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ÏÉ ÁÄÅÉÅÓ ÓÔÅÑÍÅÓ

ὲ αὐ τὴ τὴ χώ ρα δὲν ἔ χου με πη γά δια, δὲν ἔ χου με πη-
γές, μό νο λί γες στέρ νες, ἄ δει ες κι αὐ τές, ποὺ ἠ χοῦν 
καὶ ποὺ τὶς προ σκυ νᾶ με. Ἔ τσι ἔ βλε πε τὴν Ἑλ λά δα 
ὁ Σε φέ ρης. Κι «ὅ που τὴν κοί τα ζε, τὸν πλή γω νε». 

Φυ σι κοὶ «πα ρα γω γοί» τοῦ ὕ δα τος, τοῦ ἀ έ να α ρέ ον τος καὶ ἀ εὶ 
ζῶν τος, εἶ ναι τὰ πη γά δια καὶ οἱ πη γές, ἀν τλοῦν τὸ ρευ στὸ ἀ γα-
θό τους ἀ πὸ τὴ μάν να γῆ, τὴν παμ μή τει ρα καὶ ἀ νε ξάν τλη τη καὶ 
ἀ στεί ρευ τη. Φυ σι κοὶ «πα ρα γω γοί» τοῦ Λό γου εἶ ναι καὶ οἱ δη μι-
ουρ γοί, ἀ πὸ τοὺς ὁ ποί ους ἐκ πη γά ζει, ὅ πως ἡ ρύ ση τοῦ νε ροῦ ἀ πὸ 
τὴν Φύ ση, ἡ ρύ ση τοῦ Λό γου ἀ πὸ τὸ πνεῦ μα καὶ τὴν ψυ χή, τοῦ 
Λό γου τῆς Ἐ πι στή μης, τοῦ Στο χα σμοῦ, τῆς Τέ χνης. Ρή μα τα εἶ ναι 
ὁ Πο λι τι σμός, ἡ ἄν θη ση τοῦ Ἀν θρώ που, ποὺ ἐξορμᾷ ἐ πέ κει να τοῦ 
ζῴ ου καὶ μπαί νει σὰν θε ὸς στὴ δη μι ουρ γι κὴ δρα στη ρι ό τη τα τοῦ 
Συμ παν τι κοῦ Νό μου, γιὰ νὰ συμ με τά σχῃ σ’ αὐ τὴν καὶ νὰ προ σφέ-
ρῃ τὴ συμ βο λή του μὲ τὴ μορ φὴ τῶν δι κῶν του δη μι ουρ γη μά των· 
δη μι ουρ γη μά των γε ωρ γί ας, τε χνι κῆς, βι ο μη χα νί ας, ἔ ρευ νας, γνώ-
σης..., ποὺ ὅ λα μα ζὶ μοιά ζουν μὲ τὴν κο ρυ φαί α ἔκ φρα ση τῶν δη μι-
ουρ γη μά των τοῦ Σύμ παν τος, ποὺ εἶ ναι τὸ Ἄν θος τοῦ Πο λι τι σμοῦ. 
Αὐ τὴ ἡ πρω το γε νὴς καὶ πρω ταρ χι κὴ καὶ πρω τό φαν τη ρύ ση-ρή ση, 
τὰ λᾶ λα πη γά δια καὶ οἱ λα λέ ουσες πη γές, στέ ρε ψαν, στράγ γι σαν 
καὶ σι ώ πη σαν στὴ ση με ρι νὴ Ἑλ λά δα.

Τε χνη τοὶ ἀ πο τα μι ευ τῆ ρες ὕ δα τος, ποὺ δὲν πη γά ζει ἀ π’ αὐ τές, 
εἶ ναι οἱ στέρ νες καὶ ἀ πο κτοῦν λό γο ὕ παρ ξης ἐ κεῖ ποὺ δὲν ὑ πάρ-
χουν φυ σι κὲς ὑ δά τι νες ρο ές. Συγ κεν τρώ νουν «ξέ να» νε ρά, ἐ κεῖ να 



ποὺ ἄλ λες «φλέ βες» πα ρά γουν, καὶ χρη σι μεύ ουν, γιὰ νὰ ξε δι ψοῦν 
οἱ στεῖ ροι τό ποι –καὶ οἱ στεῖ ροι ἄν θρω ποι· χρη σι μεύ ουν γιὰ νὰ 
ἐ πι βι ώ νουν κά ποι οι ποὺ δὲν ἔ χουν αὐ το δυ να μί α ζω ῆς, αὐ τάρ κεια 
ὕ παρ ξης, αὐ το τέ λεια δρά σης. Χρη σι μο ποι οῦν ται ὡς ἄλ λο θι ἀ πὸ 
αὐ τοὺς ποὺ ἔ χουν πα ραι τη θῆ ἀ πὸ τὴ συμ με το χὴ στὴ δη μι ουρ γι κὴ 
κί νη ση, ποὺ δὲν γεν νοῦν ρύ σεις οὔ τε ρή σεις, ρή σεις Ἐ πι στή μης, 
ρή σεις Στο χα σμοῦ, ρή σεις Τέ χνης. Καὶ ὑ πο κλέ πτον ται ἀ π’ αὐ τοὺς 
ποὺ δὲν πα ρά γουν δι κά τους δη μι ουρ γή μα τα, γιὰ νὰ ἐ πι δει κνύ ων-
ται ὡς ἔρ γα δι κά τους, ὡς προ σω πί δες ποὺ κα λύ πτουν πρό σω πα 
ζῳ ώ δη, ποὺ μι μοῦν ται τὴν ἀν θρώ πι νη μορ φή.

* * *
τὴν Ἑλ λά δα πιὰ δὲν ἀ κού ε ται Λό γος, οἱ λα λέουσες 
πη γές του βου βά θη καν. Στὴν Ἑλ λά δα πιὰ ἐ ξαν τλή-
θη καν καὶ τὰ ξέ να νε ρά, τὰ πα λαι ὰ ἀλ λὰ ἀ εὶ ζῶν τα 
καὶ ἀ ει λᾶ λα νε ρά, αὐ τὰ ποὺ ἦ ταν ἀ πο τα μι ευ μέ να 

στὶς στέρ νες τῆς Ἱ στο ρί ας, τῆς Μνή μης, τῆς Γλώσ σας. Ἡ Ἱ στο ρί α 
σβή στη κε ἀ πὸ τὶς συ νει δή σεις, ἡ Μνή μη ἀ πω θή θη κε στὰ ἔγ κα τα 
τῆς ζῳ ώ δους ψυ χῆς, ἡ Γλῶσ σα ἔ γι νε πα ρα λή ρη μα κι ὁ Λό γος 
πα ρα-λο γι σμός. Ἄ δει ες συ νει δή σεις, κού φι ες μνῆ μες καὶ ἠ χη ρὲς 
κραυ γὲς ἔ γι ναν κε νο τά φια τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ψυ χῆς. Εἶ ναι οἱ στέρ-
νες, ποὺ δὲν λα λοῦν πιά. Μό νον ἠχοῦν ὡς ἄ δει οι τε νε κέ δες. Γι’ 
αὐ τὸ ὁ ἦ χος τους εἶ ναι πιὰ ὅ πως κυμ βά λου ἀλαλά ζον τος τῆς Ἀ σί-
ας. Καὶ αὐ τοὶ ποὺ τὶς ἀ κοῦ νε τὶς προ σκυ νοῦν ὡς Ἀ σιᾶ τες.

∆.Ι.Λ.
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ÇÐÁ: ÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÄÉÁÄÏÓÇ
ÔÏÕ ÉÏÕÄÁÉÏ×ÑÉÓÔÉÁÍÉÓÌÏÕ

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Μὲ λένε Ἀλέξανδρο καὶ εἶμαι φοιτητὴς ἐπὶ πτυχίῳ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης, στὴν Πολυτεχνικὴ Σχολή, στὸ Τμῆμα Ἀρχιτεκτόνων. Πάντα μὲ ἐνδιέφεραν καὶ 
μὲ προβλημάτιζαν θεολογικὰ ζητήματα ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Τὸν τελευταῖο χρόνο, ὅσο 
σχεδίαζα τὴν διπλωματική μου ἐργασία, ἄκουγα τὸ ραδιόφωνο τῆς Ἐλευθέρας Ἀποστολι-
κῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς, ἁπλᾶ καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶχα ἤδη κουραστῆ ἀπὸ τὴν πολλὴ 
μουσικὴ καὶ ἐπειδὴ τὸ ἔβρισκα ψυχαγωγικό. Ἤμουν ἤδη ἐξοικειωμένος μὲ τοὺς ἀνθρώπους 
αὐτούς, ἀφοῦ ἡ γιαγιά μου εἶναι πεντηκοστιανὴ καὶ ὅταν ἤμουν μικρὸς μὲ πήγαινε στὴν 
ἐκκλησία τους.

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω ἄλλο, θὰ μπῶ στὸ κυρίως θέμα. Ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὶς ἱστορίες 
διείσδυσης σὲ παλάτια βασιλιάδων μέσα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, μπῆκα στὸν εὐαγγελικὸ 
κύκλο τοῦ myspace στὸ ∆ιαδίκτυο, προσποιούμενος ἀρκετὰ καλά, ὅπως καταλαβαίνετε, τὸν 
πιστὸ στὸν Θεὸ τοῦ ∆αυίδ, τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ. Χρήστης τοῦ myspace ἤμουν ἤδη, ἀφοῦ 
εἶναι δημοφιλὴς τόπος γιὰ μουσικούς, καὶ ἔχω καὶ ἐγὼ τὸ δικό μου συγκρότημα. Ἄλλαξα 
λοιπὸν τὸ προφίλ μου κάνοντάς το ἀρκετὰ εὐλαβὲς καὶ ἄρχισα νὰ γνωρίζω εὐαγγελιστὲς 

Κύριε διευθυντά,
∆ὲν μπορῶ νὰ πιστέψω, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ-

κλησία κατέβαλε προσπάθεια νὰ βοηθήσῃ τοὺς 
Ἕλληνες νὰ τινάξουν τὸν τουρκικὸ ζυγό. Μοῦ 
εἶναι εὐκολώτερο νὰ δεχθῶ, ὅτι λένε ψέματα οἱ 
τὰ ἀντίθετα διδάσκοντες, γιατὶ τὴν παρακοὴ σὲ 
καθαρὲς ἐντολὲς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, 
Παύλου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Μας, τὴν θεωρῶ 
ἀδύνατη. ∆ὲν ἐπετρέπετο στὴν Ἐκκλησία τῶν 
χριστιανῶν νὰ ἐπαναστατήσῃ. Ρητὰ ὁ Παῦλος 
προστάζει: «Πᾶσα ψυχή, ἐξουσίαις ὑπερέχου-
σες ὑποτασσέσθω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ 
ἀπὸ θεοῦ. Καὶ ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ 
τοῦ θεοῦ βουλήσει ἀνθέστηκε...»

Κατ’ ἀκολουθίαν τῶν ἐντολῶν αὐτῶν, ὑπα-
κούσαντες οἱ «ποινάρχαι» μὲ πρῶτο τὸν Γρηγό-
ριο τὸν Ε΄ στὶς ἐντολὲς Παύλου, ὀρθῶς ποιοῦν-
τες, ἀφώρισαν τοὺς ἐπαναστατήσαντας κατὰ δι-
αφόρους ἐποχὰς Ἕλληνας, διότι εἶχαν καθῆκον 
οἱ «πατριάρχαι» πρὸς τοῦτο. Ἀπορῶ ὄχι γιὰ τὴ 
στάση τους ἀλλὰ γιὰ τὴν προσπάθειά τους νὰ 
ἀποδείξουν καὶ πείσουν οἱ «ποιμένες» μας, ὅτι 

ὄχι μόνο βοήθησαν στὸν ξεσηκωμὸ (τοῦ 1821 κυ-
ρίως), ἀλλὰ καὶ πρωτοστάτησαν!! Αὐτὸ δὲν ἔγι-
νε –εὐτυχῶς γι’ αὐτούς– γιατὶ θὰ εἶχαν ὑποχρέω-
ση νὰ δώσουν λόγο γιὰ τὴν παρακοή, τὴν ἐπα-
νάσταση δηλαδή, κατὰ τῆς ἐλέῳ θεοῦ τουρκι-
κῆς ἐξουσίας. Ὀρθὰ ἐνήργησαν, σύμφωνα μὲ τὰ 
δόγματά τους. Ἄφεση λοιπὸν ἂς δώσουμε στὸν 
Γρηγόριο τὸν Ε΄ γιὰ τοὺς ἀφορισμούς του. Ἡ 
χριστιανικὴ θρησκεία ὑπακούουσα στὴν ἄνω-
θεν Ἐξουσία (ἐλέῳ θεοῦ ποὺ λέμε) ὄχι τὴν Ἐπα-
νάσταση (1821) δὲν ἔπρεπε νὰ ἀφήσῃ χωρὶς ἀφο-
ρισμό, ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση στὴν 
τουρκικὴ ἐξουσία, γιατὶ «οὐκ ἔστιν ἐξουσία εἰ 
μὴ ἀπὸ θεοῦ».

Πολὺ ὀρθὰ καὶ πολὺ χριστιανικὰ πρέπει τὸ 
ποίμνιο νὰ ἀφορίζεται, ὅταν ἀντιδρᾷ στὴν ἐξου-
σία. Ἔτσι, πολὺ σωστά, ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι, ὅταν 
γύρω στὸ 1694 ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ με-
τανάστευσαν στὴν Πελοπόννησο (κυρίως Ναύ-
πλιο καὶ Πάτρα) ἀκολουθῶντας τοὺς Βενετούς, 
γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐξουσία 
(καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς οἱ Ἀρβανίτες τῆς περιοχῆς 

«Μετὰ κτηνῶν καὶ νηπίων φωνῇ...»!
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ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Τὸ ἔκανα, γιὰ νὰ διασκεδάσω στὴν ἀρχή, ἀλλὰ σύντομα στα-
μάτησε νὰ εἶναι ἀστεῖο, ὅταν κατάλαβα τὶς διαστάσεις ποὺ ἔχει λάβει ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰου-
δαιοχριστιανικοῦ σκοταδισμοῦ στὴν Ἀμερική. Σοκαρίστηκα, ὅταν ἄρχισαν νὰ μοῦ στέλνουν 
πάμπολλα ντοκυμανταὶρ καὶ βίντεο, στὰ ὁποῖα ἐπιστήμονες «ἀποδεικνύουν» πράγματα, ποὺ 
μὲ ἔκαναν νὰ ἀνατριχιάσω. Ἀποφάσισα νὰ σᾶς γράψω, ὅταν σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ὑποστήριζαν 
ὅτι ἡ Ἐπιστήμη ἔχει παραστρατήσει τὰ τελευταῖα 150 χρόνια, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τῆς διολί-
σθησης αὐτῆς φυσικὰ τὸν ∆αρβῖνο. Ξέρω ὅτι ὁ «∆αυλός» ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῆς ἐξέλιξης 
σὲ πρόσφατο τεῦχος, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν διάβαζα –συγγνώμη– ἕνα «ἀντιχριστιανικὸ 
περιοδικό», μοῦ ἔστελναν τὶς πληροφορίες οἱ ἴδιοι! Λοιπὸν ὡς ρίζα τοῦ λάθος δρόμου ποὺ 
ἔχει πάρει ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀναφέρονταν οἱ Ἕλληνες ὑλιστὲς φιλόσοφοι, ἐξ αἰτίας 
τῶν ὁποίων ἡ κοινὴ γνώμη παραπλανιέται τὸν τελευταῖο ἑνάμισυ αἰῶνα! Αὐτοὺς διάβαζε 
ὁ ∆αρβῖνος καὶ ἐπηρεάστηκε τόσο ἀρνητικά, τοὺς ὑλιστὲς μελετητὲς τῶν στοιχείων τῆς φύ-
σης. Αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ ὑπολόγισαν τὴν περίμετρο τῆς γῆς καὶ μίλησαν γιὰ τὴν Ἀτομικὴ 
Θεωρία 2.600 χρόνια πρίν!

Οἱ φόβοι μου γιὰ τὸ μέλλον εἶναι, ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν μακρινή μας ἤπειρο 
δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖα. ∆ὲν ξέρω τί ἑτοιμάζουν, ἀλλὰ μπορῶ νὰ τὸ φανταστῶ. Οἱ τύποι 

‣

Πῶς ὁ Εὐκλείδης γίνεται «Ἀλῆ-πασᾶς»!
Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Φοιτῶ στὸ 14ο ἑσπερινὸ ΤΕΕ Θεσσαλονίκης, 

στὸ τμῆμα Ἠλεκτρολογίας, τὸ ὁποῖο στεγάζε-
ται στὸ γνωστὸ σὲ ὅλους στὴν πόλη μας σχολι-
κὸ συγκρότημα «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ».

Θέλησα νὰ παρατηρήσω ἐρευνητικὰ τὸ τε-
ράστιο αὐτὸ σχολικὸ κτήριο ἐλπίζοντας, ὅτι 
θὰ βρῶ κάτι, ποὺ νὰ θυμίζῃ τὸ βαρύ του ὄνο-

μα. Μάταια ὅμως! Περπάτησα στοὺς διαδρό-
μους καὶ τῶν τριῶν ὀρόφων, μπῆκα σὲ ὅλες τὶς 
αἴθουσες διδασκαλίας, σὲ ὅλα τὰ ἐργαστήρια 
καὶ σὲ ὅλα τὰ γραφεῖα (καθηγητῶν, διευθύν-
τριας, Γραμματείας), ἀκόμα καὶ στὸ ὑπόγειο. 
Ὅλες οἱ αἴθουσες διδασκαλίας εἶναι διακοσμη-
μένες μὲ εἰκόνες τοῦ Ἰησοῦ ἢ τῆς Παναγίας καὶ 
στοὺς ἀτελείωτους διαδρόμους ὑπάρχει μία συλ-

τῆς Ἀθήνας) ἀφωρίσθηκαν.
Ἐπειδὴ οἱ δυστυχεῖς δὲν περνοῦσαν καλύτε-

ρα μὲ τοὺς Βενετούς, ἀποφάσισαν μετὰ λίγα ἔτη 
νὰ γυρίσουν πίσω στὴν Ἀθήνα, γιατὶ πίστευαν 
οἱ «χριστιανοί», ὅτι κάθε κακὸ ποὺ τοὺς ἔβρι-
σκε στὴν Πελοπόννησο ὠφείλετο στὸν ἀφορι-
σμό τους ἀπὸ τὸν πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως. Σ’ αὐτὸν ἔστειλαν ἐπιστολὴ μὲ παρα-
κλήσεις καὶ τὸν ἐκλιπαροῦσαν νὰ «λύσῃ» αὐ-
τοὺς ἀπὸ τὸν ἀφορισμό, γιὰ νὰ σταματήσουν 
τὰ ἄπειρα βάσανα ἐξ αἰτίας τοῦ ἀφορισμοῦ, 
ποὺ τοὺς εἶχε ρίξει γιὰ τὴν μετανάστευσή τους 
στὴν ἑνετοκρατούμενη Πελοπόννησο ἀπὸ τὴν 
τουρκοκρατούμενη Ἀττικὴ ὁ Γιαχβέ!!

Ἐξευτελιστικώτερο κείμενο γιὰ ἀνθρώπους 
ἀπὸ τὴν μακροσκελῆ ἐπιστολὴ τῶν Ἀθηναίων 
πρὸς τὸν πατριάρχη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπινοήσῃ ἀν-
θρώπινος νοῦς. ∆ιαλαμβάνει καὶ τὸ ἑξῆς ἀμίμη-
το: «Ἰδοὺ καὶ πόρρωθεν πάντες, γόνυ σοι κλί-
ναντες, καὶ τῆς κεφαλῆς κόνιν καταχεάμενοι, 
ὡς ποτὲ Νινευΐται, μετὰ κτηνῶν καὶ νηπίων λα-

οῦ φωνῇ ὀλολύζοντες ἴλαθι, βοῶμεν, Παναγιώ-
τατε πάτερ!!, ἴλαθι καὶ δὸς ἀπολαῦσαι εὐλογί-
ας τῆς σῆς, ἧς διὰ τύχης φαυλότητα οἱ τάλαι-
νες ἐκπεπτώκαμεν...». Αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶ-
με τὰ καὶ γιὰ τὴ Νινευΐ διδασκόμενα ἀπὸ τὶς 
θεόπνευστες γραφές, κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ Νινευΐ-
τες μετὰ κτηνῶν ὀλολύζανε. Τελικῶς μακρόθυ-
μος καὶ πολυέλεος ὁ Παναγιώτατος, «ἔλυσε τὸν 
ἀφορισμό» καὶ μποροῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ ἐπα-
νέλθουν στὴν πατρίδα, δοθέντος ὅτι ὁ Μέγας 
αὐθέντης (σουλτάνος) εἰδοποίησε, ὅτι «Ἐπειδὴ 
κύριος ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ δώσῃ εἰς χείρας μας 
τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν», διέταξε νὰ ἐπανέλθουν 
προνομιακὰ οἱ Ἀθηναῖοι. Συνεπῶς καὶ ὁ σουλ-
τάνος συμπορευόνταν ὁ πονηρὸς μὲ τὸ ἱερατεῖο 
στὴν ἄποψη, ὅτι «ἦταν θέλημα Θεοῦ ἡ Ἀθήνα 
νὰ τουρκέψῃ, ὅπως παλαιότερα ἡ Πόλη».

 Μιχάλης Βάθης
 ∆ικηγόρος, τ. βουλευτὴς Ἀττικῆς
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αὐτοὶ δὲν πιστεύουν στὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, πιστεύουν ὅτι ἡ Γῆ εἶναι ἡλικίας 6.000 
ἐτῶν, ὅτι τὰ ἀπολιθώματα τὰ βρίσκουμε σὲ στρώσεις στὴν Γῆ ἐξ αιτίας τοῦ κατακλυσμοῦ (οὔ-
τε ἐγὼ τὸ κατάλαβα αὐτό) καὶ ἄλλα πολλὰ ἀπίστευτα. Αὐτὰ τὰ ντοκυμανταίρ-μαργαριτάρια 
μὲ τὴν πολὺ καλή τους παραγωγὴ εἶναι φτειαγμένα, γιὰ νὰ σακατεύουν μυαλὰ μικρῶν παι-
διῶν, προκαλῶντας ἀνεπανόρθωτες βλάβες. Ὁ πληθυσμὸς τῶν εὐαγγελιστῶν στὴν Ἀμερικὴ 
εἶναι 80.000.000 καὶ αὐξάνονται μὲ πολὺ γρήγορους ρυθμούς. Πρόσφατα ἔμαθα, ὅτι στὴν 
Λατινικὴ Ἀμερικὴ οἱ καθολικοὶ μειώνονται κατὰ 1% κάθε χρόνο, ἀφοῦ προσηλυτίζονται 
ἀπὸ τοὺς εὐαγγελιστές. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ τὸ τατουὰζ τοῦ σταυροῦ στὸ στῆθος ἔσφαξαν 
γυναικόπαιδα στὴν Φαλούτζα. 

Μακάρι ὅμως τὰ ἐγκλήματά τους νὰ περιορίζονταν μόνο στὴν αἱματοχυσία. Τὰ ἐγκλήμα-
τα εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὸν Ἰουδαιοχριστιανισμὸ δὲν σταματᾶνε, ἀλλὰ σχεδιά-
ζονται καὶ μελετῶνται καὶ ἐφαρμόζονται μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα, ποὺ ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος 
δύσκολα μπορεῖ νὰ κατανοήσῃ. Ὅπως τὸ καταλαβαίνω ἐγώ, αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κλειδὶ τοῦ 
μηχανισμοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο ἐκπληρώνονται οἱ προφητεῖες καὶ καταναγκάζονται τὰ πλήθη νὰ 
ὑποκύψουν στὸν τρόμο καὶ στὸν φόβο. Μὲ τὴν ἐλπίδα φυσικὰ ὅτι τούτη ἡ μάταιη ζωὴ θὰ 
λήξῃ σύντομα, κάτι ποὺ εἶναι κέρδος γιὰ ἕναν ἀληθινὸ πιστό, ἀφοῦ θὰ βρεθῇ συντομώτερα 
κοντὰ στὸν «Σωτῆρα» Ἰησοῦ.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὸν χρόνο σας
 Μὲ τιμὴ

 Ἀλέξανδρος

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου καὶ ἐκλεκτοὶ συνεργά-
τες,

Τὸ ἱερατεῖο ἔπαιξε καὶ παίζει καὶ ἐδῶ, στὴν 
Αὐστραλία, τὸ γνωστὸ ρόλο του, προσπαθῶν-
τας νὰ μετατρέψῃ σὲ ποίμνιό του τὸν Ἑλληνι-
σμό. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Στυλιανὸς Χαρκιανά-
κης, ὅσους δὲν δέχονται νὰ μποῦν στὴ «στρούγ-
κα» του, ἀμφισβητεῖ τὴν... ἑλληνικότητά τους: 
«Ὅσοι δὲν εἶναι καλοὶ χριστιανοὶ δὲν εἶναι οὔ-
τε καλοὶ Ἕλληνες», αὐτὴ εἶναι ἡ «φιλοσοφία» 
του. Οἱ παλαιὲς κοινότητες τοῦ Σύδνεϋ, τῆς Μελ-
βούρνης καὶ τῆς Ἀδελαΐδος εἶναι τὰ «μαῦρα 
πρόβατα» γι’ αὐτόν –πρὸ πάντων ἡ Ἀδελαΐδα. 
Ἔτσι διαιωνίζεται μία διαμάχη, ποὺ διαρκεῖ μι-

σὸ σχεδὸν αἰῶνα. Ἐδῶ, στὴν Ἀδελαΐδα, ἡ κοινό-
τητα διαθέτει περιουσία 35 ἑκατομ. δολλαρίων, 
μὲ ἕνα γηροκομεῖο, ποὺ ὅσοι πολιτικοὶ ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα τὸ εἴδανε, τὸ χαρακτήρισαν ὡς πολυτε-
λὲς ξενοδοχεῖο 5 ἀστέρων. Οἱ κοινοτικοί, ἐπει-
δὴ δὲν ὑποτάσσονται στὸ ἱερατεῖο, χαρακτηρί-
ζονται σχισματικοί... Ἔχουν δημιουργηθῆ κοι-
νωνικὰ προβλήματα: διαιρέθηκαν οἰκογένειες, 
συμπεθεριὰ ψυχράνθηκαν κ.π.ἄ. Τώρα ὁ κ. Στυ-
λιανὸς ἔκανε στόχο του τὸ ΕΚΕΜΕ καὶ τὸν διευ-
θυντή του κ. Α. Τάμη καθὼς καὶ τὸν πρώην πρύ-
τανι τοῦ Πανεπιστημίου Μελβούρνης, ἕναν με-
γάλο φιλέλληνα, τὸν M. Osborne, μὲ ἕνα μῖσος 
ποὺ μόνο μιά... χριστιανικὴ καρδιὰ μποροῦσε 

Τὸ ἱερατεῖο διχάζει τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Αὐστραλίας

λογὴ φωτογραφιῶν ὅλων τῶν χριστιανικῶν να-
ῶν τῆς Θεσσαλονίκης τοποθετημένων πάνω σὲ 
χαρτόνι κατὰ χρονολογικὴ περίοδο μὲ «λεζάν-
τα» μερικὲς ψευδεῖς πληροφορίες. Τέλος ἀνα-
κάλυψα τὸ μοναδικὸ ἀντικείμενο ποὺ θύμιζε 
τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου ἀρχαίου μαθηματικοῦ: 
ἦταν ἕνας ζωγραφικὸς πίνακας ποὺ ἀπεικόνι-
ζε τὸν ἴδιο, στὸ τέλος τοῦ διαδρόμου τοῦ ἰσο-
γείου σὲ μία δεξιὰ ἐσοχή, δηλαδὴ σὲ ἕνα μέρος 
ποὺ δὲν πατοῦσε ψυχή! Ὅταν ἄρχισα νὰ φωτο-
γραφίζω τὸ συγκεκριμένο μέρος, μὲ διέκοψε ὁ 
φύλακας τοῦ σχολείου, ρωτῶντας με: «Τί φωτο-

γραφίζεις, τὸν Ἀλῆ-Πασᾶ, τί νὰ τὸν κάνῃς;» Ἡ 
ἀγανάκτησή μου μὲ ὡδήγησε στὴν διευθύντρια, 
στὴν ὁποία ἐξιστόρησα τὸ συμβάν, ρωτῶντας 
την ἐπίσης, γιατί δὲν ἔχει ἐνημερώσει κανεὶς γιὰ 
τὸν πίνακα αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἐργάζεται 
ἐκεῖ· καὶ τὸ μόνο ποὺ εἰσέπραξα ὡς ἀπάντηση 
ἦταν ἕνα χαμόγελο, χαρακτηριστικὸ τῆς «ὠχα-
δερφιστικῆς» πνευματικῆς κατάστασης τῶν Νε-
οελλήνων καθηγητῶν.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ὄρθιος
 Θεσσαλονίκη
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νὰ ἔχῃ. Σᾶς στέλνω ἀποκόμματα ἀπὸ τὴν ἐφη-
μερίδα «Νέος Κόσμος» τῆς Μελβούρνης, γιὰ 
νὰ πάρετε μία γεύση ἀπὸ τὴν ἐδῶ κατάσταση. 
Τὸ λυπηρὸ ὅμως εἶναι, ὅτι ὅλοι οἱ πολιτικοὶ τῆς 
Ἑλλάδος, μόλις πατήσουν τὸ πόδι τους στὴν 
Αὐστραλία, τρέχουν νά... λάβουν τὶς εὐλογίες 
του. Κι αὐτοὺς τοὺς ἀντιμετωπίζει σὰν ὑποτα-
κτικούς του. Ὑποτίμησε τὸν πρόεδρο τῆς ∆ημο-
κρατίας Σαρτζετάκη, ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο 
σὲ ναὸ στὸν πρώην πρόξενο στὴ Μελβούρνη Γ. 
Βέη καὶ πολλὰ ἄλλα Σᾶς τὰ γράφω αὐτὰ γιὰ 
ἐνημέρωσή σας, γιὰ νὰ δῆτε σὲ τί κατάσταση 
ἔφεραν τὸν Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος, ἂν δὲν ὑπῆρ-

χε αὐτὴ ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση, θὰ μποροῦ-
σε νὰ μεγαλουργήσῃ.

Υ.Γ.: Ἡ 25η Μαρτίου καπελλώθηκε ἀπὸ τὸ 
ἱερατεῖο, ποὺ τὴν ἔφερε στὰ δικά του μέτρα. 
Ὁ Γενικὸς Πρόξενος ἔκανε προσπάθειες ἐφέ-
τος νὰ γίνῃ κοινὴ ἐθνικὴ ἑορτή. Ἡ κοινότητα 
συνεργάσθηκε μαζί του. Τὸ ἱερατεῖο ἔκανε ξε-
χωριστὴ γιορτή.

 Μὲ ἐγκάρδιους χαιρετισμοὺς
 Γ. Τσαμαντάνης
 Ἀδελαΐδα, Αὐστραλία

Χριστιανικὴ ἀστυνόμευση τῶν ∆ελφῶν!

Κύριε διευθυντά,
Τὴν 21/22 Ἰουνίου 2007, ἡμέρα τοῦ θερινοῦ 

ἡλιοστασίου, βρέθηκα στοὺς ∆ελφοὺς μὲ φί-
λους ἀπὸ ΗΠΑ, Ρώμη, Βρυξέλλες, Παρίσι καὶ 
Ἑλλάδα, περίπου ἑκατὸ ἄτομα, γιὰ νὰ δειπνή-
σουμε μαζὶ καὶ νὰ συζητήσουμε.

Τὸ ἀπόγευμα γύρω στὶς ἐννιὰ ὅλοι μαζὶ σὲ 
παρέες πήγαμε πρὸς τὴν Κασταλία πηγή, στὴν 
ὁποία ὑπάρχει ἕνα χαμηλὸ κιγκλίδωμα μὲ μία 
ἐπιγραφή, ποὺ προειδοποιεῖ γιὰ τὴν πτώση 
βράχων, χωρὶς νὰ ἀναφέρῃ ὅτι πρόκειται γιὰ 
ἀρχαιολογικὸ χῶρο. Τὸ πρωὶ τῆς 21.6.2007 
ἕνας ἱερέας γυρόφερνε στὴν Κασταλία πηγὴ 
καὶ ἔδειχνε ἀρκετὰ ἐκνευρισμένος, διότι πιὸ 
κάτω, στὴν Προναία Ἀθηνᾶ, ἐτελεῖτο ἕνας ἀρ-
χαιοελληνικὸς γάμος. 

Καθὼς ἤμαστε συγκεντρωμένοι καὶ μιλού-
σαμε, κατέφθασε ἕνας φύλακας, ὁ ὁποῖος διέ-
ταξε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅλοι, «γιατὶ τὸν πῆ-
ρε ὁ παπᾶς(!) καὶ τοῦ εἶπε ὅτι θὰ γίνουν σατα-
νιστικὲς τελετὲς στὸν χῶρο». Τὸν ἀγνοήσαμε, 
ὅπως ἦταν φυσικό, γιὰ λόγους ἀξιοπρεπείας 
καὶ αὐτοσεβασμοῦ. Ὑπ ὄψιν ὅτι οἱ παριστάμε-
νοι «σατανιστές» ἦταν πανεπιστημιακοὶ ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, γιατροί, καθη-
γητές, ἀνώτεροι καὶ ἀνώτατοι ἀξιωματικοὶ ἐ.ἐ 
καὶ ἐ.ἀ. καὶ ἐπιτυχημένοι ἐπιχειρηματίες. 

Ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν πειθάρχησε στὶς ἐντο-
λὲς τοῦ φύλακα νὰ ἀπομακρυνθοῦν, ἀπειλοῦ-
σε νὰ φέρῃ τὸν εἰσαγγελέα, τηλεφώνησε ὅμως 
στὴν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἔστειλε ἕνα περιπο-
λικὸ μὲ δύο ὄργανα, τὰ ὁποῖα ἀμήχανα προ-
σπαθοῦσαν νὰ ἐντοπίσουν τὸ ἀνύπαρκτο ἀδί-
κημα ποὺ εἶχε διαπραχθῆ. Ἐνῷ ὑπῆρχε σχετι-

κὴ ἔνταση, ἀκούστηκε ἕνα μαγνητόφωνο στὸ 
διαπασῶν, ποὺ ἔλεγε «Εἴπατε τῷ βασιλεῖ...» 
κ.λπ., κατόπιν ἀκούστηκε ψαλμῳδία μὲ τὸ 
«Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ» καὶ τέλος ἀκολού-
θησε τὸ «Πιστεύω». 

