


Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, 
ἐκδότης - διευθυντὴς 
∆ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ
Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 

105 58 Ἀθήνα. 
Τηλέφωνα: 2103223957, 

2103314986, 2109841655 
Τηλομοιότυπος: 2103314997

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
http://www.davlos.gr

Ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία:
davlos@davlos.gr

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

•

∆ιευθυντὴς Συντάξεως
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Τεχνικὴ Ἐπιμέλεια
ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ

Γλωσσικὴ Ἐπιμέλεια
ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

•

• Τιμὴ ἀντιτύπου: ₠6.

•12μηνη συνδρομή: ₠53.

• Ὀργανισμῶν κ.λπ.: ₠80.

• Φοιτητῶν: ₠43.

• Ἐξωτερικοῦ: ₠80.

• Ἡ συνδρομὴ καταβάλλεται 
κατὰ τὴν ἐγγραφή.

• Ἡ συνδρομὴ ἀνανεώνεται αὐτομάτως 
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ:           Ï ÌÅÃÁÓ ÁÃÍÙÓÔÏÓ
Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα:

 Εἶναι ἡ μοναδικὴ ἱστορικὴ «σταθερά» (μὲ τὴ μαθηματικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. (Κράτος ἑλληνικό, πολιτισμός, πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ 
συστήματα καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀποτέλεσε, χαρακτήρισε καὶ ἐξέφρασε τὴν Ἑλ-
λάδα στὴν ἱστορική της πορεία, ἀκόμη καὶ ἡ ὀνομασία της εἴτε ἄλλαξαν, 
εἴτε ἐξαφανίζονταν ἐντελῶς κατὰ καιρούς, εἴτε ἀπωλέσθηκαν διὰ παντὸς 
ἢ χάνονταν ἐν μέρει γιὰ μεγάλες χρονικὲς περιόδους.)

 Εἶναι ἡ γλῶσσα-μητέρα ἢ ἔστω ἡ γλῶσσα-βάση ὅλων τῶν γλωσσῶν τῆς Γῆς, 
κυρίως σ’ ὅ,τι ἀφορᾷ στὰ ὀνόματα-λέξεις ποὺ ἀποδίδουν τὶς ἀφῃρημένες-θε-
ωρητικὲς ἔννοιες (ἄρα τὴν ὁρολογία τῆς Ἐπιστήμης καὶ τοῦ Στοχασμοῦ).

 Εἶναι ἡ ἀρχαιότερη ὁμιλούμενη σήμερα καὶ χωρὶς διακοπὴ ζωντανὴ γλῶσσα 
τῆς Ὑδρογείου.

 Εἶναι ἡ γλῶσσα-μοναδικὸ μνημεῖο μιᾶς ἄγνωστης (προκατακλυσμιαίας) 
στὴν Ἱστορία ἐποχῆς, ὅπως ἀποδεικνύεται μαθηματικὰ ἀπὸ τὸ γεγονός, 
ὅτι τὰ πρῶτα καὶ ἀρχαιότερα γραπτὰ μνημεῖα της, ποὺ σῴζονται σήμερα 
(Ὅμηρος), περιέχουν ἕναν τεράστιο πλοῦτο λεξιλογίου, γνώσεων καὶ ἐννοι-
ῶν, ποὺ ἡ δημιουργία του προϋποθέτει ἕναν πολιτισμὸ ποὺ προηγήθηκε καὶ 
διήρκεσε πολλὲς χιλιετίες, ἀπολύτως ἀπαραίτητες γιὰ νὰ δοθῇ ὁ χρόνος γιὰ 
τὴν ἀπόκτηση αὐτοῦ τοῦ πλούτου.

 Εἶναι ἡ μοναδικὴ γλῶσσα, τῆς ὁποίας «τὸ ὄνομά ἐστιν ὅμοιον τῷ πράγματι 
καὶ τὰ στοιχεῖα (=οἱ ἠχητικοὶ φθόγγοι καὶ τὰ εἰκαστικὰ γράμματά της, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα συντίθεται κάθε λέξη της) ὅμοια τοῖς πράγμασι πεφύκασι», ὅπως 
λέγει ὁ Πλάτων στὸν «Κρατύλο», ἄρα εἶναι ἡ μοναδικὴ γλῶσσα ποὺ κάθε 
λέξη της «κατασκευάσθηκε» ὑποχρεωτικὰ ἔτσι, γιατὶ μόνον ἔτσι ὀνομάζει 
πιστὰ (αἰτιωδῶς) τὸ πρᾶγμα (τὸ σημαινόμενο), ἐνῷ σ’ ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσ-
σες ἡ κατασκευὴ τῶν λέξεων γίνεται ἠχητικῶς καὶ εἰκαστικῶς αὐθαίρετα 
(ἀναιτιωδῶς), μ’ ὅποια συστατικὰ στοιχεῖα (φθόγγους καὶ γράμματα) ἔτυχε 
νὰ χρησιμοποιήσῃ ὁ πρῶτος ποὺ τὴν καθιέρωσε καὶ τὰ μιμήθηκαν οἱ ἑπόμε-
νοι, ποὺ «συμβατικά» ἀποδέχονται τὴν μ’ αὐτὴ τὴ συμβατικὴ διαδικασία 
καθιέρωση τῆς ἔννοιας τῶν λέξεων.

* * *
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Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, ὕ στε ρα ἀ πὸ τὶς πα ρα πά νω ἀ ναμ φι σβή τη τες 
ἰ δι αι τε ρό τη τές της, προ κύ πτει ὅ τι δὲν ἀ πο τε λεῖ ἁ πλῶς μέ σον συ-
νεν νό η σης καὶ ἐ πι κοι νω νί ας, γρα πτῆς ἢ προ φο ρι κῆς, ὅ πως συμ βαί-
νει μὲ ὅ λες τὶς ἄλ λες γλῶσ σες, ἀλ λὰ εἶ ναι ὡς σύ νο λο μί α κω δι κὴ 
κα τα γρα φὴ τῆς φυ σι κῆς, κοι νω νι κῆς καὶ θε ω ρη τι κῆς-ἀ φῃ ρη μέ νης 

πραγ μα τι κό τη τας. Ἡ μο να δι κό τη τά της αὐ τὴ κα θι στᾷ ἀ ξι ο θαύ μα στο τὸ γε γο νὸς 
ὅ τι ἐ πι βί ω σε μέ σα σ’ ἕ ναν Κό σμο, ὅ πως ὁ κό σμος τῆς με τὰ τὴν λε γό με νη «Προ ϊ-
στο ρί α» ἐ πο χῆς, ὁ ὁ ποῖ ος χρη σι μο ποι εῖ τὴ Γλῶσ σα, ἀ πο κλει στι κὰ καὶ μό νο γιὰ 
νὰ ἐ πι κοι νω νῇ καὶ νὰ συ νεν νο ῆ ται. Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ἡ κω δι κὴ Ἑλ λη νι κὴ 
Γλῶσ σα στὸν Κό σμον αὐ τὸν, τὸν ἄλογο, ἀ πο τε λεῖ «ἄ χρη στη πο λυ τέ λεια» καὶ 
ὡς τέ τοι α θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶ χε ἐγ κα τα λει φθῆ καὶ ἐ κλεί ψει. Καὶ πράγ μα τι τοῦ το 
συ νέ βη ἐν μέ ρει: Ἡ ση με ρι νὴ χρή ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς ἔ χει πλέ ον κα τὰ τὸ μέ γι στο 
μέ ρος της μό νον ἐ πι κοι νω νια κὴ ἀ ξί α ἀ κό μη καὶ γιὰ τοὺς «εἰ δι κούς», καὶ μά λι-
στα θὰ μπο ρού σα με νὰ ποῦ με, ὅ τι σή με ρα τὴν μι λᾶ με καὶ τὴ γρά φο με «χω ρὶς 
νὰ ξέ ρω με τί λέ με» κα τὰ τὸ κοι νο λε κτού με νο, δη λα δὴ τὴ μι λᾶ με καὶ τὴ γρά φο με 
ὡς μιὰ γλῶσ σα σὰν ὅ λες τὶς ἄλ λες «ἐ πι κοι νω νια κές» καὶ «συμ βα τι κές» γλῶσ σες 
τοῦ Κό σμου. Στὴν βα ρειᾶς μορ φῆς αὐ τὴ «ἀ φυ δά τω ση», ἀ πο δυ νά μω ση καὶ «ἀ πο-
νο η μά τι ση» τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας συ νέ βα λαν δι ά φο ροι πα ρά γον τες, με τα ξὺ 
τῶν ὁ ποί ων δε σπό ζου σα θέ ση κα τέ χει ὁ Χρι στι α νι σμός, ποὺ ἐξ ἀρ χῆς βρέ θη κε 
μπρο στὰ στὸ τρο με ρὸ δί λημ μα νὰ ἐ ξα φα νί σῃ τὴν Ἑλ λη νι κὴ ἢ νὰ τὴν χρη σι μο-
ποι ή σῃ ἐξ ἀ νάγ κης, λό γῳ τοῦ γε γο νό τος ὅ τι ἦ ταν ἡ δι ε θνὴς γλῶσ σα τῆς ἐ πο χῆς 
καὶ συ νε πῶς ἡ μό νη μὲ τὴν ὁ ποί α θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἐ πι τύ χῃ τὸν ἐ ξου σι α στι κὸ 
σκο πὸ τῆς παγ κό σμιας μονοκρα το ρί ας του. Τε λι κὰ ἀ πέ κλι νε πρὸς τὸ δεύ τε ρο 
σκέ λος τοῦ δι λήμ μα τος, ἀλ λά... Ἀλ λὰ ἡ μα νι ώ δης ἐ πί θε ση γιὰ τὴν «ἀ πο νο η μά τι-
σή» της, ποὺ ἀ κο λού θη σε, δὲν ἔ χει προ η γού με νο στὴν ἱ στο ρί α τοῦ Σκο τα δι σμοῦ. 
Γιὰ τὴν με τὰ τὴν ἐ πι κρά τη σή του με τα χεί ρι ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας ἀ πὸ τὸν 
Χρι στι α νι σμὸ ἂς ἀ φή σου με τὸν ἴ διο νὰ μι λή σῃ:

 Ἀ πὸ τὴν ἀρ χὴ ὁ ἰ δε ο λο γι κὸς καὶ ὀρ γα νω τι κὸς ἀρ χη γὸς τῆς νέ ας θρη σκεί ας, 
ὁ ἑλ λη νό γλωσ σος Ἰ ου δαῖ ος Παῦ λος, δεῖ τε μὲ ποι όν κα τα πλη κτι κὸ τρό πο ἀν-
τε λή φθη τὸ ζω τι κὸ γι’ αὐ τὸν πρό βλη μα «Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα» καὶ πῶς τὸ ἀν τι-
με τώ πι σε: «Οἶ δε γὰρ (ὁ Παῦλος) πρὸς τὸ δο κοῦν κε χρῆ σθαι τοῖς ρή μα σι καὶ 
τῷ ἰ δί ῳ τῆς δι α νοί ας εἱρ μῷ προ σαρ μό ζειν τὰς τῶν ρη μά των ἐμ φά σεις, κἂν 
πρὸς ἄλ λας τι νὰς ἐν νοί ας ἡ συ νή θεια τὴν κα τά χρη σιν τῶν λέ ξε ων φέ ρῃ» 
[=δι ό τι ξέ ρει (ὁ Παῦ λος) νὰ χρη σι μο ποι ῇ τὶς λέ ξεις ὅ πως τὸν βο λεύ ει καὶ νὰ 
προ σαρ μό ζῃ στὴ δι κή του λο γι κὴ τὶς ση μα σί ες τῶν λέ ξε ων, ἀ κό μη καὶ στὶς 
πε ρι πτώ σεις ποὺ ἡ κα θι ε ρω μέ νη χρή ση τῶν λέ ξε ων ὁ δη γεῖ σὲ ἄλ λες ση μα σί-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ:           Ï ÌÅÃÁÓ ÁÃÍÙÓÔÏÓ
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ες!], μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης. Τί νὰ πρωτοθαυμάσῃ 
κανείς, τὴν σατανικὴ εὐφυΐα τοῦ ἀποστόλου αὐτοῦ, ποὺ συνέλαβε σ’ ὅλο τὸ 
μέγεθος τὸν ἰδεολογικὸ κίνδυνο, ποὺ ἀντιπροσώπευε ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα 
γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ θεοκρατικοῦ Σκοταδισμοῦ, ἢ τὴν ἀδίστακτη πρακτική 
του νὰ διαστρεβλώνῃ τὶς ἔννοιες, ποὺ γενεὲς ἀνθρώπων ἐπὶ χιλιετίες εἶχαν 
ἀγωνιστῆ, γιὰ νὰ τὶς κατακτήσουν, νὰ τὶς διατυπώσουν ἔλλογα καὶ νὰ τὶς 
καθιερώσουν ἐννοιολογικὰ στὶς συνειδήσεις τῶν πολιτισμένων ἀνθρώπων;

 Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τοῦ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνα, 
τὸ 787 μ.Χ., στὴν ἐπισημότερη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο («Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ») τὸ πρό-
βλημα πάνω ἀπ’ ὅλα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀνησυχοῦσε καὶ ἀπασχόλησε 
τοὺς συνέδρους ἀρχιερεῖς· γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἄθλιοι Ἑπτὰ Ἀναθεματισμοὶ κατὰ 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἀποφάσισαν καὶ συνέταξαν, κατὰ τῶν νοημάτων τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στρέφονται. Ἰδοὺ κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς 
ἀποσπασματικά: 
• «Σ’ αὐτοὺς ποὺ διαβάζουν τὰ Ἑλληνικὰ μαθήματα καὶ ὄχι γιὰ (γραμμα-

τική) ἐκπαίδευση ἐκπαιδευόμενους, ἀλλὰ καὶ δεχόμενους τὶς ἔννοιές 
τους... ἀνάθεμα τρεῖς φορές.»

• «Σ’ αὐτοὺς ποὺ δέχονται καὶ παραδίδουν τὶς μάταιες (=πρωτογενεῖς) ἑλ-
ληνικὲς ἔννοιες τῶν λέξεων («ρήματα»)... ἀνάθεμα τρεῖς φορές.»

• «Σ’ αὐτοὺς ποὺ λένε, ὅτι οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων... γιὰ τὰ κίβδηλα καὶ ρυπα-
ρὰ νοήματα ποὺ ὑπάρχουν στοὺς λόγους τους εἶναι κατὰ πολὺ καλύτεροι 
τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν... ἀνάθεμα τρεῖς φορές.»

[Παρέκβαση: Πραγματικὰ δὲν ἀντέχει κανεὶς στὸν πειρασμὸ νὰ παρατη-
ρήσῃ, ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τοῦ ἀνθελληνικοῦ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνα 
ἐφαρμόζονται μέχρι σήμερα στὸ ἀκέραιο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ 
Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλει τὴν «γραμματική» διδασκαλία τῶν Ἀρ-
χαίων Ἑλληνικῶν καὶ ἀδιαφορεῖ τελείως –ἂν δὲν ἀπαγορεύῃ– τὴν ἀνάδειξη 
τῆς ὑψηλῆς σκέψης, ποὺ ἐμπεριέχεται σ’ ὅλα τὰ ἔργα τῶν μεγάλων κλασικῶν 
μας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὶς Φιλοσοφικὲς Σχολὲς τῶν πανεπιστημίων μας, ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες παρέχεται μία δῆθεν Κλασικὴ Παιδεία, ποὺ παράγει γραμματοδι-
δασκάλους καὶ σὲ καμμία περίπτωση φιλολόγους, μὲ τὸ τόσο μεγάλο εἰδικὸ 
βάρος ποὺ φέρει ὁ τίτλος αὐτός...]

Καὶ πραγματικὰ χιλιάδες ἑλληνικῶν λέξεων, τῶν ὁποίων ἡ προχριστιανικὴ 
σημασία-ἔννοια ἦταν τελείως διαφορετικὴ καὶ ἀκτινοβολοῦσε πραγματικότητα 
καὶ ἀλήθεια καὶ διαφωτισμὸ καὶ Λόγον Ἡρακλείτειον Ἑλληνικὸν (ποὺ εἶναι 
καὶ αὐτὸς μιὰ ἄλλη μέγιστη κληροδοσία τῶν Ἑλλήνων στὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ 
ἐλάχιστοι σημερινοὶ ἄνθρωποι ὑποψιάζονται τί σημαίνει), κατάντησαν στὴ 
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χρι στι α νι κὴ ἐ πο χὴ ἀ γνώ ρι στες νο η μα τι κά, πραγ μα τι κὲς πα γί δες τῆς σκέ ψης, 
ποὺ ὁ δη γοῦν στὴ με τα φυ σι κὴ καὶ μυ στι κι στι κὴ πα ρά νοι α τοῦ ἀ σι α τι κοῦ δογ-
μα τι σμοῦ –μιὰ πα ρά νοι α ποὺ ἀ πο τε λοῦ σε κά τι τὸ ἀ πό λυ τα ἀ συμ βί βα στο μὲ τὴν 
Ἑλ λη νι κὴ Σκέ ψη. Χι λιά δες πα ρα δείγ μα τα τῆς ἐ πι κίν δυ νης αὐ τῆς ἀλ λοί ω σης τοῦ 
Λό γου καὶ τοῦ νοῦ θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἐ πι κα λε σθῇ κα νείς. Ἕ να ἂς ἀ να φερ θῇ ἐ δῶ, 
ποὺ τὰ λέ γει ὅ λα, ἡ λέ ξη πί στη: ἡ προ χρι στι α νι κὴ ση μα σί α της, οὐ σι α στι κὴ καὶ 
κοι νω νι κή, ἦ ταν «ἐμ πι στο σύ νη σὲ πρό σω πο ἢ πρᾶγ μα»· ἡ χρι στι α νι κὴ ἐ ξαλ λα γή 
της, ἐ ξου σι α στι κὴ καὶ με τα φυ σι κή, εἶ ναι: πί στη στὸ με τα φυ σι κὸ φάν τα σμα, πί-
στη στὸ Για χβέ. Ἡ πα γί δευ ση τοῦ ἀν θρώ που ἐ πὶ τοῦ προ κει μέ νου εἶ ναι δό λια, 
δου λο ποι η τι κή, ἐ ξου σι α στι κή, ἐ κμη δε νι στι κὴ γιὰ τὸν Ὀρ θὸ Λό γο. [Πρό χει ρα πα-
ρα πέμ που με ἐ δῶ σὲ προ η γού με νες ἔ ρευ νες τοῦ «∆», γιὰ νὰ πά ρῃ ὁ ἀ να γνώ στης 
μας μιὰ γεύ ση τῆς ἀ νε πα νόρ θω της αὐ τῆς κα τα στρο φῆς τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Λό γου, 
τὴν ὁ ποί α ἡ Θε ο κρα τί α ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ τὴν ἐμ φα νί ζῃ ὡς «προ σφο ρά» της στὴ 
δι ά σω ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας: «Ἡ δι α στρέ βλω ση τῶν ἀρ χαί ων ἑλ λη νι κῶν 
ἐν νοι ῶν στὸ χρι στι α νι κὸ λε ξι λό γιο», τ. 205· καὶ «Ἡ δι α στρέ βλω ση τῶν ἐν νοι ῶν 
“ὕ βρις”, “νέ με σις” καὶ “κά θαρ σις”», τ. 248-249.]

* * *
Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα εἶ ναι ἡ με γα λύ τε ρη καὶ εὐ γε νέ στε ρη πε ρι ου σί α 
ποὺ κλη ρο δό τη σαν οἱ πρὸ ἡ μῶν ἀν θρώ πι νες γε νε ὲς σ’ ἐ μᾶς τοὺς 
ση με ρι νοὺς καὶ στοὺς με τα γε νέ στε ρούς μας, ὄ χι μό νο τοὺς Ἕλ λη-
νες ἀλ λὰ ὁ λό κλη ρη τὴν ἀν θρω πό τη τα. Εἶ ναι ὁ Λό γος, τὸ μο να δι κὸ 
αὐ τὸ γνώ ρι σμά μας, ποὺ μᾶς βγά ζει ἀ πὸ τὴ μοῖ ρα τοῦ κτή νους. 

Μὲ βά ση τὰ προ λε χθέν τα προ κύ πτει, ὅ τι τὸ ζητούμενο εἶναι ὄ χι ἡ δι ά σω ση τῆς 
“ὑπάρχουσας” σήμερα Ἑλ λη νι κῆς, ἀλ λὰ πά νω ἀ π’ ὅ λα ἡ ἀ νά δει ξή της καὶ πά λι 
ἀ πὸ ἁ πλὸ μέ σο ἐ πι κοι νω νί ας, ποὺ ἔ χει κα ταν τή σει μέ σα στὴν ση με ρι νὴ βαρ βα-
ρό τη τα, σὲ Ἑλ λη νι κὸ Λό γο, στὴν συ νε κτι κὴ οὐ σί α δη λα δὴ ποὺ ἑ νώ νει καὶ συν-
τη ρεῖ τὸν Κό σμο, τὸν Λό γο, αὐτὸν ποὺ βρίσκεται παντοῦ, ἀλλὰ οἱ ἄν θρω ποι 
ἀ γνο οῦν τὴν ὕ παρ ξή του, ὅ πως θὰ ἔ λε γε ὁ Ἡ ρά κλει τος.

Υ.Γ.: Ὅ πως ἔ χει ἀ ναγ γελ θῆ στὸν Τύ πο, πρὶν ἀ πὸ λί γες μέ ρες ὅ λες οἱ κι νη μα-
το γρα φι κὲς ἑ ται ρεῖ ες τοῦ Λὸς Ἄν τζε λες, ποὺ πα ρά γουν σχε δὸν τὸ σύ νο λο τῶν 
«DVD» ποὺ κυ κλο φο ροῦν στὸν Κό σμο, στα μά τη σαν ταυ τό χρο να τὴν κυ κλο-
φο ρί α ται νι ῶν μὲ ἑλ λη νι κοὺς ὑ πό τιτ λους. Αὐ τὴ ἡ ἀ πό φα ση, ὡς λη φθεῖ σα ἀ πὸ 
κοι νοῦ, δεί χνει ἄ σφαλ τα καὶ ἀ φ’ ἑ αυ τῆς ὅ τι εἶ ναι πο λι τι κοῦ κι ὄ χι ἐμ πο ρι κοῦ 
χα ρα κτῆ ρα. Στὴ μα κραίω νη σει ρὰ δι ωγ μῶν τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Λό γου προ στί θε ται 
καὶ ὁ πα ρών, ἐ πι χει ρού με νος προ φα νῶς ἀ πὸ τὸ ἴ διο δι α χρο νι κὸ κέν τρο ἐ ξου σι α-
στι κῆς πα ρά νοι ας καὶ ἀ πὸ τοὺς ση με ρι νοὺς ἐ πι γό νους τοῦ πα λαι οῦ πο λι το κο θρη-
σκευ τι κοῦ σκο τα δι σμοῦ, διωγμὸς ποὺ δείχνει, ὅ τι καὶ οἱ νέοι διῶκτες ὁ δη γοῦν 
πά λι τὴν ἀν θρω πό τη τα σ’ ἕ να νέ ο θε ο κρα τι κὸ Με σαί ω να.

∆.Ι.Λ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

Ç ÔÁÖÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÏÓ ÔÏÕ ÉÇÓÏÕ
Κύριε διευθυντά,
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ δύο ἐπιστολὲς τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ φιλοσό-

φου πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του τὸ ἔτος 362 μ.Χ., ἡ ὁριστικὴ ταφὴ τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ ἔγινε στὸν λόφο «Μακρόν» τῆς ἑλληνικῆς πόλεως Σεβάστειας, 
τῆς περιοχῆς ποὺ εἶχε τότε τὸ ὄνομα Σαμάρεια. Τοῦτο ἔγινε, διότι τὴν ἑπόμενη νύκτα 
τῆς προσωρινῆς ταφῆς τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ στὸν τάφο, ὅπου ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ 
Ἀριμαθαίας εἶχε στὸ κτῆμα του, τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὸ ἀνατολικὸ μέρος ἔξω τῆς 
Ἱερουσαλήμ, οἱ Ἐσσαῖοι πῆραν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ κατόπιν αἰφνιδιασμοῦ τῶν 
φυλασσόντων τὸν τάφο Ρωμαίων στρατιωτῶν καὶ τὸ μετέφεραν στὸν λόφο «Μα-
κρόν» τῆς Σεβάστειας τῆς Σαμάρειας. Ὁ τόπος αὐτὸς εἶχε προφανῶς προεπιλεγῆ 
πρὸς τοῦτο. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν γραφῆ μὲ πολλὲς λεπτομέρειες στὰ τεύχη 138 καὶ 142 

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Μὲ ἐνδιαφέρον διάβασα τὶς ἀπόψεις σας πε-

ρὶ θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν σωματείων στὸ 
ἐκδοτικό σας σημείωμα τοῦ τεύχους ὑπ’ ἀριθ-
μὸν 301 / Ἀπρίλιος 2007. Εἰλικρινὰ μὲ βρίσκε-
τε σύμφωνο μὲ τὶς συγκεκριμένες ἀπόψεις σας, 
τὶς ὁποῖες θεωρῶ ἀπὸ πλευρᾶς μου ἑλληνικώ-
τατες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ διάβασα καὶ τὴν ἀν-
τίδραση τοῦ ἐδῶ καὶ ἕνα ἔτος συσταθέντος πο-
λιτικοῦ φορέα μὲ τὸ βαρύγδουπο ἀλλὰ δυστυ-
χῶς κενὸ περιεχομένου ὄνομα Ἑλληνικὸ Ἀνα-
νεωτικὸ Ρεῦμα (Ε.Α.Ρ.). ∆ὲν θὰ πῶ περισσότε-
ρα γι’ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ μόρφωμα, ἔχω ἄλλω-
στε ἀναλύσει ἀρκετὰ νομίζω ἀπὸ τὸν ἱστοχῶ-
ρο μου τὶς ἀπόψεις μου καὶ τὴν κριτική μου θέ-
ση, θέλω ὅμως νὰ σταθῶ σὲ ἕνα σημεῖο τῆς ἐπι-
στολῆς τοῦ Ε.Α.Ρ. πρὸς ἐσᾶς, τὸ ὁποῖο σημεῖο 
πραγματικὰ μὲ ἐξώργισε.

Ἀναφέρομαι, ὅπως ἴσως ἤδη καταλάβατε, 
στὸ κάλεσμα τοῦ Ε.Α.Ρ. γιὰ οἰκονομικὸ σαμπο-
τὰζ τοῦ περιοδικοῦ «∆αυλός», τὸ ὁποῖο ἐκδίδε-
τε. Εἰλικρινὰ ἔφριξα, ὅταν τὸ διάβασα. Ἐτοῦτο 
μόνον ἑλληνικὸ τρόπο δὲν δείχνει, καὶ δὲν χρει-
άζεται, νομίζω, καμμιὰ ἄλλη ἀπόδειξη πέραν 
τούτου τοῦ καλέσματος γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς πρε-
σβεύει τὸ Ε.Α.Ρ. καὶ οἱ ἐπικεφαλῆς του.

Πλέον κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν πρόκειται 
ἁπλᾶ γιὰ τὶς μωροφιλοδοξίες κάποιων καὶ τὸ 
κουκούλωμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως αὐτὸς 
ραγδαῖα ἀναπτύσσεται τὰ τελευταῖα χρόνια. 
Ὄχι, δυστυχῶς, δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ 
κουκούλωμα, ἀλλὰ γιὰ μία καλοστημένη προ-
βοκάτσια, ποὺ σκοπὸ ἔχει ἀφ’ ἑνὸς νὰ στιγμα-
τίσῃ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ ἐξα-
φανίσῃ ὁτιδήποτε δίνει λαβὴ γιὰ σκέψη σὲ τού-
τη τὴ χώρα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ περιοδικὸ 
«∆αυλός», τοῦ ὁποίου τὸ ἔργο εἶναι καθὼς φαί-
νεται βραχνᾶς γιὰ ὁποιαδήποτε κλίκα. Ἀπὸ 
αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἕως αὐτὴν 
τοῦ Ε.Α.Ρ. ∆ιότι ὡς γνωστὸν οἱ κλίκες θέλουν 
νὰ ἔχουν τὴν μοναδικὴ «ἀλήθεια» καὶ τὸν μο-
ναδικὸ λόγο.

Λυπᾶμαι εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτή, ἀλ-
λὰ εἶμαι βέβαιος πὼς ὁ ἑλληνικὸς ∆ιαφωτισμὸς 
θὰ ξεπεράσῃ καὶ αὐτὴν τὴν ἄτιμη προβοκάτσια 
καὶ θὰ βγῇ ἀκόμα ἰσχυρότερος καὶ καθαρμένος 
πρὸς τὴν κοινωνία. Ἀναγνωρίζω στὴν ὕπαρξη 
αὐτῶν τῶν ὁμάδων τὴν κάθαρση ἀπὸ ὅ,τι τὸ πε-
ριττὸ καὶ ὅ,τι τὸ ξένο πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὅπως 
φαίνεται τοῦτες καὶ κεῖνες οἱ ὀργανώσεις κατά-
φεραν νὰ μαζέψουν ἐντός τους τὴν περισσότε-
ρη ἀπὸ τὴν σαβούρα, ἀφήνοντας τὸ πεδίο κα-
θαρὸ πρὸς δράση. ∆οξομανεῖς ἀλλὰ καὶ φασί-

Νεοσωτῆρες διατάσσουν ὀπαδούς τους τί δὲν θὰ διαβάζουν!
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τοῦ «∆αυλοῦ». Ὁ εὑρεθεὶς τώρα τάφος εἶναι προφανῶς ὁ τάφος τῆς Μαρίας τῆς Μα-
γδαληνῆς καὶ τοῦ υἱοῦ της Ἰούδα. Τὸ ὅτι βρίσκεται στὴν πλάκα τοῦ τάφου τὸ ὄνομα 
ΙΗΣΟΥΣ δηλοῖ ἀσφαλῶς ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἐπιλεγόμενος Χριστός, ἦταν σύζυγος τῆς 
Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ ὁ Ἰούδας ἦταν υἱὸς τῶν δύο αὐτῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι 
ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰούδα τοῦ ἐκ Γκαμάλας, ἄλλως Ἰούδα 
τοῦ Γκωλανίτου καί, ὅπως ἦταν φυσικό, ὁ Χριστὸς ἔδωσε στὸ γυιό του τὸ ὄνομα 
Ἰούδας, διότι ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του. Τὸ νὰ δίδεται στὸν υἱὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ 
πατρὸς πάππου ἦταν ἑλληνικὴ συνήθεια. Ἡ ἑλληνικὴ αὐτὴ συνήθεια εἶχε προφανῶς 
υἱοθετηθῆ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ χώρου ἐκείνου. Ἐξ ἄλλου ἡ ἑλληνικὴ παρου-
σία ἦταν ἰσχυρὴ τότε στὸν χῶρο ἐκεῖνο. Ὁ ἐγγονὸς λ.χ. τοῦ Ἡρῴδη τοῦ Α ,́ ὁ ὁποῖος 
ἦταν Ἕλληνας Μακεδών, ἐλέγετο καὶ αὐτὸς Ἡρῴδης –Ἡρῴδης Ἀντίπατρος– Ἡρῴδης 
Ἀντίπας, ὅπως ἀπὸ κάποιους συγγραφεῖς ἀναφέρεται. ∆οθέντος δέ, ὅτι ὁ Ἰούδας ὁ 

ζοντες, ποίμνια, ἀνόητοι καὶ συμπλεγματικοὶ 
μαζεύτηκαν ἐντὸς τῶν μαντριῶν. Θὰ ξεχωρί-
σουν τώρα τὰ πίτουρα ἀπὸ τὸ κριθάρι, ὅπως 
λέμε στὸ χωριό μου, καὶ εἶναι πασιφανές, ποιά 
εἶναι τὰ πίτουρα καὶ ποιός ὁ σπόρος. Ἄλλω-
στε, ὡς γνωστόν, στὸ λίχνισμα συνεπικουρεῖ 
καὶ ὁ Αἴολος, καὶ ἤδη τὰ πίτουρα τὰ ἔχει πά-
ρει ὁ ἄνεμος.

Ἦταν ἄνανδρη αὐτὴ ἡ κίνηση τοῦ Ε.Α.Ρ. καὶ 
ὕπουλη, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν καὶ δὲν θὰ τὰ 
καταφέρουν, διότι πλέον δὲν μποροῦν νὰ στηρι-
χθοῦν στὴν ἠλιθιότητα τοῦ ποιμνίου, ἀφοῦ αὐ-
τὸ τὸ τελευταῖο ἔχει πιὰ ἀρχίσει νὰ ψυλλιάζε-

ται γιὰ τοὺς... φωνακλᾶδες καὶ τὴν ὑποτιθέμενη 
συσπείρωση μέσα ἀπὸ προσωπολατρικῶς διαρ-
θρωμένα νομικὰ πρόσωπα, πάσης φύσεως καὶ 
ὑφῆς (λατρευτικῆς, κομματικῆς κ.λπ.).

Ἔχουν κρίση καὶ ἄποψη· καὶ γι’ αὐτὸ δὲν 
ἔχετε κανέναν ἀπολύτως λόγο νὰ ἀμφιβάλλε-
τε. Τοὐναντίον ἔχετε ἕναν ἀκόμη λόγο, γιὰ νὰ 
συνεχίσετε τὸ ἔργο σας, ἀφοῦ πλέον ὁ καθέ-
νας ξέρει, ποῦ θὰ ψάξῃ νὰ βρῇ αὐτὸ ποὺ ἀκρι-
βῶς ζητάει.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Κλείτωρ
 http://kleitor.blogspot.com

‣

Κύριε Λάμπρου,
Ἔμεινα ἔκπληκτος ἀπὸ τὸν στὸ ἐκδοτικό 

σας σημείωμα τοῦ τεύχους Ἀπριλίου συλλογι-
σμό σας γιὰ τὶς δύο λέξεις κλειδιὰ «Ἑλλάς» καὶ 
«Ἕλλην» τῆς Μητέρας τῶν Γλωσσῶν, ποὺ δυ-
στυχῶς αἰχμαλωτίσθηκαν καὶ ἁλυσοδέθηκαν 
στὰ Τάρταρα ἀπὸ τοὺς ἑβραιοχριστιανοὺς γιὰ 
περίπου 17 αἰῶνες, περιμένοντας τὸ Εἰκοσιέ-
να, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν. Ἀλλὰ οἱ λέξεις αὐ-
τὲς δὲν τὴν χάρηκαν πολὺ τὴν ἐλευθερία. Ἡ βα-
ρυχειμωνιὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἂν καὶ ἐξασθε-
νημένη πιὰ τὶς μάρανε, καὶ μεῖναν στὸ περιθώ-
ριο, περιμένοντας ἴσως ἕνα ἄλλο Εἰκοσιένα, 
γιὰ νὰ μπορέσουν κι’ αὐτὲς μὲ τὴν σειρά τους 
νὰ κλείσουν στὰ Τάρταρα τὴν Γκραικύλα καὶ 
τὴν Ρωμιοσύνη. Ὅμως μ’ ὅλο ποὺ πέρασαν πε-
ρίπου δύο αἰῶνες, αὐτὲς περιμένουν. Καὶ ἀνα-
ρωτιέμαι:ἕως πότε; Μήπως εἶναι ἀργά; Μήπως 
πρέπει νὰ βοηθήσουμε; Γιατὶ κι ἐγὼ δὲν ἀντέ-

χω νὰ μὲ λένε οἱ ξένοι «Γκρήκ» καὶ οἱ Ρωμιοὶ 
νὰ μὲ λένε «Ρωμιό».

Ὅταν ἀντέδρασα σ’ ἕνα ἱερέα λέγοντας, πὼς 
ἐγὼ εἶμαι Ἕλληνας καὶ ὄχι Ρωμιός, αὐτὸς μὲ 
συγκρατημένο θυμὸ ἄρχισε νὰ μοῦ ἐξηγῇ, πὼς 
ὅλοι ἤμασταν πιὰ Ρωμιοὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ρω-
μαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, γι’ αὐτὸ παρέμεινε καὶ 
τώρα τὸ «Ρωμιός». Ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν 
ἀπάντηση ποὺ μοῦ ἔδωσε, πιστεύοντας πὼς μὲ 
ἔπεισε, μοῦ εὐχήθηκε νὰ πάω... στὴν εὐχὴ τοῦ 
Θεοῦ. Ἐγὼ χαριτολογῶντας τοῦ εἶπα, γιατί καὶ 
τοὺς Βούλγαρους, τοὺς Σέρβους, τοὺς Ἀλβα-
νοὺς καὶ πολλοὺς ἄλλους λαοὺς δὲν τοὺς λένε 
Ρωμιούς, ὅπως ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ὁ ἱερέας δὲν 
ἄντεξε καὶ πέταξε τὸ φαρμάκι μὲ μῖσος, λέγον-
τάς μου: «ἐσὺ δὲν εἶσαι χριστιανός, εἶσαι ἄθε-
ος». Ἐγὼ δὲν ἀντέδρασα στὸ «ἄθεος», μοῦ ἄρε-
σε, ὁ ἱερέας τὸ βρῆκε, ἐγὼ εἶμαι ἄθεος καὶ ἀπὸ 
συνήθεια πήγαινα στὴν ἐκκλησία ὅπως πολλοὶ 

Οἱ ἐξωρισμένες λέξεις: «Ἑλλάς», «Ἕλλην»
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ἐκ Γκαμάλας δὲν ἦταν τυχαῖος, ἀλλὰ ἦταν ἕνας τρομερὸς ἐπαναστάτης, συνέτεινε 
στὸ νὰ δοθῇ στὸν υἱὸ τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα Ἰούδας. Ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Ἱστορίας, 
ὁ Ἰούδας ὁ ἐκ Γκαμάλας ἦταν ὁ δημιουργὸς δύο ἐπαναστατικῶν κινημάτων, ἑνὸς τὸ 
ἔτος 7 π.Χ. καὶ ἑνὸς τὸ ἔτος 7 μ.Χ. Ἡ δὲ κίνηση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ τρίτη κατὰ σειρὰν 
οὕτως εἰπεῖν ἐπανάσταση, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς δικάστηκε καὶ καταδικάστηκε ὡς 
ἐπαναστάτης καὶ σταυρώθηκε καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ὁ Ἰούδας ὁ ἐκ Γκαμάλας σταυρώ-
θηκε τὸ ἔτος 7 μ.Χ. στὴν Γαλιλαία ἀπὸ τὸν Ἀρχέλαο, υἱὸ τοῦ Ἡρῴδου τοῦ Α .́ Ἀπὸ 
τὴν Γκαμάλα ἄλλωστε ἄρχισε τὴν δράση του καὶ ὁ Χριστός, ἐκφωνήσας στὴν πόλη 
τὴν λεγόμενη «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν».

 Μετὰ τιμῆς
 Πάνος Τσίνας
 Ἐπίτιμος ∆ιευθυντὴς τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης

ἄλλοι. Ἀπὸ τότε δὲν ξαναπῆγα. Τὸ ποίμνιο τοῦ 
ἱερέα λιγοστεύει καὶ πιστεύω θὰ λιγοστέψῃ κι 
ἄλλο, μέχρι κάποια μέρα νὰ μείνῃ ἄδειο. Τότε 
θὰ ξανάρθουν τὰ «Ἑλλάς» καὶ «Ἕλλην» αὐτὴ 
τὴν φορὰ θ’ ἀνθίσουν καὶ θὰ καρποφορήσουν. 

Τότε ἐγὼ δὲν θὰ ὑπάρχω, ἀλλὰ θὰ ζοῦν τὰ παι-
διά μου, τὰ ἐγγόνια μου. 

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ἐλευθέριος Βασιλείου
 Νιοὺ Χαμσάιρ, Η.Π.Α.

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὶς 21.000+ σελί-

δες τοῦ «∆αυλοῦ» καὶ στὴν σχετικὴ μὲ αὐτὸν 
βιβλιογραφία ἔχουν γραφῆ ἀτέλειωτα, ὑπέρο-
χα κείμενα. Μὲ ἔναυσμα τὴ σημείωση στὸ ἄρ-
θρο «Οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ ἱστορικὴ ὀρ-
θογραφία» («∆αυλός», τεῦχος 299, σελ. 20675), 
θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕναν –ἁπλοϊκό, ἂν θέ-
λετε– συλλογισμό μου, τῆς ἀδυναμίας τῆς σύγ-
χρονης ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ∆ι-
αφωτισμοῦ (δηλ. τοῦ ἐπαναφωτισμοῦ τῆς ἀν-
θρωπότητας ἀπὸ τὰ σῴσματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλ-
ληνικῆς Γραμματείας) καὶ μετὰ στὸ νὰ παρά-
γῃ νέο Λόγο. 

Ἀκόμη, γιατί νὰ ὑπάρχῃ τόσο κολοσσιαία 
ἀριθμητικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ἑκατοντά-
δες-χιλιάδες μέγιστους ἀρχαίους Ἕλληνες δι-
ανοητὲς καὶ τὴν δυσανάλογη, συγκριτικὰ ἐλα-
χιστότατη, σύγχρονη ἀνθρώπινη παραγωγὴ δι-
ανοητῶν;

Εἶναι ἀκόμη γνωστό, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
αὐτὸ ποὺ ἔχει ἐπιτευχθῆ ἀπὸ τότε μέχρι σήμε-
ρα εἶναι ἡ ὅποια τεχνολογικὴ χρήση τῶν ἀνα-
καλύψεων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ποὺ ἔχουν 
διασωθῆ ἕως τὶς ἡμέρες μας. Ἄ, ναί, καὶ σὲ κά-
θε νέο κείμενο ἢ εὕρημα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνι-
κῆς Γραμματείας ἐνισχύεται ἡ διαπίστωση, ὅτι 

θεωρούμενες σύγχρονες «ἀνακαλύψεις» στὴν 
πραγματικότητα εἶχαν ἤδη διαπιστωθῆ καὶ δι-
ατυπωθῆ χιλιάδες χρόνια πρὶν ἀπὸ τοὺς Ἕλλη-
νες ἐρευνητές. 

Στὸ εὔλογο ἐρώτημά μου, γιατί συμβαίνει 
αὐτό, πέρα ἀπὸ τὶς τροχοπέδες τοῦ Ἐξουσια-
σμοῦ-Θεοκρατισμοῦ (ὅπου γιὰ τὴν συντήρη-
ση τῆς κατεστημένης τάξης πραγμάτων ἡ ἀπό-
κρυψη τῆς ἀλήθειας γιὰ κάθε μορφὴ Ἑλληνικό-
τητας καὶ οἱ καταστροφὲς ποὺ τῆς ἐπέφερε τὸ 
Ἀνατολικὸ Ρωμαϊκὸ κράτος (ἰδεολόγημα Βυ-
ζάντιο)/Χριστιανισμὸς ἀποτέλεσαν δεινὸ πλῆγ-
μα κατὰ τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου δίνω μία ἀκόμη ἑρ-
μηνεία (ποὺ ἴσως ἁπλᾶ τὴν ἐπαναλαμβάνω, ἐὰν 
ἔχῃ ἤδη προαναφερθῆ): 

Ἕνα μέγα ζητούμενο, ποὺ λείπει ἀπὸ τοὺς 
σύγχρονους πάσης φύσεως ἐπιστημονικοὺς 
ἐρευνητές, ἐκτιμῶ ὅτι εἶναι ἕνα γλωσσικὸ ἐργα-
λεῖο, ποὺ νὰ «τρέξῃ» τὴν σκέψη τους, ὥστε νὰ 
μεγαλουργήσῃ. Τὸ «ἐργαλεῖο» τῆς Ἀρχαίας Ἑλ-
ληνικῆς Γραμματείας ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, 
τὸ κλειδὶ ποὺ ἐπέτρεψε στὴν ∆ιανόησή τους νὰ 
ξεκλειδώσῃ τὴν Γνώση, κάτι ποὺ τοὺς ὡδήγησε 
στὰ ὕψη, στὰ ὁποῖα ἔφθασαν. 

Τὰ βιβλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμμα-
τείας, ποὺ ἔχω στὴν κατοχή μου, καὶ μαζὶ μὲ τὸ 
ἀρχαῖο κείμενο περιλαμβάνουν καὶ μετάφρα-

Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα: Τὸ μυστικὸ τῆς πολιτισμικῆς ἔκρηξης
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Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου, 
Προσπαθῶ χρόνια τώρα νὰ διαβάζω καὶ νὰ 

μελετῶ ὅσο γίνεται περισσότερα τεύχη τοῦ πε-
ριοδικοῦ σας, ἀκόμα καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προ-
τεινόμενα βιβλία σας καὶ κάπου-κάπου νὰ πα-
ρεμβαίνω μὲ μία ἁπλῆ κατάθεση γνώμης. Θεω-
ρῶ, ὅτι πράγματι, ὅπως ἔλεγαν οἱ κλασικοὶ Ἕλ-
ληνες, σοφία εἶναι νὰ λέγῃς τὴν ἀλήθεια καὶ 
νὰ πράττῃς κατὰ φύσιν· καὶ πράγματι σᾶς δι-
αβεβαιῶ ὅτι στὴν φύση κρύβονται ὅλες οἱ λύ-
σεις-ἀπαντήσεις στὰ προβλήματα τῆς ἀνθρώπι-
νης σκέψης καὶ ὑγείας. Καὶ αὐτὸ σᾶς τὸ ἐπιση-
μαίνω ὄντας πρωτίστως γεωπόνος ἀλλὰ καὶ γε-
ωργός. Ἁπλᾶ σήμερα κάποιοι προσπαθοῦν μὲ 
ὅλα τὰ μέσα νὰ μᾶς ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴν μά-
να Φύση, νὰ μᾶς κάνουν νὰ τὴν μισήσουμε καὶ 
ὅ,τι παρὰ φύση νὰ τὸ δεχώμαστε ὡς φυσιολο-
γικό. Βλέπετε χρησιμοποιῶντας τὴν Ἑλληνικὴ 
Γλῶσσα καὶ ἐμβαθύνοντας σὲ αὐτὴν κατανο-
εῖ ὁ ὁποιοσδήποτε ὅτι τὸ φυσιολογικὸ εἶναι ὁ 
λόγος τῆς Φύσης, ὁ νόμος της, καὶ ὅποιος τὴν 
ἐρευνήσῃ θὰ ὁδηγηθῇ στὸ μέτρο καὶ στὴν αὐ-
τογνωσία, τὰ ὁποῖα θεωρῶ ὅτι πρέπει νὰ ἀπο-
τελοῦν τοὺς βασικώτερους στόχους τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου.

Ὅσον ἀφορᾷ τώρα στὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν 
ρήση τοῦ Ἡράκλειτου, διαπιστώνω ὅτι εἶστε 

πράγματι ἕνας ἀπὸ τοὺς εἰλικρινεῖς καὶ ἔντι-
μους ἐρευνητές της. Μάλιστα ἡ ἀλήθεια, ὅσο 
τὴν ἐρευνᾷς καὶ τὴν ἀνακαλύπτεις, τόσο σὲ 
πληγώνει, τόσο καταρρίπτει δοξασίες, δόγμα-
τα καὶ πέπλα, τὰ ὁποῖα ἐπὶ χρόνια κάλυπταν 
τὴν ἀνθρώπινη σκέψη. Γιὰ νὰ καταλήξω στὴν 
οὐσία αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μου, θέλω νὰ σᾶς 
ρωτήσω, γιατί, ὅπως γνωρίζετε, ἡ ἔρευνα γεν-
νᾷ ἐρωτηματικά, καὶ ἐγώ, ὅπως καταλάβατε, 
ἔχω ἐπιλέξει μὲ ὁποιοδήποτε κόστος νὰ βγῶ 
ἀπὸ τὴν σπηλιὰ καὶ νὰ πιῶ τὸ χάπι, πῶς θεω-
ρεῖτε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ἡ κατάσταση, στὴν 
ὁποία ἔχει εἰσέλθη αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ ἀνθρω-
πότητα; Μὲ ἐπιστροφὴ ἁπλᾶ καὶ  μόνο μερικῶν 
ἀνθρώπων στὸν ἑλληνικὸ τρόπο σκέψης καὶ θε-
ώρησης τοῦ κόσμου; Μὲ κάποια ἀπρόσμενη ἐξέ-
λιξη ἢ παρέμβαση ἔστω καὶ ὑπεράνθρωπη; Μὲ 
τὸν θάνατο ἴσως τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς 
ἐλεύθερους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ βροῦμε τὴν ψυ-
χικὴ ἠρεμία μετὰ θάνατον; Ἢ μὲ κάποιον ἄλ-
λο τρόπο; Ἐλπίζω νὰ ἤμουν σαφὴς καὶ ἀναμέ-
νω τὴν ἀπόκρισή σας. Οἱ θεοὶ τῆς λογικῆς νὰ 
σᾶς ἔχουν καλά. 

 Μὲ τιμὴ
 ∆ημήτρης Σταθάκης
 Γεωπόνος

Στὴν Φύση καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κρύβονται ὅλες οἱ ἀλήθειες

Σημ. «∆»: Μὲ ὁδηγὸ τὴν Φύση καὶ τὴν πιστὴ ἀντικατόπτρισή της στὴν ἀνθρώπινη σκέψη, τὴν 
Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ὅπως σωστὰ σημειώνει ὁ ἐπιστολογράφος, ἔχομε τὸν δείκτη τοῦ τί εἶ-
ναι ἀληθὲς καὶ τί ψευδές. ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλος «κανόνας ζωῆς»· καὶ ὅσοι χαλκεύθηκαν ἀπὸ 
διάφορους ἀρνητὲς τῆς Φύσης καὶ τοῦ Λόγου, ποὺ ἡ Φύση ἐμπερικλείει, εἶναι ἢ «ὑπεράν-
θρωπες παρεμβάσεις», ὅπως λέει ὁ ἐπιστολογράφος, δηλ. ἐξουσιασμός, ἢ θανατολαγνεία, 
δηλ. θεοκρατία. Ἂς ξαναδῇ τὴν Φύση ὁ κ. ∆. Στ. καὶ ἂς ἐναρμονισθῇ μ’ αὐτήν. Ἔτσι –ἂς εἶναι 
βέβαιος– θὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν ἀπαισιοδοξία. _∆.Ι.Λ.

σή του, τὶς περισσότερες φορὲς γιὰ νὰ ἀποδώ-
σουν τὶς ἔννοιες στὴν τώρα καθομιλουμένη Ἑλ-
ληνική, χρειάζονται πολλαπλάσιες λέξεις ἀπὸ 
αὐτὲς ποὺ τὰ πρωτότυπα κείμενα περιλαμβά-
νουν. Ἄρα ἕνα μυαλό, ποὺ λειτουργεῖ μέσα ἀπὸ 
σκέψη καὶ διατύπωση σκέψης μέσῳ τῆς ἀρχαί-
ας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, μὲ ἀκρίβεια, σαφήνεια 
καὶ πολλαπλάσια ταχύτητα ὁδηγεῖται στοὺς δι-
αδρόμους τῆς Γνώσης, τῆς ἑρμηνείας καὶ τῆς 
ἀνακάλυψης. 

Ἀντιθέτως μία ἀσθενικὴ καὶ ἀτελὴς γλῶσσα 
δυσχεραίνει καὶ ἴσως σταματᾷ τὴν Σκέψη ἢ 

ἀκόμα, καθιστῶντας την ἀνήμπορη νὰ ἐκφρά-
σῃ αὐτὸ ποὺ ὁ νοῦς συλλαμβάνει, τὴν ὁδηγεῖ 
στὴν σημερινὴ ἀδυναμία τοῦ σύγχρονου ἀν-
θρώπου νὰ μεγαλουργήσῃ: δηλαδὴ νὰ τοῦ ἐπι-
τρέψῃ νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργο τοῦ ἀρχαίου Ἕλλη-
να διανοητῆ νὰ προσφέρῃ τὸν δρόμο, ποὺ ὁδη-
γεῖ τὴν Ἀνθρωπότητα σὲ μία ἔλλογη, εὔνομη 
καὶ εὐτυχισμένη κοινωνία.

 Εἰλικρινὰ ὑμέτερος
 Φραγκῖσκος Κούγιας
 Πλοίαρχος Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ
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ε τὰ ἀ πὸ ἀ να ζή τη ση πολ λῶν ἐ τῶν πε ρι ῆλ θε στὰ χέ ρια μου 

ἕ να ἀν τί γρα φο τοῦ ρι ζο σπα στι κοῦ καὶ στὴν ὑ περ θε τι κὴ 

κυ ρι ο λε ξί α σπά νιου βι βλί ου τοῦ Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα μὲ τὸν 

ἀ νω τέ ρω τίτ λο, «Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά». Τὸ βι βλί ο 

ἐκ δό θη κε τὸ 1982 ἀ πὸ τὶς ἐκ δό σεις Becket Publications τῆς 

Ὀξ φόρ δης στὸ Λον δῖ νο καὶ προ λο γή θη κε ἀ πὸ τὸν κα θη γη τὴ Saul Levin. 

Τὸ σύγ γραμ μα τοῦ το ἔ χει ἀ ριθ μὸ ISBN 072890013 καὶ ἀ πο τε λεῖ μί α πο λυ-

ε τῆ με λέ τη καὶ ἐ ξο νυ χι στι κὴ ἔ ρευ να γραμ μέ νη στὰ Ἀγ γλι κὰ καὶ κα λύ πτει 

μί α ἔ κτα ση ἄ νω τῶν ἑ πτα κο σί ων πυ κνο γρα φη μέ νων σε λί δων, μὲ μιὰ ἐ κτε-

νέ στα τη ἀ νά πτυ ξη γλωσ σι κὰ ὁ μο λό γων ὁ μά δων, οἱ ὁ ποῖ ες πα ρου σι ά ζον-

ται στὰ Ἑλ λη νι κὰ καὶ ἑ κα τέ ρω θεν αὐ τῶν οἱ ἴ δι ες ὁ μό λο γες λέ ξεις στὰ 

Ἑ βρα ϊ κὰ καὶ Ἀ ρα βι κά.

Ἡ ἔκ δο ση τοῦ πο λυ σέ λι δου τού του βι βλί ου καὶ ἡ ἄ με ση ἐ ξα φά νι σή του «ἀ πὸ προ-
σώ που γῆς» ἀ πο τε λεῖ ἕ να παγ κό σμιο πα ρά ξε νο καὶ ἴ σως τὸ μο να δι κὸ ἐκ δο τι κὸ φαι-
νό με νο στὸ δη μο κρα τι κὸ Ἑ νω μέ νο Βα σί λει ο. Φαί νε ται, ὅ τι ἀ μέ σως με τὰ τὴν ἐ κτύ πω-
σή του ἀ πο σύρ θη κε μυ στη ρι ω δῶς ἀ πὸ τὴν κυ κλο φο ρί α καὶ τὸ ἅρ πα ξε ἕ να ἀ ό ρα το 
καὶ παν το δύ να μο χέ ρι.

Ἀ πὸ ἔ ρευ νά μου φαί νε ται, ὅ τι ὑ πάρ χουν μό νο 4 ἢ 5 ἀν τί γρα φα σ’ ὅ λο τὸν κό σμο, 
σὲ δύο δη μό σι ες βι βλι ο θῆ κες τῶν ΗΠΑ, ἕ να ἀν τί γρα φο στὴν βι βλι ο θή κη τοῦ Ἀ με ρι-
κα νι κοῦ Κογ κρέσ σου καὶ ἴ σως ἕ να μό νο ἐ δῶ στὴν Αὐ στρα λί α. Ἀ πο δει κνύ ε ται, ὅ τι 
δὲν ὑ πάρ χει σὲ κα νέ να βι βλι ο πω λεῖ ο, ἀλ λὰ οὔ τε καὶ σὲ κά ποι α πα λαι ο πω λεῖ α, ποὺ 
εἰ δι κεύ ον ται σὲ σπά νια βι βλί α. Ὁ κό σμος τὸ γνω ρί ζει ἀ πὸ τὸν τίτ λο του καὶ τὸν 
εἰ δι κὸ ἀ ριθ μό του, ποὺ ἔ χει ἀ να φερ θῆ δι ε θνῶς, ἀλ λὰ δὲν ἔ χει δη μο σι ευ τῆ οὔ τε μί α 
κρι τι κὴ ἀ ξι ο λό γη σης ἢ ἀ πόρ ρι ψης τῆς πρω τό τυ πης ἔ ρευ νας, ποὺ ἀγ γί ζει ἐ πι στη μο νι-
κὰ καὶ συλ λο γι κὰ τὶς τέσ σε ρις γλῶσ σες: Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κά, Ἀ ρα βι κὰ καὶ φυ σι κὰ 
Ἀγ γλι κά.

ΕΛΛΗΝΙΚ
Η Γ

ΛΩΣΣΑ:

Ο Μ
ΕΓΑ

Σ Α
ΓΝ

ΩΣΤΟΣ

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩΜ
Α

ΕΛΛΗΝΙΚ
Η Γ

ΛΩΣΣΑ:

Ο Μ
ΕΓΑ

Σ Α
ΓΝ

ΩΣΤΟΣ

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩΜ
Α

ÔÁ ÅÂÑÁÚÊÁ
(ÊÁÉ ÁÑÁÂÉÊÁ)

ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÁ
Τὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο βι βλί ο τοῦ Ἑ βραί ου Ἰ. Γι α χούν τα
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Τὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ ἔρ γου, ποὺ ἐ ξα φά νι σε ὁ δι ε θνὴς ἐ ξου σια σμός, «Τὰ 
Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά» τοῦ Ἑ βραί ου γλωσ σο λό γου Ἰ ω σὴφ Γι α χούν-

τα (βλ. «∆», τ. 206, 214).

Ἐν ἔ τει 2006, ποὺ ὅ λα «γκουγ κλί ζον ται», καὶ δὲν ὑ πάρ χει πλέ ον «οὐ δὲν κρυπτὸν  
ὑ πὸ τὸν ἥ λιον», ἡ ἔ ρευ να ἀ πο κα λύ πτει ἐ λά χι στα στοι χεῖ α. Γιὰ τὸ λό γο τοῦ το ἡ σύν το-
μη πα ρου σί α σή του ἐ δῶ ἀ πὸ τὴ Μελ βούρ νη εἶ ναι ἴ σως ἡ μο να δι κὴ σὲ ἔν τυ πο τῆς Μη-
τρό πο λης ἀ πὸ συ νερ γά τη ἔ ξω ἀ πὸ τὴν Ἑλ λά δα. Λέ ω ἴ σως, για τὶ πέ ρα σε ἕ να τέ ταρ το 
αἰ ῶ νος καὶ γιὰ μί α τέ τοι α ἀ ξι ό λο γη με λέ τη γιὰ τὴ γλῶσ σα μας δὲν ἔ χω ἀ κού σει οὔ τε 
ἔ χω δεῖ γραμ μέ νη στὰ Ἑλ λη νι κὰ με λέ τη ἐ κτὸς ἀ πὸ μί α μνεί α στὸν «∆αυ λό», τεύ χη 206 
καὶ 214 τοῦ ἔ τους 1999. Βε βαι ω θεῖ τε γιὰ τοῦ λό γου τὸ ἀ σφα λὲς μὲ μί α γκουγ κλι κὴ 
πε ρι ή γη ση. Στὰ Ἀγ γλι κὰ δὲν ὑ πάρ χει τί πο τε! Τὸ φαι νό με νο δὲν ἐ ξη γεῖ ται ὡς ὁ μα λό. 
Για τί ἆ ρα γε; Τί συμ βαί νει;
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Προλογικὰ
προ λό γι ση τοῦ κα θη γη τῆ S. Levin εἶ ναι μᾶλ λον σύν το μη καὶ γραμ μέ-
νη χω ρὶς ἐν θου σια σμὸ γιὰ μί α τό σο ρι ζο σπα στι κὴ θε ω ρί α. Ὁ ἴ διος τὸ 
ὁ μο λο γεῖ, ὅ τι τὸ ἔ κα νε, γιὰ νὰ ἱ κα νο ποι ή σῃ τὴν ἐγ καρ δι ό τη τα ποὺ τοῦ 
ἔ δει ξε ὁ συγ γρα φέ ας Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα (Joseph Yahunda), ὅ ταν κυ κλο-
φό ρη σε κά ποι ο βι βλί ο του ὁ Levin. Τε λει ώ νει ὅμως μὲ τὴν πα ρα τή ρη ση 

ὅ τι: «Your book will be here for a long time, after both of us are in our graves» (Τὸ βι βλί ο 
σου θὰ εἶ ναι ἐ δῶ γιὰ με γά λο χρο νι κὸ δι ά στη μα, με τὰ ποὺ καὶ οἱ δυό μας θὰ εἴ μα στε 
στοὺς τά φους μας).

Ὁ συγ γρα φέ ας Ἰ. Γι α χούν τα προ λο γί ζον τας τὸ πό νη μά του ἀ να φέ ρει, πὼς ἡ ἐρ-
γα σί α αὐ τὴ θὰ ἔ πρε πε νὰ ἔ χῃ γί νει ἀ πὸ τοὐ λά χι στον τρεῖς εἰ δι κευ μέ νους με λε τη τὲς 
στὶς τρεῖς γλῶσσες: Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κά, Ἀ ρα βι κὰ καὶ νὰ με λε τή σουν ἐ πι στα μέ-
νως, πῶς ἡ ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα γέν νη σε θαυ μά σια τὶς ἄλ λες δύο. Τὴν ἐρ γα-
σί α τὴν ἀ νέ λα βε ὁ ἴ διος μο νά χος του καὶ χω ρὶς καμ μί α βο ή θεια δι εκ πε ραί ω σε τὸν 
ἆ θλο τοῦ το, χωρὶς νὰ βρῇ οὔ τε ἕ ναν Ἕλ λη να νὰ συ νερ γα στῇ μα ζί του.

Ὁ Ἰ. Γι α χούν τα ἀ πο δει κνύ ει μὲ χι λιά δες πα ρα δείγ μα τα ὁ μό λο γων λέ ξε ων τὴν ταυ-
τό τη τα τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς Γλώσ σας μὲ τὴν Ἑλ λη νι κή. Τὸ βι βλί ο, γραμ μέ νο στὰ Ἀγ γλι κὰ 
καὶ χω ρὶς τὴ γνώση τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς οὔτε τῆς Ἀ ρα βι κῆς Γλώσσας, γί νε ται κα τα νο η τό, 
καὶ τὰ συμ πε ρά σμα τα μό νο στὴν Ἀγ γλι κὴ εἶ ναι εὐ λο γο φα νῆ καὶ κα τα νο η τά. Ὁ ἀ να-
γνώ στης ἀ βί α στα φτά νει στὸ τε λι κὸ συμ πέ ρα σμα γιὰ τὴ μο να δι κό τη τα τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς Γλώσ σας.

Ὁ Γι α χούν τα ὁ μο λο γεῖ, ὅ τι με λε τοῦ σε ἀ πὸ πο λὺ νέ ος τὴν Βί βλο καὶ τὴν ἑ βρα ϊ κὴ με-
τά φρα ση τῆς Και νῆς ∆ι α θή κης. Ἀ πὸ μι κρὸς ἀ νέ πτυ ξε μί αν ἐ χθρό τη τα πρὸς τοὺς Ἕλ-
λη νες καὶ τοὺς Ρω μαί ους. Μὲ τὴν ἐ νη λι κίωσή του ὅ μως τὰ αἰ σθή μα τα αὐ τὰ ἄλ λα ξαν. 
∆ι α πι στώ νει, ὅ τι οἱ δι α φο ρὲς τῶν ἀν θρώ πων εἶ ναι καὶ ἐμ φύ λι ες. Φτά νει στὸ ἱ στο ρι κὸ 
συμ πέ ρα σμα, ὅ τι ἡ πο λι ορ κί α καὶ ἡ κα τα στρο φὴ τῆς Τροί ας ἦ ταν ἕ νας ἐμ φύ λιος πό-
λε μος με τα ξὺ Ἑλ λή νων. Στὰ 30 του χρό νια πεί θε ται, ὅ τι οἱ Ἰ ου δαῖ οι δὲν εἶ ναι τί πο τε 
ἄλ λο πα ρὰ ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς.

Στὴν ἡ λι κί α αὐ τὴ τῶν 30 ἐτῶν ἐν δι α φέρ θη κε νὰ σπου δά σῃ Βι ο λο γί α. Στὴ με λέ τη 
τῆς Βι ο λο γί ας συ νάν τη σε πολ λὲς ἑλ λη νι κὲς λέ ξεις. Ρω τή στε ἕ να μα θη τὴ καὶ ἐδῶ στὴ 
Μελ βούρ νη, ποὺ σπου δά ζει Βι ο λο γί α –Biology στὸ VCE Year 11 καὶ Year 12: θὰ σᾶς 
κά νῃ τὴν ἴ δια πα ρα τή ρη ση: Πά ρα πολ λὲς λέ ξεις εἶ ναι ἑλ λη νι κές, για τὶ μό νο μ’ αὐ τὲς 
ὑ πάρ χει Ἐ πι στή μη.

Στὴν πε ρί πτω ση τοῦ Γι α χούν τα, ἐ πει δὴ γνώ ρι ζε πο λὺ κα λὰ τὴν Ἑ βρα ϊ κὴ Γλῶσσα 
καὶ ὅ ταν εἶ δε, ὅ τι στὴν Βι ο λο γί α ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ χρη σι μο ποι εῖ τὶς ἴ δι ες λέ ξεις, ποὺ ἀ κού-
γον ται ἑ βρα ϊ κές, ἔ φτα σε τὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ Ἕλληνες τὶς δα νεί στη καν ἀ πὸ τοὺς 
Ἑ βραί ους. Ἔ φτα σε μά λι στα στὴν πρά ξη νὰ κά νῃ ἕ ναν κα τά λο γο μὲ αὐ τὲς τὶς λέ ξεις, 
γιὰ νὰ ἀ πο δεί ξῃ μὲ ἁ πτὰ πα ρα δείγ μα τα, πὼς ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ Γλῶσσα ἐ πη ρέ α σε πολ λα-
πλᾶ τὴν Ἑλ λη νι κή. Ἀ γνο οῦ σε τε λεί ως, ποῦ θὰ τὸν ὡ δη γοῦ σε ἡ θεω ρί α καὶ ἡ ἔ ρευ νά 
του αὐ τή. 

Γιὰ πε ραι τέ ρω ἐμ βά θυν ση ἔ μα θε τὸ Ἑλ λη νι κὸ Ἀλ φά βη το τὸ 1933 καὶ στρώ θη κε 
στὴ δου λειά, γιὰ νὰ βρῇ τοὺς κρί κους τῆς ἕ νω σης τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς μὲ τὴν Ἑλ λη νι κή. 
Ἔ τσι ἦλθε σὲ ἄ με ση ἐ πα φὴ μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ ἄρ χι σε νὰ με λε τᾷ ἐ πι στα μέ-
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νως τὴ με τά φρα ση τῆς Βί βλου τῶν Ἑ βδο μή κον τα. Τό τε κά νει καὶ τὴν ἐ πα φή του μὲ 
τὸν Ὅ μη ρο (Ἰ λιά δα καὶ Ὀ δύσ σεια) ἀ πὸ τὸ πρω τό τυ πο.

