δικαιώματα ἄνευ 
ρητῆς συναινέσεως τοῦ παρακτίου κράτους» (ἄρθρ. 77 
τῆς Συμβάσεως). 

Συνεπῶς τί δουλειὰ εἶχε φέτος τουρκικὴ φρεγάτα ἐγγύτατα τῆς περιοχῆς δραστη-
ριότητος γερμανικοῦ ὠκεανογραφικοῦ σκάφους τῇ πρωτοβουλίᾳ πανεπιστημιακοῦ 
ἰνστιτούτου στὸ Κίελο, ἀδειοδοτηθέντος ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γιὰ ἔρευνες 
στὸ δυτικό, κεντρικὸ καὶ νότιο Αἰγαῖο, ὅπως ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ ἐρώτηση ὑποβλη-
θεῖσα ἀπὸ δημοσιογράφο πρὸς τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν 
τὴν 18η Μαΐου ε.ε., ἐφ’ ὅσον πρὸ τῆς κυρώσεως τῆς Συμβάσεως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ συγκεκριμένα τὸ 1987, σύμφωνα μὲ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἡ ὑφαλοκρηπίδα 
δηλώνει τὸν βυθὸ  

τῆς θαλάσσης 
καὶ τὸ ὑπέδαφος 

τῶν ὑποθαλασσίων 
περιοχῶν τῶν παρα-
κειμένων στὶς ἀκτές, 
ἀλλ’ εὑρισκομένων 
ἐντὸς τῆς αἰγιαλίτι-
δος ζώνης, μέχρι βά-
θους 200 μέτρων  ἢ 
μέχρι τοῦ σημείου 
ἔνθα τὸ βάθος τῶν 
ὑπερκειμένων ὑδά-
των ἐπιτρέπει τὴν 
ἐκμετάλλευση τῶν 

φυσικῶν πόρων τῶν 
ἐν λόγῳ περιοχῶν.
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Κυβερνήσεως, «ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ πότε, τὸ ποῦ καὶ τὸ πῶς θὰ γίνουν οἱ ἔρευνες ἢ 
γεωτρήσεις ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος ἀνήκει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον 
στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση» («Καθημερινή», 04.03.1987). 

Ἐν τέλει τὸ ἄρθρ. 83 τῆς Συμβάσεως παραπέμπει καὶ αὐτὸ στὸ ἄρθρο 38 τοῦ Κατα-
στατικοῦ τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης προκειμένου περὶ τῆς ὁριοθετήσεως 
τῆς ὑφαλοκρηπίδος μεταξὺ κρατῶν μὲ ἔναντι ἀκτές, καὶ σὲ περίπτωση ἀποτυχίας στὸ 
XV μέρος τῆς ἴδιας Συμβάσεως στὸν ὁρισμὸ εἰδικοῦ δικαστηρίου ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν 
Η.Ε., σύμφωνα μὲ τὰ παραρτήματα VII καὶ VIII τῆς Συμβάσεως.

«∆»: Συνεπῶς στὸ Montego Bay ἐδικαιώθησαν ὅλες οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδος; Αὐτὸ 
σημαίνει, ὅτι ἀπερρίφθησαν ὅλες οἱ διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας;

– Στὸ Montego Bay τὸ μόνο ποὺ ἀνεγνωρίσθη στὴν Τουρκία, εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς 
ἀβλαβοῦς διελεύσεως καὶ τίποτε ἄλλο. Πρέπει νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1976 ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Τουρκία προσέφυγαν εἰς τὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριον τῆς Χάγης γιὰ 
τὴν διευθέτηση τῶν διαφορῶν, ὅσον ἀφορᾷ στὴν ὑφαλοκρηπίδα. Ἡ Τουρκία ἰσχυρί-
σθη, ὅτι δικαιοῦται νὰ ἀναλαμβάνῃ δραστηριότητα ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος, 
ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται στὴν Σύμβαση. Τὸ ∆ικαστήριο ἀπέρριψε τὴν ἀπαίτηση αὐτὴ τῆς 
Τουρκίας ἀποφανθέν, ὅτι οὐδὲν δικαίωμα ἔχει ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος. Πε-
ραιτέρω τὸ ∆ικαστήριο ὥρισε τὴν 4η Ὀκτωβρίου 1978 γιὰ ἔναρξη προφορικῆς διαδι-
κασίας ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἑλληνικῆς προσφυγῆς τῆς 10ης Αὐγούστου 1976. Ἐνῷ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὑπέβαλε γραπτὲς προτάσεις ἐπὶ τοῦ θέματος, ἡ Τουρκία οὐδὲν 
ὑπόμνημα ὑπέβαλε μέχρι τῆς 24ης Ἀπριλίου 1978, ποὺ ἔληγε ἡ σχετικὴ προθεσμία (ὅρα 
Χ. Νικολάου, ταξιάρχου – καθηγητοῦ τῆς Σ.Σ. Εὐελπίδων, «Τὸ νομικὸ καθεστὼς τοῦ 
Αἰγαίου», Ἀθῆναι 1992, σελ. 179). 

Περιέργως ὅμως ἡ Ἑλλὰς ἀπεσύρθη ἐκ τῆς σχετικῆς διαδικασίας, τὸν δὲ Νοέμ-
βριο τοῦ 1976 συνῆψε μὲ τὴν Τουρκία τὸ Πρωτόκολλο τῆς Βέρνης, διὰ τοῦ ὁποίου 
παρῃτεῖτο πάσης ἐρεύνης καὶ ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ 
σαφῆ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 28, παρ. 3 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύει 
ρητῶς κάθε συμφωνία περὶ περιορισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας καὶ τὴν ἐπιτρέπει 
μόνο ὑπὸ προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες δὲν συνέτρεξαν ποτὲ (νόμος, ἀπόλυτος πλειοψη-
φία στὸ Κοινοβούλιο, σπουδαῖο ἐθνικὸ συμφέρον, ἀμοιβαιότης καὶ ἰσότης μὲ τὸ 
ἀντίπαλον κράτος).

Βέρνη, Νταβός, Μαδρίτη, Βιέννη
«∆»: ∆ηλαδὴ τὸ μέγιστο αὐτὸ ἐθνικό μας θέμα, ποὺ ταλανίζει τὴν χώρα ἐδῶ καὶ 

30 χρόνια, εἶναι καθαρὰ νομικῆς φύσεως καὶ ὄχι πολιτικῆς;
– Ἀσφαλῶς καὶ εἶναι καθαρὰ νομικῆς φύσεως! Ἡ Τουρκία οὐδέποτε συγκεκριμενο-

ποίησε τοὺς στόχους της νομικά, διότι ξέρει καλά, ὅτι θὰ χάσῃ. Γι’ αὐτὸ προσπαθεῖ 
μὲ πολιτικὲς λύσεις καὶ «Συνυποσχετικά» νὰ μᾶς παγιδέψῃ. Ὅμως πολιτικὲς λύσεις ἢ 
«Συνυποσχετικά», ποὺ δὲν ἀναφέρονται στὶς ∆ιεθνεῖς Συνθῆκες, δὲν ἔχουν ἰσχύ. Τὸ 
θέμα εἶναι καθαρὰ νομικό, καὶ ἔτσι ἀπαιτεῖται νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις 
μας, ὅπως ἔκανε ἡ Κούβα. Τὸ φαιδρὸ τῆς ἱστορίας εἶναι μία δήλωση τοῦ κ. Μπ. Ἐτσε-
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Στὸ χάρ τη φαί νον ται ση μει ω μέ νες οἱ πε ρι ο χές, ὅ που οἱ ἔ ρευ νες ἔ δει ξαν ὅ τι ὑ πάρ χουν κοι-
τά σμα τα πε τρε λαί ου.
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βίτ, ὅτι οἱ δῆθεν διαφορές μας (οἱ ἀνύπαρκτες) θὰ λυθοῦν, «ἐὰν δὲν συζητᾶμε βάσει 
τῶν ∆ιεθνῶν Συνθηκῶν καὶ ἐὰν δὲν λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιο»! 
Κατ’ οὐσίαν δὲν ὑπάρχουν «διαφορές» μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Ὑπάρχουν 
μόνον τουρκικὲς βλέψεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἑκάστοτε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν 
τῆς Ἑλλάδος καλύπτεται πλήρως ἀπὸ ἕνα κεκτημένο καὶ ἤδη ἐφαρμοστέο ∆ιεθνὲς Θα-
λάσσιο ∆ίκαιο, καὶ εἶναι ἀστεῖο νὰ συρώμεθα ἀπὸ χώρα σὲ χώρα γιὰ «συνομιλίες». 
Ἀρκετὰ κράτησε αὐτὴ ἡ θεατρικὴ παράσταση.

«∆»: Χάσαμε πολλὰ πράγματα στὴ Βέρνη τὸ 1976, στὸ Νταβὸς τὸ 1988, στὴν Μα-
δρίτη τὸ 1997 καὶ στὸ Ἐλσίνκι τὸ 1999;

– Στὴ Βέρνη δεχθήκαμε (Κ. Καραμανλῆς) νὰ μὴν διενεργοῦμε πετρελαϊκὲς ἔρευνες 
στὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα. Στὸ Νταβὸς τὸ 1988 ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλ-
λάδος (Α. Παπανδρέου), χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐντολὴ τῆς Βουλῆς, ὑπέκυψε καὶ δέχθηκε νὰ 
σταματήσουν οἱ ἔρευνες στὸ Αἰγαῖο, στὰ μέρη ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα! Κοινὸ 
ἀνακοινωθὲν μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας Τ. Ὀζὰλ δὲν ὑπῆρξε, οὔτε δόθηκαν 
τὰ πρακτικὰ στοὺς ἁρμοδίους, μὲ συνέπεια νὰ ξεσπάσῃ τόσο μεγάλος θόρυβος, ποὺ 
ὑποχρέωσε τὸν συγκεκριμένο ἐκεῖνον πρωθυπουργὸ νὰ παραδεχθῇ ἐνώπιον τῆς Βου-
λῆς τὸ ὀλέθριο λάθος του διὰ τῆς φράσεως «φταίω ἐγώ!» 

Ἐν συνεχείᾳ συρθήκαμε στὴν Μαδρίτη τὸ 1997, ὅπου ὁ νέος πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλ-
λάδος (Κ. Σημίτης) –χωρὶς γνώση τῆς Βουλῆς– ὑπέκυψε καὶ πάλι, δεχόμενος «ζωτικὰ 
συμφέροντα τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο», ποὺ προέβαλε ἡ Τουρκία. Ἐν συνεχείᾳ συρθή-
καμε ἐκ νέου στὸ Ἐλσίνκι τὸ 1999 (πρωθυπουργὸς Κ. Σημίτης, ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν 
Γ. Παπανδρέου), ὅπου αἰφνιδιαστικὰ –καὶ πάλι ἄνευ γνώσεως τῆς Βουλῆς– δεχθήκαμε 
δῆθεν «συνοριακὲς διαφορὲς καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα» ἐν σχέσει πρὸς τὴν Τουρκία 
στὸ Αἰγαῖο, χωρὶς κἂν νὰ διευκρινίζεται, ποιά εἶναι τὰ θέματα αὐτά! ∆ηλαδὴ βῆμα 
πρὸς βῆμα ἔγινε μία ἄτυπη διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρ. 28, 
παρ. 3 τοῦ Συντάγματος. Κατὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ μόνο διὰ νόμου καὶ διὰ πλειοψηφίας 
ὅλης τῆς Βουλῆς ἐπιτρέπεται ἡ παραίτηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ κυριαρχικὰ δικαιώματά 
της ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητος καὶ τῆς ἰσότητος, ἐφ’ ὅσον συντρέχει «σπουδαῖο 
ἐθνικὸ συμφέρον». 

Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι νομικὰ τίποτε δὲν δεσμεύει τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιτέλους κά-
ποιος νὰ προχωρήσῃ στὴν νομικὴ κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων μας βάσει τοῦ 
∆ιεθνοῦς ∆ικαίου (ἤδη κεκτημένου καὶ ἐφαρμοστέου, ὅπως ἔκανε π.χ. ἡ Κούβα).

«∆»: Συνεπῶς σήμερα μετὰ τὴ Μαδρίτη καὶ τὸ Ἐλσίνκι ἡ Χάγη σημαίνει παραπομ-
πὴ τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων; ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλο ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο;

Πράγματι, ἂν παραπεμφθοῦν στὴν Χάγη θέματα ὅπως ἡ αἰγιαλῖτις ζώνη καὶ ἡ 
ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὰ 
κυριαρχικά μας δικαιώματα, διότι στὴν Χάγη θὰ ἀμφισβητηθῇ οὐσιαστικῶς ἡ ὕπαρ-
ξη ὅλων τῶν νομικῶν δικαιωμάτων μας διὰ τοῦ «Συνυποσχετικοῦ» μὲ τὴν Τουρκία, 
ἡ ὁποία θὰ θέσῃ ὑπὸ κρίσιν τὰ δικαιώματα ταῦτα. ∆εδομένου ὅτι στὴν Χάγη ὁ δικα-
στὴς κρίνει ex bono et aequo, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ γίνῃ δεκτὴ λύση περιορίζουσα 
τὰ ἔννομα κυριαρχικά μας δικαιώματα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς κρίσεως, ὅτι εἶναι ὀρθὸν νὰ 
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ὑπάρξῃ «συμβιβαστική» λύση. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ περίπτωση μονομεροῦς προσφυ-
γῆς στὸ ∆ικαστήριο τῶν Η.Ε., ὅπου μποροῦμε νὰ ἀπαιτήσουμε τὴν καταδίκη τῆς 
Τουρκίας ἀπὸ τὰ Η.Ε. γιὰ παραβίαση τοῦ ἄρθρ. 2, παρ. 4 λόγῳ ἀπειλῆς χρήσεως βίας 
(casus belli), ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐπανειλημμένη παραβίαση τοῦ ἄρθρ. 6 τοῦ Καταστατικοῦ 
τῶν Η.Ε. λόγῳ συνεχοῦς καὶ ἀπροκαλύπτου παραβάσεως 20 περίπου ἀποφάσεων τοῦ 
Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Η.Ε. περὶ ἀποχωρήσεως 
τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς ἀπὸ τὴν Κύπρο. Καταγγελία γιὰ παράβαση 
διεθνοῦς συνθήκης καὶ γιὰ προσβολὴ τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων σημαίνει 
καὶ ἀποζημίωση. Συμφωνῶ, ὅτι θὰ μᾶς ἀσκηθοῦν πιέσεις – λόγῳ τοῦ δημιουργηθέντος 
ὑπὸ τῆς κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. τεραστίου δημοσίου χρέους –, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ 
ἀλλάξουν τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιο.

 «∆»: Ξέρουμε ὅτι οἱ βραχονησίδες μᾶς ἀνήκουν, ἀλλὰ ἐξηγήστε μας τὸ νομικὸ 
καθεστὼς καὶ τὸ πῶς φθάσαμε στὰ Ἴμια.

Τὸ 1932 ὑπεγράφη στὴν Λωζάννη μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Τουρκίας συμφωνία, ὅτι οἱ 
βραχονησίδες τῆς πρώτης ἀποτελοῦν «παράρτημα» τῶν ∆ωδεκανήσων. Τὸ 1947 ἀπο-
κτήσαμε τὴν ∆ωδεκάνησο μὲ ὅλα τὰ παραρτήματά της. ∆ὲν τίθεται κἂν θέμα βραχο-
νησίδων, διότι εἶναι ἀποκλειστικὰ ἑλληνικὸ ἔδαφος. 

Οἱ «Ἀρχιπελαγικὲς Γραμμές» καὶ οἱ «Μεταβλητές»
«∆»: Τί μῆκος ἔχουν οἱ «Ἀρχιπελαγικὲς Γραμμές» σὲ ναυτικὰ μίλια; Καὶ οἱ «Με-

ταβλητές» τί σημαίνουν;
Τὸ ἄρθρο 47 τῆς Συμβάσεως ὁρίζει ὡς ἀρχιπελαγικὲς γραμμὲς τὶς γραμμὲς βάσεως 

ποὺ ἑνώνουν τὰ ἀκραῖα σημεῖα ἀπομακρυσμένων νήσων. ∆ύνανται νὰ ὑπερβοῦν τὰ 
100 Ν.Μ., ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως μόνο τὸ 3% ὑπερβαίνει τὸ μῆκος αὐτό, γιὰ νὰ φθάσῃ 
ἐνδεχομένως τὸ μέγιστο τῶν 125 Ν.Μ., ἐνῷ οἱ μεταβλητὲς εἶναι τὸ μῆκος ποὺ μπορεῖ 
νὰ αὐξομειωθῇ μόνο μὲ τὴν βούληση τοῦ κυρίαρχου κράτους, ἐν προκειμένῳ τῆς Ἑλ-
λάδος. Εἴτε τὸ θέλουν κάποιοι εἴτε ὄχι, τὸ Αἰγαῖον εἶναι Ἑλληνικὴ Θάλασσα, ποὺ κα-
τοχυρώθηκε καὶ διεθνῶς. Μᾶς ἀνήκει πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αἰγέα, καὶ αὐτὸ 
δὲν ἀλλάζει. Τὰ νησιά μας εἶναι μέρος τοῦ ἐθνικοῦ μας κορμοῦ ἀπὸ τὰ προϊστορικά 
μας χρόνια καὶ δὲν ἐκποιοῦνται οὔτε γίνονται προσφορὰ σὲ κανέναν.

Ἔλεγχος Στενῶν, Εὔξεινος καὶ Αἰγαῖο
«∆»: Στὸν ἔλεγχο τῶν Στενῶν εἴμαστε καὶ ἐμεῖς μέτοχοι. Γιὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο 

τοῦ Αἰγαίου ὅμως χρειάζεται καὶ ἡ Θρᾴκη. Γίνονται ἐπενδύσεις στὴν Θρᾴκη μας; 
Τί σημαίνει ὁ 25ος Μεσημβρινός, ποὺ διεκδικεῖ ἡ Τουρκία;

– Στὸν ἔλεγχο τῶν Στενῶν, ἐνῷ ἔχουμε δικαιώματα, ἐν τούτοις δὲν ἀσκοῦμε οὔτε 
ἕνα! Κάποιες ἐπενδύσεις ἔγιναν στὴν Θρᾴκη, ζητοῦνται καὶ ἄλλες, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνηση 
καθυστερεῖ. Ὁ 25ος Μεσημβρινὸς εἶναι ἡ «ὀνειροπολούμενη» κατάκτηση τοῦ Αἰγαίου 
ἀπὸ Θρᾴκη μέχρι Κύπρο. 

«∆»: Τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Ε.Ε. καὶ οἱ Η.Π.Α. ὑπέγραψαν τὴν Συνθήκη τοῦ Montego 
Bay εἶναι κάτι ποὺ δυσκολεύει τὴν Τουρκία;

– Ἀσφαλῶς. ∆ιότι ὀφείλει καὶ ἡ Τουρκία νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὸ Κοινοτικὸ 
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Κε κτη μέ νο, τὸ ὁ ποῖ ο πε ρι λαμ βά νει καὶ τὴν σύμ βα ση τοῦ Montego Bay. Γι’ αὐ τὸ καὶ 
προ σπα θεῖ μὲ τοὺς «34 γύ ρους» συ νο μι λι ῶν καὶ τὰ «Συ νυ πο σχε τι κά» νὰ ἐμ φα νί ζε-
ται ὡς εἰ ρη νι κὴ χώ ρα, ἐ πι δι ώ κου σα ἐ πί λυ ση δῆ θεν δι α φο ρῶν μὲ τὴν δι κή μας. ∆ὲν 
ἔ χουν καμ μί α ἰ σχὺ ὅ λα αὐ τά.

∆ι ευ κρι νί ζω, ὅ τι, ἐ φ’ ὅ σον ἡ Τουρ κί α ὀ φεί λει νὰ ἀ πο δε χθῇ τὸ Κοι νο τι κὸ Κε κτη μέ-
νο, ὑ πο χρε οῦ ται νὰ δε χθῇ τὴν δι ε θνῆ αὐ τὴ Σύμ βα ση, ἡ ὁ ποί α δὲν ἔ χει γί νει ἁ πλῶς 
δε κτὴ ἀ πὸ τὰ κρά τη μέ λη τῆς Ε.Ε. ἀλ λὰ καὶ ἀ πὸ αὐ τὴν τὴν ἴ δια τὴν Ε.Ε. ὡς δι ε θνὴς 
σύμ βα ση. Κα τὰ συ νέ πεια εἶ ναι ἐν τὸς τῶν ὑ πο χρε ώ σε ων τῆς Τουρ κί ας ἡ ἀ πο δο χὴ τῆς 
Συμ βά σε ως καὶ γιὰ τὸ Αἰ γαῖ ο, πολ λῶ μᾶλ λον ἐ φ’ ὅ σον αὐ τὴ ἔ χει ἀ πο δε χθῆ τὴν ἐν 
λό γῳ δι ε θνῆ Σύμ βα ση γιὰ τὴν Μαύ ρη Θά λασ σα, ὅ που ἔ χει ἐ πε κτεί νει τὴν αἰ γι α λί τι-
δα ζώ νη της στὰ 12 Ν.Μ. Ἑ πο μέ νως δὲν μπο ρεῖ νὰ γί νῃ δε κτό, ὅ τι ἀλ λοῦ ἡ Τουρ κί α 
θέ λει νὰ ἔ χῃ αἰ γι α λί τι δα ζώ νη ἐκ 12 Ν.Μ. καὶ ἀλ λοῦ, δη λα δὴ στὸ Αἰ γαῖ ο Πέ λα γος, νὰ 
ἀ πει λῇ μὲ casus belli τὴν Ἑλ λά δα, δι ό τι θέ λει καὶ αὐ τὴ νὰ ἔ χῃ τὰ 12 Ν.Μ. ὡς ὅ ριο τῆς 
αἰ γι α λί τι δός της ζώ νης στὸ Αἰ γαῖ ο.

«∆»: ∆η λα δὴ ἡ ἀ νε ξή γη τη ἀ δρά νειά μας ἐ πὶ 30 ὁ λό κλη ρα ἔ τη εἶ ναι εἰς βά ρος 
μας;

– Βε βαι ό τα τα! Νο μι κῶς μὲν οὐ δε μί α συ νέ πεια δη μι ουρ γεῖ γιὰ τὴ χώ ρα μας. ∆ι ε-
θνῶς ὅ μως ἰ σχύ ουν τὰ μέ τρα, τὰ ὁ ποῖ α ὑ πα γο ρεύ ει ἡ δι ε θνὴς πρα κτι κή. Ἡ πρα κτι κὴ 
αὐ τὴ δη μι ουρ γεῖ de facto κα τα στά σεις, οἱ ὁ ποῖ ες με τα τρέ πον ται σὲ de jure. ∆η λα δή, 
ὅ ταν δὲν ἀ σκοῦν ται ἐ πὶ μα κρὸν δι και ώ μα τα ἀ πορ ρέ ον τα ἀ πὸ δι ε θνεῖς συμ βά σεις, 
ἐ πέρ χε ται ἀ πο δυ νά μω ση (Verwirkung). Πράγ μα τι σὲ 30 χρό νια ἀ πὸ σή με ρα, τί θὰ 
μπο ροῦ με πλέ ον νὰ ποῦ με;

«∆»: Τὸ ὅ τι ἡ Τουρ κί α δὲν ἀ να γνω ρί ζει τὴν Χά γη ἢ τὸ ∆ι ε θνὲς ∆ι κα στή ριο τῶν 
Η.Ε. κ.λπ. παί ζει ρό λο;

– Ἀ πὸ τὰ 191 κρά τη-μέ λη τοῦ Ο.Η.Ε. μό νον τὰ 65 ἀ να γνω ρί ζουν τὸ ∆ι ε θνὲς ∆ι κα-
στή ριο τῆς Χά γης. Πα ρὰ ταῦ τα ὅ μως ἡ Γαλ λί α, ποὺ δὲν τὸ ἀ να γνω ρί ζει, προ σέ φυ γε 
στὴν Χά γη δι εκ δι κῶν τας ἀ πο ζη μι ώ σεις ἀ πὸ τὴν Λι βύ η, τὶς ὁ ποῖ ες καὶ εἰ σέ πρα ξε, ὅ πως 
συμ βαί νει καὶ μὲ ἄλ λα κρά τη, τὰ ὁ ποῖ α δι και ώ νον ται στὰ ∆ι ε θνῆ ∆ι κα στή ρια, χω ρὶς 
νὰ τὰ ἀ να γνω ρί ζουν. Συ νε πῶς ἡ ἀ πόρ ρι ψη τῆς Χά γης καὶ τοῦ ∆ι ε θνοῦς ∆ι κα στη ρί ου 
τῶν Η.Ε. δὲν εἶ ναι τό σο εὔ κο λη ὑ πό θε ση γιὰ τὴν Τουρ κί α.

* * *
ὸ Αἰ γαῖ ο ὑ πάρ χει, γιὰ νὰ μᾶς θυ μί ζῃ, ὅ τι δὲν μπή κα με «κα τὰ λά θος» σὲ 
μιὰ ξέ νη πρὸς ἐ μᾶς ἱστο ρί α. Εἶ ναι ἡ δι κή μας Ἱ στο ρί α, ἀλ λὰ τὰ 11 ἑ κα-
τομ μύ ρια τῶν Ἑλ λή νων πρέ πει νὰ ὑ πνω τι σθοῦν, ὅ πως ἐ πι δι ώ κουν τὰ 
Μ.Μ.Ε. Τὸ ἐ πι θυ μη τὸ καὶ τὸ ἐ φι κτὸ στὴν Ἐ ξω τε ρι κὴ Πο λι τι κὴ μπο ροῦν 
νὰ συμ πέ σουν, ἐ ὰν κά ποι ος τολ μή σῃ. Ἡ ἧτ τα τῆς Μ. Ἀ σί ας μπο ρεῖ νὰ 

ἄλ λα ξε τὸ πο λι τι κὸ σκη νι κό, ἀλ λὰ στὸ πα ρα μι κρὸ δὲν ἀ ναι ρεῖ οὔ τε τὴν μα κραί ω νη 
Ἱ στο ρί α μας οὔ τε τὸν Πο λι τι σμό μας.

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα
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Ç ÔÅËÅÔÇ 
ÌÐÁÑ ÌÉÔÓÂÁ 
ÊÁÉ Ï ÉÇÓÏÕÓ

ε τὰ τὴν τε λε τὴ τῆς Πε ρι το μῆς, τὸ 
«Μπὰρ Μι τσβά» (=«Γυιὸς τῆς ∆ι α-
θή κης»), ἡ γι ορ τὴ τῆς θρη σκευ τι κῆς 
ἐ νη λι κί ω σης, εἶ ναι ἡ ση μαν τι κώ τε-
ρη στὴ ζω ὴ ἑ νὸς Ἑ βραι ό που λου, 

ὅ ταν συμ πλη ρώ νῃ τὰ δώ δε κα χρό νια του. Συμ βο-
λί ζει τὴν ἀρ χὴ τῆς ὡ ρι μό τη τας καὶ τὸ ξε κί νη μα τῆς 
ἐν συ νεί δη της ἑ βρα ϊ κῆς ζω ῆς. Ἀ πὸ τὴ θρη σκευ τι κὴ 
ἐ νη λι κί ω ση καὶ με τὰ τὸ ἀ γό ρι γί νε ται ὑ πεύ θυ νο 
ἄ το μο καὶ δε σμεύ ε ται νὰ ζῇ σύμ φω να μὲ τὶς ἀρ χὲς 
τοῦ Ἰ ου δα ϊ σμοῦ. Σὲ αὐ τὴ τὴν τε λε τὴ –σὰν γνή σιος 
Ἑ βραῖ ος– συμ με τεῖ χε κα νο νι κὰ καὶ ὁ Ἰ η σοῦς, ὅ ταν 
ὡς δω δε κα ε τὴς πῆ γε στὸ να ὸ καὶ συ νω μί λη σε μὲ 
τοὺς δι δα σκά λους (ραβ βί νους). 

Ἡ τε λε τὴ τῆς ἐ νη λι κί ω σης δὲν ἀ να φέ ρε ται στοὺς ἑ βρα ϊ κοὺς νό μους, ὁ συμ βο-
λι σμός της ὅ μως τὴν ἔ κα νε νὰ τη ρῆ ται μὲ λαμ πρό τη τα καὶ στὴ σύγ χρο νη ἐ πο χή. 
Με ρι κὲς ἡ μέ ρες πρὶν ἀ πὸ τὴν τε λε τὴ ὁ ραβ βῖ νος προ ε τοι μά ζει τὸ νε α ρὸ ἀ γό ρι, δι-
δά σκον τάς του κυ ρί ως νὰ δι α βά ζῃ καὶ νὰ ψέλ νῃ τὶς προ σευ χὲς τῆς «Το ρά». Ὅ ταν 
ἑ τοι μα σθῇ ὁ νε α ρὸς Ἑ βραῖ ος πη γαί νει στὴ συ να γω γὴ καὶ δι α βά ζει ἐ νώ πιον ὅ λων 
τὶς προ σευ χές. Με τὰ τὴν ἀ νά γνω ση τὸ ἀ γό ρι μι λά ει γιὰ τὶς νέ ες δε σμεύ σεις, ποὺ 
ἀ να λαμ βά νει, καὶ γιὰ τὴ ση μα σί α τῆς τή ρη σης τῶν ἀρ χῶν τῆς ἑ βρα ϊ κῆς θρη σκεί ας. 
Με τὰ τὴν ὁ μι λί α ὁ ραβ βῖ νος δί νει συμ βου λὲς στὸ νε α ρὸ καὶ τὸν εὐ λο γεῖ. 

Ἡ τε λε τὴ αὐ τὴ πε ρι γρά φε ται στὸ «Κα τὰ Λου κᾶν» εὐ αγ γέ λιο, σύμ φω να μὲ τὸ 
ὁ ποῖ ο ὁ δω δε κα ε τὴς Ἰ η σοῦς πῆ γε στὸ να ὸ καὶ συ νω μί λη σε μὲ τοὺς δι δα σκά λους 
(ραβ βί νους), ποὺ τὸν θαύ μα σαν γιὰ τὴ νο η μο σύ νη καὶ γιὰ τὶς ἀ παν τή σεις, ποὺ τοὺς 
ἔ δι νε: «Ὅ ταν λοι πὸν ἔ γι νε δώ δε κα ἐ τῶν, ἀ νέ βη καν στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ, ὅ πως τὸ συ-
νή θι ζαν στὴ γι ορ τὴ (Πε σάχ). Κι ὅ ταν πέ ρα σαν οἱ μέ ρες κι ἐ πέ στρε φαν πί σω, τὸ 
παι δί, ὁ Ἰ η σοῦς, πα ρέ μει νε στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ... Ἔ τσι ὕ στε ρα ἀ πὸ τρεῖς μέ ρες τὸν 
βρῆ καν νὰ κά θε ται στὸ να ὸ ἀ νά με σα στοὺς δι δα σκά λους, νὰ τοὺς ἀ κού ῃ καὶ νὰ 



τοὺς ρωτάῃ. Κι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἄκουγαν ἔμεναν κατάπληκτοι μὲ τὴ σύνεση 
καὶ τὶς ἀπαντήσεις του.» («Κατὰ Λουκᾶν», β΄ 40-48.)

Ὁ Ἰησοῦς συμμετεῖχε σὲ ὅλες τὶς τελετὲς τῆς θρησκείας του (τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ) 
ὅπως: ὑπέστη περιτομὴ (βλ. «∆», τ. 276), ἔκανε τακτικὲς ἐπισκέψεις στὸ ναό, 
συμμετεῖχε στὶς γιορτὲς τοῦ Πεσὰχ κ.τ.λ. Μιὰ τέτοια τελετή, τὸ Μπὰρ Μιτσβά, 
ἔγινε καὶ ὅταν ἐπισκέφθηκε ὡς δωδεκαετὴς τὸ ναό, ὅπου –σύμφωνα μὲ τὸ εὐ-
αγγέλιο– συνωμίλησε μὲ τοὺς διδασκάλους κι ὄχι τοὺς δίδαξε, ὅπως σκόπιμα 
παρερμηνεύεται.

Κίμων Ἐλευθερίου

Νεαρoὶ Ἑβραῖοι φέροντες «κιπά» (τὸ παραδοσιακὸ ἑβραϊκὸ καπελλάκι), ἐνῷ διαβά-
ζουν τὸ «Νόμο» μεταξὺ τῶν ραββίνων στὴ συναγωγὴ κατὰ τὴν τελετὴ θρησκευτικῆς 
ἐνηλικίωσης Μπὰρ Μιτσβά. («Ὁ Κύκλος τῆς Ζωῆς. Ἑβραϊκὰ σύμβολα», Βόλος 2005.) 
Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες σὲ ἑβραϊκὲς θρησκευτικὲς τελετὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φο-
ροῦν τὴν κιπὰ ὡς ἔνδειξη ὑποταγῆς στὸ Γιαχβέ. Τὸ ρόλο τῆς κιπὰ στὸν ὀρθόδοξο ναὸ 

τὸν παίζει ὁ τροῦλλος (βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἔκδ. «∆αυλός», 2006).



«Κόσμον τόνδε τῶν αὐτῶν ἁπάντων οὔτε τις θεῶν οὔτε 
τις ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλὰ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ 

ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.» 

Ἡράκλειτος

(«Τὸν κόσμο τοῦτο τὸν κοινὸ γιὰ ὅλους μήτε θεὸς μήτε ἄνθρωπος τὸν ἐποίησε, μὰ 
ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πῦρ ἀείζωον, ποὺ ἀνάβει καὶ σβήνει μὲ μέτρο.»)



ὸ πῦρ-φω τιὰ ἀ πο τε λεῖ ἴ σως τὴν ἁ πλού στε ρη καὶ βα σι κώ τε-
ρη μορ φὴ ἐ νέρ γειας, ποὺ συ νο δεύ ει τὸν ἄν θρω πο ἀ π’ τὶς 
ἀ παρ χὲς τῆς ὑπάρ ξε ώς του ἐ δῶ καὶ ἑ κα τομ μύ ρια χρό νια. Οἱ 
πυρ κα ϊ ές, ποὺ προ έρ χον ταν ἀ π’ τὰ πυ ρα κτω μέ να πο τά μια 
λά βας ἑ νὸς ἡ φαι στεί ου, οἱ πτώ σεις τῶν κε ραυ νῶν στὴν γῆ 

καὶ οἱ τυ χαῖ ες αὐ τα να φλέ ξεις λό γῳ ξη ρα σί ας καὶ ὑ ψη λῶν θερ μο κρα σι ῶν, 
ἀ πο τέ λε σαν τὸ φυ σι κὸ φαι νό με νο, ποὺ πο λὺ ἀρ γό τε ρα ὁ ἔλ λο γος ἄν θρω-
πος ὠ νό μα σε πῦρ ἢ φω τιά. Ὁ φό βος, ἡ ἀ πο ρί α καὶ ὁ θαυ μα σμός του γιὰ τὸ 
φυ σι κὸ καὶ ἀ νε ξέ λεγ κτο αὐ τὸ φαι νό με νο χά ρα ξαν ἀ νε ξί τη λα ση μά δια στὰ 
βα θιὰ στρώ μα τα τοῦ ψυ χι σμοῦ του, ἀλ λὰ καὶ μνῆ μες, ποὺ τὸν συ νο δεύ ουν 
σὲ ὅ λη τὴν διά ρκεια τῆς ἐ ξε λί ξε ώς του. Ὁ πρω τό γο νος ἄν θρω πος ἀρ χι κὰ 
προ σπα θοῦ σε νὰ συν τη ρῇ ζων τα νὴ τὴν φω τιὰ καὶ νὰ τὴν ἀ να ζω πυ ρώ νῃ 
κα τὰ βού λη ση, δι α τη ρῶν τας την στὶς κρύ ες πε ρι ό δους καὶ στὰ πα γω μέ να 
σκο τά δια τῆς νύ κτας, ἀ πο κτῶν τας ἔ τσι τὸ φῶς καὶ τὴν θερ μό τη τα. Ὅ μως 
ἡ ἀ να κά λυ ψη τῆς δη μι ουρ γί ας τῆς φω τιᾶς ἀ πε τέ λε σε τὸ με γα λύ τε ρο βῆ μα 
στὴν ἐ ξέ λι ξη καὶ στὴν πο ρεί α τῆς ἀν θρω πό τη τος.

Ἐ τυ μο λο γι κὰ οἱ ρί ζες «πυ-ρ», «φυ-ρ», «φυ-σ», «φω-σ», «φω-τ», «φα- ο» εἶ ναι κοι νὲς 
(Λε ξι κὸ Σκαρ λά του Βυ ζαν τί ου). Ἀ π’ τὴν ρί ζα πυ- γεν νι οῦν ται οἱ λέ ξεις πυ ρά, πυ ρα-
μὶς («τὸ τῆς φλο γὸς σχῆ μα πυ ρα μο ει δές ἐ στι», ∆η μό κρι τος), πύρ γος, πυ ρήν, πύ θων 
(ὁ δρά κος ποὺ φυ σᾷ φω τιά). Ἀ πὸ τὴν ρί ζα φυ- γεν νι οῦν ται οἱ λέ ξεις φύ σις (κα τὰ τὸν 
Ἀ ρι στο τέ λη «πᾶ σα οὐ σί α φύ σις λέ γε ται»), φύ σα (ἐ νέρ γεια, εἰ σπνο ή), φύ ω, φυ τὸν 
(αὐ τὸ ποὺ γεν νι έ ται-ζῇ), φυ λὴ (γε νε ά-γέν νη σις), φῦ λον, φύ λα ξις κ.ἄ. Ἐ πί σης οἱ λέ ξεις 
φῶς, φω τιά, φω νὴ πα ρά γον ται ἐκ τῆς ἰ δί ας ρί ζας. Ἐξ ὅ λων αὐ τῶν τῶν λέ ξε ων γεν νῶν-
ται χι λιά δες ἄλ λες σύν θε τες λέ ξεις στὴν Ἑλ λη νι κὴ καὶ τὴν Λα τι νι κὴ Γλῶσ σα, ὅ πως 
πυρ κα ϊά, πυ ρο βα σί α, φύ ρα μα, φυ σι ο λο γι κός, φυ σά ω, φυ τόν, φω νό γρα φος, φω στήρ, 
φω σφό ρος, φά ος, φαι δρὸν καὶ fire (φω τιά), fur (γοῦ να), physic (φυ σι κό), physiology 
(φυ σι ο λο γί α) καὶ ἄλ λες ἀν τι στοί χως. Ὁ Πλά των στὸν «Κρα τύ λο» ἐκ στό μα τος Σω-
κρά τους μᾶς λέ ει, ὅ τι πι θα νὸν ἡ λέ ξη πῦρ νὰ εἶ ναι ἀν τι δά νει ο, ποὺ ἐ πα νῆλ θε στὴν 
Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, ἀ π’ τοὺς βάρ βα ρους Φρύ γες, ποὺ ὅ μως ἦ ταν ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς. 

Ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ Κο σμο λο γί α 
στὴν πυ ρο μα νί α τῶν χρι στια νῶν



Ἴ σως καὶ ἡ λα ϊ κὴ ρήση «στὸ πῖ καὶ φῖ», δη λα δὴ κά τι ποὺ γίνεται πο λὺ γρή γο ρα, νὰ 
συμ βο λί ζῃ τὴν τα χύ τα τη ἀ νά φλε ξη καὶ ἐμ φά νι ση τοῦ πυ ρός.