Κυριολεκτικὰ νοιώσαμε ἀηδία. Ἀκριβῶς 
αὐτὴ τὴν στιγμὴ κατέφθασε ἕνας ὑπάλληλος 
τοῦ Μουσείου, ὁ ὁποῖος φαινόταν ἀμήχανος 
καὶ μὲ ἀρκετὴ δόση εἰλικρινείας καὶ εὐγενεί-
ας μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: «Κύριοι ντρέπομαι γι’ αὐ-
τὴ τὴν κατάσταση, πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ εἴκο-
σι χρόνια βλέπω αὐτὸ τὸ χάλι, κάνετε μήνυση 
καὶ καλέστε με μάρτυρα ὑπερασπίσεως. Οἱ πι-
έσεις ἦταν τόσο μεγάλες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, 
ποὺ δὲν μπορούσαμε νὰ κάνουμε ἀλλιῶς. Εἰ-
λικρινὰ λυπᾶμαι πολὺ γιὰ ὅ,τι ἔγινε.»

Περίπου ἕντεκα ἡ ὥρα φύγαμε καὶ πήγαμε 
γιὰ φαγητό. ∆υστυχῶς κάποιοι «προβοκάτο-
ρες» τὴν νύχτα πρέπει νὰ πῆραν τὶς εἰκόνες 
ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι, ποὺ εἶναι στὴν εἴσοδο 
τῆς Κασταλίας, καὶ τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ ὁ ἱε-
ρωμένος πῆγε καὶ πάλι στὴν περιοχὴ καὶ φώ-
ναζε ὅτι οἱ «σατανιστές» πῆραν τὶς «ἅγιες εἰκό-
νες» καὶ ἐξαπέλυε κατάρες ἐναντίον τους.

Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀπὸ μόνο του δείχνει τὸ κα-
τάντημα καὶ τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ τῆς ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τὸ πιὸ ἀποκαρδιωτικὸ 
εἶναι, ὅτι οἱ συκοφαντίες ἑνὸς ἱερωμένου μπο-
ροῦν νὰ κινητοποιήσουν τὸν κρατικὸ μηχανι-
σμό. Ἕνα τεράστιο αἶσχος.

 Μὲ τιμὴ
 Γεράσιμος Καλογεράκης 
 Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.- Συγγραφεὺς
 Θεσσαλονίκη
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Κύριε διευθυντά, 
Τυχαῖα ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ διαφη-

μιστικὸ φυλλάδιο τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱδρύ-
ματος «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ποὺ σᾶς 
ἀποστέλλω. Ὁ τίτλος του εἶναι: «Ἡ θαυ-
ματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τρι-
χερούσης». Ξεκινᾷ μὲ τὴν ἱστορία τῆς εἰ-
κόνας καὶ ἀκολουθεῖ πλήρης κατάλογος 
τῶν θαυμάτων, ποὺ ἔκανε.

Ὄχι μόνον ἡ εἰκόνα αὐτὴ καθ’ αὐτὴ κά-
νει θαύματα, ἀλλὰ καὶ τά... ἀντίγραφά 
της. Λογικώτατο, πῶς ἀλλιῶς ὁ κάθε ἀφε-
λὴς θὰ τρέξῃ στὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ ἀγορά-
σῃ τὴν εἰκόνα; Τὸ μεγαλύτερο ὅμως θαῦ-
μα ποὺ κάνει ἡ εἰκόνα, ὅπως ἀναγράφε-
ται στὸ φυλλάδιο, εἶναι στὶς ψυχὲς τῶν 
ἀνθρώπων. Μπορεῖ κάποιος νὰ κάνῃ 
ὅσες ἁμαρτίες θέλει, ἀρκεῖ μετὰ νὰ ἀγο-
ράσῃ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχε-
ρούσης, γιὰ νὰ τοῦ δείξῃ τὸ δρόμο τῆς με-
ταμέλειας καὶ τῆς συγχώρεσης. 

Στὸ τέλος τοῦ φυλλαδίου ὑπάρχει καὶ 
κατάλογος ὀγδόντα ταινιῶν, ποὺ μπορεῖ 
κάποιος νὰ ἀγοράσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὴν 
ψυχή του.

 Τάσος Σαββίδης
 Καβάλα

«Θαύματα» ἀξίας 5.000 πολύτιμων λίθων...

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης στὴ Μονὴ 
Χελανδαρίου στὸ Ἅγιο Ὄρος φέρει «χρυσοῦν ἐπικά-
λυμμα –κοινῶς πουκάμισο– μὲ ἐπικολλημένους ἐπ’ 
αὐτοῦ 5.000 πολύτιμους λίθους, καθὼς καὶ ἄλλα ἀφι-
ερώματα, ἅπαντα προερχόμενα ἐξ εὐλαβῶν προσκυ-
νητῶν ἢ ἐξ εὐεργετηθέντων θαυματουργικῶς ὑπὸ 

τῆς Θεοτόκου».

Κύριε διευθυντά,
∆ιάβασα τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Κωνσταντινίδη 

σχετικὰ μὲ τὸ ἄστρο τοῦ ∆αυὶδ στὴ σημαία τῆς 
Κρητικῆς Πολιτείας στὸ τεῦχος 299 τοῦ «∆αυ-
λοῦ».

Εἶναι γεγονός, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Σιω-
νισμὸς προσπαθεῖ ἀκόμη περισσότερο νὰ μᾶς 
πείσῃ, ὅτι ἐμεῖς οἱ Κρῆτες-Ἕλληνες δὲν ἔχομε 
καμμία σχέση μὲ τοὺς προγόνους μας, ἀλλὰ ὅτι 
εἴμεθα ἀπόγονοι Ἑβραίων! Πρὸς τούτοις προ-
ωθεῖται ἔξυπνα ἡ ἰδέα τὴν αὐτονομίας τῆς Κρή-
της ὡς ἀνεξαρτήτου καὶ αὐτεπαρκοῦς κράτους 
(ὑπὸ τὴν κηδεμονία βέβαια τοῦ διεθνοῦς Σιωνι-
σμοῦ). Πέρυσι ὑψώθηκε ἡ σημαία τῆς Κρητικῆς 
Πολιτείας, τὴν 1.12.2006, στὸ φρούριο τοῦ Φιρ-
κᾶ στὰ Χανιά. Τὸ Ναυτικὸ Μουσεῖο Κρήτης, 
στὸ ὁποῖο εἶμαι μέλος, θεωρεῖ τὴν σημαία τῆς 
Αὐτόνομης Κρητικῆς Πολιτείας ἐπαναστατική. 

Τὴν ὑψώνει ὅπου μπορεῖ μαζὶ μὲ τὶς ἐπαναστατι-
κὲς σημαῖες τοῦ 1821 τῶν Ὕδρας-Σπετσῶν-Ψα-
ρῶν. Ἔτσι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑορτασμοῦ 
τῆς ἑνώσεως τῆς Κρήτης μὲ τὴ μητέρα Ἑλλάδα 
στὸ Φρούριο τοῦ Φιρκᾶ ὑψώθηκε ἡ σημαία τῆς 
Κρητικῆς Πολιτείας ἀπὸ τὸ Ναυτικὸ Μουσεῖο 
Κρήτης. Καὶ ἐνῷ μὲ ἐπιστολές μου, ἄλλες δημο-
σιευθεῖσες, ἄλλες πρὸς τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβού-
λιο, τοὺς ἔχω διαφωτίσει γιὰ τὴ σημασία καὶ 
συμβολισμὸ τῆς σημαίας τῆς Κρητικῆς Πολιτεί-
ας, αὐτοὶ κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν. Σκο-
πιμότητα ἢ ἀδιαφορία; 

 Μὲ μαχητικοὺς χαιρετισμοὺς
 Κωνσταντῖνος Κνιθάκης
 ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας 
 Πανεπιστημίου Βιέννης

Μαύρη προπαγάνδα κατὰ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Κρήτης
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ρ χί ζο με μὲ ἕ να χτυ πη τὸ πα ρά δειγ μα, τὸ ὁ ποῖ ο ἐ πι συ νέ βη στὸν πα τρι αρ-
χι κὸ να ὸ τοῦ Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου, κτι σμέ νου στὴν πα τρι αρ χι κὴ αὐ λή, ἐ κεῖ 
ὅ που μπαι νο βγαί νουν «ἐ σω κα τά κοι λοι». Καὶ γιὰ νὰ εἶ ναι πει στι κώ τε-
ρο τὸ πα ρά δειγ μά μας, τὸ πα ρα θέ του με αὐ τού σιο, ὅ πως τὸ δι α σῴ ζει 
ὁ τέ ως μέ γας πρω το δι ά κο νος τῶν Πα τρι αρ χεί ων ∆ημ. Μαυ ρό που λος 

στὸ ἀ νε πα νά λη πτο ἔρ γο του μὲ τὸν σε μνὸ τίτ λο «Πα τρι αρ χι καὶ Σε λί δες», ἐν Ἀ θή ναις 
1960. Βε βαί ως δη μο σι ο γρα φι κῶς πα ρεμ βαί νον τες με τα δί δου με τὰ δι α δρα μα τι σθέν-
τα ἀλ λα ξο πα τρι αρ χι κὰ γε γο νό τα, τὰ ὁ ποῖ α ὡδή γη σαν στὴν ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί α 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Κων σταν τί νου τοῦ Ε΄ καὶ τὴν ἄ νο δο στὸ θρό νο τοῦ Ἰ ω α κεὶμ Γ΄ 
«ἐ πι στρέ ψαν τος τοῦ δευ τέ ρου εἰς τὸν θρό νον ἐκ τῆς ἐ ξο ρί ας του εἰς Μυ λο πό τα-
μον τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους». Καὶ συγ κλο νί ζει ὁ δι α σώ σας τὰ γε γο νό τα ἱ στο ρι κὸς ∆ημ. 
Μαυ ρό που λος. «Ἡ δι ή γη σις ἱ στο ρι κὴ κα τὰ πάν τα καὶ ἀ πὸ πά σης πλευ ρᾶς, ἡ ὁ ποί α 
θ’ ἀ κο λου θή σῃ, ἀ πο τε λεῖ μί α ἀ πὸ τὰς θλι βε ρω τέ ρας σε λί δας τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου, γεν νῶ σα αἰ σθή μα τα ἀ πα ξι ώ σε ως τοῦ μα κραί ω νος πα τρι αρ χι κοῦ 
θε σμοῦ.»

∆ι έ κο ψαν στὴ μέ ση τὴν ἀ κο λου θί α...
εγ. Πέμ πτη τοῦ «σω τη ρί ου ἔ τους 1901», μπρο στὰ σὲ μιὰ ἄ γρα φη ἑκα-
τον τα ε τί α, στὸ κα τώ φλι τοῦ πο λυ πλά γκ του 20οῦ αἰ ῶ να, ἀλ λὰ γιὰ 
τοὺς Κων σταν τι νου πο λί τες πα τρι αρ χι κοὶ χρό νοι δὲν ὑ πάρ χουν: ∆έ κα 
ὀ κτὼ ἀρ χι ε ρεῖς, μέ λη τα κτι κὰ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ 
Πα τρι αρ χεί ου, ὀρ γα νώ νουν συ νω μο τι κὴ πα ρα συ να γω γὴ ἐ ναν τί ον τοῦ 

προ ϊ στα μέ νου τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου Κων σταν τί νου τοῦ Ε΄ ὄ χι βέ βαι α γιὰ 
ἰ δε ο λο γι κο θε ο λο γι κοὺς λό γους ἀλ λὰ ἰ δι ο τε λεῖς.

Οἱ συ νο δι κοὶ αὐ τοί, συ νο δευ ό με νοι ἀ πὸ τὸν ἀρ χι γραμ μα τέ α τῆς Συ νό δου, κά νουν 
ὁ λο νύ κτια συ νε δρί α ση. Καὶ τί «κο σμο ϊ στο ρι κὲς φεῦ ἀ πο φά σεις ἔ λα βε ἡ συ νο δι κὴ 
πα ρα συ να γω γή;»

«ÅÓÙÊÁÔÁÊÏÉËÏÓ»
ÆÙÇ ÓÔÏ ÖÁÍÁÑÉ
ÊÁÉ ÁËËÁÎÏ-
ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÁ
Μαι νό με νοι ἀρ χι ε ρεῖς κα θαι ροῦν
πα τριά ρχες, ἐ νῷ ἱ ε ρουρ γοῦν...
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α) Τὴ διακοπὴ τοῦ «πατριαρχικοῦ μνημοσύνου».
β) Νὰ ὑποδειχθῇ «τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἔστι Μ. Παρασκευή», ἡ «αὐτοπροαίρετη» πα-

τριαρχικὴ παραίτηση.»
γ) «Ἡ τάχιστη ἐγκατάλειψις» τῶν πατριαρχικῶν δωμάτων καὶ ἡ ἐγκατάστασις τοῦ 

Πατριάρχου εἰς τὴν θεολογικὴν Σχολὴν Χάλκης.»
Χωρὶς λοιπὸν νὰ κοιμηθοῦν οἱ 18 συνοδικοὶ κατέρχονται εἰς τὸν πατριαρχικὸν 

ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὸν ὁποῖο φόρτωσαν καὶ ἕνα ἐπὶ πλέον μαρτύριον, τὴν 
ἀνήθικη καὶ πρὸ παντὸς ἀντικανονικὴ ἀλλαξοπατριαρχία. Ἡ ἀκολουθία τῶν μεγά-
λων βασιλικῶν ὡρῶν τῆς Μ. Παρασκευῆς ἄρχισε κατὰ τὸ τυπικὸ στὶς 8 π.μ. Ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν ὥρα μέχρι τὴν ἀπόλυση τῆς ἀκολουθίας οἱ συνοδικοὶ εἶχαν στείλει τὰ 30 
ἀργύρια στὴν Βαλιδὲ σουλτάνα, τὴν «ἀγρία εἰσπρακτόρισσα», καὶ ἔδωσε στὸ χέρι 
τοῦ ἀπεσταλμένου τους τὸν περιπόθητο μαζβατᾶ «διὰ χειρὸς τοῦ Καποῦ Κεχαγιᾶ», 
γιὰ νὰ τὸν ἐγχειρίσουν στὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸν ἄμ-
βωνα καὶ ἐκήρυττε περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ.

Ὅταν ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ μὲς στοῦ ἄμβωνα τὰ ἀεροκύματα μυρίσθηκε τί δια-
βουλεύσεις ἐγίνοντο στὸ «ἱερὸ βῆμα μέσα», ἔστρεψε τὸ λόγο του κι ἐκραύγασε 
«Σήμερον ὁ Ἰούδας ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων προδίδει τὸν διδάσκαλον καὶ 
παραλαμβάνει τὸν διάβολον.» Ἀλλὰ “ἄφες, Κύριε, αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ἐποί-
ησαν.”» Καὶ φωνὴ μεγάλη ἀφῆκε ὁ πατριάρχης. Ἐγὼ ἄρχισα τὴν ἀκολουθία αὐτὴ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐγὼ καὶ θὰ τὴν περατώσω καὶ μέχρι τότε δὲν πάω πουθενά. 
Καὶ μετὰ τὴν ἀκολουθία «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».

«Ὁμολογοῦμεν καὶ διαβεβαιοῦμεν ὑμᾶς πάντας 
ἐν συνειδήσει ὅτι οὐδεὶς σκοπὸς πλάγιος, οὐ-

δεὶς χθαμαλός, οὐδεὶς ὑλόφρων, οὐδεὶς φι-
λέκδικος, οὐδεὶς μνησίκακος ἐπηρεάσει 

ἡμᾶς εἰς τὴν διεύθυνσιν τῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας», ἐξεφωνοῦσε στὸν ἐνθρονιστήριο 
τῆς πρώτης πατριαρχίας του λόγο ὁ 
εἰκονιζόμενος πατριάρχης Ἰωακεὶμ Γ΄. 
Μὲ μηχανορραφίες «ἐξωπετάχθηκε» 
σύντομα ἀπὸ τὸ θρόνο καὶ ἀπὸ τὸ πα-
ρασκήνιο κατάφερε λίγα χρόνια ἀργό-
τερα νὰ παύσῃ τὸν Κωνσταντῖνο Ε΄ 
ἄνευ τυπικῆς οἰκειοθελοῦς παραιτή-
σεώς του καὶ νὰ ἀναρριχηθῇ γιὰ δεύ-
τερη φορὰ στὸν πατριαρχικὸ θρόνο. 
«Ἔλαβε χώραν τοῦτο τὸ πρωτοφανὲς 

εἰς τὰ χρονικὰ τῆς ἱστορίας τοῦ Πατρι-
αρχικοῦ Θρόνου γεγονός, τὴν πρωίαν 

μὲν κατὰ τὰς Βασιλικὰς Ὥρας καὶ τὸν 
Ἑσπερινὸν νὰ προΐσταται ὁ Οἰκουμενικὸς 

Πατριάρχης, τὸ δὲ ἑσπέρας, παυθέντος ἐν τῷ 
μεταξὺ τούτου, ὁ Τοποτηρητής.» (Β. Σταυρίδη, 

«Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι 1860-σήμερον».)
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Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος (α) 1453-1456
Ἰσίδωρος Β´ . . . . . . . . . . . . . . . 1456-1462
Γεννάδιος Β´ (β) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1462
Σωφρόνιος Α´ . . . . . . . . . . . . . 1463-1464
Γεννάδιος Β´ (γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1464
Ἰωάσαφ Α´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1465-1466
Μᾶρκος Β´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1466
Συμεὼν Α´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1466
∆ιονύσιος Α´ . . . . . . . . . . . . . . . 1467-1471
Συμεὼν Α´ (β) . . . . . . . . . . . . . . 1471-1475
Ραφαὴλ Α´ . . . . . . . . . . . . . . . . .1475-1476
Μάξιμος Γ´  . . . . . . . . . . . . . . . . 1476-1481
Συμεὼν Α´ (γ) . . . . . . . . . . . . . .1482-1486
Νήφων Β´ (α) . . . . . . . . . . . . . . 1486-1488
∆ιονύσιος Α´ (β) . . . . . . . . . . . 1488-1490
Μάξιμος ∆´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1491-1497
Νήφων Β´ (β) . . . . . . . . . . . . . . . 1497-1498
Ἰωακεὶμ Α´ (α) . . . . . . . . . . . . . .1498-1502
Νήφων Β´ (γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1502
Παχώμιος Α´ (α) . . . . . . . . . . . 1503-1504
Ἰωακεὶμ Α´ (β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1504
Παχώμιος Α´ (β) . . . . . . . . . . . .1504-1513
Θεόληπτος Α´ . . . . . . . . . . . . . . 1513-1522
Ἱερεμίας Α´ . . . . . . . . . . . . . . . .1522-1545
Ἰωαννίκιος Α´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1526
∆ιονύσιος Β´ . . . . . . . . . . . . . . 1546-1556
Ἰωάσαφ Β´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1556-1565
Μητροφάνης Γ´ (α) . . . . . . . . . .1565-1572
Ἱερεμίας Β´ (α) . . . . . . . . . . . . . .1572-1579
Μητροφάνης Γ´ (β) . . . . . . . . . .1579-1580
Ἱερεμίας Β´ (β) . . . . . . . . . . . . . 1580-1584
Παχώμιος Β´ . . . . . . . . . . . . . . .1584-1585
Θεόληπτος Β´ . . . . . . . . . . . . . .1585-1586
Ἱερεμίας Β´ (γ) . . . . . . . . . . . . . . 1587-1595

Ματθαῖος Β´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1596
Γαβριὴλ Α´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1596
Θεοφάνης Α´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1597
Μελέτιος Α´ ὁ Πηγᾶς 
(ἐπιτηρητής) . . . . . . . . . . . . . . . . 1597-1598
Ματθαῖος Β´ (β) . . . . . . . . . . . . .1598-1602
Νεόφυτος Β´ (α)  . . . . . . . . . . . .1602-1603
Ματθαῖος Β´ (γ) . . . . . 1603 (λίγες ἡμέρες)
Ραφαὴλ Β´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1603-1607
Νεόφυτος Β´ (β)  . . . . . . . . . . . . 1607-1612
Κύριλλος Α´ Λούκαρις (ἐπιτηρητής) . . 1612
Τιμόθεος Β´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1613-1620
Κύριλλος Α´ (β) . . . . . . . . . . . . .1620-1623
Γρηγόριος ∆´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1623
Ἄνθιμος Β´  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1623
Κύριλλος Α´ (γ) . . . . . . . . . . . . .1623-1633
Κύριλλος Β´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1633
Κύριλλος Α´ (δ) . . . . . . . . . . . . .1633-1634
Ἀθανάσιος Γ´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . .1634
Κύριλλος Α´ (ε) . . . . . . . . . . . . .1634-1635
Κύριλλος Β´ (β) . . . . . . . . . . . . .1635-1636
Νεόφυτος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . .1636-1637
Κύριλλος Α´ (στ) . . . . . . . . . . . . 1637-1638
Κύριλλος Β´ (γ) . . . . . . . . . . . . .1638-1639
Παρθένιος Α´ . . . . . . . . . . . . . .1639-1644
Παρθένιος Β´ (α) . . . . . . . . . . . 1644-1646
Ἰωαννίκιος Β´ (α) . . . . . . . . . . . 1646-1648
Παρθένιος Β´ (β) . . . . . . . . . . . .1648-1651
Ἰωαννίκιος Β´ (β) . . . . . . . . . . . . 1651-1652
Κύριλλος Γ´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1652
Ἀθανάσιος Γ´ (β) . . . . . . .1652 (15 ἡμέρες)
Παΐσιος Α´ (α) . . . . . . . . . . . . . .1652-1653
Ἰωαννίκιος Β´ (γ) . . . . . . . . . . . 1653-1654
Κύριλλος Γ´ (β)  . . . . . . . 1654 (14 ἡμέρες)

‣

ÁËËÁÎÏÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÅÓ
ÅÐÉ ÔÏÕÑÊÏÊÑÁÔÉÁÓ

(Μὲ πε ζὰ ἐν τὸς πα ρεν θέ σε ως στοι χεῖ α ση μει ώ νον ται ἡ πρώ τη, δεύ τε ρη κ.λπ. 
πα τρι αρ χί ες ἑ νὸς ἑ κά στου τῶν πα τρια ρχῶν ἀ πὸ τὸ 1453 μέ χρι τὸ 1821.)
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Παΐσιος Α´ (β) . . . . . . . . . . . . . 1654-1655
Ἰωαννίκιος Β´ (δ) . . . . . . . . . . . 1655-1656
Παρθένιος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . 1656-1657
Γαβριὴλ Β´ . . . . . . . . . . . . 1657 (8 ἡμέρες)
Παρθένιος ∆´ (α) . . . . . . . . . . . . 1657-1662
∆ιονύσιος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . .1662-1665
Παρθένιος ∆´ (β) . . . . . . . . . . . 1665-1667
Κλήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1667
Μεθόδιος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . .1668-1671
Παρθένιος ∆´ (γ) . . . . . . . . . . . . 1671-1673
∆ιονύσιος ∆´ (α) . . . . . . . . . . . . 1671-1673
Γεράσιμος Β´ . . . . . . . . . . . . . . . 1673-1674
Παρθένιος ∆´ (δ) . . . . . . . . . . . . 1675-1676
∆ιονύσιος ∆´ (β) . . . . . . . . . . . .1676-1679
Ἀθανάσιος ∆´ . . . . . . . . .1679 (12 ἡμέρες)
Ἰάκωβος (α) . . . . . . . . . . . . . . . .1679-1682
∆ιονύσιος ∆´ (γ) . . . . . . . . . . . .1682-1684
Παρθένιος ∆´ (ε) . . . . . . . . . . . .1684-1685
Ἰάκωβος (β) . . . . . . . . . . . . . . . 1685-1686
∆ιονύσιος ∆´ (δ) . . . . . . . . . . . .1686-1687
Ἰάκωβος (γ) . . . . . . . . . . . . . . . . 1687-1688
Καλλίνικος Β´ (α) . . . . . . . . . . . . . . . . .1688
Νεόφυτος ∆´ . . . . . . . . . . . . . . .1688-1689
Καλλίνικος Β´ (β) . . . . . . . . . . . .1689-1693
∆ιονύσιος ∆´ (ε) . . . . . . . . . . . .1693-1694
Καλλίνικος Β´ (γ) . . . . . . . . . . . .1694-1702
Γαβριὴλ Γ´  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702-1707
Νεόφυτος Ε´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1707
Κυπριανὸς Α´ (α) . . . . . . . . . . . . 1707-1709
Ἀθανάσιος Ε´  . . . . . . . . . . . . . . 1709-1711
Κύριλλος ∆´  . . . . . . . . . . . . . . . 1711-1713
Κυπριανὸς Α´ (β) . . . . . . . . . . . . 1713-1714

Κοσμᾶς Γ´ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714-1716
Ἱερεμίας Γ´ (α) . . . . . . . . . . . . . . 1716-1726
Παΐσιος Β´ (α)  . . . . . . . . . . . . . .1726-1732
Ἱερεμίας Γ´ (β) . . . . . . . . . . . . . . 1732-1733
Σεραφεὶμ Α´ . . . . . . . . . . . . . . .1733-1734
Νεόφυτος Στ´ (α) . . . . . . . . . . . .1734-1740
Παΐσιος Β´ (β)  . . . . . . . . . . . . . . 1740-1743
Νεόφυτος Στ´ (β) . . . . . . . . . . . . 1743-1744
Παΐσιος Β´ (γ)  . . . . . . . . . . . . . . 1744-1748
Κύριλλος Ε´ (α) . . . . . . . . . . . . . 1748-1751
Παΐσιος Β´ (δ)  . . . . . . . . . . . . . . 1751-1752
Κύριλλος Ε´ (β) . . . . . . . . . . . . . 1752-1757
Καλλίνικος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1757
Σεραφεὶμ Β´  . . . . . . . . . . . . . . . 1757-1761
Ἰωαννίκιος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . . 1761-1763
Σαμουὴλ Α´ (α) . . . . . . . . . . . . . 1763-1768
Μελέτιος Β´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1768-1769
Θεοδόσιος Β´ . . . . . . . . . . . . . . 1769-1773
Σαμουὴλ Α´ (β) . . . . . . . . . . . . .1773-1774
Σωφρόνιος Β´ . . . . . . . . . . . . . .1774-1780
Γαβριὴλ ∆´ . . . . . . . . . . . . . . . . .1780-1785
Προκόπιος . . . . . . . . . . . . . . . . .1785-1789
Νεόφυτος Ζ´ (α) . . . . . . . . . . . . 1789-1794
Γεράσιμος Γ´ . . . . . . . . . . . . . . .1794-1797
Γρηγόριος Ε´ (α) . . . . . . . . . . . . . 1797-1798
Νεόφυτος Ζ´ (β) . . . . . . . . . . . .1798-1801
Καλλίνικος ∆´ (α)  . . . . . . . . . . .1801-1806
Γρηγόριος Ε´ (β) . . . . . . . . . . . . 1806-1808
Καλλίνικος ∆´ (β)  . . . . . . . . . . 1808-1809
Ἱερεμίας ∆´ . . . . . . . . . . . . . . . . 1809-1813
Κύριλλος Στ´ . . . . . . . . . . . . . . . 1813-1818
Γρηγόριος Ε´ (γ) . . . . . . . . . . . . . 1818-1821

Ἑκατὸν τριάντα ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί ες ἔ γι ναν κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τῶν τε τρα κο-
σί ων χρό νων τῆς Τουρ κο κρα τί ας. Ὅ πως φαί νε ται στὸν πα ρα πά νω πί να κα, 
ὑ πῆρ ξαν πε ρι πτώ σεις πα τρια ρχῶν, ποὺ πα τρι άρ χευ σαν τέσ σε ρις, πέν τε, ἀ κό μα 
κι ἕ ξι φο ρές. Οἱ πα τριά ρχες ἐ κλέ γον ταν ἀ πὸ τὸ σουλ τά νο κι ἔ τσι βε ζύ ρη δες καὶ 
σουλ τά νοι ἔ θε σαν ὡς ἀ πα ρά βα το ὅ ρο τὸ «ὅ ποι ος δώ σῃ τὰ πε ρισ σό τε ρα, ἐ κεῖ νος 
θὰ γί νῃ πα τριά ρχης κι ὅ,τι θέ λει ἂς εἶ ναι». Οἱ δω ρο δο κί ες, οἱ μη χα νορ ρα φί ες κι 
οἱ συ κο φαν τί ες ἦ ταν κα θι ε ρω μέ νες πρα κτι κὲς στὸ Φα νά ρι. (Βλ. «Οἱ πραγματικὲς 
συνθῆκες θανάτου τοῦ Γρηγορίου Ε ,́ «∆», τ. 300.)
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Σὲ λίγες ἡμέρες ἐπανέφεραν γιὰ δεύτερη φορὰ τὸν Ἰωακεὶμ Γ΄ ἀπὸ τὴν ἁγιορείτι-
κη ἐξορία του. ∆ηλαδὴ τὰ πράγματα καὶ τὰ γεγονότα εἶναι σήμερα λίγο καλύτερα 
ἀπὸ τότε. Γίνονται μὲ κάποιες προφυλάξεις. Ὁ νομάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
χωρὶς λεφτὰ βέβαια ὑποδεικνύει τοὺς ὑποψήφιους τῆς ἀρεσκείας του τοῦ τουρκι-
κοῦ στρατικοβιομηχανικοῦ συμπλέγματος, ἀπ’ τὸν Ἀθηναγόρα μέχρι τὸν σημερινὸ 
πολυπράγμονα Βαρθολομαῖο Ά. 

∆ηλαδὴ ἡ κλεφτοφαναριωτικὴ «ἱερὰ παράδοση» συνεχίζεται:
Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἡ περιλάλητος πατριαρχεία τοῦ Ἰωακεὶμ Γ .́
Τὸ ζήτημα τῶν 11 συνοδικῶν μητροπολιτῶν.
Καὶ τοῦτο τὸ ζήτημα καὶ ἡ κρίση ποὺ προκάλεσε ὑπῆρξε καὶ ἐνέκλειε ἐλατήρια 

καθαρῶς προσωπικά.
Κατὰ τὴν συνοδικὴν περίοδον τοῦ 1911-1912 ὁ Οἰκουμε-

νικὸς πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄ ἐπάλαιψε μὲ ὅλες του τὶς 
πνευματικὲς δυνάμεις γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὰ κανονι-
κὰ συνοδικά του καθήκοντα τοῦ δυναμικοῦ μητροπολίτη 
Χαλκηδόνος Γερμανοῦ ὡς ἀντιδρῶντος εἰς τὰ μεγαλεπή-
βολα σχέδια τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, ὅπως ὁ ἴδιος 
ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ μεγάλου πείσμα-
τος ὑποστήριζε. Ἀντὶ τοῦ Χαλκηδόνος ὁ Ἰωακεὶμ ἐπίεζε 
γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ὡς συνοδικοῦ τοῦ ∆ράμας Χρυσοστόμου 
Καλαφάτη, τοῦ μετέπειτα ἱερομάρτυρα Σμύρνης.

Ὁ Ἰωακεὶμ αὐτο-φανατισθεὶς κατὰ τοῦ Χαλκηδόνος 
ἐπέμενε φορτικῶς καὶ ἐπέλεξε τοὺς συνοδικοὺς μητρο-
πολίτες μὲ ἀποτέλεσμα τὸν διχασμὸ τοῦ Συνοδικοῦ σώ-
ματος.

«Ματαίως ἐπενέβη πρὸς κατευνασμὸν τοῦ προκαθημέ-
νου ὁ ἐλλογιμότατος θεολόγος καὶ μουσικοδιδάσκαλος 
Κωνσταντῖνος Ψάχος, πρωτοψάλτης τοῦ Πατριαρχικοῦ 
ναοῦ, πλὴν ματαίως. Οἱ Οἰκουμενικὸς ἐπέμενε στὴν συνο-
δικὴ ἀποπομπὴ καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Χαλκηδόνος.»

Ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση δὲν ἔκλεισε. Ἰδοὺ τί διασώζει ὁ ∆ημ. Μαυρόπουλος: 

«Εἰς μίαν ἀπὸ τὶς συνοδικὲς συνεδριάσεις ὁ Χαλκηδόνος Γερμανὸς καταγγέλ-
θηκε ἐνυπογράφως ἀπὸ μία δεκάδα ἀρχιερατικῶν ἐπιτρόπων τῶν δέκα μεγαλυ-
τέρων ἐνοριῶν τῆς Παλαιφάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὅτι κάνοντας 
χρήση ἢ μᾶλλον κατάχρηση τῶν ἐμβατικίων ἀρχιερατικῶν οἰκονομικῶν δικαιω-
μάτων (τυχηρὰ τὰ ὀνομάζουν σήμερα οἱ Ἑλλαδίτες μητροπολίτες) καταλῄστεψε 
μὲ ἐγκάθετους ἱερεῖς τὰ παγκάρια τῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς του. Ἡ ὑπόθεση 
αὐτὴ μεγιστοποιηθεῖσα ἀπὸ τὸν Οἰκ. πατριάρχη, πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
καὶ τοῦ Πρωτοβάθμιου Συνοδικοῦ ∆ικαστηρίου, παρέπεμψε καὶ κατεδίκασε 
“εἰς ἀμετάκλητον ἔκπτωσιν” τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, μητροπολίτη Χαλκηδόνος Γερμανό, ἐπαναφέροντάς τον ἐκεῖ 
ἀπὸ ὅπου ἐξεκίνησε, δηλαδὴ στὴν τάξη τῶν μοναχῶν...»

