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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:
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• Ἐπίσης ἐγγραφὲς συνδρομητῶν μὲ 
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•

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει 
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τοῦ ἐκδότη.

Ὁ «∆» ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων ποὺ δημοσιεύει στὶς 
σελίδες του. Γιὰ τὶς δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διατυ-
πώσεις θέσεων κ.λπ. ἐκτὸς «∆αυλοῦ», ἀπὸ πρόσωπα ποὺ 
γράφουν ἢ ἔγραψαν στὸ Περιοδικό, ὁ «∆» δὲν εὐθύνεται.
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ὲ τὸν τίτ λον αὐ τὸν ὁ «∆αυ λός» μό λις ἐ ξέ δω σε καὶ κυ κλο φό ρη-
σε ἕ να βι βλί ο, τὸ ὁ ποῖ ο θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ἀ πο τε λέ σῃ κα τὰ 
τὴ γνώ μη μου κομβικὸ σταθ μὸ καὶ καταλύτη στὴν πορεία τῆς 
διαχρονικῆς Ἑλληνικῆς Συνείδησης. Ἀπο τε λεῖ ται ἀ πο κλει στι-

κὰ ἀ πὸ ἕ να Ἀ πάν θι σμα ἐ πί ση μων κει μέ νων τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ γε νι κώ τε-
ρα, δη λα δὴ τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης, τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καὶ τῶν ἔργων 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· καὶ εἰδικώτερα τῆς Ὀρθοδοξίας, δη λα δὴ τῶν 
Κα νό νων τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, τῶν λει τουρ γι κῶν της βι βλί ων καὶ 
ἐ πί ση μων κει μέ νων τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου καὶ Ἀρχιερέων της, 
Συναξαριστῶν της καὶ Ἁγίων της, ποὺ γράφτηκαν ἐ πὶ Βυ ζαν τι νοῦ Με σαί-
ω να, ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας, κατὰ καὶ με τὰ τὴν  Ἐ πα νά στα ση τοῦ 1821 καὶ 
ἐ πὶ Νε ω τέ ρου Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γράφωνται ἕως 
σήμερα. Τὰ κεί με να αὐ τὰ παρουσιάζονται συγκεντρωμένα γιὰ πρώτη φορὰ 
ἐδῶ, ἂν ὄχι ὡς πλῆρες corpus, ὁπωσδήποτε ὡς ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ καὶ 
συστηματικὸ δειγματολόγιο.

Ἡ λέ ξη Ἀ πάν θι σμα χρησιμοποιεῖται βέ βαι α ἐδῶ συμ βα τι κά, δι ό τι στὴν 
πραγ μα τι κό τη τα πρό κει ται γιὰ συλ λο γὴ δη λη τη ρι ω δῶν «φυ τῶν». Πρό κει-
ται γιὰ κα τα γρα φὴ ἑ νὸς ἀ τε λεί ω του ὀ χε τοῦ ὕ βρε ων, συ κο φαν τι ῶν, ἀπειλῶν, 
στρε βλώ σε ων, ἐ πι σή μων κα τα δι κα στι κῶν κειμένων ἀ να θε μα τι σμοῦ, ἀ φο ρι-
σμοῦ καὶ ἀκρότατης ἀ πα ξί ω σης ὅ λων τῶν εἰ δῶν, ποὺ ξε χει λί ζουν ἀ πὸ μί σος, 
ἄρ νη ση, ἀ πέ χθεια καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀ πόρ ρι ψη παν τὸς Ἑλ λη νι κοῦ, δη λα δὴ 
τῶν ἴ δι ων τῶν Ἑλ λή νων ὡς φυλετικῆς ὀν τό τη τας, τῶν με γά λων δι α νο η τῶν-
δη μι ουρ γῶν τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, τῶν πο λι τι στι κῶν καὶ ἐ πι στη μο νι-
κῶν δη μι ουρ γη μά των τους, τῶν ἱστορικῶν ἀγώνων τους γιὰ τὴν  ἐλευθερία 
καὶ τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτησία –μὲ μί α λέ ξη τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ ὡς ἱ στο ρι κοῦ 
φαι νο μέ νου, ὡς ἔ θνους καὶ ὡς πο λι τι κῆς ὕ παρ ξης.

Τὰ κα τα γρα φό με να κεί με να στρέ φον ται κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ὀ νο μα στι κῶς · 
καὶ δὲν συμ πε ρι λαμ βά νον ται στὴν συλ λο γὴ αὐτὴ πλεῖ στα ἄλ λα, στὰ ὁ ποῖ α ὁ 
ἀν θελ λη νι σμὸς εἶ ναι εὐ κό λως ἐν νο ού με νος ἀλ λὰ ὄ χι ὀ νο μα στι κὸς (ἐ κτὸς ἀ πὸ 
λί γα, τῶν ὁ ποί ων προ η γεῖ ται ἄλ λο ἀ πό σπα σμα ποὺ ρη τῶς τοὺς κα το νο μά-
ζει), ὅ πως π.χ. ὅ σα ἀ να φέ ρον ται στὶς ἔν νοι ες «ἐ θνι κός», «εἴ δω λα», «μωρία», 
«πλάνη», «μανία», «φι λο σο φί α», «σο φί α» κ.ἄ., ἔν νοι ες οἱ ὁ ποῖ ες προδήλως 
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ὑ πο νο οῦν πάν το τε τοὺς Ἕλ λη νες, δε δο μέ νου ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες εἶ ναι τὸ ἔ θνος-
στόχος, ἐ ναν τί ον τοῦ ὁ ποί ου ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἐ στρά φη, πο λέ μη σε καὶ δι έ πρα-
ξε τὸ ἱ στο ρι κὸ ἔγ κλη μα τῆς ἐ ξα φά νι σής του γιὰ 16 αἰῶνες ἀ πὸ τὸ ἱ στο ρι κὸ 
προ σκή νιο. ∆ὲν συμ πε ρι λαμ βά νον ται ἐ πί σης πλεῖ στα κρα τι κὰ κεί με να τῆς 
Βυ ζαν τι νῆς Αὐ το κρα το ρί ας (νό μοι, κώ δι κες, δι α τάγ μα τα, ἀποφάσεις καὶ δι-
α τα γὲς πο λι τι κῶν καὶ στρα τι ω τι κῶν ἡ γε τῶν κ.λπ.), τὰ ὁ ποῖ α ἐ πί σης βρί θουν 
ἀ πὸ ρητῶς ἀν θελ λη νι κὰ στοι χεῖ α.

Τὸ φαινόμενο τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθελληνισμοῦ ἐμφανίστηκε πρὶν ἀπὸ 
περισσότερους τῶν 20 αἰῶνες καὶ παραμένει ζωντανὸ καὶ διαχρονικὸ σ’ 
ὅλες τὶς μετέπειτα ἐποχές, διατηρῶντας τὴν ἰσχύ του καὶ τὴν ἔντασή του 
ἀκέραιες ὣς σήμερα. ∆ι ό τι καὶ σή με ρα ἡ  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά δος ὄ χι μό νο 
δὲν ἔ χει ἀ πο κη ρύ ξει κα νέ να ἀ πὸ αὐτὰ τὰ κείμενα, ἀλ λὰ καὶ τὰ χρη σι μο ποι-
εῖ καὶ στὴν ∆ογ μα τι κή της, καὶ στὴν Κα τή χη σή της, καὶ στὴ Λει τουρ γι κή 
της· πλεῖστα ἐξ αὐτῶν ἀ πο τε λοῦν ἐν χρή σει ψαλ μούς, ἀ να γνώ σεις, ὕ μνους, 
τροπάρια, ᾠ δὲς κ.λπ., ποὺ ψάλ λον ται καὶ δι α βά ζον ται κα θ’ ὅ λη τὴ διά ρκεια 
τοῦ ἔ τους στὶς ἐκ κλη σί ες καὶ  στὰ μο να στή ρια τῆς Ἑλ λά δας εἰς ἐ πή κο ον τῶν 
ἐκκλησιαζόμενων Ἑλλήνων, ἀλ λὰ καὶ χρη σι μο ποι οῦν ται στὰ κη ρύγ μα τα τῶν 
Ἑλλήνων κλη ρι κῶν καὶ ἱ ε ρο κη ρύ κων, ὅ πως καὶ τῶν σύγ χρο νων ἐντόπιων 
ὀρθόδοξων ἀ πο λο γη τῶν στὴν πο λε μι κή τους κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι-
σμοῦ. Τὰ λει τουρ γι κὰ βι βλί α τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ γέ μουν τέ τοι-
ων κει μέ νων, οἱ ἱ ε ρεῖς εἶ ναι διατεταγμένοι καὶ ὑ πο χρε ω μέ νοι νὰ τὰ χρη σι μο-
ποι οῦν στὶς ἱ ε ρο πρα ξί ες τους.

* * *
ολ λὲς σκέ ψεις, κρί σεις, συμ πε ρά σμα τα, σχόλια καὶ ἱ στο ρι κὲς ἀ ξι-
ο λο γή σεις θὰ μπο ροῦ σαν νὰ δι α τυ πω θοῦν γιὰ τὸ Ἀ πάν θι σμα αὐ-
τό, ἀλ λὰ θὰ προ τι μή σου με νὰ πε ρι ο ρι σθοῦ με ἐ δῶ σὲ δύο μό νο πα-
ρα τη ρή σεις, ποὺ κα τ’ ἀ πό λυ τη λο γι κὴ ἀ ναγ και ό τη τα προ κύ πτουν 

ἀ πὸ τὰ κεί με να αὐ τά –πα ρα τη ρή σεις, ποὺ φρο νοῦ με ὅ τι ἀ φή νουν ἄ ναυ δο εἰ-
δι κὰ τὸν ση με ρι νὸ Ἕλ λη να:

 Τὴν πο λε μι κὴ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, τὴν ἀ δι ά λει πτα 
συ νε χι ζό με νη ὣς σή με ρα· καμ μί α ἱ στο ρι κὴ ἀλ λα γή, ἐ ξέ λι ξη ἢ πολιτικὴ πρό ο-
δος δὲν στά θη καν ἱ κα νὲς νὰ τὴν ἀμ βλύ νουν, νὰ τὴν με τριά σουν, νὰ τὴν στα-

‣



μα τή σουν. Ἡ μό νη ἑρ μη νεί α ποὺ μπο ρεῖ νὰ δο θῇ στὸ πα ρά δο ξο αὐ τὸ καὶ 
μο να δι κὸ φαι νό με νο στὴν ἱ στο ρί α τῆς ἐ ξέ λι ξης τῆς ἀν θρω πό τη τας εἶ ναι 
προ φα νής: Ὁ Ἑλ λη νι σμός, δη λα δὴ ὁ τρό πος σκέ ψης καὶ ζω ῆς ποὺ δι α μόρ-
φω σαν οἱ προ-χριστιανικοὶ Ἕλ λη νες, ὑπῆρξε τὸ μο να δι κὸ ἐμ πό διο γιὰ τὴν 
ἐ πι βο λὴ τοῦ ἀ σι α τι κοῦ δογ μα τι σμοῦ ἀ πὸ τὴν ἐμ φά νι σή του καὶ στοὺς πρώ-
τους αἰ ῶ νες τῆς ἐ πι κρά τη σής του καὶ ἀ πο τε λεῖ καὶ σή με ρα τὸν μο να δι κὸ 
«κίν δυ νο», πού, ἂν στα μα τή σῃ ὁ δι ωγ μὸς καὶ ἡ ἀ πα ξί ω σή του, μπο ρεῖ νὰ 
ἀ να συγ κρο τη θῇ καὶ νὰ κλο νί σῃ καὶ κα ταρ γή σῃ τὴν ἰδεο λογικὴ κυ ρι αρ χί α 
του· ἑ πο μέ νως ἡ ἐ πα γρύ πνη ση καὶ ἡ συ νε χὴς πο λε μι κὴ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ 
κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ ἀ πο τε λοῦν ζω τι κῆς ση μα σί ας πο λι τι κὴ τοῦ πρώ του, 
ἀ πὸ τὴν ἐ πι τυ χί α τῆς ὁ ποί ας ἐ ξαρ τᾶ ται ἡ ἱ στο ρι κή του ἐ πι βί ω ση.

 Τὴν ἐ πί ση μη ὀ νο μα στι κὴ ἐ πί θε ση κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἀ πὸ Ἕλ λη νες 
κλη ρι κοὺς στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δος, ἡ ὁποία ἀ πο τε λεῖ πραγ μα τι κὰ μί α 
πραγ μα τι κό τη τα ἐπίσης πρω το φα νῆ στὰ ἱ στο ρι κὰ χρο νι κά, ποὺ ἂν δὲν 
ἦ ταν γνωστὴ τοῖς πᾶσι, προ φα νὴς καὶ αὐ τα πό δει κτη, θὰ μπο ροῦ σε νὰ θε-
ω ρη θῇ ὅ τι ἀ νή κει στὴ σφαῖ ρα τῆς φαν τα σίας. Ὅ μως μὲ δια ρκῆ καὶ ἀ πε ρι ο-
ρί στως ἰ σχύ ου σα ἐν το λὴ τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος ὅ λοι οἱ Ἕλ λη νες κλη-
ρι κοὶ ἐ ξα πο λύ ουν σχεδὸν κα θη με ρι νὰ τὴν ἐ πί θε ση αὐ τή, καὶ ὅ λοι οἱ Ἕλ-
λη νες πι στοὶ τὴν ὑ φί σταν ται ἐ πὶ αἰ ῶ νες, χω ρὶς πο τὲ κά ποι ος νὰ ἀν τι δρά-
σῃ στὸ πα ρα μι κρό.

* * *
ῶς νὰ σχο λιά σω τὸ κα τα πλη κτι κὸ αὐ τὸ φαι νό με νο, ποὺ προ φα-
νῶς δὲν εἶ ναι ἁ πλῶς μιὰ κατάσταση «ἐ θνι κῆς ἀ φα σί ας», ἕ να 
«ἱ στο ρι κὸ κῶ μα», ὅ πως εἶ ναι σί γου ρα σὲ ὁ μα δι κό-πο λι τι κὸ 
ἐ πί πε δο, ἀλ λὰ εἶ ναι ἐπίσης καὶ ἕ νας κατ’ ἐξακο λούθηση ψυχο-

λογικὸς βιασμὸς ἀλλὰ καὶ ἕνας κατὰ συρροὴν μα ζο χι σμὸς σὲ ἀ το μι κό-ὑ πο-
κει με νι κὸ ἐ πί πε δο; Τὸ συ ναί σθη μα τῆς ἀμηχανίας γιὰ τὸν ἑ αυ τό μου δὲν 
μοῦ ἐ πι τρέ πει τί πο τε ἄλ λο ἀ πὸ τὸ νὰ βι ώ σω συ ναι σθη μα τι κὰ ἀ φ’ ἑ νὸς μιὰ 
θλί ψη γιὰ τὴν ἔ σχα τη κα τάν τια τοῦ ἱστο ρι κώ τε ρου ἔ θνους τῆς Γῆς, τοῦ 
ἔθνους ποὺ δη μι ούρ γη σε τὸν πα ναν θρώ πι νο πο λι τι σμὸ καὶ νὰ δι α γνώ σω λο-
γι κὰ ἀ φ’ ἑ τέ ρου τὴν βα θύ τε ρη, τὴν ἀ θέ α τη, ἀλ λὰ βέβαιη αἰ τί α, τὴν πα λαι ὰ 
καὶ σύγ χρο νη, ποὺ ὡδή γη σε κάποτε καὶ δι α τη ρεῖ στα θε ρὰ ἔκτοτε τὸν Ἑλ-
λη νι σμὸ στὸ ἐθνικό, ψυχολογικὸ καὶ ἠθικὸ χά λι ποὺ βρί σκε ται σή με ρα.

∆.Ι.Λ.
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ÅÁÍ...
Ἀγαπητὲ «∆αυλέ»,
∆ιάβασα στὸ τεῦχος τοῦ ∆εκεμβρίου τὴν ἐπιστολὴ ἑνὸς φοιτητῆ Νοσηλευτικῆς καὶ 

συγκινήθηκα. Κάθε ἡλικιωμένος πρέπει νὰ συγκινῆται, ὅταν ἕνα νεαρὸ βλαστάρι τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς ζητᾷ ἐκπλιπαρῶντας βοήθεια. Ρωτᾷ ὁ Ἀριστομένης Κοσσιώρης: 
Πῶς μπορῶ νὰ σταθῶ ὡς νοσηλευτής; Τί μοῦ προτείνετε νὰ διαβάσω;

Συνεργάτης σου ἔδωσε μία μεστὴ ἀπάντηση στὸν φοιτητή, ἀλλὰ δὲν νομίζω ὅτι θὰ 
τὸν ἱκανοποίησε. Ὁ λόγος ποὺ πιστεύω ἔτσι εἶναι, ὅτι ὁ νεαρὸς ἐπιστολογράφος σου 
εἶναι ἤδη ἀπὸ μόνος του χριστιανὸς πιστός, καὶ ὅ,τι καὶ νὰ τοῦ ὑποδείξουν οἱ μεγα-
λύτεροί του, τὰ ἀκούει μέν, ἀλλὰ τὰ θρησκευτικὰ δεσμὰ δὲν σπᾶνε, νὰ τὸν ἀφήσουν 
ἐλεύθερο νὰ τὰ κατανοήσῃ, νὰ τὰ ἐρευνήσῃ καὶ μετὰ νὰ διαλέξῃ, ποιά κατεύθυνση 
πρέπει νὰ πάρῃ. Γιατί σκέπτομαι ἔτσι; ∆ιότι στὶς θρησκεῖες ὅλων τῶν λαῶν καὶ ὅλων 
τῶν ἐποχῶν δὲν χωρᾶνε δύο βασικὰ πράγματα: Λογική-διάλογος καὶ ἔρευνες.

Ἐὰν τὸ παιδὶ αὐτό, πρὶν μπῇ ἀκόμα στὰ βρόχια τῆς θρησκείας, εἶχε ἐμπλουτίσει 
τὸ νοῦ του μὲ τὶς ὑποδείξεις διακεκριμένων διανοουμένων τῆς ἀνθρωπότητας, ποτὲ 
δὲν θὰ ἀναγκαζόταν νὰ γυρεύῃ βοήθεια. Ἤδη θὰ τὴν εἶχε βρεῖ. Ἐὰν πάλι εἶχε τὴν κα-
λὴ τύχη μὲ τὴν βοήθεια κάποιου σοβαροῦ ἀνθρώπου νὰ μελετήσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ 
τὴν Ἑβραϊκὴ Βίβλο, ποτέ, ποτὲ δὲν θὰ γινόταν χριστιανός, διότι ἡ λογική του δὲν θὰ 
τοῦ τὸ ἐπέτρεπε. Ἔγινε χριστιανός, ὄχι ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλα θρη-

Ἡ ἐξαφάνιση τῶν θεῶν
Κύριε διευθυντά,
Ἔχω μία ἀπορία. Αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν 

σὲ θεούς, διαβόλους καὶ τὰ λοιπά, σημαίνει 
ὅτι πιστεύουν καὶ σὲ ἔργα αὐτῶν; Ἂν κα-
τηγορηθῶ π.χ. ὅτι σκότωσα ἕναν συγγενῆ 
τους, ἐπειδὴ ἤμουν μόνος μαζί του τὴν ὥρα 
ποὺ σκοτώθηκε, μπορῶ νὰ ἐπικαλεστῶ ὅτι 
τὸν σκότωσε ὁ διάβολος; Πῶς μποροῦν νὰ 
ἀπορρίψουν αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, ἐφόσον 
πιστεύουν σὲ τέτοια «ὄντα»; Ἢ νὰ κλέψω 
λεπτὰ καὶ νὰ πῶ, ὅτι μοῦ τἄδωσε ὁ Θεός; 
Πῶς γίνεται στὸ νομικὸ σύστημα θεοκρα-
τικῶν καθεστώτων νὰ μὴν λαμβάνεται ὑπό-
ψη σὲ καμμία περίπτωση, ποτὲ νὰ ἔγινε πα-
ραδεκτὴ ἡ ἐπίδραση τοῦ Γιαχβὲ ἢ τοῦ Ἀλ-
λάχ; Ἔστω καὶ σὲ μία δίκη μόνο. Μᾶλλον 
τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ 

τὸ χρῆμα ἔγινε πολὺ σημαντικό, ὁ Θεὸς δὲν 
θέλει νὰ ἀνακατεύεται πολὺ καὶ ἀποφεύγει 
τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις. Γιατὶ στὸ Μεσαίω-
να καὶ πιὸ παλιὰ συνεχῶς ἔκανε τὴν ἐμφά-
νισή του, ἐνῷ τώρα ὄχι. Σ’ αὐτὸ δὲν ἐξαιρεῖ-
ται καμμία θεότητα, οὔτε σατανᾶς οὔτε ἄγ-
γελος οὔτε ἐλοχείμ, χερουβείμ, σεραφείμ, 
οὔτε ὅμως καὶ τὸ δωδεκάθεο. Καὶ ἀπὸ τὸν 
ἀθλητισμὸ ὅμως ἡ ἀπουσία τους εἶναι αἰσθη-
τή. ∆υστυχῶς δὲν εἴδαμε κανένα χριστιανό, 
Ἰουδαῖο ἢ μουσουλμάνο ἀρσιβαρίστα νὰ 
ἀποδείξῃ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης του σηκώ-
νοντας π.χ. 1.000 κιλά, κι ἂς ἰσχυρίζωνται 
τὰ ἱερατεῖα, ὅτι «ἡ πίστη μπορεῖ νὰ μετακι-
νήσῃ βουνά».

 Εὐχαριστῶ
 Θανάσης ∆ιαμαντόπουλος



‣

σκευτικὰ μέλη τῆς συντροφιᾶς του ἢ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Γιὰ νὰ ἱκανοποιήσω 
τὴν περιέργειά του καὶ γιὰ τὸ δικό του καλό, θὰ τοῦ ἀναφέρω μερικὰ μόνο κομμά-
τια τῶν εὐαγγελιστῶν τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης-Ἑβραίων, ἀφήνοντας τὴν Παλαιὰ ∆ιαθή-
κη νὰ τὴν ἐρευνήσῃ ὁ ἴδιος καὶ νὰ δῇ τὸ λάθος του.

Πρῶτον: Σὲ ὅλα τὰ γραπτὰ τῆς Κ.∆. τῶν Ἑβραίων βρίσκουμε ὅτι λείπει τὸ 95% τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ. Τὸν βρίσκουμε, ὅταν γεννήθηκε. Τὸν ξαναβρίσκουμε σὲ συναγωγὴ 
12 χρόνων, καὶ μετὰ περνᾶνε 18 ὁλόκληρα χρόνια, ὅπου τὸν ξαναβρίσκουμε τριαν-
τάρη πλέον στὸν Ἰορδάνη, ὅπου τὸν βάπτισε ὁ ξάδελφός του Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος πα-
ράδερνε στὴν ἔρημο τρώγοντας ἀκρίδες μὲ μέλι καὶ μισόγυμνος. Τρεῖς ἱστορικοὶ ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς ἀναφέρουν στὰ γραπτά τους τὸ ὄνομά του. Ὁ Ἑβραῖος Φλάβιος Ἰώση-
πος (37-93) καὶ οἱ Ρωμαῖοι Κορνήλιος Τάκιτος (56-120) καὶ Κάιος Πλίνιος (62-113). 
Ἀποκλείεται, ὅπως βλέπουμε, τὶς χρονολογίες τοῦ βίου των νὰ τὸν εἶδαν προσωπι-
κῶς, διότι ὅλοι τους γεννήθηκαν πολὺ ἀργότερα ἀπὸ τὴν γνωστὴ σταύρωση. Ὅ,τι 
ἔγραψαν λοιπόν, θὰ τὰ πῆραν ἀναγκαστικῶς ἀπὸ τοὺς τότε πιστοὺς τῆς νέας λατρεί-
ας, ὑστερικοὺς καὶ φανατικοὺς Ἑβραίους Ἐβιονὴμ (χριστιανούς).

∆εύτερον: Στὸ «Κατὰ Ματθαῖον», κεφ. 10 καὶ παρ. 5-6, γράφει ὁ βιογράφος του 
αὐτός, τί εἶπε ὁ Ἰησοῦς στοὺς 12 ἀποστόλους-μαθητές του: «Σὲ ὁδὸν ἐθνῶν μὴν πᾶ-
τε οὔτε καὶ σὲ πόλιν Σαμαρειτῶν νὰ μπῆτε. Νὰ πᾶτε μᾶλλον στὰ ἀπολωλότα πρόβα-
τα τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.»

Κύριε διευθυντά,
Ὁ κ. Θωμᾶς Γ. Ἠλιόπουλος (τ. 297, ∆εκ. 

2006) ὅπως πάντα παρουσιάζει πολλὲς 
ἄγνωστες στὸν περισσότερο κόσμο ἑλληνι-
κὲς λέξεις υἱοθετηθεῖσες ἀπὸ τὴν Ἀγγλική. 
Τὰ ἄρθρα του εἶναι πολὺ διαφωτιστικὰ καὶ 
χρήσιμα.

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν γραφὴ τοῦ ἠλεκτρονι-
κοῦ ταχυδρομείου (email), νομίζω, ὅτι πρέ-
πει νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τῆς Λα-
τινικῆς καὶ τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας, ποὺ σέ-
βονται τὴν Ἑλληνικὴ ὀρθογραφία. Τὸ ἦττα 

(η) στὴν Λατινικὴ γράφεται e, ὁ φθόγγος αι 
γράφεται ae, ὁ φθόγγος οἱ γράφεται oe. Ἐπὶ 
παραδείγματι Ἑλλὰς (Hellas), Ἥφαιστος 
(Hephaestus), Φοῖνιξ (Phoenix), ἠλεκτρικὸν 
(electric), ἑπομένως ἠμαίιλ (email).

∆ὲν πρέπει νὰ ἀλλάζωμε τὴν τελειοτέρα 
γλῶσσα τοῦ κόσμου, τὴν μητέρα ὅλων τῶν 
γλωσσῶν.

 Μὲ ἑλληνικοὺς χαιρετισμοὺς
 Χρῆστος Τζέλιος
 Ἀστόρια, ΝΥ, ΗΠΑ

Ὁ σεβασμὸς τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κατάπτωση τῆς Παιδείας;

Κύριε διευθυντά,
Τελευταῖα παρακολουθήσαμε τὴν ἀνατα-

ραχὴ στὴν Παιδεία (ἀπεργία δασκάλων, κα-
ταλήψεις σχολείων καὶ καταστροφὲς σχολεί-
ων), καὶ προβληματίστηκα, διότι πιστεύω 
ὅτι τὰ γεγονότα αὐτὰ δὲν εἶναι καθόλου 
τυχαῖα. Πιστεύω πὼς εἶναι ὑποκινούμενα. 
Ἐπιστράτευσα τὴν μνήμη μου καὶ θυμήθη-

κα τὴν δήλωση τοῦ ἄλλοτε ὑπουργοῦ τῶν 
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ἑβραιογενοῦς κα-
θηγητοῦ Henry Kissinger, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπο-
δείξει τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ «ἀτίθασου» ἑλ-
ληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν ἀποκοπή του ἀπὸ τὴν 
παράδοσή του.

Ἂν ἀναλογισθοῦμε, τί ἔχει συμβῆ στὴν 
Παιδεία τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια (κατάρ-
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Τρίτον: Στὸ ἴδιο κεφάλαιο (10) καὶ στὶς παραγράφους 34-36 ὁ Ματθαῖος μᾶς λέει, 
τί εἶπε ὁ Ἰησοῦς στοὺς 12 μαθητές του: «Μὴν νομίζετε, ὅτι ἦρθα νὰ φέρω εἰρήνη στὴ 
Γῆ. ∆ὲν ἦλθα νὰ φέρω εἰρήνη ἀλλὰ σφαγή. ∆ιότι ἦρθα νὰ χωρίσω ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν 
πατέρα του, νὰ στρέψω τὴν κόρη ἐνάντια στὴ μάνα της καὶ τὴ νύφη ἐνάντια στὴν πε-
θερά της, καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου θὰ γίνουν οἱ ἄμεσοι συγγενεῖς του.»

Τέταρτον: Πάλι ὁ Ματθαῖος στὸ κεφ. 15, παρ. 22-24 μᾶς δείχνει ταλαίπωρη γυναῖ-
κα Χαναναία νὰ ζητᾷ βοήθεια ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ. Οἱ μαθητές του τὴν ἐμπόδιζαν καὶ αὐ-
τὴ κατάφερε νὰ τοῦ μιλήσῃ. Ὡς ἀπάντηση αὐτὸς τῆς λέει τοῦτα τὰ λόγια: «Εἶμαι ἀπε-
σταλμένος μόνο γιὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.» Αὐτὴ τοῦ λέει: «Κύ-
ριε, βοήθα με.» Καὶ ἐκεῖνος τῆς μιλᾷ ὡς ἑξῆς: «∆ὲν εἶναι καλὸ νὰ πάρῃ ἕνας τὸ ψωμὶ 
τῶν παιδιῶν καὶ νὰ τὸ ρίξῃ στὰ σκυλιά.»

Πέμπτον: Ὁ ἄλλος βιογράφος του, ὁ Μᾶρκος, στὸ κεφ. 7 καὶ παρ. 25-27, ἀναφέ-
ρεται σὲ μία ἄλλη γυναῖκα, πάλι μὴ Ἑβραία καὶ αὐτή. Ἦταν Ἑλληνίδα, Συροφοίνισ-
σα τὸ γένος, λέει ὁ Μᾶρκος. Καὶ τούτη ἡ ταλαίπωρη ζήτησε τὴν βοήθειά του, ἀλλὰ 
ἐκεῖνος τῆς εἶπε ὅ,τι εἶπε καὶ στὴν Χαναναία τοῦ Ματθαίου: «Ἄφησε πρῶτα νὰ χορ-
τάσουν τὰ τέκνα, διότι δὲν εἶναι καλὸν νὰ πάρῃ ἕνας τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν καὶ νὰ 
τὸ ρίξῃ στὰ σκυλιά.»

Ἕκτον: Τώρα ἔχει σειρὰ ὁ Λουκᾶς. Στὸ κεφ. 12 καὶ παρ. 49-53 μᾶς λέει, τί εἶπε ὁ Ἰη-
σοῦς σ’ ἕνα πλῆθος ποὺ ἀνερχόταν σὲ μυριάδες, δηλαδὴ σὲ δεκάδες χιλιάδων, ὅπου ὁ 

Κύριε διευθυντά,
Μετὰ ἀπὸ σκέψη πιθανολογῶ γιὰ τὴ λέξη England τὴν ἑξῆς ἐτυμολογία: 
ENG + LAND = ΕΓΓΥΣ + ΛΑΝ∆Η = ΚΟΝΤΙΝΗ ΧΩΡΑ;
 Μὲ τιμή,
 Μ. Ἀναστασόπουλος
 Ν. Ἰωνία

Μιὰ πιθανὴ ἐτυμολόγηση τῆς λέξεως «England»

‣

γηση τῶν Ἀρχαίων, τῆς μαθητικῆς ποδιᾶς, 
τὸ σύστημα διδασκαλίας καὶ τὸ περιεχόμε-
νο τῶν διδασκομένων βιβλίων), διαπιστώ-
νουμε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς παραπάνω δηλώ-
σεως γιὰ τὴν διαμόρφωση μιᾶς καινούργιας 
γενιᾶς Ἑλλήνων χωρὶς ἑλληνικὴ συνείδηση. 
Ἀλλὰ ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν εἶναι κάτι τὸ 
νέο. Ἂν ἀνατρέξουμε στὸ παρελθόν, θὰ δι-
απιστώσουμε, ὅτι ἡ προσπάθεια ἐξαφανίσε-
ως τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων ἀρχίζει ἀπὸ 
τοὺς Περσικοὺς Πολέμους, συνεχίστηκε μὲ 
τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ τὴν κά-
θοδο τῶν Τούρκων, τὴν Μικρασιατικὴ Κα-
ταστροφή, τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο κ.λπ. 
Ἁπλᾶ διαπιστώνουμε ὅτι ἡ προσπάθεια συ-

νεχίζεται ἀλλὰ μὲ σχεδίαση ἀριστοτεχνικὴ 
ἔτσι, ὥστε νὰ μὴν φαίνεται ποιός τὰ ὑποκι-
νεῖ ὅλα αὐτά. Γι’ αὐτὸ μποροῦμε νὰ συμπε-
ράνουμε, ὅτι αὐτὰ τὰ ὁποῖα δήλωσε ὁ κ. Κίσ-
σινγκερ μᾶλλον τοῦ ξέφυγαν.

Εἶμαι ἀρκετὰ περιληπτικὸς σ’ αὐτὰ ποὺ 
ἐκθέτω, γιατὶ ἡ ἀνάπτυξή τους ἴσως ἀπαιτοῦ-
σε νὰ γραφοῦν, ἂν ὄχι βιβλία, πάντως πολ-
λὲς σελίδες. Ἂς σημειώσω ὅμως ἀκόμη, ὅτι 
Ἕλλην-Ἑλλάδα σημαίνουν πνεῦμα, καὶ τὸ 
πνεῦμα ποτὲ δὲν νικήθηκε.

 
 Μὲ τιμὴ

 Β.Μ.
 Βεΐκου, Ἀθήνα
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ἕνας πατοῦσε τὸν ἄλλον: «Νομίζετε ὅτι ἦρθα νὰ φέρω εἰρήνη στὴ Γῆ; Ὄχι, σᾶς λέω, 
ἀλλὰ διχόνοια. ∆ιότι ἀπὸ ’δῶ καὶ πέρα σὲ σπίτι ποὺ ὑπάρχουν πέντε, θὰ εἶναι τσα-
κωμένοι. Οἱ τρεῖς κατὰ τῶν δύο καὶ οἱ δύο κατὰ τῶν τριῶν. Πατέρας ἐνάντια στὸν 
γυιὸ καὶ γυιὸς ἐνάντια στὸν πατέρα. Μητέρα ἐνάντια στὴν κόρη καὶ κόρη ἐνάντια 
στὴ μάνα. Πεθερὰ ἐνάντια στὴ νύφη καὶ νύφη ἐναντίον πεθερᾶς.»

Αὐτά, ἐὰν τὰ γνώριζε ὁ νεαρὸς φοιτητής, θὰ ἔμπαινε στὸ νόημα, θὰ ἦταν ἀπαλλαγ-
μένος ἀπὸ τὶς τόσες ἀδυναμίες του καὶ θὰ γινόταν ὡραῖος ἐπιστήμων χωρὶς καμμιὰ 
δυσκολία. Ἀνέφερα μόνον 6 κομμάτια ἀπὸ τὶς τόσες χιλιάδες τῆς ἑβραϊκῆς Βίβλου, ἡ 
ὁποία ἀπογοητεύει κάθε ἀναγνώστη λόγῳ τοῦ ὄγκου της καὶ τῆς δύσκολης γλώσσας, 
ποὺ ἐγράφησαν τὰ 81 βιβλία της ἢ τὰ 1371 κεφάλαια ἢ οἱ 37.456 παράγραφοί της.

Καὶ πρὶν κλείσω, ἐπιθυμῶ νὰ ἀναφέρω τὸν πρόγονο τοῦ καλοῦ μας φοιτητῆ, τὸν 
Ἱπποκράτη, ὁ ὁποῖος συνιστᾷ σὲ ὅλους μας, ὅσοι κατοικοῦμε σὲ τοῦτο τὸν πλανήτη, 
νὰ μελετᾶμε τὴν Ἱστορία. «Τὴν Ἱστορία νὰ μελετᾷς παιδί μου, διότι ἔτσι ὄχι μόνον 
τὸν ἑαυτό σου θὰ δοξάσῃς καὶ σὲ πολλὰ χρήσιμα γιὰ τὴν ἀνθρώπινή μας μοῖρα θὰ 
διαπρέψῃς, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχή σου πιὸ εὐαίσθητη καὶ λάμπουσα ἀπὸ μακρυὰ θὰ κα-
ταστήσῃς.» Καὶ ὁ Σωκράτης στὴν ἀπολογία του εἶπε κατὰ τὸν μαθητήν του Πλάτωνα 
τοῦτα τὰ ὑπέροχα λόγια: «Τὸν ἀνεξέταστον βίον δὲν ἀξίζει νὰ τὸν ζῇς.»

 Εὐχαριστῶ
 Μίνως Κουρνιανὸς
 Νέα Ὑόρκη

Ὁ ἀστὴρ τοῦ ∆αυὶδ σὲ σημαία τῆς Κρητικῆς Πολιτείας!

Φίλοι τοῦ «∆αυλοῦ»,
Πρόσφατα μοῦ χάρισαν τὸ βιβλίο 

τῆς Χρυσούλας Τζομπανάκη, «Ἡ Ἀρχι-
τεκτονικὴ στὴν Κρήτη», ἔκδ. τῆς ἰδίας, 
∆εκέμβριος 2005. Στὴ σελίδα 75 δημο-
σιεύεται μία φωτογραφία τῆς σημαίας 
τῆς Κρητικῆς Πολιτείας, καὶ βλέπω πά-
νω της μὲ ἔκπληξη τὸ ἑξάκτινο ἀστέρι 
τοῦ ∆αυίδ. Τόση δύναμη εἴχανε τότε 
στὰ Χανιὰ οἱ Ἑβραῖοι;

Σᾶς στέλνω φωτοτυπία τὸ ἐξώφυλλο 
καὶ τὴ σ. 75 γιὰ πληροφόρησή σας.

Υ.Γ.: Θὰ μοῦ πῆτε, διευθύνουν τὶς 
ΗΠΑ καὶ στὰ Χανιὰ νὰ μὴν «ἔκαναν 
κουμάντο»;

 Φιλικά,
 Κρίτων Γ. Κωνσταντινίδης
 Πολιτικὸς Μηχανικὸς
 Ἡράκλειο Κρήτης

Ἡ σημαία τῆς Κρητικῆς Πολιτείας καὶ τὸ κτήριο 
τοῦ ∆ιοικητηρίου στὴν περιοχὴ Καστέλλι τῆς 
πόλης τῶν Χανίων. Carte postale, ἔκδοση «Aux 
milles Curiosités», La Canée. Συλλογὴ Μ. Παπα-

δάκη-∆άνδολου.
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«ÎÅÊÉÍÁÌÅ
ÊÁËÁ,
ÌÅÍÏÕÌÅ
ÁÐÏ ÃÊÁÆÉ...»
Ἡ ἀ δυ να μί α τῶν σύγ χρο νων τά σε ων 
τῆς νεολαίας νὰ συν δε θοῦν μὲ τὴν Ἱ στο ρία

ὲ τὸν ὅ ρο «νε ώ τε ρα κοι νω νι κὰ κι νή μα τα» ἐν νο οῦ με κυ ρί ως 
αὐ τὰ ποὺ ἐκ δη λώ θη καν στὸν ∆υ τι κὸ κό σμο με τὰ τὸν ∆εύ τε ρο 
Παγ κό σμιο Πό λε μο. Ἡ δι α φο ρά τους σὲ σχέ ση μὲ τὰ προ η γού με-
νά τους, αὐ τὰ τῆς ἐ πο χῆς τῶν ἐ πα να στά σε ων (μέ σα 18ου-μέ σα 
20οῦ αἰ ῶ να), ἔγ κει ται στὸ ὅ τι δὲν ἐ πε δί ω ξαν μί α τα χεῖ α ἐκ βά-

θρων ἀλ λα γὴ τῆς κοι νω νι κῆς δο μῆς, ἀλ λὰ μί α ὑ πο νό μευ ση τῆς κα θε στη κυί ας 
τά ξης μέ σῳ τῆς δη μι ουρ γί ας ἑ νὸς ρεύ μα τος ἐ πι μέ ρους συλ λο γι κῶν δρά σε ων, 
βα σι σμέ νων στὴν κα τ’ ἄ το μο ἐ νερ γο ποί η ση τοῦ προ σω πι κοῦ δι α νο η τι κοῦ του 
δυ να μι κοῦ. Γιὰ τὸ σύ νο λο αὐ τῶν τῶν κι νη μά των ἐ πι κρά τη σε δι ε θνῶς ὁ ὅ ρος 
underground (=ὑ πό γεια κι νή μα τα), καὶ ἡ δρά ση τους πα ρω μοι ά στη κε μὲ αὐ τὴ 
τοῦ τυ φλο πόν τι κα, ποὺ δι α βρώ νει τὰ θε μέ λια τοῦ ὅ ποι ου συ στή μα τος κυ ρι-
αρ χί ας μέ χρι τὴν πο θη τή του κα τάρ ρευ ση.

Ἡ κυ ριώ τε ρη κα τη γο ρί α ποὺ ἔ χει δι α τυ πω θῆ ἐ ναν τί ον αὐ τῶν τῶν κι νη μά των (κυ ρί ως 
ἀ πὸ θι α σῶ τες τῆς πα λιᾶς ἐ πα να στα τι κῆς «σχο λῆς») εἶ ναι, ὅ τι δὲν ἀ νέ πτυ ξαν πο λι τι κὴ 
δρα στη ρι ό τη τα. Αὐ τὸ ἐν δε χο μέ νως νὰ ἰ σχύ ῃ γιὰ τὸ κί νη μα τῶν ὑ παρ ξι στῶν (beatniks), 
ποὺ ὡς προ δρο μι κὸ τῶν ἄλ λων λει τούρ γη σε πε ρισ σό τε ρο ὡς πρα κτι κή, φι λο σο φι κὴ καὶ 
καλ λι τε χνι κὴ κοι νό τη τα. ∆ὲν ἰ σχύ ει ὅ μως γιὰ ὅ σα κι νή μα τα ἐ πα κο λού θη σαν, τὰ ὁ ποῖ α –μὴ 
θε ω ρῶν τας πο λι τι κὴ δρά ση τα κτι κὲς σω τη ρι ο λο γι κοῦ τύ που, ἀ παρ χαι ω μέ νες καὶ πρὸ πολ-
λοῦ ἀ φω μοι ω μέ νες ἀ πὸ τὸ σύ στη μα κυ ρι αρ χί ας, ὅ πως π.χ. τὴν δη μι ουρ γί α πο λι τι κῶν κομ-
μά των– ἀ νέ πτυ ξαν αὐ θεν τι κὴ πο λι τι κὴ δρα στη ρι ό τη τα βα σι σμέ νη, ἄλ λο τε ἐν στι κτω δῶς καὶ 
ἄλ λο τε ἐν συ νεί δη τα, στὴν ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ ἀν τί λη ψη πε ρὶ ἰ σό τι μης καὶ αὐ το κα τευ θυ νό με νης 
ἐ νερ γο ποι ή σε ως τοῦ ἀ τό μου στὸ πλαί σιο ἑ νὸς συλ λο γι κῶς ἀν τι λη πτοῦ στό χου.

Ὁ παγ κό σμιος ἀν τί κτυ πος αὐ τῶν τῶν κι νη μά των ἔ χει μέ χρι σή με ρα στα θῆ τέ τοι ος, ποὺ 
δὲν ἦ ταν δυ να τὸν νὰ ἀ φή σῃ ἀ π’ ἔ ξω τὴν Ἑλ λά δα. Ὡ στό σο στὴν πε ρί πτω ση τῆς τε λευ ταί ας 



ὑ πῆρ ξαν κά ποι ες εἰ δι κὲς συν θῆ κες, οἱ ὁ ποῖ ες ἔ χουν νὰ κά νουν μὲ τὸ συν ταί ρια σμα μιᾶς ἰ σχυ-
ρῆς αὐ τό χθο νης πο λι τι σμι κῆς πα ρου σί ας μὲ τὶς ἀ να πό φευ κτες ἐ ξω τε ρι κὲς ἐ πιρ ρο ές.

 Ἡ γε νιὰ τοῦ Πο λυ τε χνεί ου

ταν λέμε «γε νιὰ τοῦ Πο λυ τε χνεί ου», δὲν ἐν νο οῦ με κα τὰ τρό πο στε νὸ τὸ κομ μά τι 
τῆς ἑλ λη νι κῆς νε ο λαί ας ποὺ κα τέ λα βε τὸν χῶ ρο τοῦ Πο λυ τε χνεί ου τὸ τρι ή με-
ρο 15-17/11/1973, ἀλ λὰ ὅ λους αὐ τοὺς ποὺ ἐμ πνευ σμέ νοι ἀ πὸ τὶς ἀν τί στοι χες 
ἐ ξε γέρ σεις στὰ ἀ με ρι κα νι κὰ ἢ στὰ γαλ λι κὰ πα νε πι στή μια δη μι ούρ γη σαν τὸ 
ὑ πό βα θρο καὶ τὶς προ ϋ πο θέ σεις, φυ σι ο λο γι κὴ κα τά λη ξη τῶν ὁ ποί ων ὑ πῆρ ξε τὸ 

προ α να φερ θὲν γε γο νός. Στὴν οὐ σί α πρό κει ται γιὰ ἕ να ὑ πο σύ νο λο τῆς ἑλ λη νι κῆς νε ο λαί ας, 
τὸ ὁ ποῖ ο ἐ πη ρε ά στη κε βα θιὰ ἀ πὸ μί α στά ση ζω ῆς τῶν νε ο λαι ῶν δυ τι κῶν χω ρῶν, ἡ ὁ ποί α 
ἐ πα να προσ διώ ρι ζε καὶ ἐ πα νι ε ραρ χοῦ σε σὲ μιὰ ἄλ λη, σχε δὸν ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κὴ τῆς συ-
νή θους, βά ση τὶς ἀν θρώ πι νες ἀ νάγ κες(1). Αὐ τὸ σὲ γε νι κὲς γραμ μὲς εἶ χε νὰ κά νῃ μὲ τὴν ἐκ 
βά θρων ἀ πα ξί ω ση μιᾶς κοι νω νι κῆς ὀρ γά νω σης, ἡ ὁ ποί α κα θι στᾷ ἐν τέ χνως τὸ ἄ το μο δοῦ λο, 
εἴ τε προ γραμ μα τί ζον τάς το νὰ προ σπα θῇ νὰ ἐκ πλη ρώ σῃ τὸ πρό τυ πο μιᾶς προ σχε δι α σμέ νης 
ἰ δι ω τεύ ου σας ψευ δο ευ η με ρί ας εἴ τε βυθίζοντάς το στὴν με γα λύ τε ρη ἀ βε βαι ό τη τα, σὲ πε ρί πτω-
ση ποὺ τὸ προ α να φερ θὲν πρό τυ πο δὲν ἐκ πλη ρω θῇ. Ὡ στό σο τὸ ἐν λό γῳ τμῆ μα τῆς ἑλ λη νι κῆς 
νε ο λαί ας εἶ χε μί α πο λὺ δυ σκο λώ τε ρη ἀ πο στο λὴ ἀ πὸ τὶς ἀν τί στοι χές του π.χ. τῶν Η.Π.Α., 
τῆς Βρε ταν νί ας ἢ τῆς Γερ μα νί ας. Ἐκ φρα ζό με νο κυ ρί ως μέ σα ἀ πὸ μου σι κούς, ὅ πως π.χ. ὁ 
πρώ ι μος ∆ι ο νύ σης Σαβ βό που λος, ὁ ∆η μή τρης Που λι κά κος κ.ἄ., ἢ ἀ πὸ συγ γρα φεῖς, ὅ πως ὁ 
Μά ριος Χάκ κας (χω ρὶς νὰ ἀ πορ ρί πτῃ τοὺς πιὸ πα ρα δο σια κούς, ὅ πως π.χ ὁ Θε ο δω ρά κης ἢ 
ὁ Σε φέ ρης), εἶ χε νὰ ἀν τι με τω πί σῃ κα τα στά σεις, ὅ πως αὐ τὴ μιᾶς δι κτα το ρί ας, πρω τό γνω ρες 
γιὰ σχε δὸν ὁ ποι α δή πο τε ἄλ λη δυ τι κὴ χώ ρα. ∆ὲν θὰ μπο ροῦ σε νὰ δρα στη ρι ο ποι η θῇ ἀ πο τε λε-
σμα τι κὰ τρο πο ποι ῶν τας ἁ πλῶς κά ποι ες εἰ σα γό με νες ἐ πι τυ χη μέ νες συν τα γές. Ἔ πρε πε, προ-
κει μέ νου νὰ δη μι ουρ γή σῃ ἕ να ρεῦ μα –ὡς ὤφει λε σὰν ὑ πό γει ο κί νη μα– νὰ με τα σκευά σῃ τοὺς 
ἐ πι κοι νω νια κούς του κώ δι κες, ὥ στε νὰ χτί σῃ στέ ρε ες γέ φυ ρες μὲ τὴν ὑ πό λοι πη κοι νω νί α. 

Κα τώρ θω σε νὰ παν τρέ ψῃ τὸ κα τ’ ἐ ξο χὴν ἐκ φρα στι κό του μέ σο, τὴ ρὸκ μου σι κή, μὲ τὴν 
Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ μου σι κὴ Πα ρά δο ση καὶ νὰ με τα φέ ρῃ μὲ γό νι μο 
τρό πο, εἴ τε μέ σῳ τοῦ προ α να φερ θέν τος μου σι κοῦ ἰ δι ώ μα τος εἴ τε μέ σῳ τῆς λο γο τε χνί ας 
ἢ τῶν εἰ κα στι κῶν τε χνῶν, τὸ πνεῦ μα τῶν ἀν τί στοι χων κι νη μά των τοῦ ὑ πό λοι που ∆υ τι-
κοῦ κό σμου στὴν Ἑλ λά δα. Μά λι στα τὰ με τα φερ θέν τα ἐ πὶ ἑλ λη νι κοῦ ἐ δά φους μη νύ μα τα 
ἐμ πλου τί στη καν καὶ ἀ να βαθ μί στη καν μὲ μί α ἀ πο λύ τως πρω τό τυ πη συμ βο λι κή, δεί χνον-
τας, ὅ τι στὴν οὐ σί α δὲν ἐ πρό κει το γιὰ κά ποι α ἀ κό μη ἀ πὸ τὰ τό σα ἀν τι δά νεια οὔτε γιὰ 
κά τι τὸ «ξε νό φερ το» (βλ. π.χ. τρα γού δια, ὅ πως τὸ «Ξε χα σμέ νο Πη γά δι» τοῦ Ἀν τώ νη 
Τρι αν τα φύλ λου ἢ ὁ ψυ χε δε λι κὸς ὕ μνος «Ἔ λα, Ἥ λι ε μου» τοῦ συγ κρο τή μα τος Poll). Τὸ 
ἀ πο τέ λε σμα ἦ ταν μί α προ ο δευ τι κὴ υἱ ο θέ τη σή τους ἀ πὸ ὁ λο έ να καὶ με γα λύ τε ρο ἀ ριθ μὸ 
–κυ ρί ως νέ ων– ἀν θρώ πων, ἡ ὁ ποί α ἐ ξε λί χθη κε ἀ πὸ ἀρ χι κὰ εἰ ρη νι κὴ συ νει δη το ποί η ση σὲ 
ἕ να ὠρ γι σμέ νο τα ρα κού νη μα τῆς νε ο ελ λη νι κῆς κοι νω νί ας, τὸ ὁ ποῖ ο ξε περ νοῦ σε κα τὰ 
πο λὺ μιὰ ἁ πλῆ ἀν τι δι κτα το ρι κὴ ἀν τί δρα ση.

Ὅ ταν αὐ τὴ ἡ γε νιὰ ὡ δή γη σε τὰ πράγ μα τα στὴ Νο μι κὴ καὶ λί γο ἀρ γό τε ρα στὸ Πο λυ-
τε χνεῖ ο, οἱ δι εκ δι κή σεις της ὑ πε ρέ βαι ναν πλέ ον κα τὰ πο λὺ τὸν ἁ πλο ϊ κὸ χα ρα κτῆ ρα μιᾶς 
στε νὰ ἀν τι δι κτα το ρι κῆς ἐ ξέ γερ σης. Αὐ τὸ ποὺ πλέ ον εἶ χε μπῆ στὸ στό χα στρο ἦ ταν ἡ ρί ζα 
τοῦ προ βλή μα τος, δη λα δὴ ὁ λό κλη ρος ὁ ὑ πο κρι τι κὸς μι κρο α στι κὸς με σαι ω νι σμὸς τῆς νε ο ελ-
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ληνικῆς κοινωνίας –φυσιολογικὸ στήριγμα 
καὶ αἰτία τῆς δικτατορίας (γιὰ νὰ μὴν τὰ 
ρίχνουμε ὅλα στοὺς Ἀμερικάνους…), ἀλλὰ 
καὶ τῆς σημερινῆς νεοελληνικῆς κακομοι-
ριᾶς. Κατάφερε ἀκόμα νὰ συμπαρασύρῃ 
στὸ ρεῦμα ποὺ δημιούργησε καὶ χιλιάδες 
ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν εἶχαν ποτέ 
τους ὀνειρευτῆ τίποτε περισσότερο πέραν 
μιᾶς ἁπλῆς ἀλλαγῆς τοῦ σκηνικοῦ κυριαρ-
χίας ἀπὸ δικτατορία σὲ ὀλιγαρχία, μιᾶς 
συναίνεσης (ὅπως ἀποκαλεῖ μὲ τὸ πραγ-
ματικό της ὄνομα ὁ Κορνήλιος Καστοριά-
δης τὴν κοινοβουλευτικὴ «δημοκρατία»). 
Εἶναι π.χ. πρὸς τιμὴν κάποιων Ἑλλήνων 
κομμουνιστῶν, τὸ ὅτι μπῆκαν στὸ Πολυτε-
χνεῖο ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα, ἀγνοῶντας 
ἐπιδεικτικὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ κόμμα-
τός τους, τὸ ὁποῖο καθύβριζε ὡς προβοκά-
τορες τῆς Κ.Υ.Π. τοὺς καταληψίες (βλ. τὸ 
κατάπτυστο φύλλο, ἀρ. 8 τῆς «Πανσπου-
δαστικῆς»(2)), διατρέχοντας μάλιστα ὄχι 
μόνο τὸν γνωστὸ κίνδυνο νὰ συλληφθοῦν 
ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ἀλλὰ καὶ –δεδομένου 
τοῦ μαφιόζικου τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ξεκα-
θάριζαν ἀνέκαθεν τοὺς ἐσωτερικούς τους 
λογαριασμοὺς τὰ ἁπανταχοῦ Κ.Κ.– νὰ βρε-
θοῦν δολοφονημένοι ἀπὸ ἐν διατεταγμένῃ 
ὑπηρεσίᾳ «συντρόφους» τους. 

Βέβαια μπροστὰ στὸν κίνδυνο νὰ ἐκτεθοῦν ἀνεπανόρθωτα ἱστορικῶς οἱ «δημοκρα-
τικὲς δυνάμεις» σύρθηκαν κακὴν κακῶς στὸ Πολυτεχνεῖο, ἀποβλέποντας ὅμως, ὅπως 
ἀποδείχθηκε τὰ ἑπόμενα χρόνια, νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὴν ἐξέγερση ὡς μία ἀκόμα «χρυσῆ» 
σελίδα τῆς (κλεψιμαίικης) ἱστορίας τους ἀλλὰ καὶ –δημαγωγικά– αὐτῆς «ὁλόκληρου τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ», ὁ ὁποῖος ὅμως στήριξε γιὰ μία ὁλόκληρη ἑπταετία τοὺς συνταγματάρ-
χες ἰδιωτεύοντας, ἀκριβῶς ὅπως σήμερα, καὶ «κοιτάζοντας τὴ δουλίτσα του».

Ἐπειδὴ τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, ὅπως προείπαμε, δὲν ἀρκέστηκε σὲ μιὰ 
ἀντίδραση ἁπλῶς κατὰ τῆς δικτατορίας, ἀλλὰ προχώρησε σὲ μία συνολικὴ ἀμφισβήτηση 
τῆς ἐφησυχασμένης κοινωνίας τῶν λουτροκαμπινέδων (ὅπως τὴν περιγράφει ὁ συγγραφέας 
Μάριος Χάκκας στὸ βιβλίο του «Ὁ μπιντές»), λοιδωρήθηκε μεταγενέστερα ὡς «ἀπολιτική», 
ὡς «μαλλιᾶδες», «ψειριάρηδες χίππηδες» (σὲ μιὰ ἀπόλυτη σύμπνοια μὲ τὶς κατηγορίες ποὺ 
διατύπωνε ἡ χοῦντα), «μικροαστοί», «ἀμερικανάκια» (λόγῳ τοῦ ὅτι ἐπέλεξε ὡς ἐκφραστικά 
της μέσα τὴ ρὸκ μουσική, τὴν μπὴτ λογοτεχνία καὶ μία μὴ κατευθυνόμενη κομματικῶς πολιτι-
κὴ κριτική, ἀντὶ γιὰ τὰ καταγέλαστα ἐμβατήρια τοῦ πολέμου μεταξὺ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν 
συμμοριῶν τῶν ἐτῶν 1944-49). Ὅλα αὐτὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ νεκροί της ὑφίσταντο 
μία ἀδίστακτη σκύλευση ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ὑβριστές τους (βλ. λ.χ. τὸ σύνθημα «Ε.Α.Μ.- 

Τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ μηνιαίου φοιτητικοῦ πε-
ριοδικοῦ «Πρωτοπορία», ποὺ ἔφτασε νὰ τυπώ-
νεται σὲ δώδεκα χιλιάδες φύλλα, πρὶν ἡ δικτα-
τορία ἀπαγορεύσῃ τὴν κυκλοφορία του. Ἡ θε-
ματολογία του, ὅπως ἀναγγέλλεται στὸ ἐξώ-
φυλλό του, καταδεικνύει τὶς ἐπιρροὲς καὶ τοὺς 

προβληματισμοὺς τῶν ἐξεγερμένων νέων.
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Ε.Λ.Α.Σ.- Πολυτεχνεῖο»). Κι ὅπως ἡ χοῦντα ἐπιχείρησε νὰ κατασκευάσῃ μία ψευτομοντέρνα 
ἑλληνοχριστιανικὴ «νεολαία», ἔτσι καὶ οἱ κοπτορράπτες τῆς Ἱστορίας σχεδὸν κατάφεραν 
νὰ σκαρώσουν μία δική τους ψευδογενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου. 

Ἔτσι ἡ ἐν λόγῳ ἐξέγερση, δηλαδὴ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἑλληνικῆς ἐκδοχῆς ἑνὸς παγ-
κόσμιου κινήματος, κατάντησε νὰ ἔχῃ κατακυρωθῆ στοὺς διάφορους πολιτικοὺς καρ-
ριερίστες, μιᾶς καὶ οἱ ἀληθινοὶ δημιουργοί της, εἴτε γιατὶ χτυπήθηκαν στὸ ψαχνὸ ἀπὸ 
τοὺς ἐλεύθερους σκοπευτὲς εἴτε γιατὶ συνέχισαν νὰ διώκωνται καὶ ἐπὶ «δημοκρατίας» 
εἴτε γιατὶ ἁπλῶς ἦσαν πολὺ ἀξιοπρεπεῖς, γιὰ νὰ ἐμπλακοῦν σὲ μετὰ μαλακίας κουβέντες 
μὲ τὸ λαοπρόβλητο κατιναριὸ τῆς νεοελληνικῆς «πολιτικῆς» πραγματικότητας, δὲν τὴν 
διεκδίκησαν ὡς πνευματικό τους παιδί.

Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐπισημάνουμε ὡς πρὸς τὸ γνήσια ἑλλη-
νικὸ αὐτὸ τμῆμα τῆς… ∆ιεθνοῦς τῶν Λουλουδιῶν τὴν πηγαία 
ἀγάπη του γιὰ τὴν πατρίδα, κάτι τὸ τελείως διάφορο τοῦ αἱ-
μοσταγοῦς καὶ ὑποκριτικοῦ «πατριωτισμοῦ» τῶν δεξιῶν καὶ 
ἀριστερῶν ἐθνικοφρόνων. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 ἡ 
ἀσφυκτικὰ πιεσμένη ψυχολογικὰ νεολαία τῆς ∆ύσης λάτρεψε 
μὲ σχεδὸν θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὸν ἥλιο, τὸ καλοκαίρι, τὴν 
ἀνθοφορία καὶ τὸν ἔρωτα ὄχι μόνο ὡς διεξόδους της ἀλλὰ καὶ 
ὡς σύμβολα τῆς ἀκμῆς τῆς ζωῆς, τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, στὴ 
χώρα μας βρίσκουν ἕνα πλήρως φιλόξενο περιβάλλον. Ταυτό-
χρονα σὲ ὅλον τὸν κόσμο οἱ ἀμφισβητίες ἔρραβαν –ὅπως καὶ 
οἱ σημερινοὶ τέτοιοι– στὰ ροῦχα τους τὶς σημαῖες τῶν χωρῶν 
τους, κάτι ποὺ δὲν ἔχει βέβαια νὰ κάνῃ μὲ τὸν γελοῖο ἐθνικισμὸ 
τῶν διαφόρων προβληματικῶν πατριδοκάπηλων, ἀλλὰ μπορεῖ 
νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς μιὰ αὐθόρμητη δήλωση ἱστορικοπολιτισμικῆς 
προέλευσης ἐπὶ τῇ βάσει μιᾶς διεθνοῦς ἀλληλεγγύης τους. Κατὰ 
τὸν ἴδιο τρόπο εἶναι συντριπτικὰ περισσότερες οἱ φωτογρα-
φίες ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ ’73 νέων, ποὺ κρατοῦν ἁπλῶς 
μιὰ ἑλληνικὴ σημαία ἀντὶ τοῦ συμβόλου κάποιας κομματικῆς 
στρούγκας: γιὰ πολλοὺς Ἕλληνες νέους ἡ σημαία τῆς χώρας 
τους συμβόλιζε ὄχι μόνο τὴν φυσικὴ ὀμορφιὰ τῆς τελευταίας 
(ὀμορφιὰ ποὺ βιώνεται καὶ μόνη της ὡς πρόκληση ἐναντίον 

κάθε σκοταδισμοῦ, ὅπως δείχνουν τὰ δημοτικά μας τραγούδια) ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορικὴ 
διαδρομὴ ἑνὸς λαοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον τὸ φυσικό του περιβάλλον ἀπετέλεσε σὲ κάθε τομέα 
πρωταρχικὴ πηγὴ ἔμπνευσης. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐπισημανθῇ, ὅτι εἶναι ἴσως ἡ πρώτη φορὰ 
τοὺς τελευταίους δεκαεπτὰ αἰῶνες, ὅπου κάποιο ἐθνικὸ σύμβολο χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ 
δηλώσῃ –ἔξω ἀπὸ καὶ ἐνάντια σὲ ὁποιαδήποτε ἰδεολογικὰ στεγανά– ὁλόκληρο τὸ φάσμα 
τῶν ἀνατρεπτικῶν γιὰ τὸ παγκόσμιο σύστημα Κυριαρχίας σημασιῶν τῆς Ἑλληνικότητας: 
ὄχι μόνο τὴν ἐθνικὴ σημασία, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτική, τὴν πολιτισμική, τὴν ὑπαρξιακὴ καὶ 
βέβαια τὴν ψυχολογική. Τὸ ἐὰν τὸ ὑπὸ συζήτησιν σύμβολο δὲν ξεψαχνίστηκε εἰς βάθος 
ἀπὸ τοὺς ἐξεγερμένους ὡς πρὸς τὴν σκοτεινὴ σημειολογία του (ἀναφέρομαι φυσικὰ στὸν 
γνωστὸ σταυρό, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρχε στὴν ἀρχικὴ σχεδίαση τοῦ συμβόλου, αὐτὴν τῆς Ἐθνο-
συνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου) εἶναι ἴσως μιὰ πολυτέλεια, τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ζητή-
σουμε ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σὲ ἕνα ὀλιγοήμερο διάστημα καὶ σὲ ἕναν 

Στὰ τέλη τῆς δεκαετί-
ας τοῦ ’60 ἡ ἀσφυκτι-
κὰ πιεσμένη ψυχολο-
γικὰ νεολαία τῆς ∆ύ-
σης λάτρεψε μὲ σχε-
δὸν θρησκευτικὴ εὐ-
λάβεια τὸν ἥλιο, τὸ 

καλοκαίρι, τὴν ἀνθο-
φορία καὶ τὸν ἔρω-

τα ὄχι μόνο ὡς διεξό-
δους της ἀλλὰ καὶ ὡς 
σύμβολα τῆς ἀκμῆς 

τῆς ζωῆς.
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πο λι ορ κη μέ νο χῶ ρο ἔ πρε πε νὰ ὀρ γα νώ σουν τὴν 
ἄ μυ νά τους, αὐ το σχέ διο νο σο κο μεῖ ο, ἑ στι α τό-
ριο, ρα δι ο σταθ μὸ κ.λπ. βλέ πον τας ἀ πὸ τὰ πα ρά-
θυ ρα τὶς στραμ μέ νες ἐ ναν τί ον τους κάν νες τῶν 
πο λυ βό λων. Κι οὔ τε εἶ ναι τυ χαῖ ο, τὸ ὅ τι ἀ κό μα 
καὶ τὴν ὥ ρα ποὺ τὸ τὰνκ γκρέ μι ζε τὴν πύ λη τοῦ 
Πο λυ τε χνεί ου, οἱ φοι τη τὲς τρα γου δοῦ σαν ὄ χι κά-
ποι ο ἑ τοι ματ ζί δι κο ᾆ σμα ἀ πὸ κα νέ να κομ μα τι κὸ 
συ να ξά ρι ἀλ λὰ τὶς δύο πρῶ τες στρο φὲς ἀ πὸ τὸν 
Ὕ μνο στὴν Ἐ λευ θε ρί α.

∆ὲν θὰ ἦ ταν ὑ περ βο λή, ἐ ὰν λέ γα με, ὅ τι τό-
σο τὸ ἴ διο τὸ κί νη μα ὅ σο καὶ οἱ πνευ μα τι κοὶ 
ἐκ φρα στές του δι α θέ τουν με γα λύ τε ρη γνη σι ό-
τη τα καὶ παγ κο σμι ό τη τα ἀ κό μη καὶ ἀ πὸ τοὺς 
πρω το δι δά ξαν τες Ἀ με ρι κα νοὺς ἢ ∆υ τι κο ευ-
ρω παί ους. Ὁ μό νος λό γος ποὺ ἡ ἐ ξέ γερ ση τοῦ 
Πο λυ τε χνεί ου δὲν ἔ γι νε παγ κό σμιο ση μεῖ ο ἀ να-
φο ρᾶς ὅ σο λ.χ. αὐ τὴ τοῦ Μπέρ κλε ϋ ἢ ποὺ οἱ 
Ἑ ξα δά κτυ λος δὲν ἔ γι ναν δι ά ση μοι ὅ σο π.χ. οἱ 
Grateful Dead εἶ ναι, ὅ τι τὰ πα ρα πά νω συ νέ βη-
σαν σὲ μί α χώ ρα, ποὺ ἔ χει πά ψει πρὸ πολ λοῦ 
νὰ βρί σκε ται στὸ κέν τρο τῶν ὁ ποι ων δή πο τε 
ἐ ξε λί ξε ων.

Ἡ γε νιὰ τοῦ Πο λυ τε χνεί ου –ἡ αὐ θεν τι κὴ καὶ 
ὄ χι ἡ κί βδη λη– πε ρι μέ νει ἀ κό μα τὸν ἐ πι κὸ ποι η-
τή της, αὐ τὸν ποὺ θὰ γυ ρί σῃ λ.χ. σὲ μί α ται νί α 
ἐ φά μιλ λη τοῦ «Φρά ου λες καὶ Αἷ μα» τὸ τρι ή με ρο 
τοῦ Νο εμ βρί ου τοῦ 1973 (ἴ σως βέ βαι α νὰ τὸ κά-
νῃ κά πο τε κά ποι ος μὴ Νε ο έλ λην, ὅ πως συ νέ βη 
μὲ τό σα ἄλ λα ἐ πει σό δια τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο-
ρί ας…)

 Οἱ ἐ πί γο νοι: Τὸ «κρυ φτού λι» μὲ τὴν Ἑλ λη νι κό τη τα
 π’ ὅ λα τὰ κοι νω νι κὰ κι νή μα τα με τὰ τὴ Γαλ λι κὴ Ἐ πα νά στα ση μό νο στὸν 
Ἀναρ χι σμὸ ἀ νή κει ἡ τι μή, ὅ τι δι α τή ρη σε ἀ δι α πραγ μά τευ τη τὴν κα τ’ ἐ ξο χὴν 
ἀ ξί α τοῦ ἑλ λη νι κοῦ Ἀν θρω πι σμοῦ: τὴν πε ποί θη ση ὅ τι ὁ ἄν θρω πος μπο ρεῖ καὶ 
δι και οῦ ται νὰ καλ λι ερ γή σῃ τὴ λο γι κὴ ἱ κα νό τη τα νὰ ἀ πο φα σί ζῃ ὁ ἴ διος γιὰ τὸν 
ἑ αυ τό του, ἀν τὶ νὰ γί νε ται ἕρ μαι ο τῶν κά θε εἴ δους σω τη ρο α πα τε ώ νων. Ὅ πως 

γιὰ τοὺς ἀρ χαί ους ἔ τσι καὶ γιὰ τοὺς ἀ ναρ χι κοὺς ζω ὴ χω ρὶς αὐ τὴ τὴ δυ να τό τη τα δὲν εἶ ναι 
ἄ ξια νὰ τὴ ζῇ κα νείς. Αὐ τὴ ἡ πει σμα τι κὴ ἐμ μο νὴ στὴν ἀν θρώ πι νη αὐ το δι ά θε ση ἀ πο τε λοῦ σε 
ἀ νέ κα θεν τὸ με γα λεῖ ο ἀλ λὰ καὶ τὴν ἀ δυ να μί α τοῦ ἀ γῶ να τῶν ἀ ναρ χι κῶν. Μὲ τὸ ξέ σπα σμα 
τοῦ Β΄ Παγ κο σμί ου Πο λέ μου καὶ γιὰ λό γους ποὺ ξε φεύ γουν ἀ π’ τὸ θέ μα μας ὁ Ἀ ναρ χι σμὸς 
σχε δὸν ἐ ξα φα νί ζε ται ἀ πὸ τὸ παγ κό σμιο πο λι τι κὸ σκη νι κό. Πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ γνω ρί ζει δι ε θνῶς 
μί α αἰφ νι δι α στι κὴ ἀ να ζω πύ ρω ση κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’60, πλή ρως ἀ να γεν νη-

Νο έμ βρης 1974: ἡ πρώ τη ἐ πέ τει ος τοῦ 
Πο λυ τε χνεί ου. Ἐ πί γραμ μα γιὰ τοὺς Νε ο-
έλ λη νες, ποὺ ἔ χουν νὰ ἀν τι με τω πί σουν 
τὴν συ νε χι ζό με νη, ὑ πὸ ἕ ναν ἐ ξί σου βυ-
ζαν τι νο θρεμ μέ νο κοι νο βου λευ τι κὸ μαν-
δύ α, ὑ λι κὴ καὶ πνευ μα τι κὴ κε νό τη τα τῆς 

σύγ χρο νης Ἑλ λά δας.
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μένος ὡς πρὸς τὴ θεωρητική του ἀποσκευὴ καὶ ἀποτελῶντας πλέον –στὴν πλατύτερη ἔννοιά 
του– ζωτικὸ κομμάτι τῆς κοσμοαντίληψης τῶν ἐξεγερμένων νέων τῶν δυτικῶν χωρῶν. Ὁ 
Ἀναρχισμὸς ἀνακάμπτει καὶ στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ἀλλὰ μὲ μία 
μορφή, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται στὰ παραδοσιακὰ (19ος αἰῶνας) πλαίσια τοῦ ἐν 
λόγῳ κινήματος.

Ἐνῷ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’70 σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Β. Ἀμερικὴ οἱ ἀναρχικοὶ προτι-
μοῦν πλέον νὰ αὐτοπροσδιωρίζονται μὲ πιὸ γενικὲς ὀνομασίες, ὅπως π.χ. «ἐλευθεριακοί», 
ὑποδηλώνοντας ἕναν ἀπεγκλωβισμὸ τῆς σκέψης τους ἀπὸ τὶς πολιτικὲς νοοτροπίες τοῦ 19ου 
αἰῶνα, στὴν Ἑλλάδα ἐξακολουθοῦν νὰ ἑτεροπροσδιορίζωνται μέσα ἀπὸ ἀνούσιους καυγᾶ-
δες μὲ τὴν ξυλόγλωσση –καὶ μὲ ὁλοφάνερο πρόβλημα ταυτότητας– ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ ἢ 
ἀπὸ τσαμπουκᾶδες –γιὰ τὸν τσαμπουκᾶ– μὲ τὶς δυνάμεις καταστολῆς. Ἐνῷ στὸ παγκόσμιο 
στερέωμα τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας λάμπουν ἐκτυφλωτικὰ οἱ μορφὲς ἐλευθεριακῶν, ὅπως ὁ 
Γάλλος Γκὺ ντὲ Μπόρ, ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης ἢ ὁ Ἀμερικανὸς Μάρραιϋ Μπούκτσιν, οἱ 
Ἕλληνες ἀναρχικοὶ πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ἐντρυφοῦν μὲ εὐλάβεια στὶς κιτρινισμένες 
σελίδες τῶν βιογραφιῶν τῶν βομβιστῶν τοῦ 1870. Ἐνῷ ἡ παγκόσμια ἐλευθεριακὴ σκέψη 
ἔχει πραγματοποιήσει ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν –ἀναμενόμενη– συνάντησή της μὲ τὴν πηγή 

της, τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτικὸ Στοχασμὸ (π.χ. ὁ Γκὺ ντὲ Μπὸρ 
μιλάει γιὰ «μία Ἀθήνα ἡ ὁποία θὰ ἐκτείνεται στὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης»(3)), οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀναρχικοὶ θεωροῦν ντροπὴ νὰ 
ἀποκαλοῦνται Ἕλληνες καὶ μηρυκάζουν μαζὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τὴν γνωστὴ μπουρδολογία περὶ τοῦ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι 
δὲν ἦσαν παρὰ παιδεραστὲς καὶ ὁμοφυλόφιλοι, ποὺ ζοῦσαν 
ἀναπαυτικὰ ξαπλωμένοι πάνω στή… δουλεία. Ἐνῷ οἱ προανα-
φερθέντες κορυφαῖοι τῆς πρόσφατης Παγκόσμιας Πολιτικῆς 
Σκέψης καταδεικνύουν ἐμφατικὰ τὶς περὶ διοικήσεως ἀντιλή-
ψεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὡς πρωταρχικὴ πηγὴ ἔμπνευσης 
γιὰ μία ὀρθολογικὰ ὠργανωμένη κοινωνία(5), οἱ «δικοί» μας τὰ 
ἔχουν βάλει μὲ κάθε μορφὴ κοινωνικῆς συμβίωσης σπάζοντας 

συχνότατα καὶ ἀδιακρίτως ὅ,τι βροῦν μπροστά τους, ἀπὸ προσόψεις τραπεζῶν καὶ ὑπουρ-
γείων μέχρι τὸ δίκυκλο τοῦ βιοπαλαιστῆ, τὸν ὁποῖο οἱ προαναφερθέντες ὀργανισμοὶ ἀπομυ-
ζοῦν. Ἐνῷ οἱ ἴδιοι στοχαστὲς προτρέπουν γιὰ μία ἐπιστροφὴ ὄχι μόνο στὶς διοικητικὲς ἀλλὰ 
καὶ στὶς οἰκονομικὲς ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων (μάλιστα ὁ Μπούκτσιν ἐπιμένει νὰ ἐπαναφέρῃ 
τὸν ὅρο «Οἰκονομία» στὴν αὐθεντικὴ ἑλληνική του σημασία, δηλαδὴ «διαχείριση τοῦ οἴκου» 
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς κοινωνίας ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς «ἐνοίκους» της, ὡς ἑνὸς ἑνιαίου οἴ-
κου καὶ ὄχι ὡς (νεο)φιλελεύθερης ζούγκλας ἢ σοβιετικοῦ στρατοπέδου συγκέντρωσης(4)), 
ἔχοντας δείξει πρὸ πολλοῦ, ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ Οἰκονομία δὲν βασιζόταν στὴ δουλεία 
ἀλλὰ στὸν δημιουργό, δηλαδὴ στὸν ἀνεξάρτητο κατασκευαστὴ ἢ γεωργό(5), οἱ «δικοί» μας 
θεωροῦν βδελυρὸ καπιταλιστὴ ἢ τσιφλικᾶ τόσο τὸν ἀγρότη ποὺ ἔχει δεκαπέντε στρέμματα 
ἢ τὸν πλανόδιο μικροπωλητὴ ὅσο καὶ τὴν Mac Donald’ s.

Σήμερα ἡ ἐλευθεριακὴ κληρονομιὰ ἔχει καταφέρει νὰ διαποτίσῃ διεθνῶς ὅλα τὰ 
νεώτερα κοινωνικὰ κινήματα, ποὺ προβάλλουν ἐπιμέρους διεκδικήσεις(6), τὰ ὁποῖα κα-
ταφεύγουν στὶς δικές της ὀργανωτικὲς μεθόδους, μὴ ἀναδεικνύοντας «ἀρχηγούς», ἀλλὰ 
ἐκπαιδεύοντας καὶ ἰσχυροποιῶντας τὰ μέλη τους ὡς πολίτες μέσῳ τῶν διαδικασιῶν στὸ 
ἐσωτερικό τους μιᾶς ἄμεσης δημοκρατίας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δικαιώνονται ἑλληνικώ-

Ὅταν ἡ εἰσαγωγὴ 
ἀλλοδαπῆς ἐργασίας 
γίνεται χωρὶς ἀναπτυ-
ξιακὸ λόγο, ὁ στόχος 

εἶναι ἡ πτώση 
τῆς ἐγχώριας τιμῆς 

τῆς ἐργασίας.
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τατα σκεπτόμενοι στοχαστές, ὅπως ὁ προαναφερθεὶς Μάρραιϋ Μπούκτσιν, κατὰ τὸν 
ὁποῖο «οἱ ἐπαναστάτες ἔχουν τὴν εὐθύνη νὰ βοηθήσουν ἄλλους νὰ γίνουν τέτοιοι, ὄχι 
νὰ “κάνουν” ἐπαναστάσεις».

Ὅσο κι ἂν θέλῃ νὰ περνιέται γιὰ «νεώτερο», τὸ ἑλληνικὸ ἀναρχικὸ (ἢ «ἀναρχικό») κίνη-
μα καθεύδει ὀνειρευόμενο τὴν ἐποχὴ τῶν ἐπαναστάσεων. Ἔχει ἀποτύχει νὰ συνδεθῇ ὄχι 
μόνο μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σκέψη καὶ τὴ γνήσια 
ἑλληνικὴ ἰδιοσυγκρασία. Ἔχει τὴ ζηλευτὴ τύχη νὰ βρίσκεται δίπλα στὴν πηγή, ἀπὸ τὴν 
ὁποία ἀνάβλυσε. Γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸν λάκκο τῆς «ἐθνικοφροσύνης», ἔπεσε στὸν συγκοι-
νωνοῦντα λάκκο ἑνὸς ἐξίσου ἰσοπεδωτικοῦ ψευτοδιεθνισμοῦ καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ γενιὰ 
τοῦ Πολυτεχνείου ἔβαλε στὸ ἴδιο τσουβάλι τὸ ψευδεπίγραφο ἔθνος, μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχουν 
θολώσει στὰ σχολεῖα τόσο τῆς δικτατορίας ὅσο καὶ τῆς μεταπολίτευσης, μὲ τὸ πραγματικό, 
τὸ ὁποῖο, ὅπως καὶ κάθε ἔθνος, ἀποτελεῖ βιολογική, πολιτισμική, οἰκολογικὴ καὶ γενικώτερα 
πλανητικὴ ἀναγκαιότητα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ μόνο ποὺ κατάφερε ἦταν νὰ μὴν προσαρ-
μοστῇ στὶς ἑλληνικὲς συνθῆκες, νὰ μὴν ἀποκτήσῃ δική του φωνή, ἀλλὰ νὰ λειτουργῇ ὡς 
κακορυθμισμένος φωνογράφος τοῦ 19ου αἰῶνα, μένοντας στὸ περιθώριο τῆς νεοελληνικῆς 
κοινωνίας. Κραυγαλέα περίπτωση μπανανόφλουδας, ποὺ πάτησε τὸ ἐν λόγῳ κίνημα στὴν 
Ἑλλάδα, ἀποτελεῖ τὸ σύνθημά του «ξένοι ἐργάτες, ἀδέρφια μας»: ἀκόμα καὶ οἱ κλασικοὶ 
σοσιαλιστὲς συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Μάρξ, εἶχαν ἐπισημάνει ὅτι, ὅταν ἡ εἰσαγωγὴ ἀλλοδαπῆς 
ἐργασίας γίνεται χωρὶς ἀναπτυξιακὸ λόγο, ὁ στόχος εἶναι ἡ πτώση τῆς ἐγχώριας τιμῆς τῆς 
ἐργασίας. Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα, μέσῳ τῆς εἰσαγωγῆς μεταναστῶν, ὁ ἐθνικὸς βασικὸς μισθὸς 
ἀκινητοποιήθηκε σὲ τριτοκοσμικὰ ἐπίπεδα σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο ὅρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης. Οἱ Νεοέλληνες ἀναρχικοὶ ἀναμασοῦν τὸ προαναφερθὲν σύνθημα μαζὶ μὲ τὴν ντό-
πια Ἀριστερὰ (ἡ ὁποία φυσικὰ ἔχει κάθε λόγο νὰ βλέπῃ τοὺς μετανάστες ὡς μελλοντικοὺς 
ψηφοφόρους), μὴ ἔχοντας κατανοήσει, ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μιλοῦν τὴ γλῶσσα τῆς 

Ὁ διαπρέψας στὴ Γαλλία φιλό-
σοφος, οἰκονομολόγος καὶ ψυχο-
λόγος Κορνήλιος Καστοριάδης. 
Προσωπικότητα, ποὺ ἐνσάρκω-
σε τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἰδεῶδες 
τοῦ ἐγκυκλίως πεπαιδευμένου 
ἀνθρώπου. Κυρίαρχο ζητούμε-
νό του ὑπῆρξε (ὅπως ὁ ἴδιος τὸ 
ὠνόμαζε) τὸ Πρόταγμα τῆς Αὐ-
τονομίας, ἔννοια, ποὺ τὴν ἀνί-
χνευσε ἱστορικὰ στὴν ἀρχαία 
Ἑλλάδα καὶ στὴν μεταμεσαιω-
νικὴ ∆ύση. Ἡ σκέψη του ἄσκη-
σε καὶ ἀσκεῖ τεράστια ἐπίδρα-
ση στὸ παγκόσμιο ἐλευθεριακὸ 

κίνημα.
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«ἐ λεύ θε ρης ἀ γο ρᾶς», τὴν ὁ ποί α αὐ τα πα τῶν ται ὅ τι πο λε μοῦν (μά λι στα θε ω ροῦν «δυ νά μει 
ἐ πα να στά τες» τοὺς με τα νά στες, ξε χνῶν τας ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι αὐ τοὶ ἦρ θαν στὴν Ἑλ λά δα, 
ἀ κρι βῶς γιὰ νὰ ἀ πο φύ γουν τὴν ἐ πα νά στα ση, ποὺ ἦ ταν ἀ ναγ κα σμέ νοι νὰ κά νουν στὶς χῶ ρες 
τους). Ἡ φαν τα σί α καὶ ἡ δι ο ρα τι κό τη τα τοῦ γαλ λι κοῦ Μά η δὲν φαί νε ται νὰ ἐ πι σκέ φθη κε 
πο τὲ τοὺς ἐ δῶ ἀ ναρ χι κούς. Ἀλ λὰ καὶ τὸ χα ρα κτη ρι στι κὸ ἀ ναρ χι κὸ χι οῦ μορ σι γά-σι γὰ στε-
ρεύ ει ἀ νά με σά τους λό γῳ τῆς μο νο λι θι κό τη τας τῶν ἀ κο λου θου μέ νων πρα κτι κῶν. Ἐν τὸς τοῦ 
ψυ χο δι α νο η τι κοῦ με σαι ω νι σμοῦ τῆς Νε ο ελ λά δας τὸ ἑλ λη νι κὸ ἀ ναρ χι κὸ κί νη μα φαί νε ται νὰ 
νι ώ θῃ χα ρα κτη ρι στι κὰ ἄ νε τα, μιὰ καὶ δὲν δεί χνει δι α τε θει μέ νο νὰ με τα βά λῃ στὸ ἐ λά χι στο 
τὴν νο ο τρο πί α του. Ἀ δυ να τεῖ νὰ ἐ πα να φέ ρῃ στὸ προ σκή νιο τὴ γη γε νῆ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τι κὴ 
Πα ρά δο ση, μιᾶς κοι νω νί ας ποὺ θὰ ἐ πα γρυ πνῇ ἀ πέ ναν τι στὴν Ἐ ξου σί α (κά τι ποὺ λ.χ. ἔ χει 
κα τα φέ ρει σὲ με γά λο βαθ μὸ ἡ γαλ λι κή, ὅ πως δεί χνει ἡ γνω στὴ ἐ πι τυ χη μέ νη ἀν τί δρα σή 
της ἐ νάν τια σὲ πρό σφα το «νό μο», ποὺ ἐ πε δί ω κε τὸν ἐρ γα σια κὸ ἐ ξευ τε λι σμὸ τῶν νέ ων). 
Τὸ ἐ τή σιο ραν τε βοῦ του κά θε 17 Νο έμ βρη μὲ τὴν ἀ στυ νο μί α στοὺς δρό μους γύ ρω ἀ πὸ τὸ 
Πο λυ τε χνεῖ ο ἴ σως τοῦ δί νει τὴν ψευ δαί σθη ση, ὅ τι ἀ πο τε λεῖ συ νε χι στὴ καὶ δι ά δο χο ἐ κεί νης 
τῆς γε νιᾶς (στὸ κά τω κά τω ὅ πως καὶ ἐ κεί νη ἔ τσι καὶ αὐ τὸ πρε σβεύ ει κά τι πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ 
μί α ἁ πλῆ ἐ ναλ λα γὴ τῶν δι α χει ρι στῶν τῆς Ἐ ξου σί ας), ὅ μως αὐ τὴ τὴ φο ρὰ οἱ θε α τὲς ἁ πλῶς 
ἀλ λά ζουν βα ρι ε στη μέ να κα νά λι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. σχε τι κά, Μα νώ λης Ντα λού κας, «Ἑλ λη νι κὸ Ρόκ», ἐκ δό σεις Ἄγ κυ ρα, Ἀ θή να 2006.

2. «Κα ταγ γέλ λου με τὴν προ σχε δι α σμέ νη εἰ σβο λὴ στὸ χῶ ρο τοῦ Πο λυ τε χνεί ου τὴν Τε τάρ τη, 14 
τοῦ Νο έμ βρη, 350 πε ρί που ὀρ γα νω μέ νων πρα κτό ρων τῆς ΚΥΠ, σύμ φω να μὲ τὸ προ βο κα-
τό ρι κο σχέ διο τῶν Ρου φο γάλ λη-Κα ρα γι αν νό που λου, μὲ βά ση τὶς ἐν το λὲς τοῦ πα ρα με ρι σμέ-
νου τώ ρα τέ ως πρω το δι κτά το ρα Πα πα δό που λου καὶ τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς CIA, μὲ σκο πὸ νὰ 
προ βάλ λουν μὲ κά θε μέ σο τραμ που κι σμοῦ καὶ προ βο κά τσιας γε λοῖ α καὶ ἀ ναρ χι κὰ συν θή-
μα τα καὶ συν θή μα τα ποὺ δὲν ἐκ φρά σα με τὴ συγκεκριμένη στιγ μὴ καὶ στὶς συγ κε κρι μέ νες 
δυ νά μεις. Γιὰ νὰ μπο ρέ σουν ἔ τσι νὰ ἀ πο μο νώ σουν τὸ κί νη μά μας καὶ τὴν ἐκ δή λω σή μας 
τοῦ Πο λυ τε χνεί ου ἀ πὸ τὸ σύ νο λο τοῦ λα οῦ καὶ τῆς νε ο λαί ας. Γιὰ νὰ μπο ρέ σουν πα ρα πέ ρα, 
κα τα σκευ ά ζον τας (καὶ μὲ τὴ βο ή θεια τῶν χουν τι κῶν μέ σων ἐ νη μέ ρω σης) τὴν εἰ κό να μιᾶς 
με μο νω μέ νης ἐξ τρε μι στι κῆς ἐ πα να στα τι κο α ναρ χι κῆς ἐ ξέ γερ σης, ποὺ δὲν ἔ χει τὴ συμ πα ρά-
στα ση τοῦ λα οῦ, νὰ χρη σι μο ποι ή σουν τὸ χι λι ο τριμ μέ νο πρό σχη μα τοῦ ἐ πα πει λού με νου 
κοι νω νι κοῦ κα θε στῶ το ς, γιὰ νὰ δι και ο λο γή σουν τὴν ἐ πα να φο ρὰ τοῦ στρα τι ω τι κοῦ νό μου 
καὶ τὸ δυ νά μω μα τῆς αἱ μα τη ρῆς τρο μο κρα τί ας. Ἐ νέρ γει ες ποὺ οἱ Ἀ με ρι κα νοί, ἡ CIA καὶ 
ἡ χοῦν τα εἶ χαν ἀ πὸ και ρὸ πά ρει τὴν ἀ πό φα ση νὰ ἐ πι βά λουν ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴν πα τα γώ δη 
ἀ πο τυ χί α τῆς χουν το μαρ κε ζί νι κης προ σπά θειας κα θή λω σης καὶ ἐ κτό νω σης τῆς λα ϊ κῆς 
πά λης…» Τό τε βγῆ κε σὰν ἀ πάν τη ση ἀ πὸ κά ποι ους καὶ τὸ πε ρί φη μο σα τι ρι κὸ σύν θη μα «Προ-
βο κά το ρα λα έ».

3. Γκὺ ντὲ Μπόρ, «Ἡ Κοι νω νί α τοῦ Θε ά μα τος», ἐκ δό σεις «Ἐ λεύ θε ρος Τύ πος», Ἀ θή να 1986.

4. Μάρ ραι ϋ Μπούκ τσιν, «Ἡ σύγ χρο νη οἰ κο λο γι κὴ κρί ση», ἐκ δό σεις «Βι βλι ό πο λις», Ἀ θή να 
1993.

5. Κορ νή λιος Κα στο ριά δης, «Ἡ ἀρ χαί α ἑλ λη νι κὴ ∆η μο κρα τί α καὶ ἡ ση μα σί α της γιὰ ἐ μᾶς 
σή με ρα», ἐκ δό σεις «Ὕ ψι λον», 1986.

6. Γιὰ μί α ἀρ κε τὰ λε πτο με ρῆ κα τα γρα φὴ αὐ τῶν τῶν κι νη μά των βλ. σχε τι κὰ Να ό μι Κλά ϊν, No 
Logo, ἐκ δό σεις «Λι βά νη», 2005.

Θε ό δω ρος Α. Λαμ πρό που λος
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ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
Χριστιανοὶ οἱ νικητὲς στὴ Σαλαμῖνα

Τὸ διαβάσαμε στὴν ἐφημερίδα «Athens Voice» καὶ εἶναι καλό: 
«Εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένη ἡ ἀγανάκτηση ποὺ προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη, ὅτι 

γιὰ χρόνια στὴν ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ βρισκόταν ἕνας ἄθεος ναύαρχος. 
Ὡς γνωστόν, οἱ ἄπιστοι στρατιωτικοὶ εὐθύνονται γιὰ τὶς μεγαλύτερες ἐθνικὲς τρα-
γῳδίες, ἐνῷ ἀντίθετα ὅσοι πιστεύουν στὸ Χριστὸ συμμετέχουν σὲ μοναδικὲς στιγμὲς 
ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, ὅπως στὴ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας.

» Πάντως μὲ ἀφορμὴ τὶς προκλητικὲς δηλώσεις τοῦ ἐπιτίμου ἀρχηγοῦ κ. Ἀντωνιά-
δη σχετικὰ μὲ τὰ θρησκευτικά του «δὲν πιστεύω» ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων 
προτίθεται νὰ λάβῃ μία σειρὰ ἀπὸ μέτρα, ὥστε νὰ ἀποκλεισθοῦν παρόμοια κρούσμα-
τα στὸ μέλλον: Κατ’ ἀρχὴν, θὰ ἀναθεωρηθῇ ἡ φράση «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν», δε-
δομένου ὅτι οἱ βωμοὶ παραπέμπουν στὴν ἐποχὴ τοῦ δωδεκαθεϊσμοῦ καὶ βάζουν ἰδέ-
ες. ∆εύτερον, θὰ ἐφαρμοσθῇ στὸ Πεντάγωνο σύστημα ἐλεγχόμενης στάθμευσης πα-
ρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἰσχύει στὸ ἱστορικὸ κέντρο ἔτσι, ὥστε μόνον σὲ ὅσους πιστεύ-
ουν πραγματικὰ στὰ θαύματα νὰ φανερώνῃ ἡ Παναγία μιὰ θέση χωρὶς μπλὲ ἢ κίτρι-
νη διαγράμμιση.»

Ν.Ζ.

Ἑλληναράδικο φένγκ-σούι
Φὲνγκ σούι καὶ πῶς νὰ ἀποκτήσετε θετικὴ ἐνέργεια καὶ τύχη: Ὅπου εἰδικὸ συ-

νεργεῖο «διευθετεῖ» τὸν ἄψυχο ὄγκο τῶν καταναλωτικῶν κτερισμάτων πλούσιων 
σπιτιῶν, μιὰ καὶ τὸ κάθε τέτοιο εἶναι τάφος. Βέβαια, γιατὶ ἐπιμελῶς ἀπουσιάζει 
ὅ,τι θυμίζει τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴν Τέχνη τὴν ἑλληνική. Εἶναι ὁ νεοκουλτουριάρης 
ἀρχαιολάτρης, ποὺ τοῦ πουλᾶνε τὰ μαγαζάκια τῶν ἑλληναράδων ἕνα σωρὸ ἄχρηστα 
πράγματα. Εἶναι ἡ ἔρημος τοῦ Γιαχβὲ (ποτὲ δὲν μπόρεσε νὰ ἀπαλλαγῇ οὔτε ὁ ἀρχαιο-
λάτρης ἀπ’ αὐτόν), ὅπου οἱ διψασμένοι ποτίζονται μέ... θάλασσα, γιατὶ τὰ ἔχουν κά-
νει θάλασσα μὲ τὴν ἑλληναράδικη προπαγάνδα τους, ποὺ γυρίζει μπούμερανγκ ἐναν-
τίον τους. Κάνε μία βόλτα στὴν ἀγορὰ καὶ θὰ τὸ καταλάβῃς. Ἡ ἀστικὴ τάξη τῆς κατα-
νάλωσης καὶ ἡ μαρξιστικὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς κλείνουν στὴ μεταφυσικὴ λαβίδα τοῦ 
θεός-χρῆμα, τὸ δίδυμο αὐτὸ ποὺ στέγαζε ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος, ποὺ σήμερα μεταμ-
φιέζεται σὲ «ἑλληναράδικο».

Π.Γ.

Ὁ Αὐνὰν στὶς ΗΠΑ
∆ιόλου παράδοξο ὁ διεξαχθεὶς διαγωνισμὸς αὐνανισμοῦ στὴ χώρα τοῦ Γιαχβὲ καὶ 

τοῦ γνωστοῦ λόμπυ, γιατὶ ὀργιάζει μὲ τὰ διάφορα περιπλανώμενα δόγματα ὁ θεο-
κεντρισμός, ὅπου θεὸς ἂς εἶναι, κι ὅ,τι θέλῃ ἂς εἶναι... Βέβαια ἡ «σφιχτή» χριστιανι-
κὴ ἠθικὴ τῶν Ἀγγλοσαξώνων, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ Μεσαίωνα τῆς Εὐρώπης, ἔχει σα-
φῆ ποδηγέτηση, τὴν ὁποία ἀγνοοῦν οἱ πλεῖστοι.

Σήμερα δὲ σὲ μερικὲς Πολιτεῖες στὴν ἐκπαίδευση ἐπικρατεῖ Μεσαίωνας. Ἔτσι τὸ 
Σύστημα ποντάροντας στὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο καὶ στὴν ἀσχετοσύνη τῶν πολλῶν, ποὺ 
εἶναι καὶ  ἡ ἰσχύς των, τοὺς μὲν λίγους «ξύπνιους» τοὺς ἔχει ὑπὸ σχετικὴ ἐλευθερία, 
ὥστε νὰ περπατᾷ τὸ πρᾶγμα μὲ διάφορα φανταχτερὰ «εὑρήματα» ποὺ κυκλοφοροῦν 
σὰν μόδα ἤ... πρωτοπορία, ἐνῷ γιὰ τὸν λαουτζίκο ἐπικρατεῖ λογοκρισία καὶ τὰ γνω-

‣



στὰ τῆς θρησκόληπτης ἀμερικάνικης κουλτούρας. Καὶ ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Βίβλο σὰν 
σεξουαλικό τους τοποτηρητή, ὅπου ὕπουλα Ἐπιστήμη καὶ Τέχνη ἀπὸ ἑλληνικὲς γίνα-
νε τεχνολογία καὶ ἀβάσιμα κρυπτοθεοκεντρικὰ κινήματα τῆς Τέχνης, δὲν εἶναι δυνα-
τὸν παρὰ συνεχῶς νὰ σκοντάφτουν. Ἡ παράκρουση τοῦ ψεύδους καὶ τῆς προπαγάν-
δας ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ Καπιταλισμοῦ-Μαρξισμοῦ, τοῦ πολιτικοῦ τους δηλαδὴ 
συστήματος, εἶναι ἑπόμενο. 

Βέβαια ὁ αὐνανισμὸς ἔρχεται σὰν ἀνακουφιστικὴ βαλβῖδα γιὰ τὸ πολίτευμα τοῦ 
Γιαχβὲ καὶ δὲν τοὺς προσβάλλει... Ἄλλωστε εἶναι γνωστὴ ἡ σημερινὴ γενετήσια ἀθλι-
ότης τῆς ἀνθρωπότητας, ὅταν ἀρρώστιες, οἰκονομικοποίηση κ.λπ. κάνουν θραύση. 
Νομίζω, ὅτι πήραμε μία γενικὴ γεύση τοῦ... βιβλικοῦ Αὐνάν, ὅστις ἐκχέει τὸ πολιτι-
σμικό του δηλητήριο στὴν ταλαίπωρη καὶ ἀπληροφόρητη ἀνθρωπότητα, ποὺ ἀγνο-
εῖ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

Π.Γ.

«∆ιογένης ∆εσμώτης»
Πρόκειται γιὰ τὸ β΄ μέρος τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Νί-

κου Καλογερόπουλου «Οἱ κυνικοὶ ξανάρχονται» (βλ. «∆», τ. 
288 καὶ 294), ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ διάλογο «Μένιππος καὶ 
Χάρων» τοῦ Λουκιανοῦ, ἐνισχυμένο μὲ ἰσχυρὴ δόση ἀριστο-
φανικοῦ χιοῦμορ. Μαζὶ μὲ τὸν Νίκο Καλογερόπουλο ἐμφα-
νίζονται οἱ «Ἄποροι Ἄρχοντες», ὅλοι τους παιδιὰ τῶν Μου-
σῶν καὶ τοῦ ἐπὶ 1.700 χρόνια κυνηγημένου διονυσιακοῦ 
πνεύματος, ποὺ ἀπελευθερώνεται στὴν παράσταση μὲ κέφι 
καὶ τραγούδια.

Γ.Λ.

Γλωσσικὲς ἐκτελέσεις
• «Ἀπαγχώνησαν» τὸν Σαντάμ», ἦταν ἡ γραπτὴ εἴδηση, ποὺ μετέδωσε τὸ κανάλι Star 

Channel τὸ Σάββατο, 30.12.06, 13.00 μ.μ.
Τώρα ποιόν πρέπει νὰ ἀπαγχονίσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτὴν τὴν κατάντια, δὲν ξέρω.

• Καὶ μία εὐχάριστη εἴδηση: Τὴν Τρίτη, 2.1.07, 6:00 π.μ. ὁ Antenna ἀνακοίνωσε (γρα-
πτῶς), ὅτι «ὑπάρχουν 15 ἐπιζόντες ἀπὸ τὴν ἀεροπορικὴ τραγῳδία στὴν Ἰνδονησία». 
Ὅποιον πάρῃ ὁ χάρος δηλαδή.

Α.Γ.

∆ὲν μπαίνουν ἀπὸ τὰ σύνορα
Ἀπὸ σχολιαστὴ ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς μάθαμε, ὅτι «...Τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ τῆς 

12-11-2006 περίπου 4,5 ἑκατομμύρια νοικοκυριά, ἤτοι 6 ἑκατομμύρια τηλεθεατές, 
παρακολούθησαν στὴν Τηλεόραση τὰ τηλεπαιχνίδια τῶν κ.κ. Ἀρναούτογλου, Φερεν-
τίνου καὶ Μικρούτσικου...» Πρὶν 30 χρόνια ὁ ποιητὴς Π.Α. Σινόπουλος προβλέπον-
τας αὐτὴ τὴν μελλοντικὴ κατάντια εἶπε:

«Οἱ βάρβαροι δὲν θὰ ξανάρθουν ἀπὸ τὰ σύνορα.
Τοὺς ἐκπαιδεύουν οἱ σοφοὶ μὲ τηλεοράσεις,
καὶ οἱ ὀρδές τους ἀπ’ τὰ παιδικὰ δωμάτια θὰ ὁρμήσουν.»

Κ.Λ.Μ.
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Θέ μα γε ω γρα φι κῶν πα ραλ λή λων 

ὸ κεί με νο ποὺ ἀ κο λου θεῖ εἶ ναι ἀ πό σπα σμα ἀ πὸ ἄρ θρο τοῦ 
ἀ θλη τι κο γρά φου Ἀν τώ νη Πα νού τσου· δη μο σι εύ θη κε στὴν 
ἐ φη με ρί δα «Sport Day» (28.10.06) ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴ χλεύ η, ποὺ 
ἐ πι φύ λα ξαν ἑλ λη νι κὲς ἐ φη με ρί δες στὸν μαῦ ρο πο δο σφαι ρι στὴ 
τοῦ Ὀ λυμ πια κοῦ Οὐα ντοῦ, ὅ ταν δι α δό θη κε, ὅ τι ἐ πι σκέ φθη κε 

μά γο τῆς φυ λῆς του πρὶν ἀ πὸ τὸ παι χνί δι τῆς ὁ μά δας του μὲ τὴ Ρό μα: 

«Ἂς ποῦ με ὅ τι στὴν Γῆ ἐρ χό ταν ἕ νας 
κά τοι κος τοῦ Ἄ ρη, προ σγει ω νό ταν στὴν 
ζούγ κλα κι ἔ βλε πε ἕ να σκε λε τω μέ νο ἡ λι-
κι ω μέ νο κύ ριο, μὲ χορ τα ρέ νια φού στα 
νὰ καί ῃ μυ ρω δι κὰ καὶ νὰ πε τά ῃ κόκ κα-
λα μπρο στὰ σὲ ἕ ναν ἄλ λον. Ἂς ποῦ με 
τώ ρα, ὅ τι ὁ Ἀ ρεια νὸς ἔ φευ γε ἀ πὸ τὴν 
ζούγ κλα καὶ ἐρ χό ταν Ἰ ού λιο στὴν Ἑλ λά-
δα. Πή γαι νε λοι πὸν σὲ ἕ να γή πε δο γιὰ 
τὴν ἀρ χὴ τῆς πε ρι ό δου κι ἔ βλε πε ἕ ναν 
γε νει ο φό ρο κύ ριο μὲ μαύ ρη κε λεμ πί α (ἂν φο ρά ῃ χορ τα ρέ νια φού στα ἢ στρὶνγκ ἀ πὸ 
κά τω δι κιά του ἱ στο ρί α) νὰ κου νά ῃ ἕ να σι δε ρέ νιο πρᾶγ μα, ποὺ κρέ με ται ἀ πὸ ἁ λυ-
σί δα καὶ βγά ζει κα πνοὺς μπρο στὰ σὲ 30 παλ λη κά ρια μὲ σώ βρα κα καὶ κα νὰ δυ ὸ μὲ 
κου στού μια καὶ στὸ τέ λος νὰ τοὺς βά ζῃ νὰ φυ λᾶ νε ἕ να σί δε ρο, ἐ νῷ τοὺς κο πα νά ει 
μὲ ἕ να πρά σι νο μα τσά κι στὴν μού ρη. Νο μί ζε τε, ὅ τι ὁ Ἀ ρεια νὸς θὰ ἐν τυ πω σι α ζό ταν 
πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τὸν μά γο τῆς ζούγ κλας ἀ π’ ὅ,τι μὲ τὸν δι κό μας παπ πᾶ; 

» Αὐ τοὶ ποὺ ἔ κα ναν πλά κα στὸν Οὐα ντοῦ, εἶ ναι αὐ τοὶ ποὺ προ σκυ νᾶ νε καὶ 
φι λᾶ νε χέ ρια στοὺς σταυ ροὺς τῶν παπ πά δων, ποὺ ση κώ νουν τὸ δά χτυ λο, γιὰ νὰ 
δεί ξουν τὸν Θε ὸ καὶ τὸν εὐ χα ρι στοῦν, ἐ πει δὴ ἡ ὁ μά δα πῆ ρε ἰ σο πα λί α ἐ κτὸς ἕ δρας, 
ἀ φή νουν νὰ κά νουν πα τη τὲς στὰ παι διά τους, ἐ πει δὴ ἔ τσι τὸ νε ρὸ θὰ κα λύ ψῃ τὶς 
ἁ μαρ τί ες στὴν βά φτι ση, κι ὁ δι ά ο λος δὲν θὰ κά νῃ καμ μιὰ βρω μιὰ στὴν κο ρυ φὴ τοῦ 
κε φα λιοῦ τοῦ μω ροῦ. Εἶ ναι οἱ ἴ διοι, ποὺ φυ λᾶ νε ἕ να κομ μά τι βαμ μέ νο ξύ λο, ποὺ 
τὸ ὀ νο μά ζουν εἰ κό να, ἀν τὶ νὰ προ σκυ νᾶ νε ἕ να ξυ λό γλυ πτο καὶ νὰ τὸ ὀ νο μά ζουν 
το τέμ. Αὐ τοί, ποὺ ζη τοῦν κά θε σα χλα μά ρα ἀ πὸ κά θε ἅ γιο, ὅ πως ἀ πὸ τὸν ἅ γιο Φα-
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νούριο νὰ τοὺς βρῇ τὰ κλειδιά τους, ἐπειδὴ τὸ ὄνομα ἀκούγεται σωστό, καὶ ζητοῦν 
συμβουλὲς ἀπὸ πνευματικούς, ποὺ γιὰ νὰ πλησιάσουν τὰ θεῖα ἔχουν νὰ πλυθοῦν 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ Κριστὶν Κάουφμαν διαφήμιζε τὸ Λούξ. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς συμ-
βαίνει εἶναι, ὅτι δὲν τὸ καταλαβαίνουν, ὅτι ἡ διαφορὰ τοῦ τρόπου λατρείας τους 
ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τῆς ζούγκλας εἶναι θέμα γεωγραφικῶν παραλλήλων.»


Ἡ ἀθεόφοβη Λυὼν

Στὴ Ρουμανία ὁ χριστιανικὸς Με-
σαίωνας ἀναβίωσε ξανὰ μετὰ τὴν 
πτώση τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Στὴν φω-
τογραφία οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ὡς ἄλ-
λοι Πέρσες σατράπες βαδίζουν μὲ 
ἕναν κουβᾶ ἁγιασμό, ν’ ἁγιάσουν 
τὸ γήπεδο τῆς Στεάουα Βουκουρε-
στίου πρὶν ἀπὸ τὸ μὰτς μὲ τὴν γαλλι-
κὴ Λυὼν γιὰ τὸ πρωτάθλημα Εὐρώ-
πης. Ὅμως, ἀπ’ ὅ,τι ἀποδείχθηκε ἐκ 
τῶν ὑστέρων, ὁ Γιαχβὲ ἐγκατέλειψε 

τοὺς ὀρθόδοξους Ρουμάνους παρὰ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ γηπέδου καὶ τὶς δεήσεις καὶ 
ἔδωσε τὴν νίκη στὴν Λυὼν μὲ σκὸρ 1-4. 


Βυζάντιο - Π.Α.Ο.Κ. - Ἄνθιμος

Στὴ μεσαιωνικὴ τριτοκοσμική μας 
χώρα τὸ ποδόσφαιρο καὶ ἡ Ὀρθο-
δοξία βαδίζουν μαζὶ «χέρι-χέρι». 
Στὴν φωτογραφία ὁ μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος εὐλογεῖ 
τὰ γένια του καὶ τὰ ὀγδόντα χρόνια 
τοῦ ἀθλητικοῦ συλλόγου Π.Α.Ο.Κ.. 
Πίσω διακρίνεται ὁ βυζαντινο-εβρα-
ϊκὸς δικέφαλος ἀετὸς καὶ ἡ Ἁγία Σο-
φία, κοινὰ σύμβολα τοῦ Βυζαντίου, 

τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Π.Α.Ο.Κ.. Ἡ σύγχρονη Ρωμιοσύνη πετιέται, ἀντρει-
εύει καὶ θεριεύει…


Πρὸς τὰ ποῦ εἶναι ὁ Γιαχβέ;

Οἱ πιὸ πολλὲς καὶ ποικίλες ἐκδηλώσεις ποδοσφαιριστῶν προκύπτουν μετὰ τὴν ἐπί-
τευξη τέρματος. Ἄλλος σφίγγει τὴ γροθιά του, ἄλλος κάνει ἐναέρια τούμπα, ἄλλος 
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τρέ χει στὴν ἐ ξέ δρα. Ὡρι σμέ νοι εὐ σε βεῖς πο δο σφαι ρι-
στὲς δεί χνουν μὲ τὸ δά κτυ λό τους πρὸς τὸν οὐ ρα νό, 
στο χεύ ον τας πρὸς τὸν Για χβέ. Ἂν ὅ μως δε χθοῦ με τὴ 
χρι στι α νι κὴ ἄ πο ψη, ὅ τι ὁ Για χβὲ εἶ ναι «παν τα χοῦ πα-
ρὼν καὶ τὰ πάν τα πλη ρῶν», για τί πρέ πει ὁ Για χβὲ νὰ 
βρί σκε ται πάν τα ἐ πά νω ἀ πὸ τὸ κε φά λι τοῦ πο δο σφαι-
ρι στῆ, ὁ ὁ ποῖ ος ἐξ ἄλ λου μὲ τὸ δά κτυ λό του δεί χνει 
ἕ να μι κρὸ μό νο μέ ρος τοῦ Σύμ παν τος; Ἕ νας ἄλ λος 
ἐ πί σης εὐ σε βὴς πο δο σφαι ρι στής, ποὺ πα νη γυ ρί ζει τὴν 
ἴ δια στιγ μὴ μὲ τὸν ἴ διο τρό πο σὲ ἄλ λο μέ ρος τῆς Γῆς, 
δεί χνει πρὸς ἕ να ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κὸ μέ ρος. Ἀλ λὰ κι 
ὁ ἴ διος ὁ πο δο σφαι ρι στὴς στὸν ἴ διο ἀ γῶ να, ἐ ὰν πε τύ-
χῃ καὶ δεύ τε ρο τέρ μα με τὰ ἀ πὸ λί γο καὶ δεί ξῃ πά λι τὸν οὐ ρα νό, θὰ δεί ξῃ πρὸς ἕ να 
ἄλ λο μέ ρος τοῦ Σύμ παν τος, για τὶ ἐν τῷ με τα ξὺ ἡ Γῆ θὰ ἔ χῃ ἀλ λά ξει θέ ση. 

Τὴ στιγ μὴ πάν τως ποὺ οἱ εὐ σε βεῖς τερ μα το φύ λα κες δέ χον ται τὸ τέρ μα, εἴ θι σται 
νὰ μὴν δεί χνουν που θε νά. 


Πί στε ψε πρὶν κλω τσή σῃς!

Ὁ Πα να θη να ϊ κὸς ἔ χει κα-
τα κτή σει μό νο ἕ να πρω τά-
θλη μα Ἑλ λά δας στὸ πο δό-
σφαι ρο τὰ τε λευ ταῖ α δέ κα 
χρό νια, ἐ νῷ τὰ ἄλ λα ἐν νέ α 
τὰ κα τέ κτη σε ὅ λα ὁ «αἰ ώ-
νιος» ἀν τί πα λός του, Ὀ λυμ-
πια κός. Ἀ να πο τε λε σμα τι κὴ 
φαί νε ται πὼς εἶ ναι λοι πὸν ἡ 
με τα φυ σι κὴ ἀ ρω γή, ποὺ ἐ πι-
ζη τεῖ τὸ πο δο σφαι ρι κὸ τμῆ-
μα τοῦ Πα να θη να ϊ κοῦ στὴν 
ἀρ χὴ κά θε ἀ γω νι στι κῆς πε-
ρι ό δου μὲ τοὺς ἀ νά λο γους ἁ για σμοὺς στὸ προ πο νη τι κό του κέν τρο. Ἡ εὐ σε βὴς 
δι οί κη ση τῆς Π.Α.Ε. ἐν τού τοις θε ω ρεῖ ἐ ξαι ρε τι κῆς ση μα σί ας γε γο νὸς τὸν ἁ για σμό, 
δε δο μέ νου ὅ τι τὸν προ βάλ λει σὲ ἀρ κε τὴ ἔ κτα ση τό σο στὸ πε ρι ο δι κὸ «Πα να θη να ϊ κὸ 
Τρι φύλ λι», ἀ π’ ὅ που καὶ ἡ φω το γρα φί α, ὅ σο καὶ στὴν ἐ πί ση μη ἱ στο σε λί δα της.

(Γιὰ τὴν ταύ τι ση τοῦ «Ὀ πα δοῦ» τῆς ὁ μά δας καὶ τοῦ «Πι στοῦ» τῆς θρη σκεί ας βλ. 
«∆», τ. 281.)

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της
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ἱ θε ω ρί ες ποὺ ἐπεχείρησαν τὴν 
ἐ ξή γη ση τῆς γέ νε σης τῶν φυ τι-
κῶν καὶ ζω ι κῶν εἰ δῶν εἶναι: Ἡ 
Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξέ λι ξης, ποὺ ἀ νά γε-
ται στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ φι λο-

σο φι κὴ Σκέ ψη καὶ ἡ Θε ω ρί α τῆς ∆η μι ουρ γί ας, 
σύμ φω νη μὲ τὸ ἰ ου δαι ο-χρι στι α νι κὸ δόγ μα τῆς 
ἐ φ’ ἅ παξ δη μι ουρ γί ας ὅ λων τῶν ὄν των ἀ πὸ τὸν 
Για χβέ. Ἡ μὲν πρώ τη ἀ πο τε λοῦ σε τὴν κυ ρί αρ-
χη σκέ ψη κα τὰ τὴν Ἀρ χαι ό τη τα, ἐ νῷ ἡ δεύ τε ρη 
τὴν ἐ πι βλη θεῖ σα με σαι ω νι κὴ θε ω ρί α. Ὅ ταν τὸν 
ἰ η΄ αἰ. ὁ ∆αρ βῖ νος ἔ φε ρε πά λι στὸ προ σκή νιο τὴ 
Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξέ λι ξης, ἡ ἐ πί θε ση τῆς Ἐκ κλη σί-
ας ἦ ταν ὁ λο μέ τω πη. Οἱ ἀν τι δρά σεις συ νε χί ζον-
ται μέ χρι τὶς ἡ μέ ρες μας μὲ τὶς ἀ πα γο ρεύ σεις 
τῆς δι δα σκα λί ας τῆς δαρ βι νι κῆς θε ω ρί ας σὲ 
ἐκ παι δευ τι κὰ ἱ δρύ μα τα τῶν Η.Π.Α., ἀν τὶ τῆς 
ὁ ποί ας δι δά σκε ται ἡ –σύμ φω νη μὲ τὸ βι βλι κὸ 
δόγ μα– Θε ω ρί α τοῦ «Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ», 
ψευ δο ε πι στη μο νι κὴ με ταμ φί ε ση τῆς πα λαι ο δι-
α θη κι κῆς θε ω ρί ας τῆς δη μι ουρ γί ας τῶν εἰδῶν 
«μιὰ κι ἔ ξω» ἀ πὸ τὸν Για χβὲ μέ σα σὲ μιὰ ἑ βδο-
μά δα τὸ 5.508 π.Χ.

ÅÊÊËÇÓÉÁ
ÅÍÁÍÔÉÏÍ
ÄÁÑÂÉÍÏÕÄÁÑÂÉÍÏÕÄÁÑÂÉÍÏÕ
Οἱ δι α χρο νι κοὶ δι ωγ μοὶ τῆς «Ἐ ξέ λι ξης»
ἀ πὸ τὸ Με σαί ω να ἕ ως ...τὸν Τζ. Μποὺς



Μὲ ἀ πε ρι ό ρι στο θαυ μα-
σμὸ ἐκ φρά στη κε γιὰ τὶς 
βι ο λο γι κὲς ἔ ρευ νες τοῦ 
Ἀ ρι στο τέ λη ὁ ∆αρ βῖ νος. 
Με γά λη ἐν τύ πω ση ἔ χει 
προ κα λέ σει ἡ πα ρα τή-
ρη ση τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη, 
ὅ τι ὑ πάρ χει εἶ δος ψα-
ριοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο φο νεύ ει 
τὴ λεί α του μὲ ἠ λεκτρι-
κὴ ἐκ κέ νω ση, ποὺ προ-
κα λεῖ ἡ οὐ ρά του, ὅ ταν 
αὐ τὴ κτυ πή σῃ τὸ θῦ-
μα του. Ὁ εἰ κο νι ζό με-
νος πί να κας βρί σκε ται 
στὸ Μου σεῖ ο τῆς Ἀν-
θρω πο λο γι κῆς Ἑ ται ρεί-
ας στὰ Πε τρά λω να Χαλ-
κι δι κῆς, δί πλα στὸ σπή-
λαι ο, ὅ που ὁ ἀν θρω πο-
λό γος Που λια νὸς ἀ να κά-
λυ ψε τὸ σκε λε τὸ τοῦ Ἀρ-

χαν θρώ που.

«...Ἡ γὰρ φύσις 
μεταβαίνει συνεχῶς 
ἀπὸ τῶν ἀψύχων 
εἰς τὰ ζῷα διὰ τῶν 
ζώντων μέν, οὐκ 
ὄντων δὲ ζῴων, οὕτως 
ὥστε δοκεῖν πάμπαν 
μικρὸν διαφέρειν 
θατέρου θάτερον τῷ 
σύνεγγυς ἀλλήλοις...»