* * *

ὲ ὅ λες τὶς ἀρ χαῖ ες θρη σκεῖ ες τὸ πῦρ ἀ πο τέ λε σε τὴν βα σι κὴ συμ βο λι κὴ 
ἀ πει κό νι ση τῶν θε ῶν. Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Μυ θο λο γί α βρί θει ἀ πὸ ἱ στο ρί ες θε ῶν 
καὶ μυ θι κῶν ἀν θρώ πων, ποὺ σχε τί ζον ται μὲ τὴν φω τιά. Ὁ Ἥ φαι στος 
εἶ ναι ὁ θε ὸς τῆς φω τιᾶς, ποὺ κα τα σκεύ α σε τὰ πύ ρι να ὅ πλα τῶν Ὀ λυμ πί-
ων γιὰ τὴν με γά λη ἀ να μέ τρη σή τους μὲ τοὺς Τι τᾶ νες. Οἱ τρεῖς Κύ κλω πες 

Βρόν της (βρον τή), Στε ρό πης (ἀ στρα πή) καὶ Ἄρ γης (φῶς) δώ ρι σαν τὶς δε ξι ό τη τές τους 
στὸν ∆ί α. Γι’ αὐ τὸ ὁ Ζεὺς χα ρα κτη ρί ζε ται στὸν ὀρ φι κὸ ὕ μνο του «φλο γό εις», «βρον-
ταῖ ος», «κε ραύ νιος» καὶ «πυ ρί δρο μος». Ἐ κεῖ νος μὲ ὅ πλο του τὸ «οὐ ρά νιο πῦρ», δη-
λα δὴ τὸν κε ραυ νό, κα τα τρό πω σε τοὺς Τι τᾶ νες καὶ ἔ γι νε κυ ρί αρ χος τοῦ Ὀ λύμ που. Ὁ 
∆ι ό νυ σος γεν νή θη κε μέ σα ἀ π’ τὴν φω τιὰ τοῦ κε ραυ νοῦ τοῦ πα τέ ρα του ∆ί α, γι’ αὐ τὸ 

καὶ ὀ νο μά ζε ται «πυ ρί σπο ρος», «πυ ρι φεγ γής», «πυ ρό εις», 
«πυ ρί παις» καὶ «πυ ρι γε νής» στὸν ὀρ φι κό του ὕ μνο. Ἡ κό-
ρη τοῦ Κρό νου καὶ ἀ δελ φὴ τοῦ ∆ιὸς Ἑ στί α εἶ ναι ἡ θη λυ κὴ 
θε ϊ κὴ ἐκ δο χὴ τοῦ πυ ρός. Στὸν ὀρ φι κὸ ὕ μνο της ἀ να φέ ρε ται 
ὡς ἐ κεί νη ἡ ὁ ποί α κα τέ χει τὸν «μέ σο οἶ κο τοῦ αἰ ω νί ου καὶ 
με γί στου πυ ρός». Ἀλ λὰ καὶ οἱ Κά βει ροι, οἱ Τελ χῖ νες καὶ 
οἱ Κου ρῆ τες ἦ ταν οἱ τε χνῖ τες τῆς φω τιᾶς, ποὺ ἔ δω σαν τὰ 
ἐ πι τεύγ μα τά τους στοὺς ἀν θρώ πους. 

Κα τὰ τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Παυ σα νί α στὸ Ἄρ γος ὑ πῆρ χε βω-
μός, ποὺ ἔ και γε ἄ σβε στο πῦρ, πρὸς τι μὴν τοῦ πα νάρ χαι ου 

ἥ ρω α καὶ δη μι ουρ γοῦ τῆς πό λε ως Φο ρω νέ ως. Σύμ φω να μὲ τὴν μυ θο λο γί α τῶν Ἀρ γεί ων 
ὁ Φο ρω νεὺς ἦ ταν ἐ κεῖ νος ποὺ ἀ να κά λυ ψε τὸ πῦρ καὶ τὸ ἔ δω σε στοὺς ἀν θρώ πους. Στὶς 
πα ρα δό σεις ὅ λων τῶν λα ῶν τῆς ἀρ χαι ό τη τος τὸ πῦρ ὑ πῆρ χε σὲ πολ λοὺς μύ θους καὶ 
τε λε τουρ γι κά. Στοὺς Ρω μαί ους ἡ Vesta-Ἑ στί α, τὸ αἰ ώ νιο πῦρ, ἦ ταν ὁ ἀγ γε λι α φό ρος 
με τα ξὺ τῶν θε ῶν καὶ τῶν ἀν θρώ πων, ἡ δὲ φω τιὰ ἔ πρε πε νὰ δι α τη ρῆ ται ἄ σβε στη ἀ πὸ 
τὶς Ἑ στιά δες παρ θέ νες ἱ έ ρει ες τῆς φω τιᾶς. Οἱ λαμ πα δη δρο μί ες, ποὺ τε λοῦν ταν βρά δια 
σὲ ὅ λη τὴν Με σό γει ο, ἦ ταν πομ πές, ποὺ συμ βό λι ζαν τὴν ἐμ φά νι ση τοῦ πρω ταρ χι κοῦ 
οὐ ρα νί ου πυ ρὸς μέ σα στὸ ἔ ρε βος καὶ τὴν νύ χτα. 

Οἱ πε ρισ σό τε ρες θρη σκεῖ ες τῶν ἀρ χαί ων πο λι τι σμῶν ἦ ταν ἡ λι ο λα τρι κές. Ὁ 
Ἥλιος, ὡς ὁ πύ ρι νος καὶ αἰ σθη τὸς δη μι ουρ γὸς τῆς ζω ῆς, λα τρεύ τη κε ὅ σο κα νεὶς 
ἄλ λος θε ός. Στὴν Εὐ ρώ πη καὶ τὴν Με σό γει ο ἡ ἡ λι ο λα τρεί α ἀν τι προ σω πεύ ε ται ἀ π’ 
τοὺς θε ούς: Ἥ λιο-Sol, Ἀ πόλ λωνα, Ἄ δω νι, ∆ι ό νυ σο-Βάκ χο, Ἡ ρα κλῆ στὴν Ἑλ λη νι-
κὴ Ἐ πι κρά τεια, τὸν Ὄ σι ρι στὴν Αἴ γυ πτο, τὸν Ὀν τὶν στὴν Βό ρει ο Εὐ ρώ πη, τοὺς 
Μί θρα, Μπέλ, Θαμ μοὺζ καὶ Σα μᾶς στὴν Μέ ση Ἀ να το λὴ καὶ Με σο πο τα μί α καὶ τὴν 
Ἀ μα τε ρά σου στὴν Ἰ α πω νί α. Στὴν Ἀ με ρι κα νι κὴ Ἤ πει ρο ἀ νά με σα στοὺς λα οὺς τῶν 
Ἴν κας, Μά γιας, Ἀζ τέ κων καὶ τῶν λοι πῶν Ἰν διά νων ὁ θε ὸς Ἥ λιος κα τεῖ χε τὴν ση-
μαν τι κώ τε ρη θέ ση λα τρεί ας. Στὴν Σκαν δι να βι κὴ Μυ θο λο γί α ὁ Θὼρ εἶ ναι γυιὸς τῆς 

Οἱ λαμ πα δη δρο μί ες  
ἦ ταν πομ πές, 

ποὺ συμ βό λι ζαν 
τὴν ἐμ φά νι ση 

τοῦ πρω ταρ χι κοῦ 
οὐ ρα νί ου πυ ρὸς 
μέ σα στὸ ἔ ρε βος.
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Γιὸρτ καὶ τοῦ θε οῦ Ἡ λί ου Ὀν τὶν καὶ εἶ ναι ὁ πο λε μι στὴς θε ὸς τῆς φω τιᾶς καὶ τῶν 
κε ραυ νῶν. Στὴν ἀρ χαί α ἰρα νι κὴ Ζω ρο α στρι κὴ θρη σκεί α ὁ μέ γι στος θε ὸς Ἀ χού ρα 
Μάζ ντα συμ βο λι ζό ταν ἀ πὸ τὸ πῦρ. Στὸν Μι θρα ϊ σμὸ ἐ πι κρά τη σε ἡ περ σι κὴ πυ ρο-
λα τρί α καὶ ἡ λα τρεί α τοῦ πυρ φό ρου θε οῦ Ἡ λί ου-Μί θρα. Στὴν ἰν δι κὴ θρη σκεί α ὁ 
Ἄγ κνι εἶ ναι ὁ θε ὸς τῆς φω τιᾶς, ποὺ γεν νή θη κε ἀ π’ τὴν τρι βὴ δύο ξύ λων καὶ κα τα-
βρό χθι σε τοὺς γο νεῖς του καὶ ἔ κτο τε τρέ φε ται ἀ π’ τὶς προ σφε ρό με νες θυ σί ες.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

τὴν ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ φι λο σο φι κὴ Σκέ ψη ἡ ἔν νοι α καὶ ὁ συμ βο λι σμὸς 
τοῦ πυ ρὸς ἔ χουν ἐ ξέ χου σα θέ ση. Στὰ φι λο σο φι κὰ κεί με να ὅ μως ὑ φί στα-
ται ἕ νας θε με λια κὸς δι α χω ρι σμὸς δύο δι α φο ρε τι κῶν εἰ δῶν πυ ρός. Ὁ 
δι α χω ρι σμὸς αὐ τὸς ἀ να φέ ρε ται κα θα ρὰ στὸν Πε ρι πα τη τι κὸ φι λό σο φο 
Θε ό φρα στο: «Αὐ τὸ εἶ ναι ποὺ ἔ λε γαν καὶ οἱ πα λαι οί, ὅ τι τὸ πῦρ ζη τεῖ 

πάν το τε τρο φὴ καὶ δὲν ἐν δέ χε ται νὰ δι α τη ρῆ ται χω ρὶς τὴν καύ σι μη ὕ λη. Γι’ αὐ τὸ 
φαί νε ται ἄ το πο νὰ τὸ χα ρα κτη ρί ζου με πρω ταρ χι κὴ οὐ σί α καὶ ἀρ χή, ἂν δὲν μπο ρῇ νὰ 
ὑ πάρ ξῃ χω ρὶς ὕ λη. ∆ι ό τι οὔ τε ὡς ἁ πλὸ στοι χεῖ ο οὔ τε προ η γού με νο τοῦ ὑ πο κει μέ νου 
καὶ τῆς καύ σι μης ὕ λης μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι (τὸ πῦρ), ἐ κτὸς ἂν ὑ πάρ χῃ τέ τοι α φύ σις στὴν 

Στὴν με γα λει ώ δη τρι λο γί α τοῦ 
Αἰ σχύ λου «Προ μηθεύς» ὁ Τι τᾶ-
νας Προ μη θέ ας ἐμ φα νί ζε ται ὡς ὁ 
δω ρη τὴς τῆς φω τιᾶς, τῶν τε χνῶν 
καὶ τῶν ἐ πι στη μῶν στοὺς ἀν θρώ-
πους. Ὁ Ζεὺς τι μώ ρη σε τὸν Προ-
μη θέ α σταυ ρώ νον τάς τον στὸν 
Καύ κα σο (ἂν καὶ με τὰ τὸν ἐ λευ θέ-
ρω σε), ὄ χι ἀ πὸ χαι ρε κα κί α ἀλ λὰ 
δι καί ως, ὅ πως ἐκ τῆς Ἱ στο ρί ας θ’ 
ἀ πο δει χθῇ. Ὁ Προ μη θέ ας, ἂν καὶ 
εἶ χε κα λὲς καὶ ἁ γνὲς προ θέ σεις 
ἔ ναν τι τῶν ἀν θρώ πων, ἄ νοι ξε τὸ 
κου τὶ τῆς Παν δώ ρας, ἀ π’ ὅ που 
ξε πή δη σε τὸ πιὸ χρή σι μο μὰ καὶ 
ἐ πι κίν δυ νο ἀ γα θό, τὸ «πῦρ». [Ὁ 
εἰ κο νι ζό με νος πί να κας εἶ ναι τοῦ 
Γάλ λου ζω γρά φου Γκυ στὰβ Μο-

ρὼ (1826-1898).]
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πρώτη σφαῖρα, ἡ ὁποία εἶναι ἀμιγὴς καὶ καθαρὴ θερμότητα. Ἔτσι δὲν θὰ καίῃ κα-
θόλου. Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ φύσις τοῦ πυρὸς (τὸ νὰ καίῃ), πλὴν ἐὰν ὑπάρχουν πολλὲς 
καὶ διαφορετικὲς φύσεις τοῦ πυρός. Καὶ ἡ μὲν πρώτη φύσις εἶναι καθαρὴ καὶ ἀμιγής, 
ἡ δὲ περὶ τὴν γήινη σφαῖρα εἶναι ἀναμεμειγμένη (μὲ ἄλλα στοιχεῖα) καὶ πάντοτε σὲ 
διαδικασία γενέσεως» («Περὶ Πυρός», παρ. 4).

Ἀλλὰ καὶ ὁ δάσκαλός του, ὁ Ἀριστοτέλης, κάνει τὸν ἴδιο διαχωρισμό: «Ἀπὸ 
μίαν ἄποψη ὑπάρχει τὸ πῦρ ὡς στοιχεῖον (ποὺ εἶναι ἴσως αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ τὸ 
ἄπειρον ἢ κάτι ἄλλο παρόμοιο), ἀπὸ μίαν ἄλλη ἄποψη ὄχι, διότι πῦρ δὲν εἶναι τὸ 
ἴδιο στοιχεῖο. Τὸ πῦρ εἶναι στοιχεῖο θεωρούμενο σὰν κάτι τὸ φυσικό, τὸ ὄνομα 
ὅμως σημαίνει τὸ τί ἔχει συμβῆ σ’ αὐτό, δηλαδὴ γίνεται κάτι ἐξ αὐτοῦ ὡς πρώτου 
ἐνυπάρχοντος.» («Μετὰ τὰ Φυσικά», 1052, παρ. 9.) ∆ηλαδὴ τὸ πρῶτο «ἐνυπάρχον 
πῦρ» τοῦ Ἀριστοτέλους ἢ «ἡ θερμότητα τῆς πρώτης σφαίρας» τοῦ μαθητῆ του Θε-
οφράστου μᾶς δίνουν ξεκάθαρα μίαν ἄλλη, διαφορετικὴ ποιότητα τοῦ πυρὸς ὡς 
ἐνέργειας, ὡς κάτι ποὺ προϋπῆρχε. 

Κατὰ τὸν Ἡράκλειτο τὸ «ἀείζωον πῦρ» εἶναι αὐτὸ τὸ 
κοσμογονικὸ στοιχεῖο, ποὺ «ἐποίησε» τὸν κόσμο καὶ ὄχι 
κάποιος θεὸς ἢ ἄνθρωπος. «Κόσμον τόνδε τῶν αὐτῶν 
ἁπάντων οὔτε τις θεῶν οὔτε τις ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλ-
λὰ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἁπτόμενον 
μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.» (Μετ.: «Τὸν κόσμο 
τοῦτο τὸν κοινὸ γιὰ ὅλους μήτε θεὸς μήτε ἄνθρωπος τὸν 
ἐποίησε, μὰ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πῦρ ἀείζωον, ποὺ 
ἀνάβει καὶ σβήνει μὲ μέτρο.») Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἔργο 
του «Μετὰ τὰ Φυσικά», 984 α, ἀναφέρει γιὰ τὴν Κοσμολο-
γία τοῦ Ἡρακλείτου: «Ὁ Ἵππασος ὁ Μεταποντῖνος καὶ 
ὁ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος λένε, ὅτι τὸ Σύμπαν εἶναι ἕνα, 
κινούμενο καὶ πεπερασμένο, καὶ τὸ πῦρ θεωροῦν ὡς τὴν 
ἀρχὴ τῶν ὅλων ἀλλὰ καὶ τῶν ὄντων, καὶ δημιουργοῦνται 
τὰ ὄντα ἀπὸ τὴν φωτιὰ μὲ πύκνωση καὶ ἀραίωση, ἐνῷ 

διαλύονται καὶ πάλι στὸ πῦρ, ὡς αὐτὴ νὰ εἶναι μία ὑποκείμενη φύση ποὺ ὑπάρχει. 
Θεωροῦν, ὅτι τὰ πάντα μεταβάλλονται μὲ τὴν φωτιά, καὶ ὑπάρχει κάποια τάξη καὶ 
καθωρισμένος χρόνος τῆς μεταβολῆς τοῦ κόσμου, ποὺ διέπεται ἀπὸ εἱμαρμένη – ἀνάγ-
κη.» Ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν ἐκεῖνος ποὺ τεκμηρίωσε τὶς Ἡρακλείτειες ἀπόψεις περὶ τοῦ 
πρωταρχικοῦ πυρός, ὑποστηρίζοντας, ὅτι τὸ πῦρ ὡς στοιχεῖο συνιστᾷ κοσμολογικὴ 
ἀρχή, καθότι εἶναι τὸ περισσότερο ἀσώματο στοιχεῖο σὲ σχέση μὲ τ’ ἄλλα στοιχεῖα, 
ἐνῷ εἶναι αὐτὸ ποὺ κινεῖται συνεχῶς καὶ κινεῖ τὰ ὑπόλοιπα πρωτίστως. 

Ὁ ∆ιογένης Λαέρτιος στὸ ἔργο του («Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο 9, παρ. 7-1) μᾶς λέει 
γιὰ τὸν Ἡράκλειτο: «Ἐκ τοῦ πυρὸς τὰ πάντα συνέστησαν καὶ σὲ αὐτὸ τὰ πάντα δια-
λύονται. Τὰ πάντα τελοῦνται συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους τῆς εἱμαρμένης καὶ διὰ 
τῆς ἀντιθέσεως τελεῖται ἡ ἁρμονία τοῦ κόσμου (…). Τὸ πῦρ εἶναι στοιχεῖο καὶ διὰ 
τῆς μετατροπῆς του γεννῶνται τὰ πάντα, διὰ τῆς ἀραιώσεως καὶ τῆς πυκνώσεως. 

Τὸ πρῶτο  
«ἐνυπάρχον πῦρ»  
τοῦ Ἀριστοτέλους 
ἢ «ἡ θερμότητα 

τῆς πρώτης σφαίρας» 
τοῦ μαθητῆ του Θεο-
φράστου μᾶς δίνουν 
ξεκάθαρα μίαν ἄλλη, 
διαφορετικὴ ποιότη-
τα τοῦ πυρὸς ὡς ἐνέρ-

γειας, ὡς κάτι ποὺ 
προϋπῆρχε.
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Ὡστόσο δὲν ξεκαθαρίζει (ὁ Ἡράκλει-
τος) τελείως τὴν σκέψη του. Λέει, ὅτι 
τὰ πάντα γίνονται διὰ τῆς ἐναντιώσε-
ως καὶ ὅτι τὰ πάντα ρέουν ὡς ποτα-
μός. Τὸ Σύμπαν εἶναι πεπερασμένο καὶ 
ἕνας μόνο κόσμος ὑπάρχει, ἐγεννήθη 
δὲ ἐκ πυρὸς καὶ στὸ πῦρ θὰ ἐπανέλθῃ 
μετὰ ἀπὸ κάποιες περιόδους ἐναλλάξ, 
αἰωνίως, συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους 
τῆς εἱμαρμένης. Μεταξὺ τῶν ἀντιθέτων 
ὑφίσταται ἕνας ἀγών, καὶ ὅταν τὸ ἀπο-
τέλεσμα τῆς διαμάχης πηγαίνει πρὸς 
τὴν γένεση καλεῖται πόλεμος καὶ ἔρις, 
ὅταν δὲ πρὸς τὴν ἐκπύρωση ὁμόνοια 
καὶ εἰρήνη. Ἡ κίνηση πρὸς τὰ ἄνω καὶ 
πρὸς τὰ κάτω παράγει τὸν κόσμο κατὰ 
τὸν ἑξῆς τρόπο: Τὸ πῦρ συμπυκνούμε-
νο ὑγροποιεῖται καὶ καθίσταται ὕδωρ, 
τὸ δὲ ὕδωρ, ὅταν πήζῃ, μετατρέπεται 
σὲ γῆ, αὐτὴ δὲ εἶναι ἡ πρὸς τὰ κάτω 
πορεία. Ἀντιθέτως ἡ γῆ μεταβάλλεται 
σὲ ὕδωρ, καὶ ἀπὸ αὐτὸ παράγονται τὰ 
λοιπά, διότι ἀνάγει σχεδὸν τὰ πάντα σὲ 
ἀναθυμίαση (ἐξάτμιση) τῆς θαλάσσης. 
Αὐτὴ δὲ εἶναι ἡ πορεία πρὸς τὰ ἄνω.» 

Ἐδῶ βλέπουμε μία ἀκριβῆ περιγραφὴ τῆς φυσικῆς δημιουργίας ἀπὸ τὸ κοσμογο-
νικὸ πῦρ μέσῳ τῆς μετατροπῆς του στὰ τρία ἄλλα στοιχεῖα: ὕδωρ, γῆ, ἀέρα, ἀλλὰ 
καὶ τὴν μεταβολή του ξανὰ σὲ πῦρ. Ἑπομένως τὸ «ἄπειρον» τοῦ Ἀναξιμάνδρου, τὸ 
«ὕδωρ» τοῦ Θαλῆ, ὁ «ἀήρ» τοῦ Ἀναξιμένη καὶ παρόμοιες τέτοιες ἀναφορὲς ἔχουν 
νὰ κάνουν μὲ πρωταρχικὲς κοσμογονικὲς καταστάσεις, ποὺ μόνο οἱ «∆ήλιοι κολυμ-
βητές» τῆς σκέψεως θὰ μπορέσουν ν’ ἀποκρυπτογραφήσουν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Πλούταρ-
χος στὸ «Περὶ τοῦ ΕΙ τοῦ ἐν ∆ελφοῖς», 388 Ε, ἀναφέρει: «Τὰ πάντα προκύπτουν 
ἀπ’ τὴν ἀνταμοιβὴ τῆς φωτιᾶς, καὶ μὲ τὴν σειρά τους ὅλα φωτιὰ γίνονται, ὅπως 
τὸ χρυσάφι γίνεται χρῆμα καὶ τὸ χρῆμα χρυσάφι.»

Ὁ Ἀέτιος ὑπῆρξε ἕνας Ἕλλην δοξογράφος ποὺ ἔζησε κατὰ τὸ τέλος τοῦ α΄ ἕως τὶς 
ἀρχὲς τοῦ β΄ μ.Χ. αἰῶνος. Ἀπ’ τὸ ἔργο του «Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις 
φυσικῶν δογμάτων», Ἐπιτομή, μποροῦμε νὰ δοῦμε γενικὰ διάφορες φιλοσοφικὲς ἀπό-
ψεις περὶ πυρός: Στὸ «Περὶ θεοῦ», 302, 13, μᾶς λέει, ὅτι ὁ ∆ημόκριτος ἀποκαλεῖ τὸν 
θεὸ νοῦ πύρινο καὶ σφαιροειδῆ: «∆ημόκριτος νοῦν τὸν θεὸν ἐν πυρὶ σφαιροειδεῖ.» 
Γιὰ τὴν ψυχὴ ὁ ∆ημόκριτος λέει, ὅτι εἶναι πύρινο κρᾶμα ἐκ θεωρητῶν λόγων, ὅπου 
φέρει σφαιρικὲς τὶς ἰδέες της, πύρινη τὴν δύναμή της, ἡ ὁποία σῶμα (ἄυλο) ἀποτελεῖ: 

Ὁ Πυθαγόρας δίδασκε, ὅτι ὅλα τὰ οὐράνια 
σώματα περιστρέφονται γύρω ἀπὸ ἕνα «κεν-
τρικὸ πῦρ» μὲ ἁρμονία. Σύμφωνα μὲ τὸ κο-
σμολογικὸ πρότυπο τοῦ Πυθαγόρειου Φιλό-
λαου, στὸ κέντρο τοῦ κόσμου βρίσκεται ἡ 
κεντρικὴ Ἑστία. Στὴν εἰκονιζόμενη μεσαιωνι-
κὴ ζωγραφιὰ ἀπεικονίζεται ὁ Πυθαγόρας μὲ 
τὸν Φιλόλαο νὰ πειραματίζωνται στὶς σχέσεις 

μουσικῆς καὶ ἀριθμῶν.
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«∆ημόκριτος πυρῶδες σύγκριμα ἐκ λόγων θεωρητῶν, σφαιρικὰς μὲν ἐχόντων τὰς 
ἰδέας, πυρίνην δὲ τὴν δύναμιν, ὅπερ σῶμα εἶναι.» («Περὶ ψυχῆς», 388, 5.) Οἱ Πυθα-
γόρειοι, λέει, ὅτι θεωροῦσαν τὸ Σύμπαν ὡς σφαιρικὸ ἀποκύημα τῶν τεσσάρων στοι-
χείων. Τὸ δὲ πῦρ ἦταν ἀνώτατο τῶν ἄλλων στοιχείων καὶ εἶχε σχῆμα κώνου. Αὐτὸ 
μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ ἀπὸ τὸ σχῆμα τῆς φλόγας, ποὺ ὁμοιάζει μὲ πυραμίδα. «Οἱ 
ἀπὸ Πυθαγόρου τὸν κόσμον σφαῖραν κατὰ σχῆμα τῶν τεττάρων στοιχείων. Μόνον 
δὲ τὸ ἀνώτατον πῦρ κωνοειδές.» («Περὶ ἐλαχίστου», 312, 14.) Γιὰ τοὺς Πυθαγορείους 
ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως τοῦ Σύμπαντος ἔγινε ἀπ’ τὸ πῦρ καὶ τὸ πέμπτο στοιχεῖο μαζί, 
τὸν αἰθέρα. «Ἄρξασθαι δὲ τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου ἀπὸ πυρὸς καὶ τοῦ πέμπτου στοι-
χείου.» («Πόθεν τρέφεται ὁ κόσμος», σελ. 333, 19.) Ὅπως ὁ Ἀέτιος μᾶς πληροφορεῖ, 
παρόμοια ἄποψη περὶ τῆς πυρώδους φύσεως τῆς ψυχῆς φέρουν καὶ οἱ Παρμενίδης, 
Ἵππασος, Ἡρακλείδης, Λεύκιππος καὶ οἱ Στωικοί. Κατὰ τὸν Παρμενίδη τὸ γῆρας 
ἐπέρχεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τοῦ θερμοῦ στοιχείου: «Παρμενίδης γῆρας γίνεσθαι πα-
ρὰ τὴν τοῦ θερμοῦ ὑπόλειψιν.» («Περὶ τροφῆς», σελ. 443, 8.) Στὸ «Περὶ βροντῶν, 
ἀστραπῶν, κεραυνῶν, πρηστήρων, τυφώνων», 367-70, 19-22, ἀναφέρει καὶ γιὰ ἕνα 
ἄλλο εἶδος πυρός, ποὺ ἐκδηλώνεται καὶ στὴν φύση, τὸν «πρηστῆρα», ποὺ εἶναι ἕνας 

θερμὸς καὶ ὁρμητικὸς ἀνεμοστρόβιλος, ποὺ κατέρχεται ὡς 
θύελλα καὶ ἐκτονώνεται μέσῳ κεραυνῶν. Ὁ Ἀριστοτέλης 
στὰ «Μετεωρολογικά», 371a, 16-19, ἀναφέρει γιὰ τὸν πρη-
στῆρα: «Ὅταν δὲ κατασπώμενον ἐκπυρωθῇ (τοῦτο δ’ ἐστὶν 
ἐὰν λεπτότερον τὸ πνεῦμα γένηται) καλεῖται πρηστήρ.» 
∆ηλαδὴ ὅταν κατερχόμενο (τὸ πνεῦμα) σπάσῃ καὶ ἐκπυ-
ρωθῇ (καὶ αὐτὸ γίνεται, ἐὰν τὸ πνεῦμα γίνῃ λεπτότερο) 
καλεῖται πρηστήρ. Πάλι ἐδῶ βλέπουμε μία διαφορετικὴ 
πρωταρχικὴ ἔννοια τοῦ πρηστῆρος.

Οἱ Πυθαγόρειοι θεωροῦσαν, ὅτι ὅλα τὰ οὐράνια σώματα περιστρέφονται κυκλικῶς 
καὶ μὲ ἁρμονία γύρω ἀπὸ ἕνα «κεντρικὸ πῦρ». Ὁ Ἰωάννης Στοβαῖος στὸ «Ἀνθολόγιο», 
βιβλίο 1, παρ. 22, 1, ἀναφέρει: «Ὁ Φιλόλαος τοποθετεῖ τὸ πῦρ στὸ μέσον, στὸ κέντρο. 
Τὸ ὀνομάζει ἑστία τῶν πάντων, οἶκον τοῦ ∆ιός, μητέρα τῶν θεῶν, βωμὸ καὶ συνοχὴ 
καὶ μέτρο φύσεως. Ἐπίσης τοποθετεῖ ἕνα δεύτερο πῦρ, ἀνώτατο ὅλων, ποὺ περιέχει 
μέσα του τὸν κόσμο. Τὸ κέντρο, λέει, εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του πρῶτο, γύρω ἀπ’ αὐτὸ 
τὰ δέκα διαφορετικὰ σώματα ἐκτελοῦν τὸν ὁμαδικό τους χορό.» 

Ἡ ὕπαρξη ἑνὸς τέτοιου πυρώδους κέντρου συμβολιζόταν ἀπὸ τὴν ἱερὴ καὶ ἄσβε-
στη ἑστία κάθε βωμοῦ καὶ ναοῦ, ἀποτελῶντας τὴν ἕδρα τῆς τιμώμενης θεότητος 
σὲ κάθε οἰκία μὲ τὴν κεντρικὴ ἑστία, ὅπου ἡ οἰκογένεια μαζευόταν γύρω ἀπ’ τὴν 
φωτιά-τζάκι, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὸ τιμητικὸ καὶ ἄσβεστο πῦρ τοῦ Πρυτανείου.

Κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ Σκέψη τὰ φαινόμενα, ποὺ ἐξελίσσονται στὸ φυσι-
κὸ Σύμπαν, εἶναι προϊόντα ἀντανακλάσεως ἀντιστοίχων διεργασιῶν ποὺ συμβαίνουν 
σὲ ἕνα κοσμογονικὸ ἐπίπεδο. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀντιστοιχία τοῦ μικρόκοσμου καὶ 
τοῦ μακρόκοσμου. Ἡ προκατακλυσμιαία αὐτὴ ἄποψη τῶν ἀναλογιῶν, ποὺ φαίνεται 
ὅτι ἀναβίωσε κατὰ τὴν Κλασικὴ Ἐποχή, διασῴζεται στὰ γραπτὰ τοῦ Ἕλληνος διδα-

Γιὰ τοὺς Πυθαγορεί-
ους ἡ ἀρχὴ τῆς γενέ-
σεως τοῦ Σύμπαντος 
ἔγινε ἀπ’ τὸ πῦρ καὶ 
τὸ πέμπτο στοιχεῖο 
μαζί, τὸν αἰθέρα.
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σκά λου τῆς Αἰ γύ πτου Ἑρ μοῦ τοῦ Τρι σμε γί στου σὲ μί α φρά ση: «Τὸ πρὸς τὰ κά τω 
ἀ να λο γεῖ μὲ τὸ πρὸς τὰ ἄ νω, καὶ τὸ πρὸς τὰ ἄ νω εἶ ναι ἀ νά λο γον μὲ τὸ κά τω.» (Σμα-
ρά γδι νος Πί ναξ, παρ. 2.)

ΤΟ ΠΥΡ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ
τοὺς Ἑ βραί ους τὸ πῦρ δὲν εἶ χε τό σο συμ βο λι κὸ χα ρα κτῆ ρα ὅ σο κυ ρί ως 
ἀ πο κα λυ πτι κό, μα γι κὸ καὶ τα χυ δα κτυ λουρ γι κό. Στὴν Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη 
ὁ Για χβὲ πα ρου σι ά ζε ται ἀρ κε τὲς φο ρὲς ὡς θε ὸς πυ ρο μα νής. Καὶ οἱ δέ κα 
ἐν το λὲς τοῦ Για χβὲ δό θη καν στὸν Μω υ σῆ μέ σῳ ἀ στρα πῶν, βρον τῶν καὶ 
κα πνῶν: «Καὶ πᾶς ὁ λα ὸς ἔ βλε πε τὰς βρον τὰς καὶ τὰς ἀ στρα πὰς καὶ τὴν 

φω νὴν τῆς σάλ πιγ γος καὶ τὸ ὄ ρος κα πνί ζον.» («Ἔ ξο δος», κεφ. 21, παρ. 18.) Πα ρα-
κά τω πά λι ὁ Για χβὲ ἀ πο κα λύ πτε ται στὸν Μω υ σῆ ὡς «πῦρ κα τα τρῶ γον»: «Καὶ ἡ θέ α 
τῆς δό ξης τοῦ Κυ ρί ου ἦ το εἰς τοὺς ὀ φθαλ μοὺς τῶν υἱ ῶν Ἰσ ρα ὴλ ὡς πῦρ κα τα τρῶ γον 
ἐ πὶ τῆς κο ρυ φῆς τοῦ ὄρους.» («Ἔ ξο δος», κεφ. 24, παρ. 17.) Ἡ τε λε τὴ τῆς θυ σί ας καὶ 
τοῦ ὁ λο καυ τώ μα τος ὡς προ σφο ρὰ στὸν Για χβὲ ἦ ταν κα θη με ρι νὴ ρου τί να γιὰ τοὺς 
Ἑ βραί ους. Ἡ και ό με νη βά τος ἐμ φα νί ζε ται ὡς θε ϊ κὸ ση μά δι στοὺς Ἑ βραί ους: «βά τος 
ἐ καί ε το ὑ πὸ τοῦ πυ ρὸς καὶ δὲν κα τε καί ε το» («Ἔ ξο δος», κεφ. 3, παρ. 2). Ἄλ λο ἕ να 
θε ϊ κὸ πῦρ ἐκ Για χβὲ ἦ ταν ἡ «νά φθα τοῦ Νε ε μί α», ποὺ ἀ να φέ ρε ται στὸ «Μακ κα βαί ων 
Β΄», κεφ. 1, παρ. 20.

Ἡ συμ φω νί α τοῦ Για χβὲ μὲ τὸν πα τριά ρχη τῶν Ἑ βραί ων Ἀ βρα ὰμ γιὰ τὴν γε νο κτο-

Τὸ πῦρ στὸ Χρι στι α νι σμὸ ἀ πέ κτη σε χα ρα κτῆ ρα τι μω ρί ας. Στὴν φρι κι α στι κὴ ἁ γι ο γρα φί α 
εἰ κο νί ζε ται «Ἡ Γέ ε να τοῦ Πυ ρός», μὲ θέ μα τὸ πῦρ τῆς ἔ σχα της κρί σης.
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νία τῶν λαῶν τῆς Χαναάν, ποὺ 
θὰ ἐπακολουθοῦσε («καὶ θέλου-
σι δουλώσει αὐτοὺς καὶ θέλουσι 
καταθλίψει αὐτούς»: «Γένεσις», 
κεφ. 15, παρ. 13), κλείσθηκε μέ-
σῳ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ πυρὸς ἐν 
μέσῳ τῆς νύχτας ὡς θεϊκὸ σημάδι: 
«Ὅτε δὲ ὁ ἥλιος ἔδυσε καὶ ἔγινε 
πυκνὸν σκότος, ἰδοὺ κάμινος 
καπνίζουσα καὶ λαμπὰς πυρός, 
ἥτις διεπέρασε μεταξὺ τῶν διχο-
τομημάτων τούτων. Τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην ἔκαμε διαθήκην ὁ Κύριος 
πρὸς τὸν Ἀβραάμ» (κεφ. 15, παρ. 
17). Οἱ ἐμπρησμοὶ καὶ οἱ σφαγὲς ἀποτελοῦσαν θεϊκὴ ἐντολὴ καὶ εἶχαν χαρακτῆρα 
ἐκδικήσεως πρὸς τοὺς ξένους: «Καὶ ὡς ἐτελείωσε προσφέρων τὸ ὁλοκαύτωμα, εἶπεν 
ὁ Ἰηοῦ πρὸς τοὺς δορυφόρους καὶ πρὸς τοὺς ταγματάρχας: Εἰσέλθετε πατάξατε αὐ-
τούς, μηδεὶς ἂς μὴν ἐξέλθῃ. Καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔρριψαν 
ἔξω καὶ ὑπῆγαν ἕως τῆς πόλεως τοῦ οἴκου τοῦ Βάαλ. Καὶ ἐξέβαλον τὰ εἴδωλα τοῦ 
οἴκου τοῦ Βάαλ καὶ κατέκαυσαν αὐτά. Καὶ κατεσύντριψαν τὸ εἴδωλο τοῦ Βάαλ καὶ 
κατεκρήμνισαν τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ καὶ ἔκαμον αὐτὸν κοπρῶνα ἕως τῆς ἡμέρας ταύ-
της.» («Βασιλέων Β΄», κεφ. 21, παρ. 25-27.) Ὁ Ἡσαΐας ἀπειλεῖ τοὺς Ἀσσυρίους μέσῳ 
τοῦ Γιαχβὲ μὲ φωτιά: «∆ιὰ τοῦτο ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων θέλει ἀποστείλει εἰς τοὺς 
παχεῖς αὐτοὺς ἰσχνότητα καὶ ὑπὸ τὴν δόξαν αὐτοῦ θέλει ἐξαφθῆ καῦσις, ὡς καῦσις 
πυρός. Καὶ τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ θέλει γίνει πῦρ καὶ ὁ Ἅγιος αὐτοῦ φλὸξ καὶ θέλει 
καύσει καὶ καταφάγει τὰς ἀκάνθας αὐτοῦ καὶ τοὺς τριβόλους αὐτοῦ ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ. 
Καὶ θέλει ἀφανίσει τὴν δόξα τοῦ δάσους αὐτοῦ καὶ τοῦ καρποφόρου ἀγροῦ αὐτοῦ 
ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκός.» («Ἡσαΐας», κεφ. 9, παρ. 16-18.) Ὁ Γιαχβὲ γίνεται «πῦρ καὶ 
μανία» στὸν Ἱερεμία: «πῦρ ἐξήχθη ἐν τῷ θυμῷ μου, τὸ ὁποῖον θέλει ἐκκαυθῆ καθ’ 
ὑμῶν» («Ἱερεμίας» κεφ. 15, παρ. 14). Ὁ πρῶτος μεγάλος ἐμπρησμὸς πόλεων ἀπὸ τὴν 
ἑβραϊκὴ πυρομανία ἐμφανίζεται στὴν Πεντάπολη τῶν Σοδόμων. Σύμφωνα μὲ τὴν Π. 
∆ιαθήκη ὁ Γιαχβὲ ἔξαλλος θὰ πυρπολήσῃ τέσσερις πόλεις: «Ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὴν 
γῆν, ὅτε ὁ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ. Καὶ ἔβρεξεν ὁ Κύριος ἐπὶ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα 
θεῖον καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις αὐτὰς καὶ 
πάντα τὰ περίχωρα καὶ πάντας τοὺς κατοίκους τῶν πόλεων καὶ τὰ φυτὰ τῆς γῆς.» 
(«Γένεσις», κεφ. 19, παρ. 24.) Θ’ ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι πολλοὶ ἐμπρησμοὶ πόλεων ἀπ’ 
τοὺς Ἑβραίους, ποὺ περιγράφονται γλαφυρὰ σὲ ὅλη τὴν Π. ∆ιαθήκη. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ προφήτης Ἠλίας, πρὶν σφάξῃ μὲ τὰ χέρια του τοὺς 850 ἱερεῖς τοῦ Βά-
αλ, ἔκανε τὸ «θαῦμα» τῆς φωτιᾶς, γιὰ ν’ ἀποδείξῃ τὴν ὕπαρξη τοῦ θεοῦ του μέσῳ 
τῶν μαγικῶν κόλπων του καὶ τῶν πύρινων προσευχῶν του: «Καὶ φώναξε ὁ Ἠλίας ὁ 
προφήτης. Κύριε θεὲ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ, ἐπάκουσόν με σήμερον 
ἐν πυρί, διὰ νὰ γνωρίσουν ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ θεὸς (…) καὶ ἔπεσε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ 
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κα τέ φα γε τὸ ὁ λο καύ τω μα καὶ τὰ ξύ λα καὶ τοὺς λί θους καὶ τὸ χῶ μα καὶ τὸ ὕ δωρ τὸ 
ἐν αὐ λά κι.» («Ά  Βα σι λέ ων», κεφ. 18, παρ. 37-38.) Γιὰ τὶς ὑ πη ρε σί ες του ἀ να λή φθη κε 
στὴν οὐ ρά νια Σι ὼν ἀ πὸ τὸν Για χβὲ πά νω σ’ ἕ να πύ ρι νο ἅρ μα.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΥΡΟΜΑΝΙΑ

Χρι στι α νι σμὸς χρη σι μο ποί η σε τὴν ἴ δια πύ ρι νη τα κτι κὴ ποὺ πα ρέ λα βε ἀ π’ 
τοὺς Ἑ βραί ους πα τριά ρχες του. Ἡ τε λε τουρ γι κὴ καὶ ἡ συμ βο λι κὴ ἔν νοι α 
τοῦ πυ ρὸς τῶν ἀρ χαί ων λα ῶν ἐ ξω βε λί στη κε, ἀ φοῦ συμ βό λι ζε τοὺς «εἰ δω-
λο λα τρι κούς» θε οὺς καὶ τὴν κό λα ση. Πε ρι ω ρί στη κε στὰ φτω χὰ κε ριὰ καὶ 
στὰ καν τη λέ ρια. Ἀν τ’ αὐ τοῦ τὸ πῦρ ἀ πέ κτη σε κα θα ρὰ χα ρα κτῆ ρα τι μω ρί-

ας καὶ δι’ ἐμ πρη σμοῦ ἐ ξα γνι σμὸ ἔ ναν τι ὅ λων τῶν «εἰ δω λο λα τρι κῶν» λα ῶν τῆς Γῆς. 