Ὁ κα τά λο γός του τῶν ὁ μοί ων προ φο ρι κὰ λέ ξε ων Ἑ βρα ϊ κῆς καὶ Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ-
σας ἔ φτα σε τὶς 600 (ἑ ξα κό σι ες) καὶ πε ρι ε λάμ βα νε λέ ξεις γιὰ κά θε φά ση τῆς ζω ῆς. 
Εἶ ναι ἐδῶ ποὺ ὁ Γι α χούν τα ἔ κα νε στρο φὴ 180˚ καὶ συνεπέ ρα νε, πὼς οἱ Ἑ βραῖ οι δα-
νεί στη καν τὶς λέ ξεις αὐ τὲς ἀ πὸ τοὺς Ἕλ λη νες. Ἡ ἔ ρευ νά του τὸν ἔ κα νε νὰ πει στῇ, 
ὅ τι δὲν ἐ πρό κει το γιὰ δα νει σμὸ ἀλ λὰ γιὰ μί α γε νε τι κὴ σχέ ση. Τὸ κλει δί, γιὰ νὰ δῇ 
καὶ νὰ με λε τή σῃ δι ε ξο δι κὰ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, ἦ ταν ἡ Γραμ μα τι κή της.

Με τὰ τὴ με λέ τη της καὶ τα ξι νο μῶν τας καὶ ἀ να λύ ον τας τὶς ἑλ λη νι κὲς καὶ «ἑ βρα ϊ κές» 
ὁ μό λο γες λέ ξεις φτά νει σὲ πολ λὰ χρή σι μα συμ πε ρά σμα τα τῆς με τα μόρ φω σης τῶν 
ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων σὲ ἑ βρα ϊ κές. Οἱ κα τα λή ξεις τῶν ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων γί νον ται προ θέ-
μα τα στὶς ἑ βρα ϊ κές. Με ρι κὰ ἑλ λη νι κὰ γράμ μα τα ἐ ναλ λάσ σον ται δι α λε κτι κά: π.χ. τὸ κ 
μὲ τὸ τ, τὸ ο μὲ τὸ α, τὸ σ μὲ τὸ δ. Μὲ τέ τοι ες ἀλ λα γὲς ἐ πι βε βαι ω νό ταν ἡ ἀ κρί βεια τῶν 
ὁ μο λό γων λέ ξε ων, καὶ αὐ τὴ ἡ ἐ πι βε βαί ω ση γι νό ταν μὲ τὴν ἴ δια ση μα σί α τῶν λέ ξε ων 
στὶς δύο γλῶσ σες.

Ὁ μό λο γες λέ ξεις καὶ δι α πι στώ σεις
Γι α χούν τα δι α πί στω σε τὶς ἴ δι ες ση μα σί ες ὄ χι μό νο στὰ Ἑ βρα ϊ κὰ ἀλ λὰ 
καὶ στὰ Ἀ ρα βι κά. Μὲ τὴ θε ω ρί α του αὐ τὴ ἔ φτα σε, ὅ πως λέ ει, «νὰ δι ορ-
θώ σῃ τὴ με τά φρα ση τῶν Ἑ βδο μή κον τα μὲ τοὺς Ἑ βδο μή κον τα καὶ τὴν 
Βί βλο μὲ τὴν Βί βλο». Μὲ τὴ με λέ τη καὶ μὲ τὴν ἔ ρευ νά του δι α πι στώ νει, 
πὼς ἕ να σύν θε το ρῆ μα καὶ γε νι κὰ ὅ λες οἱ ὁ μό λο γες στὰ Ἑ βρα ϊ κὰ λέ ξεις 

ἔ χουν πάμ πολ λες γραμ μα τι κὲς ὁ μοι ό τη τες, καὶ ἀ κό μη οἱ αἰ νιγ μα τι κὲς ἑ βρα ϊ κὲς λέ ξεις 
γί νον ται πλέ ον κα τα νο η τές.

Ὁ συγ γρα φέ ας ὑ πο στη ρί ζει ὅ λα τὰ εὑ ρή μα τά του μὲ πάμ πολ λες πα ρα πομ πὲς σ’ 

«Κα τὰ συ νέ πεια αἰ σθά νο μαι, ὅ τι δι και οῦ μαι νὰ βε βαι ώσω, ὅ τι ὄ χι μό νο τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι 
Ἑλ λη νι κά, ἀλ λὰ ἐ πί σης ὅ τι εἶ ναι τό σο Ἑλ λη νι κὰ ὅ σο ὁ Ὅ μη ρος» (Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα, «Τὰ 

Ἑ βραϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά», Πρό λο γος).



21114    ∆ΑΥΛΟΣ 304, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2007

ὅ λα τὰ βι βλί α τῆς Βί βλου, καὶ οἱ πα ρα τη ρή σεις του πεί θουν ἄ με σα τὸν ἀ να γνώ στη.
Θὰ ἤ θε λα νὰ ἀ να φέ ρω ἕ να μό νο πα ρά δειγ μα ὁ μό λο γων λέ ξε ων στὰ Ἑλ λη νι κά, 

Ἑ βρα ϊ κὰ ἀλ λὰ καὶ στὶς πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις καὶ στὰ Ἀ ρα βι κά. Στὸ βι βλί ο 
ἀ να φέ ρον ται χι λιά δες τέ τοι α πα ρα δείγ μα τα. Ἀ να φέ ρε ται πρῶ τα ἡ ἑ βρα ϊ κὴ λέ ξη, ἀ κο-
λου θεῖ ἡ μή τρα τῆς ἑλ λη νι κῆς, με τα φρά ζε ται με τὰ στὰ Ἀγ γλι κά, δί νε ται ἡ πα ρα πομ πὴ 
καὶ τὶς πε ρισ σό τε ρες φο ρὲς πολ λὲς πα ρα πομ πὲς στὰ βι βλί α καὶ στί χους τῆς Βί βλου, 
καὶ ἀ κο λου θοῦν καὶ ἀ ρα βι κὲς πα ρα τη ρή σεις. Ὁ μο λο γῶ πὼς ἡ ἔ ρευ να εἶ ναι ἄ κρως 
ἐ ξο νυ χι στι κὴ καὶ πλή ρως κα τα το πι στι κή. Οἱ βα σι κοὶ καὶ οἱ ἐ πι μέ ρους κα νό νες τῆς 
ἐ τυ μο λο γί ας τη ροῦν ται πι στὰ καὶ στὸ ἔ πα κρον.

Γιὰ τὸν ἀ να γνώ στη ἀ πὸ τὶς σε λί δες 343 καὶ 344 δί νω ἕ να μό νο πα ρά δειγ μα: 
ἑ βρα ϊ κὴ μορ φὴ + πίμ πλη μι = fill/πλη ρό ω, πλη μυ ρέ ω (μ’ ἕ να μ) = overflow, πλή ρης, 
πλη θύ ω, πλή θω, ἐμ πίμ πλη μι, ἐ πι πίμ πλη μι, ἐκ πίμ πλη μι, κα τα πίμ πλη μι, ἐκ πλη ρόω, 
συμ πλη θύ ω, πλέ ως, πλη σμο νή, = abundance, πλη θώ ρα, πλή ρω μα, πλή ρω σις, πλή μη, 
πλή σμη καὶ πολ λὰ ἄλ λα. Ὅ λα δί νον ται μὲ κα τάλ λη λες πα ρα πομ πὲς καὶ ἐ πε ξη γή-
σεις, ποὺ ἀ να λύ ουν τὴν Βί βλο μ’ ἕ να «φρέ σκο» μά τι ἄ κρας ση μα σι ο λο γι κῆς κα τα-
νό η σης, καὶ τὰ αἰ νίγ μα τα πλέ ον λύ νον ται μὲ τὰ Ἑλ λη νι κά.

Ὁ συγ γρα φέας εἶ ναι πε πει σμέ νος ἀ πὸ τὴν ἔ ρευ νά του, ὅ τι οἱ ὁ μό λο γες λέ ξεις στὶς 
δύο γλῶσ σες εἶ ναι πάμ πολ λες, καὶ ὑ πο λο γί ζει ὅ τι στὸ βι βλι κὸ λε ξι λό γιο 90% τῶν 
ἑ βρα ϊ κῶν λέ ξε ων προ έρ χον ται ἀ πὸ ἑλ λη νι κὲς ρί ζες. Συ νε χί ζει καὶ ἀ πο δει κνύ ει τὸ τί 
πρε σβεύ ει μὲ τὶς ὁ λο φά νε ρες ἴ διας ση μα σί ας λέ ξεις, ποὺ χρη σι μο ποι οῦν ται καὶ στὶς 
δύο γλῶσ σες μέ χρι σή με ρα.

Ἐ πί σης το νί ζει, ὅ τι τὸ βι βλί ο του μπο ρεῖ νὰ φα νῇ χρή σι μο καὶ σ’ αὐ τοὺς ποὺ δὲν 
γνω ρί ζουν Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κὰ ἢ Ἀ ρα βι κά, για τὶ τὸν ἐν δι α φέ ρουν μό νο οἱ φω νη τι-
κὲς μορ φο λο γι κὲς καὶ ση μα σι ο λο γι κὲς ὁ μοι ό τη τες. Οἱ ὁ μό λο γες αὐ τὲς λέ ξεις βρί σκον-
ται σ’ ὅ λα τὰ κεί με να καὶ κα τα λή γει: «what I want to prove is an unsuspected and 
forgotten branch of Greek litterature: the Hebrew Bible» («Τὸ τί θέ λω νὰ ἀ πο δεί ξω 
εἶ ναι ἕ ναν δυσδιάκριτο καὶ ξε χα σμέ νο κλά δο τῆς Ἑλ λη νι κῆς Λο γο τε χνί ας: τὴν Ἑ βρα-
ϊ κὴ Βί βλο, σελ. XXXII).

Ἤ θε λα νὰ πα ρα τη ρή σω ἐ δῶ, ὅ τι μι λᾶ με γιὰ πρω τά κου στες καὶ ρη ξι κέ λευ θες ἰ δέ ες, 
ποὺ ἡ ἐ πί πλευ σή τους στὸ γνω στι κὸ πε δί ο μᾶς ξε σκε πά ζει ἕ να πα ρελ θον τι κὸ με γα-
λεῖ ο, τὸ ὁ ποῖ ο εἰσ δύ ει ἀ κό μη βα θύ τε ρα ἀ πὸ τὸν Ὅ μη ρο στὸ ἀ πώ τε ρο ἑλ λη νι κὸ στε ρέ-
ω μα τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας.

Με ρι κὰ σύν το μα καὶ ἐν δι α φέ ρον τα
συγ γρα φέ ας σὲ πολ λὰ ση μεῖ α τοῦ πο νή μα τός του το νί ζει συ νε χῶς ὅ τι τὰ 
Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά –«as Greek as Homer» («τό σο Ἑλ λη νι κὰ ὅ σο 
ὁ Ὅ μη ρος»· σελ. XXIX). Ἐ πί σης πα ρα κά τω (σελ. XXXI): «you must be 
prepared for surprises; this book is full of them». (Πρέ πει νὰ εἶ στε ἕ τοι μοι 
γιὰ ἐκ πλή ξεις, τὸ βι βλί ο τοῦ το εἶ ναι γε μᾶ το ἀ πὸ αὐ τές.)

Ἐ πι γραμ μα τι κὰ θὰ ἀ να φέ ρω με ρι κὲς ἀ πὸ αὐ τές: 

• Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι ταυ τό ση μα μὲ τὰ Ἑλ λη νι κὰ (σελ. 6).

• Οἱ Ἑ βραῖ οι ὀ νο μά ζον ται ἔ τσι ἀ πὸ τὸν Eber, τοῦ ὁ ποί ου οἱ ἀ πό γο νοι κα τοί κη σαν 
στὴ Συ ρί α, Με σο πο τα μί α, Ἀ να το λι κὴ Μι κρὰ Ἀ σί α καὶ τὴν Ἀ ρα βι κὴ Χερ σό νη σο 
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Οἱ ὁ μοι ό τη τες τῶν ἑ βρα ϊ κῶν κυ ρί ων ὀ νο μά των μὲ τὰ ἀν τί στοι χα ἑλ λη νι κὰ 
(ἀ πὸ τὸ βι βλί ο «Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά»).
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(σελ. 4).

• Οἱ Ἑ βραῖ οι ἀ να φέ ρον ται γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὴ Γέ νε ση 14.13 (σελ. 2).

• Ἰ ου δαῖ ος ἢ Ἑ βραῖ ος εἶ ναι ἐ ναλ λασσ σό με νοι ὅ ροι (σελ. 3).

• Τὸ Ἰ ρὰκ ὠ νο μά στη κε ἔ τσι ἀ πὸ τὸ Ἄρ γος (σελ. 8).

• Ἡ Ἀ ρα βί α ὠ νο μά στη κε ἔ τσι ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ λέ ξη ἐ ρη μί α (σελ. 6).

• Ὅ ταν ἡ ἑλ λη νι κὴ συγ γέ νεια μὲ τοὺς Φοί νι κες ξε χά στη κε, ὁ Ἡ ρό δο τος (5.58) νό-
μι σε ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες δα νεί στη καν τὸ ἀλ φά βη το ἀ πὸ αὐ τούς, ἐ νῷ καὶ αὐ τοὶ (οἱ 
Φοί νι κες) ἦ ταν Ἕλ λη νες.

• Οἱ εἵ λω τες τῆς Σπάρ της ἦ ταν Ἰσ ρα η λί τες.

• Οἱ Ἑ βραῖ οι λά τρευ αν τοὺς θε οὺς τῶν Ἑλ λή νων καὶ κρα τοῦ σαν τὶς συ νή θει ές τους: 
Abraham worshipped Zeus (Ὁ Ἀ βρα ὰμ λά τρευ ε τὸν ∆ί α, σελ. 670).

• Ἀ πὸ τὸ ρῆ μα χρά ω = direct by oracle καὶ τὸ ἐ πί θε το ἱ ε ρὸν ἔ δω σαν τὸ «χρῆ μα ἱ ε-
ρόν» = προ φο ρά: κο ρὰν = the oracle of god (σελ. 668). Ἔ τσι ἑλ λη νο γεν νή θη κε τὸ 
κο ρά νιο.

Ἡ λέ ξη Φα ρα ὼ ἔ γι νε μὲ ἑλ λη νι κὰ ση μα σι ο λο γι κὰ ὑ λι κά: ἐ πὶ +ὁ ρά ω (μὲ δα σεῖ α) =ἐ-
φο ράω =ἔ φο ρος = το νί στη κε ὡς φέ ο ρος (τὸ πρῶ το ε ὡς ἄ φω νο ἀ πο βλή θη κε) κα θὼς 
καὶ ἡ κα τά λη ξη ς =φά ρ ο ο –φα ρα ὼ (σ. 346).

Ὁ συγ γρα φέ ας το νί ζει ἐ πα νει λημ μέ νως, ὅ τι μὲ τὴ γνώση τῆς Ἑβραϊκῆς καὶ Ἀρα βι-
κῆς Γλώσσας ἡ κα τα νό η ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς εἶ ναι βα θύ τε ρη. Θὰ στα μα τή σω ἐ δῶ, για τί, 
ὅ πως τὸ εἶ πε ἀ νω τέ ρω ὁ Γι α χούν τα, κά θε σε λί δα του εἶ ναι ὄν τως μιὰ ἔκ πλη ξη.

Καὶ τὸ ἑλ λη νι κὸ θε μέ λιο
έ λος ἀ ξί ζει τὸν κό πο νὰ δοῦ με μί α μό νο πα ρά γρα φο, πῶς προ λο γί ζουν 
τὴ ση μαν τι κὴ αὐ τὴ ἐρ γα σί α τοῦ Ἰ. Γι α χούν τα οἱ ἐκ δό τες τοῦ ρι ζο σπα στι-
κοῦ αὐ τοῦ βι βλί ου: «It emerges from his vast and meticulous philological 
research: that the holders were of Hellenic descent and that the Arabs were 
of Hittite (Skythian) origin; that they were both intimately related to the 

Greeks by religion and custom; that the traditional segregation of the Indo-European 
from the so-called Semitic languages is baseless.»

[∆η λα δή: «Ἀ πὸ τὴν τε ρά στια καὶ σχο λα στι κὴ φι λο λο γι κὴ ἔ ρευ νά του ἀ πο δει κνύ-
ε ται: ὅ τι οἱ Ἑ βραῖ οι ἦ ταν ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς καὶ ὅ τι οἱ Ἄ ρα βες ἦ ταν χετ τι τικῆς 
(σκυ θι κῆς) προ έ λευ σης, ὅ τι καὶ οἱ δύο συγ γέ νευ αν στε νὰ μὲ τοὺς Ἕλ λη νες στὴ θρη-
σκεί α καὶ τὶς συ νή θει ες, ὅ τι ὁ πα ρα δο σια κὸς δι α χω ρι σμὸς τῶν Ἰν δο-Εὐ ρω παί ων 
ἀ πὸ τὶς λε γό με νες Ση μι τι κὲς γλῶσ σες εἶ ναι ἀ βά σι μος.»]

Ἐ ὰν συμ φω νή σου με μὲ τὸν Γι α χούν τα, θὰ πρέ πει νὰ ἀ να θε ω ρή σου με ὅ λη τὴν 
Παγ κό σμια Ἱ στο ρί α ἀ πὸ κοι νω νι κή, πο λι τι κὴ καὶ θρη σκευ τι κὴ πλευ ρά. Τό τε θὰ 
ὑ πάρ χῃ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμὸς μὲ ἀ με ρι κα νι κὴ ἡ γε μο νί α; Πῶς θὰ θά ψου με τὴν ἰν δο ευ-
ρω πα ϊ κή –καὶ γιὰ ἄλ λους ἰν δο γερ μα νι κὴ ὁ μο γλωσ σί α; Πάμ πολ λα εἶ ναι τὰ ἐ ρω τη-
μα τι κὰ ἐ δῶ. Ἐν κα τα κλεῖ δι ἡ θε ώ ρη ση τῆς ζω ῆς θὰ πρέ πει νὰ ἔ χῃ ἑλ λη νι κὸ ὅ ρα μα 
μὲ βά ση τὴν ἐ λεύ θε ρη σκέ ψη καὶ χω ρὶς δόγ μα τα.

Μπο ρεῖ νὰ γί νῃ αὐ τὸ σή με ρα; Εἶ ναι ὅ μως ἡ μό νη ὁ δὸς γιὰ τὸ μέλ λον τῆς ἀν θρω-
πό τη τας, ἐ ὰν θέ λου με νὰ ἔ χῃ μέλ λον. Για τὶ ἀλ λι ῶς «δὲν ὑ πάρ χει ὁ δός», ὅ πως λέ ει ὁ 
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ποι η τής. Νά, για τὶ τὸ βι βλί ο τοῦ το ἐ ξα φα νί στη κε, μό λις γεν νή θη κε.

Με ρι κὲς πα ρα τη ρή σεις
θε ω ρί α τοῦ βι βλί ου τού του εἶ ναι τοὐ λά χι στον πρω τά κου στη γιὰ ὅ λους 
μας. Ὡς ση με ρι νοὶ Ἕλ λη νες καὶ συ νε χι στὲς τῆς ἴ δια πα νάρ χαι ης φυ λῆς, 
ποὺ κρα τά ει ζων τα νὴ τὴν ἴ δια γλῶσ σα πε ρὶ τῆς ὁ ποί ας γί νε ται ἐ δῶ λό-
γος, θὰ πρέ πει νὰ τὸ ἀ φή σου με στὴν ἄ βυσ σο ποὺ τὸ ρί ξα νε οἱ ση με ρι νοὶ 
ἐ ξου σια στές; Ἡ θε ω ρί α του ἀλ λά ζει ἐκ θε με λί ων τὴν Ἱ στο ρί α μας, πού, 

ὡς γνω στόν, πάν το τε γρά φουν ὅ πως θέ λουν οἱ νι κη τές/ἐ ξου σια στές.

Ὁ Ἰ. Γι α χούν τα ἀ πέ δει ξε, ὅ τι οἱ ρί ζες τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας πᾶ νε πο λὺ βα θιὰ 
καὶ εἶ ναι ὅ λες ζων τα νές. Στὸ ἴ διο γλωσ σι κὸ δέν τρο, ποὺ ἐ μεῖς οἱ ση με ρι νοὶ Ἕλ λη-
νες εἴ μα στε τὰ χλω ρὰ κλα διά, τὰ πρά σι να φύλ λα καὶ ὁ καρ πός, δὲν πρέ πει νὰ ἐν δι-
α φερ θοῦ με γιὰ αὐ τὲς τὶς ρί ζες, ποὺ κρα τοῦν τὸ δέν τρο αὐτὸ ζων τα νό; Ἀ πὸ τὸ ἴ διο 
δέν τρο μὲ τὶς γό νι μες κα τα βο λά δες ἔ χει βγῆ καὶ ὁ ση με ρι νός μας πο λι τι σμός, τοῦ 
ὁ ποί ου ἡ σπον δυ λι κὴ στή λη εἶ ναι ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, για τὶ χω ρὶς γό νι μη γλῶσ σα 
δὲν ὑ πάρ χει πο λι τι σμός.

Τί μπο ροῦ με νὰ κά νου με; Ἂς τὸ συ ζη τή σου με βα θυ στό χα στα τὸ θέ μα. ∆ὲν ἔ χει 
κα νεὶς μο νο πώ λι ο στὶς ἰ δέ ες, ὅ που ὑ πάρ χει ἐ λευ θε ρί α, τὸ κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κὸ τοῦ 
Ἑλ λη νι σμοῦ. Κά τι πρέ πει νὰ κά νου με. Γράψ τε τὶς γνῶ μες σας. Ἀρ νη τι κὲς ἢ θε τι κές, 
δὲν πει ρά ζει. Ὁ κό σμος μας ὅ λος εἶ ναι σὺν καὶ πλήν. Ἡ ἀ λή θεια βγαί νει πάν το τε νι κή-
τρια. Τὸ μο να δι κὸ βι βλί ο «Hebrew is Greek», ποὺ ὑ πάρ χει στὴν Αὐ στρα λί α –ἐ δῶ στὴ 
Μελ βούρ νη– ἴ σως μπο ρεῖ νὰ βο η θή σῃ. Πῶς ὅ μως; Ἡ φω τιὰ ἀ νά βει μό νο μὲ μιὰ σπί θα. 
Ὁ λό γος σ’ ὅ λους σας, μὲ ὅ λη τὴ σο βα ρό τη τα ποὺ τοῦ ἐ πι βάλ λει τὸ θέ μα.

* * *
ροκειμένου νὰ ἐ πι βε βαι ώ σω τὴ σο βα ρό τη τα τῶν ἀ νω τέ ρω πα ρα τη ρή σε-
ών μου, θὰ ἤ θε λα νὰ προ σθέ σω τὰ τε λι κὰ καὶ συ νο πτι κὰ συμ πε ρά σμα-
τα τοῦ συγ γρα φέ α Ἰ. Γι α χούν τα, τὰ ὁ ποῖ α πρέ πει πάν τα νὰ ἔ χου με ὑ πό-
ψη μας σὲ κά θε ἐ νέρ γειά μας: «Actually, the whole complex is consistent 
and only consistent with two propositions, that is: that biblical Hebrew is 

Greek, and that the Hebrews were Asiatic Greeks. In fact, the outcome of my laborious, 
extensive and elaborate research may be summed up in a brief sentence: Hebrew is Greek 
with a mask on.» [∆η λα δή: «Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ὅ λο τὸ σύμ πλεγ μα εἶ ναι συ νε πὲς 
καὶ μό νο συ νε πὲς μὲ δύο εἰ ση γή σεις· αὐ τὲς εἶ ναι: ὅ τι ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ βι βλι κὴ Γλῶσ σα εἶ ναι 
Ἑλ λη νι κὴ καὶ ὅ τι οἱ Ἑ βραῖ οι ἦ ταν Ἀ σιᾶ τες Ἕλ λη νες. Οὐ σι α στι κὰ τὸ πό ρι σμα τῆς 
ἐ πί πο νης, ἐ κτε νοῦς καὶ ἐ πι με λῶς ἐ πε ξερ γα σμέ νης ἔ ρευ νας μπο ρεῖ νὰ συ νο ψι στῇ σὲ 
μί α σύν το μη πρό τα ση: Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι με ταμ φι ε σμέ να Ἑλ λη νι κά.»]

 Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος
 ∆ι ευ θυν τὴς Κολ λε γί ου «Παι δεί α»
 Μελ βούρ νη, Αὐ στρα λί α

Γιὰ τὴν πα νάρ χαι α ἐ ξά πλω ση Κρη τῶν στὰ πα ρά λια τῆς Ἀ να το λι κῆς Με σο γεί ου, 
βλ. «∆αυλό», τ. 83, 99, 113, 151, 170, 172, 253, 254 κ.ἄ.



 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

Ἡ ἐξάπλωση τῆς Ἑλληνικῆς στὶς Σκανδιναυικὲς Γλῶσσες.



 ταν πρὶν ἀ πὸ 22 χρό νια πῆ γα στὴν Νορ βη γί α καὶ 

ἀ πο φά σι σα νὰ μά θω τὴν Νορ βη γι κὴ Γλῶσ σα, βρέ-

θη κα πρὸ ἐκ πλή ξε ως! Ἀν τὶ νὰ μα θαί νω Νορ βη γι κά, 

ξα να μά θαι να Ἑλ λη νι κά. Αὐ τὸ τὸ συ ναί σθη μα, ὅ τι 

ὅ λοι οἱ ἄλ λοι μι λᾶ νε τὴ γλῶσ σα μου, τὰ Ἑλ λη νι κά, 

τὸ ἔ χω βι ώ σει ἀ πὸ πρῶ το χέ ρι. Τί ἐν νο ῶ μὲ αὐ τό: ἄλ λο νὰ μά θῃς 

μί α ξέ νη γλῶσ σα στὸ σχο λεῖ ο καὶ ἄλ λο νὰ μέ νῃς σὲ μί α ξέ νη χώ ρα 

πολ λὰ χρό νια. Τό τε πραγ μα τι κὰ μα θαί νεις τήν... «ξέ νη» γλῶσ σα. 

Καὶ μό νο τό τε κα τα λα βαί νεις, σὲ ποι ό βαθ μὸ ὑ πάρ χει ἡ Ἑλ λη νι κὴ 

στὶς ἄλ λες γλῶσ σες.

Ç ÅÎÁÐËÙÓÇ 
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ 
ÓÔÇ ÓÊÁÍÄÉÍÁÕÉÁ

ÁÐÏ ÔÇÍ ÏÌÇÑÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
ÐÑÏÇËÈÁÍ ÏÉ ÓÊÁÍÄÉÍÁÕÉÊÅÓ

ρὸς ἐ νη μέ ρω ση τοῦ «∆αυ λοῦ» καὶ τῶν ἀ να γνω στῶν του τῶν ἐν τὸς 
τῆς Ἑλ λά δος καὶ τῶν ἐ κτὸς αὐ τῆς πρέ πει νὰ το νί σω, ὅ τι οἱ ἐ δῶ 
τευ το νι κὲς Σκαν δι ναυι κὲς δι ά λε κτοι, ἤ τοι ∆α νι κή-Νορ βη γι κή-
Σου η δι κή, ἔ χουν τὶς γλωσ σι κές τους κα τα βο λὲς στὴν Ὁ μη ρι κὴ 
δι ά λε κτο, ἀ φοῦ σὰν γνώ στης τῶν δι α λέ κτων αὐ τῶν με τὰ ἀ πὸ δι-

α μο νὴ τρι αν τα πέν τε ἐ τῶν στὴν Σκαν δι ναυ ι κὴ χερ σό νη σο μὲ χα ρὰ δι ε πί στω σα, 
γιὰ νὰ ἐ πι βε βαι ω θῇ ὁ «∆αυ λός» καὶ οἱ συ νερ γά τες του, ὅ τι ἡ Ἑλ λη νι κὴ εἶ ναι 
ἡ πρω το γλῶσ σα, ἡ Συμ παν τι κὴ γλῶσ σα, ποὺ ἐμ βο λί α σε καὶ συ νε χί ζει νὰ ἐμ βο-
λιά ζῃ τὶς γλῶσ σες τοῦ πλα νή τη μὲ τὴν σο φί α της.

Ἐ μεῖς ἀ πεμ πο λή σα με τὴν γλῶσ σα μας, τὸ ἐ πί τευγ μα αὐ τὸ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ νοῦ, 
ποὺ χρει ά σθη καν ἑ κα τον τά δες χι λιά δες ἔ τη γιὰ τὴν τε λει ο ποί η σή της, σὰν ἀν τι-

‣
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δρα στι κὴ κα θα ρεύ ου σα. Κα ταρ γή σα με τὸ ἀ πα ρέμ φα το, τὶς με το χές, τὴν τρί τη 
κλί ση, τὴν συν τα κτι κή της δο μή. Ὅ λα αὐ τὰ δι α τη ροῦν οἱ Σκαν δι ναυ οί, στὸν 
βαθ μὸ ποὺ μπο ροῦν. Ἐ δῶ οἱ εὐ θύ νες ὅ λων τῶν πο λι τι κῶν κομ μά των ὅ λου τοῦ 
φά σμα τος καὶ ἰ δι αι τέ ρως τῶν λε γο μέ νων προ ο δευ τι κῶν (στὴν γλῶσ σα ἀν τι δρα-
στι κῶν) εἶ ναι με γά λη. Με γα λύ τε ρη εἶ ναι ἡ εὐ θύ νη τῆς Ἑλ λη νι κῆς ∆ι α νο ή σε ως μὲ 
τὴν σι ω πή της: Ἀ κα δη μί α, πα νε πι στη μια κοὶ καὶ ὅ λος αὐ τὸς ὁ κρα τι κο δί αι τος 
ἑ σμὸς τῶν ἡ μι-μορ φω μέ νων γραμ μα το δι δα σκά λων. Εἶ ναι ἐ με τι κὸς ὁ τρό πος μὲ 
τὸν ὁ ποῖ ο ὁ μι λεῖ ται στὶς τη λε ο ρά σεις ἀ πὸ τὸ κη φη να ρει ό, ποὺ ἔ χει γνώ μη ἐ πὶ 
παν τὸς ἐ πι στη τοῦ. Τὰ ὀ νό μα τα Ἕλ λη ν, Ἑλ λὰς εἶ ναι ἕ να πο λὺ βα ρὺ φορ τί ο. Οἱ 
Σκαν δι ναυ οὶ λα τρεύ ουν τὴν πα τρί δα μας (οἱ Ἕλληνες πο λι τι κοὶ λέ νε «αὐ τὸς ὁ 
τό πος», δὲν χρη σι μο ποι οῦν τὴν λέ ξη πα τρί δα), τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ διὰ 
μέ σου αὐ τῶν τῶν με γε θῶν, δηλαδὴ «Ἑλ λάς», «Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα», «Ἀρ χαί α 
Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τεί α», καὶ τοὺς ἐν Ἑλ λά δι κα τοι κοῦν τας πλη θυ σμούς, για τὶ 
γί να με ἕ να συ νον θύ λευ μα ἀ χρώ μων ἀν θρώ πων.

 Γε ώρ γιος Σι δε ρί δης
 Helsingborg, Σου η δί α

Ἔ χουν ἐ πα νει λημ μέ να γρα φτῆ πολ λὰ ἄρ θρα στὸ «∆αυ λό», ποὺ ἀ φο ροῦν στὴν 
ἐ ξά πλω ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας στὸν κό σμο. Τὸ πα ρὸν ἄρ θρο ἐ ρευ νᾷ τὴν ἐ ξά-
πλω ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς στὴν Εὐ ρώ πη καὶ συγ κε κρι μέ να στὴν Νορ βη γί α (καὶ γε νι κὰ 
στὴ Σκαν δι ναυία: Νορ βη γι κά, Σου η δι κὰ καὶ ∆α νέ ζι κα, γλῶσ σες οἱ ὁ ποῖ ες εἶ ναι 
σχε δὸν ταυ τό ση μες).

Σταθ μοὶ ἐ ξά πλω σης τῆς Ἑλ λη νι κῆς στὴν Εὐ ρώ πη
ἐ ξά πλω ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς στὴν Εὐ ρώ πη ἔ γι νε σὲ δι α φο ρε τι κὲς φά σεις 
τῆς Ἱ στο ρί ας. Μέ σῳ τῶν τα ξι δι ῶν τῶν Ἑλ λή νων, ἤ δη ἀ πὸ πο λὺ πρώ-
ι μες ἐ πο χές, πρὸς ἀ πό κτη ση πρώ των ὑ λῶν (ὅ πως π.χ. στὴν Ἀγ γλί α 
γιὰ κασ σί τε ρο, στὴν Νορ βη γί α γιὰ ἀ σή μι κ.λπ.): μέ σῳ τῶν ρω μα ϊ κῶν 
κα τα κτή σε ων με γά λου μέ ρους τῆς Εὐ ρώ πης, ὅ που τὰ Ἑλ λη νι κὰ με-

τα φέρ θη καν στὴν ἐ κλα τι νι σμέ νη τους μορ φὴ καὶ σή με ρα δυ στυ χῶς θε ω ροῦν ται, 
ἀ κό μα καὶ ἀ πὸ εἰ δι κούς, ὡς «Λα τι νι κά»· γιὰ πε ρισ σό τε ρες λε πτο μέ ρει ες, ποὺ ἀ πο-
δει κνύ ουν ὅ τι τὰ Λα τι νι κὰ εἶ ναι μί α Ἑλ λη νι κὴ διά λε κτος, κοι τάξ τε στὴν ἱ στο σε λί-
δα μου (http://www.avgerinos.no). Ἐ πί σης μέ σῳ τῆς θρη σκεί ας (Εὐ αγ γέ λι α κ.λπ.) 
με τα φέρ θη καν πολ λὲς λέ ξεις.

Ἐ δῶ ἀ ξί ζει νὰ ἀ να φέ ρου με τὸ ἑ ξῆς: Ὁ Μαρ τῖ νος Λού θη ρος, ὁ ἱ δρυ τὴς τοῦ Προ τε-
σταν τι σμοῦ (∆ι α μαρ τυ ρό με νων), θέ λον τας νὰ με τα φρά σῃ τὰ Εὐ αγ γέ λι α ἀ πευ θεί ας 
ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κά, ἐ πει δὴ στὴ Γερ μα νί α ὑ πῆρ χαν πολ λὲς δι ά λε κτοι, καὶ τὸ ἔρ γο τῆς 
με τά φρα σης ἦ ταν δύ σκο λο, εἰ σή γα γε τὸ 1534 τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τι κὴ στὴ Γερ μα-
νι κὴ Γλῶσ σα. (Καὶ σή με ρα πα ρα τη ροῦν ὡ ρι σμέ νοι, ὅ τι ἡ «Γερ μα νι κή» Γραμ μα τι κὴ 
μοιά ζει μὲ τὴν Ἑλ λη νι κή.)

Με γά λη με τα φο ρὰ ἑλ λη νι κοῦ λε ξι λο γί ου ἔ γι νε καὶ κα τὰ τὴν Ἀ να γέν νη ση, ὅ ταν οἱ 
Εὐ ρω παῖ οι, ἀ να ζη τῶν τας λέ ξεις γιὰ νὰ ἐκ φρά σουν τὶς «και νούρ γι ες» τους ἀ να κα λύ-
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ψεις (ποὺ στὶς πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις ἁ πλῶς τὶς δι ά βα ζαν στὰ συγ γράμ μα τα τῶν 
ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων, ὅ πως π.χ. ὁ Κο πέρ νι κος δι ά βα σε γιὰ τὸ ἡ λι ο κεν τρι κὸ σύ στη μα 
στὸ ἔρ γο τοῦ Ἀ ρί σταρ χου ἀ πὸ τὴ Σά μο κ.λπ.), προ σέ τρε ξαν στὴν Ἑλ λη νι κὴ καὶ 
δα νεί στη καν ὅ,τι τοὺς ἔ λει πε, δη λα δὴ τὸ 100% τῶν λέ ξε ων ποὺ ἐκ φρά ζουν ἐ πι στῆ-
μες, τέ χνες, Πο λι τι κή, Ἰ α τρι κή, Φι λο σο φί α καὶ γε νι κὰ ὁ τι δή πο τε ἔ χει σχέ ση μὲ τὸν 
πο λι τι σμό. Ἀ πο τέ λε σμα ὅ λων αὐ τῶν τῶν με τα κι νή σε ων τῆς Ἑλ λη νι κῆς εἶ ναι, ὅ τι 
σή με ρα εἶ ναι ἀ δύ να τον νὰ ἐκ φρά σῃ κα νεὶς τε χνο λο γι κὲς καὶ γε νι κὰ θε ω ρη τι κὲς καὶ 
ἀ φῃ ρη μέ νες ἔν νοι ες χω ρὶς νὰ δα νει στῇ ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κά.

Ὅ μως ὑ πάρ χει ἡ ἐν τύ πω ση, ὅ τι αὐ τὸ συμ βαί νει μό νο μ’ ἕ ναν πε ρι ω ρι σμέ νο ἀ ριθ μὸ 
λέ ξε ων. Αὐ τὸ νό μι ζα καὶ ἐ γώ· καὶ βρέ θη κα πρὸ ἐκ πλή ξε ως, ὅ ταν ἄρ χι σα νὰ μα θαί νω 
Νορ βη γι κά. Για τὶ αὐ τὸ ποὺ ἄρ χι σα νὰ συ νει δη το ποι ῶ 
μὲ τὸ χρό νο –καὶ εἶ μαι τώ ρα ἀ πό λυ τα σί γου ρος– εἶ ναι 
ὅ τι πρό κει ται γιὰ πο σο στὰ ποὺ στὴν ἐ πι ει κέ στε ρη πε ρί-
πτω ση εἶ ναι τοὐ λά χι στον τὸ 50% ὅ λων τῶν λέ ξε ων τῶν 
εὐ ρω πα ϊ κῶν γλωσ σῶν! 

Στὸ πα ρὸν ἄρ θρο θὰ πα ρα θέ σω πολ λὲς λέ ξεις τῆς Νορ-
βη γι κῆς, ποὺ προ έρ χον ται ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κά, σὲ ἀρ κε τὲς 
μά λι στα πε ρι πτώ σεις εἶ ναι οἱ ἴ δι ες ποὺ χρη σι μο ποι οῦν-
ται καὶ στὰ Ἀγ γλι κά. Στὴν ἱ στο σε λί δα μου ἀ να φέ ρω 
1.000 λέ ξεις, ποὺ ὅ μως το νί ζω ὅ τι εἶ ναι μί α στα γό να στὸν 
ὠ κε α νὸ ἀ πὸ τὸ πλῆ θος τῶν ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων ποὺ ὑ πάρ-
χουν στὴν Νορ βη γι κὴ Γλῶσ σα. Πρῶ τα θὰ ἀ να φερ θῶ σὲ 
λέ ξεις ποὺ ἐκ πρώ της ὄ ψε ως εἶ ναι ἴ σως λί γο δύ σκο λο νὰ 
ἀ να γνω ρι σθοῦν, καὶ γι’ αὐ τὸ χρει ά ζον ται λί γες πε ραι τέ-
ρω ἐ ξη γή σεις. Κα τό πιν θὰ πα ρου σιά σω ἀρ κε τὲς λέ ξεις, 
πα ρα θέ τον τας τὴν ἀν τί στοι χη ἑλ λη νι κή, οἱ ὁ ποῖ ες δὲν χρει ά ζον ται ἐ ξή γη ση, για τί, 
εἶ ναι προ φα νές, ὅ τι εἶ ναι ἑλ λη νι κές. Καὶ στὸ τέ λος θὰ πα ρου σιά σω πολ λὲς λέ ξεις 
ποὺ ἐ κτὸς ἀ πὸ τὰ Νορ βη γι κὰ χρη σι μο ποι οῦν ται, μὲ μι κρὲς πα ραλ λα γές, ἀ πὸ ὅ λες 
τὶς εὐ ρω πα ϊ κὲς γλῶσ σες.

∆ειγ μα το λό γιο κρυ πτο ελ λη νι κῶν «ξέ νων» λέ ξε ων
ἱ Ἅρ πυι ες στὴν Ἑλ λη νι κὴ Μυ θο λο γί α ἦ ταν ἁρ πα κτι κὰ φτε ρω τὰ πνεύ-
μα τα, μι σὲς γυ ναῖ κες καὶ μι σὲς που λιὰ μὲ γαμ ψὰ νύ χια. Οἱ Ἅρ πυι ες 
ἅρ πα ζαν παι διὰ καὶ ψυ χές. (Ση μαν τι κὸ ρό λο παί ζουν στὸ μῦ θο τοῦ 
μάν τη Φι νέ α, ποὺ τὸν βά ραι νε μί α κα τά ρα: ὅ,τι ἔ βα ζε στὸ τρα πέ ζι του 
γιὰ τρο φή, τὸ ἅρ πα ζαν οἱ Ἅρ πυι ες καὶ ὅ,τι δὲν μπο ροῦ σαν νὰ ἁρ πά-

ξουν, τὸ λέ ρω ναν μὲ τὰ πε ριτ τώ μα τά τους. Οἱ ἀρ γο ναῦ τες Ζή της καὶ Κά λαϊς ἀ πάλ-
λα ξαν τὸν Φι νέ α ἀ πὸ τὶς Ἅρ πυι ες.) Οἱ κα κὲς γυ ναῖ κες λοι πὸν με τα φο ρι κὰ λέ γον ται 
Ἅρ πυι ες. Φαν τά ζε στε λοι πὸν τὴν ἔκ πλη ξή μου, ὅ ταν ἄ κου σα τοὺς Νορ βη γοὺς νὰ 
ὀ νο μά ζουν μί α κα κιὰ γυ ναῖ κα ὡς Hurpe = Ἅρ πυια !

Μιὰ ἄλ λη λέ ξη στὰ Νορ βη γι κὰ γιὰ μί α κα κιὰ γυ ναῖ κα εἶ ναι ἡ λέ ξη Megge, ποὺ 
ὅ μως δὲν εἶ ναι ἄλ λη ἀ πὸ τὴν γνω στή μας Μέ γαι ρα, μιὰ ἀ πὸ τὶς Ἐ ρι νύ ες.

Εἶναι ἀδύνατον 

σήμερα νὰ ἐκφράσῃ 

κανεὶς τεχνολογικὲς 

καὶ γενικὰ 

θεωρητικὲς καὶ 

ἀφῃρημένες ἔννοιες 

χωρὶς νὰ δανειστῇ 

ἀπὸ τὰ Ἑλληνικά.
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Χαρακτηριστικὸ τοῦ πολέμου, τῆς ἐπίθεσης, εἶναι οἱ κραυγές. Μὲ τὴ λέξη κραυ-
γὴ ὠνόμασαν καὶ οἱ Νορβηγοὶ καὶ οἱ Ἄγγλοι τὸν πόλεμο. Ἀπὸ τὸ κρίζω (=κραυ-
γάζω) ἔχουμε τὴν κριγὴ (=δυνατὴ φωνή). Ὁ πόλεμος στὰ Νορβηγικὰ εἶναι krig 
ἀπὸ τὸ γαρύω (γκαρίζω, φωνάζω δυνατά), λατινικὰ garrio, ἀπὸ ἐκεῖ ἀπέκτησαν 
οἱ Ἄγγλοι τὴ λέξη war = πόλεμος.

Ἀπὸ τὸ στραγγίζω (=πιέζω, συνθλίβω καὶ ἀφαιρῶ τὸ ὑγρό) προέρχεται ἡ λέξη 
στρὰγξ (=σταγόνα, ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ στραγγίσματος, τῆς πίεσης). Ἀπὸ τὴ 
στρὰγξ ἔχουμε τὴν νορβηγικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ διεθνῆ λέξη stress, ποὺ σημαίνει πίεση 
χρόνου, οἰκονομικὴ πίεση κ.λπ. Ἐπίσης, ὅταν κάτι στραγγισθῇ, γίνεται σκληρό, 
ἄκαμπτο. Ὁ σκληρός/ἄκαμπτος/αὐστηρὸς ἄνθρωπος στὰ Νορβηγικὰ εἶναι streng, 
ἐπίσης ἀπὸ τὸ στραγγίζω. Ὁ ἄκαμπτος ὅμως εἶναι καὶ ἰσχυρὸς καὶ βίαιος, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ ἀγγλικὸ strong (=δυνατός).

Ἡ θάλασσα εἶναι ἀπέραντη. Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς θάλασσας 
χρησιμοποιήθηκε καὶ στὴ μέτρηση, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὸ μεγάλο πλῆθος. (Ὑπεν-
θυμίζω τὴν ἔκφραση ἡ λαοθάλασσα, ὅταν μιλᾶμε γιὰ πολὺ κόσμο.) Ὑπάρχουν τοὐ-
λάχιστον 18 λέξεις στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ ἐκφράζουν τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, τὴ θάλασσα. 
Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ μύρα (πλημμύρα, ἁλμύρα > Λατ. mare κ.λπ.). Ἑκατὸ 
θάλασσες/μύρες μᾶς δίνουν τὸ ἑκατομμύριο. Τὸ μύριο λοιπὸν πέρασε καὶ στὶς 
ἄλλες γλῶσσες, καὶ μὲ ἐναλλαγὴ τοῦ ρ μὲ τὸ λ (ὅπως λέμε ἦρθα-ἦλθα) ἀπέκτησαν 
οἱ Νορβηγοὶ (καὶ οἱ Ἄγγλοι) τὴ λέξη million. Ἐπίσης τὴ λέξη mil (Ἀγγλικὰ mile), 
δηλαδὴ τὸ μίλι.

Οἱ ἀργοναῦτες Ζήτης καὶ Κάλαϊς καταδιώκουν τὶς Ἅρπυιες. Οἱ Ἅρπυιες ἔδωσαν στὴν 
Νορβηγικὴ Γλῶσσα τὴν ἔννοια τῆς κακιᾶς γυναίκας, δηλαδὴ Hurpe.
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Μιὰ ἄλλη λέξη γιὰ τὴ θάλασσα εἶναι ἡ Βύνη. (Ἡ Βύνη εἶναι ἡ Νηρηίδα Λευκο-
θέα τῆς Μυθολογίας μας. Μαζὶ μὲ τὸν Ποσειδῶνα ἀπέκτησε ἕξι γυιοὺς καὶ μία 
κόρη, τὴν Ροδῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία ὠνομάστηκε τὸ νησὶ Ρόδος.) Ἀπὸ τὴν βύνη λοιπὸν 
ἔχουμε τὴν νορβηγικὴ λέξη vann, ποὺ σημαίνει νερό.

Ἐπίσης: 

jolle = μικρὴ βαρκούλα, πλεούμενο, ἀπὸ τὸ (αἰ)γιαλός.
mord (Ἀγγλ. murder) = φόνος, ἀπὸ τὸ μορτὸς (=θνητός, φθαρτός). Ἐπ’ αὐτοῦ ἀξίζει 

νὰ ἀναφέρουμε καὶ κάτι ἄλλο. Μόρος σημαίνει θάνατος. Μὲ τὸ στερητικὸ α ἔχουμε 
τὴ λέξη ἄμορος, ποὺ σημαίνει ἀθάνατος. Ἀθάνατος στὴν Ἑλληνικὴ Σκέψη ἦταν ὁ Ἔρως. 
Ἀθάνατο ἀποκάλεσαν καὶ οἱ Ρωμαῖοι τὸν θεὸ τοῦ  Ἔρωτα, τὸν Amor, ἐξ οὗ καὶ τὸ ση-
μερινὸ amore!

strand = παραλία, ἐπιφάνεια ποὺ εἶναι στρωμένη, ἀπὸ τὸ στόρνυμι καὶ κατὰ μετά-
θεση φθόγγων στρώννυμι (=στρώνω, ἁπλώνω, καταστρώνω, ἰσοπεδώνω, ἐξομαλύνω 
τὴν ἐπιφάνεια), ἐξ οὗ στρατὸς καὶ στρῶμα καθὼς καὶ τὸ ἀγγλικὸ street καὶ τὸ ἰταλικὸ 
autostrada.
liv (Ἀγγλ. life) = ζωή, ἀπὸ τὸ λιβὰς (=ὑγρός, ὑγρασία). Ὅ,τι εἶναι ὑγρό, εἶναι ἐν ζωῇ. 

Ὅταν δὲν ἔχει ὑγρό, πεθαίνει. Γι’ αὐτὸ καὶ λέμε, ὅταν κάποιος πεθάνῃ, ὅτι αὐτὸς 
ξεράθηκε. Ὁ νεκρὸς λέγεται καὶ ἄλιβας (=ξηρός, ἄνευ λιβάδος).

nøytral (Ἀγγλ. neutral) = οὐδέτερος, ἀπὸ τὸ νη+έτερος (=οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο) 
(ne+uter -» neutro -» nøytral).

tørst (Ἀγγλ. thirsty) = διψασμένος, ἀπὸ τὸ τέρσομαι (=ξηραίνομαι, στεγνώνω). Ἐπίσης 
tør = ξηρὸς καὶ tørke = ξηραίνω.

pollen (Ἀγγλ. pollen) = ἡ γῦρις τῶν λουλουδιῶν, ἀπὸ τὴν πάλη (=λεπτὴ κόνις, τέφρα). 
Ὅταν ὁ παλαιστὴς νικήσῃ κάποιον, λέμε ὅτι τὸν ἔκανε σκόνη=πάλη.

springe (Ἀγγλ. spring) = πηγάζω, πηγή, ἐκπορεύομαι, πηδῶ, ἀπὸ τὸ σπέρχω (=ἐκπηδῶ, 
ἐξ οὗ καὶ Σπερχειὸς καὶ σπυρί).

kysse (Ἀγγλ. kiss) = φιλῶ, ἀπὸ τὸ ἔκυσα, ἀόριστος τοῦ κυνέω/κυνῶ = φιλῶ, ἀσπάζομαι 
(προσκυνῶ τὴν εἰκόνα).

evig = γιὰ πάντα, ἀπὸ τὴν Ἥβη, τὴ θεὰ τῆς νεότητας, ποὺ δὲν γερνάει ποτέ.
arm (Ἀγγλ. arm) = χέρι, ἀπὸ τὸ ὀραμνὸς (=κλάδος, κλωνάρι, ὁ τείνων πρὸς τὰ ἄνω).
klart (Ἀγγλ. clear) = καθαρό, ἀπὸ τὸ κλύζω (=ξεπλένω, καθαρίζω).
krasj (Ἀγγλ. crush) = σύγκρουση.
mann (Ἀγγλ. man) = ἄνδρας, ἀπὸ τὸ Ὁμηρικὸ μένος (=δύναμη, ἰσχύς, πνεῦμα, ἀνδρι-

κὴ ὁρμή).
mester (Ἀγγλ. master) = ὁ μάστορας, ὁ εἰδικός, ἀπὸ τὸ Ὁμηρικὸ μήστωρ.
mild (Ἀγγλ. mild) = ἤπιος, μαλακός, ἀπὸ τὸ μέλδω (=μαλακώνω, χαλαρώνω, ἀμαλδύ-

νω, λειώνω).
bror (Ἀγγλ. brother) = ἀδελφός, ἀπὸ τὸ φρατήρ.
enter (Ἀγγλ. enter) = εἰσέρχομαι σὲ ἕνα πρόγραμμα, ἀπὸ τὸ ἰντρύω.
rappe (Ἀγγλ. rape) = κλέβω, ἁρπάζω, ἀπὸ τὸ ἐρέπτομαι (=ἀποσπῶ, ἁρπάζω, ἀφαιρῶ 

βιαίως).
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Ἡ Ἥ βη, ἡ θε ὰ τῆς νε ό τη τας, ποὺ 
δὲν γερ νά ει πο τέ, ἔ δω σε στὴν 
Νορ βη γι κὴ Γλῶσ σα τὴν ἔν νοι α 
τῆς αἰ ω νι ό τη τας, δη λα δὴ Evig = 

παν το τι νά.

spandere (Ἀγ γλ. spend) = δα πα νῶ, κερ νῶ, ἀ πὸ τὸ 
σπένδω (=κά νω σπον δές).

idrett = ὁ ἀ θλη τι σμός, ἀ πὸ τὸν ἱ δρῶ τα.
fatte = κα τα λα βαί νω, κα τα νο ῶ, νοι ώ θω, νο ῶ, 

ἀ πὸ τὸ φα τί ζω.
aksjer = μετοχές, ἀπὸ τὸ ἀξία(ες).
ambivalent = ἀ να πο φά σι στος, ἀ βέ βαι ος, 

ἀ πὸ τὸ ἀμ φί βο λος.
etter (Ἀγ γλ. after) = ἔ πει τα, ἀ πὸ τὸ ὁ μη ρι κὸ 

αὐ τάρ.
evne = τὸ τα λέν το σὲ κά τι, ἀ πὸ τὴν εὔ νοι α (=τὸ 

εὖ τοῦ νοῦ).
falsk (Ἀγ γλ. false) = ψεύ τι κος, ἀ να λη θής (ὅ πως καὶ 

φάλ τσος στὴ μου σι κή), ἀ πὸ τὸ φολ κὸς (=στρα-
βός).

feil (Ἀγ γλ. fault) = λά θος, ἀ πὸ τὸ σφάλ λω.
flass = πι τυ ρί δα, ἀ πὸ τὸ φλοι ός.
overfladisk = ὁ ἐ πι πό λαι ος, ὁ εὑ ρι σκό με νος πά νω 

ἀ πὸ τὴν φλού δα, τὸν φλοι ό, τὴν ἐ πι φά νεια 
τῶν πραγ μά των.

kar = παλ λη κα ρᾶς, λε βέν της, μάγ κας, ἀ πὸ τὸ 
κά ρα (=κε φά λι, ἄν δρας, ἀρ χη γός).

kran = βρύ ση, ἀ πὸ τὴν κρή νη.
krutt = ἐ κρη κτι κό, ἀ πὸ τὸ κρό τος.
kurve = στρο φή, ἀ πὸ τὸ κυρ τός.
gnage = μα σῶ, ἀ πὸ τὸ γνά θος.
halte = κου τσαί νω, ἀ πὸ τὸ χω λαί νω.
plage = κα κο με τα χει ρί ζο μαι, ἀ πὸ τὸ πλη γώ-

νω.
stygg = ἄ σχη μος, ἀ πὸ τὸ στυ γε ρός.
veske = τσάν τα, ἀ πὸ τὸν ἀ σκό.
øks = πέ λε κυς, ἀ πὸ τὴν Ὁ μη ρι κὴ ἀ ξί νη.
blikk = μα τιά, ἀ πὸ τὸ βλέ πω.
glose = μι κρὴ ἔκ φρα ση, ἀ πὸ τὴ γλῶσ σα.
glossar = λε ξι κό, ἀ πὸ τὴ γλῶσ σα.
meget = πά ρα πο λύ, ἀ πὸ τὸ μέ γα.
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absolutt = ἀπόλυτο
aerodynamisk = ἀεροδυ-

ναμικὸς
agoni = ἀγωνία
akrobat = ἀκροβάτης
akustisk = ἀκουστικὸς
allergi = ἀλλεργία
alibi = ἄλλοθι

amfibie = ἀμφίβιο
amfiteater = ἀμφιθέατρο
amnesti = ἀμνηστία
analog = ἀνάλογος
analyse = ἀνάλυση
anarki = ἀναρχία
anatomi = ἀνατομία
anemi = ἀναιμία

anoreksi = ἀνορεξία
antagonistisk = ἀνταγωνι-

στικὸς
antipati = ἀντιπάθεια
apostrof = ἀπόστροφος
arkeolog = ἀρχαιολόγος
arkitekt = ἀρχιτέκτων
artikkel = ἄρθρο

alger = ἄλγη (=τὰ φύκια)
angst = ἄγχος
arkiv = ἀρχεῖο
asketisk = ἀσκητικὸς
asyl = ἄσυλο
aula = αὐλὴ
aura = αὔρα
autarkisk = αὐταρχικὸς
brase = βράζω
cyste = κύστις
deformere = διαμορφώ-

νω
diare = διάρροια
dilemma = δίλημμα
diskre = διακριτικὰ
dykker = δύτης
eksos = ἐξάτμιση
empirisk = ἐμπειρικὸς
enigma = αἴνιγμα
episode = ἐπεισόδιο
epitaf= ἐπιτάφιος
epoke = ἐποχὴ
eremitt = ἐρημίτης
eucalyptus = εὐκάλυπτος
evnukk = εὐνοῦχος
farmasøyt = φαρμακο-

ποιὸς

flamme = φλόγα
folie = φύλλο (γιὰ γλυκὰ ἢ 

καὶ φύλλο ἀλουμινίου)
geit (Ἀγγλ. goat) =γίδα
gluten = γλώχη (=κορυφὴ 

σταχυοῦ)
grine = γκρινιάζω
hagl = χαλάζι
horde = ὀρδὴ
indeks (Ἀγγλ. index) = ἐν-

δείκτης
indisie = ἔνδειξη
infarkt = ἔμφραγμα
instinkt = ἔνστικτο
irritere (Ἀγγλ. irritate) = 

ἐρεθίζω
karisma = χάρισμα
katakombe = κατακόμβη
katapult = καταπέλτης
kranium = κρανίο
krater = κρατῆρας
kulp = κόλπος
kuvøse = κύηση
løsning (Ἀγγλ. solution) = 

λύση
maur = μυρμήγκι
most = μοῦστος

myriade = μυριάδα
myrra = μύρο
mølle (ἀγγλ. mill) = μύλος
ode = ᾠδὴ
paljett = πούλια
panegyrisk = πανηγυρι-

κὸς
panorama = πανόραμα
parasitt = παράσιτο
porøs = πορῶδες
puls = παλμοὶ
pygme = πυγμαῖος
renne = ρέω
salme = ψαλμὸς
scene = σκηνὴ
septer = σκῆπτρο
sitron = κίτρον (=λεμόνι)
skave = σκάβω
stivelse = στιβαρότητα, 

σταθερότητα
storme = ὁρμῶ
strofe = στροφὴ (στὸ ποίη-

μα, στίχος)
stønne = στενάζω
sykofant = συκοφάντης
ørn = ὄρνιο
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asfyksi = ἀσφυξία
astronomi = ἀστρονομία
ateist = ἄθεος
atletisk = ἀθλητικὸς
atmosfære = ἀτμόσφαι-

ρα
atom = ἄτομο
autentisk = αὐθεντικὸς
autograf = αὐτόγραφο
automatisk = αὐτόματο
basis = βάση
biografi = βιογραφία
biologi = βιολογία
blasfemi = βλασφημία
bulimi = βουλιμία
demokrati = δημοκρατία
demonisk = δαιμονικὸς
diagnose = διάγνωση
dialekt = διάλεκτος
dialog = διάλογος
diameter = διάμετρος
dramatisk = δραματικὸς
dynamitt = δυναμίτης
ekko = ἠχὼ
eksotisk = ἐξωτικὸς
ekstase = ἔκσταση
elektronisk = ἠλεκτρονι-

κὸ
energi = ἐνέργεια
erotikk = ἔρωτας
fanatisk = φανατικὸς
fantasi = fantasia
filosofi = φιλοσοφία
fotograf = φωτογράφος
fysisk = φυσικὸς
geografi = γεωγραφία
geometri = γεωμετρία
gigant = γίγαντας

gramatikk= γραμματικὴ
gymnastikk= γυμναστικὴ
harmoni = ἁρμονία
hierarki = ἱεραρχία
historie = ἱστορία
horisont = ὁρίζοντας
hormon = ὁρμόνη
hysterisk = ὑστερικὸς
ide = ἰδέα
ideologi = ἰδεολογία
ikon = εἰκόνα
ironi = εἰρωνεία
kaos = χάος
karakter = χαρακτῆρας
katastrofe = καταστροφὴ
kategori = κατηγορία
klima = κλῖμα
klinikk = κλινικὴ
komedie = κωμῳδία
koreografi = χορογραφία
kriterium = κριτήριο
kronisk = χρόνιος
kynisk = κυνικὸς
logikk = λογικὴ
matematikk = μαθηματι-

κὰ
melankoli = μελαγχολία
metaforisk = μεταφορικὰ
meteorolog = μετεωρολό-

γος
metode = μέθοδος
monarki = μοναρχία
monopol = μονοπώλιο
musik = μουσικὴ
mysterium = μυστήριο
mystisk = μυστικὸς
mytisk = μυθικὸς
narkose = νάρκωση

nautisk = ναυτικὸς
nerve = νεῦρο
nostalgi = νοσταλγία
optiker = ὀπτικὸς
organ = ὄργανο
orgasme = ὀργασμὸς
orkester = ὀρχήστρα
ortografi = ὀρθογραφία
osean = ὠκεανὸς
panikk = πανικὸς
paradoks = παράδοξο
paragraf = παράγραφος
parallell = παράλληλο
parentes = παρένθεση
parodi = παρῳδία
patetisk = παθητικὸς
patriot = πατριώτης
pause = παύση
pedagog = παιδαγωγὸς
periferi = περιφέρεια
periode = περίοδος
plastikk = πλαστικὸ
poetisk = ποιητικὸ
politikk = πολιτικὴ
praksis = πράξη
praktisk = πρακτικὸς
problem = πρόβλημα
protein = πρωτεΐνη
psykolog = ψυχολόγος
pyroman = πυρομανὴς
retorikk = ρητορικὴ
rytme = ρυθμὸς
seismisk = σεισμικὸ
sentral = κεντρικὸ
sirkel = κύκλος
skeptisk = σκεπτικὸς
skole = σχολεῖο
spasme = σπασμὸς
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Ἡ Νορβηγία εἶναι παγκοσμίως γνωστὴ ὡς ἡ χώρα τῶν φιόρδ. Τὰ φιὸρδ εἶναι θαλάσσια 
περάσματα μέσα στὴ στεριά, δηλαδὴ θαλάσσια ποτάμια. Ἡ θάλασσα εἰσχωρεῖ πολλὰ χιλι-
όμετρα μέσα στὴ στεριὰ καὶ ἀνάμεσα στὰ βουνὰ καὶ δημιουργεῖ τὰ φιόρδ. Ὅμως καὶ στὰ 
φιὸρδ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα παροῦσα. Πόρος σημαίνει μεταξὺ ἄλλων καὶ θαλάσσιο 
πέρασμα. Πρέπει νὰ περάσῃς θάλασσα, γιὰ νὰ πᾷς στὸν Πειραιᾶ, στὴν Πάρο, στὸν Πόρο. 
Ἐπίσης ἔχουμε Βόσπορος, πορθμός, ἀλλὰ καὶ port = λιμάνι καὶ airport = ἀερολιμὴν κ.λπ. 
Ἀπὸ τὸν πόρο  port  ἔχουμε τὸ γερμανικὸ furt, τὸ ἀγγλικὸ ford (= πέρασμα, πόρος σὲ 
ποτάμι) καὶ τὸ νορβηγικὸ fjord = φιόρδ. Ἄρα φιὸρδ = θαλάσσιο πέρασμα. Στὴν φωτογρα-

φία ἕνα νορβηγικὸ φιόρδ.

sporadisk = σποραδικὸς
statisk = στατικὸς
stereo = στέρεο
strategi = στρατηγικὴ
symbiose = συμβίωση
symbol = σύμβολο
symfoni = συμφωνία
symmetri = συμμετρία
sympati = συμπάθεια
symptom = σύμπτωμα

syndrom = σύνδρομο
synkronisere = συγχρονί-

ζω
synonym = συνώνυμο
syntaks = συντακτικὸ
syntetisk = συνθετικὸ
system = σύστημα
teater = θέατρο
teknologi = τεχνολογία
tema = θέμα

teologi = θεολογία
teori = θεωρία
terapi = θεραπεία
tragedie = τραγῳδία
trauma = τραῦμα
triumf = θρίαμβος
tropisk = τροπικὸς
tyranni = τυραννία
økologi = οἰκολογία
økonomi = οἰκονομία
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Ἰ α τρι κοὶ ὅ ροι: Ὅ λοι ἑλ λη νι κοὶ

 πὸ ἕ να ὄ χι λε πτο με ρὲς νορ βη γι κὸ ἰ α τρι κὸ λε ξι κὸ ἀν τέ γρα ψα ὅ λες τὶς λέ-
ξεις ἀ πὸ τὸ γράμ μα Α. Ἡ συμ με το χὴ τῆς Ἑλ λη νι κῆς ἦ ταν συν τρι πτι κή! 
Προ σπα θή στε νὰ δι α βά σε τε τὶς λέ ξεις. ∆ὲν χρει ά ζε ται νὰ πα ρα θέ σω με-
τά φρα σή τους στὰ Ἑλ λη νι κά. Θὰ τὶς κα τα λά βε τε ὅ λες:

Acanthosis / Acidose / Acrodermatitis-enteropathica / Acusticusnevrinom / Adenitt 
/ Adenoidektomi / Adenokarsinom / Adenom / Adenomatose / Aerodontalgi / 
Aerofagi / Afaki / Afasi / Afoni / Afrodisiaka / Agenesi / Ageusi / Agnosi / Agorafobi 
/ Agrafi / Akalasi / Akatisi / Akillessenen / Akinesi / Aklorhydri / Akondroplasi / 
Akrocyanose / Akromegali / Akroparestesier / Aktinisk /Aktinomykose / Aleksi / 
Allergi / Allopati / Alopesi / Amblyopi / Ametropi / Amnesi / Amnioskopi / Amniotomi 
/ Amyloidose / Amyotrofi / Anafylaksi / Analgesi / Analstenose / Anastomose / 
Anatomi / Ancylostoma / Anemi / Anemi-aplastisk / Anemi-hemolytisk / Anenkefali 
/ Anestesi / Aneurisme / Angiitt / Angiografi / Angiom / Angioødem / Angst / 
Anisometropi / Ankylose / Ankyloserende-spondylitt / Anodonti / Anoksi / Anomali 
/ Anoreksi / Anorgasmi / Anosmi / Antrakose / Anuri / Aorta / Aortastenose / Aortitt 
/ Aortografi / Apheresis / Aplasi / Apopleksi / Apotek / Apraksi / Araknodaktyli / 
Araknoiditt / Arrhenoblastom / Arterie / Arteriosklerose / Arteritt / Artralgi / Artritt / 
Artropati / Artroskopi / Asfyksi / Aspermi / Asteni / Astereognose / Astigmatisme / 
Astma / Astrocytom / Ataksi / Atelektase / Aterosklerose / Atetose / Atoni / Atopi / 
Atresi / Atresia-oesophagi / Atrofi / Autisme / Autopsi / Azoospermia.

* * *
ἱ ἑλ λη νι κὲς λέ ξεις (στὶς εὐ ρω πα ϊ κὲς γλῶσ σες) καὶ στὰ Νορ βη γι κὰ εἶ ναι 
τό σες πολ λές, ποὺ μπο ρεῖς νὰ φτειά ξῃς μό νο μ’ αὐ τὲς σχε δὸν ὁ ποι ο δή πο τε 
κεί με νο. ∆ὲν εἶ ναι μό νο σκόρ πι ες ἐ δῶ καὶ ἐ κεῖ, ἀλ λὰ κα λύ πτουν ὁ λό κλη-
ρους το μεῖς. Θὰ ἀ να φέ ρω ἕ να πα ρά δειγ μα: Ὅ ταν τὰ παι διὰ με γα λώ-

σουν, θὰ πᾶ νε στὸ σχο λεῖ ο (=skolen) καὶ στὸ γυ μνά σιο (=gymnas). Ἐ κεῖ θὰ μά θουν 
γραμ μα τι κὴ (=gramatikk), συν τα κτι κὸ (=syntaks) καὶ ὀρ θο γρα φί α (=ortografi). Θὰ 
μά θουν γιὰ τὴν πα ρά γρα φο (=paragraf), τὴν πα ρέν θε ση (=parentes), τὴν ἀ πό στρο φο 
(=apostrof), τὸ κόμ μα (=komma), τὴν πε ρί ο δο (=periode), τὴ με τα φο ρὰ (=metafor), τὸ 
ἰ δί ω μα (=idiom), τὸ συ νώ νυ μο (=synonym), τὸ ἀντίστροφο  (=antonym), τὸ ὀ ξύ μω ρο 
(=oxymoron), τὴν ποί η ση (=poesi) κ.λπ.