(«Περὶ  ζῴων μορίων»,
σ. 681α, γρ. 13.)

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ



Ἡ Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξέ λι ξης στὴν ἀρ χαί α
Ἑλ λη νι κὴ φι λο σο φι κὴ Σκέ ψη

ἰ δέ α τῆς ἐ ξέ λι ξης τῶν ὀρ γα νι κῶν ὄν των, τῶν με τα βο λῶν καὶ τοῦ 
δι α χω ρι σμοῦ τους ἀ πὸ τὴν ἐκ κί νη ση ἀ πὸ μί α κοι νὴ πη γὴ ἀ νά γε ται 
στὴν ἑλ λη νι κὴ Ἀρ χαι ό τη τα. Στὴ Σχο λὴ τῆς Μι λή του (στ΄ αἰ. π.Χ.), 
ποὺ ἀ πο τέ λε σε τὴν ἀ φε τη ρί α τῆς σύγ χρο νης παγ κό σμιας σκέ ψης 
καὶ ἔ ρευ νας, κι ὅ που τέ θη καν οἱ βά σεις τῶν ἐ πι στη μῶν, ὁ Ἀ να ξί μαν-

δρος δί δα σκε, ὅ τι ἡ ἀρ χι κὴ προ έ λευ ση τῶν ζῴ ων ὀ φεί λε ται στὸ ὑ γρὸ στοι χεῖ ο, τὸ 
ὁ ποῖ ο ὑ πέ στη ἐ ξά τμι ση ἀ πὸ τὸν Ἥ λιο. Ὁ δὲ ἄν θρω πος προ ῆλ θε ἀ πὸ ἀλ λο ει δῆ 
ζῷ α, τὰ ὁ ποῖ α, ἅ μα γεν νη θοῦν, δὲν χρει ά ζον ται πο λὺ χρό νο, γιὰ νὰ ἀ νευ ρί σκουν 
τὴν τρο φή τους, ὁ ἄν θρω πος ὅ μως ἔ χει ἀ νάγ κη πο λυ χρό νιας φρον τί δας καὶ πε-
ρί θαλ ψης, γιὰ νὰ γί νῃ ἱ κα νὸς νὰ ἀ νευ ρί σκῃ μό νος τὴν τρο φή του, ἄλ λως δὲν 
θὰ εἶ χε δι α σω θῆ. («Ἔ τι φη σίν, ὅ τι κα τ’ ἀρ χὰς ἐξ ἀλ λο ει δῶν ζῴ ων ὁ ἄν θρω πος 
ἐ γεν νή θη, ἐκ τοῦ τὰ μὲν ἄλ λα δι’ ἑ αυ τῶν τα χὺ νέ με σθαι, μό νον δὲ τὸν ἄν θρω πον 
πο λυ χρο νί ου δεῖ σθαι τι θη νή σε ως· διὸ καὶ κα τ’ ἀρ χὰς οὐκ ἄν πο τε τοι οῦ τον ὄν τα 
δι α σω θῆ ναι.») [Πλού ταρ χος, Στρωμ. 2 (D 579, ἐκ τοῦ Θε ο φρά στου).] 

Ὁ Ἐμ πε δο κλῆς δί δα σκε, ὅ τι τὰ ζῷ α καὶ τὰ φυ τά, ὅ ταν ἐμ φα νί στη καν στὴ 
Γῆ ἦ ταν ἀ τε λέ στα τα· σὺν τῷ χρό νῳ ὑ πέ στη σαν ἐ ξέ λι ξη καὶ πα ρου σι ά ζον ται 
ὅ πως τὰ βλέ που με σή με ρα. 

Ἡ ἐ ξέ λι ξη τῶν ζῴ ων εἶ ναι ἔκ φαν ση τοῦ: «τὰ πάν τα ρεῖ», τῆς φι λο σο φι κῆς θε ω-
ρί ας τοῦ Ἡ ρά κλει του. Ὁ Ἡ ρά κλει τος θε ω ροῦ σε, ὅ τι ὁ φαι νο με νι κὸς κό σμος, τὰ 
αἰ σθη τὰ πράγ μα τα δια ρκῶς με τα βάλ λον ται, καὶ τί πο τε δὲν μέ νει στα θε ρό. Στὸν 
κό σμο πα ρα τη ρεῖ ται συ νε χὴς δη μι ουρ γί α καὶ κα τα στρο φή. «Λέ γει που Ἡ ρά-
κλει τος, ὅ τι πάν τα χω ρεῖ καὶ οὐ δὲν μέ νει καὶ πο τα μοῦ ρο ὴ ἀ πει κά ζων τὰ ὄν τα 
λέ γει ὡς δὶς ἐς τὸν αὐ τὸν πο τα μὸν οὐκ ἂν ἐμ βαί ῃς.» (Πλά τω νος «Κρα τύ λος», 
402 Α.) (Λέ ει κά που ὁ Ἡ ρά κλει τος, ὅ τι ὅ λα προ χω ροῦν, καὶ τί πο τε δὲν μέ νει, 
καὶ πα ρο μοι ά ζον τας τὰ ὄν τα πρὸς ρο ὴ πο τα μοῦ λέ ει, ὅ τι στὸν ἴ διο πο τα μὸ δὲν 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ μπῇ κά ποι ος δύο φο ρές.) (Βλ. Ι. ∆η μό φι λου: «Ὁ Λό γος βρί σκε-
ται μέ σα στὸ Σύμ παν», τ. 297.)

Ὅ σον ἀ φο ρᾷ στὸ πο λι τι κὸ μέ ρος τῆς Θε ω ρί ας τῆς Ἐ ξέ λι ξης, ἡ κοι νω νι κὴ ὁ μά-
δα, ἡ «Πό λη», εἶ ναι φυ σι κὴ ὀν τό τη τα ἐμ πε ρι έ χου σα τὸν ξυ νὸ (κοι νό, παγ κό σμιο) 
ἡρα κλεί τει ο Λό γο. ∆ὲν εἶ ναι σχῆ μα καὶ γε ω γρα φι κὸς χάρ της, οὔ τε ἕ να ἁ πλὸ σύμ-
βο λο. Οἱ κά τοι κοί της δὲν εἶ ναι ἁ πλοῖ ὑ πή κο οι ἢ συμ πο λί τες, ποὺ τοὺς ἑ νώ νουν 
τυ χαῖ α ἱ στο ρι κὰ πε ρι στα τι κὰ ἢ γλωσ σι κὰ καὶ πα ρα δο σια κὰ σύμ βο λα. Ἡ Πό λη 
εἶ ναι Νό μος, ποὺ ἀ νά γει τὶς ρί ζες της στὸν Φυ σι κὸ Νό μο. Ὡς τέ τοι α εἶ ναι συ νε χῶς 
ἐ ξε λί ξι μη καὶ πο τὲ στα τι κή, πο τὲ ἑ λώ δης κα τά στα ση, στά τους κβό. Στὸ ἀ πό σπα-
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σμα 84 ἀ να φέ ρε ται: «Με τα βάλ λον ἀ να παύ ε ται καὶ κά μα τός ἐ στι τοῖς αὐ τοῖς 
μο χθεῖν καὶ ἄρ χε σθαι», δη λα δὴ εἶ ναι με γά λος κό πος νὰ κο πιά ζῃ κα νεὶς γιὰ τοὺς 
ἴ διους ἄρ χον τες καὶ νὰ ἐ ξου σι ά ζε ται δια ρκῶς ἀ πὸ τοὺς ἴ διους. Ὁ Ἡ ρά κλει τος 
ἤ θε λε ἐ ναλ λα γὴ τῶν ἀρ χόν των, ὄ χι για τὶ ἀ πέ τυ χαν, ἀλ λὰ γιὰ νὰ ἀ να παυ θοῦν. 
(Βλ. Σ. Πα νά γου: «Ἡρά κλει τος - Σω κρά της: ∆ύο κλα διὰ τοῦ ἴ διου δρῦ», «∆», τ. 
8-9 καὶ Σ. Νό νι κα: «Ἡρά κλει τος ὁ πο λι τι κός», «∆», τ. 113.) 

Ὁ ἐ ξο βε λι σμὸς τῆς Θε ω ρί ας τῆς Ἐ ξέ λι ξης 
ἀ πὸ τὸ Χρι στι α νι σμὸ

 πὸ τὴν ὁ λο μέ τω πη ἐ πί θε ση τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ἐ ναν τί ον τοῦ Ἑλ-
λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ τῶν ἐ πι στη μῶν δὲν δι έ φυ γαν οἱ ἀρ χαι ο-
ελ λη νι κὲς θε ω ρί ες καὶ ἀν τι λή ψεις πε ρὶ ἐ ξε λι κτι κό τη τας. Ἀ πὸ τὴν 
ἐ πι βο λὴ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ καὶ με τὰ ἡ ἀν θρω πό τη τα ρί χτη κε στὰ 
σκο τά δια τοῦ Με σαί ω να. Τό τε ἐ πι βλή θη κε τὸ δόγ μα τῆς δη μι ουρ γί-

ας τοῦ κό σμου ἀ πὸ τὸν Για χβέ, ποὺ ἔ φτεια ξε ὅ λα τὰ ζῷ α καὶ τὰ φυ τὰ μα ζί, πρὶν 
ἀ πὸ 7.500 χρό νια πε ρί που. (Βλ. «Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος: Ὁ Για χβὲ “ἔ κτι σε” τὸν 
κό σμο τὸ 5.508 π.Χ.!», «∆», τ. 283 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/18932.pdf.) 

Πολ λὰ εἴ δη φυ τῶν καὶ ζῴ-
ων ὑ πῆρ χαν πρὶν ἀ πὸ ἑ κα-
τομ μύ ρια χρό νια, ἀλ λὰ ἐ ξα-
φα νί σθη καν καὶ δὲν ὑ πάρ-
χουν σή με ρα (π.χ. οἱ δει-
νό σαυ ροι). Ἄλ λα ζῷ α, ποὺ 
δὲν ὑ πῆρ χαν πα λαι ό τε ρα, 
ἐμ φα νί στη καν πο λὺ ἀρ γό τε-
ρα (π.χ. τὰ θη λα στι κά). Εἶ-
ναι ἀν τι ε πι στη μο νι κὸ καὶ 
πέ ραν τῆς λο γι κῆς νὰ ὑ πο-
στη ρί ζε ται, ὅ τι ὅ λα τὰ ζῷ α 
ἐμ φα νί σθη καν κά ποι α συγ-
κε κρι μέ νη χρο νι κὴ στιγ μὴ 
ἐφ’ ἅ παξ καὶ διὰ παν τός, 
ὅ πως οἱ πα ρὰ φύ ση ἰ ου-
δαι ο γε νεῖς θρη σκεῖ ες δι δά-
σκουν μὲ τὸ δόγ μα τῆς δη-
μι ουρ γί ας τῶν ὄν των ἀ πὸ 

τὸν Για χβέ.
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Ἀ φ’ ὅ του στα θε ρο ποι ή θη κε ὁ Χρι στι α νι σμός, ἡ ἔν νοι α τῆς ἐ ξε λι κτι κό τη τας 
ἐ ξω βε λί στη κε καὶ ἀ πὸ τὴν πο λι τι κὴ σκέ ψη τῶν ἀν θρώ πων κι ἀν τι κα τα στά θη κε 
ἀ πὸ τὸ ἐ ξου σι α στι κὸ πα ρὰ φύ ση δόγ μα τῆς στα θε ρό τη τας. Οἱ κοι νω νί ες τῶν ἀν-
θρώ πων δι οι κοῦν ταν τώ ρα ἀ πὸ τὴν –ἐ λέ ῳ Θε οῦ– πο λι τι κο θρη σκευ τι κὴ ἐ ξου σί α, 
ἡ ὁ ποί α δὲν εἶ χε κα νέ να λό γο νὰ ἐ πι θυ μῇ ἀλ λα γὲς κι ἐ ξε λί ξεις. Ὁ Ἀ πό στο λος 
Πέ τρος ἔ δω σε σα φῆ ἐν το λὴ ὑ πο τα γῆς σὲ κά θε ἐ ξου σί α: «Ὑ πο τά γη τε οὖν πά σῃ 
ἀν θρω πί νῃ κτί σει διὰ τὸν Κύριον, εἴ τε βα σι λεῖ, ὡς ὑ πε ρέ χον τι, εἴ τε ἡ γε μόνε σιν» 
(Ά  Πε τρ., β΄ 13-14).

Ἐ πα νά καμ ψη τῶν ἐ ξε λι κτι κῶν θε ω ρι ῶν - ∆αρ βῖ νος 

 πὸ τὸν ι η΄ αἰ ῶ να καὶ τοὺς ἐγ κυ κλο παι δι στὲς προ πα ρα σκευ ά στη κε 
κλί μα εὐ νο ϊ κὸ γιὰ τὴν ἰ δέ α τῆς ἐ ξέ λι ξης. Τὰ πνεύ μα τα ἄρ χι σαν νὰ 
ἀ πε λευ θε ρώ νων ται σι γά-σι γὰ ἀ πὸ τὶς θε ο κρα τι κὲς ψευ δο ε πι στη μο-
νι κὲς προ λή ψεις. Οἱ ἐ πι στη μο νι κὲς ἐρ γα σί ες πρό σφε ραν κα λύ τε ρες 
γνώ σεις πε ρὶ τοῦ θέ μα τος. Ὁ πρῶ τος με γά λος θε με λι ω τὴς τῆς Ἐ ξέ-

Τὸ 1859 δη μο σί ευ σε ὁ ∆αρ βῖ νος στὸ βι βλί ο μὲ τίτ λο «Ἡ προ έ λευ ση τῶν εἰ δῶν» τὰ πο ρί-
σμα τα ἀ πὸ τα ξί δια καὶ ἀ πὸ συγ κρι τι κὲς με λέ τες, ποὺ πραγ μα το ποί η σε γιὰ πά νω ἀ πὸ 20 
χρό νια. Ἐ κεῖ ὑ πο στη ρί ζει, ὅ τι τὰ εἴ δη τοῦ ζω ι κοῦ βα σι λεί ου δὲν πα ρα μέ νουν ἀ με τά βλη-
τα, ἀλ λὰ ἔ χουν κοι νὴ κα τα γω γὴ καὶ ἐ ξε λίσ σον ται μὲ τὴν πά ρο δο τῶν χι λι ε τι ῶν. Στὴν ἀ ρι-
στε ρὴ φω το γρα φί α εἰ κο νί ζε ται ὁ ∆αρ βῖ νος καὶ στὴν δε ξιὰ κά ποι ες ἀ πὸ τὶς ἀ μέ τρη τες ἰ διό-

χει ρες σχε τι κὲς μὲ τὴν ἐ ξέ λι ξη τῶν εἰ δῶν ση μει ώ σεις του.
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ἠώιππος ὀρόιππος μεσόιππος μειόιππος ὑπόιππος ἱππάριον πλειόιππος

κατώτερον
ἠώκαινον

μέσον
ἠώκαινον

κατώτερον
ὀλιγόκαινον

ἀνώτερον
ὀλιγόκαινον

μέσον
μειόκαινον

ἀνώτερον
μειόκαινον

κατώτερον 
πλειόκαινον

λι ξης ὑ πῆρ ξε ὁ Μπυφ φόν, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε δυ νη θῆ νὰ δι α τυ πώ σῃ μί α Θε ω ρί α τῆς 
Ἐ ξέ λι ξης, ἀλ λὰ δὲν εἶ χε τολ μή σει νὰ τὴν ἐκ θέ σῃ ὁ λο κλη ρω τι κά. Ὁ Λα μάρκ, 
μα θη τὴς τοῦ Μπυφ φόν, δι α τύ πω σε ἐ πί σης μιὰ θε ω ρί α ἑρ μη νεύ ου σα τὴν ἐ ξέ λι-
ξη. Τὸ ἔρ γο του εἶ χε με γά λη ἀ πή χη ση, ἀλ λὰ εὑ ρι σκό με νο ἀ κό μη μα κρὰν τῶν 
γε γο νό των ἤ γει ρε πο λυ ά ριθ μες ἀμ φι σβη τή σεις. Κα τό πιν ἦλ θε ὁ ∆αρ βῖ νος, ποὺ 
δι α τύ πω σε μί α Θε ω ρί α Ἐ ξέ λι ξης βα σι σμέ νη σὲ τε ρά στιο ἀ ριθ μὸ στοι χεί ων καὶ 
πα ρα τη ρή σε ων, τὰ ὁ ποῖα συγ κέν τρω σε κυ ρί ως κα τὰ τὸ πεν τα ε τὲς τα ξί δι του μὲ 
τὸ ἐ ξε ρευ νη τι κὸ πλοῖ ο Μπὴγλ (1831-1836). Κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς πε ρι ο δεί ας αὐ-
τῆς γεν νή θη καν στὸ ∆αρ βῖ νο, πτυ χι οῦ χο τῆς Θε ο λο γί ας καὶ ὑ πο στη ρι κτὴ μέ χρι 
τό τε τοῦ ἀ με τά βλη του τῶν εἰ δῶν, οἱ πρῶ τες ἀμ φι βο λί ες πε ρὶ τῆς στα θε ρό τη τας 
τῶν εἰ δῶν, κυ ρί ως με τὰ τὴν ἐ ξέ τα ση τῆς πα νί δας τῶν νη σι ῶν Γκα λα πάγ κος, κα-
θὼς καὶ τῆς ἀ πο λι θω μέ νης πα νί δας τῶν νω δῶν θη λα στι κῶν τῶν πε διά δων τῶν 
πάμ πας στὴ Νό τιο Ἀ με ρι κή.

Μὲ τὴν πά ρο δο τῶν ἐ τῶν καὶ με τὰ ἀ πὸ πολ λὲς πα ρα τη ρή σεις καὶ με λέ τες δι α-
μορ φώ θη κε ἡ δαρ βι νι κὴ Θε ω ρί α πε ρὶ τῆς Ἐ ξέ λι ξης τῶν εἰ δῶν, κύ ρια ση μεῖ α τῆς 
ὁ ποί ας εἶ ναι: Κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς ζω ῆς, συ νε πείᾳ τοῦ ἀ γῶ να γιὰ τὴν ἐ πι βί ω-
ση, λαμ βά νει χώ ρα μί α δι α λο γὴ τῶν ἀ τό μων κά θε εἴ δους, μιὰ φυ σι κὴ ἐ πι λο γή, 
ἡ ὁ ποί α ἔ χει ὡς ἀ πο τέ λε σμα τὴν ἐ πι βί ω ση τοῦ ἱ κα νω τέ ρου. Κα τὰ τὸν ἀ γῶ να 
αὐ τὸ γιὰ ἐ πι βί ω ση θὰ ἐ πι ζή σουν οἱ ὀρ γα νι σμοί, οἱ ὁ ποῖ οι κα τέ χουν ὡ ρι σμέ να 
πλε ο νε κτή μα τα ἔ ναν τι τῶν ἀν τα γω νι στῶν τους. Τὰ ἄ το μα αὐ τὰ ἔ χουν πε ρισ σό-
τε ρες πι θα νό τη τες νὰ ἐ πι ζή σουν σὲ σχέ ση μὲ τὰ ἄ το μα ποὺ δὲν κα τέ χουν αὐ τὰ 
τὰ χα ρα κτη ρι στι κά, ἄ ρα λι γώ τε ρο εὐ νο η μέ να ἀ πὸ τὴν Φύ ση, τὰ ὁ ποῖ α δὲν θὰ 
ἔ χουν πολ λὲς πι θα νό τη τες ἐ πι βί ω σης καὶ θὰ ἐ ξα φα νι σθοῦν βαθ μιαῖα. Τὸ ἀ πο τέ-

Ἕ να πα ρά δειγ μα τῆς Θε ω ρί ας τῆς Ἐ ξέ λι ξης: Ἡ ἐ ξέ λι ξη τῶν ἄ κρων τοῦ ἵπ που.
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λεσμα τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς εἶναι ἡ 
δημιουργία νέων εἰδῶν μὲ τὴ συνε-
χῆ καὶ βαθμιαία προσαρμογὴ τῶν 
ὀργανισμῶν στὶς συνθῆκες διαβίω-
σής τους, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν 
ἀνάπτυξη νέων χαρακτήρων, πλεο-
νεκτικῶν κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆ-
κες. Ἀργότερα ὁ ∆αρβῖνος συμπλή-
ρωσε τὴ θεωρία του μὲ τὴν ἔννοια 
τῆς γενετικῆς ἐπιλογῆς, κατὰ τὴν 
ὁποία τὰ ἄρρενα μάχονται μεταξύ 
τους γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν θηλέ-
ων, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴ δυνατότητα 
τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀρρένων, ποὺ ἀνα-
πτύσσουν γι’ αὐτὸ τὴ ρώμη, τοὺς 
ὡραίους χρωματισμοὺς κ.ἄ. πρὸς 
ἕλξη τῶν θηλέων. 

Οἱ κυριώτερες ἀπὸ τὶς πολυάριθ-
μες ἀποδείξεις τῆς ἐξέλιξης εἶναι:

Παλαιολοντολογικές: Οἱ διάφο-
ροι τύποι φυτῶν καὶ ζῴων ἐμφα-
νίστηκαν διαδοχικὰ στὸ χρόνο μὲ 
αὐστηρὴ τάξη, βαίνοντας ἀπὸ τὸ 
ἁπλὸ στὸ συνθετώτερο. Ἡ ὀργανι-
κὴ πρόοδος εἶναι ἔκδηλος. Αὐστηρὴ 
ἐναρμόνιση ὑπάρχει μεταξὺ τῆς ἐμφάνισης μιᾶς ὁμάδας καὶ τῆς θέσης, ποὺ τῆς 
παρέχει ἡ ὀργάνωσή της. Γιὰ παράδειγμα οἱ ἰχθύες εἶναι ἀρχαιότεροι τῶν ἑρπε-
τῶν, ποὺ προηγοῦνται τῶν θηλαστικῶν καὶ τῶν πτηνῶν. Τὰ θηλαστικὰ τὰ μὴ 
πλακουντοφόρα προηγοῦνται τῶν πλακουντοφόρων. Ὡρισμένα ἀνακαλυφθέντα 
γεωλογικὰ στρώματα ἐγκλείουν συνεχεῖς σειρὲς ἀπολιθωμάτων, τὰ ὁποῖα δεικνύ-
ουν τὴν ἐξέλιξη στοὺς συγκεκριμένους χώρους.

Ἐμβρυολογικές: Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρωπίνου ἐμβρύου ἀποτελεῖται ἀπὸ κεκαμ-
μένο σωλῆνα, ποὺ περιλαμβάνει ἕναν κόλπο, μιὰ κοιλία καὶ ἕναν βολβό, ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν ἀκριβῶς στὴν καρδιὰ ἑνὸς ἰχθύος. Τὰ ἔμβρυα τῶν ἀμνιωτῶν ἔχουν 
στὸν ἐγκεφαλικὸ χῶρο καταβολὲς βραγχίων ἀνάλογες πρὸς ἐκεῖνες τῶν ἰχθύων. 
Ὅλα αὐτὰ ὀφείλονται στὴν κοινὴ καταγωγὴ τῶν ὀργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ 
διάστημα τῆς ὀντογένεσής τους διέρχονται τὰ ἴδια στάδια ἐξέλιξης.

Φοβούμενος τὴν ἐκκλησιαστικὴ καταδίωξη, ὁ 
∆αρβῖνος, ἀσχολεῖτο μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Θεω-
ρίας τῆς Ἐξέλιξης μυστικὰ γιὰ δεκαετίες. Οἱ προ-
σπάθειες τῶν θρησκευτικῶν κύκλων νὰ γελοι-
οποιήσουν τὸ ∆αρβῖνο ἦταν πάμπολλες. Στὴν 
ἀνωτέρω εἰκόνα φαίνεται δυσφημιστικὴ παρά-

στασή του.
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Ἀ να το μι κές: Ὄρ γα να δι α φο ρε τι κὰ μορ φο λο γι κὰ καὶ φυ σι ο λο γι κὰ ἑ νὸς ἀ νε-
πτυγ μέ νου ὀρ γα νι σμοῦ δύ ναν ται νὰ ἔ χουν κοι νὴ κα τα γω γή. Τὰ ὄρ γα να αὐ τὰ 
λέ γον ται ὁ μό λο γα. Ἡ νη κτι κὴ κύ στη καὶ ὁ πνεύ μο νας εἶ ναι ὄρ γα να ὁ μό λο γα, 
προ ερ χό με να ἀ πὸ μί α πτύ χω ση τοῦ λε πτοῦ ἐν τέ ρου. 

 Ἔν το νες καὶ δι α χρο νι κὲς οἱ χρι στι α νι κὲς ἀν τι δρά σεις

ἱ θε ω ρί ες τοῦ ∆αρ βί νου δη μι ούρ γη σαν ἀ μέ σως ἔν το νες συ ζη τή σεις 
με τα ξὺ τῶν ἐ πι στη μό νων καὶ τῶν θε ο λό γων. Οἱ ἐκ κλη σι α στι κοὶ πα-
ρά γον τες ὅ λων τῶν δογ μά των δὲν δέ χον ται, ὅ τι τὰ ἀ πο σπά σμα τα 
τῆς «Γέ νε σης» ἔρ χον ται σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὴν Ἐ πι στή μη, κι ὅ τι ὑ πάρ χει 
«φυ σι κή» καὶ ὄ χι «θεί α» ἐ πι λο γή. Ἡ δαρ βι νι κὴ δι δα σκα λί α χα ρα-

κτη ρί στη κε ὡς ἀ θε ϊ στι κή, ὑ λι στι κὴ καὶ ἐ ξό χως ἐ πι κίν δυ νη γιὰ τοὺς κρα τοῦν τες 
κοι νω νι κοὺς καὶ βα σι σμέ νους στὴ χρι στι α νι κὴ ἠ θι κὴ θε σμούς. Ὁ ∆αρ βῖνος τιτ λο-
φο ρή θη κε ὡς ἄ θε ος καὶ χλευ ά στη κε ἀ πὸ ἐκ κλη σι α στι κοὺς κυ ρί ως κύ κλους μὲ δη-
μο σι εύ μα τα ὡς ἀ πό γο νος πι θή κων. Συ χνὰ ἐ πα να λαμ βά νον ταν αὐ τὲς οἱ ἀ πό ψεις 
σὲ εὐ τε λῆ ἔν τυ πα, ποὺ ἀ πευ θύ νον ταν σὲ ἀ μόρ φω τους ἀν θρώ πους.

Πα ρὰ τὴν ἀ πο κρυ πτο γρά φη ση τοῦ DNA καὶ τῶν πλεί στων ἐ πι στη μο νι κῶν 
ἀ πο δεί ξε ων γιὰ τὴν ὀρ θό τη τα τῆς Θε ω ρί ας τῆς Ἐ ξέ λι ξης, ὁ δι ωγ μὸς τοῦ δαρ βι-
νι σμοῦ, κα τὰ τὴν φι λο σο φι κή του ἰ δί ως πλευ ρά, συ νε χί ζε ται ἀ μεί ω τος ἕ ως τὶς 
μέ ρες μας. Ἡ Ἐκ κλη σί α ὅ μως ἔ χει κα τα νο ή σει, ὅ τι δὲν μπο ρεῖ νὰ ἐμ φα νί ζε ται 
συ νε χῶς ὡς ἐ χθρὸς τῆς Ἐ πι στή μης. Γιὰ νὰ ἀν τι κρού σῃ τὴν «ὑ λι στι κή» Θε ω ρί α 
τῆς Ἐ ξέ λι ξης λοι πόν, σκέ φθη κε νὰ συγ κρο τή σῃ καὶ νὰ προ βάλ λῃ μί α ἄλ λη «μὴ 

Σὲ πεῖ σμα τῶν ἀ τράν τα-
χτων στοι χεί ων ποὺ τὴν 
ἀ πο δει κνύ ουν, ἡ Θε ω ρί α 
τῆς Ἐ ξέ λι ξης τῶν εἰ δῶν 
περ νά ει νέ ες πε ρι πέ τει-
ες στὶς Η.Π.Α., ὅ που θε ο-
κρα τι κοὶ κύ κλοι ἐμ φα νί-
ζουν ἐ ναλ λα κτι κὲς «θε ω-
ρί ες» συ νε πικου ρού με νοι 
ἀ πὸ τὸν Ἀμε ρι κα νὸ πρό ε-
δρο, ποὺ δη λώ νει: «Ὅ ταν 
ἀ φι ε ρώ νῃς τὴ ζω ὴ καὶ τὴν 
ψυ χή σου στὸ Χρι στό, τό-
τε τὸν δέ χε σαι ὡς σω τῆ ρα 
σου, τό τε γα λη νεύ ει ἡ ψυ-
χή, κι ἀλ λά ζει ἡ ζω ή σου. 

Αὐ τὸ συ νέ βη σ’ ἐ μέ να.»
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Ὁ ∆αρβῖνος δὲν δίδασκε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος προέρχεται ἀπὸ τὸν πίθηκο, ὅπως ὑποστηρίζε-
ται, ἀλλὰ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ πίθηκος ἔχουν κοινὸ πρόγονο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως 
ἀληθές. Ἀκόμα κι ἂν ὑποστήριζε ὅμως, ὅτι ὁ ἄνθρωπος κι ὁ κροκόδειλος π.χ. ἔχουν κοινὸ 
πρόγονο, θὰ ἦταν ἐπίσης ἀληθές. Ἀκόμα κι ὁ ἄνθρωπος κι ὁ ἀχινός! ∆ιεθνὴς ἐρευνητικὴ 
κοινοπραξία δημοσίευσε τὴν πλήρη γενετικὴ ἀλληλουχία τοῦ ἀχινοῦ, ἡ ὁποία παρουσιά-
ζει ἀναπάντεχες ὁμοιότητες μὲ τὸ ἀνθρώπινο DNA, ὅπως γονίδια τῆς ὅρασης, τῆς ὄσφρη-
σης καὶ τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Ἡ ἀνάλυση τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἀχινοῦ προ-
σφέρει ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀνθρώπινων ἀσθενειῶν ἀλλὰ καὶ νέα στοιχεῖα γιὰ 
τὴν ἐξελικτικὴ σχέση τῶν ἀσπόνδυλων ὀργανισμῶν μὲ τὰ σπονδυλόζῳα, σύμφωνα μὲ ἀνα-
φορὲς ἐπιστημόνων στὸ περιοδικὸ Σάιενς. Τὸ πρακτορεῖο Ρόυτερς μετέδωσε, ὅτι ὁ μὼβ 
ἀχινὸς τῆς Καλιφόρνιας, Στρονγκυλοκέντροτους Πουρπουράτους, διαθέτει ὅσα περίπου 
γονίδια διαθέτει καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὡρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀπαντῶνται καὶ στὸν ἄνθρωπο 
καὶ σχετίζονται μὲ ἀσθένειες, ὅπως ἡ νόσος τοῦ Χάντινγκτον καὶ ἡ μυικὴ δυστροφία. Ἀπο-
δεικνύεται ἔτσι, πὼς ὁ ἄνθρωπος συγγενεύει πολὺ στενὰ μὲ τὸν ἀχινό, τοῦ ὁποίου τὸ ἀνο-
σοποιητικὸ σύστημα προκάλεσε μεγάλη ἐντύπωση στοὺς βιολόγους. Τὰ σπονδυλόζῳα δι-
αθέτουν ἕνα ἐγγενὲς ἀμυντικὸ σύστημα, ποὺ ἐπιτίθεται στοὺς εἰσβολεῖς ἀδιακρίτως, κα-
θὼς καὶ ἕνα προσαρμοστικὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, ποὺ μαθαίνει νὰ ἀναγνωρίζῃ νέους 
στόχους. Ἂν καὶ τὰ ἀσπόνδυλα γενικὰ δὲν διαθέτουν προσαρμοστικὸ ἀμυντικὸ σύστημα, 
τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ἀχινοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ πρόγονος τῆς ἀνθρώπινης προ-

σαρμοστικῆς ἄμυνας. (Πηγή: http://www.in.gr.)

20610 ∆ΑΥΛΟΣ/299, Φεβρουάριος 2007



ὑ λι στι κή» θε ω ρί α. Αὐ τὸ συ νέ βη στὴν Ἀ με ρι κή, ὅ που οἱ δαρ βι νι κὲς θε ω ρί ες θε-
ω ροῦν ται ἄ κρως ἐ πι κίν δυ νες γιὰ τὴν κυ ρί αρ χη ἰ δε ο λο γί α τῆς ὑ περ δύ να μης, ἡ 
ὁ ποί α με τὰ τὴν ἐ πα νε κλο γὴ τοῦ Τζ. Μποὺς τεί νει ὁ λο έ να καὶ τα χύ τε ρα πρὸς τὴ 
θε ο κρα τί α. Φα να τι κοὶ θρη σκευ τι κοὶ κύ κλοι ἐ πι χεί ρη σαν νὰ τε κμη ρι ώ σουν ἐ πι-
στη μο νι κὰ τὶς δι α τυ πώ σεις τῆς Βί βλου γιὰ τὴ δη μι ουρ γί α-γέ νε ση τοῦ κό σμου καὶ 
τοῦ ἀν θρώ που δη μι ουρ γῶν τας τὴν ψευ δο-ε πι στη μο νι κὴ θε ω ρί α τοῦ «Εὐ φυ οῦς 
Σχε δια σμοῦ», σύμ φω να μὲ τὴν ὁ ποί α τὸ Σύμ παν εἶ ναι τό σο πε ρί πλο κο, ὥ στε 
εἶ ναι ἀ δύ να το νὰ προ έ κυ ψε ἀ πὸ φυ σι κὲς δι ερ γα σί ες, ἄ ρα πρέ πει νὰ δη μι ουρ γή-
θη κε ἀ πὸ κά ποι α ἀ νώ τε ρη νο η μο σύ νη (βλ. «∆», τ. 295).

O Ἀ με ρι κα νὸς πρό ε δρος Τζὼρτζ Μποὺς ὑ πο στή ρι ξε, ὅ τι ὁ «Εὐ φυ ὴς Σχε δια-
σμός» πρέ πει νὰ δι δά σκε ται πα ράλ λη λα μὲ τὴν «Ἐ ξέ λι ξη». Ὕ στε ρα ἀ πὸ αὐ τὸ 
ἀρ κε τὲς Πο λι τεῖ ες, με τα ξὺ τῶν ὁ ποί ων προ πύρ για τῶν φα να τι κῶν χρι στια νῶν, 
ὅ πως ἡ Ἀ λαμ πά μα, ἡ Ὀ κλα χό μα, ἡ Γε ωρ γί α καὶ τὸ Τέ ξας, μὲ εἰ δι κὰ νο μο θε-
τή μα τα ἐ πέ βα λαν εἴ τε τὸν πε ρι ο ρι σμὸ τῆς δι δα σκα λί ας τῆς «Ἐ ξέ λι ξης» εἴ τε 
τὴν ὑ πο χρε ω τι κὴ συν δι δα σκα λί α τοῦ «Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ». Πα ράλ λη λα, 
πλού σια «λόμ πυ» ξο δεύ ουν ἑ κα τομ μύ ρια δολ λά ρια χο ρη γι ῶν γιὰ τὴ χρη μα-
το δό τη ση τῶν φι λο-δη μι ουρ γι στῶν. 

Τὸ Ἐκ παι δευ τι κὸ Συμ βού λιο τῆς Πο λι τεί ας τοῦ Κάν σας ἀ πο φά σι σε νὰ κα-
ταρ γή σῃ ἐν τε λῶς τὴ δι δα σκα λί α τῆς Θε ω ρί ας τῆς Ἐ ξέ λι ξης τοῦ ∆αρ βί νου μὲ τὸ 
σκε πτι κό, ὅ τι πρό κει ται γιὰ μί α θε ω ρί α ποὺ δὲν ἔ χει ἀ πο δει χθῆ καὶ πα ρα μέ νει 
ἀμ φι λε γό με νη. Στὰ σχο λι κὰ βι βλί α τῆς Βι ο λο γί ας στὴν Πο λι τεί α τῆς Γε ωρ γί ας 
κολ λή θη καν εἰ δι κὰ αὐ το κόλ λη τα, ποὺ ἔ γρα φαν, ὅ τι «ἡ Ἐ ξέ λι ξη δὲν εἶ ναι πα ρὰ 
μί α ἀμ φι λε γό με νη θε ω ρί α, ἡ ὁ ποί α ἀ δυ να τεῖ νὰ ἐ ξη γή σῃ ἐ παρ κῶς τὴν προ έ λευ-
ση τῆς ζω ῆς». Βι ο λό γος κα θη γή τρια δή λω σε, ὅ τι ἀρ κε τοὶ μα θη τὲς τῆς ἐ πι τί θεν ται 
φρα στι κά, προ τοῦ κἂν ξε κι νή σῃ τὸ ἐ πί μα χο μά θη μα, δα σκα λε μέ νοι ἀ πὸ θρη σκευ-
ό με νους γο νεῖς, ἱ ε ρεῖς καὶ τη λε-εὐ αγ γε λι στές.

* * *
ή με ρα, πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ ἕ ναν αἰ ῶ να με τὰ τὸ θά να το τοῦ ∆αρ βί νου 
ἡ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα ἔ χει ἀ πο δε χτῆ μὲ δι ά φο ρες βελ τι ώ σεις 
καὶ προ σαρ μο γὲς τὶς θέ σεις του, οἱ ὁ ποῖ ες ἐ πι βε βαι ώ θη καν ἐν τῷ 
με τα ξὺ ἀ πὸ πλῆ θος πα ρα τη ρή σε ων καὶ νεώ τε ρων ἀ να κα λύ ψε ων, 
ἀλ λὰ καὶ ἀ πὸ σύγ χρο νες ἀ να λύ σεις καὶ με λέ τες τοῦ DNA τῶν 

ζῴ ων καὶ τοῦ ἀν θρώ που. Ἡ δαρ βι νι κὴ δι δα σκα λί α γιὰ τὴν ἐ ξέ λι ξη, πα ρὰ τὶς 
ὀ πι σθέλ κου σες θε ο κρα τι κὲς ἀν τι δρά σεις, ἀ πο τε λεῖ τὴν βά ση τῶν βι ο λο γι κῶν 
ἐ πι στη μῶν.

Γιάννης Λάζαρης
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MELBOURNE = ÌÅËÂÏÕÑÍÇ

 λοι μας ὡς Μελ βουρ νι ῶ τες ἀ γα ποῦ με τὴν πό λη μας. Ἐ ξάλ-
λου ἐ μεῖς τὴν δι α λέ ξα με, νὰ ζή σου με ἐ δῶ. Ἴ σως λί γο μᾶς 
τρά βη ξε καὶ ἡ ἑλ λη νι κό τη τα τοῦ ὀ νό μα τός της. Τὴν προ φέ-
ρου με ἐ ξελ λη νι σμέ νη, καὶ ταυ τό χρο να μᾶς δώ σα νε καὶ τὸν 
τίτ λο «τῆς τρί της ἑλ λη νι κῆς πό λης στὸν κό σμο» με τὰ τὴν 

Ἀ θή να καὶ τὴ Θεσ σα λο νί κη. Καὶ αὐ τὸ μᾶς ἀ ρέ σει μιᾶς καὶ μᾶς συν δέ ει 
μὲ τὴ γε νέ τει ρα καὶ εἴ μα στε ἡ προ έ κτα σή της.

Σή με ρα στὴν ἐ τυ μο λο γι κή μου πε ρι δι ά βα ση θὰ ἤ θε λα νὰ κά νω μί α δι α γλώσ-
σια καὶ ἐγ κάρ σια το μὴ στὸ ὄ νο μά της μὲ τὴ δέ ου σα ἀ ρω γὴ κά θε ἐ πι στη μο νι κοῦ 
λε ξι κοῦ ποὺ ἔ χει ἐκ δο θῆ στὴν Ἑλ λη νι κὴ καὶ Ἀγ γλι κὴ Γλῶσ σα, καὶ μπό ρε σα 
νὰ ἐν το πί σω στὴν ἔ ρευ νά μου. Λέ νε λοι πὸν τὰ λε ξι κὰ γιὰ τὴν ἐ τυ μο λο γί α της: 
Melbourne = Mill Stream = from Mill + burna (=stream). Ἤ τοι: Μελ βούρ νη = 
Μύ λος + πο τα μὸς (=ρεῦ μα/ρέ μα).

Γιὰ τὸ Mill =μύ λος δὲν ὑ πάρ χει ἀμ φι βο λί α, ὅ τι μό νο τὸ Ἑλ λη νι κὸ Ἀλ φά βη-
το τὸ ἀ πα θα νά τι σε ὡς μύ λος, ποὺ προ έρ χε ται ἀ πὸ τὴ μύ λη, τὴ μυ λό πε τρα. Ἡ 
ἀ νορ θο γρα φί α σὲ Mel εἶ ναι κλα σι κὸ φαι νό με νο στὴν παλαιὰ Ἀγ γλι κὴ Γλῶσσα 
(Old English, 5ος-11ος αἰ.). Αὐ τὸ ἀναφέρουν τὰ ἐ τυ μο λο γι κὰ λε ξι κά.

Ἡ Μελ βούρ νη εἶ ναι μί α σύν θε τη λέ ξη. Ἔ χει πο λὺ ἐν δι α φέ ρον τὸ δεύ τε ρο 
συν θε τι κὸ τῆς Μελ βούρ νης: bourne = stream/ πο τά μι-ρέ μα. Φυ σι κὰ δὲν μπο ρεῖ 
νὰ ὑ πάρ χῃ μύ λος, ἐ ὰν δὲν ὑ πάρ χῃ ἕ νας πο τα μός, ἕ να ρεῦ μα μὲ νε ρό, νὰ κι νή σῃ 
τὶς μυ λό πε τρες. Στὰ Γερ μα νι κὰ τὸ πο τά μι/ρέ μα εἶ ναι brunno καὶ brunnen. Στὰ 
Ἀγ γλο σα ξω νι κὰ ἔ γι νε burna καὶ στὰ Μέ σα Ἀγ γλι κὰ (Middle English, 13ος-15ος 
αἰ ῶ νας) ἔ γι νε bourne.

Τὰ ἀγ γλι κὰ ἐ τυ μο λο γι κὰ λε ξι κὰ ἔ ψα ξαν πιὸ βα θιὰ στό... ρέ μα καὶ βρῆ καν 
τὸ μί το τῆς Ἀ ριά δνης, ποὺ ὡ δή γη σε στὴν ἐ πί λυ ση τῆς ἐ τυ μο λο γί ας τοῦ bourne 
καὶ τὸ μυ στή ριο ἐ ξι χνι ά στη κε. Λέ νε, ὅ τι προ έρ χε ται ἀ πὸ τὸ ἑλ λη νι κὸ φρέ αρ 
= νε ρό, πο τά μι ποὺ ἀ να βλύ ζει, ἀλ λὰ καὶ τὸ πη γά δι. Ἄ ρα τὸ φρέ αρ γέν νη σε 
τὸ bourne.

Με τὰ ἀ πὸ ὅ λη αὐ τὴ τὴ δι α γλώσ σια ἔ ρευ να φτά νου με ἀ βί α στα στὸ ἐ τυ μο λο γι-
κὸ λο γι κὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι ἡ Μελ βούρ νη ση μαί νει Μυ λό πε τρα ἢ Μυ λο πό τα μος. 
Αὐ τὴ εἶ ναι ἡ ἐ τυ μο λο γι κὴ ἀ πο κρυ πτο γρά φη ση τῆς Μελ βούρ νης μας, ποὺ καὶ τὰ 

Οἱ δε δη λω μέ νες ἑλ λη νι κές της ρί ζες



δύο συνθετικά της –τὸ ὁμολογοῦν καὶ οἱ Ἄγγλοι ἐπιστήμονες δεόντως– παρά-
γονται ἀπὸ ἑλληνικὲς ρίζες. ∆ὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἄλλη ἐκδοχή, καὶ εἶναι 
ὑπερήφανοι γιὰ αὐτό.

Πράγματι ἡ πρώτη Μελβούρνη εἶναι μία μικρὴ πόλη στὴν περιοχὴ τοῦ 
Derbyshire στὴν βορειοκεντρικὴ Ἀγγλία, βορείως τοῦ Μάντσεστερ καὶ φαίνε-
ται ὅτι εἶχε τὸ μικρό της μύλο, στὸ μικρό τους ρέμα, μιὰ καὶ ὁ μύλος χρειαζό-
ταν γιὰ κάθε χωριὸ καὶ πόλη, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἡ πρώτη μικρὴ 
Μελβούρνη ἔγινε γνωστή, γιατὶ ἀπὸ ἐδῶ καταγόταν ὁ λόρδος Melbourne 
(1779-1848), ὁ ὁποῖος ἔγινε καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας. Τὸ 1837 ὁ κυβερ-
νήτης τοῦ NSW Richard Bourke ἐνέκρινε τὴν τοποθεσία τῆς σημερινῆς μας 
καὶ δικῆς μας Μελβούρνης, ποὺ διάλεξε τὸ 1835 ὁ John Batman,  νὰ χτιστῇ 
«ἕνα χωριό».

Γιὰ νὰ τιμηθῇ ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργὸς λόρδος Melbourne –ποὺ ἔφερε τὴν ὀνο-
μασία τοῦ τόπου ποὺ γεννήθηκε– ἀπὸ τὴν Μελβούρνη τῆς Ἀγγλίας, ἡ νέα πόλη 
στὴν Αὐστραλία πῆρε τὸ ὄνομά του Melbourne καὶ ἐμεῖς τὴν πλάσαμε ἑλληνικὰ 
σὲ Μελβούρνη. Ἀπὸ τὸ 1837, μέσα σὲ λιγώτερο ἀπὸ δύο δεκαετίες, τὸ «κυνήγι 
τοῦ χρυσοῦ» τὴν ἔκανε μία πόλη τοῦ μισοῦ ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων, ἕνας πραγ-
ματικὸς ἆθλος στὴν ἀνοικοδόμησή της καὶ στὸ ὁρμητικὸ ξεκίνημά της.

Σήμερα ὁ πληθυσμὸς τῆς Μελβούρνης κοντεύει τὰ τέσσερα ἑκατομμύρια, ἀνά-
μεσα στὰ ὁποῖα ἕνα σεβαστὸ ποσοστὸ εἴμαστε οἱ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς καὶ 
τὴ Μέλμπουρν τὴν προτιμοῦμε ἐξελληνισμένη σὲ Μελβούρνη. Ἐξάλλου αὐτὸ 
ἀκριβῶς ἀποδείχθηκε παραπάνω. Στὴν ἀτελείωτη αὐτὴ Ὀδύσσειά μας ἔρχεται 
ὡς πνευματικός μας ἀρωγὸς καὶ ὁ ποιητής μας Καβάφης, ὁ ὁποῖος στὴν «Ἐπά-
νοδο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα» του σημειώνει:

Ἂς τὴν παραδεχθοῦμε τὴν ἀλήθεια πιά·
εἴμεθα Ἕλληνες κ’ ἐμεῖς –τί ἄλλο εἴμεθα;–
ἀλλὰ μὲ ἀγάπες καὶ μὲ συγκινήσεις τῆς Ἀσίας,
ἀλλὰ μὲ ἀγάπες καὶ μὲ συγκινήσεις
ποὺ κάποτε ξενίζουν τὸν ἑλληνισμό.

 Θωμᾶς Γ. Ἠλιόπουλος
 Φιλόλογος, Μελβούρνη



 πὸ τὰ πρῶ τα χρό νια τοῦ Με σαί ω να μέ χρι τὸ τέ λος πε ρί που 
τοῦ 19ου αἰ ῶ να ὁ Εὔ δο ξος ἦ ταν σχε δὸν ἄ γνω στος στὴ δι ε-
θνῆ Ἐ πι στή μη. Πο λὺ πρό σφα τα ἡ κρι τι κὴ κα τώρ θω σε νὰ 
το πο θε τή σῃ τὸν Εὔ δο ξο στὴν ἁρ μό ζου σα σὲ αὐ τὸν θέ ση, 
ἰ δί ως κα τό πιν ἐρ γα σί ας τοῦ Ἰ τα λοῦ ἀ στρο νό μου Σκι α πα-

ρέλ λι καὶ τῆς σπου δῆς χω ρί ων τοῦ Ἀρ χι μή δη, τοῦ Πρό κλου καὶ ἄλ λων 
συγ γρα φέ ων.

Ὁ Εὔ δο ξος ὁ Κνί διος (408-355 π.Χ.) ὑπῆρ ξε δι ευ θυν τὴς τοῦ Τμή μα τος Θε τι κῶν 
Ἐ πι στη μῶν τῆς Πλα τω νι κῆς Ἀ κα δη μί ας, ὅ που ἐ πι δό θη κε στὴν ἐ πι στη μο νι κὴ ἔ ρευ-
να καὶ ἀ να κά λυ ψε πολ λὰ νέ α θε ω ρή μα τα τῆς Γε ω με τρί ας, με τα ξὺ τῶν ὁ ποί ων καὶ 
θε ω ρή μα τα, ποὺ εἶ χαν σχέ ση μὲ τὴ Χρυ σῆ Το μή, τὴν ὁ ποί α πρῶ τα σπού δα σαν 
οἱ Πυ θα γό ρει οι. Σπου δαι ό τα τη μα θη μα τι κὴ ἀ να κά λυ ψη τοῦ Εὐ δό ξου θε ω ρεῖ ται 
ὁ ὁ ρι σμός, τὸν ὁ ποῖ ο ἔ δω σε γιὰ τὰ ἀ σύμ με τρα με γέ θη ἢ, ὅ πως λέ με σή με ρα, γιὰ 
τοὺς ἀ σύμ με τρους ἀ ριθ μούς. 

Ὁ Ἀρ χι μή δης μᾶς πλη ρο φο ρεῖ γιὰ τὶς θαυ μα στὲς γε ω με τρι κὲς ἀ να κα λύ ψεις τοῦ 
Εὐ δό ξου. Στὴν ἐ πι στο λή του πρὸς τὸν μα θη μα τι κὸ ∆ο σί θε ο, λέ ει ὁ Ἀρ χι μή δης, ὅ τι 
ἀ πέ δει ξε με τα ξὺ ἄλ λων καὶ τὸ θε ώ ρη μα, ὅ τι ἡ ἐ πι φά νεια τῆς σφαί ρας ἰ σοῦ ται μὲ 
τέσ σε ρις με γί στους κύ κλους τῆς σφαί ρας, κι ὅ τι οἱ ἀ πο δεί ξεις τῶν θε ω ρη μά των του 
δὲν εἶ ναι κα τώ τε ρες τῶν ἀ πο δεί ξε ων τοῦ Εὐ δό ξου, οἱ ὁ ποῖ ες θε ω ροῦν ται σπου δαῖ-
ες. Ὁ Εὔ δο ξος ἀ πέ δει ξε, ὅ τι κά θε πυ ρα μί δα εἶ ναι τὸ τρί το μέ ρος πρί σμα τος, ποὺ 
ἔ χει τὴν ἴ δια βά ση καὶ τὸ ἴ διο ὕ ψος μὲ τὴν πυ ρα μί δα, καὶ ὅ τι κά θε κῶ νος εἶ ναι τὸ 
τρί το μέ ρος τοῦ κυ λίν δρου, ποὺ ἔ χει τὴν ἴ δια βά ση καὶ τὸ ἴ διο ὕ ψος μὲ τὸν κῶ νο. 
Ἐ νῷ οἱ ἰ δι ό τη τες αὐ τὲς προ ϋ πῆρ χαν φυ σι κὰ στὰ σχή μα τα αὐ τά, κα νέ νας ἀ πὸ τοὺς 
πρὶν τὸν Εὔ δο ξο ἄ ξιους λό γου γε ω μέ τρες δὲν τὶς εἶ χε ἀν τι λη φθῆ. 
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Τὰ θεωρητικὰ πρότυπα τοῦ Εὐδόξου 
ὑλοποιοῦνται στὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων



Εὔ δο ξος ὁ Κνί διος. 
∆ι ά ση μος μα θη μα-
τι κός, ἀ στρο νό μος, 
με τε ω ρο λό γος, γε-
ω γρά φος, για τρός, 
ρή το ρας, νο μο θέ-
της καὶ φι λό σο φος 
τῆς Ἀρ χαι ό τη τας.

Ἡ εἰ σα γω γὴ τοῦ δι α φο ρι κοῦ καὶ τοῦ ὁ λο κλη ρω τι κοῦ λο γι σμοῦ

ρέ πει νὰ ση μει ω θῇ ἐ δῶ, ὅ τι ἡ νέ α ἀ πο δει κτι κὴ μέ θο δος, τὴν ὁ ποί α εἰ-
σή γα γε ὁ Εὔ δο ξος καὶ τὴν ἐ πε ξέ τει νε ὁ Ἀρ χι μή δης, εἶ ναι ἡ μέ θο δος τοῦ 
δι α φο ρι κοῦ καὶ τοῦ ὁ λο κλη ρω τι κοῦ λο γι σμοῦ, τὴν ὁ ποί α ὠ νό μα σαν 
ἐ ξαν τλη τι κὴ μέ θο δο. Ὁ Εὔ δο ξος κι ὁ Ἀρ χι μή δης δὲν ἦ ταν δυ να τὸν νὰ 

ἐ πι χει ρή σουν ἀ πο δεί ξεις θε ω ρη μά των θε ω ροῦν τες τὸ ἄ πει ρο ὡς κά τι τὸ συγ κε κρι-
μέ νο. Τὰ τε λι κὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῶν συ να φῶν ἀ πο δεί ξε ων τὰ λάμ βα ναν διὰ τῆς 
εἰς ἄ το πον ἀ πα γω γῆς. Τὶς ἔν νοι ες αὐ τὲς εἶ χαν συλ λά βει πρῶ τα ὁ Ἀ να ξα γό ρας καὶ 
κα τό πιν ὁ Ἱπ πο κρά της ὁ Χῖ ος κα τὰ τὴν προ σπά θειά τους γιὰ τὸν τε τρα γω νι σμὸ 
τοῦ κύ κλου. Σπου δαῖα ἀ να θε με λί ω σαν τὶς ἔν νοι ες αὐ τὲς πο λὺ ἀρ γό τε ρα οἱ Νεύ-
των καὶ Λά ιμ πνιτς. 

Ὁ Εὔ δο ξος ἔ χει γρά ψει πολ λὰ ἔρ γα, ἐκ τῶν ὁ ποί ων τί πο τε δὲν δι α σῴ θη κε. 
Ἀ νώ νυ μος καὶ πο λὺ με τα γε νέ στε ρος σχο λια στὴς λέ ει, ὅ τι τὸ πέμ πτο βι βλί ο τῶν 
«Στοι χεί ων» τοῦ Εὐ κλεί δη ἀ νή κει ὁ λό κλη ρο στὸν Εὔ δο ξο, κα θὼς ἐ πί σης καὶ θε-
ω ρή μα τα, ποὺ ἔ χουν σχέ ση μὲ τὶς το μὲς καὶ τὴ Στε ρε ο με τρί α στὰ «Στοι χεῖ α» τοῦ 
Εὐ κλεί δη. Ὁ Πρό κλος, σχο λια στὴς τοῦ πρώ του βι βλίου τῶν «Στοι χεί ων», γρά φει 



Τὰ εἰκονιζόμενα κείμενα εἶναι γραμμένα σὲ πάπυρο, ποὺ βρέθηκε στὴν Αἴγυπτο τὸ 1778. 
Ἔχουν γραφῆ σχεδὸν δύο αἰῶνες μετὰ τὸν Εὔδοξο καὶ στηρίζονται στὰ ἔργα του. Ἀνα-
φέρονται στὶς σημαντικώτατες παρατηρήσεις του γιὰ τὶς «ἐγλείψεις» (=ἐκλείψεις) τοῦ 

Ἥλιου καὶ τῆς Σελήνης.

τὰ ἑξῆς γιὰ τὸν Εὔδοξο: «Ὁ Εὔδοξος δὲ ὁ Κνίδιος, ὀλίγον μὲν νεώτερος τοῦ Λέ-
οντος, ἑταῖρος δὲ τῶν περὶ τὸν Πλάτωνα γενόμενος, πρῶτος ηὔξησε τὸ πλῆθος 
τῶν γενικῶν θεωρημάτων καὶ εἰς τὰς τρεῖς ὑπαρχούσας ἀναλογίας προσέθηκεν 
ἄλλας τρεῖς καὶ τὰ θεωρήματα τῆς τομῆς τὰ λαβόντα τὴν ἀρχὴν παρὰ τοῦ Πλά-
τωνος τὰ ηὔξησε χρησιμοποιήσας διὰ τὰς ἀποδείξεις των καὶ τὴν μέθοδον τῆς 
ἀναλύσεως.» (Πρόκλου, «Εἰς Εὐκλείδου α΄», ἔκδ. Friedlein, σελ. 67.)

Ὁ Εὔδοξος ἔλυσε καὶ τὸ ∆ήλιο Πρόβλημα (διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου) χρησι-
μοποιῶντας καμπύλες γραμμές, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη, 
ὁ ὁποῖος τὸν ἀποκαλεῖ «θεοειδῆ» καὶ ἀπὸ τὸ σχολιαστὴ ἔργων τοῦ Ἀρχιμήδη 
Εὐτόκιο.

Εὐδόξου τέχνη

Αἱ του ἡλίου ἐγλείψεις γίνον-

ται νουμηνίαι, ὅταν ἡ σελήνη 

τῷ ἡλίῳ ἐπισκοτήσῃ ἀντὶ τῆς 

ὄψεως ἡμῶν. ∆ιά τι δὲ νου-

μηνίαι ἐγλείπει ὁ ἥλιος; Ὅτι 

ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ συνανατέλ-

λει καὶ συγκαταδύνει τῇ σελή-

νῃ ὁ ἥλιος. Οὐ πάσῃ νουμηνίαι 

ἐγλείπει ὁ ἥλιος, ἀλλ’ ὅταν ἐπὶ 

τῆς αὐτῆς εὐθείας καὶ ἐν τῷ αὐ-

τῷ συνδέσμῳ γεννηθῇ τῆς σε-

λήνης ὁ ἥλιος, τότε μεγίστη 

ἡλίου ἔγλειψις. Ὅταν δὲ ἀπο-

τέρω καὶ ἀποτέρω, ἐλάττους 

καὶ ἐλάττους αἱ ἐγλείψεις τοῦ 

ἡλίου φαίνονται. Οὐ πάσῃ ἄρα 

νουμηνίαι ἐγλείπει ὁ ἥλιος, 

ἐγλείπει δὲ νουμηνίαι.

Εὐδόξου τέχνη

Αἱ τῆς σελήνης ἐγλείψεις γίνονται δι-

χομηνίαι, ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας 

καὶ ἐν τῷ αὐτῷ συνδέσμῳ γεννηθῇ 

τῆς σελήνης ὁ ἥλιος. ∆ιά τι δὲ διχο-

μηνία ἐγλείπει ἡ σελήνη; Ὅτι ἐν ταύτῃ 

τῇ ἡμέρᾳ συνανατέλλει καὶ συγκαταδύ-

νει τῇ σελήνῃ ὁ ἥλιος, ἡμικυκλίου διά-

στημα ἔχων.

Αἱ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἐγλεί-

ψεις αἱ μὲν ἐλάσσους μηνοειδεῖς, 

αἱ δὲ μείζους ἁψιδοεδεῖς, αἱ δὲ ἔτι 

μείζους ᾠοειδεῖς. Ὁ ἥλιος οὐδέποτε 

ὅλος ἐγλείπει, ἡ σελήνη δὲ ἐγλείπει. 