Οἱ ἐν το λὲς τῆς Π. ∆ι α θή κης «καὶ τὰ γλυ πτὰ αὐ τῶν καύ σει ἐν πυ ρί» («∆ευ τε ρο-
νό μιον», κεφ. 7 παρ. 5), «διὰ τοῦ το οἱ κά τοι κοι τῆς γῆς κα τε καύ θη σαν καὶ ὀ λί γοι 
ἄν θρω ποι ἔ μει ναν» («Ἡ σα ΐ ας», κεφ. 24, παρ. 6), «καὶ θέ λει κα τα καύ σει αὐ τὴν (τὴν 
Βα βυ λῶ να) ἐν πυ ρί» («Ἱ ε ρε μί ας», κεφ. 34 παρ. 2) ἐ κτε λέ σθη καν κα τὰ γράμ μα πρὸς 
ὅ λους τοὺς λα οὺς τῆς ἀν θρω πό τη τος. 

Σύμ φω να μὲ τὴν χρι στι α νι κὴ δο ξα σί α ὁ πρώ ην ἄγ γε λος τοῦ θε οῦ Σα τα νᾶς ὕ ψω σε τὸ 
ἀ νά στη μά του ψη λὰ στὸν Για χβὲ καὶ κα τα κά η κε, πέ φτον τας διὰ παν τὸς τι μω ρη μέ νος 
στὸ πῦρ τῆς κο λά σε ως. Ἐ κεῖ θὰ τι μω ρῆ ται καὶ θὰ καί γε ται αἰ ω νί ως μα ζὶ μὲ ὅ λους τοὺς 
κα κοὺς καὶ σο φοὺς («ἡ σο φί α εἶ ναι μω ρί α» κα τὰ τὸν Παῦ λο) «εἰ δω λο λά τρες». Στὴν 
«Ἀ πο κά λυ ψη» τοῦ Ἰ ω άν νη, στὸ μέ γι στο δει σι δαι μο νι κὸ αὐ τὸ ἔρ γο, πύ ρι νες ἀ πει λὲς 
προ ο ρί ζον ται ἀ π’ τὸν Για χβέ, γιὰ νὰ πυρ πο λή σουν τὰ πάν τα πά νω στὴν Γῆ κα τὰ τὴν 
ὥ ρα τῆς ἐ σχα το λο γι κῆς κρί σε ως, τὴν στιγ μὴ τοῦ Ἀρ μαγ γε δῶ να: «Καὶ ὁ πρῶ τος ἄγ γε-
λος ἐ σάλ πι σε καὶ ἔ γι νε χά λα ζα καὶ πῦρ με μιγ μέ να μὲ αἷ μα καὶ ἐρ ρί φθη σαν εἰς τὴν 
γῆν, καὶ τὸ τρί το τῶν δέν δρων κα τε κά η, καὶ πᾶς χλω ρὸς χόρ τος κα τε κά η» (κεφ. 8, 
παρ. 7). «Καὶ ὁ τέ ταρ τος ἄγ γε λος ἐ ξέ χε ε τὴν φιά λην αὐ τοῦ ἐ πὶ τὸν ἥ λιον. Καὶ ἐ δό θη 
εἰς αὐ τὸν νὰ καυ μα τί σῃ τοὺς ἀν θρώ πους μὲ πῦρ. Καὶ ἐ καυ μα τί σθη καν οἱ ἄν θρω ποι 

Ἀ ρι στε ρά: Τὸ «θαῦ μα τοῦ 
Ἁ γί ου Φω τός». ∆ε ξιά: Ἡ 
ἀ πο μυ θο ποί η ση τῆς ἁ φῆς 
του πα ρου σί ᾳ ἱ ε ρέ ων σὲ 
ζων τα νὴ τη λε ο πτι κὴ ἐκ-
πομ πὴ (βλ. «∆», τ. 277).
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μὲ καῦμα μέγα» (κεφ. 15, παρ. 8). 
Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁ Ἰησοῦς ἀπειλεῖ νὰ κάψῃ ὅσους δὲν θέλουν νὰ τὸν ἀκολουθή-

σουν: «Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη κεῖται πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων. Πᾶν λοιπὸν δένδρον 
μὴ κάμνον καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς τὸ πῦρ ἐμβάλλεται.» («Ματθαῖος», κεφ. 
3, παρ. 10.) Ὅσοι δὲν βοηθοῦν τὸν ἴδιο καὶ τὴν ἐπανάστασή του ἀπειλοῦνται ἀπ’ τὶς 
φωτιὲς τῆς κολάσεως καὶ τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον: «Τότε θέλει εἰπεῖ καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀρι-
στερῶν· Ὑπάγετε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον 
διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ. ∆ιότι ἐπείνασα καὶ δέν μοι ἐδώκατε νὰ 
φάγω, ἐδίψησα καὶ δὲν μὲ ἐποτίσατε.» («Ματθαῖος», κεφ. 25, παρ. 41.) Γιὰ τοὺς ἀρ-
νητὲς τοῦ κινήματός του, ποὺ θὰ κριθοῦν ἔνοχοι, τοὺς περιμένει ἡ γέεννα τοῦ πυρός: 
«Μωρέ, θέλει εἶσθαι ἔνοχος εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.» («Ματθαῖος» κεφ. 5, παρ. 22.) 

(Πρόκειται γιὰ τὸν σκουπιδότοπο-χωματε-
ρή, ὅπου οἱ Ἑβραῖοι ἔκαιγαν τὰ σκουπίδια 
τους.) Οἱ ἀπόστολοι τοῦ Ἰησοῦ περιβάλ-
λονταν ἀπὸ πύρινες γλῶσσες κατὰ τὴν διά-
ρκεια τῶν κηρυγμάτων τους. Ἡ ψυχωτικὴ 
πυρομανία τῶν χριστιανῶν ξεπέρασε κάθε 
νοσηρὴ φαντασία. Γρήγορα οἱ ἀπειλὲς τι-
μωρίας, ἐκδικήσεως καὶ ἐξαγνισμοῦ μέσῳ 
τῆς φωτιᾶς ἔγιναν πράξεις ἀπ’ τοὺς φανατι-
κοὺς χριστιανούς. Ὅπως ἀποδείχθηκε ἱστο-
ρικά, ἡ φωτιὰ ποὺ κατέκαυσε τὴν Ρώμη ἐπὶ 
Νέρωνος ἦταν ἔργο τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου καὶ τῶν χριστιανῶν, κάτι ποὺ πρῶτος 
μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ρωμαῖος συγγραφέας 
Τάκιτος: «Ὁ αὐτοκράτορας (Νέρων), γιὰ 
νὰ ἐκδικηθῇ τὴν καταστροφὴ τῆς Ρώμης, 
διέταξε νὰ τιμωρηθοῦν ἐκεῖνοι τοὺς ὁποί-
ους ὁ λαὸς μισοῦσε γιὰ τὴν αἰσχρότητα 

καὶ τὰ ἐγκλήματά τους, τοὺς χριστιανούς.» (Τάκιτος, «Annales», 15, 38-39.) Ἡ νεώτε-
ρη χριστιανικὰ ἐλεγχόμενη Ἱστορία ἀδίκως καὶ ψευδῶς κατηγόρησε τὸν φιλέλληνα 
Ρωμαῖο βασιλιᾶ ὡς ἐμπρηστὴ τῆς Ρώμης. Χιλιάδες ναοί, δημόσια κτήρια, σπίτια, ἄλση, 
τεμένη, κατακάηκαν ἀπ’ τὴν πυρομανία τῶν χριστιανῶν. 

Οἱ πυρές τους ἐξάγνιζαν τοὺς δαίμονες ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῶν εἰδωλολα-
τρῶν, ἐνῷ στὰ βυζαντινὰ ἀσβεστοκάμινα ἔκαιγαν τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ μάρμαρα γιὰ 
ἑκατοντάδες χρόνια, ἐξαφανίζοντας χιλιάδες ἀριστουργήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Πολιτισμοῦ. «Μυῶν γὰρ οἰκητήριον ἦν ὁ Αἰγύπτιος θεὸς (Σέραπις), εἰς μικρὰ 
δὲ αὐτὸν διελόντες τὰ μὲν παρέδωσαν τῷ πυρί.» (Θεοδώρητος, «Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία», 321, παρ. 13.) Οἱ βυζαντινὲς πυρὲς θὰ κατακαύσουν χιλιάδες ἀνθρώπους, 
ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ τὴν «ἱερόσυλον ψυχικὴν νόσον τῶν Ἑλλήνων» (Ἰουστινιάνειος 
Κῶδιξ Ι, 11, 10). 

Ὁ προφήτης Ἠλίας, ἀφοῦ ἔσφαξε 850 ἱερεῖς 
τοῦ Βάαλ (Βασιλειῶν Γ΄, ιη΄ 22-40, βλ. «∆», 
τ. 239) ἀνελήφθη στὴν οὐράνια Σιὼν ἀπὸ τὸν 
Γιαχβὲ πάνω σὲ ἕνα πύρινο ἅρμα, ἀνταμοιβό-

μενος γιὰ τὴν θεάρεστη αὐτὴ πράξη του.
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«Ἐκ τού του δὲ συλ λη φθέν τες Θε ό δω ρός τε καὶ οἱ τοῦ τρί πο δος τε χνῖ ται οἱ μὲν ἐν 
πυ ρὶ οἱ δὲ ξί φει ἀ πο λέ σθαι προ σε τά χθη σαν. Πα ρα πλη σί ως δὲ διὰ τὴν αὐ τὴν αἰ τί αν 
δι ε φθά ρη σαν καὶ οἱ ἀ νὰ πᾶ σαν τὴν ἀρ χο μέ νην λαμ πρῶς φι λο σο φοῦν τες ἀ σχέ του 
δὲ τῆς τοῦ βα σι λέ ως ὀρ γῆς οὔ σης καὶ εἰς μὴ φι λο σό φους.» (Σῳ ζο με νός, «Ἐκ κλη σι α-
στι κὴ Ἱ στο ρί α», βι βλί ο 6, κεφ. 35, παρ. 6.) «Ἄλ λων τε γυ ναι κῶν τὰ αὐ τὰ μό ρια τοῦ-
το μὲν σι δή ρῳ, τοῦ το δὲ ὠ όσι εἰς ἄ κρον πυ ρὶ θερ μαν θεῖ σι προ σφέ ρον τες ἔ και ον.» 
(Σω κρά της, «Ἐκ κλη σι α στι κὴ Ἱ στο ρί α», βι βλί ο 2, κεφ. 38, παρ. 32.) Τὸ 415 μ.Χ. ὁ χρι-
στι α νι κὸς ὄ χλος τῆς Ἀ λε ξάν δρειας κα θο δη γού με νος ἀ πὸ τὸν Πέ τρο, πρω το σύγ κελ λο 
τοῦ πα τριά ρχη Κύ ριλ λου, τε μά χι σε ζων τα νὴ καὶ σὲ μι κρὰ κομ μά τια τὴν μέ γι στη τῆς 
ἐ πο χῆς της Ἀ λε ξαν δρι νὴ φι λό σο φο Ὑ πα τί α, τὰ ὁ ποῖ α ἐν συ νε χεί ᾳ ἔ κα ψαν σὲ πυ ρά. 
Ἀλ λὰ καὶ ὅ λες οἱ χρι στι α νι κὲς αἱ ρέ σεις (Ἀ ρεια νοί, Νο βα τια νοί, Μο νο φυ σί τες κ.ἄ.) 
καὶ λοι πὲς ἀ σι α τι κὲς θρη σκεῖ ες (Μα νι χα ϊ στές, Μι θρα ϊ στὲς καὶ λοι ποί), ἀλ λὰ καὶ οἱ 
ἴ διοι οἱ γεν νή το ρες τῶν χρι στια νῶν Ἑ βραῖ οι, ἐ φάρ μο σαν τὴν τι μω ρί α τῆς πυ ρᾶς. Στὸ 
ἔρ γο της «Ἀ λε ξιάς» ἡ Ἄν να Κο μνη νὴ (κό ρη τοῦ αὐ το κρά το ρα Ἀ λε ξί ου Ά  τοῦ Κο μνη-
νοῦ, 1204-1222 μ.Χ.) ἀ να φέ ρε ται στὰ «πύ ρι να δρώ με να», δη λα δὴ στὶς κα τὰ χι λιά δες 
καύ σεις τῶν ἀν τι φρο νούν των Βο γό μι λων χρι στια νῶν, ποὺ ἔ γι ναν στὴν Βυ ζαν τι νὴ 
ἐ πι κρά τεια (βλ. «∆», τ. 283).

Στὴν ∆ύ ση οἱ κα θο λι κὲς «ἱ ε ρὲς ἐ ξε τά σεις» θ’ ἀ κο λου θή σουν τὸν δρό μο ποὺ χά ρα ξε 
πρω τί στως ὁ ἅ γιος τῶν χρι στια νῶν αὐ το κρά το ρας Θε ο δό σιος καὶ οἱ με τέ πει τα Βυ ζαν-
τι νοί. Σύμ φω να μὲ τὰ ἀρ χαι ο λο γι κὰ εὑ ρή μα τα ἀ μέ τρη τες ἀρ χαῖ ες πό λεις στα μα τοῦν 
βί αι α τὴν ἱ στο ρί α τους ξαφ νι κὰ κα τὰ τὸ τέ λος τοῦ 4ου μ.Χ αἰ ῶ νος. Κα τὰ τὸν ἀρ χαι-
ο λό γο Ν. Πα πα δά κη ἡ πό λη Λεύ κη, ποὺ ὑ πῆρ ξε στὸ ση με ρι νὸ Κου φο νή σι, ἀ κο λού-
θη σε τὴν ἴ δια τύ χη: «Τὰ ἀ να σκα φι κά μας συμ πε ρά σμα τα ὁ μι λοῦν γιὰ μί α βί αι η καὶ 
ὁ λι κὴ κα τα στρο φή. Ὅ λα στα μα τοῦν στὸ τέ λος τοῦ 4ου αἰ ῶ νος. Ὑ πάρ χουν παν τοῦ 
στρώ μα τα φω τιᾶς, μι σο καμ μέ νες κο λῶ νες, ἀ γάλ μα τα κι ἀρ χι τε κτο νή μα τα βί αι α τε-
μα χι σμέ να, ποὺ φέ ρουν καί ρια τραύ μα τα ἀ πὸ σι δε ρέ νια λο στά ρια καὶ ἄλ λα θλῶν τα 
καὶ τέ μνον τα ὄρ γα να, ὅ πως δεί χνει ἡ ἀρ χαι ο λο γι κὴ νε κρο ψί α.» (Πε ρι ο δι κὸ «Ἀρ χαι-
ο λο γί α», τεῦ χος 6, Φε βρουά ριος 1983.) 

Οἱ τε ρά στι ες βι βλι ο θῆ κες τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας, τοῦ Σε ρα πεί ου, τῆς Περ γά μου καὶ 
ἑ κα τον τά δες ἄλ λες θὰ γί νουν πα ρα νά λω μα τοῦ πυ ρός. Χι λιά δες πά πυ ροι καὶ συγ-
γράμ μα τα Ἑλ λή νων συγ γρα φέ ων χρη σι μο ποι οῦν ταν κα τὰ τὸν Βυ ζαν τι νὸ Με σαί ω-
να γιὰ προ σά ναμ μα στὰ μο να στή ρια τῆς ἐ πι κρά τειας. 

Κα τὰ τὴν σκο τει νὴ Βυ ζαν τι νὴ Πε ρί ο δο ἔ κα νε τὴν ἐμ φά νι σή του καὶ τὸ θαῦ μα-ἀ πά-
τη, γνω στὸ μέ χρι σή με ρα ὡς «τὸ Ἅ γιον φῶς τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ», ὅ που δῆ θεν τὸ πῦρ 
ἀ νά βει στὰ κε ριὰ καὶ τὶς λαμ πά δες ἐξ οὐ ρα νοῦ. Ἡ ἀ πά τη αὐ τὴ ἔ χει ξε σκε πα στῆ πολ-
λὲς φο ρὲς καὶ κα τὰ δι α στή μα τα ἀ πὸ δι ά φο ρους Ἕλ λη νες καὶ Εὐ ρω παί ους ἐ ρευ νη τὲς 
(ὅπως οἱ Γάλ λοι πε ρι η γη τὲς Νταρ βι ὼ καὶ Θε βε νώ, ὁ Γερ μα νὸς Φρί σμαν, ὁ Ἀ δα μάν τιος 
Κο ρα ῆς, ὁ σύγ χρο νος Μι χά λης Κα λό που λος κ.ἄ.).

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της
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ÔÉ ÓÇÌÁÉÍÅÉ ÔÏ «Á.»
ÓÔÇÍ ÅÐÙÍÕÌÉÁ «Á.Ð.È.»;

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,

Πρόσφατα παρευρέθην σὲ ὁρκωμοσία φίλου μου στὴν κεντρικὴ αἴ-

θουσα τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ «Π» καὶ τὸ «Θ», συμφωνοῦμε ὅλοι, ὅτι 

σημαίνει Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀπορία μου [καὶ γνωρίζω, 

πὼς ὁ ∆αυλὸς ἔχει θίξει τὸ θέμα σὲ παλιότερα τεύχη (σ.σ. βλ. τ. 272-273)] 

εἶναι, τί μπορεῖ νὰ σημαίνῃ τὸ «Α», καὶ θὰ σᾶς ἐξηγήσω γιατί:

Ὅσο ὁ πρόεδρος τοῦ τμήματος ἐκφωνοῦσε ἕναν ἀνιαρὸ καὶ ἄκρως 

χριστιανικὸ λόγο, ἐγὼ παρατηροῦσα τὸ φόντο τῆς αἴθουσας. Ἔψαχνα 

στὴ μεγάλη αὐτὴ εἰκόνα, ποὺ ὑπάρχει ὡς φόντο, νὰ βρῶ τὸν Ἀριστοτέλη 

κάπου. Μάταια. Μπορεῖς νὰ διακρίνῃς ναούς, μοναχούς, παπᾶδες, τὸν 

ἅγιο ∆ημήτριο, τὸ Νέστορα, ἀλλὰ πουθενὰ δὲ θὰ βρῇς τὸν Ἀριστοτέλη. 

Ἀναζήτησα τότε νὰ δῶ φιλόσοφο σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο τῆς αἴθουσας. 

Ὅσο κι ἂν ἔψαξα, ἄδικος κόπος. Προχώρησα ἐν συνεχείᾳ στὴν ἄλλη 

αἴθουσα τελετῶν, ποὺ γνωρίζω πὼς ὑπάρχει καὶ στεγάζεται στὸ κτήριο 

τῆς παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς, σκεπτόμενος πὼς ἐκεῖ (λόγῳ Φιλοσοφικῆς) 

θὰ «συναντήσω» σίγουρα τὸν Ἀριστοτέλη. Ἀντ’ αὐτοῦ ἐμπρός μου (ὦ 

τοῦ θαύματος!) βρέθηκε καὶ πάλι ὁ ἅγιος ∆ημήτριος. Γιὰ τὸ ἀληθὲς τοῦ 

λόγου σᾶς ἐπισυνάπτω σὲ δύο φωτογραφίες τὶς ἐν λόγῳ αἴθουσες.

∆υστυχῶς, ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή. Οἱ σημερινοὶ φοιτητὲς ὁρκίζονται 

ἐνώπιον αὐτῶν ποὺ κυνήγησαν καὶ πολέμησαν τὴ Γνώση καὶ τὴν Ἐπι-

στήμη. Κι αὐτοὶ ποὺ τὴν προήγαγαν, ποὺ  τὸ ἔργο τους ἔχει γίνει κτῆμα 

παγκόσμιο κι ἔχει μείνει στὴν Ἱστορία χιλιάδες χρόνια τώρα, ἔχουν ἐκ-

διωχθῆ, ἔχουν ἐξαφανιστῆ. Ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ὑπάρχει πουθενὰ μέσα 

στὴν Πανεπιστημιούπολη! Ἐξ’ οὗ κι ἡ ἀπορία μου: Τί σημαίνει τελικὰ 

αὐτὸ τὸ «Α»; 

 Μὲ τιμὴ
 Χρυσόστομος Μακίσογλου
 Θεσσαλονίκη





Μου σι κο θε ρα πεί α πό νων καὶ καρ δι ο πα θει ῶν

ν τι κεί με νο ἱ στο ρι κῆς ἔ ρευ νας τοῦ Κων σταν τί νου Σά θα (1842-
1914) ὑ πῆρ ξε στὴν ἀρ χὴ ὁ Ἑλ λη νι κὸς Με σαί ω νας καὶ κα τό πιν 
ἀ πο κλει στι κὰ σχε δὸν ἡ Τουρ κο κρα τί α. Ὑ πῆρ ξε ὁ με γα λύ τε ρος 
Ἕλ λη νας ἱ στο ρι ο δί φης, φι λό πο νος ἐ ρευ νη τὴς καὶ ἐκ δό της χει-
ρο γρά φων τοῦ Νέ ου Ἑλ λη νι σμοῦ. Ἐ ρεύ νη σε ἐ πὶ δε κα ε τί ες γιὰ 

τὴν ἀ νεύ ρε ση πα λαι ῶν χει ρο γρά φων τὶς βι βλι ο θῆ κες καὶ τὰ ἀρ χεῖ α τῆς Λευ-
κά δας, Ζα κύν θου, Κων σταν τι νού πο λης, Βι έν νης, Πα ρι σί ων, Πρά γας, Βε ρο λί-
νου, Ἀμ βούρ γου, Κο πεγ χά γης, Μο νά χου, Φλω ρεν τί ας, Πί ζας, Γέ νο βας, Μι λά-
νου, Βε νε τί ας κ.ἄ. κι ἔ φε ρε στὸ φῶς πο λύ τι μα με σαι ω νι κὰ καὶ νε ο ελ λη νι κὰ 
κεί με να. Τὸ ἔρ γο του, ποὺ ὑ περ βαί νει τὶς 15.000 σε λί δες, ἀ πο τε λεῖ τε ρά στια 
προ σφο ρὰ στὴν ἔ ρευ να τοῦ με σαι ω νι κοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ. Ὁ Σά θας ἐρ γα ζό ταν 
μὲ τὴ συ ναί σθη ση, ὅ τι βο η θοῦ σε τὸ ἔ θνος νὰ ἀ πο κτή σῃ ἱ στο ρι κὴ αὐ το γνω σί α 
κι αὐ το πε ποί θη ση. Οἱ ἰ δέ ες του ὅ μως, ἐ πει δὴ στά θη καν ἀν τί θε τες στὴ θε ω ρί α 
τοῦ Ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, συ νάν τη σαν τὴ σφο δρὴ ἀν τί δρα ση τοῦ 
Κα τε στη μέ νου μὲ προ ε ξάρ χον τα τὸν ὑ πο στη ρι κτὴ τοῦ ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ ἰ δε-
ο λο γή μα τος Κων σταν τῖ νο Πα παρ ρη γό που λο. Στὰ 1887 ὁ Σά θας ἔ φτα σε νὰ ἀρ-
νη θῇ πλή ρως τὴν ἑλ λη νι κό τη τα τοῦ Βυ ζαν τί ου, γε γο νὸς ποὺ προ κά λε σε τὴν 
ὀρ γὴ τοῦ Πα παρ ρη γό που λου. Ἀ πο τέ λε σμα ὅ λων αὐ τῶν ἦ ταν ἡ υἱ ο θέ τη ση ἀ πὸ 
τὸ κρά τος τῆς ρω μι ο σύ νης τῶν θε ω ρι ῶν τοῦ Πα παρ ρη γό που λου μὲ πα ράλ λη-
λο πλή ρη πα ραγ κω νι σμὸ τοῦ τε ρά στιου ἔρ γου τοῦ Σά θα, τὸ ὁ ποῖ ο ἀ κό μη καὶ 
σή με ρα πα ρα μέ νει στοὺς πε ρισ σο τέ ρους Ἕλ λη νες ἄ γνω στο. 

Ἐ κεῖ νο ποὺ χα ρα κτη ρί ζει τὸ Σά θα ὡς ἐ ρευ νη τὴ εἶ ναι ἡ δι α πί στω ση, ὅ τι, πα ρὰ τὸ 
γε γο νὸς ὅ τι τὸ ἔρ γο του κα λύ πτει μί α ἀ ξι ό λο γη ποι κι λί α θε μά των (ἑλ λη νι κὲς ἐ πα να-
στά σεις, Ἕλ λη νες στρα τι ῶ τες, γε ω γρα φί α τοῦ ἑλ λη νι κοῦ χώ ρου, ἐμ πό ριο, οἰ κο νο μί α, 
ναυ τι λί α, τυ πο γρα φί α, ἐ φη με ρί δες, δη μώ δη λο γο τε χνί α καὶ γλῶσ σα, συλ λο γὲς κει μέ-

ÊÙÍ. ÐÁÐÁÑÑÇ-
ÃÏÐÏÕËÏÓ 
ÅÍÁÍÔÉÏÍ 
ÊÙÍ. ÓÁÈÁ 
Σά θας: «Τὸ Βυ ζάν τιο δὲν ἦ ταν Ἑλ λη νι κό»
Πα παρ ρη γό που λος: «Ὡς ἐ πι στή μων 
δὲν λέ γω ὄ χι, ὡς Ἕλ λην ὅ μως...»



Ὁ Κ. Σά θας (τὸ πλῆ ρες του ὄ νο μα ἦ ταν Κων σταν τῖ νος Σα θό που λος) κα τ’ ἀρ χὰς σπού δα-
σε Ἰ α τρι κή, ἀρ κε τὰ νω ρὶς ὅ μως τὴν ἐγ κα τέ λει ψε, γιὰ νὰ ἐ πι δο θῇ στὶς ἱ στο ρι κὲς με λέ τες. 
Ἀ κα τα πό νη τος καὶ ἀ κα τά βλη τος ἐ ρευ νη τὴς καὶ με λε τη τὴς τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Νε ο ελ λη νι-
κοῦ Ἔ θνους κα τώρ θω σε μὲ τὴν ἐ πὶ μι σὸ πε ρί που αἰ ῶ να ἔ ρευ να τῶν ἀρ χεί ων πολ λῶν 
∆υ τι κῶν βι βλι ο θη κῶν καὶ ἀ γνώ στων μέ χρι τῆς ἐ πο χῆς του ἱ στο ρι κῶν πη γῶν, ὅ πως καὶ μὲ 
τὴν δη μο σί ευ ση ἔρ γων ἀ γνώ στων Ἑλ λή νων χρο νο γρά φων, νὰ φέ ρῃ στὸ φῶς ἀ μύ θη τους 
θη σαυ ροὺς τῆς Με σαι ω νι κῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας καὶ τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς τοῦ Ἑλ λη-
νι σμοῦ στὴ δρα μα τι κώ τε ρη ἴ σως πε ρί ο δο ὅ λης τῆς Ἱ στο ρί ας του. Πέ θα νε πάμ πτω χος κι 
ἐγ κα τα λε λειμ μέ νος σὲ μιὰ σο φί τα στὸ Πα ρί σι, μὲ τὴν πι κρί α, ὅ τι δὲν βο η θή θη κε στὸ 

ἐκ δο τι κό του ἔρ γο.



νων καὶ ἐγ γρά φων, βι ο γρα φί ες), δι α κρί νε ται ἀ πὸ συ νέ πεια στοὺς στό χους καὶ τὶς ἀ να-
ζη τή σεις, ἔ τσι ποὺ νὰ μὴν ἀ πο τε λῆ ται ἀ πὸ ἀ σύν δε τες με τα ξύ τους καὶ πε ρι στα σια κὲς 
συγ γρα φές, ἀλ λὰ ποὺ νὰ συγ κρο τῇ ἕ να σύ νο λο ἀ πό ψε ων ἐ πὶ τοῦ νε ο ελ λη νι κοῦ γί γνε-
σθαι, ποὺ ἦ ταν καὶ ὁ μο να δι κὸς σκο πὸς τῆς ἔ ρευ νάς του. Σα ράν τα καὶ πλέ ον χρό νια 
συ νε χοῦς κι ἐ πί πο νης ἐρ γα σί ας χρει ά σθη καν, γιὰ νὰ ἀ να κα λυ φθοῦν, νὰ με λε τη θοῦν 
καὶ νὰ τυ πω θοῦν πο λύ τι μα κεί με να τῆς Βυ ζαν τι νῆς Γραμ μα τεί ας κι ἱ στο ρι κὰ ντο κου-
μέν τα τοῦ Με σαι ω νι κοῦ καὶ Νε ώ τε ρου Ἑλ λη νι σμοῦ.

Σά θας: Οὔ τε ἀρ χαι ο λά τρης οὔ τε βυ ζαν τι νο λά τρης
τὴν ἐ πο χή του, ποὺ ἡ πνευ μα τι κὴ ἡ γε σί α τοῦ τό που προ σπα θοῦ σε νὰ 
σκι α γρα φή σῃ τὴν πο ρεί α τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ μέ σα στοὺς αἰ ῶ νες, ὁ Σά θας 
δὲν μπο ροῦ σε νὰ μεί νῃ ἀ συγ κί νη τος. Συμ με τεῖ χε ἔν το να σὲ ὅ λο τὸν προ-
βλη μα τι σμό, ἀλ λὰ δι α φο ρο ποι εῖτο καὶ ἀ πὸ τὶς δύο ὁ μά δες ποὺ εἶ χαν δη-
μι ουρ γη θῆ τό τε, τοὺς ἀρ χαι ο λά τρες καὶ τοὺς βυ ζαν τι νο λά τρες. Στὰ 1867, 

χρο νιὰ ποὺ ἐκ δό θη καν τὰ «Νε ο ελ λη νι κὰ Ἀ νέκ δο τα», ἀ πέρ ρι πτε τὴν προ γο νο λα τρία 
καὶ τὴν ἀρ χαι ο λα τρί α ὡς γε λοῖ ες καὶ ἄ χρη στες. 

Ὅ σον ἀ φο ρᾷ στὴν ἐ πι χεί ρη ση «ἀ πό δει ξης» τῆς ἐ θνι κῆς δι α χρο νι κῆς ἑ νό τη τας, ποὺ 
ὑ πο στή ρι ξε ὁ Ζαμ πέ λιος πρῶ τα καὶ σθε να ρά, κα τό πιν ὁ Πα παρ ρη γό που λος, ὑ πῆρ χε 

τὸ κε νὸ τοῦ Βυ ζαν τί ου, ποὺ ἔ πρε πε νὰ κα λυ φθῇ, ὥ στε νὰ 
ἀ πο κα τα στα θῇ ἡ συ νέ χεια ἀ νά με σα στὸ πα ρελ θὸν καὶ 
τὸ πα ρόν. Ὁ Σά θας κα τ’ ἀρ χὴν πί στευ ε, ὅ τι ἀ πα ραί τη-
τη προ ϋ πό θε ση γιὰ τὴ στή ρι ξη ὁ ποι ασ δή πο τε θε ω ρί ας 
ἦ ταν νὰ προ η γη θῇ αὐ στη ρὴ ἐ πι στη μο νι κὴ λα ο γρα φι κὴ 
ἔ ρευ να, προ κει μέ νου νὰ ἀ πο θη σαυ ρι σθοῦν ὅ λες οἱ ἐ θνι-
κὲς πα ρα δό σεις καὶ ὁ γλωσ σι κός μας πλοῦ τος. Ἡ ἱ στο-
ρι κὴ συγ γρα φὴ ἔ πρε πε ὁ πωσ δή πο τε νὰ στη ρί ζε ται στὶς 
πη γὲς τῆς κά θε χρο νι κῆς πε ρι ό δου, καὶ τέ τοι ες ἦ ταν γιὰ 
τὴν Βυ ζαν τι νὴ Πε ρί ο δο οἱ ἱ στο ρι κοὶ συγ γρα φεῖς καὶ γιὰ 
τὴν Τουρ κο κρα τί α οἱ ξέ νοι πε ρι η γη τές. Πε ρισ σό τε ρο 
ὅ μως τὰ ἔγ γρα φα τῶν ἀρ χεί ων, εἰ δι κὰ τῶν ξέ νων κρα-
τῶν, ἦ ταν ἐ κεῖ να, ποὺ μα ζὶ μὲ τὰ λο γο τε χνι κὰ μνη μεῖ α 

καὶ τὸ λα ο γρα φι κὸ ὑ λι κὸ ἔ δι ναν στὸν ἱ στο ρι κὸ τὸ ἀ πα ραί τη το καὶ κα λύ τε ρο ὑ λι κό. 
Τὰ πο ρί σμα τα τῆς ἔ ρευ νας ἔ πρε πε νὰ εἶ ναι ἀν τι κει με νι κὰ καὶ προ σε κτι κὰ καὶ νὰ μὴν 
δι α στρέ φουν τὰ πράγ μα τα «εἰς ἀ πό δει ξιν προ ε σχη μα τι σμέ νης ἰ δέ ας». Τὸ ἔρ γο τοῦ Σά-
θα ὑ πη ρέ τη σε τό σο τὸ αἴ τη μα τῆς συλ λο γῆς ὑ λι κοῦ, ὅ σο καὶ τὴν ἱ στο ρι κὴ σύν θε ση.

Ὁ Σά θας δι α κρί θη κε γιὰ τὴν ἱ κα νό τη τά του στὴν ἐ πι σή μαν ση κι ἐ πι λο γὴ γιὰ ἔκ δο-
ση οὐ σι α στι κῶν λο γο τε χνι κῶν ἔρ γων, κα θὼς καὶ ἰ δι αί τε ρα ση μαν τι κῶν πη γῶν καὶ 
ἐγ γρά φων ἢ ἄλ λων τε κμη ρί ων, ποὺ κά τω ἀ πὸ ἕ να κοι νὸ θέ μα κά λυ πταν τὴν συ νο λι κὴ 
εἰ κό να μιᾶς πε ρι ό δου ἢ μιᾶς ἄ πο ψης τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ στὴν Τουρ κο κρα-
τί α. Στὴν πραγ μα τι κό τη τα τὰ κεί με να καὶ τὰ ποι ή μα τα, ποὺ ὁ Σά θας μᾶς γνώ ρι σε γιὰ 
πρώ τη φο ρά, ἀ πο τε λοῦν τὸ σύ νο λο σχε δὸν τῶν δη μω δῶν λο γο τε χνη μά των τῆς Βε νε-
το κρα τί ας, ἐ νῷ οἱ συλ λο γὲς τῶν ἐγ γρά φων του δὲν ἔ χουν ἀ κό μη με λε τη θῆ ἐ ξαν τλη τι-
κὰ ἀ πὸ τοὺς νε ώ τε ρους ἱ στο ρι κούς. Σὲ συ ζή τη ση στὴν Βου λὴ στὶς 10 Ἰ ου λί ου 1873 ὁ 

Σά θας: «Ἡ Ἱ στο ρί α 
τοῦ ἑλ λη νι κοῦ ἔ θνους 
οὔ τε εἰς τὰ ἀ νύ παρ κτα 
τῶν ἑλ λη νι κῶν μο νῶν 

ἀρ χεῖ α οὔ τε εἰς 
τὰ γε λοῖ α ἔγ γρα φα 

τῆς Τουρ κι κῆς 
δι οι κή σε ως πρέ πει 

νὰ ἀ να ζη τη θῇ.»
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Σά θας ὑ πο στή ρι ξε, ὅ τι «ἡ Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους οὔ τε εἰς τὰ ἀ νύ παρ κτα 
τῶν ἑλ λη νι κῶν μο νῶν ἀρ χεῖ α οὔ τε εἰς τὰ γε λοῖ α ἔγ γρα φα τῆς Τουρ κι κῆς δι οι κή σε ως 
πρέ πει νὰ ἀ να ζη τη θῇ, ἀλ λ’ εἰς μό να τὰ πλου σι ώ τα τα τῶν πρα κτι κῶν Ἑνε τῶν ἀρ χει-
ο φυ λά κεια».

Ὁ Πα παρ ρη γό που λος πλά θει τὸν Ἑλ λη νο χρι στι α νι σμὸ

«Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους» τοῦ Κων σταν τί νου Πα παρ ρη γό που-
λου ἀ πο τε λεῖ τὸ θε μέ λιο λί θο τῆς ἐ πί ση μης κρα τι κῆς ἰ δε ο λο γί ας τοῦ Ἑλ-
λη νο χρι στι α νι σμοῦ. Ὁ ἀ με ρό λη πτος στὶς ἄλ λες ἱ στο ρι κὲς πε ρι ό δους Πα-
παρ ρη γό που λος, ὅ ταν φθά νῃ στὴ χρι στι α νι κὴ Ἀ να το λι κὴ Ρω μα ϊ κὴ Αὐ το-
κρα το ρί α, τὴν ἀ πο κα λού με νη ψευ δῶς «Βυ ζαν τι νή», τὴν πα ρου σιά ζει ὡς 

Ἑλ λη νι κή, ποὺ δι α κό πη κε λό γῳ τῆς ὀ θω μα νι κῆς κυ ρι αρ χί ας τὸ 1453 καὶ κα τέ λη ξε στὴ 
δη μι ουρ γί α τοῦ Νε ο ελ λη νι κοῦ Κρά τους τὸ 1821. Βε βαί ως σὲ πολ λὰ ση μεῖ α τοῦ ἔρ γου 
του αὐ το α ναι ρεῖ ται: «ἐ κά λουν ἑ αυ τοὺς Ρω μαί ους». 

