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 ρα λοι πὸν ὁ Ἑλ λη νι σμὸς τοῦ 350 μ.Χ., ποὺ οἱ ἱ στο ρι κοί του 
δο λο φό νοι ἔ χουν χα ρα κτη ρί σει ὡς ἄ τα φο ἱ στο ρι κὸ πτῶ μα, 
τὸ ὁ ποῖ ο ἁ πλῶς ἐν τα φί α σαν, ἦ ταν σὲ φά ση ἐ πι στη μο νι κῆς 
προ ό δου τέ τοι ας, ποὺ ἡ Ἐ πι στή μη του εἶ χε τὶς γνώ σεις ποὺ 
χρει ά ζον ται γιὰ δι α στη μι κὰ τα ξί δια! Ἀ σύλ λη πτη καὶ ἀ πί-

στευ τη πράγ μα τι ἱ στο ρι κὴ ἀνακάλυψη, πού, ἂν δὲν τὴν ὑ πο στή ρι ζαν μέ-
σα πλη ρο φό ρη σης ὅ πως ἡ παγ κό σμια ἐ πι στη μο νι κὴ ἐ πι θε ώ ρη ση Φυ σι κῶν 
Ἐ πι στη μῶν «Nature» καὶ τὰ ἐγ κυ ρό τε ρα στὸν Κό σμο ἔν τυ πα ὅ πως οἱ «Τά-
ιμς τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης», ἡ «Οὐ ά σιν γκτον Πό στ», ἡ «Λὸς Ἄν τζε λες Τά ιμς» 
καὶ ἑ κα τον τά δες ἄλ λα, θὰ ἐ θε ω ρεῖ το ἀποκύημα φαντασίας ἢ ἐθνικιστικὴ 
πα ρά κρου ση. Ὁ ἐκπληκτικὸς τίτ λος τῆς τε λευ ταί ας ἐ φη με ρί δας «Greeks 
owned the skies» («Οἱ Ἕλ λη νες κα τεῖ χαν τοὺς οὐ ρα νούς»), ποὺ ἔ στε ψε τὸ 
με γά λο δη μο σί ευ μά της γιὰ τὰ ἀ πί θα να ἐ πι στη μο νι κὰ μυ στι κὰ ποὺ ἀ πε-
κά λυ ψε ἡ ἔ ρευ να τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ἀ πὸ μί α κα τά πλη-
κτη ὁ μά δα πα νε πι στη μια κῶν, εἶ ναι ἡ ἀ ναν τίρ ρη τη, ἁ πλῆ καὶ λι τὴ ἐ πα λή-
θευ ση τῆς ἱ στο ρι κῆς πο ρεί ας, στὴν ὁ ποί α εἶ χε φθά σει ἡ Ἑλ λη νι κὴ Σκέ-
ψη, τὴ στιγ μὴ ἀ κρι βῶς ποὺ ὁ ἀ σι α τι κὸς θε ο κρα τι κὸς σκο τα δι σμὸς εἶ χε 
ἤ δη εἰ σβάλ λει στὴν ἑλ λη νί ζου σα Με σό γει ο καὶ Ἐγ γὺς Ἀ να το λὴ καὶ ἑ τοι-
μα ζό ταν νὰ κα τα φέ ρῃ τὸ θα νά σι μο πλῆγ μα κα τὰ τοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ νὰ 
ἐγ κα τα στή σῃ τὸν παγ κό σμιο ζό φο, ποὺ κρά τη σε 1.000 χρό νια – καὶ ἐν 
μέ ρει οἱ συ νέ πει ές του στὴν πνευ μα τι κὴ νό θευ ση καὶ νο η τι κὴ στρέ βλω-
ση τοῦ ἔλ λο γου ἀν θρώ που ἐ πι βα ρύ νουν ἕ ως σή με ρα τὴν πο ρεί α τῆς ἐ ξέ-
λι ξης καὶ τὴν ἱ στο ρι κὴ πρό ο δο. Τὸ τεῦ χος Φε βρου α ρί ου τοῦ «∆αυ λοῦ», 
ὅ που πε ρι γρά φον ται αὐ θεν τι κὰ ἀ πὸ εἰ δι κοὺς μη χα νο λό γους τὰ ἐ πι στη-
μο νι κὰ ἅλ μα τα τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πι στή μης ἀ κό μη καὶ στὰ χρό νια τῆς Ρω-
μα ϊ κῆς κα τά κτη σης, ὅ πως κα τα φαί νον ται στὴν κα τα σκευ ὴ τοῦ Ὑ πο λο γι-
στῆ, ἀ πο τε λεῖ τὸ πα νό ρα μα τῶν γνώ σε ων ἑ νὸς Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, 
τοῦ ὁ ποί ου οἱ κα τα κτή σεις σὲ το μεῖς ὅ πως ἡ Ἀ στρο φυ σι κή, ἡ Οὐράνια 
Μηχανική, ἡ Ἀ στρο νο μί α, τὰ Ἀ νώ τε ρα Μα θη μα τι κὰ ἀλ λὰ κυ ρί ως ἡ ἁ πλῆ 
στὴ σύλ λη ψη ἀλ λὰ ἐκ πλη κτι κὴ στὴν τε λει ό τη τά της Τε χνο λο γί α πα ρέ με-
ναν ἐ σκεμ μέ να ἄ γνω στες, ὑ πο τι μη μέ νες, ἀ νά ξι ες λό γου χά ρις στὸ μῖ σος, 
τὸν φθό νο καὶ τὴν ἀ πέ χθεια πρὸς τὴν πρό ο δο –τὰ κύ ρια σκο τα δι στι κὰ 
χα ρα κτη ρι στι κὰ τοῦ ἀ σι α τι κοῦ θε ο κρα τι κοῦ δόγ μα τος, ποὺ ἐ πε βλή θη χά-
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ρις στὸ ρω μα ϊ κὸ ξί φος καὶ ἔ κτο τε ὡς βα σι κή του μέ ρι μνα ἔ χει τὴν ἐ ξύ βρι-
ση, τὴν σα τα νο ποί η ση καὶ τὴν μὲ ὅ λους τοὺς τρό πους κα τα συ κο φάν τη ση 
καὶ ἀ πα ξί ω ση τοῦ Πο λι τι σμοῦ– τοῦ παγ κό σμιου Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ– 
καὶ τῆς ἔλ λο γης προ σέγ γι σης τῆς ζω ῆς καὶ τοῦ κό σμου ἀλ λὰ καὶ τὴν ἀν-
τι κα τά στα σή της μὲ τὴν δει σι δαι μο νί α, τὸν δογ μα τι σμὸ καὶ τὴν πα ρα νο-
ϊ κὴ με τα φυ σι κὴ τῆς Θε ο κρα τί ας.

* * *
τὰ 26 χρό νια ποὺ κυ κλο φο ρεῖ ὁ «∆αυ λός» ἔ χου με πλει στά-
κις ἀ σχο λη θῆ στὴ στή λη αὐ τὴ μὲ τὸ ἱ στο ρι κὸ παρά δο ξο, 
ὅ τι ἕ να ἔ θνος, ὁ Ἑλ λη νι σμός, τὸ ὁ ποῖ ο πα ρῆ γε ἐ πὶ αἰ ῶ νες 
τὸ σύ νο λο τοῦ ἀν θρώ πι νου πο λι τι σμοῦ (Λο γι κή, Φι λο σο-
φί α, Μα θη μα τι κά, Ἰ α τρι κή, ὅ λους τοὺς ἄλ λους κλά δους 

τῶν Ἐ πι στη μῶν, ὅ λα τὰ πο λι τι κὰ συ στή μα τα, τὴ Θε ω ρί α, ὅ λα τὰ εἴ δη 
τῆς Ποί η σης, τὴν Τρα γῳ δί α, τὴν Κω μῳ δί α, τὴν Ἀ πό δει ξη, τὸν ∆ι ά λο γο 
κ.λπ., κ.λπ.), ξαφ νι κά, ἀ προσ δό κη τα καὶ «ἀ νε ξή γη τα» στέ ρε ψε δη μι ουρ-
γι κὰ καὶ ἀ πο ξη ράν θη κε πνευ μα τι κά, ἔ πα θε ἐ θνι κὴ ἀ φα σί α –καὶ ἀ πὸ μί α 
συγ κε κρι μέ νη ἱ στο ρι κὴ στιγ μὴ καὶ πέ ρα ἕ ως σή με ρα δὲν πα ρή γα γε πιὰ 
τί πο τε ἀ πο λύ τως, ποὺ νὰ ἀ πο τε λέ σῃ στοι χεῖ ο τοῦ Παγ κό σμιου Πο λι τι-
σμοῦ. Καὶ ἐ πι ση μαί να με πάν το τε ὅ τι ἡ Στιγ μὴ αὐ τὴ χρο νι κὰ ἐν το πί ζε ται 
ἐπακριβῶς κα τὰ τρό πο μὴ ἐ πι δε χό με νο ἐ ξαι ρέ σεις, ἐν στά σεις ἢ ἀμ φι βο λί-
ες: εἶ ναι ἡ Στιγ μὴ κα τὰ τὴν ὁ ποί α ὁ Ρω μα ϊ κὸς ἐ ξου σια σμὸς υἱ ο θέ τη σε τὴν 
ἀ σι α τι κὴ θε ο κρα τι κὴ πα ρά νοι α καί, γιὰ νὰ τὴν ἐ πι βά λῃ, ἐ ξα πέ λυ σε τὸν 
ἄ γριο κα τα τρεγ μὸ τῶν Ἑλ λή νων, τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, τῆς Ἑλ λη-
νι κῆς Ἐ πι στή μης, ἕ ναν κα τα τρεγ μὸ πο λυ αί μα κτο, ἀν θρω πο βό ρο, χω ρὶς 
ὅ ρια, ποὺ κρά τη σε αἰ ῶ νες γε μά τους δρά μα τα καὶ ὀ δύ νη, ἕ ναν κα τα τρεγ-
μὸ ποὺ ἡ ἱ στο ρί α τῶν νι κη τῶν μό νο ψήγ μα τα ἀ πὸ τὴν με γά λη αὐ τὴ «Ἑλ-
λη νι κὴ Τρα γῳ δί α» ἄ φη σε νὰ φθά σουν ἕ ως ἐ μᾶς. Αὐ τὸς ὁ τε ρα τώ δης «ἱ ε-
ρὸς πό λε μος» κα τὰ τοῦ Φω τὸς καὶ τοῦ Λό γου συ νε χί στη κε ἀ μεί ω τος, μέ-
χρι νὰ βυ θι στῇ ἡ ἀν θρω πό τη τα στὸν χι λι ό χρο νο ζό φο τοῦ Με σαί ω να· 
ἀλ λὰ αὐ τὸ ποὺ δὲν εἶ ναι συ νει δη το ποι η μέ νο στὸν σύγχρονο Ἕλ λη να εἶ-
ναι, ὅ τι ὁ χρι στι α νι κὸς ἀν θελ λη νι σμὸς συ νε χί ζε ται ἕ ως σή με ρα μὲ πο λὺ 
πιὸ ὕ που λους τρό πους, ἀλ λὰ ἐ ξί σου ἀ πο τε λε σμα τι κούς, τὸν ὑ φι στά με θα 

‣
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ὅ λοι, χω ρὶς νὰ τὸν κα τα λα βαί νου με, σὰν νὰ εἴ μα στε βυ θι σμέ νοι πο λι-
τι κὰ σὲ ἱ στο ρι κὸ κῶμα καὶ διχα σμέ νοι ὑ πο κει με νι κὰ μὲ τὴν σχι ζο φρέ-
νεια τοῦ ἰ δε ο λο γή μα τος «Ἑλ λη νο χρι στι α νι σμός», ποὺ σὰν κα κὸς βρα-
χνᾶς μᾶς πλα κώ νει πνευ μα τι κά, μᾶς πα ρα λύ ει νο η τι κὰ καὶ μᾶς στει ρώ-
νει πο λι τι σμι κά. Τὸ πρό σφα τα ἐκ δο θὲν βι βλί ο μας «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ 
τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. –Ὅσα χρη σι μο ποι εῖ 
καὶ ἐγ κρί νει σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος» μπο ρεῖ νὰ βο η θή σῃ 
ὅ σους γνω ρί ζουν πῶς λει τουρ γεῖ τὸ ὁ μα δι κὸ ἀ συ νεί δη το νὰ κα τα λά-
βουν, ποιά εἶ ναι ἡ βα θύ τε ρη αἰ τί α, γιὰ τὴν ὁ ποί α οἱ ση με ρι νοὶ κά τοι-
κοι τοῦ ἑλ λη νι κοῦ χώ ρου εἴ μα στε οἱ παγ κό σμιοι πρω τα θλη τὲς τῆς δι-
α φθο ρᾶς, τῆς δει σι δαι μο νί ας, τοῦ με σαι ω νι σμοῦ καὶ τῆς ἀ να ξι ο πι στί-
ας, ἀλ λὰ καὶ οἱ παγ κό σμιοι οὐ ρα γοὶ τῆς ἔ ρευ νας-και νο το μί ας, τῆς δι-
οί κη σης, τῆς δι και ο σύ νης καὶ ἴ σως καὶ τῆς Παι δεί ας.

* * *
πο ρεῖ κα νεὶς νὰ ἐ κτι μή σῃ βά σι μα σὲ ποι ό ση μεῖ ο προ ό-
δου θὰ βρι σκό ταν σή με ρα ἡ ἀν θρω πό τη τα, ἂν γύ ρω στὸ 
300 μ.Χ. πε ρί που ἡ Ρώ μη δὲν ἐ λάμ βα νε τὴν ἀ πο φρά δα 
ἀ πό φα ση νὰ νο μι μο ποι ή σῃ τὸν Σκο τα δι σμὸ καὶ νὰ τὸν 
ἐ ξα πο λύ σῃ κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Καὶ δὲν ἐν-

νο οῦ με μό νο τὴν πρό ο δο τῆς Ἐ πι στή μης, ἀλ λὰ πά νω ἀ π’ ὅ λα τὴν πρό ο-
δο τοῦ ἀν θρώ που ὡς βι ο λο γι κοῦ, λο γι κοῦ καὶ πνευ μα τι κοῦ ὄν τος, τὸ 
ὁ ποῖ ο ἀ πὸ τὴ μί α μέ ρα στὴν ἄλ λη βυ θί στη κε ἀ πὸ ἐ λεύ θε ρος σὲ κα τα-
πτο η μέ νο ἀ πὸ τὸν «φό βου Θε οῦ» πλά σμα, πα ρα δό θη κε ἀ πὸ ὑ γι ὲς χά-
ρη στὴν Ἰ α τρι κὴ καὶ γυ μνα σμέ νο ἄ το μο ὡς ἕρ μαι ο στὶς ἐ πι δη μί ες καὶ 
τὴ λέ πρα (ὑ πο λο γί ζε ται ὅ τι ἐ πὶ Με σαί ω να τὸ 1/3 τοῦ πλη θυ σμοῦ τῆς 
Εὐ ρώ πης ἦ ταν λε προί), ἀ πὸ ἰ σορ ρο πη μέ νο καὶ χαι ρό με νο τὴ ζω ὴ πρό-
σω πο σὲ φυ λα κι σμέ νο μέ σα στὴν τε ρα τώ δη καὶ ἀ φύ σι κη «χρι στι α νι-
κὴ ἠ θι κή» ἀ νώ μα λο καὶ δι α τα ραγ μέ νο ψυ χι κὰ ζῷ ο-γε λοι ο γρα φί α τῶν 
φυ σι κῶν νό μων... Ἂς εἶ ναι μα κά ρια ἐ σα εὶ ἡ γλαυ κὴ Θά λασ σα τῶν Ἀν-
τι κυ θή ρων, ποὺ μὲ τό ση στορ γὴ ἔ κρυ ψε ἀ πὸ τὰ μά τια τῶν βαν δά λων 
στοὺς οἴνοπες κόλ πους της ἐ πὶ 20 αἰ ῶ νες αὐ τὸ τὸ ἀν τι κεί με νο, τὸ μι-
κρό-τὸ μέ γα, ὅ πως θὰ ἔ λε γε ὁ Ἐ λύ της, γιὰ νὰ δι α λύ σῃ τὰ νέ φη τοῦ ψεύ-
δους, μὲ τὰ ὁ ποῖ α σκέ πα ζε τὴν ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Με-
γα λεί ου ὁ Σκο τα δι σμὸς καὶ νὰ μᾶς βο η θή σῃ νὰ συ νει δη το ποι ή σου με, 
ποῦ ἤ μα σταν, ποῦ φθάσαμε καὶ ποῦ μᾶς κα ταν τῆ σαν.

∆.Ι.Λ.
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ÅÕÂÏÉÁ: ÔÅÑÁÓÔÉÁ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ  
ÁÑ×ÁÉÙÍ ÃÉÁ ÁÍÅÃÅÑÓÇ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ

Κύριε διευθυντά,
Σᾶς ἀποστέλλω σὲ φωτογραφίες κάποιες ἀπὸ τὶς πολλὲς περιπτώσεις ποὺ ἀπο-

δεικνύουν, ὅτι καὶ στὴν Χαλκίδα-Εὔβοια ἔχει συμβῆ ὅ,τι συνέβη καὶ ὁπουδήποτε 
ἀλλοῦ ὑπῆρχε Ἑλληνισμός. Καταστροφὴ κι εὐλογημένη ἀνοικοδόμηση [μὲ ἄδεια 
τῆς «Ναοδομείας» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (βλ. γιὰ τὴν περίεργη αὐτὴ ὑπηρεσία, ποὺ 
λειτουργεῖ ὡς κράτος ἐν κράτει, στὸ «∆», τ. 257 καὶ 287) κι ὄχι τῆς Πολεοδομίας 
–οὔτε κἂν μὲ στοιχειώδη ἔλεγχο τῆς νομιμότητας τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκοδομῶν 
ἀπὸ τὸ Κράτος].
 Στὴν Χαλκίδα, στὸν χῶρο τῆς μεσαιωνικῆς πόλης (Κάστρο), διατηρεῖται τὸ 

τζαμὶ Ἐμὶρ Ζαδέ. Ἡ ὕπαρξη ἀρχαίου ὑλικοῦ, ἐντοιχισμένου ἀλλὰ καὶ διάσπαρτου 
στὸν προαύλιο χῶρο, ἑρμηνεύεται, μόνο ἂν ὑποθέσουμε ὅτι τὸ ὑλικὸ αὐτὸ ἔχει 
ὑποστῆ καὶ ἰσλαμικὴ «τρίτη χρήση» μετὰ τὴν χριστιανικὴ «δεύτερη χρήση». Στὸ 
πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ τακτικὴ παραμένει ἴδια, ὁ νέος ἐξουσιαστὴς γκρεμίζει 

Ὁ ἀσφυκτικὸς ἐναγκαλισμὸς τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία

Κύριε διευθυντά,
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συζήτησης στὴν Βου-

λὴ γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, θὰ 
ἔλεγα, ὅτι εὐκαιρία εἶναι νὰ συζητηθῇ καὶ νὰ 
ληφθῇ μάλιστα ἀπόφαση διαχωρισμοῦ Πολι-
τείας-Ἐκκλησίας.

∆ὲν μπορεῖ τὸν 21ο αἰῶνα νὰ ἐξακολουθῇ 
νὰ παραμένῃ αὐτὸ τὸ σφιχταγκάλιασμα δύο 
δυνάμεων μὲ διαφορετικὸ στόχο-πλεύση. Ἡ 
Πολιτεία ἀσχολεῖται μὲ τὴν διακυβέρνηση τῆς 
χώρας. Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μυστήριά της καὶ 
τὸ ποίμνιό της. ∆ύο ξεχωριστοὶ δρόμοι. Ἡ Ἐκ-
κλησία κόλλησε σὰν στρεῖδι στὸ Κράτος καὶ 
τὸ ἀπομυζᾷ, ὑποχρεώνοντάς το νὰ πληρώνῃ 
μισθοὺς καὶ συντάξεις στὸ ἱερατεῖο ἀπὸ ἀρχι-
επίσκοπο μέχρι διάκονο, ἐνῷ ὅλοι αὐτοὶ οὐ-
δεμίαν ὑπηρεσίαν προσφέρουν στὸ Κράτος. 
Ἡ Ἐκκλησία ἄλλωστε εἶναι τόσο πλούσια (ἡ 
μισὴ σχεδὸν Ἑλλάδα εἶναι τσιφλίκι της) ἀπὸ 
δωρεὲς καὶ ἐμπόριο κεριοῦ, λιβανιοῦ, περιφε-
ρόμενων δίσκων, ἁγιασμῶν, προσκυνημάτων, 

περιφερόμενες ἐν εἴδει λαϊκοῦ πανηγυριοῦ 
θαυματουργὲς εἰκόνες, κάρες καὶ λείψανα καὶ 
λοιπὲς προσόδους, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός.

Ἀκόμα, γιὰ νὰ σὲ βαπτίσουν-παντρέψουν-
θάψουν-μνημονεύσουν, ποὺ ὑποτίθεται εἶναι 
στὶς ὑποχρεώσεις τους ἔναντι τῶν πιστῶν, ζη-
τοῦν καὶ παίρνουν πρόσθετη ἀμοιβὴ ὄχι μό-
νον γιὰ τὸν ἑαυτόν τους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἐκ-
κλησία, τὸν νεωκόρο, τοὺς ψάλτες ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὸν πολυέλαιο ποὺ ἀνάβουν (ἂν θέλῃς καὶ 
τὴν παρουσία δεσπότη, τότε σοῦ κοστίζει «ὁ 
κοῦκος ἀηδόνι»).

Ἔχει λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία τὴν δυνατότη-
τα νὰ πληρώσῃ τὸ ἱερατεῖο της καὶ μάλιστα 
μὲ πολὺ ὑψηλότερες ἀμοιβές. Ἐξ ἄλλου τί 
δουλειὰ ἔχει στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτείας, 
ὅπως ὁρκωμοσίες, παρελάσεις Στρατοῦ (πότε 
ὁ Χριστὸς εὐλόγησε τὰ μέσα σκοτωμοῦ;) δι-
καστήρια κ.λπ., ἡ παρουσία τοῦ χρυσοστόλι-
στου Κλήρου καὶ προπαντὸς ὁ ὅρκος ἐπάνω 
σὲ ἕνα ἑβραϊκὸ βιβλίο-μυθιστόρημα, ποὺ οὔ-
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καὶ ξαναχτίζει χρησιμοποιῶντας τὸ ἴδιο ὑλικό, γιὰ νὰ τὸ «διάσωσῃ» καὶ νὰ τὸ 
καθαγιάσῃ».
  Πολὺ κοντὰ στὸ τζαμὶ βρίσκεται ὁ μοναδικὸς ναός, ποὺ ἐπέτρεψαν οἱ 

Ὀθωμανοὶ νὰ διατηρηθῇ μέσα στὸ «κάστρο», ὁ ναὸς τῆς πολιούχου Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, κτισμένος πάνω στὰ ἐρείπεια ναοῦ τῶν Ἀπόλλωνος-Ἀρτέμιδος-Λητοῦς. 
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ διασῴζονται δύο κίονες καὶ ἀρκετὰ κιονόκρανα. Ἐντυ-
πωσιακὸ εἶναι, τὸ ὅτι ἔχει διατηρηθῆ ἡ τριπλῆ λατρεία, καθὼς σήμερα ἐντὸς τοῦ 
ναοῦ ὑπάρχουν τὰ παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας. 
Παρατηροῦμε ἐπίσης, ὅτι ἔγινε «μετάβαση» ἀπὸ τὴν παρθένα Ἄρτεμη στὴν παρ-
θενομάρτυρα Παρασκευή. 
 Κοντὰ στὸν χῶρο τοῦ λιμένα τῆς Χαλκίδος τῶν Κλασικῶν Χρόνων (στὰ 

ὅρια τῆς σημερινῆς πόλης) ὑπάρχει κλίμακα λαξευμένη στὸν φυσικὸ βράχο, 
ποὺ προφανῶς ὁδηγεῖ σὲ βωμὸ (σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἐνημερωτικὴ πινακίδα τῆς 
ἁρμόδιας Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων). Πίσω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν βράχο-βωμὸ ὑπάρ-
χει πηγάδι μὲ ἠλεκτρικὴ ἀντλία. Πολὺ κοντὰ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Ἀρέθουσας. Λίγα 

τε οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι ἀναγνωρίζουν; Μπρο-
στὰ στὶς ἀνώτατες φιλοσοφικὲς σκέψεις καὶ 
ἀρχές, ποὺ εἶπαν καὶ ἔγραψαν οἱ πρόγονοί 
μας 500 χρόνια πρίν, τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλί-
ου αὐτοῦ μοιάζει ἀστεῖο καὶ παιδαριῶδες, μὲ 
περιγραφὲς ἀντικρουόμενες μεταξύ τους καὶ 
θαύματα ὅμοια τῶν φακίρηδων τῆς Ἰνδίας.

∆ὲν ξέρω, ἂν ὑπάρχῃ στὸν κόσμο ἄλλη χώ-
ρα, ποὺ νὰ πληρώνῃ τὸ ἱερατεῖο τῆς ὑπάρχου-
σας θρησκείας της ἀπὸ τὸν δημόσιο κορβα-
νᾶ. Εἶμαι ὅμως βέβαιος, ὅτι κανεὶς πολιτικὸς 
εἴτε σὰν ἄτομο εἴτε σὰν παράταξη θὰ τολμή-
σῃ νὰ θίξῃ αὐτὸ τὸ θέμα, φοβούμενοι τὸ πολι-
τικὸ κόστος καὶ τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
ἡ ὁποία βέβαια διαρκῶς ἐξασθενεῖ. Αὐτὸς εἶ-
ναι ὁ λόγος, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀμβλύνουν 
τὸ καλλιεργημένο μῖσος τῶν πάμπολλων με-
ταξύ τους αἱρέσεων, ὥστε ἐν τῇ ἑνώσει νὰ ἀν-
τισταθοῦν στὴν τάση αὐτή, πρᾶγμα πολὺ δύ-
σκολο λόγῳ ἀφ’ ἑνὸς τῶν ὑπέρμετρων φιλοδο-

ξιῶν τῶν ἡγεσιῶν τους (φανερὸ παράδειγμα 
ἡ ἔρις μεταξὺ Πατριαρχείου καὶ Ἑλληνικῆς 
Ἐκκλησίας –ἐμφύλιος σπαραγμός) καὶ ἀφετέ-
ρου λόγῳ τῆς ἐπιταχυνόμενης διαρροῆς ὀπα-
δῶν της. Ὅλοι πλέον οἱ ἄνθρωποι, στὶς προηγ-
μένες τοὐλάχιστον χῶρες, ἀντιλαμβάνονται, 
ὅτι μυστήρια (ὅλες οἱ θρησκεῖες σὲ μυστήρια 
στηρίζονται) δὲν ὑπάρχουν, καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ἔφθασε νὰ περιφέρεται στὸ διάστημα ξεπερ-
νῶντας τοὺς οὐρανοὺς καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ 
βρῇ πουθενὰ τοὺς θρόνους τῶν θεῶν καὶ τοὺς 
παραδείσους. 

Ἂς γίνῃ ὅμως μία προσπάθεια διαχωρι-
σμοῦ ἀπὸ ἀνοικτὰ μυαλά, καὶ ἂς σταματή-
σῃ ὁ ἐναγκαλισμὸς αὐτός, ποὺ μόνο τὴν μιὰ 
πλευρὰ ὠφελεῖ καὶ μάλιστα τὴν κατὰ πολὺ 
πλουσιώτερη.

 Μὲ τιμὴ
 Ἄγγελος Οἰκονομίδης
 Κηφισιὰ

Τὰ ὑβριστικὰ κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Πρόσφατα διαβάσαμε στὸν Τύπο, ὅτι πα-

ρουσίᾳ τοῦ προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας κ. 
Παπούλια, μελῶν τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν 
κομμάτων γιορτάσθηκε ἡ «Κυριακὴ τῆς Ὀρ-
θοδοξίας», ὁπότε ἀμέσως μετὰ τὴν δοξολο-
γία ὁ πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας παρέθεσε –

ὅπως κάθε χρόνο– γεῦμα στὸν ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδου-
λο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρουσίᾳ 
καὶ τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των Μ. Γιαννάκου. Μὲ λαμπρότητα ἐπίσης 
γιορτάσθηκε καὶ στὸ Φανάρι ἡ Κυριακὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας χοροστατοῦντος τοῦ πατριάρχη 
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μέτρα δυτικὰ τοῦ βωμοῦ βρίσκεται ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Συνεπῶς εἶναι 
πιθανόν, ὁ χριστιανικὸς ναὸς νὰ ἔχει κτισθῆ ἐπάνω στὸν χῶρο λατρείας τῆς Νη-
ρηίδας Ἀρέθουσας.
 Στὸν λόφο Παλαιοχώρας στὴν Ἀμάρυνθο (30 χιλ. ἀπὸ τὴν Χαλκίδα) ἔχουν 

βρεθῆ λείψανα οἰκισμοῦ τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα 
ὑπάρχει συνεχὴς κατοίκηση τοῦ λόφου μέχρι τοὺς Βυζαντινοὺς Χρόνους. Σήμερα 
ὑπάρχουν δύο ἐκκλησάκια, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 12° αἰῶνα μ.Χ., καὶ στὰ 
ὁποῖα διακρίνεται ἐντοιχισμένο ὑλικὸ τῶν Κλασικῶν ἢ Ἑλληνιστικῶν Χρόνων. 
Τὸ ἕνα εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ ἄλλο στὴν 
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τὸ δεύτερο μάλιστα χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνεξήγητο προ-
σανατολισμὸ πρὸς βορρᾶν. 
 Στὸ χωριὸ Γυμνὸ τοῦ ∆ήμου Ἀμαρυνθίων βρίσκεται ὁ μικρὸς ναὸς τοῦ Ἁγί-

ου Γεωργίου τοῦ 13ου αἰῶνα. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ εὔκολα διαπιστώνει κανεὶς τὴν 
χρήση ἀρχαίου ὑλικοῦ, γιατὶ ἐδῶ οἱ πέτρες μιλᾶνε : Μιὰ ἐπιτύμβια στήλη ἀπὸ 
λευκὸ μάρμαρο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΚΑΛΛΙΠΟΣ ΜΕΝΑΛΚΗ εἶναι ἐντοιχισμένη στὴν 

Μ. Βαρθολομαίου.
Καὶ ἀναρωτιέμαι: ἀλήθεια, πῶς αἰσθάνθη-

καν ὁ πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας καὶ οἱ ἐκ-
πρόσωποι τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὅταν 
ἄκουσαν τὰ ἑπτὰ «τρὶς ἀνάθεμα» ἐνάντια 
στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες; Πῶς ἀνέχον-
ται στὰ 2007 ν’ ἀκούγωνται τέτοια ἀναθέμα-
τα καὶ μάλιστα παρουσίᾳ ἀνωτάτων ἐκπρο-
σώπων τῆς πατρίδος μας; Ἢ μήπως ἔχει γίνει 

ἄρση τῶν ἀναθεματισμῶν αὐτῶν καὶ δὲν τὸ 
γνωρίζω; Ὁ ἀφορισμὸς –ἀφορισμοί– τῆς Ἐπα-
νάστασης τοῦ ’21 ἰσχύουν ἀκόμα; Ἐὰν ἰσχύ-
ουν, τότε ζοῦμε μία κατάσταση τοῦ παραλό-
γου, τῆς σχιζοφρένειας, τοῦ… σφάξε με, ἀγᾶ 
μου, ν’ ἁγιάσω.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Σ. Τσαμαντάνης
 Ἀδελαΐδα, Αὐστραλία

Ποιοί ἔκαναν περιτομὴ στὴν ἀρχαιότητα

Σημ. «∆»: Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ἀποκηρύξει ἢ καταδικάσει ἢ ἔστω σιωπηρῶς κα-
ταργήσει κανένα ἀπὸ τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενά της, ποὺ δὲν εἶναι μό-
νο ὅσα ἀναφέρει ὁ ἐπιστολογράφος, ἀλλὰ περίπου 500 (βλ. «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλή-
νων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας. – Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδας», ἔκδ. «∆αυλός» 2007).

Κύριε διευθυντά,
Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κίμ. Ἐλευθερί-

ου γιὰ τὴν περιτομὴ τοῦ Ἰησοῦ («∆», τ. 298, 
Ἰαν. 2007, σ. 20524), ἐπιθυμῶ συμπληρωματι-
κὰ νὰ προσθέσω τὰ ἑξῆς:

Ὁ Ἰουδαῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος στὸ ἔργο 
του «Κατ’ Ἀπίωνος» γράφει σχετικά: «Μᾶς 
κατηγορεῖ (ὁ Ἀπίων) λόγου χάρη, πὼς σφά-
ζομε σπιτικὰ ζῷα καὶ πὼς δὲν τρῶμε χοιρινό, 
καὶ μᾶς κοροϊδεύει γιὰ τὴν περιτομή, ποὺ κά-
νομε στὰ γεννητικά μας ὄργανα...» Καὶ συνε-
χίζει γιὰ τὸν Ἀπίωνα, ποὺ τὸν θεωρεῖ Αἰγύ-

πτιο: «Αὐτοὶ λοιπὸν ὅλοι (οἱ Αἰγύπτιοι) καὶ 
περιτομὴ κάνουν κι ἀπὸ χοιρινὰ ἀπέχουνε 
φαγητά..., ἀλλὰ καὶ τὴν περιτομὴ αὐτοὶ (οἱ 
Αἰγύπτιοι) τὴν δίδαξαν στοὺς ἄλλους, κα-
θὼς ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος.» (Φλαβίου Ἰώση-
που, «Κατ’ Ἀπίωνος», Λόγος Β΄, § 137, 141, 
142, κεφ. ΧΙΙΙ.)

Καὶ προσθέτει: «Λέει λοιπὸν –ὁ Ἡρόδο-
τος– πὼς οἱ Σύριοι τῆς Παλαιστίνης κάνου-
νε περιτομή, κι ἀπὸ κείνους, ποὺ κατοικοῦν 
στὴν Παλαιστίνη, οἱ μόνοι ποὺ κάνουν αὐτὸ 
εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι.» Ὁ δὲ Ἡρόδοτος γράφει: 
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ἐξωτερικὴ νότια πλευρὰ τοῦ ναοῦ. Παράξενος πράγματι τρόπος ἐκδήλωσης σεβα-
σμοῦ στοὺς τάφους τῶν προγόνων. 
 Στὸν (ἴδιο) ∆ῆμο Ἀμαρυνθίων, κοντὰ στὸ χωριὸ Ἄνω Βάθεια, βρίσκεται τὸ 

ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας τῆς ΙΙορταΐτισσας. Εὐδιάκριτο καὶ ἐδῶ τὸ λευκὸ μάρ-
μαρο. Ἂν κάποιος διερωτᾶται γιὰ τὴν χρονολόγηση τῆς «πρώτης χρήσης» αὐτοῦ 
τοῦ ὑλικοῦ, ἡ ἀπάντηση ὑπάρχει ἐντοιχισμένη στὸν δυτικὸ ἐξωτερικὸ τοῖχο. Στὴν 
σπασμένη περίπου στὴν μέση ἐνεπίγραφη πλάκα διαβάζουμε : «Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΤ... 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ∆ΗΜ...ΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚΕΝ... ΤΗΣΕΙΣΑΥΤΟΝ... ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ...»
 Στὸν ∆ῆμο Ληλαντίων, κοντὰ στὸ χωριὸ Φύλλα (11 χλμ.), βρίσκεται ἡ μονὴ 

Ἁγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ. Ὁ ναὸς τῆς μονῆς εἶναι κτισμένος στὰ ἐρείπια ἀρχαίου 
ναοῦ. Ὁ τροῦλλος στηρίζεται σὲ τέσσερις ἀρχαίους κίονες. Στὸ προαύλιο τῆς μο-
νῆς ὑπάρχουν διάσπαρτα γλυπτὰ μάρμαρα προερχόμενα ἀπὸ ἀρχαῖο κτίσμα.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Εὐστάθιος Μακρυγιάννης
 Χαλκίδα

«...ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους οἱ Κόλχοι, οἱ 
Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Αἰθίοπες ἀνέκαθεν ἐφαρ-
μόζουν τὸ ἔθιμο τῆς περιτομῆς τῶν αἰδοίων. 
Καὶ οἱ Φοίνικες δὲ καὶ οἱ Σύριοι τῆς Παλαι-
στίνης ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι, ὅτι ἀπὸ τοὺς Αἰ-
γυπτίους ἐπῆραν τὴν συνήθεια αὐτή, οἱ Σύ-
ριοι δέ, ποὺ κατοικοῦν πλησίον τοῦ Θερμό-
δοντος καὶ τοῦ Παρθένιου ποταμοῦ, καὶ οἱ 
Μάκρωνες, ποὺ κατοικοῦν πλησίον των, λέ-
γουν, ὅτι ἐσχάτως ἐπῆραν τὴν συνήθειαν αὐ-
τὴν ἀπὸ τοὺς Κόλχους. ∆ιότι μόνον αὐτοὶ 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐφαρμόζουν τὴν περι-

τομήν· καὶ δύναταί τις νὰ πιστοποιήσῃ, ὅτι 
τὴν ἐφαρμόζουν κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον μὲ 
τοὺς Αἰγυπτίους. Ὅσον ἀφορᾷ δὲ σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ἰδίους Αἰγυπτίους καὶ τοὺς Αἰθίοπας, 
δὲν ἠμπορῶ νὰ εἰπῶ, ποιός ἀπὸ τοὺς δύο 
ἔμαθε τοῦτο ἀπὸ τὸν ἄλλον· γιατὶ φαίνεται 
τὸ ἔθιμον τοῦτο δι’ αὐτοὺς πολὺ παλαιόν.» 
(Ἡροδότου, Ἱστορίαι, Β΄ («Εὐτέρπη»), 104, 
μτφρ. Πάπυρος.)

 Φιλικὰ
 Σωτήρης Φλέκκας
 Γαλάτσι

Ὀρθόδοξος ταλιμπανισμὸς στὴν «ἐκπαίδευση»… ἀστυφυλάκων

Ἀγαπητὲ «∆αυλέ»,
Φοιτῶ στὴ σχολὴ ∆οκίμων Ἀστυφυλάκων 

Ξάνθης καὶ γιὰ λόγους αὐτοπροστασίας θὰ 
ἤθελα νὰ μὴν ἀνακοινώσω τὸ ὄνομά μου, ἐπει-
δὴ φοβᾶμαι τὴν θεοκρατία τοῦ τόπου αὐτοῦ. 
Θέλω νὰ ἀναφέρω τὰ ἑξῆς: Κάθε πρωὶ καὶ 
βράδυ καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα γίνονται χρι-
στιανικὲς προσευχές, συνολικὰ 5 φορὲς τὴν 
ἡμέρα. Στοὺς τοίχους τῶν χώρων ἐργασίας 
καὶ λειτουργίας καθὼς καὶ στοὺς θαλάμους 
καὶ τοὺς διαδρόμους δεσπόζουν εἰκόνες τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἄλλων ἁγίων. ∆ιανέμονται προ-
παγανδιστικὰ χριστιανικὰ φυλλάδια καὶ ἡμε-
ρολόγια μὲ ἀνθελληνικὸ περιεχόμενο καὶ βί-
ους ἁγίων. Ἐπίσης δεχόμαστε ἐπισκέψεις ἀπὸ 

τὴν θρησκευτικὴ ὑπηρεσία ἀστυνομίας τοῦ 
πατ. Νεκτάριου Κιούλου, ὁ ὁποῖος τονίζει συ-
νεχῶς, πόσο ἀνώτερη εἶναι ἡ διδαχὴ τοῦ Ἰη-
σοῦ ἔναντι τῶν Βούδδα, Κομφούκιου καὶ ἄλ-
λων σοφῶν. Ἀναρωτιέμαι, τί ἔχουν νὰ ποῦν 
οἱ 3 Ἀλβανοὶ τῆς σχολῆς μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι 
ἀλλόθρησκοι. Πέρυσι ἕνας Ἑλληνο-φινλαν-
δὸς παραπέμφθηκε στὸν ὑποδιοικητὴ καὶ τοῦ 
ἀσκήθηκε σφοδρὴ κριτική, ἐπειδὴ δὲν ἤθελε 
νὰ κάνῃ προσευχή. Ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος 
παντοῦ, θυμίζει Ἀσία ἡ Ἑλλάδα καὶ ὄχι εὐ-
ρωπαϊκὸ κράτος. Θυμίζει ἱεροδιδασκαλεῖο 
κι ὄχι σχολεῖο ἐλεύθερων καὶ ὑπεύθυνων στε-
λεχῶν τοῦ Κράτους. Ἤδη ἐγὼ ἔχω ἀκούσει δι-
άφορες γνῶμες συναδέλφων, ὅτι πῆρα λάθος 



δρόμο, ἐπειδὴ διαβάζω Ἀριστοτέλη, Πλάτω-
να καὶ «ψαγμένα» περιοδικά. ∆ηλαδὴ τυφλὴ 
πίστη καὶ ὑπακοὴ στὸ Γιαχβέ.

 Εὖγε στὴ δουλειά σας.
 Ι.Κ.
 Ξάνθη

Ὡς ἀναγνώστης σας ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ ἐκτι-
μῶντας τὴν ὅλη στάση τοῦ «∆ΑΥΛΟΥ», αἰ-
σθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἀναφέρω, ὅτι 
στὸ βιβλίο «Ἔκθεση-Ἔκφραση» Γ΄ Λυκείου 
ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν Ά  ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἀπό-
σπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ κορυφαίου ἑλληνι-
στῆ Ρ. Λίβινγκστον, «Τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα 
καὶ ἡ σημασία του γιὰ μᾶς», μὲ τίτλο «Τὸ 
Ἑλληνικὸ Πνεῦμα: Τὸ γνώρισμα τῆς ἐλευθε-
ρίας».

Λόγῳ τῆς ἰδιότητάς μου –διδάσκω ὡς φιλό-
λογος στὸ 2ο Λύκειο Λιβαδιᾶς ἐδῶ καὶ 28 χρό-
νια– πρέπει νὰ σᾶς πληροφορήσω, ὅτι τὸ συγ-
κεκριμένο κείμενο - ἀπόσπασμα ἀπαλείφθη-

κε αἰφνιδίως καὶ ἐν μιᾷ νυκτὶ πρὶν ἕνα περί-
που ἔτος. Θεωρῶ, ὅτι ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ 
στὴν ἀξία καὶ σημασία τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ 
ἔργου εἶναι περιττή. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λό-
γο, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ λαθροχειρία αὐτὴ πέρα-
σε ἐντελῶς ἀπαρατήρητη, πρέπει κάτι νὰ δη-
μοσιεύσετε. Σᾶς ἐπισυνάπτω τὸ συγκεκριμέ-
νο ἀπόσπασμα, ποὺ συγκρίνει τὸ Ἑλληνικὸ 
μὲ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα.

 
 Μὲ ἐκτίμηση

 Κατσαώρας Νικόλαος
 Φιλόλογος, Λιβαδειὰ

Ὕποπτη σιωπηρὴ ἀφαίρεση ἀπὸ βιβλίο Γ΄ Λυκείου

Κύριε διευθυντά,
Εἶχα διορισθῆ –σχεδὸν ἀκούσια...– ἀπὸ τὸ 

νεοϊδρυθὲν πολιτικὸ κίνημα ΕΑΡ μέλος τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Νομοῦ Βοιωτίας. ∆ραστηριοποιήθηκα ἄμεσα 
καὶ συνέταξα τὴ ∆ιακήρυξη γιὰ τὸ Νομὸ Βοι-
ωτίας μὲ τὸν τίτλο «Ἐγερτήριο Σάλπισμα», 
ποὺ λογοκρίθηκε ἀπὸ τὸ ΕΑΡ καὶ ἀπετέλεσε 
τὴ θρυαλίδα γιὰ ἀποκλεισμὸ μελῶν τοῦ Πολι-
τικοῦ Συμβουλίου καὶ γιὰ ὠργανωμένες ἀντι-
δράσεις εἰς βάρος μου ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς 
τοῦ κόμματος. 

Μετὰ ἀπὸ συγκέντρωση στὰ γραφεῖα τοῦ 
ΕΑΡ, ὅπου διαμοιράσθηκε ὡρισμένος ἀριθ-
μὸς ἀντιτύπων τῆς διακήρυξής μου, μέλη τοῦ 
Πολιτικοῦ Συμβουλίου μὲ «διέταξαν» νὰ ἀπο-
σύρω ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τὴ διακήρυξη αὐ-
τή, λέγοντάς μου, ὅτι, μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ προ-
έκυψαν μεγάλα ἐσωκομματικὰ προβλήματα. 
Κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτρο-
πῆς συνέβησαν γεγονότα περίεργα καὶ λυπη-
ρά. Ὅταν κάθησα στὸ βάθος τῆς αἴθουσας, 
μὲ περικύκλωσαν κάποιοι ἄγνωστοι, ποὺ μὲ 
ὕβρισαν μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς «φασίστας», 
«προβοκάτορας», «καραγκιόζης» κ.λπ.

Στὴ συνέχεια ὄχι μόνο δὲν μοῦ ἔδωσαν τὸ 
λόγο στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, ὅπως ζήτησα, 
ὥστε νὰ ἐκθέσω τὶς ἀπόψεις μου καὶ νὰ δώ-
σω ἐξηγήσεις, ἀλλὰ οὔτε κἂν μὲ ἐνημέρωσαν, 
ὅτι ἡ διακήρυξή μου ἦταν ἡ αἰτία τῆς παραί-
τησης τοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ ἡ σύγ-
κληση νέας ἔκτακτης συνεδρίασης τῆς Κεν-
τρικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου στελέ-
χους στὴ δική μου θέση. Ἀντὶ αὐτῆς τῆς δημο-
κρατικῆς μεθόδου προτίμησαν τὴν φασιστικὴ 
καὶ σταλινικὴ μέθοδο τῆς ἀπ’ εὐθείας παρα-
πομπῆς μου στὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο. Αὐ-
τοὶ οἱ ἀκραιφνεῖς ἑλληνιστὲς δὲν διάβασαν 
ποτὲ τὸ «μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν 
μῦθον ἀκούσῃς»; 

Ἐπειδὴ δὲν θὰ γίνω «συνένοχος στὸ φόνο», 
παραιτοῦμαι ἀπὸ μέλος τοῦ ΕΑΡ γενικά. Τυ-
χὸν προσπάθεια νὰ μὲ μεταπείσουν, θὰ μὲ 
ἀναγκάσῃ νὰ ἀποστείλω τὴ διακήρυξή μου 
καὶ τὴν παραίτησή μου στὸν Τύπο.

 
 Μὲ τιμὴ

 Ταξιάρχης Κ. Γαλανὸς
 ∆ικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ
 Λιβαδειὰ

Ἐξαναγκασμὸς σὲ παραίτηση στελέχους τοῦ «ΕΑΡ»
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Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων (β΄ αἰ. π.Χ.): Ὁ ἀρ χαι ό τε ρος φο ρη τὸς ἀ να λο γι κὸς ὑ πο λο γι-
στής, ἀ πο τέ λε σμα τῆς μα κραί ω νης θε ω ρη τι κῆς καὶ τε χνο λο γι κῆς ἑλ λη νι κῆς ἐ πι στη μο νι-

κῆς πα ρά δο σης καὶ προ ό δου (βλ. «∆», τ. 299).



Ἡ κα θη γή τρια Ἱ στο ρί ας τῶν Ἐ πι στη μῶν 
τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν κ. Μά ρω Πα-

πα θα να σί ου.

 ταν πρὶν ἀ πὸ με ρι κοὺς μῆ νες ἀ να κοι νώ θη καν τὰ ἀ πο τε λέ σμα-
τα τῆς ἔ ρευ νας τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς ὁ μά δας, ποὺ με λε τοῦ σε 
τὸν Μη χα νι σμὸ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων, ὅ λοι ἔ κα ναν λό γο γιὰ 
ἕ να ἐκ πλη κτι κὸ ἐ πί πε δο Τε χνο λο γί ας. Οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες 
με γα λούρ γη σαν καὶ ἀ ξι ο ποί η σαν ἐ ξαι ρε τι κὰ τὶς γνώ σεις 

τους. Μπο ρεῖ ὁ τρό πος κα τα σκευ ῆς τοῦ Μη χα νι σμοῦ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων νὰ 
ἐν τυ πω σί α σε, ὅ μως τὸ σί γου ρο εἶ ναι, πὼς πί σω ἀ πὸ μί α τέ τοι α κα τα σκευ ὴ 
ὑ πῆρ ξε ση μαν τι κὸ ἐ πι στη μο νι κὸ ὑ πό βα θρο, κα θὼς θὰ ἦ ταν ἀ δύ να το νὰ 
δη μι ουρ γη θῇ ἀ πευ θεί ας ἕ νας τέ τοι ος μη χα νι σμός, χω ρὶς νὰ προ η γη θῇ τε-
χνο λο γι κὴ πρό ο δος. 

Ποι ά ἦ ταν ἡ Τε χνο λο γί α ποὺ προ η γή θη κε τοῦ μη χα-
νι σμοῦ καὶ ὡ δή γη σε στα δια κὰ στὸν ἐ ξε λιγ μέ νο ὑ πο-
λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων; Ποι ές ἦ ταν οἱ πη γὲς καὶ 
οἱ γνώ σεις, πά νω στὶς ὁ ποῖ ες στη ρί χθη καν οἱ 
ἀρ χαῖ οι ἐ πι στή μο νες καὶ τὶς ἀ ξι ο ποί η σαν κα-
τα σκευ ά ζον τας τέ τοι α ὄρ γα να; Οἱ ἀρ χαῖ οι 
Ἕλ λη νες πα ρή γα γαν πρω το πο ρια κὸ ἐ πι στη-
μο νι κὸ ὑ λι κό, ἀ νέ πτυ ξαν τὴν Τε χνο λο γί α 
μὲ συ νέ πεια, ὑ λο ποι ῶν τας τὸ δι α νο η τι κὸ 
ἅλ μα ποὺ συ νέ δε σε τὴν τε χνι κὴ μὲ τὴν ἐ πι-
στή μη, δί νον τας τὴν ἀ παι τού με νη γνώ ση 
γιὰ τὴν ἀ να κά λυ ψη σπου δαί ων ἐ πι στη μο-
νι κῶν δρό μων. 

Μι λή σα με μὲ τὴν ἐ πί κου ρο κα θη γή τρια 
τοῦ Τμή μα τος Μα θη μα τι κῶν τῆς Σχο λῆς 

ÌÁÊÑÁ ÐÑÏÏÄÏÓ
ÅÉ×Å ÐÑÏÇÃÇÈÇ
ÔÏÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ 
ÔÙÍ ÁÍÔÉÊÕÈÇÑÙÍ
Ἡ καθηγήτρια Μάρω Παπαθανασίου μιλᾷ
γιὰ τὶς φάσεις ἐξέλιξης τῆς ἀρχαίας Τεχνολογίας



Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μάρω Παπαθανασίου, ἱστο-
ρικὸ τῶν Ἐπιστημῶν γιὰ τὴν Τεχνολογία, ποὺ ἀναπτύχθηκε πρὶν τὸν Μηχανισμὸ 
τῶν Ἀντικυθήρων, καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀξιοποιήθηκαν οἱ γνώσεις, ὥστε ἐν ἔτει 
2007 νὰ ἐπανεκτιμᾶται τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρχαίας Τεχνολογίας, ταράσσοντας τὶς ἐπι-
στημονικὲς κοινότητες. 

Ἡ αἰνιγματικὴ πληροφορία τοῦ Κικέρωνα

«∆»: Κυρία Παπαθανασίου, οἱ τελευταῖες ἀνακοινώσεις γιὰ τὸν Μηχανισμὸ 
τῶν Ἀντικυθήρων ἐξέπληξαν σὲ παγκόσμια κλίμακα τὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο, 
ὁδηγῶντας σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ Τεχνολογία ἐκείνης τῆς 
ἐποχῆς ἦταν περισσότερο ἐξελιγμένη ἀπὸ ὅσο εἶχε ἀρχικὰ ἐκτιμηθῆ. Αὐτὴ ἡ τόσο 
προηγμένη Τεχνολογία ἔρχεται νὰ γεννήσῃ καὶ ἄλλα ἐρωτηματικά. Τί προϋπῆρχε 
τοῦ μηχανισμοῦ; Ποιές γνώσεις καὶ κατασκευὲς ἦταν ἡ βάση μιᾶς τόσο ἀνεπτυγ-
μένης Τεχνολογίας; 

Μ.Π.: Τὸ θεωρῶ πολὺ σημαντικὸ θέμα, διότι κανένας 
δὲν πίστευε ὅτι εἴχαμε τόσο προηγμένη Τεχνολογία, ὅπως 
φάνηκε ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθή-
ρων. Ἦταν μία ἔκπληξη, ἀφοῦ θεωροῦσαν μυθεύματα ὅσα 
ἀναγράφονται στὰ ἀρχαῖα κείμενα. Ὁ Μηχανισμὸς τῶν 
Ἀντικυθήρων μπορεῖ νὰ εἶναι μεταγενέστερος, ἀλλὰ ἡ δι-
ήγηση ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὸν Κικέρωνα στὸ «De re publica» 
σὲ μία ἁπλῆ μετάφραση ἀναφέρει, ὅτι «ἡ ἐφεύρεση τοῦ 
Ἀρχιμήδους ἄξιζε ἕναν εἰδικὸ θαυμασμό, διότι αὐτὸς 
εἶχε ἐπινοήσει τὸν τρόπο νὰ ἀναπαραστήσῃ ἐπακριβῶς 
μὲ ἕνα μόνο μηχανισμὸ γιὰ τὴν περιστροφὴ τῆς σφαίρας 
ἐκεῖνες τὶς ἀποκλίνουσες τροχιὲς (ἐννοεῖ τῶν πλανητῶν, 
τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης) μὲ τὶς διαφορετικὲς ταχύ-
τητές τους. Καὶ ὅταν ὁ Γκάλλος ἔθεσε σὲ κίνηση τὴν 
σφαῖρα, ἦταν πράγματι ἀληθές, ὅτι στὴ χάλκινη αὐτὴ 
κατασκευὴ ἡ Σελήνη ὑπολειπόταν τοῦ Ἡλίου σὲ ἀριθμὸ 
περιφορῶν, καθὼς συμφωνοῦσαν μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἡμε-
ρῶν, κατὰ τὶς ὁποῖες ἔμενε πίσω ἡ Σελήνη στὸν οὐρανό. 

Ἔτσι ἡ ἴδια ἔκλειψη Ἡλίου συνέβαινε στὴ σφαῖρα, ὅπως ἀκριβῶς θὰ συνέβαινε 
πραγματικά. Καὶ ἡ Σελήνη ἐρχόταν στὸ σημεῖο, ὅπου ἡ σκιὰ τῆς Γῆς ἦταν τὴν ἀλη-
θῆ στιγμὴ ὅπου ὁ Ἥλιος ἐμφανιζόταν ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχή...» 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ λείπουν οἱ σελίδες τοῦ χειρογράφου μὲ τὸ ἔργο τοῦ Κικέρωνος, 
καὶ δυστυχῶς δὲν γνωρίζουμε τὴ συνέχεια τῆς περιγραφῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ περιγραφὴ 
τῆς καταπληκτικῆς κατασκευῆς τοῦ Ἀρχιμήδους, ἡ ὁποία σῴζεται στὴν μεταγενέστε-
ρη Γραμματεία. Τί εἶναι αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο γράφει ὁ Κικέρων; Εἶναι ἡ μία ἀπὸ τὶς 
δύο σφαῖρες, τὶς ὁποῖες εἶχε πάρει ὁ Ρωμαῖος στρατηγὸς Μάρκελλος ἀπὸ τὸ σπίτι 
τοῦ Ἀρχιμήδη, ὅταν κατέλαβε τὶς Συρακοῦσες, καὶ φονεύθηκε ὁ Ἀρχιμήδης. «Καὶ 
τὴ μὲν στερεὰ σφαῖρα ἀφιέρωσε στὸ ἱερὸ τῆς Ἑστίας, τὴν δὲ ἄλλη κράτησε γιὰ 
τὸν ἑαυτό του.» 

Κανένας δὲν 
πίστευε ὅτι εἴχαμε 
τόσο προηγμένη 

Τεχνολογία, ὅπως 
φάνηκε ἀπὸ τὴ μελέτη 

τοῦ Μηχανισμοῦ 
τῶν Ἀντικυθήρων. 
Ἦταν μία ἔκπληξη, 
ἀφοῦ θεωροῦσαν 
μυθεύματα ὅσα 

ἀναγράφονται στὰ 
ἀρχαῖα κείμενα.
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Ὁ Ἀρχιμήδης ἔκανε πολλὲς ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις κι ὑπολόγισε τὶς ἀποστάσεις 
τῶν πλανητῶν ἀπὸ τὴ Γῆ. Βρῆκε τὸ νόμο τῆς Ἄνωσης, ἔγραψε βιβλίο Ὀπτικῆς, διατύπωσε 
προβλήματα ἀπροσδιόριστης ἀνάλυσης καὶ δημιούργησε πολλὰ μηχανικὰ ἐπιτεύγματα, 
ὅπως τὸν κοχλία (ἀντλητικὴ συσκευή), τὸ δρομόμετρο, τὸ ἀραιόμετρο, τὸ πυκνόμετρο, πο-
λεμικὲς κατασκευὲς κ.λπ.. Ὁ Ἀρχιμήδης, ὁ Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος, 
ὁ Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐπιστήμονες δημιούργησαν 
τὴ μακρὰ ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ παράδοση, ποὺ προηγήθηκε κι ὡδήγησε στὸν 
Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων. 

Στὴν εἰκόνα ἀντίγραφο ρωμαϊκοῦ ψηφιδωτοῦ τοῦ γ΄ αἰ. μ.Χ., ποὺ παριστάνει τὸν Ἀρ-
χιμήδη καὶ τὸν Ρωμαῖο στρατιώτη, ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ τὸν σκοτώσῃ. (Φραγκφούρτη, 
∆ημοτικὸ Ἰνστιτοῦτο Τέχνης.)
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«∆»: Μποροῦσε ὁ Ἀρχιμήδης νὰ κατασκευάσῃ ἀνάλογους μηχανισμούς; 
Μ.Π.: Βεβαίως! Ἦταν ὁ μεγαλύτερος μαθηματικὸς καὶ μηχανικὸς τῆς Ἀρχαιότη-

τος (287-212 π.Χ.) καὶ εἶναι ἀρχαιότερος κατὰ ἕναν αἰῶνα καὶ πλέον ἀπὸ τὸν Μη-
χανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων. Αὐτὸς δὲν ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς Ὑδροστατικῆς; Καὶ δὲν 
εἶναι μόνο ἐκεῖνο τὸ ἁπλὸ «Εὕρηκα! Εὕρηκα!», ποὺ ἀναφώνησε, ὅταν μὲ ἀφορμὴ 
τὸν ἔλεγχο τῆς καθαρότητος τοῦ χρυσοῦ στέμματος τοῦ Ἱέρωνος (Βιτρούβιος, «Πε-
ρὶ Ἀρχιτεκτονικῆς») ἀνακάλυψε τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Ὑδροστατικῆς, ἀλλὰ ἔκανε 
καὶ ἄλλες ἐργασίες ἐπάνω σὲ αὐτὴ καὶ γιὰ τὰ κέντρα βάρους τῶν σωμάτων. ∆ὲν 
ἦταν αὐτός, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρε ὅλα ἐκεῖνα τὰ πολεμικὰ μηχανήματα, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ 
Συρακούσιοι ἀπωθοῦσαν τοὺς Ρωμαίους ἐπὶ τόσον καιρό; Αὐτὸς ἐφηῦρε τοὺς μο-
χλοὺς καὶ διατύπωσε τοὺς νόμους ποὺ τοὺς διέπουν. Ἐφηῦρε τὴν τροχαλία καὶ τὸ 
πολύσπαστο καὶ χρησιμοποιῶντας το, κινῶντας ἤρεμα τὸ χέρι του, ὅπως λέγεται, 
ἔσυρε ὁλόκληρο πλοῖο. Ὁ ἴδιος ἔκαιγε μὲ κάτοπτρα τὸν στόλο τῶν Ρωμαίων. Ἕνας 
ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος διατυπώνει τὶς θεωρητικὲς ἀρχὲς καὶ συγχρόνως τὶς ἐφαρμόζει 
σὲ τέτοιες κατασκευές, θὰ ἦταν κατὰ τὴν ἄποψή μου ἀπίθανο νὰ μὴν μποροῦσε νὰ 
κατασκευάσῃ ἕνα τέτοιο ὄργανο.