∆ία τι δὲ ἡ σελήνη ἐγλείπει; Τὸ διά-

στημα τοῦ κώνου ὅτι ἀπὸ τῆς ὄψειος 

ἡμῶν γινομένου οὐ περιλαμβάνοντος 

τὸν ἥλιο. Μείζων γὰρ ἐσθ’ ὁ ἥλιος τῆς 

σελήνης, ἡ σελήνη δὲ τῆς γῆς.
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Τὸ ἀ στρο νο μι κὸ ἔρ γο τοῦ Εὐ δό ξου

ε ρί φη μες θε ω ροῦν ται οἱ ἐρ γα σί ες τοῦ Εὐ δό ξου στὴν Ἀ στρο νο μί α. Στὴν 
Ἀ κα δη μί α τοῦ Πλά τω να συ ζη τεῖτο τὸ πρό βλη μα τῶν ἀ νω μα λι ῶν, οἱ 
ὁ ποῖ ες φαί νον ται στὶς κι νή σεις τῶν πλα νη τῶν Ἀ φρο δί της καὶ Ἑρ μῆ. Ὁ 
Πλά των ὑ πὸ τὴν ἐ πί δρα ση τῶν δο ξα σι ῶν τοῦ Πυ θα γό ρα πρέ σβευ ε, ὅ τι 

κά θε τι στὸν κό σμο εἶ ναι ἁρ μο νί α. Οἱ κι νή σεις τῶν πλα νη τῶν καὶ τοῦ ζῳ δια κοῦ 
κύ κλου (τῶν ἀ πλα νῶν) ἦ ταν κι νή σεις κυ κλι κὲς ἰ σο τα χεῖς. Οἱ ἀ πο στά σεις δὲ τῶν 
πλα νη τῶν ἀ πὸ τὴ Γῆ ἦ ταν σύμ φω νες μὲ τοὺς κα νό νες τῆς Μου σι κῆς. 

Σὲ αὐ τὲς τὶς θε ω ρί ες ἀν τι στρα τεύ ον ταν οἱ φαι νό με νες ἀ νω μα λί ες στὶς κι νή σεις 
τῆς Ἀ φρο δί της καὶ τοῦ Ἑρ μῆ. Ὁ Εὔ δο ξος, εἴ τε ἀ πὸ δι κή του πρω το βου λί α εἴ τε 
ὕ στε ρα ἀ πὸ πα ρό τρυν ση τοῦ Πλά τω να, ἀ νέ λα βε νὰ ἑρ μη νεύ σῃ μα θη μα τι κὰ τὶς κι-
νή σεις τῶν οὐ ρα νί ων σω μά των καὶ πρὸ παν τὸς νὰ ἑρ μη νεύ σῃ τὶς πα ρα τη ρού με νες 
ἀ νω μα λί ες, ἐ ξη γῶν τας αὐ τὲς ὡς ἀ πο τέ λε σμα ἁρ μο νι κῶν 
νό μων, ἀ νέ λα βε δη λα δὴ νὰ δι α σῴ ση τὰ φαι νό με να μα-
θη μα τι κῶς. Ἀ πὸ τό τε ἔ μει νε ἡ πε ρί φη μη φρά ση: «τοῦ 
σῶ σαι τὰ φαι νό με να». 

Μὲ τὴν Εὐ κλεί διο Γε ω με τρί α 
ἑρ μή νευ σε οὐ ρά νια φαι νό με να

Εὔ δο ξος ἐ ξή γη σε τὸ φαι νό με νο μὲ τὴ Θε ω ρί α 
τῶν Ὁ μό κεν τρων Σφαι ρῶν καὶ τῆς σχη μα-
τι ζό με νης κα τὰ τὶς κι νή σεις τῶν δύο πλα νη-
τῶν καμ πύ λης γραμ μῆς, τῆς ἀ πο κλη θεί σας 

Ἱπ πο πέ δης, τὴν ὁ ποί α εἶ χε δι α τυ πώ σει στὸ ἔρ γο του 
μὲ τίτ λο «Πε ρὶ τα χῶν». Ὁ τρό πος τῆς λει τουρ γί ας τῶν 
ὁ μό κεν τρων σφαι ρῶν δὲν σῴ θη κε, ἀ να κα τα σκευ ά στη κε 
ὅ μως μὲ ἐ πι τυ χί α ἀ πὸ τὸν Ἰ τα λὸ ἀ στρο νό μο Σκι α πα-
ρέλ λι (1835-1910). Γιὰ τὸ ἀ στρο νο μι κὸ αὐ τὸ ἐ πί τευγ μα 
ὁ Εὔ δο ξος θε ω ρεῖ ται ὡς ὁ θε με λι ω τὴς τῆς Θε ω ρη τι κῆς 
Ἀ στρο νο μί ας καὶ τῆς Οὐ ρά νιας Μη χα νι κῆς. Εἶ ναι ἡ 
πρώ τη φο ρὰ στὴν Ἱ στο ρί α τῆς Ἀ στρο νο μί ας, κα τὰ τὴν 
ὁ ποί α χρη σι μο ποι εῖ ται ἡ Εὐ κλεί δειος Γε ω με τρί α γιὰ 
τὴν ἑρ μη νεί α τῶν οὐ ρα νί ων φαι νο μέ νων. Στὸ ἔρ γο τοῦ 
Εὐ δό ξου στη ρί χθη κε ὁ πε ρί φη μος Σά μιος ἀ στρο νό μος 
Ἀ ρί σταρ χος.

Πε ρὶ τὸ 1650 μ.Χ. ὁ Ἰ τα λὸς ἀ στρο νό μος Κασ σί νι δι α τύ πω σε τὶς δι ά φο ρες μορ-
φὲς τῆς Ἱπ πο πέ δης τοῦ Εὐ δό ξου γιὰ τὴν ἑρ μη νεί α τῆς τρο χιᾶς τῶν πλα νη τῶν 
ὡς ἐ φεύ ρε σή του. Σὲ κά ποι α πα λαι ό τε ρα ξέ να βι βλί α ∆ι α φο ρι κῆς Γε ω με τρί ας 

“Ἀ πλα νεῖς δὲ λέ γο μεν 
ἀ στέ ρας εἶ ναι, ὅ τι συν-
τη ροῦ σι τὰς τά ξεις· τρί-
γω να δὲ καὶ τε τρά γω να 
καὶ κύ κλους καὶ εὐ θεί-
ας γραμ μὰς τὰ ἄ στρα 

συν τη ροῦ σιν ἐν τῇ πε ρι-
φο ρᾷ τῆς σφαί ρας.” 

Ση μαν τι κώ τα τη πα ρα τή-
ρη ση τοῦ Εὔ δο ξου γιὰ 
τοὺς ἀ πλα νεῖς ἀ στέ-

ρες, βά σει τῆς ὁ ποί ας 
ὁ  Ἵπ παρ χος πραγ μα το-
ποί η σε τὴν ἀ πει κό νι ση 
τῆς οὐ ρά νιας σφαί ρας 
μὲ τὴν στε ρε ο γρα φι κὴ 

προ βο λή.
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μνη μο νεύ ε ται ἡ Ἱπ πο πέ δη ὡς Καμ πύ λη τοῦ Κασ σί νι! Στὰ δὲ σύγ χρο να βι βλί α 
Ἀ να λυ τι κῆς καὶ ∆ια φο ρι κῆς Γε ω με τρί ας, ξέ να καὶ ἑλ λη νι κά, σπου δά ζε ται ὡς 
ἐ πί πε δος καμ πύ λη μὲ τὸ ὄ νο μα «λη μνί σκος». 

Ἡ ὑ λο ποί η ση τῶν θε ω ρη τι κῶν προ τύ πων τοῦ Εὐ δό ξου 
στὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων

ἱ πλα νῆ τες κα τὰ τὴ φαι νο μέ νη κί νη σή τους στὸν οὐ ρα νὸ κι νοῦν ται 
ὀρ θό δρο μα (ἀ πὸ δυ τι κὰ πρὸς ἀ να το λι κά), στέ κον ται (φαι νο με νι κά, 
ὄ χι στὴν πραγ μα τι κό τη τα) κι ἀ κο λού θως κι νοῦν ται ἀ νά δρο μα (ἀ πὸ 
ἀ να το λι κὰ πρὸς τὰ δυ τι κά). Τὰ ση μεῖ α φαι νο μέ νης στά σης τῶν πλα-
νη τῶν ὀ νο μά ζον ται 

στη ριγ μοί. Ἡ λέ ξη στη ριγ μός, ὅ πως 
καὶ οἱ λέ ξεις Ἑρ μῆς καὶ Ἀ φρο δί-
τη, βρί σκον ται ἀ να γραμ μέ νες στὸν 
Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων.

Σύμ φω να μὲ τὴν κ. Μ. Πα πα θα-
να σί ου, κα θη γή τρια τῆς Ἱ στο ρί ας 
τῶν Ἐ πι στη μῶν τοῦ Πα νε πι στη μί-
ου Ἀ θη νῶν, ποὺ συμ με τεῖ χε στὴν 
ὁ μά δα τῶν Ἑλ λή νων καὶ ξέ νων 
ἐ πι στη μό νων, ποὺ με λέ τη σαν τὸν 
ὑ πο λο γι στή, ὁ μη χα νι σμός του –
ἐ κτὸς τῶν ἄλ λων– ἀ να πα ρι στᾷ τὶς 
κι νή σεις τῶν πλα νη τῶν Ἑρ μῆ καὶ 
Ἀ φρο δί της, μὲ ὅ λες τὶς ἰ δι αι τε ρό-
τη τες τῶν κι νή σε ών τους καὶ ὑ λο-
ποι εῖ ἀ πο λύ τως τὰ πρώ ι μα θε ω ρη-
τι κὰ πρό τυ πα, ποὺ εἶ χε ἀ να πτύ ξει 
ὁ Εὔ δο ξος δι α κό σια τοὐ λά χι στον 
χρό νια πρίν.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εὐ άγ γε λου Στα μά τη, «Προ σω κρα τι κοὶ Φι λό σο φοι», Ἀ θή να 1966.
• Εὐ άγ γε λου Στα μά τη, «Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πι στή μη», Ἀ θή να 1968.
• Εὐ άγ γε λου Στα μά τη, «Ἱ στο ρί α τῶν Ἑλ λη νι κῶν Μα θη μα τι κῶν», Ἀ θή να 1976.
(Οἱ τρεῖς αὐ τὲς πρω το πο ρια κὲς ἐρ γα σί ες τοῦ Ε. Στα μά τη θὰ κυ κλο φο ρή σουν προ σε χῶς ἀ πὸ τὶς 
ἐκ δό σεις «∆αυ λός».)

 Ἴων ∆ημόφιλος
 Ἠ λε κτρο λό γος – Ἠ λε κτρο νι κὸς
 Μη χα νι κὸς Ε.Μ.Π.

Οἱ τρεῖς μορ φὲς τῆς Ἱπ πο πέ δης τοῦ Εὐ δό ξου: Ἡ 
μορ φὴ 3, τὸ ἀ νε στραμ μέ νο ὀ κτώ, εἶ ναι ἐ κεί νη, μὲ 
τὴν ὁ ποί α ἑρ μη νευ ό ταν ἡ φαι νο μέ νη τρο χιὰ τῶν 

πλα νη τῶν.
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«Ὁ Ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων εἶναι τόσο σημαντικὸς γιὰ τὴν Τεχνολογία, ὅσο ὁ Παρ-
θενῶνας γιὰ τὴν Ἀρχιτεκτονική» (Ι. Σειραδάκης, καθηγητὴς Ἀστρονομίας Α.Π.Θ.). Πέρα-
σαν 1.500 τοὐλάχιστον χρόνια ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων, προκειμέ-
νου νὰ καταφέρῃ νὰ παρουσιάσῃ κάτι παρόμοιο ἡ ἀνθρωπότητα κι ἀσφαλῶς ὄχι τόσο πολύ-
πλοκο. Οἱ  εἰκόνες, στὶς ὁποῖες φαίνονται ἀπὸ δύο πλευρὲς μερικὰ ἀπὸ τὰ περισσότερα ἀπὸ 
32 γρανάζια, ποὺ ἔχουν βρῆ οἱ ἐπιστήμονες μέχρι σήμερα, εἶναι ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera)· τὰ 

γρανάζια ἔχουν ἐπιχρωματισθῆ ἠλεκτρονικὰ γιὰ καλύτερη ἐποπτεία.
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ÊÁÔÁÐËÇÊÔÏÉ
ÏÉ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÅÓ
ÁÐÏ ÔÉÓ ÃÍÙÓÅÉÓ
ÔÏÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ

υ νε χί ζει νὰ ἐκ πλήσ-
σῃ ὁ Μη χα νι σμὸς 
τῶν Ἀν τι κυ θή ρων, 
κά νον τας τοὺς ἐ πι-
στή μο νες νὰ μι λοῦν 

μὲ βε βαι ό τη τα γιὰ μί α κα τα σκευ ή, 
ποὺ ἀ πο κα λύ πτει τε χνο λο γί α πιὸ 
προ ηγ μέ νη ἀ πὸ ἐ κεί νη ποὺ εἶ χαν 
ἀρ χι κὰ φαν τα στῆ. Ἡ πα ρου σί α ση 
τῶν τε λι κῶν ἀ πο τε λε σμά των τῆς 
«ἀ πο κρυ πτο γρά φη σης» τῶν μυ στι-
κῶν τοῦ Μη χα νι σμοῦ τῶν Ἀν τι κυ-
θή ρων πραγ μα το ποι ή θη κε τὸν 
Νο έμ βριο στὸ Ἀμ φι θέ α τρο τοῦ 
κτη ρί ου «Κα ρατ ζᾶ» τῆς Ἐ θνι κῆς 
Τρα πέ ζης στὸ κέν τρο τῆς Ἀ θή νας, 
προ κα λῶν τας ἔκ πλη ξη καὶ ἐν θου-
σια σμὸ στοὺς πα ρευ ρι σκο μέ νους. 
Ὁ μη χα νι σμός, σύμ φω να μὲ τὶς 
ἀ να κοι νώ σεις, ἐ πι τε λοῦ σε σει ρὰ 
λει τουρ γι ῶν: Μπο ροῦ σε νὰ ὑ πο-
λο γί ζῃ τὶς θέ σεις τῆς Σε λή νης καὶ 
τοῦ Ἡ λί ου στὸν οὐ ρα νὸ μὲ ἀ ξι ο-
ση μεί ω τη ἀ κρί βεια, τὶς φά σεις τῆς 
Σε λή νης καὶ νὰ προ βλέ πῃ ἡ λια κὲς 
καὶ σε λη νια κὲς ἐ κλεί ψεις. 

Τὰ πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ 84 κομ μά τια τοῦ μη χα νι-
σμοῦ, ποὺ πε ρι έ χουν τὰ 32 τοὐ λά χι στον γρα-
νά ζια. Τὸ με γα λύ τε ρο κομ μά τι πε ρι έ χει 27 
γρα νά ζια (www.antikythera-mechanism.gr).



ÌÏÍÔÅËËÏ ÔÏÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ
ÓÅ ÅÊÈÅÓÇ ÔÇÓ Í. ÕÏÑÊÇÓ

«Θεοί, Μύθοι καὶ Θνητοί: Ἀνακάλυψε τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα» εἶναι τὸ θέμα τῆς 
διεθνοῦς ἐκθέσεως καὶ  παράλληλα ἐπιμορφωτικοῦ προγράμματος, ποὺ διοργα-
νώνει τὸ Παιδικὸ Μουσεῖο τοῦ Μανχάτταν, ποὺ ἀνοίγει τὶς πύλες της τὸν Μάιο 
τοῦ 2007. «Ἐξερευνήστε τοὺς μύθους, τὶς τιμὲς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ παρα-
τηρήστε χειροποίητα ἀντικείμενα παλαιότερα τῶν 2000 ἐτῶν. Ὅσα περισσότερα 
μαθαίνετε γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, τόσο περισσότερο τὰ συναντᾶτε γύρω σας», 
ἀναφέρουν χαρακτηριστικὰ οἱ διοργανωτές, θεωρῶντας ὅτι ὁ Παγκόσμιος Πολι-
τισμὸς ἔχει τὶς ρίζες του καὶ ἐμπνέεται καθημερινὰ ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα. 

Ἡ ἔκθεση καὶ τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα τοῦ Παιδικοῦ Μουσείου τοῦ Μαν-
‣



χάτταν διοργανώνεται σὲ συνεργασία μὲ τὰ μέλη τοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμμα-
τος τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων, τὸ νέο μοντέλλο τοῦ ὁποίου, ἔτσι ὅπως 
ψηφιακὰ σχεδιάστηκε, βασιζόμενο στὰ τελευταῖα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, θὰ 
παρουσιαστῇ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκθέσεως. Στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτή-
των τοῦ Παιδικοῦ Μουσείου τοῦ Μανχάτταν ἐντάσσεται καὶ ἡ δράση «Λάβε 
μέρος στὸν κύκλο τοῦ Ὀδυσσέα», προσκαλῶντας ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται 
νὰ ὑποστηρίξουν τὴν προσπάθεια τοῦ Μουσείου, νὰ γιορτάσουν τὸν Ἑλληνικὸ 
Πολιτισμὸ καὶ Ἱστορία καὶ νὰ ἐπιμορφωθοῦν παιδιὰ μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους 
σχετικὰ μὲ τὶς ρίζες τοῦ ∆υτικοῦ Πολιτισμοῦ. Ὑποστηρικτὲς αὐτῶν τῶν σημαν-
τικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Παιδικοῦ Μουσείου τοῦ Μανχάτταν εἶναι τὸ ∆ιεθνὲς 
Χρηματοδοτικὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα, τὸ Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου, τὸ 
Ἵδρυμα τῆς οἰκογενείας Ζάχαρη, ἡ πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ History Channel, 
ἡ Τράπεζα Marathon καὶ οἱ χορηγοὶ τῆς καμπάνιας «Ὁ κύκλος τοῦ Ὀδυσσέα». 

Τ.Λ.

Τὸ σύστημα τῶν γραναζιῶν τοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν πολυπλοκό-
τητα μὲ τὴν ὁποία εἶναι κατασκευασμένος, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔδειχνε τὴν κίνηση 
τῆς Σελήνης. Ὁ συνδυασμὸς τῶν γραναζιῶν στὸ κάτω μέρος τῆς συσκευῆς δείχνει 
τὴν μὴ ὁμαλὴ κίνηση τῆς Σελήνης στὸ ζῳδιακὸ κύκλο, κάτι ποὺ ὀφείλεται στὴν 
ἐλλειπτική της τροχιά, μὲ ἀποτέλεσμα ἄλλοτε νὰ κινῆται πιὸ γρήγορα καὶ ἄλλο-
τε πιὸ ἀργά. Μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο τὰ συγκεκριμένα γρανάζια δείχνουν αὐτὴ 
τὴν κίνηση τῆς Σελήνης, ὅπου μέσῳ ἑνὸς πείρου καὶ μιᾶς σχισμῆς στὸ ἕνα γρα-
νάζι ἄλλοτε κινοῦνται ἀργὰ καὶ ἄλλοτε γρήγορα, ἀνάλογα μὲ τὸ σημεῖο τῆς πε-
ριστροφῆς, προσομοιώνοντας τὴ θεωρία τῆς μὴ ὁμαλῆς-ἐλλειπτικῆς κίνησης τῆς 
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Σε λή νης, ποὺ ὑ πο στή ρι ξε ὁ Ἵπ παρ χος. Αὐ τὸ οὐ σι α στι κὰ ἀ πο δει κνύ ει, ὅ τι ὁ σχε-
δια στὴς τοῦ μη χα νι σμοῦ, ποὺ σα φῶς πρέ πει νὰ γνώ ρι ζε πο λὺ κα λὰ Ἀ στρο νο μί α, 
εἶ χε ὑ πο λο γί σει τὶς ἰ δι ο μορ φί ες στὴν κί νη ση τῆς Σε λή νης καὶ τὶς συμ πε ρι έ λα βε 
στὴ λει τουρ γί α τῆς συ σκευ ῆς. 

Ζῳ δια κὸς κύ κλος, Ἔ τος, ∆ί σε κτο ἔ τος, Ἐ κλεί ψεις κ.λπ.
 να ἀ πὸ τὰ θραύ σμα τα τοῦ μη χα νι σμοῦ δεί χνει, πῶς ἦ ταν τὰ μπρο στι-
νά του τμή μα τα, ἐ νῷ σὲ ἕ να ἀ πὸ τὰ ἐ σω τε ρι κά του δα χτυ λί δια ἀ να πα-
ρι στᾶ ται ὁ ζῳ δια κὸς κύ κλος μὲ ἑλ λη νι κὰ γράμ μα τα. Ἀν τι στοί χως σὲ 
ἐ ξω τε ρι κὸ δα χτυ λί δι ὑ πάρ χει ἕ να ἡ λια κὸ ἡ με ρο λό γιο, ποὺ ἀ ριθ μεῖ 365 

ἡ μέ ρες, ὅπου καὶ ἀ να γρά φον ται ἐ πί σης μὲ ἑλ λη νι κὰ γράμ μα τα τὰ ὀ νό μα τα τῶν 
μη νῶν. Ἕ να ἀ κό μη δα χτυ λί δι ἦ ταν κι νη τό, γιὰ νὰ εἶ ναι σὲ θέ ση νὰ δι ορ θώ νῃ τὰ 
δί σε κτα ἔ τη, γυρ νῶν τας πρὸς τὰ πί σω μί α ἡ μέ ρα ἀ νὰ τέσ σε ρα χρό νια. Τὸ πί σω μέ-
ρος τοῦ μη χα νι σμοῦ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ δύο με γά λους καὶ δύο μι κρό τε ρους δί σκους, 
ὅ πως εἶ ναι γνω στὸ ἀ πὸ χρό νια ἄλ λω στε. Στὸν ἕ ναν ἀ πὸ τοὺς δύο μι κρό τε ρους 
αὐ τοὺς δί σκους βα σί ζε ται ἡ πρό βλε ψη τῶν ἐ κλεί ψε ων, ἡ ὁ ποία ἀ κο λου θεῖ μί α πε-
ρί ο δο ἴ ση μὲ τρεῖς φο ρὲς τὴν πε ρί ο δο Σά ρος, δη λα δὴ ἕ ναν κύ κλο 54 ἐ τῶν. Ἕ νας 
σπει ρο ει δὴς δί σκος μὲ γρα φή μα τα εἶ ναι ὁ δί σκος τῶν ἐ κλεί ψε ων. Τὰ γρα φή μα τα 
ἀ να πα ρι στοῦν τοὺς μῆ νες ἐ κλεί ψε ων. Ὅ ταν ὁ δεί κτης τοῦ δί σκου ἔ φθα νε σὲ ἕ να 
ἀ πὸ αὐ τὰ τὰ γρα φή μα τα, ἤ ξε ραν οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες, ὅ τι θὰ ἀ κο λου θή σῃ ἔ κλει-
ψη. Πρέ πει δὲ νὰ το νι στῇ, ὅτι ἐ νῷ ὁ Πρά ϊς, στὸ μον τέλ λο ποὺ εἶ χε κα τα σκευά σει, 

Ἀ να πα ρά στα ση τῶν δει κτῶν τοῦ ἐμ πρὸς καὶ τοῦ πί σω μέ ρους τοῦ μη χα νι σμοῦ. Ἡ μι κρὴ 
ἀ σπρό μαυ ρη σφαῖ ρα πά νω στὸν μεγάλο δεί κτη πε ρι στρε φό ταν γῦ ρο ἀ πὸ τὸν ἑ αυ τό της 
κι ἔ δει χνε μὲ πο λὺ ρε α λι στι κὸ τρό πο τὶς φά σεις τῆς Σε λή νης μέ σα στὴν πε ρί ο δο τῶν 76 

ἐ τῶν.
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εἶ χε ὑ πο λο γί σει ἕ να δι α φο ρι κὸ γρα νά ζι, ἡ θε ω ρί α του ἀ να τρέ πε ται μὲ τὰ νέ α δε-
δο μέ να, ποὺ τὸ ἀ πο κλεί ουν ἐν τε λῶς ἀ πὸ τὸν μη χα νι σμό.

«Ἀ να κα λύ ψα με αὐ τὸ ποὺ ὠνο μά στη κε Κώ δι κας τῶν Ἀν τι κυ θή ρων»: ἀ να φέρ-
θη κε χα ρα κτη ρι στι κὰ ἀ πὸ τὸν κα θη γη τὴ Φυ σι κῆς τοῦ ∆ι α στή μα τος Ξε νο φῶν τα 
Μου σᾶ, μέ λος τῆς ἐ ρευ νη τι κῆς ὁ μά δας. Καὶ συ νε χί ζει: «Βρή κα με τοὺς δεῖ κτες 
ποὺ ἀ να ζη τοῦ σε ἀ πὸ χρό νια ὁ Πρά ις. Ἕ νας ἀ πὸ αὐ τοὺς εἶ ναι ὁ δεί κτης τῆς Σε-
λή νης, ἐ νῷ μί α ἀ ση μέ νια σφαῖ ρα πε ρι στρε φό ταν γύ ρω ἀ πὸ ἕ ναν ἄ ξο να, δεί χνον-
τας τὴν ἀλ λα γὴ τῆς φά σης τῆς Σε λή νης μὲ πο λὺ ρε α λι στι κὸ τρό πο. Πρό κει ται 
γιὰ με τε ξέ λι ξη τοῦ πλα νη τα ρί ου, ποὺ εἶ χε φτειά ξει ὁ Ἀρ χι μή δης, ἀλ λὰ καὶ τῶν 
πο λὺ πιὸ πρώ ι μων με γα λι θι κῶν κτι σμά των, ὅ πως τὸ Stonehenge.»

Καὶ ἐγχειρίδιο λειτουργίας
με γα λύ τε ρη ἔκ πλη ξη ὅ μως, ὅ πως ἔ δει ξε ἡ ἔ ρευ να, εἶ ναι, ὅ τι ὁ μη χα νι-
σμὸς συ νω δευ ό ταν ἀ πὸ ἐγ χει ρί διο λει τουρ γί ας ἀ πο τε λού με νο ἀ πὸ 
μπρούντ ζι να φύλ λα. Ἡ ἀ νά γνω ση τοῦ ἐγ χει ρι δί ου, ποὺ πε ρι εῖ χαν οἱ 
πλα κέτ τες τοῦ μη χα νι σμοῦ, ἦ ταν μί α ἰ δι αί τε ρα δύ σκο λη καὶ ἐ πί πο νη ἐρ-

Τὰ γρα νά ζια τοῦ Ἥ λιου (κί τρι νο) καὶ τῆς Σε λή νης (λευ κό) τοῦ μη χα νι σμοῦ, ποὺ προ σο μοι-
ώ νουν τὶς κι νή σεις τους στὸ ζῳ δια κὸ κύ κλο. Ἐ πι ση μαί νε ται, ὅ τι στὸν ὑ πο λο γι στὴ ἀ να πα-
ρά γε ται ἀ κρι βῶς ἡ με τα βλη τὴ -κι ὄ χι στα θε ρή- γω νια κὴ τα χύ τη τα τῆς Σε λή νης στὴν τρο-
χιά της γῦ ρο ἀ πὸ τὴ Γῆ (ὅ πως ἐ πί σης καὶ τῶν πλα νη τῶν). Πα ρα τη ροῦ με δη λα δὴ στὸν ἀρ-

χαῖ ο αὐ τὸ μη χα νι σμὸ ὑ λο ποί η ση ἑ νὸς μέ ρους τῶν νό μων τοῦ Κέ πλερ.
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32                                            ∆ Υ Σ Α Ν
33
34

γασία, ἀφοῦ εἶχε τσαλακωθῆ καὶ μετατραπῆ σὲ ἀπολίθωμα. Μέσα στὸ ἐγχειρίδιο 
ἀποκαλύφθηκαν περίπου 2.000 χαρακτῆρες, ποὺ σχημάτιζαν φράσεις. Ἀποκω-
δικοποιήθηκε ἡ λέξη «στηριγμός», ποὺ εἶναι τὸ σημεῖο στάσεως τῶν πλανητῶν. 
Ἔγινε ἐπίσης κατορθωτὸ νὰ ἀναγνωστοῦν οἱ λέξεις «Ἱσπανία» καὶ «Φάρος», 
ποὺ προφανῶς ἐπρόκειτο γιὰ γεωγραφικὰ ὀνόματα. Ἡ ἀναφορὰ τῆς λέξης «Ἱσπα-
νία» εἶναι μάλιστα ἡ πρώτη παγκοσμίως, γεγονὸς ποὺ καθιστᾷ τὴ λέξη 50-70 
χρόνια παλαιότερη ἀπὸ ὅ,τι νόμιζαν μέχρι σήμερα. Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα μηχάνη-
μα –ὅπως ἀναφέρουν οἱ εἰδικοί– ποὺ καθοδηγεῖ τὸν χρήστη του, γιὰ τὸ πῶς θὰ 
φθάσῃ στὰ «ἄκρα τοῦ κόσμου» ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸν 
Φάρο τῆς Ἀλεξάνδρειας, ποὺ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα σημεῖα τῶν 
ναυτιλλομένων στὴ Μεσόγειο κατὰ τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Θουκυδίδη. 

Στὸν ὑπολογιστὴ εἶναι ἀναγραμμένες διάφορες γεωγραφικὲς τοποθεσίες, ὅπως ΦΑΡΟΣ 
(τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα σημεῖα τῆς Μεσογείου, ποὺ ἀναφέρει ὁ 
Ὅμηρος, ὁ Στράβων κ.τ.λ.), ἄνεμοι, σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα κι ἄλλες χρήσιμες πληροφορί-
ες. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀναφορὰ στὴν Ἱσπανία, ἡ ὁποία εἶναι σχεδὸν 50-70 χρόνια προ-
γενέστερη ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα παλαιότερη γνωστὴ ἀναφορά, ἡ ὁποία ἦταν σὲ νόμισμα 
τοῦ 81 π.Χ.. Ἡ Ἱσπανία καὶ μάλιστα τὸ Ἱερὸ Ἀκρωτήριο (Γιβραλτάρ) ἀποτελοῦν σημαντι-
κώτατα σημεῖα τῆς Μεσογείου. Σὲ χάρτες τοῦ Ποσειδωνίου, τοῦ ∆ιονυσίου καὶ τοῦ Ἱππάρ-
χου ὁ πρῶτος μεσημβρινὸς διέρχεται ἀπὸ τὰ Κανάρια Νησιά, τὰ ὁποῖα τότε ὠνόμαζαν Μα-

κάρων Νήσους, ἐνῷ σήμερα οἱ Ἱσπανοὶ τὰ ὀνομάζουν Μακαρονησία.
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Ἀκρίβεια 76 ἐτῶν

συ σκευ ὴ πε ρι έ χει περισσότερα ἀπὸ 30 πε ρί που γρα νά ζια καὶ ἐ πι γρα-
φὲς σχε τι κὲς μὲ τὴν Ἀ στρο νο μί α καὶ τὴν Γε ω γρα φί α. Ὅ πως ἀ να φέ ρει 
ὁ ἀ στρο νό μος Mike Edmunds, οἱ ἐ πι γρα φὲς πε ρι έ χουν ἀρ κε τοὺς ἀ ριθ-
μούς, ὅ πως τὸ 76, τὸ 19 καὶ τὸ 923, ση μαν τι κοὺς ἀ πὸ ἀ στρο νο μι κῆς 

πλευ ρᾶς. Ἐ πί σης βρέ θη κε γραμ μέ νη στὰ ἀρ χαῖ α Ἑλ λη νι κὰ ἡ ἐ πι γρα φὴ «Ἡ σπεῖ-
ρα ἔ χει 235 ὑ πο δι αι ρέ σεις», γε γο νὸς ποὺ ἀ πο δει κνύ ει, ὅ τι τὰ «καν τράν» τοῦ 
μη χα νι σμοῦ δὲν ἔ φε ραν ὁ μό κεν τρους κύ κλους ἀλ λὰ σπεῖ ρες, καὶ ὅ τι τὸ πά νω καν-
τρὰν στὴν ὀ πί σθια ὄ ψη τοῦ μη χα νι σμοῦ σχε τι ζό ταν μὲ τὸν Με τω νι κὸ Κύ κλο, ποὺ 
προ κύ πτει ἀ πὸ τὴ στε νὴ ἰ σο τι μί α 19 ἐ τῶν μὲ 235 σε λη νια κοὺς μῆ νες. Ἀ να φο ρὰ ἐ πί-
σης ὑ πάρ χει στὴ χρο νι κὴ πε ρί ο δο, τὴν λε γό με νη τοῦ Καλ λίπ που ἢ τοῦ Μέ τω να 
(76 ἔ τη). Αὐ τὸ δεί χνει, ὅ τι ὁ μη χα νι σμὸς ἦ ταν κα τα σκευ α σμέ νος, γιὰ νὰ λει τουρ γῇ 
γιὰ μί α χρο νι κὴ πε ρί ο δο τῆς τά ξε ως τῶν 76 ἐ τῶν τοὐ λά χι στον. Πράγ μα τι αὐ τὸ ἐ πι-
βε βαι ώ νε ται καὶ ἀπὸ τὶς κλί μα κες τοῦ μη χα νι σμοῦ, ὅ που ἐν το πί ζε ται ξε κά θα ρα ἡ 
ἀλ λη λου χί α αὐ τῶν τῶν ἐ τῶν. Μά λι στα οἱ κλί μα κες εἶ ναι χω ρι σμέ νες σὲ μῆ νες καὶ 
πά νω σὲ κά θε μῆ να δι α κρί νον ται συμ πι λή μα τα, ποὺ ἀ να φέ ρουν ἔ κλει ψη Ἡ λί ου 
ἢ Σε λή νης. Οἱ ἀ νά γλυ φες ἐ πι γρα φὲς σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν ἀ νά λυ ση τῶν γρα να ζι-
ῶν ἀ πο δει κνύ ουν, ὅ τι ἡ συ σκευ ὴ μπο ροῦ σε νὰ πα ρα κο λου θή σῃ τὶς κι νή σεις δύο 
πλα νη τῶν τοὐ λά χι στον, τοῦ Ἑρ μῆ καὶ τῆς Ἀ φρο δί της καὶ πι θα νώ τα τα τοῦ Ἄ ρη, 

«Ὅ πως τὸ κοι τᾶς, ἀ νοί γεις τὸ στό μα καὶ σκέ φτε σαι: «∆ι ά ο λε, εἶ ναι ἔ ξυ πνο. Εἶ ναι εὐ φυ έ στα-
τη τε χνο λο γί α!» Μά ικ Ἔν τμουντς, κα θη γη τὴς Ἀ στρο νο μί ας Πα νε πι στη μί ου Κάρ ντιφ.
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τοῦ ∆ί α καὶ τοῦ Κρό νου. 
Γε νι κώ τε ρα οἱ ἐ πι γρα φὲς ἔ χουν δι α σω θῆ ἐ ξαι ρε τι κὰ ἀ πο σπα σμα τι κά, καὶ ἡ 

ἀ να γνώ ρι ση τῶν γραμ μά των ἦ ταν δυ να τή, ὅ πως εἶ ναι γνω στό, μό νο μέ σῳ τῆς 
ἐ φαρ μο γῆς με θό δων ὑ περ σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας. Τὸ σῳ ζό με νο μέ ρος ἀ πο τε λεῖ-
ται συ νο λι κὰ ἀ πὸ 35 στί χους. Σὲ κά θε το μὴ μπό ρε σαν νὰ ἀ να γνω ρι στοῦν ἕ να ἢ 
δύο γράμ μα τα, ποὺ ἔ πρε πε στὴ συ νέ χεια νὰ συν δυα στοῦν μὲ τὰ γράμ μα τα τῆς 
ἑ πό με νης το μῆς. Σή με ρα πιὰ μπο ροῦ με νὰ ἀ ριθ μή σου με μὲ σι γου ριὰ περισσότερα 
ἀπὸ 2.000 γράμ μα τα. Κα τὰ τὸ ὕ ψος τῶν ἐ πι γρα φῶν σὲ κά θε ἑ κα το στὸ ἀν τι στοι-
χοῦν 4 στί χοι καὶ σὲ κά θε τε τρα γω νι κὸ ἑ κα το στὸ πε ρι έ χον ται 21 γράμ μα τα, κά τι 
ποὺ ση μαί νει, ὅ τι κά θε γράμ μα ἔ χει δι α στά σεις μι κρό τε ρες τῶν 2 τε τρα γω νι κῶν 
χι λι ο στῶν καὶ πλά τος γραμ μῆς μι σὸ χι λι ο στό. Ὅ πως δι α πι στώ θη κε, ὁ γρα φέ ας 
τῶν ἐ πι γρα φῶν δὲν χρη σι μο ποί η σε κά ποι ο συγ κε κρι μέ νο χά ραγ μα ὡς ὁ δη γό. 
Μί α πρώ τη ἐν τύ πω ση εἶ ναι, ὅ τι ὅ λα τὰ γράμ μα τα ἔ χουν τὸ ἴ διο ὕ φος καὶ γρα φή, 
ὄ χι ὅ μως πάν τα τὸ ἴ διο μέ γε θος· καὶ φαί νε ται πὼς δὲν ἔ χου με ἕ να συ νε χι ζό με νο 
κεί με νο ἀλ λὰ ἐν το λές, ὑ πο δεί ξεις ἢ δι α πι στώ σεις. Καὶ αὐ τό, για τὶ ὁ κα τα σκευα-
στὴς τοῦ μη χα νι σμοῦ δὲν χά ρα ξε τὶς ἐ πι γρα φές, γιὰ νὰ γί νων ται κα τα νο η τὲς μό νο 
ἀ πὸ τὸν ἑ αυ τό του ἀλ λὰ καὶ ἀ πὸ μελ λον τι κοὺς χρῆ στες. 

Οἱ ἐ ρευ νη τές, βα σι ζό με νοι στὶς ἐ πι γρα φές, ἐ κτι μοῦν ὅ τι ὁ μη χα νι σμὸς εἶ ναι 
πα λαι ό τε ρος ἀ πὸ τὴν ἀρ χι κὴ χρο νο λό γη ση καὶ κα τα σκευ ά στη κε τὸ 150 -100 
π.Χ. Σύμ φω να μὲ τὶς ἐν δεί ξεις κα τα σκευα στής του ἦ ταν μᾶλ λον ὁ ἀ στρο νό μος, 
μα θη μα τι κός, γε ω γρά φος καὶ με τε ω ρο λό γος Ἵπ παρ χος, ποὺ ἔ ζη σε στὴ Ρό δο, 
ἀ πὸ ὅ που πι στεύ ε ται, ὅ τι εἶ χε ἀ πο πλεύ σει τὸ πλοῖ ο ποὺ με τέ φε ρε τὸν μη χα νι-
σμό. 

Ὅ πως εἰ πώ θη κε χα ρα κτη ρι στι κὰ ἀ πὸ τὴν ἐ ρευ νη τι κὴ ὁ μά δα, εἶ ναι σα φές, ὅ τι 
πρό κει ται γιὰ ἕ να ση μαν τι κὸ ἀ στρο νο μι κὸ ὄρ γα νο, ποὺ μπο ροῦ σε νὰ χρη σι μο ποι-
η θῇ καὶ στὴν πλο ή γη ση. Ἐ πί σης ἕ να τέ τοι ο μη χά νη μα μπο ροῦ σε νὰ χρη σι μο ποι η-
θῇ καὶ ἀ πὸ ἕ ναν γε ω γρά φο, γιὰ νὰ σχε διά σῃ κα λοὺς χάρ τες. 

* * *

Μη χα νι σμὸς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων, ὅ πως ἀ κού στη κε καὶ στὴν πα ρου σί α ση 
τῶν ἀ πο τε λε σμά των τῆς ἔ ρευ νας, ἀ πο τε λεῖ τὴν ἀ πάν τη ση τῶν ἀρ χαί ων 
Ἑλ λή νων σὲ ὅ λους ὅ σοι ὑ πο στη ρί ζουν πὼς πα ρέ μει ναν στὴ θε ω ρη τι κὴ 
πα ρα τή ρη ση τῶν ἐ πι στη μο νι κῶν φαι νο μέ νων καὶ πὼς δὲν προ χώ ρη σαν 

σὲ πει ρα μα τι κὲς με θό δους. Ἡ ἔ ρευ να καὶ ἡ ἀ πο κρυ πτο γρά φη ση θὰ συ νε χι στοῦν, 
καὶ κά θε νέ ο ἀ πο τέ λε σμα θὰ προ στί θε ται στὰ ση με ρι νὰ ἀ πο κα λυ πτι κὰ δε δο μέ-
να, ὑ πο χρε ώ νον τας τὴν Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς (Παγ κό σμιας) Ἐ πι στή μης καὶ τῆς 
Τε χνο λο γί ας νὰ γρα φτῇ ἀ πὸ τὴν ἀρ χή. 

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ
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Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἔκανε πολλοὺς καὶ πολύπλοκους ὑπολογισμοὺς (προσθέ-
σεις, ἀφαιρέσεις, διαιρέσεις, λόγους κλασμάτων, ἐκλείψεις Ἡλίου - Σελήνης, κινήσεις πλα-
νητῶν κ.ἄ.), οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ μὴν εἶχαν τὴ σημερινὴ ψηφιακὴ μορφὴ τῶν τελευταίων δε-
καετιῶν, ἦταν ὅμως ὅ,τι πιὸ ἐξελιγμένο ὑπῆρχε στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπρόκει-
το κυριολεκτικὰ γιὰ ἕναν φορητὸ ὑπολογιστή, τὸν ἀρχαιότερο ἀναλογικὸ ὑπολογιστή.



Ç ÁÑ×ÁÉÁ
ÅÐÉÓÔÇÌÇ
ÇÔÁÍ ÉÊÁÍÇ
ÍÁ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ
ÔÏ ÄÉÁÓÔÇÌÁ!
Ἀ πο κρυ πτο γρα φῶν τας τὸ Μη χα νι σμὸ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων

ρ κε τὰ εἶ χαν γρα φῆ καὶ εἰ πω θῆ σχε τι κὰ μὲ τὸν πε ρί φη μο μη χα-
νι σμό, ἀ πὸ τὴν τυ χαί α ἀ να κά λυ ψη καὶ ἐ πι σή μαν σή του στὶς 
ἀρ χὲς τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να ἀ νά με σα σὲ ἄλ λα ἀρ χαῖ α εὑ ρή μα τα 
στὸ ναυά γιο ρω μα ϊ κοῦ πλοί ου στὴν θα λάσ σια πε ρι ο χὴ τῶν 
Ἀν τι κη θύ ρων μέ χρι πρὶν λί γες ἡ μέ ρες (30 Νο εμ βρί ου καὶ 1 ∆ε-

κεμ βρί ου 2006), ὅ ταν δι ε ξή χθη τὸ Συ νέ δριο ποὺ φέ ρει τὸν ὁ μώ νυ μο τίτ λο 
αὐ τοῦ τοῦ ἄρ θρου. Στὸ κεί με νο αὐ τὸ ἐ πι χει ρῶ τὴν ἐ πι λε κτι κὴ σύν δε ση τῶν 
οὐ σι α στι κώ τε ρων ἀ να κοι νώ σε ων καὶ τὴν ἀ πό δο σή τους μὲ ὅ σο τὸ δυ να τὸν 
ἁ πλού στε ρα ἐν νοι ο λο γι κὰ σχή μα τα.

‣

Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÓÔÇÌÇ

Ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων δὲν δημιουργήθηκε ἐκ τοῦ 
μηδενός, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης θεωρητικῆς καὶ 
τεχνολογικῆς ἑλληνικῆς ἐπιστημονικῆς παράδοσης καὶ προόδου, ἡ 
ὁποία ἀρχικὰ κλονίστηκε μὲ τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς 
Ρωμαίους καὶ μετὰ διακόπηκε βίαια, τιθέμενη ὑπὸ ἄγριο διωγμὸ 

ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό. 
Ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτῆς παράδοσης ἀνάγεται στὸ ἀπώτερο ἑλληνικὸ 

παρελθόν. Ὅμως ἱστορικὰ συνήθως τοποθετεῖται, στὸν στ΄ αἰ. π.Χ., ὅταν ὁ Θαλῆς 
ὁ Μιλήσιος –ἄγνωστο πῶς– προέβλεψε μῆνες πρὶν τὴν ἔκλειψη τοῦ Ἡλίου, κατὰ 
τὴν 28η Μαΐου 585 π.Χ.. Ἡ πρόβλεψη τῆς ἔκλειψης Ἡλίου προϋποθέτει ἄριστη 



‣

γνώση τοῦ ἡλιοκεντρικοῦ συστήματος (λανθασμένα θεωρεῖται ὁ Ἀρίσταρχος 
ὡς ὁ θεμελιωτὴς τοῦ ἡλιοκεντρισμοῦ· ἦταν γνωστὸς αἰῶνες νωρίτερα), τῶν 
ἀποστάσεων Γῆς-Ἡλίου, Γῆς-Σελήνης, τῶν τροχιῶν τους, τῶν ταχυτήτων τους, 
τῶν διαστάσεών τους κ.λπ.. 

Στὴ Σχολὴ τῆς Μιλήτου, ἡ ὁποία μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ 
ὡς τὸ πρῶτο πανεπιστήμιο τοῦ κόσμου, ὡς μιὰ Φυσικομαθηματικὴ Σχολὴ μὲ 
τὴν εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου, διδάσκονταν ὁ ἠλεκτρισμὸς κι ὁ μαγνητισμός, ἡ 
δημιουργία τῶν ἀνέμων, ἡ ψύξη τῆς Γῆς, ὁ σχηματισμὸς τῶν θαλασσῶν κ.λπ.. 
Ὁ Ἀναξίμανδρος, χρησιμοποιῶντας γνώσεις προβολικῆς Γεωμετρίας, «πρῶτος 
ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι (= χάρτη) γράψαι», ἐνῷ κατασκεύασε καὶ 
πλανητάριο, ὅπου δηλοῦνταν οἱ κινήσεις τοῦ Ἡλίου καὶ τῶν πλανητῶν (∆ιογ. 
Λαέρτιος ΙΙ 1-2, Πλίνιος, Historia Νaturalis II 31). 

Στὴ Σχολὴ τοῦ Κρότωνος τέθηκαν ἀπὸ τὸν Πυθαγόρα οἱ βάσεις τοῦ 
μαθηματικοῦ οἰκοδομήματος τῆς ἀνθρωπότητας (Πυθαγόρειο Θεώρημα, Χρυσῆ 
Τομή, ἀσύμμετροι ἀριθμοί, ἀπροσδιόριστος ἀνάλυση ἢ διοφαντικὲς ἐξισώσεις, 
μαθηματικοὶ νόμοι γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς μουσικῆς κλίμακας κ.λπ.). Ἀκολουθεῖ ἡ 

Τοὺς τελευταίους μῆνες ἐπῆλθε ἐντυπωσιακὴ πρόοδος στὴν ἐρευνητικὴ διαδικα-
σία, ποὺ στοχεύει νὰ ἀπαντήσῃ σὲ θεμελιώδη ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν πλήρη 
σύσταση καὶ χρήση τοῦ μηχανισμοῦ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν εὐρύτερη σύνδεσή του μὲ τὸ 
ἐπιστημονικὸ καὶ τεχνολογικὸ ἐπίπεδο τῆς ἐποχῆς, ποὺ θεωρεῖται ὅτι κατασκευά-
σθηκε. Οἱ πληροφορίες, ποὺ ἀποκτήθηκαν, διασταυρώθηκαν καὶ ἀποσαφηνίστηκαν 
τὴν σύντομη αὐτὴ περίοδο, εἶναι ἐντυπωσιακὰ πολλαπλάσιες αὐτῶν ποὺ ἀνέκυψαν 
τὰ 100 προηγούμενα ἔτη μαζί, ἐνῷ ἀντίστοιχη εἶναι ἡ ἔκταση καὶ ποιότητα τῶν 
συμπερασμάτων. Κρίσιμη παράμετρος στὴν ἐπιτυχία αὐτὴ ἦταν ἡ ἀνάπτυξη τῆς 
Ὑπολογιστικῆς Τομογραφίας (X-ray Computed Tomography) εἰδικὰ γιὰ τὸ συγκε-
κριμένο ἐρευνητικὸ ἔργο. Ἔγινε ἔτσι ἐφικτὸ νὰ ἀναγνωστοῦν κείμενα χαραγμένα 
σὲ ἐπιφάνειες «στερεοποιημένες» στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὀξειδωμένου καὶ διαβρωμένου 
ὄγκου, ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσε ἕνα ἑτεροκινούμενο μηχανικὸ σύνολο, λεπτεπίλε-
πτο, μὲ ἐντυπωσιακὴ κατασκευαστικὴ ἀρτιότητα, κομψότητα, οἰκονομία ὄγκου καὶ 
σχήματος καὶ ἐξαιρετικὴ λειτουργικότητα, μὲ ἀποθηκευμένη τεράστια πυκνότητα 
ἀστρονομικῶν πληροφοριῶν μεγίστης ἀκριβείας. Ἐπιπλέον ἀναγνωρίστηκαν εὐ-
φυέστατοι μικρῆς κλίμακας μηχανισμοὶ μετάδοσης κίνησης, ὥστε νὰ καταδείξουν 
λανθασμένες ὅλες τὶς μέχρι σήμερα προσπάθειες μοντελλοποίησης τοῦ μηχανισμοῦ. 
Σὲ μία ἀκραία περίπτωση ἔγινε ἐφικτὴ ἡ σύνθεση ἐγχαράκτου κειμένου μέσῳ ἀν-
τικατοπτρικῆς ἀνάγνωσης, δηλαδή, ἐνῷ ἡ μεταλλικὴ πλάκα ποὺ ἀρχικὰ ἔφερε τὸ 
κείμενο δὲν ὑπάρχει, τὰ ἴχνη τῆς ὀξείδωσης τῶν χαρακτήρων εἶχαν ἀποτυπωθῆ 
στὴν γειτονική της πλάκα.

20630 ∆ΑΥΛΟΣ/299, Φεβρουάριος 2007



‣

Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν μὲ σπουδαίους μαθηματικοὺς (Οἰνοπίδη τὸν Χῖο, Ἱπποκράτη 
τὸν Χῖο, Ἱππία, Ζήνωνα τὸν Ἐλεάτη κ.λπ.). 

«Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω», ἔγραψε ὁ Πλάτων στὴν προμετωπίδα τῆς 
Ἀκαδημίας του. Ὀρθότατο, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ κατανοητὴ καὶ νὰ ἐξηγηθῇ 
ἡ Φύση καὶ οἱ νόμοι της χωρὶς ἄριστη γνώση Φυσικῆς, Μαθηματικῶν κ.τ.λ.. Ὁ 
Πλάτων, ἐκτὸς ἀπὸ μέγας φιλόσοφος, ἦταν καὶ μέγας μαθηματικός, ἂν καὶ αὐτὸ 
ἀγνοῆται ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους.

Ὁ Λεύκιππος κι ὁ ∆ημόκριτος ἔθεσαν τὶς βάσεις τῆς Ἀτομικῆς Θεωρίας. Ὁ 
Ἀριστοτέλης, ποὺ ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς Λογικῆς, ἔγραψε πολλὰ καὶ καταπληκτικὰ 
φυσικὰ συγγράμματα. Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ἐφηῦρε τοὺς ἄξονες 
συντεταγμένων (τὸ Καρτεσιανὸ Σύστημα, ὅπως εἶναι γνωστὸ σήμερα) καὶ τὴν 
Ἀναλυτικὴ Γεωμετρία. Ὁ Εὐκλείδης στὰ «Στοιχεῖα» του περιέλαβε τὶς ἕως τότε 
γεωμετρικὲς γνώσεις τῶν Ἑλλήνων· ἀπὸ τότε ἡ ἀνθρωπότητα δὲν μπόρεσε νὰ 
προσθέσῃ ὁτιδήποτε ἄλλο (βλ. «∆», τ. 295). 

Ὁ Ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος δὲν ἦταν μόνο θεωρητικὸς μαθηματικός, ἀλλὰ 
συνδυάζοντας ἄριστα τὴ θεωρία μὲ τὶς ἐφαρμογὲς ἦταν καὶ ἄριστος μηχανικός. 

Πα ρ’ ὅλα αὐ τὰ ἀ κό μη καὶ σή με ρα ἡ πο σό τη τα τῶν ἀ γνώ στων στοι χεί ων εἶ ναι τό-
σο ἐ κτε νὴς (τμή μα τα τοῦ ἀρ χι κοῦ μη χα νι σμοῦ μᾶλ λον ἔ χουν χα θῆ ἢ κα τα στρα φῆ), 
ὥ στε ἴ σως νὰ μὴν γί νῃ ἐ φι κτὴ ἡ πλή ρης ἀ να κα τα σκευ ὴ ἑ νὸς πι στοῦ ἀν τι γρά φου καὶ 
κατ’ ἐ πέ κτα ση νὰ μὴν ἀ παν τη θοῦν ἐ ρω τή μα τα σχε τι κὰ μὲ τὴν χρη στι κό τη τα καὶ τὴν 
πλη ρό τη τα τῶν δε δο μέ νων, ποὺ ὁ μη χα νι σμὸς πα ρεῖ χε στὸ χρή στη.

Τὰ τμή μα τα τοῦ Μη χα νι σμοῦ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων

πλη σι έ στε ρος ὁ ρι σμὸς γιὰ τὸν μη χα νι σμὸ εἶ ναι, ὅ τι πρό κει ται γιὰ ἕ να 
«Πλα νη τά ριο», ποὺ πα ρέ χει κά θε εἴ δους ἀ στρο νο μι κὲς πλη ρο φο ρί ες. 
Μὲ δι α στά σεις ὄ χι με γα λύ τε ρες ἀ πὸ ἕ να ση με ρι νὸ βι βλί ο μπο ρεῖ νὰ θε ω-
ρη θῇ σὰν ἕ νας μη χα νι κὸς ὑ πο λο γι στὴς τσέ πης. Γιὰ τὴ δι ευ κό λυν ση τοῦ 

χρή στη ὑ πῆρ χαν στὰ με ταλ λι κὰ κα λύμ μα τα (τὰ «ἐ ξώ φυλ λα» τοῦ βι βλί ου) κεί με να 
χα ραγ μέ να μὲ ἀ να λυ τι κὲς ὁ δη γί ες. Μέ ρος αὐ τῶν ἔ χει ἀ να γνω στῆ, χω ρὶς ὅ μως νὰ 
σχη μα τί ζε ται πλή ρης εἰ κό να. Ὑ πάρ χουν ρή μα τα ὅ πως: ΠΡΟΣΑΓΕΙΝ, ΠΡΟΣΙΕΙ, 
ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ, ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΝΕΙΝ, κα θὼς καὶ ὁ ρο λο γί α ὅ πως: ΣΤΗΡΙΓΜΟΣ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (σ.σ: reset!! !) ΠΡΟΠΟ∆ΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΟ∆ΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΑΙΩΣΙΣ, 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ… Ἐ πί σης ἀ να φέ ρον ται ἀ ριθ μοὶ με γά λης ση μα σί ας στὴν Ἀ στρο νο-
μί α, ἐ νῷ τὸ οὐ ρά νιο σῶ μα ἀ να φο ρᾶς γιὰ τοὺς ὑ πο λο γι σμοὺς φαί νε ται νὰ εἶ ναι ὁ 
Ἥ λιος.

Τὸ «σῶ μα» τοῦ μη χα νι σμοῦ βρι σκό ταν ἐν τὸς ξύ λι νης θή κης, ἡ ὁ ποί α ὅ μως ἦ ταν 
τὸ δο μι κὸ στοι χεῖ ο ποὺ ἀ πο συν τέ θη κε σχε δὸν ὁ λο κλη ρω τι κά, εὑ ρι σκό με νο σὲ θα-
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Κατασκεύασε τὴν περίφημη περιστερά, ἕνα σῶμα ἱπτάμενο, ὄχι μὲ βάση τὴν ἀρχὴ 
τῆς ἄνωσης (τοῦ Ἀρχιμήδη), ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ὠστικὴ δύναμη (ἀεριοωθούμενο). 
Ἐκσφενδόνιζε τὴν περιστερὰ στὸν ἀέρα μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ἐλατηρίου, κι 
αὐτὴ μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀεριοπροώθησης πετοῦσε ἀρκετὰ μέτρα κι ἀκολούθως 
ἔπεφτε. 

Ὁ Εὔδοξος ὁ Κνίδιος μελέτησε τὶς ἀνωμαλίες στὶς τροχιὲς τοῦ Ἑρμῆ καὶ τῆς 
Ἀφροδίτης, τὰ δὲ πρότυπα τροχιῶν ποὺ κατασκεύασε βρέθηκαν ὑλοποιημένα στὸν 
Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων, τοῦ ὁποίου ἡ τεχνολογία μὲ τὰ περισσότερα ἀπὸ 
30 γρανάζια σὲ ἐμπλοκὴ δὲν ὑστερεῖ σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν τεχνολογία τῆς σύγχρονης 
Μηχανολογίας. Ὁ Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεὺς καὶ ὁ Ἀρχιμήδης κατασκεύασαν πολλοὺς 
αὐτοματισμοὺς ἀνάλογους τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων. Ὁ Ἀρχιμήδης 
κατασκεύασε ἐπίσης τὸ τηλεβόλο, στὸ ὁποῖο θερμαινόταν νερὸ σὲ ἕνα ἀεροστεγὲς 
δοχεῖο, κι ὅταν ἡ πίεση γινόταν ἀρκετή, ἄνοιγε μία βαλβῖδα, καὶ διοχετευόταν 
ἀπότομα ὁ ὑπὸ πίεση ἀτμὸς στὴν βολίδα, ποὺ ἐκσφενδονιζόταν.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων λοιπὸν ἦταν ἤδη πρὸ αἰώνων 
θεμελιωμένες ὅλες οἱ ἐπιστῆμες σὲ γερὲς βάσεις κι εἶχαν φθάσει σὲ ἐπίπεδα 

λασ σι νὸ νε ρὸ γιὰ 2.000 χρό νια. Ἡ θή κη αὐ τὴ στέ γα ζε τὸ σύ νο λο τῶν γρα να ζω τῶν 
με τα δό σε ων κί νη σης. Ἐν το πί σθη καν 32 γρα νά ζια (ὀ δον τω τοὶ τρο χοί) δι α φό ρων 
δι α μέ τρων καὶ ὀ δον τώ σε ων, ἐ νῷ ἐν δέ χε ται ὁ συ νο λι κὸς ἀ ριθ μός τους νὰ ξε περ νοῦ-
σε τὰ 40.

Ἡ ἡ μι σφαι ρι κὴ φω λε ὰ καὶ ὁ σπει ρο ει δὴς κύ κλος
ὰ δύο κα λύμ μα τα (ἐμ πρὸς καὶ πί σω) ἦ ταν οἱ πί να κες τοῦ μη χα νι σμοῦ, 
στοὺς ὁ ποί ους πε ρι στρε φό με νοι δεῖ κτες στα θε ροῦ κέν τρου πε ρι στρο φῆς 
κι νοῦν ταν σύμ φω να μὲ τὴν ἐ πι λο γὴ τοῦ χρή στη μέ σῳ ἑ νὸς χει ρο κί νη του 
μο χλοῦ. Τὸ ἐμ πρὸς κά λυμ μα ἀ πει κό νι ζε τὸν ἐ τή σιο κύ κλο (ἡ πε ρι φέ ρεια 

φέ ρει ὑ πο δι αι ρέ σεις σὲ μῆ νες), ἐ νῷ ὑ πῆρ χε ὁ μό κεν τρος ὁ ζῳ δια κὸς κύ κλος (μὲ τὶς 
ὑ πο δι αι ρέ σεις του) ἐ πὶ δα κτυ λί ου, ὁ ὁ ποῖ ος μπο ροῦ σε νὰ πε ρι στρέ φε ται ὡς πρὸς 
τὸν ἐ τή σιο. 