Τὸ πα ρά δειγ μα αὐ τὸ ἀ πο τε λεῖ μό νο ἕ να μι κρο σκο πι κὸ δεῖγ μα συμ με το χῆς τῆς 
Ἑλ λη νι κῆς στὴν Νορ βη γι κὴ καὶ γε νι κὰ στὶς Σκαν δι να υι κὲς Γλῶσ σες. Ἡ Ἑλ λη νι κὴ 
Γλῶσ σα, ἡ μη τέ ρα τῶν γλωσ σῶν, ζεῖ καὶ βα σι λεύ ει καὶ παί ζει κυ ρί αρ χο λό γο ὕ παρ-
ξης τῶν ἄλ λων γλωσ σῶν. 

 Χρῆστος Αὐ γε ρι νὸς
 Ὄσ λο, Νορ βη γί α

Γιὰ τὴν πα νάρ χαι α ἐ ξά πλω ση προ ϊ στο ρι κῶν Ἑλ λή νων στὴν Σκαν δι ναυ ία βλ. «∆αυλό», 
τεύχη 99, 138, 151, 163, 219, 220 κ.ἄ.
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 πως ἔ χει ἀ πο δει χθῆ σὲ προ η γού με να ἄρ θρα («∆», τ. 204, 221, 
229, 241, 255/6, 293/5), ἡ Πρω το·ελ λη νι κὴ (Αἰ γαί α) εἶ ναι ἡ μη-
τέ ρα-γλῶσ σα τῶν κυ ρι ω τέ ρων γλωσ σῶν τοῦ κό σμου λό γῳ τῆς 
ἀρ χαι ό τη τάς της (γρα φὲς1 τοὐ λά χι στον 6 χι λι ε τι ῶν), τῆς τε λει-
ό τη τάς της καὶ τοῦ λε κτι κοῦ πλού του της.

Ἡ ἑ πό με νη γνω στὴ ἐ ξά πλω σή της, ἰ δίως σὲ Εὐ ρώ πη καὶ σὲ Ἰ ράν-Ἰν δί α ἔ γι νε πε ρὶ τὴν 10η 
χι λι ε τί α π.α.χ. (πρὸ ἀρχῆς χρο νο λό γη σης). Ὅ σο ἐ νω ρί τε ρα καὶ μα κρύ τε ρα πή γαι ναν τὰ ἑλ-
λη νι κὰ φῦ λα, τό σο ἡ γλῶσ σα τῶν λα ῶν εἶ χε μὲν ἀρ χα ϊ κὰ στοι χεῖ α, ἐκ φυ λί ζε το δὲ πε ρισ σό τε-
ρο, ἀ φοῦ οἱ ἐ πα φὲς μὲ τὸ λί κνο (Αἰ γαῖ ο) ἐ λατ τώ νον ταν. Ἔ τσι στὶς ἀρ χι κὲς ἀ ποι κί σεις στὴν 
Βρε ταν νί α (Βρί το·νες) καὶ στὴ Γερ μα νί α (Γότ θοι κ.ἄ.) οἱ λα οὶ κρά τη σαν τὶς βα σι κὲς ἀρ χὲς τῆς 
Ἑλ λη νι κῆς στὶς ἀν τί στοι χες γλῶσ σες Breton καὶ Germanic,  ἤ τοι φω νη τι κή, κλί σεις, συν θε τι-
κό τη τα, λε ξι λό γιο. Χα ρα κτη ρι στι κὴ ἡ ὀ νο μά τι ση το πω νυ μί ων (πό λε ων, πο τα μῶν κ.ἄ.). (Ὅ ρα 
Εἰκ. 1 + 2.) [Ἡ εὕ ρε ση τῶν το πο θε σι ῶν ἔ γι νε βά σει τῶν ἀ να κα λύ ψε ων τῆς Ἀρ χαι ο λο γί ας 
(«Encyclopedia of Classical Sites», Ἐκ δό σεις Πα νεπ. Princeton) μὲ μαῦ ρα γράμ μα τα καὶ μὲ κόκ-
κι να βά σει τῶν συν τε ταγ μέ νων τοῦ Πτο λε μαί ου στὸ ἔρ γο του «Γε ω γρα φι κὴ ὑ φή γη σις».]

Τὸν 1ο αἰ. π.α.χ. οἱ Βρε ταν νοὶ κα τα κτῶν ται ἀ πὸ τοὺς Ρω μαί ους. Με τὰ τὴν ἀ πο χώ ρη σή τους 
οἱ Βρε ταν νοὶ ζη τοῦν βο ή θεια (γιὰ ἀν τι με τώ πι ση ἐ πι δρο μῶν φυ λῶν κα τὰ τὸν 5ο αἰ. μ.α.χ. ἀ πὸ 
Γερ μα νι κὰ φῦ λα (Ἄγ γλοι, Σά ξο νες). Οἱ τε λευ ταῖ οι ἐκ δι ώ κουν τοὺς Βρε ταν νοὺς καὶ ἐγ κα θί-
σταν ται στὴν Ἀγ γλί α ἐ πε κτεί νον τας ἀρ γό τε ρα τὴν ἐ πιρ ρο ή τους σὲ ὅ λες τὶς φυ λὲς τῶν βρε-
ταν νι κῶν νή σων. Τὸν 11ο αἰ. ἐ πη ρε ά ζον ται ἀ πὸ τοὺς Νορ μαν δοὺς (βό ρει ες φυ λές) καὶ τὸν 
14ο αἰ. ἀ πὸ τοὺς Γάλ λους. Ἔ τσι ἡ γερ μα νι κὴ δι ά λε κτος ἐμ πλου τί ζε ται μὲ γαλ λι κὲς λα τι νο γε-
νεῖς λέ ξεις ὅ πως καὶ μὲ ἀ τό φυ ες ἑλ λη νι κές.

Οἱ βα σι κὲς λοι πὸν λέ ξεις εἶ ναι γερ μα νι κῆς προ έ λευ σης. Πῶς ὅ μως ἀλ λοι ώ θη κε ἡ Ἀγ γλι-
κὴ Γλῶσ σα (Α.Γ.) φω νη τι κά, μορ φο λο γι κά, συν τα κτι κά; Καὶ πῶς καὶ για τί κα τέρ ρευ σε;

ÐÑÙÔÏÅËËÇÍÉÊÅÓ 
ÏËÅÓ ÏÉ ÑÉÆÅÓ 
ÔÇÓ ÁÃÃËÉÊÇÓ*

* •   Α. Γα τσί ας, «Τὰ Ἀγ γλι κὰ κα κο ποι η μέ να Ἑλ λη νι κά», «∆», τ. 101.

• Α. Γα τσί ας, «∆ο κί μιο σχε τι κι στι κῆς ἐ τυ μο λο γί ας τοῦ Παγ κό σμιου Ἑλ λη νι κοῦ Λό γου 
(Τὰ Ἀγ γλι κὰ εἶ ναι πα ρα φθαρ μέ να Ἑλ λη νι κά)», «∆», τ. 103.

• Α. Γα τσί ας, «∆ο κί μιο σχε τι κι στι κῆς ἐ τυ μο λο γί ας τοῦ Παγ κό σμιου Ἑλ λη νι κοῦ Λό γου 
(Πα ρα τη ρή σεις γιὰ τοὺς τρό πους «ἐ ξαγ γλι σμοῦ» ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων)», «∆», τ. 113.

• Α. Γα τσί ας, «Ἔ τσι ἐκ βαρ βα ρί σθη κε καὶ κα τα στρά φη κε ἡ παγ κό σμια Ἑλ λη νι κὴ Πρω-
το γλῶσ σα», «∆», τ. 120.

• Θ. Ἠ λι ό που λος, «Ἑλ λη νι κὴ γλωσ σι κὴ sovereignty», «∆», τ. 235.
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Ç ÐÁÑÁÊÌÇ. Τὰ αἴτια τῆς καταστροφῆς τῆς «γερμανικῆς» διαλέκτου, ὥστε νὰ καταν-
τήσῃ ἡ Ἀγγλικὴ παρακμιακὴ γλῶσσα, εἶναι δύσκολο νὰ βρεθοῦν. Μποροῦμε ὅμως νὰ διαπι-
στώσουμε τὴν ὑποβάθμισή της σὲ ὅλα τὰ δομικά της ἐπίπεδα:
 Φωνητικά. Ἡ Ἀγγλικὴ ὅπως ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες (πλὴν τῶν σλαυϊκῶν ποὺ ἔχουν 

περισσότερα) ἔχει 5 φωνήεντα: a, e, i, o, u. Ἐνῷ ὅμως ὅλοι τὰ προφέρουν α, ε, ι, ο, ου (u οἱ 
Γάλλοι), οἱ Ἄγγλοι τὰ προφέρουν διαφορετικὰ καὶ ἐνίοτε μὲ πολλοὺς τρόπους: τὸ a = [ei] ἢ 
[æ], [a:], [o:], [ ]. Τὸ e = [i:], [è], [ἄφωνο]. Τὸ i = [ai], [i], [ ] τὸ o = [o], [u], [ou], [a] καὶ τὸ u = [u], 
[Λ], [ ], [u ]. Στὰ σύμφωνα πρόσθεσαν τὰ th = [δ], [θ] καὶ w = [γ].

Ἀποτέλεσμα, κάθε ἀγγλικὴ λέξη ἀλλοιῶς προφέρεται καὶ ἀλλοιῶς γράφεται! Γιὰ νὰ 
μάθουν νὰ διαβάζουν μαθητὲς καὶ ἀλλοδαποί, ἐφευρέθηκε φωνητικὸ σύστημα μὲ 20 (!) 
φωνὲς γιὰ τὰ φωνήεντα καὶ 24 γιὰ τὰ σύμφωνα (ὅρα Oxford Dictionary). Κάθε λοιπὸν 
γραπτὴ λέξη προφέρεται ἰδιαιτέρως καὶ ἀντιστρόφως· καὶ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει ἀντιστοι-
χία γραφῆς-ἀνάγνωσης.

Εἶναι ἡ μόνη γλῶσσα τοῦ κό-
σμου μὲ αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα. Πα-
ράδειγμα: flight [flait] = πτήση 
< πέλ:ητε, naught [nöt] = μηδέν, 
thorough [θάρ].

Σημ.: Ἡ βασικὴ ἰδιότητα τῆς 
Ἑλλ. Γλώσσας (Ε.Γ.) εἶναι ἡ 
συλλαβικὴ ἐκφορά της.2 Ἀπὸ 
τὶς πρῶτες γραφές, Γραμμικὴ Β΄ 
(Γ.Β΄), Γ.Α΄, ἱερογλυφικὰ Κρή-
της, Κυπριακὰ κ.ἄ., φαίνεται 
(μὲ τὰ συλλαβογράμματα π.χ. 

 = κα,  = ρο) ἡ προσπάθεια 
ἔκφρασης τῆς συλλαβικότητάς 
της. ku·ru·so = χρυσός.

Αὐτὴ ἡ ἰδιότητα σταδιακὰ 
ἀλλοιοῦται ἀπὸ τὴν 1η χιλιετία 
π.α.χ. καὶ μετά, ἀκόμα καὶ στὴν 
κοιτίδα της [χ·ρυ·σό·ς]. Ὅσο 
ὅμως ἀπομακρύνονται οἱ λαοὶ 
ἀπὸ αὐτὴν πρὸς βορρᾶν τόσο 
χάνεται. Φθάνει στὴν ὁλοσχερῆ 
ἐξαφάνισή της μὲ δισύλλαβες 
(ἢ μονο-) λέξεις π.χ. strotzen ≤ 
ὀφριγ·εῖν, brot < Germ: brauda < 
βροτὰ καὶ μὲ πολλὰ σύμφωνα: 
Gdansk = Πολων. πόλη.

Ἡ παραφθορὰ τῶν πολυσύλλαβων ἑλληνικῶν λέξεων φθάνει στὸ ἔσχατον κατὰ τὴν «με-
ταφορά» τῆς Germanic Γλώσσας στὴν Ἀγγλία, ὅπου γίνεται –ἀναγκαστικά– ἡ ἐπίσημη γλῶσ-
σα της. ∆ηλαδὴ ἀκόμα καὶ οἱ δισύλλαβες λέξεις προφέρονται σὰν μονοσύλλαβες: mother = 
[mäδ ], loving [lovη]. Ἡ δεύτερη «μεταφορά» της στὶς ΗΠΑ ὁλοκληρώνει τὴν καταστροφὴ 
μὲ τὴν «ἀσυλλαβοποίηση» ἀκόμα καὶ τρισύλλαβων λέξεων: wonderful [wärfl]. Γλυτώνουν οἱ 
γαλλικές/ἑλληνικές: π.χ. nation·a·lity, de·mo·cracy.

Ἔτσι ὁ Ἀμερικανὸς ὁμιλεῖ «μασῶντας καὶ φτύνωντας»  τὶς λέξεις μὲ σχεδὸν κλειστὸ τὸ 

Εἰκ. 1. Βρεταννία: Ἑλληνικὲς πόλεις.
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Ἀλόνη
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ΡᾶταιἙλλάνιον
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∆ολαυκόθη
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ἘλοὶΛεύκαρον
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Ἀβόναι Λονδίνιον

Βάδδον

Ματαπία

Ρηγία

Τέρνη
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Μέγας λιμὴν

Ἀνδερίδα
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στόμα, ἄτονα. Ποῦ ὁ τονισμὸς τῆς 
Νέας Ἑλληνικῆς καὶ ἡ μουσικότη-
τα τῆς Ἀρχαίας;
 Μορφολογία.  Ἡ Α.Γ. διατή-

ρησε καὶ τὰ 10 μέρη τοῦ λόγου τῆς 
Ε.Γ. (ἄρθρο, οὐσιαστικὸ κ.τ.λ.). Ἐπί-
σης –περιέργως– ἔχει διατηρήσει τὰ 
παραθετικὰ τῆς Ε.Γ. λ.χ. dry, dryer, 
dryest = ξηρός, ξηρότερος, ξηρότα-
τος καὶ μάλιστα τὶς καταλήξεις τοῦ 
ἀνώμαλου: ἀγαθός, βέλτ·ερ(ος), 
βέλτ·ιστ·(ος) = good, bet·ter, best. Πα-
ρέμειναν ἀκόμα καὶ τὰ περιφραστι-
κά: beautiful, more-, most-.

Ἡ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ 
ὅμως ἔγινε μὲ τὴν ἀπώλεια τῶν κλι-
τῶν μερῶν τοῦ λόγου· ἔτσι στὴν 
Α.Γ. τίποτα δὲν κλίνεται. Ἐπίσης 
ἔχει ἕνα μόνο ἄρθρο (the), δὲν ἔχει 
γένη (ἀρσ. θηλ. οὐδ.) οὔτε ἀριθμοὺς 
[ὁ πληθυντικὸς στὰ οὐσιαστικὰ –τὰ 
ἐπίθετα δὲν ἔχουν– γίνεται μὲ προ-
σθήκη τοῦ –s π.χ. girl·(s)] πτώσεις 
οὔτε κλίσεις.

Τὰ ρήματα, ἡ ραχοκοκκαλιὰ κά-
θε γλώσσας, ἁπλοποιοῦνται τόσο, 
ὥστε νὰ μὴν ἔχουν κανένα «παρε-
πόμενο», δηλαδὴ οὔτε πρόσωπα 
(1ο, 2ο, 3ο) οὔτε ἀριθμὸ (ἑνικός, 
πληθυντικός). Ὅλα τὰ ἴδια, μόνο 
στὸ 3ο ἑνικὸ προστίθεται ἕνα –s. Ἡ πλήρης ἀσάφεια ἁπαλύνεται μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση 
τῶν «ἐγώ», «ἐσύ», κ.λπ. (I, you, he, we, you, they), ἀνύπαρκτη στὴν Ἑλληνική.

Ἀνύπαρκτες οἱ διαθέσεις (ἐνεργητική, παθητική, μέση, οὐδέτερη), οἱ ἐγκλίσεις (ὁριστική, 
κ.τλ.), οἱ χρόνοι (ἐνεστὼς κ.ἄ., μόνο στὸν παρελθόντα (past tense) προστίθεται –(e)d: love·d). 
Οἱ λοιποὶ χρόνοι εἶναι περιφραστικοί: I will love.

Ἀποτέλεσμα τούτων; Πλήρης ἀσάφεια τοῦ νοήματος, ποὺ πιθανολογεῖται ἀπὸ τὰ συμ-
φραζόμενα. Λ.χ. Mairy love(s) good Sofia = «Ἡ Μαρία ἀγαπᾷ τὴν καλὴ Σοφία.» Ἀλλὰ 
καὶ δεκάδες ἄλλες ἔννοιες: «Ἡ Σοφία καλὰ ἀγαπᾷ τὴν Μαρία» ἢ «Καλὸ ἔρωτα (ἔχουν) 
ἡ Μαρία καὶ ἡ Σοφία» κ.ἄ.

 Σύνταξη. Ἐνῷ ἡ Γερμανικὴ ἀκολουθεῖ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σύνταξη (σειρά) μὲ τὸ ρῆμα 
στὸ τέλος, ἡ «κόρη» της Ἀγγλικὴ τὴν ἀντιστρέφει: I play with a good boy = παίζω μὲ ἕνα καλὸ 
παιδί, ὅπως στὴν Νεοελληνική, ἀντὶ τῆς Ἀρχαίας: «Ἄνασσα καλλίστη τὰ ρόδα φιλεῖ.»
 Ἐτυμολογικό. Ὅπως ἡ Ε.Γ. ἔτσι καὶ ἡ Γερμανικὴ σχηματίζει πάμπολλες λέξεις μὲ πα-

ραγωγή: gut  güting, aus  bringen – ἐκ·φέρειν καὶ μὲ σύνθεση: streich·holz·scachtel = σπιρ-
τό·κουτo.

Ἡ Ἀγγλικὴ Γλῶσσα ἐπίσης παράγει λέξεις: love  lov·ing, -eless, -ely, μόνο. Ἡ ἀρχαία Ἑλ-
ληνικὴ Γλῶσσα στὴν ἀντίστοιχη λέξη «ἀγαπῶ» (θέμα «ἀγαπ-»)  ἔχει 150 λέξεις καὶ μὲ τὸ θέ-

Εἰκ. 2. Γερμανία: Πόλεις, χῶρες, ποταμοὶ ἑλληνικοί.
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μα «-φιλ-» 10.000 (!). Καὶ αὐτὲς μὲ τὸ 0,1% τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας.
Στὴν φτώχεια τῆς παραγωγῆς ἔρχεται νὰ προστεθῇ καὶ τῆς σύνθεσης.
α. Οἱ λίγες προθέσεις δὲν χρησίμευαν γιὰ δημιουργία λέξεων ὅπως δεκάδες μὲ τὸ θέμα –βάλ-

λω (ἀνα·βάλλω) ἀλλὰ μόνο γιὰ περιφράσεις (put in/on). Οἱ λοιπὲς λέξεις μὲ προθέσεις εἶναι 
ὅλες γαλλικὲς (de·clare, ex·pand). β. Οἱ σύνθετες λέξεις εἶναι ἐπίσης σχεδὸν ὅλες γαλλικὲς ἢ 
ἑλληνικὲς (certificate, demo·cracy). Λέξεις τύπου close-cut δὲν εἶναι σύνθετες.
 Λεξικογραφικό. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀδυναμίας δημιουργίας νέων λέξεων σὲ συνδυασμὸ μὲ 

τὴν ἀνυπαρξία «τύπων» τῶν πρωτοθέτων λέξεων εἶναι ἡ μεγάλη «λεξιπενία» τῆς Ἀγγλικῆς 
Γλώσσας. Πράγματι ἐνῷ ἡ Ἀρχαιοελληνικὴ διαθέτει 93 ἑκατ. λεκτικοὺς τύπους (!) [T.L.G. = 
Θησαυρὸς Ἑλληνικῆς Γλώσσας] καὶ 250.000 λέξεις [Λεξικὸ Liddell-Scott] (ἐνῷ ὑπολογίζω ὅτι 
τὸ TLG ἔχει ἄνω τοῦ ἑκατομμυρίου) ἡ Ἀγγλική, σύμφωνα μὲ τὸ καλύτερο ἀμερικανικὸ λεξικὸ 
Merriam-Webster, περιλαμβάνει ≈166.000 λέξεις μόνο3. (Οἱ 450 χιλιάδες καταχωρίσεις=entries 
εἶναι διπλὲς λέξεις, παράγωγα, λεκτικοὶ τύποι κ.ἄ. τῶν ὡς ἄνω 166.000 λέξεων.)

Ἀπὸ αὐτὲς οἱ 43.000 (!) εἶναι ἑλληνικὲς ἢ ἑλληνογενεῖς. Οἱ λοιπὲς 123.000 περιέχουν πολ-
λὲς παράγωγες ἀπὸ μία βασικὴ λέξη ὅπως motor  motorcar, motoring κ.ἄ. Ἔτσι βασικὲς 
λέξεις ἔχουμε μόνο 60.000. Τὸ Oxford pocket Dictionary (O.P.D.) λ.χ. περιέχει 30.000 entries, 
ἐξ αὐτῶν ≈15.000 βασικὲς λέξεις. Τέλος τὸ English Etymology ἔχει μόνο 16.000 λήμματα ἐξ 
ὧν ≈9.000 βασικές.

Πῶς ἐμπλουτίζεται λοιπὸν ἡ Ἀγγλικὴ Γλῶσσα, ὥστε νὰ εἶναι διεθνὴς καὶ μάλιστα τῶν 
ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας; Μόνο μὲ τὴν χρήση ἑλληνογενῶν λέξεων, δηλαδὴ λέξεων 
ποὺ δὲν ὑπάρχουν μέσα στὰ ἀρχαῖα κείμενα, ἀλλὰ συντίθενται ἀπὸ ἑλληνικὰ συστατι-
κά. Λ.χ. glauco·nite = ὀρυκτό. Ἔτσι δημιουργῶντας ≈100 λέξεις ἡμερησίως ἔχουμε στὴν 
Ἐπιστημονικὴ Ὁρολογία ἑλληνικὲς λέξεις: Στὴν Ἰατρικὴ 25.000, Ζῳολογία-Βοτανικὴ 
195.000, Τεχνολογία 15.000, ἤτοι σύνολο 245.000, δηλαδὴ ἄνω τοῦ 60% τῆς Ὁρολογίας3. 
Τὸ 40% λατινογενεῖς.

ÔÏ ËÅÎÉÊÏ. Εἶναι οἱ ἀγγλικὲς πρωτόθετες λέξεις (=βασικοὶ τύποι, ὄχι παράγωγες-σύν-
θετες, λεκτικοὶ τύποι) ἑλληνικές; Τὰ λεξικὰ ἀναφέρουν μόνο τὶς αὐτονόητες: theater. Τὸ λεξι-
κὸ Webster δέχεται μόνο 1.500 λέξεις.

Μερικοὶ ἐρευνητὲς πρότειναν μὲ ἄρθρα τους στὸν «∆αυλό» ρίζες ἑλληνικές, ἰδίως ὁ καθ. 
Θ. Ἠλιόπουλος. Εἶναι ὅμως ὅλες ἑλληνικὲς λέξεις ὡς γερμανικὲς καὶ γαλλικὲς = λατινογενεῖς 
(ὅρα ἄρθρο μου «Ἑλληνικὲς ὅλες οἱ ρίζες τῆς Λατινικῆς», «∆», τ. 293 + 295). Ἀπὸ τὰ 30.000 
λήμματα τοῦ O.P.D. ξεχώρισα τὶς πρωτόθετες, ἤτοι 1.936 λέξεις ἐξ ὧν 340 λατινογενεῖς καὶ 86 
παράγωγες ἀγγλικές, ἤτοι μόνο 1.510 πραγματικές. Καὶ προτείνω «Λεξικὸ Ἀγγλικό» μὲ ἑρμη-
νεία (βασική) καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀρχαιοελληνικὸ ἔτυμο ἀπὸ τὸ λεξικὸ Liddel-Scott.

Σημ. 1. Λέξεις προφανῶς ἑλληνικὲς ἢ λατινικὲς δὲν περιέχονται. Βρίσκονται στὸ Λατινικὸ 
Λεξικό μου, «∆», τ. 293, 295. Σημ. 2. Ἡ ἐτυμολόγηση ὅλης τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας ἀπὸ ἕνα 
ἄτομο δημιουργεῖ ἀστοχίες. Ἀναμένω πειστικώτερες ἐτυμολογίες.

ΣΥΜΒΟΛΑ: <x = ἔτυμον, x = παράγωγον, ≤ ἔτυμον καὶ ἑρμηνεία, * ἀμαρτύρητον, Β. = βρε-
ταννικὴ λέξη, L. = λατινική, G. = germanic, N. = σκανδιναυική, Go. = γοτθική, F. = γαλλική, 
Αρ. = ἀραβική, Κ. = κελτική.

Βιβλιογραφία

1. Κ. Καρμιράντζος, «Ἑνιαία ἡ Ἑλληνικὴ γραφή», «∆», τ. 212 + «∆ωρικὴ ἢ Ἀγγλική», «∆», 
τ. 204.

2. Κ. Καρμιράντζος, «Ἡ συλλαβικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», «∆», τ. 222.
3. ∆. Κωνσταντινίδης, «Οἱ ἑλληνικὲς λέξεις στὴν Ἀγγλική».
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Αbout = περίπου = (B)abutan < 
ἀμπέτιξ < ἀμφὶ

above = (G) obana < ἐπ·άνω
abs·cess = L. abs·cedo ≤ ἀπόστημα
ache = πόνος < Β akiz < ἀκὶς
achieve = κατορθώνω < CHIEF
acquaint = πληροφορῶ < L. 

co·gnosco
acre = 4 στρέμματα < ἀγρὸς
adder = ὀχιὰ < Go. nadros < L. 

natrix < νεω·ὕδρα
addle = κλούβιος < B. adelo < 

ἄδηλος
adobe = πλιθιὰ < ∆ρ. al tulb < blut 

< πλίνθος
adze = σκεπάρνι < B. adesa < 

ἀξίνα, ἡ
affray/afraid = συμπλοκή, 

φοβισμένος < ex·frigeo < 
φρίττω

after = μετὰ < Go. aeftan < ἔπειτα
again = ξανὰ < G. angen < ἄντην
against = ἐναντίον < ἀνταῖος
age < L. aetas ≤ αἰὼν
agley = γάντζος < ἀγκύλος
ago(ne) = πρὶν < Go. ir·gan  G. 

gehen < κιχάνω
agog = ἀνυπόμονος/ἔξαψη <F. en 

gogues < γηθέω
agree = συμφωνῶ < L. gratia
ahoy = ἔι! < ah hoy < ἄα ὤη!
aid = βοήθεια L. ad. jutus < ἠβέω
ail = πάσχω Go. aglo / L. agito < 

ἄγχω
aileron = πτερύγιο < F. aile < L. ala 

< μάλη
aim = ἐκτιμῶ < F. esmer < ἐκ.τιμῶ > 

estimo
aisle = πτέρυξ  aileron
ajar = μισάνοικτος < chare < γυρό·ω
akimbo = μεσολαβὴ < N. in kene 

bowe < ἐν κενεῶνι
alarme = all(e)arma < ἅρμα
alas ! ≤ ἀλὶ
alb, ino, ion, um ≤ ἀλφὸς = λευκὸς
albumen = ἀσπράδι < ἄλφιμος
al·chemy < Αρ. al kimja ≤ ὅλος + 

χημεία
al·cohol = ἀλκοὸλ < Αρ. al kuhl < 

κύλικ· (ος)
al·core = ἐσοχὴ < Αρ. al. kubb < 

κύπη
al·embic = ἀποστακτὴρ < Αρ. al 

anbik < ἄμβιξ
alert = ἄγρυπνος < all’ erta < ὁρατὰ
al·gebra = ἄλγεβρα < Αρ. al jabr < 

ζευκτήρ(α)
alien = ξένος L. alius < ἀλλοῖος
alkali = ἀλκάλιο < Aρ. al kily < κάλα
all = ὅλος Go. alls < ὅλος
alligator = ἀλιγάτωρ < el lagardo 

< Lizard
al·low = ἐπιτρέπω < F < L. ad·laudo
alloy/ally = κρέμα/συμμαχία < L. 

ligo
allure = γοητεύω < ad + laudo < 

δέλεαρ
al·manac = ἀλμανὰκ < Αρ. < 

μηνο·λόγιον
almond < amando ≤ ἀμύγδαλον
al·most = σχεδὸν (ὅλον) ALL + 

MOST
alms ≤ ἐλεημοσύνη
alone = μόνος < B. alone < ὅλος 

ἑνὸς
aloof = ἀμέτοχος < F. a lof < 

λωφάω!
also = ἐπίσης < all so < ὅλως ὡς
always = πάντα < ALL WAY
am = εἶμαι < εἰμὶ
amaze ≤ θαυμάζω  MAZE
ambassador = πρέσβης < F < 

amb(i)actia < ἀμφί-ἄγω
amber = ἤλεκτρον < ἄμβλαξ
amenity = γλυκύτης < L. amoenus < 

ἀμείνων
amid < G. an midja ≤ ἐν μέσῳ
among = μεταξὺ < (ἀ)μίσγω < ἐν +
amount = συμ·ποσοῦμαι < L. ad 

montem < mons < μένω
a·muse = διασκέδαση < F. a.muse < 

μοῦσα
a(n)one < L. unus ≤ ἕν·ὸς
ancient = ἀρχαῖος < F. < L. ante 

annus
and = καὶ < L. et + N. endi < ἔτι
anthem = ὕμνος < ἀντιφωνὴ
any = κανεὶς/κάθε < G. einag < 

ἔνιFος
ape = πίθηκος < G. affu < ἀφυὴς
apple = μῆλο < G. aplu < ἄπιFον
apricot = βερύκοκο < L. pre·coquum 

< προ·ποπτὸς
apron = ποδιὰ < F. nappe < μάκτρον
ash = ὀξυὰ < G. askiz ≤ ὀξύη
ask = ζητῶ < G. askojan < ἀσκέ·ω
asp = ὀχιὰ ≤ ἀσπὶς
astonish = κατα·πλήσσω < F. estone 

< δονέω
astray = ξεστρατίζω < strata < 

στρωννύω
atta·ch = (συν)δέω/ἐπίθεση < F < 

στύπω
attorney = πληρεξούσιος L. ad + 

torno
auburn = χρυσαφὴς < L. albus < 

ἀλφὸς
aunt = θεία < L. amita
average = μέσος ὅρος < F. avarie 

< ἀβαρὴς
aviation = ἀεροπορία < F. < L. avis
avoid = ἀποφεύγω < ἄδειο < F < 

VOID
avow = ὁμο·λογῶ < L. ad voco
award = ἀπονέμω βραβεῖο < 

ex·WARD
awe = δέος < ἄγη
awl = σουβλὶ < ὀβελὸς > subula

axe = πέλεκυς < ἀξίνη

Βabble = φλυαρία < bla bla < 
βάβαξ

baby = μωρὸ < L. babulus < βάβαξ
bachelor = ἀπόφοιτος ( !) < bacco.

laureat < βάκχο + δάφνη
back = πίσω/κῶλος < G. bakum < 

πυγὼν
bad = κακὸς < B. baddel < βάτταλος
badge(r) = σῆμα(δεμένος)< ἀσβὸς 

< βαλιὸς
bag(gage) = ἀποσκευὲς < L. bajulo 

< βαστάζω
ball = ἐγγύηση<φορτίο < BAG
bait = δόλωμα < BITE
baize = τσόχα < F. bayes < πῖλος
bake = ψήνω < G. bokko < φώγω
balance < bi. lanx < δὶς πλάστιγξ
balcony < G. balkan = δοκὸς < 

φάλαγξ
bold ≤ φαλακρὸς < balodoz
bale/ball = δέμα, μπάλλα, χορὸς < 

βάλλω
ban = ἀπαγόρευση/διακήρυξη < 

banan < φάναι
band = κορδέλλα < F. < G. bandon < 

πακτὸν/πανὸς
band = παρέα, δένω (;) < πακτόω
bang = ἔκρηξη < πάταγος
banister(s) = κάγκελα < BAR
bank = ὄχθη/τράπεζα < G. bakko < 

βάθρον
bar(rier) = κάγκελο < barra < 

βαρεῖα/φράγμα
bard = βάρδος < Κ. bardos < 

βαρβιτ·ωδὸς
bare = γυμνὸς/ἐλάχιστος < L. paulus
bargain = συμφωνία < G. barzajan ≤ 

φερέγγυος
bark = γαυγίζω < βαΰζω
barley = κριθὴ < G. barizins < 

πύρ·ινος, -ὸς
barm = προζύμι < barma < φύραμα
baro(n) = βαρῶνος < βαρὺς
barrack ≤ παράπηγμα
barrow = καροτσάκι < G. barwon < 

φερτόν;
bash·ful = ντροπαλὸς < βάσσων
basket = καλάθι < L. pasceolus < 

φάσκωλον
bass = βαθὺς < βάσσων
bat(on) = νυχτερίδα/ρόπαλο 

< blakka < πλαταγέω < 
ΒΑΚΤΡΟΝ

bath(e) = μπάνιο < L. < βαλανεῖον
battery/battle = πυροβολῶ/μάχη < 

L. batuo
bay = ὅρμος < L. baie < F. baie < ;
bazaar < Περσ. < πανήγυρις
be = εἶμαι < been < L. fui < φύειν (am 

< εἰμί, is < ἐστὶ)
beach = παραλία < G. bakke < BANK
beacon = φάρος < G. baukno < 

ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
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φαFεινὸν
bead = χάνδρα/κομπολόι < beda 

< BEG
beak = ράμφος < PEAK < spica
beaker ≤ βῖκος
beam = δοκὸς < G. banno < πήγνυμι
bear = ἀρκούδα < G. beria < φηρία
beard = γενειάδα < L. barba
beat = κτυπῶ < G. bautan < παταγέω, 

πατάσσω
beauty = ὡραιότης < F. belte(r) < 

βέλτερος
bed = κρεβάτι < G. bedjas < πέδος
bee = μέλισσα < βομβ·ύλια
beech = ὀξυὰ < φηγὸς ἢ μυσὸς
beef = βόδι < βοFὸς = βοῦς
beer = μπύρα < L. bibo
beetle = σκαθάρι < BITE
be·fore = πρὶν < FORE
beg(e) = παρακαλῶ <Fαἰτέω
begine = ἀρχίζω < Go. be·ginnen < 

ἐκ·κινῶ
beige = μπὲζ < πέκος
belch = ρέψιμο < βληχὴ/ἐρυγὴ
be·lieve = πιστεύω < za.laub < LOVE
bell = καμπάνα < bellow < βοάω
belly = κοιλιὰ/σάκκος < balja < 

πῆρα
belong = ἀνήκω < langian < 

συλ·λέγω
bench = ἕδρα < BANK
beneath = κάτω < βένθος
berry = μοῦρο < φάρσος
best = καλύτερος < G. batistas < 

βέλτιστος
bet = στοίχημα/ὑποκινῶ < πιέζω; 
better ≤ βέλτερος
be·try = προ·δότης < TRY
beverage = ποτὸ < F. < L. bibere < 

πίFνω
be·yond = πέραν < yon
bias = προκατάληψη/κλίση < F < L. 

bi.fax
bid = προσφορὰ < Fαἰτέω
big ≤ μέγας < Κ. bagach < πηγός, 

πηκτός, παχὺς
bigot = φανατισμὸς < by + GOD
bill = κλαδευτήρι < G. biljos < 

ἀγκύλος;
bill(a) = λογαριασμὸς < L. tabela
bin = δοχεῖο < F. bidon < πίθος
bind/bend/bond = δένω, κάμπτω < 

BAND
birch = σημύδα < φιλύρα
bird = πουλάκι < N. brod < φροντίς;
birth = γέννηση < βρίθω
bit(e) = τρυπάνι, τεμάχιο/δάκνω < 

findo
bitter = πικρὸς < Go. bitrs < πικρὸς
bizarre < F < birrazzo = παρά·δοξον
black/bleak ≤ πελιδνὸς = μαῦρος < 

Ν. blakkr < L. flagro
bladder = κύστις < blow.dro < 

φλυκτίδος
blade = λεπὶς < G. bladom < labedo 

< λεπίδος
blame < F. blasmer ≤ βλασφημῶ

blanch = ξασπρίζω < F. < G. blankaz 
< γλαυκὸς

blare = ἀντηχῶ < BELL
blaze ≤ φλογ·ίζω
blend = ἀνακατώνω < N. blandom < 

πλάττειν
bless ≤ εὐλογῶ
bliss/blithe = εὐδαίμων/τέλειος < 

πληθὺς
block = κούτσουρο/φράσσω > 

πλόκος
blood = αἷμα < G. bluodam < 

φλυ(δά)ω
blo(ss)om = ἀνθίζω < φλέω < φύω
blot(ch) = κηλῖδα < splotch < σπίλος
blouse = μπλούζα < L. plico < G. 

bliakt < πλεκτὸν
blow = φύσημα ≤ πλῆγμα/φλάω
blue = μπλὲ < F. < G. blakaz < 

γλαυκὸς
blunt ≤ ἀμβλὺς
blur < blira ≤ θολερὰ
board = σανὶς/ξακρίζω < FόρFος 

= ὅριον
boast ≤ κομπάζω < βάσκω
boat = βάρκα < Go, baitr < βάρι.

ς, τος
bobbin = μπομπίνα < F ≤ βομβύκιον
body = σῶμα < Go. botah
boil = φυσαλὶς/κοχλάζω < L. bulla
bold = τολμηρὸς < Go. balthaz < 

φρυάσσω
bolt = βέλος/μάνδαλο < βλῆτρον
bone = κόκκαλο (ἄκρων) < G. binan 

< πῆχυς;
book = βιβλίο < bogos < BEECH
boom. bomb ≤ βόμβος
boot = μπότα < botta < ποδο.δέω;
border = σύνορο <BOARD
bore = τρυπῶ/πλήξη < πείρω-βαρὺς
borrow = δανείζομαι < G. bergan < 

πυργόω
bosom, breast = στῆθος < μαζός, 

μαστὸς  busto
boss = κύριος < N. baas < πόσις
both = καὶ οἱ δύο < L. ambo < ἄμφω
bother = ἐνοχλῶ < βοάω;
bottom ≤ πυθμὴν  G. bubm(e)n
bough = κλάδος, ὦμος < G. bojuz 

< πῆχυς
bounce ≤ (ἀνα).πήδησις  BOUND
bow = τόξο/κλίση < G. beugan < 

L. fuga
bowel = ἔντερο < L. botulus
bowl < κύπελλον  L. bulla
box = κουτὶ < buxis < L. < πυξὶς
boy = παιδὶ < N. bofi < παῖς  L. 

pupus
brace = στήριγμα/ζεῦγος ≤ βραχίων
brag = κομπάζω ≤ φραδὺς
braid = πλεξίδα < Ν. bragt < πλεκτὸς
brain = ἐγκέφαλος <G. bragnam < 

βραγμὸς
brake/break = φρένο/σπάζω < L. 

frango
branch = κλαδὶ < F < βραχίων
brand ≤ πυρίνα  BRASS < bronzo

brawl = καυγᾶς/φλυαρῶ < 
κελαρύζω

bread(am) = ψωμὶ < πύρνον ἢ 
φρύττω

breath = ἀναπνοὴ < G. bredam < 
πρήθω

breed = (ἀνα)τρέφω < G. brodjam < 
φροντὶς

breeze ≤ αὔρα ἢ φριμάω
brew = κάνω κρασὶ < βρύω
bride = δωροδοκῶ < B. bria bara < 

πράσσω
brick = πλίνθος < φρυκτὴ (γῆ)
bride = νύφη < βρύω
bridge = γέφυρα < N. bruggio < 

*gebura < γέφυρα
bright = λάμπω < brillo < L. flagro
bring = φέρνω < G. berengan < 

φέρειν
brisk/brusque/brutal < L. = ζωηρὸς 

< βριαρὸς
broach/brooch = θίγω < πόρπαξ;
broad/breadth ≤ πλάτος  G. 

bladjon
brook = ρυάκι < Ν. broak < Fρύακ·ος
brother = ἀδελφὸς < L. < φρατὴρ
brow = φρύδι < G. brus < ὄφρυς
brush = σκούπα < bruscum < Fερείκη
bubble/barble ≤ πομφόλυξ 
bucket = κουβᾶς < πυτίνη
bud = μπαμπάκι < βόμβυξ
budget = προϋπολογισμὸς < Go. 

bulga < βύρσα
build = χτίζω < G. bol, bulja < πολέω
bull ≤ βούβαλος 
bum = κῶλος < bottom
burglar = διαρρήκτης < Ν < 

φῶρ(ιFος)
burn = καίω < πύρ(ι)νος
burst = ἔκρηξη < Fρῆξις
bury = θάβω < BOROUGH < πυργόω
bus = λεωφορεῖο < L. omni.bus < 

ὅμοιFος
bush = θάμνος ≤ πυκνός, πύξος
bustle = φασαρία ≤ βρυάζω
busy = ἀπασχόληση < Ν. bisig < 

βιωτικὸς
but = ἀλλὰ < G. be utan > + ὕστερον
butcher = χασάπης < Ν. bokkos < 

πέκος
butt = κουτουλῶ/βαρέλι < πα(τά)ττω 

/ βυτίνη
buttock ≤ γλουτοὶ 
buy = ἀγοράζω < Go. bugjan < 

πρίFω;
by = πλησίον/ μέσῳ < Go. bi < ἀμφὶ
bye-bye = ἀντίο < βαβάζω

Cabbage = λάχανο < F. caboce < 
κράμβη, κάπυς

cable = καλῴδιο < κάλως
cajole < F ≤ κολακεία
cake = κέικ < L. cocto < ποπτόν, 

πόπανον
calf = μοσχάρι < δαμαλίς, Fέλαφος
call = καλῶ < G. kalojan ≤ καλέ·ειν
calm = γαλήνη < καῦμα, γαλήνη
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 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ) (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

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

Πληρωμὴ μὲ Πιστωτικὴ Κάρτα        VISA        MasterCard 

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

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

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

ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

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

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ

camber = κυρτὸς < καμάρα
can = μπορῶ < Go. kunnan <ἱκανὸς
can = κονσέρβα < L. canna < κάννα 

= καλάμι
caramel(a) < F. < canna.mela <+μέλι
car(a)bine ≤ cadabula; < καταβολὴ 

/ CAN
card = κάρτα ≤ χάρτης
care = φροντίζω < L. curo
career = καριέρρα/διαδρομὴ <L. 

curro
carnation = γαρύφαλλο/ρὸζ < L. 

caro, nis
carol(a) = κάλαντα ≤ χορ.αύλης, ια
car·pender = μαραγκὸς < F. < carrus-

pendo
carpet = χαλὶ ≤ L. carpo
carry = μεταφέρω < L. carrus
carve ≤ χαράσσω  G. kerhan
cash = μετρητὰ < F.case < L. capsa
cask(et) = βαρέλι, κράνος < L. cassis
casserole = κατσαρόλα < F. < 

κυάθ(ει)ον
cast = ρίξιμο, καλούπι < κλυτός, 

ενσις
catch = πιάνω, παγὶς < L. Capto
ceilling = ὀροφὴ < K. celynge < L. 

caelum < κοῖλον
cemetery < F ≤ κοιμητήριον
chafer < Go. kebraz ≤ κάνθαρος
chaff = ἄχυρο < G. kelf ≤ κέλυφος
chance = τύχη < F. < L. cado < χάζω
change = ἀλλαγὴ < L. cambio
chap = σκάσιμο < CHOP
charge = ἐπίθεση< φορτίο < κύρFω
chase = καταδιώκω < CATCH
chat(ter) = φλυαρῶ < τετερίζω
cheap = φτηνὸς (ἀγορὰ) < G. kaupa 

< L < κώτηλος
cheat = ἀπάτη < ex·cheat < L. cado
check = ἔλεγχος/ἀπειλῶ (βασιλέα) 

< Περσ. Shah·a < caesar
cheek ≤ G. ziacon ≤ σιαγὼν 
cheer = εὐθυμία < Φ. < χαρὰ  L. 

carus
cheese = τυρὶ < L. caspus < Fαίγιος
chest = στῆθος/κιβώτιο < L. cista 

< κύστη
chew = μασῶ < G. keuwan < 

γεύομαι
chick.en = κοτόπουλο < cock
chic.pea = ρεβύθι < L. cicer < 

κίκερρος
chicory = ραδίκι < κιχώρη
chide = συμπλοκὴ < Go. kudan < 

χυδαῖον;
chief = ἀρχηγὸς < F < L. caput < 

κάπυς
child = παιδὶ < Ν. kold(er) < κο(υ)ρος
chime = κωδωνοκρουσία < L < 

κύμβαλον
chimney = καμινάδα ≤ κάμινος
chin = πηγούνι < G. kenu < L. < γένυς
chinch = κοριὸς < L. cimex
chink = ρωγμὴ 
chisel ≤ σμίλη  scissors
chock/chunk = τάκος < F. couche < 

κόψουρος
choise/choose = ἐκλογὴ < L. < G. 

Kensan < γεύση
chop ≤ κόπτω 
church = ἐκκλησία 
churl = ἀγροῖκος/τραχὺς < 

κάρ(χ)ανος
cinder = στάχτη < L. cinis < κόνις
cite = παραθέτω < κι(νε)ω  L. cito
city = πόλις ≤ κοιτὶς < ἄστυ  L. 

civitas
claim = ἀπαιτῶ < L. clamo
clam(p) = ἀχιβάδα, σφικτὴρ < κλείFω
clang/clap = κρότος ≤ κλαγγὴ
clash/crash = βρόντος, σύγκρουση 

< κλάσις
clo.sp/claw = σφίξιμο, γαντζώνω 

< κλείFω
clay = πηλὸς < GLUE < L < γλιὰ
cleave, cleft = σχίζω < γλύφω
clench = σφίγγω < κλεί(ν)ω
clever = ἔξυπνος < de. liver; ./ G. 

cluit < κλυτὸς
cliff = γκρεμὸς < G. klivan < κλιτὺς
climb = σκαρφαλώνω < κλῖμαξ
clip = συνδέω < G. klap.jan < 

καλύπτω
clock = ρολόι < κλαγγὴ
clod/clot < L. glumus ≤ θρόμβος
clothe = ντύνω/ροῦχο ≤ κλώθω
cloud = σύννεφο < CLOD
clout/cuff = φάπα < N. culfa ≤ 

κόλαφος
clutter/cluster = σωρὸς/τσὰμπλ. < 

κολλητὸς
clove = σκελίδα < sclova ≤ σκελὶς
clover = τριφύλλι < G. cliblon < 

τρίφυλλον;
clown ≤ καμπούρης < καμπύλος/

κυφὸς
club = ρόπαλο < L. clava < κλάδος
clue = ἔνδειξη < CLEW < L. clavis < 

κλειF ὶς
coatch = ἐκπαιδευτὴς/ἅμαξα < 

κόγχη;
coal = κάρβουνο < G. kohyle < 

κάπυρος
coarse = τραχὺς < L. curro < κύρσω
coat = σακάκι < cotita < κανδύκη;
cob = κεφάλι < κόρυς ἢ caput
cock = κόκκορας < κόττος/κοκκο.

βόας
cockroach = κατσαρίδα < κανθαρὶς
cod = μπακαλιάρος < γάδος/

κώδιον;
cold = κρύος < L. gelu
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_______________________________________________
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_______________________________________________
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)

_______________________________________________
 (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_______________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)

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

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

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

Πιστωτικὴ Κάρτα

 VISA 

 MasterCard 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ

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

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)

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

 ΤΟΜΟΙ ∆ΑΥΛΟΥ 58 ₠

 ΤΕΥΧΗ ∆ΑΥΛΟΥ 6 ₠

• Συ νέ χεια τοῦ λε ξι λο γί ου γιὰ τὰ ὑ πό λοι πα γράμ μα τα τοῦ Ἀγ γλι κοῦ Ἀλ φα βή του στὸ ἑ πό-
με νο τεῦ χος.

• Γιὰ τὴν πα νάρ χαι α ἐ ξά πλω ση προ ϊ στο ρι κῶν Ἑλ λή νων στὶς Βρε ταν νι κὲς νή σους, βλ. 
«∆αυλό», τεύχη 77, 78, 91, 99, 163, 218, 219, 220, 223, 240, 256 κ.ἄ.

colony = ἀποικία < L. colo.nia
colonel = συνταγματάρχης < column 

< κολῶνα
colt = πουλάρι < κέλης
comb = κτένι < G. kambaz < γόμφος
come = ἔρχομαι < G. kwenan < 

βαίνειν  L.
con.voy = συνοδεία < L. con + via
cook = μαγειρεύω < L. coquo < 

πέσσω
cop = ἀστυφύλαξ < cap < L. capio 

< Fάπτω
cope = κολπάρω < colpus < 

κόλαφος
copy = ἀντιγράφο < L. copia, ops 

< ὅμονη
core = κουκούτσι, πυρὴν < L. cor
corn = δημητριακὰ < G. kurnan < L. 

granum
cost = κόστος < co(n).sto < 

συν·ίσταμαι
cot(age) = σπιτάκι/κοτέτσι < G. 

kuiton < κοιτὼν
cotton = βαμβάκι < Αρ. qutn < χνοῦς
cough = βήχω < Go. keuhen < 

βύσσειν
count = ὑπολογίζω < L. com.puto
country = χώρα < L. contrata (terra)
couple = ζεῦγος/συνδέω < L. copula
courier = ἀγγελιαφόρος < L. curro
court = αὐλὴ < L. cohortis < χόρτος

cousin = ἐξάδελφος < F. < 
consobrinus

cove = ὅρμος ≤ κόγχη
cover = καλύπτω < L. co.operio
covet ≤ ὀρέγομαι  L. cupidus
cow = ἀγελάδα < N. koo < Br. bô < 

L. bos < βοῦς
coward = δειλὸς < Go. coudal < L. 

cauda
crab = κάβουρας < G. krebiz < 

κάραβος
crack = ραγίζω < N. kroptr < θραύνω 

/ κροτῶ
craft = τέχνη < δύναμις < κρατερὸς
crag = πετρώδης < κραναὸς
cramp = κράμπα ≤ γραπόω
crawl/creep ≤ Fἕρπω / Fῥέπω
craze = τρελλὸς < N. krasa < 

θραῦσις  crack
creak = τρίζω < κρίζω, κρώζω
cream = κρέμα < F. < L < κρᾶμα / 

χρῖσμα
crease = ζάρα, πτυχὴ < CRINCLE
creek = ρέμα/ὅρμος < N. kriki < 

Fἄκρη
cress = κάρδαμον < G. krasmon
crest = κορυφὴ/λοφίο < L. crista / 

crinis < KPAΣ
cretin = ἠλίθιος < F. cré(s)tin < L < 

χριστιανὸς
crevice = σχισμὴ < F. < L. crepo < 

κροτῶ
crew = πλήρωμα < L. cre(sc)o < 

κραίνω
crib = κούνια < N. kribbia < 

κράβατος
crinkle < CRANK = ζαρώνω/λυγίζω 

< κλάω 
cripple = ἀνάπηρος < CRAWL
crisp/curl = κατσαρὸς < L. crispus < 

κυρτὸς
crock = στάμνα < κρωσσὸς / θραύω;
crook = γάντζος/ἀπάτη < N. korokr 

< CROSS
crop(s) = σοδειὰ/κουρὰ < ΚΟΡΕΩ
cross = σταυρὸς < L. crux < κόραξ
crow ≤ κόραξ < κρώζω
crowd = πλῆθος/συνωστισμὸς < Ν. 

croden < κροτῶ
crunb = ψίχουλο < γρυμέη
crunch = τραγανὸς < τρισμὸς
crush = συντρίβω < θραύω / κρούω
cry ≤ κράζω  L. quirito < κηρύττω
culminate = κορυφώνω < L. culmen < 

κολοφὼν
cunning = πανουργία < N. cunnandi < 

γιγνώσκω
curse ≤ κατάρα ἢ (ἐπι) κρίσις 
curtain = κουρτίνα < F. < COURT
custom ≤ Fεθ·ιμον  L. con. sue.tudo
cut = κόπτω < Ν. kutto < F ≤ κόπτω
cuttle = σουπιὰ < COD

Κωστῆς Καρμιράντζος
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ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÈÅÏÊÑÁÔÉÊÇ ÁËÏÃÉÁ

Ἑλ λη νι κὴ εἶ ναι ἡ μο να δι κὴ γλῶσ σα ποὺ ἔ χει ἀ λη θι νὸ ἐ τυ μο λο-
γι κό. Ἡ ἑλ λη νι κὴ ἐ τυ μο λο γί α (=ἀ λη θο λογία, τὸ νὰ μι λᾷ κα νεὶς 
ἀληθινά) ἐξετάζει τὸ θη σαυ ρὸ κά θε λέ ξης, ποὺ εἶ ναι ζων τα νὸς 
ὀρ γα νι σμὸς (ἡ λέ ξη) καὶ παίρ νει τὶς τόσες μορ φές της, για τὶ 
ἁ πλῶς προ έρ χε ται ἀ πὸ ἕ ναν μὴ θε ο κεν τρι κὸ πο λι τι σμό, ἐ κεῖ νον 

τῆς Ἐ πι στή μης, τῆς Τέ χνης καὶ τῆς Φι λο σο φί ας, μὲ φυ σι κὲς καὶ ὄ χι με τα φυ σι-
κὲς βά σεις, ὅ που ἀ τά λαν τοι καὶ ἄ σχε τοι θε ο κεν τρι κοὶ ἀ σχη μο νοῦν ἐ ναν τί ον 
τοῦ θαύ μα τος τοῦ κό σμου, ποὺ γνω ρί ζο με. Ἡ ζων τά νια αὐ τὴ τῆς γλώσ σας ἐ πι-
τρέ πει καὶ τὴν με τα κί νη ση τῶν λέ ξε ων μέ σα στὴν πρό τα ση. Γιὰ πα ρά δειγ μα 
ὁ Κα βά φης στὰ κα τα πλη κτι κά του καὶ με γά λα ποι ή μα τα τὴν ἐ φάρ μο ζε, λέ γον-
τας ὅ τι ἡ με τα κί νη ση τῶν λέ ξε ων πα ρά γει δρα μα τι κὸ ἀ πο τέ λε σμα. Ἄν τε τώ ρα 
νὰ ἐ ξη γή σῃς αὐ τὲς τὶς ὑ πέ ρο χες ἀ πο χρώ σεις στοὺς πο λι τι σμι κοὺς δο λι ο φθο ρεῖς 
τοῦ θε ο κεν τρι σμοῦ, ὅ που ἡ ἀ στει ό της τῶν «ἱ ε ρῶν» τους κει μέ νων δεί χνει τὴν 
φτώ χεια τῆς ἐ ρή μου, καὶ ὁ Ἀ σι α τι σμός, οἱ μού μι ες κι ὁ θά να τος ἀ πο τε λοῦν τὸ 
σκο τει νὸ ἄ λο γο ἀν τι κεί με νο τῆς λα τρεί ας τους.

Συγ κρί να τε τὸν Παρ θε νῶ να μὲ μί α πυ ρα μί δα, τὸν Ἡ νί ο χο, τὸν Ἑρ μῆ, τὶς 
Κα ρυ ά τι δες μὲ τὶς δι ά φο ρες μού μι ες καὶ τὴ γλῶσ σα τῶν Τρα γῳ δι ῶν μὲ τὰ 
ὀρ νι θο σκα λί σμα τα τῶν Γρα φῶν τους. Βέ βαι α σή με ρα ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα 
(καὶ γε νι κῶς ὁ πο λι τι σμός) ἀ νή κουν σὲ ὅ λη τὴν ἀν θρω πό τη τα ἰ σο με ρῶς καὶ 
ἀ δι αι ρέ τως. Κά πο τε οἱ λα οὶ θὰ φθά σουν καὶ στὸν Ἑλ λη νι σμό, ὅ που ἔκ πλη κτοι 
θὰ ἀ να κα λύ ψουν τὴν ἀ πά τη. «Ὁ ψεύ της καὶ ὁ κλέ φτης τὸν πρῶ το χρό νο χαί-
ρον ται», δε δο μέ νου ὅ τι ἤ δη, ἀρ γὰ ἢ γρή γο ρα, ἀ πο κα λύ πτον ται οἱ τῆς θε ο κεν-
τρι κῆς θέ σης. «Ἓν τὸ ὅ λον» καὶ στὴ γλῶσ σα ὅ πως εἶ παν οἱ Ἴ ω νες φι λό σο φοι. 
∆η λα δὴ ἡ τε ρά στια ἀλ λη λου χί α τοῦ Σύμ παν τος, ἄ γνω στη στὴ θε ο λο γί α, τοὺς 
ξε σκε πά ζει, ἐ πει δὴ τὰ πάν τα ρεῖ, καὶ μό νον ὅ σοι στη ρί ζον ται στὴν Φύ ση δὲν 

δι α ψεύ δον ται. Εἶ ναι δυ να τὸν τὸ με τα φυ σι κὸ «πλά σμα» νὰ μπῇ μέ σα στὴν φυ-
σι κὴ τε ρα στι ό τη τα καὶ νὰ μὴν ἀρ χί σῃ νὰ «λέ ῃ» τὶς γνω στὲς ἀ στει ό τη τες τίς.. 
θε ό πνευ στες; Οἱ δι ά φο ροι γραμ μα το δι δά σκα λοι, ἄ μοι ροι τῆς Ἐ πι στή μης καὶ 
τῆς Τέ χνης τῆς Ἀρ χαι ό τη τας, ἀ κραιφ νεῖς με τα φυ σι κοὶ τοῦ Για χβέ, ὑ ψω θέν τες 
σὲ κα θη γη τὲς ἀ πὸ τὸ Σύ στη μα ἀ σχη μο νοῦν ἐ σκεμ μέ νως ἐ ναν τί ον τῆς Γλώσ σας, 
για τὶ θέ λουν νὰ τὴν φι μώ σουν, ὅ ταν τὸ Σύ στη μα μοι ραῖα πα ρά γῃ πο λι τι σμι κὴ 
κα τάν τια. Καὶ ἀν τὶ νὰ ἀρ θῇ, «ἐς γῆν φέ ρει» καὶ τὴ γλῶσ σα, ὅ πως συ νη θί ζουν 
νὰ «με τα χει ρί ζων ται» ὅ λα τὰ ἑλ λη νι κὰ ἐ πι τεύγ μα τα.

Παν τε λῆς Γλά ρος
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ÁÃÃËÏÓÁÎÙÍÉÊÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ               ÃÉÁ ÔÇ «ÍÏÇÌÁÔÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ»

•  «Hellenic Quest» λέγεται ἕνα πρόγραμμα ἠλεκτρονικῆς ἐκμαθήσεως τῆς 
Ἑλληνικῆς, ποὺ τὸ CNN ἄρχισε νὰ διανέμῃ παγκοσμίως, καὶ προορίζεται 
σὲ πρῶτο στάδιο γιὰ τοὺς ἀγγλόφωνους καὶ ἱσπανόφωνους. Ἡ μέθοδος δι-
δασκαλίας συνίσταται στὴν προβολὴ πληροφοριῶν στὴν ὀθόνη τοῦ Η/Υ μὲ 
ταυτόχρονη μετάδοση ἤχου καὶ κινούμενης εἰκόνας. 

Τὸ πρόγραμμα παράγεται ἀπὸ τὴ μεγάλη ἑταιρεία Η/Υ «Apple», τῆς ὁποίας 
ὁ πρόεδρος Τζὼν Σκάλι εἶπε σχετικῶς: «Ἀποφασίσαμε νὰ προωθήσουμε τὸ 
πρόγραμμα ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία μας χρειάζεται 
ἕνα ἐργαλεῖο, ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ ν’ ἀναπτύξῃ τὴ δημιουργικότητά της, νὰ 
εἰσαγάγῃ καινούργιες ἰδέες καὶ νὰ τῆς προσφέρῃ γνώσεις, περισσότερες ἀπ’ 
ὅσες ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε ὣς τώρα νὰ ἀνακαλύψῃ.»

•  Ἄλλη συναφὴς δήλωση: Οἱ Ἄγγλοι ἐπιχειρηματίες προτρέπουν τὰ ἀνώ-
τερα στελέχη νὰ μάθουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, «ἐπειδὴ αὐτὰ περιέχουν μία 
ξεχωριστὴ σημασία γιὰ τοὺς τομεῖς ὀργανώσεως καὶ διαχειρίσεως ἐπιχει-
ρήσεων». 

Σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ἤδη ὡδηγήθηκαν μετὰ ἀπὸ διαπιστώσεις Βρεταν-
νῶν εἰδικῶν, ὅτι «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἐνισχύει τὴ λογικὴ καὶ τονώνει τὶς 
ἡγετικὲς ἱκανότητες, γι’ αὐτὸ ἔχει μεγάλη ἀξία, ὄχι μόνο στὴν Πληροφορι-
κὴ καὶ στὴν Ὑψηλὴ Τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ στοὺς τομεῖς Ὀργανώσεως καὶ 
∆ιοικήσεως». 

Αὐτὲς οἱ ἰδιότητες τῆς Ἑλληνικῆς ὤθησαν τὸ Πανεπιστήμιο Ἰρβάιν τῆς Κα-
λιφόρνια νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀποθησαύριση τοῦ πλούτου της. Ἐπικεφαλῆς τοῦ 
προγράμματος τοποθετήθηκαν ἡ γλωσσολόγος -Ἑλληνίστρια- Μὰκ Ντόναλντ 
καὶ οἱ καθηγητὲς τῆς Ἠλεκτρονικῆς Μπροῦνερ καὶ Πάκαρι. Στὸν Η/Υ «Ἴβυ-
κο» ἀποθησαυρίστηκαν 6 ἑκατομμύρια λεκτικοὶ τύποι τῆς γλώσσας μας, ὅταν 
ἡ Ἀγγλικὴ ἔχει συνολικὰ 490.000 λέξεις καὶ 300.000 τεχνικοὺς ὅρους, δηλαδὴ 
ὡς γλῶσσα εἶναι μόλις τὸ 1/100 τῆς δικῆς μας. Στὸν «Ἴβυκο» ταξινομήθηκαν 
8.000 συγγράμματα 4.000 ἀρχαίων Ἑλλήνων, καὶ τὸ ἔργο συνεχίζεται. 

Μιλῶντας γι’ αὐτὸ ὁ καθηγητὴς Μπροῦνερ εἶπε: «Σὲ ὅποιον ἀπορεῖ, γιατί 
τόσα ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ τὴν ἀποθησαύριση τῶν λέξεων τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἀπαντοῦμε: Μὰ πρόκειται γιὰ τὴ γλῶσσα τῶν προγόνων μας. Καὶ ἡ 
ἐπαφή μας μ’ αὐτοὺς θὰ βελτιώσῃ τὸν πολιτισμό μας.» 

Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος ὑπολογίζουν, ὅτι οἱ ἑλληνικοὶ λεκτικοὶ τύ-
ποι θὰ φθάσουν στὰ 90 ἑκατομμύρια, ἔναντι 9 ἑκατομμυρίων τῆς Λατινικῆς. 
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ÁÃÃËÏÓÁÎÙÍÉÊÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ               ÃÉÁ ÔÇ «ÍÏÇÌÁÔÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ»

Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ προέκυψε ἀπὸ τὴ διαπίστωση τῶν ἐπιστη-
μόνων Πληροφορικῆς καὶ Ὑπολογιστῶν, ὅτι οἱ Η/Υ προχωρημένης τεχνολο-
γίας δέχονται ὡς «νοηματική» γλῶσσα μόνον τὴν Ἑλληνική. Ὅλες τὶς ἄλλες 
γλῶσσες τὶς χαρακτήρισαν «σημειολογικές». 

«Νοηματικὴ γλῶσσα» θεωρεῖται ἡ γλῶσσα, στὴν ὁποία τὸ «σημαῖνον», δηλα-
δὴ ἡ λέξη, καὶ «τὸ σημαινόμενο», δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ἡ λέξη ἐκφράζει (πρᾶγμα, 
ἰδέα, κατάσταση), ἔχουν μεταξύ τους πρωτογενῆ σχέση. Ἐνῷ «σημειολογική» 
εἶναι ἡ γλῶσσα, στὴν ὁποία αὐθαιρέτως ὁρίζεται, ὅτι τὸ α «πρᾶγμα» (σημαι-
νόμενο) ἐννοεῖται μὲ τὸ α (σημαῖνον). 

Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα εἶναι ἡ μόνη γλῶσσα, τῆς ὁποίας οἱ 
λέξεις ἔχουν «πρωτογένεια», ἐνῷ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες οἱ λέξεις εἶναι συμβατι-
κές, σημαίνουν κάτι, ἁπλᾶ ἐπειδὴ ἔτσι συμφωνήθηκε μεταξὺ ἐκείνων, ποὺ 
τὴν χρησιμοποιοῦν. Π.χ. στὴν Ἑλληνικὴ ἡ λέξη ἐνθουσιασμὸς = ἐν-θεῷ, γε-
ωμετρία=γῆ +μετρῶ, προφητεία = πρὸ + φάω, ἄνθρωπος = ὁ ἀν-αρθρῶν (ὁ 
ἀρθρώνων λόγο). 

Ἔχουμε δηλαδὴ αἰτιώδη σχέση μεταξὺ λέξεως-πράγματος, πρᾶγμα ἀνύπαρ-
κτο στὶς ἄλλες γλῶσσες. Τὰ πιὸ τέλεια προγράμματα «Ἴβυκος», «Γνώσεις» 
καὶ «Νεύτων» ἀναπαριστοῦν τοὺς λεκτικοὺς τύπους τῆς Ἑλληνικῆς σὲ ὁλο-
κληρώματα καὶ σὲ τέλεια σχήματα παραστατικῆς, πρᾶγμα ποὺ ἀδυνατοῦν 
νὰ κάνουν γιὰ τὶς ἄλλες γλῶσσες. 

Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἑλληνικὴ ἔχει μαθηματικὴ δομή, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἁρμο-
νικὴ γεωμετρική τους ἀπεικόνιση. 

Ἰδιαιτέρως χρήσιμα εἶναι τὰ ἑλληνικὰ προσφύματα ὅπως: τηλέ, λάνδη =...
land, γεω..., νᾶνο, μίκρο, μέγα, σκοπό, ...ισμὸς, ἡλεκτρο..., κύκλο..., φωνο... 
μακρο..., μικρο..., δισκο..., γραφο..., γραμμα..., συν..., συμ..., κ.λ.π. 

Παράδειγμα: Τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους CD = Compact Disk = συμπακτωμένος 
δίσκος.

Οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς θεωροῦν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα «μὴ ὁριακή», 
δηλαδὴ ὅτι μόνο σ’ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν ὅρια, καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαία στὶς 
νέες ἐπιστῆμες ὅπως ἡ Πληροφορική, ἡ Ἠλεκτρονική, ἡ Κυβερνητικὴ καὶ ἄλ-
λες. Αὐτὲς οἱ ἐπιστῆμες μόνο στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα βρίσκουν τὶς νοητικὲς 
ἐκφράσεις ποὺ χρειάζονται, χωρὶς τὶς ὁποῖες ἡ ἐπιστημονικὴ σκέψη ἀδυνατεῖ 
νὰ προχωρήσῃ.

Ω.
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«Ποι ός βρῆ κε τὴ γρα φή, παι διά;»

ι μα θη τὲς τῶν σχο λεί-
ων, ποὺ ἐ πι σκέ πτον-
ται τὸ Ἐ πι γρα φι κὸ 
Μου σεῖ ο στὴν Ἀ θή-

να, πε ρι η γοῦν ται τὰ ἐκ θέ μα-
τα μὲ τὴν βο ή θεια ξε να γῶν, οἱ 
ὁ ποῖ ες ἀρ χί ζουν τὴν ξε νά γη ση 
ὡς ἑ ξῆς:  

- Ξέ ρε τε ποι ός βρῆ κε τὴ γρα-
φή, παι διά; Οἱ Σου μέ ριοι!

Ἡ ξε νά γη ση ὑ πο στη ρί ζε ται 
ἀ πὸ πο λύ χρω μους πί να κες, ποὺ 
δεί χνουν, πῶς ἄρ χι σαν νὰ γρά-
φουν οἱ ἄν θρω ποι πρῶ τα στὴ 
Με σο πο τα μί α, με τὰ στὴν Αἴ γυ-
πτο καὶ κά ποι α στιγ μὴ φθά νουν 
καὶ στοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες, οἱ 
ὁ ποῖ οι, ἀ φοῦ καὶ τό τε ἔ λα βαν 
τὸ «ἐξ ἀ να το λῶν φῶς», φω τί-
στη καν κι ἄρ χι σαν κι αὐ τοὶ νὰ 
γρά φουν. 

Κρῖ μα ὅ μως σὲ τό σο ὡ ραῖ ες 
ξε να γή σεις στὸ Ἐ πι γρα φι κὸ 
Μου σεῖ ο γιὰ τὴν ση μαν τι κώ τα-
τη ἐ φεύ ρε ση τῆς Γρα φῆς στὴ Με-
σο πο τα μί α νὰ μὴν μπο ροῦν νὰ 
θέ σουν ὑ π’ ὄ ψη τῶν μα θη τῶν 
ἕ να τοὐ λά χι στον ὄ νο μα Με σο-
πο τά μιου συγ γρα φέ α.

(Γιὰ τὴν Ἑλ λη νι κὴ προ έ λευ ση 
τῆς Γρα φῆς, βλ. «Ἱ στο ρί α Γε νέ-
σε ως τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας», 
ἔκδ. «∆» 1991, «Ἡ Τε χνο λο γί α 
τῶν Θε ῶν», ἔκδ. «∆», 2003 καὶ 
πλη θώ ρα ἀ πο δει κτι κῶν ἐ ρευ-
νῶν σὲ πα λαι ό τε ρα τεύ χη μας.)

Γιά ννης Λά ζα ρης
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 κτὸς ἀ πὸ τὴν οἰ κου με νι κὴ δι ά χυ ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας σὲ 
πα νάρ χαι ες ἐ πο χὲς (πι θα νὸν προ κα τα κλυ σμια ῖες) ἕ να ἀ κό μη 
κῦ μα ἐ ξά πλω σής της ση μει ώ θη κε, ὅ ταν κα τέρ ρευ σε τὸ Βυ ζάν-
τιο, καὶ στα μά τη σε ἡ κα τα πί ε ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Παι δεί ας ἀ πὸ 
τὸ κα θε στὼς τῆς Κων σταν τι νού πο λης. Τό τε Ἕλ λη νες λό γιοι, 

ποὺ ζοῦ σαν στὴν Ἰ τα λί α, βρῆ καν τὶς κα τάλ λη λες συν θῆ κες γιὰ ἐ λεύ θε ρη 
ἔ ρευ να τῆς Ἑλ λη νι κῆς Φι λο σο φί ας καὶ Ἐ πι στή μης, κά τι πού, ὅ σο ζοῦ σαν στὸ 
Βυ ζάν τιο, ἦ ταν ἀ πα γο ρευ μέ νο, δυ νά μει τῶν ἀ πο φά σε ων τῶν Οἰ κου με νι κῶν 
Συ νό δων. 

Ἔ τσι κι νή θη κε τὸ ἐν δι α φέ ρον τῶν Εὐ ρω παί ων γιὰ τὴν με λέ τη τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς κλη ρο νο μιᾶς στὸ πρω τό τυ πο τῶν ἑλ λη νι κῶν συγ γραμ μά των καὶ ἡ «ἐ πι-
στρά τευ ση»  τῶν ἐ χόν των ὡς μη τρι κή τους γλῶσ σα τὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἑλ λή νων 
λο γί ων ἀ πὸ τοὺς Ἰ τα λοὺς εὐ γε νεῖς, ἀ κό μη καὶ ἀ πὸ τὴν ἴ δια τὴν Ρω μαι ο κα θο-
λι κὴ Ἐκ κλη σί α, τῆς ὁ ποί ας ὁ ἀν θελ λη νι σμὸς ἦ ταν πολὺ ἠ πι ώ τε ρος ἐ κεί νου τῆς 
Ὀρ θό δο ξης Βυ ζαν τι νῆς ἡ γε σί ας. Φυ τώ ρια τῆς Ἀ να γέν νη σης τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ 
στά θη καν Ἕλ λη νες καὶ σχο λεῖ α, ποὺ ἔ δρα σαν ἐ κτὸς τῆς δι και ο δο σί ας τοῦ Πα-
τρι αρ χεί ου, σὲ χῶ ρες τῆς νό τιας καὶ κεν τρι κῆς Εὐ ρώ πης, ὅπως τὸ Ἑλ λη νι κὸ 
Κα θο λι κὸ Γυ μνά σιο τῆς Ρώ μης, τὸ Πα νε πι στή μιο τῆς Φλω ρεν τί ας, ἡ Βε νε τί α, 
ἐ νῷ ἡ ἑλ λη νι κὴ τυ πο γρα φί α ἄν θι σε στὴν πό λη τῶν Με δι ο λά νων. 

Οἱ πᾶ πες, ὅ πως ὁ Λέ ων ὁ Ι ,́ στή ρι ξαν τὴν προ σπά θεια τῶν Ἑλ λή νων, ἀν-
τί θε τα μὲ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο, ποὺ οἱ πλεῖ στοι ἱ ε ράρ χες του ἦ ταν ἀ γράμ μα τοι 
καὶ ἔ κα νε τὰ πάν τα, γιὰ νὰ πα ρα μεί νῃ ὁ λα ὸς βυ θι σμέ νος στὴν ἀ μά θεια, 
τὸν τρό μο καὶ τὴν δει σι δαι μο νί α. Μά λι στα πολ λοὶ φωτισμένοι Ἕλληνες 
λαϊκοὶ ξε κί νη σαν πρὶν ἀ πὸ τὸ 1453, για τὶ ἔ βλε παν τὴν τύ φλω ση τοῦ Γέ νους 
ἀ πὸ τοὺς Βυ ζαν τι νοὺς καὶ τὴν ἐ περ χό με νη ἅ λω ση τῆς Πό λης. Οἱ ἄν θρω ποι 
ποὺ δι έ σω σαν τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα στοὺς αἰ ῶ νες τῆς Ἀ να γέν νη σης καὶ 
τῆς Τουρ κο κρα τί ας καὶ κα τὰ συ νέ πεια τὴν ἐ θνι κὴ συ νεί δη ση τῶν Ἑλ λή νων 

ÐÏÉÏÉ ÄÉÅÄÙÓÁÍ
ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ
ÓÔÏÕÓ ÍÅÙÔÅÑÏÕÓ
ÅÕÑÙÐÁÉÏÕÓ
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εἶ ναι οἱ ἀ κό λου θοι: 
Κων σταν τῖ νος Λά σκα ρις. Στὸν Κ. Λά σκα ρι χρω στᾶ με τὴν Γραμ μα τι κὴ τοῦ 1476, 

ποὺ τυ πώ θη κε ἀ μέ σως με τὰ τὴν Ἅλω ση. Ἡ Γραμ μα τι κὴ αὐ τὴ βρί σκε ται καὶ σή με ρα 
σὲ κά ποι α χω ριὰ τῆς Ἑλ λά δος σὰν ὁ λο ζών τα νο μνη μεῖ ο τοῦ ἀ γῶ νος ἐ κεί νων τῶν 
ἀ νι δι ο τε λῶν πα τρι ω τῶν γιὰ τὸν φω τι σμὸ τοῦ Γέ νους.

Ἄν να Νο τα ρᾶ. Ἦταν ἡ κό ρη τοῦ ἄρ χον τα Λου κᾶ Νο τα ρᾶ καὶ ἡ πρώ τη μνη στὴ τοῦ 
αὐ το κρά το ρος Κων σταν τί νου Πα λαι ο λό γου. Ὑπῆρξε ἡ πρώ τη Ἑλ λη νί δα ἐκ δό τρια 
καὶ ἔ φυ γε ἀ πὸ τὴν Κων σταν τι νού πο λη με τὰ τὴν δι ά λυ ση τοῦ ἀρ ρα βῶ νος της μὲ τὸν 
Πα λαι ο λό γο. Ἡ δρα στή ρια αὐ τὴ γυ ναῖ κα, στὴν ὁ ποί α πολ λὰ ὀ φεί λει τὸ ση με ρι νὸ 
Ἑλ λη νι κὸ (καὶ ἀ χά ρι στο) Ἔ θνος, φρόν τι σε τοὺς πρό σφυ γες, ποὺ ἔρ χον ταν κα τὰ κύ-
μα τα ἀ πὸ τὶς τουρ κο κρα τού με νες πε ρι ο χές, εἶ χε δι πλω μα τι κὲς σχέ σεις μὲ τὴν Γαλ λί α 
καὶ τὴν Φλω ρεν τι νὴ ∆η μο κρα τί α καὶ κα τά φε ρε νὰ πα ρα χω ρη θῇ μί α με γά λη ἔ κτα ση 
στὴν πε ρι ο χὴ «Φρού ριο Μον τά ου το» τῆς Σι έν νας γιὰ τὴν ἐγ κα τά στα ση τῶν Ἑλ λή-
νων προ σφύ γων. Ἀ νέ πτυ ξε τὴν τέ χνη τῆς τυ πο γρα φί ας σὲ ἑλ λη νι κὴ βά ση, καὶ τὸ 
φη μι σμέ νο τυ πο γρα φεῖ ο της ἦ ταν συγ κρο τη μέ νο ἀ πὸ Ἕλ λη νες χο ρη γούς, χα ρά κτες 
καὶ στοι χει ο χύ τες. Ὁ Βρε ταν νὸς ἱ στο ρι κὸς Μπι ού ρυ ἔ γρα ψε γιὰ τὴν Ἄν να Νο τα ρᾶ, 
ὅ τι «ἡ πα ρου σί α της ἦ ταν μο να δι κὴ καὶ με γα λο πρε πής», ἐ νῷ ὅ λοι τὴν χα ρα κτή ρι ζαν 
ὡς «λαμ προ τά τη» καὶ «σω φρο νε στά τη». Τὸ λε ξι κό, ποὺ τύ πω σε ἡ Ἄν να Νο τα ρᾶ μὲ 
ἐ πι μέ λεια τοῦ Ζα χα ρί α Καλ λιέρ γη, φέ ρει τὸν τίτ λο «Ἐ τυ μο λο γι κὸν Μέ γα κα τὰ Ἀλ-
φά βη τον καὶ πά νυ ὠ φέ λι μον» καὶ ὠ νο μά σθη κε τὸ «Πρῶ το Ἑλ λη νι κὸ Παι δί». 

Ἀριστερά: Νι κό λα ος Σο φια νός, Κερ κυ ραῖ ος τυ πο γρά φος τοῦ 16ου αἰ ῶ να. Στὸ τυ πο γρα-
φεῖ ο του τύ πω νε ἀ πο κλει στι κὰ ἔρ γα ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων συγ γρα φέ ων. ∆εξιά: Ἡ Γραμ μα τι-

κή, ποὺ πρω το τύ πω σε ὁ Νικ. Σο φια νός, ἀ πὸ χει ρό γρα φο τοῦ Πα ρι σιοῦ.
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Νικόλαος Σοφιανός. Γεννήθη-
κε στὴν Κέρκυρα. Σπούδασε στὸ 
Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο τῆς Ρώμης καὶ 
φέρει τὸν τίτλο τοῦ σοφοῦ-ἐπιστή-
μονα τοῦ 16ου αἰῶνος. Τελειώνον-
τας τὶς σπουδές του ἀσχολήθηκε 
μὲ τὴν ἀντιγραφὴ ἑλληνικῶν βιβλί-
ων, ἔγραψε τὴν ἐπιστημονικὴ μελέ-
τη «Περὶ κατασκευῆς καὶ χρήσεως 
κρικωτοῦ ἀστρολάβου», κερδίζον-
τας τὴν συμπάθεια τοῦ καρδινά-
λιου Μάρκελλου, ὁ ὁποῖος τὸν βο-
ήθησε νὰ ἱδρύσῃ καὶ τυπογραφεῖο 
ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐκτύπωση 
ἔργων ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγρα-
φέων. Ἀπὸ τὴν Ρώμη πηγαίνει στὴν 
Βενετία καὶ ἱδρύει τυπογραφεῖο 
μαζὶ μὲ Ἕλληνες φίλους του γιὰ 
τὴν ἔκδοση ἑλληνικῶν βιβλίων. Ὁ 
Νικ. Σοφιανὸς τύπωσε Γραμματι-
κὴ ἀπὸ χειρόγραφο τοῦ Παρισιοῦ 
καὶ ἐπίσης τὸ «Περὶ Παίδων Ἀγω-
γῆς» τοῦ Πλουτάρχου.

Ἰᾶνος Λάσκαρις ὁ Ρυνδακη-
νός. Φέρεται σὰν γυιὸς τοῦ Κων-
σταντίνου Λασκάρεως. Σπούδασε στὴν Ἰταλία Ἑλληνικά, τὰ ὁποῖα καὶ δίδαξε 
ἀργότερα ὡς γυμνασιάρχης τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου τῆς Ρώμης. Τύπωσε στὴν 
Φλωρεντία τὸ 1494 τὴν «Ἀνθολογία Ἐπιγραμμάτων τῶν Ἀρχαίων Σοφῶν» καὶ τὸ 
1496 τὶς τραγῳδίες τοῦ Εὐριπίδη «Μήδεια», «Ἱππόλυτος», «Ἄλκηστις» καὶ τὸ λεξικὸ 
τοῦ Φαβωρίνου. Ὁ Ἰᾶνος Λάσκαρις ἔκανε ἐπίσης πολλὰ διαβήματα στοὺς ἰσχυροὺς 
τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ σκλαβωμένου Γένους. Σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν 
πέθανε στὴν Ρώμη. 

Μᾶρκος Μουσοῦρος. Γεννήθηκε στὴν Κρήτη τὸ 1467. Νεαρὸς ἔφυγε γιὰ τὴν Ἰτα-
λία, ὅπου ἔγινε μαθητὴς τοῦ Ἰάνου Λασκάρεως. ∆ίδαξε τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ 
Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας. Ἐπίσης δίδαξε Ἑλληνικὰ στὴν Βενετία 
καὶ ἦταν ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ὕλης ὅλων σχεδὸν τῶν σημαντικῶν ἐκδόσεων. ∆ούλεψε 
πολὺ μαζὶ μὲ τὴν Ἄννα Νοταρᾶ καὶ τὸν Ν. Βλαστὸ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ «Μεγάλου 
Ἐτυμολογικοῦ Λεξικοῦ», ἐξέδωσε ἐννέα κωμῳδίες τοῦ Ἀριστοφάνη, τὶς ἐπιστολὲς 
τοῦ Ἰσοκράτη, τοῦ Χίωνα τοῦ Ἀπολλώνιου καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τὸ ἔτος 1499. Ἐπὶ 
πλέον ἐργάστηκε γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Λεξικοῦ καὶ τῆς 
Γραμματικῆς τοῦ Ἡσύχιου τὸ ἔτος 1515, τὶς «Περιηγήσεις τῆς Ἑλλάδος» τοῦ Παυ-
σανία καὶ τὸ ποίημα «Ἡρὼ καὶ Λέανδρος». Τὸ ἔτος 1517 τὸν κάλεσε ὁ πάπας, ἀλλὰ 

Ὁ Ἰᾶνος Λάσκαρις δίδαξε στὴν Φλωρεντία καὶ ἀρ-
γότερα στὴ Ρώμη, στὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο, τοῦ 
ὁποίου ὑπῆρξε ὁ πρῶτος διευθυντής. (Ἀθήνα, Γεν-

νάδειος Βιβλιοθήκη.)
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στὸν δρόμο γιὰ τὴν Ρώμη ἀρρώ-
στησε καὶ πέθανε.

Ζαχαρίας Καλλιέργης. Ξε-
κίνησε ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἔζησε 
στὴν Βενετία, τὴν Ρώμη καὶ θε-
ωρεῖται ὁ πρωτομάστορας τῆς 
ἑλληνικῆς τυπογραφίας. Κυκλο-
φόρησε πάρα πολλὲς ἐκδόσεις 
Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ θεω-
ρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Πρώτη του 
δουλειὰ ἦταν ἡ καλλιτεχνικὴ 
ἔκδοση τοῦ «Μεγάλου Ἐτυμο-
λογικοῦ Λεξικοῦ», συνέχισε 
μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Πίν-
δαρο (Ὀλύμπια-Νέμεα-Πύθια-
Ἴσθμια). Στὴν Ρώμη ἐξέδωσε 
τὸ βιβλίο «Ἀποφθέγματα φι-
λοσόφων –ρητόρων – ποιητῶν 
- στρατηγῶν, βιβλίο ἀφιερωμέ-
νο στὸν πάπα Λέοντα τὸν Ι ,́ 
τοῦ ὁποίου εἶχε τὴν συμπάθεια 

καὶ τὴν βοήθεια. Τὸ τεράστιο 
ἔργο του δὲν περιωρίστηκε στὰ 
προαναφερθέντα. Τύπωσε κεί-
μενα τῆς Ἀττικῆς διαλέκτου καὶ 
τὸ λεξικὸ τοῦ Φαβωρίνου, τὸ 

ὁποῖο ἀφιέρωσε στὴν Ἑλλάδα, ποὺ μόνον μὲ τὴν παιδεία θὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὴν ἄβυσ-
σο τῆς σκλαβιᾶς, καὶ ἡ ἐφημερίδα τῆς Βενετίας «Ντιάριο ντὶ Βενέτσια» ἔγραψε γιὰ 
τὸ λεξικὸ αὐτὸ ὅτι: «Οἱ καταπιεσμένοι Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν τὸ λεξικό, γιὰ νὰ 
μάθουν γράμματα.» Ὅπου ὑπῆρχαν Ἕλληνες, ὑπῆρχε καὶ αὐτό. Πέθανε τὸ 1524 
στὴ Ρώμη. 

Μανουὴλ Μοσχόπουλος. Ζοῦσε στὸ Μιλᾶνο καὶ τύπωσε τὸ 1493 μαζὶ μὲ τὸν 
∆ημ. Χαλκοκονδύλη καὶ τὸν Γρηγόριο Κορίνθιο τὴν «Γραμματική» καὶ τὰ «Ἐρωτή-
ματα προσῳδίας καὶ διαλέκτων χρονικῶν», ποὺ χρησιμοποίησαν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ 
οἱ Ἕλληνες.

∆ημήτριος Χαλκοκονδύλης. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1428 καὶ μετὰ τὴν πτώση 
τῆς Βασιλεύουσας ἀνεχώρησε γιὰ Ἰταλία καὶ δίδαξε Ἑλληνικὰ πρῶτα στὴν Φλωρεν-
τία καὶ μετὰ στὸ Μιλᾶνο. Πέθανε ἐκεῖ τὸ 1510. 

∆ημήτριος Λεώνικος. Κατήγετο ἀπὸ τὴν Κρήτη. Σημαντικώτατος λόγιος τύπωσε 
τὸ 1484 τὴν «Ἰλιάδα» καὶ τὴν «Ὀδύσσεια», τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ἡ πρώτη ἔκδοση 

Ὁ Μᾶρκος Μουσοῦρος, ἀπὸ τοὺς ἐπιφανέστερους 
Κρητικοὺς λόγιους ποὺ κατέφυγαν στὴ ∆ύση, διακρί-

θηκε ὡς δάσκαλος καὶ ὡς φιλολογικὸς ἐκδότης καὶ 
σχολιαστὴς ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων. (Ἀθήνα, 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.)
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τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν ἀπὸ Ἕλληνα. Τύπωσε ἐπίσης στὴν Βενετία τὸ 1486 τὴν «Βα-
τραχομυομαχία». 

∆ημήτριος ∆ούκας. Κρητικός, μὲ πλούσια δράση στὴν Ρώμη, ἀνέλαβε τὴν ἐπιστα-
σία, τὴν διόρθωση καὶ τὴν ἐπιμέλεια ὅλων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Κλασικῶν, ποὺ 
ἐκδίδονταν ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο του. Τὸ 1509 τύπωσε τὰ «Ἠθικά» τοῦ Πλουτάρχου 
καὶ τὸ 1528 προσεκλήθη στὴν Μαδρίτη ἀπὸ τὸν καρδινάλιο Χιμένεθ καὶ τὸν πρω-
θυπουργὸ τῆς βασίλισσας Ἐλισάβετ τῆς Ἱσπανίας, γιὰ νὰ ἐπιμεληθῇ τῶν ἐκδόσεων 
ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν ἐκεῖ. Πέθανε στὴν Μαδρίτη. 

Κωνσταντῖνος Ράλλης. Ὁ Ράλλης σπούδασε στὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο τῆς Ρώμης 
καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλειά του τυπώθηκε τὸ 1517 τὸ βιβλίο μὲ σχόλια στὴν Ἰλιάδα τοῦ 
Ὁμήρου. Τοῦ παραχωρήθηκε ἡ ἄδεια γιὰ τὴν πνευματικὴ ἰδιοκτησία τοῦ βιβλίου, 
ὅπως ἀναφέρεται στὴ εἰσαγωγή του, ἐνῷ ἄδεια ἐπανέκδοσης εἶχε καὶ ἡ ∆ιοίκηση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου τῆς Ρώμης.

Ἀπεικόνιση ἐλέγχου τυπογραφικῶν δοκιμίων στὸν 16ο αἰῶνα.
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∆ημήτριος Μόσχος. Ποιητὴς ἀπὸ τὴν Μάνη, ποὺ τύπωσε στὰ 1500 τὸ βιβλίο του 
«Ἑλένη καὶ Ἀλέξανδρος».

Ματθαῖος ∆εβαρῆς. Ἀπὸ τὴν Κέρκυρα. Σπούδασε (ποῦ ἀλλοῦ;) στὸ Ἑλληνικὸ 
Γυμνάσιο Ρώμης, ἔχοντας καθηγητὴ τὸν Ἰᾶνο Λάσκαρι τὸν Ρυνδακηνὸ καὶ διέπρε-
ψε στὴν Ἰταλία στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνος. Ὁ ἴδιος ὁ καρδινάλιος Ροδόλφος τοῦ 
παραχώρησε τὸ σπίτι του, γιὰ νὰ συγγράφῃ μὲ ἄνεση. Συνέταξε τὸν πίνακα γιὰ τὰ 
ὑπομνήματα στὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου, ἐνῷ μετὰ τὸν θάνατό του 
ὁ γυιός του Πέτρος δημοσίευσε τὸ ἔργο του «Περὶ Μορίων Σύνταγμα». 

Χριστόφορος Κονδολέας. Κατήγετο ἀπὸ τὰ Κύθηρα καὶ σπούδασε στὸ Ἑλληνι-
κὸ Γυμνάσιο τῆς Ρώμης. Μαζὶ μὲ τὸν Μ. ∆εβαρῆ, τὸν Κ. Ράλλη καὶ τὸν Ν. Σοφιανὸ 
τύπωσαν τὴν ἀνάλυση τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου τὸ 1517. 

Νικόλαος Λουκάνης. ∆ιαπρεπὴς ποιητὴς ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο. Τὸ 1524 μὲ δική του 
ἐπιμέλεια τύπωσε τὴν «Ἰλιάδα» τοῦ Ὁμήρου, τὴν ὁποία μετέφρασε στὴν γλῶσσα 
τῆς ἐποχῆς (∆ημοτική). Ὁ ἴδιος στὴν πρώτη σελίδα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀναφέρει, ὅτι: 
«Αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ ὡραῖο καὶ ὠφέλιμο βιβλίο, ἔχει ὅμως πολλὲς δύσκολες λέξεις 
(Ὁμηρικές), καὶ γι’ αὐτὸ φτειάξαμε ἕναν πίνακα, ποὺ νὰ τὶς ἐξηγῇ. Πάρτε λοιπὸν 
ὅλοι αὐτὸ τὸ βιβλίο καὶ διαβάστε το.» Στὸ τέλος τοῦ ἴδιου αὐτοῦ βιβλίου ὑπάρχει 
ἕνα ποίημα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Λουκάνη μὲ τίτλο «Τὸ πάρσιμο τῆς Τροίας».

Ἰάκωβος Τριβώλης. Ἀπὸ τὴν Κέρκυρα. Τὸ 1528 τύπωσε στὴν Βενετία τὸ βιβλίο 
«Ἱστορία τοῦ Ταγιαπέρα», ὅπου περιγράφει μὲ στίχους τὰ κατορθώματα ἑνὸς Βενε-
τσιάνου καπετάνιου σὲ ναυμαχίες ἐναντίον τῶν Τούρκων. Τὸ βιβλίο εἶναι γραμμένο 
στὴν Ἑλληνικὴ ∆ημοτικὴ Γλῶσσα, ποὺ ἀργότερα κάποιοι ἀναλυτὲς ἐνοχλημένοι τὴν 
χαρακτήριζαν «χυδαία», ἐπειδὴ ἔλεγε: «∆ὲν ψηφάει ταὶς σαΐταις, σὰν ὁ φούρναρης 
ταὶς πήτταις, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ τὰ σκουτάρια, μουσουλμάνων τὰ κοντάρια.» 

∆ημήτριος Ζῆνος. Ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο. Μετέφρασε στὴν Ζακυνθινὴ διάλεκτο τὸ 
Ὁμηρικὸ ποίημα «Βατραχομυομαχία», τὸ ὁποῖο μετέφρασε καὶ στὰ Λατινικὰ ὁ Γερ-
μανὸς φιλέλληνας Λάνγκ. Τὸ 1529 τύπωσε πάλι στὴν Ζακυνθινὴ διάλεκτο τὸ βιβλίο 
«Γένεσις», ποὺ ὅμως περιγράφει τὰ κατορθώματα καὶ τὸν θάνατο τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος διὰ στίχου.

Ἐμμανουὴλ Γλυζόνιος. Ἐπιστήμων ἀπὸ τὴν Χίο, ποὺ ἔδρασε στὴν ∆ύση. Τὸ 
1556 τύπωσε στὴν Βενετία στὴν ∆ημοτικὴ Γλῶσσα ἕνα βιβλίο Ἀριθμητικῆς, ποὺ τὸ 
ὠνόμασε «Λογαριαστική». Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἦταν χρήσιμο στοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ βρί-
σκουν τὶς φάσεις τῆς Σελήνης καὶ τὶς ἐπετείους, ποὺ τοὺς ἐνδιέφεραν.

Ἀντώνιος Ἔπαρχος. Κερκυραῖος, ἀπὸ τοὺς πιὸ μορφωμένους Ἕλληνες τῆς 
ἐποχῆς του, διατηροῦσε ἀλληλογραφία μὲ τοὺς σοφώτερους ἄνδρες τῆς Εὐρώπης. 
Ἔμεινε στὴν Βενετία καὶ δίδασκε τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Τὸ ἔτος 1554 τύπωσε στὴν 
Βενετία τὸ βιβλίο του «Θρῆνος γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδας», ὅπου ἐξιστορεῖ 
τὰ δεινά, τὸν ἀφανισμὸ καὶ τὴν πλήρη ἔλλειψη παιδείας στὴν Ἑλλάδα (ὄχι ἐξ αἰτίας 
τῶν Τούρκων πάντως...). Τὸ 1545 γύρισε στὴν πατρίδα του καὶ ἵδρυσε σχολεῖο, ὅπου 
δίδασκε Ἑλληνικά. (Ὥστε δὲν τὰ ἀπαγόρευαν οἱ Τοῦρκοι.) Ὁ ἐξαιρετικὸς αὐτὸς 
δάσκαλος πέθανε στὴν Κέρκυρα σὲ πολὺ μεγάλη ἡλικία. 
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Ἀν δρέ ας Κου νά δης. Ἀ πὸ τοὺς με γά λους Ἕλ λη νες τυ πο γρά φους τῆς Βε νε τί ας. 
Τὸ 1453 τύπωσε τὸ βι βλί ο «Λό γοι δι δα κτι κοὶ τοῦ πα τρὸς πρὸς τὸν υἱ όν» καὶ τρί α 
χρό νια ἀρ γό τε ρα τὸ «Ἄν θος τῶν Χα ρί των».

Ποι οί ἀ νέ λα βαν τὴν δι α κί νη ση βι βλί ων καὶ ἰ δε ῶν
ὴν εὐ θύ νη γιὰ τὴν δι α κί νη ση βι βλί ων, συγ γραμ μά των καὶ ἰ δε ῶν ἀ νέ λα-
βαν μὲ δι κά τους ἔ ξο δα οἱ Ἕλ λη νες κα ρα βο κύ ρη δες τῶν νη σι ῶν μας 
καὶ ἀ τρό μη τοι κα πε τα ναῖ οι ἀ πὸ τὴν Κρή τη καὶ τὸ Αἰ γαῖ ο, πλού σιοι 
ἔμ πο ροι ἀ πὸ τὴν Ἤ πει ρο καὶ γου να ρᾶ δες τῆς Κα στο ριᾶς. Τὰ ἑλ λη-
νι κὰ πλοῖ α τα ξί δευ αν σὲ ὅ λη τὴν Ἀ να το λή, τὴν Ἀ φρι κὴ καὶ ὕ στε ρα 

Πι ε στή ριο τοῦ 15ου αἰ ῶ να, ὅ πως αὐ τὸ ποὺ χρη σι μο ποι οῦ σε ὁ Ἄλ δος Μα νού τιος στὶς πρῶ-
τες ἐκ δό σεις Ἑλ λή νων συγ γρα φέ ων.
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στὴν ∆ύ ση, ὅ που μα ζὶ μὲ τὰ ἐμ πο ρεύ μα τα γιὰ τὴν Ἑλ λά δα ἔ κρυ βαν καὶ πο λύ τι μα 
βι βλί α, λε ξι κὰ καὶ συγ γράμ μα τα, ποὺ ἦ ταν ἀ πα ραί τη τα στοὺς σκλα βω μέ νους καὶ 
ἐ ξα θλι ω μέ νους Ἕλ λη νες, ὥ στε νὰ δι α τη ρή σουν τὴν Ἑλ λη νι κό τη τα, τὴν γλῶσ σα 
τους καὶ τὸ ἠ θι κό τους. ∆ὲν λύ γι σαν. Αὐ τοὶ οἱ ἀ νώ νυ μοι κα ρα βο κύ ρη δες, ἔμ πο ροι 
καὶ κα πε τα ναῖ οι εἶ ναι ἡ δεύ τε ρη «στρα τιά» τῶν μα χη τῶν, ποὺ πά λαι ψαν χέ ρι-χέ ρι 
μὲ τοὺς ἄ γνω στους δι α φω τι στὲς καὶ μό χθη σαν ἐ νάν τια στὸν ἀ φελ λη νι σμό, ποὺ εἶ χε 
ἐ πι βλη θῆ ἤ δη ἀ πὸ τοὺς Βυ ζαν τι νοὺς αὐ το κρά το ρες καὶ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο. Ὁ χο ρὸς 
τῶν ἐκ δό σε ων εἶ χε ἀρ χί σει καὶ τί πο τα πλέ ον δὲν στα μα τοῦ σε τὴν σα ρω τι κὴ δύ να μη 
τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ νὰ ἐ πι τύ χῃ τὸν Με γά λο Ξε ση κω μό. 

Στὰ 400 χρό νια Τουρ κο κρα τί ας οὔ τε ἕ νας κλη ρι κὸς (!) δὲν ἐ δι ώ χθη μὲ τὴν κα-
τη γο ρί α τῆς δῆ θεν ἀ πη γο ρευ μέ νης δι δα σκα λί ας τῶν Ἑλ λη νι κῶν οὔ τε συ νε λή φθη 
κά ποι ος «μα θη τής» τοῦ δῆ θεν πα ρά νο μου «Κρυ φοῦ Σχο λει οῦ». ∆ὲν ὑ πάρ χει οὔ τε 
ἕ να βι βλί ο τοῦ Πα τρι αρ χεί ου, τὸ ὁ ποῖ ο νὰ χρη σι μο ποι οῦ σαν οἱ δῆ θεν πα πα δο-
δι δά σκα λοι καὶ οἱ ἀ νύ παρ κτοι μα θη τές. Εἶ ναι ἀ στεῖ ο νὰ πι στεύ ου με, ὅ τι εἶ ναι 
δυ να τὸν νὰ δι δα χθῇ μί α γλῶσ σα χω ρὶς βι βλί α, κεί με να καὶ Γραμ μα τι κή.

Ὁ τι δή πο τε ἄλ λο προ σθέ σου με γι’ αὐ τοὺς τοὺς ἥ ρω ες, μᾶλ λον θὰ φτω χύ νῃ πα ρὰ 
θὰ λαμ πρύ νῃ τὸ τε ρά στιο ἔρ γο τους. Σὲ αὐ τοὺς χρω στᾶ με τὸν Με γά λο Ξε ση κω μὸ 
τοῦ 1821, χρω στᾶ με τὸ Ἔ θνος μας καὶ τὴν ὕ παρ ξή μας. Ἀλ λὰ κά θε 25η Μαρ τί ου 
τὸ θρη σκευ τι κο-πο λι τι κὸ κα τε στη μέ νο προ βάλ λει τοὺς δι ῶ κτες τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ 
σὰν ἥ ρω ες. Κά ποι α φω τει νὰ πα ρα δείγ μα τα γιὰ τὴν ἐ ξαί ρε ση τοῦ κα νό να, ὅ πως 
ὁ Βε νια μὶν ὁ Λέ σβιος, ὁ Θε ό φι λος Καΐ ρης ἢ ὁ Με θό διος ὁ Ἀν θρα κί της, ὑ πῆρ ξαν, 
κα τε διώ χθη σαν ὅ μως ὅ λοι, χω ρὶς ἐ ξαί ρε ση, ἀ πὸ τὸ «Ὀρ θό δο ξο» Πα τρι αρ χεῖ ο καὶ 
ὑπέ στησαν βα σα νι στή ρια, ἐ κτε λέ σεις καὶ ἀ φο ρι σμούς. 

Οἱ εὐεργέτες μας νὰ ἐπαναλάβουν τὸ ἴδιο

 νά με σα στὸν ἐ πι χει ρη μα τι κὸ κό σμο ἐν τὸς καὶ ἐ κτὸς Ἑλ λά δος βρί σκον-
ται πά ρα πολ λοὶ θερ μοὶ πα τρι ῶ τες, ποὺ θέ λουν νὰ βο η θή σουν, ἀλ λὰ 
δὲν ξέ ρουν πῶς. Κά ποι ες κα λὲς ἰ δέ ες εἶ ναι, πρῶ τον νὰ μᾶς βο η θή σουν 
οἰ κο νο μι κά, γιὰ νὰ ἀ πευ θυν θοῦ με στὰ δι ε θνῆ δι κα στή ρια γιὰ τὴν 
ἐ πα να φο ρὰ τῆς Ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας στὰ σχο λεῖ α μας, ποὺ 

τό σο ἄ σπλα χνα κα ταρ γή θη κε, καὶ δεύ τε ρον, νὰ ἱ δρύ σουν οἱ με γά λοι ἐ φο πλι στὲς 
καὶ με γα λο-ἐ πι χει ρη μα τί ες τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ μέ σα στὴν Ἑλ λά δα ἰ δι ω τι κὰ σχο λεῖ α καὶ 
πα νε πι στή μια, ποὺ θὰ ἐ παν δρώ σουν μὲ ἄ ρι στους Ἕλ λη νες ἐ πι στή μο νες τῆς Ὁ μο γέ-
νειας ἀ νὰ τὸν κό σμο, καὶ σὲ αὐ τὲς τὶς Σχο λὲς πρέ πει νὰ δι δά σκων ται ἀ νελ λι πῶς ἡ 
Ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ οἱ Ἕλ λη νες ἐ πι στή μο νες, φι λό σο φοι καὶ ποι η τές. Τὰ 
δί δα κτρα θὰ εἶ ναι σί γου ρα πο λὺ πιὸ λί γα ἀ πὸ τὰ τε ρά στια πο σὰ ποὺ ξο δεύ ουν οἱ 
τα λαί πω ροι Ἕλ λη νες γο νεῖς στὰ φρον τι στή ρια γιὰ τὴν ἀ κρι βο πλη ρω μέ νη ἀ μά θεια 
τῶν παι δι ῶν τους. Πάν το τε οἱ ὁ μο γε νεῖς ἦ σαν στὸ πλευ ρό μας. 

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα
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Γλωσ σο λο γί α, ἀ να φε ρό με νη στὴν κλί μα κα τοῦ σχη μα τι σμοῦ 
τῶν λέ ξε ων, ξε κι νᾷ τὴν δι α δι κα σί α ἀ πὸ τοὺς φθόγ γους, τοὺς 
ὁ ποί ους θε ω ρεῖ «συμ βα τι κῶς συν δε δε μέ νους μὲ ση μα σί ες». 
Προ χω ρεῖ δὲ ἀ πὸ τοὺς φθόγ γους στὰ «φω νή μα τα» (τοὺς 
φθόγ γους ποὺ ἔ χουν δι α φο ρο ποι η τι κὴ ἀ ξί α γιὰ τὴν ση μα σί α 

τῶν λέ ξε ων), ἀ πὸ τὰ φω νή μα τα στὰ «μορ φή μα τα» (τὶς ἐ λά χι στες ση μα σι-
ο λο γι κὲς μο νά δες) καὶ ἀ πὸ τὰ μορ φή μα τα στὶς «λέ ξεις» (ποὺ μπο ροῦν νὰ 
ἀ πο τε λοῦν ται ἀ πὸ ἕ να ἢ πε ρισ σό τε ρα μορ φή μα τα) κ.λπ. Ἡ  δι κή μου ἔ ρευ-

Ç ÁÉÔÉÙÄÇÓ
(ÌÇ ÓÕÌÂÁÔÉÊÇ)
Ó×ÅÓÇ ËÅÎÇÓ
ÊÁÉ ÐÑÁÃÌÁÔÏÓ

«Ἡ λέ ξη ἄν θρω πος ὅ μοι α πρὸς τὸν ἄν θρω πο» 
(Πλά των)

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Συμ φω νῶ μὲ τὸν συ νερ γά τη τοῦ «∆αυ λοῦ» κ. Κω στῆ Καρ μι ράν τζο, ποὺ στὸ 

τεῦ χος ∆ε κεμ βρί ου 2006, ἀρ. 297, γρά φει: «Ὁ ἄν θρω πος μέ χρι πρό τι νος ἐ τυ μο-
λο γεῖ το λαν θα σμέ να ὡς ἄ νω-θερ-ω πὸς ἢ ἄ νω-θρώ σκω = ὂν ποὺ βλέ πει πρὸς τὰ 
πά νω-θε όν. Ὅ μως βρή κα με στὸν Ἡσύ χιο «δρώψ» > δρά ω/δρέ πω καὶ νρὼψ < 
ναί ω, νο-έ ω.

Ὁ Πλά των στὸν «Κρα τύ λο» ἀ να φέ ρε ται στὴν ἐ τυ μο λο γί α τῆς λέ ξε ως ἄν θρω-
πος. Πα ρα θέ τω τὸ χω ρί ο τοῦ Πλά τω νος ἀ πὸ τὸν «Κρα τύ λο», 399c (ὁ δι ά λο γος 
«Κρα τύ λος» εἶ ναι ἡ ἐ πι στή μη τῆς Γλωσ σο λο γί ας, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ γνο ή θη κε ἀ πὸ τοὺς 
φι λο δο ξοῦν τας νὰ ἐ τυ μο λο γή σουν τὸν «ἄν θρω πο» καὶ ὄ χι μό νον. «Ὧ δε, ση μαί νει 
τοῦ το τὸ ὄ νο μα, ὁ ἄν θρω πος, ὅ τι τὰ μὲν ἄλ λα θη ρί α ὧν ὁ ρᾷ οὐ δὲ ἐ πι σκο πεῖ οὐ δὲ 
ἀ να λο γί ζε ται οὐ δὲ ἀ να θρεῖ, ὁ δὲ ἄν θρω πος ἅ μα ἑώ ρα κεν –τοῦ το δ’ ἔ στι ὄ πω πε 

‣

«Χτί ζε ται» ἀ πὸ τοὺς φυ σι κοὺς ἤ χους
καὶ τὴν ἀν θρώ πι νη συμ με το χὴ



21150    ∆ΑΥΛΟΣ 304, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2007

να κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι: βαδίσαμε πρὸς τὴν ὁμιλία ἀπὸ ἁπλού-
στερες μονάδες, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τοὺς φθόγγους (μιμήσεις ἤχων-εἰκόνων, 
ἀπὸ τὴν Φύσι), γιὰ νὰ περάσουμε σὲ συνδυασμοὺς μιμήσεων (ἤχων-εἰκόνων 
τοῦ περιβάλλοντος) μὲ φθόγγους-δηλώσεις ἐπιθυμιῶν κ.λπ. (ἐκ τῶν ἤχων 
τῆς τρίτης κατηγορίας).

Κατὰ τὴν μακροχρόνια αὐτὴ περίοδο ὁ ἄνθρωπος ἀποσαφηνίζει, καθορίζει 
σαφέστερα, δίδει δηλαδὴ τὸ ὄνομα τῶν γύρω του πραγμάτων. «Ὄνομα ἄρ’ ἐστιν, 
ὡς ἔοικε, μίμημα φωνῇ ἐκείνου ὃ μιμεῖται, εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθαι δύναιτο 
ἑκάστου τὴν οὐσίαν γράμμασιν καὶ συλλαβῶν ἂρ’ οὐκ ἂν δηλοῖ ἕκαστον ὅ ἐστιν.» 
(«Κρατύλος» 423 ε). ∆ὲν εἶναι βέβαια δυνατὸν νὰ καταγράψουμε ἀκριβῶς τὴν 
διαδικασία τοῦ σχηματισμοῦ τῶν χιλιάδων λέξεων τοῦ πανάρχαιου λεξιλογίου, 
ἀλλὰ δυνάμεθα ἐκ τοῦ «τέλους», δηλαδὴ τῆς λέξεως, νὰ ἀποκαλύψουμε ἐκ τῆς 
συνθέσεως αὐτῆς τὸ «αἴτιον», δηλαδὴ τὸν πρωτογενῆ ἦχο ἢ εἰκόνα, ὁ ὁποῖος, διὰ 
τῆς ἱκανότητος τῶν γλωσσικῶν ἀνθρώπινων ὀργάνων νὰ μιμηθοῦν, «ὡμηρήθη», 
συνελήφθη δηλ. ἀπὸ τοὺς ἤχους τῆς Φύσεως καὶ κρατεῖται ὡς ὅμηρος ἐντὸς τῶν 
ὀνομάτων, δηλαδὴ τῶν λέξεων.

Ἡ δομὴ τῶν λέξεων (οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων) ἀναλύεται σὲ σύμφωνα καὶ φωνή-
εντα, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν σειρά των περικλείουν τοὺς γενεσιουργοὺς φυσικοὺς ἤχους 
καὶ εἰκόνες, ποὺ θὰ μεταβληθοῦν σὲ ἕναν «κώδικα σημασιῶν». Αὐτὸς ὁ «κῶδιξ» 
ἐσχηματίσθη μὲ βάσι τὶς γενεσιουργὲς βεβαίως αἰτίες, ἀλλὰ συμπεριέλαβε στὶς ση-
μασίες τῶν συμβόλων (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γενεσιουργὲς αἰτίες) καὶ τὰ «τέκνα» αὐτῶν, 
δηλαδὴ τὰ συνακόλουθα ἢ ἐπακόλουθα ἢ ὁμοιάζοντα ἢ μεταφορικῶς ἑρμηνεύον-
τα κ.λπ. φαινόμενα, ποὺ ἔχουν ὡς ἀρχὴν ὅμως τὸν ἦχο τοῦ φυσικοῦ φαινομένου 
σ’ ὅλα τὰ γεωγραφικὰ πλάτη καὶ μήκη, ὅπου δυνάμεθα νὰ σημειώσουμε τὴν πα-
ρουσία τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, π.χ. ἡ ροὴ τοῦ ὕδατος καὶ ὁ ἦχος της «POO», ποὺ 

καὶ ἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. Ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὁ 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε.» [Μετάφραση-ἀπόδοση 
Στάμου Καρμούζη: Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ ὄνομα «ἄνθρωπος» σημαίνει, ὅτι, 
ἐνῷ κάθε ἄλλο ζῷο δὲν ἐρευνᾷ οὔτε στοχάζεται γιὰ ὅ,τι βλέπει οὔτε ἀναθρεῖ, ὁ 
ἄνθρωπος καὶ βλέπει –αὐτὸ θὰ πῇ «ὄπωπε»– καὶ ἀναθρεῖ καὶ στοχάζεται γιὰ ὅ,τι 
ἔχει δεῖ.] Γι’ αὐτὸ ἀπὸ ὅλα τὰ ζῷα μόνο ὁ ἄνθρωπος ὠνομάστηκε σωστὰ ἄνθρω-
πος, ὡς ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε. Οἱ δύο αὐτὲς λέξεις, ἀφοῦ συντμηθοῦν, δίνουν τὴν 
συνήχηση Ἄνθρωπος. Τὸ ὄνομα ὅμως πάντα κατὰ τὸν Πλάτωνα πρέπει νὰ εἶναι 
ἡ παράσταση, δηλαδὴ ἡ φωτογραφία τοῦ πράγματος. Λέγει λοιπὸν ὁ Πλάτων, 
«Καλῶς λέγεις, οὐκοῦν εἴπερ ἔσται τὸ ὄνομα ὅμοιον τῷ πράγματι, ἀναγκαῖον 
πεφυκέναι τὰ στοιχεῖα ὅμοια τοῖς πράγμασιν, ἐξ ὧν τὰ πρῶτα ὀνόματά τις 
συνθήσει» [Ἀπόδοση: Καλὰ λές, ἑπομένως, γιὰ νὰ εἶναι τὸ ὄνομα ὅμοιο μὲ τὸ 
πρᾶγμα, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ποῦμε, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ συνθέσῃ 

‣
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κανεὶς τὰ πρῶτα ὀνόματα, νὰ εἶναι ὅμοια μὲ τὰ πράγματα.] Ποιά λοιπὸν εἶναι 
τὰ δομικὰ στοιχεῖα τῆς λέξεως-ὀνόματος ἄν-θρωπος; Θροῦς-θρέω-θόρυβος-θρό-
ισμα. Ὁ Ὅμηρος στὴν Ὀδύσσεια, Ραψῳδία ο, στίχος 453, λέγει: «ὅπῃ περάσητε 
κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους [ὅπου τὸ περάσετε σὲ ἀλλόγλωσσους ἀνθρώπους]. 
Ἄνθρωπος λοιπὸν σημαίνει ὁ ἔχων τὴν ἱκανότητα ἐκφορᾶς τοῦ ἔναρθρου λόγου, 
δηλαδὴ τῆς ὁμιλίας, καὶ νὰ ὁρᾷ καὶ νὰ ἐρευνᾷ. ∆ὲν μπορῶ νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὸν 
πειρασμὸ τοῦ αἰνίγματος τῆς Σφίγγας: «Τί ἐστιν ὁ μίαν φωνὴν ἔχων τετράπουν 
δίπουν τρίπουν γίγνεται;» Ἡ ἀπάντηση στὸ αἴνιγμα εἶναι ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει φω-
νὴν εἶναι ὁ ἄνθρωπος.

Γι’  αὐτὸ λέει ὁ Πλάτων, ὅτι δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ δίδῃ ὀνόματα παρὰ μόνον 
ὁ ὀνοματουργός: «οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρὸς ὄνομα θέσθαι ἀλλά τινος ὀνοματουρ-
γοῦ» («Κρατ.» 389α).

 Μὲ τιμὴ
 Σ.Κ.

μᾶς ἔδωσαν τὸ σύμβολο «Ρ»* καὶ τὸν γενεσιουργὸ ταυτοχρόνως ἦχο «POO». Ἐκ 
τοῦ ἤχου αὐτοῦ γεννῶνται ἀμέσως ἡ «ροή», ἡ «ροπή», ἡ «ρύμη» καὶ σειρὰ ἄλλων 
ἀμέσων ἢ μεταφορικῶν ἐννοιῶν, ποὺ ὅλες ὀφείλουν τὴν γέννησί των στὸ «στοι-
χεῖον» αὐτό. Ὁ Ἀριστοτέλης δίδων τὸν ὁρισμὸ τοῦ «στοιχείου» λέγει: «στοιχεῖον 
λέγεται τὸ κατὰ εἶδος αὐτοῦ μὴ περαιτέρω διαιρετὸν βασικὸν συστατικὸν μέρος, 
ἐκ τοῦ ὁποίου γίνεταί τι. Στοιχεῖα τοῦ φθόγγου εἶναι ἐπὶ παραδείγματι ἐκεῖνα, 
ἐξ ὧν οὗτος συνίσταται, ὡς καὶ τὰ τελευταῖα συστατικὰ μέρη εἰς τὰ ὁποῖα οὗτος 
δύναται ν’ ἀναλυθῇ, καὶ δὴ κατὰ τρόπον, ὥστε τὰ μέρη ταῦτα νὰ μὴ δύνανται νὰ 
ἀναλυθοῦν εἰς ἄλλους κατ’ εἶδος φθόγγους. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ἀναλυθοῦν, τὰ 
μέρη νὰ εἶναι ὁμοειδῆ, π.χ. ἕκαστον μέρος τοῦ ὕδατος εἶναι πάλιν ὕδωρ» («Μετὰ 
τὰ φυσικά» ∆ 3).

Ἡ διάρθρωσι, δηλαδὴ ἡ τάξι καὶ ἡ σειρὰ τῶν συμβόλων (φωνηέντων καὶ συμ-
φώνων) ἢ γραμμάτων, δηλαδὴ συμβόλων ἀποτυπωμένων διὰ τῆς γραφικῆς των 
εἰκόνος, ἀκολουθεῖ πλέον ὄχι μιὰ τυχαία συμφωνία (παραπέμπω τὸν ἀναγνώστη 
στὴν εἰσαγωγή), ἀλλὰ ὡς σχέσι αἰτιώδης, καὶ ἐδῶ κατὰ τὴν δομὴ τῆς λέξεως, 
ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς σειρά: Ὡς πρῶτο σύμβολο (γράμμα ἀρκτικό) τίθεται τὸ «μί-
μημα φωνῇ ἐκείνου ὃ μιμεῖται», δηλαδὴ ὁ ἀρχέγονος φθόγγος μὲ σημασία τοῦ 
πράγματος ἢ τῆς εἰκόνος ποὺ καθορίζει τὴν «οὐσίαν», τὸν σταθερὸ φορέα τῶν 
ἐναλλασσομένων ἰδιοτήτων τοῦ πράγματος τοῦ ὑπάρχοντος καθ’ ἑαυτό. Ἐν συ-
νεχείᾳ ἀκολουθοῦν, κατὰ σειρὰν σπουδαιότητος ἢ σαφέστερου προσδιορισμοῦ, 
τὰ σύμβολα, ποὺ ἐπιθέτουν τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα (ἰδιότητα ἢ μορφὴ ἢ νέα 
σημασία), τὰ ὁποῖα ἑνούμενα νοηματικῶς σχηματίζουν ἕνα λογικὸ σύνολο, ἕναν 
ὁρισμὸ (διατύπωσι δηλαδὴ τῶν οὐσιωδῶν γνωρισμάτων), ὥστε τὸ «ἀνείπωτον» 

* Ξεκινῶ πάντοτε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς ροῆς τοῦ νεροῦ, 1ον διότι εἶναι εὔκολα ἀντιληπτὸ 
καὶ 2ον διότι ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὰ 4/5 εἶναι καὶ ὁ ἴδιος νερό...



κ. . .
κ . . .
κ . . .
χ . . .
ρ . . .

σκ. . .
λήκ. . .

( Ὅ,τι καταλήγει σὲ κοι- 
λότητα μὲ φυσικὴ ροή.)

. . .πελλον
. . .αθος
. . .λιξ
. . .τρα  
. . .τὸν 
. . .φος
. . .θος

. . .δρία
. . .δωρ

. . .γρόν. . .
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Ἡ σταθερὴ κωδικὴ σημασία
«κοιλότητα-κυρτότητα»
τοῦ γράμματος ὕ-ψιλον

(ὅπως τὴν εἰσάγει σὲ κάθε ἑλληνικὴ λέξη, στὴν ὁποία συμμετέχει)

…κοτ λη (ἀγγεῖο), γο ττος (ἀγγεῖο), τρ βλίον (γουδί), π ξὶς (κουτί), κ τίον 
(κουτί), β τίον (βαρέλι), λ χνος (λυχνάρι), κ ησις (ἐγκυμοσύνη), ἔγκ ος, σκε

ος, κρ πτη, τρ π(α), τ λος (κάλος), τ μβος, τ πος (βαθούλωμα), πὸ 
(κάτω-βύθιση), πὲρ (πάνω-ὕψωση), δ σις (βούτηγμα κάτω ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα), 

πατος (ἐξέχων), περος (ἐξόγκωμα φυτοῦ), φ τόν (ἀνερχόμενο ἀπὸ τὴν 
ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους), ἀναβλ ζω (τινάζω πρὸς τὰ πάνω), β θὸς (κοίλωμα), 
γρ πὸς (κυρτός), ν μφη, γ νὴ (κοίλωμα γεννητικοῦ ὀργάνου), κορ φὴ 
(ἐξόγκωμα), λ γίζω (κάμψις), μ χὸς (κοίλωμα κόλπου), π λη (ὀπή), π ργος 
(ὕψωμα), ρ αξ (κοίλωμα ἐδάφους), βρ χιος (βαθύς), πτιος (ἀνάσκελος),  
φ σίωσις (φούσκωμα), βος (ἐξόγκωμα καμήλας), κ μα (κοιλότητα-κυρτότητα 
θάλασσας), β σμα, λ μη («τσίμπλα» ματιοῦ), φ τρα (ἀνάδυση ἀπὸ τὸ ἔδαφος), 
τολ πη (κοῖλο ἄνθος), α λαξ (κοίλωμα ἐδάφους), ὄρ γμα (κοίλωμα ἐδάφους), 
κ ρτος (καλάθι ἁλιευτικό), κ πη (κούπα), φαλος (ὑποβρύχιο κύρτωμα),  
α ξάνω (φουσκώνω), ο ρανὸς (τὸ κυρτὸ στερέωμα), π τ χ ὴ  (κοιλότητα ἐδάφους 
ἢ ἐνδύματος), γλ φὴ (τεχνητὴ κοιλότητα σὲ μάρμαρο, λίθο, ξύλο κ.λπ.) κ.λπ., κ.λπ. 

Σταθερὲς κωδικὲς σημασίες φέρουν ὅλα τὰ γράμματα τῆς Ἑλληνικῆς, τὶς 
ὁποῖες εἰσάγουν ὡς ἔννοιες στὶς λέξεις ποὺ περιέχονται. (Βλ. Ἠλίας Τσατσό-
μοιρος, «Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. – Ἡ ἀποκωδικοποίηση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου», ἔκδ. «∆αυλός» 1991, β΄ ἔκδοση 2004.)
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εἰ σέ τι πρᾶγ μα ἢ ἔν νοι α νὰ ἀ πο κτή σῃ «ὄ νο μα». Εἶ ναι φα νε ρό, ὅ τι κά θε «ὁ ρι σμός» 
ἑ νὸς «ἀ νεί πω του» εἰ σέ τι πράγ μα τος συν τάσ σε ται ἢ ἀ να πτύσ σε ται διὰ λό γων, 
δηλ. λέ ξε ων. Ἐξ αὐ τῆς τῆς αἰ τί ας καὶ χά ριν ἀ πο σα φη νί σε ως τοῦ ὁ ρι ζο μέ νου κα τὰ 
τὴν δό μη σι τῆς νέ ας λέ ξε ως λαμ βά νουν μέ ρος «ὄχι μό νο σύμ βο λα μὲ κω δι κὲς ση-
μα σί ες ἀλ λὰ καὶ λέ ξεις ἐγ κλεί ου σες σα φέ στε ρα τὴν ἐ πι θυ μη τὴ δι α τύ πω σι ἑ τέ ρων 
οὐ σι ω δῶν γνω ρι σμά των. Αὐ τὴ ἡ λέ ξι ἢ οἱ λέ ξεις χά ριν τῆς οἰ κο νο μί ας τοῦ λό γου 
συμ με τέ χουν στὴν νέ α λέ ξι διὰ τοῦ ἰ σχυ ρό τε ρου αὐ τῶν στοι χεί ου, τὸ ὁ ποῖ ο δὲν 
μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι ἄλ λο ἀ πὸ τὸ ἀρ κτι κό τους γράμ μα.

Ὁ ρό λος τῶν «Μου σεί ων Λό γου»

ἔν τε χνη αὐ τὴ δη μι ουρ γί α χι λιά δων λέ ξε ων ἀ παι τοῦ σε, ὡς ἦ ταν ἑ πό με-
νο, ὄρ γα νο γιὰ τὴν «ποί η σιν» λό γου. Αὐ τὸ τὸ ὄρ γα νο τῆς «ἔν τε χνης 
γλώσ σας» συ νέ θε σαν οἱ «ποι η ταί» τῶν «Μου σεί ων Λό γων». Τὰ Μου-
σεῖ α Λό γων, ὅ πως δι α πι στώ σα με, ἐ κτὸς τῆς ἐ κρη κτι κῆς πα ρα γω γῆς 
λέ ξε ων, χω ρὶς τὴν ὁ ποί α δὲν θὰ ἦ ταν δυ να τὸν νὰ προ χω ρή σῃ ἕ νας 

πράγ μα τι με γά λος πο λι τι σμός, σύλ λη ψι τοῦ ὁ ποί ου ὑ πῆρ ξεν ἡ οἰ κου με νι κὴ ἀν τί λη-
ψι γιὰ τὴν ἐ πί λυ σι τῶν ἀν θρώ πι νων προ βλη μά των, κα τέ γρα φαν, ὅ πως τὰ δια σῳ-
θέν τα κεί με να ἀ να φέ ρουν, τὶς γνώ σεις τῶν ἀν θρώ πων τοῦ ἑλ λη νι κοῦ χώ ρου.

Τί θε ται βε βαί ως τὸ ἐ ρώ τη μα: ὑ πῆρ χε προ η γού με νη γλῶσ σα, ἐ πὶ τῆς ὁ ποί ας ἐ στη-
ρί χθη σαν τὰ «Μου σεῖ α Λό γων» γιὰ τὴν κα τα σκευ ὴ τῶν νε ω τέ ρων λέ ξε ων; Ὅ πως 
εἶ ναι ἀ δύ να το νὰ ὑ πάρ ξῃ ἕ νας με γά λος πο λι τι σμός, ἐ ὰν δὲν προ ϋ πάρ ξουν αὐ τοῦ 
ἄλ λοι μι κρό τε ρης ἐμ βέ λειας, ἔ τσι δὲν εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ὑ πάρ ξῃ γλῶσ σα με γά λου 
πο λι τι σμοῦ χω ρὶς αὐ τὴ νὰ ἔ χῃ στη ρι χθῆ στὴν γλῶσ σα τῶν προ η γου μέ νων αὐ τῆς 
γλωσ σῶν. Ἡ πο ρεί α τῆς γλώσ σας σὲ αἰ τι ώ δη σχέ σι μὲ τὸν ἄν θρω πο καὶ τὸ πε ρι βάλ-
λον του ἀ κο λού θη σε τὸν δρό μο της, ἐ ξε λισ σό με νη ὑ πὸ τὴν πί ε σι τῶν ἀ ναγ κῶν τοῦ 
πο λι τι σμοῦ. Ἐκ τοῦ λε ξι λο γί ου εἶ ναι ἀ δύ να το νὰ συμ πε ρά νῃ κα νείς, ποι ές λέ ξεις 
ἀ νή κουν στὶς πρὸ τῶν Μου σεί ων Λό γων πε ρι ό δους καὶ ποι ές στὶς με τά. Ἐ κεῖ νο 
ὅ μως ποὺ μπο ρεῖ νὰ θε ω ρη θῇ βέ βαι ο εἶ ναι ὅ τι: καὶ οἱ πρὸ τοῦ ∆ιὸς πο λι τι σμοὶ εἶ χαν 
ἀ νά λο γη γλῶσ σα καὶ ἴ σως σχε τι κὴ «μέ θο δο» γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξί της· 

ἢ ὅ τι εἶ ναι ἐ πί σης δυ να τὸν ὁ λό κλη ρο τὸ λε ξι λό γιο τῆς «τό τε» γλώσ σας νὰ 
ἀ νε πλά σθη μὲ βά σι πάν το τε τὴν αἰ τι ώ δη σχέ σι, ἀλ λὰ καὶ νὰ ἀ πέρ ρι ψε ἡ νέ α 
γλῶσ σα πολ λὲς (ἀ γνώ στου ἀ ριθ μοῦ) λέ ξεις ἐκ τῶν ἰ δι ω μά των τῶν ἐ πὶ μέ ρους 
πε ρι ο χῶν ἢ ν’ ἀ πε δέ χθη ὡς «εὐ γε νέ στε ρες» τὶς λέ ξεις π.χ. τῆς Ἐλ λο πί ας (καὶ ἐκ 
τοῦ λό γου αὐ τοῦ Ἑλ λη νι κὴ ἀρ γό τε ρα ἡ γλῶσ σα νὰ ὠ νο μά σθη) ἢ τέ λος καὶ νὰ 
κα τε βλή θη ἴ σως γιὰ πρώ τη φο ρὰ καὶ διὰ τῆς γρα φῆς ἡ προ σπά θεια (ἐ κτὸς τοῦ 
ἐμ πλου τι σμοῦ καί) δη μι ουρ γί ας «κοι νῆς Ἑλ λη νι κῆς», προ κει μέ νου νὰ δι ο χε τευ-
θῇ ἡ ∆ιός - πο λι τι κὴ σ’ ὁ λό κλη ρο τὸν κό σμο.

Ἡ πα ροῦ σα ἔ ρευ να ἐ πὶ τῶν γραμ μά των (στοι χεί ων) τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἀλ φα βή του 
ἔ φθα σε στὶς ἀ πο δεί ξεις, ἀ φοῦ ἀ πε κά λυ ψε, ὅ πως θὰ δι α πι στώ σου με, τὴν ἀρ ρα γῆ 
καὶ αἰ τι ώ δη σχέ σι τῶν στοι χεί ων τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἀλ φα βή του μὲ τὴν ἑλ λη νι κὴ φύ σι 
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Ὁ Ἠλίας Τσατσόμοιρος στὸ κτῆμα του στὴν Τραγάνα τὸ 1990, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ τὸν 
ἀδόκητο θάνατό του (22 ∆εκ. 1991). Ἐπὶ 20 χρόνια μελέτησε ἐξαντλητικὰ τὴν Ἑλληνικὴ 
Γλῶσσα καὶ μὲ σειρὰ ἄρθρων του στὸν «∆αυλό» παρουσίασε τὶς κωδικὲς σημασίες τῶν 
24 γραμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου, ποὺ κάθε γράμμα εἰσάγει ὡς ἔννοιες στὴ λέξη 
ποὺ συμμετέχει. Τὸ γιγάντιο ἔργο του συμπυκνώθηκε καὶ ἀποδελτιώθηκε στὸ ἐπαναστα-
τικὸ βιβλίο του «Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. – Ἡ ἀποκωδικοποίηση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου», ποὺ ἀνατρέπει ὅλες τὶς κρατοῦσες σήμερα γλωσσολογικὲς θεω-
ρίες καὶ προσεγγίζει τὸ Λόγο ὡς φυσικὸ φαινόμενο μὲ αἰτιώδη σχέση πρὸς τὰ πράγματα 
ποὺ ὀνομάζει καὶ ὄχι αὐθαίρετα καὶ συμβατικά. Ἀφετηρία του ὑπῆρξε ὁ διάλογος «Κρατύ-
λος» τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ ὁ Τσατσόμοιρος προώθησε τὴν Πλατωνικὴ θεώρηση τῆς Γλώσ-
σας στὸν ὕψιστο βαθμό. Τὸ προαναφερθὲν ἔργο του παραμένει κλασικὸ καὶ μολονότι ἐξε-
δόθη πρὶν ἀπὸ μία δεκαπενταετία ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελῇ πρωτοπορία στὶς προσπάθει-

ες γιὰ τὴ λύση τοῦ προβλήματος τῆς δημιουργίας τῆς γλώσσας.
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ὡς ἑνότητα μορφολογίας ἐδάφους-χλωρίδος-πανίδος-κλίματος-ἀνθρώπου. Αὐτὴ ἡ 
ἀποκάλυψι συνετελέσθη διὰ τῆς διασπάσεως τοῦ πυρῆνος ἑκάστου γράμματος, ἡ 
ὁποία ἐπετεύχθη διὰ τῆς ἐμβαθύνσεως στὰ αἴτια τῆς γενέσεως τῶν στοιχείων αὐ-
τῶν, αἴτια τὰ ὁποῖα ξεκινοῦν ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς γενέσεως τῶν ὄντων, «ἐξ ἧς ἅπαντας 
γίγνεσθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόσμους» (Ἀριστοτέλης, «Φυσικά»). 

Ἡ διάσπασι τῶν στοιχείων ἀπεκάλυψε, ὅτι ἡ μοριακὴ δομὴ τοῦ πυρῆνος τῶν 
γραμμάτων περιέκλειε ὄχι μόνο τοὺς πρωτογενεῖς φυσικοὺς ἤχους ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἱστορικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου, τοὺς ἀγῶνες του ἐντὸς τοῦ χώρου χάριν τῆς ἐπι-
βιώσεώς του. Αὐτὴ ἡ προσθήκη τοῦ ἱστορικοῦ παράγοντος ἑρμηνεύει τὴν ἐξέλιξι 
τῶν γνώσεων, οἱ ὁποῖες καὶ ἐνεφυτεύθησαν ἐντὸς τῶν ἐννοιῶν τῶν λέξεων. 