Ἡ σκο πι μό τη τα αὐ τὴ τὸν πα ρέ συ ρε σὲ πολ λὲς ἀν τι φά σεις καὶ ἀλ λη λο συγ κρου-
ό με νες ἱ στο ρι κὲς θέ σεις. (Βλ. «Κων σταν τῖ νος Πα παρ ρη γό που λος: Ἡ σχι ζο φρέ νεια 
τῆς Ἰ δε ο λο γί ας ὡς σχι ζο φρέ νεια τῆς Ἱ στο ρί ας», «∆», τ. 278.)

Οἱ πρῶ τες δι ε νέ ξεις Πα παρ ρη γό που λου - Σά θα ἀρ χί ζουν στὰ 1872. Ὁ Πα παρ ρη γό-
που λος εἶ ναι τό τε στὴν ἀ κμή του, πε νῆν τα ἑ πτὰ ἐ τῶν, ὥ ρι μος καὶ φθα σμέ νος. Ὁ Σά-
θας, νε α ρὸς ἱ στο ρι ο δί φης στὰ τριά ντα του χρό νια, ἔ χει κι ό λας νὰ ἐ πι δεί ξῃ ἀ ξι ό λο γο 
ἔρ γο, ἀ πὸ τὸν και ρὸ ποὺ πο λι τευ ό με νοι καὶ ἄλ λοι φί λοι του ἀ πο φά σι σαν νὰ τὸν «σύ-
ρω σιν ἐκ τῶν βά θρων τῆς Ἰ α τρι κῆς σχο λῆς», ὅ πως γρά φει ὁ ἴ διος, γιὰ νὰ τὸν τρέ ψουν 
πρὸς τὴν Ἱ στο ρι ο δι φί α. Στὸν πρό λο γο τοῦ πρώ του τό μου τοῦ ἔρ γου του «Με σαι ω-
νι κὴ Βι βλι ο θή κη», τὴν συγ γρα φὴ τῆς ὁ ποί ας ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ ξε κι νοῦ σε, σχο λιά ζει 

Πα ρὰ τὶς δι ώ ξεις τῶν Ἑλ λή νων φι λο σό φων καὶ τὸ σφρά γι σμα τῆς Φι λο σο φι κῆς Σχο λῆς 
τῶν Ἀ θη νῶν ἀ πὸ τὸν Ἰ ου στι νια νὸ (529 μ.Χ.) ὁ Σά θας δι α σῴ ζει τὴν πλη ρο φο ρί α, ὅ τι οἱ 
Ἕλ λη νες συ νέ χι σαν νὰ καλ λι ερ γοῦν τὶς ἐ πι στῆ μες στὸ Βυ ζάν τιο γιὰ ἄλ λα ἑ βδο μῆν τα πε-
ρί που ἔ τη, ἕ ως τὴν πλή ρη ἀ πα γό ρευ σή τους ἀ πὸ ἕ ναν ἄλ λο Βυ ζαν τι νὸ αὐ το κρά το ρα, τὸν 

Φω κᾶ. («Με σαι ω νι κὴ Βι βλι ο θή κη», τό μος ∆΄, Πρό λο γος, ΧLII.)
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μὲ πολ λὴ σε μνό τη τα κά τι, ποὺ «δι έ φυ γε τὴν προ σο χὴν τοῦ πο λυ μα θοῦς κα θη γη τοῦ 
Κ. Πα παρ ρη γό που λου». Πρό κει ται γιὰ τὴ σχε τι κὴ ἀ ξι ο λό γη ση βυ ζαν τι νῶν χει ρο γρά-
φων, ὅ πως ἐκ δη λώ νε ται ἀ πὸ τὸν Πα παρ ρη γό που λο στὸν τέ ταρ το τό μο τῆς με γά λης 
του Ἱ στο ρί ας τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε δεῖ τὸ φῶς τὸ προ η γού με νο ἔ τος. 
Κρι τι κὴ ἀ θῴ α καὶ ἄ κα κη, φα νε ρά. 

Ὁ λο μέ τω πες ἐ πι θέ σεις Πα παρ ρη γό που λου ἐ ναν τί ον Σά θα

ὸ 1875 ὁ Σά θας ἔ χει μί α με γά λη ἐ πι τυ χί α: πα ρου σιά ζει μα ζὶ μὲ τὸν Ἐ μὶλ 
Λεγ κράντ, συ νο μή λι κό του, ἀλ λὰ ἤ δη γνω στὸ γιὰ τὶς νε ο ελ λη νι κὲς ἐκ δο-
τι κές του ἐ πι δό σεις, σὲ πρώ τη ἔκ δο ση τὸν ∆ι γε νῆ Ἀ κρί τα. Στὸν πρό λο γο 
ἐ ξαί ρει τὴ ση μα σί α τέ τοι ων κει μέ νων καὶ συμ βου λεύ ει τοὺς λό γιους νὰ 
στρα φοῦν πρὸς ἀν τί στοι χες με λέ τες. Ἀ μέ σως με τὰ ἡ ἐ φη με ρί δα «Αἰ ών» 

φι λο ξε νεῖ ἐ πί κρι ση τοῦ Πα παρ ρη γό που λου κα τὰ τοῦ Σά θα, δι ό τι «ἄ νευ προ κλή σε ως 
τι νὸς προ σέ βα λε πι κρό τα τα» τὸ σύ νο λο σχε δὸν τῶν Ἑλ λή νων λο γί ων. ∆ὲν πρό κει ται 
γιὰ ἁ πλῆ ἐ πι στη μο νι κὴ ἐ πί κρι ση στὴν προ κει μέ νη πε ρί πτω ση, ἀλ λὰ γιὰ βί αι η ἰ δε ο λο-
γι κὴ ἐ πί θε ση μὲ ἔν το νο σαρ κα στι κὸ ὕ φος.

Λί γα χρό νια ἀρ γό τε ρα, τὸ 1879, ὁ Σά θας, ἐ πά νω σὲ μιὰ ἀ να τα ρα χὴ σχε τι κὴ μὲ τὸ 
σλα υϊ κὸ ζή τη μα, ποὺ εἶ χε τό τε φουν τώ σει ἀν τί στοι χα μὲ τὶς βουλ γα ρι κὲς ἐ ξε λί ξεις, 
ἀρ θρο γρα φεῖ «Πε ρὶ τῆς λε γο μέ νης ἐκ σλα βί σε ως τῆς Ἑλ λά δος». Ἡ θέ ση τὴν ὁ ποί α ὑ πο-
στη ρί ζει εἶ ναι, ὅ τι οἱ Ἀλ βα νοὶ κι ὄ χι οἱ Σλαῦοι ἐ ποί κη σαν τὴν Ἑλ λά δα. Ἀ μέ σως στὴν 
ἴ δια ἐ φη με ρί δα «Ὥ ρα» ἀ παν τά ει ὁ Πα παρ ρη γό που λος. Ἡ γνώ μη του, πο λὺ αὐ στη ρὴ 
γιὰ τὸ Σά θα, εἶ ναι, ὅ τι ἡ νέ α θε ω ρί α, τὴν ὁ ποί α εἰ σά γει ὁ Σά θας, εἶ ναι πιὸ «βλα βε ρή» 
ἀ πὸ τὴ θε ω ρί α τοῦ Φα λμε ρά υ ερ. Σὲ κά ποι ο ση μεῖ ο, κα θὼς προ χω ρεῖ στὴν ἀν τί κρου-
ση, ὁ Πα παρ ρη γό που λος ἐκ φρά ζε ται κα τη γο ρη μα τι κὰ λέ γον τας, ὅ τι τέ τοι α δι δάγ μα-
τα πρέ πει νὰ τὰ ἀ φή νου με στοὺς ξέ νους· «ὡς ἐ πι στή μων δὲν λέ γω ὄ χι· ὡς Ἕλ λην 
ὅ μως...». Ὁ Σά θας δη λα δὴ θί γε ται πιὰ ὄ χι ἀ πὸ τὴν ἐ πι στη μο νι κὴ ἄ πο ψη τῶν γνώ σε ών 
του ἢ τῶν κρι τι κῶν του ἱ κα νο τή των, ἀλ λὰ ἀ πὸ τὴν σκο πι μό τη τα τῶν κιν δύ νων, τοὺς 
ὁ ποί ους προ κα λοῦν τέ τοι ες θέ σεις γιὰ τὴν ἐ θνι κὴ ὑ πό θε ση. Ἡ ὡ λο κλη ρω μέ νη ἀ πάν τη-
ση τοῦ Πα παρ ρη γό που λου ἔρ χε ται στὰ 1887, ὁ πό τε σὲ νέ α ἔκ δο ση τῆς Ἱ στο ρί ας του 
δὲν με τα βάλ λει ἀ πό ψεις ὡς πρὸς τὸ ση μεῖ ο ποὺ εἶ χε ἀμ φι σβη τη θῆ ἀ πὸ τὸ Σά θα.

Λί γους μῆ νες ἀρ γό τε ρα ὁ Σά θας δη μο σι εύ ει τὸν ἕ βδο μο τό μο τῆς «Με σαι ω νι κῆς 
Βι βλι ο θή κης», στὸν ἐ κτε νῆ πρό λο γο τοῦ ὁ ποί ου ὑ πο στη ρί ζει τὴν γνώ μη, ὅ τι ἡ ἀρ-
χαί α θρη σκεί α εἶ χε ἐ πι ζή σει στὴν Ἑλ λά δα πα ρὰ τὶς δι ώ ξεις, στὶς ὁ ποῖ ες προ έ βαι-
ναν ἐ ναν τί ον της οἱ Βυ ζαν τι νοὶ αὐ το κρά το ρες, κι ὅ τι ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἐ πι κρά τη σε 
πο λὺ ἀρ γὰ στὸν Ἑλ λα δι κὸ χῶ ρο, εἰ δι κὰ στὴν Πε λο πόν νη σο, ποὺ ἀ γω νι ζό ταν νὰ 
πα ρα μεί νῃ ἑλ λη νι κὴ ὣς τὰ χρό νια τῆς Τουρ κο κρα τί ας. Ἡ θε ω ρί α αὐ τὴ ἀ να τρέ πει 
ὅ λο τὸ οἰ κο δό μη μα τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Πα παρ ρη γό που λου, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πο δο κι μά ζει 
ἔν το να τὸ Σά θα καὶ χά νον τας τὴν ψυ χραι μί α του μι λά ει γιὰ δι α κω μῴδη ση τῆς Ἑλ-
λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας.

Τὸ θέ μα τῆς δι έ νε ξης τῶν δύο ἀν δρῶν δὲν τε λεί ω σε μὲ τὸ θά να το τοῦ Πα παρ ρη γό-
που λου τὸ 1891. Στὰ «∆ι δα κτι κώ τε ρα Πο ρί σμα τα», ποὺ ἐκ δό θη καν στὰ 1899, ὀ κτὼ 
χρό νια με τὰ τὸ θά να το τοῦ Πα παρ ρη γό που λου, ὑ πάρ χει ἕ νας πρό λο γος, ὅ που ὁ Σά-
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θας, χω ρὶς νὰ κα το νο μά ζε ται, ἀ πο δο κι μά ζε ται πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ ὅ λες τὶς ἄλ λες φο ρὲς 
μὲ μὴ ἁρ μό ζου σες φρά σεις, ὅ πως: «ὁ με σαι ω νο δί φης ἐ κεῖ νος... πα ρε ποί η σε τὴν σε μνὴν 
τοῦ Θου κυ δί δου ἐ πι στή μην, με τα βα λὼν αὐ τὴν εἰς ἱλαροτρα γῳ δί αν, ὅ πως οἱ ἡ μέ τε-
ροι πρό γο νοι ἐ κά λουν πᾶ σαν τῆς τρα γῳ δί ας δι α κω μῴδη σιν», δει κνύ ου σες ἀφ’ ἑ νὸς 
ἐμ πά θεια κι ἀφ’ ἑ τέ ρου ὀ λι γο πι στί α γιὰ τὶς ἰ δέ ες, στὶς ὁ ποῖ ες ἀ φι έ ρω σε ὁ λό κλη ρη τὴ 
ζω ή του.

* * *
ἱ ἐ πι θέ σεις τοῦ Πα παρ ρη γό που λου κα τὰ τοῦ Σά θα δὲν εἶ χαν ὡς αἰ τί α 
τὴν ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια, ἀλ λὰ τὴν μὴ ἀ πο δο χὴ ἀ πὸ τὸν δεύ τε ρο τῆς ἑλ λη-
νο χρι στι α νι κῆς θε ω ρί ας, ποὺ ἀ πο τέ λε σε τὴν βά ση τῆς «Ἱ στο ρί ας τοῦ Ἑλ-
λη νι κοῦ Ἔ θνους» τοῦ Πα παρ ρη γό που λου. Ἡ Ἐκ κλη σί α μὲ ἐρ γα λεῖ ο τὸν 
Πα παρ ρη γό που λο καὶ τὴν «Ἱ στο ρί α» του θε με λί ω σε τὴν ἐ θνι κή μας ἰ δε ο-

λο γι κὴ σχι ζο φρέ νεια μὲ τὸ ἑλ λη νο χρι στι α νι κὸ ἰ δε ο λό γη μα, ποὺ δι α τη ρεῖ ται σὲ πλή ρη 
ἰ σχὺ ἕ ως τὶς μέ ρες μας κι ἀ πο τε λεῖ τὴν κυ ρι ώ τε ρη αἰ τί α τῆς ὀ πι σθο δρό μη σης καὶ τῆς 
κα κο δαι μο νί ας μας. 
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• Κ. Σά θα, «Ἱ στο ρι καὶ δι α τρι βαί», ἐκ δό σεις «Κα ρα βί α», Ἀ θή να 1994.
• Κ. ∆η μα ρᾶ, «Νε ο ελ λη νι κὸς δι α φω τι σμός», ἐκ δό σεις «Ἐκ δο τι κὴ Ἑρ μῆς ΕΠΕ», Ἀ θή να, 

1977.
• Β. Μαυ ρομ μά τη, «Κ. Πα παρ ρη γό που λος: Ἡ σχι ζο φρέ νεια τῆς Ἰ δε ο λο γί ας ὡς σχι ζο φρέ-

νεια τῆς Ἱ στο ρί ας», «∆αυ λός», τ. 278.
• Κ. ∆η μα ρᾶ, ἐ φη με ρί δα «Βῆ μα», φ. 5-6-1970, 12-6-1970, 19-6-1970.

Κίμων Ἐλευθερίου

Ὡρι σμέ νες ἀ πὸ τὶς ἀ πό ψεις τοῦ Σά θα, ἀν τί θε τες μὲ τὶς ἐ πί ση μα προ βαλ λό με νες ἑλ λη-
νο χρι στι α νι κὲς θε ω ρίες τοῦ Πα παρ ρη γό που λου. («Με σαι ω νι κὴ Βι βλι ο θή κη», τό μος Ζ΄, 

Εἰ σα γω γή, ξε΄.)
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α τὰ τὸ τέ λος τοῦ ιθ΄ αἰ ῶ να βρέ θη κε στὴν Ἀ κρό πο λη τῶν Ἀ θη νῶν 
μαρ μά ρι νη πλά κα, στὴν ὁ ποί α ἀ να γρά φον ται κα νό νες στε νο-
γρα φί ας. Κα τὰ τοὺς κα νό νες αὐ τοὺς τὰ σύμ φω να ἐκ φρά ζον ται 
μὲ με τα βο λὲς τῶν φω νη έν των,  σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὰ πε ρισ σό τε ρα 
σύγ χρο να συ στή μα τα στε νο γρα φί ας, στὰ ὁ ποῖ α τὰ φω νή εν τα 

πα ρί σταν ται μὲ με τα βο λὲς τῶν συμ φώ νων.

∆ύ ο πλά κες ἀ πὸ τοὺς ∆ελ φούς, ὅ που πα ρί σταν ται 
μό νο σύμ φω να. Πι θα νὸν νὰ ἀ πο τε λοῦ σαν τρό πο 
στε νο γρα φί ας, ὅ πως ἡ σύγ χρο νη, ἀν τί θε τη τοῦ τρό-
που στε νο γρα φί ας τῆς πλά κας τῆς Ἀ κρό πο λης τῶν 

Ἀ θη νῶν.

Μέ ρος τῆς μαρ μά ρι νης πλά κας 
τῶν Ἀ θη νῶν, ὅ που τὸ κεί με νο 
ἔ χει γρα φῆ στε νο γρα φι κά, ἀ να-
πτύσ σε ται δὲ σ’ αὐ τὸ ὁ τρό πος 

γρα φῆς τῆς στε νο γρα φί ας.

Ἡ πλά κα βρί σκε ται κα τα τε θει μέ νη στὸ Ἐ θνι κὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο Ἀ θη νῶν, ἡ δὲ ἐ πι-
γρα φὴ πε ρι λαμ βά νε ται στὸ σχε τι κὸ κα τά λο γο ἐ πι γρα φῶν μὲ ἀ ριθ μὸ II 5 4321 (Ιnschriften 
Fragmente). Οἱ δι α στά σεις της εἶ ναι 26 x 16 x 10 ἑ κα τo στά. Εἶ ναι εὐ νό η το, πό σες με γά λες 
δυ σκο λί ες πα ρου σι ά στη καν γιὰ τὴν ἀ νά γνω ση (ἢ ἀ πο κρυ πτο γρά φη ση) τοῦ στε νο γρα φη μέ-
νου κει μέ νου. Στὴν ἀρ χὴ μά λι στα οἱ εἰ δι κοὶ Εὐ ρω παῖ οι ἐ πι στή μο νες δὲν εἶ χαν ἀν τι λη φθῆ, 
ὅ τι τὸ κεί με νο τῆς πλά κας τῆς Ἀ κρό πο λης ἦ ταν κεί με νο στε νο γρα φη μέ νο. Ὁ πρῶ τος, ποὺ 
τὸ ἀν τι λή φθη κε αὐ τό, ἦ ταν ὁ κα θη γη τὴς τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λη νι κῶν στὸ Πα νε πι στή μιο τῆς 
Βι έν νης καὶ ἀρ χαι ο λό γος Γκόμ περζ, ὁ ὁ ποῖ ος δη μο σί ευ σε καὶ συ να φῆ ἀ πο κρυ πτο γρά φη-
ση τοῦ κει μέ νου στὴν Βι έν νη. Ἀρ γό τε ρα ὁ ἐ πί σης κα θη γη τὴς στὴ Βι έν νη Γκιλτ μπά ου νερ 
δη μο σί ευ σε δι κή του ἑρ μη νεί α τοῦ κει μέ νου τῆς πλά κας δι ά φο ρη τῆς ἑρ μη νεί ας τοῦ Γκόμ-
περζ. Κα τὰ τὰ ἐ πα κό λου θα ἔ τη καὶ οἱ δύο μα ζὶ δη μο σί ευ σαν κοι νὴ ἑρ μη νεί α τοῦ κει μέ νου, 
δι ά φο ρη τῶν προ η γου μέ νων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εὐ άγ γε λος Στα μά της, «Ἱ στο ρί α τῶν Ἑλ λη νι κῶν Μα θη μα τι κῶν», Ἀ θή να 1976.
Μά ριος Μα μα νέ ας, «Ἡ στε νο γρα φί α στὴν ἀρ χαι ό τη τα», «∆», τ. 247.

Ἴων ∆ημόφιλος
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Ἑρμηνεία

Τρεῖς προσπάθειες ἀποκρυπτογράφησης τοῦ στενογραφημένου κειμένου τῆς πλάκας 
τῆς Ἀκρόπολης ἀπέδωσαν τρία διαφορετικὰ κείμενα. 

Ὁ εἰς τὸ μέσον τοῦ στελέ-
χους κείμενος πλαγίως 
κλάδος εἶναι Ι. Τὸ πέμπτον 
τῶν φωνηέντων ὅμως Υ πε-
ριέχει τρεῖς μικρὰς γραμμὰς 
πλαγίως ἐν σχέσει μὲ τὰς 
κατακορύφους· τὸ πρῶτον 
τῶν μικρῶν φωνηέντων δέ-
χεται ἐπιπροσθέτως μίαν 
μικρὰν γραμμήν, τὸ δεύτε-
ρο δέχεται δύο, ἀνὰ μίαν 
εἰς ἕκαστον ἄκρον τῶν δύο 
σκελῶν...

Τὸ τρίτον τώρα τῶν φωνη-
έντων σχηματίζει τέσσαρες 
διφθόγγους, ἐνῷ τὸ ἴδιον 
(τὸ φωνῆεν) ἔχει μόνον ἓν 
κερατίδιον· τὸ πέμπτον τῶν 
φωνηέντων, τὸ Υ, ἔχει τρία, 
ἤτοι ἔμπροσθεν τὸ κατακό-
ρυφον τὸ πρῶτον, τὸ δεύτε-
ρον, ἐνῷ ὄπισθεν τούτου δέ-
χεται ἄλλο, τὸ τρίτον, ἐνῷ 
ἀπομακρύνεται τῶν ἄλλων 
δύο...

Τὸ Ι δὲν ὑφίσταται μεταβο-
λήν τινα, διότι ἔχει μόνον 
μία κεραίαν· τὸ πέμπτον 
τῶν φωνηέντων, τὸ Υ, ἔχει 
βέβαια τρεῖς κεραίας, ἀλλὰ 
ἡ κατακόρυφος εἶναι περιτ-
τή, τόσον παρὰ τὸ πρῶτον 
φωνῆεν Α, ὅπου αὕτη (ἡ 
κεραία) εἶναι ὁριζοντία· 
συνδέεται ἐκεῖ δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά...

Γκόμπερζ Γκιλτμπάουνερ
Γκόμπερζ καὶ

Γκιλτμπάουνερ



Φωτογραφίες αὐθαιρεσιῶν ἀπὸ τὴ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος, μετοχίου τῆς Μονῆς Πετράκη.



Κράτος ἐν κράτει ἕνα μοναστήρι
ολλὰ στρέμ μα τα ἀ να δα σω τέ ας δα σι κῆς ἔ κτα σης κα τα πα τᾷ 
ἡ Μο νὴ Ἁ γί ου Παν τε λε ή μο νος στὴν Πεν τέ λη, ἐ νῷ 1.200 
τ.μ. ἀ πὸ αὐ τὰ τὰ ἔ χει ἤ δη κτί σει. Πέν τε ὑ περ πο λυ τε λεῖς 
κα τοι κί ες ἀ νέ γει ρε ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πὴ σὲ δα σι κὴ ἔ κτα ση στὴ 
Μο νὴ Πεν τέ λης. Τὴν ἴ δια στιγ μὴ ποὺ ἡ Ἐκ κλη σί α βιά ζει τὸ 

φυ σι κὸ το πί ο στὴν Πεν τέ λη, ἀ δι α φο ρῶν τας προ κλη τι κὰ γιὰ τοὺς νό μους 
τῆς Πο λι τεί ας, ἁρ μό διοι φο ρεῖς δέ χον ται ἀ δι α μαρ τύ ρη τα ὅ λες αὐ τὲς τὶς 
αὐ θαι ρε σί ες, ἐ νῷ ἡ το πι κὴ αὐ το δι οί κη ση θε ω ρεῖ, ὅ τι ὅ λα κα λῶς γί νον ται, 
για τὶ ὁ σκο πός τους εἶ ναι ἱ ε ρός. 

Ἡ κα τα στρο φὴ τοῦ Πεν τε λι κοῦ το πί ου ἀ πὸ τὴν Μο νὴ Παν τε λε ή μο νος

ἱ κα τα πα τή σεις δα σι κῆς ἔ κτα σης ἐκ μέ ρους τῆς Μο νῆς Παν τε λε ή μο νος κι οἱ 
ἀ νε γέρ σεις αὐ θαι ρέ των μέ σα στὸ Πεν τε λι κὸ δά σος εἶ χαν ξε κι νή σει δε κα ε τί-
ες πρίν. Με τὰ τὶς πυρ κα ϊ ὲς τοῦ 1981 ἡ πε ρι ο χὴ κρί θη κε ἀ να δα σω τέ α. Πα ρ’ 
ὅ λες τὶς ἐν το λὲς κα τε δά φι σης τῶν αὐ θαί ρε των, ποὺ ἔ χουν ἐκ δο θῆ, ἡ μο νὴ 

συ νε χί ζει ἀ νε νό χλη τη τὶς ἐ πε κτά σεις τῶν κτι σμά των μὲ ὅ λο καὶ πιὸ γορ γοὺς ρυθ μούς. 
Αὐ τὴ τὴ στιγ μὴ ἐ κτε λοῦν ται ἐ κτε τα μέ νες χω μα τουρ γι κὲς ἐρ γα σί ες σκα ψί μα τος τοῦ 
βου νοῦ καὶ μπα ζω μά των γιὰ τὴ δι ά νοι ξη δρό μων καὶ τὴ δι α μόρ φω ση χώ ρων στάθ-
μευ σης, ἐ νῷ πα ράλ λη λα ἀ νε γεί ρον ται νέ α πα ρά νο μα κτί σμα τα, ὅ πως ξε νῶ νες, μι κρὰ 
δι α με ρί σμα τα, κα φε τέ ρια, ἑ στι α τό ριο, κλει στοὶ χῶ ροι στάθ μευ σης κ.λπ.. 

Σὲ σχε τι κὴ ἐ πε ρώ τη ση στὴν Βου λή: «για τί δὲν ἔ χουν μέ χρι σή με ρα ὑ λο ποι η θῆ οἱ 
ἀ πο φά σεις γιὰ κα τε δά φι ση τῶν αὐ θαί ρε των κτι σμά των καὶ για τί ἐ πι τρέ πε ται ἡ συ-
νε χι ζό με νη αὐ θαι ρε σί α σὲ πε ρι ο χή, ποὺ ἔ χει τε λε σί δι κα χα ρα κτη ρι στῆ δα σι κὴ καὶ 
ἀ να δα σω τέ α» ὁ ὑ φυ πουρ γὸς Ἀ γρο τι κῆς Ἀ νά πτυ ξης ἀ πάν τη σε: «Ὄν τως ἡ Μο νὴ Παν-
τε λε ή μο νος στὴν Πεν τέ λη ἔ χει προ βῆ σὲ ἐκ χέρ σω ση καὶ κα τά λη ψη ἔ κτα σης ἑ ξῆν τα 
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ἑ πτὰ πε ρί που στρεμ μά των. Κά τι τέ τοι ο εἶ χε γί νει καὶ στὸ πα ρελ θόν. Ἀ πὸ τὸ 1992-
1993 ξε κί νη σε μί α πα ρό μοι α ἱ στο ρί α. Τό τε βέ βαι α ἡ ἔ κτα ση ποὺ εἶ χε κα τα λη φθῆ 
ἦ ταν δύο στρέμ μα τα. Ἔ γι ναν ὅ λα τὰ πρω τό κολ λα δι οι κη τι κῆς ἀ πο βο λῆς, ὑ πῆρ χαν 
ἀ πο φά σεις κα τε δά φι σης καὶ ἡ ἁρ μό δια ὑ πη ρε σί α εἶ χε κα τε δα φί σει τό τε αὐ τά, ποὺ εἶ-
χαν κτι στῆ στὴν ἔ κτα ση τῶν δύο στρεμ μά των. Ἐ νῷ ὅ μως εἶ χε ξε κι νή σει ἡ δι α δι κα σί α 
τῆς κα τε δά φι σης, κα τε λή φθη μί α πο λὺ με γα λύ τε ρη ἔ κτα ση, ἑ ξῆν τα ἑ πτὰ στρεμ μά των 
-πραγ μα τι κὰ μί α πά ρα πο λὺ με γά λη ἔ κτα ση- ὅ που κτί στη καν καὶ πολ λὰ αὐ θαί ρε τα 
κτί σμα τα. Τὸ ∆α σαρ χεῖ ο Πεν τέ λης λοι πὸν προ χώ ρη σε σὲ μί α σει ρὰ ἀ πὸ ἐ νέρ γει ες. 
Ἔ γι ναν τέσ σε ρις μη νύ σεις. Ἔ χου με πρω τό κολ λο μή νυ σης αὐ τό φω ρης δι α δι κα σί-
ας, πρω τό κολ λο δεύ τε ρης μή νυ σης καὶ ἔ γι νε προ σπά θεια, ὥ στε νὰ γί νῃ δι οι κη τι κὴ 
ἀ πο βο λή. Τὸν Ἰ α νουά ριο τοῦ 2006, με τὰ ἀ πὸ δι κή μας ἐν το λή, συγ κεν τρώ θη καν 
ὅ,τι στοι χεῖ α ὑ πῆρ χαν γιὰ τὸ θέ μα αὐ τό, καὶ ἐκ δό θη κε ἀ πὸ τὸ ∆α σαρ χεῖ ο Πεν τέ λης 
δεύ τε ρο πρω τό κολ λο δι οι κη τι κῆς ἀ πο βο λῆς. Κα τ’ αὐ τοῦ ὅ μως στὶς 5.3.2006 ἔ γι νε 
ἀ να κο πὴ ἀ πὸ τὴ μο νή, καὶ ἔ κτο τε ἐκ κρε μεῖ ἡ ὑ πό θε ση ἐ νώ πιον τοῦ δι κα στη ρί ου. 
Τὸ ∆α σαρ χεῖ ο Πεν τέ λης ἔ χει εἰ ση γη θῆ πρὸς τὸ Γε νι κὸ Γραμ μα τέ α τῆς Πε ρι φέ ρειας 
Ἀτ τι κῆς τὴν ἔκ δο ση ἀ πό φα σης γιὰ τὴν κα τε δά φι ση τῶν αὐ θαι ρέ των κτι σμά των, 
ὅ μως, πρέ πει νὰ ποῦ με, ὅ τι ἀ να μέ νε ται ἡ ἀ πό φα ση τῶν δι κα στη ρί ων, γιὰ νὰ προ-
χω ρή σουν ὅ λες οἱ σχε τι κὲς δι α δι κα σί ες.»

Στὸ ἀ πυ ρό βλη το ὁ ἠ θι κὸς αὐ τουρ γός, ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πὴ

ὸ θέ μα λοι πὸν τὸ γνω ρί ζει τὸ ὑ πουρ γεῖ ο, ἔ χουν γί νει ὅ λες οἱ ἐ νέρ γει ες, ἀλ-
λὰ πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ ἕ νας μο να χὸς ἀ πὸ δύο στρέμ μα τα ἔ φτα σε νὰ κα τα πα τᾷ 
ἑ ξῆν τα ἑ πτά, πέ ρα σαν χρό νια καὶ δὲν ἔ γι νε τί πο τε. Ἡ αἰ τί α τῆς ἀ νε ξή γη-
της ἀ νο χῆς τῆς Πο λι τεί ας δι α φαί νε ται στὴν ἐ πε ρώ τη ση τοῦ βου λευ τῆ τοῦ 

Συ να σπι σμοῦ κ. ∆ρα γα σά κη καὶ στὴν ἀ πάν τη ση, ποὺ ἔ δω σε ὁ ὑ φυ πουρ γός, ὅ πως 
κα τα γρά φη κε στὰ πρα κτι κὰ τῆς Βου λῆς: 

Ἐ πε ρω τῶν βου λευ τὴς τοῦ Συ να σπι σμοῦ κ. ∆ρα γα σά κης: «Ἂν ἱ δρύ μα τα τῆς Ἐκ κλη-
σί ας αὐ θαι ρε τοῦν καὶ συμ πε ρι φέ ρων ται ὡς δι κτα το ρί ες μέ σα στὴ δη μο κρα τί α, τί 
νὰ ποῦ με με τὰ γιὰ τὴ δι ά χυ τη αὐ θαι ρε σί α; Κάν τε, κ. ὑ πουρ γὲ καὶ ἕ να δι ά βη μα στὴν 
Ἀρ χι ε πι σκο πή. ∆ὲν λέ ω, ὅ τι εὐ θύ νε ται ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πή, ἀλ λὰ ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει 
ἡ Ἐκ κλη σί α ἔ χει μί α συλ λο γι κὴ εὐ θύ νη, ἰ δί ως γιὰ τό σο εὐ αί σθη τα θέ μα τα.»

Ἀ πάν τη ση τοῦ ἁρ μο δί ου ὑ φυ πουρ γοῦ Ἀ γρο τι κῆς Ἀ νά πτυ ξης: «Κύ ρι ε συ νά δελ φε, 
ὄν τως ἐ μεῖς δὲν πι στεύ ου με, ὅ τι ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πὴ γνω ρί ζει ἢ ὅ τι συμ πράτ τει σὲ αὐ-
τὴν τὴν αὐ θαι ρε σί α. Εἶ ναι σω στὸ αὐ τὸ ποὺ εἴ πα τε, ὅ τι δη λα δὴ θὰ πρέ πει νὰ γί νῃ 
μί α ἐ πα φή, γιὰ νὰ δοῦ με, ποῦ ὁ δη γεῖ ται αὐ τὴ ἡ κα τά στα ση, δι ό τι δὲν μπο ρεῖ νὰ 
συ νε χί ζε ται.»

∆η λα δὴ τό σο ὁ ἐ πε ρω τῶν βου λευ τὴς ὅ σο κι ὁ ὑ φυ πουρ γὸς το πο θε τοῦν τὴν 
Ἀρ χι ε πι σκο πὴ στὸ ἀ πυ ρό βλη το καὶ τὴν θε ω ροῦν ἀ μέ το χη κι ἀ νεύ θυ νη γιὰ τὴν 
μέ γι στη αὐ τὴ αὐ θαι ρε σί α. Ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πὴ δὲν εἶ ναι βέ βαι α ἀ νεύ θυ νη (ἡ Μο νὴ 
Παν τε λε ή μο νος εἶ ναι με τό χιο τῆς Μο νῆς Πε τρά κη), ἀλ λὰ ἀν τι θέ τως εἶ ναι αὐ τή, ἡ 
ὁ ποί α δι α τάσ σει, ὑ πο κι νεῖ, χει ρα γω γεῖ τὶς αὐ θαι ρε σί ες καὶ με τέρ χε ται δι α φό ρων 
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τε χνα σμά των, προ κει μέ νου νὰ ἐμ πο δί ζῃ τὰ ἁρ μό δια κρα τι κὰ ὄρ γα να νὰ ἐ φαρ μό-
ζουν τὸ νό μο, ποὺ τό σο κραυ γα λέ α πα ρα βι ά ζε ται. 

* * *
ιὰ ἀ νά λο γη πε ρί πτω ση κα τα πά τη σης δα σι κῆς ἔ κτα σης ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α 
γί νε ται λί γα χι λι ό με τρα πιὸ πέ ρα ἐν τὸς τοῦ χώ ρου τῆς Μο νῆς Πεν τέ λης. 
Ἡ πρώ τη κα τα πά τη ση εἶ χε γί νει βέ βαι α πολ λοὺς αἰ ῶ νες πρίν, ὅ ταν ρα σο-
φό ροι γκρέ μι σαν τὸ να ὸ τῆς Ἀ θη νᾶς κι ἔ κτι σαν στὴ θέ ση του καὶ μὲ τὴ 

χρή ση τῶν ὑ λι κῶν του τὸ μο να στή ρι. (Βλ. «Ἡ Θαμ μέ νη Ἑλ λά δα», ἐκ δό σεις «∆αυ λός», 
2006.) Ἡ αὐ θαι ρε σί α συ νε χί στη κε μὲ τὴν σχε τι κὰ πρό σφα τη ἀ νέ γερ ση τοῦ ∆ι ορ θό δο-
ξου Κέν τρου, ἑ νὸς με γά λου τρι ώ ρο φου κτη ρί ου δί πλα στὴ μο νή. Οἱ ἐγ κα τα στά σεις 
του πε ρι λαμ βά νουν τε χνο λο γι κὰ ἐ ξω πλι σμέ νο συ νε δρια κὸ κέν τρο χω ρη τι κό τη τας 
200 ἀ τό μων, 45 δω μά τια φι λο ξε νί ας, ἄρ τια ἐ ξω πλι σμέ νο ἐ πι χει ρη μα τι κὸ κέν τρο, 
κου ζί να καὶ εὐ ρύ χω ρη τρα πε ζα ρί α χω ρη τι κό τη τας 120 συν δαι τη μό νων. Τὸ ∆ι ορ θό-
δο ξο Κέν τρο δι οι κεῖ ται ἀ πὸ ∆ι οι κη τι κὸ Συμ βού λιο, τοῦ ὁ ποί ου πρό ε δρος εἶ ναι ὁ κ. 
Χρι στό δου λος. 

Ὀρ νι θῶ νες κα τὰ τὴν Ἐκ κλη σί α οἱ ὑ περ πο λυ τε λεῖς κα τοι κί ες 
στὸ δάσος τῆς Μο νῆς Πεντέλης

πλέ ον πρό σφα τη αὐ θαι ρε σί α ξε κί νη σε πρὸ δι ε τί ας. Πέν τε ὑ περ πο λυ τε λεῖς 
μο νο κα τοι κί ες ξε φύ τρω σαν σὲ ἀ να δα σω τέ α πε ρι ο χὴ ἐν τὸς τοῦ χώ ρου τῆς 
Μο νῆς Πεν τέ λης, δί πλα στὸ ∆ι ορ θό δο ξο Κέν τρο, χω ρὶς βέ βαι α τὴν ἄ δεια 
τῆς οἰ κεί ας Πο λε ο δο μί ας Ἀ να το λι κῆς Ἀτ τι κῆς. Σύμ φω να μὲ τὸ ∆α σαρ χεῖ ο 

Πεν τέ λης τὰ πα ρά νο μα κτί σμα τα δὲν ἔ χουν κτι σθῆ σὲ δα σι κή, ἀλ λὰ σὲ ἀ γρο τι κὴ ἔ κτα-
ση, ἐ κεῖ ποὺ πα λαι ό τε ρα ὑ πῆρ χαν κο τέ τσια. Τὸ ἴ διο ἐ πι χεί ρη μα χρη σι μο ποι εῖ κι ὁ 
γραμ μα τέ ας τῆς μο νῆς κ. Χρυ σό στο μος, ὁ ὁ ποῖ ος ἰ σχυ ρί ζε ται, πὼς δὲν πρό κει ται γιὰ 
δό μη ση νέ ων κτι σμά των, ἀλ λὰ γιὰ με τα τρο πὴ τῶν προ ϋ παρ χόν των ὀρ νι θώ νων.