Στὸν δεί κτη, ποὺ πε ρι στρε φό ταν δεί χνον τας τοὺς μῆ νες στὴν πε ρι φέ ρεια, ὑ πῆρ-
χε ἡ μι σφαι ρι κὴ «φω λε ά», μέ σα στὴν ὁ ποί α πε ρι στρε φό ταν «ἀρ γυ ροῦν σφαι ρί ον» 
μὲ κα τάλ λη λη μη χα νι κὴ μαν δά λω ση, ὥ στε νὰ ἀ πει κο νί ζῃ τὶς φά σεις τῆς Σε λή νης, 
πε ρι στρε φό με νο σύμ φω να μὲ τὴν κί νη ση τοῦ δεί κτη, μὲ βά ση τὸ ἡ με ρο λό γιο 
τοῦ Ἱπ πάρ χου. Ἐ πὶ τῆς πε ρι φέ ρειας τοῦ ἐ τή σιου κύ κλου ὑ πῆρ χαν ἐγ χά ρα κτα 
μὲ ἀ στρο νο μι κὲς πλη ρο φο ρί ες σχε τι κὰ μὲ συμ βάν τα ποὺ πα ρα τη ροῦν ται μί α 
συγ κε κρι μέ νη ἡ μέ ρα τὸ ἔ τος, π.χ. ΥΑΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΩΙΑ (Οἱ Ὑ ά δες ἀ να τέλ λουν 
τὴν αὐ γή), ὥ στε ὁ χρή στης, πα ρα τη ρῶν τας ἕ να ἀ πὸ τὰ φαι νό με να αὐ τά, νὰ πλη-
ρο φο ρη θῇ, ποι ά ἡ μέ ρα τοῦ ἔ τους δι α νύ ει. 

20632 ∆ΑΥΛΟΣ/299, Φεβρουάριος 2007



ἄφθαστης τελειότητας, ὑπῆρχε ἄριστη γνώση τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ἐνῷ 
τεχνολογικὰ βρίσκονταν τοὐλάχιστον στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀτμοῦ. 

Ἡ Ἐπιστήμη ἀνακάλυψε πάλι τὴ δύναμη τοῦ ἀτμοῦ μόλις τὸν ιη΄ αἰ. μ.Χ., ἀλλὰ 
μέσα σὲ δύο μόλις αἰῶνες ἔστειλε τὸν ἄνθρωπο στὴ Σελήνη. Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ 
ἐπιστημονικὴ πρόοδος δὲν εἶχε διακοπῆ τότε, ἡ ἀνθρωπότητα, ποὺ διέθετε ὅλες 
τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις –κατὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα–, θὰ εἶχε κατακτήσει 
τὸ διάστημα τὸ ἀργότερο τοὺς πρώτους μ.Χ. αἰῶνες.

* * *
ναρωτιέται κανείς, ποῦ θὰ εἶχε φθάσει στὶς μέρες μας ἡ ἀνθρωπότητα, 
καὶ πῶς θὰ ἦταν ἡ ζωή μας σήμερα, ἐὰν δὲν εἶχε μεσολαβήσει ἡ 
τροχοπέδη τοῦ χριστιανικοῦ Μεσαίωνα, ποὺ ἐξαφάνισε γιὰ 1.000 
τοὐλάχιστον χρόνια ὅλες τὶς ἕως τὴν κυριαρχία τῆς ἀσιατικῆς 

Θεοκρατίας ἐπιστημονικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου.

 Γιάννης Λάζαρης
 Ἠλεκτρολόγος-μηχανολόγος Ε.Μ.Π.

«Εἶναι πράγματι ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ κόσμου.» Τόνυ Φρίθ, καθηγητής Μαθηματικῶν 
Πανεπιστημίου Κάρντιφ.
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Ὀ νο μα το λο γί α ἀ νέ μων ἐ πί σης ἀ να φέ ρε ται (π.χ. ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ), χω ρὶς ὡ στό σο νὰ 
γί νε ται κα τα νο η τό, ἂν ὑ πάρ χῃ συ σχέ τι ση μὲ με τε ω ρο λο γι κὰ φαι νό με να. Εἶ ναι ἐ πί-
σης ση μαν τι κό, ὅ τι ἀ να φέ ρον ται γε ω γρα φι κὲς το πο θε σί ες. Γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὴν 
Ἱ στο ρί α ἀ να φέ ρε ται τὸ ὄ νο μα «ΙΣΠΑΝΙΑ», ποὺ ὑ πο δει κνύ ει τὴν ἰ σχὺ τῆς ὀ νο μα-
σί ας ἤ δη ἀ πὸ τὸ 100 π.Χ., ποὺ κα τὰ προ σέγ γι ση θε ω ρεῖ ται ὅ τι κα τα σκευ ά σθη κε ὁ 
μη χα νι σμός.

Στὸ πί σω κά λυμ μα ὑ πάρ χουν δύο «κύ κλοι σε λη νια κῶν μη νῶν». Πρό κει ται γιὰ 
πολ λα πλὲς σπει ρο ει δεῖς πε ρι φέ ρει ες-αὔ λα κες, οἱ ὁ ποῖ ες σα ρώ νον ται ἀ πὸ πε ρι στρε-
φό με νους δεῖ κτες, οἱ ὁ ποῖ οι φέ ρουν δρο μεῖς ποὺ ὀ λι σθαί νουν κα τὰ μῆ κος αὐ τῶν. 
Ἐ νῷ οἱ δεῖ κτες πε ρι στρέ φον ται, οἱ δρο μεῖς, οἱ ὁ ποῖ οι πα ρα κο λου θοῦν μέ σῳ πεί ρων 
τὶς σπει ρο ει δεῖς αὔ λα κες, ἀ πο μα κρύ νον ται ἀ πὸ τὸ κέν τρο πε ρι στρο φῆς σύμ φω να μὲ 
τὰ γε ω με τρι κὰ στοι χεῖ α ἀ νά πτυ ξης τῆς σπεί ρας. (Εἶ ναι δυ να τὸ νὰ πλη σιά ζουν ἀν τὶ 
νὰ ἀ πο μα κρύ νων ται, ἂν ἀν τι στρα φῇ ἡ φο ρὰ πε ρι στρο φῆς τῶν δει κτῶν.) 

Ὁ ἕ νας σπει ρο ει δὴς κύ κλος ὑ πο δι αι ρεῖ ται σὲ 223 τό ξα, τὸ κά θε ἕ να ἀ να πα ρι-
στᾷ ἕ ναν σε λη νια κὸ μῆ να, σύμ φω να μὲ τὴ θε ω ρί α τοῦ Ἱπ πάρ χου γιὰ τὴ Σε λη-
νια κὴ τρο χιά. Στοὺς μῆ νες ποὺ ἀ να μέ νον ται ἐ κλεί ψεις ὑ πάρ χουν χα ραγ μέ νες 
οἱ πλη ρο φο ρί ες τῆς ἔ κλει ψης, δη λα δὴ ἂν ἀ φο ρᾷ στὸν Ἥ λιο ἢ τὴ Σε λή νη, τὴν 
ἡ μέ ρα καὶ ὥρα ποὺ θὰ συμ βῇ, κα θὼς καὶ τὴ διά ρκειά της. Οἱ πλη ρο φο ρί ες αὐ-
τὲς ἀ φο ροῦν δι ά στη μα ἄ νω τῶν 18 ἐ τῶν, ὅ που πα ρα τη ρεῖ ται πε ρι ο δι κό τη τα 
κά ποι ων φαι νο μέ νων. Πι θα νῶς, γιὰ νὰ ἀ πει κο νι στοῦν φαι νό με να με γα λύ τε ρης 
πε ρι ο δι κό τη τας (δη λα δὴ ποὺ συμ βαί νουν πιὸ ἀ ραι ά), ὑ πάρ χουν ἀλ λοῦ πυ κνό τε-
ρες ὑ πο δι αι ρέ σεις. Συ νο λι κὰ ἐμ φα νί ζον ται πε ρί ο δοι ἀ πὸ 18+ ἔ τη ὣς καὶ 76 ἔ τη. 
Αὐ τὲς οἱ πλη ρο φο ρί ες ἔ χουν συμ πυ κνω θῆ μὲ τὴ χρή ση σπει ρο ει δοῦς ἀ πει κό νι σης 
σὲ ἐ πι φά νεια μό λις 32 x 17 ἑ κα το στῶν.

Ὁ μη χα νι σμὸς ὑ πο λο γί ζει τὴν κί νη ση καὶ ἄλ λων οὐ ρα νί ων σω μά των. Ὑ πάρ χον-
τα γρα νά ζια δι α μορ φώ νουν σχέ σεις με τά δο σης κί νη σης, ποὺ ἀν τι στοι χοῦν στοὺς 
ἐ σω τε ρι κοὺς πλα νῆ τες τοῦ ἡ λια κοῦ μας συ στή μα τος, ἐ νῷ καὶ στὰ κεί με να γί νε ται 
λό γος γιὰ τὴν Ἀ φρο δί τη καὶ τὸν Ἑρ μῆ. Οἱ ἰ δι αι τε ρό τη τες τῆς (φαι νό με νης) τρο χιᾶς 
τῆς Ἀ φρο δί της (στά σεις καὶ ἀ νά δρο μο τό ξο) ἀ πει κο νί ζον ται μὲ ἀ κρί βεια χά ρη σὲ 
ἰ δι ο φυ εῖς δι α φο ρο ποι ή σεις τῶν με τα δό σε ων κί νη σης. Εἰ κά ζε ται, ὅ τι ὁ μη χα νι σμὸς 
μπο ροῦ σε νὰ ἀ πει κο νί ζῃ τὶς φαι νό με νες κι νή σεις πλα νη τῶν (ἐ κλει πτι κὴ ἐ πὶ τοῦ 
γε ω γρα φι κοῦ μή κους) καὶ τὶς σχε τι κὲς ἀ πο στά σεις τῶν οὐ ρα νί ων σω μά των, χρη σι-
μεύ ον τας ἔ τσι (καί) σὰν ὄρ γα νο ναυ σι πλο ΐ ας ἀ νοι χτῆς θά λασ σας. 

Ἀ πέ δι δε μὲ ἀ κρί βεια πε ρί πλο κες τρο χι ὲς
 πὸ μη χα νο λο γι κῆς πλευ ρᾶς (κι νη μα τι κὴ ἀ νά λυ ση μη χα νι σμῶν) ὁ συγ κε κρι-
μέ νος μη χα νι σμὸς μᾶλ λον θὰ χα ρα κτη ρι ζό ταν σὰν «σύ στη μα ἑ νὸς βαθ μοῦ 
ἐ λευ θε ρί ας». Αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι δέ χε ται σὰν εἰ σα γό με νη μί α μό νο ἀ νε ξάρ-
τη τη με τα βλη τὴ (Χρό νος) καὶ ἀν τα πο κρί νε ται ὑ πο δει κνύ ον τας μί α σει ρὰ 
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«Τὸ μηχάνημα αὐτὸ ἀποτελεῖ μιὰ 
ἀπόδειξη τοῦ ὑψηλοτάτου ἐπιπέ-
δου τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ἀστρο-
νομίας καὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς 
Τεχνολογίας.» Μ. Παπαθανασίου, 
καθηγήτρια Ἱστορίας Ἐπιστημῶν 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.



παραμέτρων (ἐξαρτημένες μεταβλητές), π.χ. τὶς θέσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων κατὰ 
τὴ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἐπιλέξαμε. Αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ νὰ ἐπιτευχθῇ, δεδο-
μένου ὅτι τὰ οὐράνια σώματα δὲν ἐπιτελοῦν ἀπόλυτα κυκλικὲς τροχιὲς ἀλλὰ ἐλλει-
πτικές. Ὅταν λοιπὸν ἕνα σῶμα (π.χ. ἡ Σελήνη) πλησιάζει στὸ πιὸ ἀπομακρυσμένο 
σημεῖο τῆς ἔλλειψης (ἀπόγειο), φαίνεται νὰ ἐπιβραδύνεται λόγῳ τῆς σχετικότητας 
τῆς κίνησης. Αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ πιστὰ μὲ μετάδοση 
κίνησης δύο ὀδοντωτῶν τροχῶν, ποὺ συνεργάζονται περιφερειακά. Παρατηρήθηκε 
λοιπὸν ἕνα σύστημα μετάδοσης πείρου – αὔλακος, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀποδώσῃ 
ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν κίνηση. ∆ηλαδὴ ὁ πεῖρος, ποὺ εἶναι μέρος τοῦ ἑνὸς γραναζιοῦ, 
κινεῖται στὴν αὔλακα τοῦ ἄλλου γραναζιοῦ παρασύροντάς τον. Ὅταν ὁ πεῖρος κι-
νῆται μὲ συνιστῶσα πρὸς τὸ κέντρο περιστροφῆς τοῦ κινούμενου γραναζιοῦ (ἐνῷ 
τὸ κινητήριο γρανάζι περιστρέφεται μὲ σταθερὴ ταχύτητα), τὸ κινούμενο γρανάζι 
ἐπιβραδύνεται, διότι ἡ ἀκτῖνα ροπῆς μετάδοσης ἐλαττώνεται. 

Ἔτσι ἡ ἀκριβὴς ἀπόδοση τῆς οὐράνιας τροχιᾶς ἀνάγεται σὲ κατάλληλη ἐπιλογὴ 
τῶν γεωμετρικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ συστήματος πείρου – αὔλακος – ἀκτίνας 
γραναζιοῦ. Ἄλλες κινηματικὲς ἰδιαιτερότητες μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν κατὰ τὴ 
λεγόμενη ὑποκυκλοειδῆ μετάδοση, δηλαδὴ ὅταν ἕνα γρανάζι φέρῃ ὀδόντωση στὸ 
ἐσωτερικὸ τῆς περιφέρειάς του καὶ συνεργάζεται μὲ γρανάζι ποὺ περιστρέφεται ἐσω-
τερικὰ τοῦ πρώτου. Φέρεται νὰ ὑπῆρχε τοὐλάχιστον ἕνα ζευγάρι ὑποκυκλοειδοῦς 
μετάδοσης, καθὼς καὶ ἀντίστοιχη ἐπικυκλοειδὴς διάταξη. ∆υστυχῶς ἕνα κρίσιμο 
τμῆμα τοῦ πρόσθιου μηχανισμοῦ λείπει, ὥστε οἱ εἰκασίες νὰ μὴν ἔχουν ἀποδειχτῆ 
σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο. Μιὰ ἄλλη εἰκασία εἶναι, ὅτι ὁ μηχανισμὸς ἀπεικόνιζε δύο (καὶ 
ὄχι μία) ὁμάδες ἀποτελεσμάτων, μὲ τὸν χρόνο (δείκτη πρόσθιου καλύμματος) σὰν 
μοναδικὴ μεταβλητὴ εἰσόδου. Αὐτὸ ἀναγκαστικὰ θὰ σήμαινε, ὅτι κάπου στὸ ἐσω-
τερικὸ τοῦ μηχανισμοῦ θὰ ὑπῆρχε μετάδοση μέσῳ διαφορικοῦ, τὸ ὁποῖο σήμερα 
θεωρεῖται ἐφεύρεση μόλις τοῦ 16ου αἰῶνα. Οὔτε αὐτὸ ὡστόσο μπορεῖ νὰ ἀποδειχτῇ, 
λόγῳ τῆς προαναφερόμενης ἀπώλειας.

Αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο ἀντικείμενο ἐνσωματώνει πολλὰ σημαντικὰ στοιχεῖα:

• πηγὴ ἐντυπωσιακῶν ἀστρονομικῶν γνώσεων,

• ἐφαρμοσμένα Μαθηματικά,

• σχεδιαστικὴ εὐφυΐα καὶ μεγάλη εὐχέρεια κατασκευῆς,

• ἐξελικτικὴ διαδικασία παραγωγῆς - ἐπιτηδειότητα,

• ἀνάπτυξη παράπλευρων τεχνολογιῶν (μηχανουργικὴ τεχνολογία, μεταλλουρ-
γία),

• κοινωνικο-ἐπιστημονικὸ προσανατολισμό.

Εἰδικὰ ἡ κατασκευαστικὴ τελειότητα τοῦ μηχανισμοῦ ὑποδηλώνει, ὅτι δὲν ἦταν 
τὸ πρῶτο ποὺ κατασκευάσθηκε, ἀλλὰ εἶχαν κατασκευαστῆ προγενέστερα δοκίμια, 
ἀφοῦ ὁ κατασκευαστής του πουθενὰ δὲν ἔκανε δοκιμὲς ἢ πειραματισμούς, ἀλλὰ 
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Τὸ πλοῖ ο, ποὺ με τέ φε ρε τὸν Ὑ πο λο γι στὴ καὶ 
βού λια ξε ἔ ξω ἀ πὸ τὰ Ἀν τι κύ θη ρα, ἦ ταν ἕ να 
ὑ πε ρω κε ά νειο μή κους 150 καὶ πλέ ον μέ τρων 
καὶ πλά τους 50 καὶ πλέ ον μέ τρων. Με τέ φε-
ρε, ἐ κτὸς τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ, πολ λὰ ὡ ραι ό τα τα 
ἀ γάλ μα τα. Ἀ νά με σά τους ξε χω ρί ζουν ὁ Ἔ φη-
βος τῶν Ἀν τι κυ θή ρων καὶ ἡ Κε φα λὴ τοῦ Φι-
λο σό φου, τὰ ὁ ποῖα σή με ρα ἐ κτί θεν ται στὸ 
Ἐ θνι κὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο. Πα ρα τη-
ρή στε, ὅ τι τὰ ἀ γάλ μα τα εἶ ναι ἄ θι κτα, μὲ 
τὰ μά τια τους τὶς μύ τες τους κ.τ.λ., χω-
ρὶς νὰ ἔ χουν ὑ πο στῆ κα νέ ναν βαν δα λι-
σμό. Ἐ πὶ πλέ ον ὁ ἔ φη βος ἔ χει ἀ κέ ραι α 
τὰ ἄ κρα καὶ τὰ γεν νη τι κά του ὄρ γα να. 
Εὐ τυ χῶς τὰ ἐ ξαί σια αὐ τὰ ἀ γάλ μα τα εἶ-
χαν τὴν τύ χη νὰ βου λιά ξουν ἔγ και ρα 
κι  ἔ χα σαν ἔ τσι τὴν «εὐ και ρί α» νὰ 
γνω ρί σουν τὴ «χρι στι α νι κὴ ἀ γά-
πη» τῶν κληρικῶν μὲ τὰ σφυ ριά, 

τὰ κα λέ μια καὶ τὰ καμίνια.



ἐρ γά στη κε γνω ρί ζον τας ἐκ τῶν προ τέ ρων μὲ ἀ κρί βεια τὸ ἀ πο τέ λε σμα.

Ἐ κτι μή σεις γιὰ τὶς ἐ ξε λι κτι κὲς δυ να τό τη τες τῆς ἐ πο χῆς

[Οἱ πα ρα κά τω εἶ ναι ἐ λεύ θε ρες προ σω πι κὲς ἐ πι ση μάν σεις, χω ρὶς ὅ λα τὰ στοι χεῖ α 
ποὺ πα ρα θέ τω νὰ προ έρ χων ται ἀ πὸ τὸ συγ κε κρι μέ νο Συ νέ δριο.]

ὰ ἀ κλό νη τα συμ πε ρά σμα τα, ποὺ ἀ να φέρ θη καν, ἀποδεικνύουν, ὅτι τὸ τε-
χνο λο γι κὸ ἐ πί πε δο τῆς ἐ πο χῆς ἦταν πο λὺ ἀ νώ τε ρο αὐ τοῦ ποὺ ὣς σή με ρα 
θε ω ρεῖ το. Πρὶν νὰ ἔ χου με τὰ πα ρα πά νω ἐκ πλη κτι κὰ στοι χεῖ α τῆς ἔ ρευ νας 
γιὰ τὸν μη χα νι σμό, ἦ ταν εὐ ρύ τε ρα πα ρα δε κτό, ὅ τι ἤ δη τὸν 1ο π.Χ. αἰ ῶ-

να ὑ πῆρ χαν ὅ λες οἱ προ ϋ πο θέ σεις, ποὺ θὰ ἔ κα ναν ἐ φι κτὴ τὴν πρώ τη βι ο μη χα νι κὴ 
ἐ πα νά στα ση στὴν Αἴ γυ πτο. ∆η λα δή: 

 εὐ φυ ΐ α καὶ θε ω ρη τι κὴ καὶ πρα κτι κὴ γνω στι κὴ ὑ πο δο μὴ (τὸ Πο λυ τε χνεῖ ο τῆς 
Ἀ λε ξάν δρειας ἦ ταν τὸ ἀρ τι ό τε ρο ἐκ παι δευ τι κὸ ἵ δρυ μα τῆς ἐ πο χῆς μὲ ἱ κα νὴ 
«πα ρα γω γὴ ἐγ κε φά λων»),

 κι νη τή ρι ες μη χα νὲς (ὁ ἀ τμο στρό βι λος τοῦ Ἥ ρω νος),

 ἐρ γα τι κὰ χέ ρια (δοῦ λοι),

 καύ σι μα (ξυ λεί α) καὶ ἀ πο τε λε σμα τι κοὶ τρό ποι με τα φο ρᾶς τους.

Τὸ μό νο ποὺ ἔ λει ψε ἦ ταν ὁ χρό νος. Ἡ κά θο δος τῶν Ρω μαί ων ἔ θε σε ὁ ρι στι κὸ τέ λος 
στὴν ἐ ξέ λι ξη τοῦ Ἀρ χαί ου Κό σμου, ὥ στε μό λις τὸν 16ο αἰ ῶ να νὰ ὑ πάρ ξῃ βι ο μη χα-
νι κὴ ἐ πα νά στα ση στὴν Ἀγ γλί α. Ἡ ἐμ φά νι ση τῶν Ρω μαί ων ὑ πῆρ ξε ἡ αἰ τί α γιὰ τὴν 
κα θυ στέ ρη ση τῆς προ ό δου τῆς ἀν θρω πό τη τας κα τὰ 17 αἰ ῶ νες.

* * *

 χον τας τὴν ἱ στο ρι κὴ ἀλ λη λου χί α τῶν γε γο νό των, ποὺ ἀ πὸ τὴ βι ο μη-
χα νι κὴ ἐ πα νά στα ση ὡ δή γη σαν στὴν κα τά κτη ση τοῦ δι α στή μα τος 
μέ σα σὲ 3 ὣς 4 αἰ ῶ νες, καὶ συ νυ πο λο γί ζον τας τὶς πο λὺ εὐ νο ϊ κώ τε-
ρες πα ρα μέ τρους τῆς ἐ πο χῆς τοῦ μη χα νι σμοῦ (Ἀν θρω πι σμός, Παν-

γνω σί α, Ἦ θος) δὲν εἶ ναι ὑ περ βο λὴ νὰ ὑ πο στη ρί ξου με, ὅ τι ἡ κα τά κτη ση τοῦ 
∆ι α στή μα τος θὰ μπο ροῦ σε νὰ εἶ χε συμ βῆ τὸ 200 ὣς 300 μ.Χ. (ἐ πει δὴ δὲν θὰ 
εἶ χε ἐμ φα νι στῆ ὁ Χρι στι α νι σμός, θὰ μπο ρού σα με νὰ δώ σου με τὴ χρο νο λο γί α 
ὣς ἑξῆς: 300 ὣς 400 χρό νια ἀ πὸ τὴν κα τα σκευ ὴ τοῦ μη χα νι σμοῦ). Μή πως 
τε λι κὰ ἕ ναν τέ τοι ο σκο πὸ μπο ροῦ σε νὰ ἐ ξυ πη ρε τή σῃ ὁ «Μη χα νι σμὸς τῶν 
Ἀν τι κυ θή ρων»;

 Νί κος Περ δι κο λό γος
 Μη χα νο λό γος Μη χα νι κὸς
 Master Eng. (Mechanical)
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ἱ ἐρ γα σί ες μου σχε τι κὰ μὲ τὰ ἑλ λη νι κὰ ἡ με ρο λό για1 καὶ 
ὡ ρο λό για2 (ἐκ πλη κτι κῆς ἀ κρι βεί ας με τρή σεις) εἶ χαν στη ρι-
χθῆ ἡ μὲν στὸν λε ξι κο γρά φο Σκαρλᾶτο Βυ ζά ντιον (19ος 
αἰ. μ.Χ.), ἡ δὲ στὸν ἀρ χι τέ κτο να Stuart (18ος αἰ.). Ἔ χον-
τας τώ ρα πρό σβα ση στὴν Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τεία μπο ρῶ 

νὰ τε κμη ρι ώ σω τοὺς τό τε ὑ πο λο γι σμούς μου. Ἔρ χον ται ὅ μως καὶ τὰ –
ἀρ χι κά– ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς ἔ ρευ νας τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων 
(Υ/A) [θὰ συ νε χι σθῇ ἐ πὶ ἔ τη] ἀ πὸ ἑλ λη νι κὴ ὁ μά δα μὲ βο ή θεια Ἄγ γλων, 
νὰ μὲ ἐ πι βε βαι ώ σουν (ὅ ρα «∆», τ. 291). Ὄν τως ἀ πὸ εὔ νοι α τῆς τύ χης σὲ 
θραῦ σμα (ὁ δη γί ες χρή σε ως;) δι α βά ζου με εὐ κρι νέ στα τα στὸ κέν τρο τοὺς 
ἀ ριθ μοὺς 76 (ἔ τη) καὶ 19 (φωτ. 1), ἤ τοι OϚL IΘL.

Ἡ ἀ νά γνω ση ἔ γι νε μὲ εἰ δι κὴ φω το γρά φη ση καὶ ἀ πὸ τὶς «το μές» εἰ δι κοῦ ἀ ξο νι κοῦ 
το μο γρά φου ἀ νὰ 1/20 τοῦ χι λι ο στοῦ = 50 μι κρὰ (100 μ = 1 λε πτὴ σε λί δα).

ÇÌÅÑÏËÏÃÉÁÊÏÉ ÊÕÊËÏÉ. Τί ση μαί νουν οἱ δύ ο αὐτοὶ ἀ ριθ μοί; Οἱ Ἕλ λη νες 
ἀ στρο νό μοι ἀ πὸ τὸν 7ο αἰ. π.Χ. (Θα λῆς) καὶ πρὶν (Λί νος, Ὀρ φεύς) μέ σῳ ἀρ χαι ο τά-
των ὑ πο λο γι στι κῶν πι νά κων ἀλ λὰ καὶ μὲ ἀ στρο νο μι κὲς δι ό πτρες βρῆ καν κύ κλους 
8, 19 καὶ 76 ἐ τῶν. «Πί να κας.. ἔθ η καν ἐ πὶ τῶν τοῦ ἡ λί ου πε ρι φο ρῶν» (Σχό λια Ἀ ρά-
του).

Αὐ τὸ κα τωρ θώ θη, ἀ φοῦ γνώ ρι ζαν μὲ ἀ πό λυ τη ἀ κρί βεια τὶς τι μὲς πε ρι φο ρᾶς τῆς 
Γῆς πέ ριξ τοῦ Ἡ λί ου καὶ τῆς Σε λή νης πέ ριξ τῆς Γῆς, ἤ τοι 365 ἡ μέ ρες, 5 ὧρες καὶ 49΄ 
«ἔγ γι στα» (= πε ρί που). ∆ι α φο ρὰ ἀ πὸ ση με ρι νὲς με τρή σεις 14 δευτ. (!). Ἐ πί σης τῆς 
Σε λή νης ἀν τὶ τῶν 29 ½ ἡ με ρῶν τῶν Αἰ γυ πτί ων, Ἀσ συ ρί ων τὴν ἀ κρι βέ στα τη 29 ἡμ. 
12 ὧρες 44΄ 3,2΄΄. ∆ι α φο ρὰ ἀ πὸ ση με ρι νές, 0,2΄΄ (!!).

Ç ÔÅÊÌÇÑÉÙÓÇ.  Τι μὲς κύ κλου Ἡ λί ου: Ὁ Γε μῖ νος ὁ Ρό διος, ἀ στρο νό μος τοῦ 
2ου αἰ. π.Χ., ἀ να φέ ρει: 8.58 «Ὁ γὰρ ἐ νια ύσιος (=ἐ τή σιος) χρό νος ἐκ πλει ό νων ἐ τῶν 
παρα τε τη ρη μέ νος συμ πε φώ νη κεν ὅ τι ἐ στὶν ἡ με ρῶν τξε δ΄ (=365 ¼), ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐν νεα-
και δε κα ε τη ρί δος (= 19 ἔ τη) συ να γό με νος (=ὑ πο λο γι ζό με νος) ἡ με ρῶν τξε΄ ἐν νε α και-
δε κά των ε΄ (= 365 5/19) [ἢ  ἑκ και ε βδο μη κο στῶν ιη΄] (= 365 18/76 = 5 ὧ., 41΄).»

Ὁ δὲ Ὑ έ τιος (V), ἀ στρο νό μος Ἀν τι ο χεύς, 2ος αἰ. μ.Χ., «τὸν μὲν ἐ νια υτὸν ἄλ λοι 

ÔÁ ÌÅÔÑÉÊÁ
ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ
ÔÏÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ



ἄλλως διέλαβον· Μέτων καὶ Εὐκτήμων καὶ Φίλιππος τξε ε΄μθ΄΄ (= 365 ἡμ., 5 ὧ., 49΄) 
Χαλδαῖοι δὲ τξε δ΄μδ΄΄ (= 365 ἡμ., 4 ὧ., 44΄ (;) καὶ Βαβυλώνιοι τξε δ΄ ζ΄ (= 4 ὧ., 5΄)».
 Τιμὲς Σελήνης: Ὁ Γεμῖνος λέγει: 8.3 «Μηνιαῖος χρόνος ἡμερῶν κθ΄ # < ο΄ λγ΄΄ 

(= 29 + ½ ἡμ., 33΄) πολιτικὸς δὲ (= ἡμερολογιακός) κθ < ο΄ (= 29 ½)… ὁ κατὰ σελήνην 
ἐνιαυτὸς ἡμερῶν τνδ΄ (= 354 = 29 ½ x 12)». Συνεχίζει μὲ ἀσύλληπτη ἀκρίβεια: 8.43 
«ὁ γὰρ μηνιαῖος χρόνος οὐκ ἀκριβῶς εἴληπται (= ἐλήφθη)… ἀκριβῶς λαμβανόμενος 
ἡμερῶν ΚΘ΄ καὶ πρῶτον ἑξηκοστῶν λα΄καὶ δευτέρων ν΄΄ καὶ τρίτων η΄΄ καὶ τετάρ-
των κ΄΄΄΄» (= ΚΘ λα΄ ν΄΄ η΄΄΄ κ΄΄΄΄ = 29 ἡμ. 31/60 ἡμ., 50/60΄, 8/60΄΄, 20/60΄΄΄= 29,5305939 
= 29 ἡμ. 12ου, 44΄ 3,2΄΄), ἤτοι διαφορὰ 0,2΄΄ ἀπὸ τὴν σημερινή.

Πῶς παρατηροῦσαν ἔστω καὶ μὲ ἰσχυρὴ διόπτρα (= τηλεσκόπιο) τόση μικρὴ δι-

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν βρεθῆ 2.160 γράμματα στὴν ἐπιφάνεια καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὑπο-
λογιστῆ· ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς αὐξάνεται καθημερινά. Τὰ γράμματα εἶναι κτυπημένα μὲ τυπο-
γραφικὰ σφυράκια διαφορετικὰ κατασκευασμένα γιὰ τὶς εὐθεῖες καὶ διαφορετικὰ γιὰ τὶς  
καμπύλες γραμμές. Τὰ μικρότερα ἐξ αὐτῶν ἔχουν ὕψος 1,5 χιλ. κι ἀπαιτοῦν μεγεθυντι-
κὸ φακὸ γιὰ τὴν ἀνάγνωσή τους. Πρόκειται γιὰ ἐξαιρετικὰ λεπτὴ ἐργασία, ἡ ὁποία ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ χρήση φακῶν προϋποθέτει καὶ τὴ χρήση πολὺ λεπτῶν ὀργάνων. Τὸ δεξιὸ μέρος 
τῆς φωτογραφίας ἔχει ὑποστῆ τεχνικὴ ἐπεξεργασία ἀπὸ τὰ λίαν προηγμένης τεχνολογίας 
μηχανήματα τῆς ἐρευνητικῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδας. Στὸ κέντρο διακρίνονται οἱ ἀριθ-

μοὶ 76 καὶ 19 (ΟϚL καὶ ΙΘL).
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αφορὰ ἰδίως στὴ Σελήνη; Τί ὡρολόγια ἀκριβείας εἶχαν, ποὺ μετροῦσαν χιλιοστὰ 
τοῦ δευτερολέπτου (τέταρτα λεπτά), ἀφοῦ τὸ 1΄΄΄΄, δηλ. τὸ τέταρτο ἑξηκοστὸ τῆς 
ἡμέρας ἰσοῦται μὲ 1/60 x ⅓΄΄ = 1/180΄΄ = 0,005΄΄. Πῶς;

ÏÉ ÅËËÇÍÉÊÏÉ ÊÕÊËÏÉ. Ὑπήρχαν τρία γνωστὰ συστήματα ὑπολογισμοῦ τοῦ 
χρόνου στοὺς Ἕλληνες. Ἡ «ὀκταετηρίς» (περίοδος 8 ἐτῶν), ἡ «ἐννεακαιδεκαετηρίς» 
(19) καὶ ἡ «ἑκκαιεβδομηκονταετηρίς» (76 = 4 x 19). Ἴσως καὶ 95 = 5 x 19.

Γιατὶ ὅμως δὲν χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἕλληνες, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί, τὸν 
«ἁπλοῦν» ἡλιακὸν κύκλον («ἐνιαυτός») τῶν 365 ¼, ὅπως λ.χ. Αἰγύπτιοι καὶ Χαλδαῖ-
οι (= Ἀσσύριοι) κ.ἄ.; Ὁ Γεμῖνος 8.15: «Αἰγύπτιοι… ἐνιαυτὸν ἡμερῶν τξε΄ (=365): ιβ΄ 
(=12) μῆνας ἄγουσι τριακονθημέρους καὶ ε΄ (=5) ἐπαγομένους (42 x 30 + 5 =365)... 
τοῖς δ΄ (=4) ἔτεσι μιᾷ ἡμέρᾳ ὑστεροῦσι (=κάθε τέσσερα χρόνια προσθέτουν 1 ἡμέ-
ρα δίσεκτο)». Ὅπως σήμερα. Ἔτσι ὅλοι οἱ λαοὶ –πλὴν τῶν Ἑλλήνων– χρησιμοποι-
οῦσαν τὸ δίσεκτο ἔτος, ὅπως μέχρι τὸ 1582 μ.Χ. ὅλη ἡ Εὐρώπη (τὸ Ἰουλιανὸ ἡμε-
ρολόγιο).

Τὸ σημερινὸ Γρηγοριανὸ ἁπλῶς διορθώνει τὸ Ἰουλιανό, ἀφαιρῶντας ≈8 ἡμέρες 
κάθε 1.000 ἔτη. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅμως ἤθελαν –μόνοι– ὁπωσδήποτε νὰ ἔχουν 
μὲν ἔτη ἡλιακὰ (ἐποχές) ἀλλὰ μῆνες σεληνιακούς, δηλαδὴ ὁ μῆνας τους νὰ ἀρχίζῃ 
πάντα ἀπὸ νέα Σελήνη (νουμηνία). Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴ διαφορὰ μεταξὺ ἡλια-
κοῦ ἔτους = 365,2422… ἡμ. ≈ 365 ¼ καὶ τοῦ σεληνιακοῦ μηνὸς = 29,530588 ≈ 29 ½ ἡμ. 
Χρησιμοποιῶντας 6 μῆνες 29 ἡμερῶν (κοίλους) καὶ 6 τῶν 30 εἶχαν τὸ σεληνιακὸ 
ἔτος (6 x 29 + 6 x 30 = 354 ἡμ.). Ἡ διαφορὰ μὲ τὸ ἡλιακὸ ἦταν ≈ 11 ¼ ἡμ.

Ἔτσι ἐπινοήθηκαν συστήματα κάλυψης τῆς διαφορᾶς (κύκλοι), ὥστε νὰ ἐπανέρ-
χωνται τὰ δύο οὐράνια σώματα στὴν ἴδια θέση: Ἂν ἐπέλεγαν ὡς ἀρχὴ λ.χ. τὴν θερινὴ 
τροπὴ (22 Ἰουνίου) κάποιου ἔτους, ποὺ νὰ εἶναι καὶ νουμηνία, ἡ ἑπομένη σύμπτωση 
θὰ γινόταν μετὰ 8 ἔτη ἢ 19 ἢ 76 [οἱ ἀριθμοὶ τοῦ Υ/A]. Καὶ τὸν ὀνομάζουν «συμβιβα-
σμόν» (Εὔδοξος 132), ἢ «ἀνακυκλισμόν» (∆ιόδωρος 12.1), ἢ «ἀποκατάστασιν».

Πράγματι ὁ Μέτων ὁ Ἀθηναῖος «ἀκούσας» ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς –καὶ πανάρχαι-
ους– ἀστρονόμους λ.χ. τὴν ὀκταετηρίδα τοῦ Κλεόστρου «ἐξέθηκεν (= παρουσίασε) 
τὴν ἐννεακαιδεκαετηρίδα, τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος ἀπὸ μηνὸς Σκιροφοριῶνος τρι-
σκαιδεκάτης» (=13 ἡμέρας τοῦ μηνός, δηλαδὴ τὴν θερινὴ τροπὴ 22 Ἰουνίου μὲ νου-
μηνία). Ποιό ἔτος ἀκριβῶς, δὲν γνωρίζομε, πάντως μεταξὺ 470 καὶ 440 π.Χ., ἐπὶ Πε-
ρικλέους.

Γιατί οἱ Ἕλληνες ἐπέμειναν στὸ Σεληνιακὸ κύκλο, εἶναι ἄγνωστο. Ὁ Γεμῖνος προ-
τείνει: «τὸ θύειν κατὰ τὰ πάτρια… προσηνὲς τοῖς θεοῖς.» Ἐπειδὴ δηλ. οἱ ἑορτὲς/
πανηγύρεις ἔπρεπε (γιατί;) να ἀρχίζουν σὲ νουμηνία ἢ διχομηνία (πανσέληνο). 
Μὴ πειστικό.

Λόγῳ ὅμως τῆς παρατηρηθείσης διαφορᾶς καὶ τῶν δύο κύκλων μὲ τὶς μετρούμε-
νες ἡμέρες (ὅρα Πίνακα) τῆς 0,40 ἡμέρας (= 9 ½ ὥρας μόνο) χρησιμοποίησαν τὸν 
τετραπλάσιο κύκλο τοῦ Μέτωνος, ἤτοι 76 ἐτῶν, τὸν λεγόμενον «Καλλίππου ἑκκαι-
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εβδομηκονταετηρίδα» (Γεμ. 8.59). Καὶ ὁ Οἰνοπίδης ἐξηγεῖ, ὅτι «οἱ μὲν ἐν τῇ ὀκταε-
τηρίδι τίθενται ἐννεακαιδεκαετηρίδα, οἱ δὲ ἐν τετραπλασίοις ἔτεσιν» (= 4 x 19 = 
76). Καὶ ὁ Εὔδοξος: 132 «ἐν ἓξ καὶ ἑβδομήκοντα ἔτεσιν, ἧς δόξης (= τῆς ἴδιας γνώ-
μης) ἐστὶ καὶ Κάλιππος».

Τί ἀκρίβεια εἶχαν οἱ κύκλοι;  Ἂς θυμηθοῦμε τοὺς ὑπολογισμούς, που εἴχαμε προ-
τείνει.

Ç ÐÑÏÚÓÔÏÑÉÁ. ∆ύο ἀπὸ τὰ ἰδεολογήματα τοῦ ἐξουσιασμοῦ εἶναι ἡ –δῆθεν– 
ἀπότομη ἐμφάνιση τοῦ πολιτισμοῦ στὴν Ἑλλάδα περὶ τὸν 5ο αἰ. καὶ ἡ «κλοπή» ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες τοῦ ἀνωτέρου/ἀρχαιοτέρου πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ὅμως ὁ Ἑλ-
ληνικὸς Πολιτισμὸς δὲν «φύτρωσε» ἀπότομα ἀπὸ κάποιες μεγαλοφυΐες. Ἔτσι καὶ 
ὁ Μ. Θεοδωράκης λ.χ. δὲν θὰ δημιουργοῦσε, ἂν δὲν προϋπῆρχε ἡ Λαϊκὴ Μουσικὴ 
καὶ οἱ βάρδοι της. Ἔτσι καὶ οἱ «μεγάλοι ἐνιαυτοί» τοῦ Κλεοστράτου (8), τοῦ Μέ-
τωνος (19), τοῦ Καλλίπου (76) στηρίχτηκαν σὲ προηγούμενες παρατηρήσεις, ἐπινο-
ήσεις (συστήματα κ.ἄ.) καὶ μετρήσεις Ἑλλήνων ἀστρονόμων.

Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Προϊστορία (ἔτσι λέμε τὸ κρυφὸ νόημα τῆς Μυθολογίας μας) 
ἔχουμε τὸν «θεό» Οὐρανὸ ὡς πρῶτο ἀστρονόμο, μετὰ τὸν «Ὀλύμπιον» ∆ία3, τὸν 
γυιό του Ἀπόλλωνα < ἀ·πολέω < ἀ·FελFὴς (= περιδινούμενος), τὴν μοῦσα Οὐρανία 
κ.ἄ. Ὁ ∆ιόδωρος Σικελιώτης πληροφορεῖ 2.47.6: «Κατὰ τὸν θεὸν (Ἀπόλλωνα) δι’ 
ἐτῶν ἐννέα καὶ δέκα καταντᾶν (= ἐπιστρέφει) εἰς τὴν νῆσον (∆ῆλον = φανερὸν τέρ-
μα), ἐν οἷς αἱ τῶν ἄστρων ἀποκασταστάσεις ἐπὶ τέλους ἄγονται (= ὁλοκληρώνον-
ται): καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐννεακαιδεκαετῆ χρόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων (μόνον) μέγαν 
ἐνιαυτὸν ὀνομάζεσθαι.» Πλήρης βεβαίωση τῆς ἀρχαιοτάτης προκατακλυσμιαίας 
Αἰγαίας γνώσης.

ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ

Ἡμερολογίου ἡμέρες 8 x 354 = 2.832 + 3 μῆνες ἐμβόλιμοι 3 x 30 = 2.922
Πραγματικὲς Ἡλίου 8 x 365,242193 = 2.921.23
Πραγματικὲς Σελήνης 8 x 12 μῆνες + 3 μῆνες ἐμβόλιμοι = 99 x 29,530588 = 2.923,53
∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΤΗ

Ἡμερολογίου ἡμέρες 19 x 354 = 6.726+ 7 μῆνες ἐμβ. (= 3 x 30 + 4 x 31) = 6.940

Πραγματικὲς Ἡλίου 19 x 365,242193 = 6.939,60
Πραγματικὲς Σελήνης 19 x 12 μῆνες + 7 μῆν. ἐμβ. = 235 μῆν. x 29,530588 = 6.939,63
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ

Ἡμερολογίου ἡμέρες 4 x 6.940 = 27.760 – 2 ἡμέρες = 27.758
Πραγματικὲς Ἡλίου 4 x 6.939,60 = 27.758,40 ἡμέρες ∆ιαφορὰ + 0,40/72
Πραγματικὲς Σελήνης 4 x 6.939,63 = 27.758,52 ἡμέρες ∆ιαφορὰ + 0,52/72
ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  5 x 19 = 95 ἔτη
Ἡμερολογίου ἡμέρες 5 x 6.940 -2 = 34.698

Πραγματικὲς Ἡλίου 5 x 6.939,60 = 34.698 ∆ιαφορὰ 0 ἡμέρες

Πραγματικὲς Σελήνης 5 x 6.939,63 = 34.698,15 ∆ιαφορὰ 0,15 ἡμ./95 = 3 1/2 ὧρες/95
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Μετὰ οἱ σχεδὸν μυθικοὶ Ὀρφέας4 («Ὕμνοι», «Ἀργοναυτικά») τὸν 15ο αἰ. τοὐλά-
χιστον5, ὁ Λίνος, ὁ Μουσαῖος. Τὸν 9ο π.Χ. –καὶ πρό– ἔχουμε τοὺς Ὅμηρο καὶ Ἡσί-
οδο. Ὅλοι αὐτοὶ καὶ ἄλλοι μέσῳ τῆς Ποιήσεως ἀνέφεραν γεγονότα πρὸ χιλιετιῶν, 
προσδιορίζοντάς τα χρονολογικῶς μὲ ἀστρονομικὲς μεθόδους. Ἤτοι ἀνατολὴ (ἐπι-
τολή) ζῳδίου ἢ λαμπροῦ ἀστέρος πρὸ τῆς ἀνατολῆς Ἡλίου, σὲ ὡρισμένη ἡμερομη-
νία (λ.χ. στὴν ἐποχή μας ὁ Αἰγοκέρως τὴν 21 ∆εκ.) 

Ἐπίσης κέντρο «περιστροφῆς» τοῦ οὐρανοῦ διάφορο τοῦ Πολικοῦ ἀστέρα. (Ὅλα 
αὐτὰ συνεπείᾳ τῆς μετάπτωσης τῆς Γῆς μὲ περίοδο 25.816,5 ἐτῶν, ἤτοι 1° 23΄ 40΄΄ 
ἀνάστροφα ἀνὰ 100 ἔτη.) [Σημ.: Τὸ δυσνόητο θὰ ἐξηγηθῇ σὲ προσεχὲς ἄρθρο.] 
Εὐστελ. 6.11.78: «τὸν ζῳδικὸν κύκλον… φέρεσθαι (=περιφέρεται) ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ 
ἀνατολὰς δι’ ἑκατὸν ἐτῶν μοῖραν (πλέον)… Ἵππαρχος καὶ Πτολεμαῖος»!

Συνεχίζουν τὸν 7ο αἰ. οἱ Ἀλκμάν, Θαλῆς (περίοδοι τῶν ἐκλείψεων, «Περὶ Οὐρα-
νοῦ», «Ναυτικὴ Ἀστρονομία») καὶ Κλεόστρατος (ὀκταετηρίς) κ.ἄ. Ὁ Θεόφραστος 
6.4: «ἀστρονόμοι ἔνιοι Ματρικέτας ἐν Μηθύμνῃ ἀπὸ Λεπετύμνου (ὄρος τῆς Λέσβου 
ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ἀστεροσκοπεῖο), Κλεόστρατος ἀπὸ τῆς Ἴδης (ἀστερ.), Φαει-
νὸς Ἀθήνησιν ἀπὸ Λυκαβηττοῦ (ἀστερ.), παρ’ οὗ ὁ Μέτων ἔγνω ἐννεακαιδεκαετη-
ρίδα». Μετὰ ὁ Φῶκος, ὁ Ἡράκλειτος καὶ ἄλλοι.

Ποιά τὰ μέσα μετρήσεων/ὑπολογισμῶν; Οἱ πίνακες, οἱ διόπτρες καὶ τὰ ὡρο-
λόγια. Σχόλια ἐς Ἄρατον: «πίνακας ἔθηκαν (=κατάρτισαν) περὶ τῶν τοῦ Ἡλίου 
περιφορῶν». Οἱ διόπτρες (=τηλεσκόπια) ἦσαν τοποθετημένες ἐπὶ λόφων (λ.χ. Λε-
πετύμνου, Λυκαβηττοῦ, Πνυκός, Νυμφῶν). Ἀπὸ τὸν Εὐκλείδη «θεωρηθήσεται 
(=θὰ παρατηρηθῇ) ἄρα διὰ τῆς διόπτρας Ὑδροχόος δύων»· καὶ ὁ Σιμπλίκιος θὰ 
προσθέσῃ: «λαβόντες ἀπὸ διόπτρας τῶν ἀπλανῶν»· καὶ ὁ Πρόκλος («Προοίμια» 
4.71): «οἱ ἀρχαιότεροι… ἢ διὰ χρονολάβου… ἢ δι’ ὑδρομετρίων ἡ δι’ ὡροσκοπεί-
ων. Ἵππαρχος δὲ διὰ διόπτρας αὐτῷ κατασκευασθείσης, ἣν ποιεῖ κανόνα τετρά-
πηχυν (=δίμετρο) σωληνοειδῆ, πρισμάτια (!) ἔχοντα πρὸς ὀρθὰς δι’ ὧν διοπτεύει 
φωστῆρας». Μία πλήρης περιγραφὴ τηλεσκοπίου.

×ÁËÄÁÉÏÉ, ÂÁÂÕËÙÍÉÏÉ, ÁÉÃÕÐÔÉÏÉ. Τὸ ἰδεολόγημα «ἐξ ἀνατολῶν τὸ φῶς» 
στηρίζεται, εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἀστρονομία, στοὺς Χαλδαίους (= Ἀσσύριοι: Σούδας), Βα-
βυλωνίους, Αἰγυπτίους. Οἱ Χαλδαῖοι, λαὸς σημιτικός, ἐμφανίζονται –περιέργως– πά-
νω ἀπὸ 2.000 φορὲς στην Ἑλληνικὴ Γραμματεία ὡς πρῶτοι/ἐξαίρετοι ἀστρονόμοι. 
(«Τυχαῖα» ὁ Ἀβραὰμ εἶχε γενέτειρα τὸ Οὒρ τῆς Χαλδαίας.) Θεωρῶ ὕποπτες τὶς ἀνα-
γραφὲς αὐτὲς ἀπὸ ἑβραιοχριστιανοὺς ἀντιγραφεῖς-διορθωτές, ἀφοῦ οὔτε πίνακες 
ἀστρονομικοὶ ἔχουν κοινοποιηθῆ οὔτε ὀνόματα ἀστρονόμων. Ὑπάρχουν πάντως 
ἀναφορὲς γιὰ τὸ ψεῦδος αὐτό: Σούδα: «ἡ Χαλδαίων ἀστρονομία ἡ σφαλερά τε καὶ 
πολυώδυνος». Καὶ ὁ Κλεομήδης 222: «πολλῶν γὰρ ἐκλείψεων εὗρεν Θαλῆς…, οὐδεὶς 
ἱστορεῖται ἀναγεγραφώς οὐ Χαλδαῖοι οὐκ Αἰγύπτιοι». Καὶ ὁ Ὑέτιος, ὡς προηγου-
μένως, «Χαλδαῖοι 365 ἡμ., 4 ὥρ., 44΄», ἤτοι διαφορὰ 1 ὧ., 5΄ (!). Οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν 
ἄλλη νοοτροπία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ στὴν Ἀστρονομία. «Αἰγύπτιοι τὴν ἐναντί-
αν διάληψιν καὶ πρόθεσιν ἐσχήκασιν (= εἶχαν) τοῖς Ἕλλησι» (Γεμ. 8.15).
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Οἱ Ἕλληνες λοιπὸν δὲν ἔκλεψαν ἀπὸ Χαλδαίους/Βαβυλωνίους/Αἰγυπτίους τὶς 
ἐπιστῆμες καὶ δὴ τὴν Ἀστρονομία. Καὶ παρ’ ὅλη τὴν λυσσώδη προσπάθεια μὲ ἀνα-
φορὲς «περὶ μαθητείας» τῶν Θαλοῦ, Πυθαγόρα, Σόλωνος» κ.ἄ. στοὺς Ἀσιάτες οὐ-
δεὶς Ἕλλην σοφὸς ἐπῆγε σὲ αὐτοὺς ὡς μαθητής, ἀλλὰ –ἂν πῆγε– ὡς διδάσκαλος. 
Οὔτε «μῖξις πολιτισμῶν» ἔγινε μέσῳ τοῦ Ἀλεξάνδρου (τὰ σύγχρονα multiculture 
καὶ globalization), ἁπλῶς ἐξελλήνισε καὶ ὄχι ἐξ·ανατολίστηκε.

ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇÓ ÁÍÔÉÊÕÈÇÑÙÍ ÊÁÉ ÁÑ×ÁÉÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ. Μέχρι τώρα 
ἀποδείξαμε, ὅτι οἱ Ἕλληνες, ἔχοντας τὴν δυνατότητα γιὰ ἐκπληκτικῆς ἀκριβείας 
ἀστρονομικὲς μετρήσεις, δημιούργησαν καὶ χρησιμοποίησαν ἡμερολόγια καὶ ὡρο-
λόγια πολύπλοκα καὶ μοναδικά. Ἔτσι ὁ Υ/Α εἶναι πρώτιστα διαρκὲς ἡμερολόγιο 
ἡλιο·σεληνιακό. Τί ἄλλο ὅμως εἶναι;

Σίγουρα εἶναι ναυσιπλοϊκὸ ὄργανο. Ἡ Ναυτιλία, ἂν δὲν τὴν θεωροῦμε τὴν ἴδια 
ἐπιστήμη, σίγουρα εἶναι τέχνη (μὲ τὴν ἀρχαία σημασία), ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἄλ-
λες τέχνες καὶ ἐπιστῆμες6, ὅπως: Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Χαρτογραφία, 
Γεωδαισία, Μετεωρολογία, Ἀστρονομία ἀλλὰ καὶ Ναυπηγική.
 Μαθηματικά: Ἡ Ναυτιλία ἀπαιτεῖ μετρικὰ συστήματα, συμμιγεῖς ἀριθμοὺς λ.χ. 

152 στάδια, 4 πόδας ἢ 35° 21΄ 40΄΄ ἢ ὧρες. Ἐπίσης μεθόδους ὑπολογισμῶν (πράξε-
ων) ταχυτάτων/ἀκριβεστάτων.  Φυσική: Κατασκευὴ/χρήση ὀργάνων καὶ συσκευ-
ῶν, ὅπως ἑξᾶντες, ἀστρολάβους, διόπτρες.  Γεωγραφία: Ἐνῷ για τὴν  Ἀκτοπλοΐα 
ἀρκεῖ ἡ ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ χαρακτηριστικὰ σημεῖα (κορυφές, ἀκρωτήρια κ.ἄ.), στὴν 
Ὠκεανοπορία («ἐξωκεανισμός» Ὀδυσσέως, Ἰάσωνα: Στράβων) ἀπαιτοῦνται ἀκρι-

Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα χρησι-
μοποίησε τελευταίας λέξης 
ἀξονικὴ τομογραφία, τὴν μὴ 
γραμμικὴ τομογραφία, ὅπως 
λέγεται. Πρόκειται γιὰ ἕνα 
εἶδος τρισδιάστατης ἐπιφα-
νειακῆς φωτογράφησης, μὲ 
τὴν βοήθεια τῆς ὁποίας ξεδι-
αλύθηκαν πολλὰ σκοτεινὰ 
σημεῖα, κι οἱ ἐπιστήμονες 
κατάφεραν νὰ διαβάσουν 
ἀπίστευτα πράγματα γραμμέ-
να στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μηχανι-
σμοῦ, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ 
τεχνικὸ ἐγχειρίδιο λειτουργί-
ας - χρήσης του. Ὁ ὄγκος τῶν 
ἀξονικῶν τομογραφιῶν ποὺ 
συγκεντρώθηκε, εἶναι τερά-
στιος, τοὐλάχιστον 600 GB.
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βεῖς μετρήσεις κυρίως ἀστρονομικές. Ἐπίσης ἀπαιτεῖται σύστημα συντεταγμένων 
(πλάτος, μῆκος) γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῆς θέσεως τοῦ πλοίου καὶ παραθαλασσίων ση-
μείων (λιμένες κ.ἄ.)  Χαρτογραφία: Ἡ πλοήγηση γίνεται μὲ χάρτες, ποὺ εἴτε προ-
ϋπῆρχαν (προκατακλυσμιαῖες ἀεροφωτογραφίες7) εἴτε κατασκευάσθηκαν σιγά-σι-
γὰ μὲ ἀλλεπάλληλες μετρήσεις/διορθώσεις (πορτολᾶνοι). Αὐτὰ ἀπαιτοῦν ἐξαίρετα 
ὀπτικὰ ὄργανα μετρήσεως ἢ θαλασσοπλοηγικὰ (δρομόμετρα). Κυρίως ὅμως ἀπαιτεῖ-
ται παραδοχὴ μεγίστων κύκλων ὡς ἀφετηρία μετρήσεως τοῦ γεωγραφικοῦ πλάτους 
(τοῦἸσημερινοῦ) καὶ μήκους (αὐθαίρετου μεσηβρινοῦ, τώρα Greenwich).  Μετε-
ωρολογία: Ἐκτὸς τῆς γνώσεως καιροῦ, καταστάσης θαλάσσης γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ 
γεωγραφικοῦ μήκους χρειάζονται ἀκριβέστατα ὡρολόγια ναυτικὰ (μὴ ἐκκρεμῆ). 
 Ναυπηγική: Πλὴν τῶν τριήρεων (πολεμικῶν ταχυτάτων πλοίων) ὑπῆρχαν τὰ φορ-
τηγά, τεράστια πλοῖα, ὅπως ἡ «Συρακοσία» τοῦ Ἱέρωνος καὶ οἱ θαλαμηγοὶ λ.χ. τοῦ 
Πτολεμαίου (Ἀθήναιος, «∆ειπνοσοφισταί» 5.36) μήκους 140 μ. καὶ πλ. 17 (!), ὅπως 
ἦταν καὶ τὸ ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων.

Ὁ Υ/Α πρέπει νὰ ἐρευνηθῇ ἀπὸ μηχανολόγους, ὥστε νὰ πιστοποιηθῇ ὁ λόγος 
καὶ ἡ τελειότητα τῆς κατασκευῆς του, ἡ μικρομηχανικὴ λ.χ. γιὰ τὴν κατασκευὴ 
τῶν ὀδόντων τῶν 36 γραναζιῶν κ.ἄ. Οὕτως εἶναι ὅλοι ἴδιοι καὶ μὲ ἀκρίβεια δε-
κάτου χιλιοστοῦ, ἡ δὲ δυσκολία δημιουργίας γραναζιῶν μὲ «πρώτους» ἀριθμοὺς 
ὀδόντων (13, 19, 76…) εἶναι τεράστια καὶ ἀπαιτεῖται εἰδικὸς τόρνος.