Πάππος καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος

«∆»: Θεωρεῖτε ὅτι ὑπῆρξε ἀνεπτυγμένη Τεχνολογία πρὶν τὸν μηχανισμό;
Μ.Π.: Ἀσφαλῶς! Πρέπει νὰ ὑπῆρχε ὑψηλοῦ ἐπιπέδου προϊστορία στὴν Τεχνολο-

γία, διότι οὐδέποτε κατασκευάσθηκε ἀπευθείας ἕνα τόσο τέλειο ὄργανο! Τώρα, ἂν 
ἡ προϊστορία ἀρχίζῃ μὲ τὸν Ἀρχιμήδη ἢ πάῃ ἀκόμα παλαιότερα, πιθανώτατα καὶ 
σὲ ἄλλες προσπάθειες γιὰ ἄλλα πράγματα, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουμε ἀκόμη στοιχεῖα, 
αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. Σίγουρα ὅμως οἱ γνώσεις τοῦ Ἀρχιμήδη εἶναι ἕνα πολὺ 
ἰσχυρὸ στοιχεῖο, ποὺ δείχνει ὅτι τοὐλάχιστον 100 χρόνια πρὶν τὸν μηχανισμὸ ὑπῆρχε 
τὸ ὑπόβαθρο γιὰ μία τέτοια κατασκευή. Θὰ πάω ἀρκετὰ μεταγενέστερα, στὴ «Μαθη-
ματικὴ Συναγωγή» τοῦ Πάππου τοῦ Ἀλεξανδρέως (4ος αἰ. μ.Χ.), ἡ ὁποία εἶναι ἕνα 
ἐξαίρετο ἔργο, τὸ ὁποῖο διασῴζει πολύτιμες λύσεις γιὰ προβλήματα Μαθηματικῶν. 

Τὸ τελευταῖο βιβλίο της ἀναφέρεται στὴ Μηχανικὴ καὶ μπορεῖ γιὰ τοὺς σημερι-
νοὺς μαθηματικοὺς νὰ μὴν δείχνῃ τόσο σπουδαῖο, ὅμως, ὅσα διατυπώνονται ἐκεῖ, 
εἶναι κάτι τὸ καταπληκτικό. ∆ιότι ἀναφέρεται σὲ τεχνικὲς πάνω σὲ πολεμικὰ θέ-
ματα. «Ἄλλοι δὲ μὲ τὰ κινούμενα μὲ νερὸ σώματα, ὅπως ὁ Ἀρχιμήδης στὰ “Ὀχού-
μενα”, ἢ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ὑδρολογείων, ὅπως ὁ Ἥρων στὰ “Ὑδρεῖα”.» Καὶ τί 
ἄλλο λέει: «Ὅλων δὲ αὐτῶν τὴν θεωρία, μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπινόησε ὁ 
Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος. Μόνο αὐτὸς μέχρι τὴν ἐποχή μας ἐπινόησε ποικίλα 
πρακτικὰ καὶ θεωρητικὰ πράγματα, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ ὁ μαθηματικὸς Γεμῖνος 
στὸ ἔργο του “Περὶ τῆς Μαθηματικῶν τάξεως”.» 

Στὴν «Συναγωγή» ὁ Πάππος συγκεντρώνει στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς παλαιότερους μα-
θηματικοὺς καὶ μηχανικούς, συμπεριλαμβάνοντας ἀκόμη καὶ προτάσεις γιὰ τὸ πῶς 
νὰ κατασκευάσῃς ὁλόκληρη σειρὰ ὀδοντωτῶν τροχῶν, γιὰ νὰ κινοῦνται βάρη! Πα-
ράλληλα διατυπώνει τὸ πῶς νὰ ὑπολογίσῃς τὶς διαμέτρους τῶν κύκλων ἐκείνων ποὺ 
ἔχουν «δοντάκια», δηλαδὴ πῶς νὰ κατασκευάσῃς κυκλικοὺς ὀδοντωτοὺς τροχοὺς 
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Ἑλληνικὸ ἡλιακὸ ρολόι (α΄ αἰ., Νεάπολη Ἰταλίας).

μὲ συγ κε κρι μέ νο ἀ ριθ μὸ ὀ δόν των, ὑ πο λο γί ζον τας δι ά με τρο καὶ ἄλ λες πα ρα μέ τρους. 
Ἔ χω το νί σει πολ λὲς φο ρὲς ὅ τι μί α ἐ πί σκε ψη στὰ μου σεῖ α μας ἀρ κεῖ, γιὰ νὰ δι α πι-
στώ σου με τὴν ἐ ξαι ρε τι κὴ με ταλ λο τε χνί α τῶν ἀρ χαί ων μὲ τὶς ἀ πί στευ της λε πτό τη τος 
πα ρα στά σεις ἐ πά νω σὲ ξί φη, σὲ σφρα γι δό λι θους καὶ σὲ κο σμή μα τα. Τὸ ἐ ρώ τη μα 
ὅ μως ποὺ μπαί νει εἶ ναι τὸ ἑ ξῆς: Ἡ κα τα σκευ ὴ ἦ ταν τὸ ἁ πλὸ μέ ρος. Ποι ό εἶ ναι ὅ μως 
ἐ κεῖ νο τὸ μυα λό, τὸ ὁ ποῖ ο ὑ πο λο γί ζει καὶ σχε διά ζει, πό σο μέ γε θος πρέ πει νὰ ἔ χῃ 
ἕ νας ὀ δον τω τὸς τρο χὸς καὶ πό σα δον τά κια, γιὰ νὰ δώ σῃ τὴν κί νη ση ποὺ ἀ παι τεῖ ται 
σὲ συν δυα σμὸ μὲ ἕ ναν ἄλ λο τρο χό; Αὐ τὴ ἡ δι α δι κα σί α ἀ παι τεῖ με γά λο μα θη μα τι κὸ 
καὶ μη χα νι κὸ μυα λό. Τὸ σχέ διο εἶ χε βά ση ὑ πο λο γι στι κή. Πρῶ τα γι νόν του σαν οἱ ὑ πο-
λο γι σμοὶ καὶ στὴ συ νέ χεια ἡ ἀ πο τύ πω ση τοῦ σχε δί ου. Ὑ πῆρ χε τὸ ὑ πό βα θρο τῶν 
γνώ σε ων, ποὺ τὸ ἐ πέ τρε πε αὐ τό. 

Κοι νο ποι οῦ σαν τὶς γνώ σεις τους σὲ ὅ λους

«∆»: Ἡ γνώ ση λοι πὸν ὑ πῆρ χε. Πῶς ἀ ξι ο ποι ή θη κε;
Μ.Π.: Ἂν δῆ τε τὰ ἔρ γα τοῦ Ἀρ χι μή δους καὶ ἄλ λων ἀρ χαί ων μα θη μα τι κῶν, ὅ πως 

ὁ Ἀ πολ λώ νιος ὁ Περ γαῖ ος, θὰ δι α πι στώ σε τε, ὅ τι, ὅ ταν ἔ κα ναν κά τι σπου δαῖ ο, ἔ στελ-
ναν τὰ ἔρ γα τους σὲ ἄλ λους μα θη μα τι κούς, σὲ συ να δέλ φους τους σὲ ἄλ λα μέ ρη. Ὁ 
Ἀρ χι μή δης ἀ πὸ τὶς Συ ρα κοῦ σες ἔ στελ νε τὰ προ βλή μα τά του στὸν Ἐ ρα το σθέ νη στὴν 
Ἀ λε ξάν δρεια καὶ τὸν ἔ βα ζε καὶ ἐ κεῖ νον νὰ σκε φτῇ. Ἀρ γό τε ρα ὁ Ἀ πολ λώ νιος τὰ 
ἔ στελ νε ἀλ λοῦ. Ξέ ρε τε τί ση μαί νει αὐ τό, ἂν λά βου με ὑ πό ψη, τί ἦ ταν ἡ Ἀ λε ξάν δρεια 
τό τε; Ὅ λη αὐ τὴ ἡ δι α δι κα σί α προ σο μοιά ζει μὲ μί α δη μο σί ευ ση σὲ ἕ να ἀ πὸ τὰ ἐγ κυ-
ρό τε ρα ἐ πι στη μο νι κὰ πε ρι ο δι κὰ τῆς ἐ πο χῆς μας. 

Αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι τί πο τα δὲν ἦ ταν κρυ φό, καὶ ἐ δῶ θέ λω νὰ ἐ πι μεί νω. Ἡ μα θη-
μα τι κὴ καὶ τε χνι κὴ γνώ ση ἦ ταν γνώ ση ἐ λεύ θε ρων ἀν θρώ πων. Οἱ με ταλ λουρ γοὶ 



Τμῆ μα τοῦ ὀ ρει χάλ κι-
νου δί σκου τοῦ ἀνω τέ-
ρω ὑ δραυ λι κοῦ ρο λο-
γιοῦ, τὸ ὁποῖο ἐ κτὸς 
ἀ πὸ τὴν ὥ ρα ἔ δει χνε 
καὶ τὴν ἐ πο χὴ τοῦ 
ἔ τους. Ὁ δί σκος βρέ θη-
κε στὸ Σάλτσ μπουργκ 
τῆς Αὐ στρί ας καὶ χρο-
νο λο γεῖ ται στὸν 2ο αἰ. 
μ.Χ. Πα ρι στά νον ται 
προ σω πο ποι ή σεις τῶν 
ἀ στε ρι σμῶν –ἡ Ἀν δρο-
μέ δα, ὁ Περ σεύς, ὁ 
Ἡ νί ο χος– καὶ τὰ ζῳ δια-
κὰ σύμ βο λα: Ἰ χθύ ες, 
Κριός, Ταῦ ρος καὶ ∆ί-
δυ μοι (Σάλτσ μπουργκ, 
Μου σεῖ ο Κα ρό λου Αὐ-

γού στου).

Ἀ να πα ρά στα ση τῆς ἐ πι-
φά νειας ἑ νὸς ὑ δραυ λι-
κοῦ ρο λο γιοῦ. Ἡ καμ-
πύ λη κόκ κι νη γραμ μὴ 
δη λώ νει τὴ γραμ μὴ τοῦ 
ὁ ρί ζον τος, ποὺ χώ ρι ζε 
τὴν ἡ μέ ρα ἀ πὸ τὴ νύ-
κτα, ἐ νῷ ἡ ἀν τί στοι χη 
κά θε τη ὁ ρί ζει στὸ ἐ πά-
νω μέ ρος τὰ με σά νυ κτα 
καὶ στὸ κά τω τὴ με σημ-
βρί α. Ἡ θέ ση τοῦ πε ρι-
στρε φό με νου μι κροῦ 
σφαι ρι δί ου (σύμ βο λο 
τοῦ Ἥ λιου) πί σω ἀ πὸ 
τὸ δι κτυ ω τὸ κα θώ ρι ζε 
τὴν ὥ ρα. Ἡ ὥ ρα εἶ ναι 
4 μ.μ. (μὲ τὴ ση με ρι νὴ 
δι αί ρε ση τοῦ 24ωρου). 
(Πη γή: «Ἱ στο ρί α Ἑλ λη-
νι κοῦ Ἔ θνους, Ἐκ δο τι-

κὴ Ἀ θη νῶν.)
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δούλευαν ἐλεύθερα, καὶ οἱ μαθηματικοὶ δὲν εἰσχωροῦσαν σὲ κάποια μαθηματικὴ 
ἑταιρεία, γιὰ νὰ τὰ λένε κρυφὰ μεταξύ τους. Θὰ σᾶς πῶ ἕνα ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο. 
Ὅταν ὁ Ἀριστοφάνης διακωμῳδῇ τοὺς μαθηματικοὺς καὶ λέει «Ἔλα νὰ σοῦ δείξω, 
πῶς νὰ τετραγωνίσῃς τὸν κύκλο», καὶ γέλαγε ὅλη ἡ ἀρχαία Ἀθήνα, αὐτὸ δείχνει 
ὅτι καταλάβαιναν ὅλοι τί ἀφοροῦσε στὴν Ἐπιστήμη ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ἢ ὅταν 
διακωμῳδῇ τὸν Μέτωνα γιὰ ἀστρονομικὰ θέματα, ἐπειδὴ αὐτὸς εἰσηγήθηκε ἀλλαγὴ 
τοῦ ἡμερολογίου, καὶ παρουσιάζῃ τοὺς θεοὺς νὰ παραπονοῦνται μέσῳ τῆς Σελήνης 
(ἐπειδὴ χρησιμοποιοῦσαν σεληνιακοὺς μῆνες), ὅτι δὲν γνωρίζουν πιὰ πότε νὰ περι-
μένουν τὶς τσίκνες τῶν θυσιῶν. 

∆ιαπιστώνουμε λοιπόν, ὅτι ἀστρονομικὰ καὶ σπουδαιότατα μαθηματικὰ προ-
βλήματα, ὅπως ἦταν ὁ τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου ἢ ὁ διπλασιασμὸς τοῦ κύβου, 
ἦταν γνώσεις ποὺ κυκλοφοροῦσαν ἐλεύθερα ὡς ἰδέες καὶ γνῶμες. ∆ὲν ὑπῆρχε 
τίποτα κρυφό. Ὅποιος εἶχε μυαλὸ ἀξιοποιοῦσε αὐτὲς τὶς γνώσεις. 

Σίγουρα ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ὑπολογιστὲς

«∆»: Γιατί ὅμως δὲν βρέθηκαν –τοὐλάχιστον μέχρι σήμερα– ἀνάλογοι μηχανι-
σμοὶ μὲ ἐκεῖνον τῶν Ἀντικυθήρων; Τί μπορεῖ νὰ συνέβῃ;

Μ.Π.: Τὸ ὅτι δὲν διασῴθηκαν περισσότεροι μηχανισμοὶ παρὰ μόνο ἐκεῖνος ἀπὸ 
τὸ ναυάγιο, μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ πολὺ κοινοὺς λό-
γους. Ἕνα μηχανάκι, τὸ ὁποῖο σκουριάζει, τὸ πετᾷς 
ἢ τὸ λειώνεις. Τὸ πιὸ ἁπλὸ πρᾶγμα. Ὁ χαλκὸς ὀξειδώ-
νεται. Ἴσως νὰ γινόταν ἀνακύκλωση, διότι δὲν εἶχαν 
τὴν εὐχέρεια νὰ βρίσκουν συνέχεια καινούργια ὑλικά. 
Ἐπιπλέον, ὅπως πολὺ σωστὰ ἀναφέρθηκε καὶ ἀπὸ τὸν 
ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ Ξενοφῶντα Μουσᾶ, ἕνα τέτοιο 
μηχάνημα μπορεῖ νὰ θεωροῦσαν ὅτι εἶναι δαιμονικό! 
Τὸ φοβόντουσαν, ποὺ μποροῦσε νὰ κάνῃ τόσα πράγ-
ματα! Ἀπὸ τὴ μία λοιπὸν εἶναι οἱ δεισιδαιμονίες τῶν 
ἀνθρώπων γιὰ κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ σοῦ δώσῃ τόσα θαυ-
μαστὰ ἀποτελέσματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ πολὺ ἁπλὲς 
ἀνάγκες. Ἄλλωστε καὶ τώρα δὲν γίνεται ἀνακύκλωση; 
Πόσο μάλιστα ἐκείνη τὴν ἐποχή. Σίγουρα ὑπῆρχαν καὶ 
ἄλλοι μηχανισμοὶ ποὺ προηγήθηκαν. 

Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔφτασαν σὲ αὐτὸν τὸν συγκεκριμέ-
νο μηχανισμὸ ἄμεσα. Σίγουρα ὑπῆρξε μία σειρὰ πάρα 
πολλῶν τέτοιων κατασκευῶν. Καὶ μόνο τὸ ὅτι στὸν Μη-
χανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων ὑπάρχουν ὁδηγίες χρήσεως, 
ἀποδεικνύει σαφῶς, ὅτι αὐτὸς δὲν προωριζόταν γιὰ τὸν κατασκευαστή του! Ἔχει 
ἀνάγκη ὁ κατασκευαστὴς νὰ γράψῃ γιὰ τὸν ἑαυτόν του ὁδηγίες, πῶς νὰ χρησιμοποιῇ 
τὸ ὄργανο ποὺ ἔχει ὁ ἴδιος κατασκευάσει; Ἑπομένως μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἦταν 
ἕνα μηχάνημα μιᾶς σειρᾶς παραγωγῆς ἢ μία εἰδικὴ παραγγελία. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι 
ὑπῆρχε ἤδη μία προϊστορία σὲ αὐτὰ τὰ πράγματα.

Ὅπως ἀναφέρθηκε 
ἀπὸ τὸν ἀναπληρωτὴ 
καθηγητὴ Ξενοφῶντα 

Μουσᾶ, ἕνα τέτοιο 
μηχάνημα μπορεῖ 
νὰ θεωροῦσαν ὅτι 

εἶναι δαιμονικό! Τὸ 
φοβόντουσαν, ποὺ 
μποροῦσε νὰ κάνῃ 
τόσα πράγματα.



20910    ∆ΑΥΛΟΣ 302, Μάιος 2007

Τὸ ρο λό ι τοῦ Ἀν δρο νί κου τοῦ Κυρ ρή στου (β΄ ἥ μι συ τοῦ 1ου αἰ. π.Χ.), γνω στὸ 
καὶ ὡς Πύρ γος τῶν Ἀ νέ μων, πε ρι εῖ χε ἕ να ὑ δραυ λι κὸ ρο λό ι στὸ ἐ σω τε ρι κό του καὶ 
πι θα νὸν καὶ ἕ να πλα νη τά ριο, ἐ νῷ κα θε μιὰ ἀ πὸ τὶς ἐ ξω τε ρι κὲς ἐ πι φά νει ές του μὲ 
κα τάλ λη λες δι α γώ νι ες δι α γραμ μί σεις ἀ πο τε λοῦ σε ἕ να ἡ λια κὸ ρο λό ι. Κά θε πλευ ρὰ 
τοῦ ὀκτα πλεύρου κτίσ ματος ἀν τι στοι χεῖ σὲ ἕ να ἀ πὸ τὰ ὀ κτὼ ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζον τος. 
Στὴ ζῳ φό ρο τῆς κά θε πλευ ρᾶς του ἀ πει κο νί ζε ται ἀ νά γλυ φος ἀ νὰ ἕ νας ἄ νε μος, ἀ πὸ 
ὅ που πῆ ρε καὶ τὴν κοι νὴ ὀ νο μα σί α Ἀ έ ρη δες. (Βλ. Κ. Καρμιράντζου: «Τὸ ὡρολόγιον 

τοῦ Ἀνδρόνικου», «∆» τ. 210.)
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Τὰ «ἀ να φο ρι κά» ρο λό για τύ που Κυρ ρή στου

«∆»: Εἶ ναι μό νο ὁ Μη χα νι σμὸς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ποὺ «ἀ πο κα λύ πτει» τὸ με γα-
λεῖ ο τῆς ἀρ χαί ας ἑλ λη νι κῆς Τε χνο λο γί ας; 

Μ.Π.: Μπο ρῶ νὰ σᾶς ἀ να φέ ρω τὰ λε γό με να «ἀ να φο ρι κὰ ρο λό για», ὅ πως ἦ ταν 
ἐ κεῖ νο μέ σα στὸ «Ὡ ρο λό γιο τοῦ Ἀν δρο νί κου Κυρ ρή στου» (τὸν γνω στό μας «Πύρ γο 
τῶν Ἀ νέ μων»). Ἕ να ἀ να φο ρι κὸ ρο λό ι ἔ δει χνε τὶς ὧ ρες τῆς ἡ μέ ρας στὶς δι ά φο ρες 
ἐ πο χὲς τοῦ ἔ τους καὶ τοὺς ἀ στε ρι σμοὺς ποὺ ἀ νέ τελ λαν, με σου ρα νοῦ σαν καὶ ἔ δυ αν. 
Τὰ ἀ να φο ρι κὰ ρο λό για μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι με τα γε νέ στε ρα τοῦ μη χα νι σμοῦ, ὅ μως, ὅ ταν 
ἔ χου με νὰ κά νου με μὲ ἕ να ὁ λό κλη ρο κτί σμα, οἰ κο δο μη-
μέ νο γιὰ νὰ στε γά σῃ μί α τέ τοι α Τε χνο λο γί α, ἀ να φε ρό-
μα στε σὲ Τε χνο λο γί α ποὺ ἀ να πτύ χθη κε πολ λὰ χρό νια 
νω ρί τε ρα καὶ ποὺ χρει ά στη κε ἕ να εὔ λο γο δι ά στη μα, γιὰ 
νὰ με τε ξε λι χθῇ καὶ νὰ ἐ φαρ μο στῇ ἄ ψο γα στὴ συ νέ χεια. 
Γιὰ νὰ χα ρα χθοῦν οἱ σχε τι κὲς εὐ θεῖ ες καὶ καμ πύ λες στὰ 
ἀ να φο ρι κὰ ρο λό για, ὥ στε αὐ τὰ νὰ μπο ροῦν ἀ νὰ πᾶ σα 
στιγ μὴ μέ σα στὸ ἔ τος νὰ δί νουν τὶς προ α να φερ θεῖ σες 
πλη ρο φο ρί ες, ἔ πρε πε νὰ γί νουν σὲ πρώ τη φά ση ὑ πο λο γι-
σμοί, καὶ νὰ ἐ φαρ μο σθῇ ἡ Ἀ στρο φυ σι κή, ἡ Ἀ στρο νο μί α, 
ἡ Γε ω με τρί α. 

Ἐ πί σης στὸ 1ο κε φά λαι ο τοῦ 5ου βι βλί ου τῆς «Μα θη-
μα τι κῆς Συν τά ξε ως» τοῦ Πτο λε μαί ου πε ρι γρά φε ται, πῶς 
νὰ κα τα σκευα στῇ μί α οὐ ρά νια σφαῖ ρα γιὰ δι δα κτι κοὺς 
σκο ποὺς μὲ ἀ κρι βῆ κα τα γρα φὴ τῶν ἀ στέ ρων καὶ φυ σι κὰ 
τῶν κύ κλων τοῦ οὐ ρα νοῦ. Βέ βαι α δὲν πρό κει ται γιὰ κι νη-
τι κὸ μον τέλ λο ἀ πὸ μό νο του. Κι νῶν τας την ὅ μως ὁ ἴ διος 
μπο ρεῖς ὄ χι μό νο νὰ δι δά ξῃς, ἀλ λὰ καὶ νὰ λύ σῃς κά ποι α 
προ βλή μα τα πο λὺ πιὸ γρή γο ρα. Βέ βαι α οἱ ἀ να φο ρὲς τοῦ 
Πτο λε μαί ου ἕ πον ται τοῦ Μη χα νι σμοῦ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων. 
Ὅ μως θὰ πρέ πει νὰ λά βῃ κα νεὶς ὑ πό ψη ἀν τι στοί χως τὴν 
στε ρε ὰ σφαῖ ρα τοῦ Ἀρ χι μή δη, ποὺ τὴν ἀ φι έ ρω σαν στὸν 
Να ὸ τῆς Ἑ στί ας. 

* * *
ὲ τὴν εὐ και ρί α θέ λω νὰ ἐ πι ση μά νω τὸ ἑ ξῆς: Προ τρέ πω ὅ λους τοὺς 
Ἕλ λη νες, ποὺ θέ λουν νὰ μά θουν Ἱ στο ρί α Ἐ πι στη μῶν, νὰ δι α βά ζουν 
τὰ πρω τό τυ πα ἔρ γα καὶ ὄ χι τὶς με τα φρά σεις. Σὲ μί α με τά φρα ση ὁ με-
τα φρα στὴς πο τὲ δὲν μπο ρεῖ νὰ ἀ πο δώ σῃ ἐ πα κρι βῶς τὸ νό η μα καὶ ὅ,τι 
ἀ πο δί δει, εἶ ναι ἐ κεῖ νο ποὺ ὁ ἴ διος ἔ χει κα τα λά βει. Καὶ μὲ τὴν πρό ο δο 

ποὺ ἔ χου με κά θε φο ρά, ἡ ἀ νά γνω ση μπο ρεῖ νὰ προ σφέ ρῃ πο λὺ πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ 
ὅ,τι σὲ προ η γού με νους χρό νους, λό γω δι κῶν μας νέ ων γνώ σε ων καὶ κα λυ τέ ρας κα-
τα νο ή σε ως. 

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Ὅταν ἔχουμε νὰ 
κάνουμε μὲ ἕνα 

ὁλόκληρο κτίσμα, 
οἰκοδομημένο γιὰ 

νὰ στεγάσῃ μία 
τέτοια Τεχνολογία, 
ἀναφερόμαστε σὲ 
Τεχνολογία ποὺ 

ἀναπτύχθηκε πολλὰ 
χρόνια νωρίτερα. 
Σὲ πρώτη φάση 

ἔπρεπε νὰ γίνουν 
ὑπολογισμοί, καὶ 
νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ 
Ἀστροφυσική, ἡ 
Ἀστρονομία, ἡ 

Γεωμετρία. 



ÇÔÁÍ ÃÍÙÓÔÇ
ÓÔÏÍ ÏÌÇÑÏ 
ÔÅ×ÍÏÃÍÙÓÉÁ 
ÃÉÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ 
ÅÐÁÍÁÓÔÁÓÇ;
Πο ρί σμα τα ἔ ρευ νας τοῦ κα θη γη τῆ Μη χα νι κῆς 
τοῦ Πα νε πι στη μί ου Πα τρῶν Στέφ. Παϊπέτη

δι ε ρεύ νη ση τοῦ πε ρι ε χο μέ νου τῶν δύο σπου δαι ό τε ρων ἀρ-

χαί ων ἐ πι κῶν ποι η μά των, τῆς Ὀ δύσ σειας καὶ τῆς Ἰ λιά δας, 

ἔ χει ἀ πα σχο λή σει τοὺς ἐ πι στή μο νες ἀ νὰ τὸν κό σμο ἐ πὶ σει-

ρὰ αἰ ώ νων. Πα ρ’ ὅλα αὐ τὰ μό λις τὸν τε λευ ταῖ ο και ρὸ καὶ 

μέ σα ἀ πὸ τὴν πει ρα μα τι κὴ ἀ να πα ρα γω γὴ τῶν πε ρι γρα φῶν 

τοῦ Ὁ μή ρου ἔ χουν ὁ δη γη θῆ σὲ ἀ σφα λῆ συμ πε ρά σμα τα. Πρό σφα τα τὸ Πα-

νε πι στή μιο Πα τρῶν, κα τα σκευ ά ζον τας ἀν τί γρα φα τῶν ἀ σπί δων τοῦ Ἀ χιλ-

λέ α καὶ τοῦ Αἴα ντα, ἀ πέ δει ξε, ὅ τι οἱ πε ρι γρα φὲς τῆς κα τα σκευ ῆς τους καὶ 

τῆς συμ πε ρι φο ρᾶς τους στὴ μά χη ἦ ταν ἀ πό λυ τα ἀ κρι βεῖς καὶ ἐ πι στη μο νι-

κὰ ὀρ θές, γε γο νὸς ποὺ ἀ πο δει κνύ ει ὅ τι ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ ὑ πῆρ χε γνώ ση 

τῶν βα σι κῶν ἀρ χῶν τῆς Μη χα νι κῆς τῶν Ὑ λι κῶν. Ἡ ἄ γνω στη Τε χνο λο γί α 

στὰ Ὁ μη ρι κὰ Ἔ πη εἶ ναι τὸ ἀν τι κεί με νο τῆς πο λύ χρο νης με λέ της τοῦ κα θη-

γη τῆ τῆς Μη χα νι κῆς τοῦ Τμή μα τος Μη χα νο λό γων καὶ Ἀ ε ρο ναυ πη γῶν Μη-

χα νι κῶν τοῦ Πα νε πι στη μί ου Πα τρῶν Στέ φα νου Πα ϊ πέ τη καὶ τῶν συ νερ-

γα τῶν του. Τὰ συμ πε ρά σμα τα μά λι στα πα ρου σι ά στη καν σὲ ∆ι ε θνὲς ∆ι ε-

πι στη μο νι κὸ Συμ πό σιο μὲ ἀν τι κεί με νο τὴν Ἐ πι στή μη καὶ Τε χνο λο γί α στὰ 

Ὁ μη ρι κὰ Ἔ πη. 
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«Πές μου τὴ γῆ σου, τὸ δῆ μο καὶ τὴν πό λη, ὥ στε ἐ κεῖ νὰ σὲ πᾶ νε μὲ τὸ 
νοῦ τους τὰ σκά φη, για τὶ στοὺς Φαιᾶ κες κυ βερ νῆ τες δὲν ὑ πάρ χουν, 

οὔτε κάποιο πη δά λιο ὑπάρχει, ποὺ τ’ ἄλ λα σκά φη ἔ χουν, ἀλλὰ 
γνω ρί ζουν μό να τους τὴ σκέ ψη τῶν ἀν θρώ πων καὶ ὅ λες τὶς πό-

λεις, τοὺς εὔ φο ρους ἀ γροὺς καὶ γορ γο τά ξι δα περ νοῦν τῆς 
θά λασ σας τὰ βά θη, κρυμ μέ να με σ’ τὴν κα τα χνιὰ καὶ τὴν 

πυ κνὴ θο λού ρα· κι οὔ τε φο βοῦν ται μὴ χα θοῦν μή τε κα-
κὸ νὰ πά θουν» (Ὀ δύσ σεια, θ΄ 555-556).

Μι λῶν τας στὸ «∆αυ λό» ὁ Στέ φα νος Πα ϊ πέ της ἀ να φέ ρει 
χα ρα κτη ρι στι κά, πὼς ἡ ἔκ πλη ξη ἦ ταν με γά λη, ὅ ταν, μὲ βά-

ση τὰ στοι χεῖ α ποὺ δί νουν οἱ πε ρι γρα φὲς τοῦ Ὁ μή ρου καὶ μὲ τὴν ἐ φαρ μο γὴ σύγ χρο-
νων ἐ ρευ νη τι κῶν με θό δων, ἐ πι βε βαι ώ νε ται ὅ τι κα τὰ τὴν ἐ πο χὴ ἐ κεί νη ὑ πῆρ χε προ-
ηγ μέ νη Τε χνο λο γί α μὲ τὴν σύγ χρο νη ἔν νοι α τοῦ ὅ ρου. Ἀλ λὰ καὶ ἂν ἀ κό μη πρό κει-
ται γιὰ ποι η τι κὴ σύλ λη ψη, ἀ να φέ ρει ὁ Στέ φα νος Πα ϊ πέ της, δὲν παύ ει νὰ εἶ ναι ἐκ πλη-
κτι κὴ ἡ συ ναί σθη ση τῆς ἀ ναγ και ό τη τας τέ τοι ας Τε χνο λο γί ας, πρᾶγ μα ποὺ ἀ πο τε λεῖ 
τὸν κα τα λύ τη τῆς τε χνο λο γι κῆς ἐ ξέ λι ξης.

«∆»: Κύ ρι ε Πα ϊ πέ τη, στὴν ἔ ρευ νά σας στὶς ἀ να φο ρὲς τοῦ Ὁ μή ρου ἀ να φέ ρε-
στε σὲ μί α ὑ ψη λό βαθ μη ἄ γνω στη Τε χνο λο γί α, ποὺ μᾶς ἀ φή νει ἔκ πλη κτους. Αὐ-
τὸ μπο ρεῖ νὰ ση μαί νῃ ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες εἶ χαν ση μαν τι κὲς γνώ σεις πο λὺ πρὶν ἀ πὸ 
τὸν Ὅ μη ρο;

Σ.Π.: Ἐκ φρά ζον τας μί α βά σι μα ὑ περ βο λι κὴ το πο θέ τη ση λέ ω, πώς, ἂν δὲν εἶ χε κα-
ταρ ρεύ σει ὁ Μυ κη να ϊ κὸς Πο λι τι σμός, θὰ εἴ χα με τὴν Βι ο μη χα νι κὴ Ἐ πα νά στα ση στὰ 
1000 π.Χ. ἀν τὶ γιὰ τὸν 18ο αἰ ῶ να μ.Χ. Ἡ Ἰ λιά δα καὶ ἡ Ὀ δύσ σεια ἀ πο τε λοῦν τὸ Εὐ-
αγ γέ λιο τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, ποὺ ὅ μως εἶ ναι ἀ παλ λαγ μέ νο ἀ πὸ δόγ μα τα καὶ δει σι δαι-
μο νί ες, καὶ δί δα ξαν στοὺς Ἕλ λη νες γλῶσ σα, ἱ στο ρί α, συμ πε ρι φο ρὲς καὶ ὑ πε ρη φά-
νεια. Τὰ ἔ πη τοῦ Ὁ μή ρου κρύ βουν μέ σα τους προ ηγ μέ νες γνώ σεις ἐ πι στη μῶν, ὅ πως 
π.χ. Ἰ α τρι κῆς, Μα θη μα τι κῶν, Φυ σι κῆς, Ἀ στρο νο μί ας, Μη χα νι κῆς κ.ο.κ. Τὸ βά θος τῆς 
γνώ σης αὐ τῆς οἱ ἐ πι στή μο νες θὰ προ σεγ γί ζουν γιὰ πολ λὰ χρό νια ἀ κό μη, ἀ κο λου-
θῶν τας τὴν ἐ ξέ λι ξη τῆς σύγ χρο νης Ἐ πι στή μης.

Τὰ πλοῖ α τῶν Φαιά κων, 
σύμ φω να μὲ τὶς πε ρι γρα-
φὲς τοῦ Ὁ μή ρου, εἶ χαν 
ἀ νά λο γη τε χνο λο γί α μὲ 
τὰ ὑ περ σύγ χρο να ἀ ε ρο-

σκά φη UAVs;
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«∆ούρειος Ἵππος»: Μιὰ γιγάντια κατασκευή;

«∆»: Μιλήστε μας ἀρχικὰ γιὰ τὸν ∆ούρειο Ἵππο, αὐτὴ τὴν ὑπερμεγέθη κατα-
σκευή, ποὺ στάθηκε μοιραία γιὰ τοὺς Τρῶες. Πῶς ἦταν ἐνδεχομένως τὸ ἐσωτερι-
κό του, καὶ μὲ τί σύγχρονο τὸ παρομοιάζετε;

Σ.Π.: ∆ὲν ἔχουμε κάποια λεπτομερῆ περιγραφὴ γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ∆ούρειου 
Ἵππου. Ἡ δική μου ἀνάλυση ἔγινε μὲ τὴν προϋπόθεση, ὅτι μέσα στὸ ∆ούρειο Ἵπ-
πο τοποθετήθηκαν 100 ὁπλίτες, ποὺ παρέμειναν ἐκεῖ γιὰ τοὐλάχιστον 5 ἡμέρες μὲ 
ἀνεκτὲς συνθῆκες διαβίωσης, ὑγιεινῆς καὶ σίτισης καὶ ποὺ ἔδρασαν σὰν πέμπτη φά-
λαγγα. Μιὰ τέτοια κατασκευὴ ἦταν ἀπόλυτα ἐφικτή. Ὅμως σὲ μεταγενέστερα κεί-
μενα, ὅπως εἶναι ἡ μικρὴ Ἰλιάδα, ἀναφέρεται ὅτι μεταφέρθηκαν 30.000 στρατιῶτες. 
Πῶς ἔγινε λοιπὸν αὐτό; Τριάντα χιλιάδες ἄντρες μὲ ἕνα ἁπλὸ ὄχημα ξηρᾶς δὲν με-
ταφέρονται. 

Σὲ μία σχετικὴ ἐργασία, ποὺ παρουσιάστηκε στὸ ∆ιεθνὲς ∆ιεπιστημονικὸ Συμ-
πόσιο γιὰ τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴν Τεχνολογία στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη, ὁ στρατηγὸς 
κ. Μάλφας ὑποστήριξε, ὅτι στὴν πραγματικότητα ἐπρόκειτο γιὰ πλοῖο, τὸ ὁποῖο 
μπῆκε μέσα στὸν κόλπο τῆς Τροίας καὶ μποροῦσε νὰ μεταφέρῃ ὅλον αὐτὸν τὸν 
κόσμο. ∆ηλαδὴ μπορεῖ νὰ εἶχε τὴν μορφὴ ἀλόγου, ἀλλὰ ἦταν μία γιγάντια κατα-
σκευή, ποὺ εἶχε στὸ ἐσωτερικό της ἴσως χιλιάδες στρατιῶτες ἢ τοὐλάχιστον ἕναν 
ἱκανὸ ἀριθμό, ποὺ ἐπαρκοῦσε γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν πόλη ἀπὸ μέσα. Ἡ μελέτη 
τοῦ ∆ούρειου Ἵππου παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς διοι-
κητικῆς μέριμνας. 

Μιὰ διαφορετικὴ τε-
χνολογικὴ προσέγγι-
ση γιὰ τὰ ὅπλα στὰ 
Ὁμηρικὰ ἔπη ἔκανε 
ὁ εἰκονιζόμενος καθη-
γητὴς τῆς Μηχανικῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου 
Πατρῶν κ. Παϊπέτης· 
κατασκεύασε πρότυ-
πα στὸν Η/Υ καὶ πει-
ραματίσθηκε στὶς ἰδιό-
τητες τῶν σχετικῶν 

ὑλικῶν.



Πῶς ἦ ταν δι α μορ φω μέ νο τὸ ἐ σω τε ρι κό, ὥ στε νὰ μπο ροῦν νὰ ἐ πι βι ώ νουν γιὰ μέ-
ρες οἱ ὁ πλί τες καὶ νὰ πα ρα μέ νουν ἑ τοι μο πό λε μοι, πῶς λει τουρ γοῦ σε ὁ ἐ σω τε ρι κὸς 
ἐ ξο πλι σμός του, πῶς εἶ χαν ἀ πο θη κευ θῆ οἱ ἀ παι τού με νες πο σό τη τες νε ροῦ, τρο φῆς, 
εἰ δῶν κα θα ρι ό τη τος ἢ καὶ φαρ μα κευ τι κοῦ ὑ λι κοῦ κ.λπ., ὥ στε νὰ κα λύ πτων ται ἐ παρ-
κῶς οἱ ἀ νάγ κες τῶν ὁ πλι τῶν; Ἦ ταν μί α εὐ φυ έ στα τη κα τα σκευ ή, δι ό τι τί πο τα στὴν 
ἐ ξω τε ρι κή του ὄ ψη δὲν πρό δι δε ὅ τι μέ σα «πα ρα μό νευ ε» μί α ἄρ τια ἐ ξω πλι σμέ νη κι-
νη τὴ μο νά δα κρού σε ως, ποὺ εἶ χε δι εισ δύ σει μέ σα στὴν καρ διὰ τῆς Τροί ας. Μιὰ ἀ νά-
λο γη ση με ρι νὴ κα τα σκευ ὴ θὰ ἦ ταν ἕ να δι ώ ρο φο ποῦλλ μαν χω ρη τι κό τη τας 100 ἀ τό-
μων, κα τάλ λη λα δι α μορ φω μέ νο, ὥ στε νὰ μπο ρῇ νὰ ὀ χυ ρω θῇ μί α ὁ μά δα ἐν τός του, 
χω ρὶς νὰ γί νῃ ἀν τι λη πτή, καὶ ταυ τό χρο να νὰ κα λύ πτων ται οἱ ἀ νάγ κες δι α βί ω σης 
καὶ κυ ρί ως ὑ γι ει νῆς τῶν ἐγ κλεί στων. 

∆ί χτυ τοῦ Ἡ φαί στου καὶ «ἀ σπί δες»

«∆»: Τὸ ἀ ό ρα το δί χτυ τοῦ Ἡ φαί στου, τοῦ ὁ ποί ου τὰ ὑ λι κὰ εἶ ναι πρό σφα τα ἐ πι-
τεύγ μα τα τῆς Τε χνο λο γί ας μας, πῶς τὸ ἐ ξη γεῖ τε;

Σ.Π.: Τὸ νὰ φτιά ξῃς ἕ να αὐ τό μα το σύ στη μα, ποὺ μὲ τὸ βά ρος δύο ἀ τό μων πά νω σὲ 
ἕ να κρε βά τι ἐ νερ γο ποι εῖ ται καὶ ἐ κτο ξεύ ει ἕ να δί χτυ πο λὺ ἰ σχυ ρό, δὲν εἶ ναι στὴν βά-
ση του πο λὺ δύ σκο λο. Τὸ δύ σκο λο σα φῶς εἶ ναι νὰ ἔ χῃς αὐ τὲς τὶς ἀ ό ρα τες ἶ νες. Τέ τοι-
ες ἶ νες δι α θέ τει ἡ σύγ χρο νη Τε χνο λο γί α τῶν σύν θε των ὑ λι κῶν, ὅ πως οἱ ἶ νες ἢ τὰ ἀν-
θρα κο νή μα τα, ποὺ δι α θέ τουν ἰ σχυ ρὴ ἀν το χή, καὶ ἄλ λες ὀρ γα νι κὲς ἶ νες. Σκέ πτο μαι, 
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Ἡ ἀν τι δι α τρη τι κὴ συμ-
πε ρι φο ρὰ τῆς ἀ σπί-
δας τοῦ Ἀ χιλ λέ α ἀ πο-
δεί χθη κε πει ρα μα τι-
κὰ σύμ φω να μὲ τὸ 
πρό τυ πο, ποὺ κα τα-
σκεύ α σε στὸν Η/Υ ὁ 
καθηγητὴς Πα ϊ πέ της, 
κι ἀ πο δει κνύ ει τὴ γνώ-
ση τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή-
νων στὴν Μη χα νι κὴ 
τῶν ὑ λι κῶν. (Ἡ εἰ κο-
νι ζό με νη ἀ σπί δα ἀ πὸ 
χρυ σό, ποὺ φι λο τέ χνη-
σε τὸν ιθ΄ αἰ. ὁ Τζὼν 
Φλάξ μαν βρί σκε ται 
στὴ συλ λο γὴ τῆς Βα-
σι λι κῆς Οἰ κο γέ νειας 
τοῦ Ἡ νω μέ νου Βα σι-

λεί ου.)
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ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρχουν ἀνάλογα ὑλικὰ τόσο ἀνθεκτικά, τόσο λεπτὰ ἐκείνη 
τὴν ἐποχή. Εἶναι τόσο προηγμένη ἡ Τεχνολογία μέσα σὲ αὐτὲς τὶς ἀφηγήσεις, ποὺ 
ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ποιητικὴ σύλληψη, τὸ σπουδαιότερο ὅλων εἶναι ὅτι ὑπῆρχαν στὸ 
μυαλὸ τοῦ Ὁμήρου οἱ κατάλληλες γνώσεις, τὶς ὁποῖες ἐφήρμοσαν στὴ συνέχεια. 

«∆»: Οἱ ἀσπίδες τῶν Ἑλλήνων ἐκτὸς ἀπὸ ἀμυντικὰ ὅπλα ἦταν καὶ θαύματα Τε-
χνολογίας. Ποιά εἶναι ἡ ἑρμηνεία σας;

Σ.Π.: Οἱ ἀσπίδες ἀποδεικνύουν ὅτι ὑπῆρχε σπουδαία γνώση. Ὅταν τὸ 1981 ἔγινε 
στὴν Πάτρα τὸ πρῶτο Συμπόσιο Ποίησης, μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πολυτεχνείου 
Θεοδόσιο Τάσιο καὶ τὸν ποιητὴ Ἕκτορα Κακναβᾶτο, ἀναπτύξαμε τὸ θέμα «Ποίη-
ση καὶ Τεχνολογία». Ψάχνοντας στὸ σῶμα τῆς Ποίησης, γιὰ νὰ ἐντοπίσω ποιήματα 
μὲ τεχνολογικὴ διάσταση, ἔπεσα πάνω στὶς περιγραφὲς τῆς Ἰλιάδας γιὰ τὶς ἀσπίδες 
τοῦ Αἴαντα καὶ τοῦ Ἀχιλλέα. 

Μὲ τὸ μάτι τοῦ εἰδικοῦ καὶ πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη ἀναγνώρισα προηγμένες 
κατασκευές, ποὺ τὶς χρησιμοποιοῦμε σήμερα στὴν ἀεροδιαστημικὴ Τεχνολογία, 
καὶ ἔτσι ἀρχίσαμε τὴν μελέτη τους. Οἱ παρεχόμενες στὴν Ἰλιάδα πληροφορίες, μὲ 
βάση κάποιες ρεαλιστικὲς παραδοχὲς ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴν ἀνακατασκευή τους 
τόσο τὴν ἀριθμητική, μὲ βάση προηγμένους κώδικες ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, 
ὅσο καὶ τὴν πειραματική. Τὸ ἐκπληκτικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, πὼς ἐπιβεβαιώθηκαν 
μέχρι κεραίας οἱ περαιτέρω περιγραφὲς γιὰ τὴν συμπεριφορά τους στὴ μάχη. 

Σημειώνεται, πὼς πρόκειται γιὰ δύο τελείως διαφορετικὲς κατασκευές, ποὺ λει-
τουργοῦν μὲ βάση διαφορετικὲς φυσικὲς ἀρχές: Ἡ ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα εἶχε δύο ἐξω-
τερικὲς στρώσεις ἀπὸ σκληρὸ μπροῦντζο, δύο στρώσεις κασσίτερου ἀπὸ μέσα καὶ 
μία κεντρικὴ στρώση ἀπὸ καθαρὸ χρυσό, δηλ. ἕνα πολὺ μαλακὸ μέταλλο. Ἀντίθετα 
ἡ ἀσπίδα τοῦ Αἴαντα εἶχε ἕνα ἐξωτερικὸ ἔλασμα ἀπὸ σκληρὸ μπροῦντζο καὶ ἑπτὰ 
συνολικὰ στρώσεις ἀπὸ βόειο δέρμα. Ἡ δεύτερη ἀσπίδα μελετήθηκε καὶ πειραματι-
κὰ μὲ τὴ χρήση ἑνὸς ἀεροβόλου ὅπλου, ποὺ ἐκτόξευε ἕνα μπρούντζινο βλῆμα μὲ μᾶ-
ζα καὶ ταχύτητα τέτοια, ὥστε ἡ κινητική του ἐνέργεια νὰ ἀντιστοιχῇ σὲ αὐτὴν τοῦ 
ἀκοντίου τοῦ παγκόσμιου ρέκορντμαν τοῦ 2000, ποὺ ἴσως εἶναι πολὺ μεγαλύτερη 
ἀπὸ ὅση θὰ μποροῦσε νὰ προσδώσῃ στὸ δόρυ του ἕνας πάνοπλος πολεμιστὴς σὲ μά-
χη ἐκ τοῦ συστάδην. 

«∆»: Πῶς λειτούργησε δηλαδὴ τὸ πείραμα;
Σ.Π.: Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ἔχουμε τὴν ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα, ποὺ ξεκινᾷ μὲ κάτι πολὺ 

σκληρὸ ἀπὸ ἔξω, μὲ κάτι πιὸ μαλακὸ ἀπὸ μέσα καὶ στὸ κέντρο κάτι τελείως μαλα-
κό. Ὅπως γνωρίζετε, ὁ καθαρὸς χρυσὸς εἶναι πολὺ μαλακός, γι’ αὐτὸ ἄλλωστε δὲν 
ὑπάρχουν χρυσᾶ κοσμήματα, ποὺ νὰ μὴν περιέχουν χαλκό. Μπαίνει λοιπὸν μέσα 
τὸ δόρυ ἢ τὸ βέλος ὑπὸ κάποια γωνία, καί, ὅταν συναντᾷ τὴ διαχωριστικὴ ἐπιφά-
νεια, λόγῳ τῆς διαφορᾶς σκληρότητας παθαίνει ὅ,τι καὶ τὸ φῶς, ἐκτρέπεται. Ἔτσι 
ἡ διάδοση τῆς ρωγμῆς δὲν γίνεται κατὰ τὸ πάχος τῆς ἀσπίδας ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπίπε-
δό της. Ἡ πλαστικὴ παραμόρφωση τοῦ μαλακοῦ χρυσοῦ μετατρέπει τὴν κινητικὴ 
ἐνέργεια τοῦ βλήματος σὲ θερμότητα, ἀναστέλλοντας ἔτσι τὴ διάτρηση τῆς ἀσπίδας. 
Σημειώνεται, ὅτι τέτοιου εἴδους φαινόμενα ἔχουν ἐρευνηθῆ ἐπιστημονικὰ τὰ τελευ-
ταῖα 20-30 χρόνια. 
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Ἡ πε ρι γρα φὴ τοῦ δι χτύ ου, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ὁ Ἥ φαι στος συ νέ λα βε τὴν Ἀ φρο δί τη καὶ τὸν 
Ἄ ρη, πα ρα πέμ πει στὴ σύγ χρο νη Τε χνο λο γί α τῶν σύν θε των ὑ λι κῶν, ὅ πως π.χ. στὰ ἀν-
θρα κο νή μα τα, ποὺ δι α θέ τουν ἰ σχυ ρὴ ἀν το χή. (Ὁ εἰ κο νι ζό με νος πί να κας εἶ ναι τοῦ Μάρ-

τιν Βὰν Χίμ σκερκ, 16ος αἰ.)



Ἡ ἀσπίδα τοῦ Αἴαντα λειτουργοῦσε διαφορετικά: Ἡ παραμόρφωση τῆς ἀσπίδας 
κατὰ τὴν κρούση προκαλοῦσε τριβὴ ἀνάμεσα στὶς στρώσεις δέρματος, ἡ ὁποία καὶ 
μετέτρεπε τὴν κινητικὴ ἐνέργεια τοῦ δόρατος σὲ θερμότητα. Τόσο θεωρητικὰ ὅσο 
καὶ πειραματικὰ ἐπιβεβαιώσαμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς 7 τῶν στρωμάτων ἦταν ὁ καλύτερος 
δυνατός. Χρησιμοποιήσαμε μικρότερο ἀριθμὸ παχύτερων στρωμάτων, ἀλλὰ τὸ βλῆ-
μα τὰ διαπέρασε μὲ εὐκολία. Χρησιμοποιήσαμε 8 στρώματα μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, 
προφανῶς ἐπειδὴ τότε παρεμποδιζόταν ἡ παραμόρφωση τῆς ἀσπίδας καὶ δὲν ἀνα-
πτυσσόταν ἀρκετὴ τριβή. Θὰ πρέπει νὰ σᾶς πῶ, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀσπίδες καὶ τὰ 
κράνη βασίστηκαν σὲ ἀνάλογη, προηγμένη γιὰ τὴν ἐποχή, Τεχνολογία.

Νευτώνιες γνώσεις καμπυλόγραμμης κίνησης
«∆»: Ἔχετε ἀναφερθῆ στὴν ἔρευνά σας στὴν καμπυλόγραμμη κίνηση, ποὺ ἐν-

τοπίσατε στὴ ραψῳδία Ψ τῆς Ἰλιάδας (στίχοι 306 – 372). Γιὰ τί ἀκριβῶς πρόκει-
ται;

Σ.Π.: Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ αὐτὴ εἶναι ἡ θεωρία τοῦ 
Νεύτωνα γιὰ τὴν κίνηση τῶν πλανητῶν, ποὺ ἀναφέρε-
ται σ’ ἕνα στερεὸ σῶμα ποὺ κινεῖται γύρω ἀπὸ ἕνα κέν-
τρο. Στὴν παροῦσα περίπτωση ἕνα ἅρμα, ποὺ σύρεται 
ἀπὸ δύο ἄλογα, φθάνει στὴν ἄκρη ἑνὸς σταδίου, ὅπου 
ὑπάρχει ἕνας στῦλος, καὶ πρέπει νὰ γυρίσῃ κατὰ 180 
μοῖρες, χωρὶς νὰ ἀνατραπῇ ἢ νὰ χάσῃ χρόνο μειώνον-
τας τὴν ταχύτητά του. Μάλιστα τὸ περιγράφει πολὺ 
ὡραῖα ὁ Νέστορας στὸ γυιό του Ἀντίλοχο. «Πρέπει νὰ 
πᾷς ὅσο πιὸ κοντὰ γίνεται στὸν στῦλο, ὄχι τόσο κοντὰ 
ποὺ νὰ ἀκουμπήσῃς τὴν πέτρα ποὺ τὸν στηρίζει, γιατὶ 
θὰ ἀνατραπῇς. Ἐκεῖ θὰ μαστιγώσῃς τὸ δεξὶ ἄλογο, γιὰ 
νὰ τρέξῃ περισσότερο ἀπὸ τὸ ἀριστερό, ἐνῷ ἐσὺ θὰ γύ-
ρῃς πρὸς τὰ μέσα.» Τοῦ λέει δηλαδὴ νὰ κατεβάσῃ τὸ κέν-
τρο βάρους του ὅσο πιὸ χαμηλὰ γίνεται. 

Ὅλα αὐτὰ περιγράφονται ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις τῆς καμ-
πυλόγραμμης κίνησης, ὅπως διατυπώθηκαν ἀπὸ τὸν Νεύ-
τωνα κάπου 2.800 χρόνια μετά. Πρόκειται γιὰ τὴν εἰδι-
κὴ περίπτωση ἀναστροφῆς τῆς κίνησης μὲ πολὺ μικρὴ 
ἀκτῖνα καμπυλότητας. Τί εἶναι αὐτό; Εἶναι τὸ πρόβλη-
μα τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν, ποὺ ὅταν ὁ ἄλλος μπῇ 

στὴν οὐρά σου, ἔχεις κυριολεκτικὰ χάσει τὸ παιγνίδι. Πρέπει νὰ πάρῃς στροφὴ 180 
μοιρῶν καὶ νὰ βρεθῇς πίσω ἀπὸ τὸν ἀντίπαλό σου, ὑφιστάμενος τρομακτικὲς δυνά-
μεις ἀδράνειας. 

Πλοῖα τῶν Φαιάκων καὶ «ἱπτάμενα δελφίνια»

«∆»: Συγκρίνετε στὴν ἔρευνά σας τὰ πλοῖα τῶν Φαιάκων μὲ τὰ σημερινὰ «ἱπτά-
μενα πλοῖα», τὰ ἑλικοφόρα καὶ τὰ ἀεριωθούμενα. ∆ὲν εἶναι ἐκπληκτικό;

Σ.Π.: Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ σκάφος δὲν εἶναι βυθισμένο, ἀλλὰ γλιστράει πάνω 

Ἀναφέρεται ἕνα 
ἅρμα, ποὺ σύρεται 

ἀπὸ δύο ἄλογα, 
φθάνει στὴν ἄκρη 

ἑνὸς σταδίου, ὅπου 
ὑπάρχει ἕνας στῦλος, 
καὶ πρέπει νὰ γυρίσῃ 
κατὰ 180 μοῖρες. Ὅλα 
αὐτὰ περιγράφονται 

ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις 
τῆς καμπυλόγραμμης 

κίνησης, ὅπως 
διατυπώθηκαν ἀπὸ 
τὸν Νεύτωνα κάπου 
2.800 χρόνια μετά.
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Ἡ ἀ νάλυση ὑ ψη λῆς Τε χνο λο γί-
ας στὰ Ὁ μη ρι κὰ ἔ πη στὸ βι βλί ο 
«Ἡ Τε χνο λο γί α τῶν Θε ῶν» (ἔκδ. 
«∆αυ λός» 2003) συμ φω νεῖ πλή-
ρως μὲ τὰ πο ρί σμα τα τῶν ἐ ρευ-
νῶν τοῦ κα θη γη τῆ κ. Πα ϊ πέ-
τη καὶ τοῦ Πα νε πι στη μί ου Πα-

τρῶν.
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ÉÙÁÍÍÇÓ ËÁÆÁÑÇÓ
Ἠλεκτρολόγος - Ἠλεκτρονικὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ

Ἀντισυνταγματάρχης Τ/Χ - Ἐμπειρογνώμων Ἐξοπλισμῶν

Ç ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ
ÔÙÍ ÈÅÙÍ

2003

στὴν ἐ πι φά νεια, ἔ χει τὴ δυ να τό τη τα νὰ ἀ να πτύσ σῃ με γά λη τα χύ τη τα, κα θὼς ἀν τι με-
τω πί ζει μό νο τὴν ἀν τί στα ση τοῦ ἀ έ ρα. Ἡ ὁ μη ρι κὴ πε ρι γρα φὴ τῆς κί νη σής τους ἀν-
τι στοι χεῖ σὲ ἕ να ση με ρι νὸ «ἱ πτά με νο πλοῖ ο» ἢ Hydrofoil καὶ μά λι στα ἀ ε ρι ω θού με-
νο, ὄ χι ἑ λι κο φό ρο. 

Ὅ σο γιὰ τὴν «νο η μο σύ νη» τῶν σκα φῶν αὐ τῶν (πρό κει ται γιὰ μί α θαυ μά σια 
πε ρι γρα φὴ σκά φους ποὺ δι α θέ τει τε χνη τὴ νο η μο σύ νη), στὴ ρα ψῳ δί α θ τῆς Ὀ δύσ-
σειας ὁ Ἀλ κί νο ος, βα σι λιᾶς τῶν Φαιά κων, ἀ πευ θυ νό με νος στὸν Ὀ δυσ σέ α τοῦ λέ ει: 
«Πές μου, ξέ νε, τὸ ὄ νο μα τοῦ τό που σου, ὄ χι ἐ πει δὴ εἶ μαι ἀ δι ά κρι τος, ἀλ λὰ γιὰ 
νὰ πῶ στὸ πλοῖ ο, ποῦ νὰ σὲ πά ῃ.» Τὰ πλοῖ α τῶν Φαιά κων δὲν ἔ χουν τι μό νι, κα-
πε τά νιο ἢ ναῦ τες (τὸ ση με ρι νὸ ἔμ βλη μα τῆς νή σου Κέρ κυ ρας εἶ ναι ἡ «ἀ πή δαυ λος 
ναῦς», δηλ. τὸ πλοῖ ο χω ρὶς τι μό νι!). Οἱ ἀν τί στοι χες ση με ρι νὲς κα τα σκευ ὲς εἶ ναι τὰ 
λε γό με να UAVs (Unmanned Air Vehicles) ἢ Μὴ Ἐ παν δρω μέ να Ἀ ε ρο χή μα τα. 