Ἡ ὑ πό θε ση ἔ χει ὡς ἑ ξῆς: Με τὰ τὴ με γά λη πυρ κα ϊ ὰ στὰ τέ λη τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’90 
μιὰ πε ρι φραγ μέ νη ἀ πὸ τὴ Μο νὴ Πεν τέ λης δα σι κὴ πε ρι ο χὴ 140 πε ρί που στρεμ μά των 
πα ρέ μει νε ὡς εἶ χε μέ χρι σή με ρα χω ρὶς κα νέ νας δα σάρ χης, οὔ τε ἡ Ἐκ κλη σί α νὰ με ρι-
μνή σῃ γιὰ τὴν ἀ να δά σω σή της. Οἱ πρῶ τες κα ταγ γε λί ες γιὰ τὴν ἀ νέ γερ ση τῶν πέν τε 
κα τοι κι ῶν ἔ γι ναν «ἐκ τῶν ἔ σω» ἀ πὸ τὸν ἀρ χι μαν δρί τη τῆς μο νῆς κ. Κι λί φη, ὁ ὁ ποῖ ος 
κα τήγ γει λε ὡς ὑ πεύ θυ νη γιὰ τὴν πα ρα νο μί α τὴν Μὴ Κυ βερ νη τι κὴ Ὀρ γά νω ση «Ἀλ-
λη λεγ γύ η», ποὺ ἑ δρεύ ει ἐν τὸς τοῦ ∆ι ορ θό δο ξου Κέν τρου καὶ τῆς ὁποίας προ ΐ στα ται 
ὁ κ. Χρι στό δου λος. Ὁ κ. Κι λί φης δή λω σε, πὼς «τὰ κτή ρια ἀ νε γέρ θη καν χω ρὶς ἄ δει ες 
σὲ δα σι κὴ ἔ κτα ση, ἐ νῷ οἱ ἁρ μό διοι δὲν μί λη σαν ὑ πὸ τὸ κρά τος τοῦ φό βου». 

Στὸν ἴ διο χῶ ρο ὑ πῆρ χαν ἐ πί σης σχέ δια γιὰ τὴν ἐ κμε τάλ λευ ση τῆς κα μέ νης γῆς 
ἀ πὸ τὴν «Ἀλ λη λεγ γύ η» μὲ τὴ δη μι ουρ γί α ἐκ θε σια κοῦ χώ ρου μὲ 72 πε ρί πτε ρα. Οἱ 
ἐ νέρ γει ες αὐ τὲς εἶ χαν ἐ ξα σφα λί σει καὶ τὴν ὑ πο στή ρι ξη τῆς το πι κῆς αὐ το δι οί κη σης. 
Ὁ κ. Χρι στό δου λος προ σκα λοῦ σε σὲ γεύ μα τα ἐν τὸς τῆς μο νῆς το πι κοὺς φο ρεῖς κι 
ἐ πέ με νε στὴ δι α σύν δε ση καὶ στὴν κα λὴ σχέ ση, ποὺ πρέ πει νὰ ἔ χουν Ἐκ κλη σί α καὶ 
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Οἱ ὑπερπολυτελεῖς κατοικίες, ποὺ φαίνονται στὴν φωτογραφία, κτίσθηκαν πρόσφατα 
παράνομα, ἄνευ ἀδείας, σὲ ἀναδασωτέα περιοχὴ ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς Μονῆς Πεντέλης, 
δίπλα στὸ ∆ιορθόδοξο Κέντρο, τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ κ. Χριστόδουλος. Σύμφωνα μὲ 
τὸν γραμματέα τῆς μονῆς δὲν πρόκειται γιὰ δόμηση νέων κτισμάτων ἀλλὰ γιὰ μετατροπὴ 

προϋπαρχόντων ὀρνιθώνων.

τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, ἐνῷ πάντα ἐξῇρε τὸ σημαντικὸ ἔργο τῆς «Ἀλληλεγγύης». 
Εἶχε προγραμματισθῆ καὶ μία πρώτη ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Αὐτοδιοίκηση, Περι-
βάλλον, Πολιτικὴ Προστασία, Ἐθελοντισμός», ἡ ὁποία ὅμως ἀκυρώθηκε μετὰ τὴ 
δημοσιοποίηση τοῦ θέματος καὶ τὴν ἐκδήλωση ἀντιδράσεων. 

Ἡ «Ἀλληλεγγύη» ἱδρύθηκε πρὸ τετραετίας κι ἀνέπτυξε ἔκτοτε μιὰ πρωτοφανῆ 
δραστηριότητα. Μὲ πρόφαση τὴν παροχὴ βοήθειας στὸ ἐξωτερικὸ σὲ πληττόμενους 
ἀπὸ θεομηνίες, καταστροφές, πολέμους κ.λπ., ἐξασφάλισε τὴν ἀρωγὴ τοῦ Ὑπουργεί-
ου Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο τῆς παρέχει σημαντικὰ κονδύλια, μέρος τῶν ὁποίων εἶναι 
«μυστικά» καὶ αὐξάνονται ἀνάλογα μὲ τὴ δραστηριότητα. Ἡ παρουσία ὑπουργῶν 
τῶν κυβερνήσεων τῶν δύο μεγάλων κομμάτων ἐνίσχυε καὶ ἐνισχύει τὴ θέση τῆς 
ὀργάνωσης. Ἡ δραστηριότητά της ὑπῆρξε πολὺ πιὸ ἔντονη μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς 
ἐξουσίας ἀπὸ τὴ Ν.∆., καθὼς ἐπεκτάθηκε καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς. Πρόσφατα ἡ «Ἀλλη-
λεγγύη» ἀνέπτυξε ἔντονη δραστηριότητα καὶ στὸ ἐσωτερικό. Ὑπόγραψε μνημόνια μὲ 
τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ τὸ ∆ῆμο Ἀθηναίων, ἐκδίδει δική της ἑβδομαδιαία ἐφημερί-
δα, ποὺ διανέμεται δωρεάν, ἐνῷ φημολογεῖται, πὼς ἐξασφάλισε «μυστικὰ κονδύλια» 
καὶ ἀπὸ ἄλλα ὑπουργεῖα, λόγῳ τῆς εὔνοιας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ 
ἐξασφαλίσουν οἱ ὑπουργοὶ γιὰ τοὺς δικούς τους ψηφοθηρικοὺς λόγους. Ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ «μυστικὰ κονδύλια» κτίστηκαν προφανῶς οἱ πέντε αὐθαίρετες κατοικίες ἐντὸς 
τῆς μονῆς. 
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Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ συντονισμένη προσπάθεια ἀπεμπλοκῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ 
κ. Χριστόδουλου ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ὄργιο παρανομιῶν καὶ καταπατήσεων. Ὁ ἴδιος 
ὁ διαμαρτυρόμενος στὰ Μ.Μ.Ε. («Νέα», «Καθημερινή», «Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ», 
«Ποντίκι» κ.ἄ.) ἀρχιμανδρίτης κ. Κιλίφης στρέφεται μόνον ἐναντίον τῆς «Ἀλληλεγγύ-
ης» καὶ τοῦ διευθυντῆ της κ. Φουρλεμάδη, ὄχι ὅμως ἐναντίον τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Σὲ 
συνέντευξη, ποὺ παραχώρησε στὸ «∆αυλό», ὅταν ρωτήθηκε σχετικά, μᾶς ἀπάντησε, 
πὼς «ὁ μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξαίρετος, ἀγνοεῖ τὴν πραγματικότητα αὐτὴ 
τοῦ κ. Φουρλεμάδη». Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς «Ἀλληλεγγύης» κ. Χριστόδουλος ὄχι μόνον 
γνωρίζει, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐμπνευστὴς ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν. Εἰδικὰ τὸ χῶρο τῆς Μο-
νῆς Πεντέλης τὸν γνωρίζει ἄριστα, γιατὶ ἐκτὸς τοῦ ∆ιορθόδοξου Κέντρου, στὸ ὁποῖο 
μεταβαίνει συχνά, σὲ ἕνα μικρὸ ὕψωμα πίσω ἀπὸ τὴ μονὴ ἔχει διαμορφώσει τὸ «Λόφο 

Κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα στὴν Πεντέλη ἦταν ὁ ∆ῆμος τῆς Ἀντιοχίδος Φυλῆς. Στὴ θέση ἱε-
ροῦ τῆς Ἀθηνᾶς οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ καταπατητὲς ἔκτισαν τὴ Μονὴ Πεντέλης (βλ. «∆», 
τ. 291.) Ἡ καταπάτηση συνεχίζεται ὣς τὶς μέρες μας ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ ∆ιορ-
θόδοξου Κέντρου καὶ τῶν πέντε ὑπερπολυτελῶν κατοικιῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ διαμόρφωση 
τοῦ «Λόφου Γολγοθᾶ», ἑνὸς ὑψώματος πίσω ἀπὸ τὴ μονή, ὅπου κάθε Μεγάλη Παρασκευὴ 
ὁ κ. Χριστόδουλος προβαίνει σὲ θεατρικὰ δρώμενα παρουσίᾳ τῶν Μ.Μ.Ε.. Στὴν εἴσοδο 
τοῦ χώρου ἐπιμένει νὰ ἀντιστέκεται ἀκόμα ἕνα ὑπόλειμμα ἀρχαίου κίονα, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν ἐνδιαφέρεται οὐδεὶς ἐκ τῶν ἱερέων, τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Τύπου, τῶν 
προσκεκλημένων, τῶν φορέων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τοῦ πλήθους τῶν εὐσεβῶν 
ρωμιῶν, ποὺ διέρχονται ἀκριβῶς ἀπὸ ἐμπρός του καὶ στέκονται γῦρο του, προκειμένου 
νὰ δοῦν τὸν κ. Χριστόδουλο. Στὸ πίσω μέρος τῆς φωτογραφίας φαίνεται ἕνα μέρος ἀπὸ τὰ 
140 στρέμματα καμμένης ἀναδασωτέας γῆς, ποὺ ἐποφθαλμιᾷ ἡ Ἐκκλησία, γιὰ τὴν «ἀξιο-

ποίηση» τῶν ὁποίων ἔχει ἐξασφαλίσει ἀρχικὰ τὸ ποσὸν τῶν 350.000 εὐρώ.
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Γολ γο θᾶ», ὅ που κά θε χρό νο τὴ Με-
γά λη Πα ρα σκευ ή, πα ρου σί ᾳ τῶν τη-
λε ο πτι κῶν δια ύλων ποὺ προ σκα λεῖ, 
ἀ να πα ρι στᾷ τὴν Ἀ πο κα θή λω ση.

Ὁ εὐ σε βὴς δή μαρ χος: «Ἱ ερὰ 
τὰ κτή ρια»

η μαν τι κὸ ρό λο σὲ αὐ τὴ τὴν 
ὑ πό θε ση τῆς ἀ νέ γερ σης πο-
λυ τε λῶν κα τοι κι ῶν ἐν τὸς 
δα σι κῆς πε ρι ο χῆς ἔ χει δι-

α δρα μα τί σει κι ὁ εὐ σε βὴς δή μαρ χος 
Πεν τέ λης κ. Στερ γί ου. Ἡ ἐκ κλη σι α-
στι κὴ αὐ θαι ρε σί α ἔ χει γί νει μὲ τὴν 
ἀ γα στὴ συ νερ γα σί α του. Θαυ μά στε 
δή λω σή του: «Οἱ κα ταγ γε λί ες εἶ ναι 
ψεύ τι κες καὶ ἀ να κρι βεῖς. Κα κῶς 
ἑ στι ά ζου με σὲ ἕ να ση μεῖ ο, τὴ στιγ μὴ 
ποὺ στὴν Πεν τέ λη ἔ χουν βια σθῆ τὰ 
πάν τα. Ἡ συγ κε κρι μέ νη πε ρι ο χὴ δὲν 
εἶ ναι δα σι κή, ἐ νῷ στὸ ση μεῖ ο προ ϋ-
πῆρ χαν ἄλ λα κτί σμα τα (σ.σ. οἱ ὀρ νι-
θῶ νες). Τὰ κτή ρια αὐ τὰ εἶ ναι στο λί δι 
γιὰ τὴν πε ρι ο χὴ καὶ δη μι ουρ γή θη καν 
γιὰ ἱ ε ρὸ σκο πό.»

* * *

κο ρύ φω ση τῆς ὑ πο κρι σί ας: Μὲ ἀ φορ μὴ τὴν Παγ κό σμια Ἡ μέ ρα Πε ρι βάλ-
λον τος στὶς 5 Ἰ ου νί ου ὁ κ. Χρι στό δου λος ἔ κα νε δη λώ σεις, με τα ξὺ τῶν ὁ ποί-
ων εἶ πε, πὼς «τὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὸ φυ σι κὸ πε ρι βάλ λον 
δὲν εἶ ναι καρ πὸς τῶν πε ρι στά σε ων καὶ τῶν ἀ ναγ κῶν, ἀλ λὰ ἀ πο τε λεῖ, ὡς 

θε ϊ κὸ θέ λη μα, κα θη με ρι νὴ μέ ρι μνα καὶ φρον τί δα. Αὐ τὸ φα νε ρώ νουν τὸ ἐκ κλη σι α-
στι κὸ δόγ μα καὶ ἦ θος, ὅ πως αὐ τὰ κα τα γρά φον ται καὶ ἀ να λύ ον ται στὰ κα θη με ρι νὰ 
λει τουρ γι κὰ ἀ να γνώ σμα τα καὶ τοὺς λει τουρ γι κοὺς ὕ μνους». Τὸν ἀρ χι ε πί σκο πο δι-
α ψεύ δει ὁ ἴ διος ὁ Για χβέ, ὁ ὁ ποῖ ος στὸ «∆ευ τε ρο νό μιο» (ζ΄ 5) πα ραγ γέλ νει πρὸς τὸν 
πε ρι ού σιο λα ό του: «Οὕ τω ποι ή σε τε αὐ τοῖς· τοὺς βω μοὺς αὐ τῶν κα θε λεῖ τε καὶ τὰς 
στή λας αὐ τῶν συν τρί ψε τε καὶ τὰ ἄλ ση αὐ τῶν ἐκ κό ψε τε καὶ τὰ γλυ πτὰ τῶν θε ῶν 
αὐ τῶν κα τα κα ύ σε τε πυ ρί.» Αὐ τὸ ἀ κρι βῶς γί νε ται ἐ δῶ καὶ 1.700 χρό νια σὲ ὅ λη τὴν 
Ἑλ λά δα. Ἡ Πεν τέ λη εἶ ναι ἕ να μό νο χα ρα κτη ρι στι κὸ πα ρά δειγ μα.

Γιάννης Λάζαρης
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Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Ἀ να φε ρό με νος εἰς τὸ ἄρ θρον τῆς σε λί-

δος 19968 τῆς ἐκ δό σε ώς σας τοῦ Ἰ ου λί ου-
Αὐγού στου 2006 ἔ χω νὰ πα ρα τη ρή σω (ἢ 
ἀ κρι βέ στε ρον νὰ ἀν τι γρά ψω) τὰ ἑ ξῆς:

«∆ύ να ται σή με ρα νὰ θε ω ρῆ ται βέ βαι ον, 
ὅ τι ὁ ∆ι κέ φα λος Ἀ ε τὸς ἐ χρη σι μο ποι εῖ το 
ὡς ἔμ βλη μα ἤ δη ἀ πὸ τοῦ 9ου μ.Χ. αἰ ῶ νος, 
πα ρὰ δὲ τὰ ὑ πο στη ρι χθέν τα πε ρὶ τοῦ ἀν-
τι θέ του εἶ ναι κλη ρο νο μιὰ τῆς ἑλ λη νι κῆς 
Ἀρ χαι ό τη τος καὶ δὲν πα ρέ λα βον αὐ τὸν 
οἱ Βυ ζαν τι νοὶ ἔκ τι νος ἀ σι α τι κοῦ λα οῦ. 
Καὶ εἰς τὴν Κρή την καὶ εἰς Μυ κή νας καὶ 
εἰς τὴν Σπάρ την εὑρί σκο μεν τὸ ἔμ βλη μα 
τῶν δι δύ μων ἀ ε τῶν ἐ πὶ χρυ σῶν κο σμη μά-
των, ἐ πὶ ἐ λε φαν τί νων πορ πῶν, ἀλ λὰ καὶ 
εἰς τοὺς ∆ελ φούς, συν δε ό με νου μὲ τὸν 
μύ θον τοῦ «ὀμ φα λοῦ τῆς γῆς». Κα τὰ τὸν 
Ὅ μη ρο δὲ ὁ ἀ ε τός, «τε λει ό τα τος πε τε η-
νῶν», ἐ θε ω ρεῖ το ὡς τὸ φίλ τα τον τοῦ ∆ιὸς 
πτη νόν, ἱ ε ρὸν καὶ συμ πα ραρ ρέον αὐ τοῦ, 
ἐ ξυ πη ρε τοῦν αὐ τὸν εἰς τὰ πάν τα. Εἰς τὸ 
Λύ και ον ὄ ρος καὶ ἐ πὶ τῆς ὑ ψη λο τέ ρας 
κο ρυ φῆς αὐ τοῦ (1.421 μ.) ἦ το ἀ νι δρυ μέ-
νον μέ σῳ τῶν νε φῶν τὸ ἀρ χαι ό τα τον τῶν 
ἱ ε ρῶν τοῦ ∆ιός, «βα τῆ ρος οἰ ω νῶν» (ἤ τοι 
ποι μέ νος ἀ ε τῶν), τὸ ἀ πὸ τοῦ ὄ ρους ὀ νο-
μα ζό με νον Λύ και ον. ∆ύο ἐ πί χρυ σοι ἀ ε τοὶ 
ἐ πὶ τῆς ἀ να το λι κῆς προ σό ψε ως ἐ χα ρα κτή-

ρι ζαν τὸ ἱ ε ρόν. (Παυ σα νί ας VIII, 387.)
» Οἱ Βυ ζαν τι νοὶ συγ γρα φεῖς ὀ νο μά ζουν 

τοὺς δι κε φά λους ἀ ε τοὺς “βα σι λι κούς” ἢ 
“δι πλοῦς ἀ ε τούς”, οὐ δέ πο τε δὲ δι κε φά-
λους. Τὰ κα θα ρῶς βα σι λι κὰ ἀν τι κεί με-
να, τὰ ὁ ποῖ α ἔ φε ρον δι κέ φα λον ἀ ε τόν, 
ὡς καὶ ἡ ἐκ πα ρα δό σε ως λα ϊ κὴ ἑρ μη νεί α 
αὐ τοῦ μέ χρι σή με ρον δει κνύ ουν σα φῶς, 
ὅ τι οὐ δέ πο τε οἱ βα σι λεῖς καὶ ὁ λα ός μας 
ἐ λη σμό νη σαν τὴν ὑ ψη λήν, εὐ γε νῆ καὶ κα-
θα ρῶς ἑλ λη νι κὴν ἔν νοι αν αὐ τοῦ, ὡς τοῦ 
κα τ’  ἐξο χὴν αἰ σί ου ἐμ βλή μα τος καὶ συμ-
βό λου τῆς ὑπά της βα σι λικῆς, θεί ας καὶ κο-
σμι κῆς ἐ ξου σί ας. Ὅ τι δὲ εἰς τὰ δύο κυ ρι-
ώ τε ρα κέν τρα τοῦ Βυ ζαν τι νοῦ Κρά τους, 
τὴν Κων σταν τι νού πο λιν καὶ τὴν Νί καιαν, 
δι ε σῴ ζε το πα ρά δο σις συ σχε τί ζου σα τοὺς 
δύο αὐ τοὺς ἀ ε τοὺς πρὸς τοὺς δύο δελ-
φι κοὺς τοῦ ∆ιός, τοὺς δεί ξαν τας ὅ τι οἱ 
∆ελ φοὶ ἦ σαν ὁ ὀμ φα λὸς τῆς γῆς, ἀ πο δει-
κνύ ε ται ἐκ τοῦ γε γο νό τος, ὅ τι εἰς μὲν τὰς 
ἐκ κλη σί ας ὁ δι κέ φα λος εἰ κο νί ζε το ἐν τῷ 
“ὀμ φα λῷ” αὐ τῶν (πορ φυ ροῦν ὀμ φά λιον), 
ἐξ ὅ λων δὲ τῶν πό λε ων τοῦ ἀρ χαί ου κό-
σμου μό νον οἱ δύο αὐ ταὶ πό λεις εἶ χον τό-
πον κα λού με νον Με σόμ φα λον, ὡς οἱ ∆ελ-
φοί, οἱ κα λού με νοι Με σόμ φα λοι, ἐκ τοῦ 
προσ δι ο ρι σμοῦ των ὡς μέ σον τῆς γῆς, ἐκ 
τῆς πτή σε ως τῶν δύο ἀ ε τῶν.»

Σχε τι κὰ μὲ τὸ ἄρ θρο «Ἀ πὸ τὸν ἑ βρα ϊ κὸ προ ῆλ θε ὁ βυ ζαν τι νὸς δι κέ φα λος» 
του ἀ φι ε ρώ μα τος «Βυ ζάν τιο: ἡ ἰ δε ο λο γι κὴ τα φό πλα κα τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ» (τ. 293), 
λά βα με τὶς πα ρα κά τω ἐ πι στο λὲς ἀ να γνω στῶν:



(Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ «Ἡλίου», 
σελὶς 596, λῆμμα «Ἀετός».)

Ἐν προκειμένῳ λοιπὸν συνέβη ὅ,τι καὶ 
μὲ ἄλλα πανάρχαια ἑλληνικὰ σύμβολα, 
δηλαδὴ οἰκειοποίησις τῶν συμβόλων καὶ 
ἀλλοτρίωσις αὐτῶν κατὰ τὰς δοξασίας 
καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ οἰκειοποιήσαντος. 

Ἡ ἀπόρριψις τῶν ἑλληνικῶν συμβόλων 
καὶ ἡ θεώρησίς των ὡς ἔργων καὶ ἐφευρη-
μάτων ἄλλων ἐνδεχομένως νὰ εἶναι καὶ ἡ 
ἀπωτέρα ἐπιδίωξις αὐτῶν τῶν ἄλλων.

 Μετὰ τιμῆς
 Γ. ∆ημητριάδης
 Μυστρᾶς Λακωνίας

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Γράφω τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ ἐξ ἀφορ-

μῆς τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Ἴωνος ∆ημοφίλου 
στὸ τεῦχος Ἰουλίου-Αὐγούστου 2006. Στὸ 
ἐν λόγῳ κείμενο ὁ κ. ∆ημόφιλος ἰσχυρίζε-
ται ὅτι ὁ δικέφαλος ἀετὸς εἶναι ἕνα παρα-
δοσιακὸ σύμβολον τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Θὰ 
ἐπιχειρήσω νὰ ἀρθρώσω ἕναν ἀντίλογο 
στηριζόμενος στὶς πενιχρὲς γνώσεις μου.

Ἀρχόμενος ἀπὸ «∆αυλοῦ» (γιὰ νὰ παρα-
φράσω τὸν Πλούταρχο) ὁ συνεργάτης σας 
κ. Χριστοδουλάρης στὸ τεῦχος Μαρτίου 
2006 (σελ. 19603) δημοσίευσε φωτογρα-
φίες τριῶν γυναικῶν τῆς Ἀραουκανίας. 
Ἡ τρίτη κυρία στὸ δεξιὸ ἄκρον –μὲ τὰ 
πολυνησιακὰ χαρακτηριστικά– φέρει στὸ 
στῆθος της ἕναν δικέφαλο ἀετό! Ἐπίσης ὁ 
δικηγόρος καὶ πολιτιστικὸς ἐκπρόσωπος 
τῶν Ἀραουκανῶν ἐν Ἑλλάδι κ. Γεώργιος 
Λαθύρης στὸ –ὑπ’ αὐτοῦ– μεταφρασθὲν 
βιβλίο τοῦ κ. Λόλκο Κιλαπὰν «Οἱ Σπαρ-
τιᾶτες τῆς Χιλῆς» δημοσιεύει στὴ σελίδα 
134 μία ἐκπληκτικὴ φωτογραφία: τὸν ἴδιο 
τὸν ἐπεοτοῦβε τῆς φυλῆς νὰ κρατᾷ τὴν 
ἐρυθρόχροη σημαία μὲ τὸν λευκὸ πεντάκ-
τινον ἀστέρα στὸ κέντρο καὶ τὸν δικέφα-
λο ἀετὸ στὴ δοκό. Τὸ ἴδιο ἔχει κάνει στὰ 
δεκάδες ἄρθρα του σὲ διάφορα περιοδικὰ 
κατὰ καιρούς.

Συνάγεται λοιπὸν τὸ ἑξῆς συμπέρασμα: 
ὁ δικέφαλος ἀετὸς προϋπῆρχε τῆς ἱσπανι-
κῆς εἰσβολῆς, ἄρα ἦλθε ἀπ’ τὸ μεσογειακὸ 
χῶρο, διότι οἱ Ἀραουκανοὶ ἔχουν σαφῆ 

μεσογειακὰ χαρακτηριστικά. Τὸ ἡμερολό-
γιό τους ἀναφέρει τὸ ἔτος 2002 ὡς 2800, 
ἑπομένως εἶχαν φύγει πρὶν τοὺς Ὀλυμπια-
κοὺς Ἀγῶνες τοῦ 776 π.Χ., τοὺς ἀναβαθμι-
σμένους ὑπὸ τῶν Ἰφίτου καὶ Λυκούργου. 
Ἔκοψαν δηλαδὴ ἔκτοτε τὴν ἐπαφή τους 
μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐρωτῶ λοιπόν: τὸ 800 
π.Χ. βρέθηκε κάποια ἑβραϊκὴ ἀπεικόνιση 
τοῦ δικεφάλου ἀετοῦ; Ἂν ναί, ποῦ καὶ 
πότε καὶ ὑπό τινος; Καὶ πόθεν τεκμαίρε-
ται ὅτι οἱ Σπαρτιᾶτες ἔλαβαν τὸ σύμβο-
λον ἐξ ἀνατολῶν; 

Ὁ κ. ∆ημόφιλος λέγει –ὀρθῶς– ὅτι τοιοῦ-
το σύμβολον δὲν ἔχει βρεθῆ στὴν «Ἑλλά-
δα». Ὅμως «Ἑλλάδα» εἶναι ὁπουδήποτε 
κατῴκουν, κατοικοῦν ἢ κατοικήσουν Ἕλ-
ληνες· καὶ ἡ Χιλὴ εἶναι Ἑλλάς. Ἄρα ἔχει 
βρεθῆ τέτοιο σύμβολο στὴν «Ἑλλάδα».

Ὁ δικέφαλος ἀετὸς ἔχει υἱοθετηθῆ καὶ 
στὶς σημαῖες λαῶν ποὺ δὲν εἶναι χριστια-
νοί· π.χ. ὑπὸ τῶν μουσουλμάνων Ἀλβα-
νῶν.

Προσωπικῶς ἰσχυρίζομαι, ὅτι αὐτὸ τὸ 
σύμβολο ἦταν χαρακτηριστικὸ τῆς δωρι-
κῆς λαϊκῆς τέχνης καὶ ἀπεικόνιζε –μὲ τὴ 
γνωστὴ δωρικὴ λιτότητα– τὸ μύθο τῶν 
δύο «ἀετῶν» τοῦ ∆ιός, ποὺ ἔπεσαν στὸν 
ὀμφαλὸν τῆς γῆς. ∆ὲν διεσώθη, διότι ὑπῆρ-
χε στὶς πολεμικὲς σημαῖες τῆς Σπάρτης· 
δηλαδὴ σὲ εὔθραυστα ὑλικά.

Οἱ Ἰουδαῖοι ἔλαβαν πολιτιστικὰ σύμ-
βολα κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπέκταση τοῦ 
Ἀλεξάνδρου καί... ἰδοὺ ὁ Ἰεχωβᾶς τοῦ 
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Χόν το ροβ.
Ὅ πως πα ρου σιά ζει στὸ ἄ νω ἄρ θρο 

καὶ ὁ κ. Χρι στο δου λά ρης, ἡ τέ χνη τῶν 
Ἀ ρα ου κα νῶν βρί θει ἑλ λη νι κῶν στοι χεί ων 
(σταυ ρὸς ἰ σο σκε λής, ἀγ κυ λω τός, μαί αν-
δροι κ.λπ). Εὐ κό λως λοι πὸν δύ να ται νὰ 
θε ω ρη θῇ καὶ ὁ ἀ ε τὸς ἑλ λη νι κός.

Πο θῶ δι α κα ῶς νὰ πα ρου σιά σῃ ὁ κ. ∆η-
μό φι λος νέ α στοι χεῖ α, ποὺ νὰ ἀ πο δει κνύ-
ουν ἀ με τα κλή τως τὸ ἰ ου δα ϊ κὸν τοῦ συμ βό-

λου, ἀ φοῦ δι α βά σῃ τὸ γράμ μα μου.

 Μὲ φι λι κοὺς χαι ρε τι σμοὺς
 Γε ώρ γιος Σαρ ρῆς

Υ.Γ.: Τὸ ἐ ρυ θρὸ χρῶ μα εἶ ναι σπαρ τι α-
τι κό· ὁμοίως ἐ ρυ θροὶ ἦ ταν οἱ χι τῶ νες τῶν 
πο λε μι στῶν. Ὅ σο γιὰ τὴν ἑλ λη νι κό τη τα 
τοῦ πεν τά κτι νου ἀ στέ ρος τὴν ἔ χει ὑ πε ρα-
σπι σθῆ καὶ ὁ κ. Ι. Λά ζα ρης στὸ βι βλί ο «Τε-
χνο λο γί α τῶν Θε ῶν», σε λὶς 189.

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Φαί νε ται λοι πόν, ὅ τι ὁ δι κέ φα λος ἀ ε τὸς 

ὑ πῆρ χε καὶ στὴν ...Κί να, καὶ τὸν ἐν τό πι σα 
ἀ πὸ τὸ ράμ φος του χα ραγ μέ νο σὲ δύο νε-
ο λι θι κὰ ὀ στέ ι να ἀν τι κεί με να στὸ βι βλί ο 
«Sculpture of Prehistoric China», ποὺ ἔ χει 
ἐκ δο θῆ στὸ Χόνγκ-Κόνγκ. Ὁ ἕ νας στρέ-
φε ται πρὸς τὰ δε ξιὰ καὶ ὁ ἄλ λος πρὸς τὰ 
ἀ ρι στε ρά, ἐ νῷ ἀ νά με σά τους εἶ ναι ὁ ἥ λιος, 
ἴ σως, ἐ πει δὴ εἶ ναι τὸ που λὶ ποὺ πε τά ει πιὸ 
ψη λὰ ἀ πὸ ὅ λα καὶ μέ χρι τὸν ἥ λιο. Ἐ πί σης 
ἐκ πλη κτι κὸ εἶ ναι, ὅ τι ἀ νά με σα στὰ κε φά-
λια τους ὑ πάρ χει στέμ μα, ὅ πως ἀ κρι βῶς 
στὸν ἑ βρα ϊ κὸ δι κέ φα λο, ποὺ δη μο σί ευ σε 
ὁ ∆αυ λός. Τὴν κο ρώ να στὸν ἑ βρα ϊ κὸ δι-

κέ φα λο τὴν πρό σε ξα, ὅ πως μοῦ συμ βαί-
νει συ χνά, ὄ χι μὲ τὴν πρώ τη μα τιά, ἀλ λὰ 
ἀ φοῦ εἶ χα ἤ δη κοι τά ξει τὴν φω το γρα φί α 
πολ λὲς φο ρές. Ἔ τσι ἐ ξη γεῖ ται καὶ ἡ κο ρώ-
να στὸν δι κέ φα λο τοῦ Βυ ζαν τί ου, τῶν Ἀψ-
βούρ γων, στὸ ἐ θνό ση μο τῶν Ρο μα νὼφ καὶ 
στὰ ἐμ βλή μα τα τῆς ΑΕΚ καὶ τοῦ ΠΑΟΚ. 
Θυ μή θη κα ἐ πί σης καὶ τὸν δι κέ φα λο ἀ ε τὸ 
τῆς Ἀλ βα νί ας ἀ πὸ τὴν ἐ πο χή, ποὺ εἶ χα 
ἐ πι σκε φθῆ ἐ κεῖ τὸν ἀ δελ φό μου Στά θη 
Μη τσό που λο, πρῶ το Πρέ σβη τῆς Ἑλ λά-
δας στὰ Τί ρα να, καὶ φαί νε ται βέ βαι ο, ὅ τι 
ὅ λοι ἀν τέ γρα φαν τὸ ἴ διο πρό τυ πο.

 Τε ρέ ζα Μη τσο πού λου
 Ἀρ χαι ο λό γος-Συγ γρα φέ ας

Ἐγ χά ρα κτο κόκ κα λο μὲ δι-
κέ φα λο ἀ ε τὸ ἀ πὸ τὴν Νε ο-
λι θι κὴ Κί να (14,5 ἑ κατ.). 
(Hemudu Culture, Zhejiang 

Province.)
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Εὐχαριστῶ τοὺς κ.κ. ∆ημητριάδη καὶ Σαρρῆ, καθὼς καὶ τὴν κ. Μητσοπούλου1 γιὰ τὴ συνει-
σφορά τους μὲ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις τους ἐπὶ τοῦ ἄρθρου μου: «Ἀπὸ τὸν ἑβραϊκὸ 
προῆλθε ὁ βυζαντινὸς δικέφαλος.»

Συνοψίζοντας τὶς ἐπιστολές, ὁ δικέφαλος ἀετὸς ὑπῆρχε στοὺς Ἀραουκανοὺς καὶ στοὺς 
Κινέζους. Προσωπικὰ ἔχω βρεῖ δικέφαλους ἀετοὺς καὶ στοὺς Χετταίους, ποτὲ ὅμως στοὺς 
ἀρχαίους Ἕλληνες (δικέφαλους, ὄχι δύο ἀετούς). Ἀκόμη καὶ στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες 
ὅμως ἂν εἶχε ὑπάρξει ὁ δικέφαλος ἀετὸς σὰν σύμβολο, ὅπως ὑποστηρίζει γιὰ τοὺς ἀρχαί-
ους Σπαρτιᾶτες ὁ κ. Σαρρῆς, αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὸ σκεπτικό μου, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι, ποιός 
πρωτοχρησιμοποίησε τὸ δικέφαλο, ἀλλὰ τὸ ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ πῆραν τὸ δικέφαλο ἀπὸ τοὺς 
Ἑβραίους κι ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Σπαρτιᾶτες, τοὺς Κινέζους ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλον. 

Οἱ  Ἑβραῖοι εἶναι ἕνας λαός, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε σχετικὰ πρόσφατα στὸ προσκήνιο τῆς 
Ἱστορίας, χωρὶς νὰ ἔχῃ νὰ ἐπιδείξῃ ἀξιόλογα πολιτιστικὰ ἐπιτεύγματα. Λογικὸ εἶναι λοιπόν, 
νὰ ἔχουν λάβει πλῆθος στοιχείων ἀπὸ ἄλλους προγενέστερους πολιτισμένους λαούς. 

Ἡ βυζαντινὴ ἐξουσία, πλήρως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ τότε «ἑβραϊκὸ λόμπυ», ἔθεσε ὑπὸ δι-
ωγμὸν ὁτιδήποτε ἑλληνικὸ καὶ υἱοθέτησε ὁτιδήποτε ἑβραϊκό. Ἑβραϊκὴ εἶναι ἡ χριστιανικὴ 
ἀρχιτεκτονικὴ2 (στοιχεῖα τῆς ὁποίας μπορεῖ νὰ εἶχαν δανεισθῆ πρωτύτερα οἱ Ἑβραῖοι ἀπὸ 
τὴν Ἀνατολή), ἑβραϊκὴ εἶναι ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ3 (στοιχεῖα τῆς ὁποίας μπορεῖ νὰ εἶχαν 
δανεισθῆ οἱ Ἑβραῖοι πρωτύτερα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες), ἑβραϊκὲς εἶναι οἱ χριστιανικὲς ἑορτὲς 
Χριστούγεννα-Χανουκά4,5, Πάσχα-Πεσάχ8,9, Πεντηκοστή-Σαβουώτ10 (ἄσχετα ἂν ὡρισμένες 
ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν δανεισθῆ ἀπὸ ἀλλοῦ παλαιότερα λατρευτικὰ στοιχεῖα) κ.λπ.

Ἂν κάποιος λαὸς εἶχε χρησιμοποιήσει κάτι στὸ παρελθόν, τὸ ὁποῖο τὸ υἱοθέτησε τὸ 
Βυζάντιο, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸ Βυζάντιο εἶναι συνεχιστὴς τῆς παράδοσης αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ. Ὅ,τι πῆραν οἱ Βυζαντινοί, ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους τὸ πῆραν, ἄσχετα ἀπὸ ποιόν τὸ 
εἶχαν πάρει πρωτύτερα οἱ Ἑβραῖοι. Ἂν οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν γιὰ παραδοσιακὸ σύμβολο ἕναν 
τρικέφαλο ἀετό, τὸν ὁποῖο εἶχαν πάρει ἀπὸ τοὺς Ἐσκιμώους γιὰ παράδειγμα, τρικέφαλος 
ἀετὸς θὰ ἦταν τὸ σύμβολο τοῦ Βυζαντίου.

1. Τ. Μητσοπούλου, «Οἱ ἀμείβοντες (ψαροκόκκα-
λο) καὶ τὸ εἰδώλιο τοῦ Μουσείου Κυκλαδικῆς 
Τέχνης», «∆αυλός», τ. 295.

2. Ι. Λάζαρη, «Βυζαντινο-χριστιανικὴ κατὰ ἑλληνι-
κῆς ἀρχιτεκτονικῆς», «∆αυλός», τ. 291.

3. Ι. Λάζαρη, «Ἡ ἑβραϊκὴ βυζαντινὴ μουσική», 
«∆αυλός», τ. 288.

4. Ι. Λάζαρη, « Ἕλληνες ἑορτάζουν τὴ σφαγὴ Ἑλ-
λήνων: Ἡ ἑβραϊκὴ ἑορτὴ τοῦ Χανουκὰ στὸ ∆ῆ-
μο Παλαιοῦ Ψυχικοῦ», «∆αυλός», τ. 288.

5. Ι. Λάζαρη, «Ἐν φάτνῃ τῶν ἀ-λόγων. Οἱ σιωνι-
στικὲς δοξολογίες, τὰ κηρύγματα μίσους, οἱ 
ἀνθελληνικοὶ λειτουργικοὶ ὕμνοι ποὺ ψάλλον-
ται στοὺς ναοὺς τὰ Χριστούγεννα κι οἱ ἀντιφά-
σεις τῶν Εὐαγγελίων», «∆αυλός», τ. 286.

6. Ι. ∆ημόφιλου, «Μιὰ ἑορτὴ κατὰ φύσιν ποὺ ἔγι-
νε παρὰ φύσιν –Τί ἑορτάζομε τὴν πρώτη μέρα 
τοῦ ἔτους;», «∆αυλός», τ. 276.

7. Κ. Ἐλευθερίου, «Ἡ γιορτὴ τοῦ ἔρωτα: Τί καὶ για-
τί γιορτάζουμε στὶς 14 Φεβρουαρίου», «∆αυ-
λός», τ. 277. 

8. Κ. Ἐλευθερίου, «Τὸ ἀνθελληνικὸ ἑβραϊκὸ Πά-
σχα. Σταχυολόγηση στοιχείων μίσους καὶ 
ἀκραίου φασισμοῦ-ρατσισμοῦ», «∆αυλός», τ. 
280.

9. Ι. Λάζαρη, « Ἕνας ἀφανὴς ἀλλὰ πλήρης ἐξεβρα-
ϊσμὸς τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ἔθιμα καὶ οἱ συμβολι-
σμοὶ τοῦ Πάσχα», «∆αυλός», τ. 291.

10. Ι. ∆ημόφιλου, «Τὸ Σαβουώτ-Πεντηκοστή», 
«∆αυλός», τ. 291.