Ἔτσι ὁ Υ/Α:  ∆ὲν εἶναι κατασκευὴ ἐπιδείξης πρὸς χάριν Ρωμαίου αὐτοκράτο-
ρα.  Ὡς ὄργανο πλοήγησης (μὲ ἐνδείξεις μοιρῶν/πόλεων καὶ μὲ βιβλίο χρήσεως 
(manual) ἴσως ἦταν καὶ ὡρολόγιο ἤ/καὶ μαθηματικὸς ὑπολογιστὴς κ.ἄ.  Ὡς πολύ-
τιμο ὄργανο δὲν εἶναι μοναδικό. Εἶναι παράλογο νὰ ὑπῆρχε ἕνα μόνο ἐργαστήριο, 
ποὺ νὰ ἕφτειαξε μόνον ἕνα.  Πρέπει νὰ χρονολογηθῇ ἐπακριβῶς τὸ ξύλο τοῦ Υ/
Α μὲ πολλὲς μεθόδους. Ἔτσι θὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀντίληψη περὶ τοῦ «τυχαίου» τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Τεχνολογίας. Περιμένουμε.
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ÏÉ ÔÑÅÉÓ ÉÍÄÅÓ ÌÁÚÌÏÕÄÅÓ
ÊÁÉ ÔÁ ÏÑÈÏÄÏÎÁ ÐÑÏÂÁÔÁ

αιρὸς εἶναι νὰ ξυπνήσωμε ἀ πὸ τὸν λή θαρ γό μας –γιατὶ πο λὺ 
ἔ χουμε κοι μη θῆ! Τί βα θὺ νό η μα βρί σκε ται ἆ ρα γε στὸ ἰνδικὸ 
ἀ γαλ μα τά κι τῶν τρι ῶν μα ϊ μού δων, ποὺ τὸ ἕ να τοὺς κρα τά ει 
κλει στὰ τὰ μά τια μὲ τὸ χέ ρι του, τὸ ἄλ λο τὰ αὐ τιά, τὸ τρί το 
τὸ στό μα; Αὐ τὲς οἱ μα ϊ μοῦ δες στὴν Χρι στι α νι κὴ θρη σκεί α 

με τα τρέ πον ται σὲ πρό βα τα, μιὰ ἀ κό μα λι γώ τε ρο ἀ νε πτυγ μέ νη ὁ μά δα ζω ῆς. 
Ἐ πει δὴ ἔ τσι μᾶς θέ λει ἡ θρη σκευ τι κὴ ἐ ξου σί α, σὰν τὰ πρό βα τα, κου κού τσι 
μυα λό, τα πει νά, βό σκον τας εἰ ρη νι κά, μὲ χα μη λὰ τὸ κε φά λι. Νά, ποὺ δὲν εἴ-
μα στε ὅ μως ζῷ α. Πό τε-πό τε καὶ τὸ μυα λό μας ζη τᾷ φα ΐ. Πα ρα κα λοῦ με, μὴ 
μᾶς τα ΐ ζε τε μὲ θρη σκευ τι κὰ πα ρα μύ θια, τὰ ὁ ποῖα ἀ νή κουν σὲ μί αν ἄλ λη, 
πε ρα σμέ νη ἐ πο χή, ποὺ οἱ ἄν θρω ποι πί στευ αν σ’ ἕ ναν θε ό, ὁ ὁ ποῖ ος δη μι-
ούρ γη σε τὰ ἀ στέ ρια, ὅ ταν ἡ νύ χτα βύ θι σε στὸ σκό τος τὴ Γῆ.

Σή με ρα ξέ ρου με, ὅ τι δὲν ὑ πάρ χει θε ός, ὅ πως μᾶς τὸν πα ρι στά νουν, κα νέ νας θε ὸς 
δη μι ουρ γὸς τῶν ἀν θρώ πων –τὸ ἀν τί θε το, ἐ μεῖς οἱ ἄν θρω ποι δη μι ουρ γή σα με θε ούς, 
θε ές, θε ό, γιὰ νὰ μᾶς προ στα τεύ ῃ. Εἴ χα με καὶ ἔ χου με ἀ νάγ κη ἀ πὸ προ στα σί α, ἐ πει δὴ 
ἡ ζω ὴ ὅ λων μας, ὅ λων τῶν ὄν των, ἀ πει λεῖ ται συ νε χῶς ἀ πὸ πολ λὰ καὶ δι ά φο ρα πράγ-
μα τα, καὶ ὁ φό βος ὅ λους μᾶς κυ ρι εύ ει. Στὴν προ σπά θεια νὰ νι κή σου με τὸ φό βο μας 
πρέ πει νὰ στη ρι χτοῦ με στὰ πα ρα μύ θια; Ὄ χι πιά! 

Τὰ ἐ πι τεύγ μα τα τοῦ ἀν θρώ πι νου νοῦ εἶ ναι θε α μα τι κά. Ὁ ἄν θρω πος προ ω θεῖ ται 
στὸ Σύμ παν, πα τά ει σὲ ἄλ λους πλα νῆ τες, συγ κεν τρώ νει ὑ λι κὰ ἀ πὸ τὸ Σύμ παν τὰ συγ-
κρί νει καὶ δι α πι στώ νει, ὅ τι ὑ πάρ χουν παν τοῦ τὰ ἴ δια στοι χεῖ α τῆς ὕ λης. Ξέ ρου με μὲ 
με γά λη σι γου ριά, πό τε γεν νή θη κε ὁ πλα νή της μας καὶ πό τε θὰ πε θά νῃ. Οἱ ἐ πι στή μο νες 
κα τά λα βαν πο λὺ κα λὰ καὶ συμ φω νοῦν, ὅ τι ὅ λη ἡ ζω ὴ προ ῆλ θε ἀ πὸ τὴν θά λασ σα, 
ὅ τι ὅ λη ἡ ζω ή, ὅ πως καὶ ἡ ὕ λη, ὑ πό κειν ται σὲ μί α ἀ να πό τρε πτη μό νι μη ἐ ξέ λι ξη, ποὺ 
δύ σκο λα ἀν τι λαμ βα νό μα στε. Σπέρ νου με καὶ φυ τεύ ου με, ξέ ρου με πὼς ὁ βλα στὸς χρει-
ά ζε ται χρό νο, γιὰ νὰ βγῇ ἀ πὸ τὸ σπό ρο, νὰ ἀ να πτυ χθῇ καὶ νὰ ἐ ξε λι χθῇ. 

Κά πως ὑ πο φέ ρου με μᾶλ λον ἀ πὸ μί α δι α τα ρα χὴ τῆς συ νεί δη σης. Ἡ μιὰ πλευ ρὰ 
τοῦ μυα λοῦ μας συ νει δη το ποι εῖ, γνω ρί ζει, ἐ νῷ ἡ ἄλ λη φαί νε ται νὰ εἶ ναι πα ρά λυ τη. 
Πα ρά λυ σε στὴν πο ρεί α τῶν αἰ ώ νων κά τω ἀ πὸ τὶς δι ά φο ρες ἐ ξου σί ες – σὰν τὴν Ἱ ε ρὰ 
Ἐ ξέ τα ση – ποὺ λί γοι τόλ μη σαν νὰ ἀμ φι σβη τή σουν καὶ νὰ ἐ ναν τι ω θοῦν. 

Ἐν νέ α μῆ νες χρει ά ζε ται τὸ ἔμ βρυ ο στὴν κοι λιὰ τῆς μη τέ ρας, ὅπου κο λυμ πῶν τας στὸ 
ἀμνιακὸ ὑγρό, περ νά ει δι α δο χι κὲς φά σεις καὶ παίρ νει μορ φές, ποὺ θυ μί ζουν δι ά φο ρα 
ζῷ α, μέ χρι νὰ ἐ ξε λι χθῇ ὁ μι κρὸς ἄν θρω πος. Στὴν πο ρεί α τῆς ἐ ξέ λι ξής του, ὅ ταν φτά νῃ 
στὸ τέ λος τῆς ζω ῆς του, κα νεὶς δὲν μπο ρεῖ πιὰ νὰ βρῇ κά ποι α ὁ μοι ό τη τα μὲ τὸ μω ρά κι, 
ποὺ ἦ ταν στὴν ἀρ χή. Ὅ λες τὶς βι ο λο γι κὲς ἀ νάγ κες τῆς ἀν θρώ πι νης ζω ῆς τὶς συ ναν τᾶ με 
σὲ ὅ λα τὰ θη λα στι κά, ἀ πὸ τὰ ὁ ποῖ α ἐ λά χι στα κύτ τα ρα μᾶς δι α φο ρο ποι οῦν. 



Γνωρίζουμε, ὅτι μετὰ τὴν γένεση τοῦ πλανήτη μας πρὶν ἀπὸ τεσσεράμισυ δισεκατομ-
μύρια χρόνια, χρειάστηκαν δυόμισυ δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι τὸ πρῶτο θηλαστικὸ 
νὰ κάνῃ τὴν ἐμφάνισή του στὴν Γῆ. Ἀμέτρητες μορφὲς θηλαστικῶν ἐξελίχθηκαν. Ὡρισμέ-
νες ἐπέζησαν, ἄλλες ἐξαφανίστηκαν. Στὴν Βιολογία μαθαίνουμε γιὰ τοὺς ἀφέντες τῶν 
ζῴων (Πρωτεύοντα), μιὰ τάξη τῶν θηλαστικῶν (Ἀνθρωποειδῆ), ἡ ὁποία περιλαμβάνει 
πιθήκους καὶ ἀνθρώπους. Αὐτὸ εἶναι τεκμηριωμένο σὲ ἀπολίθωμα ἡλικίας περίπου 
70.000 χρόνων.

Μαθαίνουμε γιὰ τὸν Homo Erectus, τὸν ὄρθιο Πρωτεύοντα καὶ τὸν Homo Sapiens, 
τὸν ταλαντοῦχο, μὲ λογικὴ προικισμένο, ποὺ ὠνομάστηκε ἀπὸ κεῖ καὶ μπρὸς «Ἄνθρω-
πος».

Μαθαίνουμε λοιπὸν γιὰ μία ἐξέλιξη ἀπὸ τοὺς ἀφέντες τῶν ζῴων ὣς τὸν σημερινὸ 
ἄνθρωπο. Ἐδῶ μιλᾶνε οἱ γνώσεις καὶ ἡ Ἐπιστήμη. Ἐμπιστευόμαστε τὴν Ἐπιστήμη 
ἢ ὄχι; Ἂν ὄχι, τότε θεωροῦμε τὴν προσγείωση τοῦ ἀνθρώπου στὸ φεγγάρι παραμύ-
θι. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα, ἐνάντια σὲ κάθε γνώση οἱ ὑπουργοὶ σὲ τούτη 
τὴ χώρα ὁρκίζονται σ’ ἕναν θεὸ ἀνύπαρκτο, ὑποκλίνονται μπροστὰ σὲ εἰκόνες, τὶς 
ὁποῖες φιλᾶνε! Ἀπίστευτη αὐτὴ ἡ ὑποκρισία! Ἢ μήπως πρόκειται γιὰ σκόπιμη ἀπο-
βλάκωση τῶν λαῶν; Φοβερὸ καὶ θλιβερὸ καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο. Καὶ ἀδιανόητο γιὰ 
αὐτὴν τὴν χώρα, πῶς ἡ ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ μπόρεσε νὰ φτάσῃ ὣς ἐκεῖ.

* * *
‣

Ἡ προέλευση τῶν τριῶν Ἰνδῶν μαϊμούδων εἶναι θρησκευτικὴ κι ἀποτελεῖ ὀπτικὴ ἀνα-
παράσταση τῆς ἀρχῆς: «ἂν δὲν ἀκοῦμε, δὲν βλέπουμε ἢ δὲν μιλᾶμε γιὰ τὸ κακό, τό-
τε δὲν πρόκειται νὰ δοθοῦμε στὸ κακό». Στὴ θέση τῶν μαϊμούδων στὸ Χριστιανισμὸ 
ὑπάρχουν πρόβατα καὶ ἀντὶ γιὰ ἐλεύθερα σκεπτόμενα ἐνεργὰ ἄτομα παράγονται μα-

ζοποιημένα ἄβουλα μέλη τοῦ ποιμνίου.



Ὀρ θο δο ξί α, στὴν προ σω πο ποί η ση τοῦ ση με ρι νοῦ κ. Χρι στο δού λου κά νει 
τὴν ἐμ φά νι σή της μὲ ὅ λη τὴν με γα λο πρέ πειά της: Ἐ κεῖ νος, μὲ στέμ μα στὸ 
κε φά λι καὶ σκῆ πτρο στὸ χέ ρι, μέ σα στὴν Μη τρό πο λή του, στο λι σμέ νη μὲ 
ἐ πι χρυ σω μέ να ἀν τι κεί με να, τοι χο γρα φί ες, πί να κες καὶ πο λύ τι μη ξυ λο γλυ-

πτι κή. Γιὰ τὸν ὄ χλο σὰν βα σι λιᾶς στὸ πα λά τι του. Μιὰ ἐ ξου σί α πιὸ δυ να τὴ ἀ πὸ 
πο λι τι κοῦ ἡ γέ τη.

Τί πο τα ὅ μως δὲν μέ νει ὅ πως εἶ ναι. «Τὰ πάν τα ρεῖ», εἶ πε ὁ Ἕλ λη νας φι λό σο φος πρὶν 
ἀ πὸ δυ ό μι συ χι λιά δες χρό νια. Ἔ τσι καὶ ἡ Ὀρ θο δο ξί α (ὅ πως καὶ ἄλ λες θρη σκεῖ ες) 
μιὰ μέ ρα μοι ραί ως θὰ ὑ πο στῇ τὴν πα ρα κμὴ καὶ θὰ δώ σῃ τὴν θέ ση της σὲ μί αν ἄλ λη 
ἀν τί λη ψη τῆς ζω ῆς. 

Γιὰ νὰ μὴν χυ θῇ καὶ ἄλ λο αἷ μα, ποὺ πι θα νὸν νὰ συμ βῇ μελ λον τι κά, ἀ να πό φευ κτο 
σὲ τέ τοι ου εἴ δους πο λι τι κὲς ἀ να τρο πὲς καὶ ρι ζι κὲς ἀλ λα γὲς στὴν δο μὴ τῆς ἀν θρώ πι νης 
κοι νω νί ας, θὰ ἦ ταν σο φὸ νὰ γί νουν τὰ πρῶ τα βή μα τα σή με ρα κι ό λας: 1) ἡ Κυ βέρ νη ση 
θὰ πρέ πει νὰ δεί ξῃ τὸ θάρ ρος νὰ χω ρί σῃ τὴν Ἐκ κλη σί α ἀ πὸ τὸ Κρά τος, 2) οἱ ἱ ε ρεῖς 
νὰ μὴν πλη ρώ νων ται ἀ πὸ τὸ Κρά τος, 3) ὁ λα ός, ὅ λοι οἱ λα οὶ σι γά-σι γὰ νὰ συ νη θί ζουν 
στὴν ἰ δέ α τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς ἀ λή θειας. 

Ὁ Κλῆ ρος ἀ σφα λῶς θὰ μπο ροῦ σε νὰ βρῇ μί α και νού ργια ἀ πο στο λή: νὰ κό ψουν τὰ 
γέ νια τους, νὰ βγά λουν τὰ ρά σα τους καὶ τὰ χρυ σᾶ πε ρι δέ ραι ά τους, νὰ τὰ ἀλ λά ξουν 
μὲ ροῦ χα ἐρ γα σί ας καὶ νὰ δου λέ ψουν πνευ μα τι κὰ κον τὰ στὸν ἐρ γά τη στὰ ἐρ γο στά-
σια, στὰ χω ρά φια, στὰ νο σο κο μεῖ α – τό τε, μά λι στα, θὰ μπο ρού σα με νὰ φω νά ζου με 
«Ναί, εἶ ναι Ἕλ λη νες, ποὺ ἀ γα πᾶ νε τὴν πα τρί δα τους!».

Σὰν τέ ταρ το βῆ μα θὰ πρό τει να νὰ δο θῇ ὁ πλοῦ τος τῆς Ἐκ κλη σί ας στὴν Κυ βέρ νη ση 
γιὰ τὴν ἐ ξυ γί αν ση τοῦ ἐλ λείμ μα τος τοῦ προ ϋ πο λο γι σμοῦ. Νὰ χει ρο κρο τή σου με ὅ λοι 
μί α τέ τοι α πρω το βου λί α, ἕ να τέ τοι ον πα τρι ω τι σμό. 

Ἡ συ νε χὴς πρό ο δος τῆς Ἐ πι στή μης ἐ πι βάλ λει μί α βα σι κὴ ἀλ λα γὴ τό σο τῆς 
κουλ τού ρας ὅ σο καὶ τοῦ πο λι τι σμοῦ. Ἀν τὶ γιὰ τὴν Βί βλο νὰ δι α βά σου με βι βλί α 
τῶν ἐ πι στη μό νων τοῦ κό σμου, εὐ κο λο νό η τα γιὰ τὸν κά θε πο λί τη. Σὲ κά θε σπί τι 
νὰ μποῦν βι βλί α τῆς Λο γο τε χνί ας, γιὰ νὰ μὴν ξε χνι έ ται ἡ γλῶσ σα μας καὶ ἡ πα-
ρά δο σή μας στὸν αἰ ῶ να τοῦ ἐ ξα με ρι κα νι σμοῦ. Τὸ ἴ διο ἀ σφα λῶς ἰ σχύ ει γιὰ τὸ 
Κο ρά νιο, ὅ πως γιὰ ὅ λα τὰ γρα πτά, τὰ ὁ ποῖ α δὲν με τα δί δουν γνώ ση ἀλ λὰ μό νον 
πί στη καὶ ὑ πο τα γή. 

∆ι σε κα τομ μύ ρια ζω ὲς σβή σα νε, ἔ χουν γί νει χῶ μα. Ἀ π’ αὐ τὸ τὸ χῶ μα βγαί νει νέ α 
ζω ή, ἄλ λης μορ φῆς. Κά θε μέ ρα μπο ροῦ με νὰ τὸ πα ρα τη ροῦ με, ἐ ὰν ἀ νοί γου με τὰ μά-
τια μας. Αὐ τὴ εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση. Νὰ τὴν δε χτοῦ με! 

* * *
ν μᾶς δοθῇ ἐ πι τέ λους ἡ ἀ λή θεια τῆς γνώ σης,  ἴ σως τό τε ὁ λό κλη ρη ἡ ἀν θρω-
πό τη τα νὰ ζή σῃ σὲ με γα λύ τε ρη εἰ ρή νη, ἐ πει δὴ ὁ πιὸ καί ριος φα να τι σμὸς 
εἶ ναι ὁ θρη σκευ τι κός. Ἔ τσι κι ἀλ λι ῶς καμ μί α θρη σκεί α δὲν κα τά φε ρε νὰ 
μὴν πα ρου σιά ζῃ δο λο φό νους –τὸ ἀν τί θε το.

Μή πως μπό ρε σα νὰ φυ τέ ψω ἕ να σπό ρο στὸ ἕ να ἤ τὸ ἄλ λο μυα λό; Θὰ ἦ ταν ἕ να 
θαῦ μα νὰ τὸ βλέ πω νὰ ἀν θί ζῃ.

Μ.
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ÅÊÊËÇÓÉÁ:
Ï ÃÉÃÁÍÔÉÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ
ÊÏËÏÓÓÏÓ

ολ λὰ ἄρ θρα ἔ χουν γρα φτῆ καὶ πολ λὰ πε ρισ σό τε ρα ἔ χουν 
ἀ κου στῆ μέ χρι σή με ρα γιὰ τὴν ἀ μύ θη τη καὶ ἀ νυ πο λό-
γι στη σὲ ἀ ξί α πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος. 
Πῶς, πό τε καὶ μὲ ποι ούς τρό πους δη μι ουρ γή θη κε αὐ τὴ ἡ 
κο λοσ σια ία πε ρι ου σί α; Πό ση νὰ εἶ ναι ἆ ρα γε ἡ πραγ μα τι-

κή της ἀ ξί α; Ποι οί καὶ πῶς τὴν δι α χει ρί ζον ται σή με ρα; Τὸ σί γου ρο εἶ ναι 
ὅ τι, γιὰ νὰ μπο ρού σα με νὰ κα τα γρά ψου με συ νο λι κὰ τὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ 
πε ρι ου σί α, θὰ χρει α ζό μα σταν ἑ κα τον τά δες ἴ σως καὶ χι λιά δες τό μους.

Σύμ φω να μὲ τοὺς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας οἱ πρῶ τοι χρι στια νοὶ ἦ ταν καὶ αὐ το α-
πο κα λοῦν ταν «ἁ μαρ τω λοί», ἀ φοῦ τὰ μέ λη τους γιὰ τοὺς τρεῖς πρώ τους μ.Χ. αἰ ῶ νες 
ἦ ταν οἱ «ἀ ναρ χι κοί» τῆς ἐ πο χῆς. Ὁ Ρω μαῖ ος ἱ στο ρι κὸς Τά κι τος πε ρὶ τὸ τέ λος τοῦ 1ου 
μ.Χ. αἰ ῶ να γρά φει γι’ αὐ τούς: «Τὸ ὄ νο μά τους τὸ πῆ ραν ἀ πὸ κά ποι ον Χρι στό, ποὺ 
σταυ ρώ θη κε στὴν Ἰ ου δαί α τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Πόν τιου Πι λά του, ὅ ταν αὐ το κρά τωρ ἦ ταν 
ὁ Τι βέ ριος. Ἡ αἵ ρε ση αὐ τή, ἂν καὶ εἶ χε ἐ ξα φα νι στῆ γιὰ κά ποι ο χρο νι κὸ δι ά στη μα, 
ὕ στε ρα ἀ π’ τὸν θά να το τοῦ ἀρ χη γοῦ της ἐμ φα νί στη κε μὲ ἐν το νώ τε ρη μορ φὴ ὄ χι 
μό νον στὴν Ἰ ου δαί α, ὅ που γεν νή θη κε, μὰ σ’ ὁ λό κλη ρη τὴν αὐ το κρα το ρί α ἀ κό μη 
καὶ μέ σα στὴν ἴ δια τὴν Ρώ μη, ὅ που βρί σκει πάν το τε θερ μοὺς ὑ πο στη ρι κτὲς ὅ,τι πιὸ 
πρό στυ χο καὶ ἄ θλιο ὑ πάρ χει.» (Τά κι τος, «Χρο νι κά» 15.38-42.) Ὁ Σου ε τώ νιος στὸ 
ἔρ γο του «Νέ ρων» τοὺς ἀ πο κα λεῖ ὡς «τὴν κα τά ρα τοῦ ἀν θρω πί νου γέ νους».

Πε νῆν τα πε ρί που χρό νια ἀρ γό τε ρα ὁ Ἕλ λην φι λό σο φος Κέλ σος ἀ να φέ ρει: «Ἂς 
ἀ κού σου με, ποι ούς κα λοῦν κον τά τους οἱ χρι στια νοί: Ὅ πως λέ νε, ὅ ποι ος εἶ ναι 
ἁ μαρ τω λός, ὅ ποι ος εἶ ναι ἀ νό η τος, ὅ ποι ος εἶ ναι νή πιος, ὅ ποι ος εἶ ναι δαι μο νι σμέ-
νος, αὐ τὸς θὰ κερ δί σῃ τὴν “Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ”. Καὶ ἀ κό μη κα λύ τε ρα ἴ σως ἂν 
εἶ ναι καὶ ἄ δι κος καὶ κλέ πτης καὶ δι αρ ρή κτης καὶ δη λη τη ρια στὴς καὶ βλά σφη μος 
καὶ τυμ βω ρύ χος. Οὔ τε προ σκλη τή ριο γιὰ σύ στα ση συμ μο ρί ας νὰ ἦ ταν.» (Κέλ σος, 
«Ἀ λη θὴς Λό γος», κεφ. «Ἡ ἑλ λη νι κὴ ἄ πο ψη γιὰ τὸ χρι στι α νι κὸ δόγ μα», σελ. 67.) Πε ρὶ 



τὰ τέ λη τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ ῶ να ἡ πα ρα κμὴ καὶ ἡ ἐ ξα θλί ω ση τῆς νέ ας ἐξ Ἀ να το λῶν θρη-
σκεί ας πα ρα μέ νει ἡ ἴ δια. Ὁ ἐ θνι κὸς ρή το ρας Λι βά νιος πε ρι γρά φει τοὺς ἱ ε ρεῖς τοῦ 
Χρι στι α νι σμοῦ ὡς «με λα νο χί τω να ὑ πο κεί με να, ποὺ ζοῦν μέ σ’ στὴν πο λυ τέ λεια, ποὺ 
τρῶ νε ὡς ἐ λέ φαν τες καὶ δι α τη ροῦν μί α ψεύ τι κη καὶ τε χνη τὴ χλω μά δα στὸ πρό σω πό 
τους» («Ὑ πὲρ τῶν Ἑλ λη νι κῶν Να ῶν», σελ. 21), ἐ νῷ πα ρό μοι α ἄ πο ψη πα ρα θέ τει καὶ 
ὁ Ἰ ου λια νός, ὁ γνω στὸς καὶ ὡς «Πα ρα βά της». 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α ἄρ χι σε νὰ δη μι ουρ γῆ ται ἀ π’ τὰ πρῶ τα χρό-
νια τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Οἱ πρῶ τοι χρι στια νοὶ ζοῦ σαν κοι νο βια κά, κά-
τι ποὺ προ φα νῶς ἀν τέ γρα ψαν ἀ πὸ τοὺς Ἐσ σαί ους. Τὰ νέ α μέ λη τους 
δώ ρι ζαν κά θε πε ρι ου σια κό τους στοι χεῖ ο στὴν κοι νό τη τα. Ὅ σα ἀ γα θὰ 
δὲν δω ρί ζον ταν, ὑ φαρ πά ζον ταν. Ἡ ποι νὴ γιὰ τοὺς πα ρα βά τες ἦ ταν θά-

να τος. Ὁ Ἀ να νί ας καὶ ἡ Σαπ φεί ρα ἀ πο τε λοῦν ἕ να ἀ π’ τὰ πρῶ τα γνω στὰ ζευ γά ρια 
πι στῶν, ποὺ «βρέ θη καν» δο λο φο νη μέ νοι μπρο στὰ στὰ μά τια τοῦ Πέ τρου καὶ τῶν 
ἄλ λων ἀ πο στό λων (σύμ φω να μὲ τὴν Και νὴ ∆ι α θή κη), λό γῳ τοῦ ὅ τι δὲν ἔ δω σαν ὅλα 
τὰ χρήματα ποὺ εἶχαν κερδίσει ἀπὸ τὴν πώληση ἑνὸς κτήματος στὴν χρι στι α νι κὴ 

κοι νό τη τα («Πρά ξεις τῶν Ἀ πο στό λων», ε΄ 1-11). Οἱ δω ρε ὲς 
καὶ οἱ δι α κο νί ες τῶν πι στῶν ἦ ταν ἄλ λοι δύο ση μαν τι κοὶ 
πα ρά γον τες δη μι ουρ γί ας της.

Οἱ πρῶ τοι ἱ ε ρεῖς τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, Ἑ βραῖ οι στὴν 
κα τα γω γή, ἀ κο λού θη σαν τὰ βή μα τα τῶν προ πα τό ρων 
τους Γραμ μα τέ ων καὶ Φα ρι σαί ων, με τα τρέ πον τας τὸν 
πλοῦ το σὲ οὐ σι α στι κὸ θε ό τους. Ἄλ λω στε καὶ ὁ Για χβὲ 
εἶ ναι θε ὸς φι λο χρή μα τος καὶ ἀ παι τη τι κός: «Ἐ μοῦ εἶ ναι τὸ 
ἀρ γύ ριον καὶ ἐ μοῦ τὸ χρυ σί ον», λέ γει ὁ Κύ ριος τῶν δυ νά-
με ων (Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη, «Ἀγ γαῖ ος» κεφ. β ,́ παρ. 8). «Καὶ 
δὲν θέ λου σι ἐμ φα νί ζε σθαι ἐ νώ πιον τοῦ Κυ ρί ου κε νοὶ 
(μὲ ἄ δεια χέ ρια)» («∆ευ τε ρο νό μιον», κεφ. ι στ ,́ παρ. 16). 
Τὸ «ἀρ γύ ριον» καὶ τὸ «χρυ σί ον» ἀ πο τε λοῦ σαν καὶ τὸ 
ἀ πόρ θη το μυ στι κό, ποὺ κρυ βό ταν στὸ θη σαυ ρο φυ λά κιο 
τοῦ να οῦ τοῦ Σο λο μῶν τα, ὅ πως ἀ πο κα λύ φθη κε κα τὰ τὰ 
ἑλ λη νι στι κὰ χρό νια. 

Ὅ πως οἱ ἱ ε ρεῖς τοῦ Για χβὲ ζοῦ σαν πλου σι ο πά ρο χα «εἰς ὑ γεί αν» τοῦ ἐ ξα θλι ω μέ νου 
ἑ βρα ϊ κοῦ λα οῦ, ἔ τσι καὶ οἱ κα λο θρεμ μέ νοι χρι στια νοὶ ἱ ε ρεῖς ἀ νή γα γαν τὴν φτώ χεια 
καὶ τὴν πε νί α εἰς μέ σο σω τη ρί ας τῶν ψυ χῶν μό νο τῶν πι στῶν τους. Σύμ φω να μὲ 
τὴν χρι στι α νι κὴ νο μο θε σί α ὅ σοι πο λί τες ἀ πο φά σι ζαν ν’ ἀ κο λου θή σουν μο να χι κὸ 
βί ο, ἔ πρε πε νὰ πα ρα δώ σουν ὅ λη τὴν πε ρι ου σί α τους στὴν Ἐκ κλη σί α, χω ρὶς οἱ συγ-
γε νεῖς τους νὰ μπο ροῦν νὰ δι εκ δι κή σουν τί πο τα, κά τι ποὺ ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ ἰ σχύ ῃ 
μέ χρι καὶ σή με ρα.

Ἡ πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας ἄρ χι σε νὰ παίρ νῃ δι α στά σεις ἀ π’ τὰ μέ σα τοῦ 3ου 

Ὁ ἐ θνι κὸς ρή το ρας 
Λι βά νιος πε ρι γρά-
φει τοὺς ἱ ε ρεῖς τοῦ 
Χρι στι α νι σμοῦ ὡς 

«με λα νο χί τω να ὑ πο-
κεί με να, ποὺ ζοῦν 

μέ σ’ στὴν πο λυ τέ λεια, 
ποὺ τρῶ νε ὡς ἐ λέ φαν-
τες καὶ δι α τη ροῦν μί α 
ψεύ τι κη καὶ τε χνη τὴ 
χλω μά δα στὸ πρό σω-

πό τους».
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μ.Χ. αἰ ῶ να μὲ τὰ δι α τάγ μα τα τοῦ Θε ο δο σί ου καὶ τῶν με τέ πει τα Βυ ζαν τι νῶν χρι στια-
νῶν αὐ το κρα τό ρων, μὲ δη μεύ σεις καὶ ἀ παλ λο τρι ώ σεις τῆς πε ρι ου σί ας τῶν Ἑλ λή νων, 
ποὺ δι ώ κον ταν μὲ τὴν ποι νὴ τοῦ θα νά του: «∆ι ό τι τέ τοι ου εἴ δους πε ρι ου σί α (τῶν 
ἐ θνι κῶν) πρέ πει νὰ ἀ νή κῃ στὴν σε βα στὴ Ἐκ κλη σί α, ἑ πο μέ νως ἡ χρι στι α νι κὴ θρη-
σκεί α θὰ μπο ρῇ νὰ δι εκ δι κή σῃ τὴν πε ρι ου σί α αὐ τὴ γιὰ λο γα ρια σμό της.» (Αὐ το κρα-
τό ρων Ὀ νω ρίου καὶ Θε ο δό σιου, «Κῶ διξ» 16.10.20.) Κα τὰ τὴν Ἰ ου στι νιά νεια πε ρί ο δο 
ἡ κα τά στα ση χει ρο τέ ρε ψε γιὰ τοὺς «ἄ πι στους». Ὁ προ σω πι κὸς ἱ στο ρι ο γρά φος τοῦ 
Γι ου πτρά δα-Ἰ ου στι νια νοῦ Προ κό πιος ἀ να φέ ρει: «Φαι νό ταν (ὁ Ἰ ου στι νια νός) ὅ τι εἶ-
χε στα θε ρὴ πί στη στὸν Χρι στὸ πάν το τε μὲ σκο πὸ τὸν ἀ φα νι σμὸ τῶν ὑ πη κό ων του. 
∆ι ό τι ἐ πέ τρε πε στοὺς ἱ ε ρεῖς νὰ πα ρα βιά ζουν ἄ φο βα τὰ δι και ώ μα τα τῶν ἄλ λων καὶ 
τοὺς συ νέ χαιρε, ὅ ταν κα τα λῄ στευ αν τοὺς ἀν θρώ πους τῆς πε ρι ο χῆς τους, πι στεύ ον-
τας ὅ τι ἔ τσι δεί χνει εὐ σέ βεια πρὸς τὰ θεῖ α.» («Ἀ νέκ δο τα», κεφ. 13, παρ. 4-8.)

Ἡ φο ρο α παλ λα γὴ ἦ ταν ἐ πί σης μί α ἀ π’ τὶς κύ ρι ες πα-
ρα χω ρή σεις τῶν Βυ ζαν τι νῶν αὐ το κρα τό ρων πρὸς τὴν 
Ἐκ κλη σί α κα τὰ τοὺς ἕ ξι πρώ τους μ.Χ αἰ ῶ νες. Ὁ ἄ κρα-
τος πλου τι σμὸς ἀλ λὰ καὶ ἡ δύ να μη τῆς Ἐκ κλη σί ας χα λι-
να γω γή θη καν ἀ π’ τοὺς με ταρ ρυθ μι στὲς αὐ το κρά το ρες 
Ἰ σαύ ρους, μὲ κα τα σχέ σεις τῆς ἀ κί νη της καὶ τῆς κι νη τῆς 
πε ρι ου σί ας της κα τὰ τὰ μέ σα τοῦ 6ου μ.Χ αἰ ῶ νος. Αὐ τὸ 
δι α τη ρή θη κε γιὰ 150 πε ρί που ἔ τη ἀλ λὰ χω ρὶς μα κρο πρό-
θε σμο ἀ πο τέ λε σμα, ἀ φοῦ ὅ λοι οἱ αὐ το κρά το ρες ποὺ τὸ 
ἐ πι χεί ρη σαν, μὲ τε λευ ταῖ ο τὸν Θε ό φι λο, δο λο φο νή θη καν. 
Ἡ Κυ ρια κὴ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ποὺ ἑ ορ τά ζε ται σή με ρα 
μὲ πε ρισ σὴ λαμ πρό τη τα, οὐ σι α στι κὰ ἀ πο τε λεῖ τὴν ἐ πα να φο ρὰ τῆς δυ νά με ως τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καὶ τὴν ἐ πα νά κτη ση τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς της πε ρι ου σί ας. Ἔ κτο τε μὲ τὰ 
μέ τρα ποὺ ἐ πέ βα λαν οἱ ἱ ε ράρ χες στὴν αὐ το κρα το ρί α ἐ πέ τυ χαν ἡ πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ-
κλη σί ας νὰ γί νῃ κο λοσ σια ία.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

α τὰ τὴν Ὀ θω μα νι κὴ πε ρί ο δο ἡ ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α αὐ ξή θη κε κι 
ἄλ λο. Οἱ ὑ πό δου λοι στοὺς Τούρ κους Ρω μιοὶ με τα βί βα ζαν ἀ ναγ κα στι κὰ 
τὶς πε ρι ου σί ες τους στὴν Ἐκ κλη σί α, γιὰ νὰ τὶς σώ σουν ἀ π’ τοὺς Τούρ-
κους, δε δο μέ νου ὅ τι ἀ πα γο ρευ ό ταν ἀ π’ τὴν νο μο θε σί α τῶν Ὀ θω μα νῶν 
οἱ χρι στια νοί-ρα γιᾶ δες νὰ ἔ χουν ἀ το μι κὴ ἰ δι ο κτη σί α καὶ χρή ση γῆς. Βε-

βαί ως οἱ πε ρι ου σί ες αὐ τὲς οὐ δέ πο τε ἐ πε στρά φη σαν. Οἱ ρα σο φό ροι ἔ γι ναν οἱ φο ρο ει-
σπρά κτο ρες τῶν σουλ τά νων μὲ ἀν τάλ λαγ μα πολ λὰ προ νό μια καὶ τὸ νὰ δι οι κοῦν τὸν 
λα ὸ γιὰ λο γα ρια σμὸ τῶν Τούρ κων. Κύ ριος ὅ ρος τῆς ἀ μοι βαί ας αὐ τῆς συ νερ γα σί ας 
ἦ ταν, ὅ τι δὲν θὰ πει ρα χθῇ τὸ πα ρα μι κρὸ ἀ π’ τὴν πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, κά τι τὸ 
ὁ ποῖ ο ἐ ξε τε λέ σθη στὸ ἀ κέ ραι ο κα τὰ τὰ 400 χρό νια τῆς Τουρ κο κρα τί ας. Χι λιά δες 
χει ρό γρα φα, πά πυ ροι, ἀ γάλ μα τα, νο μί σμα τα, ἀγ γεῖ α καὶ ἄλ λα ἀρ χαῖ α ἀν τι κεί με να 
ἀ μυ θή του ἀ ξί ας ξε που λή θη καν σὲ ξέ νους ἀρ χαι ο θῆ ρες κι ἀρ χαι ο κά πη λους ἀ π’ τοὺς 

«Ἐ μοῦ εἶ ναι τὸ ἀρ-
γύ ριον καὶ ἐ μοῦ τὸ 

χρυ σί ον», λέ γει ὁ Κύ-
ριος τῶν δυ νά με ων 
(Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη, 
«Ἀγ γαῖ ος» κεφ. β ,́ 

παρ. 8).
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ἱ ε ρεῖς καὶ μο να χοὺς τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ σὲ ὅ λη τὴν ἐ πι κρά τεια τῆς Ὀ θω μα νι κῆς 
Αὐ το κρα το ρί ας. Κα τ’ αὐ τὸν τὸν τρό πο ὁ ἐκ κλη σι α στι κὸς κορ βα νᾶς ἀ πέ κτη σε ὑ περ-
με γέ θεις δι α στά σεις. Ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ χε γί νει πλέ ον κρά τος. 

Λί γο πρὶν τὴν δη μι ουρ γί α τοῦ Νε ο ελ λη νι κοῦ Κρά τους τὸ 1805 ὁ «Ἀ νώ νυ μος» 
τῆς «Ἑλ λη νι κῆς Νο μαρ χί ας» ἀ να φέ ρει γιὰ τοὺς ἀρ χι ε πι σκό πους τῆς ἐ πο χῆς του: 
«Πῶς ἆ ρα γε ζῶ σιν αὐ τοὶ οἱ ἀρ χι ε πί σκο ποι εἰς τὰς μη τρο πό λεις των καὶ ὁ ποῖ αι 
εἰ σὶν αἱ ἀ ρε ταί των; Τρώ γου σι καὶ πί νου σι ὡς χοῖ ροι, κοι μοῦν ται δε κα τέσ σε ρας 
ὥ ρας τὴν νύ κτα καὶ δύο ὥ ρας με τὰ τὸ με ση μέ ρι, λει τουρ γοῦ σι δύο φο ρὲς τὸν 
χρό νον καὶ ὅ ταν δὲν τρώ γω σι, δὲν πί νω σι, δὲν κοι μῶν ται, τό τε κα τερ γά ζον ται 
τὰ πλέ ον ἀ ναί σχυν τα καὶ οὐ τι δα νὰ ἔρ γα, ὁ πού τι νας ἠμ πο ρεῖ νὰ στο χα σθῇ. Καὶ 
οὕ τως εἰς τὸν βόρ βο ρον τῆς ἁ μαρ τί ας καὶ εἰς τὴν ἰ δί αν ἀ κρα σί αν θη σαυ ρί ζου σι 
χρή μα τα καὶ οἱ ἀ να στε ναγ μοὶ τοῦ λα οῦ εἶ ναι πρὸς αὐ τοὺς τό σοι ζέ φυ ρες» (σελ. 
132-133).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

αὶ φτά νου με στὴν δη μι ουρ γί α τοῦ Νε ο ελ λη νι κοῦ Κρά τους τὸ 1828. 
Ἐ πει δὴ ἡ Ἐκ κλη σί α ὑ πῆρ χε, ὅ ταν τὸ Νε ο ελ λη νι κὸ Κρά τος δὲν ὑ πῆρ χε 
ἀ κό μη, ὅ λες οἱ ἐ δα φι κὲς ἐ κτά σεις τῆς χώ ρας ἀ νῆ καν στὴν Ἐκ κλη σί α. Ἡ 
Ἀν τι βα σι λεί α καὶ ὁ φι λέλ λην βα σι λιᾶς Ὄ θων μὲ δύο κρα τι κὰ δι α τάγ μα-
τα τοῦ 1833 καὶ τοῦ 1834 ἀ πε φά σι σαν τὴν δι ά λυ ση 416 μο να στη ρί ων 

καὶ τὴν δι ά θε ση τῆς κι νη τῆς καὶ ἀ κί νη της πε ρι ου σί ας τους στὸν λα ό, πι στεύ ον τας 
ὅ τι ἡ ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α ἀ πο τε λοῦ σε θη σαυ ρὸ ποὺ κλά πη κε πα ρα νό μως ἀ πὸ 
τὸν ἑλ λη νι κὸ λα ὸ καὶ ἔ πρε πε στα δια κὰ νὰ ἐ πι στρα φῇ. Χι λιά δες στρέμ μα τα γῆς κα τα-
σχέ θη καν ἀ πὸ τὴν κυ βέρ νη ση καὶ πο σο στὰ αὐ τῶν δό θη καν μὲ κλῆ ρο στὸν λα ό, ἡ δὲ 
ὑ πό λοι πη πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας φο ρο λο γή θη κε κα νο νι κά, ἐ νῷ πολ λὰ σκεύ η καὶ 
κει μή λια που λή θη καν σὲ δη μο πρα σί ες. Ὅ μως ὕ στε ρα ἀ πὸ πολ λὲς συ νω μο σί ες καὶ 
πρα ξι κο πή μα τα οἱ συ να σπι σμέ νες δυ νά μεις τῶν ντό πι ων ρα γιά δων μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α 

Ἡ ἐκ κλη σι α στι κὴ ὁ μά δα «Ἀλ-
λη λεγ γύ η» ἔ χει ἀ να δει χθῆ 
σὲ βα σι κὴ ἐ πι δο τού με νη ἀ πὸ 
τὸ κρά τος ὀρ γά νω ση, στὴν 
ὁ ποί α εἰσ ρέ ουν πλῆ θος κον δυ-
λί ων ἀ πὸ Ὑ πουρ γεῖ α καὶ δι ά-
φο ρους ἄλ λους κρα τι κοὺς φο-
ρεῖς. Στὴν φω το γρα φί α δι α φή-
μι ση τῆς ὀρ γά νω σης, ἡ ὁ ποί α 
προ βάλ λετο στὶς ὀ θό νες τοῦ 
«Ἀτ τι κοῦ Με τρό» κα θ' ὅ λη τὴ 
διά ρκεια τῶν ἑ ορ τῶν Χρι στου-

γέν νων - Πρω το χρο νιᾶς.   
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ἔ δι ω ξαν τὸν Ὄ θω να ἀ πὸ τὴν Ἑλ λά δα, μὲ ἀ πο τέ λε σμα ἡ Ἐκ κλη σί α νὰ ξα να πά ρῃ 
πολ λὰ πε ρι ου σια κά της στοι χεῖ α πί σω. Στὶς ἀρ χὲς τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να καὶ με τὰ τὴν Μι-
κρα σι α τι κὴ κα τα στρο φὴ τὸ 1923 καὶ τὸ 1930 ἡ ἑλ λη νι κὴ κυ βέρ νη ση ἀ παλ λο τρί ω σε 
πολ λὲς μο να στη ρια κὲς ἐ κτά σεις γιὰ τὴν ἀ πο κα τά στα ση τῶν 2 ἑκ. προ σφύ γων ποὺ 
ἦρθαν ἀ πὸ τὴν Μι κρὰ Ἀ σί α. Τὸ 1952 ὕ στε ρα ἀ πὸ ἀ γο ρα πω λη σί α μὲ τὸ Κρά τος ἡ 
Ἐκ κλη σί α πού λη σε ἀν τὶ τε ρά στιου χρη μα τι κοῦ πο σοῦ καὶ ἄλ λων ἀν ταλ λαγ μά των 
141.333 στρέμ μα τα γῆς στὴν Πο λι τεί α. 

Ἔ κτο τε ἡ πε ρι ου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας αὐ ξά νε ται συ νε χῶς ἀ πὸ τὶς δω ρε ὲς τῶν πι-
στῶν, τὶς ὑ πο χρε ω τι κὲς πε ρι ου σια κὲς πα ρα χω ρή σεις (ὅ ποι ος θέ λει ν’ ἀ κο λου θή σῃ 
τὸν δρό μο τοῦ Χρι στοῦ καὶ νὰ γί νῃ μο να χὸς ἢ κα λό γρια, πρέ πει ὑ πο χρε ω τι κῶς νὰ 
με τα βι βά σῃ ὅ λη τὴν πε ρι ου σί α του στὴν Ἐκ κλη σί α) καὶ τὶς δι κα στι κὲς δι α μά χες 
πο λι τῶν μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α γιὰ γῆ καὶ ἀ κί νη τα, δι α μά χες ποὺ ὅ λες πε ρι έρ γως τὶς 
κερ δί ζουν ἀ πο κλει στι κὰ οἱ ἱ ε ράρ χες. Ὑ πο λο γί ζε ται, ὅ τι κά θε ἡ μέ ρα 300-400 ἄ το μα 
κα τὰ μέ σο ὅ ρο δί νουν στὴν Ἐκ κλη σί α ἀ πὸ ἕ να μι κρὸ χρη μα τι κὸ πο σὸ μέ χρι με γά λες 
ἀ κί νη τες πε ρι ου σί ες. 

Τὸ 1987 ὁ ἀ εί μνη στος Ἀν τώ νης Τρί τσης μὲ τὸν νό μο 1700/’87 προ σπά θη σε νὰ 
φο ρο λο γή σῃ καὶ νὰ δε σμεύ σῃ τμῆ μα τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς πε ρι ου σί ας. Ὅ μως τὸ 
ρω μαί ι κο πα ρα κρά τος, μὲ τὶς πι έ σεις ποὺ δέ χθη κε ἀ π’ τὴν Ἐκ κλη σί α, μὲ φό βο 
θρη σκευ τι κῆς ἐ πα νά στα σης ἀ πέ πεμ ψε τὸν Τρί τση ἀ πὸ τὴν κυ βέρ νη ση. Λί γα 
χρό νια ἀρ γό τε ρα ὁ Κε φαλ λο νί της πο λι τι κὸς βρέ θη κε νε κρὸς κά τω ἀ πὸ ὕ πο πτες 
συν θῆ κες. Ἐ δῶ θὰ πρέ πει νὰ το νί σου με σὲ ὅ σους ἀ πο φα σί σουν νὰ τὰ βά λουν μὲ 
τὴν Ἐκ κλη σί α καὶ τὴν πε ρι ου σί α της, ὅ τι θὰ πρέ πει νὰ ἐν θυ μοῦν ται τὶς πά γι ες 
ἀ πει λὲς τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που Χρι στό δου λου: «Ὅ ποι ος τὰ βά ζει μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α 
θὰ τοῦ ξε ρα θῇ τὸ χέ ρι.» 

ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΟ

 να πυ κνὸ πέ πλο μυ στη ρί ου, ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ἕ να χα ο τι κὸ σύμ-
πλεγ μα 6.700 Νο μι κῶν Προ σώ πων ∆η μο σί ου ∆ι καί ου, κρύ βει ἀ πο τε-
λε σμα τι κὰ τὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α. Κά θε ἄ το μο ἀ π’ αὐ τὰ ἔ χει 
ἀ νε ξάρ τη τη οἰ κο νο μι κὴ δι α χεί ρι ση, γε γο νὸς ποὺ κα θι στᾷ τὴν ὑ πό θε ση 
κα τα μέ τρη σης τῆς πε ρι ου σί ας ἀ δύ να τη. Τὰ με γά λα μυ στι κά της εἶ ναι 

καὶ θὰ πα ρα μεί νουν γιὰ πο λὺ και ρὸ ἀ κό μη σφρα γι σμέ να μέ σα στοὺς νο μι κοὺς λα-
βυ ρίν θους τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς γρα φει ο κρα τί ας.

Ἡ Ἐκ κλη σί α βρί σκε ται σὲ μό νι μη δι α μά χη μὲ τὸ Κρά τος τὰ τε λευ ταῖ α πε νῆν τα 
χρό νια καὶ εἶ ναι ἀ πο φα σι σμέ νη κα τα θέ τον τας δι κα στι κὲς ἀ γω γὲς νὰ δι εκ δι κή σῃ 
ἐ κτά σεις καὶ τε ρά στια χρη μα τι κὰ πο σά, τὰ ὁ ποῖ α ἰ σχυ ρί ζε ται, ὅ τι τῆς ὀ φεί λει ἡ Πο λι-
τεί α. Τὴν τε λευ ταί α δι ε τί α παρατηροῦνται κα τα δι κα στι κὲς ἀ πο φά σεις δι κα στη ρί ων 
καὶ ἐκ βια σμοὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ ναν τί ον πολ λῶν πο λι τῶν. Πα ρά δειγ μα ἀ πο τε λεῖ ἡ πε-
ρί πτω ση τῆς Μο νῆς Λα μί ας, ἡ ὁ ποί α δι εκ δι κεῖ στὸ Ποι κί λο Ὄ ρος τῆς Ἀτ τι κῆς 7.500 
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στρέμματα γῆς, μὲ στόχο νὰ οἰκοπεδοποιήσῃ καὶ νὰ πουλήσῃ τὶς ἐκτάσεις αὐτές. 
Παράλληλα ἡ μονὴ ἔχει ἐπιβάλει τὴν εἴσπραξη κεφαλικοῦ φόρου ἀπὸ 2.000-10.000 
εὐρώ, προκειμένου νὰ ἐπιτρέψῃ σὲ μικροοικοπεδούχους μὲ μόνιμους τίτλους ἀγορᾶς 
νὰ χτίσουν, νὰ ἐπισκευάσουν ἢ νὰ διεκδικήσουν τὴν κυριότητα τοῦ σπιτιοῦ τους. 
Αὐτὸ συνέβη ὕστερα ἀπὸ μία περίεργη παραχώρηση τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομίας 
πρὸς τὴν Μονὴ Λαμίας, ἡ ὁποία ξαφνικὰ βρέθηκε συνιδιοκτήτης μὲ ἑκατοντάδες 
πολίτες! Πολλὲς τέτοιες περιπτώσεις διεκδικήσεων καὶ κατασχέσεων μέσῳ στημένων 
δικαστικῶν ὑποθέσεων ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἀποσιωπηθῆ μέχρι σήμερα. Ὁ 
γενικὸς διευθυντὴς τῶν οἰκονομικῶν καὶ τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας κ. Κ. 
Πυλαρινός, πρώην βουλευτὴς τῆς Ν. ∆ημοκρατίας, δηλώνει ρητῶς, ὅτι ἡ ἀξία τῆς 
«κλεμμένης» ἀπ’ τὸ Κράτος ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀνέρχεται σὲ 2,5 δὶς εὐρὼ 
καὶ πρέπει σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ ἐπιστραφῇ! 

Ἡ ἀκίνητη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀποτιμᾶται χρηματικὰ σὲ 20 δὶς εὐρὼ σύμφω-
να μὲ τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ 2005 καὶ τὰ ὅσα οἱ κληρικοὶ δηλώνουν. Αὐτά, χωρὶς νὰ 
μποροῦν νὰ ὑπολογιστοῦν οἱ τεράστιες περιουσίες ποὺ κατέχουν τὰ 2.500 μοναστή-
ρια καὶ οἱ ναοὶ τῆς Ἐπικράτειας. Τὰ μοναστήρια τῆς χώρας ἔχουν τεράστια ἔσοδα 
ἀπὸ καλλιέργειες, ἐλαιῶνες, μελίσσια, ἀμπελῶνες, κτηνοτροφικὲς μονάδες, ὅπου 
ἔχουν δημιουργήσει συνεταιρισμοὺς γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν προϊόντων τους. Τὸ 
Ἅγιο Ὄρος ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα ξεχωριστὸ κράτος ἐν κράτει, ἀντίγραφο τοῦ Βατι-

Ἡ τιμωρία τοῦ Ἀνανία καὶ τῆς γυναίκας του Σαπφείρας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔδωσαν στὸν Πέτρο 
ὅλα τὰ χρήματα, ποὺ πῆραν ἀπὸ κάποιο κτῆμα ποὺ πούλησαν, ἦταν παραδειγματικὴ γιὰ 
τὸ ποίμνιο: Ἄμεσος θάνατος, ὁπότε «ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ 

πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα». (Ὁ σχετικὸς πίνακας εἶναι τοῦ Ραφαήλ, 1515.)
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κανοῦ, ὅπου ἡ κρατικὴ νομοθεσία δὲν ἔχει ἐκεῖ καμμία ἀπολύτως δικαιοδοσία. Ἀγνώ-
στου ἀξίας καὶ μεγέθους εἶναι οἱ βυζαντινοὶ καὶ οἱ ἀρχαιοελληνικοὶ θησαυροὶ ποὺ 
κατέχει τὸ Ἅγιο Ὄρος. Μέσα στὰ σκονισμένα ράφια τῶν μονῶν του ἑκατοντάδες ἢ 
καὶ χιλιάδες ἀρχαῖα χειρόγραφα καὶ πάπυροι, πραγματικοὶ πνευματικοὶ θησαυροὶ 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, βρίσκονται φυλακισμένοι καὶ ἀναξιοποίητοι. 

Μέχρι τὸ 1988 οἱ ἀναγνωρισμένες ἐκτάσεις (ὑπάρχουν καὶ χιλιάδες στρέμματα 
χαρακτηριζόμενα ὡς «διακατεχόμενα», δηλαδὴ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, χωρὶς 
νὰ ὑφίστανται ἔγγραφα κυριότητας) ξεπερνοῦν τὰ 1.300.000 στρέμματα. Ἀπ’ αὐτὰ 
410.000 περίπου πουλήθηκαν στὸ Κράτος καὶ ἀξιοποιήθηκαν, ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα πα-
ρέμειναν στὴν διατηρητέα περιουσία. Στὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκουν καὶ 
ὁλόκληρα νησιὰ καὶ βραχονησίδες σὲ νησιωτικὰ συμπλέγματα, ὅπως τῶν Σποράδων 
καὶ τῶν Κυκλάδων. Ἡ κινητὴ λοιπὴ περιουσία εἶναι οὐσιαστικὰ ἄγνωστη (χρυσᾶ 
καὶ ἀσημένια κειμήλια, νομίσματα, σκεύη κ.ἄ.). 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέτοχος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας (κατέ-
χει τὸ 40%) καί, ὅπως ἐκτιμᾶται, μόνο οἱ καταθέσεις της 
σ’ αὐτὴν καὶ σὲ διάφορες ἄλλες τράπεζες ξεπερνοῦν τὰ 
40 δὶς εὐρώ, ἐνῷ ἄγνωστη παραμένει ἡ ἀξία τῶν ἀμοιβαί-
ων κεφαλαίων, οἱ μετοχὲς καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ κατέχει. 
Πακτωλὸς μετρητῶν χρημάτων ρέει καὶ ἀπὸ τὴν ὑπόθεση 
«παγκάρι» σὲ ὅλη τὴν χώρα, ἀφοῦ τὰ ποσὰ τὰ ὁποῖα δι-
ακινοῦνται ἐκεῖ εἶναι ἀμύθητα.

Οἱ ἱεράρχες εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι μὲ σχεδὸν ἀφορο-
λόγητους μισθοὺς καὶ χωρὶς καθόλου ἐλέγχους. Ἡ μισθο-
δοσία τῶν 9.700 ἱερέων τῆς χώρας κοστίζει στὸ κράτος 
200 ἑκ. εὐρὼ τὸν χρόνο, ἐνῷ οἱ συντάξεις τῶν κληρικῶν 
φθάνουν τὰ 60 ἑκ. εὐρὼ τὸν χρόνο. Γύρω στὰ 100 ἑκ. εὐρὼ κατασπαταλῶνται κάθε 
χρόνο γιὰ τὰ ὀρθόδοξα πατριαρχεῖα ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ σὲ ὀρθόδοξες ἱεραποστο-
λές, γιὰ νὰ ἀσκοῦν ἐκβιαστικὰ προσηλυτισμὸ πτωχῶν ἀνθρώπων στὴν Ἀφρική, 
τὴν Ἀσία καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή. Πρόσφατα μὲ λεφτὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ (ποσὸ 
ἄνω τῶν 100.000 εὐρώ) ἀνεγέρθη ὀρθόδοξος ναὸς στὴν Κούβα μὲ κύριο σκοπὸ τὸν 
προσηλυτισμὸ τῶν πτωχῶν Κουβανῶν καὶ τὴν δημιουργία νέου «ποιμνίου», μὲ πρό-
σχημα τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἐλαχίστης ὀρθόδοξης κοινότητας. Ὑπερμεγέθης ναὸς 
πολλῶν χιλιάδων εὐρὼ ἀνεγέρθη πρόσφατα καὶ στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου 
γιὰ τὸ ἐκεῖ «ποίμνιον». 

Τὸ 2004 ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τῆς Νέας ∆ημοκρατίας καταργήθηκε ἡ φορολόγηση 
τῶν παγκαριῶν, ἐνῷ μειώθηκε ὁ φόρος τῆς ἀκίνητης περιουσίας, ποὺ ὤφειλε νὰ 
καταβάλῃ ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ 10% σὲ 5% καὶ μέχρι τὸ 2007 σὲ 0%. Ἀφορολόγητες 
πάντοτε ὑπῆρξαν καὶ οἱ ἐπιχορηγήσεις ἀλλὰ καὶ οἱ περιουσίες ὅλων τῶν ἐκτὸς 
Ἑλλάδος πατριαρχείων. Μία ἀναλογιστικὴ μελέτη ἔδειξε, ὅτι ἡ φοροαπαλλαγὴ 
τῆς Ἐκκλησίας φθάνει σὲ ἀξία τὰ 800.000 εὐρὼ τὸν χρόνο, χρήματα ποὺ θὰ μπο-

Τὸ Ἅγιο Ὄρος 
ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα 

ξεχωριστὸ κράτος 
ἐν κράτει, ἀντίγραφο 

τοῦ Βατικανοῦ, 
ὅπου ἡ κρατικὴ 

νομοθεσία δὲν ἔχει 
ἐκεῖ καμμία ἀπολύ-
τως δικαιοδοσία.
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ροῦ σαν νὰ δο θοῦν γιὰ τὰ χρε ο κο πη μέ να 
ἀ σφα λι στι κὰ τα μεῖ α, γιὰ νὰ πλη ρω θοῦν στὸ 
μέλ λον οἱ συν τά ξεις τῶν ἀ σφα λι σμέ νων.

Σὰν νὰ μὴν φθά νουν ὅ λα αὐ τά, τὸ «ποί-
μνιον» πρέ πει νὰ πλη ρώ νῃ τε ρά στια πο σὰ 
σὲ κε ριά, πο λυ ε λαί ους, ἐγ καί νια, ἐ ρά νους, 
εὐ χέ λαι α, γά μους, βα πτί σια, κη δεῖ ες, τη λε ο-
πτι κοὺς μα ρα θώ νιους ἀ γά πης κ.ἄ.