Ὁ νομάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως 

ὑποδεικνύει τοὺς 

ὑποψήφιους τῆς 

ἀρεσκείας του 

τοῦ τουρκικοῦ 

στρατικοβιομηχανικοῦ 

συμπλέγματος ἀπ’ 

τὸν Ἀθηναγόρα 

μέχρι τὸν σημερινὸ 

πολυπράγμονα 

Βαρθολομαῖο Ά. 
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Ἡ τρι κυ μι ώ δης ἐ κλο γὴ τοῦ Με λε τί ου ∆΄
α ρὰ τὴν θο ρυ βώ δη καὶ γε μά τη κα ταγ γε λί ες γιὰ τὴν θρυ λού με νη ὑ πο-
ψη φι ό τη τα στὸν πα τρι αρ χι κὸ θρό νο τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν καὶ 
πά σης Ἑλ λά δος Με λε τί ου Με τα ξά κη τοῦ Κρη τὸς καὶ τὴν ἀ πο χώ ρη ση 
τοῦ 1/3 τῶν με λῶν τῆς Ἱ ε ρᾶς Πα τρι αρ χι κῆς Συ νό δου ἡ πα τρι αρ χι κὴ 
ἐ κλο γὴ ὡ ρί σθη νὰ γί νῃ ἀ πὸ τὸ ἐ θνο πα τρι αρ χι κὸ μει κτὸ ἀ πὸ ἀρ χι ε ρεῖς 

καὶ λα ϊ κοὺς συμ βού λιο γιὰ τὴν 25η Νο εμ βρί ου 1921.
«Τὴν προ τε ραί αν τῆς πα τρι αρ χι κῆς ἐ κλο γῆς καὶ πο λὺ ἀρ γὰ τὸ βρά δυ μί α μαύ-

ρη λι μου ζί να κα τέ φθα σε στὰ Πα τρι αρ χεῖ α. Ἐν τὸς τοῦ αὐ το κι νή του βρι σκό ταν ὁ 
μη τρο πο λί της Με τρῶν Ἰ ω άν νης με τὰ τοῦ Κων σταν τι νου πο λί τη δη μο σι ο γρά φου 

Κων σταν τί νου Σπα νού δη, πα τέ ρα τῆς ἐ πί σης δη μο σι-
ο γρά φου Σο φί ας Σπα νού δη. Οἱ δύο ἐκ κλη σι α στι κοὶ 
πα ρά γον τες ἐ πε σκέ φθη σαν κα τὰ τὶς με τα με σο νύ κτι ες 
ὧ ρες τὸν Μέ γα Πρω το σύγ κελ λο τοῦ Πα τρι αρ χεί ου Νε ο-
και σα ρεί ας, στὸν ὁ ποῖ ο ἀ νε κοί νω σαν ὅ τι τη λε γρά φη μα 
τοῦ Πρω θυ πουρ γοῦ Ἐ λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου στα λὲν πρὸ 
ὀ λί γων ὡ ρῶν ἀ πὸ τὴν Ἀ θή να ζη τοῦ σε πιε στι κῶς ἀ πὸ τὸν 
Μέ γα Πρω το σύγ κελ λο καὶ τὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο νὰ ἐ κλέ ξουν 
ὡς Οἰ κου με νι κὸ πα τριά ρχη τὸν ἐ κλε κτό του Με λέ τιο 
Με τα ξά κη εἰς δι α δο χὴν τοῦ ἀ πο πεμ φθέν τος Ἰ ω α κεὶμ 
Γ τ́οῦ αὐ το ε ξο ρί στου γιὰ τρί τη συ να πτὴ πε ρί ο δο στὸν 
Μυ λο πό τα μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους.

» Οἱ λό γοι τοὺς ὁ ποί ους πρό βαλ λε ὁ Ἐ λευ θέ ριος Βε-
νι ζέ λος γιὰ τὴν ἐ κλο γὴ τοῦ προ στα τευ ό με νού του στὸν 
κο ρυ φαῖ ο θρό νο τῆς Ὀρ θο δο ξί ας ἦ ταν “ἐ θνι κοί”», δη-
λα δὴ «Οἱ δύ σκο λες ἐκ κλη σι ο πο λι τι κὲς ὧ ρες, τὶς ὁ ποῖ ες 
περ νοῦ σε τὸ γέ νος τῶν Ἑλ λή νων ἕ νε κα τοῦ Ἐ θνι κοῦ 
δι χα σμοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος ἐγ και νι ά σθη κε μὲ τὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ 
πε τρο α νά θε μα κα τὰ τοῦ “Φραγ κο σε νε γα λέ ζου δαί μο να”, 
λό γῳ τῆς εἰ σβο λῆς τῶν Γάλ λων στὸν Πει ραι ᾶ ἐ πὶ κυ βερ-
νή σε ως Ε. Βε νι ζέ λου.

» Στὴ συ νέ χεια ὁ Μέ γας πρω το σύγ κελ λος, μη τρο πο λί-
της Νε ο και σα ρεί ας Πο λύ καρ πος, σχη μα τί ζει ἔ κτα κτη ἐ πι τρο πὴ ἀ πο τε λού με νη ἀ πὸ 
τὸν Με τρῶν Ἰ ω άν νη-Κων σταν τῖ νο Σπα νού δη καὶ τὸν ἴ διο ὡς πρω το σύγ κελ λο, ὁ 
ὁποῖος καὶ πε ρι έρ χε ται τὰ μέ γα ρα τῶν συ νο δι κῶν προ πα γαν δί ζων ὑ πὲρ τῆς αὐ ρια-
νῆς ἐ κλο γῆς τοῦ Μελ. Με τα ξάκη “ὡς ὁ ἐ θνάρ χης ὥρι ζε”».

Οἱ πε ρὶ τὴν Ἐ θνι κὴ Ἄ μυ ναν πα ρά γον τες εἰς τὴν Κων σταν τι νού πο λιν ἐ πέ τυ χαν τὴν 
ἐ κλο γὴν τοῦ Με τα ξάκη ὡς ἀρ χι ε πι σκό που Κων σταν τι νου πό λε ως μὲ τὸ ἀρ χι ε ρα τι κὸ 
ὄ νο μα Με λέ τιος ∆́ .

Κα τὰ τὴν ἐ κλο γὴ ἐ πι συ νέ βη σαν τρα γι κὰ ἀν τι εκ κλη σι α στι κὰ καὶ ἀν τι δη μο κρα τι κὰ 
γε γο νό τα, τὰ ὁ ποῖ α ἔ πλη ξαν στὶς συ νει δή σεις τῶν πι στῶν τὸν ἴ διο τὸν Πα τρι αρ χι κὸ 
θε σμό.

Εἰς τὴν κομματικὴν 
ἐκείνην ἐκλογὴν 
οὔτε Ἀρχιερεῖς 

ἐπρωτοστάτησαν, ὡς 
ἔδει, οὔτε οἱ νόμιμοι 

καὶ ἐκλεγμένοι 
ἀντιπρόσωποι 
τοῦ λαοῦ ἀλλὰ 

ξένα πολιτικὰ καὶ 
στρατιωτικὰ ἄτομα 

ἐλθόντα εἰς τὴν 
Βασιλεύουσαν χωρὶς 

ἐκκλησιαστικὴν 
ἔγκρισιν, ὑβρίζοντες, 

ἀπειλοῦντες καὶ 
προπυλακίζοντες.
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«Κρῆτες χωροφύλακες σιτιζόμενοι 
καὶ διανυκτερεύοντες εἰς τὰ κελλία 
τῆς πατριαρχικῆς αὐλῆς, γεγονὸς 
ἀντικανονικὸ καὶ ἀῆθες, εἰσέβαλαν 
εἰς τὴν αἴθουσαν τῶν Συνεδρίων τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου προσαπαιτοῦντες 
φανερὰ καὶ αἰτιολογημένη ψηφοφο-
ρία, γιὰ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐκλογὴ 
τοῦ Βενιζελικοῦ ἱεράρχη. Ὅταν ἡ 
κάλπη ἄνοιξε, ὁ Μελέτιος εἶχε λά-
βει 20 ψήφους καὶ ὁ ἀντίθετός του 
Ἀμασείας Ἀγαθάγγελος ψήφους 5. 
Ἔτσι Βενιζελικῇ παρεμβάσει Οἰκου-
μενικὸς πατριάρχης ὁ Μελέτιος ∆ ,́ 
ὁ ὁποῖος μετὰ διετία “βίᾳ καὶ τουρ-
κικῇ ἀπειλῇ ἐξεδιώχθη τοῦ Πατριαρ-
χικοῦ Θρόνου” καὶ κατέφυγε στὴν 
Ἑλλάδα, γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ματαιό-
φρονα ζωή του.

» Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μελετίου Μεταξάκη 
ὡς ἀρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης – Κων-
σταντινουπόλεως ἐτηλεγραφήθη ὑπὸ 
τοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ θρόνου τοῦ διε-
νεργήσαντος τὰς ἐκλογάς. Ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἁρμοστεία κοινοποίησε ἐπίσης τὸ γε-
γονὸς τῆς ἐκλογῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνησιν καὶ τὸν πρόεδρον τῆς Κυβερνήσε-
ως Ἐλευθέριον Βενιζέλον. Ἡ εἴδησις τῆς ἐκλογῆς διεμηνύθη ἀπὸ τὸν διάδοχον τοῦ 
Ἑλληνικοῦ θρόνου εἰς τὸν μητροπολίτην Σμύρνης Χρυσόστομον Καλαφάτην, τὸν 
μετὰ διετίαν ἐθνομαρτυρήσαντα.»

Ἰδοὺ πῶς ἱστορικὰ κρίνει καὶ ἐπικρίνει τὸν τρόπον τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μελετίου Με-
ταξάκη ὁ ἔγκριτος ἱστορικὸς Παῦλος Καρολίδης.

«Τὸ βίαιον πέρασμα τοῦ Μελετίου Μεταξάκη τοῦ ἀπὸ Ἀθηνῶν ἐκλόνισε τὴν 
ἐμπιστοσύνην πλήθους πιστῶν εἰς τὸν ἀρχαιοπρεπῆ πατριαρχικὸν θεσμόν. Καὶ 
μόνον ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς τοῦ προκαθημένου ταγοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπῆρξαν 
α) ἀντιορθόδοξος β) ἐκ τοῦ πονηροῦ: Εἰς τὴν κομματικὴν ἐκείνην ἐκλογὴν οὔτε 
ἀρχιερεῖς ἐπρωτοστάτησαν, ὡς ἔδει, οὔτε οἱ νόμιμοι καὶ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι 
τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ξένα πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ ἄτομα ἐλθόντα εἰς τὴν Βασιλεύου-
σαν χωρὶς ἐκκλησιαστικὴν ἔγκρισιν, ὑβρίζοντες, ἀπειλοῦντες καὶ προπυλακίζοντες 
τοὺς κανονικοὺς ἀρχιερεῖς πρὸς χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν τοῦ σχισματικοῦ αὐτοχει-
ροτόνητου παπα Εὐρύμ.

» Ὁ Μελέτιος Μεταξάκης ἐξελέγη ὄχι ὑπὸ τῆς πλειοψηφίας τῆς κανονικῆς καὶ 
ἐννόμου ἱεραρχίας ἀλλὰ ὑπὸ παρασυναγωγῆς πολιτικῶν καὶ Κρητῶν ἐνστόλων.»

Ὁ ∆. Μαυρόπουλος ἔγραψε χαρακτηριστικὰ 
γιὰ τὸ παρασκήνιο τῆς ἐκλογῆς τοῦ εἰκονιζό-
μενου τελευταίου πατριάρχη τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας Μελετίου ∆́  : «Ὁ Μελέτιος Με-
ταξάκης, ἐκλεγείς, ὡς ἐξελέγη, Οἰκουμενικὸς 

πατριάρχης».



21220    ∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007

Ἕ τε ρος ἔγ κρι τος ἱ στο ρι κός, ὁ Εὐ τα ξί ας, ἀ να φέ ρει:
«Τὸν Οἰ κου με νι κὸν πα τριά ρχην Με λέ τιον Με τα ξά κην δὲν ἐν δι α φέ ρει ἡ ὀρ θο φρο-

νοῦ σα πο λι τι κὴ πρά ξη ἀλ λὰ ἡ μι κρο πο λι τι κὴ καὶ μι κρο κομ μα τι κὴ συμ πε ρι φο ρά, 
πα ρὰ τὰ πολ λα πλᾶ φυ σι κὰ καὶ μορ φω τι κά του προ σόν τα. Ἐ ναγ κα λί σθη σφι κτά, 
ὡς ἐρ ρω μέ νην, τὴν πο λι τι κὴν τοῦ “δι αί ρει καὶ βα σί λευ ε”, δι οί κη σε ἀ συ νε πῶς ὡς 
και ρο σκό πος.»

* * *

«Με τὰ τὴν ἐ κλο γὴν τοῦ Με λε τί ου ὡς Οἰ κου με νι κοῦ πα τριά ρχου μὲ τὴν προ α να-
φερ θεῖ σα ἐ παί σχυν το δι α δι κα σί α ἡ θυ γα τρι κὴ τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως Ἐκ κλη σί α 
τῆς Ἑλ λά δος συγ κρό τη σε Ἔ κτα κτον Ἀ νώ τα τον Ἐκ κλη σι α στι κὸν ∆ι κα στή ριον ἀ πο-
τε λού με νον ἀ πὸ τὸν Ἀ θη νῶν Θε ό κλη τον (τὸν ἡ γη θέν τα τοῦ πε τρο α να θέ μα τος τοῦ 
Βε νι ζέ λου στὰ 1916), τὸν Λευ κά δος ∆α νι ήλ, τὸν Θή ρας Ἀ γα θάγ γε λον, καὶ Ὕ δρας 
Προ κό πι ον, κα θη γη τὴ καὶ πνευ μα τι κὸ τοῦ Κων σταν τί νει ου βα σι λι κοῦ οἴ κου καὶ 
τῆς Γερ μα νί δας Ἀ νάσ σης Σο φί ας, ἀ δελ φῆς τοῦ Κάιζερ τῆς Γερ μα νί ας, τοῦ Θη βῶν 
Συ νε σί ου ἐ κτε λοῦν τος χρέ η γραμ μα τέ ως τοῦ ∆ι κα στη ρί ου κα θῄ ρε σαν “καν νι βα λι-
κῶς” τὸν Οἰ κου με νι κὸν πα τριά ρχην ὡς ἔ χον τα ἐγ κα τα λεί ψει πα ρα νό μως τὸν Ἀρ χι-
ε πι σκο πι κὸν θρό νον τῶν Ἀ θη νῶν δι α φυ γόν τα εἰς Κων σταν τι νού πο λιν.»

∆ι α βά ζον τας ὁ κά θε κα λο προ αί ρε τος ἀ να γνώ στης ὅ λα αὐ τὰ τὰ ἄ θλια ἀν δρα γα θή-
μα τα θὰ εἶ χε δι καί ω μα ν’ ἀ να φω νή σῃ: 

«Ποι μέ νες, ὡς προ βα τό σχη μοι λύ κοι,
κα τε βρό χθι σαν τ’ ἀ νεγ κέ φα λα ποί μνια.»

Ἐ λεύ θε ρος Θε ο λό γος

Στὴ γε λοι ο γρα φί α ποὺ δη μο σι εύ θη κε στὸ πε ρι ο δι κὸ «Νέ ος Ἀ ρι στο φά νης» (ιθ΄ αἰ.) εἰ κο νί-
ζε ται ἱ ε ράρ χης στὸ κρεβάτι, ἐνῷ δέ χε ται τὶς ἐ πι σκέ ψεις πο νη ρῶν πνευ μά των.
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Ἡ οἰ κο νο μι κὴ καὶ νο μι κὴ ἐ ξου σί α τοῦ Φα να ρί ου

θε σμὸς τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, γιὰ νὰ μ πο ρέ σῃ 

νὰ φέ ρῃ εἰς πέ ρας καὶ τὴν φο ρομ πη χτι κή του τα κτι κή, ἀ νά-

με σα στὴ δογ μα τι κὴ καὶ τε λε τουρ γι κή του δο μή, ἔ πρε πε νὰ 

στη ρί ζε ται στὰ προ νό μια(1), τὰ ὁ ποῖ α τοῦ ἀ να γνώ ρι σε ὁ 

«θε ο στή ρι κτος» ἄ ναξ, ποὺ καὶ γι’ αὐ τὸν δού λευ ε. Καὶ ποι ός 

ἦ ταν αὐ τός; Ποι ός ἄλ λος ἀ πὸ τὸν Μω ά μεθ τὸν Πορ θη τή, ὁ ὁ ποῖ ος ἑρ μή νευ ε 

τὰ γε γο νό τα σὲ με γά λο βά θος χρό νου, ὡς δι ο ρα τι κὸς πο λι τι κός. 

Αὐ τὸς λοι πόν, γιὰ νὰ μ πο ρέ σῃ νὰ ἑ νώ σῃ δι οι κη τι κὰ τὸ κρά τος του, καὶ γιὰ νὰ συ νε-
χι σθῇ ὁ μα λὰ ἡ πρώ ην πα ρα γω γι κὴ δι α δι κα σί α τῆς βυ ζαν τι νῆς φε ου δαρ χί ας μὲ τοὺς 
ρα γιᾶ δες ὡς δου λο πά ροι κους, προ συ πέ γρα ψε πα νυ γυ ρι κὰ τὶς ἀ κό λου θες ρῆ τρες:

 Ὁ πα τριά ρχης τῶν Γραι κῶν δὲν εἶ ναι ἐ χθρὸς τοῦ Ὀ θω μα νι κοῦ Κρά τους ἀλ λὰ φί λος 
καὶ ὑ πο στη ρι κτής.

 Ὁ πρῶ τος με τὰ τὴν Ἅ λω ση Οἰ κου με νι κὸς πα τριά ρχης τῆς Πό λης Γεν νά διος ἀ να γνω-
ρί σθηκε ἀ πὸ τὸ σουλ τά νο ὡς «Millet Basi», ἀρ χη γὸς ἐ θνό τη τας, ἡ ὁ ποί α μά λι στα 
(προ ε κτει νό με νη σ’ ὁ λό κλη ρη τὴν Βαλ κα νι κὴ χερ σό νη σο) κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς 
πο λι ορ κί ας τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως κα θω δη γή θη κε ἀ πὸ τὸν Γεν νά διο Σχο λά ριο, 
τὸν πρω θυ πουρ γὸ Λου κᾶ Νο τα ρᾶ καὶ τοὺς ἀν τι πα πι κοὺς θε ο λό γους κα λα μα ρᾶ δες 
νὰ πι στέ ψῃ ὅ τι: «Εἶ ναι θέ λη μα θε οῦ ἡ Πό λη νὰ τουρ κέ ψῃ.» Ὕ πο πτη θέ ση, ἡ ὁ ποί α 
δι ευ κό λυ νε σὲ πο λὺ με γά λο βαθ μὸ τὸν πο λι ορ κη τὴ τῆς πά λαι πο τὲ βα σι λί δος τῶν 
πό λε ων. 

ÔÏ «ÄÉÄÕÌÏ»
ÅÎÏÕÓÉÁÓ
ÓÏÕËÔÁÍÏÕ-
ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç

(1) ∆ὲν ἀν τι στέ κο μαι στὸν πει ρα σμὸ τῆς ὁ μο λο γί ας μου, ὅ τι δὲν χώ νε ψα κα θό λου τὴ θέ ση 
τοῦ Γιά ννη Κορ δά του, κομ μου νι στῆ ἱ στο ρι κοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος πα ρα δέ χε ται: «Τὰ σουλ τα νι κὰ 
προ νό μια πρὸς τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ὠ φέ λη σαν τοὺς ρα γιᾶ δες»!
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Ἔ τσι λοι πὸν ὁ φι λό τουρ κος Γεν νά διος Σχο λά ριος ἔ γι νε πα τριά ρχης μὲ πρω τό γνω ρες 
καὶ πρω το φα νεῖς τι μές, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ κο λού θη σαν τὸ αὐ το κρα το ρι κὸ βυ ζαν τι νὸ πρω τό-
κολ λο τὴν ἡ μέ ρα τῆς ἐν θρο νί σε ώς του καὶ τῆς με τα βά σε ως του «ἐν πομ πῇ» στ’ ἀ νά κτο-
ρα τοῦ σουλ τά νου Πορ θη τῆ, γιὰ νὰ πά ρῃ στὰ χέ ρια του τὸν δι ο ρι στή ριο σουλ τα νι κὸ 
«ἀ χτι να μέ».

Τὰ οἰ κο νο μι κὰ προ νό μια τῶν πα τρια ρχῶν
ὸ πρῶ το μέ λη μα τοῦ σουλ τά νου ἦ ταν νὰ ὀρ γα νώ σῃ τὴν φο ρο λο γί α τῶν 
μο να στη ρί ων, ἐ νο ρι ῶν, με το χί ων, τε χνι τῶν, ἀ γρο τῶν ἀ κό μη καὶ ψα ρά δων. 
Φο ρατ ζῆ δες το πο θε τή θη καν οἱ πρω το σύγ κελ λοι, οἱ πρω το πα πᾶ δες-πρω το-
πρε σβύ τε ροι τῶν κα τὰ τό πους μη τρο πό λε ων, Ἑλ λή νων, Σέρ βων, Βουλ γά-
ρων, Ρου μά νων, Ρου μα νο βλά χων. ∆η λα δὴ μι λᾶ με γιὰ ἰ λιγ γι ώ δη πο σά, τὰ 

ὁ ποῖ α «θεί ᾳ ἐ πι στα σί ᾳ» οἱ ἐ παρ χι οῦ χοι μη τρο πο λί τες μὲ συ νο δεῖ ες γε νι τσά ρων ρα βδού-
χων ἀ πέ στε λαν στὴ σουλ τά να βα λι δέ, τὴν ἑλ λη νό φω νη σερ βι κῆς κα τα γω γῆς Οὐ αί.

Μ’ αὐ τὸ τὸ φο ρομ πη χτι κὸ σύ στη μα, κα τά λοι πο ἢ μᾶλ λον πι στὸ ἀν τί γρα φο τῆς βυ ζαν-
τι νῆς φε ου δαρ χί ας, ὁ εὐ φυ έ στα τος Μω ά μεθ ὁ Πορ θη τὴς στα θε ρο ποί η σε τὴν στρα τι ω τι-
κο πο λι τι κὴ φε ου δαρ χί α του ἐ πά νω στὰ κε φά λια τῶν ἀ νυ πε ρά σπι στων ρα γιά δων.

Οἱ Τοῦρ κοι, μω α με θα νοὶ στὸ θρή σκευ μα, δὲν εἶ χαν ἀ να πτύ ξει κα τὰ τοὺς πρώ τους 
με θα λω σια κοὺς χρό νους συ στή μα τα οἰ κο νο μι κὰ καὶ ἐμ πο ρι κά. Ἑ πο μέ νως τὰ φο ρομ-
πη χτι κὰ ἀ πάν θρω πα συ στή μα τα ἀ νέ λα βαν νὰ δι εκ πε ραι ώ σουν κυ ρί ως οἱ ἀ νώ τα τοι 
λε γό με νοι κλη ρι κοί.

Ἔ τσι λοι πὸν σύμ φω να μὲ τὸ σουλ τα νι κὸ νεοβυ ζαν τι νὸ σύ στη μα τῆς τρι πλῆς ἐπι βο λῆς 
–στρα τι ω τι κῆς, πο λι τι κῆς, οἰ κο νο μι κῆς– ὁ Οἰ κου με νι κὸς πατριάρχης Κων σταν τι νου πό-
λε ως καὶ Νέ ας Ρώ μης προ νο μια κῶς ἀ νε γνω ρί σθη ὡς ὁ ἀ νώ τα τος ἄρ χων ὄ χι μο νά χα τῆς 
Ρω μι ο σύ νης ὅ λης, ἀλ λὰ καὶ τῶν Σλά βων τῆς Βαλ κα νι κῆς, Βουλ γά ρων, Σέρ βων, Ρου μά-
νων, Σκο πια νῶν, Κο σο βά ρων, ὀρ θο δό ξων Ἀλ βα νῶν, Ρου μα νο βλά χων κ.ἄ.

Ὁ Οἰ κου με νι κὸς πα τριά ρχης ἡγεῖτο τοῦ ἱ ε ρα τι κοῦ δι οι κη τι κοῦ συστήματος (μο νῶν, 
μη τρο πό λε ων, με το χί ων, ἐ νο ρι ῶν, ἐ ξαρ χι ῶν) τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
καὶ τῶν ἄλ λων τριῶν πα τρι αρ χείων τῆς Ἀ να το λῆς κα τὰ τὰ πρε σβυ γε νῆ προ νό μια τοῦ 
Ἀ λε ξαν δρεί ας καὶ πά σης Ἀ φρι κῆς, Ἀν τι ο χεί ας καὶ πά σης Ἀ ρα βί ας, Ἱ ε ρο σο λύ μων καὶ 
πά σης Πα λαι στί νης καὶ τὶς 12 αὐ το κέ φα λες ἐ θνι κὲς ἐκ κλη σί ες ἀ πὸ Κύ προ μέ χρι Φιν-
λαν δί α καὶ πα σῶν τῶν Ρω σι ῶν, Σι νᾶ καὶ Ραι θώ.

Τὰ νο μι κὰ προ νό μια τῶν πα τρια ρχῶν

Τὰ κα θα ρῶς θρη σκευ τι κὰ προ νό μια, τὰ ὁ ποῖ α πα ρα χώ ρη σε ὁ Μω ά μεθ Β΄ ὁ Πορ θη-
τὴς γιὰ τοὺς δι κούς του προ φα νεῖς πο λι τι κοὺς λό γους, ἦ ταν τὰ ἀ κό λου θα:

 Οἱ ἐκ κλη σί ες τῶν χρι στια νῶν νὰ μὴν γκρε μί ζων ται οὔ τε ν’ ἀ νοι κο δο μοῦν ται, ἀλ λὰ 
νὰ ἐ πι σκευ ά ζων ται.

 Ὁ πα τριά ρχης νὰ εὐ λο γῇ τοὺς γά μους χρι στια νῶν καὶ νὰ τοὺς δι α λύ ῃ.

 Τὰ χρι στι α νι κὰ ἔ θι μα καὶ οἱ τε λε τὲς νὰ τε λοῦν ται ἀ νεμ πο δί στως. Σχο λεῖ α νὰ ἱ δρύων-
ται (ἆρα γιὰ ποι ά «κρυ φὰ σχο λειά» μι λᾶ με;)

 Τὰ πα τρι αρ χεῖ α νὰ ἱ ε ρο πρα κτοῦν ἐ λευ θέ ρως.

 Τὰ πνευ μα τι κὰ κη ρύγ μα τα καὶ οἱ κα θα ρῶς θρη σκευ τι κὲς δι δα σκα λί ες, ἐ φ’ ὅ σον 
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δὲν ἔ θι γαν τὸ σουλ τά νο καὶ τὸ κρά τος του, κι αὐ τὰ ἐ λεύ θε ρα.

 Τὰ μο να στή ρια εἶ ναι ἐ λεύ θε ρα ν’ ἀ πο κτοῦν πε ρι ου σί ες εἴ τε ἀ πὸ ἀ φι ε ρώ μα τα (βα-
κού φια) τῶν χρι στια νῶν εἴ τε ἀ πὸ ἀ γο ρές.

 Οἱ ἀ γο ρα πω λη σί ες τῶν μο νῶν νὰ εἶ ναι ἐ λεύ θε ρες.

 Ἡ προ σέ λευ ση καὶ ἡ ἀ φι έ ρω ση στὸ μο να στι κὸ βί ο μὲ ἢ χω ρὶς κού ρα νὰ εἶ ναι ἐ λεύ-
θε ρη.

 Οἱ χει ρο το νί ες τῶν κλη ρι κῶν νὰ εἶ ναι ἐ λεύ θε ρες.

* * *
ρὶν ἀ πὸ τὴν Ἅ λω ση οἱ πο λυ ά ριθ μοι μο να χοὶ τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Βλα τά δων 
ἀ πέ ναν τι στὸ Μου ρὰτ Β΄ τὸν πορ θη τὴ τῆς Θεσ σα λο νί κης καὶ σαρ κι κὸ 
πα τέ ρα τοῦ Μω ά μεθ Β΄ τοῦ Πορ θη τῆ ἦλ θαν σὲ συ νεν νό η ση μὲ τὸν πο λι-
ορ κη τὴ τῆς συμ πρω τεύ ου σας τῆς βα σι λί δος τῶν πό λε ων Θεσ σα λο νί κης 
καὶ τὸν ὡ δή γη σαν στὰ νῶ τα τῶν ἀ γω νι ζο μέ νων Θεσ σα λο νι κέ ων ἀ πὸ 

ὑ πό γει ες δι α βά σεις καὶ κα τα πα κτές. Πι σώ πλα τα βαλ λό με νοι οἱ πο λι ορ κού με νοι πα ρε-
δό θη σαν στὰ χέ ρια τῶν πο λι ορ κη τῶν καὶ φυ σι κὰ καὶ ἡ Θεσ σα λο νί κη.

Τὸ μπα χτσὶς ἦλ θε πλου σι ό δω ρο. Τὸ 1/3 τῶν δα σῶν τῆς πό λε ως καὶ ὁ λό κλη ρος ὁ 
βρά χος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μονῆς Βλα τά δων κα τε κυ ρώ θη σαν στὴν προ δο τι κὴ ἀ δελ φό τη τα 
τῶν μο να χῶν «πρὸς αἰ ώ νιον αἰ σχύ νην αὐ τῶν ἐ νώ πιον θε οῦ καὶ ἀν θρώ πων», ὅ πως 
καυ στι κὰ σχο λιά ζει ὁ Γε ώρ γιος Ἀ μι ρουτ ζῆς, ὁ χρο νι κο γρά φος τῆς πτώ σε ως τῆς Θεσ-
σα λο νί κης, «ἐν ἔ τει σω τη ρί ῳ 1439», ὅ πως με λαγ χο λι κὰ δι α σῴ ζει ὁ Ἀπ. Βα κα λό που λος 
ὁ Θεσ σα λο νι κεύς.

Ἐ λεύ θε ρος Θε ο λό γος

Στὴν γε λοι ο γρα φί α τοῦ ἱ ε ράρ χη ποὺ «εὐ λο γεῖ τὰς Μα γδα λη νάς» (περιοδικὸ «Νέ ος Ἀ ρι στο-
φά νης») σα τι ρί ζε ται ἡ πα ρου σί α παλ λα κί δων στὴ ζω ὴ τῶν ἱ ε ραρ χῶν, ποὺ συμ πε ρι φέ ρον-

ται σὰν με γι στᾶ νες τοῦ πλού του καὶ ἡ γε μό νες πο λι τι κοί.
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ÑÙÌÉÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ
ÅÖÅÕÑÅ ÔÏ ÁÃÉÏ ÖÙÓ
Μέχρι τὸ 1534 πατριάρχευαν πάμπτωχοι Ἄραβες

Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Τὸν τελευταῖο καιρὸ μεγάλη συζήτηση γίνεται 
σχετικά. Ἂς δοῦμε, τί γράφουν περὶ αὐτοῦ οἱ ἱστορικὲς πηγές:

 Ἀπομνημονεύματα Π.Π. Γερμανοῦ:
«Ἀπὸ δὲ τοῦ ἔτους 1534 καὶ ἐφεξῆς, ὅτε ἀναδεικνύονται πατριάρχαι Ἱερο-

σολύμων ∆ημητσανίται καὶ κατασκευάζεται τὸ κουβούκλιον τοῦ Παναγίου 
Τάφου, ἐν ᾧ κατέρχεται τὸ ἀνέσπερον φῶς τὴν νύκτα ἑκάστου Μεγάλου 
Σαββάτου, ἡ ∆ημητσάνα καθίσταται περίβλεπτος...» Καὶ στὴν ὑποσημείωση 
δ :́ «Πρότερον δ’ ἦσαν πατριάρχαι Ἄραβες, πενέστατοι δὲ περιεβάλλοντο σιν-
δόνας ἀντὶ ἱερατικῶν ἀμφίων.»

 Τάκη Χ. Κανδηλώρου, «Ἡ Γορτυνία»:
«Κατὰ τὸν συντάκτην τῆς Ἱεροσολυμιάδος ἐπὶ μακρὰν σειρὰν αἰώνων 

ἀνήρχοντο εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἱερᾶς πόλεως πατριάρχαι Ἀραβικῆς καταγω-
γῆς, ἐλάχιστοι δὲ καὶ μεμονωμένοι ἐκ τῶν Ἑλλήνων, τοῦτο δὲ συνέβαινε καὶ 
ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς Ἀλεξανδρείας, μόλις δ’ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος 
κατέλαβον αὐτὸν δύο Γορτύνιοι καὶ “κατήρξαντο τῆς λαμπρᾶς καὶ ἐς δεῦρο 
ἀδιαρρήκτου διαδοχῆς τῶν Ἑλλήνων πατριαρχῶν.” Πρῶτοι δὲ ἦσαν δύο μο-
ναχοί, ὁ ἐξ Ἀραχώβης τῆς Γορτυνίας Γερμανὸς καὶ ὁ Ἰωακείμ, ἐλθόντες ὡς 
προσκυνηταὶ τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ παραμείναντες ὡς μοναχοὶ εἰς τὴν 
μονὴν τοῦ Σάββα Λαύραν, ἐν ᾗ ὁ Γερμανὸς μετ’ ὀλίγον ἐγένετο ἡγούμενος. 
Ἐκεῖθεν δὲ ὁ Ἰωακεὶμ ἐξελέγη καὶ ἐγένετο πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ δὲ 
Γερμανὸς Ἱεροσολύμων.»

 Γ. Κωνσταντινίδη, «Τὰ αἴτια τῆς πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορί-
ας»:

«Τὰ αὐτὰ δ’ ἐπίσης προνόμια ἐχορηγήθησαν (ἀπὸ τὸν σουλτάνο Μεχμὲτ ∆́  
τὸ 1676) μετὰ ταῦτα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τρεῖς πατριαρχικοὺς θρόνους τῶν 
Ἱεροσολύμων, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἅτινα μέχρι τῶν ἡμερῶν 
μας τριάκοντα καὶ τέσσαρες σουλτάνοι ἀλληλοδιαδόχως μοναρχήσαντες ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ἐσεβάσθησαν καὶ ἄθικτα ἐτήρησαν καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἀκόμη 
τῆς σκοτεινοτέρας τοῦ Γένους δουλείας. Αἱ δὲ προνομίαι, χορηγηθεῖσαι ὑπὸ 
τοῦ Πορθητοῦ εἰς τὸ πατριαρχικὸν ἀξίωμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ 
αὖθις ἐδόθησαν καὶ εἰς τὰ ὡς ἄνω πατριαρχεῖα.»
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Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γεννιέται τὸ ἐρώτημα:

• Ἂν τὸ ἔτος 1534 διαταράχθηκε ἡ κατάσταση στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύ-
μων ἀπὸ τοὺς δύο (2) Γορτύνιους μοναχούς, ἀφοῦ ἀνήρχοντο ἐπὶ μακρὰν 
σειρὰν αἰώνων πατριάρχες Ἀραβικῆς καταγωγῆς, πάμπτωχοι ὄντες, ποὺ 
ἀγνοοῦσαν, πρὸς τιμήν τους, τὴν χρυσοφόρο ἀπάτη τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὁ 
Ἑλληνισμός, ὡς γένος-ἔθνος, τί θέση ἔχει ἐκεῖ κάτω;

• Ὡς ἐκ τούτου τὸ ἐθνικό μας σύμβολο, ἡ Γαλανόλευκος, δὲν ἔχει ἐπίσης θέση 
νὰ κυματίζῃ ἐκεῖ, ὅπου ἡ παρουσία της ταυτίζεται μὲ τὴν πρόληψη καὶ τὴ 
δεισιδαιμονία τῆς ἐφεύρεσης τοῦ Γερμανοῦ τὸ 1534, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ 
ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀφέλεια καὶ τὴ θρησκοληψία τῆς Ρωμιοσύνης.