Ἴων ∆ημόφιλος

Ἀπάντηση τοῦ κ. Ἴωνα ∆ημόφιλου
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ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÅÕÓÅÂÅÉÁÓ

Ἡ εὐ σε βὴς Πο λι τι στι κὴ Πρω τεύ ου σα τῆς Εὐ ρώ πης

Ἡ πό λη τῶν Πα τρῶν ἀ να κη ρύ-
χτη κε Πο λι τι στι κὴ Πρω τεύ ου σα 
τῆς Εὐ ρώ πης γιὰ τὸ ἔ τος 2006. 
Ὡς λο γό τυ πος ἐ πε λέ γη ἕ να σχέ διο 
ἀ φῃ ρη μέ νης τέ χνης, στὸ ὁ ποῖ ο 
δε σπό ζει ἕ νας με γά λος κόκ κι νος 
σταυ ρὸς (εἰ κο νί ζε ται στὸ ἐ πά νω 
μέ ρος τοῦ λε ω φο ρεί ου). Χρει ά-
ζε ται δεύ τε ρη προ σε κτι κώ τε ρη 
μα τιά, γιὰ νὰ ἀν τι λη φθῇς, ὅ τι ὁ 
λο γό τυ πος ἀ πει κο νί ζει μᾶλ λον 
ἕ να πλοῖ ο, τοῦ ὁ ποί ου τὰ ἱ στί α 
σχη μα τί ζουν τὸ σταυ ρό. 

Μὲ τὸν εὔ σχη μο αὐ τὸ τρό πο δί δε ται εὐ και ρί α προ βο λῆς τῆς χρι στι α νι κῆς ταυ τό τη-
τας τῆς εὐ σε βοῦς ἀ χα ϊ κῆς πρω τεύ ου σας σὲ ὅ λη τὴν Εὐ ρώ πη.

Γ.Λ.

«Ἀ λε ποῦ τῆς Πί στης»

Ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴν τε ρά στια εἰ σπρα κτι κὴ ἐ πι τυ χί α τῆς ται νί-
ας «Τὰ πά θη τοῦ Χρι στοῦ» τοῦ Μὲλ Γκίμ πσον καὶ δι α βλέ πον-
τας τὸ αὐ ξα νό με νο ἐν δι α φέ ρον τοῦ κοι νοῦ γιὰ θρη σκευ τι κὲς 
ται νί ες ἡ ἑ ται ρεί α 20th Century Fox ἀ να κοί νω σε πρό σφα τα 
τὴν ἵ δρυ ση τῆς θυ γα τρι κῆς FoxFaith, ποὺ θὰ ἀ σχο λῆ ται ἀ πο-
κλει στι κὰ μὲ τὴν πα ρα γω γὴ ται νι ῶν θρη σκευ τι κοῦ πε ρι ε χο-
μέ νου. 

Ἐ νῷ συ νή θως τὴν πε ρί ο δο τῶν ἑ ορ τῶν Χρι στου γέν νων - Πρω το χρο νιᾶς κα τα κλύ-
ζουν τὶς αἴ θου σες ται νί ες μὲ τὸν ἅ γιο Βα σί λη, φέ τος κυ κλο φό ρη σε ἡ «Ἱ στο ρί α τῆς 
Γέν νη σης», θὰ ἀ κο λου θή σῃ ἡ ται νί α τῆς FoxFaith «Μιὰ νύ κτα μὲ τὸν βα σι λιᾶ» μὲ τὴν 
βι βλι κὴ ἱ στο ρί α τῆς Ἐ σθὴρ καὶ ἄλ λες πα ρό μοι ες. 

Κ.Ε.

Κυ κε ῶ νας

Τό σο ἡ ἀ κα λαί σθη τη ἀ πο μί μη ση ἀρ χαί ου κί ο-
να ὅ σο καὶ τὸ ἐ πί σης ἀ κα λαί σθη το εἰ κο νι ζό με νο 
να ΐ δριο τοῦ ἁ γί ου Ἀν τω νί ου ἀ πο τε λοῦν μέ ρος 
τῆς ἐ ξω τε ρι κῆς δι α κό σμη σης ἑ στι α το ρί ου μὲ θέ α 
στὸ Πλα τα νί τσι Χαλ κι δι κῆς. ∆υ στυ χῶς ὅ μως ἡ ἑλ-
λη νο χρι στι α νι κὴ σύγ χυ ση δὲν πε ρι ο ρί ζε ται μό νο 
στὴ σύγ χρο νη λα ϊ κὴ ἀρ χι τε κτο νι κή.

Ι.∆.

δε σπό ζει ἕ νας με γά λος κόκ κι νος 

λο γό τυ πος ἀ πει κο νί ζει μᾶλ λον 



Κατεβάστε χριστοπαναγίες ...στὴν ὀθόνη τοῦ κινητοῦ σας

Ὅπως βλέπετε στὸ διαφημιστικό, τώρα 
πιὰ οἱ «ἅγιοι» εἶναι κάτοχοι κινητῶν τηλε-
φώνων, καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τρέχουν ἀπὸ 
ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὅπως παλιά, γιὰ νὰ «φυ-
λάσσουν» τοὺς πιστοὺς ὀπαδούς τους. Μιὰ 
ἁπλῆ ἠλεκτρονικὴ τηλεφωνικὴ ἐντολὴ ἢ εὐ-
λογία τοῦ ἁγίου πρὸς τὸν κάτοχο τοῦ κινη-
τοῦ ποὺ φέρει τὴν εἰκόνα του, καὶ τὸ «θαῦ-
μα» γίνεται.

Π.Ι.

Προεκλογικὲς παροχές: Μοίρασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Ὁ ὑπερνομάρχης ∆ράμας - Καβάλας - Ξάνθης κ. Κώστας Τάτσης, ἀντίπαλος τῆς 
κυρίας Γκιοὺλ Καραχασὰν στὶς πρόσφατες ἐκλογές, μοίραζε στοὺς ψηφοφόρους τὴν 
Ἁγία Γραφή! Κήρυξε, φαίνεται, πόλεμο κατὰ τῶν... ἀλλοθρήσκων, μετατρέποντας τὶς 
νομαρχιακὲς ἐκλογὲς στὴν περιοχή του σὲ ὀρθόδοξη τζιχάντ. ∆ηλαδή, ἐὰν εἶχε ἀπέ-
ναντί του κάποιον Ἕλληνα βουλγαρικῆς καταγωγῆς, θὰ μοίραζε τὰ κατορθώματα 
τοῦ Βασίλειου τοῦ Βουλγαροκτόνου; (Ἐφημ. «Τὸ Θέμα», 20 Αὐγ. 06.)

Ν.Ζ.

Εὐσεβὴς κάδος ἀπορριμμάτων

Ξεχείλισε ἀπὸ ἀγάπη ὁ... κάδος.
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Πῶς κα ταρ γεῖ ται ἡ ἀ το μι κό τη τα

 δῶ καὶ δε κα ε τί ες ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῆς νέας λο γι κῆς τοῦ 
«Μόρ γκεν στερν» νὰ ἐ κτο πισθῇ ἀ πὸ τὸν ἀν θρώ πι νο ἐγ κέ φα-
λο ἡ λο γι κὴ τοῦ αἰ τί ου-αἰ τια τοῦ τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη. Κα τὰ τοὺς 
ὑ πη ρέ τες τῆς κρα τού σας τά ξε ως ἰ δε ῶν, ποὺ βρί σκον ται δι ε-
σπαρ μέ νοι σὲ ὅ λες τὶς λει τουρ γι κὲς δο μὲς τῆς πα λαι ᾶς τά ξης 

πραγ μά των καὶ ἐ λέγ χουν θέ σεις κλει διά, ἡ Νέ α Λο γι κὴ τοῦ Μόρ γκεν στερν 
θε ω ρεῖ ται ὡς τὸ με γα λύ τε ρο ἐ πί τευγ μα τῆς ἀν θρώ πι νης σκέ ψης, ποὺ θὰ ἐ πι-
δρά σῃ στὴν ἐ πι κεί με νη πνευ μα τι κή-πο λι τι στι κὴ στρο φὴ τῆς ἀν θρω πό τη τας. 
Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ὅ μως ἡ νέ α λο γι κὴ ἔ θε σε τὸν ἐν το πι σμὸ τῆς ἀ λή θειας 
ἀ νά πο δα, δη λα δὴ μὲ τὸ κε φά λι στη μέ νο στὸ δά πε δο.

Ὅ λο τὸ ἔρ γο τῆς Λο γι κῆς τοῦ Μόρ γκεν στερν βα σί ζε ται σὲ μί α δι α τύ πω ση:

«Τί ἐ πι τρέ πε ται νὰ εἶ ναι καὶ τί δὲν ἐ πι τρέ πε ται νὰ εἶ ναι.» 

Ἡ λο γι κὴ αὐ τὴ ἀ παλ λάσ σει τοὺς ἀν θρώ πους ἀ πὸ τὸν κό πο νὰ σκέ πτων ται μό νοι 
τους καὶ ἀ νε ξάρ τη τα. Ἐ πι τέ λους ὁ κό πος αὐ τὸς με τα φέρ θη κε σὲ ἄλλα κε φάλια! Οἱ 
ἄν θρω ποι τῆς Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των ἀ πε λευ θε ρώ νον ται ἐπι τέ λους ἀ πὸ τὴν δου λεί α 
νὰ σκέ φτων ται μό νοι τους! Αὐ τὴ ἡ ἀρ χὴ μιᾶς μον τέρ νας λο γι κῆς ἀ πο τε λεῖ καὶ τὰ θε-
μέ λια τῶν μον τέρ νων ἐ λευ θε ριῶν τῶν ἀν θρώ πων τοῦ 21ου αἰ ῶ νος. Ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς 
σκέ ψε ως, δι α τυ πώ σε ως, ἐ λευ θε ρο τυ πί ας κ.λπ. πέ ρα σε σὲ ἄλ λα χέ ρια καὶ κε φά λια, 
δη λα δὴ σὲ ἀ νεγ κέ φα λους ἐγ κε φά λους, ποὺ θὰ ρυθ μί ζουν τὰ πάν τα στὸν το μέ α τῆς 
Ἐ πι στή μης καὶ τοῦ Πο λι τι σμοῦ.

Ἡ ἔ τσι ὀ νο μα σθεῖ σα «δη μο σί α γνώ μη» με τα τρέ πε ται σὲ «δη μο σι ευ όμενη γνώ μη», 
ποὺ πα ρά γε ται κα θη με ρι νὰ ἀ πὸ τὰ ἔγ γρα φα καὶ ἠ λε κτρο νι κὰ ΜΜΕ.

Μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ καὶ τὰ ΜΜΕ ἔ γι ναν ἐ λεύ θε ρα, στὸν βαθ μὸ ποὺ δὲν χρει ά ζεται νὰ 
σκέ πτων ται, δι ό τι καὶ αὐ τὸ τὸ ἔχουν ἀναλάβει οἱ μον τέρ νοι ἀ νεγ κέ φα λοι ἐγ κέ φα λοι, 
ποὺ κρύ βον ται πάν τα πί σω ἀ πὸ τοὺς «ντε λά λη δες» τῶν εἰ δή σε ων τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν 
ΜΜΕ ἢ τῶν συν τα κτῶν τῶν ἐ φη με ρί δων.

Ç ÁÍÁÐÏÄÇ 
«ËÏÃÉÊÇ»

ÌÏÑÃÊÅÍÓÔÅÑÍ



∆εκάδες κανάλια τηλεοράσεως, ἑκατοντάδες ραδιοφωνικοὶ σταθμοί, χιλιάδες ἐφημε-
ρίδες καὶ περιοδικά, δεκάδες χιλιάδες βιβλία, σὲ κάθε χώρα ἔχουν ἐπιστρατευθῆ, γιὰ 
νὰ διαδοθοῦν στοὺς ἀνθρώπους τόσες γνῶμες ὅσα κεφάλια ὑπάρχουν!!! Ἡ ἐλευθερία 
τῆς σκέψης ὅμως, καθὼς καὶ τῆς ἰδεολογικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης, εἶναι ὁ πο-
λυτιμότερος θησαυρὸς γιὰ ὅποιον ἐθίστηκε νὰ ἔχῃ ὡς στενώτερο φίλο τὸν δικό του 
στοχασμό. ∆ίπλα σὲ αὐτὰ ἔχει τὴν θέση του καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης, 
τὸ ὁποῖο δικαίωμα ἀναλύεται στὶς εἰδικώτερες ἐλευθερίες τῆς ἐλεύθερης διατύπωσης 
γνώμης, καθὼς καὶ τῆς λήψης καὶ μετάδοσης πληροφοριῶν καὶ ἰδεῶν.

Τί συμβαίνει ὅμως καὶ μὲ τὴν ἐλευθερία τῶν «μοντέρνων ἐγκεφάλων»;
Σχετικὰ μὲ τοὺς διανοουμένους αὐτούς, πρόκειται πιθανῶς γιὰ πνεύματα ποὺ γο-

νατίζουν γιὰ τὰ ἀπαραίτητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς στοὺς ἐργοδότες τους καὶ «ἔργο» 
τους εἶναι ἡ παραποίηση τῆς ἀληθινῆς οὐσίας τῶν εἰδήσεων. Ὅπως πρόσφατα δημο-
σιεύθηκε, στὴν Ἑλλάδα Ἕλληνες δημοσιογράφοι πληρώνονται ἕως 300.000 εὐρὼ γιὰ 
ἕνα ἄρθρο ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τὰ πάντα πρέπει νὰ πακετταριστοῦν ἔτσι, ὥστε νὰ ξεχωρίζουν καὶ νὰ τονίζων-
ται ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ποὺ ἐκπληρώνουν τοὺς ἐπιδιωκόμενους στόχους, καὶ νὰ 
ὑποβιβάζωνται ἔντεχνα μέχρι γελοιότητος ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν πραγματικὴ ἀξία καὶ 
εἶναι ἀληθινά. Οἱ «διανοούμενοι» αὐτοὶ κάτω ἀπὸ τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ἐργοδοτῶν 
τους παραβλέπουν, ὅτι ἡ μεγαλύτερη κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀπόλυτη 
ἐλευθερία τοῦ νοῦ στὸ νὰ δημιουργῇ κόσμους ἀπρόσιτους ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις, ποὺ 
εἶναι γεμᾶτες ἀπὸ τὴν ροὴ καὶ κίνηση τοῦ μεταβλητοῦ κόσμου τῶν Ὅμηρου-Ἡρα-
κλείτου (μὴ ὄν).

Ποιά διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ πνεύματος Μόργκενστερν καὶ τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου τῶν χριστιανῶν ;

Ὁ ἀναγνώστης ἂς συγκρίνῃ (κατ’ ἐξαίρεση!) μόνος του:

 «Πρὸς Τίτον Ἐπιστολὴ Β΄», 9-10:

9. Πρότρεπε τοὺς δούλους νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τοὺς δεσπότας των, νὰ εἶναι 
εἰς αὐτοὺς εὐάρεστοι εἰς ὅλα, νὰ μὴν ἀντιλέγουν.

10. Νὰ μὴ κλέπτουν, ἀλλὰ νὰ δεικνύουν κάθε καλὴν καὶ σύμφωνον πρὸς τὸ 
θεῖο θέλημα ἀξιοπιστίαν καὶ τιμιότητα. Καὶ νὰ φέρωνται ἔτσι, διὰ νὰ γίνωνται 
στολισμὸς καθ’ ὅλα τῆς διδασκαλίας τοῦ σωτῆρος μας Θεοῦ.

 «Ά  Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Πέτρου» (Β 13-14-15-16-18): 

13. Ὑπαχθῆτε λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὴν παραγγελίαν τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων ἐγκατεστημένη ἀρχὴν εἴτε εἰς τὸν βασιλέα, ὡς εἰς ἀνώτερον,

14. εἴτε εἰς τοὺς διοικητὰς τῶν ἐπαρχιῶν, ὅπως ἁρμόζει νὰ ὑποτάσσεσθε εἰς ἄρ-
χοντας, ποὺ στέλλονται ἀπὸ αὐτόν, τὸν ἐπίγειο βασιλέα, πρὸς τιμωρίαν μὲν τῶν 
κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ καὶ ἐνίσχυσιν ἐκείνων, ποὺ πράττουν τὸ ἀγαθόν.

15. ∆είξατε νομιμοφροσύνην καὶ ὑποταγήν, διότι ἔτσι εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
μὲ τὴν ἀγαθοεργίαν νὰ ἐπιβάλλεται σιωπὴ εἰς τὴν ἄγνοιαν τῶν ἀνθρώπων ποὺ σᾶς 
κατηγοροῦν, χωρὶς νὰ ἠξεύρουν, ποιοί εἶσθε.
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16. Ὑποταχθῆτε σὰν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν 
κακίαν καὶ ἀπὸ κάθε ἄτοπον καὶ ὄχι σὰν 
ἄνθρωποι, ποὺ ἔχουν τὴν ἐλευθερίαν ὡς 
πρόφασιν τῆς κακίας καὶ τῆς ἀπείθειας, 
ἀλλὰ σὰν δοῦλοι Θεοῦ.

18. Οἱ δοῦλοι ἂς ὑποτάσσωνται εἰς 
τοὺς κυρίους μὲ φόβον Θεοῦ, ποὺ θὰ τὸ 
δείχνουν εἰς κάθε περίστασιν. Ἂς ὑποτάσ-
σωνται δὲ ὄχι μόνον εἰς τοὺς καλοὺς καὶ 
ἐπιεικεῖς κυρίους, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς στρε-
βλοὺς καὶ δύστροπους.
 «Πρὸς Ἐφέσιους Ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου» 

(ΣΤ ,́ 5-6-7-8):

5. Οἱ δοῦλοι νὰ ὑπακούετε εἰς τοὺς κατὰ 
σάρκα κυρίους μὲ φόβον καὶ τρόμον, μὲ εὐ-
θύτητα καὶ εἰλικρίνειαν τῆς καρδίας σας, 
σὰν νὰ ὑπακούετε εἰς τὸν Χριστόν. 

6. Ὄχι μὲ δουλείαν πλαστήν, ποὺ γίνεται 
μόνον γιὰ τὰ μάτια, ἐφ’ ὅσον σᾶς βλέπουν 
οἱ κύριοι, ὅπως κάνουν αὐτοί, ποὺ ζητοῦν 
νὰ ἀρέσουν εἰς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ὡς δοῦ-
λοι τοῦ Χριστοῦ, ἐκτελοῦντες τὸ θέλημα 
τοῦ θεοῦ ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχήν σας, μὲ 
εἰλικρίνειαν καὶ προθυμίαν.

7. Μὲ ἐνδιαφέρον καὶ καλὴν διάθεσιν, 
σὰν νὰ δουλεύετε εἰς τὸν Κύριον καὶ ὄχι 
εἰς ἀνθρώπους.

8. Νὰ ξεύρετε δέ, ὅτι ὁποιοδήποτε κα-
λὸν κάμῃ κάθε ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θὰ 
πάρῃ πάλιν ἀπὸ τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος θὰ 
τὸν ἀνταμείψῃ δι’ αὐτὸ εἴτε δοῦλος εἶναι 
εἴτε ἐλεύθερος.

Οἱ νόμοι τῆς Λογικῆς, τοὺς ὁποίους διατύπωσε ὁ Ἀριστοτέλης, ἀποτέλεσαν τὴν ἀφετηρία 
τῆς μεθοδολογικῆς συγκρότησης τῶν ἀποδεικτικῶν ἐπιστημῶν, ἐκείνων δηλαδὴ τῶν ὁποί-
ων οἱ ἀλήθειες στηρίζονται στὶς ἀποδείξεις, ὅπως εἶναι τὰ Μαθηματικά. Θεωρεῖται εὔλο-
γο καὶ ἀνθρώπινο, ὅτι ἡ σημερινὴ Ἐπιστήμη ἐμπρὸς στὸ μέγεθος τῆς τεχνολογικῆς ἀνά-
πτυξης ἐπιθυμεῖ νὰ παρουσιάσῃ κάτι τὸ πρωτότυπο, κάτι τὸ δικό της στὴ θεμελίωση τῶν 
ἐπιστημῶν. Παρὰ τὴν εὐγενῆ ὅμως αὐτὴ φιλοδοξία θεωρεῖται βέβαιο, ὅτι θὰ εἶναι πάντο-
τε ὑποχρεωμένη νὰ βαδίζῃ στὰ ἴχνη τῆς Λογικῆς, τὰ ὁποῖα χάραξε ἀνεξίτηλα τὸ μέγα τέ-
κνο τῶν Σταγείρων, ὁ Ἀριστοτέλης. Ἡ Ἀριστοτέλεια σκέψη θὰ κατευθύνῃ ἐσαεὶ τὴ σκέψη 
τῆς ἀνθρωπότητας. Στὴν εἰκόνα ὁ Ἀριστοτέλης σὲ λεπτομέρεια τοῦ πίνακα «Ἡ Φιλοσοφι-

κὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν» τοῦ Ἰταλοῦ ζωγράφου Ραφαὴλ (περίπου 1.500 μ.Χ.).
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Οἱ πάπυροι τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας

ἱ χάρ τι νοι καὶ χάλ κι νοι κυ λιν δρι κοὶ πά πυ ροι, ποὺ ἐν το πί σθη καν τὸ 1947 
μέ σα σὲ πή λι να δο χεῖ α σὲ σπη λι ὲς τῆς Νε κρᾶς Θά λασ σας, πλη σί ον τοῦ Κουμ-
ράν, βρί σκον ται ἀ κό μη κά τω ἀ πὸ τὸν ἔ λεγ χο τῆς «École Pratique d’ Études 
Bibliques» καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση τοῦ Βα τι κα νοῦ, μὲ ἔγ κρι ση τοῦ Ἰσ ρα ήλ.

Ἀ πὸ τὰ λί γα ποὺ βρῆ καν τὸ φῶς τῆς δη μο σι ό τη τας προ κύ πτει, ὅ τι οἱ πάπυ ροι αὐ τοὶ 
γρά φτη καν μ.Χ. ἀ πὸ μί α ἰ ου δα ϊ κὴ αἵ ρε ση (Ἐσ σαῖ οι ἢ Ζη λω τές), ποὺ ἀ πο μο νώ θη κε 
ἀ πὸ τὴν κοι νω νι κή, πο λι τι κὴ καὶ θρη σκευ τι κὴ ρο ὴ τῆς ἐ πο χῆς. Τὸ Κουμ ρὰν κα τε στρά-
φη κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς ἐ πα νά στα σης στὴν Ἰ ου δαί α (66 - 73 μ.Χ.), καὶ οἱ κά τοι κοί 
του ἔ κρυ ψαν προ η γου μέ νως στὶς γύ ρω πε ρι ο χὲς τοὺς ὡς ἄ νω πα πύ ρους. Τό σο ἡ 
κοι νό τη τα τοῦ Κουμ ρὰν ὅ σο καὶ οἱ πρω το χρι στια νοὶ τῆς πρω ταρ χι κῆς χρι στι α νι κῆς 
θρη σκεί ας, τῶν ὁποίων ἡγοῦντο τρεῖς Ἀ πό στο λοι (ὁ ἀ δερ φὸς τοῦ Ἰ η σοῦ Ἰ ά κω βος, ὁ 
Ἰ ω άν νης καὶ ὁ Πέ τρος) κα τευ θύ νον ταν κα τὰ εἰ δι κὸ τρό πο ἀ πὸ τὴν θε ω ρί α τοῦ Μεσ σι-
α νι σμοῦ. Στοὺς πα πύ ρους αὐ τοὺς ἀ να φέ ρε ται καὶ ὁ «δά σκα λος τοῦ ∆ι καί ου» ὄ χι ὅ μως 
ὡς «Θε άν θρω πος», ὡς συ νέβη μὲ τὸν Ἰ η σοῦ με τὰ τὸν θά να τό του. Ἀ να φέ ρε ται ὅ μως 
καὶ ἕ νας «ψεύ της ραβ βῖ νος», ποὺ δρᾷ κα τὰ τῶν κα νο νι σμῶν τῶν πρω το χρι στια νῶν καὶ 
δη μι ουρ γεῖ ρήγ μα τα με τα ξὺ αὐ τῶν καὶ τοῦ «∆α σκά λου τοῦ ∆ι καί ου». Πε ρι γρά φον ται 
συ νε πῶς ὁ ἀ νο σι ουρ γὸς ἱ ε ρέ ας καὶ ὁ ἱ ε ρέ ας τοῦ ψέ μα τος. 

Πολ λοὶ θρη σκευ τι κοὶ ἀ να λυ τὲς θε ω ροῦν, ὅ τι ὁ ἱ ε ρέ ας τοῦ ψέ μα τος ὑ πῆρ ξεν ὁ 
Ἀ πό στο λος Παῦ λος. Ὑ πάρ χουν ἐν δεί ξεις, ὅ τι ὁ ἱ ε ρέ ας αὐ τὸς ὑ πῆρ ξε ὄρ γα νο τῶν 
Ρω μαί ων καὶ τῶν Ἰ ου δαί ων Φα ρι σαί ων. Στοὺς πα πύ ρους δὲν ἀ να φέ ρον ται οἱ 
Ἐσ σαῖ οι ἀλ λὰ μόνο οἱ Ζη λω τές, ποὺ ἦ ταν το πο θε τη μέ νοι ἐ θνι κά, μεσ σια νι κὰ καὶ 
στρα τι ω τι κά.

Θρησκευτικὴ φάση, φάση ἀναγέννησης, φάση κατάπτωσης

Ὡ ρι σμέ νοι ἱ στο ρι κὰ καὶ κοι νω νι κὰ κα τευ θυ νό με νοι φι λό σο φοι κα τα τάσ σουν τὸν 
ἀν θρώ πι νο πο λι τι σμὸ σὲ τρεῖς φά σεις:

• στὴν ἀρ χι κὴ ἀ στι κή-μεσ σι α νι κὴ καὶ βάρ βα ρη-θρη σκευ τι κὴ δε σπό ζου σα φά ση,
• στὴν δεύ τε ρη με σαι ω νι κή- καὶ ἀ να γεν νησιακὴ φά ση καὶ
• στὴν τρί τη φά ση τῆς κα τα πτώ σε ως.

Ἡ ἀρ χι κὴ ἀ σκη τι κή-μεσ σι α νι κὴ φά ση εἶ ναι αὐ τή, κα τὰ τὴν ὁ ποί α τὸ κύ ριο μέ λη μα 
τοῦ ἀν θρώ που ἦ ταν ἡ σχέ ση του μὲ τὸν θε ό, μὲ τὰ ὑ περ φυ σι κὰ καὶ τὸ ἦ θος. Στὴν φά ση 
αὐ τὴ δὲν ὑ φί στα ται χῶ ρος γιὰ ἀ το μι κι σμὸ καὶ γιὰ τὸ δι κό του Εἶ ναι.

Ἡ δεύ τε ρη φά ση χαρακτηρίζεται ἀ πὸ ἕ να μεῖγ μα πραγ μα τι σμοῦ καὶ κο σμι κό τη τας 
τοῦ 19ου καὶ τοῦ πρώ ι μου 20ου μ.Χ. αἰ ῶ να, μὲ πα λαι ὲς ἰ δε α λι στικὲς καὶ θρη σκευ τι κὲς 
πα ρου σιά σεις. Οἱ ὑ περ φυ σι κὲς καὶ ὑ πε ραν θρώ πι νες ἰ δι ό τη τες δὲν το νί ζον ται καὶ τὸ 
ἐν δι α φέ ρον τῶν ἀν θρώ πων ἐπικεν τρώ νε ται στοὺς με γά λους ἄν δρες τῆς ἐ πο χῆς καὶ σὲ 
σο βα ρὰ γε γο νό τα, κυ ρί ως ἰ δε α λιστι κῆς καὶ ἡ ρω ϊ κῆς μορ φῆς.

Ἡ τρί τη φά ση τῆς κα τά πτω σης εἶ ναι ἡ φά ση τῆς προσπάθειας ἐπιβολῆς νέας θρη-
σκευ τικῆς δεσποτείας, παγ κο σμι ο ποί η σης τοῦ πο λι τι σμοῦ καὶ πο λώ σε ως. Ἀ πὸ τὴν 
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μιὰ πλευ ρὰ ἀ να βι ώ νουν ἡ θρη σκοληψία, οἱ ἠ θι κοπλαστικὲς ἀ πό ψεις καὶ οἱ σχε τι κὲς 
ἐ νέρ γει ες καὶ ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ὁ ἐ γω κεν τρι σμός. Ἐ κεῖ ὅ που ἔ χουν βάλ ει τὰ χέ ρια τους οἱ 
θρη σκευ τι κὲς καὶ πα ρα θρη σκευ τι κὲς ὀρ γα νώ σεις βάλλεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀν θρώ που. 
Πα ρ’ ὅλους τοὺς ποταμοὺς αἵ μα τος, ποὺ ἄ φη σαν πί σω τους οἱ ἱ ε ρο ε ξε τα στές, προ σπα-
θοῦν οἱ ὀρ γα νώ σεις αὐ τὲς νὰ δη μι ουρ γή σουν ἀ στοὺς σκλά βους μέ σα σὲ μιὰ χα ο τι κὴ 
κοι νω νί α καὶ μέ σα σὲ ἕ ναν κό σμο πνευ μα τι κὰ ἀ πο στρα τι κο ποι η μέ νο. Ὁ φα να τι σμὸς 
ὡς μορ φὴ δι α νο η τι κῆς καὶ ψυ χι κῆς δι α στρο φῆς λαμ βά νει ἐ πι κίν δυ νες δι α στά σεις. Τὸ 
ἐ ξον τωτι κὸ πά θος ἄρ χι σε νὰ πυροδοτῇ ἐ κρηκ τι κὲς κατα στά σεις. Ἐ νῷ ἀ πο τε λεῖ κοι νὴ 
πα ρα δο χή, ὅ τι ὁ σε βα σμὸς τῆς ἰ δι αι τε ρό τη τας τῶν στο χα σμῶν τῶν ἄλ λων συγ κρο τεῖ 
τὴν πεμ πτου σί α τοῦ πο λι τι σμοῦ, αὐ τὸς ἄρ χι σε νὰ πα ρα με ρί ζε ται.

Μὲ τὴν ἐ πι κρά τη ση μιᾶς ἄ μορ φης μά ζας ἀν θρώ πων, δι α με λι σμέ νης σὲ οἰ κο νο μι-
κὲς ἐ παρ χί ες, χω ρὶς πα ρελ θόν, χω ρὶς μέλ λον καὶ πα τρί δα, μπο ρεῖ εὔ κο λα αὐ τὴ νὰ 
με τα τρα πῇ σὲ μί α μᾶ ζα δού λων.

Ὡς προ φή της τοῦ Κομ μου νι σμοῦ ὁ Μὰρξ μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι τε λει ω μέ νος, ὡς προ φή της 
ὅ μως τῆς «παγ κό σμι ας ἀλ λη λε ξάρ τη σης τῶν ἐ θνῶν», ὅ πως αὐ τὸς ὀ νο μά ζει στὴν ἐ πο χή 
του τὴν παγ κο σμι ο ποί η ση, πα ρα μέ νει ἐ πί και ρος.

Σή με ρα γί νε ται πά λι μιὰ προ σπά θεια ἐ φαρ μο γῆς αὐ τῶν τῶν μέ τρων, ποὺ ἀ πέ τυ χαν 
κα τὰ τὴν ἐ φαρ μο γή τους ἀ πὸ τὸ κομ μου νι στι κὸ πο λι τι κὸ σύ στη μα. Ἂς θυ μη θοῦ με 
στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ τὴν ἠθικὴ κρι τι κὴ τῶν Μὰρξ καὶ Ἔν γκελς στὸ Κομ μου νι στι κὸ Μα-
νι φέ στο (103):

«....ὅ λες οἱ κα θι ε ρω μέ νες ἐ θνι κὲς βι ο μη χα νί ες ἔ χουν κα τα στρα φῆ ἢ κα τα στρέ φον ται 
κά θε μέ ρα. Αὐ τὲς ἐ κτο πί ζον ται ἀ πὸ νέ ες βι ο μη χα νί ες, ἡ εἰ σα γω γὴ τῶν ὁ ποί ων κα θί-
στα ται ζή τη μα ζω ῆς ἢ θα νά του γιὰ κά θε πο λι τι σμέ νο ἔ θνος, ἀ πὸ βι ο μη χα νί ες, ποὺ 
δὲν ἐ πε ξερ γά ζον ται πλέ ον ντό πι ες πρῶ τες ὗ λες ἀλ λὰ πρῶ τες ὗ λες ποὺ προ έρ χον ται 
ἀ πὸ τὶς πιὸ ἀ πο μα κρυ σμέ νες ζῶ νες, βι ο μη χα νί ες, τὰ προϊόντα τῶν ὁ ποί ων κα τα να-
λώ νον ται ὄ χι μόνο στὸ ἐ σω τε ρι κὸ ἀλ λὰ σὲ κά θε ση μεῖ ο τοῦ πλα νή τη. Στὴν θέ ση τῶν 
πα λι ῶν ἀ ναγ κῶν, ποὺ ἱ κα νο ποι οῦν ται μὲ τὴν πα ρα γω γὴ τῆς χώ ρας, βρί σκου με νέ ες 
ἀ νάγ κες, οἱ ὁ ποῖ ες γιὰ τὴν ἱ κα νο ποί η σή τους ἀ παι τοῦν προϊόν τα μα κρι νῶν τό πων 
μὲ διαφορετικὸ κλῖ μα. Στὴν θέ ση τοῦ πα λιοῦ το πι κοῦ καὶ ἐ θνι κοῦ πε ρι ο ρι σμοῦ καὶ 
τῆς αὐ τάρ κειας ἔ χου με τὴν ἐ πα φὴ μὲ κά θε τόπο, ἔ χου με παγ κό σμι α ἀλ λη λε ξάρ τη ση 
τῶν ἐ θνῶν. Ὅ, τι ἰ σχύ ει γιὰ τὴν ὑ λι κὴ πα ρα γω γὴ ἰ σχύ ει καὶ γιὰ τὴν πνευ μα τι κὴ πα ρα-
γω γή. Οἱ πνευ μα τι κὲς δη μι ουρ γί ες τῶν ξε χω ρι στῶν κρα τῶν γί νον ται κοι νὴ ἰ δι ο κτη-
σί α. Ἡ ἐ θνι κὴ μο νο μέ ρεια καὶ ἡ μυ ω πι κὴ ὀ πτι κὴ κα θί σταν ται ὅ λο καὶ πε ρισ σό τε ρο 
ἀ δύ να μες...»

Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παγκοσμιοποίησης

παγ κο σμι ο ποί η ση ὡς ὅρος ὑ πο δη λώ νει τὴν αὐ ξα νόμε νη ὁ λο κλή ρω ση «δι-
α πλο κῆς» τῶν ἀ γο ρῶν, προ ϊ όν των καὶ κε φα λαί ων. Πρό κει ται γιὰ μί α δι α-
δι κα σί α με γά λης χρο νι κῆς πε ριό δου καὶ χα ρα κτη ρί ζε ται ἀπὸ αὐ ξα νό με να 
με ρί δια τῶν ἐ ξα γω γῶν καὶ εἰ σα γω γῶν στὸ ΑΕΠ τῶν ἐ θνι κῶν οἰ κο νο μι ῶν, 

ἀπὸ τὶς δι ογ κού με νες ρο ὲς κε φα λαί ων καὶ τὸν ρόλο τῶν πο λυ ε θνι κῶν ἑ ται ρει ῶν.
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∆ύο εἶναι ὅμως τὰ κύρια φαινόμενα τῆς ἐποχῆς, ποὺ παρατηροῦνται τὴν τελευταία 
εἰκοσαετία:
 Τὸ φαινόμενο τοῦ ποσοτικοῦ ἅλματος. Οὐδέποτε ἄλλοτε στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρω-

πότητας συμμετεῖχαν τόσοι πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ τόσα πολλὰ κράτη στὸ διεθνὲς 
γίγνεσθαι. Τάσεις παγκοσμιοποίησης εἴχαμε στὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 
τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Μεσαίωνα, ὄχι ὅμως τῆς σημε-
ρινῆς ἔκτασης.

 Τὸ φαινόμενο τῆς ἐπιτάχυνσης τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης, ποὺ ἔχει μπλέξει ποιο-
τικὰ ὅλες τὶς οἰκονομίες τοῦ πλανήτη μας καὶ συνεπῶς τὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τὴν 
ποιότητα καὶ τὴν ἀξία τῶν προϊόντων, ποὺ προσφέρονται στὶς διεθνεῖς ἀγορές. Ἡ 
τεχνολογικὴ ἐξέλιξη σὲ μία χώρα μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
παιδεία καὶ ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ΑΕΙ, ποὺ καὶ αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ποιότητα 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Ἡ παγκοσμιοποίηση, ὅσον ἀφορᾷ στὴν οἰκονομικὴ διάστασή της, ὁρίζεται ἀπὸ 
τρεῖς τοὐλάχιστον δεῖκτες:
• Τὸ ἐμπόριο. Ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ ἐμπόριο μιᾶς χώρας σὲ σχέση μὲ τὸ ΑΕΠ, τό-

σο περισσότερο ἐμπορικὰ παγκοσμιοποιημένη θεωρεῖται μία ἐθνικὴ οἰκονομία.
• Τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ ἢ πληθυσμός. Ὁ δείκτης αὐτὸς ἀφορᾷ στὶς ἀλλοδαπὲς 

ἐργασιακὲς ροές, εἴτε ὡς ποσοστὸ τοῦ ἡμεδαποῦ δυναμικοῦ εἴτε ὡς ποσοστὸ τοῦ 
ἡμεδαποῦ πληθυσμοῦ.

• Ἀκαθάριστη καὶ καθαρὴ κινητικότητα κεφαλαίων. Τὰ κεφάλαια ποὺ πηγαινοέρ-
χονται (ἀκαθάριστη κινητικότητα) ἔχουν ἐκτιναχθῆ τελευταῖα διεθνῶς στὰ ὕψη. 
Ἡ καθαρὴ κινητικότητα, δηλαδὴ τὰ κεφάλαια ποὺ εἰσέρχονται καὶ παραμένουν 
σὲ μία χώρα, μετρᾶται μὲ τὸν δείκτη τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν ὡς 
ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ καὶ μὲ τὴν σχέση ἐθνικῶν ἀποταμιεύσεων καὶ ἐγχωρίων ἐπεν-
δύσεων, ποὺ δίνει τὸ ποσοστὸ κάλυψης τῶν ἐγχωρίων ἐπενδύσεων ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς 
ἀποταμιεύσεις.