Πρό κει ται γιὰ ἀ ε ρο σκά φη ὄ χι κα τευ θυ νό με να, ἀλ λὰ ποὺ δι α θέ τουν εὐ φυ ΐ α, μπο-
ροῦν δηλ. νὰ παίρ νουν ἀ πο φά σεις ὡς πρὸς τὴν ἀ πο στο λή τους καὶ εἶ ναι ἀ πὸ με γά λα 
βομ βαρ δι στι κὰ μέ χρι μι κρο σκο πι κὲς κα τα σκο πευ τι κὲς συ σκευ ές. Τὸ κα τὰ πό σον τέ-
τοι ου εἴ δους δι α τά ξεις ὑ πῆρ χαν στὴν Ὕ στε ρη Ἐ πο χὴ τοῦ Χαλ κοῦ, πα ρα μέ νει ἀ νοι-
κτὸ γιὰ πε ραι τέ ρω δι ε ρεύ νη ση. (Βλέπε φωτογραφίες.)
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«∆»: Καὶ ὁ Ἥφαιστος εἶχε αὐτόματες φυσοῦνες; 
Σ.Π.: Τὸ ἐργαστήριο τοῦ Ἡφαίστου εἶναι ἕνα τέλεια αὐτοματοποιημένο ἐργοστά-

σιο. Ὁ Ὅμηρος δὲν μᾶς δίνει λεπτομερεῖς περιγραφὲς ὡς πρὸς τὴν πηγὴ ποὺ τροφο-
δοτοῦσε τοὺς φυσητῆρες τῆς φωτιᾶς καθὼς καὶ τὴν μέθοδο τοῦ ἐλέγχου της μὲ τόση 
ἀκρίβεια. Ἐπίσης δὲν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιὰ τὶς θαυμαστὲς κατασκευὲς ποὺ 
φτειάχνονταν ἐκεῖ, ὄχι μόνο πανοπλίες τοῦ τεχνολογικοῦ ἐπιπέδου τῆς ἀσπίδας τοῦ 
Ἀχιλλέα ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ρομπότ, ὅπως ἦταν τὰ χρυσᾶ κορίτσια ποὺ ὑπηρετοῦσαν 
τὸν χωλὸ θεὸ μὲ πίστη καὶ ἀφοσίωση, οἱ χρυσοῖ τρίποδες ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὰ δώμα-
τα τῶν θεῶν, τὰ ἀργυρόχρυσα σκυλιὰ ποὺ φύλαγαν τὸ παλάτι τοῦ Ἀλκινόου κ.λπ.

«∆»: Τί ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἐπιτυχὲς πέρασμα τοῦ Ὀδυσσέα μέσα στὸ θαλάσ-
σιο στενὸ τῆς Σκύλλας καὶ τῆς Χάρυβδης;

Σ.Π.: Οἱ ὁδηγίες τῆς Κίρκης πρὸς τὸν Ὀδυσσέα, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ πε-
ράσῃ τὸ στενὸ χωρὶς νὰ χαθῇ, δείχνουν βαθειὰ γνώση τῆς ὑδροδυναμικῆς τῶν στρο-
βίλων. Τὸν στρόβιλο ἢ θαλάσσια δίνη προκαλοῦσε ἕνα «τέρας», ἡ «Χάρυβδη». Στὴν 
πραγματικότητα ὅμως ἡ δίνη προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνώμαλη διαμόρφωση τοῦ βυθοῦ, 
ποὺ φθάνει μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ ἀποκαλύπτῃ καὶ νὰ κατακλύζῃ ὑπόγειες σπηλι-
ές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀκούγεται καὶ ὁ τρομακτικὸς γδοῦπος ποὺ περιγράφεται στὴν 
Ὀδύσσεια. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῆς Κίρκης τὸ πλοῖο ἔπρεπε νὰ μπῇ στὸν στρό-
βιλο ἐφαπτομενικά, δηλ. ὑπὸ πολὺ μικρὴ γωνία καὶ μὲ μεγάλη ταχύτητα, γιατὶ δια-
φορετικὰ θὰ τὸν τραβοῦσε στὸ κέντρο καὶ θὰ τὸν ἐξαφάνιζε. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς 
τρόπο ἔπρεπε νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν δίνη. 

Σημειώνεται ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μέθοδος τῆς «βαρυτικῆς σφενδόνης». Γιὰ νὰ φύγῃ 
ἀπὸ τὸ ἡλιακό μας σύστημα ἕνα διαστημόπλοιο, τὸ θέτουμε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ 
τὸν ∆ία, αὐτὸ ἐπιταχύνεται καὶ σὲ κάποια στιγμὴ μὲ πολὺ μικρὴ ἐνέργεια ἐκτοξεύ-
εται πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ διάστημα χωρὶς μεγάλη κατανάλωση ἐνέργειας. 

«∆»: Ἀναφέρεσθε καὶ στὴν ἀντισεισμικὴ κατασκευὴ τοῦ θησαυροφυλακίου τοῦ 
Ἀτρέα στὶς Μυκῆνες.

Σ.Π.: Ἀντέχει σὲ τρομερὴ ἔνταση σεισμοῦ, πρᾶγμα ποὺ ἀποδείχθηκε μὲ ἀνάλυση 
τοῦ καθηγητῆ ∆ημήτρη Μπέσκου, στὸ πρῶτο συνέδριο ποὺ πραγματοποιήσαμε τὸ 
2001 στὴν Ὀλυμπία. Ἦταν ἀπίστευτο, ὅτι τὸ μνημεῖο ἔχει τρομακτικὴ ἀντοχὴ σὲ σει-
σμούς, ἀκόμη καὶ πάνω ἀπὸ 7 ρίχτερ. 

«∆»: Ἔχετε πραγματοποιήσει καὶ κάποιο ἄλλο πείραμα σὲ σχέση μὲ τὶς περι-
γραφὲς τοῦ Ὁμήρου πέραν ἐκείνου μὲ τὶς ἀσπίδες;

Σ.Π.: Ἡ ἔρευνα δὲν σταματάει ποτέ, ἰδίως ὅταν ἔχουμε μπροστά μας ἕνα τέτοιο 
χρυσωρυχεῖο γνώσης ὅπως ἡ Ἰλιάδα καὶ ἡ Ὀδύσσεια. Καί, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ 
τὴν μελέτη τῶν ἀσπίδων, ἕνα σημαντικὸ μέρος τῶν περιγραφῶν τοῦ Ὁμήρου ἀναφέ-
ρεται ἀναμφισβήτητα σὲ πραγματικὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, βασισμένα σὲ στέ-
ρεα ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ὄχι ἁπλᾶ στὴν ἐμπειρία ἢ στὸ ἐφευρετικὸ πνεῦμα ἀνή-
συχων τεχνιτῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ
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Ç ÂÉÁ 
ÔÙÍ ÍÅÙÍ

πλή ρης ἀ νι κα νό τη τα τοῦ ἑλ λη νο-χρι στι α νι κοῦ συ στή-
μα τος νὰ ἐ ξα λεί ψῃ τὴν βί α στὴ χώ ρα μας, μᾶς στρέ φει 
γιὰ ἄλ λη μιὰ φο ρὰ πρὸς τοὺς προ γό νους μας. Μὲ τὴν 
δι ά δο ση τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ τὴν κυ ρι αρ χί α 
τῆς ἁρ μο νί ας γιὰ ἐ κτε τα μέ να χρο νι κὰ δι α στή μα τα ἡ κτη-

νώ δης φύ ση τῶν ἀν θρώ πων ἐ ξευ γε νί σθη κε, μὲ ἀ πο τέ λε σμα οἱ λα οὶ νὰ 
γί νων ται ὅ λο καὶ πιὸ δη μι ουρ γι κοί, ὅ λο καὶ πιὸ εὐ τυ χι σμέ νοι, ὅ λο πιὸ 
χα ρού με νοι, ἀλ λὰ τὸ κυ ρι ώ τε ρο: ὅ λο καὶ πιὸ ἐ λεύ θε ροι, μὲ σε βα σμὸ γιὰ 
τὴν Φύ ση καὶ τὸ Σύμ παν, τὰ ὁ ποῖα πλέ ον προ σέγ γι ζαν ἄ φο βα.

Μὲ τὴν ἐ κτρο πὴ τῆς ἀν θρω πό-
τη τας ἀ πὸ τὸν Παῦ λο, ποὺ 
δι α κή ρυ ξε ἕ ναν ἀ νύ παρ-
κτο «Θε άν θρω πο», ἐγ κα θι-
δρύ θη κε στὸν πλα νή τη ἡ 
κυ ρι αρ χί α τοῦ χά ους καὶ 
τῆς βί ας. Ὁ Χρι στι α νι σμός, 
ποὺ γι γαν τώ θη κε ἀ πὸ τὴν 
ἀ γρι ό τη τα τῶν χρι στια νῶν, 
τὶς λε η λα σί ες, τοὺς πο λέ μους 
καὶ τὶς γε νο κτο νί ες, γέν νη σε 
ἕ ναν πε ρί ερ γο ἐγ κέ φα λο, τὸν 
χρι στια νὸ ἄν θρω πο, προ ϊ ὸν 
τῆς ἄ γνοι ας συμ φι λι ω μέ νης μὲ 
τὸν αὐ το ε ξευ τε λι σμό, τὰ βα σα νι-
στή ρια, τὸ μα στί γιο, τὴν μι ζέ ρια, 
τὴν πεῖ να καὶ τὴν φρί κη, ποὺ συ νή-
θι σε νὰ ζῇ σὰν δοῦ λος, μέ σα στὸν 
αὐ το βα σα νι σμό, τὴν ἀ πα γό ρευ ση 

Μὲ τὴν ἐ κτρο πὴ τῆς ἀν θρω πό-
τη τας ἀ πὸ τὸν Παῦ λο, ποὺ 

ποὺ γι γαν τώ θη κε ἀ πὸ τὴν 
ἀ γρι ό τη τα τῶν χρι στια νῶν, 
τὶς λε η λα σί ες, τοὺς πο λέ μους 
καὶ τὶς γε νο κτο νί ες, γέν νη σε 
ἕ ναν πε ρί ερ γο ἐγ κέ φα λο, τὸν 
χρι στια νὸ ἄν θρω πο, προ ϊ ὸν 
τῆς ἄ γνοι ας συμ φι λι ω μέ νης μὲ 
τὸν αὐ το ε ξευ τε λι σμό, τὰ βα σα νι-
στή ρια, τὸ μα στί γιο, τὴν μι ζέ ρια, 
τὴν πεῖ να καὶ τὴν φρί κη, ποὺ συ νή-
θι σε νὰ ζῇ σὰν δοῦ λος, μέ σα στὸν 
αὐ το βα σα νι σμό, τὴν ἀ πα γό ρευ ση 
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τοῦ γέ λιου, τῆς χα ρᾶς, τῆς μου σι κῆς, τοῦ χο ροῦ καὶ τοῦ Λό γου, δη λα δὴ τῶν στοι χεί-
ων ποὺ δί νουν στὸν ἄν θρω πο φτε ρά, γιὰ νὰ λύ σῃ τὰ μυ στή ρια τῆς ζω ῆς. Σι γά-σι γὰ 
ὁ χρι στια νὸς με ταλ λά χθη κε σὲ ἕ να πα ρα νο ϊ κὸ ἀν θρω πο ει δὲς μὲ ἀν τάλ λαγ μα τὴν 
«προ στα σί α» τῆς χρι στι α νι κῆς με τα φυ σι κῆς, κά τι ποὺ ἰ σο δυ να μεῖ μὲ χρό νια φο βί α. 
«Ὁ ἄν θρω πος θὰ γί νῃ εὐ τυ χι σμέ νος, ἐ ὰν ἡ θρη σκεί α ἐ ξα φα νι σθῇ καὶ ὁ φό βος κα ταρ-
γη θῇ.» (Μ. Ράσ σελ.) Οἱ θε ο κρα τι κὲς κοι νω νί ες στη ρί ζον ται στὴν βί α καὶ μα στί ζον ται 
ἀ πὸ αὐ τήν, για τὶ ψά χνουν τὰ αἴ τια ἔ ξω ἀ πὸ αὐ τὲς καὶ ὄ χι μέ σα σ’ αὐ τές.

Ὁ Σωτὴρ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γελάσῃ ποτὲ

α ράλ λη λα μὲ τὸν θρη σκευ τι κὸ ρα τσι σμό, ποὺ ὡ δή γη σε στὴν τρα γῳ δί α 
τῆς ἀν θρω πό τη τας, κι νη το ποι ή θη κε ἕ νας πα νί σχυ ρος μη χα νι σμός, ποὺ 
ἐ πε βλή θη βί αι α μὲ τὴν ἐ πέν δυ ση στὴν δυ στυ χί α καὶ σύμ βο λό του ἕ ναν 
μι σό γυ μνο ἄν δρα ἐ σταυ ρω μέ νον, ποὺ κά νει τὴν σταύ ρω ση θρί αμ βο 
καὶ τὸ γέ λιο ἀ νάρ μο στο. Ὁ «Σω τήρ» δὲν μπο ρεῖ νὰ γε λά σῃ, για τὶ εἶ ναι 

φορ τω μέ νος μὲ προσ δο κί ες, ποὺ δὲν πρό κει ται νὰ ἐκ πλη ρω θοῦν, για τὶ πε ρι μέ νει καὶ 
ὁ ἴ διος ἕ ναν Σω τῆ ρα πά νω στὸν Σταυ ρό, ποὺ γνω ρί ζει ὅ τι δὲν θἄρ θῃ. Οἱ δύο δυ νά-

στες, Πα τὴρ καὶ Υἱ ός, ποὺ κρυ φο κυτ τά ζουν μέ σα ἀ πὸ τὶς 
κλει δα ρό τρυ πες καὶ κρυ φα κοῦ νε πί σω ἀ πὸ τὶς πόρ τες, 
ἕ τοι μοι νὰ τι μω ρή σουν τοὺς πι στούς, δὲν ἔ χουν σχέ ση μὲ 
τὴν ἁρ μο νί α, τὴν ἀ γά πη, τὴν ἀν θρω πιά, ἀλ λὰ μὲ τὰ ἀν-
τί θε τά τους: τὸ χά ος, τὴν βί α, τὸν τρό μο, τὸν θά να το. Οἱ 
ἐκ κλη σί ες λέ νε, ὅ τι κά θε ἐ ξου σί α πη γά ζει ἀ πὸ τὸν Θε ό, 
συ νε πῶς καὶ ὁ Θε ὸς πη γά ζει ἀ πὸ τὴν Ἐ ξου σί α. 

Ἡ ἀ παν θρω πιὰ τῆς Θε ο κρα τί ας κα ταρ γεῖ τὸ αὐ το νό-
η το (ἐ λευ θε ρί α), ἀ παι τῶν τας ἀ πὸ τὸ ποί μνιο πί στη καὶ 
ἐμ πι στο σύ νη, δύο χρήσιμα ἐργαλεῖα γιὰ ἐ κεί νους ποὺ θέ-
λουν νὰ ἐ ξα πα τή σουν· καὶ χρη σι μο ποιῶν τας τα ἐ πι τυ χῶς, 
δι ό τι πη γαί νουν ἀ πὸ τὸν πιὸ ἀ δύ να μο στὸν πιὸ δυ να τό, 
ἐξασφαλίζουν τὶς προ ϋ πο θέ σεις ποὺ θέ τουν σὲ λει τουρ γί α 
τὸ ἐ ξου σι α στι κὸ σύ στη μα. 

Για τί ὅ μως οἱ δυ να τοί, ἐ νῷ προ τι μοῦν τὴν βί α καὶ τὴν 
ἄ γνοι α γιὰ τὶς μᾶ ζες, πάν τα ζη τοῦν τὴν πί στη καὶ τὴν ἐμ-
πι στο σύ νη ἀ πὸ αὐ τές; ∆ι ό τι γιὰ τὴν ἄ σκη ση βί ας χρει ά ζον-
ται ἄν θρω ποι καὶ οἱ ἄν θρω ποι αὐ τοὶ πρέ πει νὰ πι στεύ ουν 
ἐ κεί νους ποὺ τοὺς λέ νε ὅ τι ἡ βί α εἶ ναι κα λὴ πρά ξη. Χω ρὶς 
αὐ τοὺς τοὺς ἀν θρώ πους τὰ ὅ πλα τῆς βί ας εἶ ναι ἄ χρη στα. 
Ὁ χρι στι α νι κὸς μη χα νι σμὸς δι α φαί νε ται κυ νι κὰ στὰ λό για 

τοῦ Ἰ ω άν νου τοῦ Χρυ σο στό μου, ποὺ λέ ει, ὅ τι: «ἐ ὰν ὁ Θε ὸς σὲ δι α τά ξῃ νὰ κά νῃς ἕ ναν 
φό νο, καὶ ἐ σὺ δὲν τὸν κά νῃς, τό τε εἶ σαι δι πλᾶ ἔ νο χος». Προ ϋ πό θε ση τῆς βί ας εἶ ναι 
ἡ ἀ δι κί α, δη λα δὴ ἡ προ δο σί α τῆς ἐμ πι στο σύ νης, ὥ στε ὁ προ δο μέ νος ἐγ κέ φα λος νὰ 
νοι ώ σῃ τὴν ὀρ γή, τὴν ἀ πελ πι σί α, τὴν ἀ πό γνω ση καὶ νὰ ὁ δη γη θῇ στὴν βί α, γιὰ νὰ 
τοῦ ἀ παν τή σουν μὲ ἀ κό μη χει ρό τε ρη βί α. 

Στὴν στρε βλω μέ νη κοι νω νί α εὐ νο εῖ ται μό νον τὸ πνεῦ μα τῆς ἀ δι α τά ρα κτης ρου τί-

Γιὰ τὴν ἄ σκη ση βί ας 

χρει ά ζον ται ἄν θρω-

ποι, ποὺ πρέ πει νὰ 

πιστεύ ουν ἐ κεί νους 

ποὺ τοὺς λέ νε ὅ τι 

ἡ βί α εἶναι κα λή. 

Ὁ χρι στι α νι κὸς μη χα-

νι σμὸς διαφαί νε ται 

στὰ λόγια τοῦ Ἰ ω άν-

νου τοῦ Χρυ σό στο-

μου: «Ἐ ὰν ὁ Θε ὸς σὲ 
δι α τά ξῃ νὰ κά νῃς 

ἕ ναν φό νο, καὶ ἐ σὺ 
δὲν τὸν κά νῃς, τό τε 
εἶσαι δι πλᾶ ἔ νο χος.»
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νας. Ὁ τρο με ρὸς ἐ χθρὸς εἶ ναι ἡ Ἔ ρευ να καὶ ἡ Γνώ ση, καὶ πρέ πει τὸ Ἄ γνω στο νὰ 
τρο μο κρα τῇ τοὺς εὐ σε βεῖς μα θη τές, ποὺ ὅ σο πιὸ δυ στυ χι σμέ νοι εἶ ναι, τό σο λι γώ τε ρο 
τολ μοῦν ἀ πὸ τὸν φό βο πε ρισ σό τε ρης δυ στυ χί ας, ὠ θού με νοι ἀ ρι στο τε χνι κὰ νὰ γαν τζω-
θοῦν πά νω σ’ ἕ να χρι στι α νι κὸ πα ρελ θὸν ποὺ ἀν τι προ σω πεύ ει τὴν μι ζέ ρια, για τὶ ἕ να 
λαμ πρὸ πα ρελ θὸν (ποὺ μό νον οἱ Ἕλ λη νες δι α θέ τουν) ἀ πα γο ρεύ ε ται νὰ τὸ μά θουν. 
Σκό πι μα ὁ ἱ ε ρέ ας με τα δί δει τὸν φό βο τοῦ δι α βό λου στοὺς ἄλ λους, σκό πι μα οἱ νό μοι 
θε σπί ζον ται ἀ πὸ μί α σύ νο δο θρη σκό λη πτων, ποὺ ἀ παι τοῦν ἀ πὸ ἐ μᾶς νὰ σε βώ μα στε 
αὐ τὰ τὰ ἐ ξαμ βλώ μα τα - κλη ρο δο τή μα τα τῶν κλη ρι κῶν καὶ ἱ ε ρο ε ξε τα στῶν ἀν τὶ τῶν 
νο μο θε τῶν! Στὶς θε ο κρα τι κὲς κοι νω νί ες οἱ ἀ σα φεῖς νό μοι πλη θαί νουν δι α τη ρῶν τας 
τὴν ἄ γνοι α καὶ τὴν σύγ χυ ση (βα σι κώ τα τα ὅ πλα τῆς Θε ο κρα τί ας), για τὶ κά θε και νούρ-
γιος νό μος ση μαί νει τὴν ἀ πο τυ χί α μας νὰ ἀν τι λη φθοῦ με τὸ λά θος μας, ὅ τι ἡ εὐ η με ρί α 
καὶ ἡ ἐ λευ θε ρί α μας δὲν θὰ προ έλ θουν ἀ πὸ τὴν νο μο θε σί α (τὴν σύγ χρο νη ἐκ δο χὴ τοῦ 
Σω τῆ ρα), ἀλ λὰ μό νον ἀ πὸ ἐ μᾶς, μέ σα ἀ πὸ τὴν Παι δεί α μας, τὴν ὑ γι ῆ κα τά στα ση τοῦ 
ἐγ κε φά λου μας καὶ τῶν ἠ θῶν μας. 

Ἡ δι δα σκα λί α τοῦ «Ἀ λη θι νὸ εἶ ναι τὸ ψεύ τι κο»

ἶ ναι ἀ δύ να τον ὅ μως νὰ ἔ χου με ὑ γι ῆ ἐγ κέ φα λο, ἀ πὸ τό τε ποὺ θρι άμ βευ σε 
ὁ πα ρα νο ϊ κὸς μη χα νι σμὸς τῆς Θε ο κρα τί ας, ἐ ξα πο λύ ον τας «προ γραμ μα-
τι στὲς Ἐκ παί δευ σης», ποὺ συ νε χί ζουν μέ χρι σή με ρα ἀ νε νό χλη τοι μέ σῳ 
τοῦ «Παι δεί ας καὶ Θρη σκευ μά των» νὰ ἀ πο φα σί ζουν, βά σει ποί ων πλη-
ρο φο ρι ῶν θὰ «κα τα σκευ α σθοῦ με» ἐ μεῖς ὡς εὐ σε βεῖς ὑ πο τα χτι κοί, ποι ά 

Σκο πὸς τῆς πα ρε χό με νης «παι δεί ας» τῶν μὲ βα θιὰ ρι ζω μέ νες χρι στι α νι κὲς ἀν τι λή ψεις 
κα θε στώ των δὲν εἶ ναι ἡ δι α μόρ φω ση ἔλ λο γων κα τὰ φύ ση ζών των πο λι τῶν, ἀλ λὰ ἡ πα ρα-
γω γὴ μιᾶς πα ρὰ φύ ση ἄ βου λης, ἄ λο γης κι εὔ κο λα χει ρα γω γή σι μης μά ζας. 

«∆ὲν χρει α ζό μα στε ἐκ παί δευ ση, δὲν χρει α ζό μα στε ἔ λεγ χο τῆς σκέ ψης» ἀναφερόταν στὸ 
«Ἄλ λο ἕ να τοῦ βλο στὸν τοῖ χο» ἀπὸ τοὺς Πὶνκ Φλό υντ στὴν ται νί α «The Wall» (1982). Τὸ 
σχο λεῖ ο πα ρου σι α ζό ταν σὰν μιὰ γραμ μὴ πα ρα γω γῆς ἐρ γο στα σί ου, στὴν ὁ ποί α εἰ σέρ χον-
ταν παι διὰ (φω το γρα φί α),  κι ἐ ξερ χό ταν κι μᾶς. 
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· «Μὴ νο μί ση τε ὅ τι ἦλ θον βα λεῖν εἰ ρή νην ἐ πὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλ θον βα λεῖν εἰ ρή νην, ἀλ-
λὰ μά χαι ραν» (Ματθ. 10,34).

· «Πο ρεύ ε σθε ἀ π’ ἐ μοῦ οἱ κα τη ρα μέ νοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰ ώ νιον, τὸ ἡ τοι μα σμέ νον τῷ 
δια βό λῳ καὶ τοῖς ἀγ γέ λοις αὐ τοῦ» (Ματθ. 25,41). 

Ὁ Χρι στι α νι σμὸς προ πα γαν δί ζε ται ὡς ἡ δῆ θεν θρη σκεί α τῆς ἀ γά πης· τὰ ἱ ε ρά του κεί-
με να ὅ μως εἶ ναι γε μᾶ τα βί αι ες πρά ξεις κα θα γι α σμέ νες στὸ ὄ νο μα τοῦ θε οῦ. Τὸ ἴ διο 
κι ἡ χρι στι α νι κὴ εἰ κο νο γρα φί α. Ὅ λα αὐ τὰ σκο πὸ ἔ χουν τὴ  δι α μόρ φω ση βί αι ων χρι-
στι α νι κῶν ἐγ κε φά λων. 



∆ΑΥΛΟΣ 302, Μάιος 2007    20925

συμ φέ ρον τα ἐ μεῖς θὰ θε ω ροῦ με «δι κά μας», γιὰ ποι ές ἀ πὸ τὶς ἄ πει ρες δυ να τό τη τές 
μας ἐ μεῖς «θὰ μά θου με» καὶ ποι ές θὰ χρη σι μο ποι ή σου με ἀ πο κλει στι κὰ πρὸς ὄ φε λος 
τοῦ δι δύ μου Ἐκ κλη σί ας-Ἐ ξου σί ας. Για τὶ ὁ ἔ κτρο πος ἐγ κέ φα λος δὲν ἀν τι λαμ βά νε ται, 
ὅ τι τὰ συμ φέ ρον τά του συν δέ ον ται ἄ με σα μὲ τὰ πρό σω πα ποὺ τοῦ ἐ πέ βα λαν τὸν 
μη χα νι σμὸ αὐ τόν. Ὁ μα θη τὴς δι δά σκε ται νὰ μὴν θέ λῃ ἀλ λα γές, για τὶ ἡ πα ρα μι κρὴ 
πα ρά βα ση τῆς ἀ δι α τά ρα κτης ρου τί νας θὰ φέ ρῃ τὴν συμ φο ρὰ στὴν ἀ δι α τά ρα κτη δου-
λεί α, καὶ δὲν ξέ ρει ποι ά λά θη τῶν δα σκά λων του πρέ πει νὰ κα τα πο λε μή σῃ, ἀ φοῦ ὁ 
ση με ρι νὸς δά σκα λος προ γραμ μα τί σθη κε νὰ ἔ χῃ τὴν ἴ δια ἄ γνοι α μὲ τὸν μα θη τή, καὶ 
ἔ τσι κα νεὶς δὲν ἐ πι θυ μεῖ κά τι ποὺ δὲν ἄ κου σε πο τέ του. 

Τὸ πρῶ το, ποὺ ἀ παι τεῖ ἡ σύγ χρο νη δι δα σκα λί α ἀ πὸ τοὺς μα θη τές, εἶ ναι νὰ συ νη-
θί ζουν ὡς ἀ λη θι νὸ κά τι ποὺ εἶ ναι ἐμ φα νῶς ψεύ τι κο· π.χ. οἱ χρι στια νοὶ δά σκα λοι μὲ 
τὴν λέ ξη Θε ὸς εἰ σά γουν στὸν ἐγ κέ φα λο τῶν μα θη τῶν ὅ τι 
ὁ Θε ὸς ἔ χει ἐ θνι κό τη τα. Πρέ πει νὰ συ νη θί σουν οἱ μα θη τὲς 
νὰ θε ω ροῦν τὴν ἀ δι κί α ὡς δι και ο σύ νη, νὰ ἀ πο δε χθοῦν 
τὴν ἄ δι κη τι μω ρί α τοῦ «εὐ σε βοῦς» Ἰ ὼβ ὡς εὐ ερ γε σί α, νὰ 
ἐ κλά βουν τὴν ἐγ κλη μα τι κό τη τα τοῦ δο λο φό νου ∆αυ ῒδ 
ὡς εὐ λο γί α καὶ νὰ μὴν θί ξουν πο τὲ τὴν κτη νώ δη βί α τῶν 
σταυ ρο φό ρων, ποὺ ἀν τι προ σω πεύ ουν τὴν χρι στι α νι κὴ 
νε ο λαί α τῆς ἐ πο χῆς, ποὺ εἶ χε γα λου χη θῆ μὲ εὐ σε βέ στα τη 
χρι στι α νι κὴ δι δα σκα λί α, βά σει τῆς ὁ ποί ας κα τέ σφα ξαν 
τοὺς λα οὺς τῆς Ἀ να το λῆς. Ὅ ταν οἱ «Ἅ γιοι Πα τέ ρες» δὲν 
σέ βων ται τὴν ζω ὴ καὶ τὴν πε ρι ου σί α τοῦ ἄλ λου, για τί οἱ 
νέ οι νὰ τὴν σε βα σθοῦν;

Συ νε πῶς, ὅ ταν τε λει ώ νου με τὸ σχο λεῖ ο, ἕ να μέ ρος τοῦ ἐγ κε φά λου μας εἶ ναι κα τε-
στραμ μέ νο, ἐ νῷ οἱ εἰ κό νες καὶ τὰ ἀ κού σμα τα γύ ρω μας στή νουν ἕ να συ νω μο τι κὸ 
χο ρὸ γιὰ τὴν ἀ νά δει ξη τῆς κτη νώ δους φύ σε ως τοῦ ἀν θρώ που, καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ 
δια κα τέ χεται ἀ πὸ τὴν ἐ σκεμ μέ νη σύγ χυ ση καὶ τὴν ἀ σά φεια, θὰ στρα φῇ πρὸς τὸν φα-
να τι σμὸ καὶ τὴν βί α, νο μί ζον τας ὅ τι μέ σα στὶς πο λυ ά ριθ μες ἀ γέ λες εἴ τε τῶν κομ μά των 
εἴ τε τῶν συμ μο ρι ῶν θὰ βρῇ ἐ πι τέ λους τὴν ἀ σφά λεια ποὺ τοῦ ἀρ νι έ ται ὁ χα λα σμέ νος 
ἐγ κέ φα λός του. Ἡ ἐ ξί σω ση πέ τυ χε: Ὁ φα να τι σμὸς εἶ ναι ἡ μο να δι κὴ θέ λη ση, ποὺ 
μπο ρεῖ νὰ ἐ πι βά λῃ κά ποι ος στοὺς ἀ δύ να μους καὶ νὰ τοὺς προ γραμ μα τί σῃ γιὰ ὅ ποι α 
μορ φὴ βί ας ἀ πο φα σί σῃ.

Προ γραμ μα τί ζε ται ἡ βί α;

βί α προ γραμ μα τί ζε ται. Γιὰ τὴν βί α ἐ πι στρα τεύ ον ται χι λιά δες προ γραμ-
μα τι στές, γιὰ νὰ δη μι ουρ γή σουν τὶς συν θῆ κες ποὺ τρο φο δο τοῦν τὸν 
ἐγ κέ φα λο τῶν μα θη τῶν μὲ σκό πι μες πλη ρο φο ρί ες, ἐ νῷ τοῦ στε ροῦν 
σκό πι μα κά ποι ες ἄλ λες, γιὰ νὰ ἐ ξυ πη ρε τηθοῦν τὰ σχέ δια τῆς Ἐ ξου σί ας. 
Ἐν συ νε χεί ᾳ θὰ «προ γραμ μα τι σθοῦν» χι λιά δες δά σκα λοι, γιὰ νὰ δι δά-

ξουν πράγ μα τα πα ρά λο γα. Τὰ σχο λεῖ α εἶ ναι ἐρ γα στή ρια κα τα σκευ ῆς ἀν θρώ πων 
καὶ τὸ ἐρ γα λεῖ ο εἶ ναι ἡ πλη ρο φο ρί α. ∆ὲν ὑ πάρ χει πλη ρο φο ρί α χω ρὶς σκο πό, καὶ 
οἱ πλη ρο φο ρί ες, ποὺ χρη σι μο ποι οῦν ται γιὰ τὴν κα τα σκευ ὴ τῶν ἀν θρώ πων, εἶ ναι 
ἀ νά λο γες μὲ τὸ εἶ δος τῶν ἀν θρώ πων ποὺ θέ λου με νὰ κα τα σκευ ά σου με. Ἂν θέ λου με 

Ἡ κατασκευὴ τῶν 

βίαιων ἀτόμων 

ὁλοκληρώνεται πρὶν 

τὴν ἐνηλικίωσή 

τους. Χωρὶς τὸν 

Ἀριστοτέλειο Λόγο 

τὸ ὂν μετατρέπεται 

σὲ ἄ-λογο κτῆνος.
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νὰ κατασκευάσουμε βίαιους ἀνθρώπους, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ τοὺς τροφοδοτήσουμε 
μὲ τὶς ἀνάλογες πληροφορίες. Μέσα στὰ σχολεῖα τῶν περασμένων γενεῶν παγκο-
σμίως κατασκευάσθηκαν ἄτομα μὲ ἀνάλογη τύφλωση, ὥστε θεώρησαν χρήσιμο νὰ 
σφάζουν καὶ νὰ σφάζωνται σὲ δύο παγκόσμιους πολέμους ἢ σὲ προγραμματισμένες 
«ἐπαναστάσεις» καὶ ἐμφυλίους καὶ γενικὰ σὲ ἕνα προγραμματισμένο μακελειό, μέχρι 
νὰ γονατίσουν ἀπὸ τὸ πένθος καὶ τὴν δυστυχία καὶ νὰ ὑποκλιθοῦν ξανὰ στὴν ἐπανα-
προσδιορισθεῖσα στυγνὴ ἀλλὰ παλαιὰ Παν-Κοσμοκρατορία! ∆ὲν εἶναι λοιπὸν κάτι 
καινούργιο, ὅτι οἱ καταπιεστὲς ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν βία καὶ τοὺς ἀνθρώπους της, 
γιὰ νὰ διατηροῦνται στὴν Ἐξουσία. Ἡ κατασκευὴ τῶν βίαιων ἀτόμων ὁλοκληρώνε-
ται πρὶν τὴν ἐνηλικίωσή τους. 

Πόσα ξέρουμε γιὰ τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐνεργοῦμε βίαια, ἀφοῦ τὰ 
ὅσα ξέρουμε ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ δεχόμαστε; Τί εἴδους πληροφο-
ρίες δεχόμαστε ὅμως; Πῶς προστατεύεται ἡ ἐξυπνάδα ἀπὸ τὴν βλακεία, καὶ πῶς 
θὰ βροῦμε ἐμεῖς πληροφορίες, ἐὰν δὲν ξέρουμε ὅτι μᾶς λείπουν; Οἱ πληροφορίες 
τῶν προγόνων μας ἔγιναν ξένη ἰδιοκτησία πλέον, καὶ σὲ αὐτὸν τὸν ἀδυσώπητο 
πόλεμο τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν τὸν ἀποφασίζει ὁ ἐχθρός, ἐν προκειμένῳ ὁ ἰδιο-
κτήτης τῆς πληροφορίας. 

Χωρὶς τὸν Ἀριστοτέλειο Λόγο τὸ ὂν μετατρέπεται σὲ ἄ-λογο κτῆνος. Καὶ εἶναι και-
ρὸς νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν αὐτὸ οἱ σύγχρονες κοινωνίες καὶ οἱ σύγχρονοι διανοούμενοι. 
Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ μέσῳ αὐτῆς ἡ ἐξάλειψη τῆς βίας τῶν ἐφήβων, γι’ 
αὐτὸ καὶ πρέπει οἱ δάσκαλοι καὶ ἐπιστήμονες νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ λαγούμια τους καὶ 
νὰ διαλαλήσουν δυνατά, ὅτι στὴν προ-χριστιανικὴ Ἑλλάδα δὲν εἴχαμε αὐτοκτονίες, 
ναρκωτικά, παιδεραστίες, ὁμοφυλοφιλία καὶ παιδικὴ βία. Οὔτε ἐπιτρέπαμε γάμους 

Τὴ σκυτάλη τῆς χριστιανικῆς παιδείας στὸν ἐθισμὸ τῶν νέων στὴν βία παίρνουν τὰ κινού-
μενα σχέδια, τὰ ὁποῖα στὸ σύνολό τους περιέχουν ἀκραῖα βίαιες σκηνές.
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με τα ξὺ ὁ μο φυ λό φι λων ἢ υἱ ο θε σί ες παι δι ῶν ἀ πὸ ὁ μο φυ λό φι λους, ποὺ ἐ πι τρέ πουν ἀ η-
δι α στι κὰ σή με ρα οἱ χρι στι α νι κὲς κοι νω νί ες. Νὰ δι α λα λή σουν δυ να τὰ ὅ λοι, ὅ τι μό νον 
μὲ τὴν Ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α θὰ ἐ πι κρα τή σῃ ἡ Ἁρ μο νί α καὶ ὁ κα τε στραμ μέ νος 
ἐγ κέ φα λος τῶν παι δι ῶν θὰ θε ρα πευ θῇ μὲ τὴν Λο γι κή, τὴν Ἀ πό δει ξη, τὴν Ἐ πι στή μη, 
τὴν Φι λο σο φί α. Νὰ ἐ πα να φερ θῇ ἡ γλυ κειὰ μου σι κὴ τῆς ἅρ πας τὴν ὥ ρα τοῦ μα θή μα-
τος, για τὶ ἀ πε δεί χθη ἐ πι στη μο νι κὰ τὸ πό σο καλ μά ρει καὶ ἐ ξυ ψώ νει τὰ πνεύ μα τα ἡ 
γλυ κύ τη τά της, τὸ πό σο τε λει ο ποι εῖ τὸν εὐ αί σθη το παι δι κὸ ἐγ κέ φα λο, ἀ πο μα κρύ νον-
τας τὴν σύγ χυ ση τῶν ἄ ναρ θρων ἤ χων καὶ δι α πε ρα στι κῶν κραυ γῶν.

Οἱ κυ νη γη μέ νοι ὑ πε ρή φα νοι γιὰ τοὺς κυ νη γούς!
οι ά εἶ ναι λοι πὸν ἡ αἰ τί α, ποὺ οἱ στρε βλώ σεις τῆς πα ρά λο γης Θε ο κρα τί-
ας ἀν τέ χουν στὸν χρό νο; Εἶ ναι ὅ τι οἱ πε ποι θή σεις καὶ οἱ συ νή θει ες, ποὺ 
ἑ δραι ώ νον ται στὴν παι δι κὴ ἡ λι κί α, ἔ χουν πο λὺ με γά λη ἀν το χὴ στὸν 
χρό νο, καὶ τὴν αἰ τί α τὴν βλέ που με στὸ κυ νι κὸ ἀ πο τέ λε σμα, ὅ τι οἱ κυ-
νη γη μέ νοι εἶ ναι ὑ πε ρή φα νοι γιὰ τοὺς κυ νη γούς τους! Τὰ ἑ κα τομ μύ ρια 

τῶν πι στῶν ἀ νὰ τὸν πλα νή τη, ἀ κό μη καὶ για τροί, δι κη γό ροι, βου λευ τές, κα θη γη τές, 
ἐ πι στή μο νες, ἐ ρευ νη τὲς πι στεύ ουν ὅ τι οἱ θρη σκεῖ ες εἶ ναι πιὸ ση μαν τι κὲς ἀ πὸ αὐ τοὺς 
τοὺς ἴ διους.

Ὁ πα ρα νο ϊ κὸς μη χα νι-
σμὸς ἐ δῶ δὲν χρει ά ζε ται 
κἂν νὰ ἐ πι ση μαν θῇ. Οἱ 
προ γραμ μα τι στὲς χτύ πη-
σαν πρῶ τα-πρῶ τα τὸν 
κρι τι κὸ νοῦ, δι α φο ρε τι-
κὰ θὰ ἔ βλε παν ὅ λοι, ὅ τι, 
πα ρὰ τὴν δι α τυμ πα νι ζό-
με νη ἐ λευ θε ρί α ἔκ φρα-
σης, οὐ δεὶς ἐ πι τρέ πε ται 
νὰ θί ξῃ τὸν ἐ ξου σι α στι-
κὸ πλοῦ το καὶ κυ ρί ως 
δὲν ἐ πι τρέ πε ται νὰ ἐν το-
πί σῃ κα νεὶς τὴν σχέ ση 
ποὺ ὑ πάρ χει ἀ νά με σα σὲ αὐ τὴν τὴν ἀ πα γό ρευ ση καὶ στὰ πλού τη τῆς Ἐ ξου σί ας. Ἡ 
κορ δέλ λα πα ρα γω γῆς ἀρ χί ζει νὰ πα ρά γῃ ἀ δι κί α, ὀρ γή, ἀ πελ πι σί α, ἀ πό γνω ση, καὶ 
τέ λος τὸ πο λυ πό θη το ζη τού με νό τους: τὴν βί α. Τὰ κέν τρα ποὺ ἐ λέγ χουν τὶς πλη ρο φο-
ρί ες εἶ ναι τὰ κέν τρα Ἐ ξου σί ας καὶ ἀν τι στρό φως. 

Ὅ ταν ἀ πο κτή σου με τὴν συ νή θεια νὰ ρω τᾶ με καὶ νὰ ὑ πο λο γί ζου με, δη λα δὴ τὸν 
κρι τι κὸ νοῦ, μό νον τό τε θὰ ἀ πο βά λου με τὶς βλα βε ρὲς συ νή θει ες τῆς ἐμ πι στο σύ νης 
καὶ τῆς ὑ πα κο ῆς ἔναν τι ἐ κεί νων ποὺ μᾶς ἐ πέ βα λαν τὸν πα ρα νο ϊ κό τους τρόπο 
σκέπτεσθαι. Πρέ πει νὰ ξέ ρου με, ὅ τι οἱ προ γραμ μα τι στὲς τῆς Παι δεί ας μᾶς ἐ ξα-
πα τοῦν, καὶ ἀν τὶ νὰ ἐμ πι στευ ώ μα στε τὸ μά θη μα, πρέ πει νὰ τὸ ἐ λέγ χου με. Ὅ λες 
τὶς γε νι ὲς τὶς κο ρό ι δε ψαν. ∆ὲν θὰ κά νουν ἐ ξαί ρε ση τώ ρα. Τὴν ἐ ξαί ρε ση θὰ τὴν 
κά νου με ἐ μεῖς. 
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Τίς πταί ει;
ἔ λεγ χος τῆς Ἐκ παί δευ σης εἶ ναι ἡ ἀ σφα λι στι κὴ δι κλεῖ δα τοῦ Συ στή μα-
τος γιὰ τὴν πα ρα γω γὴ ἀν θρώ πων μὲ ἑ νια ῖο μον τέλ λο σκέ ψης. Ὁ σφε-
τε ρι σμὸς τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῶν ἀ τό μων στη ρί ζε ται στοὺς δα σκά λους, οἱ 
ὁ ποῖ οι ἐκ παι δεύ ον ται, γιὰ νὰ «γε μί σουν» τοὺς μα θη τὲς μὲ ἀ σά φει ες, 
καὶ νὰ ἀ πο φευ χθῇ ἡ ἐ νερ γὸς συμ με το χή τους στὸ γί γνε σθαι, ὥ στε νὰ 

ἱ κα νο ποι οῦν μό νον ξέ νες προ θέ σεις. Γιὰ νὰ ἀ φαι ρε θῇ λοι πὸν ἡ παν το δυ να μί α ἀ πὸ 
τοὺς προ γραμ μα τι στὲς μιᾶς τέ τοι ας Παι δεί ας, πρέ πει οἱ ἐκ παι δευ τι κοὶ νὰ πά ψουν νὰ 
εἶ ναι τὸ ὅ πλο τοῦ Ἐ ξου σια σμοῦ καὶ νὰ γί νουν τὸ ὅ πλο τῆς Κοι νω νί ας.

Οἱ ἐκ παι δευ τι κοὶ ξέ ρουν ὅ τι δι δά σκουν ψέ μα τα. Ξέ ρουν, ὅ τι δὲν εἶ ναι ἀ λή θεια 
τὸ δῆ θεν «Κρυ φὸ Σχο λει ό», ξέ ρουν ὅ τι δὲν πρέ πει νὰ δι δά σκουν ὡς πρω το πό ρους 
τῆς Ἐ πι στή μης χρι στια νούς, ὅ πως τὸν Γα λι λαῖ ο, τὸν Κο πέρ νι κο, τὸν Κάντ, τὸν 
Κέ πλερ, τὸν Βά ι σμαν ἢ τὸν Ἀ ϊν στά ιν, ἀλ λὰ τοὺς προ χρι στι α νι κοὺς Ἕλ λη νες, τὸν 
Ἡ ρά κλει το, τὸν Ἐ πί κου ρο, τὸν Ἀ ρί σταρ χο, τὸν Ἐ πί χαρ μο, τὸν Ἀ ρι στο τέ λη, τὸν 
Ἀ να ξί μαν δρο, τοὺς ὁ ποί ους ὅ λοι οἱ «εὐ σε βεῖς» ἀν τέ γρα ψαν, για τὶ δὲν εἶ χαν δι κές 
τους ἰ δέ ες. Οἱ δά σκα λοι ξέ ρουν ὅ τι τὰ Θρη σκευ τι κὰ εἶ ναι ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ Ἱ στο ρί α καὶ 
ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ Ἱ στο ρί α δὲν εἶ ναι θρη σκεί α. Οἱ δά σκα λοι ξέ ρουν, ὅ τι ὑ πὸ τὸ κα θε στὼς 
θε ο κρα τι κῶν ἰ δε ο λο γι ῶν δὲν πα ρά γε ται και νούρ για γνώ ση, ἀλ λὰ μό νον ἐ φαρ μο-
γὲς τῆς πα λαι ᾶς γνώ σης, ποὺ ὑ πη ρε τοῦν μό νο τὴ δύ να μη τοῦ Ἐ ξου σια σμοῦ.

Συ νε πῶς εἶ ναι συ ναρ πα στι κὲς ἐ πο χὲς γιὰ τοὺς ἐκ παι δευ τι κούς, εἰ δι κὰ γιὰ τοὺς 
νηπι α γω γούς. Οἱ ἐκ παι δευ τι κοὶ ἂς ἀ να λο γι σθοῦν, ὅ τι κρα τοῦν στὸ χέ ρι τους τὴν ζω ὴ 
καὶ τὸν θά να το τῶν παι δι ῶν μέ σῳ τῆς πλη ρο φο ρί ας ποὺ με τα δί δουν καὶ ἂς κά νουν 
μί α νέ α ἀρ χή, ἐ λέγ χον τας τὶς πλη ρο φο ρί ες ποὺ θὰ δι δά ξουν. Εἶ ναι αὐ τοὶ ποὺ κα τα-
σκευά ζουν τὴν νο ο τρο πί α τῶν γο νι ῶν καὶ τῆς οἰ κο γέ νειας, τοὺς ὁ ποί ους κα τη γο ροῦν 
ἀρ γό τε ρα γιὰ τὴν βί α τῶν παι δι ῶν τους. Εἶ ναι στὸ χέ ρι τῶν ἐκ παι δευ τι κῶν, ἐ ὰν θὰ 

Συ νη θι σμέ νο φαι νό με νο στὶς δυ τι κὲς κοι νω νί ες ἀ πο τε λοῦν οἱ βί αι ες συμ πε ρι φο ρὲς στὰ 
γή πε δα.
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τοὺς εὐ γνω μο νοῦν ὅ λες οἱ γε νε ὲς τοῦ πλα νή τη ἢ ὄ χι γιὰ τὶς ἀ πο φά σεις ποὺ θὰ πά ρουν 
τώ ρα, για τὶ λυ τρώ νον τας τὴν Ἑλ λά δα ἀ πὸ τὴν θε ο κρα τι κὴ Ἐκ παί δευ ση, λυ τρώ νουν 
καὶ ὁ λό κλη ρη τὴν ἀν θρω πό τη τα. 

Ἀν τὶ νὰ γρον θο κο ποῦν ται γιὰ 150 ₠, δί νον τας οἱ ἴ διοι λαμ πρὸ πα ρά δειγ μα βί ας 
στοὺς μα θη τές τους, ἂς ἀρ νη θοῦν ἄ φο βα νὰ δι δά ξουν ψεύ δη. Οἱ ἔν τι μες δυ νά μεις 
τῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας, ποὺ εἶ ναι οἱ πε ρισ σό τε ρες, ἀ φοῦ συν τη ροῦν τὸν κρα τι κὸ 
μη χα νι σμό, θὰ στα θοῦν στὸ πλευ ρό τους μὲ εὐ γνω μο σύ νη – νὰ εἶ ναι σί γου ροι γι’ 
αὐ τό. Ἀ κό μη καὶ ὁ μη χα νι σμὸς αὐ τὸς πα ρα δέ χε ται, ὅ τι δι α θέ τει τὶς λί γες δυ νά μεις 
ποὺ ἁ πλᾶ κά νουν πε ρισ σό τε ρη φα σα ρί α καὶ ἐ πί δει ξη, καὶ οἱ ἐ ξου σια στὲς ξέ ρουν 
ὅ τι ὁ ἀ ριθ μὸς εἶ ναι ποὺ θὰ κά νῃ τὴν δι α φο ρά. 

* * *

ὸ πρό βλη μα τῆς βί ας θὰ λυ θῇ μὲ τὴν ἐ πα να φο ρὰ τῆς Ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι-
κῆς Γραμ μα τεί ας, ὄ χι ὡς σχο λα στι κῆς μά θη σης, ὅ πως συμ βαί νει ἀ πὸ 
τό τε ποὺ ἡ Ζ΄ Οἰ κου με νι κὴ Σύ νο δος κή ρυ ξε τὴν ἑλ λη νο γνω σί α ὡς ἁ πλῆ 
ἀ πο στή θι ση λέ ξε ων καὶ ρη το ρι κῶν σχη μά των καὶ ἀ να θε μά τι σε τοὺς 
ἐμ βα θύ νον τες στὶς ἰ δέ ες καὶ τὸ πνεῦ μα της. Ἡ βί αι η αὐ τὴ ἀ πο ξή ραν ση 

τῆς Ἑλ λη νι κῆς Παι δεί ας, ποὺ ἴ σχυ σε πάν το τε στὴν Ἑλ λά δα, δὲν ἔ χει νὰ δώ σῃ τί πο-
τε –μᾶλ λον ὑ πη ρε τεῖ τὸν ∆ογ μα τι σμό. Ὅ ταν μι λοῦ με γιὰ ἐ πα να φο ρὰ τῆς Ἑλ λη νι κῆς 
Γραμ μα τεί ας, ἐν νο οῦ με τὴν ἀ νά δει ξη τῆς ποι ο τι κῆς ἀν θρω πο πλα στι κῆς θέ σης της 
– καὶ μό νον αὐ τή. Αὐ τὴν τὴν ποι ό τη τα τρέ μουν οἱ προ γραμ μα τι στὲς τοῦ μη χα νι σμοῦ 
τῆς βί ας. Ξέ ρουν κα λά, ὅ τι ἡ Ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τεί α θὰ κα ταρ γή σῃ τὴν βί α, 
δι ό τι στη ρί ζε ται στὴν Ἀ λή θεια, τὴν Ἐ πι στή μη, τὴν Ἀ πό δει ξη καὶ τὴν Ἀ ρι στο τέ λεια 
Λο γι κὴ καὶ μ’ αὐ τὲς δι α λύ ει κά θε ψευ δῆ κα τα σκευ ὴ τῆς με τα φυ σι κῆς θε ο κρα τι κῆς 
πα ρά νοι ας.

∆ὲν θε ρα πεύ ου με τὸν καρ κί νο μὲ λι βά νια καὶ ξόρ κια, χρει ά ζον ται χει ρουρ γι κὰ 

Βί αι ες πρά ξεις στοὺς δρό μους δυ τι κῶν πό λε ων.
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ἐρ γα λεῖ α, καὶ οἱ Ἕλ λη νες ἐκ παι δευ τι κοὶ τὰ ἔ χουν ξε χα σμέ να στὰ ρά φια τους. Ἀν τὶ 
τοῦ μι σό γυ μνου ἐ σταυ ρω μέ νου μέ σα στὰ σχο λεῖ α πρέ πει νὰ ἀ ναρ τη θοῦν οἱ εὐ γε νι κὲς 
μορ φὲς τῶν αὐ θεν τι κῶν ἐ ρευ νη τῶν καὶ κα τα κτη τῶν τῆς Γνώ σης, ποὺ ἐκ δι ώ χθη καν 
βί αι α, καὶ ποὺ εἴ χα με τὴν τύ χη νὰ εἶ ναι Ἕλ λη νες.

Οἱ ἐ πι στή μο νες καὶ οἱ ἐκ παι δευ τι κοὶ ξέ ρουν ὅ τι, γιὰ νὰ ἀ να πτυ χθῇ ὁ παι δι κὸς 
ἐγ κέ φα λος χρει ά ζον ται 7 ἔ τη, συ νε πῶς τὸ σχο λεῖ ο πρέ πει νὰ ἀρ χί ζῃ στὸ 7ο ἔ τος καὶ 
ὄ χι νω ρί τε ρα, δι ό τι κα τα στρέ φε ται. Αὐ τὴ ἡ δι α νο η τι κὴ βί α πρέ πει νὰ στα μα τή σῃ, 
καὶ πρῶ τοι οἱ ἐ πι στή μο νες ὀ φεί λουν νὰ ἐ ναν τι ω θοῦν σὲ ὁ ποι ο δή πο τε νο μο σχέ διο 
ποὺ θὰ ἐ πι τρέ πῃ νὰ ἁρ πά ζουν τὰ παι διὰ ἀ πὸ τὸ 3ο ἔ τος τῆς ἡ λι κί ας τους, ὅ πως ἤ δη 
προγραμματίζουν στὴν Ἀγ γλί α καὶ μά λι στα μὲ ἐ πι βο λὴ προ στί μου.

Κα τα λή γον τας, ἂς μοῦ ἐ πι τρα πῇ νὰ ἀ φι ε ρώ σω στοὺς ἐκ παι δευ τι κούς, τοὺς ὁ ποί ους 
ἐ κτι μῶ ἀ πε ρι ό ρι στα, ἕ να ἀρ χαῖ ο ρη τό, ποὺ ἔ χει ξε χα σθῆ: «Αὐ τὸς ποὺ μοῦ ἔ δω σε τὴ 
ζω ή, εἶ ναι ὁ πα τέ ρας μου. Ἀλ λὰ ὁ δά σκα λος ποὺ μὲ δί δα ξε, θὰ εἶ ναι γιὰ ὅ λη μου 
τὴν ζω ὴ ὁ πα τέ ρας μου.» 

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα

Ἀ πο τέ λε σμα τοῦ θε ο κρα τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ τῆς «παι δεί ας» εἶ ναι ἡ δι α μόρ φω ση κοι-
νω νι ῶν, ποὺ δὲν βα σί ζον ται στὸν ὀρ θο λο γι σμὸ μὲ ἄ-λο γα μέ λη, ἱ κα νὰ γιὰ πα ρά λο γες καὶ βί-
αι ες συμ πε ρι φο ρὲς καὶ τὴ δι ά πρα ξη τῶν πλέ ον εἰ δε χθῶν ἐγ κλη μά των στὸ ὄ νο μα τοῦ ὅ ποι-
ου θε οῦ. Στὶς φω το γρα φί ες φαί νον ται με ρι κὰ πα ρα δείγ μα τα τῆς δι α χρο νι κῆς καὶ ὑ περ το-
πι κῆς θρη σκευ τι κῆς βί ας: Κα τε στραμ μέ να ἀ πὸ τοὺς χρι στια νοὺς ἑλ λη νι κὰ γλυ πτι κὰ ἀ ρι-
στουρ γή μα τα καὶ μου σουλ μά νοι, ποὺ ἔ χουν ξε σπά σει σὲ ἀ κραῖ ες δι α μαρ τυ ρί ες, δι ό τι ἐ φη-

με ρί δα τῆς ∆α νί ας δη μο σί ευ σε κά ποι α σκί τσα τοῦ Μω ά μεθ.

Ἀ πο τέ λε σμα τοῦ θε ο κρα τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ τῆς «παι δεί ας» εἶ ναι ἡ δι α μόρ φω ση κοι-
νω νι ῶν, ποὺ δὲν βα σί ζον ται στὸν ὀρ θο λο γι σμὸ μὲ ἄ-λο γα μέ λη, ἱ κα νὰ γιὰ πα ρά λο γες καὶ βί-
Ἀ πο τέ λε σμα τοῦ θε ο κρα τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ τῆς «παι δεί ας» εἶ ναι ἡ δι α μόρ φω ση κοι-Ἀ πο τέ λε σμα τοῦ θε ο κρα τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ τῆς «παι δεί ας» εἶ ναι ἡ δι α μόρ φω ση κοι-



«300»
«Ἔσωσε» τὸν ∆υτικὸ Πολιτισμὸ ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴ βαρβαρότητα ἡ νίκη τῶν 

Ἑλλήνων ἐπὶ τῶν Περσῶν, διαπιστώνει πολὺ σωστὰ ὁ καλοπροαίρετος σκηνο-
θέτης τῆς ταινίας «300» σὲ μιὰ σπανιώτατα μὴ διαστρεβλωτικὴ χολλυγουντιανὴ προσέγ-
γιση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Αὐτὸ εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια. ∆ὲν λέει τίποτε γιὰ τὴν ἄλλη μι-
σὴ ἀλήθεια αὐτῆς τῆς ἐπίθεσης τοῦ Ἀνατολίτικου ἐξουσιασμοῦ, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια 
πῆρε πανηγυρικὴ ἐκδίκηση εἰσβάλλοντας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ∆ύση ὄχι πιὰ μὲ στρα-
τιωτικὴ διείσδυση, ἀλλὰ μὲ ἰδεολογικὴ κατάκτηση ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς θεοκρατικῆς μετα-
φυσικῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μιὰ κατάκτηση πολὺ χειρότερη τῆς στρατιωτικῆς, γιατὶ ἀλ-
λοίωσε τὸν τρόπο σκέψεως τοῦ ∆υτικοῦ Ἀνθρώπου καὶ τὸν ἔρριξε στὸν βαθὺ ζόφο τοῦ 
χιλιόχρονου Μεσαίωνα, ποὺ ἐν μέρει συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ἀλλά, γιὰ νὰ συλλάβῃ 
ὁ ἐγκέφαλος τοῦ σκηνοθέτη τὴ νέα συμφορά, ποὺ ἐξανέμισε πλήρως τὴ «σωτηρία» ἀπὸ 
τὴ νίκη ἐπὶ τῶν Περσῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν εἶναι ἀλλοιωμένος ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴ θεοκρα-
τία –κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν ἔχει ἐπιτευχθῆ ἀκόμη στὸν τρόπο σκέψεως οὔτε τῶν Ἀμερι-
κανῶν οὔτε τῶν Εὐρωπαίων– καί, τὸ τραγικώτερο, οὔτε ἡμῶν τῶν ἀπογόνων τῶν σωτή-
ρων τοῦ ∆υτικοῦ Πολιτισμοῦ, κλασικῶν Ἑλλήνων, ποὺ καταντήσαμε καὶ παραμένουμε, 
αἰῶνες τώρα, θλιβεροὶ πιστοὶ τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς ἀπάτης.

∆.Ι.Λ.