Ἡ διαπίστωσι αὐτὴ δὲν σταματᾷ ἐδῶ. Ἡ ἔντεχνη ἐπέμβασι τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
τὴν ἀνέπτυξα στὸ κεφάλαιο «Μουσεῖα Λόγων» καὶ συμπληρώνω στὸ παρὸν κεφά-
λαιο, ἐπέτυχε τὴν γλωσσικὴ ἔκρηξι καὶ τὴν ταχύτατη ἀνάπτυξι τῆς γλώσσας.

Συνοψίζοντας θὰ τονίσω καὶ πάλι τὴν σημασία τῆς ἀποκαλυφθείσης μεθόδου 
τῆς χρησιμοποιηθείσης γιὰ τὴν κατασκευὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν Μουσείων Λό-
γων. Πρῶτον, ὁ πρωτογενὴς ἦχος ἐλειτούργησε ὡς ὁ πυρὴν στὸ κέντρο τοῦ γλωσ-
σικοῦ ἀτόμου, πέριξ τοῦ ὁποίου ἀναπτύσσονται ἔννοιες συνδεόμενες μετ’ αὐτοῦ. 
Τέτοιοι πρωτογενεῖς ἦχοι κατεστάλαξαν στὰ στοιχεῖα, δηλαδὴ στὸν «πυρῆνα» καὶ 
τὶς περὶ αὐτὸν ἔννοιες, οἱ ὁποῖες ἐσχημάτισαν τὰ γράμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφα-
βήτου. ∆εύτερον, ἡ ἐπιλογὴ τῶν στοιχείων (γραμμάτων) ἐπέτρεψε τὸν σχηματισμό, 
ἐκ τῆς ἑνώσεως αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν σειρὰ ποὺ ἔχει ἡ σημασία των, τοῦ νέου γλωσ-
σικοῦ κράματος, τοῦ νέου ὀνόματος ἑκάστου ἀνείπωτου εἰσέτι πράγματος. Αὐτὴ 
ἡ ἐπιλογὴ ἐκ τῶν εἰκοσιτεσσάρων στοιχείων τῶν καταλλήλων καὶ ἡ κατ’ ἀξίαν 
των σειρὰ στὴ νέα λέξι ἀποτελεῖ, θὰ ἔλεγα, μιὰ «χημικὴ ἕνωσι», διότι τὸ προϊὸν 
τῆς ἑνώσεως αὐτῆς ἀπαριθμεῖ μὲν τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἕνα νέο 
κρᾶμα, μιὰ νέα ἔννοια, ἡ ὁποία εἶναι δυνατόν, ὅπως ἀνέπτυξα, νὰ βοηθήσῃ ὡς ἔν-
νοια (λέξι) πλέον τὸν σχηματισμὸ μιᾶς ἄλλης ἐννοίας ἢ λέξεως καὶ οὕτω καθεξῆς. 
Αὐτὴν τὴν διαδικασία ἀποκαλῶ «χημεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου».

Θεωρῶ εὐεξήγητη τὴν ἀδυναμία τῶν Εὐρωπαίων γλωσσολόγων νὰ ἀποδεχθοῦν 
τὴν αἰτιώδη σχέσι μεταξὺ σημαίνοντος καὶ σημαινόμενου, ὅταν χρησιμοποιοῦν γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξι τῶν διανοημάτων τους λέξεις ἢ ἔννοιες προελθοῦσες ἐξ ἑνὸς ξένου 
πρὸς αὐτοὺς λεξιλογίου. Αὐτὲς οἱ λέξεις, ἐὰν δὲν ἀποκατασταθῇ ἡ ταυτότης των, 
θὰ ἐμφανίζωνται πάντοτε ὡς «συμβατικές» γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ ἀποδέκτες των.

Ἠλίας Τσατσόμοιρος

(«Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.–Ἀπό τὸν Ἔλλοπα θηρευτὴ 
μέχρι τὴν Ἐποχὴ τοῦ ∆ιός.–Ἡ Ἀποκωδικοποίησι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβή-
του», ἔκδ. «∆αυλός» 1991, β΄ ἔκδοσι 2004, σσ. 102-105.)
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ÅÑÅÕÍÅÓ ÔÏÕ «ÄÁÕËÏÕ»  
ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ

‣ Η. Τσατσόμοιρος, Ἡ «ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα», 
ὁ Ὅμηρος καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο, τ. 26.

‣ Ξενοφῶν Ζολώτας, Zeus’ anathema on our 
epoch, τ. 29.

‣ Η. Τσατσόμοιρος, Αἰτιότης - Ἀνάγκη - Τύχη, 
τ. 42.

‣ Κ. Σύρος, Ἐπιστήμη καὶ Γλῶσσα, τ. 61.
‣ «∆αυλός», Συνέδριο γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, 

τ. 71.
‣ ∆. Λάμπρου, Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἑλλη-

νικὴ Ποίηση, τ. 72.
‣ Μ. ∆ανίκας, Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ σύγ-

χρονη Ἐπιστήμη, τ. 72.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, «Τὸ γράμμα «ΑΛΦΑ» ἕως τὸ 

γράμμα «ΩΜΕΓΑ», τ. 72-78, 82-90 καὶ 96.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, Ἡ «κατασκευή» τῆς λέξεως 

στὰ Μουσεῖα Λόγων, τ. 76.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, Περὶ ὀνοματοποιίας καὶ 

«συμβατικότητας», τ. 77.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, Μουσεῖα Λόγων, τ. 80-81.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, Φθόγγοι σημασιῶν καὶ γράμ-

ματα, τ. 82.
‣ ∆. Λάμπρου, «Γλωσσικὴ Πολιτική»: Ἡ Μεγάλη 

Οἰκουμενικὴ Πολιτικὴ τοῦ Μέλλοντος, τ. 86.
‣ Μ. ∆ανίκας, Σχετικὰ μὲ τὴν οἰκουμενικότητα 

τῆς Ἑλληνικῆς, τ. 87.
‣ Γ. Γαβριηλίδης, Γ., Ἑλληνικὸ λεξιλόγιο στὶς 

γλῶσσες τοῦ Κόσμου, τ. 94.
‣ Ι. ∆άκογλου, Μαθηματικὲς ἀποδείξεις γιὰ τὴν 

προτεραιότητα τῆς Ἑλληνικῆς, τ. 96.
‣ Α. Γάτσιας, Τὰ Ἑλληνικά: Ἡ μοναδικὴ γλῶσσα 

τῆς Γῆς, τ. 99.
‣ Α. Γάτσιας, Τὰ «Ἀγγλικά», κακοποιημένα Ἑλ-

ληνικά, τ. 101.
‣ Κ. Γεωργανᾶς, Ἡ προϊστορικὴ ἐξάπλωση τῆς 

Ἑλληνικῆς, τ. 108.
‣ ∆. Λάμπρου, «Ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά;», τ. 109.
‣ Α. Παπατζίμας, Ἡ κοιτίδα τῆς Πρωτογλώσσας 

τῆς ἀνθρωπότητας, τ. 111.
‣ Γ. Γαβριηλίδης, Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία τῆς 

Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τ. 111.
‣ Π. Τσίνας, Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσ-

σας, τ. 114.
‣ Λ. Πολυμενάκος, Γιατί «δὲν ἑρμηνεύονται» προ-

δήλως ἑλληνικὲς λέξεις;, τ. 115.
‣ Η. Τσατσόμοιρος, Ἡ κατὰ γράμμα ἑρμηνεία τῶν 

λέξεων, τ. 120.
‣ Γ. Τσολάκος, Ἡ γένεση τῆς γλώσσας ἀπὸ τὴ Μη-

τέρα-Φύση, τ. 122.
‣ Σ. Πάν, Ἡ συνωμοσία ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς 

Γλώσσας, τ. 123.
‣ Α. Γάτσιας, Λατινικά: Ἡ ἀρχαιότερη γνωστὴ 

κακοποίηση τῆς Ἑλληνίδος Φωνῆς, τ. 124.
‣ Α. Πουλιανός, Ἡ Ἑλληνικὴ ὑπάρχει 30-40.000 

χρόνια, τ. 126.

‣ Σ. Πάν, Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῶν Σκοπίων, 
τ. 126.

‣ Α. Γάτσιας, Λατινική: ἐκβαρβαρισμένη Ἑλληνι-
κή, τ. 127.

‣ ∆. Κούτουλας, Οἱ μυκηναϊκοὶ τύποι τῆς Λατινι-
κῆς, τ. 127.

‣ Α. Γάτσιας, Ποιά εἶναι ἡ Πρωτογλῶσσα, τ. 128-
129.

‣ Α. Τζιροπούλου - Εὐσταθίου, Ποιᾶς γλώσσης 
(ἀνάξιοι) κληρονόμοι ἐσμέν…, τ. 130.

‣ Α. Γάτσιας, Παραφθαρμένο Ἑλληνικὸ τὸ «Τουρ-
κικό» λεξικό, τ. 130.

‣ Κ. ∆ιογένους, Ἡ Βορειοευρωπαϊκὴ Ρουνικὴ 
γραφή, τ. 133.

‣ Κ. ∆ιογένους, Ἡ Οὐαλλο-ιρλανδικὴ γραφή, τ. 
135.

‣ Ι. ∆άκογλου, Ἡ μαθηματικότητα τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας, τ. 138.

‣ Ν. Πρεάρης, Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Κλασικὴ 
Μουσική, τ. 140-141.

‣ Χ. Πανάγος, Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα τῶν… Γάλ-
λων, τ. 142.

‣ Κ. ∆ιογένους, Ἀποκρυπτογράφηση τῆς Πανάρ-
χαιας Ἑλληνικῆς Γραφῆς τῆς Ἱσπανίας, τ. 149.

‣ ∆. Λάμπρου, Ἑλλάδα=Γλῶσσα, τ. 150.
‣ ∆. Κούτουλας, Τὸ ἑλληνικὸ μὴ ἰνδοευρωπαϊκὸ 

λεξιλόγιο, τ. 150.
‣ ∆. Κούτουλας, Ἡ παγκόσμια Ἑλληνικὴ Γλῶσ-

σα, τ. 150.
‣ Κ. Κουτρουβέλης, Ἡ ἀπάτη τῆς «Ἰνδοευρωπαϊ-

κῆς» καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Μητέρα Γλώσσα, τ. 150.
‣ Νέμεσις, Γλωσσικὴ γενοκτονία, τ. 152-153.
‣ Κ. ∆ιογένους, Τὸ μυστήριο τῆς ἀρχαίας «Λιβυ-

κῆς» γραφῆς, τ. 152-153 καὶ 161.
‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Ἡ παγκοσμιότητα τῆς Ἑλληνι-

κῆς Γλώσσας, τ. 155.
‣ Σ. Χριστοδουλάρης, Σπουδαῖες ὁμοιότητες Ἑλ-

ληνικῆς - Αἰθιοπικῆς γραφῆς (ΙΙ), τ. 157.
‣ Νικόλαος Ἀσπιώτης, Ἑλληνικὰ τοπωνύμια σ’ 

ὅλη τὴν γῆ, τ. 159.
‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν παγ-

κόσμια πολιτική, τ. 162.
‣ Ι. Λάμπρου, Οἱ κάτοικοι τοῦ Εἰρηνικοῦ μιλοῦν 

ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τ. 169, 170 καὶ 214.
‣ ∆. Θεοδωρίδης, Μιὰ ἀπόδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Ἀλφαβήτου στὴ Γλῶσσα τῶν Μάγιας, τ. 171.
‣ Β. Χατζόπουλος, Ἀρχαῖα ἑλληνικὰ γλωσσικὰ 

στοιχεῖα στὴν Ἰνδιανικὴ Γλῶσσα Κέτσουα τοῦ 
Περοῦ, τ. 172.

‣ Σ. Πάν, Οἱ Πομάκοι μιλοῦν Ἑλληνικά, τ. 175.
‣ Κ. Κουτρουβέλης, Ἀστρονομικὴ ἀπόδειξη ὅτι 

ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἐχρησιμοποιεῖτο πρὶν ἀπὸ 
28.000 χρόνια, τ. 176-177.

‣ Γ. Βελᾶς, Οἱ ἑλληνικὲς λέξεις στὴ Ρωσσικὴ 
Γλῶσσα, τ. 180.

‣
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‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀναντικα-
τάστατο μέσο ἐκφράσεως τῆς διεθνοῦς Ἐπιστή-
μης, τ. 181.

‣ Π. Τσίνας, «Ἱερά» Σύνοδος κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας, τ. 182.

‣ Κ. Κουβαλάκης, Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο σὲ χρήση 
τὸ 6.000 π.Χ., τ. 185.

‣ Κ. Στρατῆς, Ἡ ἐτυμολογία τῶν πανάρχαιων ὀνο-
μασιῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τ. 
199.

‣ Γ. Βελᾶς, Οἱ ἑλληνικὲς λέξεις στὴ Ρωσσικὴ 
Γλῶσσα, τ. 180.

‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀναντι-
κατάστατο μέσον ἐκφράσεως τῆς διεθνοῦς Ἐπι-
στήμης, τ. 181.

‣ Σ. ∆ωρικὸς – Κ. Χατζηγιανάκης, Ἴνκας, «Κέ-
τσουα», «Ἀταχουάλπα», τ. 200-201.

‣ Μ. Ἡσαΐας, Ἡ σχέση πατρότητας τῆς Ἑλληνι-
κῆς μὲ τὶς σύγχρονες Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες, 
τ. 203.

‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Τί μιλᾶμε; Ἀγγλικὰ ἢ Ἑλληνι-
κά;, τ. 204.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἀπὸ πανάρχαιες δωρικὲς 
λέξεις προῆλθαν ὅλες οἱ ρίζες τῆς Ἀγγλικῆς 
Γλώσσας, τ. 204.

‣ Κ. Γεωργανᾶς, Τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά, τ. 
206 καὶ 214.

‣ Α. Κουκοβίστας, Ἡ Ἑλληνικὴ διεθνὴς γλῶσσα 
στὴν Τουρκοκρατία, τ. 215.

‣ Σ. ∆ωρικὸς – Κ. Χατζηγιαννάκης, Χιλιάδες ἀρ-
χαῖες ἑλληνικὲς λέξεις στὴν γλῶσσα τῶν προκο-
λομβιανῶν Ἴνκας, τ. 216.

‣ Σ. ∆ωρικὸς – Κ. Χατζηγιανάκης, Ἑλληνικὲς κα-
ταβολὲς στὴ Γλῶσσα τῶν Βάσκων, τ. 219.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἐτυμολογικὴ γεωγραφία τῆς 
Εὐρώπης, τ. 221.

‣ Ἀ. Τριβωνιανός, Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀμερικῆς «ἀγνοοῦν καὶ μισοῦν» τὴν Ἑλληνικὴ 
Γλῶσσα, τ. 221.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἡ συλλαβικὴ Ἑλληνικὴ Γλῶσ-
σα, τ. 222.

‣ Γ. Πέππας, Τὰ Ἀρβανίτικα πανάρχαιη παρα-
φθορὰ τῆς Ἑλληνικῆς, τ. 222.

‣ Σ. ∆ωρικὸς – Κ. Χατζηγιανάκης, ∆ιάλογος γιὰ 
τὴν ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς στὴν Βασκικὴ 
Γλῶσσα, τ. 226.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Βουλγαρική-Σκυθική: Μιὰ 
Ἑλληνικὴ διάλεκτος, τ. 229.

‣ Ι. Αἶνος, Ἀπείρως περισσότερες ἑλληνικὲς λέ-
ξεις στὴν Ἀγγλική, τ. 229.

‣ Θ. Λύρας, Πῶς ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀμερικῆς 
«δολοφονεῖ» τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τ. 230.

‣ Ε. Ἀρκᾶς, Ἡ πολλαπλῆ εἰσροὴ ἑλληνικῶν λέξε-
ων στὴν Ἀγγλική, τ. 233.

‣ Κ. Γεωργανᾶς, Α. Μήτσιου, Κ. Καρμιράντζος, 
Θ. Λύρας, Ἱσπανοὶ εὐρωβουλευτὲς ζητοῦν καθι-
έρωση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ὡς κοινῆς γλώσ-
σας τῆς Εὐρώπης, τ. 233.

‣ Ε. Μαρματσούρης, Πανάρχαιη ἐξάπλωση τῆς 

Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραφῆς στὴν Ἰνδονη-
σία καὶ τὴν Πολυνησία, τ. 234.

‣ Θ. Ἠλιόπουλος, Ἑλληνικὴ γλωσσικὴ sovereignty, 
τ. 235.

‣ Γ. Φάκος, Περὶ σωτηρίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσ-
σας ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ θρησκεία, τ. 238.

‣ Κ. Γεωργανᾶς, Ἀπὸ ἑλληνικὲς λέξεις προῆλθαν 
οἱ εὐρωπαϊκοὶ «τίτλοι» εὐγενείας, τ. 238.

‣ ∆ρ Α. Λυράκος, Ἕλληνες ἐναντίον Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας, τ. 240.

‣ Π. Κουβαλάκης, Ταλιμπανισμὸς στὴ Γλῶσσα, 
τ. 240.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα τροφὸς 
τῆς Τουρκικῆς, τ. 241.

‣ Α. Κρασανάκης, Ποιά εἶναι ἡ σωστὴ προφορὰ 
τῆς Ἑλληνικῆς, τ. 242.

‣ Τ.Ε.Ε., Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἄνευ ὁρίων, τ. 
246.

‣ Γ. Παπακωνσταντίνου, Οἱ δῆθεν τουρκικῆς προ-
έλευσης λέξεις τῆς Νεοελληνικῆς, τ. 247.

‣ Σ. Βασδέκης, Ἡ γλῶσσα τῆς Φύσεως καὶ οἱ 
φαντασιώσεις περὶ «Γλώσσας τοῦ Θεοῦ», τ. 
248-249.

‣ Π. Ντώνιας, Κι ἄλλες λέξεις τῆς Τουρκικῆς εἶ-
ναι ἑλληνικές, τ. 250.

‣ Γ. Παπακωνσταντίνου, Οἱ δῆθεν «τουρκικές» 
νεοελληνικὲς λέξεις (β), τ. 250.

‣ Γ. Λάζαρης, Ἡ παγκόσμια γλῶσσα καὶ γραφὴ 
τῶν θεῶν, τ. 251.

‣ Θ. Λύρας, Ἡ ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀμερικῆς κατὰ 
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τ. 252.

‣ Ε. Παττακός, Ἑλληνικὲς ἐπιδράσεις στὴ Συρια-
κὴ Γλῶσσα, τ. 254.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἡ ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς 
στὴν Ἰαπωνικὴ Γλῶσσα, τ. 255, 256.

‣ Σ. Βασδέκης, Ἡ παγκόσμια Ἀγγλικὴ Γλῶσσα 
ὡς «ψηφιδωτό» τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, τ. 260-
261.

‣ Ι. Πηλιούνης, Ἡ δημιουργία τοῦ θησαυροφυ-
λακίου τῆς γλώσσας μας. Οἱ περιπέτειες τοῦ 
προγράμματος TLG, τ. 263.

‣ Ι. Πηλιούνης, Οἱ 3 «θησαυροφύλακες»  τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Γλώσσας, τ. 264.

‣ Σ. Θεοφανίδης, Τὰ ἀγγλικὰ τοπωνύμια εἶναι 
ἑλληνικά, τ. 265.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ὁ ὑπολογιστὴς ἀκούει, γρά-
φει, διαβάζει, μιλάει μόνον (!) Ἑλληνικά, τ. 
271.

‣ Τ. Ἀθανασόπουλος, Γράφοντας «Ἀγγλικά» μὲ 
ἑλληνικὲς λέξεις !, τ. 275.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Τὰ ἀρχαῖα κείμενα. Πῶς νὰ 
ξεκινήσουμε τὴν αὐτοπαιδεία μας, τ. 275.

‣ Σ. Μυτιληναῖος, Μουσουλμάνοι ἑλληνόγλωσ-
σοι καὶ χριστιανοὶ τουρκόγλωσσοι, τ. 285.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Ἑλληνικὲς ὅλες οἱ ρίζες τῆς 
Λατινικῆς: Ἕνα λεξικὸ τῶν «πρωτόθετων» λέ-
ξεων, τ. 293 καὶ 295.

‣ Κ. Καρμιράντζος, Τί εἶναι ἡ Γλῶσσα; Τί εἶναι ἡ 
Ἑλληνική;, τ. 297.



Στὴ σε λί δα 77 τοῦ βι βλί ου τοῦ Ἀ λε ξὰν τρ Μον τγκαί ητ «Ἡ Ἀρ χαι ο λο γί α τῶν κρα τῶν τῆς Σο-
βι ε τι κῆς Ἕ νω σης», Μό σχα 1959, ὑ πάρ χει ἡ φω το γρα φί α ἀ πὸ παι δι κὸ τά φο στὴ Μάλ τα τῆς 
Σι βη ρί ας μὲ τὴν πλά κα καὶ τὴ σπεῖ ρα, ποὺ σχη μα τί ζε ται ἀ πὸ μι κρὲς ὀ πές, καὶ ὀ στέ ι να ἀ πὸ 
μα μοὺθ εἰ δώ λια μὲ ψη λὸ λαι μό, ποὺ μοιά ζουν Κυ κλα δι κὰ (ἀ να σκα φι κὴ πε ρί ο δος 1928-
1937). Χρο νο λο γοῦν ται στὴ Με σο λι θι κὴ Περίοδο  με τα ξὺ 12000-5000 π.Χ. Προ σπά θη σα 
μά ται α νὰ μά θω ἀ πὸ τὸν Μορ φω τι κὸ Ἀ κό λου θο τῆς Ρωσ σι κῆς Πρε σβεί ας στὴν Ἀ θή να κ. 
Baunov, ποῦ βρί σκον ται σή με ρα. Πι θα νὸν συγ κα τα λέ γον ται με τα ξὺ τῶν ἐκ θε μά των τοῦ 
Ἀρ χαι ο λο γι κοῦ Μου σεί ου τοῦ Ἰρ κού τσκ. Πρό κει ται ἤ δη γιὰ λα τρεί α τῶν νε κρῶν, ποὺ πη-
γά ζει ἀ πὸ τὴν πρω τό γνω ρη ἀν τί λη ψη, ὅ τι ἡ ζω ὴ συ νε χί ζε ται με τὰ τὸ θά να το. Ὁ σκε λε τὸς 

εἶ χε ἴ χνη ἀ πὸ κόκ κι νη ὤ χρα.

Ἀ πὸ τὶς πλά κες τοῦ 
Ἀρ χαι ο λο γι κοῦ Μου-
σεί ου Ἀ πει ράν θου 
μὲ δι α κό σμη ση σπεί-
ρας. Ἡ συγκεκριμένη 
ὁ μοιά ζει πε ρισ σό τε-
ρο μὲ τὸ εὕ ρη μα τῆς 
Σι βη ρί ας. Εἶ ναι ἀ πὸ 
φαι ὸ μάρ μα ρο καὶ 
χρο νο λο γεῖ ται πε ρί-
που στὰ 2.500 χρό νια 
π.Χ. Ἡ σπεῖ ρα θε ω ρεῖ-
ται ὡς σχη μα τι κὴ πα-
ρά στα ση φι διοῦ καὶ 
ἔ χει λα τρευ τι κὸ χα ρα-

κτῆ ρα.

ρο μὲ τὸ εὕ ρη μα τῆς 
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ÐÑÏÚÓÔÏÑÉÊÁ
Ó×ÅÄÉÁ ÓÐÅÉÑÁÓ
ÔÇÓ ÍÁÎÏÕ
ÓÔÇ ÓÉÂÇÑÉÁ
Ἀ δυ να τεῖ νὰ δώ σῃ ἐ ξή γη ση
ἡ ἐ πί ση μη δι ε θνὴς Ἀρ χαι ο λο γί α

τὸ πρῶ το μου τα ξί δι στὸν Κα να δᾶ, γιὰ νὰ ἐ πι σκε φθῶ τὸν 
ἀ δελ φό μου στὴν Ὀτ τά βα, ὁ Σύμ βου λος τῆς Ρωσ σι κῆς Πρε-
σβεί ας, ποὺ εἶ χε ἀ κού σει γιὰ τὶς Ἀρ χαι ο λο γι κές μου σπου-
δές, μοῦ χά ρι σε ἕ να με γά λο βι βλί ο γιὰ τὴν Ἀρ χαι ο λο γί α τῶν 
κρα τῶν τῆς Σο βι ε τι κῆς Ἕ νω σης. Ἦ ταν πο λὺ ἐμ πε ρι στα τω μέ-

νο, μὲ χάρ τες, σχέ δια, φω το γρα φί ες καὶ συμ με το χὴ πολ λῶν ἀρ χαι ο λό γων 
καὶ ἱ στο ρι κῶν. Τὸ ξε φύλ λι σα μὲ ἐν δι α φέ ρον καὶ προ σο χή, καὶ ἀρ γό τε ρα 
στὴν Ἀ θή να βρῆ κε τὴ θέ ση του δί πλα στὰ ἄλ λα μου βι βλί α.

Πρὶν τρί α χρό νια πε ρι η γή θη κα τὸ Κε φα λο χώ ρι τῆς Νά ξου Ἀ πεί ραν θο ἢ «Τ’ Ἀ πε-
ρά θου», ποὺ δι α τη ρεῖ καὶ τρί α Μου σεῖ α. Τὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο εἶ ναι ἡ πρώ ην 
ἰ δι ω τι κὴ συλ λο γὴ τοῦ ἐκ παι δευ τι κοῦ-μα θη μα τι κοῦ Μι χά λη Μπαρ δά νη, ὁ ὁ ποῖ ος 
εἶ χε συγ κεν τρώ σει καὶ δι α σώ σει πο λύ τι μες ἀρ χαι ό τη τες.

Ἀ πὸ τὰ ἐκ θέ μα τα μοῦ ἔ κα ναν ἐν τύ πω ση μαρ μά ρι νες πλά κες μὲ δι α κό σμη ση σπεί-
ρας, ποὺ εἶ χαν χρο νο λο γη θῆ στὴ Νε ο λι θι κὴ Πε ρί ο δο, στὰ 2500 χρό νια πε ρί που π.Χ. 
Προ έρ χον ταν κυ ρί ως ἀ πὸ τὴν ἀ να το λι κὴ Νά ξο καὶ τὸ ἐ πί νει ο τοῦ Ἀ πε ρά θου, τὴ Μου-
τσοῦ να καὶ ἀ πὸ προ ϊ στο ρι κὰ νε κρο τα φεῖ α καὶ τά φους. Τὸ μυα λό μου ἔ τρε ξε τό τε 
στὸ βι βλί ο τοῦ Mondgait· μί α ἀ πὸ τὶς πλά κες ἔ μοια ζε πο λὺ μὲ μί α φω το γρα φί α του.

Ὅ ταν ἐ πέ στρε ψα, ἄ νοι ξα μὲ λα χτά ρα τὸ βι βλί ο· πλά κα μὲ τὸ ἴ διο σχῆ μα, τὴν ἴ δια 
δι α κό σμη ση καὶ χρή ση (ἀ πὸ παι δι κὴ τα φή), ἀ πὸ τὴ Μάλ τα τῆς Σι βη ρί ας, ποὺ ἀ πέ χει 
80 χιλ. ἀ πὸ τὸ Ἰρ κού τσκ, ἦ ταν ὁ λό ι δια μὲ τῆς Νά ξου. Ἡ χρο νο λό γη ση δι έ φε ρε, για τὶ 
εἶ χε χρο νο λο γη θῆ στὴ Με σο λι θι κὴ Πε ρί ο δο καὶ με τα ξὺ 12000 -5000 π.Χ., ἐμ φα νι ζό-
ταν δη λα δὴ ἀρ χαι ό τε ρη κα τὰ πο λὺ ἀ πὸ τὶς πλά κες τῆς Νά ξου, γιὰ τὶς ὁ ποῖ ες ὅ μως 
δὲν μπο ροῦ σε νὰ ἀ πο κλει στῇ τὸ ἐν δε χό με νο νὰ εἶ χαν ἐ πι ει κῶς χρο νο λο γη θῆ στὰ 
2500 π.Χ. Ἄλ λο πρό βλη μα ἦ ταν ἡ τε ρά στια ἀ πό στα ση ποὺ βρέ θη καν τὰ εὑ ρή μα τα 
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τὸ ἕ να ἀ πὸ τὸ ἄλ λο, ὅ μως ὁ Πρω τάν θρω πος εἶ χε μί α θαυ μα στὴ κι νη τι κό τη τα καὶ 
ἔ δι νε μά λι στα τὰ ἴ δια ὀ νό μα τα σὲ βου νά, πο τα μοὺς καὶ πό λεις στοὺς και νούρ γιους 
τό πους ἐγ κα τά στα σης (ἐ κτὸς ἀ πὸ τὴ Μάλ τα τῆς Με σο γεί ου ἔ χου με στὴν Ἑλ λά δα 
δύο χω ριὰ στὸ νο μὸ Μεσ ση νί ας μὲ αὐ τὸ τὸ ὄ νο μα, καὶ κον τὰ στὴ Μάλ τα τῆς Σι βη-
ρί ας ὑ πάρ χει τὸ ὄ νο μα Angara). Ἐ πί σης δὲν μπο ροῦ με οὔ τε νὰ ὑ πο θέ σου με, πό σες 
χι λιά δες χρό νια ἦ ταν ἀ πα ραί τη τα, γιὰ νὰ κι νη θοῦν, ἀντιμετωπίζοντας κά θε εἴ δους 
ἀν τι ξο ό τη τες, οἱ Νε ο λι θι κοὶ ἄν θρω ποι. 

Ἡ Νά ξος καὶ ἡ πε ρι ο χὴ τῆς Μου τσού νας δι έ θε ταν ἄ φθο νη καὶ ἄ ρι στης ποι ό τη τας 
σμύ ρι δα, ποὺ ἦ ταν τὸ μο να δι κὸ σκλη ρὸ ὑ λι κό, μέ χρι ποὺ ἀν τι κα τα στά θη κε ἀ πὸ 
τε χνη τὲς λει αν τι κὲς ὗ λες γιὰ τὴ λεί αν ση καὶ στίλ βω ση τοῦ γυα λιοῦ, τοῦ μαρ μά ρου 
καὶ τῶν με τάλ λων (γυ α λό χαρ το, σμυ ρι δό πα νο), καὶ ἡ σμύ ρι δα ἐ ξη γεῖ τὴν πρώ ι μη 
κα τοί κη ση τοῦ χώ ρου.

Ση μαν τι κὴ ἦ ταν ἡ ἐ ξα γω γὴ σὲ ἄλ λα μέ ρη τῆς Ἑλ λά δας καὶ στὸ ἐ ξω τε ρι κό, κά τι ποὺ 
μαρ τυ ροῦν σή με ρα τὰ πα ρω πλι σμέ να σκου ρι α σμέ να τραι νά κια, ποὺ με τέ φε ραν τὸ 
με τάλ λευ μα στὸ λι μά νι. Πα ρὰ τὶς ὅ σες δι α κε κρι μέ νες προ σπά θει ες γιὰ νὰ ἑρ μη νευ θῇ 
ὁ συμ βο λι σμὸς τῆς σπεί ρας, φαί νε ται βέ βαι ο, ὅ τι ἀ φο ρᾷ στὸ φί δι, καὶ ἡ δι ά τα ξή της 
καὶ στὶς δύο πλά κες σὲ μι κρὲς ὀ πὲς (καὶ μί α με γά λη στὸ κέν τρο, τὸ «μά τι»), ἀλ λὰ καὶ 
ἡ ἐ πε ξερ γα σί α μὲ ἐ πί κρου ση μὲ ἄλ λο λί θι νο ἐρ γα λεῖ ο (ἴ σως σμυ ρί γλι) ἢ καὶ μέ ταλ λο 
ἀ φο ρᾷ σὲ κοι νὸ πρό τυ πο.

 Τε ρέ ζα Μη τσο πού λου
 Ἀρ χαι ο λό γος

Τρι γω νι κὴ πλά κα (30, 40 καὶ 50 ἑκ. μὲ πά χος 
7 ἑκ.) ἀ πὸ τὸ προ ϊ στο ρι κὸ νε κρο τα φεῖ ο τῆς 
Ἁ γί ας Τριά δας, ποὺ βρέ θη κε τὸ 1966. Ἔ χει 

75 ὀ πὲς μὲ βά θος 1 ἑκ.

Ἄλ λη πλά κα ἀ πὸ λευ κὸ μάρ μα ρο ἀ πὸ 
τὴ Μου τσοῦ να (νε κρο τα φεῖ ο Ἁ γί ας 

Τριά δας) τῆς ἴ διας πε ρι ό δου.

Ἄλ λη πλά κα ἀ πὸ λευ κὸ μάρ μα ρο ἀ πὸ 
τὴ Μου τσοῦ να (νε κρο τα φεῖ ο Ἁ γί ας 

Τριά δας) τῆς ἴ διας πε ρι ό δου.

Ἄλ λη πλά κα ἀ πὸ λευ κὸ μάρ μα ρο ἀ πὸ 
τὴ Μου τσοῦ να (νε κρο τα φεῖ ο Ἁ γί ας 

Τριά δας) τῆς ἴ διας πε ρι ό δου.

Τρι γω νι κὴ πλά κα (30, 40 καὶ 50 ἑκ. μὲ πά χος 
7 ἑκ.) ἀ πὸ τὸ προ ϊ στο ρι κὸ νε κρο τα φεῖ ο τῆς 
Ἁ γί ας Τριά δας, ποὺ βρέ θη κε τὸ 1966. Ἔ χει 
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ἀ να ζή τη ση τῶν χα ρα κτη ρι στι κῶν, ποὺ θὰ συ νέ θε ταν μί α 
σύγ χρο νη ἑλ λη νι κὴ ἐ θνι κὴ ὑ πό στα ση καὶ φυ σι ο γνω μί α, εἶ-
χε ἤ δη ἀρ χί σει νὰ ἐκ δη λώ νε ται λί γο με τὰ τὰ μέ σα τοῦ 18ου 
αἰ ῶ να. Προ ο δευ τι κὰ καὶ μέ χρι τὴν ἔ κρη ξη τῆς Ἐ πα νά στα-
σης ἡ ἀ να ζή τη ση αὐ τὴ πῆ ρε τὴ μορ φὴ εὐ θεί ας σύγ κρου σης 

ἀ νά με σα στὶς πνευ μα τι κὲς δυ νά μεις τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ (ὅ πως αὐ τὸς ἐκ φρά-
στη κε στὴ νε ο ελ λη νι κὴ ἐκ δο χή του) καὶ σὲ αὐ τὲς τῆς ὀ πι σθο δρο μι κῆς καὶ 
τουρ κό φρο νoς χρι στι α νορ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας. Τὰ γνω στό τε ρα –ἀλ λὰ ὄ χι 
καὶ τὰ μό να– κεί με να πο λε μι κῆς ἀ πὸ τὴν πλευ ρὰ τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ εἶ ναι 
ἡ «Ἀ δελ φι κὴ ∆ι δα σκα λί α» τοῦ Ἀ δα μάν τιου Κο ρα ῆ, οἱ «Κρί τω νος Στο χα-
σμοί», ὁ «Ρωσ σο αγ γλο γάλ λος» καὶ φυ σι κὰ ἡ πε ρί φη μη «Ἑλ λη νι κὴ Νο μαρ-
χί α» τοῦ Ἀ νω νύ μου τοῦ Ἕλ λη νος. 

Ὁ ∆ι α φω τι σμὸς ἐ ξέ φρα ζε τὴν ἀ να γεν νη μέ νη ἐμ πι στο σύ νη στὴ δύ να μη τοῦ ἐ πι-
στη μο νι κοῦ ὀρ θο λο γι σμοῦ, τὴν ἐ λευ θε ρί α τοῦ στο χα σμοῦ καὶ τὴν ἀ πόρ ρι ψη κά θε 
αὐ θεν τί ας καὶ εἰ δι κὰ τῆς θε ο κρα τι κῆς (στά ση, ποὺ ποί κιλ λε ἀ πὸ τὴν λυσ σα λέ α 
κρι τι κὴ στὴν χρι στι α νι κὴ Ἐκ κλη σί α μέ χρι τὴν ὁ λο κλη ρω τι κὴ ἀ πόρ ρι ψη τοῦ Χρι-
στι α νι σμοῦ καὶ τῆς θρη σκεί ας ἐν γέ νει ἢ τὴν εἰ σα γω γὴ φι λο σο φι κῶν-θε ο λο γι κῶν 
συ στη μά των ὅ πως π.χ. ὁ Ντε ϊ σμὸς ἢ τὸ Θε ο σε βι κὸ σύ στη μα τοῦ Θε ό φι λου Καΐ ρη)(1). 
Τὰ προ η γού με να δὲν ἀρ κοῦν, γιὰ νὰ χρί σουν τὸν ∆ι α φω τι σμὸ δι ά δο χο –ὅ πως ἔ χει 
συ χνὰ πα ρερ μη νευ τῆ– τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος (μά λι στα ἀ πὸ μί α, ὄ χι δυ σμε νῶς 
δι α κεί με νη, ἱ στο ρι ο γρα φι κὴ τά ση ἔ χει χα ρα κτη ρι στῆ ὡς ἕ να κί νη μα μὲ ἁ πλο ϊ κὲς καὶ 
ἀρ κε τὰ ὠ φε λι μι στι κὲς ἀρ χὲς(2)). Ἡ μορ φὴ ποὺ ἔ λα βε ὅ μως στὴν ἑλ λη νι κὴ ἐκ δο χή του 
δι έ θε τε καὶ τὸ ἐ πι πλέ ον στοι χεῖ ο τῆς δυ να μι κῆς ἀ νά κλη σης τοῦ προ γο νι κοῦ πνεύ μα-

Ç ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÁ
ÔÙÍ ÁÃÙÍÙÍ
ÅÎÅËËÇÍÉÓÌÏÕ
ÔÇÓ ÑÙÌÉÏÓÕÍÇÓ
(1828-1870)
∆ι α φω τι σμός: Ἡ μό νη συ νε πὴς προ σπά θεια
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τος, κά τι ποὺ τοῦ προ σέ δι δε ἕ ναν ἰ δι αί τε ρο χα ρα κτῆ ρα (π.χ. ὁ Κο ρα ῆς ἐ πι με λή θη κε 
στὸ Πα ρί σι μιᾶς μνη μει ώ δους ἐ πα νέκ δο σης τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων συγ γρα φέ ων, 
συ νο δευ ό με νης ἀ πὸ τὰ θρυ λι κὰ πλέ ον «Προ λε γό με νά» του). Ὁ Νε ο ελ λη νι κὸς ∆ι α-
φω τι σμὸς ἐ πα να κα θι έ ρω σε ὕ στε ρα ἀ πὸ δε κα έ ξι αἰ ῶ νες ἀ πα ξί ω σής της τὴν ἐ θνι κὴ 
ὀ νο μα σί α «Ἕλ λην» (ἀν τὶ τοῦ «χρι στια νοῦ», «Ρω μιοῦ» κ.ἄ. (3)) καὶ προ πα ρα σκεύ α σε 
πνευ μα τι κὰ τὴν ἔ κρη ξη τῆς Ἐ πα νά στα σης τοῦ 1821. Αὐ τὰ ἀ πὸ μό να τους ὑ πεν θυ μί-
ζουν τὴν πρὸς αὐ τὸν αἰ ώ νια ὀ φει λὴ κά θε Ἕλ λη να.

Ἡ ἱ στο ρι κή του πα ρου σί α ὅ μως δὲν ἐ ξαν τλή θη κε ἐ κεῖ. Ὁ Νε ο ελ λη νι κὸς ∆ι α φω τι-
σμὸς συμ με τεῖ χε ἐ νερ γὰ στὸν Ἀ γῶ να, ἀ να δει κνύ ον τας ὡ λο κλη ρω μέ νους ἀν θρώ πους 
τῆς δρά σης, ὅ πως ὁ προ α να φερ θεὶς Θε ό φι λος Καΐ ρης ἀ πὸ τὴν Ἄν δρο, ὁ ὁ ποῖ ος πο λέ-
μη σε ἔ χον τας στὸ χέ ρι πό τε τὸ του φέ κι καὶ πό τε τὴ γρα φί δα, ὡς ἕ νας ἀ πὸ τοὺς συν-
τά κτες τοῦ Συν τάγ μα τος τῆς Β΄ Ἐ θνο συ νέ λευ σης τοῦ Ἄ στρους τὸ 1823. Ἡ ἐ πί δρα ση 
τῶν δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν ὄ χι μό νο στὴ δι α τύ πω ση τῶν πρώ των Συν ταγ μά των τῶν 
ἐ ξε γερ μέ νων ἀλ λὰ καὶ στὶς ἐ σω τε ρι κὲς κοι νω νι κο πο λι τι κὲς ἀ να ζη τή σεις καὶ συγ κρού-
σεις τῆς ἐ πο χῆς, ἂν καὶ φθί νου σα, ἔ χει ἐ πι ση μαν θῆ ἀ πὸ πολ λοὺς ἐ ρευ νη τὲς ὡς κά τι 
πα ρα πά νω ἀ πὸ ἐμ φα νής. 

Τὸ πνεῦ μα τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ γο ή τευ σε ἀ κό μα καὶ ὀρ θό-
δο ξους κλη ρι κούς, οἱ ὁ ποῖ οι, πρὸς τι μήν τους, ἀ γνό η σαν 
ἐ πι δει κτι κὰ τὴν ἐ πί ση μη ἐκ κλη σι α στι κὴ γραμ μὴ καὶ συν-
τά χθη καν μὲ τὴν Ἐ πα νά στα ση (μά λι στα πολ λοὶ ὅ πως ὁ 
Ἀ θα νά σιος ∆ιά κος, ὁ Γρη γό ριος ∆ι καῖ ος- Πα πα φλέσ σας 
κ.ἄ. ἔ λα βαν μέ ρος ὡς ἔ νο πλοι). Οἱ ἱ ε ρω μέ νοι αὐ τοὶ ἀ πο-
τε λοῦν καὶ τὸ δι ά τρη το ἄλ λο θι, ποὺ ἐ πι κα λεῖ ται ἡ Ὀρ θό-
δο ξη Ἐκ κλη σί α, ὅ πο τε στρι μω χτῇ, γιὰ τὴ δῆ θεν συμ βο λή 
της στὸν Ἀ γῶ να. Ἀλ λὰ καὶ με τε πα να στα τι κά, ὅ πως θὰ 
δοῦ με, μορ φω μέ νοι κλη ρι κοὶ ὅ πως ὁ μα θη τὴς τοῦ Κο ρα ῆ 
Θε ό κλη τος Φαρ μα κί δης ἐ πάν δρω σαν τὶς τά ξεις τοῦ ∆ι α-
φω τι σμοῦ. Τοὺς ἀν θρώ πους αὐ τοὺς δὲν θὰ πρέ πει νὰ τοὺς 

κα τα χω ρί σου με ἐ λα φρᾷ τῇ καρ δί ᾳ ὡς «δι ο ρα τι κούς» πού, πο νη ρὰ σκε πτό με νοι, 
ἀ πο φά σι σαν νὰ δώ σουν στὴ χρι στι α νι κὴ πί στη καὶ Ἐκ κλη σί α ἕ ναν «προ ο δευ τι κό» 
τό νο, ὥ στε αὐ τὲς νὰ ἐ πι βι ώ σουν σὲ ἕ να με τα δι α φω τι στι κὸ εὐ ρω πα ϊ κὸ πε ρι βάλ λον. 
Τὰ κί νη τρά τους πή γα ζαν ἀ πὸ τὶς ἀ νάγ κες τῆς κοι νω νί ας καὶ ὄ χι τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ὁ 
προ σα να το λι σμός τους ἦ ταν πρω τί στως κοι νω νι κός: ἐ νέ τασ σαν δη λα δὴ τὸν θρη σκευ-
τι κὸ ἐκ συγ χρο νι σμὸ στὰ πλαί σια ἑ νὸς προ α παι τού με νου κοι νω νι κοῦ.(4)

Με τὰ τὴν Ἐ πα νά στα ση
ὲ τὸν τερ μα τι σμὸ τοῦ ἐ νό πλου ἀ γῶ να τὸ 1828 ἕ νας ἄλ λος ἀρ χί ζει. 
Ὡ στό σο δὲν πρό κει ται ἁ πλῶς γιὰ ἀ γῶ να ἀ νοι κο δό μη σης. Πρό κει ται 
γιὰ τὴν προ σπά θεια μιᾶς χώ ρας, ἡ ὁ ποί α δὲν ἔ χει νὰ ἐ πι στρέ ψῃ σὲ κά-
ποι α γνω στὴ καὶ προ σφά τως δι α κο πεῖ σα προ γε νέ στε ρη κα τά στα ση, 
ἀλ λὰ πρέ πει νὰ ἀρ χί σῃ τὴ νέ α ζω ή της ἀ πὸ μη δε νι κὴ βά ση. 

Οἱ ἐ ξου σι α στι κὲς φα τρί ες, ἴ δι ες καὶ ἀ πα ράλ λα χτες ἀ πὸ τὸν και ρὸ τῆς Τουρ κο κρα-
τί ας (ἴ σως τὸ μό νο πρᾶγ μα στὴν Ἑλ λά δα ποὺ εἶ χε μεί νει ἴ διο, ντό πιοι κοτ ζαμ πά ση-

Ὁ Νεοελληνικὸς 

∆ιαφωτισμὸς 

συμμετεῖχε ἐνεργὰ 

στὸν Ἀγῶνα, 

ἀναδεικνύοντας 

ὡλοκληρωμένους 

ἀνθρώπους τῆς 

δράσης.
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δες, βυζαντινοαναθρεμμένοι φαναριῶτες, κάποιοι παραγκωνισμένοι πρώην ἀρματο-
λοί), οἱ ὁποῖες εἶχαν συνδράμει τὴν Ἐπανάσταση μόνον ὅσο καὶ ὅποτε τὶς συνέφερε, 
ἐξακολουθοῦν νὰ συγκρούωνται (ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
Ἀγῶνα), πότε ἔνοπλα καὶ πότε ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ, γιὰ τὸ 
μοίρασμα τῆς νέας ἐξουσιαστικῆς πίττας. Ἕνας λαὸς φαινομενικὰ μόνο νικητὴς ἀλ-
λὰ στὴν πραγματικότητα σωματικὰ καὶ ψυχικὰ γονατισμένος, ποὺ βέβαια δὲν εἶχε 
τὸν χρόνο νὰ ἐπεξεργαστῇ, ἔστω καὶ στοιχειωδῶς, ζητήματα ὅπως τὸ ποιά μορφὴ 
μετεπαναστατικῆς κοινωνίας ἐπιθυμοῦσε. 

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν αὐτὰ οἱ Μεγάλες ∆υνάμεις προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλ-
λευτοῦν τὸ ρῆγμα τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας, ποὺ καὶ οἱ ἴδιες συνέβαλαν νὰ δημι-
ουργηθῇ στὴν Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη, γιὰ νὰ μετατρέψουν πρὸς ὄφελός τους τὶς 
ἰσορροπίες καὶ τοὺς συσχετισμοὺς στὴν ἐξωτερική του πολιτική. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο 
περιελάμβανε φυσικὰ καὶ τὴν ἀνάμιξή τους στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ κατάσταση 
μέσῳ τῶν ἐν Ἑλλάδι κομμάτων-παραρτημάτων τους. Τὸ πρόσχημα γι’ αὐτὴν τὴν 
ἀνάμιξη τοὺς εἶχε ἤδη προσφερθῆ διαρκοῦντος ἀκόμα τοῦ Ἀγῶνος ἀπὸ τὶς ντόπιες 
ἐξουσιαστικὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἐπιδίωκαν νὰ ἀποκτήσουν ἰσχυροὺς προστάτες 
στὶς μεταξύ τους ἔριδες. 

Ὁ Θεόφιλος Καΐρης, ἱερωμέ-
νος, ἀλλὰ ἔνθερμος ὑποστη-
ρικτὴς τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ, 
προκάλεσε τὸ μένος τῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου μὲ τὴν ἀνορθό-
δοξη διδασκαλία του περὶ 
«θεοσεβείας» (βλ. «∆αυλό», 
τ. 168, 193, 260-261, 263). Ὁ 
εἰκονιζόμενος πίνακας τοῦ 
Θεόφιλου Καΐρη βρίσκεται 

στὸ Μουσεῖο Μπενάκη.
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Ἀλ λὰ καὶ ὁ κοι νω νι κὸς προ μα χὼν τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ, ἡ Γαλ λί α, εἶ χε πρὸ πολ λοῦ 
ὑ πο κύ ψει στὴν ἐκ φυ λι στι κὴ ἀ σθέ νειά του, τὸν βο να παρ τι σμό. Στὶς πρῶ τες δε κα ε τί-
ες τοῦ 19ου αἰ ῶ να ὁ ∆ι α φω τι σμὸς πα ρέ με νε ὡ στό σο ἕ νας ὑ πο λο γί σι μος ἡτ τη μέ νος. 
Εἶ χε κα τα φέ ρει νὰ «μο λύ νῃ» ἀ με τά κλη τα τὶς ∆υ τι κὲς κοι νω νί ες καὶ νὰ «δι α φθεί ρῃ» 
ἀ νε πα νόρ θω τα τὶς συ νει δή σεις. Ἔ μοια ζε πε ρισ σό τε ρο μὲ βόμ βα, ποὺ δὲν εἶ χε μὲ 
βε βαι ό τη τα ἐ ξου δε τε ρω θῆ, ἢ μὲ ἡ φαί στει ο, ποὺ δὲν εἶ χε σί γου ρα σβή σει (ἔ κτο τε μά-
λι στα με ταλ λά χθη κε ἀρ κε τὲς φο ρές, κά τι ποὺ μᾶλ λον τὸν ἔ χει κα τα στή σει ἀ νί α τη 
μά στι γα τῶν ἁ παν τα χοῦ ἐ ξου σια στῶν καὶ ἴ σως ὄ χι καὶ τό σο «ἡτ τη μέ νο»). Πα ρό μοι α 
ἦ ταν καὶ ἡ θέ ση του στὴν Ἑλ λά δα.

Αὐ τὲς ἦ σαν σὲ γε νι κὲς γραμ μὲς οἱ δυ σμε νεῖς δι ε θνεῖς καὶ ἐγ χώ ρι ες συν θῆ κες, ὑ πὸ 
τὶς ὁ ποῖ ες ἄρ χι σε ὁ ∆ι α φω τι σμὸς νὰ δί νῃ τὴν κρι σι μώ τε ρη μά χη του στὸ ἑλ λη νι κὸ 
ἔ δα φος. Τὴν μά χη γιὰ μί α σύγ χρο νη εὐ νο μού με νη κοι νω νί α ἐ ναν τί ον τῆς ἐ πα να φο-
ρᾶς μιᾶς νε ο βυ ζαν τι νοῦ τύ που θε ο κρα τί ας.

Τὸ Αὐ το κέ φα λο τῆς Ἐκκλησίας
ἶναι γνω στόν, ὅτι κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς 
Τουρ κο κρα τί ας ὁ ὀρ θό δο ξος Κλῆ ρος εἶ χε 
ἀ πο σπά σει ἀ πὸ τοὺς Ὀ θω μα νοὺς πολ λὰ 
προ νό μια, ποὺ δὲν τὰ εἶ χε οὔ τε ἐ πὶ «Βυ-
ζαν τι νῆς» Αὐ το κρα το ρί ας. Ἕ να ἀ πὸ αὐ τὰ 

ἦ ταν καὶ ἡ ἄ σκη ση τῆς δι κα στι κῆς ἐ ξου σί ας ὡς πρὸς τὶς 
ὑ πο θέ σεις με τα ξὺ ὀρ θο δό ξων, ἡ ὁ ποί α τοῦ ἀ πέ φε ρε ση-
μαν τι κὰ κέρ δη. Γι’ αὐ τὸ κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς Ἐ πα νά στα-
σης ὁ Κλῆ ρος εἶ χε προ σπα θή σει νὰ ἀ πο τρέ ψῃ τὴν ἵ δρυ ση 
δι κα στη ρί ων στὶς ἀ πε λευ θε ρω μέ νες πε ρι ο χές. 

Μιὰ ἀ πὸ τὶς πρῶ τες με τε πα να στα στι κὲς πο λι τεια κὲς 
ἐ νέρ γει ες, ποὺ ἀ φω ροῦ σαν στὴν Ἐκ κλη σί α, ἦ ταν καὶ ἡ 
ἀ πα γό ρευ ση ποὺ τῆς ἐ πέ βα λε ὁ Κα πο δί στριας ὡς πρὸς τὸ 
νὰ δι κά ζῃ ἀ στι κὲς ὑ πο θέ σεις, πέ ραν τῶν γά μων καὶ τῶν 
δι α ζυ γί ων. Ὁ Κα πο δί στριας, ἂν καὶ συν τη ρη τι κός, φί λος 
τοῦ Κλή ρου καὶ ἀν τί πα λα δι α κεί με νος πρὸς τὸν ∆ι α φω τι σμό, προ χώ ρη σε ἐ πί σης καὶ 
σὲ μί α ἀ τε λέ σφο ρη προ σπά θεια κα τα γρα φῆς τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς πε ρι ου σί ας κα θὼς 
καὶ σὲ τή ρη ση ἀρ χεί ων γά μων, βα πτί σε ων κ.λπ. γιὰ λό γους οἰ κο νο μι κοῦ ἐ λέγ χου. 
Στό χος του δὲν ἦ ταν ἡ ἀμ φι σβή τη ση τοῦ ἰ δε ο λο γι κοῦ ἡ γε τι κοῦ ρό λου τῆς Ἐκ κλη σί-
ας, ἀλ λὰ ἡ ἐ πεί γου σα ἐ ξεύ ρε ση χρη μά των. Βέ βαι α οἱ ἐ νέρ γει ες αὐ τὲς τοῦ κυ βερ νή τη 
εὕ ρι σκαν σύμ φω νους καὶ τοὺς ὑ πο στη ρι κτὲς τῶν δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν.

Ἀλ λὰ ἡ χά ρα ξη τῶν πρώ των δρό μων πρὸς τὴν συγ κρό τη ση τῆς φυ σι ο γνω μί ας 
τοῦ νέ ου κρά τους καὶ τῆς δι α μόρ φω σης τῆς σχέ σης του μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α περ νᾷ 
μέ σα ἀ πὸ τὶς πο λι τι κὲς ἐ κτι μή σεις καὶ σκο πι μό τη τες τῆς νε ο φερ μέ νης βαυ α ρι κῆς 
(Ἀν τι)βα σι λεί ας, ἡ ὁ ποί α πο λὺ γρή γο ρα ἀν τι λαμ βά νε ται, ὅ τι ἡ χρι στι α νορ θό δο ξη 
Ἐκ κλη σί α μὲ τοὺς δε κα έ ξι αἰ ῶ νες ἰ σο πε δω τι κῆς καὶ ἀ δι ά κο πης κυ ρι αρ χί ας της ἐ πὶ 
τῆς ἑλ λη νι κό τη τας καὶ ἐ πὶ τῆς συλ λο γι κῆς ἐ θνι κῆς μνή μης ἔ χει κα τορ θώ σει νὰ ἀ πο-
τε λῇ τὸν μό νο ἐ να πο μεί ναν τα συ νε κτι κὸ ἰ δε ο λο γι κὸ πα ρά γον τα στὸ νέ ο κρά τος, ὁ 

Ὁ ∆ιαφωτισμὸς ἔδινε 
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ὁποῖος μποροῦσε νὰ τῆς χρησιμεύσῃ γιὰ τὴν ἄσκηση τόσο τῆς ἐσωτερικῆς ὅσο καὶ 
τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Μπροστὰ στὸν παράγοντα αὐτὸν προαιώνιες ἐθνικὲς 
σταθερές, ὅπως ἡ κοινὴ καταγωγὴ καὶ ἱστορικὴ διαδρομή, τὰ –μασκαρεμένα σὲ χρι-
στιανικά– πανάρχαια ἔθιμα, τὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἐκτυφλωτικὸ προγονικὸ παρελθὸν 
γι’ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀπαξιώνονται καὶ περνοῦν σὲ δεύτερη μοῖρα. 

Ὡστόσο οἱ Βαυαροὶ δὲν ἦσαν ἀφελεῖς, ὥστε νὰ ἐμπιστευτοῦν τυφλὰ τὴν Ἐκκλη-
σία ὑπογράφοντάς της μιὰ λευκὴ ἐπιταγή. Ἐξάλλου μὲ τὴ χριστιανικὴ Ὀρθοδοξία 
δὲν εἶχαν καμμία συναισθηματικὴ ἐξάρτηση. ∆ὲν εἶχαν ἀνατραφῆ μὲ αὐτή. Οὔτε 
ἔβλεπαν σὲ αὐτὴ τίποτε βαθύτερο, ὅπως αὐτὰ ποὺ ἐπιμένει νὰ διακρίνῃ ἕνας πι-
στός της. Ἡ κεφαλή της, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, παρὰ τὸ πομπῶδες τοῦ 
ὀνόματός του, δὲν ἦταν τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕνας διοικητικὸς θεσμὸς τοῦ 
Ὀθωμανικοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν εἶχε παραιτηθῆ ἀπὸ τὸ νὰ ἀπεργάζεται 
τὴν ἐπαναπροσάρτηση τῆς Ἑλλάδας στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία: ἀκόμα καὶ 
μετὰ τὸ στρατιωτικῶς αἴσιο πέρας τοῦ Ἀγῶνα δὲν ἔπαψε νὰ καλῇ τοὺς Ἕλληνες 
νὰ ἐπιστρέψουν μετανοημένοι σὲ αὐτὴν(5). 

Οἱ Βαυαροὶ δὲν ἤθελαν βεβαίως Ἐκκλησία (φιλο)τουρ-
κική, ποὺ θὰ τοὺς ἔβαζε τρικλοποδιὲς στὴν ἐξωτερική 
τους πολιτικὴ καὶ στὶς σχέσεις τους μὲ τὸ Ὀθωμανικὸ 
Κράτος. Ἐπιπλέον τὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελοῦσε ἰδεολο-
γικὸ προγεφύρωμα καὶ πρόσχημα γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῆς 
–ὁμόθρησκης– Ρωσσίας στὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ πράγμα-
τα, τὴν τεράστια ἐπιρροὴ τῆς ὁποίας ἡ Ἀντιβασιλεία 
ἤθελε νὰ περιορίσῃ καὶ νὰ ἐξισορροπήσῃ μὲ αὐτὲς τῶν 
ἄλλων Μεγάλων ∆υνάμεων (ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία εἶχαν 
ταχθῆ ὑπὲρ τοῦ Αὐτοκέφαλου γιὰ τὸν ἴδιο λόγο). Ἀπο-
φασισμένοι νὰ ἔχουν τὸ πάνω χέρι στὴ σχέση τους μὲ τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ Βαυαροὶ προχώρησαν τὸ 1833 
στὴν διοικητικὴ διάσπασή της καὶ στὴν καθιέρωση τοῦ 
Αὐτοκέφαλου (ὅπως ἀποκλήθηκε) τῆς ἑλλαδικῆς συνιστώσας της. 

Ἀπὸ ἰδεολογικῆς πλευρᾶς τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀπεξάρτηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 
Πατριαρχεῖο εἶχε προλειανθῆ ἀπὸ τὸν ∆ιαφωτισμὸ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν λιγώ-
τερο ἀδιάλλακτη ἀπέναντι στὸν Χριστιανισμὸ πλευρά του. Ὁ Κοραῆς, παρὰ τὴν 
σκληρὴ ἀντικληρικαλιστικὴ καὶ ἀντιβυζαντινιστικὴ γραμμή του, στὰ «Προλεγόμενά» 
του γράφει, ὅτι «ἐλευθέρων καὶ αὐτονόμων Γραικῶν Κλῆρος εἶναι ἀπρεπέστατον 
νὰ ὑπακούῃ εἰς προσταγὰς Πατριάρχου ἐκλεγμένου ἀπὸ τύραννον καὶ ἐξαναγκα-
σμένου νὰ προσκυνῇ τύραννον». Ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ τὸ ζήτημα 
εἶχε ἐπίσης τεθῆ καὶ κατὰ τὶς ἐργασίες τῶν ἐθνοσυνελεύσεων τοῦ Ἀγῶνα. Ὄχι μόνο 
στὴ συνείδηση τῶν προσκειμένων στὸν ∆ιαφωτισμὸ ἀλλὰ καὶ πλήθους ἄλλων ἡ πα-
τριαρχικὴ ἐξουσία εἶχε καταχωρισθῆ ὡς ἀδιαχώριστη ἀπὸ τὴν ὀθωμανική. Ἀλλὰ ἡ 
ψυχικὴ ἐξάρτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μορ-
φωτικὴ καὶ βιοτική του ἐξαθλίωση ἦταν πολὺ ἰσχυρή, γιὰ νὰ τὴν ἀγνοήσῃ κανείς, 
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ἔ στω καὶ με τε πα να στα τι κά. 

Ὁ πό τε γιὰ τοὺς δι α φω τι στὲς ἴ σχυ σε ἡ συμ βι βα στι κὴ καὶ ρε α λι στι κὴ λο γι κὴ τοῦ 
«μὴ χεί ρο νος»: ἂν ἕ να ἐ λεύ θε ρο Ἑλ λη νι κὸ Κρά τος δὲν εἶ χε ἄλ λη ἐ πι λο γὴ ἀ πὸ τὸ νὰ 
συ νυ πάρ ξῃ μὲ μί α χρι στι α νι κὴ Ἐκ κλη σί α, ἐ πε βάλ λε το τοὐ λά χι στον νὰ εἶ ναι καὶ 
αὐ τὴ ἐ λεύ θε ρη ἀ πὸ τὸ ὑ πό τουρ κο πα ρελ θόν της. ∆ὲν εἶ ναι, λοι πόν, πα ρά ξε νο ποὺ 
ὁ ἕ νας ἐκ τῶν τρι ῶν ἀν τι βα σι λέ ων, ὁ Λοῦν τβιχ Γκέ οργκ Μά ου ρερ, πεί στη κε νὰ 
προ χω ρή σῃ στὴν πε ρὶ Αὐ το κε φά λου ἀ πό φα ση με τὰ ἀ πὸ εἰ σή γη ση, ποὺ ὑ πέ βα λε 
πρὸς αὐ τὸν ἕ νας μα θη τὴς τοῦ Κο ρα ῆ καὶ ἐ πι στή θιος φί λος τοῦ Κα ΐ ρη, ὁ ἀρ χι μαν-
δρί της Θε ό κλη τος Φαρ μα κί δης.

Βέ βαι α, ὅ πως ἐλ πί ζου με νὰ ἔ γι νε κα τα νο η τό, ἡ ἀ πό φα ση αὐ τὴ τῆς Ἀν τι βα σι λεί ας 
δὲν ὑ πα γο ρεύ θη κε ἀ πὸ φι λε λεύ θε ρα κί νη τρα ὅ πως αὐ τὰ τῶν δι α φω τι στῶν, ἀλ λὰ 
ἀ πὸ τὴν ἀ νάγ κη νὰ ἰ σορ ρο πή σῃ καὶ νὰ ἑ δραι ώ σῃ μὲ μί α κί νη ση «μάτ» τὴν θέ ση 
της σὲ ἐ πί πε δο ἐ σω τε ρι κῆς καὶ ἐ ξω τε ρι κῆς πο λι τι κῆς, ἐ πι κυ ρώ νον τας μί α –ἔ στω καὶ 
χαλ κευ μέ νη– προ ϋ πάρ χου σα ἑ νο ποι η τι κὴ ἐ θνι κὴ ἰ δε ο λο γί α καὶ «ἀ να κα τα σκευ ά ζον-

τας» τὸν ἀν τί στοι χο φο ρέ α της. Γι’ αὐ τὸ ἔ λα βαν μέ ρι μνα 
καὶ γιὰ τὴν μορ φω τι κὴ ἰ σχυ ρο ποί η ση τοῦ πα ροι μι ω δῶς 
ἀ ναλ φά βη του ὀρ θο δό ξου Κλή ρου(6) (π.χ. ἵ δρυ ση σε μι να-
ρί ου ὀρ θο δό ξων κλη ρι κῶν στὸν Πό ρο). Ὅ πως ἄλ λω στε 
ὁ μο λο γεῖ ὁ Μά ου ρερ στὸ βι βλί ο του «Ὁ Ἑλ λη νι κὸς Λα ός: 
Ἡ ἀ νε ξαρ τη σί α τῆς ἑλ λη νι κῆς Ἐκ κλη σί ας [ἐνν. ἀ πὸ τὸ Πα-
τρι αρ χεῖ ο] ἦ ταν ἀ πα ραί τη τη γιὰ τὴν ὑ πό στα ση τῆς ἴ διας 
τῆς μο ναρ χί ας». Τὴν ἡ μέ ρα τῆς ἐ πί ση μης ἀ να κη ρύ ξε ως 
τοῦ Αὐ το κε φά λου (24/8/1833) στὸ λι μά νι τοῦ Ναυ πλί ου 
πα νη γύ ρι ζαν ὅ λες οἱ ξέ νες δι πλω μα τι κὲς ἀ πο στο λὲς καὶ 
τὰ ναυ τι κὰ πλη ρώ μα τα πλὴν τῶν Ρώσ σων(6).

Τὸ Αὐ το κέ φα λο ἐ ξε λή φθη καὶ χαι ρε τί στη κε ἀ πὸ ἀρ-
κε τοὺς ὡς νί κη τῶν δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν. Ἀν τι θέ τως ἐ πι κρί θη κε ἀ πὸ με ρί δα κλη ρι-
κῶν, ποὺ ἐ λέγ χον ταν ἀ πὸ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο, κα θὼς καὶ ἀ πὸ τὸ σύ νο λο σχε δὸν τοῦ 
ἑλ λα δι κοῦ μο να χι σμοῦ. Ἡ ἀν τί δρα ση τοῦ τε λευ ταί ου ὠ φει λό ταν κυ ρί ως στὸ ὅ τι ἡ 
Ἀν τι βα σι λεί α τὴν ἴ δια στιγ μὴ κα τα πο λε μοῦ σε δρα στι κὰ τὸ μα κραί ω νο κοι νω νι κο οι-
κο νο μι κὸ καρ κί νω μα τοῦ κα λο γε ρι σμοῦ, κλεί νον τας τὰ 378 ἀ πὸ τὰ 524 μο να στή ρια 
τῆς τό τε ἑλ λη νι κῆς ἐ πι κρά τειας καὶ ἐ πι χο ρη γῶν τας μὲ τὴν ἀ παλ λο τρι ω μέ νη μο να στη-
ρια κὴ πε ρι ου σί α τὰ προ γράμ μα τα τῆς δη μό σιας ἐκ παί δευ σης. Ὅ λοι οἱ πα ρα πά νω 
κλη ρι κοὶ καὶ κα λό γε ροι ἄρ χι σαν ἀ μέ σως νὰ κιν δυ νο λο γοῦν πε ρὶ θεί ας τι μω ρί ας, νὰ 
δαι μο νο λο γοῦν πε ρὶ ἐμ φα νί σε ως αἱ ρέ σε ων κ.λπ.