ΤΑ «ΜΠΟΝ ΦΙΛΕ» ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ὰ «φι λέ τα» τῆς ἀ κί νη της 
πε ρι ου σί ας βρί σκον ται 
στὴν Ἀτ τι κή. Ἡ Μο νὴ Βα-
το πε δί ου (ἡ πλου σι ώ τε ρη 
μο νὴ τῆς Ἑλ λά δος) συν δι-

οι κεῖ τὸν ὅ μι λο Βω βοῦ, ἀ φοῦ ὅ λα σχε δὸν 
τὰ μον τέρ να κτή ρια τῆς λε ω φό ρου Κη φι-

σί ας μέ χρι τὸ ὕ ψος τῆς Κη φι σιᾶς ἀ νή κουν 
στὴν ἐν λό γῳ μο νή. Στὴν Μο νὴ Πεν τέ λης 
ἀ νή κουν 29.108 στρέμ μα τα ἀ πὸ τὴν Ἀτ τι κὴ 
καὶ ὅ λη σχε δὸν ἡ πε ρι ο χὴ γύ ρω ἀ πὸ τὴν λί-
μνη τῆς Βου λι αγ μέ νης. Στὴν Μο νὴ Πε τρά κη 
ἀ νή κουν 21.249 στρέμ μα τα, ἐ νῷ στὴν Μο νὴ 
Φα νε ρω μέ νης 1.800 στρέμ μα τα. Τὰ κτή ρια 
ποὺ στε γά ζον ται τὰ Ὑ πουρ γεῖ α Ἐ σω τε ρι κῶν 
καὶ Παι δεί ας ἀ νή κουν στὴν Ἐκ κλη σί α, ἐ νῷ 
δι ά φο ρες ἄλ λες μο νὲς λυ μαί νον ται πολ λὰ κεν-
τρι κὰ ση μεῖ α, κα τα στή μα τα, πο λυ κα τοι κί ες 
ἀ κό μη καὶ τε τρά γω να ὁ λό κλη ρα, ὅ πως τὰ 11 
στρέμ μα τα στὸ Κο λω νά κι καὶ ἑ κα τον τά δες 
ἄλ λα στὴν πλα τεῖ α Κυ ψέ λης, στὸ Γου δί, στὰ 

Ἂν καὶ ἡ Ἑλ λά δα εἶ ναι πλη θυ σμια κὰ ἀ πὸ τὶς μι κρό τε ρες χῶ ρες μὲ ὀρ θό δο ξους κα τὰ πλειο-
ψη φί α κα τοί κους δι α θέ τει τὸν με γα λύ τε ρο ἀ ριθ μὸ ἐκ κλη σι α στι κῶν ἀ ξι ω μα τού χων ποὺ 
πλη ρώ νον ται ἀ πὸ τὸ δη μό σιο. Στὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πι κρά τεια ὑ πάρ χουν 121 ἀρ χι ε ρεῖς, ἐ νῷ 
στὴ Ρωσ σί α γιὰ πα ρά δειγ μα μὲ τοὐ λά χι στον δε κα πλά σιους πι στοὺς ὑ πάρ χουν μό νο 82. 
Στὴν Οὐ κρα νί α μὲ τρι πλά σιους πι στοὺς ὑ πάρ χουν 40 μη τρο πο λί τες. Μό νο τὸ λε κα νο πέ-
διο τῆς Ἀτ τι κῆς ξε περ νᾷ τὶς 35 Μη τρο πό λεις, τε λευ ταῖα μά λι στα ὁ εἰ κο νι ζό με νος μὲ τὴν 
πα νά κρι βη χρυ σο κέν τη τη με τα ξω τὴ στο λὴ Πέρ ση σα τρά πη ἀρ χι ε πί σκο πος ἀ πο φά σι σε 
τὴν δι χο τό μη ση τῆς μη τρό πο λης Ἀτ τι κῆς, προ σθέ τον τας μί α ἀ κό μη μη τρό πο λη στὸ μα-

κρὺ κα τά λο γο.
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Πα τή σια, στὴν Πα νε πι στη μί ου, στὸ Σύν ταγ μα κ.ἄ. Ἡ Ἐκ κλη σί α κα τέ χει ἐ πί σης 800 
πε ρί που κτή ρια (μὲ γρα φεῖ α, ἐμ πο ρι κὰ κα τα στή μα τα, νυ κτε ρι νὰ κέν τρα, ξε νο δο χεῖ α, 
βεν ζι νά δι κα κ.ἄ.), τὰ 155 ἀ π’ αὐ τὰ στὸ κέν τρο τῆς Ἀ θή νας. Πρὶν ἀ πὸ τρί α χρό νια 
ἡ Ἐκ κλη σί α κα τέ θε σε αἴ τη ση στὸν Ε.Ο.Τ., γιὰ νὰ δη μι ουρ γη θοῦν τρί α τε ρά στια ξε-
νο δο χεῖ α δυ να μι κό τη τας 1.400 κλι νῶν. Τὸ ἕ να στὸ κέν τρο τῆς Ἀ θή νας σὲ οἰ κό πε δο 
ἐ πι φα νεί ας 11.000 στρεμ μά των, ὅ που στε γά ζε ται ἡ Ρι ζά ρει ος Ἐκ κλη σι α στι κὴ Σχο λή. 
Ἡ ἀ ξί α μό νο τοῦ οἰ κο πέ δου φθά νει τὰ 70 ἑκ. εὐ ρώ. Τὰ ἄλ λα δύο στὴν Βου λι αγ μέ νη 
γύ ρω ἀ πὸ τὴν λί μνη, ἐ κτά σε ως 17.000 στρεμ μά των καὶ 300 κλι νῶν καὶ στὸ Κα βού ρι, 
ἐ κτά σε ως 44.500 στρεμ μά των καὶ 400 κλι νῶν. Σύμ φω να μὲ πα ρά γον τες τῆς κτη μα τα-
γο ρᾶς ἡ ἀ ξί α τῶν τρι ῶν αὐ τῶν ἀ κι νή των μό νο ξε περ νᾷ σὲ ἀ ξί α τὰ 250 ἑκ. εὐ ρώ! 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ή με ρα οἱ οἰ κο νο μι κὲς σχέ σεις Κρά τους-Ἐκ κλη σί ας μὲ μυ στι κὲς συμ φω-
νί ες καὶ κρυ φὲς χρη μα το δο τή σεις κα λύ πτον ται ἀ πὸ πλέγ μα θο λού ρας 
καὶ ἀ δι α φά νειας σύμ φω να μὲ τὴν τε λευ ταί α σκαν δα λώ δη τρο πο λο γί α, 
ποὺ κα τέ θε σε τὸ κυ βερ νῶν κόμ μα τῆς Ν.∆. 
στὴν Βου λή. Τὰ γεύ μα τα τοῦ πρω θυ πουρ-

γοῦ μὲ τὸν ἀρ χι ε πί σκο πο κ. Χρι στό δου λο στὴν Ρα φή να, 
ἀλ λὰ καὶ οἱ συ ναν τή σεις κρυ φοῦ πε ρι ε χο μέ νου στὸ μέ γα-
ρο Μα ξί μου, ποὺ προ η γή θη καν, ἔ φε ραν με γά λα καὶ σκαν-
δα λώ δη οἰ κο νο μι κὰ ἀ νοίγ μα τα γιὰ τὴν Ἐκ κλη σί α.

Σύμ φω να μὲ τὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Ἀ γρο τι κῆς Ἀ νά πτυ ξης 
100.000 στρέμ μα τα σὲ ὅ λη τὴν χώ ρα ἑ τοι μά ζον ται νὰ 
ἀ ξι ο ποι η θοῦν οἰ κο νο μι κὰ ἀ π’ τὴν Ἐκ κλη σί α. Στὸν Κα-
ρέ α μέ σα σὲ μί α τε ρά στια ἔ κτα ση καὶ μὲ κρα τι κὴ δω ρε ὰ 
ἀ να μέ νε ται νὰ δη μι ουρ γη θῇ τὸ νέ ο συ νο δι κὸ μέ γα ρο τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μὲ βι βλι ο θῆ κες, γρα φεῖ α, κέν τρα πλη ρο φο ρι-
κῆς, δι οι κη τι κὰ κτή ρια, ἀ ξί ας 20 ἑκ. εὐ ρὼ μὲ πολ λὲς οἰ κο-
λο γι κὲς ἐ πι πτώ σεις. Ὁ κ. Χρι στό δου λος ὁ ρα μα τί ζε ται ἕ να 
νέ ο Βα τι κα νὸ δί πλα ἀ π’ τὸ κέν τρο τῆς Ἀ θή νας. Στὸν χῶ ρο 
ποὺ ἀ να με νό ταν νὰ δη μι ουρ γη θῇ τὸ νέ ο πάρ κο τῆς Ἀ θή νας, στὸ Γου δί, σὲ ἔ κτα ση 
4.900 στρεμ μά των (ἀ π’ αὐ τὰ 600 στρέμ μα τα ἀ νή κουν μό νο στὴν Ἐκ κλη σί α) ἀ να μέ-
νε ται νὰ κα τα σκευα στῇ ὁ νέ ος κο λοσ σια ῖος μη τρο πο λι τι κὸς να ὸς τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
πα ρὰ τὶς ἔν το νες δι α μαρ τυ ρί ες τῶν οἰ κο λο γι κῶν ὀρ γα νώ σε ων. 

Μὲ μί α χα ρι στι κὴ δι ά τα ξη τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Του ρι σμοῦ ἡ Μο νὴ Το πλοῦ στὴν Κρή-
τη πρό κει ται ν’ ἀ ξι ο ποι ή σῃ 25.000 στρέμ μα τα γῆς σὲ συ νερ γα σί α μὲ τὴν βρε ταν νι κὴ 
ἑ ται ρεί α «Loyalward», δη μι ουρ γῶν τας του ρι στι κὲς καὶ δι ά φο ρες ἄλ λες ἐγ κα τα στά-
σεις ἀ ξί ας 1,2 δὶς εὐ ρώ. Στὴν πε ρι ο χὴ Νη ὲς τοῦ νο μοῦ Μα γνη σί ας ὁ μη τρο πο λί της 
∆η μη τριά δος Ἰ γνά τιος ὑ πέ γρα ψε προ σύμ φω νο συ νερ γα σί ας μὲ τὴν ἑ ται ρεί α «Golfing 
Development» γιὰ τὴν κα τα σκευ ὴ γη πέ δων γκὸλφ σὲ ἔ κτα ση 2.500 στρεμ μά των μὲ 

Ὁ κ. Χρι στό δου λος 
ὁ ρα μα τί ζε ται ἕ να 

νέ ο Βα τι κα νὸ δί πλα 
ἀ π’ τὸ κέν τρο τῆς 

Ἀ θή νας, στὸν χῶ ρο 
ποὺ ἀ να με νό ταν νὰ 
δη μι ουρ γη θῇ τὸ νέ ο 
πάρ κο τῆς Ἀ θή νας 

στὸ Γου δὶ σὲ ἔ κτα ση 
4.900 στρεμ μά των.
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ξε νο δο χεια κὴ μο νά δα 900 κλι νῶν, 300 κα τοι κι ῶν, ἐμ πο ρι κὸ κέν τρο καὶ ἀ θλη τι κὲς 
ἐγ κα τα στά σεις. Στὸ Αἴ γιο μέ σῳ τῆς ἑ ται ρεί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας «Με τό χι Α.Ε.» προ χω-
ροῦν ἐ πεν δύ σεις καὶ σχέ δια real estate μὲ συ νε δρια κὰ κέν τρα, ξε νο δο χεῖ α πολ λῶν 
ἀ στέ ρων καὶ ἄλ λα, ἀ ξί ας 250 ἑκ. εὐ ρώ. Στὴν Θεσ σα λο νί κη τὰ σχέ δια τῆς Ἐκ κλη σί ας 
πε ρι λαμ βά νουν ἀ νέ γερ ση ὑ περ πο λυ τε λοῦς ξε νο δο χεί ου ἐ πὶ τῆς ὁ δοῦ Τσι μι σκῆ. Οἱ 
«ἱ ε ρές» αὐ τὲς μπίζ νες ἔ χουν ἐ ξα πλω θῆ σὲ ὅ λη τὴν ἐ πι κρά τεια μέ σῳ off-shore ἑ ται ρει-
ῶν, Ε.Π.Ε. καὶ Α.Ε. τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος Χρι στό δου λος ἐ ξα σφά λι σε τὰ 250 ἑκ. εὐ ρὼ ἀ π’ τὸ Γ΄ Κοι νο τι κὸ 
Πλαί σιο Στή ρι ξης (ἀ πὸ «τοὺς εὐ ρω λι γού ρη δες», ὅ πως συ νη θί ζει ν’ ἀ πο κα λῇ τοὺς 
Εὐ ρω παί ους) καὶ ἄλ λα τό σα ἀ π’ τὸ ∆́ , μὲ σκο πὸ νὰ χρη μα το δο τη θοῦν 14 ἀ να πτυ ξια-
κὰ ἔρ γα. Ἡ Ἐκ κλη σί α πρό σφα τα ἀ γό ρα σε ἕ να τε ρά στιο κτή ριο στὴν καρ διὰ τῶν 
Βρυ ξελ λῶν ἀ ξί ας πολ λῶν ἑκ. εὐ ρώ, μέ σα ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο θὰ μπο ρῇ πλέ ον εὔ κο λα νὰ 
προ σεγ γί ζῃ τὶς εὐ ρω πα ϊ κὲς ἐ πι χο ρη γή σεις. Ἡ σχέ ση τῶν 
ἱ ε ραρ χῶν μὲ τὴν Σο φο κλέ ους εἶ ναι πο λὺ στε νὴ τὰ τε λευ-
ταῖ α χρό νια, ἀ φοῦ τε ρά στια «ἱ ε ρά» πο σὰ δι α κι νοῦν ται 
κρυ φὰ στὸ Χρη μα τι στή ριο. Σύν το μα ξε κι νᾷ ἡ συ νερ γα-
σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας μὲ τὴν ∆.Ε.Η. γιὰ τὴν δη μι ουρ γί α 
αἰ ο λι κῶν πάρ κων μὲ ἄ με σα οἰ κο νο μι κὰ ὀ φέ λη. Ἡ συμ με-
το χὴ τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐπεκτείνεται καὶ στὶς ἐ πι κοι νω νί ες 
σὲ δο ρυ φο ρι κὰ προ γράμ μα τα, τη λε ο πτι κὰ κα νά λια καὶ 
νέ ους ρα δι ο σταθ μούς.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

έ σα σ’ ἕ να κλῖ μα ἀ δι α φά νειας καὶ μυ στη-
ρί ου, ἀ πά της, μαύ ρου χρή μα τος, κρυ φῶν 
συμ φω νι ῶν καὶ συ ναλ λα γῶν, συ νω μο σί ας 
καὶ ἀ πει λῶν πρὸς τοὺς πάν τες ἡ Ἐκ κλη σί α 
βα δί ζει πλέ ον ὡς ἕ νας οἰ κο νο μι κὸς Τι τᾶ νας, ἕ τοι μος νὰ κα τα σπα ρά ξῃ 

τοὺς πάν τες στὸ πέ ρα σμά της. Ἐ δῶ ὅ μως προ κύ πτουν καὶ τὰ ἑ ξῆς λο γι κὰ ἐ ρω τή μα-
τα: Τί προ σφέ ρει ἡ Ἐκ κλη σί α πρὸς τὸ ἑλ λη νι κὸ ∆η μό σιο καὶ τὸν ἐ ξα θλι ω μέ νο σή με-
ρα Νε ο έλ λη να ἔ ναν τι τῶν ἀ πί στευ των πα ρο χῶν καὶ προ νο μί ων ποὺ ἀ πο λαμ βά νει; 
Θὰ στα μα τή σουν οἱ ἱ ε ρεῖς νὰ πλη ρώ νων ται ἀ π’ τὸν κρα τι κὸ κορ βα νᾶ; Πό τε κά ποι ος 
ἔν τι μος καὶ θαρ ρα λέ ος πο λι τι κὸς ἢ κόμ μα θ’ ἀ να λά βῃ τὸν χω ρι σμὸ Ἐκ κλη σί ας-Κρά-
τους; Θὰ φο ρο λο γη θῇ ἐ πι τέ λους ὁ οἰ κο νο μι κὸς αὐ τὸς κο λοσ σός; Θ’ ἀ παλ λο τρι ω θῇ 
κά πο τε ἡ πα ρά νο μα κα τε χό με νη ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α; Μέ χρι πό τε τὸ ἐ ξα θλι-
ω μέ νο οἰ κο νο μι κὰ καὶ πνευ μα τι κὰ «ποί μνιον» θὰ σέρ νε ται στοὺς να οὺς τῆς χώ ρας 
πλου τί ζον τάς την συ νε χῶς; Ὡς ἀ πάν τη ση ὑ πάρ χει μί α καὶ μό νο λέ ξη, ποὺ ἀ ξί ζει νὰ 
τὴν φω νά ξου με δυ να τά: Ἄ ξιοι τοῦ μι σθοῦ τους, ὅ ταν τὸ ποί μνιον τῆς Ρω μι ο σύ νης 
βρί σκε ται σ’ αὐ τὴ τὴν ἔ σχα τη νο η τι κὴ ἀ φα σί α.

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της

Ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος 
Χρι στό δου λος 

ἐ ξα σφά λι σε 
τὰ 250 ἑκ. εὐ ρὼ 

ἀ π’ τὸ Γ΄ Κοι νο τι κὸ 
Πλαί σιο Στή ρι ξης 

(ἀ πὸ «τοὺς εὐ ρω λι γού-
ρη δες», ὅ πως συ νη θί-
ζει ν’ ἀ πο κα λῇ τοὺς 

Εὐ ρω παί ους).
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ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÅÕÓÅÂÅÉÁÓ

Τὸ πέ ρα σμα τοῦ κα τα στρο φι κοῦ Ντού ριαν, τοῦ τέ ταρ του με γά λου τυ φῶ να, ποὺ 
ἔ πλη ξε τὶς Φι λιπ πί νες, ἄ φη σε μὲν πί σω του ἑ κα τον τά δες νε κρούς, σῶ ο ὅ μως δὲ τὸ εἰ-
κό νι σμα τοῦ Ἰ η σοῦ τῆς φω το γρα φί ας (ἐ φημ. «Κα θη με ρι νή», 2 ∆εκ. 06). Τὸ εἰ κό νι σμα 
τυγ χά νει τῆς πε ρισ σῆς φρον τί δας τῶν ἐ ξα θλι ω μέ νων χρι στια νῶν κα τοί κων τῶν Φι λιπ-
πί νων, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ πα φί εν ται στὴν ὑ περ φυ σι κὴ προ στα σί α, ποὺ φαν τα σι ώ νον ται, ὅ τι 
θὰ τοὺς πα ρά σχῃ ὁ Ἰ η σοῦς κα τὰ τὸν ἑ πό με νο τυ φῶ να. 

Γ.Λ.

Ὁ γρον θο κο πῶν ραβ βῖ νος

Πρό κει ται γιὰ κου κλά κι ραβ βί-
νου, ποὺ δι α φη μί ζε ται, πὼς «μά-
χε ται γιὰ σο φί α γιὰ 3.000 χρό-
νια». Πω λεῖ ται στὶς Η.Π.Α. ἔ ναν-
τι $ 9,50. 

Ι.∆.

Τὴν εἰ κό να πρῶ τα

‣



Μουσουλμανικὴ εὐσέβεια. («Free Inquiry».)

Στὴ σχετικὴ διαφήμιση τοῦ εἰκονιζόμενου ξυπνητηριοῦ διαβάζουμε: «Ὅταν τὸ κου-
δούνισμα τοῦ ξυπνητηριοῦ σας διακόπτει τοὺς στοχασμούς σας στὸ χεῖλος τῆς κοσμι-
κῆς μοναδικότητας, δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὁλοκληρώσετε τὸν καρμικό σας κύκλο καὶ 
σᾶς κάνει νὰ ξυπνᾶτε μὲ γκρίνιες, μὴν στενοχωριέστε. Τὸ διαφημιζόμενο πλαστικὸ 
ξυπνητήρι θὰ σᾶς ξυπνάῃ μὲ ὕμνους τοῦ Χάρε Κρίσνα. ∆ὲν συνοδεύεται ἀπὸ μπατα-
ρίες, ἀλλὰ σίγουρα θὰ φορτίσῃ τὶς ἡμέρες σας μὲ πλαστικὴ προ-ηχογραφημένη θρη-
σκευτικὴ ἰσχύ.»

Κ.Ε.

Ξυπνήστε μὲ ὕμνους τοῦ Χάρε Κρίσνα

Α.Γ.
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ὸ Σύν ταγ μα κα το χυ ρώ νει τὴ θρη σκευ τι κὴ ἐ λευ θε ρί α ὑ πὸ δύο ἐκ-
φάν σεις της: α) τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη σκευ τι κῆς συ νεί δη σης καὶ 
β) τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη σκευ τι κῆς λα τρεί α ς1, στὰ ἑ ξῆς ἄρ θρα:

Τὸ ἄρ θρο 5, παρ. 2 τοῦ Συν τάγ μα τος πε ρι έ χει ἀ πα γό ρευ ση δι α κρί σε ων λό γῳ θρη-
σκεί ας: «Ὅ λοι ὅ σοι βρί σκον ται στὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πι κρά τεια ἀ πο λαμ βά νουν τὴν ἀ πό-
λυ τη προ στα σί α τῆς ζω ῆς, τῆς τι μῆς καὶ τῆς ἐ λευ θε ρί ας τους χω ρὶς δι ά κρι ση […] 
θρη σκευ τι κῶν […] πε ποι θή σε ων.» 

Τὸ ἄρ θρο 13 τοῦ Συν τάγ μα τος κα θο ρί ζει τὸ πλαί σιο τῆς θρη σκευ τι κῆς ἐ λευ θε ρί ας 
στὴν Ἑλ λά δα ὡς ἑ ξῆς: 

«1. Ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη σκευ τι κῆς συ νεί δη σης εἶ ναι ἀ πα ρα βί α στη. Ἡ ἀ πό λαυ-
ση τῶν ἀ το μι κῶν καὶ πο λι τι κῶν δι και ω μά των δὲν ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ τὶς θρη σκευ τι-
κὲς πε ποι θή σεις κα θε νός.

2. Κά θε γνω στὴ θρη σκεί α εἶ ναι ἐ λεύ θε ρη, καὶ τὰ σχε τι κὰ μὲ τὴ λα τρεί α της 
τε λοῦν ται ἀ νεμ πό δι στα ὑ πὸ τὴν προ στα σί α τῶν νό μων. Ἡ ἄ σκη ση τῆς λα τρεί ας 
δὲν ἐ πι τρέ πε ται νὰ προ σβάλ λῃ τὴ δη μό σια τά ξη ἢ τὰ χρη στὰ ἤ θη. Ὁ προ ση λυ τι-
σμὸς ἀ πα γο ρεύ ε ται.

3. Οἱ λει τουρ γοὶ ὅ λων τῶν γνω στῶν θρη σκει ῶν ὑ πό κειν ται στὴν ἴ δια ἐ πο πτεί α 
τῆς Πο λι τεί ας καὶ στὶς ἴ δι ες ὑ πο χρε ώ σεις ἀ πέ ναν τί της, ὅ πως καὶ οἱ λει τουρ γοὶ 
τῆς ἐ πι κρα τού σας θρη σκεί ας.

4. Κα νέ νας δὲν μπο ρεῖ ἐ ξαι τί ας τῶν θρη σκευ τι κῶν του πε ποι θή σε ων νὰ ἀ παλ-
λα γῇ ἀ πὸ τὴν ἐκ πλή ρω ση τῶν ὑ πο χρε ώ σε ων πρὸς τὸ Κρά τος ἢ νὰ ἀρ νη θῇ νὰ 
συμ μορ φω θῇ πρὸς τοὺς νό μους.

5. Κα νέ νας ὅρ κος δὲν ἐ πι βάλ λε ται χω ρὶς νό μο, ποὺ ὁ ρί ζει καὶ τὸν τύ πο του.»

Καὶ τὸ ζή τη μα ἀ νέ γερ σης τζα μιοῦ

ÔÏ ÍÏÌÉÊÏ
ÊÁÈÅÓÔÙÓ 
ÁÍÅÎÉÈÑÇÓÊÉÁÓ 
ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

1. ∆αγ τό γλου, σελ. 368. 



Τέ λος στὸ ἄρ θρο 16, παρ. 2 τοῦ Συν τάγ μα τος ἀ να φέ ρε ται ὅ τι: «Ἡ παι δεί α ἀ πο τε-
λεῖ βα σι κὴ ἀ πο στο λὴ τοῦ Κρά τους καὶ ἔ χει σκο πὸ […] τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς θρη σκευ τι-
κῆς συ νεί δη σης […].»

Ἀ ξί ζει νὰ ἀ να φερ θῇ, ὅ τι ἡ Συν θή κη γιὰ τὴν Θέ σπι ση Συν τάγ μα τος τῆς Εὐ ρώ πης, 
ποὺ τε λι κὰ δὲν τέ θη κε σὲ ἰ σχύ, ἀλ λὰ ἀν τα να κλᾷ τὶς κοι νὲς δι και ϊ κὲς ἀν τι λή ψεις καὶ 
τὸν κοι νὸ νο μι κὸ πο λι τι σμὸ τῶν κρα τῶν τῆς Ε.Ε., ἀ πα γό ρευ ε κά θε δι ά κρι ση λό γῳ 
θρη σκεί ας στὰ ἄρ θρα ΙΙ-81 καὶ ΙΙΙ-124. 

Καὶ οἱ δι ε θνεῖς συμ βά σεις δε σμεύ ουν τὴν Ἑλ λά δα

 πὸ τὶς δι ε θνεῖς συμ βά σεις, τὶς σχε τι κὲς μὲ τὴ θρη σκευ τι κὴ ἐ λευ θε ρί α, ποὺ 
δε σμεύ ουν τὴν Ἑλ λά δα, ση μαν τι κώ τε ρες εἶ ναι τὸ ∆ι ε θνὲς Σύμ φω νο γιὰ 
τὰ Ἀ το μι κὰ καὶ Πο λι τι κὰ δι και ώ μα τα (∆.Σ.Α.Π.∆.), ποὺ κυ ρώ θη κε μὲ τὸ 
Ν. 2462/1997, καὶ ἡ Εὐ ρω πα ϊ κὴ Σύμ βα ση «γιὰ τὴν προ ά σπι ση τῶν δι και-

ω μά των τοῦ ἀν θρώ που καὶ τῶν θε με λι ω δῶν ἐ λευ θε ρι ῶν» τοῦ 1950 (Ε.Σ.∆.Α.), ποὺ 
κυ ρώ θη κε ἀρ χι κὰ μὲ τὸ Ν. 2329/1953 καὶ στὴ συ νέ χεια μὲ τὸ Ν.∆. 53/1974.

Στὸ ἄρ θρο 18 τοῦ ∆.Σ.Α.Π.∆. ὁ ρί ζε ται ὅ τι: 

«1. Κά θε πρό σω πο ἔ χει δι καί ω μα στὴν ἐ λευ θε ρί α σκέ ψης, συ νεί δη σης καὶ θρη-
σκεί ας. Αὐ τὸ τὸ δι καί ω μα πε ρι λαμ βά νει τὴν ἐ λευ θε ρί α νὰ ἔ χῃ ἢ νὰ υἱ ο θε τῇ κα-
νεὶς τὴ θρη σκεί α ἢ τὴν πε ποί θη ση τῆς ἐ πι λο γῆς του, κα θὼς καὶ τὴν ἐ λευ θε ρί α νὰ 
ἐκ δη λώ νῃ τὴ θρη σκεί α ἢ τὴν πε ποί θη σή του ἀ το μι κὰ ἢ ἀ πὸ κοι νοῦ μὲ ἄλ λους, 
μέ σῳ τῆς λα τρεί ας, πρά ξε ων ἱ ε ρο τε λε στί ας, πρα κτι κῆς καὶ δι δα σκα λί ας.

2. Κα νεὶς δὲν ὑ πό κει ται σὲ κα τα ναγ κα σμό, ποὺ θὰ μπο ροῦ σε νὰ πα ρεμ πο δί σῃ 
τὴν ἐ λευ θε ρί α του νὰ ἔ χῃ ἢ νὰ υἱ ο θε τή σῃ τὴ θρη σκεί α ἢ τὶς πε ποι θή σεις τῆς ἐ πι-
λο γῆς του.

3. Ἡ ἐ λευ θε ρί α ἐκ δή λω σης τῆς θρη σκεί ας ἢ τῶν πε ποι θή σε ων δὲν μπο ρεῖ νὰ 
ὑ πό κη ται πα ρὰ μό νο σὲ ὅ σους πε ρι ο ρι σμοὺς ὁ ρί ζει ὁ νό μος, καὶ εἶ ναι ἀ πα ραί τη-
τοι γιὰ τὴν προ στα σί α τῆς δη μό σιας ἀ σφά λειας, τά ξης καὶ ὑ γεί ας ἢ τῆς ἠ θι κῆς 
ἢ τῶν θε με λι ω δῶν δι και ω μά των καὶ ἐ λευ θε ρι ῶν τῶν ἄλ λων.

4. Τὰ Συμ βαλ λό με να Κρά τη στὸ πα ρὸν Σύμ φω νο ἀ να λαμ βά νουν τὴν ὑ πο χρέ ω-
ση νὰ σέ βων ται τὴν ἐ λευ θε ρί α τῶν γο νέ ων ἢ τῶν νό μι μων κη δε μό νων, νὰ φρον-
τί ζουν γιὰ τὴ θρη σκευ τι κὴ καὶ ἠ θι κὴ ἀ γω γὴ τῶν παι δι ῶν τους σύμ φω να μὲ τὶς 
πε ποι θή σεις τους.»

Στὸ ἄρ θρο 9 τῆς Ε.Σ.∆.Α. προ στα τεύ ε ται ἡ ἐ λευ θε ρί α σκέ ψης, συ νεί δη σης καὶ θρη-
σκεί ας. Συγ κε κρι μέ να προ βλέ πε ται ὅ τι: 

«1. Πᾶν πρό σω πον δι και οῦ ται εἰς τὴν ἐ λευ θε ρί αν σκέ ψε ως, συ νει δή σε ως καὶ 
θρη σκεί ας, τὸ δι καί ω μα τοῦ το ἐ πά γε ται τὴν ἐ λευ θε ρί αν ἀλ λα γῆς θρη σκεί ας ἢ 
πε ποι θή σε ων, ὡς καὶ τὴν ἐ λευ θε ρί αν ἐκ δη λώ σε ως τῆς θρη σκεί ας ἢ τῶν πε ποι θή-
σε ων με μο νω μέ νως ἢ συλ λο γι κῶς, δη μο σί ᾳ ἢ κα τ’ ἰ δί αν, διὰ τῆς λα τρεί ας, τῆς 
παι δεί ας καὶ τῆς ἀ σκή σε ως τῶν θρη σκευ τι κῶν κα θη κόν των καὶ τε λε τουρ γι ῶν.

2. Ἡ ἐ λευ θε ρί α ἐκ δη λώ σε ως τῆς θρη σκεί ας ἢ τῶν πε ποι θή σε ων δὲν ἐ πι τρέ πε-
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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:__________________________

ται νὰ ἀ πο τε λέ σῃ ἀν τι κεί με νον ἑ τέ ρων πε ρι ο ρι σμῶν πέ ραν τῶν προ βλε πο μέ νων 
ὑ πὸ τοῦ νό μου καὶ ἀ πο τε λούν των ἀ ναγ καῖα μέ τρα ἐν δη μο κρα τι κῇ κοι νω νί ᾳ 
διὰ τὴν δη μο σί αν ἀ σφά λειαν, τὴν προ ά σπι σιν τῆς δη μο σί ας τά ξε ως, ὑ γεί ας καὶ 
ἠ θι κῆς ἢ τὴν προ ά σπι σιν τῶν δι και ω μά των καὶ ἐ λευ θε ρι ῶν τῶν ἄλ λων.»

Ἐ πι τρε πό με νοι πε ρι ο ρι σμοὶ τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῆς λα τρεί ας

 πὸ τὴν ἀ νά γνω ση τῶν ἀ νω τέ ρω ἄρ θρων τοῦ Συν τάγ μα τος καὶ τῶν δι ε-
θνῶν συμ βά σε ων, ποὺ δε σμεύ ουν τὴν Ἑλ λά δα, γί νε ται κα τα νο η τό, ὅ τι 
κά θε ἄν θρω πος ποὺ βρί σκε ται ἐν τὸς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πι κρά τειας ἔ χει τὸ 
δι καί ω μα ἀ κώ λυ της ἄ σκη σης τῆς λα τρεί ας, ἐ νῷ ὑ πάρ χει ἀν τί στοι χη ὑ πο-

χρέ ω ση τῆς Πο λι τεί ας, ὄ χι μό νο νὰ μὴν τὴν ἐμ πο δί ζῃ, ἀλ λὰ ἀν τί θε τα νὰ παίρ νῃ καὶ 
ὅ λα τὰ ἀ ναγ καῖ α μέ τρα γιὰ τὴν ἄρ ση κά θε δι α τά ρα ξης ἀ πὸ τρί του ς2.

Ἡ ἄ σκη ση τῆς λα τρεί ας εἶ ναι δυ να τὸ νὰ γί νε ται ἰ δι ω τι κὰ ἢ δη μό σια. Ἡ ἰ δι ω τι κὴ 
λα τρεί α δὲν ἀ παι τεῖ τὴν ὕ παρ ξη συγ κε κρι μέ νου τό που (να ός, εὐ κτή ριος οἶ κος κ.λπ.) 
σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὴ δη μό σια λα τρεί α, ποὺ κα τὰ κα νό να δι ε ξά γε ται σὲ εἰ δι κὸ τό πο ποὺ 
ὁ ρί ζε ται ἀ πὸ κά θε θρη σκεί α. 

Ἡ ἐ ξα σφά λι ση τῆς ἐ λευ θε ρί ας γιὰ τὴν ἵ δρυ ση καὶ τὴ λει τουρ γί α αὐ τῶν τῶν τό πων 
ἀ πο τε λεῖ ὑ πο χρέ ω ση τῆς Πο λι τεί ας, για τὶ χω ρὶς αὐ τὴ ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς λα τρεί ας καὶ ἡ 
θρη σκευ τι κὴ ἐ λευ θε ρί α στὸ σύ νο λό της πε ρι ο ρί ζον ται οὐ σι α στι κά. Ἡ Πο λι τεί α ἔ χει 
ἐ πί σης συν ταγ μα τι κὴ ὑ πο χρέ ω ση νὰ πα ρέ χῃ στοὺς πο λί τες παι δεί α ποὺ ἀ να πτύσ σει 
τὴν θρη σκευ τι κὴ συ νεί δη σή τους. Αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι κά θε πο λί της ἔ χει δι καί ω μα νὰ 
λαμ βά νῃ θρη σκευ τι κὴ παι δεί α, ἡ ὁ ποί α πρέ πει νὰ πα ρέ χε ται ἀ πὸ τὰ δη μό σια σχο-

2. Τρω ιά νος, σελ. 84. 

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: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
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λεῖ α, ἀλ λὰ αὐ τὸ δὲν ἀ πο κλεί ει τὴν θρη σκευ τι κὴ ἐκ παί δευ ση καὶ κα τή χη ση στοὺς 
τό πους λα τρεί ας. Ἡ ὕ παρ ξη ἑ πο μέ νως τό πων λα τρεί ας ἀ πο τε λεῖ προ ϋ πό θε ση γιὰ 
τὴ δι ε ξα γω γὴ τῆς θρη σκευ τι κῆς ἐκ παί δευ σης. 

Ἡ ἐ λεύ θε ρη ἄ σκη ση τῆς λα τρεί ας τε λεῖ σύμ φω να μὲ τὸ ἄρ θρο 13, παρ. 2 τοῦ Συν-
τάγ μα τος κά τω ἀ πὸ ὡ ρι σμέ νες προ ϋ πο θέ σεις, ποὺ ὁ κοι νὸς ὅ μως νο μο θέ της δὲν μπο-
ρεῖ νὰ δι ευ ρύ νῃ, προ σθέ τον τας καὶ ἄλ λες μὴ προ βλε πό με νες ἀ πὸ τὸ Σύν ταγ μα3. Οἱ 
προ ϋ πο θέ σεις αὐ τὲς ἀ να φέ ρον ται μὲ τὸν ἴ διο σχε δὸν τρό πο καὶ στὸ ∆.Σ.Α.Π.∆. καὶ 
τὴν Ε.Σ.∆.Α.. 

Εἰ δι κώ τε ρα ἀ πα γο ρεύ σεις καὶ πε ρι ο ρι σμοὶ στὴν ἄ σκη ση τῆς λα τρεί ας ὁ ποι ασ δή-
πο τε γνω στῆς4 στὴν Ἑλ λά δα θρη σκεί ας μπο ροῦν νὰ ὑ πάρ ξουν μό νο, ὅ ταν ἡ ἄ σκη ση 
τῆς λα τρεί ας προ σβάλ λῃ τὴ δη μό σια τά ξη ἢ τὰ χρη στὰ ἤ θη5 καὶ ἐ πι πλέ ον, ὅ ταν κα-
τὰ τὴν ἄ σκη ση τῆς λα τρεί ας γί νε ται προ ση λυ τι σμός. Ἑ πο μέ νως ἡ ἀ πα γό ρευ ση ἀ νέ-
γερ σης καὶ λει τουρ γί ας να οῦ στοὺς πι στοὺς ὁ ποι ασ δή πο τε γνω στῆς θρη σκεί ας, ὡς 
εἰ δι κώ τε ρη ἔκ φαν ση τῆς ἐ λεύ θε ρης λα τρεί ας, δὲν μπο ρεῖ νὰ ὑ πό κη ται σὲ πε ραι τέ ρω 
πε ρι ο ρι σμούς.

Βε βαί ως ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς λα τρεί ας δὲν ἀ πο κλεί ει τὸ δι καί ω μα τῆς Πο λι τεί ας νὰ 
ἐ ξα κρι βώ σῃ προ η γου μέ νως τὴν συν δρο μὴ ὅ λων τῶν ἀ νω τέ ρω προ ϋ πο θέ σε ων γιὰ τὸ 
ἀ κώ λυ το τῆς λα τρεί ας, δη λα δὴ νὰ εἶ ναι «γνω στή» θρη σκεί α, νὰ μὴν προ σβάλ λε ται ἡ 
δη μό σια τά ξη καὶ τὰ χρη στὰ ἤ θη, νὰ μὴν ἀ σκῆ ται προ ση λυ τι σμὸς κ.λπ.

3. ΣτΕ  866/1974.
4. Γνω στὴ εἶ ναι κά θε θρη σκεί α μὲ φα νε ρὰ δόγ μα τα, λα τρεί α, ὀρ γά νω ση καὶ σκο πούς. (Ὁλ. 

ΣτΕ 2105-2106/1975.)
5. Ὁλομέλεια ΣτΕ 2281/2001.

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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Ἐ πί σης ἡ ἀ νέ γερ ση καὶ λει τουρ γί α τό πων λα τρεί ας τε λεῖ ὑ πὸ πε ρι ο ρι σμούς, ποὺ 
τί θεν ται ἀ πὸ γε νι κοὺς νό μους, ὅ πως λ.χ. ἡ πο λε ο δο μι κὴ νο μο θε σί α καὶ οἱ δι α τά ξεις 
πε ρὶ προ στα σί ας τοῦ πε ρι βάλ λον τος. Ἀ πα γο ρεύ ε ται ὅ μως νὰ τε θοῦν εἰ δι κὲς προ ϋ-
πο θέ σεις σὲ συγ κε κρι μέ νες θρη σκεῖ ες, ὅ σον ἀ φο ρᾷ στὴν ἐ λεύ θε ρη λα τρεί α γε νι κὰ 
καὶ εἰ δι κώ τε ρα τὴν ἀ νέ γερ ση καὶ λει τουρ γί α να ῶν. Μά λι στα ἔ χουν ἐ πι κρι θῆ ἀ πὸ 
τὴ θε ω ρί α καὶ ἔ χουν κρι θῆ ἀν τι συν ταγ μα τι κοὶ ἀ πὸ τὰ δι κα στή ρια πα λαι οὶ νό μοι, 
σύμ φω να μὲ τοὺς ὁ ποί ους, γιὰ νὰ λει τουρ γή σῃ ἀλ λό θρη σκος ἢ ἑ τε ρό δο ξος να ὸς ἢ 
εὐ κτή ριος οἶ κος, ἀ παι τεῖ ται ἄ δεια τοῦ οἰ κεί ου μη τρο πο λί τη. 

Συγ κε κρι μέ να στὸ ἄρ θρο 41, παρ. 1 τοῦ Α.Ν. 1369/1938 ὁ ρί ζε ται, ὅ τι «διὰ τὴν 
ἀ νέ γερ σιν να οῦ οἱ ου δή πο τε δόγ μα τος ἀ παι τεῖ ται ἄ δεια τοῦ ἁρ μο δί ου κα τὰ πε ρι φέ-
ρειαν μη τρο πο λί του […]» καὶ στὸ ἄρ θρο 1 τοῦ Α.Ν. 1363/1938, ὅ πως ἀν τι κα τα στά θη-
κε μὲ τὸ ἄρ θρο 1 τοῦ Α.Ν. 1672/1939, ὁ ρί ζε ται, ὅ τι «διὰ τὴν ἀ νέ γερ σιν ἢ λει τουρ γί-
αν να οῦ ὁ ποι ου δή πο τε δόγ μα τος προ α παι τεῖ ται ἄ δεια τῆς οἰ κεί ας ἐκ κλη σι α στι κῆς 
ἀρ χῆς […]».

Ὁ λό γος γιὰ τὸν ὁ ποῖ ο οἱ πα ρα πά νω δι α τά ξεις κρί θη καν ἀν τι συν ταγ μα τι κὲς 
εἶ ναι, δι ό τι εἰ σά γουν εἰ δι κοὺς πε ρι ο ρι σμοὺς σὲ ὅ λες τὶς θρη σκεῖ ες πλὴν τῆς ἐ πι-
κρα τού σης, προ βαί νον τας σὲ ἀ πα γο ρευ μέ νες δι α κρί σεις μὲ βά ση τὴ θρη σκεί α καὶ 
πα ρα βι ά ζον τας τὴν ἀρ χὴ τῆς ἰ σό τη τα ς6. Μά λι στα μὲ ἀ φορ μὴ ὑ πό θε ση φο ρο λο γι-
κῶν ἀ παλ λα γῶν τῆς Ἀ να το λι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας ἔ χει νο μο λο γη θῆ7, ὅ τι 
στὰ με ρι κώ τε ρα δι και ώ μα τα ποὺ ἀ πορ ρέ ουν ἀ πὸ τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς θρη σκευ τι-
κῆς συ νεί δη σης καὶ σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴ γε νι κὴ ἀρ χὴ τῆς ἰ σό τη τας ἐν τάσ σε ται τὸ 
δι καί ω μα γιὰ ἰ σό τι μη με τα χεί ρι ση ὅ λων τῶν προ σώ πων, φυ σι κῶν καὶ νο μι κῶν, 
ἀ νε ξαρ τή τως θρη σκεύ μα τος.

Ἐ φό σον ἀ πα γο ρεύ ον ται οἱ δι α κρί σεις λό γῳ θρη σκεί ας, θὰ πρέ πει γιὰ ὅ λες τὶς 
γνω στὲς θρη σκεῖ ες νὰ ἰ σχύ ουν οἱ ἴ διοι κα νό νες ὡς πρὸς τὴν ἀ νέ γερ ση καὶ λει τουρ-
γί α να ῶν καὶ εὐ κτή ρι ων οἴ κων. Ἑ πο μέ νως, γιὰ νὰ τη ρη θῇ ἡ ἀρ χὴ τῆς ἰ σό τη τας καὶ 
ἡ μὴ δι ά κρι ση βά σει τῆς θρη σκεί ας, πρέ πει ἢ νὰ κα ταρ γη θοῦν οἱ δι α τά ξεις ποὺ προ-
βλέ πουν ὡς προ ϋ πό θε ση γιὰ τὴν ἀ νέ γερ ση καὶ λει τουρ γί α να οῦ ὁ ποι ου δή πο τε δόγ-
μα τος τὴν πα ρο χὴ ἄ δειας ἀ πὸ τὸν ἁρ μό διο μη τρο πο λί τη ἢ σὲ κά θε πε ρι φέ ρεια νὰ 
πα ρέ χουν τὴ σχε τι κὴ ἄ δεια ἀ πὸ κοι νοῦ οἱ ἀν τί στοι χου βαθ μοῦ μὲ τὸν μη τρο πο λί τη 
ἁρ μό διοι ἱ ε ρεῖς κά θε θρη σκεί ας.

Οἱ λοι πὲς προ ϋ πο θέ σεις, ἐ κτὸς τῆς ἄ δειας τοῦ ἁρ μό διου μη τρο πο λί τη, ποὺ θέ τουν 
οἱ νό μοι ποὺ προ α να φέρ θη καν, γιὰ τὴν ἀ νέ γερ ση τό πων λα τρεί ας ἄλ λων θρη σκει ῶν 
καὶ δογ μά των πλὴν τῆς Ἀ να το λι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας, εἶ ναι σχε τι κὴ αἴ τη ση 
–50 τοὐ λά χι στον γιὰ να ὸ καὶ χω ρὶς ἐ λά χι στο ὅ ριο γιὰ εὐ κτή ριο οἶ κο8– οἰ κο γε νει ῶν 

6. ΣτΕ 721/1969.
7. Μον ∆ι οικ Πρωτ Θεσ σαλ 1065/1998, ∆΄ Τμ. 
8. Ἔ χει κρι θῆ ὅ τι, γιὰ νὰ ἀ να γνω ρι στῇ ἡ ὕ παρ ξη ἀ νάγ κης ἵ δρυ σης τό που λα τρεί ας ἀρ κοῦν 

5 ἄ το μα (ΣτΕ 881/1962).
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γει το νι κῶν με τα ξύ τους πρὸς τὸν ἁρ μό διο μη τρο πο λί τη καὶ τὸν ὑ πουρ γὸ Ἐ θνι κῆς 
Παι δεί ας καὶ Θρη σκευ μά των, ἡ με γά λη ἀ πό στα ση τοῦ τό που κα τοι κί ας τους ἀ πὸ 
ἄλ λο ὁ μό δο ξο να ό, ὥ στε νὰ ἀ πο δει κνύ ε ται ἡ ἀ νάγ κη ἀ νέ γερ σης τό που λα τρεί ας, ἡ 
βε βαί ω ση τοῦ γνη σί ου τῶν ὑ πο γρα φῶν τους κ.λπ.

Τὸ δι καί ω μα ἀ νέ γερ σης μου σουλ μα νι κοῦ τε μέ νους στὴν Ἀ θή να

ὰ ἀ νω τέ ρω ἰ σχύ ουν γε νι κὰ γιὰ κά θε γνω στὴ θρη σκεί α. Ἐ πι στρέ φον τας 
στὸ αἴ τη μα ἀ νέ γερ σης μου σουλ μα νι κοῦ τε μέ νους στὴν Ἀ θή να, ποὺ ἀ πο τέ-
λε σε ἄλ λω στε τὴν ἀ φορ μὴ τῆς σύν τα ξης τοῦ πα ρόν τος ἄρ θρου, καὶ ἐ λέγ-
χον τας τὴν τυ χὸν ὕ παρ ξη λό γων νό μι μου πε ρι ο ρι σμοῦ τῆς ἄ σκη σης τῆς 

ἐ λεύ θε ρης λα τρεί ας τῶν μου σουλ μά νων, πα ρα τη ροῦ με τὰ ἑ ξῆς:

 Τὸ Ἰσ λὰμ εἶ ναι ἀ ναμ φί βο λα γνω στὴ θρη σκεί α στὴν Ἑλ λά δα, ἀ φοῦ στὴ Θρᾴ κη 
ὑ πάρ χει ἀ να γνω ρι σμέ νη μου σουλ μα νι κὴ μει ο νό τη τα, λει τουρ γοῦν τζα μιά, καὶ ὁ 
Μου φτῆς δι ο ρί ζε ται ἀ πὸ τὴν Πο λι τεί α.

 Στὴν Ἀ θή να, εἶ ναι γνω στὸ σὲ ὅ λους, ὅ τι λει τουρ γοῦν πα ρά νο μα, ἀ φοῦ δὲν ἔ χουν 
τὴν ἀ πα ραί τη τη ἄ δεια ἀ πὸ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ., πολ λοὶ μου σουλ μα νι κοὶ εὐ κτή ριοι οἶ-
κοι.

 Ὑ πάρ χει πο λὺ με γά λος ἀ ριθ μὸς μου σουλ μά νων στὴν Ἀ θή να, πο λὺ πε ρισ σό τε ρες 
ἀ πὸ 50 οἰ κο γέ νει ες ποὺ ἀ παι τεῖ ὁ Νό μος, καὶ δὲν ὑ πάρ χει σὲ πο λὺ με γά λη ἀ πό-
στα ση ἀ πὸ τὴν Ἀ θή να μου σουλ μα νι κὸ τέ με νος ἢ εὐ κτή ριος οἶ κος. Ἑ πο μέ νως εἶ-
ναι ὑ παρ κτὴ ἡ ἀ νάγ κη ἀ νέ γερ σης μου σουλ μα νι κοῦ τε μέ νους, ὥ στε οἱ μου σουλ μά-
νοι τῆς Ἀ θή νας νὰ ἔ χουν τὴ δυ να τό τη τα νὰ ἀ σκοῦν τὸ συν ταγ μα τι κὸ δι καί ω μα 
τῆς θρη σκευ τι κῆς λα τρεί ας.

 ∆ὲν συν τρέ χει λό γος δη μό σιας τά ξης, ποὺ νὰ δι και ο λο γῇ πε ρι ο ρι σμοὺς στὴ λα-
τρεί α τῶν μου σουλ μά νων τῆς Ἀ θή νας. Οἱ ὑ πο ψί ες ποὺ ἐκ φρά ζον ται πε ρὶ δη μι-
ουρ γί ας κέν τρων ὑ πό θαλ ψης τρο μο κρα τῶν, φον τα μεν τα λι στῶν κ.λπ. δὲν εἶ ναι 
πει στι κές, ἀ φοῦ κά τι τέ τοι ο μπο ρεῖ θε ω ρη τι κὰ νὰ συμ βῇ σὲ κά θε ἕ να ἀ πὸ τὰ 
τζα μιά, ποὺ λει τουρ γοῦν πα ρά νο μα σὲ ὅ λη τὴν Ἀτ τι κή. Γιὰ τὴν ἐ πί κλη ση λό γων 
δη μο σί ας τά ξης θὰ πρέ πει νὰ ἀ να φέ ρων ται συγ κε κρι μέ να πραγ μα τι κὰ πε ρι στα-
τι κά.

 ∆ὲν μπο ρεῖ νὰ γί νῃ λό γος γιὰ προ σβο λὴ τῶν χρη στῶν ἠ θῶν μέ σῳ τῆς ἄ σκη σης 
θρη σκευ τι κῆς λα τρεί ας ἀ πὸ ἕ να με γά λο ἀ ριθ μὸ ὀ πα δῶν μιᾶς ἀ πὸ τὶς πιὸ δι α δε-
δο μέ νες θρη σκεῖ ες τοῦ πλα νή τη, πα ρὰ τὸ γε γο νὸς ὅ τι ἡ πλει ο ψη φί α τῶν Ἑλ λή-
νων πο λι τῶν εἶ ναι χρι στια νοὶ ὀρ θό δο ξοι. Πο λὺ πε ρισ σό τε ρο, ὅ ταν οἱ Ἕλ λη νες 
πο λί τες ἔ χουν ἀ πο δε χθῆ ἀ δι α μαρ τύ ρη τα τὴν εἴ σο δο στὴν Ἑλ λά δα ἑ κα τομ μυ ρί ων 
οἰ κο νο μι κῶν προ σφύ γων, λα θρο με τα να στῶν κ.λπ.

 Τὸ ἴ διο ἰ σχύ ει καὶ γιὰ τὴν πε ρί πτω ση τοῦ προ ση λυ τι σμοῦ. Κά ποι οι προ βάλ λουν 
ὡς ἐ πι χεί ρη μα κα τὰ τῆς ἀ νέ γερ σης μου σουλ μα νι κοῦ τε μέ νους στὴν Ἀ θή να τὸν κίν-
δυ νο προ ση λυ τι σμοῦ μέ σῳ τῆς ἐκ πομ πῆς ἤ χων –τῶν ψαλ μῶν τοῦ Μου ε ζί νη– ἀ πὸ 
τὶς με γα φω νι κὲς ἐγ κα τα στά σεις τοῦ τε μέ νους. Ἡ ἀ πο ρί α ποὺ γεν νᾶ ται αὐ τό μα τα 
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στὸν κά θε πο λί τη εἶ ναι: δὲν συμ βαί νει τὸ ἴ διο σὲ ὅ λες τὶς ἐκ κλη σί ες κά θε Κυ ρια κὴ 
καὶ κα τὰ τὶς ἑ ορ τὲς τῆς Ἀ να το λι κῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας;

Συμ πέ ρα σμα

ἱ μου σουλ μά νοι τῆς Ἀ θή νας, ὅ πως ὅ λοι οἱ πι στοὶ τῶν γνω στῶν στὴν Ἑλ-
λά δα θρη σκει ῶν, ἔ χουν τὸ ἀ να φαί ρε το συν ταγ μα τι κὸ δι καί ω μα τῆς θρη-
σκευ τι κῆς λα τρεί ας, ποὺ πε ρι λαμ βά νει καὶ τὴν ἀ νέ γερ ση καὶ λει τουρ γί α 
τε μέ νους. Τὸ δι καί ω μα αὐ τὸ ἀν τλοῦν καὶ ἀ πὸ δι ε θνεῖς συν θῆ κες ποὺ δε-

σμεύ ουν τὴν Ἑλ λά δα (Ε.Σ.∆.Α. κ.λπ.).
Ἡ Πο λι τεί α ἔ χει τὴν ὑ πο χρέ ω ση ὄ χι μό νο νὰ ἐ ξα σφα λί σῃ τὴν ἀ κώ λυ τη ἄ σκη ση 

τοῦ ἀ νω τέ ρω δι και ώ μα τος, ὑ πὸ τὸν ὅ ρο ὅ τι τη ροῦν ται οἱ σχε τι κοὶ νό μοι καὶ δὲν 
πα ρα κω λύ ε ται ἡ ἄ σκη ση τῶν δι και ω μά των τῶν ὑ πό λοι πων πο λι τῶν, ἀλ λὰ καὶ νὰ 
προ στα τεύ σῃ τοὺς φο ρεῖς τοῦ δι και ώ μα τος ἀ πὸ κά θε προ σπά θεια πα ρα κώ λυ σης τῆς 
ἄ σκη σής του ἀ πὸ ὀ πα δοὺς ἄλ λων θρη σκει ῶν. Μό νο τό τε θὰ μπο ροῦ με νὰ ἰ σχυ ρι ζώ-
μα στε, ὅ τι ζοῦ με σὲ εὐ νο μού με νη πο λι τεί α, ὅ που ὑ πάρ χει ἰ σό τη τα τῶν θρη σκει ῶν.

Σὲ κά θε πε ρί πτω ση, πα ρὰ τὶς δι α φω νί ες ποὺ ὑ πάρ χουν, τὶς ὁ ποῖ ες ὁ κα θέ νας ἔ χει 
δι καί ω μα νὰ ἐκ φρά ζῃ ἐ λεύ θε ρα, ἡ ἀ νέ γερ ση τε μέ νους εἶ ναι θέ μα χρό νου καὶ ὄ χι θέ-
μα ὕ παρ ξης τοῦ σχε τι κοῦ δι και ώ μα τος. 
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 Χρῆ στος Τσια χρῆς
 ∆ι κη γό ρος, Μ.∆.Ε. ∆ι ε θνοῦς ∆ι καί ου
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Θε ω ρί α τῆς Με γά λης Ἔ κρη ξης δὲν μπο ρεῖ νὰ λύ σῃ τὸ 
πρό βλη μα τῆς ὕ παρ ξης, τῆς προ έ λευ σης καὶ τοῦ σκο ποῦ 
τῆς ἄ πει ρης Φύ σης. Ἡ Φύ ση ἁ πλῶς ὑ πάρ χει. ∆ὲν ἔ χει 
σκο πούς. Σκο ποὶ ὑ πάρ χου ν μό νο στὸν ἄν θρω πο καὶ 
στὴν ἔμ βια ὕ λη, ποὺ μὲ τὸν ἀ γῶ να γιὰ τὴν ὕ παρ ξη ἐ ξα-

σφα λί ζει στὰ εἴ δη ὅσο τὸ δυ να τὸν δι αρ κέ στε ρη καὶ κα λύ τε ρη ζω ή. Ἡ 
ἀ νόρ γα νη Φύ ση ἔ χει τοὺς νό μους της, ποὺ δροῦ ν χω ρὶς σκο πούς.

Ἡ λο γι κὴ λέ ει, ὅ τι ὁ κό σμος (ἡ ἄ πει ρη Φύ ση) εἶ ναι αἰ ώ νιος, ἀ γέν νη τος καὶ 

ἀ νώ λε θρος. Τὸ σω στὸ μυα λὸ τοῦ ἐ λεύ θε ρου ἀν θρώ που δὲ μπο ρεῖ νὰ φαν τα-

στῇ ἀρ χὴ καὶ τέ λος στὴν ἄ πει ρη Φύ ση. ∆ὲν ὑ πάρ χει πρὸ καὶ με τὰ στὸν ἄ πει ρο 

Χῶ ρο καὶ Χρό νο, ὁ ὁ ποῖ ος (Χρό νος) εἶ ναι τέ κνο τῆς κί νη σης, ποὺ κα τὰ τὸν 

Ἀ ρι στο τέ λη εἶ ναι ἡ βα σι κὴ ἰ δι ό τη τα τῆς ὕ λης. Μό νο τὰ ἐ πὶ μέ ρους πράγ μα τα 

τῆς Φύ σης ἔ χου ν ἀρ χὴ καὶ τέ λος στὸ Χῶ ρο καὶ στὸ Χρό νο.

Ἡ Με γά λη Ἔ κρη ξη, τὸ B ig B a ng, ξε κί νη σε κα τὰ τοὺς «ἐ φευ ρέ τες» του ἀ πὸ 

ἕ να ἀ πει ρο ε λά χι στο ὑ λι κὸ ση μεῖ ο τοῦ δι α στή μα τος, ποὺ εἶ χε ἄ πει ρη πυ κνό-

τη τα καὶ ἄ πει ρη θερ μο κρα σί α (πα ρά λο γα πράγ μα τα) καὶ ὕ στε ρα ἄρ χι σε νὰ 

δι ευ ρύ νε ται, νὰ δι α στέλ λε ται, δη μι ουρ γῶν τας συ νά μα τὸ Χῶ ρο καὶ τὸ Χρό νο. 

Ἡ θε ω ρί α ὑ πο στη ρί ζε ται ἀ πὸ στρατευμένους ἐ πι στή μο νες, οἱ ὁ ποῖ οι μὲ αὐ τὸ 

«ÌÅÃÁËÇ
ÅÊÑÇÎÇ»,
Ç ÌÅÃÁËÇ
ÁÍÏÇÓÉÁ



«ÌÅÃÁËÇ
ÅÊÑÇÎÇ»,
Ç ÌÅÃÁËÇ
ÁÍÏÇÓÉÁ

Ὁ εἰ κο νι ζό με νος Βέλ γος 
κα θη γη τὴς τῆς Φυ σι κῆς 
καὶ ἱ ε ρέ ας Ζὼρζ Λε μὲ τρ 
ἦ ταν ὁ πρῶ τος, ποὺ πρό-
τει νε τὴν ὑ πό θε ση -ὅ πως 
τὴν ἀ πο κά λε σε- ὅ τι τὸ 
Σύμ παν ξε κί νη σε ἀ πὸ 
μί α ἔ κρη ξη ἑ νὸς ἀρ χε γό-

νου ἀ τό μου.

τὸν τρό πο στη ρί ζου ν τὴν Ἐκ κλη σί α καὶ τὸ δόγ μα τῆς δη μι ουρ γί ας τοῦ κό σμου 

ἀ πὸ τὸ Θε ό.