Ἱερὸς ναὸς Ὀλυμπιακὸ Ποδηλατοδρόμιο

Τὸν ∆ιάβολο, ποὺ «κάνει πομπὴ στὰ στάδια» (ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Μigne, 
«Patrologia Graeca» 63,897) ἴσως ἤθελε νὰ ἐξορκίσῃ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος στὶς 
10.12.06 τέλεσε ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία ἐντὸς τοῦ κατάλληλα διαμορφωμένου 
Ὀλυμπιακοῦ Ποδηλατοδρομίου. Ἐνδεχομένως ὅμως ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ κ. Χριστόδου-
λου νὰ ἀποτελῇ μιὰ ἔμμεση πρόταση πρὸς τὴν εὐσεβῆ μας κυβέρνηση σχετικὴ μὲ τὴν πο-
λυσυζητημένη μεταολυμπιακὴ χρήση τῶν ὀλυμπιακῶν ἐγκαταστάσεων. 

Γ.Γ.

Τὸ ρὸκ στὴν Κόλαση
Στὸ ἄρθρο «Ὁ διονυσιασμὸς τῶν Ἀρχαίων καὶ ἡ ἔκσταση στὴ ρὸκ μουσική» («∆», τ. 

294) ἀναπτύχθηκε ἡ ἄποψη, πὼς ἡ Κλασικὴ Μουσικὴ στὸ σύνολό της εἶναι βαθιὰ χριστια-
νική, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ μουσικὴ ρόκ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία καθαρὰ διονυσιακὴ ἔκφραση, 
γι’ αὐτὸ ἔχει «δαιμονοποιηθῆ» διεθνῶς ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Κατεστημένο. 

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν ἀνωτέρω ἦρθε ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία: Τὴν «Θεία Κωμῳδία» 
‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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σὲ ὄπερα -μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Πάπα- θὰ παρουσιάσῃ τὸ φθινόπωρο στὸ Βατικανὸ ὁ 
καθολικὸς ἱερέας καὶ μουσικοσυνθέτης Μᾶρκο Φρισίνα: Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση θὰ διαφέρῃ 
στὰ μέρη τῆς παράστασης, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ αὐτὰ τῆς Θείας Κωμῳδίας. Στὸ Καθαρ-
τήριο θὰ ἀκούγωνται Γρηγοριανοὶ ὕμνοι, στὸν Παράδεισο Κλασικὴ συμφωνικὴ Μουσι-
κή, ἐνῷ στὴν Κόλαση θὰ ἀκούγωνται ἦχοι ρόκ.

Γ.Λ.

Τὰ Λ.Ο.Κ. τοῦ Ἁγίου Ὄρους
«Μύδρους» ἐξαπέλυε ἀπὸ τηλεοπτικὸ παράθυρο γνωστὸς τηλεμαϊντανὸς ἱερέας 

ἐναντίον ἐκείνων, ποὺ μετέρχονται διαφόρων μέσων, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν νὰ 
ὑπηρετήσουν τὴ θητεία τους. Σὲ ἐρώτηση τοῦ παρουσιαστῆ τῆς ἐκπομπῆς ὅμως σχετικῆς 
μὲ τὸ ποῦ εἶχε αὐτὸς ὑπηρετήσει, ὁ ἱερέας ἀπάντησε μὲ εἰρωνικὸ χαμόγελο: «Ὑπηρέτησα 
στὰ Λ.Ο.Κ. τοῦ Ἁγίου Ὄρους.» (Λ.Ο.Κ. = Λόχοι Ὀρεινῶν Καταδρομῶν, ἐπίλεκτες 
στρατιωτικὲς μονάδες.) 

∆υστυχῶς, τὸ θράσος ὡρισμένων κληρικῶν εἶναι εὐθέως ἀνάλογο τοῦ πνευματικοῦ 
εὐνουχισμοῦ, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἔχουν ὑποστῆ οἱ ἐντελῶς ἀποπροσανατολισμένοι καὶ 
σὲ ἐθνικὴ ἀφασία εὑρισκόμενοι σημερινοὶ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας.

Ι.∆.

Πατριάρχης καὶ ραββῖνος καρκινολόγος
Ὅταν ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων ∆ιόδωρος πλη-

ροφορήθηκε ὅτι ἡ ἠθοποιὸς καὶ πρώην ὑφυπουρ-
γὸς κ. Ἄννα Συνοδινοῦ ἔπασχε ἀπὸ καρκίνο, τῆς συ-
νέστησε νὰ ἐπισκεφθῇ ἕναν ραββῖνο στὸ Τὲλ Ἀβίβ. 
Ἀφοῦ ὁ ραββῖνος τὴν ἐξέτασε, τῆς ἔδωσε συγχαρη-
τήρια ποὺ ἦταν χριστιανὴ καὶ τῆς συνέστησε νὰ 
παίρνῃ τὰ χάπια της καὶ  νὰ  μεταλαμβάνῃ τὸ σῶ-
μα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ δήλωσε ἡ κ. Συνο-
δινοῦ στὴν ἐκπομπὴ «Ἀρχονταρίκι» τῆς 28ης Ἰανου-
αρίου 2007. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τιμήσει βέβαια τὴν κ. 
Συνοδινοῦ μὲ τὸ Χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου. 

Κ.Ε. 

Τὸ προφυλακτικὸ καὶ ὁ ...Βενέδικτος

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ καρδινάλιου ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας τοῦ 
Βατικανοῦ ὁ Πάπας Βενέδικτος ἐξετάζει τὴν πιθανότητα νὰ ἐπιτρέψῃ (σ.σ. ὄχι νὰ συ-
στήσῃ) στοὺς καθολικοὺς τὴ χρήση προφυλακτικοῦ, προκειμένου νὰ προστατευθοῦν 
ἀπὸ τὸ ΑΙDS. 

Ι.Λ.

Σχολικὰ βιβλία
Τὸ ὅτι ἕνας γιγάντιος πολιτισμὸς κεῖται σὲ ἀφύλακτα ἐρείπια, ὅπου τὸ Σύστημα (ἄλ-

λα λόγια ν’ ἀγαπιώμαστε) συνεχίζει τὴ δολιοφθορά, γνωστό... Ἔχουν φροντίσει νὰ μὴν 
ὑπάρχῃ κανονικὴ ἀρχαιοελληνικὴ θέση (ὁ «∆αυλός» εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον), ὁπότε πε-
τάει ὁ ἕνας τὸ μπαλάκι στὸν ἄλλο, ἀπὸ τοὺς ὑποτακτικοὺς τοῦ Γιαχβὲ τῆς πλούσιας γκά-
μας, ἀπὸ κουλτουριάρηδες ἕως Ἑβραιοχριστιανοὺς καὶ οἰκουμενιστές, αὐτόκλητους δια-
χειριστὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιάννης κερνᾷ-Γιάννης πίνει, μὲ τελικὴ κατάληξη νὰ κάνῃ ὁ 
ἕνας τὴ δολιοφθορά, καὶ τάχατες νὰ τὸν ἀποκρούουν οἱ ἄλλοι, ἐνῷ εἶναι προσχεδιασμέ-
να τὰ πάντα ἀπὸ τὰ φερέφωνα. ‣



∆ΑΥΛΟΣ 302, Μάιος 2007    20933

Ὁ σημερινὸς τάχατες ὑποστηριχτὴς εἶναι ὁ χθεσινὸς διώκτης, ὥστε νὰ ἀναπαράγεται 
τὸ Σύστημα κάτω ἀπὸ τὸ ἀπίθανο Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ἐκεῖνο τὸ 
«Παιδείας» τί τὸ θέλουν, ἀφοῦ παγκόσμια ὁ Γιαχβὲ διὰ τοῦ πλανητάρχη στέλνει τὶς ἐν-
τολές του, περισσότερες τῶν δέκα.

Καημένα Ἑλληνόπουλα, τί θαύματα θὰ διδασκόσαστε –καὶ δὲν σᾶς ἀφήνουν· καὶ ὄχι 
μόνον ἐσᾶς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα παιδιὰ τοῦ κόσμου.

Π.Γ.

Μαθήματα Γυμνασίου
Στὴν πίσω πλευρὰ τοῦ εἰκονιζόμενου χάρτινου ἀστεριοῦ 

ἀναγράφεται: «Εἶδα στὸν ὕπνο μου τὴν Παναγιὰ τὴ Γλυκο-
φιλοῦσα... Θέλω ἕνα ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στὴν Παναγιά, 
ποὺ ἦρθε στὸ ὄνειρό μου. Θέλω νὰ ἔχῃ μέσα καὶ 52 ...ἁγιά-
κια. Ὅλα αὐτά, ποὺ ὁραματίσθηκε ὁ Χρῆστος, ἔγιναν πραγ-
ματικότητα. Τὴν ἡμέρα τῶν θυρανοιξίων τοῦ ναοῦ ὁ Χρῆ-
στος χτυποῦσε μὲ δύναμη καὶ πίστη τὴν καμπάνα τῆς Πα-
ναγιᾶς τῆς Γλυκοφιλούσας, καλῶντας ὅλο τὸ χωριὸ νὰ μοι-
ραστῇ μαζί του τὴ μεγάλη χαρὰ καὶ τὴ συγκίνησή του.» Τὸ 
ἀστέρι «Κάνε μιὰ εὐχή» πωλοῦσε πρὶν τὰ Χριστούγεννα 
ἔναντι 2 ₠ εὐσεβὴς διευθύντρια Γυμνασίου τῶν βορείων προαστίων στοὺς μαθητές της.

[Ἡ ὑπ’ ὄψη διευθύντρια στὴν ὁμιλία, ποὺ ἐκφώνησε στὴν κεντρικὴ πλατεῖα γιὰ τὴν 
ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ ’21, ἀνέφερε, ὅτι «ὁ ἀγῶνας ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς 
μητροπολίτες», πὼς «μὲ τέτοιους παπᾶδες ἡ χώρα μας δὲν πρόκειται νὰ πεθάνῃ ποτέ», 
ἐνῷ στὸ τέλος ἀντὶ γιὰ  «Ζήτω ἡ Ἑλλάς» ἀνεφώνησε: «Ζήτω ἡ Ρωμιοσύνη».]

Γ.Λ.

Προτιμώτερο
• «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶναι εἰλικρινής.»
• «Ὁ ρεβανσισμὸς τοῦ ἀρχιεπισκόπου δὲν ἔχει ὅρια.»
• «Τὸ μῖσος τοῦ ἀρχιεπισκόπου, γιὰ νὰ κυριαρχήσῃ, καὶ ἡ διάθεσή του νὰ πατήσῃ ἐπὶ 

πτωμάτων δὲν εἶναι τυχαία.»
Αὐτὰ δήλωσε γιὰ τὸν κ. Χριστόδουλο ὁ μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος στὶς 26 

Ἰανουαρίου 2007 στὴν ἐφημερίδα «Μετρό». Ἀπὸ τὸ νὰ ὑβρίζουν οἱ ἱεράρχες τοὺς Ἕλλη-
νες (βλ. «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας», ἔκδ. «∆αυ-
λός» 2007), σαφῶς εἶναι προτιμώτερο νὰ ὑβρίζωνται μεταξύ τους.

Γ.Γ.

Αἷμα καὶ σπέρμα
Ἐντὸς τῶν 2.000 τελευταίων ἐτῶν ἀνίκανη ἡ μᾶζα περνῶντας ἀπὸ τὴν κρεατομηχανὴ 

τῶν πολέμων δὲν κατάλαβε τίποτε. Ὁ θανατολάγνος θεοκεντρισμὸς ἐκάλυπτε καὶ καλύ-
πτει πλήρως τὸ εἶναι της. Τὸ φαινομενικὸ θέατρο τῆς φάρσας τῆς Ἱστορίας κρύβει τὴν 
ὑποδόρια τραγικὴ ἀλήθεια. Ἀδίστακτοι μέσα σὲ σκηνοθετημένους πολέμους ἀνανεώνουν 
τὴν... «αἰώνιο βασιλεία» καὶ τὸ χρῆμα, ποὺ τὰ ἐλέγχουν ἀπόλυτα. Γιάννης κερνᾷ, Γιάν-
νης πίνει, ὅταν πότε-πότε ἁρπάζουν καὶ κανέναν ποὺ ἀριστοτεχνικὰ τὸν ἐξωθοῦν νὰ 
γίνῃ τάχατες ἀντίθετος, καὶ ὥσπου νὰ καταλάβῃ, τὸν ἔχουν... ἀπαγχονίσει (βλέπε Σα-
ντάμ) ἐν μέσῳ βαθειᾶς πολυθρόνας τῆς τηλεόρασης καὶ τοῦ πορνογραφικοῦ σόου της. 
Ἐφαρμόζουν τὸ ρωμαϊκὸ ἄρτον καὶ θεάματα τῶν ἱπποδρομίων. Βλέπεις τὰ στάδια καὶ οἱ 
παλαῖστρες δὲν τοὺς χωρᾶνε, θέλουν αἷμα καὶ σπέρμα, καθὼς λένε, στὴ σαδομαζοχιστικὴ 
ἀπόλαυση τῆς ψυχικῆς κάκωσης τοῦ Γιαχβέ.

Π.Γ.
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ÐÑÏÌÇÈÅÁ:
«Αὐτὴ εἶμαι»
Κα τέρ ρευ σε ἡ ἱ στο σε λί δα 
τοῦ «∆αυ λοῦ» ἀ πὸ τὸ ἐν δι α φέ ρον 
γιὰ τὸ «παι δί-θαῦ μα»

 ξαι ρε τι κὸ ἐν δι α φέ ρον ἔ δει ξε τὸ ἑλ λη νι κὸ κοι νὸ 

τό σο στὴν Ἑλ λά δα ὅ σο καὶ στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ γιὰ 

τὸ θέμα τῆς δι ά λε ξης ποὺ ἔ δω σε στὸ Σι κᾶ γο στὶς 

28 Ἰ α νου α ρί ου ἡ Προ μη θέ α, ἡ 15χρο νη Ἑλ λη νο α-

με ρι κα νί δα, ποὺ εἶ ναι ἤ δη πτυ χι οῦ χος Μα θη μα τι-

κῶν Ἐ πι στη μῶν καὶ σπου δά ζει Ἀ στρο φυ σι κή, Τεχνική Νό η ση καὶ 

Κβαν το μη χα νι κὴ στὸ Τε χνο λο γι κὸ Ἰν στι τοῦ το τῆς Μασ σα χου σέτ της 

(Μ.Ι.Τ.). Ἡ ὁ μι λί α της, ἡ ὁ ποί α στη ρί χτη κε σχεδὸν ἀ πο κλει στι κὰ 

στὶς ἔ ρευ νες τοῦ «∆αυ λοῦ», κα λύ φθη κε, ὡς γνω στόν, ἀ πὸ με γά λο 

μέ ρος τῶν Μ.Μ.Ε. Ὕ στε ρα καὶ ἀ πὸ τὴν ἀ νάρ τη ση τῶν λε πτο με-

ρει ῶν τῆς ὁ μι λί ας της, ὅ πως τὶς πε ρι γρά φει ἡ ἴ δια ἡ Προ μη θέ α μὲ 

ἐ πι στο λή της στὸν «∆», κα θὼς καὶ τῶν 155 χει ρο γρά φων σε λί δων 

τῆς ἴ διας στὴν ἱ στο σε λί δα τοῦ «∆αυ λοῦ» (www.davlos.gr) τὸ ἐν δι α-

φέ ρον ἐ κτο ξεύ θη κε σὲ πρω το φα νῆ ἐ πί πε δα. Τὴν πρώ τη ἡ μέ ρα τῆς 

δη μο σί ευ σης τῶν χει ρο γρά φων ἡ ἱ στο σε λί δα μας δέ χθη κε χι λιά δες 

ἐ πι σκέ ψεις καί, ὅ πως ἦ ταν φυ σι κό, κα τέρ ρευ σε. Τὴν ἑ πό με νη ἡ μέ ρα 

ἀ να βαθ μί σθη κε, ἀλ λὰ οἱ ἐ πι σκέ ψεις ὅ λο καὶ αὐ ξά νον ταν, καὶ μέ σα 

σὲ μί α ἑ βδο μά δα εἶ χε ἤ δη κα ταρ ρεύ σει καὶ πά λι. 
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Γιὰ πολλὲς ἡμέρες τὸ ὄ νο μα Προ μη θέ α ἀ πο τέλεσε 
τὸ πρῶ το ὄ νο μα στὶς μη χα νὲς ἀ να ζή τη σης τοῦ ἑλ λη-
νι κοῦ ἱ στο χώ ρου. Οἱ χει ρό γρα φες ση μει ώ σεις της 
ἀ να τυ πώ θη καν ἀ πὸ τὴν ἱ στο σε λί δα μας ἀ πὸ δι ά φο-
ρους καὶ κυ κλο φο ροῦν σὲ φω το τυ πί ες, ἀκόμη καὶ 
ἀ πὸ μα θη τὲς χέ ρι-χέ ρι στὰ σχο λεῖ α. Ἐν τῷ με τα ξὺ 
ἑ κα τον τά δες γράμ μα τα καὶ ἠ λε κτρο νι κὰ μη νύ μα τα 
ἐ παί νων ἢ συμ πα ρά στα σης στὴν Προ μη θέ α ἔ φθα-
σαν ἀ πὸ ὅ λο τὸν κό σμο στὰ γρα φεῖ α μας. 

ÐÑÏÌÇÈÅÁ:
«Αὐτὴ εἶμαι»

Ἡ Προ μη θέ α –ἡ ὁ ποί α 
στὴν ὁ μι λί α της τόλ μη-
σε νὰ μὴν ἀ να μα σή σῃ 
τὰ ἑλ λη νο χρι στι α νι κὰ 
φλη να φή μα τα, ἀλ λὰ νὰ 
ἀρ θρώ σῃ λό γο κα θα ρό– 
κα τ’ ἀρ χὰς ἀ να στά τω σε 
τοὺς ὁ μο γε νεῖς τῆς Ἀ με-
ρι κῆς καὶ στὴ συ νέ χεια 
τοὺς ὑ πό λοι πους Ἕλ λη-
νες. (Ἡ φω το γρα φί α πα-
ρα χω ρή θη κε εὐ γε νῶς 
ἀ πὸ τὴν Προ μη θέ α γιὰ 
ἀ πο κλει στι κὴ δη μο σί-

ευ ση στὸ «∆αυ λό».)
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ΧΡ. ΤΟΜΑΡΑΣ: Τὸ ΣΑΕ δὲν ἔχει δώσει 
τὴν ὑποτροφία στὴν Προμηθέα-Πυθία

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ ἀνώτατο στέλεχος τοῦ Συμβουλίου Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ στὶς 
Η.Π.Α. καὶ διακεκριμένος Ἑλληνοαμερικανὸς κ. Χρῆστος Τομαρᾶς, ὁ ὁποῖος προλό-
γισε τὴν περιμάχητη ὁμιλία τῆς Προμηθέας στὸ Σικᾶγο καὶ ἐγκωμίασε τὶς ἐπιδόσεις 
της στὴν Ἐπιστήμη, μᾶς ἀπέστειλε ἐπιστολή, στὴν ὁποία διευκρινίζει, ὅτι, α) δὲν ἦταν 
«βαλτὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο» ἡ ὁμιλήτρια, γιὰ νὰ πῇ ὅσα εἶπε, β) τὸ ΣΑΕ εἶναι ἄσχετο μὲ 
τὸ θέμα, γ) ἡ ὑποτροφία εἶχε δοθῆ ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ δ) στὴν ἐκδήλωση τοῦ Σικάγου 
δὲν ἦταν παρὼν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Β. καὶ Ν. Ἀμερικῆς ∆ημήτριος, ἀλλὰ ὁ ἐπίσκοπος 
Μοκησσοῦ ∆ημήτριος. Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. Χρήστου Τομαρᾶ 
πρὸς τὸν «∆» ἔχει ὡς ἑξῆς:

Σικᾶγο, 19 Μαρτίου 2007
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Ἔλαβα τὸ βιβλίο σας «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς 

Ὀρθοδοξίας. – Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» 
καὶ σᾶς εὐχαριστῶ.

Λόγῳ φόρτου ἐργασίας καὶ ἄλλων πρόσφατων οἰκογενειακῶν συμβάντων (μόλις 
ἀπεβίωσε ἡ σύζυγός μου), δὲν εἶχα τὸ χρόνο νὰ ἐμβαθύνω στὰ κείμενα, ἀλλὰ ἕνα 
σύντομο ξεφύλλισμα μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω τὴν ἔκταση τοῦ θέματος καὶ τὶς δια-
στάσεις ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ αὐτό. Σύντομα θὰ σᾶς γνωρίσω περισσότερα.

Μὲ τὴν εὐκαιρία σᾶς γνωρίζω, πὼς τὸ θέμα τῆς Προμηθέας ἔχει πάρει τεράστια 
δημοσιότητα στὴν Ὁμογένεια τῶν Η.Π.Α. ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα, κάτι ποὺ ὁδηγεῖ 
σὲ παρερμηνεῖες ἀκόμα καὶ σὲ κακοήθεις ὑποψίες (ὅτι ἴσως ἦταν βαλτὴ ἀπὸ ἐμένα). 
Ἂν δοθῇ εὐκαιρία διόρθωσης, παρακαλῶ, ἀναφέρετε πὼς τὸ ΣΑΕ εἶναι ἄσχετο 
μὲ τὸ θέμα, ἡ ὑποτροφία τῆς Προμηθέας ἐδόθη ἀπὸ τὸ Πανελλήνιο Ἵδρυμα Ὑπο-
τροφιῶν (ἕνας καθαρὰ δικός μου ὀργανισμός), καὶ ὅτι στὴν ἐκδήλωση τῆς 28ης 
Ἰανουαρίου ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ∆ημήτριος οὔτε παρευρέθη οὔτε καμμία 
σχέση μὲ τὸ θέμα εἶχε. Παρευρέθη ὁ ἐπίσκοπος Μοκησσοῦ ∆ημήτριος, καὶ ἡ συνω-
νυμία προκάλεσε τὴν παρεξήγηση, ἀλλὰ χρειάζεται διόρθωση.

Παρακαλῶ, ἐντάξτε με ὡς συνδρομητὴ τοῦ «∆αυλοῦ» καὶ στεῖλτε μου τὸ σχετικὸ 
τιμολόγιο. Εὔχομαι σ’ ἐσᾶς καὶ τὴν οἰκογένειά σας ὅ,τι καλό.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Χρῆστος Π. Τομαρᾶς

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «∆»

Ἡ Προμηθέα μετὰ τὶς δύο ἐπιστολές της πρὸς τὸν «∆», ποὺ δημοσιεύσαμε στὸ 
προηγούμενο τεῦχος, μᾶς ἀπέστειλε καὶ ἄλλες, ποὺ διευκρινίζουν διάφορες πα-
ρερμηνεῖες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν μεγάλη δημοσιότητα ποὺ ἔλαβε ἡ ὁμιλία της, 
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Μή νυ μα τοῦ μη τρο πο λί τη Σι κά γου Ἰ ά κω βου ἀ πὸ τὸ πρό γραμ μα τῆς «Ἑ ορ τῆς τῶν Γραμ μά-
των» (Ἰλ λι νό ις, 28.1.07). Οἱ δύο πα ρα κα θή με νοι τῆς Προ μη θέ ας ἱ ε ράρ χες τή ρη σαν στά ση 
ἀναμονῆς κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς ὁ μι λί ας της. Ὅ ταν ἀ μέ σως με τὰ ὡ ρι σμέ νοι ἀ πὸ τὸ ἀ κρο-
α τή ριο ἄρ χι σαν νὰ φω να σκοῦν, οἱ ἱ ε ράρ χες θὰ μπο ροῦ σαν νὰ τοὺς στα μα τή σουν καὶ νὰ 
ἀ φή σουν τὴν Προ μη θέ α νὰ ὁ λο κλη ρώ σῃ τὴν ὁ μι λί α της, ἐ ὰν αὐ τὸ ἐ πι θυ μοῦ σαν. Με τὰ 
τὴν ἀ πο μά κρυν ση τῆς Προ μη θέ ας ἀ πὸ τὸ βῆ μα ὁ μητροπολίτης τοὺς ἐ πέ πλη ξε, για τὶ τῆς 

εἶ χαν ἀ φαι ρέ σει τὸ λό γο.

ἀλ λὰ καὶ ἐκ φρά ζουν ἐκ βα θέ ων τὴν προ σω πι κό τη τα καὶ τὸν ὁ ρα μα τι σμὸ αὐ τοῦ τοῦ 
παι διοῦ-θαύ μα τος τῆς Ἐ πι στή μης μὲ ἕ ναν ἐ φη βι κὸ αὐ θορ μη τι σμό, ποὺ κά νει ἐν τύ πω-
ση στὸν κοι νὸ ἄν θρω πο. ∆η μο σι εύ ο με κα τὰ λέ ξιν τὶς ἐ πι στο λὲς αὐ τὲς (πλὴν αὐ τῶν 
ποὺ πε ρι έ χουν προ σω πι κὰ στοι χεῖ α ἢ ἀ φο ροῦν στὴν ἴ δια καὶ στὸν «∆»), θε ω ρῶν τας 
τες κεί με να ἰ δι αι τέ ρου καὶ ἀ συ νή θι στου ἐν δι α φέ ρον τος, σπά νια γιὰ τὸν κα θι ε ρω μέ νο 
τρό πο σκέ πτε σθαι τῆς ἐ πο χῆς μας.
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«∆άσκαλός μου εἶναι ἡ ψυχή μου,  

αὐτὴ ἡ ὄμορφη “μνήμη” κατὰ Πλάτωνα»

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Σήμερα εἶδα τὸ σχετικὸ μὲ ἐμένα ἄρθρο στὴν ἱστοσελίδα σας. Χρειαζόμουν κάποιο 

χρόνο καὶ γιὰ τὶς ἄλλες μου ἀνάγκες, εἰδικὰ γιὰ τὶς σπουδές μου. Ἔχασα μαθήματα 
πηγαίνοντας στὸ Σικᾶγο, τὰ ὁποῖα πρέπει τώρα νὰ ἀναπληρώσω. ∆ὲν βιάζομαι νὰ 
πάρω ἀποφάσεις. Ὅταν πιέζωμαι ἀπὸ τὸ χρόνο, ἀφήνω τὴ λήψη τῶν σημαντικῶν 
ἀποφάσεων γιὰ ἀργότερα, ὅταν θὰ ἔχω περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. 

Γνώριζα, ὅτι ἡ ὁμιλία στὸ Σικᾶγο θὰ ξεσήκωνε θύελλα, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη 
ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ θεοκρατία. Λοιπὸν βομβαρδίστηκα ἀπὸ ἑκατοντάδες 
γράμματα, ποὺ μοῦ ἔστειλαν Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. 
Ὅλα τὰ γράμματα ἦταν ἀπὸ μορφωμένους ἀνθρώπους. Τοὐλάχιστον τὸ 40% αὐτῶν 

εἶναι πανεπιστημιακῆς μορφώσεως. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑπέ-
ροχοι Ἕλληνες εἶχαν τὰ καλύτερα λόγια νὰ μοιραστοῦν 
μαζί μου. Ἀσφαλῶς ἀνάλωσα πολὺ χρόνο, προκειμένου 
νὰ ἀπαντήσω σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς μὲ ἕνα ἐγκάρδιο 
εὐχαριστῶ. Ἐν τῷ μεταξὺ σᾶς ἄφησα νὰ περιμένετε. Πα-
ρακαλῶ, συγχωρήστε τὴν ἀργοπορία μου.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ καταπληκτικὰ πράγματα ποὺ συνέβη-
σαν μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀλληλογραφίας εἶναι, ὅτι πολλοὶ Ἕλ-
ληνες μοῦ ἔστειλαν βιβλία. Μοῦ εἶπαν ἁπλᾶ, πὼς ἤθελαν 
νὰ μὲ τιμήσουν καὶ νὰ μὲ εὐχαριστήσουν στέλνοντάς μου 

βιβλία! Ἀσφαλῶς μοῦ ἔδωσαν καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιλέξω, ποιά βιβλία ἤθελα. ∆ε-
δομένου ὅτι πάντα ἔχω ἕνα μεγάλο κατάλογο βιβλίων, ποὺ θὰ ἤθελα νὰ διαβάσω, 
ἦταν πολὺ εὐχάριστο νὰ συμπληρώνω νέα βιβλία στὸν κατάλογο.

Ἀπίστευτο! Καταβροχθίζω βιβλία. ∆ιαβάζω ὅλη μου τὴ ζωὴ κι ὅταν βρίσκω ἐνδια-
φέρον ὑλικό, διαβάζω χιλιάδες νέες σελίδες κάθε ἡμέρα. ∆ὲν μπορῶ νὰ περιγράψω 
μὲ λέξεις πόσο χαρούμενη εἶμαι. Ἕνας ἀγαπητὸς Ἕλληνας μοῦ ἀποστέλλει ὅλους 
τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους, ἄλλος τὴν «Πάπισσα Ἰωάννα» τοῦ Ροΐδη, ἄλλος 
τὴν «Ὠγυγία»..., τὰ βιβλία ποὺ φθάνουν τελειωμὸ δὲν ἔχουν.

Μόλις ὡλοκλήρωσα τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου σας «Ἀναζήτηση» (σ.σ.: ἔκδ. «∆», 
1980) καὶ εἶμαι βαθιὰ ἐντυπωσιασμένη. Σᾶς εὐχαριστῶ, ποὺ μοιρασθήκατε αὐτὴ τὴν 
φιλοσοφικὴ ἐργασία μὲ ἐμένα. Σήμερα ἐπίσης διάβασα στὸ «∆αυλό», πῶς πέθανε ὁ 
πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ (σσ.: βλ. «∆», τ. 300, Μάρτιος 2007). Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ. 
Ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ «∆αυλοῦ» τοῦ τεύχους Μαρτίου 2007 ἦταν ἐξαιρετικὰ ἐπιλεγμέ-
να καὶ κατάλληλα γιὰ τὸ συγκεκριμένο χρόνο. 

Σᾶς ἀπέστειλα ὅλη τὴν ὁμιλία μου, ποὺ εἶχα γράψει γιὰ τὴν ἐκδήλωση στὸ Σικᾶγο, 
ἡ ὁποία εἶχε προγραμματισθῆ νὰ διαρκέσῃ μία ὥρα. ∆ύο μέρες πρὶν τὴν ἐκδήλωση 
μὲ εἰδοποίησαν, ὅτι θὰ εἶχα τελικὰ λιγώτερα ἀπὸ 20 λεπτὰ διαθέσιμα. Ὅπως θὰ πα-
ρατηρήσατε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὁμιλίας παραλείφθηκε. 

   Γνώριζα, ὅτι ἡ 
ὁμιλία στὸ Σικᾶγο 

θὰ ξεσήκωνε θύελλα, 
λαμβάνοντας  

ὑπ’ ὄψη ὅτι στὴν 
Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ  

θεοκρατία. 
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Ἡ Προμηθέα στὸ μάθημα Φυσικῆς στὸ πανεπιστήμιο.
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∆ιάβασα περισσότερα ἀπὸ 50 βιβλία, προκειμένου νὰ ἑτοιμάσω αὐτὴ τὴν ὁμιλία 
καὶ περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ ἄρθρα σὲ ἕξι ἡμέρες. Ἔμαθα πολλὰ πράγματα γιὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἱστορία. ∆ὲν θέλω νὰ καυχηθῶ, ἀλλὰ εἶχα διαβάσει ὅλους τοὺς ἀρχαίους 
Ἕλληνες συγγραφεῖς, ποὺ εἶχαν ἐκδοθῆ ἀπὸ τὴν Loeb Classical Library of Oxford 
University, ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. ∆υστυχῶς μόνο στὰ Ἀγγλικά.  Ἡ ἀριστερὴ πλευρὰ κάθε 
βιβλίου ἦταν γραμμένη στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τῶν ὁποίων τὴν ἀνάγνωση ἄρχισα 
σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν, περιστασιακὰ ὅμως καὶ τόσο, ὅσο νὰ καταλαβαίνω μὲ μία πρώτη 
ματιὰ τὸ νόημα τοῦ περιεχομένου. 

Ἔκανα μία περισσότερο ἐμβριθῆ ἀνάγνωση ἀπομονώνοντας τὶς λέξεις καὶ ψάχνον-
τας τὴ σημασία τους σὲ δύο παλιὰ μεγάλα λεξικά, ποὺ μοῦ ἐξασφάλισε ἡ μητέρα 
μου. Τὸ Liddell and Scott καὶ τοῦ Ξενοφῶντα Μόσχου. Αὐτὰ τὰ δύο λεξικὰ χρησι-
μοποίησα, γιὰ νὰ κατανοήσω πλήρως τὰ βιβλία πρὶν τὴν ὁμιλία, καθὼς καὶ γιὰ νὰ 
συντάξω τὸ κείμενο. Ἀντιμετώπισα δυσκολία στὰ λόγια τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη. Τὰ 
λεξικὰ δὲν μοῦ ἦταν πολὺ χρήσιμα γιὰ μετάφραση τέτοιων λέξεων. Προκειμένου νὰ 
τὸν καταλάβω, διάβαζα καὶ ξαναδιάβαζα τὰ κείμενά του πολλὲς φορὲς καὶ τελικὰ 
γιὰ κάποιον ἀνεξήγητο λόγο καταλάβαινα τὸ νόημα.

Σᾶς εὐχαριστῶ, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τοὺς συνεργάτες τοῦ «∆αυλοῦ» καὶ 
τοὺς συγγραφεῖς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ποὺ ἀποτέλεσαν τοὺς δα-
σκάλους μου ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία. Ὑπάρχει ὅμως ἕνας ἀκόμη δάσκαλος, ποὺ 
αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω. Αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχή μου, αὐτὸς ὁ αἰώνιος 
νοῦς, αὐτὴ ἡ ὄμορφη ΜΝΗΜΗ, πού, ὅπως λέει ὁ Σωκράτης, κρατάει ὅλη τὴ γνώση, 
καὶ τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία ὑπενθύμιση, προκειμένου νὰ ἀν-
τιληφθῇ τὶς ἀλήθειες.

Ἔτσι λοιπὸν διαβάζω πολὺ μέχρι τώρα. ∆ιαβάζω ἀκόμη Λατίνους συγγραφεῖς τῆς 
Loeb Classical Library, γιὰ νὰ ἀντιληφθῶ καλύτερα τὸ παρελθόν μας, ὅπως φαίνεται 
μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν Ρωμαίων. Τὰ βιβλία ποὺ ἔχω διαβάσει γιὰ τὴν ἡλικία τῶν 
14 ἐτῶν εἶναι πολλά. Αὐτὸ ποὺ τελικὰ κρατῶ εἶναι ἐκεῖνο, ποὺ μοῦ εἶναι γνωστὸ 
βαθύτερα μέσα μου καὶ λογίζεται ὡς μιὰ ΜΝΗΜΗ. Συχνὰ συνταράσσομαι, ὅταν δι-
αβάζω κάποια πράγματα καὶ βρίσκω τὸν ἑαυτό μου νὰ σκέφτεται, νὰ συλλογίζεται 
καὶ νὰ ἀνακαλύπτῃ μέσα μου ἕναν ἄλλον ἑαυτό, ποὺ ἀντιλαμβάνεται βαθύτερα τὸ 
σκοπὸ τοῦ νὰ ζῇς. Γιὰ παράδειγμα συλλογίσθηκα πολύ, ὅταν διάβασα Πλάτωνα, 
Ἡράκλειτο καὶ τὴ δική σας «Ἀναζήτηση» ἢ Ἀριστοτέλη καὶ Ἡσίοδο, ἀκόμη καὶ Ἀμ-
μιανὸ Μαρκελλῖνο ἢ Προκόπιο. 

Ἡ Ἱστορία εἶναι ἕνας σημαντικὸς δάσκαλος. Ὅπως λέμε ἐδῶ: «Αὐτοὶ ποὺ ἀπο-
τυγχάνουν νὰ μάθουν Ἱστορία εἶναι καταδικασμένοι νὰ τὸ ἐπαναλάβουν. Ἐκεῖνοι 
ποὺ ἀποτυγχάνουν νὰ μάθουν Ἱστορία σωστὰ εἶναι ἁπλᾶ καταδικασμένοι.» Εἶναι 
σημαντικὸ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ψεῦδος, ποὺ τὴν μολύνει.

Σᾶς εὐχαριστῶ, κ. Λάμπρου, ποὺ παρέχετε στοὺς Ἕλληνες αὐτὸ ποὺ θὰ ἱκανοποιή-
σῃ ἀκόμα καὶ τοὺς σκεπτικιστές. Εἶμαι κι ἐγὼ μία σκεπτικίστρια. Προτιμῶ νὰ εἶμαι 
σκεπτικίστρια παρὰ πρόβατο!.

 Ἔρρωσθε
 Προμηθέα
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ΥΓ. Ἀκολούθησα τὴ «συνταγή» σας, ὅπως τὴ χαρακτηρίσατε, γιὰ τὸ πῶς θὰ μά-
θω μόνη μου, χωρὶς δασκάλους, ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὴν ἐφαρμόζω κάθε μέρα, 
ὄχι τόσο πολὺ ὅσο θὰ ἤθελα, ἀλλὰ ἀρκετά, ὥστε νὰ ἀρχίσω νὰ βλέπω πρόοδο.


Ἡ Ὀδύσσεια τῶν σπουδῶν της 

σὲ συνθῆκες οἰκονομικῆς ἔνδειας

[Ἡ Προμηθέα ἀπέστειλε πρὸς τὸν «∆» τὴν ἀκόλουθη αὐτοβιογραφία τῆς σύντομης 
(15χρονης) διαδρομῆς της στὶς σπουδὲς καὶ στὴ ζωὴ γενικώτερα:]

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Ἡ σχολική μου ἐκπαίδευση ἄρχισε κατ’ οἶκον σὲ ἡλικία τεσσάρων ἐτῶν. Ἡ μητέρα 

μου, ποὺ εἶχε παρακολουθήσει ἑπτὰ χρόνια πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση, ἦταν πολὺ 
καλὴ στὰ Μαθηματικά, τὴν Ἀγγλικὴ Γλῶσσα, τὴν Φιλοσοφία καὶ τὴν Φιλολογία.

Σὲ ἡλικία ἕξι ἐτῶν, ἀφοῦ πέρασα στὶς ἐξετάσεις τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάν-
φορντ, ἔγινα δεκτὴ σὰ μαθήτρια στὸ Πρόγραμμα ΕPGY, τὸ Πρόγραμμα Ἐκπαίδευ-
σης Προικισμένων Παιδιῶν. Τότε ἀποκτήσαμε δικό μας σπίτι κι ἐπιστρέψαμε στὴν 
Μοντάνα, ὅπου εἶχα γεννηθῆ. Συνέχισα νὰ σπουδάζω στὸ Πανεπιστήμιο Στάνφορντ 
κι ὡλοκλήρωσα τὸ Μεσαῖο Ἐπίπεδο τῆς Ἄλγεβρας καὶ τὰ προκαταρκτικὰ μαθήμα-

Ἡ Προμηθέα, ἐνῷ τῆς 
ἀπονέμεται τὸ πτυχίο 
τῶν Μαθηματικῶν 
στὸ Πανεπιστήμιο 

τῆς Μοντάνα.
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τα τοῦ ∆ιαφορικοῦ Λογισμοῦ, καὶ τὰ δύο μὲ βαθμὸ Ἄριστα.
Στὴ συνέχεια, κι ἐνῷ ἄρχισα νὰ παρακολουθῶ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς σειρὲς 

∆ιαφορικοῦ Λογισμοῦ, ἡ ἐκπομπὴ τοῦ CBS «48 Ὧρες» εἰσέβαλε στὴ ζωή μου μὲ τὸ 
ρεπορτὰζ «Whiz Kids», ποὺ εἶχε ὡς θέμα τὴν περίπτωσή μου. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέ-
λεσμα νὰ στρέψῃ τὴν προσοχή του σὲ ἐμένα ὁ διευθυντὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Μοντάνα δρ Μαλόνε (σήμερα δὲν ζῇ), ὁ ὁποῖος μοῦ πρόσφερε ὑποτροφία. Ἀφοῦ 
παρακολούθησα τὰ μαθήματα γιὰ δύο χρόνια, ἔγινα δεκτὴ σὰν «περισσότερο ἀπὸ 
ἐπαρκὴς μαθήτρια», προκειμένου νὰ ἐπωμισθῶ τὸ πανεπιστημιακὸ φορτίο, καὶ μοῦ 
προσφέρθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ δηλώσω τὸ κύριο μάθημα ἐπιλογῆς. Ἐπέλεξα βέβαια 
τὰ Μαθηματικά.

Ἕνα χρόνο μετὰ πρόσθεσα τὴ δεύτερη κύρια ἐπιλογή, τῆς Μοριακῆς Πυρηνικῆς 
Χημείας. Λόγῳ τῆς διακοπῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀρωγῆς κι ἀφοῦ ἔχασα τρία πλήρη 
ἑξάμηνα σπουδῶν, βιάσθηκα νὰ ἀποφοιτήσω, καταφέρνοντας νὰ ἀποκτήσω μόνο 
τὸ πτυχίο τῶν Μαθηματικῶν σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν, στὶς 17 ∆εκεμβρίου 2004. Τότε 
ἀπογοητεύθηκα πολύ, γιατὶ θὰ μποροῦσα εὔκολα νὰ εἶχα ἀποκτήσει καὶ τὰ δύο 

πτυχία τῶν κυρίων ἐπιλογῶν μου σὲ ἡλικία δέκα, τὸ πο-
λὺ ἕνδεκα ἐτῶν.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτηση δὲν ὑπῆρχαν χρήματα διαθέσι-
μα γιὰ περαιτέρω σπουδές. Πέρασε ἕνας ὁλόκληρος χρό-
νος, ὁ χειρότερος χρόνος τῆς ζωῆς μου. Εἶχα καταρρεύσει 
ψυχικά, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσα νὰ ἀντέξω τὴν ἀδράνεια, 
στὴν ὁποία εἶχε περιπέσει ἡ ζωή μου. Ἡ μελέτη ἦταν 
ἡ ζωή μου καὶ τὸ κάθε τι εἶχε φθάσει σὲ ἕνα ἀνέλπιδο 
τέλος. Ἦταν τότε ὅμως, ποὺ συνέλαβα τὴν ἰδέα γιὰ τὴν 
Νανοτεχνολογία. Εἶχα ἀρχίσει νὰ κυριεύωμαι ἀπὸ τὴν 
ἰδέα, ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ πεπρωμένο μου, ὁπότε σχημάτισα 
μιὰ καθαρὴ εἰκόνα γιὰ τὸ τί σπουδὲς ἤθελα νὰ ἀκολου-
θήσω.

Ἐπισκέφθηκα καὶ παρακάλεσα τὸ νέο πρόεδρο τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μοντάνα 
∆ρ Γκὰμλ νὰ μοῦ ἐπιτρέψῃ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τὴ συνέχιση τῶν σπουδῶν μου. Μοῦ 
εἶπε, ὅτι εἶχα ἤδη ἀρκετὴ μόρφωση καὶ δὲν χρειαζόταν νὰ προχωρήσω περισσότε-
ρο. Ἡ καρδιά μου ἔσπασε.

Σκέφθηκα ὅμως μία «μεγάλη ἰδέα». Κάθε παιδὶ μὲ ἀμερικανικὴ ὑπηκοότητα σπου-
δάζει δωρεὰν ἀπὸ τὸ Κράτος. Ἐγὼ ἤμουν παιδί. Εἶχα τὰ ἴδια δικαιώματα. Ἔτσι 
ἔγραψα στοὺς νομοθέτες τῆς Μοντάνα. Μέσῳ αὐτῶν μοῦ εἶχε ἐπιτραπῆ νὰ εἰσέλθω 
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μοντάνα καὶ νὰ σπουδάσω μὲ ἔξοδα τοῦ πανεπιστημίου. Τὸ 
πανεπιστήμιο κάλυψε τὰ ἔξοδα σπουδῶν, ὄχι ὅμως τὶς ἀμοιβὲς τῶν ἐργαστηρίων, τὰ 
βιβλία καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φοιτητικὰ ἔξοδα, τὰ ὁποῖα ἐπωμίσθηκε ἡ μητέρα μου.

Οἱ οἰκονομικὲς ἀνάγκες εἶχαν γίνει ἀσφυκτικές. Ἡ ζωὴ ἄρχισε νὰ γίνεται ὅλο καὶ 
πιὸ δύσκολη. Χωρὶς τὶς ὑποτροφίες ποὺ ἔπαιρνα, τὸ μικρὸ εἰσόδημα τῆς μητέρας 
μου δὲν ἔφτανε. Πολλὲς ζωτικὲς ἀνάγκες εἶχαν παραμερισθῆ, γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἐξοι-
κονομήσουμε χρήματα γιὰ τὰ βιβλία, γιὰ τὴ μεταφορά, γιὰ τὴν παρακολούθηση 

     ∆ὲν μὲ ἐνωχλοῦσε 
ἡ πεῖνα, οὔτε τὸ 
κρύο στὸ σπίτι 

οὔτε οἱ τόσες ἄλλες 
ἀνάγκες, ποὺ εἴχαμε. 
Ἤμουν εὐτυχισμένη, 
γιατὶ μποροῦσα νὰ 

κάθωμαι στὶς τάξεις 
καὶ νὰ μαθαίνω.
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τῶν μαθημάτων. ∆ὲν μὲ ἐνωχλοῦσε ἡ πεῖνα, οὔτε τὸ κρύο στὸ σπίτι οὔτε οἱ τόσες 
ἄλλες ἀνάγκες, ποὺ εἴχαμε. Ἤμουν εὐτυχισμένη, γιατὶ μποροῦσα νὰ κάθωμαι στὶς 
τάξεις καὶ νὰ μαθαίνω.

Πέρασε ἑνάμισυς χρόνος, ἀπὸ τότε ποὺ ξανάρχισα τὸ σχολεῖο. Τώρα εἶμαι στὸ 
μέσον γιὰ τὶς ἑπόμενες τρεῖς βαθμίδες τῶν σπουδῶν μου, στὴ Μοριακὴ Φυσική, στὰ 
Μαθηματικὰ (σὲ ἐπίπεδο master), στὴν Ἐπιστήμη τῶν Ὑπολογιστῶν καὶ στὴ Χη-
μεία. Αὐτὸ τὸ χρόνο δίνω ἐξετάσεις στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, προκειμένου 
νὰ ἀποκτήσω PhD στὰ Μαθηματικά.

Ἀσφαλῶς αὐτὲς οἱ τρεῖς ἐπιδιώξεις μου πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ ἕνα ὄνειρο, καθ’ ὅσον τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μοντάνα θὰ σταματήσῃ τὴ χρημα-
τοδότηση τῶν σπουδῶν μου τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007, κι ἔτσι δὲν θὰ ἔχω πλέον τὴ 
δυνατότητα νὰ παρακολουθῶ μαθήματα.

Σὲ περίπτωση ποὺ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα λυθῇ, θὰ ὁλοκληρώσω τὶς παραπά-
νω σπουδὲς καὶ μετὰ θὰ ἐπιδιώξω τὰ ἑπόμενα πτυχία (τὶς σπουδὲς μερικῶν ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα ἔχω ἤδη ἀρχίσει): Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, Μηχανικοῦ Ἠλεκτρονικῶν 
Ὑπολογιστῶν, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, Στατιστικῆς καὶ Βιοχημείας. Μέχρι τότε 
θὰ εἶμαι 22 ἢ 23 ἐτῶν, ἔχοντας ὅλες τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις, γιὰ νὰ ἐπιδιώξω σπου-
δὲς ἐπιπέδου διδακτορικοῦ, ἀπαραίτητες γιὰ νὰ ἐκπληρώσω τὸ ἐρευνητικὸ ὅραμά 
μου στὴ Νανοτεχνολογία.

Ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς μου εἶναι νὰ χρησιμοποιήσω αὐτὸ τὸ δυναμικὸ 
πεδίο, γιὰ νὰ ἐπιλύσω προβλήματα, τὰ ὁποῖα πρὸς τὸ παρὸν προβληματίζουν τὴν 
ἐπιστημονικὴ κοινότητα, χωρὶς αὐτὴ νὰ ἔχῃ ἕως τώρα παρουσιάσει πρακτικὲς λύ-
σεις τους.

 Μὲ σεβασμὸ
 Προμηθέα-Πυθία


«Θὰ ἤμουν Προκρούστης, ὄχι Προμηθέα,  

ἂν ζητοῦσα οἰκονομικὴ βοήθεια...»

[Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἀπευθύνθηκε πρὸς ἄλλο πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ἄνοιξε τραπεζικὸ 
λογαριασμὸ στὸ ὄνομά του (!), δηλώνοντας ὅτι θὰ συγκεντρώσῃ χρήματα ὑπὲρ τῆς 
Προμηθέας. Ἡ ἴδια κοινοποίησε αὐτὴ τὴν ἐπιστολή της καὶ στὸν «∆», γιὰ νὰ ἐκφράσῃ 
μὲ ἀξιοθαύμαστη πράγματι κατηγορηματικότητα τὶς ἀντιρρήσεις της.]

...Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι, ἐὰν ἐγὼ ζητοῦσα αὐτὴν τὴν καλοπροαίρετη οἰκονομική σας 
βοήθεια, θὰ ἤμουν τὸ ἴδιο ἔνοχη, ὅπως οἱ λογοκράτες ἐξουσιαστές, καὶ αὐτή μου ἡ 
πράξη θὰ συνέβαλε εἰς τὴν ὑποβάθμιση, τὴν ἐκβαρβάρωση καὶ τὴν ἰσοπέδωση τῆς 
ἀνθρωπότητας. Θὰ ἔπρεπε τότε νὰ λέγωμαι Προκρούστης καὶ ὄχι Προμηθέα.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως, ὅτι ἤξερα ἀκριβῶς τὸν πιθανὸ κίνδυνο ποὺ θὰ μποροῦσα 
νὰ βρῶ μπροστά μου, ὅταν θὰ ἔδινα τὴν ὁμιλία στὸ Σικᾶγο. Καὶ ἡ ἀπόφασή μου νὰ 
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ὑπερνικήσω τὶς σκοτεινὲς αὐτὲς σκέψεις δὲν ἦταν οὔτε γιὰ δόξα οὔτε γιὰ πληρωμή, 
ἐφόσον ποτὲ δὲν φαντάσθηκα, ὅτι ἕνα τόσο μικρὸ γεγονὸς θὰ ἔφθανε ὄχι μόνον στὴν 
Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ μακρύτερα.

Ἡ ὁμιλία ἔγινε, διότι εἶμαι ἰδεαλίστρια καὶ θεωρῶ ἀπαραίτητο κάθε μου πράξη 
νὰ ἔχῃ ἠθικὴ ποιότητα, νὰ ἔχῃ δηλαδὴ ἕναν ἀνώτερο ἰδεαλιστικὸ στόχο καὶ νὰ ταυ-
τίζεται μὲ τὴν συνειδητὴ κίνηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους πρὸς κάποια ἀνώτερη ἰδεα-
λιστικὴ κατεύθυνση. Ἔ! Μὰ τί νὰ κάνουμε! Ὀνειρεύομαι νὰ ξαναδῶ τὸν ἄνθρωπο, 
ποὺ σήμερα ἔχει μεταβληθῆ σὲ τυφλὰ δρῶν ζῷο, πάλι συνειδητὸ δημιουργό.

 Μὲ φιλικὴ ἀγάπη
 Ἔρρωσθε
 Προμηθέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «∆»
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Ὅπως ἀναφέραμε στὴν ἀρχή, ἡ συγκίνηση, ποὺ προκάλεσε τὸ γεγονὸς τῆς 28ης 
Ἰανουαρίου καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας τῆς Προμηθέας, ὑπῆρξε πρωτοφανὴς στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Οἱ σχετικὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν «∆» εἶναι πολλὲς ἑκατοντά-
δες καὶ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους ὅλων τῶν κοινωνικῶν ἐπιπέδων. ∆ημοσιεύομε 
παρακάτω ἐλάχιστες ἀπὸ αὐτές, λόγῳ ἔλλειψης χώρου, ὡς μικρὸ δεῖγμα τοῦ θαυμα-
σμοῦ πρὸς αὐτὴν ἀλλὰ καὶ τῆς βαθειᾶς κατανόησης τῶν ἀποσιωπούμενων ἱστορικῶν 
ἀληθειῶν, ποὺ ἡ νεαρὴ Ἑλληνοαμερικανίδα εἶχε τὴν τόλμη νὰ ἐκφράσῃ δημόσια.

∆ιάβασα μὲ μεγάλη ἔκπληξη στὴν ἱστοσελίδα σας τὴν ἱστορία τῆς μικρῆς Προμη-
θέας ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ἂν ἡ κοπέλα ἔχασε τὴν ὑποτροφία της, μήπως θὰ πρέπει νὰ 
ξεκινήσουμε μέσῳ τοῦ «∆αυλοῦ» μία πρωτοβουλία χρηματοδότησης τῶν σπουδῶν 
της; Παρ’ ὅλον ὅτι εἶμαι πατέρας τεσσάρων παιδιῶν, ποὺ σπουδάζουν ἐδῶ καὶ στὸ 
ἐξωτερικό, εἶμαι πρόθυμος νὰ συμμετέχω σὲ μία τέτοια ἐκστρατεία, συμβάλλοντας 
οἰκονομικὰ στὴν στήριξη αὐτοῦ τοῦ γενναίου παιδιοῦ.
 Ζάχος Τερζάκης

 Τενόρος

[Σημείωση «∆αυλοῦ»: Ὁ «∆αυλός» δὲν δέχεται χρήματα, ποὺ προορίζονται γιὰ οἰ-
κονομικὴ ὑποστήριξη τῆς Προμηθέας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ 
τὶς σπουδές της, μποροῦν νὰ τὸ πράξουν καταθέτοντας στὸν προσωπικό της λογα-
ριασμό, τὰ στοιχεῖα τοῦ ὁποίου εἶναι τὰ ἑξῆς:

Wells Fargo, N.A. - 211 West Main, - Bozeman - MT 59715
Swift Code: WFBIUS6S 
ABA NO: 121000248         
Account NO: 4010604674
Name: Promethea Olympia Kyrene Pythaitha]
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Σᾶς ἀποστέλλω ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βίντεο ἀπὸ τὴν γιορτὴ τῶν Ἑλληνικῶν 
Γραμμάτων, ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὸ Σικᾶγο, μὲ ὁμιλήτρια μία γνήσια Ἑλληνίδα 
γεννημένη στὶς ΗΠΑ. Ἀρχίζει μὲ τὴν γνωστὴ συκοφαντικὴ προπαγάνδα ἐναντίον 
κάθε τι ἑλληνικοῦ, στὸ δεύτερο ἥμισύ του ὅμως θὰ ἀπολαύσετε τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ 
ὅλο του τὸ μεγαλεῖο στὸ πρόσωπο μιᾶς 15χρονης κοπέλλας. Ἐπίσης, ἐὰν ἐπισκεφθῆ-
τε τὴν ἱστοσελίδα τοῦ τοπικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, θὰ δῆτε τὸ πόσο τὸ δόγμα 
τοῦ «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀλήθεια» ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ...ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο βιτριόλι 
εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἐκτινάξουν, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἀντίπαλος-ἐχθρὸς εἶναι ἕνα ἀθῷο 
15χρονο κορίτσι... 

 Ἀλέξανδρος Κωτσογιάννης
 Νέα Ὑόρκη

Ἔλαβα γνῶσιν τῶν συμβάντων στὸ Σικᾶγο τὴν  28 Ἰανουαρίου 2007 κατὰ τὴν 
διάρκεια ὁμιλίας τῆς δεκαπεντάχρονης Προμηθέας Ὀλυμπίας-Κυρήνης-Πυθίας, ἡ 
ὁποία, διακατεχόμενη ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἑλλάδα τοῦ Πνεύματος καὶ 
τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ μὲ τὴν εἰλικρινῆ παιδική της ἁγνότητα ἄφησε νὰ ἐκφρασθῇ ἡ 
ἀγανάκτησή της γιὰ τὰ ἀμέτρητα πάθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ Ρωμαίους, Τούρκους 
καὶ Ἰουδαιοχριστιανομωαμεθανούς-Ρωμιοσυνιστές-Ταλιμπανιστές.

Ὁ J. Wiklman εἶπε: «Γιὰ νὰ γίνῃ κανεὶς ἄνθρωπος, πρέπει πρῶτα νὰ γίνῃ Ἕλ-
λην.» Καὶ αὐτοί, ποὺ ἐπιτέθηκαν στὴν Προμηθέα, ἔδειξαν πὼς δὲν εἶναι Ἕλληνες. 
Σκέπτονται ἆραγε ὅπως ὁ Γ. Σχολάριος, ποὺ καὶ ἐκεῖνος εἶπε γιὰ τοὺς ἑλληνίζοντες: 
«Τοὺς γοῦν δυσσεβεῖς καὶ ἀλάστορας τούτους ἑλληνιστὰς μᾶλλον δὲ τῆς εὐσεβείας 
ἀναιδεῖς ἀποστάτας καὶ πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ ὕδατι καὶ πᾶσι τρόποις, ἐξαγάγετε 
τῆς παρούσης ζωῆς... Τούτους ράβδιζε, εἶργε (φυλάκιζε), εἶτα γλῶτταν ἀφαίρει, εἶτα 
χεῖρα ἀπότεμνε· καὶ ἂν καὶ οὕτω μένῃ κακῶς, θαλάττης πέμπε βυθῷ...» Οἱ σημερινοὶ 
ἱεράρχες, ὅλα αὐτά, σὺν αὐτὰ ποὺ πρόσθεσε ἡ Προμηθέα, δὲν τὰ ἔχουν ἀναιρέσει.

Καὶ διερωτᾶται κανείς: Πόση διαφορὰ ἔχουν μὲ τοὺς Ταλιμπάν; Ἡ ἡμερομηνία 
τῆς 28ης Ἰανουαρίου θέλω νὰ πιστεύω ὅτι θὰ γίνῃ ἡμέρα γιορτῆς, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς «τῆς ἡμετέρας παιδείας μετέχοντες».

Γεώργιος Κουράκος

Σήμερα τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 28 Φεβ. 2007, καθὼς πήγαινα στὴν ἐργασία μου, 
ἄκουσα ἀπὸ τὴ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Γιάννη Καλαμίτση στὴν ΝΕΤ, ὅτι μία 
νεαρὴ Ἑλληνίδα τῆς ὁμογένειας 15 ἐτῶν, ἡ ὁποία διαπρέπει στὸ σχολεῖο καὶ εἶναι 
θαυμάστρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν στὸ Σικᾶγο εἶπε, ὅτι γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτι-
σμοῦ εὐθύνεται ὁ Χριστιανισμὸς (εἶπε τὴν ἀλήθεια δηλαδή). Φυσικὰ δὲν φαντάζεστε 
τί ἔγινε ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο. ∆υστυχῶς δὲν δόθηκαν πολλὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τὸ ρα-
διόφωνο, παρὰ μόνο ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημοσιεύθηκε στὴν «Ἐλευθεροτυπία».