Ἡ ἐκ παι δευ τι κὴ πο λι τι κὴ ἐ πὶ Ἀν τι βα σι λεί ας(7)

ὸ ἔρ γο τῆς ἐκ παί δευ σης τῶν Ἑλ λή νων τὸ ἀ νέ λα βε με τὰ τὴν ἀ να κή ρυ ξη 
τῆς Ἑλ λά δας σὲ βα σί λει ο ἡ Πο λι τεί α, ἀ φοῦ τὸ νο μι κὸ πλαί σιο ποὺ κα-
θώ ρι ζε τὶς σχέ σεις Κρά τους-Ἐκ κλη σί ας δὲν ἐ πέ τρε πε στὴν τε λευ ταί α νὰ 
ἀ να πτύ ξῃ ἐκ παι δευ τι κὲς δρα στη ρι ό τη τες ἀ νε ξάρ τη τες ἀ πὸ τὴν κρα τι κὴ 
ἐ ξου σί α. Ἡ Ἀν τι βα σι λεί α σύ στη σε ἐ πι τρο πὴ «πρὸς δι ορ γα νι σμὸν τῶν 

Ὄχι μόνο στὴ 

συνείδηση τῶν 

προσκειμένων στὸν 

∆ιαφωτισμὸ ἀλλὰ 

καὶ πλήθους ἄλλων ἡ 

πατριαρχικὴ ἐξουσία 

εἶχε καταχωρισθῆ ὡς 

ἀδιαχώριστη ἀπὸ τὴν 

ὀθωμανική. 
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σχολείων», στὴν ὁποία δὲν συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι τοῦ Κλήρου. Στὶς προτάσεις 
ποὺ εἰσηγήθηκε ἡ ἐπιτροπὴ ἔγινε λόγος γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς θρησκευτικῆς 
διδασκαλίας σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς σχολικῆς ἐκπαίδευσης. Τὸ περίεργο γιὰ τὴν 
ἐποχὴ εἶναι, ὅτι στὶς μεγαλύτερες τάξεις προτείνεται ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος 
τῆς «Θρησκείας», μὲ τρόπο ποὺ θὰ ἱκανοποιῇ τὶς βαθύτερες ἀναζητήσεις τῶν διδα-
σκομένων σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο της, ἐνῷ παράλληλα προτείνεται καὶ ἡ διδασκαλία 

Ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης, πρωτεργάτης τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
πίστευε, ὅτι ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ τυραννία ἔπρεπε συγχρό-
νως νὰ σημαίνῃ καὶ ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία τοῦ Πατριαρχείου (βλ. 
«∆αυλό», τ. 171, 259, 264). Ἐπάνω: Ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης σὲ σχέδιο τῆς Γενναδείου 

Βιβλιοθήκης. (Πηγή: Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.)
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τῆς Ἱ στο ρί ας τῶν ἄλ λων Θρη σκει ῶν, κά τι ρι ζο σπα στι κὸ γιὰ ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χή –καὶ 
ὄ χι μό νο. 

Ἡ Ἀν τι βα σι λεί α προ χώ ρη σε στὴ νο μο θε τι κὴ ρύθ μι ση πε ρὶ ἐκ παί δευ σης ξε κι νῶν-
τας ἀ πὸ τὰ δη μο τι κὰ σχο λεῖ α. Τὸ βα σι λι κὸ δι ά ταγ μα τοῦ 1834 μὲ τὸν τίτ λο «Νό μος 
πε ρὶ τῶν δη μο τι κῶν σχο λεί ων» κα θώ ρι ζε ἕ να ἀ πὸ τὰ δι δα σκό με να μα θή μα τα νὰ 
εἶ ναι καὶ ἡ Κα τή χη ση, ἀλ λὰ ἐ να πέ κει το στὴν κρί ση τῶν γο νέ ων τὸ ἐ ὰν τὰ παι διά 
τους θὰ τὸ πα ρα κο λου θοῦ σαν. Ἐ πί σης στὴ νο μαρ χια κὴ ἐ πι τρο πή, ποὺ ἦ ταν ἁρ μό-
δια γιὰ τὴν ἐ πι θε ώ ρη ση τῶν σχο λεί ων, θὰ ἔ πρε πε ἐ κτὸς ἀ πὸ ἕ ναν ὀρ θό δο ξο ἱ ε ρέ α 
νὰ συμ με τέ χῃ καὶ ἕ νας ἐκ πρό σω πος τῆς προ τε σταν τι κῆς κοι νό τη τας (στὴν Ἑλ λά δα 
δροῦ σαν ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ ἤ δη τῆς Ἐ πα νά στα σης προ τε σταν τι κὲς ἀ πο στο λές, κυ ρί ως 
ἱ δρύ ον τας σχο λεῖ α. Ἂς ση μει ω θῇ, ὅ τι οἱ προ τε στάν τες ἱ ε ρα πό στο λοι δί δα σκαν στὰ 
σχο λεῖ α τους τὴν Ἁ γί α Γρα φὴ ἀ πὸ τὴ με τά φρα ση ποὺ εἶ χε ἐγ κρί νει τὸ Οἰ κου με νι κὸ 
Πα τρι αρ χεῖ ο). 

Τὸ πα ρα πά νω δι ά ταγ μα χα ρα κτη ρι ζό ταν ἀ πὸ πνεῦ μα θρη σκευ τι κῆς ἀ νο χῆς καὶ 
σε βα σμοῦ τῆς ἐ λευ θε ρί ας θρη σκευ τι κῆς ἐ πι λο γῆς καὶ φα νέ ρω νε τὴν δι ά θε ση τοῦ 
Μά ου ρερ γιὰ τὴν ἴ ση με τα χεί ρι ση τῶν μα θη τῶν στὴ σχο λι κὴ θρη σκευ τι κὴ ἀ γω γὴ 
ἀλ λὰ καὶ τῶν ἰ δι ω τι κῶν σχο λεί ων, ποὺ δι ευ θύ νον ταν ἀ πὸ προ τε στάν τες. Τὸ δι ά ταγ-
μα ἀ κο λου θοῦ σε τὰ κα τα φα νῶς ἐ πη ρε α σμέ να ἀ πὸ τὸν ∆ι α φω τι σμὸ φι λε λεύ θε ρα 
εὐ ρω πα ϊ κὰ ἐκ παι δευ τι κὰ πρό τυ πα τῆς ἐ πο χῆς.

Πρὸς τὴν δη μι ουρ γί α τοῦ πα ρα κρά τους
Ρωσ σί α θο ρυ βη μέ νη καὶ σὲ συ νερ γα σί α φυ σι κὰ μὲ τὸ κο λο βω μέ νο Πα-
τρι αρ χεῖ ο ἀ νέ λα βε δρά ση. Ἄρ χι σε νὰ στη ρί ζῃ τοὺς ἀν τι δρῶν τες στὸ Αὐ-
το κέ φα λο καὶ κυ ρί ως τὰ μο να στή ρια μὲ γεν ναῖ ες χρη μα τι κὲς δω ρε ὲς καὶ 
ἀ κρι βὰ δῶ ρα, ἐκ κλη σι α στι κὰ σκεύ η κ.λπ.

[Πα ρέκ βα ση: Τὸ 1833 δὲν εἶ ναι μό νο ἡ χρο νιὰ τῆς νο μο θε τι κῆς ρύθ μι σης πε ρὶ 
Αὐ το κε φά λου ἀλ λὰ καὶ τοῦ θα νά του τοῦ Κο ρα ῆ. Εἶ χε προ η γη θῆ μί α, μα ται ω μέ νη 
ἀ πὸ τὸν Οἰ κου με νι κὸ πα τριά ρχη, ἀ πό πει ρα ἀ φο ρι σμοῦ του τὸ 1831, «μή πο τε δο θῇ 
ἐ πι βλα βε στέ ρα ἐ πι ση μό της εἰς τὰς κε νο φω νί ας» του. Λί γο πρὶν πε θά νῃ, φα να τι κοὶ 
εἶ χαν κά ψει δη μο σί ως τὰ βι βλί α του στὸ Ναύ πλιο. Ἀ πα γο ρεύ θη κε ἐ πί σης ἡ τέ λε ση 
τρι μή νου μνη μο σύ νου του στὴν Κων σταν τι νού πο λη. Τὸ 1832 τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο εἶ χε 
ἀ πα γο ρεύ σει τὴν ἀ νά γνω ση τῶν ἔρ γων του, ἐ νῷ κα θ’ ὅ λη τὴν σα ρα κο στὴ τοῦ 1836 
στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Κων σταν τι νού πο λης ἐξε φω νοῦν το κη ρύγ μα τα ἐ ναν τί ον του.]

Ὁ Οἰ κο νό μος ἀ νέ πτυ ξε μί α πο λύ πλευ ρη δρα στη ρι ό τη τα. Κα τ’ ἀρ χὴν ἀρ θρο γρα-
φοῦ σε στὴν ἐ φη με ρί δα «Εὐ αγ γε λι κὴ Σάλ πιγξ», ποὺ ἐ ξέ δι δε ἀρ χι κὰ στὸ Ναύ πλιο 
καὶ ἀρ γό τε ρα στὴν Ἀ θή να ὁ ἱ ε ρο μό να χος Γερ μα νός. Ἡ πο λε μι κή του στρέ φε ται 
κυ ρί ως ἐ ναν τί ον τοῦ Φαρ μα κί δη ἀλ λὰ καὶ ἄλ λων, ὅ πως ὁ πρό σφα τα τε θνε ὼς Κο-
ρα ῆς καὶ ὁ Κα ΐ ρης. Στὴν Ἀ θή να θὰ σχε τι στῇ μὲ ἐκ κλη σι α στι κούς, πο λι τι κοὺς καὶ 
δη μο σι ο γρα φι κοὺς πα ρά γον τες. Ἐ πί σης ἐ νί σχυ σε τὴν συν τη ρη τι κὴ ὁ μά δα ἐν τὸς 
τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, ὥ στε νὰ κα τα στή σῃ τὴν τε λευ ταί α ὑ πο χεί ριο τῶν ἐ πι δι ώ ξε ών 
του. Ταυ τό χρο να στρα το λο γοῦ σε ὀ πα δοὺς ἀ πὸ τοὺς χώ ρους τῆς πο λι τι κῆς καὶ τοῦ 
στρα τοῦ. Ὅ λα τὰ πα ρα πά νω γί νον ταν μὲ τὴν ἀ πα ραί τη τη χρη μα το δό τη ση («λά-
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δι») ἀλλὰ καὶ ὑποσχέσεις εὔνοιας, δύο πράγματα ποὺ μοίραζε ἀφειδῶς μὲ τοὺς 
πράκτορές της ἡ ρωσσικὴ διπλωματικὴ ἀποστολὴ στὴ Ἀθήνα. 

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δράσης του δὲν ἄργησαν νὰ φανοῦν. Τὸ 1835, ἕνα μόλις 
ἔτος μετὰ τὴν κάθοδο τοῦ Οἰκονόμου ἀπὸ τὴ Ρωσσία καὶ δύο μετὰ τὴν ἀνακήρυξη 
τοῦ Αὐτοκεφάλου, ὁ Ἀλέξανδρος Σοῦτσος γράφει, ὅτι «εἶναι σχεδὸν ἓν ἔτος, ἀφ’ 
ὅτου ἡ ἐπίδειξις τῆς θεοσεβείας ἔγινεν συρμὸς τῆς Ἑλλά-
δος, ἀφ’ οὗ αἱ γονυκλισίαι καὶ νηστεῖαι μᾶς ἐπανῆλθον 
σῷαι· καὶ ὄχι μόνον οἱ Σταυροὶ τοῦ Σωτῆρος, ἀλλὰ καὶ 
οἱ πρὸς τὸν Σωτῆρα σταυροὶ καὶ μετάνοιαι εἶναι εἰς με-
γίστην τιμήν»(8). 

Οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν διαφωτιστικῶν ἰδεῶν δὲν ἔμειναν 
μὲ σταυρωμένα χέρια καὶ ἐκθέτουν σὲ κοινὴ θέα τὰ «ἄπλυ-
τα» τῶν συντηρητικῶν· «ἕνα κείμενο ποὺ ἔδωσε ἀφορμὴ 
βιαιοτάτων ἀντιδράσεων: μιὰ ἐφημερίδα, τὸν ἴδιο χρόνο 
πάντοτε, σχολιάζει δυσμενέστατα μία ἀναφορὰ [σ.σ.: βλ. 
«συμβουλές»] τοῦ πρώην Εὐβοίας Ἄνθιμου στὸν Ὄθω-
να: «οἱ σουλτάνοι ἐγνώριζαν ἀπὸ τὴν πεῖραν, ὅτι γιὰ νὰ 
τυραννοῦν εὐκόλως τὸν ἑλληνικὸν λαόν, εἶχον ἀνάγκην 
ἀπὸ τὴν συνδρομὴν τῆς θρησκείας του. Σέβας εἰς τοὺς 
πατριάρχας μας, ὑπεράσπισιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ 
προνόμια εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς της προσέφερεν ἀδιακόπως 
ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις…»(8). 

Σὲ παρόμοιο μῆκος κύματος κινήθηκε καὶ ἡ προσκείμενη στοὺς φιλελεύθερους 
ἐφημερίδα «Ἀθηνᾶ» τοῦ Ἐμμ. Ἀντωνιάδη. Στὸ φύλλο της τῆς 16/5/1836 διαβά-
ζουμε: «Ἂς ἐνθυμηθῶμεν τί ἦσαν ἐπὶ τῆς τουρκικῆς τυραννίας οἱ ἀρχιερεῖς μας. 
Ἐὰν ἐξαιρέσωμεν ὀλίγους τινάς, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦσαν δεσπόται, τύραννοι τῶν 
χριστιανῶν. Ἐψηφίζοντο ἀρχιερεῖς ὄχι κατ’ ἐκλογὴν ἀρετῆς καὶ παιδείας, ἀλλὰ 
μὲ κολακείας ἀνδραποδώδεις καὶ μὲ παχείας προσφορὰς χρημάτων. Ἁρπάζον-
τες δὲ οὕτως τὴν ποιμαντικὴν ράβδον, ἐφορολογοῦσαν ἀσπλάχνως τὰ δυστυχῆ 
των ποίμνια, ἐπωλοῦσαν καπηλικῶς τὴν ἱεροδιακονίαν καὶ τὴν ἱερωσύνην, τοὺς 
ἐγκαινιασμούς, τοὺς ἁγιασμούς, τὰς λειτουργίας καὶ ὅλας τὰς ὑπὲρ τῶν χριστια-
νῶν γενομένας τελετάς, ἐξέδιδον μὲ βαρεῖαν χρηματικὴν ποινὴν τοὺς σκληροὺς 
καὶ ἀπανθρώπους ἐκείνους ἀφορισμοὺς […], ἐπεριφρονοῦσαν τὴν παιδείαν καὶ 
κατέτρεχον τοὺς πεπαιδευμένους, ὁσάκις δὲν εὕρισκαν αὐτοὺς κόλακας τῆς 
ἀρχιερατικῆς τραπέζης των καὶ συνηγόρους τῶν αὐθαιρέτων καὶ τυραννικῶν 
τους πράξεων.»(8) 

Ἀλλὰ τὰ ἐπιχειρήματα ἐλάχιστη ἰσχὺ ἔχουν, ὅταν ὁ σκοταδισμὸς καλὰ κρατεῖ: ἡ 
«Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ» γράφει στὶς 14/11/1836 γιὰ τὶς συνέπειες τῆς περὶ τὰ ἐκκλησι-
αστικὰ κυβερνητικῆς πολιτικῆς στὴν καθημερινὴ ζωή, ὅτι «καὶ τὰ μὲν πολιτικὰ ἤθη 
βλέπομεν καθ’ ἡμέραν ἐλεεινά. Τῶν δὲ οἰκιακῶν καὶ κοινωνικῶν ἐκδηλοῦνται κηλῖ-
δες καὶ νοσήματα ἀνήκουστα ἢ καὶ μόλις ἀκουστὰ πρὶν τῆς ἐπαναστάσεως…».

Τὸ 1832 τὸ 

Πατριαρχεῖο εἶχε 

ἀπαγορεύσει 

τὴν ἀνάγνωση 

τῶν ἔργων τοῦ 

Κοραῆ, ἐνῷ καθ’ ὅλη 

τὴν σαρακοστὴ 

τοῦ 1836 στὶς 

ἐκκλησίες τῆς 

Κωνσταντινούπολης 

ἐξεφωνοῦντο 

κηρύγματα 

ἐναντίον του.
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Τὰ πρῶ τα ση μά δια σκο τα δι σμοῦ στὴν Ἐκ παί δευ ση
έ σα σὲ ἕ να τέ τοι ο φορ τι σμέ νο κλῖ μα ἡ πο λι τι κὴ τῶν ἀ να κτό ρων προ-
σπα θεῖ νὰ κι νη θῇ μὲ τὴ λο γι κὴ τῶν ἴ σων ἀ πο στά σε ων. Πε ρὶ ἄρ σε ως 
τοῦ Αὐ το κε φά λου οὔ τε λό γος νὰ γί νε ται, μιὰ καὶ αὐ τό, ὅ πως εἶ χε ὁ μο-
λο γή σει ὁ Μά ου ρερ, ἦ ταν θε με λι ῶ δες γιὰ τὴν ὑ πό στα ση τοῦ μο ναρ χι-
κοῦ κρά τους. Μπο ροῦ σαν ὅ μως νὰ γί νουν κά ποι ες στρα τη γι κὲς –καὶ 

ἄ σχε τες μὲ τὴν ὑ πό θε ση τοῦ Αὐ το κε φά λου– πα ρα χω ρή σεις, ὥ στε νὰ κα τευ να στοῦν 
οἱ φῆ μες πε ρὶ πο λέ μου ἐ ναν τί ον τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. 

Μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο ἐ πῆλ θε ἡ πρώ τη ἧτ τα τῶν δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν: δύο νέ α 
βα σι λι κὰ δι α τάγ μα τα, αὐ τὸ τῆς 12ης Ἰ ου νί ου 1836, ποὺ ἔ φε ρε τὸν τίτ λο «Πε ρὶ τῶν 
βι βλί ων καὶ τῶν σχο λεί ων τῶν βι βλι κῶν ἑ ται ρει ῶν» καὶ ἕ να ἄλ λο τῆς 31ης ∆ε κεμ βρί-
ου 1836 μὲ τίτ λο «Πε ρὶ τοῦ Κα νο νι σμοῦ τῶν ἑλ λη νι κῶν σχο λεί ων καὶ γυ μνα σί ων», 
δρο μο λό γη σαν μί αν ἄλ λη ἐκ παι δευ τι κὴ πο λι τι κὴ ἀ πὸ ἐ κεί νη ποὺ ἀ κο λου θοῦ σε ὁ 

Μά ου ρερ. Σύμ φω να μὲ αὐ τὴ εἰ σα γό ταν ἡ ὑ πο χρε ω τι κὴ 
δι δα σκα λί α τῆς Πα λαι ᾶς καὶ Και νῆς ∆ι α θή κης καὶ τῆς 
Ὀρ θό δο ξης Κα τή χη σης στὸ ἑλ λη νι κὸ σχο λεῖ ο καὶ γυ μνά-
σιο, ἐ νῷ ἀ που σί α ζε πλέ ον κά θε μνεί α γιὰ ἐ λεύ θε ρη ἐ πι-
λο γὴ τοῦ –κα τὰ τὰ ἄλ λα ὁ μο λο για κοῦ– πε ρι ε χο μέ νου 
τῆς σχο λι κῆς θρη σκευ τι κῆς δι δα σκα λί ας. Ἐ πι πλέ ον στὴν 
τε λευ ταί α τά ξη τοῦ γυ μνα σί ου ἔ πρε πε νὰ δι δά σκε ται 
ἡ ἑ βρα ϊ κὴ γραμ μα τι κή, γιὰ ὅ σους ἐ πι θυ μοῦ σαν νὰ ἀ κο-
λου θή σουν θε ο λο γι κὲς σπου δές. Ἐ πί σης κα θι ε ρώ θη κε ἡ 
ὑ πο χρε ω τι κὴ κα θη με ρι νὴ ὁ μα δι κὴ προ σευ χὴ πρὶν ἀ πὸ 
τὴν ἔ ναρ ξη τῶν μα θη μά των ὅ πως καὶ ὁ ὑ πο χρε ω τι κὸς σχο-
λι κὸς ἐκ κλη σια σμὸς τῶν μα θη τῶν. Κα θω ρι ζό ταν ἐ πί σης, 
ὅ τι οἱ δά σκα λοι ἔ πρε πε νὰ εἶ ναι ἀ μέμ πτου ἠ θι κό τη τας καὶ 
θρη σκευ τι κό τη τας(7).

Μιὰ δεύ τε ρη ἧτ τα τῶν δι α φω τι στῶν ἦλ θε τὸ 1838, ὅ που θε σμο θε τεῖ ται ἡ ἐ θνι κὴ 
ἑ ορ τὴ νὰ γί νε ται στὶς 25 Μαρ τί ου, τὴν ἡ μέ ρα δη λα δὴ τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς Θε-
ο τό κου. Μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο συ νέ βη ὄ χι ἁ πλῶς μιὰ πα ρα χά ρα ξη τῆς ἱ στο ρι κῆς 
ἀ λή θειας (ἡ Ἐ πα νά στα ση εἶ χε ἀρ χί σει στὶς 21 Μαρ τί ου 1821), ἀλ λὰ ἐ πι χει ρή θη κε 
νὰ ὑ πο βαθ μι στῇ ἡ ἴ δια ἡ Ἐ πα νά στα ση ὡς γε γο νὸς σὲ σχέ ση μὲ μί α ἀ σή μαν τη 
ἕ ως τό τε χρι στι α νι κὴ ἑ ορ τή, ποὺ ἁ πλῶς ἔ τυ χε νὰ πέ φτῃ ἐ κεῖ κον τά. Σὲ τε λι κὴ 
ἀ νά λυ ση νὰ ὑ πο σκε λι στῇ ὁ ∆ι α φω τι σμὸς (ποὺ ὡ δή γη σε στὴν Ἐ πα νά στα ση) ἀ πὸ 
τὴν Ἐκ κλη σί α ( ποὺ τὴν εἶ χε ἀ φο ρί σει): «μιὰ βα ρυ σή μαν τη χει ρο νο μί α πρὸς τὸν 
θρη σκευ ό με νο Ἑλ λη νι σμό»(8).

Τὸν Μά ι ο τοῦ 1839 γί νον ται στὴν Ἀ θή να τὰ ἐγ καί νια τοῦ πρώ του πα νε πι στη μί ου 
τῆς Νε ώ τε ρης Ἑλ λά δας –ἐ πί τευγ μα καὶ αὐ τὸ τῆς ἐ πί δρα σης τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ. Ἡ 
Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α δὲν κρύ βει, ὅ τι ἐ νο χλεῖ ται ἀ πὸ τὸ γε γο νός. Μὲ τὸ πρό σχη μα 
τοῦ δι ο ρι σμοῦ του ὡς τα κτι κοῦ κα θη γη τῆ τῆς Ἑλ λη νι κῆς Φι λο λο γί ας στὸ νε ο ϊ δρυ-
θὲν πα νε πι στή μιο ὁ Θε ό κλη τος Φαρ μα κί δης, ὁ εἰ ση γη τὴς τοῦ Αὐ το κε φά λου, ἀ πο μα-

Τὸ 1836 καθιερώθηκε 

ἡ ὑποχρεωτικὴ 

καθημερινὴ ὁμαδικὴ 

προσευχὴ πρὶν ἀπὸ 

τὴν ἔναρξη τῶν 

μαθημάτων ὅπως 

καὶ ὁ ὑποχρεωτικὸς 

σχολικὸς 

ἐκκλησιασμὸς τῶν 

μαθητῶν. 
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κρύ νε ται ἀ πὸ τὴ θέ ση του ὡς «Γραμ μα τέ ως πα ρὰ τῇ Ἱ ε ρᾷ Συ νό δῳ» τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 
Βα σι λεί ου.

Στὸ με τα ξὺ ὁ πρω τερ γά της τοῦ Αὐ το κε φά λου, ὁ Μά ου ρερ, εἶ χε ἀ να κλη θῆ στὴν 
Βαυ α ρί α ἀ πὸ τὸ 1834. Τὸ 1837 ἀ να κλή θη κε καὶ ὁ δεύ τε ρος τῶν ἀν τι βα σι λέ ων, ὁ 
Ἄρ μανσ μπεργκ. Στὸ δι ά στη μα αὐ τὸ προ έ κυ ψαν, ὅ πως εἴ δα με, καὶ οἱ πρῶ τες πα-
ρα χω ρή σεις τῆς μο ναρ χί ας πρὸς τοὺς συν τη ρη τι κούς, ὡς οἱ πρῶ τοι καρ ποὶ τῶν 
ρωσ σο πα τρι αρ χι κῶν με θο δεύ σε ων, ἐ νῷ κα τὰ τὴν δι ε τί α 1838-1839 ἡ ἐ σω τε ρι κὴ καὶ 
ἡ ἐ ξω τε ρι κὴ πο λι τι κὴ τῆς χώ ρας ἔ χει πλέ ον φτά σει στὸ ση μεῖ ο νὰ ὑ πα γο ρεύ ε ται οὐ-
σι α στι κὰ ἀ πὸ τὸ φι λο ρωσ σι κὸ κόμ μα.

Ὡ στό σο ἡ ὀρ θό δο ξη ἀν τί δρα ση αἰ σθά νε ται πλέ ον τό σο ἰ σχυ ρή, ὥ στε δὲν ἱ κα νο-
ποι εῖ ται μὲ τὶς πα ρα χω ρή σεις τοῦ Ὄ θω να, ἀλ λὰ σχε διά ζει τὴν ἀ να τρο πὴ τοῦ πο λι-
τεύ μα τος. 

Τὸ πα ρα κρά τος σὲ δρά ση
ὸ 1839 ἀ πο κα λύ φθη κε ἡ συ νω μο σί α τῆς πε ρι-
βό η της «Φι λορ θο δό ξου Ἑ ται ρεί ας». Ἡ ἑ ται-
ρεί α εἶ χε ἱ δρυ θῆ τὴν ἴ δια χρο νιά. Κο ρυ φαῖ α 
μέ λη της ἦ σαν ἐ πί σκο ποι καὶ ἡ γού με νοι ἀ πὸ 
ὅ λη τὴν Ἑλ λά δα, ἡ πλει ο νό τη τα τῶν με λῶν 

τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, πο λι τι κοί, ὁ ὑ πουρ γὸς Παι δεί ας Γλα-
ρά κης, στρα τι ω τι κοί, στε λέ χη τοῦ φι λο ρωσ σι κοῦ («να-
παί ϊ κου») κόμ μα τος καὶ φυ σι κὰ ὁ πρά κτο ρας Οἰ κο νό μος. 
Τὰ μέ λη της μι σθο δο τοῦν το ἀ πὸ τὴ Ρω σσι κὴ κυ βέρ νη ση. 
Εἶ ναι λοι πὸν αὐ το νό η το, ἀ πὸ ποι ούς δη μι ουρ γή θη κε καὶ 
ποι ῶν τοὺς στό χους ἐ ξυ πη ρε τοῦ σε. Στοὺς σκο πούς της(8) 
ἀ να φέ ρον ται με τα ξὺ ἄλ λων ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση τῆς Θεσ σα-
λί ας, Ἠ πεί ρου καὶ Μα κε δο νί ας κα θὼς καὶ ἡ ἐ νί σχυ ση τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας, ἡ ὁ ποί α θε ω ρεῖ το ὅ τι κιν δύ νευ ε. Ὡ στό σο 
πί σω ἀ πὸ τὰ λα ϊ κί στι κα ἀ πε λευ θε ρω τι κὰ ὁ ρά μα τα καὶ 
τὴν κιν δυ νο λο γί α πε ρὶ πα ρα με ρι σμοῦ τῆς Ἐκ κλη σί ας ὁ 
πραγ μα τι κὸς σκο πὸς ἦ ταν ἡ ἄρ ση τοῦ Αὐ το κε φά λου καὶ 
ἡ ἐ νί σχυ ση, ἀ κό μα καὶ μὲ χρή ση βί ας, τοῦ φι λο ρωσ σι κοῦ κόμ μα τος. Ἐ πί σης ἡ «με-
τα τρο πὴ τῆς Ἑλ λά δος σὲ κρά τος δο ρυ φό ρο τῆς Ρωσ σί ας»(8). 

Στὰ σχέ διά της πε ρι λαμ βα νό ταν καὶ ἡ ἄ σκη ση πί ε σης στὸν Ὄ θω να, γιὰ νὰ ἀ να-
γνω ρί σῃ τὴν Ὀρ θο δο ξί α ὡς ἐ πί ση μη θρη σκεί α τοῦ κρά τους ἀλ λὰ καὶ τῶν δι α δό χων 
του. Στὴν πε ρί πτω ση ποὺ αὐ τὸς δὲν συμ μορ φω νό ταν, προ ε βλέ πε το ἡ τε χνη τὴ ἀ να ζω-
πύ ρω ση τοῦ φαι νο μέ νου τῆς λῃ στεί ας στὴν ὕ παι θρο, ἡ ὑ πο κί νη ση ἐ ξέ γερ σης στὴν 
Πε λο πόν νη σο ἀ πὸ ὁ πλαρ χη γούς, ποὺ εἶ χε ὑ πὸ τὸν ἔ λεγ χό της, ἀ κό μα καὶ ἡ ἀ πα γω γὴ 
τοῦ Ὄ θω νος. Πα ρὰ τὴν ἐ ξάρ θρω σή της καὶ τὶς ἐ ναν τί ον της δι ώ ξεις ἡ ἑ ται ρεί α ἀ να-
συν τάσ σε ται καὶ συ νε χί ζει προ σε κτι κώ τε ρα τὴ δρά ση της γιὰ πολ λὰ χρό νια ἀ κό μη. 
Ἀλ λὰ οὕ τως ἢ ἄλ λως τὸ φαι νό με νο τοῦ πα ρα κρά τους εἶ χε πλέ ον ἀ πο κτή σει τὴ δι κή 
του δυ να μι κὴ στὴ νε ο ελ λη νι κὴ πραγ μα τι κό τη τα: οἱ πα ρα κρα τι κοὶ εἶ χαν ἐ πι τύ χει νὰ 
ἀγ κι στρω θοῦν σὲ πολ λὰ καί ρια ση μεῖ α τοῦ κρα τι κοῦ μη χα νι σμοῦ καὶ δὲν ἐ ξαρ τι ῶν-

Τὸ 1839 γίνονται 

στὴν Ἀθήνα τὰ 

ἐγκαίνια τοῦ πρώτου 

πανεπιστημίου τῆς 

Νεώτερης Ἑλλάδας 

–ἐπίτευγμα καὶ αὐτὸ 

τῆς ἐπίδρασης τοῦ 

∆ιαφωτισμοῦ. Ἡ 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

δὲν κρύβει, ὅτι 

ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὸ 

γεγονός.
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ταν τό σο ἀ πὸ μί α συ νω μο τι κὴ ὀρ γά νω ση γιὰ τὸν συν το νι σμό τους. 
Τὴν ἴ δια χρο νιὰ ἀρ χί ζουν ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α οἱ πρῶ τες δι ώ ξεις κα τὰ τοῦ δι α φω-

τι στῆ Θε ό φι λου Κα ΐ ρη, οἱ ὁ ποῖ ες θὰ συ νε χι στοῦν σχε δὸν ἀ δι ά κο πα μέ χρι τὴν δο λο-
φο νί α του στὶς 9/1/1853. Τό σο ἡ προ α να φερ θεῖ σα με τα κί νη ση τοῦ Φαρ μα κί δη ἀ πὸ 
τὴ θέ ση τοῦ Γραμ μα τέ α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου στὸ Πα νε πι στή μιο ὅ σο καὶ ἡ ἔ ναρ ξη τῶν 
δι ώ ξε ων ἐ ναν τί ον τοῦ Καΐ ρη ἔ χουν ἀ πο δο θῆ στὴ δρά ση τοῦ πα ρα κρά τους.

Ἡ ἐ πι νό η ση τῆς ἰ δε ο λο γί ας τοῦ ἀ λυ τρω τι σμοῦ
α τὰ τὴ διά ρκεια τῆς δε κα ε τί ας 1840-1850 ἡ Βα σι λεί α ἐγ κα τα λεί πει προ-
ο δευ τι κὰ τὴν πο ρεί α οἰ κο δό μη σης ἑ νὸς κρά τους κα τὰ τὰ εὐ ρω πα ϊ κὰ 
πρό τυ πα. Αὐ τὸ ποὺ πρω τί στως τὴν ἐν δι έ φε ρε ἀ νέ κα θεν ἦταν ἡ ἐ πι βί-
ω σή της μέ σῳ τῆς κοι νω νι κο πο λι τι κῆς ὁ μα λό τη τας καὶ τῆς ἀ πο φυ γῆς 
ἐ σω τε ρι κῶν συγ κρού σε ων. Πρὸς αὐ τὴ τὴν κα τεύ θυν ση ἡ μο ναρ χί α δὲν 

δί στα σε νὰ κα τα φύ γῃ ἀ κό μα καὶ στὴν οἰ κει ο ποί η ση τῶν λα ϊ κί στι κων ὁ ρα μά των 
τοῦ πα ρα κρά τους καὶ νὰ πλά σῃ τὸ ἐ ξί σου λα ϊ κί στι κο ἰ δε ο λό γη μα τῆς «Με γά λης 
Ἰ δέ ας». 

Οἱ Ἕλ λη νες εἶ χαν ἐ πί γνω ση, ὅ τι ἡ δι ευ θέ τη ση τῶν συ-
νό ρων τοῦ πρώ του Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους ἦ ταν ἄ δι κη. Σὲ 
συν δυα σμὸ μὲ τὰ πολ λὰ προ βλή μα τα τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ 
ἡ Με γά λη Ἰ δέ α χρη σι μο ποι ή θη κε σὰν ἕ να ἀ νέ ξο δο ὅ ρα μα 
πρὸς ἐ σω τε ρι κὴ κα τα νά λω ση, τὸ ὁ ποῖ ο εὔ κο λα ὑ πο κα τέ-
στη σε ἐ κεῖ νο μιᾶς εὐ νο μού με νης σύγ χρο νης κοι νω νί ας. 
Ἐ πί σης χρη σι μο ποι ή θη κε γιὰ τὴν ἔν τε χνη καλ λι έρ γεια 
συ νειρ μι κῶν συ σχε τι σμῶν, ὅ πως αὐ τὴ τοῦ τό τε βα σι λιᾶ 
μὲ τὸν ὑ πο τι θέ με νο «μαρ μα ρω μέ νο βα σι λιᾶ» τῆς Πό λης. 
Ὅ πως πα ρα τη ρεῖ ὁ Π. Κι τρο μη λί δης, «ἐ νῷ ὁ ∆ι α φω τι-
σμὸς ἔ φθι νε στὴν με τε πα να στα τι κὴ ἑλ λη νι κὴ ζω ή, τὰ ση-
μά δια τοῦ ἰ δε ο λο γι κοῦ ἀ να προ σα να το λι σμοῦ πρὸς ἕ ναν 
νέ ου τύ που ἐ θνι κι σμὸ ἦ σαν ὁ λο φά νε ρα. Τὸ πο λι τι σμι κὸ 
καὶ πνευ μα τι κὸ πε ρι βάλ λον, μέ σα στὸ ὁ ποῖ ο δι α μορ φώ-
θη κε ὁ νέ ος ἐ θνι κι σμός, δι έ φε ρε πο λὺ ἀ πὸ τὸ κλῖ μα ποὺ 
πα ρή γα γε τὸν φι λε λεύ θε ρο ἐ θνι κι σμὸ τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ.»(5)

Τὸ μό νο ση μεῖ ο, ὅ που φά νη κε ἀ νυ πο χώ ρη τη ἡ Βα σι λεί α, ἦ ταν τὸ Αὐ το κέ φα λο, τὸ 
ὁ ποῖ ο ὅ μως εἶ χε ἀ πο λέ σει τὸ ὀ φει λό με νο στὴ δι α φω τι στι κὴ ἐ πιρ ρο ὴ ἀρ χι κὸ ρι ζο σπα-
στι κό του πε ρι ε χό με νο καὶ εἶ χε με τα βλη θῆ ἀ πο κλει στι κὰ καὶ μό νο σὲ στή ριγ μά της 
(τῆς μο ναρ χί ας). Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη στὸ Σύν ταγ μα τοῦ 1844, τὸ πρῶ το τῆς Νε ώ τε ρης Ἑλ-
λά δας, οἱ συν τη ρη τι κοὶ δὲν κα τα φέρ νουν νὰ πε ρά σουν τὴν ἄρ ση τοῦ Αὐ το κέ φα λου 
καὶ ἄλ λες ἀ κραῖ ες δι α τά ξεις, ποὺ θὰ με τέ τρε παν τὴν Ἑλ λά δα σὲ χω ρὶς προ σχή μα τα 
θε ο κρα τί α· ἀλ λὰ στὸ ἄρ θρο 1 δι α βά ζου με, ὅ τι «ἡ ἐ πι κρα τοῦ σα θρη σκεί α εἰς τὴν 
Ἑλ λά δα εἶ ναι ἡ τῆς Ἀ να το λι κῆς Ὀρ θο δό ξου τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί ας, πᾶ σα δὲ ἄλ-
λη γνω στὴ θρη σκεί α εἶ ναι ἀ νε κτὴ καὶ τὰ τῆς λα τρεί ας αὐ τῆς τε λοῦν ται ἀ κω λύ τως 
ὑ πὸ τὴν προ στα σί αν τῶν νό μων». 

Ἡ μοναρχία δὲν 

δίστασε νὰ καταφύγῃ 

ἀκόμα καὶ στὴν 

οἰκειοποίηση 

τῶν λαϊκίστικων 

ὁραμάτων τοῦ 

παρακράτους 

καὶ νὰ πλάσῃ τὸ 

ἐξίσου λαϊκίστικο 

ἰδεολόγημα τῆς 

«Μεγάλης Ἰδέας».
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Ὁ ἀ κα τα νό η τος ὅ ρος «ἐ πι κρα τοῦ σα θρη σκεί α» κα τα τρέ χει ἀ πὸ τό τε ὅ λα τὰ 
Συν τάγ μα τα τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους. Σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν Με γά λη Ἰ δέ α ἔ βα λε 
τὴ χώ ρα σὲ τρο χιὰ συ νάν τη σης μὲ τὴν ὑ πὸ κα τα σκευ ὴν ἰ δε ο λο γί α ἑ νὸς ἐ πι νο η μέ-
νου με γα λει ώ δους πα ρελ θόν τος : τοῦ «Βυ ζαν τί ου». 

Τὸ ἑλ λη νο χρι στι α νι κὸ ὑ βρί διο
ὸ 1852 ἐ πι νο εῖ ται ὁ ὅ ρος «ἑλ λη νο χρι στι α νι κός» ἀ πὸ τὸν Ἑ πτα νή σιο 
λό γιο Σπυ ρί δω να Ζαμ πέ λιο. Ὁ Ζαμ πέ λιος ὑ πῆρ ξε ὁ εἰ ση γη τὴς τῆς 
σύν δε σης Ἀρ χαί ας Ἑλ λά δος-Βυ ζαν τί ου-Νε ώ τε ρης Ἑλ λά δος. Τὸ Βυ-
ζάν τιο, τὸ ὁ ποῖ ο θε ω ρεῖ το ἀ πὸ τὸν ∆ι α φω τι σμὸ ὡς ὀ λέ θρια πε ρί ο δος 
ὀ πι σθο δρό μη σης καὶ ρήγ μα τος στὴν πο ρεί α τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, προ βάλ-

λε ται τώ ρα ὡς τὸ ἀν τί θε το, δη λα δὴ ὡς τὸ ἱ στο ρι κὸ μόρ φω μα ποὺ δι α τή ρη σε τὸν Ἑλ-
λη νι σμὸ καὶ τὸν πο λι τι σμό του(1). Αὐ τὴ τὴν ἄ πο ψη πε ρὶ 
Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας κα θι έ ρω σε ὁ Πα παρ ρη γό που λος ὡς 
ἐ πί ση μη στὴ νε ο ελ λη νι κὴ συ νεί δη ση. Ἐ νῷ ἐ πί σης τὸ 1852 
ἀ κού γε ται ἀ πὸ τὸν Θ. Ζα ΐ μη στὴν Βου λή, ὅ τι «ἡ Ἐκ κλη-
σί α δι ε τή ρη σε τὴν ἐ θνι κὴν καὶ πνευ μα τι κὴν ἑ νό τη τα τοῦ 
Ἑλ λη νι σμοῦ [καί] κα τὰ τοὺς χρό νους της δου λεί ας»(8).

«Τὰ ση μά δια τῆς ἀ να βί ω σης τοῦ θρη σκευ τι κοῦ πνεύ-
μα τος ἦ ταν πολ λα πλᾶ καί, πρᾶγ μα πιὸ ση μαν τι κό, ἦ ταν 
ἀ νι χνεύ σι μα σὲ ὅ λα τὰ ἐ πί πε δα τῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας: 
στὴν ἐ πί ση μη κρα τι κὴ πο λι τι κή, στὴν πνευ μα τι κὴ ζω ὴ 
καὶ στὴ λα ϊ κὴ πα ρά δο ση […] Τὸ κρά τος ἀ να γνώ ρι σε 
ἐ πί ση μα τὴ ρύθ μι ση τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ ζη τή μα τος μὲ 
εἰ δι κὸ νό μο τὸ 1852, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ να γό ρευ ε τὴ Σύ νο δο τῆς 
Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος σὲ θε μα το φύ λα κα τῆς πνευ μα-
τι κῆς καὶ ἐ θνι κῆς ἑ νό τη τας.»(1) 

Ἡ ἀν τί δρα ση τοῦ πνευ μα τι κοῦ κό σμου
ὸ 1848 ἐ ξα ναγ κά ζε ται σὲ πα ραί τη ση ὁ κα-
θη γη τὴς Γε νι κῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Πα νε πι στη-
μί ου Θ. Μα νού σης. Ἕ νας νε α ρὸς κλη ρι κὸς 
τὸν εἶ χε κα ταγ γεί λει ἀ ό ρι στα γιὰ «ἀ σέ βεια» μέ σα ἀ πὸ τὶς στῆ λες τῆς 
συν τη ρη τι κῆς ἐ φη με ρί δας «Αἰ ών» τοῦ Ι. Φι λή μο νος. Τὸ ζή τη μα ὅ μως 

βρι σκό ταν ἀλ λοῦ: τὶς πα ρα δό σεις τοῦ Μα νού ση τὶς πα ρα κο λου θοῦ σαν πολ λοὶ φοι-
τη τὲς (ἀ κό μα καὶ τῆς Θε ο λο γι κῆς), ἐ νῷ τοῦ Πα παρ ρη γό που λου ἐ λά χι στοι.

Ἤ δη ἀ πὸ τὶς ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 1840 ὁ πρό ε δρος τῆς Ἀρ χαι ο λο γι κῆς Ἑ ται-
ρεί ας Ἰ ά κω βος Ρί ζου Νε ρου λὸς εἶ χε ἐ πι ση μά νει: «ἡ Βυ ζαν τι νὴ Ἱ στο ρί α εἶ ναι ἀλ λη-
λέν δε τος σχε δὸν καὶ μα κρο τά τη σει ρὰ πρά ξε ων μω ρῶν καὶ αἰ σχρῶν βι αι ο τή των 
τοῦ εἰς τὸ Βυ ζάν τιον με τεμ φυ τευ θέν τος Ρω μα ϊ κοῦ Κρά τους. Εἶ ναι στη λο γρα φί α 
ἐ πο νεί δι στος τῆς ἐ σχά της ἀ θλι ό τη τος καὶ ἐ ξου θε νώ σε ως τῶν Ἑλ λή νων»(9). 

Σὲ ἕ να ἀ νώ νυ μο κεί με νο ὁ Μᾶρ κος Ρε νι έ ρης, με τέ πει τα δι οι κη τὴς τῆς Ἐ θνι κῆς 

Τὸ Βυζάντιο, τὸ 

ὁποῖο θεωρεῖτο ἀπὸ 

τὸν ∆ιαφωτισμὸ ὡς 

ὀλέθρια περίοδος 

ὀπισθοδρόμησης καὶ 

ρήγματος στὴν πορεία 

τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 

προβάλλεται τώρα 

ὡς τὸ ἀντίθετο, 

δηλαδὴ ὡς τὸ 

ἱστορικὸ μόρφωμα 

ποὺ διατήρησε τὸν 

Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν 

πολιτισμό του.
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Τρά πε ζας, γρά φει πρὸς ὅ σους φο βοῦν ται τὴν πο λι τι σμι κὴ ἐ πί δρα ση τῆς ∆ύ σης: «ἂν 
θέ λε τε, ὦ μι κρό νο ο ες, νὰ ἀν τι στα θῆ τε εἰς τὸ μέ γα τῆς ∆ύ σε ως κῦ μα, πρέ πει νὰ 
ἀ νε γεί ρε τε πε ρὶ τὴν Ἑλ λά δα τῆς Κί νας τὸ πε ρι τεί χι σμα: πρέ πει […] εἰς τὰ σχο λεῖ α 
νὰ ἀν τι κα τα στή σε τε τὸν Πλά τω να καὶ τὸν ∆η μο σθέ νη διὰ τῆς Βυ ζαν τί δος, πρέ πει 
ἕ ως καὶ αὐ τὸν τῆς ∆ύ σε ως τὸν ἱ μα τι σμὸν νὰ ἀ πεκ δυ θῆ τε, κα θ’ ὅ τι εἰς τὰς πτυ χὰς 
αὐ τοῦ κρύ πτον ται τῆς ∆ύ σε ως αἱ ἰ δέ αι καὶ αἱ ἀ να μνή σεις»(9). 

Ὁ Στέ φα νος Κου μα νού δης στὸν ἐ τή σιο πα νη γυ ρι κό, ποὺ ἐκ φώ νη σε στὸ Πα νε πι στή-
μιο τὸ 1853, ὑ παι νισ σό με νος τοὺς Ζαμ πέ λιο καὶ Πα παρ ρη γό που λο, θὰ πῇ: «Ἄλ λοι, 
γνω ρί ζο μεν, ἄλ λα δο ξά ζου σι καὶ νε ω στὶ ἐ ξή νεγ κον εἰς τὸ μέ σον τὰς ἰ δέ ας των […] 
Ἡμεῖς προ τι μῶ μεν ν’ ἀ πο φεύ γω μεν τὰ πα ρά δο ξα ταῦ τα καὶ συν τασ σό με θα με τὰ 
τῶν ὀ πα δῶν τῆς πα λαι ᾶς τῶν ἱ στο ρι κῶν σχο λῆς.»(9) 

Ὁ Ἐμ μα νου ὴλ Ἀν τω νιά δης, ὑ πέρ μα χος τῶν δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν, γρά φει γιὰ 
τοὺς Βυ ζαν τι νοὺς τὸ 1857 στὴν ἐ φη με ρί δα του «Ἀ θη νᾶ» τὰ ἑ ξῆς λα κω νι κά: «ἐ γὼ 
νο μί ζω, ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι αὐ τοὶ ἦ σαν προ ω ρι σμέ νοι νὰ εὐ νου χί σουν τὸν ἀν θρώ πι-
νον νοῦν»(9). Τὸ 1868 ὁ Π. Καλ λι γᾶς, συ ζη τῶν τας σὲ ἀ νε βα σμέ νους τό νους μὲ τὸν 
Κ. Παπαρ ρη γό που λο, λέ ει, ὅ τι «δύο τι νὰ στοι χεῖ α πρω τεύ ουν ἐν τῇ βυ ζαν τι νῇ κοι νω-
νί ᾳ, ἀμ φό τε ρα ὀ λέ θρια καὶ κα τα στρε πτι κά, ὅ ταν μά λι στα βε βαί ως συγ κρού ων ται 
καὶ πα ρα σύ ρων ται ἐκ τῆς ὁρ μῆς τῶν πα θῶν, ὁ φα να τι σμὸς καὶ ἡ στρα το κρα τί α».

Τὸ 1854 ἡ Ἐκ κλη σί α εἰ σβάλ λει στὸ Κοι νο βού λιο. Ὑ πουρ γι κὴ ἐγ κύ κλιος ὁ ρί ζει νὰ 
γί νε ται ἑ βδο μα δια ίως στὴν Βου λὴ ἀ νά γνω ση ἀ κο λου θι ῶν τῶν Μη νια ίων καὶ τῆς 
Ὀ κτω ή χου(8).

Τὸ σκο τά δι στὴν Ἐκ παί δευ ση πυ κνώ νει

γ κύ κλιος τῆς 17/1/1853 τοῦ ὑ πουρ γοῦ «ἐ πὶ τῶν Ἐκ κλη σι α στι κῶν καὶ 
τῆς ∆η μο σί ας Ἐκ παι δεύ σε ως» Σταύ ρου Βλά χου κά νει λό γο γιὰ τὴν 
ἀ ναγ και ό τη τα τοῦ τα κτι κοῦ ἐκ κλη σια σμοῦ ὄ χι μό νο τῶν μα θη τῶν 
ἀλ λὰ καὶ τῶν δι δα σκόν των. Ἐ πί σης μιὰ ἄλ λη ὑ πουρ γι κὴ ἐγ κύ κλιος 
τοῦ 1854 δι α τάσ σει τὴν ἐ πα να φο ρὰ στὰ δη μο τι κὰ σχο λεῖ α τῆς 

χρή σης βι βλί ων, ποὺ ἤ δη τό τε θε ω ροῦν ταν ξε πε ρα σμέ να, δί νον τας ἔμ φα ση στὴν 
Ὀ κτώ η χο καὶ τὸ Ψαλ τή ρι. Ἐ πί σης ἀ παι τοῦν ταν ἀ πὸ τοὺς μα θη τές, ἐ κτὸς ἀ πὸ τὶς 
ἐκ κλη σι α στι κὲς ἀ κο λου θί ες τοῦ ἑ σπε ρι νοῦ τοῦ Σαβ βά του καὶ τῆς Θεί ας Λει τουρ-
γί ας τῆς Κυ ρια κῆς, νὰ πα ρα κο λου θοῦν καὶ αὐ τὲς τῶν ἑ ορ τά σι μων ἡ με ρῶν. Μὲ 
τὴν ἐγ κύ κλιο τοῦ 1857 ἐ πι τρέ πε ται (…) στοὺς μα θη τὲς νὰ ἐκ κλη σι ά ζων ται στὸ να ὸ 
τοῦ τό που κα τοι κί ας τους καὶ ὄ χι ἀ πα ραί τη τα στὸ να ὸ ποὺ ἐ πι λέ γε ται ἀ πὸ τὸ 
σχο λεῖ ο(7). Τὸ 1874 εἰ σά γε ται στὴν Βου λὴ νο μο σχέ διο, βά σει τοῦ ὁ ποί ου μπο ρεῖ 
ἕ νας ἱ ε ρέ ας νὰ εἶ ναι καὶ δη μο δι δά σκα λος(8).

∆ι ώ ξεις
τὶς 9/1/1853 πε θαί νει στὶς φυ λα κὲς τῆς Σύ ρου ὁ Θε ό φι λος Κα ΐ ρης ὕ στε-
ρα ἀ πὸ πο λυ ε τεῖς δι ώ ξεις, ποὺ ξε κι νοῦν ἀ πὸ τὸ 1839. Ἡ κα τη γο ρί α 
ἦ ταν, ὅ τι ὁ –μο να χός– Κα ΐ ρης ἵ δρυ σε «ἄλ λην νε ω στὶ ἀ να φα νεῖ σαν 
θρη σκεί αν». Στὴν οὐ σί α πρό κει ται γιὰ ἀρ γὴ καὶ προ με λε τη μέ νη δο λο-
φο νί α. Μιὰ ἡ μέ ρα με τὰ τὴν τα φή του κά ποι οι ξέ θα ψαν τὸ πτῶ μα του, 
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ἄνοιξαν τὴν κοιλιά του καὶ τὴ γέμισαν μὲ ἀσβέστη (ἀποτρεπτικὸ γιὰ τὸν διάβολο, 
μὴν τυχὸν ἔλθῃ νὰ κατοικήσῃ στὸν νεκρό…). 

Τὸ 1856 ἀφορίζεται ὁ συγγραφέας τῶν «Μυστηρίων τῆς Κεφαλλονιᾶς» Ἀνδρέας 
Λασκαρᾶτος. Τὸ 1859 καταδικάζεται ὁ ποιητὴς Παναγιώτης Συνοδινὸς γιὰ προσβο-
λὴ τῆς θρησκείας Τὸ 1864 ἡ Ἐκκλησία ἀντιδρᾷ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐρνὲστ Ρενὰν 
στὴν Ἀθήνα, συγγραφέα τῆς περίφημης «Προσευχῆς ἐπάνω στὴν Ἀκρόπολη». Τὸ 
1866 διώκεται ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, συγγραφέας τῆς «Πάπισσας Ἰωάννας». Τὸ 1877 
διώκεται ὁ διπλωματικὸς ὑπάλληλος Κλέων Ραγκαβῆς γιὰ τὸ δραματικό του ποίημα 
«Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης», στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζεται τὸ πνεῦμα τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ.

Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1870, στὴν ἑκατονταετῆ ἀναμέτρησή της μὲ τὸν Νεοελ-
ληνικὸ ∆ιαφωτισμό, ἡ θεοκρατία μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται νικήτρια. Τὸ Αὐτοκέφαλο 
δὲν μπόρεσε νὰ τὴν ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὸ νὰ κατακτήσῃ ξανὰ ἕνα κράτος-ὑπηρέτη.

Σημειώσεις:

(1) Σχετικὰ μὲ τὶς στάσεις τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ ἀπέναντι στὸ θρησκευτικὸ ζήτημα καὶ στὴν 
Ἐκκλησία βλ. Π. Κιτρομηλίδη, «Νεοελληνικὸς ∆ιαφωτισμός», Μ.Ι.Ε.Τ., Ἀθήνα 1999: 
«Τὸ ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς κριτικῆς στὸν ἑλληνικὸ ∆ιαφωτισμὸ μπορεῖ νὰ διευ-
κρινιστῇ μὲ τοὺς ὅρους μιᾶς τυπολογίας θεωρητικῶν στάσεων […] Ἡ νέα Φιλοσοφία 
ἀνέπτυξε δύο ἄλλες προσεγγίσεις στὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μία ἦταν ἐκεί-

Τὴ μεγαλύτερη συμφορὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν ἐξάλειψη τοῦ «Ἑλληνισμοῦ τῶν δύο ἠπεί-
ρων καὶ τῶν πέντε θαλασσῶν», κάτι ποὺ δὲν πέτυχε κανένας κατακτητής, τὴν πέτυχε τὸ 
Ρωμαίικο κράτος μὲ τὴ «Μεγάλη Ἰδέα» (=ἀναβίωση τοῦ Βυζαντίου), ποὺ ἀποτελεῖ τὴν 
πολιτικὴ πλευρὰ τοῦ «Ἑλληνοχριστιανισμοῦ». Ἐμφανίστηκε στὰ μέσα τοῦ ιθ΄αἰ. καὶ συ-

νεχίζει -ὅπως φαίνεται στὴν εἰκονιζόμενη ἀφίσσα- νὰ μᾶς ταλανίζῃ μέχρι σήμερα.
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νη ποὺ συνδεόταν μὲ τὸν ἀντικληρικαλισμὸ τοῦ πολιτικοῦ Οὐμανισμοῦ, ὁ ὁποῖος 
στὶς περισσότερες περιπτώσεις προσπαθοῦσε νὰ διασώσῃ τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ 
ὀρθόδοξου δόγματος καὶ τόνιζε, ὅτι τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσε ἦταν ἡ ἀποκάθαρση τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀναβίωση τῆς γνήσιας εὐαγγελικῆς πίστης. Ἡ δεύτερη προσέγγιση 
ἦταν ἐκείνη, τὴν ὁποία ἐκπροσωποῦσαν οἱ πιὸ τολμηροὶ ἐπικριτὲς τῆς θρησκείας, 
ἡ ἀρχικὴ στάση τῶν ὁποίων διαμορφώθηκε μὲ βάση τὰ ἀξιώματα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
δεϊσμοῦ. Ὑπὸ τὴν πίεση τῆς ἰδεολογικῆς ἀντιπαράθεσης ὡστόσο οἱ Ἕλληνες δεϊστὲς 
μετατοπίστηκαν πρὸς μία ἐσωτερικὴ κριτικὴ καὶ ἀπόρριψη τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν 
τῆς θρησκευτικῆς πίστης –κάτι τὸ ὁποῖο οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ ἀντικληρι-
καλισμοῦ, ἔχοντας αἴσθηση τῶν ἀπαιτήσεων τῆς πολιτικῆς στρατηγικῆς καὶ ἴσως 
θεωρητικὰ ἀβέβαιοι καὶ οἱ ἴδιοι σχετικὰ μὲ τὴ θρησκεία, ἀπέφυγαν προσεκτικὰ νὰ 
πράξουν […] Οἱ διαβεβαιώσεις τῶν συγγραφέων γιὰ τὴν γνησιότητα τῆς ἐμμονῆς 
τους στὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καὶ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν τὶς 
διάφανες δεϊστικὲς θρησκευτικές τους προτιμήσεις, οἱ ὁποῖες ἀντανακλῶνται στὴν 
πρόκριση μιᾶς ἁπλουστευμένης καὶ ἐξωρθολογισμένης θρησκείας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
ἄποψη θὰ ἦταν εὔλογο νὰ ὑποστηρίξῃ κανείς, ὅτι οἱ περὶ Ὀρθοδοξίας διακηρύξεις 
ὑπαγορεύονταν κατὰ πρῶτο λόγο ἀπὸ τακτικὲς καὶ σκοπιμότητες, συνδεδεμένες μὲ 
τὴν ἐπιδίωξη τῆς εὐρύτερης δυνατῆς ἀπήχησης γιὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία τους, ἡ 
ὁποία ἀπευθυνόταν σὲ κοινὸ ἔντονα προσηλωμένο στὴ θρησκεία».

(2) Douglas Dakin, «Ὁ Ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία 1821-1833», ἐκδόσεις 
Μ.Ι.ΕΤ., Ἀθήνα 1999.

(3) Μάλιστα ὁ Κοραῆς εἶχε προτείνει τὴν ἀκόμη ἀρχαιότερη ὀνομασία «Γραικός».

(4) Τὸ ἐὰν καὶ μέχρι ποιοῦ σημείου μπορῇ νὰ ἐξορθολογιστῇ ἡ χριστιανικὴ θρησκεία χω-
ρὶς νὰ αὐτοκαταστραφῇ, εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἤδη ἀποτελοῦσε 
τὸν ἰδεολογικὸ ὕφαλο, τὸν ὁποῖο προσπαθοῦσε προσεκτικὰ νὰ ἀποφύγῃ ἡ Ἐκκλησία 
(βλ. τὸν αἱματηρὸ διωγμὸ τῆς αἵρεσης τοῦ Γνωστικισμοῦ). Τὸ ζήτημα εἶχε ἐπισημανθῆ 
καὶ ἀπὸ τὸν ∆ιαφωτισμό, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τὸ πνευματικὸ κλῖμα δὲν μεταστράφηκε 
ποτὲ ὁλοκληρωτικὰ κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

(5) Στὶς 9/5/1828 ὁ πατριάρχης Ἀγαθάγγελος ἔστειλε στὸν Καποδίστρια ἀντιπροσωπία 
ἀπὸ τέσσερεις μητροπολίτες, ποὺ τοῦ ἐπέδωσαν θρασυτάτου περιεχομένου ἐπιστολὴ 
(ἡ ὁποία εἶχε ἤδη δοθῆ στὴ δημοσιότητα), μὲ τὴν ὁποία παροτρύνονταν οἱ Ἕλληνες 
νὰ πειθαρχήσουν στὸν νόμιμο ἡγεμόνα τους, τὸν Σουλτάνο. (Βλ. «∆αυλός», τ. 300, 
Μάρτιος 2007 καὶ ἐπίσης Douglas Dakin, «Ὁ Ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἀνεξαρ-
τησία 1821-1833», ἐκδόσεις Μ.Ι.ΕΤ., Ἀθήνα 1999.)

(6) Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, «Ἀπομνημονεύματα», ἐκδόσεις «∆ρομεύς», Ἀθήνα 
1996· καὶ ἐπίσης Πουκεβίλ, «Ταξίδι στὸν Μοριᾶ», ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Τολίδη, Ἀθήνα 
1976. 

(7) Ἐμμανουὴλ Περσελῆς, «Ἐξουσία καὶ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 19ου 
αἰῶνα», ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2004.

(8) Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», τόμος ΙΓ .́

(9) Κ.Θ. ∆ημαρᾶς, «Ὁ Νεοελληνικὸς ∆ιαφωτισμός».

Θεόδωρος Λαμπρόπουλος



Ποιά εἶναι ἡ «Ἑλλάδα» τους;
Τὸ πρόσφατο ἐπεισόδιο στὸ Σικᾶγο μὲ τὴν ἡρωϊκὴ ἐκείνη κοπελλίτσα ποὺ τοὺς τὰ 

εἶπε ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια, τὴν ὁποία καθύβρισαν λόγῳ τοῦ αὐθαίρετου τῆς «ἰδιοκτη-
σίας», ποὺ αἰσθάνονται οἱ Ἑλληνοχριστιανοὶ ἔναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γεννᾷ ἕνα σαφέστατο 
καὶ ἁπλὸ ἐρώτημα: ∆ὲν διερωτήθηκαν οἱ τραμποῦκοι αὐτοὶ τῆς «ἱερῆς» ἐπίθεσης (ὅπως πράτ-
τουν ὅλοι οἱ θεοκράτες, ὅταν τοὺς θίγουν τὰ συμφέροντα), γιατί ὁ Ἑλληνισμὸς τῶν ΗΠΑ χά-
νεται στὴν δεύτερη ἢ καὶ τρίτη γενιά, μεταμορφωνόμενος σὲ χριστιανούς; Τοὐλάχιστον ἂς μᾶς 
εἰποῦν ὅτι δὲν εἶναι Ἕλληνες ἀλλὰ χριστιανοί, γιατὶ αὐτὸ εἶναι, καθ’ ὅτι ὑποβόσκει ὕπουλα 
στοὺς μετανάστες ἐξ Ἑλλάδος ὁ Γιαχβεδισμός.

Π.Γ.

∆ολοφόνος, ὄχι ἁπλὸς νεκροθάφτης
Πρόσφατα εὑρήματα ἀρχαιολόγων στὴ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου Πέλλα ὁδη-

γοῦν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ πόλη δὲν ἐρημώθηκε ἀπὸ κάποιο βίαιο φυσικὸ γεγονὸς (σεισμό) 
τὸ 90 π.Χ. καὶ ἔκτοτε δὲν κατάφερε νὰ ἀνασυσταθῇ, ὅπως διδασκόταν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ 
ὅτι ἦταν ἀπόλυτα «ζωντανή» καὶ «δρῶσα» καὶ τὴ Ρωμαϊκὴ ἐποχὴ ἕως τὰ πρῶτα χριστιανικὰ 
χρόνια. Τότε ἄρχισε ἡ ἰσοπέδωση ὅλων τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κτηρίων, στὴ θέση τῶν ὁποί-
ων ἀνεγέρθηκαν χριστιανικοὶ ναοί. Ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 
ποὺ κτίσθηκε στὴ θέση τοῦ ἀρχαίου Θεσμοφορίου (βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἔκδ. «∆αυλός» 
2006). Τότε μετωνόμασαν τὴν Πέλλα σὲ Ἁγίους Ἀποστόλους.

Ἡ Πέλλα, ὁ Ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων καὶ πλεῖστα ἄλλα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπο-
δεικνύουν, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος δὲν βρισκόταν σὲ παρακμή, ὅταν ὁ Χριστιανισμὸς κατί-
σχυσε στὸν τόπο μας, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀποτέλεσε ἁπλᾶ τὸ νεκρο-
θάφτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως προπαγανδίζεται, ἀλλὰ τὸν ἐκ προμελέτης στυγερὸ 
δολοφόνο του.

Γ.Λ. 

Ὅμηρος καὶ Βίβλος
Κάποιος Auerbach στὸ βιβλίο του «Μίμηση, ἡ εἰκόνα τῆς πραγματικότητας στὴ ∆υτικὴ Λο-

γοτεχνία» ἰσχυρίζεται, ὅτι τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ἀποσκοποῦν στὴ μαγεία τῶν αἰσθήσεων, ἐνῷ ἡ 
Βίβλος καλλιεργεῖ τὴν αἴσθηση τοῦ βάθους! «Ὁ Ὅμηρος, λέει, παραμένει στὴ σφαῖρα τοῦ μύ-
θου, ἐνῷ τὸ ὑλικὸ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης πλησιάζει τὸ πεδίο τῆς Ἱστορίας...» (ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα τὸ «ΒΗΜΑ», 12-11-06). ∆ηλαδὴ τέλεια παραποίηση τῶν ἀρχέγονων συνιστωσῶν τοῦ ἀν-
θρώπου, ὅπου καρποφοροῦν τὰ μεγαλειώδη δῶρα τῆς Φύσης πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ τὰ 
στοιχεῖα του.

Ἐρωτῶ τὸν ἄσχετον αὐτόν, τὸν φροϋδικὸ ἄρρωστο τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ τους, ἂν ξέρῃ 
τί λέει, ἀναλογιζόμενος τὴν μεγαλωσύνη τοῦ Ὁμήρου στὰ πάντα, τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους, τοὺς 
καλλιτέχνες τοῦ λόγου καὶ τῆς σμίλης. Ἂν ἔχῃ ἰδεῖ τὸν Ἡνίοχο, τὶς Καρυάτιδες, τὸν Ἑρμῆ... Μό-
νο τότε θὰ καταλάβαινε τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος, ὅταν μεταφυσικὲς καὶ ἀφύσι-
κες ὀνειρώξεις πνευματικοῦ ἀνερμάτιστου λογισμοῦ προσβάλλουν τὴν ἀνθρωπότητα. Μὲ ποιά 
κατάθεση πολιτισμοῦ δικαιώνεται ἡ Βίβλος; Μὲ τὸ δόγμα, τὴν πίστη, τὴν ἀποκάλυψη, τὸ θεό-
πνευστο καὶ ὅλο ἐκεῖνο τὸ ἀνυπόστατο ὁπλοστάσιο τῆς θεολογικῆς κομπίνας τοῦ τίποτε;

Π.Γ.

Μελῳδικὲς ὕβρεις κατὰ Ἑλλήνων
Ρωμανὸς ὁ Μελῳδὸς (ὁ μεγαλύτερος ποιητὴς τοῦ Βυζαντίου): 
8.2.5: «τὴν γὰρ τῶν Ἑλλήνων λύσσαν ὡς ἀτραπὸν πλανῶσαν ἀκλινεῖς ἐνόμισαν, ὅθεν ταύ-

την οὒχ ταύτην οὒχ ὥδευσαν: ἀλλ’ ὀρθοποδοῦντες ἀεὶ πρὸς τὴν συνήθειαν, τὴν ἀπάτην ἐγέ-
λων τῶν Ἑλλήνων.»

‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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49.17.1: «Τί φυ σῶ σι καὶ βομ βεύ ου σιν οἱ Ἕλ λη νες; Τί φαν τά ζον ται πρὸς Ἄ ρα τον τὸν τρι σκα τά-
ρα τον; Τί πλα νῶν ται πρὸς Πλά τω να; Τί ∆η μο σθέ νη στέρ γου σι τὸν ἀ σθε νῆ; Τί μὴ νο οῦ σιν Ὅ μη-
ρον ὄ νει ρον ἄρ γον; Τί Πυ θα γό ραν θρυλ λοῦ σι τὸν δι καί ως φι μω θέν τα; Ὑ μνή σω μεν, ἀ δελ φοί, 
τῶν μα θη τῶν τὰς γλῶσ σας, ὅ τι οὐ λό γῳ κομ ψῷ, ἀλ λ’ ἐν δυ νά μει θεί ᾳ ἐ ζώ γρη σαν πάν τας.»

66.4: «Ἕλ λη νες πάν τες ἐν τού τοις ὑ ψαυ χοῦ σι παν τὶ δὲ τρό πῳ ἐ σκό πουν τοῦ πα γι δεῦ σαι 
τοὺς ὄν τας εὐ σε βεῖς.»

69.30: «ὤ λε σε δὲ ὁ τρο χὸς τῶν Ἑλ λή νων ἱ κα νούς: ἀ βλα βὴς δὲ ἐ φυ λά χθη ὁ πρε σβεύ ων “Σῷ-
σον ἡ μᾶς, Κύ ρι ε”.»

Κ.Κ.

Ἔ θα ψε τὸν Ἀ ρι στο τέ λη κά τω ἀ πό... προ σευ χὴ
Μὲ τὴ σύγ χρο νη μέ θο δο τῆς πο λυ φα σμα τι κῆς ἀ πει κό νι σης κι ὕ στε ρα ἀ πὸ προ σπά θει ες πέν-

τε ἐ τῶν Ἀ με ρι κα νοὶ εἰ δι κοὶ κα τά φε ραν νὰ ἀ να γνώ σουν ἕ να ἀ κό μη κεί με νο ἀ πὸ τὴν ἀρ χαί α 
περ γα μη νή, γνω στὴ ὡς «πα λίμ ψη στο τοῦ Ἀρ χι μή δη», τὴν ὁ ποί α ξύ νον τας κά ποι ος μο να χὸς τῆς 
Ἱ ε ρου σα λὴμ τὸν ιγ΄ αἰ. μ.Χ. εἶ χε με τα τρέ ψει 
σὲ προ σευ χη τά ρι. Τὸ νέ ο κεί με νο, ποὺ ἀ να-
γνώ σθη κε, ἀ φο ρᾷ σὲ σχό λια τοῦ Ἀ λε ξάν-
δρου τῆς Ἀ φρο δι σιά δας, ση μαν τι κοῦ λο γί-
ου του γ΄ ἢ β΄ αἰ. π.Χ., στὴν πραγ μα τεί α τοῦ 
Ἀ ρι στο τέ λη «Κα τη γο ρί αι». 

«Τὸ ἔρ γο “Κα τη γο ρί αι” ἀ πο τε λεῖ τὸ θε-
μέ λιο λί θο, ἐ πά νω στὸν ὁ ποῖ ο βα σί στη κε ἡ 
με λέ τη τῆς Λο γι κῆς στὸ ∆υ τι κὸ Κό σμο» δή-
λω σε ὁ δρ Ρέ βι ελ Νέτζ, κα θη γη τὴς Ἀρ χαί-
ων Ἐ πι στη μῶν στὸ Πα νε πι στή μιο τοῦ Στάν-
φορντ, ἐ νῷ ὁ δρ Ρότ ζερ Ἦ στον, κα θη γη τὴς 
τῆς Ἐ πι στή μης τῆς Ἀ πει κό νι σης στὸ Ἰν στι τοῦ το Τε χνο λο γί ας τοῦ Ρό τσε στερ, σχο λί α σε: «Ἂν 
καὶ δὲν ξέ ρω νὰ δι α βά ζω Ἀρ χαῖ α Ἑλ λη νι κά, καὶ μό νον τὸ γε γο νὸς ὅ τι ἔ βλε πα τὶς λέ ξεις μοῦ 
προ κα λοῦ σε ἀ να τρι χί λα.» (Βλ. Τ. Λα δᾶ, «Ἡ Ἐ πι στή μη ἐκ δι κεῖ ται τὸν ἐ χθρό της. Μὲ πυ ρη νι κὴ 
μέ θο δο ἀ πο κρυ πτο γρα φοῦν τὸν Ἀρ χι μή δη», «∆», τ. 283 καὶ τ. 266, 286.) 

Γ.Γ.

Ἡ ΕΤ1 τοῦ Ἰ ρὰν
Αὐ τοὶ στὴν κρα τι κὴ τη λε ό ρα ση δὲν παί ζον ται. Σὲ ἐκ πομ πὴ τῆς ΕΤ1 στὶς 10:00 τὸ πρω ὶ γιὰ 

τὸ ρὸκ τῶν ’60 λο γό κρι ναν τοὺς στί χους τοῦ τρα γου διοῦ «Imagine» τοῦ Τζὼν Λέν νον. Στοὺς 
στί χους «...and no religion too» ἀν τὶ με τά φρα σης (ποὺ ὑ πῆρ χε σὲ ὅ λο τὸ ἄλ λο τρα γού δι) ἔ μει ναν 
μό νο τε λεῖ ες. Ποῦ ζοῦ με; Στὸ Ἰ ράν; (Ἀ πὸ τὴν ἐ φη με ρί δα «Athens Voice», 22-28/03/2007.)

Ποι οί βρί ζουν τὸν Ἑλ λη νι σμὸ
Ὁ κ. Κ. Πλεύ ρης ἀ πὸ τὴν ἐκ πομ πή του στὸ κα νά λι EXTRA τὴν 27-4-2005 δή λω σε, ὅ τι ἔ στει-

λε ἐ πι στο λὴ στὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο, γιὰ νὰ τοῦ ἀ παν τή σουν οἱ ἀρ χ ι ε ρεῖς, ἐ ὰν κα τα δι κά ζουν ὅ σα λέ-
γει τὸ Ἱ ε ρὸ Βι βλί ο τῶν Ἑ βραί ων, τὸ γνω στὸ «Ταλ μούδ», ἐ ναν τί ον τῶν Ἑλ λή νων καὶ τῆς ἀν θρω-
πό τη τας γε νι κώ τε ρα. Ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος δὲν τοῦ ἀ πάν τη σε, καὶ στὴν ἑ πό με νη ἐκ πομ πή του, τὴν 
4-5-2005, δή λω σε ὅ τι ἐ πα νέ λα βε τὸ ἐ ρώ τη μα αὐ τὸ στὴν Σύ νο δο μὲ νέ α ἐ πι στο λή του, χω ρὶς νὰ 
λά βῃ πά λι ἀ πάν τη ση, δη λώ νον τας μά λι στα ὅ τι δέ χθη κε συ στά σεις ἀ πὸ κά ποι ους φί λους του, 
ὅ τι «κα κῶς τὰ ἔ βα λε μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α...». Ὁ κ. Πλεύ ρης ἀ πο ρεῖ γιὰ τὴν στά ση αὐ τὴ τῆς Ἐκ κλη-
σί ας, ἡ ὁ ποί α δὲν κα τα δι κά ζει τὰ ὅ σα λέ γουν οἱ Ἑ βραῖ οι στὰ ἱ ε ρά τους βι βλί α. Ἐ μεῖς μέ σα ἀ πὸ 
τὸ νέ ο βι βλί ο «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας» πα ρου σι ά-
ζου με ὄ χι τὰ ὅ σα λέ γουν οἱ Ἑ βραῖ οι στὸ Ταλ μοὺδ ἐ ναν τί ον μας (ποὺ κα λῶς κά νουν καὶ τὰ λέ-
γουν καὶ λο γα ρια σμὸ δὲν δί νουν), ἀλ λὰ ὅ σα λέ γουν ἐ ναν τί ον μας αὐ τοὶ οἱ ἴ διοι οἱ ἀρ χι ε ρεῖς, 
στοὺς ὁ ποί ους ἀ πευ θύ νε ται μὲ ἐ πι στο λὲς ὁ κ. Πλεύ ρης...

Κ.Μ.Λ.
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ἱ συ χνὲς ἀ να φο ρὲς τῶν Ὁ μη ρι κῶν ἐ πῶν στὰ οὐ ρά νια φαι-
νό με να καὶ στοὺς ἀ στέ ρες ἀ πο δει κνύ ουν ὅ τι ἡ Ἀ στρο νο μί α 
δι α δρα μά τι ζε ση μαν τι κὸ ρό λο στὴν κα θη με ρι νό τη τα τῶν 
πα νάρ χαι ων Ἑλ λή νων. Ὁ Ὅ μη ρος ἑρ μή νευ ε τὶς κι νή σεις 
τοῦ Ἡ λί ου, τῆς Σε λή νης καὶ πολ λῶν ἀ στε ρι ῶν, τὰ ὁ ποῖ α 

μά λι στα καὶ κα το νο μά ζει. Ἡ Ἀ στρο νο μί α στὴν πιὸ ἁ πλῆ της μορ φὴ ἀλ λὰ 
μὲ οὐ σι α στι κώ τα τες ἐ φαρ μο γὲς πα ρ’ ὅλα αὐ τὰ ἐμ φα νί ζε ται πο λὺ συ χνὰ 
στὶς ρα ψῳ δί ες τῆς Ὀ δύσ σειας καὶ τῆς Ἰ λιά δας, καὶ οἱ ἀ να φο ρὲς αὐ τὲς 
τοῦ Ὁ μή ρου στά θη καν κα θο ρι στι κὲς στὴν στα δια κὴ ἐ ξέ λι ξη τῆς ἀ στρο-
νο μι κῆς ἐ πι στή μης. 

Γιὰ τὸ θέ μα αὐ τό, ποὺ ἀ πο τέ λε σε ἀν τι κεί με νο πα νε πι στη μια κῆς ἔ ρευ νας καὶ με λέ-
της, 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 
Θε τι κῶν Ἐ πι στη μῶν τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν κ. Μά ρω Πα πα θα να σί ου. 

«∆»: Κυ ρί α Πα πα θα να σί ου, πό σο ση μαν τι κὴ ἦ ταν ἡ πα ρα τή ρη ση τῶν οὐ ρά νι ων 
φαι νο μέ νων στὴν κα θη με ρι νό τη τα τῶν ἀρ χαί ων λα ῶν;

Μ.Π.: Νο μί ζω, ὅ τι ὅ λοι οἱ ἀρ χαῖ οι λα οὶ εἶ χαν μί α ἰ δι αί τε ρη σχέ ση μὲ τὸν οὐ ρα νό. 
Μπο ρεῖ νὰ μὴν γνώ ρι ζαν τὶς μα θη μα τι κὲς σχέ σεις, τὶς ὁ ποῖ ες δι α τύ πω σαν μό νον οἱ 
ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες, ἀ φ’ ὅτου αὐ τοὶ θε με λί ω σαν τὴν Γε ω με τρί α καὶ τὰ γε ω με τρι κὰ 
μον τέλ λα τῆς Ἀ στρο νο μί ας, ὅ μως οἱ λα οὶ πα ρα τη ροῦ σαν τὸν οὐ ρα νό. Τὰ οὐ ρά νια 
φαι νό με να συν δέ ον ταν πάν το τε μὲ τὴ λα τρεί α καὶ γι’ αὐ τὸ εἶ χαν μί α ἐ ξαι ρε τι κὴ θέ ση 
στὴ ζω ή τους. 

«∆»: Στὰ Ὁ μη ρι κὰ ἔ πη εἶ ναι συ χνὲς οἱ ἀ να φο ρὲς σὲ ἀ στε ρι σμούς. Ποι ά ἦ ταν ἡ 
ἑρ μη νεί α τους μὲ βά ση τὶς πε ρι γρα φὲς τοῦ Ὁ μή ρου;  

Μ.Π.: Στὸν Ὅ μη ρο ἔ χου με ἐ δά φια, τὰ ὁ ποῖ α δεί χνουν τί πί στευ αν οἱ ἄν θρω ποι 
ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χή. Ὅ πως ξέ ρου με, τὰ Ὁ μη ρι κὰ ἔ πη ἀ να φέ ρον ται σὲ ἐ πο χὴ πο λὺ ἀρ χαι-
ό τε ρη ἐ κεί νης τοῦ Ὁ μή ρου, δη λα δὴ τὴν Ὕ στε ρη Χαλ κο κρα τί α στὴν Ἑλ λά δα. Ἔ τσι 

ÏÕÑÁÍÉÁ
ÄÅÄÏÌÅÍÁ
ÔÏÕ 4.000 ð.×.
ÓÔÏÍ ÏÌÇÑÏ
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μέσα ἀπὸ τὰ ἐδάφια αὐτὰ μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε τὶς ἰδέες ποὺ οἱ τότε Ἕλληνες 
εἶχαν γιὰ τὸν κόσμο, τὴν κίνηση τοῦ Ἡλίου καὶ ὅλα τὰ φαινόμενα ποὺ συνδέονται 
μὲ τὸν οὐρανό. 

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπουδαῖα ἐδάφια τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν εἶναι ἐκεῖνο, ποὺ ἀναφέρε-
ται στὴν ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέως, τὴν ὁποία κατασκευάζει ὁ Ἥφαιστος στὸ ἐργαστήριό 
του καὶ τὴ διακοσμεῖ μὲ οὐράνια σώματα. Στὸ Σ τῆς Ἰλιάδος ἀναφέρεται, ὅτι μέσα 
σὲ αὐτὴ τὴν ἀσπίδα ὁ Ἥφαιστος «κατασκεύασε τὸν οὐρανό, τὴν θάλασσα, τὸν ἀκά-
ματο Ἥλιο, τὴν Σελήνη πλήθουσαν» (δηλαδὴ τὴν Σελήνη σὲ φάση πανσελήνου), καὶ 
ὅλα τὰ ζῷα (τήρεα πάντα), μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι στεφανωμένος ὁ οὐρανός». 

Ἰδιαίτερα ἀναφέρει τὶς Πλειάδες καὶ τὶς Ὑάδες, οἱ ὁποῖες εἶναι δύο σμήνη 
ἀστέρων στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ταύρου. Ἀναφέρεται στὴ Μεγάλην Ἄρκτον μὲ τοὺς 
χαρακτηριστικοὺς στίχους, «ἡ ὁποία περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν της ... 
καὶ μόνη αὐτὴ εἶναι ἄμοιρος τῶν λουτρῶν τοῦ Ὠκεανοῦ», δηλαδὴ δὲν μετέχει στὰ 
λουτρὰ τοῦ Ὠκεανοῦ. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὴν ἐποχὴ ὅπου ἀναφέρεται ὁ Ὅμηρος ἡ 
Μεγάλη Ἄρκτος ἦταν ἀειφανὴς ἀστερισμός, δηλαδὴ οὐδέποτε ἔδυε στὸν Ὠκεανό, 
ὁ ὁποῖος θεωροῦσαν ὅτι περιβάλλει τὴν Γῆ. ∆ηλαδὴ κανένα ἀστέρι τῆς Μεγάλης 
Ἄρκτου δὲν ἐξαφανιζόταν κάτω ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα, ποὺ τὸν ἔδειχνε ἡ ἀνοιχτὴ 
θάλασσα. Ὅμως στὴ σημερινὴ ἐποχὴ δύει τὸ τελευταῖο ἀστέρι τῆς οὐρᾶς τῆς Ἄρ-
κτου, καὶ τοῦτο ὀφείλεται στὸ φαινόμενο τῆς μεταπτώσεως. Εἶναι τὸ φαινόμενο 
τῆς μεταπτωτικῆς κινήσεως τῆς Γῆς, ποὺ ἔχει περίοδο περίπου 25.800 χρόνια. Αὐ-
τὸ λοιπὸν μᾶς ὁδηγεῖ πραγματικὰ σὲ ἐποχὲς πρὶν ἀπὸ τὸ 1000 π.Χ., ὅταν κανένα 
ἀστέρι τῆς Μεγάλης Ἄρκτου δὲν ἔδυε. 

Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται ὀνομαστικῶς στὶς Πλειάδες, τὶς Ὑάδες καὶ τὸν ἀστερισμὸ 
τοῦ Ὠρίωνος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει, ὅτι ἡ ὀνοματοδοσία τῶν ἀστερισμῶν 

Οἱ Πλειάδες εἶναι ἕνα ἀστρικὸ σμῆνος, στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ταύρου, ποὺ εἶχε παρατηρηθῆ 
ἀπὸ πανάρχαιες ἐποχές. Οἱ ἑπτὰ λαμπρότεροι ἀστέρες τῶν Πλειάδων ἀντιστοιχήθηκαν 

στὴν Μυθολογία μὲ ἑπτὰ κοπέλλες.

Μερόπη

Μαῖα

Ταϋγέτη

Ἠλέκτρα

Στερόπη

Κελαινὼ

Ἀλκυόνη
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χρονολογεῖται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀρχαιότητας. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε ἄλλα γραπτὰ 
κείμενα, ποὺ νὰ μᾶς ἀναφέρουν ἀκριβῶς αὐτοὺς τοὺς ἀστερισμούς, ὅμως ἡ ἀναφορὰ 
σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ὅλη χρονολόγηση τῶν ἐπῶν ἀποδεικνύει, ὅτι ἀπὸ πολὺ νωρὶς 
οἱ ἀστερισμοὶ εἶχαν λάβει τὸ ὄνομά τους. Ἐπίσης σὲ ἕνα ἄλλο ἐδάφιο ἀναφέρεται ὁ 
λαμπρὸς ἀστερισμὸς τοῦ Βοώτου, τὸ λαμπρότερο ἀστέρι τοῦ ὁποίου, τὸ α Βοώτου 
ἢ Ἀρκτοῦρος ἀναγνωρίζεται, ἂν προεκτείνουμε κάπως καμπυλογράμμως τὴν οὐρὰ 
τῆς Μεγάλης Ἄρκτου, ἀπὸ ὅπου ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομά του. 

«∆»: Στὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ὅμως δίνεται βαρύτητα καὶ στὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος.
Μ.Π.: Πραγματικὰ σημειώνονται ἰδιαιτέρως οἱ ἀναφορὲς στὶς ὀνομασίες κάποιων 

ἀνέμων, ποὺ δείχνουν καὶ πάλι τὴν ἀρχαιότητα τῶν ὀνομάτων τους καὶ ἑπομένως 
τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενό τους. Ὑπάρχει σίγουρα μία λατρεία τῶν ἀνέμων, ἂν θυ-
μηθοῦμε, ὅτι στὴν Ὀδύσσεια ὁ θεὸς τῶν ἀνέμων, ὁ Αἴολος, ἔκλεισε τοὺς θυελλώδεις 
ἀνέμους σὲ ἕνα ἀσκὶ καὶ τὸ ἔδωσε στὸν Ὀδυσσέα, γιὰ νὰ ἔχῃ ἕνα καλὸ καὶ γαλήνιο 
ταξίδι. Ὅμως οἱ σύντροφοι τοῦ Ὀδυσσέα ἄνοιξαν τὸν «ἀσκὸν τοῦ Αἰόλου», νομίζον-
τας ὅτι ἔχει μέσα του θησαυρούς. Ἄρα ἔχουμε ἤδη τὸν θεὸ τῶν ἀνέμων, τὸν Αἴολο. 
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα στὸ ε τῆς Ὀδύσσειας ἀναφέρονται ὁ Εὖρος, ὁ Νότος, ὁ Ζέφυρος, 
ὁ Βορρᾶς καὶ μάλιστα μὲ ἐπίθετα ποὺ δείχνουν τὴν σημασία τῆς δράσεώς τους στὴ 
ζωή μας. Π.χ. ὁ Βορέας εἶναι «αἰθριγενέτης» (δηλαδὴ γεννᾷ τὸν αἴθριο καιρό), ἀλλὰ 
κάνει τὰ κύματα μεγάλα, χαρακτηριστικὸ τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. 

Οὐράνιες πληροφορίες γιὰ τὸ 4.000 π.Χ.

«∆»: Ποιός ἀστερισμὸς μὲ βάση ὅσα ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος εἶχε σπουδαιότητα;
Μ.Π.: Ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς ὁ σπουδαιότερος εἶναι ὁ Μέγας Κύων, ποὺ περι-

λαμβάνει τὸν Σείριο, τὸν λαμπρότερο ἀστέρα τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸς ὁ Μέγας Κύων 
μὲ τὸν Σείριο (α τοῦ Μεγάλου Κυνός) καὶ ὁ Μικρὸς Κύων μὲ τὸν Πρόκυνα (α τοῦ 
Μικροῦ Κυνός) εἶναι τὰ δύο σκυλιὰ τοῦ κυνηγοῦ Ὠρίωνος. 

Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ πολὺ παλιά, ὅτι ὁ Σείριος, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Αἴγυπτο, διότι 
σὲ αὐτὸν ἔβλεπαν οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι τὴν Ἴσιδα, εἶχε πολὺ μεγάλη σημασία. Ἡ 
πρώτη ἐπανεμφάνισή του στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα λίγο πρὶν τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου 
τὸ καλοκαίρι σήμαινε τὴν ἔναρξη τῶν πλημμυρῶν τοῦ Νείλου. Εἶναι μία σταθερὴ 
ἡμερομηνία στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, βάσει τῆς ὁποίας ρυθμιζόταν καὶ τὸ ἡμερολόγιό 
τους, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ γινόταν τὸ θέρος, ὁ Σείριος ἦταν συνδεδεμένος μὲ τὴν πιὸ ἀν-
θυγιεινὴ ἐποχὴ τοῦ ἔτους, ποὺ εἶναι τὸ καλοκαίρι, διότι κάνει ζέστη, ἔχει ὑγρασία, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν. 

Θὰ ἔχετε ἀκούσει πολλὲς φορὲς νὰ ἀναφερώμαστε σὲ «κυνικὰ καύματα», ποὺ σημαί-
νει τὶς μεγάλες θερμοκρασίες τοῦ σκύλου! Ποιοῦ σκύλου; Τοῦ οὐρανίου σκύλου, τοῦ 
ἀστερισμοῦ τοῦ Μεγάλου Κυνός. Κυνικὰ καύματα λοιπὸν εἶναι οἱ μεγάλες ζέστες τοῦ 
καλοκαιριοῦ, ποὺ παρατηροῦνται τὸν Ἰούλιο μῆνα λόγῳ τοῦ Σειρίου, ὁ ὁποῖος ἔχει 
ἀρχίσει νὰ φαίνεται οὐσιαστικὰ στὸν οὐρανὸ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου.

Λέει λοιπὸν ὁ Ὅμηρος στὴν Ἰλιάδα, ὅτι ὁ γέρο Πρίαμος εἶδε τὸν Ἀχιλλέα νὰ ἐφορ-
μᾷ στὸ πεδίο τῆς μάχης σὰν τὸν ἀστέρα τὸν φθινοπωρινό, ἐννοῶντας τὸν Σείριο. 
∆ιότι, ὅσο περνᾶνε οἱ μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ πλησιάζει τὸ φθινόπωρο, τόσο ὁ 
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Σείριος ἀνατέλλει ἐνωρίτερα καὶ φαίνεται λαμπρότερος μέσα στὴ νύχτα. Καὶ ὅπως 
λέει ὁ Ὅμηρος, «εἶναι θαυμαστὴ ἡ λάμψη του, αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλοῦν σκυλὶ τοῦ 
Ὠρίωνα, καὶ βεβαίως αὐτὸς εἶναι πάρα πολὺ λαμπρός, εἶναι ὅμως κακὸ σημάδι καὶ 

φέρνει πολὺ πυρετὸ στοὺς ἀνθρώπους». Ἀκριβῶς διότι 
συνδέεται ἡ ἐμφάνισή του καὶ ἡ λαμπρή του παρουσία 
στὸν οὐρανὸ μὲ τὸ καλοκαίρι, τὶς ζέστες, τὶς ὑγρασίες, ποὺ 
δὲν εἶναι καὶ τόσο καλὴ ἐποχὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. 

Πόσο σπουδαῖος ἦταν αὐτὸς ὁ ἀστέρας φαίνεται ὄχι 
μόνο σὲ ἐκεῖνο τὸ ἐδάφιο ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα. Π.χ. στὸ Λ 
τῆς Ἰλιάδος ὁ Ὅμηρος τὸ παρομοιάζει μὲ τὸν Ἕκτορα. 
«Ὅπως μέσα ἀπὸ τὰ σύννεφα ξεπροβάλλει τὸ ὀλέθριο 
ἀστέρι (ὁ Σείριος) ἀστράφτοντας καὶ πότε πάλι κρύβεται 
μέσα σὲ σκιερὰ σύννεφα, ἔτσι καὶ ὁ Ἕκτορας ἄλλοτε πρό-
βαλλε ἀνάμεσα στοὺς πρώτους καὶ ἄλλοτε στοὺς τελευ-
ταίους δίνοντας προσταγές.» Ἀλλοῦ πάλι παρομοιάζει τὴ 
λάμψη του μὲ τὴ λάμψη ἀπὸ τὴν περικεφαλαία τοῦ ∆ιο-
μήδους! Ἔτσι λοιπὸν βλέπουμε ἀναφορὲς σὲ σημαντικοὺς 
ἀστέρες, ποὺ προφανῶς ἔχουν σχέση μὲ τὸ φαινόμενο τῆς 
ἐαρινῆς ἰσημερίας. ∆ιότι περὶ τὸ 1200-1300 π.Χ. δὲν γινό-
ταν ἡ ἐαρινὴ ἰσημερία στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Κριοῦ. 

Γύρω στὸ 1400 ἦταν ἀκόμα στὰ τέλη τοῦ ἀστερισμοῦ 
τοῦ Ταύρου· καὶ πιστεύω ὅτι λόγῳ τῆς μεταπτώσεως τῶν 
ἰσημεριῶν διατυπώνονται οὐράνιες καταστάσεις ἀπὸ μία 
πολὺ μακρινὴ ἐποχή, ἀπὸ τὸ 4000 π.Χ. καὶ ἑξῆς. ∆ηλαδὴ 
εἴχαμε τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ταύρου, 
ὁπότε μπῆκαν οἱ Πλειάδες, οἱ Ὑάδες καὶ ὁ Ὠρίωνας, ποὺ 
εἶναι πολὺ κοντά τους. Ὁ Ὠρίων ἦταν σίγουρα ἕνας ἀρ-
χαιότατος ἡλιακὸς θεός.

Λεπτομερεῖς γνώσεις τῆς κίνησης τοῦ Ἡλίου

«∆»: Σημαντικώτατη ἑπομένως ἡ παρατήρηση τοῦ οὐρανοῦ.
Μ.Π.: Ἡ παρατήρηση τῶν ἀστεριῶν εἶναι πολὺ οὐσιαστική, γι’ αὐτὸ ἐπέμεινα 

ἰδιαίτερα στοὺς ἀστερισμούς. Θὰ πρέπει νὰ λάβῃ κανεὶς ὑπ’ ὄψιν του καὶ τὰ φαινό-
μενα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὸν Ἥλιο, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ 
ἀνατέλλῃ, νὰ μεσουρανῇ καὶ νὰ δύῃ. Τὸ «μέσον ἧμαρ», ἡ μεσημβρία, τὸ μεσημέρι στὴ 
∆ημοτική, εἶναι τὸ μέσον τῆς ἡμέρας. Ἀπὸ τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη φαίνεται, ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
ἤξεραν νὰ προσανατολίζωνται. Στὴν Ὀδύσσεια, ὅταν ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ οἱ σύντροφοί 
του φθάνουν στὸ νησὶ τῆς Κίρκης, ποὺ εἶναι ἄγνωστο σὲ αὐτοὺς μέρος, ἀναφωνεῖ: 
«ὦ φίλοι, δὲν ξέρουμε, ποῦ εἶναι τὸ σκοτάδι (δηλαδὴ ἡ δύση) καὶ ποῦ ἡ ἀνατολή, 
ποῦ ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει καὶ ποῦ πάει κάτω ἀπὸ τὴ Γῆ». 

Εἶναι πάρα πολλὲς οἱ ἀναφορὲς ὄχι μόνον στὴν ἡμερήσια κίνηση τοῦ Ἡλίου ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἐτήσια. Στὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο βλέπουμε τὸν Ἥλιο νὰ ἀνατέλλῃ στὸ νο-
τιώτερο σημεῖο τοῦ τοπικοῦ ὁρίζοντά μας, καὶ ἔκτοτε κάθε μέρα τὸν βλέπουμε νὰ 

«Κυνικὰ καύματα», 

σημαίνει τὶς μεγάλες 

θερμοκρασίες 

τοῦ σκύλου. Τοῦ 

οὐρανίου σκύλου, 

τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ 

Μεγάλου Κυνός. 

Κυνικὰ καύματα 

λοιπὸν εἶναι οἱ 

μεγάλες ζέστες τοῦ 

καλοκαιριοῦ, ποὺ 

παρατηροῦνται τὸν 

Ἰούλιο μῆνα λόγῳ τοῦ 

Σειρίου, ὁ ὁποῖος ἔχει 

ἀρχίσει νὰ φαίνεται 

οὐσιαστικὰ στὸν 

οὐρανὸ πρὶν ἀπὸ τὴν 

ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου.
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ἀνατέλλῃ ὅλο καὶ βορειότερα. Ἂν ἔχουμε μία ὡραία κορυφογραμμὴ στὸν ὁρίζοντα, 
τὸ διαπιστώνουμε εὔκολα. Αὐτὸ συνεχίζεται ἐπὶ ἕξι μῆνες, ἕως τὸ θερινὸ ἡλιοστά-
σιο. Ὅταν φθάσῃ στὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο, μετὰ θὰ ἀρχίσῃ νὰ φαίνεται ὅτι ἀνατέλλει 
κάθε μέρα καὶ νοτιώτερα. Γι’ αὐτὸ τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα λέγονται τροπὲς τοῦ Ἡλίου 
ἢ ἡλιοστάσια. 

Στὴν Ὀδύσσεια ὁ Ὅμηρος μᾶς λέει, πῶς «πέρασε τὸ ἔτος, καὶ περιστράφηκαν οἱ 
ὧρες (τοῦ ἔτους, δηλαδὴ οἱ ἐποχές) μηνῶν φθινόντων», δηλαδὴ σεληνιακῶν μηνῶν 
μετρουμένων ἀπὸ μία νέα Σελήνη ἕως τὴν ἑπομένη της. Τί σημαίνει; Παρατήρηση τῆς 
ἐτήσιας τροχιᾶς τοῦ Ἡλίου στὸν οὐρανὸ σὲ συνάρτηση μὲ τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους. Πῶς 
καταλαβαίνουμε ὅτι περνάει ὁ χρόνος; Μὲ τὴ διαπίστωση τῆς φαινόμενης τροχιᾶς 
τοῦ Ἡλίου στὸν οὐρανό, ποὺ δὲν τὴν βλέπουμε ἄμεσα, ἀλλὰ τὴν κατανοοῦμε ἀπὸ 
τὰ ἀστέρια, ποὺ ἐμφανίζονται ἀφ’ ὅτου δύσῃ ὁ Ἥλιος στὸν δυτικὸ ὁρίζοντα ἢ πρὶν 
ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα. Καὶ βλέπουμε ὅτι αὐτὰ τὰ ἀστέρια ἀλ-
λάζουν διαρκῶς, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Ἥλιος μετατίθεται ἀνάμεσά τους. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ φαινόμενη τροχιὰ τοῦ Ἡλίου σὲ ἕνα ἔτος, ἀνάμεσα στοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρες, εἶναι 
ὁ ζῳδιακὸς κύκλος. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἔχουμε τὴν ἀντιστοιχία μὲ τὶς ἐποχές, 
ὅπως τὶς ἀντιλαμβανόμαστε οἱ ἴδιοι. Τὸ «μηνῶν φθινόντων» μᾶς μιλάει γιὰ τὸν μῆνα, 
ποὺ εἶναι μία ἐνδιάμεση χρονικὴ μονάδα μεταξὺ τοῦ ἡμερονυκτίου καὶ τοῦ ἔτους. 

Οἱ συμβατικὲς ἡμερομηνίες γιὰ τὴν Μυθολογία μας πρέπει νὰ ἀναθεωρηθοῦν. Οἱ περι-
γραφὲς τῶν οὐρανίων καταστάσεων στὰ Ὁμηρικὰ ἔπη, σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, 
ἀντιστοιχοῦν στὸν οὐρανὸ τῆς 4ης χιλιετίας π.Χ. καὶ ὄχι στὸν η΄ αἰ. π.Χ., ποὺ διδάσκεται 

ὅτι δῆθεν γράφτηκαν τὰ ἔπη.
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Μιὰ ἀναφορὰ «πέραν τῆς Ὀρτυγίης, ὅπου εἶναι οἱ τροπὲς τοῦ Ἡλίου», ἔχει πα-
ρεξηγηθῆ· καὶ μπορεῖ νὰ διαβάσετε κάποιες ἀνοησίες σχετικὰ μὲ τὸ ἐδάφιο αὐτό, 
ἐπειδὴ τὰ σημεῖα τῶν τροπῶν πάνω στὴν οὐράνια σφαῖρα δὲν ἔχουν ἀκριβῆ κατεύ-
θυνση. Καὶ ὅμως ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ἀνόητο τὸ συγκεκριμένο 
ἐδάφιο. ∆ιότι, ὅταν εἶσαι σὲ ἕναν συγκεκριμένο τόπο, ἔχεις ἕναν συγκεκριμένο 
ὁρίζοντα καὶ στὸν συγκεκριμένο ὁρίζοντα, ἂν ἔχῃς παρατηρήσει ἀνὰ ἔτος, ποῦ 
ἀνατέλλει καὶ ποῦ δύει ὁ Ἥλιος, θὰ ἔχῃς συγκεκριμένα σημεῖα ἀνατολῆς καὶ δύσε-
ως τοῦ Ἡλίου κατὰ τὸ χειμερινὸ καὶ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο. Τὸ πρόβλημα ἐδῶ εἶναι 
νὰ ξέρῃς, ποῦ ἀκριβῶς βρισκόταν ὁ Ὀδυσσέας, ποῦ στεκότανε καὶ ποῦ ἔδειχνε, 
δηλαδὴ τὸν τοπικό του ὁρίζοντα!

«∆»: Ὑπῆρχαν κάποια ὄργανα ἐκείνη τὴν ἐποχή, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν, γιὰ νὰ 
γίνωνται οἱ μετρήσεις;

Μ.Π.: Τὸ πιὸ ἁπλὸ ὄργανο εἶναι ὁ γνώμων, ἕνας πάσσαλος μπηγμένος κάθετα στὸ 
ἔδαφος. ∆ὲν ὑπάρχει ἀρχαιότερο ὄργανο. Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει καὶ 
ὀρθώνει πασσάλους, κίονες, γιὰ νὰ χτίσῃ ἕνα ναὸν ἢ γιὰ 
ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο, αὐτομάτως ἔχουμε τὸ πρῶτο 
ἀστρονομικὸ ὄργανο. ∆ιότι ὁ Ἥλιος ἀνατέλλοντας ρίχνει 
τὶς ἀκτῖνες του ἐπάνω του καὶ κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο ρί-
χνει καὶ ὁ πάσσαλος μία σκιά. Τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνατέλλει ὁ 
Ἥλιος, ἡ σκιὰ τοῦ πασσάλου ἔχει μῆκος μεγάλο καὶ σᾶς 
δείχνει μία κατεύθυνση. Καθὼς ἀνεβαίνει ὁ Ἥλιος ἡ σκιὰ 
μικραίνει. Ὅταν ὁ Ἥλιος φθάσῃ στὸ μεσημέρι, ἡ σκιὰ 
εἶναι ἡ μικρότερη στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ μετὰ πάλι 
ἀρχίζει καὶ μακραίνει. Καὶ βεβαίως, ἂν παίρνῃ κανεὶς τὰ 
ἄκρα τῆς σκιᾶς, αὐτὰ δὲν εἶναι μία εὐθεῖα γραμμή, ἀλλὰ 
μία μαθηματικὴ καμπύλη, ἡ ὑπερβολή. 

Ἑπομένως, ἐὰν μετρῆτε ἐπὶ ἕνα χρόνο τὶς σκιὲς καὶ παίρ-
νετε τὴν μεσημβρινὴ σκιὰ κάθε ἡμέρας, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ 
ἔχετε τὴν πιὸ μικροῦ μήκους σκιὰ τοῦ γνώμονος, θὰ εἶστε 
στὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο, καὶ τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἔχετε τὴν πιὸ μακριὰ μεσημβρινὴ σκιὰ 
τοῦ γνώμονος, θὰ εἶστε στὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο. Καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος, ποὺ 
ἀκόμα καὶ ὁ Ἀθηναῖος ἀστρονόμος Μέτων εἶχε καθορίσει τὶς στιγμὲς τῶν ἡλιοστα-
σίων. ∆ηλαδὴ ἡ συστηματικὴ παρατήρηση καὶ καταγραφὴ τοῦ μήκους τῆς σκιᾶς σὲ 
καθωρισμένο τόπο καὶ ὁρίζοντα μποροῦσε νὰ σᾶς δώσῃ μέσα σὲ κάποιο χρονικὸ 
διάστημα ἀκριβῶς τὴν δυνατότητα νὰ ξέρετε, ποῦ βρίσκεστε ἀπὸ πλευρᾶς ἐποχῶν. 
Εἶναι καθαρὸς ἡλιακὸς χρόνος. 

Οἱ ἀστρονομικὲς γνώσεις στὸν Ἡσίοδο

«∆»: Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀναφορὲς στὰ Ὁμηρικὰ ἔπη πόσο καθοριστικὲς στάθηκαν 
γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς Ἀστρονομίας;

Μ.Π.: Θὰ σᾶς πῶ ἁπλᾶ τὸ ἑξῆς: Ἡ δυνατότητα νὰ ἔχῃ κανεὶς τὴ χάραξη μιᾶς γραμ-
μῆς πρὸς τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου μία συγκεκριμένη ἡμέρα τοῦ ἔτους ἀποτέλεσε τὴν 
βάση γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῶν ἀρχαίων ναῶν βάσει τοῦ μεγάλου (κατὰ μῆκος) 

Ὁ Ἡσίοδος δὲν μετρεῖ 

τὶς ἡμέρες βάσει 

ἑνὸς συγκεκριμένου 

τοπικοῦ ἡμερολογίου, 

ἀλλὰ μὲ τὸ «ἀστρικὸ 

ἡμερολόγιο», ποὺ 

εἶναι ἀνεξάρτητο 

ἀπὸ ὅλα τὰ πολιτικὰ 

ἡμερολόγια τοῦ 

κόσμου.
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ἄξονός τους. Ἡ ἡμερομηνία αὐτὴ συνήθως συμπίπτει μὲ μία σημαντικὴ ἡμερομηνία 
γιὰ τὴ λατρεία τοῦ θεοῦ, στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός. Συνήθως προσανατό-
λιζαν τοὺς ναοὺς παίρνοντας τὸ μῆκος τῆς σκιᾶς, δηλαδὴ τὴν κατεύθυνση στὴν συγ-
κεκριμένη ἡμερομηνία. Ἑπομένως ἔχουμε ἕνα ἀρχαιότατο ἀστρονομικὸ ὄργανο, τὸ 
πιὸ ἁπλὸ καὶ τὸ πιὸ ἀποτελεσματικό, ποὺ χρησιμοποιήθηκε εὐρέως μετὰ καὶ σὲ ὅλη 
τὴν ναοδομία. Γι’ αὐτὸ σᾶς εἶπα στὴν ἀρχή, ὅτι ἡ Ἀστρονομία συνδέεται ἄμεσα μὲ 
τὴ λατρεία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μὲ ὅλες τὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις, γιατὶ σὲ μία λατρεία 
χρειάζεται λατρευτικὸς ναός. Ἀντιστοίχως προσανατόλιζαν καὶ τοὺς τάφους. Εἶναι 
ἕνας λόγος ποὺ ἡ Ἀστρονομία ἔχει περίοπτη θέση στοὺς ἀρχαίους λαούς. 

Θέλω ἐπίσης νὰ ἐπισημάνω, πὼς εἶναι πολὺ βασι-
κὸ δεδομένο, ὅτι ἔχουμε πρῶτα τὴ λατρεία, 
καὶ δεύτερον κάτι πολὺ σημαντικό, τὶς 
δραστηριότητες τῶν ἀνθρώπων, ποὺ 
εἶναι ἰδιαιτέρως πρωτογενεῖς δρα-
στηριότητες. Οἱ ναυτιλλόμενοι 
εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐξο-
χὴν παρατηροῦν τοὺς ἀστέρες 
καὶ προάγουν τὴν Ἀστρονο-
μία, ἐφ’ ὅσον πλέουν σὲ διά-
φορα γεωγραφικὰ πλάτη καὶ 
βλέπουν τὶς διαφορετικὲς ὄψεις 
τοῦ οὐρανοῦ. Εἶναι ἀκόμα καὶ 
οἱ γεωργοί, ποὺ καθορίζουν τὶς 
ἐργασίες τους βάσει τῶν ἐποχῶν, 
παρατηρῶντας τοὺς ἀστέρες σὲ 
σχέση μὲ τὸν Ἥλιο. 

Ἐὰν τὸ ἀστέρι πρωτοεμφανίζεται 
λίγο πρὶν ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος, ἐκείνη ἡ πρώ-
τη φορὰ λέγεται ἑῴα ἐπιτολὴ τοῦ ἀστέρος 
ἢ, ἀμέσως ἀφ’ ὅτου δύσῃ ὁ Ἥλιος, εἶναι ἡ 
ἑσπερία δύσις τοῦ ἀστέρος. Εἶναι σχέσεις 
ἀνατολῆς καὶ δύσεως τῶν ἀπλανῶν ἀστέ-
ρων σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνατολὴ καὶ τὴ δύση τοῦ Ἡλίου. Αὐτὰ γίνονται σὲ ἀπολύτως 
καθωρισμένες ἡμερομηνίες, τὶς ὁποῖες, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ἀναφέρῃς σὰν ἡμερομηνίες, 
παρατηρεῖς τὰ φαινόμενα στὸν οὐρανό, ὅπως ἔκαναν οἱ ἁπλοῖ γεωργοὶ στὰ χωράφια 
τους καὶ ἤξεραν πότε ἔπρεπε νὰ σπείρουν, πότε νὰ θερίσουν καὶ πότε νὰ κάνουν κά-
ποιες ἄλλες δουλειές. Καὶ ἐκεῖ εἶναι ἡ σπουδαιότητα κάποιων ἄλλων ἀναφορῶν ποὺ 
ἔχουμε στὰ «Ἔργα καὶ Ἡμέραι» τοῦ Ἡσιόδου. «Ὅταν ἀνατέλλουν τὴν αὐγὴ (πρὶν 
τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου) οἱ Πλειάδες, τότε νὰ ἀρχίσῃς νὰ θερίζῃς (δηλαδὴ τὸν Μά-
ιο), καὶ ὅταν δύουν (μετὰ τὴ δύση τοῦ Ἡλίου), νὰ ἀρχίσῃς νὰ ὀργώνῃς (δηλαδὴ τὸν 
Νοέμβριο)». Ἑπομένως ὁ Ἡσίοδος δὲν μετρεῖ τὶς ἡμέρες βάσει ἑνὸς συγκεκριμένου 
τοπικοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ μὲ τὸ «ἀστρικὸ ἡμερολόγιο», ποὺ εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ 
ὅλα τὰ πολιτικὰ ἡμερολόγια τοῦ κόσμου. Ἔχουμε ἐπίσης ἀναφορές του, ὅπου φαίνον-

Οἱ ἰσημερίες καὶ τὰ ἡλιοστάσια περιγρά-
φονται ἀναλυτικὰ στὰ Ὁμηρικὰ ἔπη.
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ται ἀντίστοιχα τὰ ἡλιοστάσια καὶ οἱ ἰσημερίες. «Πενῆντα ἡμέρες μετὰ τὶς (θερινές) 
τροπὲς τοῦ Ἡλίου, ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ, εἶναι ὡραῖα νὰ πᾷς θαλασ-
σινὸ ταξίδι.» Πενῆντα μέρες μετὰ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο εἶναι ὁ μῆνας Σεπτέμβρης. 
Τότε ἔχουνε περάσει τὰ μελτέμια καὶ οἱ μεγάλες ζέστες, ὁ Ἥλιος εἶναι πιὸ γλυκός, 
καὶ δὲν ἔχουμε τοὺς θυελλώδεις ἀνέμους ποὺ σαρώνουν. Θὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε 
λοιπόν, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες παρατηροῦσαν τὰ οὐράνια φαινόμενα ὅσο γίνεται 
πιὸ συστηματικά, γιατὶ ἦταν ἀπαραίτητα γιὰ τὴ ζωή τους, τὶς δραστηριότητές τους, 
τὶς λατρεῖες τους. 

Ὁπωσδήποτε οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δὲν ἔμειναν στὴν ἁπλῆ παρατήρηση, ἀλλὰ 
δημιούργησαν τὸ θεωρητικὸ μέρος, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθῇ αὐτὴ ἡ γνώση. Ἐπιση-
μαίνω μία προτροπὴ τοῦ Πλάτωνος: «μέτιμεν Ἀστρονομίαν ὥσπερ Γεωμετρίαν», 
δηλαδὴ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν Ἀστρονομία σὰν νὰ εἶναι Γεωμετρία, ποὺ σημαίνει 
νὰ κατασκευάσουμε γεωμετρικὰ μοντέλλα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δώσουμε πλέον 
τὴν περιγραφὴ τῶν φαινομένων βάσει μιᾶς γεωμετρικῆς θεωρίας καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ 
καταγράφουμε τὰ οὐράνια φαινόμενα χωρὶς νὰ ἔχουμε ἕνα μαθηματικὸ μοντέλλο 
καὶ ἕνα στόχο. 

Οἱ βραχογραφίες ἀστερισμῶν στὴ Νάξο

«∆»: Ποιά μέσα χρησιμοποιοῦσαν, γιὰ νὰ καταγράφουν τὶς παρατηρήσεις τῶν 
οὐρανίων φαινομένων; Εἶναι γνωστό, ὅτι σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος ἔχουν 
βρεθῆ βράχοι, πάνω στοὺς ὁποῖους ἔχουν λαξευτῆ ἀστερισμοί.

Μ.Π.: Ξέρω ὅτι ὑπάρχουν κάποιες βραχογραφίες στὴ Νάξο. Θὰ σᾶς πῶ τὸ ἑξῆς: 
Καμμία καταγραφὴ δὲν ἔχει ἀξία, ὅταν τὴν παίρνῃς ἀπὸ τὴ θέση της καὶ τὴν πᾷς 
κάπου ἀλλοῦ. ∆ηλαδὴ ἦταν ἐγκληματικό, ὅτι σηκώθηκαν τὰ βραχογραφήματα ἀπὸ 
τὴ θέση τους, γιατὶ αὐτὰ εἶχαν ἀξία στὴ θέση ὅπου βρίσκονταν. Ἂν πρόκειται γιὰ 
ἕνα φαινόμενο τοπικοῦ ὁρίζοντα, τὸ φαινόμενο καταγράφεται βάσει ἐκείνου τοῦ 
ὁρίζοντα, δηλαδὴ ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου τὸ παρατηροῦμε καὶ τὸ καταγράφουμε μὲ κάποια 
σύμβολα ἐπάνω σὲ κάποιο ὑλικὸ σταθερό, π.χ. γιὰ τὸν τόπο ὅπου γίνεται ἡ παρατήρη-
ση, καὶ μπαίνει ἕνα σημάδι, στὸ σημεῖο ὅπου πέφτει ὁ Ἥλιος κάποια συγκεκριμένη 
στιγμή. 

Ἑπομένως ὅσα βραχογραφήματα μεταφέρθηκαν σὲ τοπικὰ μουσεῖα ἔχουν μεγαλύ-
τερη ἀξία ὡς εἰκονογραφίες μᾶλλον παρὰ ὡς ἀστρονομικὰ στοιχεῖα, ἐφ’ ὅσον δὲν 
μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ συνδέσῃ μὲ τὴν ἀκριβέστατη θέση στὴν ὁποία βρέθηκαν. Ἐὰν 
ὅμως μείνουν στὴ θέση τους, τότε ἔχεις τὴ δυνατότητα νὰ πᾷς καὶ νὰ κάνῃς ἐπιτόπια 
ἔρευνα. ∆ηλαδή, γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ κάνῃς μία ἐπαλήθευση, θὰ πρέπει νὰ πᾷς καὶ νὰ 
κάνῃς μετρήσεις ἐπὶ τόπου καὶ στὴ συνέχεια νὰ κάνῃς μαθηματικὲς πράξεις, ἀνάγον-
τας τὰ στοιχεῖα τῶν μετρήσεων σὲ ἀρχαιότερες ἐποχές, ὅπου αὐτὰ χρονολογοῦνται. 
Ἑπομένως τὸ σημαντικὸ θὰ ἦταν νὰ καταγραφοῦν ὅλες οἱ θέσεις, ὅπου βρίσκονται 
τέτοια βραχογραφήματα, ὥστε, ἂν προταθῇ κάποτε ἕνα ἐπιστημονικὸ πρόγραμμα, 
νὰ γίνῃ οὐσιαστικὴ ἀστρονομικὴ ἔρευνα ἐπάνω σὲ αὐτά. 

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ
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Ἱ ε ρὰ οὖ ρα ἀ γε λά δας

∆ι ευ θυν τὴς σχο λεί ου σὲ ἀ πο μα κρυ σμέ νο χω ριὸ τῆς δυ τι κῆς Ἰν δί ας 
ἔ ρι ξε οὖ ρα ἀ γε λά δας στὰ πρό σω πα καὶ στὰ τε τρά δια μα θη τῶν του, 
προ κει μέ νου νὰ τοὺς ἐ ξα γνί σῃ. Ἕ νας ἀ πὸ τοὺς μα θη τὲς δή λω σε:  «Θὰ 
με λε τή σου με κα λύ τε ρα με τὰ τὸν ἐ ξα γνι σμό μας.» 

Γ.Γ. 

Μαῦ ρα ρά σα - ἄ σπρα ρά σα

Ὁ να ὸς (!) ἀ νή κει σὲ πρό σφα-
τα ἀ να γνω ρι σμέ νο εὐ σε βὲς θρη-
σκευ τι κὸ 12θεϊστικὸ σω μα τεῖ ο. 
Στε γά ζε ται σὲ πο λυ κα τοι κί α 
στὸ Κου κά κι, ἐ κεῖ ὅ που πα λαι-
ό τε ρα προ φα νῶς λει τουρ γοῦ σε 
κά ποι ο κα τά στη μα. Στὸ συγ κε-
κρι μέ νο χῶ ρο γί νον ται δι ά φο-
ρες τε λε τὲς (γά μοι, βα πτί σεις 
κ.τ.λ.), ἐ νῷ κά θε Τε τάρ τη πα ρα-
δί δον ται μα θή μα τα ἱ ε ρα τι κῆς 
τέ χνης καί... ἑλ λη νι κῆς με τα φυ-
σι κῆς (!) 

Γ.Λ.

Πί νουν ἅ για λυ μα το λά σπη

Χι λιά δες Ἰν δοὶ συ νέρ ρευ σαν σὲ ἕ να μι-
κρὸ ὅρ μο τῆς πό λης Μουμ πά ι στὴν Ἀ ρα βι-
κὴ Θά λασ σα ὕ στε ρα ἀ πὸ φῆ μες, σύμ φω να 
μὲ τὶς ὁ ποῖ ες τὸ ἁρ μυ ρὸ νε ρὸ τῆς θά λασ-
σας ἀ πέ κτη σε γλυ κειὰ γεύ ση καὶ μπο ροῦ-
σε νὰ θε ρα πεύ σῃ ὅ λες τὶς ἀ σθέ νει ες. Αὐ τὸ 
ἀ πο δό θη κε στὴ θαυ μα τουρ γὴ δύ να μη ὡ ρι-
σμέ νων ἁ γί ων τοῦ Ἰν δου ι σμοῦ, ὁ πό τε οἱ πι-
στοὶ ἄρ χι σαν πέ φτουν μα ζι κὰ στὴν βρώ μι-
κη θά λασ σα, ὅ που ἐ πι πλέ ουν σκου πί δια 
καὶ νὰ πί νουν τὸ λα σπῶ δες καὶ λοι μῶ δες 
νε ρὸ ἢ νὰ τὸ παίρ νουν μα ζί τους σὲ φιά-
λες καὶ πλα στι κὲς σακ κοῦ λες.

Ι.Λ.
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Ἰσλαμικά... μαγιὼ

Μουσουλμάνες, ἐνῷ 
«χαίρονται» τὴ θά-
λασσα στὴν Ἰορδανία 
(http://flickr.com).

Γ.Γ. 

Ἀλληλεγγύη τούβλων

Πρόκειται γιὰ διαφήμι-
ση τῆς ἐπιδοτούμενης ἀπὸ 
τὸ κράτος ἐκκλησιαστικῆς 
ὁμάδας «Ἀλληλεγγύης», ἡ 
ὁποία προβαλλόταν μὲ κεν-
τρικὸ σύνθημα: «Αὐτὰ τὰ 
Χριστούγεννα ἔχει μεγάλη 
ἀξία νὰ εἶσαι τοῦβλο»! Μό-
νο σὲ τοῦβλα μπορεῖς νὰ 
προβάλλῃς τέτοια μηνύμα-
τα, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ 
σοῦ πετάξουν κανένα τοῦ-
βλο! 

Κ.Ε. 
Θεὸς καὶ χρῆμα

Ὅταν τὴν ἑπόμενη φορὰ θελή-
σετε νὰ ὑπογράψετε μία ἐπιταγή, 
γιατί νὰ μὴν μπορῆτε ταυτόχρονα 
νὰ ἐκφράσετε καὶ τὴν ἀγάπη σας 
γιὰ τὸν Ἰησοῦ, χρησιμοποιῶντας 
μία ἀπὸ τὶς εἰκονιζόμενες χριστι-
ανικὲς ἐπιταγές; Γιαχβὲ καὶ χρῆ-
μα πᾶνε μαζί. Στὸ ναὸ τοῦ Σολο-
μῶντος συστέγαζαν οἱ Ἰουδαῖοι 
προπάτορες τῶν χριστιανῶν τὸν 
Γιαχβὲ καὶ τὸ Θησαυροφυλάκιο 
τῆς Ἱερουσαλήμ. 

Ι.∆.
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«Πό λε μος πάν των μὲν πα τήρ ἐ στι, πάν των δὲ βα σι λεύς, καὶ τοὺς μὲν 
θε οὺς ἔ δει ξε τοὺς δὲ ἀν θρώ πους, τοὺς μὲν δού λους ἐ ποί η σε τοὺς δὲ 
ἐ λεύ θε ρους.» (Ἡ ρά κλει τος, Ἀ πό σπα σμα 53.)

πό λε μος θὰ μπο ροῦ σε νὰ κα θο ρι σθῇ ὡς ἡ κο σμο γο νι κὴ δύ να-
μη ποὺ ὑ φί στα ται στὸν μα κρό κο σμο τοῦ Σύμ παν τος, ἀλ λὰ 
καὶ στὸν ἀν θρώ πι νο μι κρό κο σμο τῆς κα θη με ρι νῆς μας ζω ῆς. 
Τὸ φαι νό με νο τοῦ πο λέ μου θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἑρ μη νευ τῇ σὰν 
ἐκ δή λω ση τοῦ κα θη με ρι νοῦ βι ο λο γι κοῦ ἀ γῶ να γιὰ τὴν ἐ πι βί-

ω ση ἢ σὰν ἐκ δή λω ση τῆς ἔμ φυ της ἐ πι θε τι κό τη τας τῶν ὄν των ἢ ἀ κό μα καὶ 
τῆς ὑ πο συ νεί δη της ἀν τι πά θειας ποὺ ἐλ λο χεύ ει ἀ νά με σα στὶς κοι νω νί ες τῶν 
ἀν θρώ πων, τῶν ζῴ ων καὶ τῶν ἐν τό μων. Οἱ κοι νω νί ες αὐ τὲς ἀ να δεί χθη καν 
καὶ ἐ πι βί ω σαν μέ σα ἀ π’ τὸν πό λε μο, ἀ φοῦ τὸ δυ να τώ τε ρο εἶ δος ἐ ξω λό-
θρευ ε πάν το τε τὸ πιὸ ἀ δύ να μο. Ἡ μά χη, ποὺ συ νε χῶς ὑ πάρ χει ἀ νά με σα 
στὰ ὄν τα, σκο πὸ ἔ χει τὴν ἐ πι βί ω ση καὶ τὴν ἐ πι βο λὴ τοῦ δυ να τώ τε ρου ἐ πὶ 
τοῦ ἀ δυ νά του. Αὐ τὸ φαί νε ται στὶς κοι νω νί ες τῶν σπερ μα το ζῳ α ρί ων, ὅ που 
ὑ πάρ χει ἕ νας ἀ δυ σώ πη τος ἀ γὼν ζω ῆς καὶ θα νά του γιὰ τὸ ποιό ἀ π’ ὅ λα θὰ 
κα τα φέ ρῃ νὰ δι εισ δύ σῃ πρῶ το στὸ ᾠ ά ριο, γιὰ νὰ τὸ γο νι μο ποι ή σῃ. Ὅ λα 
τὰ ἄλ λα θὰ πε θά νουν. Ἡ Φύ ση ἔ χει νο μο θε τή σει τὴν ἐ ξέ λι ξη τῶν εἰ δῶν 
μέ σα ἀ π’ τὴν ἐ πι βί ω ση τοῦ ἰ σχυ ροῦ.

Ἐ τυ μο λο γι κὰ ἡ λέ ξη πό λε μος ση μαί νει: ἢ τὸ πό λεις μει οῦν = μεί ω ση ἢ ἐ λάτ τω ση 
τῆς πό λε ως ἢ τὸ πό λεις ὀλ λύ ειν – ὄ λε μος = ἐ ξο λό θρευ ση, ἀ φα νι σμὸς τῆς πό λε ως 
(«Μέ γα Ἐ τυ μο λο γι κὸ Λε ξι κόν», λῆμ μα Πό λε μος). Στὸ Σύμ παν ὁ πό λε μος εἶ ναι δη μι-
ουρ γός. Οἱ με γα λύ τε ροι γα λα ξί ες κα τα βρο χθί ζουν τοὺς μι κρό τε ρους, μαῦ ρες τρῦ πες 
ἐ ξα φα νί ζουν ὁ λό κλη ρα ἡ λια κὰ συ στή μα τα ἢ πλα νῆ τες, ἐ νῷ κα τα στρο φὲς πλα νη τῶν 
γί νον ται ἀ πὸ συγ κρού σεις μὲ με τε ω ρί τες. 

Ç ÖÕÓÉÊÇ
ÅÍÍÏÉÁ
ÐÏËÅÌÏÓ
Καὶ ἡ θε ο κρα τι κή της ἀλ λοί ω ση
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Ἀλ λὰ καὶ μέ σα στὸν ὀρ γα νι σμό μας ὑ φί στα ται δια ρκῶς ἕ νας 
ἀ νε λέ η τος πό λε μος σὲ μο ρια κὸ ἐ πί πε δο κα θ’ ὅ λη τὴν διά ρκεια τῆς 
ζω ῆς μας. Τὸ φυ σι κὸ σύ στη μα ἀ μύ νης τοῦ ὀρ γα νι σμοῦ μας εἶ ναι 
φτει αγ μέ νο ἀ πὸ τὴν Φύ ση πάν το τε ἕ τοι μο νὰ ἀν τι στα θῇ καὶ νὰ πο-
λε μή σῃ τό σο τοὺς ἐ ξω γε νεῖς πα ρά γον τες ποὺ μᾶς ἐ πι τί θεν ται, ὅ πως 
τὰ βα κτη ρί δια, τοὺς ἰ οὺς καὶ ἄλ λες οὐ σί ες (ἀν τι γό να), ἢ καὶ ἐν δο γε-
νεῖς πα ρά γον τες καὶ ἰ οὺς ποὺ γεν νῶν ται ἀ π’ τὸ ἴ διο τὸ σῶ μα μας 
(αὐ το αν τι γό να). Τὸ δέρ μα, οἱ βλεν νο γό νοι ἀ δέ νες μὲ τὴν βλέν να, 
τὸ στό μα μὲ τὸ σά λιο εἶ ναι τὰ πρῶ τα φράγ μα τα ἔ ναν τι τῶν εἰ σβο-
λέ ων μι κρο βί ων. Ἀ κο λου θοῦν οἱ χη μι κοὶ πα ρά γον τες μὲ οὐ σί ες βα-
κτη ρι ο κτό νες, ποὺ βρί σκον ται στὸ αἷ μα (λευ κὰ αἱ μο σφαί ρια), τὴν 
λέμ φο (λεμ φο κύτ τα ρα), τὸ πλά σμα (πλα σμο κύτ τα ρα) καὶ σὲ ἄλ λα 
ὑ γρὰ τοῦ σώ μα τος. Τέ λος οἱ κυτ τα ρι κοὶ πα ρά γον τες, λευ κο κύτ τα-
ρα, φα γο κύτ τα ρα, μα κρο φά γα, κύτ τα ρα κα θα ρι στὲς τῶν νε κρῶν 
μι κρο βί ων κ.ἄ. Τὰ κύτ τα ρα αὐ τὰ ὀ νο μά ζον ται ἀν τι σώ μα τα καὶ 
ἀ πο τε λοῦν τὴν ἀ πάν τη ση τοῦ ὀρ γα νι σμοῦ στὴν ἐ πί θε ση τῶν ἀν τι γό-
νων. Λει τουρ γοῦν αὐ τό μα τα καὶ συν το νι σμέ να μὲ θαυ μα στὸ τρό πο, 
ἐ ξο λο θρεύ ον τας τοὺς εἰ σβο λεῖς (βα κτη ρι ο κτο νί α), θυ μί ζον τας τοὺς 
ὠρ γα νω μέ νους στρα τοὺς τῶν ἀν θρώ πων. Λει τουρ γοῦν ὡς κα τά-
σκο ποι, πλη ρο φο ρι ο δό τες καὶ πο λε μι στὲς δι α φό ρων εἰ δι κο τή των. 
Ἀ πο κλει στι κὸς σκο πὸς τοῦ πο λυ σύν θε του αὐ τοῦ στρα τοῦ εἶ ναι ἡ 
ἐ ξο λό θρευ ση τῶν εἰ σβο λέ ων. Ἀ πο τέ λε σμα τῆς νί κης αὐ τῆς εἶ ναι ἡ 
ἴα ση καὶ ἡ ὑ γεί α καὶ τῆς ἀ πο τυ χί ας ἡ ἀρ ρώ στια καὶ ὁ θά να τος. 

Ὅ μως ὁ Πλά των στοὺς «Νό μους» ἀ να φέ ρει ἕ ναν ἀ κό μα ἐ σω-
τε ρι κὸ πό λε μο, αὐ τὸν ποὺ γί νε ται σὲ ψυ χι κὸ ἐ πί πε δο ἀ νά με σα 
στὶς ἀ νώ τε ρες καὶ κα τώ τε ρες ὁρ μές μας, τὰ πά θη μας. Τὸ νὰ ὑ πε-
ρι σχύ σῃ κά ποι ος σ’ αὐ τὸν τὸν ἐν τός του δι ε ξα γό με νο πό λε μο ἀ πο-
τε λεῖ τὴν μέ γι στη νί κη, καὶ ὁ νι κη τὴς ἀ να δει κνύ ε ται «κρείτ των 
ἑ αυ τοῦ»: «Ἡ πιὸ ση μαν τι κὴ νί κη, ποὺ μπο ρεῖ νὰ πε τύ χῃ κά θε 
ἄν θρω πος, εἶ ναι αὐ τὴ ἐ πὶ τοῦ ἑ αυ τοῦ του, ἐ νῷ ἀν τι θέ τως πο λὺ 
τα πει νω τι κὸ εἶ ναι νὰ νι κι έ ται κά ποι ος ἀ π’ τὸν ἴ διο του τὸν 
ἑ αυ τό. Αὐ τὸ δεί χνει ὅ τι μέ σα σὲ κά θε ἄν θρω πο μαί νε ται ἕ νας 
πό λε μος ἐ νάν τια στὸν ἑ αυ τό του» (Πλά των, «Νό μοι» 626 Ε).

Ἠθικὴ καὶ φιλοσοφία τοῦ Πολέμου

πό λε μος ἀ πο τε λεῖ πο λὺ πα λαι ὸ φαι νό με νο στὴν ἀν θρώ πι νη Ἱ στο ρί α. 
Ὁ πό λε μος τῶν Ὀ λυμ πί ων θε ῶν ἐ ναν τί ον τῶν Κρο νί ων ἀ νέ δει ξε τὴν 
νέ α γε νιὰ θε ῶν, τοὺς Ὀ λυμ πί ους, οἱ ὁ ποῖ οι κυ ρι άρ χη σαν γιὰ πολ λὲς 
χι λι ε τί ες σὲ παγ κό σμιο ἐ πί πε δο ἀλ λά ζον τας τὰ πο λι τι στι κὰ δε δο μέ να 
τοῦ πλα νή τη. Ὁ Ὀ λυμ πια κὸς προ κα τα κλυ σμια ῖος πο λι τι σμὸς τοῦ ∆ιὸς 

ἐ ξα πλώ θη κε ἀ πὸ ἄ κρου σὲ ἄ κρο τοῦ πλα νή τη μας καὶ κυ ρι άρ χη σε μέ σῳ τοῦ πο λέ μου 



Μιὰ εἰρηνικὴ –κατὰ τὰ φαινόμενα– εἰκόνα. Εἶναι ὅμως; 
Τὸ σύστημα ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ εἰκονιζόμενου ἀνθρώπου βρίσκεται σὲ 

συνεχῆ πόλεμο μὲ ἐξωγενεῖς ἢ ἐνδογενεῖς παράγοντες. Στὸ ἤρεμο φυσικὸ περιβάλλον 
γίνονται διαρκῶς πόλεμοι. Στὴ θάλασσα τὰ μεγάλα ψάρια τρῶνε τὰ μικρότερα. Στὴ 
στεριὰ τὰ πουλιὰ τρῶνε τὰ ἔντομα, τὰ φίδια τρῶνε τὰ ποντίκια, οἱ ἀετοὶ τὰ φίδια κ.τ.λ. 
Συνεχεῖς πόλεμοι γίνονται καὶ σὲ διαστημικὸ ἐπίπεδο. Ἄπειρες δυνάμεις ἀσκοῦνται 
γιὰ παράδειγμα κατὰ τὴν περιφορὰ τῆς Γῆς γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Ἂν κάποια ἀπὸ 
αὐτὲς ὑπερισχύσῃ κατά τι τῶν ἄλλων, ἡ τροχιὰ τῆς Γῆς θὰ μεταβληθῇ ἀπότομα, θὰ 
δημιουργηθοῦν παλιρροϊκὰ κύματα καὶ τὸ «εἰρηνικό» εἰκονιζόμενο τοπίο μπορεῖ σὲ 
δευτερόλεπτα νὰ βρεθῇ ἑκατοντάδες μέτρα κάτω ἀπὸ τὴ θάλασσα. Αὐτό, ποὺ ἀντι-
λαμβανόμαστε ὡς εἰρήνη ἑπομένως, εἶναι στὴν πραγματικότητα ἰσορροπία πολλῶν 
ἐμφανῶν ἢ ἀφανῶν φυσικῶν πολέμων.
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μέχρι καὶ τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἔθνη 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου ὑπῆρξαν πολεμοχαρῆ. Ὁ Κινεζικὸς πολιτισμός, ὁ Ἰαπωνικός, 
ὁ Ἰνδικός, ὁ Περσικός, ὁ Αἰγυπτιακός, ὁ πολιτισμὸς τῶν Βίκινγκς, τῶν Κελτῶν, τῶν 
Ἀζτέκων, τῶν Ἴνκας, τῶν Ἰνδιάνων καὶ τόσων ἄλλων ἀρχαίων λαῶν καθιερώθηκαν 
καὶ ἀναδείχθηκαν μέσῳ τῶν πολέμων. 