Ἡ ἀν τί θε τη Θε ω ρί α τῆς Στα θε ρῆς Κα τά στα σης τοῦ Χό ιλ καὶ ἄλ λων ἐ πι στη-

μό νων καὶ φι λο σό φων εἶ ναι ἡ σω στή, σύμ φω να μὲ τὴ λο γι κὴ (νο μί ζω), γιὰ 

τοὺς ἑ ξῆς λό γους: Ἡ Με γά λη Ἔ κρη ξη μπο ρεῖ νὰ πα ρο μοια στῇ μὲ τὴν ἔ κρη ξη 

μιᾶς χει ρο βομ βί δας στὸν ἀ έ ρα ἢ μὲ τὸ σκά σι μο τῶν ἀ το μι κῶν βομ βῶν στὴ 

Χι ρο σί μα καὶ στὸ Ναγ κα σά κι, ποὺ ρυθ μί στη κα ν νὰ σκά σου ν στὸν ἀ έ ρα γιὰ 

με γα λύ τε ρη κα τα στρο φή. Τὰ κομ μά τια τῆς χει ρο βομ βί δας μὲ τὴν ἔ κρη ξη ἐκ-

σφενδο νί ζον ται ἀκτι νο ει δῶς πρὸς ὅ λες τὶς κα τευ θύν σεις. Τὸ ἴ διο θὰ συ νέ βη 

( ;) καὶ μὲ τὴν ὕ λη τοῦ B ig B a ng (οἱ δη μι ουρ γοί του θὰ στρι μώ χτη κα ν φο βε ρά, 



μὴ μπο ρῶν τας νὰ ὑ πο στη ρί ξου ν μέ χρι κε ραί ας τὴ θρη σκευ τι κή-μυ θι κὴ δη μι-

ουρ γί α, ἀ φοῦ αὐ τὴ ἔ γι νε ἐκ τοῦ μη δε νός, ex n i h i lo, ἐ νῷ ἡ δι κή τους ξε κι νά ει 

ἔ στω καὶ ἀ πὸ ἀ πει ρο ε λά χι στη ὕ λη μὲ ἄ πει ρη πυ κνό τη τα κ.λπ. ). 

Ἡ Με γά λη Ἔ κρη ξη πρέ πει νὰ ἔ γι νε σὲ ἕ να ση μεῖ ο τοῦ Χώ ρου, ἄ σχε τα μὲ τὸ 

ὅ τι ὑ πο στη ρί ζου ν, ὅ τι δη μι ούρ γη σε τὸ Χῶ ρο καὶ τὸ Χρό νο. Χῶ ρος ἀ ναγ κα στι-

κὰ θὰ πρέ πει νὰ ὑ πῆρ χε, ἀ φοῦ ἔ γι νε κά που. Μὲ τὴν ἔκρη ξη ἡ πρω ταρ χι κὴ ὕ λη 

θὰ ἐκ σφεν δο νί σθη κε ἀκτι νο ει δῶς καὶ σφαι ρι κά, δηλ. τὸ ση μεῖ ο τῆς ἔ κρη ξης θὰ 

ὑ πῆρ χε στὸ κέν τρο μιᾶς συ νε χῶς δι α στελ λό με νης σφαί ρας. Ἡ θε ω ρί α λοι πὸν 

αὐ τὴ κα τα λή γει σὲ Σύμ παν πε πε ρα σμέ νο, ἀ φοῦ, ὅ σο κι ἂν δι α στα λῇ ἡ σφαῖ ρα, 

ἔ ξω ἀ π’ αὐ τὴν θὰ πα ρα μέ νῃ ἐ λεύ θε ρος χῶ ρος. Ἀ κα τα νό η τη θε ω ρί α. Κέν τρο 

τοῦ «Σύμ παν τος» δὲν ὑ πά ρχει. Κά θε ση μεῖ ο τοῦ ἀ πεί ρου εἶ ναι καὶ κέν τρο, ἄ ρα 

ἄ πει ρα κέν τρα, ἄ πει ρος χῶ ρος.

«Σύμ παν»: Τὸ ἄ πια στο θή ρα μα τῆς Ἐ πι στή μης

χε τι κὰ μὲ τὴν ἔν νοι α «Σύμ παν», νο μί ζω, ὅ τι εἶ ναι ἀ κα τάλ λη λος ὅ ρος 

καὶ πρέ πει νὰ ἐγ κα τα λει φθῇ, για τὶ σύμ-παν (u n i v e r s um, u n i v e r se) 

ση μαί νει σύν-ολο, ποὺ δη λώ νει κά τι πε πε ρα σμέ νο, ἀ φοῦ κά θε λο-

γι κὸς ἐγ κέ φα λος δέ χε ται ὅ τι ἡ Φύ ση εἶ ναι ἄ πει ρη. Ἀ κό μα πιὸ πο λὺ 

πα ρα λο γί ζον ται ὅ σοι γρά φου ν ἢ λέ νε «τὸ σύ νο λο τοῦ Σύμ παν τος», δηλ. τὸ 

σύ νο λο τοῦ συ νό λου.

Ἡ ἄ πο ψη τῆς δι α στο λῆς τοῦ Σύμ παν τος ἀ να τρέ πε ται πά λι ἀ πὸ τὴ λο γι κή, 

για τὶ ἡ Ἀ στρο νο μί α καὶ ἡ Ἀ στρο φυ σι κή, ὅ σο κι ἂν στὸν αἰ ῶ να τὸν ἅ παν τα 

ἀ να πτύ ξου ν τὰ ἐρ γα λεῖ α τους, δὲν πρό κει ται νὰ κα θυ πο τά ξουν τὸ ἄ πει ρο. Ἡ 

λο γι κὴ ὅ μως τὸ συλ λαμ βά νει.

Ἂς φαν τα στοῦ με, ὅ τι ἔ χου με μέ σα σὲ ἕ να κυ βι κὸ χι λι ό με τρο 16 κο πά δια πρό-

βα τα, τέσ σε ρα στὴν ἐ πι φά νεια τῆς γῆς καὶ τὰ ὑ πό λοι πα στὸν ὑ πό λοι πο τρισ-

δι ά στα το χῶ ρο τοῦ κυ βι κοῦ χι λι ο μέ τρου, στὸν ἀ έ ρα, ὅ πως εἶ ναι οἱ γα λα ξί ες 

στὸν ἀ πέ ραν το τρισ δι ά στα το χῶ ρο. Τὸ κά θε κο πά δι πε ρι φέ ρε ται σὲ ὡ ρι σμέ νο 

χῶ ρο σὰν σὲ ζω τι κὸ χῶ ρο. Ἂν κι νη θῇ πέ ρα ἀ πὸ τὸ χῶ ρο του, θὰ συγ κρου στῇ 

μὲ τὰ γει το νι κά του· δὲν ὑ πάρ χει πα ρα πά νω χῶ ρος γι’ αὐ τό. Τὸ ἴ διο πρέ πει νὰ 

συμ βαί νῃ μὲ τοὺς γα λα ξί ες καὶ τὰ ἄλ λα ἀ στρι κὰ συ στή μα τα. Σ’ αὐ τὰ συμ βαί νει 

ἡ γέν νη ση καὶ ὁ θά να τος, ὅ πως καὶ στὰ πρό βα τα, ἡ ἀ πο σύν θε ση καὶ ἡ ἀ να σύν-

θε ση καὶ ὄ χι ἡ δι α στο λή. ∆ι α στο λὴ τοῦ Χώ ρου εἶ ναι πα ρα λο γι σμός. Ὁ ἄ πει ρος 

Χῶ ρος δι α στέλ λε ται ποῦ; Στὸν ἴ διο τὸν ἑ αυ τό του; Ἕ νας γα λα ξί ας μπο ρεῖ νὰ 
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δι α στα λῇ, νὰ με γα λώ σῃ δη λα δὴ μὲ και νούρ για ἄ στρα δη μι ουρ γού με να ἀ πὸ τὴ 

συμ πύ κνω ση τῆς με σο α στρι κῆς ὕ λης.

Ἡ ἄ πο ψη κα τὰ τῆς Με γά λης Ἔ κρη ξης, τῆς δι α στο λῆς καὶ τῆς ἡ λι κί ας τοῦ 

«Σύμ παν τος» (14-15 δι σε κα τομ μύ ρια χρό νια) ἐ νι σχύ ε ται καὶ ἀ πὸ τὴ δύ να μη 

τῆς σκέ ψης τῶν Προ σω κρα τι κῶν, ποὺ πρῶ τοι αὐ τοὶ μᾶς δίδα ξα ν ὅ τι ὁ κό-

σμος εἶ ναι ἄ πει ρος, αἰ ώ νιος καὶ ἀ νώ λε θρος. Ἡ ρά κλει τος: «Κό σμον τόν δε, 
τὸν αὐ τὸν ἁ πάν των, οὔ τε τις θε ῶν οὔ τε ἀν θρώ πων ἐ ποί η σεν, ἀλ λ’ ἦν ἀ εὶ 
καὶ ἔ στιν καὶ ἔ σται πῦρ ἀ εί ζω ον ἁ πτό με νον μέ τρα καὶ ἀ πο σβεν νύ με νον 
μέ τρα.» 

 Γε ώρ γιος Ταμ βά κης
 Φιλόλογος

Ἡ ὑπόθεση ὄτι τὸ Σύμπαν ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἑνὸς ἀπειρο ελαχίστου ὑλικοῦ σημείου 
υἱ ο θε τή θη κε τό σο ἀ πὸ τοὺς μὲ ἰ ου δαι ο χρι στι α νι κὴ παι δεί α ἐ πι στή μο νες ὅ σο κι ἀ πὸ τὶς ἰ ου-
δα ϊ κὲς καὶ χρι στι α νι κὲς ἐκ κλη σί ες κι ἀ πο τε λεῖ τὴν ἐ πι κρα τοῦ σα σή με ρα θε ω ρί α γιὰ τὴν 

προ έ λευ ση τοῦ Σύμ παν τος. 

Κβαν τι κὲς 
με τα πτώ σεις

∆ι α στο λὴ τοῦ Μπὶγκ Μπάνγκ. 

14 δι σε κα τομ μύ ρια ἔ τη

Πρῶ τοι ἀ στέ ρες. 
Πε ρί που 400 ἑ κα τομ μύ ρια ἔ τη.

Σχη μα τι σμὸς γα λα ξι ῶν, πλα νη τῶν 

Ση με ρι νὴ 
ἐ πο χὴ

20671∆ΑΥΛΟΣ/299, Φεβρουάριος 2007



«×ÁÉÑÅ, ÅËËÇÍÙÍ
Ï ÊÁÈÁÉÑÅÔÇÓ»
Οἱ ἀν θελ λη νι κοὶ « Χαιρετι σμοί» τῶν ἁ γί ων,
ποὺ ψάλ λον ται κα θη με ρι νὰ στὶς ἐκ κλη σί ες

ἱ πα ρα τι θέ με νοι  χαιρετι σμοὶ τῶν ἁ γί ων λή φθη καν ἀ πὸ τὸ 
εἰ κο νι ζό με νο «Ὑ μνο λό γιον τὸ Χαρ μό συ νον» τῆς Μο νῆς 
Σταυ ρο βου νί ου Κύ πρου. ∆ὲν συμ πε ρι λή φθη καν οἱ πάμ-
πολ λοι  χαιρετι σμοί, ποὺ ἐ ξυ μνοῦν τὴ Σι ών, τὸ Ἰσ ρα ὴλ 
καὶ τοὺς Ἑ βραί ους προ πά το ρες τῶν χρι στια νῶν, οὔ τε 

χαιρε τι σμοί, ποὺ κα τα φέ ρον ται ἐ ναν τί ον τῶν ἐ κτὸς τοῦ Ἰσ ρα ὴλ ἐ θνῶν 
γε νι κά, χω ρὶς νὰ δι ευ κρι νί ζε ται, ὅ τι συμ πε ρι λαμ βά νον ται κι οἱ Ἕλ λη-
νες. Πα ρα τί θεν ται μό νο δειγ μα το λη πτι κὰ ἀ πο σπά σμα τα  χαιρετι σμῶν, 
ποὺ στο χεύ ουν κα τὰ τῆς Ἑλ λά δας, τῶν Ἑλ λή νων καὶ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 
Πο λι τι σμοῦ.

• Χαῖ ρε, τῆς εἰ δώ λων θρη σκεί ας κα τή γο ρε. (Ἁ γί ου ἐν δό ξου ἱ ε ρο μάρ τυ ρα Χα-
ρα λάμ πους τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ, 10 Φε βρου α ρί ου.)

• Χαῖ ρε, ὁ εἰ δώ λων ἐ κτί λας τὴν ἄ καν θαν. 
Ἤ κου σας, ἀ θλο φό ρε, τῶν βε βή λων δογ μά των, ἃ ἔ γρα ψαν οἱ εἰ δω λο λά τραι.
Χαῖ ρε Ἑλ λή νων ὁ κα θαι ρέ της.
Χαῖ ρε, ὁ συν τρί ψας τὰ ἄ ψυ χα εἴ δω λα.
Χαῖ ρε, πο λυ θε ΐ ας πλα τυ σμὸν ὁ συ στεί λας.
Χαῖ ρε, πρη στὴρ βω μῶν φλο γε ρώ τα τε. (Ἁ γί ου ἐν δό ξου με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ-
γί ου τρο παι ο φό ρου, 23 Ἀ πρι λί ου.)

• Χαῖ ρε φθο ρὰ εἰ δώ λων καὶ θρή νη μα. (Ἁ γί ων Κων σταν τί νου καὶ Ἑ λέ νης, 21 
Μα ΐ ου.)

• Χαῖ ρε, τῶν σο φῶν σο φί ας ἡ κα τάρ γη σις. (Πρω το κο ρυ φαί ων Ἀ πο στό λων 
Πέ τρου καὶ Παύ λου, 29 Ἰ ου νί ου.)

• Χαῖ ρε, ὅ τι σφό δρα ἤλ γη σαν τῶν εἰ δώ λων λα τρευ ταί. (Ἁ γί ας ἐν δό ξου παρ θε-
νο μάρ τυ ρος Μα ρί νας, 17 Ἰ ου λί ου.)



«Ἡ σεμνὴ αὐτὴ ἔκδοση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου συμπληρώνει ἕνα σο-
βαρὸ κενό, δεδομένου ὅτι οἱ περιλαμβανόμενοι σ’ αὐτὴ χαιρετισμοὶ ἦταν σκορπισμένοι 
“τῆδε κακεῖσε” σὲ παλαιότερες καὶ δυσεύρετες ἐκδόσεις.» (Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσό-

στομος.)



• Χαῖ ρε, ὅ τι κα τη δά φι σας τῶν εἰ δώ λων τοὺς βω μούς. ( Χαιρετι σμὸς εἰς τὴν 
νο η τὴν κλί μα κα τοῦ τι μί ου καὶ ζω ο ποι οῦ σταυ ροῦ τοῦ Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ, 14 Σε πτεμ βρί ου.)

• Χαῖ ρε, πρη στὴρ εἰ δώ λων καὶ χαύ νω μα. (Ἁ γί ου Ἀρ τε μί ου, 20 Ὀ κτω βρί ου.)

• Θε ὸν ὄν τα γι γνώ σκων, τὴν Τριά δα παμ μά καρ, θε οὺς ἑλ λη νι κοὺς ἐ βδε λύ ξω.
Χαῖ ρε, ὅ τι ἐ φι μώ θη σαν οἱ εἰ δώ λων ζη λω ταί. (Ἁ γί ου ∆η μη τρί ου, 26 Ὀ κτω βρί-
ου.)

• Χαῖ ρε, ἀ ρᾶς τῆς ἀρ χαί ας ἡ λύ σις. 
Χαῖ ρε, ἀ ρᾶς τῆς ἀρ χαί ας ἀ ναί ρε σις. (Ἁ γί ας Σκέ πης, 28 Ὀ κτω βρί ου.)

• Τῶν εἰ δώ λων δει νοῦ σκο τα σμοῦ. (Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Κο σμᾶ καὶ ∆α μια νοῦ, 
τῶν Ἀ σια τῶν, 14 Νο εμ βρί ου.)

• Χαῖ ρε, τῶν εἰ δώ λων ἀ νή λε ον ρά πι σμα.
Χαῖ ρε, ὁ τῶν Ἑλ λή νων τοὺς θε οὺς μυ κτη ρί σας. 
Χαῖ ρε, δι’ οὗ Ὀ λύμ πιοι ἥτ την ται. (Ἁ γί ου με γα λο μάρ τυ ρα Μη νᾶ, 14 Νο εμ βρί-
ου.)

• Χαῖ ρε, τῶν εἰ δώ λων τῆς πλά νης ὁ ἔ λεγ χος.
Χαῖ ρε, σο φῶν ἀ σό φων ἡ σό φι σις. (Ἁ γί ας καὶ παν σό φου με γα λο μάρ τυ ρος 
Αἰ κα τε ρί νης, 25 Νο εμ βρί ου.)
Χαῖ ρε, τῶν εἰ δώ λων σκο τί σας τὴν πλά νη σιν.
Ρή το ρας μυ θο λό γους ὡς ἀ θυρ μα το λό γους ἀ πέ δει ξας.
Χαῖ ρε, ὅ τι κα τε λύ θη σαν τῶν εἰ δώ λων οἱ βω μοί.
Χαῖ ρε, ὅ τι κα τηρ γή θη σαν τῶν Ἑλ λή νων ρα ψῳ δοί. (Ἐν δό ξου Ἀ πο στό λου Ἀν-
δρέ α τοῦ Πρω τό κλη του, 30 Νο εμ βρί ου.)

• Χαῖ ρε, τῶν εἰ δώ λων τὸ ψεῦ δος πα τή σα σα. (Ἁ γί ας με γα λο μάρ τυ ρος Βαρ βά-
ρας, 4 ∆ε κεμ βρί ου.) 

• Χαῖ ρε, ὁ ἐ κτε φρώ σας τοὺς βω μοὺς τῶν εἰ δώ λων. (Ἁ γί ου Νι κο λά ου θαυ μα τουρ-
γοῦ, 6 ∆ε κεμ βρί ου.) 

Ἡ ἔκ δο ση τῶν χαιρε τι σμῶν ἔ τυ χε τῆς οἰ κο νο μι κῆς συν δρο μῆς τῶν πο λι τι στι κῶν 
ὑ πη ρε σι ῶν τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Παι δεί ας τῆς Κύ πρου. Τὸ «Ὑ μνο λό γιον τὸ Χαρ μό-
συ νον» κυ κλο φο ρεῖ εὐ ρέ ως στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Κύ πρου καὶ τῆς Ἑλ λά δας καὶ 
δι α βά ζε ται μα ζὶ μὲ τὰ ἄλ λα ἐ πί ση μα λει τουρ γι κὰ βι βλί α.

Κίμων Ἐλευθερίου
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ÏÉ ÔÏÍÏÉ, ÔÁ ÐÍÅÕÌÁÔÁ
ÊÁÉ Ç ÉÓÔÏÑÉÊÇ ÏÑÈÏÃÑÁÖÉÁ

Ἀγαπητέ μου κ. Λάμπρου,
Ὁ «∆αυλός» στὰ τελευταῖα 25 συμπληρωμένα ἔτη τῆς ἔκδοσής του ἔχει νὰ πα-

ρουσιάσῃ ἕνα σημαντικὸ ἐρευνητικὸ ἔργο μὲ ἐθνικὲς προεκτάσεις γιὰ περαιτέρω 
βελτίωση καὶ ἔχει συμβάλει οὐσιαστικὰ στὸ νὰ διαφωτίσῃ τὸ μέσο Ἕλληνα καὶ 
νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ ἀφυπνιστῇ καὶ νὰ μάθῃ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὸ 
παρελθόν του. Ἀπὸ τὶς σελίδες του ἔχουν περάσει χιλιάδες ἐρευνητὲς καὶ ἔχουν 
καταθέσει τὶς ἐμπειρίες τους –ὁ καθένας μὲ τὸ δικό του τρόπο–, ὅσον ἀφορᾷ στὸ 
πῶς ὁ σημερινὸς Ἑλληνισμὸς θὰ μπορέσῃ νὰ συνδεθῇ πολιτισμικὰ μὲ τὸν παραγω-
γικὸ Ἑλληνισμὸ τοῦ παρελθόντος. Εἶναι εὐτυχὲς τὸ γεγονός, ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ σελί-
δες προβληματισμοῦ ὑπάρχουν κάλλιστα ταξινομημένες γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο 
καὶ ἀποτελοῦν πλέον τὴν βάση τῆς ἀφυπνιστικῆς περιόδου· καὶ τὰ 25 χρόνια τοῦ 
«∆αυλοῦ» ἔκαναν τὸν Ἕλληνα –θέλω νὰ πιστεύω– ἔξ-υπνο!

Εἶναι ὅμως καιρὸς ὁ «∆αυλός» νὰ σκεφτῇ τὸν ἡγετικὸ μελλοντικό του ρόλο καὶ 
νὰ συγχρονιστῇ μὲ τὰ σημερινὰ ὀρθογραφικὰ δεδομένα. Γνωρίζω, ὅτι δυσαρεστῶ 
πολλούς, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ δοῦμε κατάματα τὴν πραγματικότητα. ∆ὲν μπορεῖ 
νὰ συνεχιστῇ ἡ δικτατορικὴ ὀρθογραφικὴ μεταρρύθμιση τοῦ 1967-1974 μὲ ἀλλαγ-
μένες ὑποτακτικές, μὲ ὑπογεγραμμένες, ψιλές, δασεῖες, βαρεῖες καὶ περισπωμένες. 
Τὸ βάρος τους εἶναι ἀσύμφορο καὶ τελείως ἀνώφελο σήμερα, ὅλα αὐτὰ εἶχαν ἡμε-
ρομηνία λήξης, ἡ ἐποχή τους πέρασε στὴν ἱστορία μας, καὶ ἔτσι θὰ τὰ μαθαίνουμε 
μελλοντικὰ πλέον. Ἡ ἐποχή τους ἔχει παρέλθη ἀνεπιστρεπτί.

Ναί, μποροῦμε νὰ βάλουμε γιὰ συζήτηση μπροστά μας ὅλα τὰ δεδομένα γιὰ τὸ 
πολυτονικὸ ἢ μονοτονικὸ σύστημά μας (καταχρηστικοὶ ὅροι καὶ οἱ δύο) καὶ νὰ 
ὑποστηρίξουμε τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη πλευρὰ μὲ ἄκρως τεκμηριωμένα στοιχεῖα καὶ 
κάλλιστες βιβλιογραφικὲς παραπομπὲς σὲ ἔγκυρους λόγιους καὶ αὐθεντικὰ γεγο-
νότα. Πλὴν ὅμως δὲν θὰ κατορθώσουμε τίποτα. Θὰ μιλᾶμε «περὶ ὄνου σκιᾶς» μὲ 
ἀτέλειωτη πολυλογία.

Ἡ γλῶσσα μας μπῆκε νικήτρια στὸν 21ο αἰῶνα, καὶ ὅλοι τὴν χρησιμοποιοῦμε, μὲ 
τὸν τρόπο ποὺ ὁ καθένας μας μπόρεσε νὰ τὴν δαμάσῃ. Ὅλοι μας διαπιστώνουμε, 
ὅτι οἱ δυνάμεις της εἶναι ἀστείρευτες, καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα πεδίο τοῦ σημερινοῦ 
μας πολιτισμοῦ, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀντεπεξέλθῃ μὲ τὸ σπαθί της. Χρειά-
ζονται ὅμως ἑλληνόγλωσσοι ἐργάτες τοῦ πνεύματος, καὶ μόνο μ’ αὐτὴν ὡς ἀσπίδα 
μποροῦμε νὰ πᾶμε μπροστά. Πρέπει μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα νὰ τὴν διακονοῦμε 
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ τὴν σεβώμαστε καὶ νὰ τὴν προστατεύουμε ἀπὸ νέους σημερι-
νοὺς κινδύνους φθορᾶς, ποὺ ὑπεισέρχονται σ’ αὐτὴν μόνο ἀπὸ ἑλληνοανίδεους.

Ὁ «∆αυλός» στὸ ∆ιαδίκτυο ἔχει μία δυναμικὴ παρουσία τὰ τελευταῖα χρόνια 
καὶ ἔτσι ἡ ἔρευνα ἐξυπηρετεῖται ψηφιακὰ θαυμάσια. Ἐδῶ ὁ «∆αυλός» «συμμορ-
φώθηκε» μὲ τὴ νέα πραγματικότητα καὶ ὅλη ἡ ὕλη του, στὶς εἰσαγωγικὲς παραπομ-
πὲς τοὐλάχιστον, παρουσιάζεται μὲ τὴ νεώτερή μας ὀρθογραφία καὶ τὸ λεγόμενο 
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«μονοτονικό» σύστημα. Γιατί λοιπὸν δὲν μποροῦμε νὰ ἀγκαλιάσουμε ὁλοκληρωτι-
κὰ τὴ σημερινή μας πραγματικότητα;

∆ὲν χρειάζονται τυμπανοκρουσίες ἀλλαγῆς πλεύσης ἢ νέας προσαρμογῆς. Προ-
τείνω ἡ νέα 25ετία, ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2007, νὰ ἀρχίσῃ ἀθόρυβα μὲ τὸ σύστη-
μα ποὺ χρησιμοποιοῦμε πλέον ἡ μεγαλύτερη πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἑλ-
λάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, καὶ νὰ κάνουμε τὸν γραπτὸ Ἑλληνικὸ Λόγο πιὸ προσιτὸ 
στὴ νέα γενεὰ τῶν Ἑλλήνων, γιατὶ ἀλλιῶς χάνουμε!

Ἐὰν θέλετε μία εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, θὰ σᾶς ἔλεγα, πὼς τὸ παλιὸ σύστημα 
μὲ καμμία δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπανέλθῃ. Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ Γλῶσσα 
εἶναι, ὅτι μία γλῶσσα μπορεῖ νὰ ἐπιβληθῇ καὶ παγκοσμίως μὲ ΚΑΝΕΝΑ τονικὸ 
σημάδι. Στὴν Ἀγγλικὴ ὑπάρχει μόνο ἡ ἀπόστροφος (boy’s, it’s), ἡ ὁποία πολὺ σύν-
τομα θὰ καταργηθῇ, γιατὶ δυσκολεύονται στὴν χρήση της οἱ ἀγγλόφωνοι καὶ δημι-
ουργεῖ περισσότερα προβλήματα παρὰ λύσεις.

Ἂς μὴν φανοῦμε δειλοί. Τὰ τονικὰ σημάδια μόνα τους δὲν μποροῦν νὰ σώσουν 
τὸν Ἑλληνισμό. ∆ὲν εἶναι τὰ πνεύματα ἡ σωτηρία του, ἀλλὰ ἡ πνευματικότητα 
τῶν Ἑλλήνων. Κύριε Λάμπρου, εἶναι ὅλα στὰ χέρια σας!

Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση καὶ εἰλικρινέστατο σεβασμὸ στὴν κρίση σας.

 Θωμᾶς Γ. Ἠλιόπουλος
 Φιλόλογος, Μελβούρνη
Σημείωση: 
Μὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση ἔλαβα τὴν παραπάνω περὶ τονισμοῦ καὶ ὀρθογραφίας 

ἐπιστολὴ τοῦ λαμπροῦ συνεργάτη τοῦ «∆» στὴ Μελβούρνη, διευθυντῆ τοῦ Κολλεγίου 
«Παιδεία» κ. Θ. Ἠλιόπουλου, μαζὶ μὲ νέες ἐξαίρετες ὅπως πάντοτε συνεργασίες του 
γιὰ τὸν «∆». Εἶδα μὲ κατανόηση τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ δέον τῆς ὀρθῆς γραφῆς τῆς 
Γλώσσας μας, ἀπόψεις τὶς ὁποῖες σέβομαι, διότι ἐμπνέονται ἀπὸ πρακτικὸ πνεῦμα, 
ἀλλὰ καὶ διέπονται ἀπὸ προφανῆ ἀγαθὴ πρόθεση, σ’ ὅ,τι ἀφορᾷ στὸ συμφέρον τοῦ 
Πνεύματος καὶ τῆς πολιτιστικῆς πορείας μας εἰδικώτερα ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
γενικώτερα.

Ὅμως ἡ Γλῶσσα εἶναι ἡ κωδικοποίηση διὰ τῆς ἀρθρωμένης φωνῆς καὶ τῆς γραφῆς 
τοῦ συνόλου τῆς γνώσης, ποὺ κατέκτησε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τότε ποὺ μίλησε καὶ ἔγρα-
ψε καὶ ταυτόχρονα τὸ μοναδικὸ γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὰ 
ζῷα. Καὶ κάθε ἀποδυνάμωση τοῦ γνωρίσματος αὐτοῦ εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὴν 
ἀμάθεια, τὸν ἀπανθρωπισμὸ καὶ τὴν ἀποκτήνωση. Τὸ μόνο λοιπὸν στοιχεῖο τοῦ καθα-
ροῦ ἀνθρωπισμοῦ, ἡ Γλῶσσα,  δὲν μπορεῖ νὰ θυσιάζεται γιὰ κανένα πρακτικὸ «σκοπό» 
ἢ «συμφέρον», εἴτε «ἥσσονα προσπάθεια» τὸ ποῦμε αὐτὸ εἴτε «χρηστικότητα» εἴτε 
«ἁπλούστευση» εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα εἶναι τὸ μόνο 
ὑπερχρονικό, συνεχὲς καὶ ἀδιάλειπτο στοιχεῖο τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ἡ μόνη ἱστορικὴ 
«σταθερά» του. Ὅλα τὰ ἄλλα (κράτος, θρησκεία, παραδόσεις, κοινωνία, ἀκόμη καὶ φυ-
λή) εἶναι «μεταβλητές»: ἄλλαξαν ἢ ἐξαφανίστηκαν ἢ ἀπουσίαζαν ἐντελῶς γιὰ μεγάλα 
διαστήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Κι ἔτσι λοιπὸν ἂν τὴ δοῦμε τὴ Γλῶσσα, δηλ. ὡς 
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τὴ μόνη σταθερὴ καὶ διαχρονικὰ δοκιμασμένη ἐγγύηση τῆς ἱστορικῆς μας ἐπιβίωσης, 
πάλι τὴν σταθερότητά της, τὴν ἀκεραιότητά της, τὸν πλοῦτο της καὶ τὴν καλοδιατηρημέ-
νη διαχρονία της πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε καὶ ὄχι τὴν ἀστάθεια-μεταβλητότητά της, τὸν 
ἀκρωτηριασμό της, τὴ συρρίκνωση-πτώχευση καὶ βίαιη (μὲ δικτατορικώτατη κρατικὴ 
ἐπέμβαση τὸ 1981) ἀλλοίωση τοῦ τυπικοῦ της καὶ τὸ ψαλίδισμα τῶν δυνατοτήτων 
τῆς γραπτῆς μορφῆς της.

Πιὸ ἀναλυτικά:  Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀποτελεῖ κατὰ τὴ γνώμη μου πνευματικὴ ὀντό-
τητα καὶ ἀξία αὐτοτελῆ, αὐτοδύναμη καὶ μὴ συναρτώμενη μὲ καμμιὰ σκοπιμότητα ἢ 
ὠφελιμισμό, τῶν ὁποίων δὲν ἔχει ἀνάγκη, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ ἐπιδρᾷ θετικὰ καὶ 
δημιουργικὰ στὸν ἄνθρωπο· ἀλλὰ καὶ ὁσάκις γίνεται ἀντικείμενο ἔξωθεν ἐπεμβάσε-
ων-βιασμῶν (κράτους, λογίων, νομικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ρυθμίσεων καὶ μεταρρυθ-
μίσεων), πληγώνεται, ἀκρωτηριάζεται, χάνει μέρος τῆς πνευματικῆς δυναμικῆς της 
–ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν κερδίζει τίποτε ὡς πνευματικὴ ἀξία καὶ πολιτιστικὸς θησαυ-
ρός. Συνεπῶς ἡ ἐπιμονή μου νὰ διατηρῶ στὸν «∆» παλαιὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς 
Γραφῆς –ἐπιμονὴ ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων κοστίζει πολλαπλᾶ κόστη– δὲν ὀφείλεται σὲ 
γλωσσικὸ συντηρητισμὸ ἀλλὰ στὴν βεβαιότητά μου, ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ διαχρονικὰ 
ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστα καὶ οὐσιώδη κομμάτια της, πού, ἂν καταργηθοῦν, θὰ χαθῇ 
ταυτόχρονα ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ διαχρονικοῦ  Ἑλληνικοῦ Λόγου –μὲ τὴν φιλο-
σοφικὴ καὶ διαφωτιστικὴ σημασία τοῦ ὅρου. 

Πέραν αὐτοῦ εἶναι βέβαιον –καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἐπαληθεύσῃ βάζοντας ἕνα 
παιδὶ τοῦ ∆ημοτικοῦ νὰ διαβάσῃ τὸν «∆», κάτι ποὺ μπορεῖ καὶ κάνει μὲ την ἴδια ἄνεση 
ποὺ διαβάζει τὰ σχολικά του βιβλία– ὅτι κείμενα γραφόμενα μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀρθο-
γραφία καὶ στὸ «πολυτονικό» δὲν παρουσιάζουν καμμία ἀπολύτως χρηστικὴ δυσχέ-
ρεια ἀνάγνωσης καὶ κατανόησης στὸν μὴ διδαχθέντα τὴν γραφὴ αὐτὴ νέο  Ἕλληνα. 
Ἑπομένως τὸ στοιχεῖο τοῦ «νὰ κάνουμε τὸ γραπτὸ Ἑλληνικὸ Λόγο πιὸ προσιτὸ στὴ 
νέα γενιὰ τῶν Ἑλλήνων», ἐπὶ τοῦ ὁποίου προφανῶς θεμελιώνει λογικὰ τὴν πρότασή 
του περὶ ὀρθῆς γραφῆς ὁ κ. Θ. Ἡλιόπουλος, εἶναι φαντασιακὸ, ἀνυπόστατο καὶ 
ἀνύπαρκτο. Ὅπως καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ἐφόσον στὴν ἱστοσελίδα μας στὸ ∆ιαδίκτυο. 
χρησιμοποιοῦμε τὸ μονοτονικό, ἄρα δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴν τὸ ἐπεκτείνουμε καὶ 
στὶς σελίδες τοῦ «∆», εἶναι ἄνευ πραγματικοῦ ἀντικειμένου, διότι τὸ πράξαμε, ἐπειδὴ 
ἡ ἱστοσελίδα μας θὰ ἦταν μὴ λειτουργικὴ γιὰ τεχνικοὺς ἀποκλειστικὰ λόγους γιὰ τὸ 
μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐπισκεπτῶν της. Αὐτὸς καὶ μόνον αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο... «συμμορφωθήκαμε», ὅπως ἀνεπιτυχῶς χαρακτηρίζει τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ 
μονοτονικοῦ στὴν ἰστοσελίδα μας ὁ κ. Θ. Η. Ἐπισυνάπτω φωτοτυπία 3 σελίδων παλαι-
ότερου τεύχους τοῦ «∆», ὅπου ὑπάρχει ἕνας διάλογος γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ ἐπιπλέον 
στοιχεῖα καὶ σκέψεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζω τὴν σταθερότητά τῶν γλωσσικῶν μου 
ἐπιλογῶν.

Ἀνεξαρτήτως τῶν ἀνωτέρω εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τὸν κ. Θ. Ἠλιόπουλο γιὰ τὸ ἁγνὸ 
ἐνδιαφέρον του καὶ τὴν ἔμπρακτη συμμετοχή του στὴν διαφωτιστικὴ προσπάθεια τοῦ 
«∆αυλοῦ».-∆.Ι.Λ.
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Ὁ «πε ριτ τὸς φόρ τος»  στὴν γρα φή,
ἡ κα τάρ γη ση τό νων καὶ πνευ μά των

καὶ ἡ ἀ γλωσ σί α τῆς Ρω μι ο σύ νης
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(«∆αυ λός», τ. 231, Μάρ τιος 2001, σσ. 14824-6)
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΚΕΛΣΟΣ, Ἀληθὴς Λόγος, Στὸ φῶς ὕστερα ἀπὸ 18 αἰῶνες

Εἶναι ἔργο τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας, γράφτηκε τὸ 178 μ.Χ., σώθηκε ἀπὸ τὸν χριστιανὸ 
κατηχητὴ Ὠριγένη, ποὺ τὸν «Ἀληθῆ Λόγο» του παρέθεσε μέσα στὸ ἀπολογητικὸ ἔργο του 
«Κατὰ Κέλσου», ὅπου ἔμεινε καταχωνιασμένος 19 αἰῶνες. Πάλι καλά, ἂν σκεφτῇ κανείς, ὅτι 
τὰ πλεῖστα γραπτὰ τῶν Ἑλλήνων διανοούμενων καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς. Ὅπως τὸ ἔργο 
τοῦ Πορφυρίου «Κατὰ χριστιανῶν», 15 τόμων, ποὺ καταστράφηκε μὲ εἰδικὸ διάταγμα τοῦ 
Θεοδόσιου Β΄ τὸ 448 π.Χ.: «πάντα, ὅσα Πορφύριος ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ μανίας ἐλαυνόμενος κα-
τὰ τῆς εὐσεβοῦς τῶν χριστιανῶν θρησκείας συνέγραψε, παρ’ οἱῳδήποτε εὑρισκόμενα πυρὶ 
παραδίδοσθαι» (Codex Justinianus 1 1,3).

Ὁ Κέλσος μὲ τὸν «Ἀληθῆ Λόγον», μὲ τὸ ἀδιάβλητο κῦρος τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ Λόγου, κα-
ταδεικνύει μὲ ἔμφαση τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ 
ἀντικρούει τὴν οἰκειοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ἀπὸ τοὺς χριστιανούς. Πιστεύει ὅτι 
οἱ χριστιανοὶ εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐπιστήμης.

Γιὰ δὲ τὸν Ὠριγένη γράφει ὁ Πορφύριος: «Ἕλλην ἐν Ἕλλησι παιδευθεὶς λόγοις, πρὸς τὸ 
βάρβαρον ἐξώκειλε τόλμημα.»

Ἀπὸ τὸν «Ἀληθῆ Λόγον» σταχυολογοῦμε ἑλληνικὲς φιλοσοφικὲς ἠθικὲς θέσεις, ὅπως ὁ Κέλ-
σος τὶς διετύπωσε κατὰ τῆς «ἄλογης πίστης».

Βιβλίο Α΄
• Οἱ χριστιανοὶ συνάπτουν μυστικὰ συμφωνίες μεταξύ τους σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς καθιερω-

μένους νόμους (1.1).
• Τὸ δόγμα τους εἶναι βαρβαρικὸ ἀπὸ τὶς καταβολές του (ἐννοῶντας τὸν Ἰουδαϊσμό, ἀπὸ 

τὸν ὁποῖο εἶναι ἐξαρτημένος καὶ ὁ Χριστιανισμός) (1.1).
• Οἱ Ἕλληνες εἶναι καλύτεροι στὸ νὰ κρίνουν, νὰ καθιερώσουν καὶ νὰ τελειοποιήσουν μὲ 

βάση τὴν ἀρετή (1.2).
• Ὁ Ἡράκλειτος ἀναφέρει: «Ὅσοι λατρεύουν τὰ ἄψυχα σὰν θεοὺς κάνουν τὰ ἴδια μὲ κά-

ποιον ποὺ πιάνει κουβέντα μὲ τὰ ντουβάρια» (1.5).

Ç ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅÐÉÓÔÇÌÇ
ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÇ...

Στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 3ης ∆εκεμβρίου δημοσιεύθηκε βιβλιοπαρουσίαση 
τοῦ κ. Τάσου Καφαντάρη γιὰ τὸ προσφάτως κυκλοφορῆσαν στὸ ἐξωτερικὸ βιβλίο τοῦ 
Lucio Russo μὲ τίτλο «Ἡ Λησμονημένη Ἐπανάσταση –Πῶς ἡ Ἐπιστήμη γεννήθηκε τὸ 
300 π.Χ. καὶ γιατί ἔπρεπε νὰ ξαναγεννηθῇ». Λόγῳ τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος τοῦ βι-
βλίου αὐτοῦ ἀναδημοσιεύουμε τὰ κύρια σημεῖα τῆς βιβλιοκριτικῆς τοῦ «Βήματος»:

«Ἔχουν περάσει δέκα χρόνια ἀφότου ἐμφανίστηκε στὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ρώμης αὐτὸ 
τὸ μνημεῖο ὑπεράσπισης τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ διεθνὲς ἀναγνωστικὸ κοινὸ 
τὸ ἀνακάλυψε τὸ 2004, στὴν ἀγγλική του μετάφραση, μὲ τὴ χορηγία τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης, καὶ ἀπὸ τότε δὲν ἔχει κατασιγάσει ὁ θόρυβος ποὺ ξεσήκωσε. Πρόκειται γιὰ 
μία ρηξικέλευθη ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γραφτῇ παρὰ μόνο 
ἀπὸ κάποιον μὲ διπλῆ ταυτότητα, μὲ διττὴ παιδεία. Ὁ Λούτσιο Ροῦσο, καθηγητὴς Πλη-
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• Οἱ χριστιανοὶ πιστεύουν, ὅτι ἀποκτοῦν δύναμη προφέροντας τὰ ὀνόματα καὶ τὶς μαγι-
κὲς ἐπικλήσεις κάποιων δαιμόνων (=ἁγίων) (1.6).

• Ἀπόκρυφο τὸ χριστιανικὸ δόγμα (1.7).
• Πιστεύουν ἀλόγιστα στοὺς τσαρλατάνους καὶ στοὺς μάντεις (=προφῆτες) (1.9).
• Οἱ χριστιανοὶ λένε: κακὸ πρᾶγμα εἶναι ἡ σοφία στὴ ζωὴ καὶ καλὸ ἡ ἀνοησία (1.11).
• Ὁ κόσμος εἶναι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος καὶ μόνο ὅσοι βρίσκονται πάνω στὴ γῆ ὑφί-

στανται κατακλυσμοὺς καὶ πυρκαγιὲς (1.19).
• ∆ὲν διαφέρει καθόλου νὰ ἀποκαλῇ κανεὶς τὸν θεὸ ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπ’ ὅλα ∆ία σύμ-

φωνα μὲ τὸ ὄνομα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Ἕλληνες· μποροῦμε νὰ τὸν ποῦμε ἢ μὲ τὴν τάδε 
ἢ μὲ τὴν δεῖνα ὀνομασία (1.24).

Βιβλίο Γ΄
• Ἀπολύτως ἀνόητα ἐρίζουν μεταξύ τους οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ λέει ὅτι, ὁ με-

ταξύ τους διάλογος δὲν διαφέρει καθόλου…, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ σοβαρὸ στὴν διαμά-
χη τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν χριστιανῶν μεταξύ τους (3.1).

• Γιατί λοιπὸν εἶναι κατὰ τὰ ἄλλα κακὸ τὸ νὰ μορφωθῇ κανεὶς καὶ νὰ μελετήσῃ τὰ καλύ-
τερα ἔργα καὶ νὰ εἶναι καὶ νὰ φαίνεται σοφός; Γιατί αὐτὸ ἐμποδίζει τὴ γνώση τοῦ Θε-
οῦ; Γιατί αὐτὸ δὲν εἶναι πιὸ χρήσιμο καὶ ἕνα μέσο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ 
φτάσῃ περισσότερο πρὸς τὴν ἀλήθεια; (3.49).

• Οἱ ἄνθρωποι δικαστές, ποὺ ἐπιβλέπουν τὴ δικαιοσύνη σωστά, σταματοῦν τὰ κλαψιάρι-
κα λόγια σὲ ὅσους θρηνοῦν γιὰ τὰ ἀδικήματά τους, ἔχοντας οἱ τελευταῖοι σὰν σκοπὸ νὰ 
δικαστοῦν περισσότερο μὲ βάση τὸν οἶκτο παρὰ μὲ βάση τὴν ἀλήθεια (3.63).

Βιβλίο ∆΄
• Οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν δραπετεύσει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, χωρὶς ποτὲ ὣς τότε νὰ ἔχουν πράξει 

τίποτα τὸ ἀξιόλογο (4.31).
• Κι ἔπειτα συνέθεσαν (οἱ Ἰουδαῖοι) ἕναν κατακλυσμὸ καὶ μία κιβωτὸ ἀλλόκοτη, ἡ ὁποία 

εἶχε μέσα της τὰ πάντα, καὶ ἕνα περιστέρι καὶ μία κουρούνα ὡς ἀγγελιαφόρους, παρα-
χαράσσοντας καὶ ὑποκλέπτοντας τὸν μύθο τοῦ ∆ευκαλίωνα (4.41).

• Κοινὴ καὶ μία εἶναι ἡ φύση ὅλων τῶν σωμάτων ποὺ ἔχουν προαναφερθῆ, ἡ ὁποία ὁδη-
γεῖται καὶ ἐπανέρχεται σὲ μία ἐπαναληπτικὴ ἐναλλαγὴ (4.61).

ροφορικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης, τὴν εἶχε: εἰδικὸς στὴ Θεωρία τῶν Πιθανοτή-
των ἀπὸ τὴ μία, κλασικὸς φιλόλογος ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μπόρεσε λοιπὸν νὰ ξαναδιαβάσῃ 
ὅλα τὰ κείμενα ποὺ ἀναφέρονταν στὴν Ἑλληνιστικὴ Ἐποχή, μὲ μάτι ποὺ μποροῦσε νὰ 
ξεθάψῃ ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς περιγραφὲς τὴν ἐπιστημονικὴ ἀναφορά. Αὐτὰ στὰ ὁποῖα 
κατέληξε κωδικοποιήθηκαν στὶς σελίδες ἑνὸς βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο La Rivoluzione 
Dimenticata: Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna (Ἐκδόσεις «Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, SpA», 1996), ποὺ στὰ Ἑλληνικὰ μεταφράζεται «Ἡ λησμονημένη Ἐπα-
νάσταση» (Ἑλληνικὴ ἐπιστημονικὴ Σκέψη καὶ σύγχρονη Ἐπιστήμη).

Τὸ κύριο συμπέρασμα στὸ ὁποῖο ὡδηγήθηκε ὁ Ροῦσο ἀπὸ τὴν ἔρευνά του εἶναι, 
ὅτι οἱ σοφοὶ τῆς Ἑλληνιστικῆς Ἐποχῆς δὲν ἦταν ἁπλοῖ πρόδρομοι τῶν μετααναγεννη-
σιακῶν ἐπιστημόνων ἀλλὰ πραγματικοὶ «ἐπαγγελματίες», μὲ μεθοδολογία καὶ κανό-
νες ποὺ δὲν εἶχαν κατορθώσει νὰ ἐπιδείξουν οἱ Εὐρωπαῖοι οὔτε στὰ χρόνια τοῦ Νεύ-
τωνα. Ἀλλὰ ἕνα ἀκόμη συμπέρασμά του εἶναι ἀκόμη πιὸ σοκαριστικό: Κατὰ τὸν ἴδιο 
τρόπο ποὺ ἡ Ἀναγέννηση βασίστηκε στὴν ἐπανανακάλυψη τοῦ Κλασικοῦ Πολιτισμοῦ, 
ἡ μετααναγεννησιακὴ ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση τοῦ 17ου αἰῶνα στηρίχθηκε στὴν ἐν-
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• Ποιά εἶναι ἡ γέννηση τῶν κακῶν, δὲν εἶναι εὔκολο σὲ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔχει λάβει φιλοσο-
φικὴ παιδεία νὰ τὸ ἀναγνωρίσῃ· ἀρκεῖ ὅμως γιὰ τὸ πλῆθος νὰ εἶναι διατυπωμένο, ὅτι 
ἀπὸ τὸν Θεὸ δὲν προέρχονται τὰ κακά, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν ὕλη καὶ συ-
νοδεύουν τὰ θνητά· ὅμοια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος εἶναι ἡ περίοδος τῶν θνητῶν, καὶ 
εἶναι ἀνάγκη κατὰ τὶς καθωρισμένες ἀνακυκλώσεις τὰ ἴδια πράγματα νὰ ἔχουν ὑπάρ-
ξει, νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ πρόκειται νὰ ὑπάρξουν… οὔτε τὰ ὁρατὰ ἔχουν χαριστῆ στὸν 
ἄνθρωπο, ἀλλὰ καθένα γεννιέται καὶ φθείρεται γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ συνόλου, μὲ βά-
ση τὴν ἐναλλαγὴ τοῦ ἑνὸς στὸ ἄλλο. Οὔτε τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μειω-
θοῦν ἢ νὰ πληθύνουν στὰ θνητά... (4.65-4.68).

• Οἱ βροντές, οἱ ἀστραπὲς καὶ οἱ βροχὲς δὲν εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ (4.75).
• ∆ὲν ἔχουν δημιουργηθῆ λοιπὸν τὰ πάντα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἀκριβῶς οὔτε γιὰ τὸ λι-

οντάρι, τὸν ἀετὸ ἢ τὸ δελφίνι… Οὔτε ὀργίζεται (ὁ Θεός) ἐξαιτίας τῶν ἀνθρώπων, ὅπως 
οὔτε ἐξαιτίας τῶν πιθήκων οὔτε ἐξαιτίας τῶν ποντικῶν· οὔτε αὐτὰ τὰ ἀπειλεῖ, ἐκ τῶν 
ὁποίων καθένα ἔχει λάβει τὸ μερίδιο ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ (4.99).

Βιβλίο Ε΄
• Ὁ Θεὸς βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τὰ ἀπαίσια οὔτε θέλει τὰ ἀφύσικα… Ὁ Θεὸς δὲν εἶ-

ναι πρωταίτιος τῆς ἄνομης ἐπιθυμίας οὔτε τῆς πλανημένης ἀταξίας, ἀλλὰ τῆς σωστῆς 
καὶ δίκαιης φύσης (5.20).

• Αὐτὸς εἶναι ἡ λογικὴ ὅλων τῶν ὄντων· δὲν εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ κάνῃ τίποτα τὸ πα-
ράλογο οὔτε τίποτα ἀντίθετο μὲ τὸν ἑαυτό του (5.24).

• ∆ὲν εἶναι καθόλου ἄδικο καθένας νὰ λατρεύῃ τοὺς δικούς του κανόνες (5.34, ὅπως ἐξι-
στορεῖ ὁ Ἡρόδοτος – 2.18).

• Ὅταν ἦταν βασιλιᾶς τῆς Περσίας (ὁ ∆αρεῖος), συγκέντρωσε τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔτυχε νὰ 
βρίσκωνται στὴν αὐλή του, καὶ τοὺς ρώτησε, μὲ ποιό ἀντάλλαγμα θὰ δέχονταν νὰ φᾶ-
νε τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ πατέρα τους· αὐτοὶ ἀπάντησαν, ὅτι δὲν θὰ τὸ ἔκαναν γιὰ τίποτα 
στὸν κόσμο… Σωστὰ μοῦ φαίνεται ὅτι ἔκανε καὶ ὁ Πίνδαρος, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι βασιλιᾶς 
ὅλων εἶναι ὁ νόμος (5.40).

• Ἔχουν λοιπὸν τὸν ἴδιο θεὸ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ αὐτοὶ ἐδῶ (ἐννοῶντας φανερὰ τοὺς χριστια-
νούς) (5.59a).

συνείδητη ἀνάκτηση τῆς ἑλληνιστικῆς Ἐπιστήμης, ὅμως οἱ θεράποντες τὴν Ἐπιστήμη 
ἀπέκρυψαν τὶς πηγὲς τῶν ἀνακαλύψεών τους! Ἡ ἐξήγηση εἶναι, ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν ἀνάγ-
κη προβολῆς τοῦ δικοῦ τους ἔργου οἱ πιονιέροι τῆς βορειοευρωπαϊκῆς Ἐπιστήμης ἔνι-
ωθαν ἀνίκανοι νὰ ἐξηγήσουν τὸ πῶς αὐτοὶ οἱ καταραμένοι Ἕλληνες εἶχαν φθάσει τό-
σο μακριά, τόσο νωρίς.

Τὰ συμπεράσματα τοῦ Ροῦσο προξενοῦν ἀμηχανία καὶ δυσθυμία καὶ στοὺς τωρι-
νοὺς κληρονόμους τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἐπιστήμης. Ἀλλά, γιὰ νὰ κατανικήσῃ τὴ δυσπιστία 
τους, ὁ Ροῦσο ἀποδύεται σὲ μιὰ πρωτόγνωρη σὲ λεπτομέρεια καὶ βάθος καταγραφὴ 
καὶ ἀνάλυση ὅλων τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν Ἑλλήνων μέσα ἀπὸ τὰ κεφάλαια τοῦ βιβλί-
ου του. Καὶ δὲν ἀρκεῖται μόνο σὲ αὐτό. Ἔχει κρατήσει τὴν τελευταία ἔκπληξη γιὰ τὸν 
ἐπίλογο τοῦ βιβλίου του. Ἐκεῖ διατυπώνει τὴ θεώρησή του, ὅτι ἡ σύγχρονη Ἐπιστήμη 
ἔχει ἤδη μπεῖ στὴ «ρωμαϊκὴ φάση της» καὶ θὰ καταρρεύσῃ! Πρεσβεύει ὅτι ἡ Ἐπιστή-
μη διδάσκεται σήμερα μὲ ὅλο καὶ πιὸ δογματικὸ τρόπο καὶ ὄχι μὲ τὴν ἐπαγωγικὴ καὶ 
πειραματικὴ καθαρότητα, ποὺ μᾶς δίδαξαν οἱ Ἕλληνες. Ἂν τὰ πράγματα συνεχίσουν 
νὰ ἀκολουθοῦν αὐτὸν τὸν ροῦ κατάπτωσης - κατὰ τὸν Ροῦσο πάντοτε -, ἕνας νέος Με-
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σαίωνας περιμένει τὸν πολιτισμό μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας θὰ πρέπει νὰ «ἀναστήσουν» 
τοὺς Ἕλληνες γιὰ ἄλλη μία φορά. 

Τὸ βιβλίο τοῦ Ροῦσο ἐκδόθηκε στὴ γλῶσσα μας μόλις πρόσφατα, ἔπειτα ἀπὸ «τερά-
στια καὶ μακρόχρονη διαδικασία», κατὰ τὶς ἐκδόσεις «∆ίαυλος». Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι 
μεταφραστικὰ ἄρτιο καὶ ἡ ἀγορὰ τοῦ βιβλίου καταφανῶς προτείνεται σὲ κάθε Ἕλλη-
να «τῆς ἡμετέρας παιδείας μετέχοντα». Ὡστόσο μία ἔκδοση, ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε 
νὰ εἶναι ἡ πολυτελέστερη στὴ χώρα μας, κατέληξε σὲ ταπεινότατο χαρτὶ καὶ ἐξώφυλ-
λο, κείμενο μὲ κουραστικὰ στενοὺς χαρακτῆρες, φτωχὲς καὶ γκριζωπὲς φωτογραφίες, 
τσιγκούνικα μικρὰ γραφήματα... Τῆς ἔπρεπε, σῴνει καὶ καλά, νὰ μείνῃ «λησμονημέ-
νη» αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση;»

Τάσος Καφαντάρης

• ∆ὲν ἔχουν (οἱ χριστιανοί) καμμία ἀρχὴ τῆς δοξασίας τους (5.65 b).
Βιβλίο ς΄

• Αὐτὰ τὰ ἔχουν διατυπώσει καλύτερα οἱ Ἕλληνες καὶ χωρὶς ἀπειλὲς καὶ ὑποσχέσεις δῆ-
θεν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἢ τὸν υἱὸ τοῦ Θεοῦ (6.1).

• Ὁ Πλάτωνας οὔτε διατάζει νὰ πιστέψουμε ἀμέσως καὶ χωρὶς ἀντίρρηση, ὅτι ὁ τάδε εἶναι 
ὁ Θεὸς καὶ ἔχει τὸν τάδε γυιό, καὶ ὅτι αὐτὸς κατέβηκε καὶ συνομίλησε μαζί του (6.8).

• Ἰσχυρίζονται (οἱ χριστιανοί), πὼς ἡ σοφία ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀνοησία γιὰ 
τὸν Θεὸ (6.12).

• Ποιός Θεὸς δίνει κάτι, γιὰ νὰ τὸ ζητήσῃ πίσω; Γιατὶ τὸ νὰ ζητᾷ κανεὶς κάτι πίσω εἶναι 
πράξη κάποιου ποὺ ἔχει ἐλλείψεις, ἐνῷ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει τὴν ἔλλειψη κανενὸς πράγματος…. 
(6.52 d).

• ∆ὲν ἐπιτρέπεται ὁ ἀνώτατος Θεὸς νὰ κουράζεται οὔτε νὰ κάνῃ χειρωνακτικὲς ἐργασίες 
οὔτε νὰ δίνῃ διαταγές, δὲν ἔχει οὔτε στόμα οὔτε φωνὴ (6.61 b, 6.62).

• Οὔτε τὸν ἄνθρωπο δημιούργησε ὡς εἰκόνα του· γιατὶ δὲν ἔχει τέτοια μορφὴ ὁ Θεὸς οὔ-
τε εἶναι ὅμοιος μὲ κανένα ἄλλο εἶδος (6.63).

Βιβλίο Ζ΄
• Ἔπειτα, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ μᾶς παραπέμπει στὸν Πλάτωνα ὡς τὸν πιὸ ξεκάθαρο δάσκαλο 

τῶν θεολογικῶν ζητημάτων, παραθέτοντας τὰ λόγια του ἀπὸ τὸν «Τίμαιο», τὰ ὁποῖα ἔχουν 
ὡς ἑξῆς: «Τὸν ποιητὴ λοιπὸν καὶ πατέρα αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ παντὸς εἶναι δύσκολο νὰ τὸν βρῇ 
κανεὶς κι ἀκόμα κι ἂν τὸν βρῇ, εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸν φανερώσῃ σὲ ὅλους. Κι ἔπειτα προ-
σθέτει σὲ αὐτὰ τὰ ἑξῆς: Βλέπετε, πῶς ἀναζητεῖται ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους καὶ τοὺς φιλο-
σόφους ἡ ὁδὸς τῆς ἀλήθειας, καὶ πῶς ἤξερε ὁ Πλάτωνας, ὅτι εἶναι ἀδύνατον σὲ ὅλους 
νὰ τὴν διαβοῦν.» 

• Ὑπάρχει ἡ οὐσία, τὸ «γίγνεσθαι», τὸ νοητὸ καὶ τὸ ὁρατό· ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στὴν οὐ-
σία καὶ ἡ πλάνη στὸ «γίγνεσθαι». Στὴν ἀλήθεια λοιπὸν ἀναφέρεται ἡ Ἐπιστήμη, στὴν 
πλάνη ἡ εἰκασία· ἡ νόηση ἀφορᾷ στὸ νοητὸ καὶ ἡ ὅραση στὸ ὁρατὸ (7.45).

Βιβλίο Η΄
• Ἀφοῦ χαρακτήρισε ὡς μιὰ εὐχὴ τὸ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁμονοήσουμε σὲ ἕνα σύστημα ὅσοι 

κατοικοῦν τὴν Ἀσία, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴ Λιβύη, Ἕλληνες καὶ βάρβαροι μέχρι τὰ πέρατα 
τοῦ κόσμου, θεώρησε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο καὶ προσέθεσε, ὅτι αὐτὸς ποὺ τὸ πιστεύει, 
δὲν ξέρει, τί τοῦ γίνεται (8.72).

Πηγή: Κέλσος, «Ἀληθὴς Λόγος. Στὸ φῶς ὕστερα ἀπὸ 18 αἰῶνες.»

Σωτήριος Φλέκκας
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