Κωνσταντῖνος ∆ήμου
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Χαίρομαι ἰδιαίτερα γιὰ τὶς θέσεις καὶ τὸν ἀγῶνα σας γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. ∆υστυ-
χῶς οἱ κατεστημένες ἰδεολογίες τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ μας (εἶναι 
ἀπόλυτα τεκμηριωμένο ὅτι ὁ λεγόμενος Χριστιανισμὸς ὑπῆρξε ἐχθρὸς τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ) συνεχίζουν νὰ ἀναμασοῦν μὲ κωμική, παιδαριώδη καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο ἐπιχειρηματολογία τὰ καλὰ ποὺ προσέφεραν στὴν ἐξύψωση τοῦ πνευμα-
τικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο κατάπτωσης τῶν «εἰδωλολατρῶν». 
Ἡ κωμῳδία εἶναι, ὅτι σήμερα ἡ εἰδωλολατρία τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι πραγματικὴ 
καὶ μάλιστα σὲ σημεῖο παρακρουσιακό, ποὺ χρῄζει ψυχιατρικῆς μελέτης, ἐφ’ ὅσον ἡ 
θρησκεία, στὴν ὁποία ἀπευθύνονται τὰ διαφόρων εἰδῶν τάματα, δὲν ἀναγνωρίζει 
τὸν χαρακτῆρα τους...

Ἡ ποιότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν φαίνεται μόνο ἀπὸ τὶς τόσες ἐκφράσεις 
κατάπτωσης στὴν περίοδο τοῦ Μεσαίωνα καὶ μέχρι τὰ τέλη σχεδὸν τῆς περιό-
δου τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς σημερινὲς καθημερινὲς 
μικροπρέπειες καὶ ἐγωκεντρικὲς πρακτικὲς τῶν ἐκπρόσωπών της, γιὰ τοὺς ὁποί-
ους ὑπάρχει πάντα τὸ ἄλλοθι ὅτι εἶναι ἄνθρωποι... μεμονωμένοι καὶ μποροῦν νὰ 
σφάλουν –τί κωμῳδία! ...Τὸ θέμα τῆς ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κύριε Λάμπρου, πρέπει νὰ 
γίνῃ τὸ σύμβολο τῶν προσπαθειῶν σας καὶ ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τοὺς ἀνή-
κει ὁ τίτλος τοῦ Ἕλληνα.

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἔχω στείλει πολλὲς ἐπιστολὲς ἀναφερόμενες στὸ περιστα-
τικὸ τῆς 28ης Ἰανουαρίου, ἑστιάζοντας στὶς ἱκανότητές της. Ἔχω ἐπίσης μοιράσει 
πολλὰ ψηφιακὰ ἀντίγραφα τοῦ λόγου της (τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ χειρόγραφο κείμενο). Τὸ 
κείμενο δὲν ἀποτελεῖ ἕναν ἁπλὸ λόγο. Εἶναι μία προσεγμένη δουλειὰ στὰ πλαίσια 
τῆς πανεπιστημιακῆς κουλτούρας ποὺ διακρίνει τοὺς ἐρευνητὲς τῶν ξένων πανε-
πιστημίων καὶ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὶς συχνὰ παιδαριώδεις παρουσιάσεις πολλῶν 
φοβισμένων κολάκων τῆς ἐδῶ πανεπιστημιακῆς κοινότητας.

Τὸ θέμα τῆς Προμηθέας πρέπει νὰ ἀναδειχθῇ συστηματικὰ καὶ χωρὶς ἀνάπαυλα, 
ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς ἡμέρες τῆς παλιγγενεσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ φρόντισε νὰ οἰ-
κειοποιηθῇ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ παιδαριώδη ἐπιχειρήματα τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Θεωρῶ 
ἀκόμα, ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ λόγου τῆς Προμηθέας θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ δοκίμιο 
πρὸς κάθε νεοεισερχόμενο σὲ ἑλληνικὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, στοὺς φοιτητὲς 
δηλαδὴ τοῦ ἑνὸς συγγράμματος, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ στοιχειοθετήσουν ἕνα 
κείμενο μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀκολούθησε ἡ Προμηθέα, οὔτε ὅταν ἔχουν ὁλοκληρώσει 
τὸ πτυχίο τους... 

Θὰ ἔχετε διαβάσει ἀναρίθμητα κείμενα Ἑλλήνων κριτῶν τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ ἐπὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ θὰ ἔχετε ἐκπλαγῆ ἀπὸ τὴν «μετὰ φόβου θεοῦ» 
ἔκφρασή τους..., ποὺ στερεῖ τὴν ἐπιστημονική τους ἐργασία κάθε ἀξιοπιστίας. 

Ἡ μικρὴ Προμηθέα τὸ κατάφερε, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ συμπαράστασή σας θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι συνεχής. Ἡ μικρὴ Προμηθέα ἀξίζει ὄχι μόνο νὰ συνεχίσῃ τὶς σπουδές της στὸ 
ΜΙΤ, ἀλλὰ καὶ νὰ φθάσῃ στὰ ἀνώτερα σημεῖα τῆς γνώσης. Μεταξὺ ἄλλων ἔγραψα 
στὸ κύριο Τομαρᾶ τοῦ ΣΑΕ, ζητῶντας του νὰ ἐκφραστῇ δημόσια μὲ θάρρος καὶ 
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παρρησία καὶ ἐπιπλέον καὶ πολὺ σημαντικώτερο νὰ γίνῃ ὁ συντελεστὴς δημιουργίας 
μιᾶς ἕδρας Φυσικῶν Ἐπιστημῶν σὲ ἕνα ἐξέχον ἀμερικανικὸ πανεπιστήμιο, ποὺ θὰ 
χρηματοδοτῆται ἀπὸ συνεισφορὲς Ἑλλήνων ἀνὰ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ δέχεται Ἑλληνό-
πουλα μὲ ἀσυνήθιστη ἀκαδημαϊκὴ ἔφεση. Ἡ ἕδρα θὰ ἔχῃ τὸν χαρακτῆρα μιᾶς μίνι 
πανεπιστημιακῆς σχολῆς, ποὺ θὰ κατευθύνῃ τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν κορύφωση τῶν 
δυνατοτήτων τους χάριν τῆς Ἐπιστήμης καὶ εἰς δόξαν τῆς Ἑλλάδας. 

Ὁ τελικὸς στόχος τῆς προσπάθειας θὰ εἶναι νὰ κατευθύνῃ τὸ ἐρευνητικό της δυ-
ναμικὸ στὴν στελέχωση ἑλληνικῶν ἐρευνητικῶν ἱδρυμάτων καὶ πανεπιστημιακῶν 
σχολῶν σὲ τομεῖς αἰχμῆς τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης. Ἔτσι θὰ γεννηθοῦν νέοι σπόροι 
γνώσης στὰ μυαλὰ εὐφυῶν νέων ἐπιστημόνων, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν ἀκολούθως τοὺς 
λιγώτερο ἱκανοὺς σὲ δρόμους γνώσης καὶ δύναμης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος
 Οἰκονομολόγος-Ἐπιχειρηματίας

Τῆς ἀξίζει ἕνα μεγάλο βραβεῖο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ πιστεύουμε στὸν πραγματικὸ 
Ἑλληνισμό.

Εὐάγγελος Λουκαδάκης

Νὰ ποὺ ἕνα κορίτσι 15 χρονῶν μὲ πτυχίο Μαθηματικῶν (!), μὲ τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα 
Προμηθέα, στὴν ὁμιλία στοὺς ὁμογενεῖς τοῦ Σικάγου, μὲ θάρρος ποὺ δὲν διαθέτουν 
ἀκόμη καὶ πολιτικοὶ ἢ πανεπιστημιακοὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶπε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνο-
μά τους, βγάζοντας ὅλη τὴν ἀγανάκτηση τῶν 1.700 χρόνων καταδίωξης τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Σὲ εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς, Προμηθέα.

Ἀκόμη ὅμως τὴν ἀλήθεια θὰ τὴν μαθαίνουμε ἀπὸ παιδιὰ κι ἀπὸ τρελλούς; Οἱ ἱστο-
ρικοὶ τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων καὶ τῆς Ἀκαδημίας δὲν ἔχουν ὑποχρέωση νὰ 
ἀποκαταστήσουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν σχέση Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Χριστιανι-
σμοῦ; Γιατί δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ τὸ ζήτημα θέμα γιὰ διδακτορικὰ καὶ μεταπτυχιακὲς 
ἔρευνες;

 Ὀδυσσέας Ἐπικουρίδης
 Μαθηματικὸς

Ὁ τρόπος ποὺ ἔλαβε τέλος ὁ λόγος τῆς Προμηθέας εἶναι βαθιὰ σκοταδιστικός.

Π. Καρρᾶς

Μὲ τὴν ἐπιστολή μου αὐτὴ θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή 
μου στὸ πρόσωπό της καὶ στὴν «παρὰ προσδοκίαν» ἐπιλογή της νὰ «τιμήσῃ» μὲ τὸν 
δικό της τρόπο τοὺς «Τρεῖς Ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδοξίας»… ∆ιότι πάνω ἀπ’ ὅλα μίλησε 
ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχή της. Κι ὅταν μία ψυχὴ θυμᾶται (ἀναμιμνήσκεται, κατὰ Πλάτωνα), 
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν διαψεύσῃ!

Γι’ αὐτὸ εἶναι μάταιες οἱ προσπάθειες νὰ «καπελλωθῇ» εὐγενικὰ ἡ παρρησία καὶ 
ἡ ἑλληνοπρέπειά της ὅσο καὶ οἱ ἀπονενοημένες προσπάθειες τῶν ρασοφόρων νὰ 
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«ἀποκαταστήσουν τὴν τάξη» στὸ σοκαρισμένο ἀκροατήριο. Ἡ ἀλήθεια, φίλοι Ἕλ-
ληνες, εἶναι τὸ καλύτερο καθαρτικὸ τῆς διάνοιας. Ἀφήστε τὸ σὸκ νὰ σᾶς διαπεράσῃ, 
γιατὶ φαίνεται πὼς εἴσαστε πολὺ τυχεροί, ποὺ μία τέτοια νεαρὴ ἑλληνικὴ ψυχὴ σᾶς 
τίμησε μὲ τὴν ἐντιμότητα καὶ τὴν ἀλήθειά της.

∆υστυχῶς γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ ὅσα εἶπε ἡ Προμηθέα - Πυθία εἶναι ἀλήθεια 
καθὼς καὶ ἄλλα χειρότερα, ποὺ τεκμηριώνονται μέσ’ ἀπὸ ἱστορικὰ καὶ νομικὰ κεί-
μενα, πέραν πάσης ἀμφισβητήσεως, ὅπως εἶναι οἱ κώδικες τῶν αὐτοκρατόρων τοῦ 
Βυζαντίου (Θεοδοσιανός, Ἰουστινιάνειος, Βασιλικὰ Λέοντος Στ΄ κ.λπ.), ὅπου κάθε 
τι τὸ ἑλληνικὸ εἶχε τεθῆ ὑπὸ ἀπηνῆ διωγμό. 

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ διωγμοὶ αὐτοὶ συνεχίζονται μέχρι σήμερα. ∆ιωγμοὶ κά-
θε προσπάθειας τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων νὰ συνδεθοῦν κατὰ τρόπο ἐνεργὸ μὲ τὸ 
ἀρχαῖο παρελθόν τους (Γλῶσσα, Φιλοσοφία, Θρησκεία κ.λπ.). Γιατί συμβαίνει αὐτό; 
Ἂν ἡ Ὀρθοδοξία (ὀρθὴ δόξα = πλατωνικὸς ὅρος ποὺ σημαίνει ὀρθὴ γνώμη, ἄποψη) 
ἦταν «συνέχεια» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τότε λογικὰ θὰ ἐνθάρρυνε κάθε προσπάθεια 
Ἐπανελλήνισης. Αὐτὴ ὅμως κάνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.

Συγχαίρουμε τὴν Προμηθέα γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία της –ἰδιότητες 
ἄλλωστε κατεξοχὴν ἑλληνικές, τὶς ὁποῖες οἱ δοῦλοι οὐδέποτε ἀνέπτυξαν οὔτε 
πρόκειται νὰ ἀναπτύξουν... Μὴν προσπαθῆτε νὰ «συνετίσετε» τὴν Προμηθέα γιὰ 
τὸ δῆθεν «ἀτόπημα» ἢ «ἁμάρτημά» της, ὥστε νὰ κάμψετε τὴν νεαρὴ ψυχή της… 
Ἀποποιηθῆτε τὶς πεπαλαιωμένες «τεχνικὲς ἐνοχοποίησης καὶ περιθωριοποίησης», 
ποὺ τόσο ἀμείλικτα ἔχει ἐφαρμόσει ὁ Χριστιανισμὸς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Τα-
χθῆτε μὲ τὸ μέρος τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας, ποὺ ἦταν καὶ τὰ τελευταῖα λόγια, ποὺ 
ἀφήσατε τὴν Προμηθέα - Πυθία νὰ ἐκφωνήσῃ, προτοῦ τῆς ἀφαιρεθῇ ὁ λόγος ἀπὸ 
τὶς φωνὲς ὡρισμένων «ἀγανακτισμένων».

Συντασσόμαστε ἀνεπιφύλακτα μὲ τὴν Προμηθέα, ἐπειδὴ δὲν ταυτίστηκε μὲ τὸν 
καθωσπρεπισμὸ μιᾶς στεγνῆς, ἄχρωμης καὶ ἄγευστης ἐπετειακῆς ὁμιλίας, ποὺ θὰ 
τὴν ἔκανε ἀρεστὴ στὰ αὐτιὰ ὅσων ἔχουν ἐθιστῆ στὸ ψεῦδος τῆς ἐπιβληθείσας ὡς μό-
νης «ἀλήθειας». Ἡ Προμηθέα φαίνεται ὅτι δὲν ἤθελε νὰ γίνῃ ἀρεστή, γιατὶ ἐπέλεξε 
νὰ εἶναι ἄριστη! Καὶ ἄριστος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν φοβᾶται νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια. Τὴν 
ἀλήθεια ποὺ φλογίζει τὴν ψυχή του. Τὴν ἀλήθεια ποὺ ἀποκαθιστᾷ τὰ δίκαια τοῦ 
Γένους του. ∆ιότι ἦρθε «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», ὅπου ἡ ἀλήθεια καὶ ὁ λόγος τῶν 
Ἑλλήνων θὰ ἀκουστῇ ξανά. Καὶ ἡ Προμηθέα φαίνεται πὼς συντονίζεται μὲ αὐτὸ τὸ 
Νέο Πνεῦμα Ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἀντὶ νὰ τὴν μέμφεστε, ἀντὶ νὰ μεμψιμοιρῆτε ἐναντίον της, ἀποδεχθῆτε τὸ ὑγιὲς 
Ἑλληνικὸ πνεῦμα της κι ἀφήστε τὸ σκότος τῆς ἄγνοιας καὶ τῶν σκοπίμων συγκαλύ-
ψεων νὰ παρέλθῃ. ∆ιότι «ἄγει πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος»· καὶ ὅπου ἀρθρώνε-
ται Ἑλληνικὸς Λόγος, τὸ ψεῦδος «ἀτύζεται» (κατὰ τὸν Πίνδαρο, κοινῶς τσατίζεται), 
ταράζεται καὶ τελικῶς καταρρέει.

Εὖγε στὴν Προμηθέα – Πυθία!
 Γιῶργος Λαθύρης
 ∆ικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ,
 Συγγραφέας
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Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν ἀγανάκτησή μου γιὰ τὸ γνωστὸ περιστατικό, ποὺ ἔγινε 
στὴν ἑορτὴ τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων στὸ Σικᾶγο. Ὅταν ἡ κεντρικὴ ὁμιλήτρια δ. 
Προμηθέα Πυθία στὴν ὁμιλία της εἶπε σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ἡ «Ὀρθοδοξία κατάστρε-
ψε τὸν Ἑλληνισμό», ὡς γνωστόν, φανατικοὶ χριστιανοὶ ἐξωργίστηκαν καὶ φώναξαν 
«Αἶσχος», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διακοπῇ ἡ ὁμιλία. 

Θὰ ἤθελα νὰ πῶ στοὺς κυρίους αὐτούς, ποὺ λέγονται Ρωμιοὶ χριστιανοί, γιατὶ 
ἐξωργίστηκαν; Τί τὸ παράδοξο ἄκουσαν; Τοὺς πείραξε ἡ ἀλήθεια, ποὺ εἶπε μία 
νεαρὴ Ἑλληνίδα; ∆ὲν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία κατέστρεψαν καὶ συνεχίζουν νὰ καταστρέφουν τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, τὴν 
Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ τὰ ἑλληνικὰ ἰδεώδη; ∆ὲν ξέρουν αὐτοὶ οἱ κύριοι ὅτι πάνω 
στοὺς ἑλληνικοὺς ναοὺς χτίστηκαν ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, οἱ χαρούμενες ἑορτὲς τῶν 
Ἑλλήνων ἀντικαταστήθηκαν ἀπὸ χριστιανικὲς τελετουργίες, γιὰ νὰ δοξάσουν ξέ-
νους θεοὺς καὶ ἅγιους, ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Ἐὰν αὐτοὶ οἱ κύριοι ἄκουγαν μὲ προσοχὴ καὶ καταλάβαιναν, τί διαβάζει κάθε 
Κυριακὴ καὶ σὲ κάθε λειτουργία ὁ ἱερέας στὴν Ἐκκλησία, βρίζοντας τοὺς Ἕλληνες 
καὶ τὸν Ἑλληνισμό, εἶμαι σίγουρος, πὼς δὲν θὰ κρατοῦσαν αὐτὴ τὴν στάση σὲ μία 
νέα φωνή, ποὺ εἶπε μιὰ μεγάλη Ἀλήθεια. Ὁ Προμηθέας-Προμηθέα ξαναγύρισε καὶ 
μαζὶ μὲ τὸ φῶς ἔφερε καὶ μία ἀλήθεια. Ἂς ἐλπίσουμε νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ πολλὲς 
ἄλλες ἀλήθειες, ὥσπου οἱ Ρωμιοὶ νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ διαβάσουν καὶ κάτι ἄλλο 
ἐκτὸς τῆς Κ. ∆ιαθήκης, γιὰ νὰ βροῦν κι αὐτοὶ ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια.

 Ἐλευθέριος Βασιλείου
 Νιοὺ Χαμσάιρ, Η.Π.Α.

Ἀναρωτιέμαι: Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ μετέφραζα (ἐλεύθερα) τὰ χειρόγραφα τῆς Προ-
μηθέας στὰ Ἀγγλικὰ μὲ δική της τελικὴ ἐπεξεργασία;

Νίκος Βελεστινιώτης

Πρόγονοι τῆς Προμηθέας εἶναι ὁ Ἀρχιμήδης, ὁ ∆ημόκριτος, ὁ Ἡράκλειτος... Αὐ-
τοὺς τιμᾷ μὲ τὴν ἐξαίρετη πρόοδό της στὶς ἐπιστῆμες. Πρόγονοί της δὲν εἶναι ὁ Ἀβρα-
άμ, ὁ ∆αυίδ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ἡ Σάρα, ἡ Ἰουδήθ, ἡ ∆αλιδᾶ, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, 
ἁπλῶς ἐτόλμησε νὰ πῇ δημοσίως ἐνώπιον χριστιανῶν πράγματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι 
σὲ αὐτοὺς ἀρεστά, παρ’ ὅτι ἀληθῆ. 

Συγχαρητήρια στὴν Πυθία καὶ γιὰ τὶς λαμπρές της ἐπιδόσεις στὶς ἐπιστῆμες καὶ γιὰ 
τὸ ψυχικὸ σθένος νὰ τολμήσῃ νὰ πληροφορήσῃ τοὺς πλανεμένους γιὰ τὴν ἱστορικὴ 
ἀλήθεια. Λίγα πρόλαβε νὰ εἰπῇ. Θὰ ἔπρεπε νὰ ὁμιλῇ ἐπὶ ὧρες, γιὰ νὰ ἀναφέρῃ ἕνα μι-
κρὸ μέρος μόνον τῶν καταστροφῶν, ποὺ ἐπέφερε ὁ Χριστιανισμὸς στὸν Ἑλληνισμό, 
ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ στὴν ἀνθρωπότητα. ∆υστυχῶς ἡ πραγματικότητα εἶναι τελείως 
διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτήν, τὴν ὁποίαν σκοπίμως μᾶς διδάσκουν, καὶ εἶναι πολὺ ὀδυνη-
ρὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Χριστιανισμὸ (ἐρευνήστε καὶ διαπιστώστε).

Σ.Β.
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μπλεως ἐνθουσιασμοῦ ὁ 
ὑ πουρ γὸς Πο λι τι σμοῦ κ. 
Γ. Βουλ  γα  ρά κης ἐ νώ πιον 
τῶν τη λε ο πτι κῶν δια ύλων, 
ποὺ εἶ χε προ σκα λέ σει, καὶ 

μέ σα σὲ κλῖ μα συγ κί νη σης το πο θέ τη σε 
πρόσφατα ἕ να μι κρὸ κομ μά τι μαρ μά ρου, 
ποὺ ἔ λει πε, στὴν βό ρεια ζῳο φό ρο τοῦ 
Παρ θε νῶ να. Τὸ μάρ μα ρο εἶ χε τα ξι δεύ σει 
μὲ τὸ πρω θυ πουρ γι κὸ ἀ ε ρο πλά νο ἀ πὸ τὴ Χα ϊ δελ βέρ γη, κι ἡ κί νη ση τοῦ 
ὑ πουρ γοῦ θε ω ρή θη κε συμ βο λι κή, ἀ ρω γὸς στὸ αἴ τη μα τῆς ἐ πι στρο φῆς τῶν 
μαρ μά ρων τοῦ Παρ θε νῶ να ἀ πὸ τὴν Βρε ταν νί α. Τέ τοι ες κι νή σεις εἶ ναι ἐν δει-
κτι κὲς τῆς σύγ χυ σης, ποὺ βρί σκον ται οἱ Νε ο έλ λη νες, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ δυ να τοῦν νὰ 
ἀν τι λη φθοῦν, ποι ός ἔ κα νε τὶς με γα λύ τε ρες κα τα στρο φὲς στὸν Παρ θε νῶ να, 
κι ὅ τι σὲ πε ρί πτω ση ποὺ πράγ μα τι ἐ πι θυ μοῦν τὴν ἐ πι στρο φὴ μαρ μά ρων, δὲν 
χρει ά ζε ται νὰ πα ρα κα λοῦν τὸ Λον δῖ νο καὶ τὴν Χα ϊ δελ βέρ γη. Ἂς ξε κι νή σουν 
ἀ πὸ τοὺς χρι στι α νι κοὺς να ούς, ποὺ βρί σκον ται στοὺς ἀρ χαι ο λο γι κοὺς χώ-
ρους κά τω καὶ γύ ρω ἀ πὸ τὴν Ἀ κρό πο λη καὶ τὴν Πλά κα, ὅ που μπο ροῦν νὰ 
βροῦν ὄ χι μό νο μι κρὰ κομ μά τια, ἀλ λὰ τόν νους μαρ μά ρων ἀ πο σπα σμέ νων 
ἀ πὸ τὸν Παρ θε νῶ να, τὰ ὁ ποῖα ἔ χουν ἐν σω μα τω θῆ στὴ δό μη σή τους. 

Τὶς με γα λύ τε ρες κα τα στρο φὲς τὶς ὑ πέ στη ὁ Παρ θε νῶ νας ἀ πὸ τοὺς Βυ ζαν τι νοὺς 
χρι στια νοὺς κα τα κτη τὲς τοὺς πρώ τους χρι στι α νι κοὺς αἰ ῶ νες κα τὰ τὴ με τα τρο πή 
του σὲ ἐκ κλη σί α. Στὴν Ἀ κρό πο λη –ποὺ με τω νο μά στη κε σὲ Κά στρο– με τα τρά πη καν 
σὲ χρι στι α νι κοὺς να οὺς τό σο ὁ Παρ θε νῶ νας (ὡς να ὸς τῆς Ἁ γί ας τοῦ Θε οῦ Σο φί ας 
ἀρ χι κὰ καὶ Πα να γί ας τῆς Ἀ θη νι ώ τισ σας ἀρ γό τε ρα) ὅ σο καὶ τὸ Ἐ ρε χθεῖ ο (ὡς να ὸς 
τοῦ Σω τῆ ρος Χρι στοῦ). Ὁ ἀρ χαῖ ος κυ ρί ως να ὸς ἀ πο τέ λε σε τὸ να ὸ τῆς χρι στι α νι κῆς 
βα σι λι κῆς, ἐ νῷ τὸ δυ τι κὸ μέ ρος ἀ πο τέ λε σε τὸ νάρ θη κα. Ἡ ἀ να το λι κὴ θύ ρα κα ταρ γή-

Ç ÐËÁÊÁ ÂÑÉÓÊÅÔÁÉ 
ÐËÇÓÉÅÓÔÅÑÁ 
ÔÇÓ ×ÁÚÄÅËÂÅÑÃÇÓ
Ἀ πὸ τοὺς χρι στι α νι κοὺς να οὺς γύ ρω ἀ πὸ τὴν Ἀ κρό πο λη
πρέ πει νὰ ἀρ χί σῃ ἡ ἐ πι στρο φὴ τῶν μαρ μά ρων τοῦ Παρ θε νῶ να
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Ἀ ρι στε ρὰ ὁ ὑ πουρ γὸς Πο λι τι σμοῦ κ. Βουλ γα ρά κης ἐ νῷ το πο θε τεῖ πα ρου σί ᾳ τῶν Μ.Μ.Ε. τὸ 
θραῦ σμα (δι α στά σε ων 8x10 ἑκ.), ποὺ ἀ πε στά λη μὲ εἰ δι κὴ πτή ση ἀ πὸ τὴ Χα ϊ δελ βέρ γη. Πο-
λὺς κό πος, πολ λὴ φα σα ρί α καὶ πολ λὰ ἔ ξο δα. Μὲ ἕ ναν ἁ πλὸ πε ρί πα το στοὺς γύ ρω ἀ πὸ τὴν 
Ἀ κρό πο λη χρι στι α νι κοὺς να οὺς θὰ μπο ροῦ σε ὁ κ. ὑ πουρ γὸς νὰ ἔ χῃ εὔ κο λα ἐν το πί σει ἐν σω-
μα τω μέ νους στὴ δό μη σή τους τόν νους θραυσμάτων ἀ πὸ τὸν Παρ θε νῶ να. Στὴν ἀνωτέρω 
φω το γρα φί α ἕ νας ἀ πὸ αὐ τοὺς τοὺς να οὺς –ἡ Με τα μόρ φω ση τοῦ Σω τῆ ρος– ἀ κρι βῶς κά τω 

ἀ πὸ τὸν Παρ θε νῶ να. (Πη γή: «Ἡ Θαμ μέ νη Ἑλ λά δα», ἔκδ. «∆αυ λός» 2006.)

‣

ÊÁÔÁÖÕÃÉÏ ÕÐÏÊÏÓÌÏÕ
ὲ τὸ ἀ πὸ 1.8.06 ἔγ γρα φό της ἡ Ά  Ἐ φο ρεί α Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα-
σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των ἐ νη με ρώ νει τὰ Ὑ πουρ γεῖ α Πο λι τι σμοῦ καὶ 
∆η μό σιας Τά ξης, κα θὼς καὶ τὸ Ἀ στυ νο μι κὸ Τμῆ μα Ἀ κρο πό λε ως 
γιὰ ἐ πει σό δια συμ μο ρι ῶν ἀλ λο δα πῶν καὶ χρη στῶν ναρ κω τι κῶν 
στὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο ἀ νά με σα στὴν Ἀ κρό πο λη καὶ τὴν Ἀρ-

χαί α Ἀ γο ρά. Τὸ πλῆ ρες κεί με νο τῆς ἱ στο ρί ας αὐ τῆς ἔ χει ὡς ἑ ξῆς: 
«Σᾶς γνω ρί ζου με, ὅ τι τὴν Κυ ρια κή, 30.7.2006, κα τὰ τὶς ἀ πο γευ μα τι νὲς ὧ ρες 

(6.30μ.μ.) στὸν εὐ ρύ τε ρο ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο τοῦ Ἀ ρεί ου Πά γου, ποὺ βρί σκε ται 
ἀ νά με σα στὴν Ἀ κρό πο λη καὶ τὴν Ἀρ χαί α Ἀ γο ρά, πα ρα τη ρή θη καν συμ πλο κὲς 
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θηκε, κι ἐκεῖ ἔγινε τὸ ἱερό. Προκειμένου νὰ μετατραπῇ σὲ χριστιανικὸ ναό, ἀνοίχτη-
καν πλευρικὲς εἴσοδοι, κατασκευάστηκε κλιμακοστάσιο στὴ Ν∆ γωνία τοῦ σηκοῦ, 
ἁψῖδα στὴν ἀνατολικὴ πλευρά, ἐνῷ ὁ γλυπτὸς διάκοσμος τῶν μετοπῶν τῶν δύο προ-
σόψεων καὶ τῆς βόρειας πλευρᾶς ὑπέστη ἐκτεταμένη ἀπολάξευση. Τὸ ἴδιο συνέβη 
καὶ στὰ μεγαλύτερα ἀγάλματα τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, τὰ ὁποῖα καθαιρέθηκαν. 
Στὴ ζῳοφόρο ἀνοίχτηκαν παράθυρα, ποὺ κατέστρεψαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ γλυπτά της. 
Ἀνάμεσα στὸν Παρθενῶνα καὶ τὸ Ἐρεχθεῖο κτίστηκε ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἐνῷ 
τὰ Προπύλαια διαμορφώθηκαν σὲ ναὸ τῶν Ἀρχαγγέλων. 

Τὸν στ΄ αἰ. μ.Χ. ὁ Ἰουστινιανὸς διέταξε τὴν ἀφαίρεση τῶν καλυτέρων μαρμάρων 
τοῦ Παρθενῶνα, ἀλλὰ καὶ ἄλλων σπουδαίων ἀρχαίων ναῶν, ὅπως τῶν ∆ελφῶν, 
τῆς Μιλήτου, τῆς Ἐφέσου κ.ἄ. καὶ τὴ μεταφορά τους στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ 
τὴν ἀνέγερση τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῶν ὁποίων τὴν ἐπιστροφὴ οὐδεὶς ρωμιὸς μέχρι 
σήμερα διανοήθηκε νὰ αἰτήσῃ. 

Τὸν ιβ΄ αἰ. προστέθηκε στὸν Παρθενῶνα ἡ κατοικία τῶν ὀρθόδοξων ἐπισκόπων. 
(Βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἔκδ. «∆αυλός» 2006.) Ἐπὶ αἰῶνες οἱ χριστιανοὶ κατέ-
στρεφαν ἀναίσχυντα τὸν Παρθενῶνα κι ἔκτιζαν μὲ τὰ μάρμαρά του τὶς πάμπολλες 
χριστιανικὲς ἐκκλησίες, ποὺ ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο. Εἶχα ἐπισκεφθῆ 
πρὶν ἀπὸ χρόνια γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους μὲ μιὰ ὁμάδα ξένων ἀξιωματούχων 
τὸ ναὸ τῆς Καπνικαρέας στὴν ὁδὸ Ἑρμοῦ, ὅπου -πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη- ἄκουσα 
τὸν ξεναγὸ νὰ ἐξηγῇ στοὺς ξένους, ὅτι ὁ ναὸς ἦταν καλὰ κτισμένος μὲ χρήση πολὺ 
καλοῦ ὑλικοῦ, μεταφερμένου εἰδικὰ ἀκόμα κι ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη!

Ἕνας ἁπλὸς περίπατος στοὺς χώρους γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη εἶναι ἀρκετός, 
προκειμένου νὰ διακρίνῃ μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια κι ὁ κάθε μὴ εἰδικὸς ἐπισκέπτης 
τὰ ἀρχαῖα μάρμαρα, ποὺ εἶναι ἐνσωματωμένα στὸ πλῆθος τῶν χριστιανικῶν ναῶν, 
ποὺ βρίσκονται ἐντὸς τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη 
(Θέατρο ∆ιονύσου, Ἀρχαία Ἀγορὰ κ.λπ.), ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Πλάκας. 
Ὁ περίπατος εἶναι λίγο ἐπικίνδυνος βέβαια, καθ’ ὅτι τὸ ρωμαίικο κράτος μας τρία 
χρόνια μετὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ἔχει ἀφήσει σὲ πλήρη ἐγκατάλειψη τοὺς 
χώρους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετατραπῆ σὲ χώρους διακίνησης ναρκωτικῶν κι 

‣

καὶ πετροπόλεμος ἀνάμεσα στὶς συμμορίες τῶν Πακιστανῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων 
χρηστῶν ναρκωτικῶν ποὺ συχνάζουν ἐκεῖ, μπροστὰ στοὺς ἐμβρόντητους διερ-
χόμενους Ἕλληνες καὶ ξένους ἐπισκέπτες.

Ἐπίσης τὸ πρωὶ τῆς ∆ευτέρας, 31.7.2006, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ 
χώρου καὶ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ πλησίον τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Ἀπ. 
Παύλου καὶ Ἀστεροσκοπείου, βρέθηκε ἀνοιχτὴ μία βρύση καὶ δίπλα ἐνδείξεις 
ἀπὸ νυχτερινοὺς εἰσβολεῖς στὸ χῶρο (στρωμένες ἐφημερίδες, φλοῦδες φρού-
των). Σημειώνουμε, ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν ἔχουν πρόσβαση οἱ ἐπισκέπτες, 
καθὼς ἡ περιοχὴ εἶναι δύσβατη καὶ περισχοινισμένη.

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω παρακαλοῦμε νὰ πυκνώσετε τὶς περιπολίες ποὺ πραγμα-
τοποιεῖτε στὴν περιοχή, καθὼς ὁ κίνδυνος πυρκαϊᾶς ἀπὸ καταπατητὲς τοῦ 
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ἄντρα περιθωριακῶν, ἀστέγων καὶ τοξικομανῶν (βλ. «∆», τ. 295).
Ἐὰν ἐπιθυμοῦσε ὁ κ. Βουλγαράκης νὰ κάνῃ κάτι τὸ οὐσιαστικὸ ἀντὶ τῶν τηλεο-

πτικῶν «σώου» ἐμπρὸς ἀπὸ τὶς κάμερες, θὰ ἔπρεπε:

• Νὰ δώσῃ τὶς ἀπαραίτητες ἐντολὲς μαζὶ μὲ τὸν ὁμόλογό του ὑπουργὸ ∆ημόσιας 
Τάξης, ὥστε νὰ ληφθοῦν τὰ κατάλληλα μέτρα γιὰ τὴν διόρθωση τῆς ἀπαράδεκτης 
κατάστασης, ποὺ βρίσκονται οἱ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι 
γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. 

• Νὰ ἐκπονήσῃ τὸ ὑπουργεῖο του μελέτες γιὰ τὴν ἀφαί-
ρεση τῶν τεμαχίων τῶν ἀρχαίων μαρμάρων ἀπὸ τοὺς 
χριστιανικοὺς ναοὺς τῆς περιοχῆς τῆς Ἀκρόπολης, 
τὴν ἐπανατοποθέτησή τους στὸν Παρθενῶνα καὶ τὴν 
ἀπομάκρυνση ὅλων τῶν χριστιανικῶν ναῶν ἀπὸ τοὺς 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους. (Τὸ εὐσεβὲς Ὑπουργεῖο Πολι-
τισμοῦ βέβαια προτιμᾷ νὰ δαπανᾷ κονδύλια ὄχι γιὰ 
τὴν ἀπομάκρυνση ἀλλὰ ἀντιθέτως γιὰ τὴ συντήρηση 
τέτοιων ναῶν, ὅπως π.χ. τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Βραυρώνας, δίπλα στὸ 
ἱερὸ τῆς ∆ήμητρας, τῆς Μονῆς ∆αφνίου ἐπὶ τοῦ ναοῦ 
τοῦ ∆αφναίου Ἀπόλλωνος κ.λπ.) 

• Ἀφοῦ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀφαίρεση τῶν μαρμάρων ἀπὸ 
τοὺς χριστιανικοὺς ναοὺς τῆς περιοχῆς καὶ ἡ ἐπανα-
τοποθέτησή τους στὴν Ἀκρόπολη, τότε θὰ νομιμοποι-
ηθῇ ὁ κ. ὑπουργὸς νὰ ζητήσῃ κι ἀπὸ τοὺς ξένους τὴν 
ἐπιστροφὴ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα, ἀρχῆς γενησομένης ἀπὸ τοὺς γείτο-
νες Τούρκους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ αἰτηθοῦν τὰ μάρμαρα τῶν ἀρχαίων 
ἑλληνικῶν ναῶν, ποὺ ἀφαίρεσε ὁ Ἰουστινιανός, προκειμένου νὰ κτίσῃ τὴν Ἁγία 
Σοφία. 

Γιάννης Λάζαρης

χώρου εἶναι μεγάλος, καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ περιθωριακὰ ἄτομα δυσφημεῖ 
τοὺς σημαντικώτερους ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς πρωτεύουσας καὶ ἐκθέτει 
τὴ χώρα μας διεθνῶς.» 

Πλῆθος ἀστυνομικῶν εἶναι ἀποσπασμένοι σὲ πολιτικὰ γραφεῖα καὶ ἀλλοῦ γιὰ 
τὴν ἀσφάλεια πολιτικῶν, δημοσιογράφων κ.λπ. παραγόντων· ἔτσι τὰ ἀστυνομι-
κὰ τμήματα ἀντιμετωπίζουν σοβαρώτατα προβλήματα στελέχωσης. Ἀμφιβάλ-
λω, ἐὰν εἰδικὰ τὸ ἐντελῶς ἀποψιλωμένο ἀπὸ προσωπικὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα 
Ἀκροπόλεως εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀποστολή του, δεδομένου ὅτι καὶ 
ὁ τομέας εὐθύνης του εἶναι τεράστιος καὶ οἱ ὑποχρεώσεις του, ἰδιαίτερα τοὺς 
θερινοὺς μῆνες, εἶναι πολλαπλές.

Λ.

Ἕνας ἁπλὸς 
περίπατος στοὺς 

χώρους γύρω ἀπὸ 
τὴν Ἀκρόπολη εἶναι 

ἀρκετός, προκειμένου 
νὰ διακρίνῃ μὲ τὰ 
ἴδια του τὰ μάτια 

κι ὁ κάθε μὴ εἰδικὸς 
ἐπισκέπτης τὰ 

ἀρχαῖα μάρμαρα, ποὺ 
εἶναι ἐνσωματωμένα 

στὸ πλῆθος τῶν 
χριστιανικῶν ναῶν.
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ἶ ναι ἀ πό λυ τα ξε κα θα ρι σμέ νο τὸ 
ποῦ καὶ πό τε ἄρ χι σε ἡ Ἐ πα νά στα-
ση . Στὶς 21 τοῦ Μάρ τη ὁ τσαγ κά ρης 
Πα να γι ώ της Κα ρατ ζᾶς ξε ση κώ νει 
τοὺς Πα τρι νούς, παίρ νουν τὴν πό λη 

καὶ ἀ ναγ κά ζουν τοὺς Τούρ κους νὰ κλει στοῦν στὸ 
κά στρο. Στὶς 23 Μαρ τί ου 1821 ἡ Κα λα μά τα ἦ ταν 
λεύ τε ρη ἀ πὸ τὰ ἔ νο πλα τμή μα τα τῶν Μα νια τῶν 
μὲ τοὺς Πε τρόμ πε η Μαυ ρο μι χά λη, Ἀ να γνω στα ρᾶ, 
Κο λο κο τρώ νη, Πα πα φλέσ σα κ.λπ. Ἡ Ἐ πα νά στα ση 
λοι πὸν δὲν ἄρ χι σε, ὅ πως τὸ θέ λει ἡ ἐ πί ση μη πα ρά δο-
ση, στὶς 25 Μάρ τη στὴν Ἁ γί α Λαύ ρα μὲ τε λε τὲς καὶ 
δο ξο λο γί ες, αὐ τὴ τὴν ἀ λή θεια πα ρα δέ χε ται πρῶ τος 
καὶ κα λύ τε ρος ὁ Σπ. Τρι κού πης. «Ψευ δὴς εἶ ναι ἡ ἐν 
Ἑλ λά δι ἐ πι κρα τοῦ σα ἰ δέ α, ὅ τι ἐν τῇ μο νῇ τῆς Ἁ γί ας 
Λαύ ρας ἀ νυ ψώ θη κα τὰ πρῶ τον ἡ ση μαί α τῆς Ἑλ λη-
νι κῆς Ἐ πα να στά σε ως.» (Σπύ ρος Τρι κού πης, op. Cit. 
τό μος α ,́ σελ. 368.)

Ὁ Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γερ μα νὸς δὲν κή ρυ ξε τὴν Ἐ πα νά-
στα ση, σύρ θη κε στὴν Ἐ πα νά στα ση, για τὶ δὲν μπο ροῦ σε 
νὰ κά νῃ ἀλ λι ῶς, φο βού με νος μὴ χά σῃ τὴν ἀρ χι ε ρα τεί α 
του. Ἀν τί θε τα ἔ κα νε ὅ, τι μπο ροῦ σε, νὰ μὴν κη ρυ χτῇ. Στὴ 
συ νέ λευ ση τῆς Βο στί τσας ὁ δι ά λο γος μὲ τὸν φλο γε ρὸ Πα-
πα φλέσ σα εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κός, ὅ πως καὶ τὰ λό για τοῦ δε σπό τη· ἀ πο κα λεῖ 
τὸν Πα πα φλέσ σα, «ἅρ πα γα», «ἀ πα τε ῶ να», «ἐ ξω λέ στα το», «μια ρό». Λέ νε, 
πὼς ὁ Πα πα φλέσ σας ἐ ξα γρι ω μέ νος τοῦ ἀ πάν τη σε, πὼς εἶ ναι μα σκα ρᾶς, γυιὸς 
ξυ λο κό που καὶ πὼς ἔ γι νε ἀρ χι ε ρέ ας, ἀ φοῦ δω ρο δό κη σε τοὺς τρα νοὺς τοῦ Πα-
τρι αρ χεί ου (βλ. Φραντ ζῆ, «Ἐ πί το μος Ἱ στο ρί α Ἀ να γεν.», Κορ δᾶ τος, τό μος Χ ,́ 
σελ. 178).

Στὰ ἀ πο μνη μο νεύ μα τα τοῦ Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γερ μα νοῦ (ἔκ δο σις δ ,́ σελ. 
81, Φω τιά δης, σελ. 19, τό μος 2) λέ ει ὁ δε σπό της, «Ὁ δὲ ∆ι καῖ ος, ἄν θρω πος 
ἀ πα τε ὼν καὶ ἐ ξω λέ στα τος πε ρὶ μη δε νὸς ἄλ λου φρον τί ζων εἰ μὴ τί νι τρό πῳ 
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Κανεὶς ἱστορικὸς δὲν ἀναφέρει ὡς γεγονὸς τὴν προπαγανδιζόμενη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
ὕψωση κάποιου λαβάρου καὶ τὴ δῆθεν ὁρκωμοσία τῶν ἀγωνιστῶν ἀπὸ τὸν Π.Π. 
Γερμανό· δὲν τὸ ἀναφέρει οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Π.Π. Γερμανὸς στὰ Ἀπομνημονεύματά του. 
Ὁ Θ. Βρυζάκης, ποὺ ζωγράφισε τὸν εἰκονιζόμενο πίνακα τῆς «Ὕψωσης τῆς σημαίας 
τῆς Ἐπανάστασης τῆς Ἁγίας Λαύρας», εἶχε σπουδάσει μὲ ὑποτροφία ἐκκλησιαστικῶν 
κύκλων στὸ Μόναχο. Ὁ Ν. Γύζης, ποὺ ζωγράφισε τὸν γνωστὸ πίνακα τοῦ «Κρυφοῦ 
Σχολειοῦ», εἶχε σπουδάσει ἐπίσης στὸ Μόναχο μὲ ὑποτροφία τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς 
Τήνου. Οἱ δύο συγκεκριμένοι «στρατευμένοι» πίνακες γέμισαν ἔκτοτε τὰ βιβλία καὶ τοὺς 
τοίχους τῶν σχολείων καὶ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, μετουσιώνοντας στὶς συνειδήσεις 
τῶν ἀνυποψίαστων Ἑλλήνων τὶς καλλιτεχνικὲς παραστάσεις σὲ ἱστορικὲς μαρτυρίες. 
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νὰ ἐρεθίσῃ τὴν ταραχὴ τοῦ ἔθνους, διὰ νὰ πλουτίσῃ ἐκ τῶν ἁρπαγῶν, τοὺς 
βεβαίωνε ὅτι τὰ πάντα εἶναι ἕτοιμα.»

Ὅταν κηρύχτηκε πιὰ ἡ Ἐπανάσταση, καὶ ἡ ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς τὴν 
ἑδραίωσε στὸ Μοριᾶ, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν ἔδειξε ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ μηχα-
νορράφου χαρακτῆρα του. Γιὰ τὴ δράση του ὅλη ὁ ἱστορικὸς Τάκης Στα-
ματόπουλος κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο «Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς χωρὶς 
θρύλους».

Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ σταθοῦμε μόνο σὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ γεγονός, ποὺ εἶ-
ναι ἀρκετό, νὰ μᾶς διαφωτίσῃ καὶ προβληματίσῃ, «ποιός» ἦταν αὐτὸς ὁ 
δεσπότης... Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ὁ θησαυρὸς ποὺ κυριεύτηκε 
περιῆλθε στὰ χέρια του. Μεταφέρθηκε στὴ Ζάκυνθο καὶ ὄχι μόνο δὲν δια-
τέθηκε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀγῶνα, ἀλλὰ ἔγινε αἰτία νὰ ξεκληριστῇ τὸ συγ-
γενολόι του, στὴν προσπάθειά τους νὰ γίνουν κάτοχοι τοῦ θησαυροῦ. 

Πολὺ ἀποκαλυπτικὸς στὸ θέμα αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ 1821 ὑποστράτηγος 
Κανέλλος ∆εληγιάννης, ὁ ὁποῖος στὰ ἀπομνημονεύματά του στὸν πρῶτο 
τόμο, σελὶς 282, γράφει:

«Ὁ δὲ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὅταν ἐστάλη μετὰ τοῦ Γιωργάκη Μαυ-
ρομιχάλη, ἱκέται εἰς τὸν Πάπα τῆς Ρώμης, καὶ δὲν τοὺς ἐδέχθη, ἀλλὰ ἔμει-
ναν διά τινα καιρὸν εἰς τὴν Ἀγκῶνα, ἔφερε μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ τὰ τσεβαϊρικὰ 
(χρυσαφικά) ἐκεῖ καὶ τὰ μετασχημάτισε εἰς χρυσοχόους ἀπὸ τουρκικὰ εἰς 
εὐρωπαϊκὰ καλλωπίσματα, διὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζωνται, τὰ ὁποῖα εἶδε ὁ Γ. 
Μαυρομιχάλης ἰδίοις ὀφθαλμοῖς καὶ μᾶς διαβεβαίωσε, ὅτι τὰ ἐξετίμησαν 
ἐκεῖ ὀγδοήκοντα χιλιάδες τάλληρα ὡς ἔγγιστα. Καὶ ἐπανερχόμενος εἰς τὴν 
Ἑλλάδα τὰ ἄφησε εἰς τὴν Ζάκυνθον παρακαταθήκη εἰς τὴν ἀδελφή του, 
σύζυγον τοῦ Γεωργίου Καλαμογδάρτη. 

» Καὶ λέγετο ἔκτοτε, καὶ πολλοὶ τὸ ἐπίστευον, ὅτι καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ 
Παλαιῶν Πατρῶν καὶ τῆς ἀδελφῆς του ὁ θάνατος προεκλήθη ἕνεκα αὐ-
τῶν τῶν τσεβαϊρικῶν, καθότι ἡ μὲν ἀδελφή του αὕτη ἔστειλε τὸν ἄνδρα 
της εἰς τὸ Ναύπλιο, πλησίον τοῦ ἀδελφοῦ της καὶ διαμείνας ἐκεῖ μερικὸν 
καιρόν, τὸν ἐδηλητηρίασε, καὶ ἀπροσδοκήτως ἀπέθανε, διὰ νὰ κερδίσῃ 
μόνη αὐτὴ τὰ τσεβαϊρικά, ἅτινα ὑπῆρχον εἰς χεῖρας της. 

» Τοῦτο μαθόντες οἱ ἄλλοι συγκληρονόμοι μετεχειρίσθησαν τὸν αὐτὸν 
τρόπον καὶ κατώρθωσαν, ὥστε ἐκ δηλητηρίου ἀπέθανε καὶ ὁ Γ. Καλαμο-
γδάρτης καὶ ἡ γυναῖκα του. Μείναντα δὲ τὰ τσεβαϊρικὰ αὐτὰ χωρὶς νὰ 
εὑρεθῇ ἄλλος κληρονόμος, ἐπεμβῆκε ἡ ἀστυνομία καὶ τὰ παρέλαβε καὶ 
οὕτως κατεστράφησαν κακὴν κακῶς, χωρὶς νὰ ὠφεληθοῦν ἐξ αὐτῶν οἱ 
λοιποὶ κληρονόμοι του.»

Λίτσα Ζήκου
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ν τι πε πον θὸς < ἀν τι πά σχω (= ἀ μοι βαι ό της). Τοῦ το ση μαί νει, 
ὅ τι ἡ ζω ὴ θὰ μᾶς φερ θῇ μὲ ἀ μοι βαι ό τη τα, καὶ αὐ τὸ ποὺ πρά-
ξα με θὰ τὸ ὑ πο στοῦ με. Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα μᾶς εἶ χε ἤ δη 
προ ει δο ποι ή σει γιὰ τὴν ἀ να με νό με νη πα ρα κμή μας, ὅ ταν μὲ 
τὴν ἀλ λό κο τη σι ω πή μας ἐ πι τρέ ψα με τὸ ἔγ κλη μα τῆς Παι δεί-

ας, ἐ πι τρέ ψα με τὴν ὀ λέ θρια κα τε δά φι ση τῆς Γλώσ σας καὶ τῆς Ἱ στο ρί ας μας, 
καὶ τώ ρα ἀ πο ροῦ με μὲ τὰ συν τρίμ μια καὶ τὸ χά ος γύ ρω μας. «Ἐκ συγ χρο-
νι σμός» ση μαί νει, ὅ τι χρη σι μο ποι ῶ τὴν Τε χνο λο γί α ὡς βο ή θη μα τῆς δι κῆς 
μου σκέ ψης. Ἀλ λὰ στὴν Ἑλ λά δα ἡ Σκέ ψη κα τα δι ώ κε ται σὰν ἀ πει λὴ καὶ ἡ 
Τε χνο λο γί α ὡς προ δο σί α καὶ ἁ μαρ τί α. Κά πο τε τὸ Ἑλ λη νι κὸ Πα νε πι στή μιο 
ἦ ταν 4ο στὸν κό σμο. Τώ ρα εἶ ναι τε λευ ταῖ ο. Ὁ ξε πε σμὸς τῶν πα νε πι στη μί ων 
δεί χνει καὶ τὸν ξε πε σμὸ τῆς εὐ σε βέ στα της ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας, ποὺ πα ρα-
παί ει καὶ σέρ νε ται χω ρὶς ἐλ πί δα καὶ χω ρὶς ἠ θι κό.

Γιὰ τὴν κρί ση τῆς Παι δεί ας καὶ τὴν κα τάν τια τῶν πα νε πι στη μί ων θὰ μᾶς μι λή σῃ ὁ 
τέ ως πρύ τα νις τοῦ Πο λυ τε χνεί ου Ἀ θη νῶν καὶ νῦν πρό ε δρος τοῦ Τμή μα τος Χη μι κῶν 
Μη χα νι κῶν κ. Νικ. Μαρ κᾶ τος.

«∆»: Τί συμ βαί νει στὸ χῶ ρο τῆς Παι δεί ας;
Ἔ χει φω τι σθῆ μό νον μί α πτυ χὴ τοῦ δρά μα τος τῆς Παι δεί ας. Ἡ ἔν τε χνη ἐ ξα πά τη ση 

ἔ χει ἤ δη βα ρύ τα τες συ νέ πει ες, ἀλ λὰ τὸ 80% τῆς κοι νω νί ας δὲν ἔ χει ἰ δέ α γι’ αὐ τές, σὲ 
σχέ ση μὲ τοὺς τομεῖς ποὺ μᾶς ἀ πο κρύ πτον ται. Ἤ δη κά ποι οι ἐ πι τή δει οι ἔ χουν ἐ κμε ταλ-
λευ θῆ αὐ τὲς τὶς συ νέ πει ες πρὸς ὄ φε λός τους. Ὁ κοι νω νι ο λό γος Ε. Λεμ πέ σης μᾶς εἶ χε 
προ ει δο ποι ή σει ἀ πὸ τὸ 1941 στὴν «Ἐ φη με ρί δα Ἑλ λή νων Νο μι κῶν», ὅ τι : «Ἡ μό νη φι-
λο σο φί α, ποὺ μᾶς χρει ά ζε ται, εἶ ναι αὐ τή, ποὺ θὰ μᾶς κά νῃ νὰ κα τα λά βου με τὴν ὑ πέρ-
τα τη βλα κεί α, ὥ στε νὰ μὴν ἐμ πλου τί σου με τὴν πι να κο θή κη τῶν βλα κῶν, ποὺ ἀ σκοῦν 
τὸ δι καί ω μα τοῦ πο λί τη!» Ἡ πο λι τι κὴ ση μα σί α τοῦ βλα κὸς εἶ ναι θε με λι ώ δης γιὰ τὸν 

«ÃÅÌÉÓÁÌÅ
ÁËÁÑÉ×ÏÕÓ
ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÅÓ
ÔÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ»
Μιὰ ση μαν τι κὴ συ νέν τευ ξη-ἀ νά λυ ση 
τοῦ τ. πρυ τά νεως τοῦ Ε.Μ.Π. Ν. Μαρ κά του
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κρατικὸ καὶ κομματικὸ μηχανι-
σμό. Ἐπὶ 30 χρόνια παλεύουμε 
μὲ τὴν Παιδεία ἄσκοπα. ∆ὲν 
θὰ ὑπάρξῃ καμμιὰ βελτίωση 
λοιπόν, γιατὶ αὐτὴ θὰ σημάνῃ 
τὴν ἀπώλεια τῆς κομματικῆς 
πελατείας, ἐνῷ ἡ ἀναταραχὴ 
εὐνοεῖ τὶς πολιτικὲς σκοπιμότη-
τες. Ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνον-
ται ὅμως, ὅτι ὁδηγούμεθα στὸν 
ὄλεθρο. 

«∆»: Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῆς 
Πρωτοβάθμιας καὶ ∆ευτερο-
βάθμιας Ἐκπαίδευσης; 

Εἶναι τεράστιος. Τὰ σχολεῖα 
πρέπει νὰ δημιουργοῦν ἀνθρώ-
πους ἱκανοὺς νὰ ἐπιζήσουν 
στὴν σύγχρονη κοινωνία, ἀν-
θρώπους μὲ φαντασία καὶ δη-
μιουργικότητα, γιατὶ τὰ νιάτα 

ἔχουν δημιουργικότητα, ἁπλῶς πρέπει νὰ μάθουν νὰ τὴν ἀξιοποιοῦν, νὰ μάθουν νὰ 
χρησιμοποιοῦν τὴν κρίση τους. Συνεπῶς ἡ Πρωτοβάθμια καὶ ∆ευτεροβάθμια Παιδεία 
(ὁ ὅρος Ἐκπαίδευση εἶναι λάθος) χρῄζουν πολὺ μεγάλης προσοχῆς. Ἐπιβάλλουμε στὰ 
παιδιὰ νὰ παπαγαλίζουν, καὶ ἔτσι δὲν μαθαίνουν, γιὰ νὰ μάθουν, ἀλλὰ μαθαίνουν, 
γιὰ νὰ ἐξετάζωνται, κάτι ποὺ συνεπάγεται καὶ τὴν στρέβλωση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴν 
∆ημόσια Παιδεία καὶ γιὰ τὸν κρίσιμο ρόλο τοῦ σχολείου. Οἱ μαθητὲς ἐξαντλοῦνται 
στὰ φροντιστήρια, γιὰ νὰ ἐξετάζωνται, ὄχι νὰ μαθαίνουν. 

Τὸ 70% τῶν εἰσακτέων στὶς Ἀνώτατες Σχολὲς εἶναι ἡ ἀφρόκρεμα τῆς ἑλληνικῆς νεο-
λαίας, ἀφοῦ εἶναι μαθητὲς τοῦ 20· καὶ ὅμως ἐδῶ, στὸ Πολυτεχνεῖο, παρατηρῶ, ὅτι στὸ 
πρῶτο ἔτος ἀποτυγχάνουν στὴν Φυσικὴ καὶ στὰ Μαθηματικὰ σὲ θέματα, τολμῶ νὰ 
πῶ, εὐκολώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, ποὺ σημαίνει, ὅτι μετὰ ἀπὸ 
12 χρόνια Πρωτοβάθμιας καὶ ∆ευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὁ Ἕλληνας φοιτητὴς δὲν 
ξέρει Μαθηματικά-Φυσική, οὔτε ἔμαθε νὰ σκέφτεται, ἔμαθε μόνον νὰ ἐξετάζεται.

Γεμίσαμε Ἀλάριχους κατεδαφιστὲς τῆς Παιδείας

«∆»: Ποιό εἶναι τὸ διακύβευμα τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς; Γιατί ὅλοι οἱ ὑπουρ-
γοὶ ὁδηγοῦν τὴν Παιδεία σὲ ἀδιέξοδο; 

Τὸ διακύβευμα εἶναι ἡ δομὴ τῆς Ἐξουσίας, τὸ πῶς θὰ ἀναπαραχθῇ ἐξουσία ἐντὸς 
τῶν πανεπιστημίων, καὶ ποιοί θὰ τὴν χρησιμοποιήσουν γιὰ προσωπική τους ἄνοδο, 
συμπεριλαμβανομένων καὶ ὡρισμένων φοιτητο-πατέρων, ποὺ διακηρύσσουν, ὅτι «ἐμεῖς 
βγάζουμε πρύτανι», μεταφράστε το: «ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ἐξουσία». Τολμῶ νὰ πῶ, ὅτι δὲν 
ὑπάρχει ἐκπαιδευτικὴ πολιτική, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τὸ βλέπουμε. Ἐδῶ καὶ χρόνια ἐγὼ 
ἀποκαλῶ τὸ Ὑπουργεῖο «Παιδείας» ὡς Ὑπουργεῖο Ἀντι-παιδείας καὶ Παρα- παιδεί-
ας. 

Ὁ τέως πρύτανις τοῦ Ε.Μ.Π. καὶ νῦν πρόεδρος τοῦ Τμή-
ματος Χημικῶν Μηχανικῶν κ. Νικόλαος Μαρκᾶτος.
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Π. ΦΑΛΗΡΟ

Ἡ Ἐλεύθερη Σκέψη εἶναι ἀντιπαθητική, ἡ ἀγελαία βολεύει, γι’ αὐτὸ μιλοῦν γιὰ νο-
μοσχέδια καὶ ὄχι γιὰ Παιδεία. Ἡ Παιδεία δὲν εἶναι συμβατὴ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ζοῦμε. 
∆ὲν θὰ ὑπάρξῃ ἑνιαῖο μέτωπο, διότι δὲν συνεργάζονται ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι φορεῖς, 
φοιτητές-γονεῖς-καθηγητές, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν κοινωνία μας, μὴν ἐλπίζετε λοιπὸν 
νὰ λυθῇ τὸ πρόβλημα τῆς Παιδείας. Ἐμεῖς γεννήσαμε τὴν Ἐπιστήμη καὶ τελικὰ δὲν 
ἐνδιαφερόμαστε γι’ αὐτήν, γεμίσαμε Ἀλάριχους, ποὺ τὴν κατεδαφίζουν. 