Οἱ Πελασγοὶ πρόγονοί μας ἀπὸ τὴν Προκατακλυσμιαία ἐποχὴ ἕως καὶ τὴν Κλασι-
κὴ περίοδο ξεχώρισαν ὡς οἱ καλύτεροι πολεμιστὲς καὶ ἀναδείχθηκαν ὡς οἱ εἰδικοὶ 
τοῦ πολέμου. Οἱ Ὀλύμπιοι θεοὶ καὶ πρόγονοί τους καθιέρωσαν τὸν πολιτισμό τους 
μέσῳ τῶν πολέμων. Ἡ νίκη τῶν Ὀλυμπίων ἐναντίον τῶν Τιτάνων ἀνέδειξε τὸν Ὀλυμ-
πιακὸ πολιτισμὸ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Ἔκτοτε οἱ Ὀλύμπιοι θεοὶ συμμετεῖχαν 
ἔμμεσα ὡς πνευματικοὶ συμπαραστάτες στοὺς πολεμοχαρεῖς Πελασγούς. 

Στὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Νόννου «∆ιονυσιακά» ἀναφέρεται ἡ ἐπιτυχημένη ἐκ-
στρατεία τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Ἀσιατῶν καὶ τῶν Ἰνδῶν, ποὺ πρέπει νὰ συνέβη 

πρὸ τῆς 4ης π.Χ. χιλιετίας. Ἡ ἐκστρατεία αὐτὴ ἐνέπνευσε 
καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, ποὺ ἀκολούθησε τὴν πορεία 
τοῦ προγόνου του ∆ιονύσου. Καὶ οἱ δύο ἀνακηρύχθηκαν 
θεοί. Τὰ πρότυπα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἦταν ὁ θεοποιημένος 
ἥρωας καὶ ἀρχηγὸς τῆς παμπάλαιας Ἀσιατικῆς ἐκστρατεί-
ας ∆ιόνυσος καὶ ὁ μέγιστος ἥρωας τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου 
Ἀχιλλέας. Οἱ Ἕλληνες ἥρωες πολεμιστὲς τοῦ Τρωικοῦ 
Πολέμου ἐνέπνευσαν τοὺς Κλασικοὺς Ἕλληνες, οἱ Ἕλλη-
νες Τρῶες τοὺς ἀπογόνους τους Ρωμαίους κι ὅλοι αὐτοὶ 
μὲ τὴν σειρά τους τὸν ∆υτικὸ Κόσμο, ποὺ οἰκοδομήθηκε 
κυριολεκτικὰ στὰ πολεμικὰ πρότυπά τους. 

Ὁ πόλεμος εἰδικώτερα ἀνέδειξε τὴν ἠθική, τὴν κοινω-
νικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ τάξη τῶν Ἑλλήνων. Ἡ πολεμικὴ 
ἀνδρεία ὑπῆρξε ἕνα ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα ἀγαθὰ γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες, ποὺ προτιμοῦσαν νὰ πεθάνουν πάνω στὴν μά-
χη, χτυπημένοι μπροστὰ στὸ στῆθος ἢ στὴν κοιλιὰ ἀπὸ 
δόρυ ἢ σπαθὶ καὶ ποτὲ πισώπλατα, κάτι ποὺ θὰ ἔδειχνε 
τὴν δειλία τους. 

Τὰ λόγια τοῦ Κρῆτα ἥρωα τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου Ἰδομενέως μᾶς λένε γιὰ τὴν 
δειλία καὶ τὴν ἀνδρεία: «∆ιότι τοῦ δειλοῦ ἡ χροιὰ τέρπεται πότ’ ἐδῶ καὶ πότ’ ἐκεῖ, 
κι οὔτε ἄτρεμο νὰ κάθεται τὸν ἀφήνει ἡ ψυχή του, ἀλλὰ γονατίζει καὶ κάθεται πό-
τε στὸ ἕνα πόδι καὶ πότε στὸ ἄλλο καὶ μέσα στὴν καρδιά του δυνατὰ στὰ στέρνα 
πατάσσει τὸν θάνατο φανταζόμενος, καὶ πάταγος γίνεται ὀδόντων. Τοῦ γενναίου 
ὅμως δὲν τέρπεται ἡ χροιὰ οὔτε πολὺ φοβᾶται, ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ θὰ καθί-
σῃ ἐλλοχεύοντας μὲ ἄνδρες κι εὔχεται τάχιστα ν’ ἀναμιχθῇ στὴν φονικὴ τὴν μάχη, 
οὔτε ἐκεῖ θὰ ὠνείδιζε κανεὶς τὸ μένος καὶ τὰ χέρια σου. ∆ιότι ἂν βαλλόσουν ἀγω-
νιζόμενος ἢ κτυπιόσουν, οὔτε στὸν αὐχένα ὄπισθεν θὰ ἔπεφτε τὸ βέλος οὔτε στὰ 
νῶτα, ἀλλὰ στὸ στέρνο ἢ στὴν κοιλιὰ θὰ σ’ εὕρισκε μπροστά, καθὼς θὰ ὡρμοῦσες 
μὲ τοὺς προμάχους στὴν συμπλοκή.» («Ἰλιάς», Ραψῳδία Ν 279-291.)

Ἡ πολεμικὴ ἀνδρεία 

ὑπῆρξε ἕνα ἀπ’ τὰ 

ὑψηλότερα ἀγαθὰ 

γιὰ τοὺς Ἕλληνες, 

ποὺ προτιμοῦσαν νὰ 

πεθάνουν πάνω στὴν 

μάχη, χτυπημένοι 

μπροστὰ στὸ στῆθος 

ἢ στὴν κοιλιὰ ἀπὸ 

δόρυ ἢ σπαθὶ καὶ 

ποτὲ πισώπλατα.
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Κατὰ τὸν Γερμανὸ φιλόσοφο Νίτσε ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἰδεολογία ποὺ 
διέστρεψε ὁλοκληρωτικὰ τὸν φυσικὸ νόμο. Μέσα ἀπ’ τὴν παρὰ φύσιν δοξασία του ἐπέβα-
λε τὴν ἐπικράτηση τοῦ ἀσθενικοῦ καὶ τοῦ ἀδυνάτου ἔναντι τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τοῦ ὑγιοῦς 
ὁδηγῶντας τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμὸ καὶ τὴν μέχρι τότε ἐξέλιξή του στὸν ξεπεσμὸ καὶ 

τὴν παρακμή.
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Ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες φιλοσόφους ὁ πρῶτος ποὺ ἐξέτασε τὸ φαινόμενο τοῦ πολέ-
μου ἦταν ὁ Ἡράκλειτος: «Ὁ πόλεμος εἶναι ὁ πατέρας τῶν πάντων καὶ βασιλεύς, 
καὶ ἄλλους μὲν θεοὺς ἀνέδειξε ἄλλους δὲ ἀνθρώπους καὶ ἄλλους δούλους τοὺς 
ἔκαμε καὶ ἄλλους ἐλεύθερους» (Ἀπόσπασμα 53). Κατὰ τὸν Ἡράκλειτο ὁ πόλεμος 
ἀποτελεῖ τὸν πατέρα τῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ τὸν βασιλέα, δηλαδὴ τὴν δύναμη ἐκείνη 
ποὺ διαφυλάσσει τὴν ἔννομον τάξη. «Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι 
ξυνός-κοινὸς (δηλαδὴ δημιουργεῖ κοινότητα) καὶ ὅτι ἡ δίκη εἶναι ἔρις καὶ ὅτι τὰ 
πάντα γίνονται καὶ φθείρονται ἐξ αἰτίας τῆς ἔριδος.» (Ἀπόσπασμα 80.) Ἐδῶ ὁ 
Ἡράκλειτος χαρακτηρίζει τὸν πόλεμο ὡς κάτι ποὺ δημιουργεῖ, «ξυνόν», κοινόν, 
δηλαδὴ κοινότητα, καὶ δὲν χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους, συσχετίζει δὲ τὸν πόλεμο μὲ 
τὴν ἔριδα, δηλαδὴ τὸν ἀγῶνα. 

Κατὰ τὸν Ὅμηρο ἡ Ἔρις εἶναι θεότητα καὶ ἀδελφὴ τοῦ θεοῦ τοῦ πολέμου Ἄρη, ἡ 
ὁποία διεγείρει στὴν μάχη: «Καὶ ἡ Ἔρις, ἄμετρα μανιασμένη, τοῦ ἀνδροφόνου Ἄρε-
ως ἀδελφὴ καὶ ἑταίρα, αὐτὴ πολὺ λίγο πρῶτα σηκώνεται, ὅμως ἔπειτα στὸν οὐρανὸ 
στηρίζει τὴν κεφαλὴ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς διαβαίνει, αὐτὴ καὶ τότε ὅμοιαν ἔχθρα ἀνάμε-

σά τους ἔβαλε, ἐρχόμενη μέσα στὸν ὅμιλο κι αὐξάνοντας 
τὸν στεναγμὸ τῶν ἀνδρῶν.» («Ἰλιάς», Ραψῳδία ∆ 440-
445.) Κατὰ τὸν Ἡσίοδο («Θεογονία» 223) ἡ Ἔρις εἶναι 
κόρη τῆς Νύχτας καὶ χαρακτηρίζεται «καρτερόθυμος», 
δηλαδὴ ἔχουσα καρτερικὴ ψυχή. Στὸ ἀντιπολεμικὸ ἔργο 
του («Ἔργα καὶ Ἡμέραι», παρ. 11) ὁ Ἡσίοδος διακρίνει 
δύο εἴδη Ἐρίδων, τὴν κακὴ καὶ πολεμική, ποὺ δημιουργεῖ 
τὶς διχοστασίες καὶ εἶναι ἀποφευκτέα καὶ ἐκείνη ποὺ μᾶς 
παρακινεῖ σὲ ἐργασία καὶ εἶναι ἡ ἐπιθυμητή: «Ἄρα δὲν 
ἦταν μία ἡ γενιὰ τῶν Ἐρίδων, παρὰ πάνω στὴν Γῆ εἶναι 
δύο. Τὴν μία θὰ τὴν παίνευε, ὅποιος τὴν καταλάβαινε, 
τὴν ἄλλη θὰ τὴν κατέκρινε, ἐπειδὴ ἔχουν ἀντίθετη φύση. 

∆ιότι ἡ μιά, ἡ καταραμένη, τὸν κακὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν μάχη σηκώνει, κανεὶς δὲν 
τὴν φιλεῖ θνητός, ἀλλὰ ἀπ’ ἀνάγκη κατὰ τὶς βουλὲς τῶν ἀθανάτων τιμοῦν τὴν βα-
ρειὰ Ἔριδα. Τὴν ἄλλη πρώτη γέννησε ἡ σκοτεινὴ ἡ Νύχτα καὶ τὴν τοποθέτησε ὁ 
Ζεύς, ὁ υἱὸς τοῦ Κρόνου, ποὺ εἶναι ἐγκαθιδρυμένος ψηλὰ στὸν αἰθέρα, στὶς ρίζες 
τῆς Γῆς καὶ εἶναι καλύτερη πολὺ (ἀπ’ τὴν κακὴ Ἔριδα) γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴ 
καὶ τὸν ἀδύναμο ἄνθρωπο τὸν παρακινεῖ γιὰ ἐργασία.»

Ἐδῶ ἀξίζει νὰ δοῦμε τὴν ἄποψη ἑνὸς Σπαρτιάτη πολεμιστῆ, τοῦ Κλεομένη, περὶ 
τῶν δύο μεγίστων ποιητῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος χωρὶς σχολιασμό: «Ὁ Κλεομένης, 
ὁ γυιὸς τοῦ Ἀναξανδρίδη, ἔλεγε πὼς ὁ Ὅμηρος εἶναι ποιητὴς τῶν Λακεδαιμονίων, 
ἐνῷ ὁ Ἡσίοδος τῶν Εἱλώτων, ὁ ἕνας ἔλεγε πῶς πρέπει νὰ γίνεται ὁ πόλεμος, ἐνῷ ὁ 
ἄλλος πῶς νὰ καλλιεργῆται ἡ γῆ» (Πλούταρχος, «Ἀποφθέγματα Λακωνικά»: Κλε-
ομένης ὁ Ἀναξανδρίδεω §1).

Κατὰ τὸν Πλάτωνα κάθε νομοθέτης πρέπει νὰ λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν του, ὅτι κά-
θε πόλη πρέπει νὰ εἶναι προετοιμασμένη γιὰ πόλεμο. Ἡ πολεμικὴ ἀνδρεία εἶναι 

Κατὰ τὸν Ἡράκλειτο 

ὁ πόλεμος ἀποτελεῖ 

τὸν πατέρα τῶν 

ὄντων ἀλλὰ καὶ τὸν 

βασιλέα, δηλαδὴ τὴν 

δύναμη ἐκείνη ποὺ 

διαφυλάσσει τὴν 

ἔννομον τάξη. 
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ἡ σπουδαιότερη ἀρετὴ καὶ ὕψιστο ἀγαθὸ κάθε Πολιτείας, εἶναι ἡ νίκη ἐπὶ τῶν 
ἐχθρῶν: «∆ιότι αὐτό, ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὀνομάζουν εἰρήνη, δὲν εἶναι 
παρὰ μόνον ἕνα ὄνομα, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει ἕνας ἀκήρυχτος 
πόλεμος μεταξὺ ὅλων τῶν πόλεων, ποὺ διεξάγεται κατὰ μία φυσικὴ ἀναγκαιότη-
τα. Καὶ ἐξετάζοντας αὐτὸ θὰ διαπιστώσῃς, ὅτι ὁ νομοθέτης τῶν Κρητῶν, ὅταν 
θεσμοθετοῦσε τοὺς δημόσιους καὶ ἰδιωτικούς μας νόμους καὶ μᾶς τοὺς παρέδω-
σε, ἀπέβλεπε στὸν πόλεμο καὶ μᾶς κατέστησε ὑπεύθυνους γιὰ τὴν τήρηση τῶν 
νόμων, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι χωρὶς τὴν νίκη τοῦ πολέμου ὅλα ὅσα κατέχουμε, 
καὶ τὰ κτήματά μας καὶ οἱ θεσμοί μας, δὲν ἔχουν καμμιὰ ἀξία, διότι ὅλα τ’ ἀγα-
θὰ τῶν ἡττημένων τ’ ἀπολαμβάνουν οἱ νικητές.» («Νόμοι», Ά, 626 α.) Ὁ Πλάτων 
δὲν θεωρεῖ τὸν πόλεμο μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τὸ καλύτερο ἀγαθὸ παρὰ ἀνάγκη, 
ὅμως ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε ἑτοιμοπόλεμοι καὶ σὲ θέση νὰ τὸν διεξάγουμε ἐπι-
τυχῶς, ὅταν χρειαστῇ.

Τὸ ἀρνητικὸ διαχρονικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν Ἑλλήνων ἦταν οἱ ἐμφύλιοι πόλε-
μοι, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ ἕνα ἀπ’ τὰ χείριστα εἴδη πολέμων. Ξεκινῶντας ἀπ’ τὸν 

Ὁ φυσικὸς καθολικῆς ἰσχύος νόμος τοῦ πολέμου γίνεται μεταξὺ πραγματικῶν ἀντιπάλων. 
Ὁ ἱερὸς θρησκευτικὸς πόλεμος γίνεται γιὰ ἀνύπαρκτο λόγο, γιὰ φαντασιακὲς ὀντότητες 

(Γιαχβέ, Ἀλλὰχ κ.τ.λ.) κι ἀποτελεῖ ἐκτροπὴ τῆς φυσικῆς ἔννοιας πόλεμος. 
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Στὸν πίνακα εἰκονίζεται ἡ Σφαγὴ τοῦ Ἁγ. Βαρθολομαίου (24 Αὐγ. 1572), ὅταν ὄχλος κα-
θολικῶν κατακρεούργησε τοὺς Οὐγενότους, Γάλλους καλβινιστὲς διαμαρτυρόμενους. 

(François Dubois, 16ος αἰ.) 
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Ἀτ λαν τι κὸ πό λε μο τῆς Ἀ θή νας μὲ τὴν Ἀτ λαν τί δα, τὸν Τρω ι κό, τὸν Πε λο πον νη σια-
κό, τὸν Θη βα ϊ κό, τῶν Μα κε δό νων ἐ ναν τί ον τῶν Νό τι ων Ἑλ λή νων καὶ τέ λος τὸν 
ἐμ φύ λιο πό λε μο τῶν Ἐ πι γό νων τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου βλέ που με, ὅ τι οἱ τό σοι 
πολ λοὶ ἐμ φύ λιοι ἔ φε ραν τὴν κα τα στρο φὴ καὶ τὴν με τέ πει τα δου λεί α στοὺς Ἕλ λη νες. 
Γιὰ πολ λοὺς ἱ στο ρι κούς, ἂν οἱ Ἕλ λη νες κα τώρ θω ναν νὰ ἑ νω θοῦν κά ποι α στιγ μὴ 
στὴν Ἱ στο ρί α τους, θὰ μπο ροῦ σαν εὔ κο λα νὰ κα τα κτή σουν ὁ λό κλη ρη τὴν ὑ φή λιο. 
Οἱ ἀ νε λέ η τοι αὐ τοὶ ἐμ φύ λιοι ἀ πο δε κά τι σαν ὁ λο κλη ρω τι κὰ τὶς ἑλ λη νι κὲς πό λεις καὶ 
ἐ παρ χί ες τῆς Μα κε δο νι κῆς Αὐ το κρα το ρί ας, μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὴν εἰ σβο λὴ τῶν Ρω-
μαί ων τὸ 145 π.Χ. καὶ τὴν κα τά λυ σή της. Ἡ Ρω μα ϊ κὴ Αὐ το κρα το ρί α χτί στη κε στὰ 
ἐ ρεί πια τῆς Μα κε δο νι κῆς καὶ κυ ρι άρ χη σε στὸν τό τε γνω στὸ κό σμο πά λι μέ σῳ τοῦ 
πο λέ μου. Ἡ ρή ση «ἂν θέ λῃς εἰ ρή νη, προ ε τοί μα ζε πό λε μο» ἀ νέ δει ξε τὴν πο λε μι κὴ 
ἀ ρε τὴ καὶ ἀν δρεί α τῶν Ρω μαί ων, ποὺ πρό τυ πό τους εἶ χαν τὴν μέ γι στη πο λε μι κὴ 
ἀ ρε τὴ τῶν Σπαρ τια τῶν. 

Ἱεροί-θρησκευτικοὶ πόλεμοι

α τὰ τὴν διά ρκεια τῆς Ἱ στο ρί ας ἐμ φα νί σθη καν πολ λῶν εἰ δῶν πό λε μοι: οἱ 
ἐ πα να στα τι κοί, οἱ ἐμ φύ λιοι, οἱ ἀν ταρ το πό λε μοι, οἱ ἀ πε λευ θε ρω τι κοί, οἱ 
ὁ λο κλη ρω τι κοί, οἱ οἰ κο νο μι κοί, ὁ ψυ χρὸς πό λε μος, ὁ πό λε μος νεύ ρων, 
οἱ ψυ χο λο γι κοὶ πό λε μοι, οἱ μι κρο βι ο λο γι κοὶ καὶ χη μι κοὶ πό λε μοι, ὁ ἀ το-
μι κὸς καὶ πυ ρη νι κὸς πό λε μος κ.ἄ. 

Ὁ ἱ ε ρὸς ἢ θρη σκευ τι κὸς πό λε μος ἐμ φα νί σθη κε γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὴν Πα λαι στί-
νη καὶ κα θι ε ρώ θη κε ἀ π’ τὸν Μω υ σῆ καὶ τοὺς Ἰ ου δαί ους ἐ ναν τί ον τῶν λα ῶν τῆς 
πε ρι ο χῆς καὶ τῶν Ἑλ λή νων ἐ ποί κων. Ὁ πό λε μος αὐ τὸς ἀ νέ τρε ψε ὅ λα τὰ μέ χρι τό τε 
δε δο μέ να, ἀ φοῦ κα ταρ γοῦ σε ὅ λους τοὺς ἠ θι κοὺς πο λε μι κοὺς κα νό νες. Σκο πός του 
ἦ ταν ἡ γε νο κτο νί α καὶ ὁ λο κλη ρω τι κὴ ἐ ξο λό θρευ ση τῶν ἀν τι πά λων, ἡ ἰ σο πέ δω ση τῶν 
πό λε ών τους καὶ ἡ πο λι τι στι κὴ ἐ ξα φά νι σή τους. Ὁ Για χβὲ εἶ ναι ὁ πιὸ αἱ μο βό ρος καὶ 
κτη νώ δης πο λε μι κὸς θε ὸς ἀ π’ ὅ λους ὅ σοι ἔ χουν ἐμ φα νι στῆ μέ χρι σή με ρα. Σύμ φω να μὲ 
τὶς ἐν το λές του οἱ ἐ κλε κτοί του Ἑ βραῖ οι γε νο κτό νη σαν πολ λοὺς ἀ π’ τοὺς λα οὺς τῆς 
Πα λαι στί νης καὶ ἐ ξα φά νι σαν ὁ λο κλη ρω τι κὰ τὸν πο λι τι σμό τους: «Θέ λε τε ἐκ δι ώ ξει 
πάν τας τοὺς κα τοί κους τῆς γῆς ἀ π’ ἔμ προ σθέν σας, καὶ κα τα στρέ ψει πάν τας τὰς 
εἰ κό νας αὐ τῶν, καὶ κα τα στρέ ψει πάν τα τὰ χυ τὰ εἴ δω λα αὐ τῶν, καὶ κα τε δα φί σει 
πάν τας τοὺς βω μοὺς αὐ τῶν, καὶ θέ λε τε κυ ρι εύ σει τὴν γῆν, καὶ κα τοι κή σει ἐν αὐ τῇ, 
δι ό τι εἰς ἐ σᾶς ἔ δω κα τὴν γῆν ταύ την εἰς κλη ρο νο μί αν.» («Ἀ ριθ μοί» ΛΓ΄ 52-53.) «Καὶ 
θέ λεις ἐ ξο λο θρεύ σει πάν τα τὰ ἔ θνη, τὰ ὁ ποῖ α ὁ Κύ ριος ὁ Θε ός σου θέ λει πα ρα δώ-
σει εἰς σέ. Ὁ ὀ φθαλ μός σου δὲν θέ λει σπλαγ χνι σθῆ δι’ αὐ τούς.» («∆ευ τε ρο νό μιον» 
Ζ΄ 16.) (Ἀ να λυ τι κώ τε ρα γιὰ τὸν θε ὸ Για χβὲ βλέ πε «∆αυ λός», τ. 303.)

Τὰ δύ ο τέ κνα τοῦ Ἰ ου δα ϊ σμοῦ, ὁ Ἰσ λα μι σμὸς καὶ κυ ρί ως ὁ Χρι στι α νι σμός, μέ σῳ 
τοῦ ἱ ε ροῦ-θρη σκευ τι κοῦ πο λέ μου, ποὺ ἐ ξα πέ λυ σαν, κα τέ στρε ψαν ὁ λο κλη ρω τι κὰ 
τὸν Ὀ λυμ πια κὸ Πο λι τι σμὸ σὲ ὅ λο σχε δὸν τὸν πλα νή τη.(1) Ὅ ταν κα τα στρά φη καν 
ὅ λοι σχε δὸν οἱ ἐ θνι κοὶ πο λι τι σμοὶ ἀ π’ τὶς δύο αὐ τὲς θρη σκεῖ ες, τό τε ὁ ἱ ε ρός-θρη-
σκευ τι κὸς πό λε μος ἔ γι νε ἐμ φύ λιος καὶ στρά φη κε ἐ ναν τί ον ἀλ λή λων. Τὸ κά θε δι α-
φο ρε τι κὸ αἱ ρε τι κὸ δόγ μα (ὀρ θό δο ξοι, κα θο λι κοί, ἀ ρει α νι στές, δι α μαρ τυ ρό με νοι 
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κ.ἄ.) προ σπα θοῦ σε νὰ ἐ ξον τώ σῃ τὰ ἄλ λα. Οἱ Σταυ ρο φο ρί ες ἢ «Πό λε μοι τοῦ Χρι-
στοῦ», ποὺ ἔ γι ναν γιὰ λο γα ρια σμὸ τοῦ πά πα καὶ τῶν χρι στια νῶν τῆς Εὐ ρώ πης, 
χά ρα ξαν τὸ πνεῦ μα τῆς δου λεί ας, τῆς ἐ κμε ταλ λεύ σε ως καὶ τῆς ἀ πο μυ ζή σε ως τῶν 
ἀ ποι κι ῶν, ποὺ θ’ ἀ να πτυσ σό ταν με ρι κοὺς αἰ ῶ νες ἀρ γό τε ρα. Ἡ Τζι χὰντ ἢ ἱ ε ρός-
θρη σκευ τι κὸς πό λε μος τῶν μω α με θα νῶν ἐ ναν τί ον τῶν ἐ πὶ γῆς ἀ πί στων χρι στια-
νῶν ἦ ταν ἡ ἀ πάν τη ση τοῦ Ἰσ λάμ. Ὁ ἱ ε ρός-θρη σκευ τι κὸς πό λε μος ἐ ναν τί ον ὅ λων 
πλέ ον συ νε χί ζε ται ἀ νε λέ η τα μέ χρι καὶ σή με ρα.

Χρι στια νοὶ καὶ μου σουλ μά νοι κα θι έ ρω σαν καὶ ἕ να ἀ κό μα εἶ δος πο λέ μου, τὸν 
πό λε μο Ἐκ κλη σί ας-Κρά τους. Σκο πὸς τοῦ πο λέ μου αὐ τοῦ εἶ ναι ἡ ὑ πο τα γὴ τοῦ κά θε 
κρά τους στὸ ἑ κά στο τε ἱ ε ρα τεῖ ο. Ὅ σες φο ρὲς ἔ γι νε αὐ τό, τὰ κρά τη αὐ τὰ ὑ πο βαθ μί-
σθη καν ἢ δι α λύ θη καν. Ὡς πα ρα δείγ μα τα ἔ χου με τὴν πα ρα κμὴ καὶ τὴν δι ά λυ ση τοῦ 
∆υ τι κοῦ Ρω μα ϊ κοῦ Κρά τους ἀ π’ τὸν πά πα καὶ τὸ κα θο λι κὸ ἱ ε ρα τεῖ ο, τὴν πτώ ση 
τῆς Ἀ να το λι κῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα το ρί ας ἀ π’ τὴν Ὀρ θο δο ξί α, ἀλ λὰ καὶ τὸν πο λι-
τι στι κὸ ξε πε σμὸ καὶ τὴν ἀ πο δυ νά μω ση τῆς Ὀ θω μα νι κῆς 
Αὐ το κρα το ρί ας καὶ ὅ λων τῶν ἄλ λων ἰσ λα μι κῶν κρα τῶν 
ἀ π’ τὴν θρη σκεί α τους. Ἀλ λὰ καὶ τὸ ση με ρι νὸ φε ου δαρ-
χι κοῦ τύ που Ρω μαί ι κο κρα τί διό μας ὁ δεύ ει τα χέ ως στὴν 
δι ά λυ σή του, λό γῳ τῆς πνευ μα τι κῆς ἐ ξα θλι ώ σε ως καὶ τῆς 
οἰ κο νο μι κῆς καὶ ἐ ξου σι α στι κῆς ἀ πο μυ ζή σε ως ποὺ ἀ σκεῖ 
ἐ πά νω του ἡ Ἐκ κλη σί α.

Μέ σα ἀ πὸ ὅ λες αὐ τὲς τὶς ζυ μώ σεις ὁ ∆υ τι κὸς ἄν θρω πος 
υἱ ο θέ τη σε δύο ἀν τι μα χό με νες συ νει δή σεις τὴν Ἑλ λη νι κή-
Ὀ λυμ πια κὴ καὶ τὴν Ἰ ου δα ϊ κή-Κρό νεια, ἐ νῷ ὁ Ἀ ρα βι κὸς 
Κό σμος τὴν Περ σο α ρα βι κὴ συ νεί δη ση σὲ συν δυα σμὸ μὲ 
τὴν Ἰ ου δα ϊ κή, οἱ ὁ ποῖ ες ταί ρια ξαν τό σο πο λὺ με τα ξύ 
τους, ὥ στε ταυ το ποι ή θη καν ἀ πό λυ τα. Αὐ τὸ φαί νε ται ξε-
κά θα ρα στοὺς πολ λοὺς πο λι τι στι κοὺς καὶ ἰ δε ο λο γι κοὺς 
πο λέ μους, ποὺ ἔ γι ναν καὶ συ νε χί ζουν νὰ γί νων ται στὸν 
∆υ τι κὸ Κό σμο ἐ νάν τια στὸν θρη σκευ τι κὸ σκο τα δι σμὸ 
(Ἀ να γέν νη ση, ∆ι α φω τι σμός), ἀ να δει κνύ ον τας τὴν σύγ-
κρου ση τῶν δύο ἀν τι θέ των ἰ δε ο λο γι ῶν, Ἑλ λη νι κῆς-Ἰ ου δα ϊ κῆς, καὶ τὴν ἀ πό λυ τη 
σι γὴ καὶ ὑ πο τα γὴ τοῦ Ἄ ρα βα ἰσ λα μι στῆ ἀν θρώ που στὴν θρη σκεί α καὶ κουλ τού ρα 
του (Περ σο α ρα βι κή-Ἰ ου δα ϊ κή). Ἄλ λω στε Για χβὲ καὶ Ἀλ λὰχ εἶ ναι ἀ κρι βῶς ὁ ἴ διος 
θε ὸς(2).

* * *

 π’ τὶς ἀρ χὲς τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να καὶ ἐν τεῦ θεν ὁ σύγ χρο νος ἄν θρω πος, ὁ δη-
γού με νος πάν το τε ἀ π’ τὸ τρί πτυ χο τοῦ ἴ διου θε οῦ (Για χβέ-Χρι στός-Ἀλ-
λάχ), ἐ ξε λί χθη κε σὲ ὂν αὐ το κα τα στρο φι κό, ἀ φοῦ μέ σῳ ἑ νὸς νέ ου ἀ νε λέ-
η του καὶ χω ρὶς ὅ ρια πο λέ μου, ποὺ ξε κί νη σε νὰ δι ε ξά γῃ ἐ ναν τί ον πλέ ον 
τῆς Φύ σε ως, ἐ ξα φά νι σε ἕ να πο λὺ με γά λο πο σο στὸ τῆς ζω ι κῆς πα νί δας 

καὶ χλω ρί δας. Ὁ Τρί τος Παγ κό σμιος Πό λε μος εἶ ναι χη μι κὸς καὶ μι κρο βια κὸς καὶ ἀ πει-

Ὁ Ἀβραὰμ εἶναι 

ὁ πρῶτος ποὺ 

κήρυξε τὸν «ἱερό-

θρησκευτικό» πόλεμο 

ἐναντίον ὅλων 

τῶν πολιτισμῶν 

τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου 

καὶ ἀποτέλεσε τὸ 

πρότυπο τῆς ἐκτροπῆς 

τῆς φυσικῆς ἔννοιας 

πόλεμος πρὸς τὴν 

θεοκρατία.
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λεῖ πλέον ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή του. Τέλος ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ἡ ἀπειλὴ 
τοῦ πυρηνικοῦ πολέμου, ποὺ ἀπειλεῖ κάθε εἶδος ζωῆς στὸν πλανήτη μας καὶ θὰ ἐπι-
βεβαιώσῃ τὶς εἰκόνες τῆς «Ἀποκαλύψεως» καὶ τῆς καταστροφῆς ἀπὸ τὸν θεὸ Γιαχβέ, 
ποὺ κάποιοι σκοτεινοὶ νόες ἐδῶ καὶ τρεῖς περίπου χιλιετίες εὐαγγελίζονται.

Σημειώσεις

1) Οἱ ἰδεολογικὲς ρίζες τοῦ τρίπτυχου Γιαχβέ-Χριστοῦ-Ἀλλὰχ ἀνάγονται στὴν παλαιότερη 
Κρόνια λατρεία, ἡ ὁποία περιωρίσθηκε ἀπ’ τοὺς Ὀλυμπίους (βλ. «∆», τεύχη 223, 266).

2) Σύμφωνα μὲ ἕνα μουσουλμανικὸ μῦθο ὁ κοινὸς πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, τῶν χριστιανῶν 
καὶ τοῦ Ἰσλὰμ Ἀβραὰμ (ἐξ οὗ καὶ Ἰμπραήμ) ἢ «ὁ φίλος τοῦ Ἀλλάχ» κατὰ τοὺς μουσουλ-
μάνους, ὅταν ἦταν νέος, ἐπιτέθηκε ἐναντίον ναοῦ τῶν ἀρχαίων θεῶν τῶν Χαλδαίων στὴν 
Οὒρ τῆς Μεσοποταμίας, καταστρέφοντας μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς. Τότε οἱ στρατιῶτες τὸν 
συνέλαβαν καὶ τὸν ὡδήγησαν στὸν βασιλιᾶ τους. Ἐκεῖνος τὸν ρώτησε, γιατί τὸ ἔκανε 
αὐτό, καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἀπάντησε, ὅτι δὲν πρέπει νὰ πιστεύουν τοὺς ψεύτικους θεούς τους 
παρὰ μόνο τὸν δικό του, τὸν ἕνα καὶ ἀληθινό. Τότε ὁ βασιλιᾶς ἐξωργίσθηκε καὶ διέταξε 
τοὺς στρατιῶτες του νὰ τὸν κάψουν στὴν φωτιά. Ὅμως ὁ Ἀλλάχ-Γιαχβὲ θεός του ἔκανε 
«θαῦμα» μετατρέποντας τὴν φωτιὰ σὲ νερὸ καὶ τὰ ξύλα σὲ ψάρια! Αὐτὰ ἔγιναν λίμνη καὶ 
ἔτσι ὁ Ἀβραάμ… σώθηκε. Ὁ Ἀβραὰμ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ κήρυξε τὸν «ἱερό-θρησκευτικό» 
πόλεμο ἐναντίον ὅλων τῶν πολιτισμῶν τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου καὶ ἀποτέλεσε τὸ πρότυπο 
τῆς ἐκτροπῆς τῆς φυσικῆς ἔννοιας πόλεμος πρὸς τὴν θεοκρατία.

Βασίλειος Μαυρομμάτης

Τὸ Κοράνι ἐνθαρρύνει τὸν πόλεμο καὶ τὸν θάνατο γιὰ τὸν Ἀλλάχ, ἐξασφαλίζοντας τὸν 
Παράδεισο γιὰ τὸν «μάρτυρα» καὶ τὴν θεϊκὴ προστασία γιὰ τὴν οἰκογένειά του.
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ÐÙÓ ÁÍÅ×ÏÍÔÁÉ
ÔÏ ÕÂÑÅÏËÏÃÉÏ
ÊÁÔÁ ÅËËÇÍÙÍ;

έ σα στὶς ἐκ κλη σί ες βρί ζουν τὸν Εὐ κλεί δη, τὸν Ἱπ πο κρά τη, τὸν Πλά τω-
να κι ὅ λους τοὺς Ἕλ λη νες φι λο σό φους. Εἶ ναι ντρο πὴ νὰ στέ κων ται ὁ 
Πρό ε δρος τῆς ∆η μο κρα τί ας κι οἱ ἀ νώ τα τοι πο λι τι κοὶ καὶ πο λι τεια κοὶ 
πα ρά γον τες στοὺς να οὺς καὶ νὰ ἀ κοῦν τοὺς ἱ ε ρεῖς νὰ μᾶς βρί ζουν. Μὲ 
τὸ βι βλί ο «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς 

Ὀρ θο δο ξί ας. - Ὅ σα χρη σι μο ποι εῖ καὶ ἐγ κρί νει σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος» 
ὁ πλι ζό μα στε μὲ ἐ πι χει ρή μα τα, μὲ τὰ ὁ ποῖ α μπο ροῦ με νὰ ἀν τι κρού ου με τὰ κοι νό το-
πα λό για τῶν χρι στια νῶν, ὅ πως ἔ κα ναν αἰ ῶ νες πρὶν ὁ Πορ φύ ριος, ὁ Λι βά νιος, ὁ 
Κέλ σος κ.ἄ. Αὐ τὰ –με τα ξὺ ἄλ λων– μᾶς εἶ πε σὲ φι λι κὴ συ ζή τη ση-συ νέν τευ ξη ὁ γνω-
στὸς τρα γου δι στὴς Ἀ γά θων, ὅ ταν πρό σφα τα εἴ χα με τὴν εὐ χά ρι στη ἔκ πλη ξη νὰ μᾶς 
ἐ πι σκε φθῇ στὰ Γρα φεῖ α μας στὴν Πλά κα. 

Τὸ πλῆ ρες κεί με νο τῆς συ νέν τευ ξης

ὸ βι βλί ο «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας» ἦ ταν κά τι ποὺ ἔ λει πε ἀ πὸ τὴν βι βλι ο γρα φί α, ὁ δὲ 
«∆αυ λός» εἶ ναι ἕ να πε ρι ο δι κό, ποὺ προ σφέ ρει ση μαν τι κὸ ἔρ γο στὸν 
ἀ γῶ να τῆς Ἑλ λη νι κό τη τας. Κα τὰ και ροὺς ἔ χουν δη μο σι ευ θῆ σκόρ-
πια κά ποι α ἄρ θρα, στὸ βι βλί ο ὅ μως αὐ τὸ ὑ πάρ χουν ὅ λες οἱ ὕ βρεις 

συγ κεν τρω μέ νες. Ὡ ρι σμέ νοι, ἐ πι χει ρῶν τας νὰ τὸ ἀν τι κρού σουν, ἰ σχυ ρί ζον ται, ὅ τι 
(ὁ τά δε π.χ. Πα τέ ρας τῆς Ἐκ κλη σί ας ἢ Πα τριά ρχης) «δὲν ἐν νοοῦ σε ἀ κρι βῶς αὐ τό, 
ἐν νο οῦ σε κά τι ἄλ λο, δὲν ἐν νο οῦ σε Ἕλ λη νες, ἀλ λὰ εἰ δω λο λά τρες» κ.λπ. Καὶ τοὺς ρω-
τᾷς: «Τί ἄλ λο ἐν νο οῦ σε; Ἐ δῶ βρί ζουν τὸν Εὐ κλεί δη, τὸν Ἱπ πο κρά τη, τὸν Πλά τω να, 
τὸν Ἀ ρι στο τέ λη, τὸ Σω κρά τη, τὸν Ἐμ πε δο κλῆ, ὅ λους τοὺς Ἕλ λη νες φι λό σο φους καὶ 
ἐ πι στή μο νες. Τί τὸ εἰ δω λο λα τρι κὸ ἔ χει ἡ Ἐ πι στή μη;» Ἀ σφα λῶς καὶ ὑ βρί ζουν τοὺς 
Ἕλ λη νες καὶ δὲν ἐν νο οῦν τί πο τε ἄλ λο. 

» Μὲ τὸ βι βλί ο αὐ τὸ ὡ πλι σθή κα με μὲ ἐ πι χει ρή μα τα. Οἱ χρι στια νοὶ δὲν ἔ χουν ἐ πι χει-
ρή μα τα. Μό νο με γά λα λό για λέ νε, κοι νό το πα: «Μὲ τὴν βο ή θεια τοῦ Θε οῦ», «πρῶ τα 
ὁ Θε ός» καὶ νο μί ζουν ὅ τι κά τι λέ νε. Κε νὲς λέ ξεις, χω ρὶς πε ρι ε χό με νο. Μὲ τὸ βι βλί ο 
μπο ροῦ με νὰ τοὺς ἀν τι κρού σου με, ὅ πως ἔ κα ναν πρὶν ἀ πὸ ἑ κα τον τά δες χρό νια ὁ 
Πορ φύ ριος, ὁ Λι βά νιος, ὁ Κέλ σος καὶ οἱ ἄλ λοι Ἕλ λη νες τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης· τώ ρα 
μέ νει νὰ τὸ κά νου με ἐ μεῖς, ποὺ αἰ σθα νό μα στε Ἕλ λη νες τοῦ σή με ρα.

» Ὁ Χρι στι α νι σμὸς θέ λει τοὺς ἀν θρώ πους πρό βα τα· ὁ Ἕλ λη νας ὅ μως δὲν δέ χε ται 
νὰ εἶ ναι πρό βα το. Πῶς νὰ κα θυ πο τά ξουν τὸν Ἕλ λη να, πῶς νὰ τὸν χτυ πή σουν; Τὸν 
ὑ βρί ζουν λοι πόν. 

Ὁ Ἀ γά θων σχο λιά ζει τὸ πρό σφα το βι βλί ο μας
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» Ἡ ἀ πρό σω πη μᾶ ζα χρει ά ζε ται κά τι νὰ 
ἀ σχο λῆ ται. Νὰ βγοῦν μὲ τὰ μαῦ ρα στὸ Σύν-
ταγ μα καὶ νὰ φω νά ζουν, χω ρὶς νὰ ξέ ρουν 
για τί. Γιὰ τὶς ταυ τό τη τες, γιὰ τὸ ἕ να, γιὰ τὸ 
ἄλ λο. Βλέ που με στὶς τη λε ο πτι κὲς ἐκ πομ πὲς 
νὰ προ σπα θῇ κά ποι ος νὰ μι λή σῃ μὲ πέν τε 
πα πᾶ δες καὶ τρεῖς-τέσ σε ρις ἱ ε ρο κή ρυ κες, 
οἱ ὁ ποῖ οι δὲν ἔ χουν νὰ ποῦν τί πο τα. Λέ-
νε μό νο δι ά φο ρες συν θη μα το λο γί ες, ἐ νῷ 
κοι τοῦν μὲ μῖ σος ὅ ποι ον προ σπα θεῖ νὰ ἀρ-
θρώ σῃ λό γο, νὰ πῇ κά τι, ὁ ὁ ποῖ ος τε λι κὰ 
χά νε ται. Γι’ αὐ τὸ λέ ω σὲ κά ποι ους φί λους, 
ποὺ ἐμ φα νί ζον ται στὴν Τη λε ό ρα ση, νὰ στα-
μα τή σουν νὰ πη γαί νουν. Νὰ τοὺς ἀ φή σουν 
νὰ βγαί νουν μό νοι τους, ὅ πως ἕ νας πα πᾶς 
πρό σφα τα στὴν ἐκ πομ πὴ τοῦ κ. Χαρ δα βέλ-
λα, ποὺ μι λοῦ σε μὲ τὸν Σα τα νᾶ. Ἔ κα νε καὶ 
τὴν φω νὴ τοῦ ∆ι α βό λου, πὼς τοῦ ἀ παν τοῦ-
σε. Αὐ τὰ δὲν χρει ά ζε ται νὰ τὰ σχο λι ά σου-
με. Μιὰ φω το γρα φί α εἶ ναι χί λι ες λέ ξεις.

* * *

 σοι δὲν θέ λουν νὰ ἀ κοῦν τὶς ὕ βρεις, δὲν πρέ πει νὰ πη γαί νουν στὶς ἐκ-
κλη σί ες. ∆ὲν ἀν τι λαμ βά νο μαι, πῶς ὡ ρι σμέ νοι πο λι τι κοὶ καὶ πο λι τεια κοὶ 
πα ρά γον τες κι εἰ δι κὰ ὁ Πρό ε δρος τῆς ∆η μο κρα τί ας ἀ νέ χον ται νὰ ἀ κοῦν 
τὶς ὕ βρεις. Νο μί ζω, ὅ τι ὁ προ η γού με νος πρό ε δρος, ὁ κ. Στε φα νό που λος, 
κά τι πῆ γε νὰ πῇ, ἀλ λὰ κι αὐ τὸ συγ κα λυμ μέ νο. Ἐ γὼ σὰν Ἕλ λη νας ντρέ-

πο μαι νὰ βλέ πω τὸν Πρό ε δρο τῆς ∆η μο κρα τί ας νὰ εἶ ναι στὴν ἐκ κλη σί α, εἰ δι κὰ τὴν 
«Κυ ρια κὴ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας», ὁ πό τε οἱ ἱ ε ρεῖς δι α βά ζουν τοὺς ἀ να θε μα τι σμοὺς κα τὰ 
τῶν Ἑλ λή νων καὶ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Αἰ σθά νε ται ὑ πο χρε ω μέ νος νὰ πά ῃ 
στὴν ἐκ κλη σί α νὰ ἀ κού ῃ αὐ τὲς τὶς ὕ βρεις; ∆ὲν μπο ρεῖ σὰν πρό ε δρος νὰ πῇ, δὲν θὰ 
πη γαί νω; ∆ὲν χά νει ψή φους ὁ Πρό ε δρος τῆς ∆η μο κρα τί ας, δὲν βγαί νει ἀ πὸ τὸν λα ό. 
Εἶ ναι τυ πι κὸ τὸ ἀ ξί ω μά του. Για τί λοι πὸν δὲν ἀν τι δρᾷ; Τί νὰ πῶ; ∆ὲν αἰ σθά νε ται 
Ἕλ λη νας;

Γιά ννης Λά ζα ρης

» 

«∆ὲν εἶ μαι ἀ πό γο νος τοῦ Ἀ δάμ, οὔ τε 
τοῦ Νῶ ε, οὔ τε καὶ τοῦ Μω υ σῆ.
» Ἕλ λη νας εἶ μαι, τοῦ Ὀ δυσ σέ α, τοῦ 
πο λυ τα ξι δευ τῆ.
» Ἕλ λη νας εἶ μαι, τοῦ Ἀ λε ξάν δρου, 
κο σμο κρά το ρα στὴ Γῆ.»
[«Μο λών λα βέ», ἀ πὸ τὸ δί σκο τοῦ 
Ἀ γά θω να: «Ὁ δὸς Ἀ γά θω νος, ἐν Ἑλ λά-
δι» (βλ. «∆» τ. 290).]
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ», Τὸ Βιβλίο τοῦ Μόρμον

Τὸ «Βι βλί ο τοῦ Μόρ μον» τιτ λο φο ρεῖ ται ὡς μιὰ ἀ κό μα 
ἑ βρα ϊ κὴ Ἁ γί α Γρα φὴ καὶ ἀ πο τε λεῖ τὸ χρο νι κὸ τῆς ἐ πι κοι νω-
νί ας τοῦ Θε οῦ μὲ τοὺς ἀρ χαί ους κα τοί κους τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς 
ἠ πεί ρου. Τὸ βι βλί ο –ἰ σχυ ρί ζον ται οἱ μορ μό νοι– γρά φτη κε 
ἀ πὸ προ φῆ τες πά νω σὲ χρυ σὲς πλά κες, καὶ πρό κει ται γιὰ τὸ 
ἱ στο ρι κὸ δύο «με γά λων πο λι τι σμῶν». Ὁ ἕ νας πο λι τι σμὸς –λέ-
νε– ἦρ θε ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρου σα λὴμ τὸ 600 π.Χ. καὶ ἀρ γό τε ρα χω-
ρί σθη κε σὲ 2 ἔ θνη, τοὺς Νε φῆ τες καὶ τοὺς Λα μα νί τες. Κα τό-
πιν, τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Πύρ γου τῆς Βα βέλ, ἐμ φα νί σθη κε καὶ ὁ ἕ τε-
ρος «με γά λος πο λι τι σμός», τῶν Ἰ α ρε δι τῶν. Τὸ χρο νι κό τους 
λέ ει, ὅ τι χι λιά δες χρό νια ἀρ γό τε ρα αὐ τοὶ οἱ λα οὶ κα τα στρά-
φη καν, ἐ κτὸς ἀ πὸ τοὺς Λα μα νί τες, οἱ ὁ ποῖ οι τε λι κὰ εἶ ναι καὶ 
οἱ γνή σιοι πρό γο νοι τῶν ἰ θα γε νῶν τῆς Ἀ με ρι κῆς (!).

Τὸ βι βλί ο τοῦ Μόρ μον εἶ ναι τὸ ἱ ε ρὸ βι βλί ο μιᾶς ἀ κό μα 
ἑ βρα ϊ κῆς αἵ ρε σης, ποὺ –αὐ τὴ τὴν φο ρά– δι εκ δι κεῖ τὴν πα τρό-

τη τα τῶν ἰ θα γε νῶν τῆς Ἀ με ρι κῆς. Μὲ ἄλ λα λό για θέ λει νὰ πεί σῃ ἀ κό μα καὶ τοὺς Ἰν διά νους 
ὅ τι εἶ ναι γνή σιοι ἀ πό γο νοι τοῦ Ἀ βρα ὰμ καὶ τοῦ Ἰ α κώβ, ὥ στε:  νὰ πνί ξουν στὴ λή θη τὴ γε-
νο κτο νί α τῶν Ἰν διά νων ἀ πὸ τοὺς χρι στια νοὺς κον κι στα δό ρες,  νὰ πεί σουν γιὰ τὴν κοι νὴ 
κα τα γω γὴ τῶν Ἀ με ρι κα νῶν, ποὺ εἴ τε ντό πιοι εἴ τε με τα νά στες ἔ χουν τὶς ρί ζες τους στὸ Ἰσ ρα-
ήλ,  νὰ δη μι ουρ γή σουν αἰ σθή μα τα συμ πά θειας τῶν Ἀ με ρι κα νῶν πρὸς τοὺς Ἑ βραί ους.

Οἱ προ θέ σεις τοῦ «Βιβλίου τοῦ Μόρμον» φαί νον ται ἀ πὸ τὸ 1ο κιόλας κε φά λαι ο: «Για τὶ 
ἡ πλη ρό τη τα τῆς πρό θε σής μου εἶ ναι νὰ μπο ρέ σω νὰ πεί σω τοὺς ἀν θρώ πους νὰ ἔλ θουν 
πρὸς τὸν Θε ὸ τοῦ Ἀ βρα ὰμ καὶ τὸν Θε ὸ τοῦ Ἰ σα ὰκ καὶ τὸν Θε ὸ τοῦ Ἰ α κώβ καὶ νὰ σω θοῦν.» 

ÊËÁÓÉÊÏÓ ¹ ÊËÁÓÓÉÊÏÓ;

ἱ λέ ξεις εἶ ναι σὰν τοὺς με τα νά στες. Ὅ ταν με τα να στεύ ουν σὲ ξέ-

νες χῶ ρες, προ σαρ μό ζον ται στὸ το πι κὸ κλῖ μα καὶ ἀ φο μοι ώ νον-

ται μὲ τὸ ντό πιο γλωσ σι κὸ κα τε στη μέ νο ὅ πως καὶ οἱ ἄν θρω ποι. 

Εἰ δι κὰ ἐ μεῖς ἐ δῶ στὴ Μελ βούρ νη τὸ βλέ που με πο λὺ κα θα ρά: ὁ 

Θε ό δω ρος ἔ γι νε Θί ο ἢ Τὲντ, ἡ Πα ρα σκευ ὴ Βί βιαν καὶ ὁ Βαγ γέ-

λης Van. Ὅ λοι μας ἔ χου με ἀ μέ τρη τες τέ τοι ες πε ρι πτώ σεις, σ’ ὅ ποι α πό λη καὶ ἂν 

ζοῦ με. Τὸ βλέ που με κα θα ρὰ στὴν οἰ κο γέ νειά μας, στὴ γει το νιά, στὸ σχο λεῖ ο ἢ 

καὶ στὸ χῶ ρο ἐρ γα σί ας. Οἱ ντό πιοι ἐ πι βάλ λουν τὴ θέ λη σή τους, καὶ αὐ τοὶ ποὺ 

ἀλ λά ζουν εἶ ναι οἱ νε ο φερ μέ νοι. Ἔ τσι φαί νε ται ὅ τι εἶ ναι... γραμ μέ νο! Γιὰ τὴ λέ-

ξη κλα σι κὸς ὅ μως ἡ ἱ στο ρί α δι α φέ ρει λί γο ἀλ λὰ εἶ ναι ἄ κρως ἐν δι α φέ ρου σα.

‣
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(ΝΕΦΙ. Κεφ. 6, στ. 4.)
Τὸ Βιβλίο τοῦ Μόρμον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὶς ἑξῆς γραφές, οἱ ὁποῖες διαθρυλεῖται ὅτι γρά-

φτηκαν πάνω σὲ χρυσὲς πλάκες:  τὶς πλάκες τοῦ Νεφί,  τὶς πλάκες τοῦ Μόρμον,  τὶς 
πλάκες τοῦ Ἐθέρ,  τὶς πλάκες ἀπὸ ὀρείχαλκο ποὺ περιέχουν τὰ πέντε βιβλία τοῦ Μωυσῆ 
καὶ τὸ χρονικὸ τῆς Ἱστορίας τῶν Ἑβραίων ἀπὸ ἐνάρξεως τῆς Ἱστορίας τους. Τὰ ὅσα ἀνα-
φέρονται σὲ αὐτὰ τὰ «βιβλία» ἀποτελοῦν «ἱστορικὲς ἀναδρομές» σὲ γεγονότα τῆς Βίβλου, 
ἀλλὰ ὅπως τὰ εἶδαν αὐτὴν τὴν φορὰ κάποιοι ἄλλοι «ἱστορικοί-προφῆτες», οἱ ὁποῖοι ἀπο-
τελοῦν τοὺς μύστες αὐτῆς τῆς θρησκείας. «Νὰ ἀποβλέπετε στὸν Ἀβραάμ, τὸν πατέρα σας, 
καὶ στὴ Σάρα, αὐτὴν ποὺ σᾶς γέννησε.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 8, στ. 2.) «Ὦ, ἡ μεγαλωσύνη τῆς εὐ-
σπλαχνίας τοῦ θεοῦ μας, τοῦ Ἁγίου τοῦ Ἰσραήλ!» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 9, στ. 19.)

Βάσει ἔγκυρων στατιστικῶν οἱ κάτοικοι τῶν ΗΠΑ εἶναι οἱ πιὸ θρησκευόμενοι πολίτες 
τοῦ κόσμου, καὶ ἡ κυβέρνησή τους φροντίζει νὰ ἐνισχύῃ ἠθικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὶς διάφορες 
θρησκευτικὲς αἱρέσεις, ποὺ ξεπηδοῦν ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια, αἱρέσεις ὅμως ποὺ ἔχουν πάντα 
ὡς ἀφετηρία τους τὴν ἑβραϊκὴ Βίβλο.

Οἱ μορμόνοι πραγματοποιοῦν ἱεραποστολὲς καὶ διαθέτουν γραφεῖα σὲ ὅλον τὸν κόσμο. 
Νεαροὶ φοιτητὲς μορμόνοι ἀφήνουν στὴ μέση τὶς σπουδές τους καὶ ἐπιδοτοῦνται ἀπὸ τὶς 
ΗΠΑ, προκειμένου νὰ ταξιδέψουν σὲ μία ξένη χώρα, ὅπου θὰ μάθουν καλὰ τὴ γλῶσσα της. 
∆ὲν εἶναι λίγοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φοιτητὲς μὲ τὰ ἀγαθὰ πρόσωπα καὶ τὶς χριστιανικὲς πεποι-
θήσεις, ποὺ ἐπιστρέφοντας στὶς ΗΠΑ καὶ ὁλοκληρώνοντας τὶς σπουδές τους, κατόπιν χρη-
σιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν κυβέρνησή τους εἴτε ὡς διπλωμάτες, εἴτε ὡς σύνδεσμοι πρακτόρων, 
εἴτε ὡς στελέχη τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο πρεσβειῶν.

Ἀξίζει νὰ προσέξουμε, ὅτι καὶ σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδοχὴ τῆς Βίβλου ἐμπεριέχονται οἱ θεωρίες 
αὐτές, ποὺ δικαιολογοῦν τόσο τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἰσραὴλ ὅσο καὶ τὴν 
στρατιωτική τους ἐπέμβαση κατὰ τοῦ Ἀραβικοῦ Κόσμου. Ἡ ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη ἔχει 
πειστῆ, ὅτι Ἄραβας = τρομοκράτης καὶ Ἑβραῖος = μονίμως διωκόμενος –θῦμα τρομοκρατί-
ας. Ἡ ἀντίληψη αὐτή, ποὺ ἔχει πλέον ἑδραιωθῆ, εἶναι ἀποτέλεσμα μακρᾶς πολιτικῆς προ-
παγάνδας, ποὺ ἐκτελεῖται σὲ κάθε γειτονιά- σὲ κάθε σπίτι ἀπὸ τοὺς λειτουργοὺς τῶν ἑβραϊ-
κῶν αἱρέσεων εἴτε αὐτοὶ λέγονται χριστιανοὶ εἴτε λέγονται ἰεχωβᾶδες. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ 
μουσουλμάνοι δὲν φαίνονται ἄμοιροι εὐθυνῶν, μιὰ ποὺ καὶ ἡ δική τους πίστη εἶναι βιβλική. 

Ὁ Λατῖνος συγγραφέας A. Gellius –στὰ Ἑλληνικὰ τὸν εἴπαμε Γέλλιο–, ὅταν ἦρθε 
στὴν Ἀθήνα τὸ 2ο μ.Χ. αἰῶνα, θαύμαζε ὑπερβολικὰ τοὺς Ἕλληνες συγγραφεῖς καὶ 
τοὺς κατέταξε ὅλους σὲ διάφορες τάξεις: ἀνώτερη, μεσαία ἢ κατώτερη ἢ σὲ διάφορες 
κατηγορίες: πρώτη, δεύτερη κ.λπ. Ἔτσι οἱ καλύτεροι, οἱ ἄριστοι ἔγιναν τῆς «πρώτης 
κλάσεως». Τὴ λέξη κλάση τὴν πῆρε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ρῆμα κλάω = σπάω, τεμαχίζω. 
∆ηλαδὴ αὐτομάτως τοὺς χώρισε σὲ κατηγορίες. Ἔτσι οἱ πρῶτοι/ἄριστοι ἔγιναν κλασι-
κοὶ καὶ λατινοποιήθηκε ἡ λέξη σὲ classicus. Πιθανώτατα ἔβαλε τὸ δεύτερο σῖγμα, γιὰ 
νὰ διατηρηθῇ ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα ἡ ἑλληνικὴ προφορὰ κλασικός, γιατὶ ἀλλιῶς 
τὸ σῖγμα μόνο του ἀνάμεσα σὲ δύο φωνήεντα στὰ Λατινικὰ θὰ προφερόταν ζ (ζῆτα). 
Φυσικὰ ἡ ἑλληνικὴ κατάληξη –ικός, παρέμεινε, ἀλλὰ τὸ –ος λατινοποιήθηκε σὲ –us ὡς 
λατινικὴ κατάληξη.

Ὁ εὔηχος ὅρος classicus ἐπικράτησε ἀνεμπόδιστα στὰ Λατινικὰ καὶ μετὰ τὴν Ἀναγέν-
νηση ὡς classique στὰ Γαλλικά, classic στὰ Ἀγγλικὰ κ.λπ. Ἐφ’ ὅσον ἐπανῆλθε πανηγυ-
ρικὰ στὴ νέα μας γλῶσσα –ἐπαναπατρίστηκε–, τότε καὶ στὸν ἑλληνικὸ γλωσσικὸ χῶρο 
γέννησε πάμπολλες καλόηχες καὶ πολὺ εὔχρηστες νέες λέξεις μας.

Ὀρθογραφικὰ δὲν μᾶς χρειάζεται τὸ δεύτερο σῖγμα στὰ Ἑλληνικά, γιατὶ δὲν ὑπάρχει 
‣
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«Ἑπομένως ὅποιος πολεμάει ἐναντίον τῆς Σιών, καὶ Ἰουδαῖος καὶ Ἐθνικός, καὶ δέσμιος 
καὶ ἐλεύθερος, ἄρρενας καὶ θῆλυ, θὰ ἐξολοθρευτῇ.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 10, στ. 16.) «Καὶ ἐφ’ 
ὅσον τηρῆτε τὶς ἐντολές μου, θὰ εὐημερῆτε καὶ θὰ ὁδηγηθῆτε σὲ μία γῆ τῆς ἐπαγγελίας, μά-
λιστα μιὰ γῆ ποὺ ἔχω προετοιμάσει γιὰ σᾶς, μάλιστα μιὰ γῆ ποὺ εἶναι ἐκλεκτή, ὑπεράνω 
κάθε ἄλλης γῆς.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 1, στ. 20.)

Οἱ ἰθύνοντες τῶν ΗΠΑ προσφέρουν δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ αἱρέσεις ἑβραϊκῆς ἀπό-
χρωσης, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζουν τὴ λαϊκὴ ἐτυμηγορία γιὰ κάθε στρατιωτική τους ἐπέμβαση. 
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ ἐπιθέσεις τοῦ Μποὺς «εὐλογοῦνται», ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὶς Γρα-
φὲς «τάδε λέγει Κύριος».

Ὁ Κύριος τῶν Μορμόνων εἶναι ὁ γνωστός μας Ἰεχωβᾶ. «Γιατὶ ὁ Κύριος ὁ ΙΕΧΩΒΑ εἶναι 
ἡ δύναμή μου καὶ τὸ τραγούδι μου.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 22, στ. 2.) «Καὶ θὰ γίνῃ, ὥστε ἐκεῖνοι 
ποὺ ἔχουν μείνει στὴ Σιὼν καὶ παρέμειναν στὴν Ἱερουσαλήμ, θὰ ὀνομαστοῦν Ἱεροί.» (ΝΕΦΙ 
Β ,́ Κεφ. 14, στ. 3.) «Ὁ Ἰσραὴλ θὰ θριαμβεύσῃ ἐπικρατῶντας τῆς Βαβυλῶνας (στ. 22). Για-
τὶ ἐγὼ θὰ σηκωθῶ ἐναντίον τους, λέει ὁ Κύριος τῶν ∆υνάμεων, καὶ θὰ ἀποκόψω ἀπὸ τὴν 
Βαβυλῶνα ὄνομα καὶ ὑπόλειμμα, καὶ γυιὸ καὶ ἀνιψιό, λέει ὁ Κύριος.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 24, 
Εἰσαγωγή.)

Ἀναμφίβολα λοιπὸν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία θρησκεία, ποὺ ἀπὸ τὴ μία διδάσκει ταπει-
νότητα καὶ πραότητα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπιζητεῖ τὴν βίαιη ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ-
Ἰεχωβᾶ. «Μάλιστα ἀλίμονο σὲ αὐτὸν ποὺ ὑπακούει στὶς διδασκαλίες καὶ ἐντολὲς τῶν ἀν-
θρώπων καὶ ἀρνεῖται τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.» (ΝΕΦΙ 
Β ,́ Κεφ. 28, στ. 26.)

Ἐξέχουσα θέση στὴν Βίβλο τοῦ Μόρμον κατέχουν καὶ οἱ ἀπειλὲς τῶν προφητῶν της κα-
τὰ τῶν Ἐθνικῶν· καὶ ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι οἱ Ἐθνικοὶ τῆς Βίβλου δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες. «Ἑπομένως, ἀλίμονο στοὺς Ἐθνικούς, ἂν γίνῃ καὶ σκληρύνουν τὴν καρδιά τους 
ἐναντίον τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ.» (ΝΕΦΙ Ά , Κεφ. 14, στ. 6.) «Ἀλίμονο στοὺς Ἐθνικούς, λέει ὁ 
Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ∆υνάμεων! Γιατί, παρ’ ὅλο ποὺ θὰ τεντώνω τὸν βραχίονά μου πρὸς αὐ-
τούς, ἀπὸ μέρα σὲ μέρα αὐτοὶ θὰ μὲ ἀρνηθοῦν.» (ΝΕΦΙ Β ,́ Κεφ. 28, στ. 32.) Μ’ ἄλλα λόγια 
δημοκρατικά, θεϊκὰ καὶ ὄμορφα…ἀλίμονό σου Ἕλληνα, ἂν δὲν πιστέψῃς... Ἀλίμονό σου….

 Κωνσταντῖνος ∆. Μίχος
 (Λεύκαρος)

κανένας λόγος νὰ διπλασιαστῇ, καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀρκεστοῦμε στὴν πρωτότυπη ἑλληνικὴ 
ὀρθογραφία κλασικὸς μὲ ἕνα σ.

Στὴν Ἀγγλικὴ Γλῶσσα ὁ «κλασικός» αὐγάτισε πάμπολλες ἐκφραστικώτατες, εὔηχες 
καὶ πολυαγαπημένες λέξεις ὅπως class, classical, classic, classicism, classify, classicize, 
καὶ ἡ λέξη εἶναι εὔφορη καὶ ἕτοιμη νὰ γεννήσῃ πάμπολλες νέες ἀποχρώσεις, οἱ ὁποῖες 
ὅλες ἀναφέρονται ἀναλυτικὰ σὲ νέες ἐκδόσεις τῶν ἀγγλικῶν λεξικῶν.

Τὸ κλάω = σπάζω ὅμως μᾶς χάρισε καὶ τὸ κλάσμα, κλαστός, τὴν κλάση («ποιᾶς (στρα-
τιωτικῆς) κλάσεως εἶσαι;») καὶ μὲ μία «κεκλασμένη γραμμή» μᾶς ἔδωσε ἀκόμη τὸ κλῆμα, 
τὸν κλάδο, τὸ κλαδὶ καὶ τὸ κλωνάρι καὶ τὸν κλῶνο, ἀπὸ ὅπου ξεπήδησε ὁ κλωνισμὸς ἢ 
ἡ πολυσυζητημένη σήμερα κλωνοποίηση καὶ ἀπὸ ἐδῶ στὰ Ἀγγλικὰ ἔγινε cloning.

Ὁ κλασικὸς ὅμως θὰ μείνῃ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὀρθογραφία μὲ ἕνα σῖγμα. Ἔτσι γεννήθη-
κε στὰ Ἑλληνικά, ἄσχετα ἂν μερικοὶ παρασύρωνται ἀπὸ τὰ Λατινικὰ καὶ τὸ γράφουν 
μὲ δύο σῖγμα. Καὶ γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε αὐτὴ ἡ τάση εἶναι ἕνα κλασικὸ λάθος, γιατὶ 
δείχνουμε ἄγνοια τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἄρα κλασικὸς μὲ ἕνα σῖγμα..., παρακαλῶ!

Θωμᾶς Ἠλιόπουλος