Σωτήριος Φλέκκας

Ἱεράρχης γευματίζει «καλογηρικά» σὲ ἀληθινὴ πανδαισία («Νέος Ἀριστοφάνης»).
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ÍÅÁ ÌÅÓÁÉÙÍÉÊÇ
ÊËÇÑÉÊÏÊÑÁÔÉÁ;

θρη σκο λη ψί α ἐ πα νεμ φα νί ζε ται σὰν τὸ κύ ριο γνώ ρι σμα τῶν ἰ δε ο λο γι κῶν 
ρευ μά των. Ἡ κλη ρι κο κρα τί α ξα να ε δραι ώ νε ται στα δια κὰ στὴν κοι νω νί α 
μας κι ἔν τε χνα ἐν τεί νει τὴν ὑ πο δού λω ση, ἰ δι αί τε ρα τῶν λα ϊ κῶν στρω μά-
των, ἀ πο προ σα να το λι σμέ να ὅ πως εἶ ναι ἀ π’ τὰ ἄ θλια τη λε ο πτι κὰ προ γράμ-
μα τα, τὸ νέ ο ὄ πιο τοῦ λα οῦ. Ἡ πνευ μα τι κὴ ἐ ξάρ τη ση ἀ π’ τὸν Κλῆ ρο ὁ δη γεῖ 

σὲ πα θη τι κὴ μοι ρο λα τρί α κα θι στῶν τας ἀ δύ να τη κά θε δη μι ουρ γι κὴ κοι νω νι κο πο λι τι κὴ 
δρα στη ρι ό τη τα κι ἐλ πί δα γιὰ κοι νω νι κὴ ἀ να γέν νη ση. Ὁ Κλῆ ρος, προ κει μέ νου νὰ 
ἐ ξα σφα λί σῃ τὰ προ νό μια καὶ νὰ ἱ κα νο ποι ή σῃ τὴν ἐ πι θυ μί α γιὰ πολ λα πλα σια σμὸ τοῦ 
πλού του του, ποὺ θὰ κιν δύ νευ αν ἀ πὸ κά θε κοι νω νι κὴ με ταρ ρύθ μι ση, προ σβάλ λει τὴν 
κά θε προ ο δευ τι κὴ προ σπά θεια ὡς «ἀ σε βῆ πλά νη» καὶ καλ λι ερ γεῖ αὐ τὴ τὴν ἀν τί λη ψη 
σ’ ὁ λό κλη ρη τὴν ἐ πι κρά τεια.

Ἡ με σαί α τά ξη παί ζει ὅ λο καὶ λι γώ τε ρο ση μαν τι κὸ ρό λο στὴν πα ρα γω γὴ καὶ κα τὰ 
συ νέ πεια στὴν πο λι τι κὴ ζω ή, ἐ νῷ ἀν τί θε τα δί πλα στοὺς πλού σιους «λα ϊ κούς» ὁ Κλῆ ρος 
καὶ μὲ τὶς νέ ες ἐ πι χει ρη μα τι κὲς δρα στη ρι ό τη τές του σὲ δι ά φο ρους το μεῖς ἀ πο κτᾷ ὁ λο έ-
να καὶ πε ρισ σό τε ρο κυ ρί αρ χη θέ ση σ’ αὐ τή. Τὸ δη μο κρα τι κὸ πο λί τευ μα τα λαν τεύ ε ται. 
Πρό τυ πο ὁ μο νο κρά τωρ (ἕ νας Θε ὸς παν το κρά τωρ) –σύν θη μα τὸ «Ἑλ λὰς Ἑλ λή νων 
Χρι στια νῶν».

Στὶς οἰ κο νο μι κὲς ἀ να λύ σεις στὰ δι ά φο ρα μέ σα ἐ νη μέ ρω σης οὐ δεὶς ἀ να φέ ρε ται ἐ κτε-
νῶς στὰ προ νό μια, τὴν οἰ κο νο μι κὴ δρα στη ρι ό τη τα καὶ τὸν πλοῦ το τοῦ Κλή ρου, ἐ νῷ 
θὰ ἔ πρε πε, κι οὐ δεὶς ὑ πο δει κνύ ει, ὅ τι ἡ συγ κέν τρω ση με γά λου πλού του καὶ δύ να μης 
ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α ὁ δη γεῖ στὴ βα θειὰ δι είσ δυ ση καὶ τὴν οὐ σι α στι κὴ ἐ πι κρά τη ση τοῦ 
Κλή ρου καὶ τοῦ και σα ρο πα πι σμοῦ στὴν κοι νω νί α μας, ὅ πως συ νέ βη στὸν Με σαί ω να. 
Τε ρά στια πο σὰ χα ρί ζον ται στὸν Κλῆ ρο γιὰ ἰ δι ο τε λεῖς σκο πούς, ἐ λά χι στα εὐ ερ γη τι κοὺς 
γιὰ μᾶς, τὴ στιγ μὴ ποὺ τὸ Αἰ γαῖ ο καὶ ἡ Θρᾴ κη, ὁ βα σι κὸς κορ μὸς τῶν «Νέ ων Χω ρῶν», 
ἀ σφυ κτιοῦν (ἔλ λει ψη συγ κοι νω νί ας, ἰ α τρι κῆς πε ρί θαλ ψης, ἐ πεν δύ σε ων κ.λπ.).

Ἐ πὶ Βυ ζαν τί ου ἡ ἐ ξάρ τη ση τῆς πο λι τι κῆς ἀ π’ τὰ συμ φέ ρον τα τοῦ Κλή ρου («ἀν θε νω-
τι κοί») ἡ δι οι κη τι κὴ πα ρα λυ σί α, ἡ ἐ ξα θλί ω ση καὶ τὸ συ ναί σθη μα τῆς ἐγ κα τά λει ψης 
τῶν «λα ϊ κῶν» καὶ δὴ τῶν ἀ γρο τῶν, οἱ δι εκ δι κή σεις κι ἐ πι δρο μὲς ἐ χθρῶν, γέν νη σαν τὴν 
ἐλ πί δα, ὅ τι τε λι κὰ ἡ τουρ κι κὴ κα τά κτη ση θὰ τοὺς λύ τρω νε ἀ π’ τὰ δει νά τους. Ἡ δι ά θε-
ση γιὰ ἔ νο πλο ἀ γῶ να ὑ πε χώ ρη σε, κι ἔ τσι ἀ πέ μει ναν μό νο ἑ πτὰ χι λιά δες ἔ νο πλοι, οἱ πιὸ 
πολ λοὶ ξέ νοι, νὰ ὑ πε ρα σπι στοῦν τὴν Πό λη. Με τὰ τὴν πτώ ση οἱ μὲν ἀν τι πρό σω ποι τῶν 
«ἑ νω τι κῶν» ἐγ κα τα στά θη καν στὴ ∆ύ ση, οἱ δὲ ἀν τι πρό σω ποι τοῦ χρι στια νοῦ θε οῦ, ποὺ 
τὰ εἶ χαν βρεῖ μὲ τοὺς μου σουλ μά νους Τούρ κους, ἀ νέ λα βαν τὴν ἀ φαί μα ξη τῶν ρα γιά-
δων, ποὺ πα ρέ μει ναν στὰ πά τρια ἐ δά φη τους. Ὁ Κλῆ ρος προ τί μη σε τὴν ὑ πο δού λω σή 
μας, γιὰ νὰ ἐ ξα σφα λί σῃ τὰ συμ φέ ρον τά του. Λέ γε ται ὅ τι ἡ Ἱ στο ρί α ἐ πα να λαμ βά νε ται. 
Ἂς τὸ ἀ πευ χώ μα στε.

Ὁ Κλῆ ρος εἶ ναι τὸ σο βα ρώ τε ρο κοι νω νι κό μας πρό βλη μα, ἰ δι αί τε ρα στοὺς το μεῖς τῆς 
Παι δεί ας καὶ τῆς Οἰ κο νο μί ας, ἕ να πρό βλη μα ποὺ λύ νε ται μ’ ἐ πα νελ λή νι ση τῆς Παι δεί ας 
καὶ φο ρο λο γί α στὰ ποι κί λα ἔ σο δα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀ φοῦ πρῶ τα σπά σου με τὶς ἁ λυ σί δες 
τῶν τα πει νω τι κῶν προ λή ψε ων καὶ δει σι δαι μο νι ῶν. Εἴ θε ν’ ἀ φυ πνι σθοῦ με.

 Νι κη φό ρος Πο λί της
 Heswall, Ἀγ γλί α
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τὸ προ η γού με νο τεῦ χος τοῦ «∆αυ λοῦ» δη μο σι εύ σα με τὸ α΄ μέ ρος τοῦ 

Λε ξι κοῦ τῶν πρω το θέ των ἢ πα ρα γώ γων λέ ξε ων τῆς Ἀγ γλι κῆς Γλώσ-

σας, δη λα δὴ τῶν λέ ξε ων ἀ πὸ τὶς ὁ ποῖ ες πα ρά γον ται ὅ λες οἱ ἄλ λες 

λέ ξεις τῆς γλώσ σας αὐ τῆς μα ζὶ μὲ τὶς ἀν τί στοι χες ἑλ λη νι κὲς λέ ξεις, οἱ 

ὁ ποῖ ες σὲ πο λὺ ἢ λί γο πα ρε φθαρ μέ νη μορ φὴ ἀ πο τέ λε σαν τὰ «δά νεια» 

τῆς Ἀγ γλι κῆς ἀ πὸ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα. Ὅ λες οἱ πρω τό θε τες λέ ξεις τῆς Ἀγ γλι κῆς, 

ὅ πως ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πὸ τὸ πα ρὸν Λε ξι κό, εἶ ναι ἑλ λη νι κῆς προ έ λευ σης καὶ συ νε-

πῶς ἡ γλῶσ σα αὐ τὴ (ὅ πως καὶ πολ λὲς ἄλ λες, ὅ πως ἀ πο δεί χθη κε στὸ ἀ φι έ ρω μα τοῦ 

προ η γού με νου τεύ χους μας γιὰ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα) εἶ ναι μία πα ρε φθαρ μέ νη ἑλ-

λη νι κὴ δι ά λε κτος. Ἀ κο λου θεῖ τὸ β΄ καὶ τε λευ ταῖ ο μέ ρος τοῦ Λε ξι κοῦ Πρω το θέ των 

Λέ ξε ων τῆς Ἀγ γλι κῆς.

ÔÏ ËÅÎÉÊÏ
ÐÑÙÔÏÈÅÔÙÍ
ËÅÎÅÙÍ
ÔÇÓ ÁÃÃËÉÊÇÓ

ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΩΤΟΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (β΄)

Dab = κτυπῶ < TAP
dadd(y)/baba < τάτα = πάπα!
dagger = στιλέττο < δάκνω; ∆ακία;
daisy = μαργαρίτα DAY + EYE
dalle ≤ κοιλὰς ἢ θάλος 
dally = χαριεν(τίζω) <θαλερὸς
dam = φράγμα (ὕδατος) < δαμάω
dame = κυρία < F < domina < δάμαρ
damp = ὑγρασία < G. daumpa < 

ἀϋτμὴ
dance = χορὸς < F < τανύ(σσ)ω / 

τινάσσω
dandle ≤ ταλαντεύω
danger = κίνδυνος < F < δαμάω
dare = τολμῶ < Go. daursan < 

θαρσεῖν
dark = σκότος < Go. darken < 

ταρφὺς/τῦφος
dash = ἔφοδος < DAMN = καταδιώκω 

< δάμν·αμαι
date(a) = ἡμερομηνία < L. data
daub = πασαλείβω < L. de, albus
daugh·ter < G. dhakter ≤ θύγατερ

dawn = χαραυγὴ < dag.ning < DAY
day = ἡμέρα < N. dies / das.or(e) < 

Εὐδία ὥρα
dazzle = θάμβος ≤ ζάλη
dead<die = θάνατος < G. daw.jan ≤ 

θάπτειν
deaf, dunb = κουφὸς < Go. daulaz 

< τυφλὸς
deal = συμφωνία < G. dailiz < 

δήλωσις
dean = πρύτανις < δεκανὸς
dear = ἀγαπητός, δοξασμένος < 

διερὸς
debt/due = χρέος < L. debitus < deb.

eo < ἐν·έχω
deck = κατάστρωμα < τέγω
de·coy = παρα·σύρω < quietus < 

κεῖμαι
de·cree = διάταγμα 
deed = πράξη/συμβόλαιο < N. detir 

< δοτὴρ
deep = βαθὺς < Go. diupos < βυθὸς
deer = ἐλάφι < G. deuzan < δορκὸς

deft = ἐπιδέξιος < DEXTER < 
δεξ· ιτερὸς

de·light/de·licate = ἀπόλαυση < L. 
de.liceo

den < G. danro ≤ ἄντρον
de.ny = ἀρνοῦμαι < L. de.nego
de.rive = προέρχομαι < L. rivus
de.tail = λεπτομέρεια, κόπτω < 

TAILOR
device = συσκευὴ < PI·VISION < 

Fείδω
dial = καντρὰν (ἡλιακὸ) < dialis < 

dies< DAY
di(c)e = ζάρι < L. datum < δοτὸν
dike = ditch  dig = χαντάκι/σκάβω 

< χάνδαξ;
dim, dingy = θολὸς < L. tenebra < 

τέναγος
din = σαματᾶς, ἀντηχῶ < G. dunjan 

< δινέειν
din.ner = γεῦμα < F. disner < δεῖπνον
dire = φοβερὸς ≤ δείρω, δεινὸς
dirt = βρωμιὰ < Ν. drika 
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dive, dip = βουτιὰ < DEEP
dizzy = ζαλάδα ≤ ζάλη
do = κάνω < did < done < G. dedom 

< δίδωμι /τίθημι
dock = ἀποβάθρα < deka < δέχομαι
dodge = παραμερίζω <* daldgo < 

ταλάντωσις
dog = σκύλος/ἰχνηλατῶ < B. doggen 

< δάκνειν/duco
doll = κούκλα/γκόμενα < Dorothy < 

∆ωροθέα
door ≤ θύρα < L. fores
dot = κουκίδα < TEAT < τίτθη
dough = ζυμάρι < G. deigan < 

δέ(ι)ρειν
dove = περιστέρι < N. diubu < τιτιβίζω
down = κάτω/χνούδι < a·dun < 

χθαμαλὸς/θύνη
dowry, dower = προὶξ < L. doto < 

δωρεὰ
drag/draught = ρουφῶ < DRAW
draw(er) = τραβῶ/σύρω < L. traho
dread ≤ τρόμος < N. drodam ἢ 

ταραχὴ
dream = ὄνειρο < N. trum < τρόμος
dress = φόρεμα, ντύνω < di.rectus
drill ≤ τρύπανος/τυλίσσω 
drink, drunk = πίνω < τρυγάω;
drive = ὁδηγῶ < στρίβω < στρέφω
drizzle = ψιχάλα < ὑδρολαῖλαψ
drop = σταγὼν < ὕδρωψ, δρόλαψ;
drove = κοπάδι < DRIVE
drug = φάρμακο/ναρκωτικὸ < F < DRY
drum ≤ τύμπανον
dry = στεγνὸς <* (a).drudoz < 

ἄνυδρος ἢ TORREO
ducκ = πάπια ≤ βουτῶ < δέδυ(κ)α
dull = κουτὸς ≤ ἀμβλὺς
dune = ἀμμόλοφος ≤ θῖν(α)
dung = κοπριὰ < ding < DIRT
dust = σκόνη/σκότος < DARK
duty = καθῆκον ≤ δασμὸς < δοτὸς
dwell = κατοικῶ ≤ διαιτῶ
dye(r) = βαφὴ < N. deag < δύ(ν)ω;

Each < Go. egalih ≤ ἕκαστος
eager = πρόθυμος/πάθος < F < L. 

acer
eagle = ἀετὸς < L. aquilla
ear = αὐτὶ < L.auris < οὐFος
earl = κόμης/πολεμιστὴς < N. erilaz 

< ἄρειος
early = νωρὶς/πρόωρος < K. aerice 

< ἄωρος
earn = κερδίζω < ἄρνυμι
earnest < G. eornost ≤ ἔνθερμος
earth = γῆ/χῶμα < Go. air.ja < ἔρα.ζε
easy = εὔκολος, ἥσυχος < αἶσα, ἰὸς
eat = τρώγω < L. edo < ἔδειν
ebb < G. abjon ≤ ἄμπωτις
edge = κόψη/χεῖλος < N. egi < G. 

acies < ἀκὶς
eel = χέλις < G. aelaz < L. anguilla < 

ἔγχελυς
egg = αὐγὸ < L. ovum < ὠFὸν
elbow = ἀγκὼν < G. aleina.boja < 

ὠλένη καμπὴ
elser < L. alius ≤ ἄλλος
emery = σμύρις 

end = τέλος < Go. anteis < L. antiae 
< ἀντί·ος

Eng.land = Ἀγγλία Angel + LAND < 
ἀγκύλη

enough = ἀρκετὸς < G. ge.nah < 
ἐν·έχω

entire = ὁλόκληρος < L. in + tango 
< θίγω

entity ≤ ὀντότης 
envy = φθόνος Λ. in + video
era = ἐποχὴ L. aera < ὥρα
escort = συνοδεία < L. ex.corrigo
essay = δοκιμὴ < L. exigo < ex + ago
even = ἐπίπεδο < G. effenaz ≤ 

ἐπίπεδον;
even = ἀκόμη < B. aftern < af + ta < 

ἐπι·βδὰ
evening = βράδυ < EVEN
event = γεγονὸς < L. e+venio < βαίνω
ever(y) = ποτὲ/κάθε < B. aefre < ἀεὶ 

 aerum
eye = μάτι < B. ege < *oge < ὄσσε

Fail = ἀποτυγχάνω <L. (s)fallo
faint/feign = ἀδύναμος/προσποίηση 

<L. fingo
fair = δίκαιος, ὡραῖος < Go. fagros < 

φαιδρὸς
fair = πανήγυρις < FEAST < Fἑορτὴ
falcon = γεράκι < L. falx = γαμψὸ
fall, false = πέφτω, ψεύτικο < FAIL
fan = ἀνεμίζω < L. fannus
far = μακρυ.ά, νὸς < Go. faerra < 

πέραν
fare = ναῦλος/πορεύομαι < G. faran 

< πορεύειν
farme = ἀγρόκτημα/μίσθωμα < L. 

firmus
fart ≤ πορδὴ 
fashion = μόδα/πλάθω < F. < L. 

fac(t)io
fast = γρήγορος, σταθερὸς < L. fastus
fast(en) = στερεῶ/δένω < G. fastuz < 

βαστάζω
fat = πάχος < N. feintr < πύον(τηρ)
fate = μοῖρα/τύχη < L. fata < φατὸν
dathon = ὀργυιὰ/ἁπλώνω < G. 

fadmoz < πέταλος
fault ≤ σφάλμα  L. fallo < σφάλτης
fear = φόβος < Go. fah(e)r < 

φοβερὸς
feather = φτερὸ < G. fedro < πτερὸ  

L. penna
fee = ἀμοιβὴ < fen(dum) < L. pecu < 

πέκος
feel = αἴσθηση/ἄγγιγμα < G. falmo 

< παλάμη
feint = προσποίηση < L. fingo
fellow = συνάδελφος/ἑταῖρος < 

feulaga < ποκο·λόγος
felt = τσόχα < B. < L. puls < πίλημα
fence = φράκτης < *fendo < θείνω
ferment = ζύμωση ≤ φύραμα
fern = φτέρη < πτερὶς
ferry = πορθμεῖον < περάω, πόρος
fetch = φέρνω (πίσω) ≤ φέρω
few = λίγοι < L. paucus < παῦρος
field = χωράφι < G. feldu < πλατὺς
fierce = ἄγριος < L. ferus < θὴρ

fight = ἀγὼν < G. fehfan < L. pexto 
< πλήττω

file = λίμα < G. fihala < πικρὸς
file = φάκελλος/σειρὰ/τακτοποιῶ < 

L. filum
film = ταινία, μεμβράνη < L. pellis
filter = φίλτρο < F. < πιλητός, πῖλος
finance = οἰκονομία/τακτοποιῶ/τέλος 

< L. finis
find(an) = βρίσκω ≤ φαίνFω
finger = δάκτυλο < G. fid.mros
fiord, ford = πέρασμα < πόρος
fir = ἔλατο < L. quercus < φηγός;
fire = φωτιὰ < πῦρ
first = πρῶτος ≤ φέριστος, πρώτιστος
fish = ψάρι < L. piscis < K. iasg < 

ἰχθὺς
fit = ἔκρηξη/σὲ φόρμα < πῆμα/πηκτὸς
fix = μπλέξιμο/σφίγγω < L. figo
fizz(le) ≤ συρίζω 
flag = σημαία, σῆμα ≤ πλάξ;
flake ≤ φλοιF ὶς/λεπός; 
flank/flinch ≤ λαγὼν/λυγίζω
flamnel = φλάντζα < K. gwlan.en < 

WOOL
flap ≤ πλαταγὴ  FLATTER = 

κολακεύω
flash = ἀναλαμπὴ/ἔκλαμψις < φλάζω
flask/feagon < Fλαγηνὸς
flavour = γεύση/ὀσμὴ < L. fragro < 

φρύαγμα
flax = λινάρι < FLEX < L. flecto < 

πλεκτὸς
fleck < B. kelp ≤ κηλὶς
fleet/float = στόλος/πλωτὴρ < 

πλωτὸς
flesh = σάρκα < flitch < N. fliddi < 

φλυδάω
flip/flirt/flop = τίναγμα ≤ πλῆγμα
flock = κοπάδι < L. floccus < πλόκος
floor = πάτωμα < K. plar < πλὰξ
flour = ἀλεύρι < ἄλφιτον
flow/flood = ροὴ/πλημμύρα < 

φλυ(δά)ω
flower, flush = ἄνθος/ἔξαψη < FLOW
flora < L. ≤ χλωρὶς
flute = φλάουτο < G. flaut < L. flatus
fly-FLIGHT = πετῶ (μύγα) < πέλω
foam = ἀφρὸς < B. poirno < L. pumex 

< πoμφὸς
fog = ὁμίχλη < N. fokium < γνόφος/

πάχνη
foil = ἔλασμα < L. folium
fold ≤ διπλώ(ν)ω FOLD = μαντρὶ < S. 

folad < φωλεὸς
folk = ἄνθρωποι < G. folkam < L. 

volgus < Fόχλος
follow = ἀκολουθῶ < N. folgon < 

κέλευθος;
fond = διακαὴς < L. fundo < χέω
food, feed = τροφὴ < fodjan < 

ἐφόδιον/πατέω
fool = ἀνόητος < L. follis
foot = πόδι < N. pod < L. pes, dis < 

ποδ·ὸς
for = γιὰ < B. por < περί, παρὰ
fore = μπροστινὸς < παραί, πρῷρα
fore.ign = ξένος < L. foras < θύρα·ζε
forest = δάσος < forestis (silva) < 
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θύρα·θεν
forge = σιδηρουργεῖο < L. fabrica
former = πρώην < L. primus < πρῶτος
foul/filth = βρώμικος < G. foulaz < 

φαῦλος
fowl = πουλερικὰ < G. fuz·laz < FLY
fox = ἀλεποῦ < φοξὸς = φουντωτὸς
frame = πλαίσιο < G. framja < 

φράγμα
free/FRANK = ἐλεύθερος/εἰλικρινὴς 

< freojan < φράδjω
fresh = φρέσκο < friskaz < σφρῖγος
Friday = Παρασκευὴ < frigga σύζ. 

Ο·din < ὁ ∆ιὸς = F. Ἥρa
friend = φίλος < G. frijods < φιλότης 
fright = τρόμος < S. frihto < φρικτὸς
fright, frost = ψῦχος < L. frigus
frog = βάτραχος < φρῦνος
froth ≤ ἀφρώδης  N. frod
fruit = φροῦτο < F. < L. fructus
fry = τηγανίζω < L. frigo < φρύγω
fuel = καύσιμο < L. focus
full ≤ πλήρης ἢ πολὺς 
fun = διασκέδαση, κέφι < K. fonn < 

φωνέω
funk ≤ πανικὸς
fur = γούνα < F < fodram < φορίμη
furnish = ἔπιπλο < frumian < φοριαμὸς
fury = μανία < φρενῖτις
fuss = φασαρία < φύσησις
fuzz ≤ χνοῦς

Gabble = φλυαρῶ, < γαυριῶ
gaft = κάμαξ ἢ γνάθος 
gag(a) = φάρσα/χάχας < καγχάζω
gaiety = εὐθυμία 
gain = κέρδος < F < γαλερός, γηθέω
gall(e) ≤ χολὴ 
gallant = γενναῖος, ἁβρὸς < F < 

ἀγάλλω
gallop = καλπάζω 
game = παιχνίδι < N. ga(o)·men < 

γάμος/ἀγὼν
gang = ὁμάδα/βαδίζω < κιχάνω
gaol/jail = φυλακὴ < K. gabiola < L. 

cavus < κοῖλος
gap ≤ χάσμα < χάσκω 
garb·age = σκουπίδι < L. cribrum < 

κρισέρα
garden = χόρτος 
gargle = γαργάρα 
garment = ἔνδυμα < warijan < 

Fαρήγω
gas = ἀέριο < χάος
gasp(a) = ἀγκομαχῶ < Fασπαίρω
gate = πύλη < G. gatam < χάσμα
gather = συγκεντρώνω < garderjan < 

Fαγείρω
gay = εὔθυμος < F. < B. gaily < 

γαλερὸς
gear = γρανάζι/συσκευὴ < B. garawi 

< Fεργαλεῖον
get = γίνομαι < getan < L. hendo < 

χανδάνω
gibber = μιλῶ ἀκατάπαυστα < γαυριῶ
gipst = φά(ντα)σμα < Go. zaistas < 

ἀγαστὸς
gipsy = γύφτος ≤ Αἰγύπτιος
gird = περιζώνω < G. guardian < 

γυρόω
girl = κορίτσι < K. gurle < κούρη
give ≤ δίδω < zeben
gift = δῶρο < zeftos < δjοτὸς
glad = εὐχάριστος < Gay
glamor = γοητεία < grammar
glance = λάμψις ≤ glare = 

ἀγριοκοιτάζω
glide = γλιστρῶ < λίστρον/γλιὸς
glint/glisten/glitter < Glance
gloom = σκότος/μελαγχολία < glube 

< κνέφος
glove = γάντι < Go. loja < Λώπη
gnaq = ροκανίδι < G. gnapan < 

γνάπτω
go(ne) = πάω < G. geham < κίχημι
goal = σκοπός, τέρμα(τος) στῦλος < 

K. gaule < καυλὸς
goat = γίδα < L. haedus < Fαίδι(ιδ)ος
gobble = χάφτω ≤ κάπτω
god = θεὸς < Go. gudo < κύδος
gold = χρυσὸς < gildam < χλωρὸς /

χλιδάω
good = καλὸς < N. gadr < gather
gooze = χῆνος 
gore = κόρα/κακάδι < ἐσχάρα
gorge = φαράγγι < F = λάρυγξ < 

κόλπος
gout = ἀρθρῖτις < L. gutta
grab = Fαρπάζω / γρυπὸς
graft = μπόλι ≤ γραπτὺς < γράφω
grape = σταφύλι < F < γρυπὸς
grasp/grip = σφίγγω < K. garpisan < 

Fαρπάζω
grass = χλόη < γράστις, γράω
grate = σχάρα < L. cratis < γρῖπος
grave = τάφος/σκάβω < γρά(φ)ω
gravel = χαλίκι < θραῦλος
greaze = λίπος < L. crassus < γράσος
great = μέγας/σπουδαῖος < K. 

Grautas < κρατὺς
green = πράσινος < K. gorron < 

Fαωρον/χλωρὸν
greet = χαιρετῶ < G. geretan / 

κηρύττω
grey = γκρὶ < G. graewaz < γραῖFος
grief = θλίψη < L. gravis < βαρὺς
grim(az) = βλοσυρὸς < χρεμίζω, 

χρόμος
grind = ἀλέθω < γραίνω
groan = στενάζω < G. grinan < κρίζω, 

κρώζω
groat/greut = μπληγούρι ≤ κριθὴ
groom = ἱπποκόμος ≤ γαμβρὸς
groove = ράβδωση < χαράσσω, 

γράφω
ground = ἔδαφος/πυθμὴν < G. 

ikundos < κρυπτὸς
group = ὁμάδα < L. grex < ἀγείρω
grow = φυτρώνω, < GREEN  GROVE 

= ἄλσος 
growl, grumble = γκρίνια < γρυλίζω
grub = κάμπια < GRAPE
gruel/grout = χυλὸς < κρίθινον
guarantee < F ≤ ἐγγύηση < 

WARRANT
guard = φρουρὰ < WARD
guess = ὑποθέτω < Go. agessen < 

εἰκάζειν

guest = φιλοξενία < L. hostis
guide ≤ ὁδηγῶ 
guilt = ἔνοχος < G. gelidom < 

κηλιδόω
gulf ≤ κόλπος 
gull ≤ (γ)λάρος 
gulp = ρουφῶ/καταπίνω < ;
gum = οὖλο ≤ κόμμι
gun = ὅπλο < cannon < κάννα
gush = ἀναβλύζω < N. gudsen < 

κοχυδέω = χέω
gut(s) = χορδὴ/ἔντερα < χολάδες

Hack = πελεκῶ < L. axis < N. hakkin 
< Fαξίνη

hail ≤ HAIL < N. haile ≤ χάλαζα 
≤ χαῖρε

hair = τρίχα/χάνδαξ < κείρω
hale ≤ θαλερός, ἡ ἀλκὴ 
half = μισὸ < kealfs < κεάζω
hall = αἴθουσα < κάλυμμα
hallo = γειά! ≤ καλῶ / οὖλε!
halt = σταματῶ < HOLD
ham = χοιρομέρι < L. camurus < 

καμπύλος
hammer = σφυρὶ < κάμινος;
hand = χέρι < L. hendo < χανδάω
hang = κρεμάω < L. ango < ἄγχω
happen/happy = τυχαίνω/εὐτυχία < 

Fἅπτω
harbour = λιμάνι < G. har(m) berga < 

Fἅρμα + πυργύω
hard = σκληρὸς < κάρτος/κρατὸς
hare = λαγὸς < N. heri < HOAR
haricot = φασόλι < F < κάρικον
harm = βλάβη < κηραίνω
harpoon = καμάκι < Fαρπαγὴ
harass = ἐνοχλῶ/λεηλατῶ < G. 

hargian < HARD
harsh ≤ Fάγριος ἢ τραχὺς
harvest = σοδειὰ < L. carpo < 

κάρπωσις
hash/hatchet = λιανίζω/τσεκούρι < 

HACK
hashish = χασὶς ≤ κάνναβις
hast(y) = βιαστικὰ < ταχὺς
hat = καπέλλο < L. cassis < κόρυς
hate = μῖσος < L. hatis < κέδος
haul = τραβῶ < L. calo < καλέω
haunch = γλουτὸς < L. ancha < ἄγκη
have = ἔχω < L. habeo < Fέχω Had 

= Fηχον
haven = λιμάνι/κόλπος < ἀγκὼν
hawk = γεράκι < F ἱέρακ·ος
hay = σανὸς < Go. hari < χόρτος
he = αὐτὸς < Go. hi <* κὴ = ἐκεῖνος
head = κεφάλι < S. heafod < L. caput 

< κεφαλὴ
heal = ἐπουλώνω/θεραπεία < HALE
heap = σωρὸς < G. hupan < πυκνὸς
(h)ear = ἀκούω < Go. hauzjan < 

ἀκούω/κοέω
heart ≤ καρδιὰ / κῆρ
heat = ζέστη < G. haitaz < καυτὸς
heav·e/-y = σηκώνω/βαρὺ < L. capio 

< ἅπτω
heaven = οὐρανὸς < N. hibn(an) < 

F ἱπνὸς
hedge = φράχτης (φυτῶν) < Go. harz 
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< χόρτος
heel = φτέρνα < N. hiele < κοῖλον;
heir = κληρονόμος < L. heres < κύριος
hell = κόλασις < G. haljo
helm(et) = κράνος < G. halmaz < 

(κάλυμμα)
help = βοήθεια < G. halpo < θάλπ(τ)ω 

< ἐλπὶς
hen = κότα < G. hanan < L. cano < 

κανάσσω
hence ≤ Fὅθεν
herald = κῆρυξ < καλήτωρ / κέλαδος
herb = χόρτο < L. herba < φορβὴ
herd = ἀγέλη ≤ Fὄχλος
here = ἐδῶ < κεῖ·θεν
herring = ρέγγα < N. hoar < GREY
hew = πελεκῶ < G. hauvan < κόπτειν
hide = κρύβω/τομάρι < κεύθω – 

(σ)κῆτος
hideous ≤ εἰδεχθὴς  F < L. hispidus
high, height = ψηλὸς < G. kankaz < 

καύχη
hill = λόφος < L. collis < κολωνὸς
(be)·hind = πίσω, ινὸς < N. kindar < 

γλουτός, ἡ κοτύλη
hinge = μεντεσὲς ≤ γίγλιμος
hip = γοφὸς ≤ γόμφος
hire = μίσθωση < Go. hurja < κυρέω 

/ κύριος
his/him = δικό του/αὐτὸν < Fἑός, Fεὸν
hit = κτύπημα, σημαδεύω < Fιθύνω
hive = κυψέλη < L. cupa < κύπη
hoar = γκριζωπὸς < γεραιὸς
hoarse = βραχνὸς ≤ βραγχὸς
hobble = κουτσαίνω < χωλαίνω
hoe = τσάπα < HEW
hog = χοῖρος < K. hucc / B. hoch 

< Fὗς
hoist = βίντσι/ἀνυψώνω < Go. kussen 

< κύλισις
hold = κρατῶ/στήριγμα < Go. haldan 

< χανδάνω
hole/hollow = τρῦπα ≤ κοῖλος
holy = ἱερὸς ≤ Fὅλος
home =οἶκος/πατρίδα < Go. Koims 