Ὁ διάλογος μεταξὺ Ὑπουργείου καὶ πανεπιστημίων εἶναι ἀνύπαρκτος. Σὲ ἕναν δι-
άλογο συγκρούονται οἱ θέσεις, ὄχι οἱ ἄνθρωποι καὶ δυστυχῶς σήμερα συγκρούονται 
οἱ ὁμάδες, ὄχι οἱ θέσεις. Στὸν διάλογο τίθενται οἱ προτάσεις, ἐλέγχονται καὶ βγαίνει ἡ 
σύνθεσις, δηλαδὴ ἡ ἀποδοχὴ μιᾶς νέας προτάσεως, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὴν θεώρη-
ση τοῦ εὐρυτέρου πλέγματος τῶν σχέσεων καὶ τῶν πραγμάτων. 

Ἡ λέξις συ-ζητῶ σημαίνει «ἔχω κοινὸ ζητούμενο μὲ τὸν ἄλλον», ἀλλὰ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο «Ἀντι-Παιδείας» οὐδέποτε εἶχε κοινὸ ζητούμενο μὲ τὴν Παιδεία, ἀποφασίζουν 
καὶ διατάσσουν, «πέστε μας τὶς ἀπόψεις σας, γιὰ νὰ σᾶς πυροβολήσουμε». Συνεπῶς, 
ἀφοῦ συγκρούονται οἱ ἄνθρωποι, οὔτε διάλογος εἶναι οὔτε ὑπάρχει Πανεπιστημιακὴ 
Κοινότητα μὲ κοινὰ ἐνδιαφέροντα. Ἔχουν γίνει 50 παρεμβάσεις στὴν Παιδεία ἀπὸ 
τὸ ’74 καὶ ἐντεῦθεν, ἀλλάζουν οἱ νόμοι, ἀλλὰ ὄχι ἡ νοοτροπία, δὲν ὑπάρχει ταύτιση 
ἀπόψεων, καὶ τὸ βαρύτατο τίμημα τὸ πληρώνει ἡ Γνώση, ποὺ χάνεται. Τρέχουμε χωρὶς 
φρένα ἀνάμεσα στὸ συνεχὲς Ὄχι τοῦ Ὑπουργείου, σὲ ἀπεργίες καὶ ἀποχές, καὶ χάθηκε 
τελικὰ ἡ ἀξιοπιστία τῶν πανεπιστημίων. Πιθανὸν ἐξ ἀρχῆς αὐτὸ νὰ ἦταν τὸ τελικὸ 
ζητούμενο, ἡ διάλυση τῶν πανεπιστημίων, ἡ ἀποσάθρωση, ἡ πτωματοποίηση καὶ ὁ 
τεμαχισμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἐὰν τὰ κόμματα εἶχαν ἴχνος σοβαρότητας, θὰ ἔστελναν μία διακομματικὴ κοινο-
βουλευτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ συζητήσῃ δημόσια μὲ τοὺς πανεπιστημιακοὺς γιὰ τὸ θέμα 
τῆς Παιδείας. Ἀντιθέτως ὅμως γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταναστῶν ἡ ἴδια αὐτὴ ἐπιτροπὴ 
σχηματίσθηκε ἐπειγόντως καὶ ἀνέλαβε τὴν προστασία τους. Πρὶν χρόνια χιλιάδες 
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θερ μό αι μων δι α δη λω τῶν ἀ νέ βη καν πά νω στὴν Ἀ κρό πο λη καὶ ἅ πλω σαν ση μαῖ ες γιὰ 
τὴν πα ρο χὴ ἀ σύ λου σὲ κά ποι ο πο λι τι κὸ πρό σω πο, ἄ σχε το μὲ ἐ μᾶς. Γιὰ τὸ θέ μα τῆς 
Παι δεί ας εἴ δα τε τέ τοι α ὁ μο ψυ χί α; Πο τέ! ∆ὲν νο μί ζω νὰ ἀ να κάμ ψου με πο τέ, δι ό τι ἡ 
ἀ νά καμ ψη δὲν εἶ ναι τὸ ζη τού με νο κα νε νός. 

«∆»: ∆η λα δὴ ὑ πάρ χουν προ τά σεις καὶ τὸ Ὑ πουρ γεῖ ο σω παί νει; 
Στὸ δι ά στη μα τῆς θη τεί ας μου ὡς Πρυ τά νε ως Πο λυ τε χνεί ου εἴ χα με κα τα θέ σει ὡς 

Με τσό βιο Πο λυ τε χνεῖ ο ἕ ναν ὁ λό κλη ρο τό μο προ τά σε ων στὸν ὑ πουρ γό· τὸν το πο θέ τη-
σαν στὴν βι βλι ο θή κη τους, χω ρὶς νὰ τὸν ἀ νοί ξουν, ἴ σως καὶ νὰ τὸν πέ τα ξαν, δὲν ξέ ρω. 
∆ὲν λει τουρ γεῖ τί πο τα, δι ό τι οὐ δεὶς συ νερ γά ζε ται μὲ τὸν ἄλ λον, νο μί ζου με ὅ τι κα λύ-
τε ρος ἀ πὸ ἐ μᾶς δὲν ὑ πάρ χει. Ὁ Ἕλ λην σή με ρα πα ρα παί ει δι χα σμέ νος ἀ νά με σα στὴν 
χα μέ νη του Γνώ ση καὶ τὴν στυ γνὴ πραγ μα τι κό τη τα καὶ κά θε πρω ί, ποὺ κυτ τά ζε ται 
στὸν κα θρέ φτη του, βλέ πει τὸν Ράμ πο, τὸν Ἐ ξο λο θρευ τὴ καὶ τὸν Κα ζα νό βα, ἀν τὶ τοῦ 
Μ. Ἀ λε ξάν δρου, τοῦ Σω κρά τη καὶ τοῦ Πλά τω να, καὶ δὲν ἐ πι τρέ πει στὴν Ἑλ λη νι κή 
του Ψυ χὴ νὰ προ σεγ γί σῃ τὰ ὅ σα ἀν τι προ σω πεύ ουν αὐ τοὶ οἱ θαυ μα στοὶ δι δά σκα λοι, 
ὥ στε νὰ ἐ λευ θε ρω θῇ καὶ νὰ δη μι ουρ γή σῃ αὐ τὸς τὶς συν θῆ κες, ὄ χι νὰ τὶς ὑ φί στα ται. Οἱ 
δι α δη λώ σεις εἶ ναι ἀ ναγ καῖ ες, ἀλ λὰ τὸ κλει δὶ τῆς Παι δεί ας δὲν βρί σκε ται στὸ Ἄ συ λο 
οὔ τε στὴν «πο λι τι κὴ τῆς κου κούλ λας», για τὶ ἔ τσι θὰ κα ταν τή σουν τὰ πα νε πι στή μια σὲ 
ἄ συ λα ἀ νιά των. Τὸ κλει δὶ τῆς Παι δεί ας βρί σκε ται ἀλ λοῦ, 

Καὶ μό νον ἡ λέ ξη «κόμ μα» μᾶς λέ ει πολ λά...

«∆»: Ποι ό εἶ ναι τὸ κλει δὶ τῆς Παι δεί ας λοι πόν; 
Τὸ κλει δὶ τῆς Παι δεί ας εἶ ναι ἡ πα ρα γω γὴ και νούρ γιας Γνώ σης μὲ με γά λα καὶ ὑ περ-

σύγ χρο να ἐ ρευ νη τι κὰ ἱ δρύ μα τα. Θὰ γί νου με ἀ ξι ό πι στοι καὶ ἀ ξι ό λο γοι ἀ νά λο γα μὲ 
τὶς δα πά νες ποὺ θὰ χο ρη γη θοῦν γιὰ τὴν Ἔ ρευ να, ὥ στε ἡ Ἔ ρευ να νὰ ἀν τι κα τα στή σῃ 
τὴν ἀ πο καρ δί ω ση. ∆υ στυ χῶς στὴν Ἑλ λά δα τὸ παι χνί δι παί ζε ται ἔ τσι, ὥ στε οἱ Ἕλ λη-
νες φοι τη τὲς νὰ μεί νουν ἀ γράμ μα τοι καὶ κα κο μοί ρη δες, νὰ τρο μο κρα τη θοῦν ἀ πὸ μί α 
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παρατεταμένη καὶ καλοστημένη ἀνεργία, ὥστε νὰ ἐξαγορασθοῦν οἱ μελλοντικοί μας 
ἐπιστήμονες γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, εὐγνωμονῶντας ταπεινὰ τὸν δυνάστη ποὺ τοὺς τὸ 
προσφέρει. Ἡ κυρία ὑπουργὸς ξέρει πολὺ καλά, ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι κατάθεση ψυχῆς, 
καὶ ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐμπλεκόμενοι δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε ἐλλειμματικὴ ψυχή, ἀλλὰ πλη-
θωρικὴ ἀγάπη γιὰ τὸ ἀντικείμενό μας. Ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ ἕως τὸν πιὸ ἀπομονωμένο 
δάσκαλο ὀφείλουμε νὰ μεταδώσουμε ἐνθουσιασμό, ἔμπνευση, θάρρος καὶ ὅραμα στὰ 
παιδιά, ποὺ μᾶς ἔχουν ἐμπιστευθῆ. Ἡ μάχη γίνεται, γιὰ νὰ μεταβάλουν τοὺς καθηγη-
τὲς σὲ ἁπλοῦς γραφειοκράτες, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξουσιάζουν τοὺς μαθητές τους καὶ τίποτε 
ἄλλο. 

Χωρὶς ὅραμα ὅμως στὴν Παιδεία θὰ καταλήξουμε σκουπιδάνθρωποι καὶ θὰ πα-
ράγουμε σκουπιδανθρώπους. Αὐτοὺς τελικὰ θέλουμε νὰ παράγουμε; Τότε νὰ μᾶς 
τὸ δηλώσουν καθαρά, ὅτι δὲν θέλουν ἐπιστήμονες. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ 
εἶναι οἱ «λιμνάζοντες φοιτητές», οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνοχλοῦν κανένα, ἀφοῦ δὲν πατοῦν 
στὶς σχολές.

«Ἐὰν μοῦ πῇ κάποιος ὑπουργός, τί νὰ κάνω μὲ τοὺς ἐνεργοὺς φοιτητές, δηλαδὴ τοὺς 
φοιτητὲς ποὺ ἔρχονται καὶ στοιβάζονται σὲ ἀμφιθέατρα, ποὺ δὲν εἶναι σύγχρονα, ὅπως 
θὰ ἔπρεπε, γιὰ νὰ διδάσκεται ἡ Γνώση, ἢ στὰ ἐργαστήρια, ποὺ χρειαζόμαστε χρήματα, 
γιὰ νὰ πάρουμε ἀντιδραστῆρα καὶ νὰ κάνουμε μία ἄσκηση παραπάνω, ἐὰν λοιπὸν μοῦ 
πῇ ὁ ὑπουργός, τί νὰ κάνω μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιά, τότε θὰ δεχθῶ καὶ τὶς προτάσεις 
του γιὰ τοὺς «λιμνάζοντας φοιτητάς».

«∆»: Ἄρα συμφωνεῖτε, ὅτι τὰ σχολεῖα εἶναι ἐργαστήρια κατασκευῆς ἀνθρώπων, 
καὶ ὅτι οἱ πληροφορίες ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸ εἶδος τῶν ἀν-
θρώπων, ποὺ θέλουμε νὰ κατασκευάσουμε; 

Συμφωνῶ ἀπολύτως, ὅτι οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζονται μέσα στὰ σχολεῖα, καὶ οἱ 
ἄρχουσες τάξεις πάσης μορφῆς χρειάζονται ἄτομα χωρὶς ἐρωτηματικά, ἄτομα τὰ ὁποῖα 
θὰ λιβανίζουν τοὺς ἴδιους, καὶ συνεπῶς τέτοιους ἀνθρώπους θὰ κατασκευάσουν, ἀν-
θρώπους ποὺ θὰ ἀναπαράγουν μόνον μιὰ μακάβρια ἐπανάληψη καὶ θὰ ἐμποδίζουν 
κάθε πρόοδο. Ἡ Παιδεία εἶναι ὁ μόνος τομέας τῆς κοινωνίας, ὅπου, ἐνῷ χρηματοδο-
τεῖται (καὶ θεραπεύεται) ἀπὸ τὴν ἄρχουσα τάξη, ἐν τούτοις ὅμως παράγει δυνάμεις 
ἀμφισβήτησης. Προτιμάει λοιπὸν νὰ παράγῃ βλακεία καὶ μιζέρια, ὅπως εἴπαμε, παρὰ 
νὰ παράγῃ ἔξυπνους ἀνθρώπους, διότι θὰ συνειδητοποιήσουν ὡς ἔξυπνοι ἄνθρωποι, 
τὸ ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν Ἐξουσία, καὶ ἑπομένως θὰ τὴν ἀνατρέ-
ψουν. Ἡ Βλακοκρατία εἶναι βολικὴ καὶ ἀπαραίτητη στὸν κρατικὸ καὶ κομματικὸ μη-
χανισμό, γιατὶ ἡ προκοπὴ παράγεται ἀπὸ ἀνθρώπους δημιουργικοὺς καὶ ἐλεύθερους, 
ὄχι μίζερους, οὔτε ἀπὸ ἰδιωτικοποιημένους καταναλωτές. Καὶ μόνον ἡ λέξις κόμμα, 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα κομματιάζω- διαιρῶ, μᾶς λέει πολλά. 

Σχολικὰ βιβλία τῆς... θλίψης καὶ τῆς βλακείας

«∆»: Καὶ τὰ μίζερα σχολικὰ βιβλία τοῦ ∆ημοτικοῦ – Γυμνασίου ἐκεῖ στοχεύουν; 
Ἡ συγγραφὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων δὲν ἀνατίθεται σὲ ἄριστους δασκάλους μὲ βα-

θειὰ γνώση καὶ ἀγάπη γιὰ τὰ παιδιά, ἀλλὰ ἀνατίθεται σὲ φίλους τοῦ ὑπουργοῦ ἢ 
τῆς ὑπουργοῦ ἢ σὲ φίλους τοῦ γενικοῦ γραμματέα κ.λπ., καὶ ἔτσι ἄνθρωποι μὲ πλήρη 
ἄγνοια γράφουν ὅ,τι θέλουν, διότι δὲν τοὺς ἐλέγχει κανείς. Συνεπῶς τὰ βιβλία τοῦ 
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∆ημοτικοῦ δείχνουν τὴν μιζέρια τοῦ ἐγκεφάλου τους, τὴν ὁποία διοχετεύουν στὰ ἀνυ-
περάσπιστα παιδιά, σκοτεινιάζοντας τὴν ψυχή τους. Ἐπιπλέον ἔχουν πολλὰ ὀρθογρα-
φικὰ λάθη, καὶ μὲ τέτοιο ἄθλιο περιεχόμενο τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀγαπήσουν μία 
γλῶσσα, ποὺ τοὺς μιλάει διαρκῶς γιὰ δυστυχία καὶ θλιβερὰ θέματα, π.χ. ὁ παπποῦς 
εἶναι ἄρρωστος καὶ πάλι ὁ παπποῦς πέθανε, ἕνας γάιδαρος... τραγουδοῦσε, ἀλλὰ ἦταν... 
φάλτσος, ἐνῷ ἔχουν ἐξοβελισθῆ οἱ μεγάλοι μας ποιητές, καὶ τὴν θέση τους ἔχουν κα-
ταλάβει κάποιοι ἐντελῶς ἄγνωστοι. ∆ὲν διδάσκεται ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ, 
τοῦ Ἐλύτη, τοῦ Καβάφη ἢ τοῦ Κάλβου ἀπὸ τὸ ∆ημοτικὸ μὲ τὴν ἀστεία δικαιολογία 
ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν καταλαβαίνουν. ∆ηλαδὴ ὅλη αὐτὴν τὴν δυστυχία καὶ τὴν θλίψη τὴν 
καταλαβαίνουν καλύτερα; 

Αὐτὰ τὰ μίζερα βιβλία καλλιεργοῦν τὴν ἡττοπάθεια καὶ τὴν νοοτροπία τοῦ βλα-
κός. Ἀποβλακώνουμε ἐμεῖς τὰ πανέξυπνα παιδιά μας, καὶ οὐδέποτε συγκεντρώθηκε 
μία λαοθάλασσα γονέων ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο «Παιδείας» ἐναντίον τῶν σχολικῶν 
βιβλίων. ∆ὲν ἔτριξε ποτὲ ἡ καρέκλα τοῦ κυρίου ἢ τῆς κυρίας ὑπουργοῦ Παιδείας, 
γιατί νὰ ἐνδιαφερθῇ λοιπόν; 

«∆»: Νοεῖται Παιδεία χωρὶς Θέατρο, Μουσική, Χορὸ καὶ Γυμναστική; Οἱ δικοί 
σας φοιτητὲς ἀσχολοῦνται μὲ τὶς Τέχνες;

Πολὺ σημαντικὴ ἐρώτηση. Στὸν ὅρο «Παιδεία» ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ συμπερι-
λαμβάνεται τὸ Θέατρο, ἡ Μουσική, ὁ Χορός, ἡ Γυμναστική. Στὸ Πολυτεχνεῖο εὐτυχῶς 
ἔχουμε Θεατρικὴ Ὁμάδα, ἔχουμε Μουσικὴ μὲ ἕνα πολὺ καλὸ συγκρότημα παραδοσια-
κῆς καὶ σύγχρονης, ἔχουμε Χορευτικὸ Τμῆμα καὶ Τμῆμα Γυμναστικῆς μὲ 50 δραστηρι-
ότητες. Τὰ ἄκρως καταπιεστικὰ προγράμματα σπουδῶν ὅμως ἀπορροφοῦν ὅλη τὴν 
ζωτικότητα τῶν φοιτητῶν, δὲν ὑπάρχει ἐλεύθερος χρόνος, καὶ τώρα ἡ ἴδια τακτικὴ 
ἐφαρμόζεται καὶ στὰ ∆ημοτικά. Στὸ Καίμπριτζ τὸ πολὺ νὰ ἔχουν 15 ὧρες τὴν ἑβδομάδα, 
ἀλλὰ εἶναι πολὺ ἑστιασμένοι στὸ ἀντικείμενό τους. Ἐμεῖς ἔχουμε 35 ὧρες μάθημα τὴν 
ἑβδομάδα, ποὺ σημαίνει ἄλλες 70 στὸ σπίτι. Παρὰ τὴν πληθώρα ἀξιόλογων καθηγητῶν 
στὴν Ἑλλάδα δὲν χωρίζουν σὲ τμήματα τοὺς φοιτητές, ὥστε νὰ ἀποδώσῃ ἡ διδασκα-
λία ἀπὸ ἕδρας, ἀλλὰ δικαιολογοῦν τοὺς μισθοὺς μὲ μία σκληρὴ ὑπερφόρτωση τῶν 
φοιτητῶν. Ἡ Παιδεία μας σήμερα φρόντισε νὰ μὴν περιλαμβάνῃ οὔτε στὸ Γυμνάσιο 
τὶς Ἀνθρωπιστικὲς Ἐπιστῆμες. Ἐξοβέλισαν τὴν Ποίηση, καὶ ἔχουμε μία στυγνὴ τεχνο-
κρατικὴ ἐκπαίδευση, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι καὶ ἐπιτυχημένη. Ἡ κυβέρνηση θὰ πρέπει 
νὰ κάνῃ ἕνα μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης τῆς Μέσης Ἔρευνας, νὰ 
τονώσῃ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία καὶ τὴν πολιτιστικὴ καὶ νὰ βοηθήσῃ τομεῖς ποὺ 
σήμερα πάσχουν, διότι, στὸν τεχνοκρατικὸ κόσμο ποὺ ζοῦμε, δὲν μποροῦν εὔκολα νὰ 
βρεθοῦν χρηματοδότες γιὰ τὶς Τέχνες. 

Ἐγκαταλείπεται ἡ ἔρευνα στὶς Φιλοσοφικὲς Σχολὲς

«∆»: Τί κατάσταση ἐπικρατεῖ στὰ ἀμφιθέατρα καὶ τὰ ἐργαστήρια; Οἱ ἔρευνες δὲν 
χρηματοδοτοῦνται;

Ὑπάρχουν ἀμφιθέατρα καὶ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα ζοῦν μέσα στὴν μιζέρια, ποὺ ἀδυ-
νατοῦν νὰ χωρέσουν τόσους φοιτητές, εἰδικὰ τώρα τελευταῖα ποὺ οἱ φοιτητὲς ἐπέστρε-
ψαν μαζικὰ στὰ Ἀνώτατα Ἱδρύματα ὑπὸ τὸν φόβο τῆς ἀνεργίας, διότι ἕνα διάστημα 
δὲν πατοῦσαν· καὶ ὅμως δὲν ἔχουμε τοὺς κατάλληλους χώρους εἰδικὰ στὰ ἐργαστήρια, 
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ὅπου καὶ ἡ πληθώρα τῶν φοιτητῶν ἀπαιτεῖ καθημερινὲς δαπάνες, διότι σὲ ἕνα χημικὸ 
ἐργαστήριο γιὰ μία ἄσκηση χρειαζόμαστε π.χ. θειϊκὸ ὀξὺ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο, τὸ ὁποῖο 
δὲν ἔχουμε. Πῶς λοιπὸν θὰ παραχθῇ Ἐπιστήμη καὶ εὐημερία, ὅταν τὸ Πανεπιστήμιο 
εἶναι βυθισμένο στὴν μιζέρια καὶ τὴν ἀνέχεια; 

Ὅσον ἀφορᾷ ὅμως στὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, εἴμαστε τυχεροί, διότι οἱ 
ἔρευνες χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὴν Ε.Ε., καὶ τὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο 
εἶναι τὸ 2ο στὴν Εὐρώπη στὰ ἀνταγωνιστικὰ προγράμματα Ἔρευνας, κάτι ποὺ μὲ 
χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μὲ γεμίζει μὲ ἀγωνία σὰν καθηγητὴ εἶναι 
τὸ τί θὰ συμβῇ στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, τώρα ποὺ ὁ κόσμος ἔχει στραφῆ 
πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις, καὶ δὲν θὰ ὑπάρξῃ κανεὶς νὰ χρηματοδοτήσῃ τὶς ἔρευνες 
καὶ τὶς μελέτες τῶν θεωρητικῶν μας ἐπιστημόνων.

«∆»: Τί εἶναι ἡ περίφημη «Ἐπιτροπὴ τῶν Σοφῶν;»
Ἡ Κυβέρνηση, προκειμένου νὰ ἐμφανίσῃ ὅτι θέλει διά-

λογο γιὰ τὸ πλαίσιο τῆς Παιδείας, δημιούργησε μία «Ἐπι-
τροπὴ Σοφῶν», ἄγνωστο πῶς τὴν ἐπέλεξε· καλοὶ εἶναι οἱ 
Σοφοί, ἀλλὰ τοὐλάχιστον νὰ ἐκλέγωνται ἀπὸ κάποιους καὶ 
μετὰ νὰ ἀποστέλλωνται. Ἐὰν ἡ κ. ὑπουργὸς εἶχε ζητήσει 
ἀπὸ τὴν Σύγκλητο τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου νὰ ὁρίσῃ 
κάποιον ἐκπρόσωπο, θὰ τῆς εἴχαμε στείλει, διότι ἐμεῖς στὸν 
διάλογο πιστεύουμε, καὶ μόνον ἔτσι θὰ λυθῇ τὸ θέμα τῆς 
Παιδείας, ποὺ εἶναι ἐθνικὸ καὶ ὑπερεθνικό, ἀλλὰ δυστυχῶς 
δὲν ἔγινε ἔτσι. Συνεστήθη λοιπὸν μία «Ἐπιτροπὴ Σοφῶν», 
ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει πῶς δημιουργήθηκε καὶ ἡ ὁποία διε-
λύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη, διότι δὲν συμφώνησαν σὲ τίπο-
τα. Οἱ νέοι, ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχωνται, ἔχουν ἄδολο 
χαρακτῆρα καὶ δὲν γίνονται Κατεστημένο, ἀφοῦ κάθε 5 
χρόνια ἀλλάζουν. Ἐνῷ ἐμεῖς, οἱ καθηγητές, ἀναπόφευκτα 
δενόμαστε μὲ τὴν καρέκλα καὶ γινόμαστε Κατεστημένο. 
Καὶ τότε χάνουμε τὴν ἔννοια τοῦ νὰ αὐτοαξιολογούμεθα 
καὶ νὰ ἀναρωτιώμαστε, ἐὰν οἱ πράξεις μας ἦταν πράγμα-
τι ἀξιόπιστες. Αὐτὴν τὴν ἱκανότητα τὴν χάνουμε μὲ τὰ χρόνια. Ἀντιθέτως ἡ νεολαία 
παρατηρεῖ καὶ κρίνει. ∆υστυχῶς τοὺς λείπει ἡ κρίση στὰ ἐπιστημονικά, διότι δὲν τοὺς 
τὴν ἀναπτύξαμε ἐμεῖς. 

Τὸ Ἄσυλο καὶ ὁ μηχανισμὸς τῆς «Ἑτεροζήτησης»

«∆»: Μιλήστε μας γιὰ τὸ πανεπιστημιακὸ Ἄσυλο, τὰ αὐτόφωρα κακουργήματα 
ἐντὸς τοῦ Ἀσύλου, καὶ πότε αὐτὸ καταργεῖται. 

Τὸ πανεπιστημιακὸ Ἄσυλο εἶναι μία πανεπιστημιακὴ ἀρχή, ποὺ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ 
βία καὶ καταργεῖται ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἀσκεῖ βία ἢ παρεμποδίζει τὴν διακίνηση τῶν 
ἰδεῶν. Κακῶς νομίζουμε ὅτι τὸ Ἄσυλο μόνον ἡ Ἀστυνομία τὸ παραβιάζει. Καὶ ἐσεῖς, 
ἐὰν ἔλθετε σήμερα ἐδῶ καὶ μοῦ ἀφαιρέσετε τὸν λόγο, θὰ ἔχετε καταργήσει τὸ Ἄσυλο. 
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Τὸ Ἄσυλο δὲν καλύπτει κακουργήματα ἐντὸς 
αὐτοῦ. Οὔτε οἱ διαδηλώσεις γιὰ δωρεὰν Παιδεία μποροῦν νὰ σχετισθοῦν μὲ καταστρο-

Παρατηρήστε αὐτὸ 

τὸ ἀστεῖο πολεμικὸ 

σκηνικό, ποὺ στήνεται 

κάθε τόσο ἔξω ἀπὸ 

τὸ Κοινοβούλιο, μὲ 

τὴν ἐξουσία καλὰ 

προστατευμένη ἐντὸς 

μιᾶς θωρακισμένης 

Βουλῆς καὶ τοὺς 

ἀντιεξουσιαστὲς νὰ 

πετοῦν μολότωφ σὲ 

ἄσχετο κόσμο.
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φές, μὲ βανδαλισμούς, μὲ τὴν ἐρήμωση τῶν γραφείων καὶ τὴν 
ἀπώλεια τοῦ ἐξοπλισμοῦ, αὐτὰ εἶναι πολιτικὲς σκοπιμότητες. 
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καθηλώνονται στὴν «ἀληθοφανῆ» θέση 
τους, ὅπως ἕνα ἄλογο, ποὺ καθηλώνεται ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει 
σανός.

Γιὰ νὰ πάψουν λοιπὸν τὰ κόμματα νὰ ἐλέγχουν πλήρως 
τὸν πανεπιστημιακὸ χῶρο, πρέπει ἡ Πρυτανικὴ Ἀρχή, ὅλοι 
οἱ πανεπιστημιακοὶ καὶ ὅλοι οἱ φοιτητὲς νὰ ἐκλέγωνται μὲ 
κληρωτίδα, ὄχι κομματικά. Ἔτσι θὰ πάψουν τὰ πανεπιστή-
μια νὰ εἶναι συμψηφισμὸς ἀνομιῶν. Πρέπει κάποτε νὰ ὑπάρ-
ξουν κυρώσεις πειθαρχικά, νὰ ληφθοῦν ἐπισήμως μέτρα 
γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν πανεπιστημίων. Οἱ ἔξαλλοι νεαροί, 
ποὺ πετοῦν μολότωφ, κινδυνεύουν νὰ ἀλληλοσκοτωθοῦν ἢ 
νὰ σκοτώσουν ἄλλους, νὰ σκοτώσουν νήπια καὶ γέροντες, 
γιατὶ τὸ Ἄσυλο προστατεύει μόνον τοὺς διαδηλωτές. Καὶ 
ἡ Ἀστυνομία διστάζει νὰ μπῇ στὸν χῶρο, διότι, ἂν θὰ γίνῃ 
συμπλοκὴ καὶ ὑπάρξῃ κάποιος νεκρὸς μέσα, τότε κανεὶς δὲν 
πρόκειται νὰ ἀναλάβῃ τὸ κόστος. Τότε τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ 
ὁ μηχανισμὸς τῆς «ἑτεροζήτησης».

«∆»: ∆ώστε μας τὸν ὁρισμὸ τῆς «Ἑτεροζήτησης». 
Ἡ «Ἑτεροζήτηση» εἶναι ἡ μεταφορὰ τοῦ ἐνδιαφέροντος 

π.χ. ἀπὸ τὴν Παιδεία ἢ ἀπὸ τὴν βαρειὰ φορολογία σὲ ἕνα 
ἄσχετο θέμα. Κατασκευάζουν ἕναν ἐχθρὸ μὲ κουκούλλα ἢ χω-
ρὶς αὐτὴν καὶ παράγουν τὴν ἀποσάθρωση. Παρατηρήστε αὐ-
τὸ τὸ ἀστεῖο πολεμικὸ σκηνικό, ποὺ στήνεται κάθε τόσο ἔξω 
ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, μὲ τὴν ἐξουσία καλὰ προστατευμένη 
ἐντὸς μιᾶς θωρακισμένης Βουλῆς καὶ τοὺς ἀντιεξουσιαστὲς 
νὰ πετοῦν μολότωφ σὲ ἄσχετο κόσμο! Ἔτσι δυναμιτίζουν τὸν 
δημόσιο βίο καὶ παραλύουν τὸ κράτος. Ὁ κόσμος, τρομοκρατημένος ἀπὸ τὴν λαοκρα-
τία τῶν κουκουλλοφόρων, δὲν ἀναρωτιέται τί δρᾶμα παίζεται στὰ παρασκήνια, πῶς 
χειρίζονται τὰ ἐθνικά μας θέματα, ποῦ ὁδηγοῦν τὴν Οἰκονομία μας καὶ τὴν Παιδεία 
μας. Σὰν ἐπιδόρπιο «σερβίρονται» καὶ μισόγυμνες ξανθές, ποὺ δίνουν ἕνα αἴσθημα 
ἀσφάλειας. 

Κάποιοι ἀκριβοπληρωμένοι «∆ιαχειριστὲς Κρίσεων» πληρώνονται ἡγεμονικὰ γιὰ 
τὴν ἀποβλάκωσή μας καὶ τὰ καταφέρνουν μία χαρά. Ἐὰν ὅμως ἡ χώρα αὐτὴ δὲν 
ἀνήκῃ στὴν «μειοψηφία τῶν κουκουλλοφόρων», τότε γιατί ἡ πλειοψηφία δὲν μπορεῖ 
νὰ κυκλοφορήσῃ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν; 

Ἡ βία στὰ σχολεῖα καὶ ὁ Ἀθλητισμὸς
«∆»: Καὶ ἡ βία στὰ σχολεῖα; Τί συμβαίνει μὲ τὴν ἐγκληματικότητα τῶν ἀνηλί-

κων; 
Ὅταν μία κοινωνία νοσῇ καὶ ἔχει περίσσευμα νοσηρότητας θὰ δημιουργήσῃ καὶ τοὺς 

μηχανισμοὺς ποὺ θὰ «κάψουν» αὐτὴν τὴν νοσηρότητα. Τὰ παιδιά μας μεγαλώνουν 
σ’ ἕνα διαστρεβλωμένο περιβάλλον. ∆ὲν ὑπάρχει φυσικὸ περιβάλλον δίπλα τους, δὲν 
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Τὸ φοιτητικὸ κίνημα τῆς προδικτατορικῆς περιόδου εἶχε μετατρέψει τὸ Πανεπιστήμιο 
σὲ πολιτικὸ προμαχῶνα τῆς ἐλεύθερης διακίνησης καὶ πάλης ἰδεῶν καὶ τὸ πανεπιστημια-
κὸ Ἄσυλο σὲ ἀσπίδα ἀπέναντι στὴν ἀστυνόμευση τῆς πανεπιστημιακῆς ζώνης. Σήμερα 
συζητεῖται ὁλοένα καὶ περισσότερο ἡ ἀνάγκη ἀναμόρφωσης τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης 
τοῦ πανεπιστημιακοῦ Ἀσύλου, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν γίνεται κατάχρησή του μὲ τὴν ἀνοχὴ ἐγ-

κληματικῶν ἐνεργειῶν.

ὑπάρχει πολιτισμικὸ περιβάλλον δίπλα τους, οἱ γονεῖς τρέχουν διαρκῶς, νοιώθουν ἐγ-
καταλελειμμένα στὸ ἔλεος τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαράδεκτα 
βίαια. Ὑπάρχουν παιχνίδια, ποὺ ὁ σκοπός τους εἶναι νὰ δολοφονῇ τὸ παιδὶ πολλοὺς 
ἀνθρώπους, γιὰ νὰ πάρῃ πόντους! Στὸ τέλος τοὺς περιμένει ὡς ἔπαθλον μία ξανθιὰ 
κυρία, ἡ ὁποία, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσους ἔχει δολοφονήσει τὸ παιδί, θὰ προσφέρῃ καὶ 
τὶς ἀντίστοιχες ὑπηρεσίες. Μιλᾶμε γιὰ φριχτὰ πράγματα. Ἡ κοινωνία μας εἶναι στυγνή, 
παράγουμε περιθώριο, τὸ ὁποῖο καταδιώκουμε καὶ μᾶς καταδιώκει, ἐνῷ μία σημαντι-
κὴ μερίδα τῆς νεολαίας ἀγνοεῖ τὶς λέξεις «συντροφικότητα», «ἀγάπη», «φιλία», ἀκόμη 
καὶ «ἔρωτας». Ὅλα αὐτὰ τὰ σύμβολα τῆς συλλογικότητας ἔχουν ἀντικατασταθῆ ἀπὸ 
τὸν ἄκρατο ἀνταγωνισμό. Ἡ ἀνύπαρκτη πολιτιστικὴ Παιδεία γενικὰ ἔχει σὰν ἀποτέ-
λεσμα αὐτὴ τὴν ἐκρηκτικὴ βία, ἡ ὁποία ἐκτονώνεται στὰ γήπεδα, στὸ Πολυτεχνεῖο, σὲ 



20966    ∆ΑΥΛΟΣ 302, Μάιος 2007

κλοπές, ἰδιαιτέρως δὲ σὲ καταστροφές. Τὰ παιδιὰ χρειάζονται χρόνο καὶ ὄχι χρῆμα, 
δηλαδὴ «πάρτε λεφτὰ καὶ ἀφήστε μας ἥσυχους!». Τὸ χρῆμα στὰ χέρια ἑνὸς ἐφήβου 
χωρὶς Παιδεία, χωρὶς Πολιτισμό, χωρὶς προσοχή, σημαίνει ἀλκοόλ, ναρκωτικὰ καὶ 
τέλος τὴν ὠμὴ βία. 

Βλέπω μὲ δέος καὶ πικρία τὴν τεράστια σημασία τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸν ψυ-
χισμὸ τῶν νέων, ὅπου ἡ προετοιμασία καὶ ἡ συμμετοχή τους ἐκτόνωνε τὴν πληθωρική 
τους ἐνέργεια, καὶ παρατηρῶ, πόση σοφία κρύβει ὁ κόττινος στέφανος, διότι κόττος 
σημαίνει ὁ χόλος, ἡ χολή, ἀρνητικὴ σκοτεινὴ ἐνέργεια, καὶ συνεπῶς ὁ ἀγῶνας μέσα 
στὸν στίβο γιὰ ἕνα ταπεινὸ στεφάνι ἀπὸ κόττινο θεραπεύει αὐτόματα καὶ τὰ ἐπικίνδυ-
να στοιχεῖα, ποὺ θὰ παρασύρουν ἕναν ἔφηβο στὴν βία. 

Εἶναι πασίγνωστο, ὅτι ὁ Ἴφιτος κατ’ ἐντολὴν τῆς Πυθίας ἐπανέφερε τοὺς Ὀλυμπια-
κοὺς Ἀγῶνες ὡς μοναδικὸ θεραπευτικὸ μέσον σὲ μία ἐποχὴ δραματικῆς παρακμῆς, 
ἀντίστοιχης μὲ τὴν σημερινή. ∆ὲν μᾶς ἐμποδίζει κανεὶς νὰ τοὺς ἐπαναφέρουμε κάθε 
τετραετία, τὸ ἀποτέλεσμά τους θὰ εἶναι ἐκπληκτικό, ἁπλᾶ δὲν τὸ ἔχουμε σκεφθῆ. 
Ἡ ∆.Ο.Ε ἂς ἐξακολουθήσῃ νὰ περιφέρῃ τοὺς ντοπαρισμένους ἀθλητὲς ἀνὰ τὸν 
κόσμο σὰν νὰ εἶναι τσίρκο, ἀλλὰ οἱ γεννήτορες αὐτῆς τῆς ἰδέας εἴμαστε ἐμεῖς, καὶ 
δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ μᾶς ἐναντιώνωνται, μιλᾶμε γιὰ τὰ δικά μας παιδιά, 
ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ Ἐκκλησία ἔλεγχε τὴν Παιδεία

«∆»: Ἰσχυρίζεσθε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο εἶναι κέντρο διακίνησης πληροφοριῶν. 
∆ηλαδὴ οἱ καθηγητὲς ἐλέγχουν τὴν πληροφορία ποὺ μεταδίδουν ἢ ἀντιθέτως ἐλέγ-
χονται αὐστηρὰ στὴν διακίνηση τῶν πληροφοριῶν; 

Ἕνα ἀπὸ τὰ καλὰ τῶν πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν εἶναι, ὅτι ἀληθινὰ ἐμεῖς μπο-
ροῦμε νὰ ἐλέγξουμε τὴν πληροφορία ποὺ μεταδίδουμε. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἐκεῖ. 
Τὸ πρόβλημα εἶναι, ἐὰν ἐμεῖς θέλουμε νὰ μεταφέρουμε τὴν πληροφορία ὅπως πρέπει 
ἢ ἐὰν ἐμεῖς θέλουμε νὰ τὴν ἐλέγξουμε. Μήπως τὴν λογοκρίνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, αὐτὸ 
εἶναι τὸ ζήτημα.

«∆»: Γιὰ παράδειγμα, τὰ κινητὰ τηλέφωνα κινοῦνται στὰ κύματα τοῦ αἰθέρος. 
Γιὰ τὸν αἰθέρα μιλάει ὁ Ὀρφέας στὰ «Ὀρφικά» καὶ ὁ Ὅμηρος στὴν «Ἰλιάδα». Εἶσθε 
ἐλεύθερος νὰ τὸ ἀναφέρετε αὐτὸ ἢ πρέπει νὰ ἐγκωμιάσετε χριστιανοὺς ἐφευρέτες, 
ὅπως θέλει τὸ Ὑπουργεῖο;

Ἤδη στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο διδάσκει ὁ καθηγητὴς κ. Θεοδόσιος Τάσιος, ποὺ 
εἶναι πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μελέτης τῆς Ἀρχαίας Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ) καὶ ἀσχο-
λεῖται μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Τεχνολογία, ἐνῷ τὰ βιβλία του εἶναι καταπληκτικά. 
Πιστεύω σ’ αὐτὸ ποὺ λέει, ὅτι ἡ πρώτη Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀρχί-
σει στὴν Ἀλεξάνδρεια, στὴν π.Χ. ἐποχή, διότι τότε συνέτειναν ὅλες οἱ συνθῆκες, ποὺ 
ἐμφανίσθηκαν ἀργότερα τὸ 1800 περίπου. Στὴν Ἀλεξάνδρεια ὑπῆρχε ἡ μεγαλύτερη 
βιβλιοθήκη τοῦ πλανήτη, ὑπῆρχαν τὰ βιομηχανικὰ κέντρα καὶ ὑπῆρχαν τέτοιου εἴδους 
μηχανισμοί, ποὺ πραγματικὰ θὰ μποροῦσαν ὅλα νὰ ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Ἀλεξάν-
δρεια. Τὰ κύματα τοῦ αἰθέρος ἦταν πασίγνωστα καὶ ἡ χρήση τους ἐπίσης. Ἐπιπλέον 
ὅμως ὑπῆρχαν ἀληθινοὶ σοφοὶ καὶ θαυμαστοὶ ἐπιστήμονες, καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι θὰ 
εἶχαν καὶ τὶς λύσεις γιὰ τὴν ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ δυστυχῶς πρῶτα ἡ 



∆ΑΥΛΟΣ 302, Μάιος 2007    20967

Ρωμαϊκὴ κατοχὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ κατοχή μας ἀπὸ τὴν Θεοκρατία καὶ τὸν ∆ογματισμὸ 
μᾶς βύθισαν στὸ σκοτάδι καὶ κατόπιν στὴν ἀπότομη καὶ ἀλόγιστη χρήση τῶν φυσικῶν 
πόρων, κάτι ποὺ τελικὰ θὰ μᾶς στραγγαλίσῃ. 

Ἀσφαλῶς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θέλει τὴν προβολὴ τῶν πιστῶν του, ἀλλὰ τὰ 
θρησκεύματα εἶναι θέμα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ ὄχι τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας, γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὰ σχολικὰ βιβλία. Γιὰ παράδειγμα στὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821 εἴχαμε καὶ γυναῖκες πλοιάρχους, ἀληθινὲς καπετάνισσες, ποὺ κυβερνοῦσαν 
πλοῖα καὶ πολεμοῦσαν, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει νὰ τὶς ἀναφέρῃ, οὔτε ἡ Ἐπα-
νάσταση ἄρχισε τὴν ἡμέρα τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ», διότι ἡ Καλαμάτα εἶχε ἀπελευθε-
ρωθῆ ἀρκετὲς ἡμέρες πρίν, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ συμπίπτῃ ἡ Ἐπανάσταση 
μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ νὰ μειώνεται ἡ τεράστια σημασία της. 

«∆»: Καὶ ὅμως στὴν τρίτη χιλιετία οἱ καθηγητὲς ἀνέχονται τὴν ἀνάμειξη τῆς 
Ἐκκλησίας στὴν Παιδεία, ἀνέχονται νὰ προστατεύουν τὴν ἑβραϊκὴ ἱστορία καὶ τὸ 
«Ὁλοκαύτωμα» σὲ βάρος τῆς Ἔρευνας, τῆς Ἐπιστήμης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ παρελ-
θόντος. 

Ὄχι, οἱ καθηγητὲς δὲν τὸ ἀνεχόμαστε αὐτό, ἁπλᾶ δὲν παίρνουμε πλακὰτ νὰ βγοῦμε 
στοὺς δρόμους ἢ νὰ πετάξουμε μολότωφ γι’ αὐτὰ τὰ θέματα. Ἐμεῖς κάνουμε τὴν ἔρευνά 
μας, ἐμβαθύνουμε τὴν ἐπιστήμη μας, ποὺ εἶναι συναρπαστική, χωρὶς νὰ ἔχουμε εὐτυχῶς 
καμμία ἀνάμειξη οὔτε μὲ Ἐκκλησίες, οὔτε μὲ «Ὁλοκαυτώματα», ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως 
εἶναι καταδικαστέα, καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε τὰ περισσότερα ἀπὸ κάθε ἄλλον. 
Ἐπειδὴ ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀρκετοὺς ψήφους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, 
ἀσκεῖ ὑπουργικὴ πίεση, καὶ οἱ κυβερνήσεις τὴν ὑπολογίζουν, θεωρῶ ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς 
λόγους, ποὺ ἐπιμένουν γιὰ τὰ ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια, εἶναι γιὰ νὰ ἱδρυθῇ καὶ τὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς Ἐκκλησίας. Πιστεύω ὅτι θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα. Παράλληλα, ἐπειδὴ 
ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάμειξη ὡς μεγαλομέτοχος σὲ τράπεζες, σὲ ξενοδοχεῖα καὶ μεγάλα 
ἐμπορικὰ κέντρα, ἄρα ἔχει καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πολιτῶν σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς. 

Σὲ λίγο ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ μιλᾷ Ἑλληνικὰ

«∆»: Σὰν πρύτανις ἀγωνισθήκατε γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Εἶναι ἀδιανό-
ητο οἱ Ἕλληνες γιατροὶ νὰ μὴν μιλοῦν τὴν γλῶσσα τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἢ τοῦ Ἱπποκρά-
τη, καὶ οἱ ἐπιστήμονες τῆς ΝΑΣΑ νὰ μελετοῦν δωρεὰν τὶς πολύτιμες πληροφορίες 
τῶν προγόνων μας. 

Ἀγαπῶ πολὺ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, καὶ ἡ καταδίωξή της ἀντίκειται στὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, ἀλλὰ τελικὰ δὲν εἶναι τόσο εὔκολο νὰ τὴν καταργήσουν. Τὰ Λατινικὰ 
εἶναι ἡ νεκρὴ γλῶσσα, ἡ Ἑλληνικὴ εἶναι ὁλοζώντανη, διότι ὁ ἐφημέριος στὸ Καίμπριτζ 
μιλάει Ἑλληνικά, ὁ ἀντίστοιχος σὲ βαθμὸ τοῦ δικοῦ μας πατριάρχη (!) στὴν Ἀγγλία 
ἐπίσης μιλάει Ἑλληνικά. Εἶναι δυστύχημα γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ποὺ δὲν 
μιλοῦν τὴν ἐπιστημονικὴ γλῶσσα τῶν προγόνων τους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁλόκληρη ἡ Εὐρώ-
πη σὲ λίγο θὰ ὁμιλῇ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ὑποχρεωτικὰ ὁ αὐθεντικὸς Ἕλλην Λόγος θὰ 
εἰσβάλῃ σάν....μόδα στὴν πατρίδα μας. Παρὰ τὸν κατατρεγμό της ἡ Ἑλληνικὴ τελικὰ 
θὰ γιγαντωθῇ, δὲν θὰ καταργηθῇ. 

Ὁ Ἕλλην εἶναι προμηθεϊκὴ μορφή, ποὺ δὲν κρατᾷ τὴν Γνώση γιὰ τὸν ἑαυτό του, 
ἀλλὰ τὴν μεταδίδει, ἀπεχθανόμενος τὴν μυστικοπάθεια καὶ τὰ δόγματα τῆς Ἀνατολῆς, 
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ποὺ τοῦ ἐπεβλήθησαν βιαίως. Συνεπῶς αὐτὴ ἡ ἀνιδιοτελὴς δωρεὰ πρὸς τὴν ἀνθρωπότη-
τα ἐπιστρέφει σ’ ἐμᾶς στὸ ἑκατονταπλάσιο. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν ὑπάρχει ὠργανωμένη 
Παιδεία, καὶ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἀναγνώσουμε τὸν Ἀρχαῖο Λόγο, διότι θὰ θυμηθοῦμε 
πολλά. Κατάφεραν νὰ καταντήσουν τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ δυσάρεστη γιὰ τὸν διδά-
σκοντα καὶ ἀνυπόφορη γιὰ τὸν διδασκόμενο. Ὅμως πρέπει νὰ προσελκύσουμε πρῶτα 
–πρῶτα τὰ παιδιὰ τοῦ ∆ημοτικοῦ νὰ διαβάζουν τὸν Ὅμηρο, τὸν Ὀρφέα καὶ τοὺς χιλιά-
δες φιλοσόφους καὶ μαθηματικούς μας, γιατὶ θὰ ἔχουμε τεράστιο ὄφελος ὅλοι μας. 

Χρειάζεται ἡ ἀλλαγὴ τῆς μεθοδολογίας, καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος ἔχω προωθήσει ἕνα σύστη-
μα ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, 
διαπιστώνοντας ὅτι οἱ νέοι γύρω στὰ 20, ποὺ εἶναι ἐλεύθεροι, κυριολεκτικὰ διψοῦν 
νὰ ἐρευνήσουν τὴν Ἑλληνική, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἠλεκτρονικὴ βοήθεια. Ἡ ἑταιρεία ποὺ 
ἀσχολήθηκε τότε, θὰ πρέπει νὰ τὸ ἔχῃ ἐξελίξει πολύ. 

«∆»: Καὶ ἡ Γραμματική; 
- Θεωρῶ τὴν Γραμματικὴ σπουδαία, διότι γυμνάζει τὸν Νοῦ, καὶ κατὰ τὴν ἄποψή 

μου ἔχει σχέση μὲ τὰ Μαθηματικά· καὶ ἐγώ, παρόλο ποὺ ἤμουν σὲ Πρακτικὸ Σχολεῖο, 
τὴν ἀπολάμβανα, Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, ἀλλὰ ἡ μάχη δὲν 
ἔχει κριθῆ ἀκόμη. Ἡ Ἑλληνικὴ εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς Τεχνολογίας, διότι περιέχει χιλιά-
δες τεχνολογικοὺς ὅρους, αὐτὸ τὸ ἔχει παραδεχθῆ δημόσια καὶ ἡ ἴδια ἡ ὑπουργὸς 
Παιδείας.

«∆»: Μιλήστε μας γιὰ τὴν αὐτονομία καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν πανεπιστημίων. 
Ὑπάρχουν κωδικοὶ ἐξόδων;

Ἡ χρηματοδότηση τῶν πανεπιστημίων εἶναι μία πραγματικὰ θλιβερὴ ἱστορία. Σὲ 
ὅλη τὴν Ε.Ε. οἱ δαπάνες γιὰ τὴν Παιδεία εἶναι τὸ 5% τοῦ ΑΕΠ. Ἀλλὰ δυστυχῶς στὴν 
χώρα μας τὸ ποσοστὸ ἦταν 3,3% καὶ παρὰ τὶς ἐξαγγελίες σήμερα μειώθηκε στὸ 3,1%. 
Αὐτὸ βεβαίως δείχνει καὶ τὸ εἶδος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ θέλουν νὰ κατασκευάσουν. Τὸ 
δημόσιο λογιστικὸ καταπνίγει κάθε ἐλευθερία τοῦ Πανεπιστημίου. Πρῶτα ὅμως πρέπει 
ὅλοι οἱ πανεπιστημιακοί, οἱ ὁποῖοι καὶ κατηγορούμεθα ὅτι εὐνοοῦμε τὸν «συμψηφισμὸ 
τῶν ἀνομιῶν», νὰ ξεκαθαρίσουμε, τί πανεπιστήμιο θέλουμε καὶ κατόπιν νὰ ἀποφασί-
σουμε, τί αὐτοτέλεια θὰ τοῦ δώσουμε. Ἂν θέλουμε αὐτονομία, γιὰ νὰ κανονίζουμε τὰ 
προγράμματα τῶν Σπουδῶν καὶ νὰ διορίζουμε καθηγητὲς χωρὶς τὴν παρέμβαση τοῦ 
Ὑπουργείου, δὲν θὰ πρέπει νὰ διορίζουμε τὸν γυιό μας, τὴν κόρη μας ἢ τοὺς γαμβρούς 
μας, ὅπως γίνεται σήμερα. Παντοῦ ὅλα τὰ πανεπιστήμια εἶναι αὐτόνομα, ἀλλὰ ἐδῶ 
δὲν ἔχουμε ξεπεράσει ἀκόμη τὴν κομματικὴ δουλικότητα. Σήμερα πάντως μπορεῖ νὰ 
ἐλευθερωθῇ ὁ πρύτανις ἀπὸ τοὺς αὐστηροὺς κωδικοὺς ἐξόδων γιὰ συγκεκριμένες ἀγο-
ρές, δηλαδὴ μπορεῖ νὰ τοῦ διαθέσουν 5.000 ₠ μὲ αὐστηρὴ ἐντολὴ νὰ ἀγοράσῃ μόνον... 
γομολάστιχες, ἐνῷ τὸ Πανεπιστήμιο νὰ χρειάζεται λαμπτῆρες, συνεπῶς τὸν ὠθοῦν νὰ 
συνεργασθῇ μὲ ἕνα πρόθυμο ἔμπορο, ποὺ θὰ τοῦ ὑπογράψῃ ὅτι ἀγοράσαμε γομολά-
στιχες, ἐνῷ ἀγοράσαμε λαμπτῆρες, καὶ ἔτσι γινόμαστε ὅλοι συνεργοὶ στὴν ἀπατεωνιά, 
διότι πρέπει τὸ Πανεπιστήμιο νὰ λειτουργήσῃ.

«∆»: Πιστεύετε στὸν Θεό; 
Θεωρῶ ὅτι στὴν ἐποχή μας, μὲ τὴν πρόοδο τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνολογίας, εἶναι 

παράλογο νὰ πιστεύῃ κανεὶς στὸν Θεό. 
Ἀγγελικὴ Ρέτουλα 
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‣

Ὑ περ φυ σι κὴ ὁ δι κὴ βο ή θεια

Πα ρέ χε ται ἀ πὸ τὴν ὑ περ με γέ θη εἰ κό να τοῦ 
Ἰ η σοῦ στὴν ἐ θνι κὴ ὁ δὸ Λα μί ας-Λά ρι σας.

Ψυχ(ρ)ο θε ρα πεί α στὸ Γάγ γη

Ἑ κα τομ μύ ρια πι-
στῶν Ἰν δῶν βού τη-
ξαν στὶς 4.54΄΄ τὸ 
πρω ὶ στὰ πα γω μέ να 
νε ρὰ τοῦ Γάγ γη, γιὰ 
νὰ ξε πλύ νουν τὶς 
ἁ μαρ τί ες τους, κα-
τὰ τὴ διά ρκεια πο-
λυ ή με ρης θρη σκευ-
τι κῆς γι ορ τῆς, ποὺ 
ἔ λα βε χώ ρα στὸ Ἀλ-
λα χαμ πὰντ τῆς Βό-
ρειας Ἰν δί ας τὸν Ἰ α νουά ριο. Ἡ ἐ πι-
λο γὴ τῆς συγ κε κρι μέ νης ὥ ρας ἔ γι νε 
ὕ στε ρα ἀ πὸ τὶς σχε τι κὲς προ βλέ ψεις 
το πι κῶν ἰν δου ι στῶν ἱ ε ρέ ων. Τὸ τε-
λε τουρ γι κὸ -πέ ραν τοῦ ξε πα γι ά σμα-
τος- προ έ βλε πε καὶ χύ σι μο γά λα-
κτος στὸν πο τα μό, τὸ ὁ ποῖ ο συμ βό-
λι ζε τὸ νέ κταρ, ποὺ ἔ χυ σαν οἱ θε οὶ 
κα τὰ τὴ διά ρκεια μιᾶς οὐ ρά νιας μά-
χης τῆς ἰν δου ι στι κῆς μυ θο λο γί ας.

Γ.Λ.
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Ἡ εὐσέβεια μὲ τὰ τοῦβλα

LEGO λέγονται τὰ τουβλάκια, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γίνουν γιὰ παιχνίδι ἁπλὲς 
κατασκευές. Στὶς φωτογραφίες φαίνονται πολυσύνθετες κατασκευὲς μὲ χιλιάδες 
LEGO στὴν ὑπηρεσία τῆς εὐσέβειας. Ἀριστερὰ εἰκονίζεται τὸ ἐσωτερικὸ μιᾶς ἐκκλη-
σίας καὶ δεξιὰ ἡ κατασκευή, ποὺ ὠνομάστηκε «Τόσοι πολλοὶ Ἑβραῖοι» κι εἶναι ἐμ-
πνευσμένη ἀπὸ τὴν «Παλαιὰ ∆ιαθήκη» («Ἔξοδος», α΄ 7), ὅπου ἀναγράφεται: «Οἱ δὲ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφό-
δρα, ἐπλήθυνε δὲ ἡ γῆ αὐτούς.»

Ι.∆.

Γαρίδες χριστιανικῆς  
ἀλληλεγγύης

Στὴ μόνιμη στήλη «Μοναχῶν Γεύ-
σεις» τῆς ἐφημερίδας «Ἀλληλέγγυος Πο-
λίτης», ποὺ ἐκδίδει ἡ ἐπιχορηγούμενη 
ἀπὸ τὸ Κράτος ὀργάνωση τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς «Ἀλληλεγγύη», ἀναγράφονται 
συνταγὲς φαγητῶν ἀπὸ μοναστήρια τῆς 
χώρας μας. Ἡ εἰκονιζόμενη συνταγὴ γα-
ρίδων γιουβέτσι ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτη-
ριστικὸ παράδειγμα (φύλλο 83).

Γ.Γ.

Ὑποστήριξε τὸν τοπικό σου παιδόφιλο

Πήγαινε σὲ μία καθολικὴ ἐκκλησία. 
(Ἀμερικάνικο καπέλλο, διατιθέμενο μέσῳ ∆ια-
δικτύου.)
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ÍÁ ÅÎÁÖÁÍÉÓÈÏÕÍ ÏÉ ÕÂÑÅÉÓ
ÔÙÍ ×ÑÉÓÔÉÁÍÙÍ ÊÁÔÁ ÅËËÇÍÙÍ

Ἀγαπητὲ κύριε Λάμπρου,
Τὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο «ΤΑ ΥΒΡΙ-

ΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗ-

ΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ» 
θεωρῶ ὅτι εἶναι μία μεγάλη προ-
σφορὰ τοῦ περιοδικοῦ «∆αυλός» 
γιὰ ὅσους ψάχνουν νὰ βροῦν τὶς 
ἀλήθειες καὶ τὶς γνώσεις, ποὺ τὶς 
ἔκρυψαν αἰῶνες τώρα οἱ χριστια-
νοί.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ μέσα στὶς σελίδες 
του ἔχει συμπυκνώσει ὅλα ὅσα λένε 
οἱ χριστιανοὶ εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ 2.000 χρόνια τώρα. ∆ίνει μία 
συνολικὴ εἰκόνα, ποὺ βοηθάει τὸν 
καθένα μας νὰ συνειδητοποιήσῃ, 
μὲ πόσο πολὺ μένος πολεμάει ἡ Ὀρ-
θοδοξία τὸν Ἑλληνισμό. Βοηθάει 
ἐπίσης τὸν καθένα μας νὰ ἀναλογι-
στῇ, ὅτι αὐτὲς οἱ ὕβρεις δὲν ἔμειναν 
μόνο στὰ λόγια. Μετατράπηκαν σὲ 
ἐγκληματικὲς πράξεις. Ἔσφαξαν 
Ἕλληνες, κατέστρεψαν ἀριστουρ-
γήματα τῆς κλασικῆς τέχνης, ἔκλει-

σαν ὅλες τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς καὶ ὅλα τὰ θέατρα, γκρέμισαν τοὺς ἀρ-
χαίους ναοὺς καὶ στὴν θέση τους ἔχτισαν τοὺς δικούς τους. Συμμάχησαν 
μὲ τοὺς Τούρκους στὰ 400 χρόνια σκλαβιᾶς, πρόδωσαν τὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821, πολέμησαν τὴν μόρφωση καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία μέχρι καὶ 
σήμερα, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ τὴν ἐλέγχουν (βλέπε Ὑπουργεῖο Παιδείας 
καὶ Θρησκευμάτων).