Ποιές εἶναι καὶ θὰ εἶναι οἱ ἐπιδράσεις τῆς παγκοσμιοποίησης στοὺς ἀνθρώπους καὶ 
στὰ κράτη ;

• αὐξάνει τὴν ἀνισότητα - οἱ νικητὲς ὑπερβαίνουν συντριπτικὰ τοὺς χαμένους-ἀλλὰ 
δὲν δημιουργεῖ μία κοινωνία, ὅπου ὁ νικητὴς τὰ παίρνει ὅλα,

• ἀφήνει πολλοὺς ἀνθρώπους πίσω, ἀλλὰ βοηθάει καὶ πολλοὺς νὰ κάνουν ἕνα ἅλμα 
μπροστά,

• χειροτερεύει ἀκόμη περισσότερο τὶς κακὲς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, χωρὶς νὰ ἐνδι-
αφέρεται γιὰ τὴν δημιουργία καλυτέρων κυβερνήσεων,

• περικόπτει μεγάλο μέρος τῆς ἰσχύος τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, ἀλλὰ τὰ ἔθνη-κράτη ἐξακο-
λουθοῦν - διότι ἔτσι τὴν συμφέρει - νὰ ἀποτελοῦν τὴν θεμελιώδη μονάδα γιὰ τὴν 
σύγχρονη πολιτική,

• ὠφελεῖ τοὺς παραγωγοὺς ποὺ ἐλέγχει, ἀφοῦ τοὺς δίνει τὴν δυνατότητα περισσοτέ-
ρων ἐπιλογῶν στὶς πρῶτες ὗλες, στὶς τεχνικὲς παραγωγῆς, στὰ ἀνθρώπινα ταλέντα 
καὶ τὶς ἀγορές, στὶς ὁποῖες πωλοῦν τὰ προϊόντα τους,
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Ἐτήσια Ἑλλάδος Κανονική: 53 ₠        Ἐτήσια Ἑλλάδος Φοιτητική: 43 ₠        Ἐτήσια Ἐξωτερικοῦ: 80 ₠ 

_____________________________________________________________________        
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_____________________________________________________________________            
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ) (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_____________________________________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)  (E-mail)

Πληρωμὴ μὲ Πιστωτικὴ Κάρτα        VISA        MasterCard 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ἀναγράφεται στὸ πίσω μέρος τῆς κάρτας): _ _ _

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  _ _ / _ _         Ὑπογραφή:__________________________

• ὠφελεῖ τοὺς καταναλωτές, παρέχοντάς τους καλύτερα προϊόντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
καθιστᾷ ἀνέργους, διότι αὐτὰ παράγονται ἀλλοῦ.

Κάθε ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Θέλει αὐτὸς νὰ ἀκολου-
θήσῃ τὸν εὔκολο δρόμο τῆς τυφλῆς πίστεως, ποὺ ὁδηγεῖ στὸ σκότος καὶ τὴν δουλεία 
ἢ θέλει νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν γεμᾶτο μὲ ἐμπόδια δρόμο, τὸν δρόμο τῆς σκέψης μὲ τὴν 
λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη, ποὺ καταλήγει στὶς πύλες τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἐλευθερίας; 
Ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες μας ὁ σκοταδισμὸς τῆς μισαλλοδοξίας ὑψώνει προπετῆ ἀξί-
ωση γιὰ ἀποκήρυξη ἰδεῶν, θέλεις δὲν θέλεις.

∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβάλλωνται μόνο οἱ ἐπιτυχίες τῆς παγκοσμιοποίησης, χω-
ρὶς νὰ γίνεται μία πραγματικὴ προσέγγιση ὅλων τῶν παραμέτρων, δηλαδὴ καὶ τῶν 
ἀρνητικῶν. ∆ὲν μπορεῖ ἡ παγκοσμιοποίηση νὰ εἰδωθῇ αὐθαίρετα καὶ χωρὶς κριτικὴ 
ἀνάλυση, μέσα ἀπὸ τοὺς μύθους περὶ ἀγορῶν, ὅπου ἔγινε διείσδυση, περὶ νομισμάτων 
ποὺ ὑποτιμήθηκαν καὶ περὶ ἐπιτάχυνσης τῆς αὔξησης τῶν ΑΕΠ κ.λπ.

Ἐὰν ἡ κοινωνικὴ ἐξέλιξη ὑπακούῃ κάποια λογικὴ ἐπιβίωση καὶ προσαρμόζεται 
ὅπως ἡ βιολογικὴ ἐξέλιξη στὸ περιβάλλον, τότε καὶ μόνο τότε ὑφίστανται οἱ πιθανό-
τητες νὰ μετατραπῇ ἡ Γῆ, χωρὶς κάποιοι νὰ περισσεύουν, σὲ ἕνα παγκόσμιο κοινόβιο, 
ὅπου ἡ ἐπιβίωση καὶ ἡ εὐημερία τοῦ ἑνὸς θὰ ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν ἐπιβίωση καὶ 
τὴν εὐημερία τοῦ ἀλλοῦ. Κάτι τέτοιο ὅμως προϋποθέτει τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ΜΧ 
ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι, ποὺ θὰ ἐξασφάλιζε τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν στοὺς αἰῶνες 
ποὺ ἔρχονται. Ἐνῷ ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν κρατῶν εἶναι πλέον γεγονός, διότι ἤδη ἡ τε-
χνολογία κατήργησε τὰ σύνορα, οἱ ἐσωτερικοὶ κανονισμοὶ τῶν χώρων καὶ ἡ δεσποτεία 
τῶν ΜΧ, ἂν καὶ ἀπομεινάρια τοῦ περασμένου αἰῶνα, θέτουν φραγμούς, ποὺ δύσκολα 
θὰ ὑπερπηδηθοῦν. Ἐνῷ σήμερα ὅλοι οἱ λαοὶ βουλιάζουν μὲ τὸ ἴδιο καράβι, ἡ μόνη 

ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕ   ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ:   Περιοδικὸ «∆ΑΥΛΟΣ», Κυδαθηναίων 29, 105 58, Ἀθήνα   FAX:    (+30) 210 3314997

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ
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_______________________________________________
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_______________________________________________
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)

_______________________________________________
 (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_______________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ἀναγράφεται στὸ πίσω μέρος τῆς κάρτας): _ _ _

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  _ _ / _ _         ΥΠΟΓΡΑΦΗ:____________________________

Πιστωτικὴ Κάρτα

 VISA 

 MasterCard 

ἐλ πί δα ποὺ ἀπο μέ νει, γιὰ νὰ σω θοῦν, εἶ ναι ἡ ἐ κτό πι ση τῶν ΜΧ, ὁ συγ χρο νι σμὸς καὶ 
ἡ συ νερ γα σί α με τα ξύ τους. Ἐ ξαι τί ας τῶν δη μο γρα φι κῶν ἐ ξε λί ξε ων, τῶν τε ρα στί ων δι-
α στά σε ων ποὺ λαμ βά νει τὸ φαι νό με νο τῆς ἀ στυ φι λί ας καὶ ἀ κό μη ἐ ξαι τί ας τῆς μεί ω σης 
τῶν φυ σι κῶν πό ρων, τῶν κλι μα το λο γι κῶν με τα βο λῶν ἀλ λὰ καὶ τῆς μὴ ἀ πο δο τι κό τη τας 
τῶν πο λι τι κῶν συ στη μά των οἱ ἐλ πί δες γιὰ ἕ να παγ κό σμιο κοι νό βιο λι γο στεύ ουν.

* * *

ύμ φω να μὲ τὸν Πλά τω να, τὸν Heisenberg καὶ τὴν ἀρ χὴ τῆς ἀ βε βαι ό τη τας, 
ποὺ φέ ρει τὸ ὄ νο μα τοῦ δευ τέ ρου, μπο ρεῖ νὰ γί νουν προ βλέ ψεις σὲ συ νο-
λι κὸ ἐ πί πε δο, ὅ ταν ὅ μως γί νε ται προ σπά θεια ἐ ξέ τα σης τῆς ἐ ξέ λι ξης τῶν 
185 πε ρί που κρα τῶν ποὺ ἀ παρ τί ζουν τὸ παγ κό σμιο κοι νό βιο, τὸ μόνο 
ποὺ μπο ρεῖ νὰ γί νῃ εἶ ναι ἡ μέ τρη ση τῆς τα χύ τη τας τῆς ἐ ξε λι κτι κῆς τους 

πο ρεί ας, χω ρὶς νὰ γί νε ται δυ να τὸς μὲ ἀ κρί βεια ὁ προσ δι ο ρι σμὸς τῆς κα τεύ θυν σης καὶ 
τὸ ἐ πί πε δο τῆς ἐ ξε λι κτι κῆς πο ρεί ας. Ἐ νῷ γί νε ται δυ να τὴ γε νι κὰ ἡ πρό βλε ψη τῆς ἐ ξέ λι-
ξης, εἶ ναι ἀ δύ να τον νὰ προ βλε φθῇ αὐ τὴ στὸ μέλ λον, πέ ραν ἑ νὸς χρο νι κοῦ ὁ ρί ζον τα.

Τὸ Σύμ παν κα τὰ τὸν Πρό κλο (Βι βλί ο Ε΄ 56,15-20 καὶ 57,10 «Περὶ τῆς κα τὰ Πλά-
τω να Θε ο λο γί ας») ὑ πάρ χει νο η τά, νο η τι κὰ καὶ αἰ σθη τά.

Ὁ ἄν θρω πος στὸν πλα νή τη Γῆ δὲν ἔ χει ἄλ λη ἐ πι λο γὴ ἀ πὸ τὸ νὰ ζῇ μὲ τὸ χά ος καὶ 
τὴν ἀ βε βαι ό τη τα καὶ νὰ προ σπα θή σῃ νὰ ἀ πο κτή σῃ μί αν οἰ κει ό τη τα μὲ τὸν νέ ο κό σμο 
ποὺ βρί σκε ται πρὸ τῶν θυ ρῶν μας, Ὁ ἄν θρω πος μπο ρεῖ νὰ κα τα λά βῃ τὴν ζω ὴ ἐκ τῶν 
ὑ στέ ρων, ἀλ λὰ δὲν μπο ρεῖ νὰ τὴν ζή σῃ ἐκ τῶν ὑ στέ ρων. Προ σπα θεῖ νὰ ξε γε λά σῃ τὸν 
θά να το μὲ τὴν τα χύ τη τα.

Γ. Θ. Χατ ζη θε ο δώ ρου

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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Μιὰ ἄλ λη Θε ο λο γί α
τὸ κα φε νεῖ ο τοῦ χω ριοῦ συ ζη τούσα με γιὰ τὸν πό λε μο καὶ τὰ 
δει νά του. Ξαφ νι κὰ ὁ γέ ρος γύ ρι σε καὶ εἶ πε: «Ἂν ὑ πάρ χῃ θε ός, 
ἔ χει μί α σκα σί λα γιὰ μᾶς.» Σω πά σα με… Ποῦ ἤ ξε ρε ὁ γε ρο-χω-
ρι κὸς τὴν πε ρί φη μη φρά ση τοῦ Πρω τα γό ρα –ἔ τσι ξε κι νᾷ τὸ βι-
βλί ο του «Πε ρὶ Θε ῶν»– ποὺ τοῦ κό στι σε τὴν ἐ ξο ρί α καὶ τὸν θά-

να το; «Πε ρὶ θε ῶν οὐκ ἔχω εἰ δέ ναι οὔ τε ὡς εἰ σὶν οὔ τε ὡς οὐκ εἰ σίν.»

Ç ÈÅÏËÏÃÉÁ. Ὁ «∆αυ λός» –κυ ρί ως ἀ πὸ δι ε τί ας– δη μο σι εύ ει πάμ πολ λα ἄρ θρα 
Θρη σκει ο λο γί ας, ἰ δί ως Ἱ στο ρί ας θρη σκει ῶν, εἰ δι κώ τε ρα τῆς τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Ἂν 
ἐ ξε τά ζω τὴν Θε ο λο γί α, τὸ κά νω μό νο, γιὰ νὰ ξε κα θα ρί σου με με ρι κὰ θέ μα τα.

Ἡ Θε ο λο γί α –ἐ πι σή μως– θε ω ρεῖ ται «ἐ πι στή μη ἔ χου σα θέ μα τὴν πε ρὶ ὑ πάρ ξε ως θεί ου 
ὄν τος πί στιν». Τώ ρα πῶς συν ται ριά ζει πί στη καὶ ἐ πι στή μη εἶ ναι ἄλ λο θέ μα. ∆ι α κρί νε-
ται εἰς φυ σι κὴν (λο γι κήν) καὶ εἰς ἐκ κλη σι α στι κὴν (ἀ πο κά λυ ψη). Ἀ φο ρᾷ κυ ρί ως στὴν 
χρι στι α νι κὴ θρη σκεί α1.

Βέ βαι α στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα ἡ ἔν νοι α ἦ ταν τε λεί ως δι α φο ρε τι κή: θε ο λό γοι2 ὠνο μά-
ζον ταν (λ.χ. ὁ Ἀ ρι στο τέ λης) οἱ ἀ να φέ ρον τες μύ θους τῶν θε ῶν (Ὅ μη ρος, Ἡ σί ο δος, Ὀρ-
φέ ας κ.ἄ.) ὡς καὶ οἱ κο σμο λό γοι (Θα λῆς, Ἐμ πε δο κλῆς, Ἀ να ξα γό ρας κ.λπ.).

Πάν τως τὸ κύ ριο μέ λη μα τῆς Θε ο λο γί ας στὶς μο νο θε ϊ στι κὲς θρη σκεῖ ες εἶ ναι ὁ κα θο ρι-
σμὸς τοῦ Θε οῦ μέ σῳ τῶν «ἰ δι ο τή των» του, ἀ φοῦ ἡ ἀ πό δει-
ξη ὕ παρ ξής του εἶναι προ βλη μα τι κὴ (ὅ ρα κα τω τέ ρω).

Πα ρέκ βα ση: Πάν τα ταυ τί ζε ται ἡ θρη σκεί α μὲ τὸν θεϊ-
σμό. Οἱ ἐ ξου σια στὲς τὸ ἐ πέ βα λαν ὡς αὐ το νό η το καὶ ὅ μως, 
ἐ νῷ θε ὸς χω ρὶς θρη σκεί α δὲν ὑ πάρ χει, τὸ ἀν τί θε το ἰ σχύ ει, 
ὅ πως λ.χ. ὁ ἀ νι μι σμὸς (ὅ λα τὰ ὄν τα μὲ ψυ χή) ἡ προ γο νο-
λα τρί α, ἡ ἡ ρω ο λα τρί α κ.ἄ. [Σχ. 1]. Ὅ σον ἀ φο ρᾷ στοὺς 
ἀ θέ ους, ἄλ λοι ἀ πο δέ χον ται τὴν «πα τρῴ αν θρη σκεί αν» ὡς 
μέ το χοι τῶν θε σμί ων, ὅ πως ὁ δαι μό νιος Σω κρά της, ἐ νῷ ἄλ-
λοι ὄχι ὅ πως ὁ ∆ι ο γέ νης, ὁ Θε ό δω ρος ὁ Ἄ θε ος κ.ἄ.

Θεὸς

Θεοὶ

Ἀθεΐα

Θρησκεῖες

Σχ. 1.



Ç ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÔÙÍ ÈÑÇÓÊÅÉÙÍ. Οἱ ἐπιστῆμες (Κοινωνιολογία, Ἀνθρωπολο-
γία κ.ἄ.) ἀποδεικνύουν –ὄχι οἱ πίστεις– ὅτι οἱ θρησκεῖες κατασκευάζονται5 ἀπὸ τὶς 
ἑκάστοτε κοινωνίες γιὰ τὴν κάλυψη ἀναγκῶν:  Ἐξάλειψη φόβου (θανάτου, ἀσθέ-
νειας, ἀνεξέλεγκτων δυνάμεων).  Αἴτηση βοηθείας (προσωπικῆς, ὁμάδας).  Αἴ-
σθημα προστασίας, δηλ. ἀναζήτηση κάτι ἰσχυρότερου. Στὰ «λογικά» αὐτὰ αἰτήματα 
τῆς καταπτοημένης πρωτόγονης ἢ ἐκφυλισμένης ὁμάδας θὰ προστεθῇ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ 
τρόμου τοῦ ἐξουσιαστῆ/ἀρχηγοῦ/βασιλιᾶ μέσῳ τῶν «κολλητῶν» του (ὑπασπιστῶν-
ἱερατείου).

Σημ.: Οἱ τρεῖς πρῶτες ἀνάγκες εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνθρωποποίησης (νοητικὸ 
στοιχεῖο) σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν Ἐξουσιασμό, ποὺ εἶναι ὑπόλειμμα τοῦ ζωϊκοῦ μας 
στοιχείου (ἀνθρωπίδες). Ὅρα καὶ ὀργάνωση πιθήκων σὲ ὁμάδες μὲ ἀρχηγό-ἀκολού-
θους στὸ βιβλίο τοῦ ζῳολόγου D. Morris «Ὁ γυμνὸς πίθηκος».

Ἀποτέλεσμα τούτου, πλὴν τῆς δημιουργίας θεσμῶν (διακίνησης, δικαίου) πρωτόγο-
νων, ἦταν τὸ ἐπινόημα συστημάτων θρησκείας, ἀπὸ τὸν ἀνιμισμὸ στὴν προγονολατρία 
(τώρα ἰαπωνικὸ Sindo) ἕως τὴν πολυθεΐα (οἱ Ἕλληνες δὲν εἶχαν δωδεκάθεο ἀλλὰ 12 
θεοὺς + 2 + χιλιάδες ἄλλων + δαίμονες + ἥρωες κ.ἄ.)3.

Τέλος φθάνουμε στὴ μονοθεΐα, πρωτότυπο δημιούργημα, «πατέντα» τοῦ πρώτου 
Ἑβραίου, τοῦ Ἄβραμ τοῦ Χαλδαίου.6

Σημ. Κάθε προσπάθεια ἀπόδειξης ὕπαρξης μονοθεΐας, ἰδίως στὴν Ἑλλάδα, πέφτει 
στὸ κενό, ὅπως «ὕψιστος Ζεύς», οἱ πρὸ Χριστοῦ χριστιανοὶ (Πλάτων) κ.ἄ. 

Σημ. 2: Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν 4 λέξεις νὰ αὐτο·προσδιορίζωνται: Ἡ λέξη «Ἑβραῖος» ἐμ-
φανίζεται στοὺς Ο΄ (Ἑβδομήκοντα) μόνο ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ καὶ μετὰ (46 φορές), ἡ ἐκ τοῦ 
πρωτοτύπου ὅμως Ἁγ. Γραφὴ (τῆς Βιβλικῆς ἑταιρείας) ἀναφέρει τὸν Ἄβραμ Ἑβραῖον. 
Τὸ ἀντίστοιχο χωρίον στοὺς Ο΄ εἶναι «Ἄβραμ τὸν περάτην» (=Ἑβραῖος = ὁ περῶν ἀπὸ 
τόπου εἰς τόπον2, μετανάστης). Ἰουδαῖοι, ἡ κύρια φυλή τους (Ἰουδαϊσμός=θρησκεία 
τους). Ἡ λέξη «Ἰσραήλ» σημαίνει «δυνατός» τὸ παρατσούκλι τοῦ Ἰακὼβ μετατρέπε-
ται ἀργότερα σὲ «υἱοὶ Ι.» «θεός!» «γῆ!» τέλος «ἄκουε Ἰσραήλ» (=sima Israel), δηλ. τὸ 
ἐθνικο-θρησκευτικὸ ὅραμα τοῦ λαοῦ, ὁ τρόπος ζωῆς ὡς «περιούσιου λαοῦ». Τέλος ἡ 
λέξη «Σιών» ἀπὸ λόφος («ἐπὶ Σ. ὄρος τὸ ἅγιον», Ψ 2.6) ἐννοεῖ τελικὰ «πόθο-σχέδιο» 
Ἐξουσίας καὶ Κατάκτησης, «τὶς δώσει ἐκ Σ. τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ;» (Ψ13.7), «εἰς 
τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών» (Ψ. 128.5), «τὴν γῆν κατακυριεύσατε» (!)

Σημ. 3: Ὁ Ἄβραμ –ὁ μετωνομασθεὶς ἀπὸ τὸν Γιαχβὲ σὲ Ἀβραάμ– ξεκίνησε ἀπὸ τὴν 
Οὔρ, πρωτεύουσα τῶν Χαλδαίων («μάγους καὶ φαρμακούς» = δηλητηριαστές, ∆αν. 
2.2).

Ï ÃÉÁ×ÂÅ ÈÅÏÓ. Κάθε λαός, κάθε πολιτισμὸς δημιουργεῖ τοὺς θεούς του «κατ’ εἰ-
κόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσίν» του. Ἡ ὕποπτη ἀντιστροφὴ τοῦ νοήματος στὴν Γένεση δια-
στρέφει τὴν Θεογονία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. «Ἀθάνατοι θνητοί, θνητοὶ Ἀθάνατοι» 
ἐξηγεῖ σκοτεινὰ (;) ὁ Ἡράκλειτος3. Οἱ θεοί/θεὲς τῶν Ἑλλήνων τιμωροῦνται (!) μὲ τὰ 
ὕδατα τῆς Στυγός, φοβοῦνται τὴν Ἀνάγκη =συμπαντικοὶ νόμοι. Στὸ Σουΐδα ἔχουμε: 
Θεοί = οἱ κατ’ εἰκόνα [ἀνθρώπου;] θείαν γεγενημένοι. Καὶ ὁ Ἰουλιανὸς στὸ «Κατὰ 
Χριστιανῶν», ∆. 173 [686] ἀντικρούει τὴν ἄποψη τοῦ Μωϋσῆ περὶ θεοῦ ὡς ἑξῆς: «Θε-
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Ἡ «∆ημιουργία τοῦ Ἀδάμ» τοῦ Μι-
χαὴλ Ἄγγελου (1511) εἶναι ἐμπνευ-
σμένη ἀπὸ τὶς περιγραφὲς τῆς Βί-
βλου. Ὁ Θεὸς ὅμως, ἂν καὶ παντο-
γνώστης, τέλειος καὶ σοφός, ὅπως 
παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς χριστια-
νοὺς θεωρητικούς, φαίνεται ὅτι ξέ-
χασε λίγο ἀργότερα πὼς κατασκεύα-
σε τὸ τελειότερο ἀπὸ τὰ δημιουργή-
ματά του: «Καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς 
ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς 

γῆς» («Γένεσις», στ΄ 6).

οὶ (υἱοί) θεῶν.. ἐπείπερ γεγένησθε οὐκ ἀθάνατοί ἐστε…»

Οἱ Ἕλληνες λοιπὸν πλάθουν καὶ ἔχουν θεοὺς πάμπολλους μὲ ἰδιαίτερες ἰδιότητες 
ἕκαστος. Γενικῶς ὅμως εἶναι γενναῖοι ἀλλ’ ὄχι σκληροί, μεγαλόψυχοι καὶ δίκαιοι τό-
σο, ὥστε νὰ βοηθοῦν καὶ ἐχθροὺς (Ἰλιάς), ἐρωτικοί, καλοζωϊστὲς (συμπόσια κ.ἄ.) Οἱ 
Γερμανοὶ ἔχουν πολεμικοὺς θεούς, ἀνάλγητους (Βοτάν). Οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὸν Ἄβραμ 
ἀποκτοῦν ἕνα μόνο προσωπικὸ θεό, ἐνῷ ὁ Μωϋσῆς τὸν μετατρέπει σὲ φυλετικό, τὸν 
ΓΙΑΧΒΕ («τὸ ὄνομά μου Ἰε(χ)ωβᾶ», Ἐξ. 6.2, μτφρ. «Βιβλ. Ἑταιρείας». Τὸ ἀντίστοι-
χο στοὺς Ο΄ = Κύριος), ἤτοι κυρίαρχος κάτοχος, δεσπότης = JHVH). Καὶ συνεχίζει: 
«καὶ ἔστησα πρὸς αὐτοὺς τὴν διαθήκη (=συμφωνία) μου, (δηλ.) νὰ δώσω εἰς αὐτοὺς 
τὴν γῆν Χαναάν… Ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν (μόνον) εἰς υἱοὺς Ἰσραήλ».

ÏÉ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÃÉÁ×ÂÅ. Ἡ θεωρητικὴ Θεολογία προτείνει τέσσαρες δυνα-
τοὺς τρόπους ἔκφρασης τοῦ Θεοῦ:  Αὐταρχικὸς (ζηλόφθων, ἐκδικητικός)  Ἀγα-
θὸς (δωροδότης)  Κριτὴς  Ἀδιάφορος. Ὅμως ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ-Μωϋσῆ εἶναι 
καὶ τὰ τέσσερα (!):

 «Ἐγώ, Κύριος ὁ θεός σου, εἶμαι θεὸς ζηλότυπος (=ζηλωτὴς Ο΄), Ἐξ. Κ.ς. + Λ∆΄ 
14. «Τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν ἐγώ, ὁ Κύριος.», Ἔξ. κβ i2 [ἡ λέξη «ἐκδίκη-
σις» 170 φορὲς (!) στὴ Π.∆.], «ἀνταποδίδων τὰς ἁμαρτίας πατέρων… τῶν μισούντων 
με», Ἔξ. Κ4 + ∆ευτ. Ε. Ἐκδικητικὸς καὶ πρὸς ἀλλοεθνεῖς καὶ γείτονες: «Κύριος ὁ θεός 
σου… ἐκδιώξει ἔθνη πολλὰ ἀπ’ ἔμπροσθέν σου, Χετταίους… θέλεις πατάξει αὐτούς… 
βωμοὺς καταστρέψει καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, τὰ ἄλση…», ∆ευτ. Ζ1. (Τὶς ἐντολὲς τῆς 
Π.∆. ἐξετέλεσαν μετὰ ζήλου οἱ συνεχιστὲς λ.χ. Ἑβραιο·χριστιανοὶ κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
τους Ἑλλήνων. Ὅρα καὶ πρόσφατα Λίβανο καὶ Γάζα, πρὶν Αἴγυπτο κ.λπ.)

 ∆ωροδότης (μόνο στοὺς ἐκλεκτούς του Ἑβραίους): «Κύριος, κύριος ὁ θεός, οἰ-
κτίρμων καὶ ἐλεήμων», Ἔξ. Λ.∆. 6. Ποιά ἐλεημοσύνη; «Ἄκουε Ἰσραήλ… Κύριος ὁ θεός 
σου… δώσῃ εἰς σὲ πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, ἅς δὲν ἔκτισας καὶ οἰκίας πλήρεις ἀγα-
θῶν… φρέατα… ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὗς δὲν ἐφύτευσας (!), ∆ευτ. Στ 1ο. Ἰδοὺ ἡ 
Ἠθική τους ἔναντι τοῦ ΗΘΟΥΣ4 τῶν Ἑλλήνων (καλοκαγαθία κ.ἄ.).

 «Ὅτι Κριτής, Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐστί», Ἡσαΐας 30.17, «τὸ δὲ ἔθνος (Ἰσραήλ) 
κρίνω ἐγὼ (Γιαχβέ), Γεν. 15.14. «θεὸς κριτὴς καὶ ἰσχυρός», Ψαλμ. 7.12.
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Ὁ Γιαχβὲ ζητᾷ ἀπόλυτη ὑπακοὴ καὶ μόνον: «ἐὰν δὲν ὑπακούῃς ἐπιμελῶς (!) εἰς τὴν 
φωνὴν τοῦ Κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἵνα ἐκτελῇς πάσας τὰς ἐντολὰς καὶ διατάγματα (sic) 
αὐτοῦ… πᾶσαι αἱ κατάραι αὐτοῦ… θέλει σὲ πατάξει μὲ αἱμορροΐδας (!) μαρασμόν, τύ-
φλωσιν…», ∆ευτ. ΚΗ 15. Συνεχίζει μὲ 60 (!) φρικτὲς κατάρες.

 Ἀδιάφορος τελείως βέβαια δὲν εἶναι, δηλ. ἀμέτοχος πλήρως. Ἀκόμα καὶ ὅταν ἀδι-
αφορεῖ γιὰ τὴν τύχη τῶν ἀνθρώπων, κι ὅταν καταστρέφωνται, δὲν βοηθᾷ –ἔτσι τὸν 
θέλουν– ἀντιθέτως τιμωρεῖ τὰ «λάθη» τους. Λ.χ. Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐπίσης ὁλοκληρωτικὴ 
ἐξόντωση τῆς ἀνθρωπότητας, πλὴν Νῶε: «Καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὴν γῆν καὶ ἰδού, ἦτο δι-
εφθαρμένη (!)… τὸ τέλος πάσης σαρκὸς ἦλθεν ἐνώπιόν μου (=ἀπὸ ἐμέ), διότι ἡ γῆ ἐνε-
πλήσθη ἀδικίας ἀπ’ αὐτῶν (ἀνθρώπων), θέλω ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν [τί 
ἔφταιγε ἡ Γῆ καὶ τὰ ζῷα;].

Ἀντίφαση: Οἱ «θεόπνευστοι» συγγραφεῖς τῆς Γραφῆς παρουσιάζουν τὸν Γιαχβέ-θεὸ 
ὡς τέλειο κατασκευαστή: «ποιήσομεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόναν ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοί-
ωσιν», δηλ. τελείως ὅμοιόν του. «Καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν (καὶ τὸν 
ἄνθρωπο) καὶ ἰδοὺ ὅλα καλὰ λίαν.» Πῶς διαφθείρεται ὁ Ἀδὰμ καὶ μετὰ ὅλη ἡ τέλεια 
ἀνθρωπότητα; Εἶναι ἡ ὑποτιθέμενη «ἐλευθερία βουλήσεως» τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τὸ ἀντί-
στοιχο «αὐτεξούσιον» τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα κόλπα τοῦ Ἐξουσιασμοῦ (τῶν Κυρίων τῶν ∆υνάμεων), τὸ 
«freedom» τῶν πλανηταρχῶν. Εἶσαι ἐλεύθερος νὰ διαλέξῃς ὡς ἄτομο ἢ κράτος, ἀλλὰ 
ἐὰν διαλέξῃς «λάθος», τότε ὁ Γιαχβὲ θὰ σὲ ἐξοντώσῃ ἐδῶ καὶ τώρα, ἂν εἶσαι Ἑβραῖος, 
ἢ στὴν κόλαση, ἂν εἶσαι μωαμεθανὸς ἢ χριστιανός. Εἶναι ἡ Ἠθικὴ τῶν θρησκειῶν τῆς 
ἐρήμου ἔναντι τοῦ ΗΘΟΥΣ: Ὁ Ἡρακλῆς ἐπιλέγει μεταξὺ Ἀρετῆς καὶ Κακίας σταθμί-
ζοντας ὑπὲρ καὶ κατὰ μὲ λογικὴ καὶ εὐθύνη, μὲ συνέπειες-ἀποτελέσματα ἐν ζωῇ. Καὶ 
τὴν ἐλευθερία του φρενάρει ἡ λειτουργία του ὡς πολίτη καὶ ἡ ἴδια ἡ «πόλις».

ÔÏ ÌÏÍÔÅËËÏ. Στὸν Γιαχβὲ οἱ «φωτισμένοι» συγγραφεῖς (ἀνώνυμοι, ἀφοῦ τὰ 
5 κύρια βιβλία, Πεντάτευχος, εἶναι ἀνώνυμα!) ἔδωσαν δύο βασικὲς ἰδιότητες: Παντο-
κράτωρ (Βασ. Β΄, 5.10 + Γέν., ΙΖ 1) 180 φορὲς (!) στὴν Π.∆. καὶ Ποιητὴς Κόσμου (Γεν: 
σύνολο 170 «ἐποίησεν»). Ἐπίσης «Πατήρ» μόνο στοὺς Ψαλμούς.

Ἔτσι ἔχουμε τὴν εἰκόνα τοῦ ἀρχηγοῦ-ἐξουσιαστῆ: Εἶναι πατριάρχης (-πατήρ), δηλ. 
ἀρχηγὸς φρατρίας, εἶναι πανίσχυρος, ἀναμφισβήτητος καὶ ποιητὴς μεγάλης περιουσί-
ας. ∆ίδει τὴν διαδοχὴ στὸν πρωτότοκο. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἴνδαλμα τοῦ Ἐξουσιασμοῦ, Κα-
πιταλισμοῦ, Κομμουνισμοῦ τέλος τοῦ σύγχρονου «πολιτισμοῦ».

Αὐτὸ ἔγινε τὸ μοντέλλο τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ θεοῦ, τοῦ Γιαχβέ, προσωπικοῦ θε-
οῦ τοῦ γενάρχη Ἀβραὰμ («καὶ θέλω σὲ κάμει ἔθνος μέγα», Γέν.) καὶ φυλετικοῦ (Ἰσρα-
ήλ). Τὸν ἴδιο τύπο θεοῦ ἔχουν χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι, ἀφοῦ εἶναι ὅλα ἐθνο·θρη-
σκευτικὰ (ὅρα ὅρους «Ἰσλάμ» καὶ «Ἑλληνοχριστιανισμός»).

Ç ÊÁÉÍÇ ÄÉÁÈÇÊÇ. Βρίθει ἀπὸ ἑκατοντάδες ἀναφορὲς στὴν Π.∆., ὅπως λ.χ. 
Μᾶρκ. ΙΖ 29, «ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρώτη ἐντολὴ ἐστίν: Ἄκουε Ἰσραήλ, Κύριος ὁ 
θεὸς ὑμῶν Κύριος (=Γιαχβέ) εἷς ἐστὶν [σύνολο 12 καὶ 189 ἀντίστοιχα].

Ἐπίσης «εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς Ἰσραήλ», Λουκ. 1.68. Ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
λόγῳ ἀντιγνωμιῶν τῶν «αἱρέσεων» (;) καθορίζει ἅπαξ τὶς ἰδιότητές του: «Πιστεύω 
εἰς ἕνα θεὸν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς…» (δὲν ἤξεραν τὸ 
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Σύμ·παν). Πλήρης ταύτιση μὲ τὸν ἑβραϊκὸ Γιαχβέ.
Κατὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ [ἡ λέξη ἐφευρίσκεται ἀπὸ τὸν Ὠριγένη, 250 

μ.Χ. καὶ πρωτοχρησιμοποιεῖται εὐρέως ἀπὸ τὸν Κλήμεντα] ἀπὸ ἰουδαϊκή, μεσσιανικὴ 
αἵρεση («Ναζωραῖοι», Ἰώσηπ. 1ος αἰ., Γαλιλαῖοι κ.λπ.) σὲ παγκόσμια θρησκεία τῶν 
«ἐθνῶν» ἔχουμε καὶ –ἀναγκαστική– ἀλλαγὴ τῆς «φύσεως» τοῦ Ἰησοῦ.

Ἀπὸ Μεσσίας=Χριστὸς < χρίω ἀπεσταλμένο τοῦ 
Γιαχβὲ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, μετατρέπε-
ται ἀπὸ τὸν 2ο-3ο αἰ. (Κ.∆. καὶ ἀπολογητές) σὲ Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ (πρῶτα ὁ Πέτρος), Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου [σύν. 
40 + 80 φορές]. Τέλος θεάνθρωπος ἀπὸ τὸν Γρηγόριον 
Νύσσης («ψιλός ἐστιν ἄνθρωπος ἢ θεάνθρωπος;»).

Ἔτσι τὶς ἰδιότητες τοῦ Γιαχβέ-θεοῦ τὶς ἔχει πλέον 
καὶ ὁ Ἰησοῦς ὡς ἰσόθεος (μέλος τῆς Ἁγ. Τριάδος), ἤτοι 
Κύριος (Μᾶρκ. 16.19 καὶ «Πιστεύω»=Σ.Π.), Παντοκρά-
τωρ («Ἐγὼ εἰμὶ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ω). [Ὅρα Φωτ. 1 στὸν 
τροῦλλο τὸν Ἰησοῦ ὡς Παντοκράτορα.]

Ποιητὴς («…δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο» [Σ.Π. καὶ Ἰω-
άν. 1.1] ὡς Λόγος (;)=θεάνθρωπος. Ἐπίσης Κριτὴς καὶ Σωτήρ. Πολὺ ἀργότερα ὁ θεὸς 
γίνεται «Πανάγαθος» (8ος αἰ., Ἰωάν. ∆αμασκηνός) καὶ ὁ Ἰησοῦς «γλυκύτατος» (11ος 
αἰ., Μ. Ψελλός). Φυσικὰ καμμία τέτοια λέξη/ἔννοια περὶ θεῶν δὲν ὑπάρχει στὴν ἑλλ. 
Ἀρχαιότητα. Οὔτε Πατήρ, Κύριος, Παντοκράτωρ, ἀφοῦ δὲν πλάθονται ὡς παντοδύνα-
μοι, οὔτε ὡς κριτές. Ἰδιαίτερα δὲν ὑπάρχουν κτῖστες-ποιητὲς τοῦ Σύμ·παντος, ἀφοῦ οἱ 
θεοί τους εἶναι τοποθετημένοι μέσα σὲ αὐτό! Καὶ τὸ ἀποδέχονται ὅλοι οἱ φιλόσοφοι 
(Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Ἐπίκουρος, Ἐπίκτητος, Ἐμπεδοκλῆς κ.ἄ.), ἀρχῆς γενομένης 
ἀπὸ τὸν σοφὸ Ἡράκλειτο, «κόσμον τόνδε… οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν». 
Ἔτσι ἔγραψαν «Θεογονίες» ἀλλὰ καμμία «Κοσμογονία».

ÔÏ ÊÏÑÁÍÉ. Εἶναι τὸ τρίτο ἱερὸ βιβλίο τῆς τριπλῆς σημιτικῆς θρησκείας. Θεωρεῖ-
ται ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους ἡ «ἀποκάλυψη» τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ Al·lah (=Κύριος/
Γιαχβέ) στὸν προφήτη αὐτοῦ Μωάμεθ. Ὁ μουεζίνης καλεῖ καθημερινὰ ἀρχίζοντας «la 
il aha il Allah...», ποὺ σημαίνει: «Ἕνας εἶναι ὁ θεός, ὁ Ἀλ·λάχ, καὶ ὁ Μωάμεθ ὁ προφή-
της αὐτοῦ.» Πλήρης ἡ ταύτιση μὲ τὴν ἑβραιο·χριστιανικὴ φράση «ὁ θεὸς ἡμῶν Κύριος 
εἷς ἐστί» (Π.∆. + Κ.∆.) Τὸ Ἰσλάμ, ὅπως προείπαμε, δὲν εἶναι μόνο θρησκεία, εἶναι τρό-
πος ζωῆς, μὲ βάση τὴν εὐσέβεια (ἀντίστοιχο τοῦ ὅρου «Ἰσραήλ»).

Στὸν Ἀλλὰχ δίδονται οἱ ἰδιότητες τοῦ ∆ημιουργοῦ τοῦ Κόσμου, τοῦ Κριτῆ, μεγαλο-
δύναμου. Ὅλες οἱ προσευχὲς ἀρχίζουν, Allah hu akbar = ὁ θεὸς εἶναι μέγιστος.7 Ὁ Ἀλ-
λὰχ λοιπὸν εἶναι ὁ Γιαχβέ, ὁ Κύριος, ὁ εἷς θεός!

ÏÉ ÁÈÅÏÉ. Μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ ἀθεΐα ἀπαγορεύθηκε αὐστη-
ρά. Ποινὴ ὁ θάνατος, ὅπως καὶ τῆς Ἑλληνικότητας (ἐθνικοί, εἰδωλολάτρες, pagani), 
ποὺ εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ Ἰσραὴλ (τοῦ τρόπου ζωῆς ὄχι τοῦ κράτους). ∆ειλά, στὴν Ἀνα-
γέννηση κυρίως, καλλιτέχνες καὶ λόγιοι ἐδήλωναν ἄθεοι. Ἐπίσης τὸν 18ο αἰ. ἀρκετοὶ 
φιλόσοφοι, συγγραφεῖς τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ, ἐγκυκλοπαιδιστὲς καὶ οἱ πρωτεργάτες τῆς 
Γαλ. Ἐπανάστασης (Danton κ.ἄ.). Τέλος τὸν 19ο αἰ. ὁ θετικιστὴς Α. Comte, οἱ ἀναρ-

Φωτ. 1.
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χικοὶ (Prudon) καὶ τὸν 20 αἰ. οἱ κομμουνιστὲς (Marx, Engels), οἱ ὑπαρξιστὲς (Sartre), 
πρόσφατα δὲ οἱ οὐμανιστές. Ἡ ποικιλότης τῶν «χώρων» τεράστια.

Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ ἀθεΐα = ἀθεότης δὲν ἐθεωρεῖτο θρησκευτικὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ 
περιφρόνηση τῶν θεσμίων τῆς Πόλεως. Ἔτσι μποροῦσε νὰ καταγγελθῇ κάποιος μὲ 
«ἀσεβείας γραφήν», ὅπως ὁ ἄθεος/ἄθεσμος (;) Σωκράτης. Παρ’ ὅλες τὶς πιθανὲς ποινὲς 
(ἐξορία κτ.λ.) πάμπολλοι φιλόσοφοι, συγγραφεῖς, καλλιτέχνες ἀποδέχονταν τὸν τίτ-
λο τοῦ ἄθεου. Ξεκινῶ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, ποὺ ὁ Λογγῖνος (9.7) τὸν κατηγορεῖ, ὅτι «ἄθεα 
λέγει», ἐπειδὴ «ἀνθρώπους θεοὺς πεποιηκέναι, τοὺς θεοὺς δὲ ἀνθρώπους» (!). Μετά: 
«ἀθεωτέρα τις φωνὴ ἡ τοῦ ∆ιογένους (Χρυσιππ. 750,6). «Εὐημέρου τοῦ ἀθεωτάτου… 
λέγειν μὴ εἶναι θεούς, ἀλλὰ τὰ πάντα αὐτοματισμῷ διοικῆσθαι» (Θεόφιλος ΑΠ. 3.7 ii) 
– «τῆς ἀθεωτάτης αἱρέσεως (=σχολῆς) Εὐνομίου (Συνεσ. 5.3). «Κριτίας, εἷς τῶν ἀθέων 
(Σεξτ. 9). Ἄλλοι ἄθεοι: ∆ιαγόρας, Εὐήγορος, ∆είναρχος (Σούδα), Θεόδωρος, Ἵππων, 
«∆ημόκριτος… καὶ ἄλλοι παμπληθεῖς» (ἄθεοι) [Σεξτ. 9.5i]. 

«Ἐπίκουρος ἀθεότητα διδάσκειν… Πλάτων δὲ θεοὺς εἰπὼν εἶναι ὑλικούς… Πυθαγό-
ρας ἔσχατον ὁρίζει φύσιν καὶ αὐτοματισμὸν εἶναι τῶν πάντων, θεοὺς ἀνθρώπων μη-
δὲν φροντίζειν (!)… Ἐμπεδοκλέα τὸ διδάσκειν ἀθεότητα ἢ Σωκράτην τὸ ὀμνύειν τὸν 
κύνα, τὸν χῆνα καὶ τὸν πλάτανον» (!) [Θεοφ. Ἀπολλ. 3.6.]

Ἀλλὰ ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἄθεος, ὅπως κι ἄλλοι σοφιστές, ἦταν ὁ Πρωταγόρας: «Περὶ δὲ 
θεῶν οὔτε εἰ εἰσὶν οὐθ’ ὁποῖοι τίνες εἰσὶ δύναμαι λέγειν: Πολλὰ γὰρ ἐστὶ τὰ κωλύον-
τά με.»

Ἀνακεφαλαιώνω: Ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν 0,1% τῆς Ἑλληνικῆς Γραμαμτείας βρῆκα 20 
ὀνόματα ἀθέων καὶ δὴ ἐπωνύμων, ποὺ θεωροῦν τὴν Φύση ὑπάρχουσα ἀντὶ θεοῦ/θεῶν 
καὶ λειτουργοῦσα αὐτόματα. Καὶ ἂν ὑπάρχῃ, θἆναι ἀδιάφορος.

ÇÍ, ÅÓÔÉ ÊÁÉ ÅÓÔÁÉ Ï ÊÏÓÌÏÓ (ÐÁÍ). Οἱ κοσμολόγοι χωρίζονται σὲ δύο ἀν-
τίθετα στρατόπεδα. Οἱ πολλοὶ (Κατεστημένο) πιστεύουν, ὅτι τὸ Σύμπαν μία στιγμὴ 
πρὶν δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε –ἀορίστως– ἀπὸ σημειακὴ (!) συμπυκνω-
μὲνη ὕλη [Big Bang]. ∆ὲν διευκρινίζουν, τί ὑπῆρχε πρὶν ἢ ἂν κάποιο ἐξωσυμπαντικὸ 
ὄν «πάτησε τὸ κουμπί» [Γιαχβέ] ἢ ἂν αὐταναφλέγη καὶ γιατί.

Οἱ λίγοι θεωροῦν τὴν θεωρία αὐτὴ ὕποπτη, γελοία, ἀκατανόητη, τέλος ἀδύνατη. ∆έ-
χονται ὡς μόνη λετουργία τοῦ Σύμπαντος τὴν τῆς ἀενάου ἀνα·δημιουργίας.

Ὁ Ἡράκλειτος, ἁπλὸς καὶ σαφὴς ξεκαθαρίζει: «κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, 
οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ’ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται, πῦρ ἀείζωον 
ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα» (30).

Σὰν σύγχρονος κοσμολόγος ὁ Ἡράκλειτος θεωρεῖ τὸν Κόσμο μας (δηλ. ὅ,τι μπο-
ροῦμε νὰ νοήσουμε/ἀντιληφθοῦμε), ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀπείρους Κόσμους (δομημένους 
σὲ ἄλλη βάση;), ποὺ ἀποτελοῦν τὸ Σύμ·παν (πάν, ὁ «θεός» Πάν;), καὶ ποὺ ἀνὰ 
(ἀπο)δομεῖται ὅσο καὶ ὅποτε ἀπαιτῆται. Ἂν ἡ Φύση δουλεύῃ μὲ τὸν Λόγο, εἶναι ἡ 
μόνη λογικὴ δομή/λειτουργία της.

Σημ. 1: Ἕνα ἀπὸ τὰ ψέματα τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τοῦ Ἑλλ. Πολιτισμοῦ εἶναι, 
ὅτι οἱ φιλόσοφοι διαφωνοῦσαν σὲ ὅλα: «(Παῦλος) τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας τὴν 
διαφωνίαν ἐλέγξαι», Θεοδώρητος, «καὶ ρήτορας πολυφθόγγους ἀφώνους ὁρῶμεν… 
φιλοσόφους ἀσόφους», Ἀκάθ. Ὕμνος. Ὅμως καὶ στὴν Κοσμολογία ταυτίζονται: Ἐπί-
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κου ρος = «Τὸ πάν ἀ εὶ τοι οῦ τον ἦν οἷ ον νῦν ἐ στι καὶ ἔ σται», Πλά των = «Καὶ ἦν καὶ 
ἔστι καὶ ἔ σται» (Παρμ. + Τιμ.). Ἀ ρι στο τέ λης = «ὥ στε ἀ εὶ ἀ λη θὲς ἦν… ἔ στι ἢ ἔ σται» «ὄν-
των… ἀ εὶ ἐ στὶν (Φύσ.) Ἐ πί κτη τος = «ἡ τοῦ Κό σμους φύ σις ἦν, ἔ στι καὶ ἔ σται» (8.2.), 
Ἐμ πε δο κλῆς = «Παν θ’ (=τὸ Πάν) ἦν, ἔ στι καί…» Ἐ πί σης οἱ Κά σιος, Πλω τῖ νος, Σιμ πλί-
κιος, Πρό κλος κ.ἄ.

Σημ. 2.: Ἡ λέ ξη «Σύμ παν» δὲν ἐ χρη σι μο ποι εῖ το στὴν ἀρ χαι ό τη-
τα· ἀν τ’ αὐ τῆς ἡ λέ ξη «Πάν». Τὸ μον τέλ λο τῶν ἀ πεί ρων κό σμων ὡς 
Σύμ·παν εἶ ναι ἕ να μα θη μα τι κὸ σύ νο λο (λ.χ. σὰν στα φύ λι) μὲ σχέ σεις 
με τα ξύ τους –τέσ σα ρες μό νον δυ να τές– ὅ πως φαί νον ται (Σχ. 2), ἤ τοι 
μί α ἀ πὸ αὐ τὲς8 ἢ συν δυα σμός τους. Ἀρ χέ λα ος = «καὶ τὸ πὰν ἄ πει-
ρον καὶ ἀ ναλ λοί ω τον». Ἀ ρι στο τέ λης = «Τὸ πὰν ἀ νώ λε θρόν τε καὶ 
ἀ γέν νη τον», Ἐ πί κου ρος = «Τὸ πὰν ἄ πει ρόν ἐ στι.», Μη τρό δω ρος = 
«ἀ ΐ διον τὸ πὰν οὐ γὰρ ἔ χει ἀρ χὴν οὐ δὲ πέ ρας». Καὶ ὁ Ἐμ πε δο κλῆς 
ξε κά θα ρα: «οὐ μέν τοι τὸ πὰν εἶ ναι τὸν κό σμον, ἀλ λ’ ὀ λί γον τι τοῦ 
παν τὸς μέ ρος» (!)

ÅÐÉËÏÃÏÓ. Ἐ πι μεί να με στὴν πρό τα ση τῶν κοι νω νι ο λό γων γιὰ 
τὴν ἀ νάγ κη δη μι ουρ γί ας τῶν θεῶν/θεοῦ. Καὶ τῶν κοσμολόγων «περὶ 
ἀενάου δημιουργίας», ἀ πο δό μη σης τῆς Φύ σε ως (ἐν τρο πί α, ἀν τι·εν τρο πί α). Ἡ ἄλ λη ἄ πο-
ψη, ἡ θρη σκευ τι κή, γνω στή: Ἕ νας ἐ ξω συμ παν τι κὸς Θε ὸς καὶ τὸ Κτί σμα (σύμ παν) του. 
[Οἱ Ἕλ λη νες, γεν νη τοὺς θε ούς-δυ νά μεις-ἀ ξί ες.]

Ποῖ οι ἔ χουν δί κιο; ∆υ στυ χῶς πλή ρης ἀ πό δει ξη –ἀ κό μα– δὲν ὑ πάρ χει. ∆ρα μα τι κὰ τὸ 
ἀν τε λή φθη ὁ Πρωτα γό ρας: «Οὔ τε ναὶ οὔ τε ὄ χι· ἐμ πο δί ζο μαι ἀ πὸ ἔλ λει ψη στοι χεί ων.» 
Λο γι κή/ἔ ρευ να ἔ ναν τι πί στης/ἀ πο κά λυ ψης.

Τὰ δύο –μό να– «σο βα ρά» ἐ πι χει ρή μα τα τῶν θε ϊ στῶν  ἡ ἀ να γω γὴ ἀ πὸ τὸ ἀ πο τέ λε-
σμα στὸ αἴ τιον (Φύ σις, ἄ ρα κα τα σκευα στὴς Θε ός) καὶ  ἡ θρη σκευ τι κὴ «ἐμ πει ρί α» 
(ὅ ρα μα) δὲν θε ω ροῦν ται πλέ ον ἀ πό λυ τα ὅ πλα-ἀ πο δεί ξεις, ὡς τε λεί ως ἀν θρω πο μορ-
φι κά9.

Τί λοι πόν; Ἀ δι έ ξο δο; Ὄ χι βέ βαι α! Ἐ πι λέ γου με, ὅ πως ὁ Ἡ ρα κλῆς, με τα ξὺ δύο τά σε-
ων, καὶ βι ώ νου με ὡς ἄ το μα ἢ κοι νω νί α τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα: Εὐ ζω ί α-γνώ ση ἔ ναν τι ἀ ζω-
ί ας, φό βου καὶ ζω ῆς τοῦ μέλ λον τος.

Βι βλι ο γρα φί α

1. Ἐγ κυ κλο παί δεια «Ἥ λιος» (λῆμ μα Θε ο λο γί α).
2. Liddell-Scott, «Μέ γα Λε ξι κὸν τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας».
3. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Ἕλ λη νες καὶ θρη σκεί α», «∆», τ. 243.
4. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Ἦ θος Ἑλ λή νων», «∆», τ. 242.
5. Κ. Ἀ να γνω στί δης, «Τί εἶ ναι Θρη σκεί α».
6. Ι. Κα λό που λος, «Ἀ βρα ὰμ ὁ Μά γος» + «Ἔ νο πλος δό λος».
7. J. Bowker, «Ὁ θά να τος καὶ οἱ θρη σκεῖ ες», ἐκδ. Πα πα δή μα.
8. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Ἔ στιν ὀ φθαλ μός…», «∆», τ. 253.
9. R. Crawford, «Τί εἶ ναι θρη σκεί α», Ἐκδ. Σαβ βά λας

Κω στῆς Καρ μι ράν τζος

Σχ. 2. Τέσσαρες 
σχέσεις τῶν 

κόσμων.
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
∆ΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ, «Ἄρης Ν. Πουλιανός, “Ἀνατροπές”, Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ 
τὸ ἔργο του»

Ἕνα ἀξιόλογο βιβλίο, γραμμένο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ 
ἴσως νὰ διαδραμάτισε τὸν σημαντικώτερο ρόλο στὴ ζωὴ 
τοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ, τὴ γυναῖκα του ∆άφνη, γιὰ τὰ βιώ-
ματα καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ ἀνθρωπολόγου, κυκλο-
φόρησε πρόσφατα. Ὁ Ἄρης Πουλιανὸς κυνηγήθηκε ὅσο 
ἐλάχιστοι ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς συναδέλφους του ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ κυβερνητικοὺς παράγοντες γιὰ τὴν ἀνακάλυψη, ποὺ 
τὸν ἔκανε γνωστὸ παγκοσμίως, τοῦ Ἀρχανθρώπου τῶν Πε-
τραλώνων. Ἀμφισβητήθηκε γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὶς χρονο-
λογικὲς μετρήσεις ποὺ προσδιορίζουν τὴν ἡλικία τοῦ Ἀρ-
χανθρώπου, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ συνάδελφοί του στὸ 
ἐξωτερικὸ τοῦ ἀπένειμαν ἄλλη μία τιμητικὴ διάκριση γιὰ 
τὴν προσφορά του. 

Ὅπως διαβάζουμε χαρακτηριστικὰ στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, ποὺ φέρει τὸν τίτλο 
«Ἄρης Ν. Πουλιανός, «Ἀνατροπές - Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του», ἡ γυναῖκα του ∆άφ-
νη ἦταν δίπλα του σὲ ὅλες τὶς στιγμὲς τῆς ζωῆς του. Μὲ τὶς ἰατρικές της γνώσεις τὸν 
βοηθοῦσε στὴν καταγραφὴ τῶν ἐπιστημονικῶν του δεδομένων κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
ἀνθρωπομετρικῶν ἐρευνῶν. Συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὶς ἀνασκαφὲς καὶ σχεδὸν πάντα πή-

ÔÁ ÌÅÔÅÙÑÁ ÄÉÁÓÔÇÌÏÐËÏÉÁ
ÊÁÉ Ï ÓÕÃ×ÑÏÍÏÓ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ

Οἱ ἐξελιγμένοι πύραυλοι τοῦ Χίτλερ καὶ οἱ πιλότοι τοῦ Βιετνὰμ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ 
ἡ βάση τῶν σημερινῶν διαστημοπλοίων καὶ μὲ αὐτὰ θὰ κατακτήσωμε τὸ ∆ιάστη-
μα. Ἡ τεχνολογία ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν καθαρὴ (φυσική) Ἐπιστήμη τῶν Ἰώνων 
φιλοσόφων διὰ τῆς οἰκονομικοποίησης ἀποτελεῖ παραβίαση τῶν φυσικῶν νόμων 
καὶ καπήλευσή τους. Ὅμοια ὁ θεοκεντρισμός, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ψυχικὸ ὑπόβαθρο, 
συμπληρώνει τὴν ὑπερβατικότητα, ὥστε τὸ διαστημόπλοιο νὰ μὴν πηγαίνῃ που-
θενά... Βεβαίως, γιατὶ ἡ Φύση δὲν κάνει τέτοιες διευκολύνσεις, ὅταν ἐρήμην της 
ἀπὸ κλεμμένους νόμους καὶ νομοτέλειές της τὸ ἀνθρωπάκι φθάνῃ μετέωρο στὸ 
∆ιάστημα. Βλέπεις, δὲν τοὺς ἄφησε ἡ Βίβλος νὰ σκεφτοῦνε, παρὰ σπάζοντας τὸ 
κεφάλι τους, ποιός θὰ ἔχῃ τοὺς καλύτερους πυραύλους γιὰ πόλεμο, νάτους στὸ 
∆ιάστημα, ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ σκοπευτικὰ βομβαρδισμοῦ τὰ εἶχαν ἀπὸ τότε ποὺ 
ἔκαιγαν ὁλόκληρες πόλεις ζωντανές.

Ὅμως ἂς βάλωμε τὰ πράγματα στὴ θέση τους, γιατὶ μὲ λίγο φωτεινὸ μυαλὸ 
μποροῦμε νὰ διαλύσωμε τὶς αὐταπάτες, οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐκ μέρους 
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γαινε μαζί του στὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ βιβλίο γί-
νεται στὰ παιδικά του χρόνια, τὴν Ἰκαρία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα 
του, τὶς ἀνησυχίες τῆς νιότης του καὶ τὶς μεγάλες ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἰταλο-
γερμανικῆς κατοχῆς, τὶς σπουδὲς Βιολογίας καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπιβίωσης κατὰ τὴν παρα-
μονή του στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὶς ὀρεινὲς μάχες ὡς ἐθελοντῆ στὸ «∆ημοκρατι-
κὸ Στρατὸ Ἑλλάδος».

Ἀκολουθοῦν οἱ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Ἀνθρωπολογία καὶ τὸ διδακτορικὸ μὲ 
θέμα τὴν προέλευση τῶν Ἑλλήνων. Στὸ βιβλίο ὑπάρχει ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴν συγκε-
κριμένη ἐργασία, μὲ τὴν ὁποία καταξιώθηκε ὡς ἐπιστήμονας. Οἱ κριτικὲς ἀπὸ κορυφαί-
ους ἐπιστήμονες ἦταν ἄριστες· ἐπισήμαιναν ὅτι ἦταν μία θεμελιωμένη ἐργασία μὲ πο-
λὺ σημαντικὰ συμπεράσματα καὶ θέσεις. Μεγάλο τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες 
καὶ ἄλλα μέσα ἐνημέρωσης. Γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐργασία τοῦ ἀπονεμήθηκε τὸ βρα-
βεῖο «Κούμαρη» ὡς μία τιμητικὴ διάκριση καὶ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀνθρω-
πολογικὴ Ἑταιρεία.

Τὸ 1965 ἐργαζόταν ὡς ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, μὲ ἀπό-
σπαση στὸ Ὑπουργεῖο Συντονισμοῦ. Ἡ κύρια ἀπασχόλησή του ἦταν ἡ ὀργάνωση καὶ 
ἡ ἵδρυση δύο νέων πανεπιστημίων, τῶν Πατρῶν καὶ τῆς Κρήτης. Ἀρχὲς τοῦ 1966 καὶ 
μὲ πρόταση τοῦ καθηγητῆ Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σπύρου Ζερβοῦ 
ἔγινε μέλος τῆς ∆ιοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ ἀπὸ τὴ θέση 
αὐτὴ ἵδρυσε τὰ πρῶτα τμήματα Βιολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας σὲ ἑλληνικὸ πανεπιστή-
μιο. Παρόλο ποὺ ἐπὶ χούντας καταργήθηκε τὸ τμῆμα Ἀνθρωπολογίας, ἐκεῖνο τῆς Βιο-
λογίας λειτουργεῖ μέχρι σήμερα.

Μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον διαβάζουμε στὸ βιβλίο γιὰ τὶς ἀνασκαφικὲς ἐργασίες στὴ 
Χαλκιδική: «Πάσχα τοῦ 1968, τέλος Μαρτίου, ξεκίνησε τὶς συστηματικὲς ἀνασκαφὲς 

μας μεταφυσική-ὑπερβατικὴ θεώρηση τῆς Φύσης. Τὸ ἡλιοκεντρικό μας πλανητικὸ 
σύστημα ἀπέχει 4,5 ἔτη φωτὸς ἀπὸ τὸ κοντινώτερο ἄστρο, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει 
ὅτι, ἂν τὸ μικρύνωμε σὰν μία μπάλλα ποδοσφαίρου, τότε τὸ κοντινώτερο ἀστέ-
ρι θὰ ἀπέχῃ... 500 ὁλόκληρα χιλιόμετρα, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσωμε στὸ ἄπειρο 
τοῦ μεγάκοσμου, πόσο μικροὶ εἴμαστε. Ἀκόμα πιὸ μακριὰ ἀναλόγως εἶναι καὶ οἱ 
κινητῆρες ἰόντων τῶν διαστημοπλοίων, ποὺ θὰ μᾶς τρέχουν μέχρι τὴν ταχύτητα 
σχεδὸν τοῦ φωτὸς (ὅριο), ὅπου ἡ ζωή μας δὲν θὰ φθάνῃ, ὥστε νὰ ἐπιταχύνωμε, 
χωρὶς νὰ μᾶς σκοτώσῃ ἡ ἀδράνεια... Ὡς γνωστό, τὸ πλανητικό μας σύστημα δὲν 
ἔχει ζωή, κι ἐμεῖς θὰ ἀποικήσωμε ἀφιλόξενους πλανῆτες μὲ τεράστιο κόστος ζω-
ῆς, ὥστε κάτω ἀπὸ εἰδικοὺς θόλους νὰ παίζωμε... τάβλι κουβαλῶντας κι ἐκεῖ τὴν 
φτηνή μας ὕπαρξη, ὅπως ἄλλωστε μὲ ἀποτροπιασμὸ βλέπομε στὰ ἔργα «ἐπιστη-
μονικῆς φαντασίας», ὅπου ἀνθρωποειδῆ τῆς τεχνολογίας ἔχουν πλήρη ἄγνοια τῆς 
μεγάλης Τέχνης, ποὺ εἶναι ἡ ἐπιτομὴ τοῦ ὑπαρξιακοῦ, μηχάνημα διαστημικό, ποὺ 
οὔτε κἂν τὸ ὑποπτεύονται.

Αὐτό, τὸ ὅτι εἴμαστε τόσο μακρυὰ γιὰ τὰ μέτρα μας, εἶναι τυχαῖο μέσα στὴ νο-
μοτέλεια τῆς Φύσης; Πόσο καραγκιόζηδες εἴμαστε μέσα στὸ διαστημόπλοιο, ὅταν 
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στὴ Χαλκιδική. Σαράντα ἐργάτες δούλευαν νύχτα – μέρα χωρὶς ἠλεκτρισμὸ σὲ ἀπερί-
γραπτες συνθῆκες. Εἶχε γίνει μία ἀνθρώπινη ἁλυσίδα ἀπὸ τὴν παλαιὰ τεχνητὴ εἴσοδο 
ἕως τοὺς ἐσωτερικοὺς θαλάμους, ὅπου γινόταν ἡ ἀνασκαφή, διανύοντας μία ἀπόστα-
ση περίπου 500 μέτρων ἀπὸ δύσβατα περάσματα, διαδρόμους καὶ γκρεμούς. Τὰ εὑρή-
ματα ὅμως πολλὰ καὶ σημαντικά. Τὰ συμπεράσματα συνταρακτικά. ∆ὲν εἶναι 70.000 
ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος τῶν Πετραλώνων ἀλλὰ πάνω ἀπὸ 700.000!». 

Ἡ πολεμικὴ ξεκίνησε τὴ δεκαετία τοῦ ’70, ὅταν οἱ ἀντίπαλοί του ἀναβίωσαν τὸν «Ἄν-
θρωπο τῆς Χαϊδελβέργης». Οὐσιαστικὰ ἐπρόκειτο γιὰ μία σιαγόνα, ποὺ βρέθηκε στὶς 
ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα κοντὰ στὴ Χαϊδελβέργη, γιὰ τὴν ὁποία προτάθηκε τὸ 
ὄνομα Homo Heidelbergensis, δηλαδὴ ἕνα νέο διαφορετικὸ εἶδος ἀνθρώπου, σύμφωνα 
μὲ μία πρακτικὴ ποὺ συνηθιζόταν εὐρέως ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ἔτσι ὁμαδοποιήθηκε μαζὶ 
μὲ τὸν Πετραλώνειο, τὸ ἀφρικανικὸ κρανίο τῆς Ροδεσίας καὶ ἡ σιαγόνα τῆς Χαϊδελβέρ-
γης ὡς Ἄνθρωπος τῆς Χαϊδελβέργης. Αὐτὸ ἔσπευσαν νὰ τὸ ἀναγνωρίσουν ἀμέσως καὶ 
οἱ ἐν Ἑλλάδι εἰδικοί. Ὅμως ἄλλο εἶναι νὰ υἱοθετῆται σωβινιστικὰ ἕνα νέο εἶδος ἀνθρώ-
που κι ἄλλο ἡ ἀναγωγὴ τοῦ Πετραλώνειου ἁπλῶς σὲ μορφότυπο ἢ σὲ ἀνθρωπολογικὴ 
ὁμάδα, ἀνάμεσα στοὺς ὑπόλοιπους Ἀρχανθρώπους τῆς ἐποχῆς του.

Ἀντὶ γιὰ ἀναγνώριση τῆς ὑπερπροσπάθειάς του μαθαίνει, ὅτι ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπη-
ρεσία ἀποφασίζει τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀνασκαφῶν του. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀκολου-
θεῖ ἕνας πόλεμος κατὰ τοῦ ἔργου του, ποὺ περιγράφεται μὲ λεπτομέρειες στὸ βιβλίο καὶ 
ποὺ εἶναι γνωστὸς στὸν ἐπιστημονικὸ –καὶ ὄχι μόνο– κόσμο. Ἀντίπαλοί του καθηγητὲς 
πανεπιστημίου, μὴ ἀνθρωπολόγοι. Ἑκατοντάδες οἱ δίκες, π.χ. τὸν Μάιο τοῦ 2006 εἶχε 
πέντε δικαστήρια, 3,4,18,26 καὶ 30 τοῦ μηνὸς καὶ ἄλλα 3 τὸν Ἰούνιο. Συνήθως δικαιώ-
νεται ἤδη ἀπὸ τὸν πρῶτο βαθμό. 

Ὁ Ἄρης Πουλιανὸς ποὺ ἔχει ἐκδώσει συνολικὰ 5 ἀνθρωπολογικὰ βιβλία, 13 τόμους 

ἔχωμε ἀπογειωθῆ ἀπὸ ἕναν τέτοιο πλανήτη.
Ἂν τὴ ζωή σου χάλασες σ’ αὐτὴν τὴν κόχη, σ’ ὅλη τὴ Γῆ τὴ χάλασες, λέει ὁ 

Ἀλεξανδρινός, ὅπου μεταφορικὰ ἀποτελεῖ καταπληκτικὴ ναυτιλία στὸ διάστημα 
–ἄντε μετὰ νὰ συννενοηθῇς μὲ τοὺς ἐπίδοξους αὐτοὺς κατακτητές. Μὴν πᾶμε μα-
κρυά· ὅταν ἀνακάλυψαν τὴν Ἀμερική, σὲ κάτι μαγευτικὰ νησιὰ πῆγαν κοπέλλες 
γυμνόστηθες μὲ γιρλάντες λουλούδια νὰ τοὺς καλωσορίσουν, κι αὐτοὶ τὶς ἔσφα-
ξαν κουβαλῶντας φυσικὰ καὶ τὸν θρησκευτικὸ τοποτηρητή, ἄλλωστε βιαζόντου-
σαν, γιατὶ εἶχαν νὰ καθαρίσουν ἄλλα 80 ἑκατομμύρια γηγενῶν. Γυμνόστηθες μὲ 
τραγούδια καὶ λουλούδια τότε, στὸ Μεσαίωνα, πὼ πὼ προπατορικὸ καὶ ἐνοχή, 
γιατί ἄλλαξε τίποτε ἀπὸ τότε; Τὴν ἴδια Βίβλο κουβαλᾶνε, καὶ μάλιστα ἔκοψαν τὰ 
κονδύλια γιὰ ἀνακάλυψη ζωῆς στὸ ∆ιάστημα, γιατὶ δὲν τὸ λέει ὁ Γιαχβέ τους... 
∆ιαχώρισαν σὲ ὕλη καὶ πνεῦμα, ἐνῷ «Ἓν τὸ ὅλον» (Ἴωνες φιλόσοφοι). Κι εἶναι 
τόσο κρύο ψυχολογικὰ τὸ νεκρὸ πλανητικό μας σύστημα, κι αὐτὸς ὁ γαλάζιος πλα-
νήτης ἀπὸ μακρυὰ ἔτσι τί ὄμορφος ποὺ εἶναι, βλέπεις ἡ βλακεία κρύβεται καθὼς 
ζωντανὸς ἀρμενίζει, καὶ τί στραβοτιμονιὲς κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ Ἴωνες φιλό-
σοφοι καὶ οἱ καλλιτέχνες κι ἐμεῖς ψάχνομε νὰ κατασκευάσωμε καὶ ἐπανδρώσωμε 
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τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «Ἄνθρωπος» καὶ δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ 150 ἐργασίες, 
δίνει τὸν προσωπικό του ἀγῶνα στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων καὶ καθημερινὰ μάχε-
ται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχανθρώπου στὸ σπήλαιο τῶν Πετραλώνων, ποὺ ἐδῶ καὶ 
10 χρόνια –ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει στὸ «∆αυλό», ἀρ. τεύχους 286– βρίσκεται ξεχασμέ-
νος καὶ ἑρμητικὰ κλειστὸς σὲ ἕνα χαρτόκουτο ἔχοντας ὑποστῆ ἀλλοιώσεις σὲ ποσοστὸ 
τοὐλάχιστον 30%. 

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ

IOYΛΙΟΣ ΒΕΡΝ, Τὸ Αἰγαῖο στὶς φλόγες, Ἐκδόσεις Κασταλία
Τὰ ἔργα τοῦ Ἰουλίου Βὲρν (1828-1905), παραμένουν ἐπίκαι-

ρα ὅσο ποτέ, θαυμαστὰ ἐπιτεύγματα μιᾶς φαντασίας τολμη-
ρῆς, γόνιμης καὶ βαθιὰ ἀνθρωποκεντρικῆς. Τὰ 64 συνολικὰ βι-
βλία τῆς συλλογῆς «Θαυμαστὰ Ταξίδια» ἀπὸ τὸ 1862 ἕως τὸ 
1905 κατέκτησαν τὸ παγκόσμιο κοινό, μικροὺς καὶ μεγάλους. 
Τὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἔχει πολλοὺς λόγους ν’ ἀνα-
τρέξῃ στὸ ἔργο του, πού, πέρα ἀπὸ τὶς ἄλλες του ἀρετές, εἶναι 
γεμᾶτο ἀπὸ ἀναφορὲς στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἀλλὰ καὶ 
στὴν ἀγωνιζόμενη κατὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 Ἑλλάδα, 
ἐκφράζοντας τὰ εἰλικρινῆ φιλελληνικὰ συναισθήματα τοῦ συγ-
γραφέα, ποὺ προκάλεσαν τὸ θαυμασμὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς 
γνώμης γιὰ τὸν ἀπελευθερωτικό μας ἀγῶνα. 

Τὸ 1884 δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ γαλλικὴ ἐφημερίδα τὸ «Αἰγαῖο στὶς φλό-
γες», ἕνα ἔργο ἀφιερωμένο στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες, στὸν ἑλληνικὸ ἀγῶνα γιὰ ἀνεξαρ-
τησία, στὴν φιλελληνικὴ δράση καὶ στὴν μάστιγα τῆς πειρατείας. Τὸν ἴδιο χρόνο κυκλο-

σωστὰ διαστημόπλοια, ἂν εἶναι δυνατόν!.. Ἐμεῖς τὰ ὄντα μὲ βάση τὸν ἄνθρακα 
στὴν ὀργανικὴ χημεία μας καὶ μὲ τὰ δὶς ἑκατομμύρια κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου, στὸ 
ἄπειρο τῆς κβαντικῆς τοῦ μικρόκοσμου, εἶναι ἀδύνατο νὰ προχωρήσωμε χωρὶς 
τὸ ὑπαρξιακὸ μέσα καὶ μόνον στὴν Φύση.

Παίρνοντας γιὰ παράδειγμα τὴν τρέχουσα κινηματογραφικὴ ἐπικαιρότητα τοῦ 
μηνὸς Ὀκτωβρίου διαπιστώνουμε: Ἀπὸ τὶς 6 ταινίες οἱ 5 εἶναι ἀμερικάνικες καί... 
ἀκοῦτε σκηνές: Στὶς 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2001 τὰ ἀεροπλάνα ποὺ ἔπεσαν στοὺς 
∆ιδύμους Πύργους προκάλεσαν τὴν καταστροφή των, ὅπου δύο καταπλακωμένοι 
πυροσβέστες διασώθηκαν ἀπὸ ἕναν καταδρομέα, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια ἐπολέ-
μησε στὸ Ἰράκ. Σχόλια: Νὰ μᾶς εἰποῦν, πῶς τὰ κατάφεραν, καὶ ἀπὸ τοὺς τόσους 
σκοτωμένους κανεὶς δὲν ἦταν τοῦ γνωστοῦ λόμπυ, γιατὶ λέει γιόρταζαν... τέτοια 
σύμπτωση... Ὅσο γιὰ τὸν καταδρομέα, μόλις στὶς 13/10/06 ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Βρεττα-
νικοῦ Στρατοῦ δήλωσε, ὅτι πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ ἀγγλικὰ στρατεύματα μετὰ 
ἀπὸ τόσα χρόνια, γιατί, «ἂν κάπου σὲ καλέσουν, εἶσαι εὐπρόσδεκτος, ἂν ὅμως 
ντὲ καὶ καλὰ πᾶς μόνος σου, κανένας δὲν σὲ θέλει»... ἐκεῖ στὸ μακρινὸ Ἰράκ... Ἀπὸ 
τὶς ἄλλες ταινίες μία ἑστιάζεται στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, ὅπου ἕνας ἰὸς 
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φόρησε σὲ βιβλίο στὴ Γαλλική, μεταφράστηκε στὴν Ἑλληνικὴ καὶ δημοσιεύτηκε στὴν 
Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «Καιροί». Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπὸ τὸ 
θάνατο τοῦ Ἰουλίου Βέρν, τὸ «Αἰγαῖο στὶς Φλόγες» ἐπανεκδίδεται στὴν Ἑλλάδα σὲ μία 
ἐξαιρετικὰ φροντισμένη ἔκδοση μὲ 49 παλαιὲς καλαίσθητες ζωγραφιές.

Ἡ δράση τοῦ μυθιστορήματος ἐκτυλίσσεται τὸ 1828, στὴν τελικὴ φάση τοῦ ἀγῶνα 
τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐπικεντρώνεται κυρίως στὴ δραματικὴ προσπάθεια καταστολῆς 
τῆς πειρατείας στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες καὶ κατάργησης τῶν σκλαβοπάζαρων τῆς ἀνα-
τολικῆς Μεσογείου. Τὰ σκάφη τοῦ ἀρχιπειρατῆ Σακρατὶφ καὶ τοῦ φιλέλληνα Ἀνρὺ ντ’ 
Ἀλμπαρὲ ὀργώνουν τὸ Ἰόνιο καὶ τὸ Αἰγαῖο, μὲ βασικοὺς σταθμοὺς τὸ Οἴτυλο, τὴν Κυ-
παρισσία, τὴν Κέρκυρα, τὴ Χίο, τὴ Θάσο, τὶς Κυκλάδες, τὴν Κρήτη καὶ τὴν Κάρπαθο, 
γιὰ νὰ συγκρουσθοῦν τελικὰ στ’ ἀνοιχτὰ τῆς Ἄνδρου, προκειμένου νὰ ἐπέλθῃ ἡ κάθαρ-
ση, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν πορεία τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Παρ’ ὅλο ποὺ τὸ «Αἰγαῖο στὶς Φλόγες» σὲ ἄλλες χῶρες εἶναι ἀρκετὰ γνωστὸ καὶ δε-
δομένου ὅτι εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα βιβλία ἐκδήλωσης φιλελληνισμοῦ, κατὰ λο-
γικὴ ἀναγκαιότητα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀρκετὰ γνωστὸ καὶ στὸ κοινὸ τῆς Ἑλλάδας· κι 
ὅμως στὴ χώρα μας εἶναι παντελῶς ἄγνωστο. Τοῦτο ὀφείλεται στὶς ἀντιδράσεις κάποι-
ων, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν ὅτι ἡ ρεαλιστικὴ παρουσίαση ὡρισμένων πειρατικῶν δραστη-
ριοτήτων κατὰ καὶ μετὰ τὴν ἐπανάσταση προσβάλλουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἱστορικὴ ἀλή-
θεια ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσβάλῃ κανέναν. 

Εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ καὶ θλιβερὴ ἡ σύγκριση μεταξὺ τῆς ἐξωσχολικῆς πνευματι-
κῆς τροφῆς κι ἀγωγῆς τῶν νέων τοῦ περασμένου αἰῶνα καὶ τῆς σημερινῆς. Τὸ «Αἰγαῖο 
στὶς Φλόγες», ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ Ἰουλίου Βὲρν ἀποτελοῦν ἕνα ἐξαιρετικὸ ἀν-
τίβαρο στὴν τηλεοπτικὴ γλίτσα καὶ στὰ κινηματογραφικὰ καὶ ἄλλα σκουπίδια, ποὺ ρυ-
παίνουν τὰ μυαλὰ τῶν σημερινῶν Ἑλληνόπουλων.

Γιάννης Λάζαρης

(ἠλεκτρονικός) ἀπειλεῖ νὰ σκοτώσῃ τὰ παιδιά, ποὺ τοὺς χειρίζονται... Ὅλο κάτι 
τέτοια τῆς κοντόφθαλμης ἀμερικάνικης κουλτούρας –καθαρὸς Γιαχβέ– ὅπου τὰ 
πάντα, ὡς εἶναι φυσικό, ἀλλοιώνονται ἀπὸ μία ἐγγενῆ προπαγάνδα, ποὺ ξεκινᾷ 
ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμό, Χριστιανισμό, Μωαμεθανισμό, Μαρξισμὸ (ὅλα τοῦτα δικά 
τους).

Βέβαια ἂν πάρωμε ὅλα τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ καιροῦ μας, μὲ λύπη 
διαπιστώνουμε ὅτι, ἂν λείπῃ ἀπὸ μέσα τους τὸ ὑπαρξιακό, αὐτὰ γίνονται κατορ-
θώματα μαθητευομένων μάγων. Ἡ αἰώνια παρέλκυση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ποὺ δὲν 
θέλει νὰ παραδεχτῇ τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους καὶ καλλιτέχνες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρ-
χαιότητας –τὸ βλέπομε καθημερινὰ στὸν... οἰκουμενισμό τους. Ὅσο γιὰ τὶς ἄλλες 
ταινίες μετὰ ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω σᾶς ἀφήνω νὰ σκηνοθετήσετε τὶς ὑπόλοιπες... Μιὰ 
ἐκνευριστικὴ προπαγάνδα, ποὺ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικὰ τὴν πάνω ἀπὸ τὴν τεχνολογία 
καὶ χρῆμα φωτεινὴ σκέψη. Βέβαια τὴν ἴδια στιγμὴ εἶναι ἀπειλητική, ὅπως συμβαί-
νει ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς στὰ κατεχόμενα.

Παντελῆς Γλάρος
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