< κώμη
hone = < G. haino ≤ ἀκόνη
honey = μέλι < G. hunago < κνῆκος;
hood = κουκούλλα < N. hoda < HAT
hoof = ὁπλὴ < N. holf < Fὁπλὴ
hook = ἀγκίστρι < N. ho(r)k < κόραξ
hop ≤ χοροπηδῶ  Go. ho(r)pian 
hope ≤ ἐλπὶς < N. ho(l)pas  L. cupio
horse = ἄλογο < G. hursam < L. curro 

< κόρδος
hose = καταβρέχω < Go. hoos < χόος
ho(s)tel = ξενοδοχεῖο < L.hospes < 

Fεστιάω
hot < G. haitaz ≤ καυτὸς
hound = λαγωνικὸ < L. canis < κύων
house = σπίτι < N. hus ἢ G. husal < 

χοῦς/πάσσαλος
hovel ≤ καλύβη
how = πῶς < G. hwos < L. qui < πῶς/

κῶς
howl = οὐρλιάζω < F. urle(z) < 

ὀλολύζω
hug ≤ ἀγκάλη
huge = πελώριος < S. hogge < Fὄγκος

hul(a) ≤ φλοιὸς
human = ἀνθρώπινο < L. homo
humble = ταπεινὸς < L. humilis < 

χαμηλὸς
hump = καμπούρα < καμπύλος/κυφὸς
hundred ≤ ἑκατὸ  L. centum
hunger = πεῖνα < G. huhrus < γογγύζω
hunt = κυνήγι < G. hundjan < κυνηγῶ
hurdle = ἐμπόδιο (καλαμωτὸ) < S. 

hyrtel < κάρταλλος
hurrah/huzza = ζητῶ < ὡρυγὴ
hurry = βιασύνη < G. hurly < κυκλόω
hurt = πληγή,μα < F. < K. < κυρέω
husk = ξεφλουδίζω < hus < χύσις
husband = σύζυγος < h(o)us + boandi 

< +ποτνία
hush ≤ ἡσυχία 
hut = καλύβα < κεύθω

I = ἐγὼ < B. ik < K. eka, L. ego < ἐγὼ
ice = πάγος < N. isaz < G. eis < ;
idle = ἄ(ε)ργος/μάταιος < ἰθαρὸς/

ἴτηλος
if = ἐὰν < Go. ibai < εἰ·κὲ
ill = ἄρρωστος < EVIL
inch = ἴντσα < L. uncia < ὄγκος
in·deed = πράγματι ≤ δοτὸν < ὄντως
ink = μελάνι < ἔνκαυστον;
inn = πανδοχεῖο < inner < ἔνδον
iron = σίδηρος < Κ. isarno < 

σιδάρηνος
issue = ἔξοδος/τεῦχος/θέμα < K. issir 

< L. exire < ἐξ·ειμι
it = αὐτὸ < G. out < τοῦτο
itch = φαγούρα < Go. jukn < κνύω
item = εἶδος/θέμα < ΙΤ

Jack(et) = ζακέττα < F < σάκκος
jag = ὀδοντωτὸς < δάκνω
jam = μαρμελάδα/στρυμώχνω < 

ζυμόω
javelin = ἀκόντιο/φοῦρκα < B. garlash 

< καυλὸς
jaw = σιαγὼν < K. joe < CHEEK
jeer = γιούχα < K. gyree < γυρύω
jelly = ζελὲς < L. gelu < ὕελος
jeopardy = κινδυνεύω < L. joco + 

par·tis
jerk = τίναγμα < κέρκω, κρέκω
jet = ἐκτόξευση < L. jactio < ἰάπτω
jewel = κόσμημα < joel < L. jocus ἢ 

ὕελος
job = δουλειὰ/μπουκιὰ < GOBBLE/

βλωμὸς
joke/jolly = ἀστεῖο(ς) < jocus καὶ < 

γελοῖος
jot = σημειώνω/τσεκάρω < ἰῶτα
journ·ey = ταξίδι (ἡμέρας) < F < L. dies
jump = πηδῶ < G. jumpt < ἰάπτω
junk = παλιὰ/δέσιμο < L. jungo

Keel = καρῖνα < G. keluz < κοῖλος/
κᾶλα

keen = ὀξύς, ἔντονος < G. kenjaz < 
γενναῖος

keep/kept = κρατῶ < L. capto
keg = βαρελάκι < N. kaggi < κάδος
kerb ≤ κράσπεδον 
ker.chief = τσεμπέρι < cover.chief; < 

κρέδεμνον
kernel = ψίχα < κέρνος
kettle = τσαγιέρα < L. catillus < 

γαυλὸς
key = κλειδὶ < N. cage < L. claris < 

κλειF ὶς
kid = κατσίκι < παιδὶ < N. Kidjon < 

Fαἰγίδιον
kick = κλωτσιὰ < B. cic(io) < κλάω;
kidney = νεφρὸ < B. kidir.neyre < 

γαστὴρ + νεῦρον
kill = σκοτώνω < G. kuljan < κλάω
kiln < L. culina ≤ κλίβανος
kin = γένος < G. kunjaz < N. ken < 

γένος
king = βασιλιᾶς < Go. kun.ingaz < 

γεν·εάρχης
kiss = φιλὶ < N. kyssa < κύσε = κυνέω
kit = σύνεργα < πλοιάριο < κύμβη
kitchen = κουζίνα < L. coqu.ina
kite = ἀητὸς < κρίζω, κίρκος
knee = γόνατο < Go. kniu < L. genu 

< γόνυ
knife = μαχαίρι < G. knibaz < κνίστις
knob/knot = ρόζος ≤ κόμβος
knock, knack = κτύπημα < Κ. cnaco < 

κανάσσω
know = γνωρίζω < L. cognosco < 

γι·γνώσκω

Label = ἐτικέτα < F. laber < λαπαρὴ 
(ταινία)

lace = σειρήτι < λακὶς = ράκος
lack = ἔλλειψη < L. linquo < λείπω
ladder = σκάλα (σπαστὴ) < Go. ladan 

< LEAN
laly = κυρία < B. lefdi < κλειτὴ
lagoon lake = λίμνη (ρηχὴ) < L. < 

λάκκος
lam(e) = κτυπῶ/κουτσὸς < κλάω
lamb = ἀρνὶ < G. lambos < ἔλαφος;
land = χώρα, ἔδαφος < πλατὺς
lap = γόνατα/παφλασμὸς < λοβὸς < 

Λάπτω liri
lapse = ὀλισθαίνω < L. labo < 

γλοιFὸς
larde ≤ λάρδος, λάρινος
lark < lodirki ≤ κορυδαλλὸς
lash = μαστίγιο < N. laska < λαστάρνη
last = τελευταῖος/διαρκῶ < G. leistr 

< λοῖσθος
late = ἀργὸς/τέως/τελευταῖος < LAST
laugh = γελῶ < N. hlihan < 

γελοιᾶ·ν(ω)
launch = ἐκτοξεύω < L. lancea < 

λόγχη
laundry = πλυντήριο < F. < L. lavo < 

λούFω
law = νόμος < N. log < L. le.x, gis < 

λόγος
lay/lie = στρώνω < N. legja < λέχος
lay ≤ λαϊκὸς καὶ μπαλάντα < lais < L. 

laus < κλέος
lazy < languish < L. laxus < λαγαρὸς
lead = μόλυβδος/ὁδηγῶ < L. lauda 

< LOAD
leaf ≤ φύλλον < N. laupaz < λέπος
league = λεύγη < K. lenges < 

δό.λιχος
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leak = διαρροὴ < LACK
lean = γέρνω < N. hlinan ≤ κλίνω
leap = πηδῶ/τρέχω < G. hlaupan < 

κέλλω
learn = μαθαίνω < Go. hlais < πλάθω
lease/let = ἐκμίσθωση < L. laxus
least ≤ G. laisistaz ≤ ἐλάχιστος
leave = ἀφήνω < N. leifa < λείπω
lecher = λάγνος < LICK = γλείφω < 

likjan < λείχειν
ledge = ράφι/ὕφαλος < LAY
leek = πράσο < G. lankaz < γλαυκὸς
lee(s) = κατακάθια < λέτμα
left = ἀριστερὸς < L. laevus
leg = πόδι < N. lagjaz < λακτίζω
leis(u)re = ἀργία < F. < L. liceo < 

γηθέω
lend = δανείζω < LOAN < lehan < 

λείπειν
length = μῆκος < L. longus < δόλιχος
lesion = βλάβη < L. laedo < λαιδρὸς
less = λιγώτερον ≤ ἔλασσον
lesson = μάθημα < F. < L. lectio < 

λέγω
level = στάθμη < L. libella < λίτρα;
lid = καπάκι < N. hlidma ≤ κάλυμμα
lie = ψέμα < G. lingan < λυγίζομαι/

λάσκω
lie = κεῖμαι < LAY
life/live = ζῶ(η) < lif < liban < λείβω 

< φλιδάω
lift = ἀνύψωση < LIGHT < leihts < 

ἐλαχὺς  levis
light = φῶς < G. leuhta < λευκός, 

λύκη
like = ὅμοιος < N. ilikr < λιγὺς
lilt·ing = τραγουδιστὸς < λαλητὸς
lily = κρίνος < * liri < λείριον
limb = μέλος (σώμ.)/κλάδος < L. 

limbus
lime = ἀσβέστης < L. limus < ἰλὺς
limit = ὅριο < L. limes

lind(en) ≤ φιλύρα < L. tilia
line = γραμμὴ < L. linea < λιν·έη
lip(s) = χείλη < L. labia < λαβὶς
list = κατάλογος < F < (h)list < κλῆσις, 

κλητὸς
list·en = ἀκούω < G. klustiz < L. cluo 

< κλυτὸς
little = μικρὸς < G. luttila < LIGHT < 

ἐλαχὺς
liver = συκώτι < G. libara < Fήπαρ < 

λοπάρα
lizard = σαύρα < L. lakerta
load, lade = φορτίο < hlathan < 

ἀντλῶ  LODE
loaf = καρβέλι < G. hoiban < 

κόλλαβος
loan = δάνειο < N. leih.wan < λείπ.ειν
lo(a)th = ἀηδία < laipojan < λάπη
lobby = διάδρομος < LODGE < logia 

< καλύβη
lobster = ἀστακὸς < L. locusta < 

κέλυφος
lock = κλειδώνω < Go. hlokam < 

κλείFω
lock = μπούκλα < G. lukkaz < λυγίζω
log = κούτσουρο <* golo < κόλον 

ἢ κᾶλα
look ≤ βλέπω < G. lokojan < λεύσω 

< λευκὸς
loom = ἀργαλειὸς < K. jeloina < 

χηλ·ινὸς
loose < G. (h)lausoz < χαλαρὸς/

λυτὸς
lord = ἄρχων, κύριος < G. hleord < 

κλειτὸς
lose, lost = χάνω < λυτός, λύω
lot ≤ λαχνὸς < Go. hlauts< λάχος
loud = δυνατὸς < L. cluo < κλυτὸς
love = ἀγάπη < G. leub < L. lubet < 

λίπτομαι
low = χαμηλὸς < G. hlajen < ἐλαχὺς
luck = τύχη < K. hluka < G. geluk < 

γλύκα
lull = νανουρίζω/γαλήνη < L. lallo < 

G. lall < λαλέω
lump = βῶλος < L. gleba < βλωμὸς
lunch = γεῦμα < LUMP
lure = δέλεαρ < B. luoder ≤ δέλεαρ
lust = λαγνεία < L. lusum < λύσσα;

Mad = τρελὸς < G. madjan < ματέω, 
πατέω

maid(en) = κοπέλα, ὑπηρ. < magadin < 
μικκίδομαι 

mail = ταχυδρομεῖο < F. male < Go. 
malaha < μολγὸς

main = κύριον < L. magnus
make = κάνω < G. makozan < μάσσω/

μέδομαι
male/man = ἀρσενικὸ < K. mas(c)le < 

L. mas < μένος
mal.ady, ice = ἀσθένεια/κακία < L. 

malus < μαλερὸς
manger = ψώρα/παχνὶ < F < 

μασάομαι
mangle ≤ μάγγανον, ξεσκίζω 
manner = τρόπος < F < L. maneo < 

μάνη < μέ(μ)νω
man·sion = μέγαρο < MANNER
mantle ≤ μανδύας/πέπλο  L. 

mantelum
many = πολλοὶ < G. manags, magam 

< μέγας/ἄγαν
map = χάρτης < B. mapta < μάκτρον
mar = μαυρόω/μαραίνω  marren < F
march = πορεία < MARK
mark = σημάδι < F. margin < L < 

ἀμόργος
market = ἀγορὰ < L. mercis < μείρομαι
marmalade < F < L < μελί·μηλον
marrow = μεδούλι < N. mergl < 

medula < μυελὸς
marsh = ἕλος < F. marais < μορύσσω
marvel = θαῦμα < F. miracle < L. miro
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mash = πολτὸς < MIX
mask = μάσκα < Ἀρ. maskara < 

μάσθλη(ς) < ματάζω
mason = κτίστης/πελεκῶ < F < masson 

< μάσσω
mass ≤ μᾶζα < L. < μάσσω
massacre = μακελλειὸ < L. < 

μά.κελλα ἢ mando
mast = ἱστὸς < K. mastos < Fιστὸς
mat = χαλάκι < ματέω/πατέω
match = ταιριάζω < MAKE
maul ≤ μώλωψ
maunder = ἀνοητῶ/γκρινιάζω < 

μογέω
mauve/mallow = μὼβ < μαλάχη
may = δύναμαι < MIGHT
maze = λαβύρινθος/θαυμάζω < 

MAZE
mead = ὑδρομέλι< μέθυ 
meadow = λιβάδι < MOW
meagre = ἰσχνὸς < F < μικρὸς
meal = φαγητὸ < G. murwam < 

μυλιάω
mean ≤ μέσον ἢ ἐννοῶ < MIND
meat = κρέας < G. matiz < L. mando
meddle, MINGLE = ἀνακατώνω < 

μειγνύω
meek, MELLOW = πρᾶος < N. majakr 

< μαλακὸς
meet = συναντῶ/ἀνακινῶ < μίσγω
melon ≤ (μελο)πέπων 
melt = λειώνω < L. mollis < MEEK
member = μέλος < L. < μηρὸς
menace = ἀπειλὴ < F. < L. minacia < 

μῆνις
mend = διορθώνω < μεμπτόν;
mere = ἁπλᾶ < L. merus < μερικὸς
merge = συγχωνεύω/βυθίζω < L < 

μίσγω
merry = χαρούμενος < G. mergjan < 

μαργάω

mesh = θηλειὰ < K. masga < 
μάγγανον

mess = συσσίτιον < L. missus < 
ἀμύσσω

might = δύναμις < G. mieht < μῆχος 
/ μένος

mild < G. mildaz ≤ μαλακὸς/ἤπιος
milk = γάλα < L. mulgeo < ἀμέλγω
mind = μυαλὸ/νοῦς < L. mens < μῆτις
mine = δικό μου ≤ ἐμὸν
mine = ὀρυχεῖο < K. < L. miniaria < 

μικρλ. ὀρύχω
mire = ἕλος < μύρω
mirror = καθρέφτης < L. mirus
miss = ἀστοχῶ < δύσ.  mistake = 

λάθος < δυσ.τυχῶ
mister = κύριος < L. magis·ter
mix ≤ μεῖξις ≤ L. misceo < μίσγω
mist < N. miggelen ≤ ὁμίχλη
moan = βογγῶ < G. monjan < μομφὴ
mock = κοροϊδεύω < F. < μῶκος
moist = ὑγρασία < MIST
mole ≤ μῶλος/κρεατοελιὰ < μολούω
molecule = μόριο < F < L. moles < 

μαλθακὸς
money = χρῆμα < L. moneta ( Ἥρα)
monk ≤ μοναχὸς
mood = διάθεση < G. moedam < 

μέδομαι
moon = σελήνη ≤ μήνη  L. mensis
moor = χέρσος < μόρυχος;
more/much ≤ περισσὸς = πολὺ ἢ L. 

magis
morgue = νεκροτομεῖο < μορτὸς
morning = πρωὶ < μαρμαίρειν
mortat = κονίαμα/γουδὶ < L. < G. 

smerd < σμήχω
moss = βρύα < L. mu(s)cus < μύσος
mould = καλούπι < MELT
mourn = θρηνῶ < L. murmuro < 

μορμυρίζω

mouse = ποντικὸς < μῦς
mouth = στόμα < Go. mundaz < 

μάσταξ
mow = θερίζω < L. meto < ἀμάω
muck/mud = λάσπη < N. meuk < 

μαλακὸς < μυδὸς
mug = κύπελλο < Ν < μύκη;
mullet = κέφαλλος < L < μύλλος
mumble = μουρμούρα < μορμύρω = 

MOURN = θρηνῶ < μύρομαι
murder = φόνος < MORTAL < μορτὸς
mushroom = μανιτάρι < F. < L. mussirio 

< μυσαρὸν
mussel = μύδι < L. musculus
mutton = ἀρνίδιο < F. L. K. molto < 

μῆλον
mutiny = ἀνταρσία < F < L. moritas

Nab/nap = συλλαμβάνω/χνούδι < 
nabt < Fἅπτω < γνάπτω

naik·ed = καρφὶ ≤ ὄνυξ ≤ unguis
naive = ἀφελὴς < L. nativus = 

γεννητὸς
nail < nagel = γυμνὸς < L. nudus < 

νύγνος < γυμνὸς
nap = ὑπνάκος < Go. hnaffezan < 

Fὑπνόειν
napkin = πετσέτα < F. < L. mappa < 

μάκτρον
narrow = στενὸς < N. narus < ρικνὸς
nasty = ἀηδία < M. naxtue < ναυτία
naught = μηδὲν < L. nihil < νη- / 

ἐλαχὺς
navel = ἀφαλὸς < nabalan < 

ὀμφαλὸς
neat = κοντὰ/μόλις < G. nearer ≤ 

νεαρὸς
ne(a)t = συγυρίζω < L. niteo < νιφετὸς
neck/NAPE < G. hnaki < Fαὐχὴν
need ≤ ἀνάγκη  G. naug
needle = βελόνα < N. tathla < νήθω
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neigh·bour = γείτων < N. nigt.bool < 
νεκτὸς + φωλεὸς

neither = οὐδεὶς < μηδ. ἕτερος
nephew < L. ≤ ἀνηψιὸς
nest = φωλιὰ < L. nidus < νεωττὸς
net = δίχτυ < L. necto < Fἅπτω
never = ποτὲ < NO + EVER
next = ἑπόμενος < G. neaths < 

νέατος
nibble = τσιμπῶ < κνίζω
nice = λεπτὸς/καλὸς < ἀνόητος < L. 

nescio < ne. gnosco
nick  NOTCH = χαρακιὰ < (κ)νύσσω
nimble = σβέλτος < κνήφω
nip = τσιμπῶ < G. knip < κνάπτω
nod ≤ νεῦμα
node = κόμπος < KNOB
noise = θόρυβος < ναυτία / φωνάζω;
nonsense ≤ ἀνοησία 
noon = μεσημέρι < L. nona (hora) < 

ἐνάτη
noose = θηλιὰ < L. nodus < KNOT
north = βορρᾶς < N.nordr < 

γνοφ·ερὸς
nose = μύτη < L. naris < ρινὸς
now = τώρα < νῦν
nurse = νοσοκόμα < F < nutrio
nut = καρύδι < knut < L. nux < 

χόνδρος < N. hnut(l)

Oak = δρῦς < G. aiks < ἄσκρα
oar = κουπὶ < G. airo < αἴρω / ἐρέττω
oath ≤ ὅρκος  G. aidaz
obey ≤ ὑπ·ακούω ≤ L. ob + audio
odd = μονὸς/παράξενος < Go. oddr 

< τρίτος
of = τοῦ/ἀπὸ < L. ab < ἀπὸ
off = μακριὰ ἀπὸ < * of far < ἀπὸ 

πέραν
offer = προσφέρω < ob fero < 

ἀποφέρω
oft(en) = συχνὰ/πάμπολλα < afta 

(times) < ὕπατοι
o.k. = ἐντάξει < ALL CORRECT < ὅλα 

ὀρέγω 
old = ἡλικιωμένος < elder < ἀλδήεις, 

ἀλδαίνω
omit = παράλειψη < L. ob mitto < ἀπο.

μύσσω
on = ἐπάνω/ἐπὶ < Go. ana < ἀνὰ/ἄνω
once = ἅπαξ < Go. enes < ἑνὸς
onion = κρεμμύδι < F < L. unionem < 

ἡνωμένον
only = μόνον < one.lyk < οἶFος + ικὸς
ope·n = ἀνοικτὸς < ὀπ·αῖος
opium ≤ ὄπιον < ὀπὸς
or ≤ ἢ < OTHER ≤ ἕτερος
orange < L. citrum aurantium < μῆλα 

χρυσᾶ
orient = ἀνατολὴ < L < ὄρνυμι
ought = ὀφείλω < G. ahte < ἄχθος
oust = διώχνω < L. ob. stare < 

ἀφ·ίσταμαι
out = ἔξω < K. ust < ὕστερος
oven = φοῦρνος < ἰπνὸς
over = πάνω ἀπό... ≤ ὑπὲρ  L. super 
owl = κουκουβάγια < L. ulula < 

ὀλολύζω
own = δικός (μου)/κατέχω < N. eiggin 

< ἔχειν

Pace = βῆμα < L. passus < βάδος
pack(et) = πακέττο < L. pactum < 

πακτὸν
paddle = κουπὶ ≤ πηδάλιον  G. 

padeln
page = σελὶς < F < pagina < πάγος
pain ≤ πόνος < F < poena < ποινὴ
paint = ζωγραφῶ < PICTURE < pingo
pair = ζευγαρώνω < L. pars < φάρσος
pal = φίλε! ≤ παλληκάρι < πάλαξ
palace = παλάτι < F < L. = παλλάτιος 

(λόφος)
pale ≤ πελιδνὸς + πάσσαλος ≤ PILE
palsy ≤ παράλυσις 
paltry = ἀσήμαντο < Go. spalten < 

σπαρακτὸν
pamper = (παρα)χαϊδεύω /τρώγω < 

πέπαμαι
pan/pail = κατσαρόλα < G. pfane < L 

< πατάνη
pane(l) = τζάμι/πίνακας < κατάλογος 

< L < πάννος
pant = λαχανιάζω < F < K. pantais < 

φαντασία
pant(ie)s = κυλόττα < F < pantal(e)one 

< Πανταλέων
pap = λαπᾶς < L. pappare < παπά(ζ)ω 

/ πομφὸς
parade = παρέλαση < L. pard < 

παράταξις
parcel = δέμα < F < L. particula < 

φάρσος/φόρτος
parsley = μαϊντανὸς < L < 

πετρο·σέλινον
partridge < L ≤ πέρδιξ
pass/past = περνῶ < L. passus, pando 

< πετάννυμι
path = μονοπάτι < πάτος
patch = μπάλωμα/κηλὶς < Go. plak 

< πλὰξ
pattern = πρότυπο ≤ πάτρων
pau(n) = πόδι/πιόνι ≤ ποῦς 
pay = πληρώνω < L. pax < πακτὸν
pea = μπιζέλι < πίσος
peach = ροδάκινο < περσικὸν (μῆλον)
peak = κορυφὴ/μυτερὸ < K. beik < 

BEAK
pear = ἀχλάδι < L. pirum < ἄπιον
pearl = μαργαρίτης < βήρυλλος;
peculiar = παράδοξος/ἰδιαίτερος < 

L. pecus
peel < G. puled ≤ φλοιὸς
peg = μανταλάκι ≤ περόνη/PEAK
pencil = μολύβι < L. peniculum < 

penna
pert = ἀναιδὴς < ab. pertus
pet(ty) = ζωάκι/ἀγαπητὸ < K. peata 

< ποθητὰ
pew = στασίδι < L. podium < πόδιον
pick = ἀξίνη/τσιμπῶ < L. pingo < 

πικρὸς  PICKLE
pie/paste ≤ πίττα < πάστη
piece = κομμάτι < F < K. path ≤ πέκω 

< L < κόπτω
pierce = τρυπῶ < περάω
pig = χοῖρος < L. pinguis < πιμελὴς
pigeon = περιστέρι < L. pipio < πιπίζω

pill/pellet = χάπι < σβῶλος / βολὶς
pillow = μαξιλάρι < K. pulyin < τύλη
pilot ≤ F < * πηδάτης < πηδ·ός, ἅλιον
pimple = μπιμπίκι < Go. pimpel < 

πoμφὸς
pin = καρφίτσα < L. pinna < πτερὸν
pinch = τσιμπῶ < PICK
pine = πεῦκο < L. pinus < πίτυς
pink = ρὸζ ≤ φοινίκιος
pip = κουκούτσι/σπόρια < πέπων
pipe = αὐλὸς/σωλὴν < L. pipio < 

πιπίζω
piss = κατουρῶ < πιπίσκω
pit = λάκκος < Go. pfuzi < φρέαρ
pitch ≤ πίσσα
pity = οἶκτος < F < L. pietas, pius < 

ἤπιος
place = τόπος < L. platea < πλατεῖα
plague = πανώλης < L < πληγὴ
play = παίζω/μάχη < πληγὴ
plea(d) = (ἐπι).καλοῦμαι < Fίλεως
please = εὐχάριστο/παρακαλῶ < 

placeo < ἐκ.πλήσσω
pleat/plait ≤ πτυχὴ/κοτσίδα < L. 

plecto < πλέκω
plot = χωραφάκι < πλοκὴ / πλὰξ
plough = ἀλέτρι < G. plick < βλῆτρον
plum = δαμάσκηνο < προῦνος, 

προύμνη
plumb(ing) = ὑδραυλικὰ ≤ μόλυβδος 

 L.
pocket = τσέπη < POUCH < F < 

PACKET
pod ≤ φλούδα < VOD < κέλυφος
poison = δηλητήριο < F < L. potio < 

ποτὸν
polic.e, y = ἀστυνομία ≤ πολιτικὴ  L
polish = γυαλίζω < L. polio < 

(παι)πάλη
polite/pollen = εὐγενικὸς/γῦρις < 

POLISH
poll = ψηφίζω (κατὰ κεφαλήν) < K. 

kulla < κεφαλὰ
pollute = μολύνω < pro.lutum <+ λύμη
pony ≤ L. pullus < πῶλος
pool = λιμνούλα < K. poyll < L. palus, 

dis < Fἑλώδης
poor = φτωχὸς < F < L. pauper, 

παῦρος
pork = χοιρινὸ < L. perna < π(τ)έρνα
porridge = κουρκούζι < B. poddeck < 

POT·TAGE
portrait ≤ F < L. prottraho < 

περί·γραμμα
pose = θέτω/στάση < L. pono
pot(tery) = δοχεῖο < ποτὴρ < ποτὸς
poul·try = πουλερικὰ < F < πῶλος +- 

ήριον
pour = χύνω < K. buru < ;
powder = σκόνη < L. pulvis < παιπάλη
power = δύναμη < K. po(t)eir < πότις
prattle ≤ φλυαρῶ
pray = προσευχὴ < L. pre.cario < 

φράζω;
preach = κηρύσσω < L. pre.dico
pretty = χαριτωμένος < B. prattig < 

πρακτικὸς
prey = λεία < L. prendo < χανδάνω
price/praise = τιμὴ < L. pretium < 
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πρατὸν
pricle = ἀγκάθι < Κ < L. spica < 

στίγμα
priest = παπᾶς ≤ πρεσβύτης
prison ≤ φυλακὴ < F. < L. pre.hendo
proof = ἀπόδειξη < L. probo
proud = ὑπερήφανος < K. pro(d)uz < 

πρῶτος
pull = τραβῶ < L. pello < πάλλω
pump = ἀντλία < F < PLUMB
punch < L. pugnus ≤ πυγμὴ
pupil = μαθητὴς < L. pupus < ΒΑΒΥ
pur.chase = ψωνίζω ≤ προσάπτω
push = σπρώχνω < L. pulso < πλήσσω
put = βάζω ≤ θέτω  L. pono

Quake = σεισμὸς < G. kwekjan < 
καρκαίρω

quarze ≤ χαλαζίας 
queen = βασίλισσα < N. quean < 

kwina < γυνὴ
queer = ἀλλόκοτος/κακὸς < Go. 

quiro < χείρων
queue = οὐρὰ < L. kauda < καυλὸς
quibble = σοφιστία ≤ χλεύη
quick = ταχύς, ζωηρὸς ≤ κῖκυς
quilt/kilt = πάπλωμα/φοῦστα < L. 

culcita < καλύπτρα / σκῦτος
quince ≤ κυδώνιον
quit = ἐγκαταλείπω < quiet < ἔκηλος
quite = ἐντελῶς < QUIT
quota = μερίδιο < L. quotos < 

πο(σο)στὸς

Rabbit = κουνέλι < L. rapidus
rave = κούρσα/ροὴ < N. raes < 

ρ(ε)ῦσις – ράτσα < I. razza 
< ρίζα

rack = σχάρα/βασανίζω < N. radja 
< ROD

racket = φασαρία < CRACK < κροτέω
radi.cal < RAY = ἀκτιν·ωτὸς < L. radius 

< ράβδος
radish = ραπάνι < ράδιξ / ραφανὶς
rafter = καδρόνι/σχεδία < ROOF
rag = κουρέλι ≤ ράκος
rage = λυσσομανῶ < L. rapies < RAP
raid = ἐπιδρομὴ < ROAD  δρομέω
rail = σιδηρόβεργα < L. regula  ROD
rain = βρέχει < G. regin < βρέχειν
raise = ὑψώνω < ἄ·γειρ·σις
raisin = σταφύλι < L. racemus < 

ὁρμαθὸς
rake = τσουγκράνα < G. graken < 

γράπτω
rally = συγκέντρωση < re.ally < 

λάζομαι
ram = κριὸς < N. ramr < ρωμαλέος
ramp = ράμπα < F < Fέρπω
rank = σειρὰ < K. hrank < γραμμικὸς
rap = κτυπῶ ≤ ραπίζω
rape = βιάζω < L. rapio < ἁρπάζω
rash = ὁρμητικὸς < ράσιος
rat = ἀρουραῖος < L. rattus
rate, io = ἀναλογία < L. ration < ρητὸς
rattle ≤ κροταλίζω
ravage = λεηλασία < L. rapina < RAPE
raven = κοράκι < G. hrobuos < 

κρωγμὸς

raw = ὠμὸς < G. hranaz < crudus < 
κρέας

razor = ξυράφι < F. raze < σαρόω 
/ χράω

reach = φθάνω/ἐκτείνω < G. skaikan 
< στρέφω

read = διαβάζω < B. redan < ρητὸν
ready = ἕτοιμος < RIDE
reap = θερίζω ≤ δρέπω  RIPE = 

ὥριμος
rear = ὄπισθεν < RETRO Λατ.
reason = λόγος, ικὴ < L. ratio
reckon = λογαριάζω <G. rekenaz < 

ρέζω
red = κόκκινο < G. raudaz < ἐρυθρὸς
reed = καλάμι < Go. hreuda < κεραία
reef = ὕφαλος < RIB
regard = θεωρῶ/φροντίζω < RE-

WARD
rend = σκίζω/ἀποσπῶ < RENT
repel = ἀποκρούω < L. repello < 

πέλλω
reply = ἀπαντῶ < L. re.plico
reptile < L. re.pero
re·sult ≤ re.salto
retch = ρέψιμο ≤ ἐρυγμὸς
rib = παΐδι ≤ ράβδωσις
rice ≤ ὄρυζα
rich = πλούσιος < K. rix < L. rex < 

ὀρέγω
rick = θημωνιὰ < N. drauk < δόγμα
rickets ≤ ραχῖτις
ride/rode = διαδρομή, βόλτα < 

δρόμος
ridge < G. h(o)ruziaz ≤ ΚΟΡΥΦΗ
rife ≤ βρίθω
rifle (d gun) = τουφέκι < rive = σχιστὴ 

κάνη < ἐρείπω
rig = ξάρτια < N. rigga < ἴκρια
right = δίκαιο/δεξιὰ < L. rectus < 

ὀρεκτὸς
ring = δαχτυλίδι < G. hrugaz < κρίκος
riot < K. hriot ≤ ταραχὴ
rip = σχίζω < ρηγνύω / ἐρείπω
ripple ≤ ριπιδίζω
rise = ἀνύψωση < reizan < ἀείρω
risk = κίνδυνος/ὄλεθρος < F. < L. 

re.seco < κεάζω
river = ποτάμι < L. ripa < ρύαξ, ρέω
road ≤ δρόμος
roar < G. rohre ≤ βρυχῶμαι
roast = ψητὸ < βράσσω < βραστὸς
rob(e) = λῃστεύω/ροῦχο < L. raubo < 

L. < ρηγνύω
rock = βράχος < F < απο·ρῶξ
rock < rikkja ≤ λικνίζω
rocket = πύραυλος < roca < ἠλακάτη
rod ≤ ράβδος 
roll = ρολὸ/κούνημα 
romp ≤ θόρυβος < L. rumor
roof < N. roef ≤ ὀροφὴ
rook < hrokaz ≤ κόραξ / κρώζω
room = δωμάτιο < h· rumaz < χῶρος
root < L. radix ≤ ρίζα
rope = σκοινὶ/συμπλέκω < G. raipaz 

< ρέπω
rot = σήψη < rogo < ροκανίζω/

τρωτός;
rougt < ruhwaz ≤ τραχὺς

row = κωπηλατῶ < L. remus ≤ ἐρετμὸς
row = καβγᾶς < K. ragis < L. rego ἢ 

ταραχὴ
rub = τρίβω ≤ θρύπτω
rubbish = σκουπίδια/μπάζα < L. rumbo 

< ρηγνύω
rumor = φήμη < L < ρύμη / θόρυβος
run = τρέχω < Go rennen < ρέFειν
rush = ὁρμὴ < RUN < ρύσις
rust = σκουριὰ < L. rubeus < ἐρυθρὸν

Sabot ≤ σάνδαλον
sabre < L. spatula ≤ σπάθη
sad = θλιμμένος < G. sadaz < ἄατος
saddle ≤ σέλλα < L < (σ)ελλὴ/ἕδος
safe ≤ ἀ·σφαλὴς < F < L. solvus < 

σῶFος
sag = ἀτέντωτο < σακ(τ)ὸς
saga < SAY ἢ < SAGE < L. sapio < 

σοφὸς
sail ≤ ἱστίον < N. seglian
salary = μισθὸς < L. sal.arius < 

ἁλάτινος
salmon = σολωμὸς < L. < (σ)ἁλματίας
same = ἴδιος < Go. sama < (σ)ὁμὸς
sample = δεῖγμα < EX.AMPLE
sand = ἄμμος < G. sandam < 