Ποτὲ καὶ πουθενὰ στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δὲν ὑπῆρξε τόσο μῖ-
σος καὶ τόση καταστροφὴ γιὰ 2.000 χρόνια συνεχόμενα, ὅσο ἡ χριστιανικὴ 
μισαλλοδοξία εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἔτσι μετὰ ἀπὸ πλύση 

Ἐπιστολὴ τοῦ σκηνοθέτη Θόδωρου Μαραγκοῦ

‣

Ὁ σκηνοθέτης Θόδωρος Μαραγκὸς («Λά-
βετε Θέσεις», «Μάθε, παιδί μου, γράμμα-
τα», «Ὁ θεὸς εἶναι ἀόρατος, γιατὶ εἶναι μι-

κροσκοπικός», «Black Μπέεε» κ.ἄ.).
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ἐγκεφάλου αἰώνων, μετὰ ἀπὸ σφαγὲς καὶ τρομοκρατία ἐξανάγκασαν γενι-
ὲς καὶ γενιὲς Ἑλλήνων νὰ πιστέψουν, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θρησκεία 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάζεται σήμερα τὸ ἔκτρωμα 
τοῦ «Ἑλληνοχριστιανισμοῦ».

Γιὰ νὰ ἑδραιωθῇ αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα, βοήθησαν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φανατι-
κοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς καὶ κάποιοι ἄλλοι. Ἂν ἀνατρέξουμε στὸν 
προηγούμενο αἰῶνα καὶ φθάσουμε στὰ παιδικά μας χρόνια, θὰ θυμη-
θοῦμε οἱ περισσότεροι, ὅτι στὸ σχολεῖο μᾶς μάθανε τὴν Ἱστορία τῶν 
Ἑβραίων, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Μωϋσῆ καὶ τῶν λοιπῶν, μὲ τὸ ζόρι. Ὅσοι 
ἀπὸ ἐμᾶς καταφέραμε μεγαλώνοντας νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν... 
ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση, προσχωρήσαμε στὸ ἀριστερὸ κίνημα τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, στὸν μόνο χῶρο ποὺ ἀμφισβητοῦσε τὸν Χριστιανισμὸ τότε. Ξε-
φύγαμε ἀπὸ ἕνα δόγμα καὶ πήγαμε σὲ ἕναν ἄλλο χῶρο, ποὺ μετατράπη-
κε κι αὐτὸς σὲ δόγμα. Τὰ δύο αὐτὰ δόγματα, ἐνῷ ἦταν ἀντίθετα μεταξύ 
τους, συμφωνοῦσαν καὶ τὰ δύο στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Πολιτισμοῦ. Ἂν στὰ σχολεῖα τὸ ἐπίσημο κράτος πίεσε τὰ Ἑλληνόπουλα 
νὰ μάθουν τὴν Ἱστορία τῶν Ἑβραίων, τὸ ἀριστερὸ κόμμα τῆς Ἑλλάδος 
πίεσε τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ μάθουν τὴν Ἱστορία τῆς μεγάλης μητέρας πα-
τρίδας, τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης.

Τὴν Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ἀνέλαβαν κάποιοι ἄλλοι νὰ μᾶς τὴν μάθουν. 
Κάποιοι, ποὺ ξεφύτρωσαν μέσα ἀπὸ τὴν Χούντα καὶ παρουσιάστηκαν 
στὸν κόσμο σὰν εἰδήμονες, σὰν γνῶστες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, σὰν ὑπε-
ρασπιστὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐνῷ ὅμως ὕψωσαν τὴν σημαία τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ὕψωσαν ταυτόχρονα καὶ τὴν σημαία τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Προσπάθησαν συνειδητὰ νὰ παρουσιάσουν τὸν Χριστιανισμὸ σὰν ἐξέλι-
ξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Ὅταν τὸ ἀριστερὸ κίνημα ἔπαψε νὰ ὑπάρχῃ, κι ὁ κόσμος, ἐλεύθερος 
πλέον ἀπὸ δόγματα καὶ παρωπίδες, ἦταν ἕτοιμος ν’ ἀκούσῃ ἐπὶ τέλους καὶ 
κάτι καλὸ γιὰ τὴν πατρίδα του καὶ τὴν Ἱστορία του, αὐτοὶ οἱ χριστιανο-
έλληνες τὸν μπέρδεψαν ἀκόμα περισσότερο, γιατὶ ταύτισαν τὴν ἑλληνική 
του ὑπερηφάνεια μὲ τὸν Χριστιανισμό. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἦταν καὶ ἐξακο-
λουθοῦν νὰ εἶναι μέρος τῆς Ἐξουσίας ἢ πλησίον αὐτῆς. Ἦταν καὶ εἶναι ἄν-
θρωποι τῆς Πολιτικῆς, στελέχη τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μεγαλοεκδότες, 
συγγραφεῖς, θεωρητικοὶ καὶ λοιποί. Ἐλέγχουν τὰ κέντρα πληροφόρησης 
κι ἐνημέρωσης, κινοῦνται στὰ σκοτάδια καὶ μέσα ἀπὸ δαιδαλώδεις μηχανι-
σμοὺς ἐμποδίζουν νὰ βγῇ στὸ φῶς ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία.

Ἐνῷ τὰ κάνουν ὁλ’ αὐτά, ἁπλώνουν ὑποκριτικὰ χέρι φιλίας καὶ ἑνότη-
τας. Ἂν ὅμως παρ’ ὁλ’ αὐτὰ δεχθοῦμε, ὅτι κάποιοι ἀπὸ τοὺς χριστιανο-
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έλληνες εἶναι μπερδεμένοι κι αὐτοὶ σὰν τὸν ἁπλὸ τὸν κόσμο καὶ τείνουν 
τὸ χέρι φιλίας μὲ καλὴ πρόθεση, γιατὶ θέλουν πραγματικὰ τὴν ἑνότητα, 
πρέπει πρῶτοι ἀπ’ ὅλους αὐτοὶ οἱ ἴδιοι νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τοὺς χριστια-
νοὺς νὰ ἀφαιρεθοῦν ὅλες οἱ ὕβρεις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ὑπάρ-
χουν στὰ ἐπίσημα βιβλία τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ σοῦ 
ζητᾶνε νὰ συμφιλιωθῇς μὲ κάποιον, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα 
ποὺ ἔχει διαπράξει εἰς βάρος σου στὸ παρελθόν, ἐξακολουθεῖ καὶ σήμε-
ρα νὰ σὲ βρίζῃ, νὰ συκοφαντῇ καὶ νὰ σὲ ὑπονομεύῃ. 

Ὅσο ὅμως δὲν ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀφαιρέσουν αὐτὲς τὶς 
ὕβρεις, δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει καμμία εἰλικρινὴς πρόθεση ἀπὸ τὴν πλευρά 
τους. Πιστεύω, ὅτι μὲ τὴν τακτική τους αὐτὴ θέλουν νὰ φιμώσουν ὅσους 
τολμοῦν ν’ ἀνοίξουν τὸ στόμα τους, γιὰ νὰ ποῦν ἀλήθειες, καὶ ταυτόχρονα 
νὰ προστατεύσουν τοὺς χριστιανούς, συγκαλύπτοντας τὰ ἐγκλήματά τους. 
Χάριν αὐτῆς τῆς προστασίας οἱ χριστιανοὶ ἐξακολουθοῦν ἀκόμα καὶ σήμε-
ρα νὰ βρίζουν τοὺς Ἕλληνες ἀνενόχλητοι.

∆υστυχῶς ὅμως γι’ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ ἐξαφανί-
σουν αὐτὸν τὸν λαμπερὸ πολιτισμό, οὔτε κἂν νὰ μειώσουν τὴν λάμψη του, 
ὅσα ἐγκλήματα κι ἂν ἔκαναν, ἔχει ἀρχίσει πλέον νὰ ἀλλάζῃ τὸ κλίμα. 

Μιὰ στροφὴ πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ φαίνεται νὰ πραγματοποιῆται τὰ τε-
λευταῖα χρόνια. Ἐγὼ προσωπικὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν χαρὰ νὰ τὸ 
διαπιστώσω μέσα ἀπὸ τὶς προβολὲς τῆς ταινίας μου «BLACK ΜΠΕΕΕ...», 
ποὺ κάνω σὲ διάφορους πολιτιστικοὺς χώρους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς συζητή-
σεις ποὺ ἀκολουθοῦν μετά. Ἐκεῖ κάθε φορὰ βλέπω τὴν δίψα γιὰ μάθη-
ση, ποὺ ἔχει ὁ κόσμος γιὰ τὶς γνώσεις ποὺ τοῦ στέρησαν. Βλέπω ἐπίσης 
τὴν ὀργὴ ποὺ ἐκδηλώνει γιὰ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι 
στοὺς Ἕλληνες.

Θέλω νὰ τονίσω ὅμως, ὅτι ἡ στροφὴ πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ δὲν πραγμα-
τοποιεῖται ἀπὸ μόνη της. Πρωτοπόροι Ἕλληνες ἐρευνητές, ἀγωνιστές, ἐπι-
στήμονες κατάφεραν ν’ ἀκουστῇ ἡ φωνή τους καὶ νὰ βγάλουν στὸ φῶς 
κρυμμένες ἀλήθειες. Μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ξεσκεπάζουν διαρκῶς τὰ ψέ-
ματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρωτοστατεῖ ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ συνέπεια καὶ μαχητικότητα τὸ περιοδικὸ «∆αυλός».

Συγχαρητήρια στὸ περιοδικὸ «∆αυλός» γιὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ δίνει χρόνια 
τώρα, ὑπερασπίζοντας τὶς μεγάλες ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

 Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ
 Θόδωρος Μαραγκὸς
 Σκηνοθέτης
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ὲ ἀ φορ μὴ τὰ δη μο σι εύ μα τα τῶν ἐ φη με ρί δων τὰ σχε τι κὰ 
μὲ τὴ συ νέν τευ ξη τοῦ Τζέ ιμς Κά με ρον, ποὺ ἀ φο ροῦν στὸν 
«τά φο τοῦ Ἰ η σοῦ», τὰ «ὀ στᾶ του», τῆς «Μα ρί ας τῆς μη τέ-
ρας του», τῆς «Μα γδα λη νῆς»  καὶ τοῦ «Ἰ ού δα», «υἱ οῦ» 
του, θέ λω νὰ πῶ, πὼς μπο ρεῖ νἆ ναι ἀ λη θι νά, μπο ρεῖ καὶ 

ὄ χι. Ἀ λη θι νά, για τὶ μί α προ σε χτι κὴ ἔ ρευ να στὰ Εὐ αγ γέ λια σὲ ὁ δη γεῖ στὸ 
συμ πέ ρα σμα ὅ τι ὁ Ἰ η σοῦς δὲν πέ θα νε πά νω στὸ Σταυ ρό. Γιὰ νὰ τὸ κα-
τα νο ή σου με αὐ τό, σκα ρί φη σα αὐ τὸ τὸ ὑ πο τυ πῶ δες ρο λό ι, γιὰ νὰ δοῦ με 
πῶς οἱ Ἑ βραῖ οι ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ με τροῦ σαν τὶς ὧ ρες τῆς ἡ μέ ρας.

Πρώ τη ὥ ρα γι’ αὐ τοὺς ἦ ταν ἡ ἕ κτη πρω ι νὴ ἡ δι κή μας 
τώ ρα. Ἡ τρί τη γι’ αὐ τούς, ἡ ἐν νιὰ τὸ πρω ὶ δι κή μας. Ἡ 
ἕ κτη γι’ αὐ τούς, ἡ 12η = με ση μέ ρι δι κή μας. Ἡ ἐ νά τη γι’ 
αὐ τούς, ἦ ταν ἡ τρεῖς τὸ ἀ πό γευ μα δι κή μας καὶ ἡ 12η γι’ 
αὐ τούς, ἡ ἕ κτη (6η) ἀ πο γευ μα τι νή-βρα δυ νὴ γιὰ μᾶς. Ὑ πο-
γραμ μί ζου με, πὼς οἱ Ἑ βραῖ οι τὴν ἀλ λα γὴ τῆς ἡ μέ ρας τὴ 
με τροῦ σαν ἀ πὸ τὶς 6 μ.μ. δι κή μας, πρά ξη ποὺ ἡ Ὀρ θό δο-
ξη Ἐκ κλη σί α τὴ δι α τη ρεῖ μέ χρι σή με ρα, μὲ τὸ λε γό με νο 
Ἑ σπε ρι νό, ποὺ ἀπο τε λεῖ προ οί μιο τῆς ἑ πό με νης μέ ρας. 

Ὁ «Μᾶρ κος» 15, 25 ἀ να φέ ρει: «Ἦν δὲ ὧ ρα τρί τη καὶ 
ἐ σταύ ρω σαν αὐ τόν», ποὺ θὰ πῇ, πὼς στὶς ἐν νιὰ τὸ πρω ὶ 
ὁ Ἰ η σοῦς σταυ ρώ θη κε καὶ με τὰ ἕ ξι ὧ ρες ἐ πὶ σταυ ροῦ, 
κα τὰ τὸν «Μᾶρ κο» 15, 33-37, τὴν ἐνά τη ὥ ρα, δη λα δὴ 
στὶς τρεῖς τ’ ἀ πό γευ μα, ὁ Ἰ η σοῦς πέ θα νε. Ὁ πό τε ἀρ γὰ 
τὴν Πα ρα σκευ ὴ («Μᾶρ κος» 15,43) καὶ Σάβ βα το «ἐ πέ φω-
σκε» κα τὰ τὸν «Λου κᾶ» 23,54, δη λα δὴ πλη σί α ζε ἡ ἕ κτη 
ἀ πο γευ μα τι νή, ποὺ φεύ γει ἡ Πα ρα σκευ ὴ καὶ μπαί νει τὸ 

ÄÅÍ ÐÅÈÁÍÅ 
ÓÔÏ ÓÔÁÕÑÏ
Ï «ÉÇÓÏÕÓ 
Ï ÍÁÆÙÑÁÉÏÓ»

Οἱ Ἑβραῖοι τὴν 
ἀλλαγὴ τῆς ἡμέρας 

τὴ μετροῦσαν 
ἀπὸ τὶς 6 μ.μ. 

δική μας, πράξη 
ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία τὴ 
διατηρεῖ μέχρι 
σήμερα, μὲ τὸ 

λεγόμενο Ἑσπερινό, 
ποὺ ἀποτελεῖ 

προοίμιο 
τῆς ἑπόμενης μέρας. 
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Σάβ βα το, ποὖ ταν καὶ Πά σχα μα ζί, τρέ χει στὸν Πι λᾶ το ὁ Ἰ ω σήφ, νὰ πά ρῃ ἄ δεια τα-
φῆς. Ποι ά ὥ ρα πῆ γε; Πάν τως με τὰ τὶς τρεῖς (3 μ.μ.) καὶ πρὶν τὶς ἕ ξι (6 μ.μ.). Ὅ μως 
ὅ πο τε κι ἂν πῆ γε, ὁ Πι λᾶ τος ἐκ πεί ρας γνώ ρι ζε, ὅ τι ὁ χρό νος ποὺ ἔ κα νε ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πὶ 
τοῦ σταυ ροῦ δὲν ἐ παρ κοῦ σε, νὰ ἐ πι φέ ρῃ τὸν θά να το. ∆ι ό τι «ὁ Πι λᾶ τος ἐ θαύ μα σε, 
εἰ ἤ δη τέ θνη κε» («Μᾶρ κος», 15,44). Ἔ τσι γιὰ τὸν ἔμ πει ρο Πι λᾶ το ἐ κεί νη τὴν ὥ ρα 
ὁ Ἰ η σοῦς εἶ ναι ζων τα νός. 

Εἶ ναι ὅ μως ζων τα νός; Ἂς ρω τή σου με τὸν Ἰ ω άν νη, ποὖ ταν καὶ πα ρὼν στὴ σταύ-
ρω ση. Λέ ει λοι πὸν («Ἰ ω άν νης» 19,14), πὼς ὁ Ἰ η σοῦς τὴν ἕ κτη ὥ ρα (6η), δη λα δὴ δώ-
δε κα τὸ με ση μέ ρι, ἀ κό μα βρι σκό ταν μπρο στὰ στὸν Πι λᾶ το καὶ ἀ να κρι νό τα νε. Ἂν 
λοι πὸν σταυ ρώ θη κε με τὰ τὶς δώ δε κα (12) τὸ με ση μέ ρι, ἔ φτα ναν οἱ ὧ ρες νὰ φέ ρουν 
τὸν θά να το; Ὄ χι βέ βαι α. 

Ἄ ρα εἴ τε τὴν ἀ πο ρί α τοῦ Πι λά του πά ρου με ὑ πό ψη, ἂν σταυ ρώ θη κε στὶς ἐν νιὰ 
τὸ πρω ί, εἴ τε τὴν με τὰ τὸ με ση μέ ρι σταύ ρω ση, γιὰ τὴν ὁποία μι λᾷ ὁ Ἰ ω άν νης, ὁ 
Ἰ η σοῦς κα τέ βη κε ἀ πὸ τὸν σταυ ρὸ ζων τα νός. ∆έ στε, ὁ Ἰ ω σὴφ κα τὰ τὸν «Ματ θαῖ ο» 
27,57 ἦ ταν καὶ κρυ φὸς μα θη τὴς τοῦ Ἰ η σοῦ καὶ πο λὺ πλού σιος. Καὶ συμ πλη ρώ νει ὁ 
«Μᾶρ κος» 15,43-45, πὼς ὁ Ἰ ω σὴφ ἦ ταν καὶ βου λευ τής. Καὶ πα ρ’ ὅ τι ἦ ταν βου λευ τής, 
«τολ μή σας, εἰ σῆλ θε πρὸς Πι λᾶ τον καὶ ᾐτή σα το τὸ σῶ μα τοῦ Ἰ η σοῦ».

Μὰ για τί «τολ μή σας»; Ὁ Ἰ η σοῦς κα τα δι κά στη κε ὡς πο λι τι κὸς ἐγ κλη μα τί ας μὲ 
τὴν ἐ σχά τη τῶν ποι νῶν. ∆ι έ πρα ξε κα τὰ τὸν Ρω μα ϊ κὸ Ποι κι νὸ Κώ δι κα «ἐ σχά τη 
προ δο σί α». Καὶ «τολ μή σας», για τὶ ὁ Ἰ ω σὴφ ἦ ταν κρυ φὸς μα θη τὴς αὐ του νοῦ τοῦ 
κα τα δι κα σθέν τος ἐ πὶ ἐ σχά τῃ προ δο σί ᾳ, καὶ ἀ κό μη «τολ μή σας», για τὶ γνώ ρι ζε πὼς 
ὁ δά σκα λός του ἦ ταν ἀ κό μα ζων τα νὸς καὶ χρη σι μο ποι ῶν τας τὰ χρή μα τά του κου-
βά λη σε τὸν «κεν τυ ρί ω να» (ἑ κα τόν ταρ χο), γιὰ νὰ βε βαι ώ σῃ τὸν δῆ θεν θά να το τοῦ 
Ἰ η σοῦ. Καὶ ἀ φοῦ πῆ ρε τὴν ἄ δεια ἀ πο κα θή λω σης καὶ τα φῆς, ἔστειλε τὶς γυ ναῖ κες 

Πρωὶ

1η ὥ ρα ἑ βρα ϊ κὴ = 06:00
3η ὥ ρα ἑ βρα ϊ κὴ = 09:00
6η ὥ ρα ἑ βρα ϊ κὴ = 12:00
9η ὥ ρα ἑ βρα ϊ κὴ = 15:00
12η ὥ ρα ἑ βρα ϊ κὴ = 18:00

Σκα ρί φη μα ρο λο γιοῦ γιὰ σύγ κρι-
ση τῶν ἑ βρα ϊ κῶν ὡ ρῶν, ὅ πως πε ρι-
γρά φον ται ἀ πὸ τοὺς εὐαγ γε λι στὲς 
(ἐντὸς τοῦ κύκλου) μὲ τὶς ση με ρι-

νὲς ὧ ρες (ἐκτὸς τοῦ κύκλου).

Μεσημέρι

μ.μ.

π.μ./μ.μ.

Πρωὶ

Μεσημέρι

π.μ./μ.μ.6

9 3

12

1η, 12η

6η

3η 9η

1

2

5

4

7

8

10

11

Ἑ βρα ϊ κὲς ὧ ρες
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Ὁ Ἰησοῦς –σύμφωνα μὲ τοὺς εὐαγγελιστές– σταυρώθηκε καὶ πέθανε τὴν Παρασκευή, ἐνῷ 
ἀναστήθηκε τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, ὁπότε τὸ «ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς» 
δὲν ἰσχύει. Ὁ εἰκονιζόμενος πίνακας τῆς Ἀνάστασης εἶναι τοῦ Τζοβάνι Μπελίνι (ιε΄ αἰ.).

στὴν πόλη νὰ φέρουν ἀρώματα, μὰ τὶς ἔπιασε Σάββατο, πέρασαν τὶς ἕξι (6 μ.μ.) 
καὶ «τὸ μὲν Σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» (Λουκᾶς 24,1). Ἔτσι στὸν Γολ-
γοθᾶ ἔμεινε ὁ Ἰωσὴφ μὲ τὸ «σῶμα» τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ γυναῖκες γύρισαν ὕστερα ἀπὸ 
εἰκοσιτέσσερις ὧρες καὶ βρῆκαν, λένε, τὸν τάφο ἄδειο, χωρὶς τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
Λοιπόν; Τί λοιπόν;

Ὁ Ἰωάννης (19,38-12) μάλιστα, προσπαθῶντας νὰ «μπαλώσῃ τ’ ἀμπάλωτα» τῶν 
ἄλλων εὐαγγελιστῶν καὶ θέλοντας νὰ παρουσιάσῃ μία παντοδύναμη ἀνάσταση 
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τοῦ Ἰησοῦ, σχεδιάζει ἕνα τέλειο ἐνταφιασμὸ μ’ ὅλα τ’ ἀρώματα καὶ τὰ σάβανα, 
δηλαδὴ ἕναν Ἰησοῦ φασκιωμένο χειροπόδαρα, «καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαῖοις 
ἐνταφιάζει». Ἂν ὅμως εἶναι ἔτσι, ὅπως μᾶς τὰ λὲς Ἰωάννη μου, τί πῆγε νὰ κάμῃ 
στὸ μνῆμα ἡ Μαγδαληνή, στ’ ἄγρια χαράματα, «σκοτίας ἔτι οὔσης», ἀφοῦ ἦταν 
ἀδύνατο νὰ δῇ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ἀφοῦ ὁ τάφος του ἦταν ἑρμητικὰ κλειστὸς μ’ 
ἕνα τεράστιο λίθο; Ὅλα εἶχαν γίνει κανονικά, ἡ πρόσβαση ἦταν ἀδύνατη, πῶς, μὰ 
τί ζητοῦσε; Λὲς «σκοτίας ἔτι οὔσης», ἄρα οἱ πύλες τῆς πόλεως ἦταν κλειστὲς κι ὁ 
τάφος ἦταν ἔξω τῶν τειχῶν· αὐτά, ὅταν τὰ ἔγραφες, δὲν τὰ γνώριζες; 

Βλέπεις ἡ ἐπίσκεψη τῶν μυροφόρων (Μᾶρκος 16,48) ἔχει μία λογικὴ ἀκολουθία. 
Πῆγαν πρωί. «Ἀνατείλοντος τοῦ ἡλίου» καὶ κουβαλοῦσαν τ’ ἀρώματα, γιὰ 
ν’ ἀποτελειώσουν τὸν πρόχειρο ἐνταφιασμό, ἀλλὰ βρῆκαν τὸν τάφο ἄδειο. Ὅμως 
«χωριό» ἦταν τότε ἡ Ἱερουσαλήμ, οἱ «μυροφόρες» τοῦ Μάρκου δὲν ἔμαθαν ὅτι 
φυλασσόταν ὁ τάφος; Ἤξεραν μόνο ὅτι ἦταν κλειστὸς μὲ τεράστιο λίθο! Ἕνας 
ἄνθρωπος, ὁ Ἰωσήφ, κατὰ τοὺς τρεῖς εὐαγγελιστές, δύο κατὰ τὸν Ἰωάννη, Ἰωσὴφ 
καὶ Νικόδημος, μποροῦσαν νὰ κυλίσουν τὸν λίθον; «Ἣν γὰρ μέγας σφόδρα.» Γιατί 
ν’ ἀναρωτιοῦνται, «τὶς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου»; 
Μᾶρκο μου, μόνες τους, ποῦ τὶς στέλνεις; Γιατί ξεχάσανε τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸν 
«Νικόδημο»; Θὰ μποροῦσαν οἱ φύλακες νὰ τὶς βοηθήσουνε. Ἀλλά, βλέπεις, ὁ τάφος 
δὲν ἐφρουρεῖτο, γιατὶ ἦταν ἀδύνατο νὰ παραβιαστῆ τὸ Σάββατο, καὶ ὡς Πάσχα 
μάλιστα, ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, ὅπως θέλει ὁ Ματθαῖος. «Τῇ ἐπ’ 
αὔριον ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
πρὸς Πιλᾶτον» (27, 66) καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ φυλακισθῇ ὁ τάφος. 

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν «ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου», εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι προσβάλλει 
κάθε ὑγιῆ νοημοσύνη. Νὰ τί μᾶς λέει ὁ Ἰωάννης καὶ μόνο ὁ Ἰωάννης (11, 1-44): 
«…Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ 
αὐτῷ… καὶ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἰπών, φωνὴ μεγάλη ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο 
ἔξω· ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ὄψις 
αὐτοῦ σου δαρίῳ περιεδέδετο· λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· λύσατε αὐτὸν καὶ ἄψετε 
αὐτὸν ὑπάγειν.»

∆ηλαδὴ ὁ Λάζαρος μέσα στὴ σπηλιά, «μνημεῖο», «μνῆμα», «τάφος», ἐφόσον ἦταν 
νεκρὸς «τεταρταῖος», τετραήμερος, ἦταν «κοκκαλιασμένος» καὶ ὄχι μόνον, ἀλλὰ 
καὶ περιτυλιγμένος, «πατόκορφα», χειροπόδαρα μὲ τὰ σάβανα, καὶ μὲ τὴ φωνὴ 
«πετάχτηκε ἔξω»; Σοβαρολογοῦμε; Τί ἦταν ἡ σπηλιά, χιονοδρόμιο, ποὺ γλίστρησε 
ὁ Λάζαρος, καὶ νάτος ἔξω; Ἢ καθόταν σὲ καρότσι μὲ ρᾶγες σιδηροδρόμου, ποὺ 
κύλισε μὲ ἄνεση; Λύστε τον, φωνάζει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀφήστε τον νὰ φύγῃ. ∆ὲν ἦταν 
δηλαδὴ ψευδαίσθηση. Ἦταν «μπαγλαρωμένος». Καὶ ὕστερα ἀπὸ τόσο δάκρυ γιὰ 
τὸ φίλο του προστάζει ἔτσι ψυχρά, «λύστε τον κι ἀφήστε τον νὰ φύγῃ»; Οὒτ’ ἕν’ 
ἀγκάλιασμα, οὒτ’ ἕνα δάκρυ χαρᾶς; Λοιπὸν ποιόν πᾶνε νὰ πείσουν;

Ἀτταβύριος
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ÐÏÉÍÉÊÏÐÏÉÏÕÍ
ÔÇÍ ÅÑÅÕÍÁ

ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ!

ἄρ νη ση τοῦ «Ὁ λο καυ τώ μα τος» θὰ ἀ πο τε λῇ βα ρὺ ποι-
νι κὸ ἀ δί κη μα σὲ ὁ λό κλη ρη τὴν Εὐ ρώ πη τοῦ μέλ λον-
τος. Ἡ Γερ μα νί δα ὑ πουρ γὸς ∆ι και ο σύ νης κ. Μπριγ κί-
τε Τσίρ πις φο βε ρί ζει ὅ τι «ὑ πάρ χουν ὅ ρια στὴν ἐ λευ-
θε ρί α ἔκ φρα σης». ∆η λα δὴ ὅ ποι ος ἀρ νι έ ται τὸ «Ὁ λο-

καύ τω μα», πα ρα βιά ζει τὰ ὅ ρια τῆς ἐ λεύ θε ρης ἔκ φρα σης. Ποι ούς 
ἀ φο ροῦν αὐ τὰ τὰ ὅ ρια ὅ μως; Ἀ φο ροῦν μή πως καὶ τὶς Κυ βερ νή-
σεις, ποὺ ἀρ νοῦν ται δι και ώ μα τα καὶ ἐ λευ θε ρί ες; Θὰ δι κά ζων ται 
καὶ αὐ τές; 

Ἀ πὸ κον τὰ ὁ κ. Ζὰκ Σι ρὰκ δη λώ νει: «Ἡ ἄρ νη ση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος ἀ πο τε-
λεῖ “δι α στρο φὴ τῆς ψυ χῆς καὶ ἔγ κλη μα κα τὰ τῆς ἀ λή θειας”.» Ἡ ἄρ νη ση εἶ ναι 
δι α στρο φή; Κι ἀ πὸ πό τε ἀ πο τε λεῖ ἔγ κλη μα; Τὰ ἐγ κλή μα τα π.χ. τοῦ Χρι στι α νι-
σμοῦ ∆ΕΝ εἶ ναι ἐγ κλή μα τα δι ε στραμ μέ νων ψυ χῶν, δὲν εἶ ναι ἐγ κλή μα τα κα τὰ 
τῆς ἀ λή θειας; Τὰ στρα τό πε δα συγ κεν τρώ σε ως τῶν Ἑλ λή νων στὴν Σκυ θό πο λη 
δὲν ἐμ πί πτουν στὶς δι α τά ξεις πε ρὶ «Ὁ λο καυ τώ μα τος» ἢ ἐγ κλή μα τος; Στὴν Μ. 
Ἀ σί α ἡ ἄ γρια σφα γὴ καὶ ἡ ἐ θνο κτο νί α τῶν Ἑλ λή νων δὲν εἶ ναι Ὁ λο καύ τω μα;

Ἡ κα τα συ κο φάν τη ση τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ δὲν εἶ ναι ἔγ κλη μα κα τὰ 
τῆς Ἀ λή θειας; Ἡ ἀμ φι σβή τη ση τῶν με γί στων ἀν δρῶν τῆς Ἑλ λά δος ἀ πὸ τοὺς 
χρι στια νοὺς δὲν εἶ ναι ἔγ κλη μα δι ε στραμ μέ νων ψυ χῶν; Οἱ ἐ πί ση μες ὕ βρεις 
τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, ποὺ ἐ κτο ξεύ ον ται μέ χρι σή με ρα, 
οἱ ἀ φο ρι σμοί, οἱ ἀ να θε μα τι σμοὶ δὲν ἀ πο τε λοῦν ἐγ κλή μα τα; Ἡ ἀ πό κρυ ψη 
τῆς ἱ στο ρι κῆς ἀ λή θειας γε νι κὰ δὲν εἶ ναι σκο τα δι σμός –ἕνα ἔγ κλη μα κα τὰ τῆς 
προ ό δου ἀ πὸ τὰ πιὸ στυ γε ρά; 

Ἀλ λὰ για τί τὸ «Ὁ λο καύ τω μα» ἔ χει ἀ νάγ κη ἀ πὸ τό σο κραυ γα λέ α προ στα σί α; 
Οἱ με γά λες ἀ λή θει ες δὲν ἔ χουν ἀ νάγ κη ἀ πὸ «προ στά τες» καὶ «νο νούς». Ἀ πό δει-
ξη ἐ π’ αὐ τοῦ εἶ ναι οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες Κλα σι κοί, ποὺ δι ώ χθη καν μὲ τό ση βί α 
καὶ βαρ βα ρό τη τα καὶ ὑ βρί ζον ται μέ χρι σή με ρα καὶ ἐ πὶ αἰ ῶ νες ἀ πὸ τοὺς χρι στια-

Με σαι ω νι κοὶ νό μοι γιὰ τὸ «Ὁ λο καύ τω μα»



Χωρὶς λόγια (http://www.ihr.org).
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νούς, ἀλ λὰ ἐ πα νῆλ θαν κα τα κτῶν τας ἀ βί α στα τὸν πλα νή τη, βά σει τῆς ἀ λή θειας 
τῶν ἔρ γων τους καὶ ὄ χι βά σει προ πα γάν δας, νό μων καὶ ἀ πει λῶν. Οὔ τε ὁ Μ. 
Ἀ λέ ξαν δρος ἔ χει ἀ νάγ κη προ στα σί ας, δι ό τι ὁ πλα νή της γνω ρί ζει πο λὺ κα λά τί 
ση μαί νει «Μέ γας», καὶ ποι ὸς πραγ μα τι κὰ ἦ ταν, γι’ αὐ τὸ καὶ γκρέ μι σε μο νο μιᾶς 
τὸν κ. Στό ουν καὶ τὴν δι ε στραμ μέ νη ται νί α του, ὁ ὁ ποῖ ος χρε ω κό πη σε καὶ ἐγ κα-
τα λεί φθη κε ἀ κό μη καὶ ἀ πὸ τοὺς ἴ διους τοὺς πά τρω νές του. 

* * *
ν τε κα εὐ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες καὶ ἀ νά με σά τους ἡ Γαλ λί α, ἡ Γερ μα νί α 
ἡ Ἱ σπα νί α ἔ χουν ἤ δη νο μο θε σί ες ἐ ναν τί ον τῆς ἄρ νη σης τοῦ «Ὁ λο-
καυ τώ μα τος», τὶς ὁ ποῖ ες ὀ νο μά ζουν καὶ «ἐ θνι κές»! Τὸ ξέ σπα σμα 
τοῦ κ. Σι ρὰκ καὶ τῆς κ. Τσί πρις ἀ πο κα λύ πτει τὴν βα θειὰ ἧτ τα τῶν 
δι δα σκά λων-κα θο δη γη τῶν τοῦ Σι ω νι σμοῦ, ποὺ γνω ρί ζουν κα λὰ 

ὅ τι οἱ φῆ μες εἶ ναι χει ρό τε ρες ἀ πὸ τὸ γε γο νός, δι ό τι δὲν μπο ροῦν νὰ ἀ πευ θυν-
θοῦν προ σω πι κὰ στὸν κα θέ να καὶ νὰ τοῦ ἐ ξη γοῦν. Ἕ να γε γο νός, ἐ ὰν συ νέ βη, 
πάν τα ἀ πο κα λύ πτε ται καὶ ἀν τι στρό φως. Ὅ σες φο βέ ρες, ἀ πει λὲς καὶ νο μι κοὺς 
δι ωγ μοὺς ἐ ὰν ἐ ξα κον τί σουν, ὅ σες νο μο θε σί ες καὶ ἂν ἐ πι βά λουν, τὸ ζη τού με νο 
πάν τα θὰ εἶ ναι τὸ ἀ λη θι νὸ γε γο νός, καὶ πάν τα οἱ φῆ μες θὰ δι αρ ρέ ουν καὶ μά-
λι στα ἀ πὸ τοὺς πιὸ φα να τι κοὺς συ νερ γά τες τους. Ἡ ἀ πο ρί α ἡ δι κή μου εἶ ναι: 
Πῶς ξε φύ τρω σαν τό σα ἑ κα τομ μύ ρια πάμ πλου των Ἑ βραί ων σὲ ὁ λό κλη ρη τὴν 
Εὐ ρώ πη με τὰ τὸ «Ὁ λο καύ τω μα» καὶ ποῦ βρέ θη καν ὅ λοι αὐ τοὶ οἱ Ἑ βραῖ οι τρα-
πε ζί τες, ἐ νῷ οἱ ἐ πι ζή σαν τες τοῦ «Ὁ λο καυ τώ μα τος» ἦ σαν ἐ λά χι στοι; Ἢ μή πως 
καὶ οἱ ἀ πο ρί ες ἀ πα γο ρεύ ον ται; 

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα 

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ



 Α πό τις εγ χει ρή σεις μέ χρι το μπό λια σμα
η ε πι τυ χί α ε ξαρ τά ται α πό τις φά σεις της
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ἀρ χαῖ ος ἄν θρω πος σὲ ὅ λα τὰ μή κη καὶ πλά τη τῆς 
Γῆς ζοῦ σε γιὰ πολ λὲς χι λιά δες χρό νια σὲ με γά λο 
βαθ μὸ σὲ ἁρ μο νί α μὲ τοὺς ρυθ μοὺς τῆς Φύ σε ως, 
ὑ πα κού ον τας στὴν ἀ ναγ και ό τη τά της. Οἱ πα νάρ-
χαι οι Πε λα σγοὶ πρό γο νοί μας με λέ τη σαν τὶς ἀ κρι-
βεῖς πο ρεῖ ες καὶ τρο χι ὲς τῶν ἄ στρων, ἀλ λὰ καὶ τὶς 

ἐ πιρ ρο ὲς ποὺ ἀ σκοῦ σαν οἱ ρυθ μοὶ αὐ τοὶ στὴν ζω ή τους. Ἔ φτεια ξαν 

ÏÉ ÁÃÍÙÓÔÅÓ
ÅÐÉÑÑÏÅÓ
ÔÇÓ ÓÅËÇÍÇÓ
ÓÔÇ ÆÙÇ ÌÁÓ
Ἀπὸ τὶς ἐγχειρήσεις μέχρι τὸ μπόλιασμα
ἡ ἐπιτυχία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς φάσεις της
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«Τ’ ἀ στέ ρια γύ ρω ἀ π’ τὴν καλ λί μορ φη Σε λή νη 
γρή γο ρ’ ἀ πο κρύ πτουν τὴν φω τει νή τους μορ φή, 

ὅ ταν αὐ τὴ ὁ λό γι ο μη λάμ πῃ σὰν ἀ σή μι πά ν’ ἀ π’ τὴν Γῆ» 
(Σαπ φώ, βι βλί ο Α΄ 3).

∆ι α δο χι κὲς φω το γρα φή σεις τῆς Σε λή νης κα θὼς ἀ να τέλ λει ἐ πά νω ἀ πὸ μί α πό λη. 
(htttp://www.pikespeakphoto.com)

ἕ να ἡ με ρο λό γιο σύμ φω να μὲ τὶς πο ρεῖ ες τοῦ Ἡ λί ου, τῆς Σε λή νης καὶ 
τῶν ἄ στρων, ποὺ τοὺς χρη σί μευ ε, ν’ ἀ να κα λύ ψουν ὡ ρι σμέ νες δυ νά-
μεις, τά σεις καὶ ὠ θή σεις, ποὺ ἐ πι δροῦ σαν σὲ συγ κε κρι μέ νες μό νο 
στιγ μὲς στὴν Φύ ση, τὰ ζῷ α καὶ τὸν ἄν θρω πο, οἱ ὁ ποῖ ες ἐ πα νέρ χον-
ταν σὲ τα κτὰ χρο νι κὰ δι α στή μα τα. Πα ρα τή ρη σαν, ὅ τι οἱ δυ νά μεις 
αὐ τὲς σὲ συγ χρο νι σμὸ μὲ τὴν πο ρεί α τῆς Σε λή νης ἐ πη ρε ά ζουν ὅ λα 
τὰ εἴ δη ζω ῆς στὸν πλα νή τη μας. 



Ἡ Σε λή νη στὸ ἅρ μα της ἀ πὸ ἀγ γεῖ ο τοῦ ε΄ αἰ. π.Χ.
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Κα τὰ τὴν Κλα σι κὴ Ἐ πο χὴ ἡ γνώ ση αὐ τὴ ἐ ξε λί χθη κε σὲ ἐ πι στή μη: «Αὐ τοί, ποὺ 
ἀ να μει γνύ ουν στὶς φυ σι κὲς ἑρ μη νεῖ ες καὶ ἀ στρο νο μι κὲς καὶ μα θη μα τι κές, ἰ σχυ ρί-
ζον ται ὅ τι ὁ Τυ φῶ νας εἶ ναι ὁ Ἡ λια κὸς κό σμος καὶ ὁ Ὄ σι ρις ὁ Σε λη νια κός. ∆ι ό τι, 
ἐ πει δὴ τὸ φῶς τῆς Σε λή νης εἶ ναι γό νι μο καὶ ὑ γρο ποι ό, ἔ χει εὐ με νῆ ἐ πί δρα ση στὶς 
γεν νή σεις τῶν ζῴ ων καὶ τὴν βλά στη ση τῶν φυ τῶν.» (Πλού ταρ χος, «Πε ρὶ Ἴ σι δος καὶ 
Ὀ σί ρι δος» 41d.) Πολ λὰ χρό νια ἀρ γό τε ρα καὶ με τὰ ἀ π’ τ’ ἀ πο κα ΐ δια καὶ τὶς στά χτες 
τοῦ Με σαί ω να ὁ Κά ρο λος ∆αρ βῖ νος στὴν εἰ σα γω γὴ τοῦ ἔρ γου του «Πε ρὶ Κα τα γω-
γῆς τῶν Εἰ δῶν» ἀ να βί ω νε τὶς ἀρ χαῖ ες γνώ σεις πε ρὶ Σε λή νης, προ κα λῶν τας θύ ελ λα 
στοὺς κόλ πους τῆς Ἐκ κλη σί ας: 
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«Ὁ ἄν θρω πος ὑ πό κει ται ἀ κρι βῶς ὅ πως καὶ τὰ θη λα στι κά, τὰ που λιὰ καὶ 
ἀ κό μη καὶ τὰ ἔν το μα σ’ ἐ κεῖ νον τὸν μυ στη ρι ώ δη νό μο, σύμ φω να μὲ τὸν ὁ ποῖ ο 
ὡ ρι σμέ νες φυ σι ο λο γι κὲς δι α δι κα σί ες, ὅ πως ἡ ἐγ κυ μο σύ νη, ἡ ἀ νά πτυ ξη καὶ ἡ 
ὡ ρί μα ση τῶν φυ τῶν, ἀλ λὰ καὶ ἡ διά ρκεια ὡ ρι σμέ νων ἀ σθε νει ῶν ἐ ξαρ τῶν ται 
ἀ π’ τὶς σε λη νια κὲς πε ρι ό δους.»

«Ἔ τσι καὶ ἡ Σε λή νη τρέ φει τοὺς ἀν θρώ πους»
ἑλ λη νι κὴ μυ θο λο γι κὴ πα ρά δο ση θέ λει τὴν Σε λή νη-Ἄρ τε μη ἀ δελ φὴ τοῦ 
Ἥ λιου-Ἀ πόλ λω να: «Ἐ πὶ πλέ ον δί δον τας κα τὰ κά ποι ον τρό πο πί στη 
σὲ μί α πα λιὰ πα ρά δο ση θὰ ποῦ με, ὅ τι θε ω ρεῖ ται πὼς εἶ ναι ἡ Ἄρ τε μις, 
ἐ πει δὴ εἶ ναι παρ θέ να καὶ ἄ γο νη, ἀ πὸ ἄλ λη ἄ πο ψη ὅ μως βο η θη τι κὴ 
καὶ ὠ φέ λι μη.» (Πλού ταρ χος, «Πε ρὶ τοῦ ἐμ φαι νο μέ νου προ σώ που τῷ 

κύ κλῳ τῆς Σε λή νης» 938 F.) Σύμ φω να μ’ αὐ τὴν τὴν πα λαι ὰ πα ρά δο ση, ποὺ ἀ να φέ-
ρει ὁ Πλού ταρ χος, οἱ Ἕλ λη νες σο φοὶ γνώ ρι ζαν ὅ τι ἡ Σε λή νη ἦ ταν πάν το τε ἄ γο νη 
καὶ ἀ κα τοί κη τη. Ἄ ρα καὶ γι’ αὐ τὸ τὸν λό γο τὴν πα ρω μοί α ζαν μὲ τὴν θε ὰ Ἄρ τε μη, 
ἡ ὁ ποί α ἦ ταν παρ θέ να. 

Λό γῳ ὅ μως τῆς μα γνη τι κῆς κυ ρί ως ἐ πιρ ρο ῆς, ποὺ ἀ σκεῖ ἐ πά νω στὴν Γῆ καὶ στὰ 
ἔμ βια ὄν τα, βο η θᾷ καὶ ὠ φε λεῖ. Στὸ ἴ διο ἔρ γο ὁ Πλού ταρ χος μᾶς λέ ει ὅ τι ἡ Σε λή νη 
ἦ ταν ἡ θε ὰ Ἀ θη νᾶ, ποὺ πα ρα κά τω τὶς ταυ τί ζει καὶ τὶς δύο μὲ τὴν Ἴ σι δα: «…ἔ τσι καὶ 
ἡ Σε λή νη, ποὺ λέ γε ται ἀλ λὰ καὶ εἶ ναι ἡ Ἀ θη νᾶ τρέ φει τοὺς ἀν θρώ πους» (938 Β). 

Ἡ Σε λή νη ταυ τι ζό ταν ἐ πί σης καὶ μὲ τὴν θε ὰ τῶν ψυ χῶν, τὴν Ἑ κά τη: «Ἡ Ἑ κά τη 
πά λι εἶ ναι ἡ Σε λή νη λό γῳ τῶν ἀλ λα γῶν τοῦ σχή μα τός της καὶ τῶν σχη μα τι σμῶν 
τῶν δυ νά με ών της. Ἡ δύ να μη αὐ τὴ εἶ ναι τρί μορ φη. Κα τὰ τὴν νου μη νί α εἶ ναι ντυ-
μέ νη στὰ λευ κά, φο ρῶν τας χρυ σᾶ σαν δά λια καὶ κρα τῶν τας ἀ ναμ μέ νες λαμ πά δες. 
Ὁ κά λα θος, ποὺ φέ ρει στὸ κε φά λι της, συμ βο λί ζει τὴν κα τερ γα σί α τῶν καρ πῶν, 
ποὺ γί νε ται κα τὰ τὴν αὔ ξη ση τοῦ φω τός της. Ὅ ταν πά λι συμ βο λί ζῃ τὴν παν σέ λη νο, 
φο ρᾷ χάλ κι να σαν δά λια.» (Πορ φύ ριος, «Πε ρὶ ἀ γαλ μά των».) Οἱ Ρω μαῖ οι ὠ νό μα ζαν 
τὴν Σε λή νη Luna ἀ π’ τὴν ρί ζα lucio = λάμ πω, ποὺ προ έρ χε ται μὲ τὴν σει ρά της ἀ π’ 
τὴν ἑλλ. ρί ζα λυκ-, ποὺ ση μαί νει φῶς (πρβλ. λυ κό-φως, ἀμ φι-λύ κη κ.λπ.).

Οἱ ἐ πι στή μο νες τῆς Κλα σι κῆς Ἐ πο χῆς γνώ ρι ζαν πο λὺ κα λὰ τὶς κι νή σεις τῆς 
Σε λή νης καὶ τὴν ἐλ λει πτι κή της πο ρεί α γύ ρω ἀ π’ τὴν Γῆ. Ἄλ λω στε καὶ ἡ πρώ τη 
ἐ πι τυ χη μέ νη πρό βλε ψη γιὰ ἐ πι κεί με νη ἔ κλει ψή της ἔ γι νε 700 πε ρί που ἔ τη πρὶν ἀ π’ 
τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Πλου τάρ χου ἀ πὸ τὸν με γά λο φυ σι κὸ φι λό σο φο τῆς Μι λή του, τὸν 
Θα λῆ: «Ἂν καὶ δὲν κι νῆ ται μὲ μί α κί νη ση πα ρά, ὅ πως λέ γε ται, εἶ ναι Τρι ο δῖ τις, 
κα θὼς φέ ρε ται νὰ κι νῆ ται ἐ πὶ τοῦ ζῳ δια κοῦ ταυ τό χρο να σὲ μῆ κος, πλά τος καὶ 
βά θος. Ἀ π’ αὐ τὲς τὶς κι νή σεις μί α ὀ νο μά ζουν πε ρι φο ρά, μί α ἕ λι κα καὶ μί α –δὲν 
ξέ ρω για τί ἀλ λά– ἀ νω μα λί α ἀ πο κα λοῦν οἱ μα θη μα τι κοί, ἂν καὶ βλέ πουν ὅ τι 
δὲν ἔ χει καμ μί α ὁ μα λὴ κί νη ση οὔ τε τα κτι κὴ στὶς ἐ πα νεμ φα νί σεις της.» (Πλού-
ταρ χος, «Πε ρὶ τοῦ ἐμ φαι νο μέ νου προ σώ που τῷ κύ κλῳ τῆς Σε λή νης», παρ. 937 
F.) Ἡ σύγ χρο νη Ἀ στρο νο μί α ἀ πέ δει ξε τὴν γνώ ση γιὰ τὴν ὑ περ βο λι κὰ ἀ νώ μα λη 
τρο χιὰ τῆς πο ρεί ας τῆς Σε λή νης, ποὺ γνώ ρι ζαν μὲ μα θη μα τι κὴ ἀ κρί βεια οἱ ἀρ χαῖ-
οι ἀ στρο νό μοι. 
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Οἱ «σε λη ναῖ οι δαί μο νες» τῶν χρι στια νῶν

ἱ ἀ σι α τι κοὶ λα οὶ εἶ χαν δι α φο ρε τι κὴ θε ώ ρη ση γιὰ τὴν Σε λή νη. Ἀ π’ τὰ 
ἀρ χαῖ α χρό νια καὶ πρὸ τοῦ Μω υ σῆ οἱ πο λυ θε ϊ στὲς νο μά δες Ἑ βραῖ οι 
πί στευ αν ὅ τι στὴν ἀ θέ α τη με ριὰ τῆς Σε λή νης ζοῦ σε μί α στυ γε ρὴ καὶ 
τρο μα κτι κὴ δαι μό νισ σα, ἡ Λί λιθ, ἡ ὁ ποί α ἀ π’ τὴν μέ ση καὶ πά νω ἦ ταν 
γυ ναῖ κα καὶ κά τω ἀ π’ τὴν μέ ση ἑρ πε τό. Ὑ πῆρ ξε ἡ πρώ τη σύ ζυ γος τοῦ 

Ἀ δάμ, με τὰ τοῦ ὁ ποί ου πλά στη κε συγ κολ λη μέ νη μα ζί του. Ἀρ γό τε ρα ἀ πο χω ρί σθη-
κε καὶ τὸν ἐγ κα τέ λει ψε. Ἦ ταν ἐ χθρὰ τῶν βρε φῶν καὶ τῶν μη τέ ρων, ἀν τί στοι χη τῆς 
Στρίγ γλας καὶ τῆς Λά μνιας. Ἡ Σε λή νη ὑ πῆρ ξε ἐ πί σης ὁ φαν τα στι κὸς τό πος ἐ ξο ρί ας 
τοῦ Κά ιν. Ἀ πὸ τοὺς πρώ τους χρι στι α νι κοὺς αἰ ῶ νες οἱ χρι στια νοὶ πα τέ ρες δί δα σκαν, 
ὅ τι ἡ Σε λή νη κα τοι κεῖ το ἀ πὸ «σε λη ναί ους δαί μο νες καὶ δαι μό νισ σες», τὴν Ἑ κά τη, 
τὴν Ἀ θη νᾶ, τὴν Ἄρ τε μη, ἀλ λὰ καὶ τὴν Λί λιθ. Κα τ’ αὐ τοὺς οἱ σε λη ναῖ οι δαί μο νες καὶ 
δαι μό νισ σες εἰ σέρ χον ταν μέ σα στὸν ἄν θρω πο, κα θι στῶν τας τον δαι μο νι σμέ νο. 

Ὁ Μέ γας Βα σί λει ος πε ρι λαμ βά νει τὴν ἀ σθέ νεια τοῦ σε λη νια σμοῦ στοὺς ἐ ξορ κι-
σμούς του. Στὴν Και νὴ ∆ι α θή κη («Ματ θαῖ ος», παρ. ∆́  24) ὁ Ἰ η σοῦς θε ρα πεύ ει σὲ 
ὅ λη τὴν Συ ρί α δαι μο νι σμέ νους καὶ σε λη νι α σμέ νους: «δαι μο νι ζο μέ νους καὶ σε λη νι α-
ζο μέ νους καὶ πα ρα λυ τι κοὺς καὶ ἐ θε ρά πευ σεν αὐ τούς». Τὰ χρι στι α νι κὰ μυα λὰ τοῦ 
Με σαί ω να γέν νη σαν τοὺς λυ καν θρώ πους καὶ τὰ βαμ πίρ, τὰ ὁ ποῖ α δῆ θεν βγά ζουν 
τρί χω μα, σου βλε ρὰ δόν τια καὶ νύ χια ἢ με τα μορ φώ νον ται σὲ λύ κους καὶ νυ χτε ρί δες 
πάν τα κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς παν σε λή νου, κα τα σπα ράσ σον τας ἄλ λους συ ναν θρώ-
πους τους. Κά ποι α ἀ π’ τὰ κύ ρια ὅ πλα, ποὺ ἐ ξον τώ νουν τὰ δαι μο νι κὰ αὐ τὰ τέ ρα τα, 
εἶ ναι βέ βαι α οἱ στί χοι τῆς Βί βλου, ὁ ἁ για σμὸς καὶ ὁ σταυ ρός, ἐ νῷ ἐ χθροί τους οἱ 
χρι στια νοὶ ἱ ε ρεῖς καὶ ὁ Χρι στός. 

Ἡ θε ώ ρη ση τῆς Σε λή νης ὑ πὸ τὸ πρῖ σμα τῆς Ἀ να το λῆς γέν νη σε κα τὰ τὸν χρι στι α νι κὸ 
Με σαί ω να τοὺς λυ καν θρώ πους καὶ τὰ βαμ πὶρ, ποὺ ἐ πι βι ώ νουν ἕ ως τὶς μέ ρες μας σὲ 
βι βλί α σὲ κό μικς καὶ σὲ ται νί ες. Στὴν φω το γρα φί α σκη νὴ ἀ πὸ ται νί α μὲ τὸν ∆ρά κου λα, 

ὁ ὁ ποῖ ος ἐ ξου δε τε ρώ νε ται ἀ πὸ τὴ θέα καὶ μό νο τοῦ σταυ ροῦ.
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Ἡ πλύ ση ἐγ κε φά λου, ποὺ συ νε χί ζει νὰ γί νε ται καὶ σή με ρα ἀ π’ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ 
τὸν Τύ πο, ἀ να βι ώ νει συ νε χῶς αὐ τὲς τὶς δει σι δαι μο νί ες. Κα τὰ τὴν Βυ ζαν τι νὴ Πε-
ρί ο δο στοὺς κα τοί κους τῶν ἐ παρ χι ῶν οἱ ἀρ χαῖ ες γνώ σεις γιὰ τοὺς ρυθ μοὺς τῆς 
Φύ σε ως δι α σῴ θη καν, ἀ να κα τε μέ νες ὅ μως μὲ τὶς χρι στι α νι κὲς προ λή ψεις. 

Οἱ ἐ πιρ ρο ὲς τῆς Σε λή νης στὴν Γῆ καὶ στὰ ἔμ βια

οι ές εἶ ναι ὅ μως οἱ ἐ πιρ ρο ὲς τῆς Σε λή νης στὸν πλα νή τη μας, στὰ ὄν τα 
καὶ τὰ φυ τά, ποὺ μᾶς ἀ νέ φε ρε ἀρ χι κὰ ὁ Πλού ταρ χος; Ἡ σε λη νια κὴ 
ἐ πιρ ρο ὴ πρὸς τὴν Γῆ εἶ ναι σα φῶς ἰ σχυ ρό τε ρη ἀ πὸ ἐ κεί νη τοῦ Ἡ λί ου 
λό γῳ τῆς πο λὺ με γα λύ τε ρης ἐγ γύ τη τάς της, πα ρὰ τὸ μι κρὸ τοῦ με γέ-
θους της σὲ σχέ ση μὲ τὸν Ἥ λιο. Ἀ π’ τὴν σε λη νια κὴ πο ρεί α, τὴν βα ρύ-

τη τα, τὴν ἕλ ξη καὶ τὸν μα γνη τι σμό, ποὺ ἀ σκεῖ ἡ Σε λή νη, πολ λὰ φυ σι κὰ φαι νό με να 
ἐ πη ρε ά ζον ται ἄ με σα στὸν πλα νή τη μας. Κύ ρια εἶ ναι ἡ δι όγ κω ση τοῦ ἰ ση με ρι νοῦ 
ἐ ξογ κώ μα τος τῆς Γῆς καὶ τὸ φαι νό με νο τῆς με τα πτώ σε ως τῶν ἰ ση με ρι ῶν, ἡ κί νη ση 
τοῦ γή ι νου ἄ ξο να πε ρι στρο φῆς καὶ ἡ ἄμ πω τις μὲ τὴν πα λίρ ροι α. 

Κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τῆς γε μί σε ως τῆς Σε λή νης ἔ χου με τὸ φαι νό με νο τῆς πα λίρ ροι ας 
= ἐ πα νεμ φά νι ση τῆς ρο ῆς, φού σκω μα τῶν ὑ δά των, ἐ νῷ τὸ ἀν τί θε το συμ βαί νει κα τὰ 
τὴν πε ρί ο δο τῆς ἀμ πώ τι δος. Ἂν ἐ δῶ προ σέ ξου με, ὅ τι ἡ ἐ πι φά νεια τῆς Γῆς μας, ὁ ἄν-
θρω πος καὶ τὰ ἔμ βια ὄν τα ἀ πο τε λοῦν ται κα τὰ τὴν ἐκ πλη κτι κὴ ἀ να λο γί α σὲ 60-70% 
ἀ πὸ νε ρό, κα τα λα βαί νου με τὶς συ νε χεῖς ἐ ναλ λα γὲς ποὺ συμ βαί νουν στὸν ὀρ γα νι σμό 
μας ἀλ λὰ καὶ στὸν κό σμο γύ ρω μας ἀ π’ τὶς σε λη νια κὲς ἐ πιρ ρο ές.

Ὁ Βυ ζαν τι νὸς λό γιος Ἰ σα ά κιος Τζέτ ζης δι α σῴ ζει στὸ ἔρ γο του «Σχό λια εἰς Ἡ σί ο-
δον-Ἔρ γα καὶ Ἡ μέ ραι», σελ. 130-178, ὅ τι ὁ Ὀρ φεὺς εἶ χε συγ γρά ψει τὸ «Πε ρὶ Γε ωρ-
γί ας», ὅ που ἔ δι νε ὁ δη γί ες γιὰ τοὺς σε λη νια κοὺς ρυθ μοὺς κι ἐ πιρ ρο ές: «Ὁ Ὀρ φεὺς 
ἀ π’ τὴν Θρᾴ κη στὸ ἔρ γο του “Πε ρὶ Γε ωρ γί ας” δὲν λέ ει ἁ πλᾶ ὅ τι ἡ τά δε ἡ μέ ρα τῆς 
Σε λή νης εἶ ναι ὠ φέ λι μη ἢ ἀ νώ φε λη, ἀλ λὰ ὅ ταν κά νῃ σχη μα τι σμὸ μὲ ὡ ρι σμέ νο τρό πο, 
κι νεῖ ται μα ζὶ μὲ τὰ ζῴ δια καὶ τὰ ἄ στρα. Ἐ ὰν δέ, κα θὼς λέ ει ὁ Ὀρ φεύς, ἡ δε κά τη 
ἑ βδό μη ἡ μέ ρα ἀ φε θῇ στὴν σύγ χυ ση, τό τε εἶ ναι κα τάλ λη λη γιὰ ὑ λο τό μη ση καὶ γιὰ 
ἀ πο φλοί ω ση καρ πῶν. Ὁ Ὀρ φεὺς πα ρο τρύ νει ὅ λους νὰ ἐ νερ γοῦν μὲ μα θη μα τι κὸ 
τρό πο. Πα ρα δείγ μα τος χά ριν, ὅ ταν ἡ Σε λή νη κι νῆ ται γύ ρω ἀ π’ τὴν Παρ θέ νο, νὰ 
φυ τεύ ουν τὰ πάν τα ἐ κτὸς ἀ πὸ ἀμ πέ λια. ∆ι ό τι ἡ Παρ θέ νος ἐξ αἰ τί ας τοῦ πα τέ ρα της 
Ἰ κά ριου μι σεῖ τὸ ἀμ πέ λι. Ὅ ταν ὁ Ζεὺς πε ρι φέ ρε ται στὸν Ὑ δρο χό ο, νὰ μὴν τα ξι δεύ-
ῃς, δι ό τι τό τε ἡ θά λασ σα εἶ ναι πο λὺ ἄ γρια. Ὅ ταν ὁ ἴ διος ὁ Ζεὺς βρί σκε ται στοὺς 
Ἰ χθεῖς, εἶ ναι κα λὸ νὰ κά νῃς γά μο. Καὶ τὰ ὑ πό λοι πα μὲ τὸν ἴ διο τρό πο.»

Ἀλ λὰ καὶ ὁ Ἱπ πο κρά της μᾶς λέ ει ἀ νά λο γες ἐ πιρ ρο ὲς ἐ πὶ τῆς ὑ γεί ας: «Ἂν κά ποι-
ος βλέ πῃ τὸν Ἥ λιο, τὴν Σε λή νη, τὸν οὐ ρα νὸ καὶ τὰ ἄ στρα κα θα ρὰ καὶ φω τει νὰ 
κα νο νι κὰ στὴν θέ ση τους, αὐ τὸ εἶ ναι κα λό, δι ό τι ὑ πο δη λώ νει ὑ γεί α σὲ ὅ λα τὰ 
μέ ρη τοῦ σώ μα τος. Ἂν ὅ μως κά ποι ος βλέ πῃ κά τι δι α φο ρε τι κὸ ἀ π’ αὐ τά, ὑ πο δη-
λώ νει σω μα τι κὴ ἀ σθέ νεια, σο βα ρό τε ρη ὅ σο πιὸ ἔν το να εἶ ναι τὰ φαι νό με να. Τὰ 
ἄ στρα βρί σκον ται στὴν ἐ ξω τε ρι κὴ σφαῖ ρα, ὁ Ἥ λιος στὴν με σαί α καὶ ἡ Σε λή νη 
στὴν σφαῖ ρα πρὸς τὰ κοι λώ μα τα.» («Πε ρὶ ∆ια ίτης», ∆́ , παρ. 89.)



Ἡ ἐ πί δρα ση τῆς Σε λή νης ἐ πὶ τῶν ὑ δά των τῆς Γῆς δη μι ουρ γεῖ τὰ φαι νό με να τῆς πα λίρ ροι ας 
καὶ τῆς ἀμ πώ τι δος. Μὲ τὸν ἴ διο τρό πο ἐ πι δρᾷ στὰ ἔμ βια ὄν τα τῆς Γῆς, ποὺ ἀ πο τε λοῦν ται 

κα τὰ με γά λο πο σο στὸ ἀ πὸ νε ρό.

Ἄμ πω τις

Σε λή νη

Πα λίρ ροι α

Βα ρυ τι κὴ  Ἕλ ξη 
Σε λή νης

Ἄμ πω τις

Πα λίρ ροι α
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Φαι νό με να στὶς 4 φά σεις τῆς Σε λή νης

ἱ και ρι κὲς συν θῆ κες, ὁ ἔμ μη νος κύ κλος τῶν γυ ναι κῶν, ὁ το κε τὸς καὶ 
οἱ γεν νή σεις, τὰ συ ναι σθή μα τα καὶ ἄλ λες κα τα στά σεις ἐ πη ρε ά ζον ται 
ἄ με σα ἀ π’ τὴν σε λη νια κὴ πε ρί ο δο. Ἡ Ἄρ τε μις-Σε λή νη ἦ ταν ἡ θε ὰ τῶν 
το κε τῶν καὶ τῶν γεν νή σε ων. Ὅ σο ἄ γνω στο καὶ πα ρά ξε νο κι ἂν φαί νε-
ται, μὲ τὴν σε λη νια κὴ πο ρεί α σχε τί ζε ται ἡ ἀ πο τε λε σμα τι κό τη τα καὶ ἡ 

ἐ πι τυ χί α πολ λῶν κα θη με ρι νῶν μας δρα στη ρι ο τή των, ὅ πως τὸ κό ψι μο τῶν ξύ λων, τὸ 
πλύ σι μο, τὸ βά ψι μο ἐ πι φα νει ῶν, τὸ κό ψι μο τῶν μαλ λι ῶν μας κ.ἄ. 

Παν σέ λη νος:  Κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τῆς παν σε λή νου ἡ δύ να μη τῆς σε λη νια κῆς 
ἀ κτι νο βο λί ας εἶ ναι ἐμ φα νὴς πά νω στὴν γῆ, στὸν ἄν θρω πο, στὰ ζῷ α καὶ στὰ φυ τά. 
Ἡ δι ά θε ση καὶ ἡ ἐ νέρ γειά μας ἀ νε βαί νει κα τὰ τὴν παν σέ λη νο, οἱ «σε λη νι α σμέ νοι» 
ἄν θρω ποι ὑ πνο βα τοῦν, τὰ ζῷ α ἔ χουν ἔν το νη ἀ νη συ χί α, ἡ σε ξου α λι κό τη τα αὐ ξά νε-
ται, οἱ πλη γὲς μα τώ νουν ἐν το νώ τε ρα, ἡ ἐγ κλη μα τι κό τη τα καὶ τὰ ἀ τυ χή μα τα ἐ πί σης 
αὐ ξά νον ται. Στὴν γε ωρ γί α εἶ ναι ἡ κα τάλ λη λη πε ρί ο δος γιὰ λί παν ση τῶν καλ λι ερ-
γει ῶν. Τὰ θε ρα πευ τι κὰ βό τα να, ὅ ταν μα ζευ τοῦν κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τῆς νύ χτας τῆς 
παν σε λή νου, ἔ χουν πο λὺ πε ρισ σό τε ρα δρα στι κὰ συ στα τι κά, ἀ π’ ὅ,τι ἂν μα ζευ τοῦν 
σὲ ἄλ λες πε ρι ό δους. Τὰ ξύ λα, ποὺ κό βον ται κα τὰ τὴν πε ρί ο δο αὐ τή, σα πί ζουν. 

Στὴν Ἰ α τρι κὴ οἱ ἐγ χει ρή σεις (λό γῳ τῆς ἐν τό νου κυ κλο φο ρί ας τοῦ αἵ μα τος στὸ 
σῶ μα) γί νον ται σὲ πιὸ δυ σμε νεῖς συν θῆ κες γιὰ τοὺς ἀ σθε νεῖς, ἕ να ση μεῖ ο ποὺ δὲν 
λαμ βά νε ται κα θό λου ὑ π’ ὄ ψιν ἀ π’ τὴν σύγ χρο νη Ἰ α τρι κή. Ὁ πα τέ ρας τῆς Ἰ α τρι κῆς 
Ἱπ πο κρά της λέ ει: «Ὁ ἄν θρω πος πρέ πει νὰ γνω ρί ζῃ κα λὰ γιὰ τὴν ἀ να το λὴ καὶ τὴν 
δύ ση τῶν ἄ στρων, γιὰ νὰ ξέ ρῃ νὰ προ φυ λάσ σε ται ἀ π’ τὶς ἀλ λα γὲς καὶ ὑ περ βο λὲς 
τῶν τρο φῶν, τῶν ὑ γρῶν, τοῦ ἀ νέ μου καὶ τοῦ πε ρι βάλ λον τος, ἀ π’ ὅ που προ έρ χον ται 
οἱ ἀ σθέ νει ες τῶν ἀν θρώ πων.» («Πε ρὶ ∆ια ίτης», βι βλί ο Πρῶ τον, παρ. 2.)
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Νουμηνία:  Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Νουμηνίας = νέος μὴν ἢ νέα Σελήνη ὅλες οἱ 
ἐντάσεις καὶ οἱ ρυθμοὶ πέφτουν, ἐνῷ ἡ κούραση καὶ οἱ τάσεις ὑπνηλίας εἶναι ἐμφα-
νεῖς. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ ὀργανισμός μας λόγῳ τῆς χαμηλῆς λειτουργίας του ἔχει τὴν 
τάση ν’ ἀποτοξινώνεται. Ἑπομένως καλύτερα εἶναι νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὰ πάντα, ἂν 
φυσικὰ μποροῦμε, ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν παραδοσιακὰ πολλοὶ ἀπ’ τοὺς κλασικοὺς 
φιλοσόφους, κάτι ποὺ τὸ εἰσήγαγαν οἱ Πυθαγόρειοι: «∆ιότι τὴν τελευταία ἡμέρα 
κάθε μῆνα νήστευε καὶ δὲν ἔτρωγε οὔτε πρωινό, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὴν πρώτη ἡμέ-
ρα κάθε μῆνα τὴν ἑώρταζε μὲ λαμπρότητα.» (Μαρίνος, «Βίος Πρόκλου», παρ. 19.) 
Ἡ νηστεία κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Νουμηνίας ἢ τὴν προηγούμενη εἶναι ἐνδεδειγμένη, 
διότι ἀφήνει τὸν ὀργανισμὸ ἤρεμα ν’ ἀποτοξινωθῇ καὶ νὰ ξεκουραστῇ αὐτόματα 
μόνος του, κάτι ποὺ χρειάζεται ὁπωσδήποτε νὰ γίνεται γιὰ μία τοὐλάχιστον ἡμέρα 
τὸν μῆνα. Τὰ φυτά, ὅταν κλαδευτοῦν κατὰ τὴν νέα Σελήνη, ἀναγεννῶνται.

Γέμιση:  Ἀπ’ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου σεληνιακοῦ μῆνα (νέα Σελήνη) ἀρχί-
ζει νὰ ἐμφανίζεται σταδιακὰ ἡ στραμμένη πρὸς τὴν Γῆ πλευρὰ τῆς Σελήνης. Τότε 
ἕνα λεπτὸ φωτεινὸ τόξο διαφαίνεται, εἶναι ἡ περίοδος γεμίσεως τῆς Σελήνης. Ἡ 
πορεία πρὸς τὸ πρῶτο τέταρτο κρατᾷ περίπου ἑξίμησυ ἡμέρες, καὶ σὲ 13-14 ἡμέρες 
φθάνουμε στὴν πανσέληνο. Αὐτὴ εἶναι μία περίοδος θρέψεως καὶ ἐνδυναμώσεως 
τοῦ ὀργανισμοῦ μας. Οἱ δραστηριότητές μας δὲν θέλουν μεγάλες ἐντάσεις, διότι τὸ 
σῶμα ἀναλαμβάνει δυνάμεις καὶ ἀποθηκεύει ἐνέργεια. Ἡ γῆ τότε δὲν ἀπορροφᾷ 
πολλὴ ὑγρασία καὶ τὰ στέρεα ἀντικείμενα μένουν στὴν ἐπιφάνεια. Τὰ ὑπέργεια 
φυτὰ πρέπει νὰ φυτεύωνται καὶ νὰ σπέρνωνται κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Τὰ ἄνθη, 
ποὺ προορίζονται γιὰ ἀποξήρανση, διατηροῦνται περισσότερο, ἂν ἔχουν κοπῆ μὲ 
Σελήνη στὴν γέμιση. Εὐνοεῖται ἐπίσης τὸ μπόλιασμα.

Χάση:  Ἀμέσως μετὰ τὴν πανσέληνο ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς χάσεως, εἶναι μία 
σταδιακὴ πορεία πρὸς τὸ σκότος καὶ τὴν νέα Σελήνη. Εἶναι ἡ ἀντίστοιχη 14ήμερη 
πορεία, ἀντίθετη ἀπ’ τὴν γέμιση. Ἐδῶ ἡ συγκεντρωμένη δύναμη μπορεῖ νὰ ἐκτονω-
θῇ, ἐνῷ αὐξάνεται συνεχῶς μέχρι καὶ τὶς πρῶτες ἑξίμησυ ἡμέρες μετὰ τὴν πανσέληνο, 
ὅπου καὶ πέφτει σταδιακὰ μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς νέας Σελήνης. Ἑπομένως οἱ δραστη-
ριότητες ἐδῶ μποροῦν νὰ εἶναι αὐξημένες. 

Οἱ δουλειὲς τοῦ νοικοκυριοῦ γίνονται εὐκολώτερα, διότι τὰ πάντα καθαρίζονται 
πιὸ ἀποτελεσματικὰ (ροῦχα, σπίτι), ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους βάψιμο ἔχει καλύτερα 
ἀποτελέσματα (ἀσβέστωμα, βαφές), λόγῳ ὅτι τότε ἡ γῆ ἀπορροφᾷ εὐκολώτερα τὴν 
ὑγρασία. 

Στὴν κηπουρικὴ εὐνοοῦνται ἡ σπορὰ καὶ τὸ φύτεμα λαχανικῶν καὶ ὑπόγειων 
βολβῶν, διότι οἱ χυμοὶ τῶν φυτῶν κατεβαίνουν περισσότερο πρὸς τὶς ρίζες καὶ 
ἡ γῆ ἀφομοιώνει συστατικὰ πιὸ εὔκολα, σὰν νὰ εἰσπνέῃ. Εἶναι κατάλληλη περί-
οδος γιὰ τὸ κλάδεμα φυτῶν καὶ ὀπωροφόρων, γιὰ τὴν καταπολέμηση ζῳυφίων 
καὶ ἀγριόχορτων μὲ φυσικὰ μέσα καὶ γιὰ τὴν λίπανση (προτιμώτερη κατὰ τὴν 
πανσέληνο). Εὐνοεῖται ἐπίσης ἡ ἀποθήκευση τῶν φρούτων καὶ τῶν λαχανικῶν 
καὶ ἡ κοπὴ τῶν ξύλων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ διάφορες ἐργασίες.
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Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες διακρίσεις καὶ συσχετισμοὶ στὴν σεληνιακὴ πορεία, ποὺ ση-
μαίνουν πολλὰ καὶ διάφορα πράγματα, ὅπως ἡ ἀνερχόμενη καὶ κατερχόμενη Σελή-
νη (ὅταν ἡ ἡμισέληνος κοιτᾷ πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς τὰ κάτω ἀντιστοίχως), ἡ Σελήνη 
στὸν ζῳδιακὸ (σημεῖα στὸν οὐράνιο ὁρίζοντα τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου τῆς Σελήνης), 
ἡ ξανθὴ Σελήνη, ἡ Σελήνη τοῦ ἀμυτοῦ κ.ἄ. Εἶναι πραγματικὰ πάρα πολλὰ αὐτὰ ποὺ 
μπορεῖ κανεὶς ν’ ἀνακαλύψῃ καὶ νὰ ὠφεληθῇ σὲ σχέση μὲ τὸν συντονισμό του μὲ 
τοὺς σεληνιακοὺς ρυθμούς. 

Περιερχόμενη ἡ Σελήνη τὸν οὐρανὸ (κατὰ μία παράδοση) καὶ φωτίζοντας τὴν νύχτα εἶδε 
τὸν Ἐνδυμίωνα, ἕναν πανέμορφο νέο, νὰ κοιμᾶται στὸ Λάτμο ὄρος τῆς Καρίας καὶ τὸν 
ἐρωτεύτηκε. Ἔκτοτε κάθε νύχτα κατέβαινε πρὸς αὐτόν, γιὰ νὰ τὸν δῇ, μὴ φωτίζοντας τὸ 
ὄρος, γιὰ νὰ μὴν τὴν δοῦνε οἱ θεοί. Στὸν πίνακα τοῦ Γάλλου ζωγράφου Νικολὰ Πουσὰν 

(17ος αἰ.) εἰκονίζεται ἡ Σελήνη κι ὁ Ἐνδυμίων.
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Τέ λος ἀ ξί ζει νὰ ση μει ω θῇ, ὅ τι συ νυ πάρ χουν καὶ πολ λοὶ ἄλ λοι ρυθ μοὶ καὶ πα ρά-
γον τες τῆς Φύ σε ως, ποὺ μᾶς ἐ πη ρε ά ζουν ἄ με σα ἢ ἔμ με σα ὡς ὄν τα (π.χ. οἱ ἀν θρώ πι νοι 
βι ο ρυθ μοί, οἱ ἐ πιρ ρο ὲς τοῦ ἡ λια κοῦ φω τὸς καὶ τῶν ἡ λια κῶν κη λί δων, οἱ γε ω πα θη τι-
κὲς ἀ κτι νο βο λί ες, οἱ κο σμι κὲς ἀ κτι νο βο λί ες), κά ποι ους ἀ π’ τοὺς ὁ ποί ους ἔ χου με πα-
ρου σιά σει σὲ προ η γού με να τεύ χη τοῦ «∆αυ λοῦ». Ἀ π’ τὴν γνώ ση τῶν ρυθ μῶν αὐ τῶν 
θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἐ πω φε λη θοῦν πολ λοὶ κλά δοι τῆς κοι νω νί ας μας, ὅ πως γε ωρ γοί, 
ἰα τροί, ἀ θλη τὲς καὶ πολ λοὶ ἄλ λοι, ἀλ λὰ καὶ ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι.

Ὁ ση με ρι νὸς πα ρὰ φύ σιν πο λι τι σμὸς

ση με ρι νὸς ἄν θρω πος πε ρι φρο νεῖ τοὺς σε λη νια κοὺς ρυθ μούς, ἀλ λὰ καὶ 
ὅ λους τοὺς ἄλ λους ρυθ μοὺς τῆς Φύ σε ως, δι ό τι τοῦ εἶ ναι ἄ γνω στοι ἢ τοῦ 
φαί νον ται ξε πε ρα σμέ νοι. Ἡ ζω ὴ τῶν σύγ χρο νων ἀν θρώ πων ἀ κο λου θεῖ 
ἄ κρως πα ρὰ φύ σιν ρυθ μούς. Ὁ τε χνο λο γι κὸς πο λι τι σμός μας ἐ θε λο τυ-
φλεῖ στὰ μη νύ μα τα τῆς Φύ σε ως. Οἱ πε ρισ σό τε ροι ἄν θρω ποι ἀ κο λου θοῦ-

με λαν θα σμέ νες ἐ πι θυ μί ες καὶ συμ πε ρι φο ρὲς σὲ λαν θα σμέ νες στιγ μές. 

Τὸ σῶ μα μας ἀν τι δρᾷ, ὅ σο τὸ ἀ ναγ κά ζου με νὰ πη γαί νῃ κόν τρα στοὺς φυ σι κοὺς 
αὐ τοὺς ρυθ μούς. Ὅ σο εἴ μα στε νέ οι, αὐ τὸ ξε περ νι έ ται προ σω ρι νά. Ὅ σο ὅ μως συσ-
σω ρεύ ον ται αὐ τὲς οἱ ἐ πι πτώ σεις, τό τε ξε προ βάλ λει τὸ ἄγ χος, ἡ κό πω ση, ἡ πρό ω ρη 
γή ραν ση καὶ ἡ ἀρ ρώ στια, ἡ ὁ ποί α ἀ πο τε λεῖ τὴν κο ρυ φὴ τοῦ πα γό βου νου, για τί, 
ὅ πως μᾶς λέ ει ὁ Ἱπ πο κρά της, «οὐ γὰρ εὐ θέ ως αἱ νοῦ σοι τοῖ σιν ἀν θρώ ποι σιν 
ἐ πι γί νον ται, ἀλ λὰ κα τὰ μι κρὸν συλ λε γό με ναι ἀ θρό ως ἐκ φαί νον ται», δη λα δὴ οἱ 
ἀ σθέ νει ες δὲν πα ρου σι ά ζον ται στοὺς ἀν θρώ πους ξαφ νι κά, ἀλ λὰ συσ σω ρεύ ον ται 
βαθ μια ῖα καὶ ξε σποῦν ἀ πό το μα μὲ τὴν πα θο λο γι κὴ κρί ση. («Πε ρὶ ∆ια ίτης Ά» 
παρ. 2.) Ὁ κα κὸς αὐ τὸς συν το νι σμός μας ἐ νάν τια στὴν ἴ δια μας τὴν φύ ση εἶ ναι 
καὶ ἕ νας σο βα ρὸς πα ρά γων τῆς ἐ ξάρ σε ως τῶν χι λιά δων πλέ ον πα λαι ῶν καὶ νέ ων 
ἀ σθε νει ῶν, ποὺ μα στί ζουν τὴν ἀν θρω πό τη τα.

* * *
ὑ περ βο λι κὴ χρή ση καὶ καλ λι έρ γεια τῆς γῆς μὲ μη χα νές, χη μι κὰ λι πά σμα-
τα, πα ρα σι το κτό να, φυ το φάρ μα κα καὶ με ταλ λαγ μέ να ἔ χουν ἐ πι φέ ρει 
ὣς ἕ να με γά λο βαθ μὸ τὴν κα τα στρο φὴ τοῦ πε ρι βάλ λον τος καὶ τὴν μό-
λυν ση τοῦ ὑ δρο φό ρου ὁ ρί ζον τα. Κα νεὶς δὲν μπο ρεῖ πλέ ον νὰ κλεί νῃ τὰ 
μά τια του μπρο στὰ στὸ τί μη μα, ποὺ ἤ δη πλη ρώ νου με, ἀ π’ τὴν πε ρι φρό-

νη ση τῶν νό μων καὶ τῶν ρυθ μῶν τῆς Φύ σε ως. Φαι νό με νο θερ μο κη πί ου, λει ψυ δρί α, 
ἀ κραῖ α και ρι κὰ φαι νό με να κ.ἄ. Ἡ ἀ μεί λι κτη θε ὰ ∆ί κη ἐ πι βάλ λει τὸν αἰ ώ νιο νό μο, 
ποὺ ὅ ποι ος τὸν πα ρα βαί νει, τι μω ρεῖ ται, ἀ κό μη καὶ οἱ θε οί: «Οὔ τε ὁ μέ γας Ἥ λιος δύ-
να ται νὰ ὑ περ βῇ τὰ κα θω ρι σμέ να μέ τρα, δι ό τι οἱ Ἐ ρι νύ ες, οἱ βο η θοὶ τῆς ∆ί κης, θὰ 
τὸν ἀ να κα λύ ψουν» (Ἡρά κλει τος, ἀ πό σπα σμα 94). Οἱ σε λη νια κοὶ ἀλ λὰ καὶ οἱ ἄλ λοι 
ρυθ μοὶ τῆς Φύ σε ως μπο ροῦν νὰ φα νοῦν πο λὺ ὠ φέ λι μοι σὲ ὅ ποι ον ἔ χει τὴν δι ά θε ση 
νὰ τοὺς ψά ξῃ, νὰ τοὺς βρῇ καὶ νὰ τοὺς ἐμ πι στευ τῇ.

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της



ÂÉÂËÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁÓ:
ÍÁÉ ÓÔÇÍ ÁËÇÈÅÉÁ

χω φτάσει πιὰ σὲ μιὰ ἡλικία, ποὺ μοῦ ἐπιτρέπεται 
νὰ παρουσιάζω (μετὰ τὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ ἔχω πε-
ράσει) τὸν ἑαυτό μου σὰν ἕνα ταπεινὸ παράδειγμα. 
Γιατὶ τὸ παράδειγμα βγαίνει ἀπὸ μία πράξη ποὺ 
ἔγινε, ἀπὸ μία ζωὴ ὑπαρκτή, δηλαδὴ τὴν ἱστορία 

μου καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν ἱστορία μας.» Θὰ ἀσχοληθῶ μόνο μὲ 
τὸ κεφάλαιο τῶν σχέσεών μου μὲ τὴν ὀργανωμένη πνευματικὴ 
καθοδήγηση, χωρὶς νὰ μακρηγορήσω.

Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς μου, στὸ «μαντρί» τοῦ σχολείου, μὲ δίδαξαν 
κυρίως πῶς νὰ γίνω ἕνας καλὸς χριστιανὸς καὶ πειθήνιο στρατιωτάκι τῆς 
«πλειοψηφίας» τοῦ κοινοβουλίου. Ζοῦσα τὴν περίοδο τοῦ... «πίστευε». Στὴν 
πράξη, στὴ ζούγκλα τῆς βιοπάλης, ἄλλα βρῆκα, κι ἄρχισαν τὰ γιατί καὶ τὰ 
«μὰ πῶς»... Γιὰ καλὴ μου τύχη γνωρίστηκα μ’ ἄλλους «ἀτίθασους» καὶ μαζί 
τους πέφτοντας μὲ τὰ μοῦτρα στὴν ἐξωσχολικὴ πληροφόρηση, διαβάζοντας 
στὰ διαλείμματα τῆς δουλειᾶς, βρεθήκαμε στὸν κόσμο τοῦ «ἐρεύνα»!

Ἦρθαν καὶ χρόνια καταπίεσης, ἀλλὰ λίγο ἀργότερα ἐμφανίστηκε ὁ «∆αυ-
λός», ποὺ τοῦ χρωστῶ πολλά. Ἀμέτρητες ἀνακατατάξεις δημιουργήθηκαν 
μέσα μου. Πολλὰ ἀπ’ τὰ γιατί καὶ τὰ «μὰ πῶς» ἀπαντήθηκαν χωρὶς ἀπειλὲς 
ἀπὸ τοὺς ἐνταγμένους. Ὅσες λιγώτερες ἀμφιβολίες εἶχα τόσο πιὸ ἤρεμος ἔνοι-
ωθα. Ἀπέρριψα τὴ μυθ-ιστορία τῆς λεγόμενης Παλαιᾶς καὶ Καινῆς ∆ιαθήκης 
ὡς συρραφὲς φαντασιώσεων ἐξουσιαστῶν, ποὺ προφανῶς κατ’ εἰκόνα κι 
ὁμοίωση προβάλλουν θεοὺς καὶ προφῆτες ἐγωπαθεῖς, αἱμοσταγεῖς, κλέπτες 
καὶ μοιχούς, ποὺ σπρώχνουν λαοὺς σὲ ἀκατονόμαστες βιαιοπραγίες ἐναντίον 
ἄλλων λαῶν καὶ ποὺ κατασκευάζουν ἐσωστρεφεῖς μαυροφορεμένους μονα-
χοὺς ἢ ταλιμπὰν ἕτοιμους ν’ ἀκολουθήσουν τὰ παραδείγματα τέτοιων θεῶν. 
Κατασκευάσματα, ποὺ διαιροῦν καὶ φανατίζουν. Κατασκευάσματα ποὺ πα-
ραποιοῦν τὴ γνώση ἀρχαιότερων λαῶν, κατ’ ἐξοχὴν τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ 
ἐξυπηρετηθοῦν τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα λαῶν, ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν σὲ 
τίποτα μὲ τὴν ἑλληνικότητα.

Ἀπέρριψα τὴν παραπλάνηση ἀπ’ τοὺς κατευθυνόμενους ἀντιπροσώπους 
τῶν αὐτοδιωρισμένων «ἀντιπροσώπων» -δύο λίαν προσοδοφόρα ἐπαγγέλ-



ματα. Τελευταῖο παράδειγμα, κάποιος λάγνος χριστιανὸς δημοσιογράφος, 
ποὺ καμώνεται τὸν «προοδευτικό» καὶ ποὺ μαινόμενος ζήτησε τὴν ἀπόσυρ-
ση τοῦ νέου βιβλίου Ἱστορίας τοῦ δημοτικοῦ, ἀπὸ τὸ βῆμα ποὺ τοῦ ἔδωσε 
ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερόδουλα κανάλια, καὶ χαρακτήρισε τοὺς συγγραφεῖς του ὡς 
ἀνιστόρητους κι ἀνθέλληνες, γιατὶ ἔγραψαν ὅτι πρὶν τὸ 1821 δὲν ὑπῆρχε 
Ἑλλάδα οὔτε Ἕλληνες. Ἂν ὅμως οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου εἶχαν στὸ 
νοῦ τους τοὺς καθοδηγητὲς τοῦ χριστιανοῦ δημοσιογράφου, ποὺ ὄχι μόνο 
διέλυσαν ὁτιδήποτε τὸ ἑλληνικό, ἀλλὰ ποὺ κατήργησαν καὶ τὰ ὀνόματα 
Ἑλλὰς καὶ Ἕλληνες, τότε ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοὶ ἀνθέλληνες; Ὁ δὲ δη-
μοσιογράφος εἶναι ἀνιστόρητος ἢ ἁπλᾶ ἕνας ἀκόμα βαλτὸς νὰ παραπλανῇ; 
Ἡ Ἑλλάδα ζῇ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων.

Προτίμησα νὰ ψάξω καὶ νὰ βρῶ τὶς ὄμορφες διδαχὲς στὰ ὅσα κείμενα ἐπέ-
ζησαν τῆς καταστροφικῆς μανίας τῶν φανατισμένων, ποὺ εἶναι βγαλμένες 
ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῶν προγόνων μας καὶ τὴ σοφία τῶν φιλοσόφων. Προ-
τίμησα νὰ ζῶ μὲ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ πραγματικῶν ἀνθρώπων (Ἱστορία), 
ἐλεύθερος νὰ ἐπιλέγω. Προτίμησα τὸν δρόμο τῶν Ἑλλήνων, τῆς ἔρευνας, ποὺ 
δημιούργησε τὸ φῶς τῆς Ἀθήνας, τῆς Ἀλεξάντρειας, τῆς Βαγδάτης τῶν Ἀρά-
βων, τῆς Φλωρεντίας, τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ∆ιαδικτύου καὶ ποὺ θὰ συνεχίσῃ 
νὰ προσφέρει Φῶς στὶς ἐπερχόμενες γεννεές.

Σήμερα, στὰ ἑξῆντα ἕξη μου χρόνια εἶμαι ἤδη ἕνα αὐτοδύναμο κομμάτι 
τοῦ συνόλου, ποὺ χωρὶς αὐτὸ δὲν θὰ ὑπῆρχα. ∆ὲν εἶμαι οὔτε «πιστός» οὔτε 
«πειθήνιος». ∆ὲν εἶμαι σπάταλος καὶ προσπαθῶ νὰ εἶμαι χρήσιμος στοὺς 
συνανθρώπους μου. Τὸ μόνο παράπονο ποὺ ἔχω εἶναι, ὅτι πῆγαν σχεδὸν 
χαμένα τὰ πιὸ φρέσκα χρόνια τῆς ζωῆς μου.

Ἐλπίζω τὸ παράδειγμά μου ν’ ἀπαντάῃ καὶ στὸ γιατί κάθε ἀγῶνας ποὺ 
γίνεται, γιὰ νὰ βροῦν τὰ νιάτα μας, ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα, τὸ δρόμο τῆς 
ἔρευνας, πρέπει νὰ στηριχθῇ. Ναὶ λοιπόν, σὲ βιβλία Ἱστορίας (ὄχι μυθ-ιστορί-
ας), ποὺ σπρώχνουν στὴν ἔρευνα, κι ἂς ἔχουν ἀτέλειες! Αὐτὲς διορθώνονται 
εὔκολα. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν διορθώνεται εἶναι ἡ διάπλαση γενεῶν κατευθυνόμε-
νων βλημάτων!

 Νικηφόρος Πολίτης
 Hersall, Ἀγγλία
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
MICHEL ONFRAY, «Πραγ μα τεί α ὑ πὲρ τῆς Ἀθεΐ ας: H ἐ πι χει ρη μα το λο γί α κα τὰ 
τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, τοῦ Ἰ ου δαϊσμοῦ καὶ τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ.»

∆ὲν εἶ ναι εὔ κο λο πρᾶγ μα νὰ εἶ ναι κα νεὶς ἄ θε ος. Τὸ ἀ βά σι μο τῆς θρη σκεί ας μὲ 
τὸν ἀ ό ρα το Θε ό, τὰ σκο τει νὰ ἱ ε ρὰ κεί με να καὶ τὰ ἀν τι φα τι κὰ δόγ μα τα εἶ ναι προ-
φα νές. Πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ οἱ ἄν θρω ποι σπεύ δουν νὰ πι στέ ψουν, καὶ ἡ κοι νω νί α ἀν τι-
με τω πί ζει τοὺς πιστοὺς μὲ ὑ περ βάλ λον τα σε βα σμό. Αὐ τὸ ἐ ξω θεῖ τοὺς ἐκ πε ποι θή-
σε ως ἄ θε ους στὰ ὅ ριά τους.

Αὐ τὸ φαί νε ται ὅ τι συ νέ βη καὶ στὸν Michel Onfray. Ἔ χει τό σο ἀ γα να κτή σει μὲ 
τὴν ἀ λο γί α, τὴν ὑ πο κρι σί α καὶ τὴν ἐμ πά θεια, ποὺ βλέ πει στὴν θρη σκεί α, ὥ στε 
μοιά ζει νὰ θέ λῃ νὰ τὴν κα τα στρέ ψῃ μιὰ καὶ κα λὴ μὲ αὐ τὸ τὸ ἐ κρη κτι κὸ βι βλί ο. 
Ἂν ἡ πε ρι φρό νη ση, ὁ καυ στι κὸς σαρ κα σμὸς καὶ ἡ χλεύ η μπο ροῦ σαν νὰ ἀ να τρέ-
ψουν αὐ τὴν τὴν κα τά στα ση, αὐ τὸ σί γου ρα θὰ εἶ χε ἐ πι τευ χθῆ μὲ τὴν Πραγ μα τεί α 
πε ρὶ Ἀ θεΐ ας.

Ὁ M. Onfray εἶ ναι γνω στὸς Γάλ λος δι α νο ού με νος καὶ ἔ χει συγ γρά ψει πά νω ἀ πὸ 
30 βι βλί α. Με τὰ ἀ πὸ 20 χρό νια δι δα σκα λί ας Φι λο σο φί ας προ χώ ρη σε στὴν σύ στα-
ση ἀ νοι κτοῦ πα νε πι στη μί ου στὴν Κα ὲν τῆς Νορ μαν δί ας καὶ ἔ γι νε γνω στὸς προ ω-

Ï ÈÅÚÓÌÏÓ, Ï ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÊÁÉ Ç ÅËËÁÄÁ

ἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες εἶ ναι οἱ ρί ζες τοῦ δέν τρου ποὺ λέ γε ται Πο λι τι-
σμός· καὶ γι’ αὐ τὸ ἐ μεῖς, οἱ Νεοέλ λη νες, ἔ χου με καὶ ὑ πο χρέ ω ση καὶ 
εὐ θύ νη νὰ γνω ρί σου με ὅ σο πε ρισ σό τε ρο μπο ροῦ με τὸν Ἑλ λη νι κὸ 
Πο λι τι σμό, νὰ τὸν μά θου με καὶ νὰ τὸν ποῦ με καὶ στοὺς ἄλ λους, γιὰ 
νὰ τὸν μά θουν καὶ αὐ τοί. Ἑ πο μέ νως ἔ χου με ἕ να με γά λο πρό βλη μα: νὰ 

δι α τη ρή σου με τὴν πα ρά δο σή μας, ἡ ὁ ποί α ἔ χει πί σω της αὐ τὸν τὸν ὑ πέρ λαμ προ 
πο λι τι σμό, ἀλ λὰ καὶ νὰ ἀ φο μοι ώ σου με τὶς ἀ ξί ες του, δη μι ουρ γῶν τας τὸν δι κό 
μας ση με ρι νό, χω ρὶς νὰ μεί νου με στα τι κοὶ καὶ ἀ νε ξέ λι κτοι.

∆υ στυ χῶς με τὰ λύ πης μου βλέ πω κά ποι ους Νεοέλ λη νες νὰ προ σκολ λῶν ται 
στὸ θρη σκευ τι κὸ κί νη μα τοῦ ∆ω δε κα θε ϊ σμοῦ ἢ Πο λυ θε ϊ σμοῦ καὶ νὰ νο μί ζουν, 
ἐ πει δὴ τὸ ∆ω δε κά θε ο πα ρα πέμ πει στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα καὶ στὸν πο λι τι σμό της, 
ὅ τι ἀ κο λου θῶν τας το γί νον ται καὶ αὐ τοὶ κά τι, ἀ πο κτοῦν ταυ τό τη τα, γί νον ται 
Ἕλ λη νες!

Ὁ πωσ δή πο τε στὴν ἀρ χαί α ἑλ λη νι κὴ θρη σκεί α ἐ πι κρα τοῦ σε κά ποι ο κλί μα ἐ λευ-
θε ρί ας, σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὶς ἀ σι α τι κὲς θε ο κρα τί ες, καὶ ἀ κρι βῶς γι’ αὐ τὸ ἄ φη νε πε ρι-
θώ ρια, γιὰ νὰ ἀ να πτυ χθῇ ἡ Φι λο σο φί α καὶ ὁ Πο λι τι σμός. Αὐ τὰ τὰ «πε ρι θώ ρια» 
ὅ μως δὲν ταυ τί ζουν τὸν ∆ω δε κα θε ϊ σμὸ μὲ τὴν Φι λο σο φί α καὶ τὸν Πο λι τι σμό.

‣
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θῶντας μία φιλοσοφία ἡδονισμοῦ, φιλελευθερισμοῦ καὶ ἀναρχίας. Ἔχει παρου-
σιαστῆ πολλὲς φορὲς στὴν Γαλλικὴ Τηλεόραση καὶ τὸ βιβλίο του εἶναι ἤδη μπέστ-
σέλλερ στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἰταλία. 

Προηγούμενες ἀναφορὲς στὸν Τύπο ἀνέφεραν, ὅτι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου στὴν ἀγ-
γλικὴ μετάφραση θὰ ἦταν «Τὸ Μανιφέστο τῶν ἄθεων», τίτλος ποὺ ἴσως ἔδινε κα-
λύτερα τὸ στίγμα τοῦ βιβλίου. Ὁ Onfray δὲν ρητορεύει, τὸ ὕφος του εἶναι ἀφορι-
στικό, ἄλλοτε βίαιο καὶ διεκδικητικὸ καὶ ἄλλοτε σαρκαστικό. Ὁ Onfray πιστεύ-
ει, ὅτι ὡς κοινωνία διανύουμε μία «μεταχριστιανικὴ περίοδο», ἡ ὁποία ἄρχισε μὲ 
τὸν ∆ιαφωτισμό. ∆ιανοητὲς ὅπως οἱ Βολταῖρος, Μοντεσκιέ, Ρουσσὼ καὶ Κὰντ βο-
ήθησαν στὴν καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπινου λόγου, στὴν ἀνύψωσή του πάνω ἀπὸ 
τὴν ἐξουσία, τὴν δεισιδαιμονία καὶ τὶς προλήψεις. Κανεὶς ὅμως δὲν προχώρησε 
ὅσο ἔπρεπε. Εἰδικώτερα ὁ Κὰντ ἔδειξε τόλμη ἀλλὰ καὶ συστολή, κάνοντας κάποια 
βήματα πρὸς τὴν ἄρνηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὴν ὁλοκληρώνοντας τὴν 
πορεία του. Χρειάστηκε ὁ Νίτσε, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θάνατο τοῦ Θεοῦ στὰ τέλη 
τοῦ 19ου αἰῶνα, γιὰ νὰ ἀναθαρρήσουν οἱ ἄθεοι. Κατὰ τὸν Onfray ὁ Νίτσε κάνει 
τὴν πρώτη σοβαρὴ προσπάθεια γιὰ τὴν δημιουργία μεταχριστιανικῶν ἠθικῶν κα-
νόνων. Ὡστόσο ἡ κοινωνία, ἡ σύγχρονη, ἡ οὐμανιστική, ἡ κοσμική, υἱοθέτησε τὴν 
χριστιανικὴ ἠθική, ἔστω κι ἂν δὲν ἀσπάζεται τὴν χριστιανικὴ θρησκεία. «Τὰ ἐγχει-
ρίδια ἠθικῆς τῶν δημοκρατικῶν σχολείων κηρύττουν τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας, 
τὶς ἀρετὲς τῆς ἐργασίας, τὸν σεβασμὸ στοὺς γονεῖς, τὴν ἀπόδοση τιμῆς στοὺς ἡλι-
κιωμένους, τὴν ὀρθότητα τοῦ ἐθνικισμοῦ, τὶς πατριωτικὲς ὑποχρεώσεις, τὴν δυ-

Ἑπομένως τὸ νὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ ἀναφέρουμε μία ἀναμφισβήτητη ἱστορικὴ 
ἀλήθεια δὲν σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ ταυτιζώμαστε μὲ τὸ ∆ωδεκάθεο στὸν 21ο 
αἰῶνα. Ἡ ἀπόρριψη τοῦ Χριστιανισμοῦ –πολὺ σωστή– δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγῇ 
σὲ τέτοιου εἴδους ψευδοδιλήμματα: Ὅλοι οἱ -ισμοὶ (Χριστιαν-ισμός, Μουσουλ-
μαν-ισμός, Βουδ-ισμός, Ζωροαστρ-ισμός, ∆ωδεκαθε-ισμός, Τοτεμ-ισμός κ.λπ.) 
εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς.

Τὰ πρῶτα δείγματα μὴ ἑλληνικοῦ φανατισμοῦ
Ἀπαιτεῖται λοιπὸν ἰδιαίτερη προσοχή, γιατὶ ἡ μεγαλύτερη μᾶζα, οἱ μὴ γνω-

ρίζοντες καὶ οἱ πιὸ ἀμφιταλαντευόμενοι, εἶναι περισσότερο ἐπιρρεπεῖς σὲ 
θρησκευτικοὺς φανατισμούς. Στὴν προσπάθειά τους καὶ ἐπιθυμία τους νὰ 
ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπὸ τὸν Ἰουδαιοχριστιανισμό, ποὺ κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, μπορεῖ νὰ περιπέσουν σὲ ἕναν ἀκόμα μεγαλύτερο 
θρησκευτικὸ φανατισμό, αὐτὸν τοῦ στείρου προγονολατρικοῦ Θεϊσμοῦ ἢ ∆ωδε-
καθεϊσμοῦ καὶ νὰ πᾶνε ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο. Μὲ ἀγανάκτηση διάβασα σὲ 
κάποια ἱστοσελίδα τὰ ἑξῆς: 

«Ὅλα τὰ μαλθακὰ συναισθήματα φιλίας, ἀνοχῆς καὶ ἀγάπης πρέπει νὰ κατα-
πνιγοῦν. Ἡ ἐκκλησία τῶν Ἑλλήνων στὸ θρήσκευμα... δὲν δικάζει τὸν ἐχθρό. Τὸν 
ἐξοντώνει. Ἐξολοθρεύει ὁμαδικῶς τὶς ἀντεθνικὲς δοξασίες. Μόνο μία σκέψη, 

‣
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σπιστία πρὸς τὴν σάρκα, τὸ σῶμα καὶ τὰ πάθη, τὴν ὀμορφιὰ τῆς χειρωνακτικῆς 
ἐργασίας, τὴν ὑποταγὴ στὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ τὸ χρέος μας πρὸς τοὺς φτω-
χούς. Τί ἆραγε θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιτάξῃ ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ σὲ ὅλα αὐτὰ;»

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ ἰουδαιοχριστιανικὲς ἰδέες μόλυναν τὴν Ἰατρική, τὴν ∆ικαι-
οσύνη, τὴν Παιδεία, τὴν Αἰσθητική, τὴν Φιλοσοφία καὶ τὴν Πολιτική. «Χρειάζεται 
κι ἄλλη ὤθηση, ὥστε νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀληθι-
νοὺς δημοκράτες», γράφει ὁ Onfray καὶ μάλιστα κάνει μία προσπάθεια σκιαγράφη-
σης τῆς νέας ἀθεϊστικῆς ἠθικῆς, ποὺ θὰ προέκυπτε μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν τελικὴ ὤθη-
ση. Θὰ βασιζόταν στὴν Φιλοσοφία, τὸν Λόγο, τὸ Ὠφέλιμον, τὸν Πραγματισμὸ καὶ 
τὸν Ἡδονισμό. Θὰ συμβουλευόμασταν τὰ ἔργα τοῦ Jeremy Bentham καὶ τοῦ John 
Stuart Mill. Θὰ ξεφορτωνόμασταν τὸν Θεό, τὴν μετὰ θάνατον ζωὴ καὶ κάθε τι τὸ 
ὑπερβατικό. «Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Παράδεισος δὲν θὰ ἦταν μία φαντασίωση 
ἀλλὰ ἕνα ἰδανικό, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πραγματωθῇ ἐδῶ στὴν Γῆ.» Μέχρι τότε 
ὅμως ἡ θρησκεία πρέπει νὰ ἀποδομηθῇ, νὰ σβήσουν καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη της. Σ’ 
αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ συγγραφέας μᾶς ὁδηγεῖ στὴν κεντρικὴ ἰδέα τοῦ βιβλίου.

Ὅλες οἱ θρησκεῖες, γράφει ὁ Onfray, δημιουργοῦνται ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανά-
του. Ἀνίκανοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ θνητὸν τῆς ὕπαρξής τους, οἱ ἄνθρωποι ἐπι-
νόησαν τὸν Θεὸ καὶ τὴν μετὰ θάνατον ζωή. Κι ἀντὶ αὐτὸ νὰ ἀποτελέσῃ ἀνακού-
φιση, μετετράπη σὲ κίνητρο θανάτου καὶ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῆς ζωῆς. Τὸ 
κίνητρο τοῦ θανάτου ὁδηγεῖ σὲ μῖσος γιὰ τὸν Λόγο, τὴν εὐφυία, τὴν ἐλευθερία, 
τὰ βιβλία, τὴν σεξουαλικότητα, τὶς γυναῖκες, τὴν εὐχαρίστηση, τὸ σῶμα. «Μὲ ἄλ-

ἕναν σκοπὸ ἔχει στὸ μυαλό του ὁ Ἕλλην πολεμιστής: ἀμείλικτη ἐξόντωση τῶν 
ἐχθρῶν τοῦ ἔθνους. Γιὰ τὸν Ἕλληνα ὑπάρχει μόνο μία εὐχαρίστηση: ...μὲ ψυχρὴ 
Μακιαβελικὴ (!!!) ἠθική... νὰ ἐξολοθρεύσῃ ὁτιδήποτε στέκει ἐμπόδιο στὸ δρόμο 
γιὰ τὴν παγκοσμία κυριαρχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ!»

Αὐτὸς ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς –ἂν δὲν ἀποτελῇ προβοκάτσια– εἶναι ἰσά-
ξιος καὶ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης καὶ τῶν Πρωτοκόλλων τῆς Σιών. Ναί, μπορεῖ 
βέβαια ὅλα αὐτὰ νὰ εἶναι μόνο ἠχηρὲς ἐκφράσεις, καὶ νὰ μὴν τὰ ἐννοοῦν κατὰ 
γράμμα. Ὅμως πῶς μποροῦμε νὰ εἴμαστε σίγουροι, ὅτι, ἂν δοθῇ ἡ κατάλληλη 
εὐκαιρία, ὡρισμένοι πιὸ φανατικοὶ δὲν θὰ δράσουν ἀκριβῶς ἔτσι καὶ δὲν θὰ 
ἀρχίσουν νὰ σκοτώνουν ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας; Τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ οἱ χρι-
στιανοί, γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν, τὰ ἴδια κάνουν καὶ στὸ Ἰσλὰμ κ.λπ. Σὲ τί θὰ 
διαφέρουμε;

Ὅλοι οἱ τέως, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, πανίσχυροι θεΐσκοι τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν στὴν ἀναμέτρησή τους μὲ τὸν Πολιτισμὸ νικήθηκαν καὶ ἐξαφανίστηκαν. 
Τὸ ἴδιο θὰ γίνῃ καὶ μὲ τοὺς σημερινοὺς θεοὺς ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἑπόμενους, ποὺ 
δυστυχῶς θὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν. Ὅσο ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἀνθρω-
πότητας βρίσκεται σὲ χαμηλὸ ἐπίπεδο γνώσης καὶ παιδείας καὶ ἐπιπλέον ἔχει 
ἄγνοια τῆς Ἱστορίας, τόσο θὰ πέφτῃ θῦμα στοὺς διαφόρους ἐπιτήδειους τῆς ἑκά-
στοτε ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκμεταλλεύωνται τὶς ἀνάγκες ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι 
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καὶ θὰ τοὺς σερβίρουν εἴτε καινούργιους ψευτοθεΐσκους εἴτε ἀνανεωμένες καὶ 
ἀναβαθμισμένες ἐκδόσεις τῶν ἤδη ὑπαρχόντων, γιὰ νὰ τοὺς διατηροῦν μέσα στὸ 
λήθαργο τῆς θρησκευτικῆς τους ἀφασίας.

Ἀπὸ τὸ ἕνα «μαντρί» στὸ ἄλλο...
Οἱ Ἕλληνες χωρίζονται σὲ δύο κατηγορίες: Ἡ πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

τοὺς γνῶστες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, πού, ἐπειδὴ τὸν γνωρίζουν, κατανοοῦν 
τὸ βάρος ποὺ μεταφέρουν στὶς πλάτες τους ὡς ἀπόγονοι αὐτῶν ποὺ τὸν δημιούρ-
γησαν καὶ αἰσθάνονται τὴν εὐθύνη νὰ κάνουν καὶ αὐτοὶ κάτι, γιὰ νὰ μὴν χαθοῦν 
τὰ μηνύματα καὶ οἱ ἀξίες ποὺ αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς ἔχει νὰ δώσῃ ὄχι μόνο στοὺς 
Νεοέλληνες ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

Στὴν δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται δυστυχῶς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία 
τῶν ὑπολοίπων. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν καμμία ἀπολύτως ἰδέα (καὶ κοιμοῦνται τὸν 
ὕπνο τοῦ δικαίου) καὶ αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν κάτι, ὄχι ὅμως ἀρκετό, γιὰ νὰ μπο-
ροῦν νὰ ἔχουν δική τους γνώμη ἐπὶ τῶν περισσοτέρων θεμάτων, ὅσον ἀφορᾷ στὸν 
Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Καὶ οἱ ὁποῖοι ἀκριβῶς, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουν οἱ ἴδιοι ἀρ-
κετά, γίνονται εὐκολώτερα ὀπαδοὶ τῶν ἑκάστοτε ἐπιτήδειων, ποὺ δημιουργοῦν 
κόμματα, ὁμάδες, θρησκεῖες, συλλόγους κ.λπ. Αἰσθάνονται τὴν ἀσφάλεια, ποὺ 
τοὺς προσφέρει μία τέτοια ὁμαδοποίηση. Ἐπιθυμοῦν ὁπωσδήποτε νὰ ξεφύγουν 

λα λόγια σταύρωση τῆς ζωῆς καὶ ἐξύψωση τῆς μηδενικότητας.» Ἕνα μεγάλο μέ-
ρος τοῦ βιβλίου καταγίνεται μὲ τὴν χλεύη τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρη-
σκειῶν. Ὁ Ἰουδαϊσμός, κατὰ τὸν συγγραφέα, εἶναι κατὰ βάση ἡ θρησκεία μιᾶς 
φυλῆς, ποὺ ἐπινόησε τὸν Θεό, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὸν ὁλοκληρωτικό της πόλε-
μο ἐνάντια στὶς γειτονικὲς φυλές. Οἱ τελετουργίες ἐξαγνισμοῦ τοῦ Ἰσλὰμ χλευά-
ζονται ὡς πρακτικὲς ὑγιεινῆς, ποὺ δὲν γίνονται σωστά. Ἡ χριστιανικὴ Θεία Κοι-
νωνία, κατὰ τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος γίνονται τὸ σῶμα καὶ 
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλεῖται «Ὀντολογία τοῦ φούρνου», οἱ ἄγγελοι, «σερα-
φικὰ πουλερικά». 

Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπάρχει μόνο καὶ μόνο λόγῳ τῆς διανοητικῆς διαταραχῆς τοῦ 
Παύλου τῆς Ταρσοῦ, μεγάλου ἀποστόλου τῆς πρώιμης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ ὁποῖος ἔγινε χριστιανός, ἀφοῦ εἶδε ἕνα φῶς στὸν οὐρανὸ καὶ ἄκουσε τὴν φωνὴ 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ θέση τοῦ Παύλου ὑπὲρ τῆς ἀγαμίας εἶναι κατὰ τὸν Onfray τὸ σύμ-
πτωμα τῆς ὑστερίας, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ σεξουαλικὴ ἀνικανότητα, καὶ εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα τὸ μῖσος γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸ μῖσος γιὰ τὸν κόσμο, τὸ μῖσος γιὰ τὶς 
γυναῖκες, ποὺ ὁ Παῦλος μετέτρεψε σὲ θρησκεία. «∆ύο χιλιάδες χρόνια τιμωρίας 
γιὰ τὶς νευρώσεις, ποὺ εἶχε ἕνα ἀνθρωπάκι.»

Στὸ ἴδιο πνεῦμα ὁ Onfray ἀποκαλεῖ τὸ Ἰσλὰμ «αἱμοδιψῆ» θρησκεία, ἀσύμβατη 
μὲ τὶς ἀξίες τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ καὶ ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ μετατρέψῃ τὴν κοινω-
νία σὲ ἕνα «ἀπέραντο στρατόπεδο νομάδων».

Καὶ οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες δὲν προκάλεσαν παρὰ μῖσος, πολέμους, 

‣
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δυστυχία καὶ ἄγνοια.
Τὸ πρόβλημα μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Onfray δὲν εἶναι ὅτι εἶναι προσβλητικὸ – ἂν καὶ 

εἶναι βέβαιο, ὅτι οἱ «εὐσεβεῖς» θὰ τὸ βροῦν προσβλητικό – ἀλλὰ ὅτι εἶναι ὑπερα-
πλουστευμένο. Ὁ Onfray ἐξοργίζεται ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ἔχουν προκληθῆ στὸ ὄνο-
μα τῆς θρησκείας καὶ δὲν βλέπει τίποτε τὸ καλό. ∆ὲν βλέπει ἐπίσης τὰ δεινά, ποὺ 
ἔχουν προκληθῆ ἀπὸ ἄλλους, μὴ θρησκευτικοὺς λόγους.

Οἱ ἄθεοι θὰ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν θρησκεία. Ὅμως ἡ ἄπο-
ψή τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι τεκμηριωμένη καί, γιὰ νὰ γίνῃ αὐτό, θὰ πρέπει νὰ ἐξε-
τάζουν τὴν θρησκεία στὴν ὁλότητά της, ἔχοντας σὰν βάση τὸ γεγονός, ὅτι ἡ θρη-
σκεία ὑπῆρξε δύναμη καλοῦ καὶ κακοῦ, γνώσης καὶ ἄγνοιας, ἀγάπης καὶ μίσους, 
χαρᾶς καὶ λύπης. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συνεχίσουν νὰ κτυποῦν τὴν ἀλογία τῆς 
θρησκείας, ἀντιλαμβανόμενοι ὅμως, ὅτι πολλοὶ πιστοί, ποὺ διαθέτουν εὐφυία, θὰ 
διαφωνήσουν μαζί τους. 

Ἡ ∆ύση βρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ἑνὸς πολέμου, ποὺ ἔχει ξεσπάσει ἀνάμεσα σὲ φα-
νατικοὺς χριστιανοὺς καὶ φανατικοὺς μουσουλμάνους. Οἱ κοσμικοὶ καὶ οἱ θρη-
σκευόμενοι ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ὁριοθετήσουν τὴν σχέση ἀνάμεσα σὲ θρη-
σκεία καὶ κοινωνία. Οἱ ἄθεοι θὰ πρέπει νὰ συμμετάσχουν σ’ αὐτὸν τὸν διάλογο. 
Ὅμως, γιὰ νὰ ὑπάρξῃ καρπός, θὰ πρέπει νὰ παρουσιάζουν σοβαρὰ ἐπιχειρήμα-
τα καὶ νὰ μὴν προβαίνουν σὲ ἀστόχαστες προκλήσεις. 

∆ρ Ἄγγελος Μακροδημήτρης

ἀπὸ τὴ μοῖρα ἢ τὸ μαντρί, στὸ ὁποῖο βρίσκονταν πρίν, ὅμως δὲν καταλαβαίνουν 
ὅτι ἁπλῶς ἀλλάζουν μαντρί.

Τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι νὰ ἀλλάξουμε θρησκευτικὴ παράταξη καὶ νὰ γίνουμε 
ὀπαδοὶ κάποιας ἄλλης. Γιατὶ τὸ ὀπαδός, μὲ ἕνα μόνο κ μπροστὰ μᾶς δίνει τὸ 
(κ)οπάδι ἢ κοινῶς ποίμνιο, ὅπως ἡ τωρινὴ ἐπικρατοῦσα θρησκεία συνηθίζει νὰ 
ἀποκαλῇ τὰ μέλη της. Ἕνα πρόβατο, εἴτε ἀνήκει στὸ χριστιανικὸ κοπάδι εἴτε στὸ 
δωδεκαθεϊστικό, πρόβατο παραμένει...

Ὄχι ἀγαπητοὶ δωδεκαθεϊστές, δὲν γινόμαστε Ἕλληνες μὲ τὸ νὰ πνιγώμαστε 
στὴν προγονολατρία καὶ νὰ τελοῦμε τελετὲς στὸν ∆ία, τὴν Ἀθηνᾶ, τὸν Ποσειδῶ-
να καὶ τὴν Ἀφροδίτη! ∆ὲν γινόμαστε Ἕλληνες ἁπλῶς ἀλλάζοντας μαντρὶ καὶ 
πηγαίνοντας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ στὸ δωδεκαθεϊστικό. Αὐτὰ εἶναι λύσεις μόνο 
γιὰ ἀφελεῖς.

∆ὲν πρέπει νὰ ἀφήνουμε τὸ παρελθὸν νὰ κρατᾷ ὡς ὅμηρο τὸ παρόν. Σημασία 
γιὰ ἐμᾶς σήμερα ἔχει τὸ τί κάνουμε ἐμεῖς καὶ ὄχι τὸ τί ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας.

Γιὰ νὰ προοδεύσουμε ὡς χώρα, πρέπει νὰ προσαρμοστοῦμε στὰ νέα δεδομένα, 
διαφορετικὰ θὰ λαμβάνουμε πάντα τὴν ἴδια ἐρώτηση καὶ χλευασμὸ ἀπὸ τοὺς ξέ-
νους: «Ἐντάξει, κάποτε ἤσασταν οἱ πρῶτοι καὶ οἱ μονοί. Τώρα ὅμως τί εἶστε;»
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