(σ)άμαθος
sap ≤ σκάπτω + χυμὸς < G. sapr < 

σίραιον
sauce = σάλτσα < L. sal.sus < (σ)ἅλας
saw = πριόνι < Go. sega < L. seco < 

σκεδάννυμι
say = λέγω < N. segjan < K. hep < 

ἔνεπε
scab = ψώρα/κακάδι < ἐσχάρα
scale = λεπὶ(ς) < σκαλὶς / κέλυφος
scale = σκάλα < L < σκαλόω
scamper = τρεχάλα < σκαίρω
scan = ψάχνω < L. scando
scant = ἀνεπαρκὴς < N. skammt < 

σύντομος
scar = οὐλὴ < ἐσχάρα
scarce = σπάνιος < L. ex.cerpeo < ἐκ 

+ καρπόω
scare = τρομάζω < N. skirra < σκαίρω 

< σκιρτῶ
scarlet = κατακόκκινος < Fἅλικος
scather = διασκορπίζω < σκεδάννυμι
scent = εὐωδία < L. sentire < 

Fαἰσθητὸν
schedule = πρόγραμμα < scedo < 

σχεδιάζω
scissors = ψαλίδι < L. scindo < σχίζω
scoff/SCORN = χλευασμὸς < σκώπτω
scoop = φτυαρι(ὰ) < G. scappjan < 

σκάπτω
score = λογαριάζω < σκοπέω
scots = Σκῶτοι < L. scotti < σκοτία, 

σκοτεινὴ
scour = τρίβω (καθαρ.) < L. ex.curo 

< κορέω
scout = ἰχνευτὴς < F. econter < 

busculto < σκοπέω
scowl = βλοσυρὸς < N. skyle < 

σκυθρὸς
scramble = σκαρφαλώνω < σκαλόω 

/ καρφόω
scrape = γραντζουνίζω < χαράσσω / 
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σκάριφος
scream = κραυγὴ < L. strideo < 

στριγγίζω < στρίγγω
screen = ὀθόνη < K. escran < σκηνὴ
screw = βίδα < K. seruva < στρόμβος
scythe = δρεπάνι < B. segido < seco
sea = θάλασσα < N. sainiz < (σ)ἅλιος
seal = σφραγὶς < L. sigilum = ΦΩΚΙΑ 

< selhaz < sea.calf
seam = ραφὴ < (κα)σύω
search = ψάχνω < L. circo < κιρκόω
season = ἐποχὴ < F < satus < SEED
see(n) = βλέπω < G. sehwan < 

σκοπεῖν / (σ)ὄψομαι
seed = σπόρος < sow
seek = γυρεύω < L. sagio < 

(σ)ἡγέομαι
seem = φαίνομαι/μοιάζω < SAME
seep = διαποτίζω < Go. sipian < σήπω
seize = συλ·λαμβάνω < F. saisir < L < 

(σ)άπτω
seldom = σπανίως < Go. selda = 

παράδοξο
self < selbo < (σ)·ἑαυτὸς
sell = πωλῶ < Go. < στέλλω / 

(σ)·ἐλλείπω
send < Go < στέλλω
set = σειρὰ/ὁμὰς ≤ θέτω ≤ SET·TLE
sever(al) = διαχωρίζω/διάφοροι < 

L. separo
sew = ράβω < L. suo < κα·σύω
sew.er = ἀποχέτευση < L. ex.aqua
shab.by = κουρελιάρικος ≤ σχάζω
shackle(s) = δεσμὰ < B. skakel < 

σκαλόω
shad(ow) = σκιὰ < B. skeadn < 

σκιά·ζω <-δjω)
shaft = ράβδος/φρέαρ ≤ σκαπτὸν
shake < G < σείFω
shall = θὰ < Go. skeld < Fεθέλω
shallow = ρηχὸς < G. skaldaz < 

σκολιὸς
sham(e) = ἀπάτη/ντροπὴ < G. skandu 

< σκάνδαλον
shank = κνήμη < N. skanka < σκάζω
shape = σχῆμα < G. skapjan < 

σχέθ·ειν < ἔχω
share = μερίδιο < B. skar < L. squalus 

< σκληρὸς
shark ≤ κάρχαρος
sharp = κοφτερὸς < SCRAPE
shave = ξυρίζω < G. skaban < 

σκάπτειν
she = αὐτὴ ≤ σὴ
shear = κουρεύω < N. skari < κείρω
sheath = θήκη < G. skeidiz < 

σκεδανύω
sheep = πρόβατο < G. skappa < 

σκῦτος;
sheer ≤ καθαρὸς  G. skiraz
sheet < Ν. skijeto ≤ σινδών
shelf < G. skylf
shell < N. skelja ≤ κέλυφος
shelter ≤ ἄσυλον
shield < skeldaz ≤ ἀσπὶς
shift = μετατόπιση < Ν. skipta
shine = λάμπω < Ν. skinan
shingle = βότσαλο < L. scindila < 

σχίδαξ

ship = πλοῖο < N. skipo < σκάφος
shire = κομητεία < B. skira < χῶρος
shirt = πουκάμισο < B. skyrta < σκῦτος
shit = σκατὰ < N. skita < σκατὸς
shiver = ρῖγος < N. serele < SHAKE
shock = τράνταγμα < (συγ)κλονίζω 

< SHAKE
shoe = παποῦτσι < G. skohan < 

σκύτινον 
sho(o)t = πυροβολῶ/βλαστὸς < G. 

skentan <;
shop = ψωνίζω/μαγαζὶ < G. skeopa 

< σκέπω
shore = ὄχθη < SHEAR
short = σύντομος/κοντὸς < B. scurtos 

< L. curtus
shoulder = ὦμος < G < L. spalla < 

ἐπωμίς;
shout = κραυγὴ < Go. skent < SHOT
shove(l) = σπρώχνω/φτυάρι < 

σκάλλω
show = θέαμα/δείχνω < G. skovon 

< σκοπέω
shower = μπόρα/ντοὺς < G. skura < 

κλύζω
shred = κομματάκι < G. skud < 

σ.ράκος
shrew < shrill ≤ στριγγὸς
shrine = λειψανοθήκη < L. scrinium
shrink ≤ συρρικνόω
shrub = θάμνος < σχῖνος;
shudder = ριγῶ < G. skurdjan < 

σκιρτῶ
shut = κλείνω/μάνταλο < SHOT
shy = δειλὸς/ρίχνω < SCARE
sick = ἄρρωστος < G. seukaz < 

σικχὸς
sickle = δρεπάνι < L. seco
side = πλευρὰ < G. sidus < θέσις / 

(σ)·ἕδος
sieve = κόσκινο ≤ σείθω
sigh = ἀναστενάζω < G. sigide < 

στενάχω
sight = ὅραση/θέα < SEE
siesta = ὑπνάκος < L. sexta (hora) = 

ἕκτη = 12
silk = μετάξι < σηρικὸν < Σῆρες
silly = ἀνόητος < G. salig < (σ)·ἅλιος 

< ἄλη
silver = ἀργυρὸς < G. silubr < L. sidus 

< σ. εἶδος
sin = ἁμαρτία < Go. syngias < (σ) 

ὕβρις
since = ἀφ’ ὅτου < G. siddan < ὅθεν, 

αὖθι
sink = νεροχύτης/βυθίζω < Go. 

sikwax
sip = ρουφῶ < L. sicus < (σ).ὀπὸς
sister = ἀδελφὴ < G. swesr < L. soror 

< (σ)·ἔορ
sit = κάθομαι/θέσις < L. sedeo < 

(σ)·ἕδος
size = μέγεθος < K. assise < L. 

ad.sedeo
skep(el) = πανέρι < κύπελλον
skech ≤ σχέδιον
ski/skate = σκὶ < K. escasse < ἐσχάρα
skill = δεξιότης < N. skaljo < 

ξε·χωριστὸς < σκάλ·λον

skim/scum = ξαφρίζω < L. ex.cumo 
< κυμὸς

skin = δέρμα < G. skindus < σκῦτος
skip = ἀναπηδῶ < N < σκιρτῶ
skirt = φούστα < QUILT = σκῦτος
skit = σκὲτς < Go. skendo < σκώπτω
skull = κρανίο < σκῦλον
sky = οὐρανὸς < N. skugi < L. sceo 

< σκέπω
slab < N. slappa ≤ πλὰξ
slack < G. slakaz ≤ χαλαρὸς  L. 

laxus < λαγαρὸς
sla(u)nt ≤ κλιτὺς
slap = σκαμπίλι < κόλαφος
slate = σχιστόλιθος < F. eclater < 

κλαστὸς
slaughter = σφαγὴ < Go. es.laht
slave = δοῦλος < Σ(κ)λαβῖνοι  L. 

serri < σκληρὸς
sleep = ὕπνος < G. slepaz < λεκ·τὸς
slick/slide = ὀλίσθημα < SLIP < 

λισσὸς
slim/slender = λεπτὸς < G. slimbiz < 

λιγνὸς
slit/slot ≤ σχισμὴ < σχιστὸς
sliver ≤ σκλῆθρον
slogan = σύνθημα/πολεμ. κραυγὴ 

< Σκωτ. slogon < * s· rogin < 
(σ)·σογκιῆν

slope = πλαγιὰ < SLANT
slough = τέλμα < (σ)ἱλὺς
slow = ἀργὸς < G. slewaz < σιγαλὸς
sly = πονηρὸς < SKILL
smack = στράκα < σμάραγος
small = μικρὸς < G. smalaz < N. 

smark  L. macer < σμικρὸς
smart = ἔξυπνος < σμερδαῖος;
smash = σύγκρουση < σφάραγος
smear = κηλιδώνω < N. smyrna < 

μορύσσω
smell = ὄσφρηση/μυρίζω < G < 

ὀσμέομαι
smile = χαμογελῶ < G < μειδιάω
smoke = καπνὸς < σμύχω
smooth = λεῖος < (σ).ὁμαλὸς
snack = μεζὲς/μπουκιὰ < SNAP < 

συνάπτω < δάκνω;
snail = σαλιγκάρι < N. snigil < SNAKE
snake = φίδι < N. snaigim < σύρ(ν)ω 

/ σύρμα
sneeze = φτάρνισμα < B. fnesan < 

πτάρνισμα
sniff = ρουθουνίζω < SNORE
snore = ροχαλίζω < ρόθινος < ρόθος
so = τόσο/ἔτσι > Fῶς = σῶς
soar = ὑψώνομαι < F < L. ex.aura
sober < L. sobrius ≤ σοβαρὸς
sock = κάλτσα < N. < L. siccus < 

σίκχος
socket = μπρίζα ≤ κόγχη
soft = μαλακὸς < Go. sahte < σαπρὸς
soil = ἔδαφος < N < L. solium < 

(σ)ἕδος
some = μερικοὶ < K. sams < (σ)αμὸς
son = γυιὸς < sunus < (σ)υἱὸς
song/sing = τραγούδι < G. sigwan < 

(σ)ὀμφὴ
soon < Go. sand < συντόμως
sorrow = λύπη < N. sorgo < (σ)ὀργὴ
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soul = ψυχὴ < Go. saiwalo < 
(σ)αίFολος

soup < F < (σ)ὀπὸς
sour = ξινὸς < F < (σ)ὀπὸς
sow = γουρούνα < G. sugu < σῦς
sow = σπέρνω < G. sejan < L. sero < 

σπείρω
spade = φτυάρι < G. < σπάθη
span < G. spanna ≤ σπιθαμὴ
spare = ἀνταλλακτικὸ < N. sparotan < 

περισσόν;
spark < K. sperca < σπινθὴρ
sparrow = σπουργίτης < G. sparwan 

< ἀσπαίρων
sparse = ἀραιὸς < L. sparsus < 

σποράδην
speak = μιλῶ < N. sprekan < L. 

ex.prehendo < ἐκφράζω
spear = δόρυ < N. spjor < (ἀ)σπαίρω
speed = ταχύτης < N. spoeden < 

σπεύδειν
spell < L. ex.pello < συλλαβῶ
spin/spider = στρίβω/ἀράχνη < 

σφίγγω
spike.spoke ≤ ἀκὶς ≤ ἀκτὶς
spit(the) ≤ πτύελον 
splash = πιτσίλα < πλαταγὴ
splinder ≤ σκλῆθρον ≤ SPLIT = σχίζω 

< σπαλὶς
spoon = κουτάλι < G. spann < 

σπάδων
sport = διασκέδαση/ἀγὼν < L. dis. 

porto < ἐκφορτίζω
spot = κηλὶς < σποδὸς
spread = ἁπλώνω < SPRING = ἄνοιξη 

< σφρῖγος
sprint = ἐπιταχύνω < SPRY
spy = κατάσκοπος < L < σκοπέω
square = τετράγωνο/πλατεῖα < L. ex. 

quadra
squeeze ≤ σφίγγω/συνθλίβω 
squid = καλαμάρι < σηπία;
stain = κηλὶς/βάφω < dis.tain < 

TAINT
stair = σκαλὶ < N. steiger < στείχω
stalk = μίσχος < ἱστὸς < ἵσταμαι
stard = στάσις < L. sto < ἵ·στα·μαι
stare ≤ σταθερὸν (βλέμμα)
start = ἀρχίζω/τινάζω < σκιρτῶ
starve = λιμοκτονῶ < N. starfe <;
steak = μπριτζόλα < stikna < κνίσσα
steal = κλέβω < G. stelan < στερῶ
steam < G. staumaz < ἀτμὸς
steel = ἀτσάλι < G. stanla
steep = ἀπόκρημνος < staupa < 

σκύπτω
steer = πηδάλιο < N. stira < στεῖρα
stern = μίσχος < stamnaz < ἱστάμενος 

< ἱστὸς
step = βῆμα < G. stapiz < πατέω
stern = αὐστηρὸς < STARE + πρύμνη 

< STEER
stick/staff<stake = ραβδὶ < στύπος + 

κολλῶ < στίζω
stiff = σφικτὸς < K. stipo < στιπτός;
stille = ἥσυχος/παρ’ ὅλο < σταθερὸς
sting = τσιμπῶ/κεντρὶ < στίζω
stink / stench = βρώμα < G. stekwan 

< STRIKE

stir < N. styrja ≤ ταραχὴ
stock = στὸκ/κούτσουρο < G. stukkaz 

< στύπος
stone = πέτρα < G. stainaz < στίον
stool = σκαμνὶ < σφέλας
stoop < G. stupjan < σ·κύπτ·ειν
stop = σταματῶ < stoppian < L < 

stuppo < στύπη
store = μαγαζὶ/ἀπόθεμα < F < 

στόρνυμι
stor(e)y = ὄροφος < store ≤ ἱστορία
storm = θύελλα < G. sturmaz < STIR;
stove = σόμπα/ψήνω < στοιὰ
stow < B. stouven ≤ στοιβάζω
straight = εὐθεῖα < στρωτὸς
strain = τεντώνω < F < L. stringo < 

στράγγω
strange = παράξενος < F < L. exeterus 

< ἐξώτερος
strap/strip = λουρὶ < G. strupp ≤ L < 

στρόφος
straw/strew = ἄχυρο < strojan ≤ 

στρῶμα
stream = ρεῦμα < G. straumaz < (σ).

ρέω
street = ὁδὸς < strata < L. sterno < 

ἀτρώνυμι
stress = ἄγχος/δύναμις < στράγγω 

/ στρέφω
stride = δρασκελιὰ < στρηνὴς
strike, stroke = κτύπημα < στρίζω
strong = δυνατὸς < L. stringo < στρὰγξ
stubborn ≤ ἐπίμων < στύπος
stuff = ὑλικὸ < στύπη, ὕφασμα
surf = ἀφρὸς < συρφετὸς
swab ≤ σφογγίζω < SWEEP
swag(ger) ≤ κομπο·ρρήμων
swallow = χάφτω < G. swelgo < 

σίαλον
swamp = βάλτος < SWIM
swarm < G. ≤ σμῆνος
swastika < Σανκριτ. < σπαστικὸς 

(σταυρός)
swear = ὅρκος < G. swarkam < 

(σ)ὅρκος
sweat < G < L. sudor ≤ (σ)ἱδρὼς
sweet = γλυκὺς < L. suavis < (σ)·ἡδὺς
swell = φουσκώνω < σμῶδιξ < σμάω
swift = ταχὺς < σφύζω
swing = κολυμβῶ < σμήχω / ναίω;
swine = χοῖρος, ινὸ < (σ).ὕινος < ὗς
swing = κούνημα < N. swungon < 

σφυγμὸς
switch = διακόπτης < σφίγγω /στρίβω
sword < G < σφαγὶς ≤ σπάθη

Tack = τάκος < Β < στύπος;
tail = οὐρὰ < G. tarlaz < τέλος;
tailor = ράφτης/κόφτης < K. taille < 

τελε·όω / τέμνω
taint = μολύνω/βαφὴ < L. tingo < 

τέγγω
take = παίρνω < G < L. capio < Fἅπτω 

/ θίγω
talisman = φυλακτὸ < τέλεσμα  Ἀρ. 

telsam
tall = ψηλὸς < B. < θάλλω
tame = ἥμερος < L. domo < δαμάω
tan = βυρσοδεψῶ < B < τανύω

tap = τάπα/κτυπῶ < τύπτω
tar = πίσσα < N. tyri < ρητίνη
task/tax = καθῆκον/φόρος < L. taxa 

< τίσις
taste = γεύση < L. tango / gusto < 

θίγω / γευστὸν
tatter(s) = κουρέλια < N. tetrat < 

τετραίνω
tattle ≤ φλυαρῶ < ταταλίζω
taut/tought ≤ τεταμένος
teach = διδάσκω  taikjan < τέκμαρ
team = ὁμὰς/ὁδηγῶ < G. tanmaz < L. 

duco < δύFω
tear < Go. zahre < L < δάκρυ(μα)
tear = σχίζω < Go. zeram < τείρω 

/ δέρω
tease = πειράζω < Go. taisan < 

τυραννῶ
teat = ρόγα < G < τιτθὴ
tell/talk = ὁμιλῶ < N. taljan < δηλόω
ten = δέκα < G. tehan ≤ δεκα(νός)
tend(er) = περιποίηση/τρυφερὸς < L. 

tendo < τείνω
thank = δέχομαι/εὐχαρ. < δείκνυμι 
thank = λειώνω < N. doujen < τύκ·ειν
the = ὁ, ἡ, τὸ < Go. de, das /L. id < N. 

so ≤ ὁ = σό, ὅδε, τὸ
theft/thief = κλοπὴ < N. diufr < 

διαφθείρω
then < B. denne < τό·τε
there = ἐκεῖ < ἐ·δῶ < ὧδε
they, them = αὐτοί, αὐτὸν < τεοί, τεῶν
thick = παχὺς < N. dicht < πηκτὸς
thigh = μηρὸς < G. denham < 

θά(βα)κος
thin = λεπτὸς < L. tenuis < τυννὸς
thing = πρᾶγμα < G. dingan < 

θιγ·χάνω
think = σκέψη < G. denkan < 

δεικνύ·ειν
thirst = δίψα < N. durst < L. tarreo < 

τέρσομαι
this/that = αὐτὸς/ἐκεῖνος < N. se-de 

< (σε)οὗτος
thorn = ἀγκάθι < G. durnus < τέρναξ
thorough = λεπτομερὴς < G. duruh < 

ἀκριβὴς
though = ἂν καὶ ≤ καίπερ
thousand = χίλια < Go. dusandi < δεκ.
thrash = δέρνω < B. derscan < 

ταράσσειν, δέρειν
thread = κλωστὴ < Go. drawan < 

στρέφειν
threat = ἀπειλῶ < G. dratian < 

θράττω, ταράσσω
thresh = ἁλωνίζω < τρίβω
thrill = ἀνατριχίλα < G. dyrhil < τείρω
thrive = εὐημερῶ < N. dritask / 

δράττομαι
throat = λαρύγγι < N. (s)droza < ;
throb = πάλλω/σφύζω < θοῦρος, 

θράττω
through = μέσῳ < B. duruh < L. trans
throw = ρίχνω < N. drajen < L. tereo 

< τείρω
thrust < L. trudo ≤ δρᾶσις < ὤθησις
thud < G. dudaz ≤ (γ)δοῦπος
thunder = κεραυνὸς < Go. dunra < L. 

tono < δονέω
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thus = ἔτσι < Fοὕτως
tickle = σημάδι ≤ στιγμὴ/θίγω
ticket < K. estiquet ≤ εἰσιτήριον  

steken < στήκω
tide = παλίρροια/συγυρίζω < δαίτη 

< δαίω
tie = δεσμὰ < N. teugja < τεύχω
tiff = καυγᾶς < θυμὸς
tight = σφικτὸς < τε·τυχμένος < TIE
tile = κέραμος < F < tegula < τέγος
till = μέχρι < B. tel < τέλος
tilt = γέρνω < K. < κλιτὺς
timber = ξυλεία < G. demran < 

δένδρον
time = χρόνος < τείνω, τέμνω, τιμὴ 

 TIDE
tin = κονσέρβα < L. stannums < Go. 

zint < κασσίτερος
tingle = φαγούρα < τίναγμα / 

σκαλ(λίζ)ω
tire = λάστιχο < B. tyr.so < 

(ἐπί)σωτρον
tire = κουράζω < F < τηρέω ἢ TEAR
tissue = ὕφασμα < F < L. texo < τεύχω
to = πρὸς/στὸ < (ἐν)τῷ / [οἴκα]δε
toast = φρυγανιὰ < tostum, torreo < 

τέρσομαι
toe = δάκτυλο < G. taihwon < 

δάκτυλον
together = μαζὶ < to + GATHER < 

συν·ἀγείρω
toile(t) ≤ WC < F < L. tela < tex(t)o
token = τεκμήριο < G. taikman < 

τέκμαρ / δεικνύω
toll = διόδια < L < τελώνιον < τέλος
tongs = τσιμπίδα < Go. danken < 

δάκνειν
tongue = γλῶσσα < Go. tuggo < L. < 

δεικνύω
too = ἐπίσης < TO
tool = ἐργαλεῖο < G. taulan < τελέ·ειν
tooth = δόντι < Go. tundus < ὀδόν·τος
top/tip = κορυφὴ/ἄκρη < toppaz < 

τύφη
torch ≤ πυρσὸς < L. torceo < τόρνος 

= στριφτὸ
toss < Β ≤ τινάσσω
touch = ἀγγίζω < F < K. tocco < Fἅπτω
tough = σκληρὸς < G. tanhuz < 

τραχὺς ἢ δάκνειν;
towel = πετσέτα < L. texto < τεύχω
town = πόλις < K. dunum < δομέω
trace = ἴχνος < F < L. traho < τρέχω/

θράσω
trade/tread = ἐμπόριο/βῆμα < N. 

tredhen < τρέχω
traffic = κυκλοφορία < F < τραπέω
trail = γραμμὴ < L. tragula < L. traho
train ≤ πομπὴ/γυμνάζω < L. traho < 

θράσσω
trap = παγὶς < τράπηξ, Fἅρπαξ
trash = σκουπίδια < θρύψαλον < 

θραύω
travel = ταξείδι < τραπελίζ·ω < τρέπω
treason < προδοσία < L. tra.ditio < 

δια·δίδω
treat = ἀπόλαυση < G. treclan < 

θεραπεία
trench < F < L. trunco ≤ τάφρος

trend = ροπὴ < L. torno < τόρνος
tress = πλεξούδα < βόσ./τριχὸς
trick = κόλπο < τρητὸς
tricle = στάλα < τριγλὴ < τρίζω
tricfle/trivial = ἀσήμαντος ≤ 

τε·τριμμένος < τρίβω
trim = ξακρίζω < τρῖμμα
troop = ὁμάδα < F < τρόπος
trot ≤ τροχάδην  TREAD = βηματίζω
trouble = φασαρία < L. turb.idus < 

turba < θόρυβος / τύρβη
trough = σκάφη < G. tragaz < 

δρυFίνη;
trousers = παντελόνι < K. trius < 

τυλίσσω;
trout = πέστροφα < K. tructa < 

τρώκτης
trowel = μυστρὶ < L. truplla < τρυηλὶς
truckle < L ≤ τροχαλία
tru.e(st) = ἀληθὴς < N. treowo < 

δρόος
trumpet < τρομπ(έτ)α < Κ < TUBE
trunk(us) < L. truncus < *con/tros ≤ 

κορμὸς
truss = δεμάτι < Κ < L. torqueos < 

τόρνος < τυλίσσω
try = δοκιμὴ < L. tritum / tero < τρίβω
tube = σωλὴν < F < L. tubus < στύπος
tuck(us) < K. teuha ≤ πτυχὴ
Tues.day = Τρίτη < N. tiw(es) < Go. 

zin < Ζεὺς + δία
twi = κλαρὶ < G. twigl ≤ δί·χαλον / 

δί.κελλα
twist = στρίβω/διπλόω < τυλίσσω
tzigane ≤ ἀ·θίγγ·ανος

Udder = μαστάρι < οὖθαρ
ugly = ἄσχημος < N. ugligr < ἄγριος 

/ ὀργίλος
under = κάτω ἀπὸ < G < ἔνδον
un.do = λύω < un + do < ἀνα·λύω < 

δ(ίδ)ω
un.dies = ἐσώρουχα < under clothes
up(on) = ἐπάνω < N. upp < ὑπὲρ
utter = τέλειος < N. utertra < 

ὑπέρτερος

Vaccine = ἐμβόλιο < L. vacca < 
βῶκα = βοῦς

vain = μάταιος < L. vanus < vaco = 
βαιὸς

valley = κοιλάδα < Κ < L < κοFιλὰς 
< Fᾶλις

vampire = βρυκόλακας < βάπτω
vat = κάδος < futam < βυτίνη
vault = θόλος < F < volveo < Fἐλύω
veal = μοσχαρίσιο < L. vitulus < 

βόFειος
veda = βέδες = γνῶσις < Σανσκρ. 

vid < Fίδω
velour = βελοῦδο < F < L. villus < 

μαλλὸς
vendette ≤ F < L. vindico < ἐκ.δικῶ
vent = διέξοδος < L. findo < σχίζω 

ἢ WIND
venture = τόλμημα < F. aventure < L. 

ad.venio
very = πολὺ/ἀκριβὴς < L. verus < 

βαρὺς

view = ὄψη < L. video < Fείδω
vodka ≤ Σλ. voda < Fὕδωρ + άκιον
vow/vote = ὅρκος/ψῆφος < L. voveo 

< Fεύχομαι

Wad = στουπὶ < βαίτη
wage(s) = μισθὸς < F. guage < 

Fἐγγύη
wagon ≤ wehnaz < Fὄχος
waist = μέση < N. wahstur < γαστὴρ
wait = περιμένω < ἀγρυπνῶ < WAKE
wake = ξυπνῶ < K. awecran < 

ἀγείρειν
walk = περπατῶ < N. valca < L. vergo 

< Fέρχον
wall = τοῖχος/ἔπαλξις < L. vallus < 

πά(σσα)λος
wallet = πορτοφόλι < G. valla < πῆρα;
wallop = κοπανάω < F < K. gallop < 

καλπάζω
wallow = κυλιέμαι < L. volvo
wal.nut = καρύδι < walle < WELSH 

+ NUT
waltz = βὰλς < G. < L. volto < Fελύω
wane < G. ≤ φθίνω  VAIN
want = θέλω < N. vanga < ἀνάγκα = 

ἔλλειψις
war = πόλεμος < F. querre < G. wera 

< Fἔρις
ward = ἀποκρούω < G. < Fαρκέω  

guard
ware(s) = εἴδη < G. gararaz < 

παράγω ἢ valeo
warm = ζεστὸς < G. werma < θερμὸς
warn = προειδοποιῶ < vadajan < 

Fαρείγω < wary < Fοράω
warrant = ἐγγύηση < G < Fἕρκος ἢ 

WARN
was = ἤμουν, ἤσουν < Go. wisen < 

Fἦσο < ἦσαν
wash = πλένω < G. wascan < F 

ὑδραίνω < WATER
watch = ρολόι < προσέχω < WAKE
water = νερὸ < Go. wato < Fὕδα·το(ς) 

 L. unda
wattle = λειρὶ < Go. watel(a) < 

κάλλεα
wave = κῦμα < N. watre, watla < 

Fόχος  L. veho
wax = κερὶ/ταπώνω < αὐξάνω < 

Fαὔξω
way = δρόμος < G. wegaz < via < L. 

veho < Fοχέω
we < Go. weis ≤ ἡμεῖς
weak = ἀδύναμος < N. weikr(os) < 

Fὑγρὸς
wealth = πλοῦτος < G. welan < WILL
weapon = ὅπλο < wepnam < Fὅπλον
wear = φορῶ < Go. varjas < L. vestis 

< Fἑσθὴς
weary = κουρασμένος < N. worian < 

Fὥρα / κόρος
weasel = νυφίτσα < K. wisula < Fικτὺς
weather = καιρὸς < N. vefra < L. 

ventus
weave = ὕφανση < N. vefra < Fὑφὴ 

 WEB
wed = γάμος < N. vedja < L. vas, dis 

< ἐγγύη / ἄεθλον
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wedge = σφὴν < N. veggr < χάραξ
wednes.day = Τετάρτη < woden·s·dag 

= odin < Fἑρμῆς
wee = μικρούλι < Go. waego < 

βαFὸς
weed = ζιζάνιο < S. weodian < 

βοτάνη
week = ἑβδομὰς < N. waixl < 

Fἀλλάξ(ις)
weep = κλαίω < Go. wopjan < γόος 

/ κοπετὸς
weigh(t = βάρος < N. wegen < Fὄχος
well = καλὰ < G. wela < WILL
well = πηγάδι < wylle < βλύω
Welsh = Οὐαλλὸς < walsk < L. volcae 

< Κέλτες;
west = δύση < L. vesper < Fἕσπερος
wet = ὑγρὸς < Fὑετὸς  WATER
went = ἐπῆγα < wende < L. vado < 

βατὸν
whale < φάλαινα < N. walira < L < 

φάλαινα
whar < G. hwerd ≤ ἀπο·βάθρα
what = (ὅ)τι < G. hwat < L. quod  

Ἰων. κῶς
wheat = σιτάρι < Go. hvaitas < 

Fάλφητον < WHITE
wheedle = καλοπιάνω < Go. chweld 

< κολάπτω
wheel = τροχὸς < N. kweohl < 

κύκλος
wheeze = ξεφυσῶ < N. hwesa < 

φυσάω
when < G. hivonne < Fὅτε·ἂν
where = (ὅ)που < L. quo < ὅ·ποι
wherry = βάρκα < L. varica < βᾶρις
whet < B. hwattaz < τροχίζω
which = (ὁ)ποῖος < hweleks < πηλῖκος 

< ποῖος
while = ἐνῷ/χρόνος < G. hwilo < 

Fὀλίγον;
whip = μαστίγιο < Go. wipfen < 

στίζω;
whirl(pool) = στρόβιλος < hvir·poel < 

γυρόω.πολέω
whisky < K. visge·beatha < Fὕδατος 

βιωτὴ
whisper = ψίθυρος < N. hvriska < 

ψέδυρα
whistle = σφύριγμα < Go. < στρίζω
white = ἄσπρο < Go. hnaitaz < 

ἀλφὸς < ψαλ(ι)ὸς

who = (ὁ)ποῖος < L. quis < κοῖος
whole < hailoz ≤ Fὅλος
whore < horom ≤ πόρνη
why = γιατί; < L. quias < διατί
wick = φυτίλι < G. wiohno < πλίτιον;
wide = πλατὺς < N. widre < * wridu 

< πλατὺς
widow = χήρα < L. vidnus < ἡFίθεος
wife = ἡ σύζυγος < N. wijf < νύμφη 

/ γυνὴ
wig = περούκα < peri.wig < Ἰταλ. < 

φενάκη
wild = ἄγριος < Go. wil.theis = 

βούλησις
will = θέλω < G. < L. velle, volo < 

βούλομαι
willow = ἰτιά, λυγερὸς < Go. welig < 

λυγ(η)ρὸς
win ≤ νικῶ ≤ L. vinco
winch = βίντσι < Go. windlas < 

βαροῦλκον;
wind = ἄνεμος < G. < L. ventus < 

Fαϊτμὴ
window = παράθυρο < wind-owe 

< + EYE
wing < N. rengir ≤ πτέρυγα
winter = χειμῶνας < Go. vintrus < 

Fὑδρὸς / WET
wipe = σφουγγίζω < G. < WISP / 

τρίβω;
wire = σύρμα < Go. wiere < * welie 

< Fελύω
wise = σοφὸς/ἀντίληψη < L. video 

ἢ Fἦθος
wish = εὐχὴ/ἐπιθυμῶ < N. winse < 

θυμικός;
witch = μάγισσα < wizard < wise
with = μὲ < Go. mid(o) < μετὰ τοῦ…
wither = ξεραίνω < N. wydder < 

ἄν·Fὑδρος
witness = μάρτυς < WIT < γνῶσις, 

γνωστὸς
woe = θλίψη < L. vae < οὐαί! / γόος
wolf ≤ λύκος < G < L. lupus
wo·man = γυνὴ < WIF(E) + man < 

L. ma(n)s < μένος
wonder = θαυμασ(τὸ) < ;
wood = ξύλο < G. widnz < N. widro 

< φύτρος
woof ≤ ὑφάδι < WEAVE
wool = μαλλὶ < Go. wullo < L. < 

Fὄλνος = οὗλος

word = λέξη < Go. waurd < Liverbum 
< Fερέω

work = ἐργασία < Go. werkam < 
Fἔργον, ἔοργα

world = κόσμος < N. wer.old < L. vir 
+ old

worm = σκουλίκι < L. vermis < Fῥόμος
worry = ἀνησυχῶ < N. hwergia < 

HARRY
worse < Go. wairst < χείριστος
wor.ship = λατρεία < WORTH – ικὸς
worth = ἀξία < N. weorda < ἀρετὴ
wound = πληγὴ < Go. wunta < Fύννη 

/ κεντέω
wragle = λογομαχία < Fἐρίζω
wrap = τυλίγω ≤ γραπόω
wreak = ξεσπῶ < L. urgeo < Fὀργὴ
wrestle = πάλη < G < στρεβλόω
wrik/wring ≤ στρίβω 
wrinkle ≤ ρυτὶς 
write = γράφω < Go. writan < 

L. scripto < σκάριφος
wrong = ἄδικο/λάθος < WRING
wroth <G. < Fὀργὴ

Yard = αὐλὴ < F < G. gardaz < L. 
cohor < χόρτος

yard < N. gerdia ≤ Fὀργυιὰ
yarn = νῆμα < garni ≤ χορδὴ 
yawn = χασμῶμαι  N. ginen
year = ἔτος < N. jeram < Fὧρα
yearn = λαχταράω < gjarn < ἄρνυμι 

/ χαίρειν
yeast ≤ ζύμη < N. geast < ζεστὸς
yell ≤ οὐρλιάζω < N. gjallo < 

ὀλολύζω
yellow = κίτρινο < N. geolo < L. 

helnns < χλόος
yes = ναὶ < Go. ja / N. ge < γὲ
yester.day = χθὲς < Fὑστερέα δῖα
yet = ἀκόμα < N. ita < εἶτα / ἔτι
yield = παραγωγὴ < G. geldan < 

Fἀλδαίνω
yoga = γιόγκα < Σανσκρ. < ζευγνύω, 

ζυγὸς
yogurt = γιαούρτι < Τούρκ. < ζευγνύω 

/ ζύμη
yoke = ζυγὸς  L. jugum
you = ἐσὺ < ὑμμε < ὑμεῖς
young = νέος < Go. < L. juvenus < 

Fηβάω
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ÐÏÉÏÓ ÈÁ ÖÙÔÉÓÇ
ÔÉÓ ÓÕÍÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÔÇÓ ÑÙÌÉÏÓÕÍÇÓ;

ση με ρι νὴ καὶ ἔ τσι ὀ νο μα σθεῖ σα «Κοι νο βου λευ τι κὴ ∆η μο-

κρα τί α» στὸ κρα τί διο τῆς Ρω μι ο σύ νης, κά θε ἄλ λο πα ρὰ 

«∆η μο κρα τί α» εἶ ναι. Ἄν θρω ποι τῆς κλη ρο νο μι κῆς κρυ πτο-

δυ να στεί ας μὲ τὴν βο ή θεια τῆς ἰ δε ο λο γι κῆς «σα λά τας» 

τοῦ Ἑλ λη νο χρι στι α νι σμοῦ, τῆς Ἐ ξ-ου σί ας, τῆς Πε ρι-ου-

σί ας, τῆς Πα ρ-ου σί ας, τῆς Ἀ ν-ού σιας καὶ τῆς πο λι τι κῆς Ἀ πά της ρή μα σι 

πει θό με νοι θυ μοῦν ται προ ε κλο γι κὰ τὸ ἄ βου λο πλῆ θος τὸ ἀ πο χαυ νω μένο 

ἀ πὸ τὰ ἔ τσι ὀ νο μα σθέν τα ΜΜΕ. Μὲ τὴν μέ θο δο αὐ τὴ οἱ ση με ρι νοὶ Ρω-

μιοὶ ἔ χουν νο η τι κὰ πα ρα λύ σει καὶ πο λι τι σμι κὰ στει ρω θῆ. Ἡ κλη ρο νο μι-

κὴ κρυ πτο δυ να στεία μα ζὶ μὲ τοὺς μά γους τῆς ἀ πά της ἀ πο μα κρύ νει τοὺς 

ρωμιοὺς συ στη μα τι κὰ ἀ π’ ὅ λες τὶς ἀρ χὲς καὶ ἀ ξί ες τῆς ἑλ λη νι κῆς Ἀρ χαι-

ό τη τας καὶ μὲ τὰ μέ σα ποὺ δι α θέ τει τοὺς ἐ λέγ χει, τοὺς δι α μορ φώ νει καὶ 

τοὺς κα τευ θύ νει. Οἱ ἄ βου λοι ρω μιοὶ πα ρα μέ νουν μέ χρι τὶς ἡ μέ ρες μας 

ἀ νί κα νοι νὰ ἀ να πτύ ξουν τὴν ἀ παι τού με νη εὐ ρύ τη τα πνεύ μα τος, γιὰ νὰ 

ἀν τι λη φθοῦν καὶ νὰ ξε πε ρά σουν τὴν ἀ πά τη, τὸ στή σι μο, τὴν με θό δευ ση, 

τὴν συ νω μο σί α καὶ τὸν δό λο.

Πῶς εἶ ναί πο τε δυ να τὸ νὰ λάμ ψῃ ἡ ἀλήθεια στὸ κρα τί διο τῆς Ρω μι ο σύ νης μὲ 
τὸν να ζι στι κὸ καὶ τυ πο κτό νο νό μο 1178/81; Χω ρὶς ὅ μως τὸ τρο με ρὸ βά ρος τῆς 
ἐ λεύ θε ρης κρί σης, τὴν εὐ θύ νη ἀ νε ξάρ τη της ὁ λο κλή ρω σης τῆς προ σω πι κό τη τας 
καὶ τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς συ νει δή σε ως θὰ πα ρα μεί νουν οἱ ρω μιοὶ ἐ σα εὶ πι στὰ πι ό-
νια τῆς κλη ρο νο μι κῆς κρυ πτο δυ να στεί ας καὶ τῶν μά γων τῆς ἀ πά της.

Οἱ ἐ πι μέ ρους δρά σεις τῆς νῦν Κυ βέρ νη σης καὶ οἱ ἐ ξαγ γε λί ες τῆς Ἀ ξι ω μα τι κῆς 
Ἀν τι πο λί τευ σης δὲν ἐν τάσ σον ται σὲ κά ποι ο εὐ ρύ τε ρο σχέ διο καὶ γι’ αὐ τὸ προ κα-
λοῦν μί α κοι νω νι κὴ ἀ νη συ χί α καὶ ἕ να ἄγ χος γιὰ τὸ αὔ ριο. Ὁ ση με ρι νὸς ρυθ μὸς 
ἀ νά πτυ ξης τῆς Οἰ κο νο μί ας δὲν ρευ στο ποι εῖ ται, γιὰ νὰ βρε θοῦν τὰ χρή μα τα, σὲ 
μί α ἐ πο χὴ μά λι στα μὲ ἀ νη συ χη τι κὴ ἀ να ζω πύ ρω ση τοῦ πλη θω ρι σμοῦ καὶ τοῦ 
τι μά ριθ μου λό γω καὶ τῶν τι μῶν ὑ δρο γο ναν θρά κων.

* * *
‣



21240    ∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007

 λες οἱ ἀ λή θει ες ποὺ ἀ φο ροῦν στὸ μέλ λον τοῦ τό που ἀ πο σι ω πῶν-
ται χά ριν τῶν ἐ φή με ρων σκο πι μο τή των τῆς κρυ πτο δυ να στεί ας. 
Οὐ δεὶς ἔ χει τὸ θάρ ρος νὰ τὶς λέ ῃ, γιὰ νὰ σπά σουν ἀ πο στή μα τα, νὰ 
ἀ πο κα λυ φθοῦν ἐ νο χὲς καὶ νὰ κα τα λο γι σθοῦν εὐ θύ νες. Πῶς ὅ μως 
νὰ κα τα λο γι σθοῦν εὐ θύ νες, ὅ ταν ἡ πα ρὰ τοῖς θε οῖς ὀ νο μα ζο μέ νη 

«Θέ μις», πα ρὰ τοῖς χθο νί οις «∆ί κη» καὶ πα ρὰ τοῖς ἀν θρώ ποις «Νό μος» κα τε ξευ-
τε λί ζε ται, καὶ ὅ ταν μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ ἡ «Ἀ δι κί α» γί νε ται κα θη με ρι νὰ «∆ί και ο»; 
Πό σο ἀ νε ξάρ τη τα μπο ροῦν νὰ λει τουρ γή σουν οἱ δι κα στι κοὶ λει τουρ γοὶ μέ σα σὲ 
ἕ να δί χτυ πο λι τι κῶν σκο πι μο τή των; Εἶ ναι ἡ κα θ’ ἡ μᾶς «Θέ μις» πράγ μα τι τυ φλὴ 
ἢ μή πως ἔ γι νε μο νό φθαλ μη; 

Ἡ ποι ό τη τα τῆς ∆ι και ο σύ νης κά θε χώ ρας ἀν τι κα το πτρί ζει τὴν ποι ό τη τα 
τῆς ἴ διας τῆς ∆η μο κρα τί ας καὶ τοῦ πρώ του πο λί τη τῆς δη μο κρα τί ας αὐ τῆς. 
Πῶς νὰ κρί νῃ κα νεὶς τὴν ποι ό τη τα τοῦ νῦν πρώ του πο λί τη τῆς ἔ τσι ὀ νο μα σθεί-
σης ∆η μο κρα τί ας τοῦ κρα τι δί ου τῆς Ρω μι ο σύ νης, ὅ ταν αὐ τὸς δὲν ἀ σχο λεῖ ται 
ὅ πως καὶ ἡ ∆ι και ο σύ νη καὶ ἡ Ἐ κτε λε στι κὴ Ἐ ξου σί α μὲ τὶς λε πτο μέ ρει ες 
συγ κά λυ ψης τῶν ἀ πα τε ώ νων; Πῶς εἶ ναι δυ να τὸν μὲ «τέ τοι ες ποι ό τη τες», 
ποὺ ἀν τι προ σω πεύ ουν τὴν ἔ τσι ὀ νο μα σθεῖ σα ∆η μο κρα τί α τοῦ κρα τι δί ου 
τῆς Ρω μι ο σύ νης, νὰ ρι χθῇ φῶς στὴν μη χα νὴ τῆς ἀ δι κί ας; Τὰ πα ρα δι κα στι κὰ 
κυ κλώ μα τα κυ ρια ρχοῦν σὲ κά θε νο μὸ τῆς χώ ρας αὐ τῆς, μὲ δι α πρά ξεις ἐγ-
κλη μά των προ σπο ρι σμοῦ πε ρι ου σια κοῦ ὀ φέ λους, μὲ κα κουρ γή μα τα ναρ κω-
τι κῶν, μὲ πα ρα βά σεις τῆς ἔν νοι ας τοῦ φυ σι κοῦ δι κα στῆ καὶ τῶν ἀρ χῶν τῆς 
ἀ με ρο λη ψί ας καὶ ἀν τι κει με νι κό τη τας, μὲ συγ κρο τή σεις συμ μο ρι ῶν μὲ στό χο 
τὴν δι ά πρα ξη πλημ με λη μά των μό νο καὶ μό νο γιὰ τὸ οἰ κο νο μι κὸ ὄ φε λος, μὲ 
δι κα στι κὲς ἀ πο φά σεις ποὺ ἀ γνο οῦν σκό πι μα τὰ ἀ πο δει κτι κὰ στοι χεῖ α χά ριν 
πά σης φύ σε ως σκο πι μο τή των;

Οἱ νό μοι τοῦ κρα τι δί ου τῆς Ρω μι ο σύ νης εἶ ναι σὰν νὰ μὴν ὑ πάρ χουν. Πρό κει ται 
γιὰ «λί θους καὶ πλίν θους καὶ κε ρά μους ἀ τά κτως ἐρ ριμ μέ νους». Ἀ πὸ τὴν ἐ τή σια 
ἔκ θε ση ἀν τα γω νι στι κό τη τας τῆς Ἐ πι τρο πῆς Ἐμ πει ρο γνω μό νων καὶ τῆς ICAP 
ΑΕ προ κύ πτουν τὰ ἑ ξῆς ἐν δι α φέ ρον τα στοι χεῖ α: Τὸ κρα τί διο τῆς Ρω μι ο σύ νης 
εἶ ναι πρῶ το σὲ δι α φθο ρὰ στὴν Ε.Ε. τῶν 15 ἢ τε λευ ταῖ ο στὴν δι α φά νεια. Στὴν 
Ε.Ε. τῶν 25 ἡτ τᾶ ται ἀ πὸ τὴν Πο λω νί α κα τα κτῶν τας τὴν δεύ τε ρη θέ ση στὴν δι-
α φθο ρὰ ἢ τὴν προ τε λευ ταί α στὴν δι α φά νεια.

* * *

Τί ἐ στι τὸ κρα τί διο τῆς Ρω μι ο σύ νης σή με ρα, λί γο πρὸ τῶν βου λευ τι κῶν ἐ κλο-
γῶν;

 Εἶ ναι ὁ πα ρά δει σος τῶν κα θι ζη μά των τῆς τε λευ ταί ας κοι νω νι κῆς ὑ πο στά-
σε ως καὶ τῶν δο λο φό νων τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ. Ἔ πα ψε πρὸ πολ λοῦ νὰ εἶ ναι ἡ 
πα τρί δα τῶν Ἑλ λή νων.
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 Ναρκωτικά, παιδεραστία, τοκογλυφία, ἐπίορκοι δημοτικοὶ καὶ κρατικοὶ 
λειτουργοί, λῃστεῖες, λαθρομετανάστες, ἀμορφωσιά, ἀπαιδεία, ἀγυρτεία, 
διαπλοκή, διαφθορὰ καὶ ὅλα γενικῶς τὰ μιάσματα τοῦ κυτίου τῆς Πανδώ-
ρας πλὴν τῆς ἐλπίδας.

 Ἕνα κρατίδιο, ποὺ διὰ τῶν θεμελιωδῶν, ὑπηρεσιακῶν καὶ ἐπιχειρηματικῶν 
λειτουργιῶν του διατηρεῖ τὴν πιὸ διεφθαρμένη κρατικὴ μηχανὴ ὡς ἕνα πλυν-
τήριο βρώμικου χρήματος.

 Ἕνα κρατίδιο γεμᾶτο μὲ κλίκες ἄθλιας ὑπόγειας συγκρότησης δυνάμεων 
διαρπαγῆς τοῦ δημόσιου χρήματος καὶ τῶν ἐπιδοτήσεων πάσης μορφῆς τῆς 
Ε.Ε. Συγγενεῖς, κουμπάροι, φίλοι, φιλενάδες, παρατρεχάμενοι γυρολόγοι χω-
ρὶς κανένα δεῖγμα ἐντιμότητας καὶ ἱκανότητας καὶ ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας 
ἀσκοῦν κρατικὰ καὶ κυβερνητικὰ καθήκοντα.

 Ἕνα κρατίδιο, ὅπου ὅλες σχεδὸν οἱ ὑποθέσεις 
διαπλοκῆς καὶ διαφθορᾶς παραγράφονται, πρὶν 
κἂν δικαστοῦν... Ἔτσι σάπισε καὶ στένεψε ὁ τό-
πος αὐτός.

 Ἕνα κρατίδιο, ὅπου ὅλες οἱ ὑποθέσεις διαπλο-
κῆς, μίζας καὶ μαύρου χρήματος ὁδηγοῦνται σὲ 
«Ἐξεταστικὲς Ἐπιτροπές» καὶ στὰ ∆ικαστήρια, 
ὅπου δὲν καταλήγουν πουθενὰ καὶ σκόπιμα σέρ-
νονται γιὰ χρόνια, μέχρι νὰ ξεχαστοῦν.

 Ἕνα κρατίδιο ποὺ κυριαρχεῖται καὶ ἀπὸ τὸ σχιζο-
φρενὲς ἰδεολόγημα τοῦ «Ἑλληνοχριστιανισμοῦ» 
ἢ καλύτερα τοῦ «Ρωμιοχριστιανισμοῦ» τῶν μά-
γων τῆς ἀπάτης, ποὺ γκρέμισαν τοὺς ναούς μας, 
ποὺ ἐκθεμελίωσαν τοὺς βωμούς μας, ποὺ λοιδώ-
ρησαν, ἐξώρισαν καὶ σκότωσαν τοὺς δάσκαλους 
καὶ φιλοσόφους μας, ποὺ ἔκαψαν τὰ συγγράμ-
ματα καὶ τὶς βιβλιοθῆκες μας, ποὺ ἀπαγόρεψαν 
μὲ θανατικὴ ποινὴ τὶς σχολές, τὰ πανεπιστήμια, 
τὰ ἀσκληπιεῖα μας, ποὺ κατήργησαν τοὺς Ὀλυμ-
πιακοὺς Ἀγῶνες, ποὺ μᾶς ἀπαγόρευσαν νὰ ὀνομαζώμαστε Ἕλληνες καὶ 
ἀσέβησαν ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ Πνεύματος, μετατρέποντας 
τὴν Ἑλλάδα στὸ μοναδικὸ κρατίδιο θεοκρατίας ἐντὸς τῆς Ε.Ε. Κατὰ τὴν 
χριστιανικὴ θρησκεία ἡ στήριξη τῆς γνώμης στὴν «Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη» 
ἀποτελεῖ αἵρεση καὶ προδοσία.

Ποιός θὰ συνεγείρῃ τὴν συνείδηση ἐκείνων, ποὺ ἔχουν τὴν εὐθύνη διακυβέρ-
νησης τοῦ κρατιδίου τῆς Ρωμιοσύνης, γιὰ νὰ ἀδράξουν τὴν ρομφαία τῆς οὐσια-

‣

Τὸ κρατίδιο τῆς 

Ρωμιοσύνης εἶναι 

πρῶτο σὲ διαφθορὰ 

στὴν Ε.Ε. τῶν 15 

ἢ τελευταῖο στὴν 

διαφάνεια. Στὴν 

Ε.Ε. τῶν 25 ἡττᾶται 

ἀπὸ τὴν Πολωνία 

κατακτῶντας τὴν 

δεύτερη θέση στὴν 

διαφθορὰ ἢ τὴν 

προτελευταία στὴν 

διαφάνεια.
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στι κῆς καὶ ἀ δι ά κρι της κά θαρ σης, ὥ στε νὰ πε ρι σω θῇ ὅ, τι εἶ ναι ἀ κό μη δυ να τόν; 
Πό τε θὰ στα μα τή σῃ ἐ πι τέ λους ὁ ἐ ξευ τε λι σμὸς κά θε ἔν νοι ας πο λι τι κοῦ λό γου 
καὶ ἡ με τα τρο πὴ τοῦ πο λι τι κοῦ σκη νι κοῦ σὲ τσίρ κο; Πό τε θὰ στα μα τή σουν ἐ πι-
τέ λους οἱ πο λι τι κὲς μά χες ἐ σω τε ρι κῆς κα τα νά λω σης καὶ ἀλ λη λο κο ρο ϊ δίας; Πό τε 
ἐ πι τέ λους θὰ με ταλ λα χθῇ ἡ κοι νω νί α τῶν ρω μι ῶν, ποὺ εἶ ναι θρεμ μέ νη μὲ τὴν 
ἀν τί λη ψη τοῦ πε ρι ού σιου λα οῦ τῶν μά γων τῆς ἀ πά της, τῆς αὐ τά ρε σκης ὑ πα νά-
πτυ ξης καὶ τοῦ ὑ στε ρι κό μορ φου πα τρι ω τι σμοῦ;

Πό τε θὰ κα τα νο ή σουν οἱ ρω μιοί, ὅ τι στὸ ση με ρι νὸ κρα τί διό τους δὲν ὑ πάρ-
χει χῶ ρος δρά σε ως καὶ σκέ ψε ως ἀ πὸ τὴν Ἐ πι στή μη μέ χρι τὴν Πο λι τι κή, ἀ πὸ 
τὴν Οἰ κο νο μί α μέ χρι τὴν Τέ χνη, ἀ πὸ τὴν Παι δεί α μέ χρι τὴν Τε χνο λο γί α, ποὺ 
νὰ συ ναρ τᾶ ται ἄ με σα πρὸς τὴν Ἐ λευ θε ρί α καὶ τὴν Ἀ λή θεια, χω ρὶς τὴν με-
σο λά βη ση κά ποι ου συμ βα τι κοῦ, τε χνη τοῦ καὶ φυ σι κὰ ψεύ τι κου κα νό να τῶν 
μά γων τῆς ἀ πά της, ποὺ ὑ πα γο ρεύ ει ἡ ἐ ξου σι α στι κὴ σκο πι μό τη τα.

* * *

ὸ τρι συ πό στα το τέ ρας τῆς κρυ πτο δυ-
να στεί ας καὶ τῶν μά γων τῆς ἀ πά της, 
δη λα δὴ «∆όγ μα – Λο γο κρι σί α - Ἐ ξου-
σί α», μό νο ἀ πὸ Ἕλ λη νες καὶ ὄ χι ἀ πὸ 
ρω μιοὺς μπο ρεῖ νὰ ἀ να τρα πῇ. Οἱ Ἕλ-

λη νες δὲν ὑ πῆρ ξαν πο τὲ ὑ πο τε ταγ μέ νοι, ἀ δι ά φο ροι 
ὑ πή κο οι ὅ πως οἱ ση με ρι νοὶ ρω μιοί, ἀλ λὰ ἐ λεύ θε ροι 
πο λί τες μὲ τοὺς δι κούς τους νό μους καὶ κώ δι κες συμ-
πε ρι φο ρᾶς. Ἡ ἑλ λη νι κὴ κο σμο αν τί λη ψη, συμ πυ κνω-
μέ νη στὴν ρή ση τοῦ Ἡ ρά κλει του «Κό σμον τόν δε, 
τὸν αὐ τὸν ἁ πάν των, οὔ τε τις θε ῶν οὔ τε ἀν θρώ πων 
ἐ ποί η σεν, ἀλ λ’ ἦν ἀ εὶ καὶ ἔ στιν καὶ ἔ σται πῦρ ἀ εί ζω-
ον, ἁ πτό με νον μέ τρα καὶ ἀ πο σβεν νύ με νον μέ τρα», ὁ 
σε βα σμὸς τῶν Ἑλ λή νων στὴν Φύ ση, στοὺς τέσ σα ρες 
συμ παν τι κοὺς νό μους, στὸν Ἔ ρω τα, ποὺ συ νέ χει 
τὰ στοι χεῖ α τῆς Φύ σης, ἡ ταύ τι ση τοῦ θεί ου μὲ τὴν 
Φύ ση, οἱ ἰ δέ ες τῆς Ὕ βρε ως, τῆς ∆ί κης, τῆς Νε μέ σε ως, ἡ ἀ γά πη γιὰ τὴν Γνώ ση, 
ἡ ἀ πό λυ τη ἐ νερ γο ποί η ση σώ μα τος καὶ πνεύ μα τος ἀ πὸ πο λὺ νε α ρὴ ἡ λι κί α, ἡ αὐ-
το θυ σί α χά ριν τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ ἀ τό μου ἢ τῆς πα τρί δος, θὰ ἐ κτο πί σουν μί αν 
ἡ μέ ρα διὰ παν τὸς τὰ ἀ σι α τι κὰ σκου πί δια, δη λα δὴ τὸν φό βο τοῦ θα νά του, τὸν 
δυ ϊ σμὸ Κα λοῦ-Κα κοῦ, τὴν μω ρί α, τὴν νω θρό τη τα, τὴν θρη σκο λη ψί α καὶ τὴν 
δει σι δαι μο νί α 

 ∆ρ Γ. Θ. Χατ ζη θε ο δώ ρου
 Ὑ φη γη τὴς Πο λυ τε χνεί ου Ἄ α χεν

Οἱ Ἕλληνες δὲν 

ὑπῆρξαν ποτὲ 

ὑποτεταγμένοι, 

ἀδιάφοροι ὑπήκοοι 

ὅπως οἱ σημερινοὶ 

ρωμιοί, ἀλλὰ 

ἐλεύθεροι πολίτες 

μὲ τοὺς δικούς τους 

νόμους καὶ κώδικες 

συμπεριφορᾶς. 
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ρὶν 2.487 χρό νια, τὸ ἔ τος 480 π.Χ., οἱ Ἕλ λη νες ἀν τι στά-
θη καν στοὺς Πέρ σες τοῦ Ξέρ ξη. Στὴ μά χη στὰ στε νὰ τῶν 
Θερ μο πυ λῶν ἀν τι τά χτη καν ἡ ρω ι κὰ καὶ θυ σι ά στη καν 700 
παλ λη κά ρια ἀ πὸ τὶς ἀρ χαῖ ες Θε σπι ὲς* μα ζὶ μὲ 300 παλ λη-
κά ρια ἀ πὸ τὴ Λα κε δαί μο να καὶ 200 Θη βαῖ οι.

Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α, ἡ παγ κό σμια κοι νό τη τα, οἱ ἱ στο ρι κοὶ καὶ οἱ ποι η τές, μὲ 
πρῶ το τὸν Σι μω νί δη, ποὺ ἔ γρα ψε στὸ ἐ πί γραμ μα:

«Ὦ ξεῖν, ἀγ γέλ λειν Λα κε δαι μο νί οις ὅ τι τῇδε κεί με θα
τοῖς κεί νων ρή μα σι πει θό με νοι»

οἱ σύγ χρο νοι (2007) ἐκ πρό σω ποι τῆς τέ χνης, ὅ πως ὁ Zack Snyder μὲ τὸ νέ ο του ἔρ-
γο «300», προ βάλ λουν μό νο τοὺς Λα κε δαι μο νί ους καὶ ἀ γνο οῦν ἢ ἀ πο σι ω ποῦν τὴν 
ἐ θε λο θυ σί α τῶν 700 Θε σπι έ ων. Ἀ κό μη καὶ τὸ μνη μεῖ ο, ποὺ ἀ νή γει ραν στὸν τό πο τῆς 
μά χης, εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νο στοὺς Λα κε δαι μό νιους καὶ τὸν ἀρ χη γό τους Λε ω νί δα. Γιὰ 
τοὺς 700 Θε σπι εῖς τοῦ ∆η μό φι λου χά ρα ξαν μό νο ἕ να ἁ πλὸ ἐ πί γραμ μα. Σχε τι κὰ μὲ τὴν 
ἀ πο σι ώ πη ση τῆς θυ σί ας τῶν Θε σπι έ ων χα ρα κτη ρι στι κὰ εἶ ναι τὰ πα ρα κά τω λό για 
τοῦ πρώ ην (1997) Σπαρ τιά τη δη μάρ χου κ. ∆.Π. Μα τά λα κα τὰ τὴν τε λε τὴ (5 Ἀ πρι λί-
ου 1997) τῶν ἀ πο κα λυ πτη ρί ων τοῦ μνη μεί ου τῶν Θε σπι έ ων, πα ρου σί ᾳ τοῦ πρώ ην 
Προ έ δρου τῆς Ἑλ λη νι κῆς ∆η μο κρα τί ας κ. Κ. Στε φα νό που λου:

«Ἤ μουν μα θη τὴς τοῦ ∆η μο τι κοῦ σχο λεί ου, ὅ ταν γιὰ πρώ τη φο ρὰ ἄ κου σα τὸ 
δά σκα λό μου, τὸν κα λό μου δά σκα λο, ἀ να φε ρό με νο στὴ μά χη τῶν Θερ μο πυ λῶν, 
νὰ κά νῃ λό γο γιὰ τὸν ∆η μό φι λο καὶ τοὺς 700 Θε σπι εῖς. Καὶ ὁ μο λο γῶ, πὼς ἡ ἔκ-
πλη ξή μου ὑ πῆρ ξε με γά λη. Μέ χρι τό τε πί στευ α, πὼς τὸ 480 π.Χ. στὶς Θερ μο πύ λες 
ἔ πε σαν ὑ πε ρα σπι ζό με νοι τὰ αἰ ώ νια ἰ δα νι κὰ τού του τοῦ τό που ὁ Λε ω νί δας καὶ οἱ 
300 ἀρ χαῖ οι συμ πο λί τες μου. Ἀρ γό τε ρα δι α πί στω σα, ὅ τι ἕ να ση μαν τι κὸ μέ ρος τῶν 
Ἑλ λή νων ἀλ λὰ καὶ τῶν ξέ νων συ νέ δε αν κά θε ἀ να φο ρά τους στὶς Θερ μο πύ λες μὲ 

ÏÉ 700 ÈÅÓÐÉÅÉÓ 
ÓÔÇ ÌÁ×Ç
ÔÙÍ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ

* Κα τὰ τοὺς ἀρ χαί ους χρό νους ἡ πε ρι ο χὴ τῆς πό λης-κρά τους τῶν Θε σπι ῶν γε ω γρα φι κὰ 
κά λυ πτε τὴν κεν τρι κὴ καὶ νό τια Βοι ω τί α καὶ τὴν ἀ να το λι κὴ πλευ ρὰ τοῦ Ἑ λι κῶ να. Ὁ κα-
θη γη τὴς John M. Fossey («Το p o g r a p hy and population of ancient Boiotia», 1988) ἀ να φέ ρει, 
ὅ τι πε ρι ε λάμ βα νε τὴν πε ρι ο χὴ γύ ρω ἀ πὸ τοὺς νέ ους δή μους τῶν Θε σπι ῶν, Βα γί ων καὶ 
Θί σβης.
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τὸν ἡρωικὸ θάνατο τῶν Λακεδαιμονίων καὶ μόνο. Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ ἱστορικὴ 
πρακτικὴ στὸ θέμα αὐτὸ ἔχει διαμορφώσει στὴ λαϊκὴ ἀντίληψη ἕνα τεράστιο κενό, 
παραβλέποντας τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴ θυσία τῶν 700 ἀνδρῶν ἀπὸ τὶς Θεσπιές.»

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1997, μετὰ ἀπὸ 2.477 χρόνια ἀπὸ τὴ μάχη στὶς Θερμοπύλες, μὲ τὴν 
ἀνέγερση τοῦ ἁπλοῦ συμβολικοῦ ἀγάλματος τοῦ φτερωτοῦ νεανία δίπλα στὸ ἄγαλμα 
τοῦ Σπαρτιάτη Λεωνίδα καὶ τῶν συντρόφων του στὶς Θερμοπύλες, ἔγινε τὸ πρῶτο 
βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς μνήμης τῶν 700 παλληκαριῶν ἀπὸ τὶς Θεσπιές. Τὸ 
ἀνεγερθὲν μνημεῖο χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν παρακάτω συμβολισμό:

Ἀκέφαλη ἀνδρικὴ κεφαλή: Ἀνώνυμη ἐθελουσία εἰσφορὰ τῶν 700 Θεσπιέων γιὰ 
τὴν ἐλευθερία.

Προτεταμένα στήθη: Ἀγῶνας, ἀνδρεία, δύναμη, γενναιότητα, θάρρος. 
Ἀνασηκωμένο φτερό: Νίκη, δόξα, ψυχή, πνεῦμα καὶ ἐλευθερία.
Φτερὸ τσακισμένο: Ἑκούσια θυσία καὶ θάνατος.
Γυμνὸ κορμί: Ἔρωτας, ποὺ ἦταν θεὸς τῶν Θεσπιῶν, θεὸς τῆς δημιουργίας, τῆς 

ὀμορφιᾶς καὶ τῆς ζωῆς.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε, ὅτι οἱ Θεσπιεῖς παρέμειναν στὶς Θερμοπύλες, γνωρίζον-
τας ὅτι θὰ θυσιαστοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτάσσουν οἱ 
νόμοι τῶν Θεσπιῶν. Ἡ ἐθελοθυσία τους ἦταν ἁπλᾶ ἔνδειξη ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα 
τους. 

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»

Γιὰ τὴν ἐθελοθυσία τῶν Θεσπιέων πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸν πατέρα τῆς Ἱστορίας 
Ἡρόδοτο (484-430/20 π.Χ.) ἀπὸ τὴν Ἁλικαρνασσὸ τῆς Μ. Ἀσίας. Συγκεκριμένα στὸ 
ἔργο του «ΙΣΤΟΡΙΑΙ» καὶ εἰδικὰ στὸ κεφάλαιο Η, παράγραφος 222, ἀναφέρει:

«ΟΙ ΜΕΝ ΜΥΝ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΟΙ ΑΠΟΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΟΙΧΟΝΤΟ ΤΕ ΑΠΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΟΝΤΟ ΛΕΩΝΙΔΗ, ΘΕΣΠΙΕΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΟΙ ΚΑΤΕΜΕΙΝΑΝ ΜΟΥΝΟΙ ΠΑΡΑ 
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣΙ. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΘΗΒΑΙΟΙ ΜΕΝ ΑΕΚΟΥΝΤΕΣ ΕΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΥ 
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ (ΚΑΤΕΙΧΕ ΓΑΡ ΣΦΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΕΝ ΟΜΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΙΕΥΜΕΝΟΣ), 
ΘΕΣΠΙΕΕΣ ΣΕ ΕΚΟΝΤΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΟΙ ΟΥΚ ΕΦΑΣΑΝ ΑΠΟΛΙΠΟΝΤΕΣ ΛΕΩΝΙΔΗΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΑΠΑΛΑΞΕΣΘΑΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΣΥΝΑΠΕΘΑΝΟΝ. 

ΕΣΤΡΑΤΗΓΕΕ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΩ»

[«Οἱ σύμμαχοι ἔφυγαν, ὑπακούοντας στὶς διαταγὲς τοῦ Λεωνίδα, ἀλλὰ παρέμει-
ναν στὸ πλευρὸ τῶν Λακεδαιμονίων μόνο οἱ Θεσπιεῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι. Ἀπὸ αὐτοὺς 
οἱ Θηβαῖοι “ἀεκοῦντες (=χωρὶς τὴ θέλησή τους) ἔμενον”. Οἱ Θεσπιεῖς δὲν θέλησαν 
νὰ ἀφήσουν τὸν Λεωνίδα καὶ τοὺς συντρόφους του μόνους. Παρέμειναν μὲ ἀρχηγὸ 
τὸν ∆ημόφιλο τὸν ∆ιαδρομέα καὶ θυσιάστηκαν μαζί τους γιὰ τὴν ἐλευθερία.»]

Τὸ γεγονὸς τῆς παραμονῆς τῶν Θεσπιέων στὴ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν ἀναφέρεται 
ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὸν γεωγράφο-περιηγητὴ Παυσανία στὰ «Φωκικά» ὡς ἀκολούθως:

«ΠΛΗΝ ΓΑΡ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ  
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ΠΡΟΕΛΙΠΟΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ.»

Ὁ Ἡρόδοτος (Η,225,3) συνεχίζει γιὰ τὸν ἡρωισμὸ καὶ τοὺς πρώτους ἥρωες-μαχητὲς 
τῶν Θεσπιέων καὶ Λακεδαιμονίων.

«ΕΝ ΤΟΥΤΟ ΣΦΕΑΣ ΤΩ ΧΩΡΩ ΑΛΕΧΟΜΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΗΣΙ, ΤΟΙΣΙ ΑΥΤΩΝ ΑΤΥΓΧΑΝΟΝ 
ΑΤΙ ΠΕΡΙΟΥΣΑΙ, ΚΑΙ ΧΕΡΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΣΙ ΚΑΤΑΧΩΣΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΒΑΛΛΟΝΤΕΣ, ΟΙ 
ΜΕΝ ΕΞ ΕΝΑΝΤΙΗΣ ΕΠΙΣΠΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΥΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΕΟΣ ΣΥΓΧΩΣΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΔΕ 

ΠΕΡΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΕΘΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΑΤΟΝ.»

[«Ἐκεῖ οἱ ἡρωικὰ ἀντιταχθέντες Ἕλληνες μὲ σπασμένα δόρατα καὶ μὲ χέρια καὶ 
δόντια ὑπεράσπιζαν τὸν ἑαυτόν τους ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, μέχρι ποὺ περικυκλώ-
θηκαν ὁλοκληρωτικὰ καὶ λόγῳ τῆς ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς τῶν ἀντιπάλων κατεβλή-
θησαν καὶ ὑποχώρησαν.»]

«ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΟΜΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΗΡ 
ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ... ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΕ ΕΥΔΟΚΙΜΕΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩ 

ΟΥΝΟΜΑ ΗΝ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΑΡΜΑΤΙΔΕΩ»

[«Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ Θεσπιεῖς πολέμησαν μὲ ἀνδρεία. 
Ξεχώρισαν ὁ Σπαρτιάτης ∆ιηνέκης... καὶ ὁ Θεσπιεὺς 

∆ιθύραμβος Ἀρματίδης.»] 

Τέλος ὁ Ἡρόδοτος (Θ,25,2) γράφει γιὰ τὴν 
προσπάθεια τῶν Περσῶν τοῦ Ξέρξη νὰ 
καλύψουν τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν 
νεκρῶν τους:

«ΔΙΑΠΕΡΑΙΩΘΕΝ ΤΕ Σ ΔΕ  ΑΘΗΕΥΟΝ ΤΟ 
ΔΙΕΧΙΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ. ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΗΠΙΣΤΕΑΤΟ 
ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ 

ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΑΣ, ΟΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΛΩΤΑΣ. ΟΥ ΜΕΝ 
ΟΥΔ’ ΕΛΑΝΘΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΚΟΤΑΣ ΞΕΡΞΗΣ ΤΑΥΤΑ 

ΠΡΗΞΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΩΥΤΟ, ΚΑΙ ΓΑΡ ΔΗ 
ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΗΝ, ΤΩΝ ΜΕΝ ΧΙΛΙΟΙ ΕΦΑΙΝΟΝΤΟ ΝΕΚΡΟΙ 
ΚΕΙΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΣΕ ΠΑΝΤΕΣ ΕΚΕΑΤΟ ΑΛΕΕΣ ΣΥΓΚΕΚΟΜΙΣΜΕΝΟΙ 

ΕΣ ΤΩΟΤΟ ΧΩΡΙΟΝ, ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ.»

Μετὰ τὴν μάχη στὶς Θερμοπύλες οἱ Πέρσες κατεβαί-
νοντας στὴν Νότια Ἑλλάδα, πρὶν ἀπὸ τὴν μάχη τῶν 
Πλαταιῶν, ἔκαψαν καὶ τὴν ἀρχαία πόλη τῶν Θεσπιῶν, 
ἀναγκάζοντας τοὺς κατοίκους της νὰ καταφύγουν στὴν 

Χρειάστηκε νὰ περάσουν 25 αἰῶνες, γιὰ νὰ τιμηθῇ ὁ ἀγῶνας 
τῶν 700 Θεσπιέων, ποὺ ἔπεσαν στὴ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν 
δίπλα στοὺς 300 Σπαρτιᾶτες μὲ τὸ εἰκονιζόμενο λιτὸ καὶ 
ἀπέρριτο μνημεῖο, ποὺ ἀναγέρθηκε δίπλα στὸ μεγαλοπρε-

πὲς μνηνεῖο τοῦ Λεωνίδα. 
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Πε λο πόν νη σο, ὅ πως ὁ Ἡ ρό δο τος (Θ,50,2) πε ρι γρά φει:

«Ο ΓΑΡ ΔΙΑ ΒΟΙΩΤΩΝ ΤΡΑΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΜΑ ΞΕΡΞΗ, ΕΜΠΡΗΣΑΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΛΕΛΟΙΠΟΝΤΩΝ ΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 
ΩΣΑΥΤΩΣ, ΗΚΕ ΤΕ ΑΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙΝΑ ΕΔΗΙΟΥ. ΕΝΕΠΡΗΣΕ ΔΕ 

ΘΕΣΠΕΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΑΝ ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΜΗΔΙΖΟΝ»

Σή με ρα, 2.487 χρό νια με τὰ τὴν θυ σί α τῶν 700 Θε σπι-
έ ων, ἡ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση ἡ 
δι ε θνὴς ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα θὰ ἔ πρε πε νὰ 
εἶ χαν ἀ πο κα τα στή σει καὶ τοὺς Θερ μο πυ λο μά-
χους Θε σπι εῖς. 

Κλεί νω αὐ τὴ τὴν σύν το μη ἀ να φο ρὰ μὲ 
τὰ λό για τοῦ Σπαρ τιά τη ∆η μάρ χου καὶ 
μὲ τοὺς λί γους στί χους, ποὺ ἔ γρα ψαν οἱ 
ἀ πό γο νοι τῶν πρω το-η ρώ ων τοῦ Ἑλ λη-
νι σμοῦ.

«Ἡ Σπάρ τη, ἀ πο τί ον τας ὀ φει λό με νο φό-
ρο τι μῆς, κλί νει εὐ λα βι κὰ τὸ γό νυ καὶ ὑ πο-
κλί νε ται μὲ σε βα σμὸ στὸν τό πο θυ σί ας τῶν 
700 ἡ ρω ι κῶν παι δι ῶν ἀ πὸ τὶς Θε σπι ές, ποὺ 
μα ζὶ μὲ τοὺς 300 ἀ πὸ τὴν Λα κε δαί μο να ἔ στει λαν 
μὲ τὸ θά να τό τους ἕ να δι α χρο νι κὸ καὶ πάν το τε ἐ πί και ρο 
μή νυ μα ποὺ στέλ νει ὁ Ἑλ λη νι σμός, ἕ να μή νυ μα ποὺ λέ ει, ὅ τι σὲ τοῦ το τὸν ἄ γο νο 
καὶ κα κο τρά χα λο τό πο ἔ ζη σαν καὶ ζοῦν ἄν θρω ποι, ποὺ πρὶν καὶ πά νω ἀπ’ ὅ λα, 
πά νω ἀ κό μη καὶ ἀ πὸ τὴ ζω ή τους το πο θε τοῦν τὴν πα τρί δα, τὴν ἐ λευ θε ρί α καὶ τὴν 
ἀν θρώ πι νη ἀ ξι ο πρέ πεια.»

«Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΘΕΣΠΙΕΥΣΙ, ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ, 
ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ ΤΩ ΠΙΣΤΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΣ »

(Σ. ∆η μη τρί ου)

« ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΩΡΙΣΑΝ ΝΑ ΦΥΛΑΓΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ »

(Κ. Κα βά φης)

«ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ 300 ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΚΑΙ 700 ΘΕΣΠΙΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΩΡΙΣΑΝ ΝΑ ΦΥΛΑΓΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Γ.Α.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Παυ σα νί ας, «Ἑλ λά δος Πε ρι η γή σεις», «Φω κι κά», Κά κτος 1992.

• Ἡ ρό δο τος, «Ἱ στο ρί αι».
 Γι ῶρ γος Ε. Ἀν τω νί ου
 Κα θη γη τὴς Πλη ρο φο ρι κῆς
 Πανεπιστημίου Montclair Ν. Ὑερσέης

Σή με ρα, 2.487 χρό νια με τὰ τὴν θυ σί α τῶν 700 Θε σπι-
έ ων, ἡ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση ἡ 
δι ε θνὴς ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα θὰ ἔ πρε πε νὰ 
εἶ χαν ἀ πο κα τα στή σει καὶ τοὺς Θερ μο πυ λο μά-

ρο τι μῆς, κλί νει εὐ λα βι κὰ τὸ γό νυ καὶ ὑ πο-
κλί νε ται μὲ σε βα σμὸ στὸν τό πο θυ σί ας τῶν 
700 ἡ ρω ι κῶν παι δι ῶν ἀ πὸ τὶς Θε σπι ές, ποὺ 
μα ζὶ μὲ τοὺς 300 ἀ πὸ τὴν Λα κε δαί μο να ἔ στει λαν 
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Ἀ λέ ξαν δρος Βέλ λιος 
εἶ ναι δη μο σι ο γρά φος, 
γνω στὸς κυ ρί ως ἀ πὸ τὶς 
ἐμ φα νί σεις του στὰ τη-
λε ο πτι κὰ κα νά λια. Μᾶς 

δέ χθη κε στὴν οἰ κί α του, κά που στὸ Κο-
λω νά κι, μί α πε ρι ο χὴ ποὺ φρόν τι σε νὰ 
δι α φη μί σῃ ἀρ νη τι κὰ ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος 
Ἀ θη νῶν μὲ τὶς γνω στὲς δη λώ σεις του 
πε ρὶ «ἀ θέ ων τοῦ Κο λω να κί ου». Γιὰ νὰ 
εἴ μα στε εἰ λι κρι νεῖς, ὁ κ. Βέλ λιος μᾶς 
αἰφ νι δί α σε τό σο μὲ τὸν με λίρ ρη το λό-
γο του ὅ σο καὶ μὲ τὴν βα θυ στό χα στη 
κρι τι κή του. Εἶ ναι –πι στέψ τε μας– ἀ πὸ 
τὶς ἐ λά χι στες πε ρι πτώ σεις Ἑλ λή νων 
δη μο σι ο γρά φων, ποὺ ὁ προ φο ρι κὸς 
λό γος του δὲν ἐ πι δέ χε ται καμ μί α συν-
τα κτι κὴ δι όρ θω ση, ὅ ταν με τα φέ ρε ται 
στὸ χαρ τί.

«∆»: Ὡς κά τοι κος Κο λω να κί ου, πῶς κρί νε τε τὶς δη λώ σεις τοῦ ἀρ χι ε πι σκό-
που Ἀ θη νῶν πε ρὶ «ἀ θέων τοῦ Κο λω να κί ου, οἱ ὁ ποῖ οι χτυ ποῦν τὴν Ὀρ θο δο-
ξί α»; Ἔ χε τε ἐν το πί σει τὶς κλί κες αὐ τῶν τῶν ἀν θρώ πων ἢ ἀ νή κε τε καὶ ἐ σεῖς 
σὲ κά ποι α ἀ πὸ αὐ τές…;

– Εἶ ναι ἀ λή θεια, ὅ τι ζῶν τας τό σα χρό νια στὸ Κο λω νά κι δι α σταυ ρώ νο μαι 

«ÅÉ ÌÁ ÓÔÅ
Ç ÔÅËÅÕÔÁÉÁ
ÈÅÏÊÑÁÔÉÁ
ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ»
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καθημερινὰ μὲ λογιῶν-λογιῶν ἀνθρώπους· διανοούμενους, ἠθοποιούς, κοσμι-
κὲς κυρίες, ἀργόσχολους, φοιτητὲς ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ ὅλες τὶς γειτονιὲς 
τῆς Ἀθήνας. Ἄρα αὐτὸς ὁ ἰδιότυπος κοινωνικοθρησκευτικὸς ρατσισμὸς τοῦ κ. 
Χριστόδουλου μοῦ φαίνεται ἀσαφὴς καὶ ἀβάσιμος. Φαντάζομαι, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ 
ἐννοεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος –μὲ τὶς διακρίσεις τοὐλάχιστον ποὺ κάνει– εἶναι, ὅτι 
ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ἐκπροσωπεῖ ὁ ἴδιος, εἶναι ὅλοι ὅσοι σκέφτον-
ται καὶ δὲν ἔχουν τὴν ἀγωνία τοῦ μεροκάματου: ὅλοι δηλαδὴ οἱ σκεπτόμενοι 
καὶ οἱ κατέχοντες. Ἄρα –μὲ τὴ λογικὴ πάντα τοῦ κ. Χριστόδουλου– τὸ ποίμνιό 
του ἀποτελεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν σκέπτονται καὶ δὲν ἔχουν.

Ἐγὼ προσωπικὰ θὰ δίσταζα νὰ περιχαρακώσω μὲ αὐτοὺς τοὺς χαρακτη-
ρισμοὺς τὸ ποίμνιο τῶν πιστῶν. Πιστεύω λοιπόν, ὅτι ὁ κ. Χριστόδουλος, ὁ 
ὁποῖος ἐπιδίδεται συστηματικὰ σὲ ἕναν θρησκευτικὸ λαϊκισμό, ἐπιχειρεῖ νὰ 
δαιμονοποιήσῃ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατὰ καιροὺς ἀποκαλύπτουν πόσο 
ρηχός, περιωρισμένος καὶ ματαιόδοξος εἶναι, καὶ ἐπειδὴ μέσα του ξέρει, ὅτι 
ἐκπροσωπεῖ ἕναν ἐπικίνδυνο σκοταδισμὸ γιὰ τὰ δεδομένα μιᾶς κοινωνίας, 
ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλει νὰ συμπορευτῇ μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ μάλι-
στα ἐνεργὰ καὶ δυναμικά, φροντίζει –καὶ αὐτὸ εἶναι κλασικὴ συνταγὴ τοῦ 
λαϊκισμοῦ, τῆς δημαγωγίας καὶ τῆς μαύρης προπαγάνδας– νὰ ἀντιγυρίζῃ τὸν 
χαρακτηρισμὸ ποὺ τοῦ ἀνήκει. Στὶς ἴδιες δηλώσεις του χαρακτηρίζει σκοτα-
διστὲς αὐτοὺς τοὺς «ἄθεους διανοούμενους» τοῦ Κολωνακίου.

Λαός-ποίμνιο ὑπανάπτυκτος πολιτισμικὰ

«∆»: Μάζεψε ὅμως 3.000.000 ὑπογραφὲς γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων· 
εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ρηχοί, μὴ κατέχοντες καὶ μὴ σκεπτόμενοι; 

– Μὰ ὁ κ. Χριστόδουλος χρησιμοποιεῖ τὸ ποίμνιό του μονίμως, γιὰ νὰ ἐνι-
σχύῃ καὶ νὰ συντηρῇ τὴ δική του πολιτικὴ ἐξουσία, μόνο ποὺ τὸ πρόβλημά του 
εἶναι, ὅτι σὲ αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν δὲν ἔχει νὰ προτείνῃ κάποια 
καθοδήγηση ἢ κάποια διέξοδο πρὸς ὁπουδήποτε. Πουλάει ἁπλῶς θρησκευτικὰ 
ἀντανακλαστικὰ καὶ φοβία ἀπέναντι στὸ μέλλον. Ἄρα ὅσα ἑκατομμύρια ὑπο-
γραφὲς καὶ ἂν μαζέψῃ ὁ κ. Χριστόδουλος –πολιτικὰ μιλῶντας–, συναπαρτίζουν 
μία νεκρὴ μᾶζα. Μιὰ νεκρὴ μᾶζα δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι ἰσχυρή. Καὶ αὐτὸ 
δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τόσο μὲ τὴν ποιότητα τῶν πιστῶν ὅσο μὲ τὴν ποιότητα τοῦ 
καθοδηγητῆ τῶν πιστῶν.

«∆»: ∆ηλαδὴ ὁ Ἕλληνας πολίτης δὲν ἔχει μερίδιο εὐθύνης γι’ αὐτὴν τὴν 
κατάντια…;

– Ἀσφαλῶς, ἀλλὰ ἐπιλέγει κανείς, ἂν θὰ βαρέσῃ πρῶτα αὐτοὺς ποὺ φόρεσαν 
τὸ σαμάρι στὸν γάιδαρο ἢ τὸν ἴδιο τὸν γάιδαρο. Ἀσφαλῶς οἱ πιστοὶ ἔχουν εὐθύ-
νη, ἀσφαλῶς μπορῶ νὰ στὸ προχωρήσω ἀκόμα παραπέρα…, αὐτὸ ποὺ λέμε λαὸς 
–ἐγὼ προτιμῶ νὰ τὸ λέω πλέον «κοινὴ γνώμη στὴν Ἑλλάδα»…– ζῇ σὲ συνθῆκες 
ἱστορικῆς καὶ πολιτικῆς ὑπανάπτυξης.
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«∆»: Κάνετε λόγο γιὰ Μεσαίωνα;
– Εἶναι ἕνα εἶδος ἰδιότυπου Μεσαίωνα τῶν σύγχρονων καιρῶν. Ὑπάρχει μία 

πλειοψηφία –φοβοῦμαι– ἀνθρώπων, καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν περιορίζονται 
βέβαια οὔτε στοὺς ἄθεους οὔτε στοὺς Κολωνακιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ξεμάθει νὰ 
σκέπτωνται, δὲν ξέρουν πιὰ νὰ κρίνουν, λειτουργοῦν θυμικὰ καὶ ἀντανακλαστι-
κά. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἄγχος, φοβία ἀπέναντι στὸ μέλλον καὶ τὸ αἴσθημα ὅτι 
δὲν ἔχουν τὰ προσόντα, γιὰ νὰ ἀνταγωνιστοῦν σὲ ἕναν ἀνταγωνιστικὸ κόσμο. 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸ ἰδανικὸ ποίμνιο ἑνὸς Χριστόδουλου, ὁ ὁποῖος ἐπιδί-
δεται σὲ λαϊκισμὸ πολιτικοῦ χαρακτῆρα, φορῶντας ἐπὶ πλέον τὸ ράσο, γιὰ νὰ 
καταστήσῃ τὸν λαϊκισμό του πιὸ ἀποτελεσματικό.

«∆»: Στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα συχνὰ ἀντιπαρα-
τίθεστε μὲ ἀνθρώπους ποὺ υἱοθετοῦν ὅσα λέγει ἡ 
ἐπίσημη Ἐκκλησία. Μήπως διακατέχεστε καὶ ἀπὸ 
κάποια ἐμπάθεια κατὰ βάθος;

– Εἶμαι ἐμπαθής –ἀλλὰ δὲν εἶμαι τυφλός, γιὰ νὰ εἶ-
μαι ἀκριβέστερος. Εἶμαι ἐμπαθής, ὅταν βλέπω αὐτοὺς 
τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πτωχοπροδρο-
μισμοῦ νὰ πουλᾶνε συνειδητὰ «φύκια γιὰ μεταξωτὲς 
κορδέλλες» στὸ ἀκροατήριό τους, νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς 
πιστούς τους, νὰ ξευτελίζουν τὸν θεό τους καὶ νὰ 
ἐξαχρειώνουν τὴν ἴδια τὴν πίστη τους ἐν ὀνόματι τῆς 
πίστης; Ἒ τότε βεβαίως γίνομαι ἐμπαθὴς καὶ θὰ συνε-
χίσω νὰ γίνωμαι ἐμπαθής.

«∆»: Εἴπατε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλη-
σίας πουλᾶνε «φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες». 
Μήπως ὑπονοεῖτε τὸ πρόσφατο φαινόμενο μὲ τὸ 
σκήνωμα τοῦ μοναχοῦ Βησσαρίωνα;

– ∆ὲν θὰ ἤμουν καθόλου ἐμπαθὴς ἀπέναντι στὸν μο-
ναχὸ Βησσαρίωνα, ὅσο ζοῦσε. Θὰ τὸν ἀντιμετώπιζα 
μὲ μεγάλη συμπάθεια καὶ μὲ μεγάλο σεβασμὸ ὡς ἕναν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος βίωνε τὴν πίστη του –ὅποια καὶ ἂν 
ἦταν αὐτή. Εἶμαι βέβαιος ὅμως, ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸ σύστημα –τὸ μοναστήρι, 
ἂς ποῦμε, στὸ ὁποῖο ζοῦσε ὁ Βησσαρίων–, ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ, τὸν εἶχε παραπε-
ταμένο. Μπορῶ νὰ φανταστῶ, ὅτι ὁ Βησσαρίων ζοῦσε στὸ περιθώριο, σὰν ἕνα 
εἶδος ἀπόπαιδου, ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σύστημα. Ξαφνικά, 15 χρόνια μετά, ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία ἀνακάλυψε, ὅτι τὸ σκήνωμα τοῦ Βησσαρίωνα ἔχει ψωμί. 
Πουλάει λοιπόν, κατὰ τρόπο αἰσχρὸ καὶ ἀνενδοίαστο σὲ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος 
λογικὸ εἶναι, μέσα σὲ αὐτὴν τὴν γκρίζα καὶ χωρὶς προοπτικὴ καθημερινότητα 
νὰ θέλῃ νὰ πιστέψῃ στὸ θαῦμα καὶ νὰ ἁρπαχτῇ ἀπὸ αὐτό, ἔστω καὶ ἂν μιλᾶμε 
γιὰ χάνδρες καὶ καθρεφτάκια.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
ἐξουσία πουλάει 

κατὰ τρόπο αἰσχρὸ 
καὶ ἀνενδοίαστο σὲ 

ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος, 
λογικὸ εἶναι, μέσα 

σὲ αὐτὴν τὴν γκρίζα 
καὶ χωρὶς προοπτικὴ 
καθημερινότητα νὰ 

θέλῃ νὰ πιστέψῃ 
στὸ θαῦμα καὶ νὰ 

ἁρπαχτῇ ἀπὸ αὐτό, 
ἔστω καὶ ἂν μιλᾶμε 

γιὰ χάνδρες καὶ 
καθρεφτάκια.
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«Εἴμαστε λαὸς χωρὶς αὐτοπεποίθηση»

«∆»: Μήπως ὅλα αὐτὰ ὀφείλονται στὴν ἔλλειψη αὐτοπεποίθησης ἀπὸ τὸν 
κόσμο;

– Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πρόβλημα. Εἴμαστε ἕνας λαός, ὁ ὁποῖος βαρύνεται 
ἀπὸ μεγάλα ἱστορικὰ συμπλέγματα, καὶ ἐννοῶ συμπλέγματα μειονεξίας. Ἱστο-
ρικὰ καὶ συλλογικὰ ἔχουμε πάψει νὰ πιστεύουμε στὸν ἑαυτό μας. Σὰν κοινωνία 
–ὅπως ἔχουμε διαμορφωθῆ τὶς τελευταῖες λίγες δεκαετίες– ὅλοι συνειδητοποιοῦ-
με κατὰ βάθος ἢ ἐνστικτωδῶς αἰσθανόμαστε, πὼς εἴμαστε κοινωνικὰ οἱονεὶ ἀνά-
πηροι σὲ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος τρέχει μὲ τρομακτικὲς ταχύτητες. Ἄρα πιστεύω, 
ὅτι οἱ Ἕλληνες σήμερα δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ αὐτοπεποίθηση, ἀντιθέτως 
κατατρύχονται ἀπὸ ἕνα βαρίσκιωτο αἴσθημα μειονεξίας. Αὐτὸ τοὺς κάνει τόσο 
εὐεπίφορους στὰ θαύματα, καὶ θαύματα λογῆς-λογῆς ἐννοῶ.

Μὲ τὸν ἴδιο φανατισμὸ τρέχουν νὰ προσκυνήσουν τὸ σκήνωμα τοῦ Βησσα-
ρίωνα, ἐξαντλοῦν τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ «ἐθνικὸ θέαμα 
τῆς Eurovision», κατεβαίνουν στοὺς δρόμους, νὰ πα-
νηγυρίσουν τὴ νίκη τῆς ἐθνικῆς μας ὁμάδας, σὰν νὰ 
πρόκειται γιὰ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐθνικῆς ἀνωτερότητας 
τῆς φυλῆς, τρέχουν στὶς καφετζοῦδες, τρέχουν στοὺς 
ἀστρολόγους καὶ περιμένουν ἀπὸ τοὺς πωλητὲς τῶν 
σὲξ σὸπς νὰ τοὺς δώσουν φάρμακα καὶ μαγκανίες γιὰ 
τὴ σεξουαλική τους ἱκανότητα. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἕνας 
φαῦλος κύκλος, ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σύν-
δρομο μειονεξίας, τὴν ἔλλειψη αὐτοπεποίθησης καὶ αὐ-
τοσεβασμοῦ καὶ γενικώτερα πίστης στὸν ἑαυτό μας.

Ἑλλάδα, τὸ τελευταῖο θεοκρατικὸ καθεστὼς

«∆»: Εἶστε ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας;
– Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τίθεται διπλωματικά. Πιστεύω, ὅτι στὴν πραγματικότητα 

εἴμαστε τὸ τελευταῖο θεοκρατικὸ κράτος τῆς Εὐρώπης. Σκανδαλίζομαι, ὅταν 
βλέπω τοὺς παπᾶδες νὰ εἰσέρχωνται στὴν Βουλή, γιὰ νὰ ὁρκίσουν κάθε φορὰ 
τὴν Κυβέρνηση καὶ τὸ νέο Πρόεδρο τῆς ∆ημοκρατίας. Σκανδαλίζομαι, ἀκόμα 
καὶ ὅταν διαβάζω τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν τοῦ γυιοῦ μου, ποὺ εἶναι στὴν Τε-
τάρτη ∆ημοτικοῦ. 

Ἔχω τὴν αἴσθηση, ὅτι ζῶ μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ κλῖμα, ὅτι ζῶ αἰῶνες πίσω καὶ 
ὅτι πάντως δὲ ζῶ στὸν πολιτισμὸ αὐτὸν ποὺ λέγεται εὐρωπαϊκὸς καὶ ποὺ θέλω 
νὰ εἶναι καὶ δικός μου. Ἄρα ἐδῶ δὲν μιλᾶμε ἁπλῶς γιὰ διαχωρισμὸ Κράτους 
– Ἐκκλησίας, ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ κατάργηση τῆς Νεοελληνικῆς Θεοκρατίας. Γιὰ 
κατάργηση δηλαδὴ αὐτῆς τῆς ἑστίας σκοταδισμοῦ καὶ ὑπανάπτυξης.

 Κωνσταντῖνος ∆. Μίχος
 (Λεύκαρος)

Ἔχω τὴν αἴσθηση, 
ὅτι ζῶ μέσα σὲ ὅλο 

αὐτὸ τὸ κλῖμα,  
ὅτι ζῶ αἰῶνες πίσω 

καὶ ὅτι πάντως  
δὲ ζῶ στὸν πολιτισμὸ 

αὐτὸν ποὺ λέγεται 
εὐρωπαϊκός.



Καὶ «παρακτηματολογικό» ἱερὸ κύκλωμα
∆ὲν μᾶς ἔφθανε τὸ ἱερὸ παραδικαστικὸ κύκλωμα τῶν Γιοσάκηδων καὶ τό-

σων ἄλλων (ποὺ δυστυχῶς ἡ δημοσιότητα εἶναι «κλειδωμένη» γι’ αὐτούς), ἔχουμε τώ-
ρα ὑπὸ συγκρότηση καὶ ἱερὸ κτηματολογικὸ κύκλωμα: Ὁ βασικὸς λόγος, ποὺ ἔχει στα-
ματήσει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἡ σύνταξη τοῦ Ἐθνικοῦ Κτηματολογίου, εἶναι οἱ ἐκκλη-
σιαστικὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν κατοχὴ τῆς τεράστιας ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τῆς 
ὁποίας οἱ τίτλοι στὶς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι ἀπροσδιόριστοι καὶ ἀμφισβητή-
σιμοι. Ἡ Ἐκκλησία διαθέτει ὁλόκληρες περιοχὲς ἐντὸς πόλεων, δασικὲς ἐκτάσεις κ.τ.λ., 
ποὺ ἡ προέλευσή τους ἀνάγεται στὴν Τουρκοκρατία καὶ βασίζεται σὲ φιρμάνια τῶν 
σουλτάνων ἢ ἀκόμα καὶ στὸ Βυζάντιο. Βασικὸς φορέας γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ Κτηματο-
λογίου εἶναι ἡ Γεωγραφικὴ Ὑπηρεσία Στρατοῦ (Γ.Υ.Σ.), ἡ ἀρχαιότερη χαρτογραφικὴ 
Ὑπηρεσία τῆς χώρας, τὸ δὲ ἀρχεῖο ποὺ διαθέτει, λόγῳ τῆς μοναδικότητάς του τὸ συμ-
βουλεύεται ὅλος ὁ τεχνικὸς καὶ νομικὸς κόσμος. 

«Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι, ποὺ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἀδελφότητα “Χρυσοπηγή”, 
ἔχουν ἐπιχειρήσει συστηματικὰ νὰ προωθήσουν συνταγματάρχη τοπογράφο μηχανι-
κὸ προστατευόμενο τοῦ ἀρχιεπισκόπου στὴ θέση τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Γ.Υ.Σ., ὥστε 
νὰ ἀναλάβῃ τὴ σύνταξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κτηματολογίου» (Ν. Νταϊλιάνα, ἐφημ. 
«Ἐλευθεροτυπία»).

Αὐτὸς ποὺ θὰ ἐλέγξῃ τὴ Γ.Υ.Σ. θὰ ἀποκτήσῃ σημαντικὰ πλεονεκτήματα στὴν ἐπίλυ-
ση τῶν διαφορῶν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

Γ.Γ.

«Καπελλωμένοι» ἡγέτες

Χωρὶς λόγια.

Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ οἱ... γάτες
∆ὲν ὑπέφεραν μόνο τὰ ἀγάλματα, οἱ ναοί, τὰ βιβλία καὶ οἱ ἄνθρωποι. ∆ιαβάστε καὶ 

φρίξατε. ∆ιαβάζουμε στὸ βιβλίο τοῦ D. Morris «Οἱ γάτες»: «Ὡστόσο οἱ καλὲς μέρες 
γιὰ τὶς γάτες κάποτε τελείωσαν. Κατὰ τὸν Μεσαίωνα ὁ γατίσιος πληθυσμὸς τῆς Εὐρώ-
πης ἔμελλε νὰ δοκιμάσῃ κάμποσους αἰῶνες βασανιστηρίων καὶ μαρτυρικῶν θανάτων 
μὲ τὴν ὑποκίνηση τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Μιᾶς καὶ ἦταν στενὰ συνδεδεμένες μὲ 
προγενέστερες παγανιστικὲς τελετουργεῖες, οἱ γάτες προκηρύχθηκαν πλάσματα τοῦ 
κακοῦ, ἀντιπρόσωποι τοῦ Σατανᾶ καὶ ὄργανα τῶν μαγισσῶν. Παντοῦ οἱ χριστιανοὶ 
παρωτρύνονταν νὰ τοὺς προξενοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερο πόνο καὶ κακό. Ἀπὸ 
ἱερὲς εἶχαν γίνει καταραμένες. Οἱ γάτες καίγονταν ζωντανὲς δημόσια κατὰ τὶς χριστι-

‣
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ανικὲς γιορτές. Ἑκατοντάδες χιλιάδες γδάρθηκαν, σταυρώθηκαν, χτυπήθηκαν, ψήθη-
καν καὶ πετάχτηκαν ἀπὸ τὰ καμπαναριὰ τῶν ἐκκλησιῶν πάντα μὲ τὴν ὑποκίνηση τῶν 
κληρικῶν. Κι ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦσαν τμῆμα ἑνὸς διεστραμμένου ἐξαγνισμοῦ ἀπὸ τοὺς 
ὑποτιθέμενους ἐχθροὺς τοῦ Ἰησοῦ.»

Κ.Κ.

Εἰκόνα ἀπὸ ἄλλες ἐποχὲς
Ψαλμῳδίες ἱερωμέ-

νων καὶ καπνοὶ ἀπὸ 
κεριὰ καὶ λιβάνια δέ-
σποζαν στὸ σκηνικὸ 
ὁρκωμοσίας ὑπουρ-
γοῦ ἐνώπιον τῶν δύο 
ἀνωτάτων πολιτεια-
κῶν παραγόντων –
τῶν προέδρων τῆς ∆η-
μοκρατίας καὶ τῆς Κυ-
βέρνησης– τῆς βυζαν-
τινοκρατούμενης Ἑλ-
λάδας. Τέτοιες εἰκό-
νες δὲν θυμίζουν πρα-
κτικὲς σύγχρονης εὐ-
ρωπαϊκῆς χώρας, ἀλ-
λὰ μεσαιωνικὲς τελε-
τὲς ἐξορκισμῶν καὶ 
μαγείας.

Κ.Ε.

Προεκλογικὲς ἐκκρεμότητες
«Ὁ προεκλογικὸς πυρετὸς φθάνει στὰ ὕψη. Εἶναι ἡ ὕστατη πολιτειακὴ στιγμή, ποὺ 

ἡ ψῆφος καὶ τῆς τελευταίας θρήσκας παλιόγριας πρέπει νὰ πιάσῃ τόπο. Ὑπάρχουν 
πολλὲς ἐκκρεμότητες, ποὺ πρέπει νὰ διευθετηθοῦν πρὶν τὶς ἐκλογές, ὅπως ἡ πορεία 
τοῦ εὐφάνταστου νόμου τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας, ποὺ μετατρέπει τὰ τριτοκοσμικὰ κα-
τηχητήρια σὲ πανεπιστήμια ἢ τὰ 255 ἑκατομμύρια εὐρώ, ποὺ θὰ πέσουν κατ’ εὐθεῖ-
αν στὰ λιγδιασμένα χέρια τῶν παπάδων ἀπὸ τὸ ∆΄ ΚΠΣ.» (Ν. Τσεπέτης, ἐφημ. LIFO, 
14-20/6/07.)

Ν.Τ.

Τί Κελαϊδίτης(;), τί Ἀναξαγόρας!
Κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ν. Ἀρτάκης διαμαρτύρονται, διότι ὁδὸς τοῦ ∆ήμου, ὅπου 

βρίσκονται τὰ σπίτια τῆς οἰκογένειας Κελαϊδίτη, πρόκειται νὰ μετονομασθῇ ἀπὸ ὁδὸς 
Ἀναξαγόρα σὲ ὁδὸ ∆. Κελαϊδίτη. Θεωροῦν, ὅτι «ἡ ἀπόφαση τῆς ∆ημοτικῆς Ἀρχῆς εἶ-
ναι συνέπεια ρουσφετολογικῆς συναλλαγῆς κι ἀποτελεῖ προσβολὴ πρὸς τὸν Πολιτι-
σμὸ καὶ τὴν Ἱστορία μας. ∆ὲν μπορεῖ ὁ ∆ῆμος νὰ τιμᾷ περισσότερο ἕναν ἐπιχειρημα-
τία, ὅσο ἐπιτυχημένος καὶ ἂν εἶναι, ἀπὸ ἕναν ἀρχαῖο φιλόσοφο, ποὺ ἔζησε πρὶν ἀπὸ 
2.000 χρόνια καὶ μὲ τὸ πνευματικό του ἔργο πλούτισε τὴν Φιλοσοφία καὶ ἀναγνωρί-
ζεται παγκοσμίως». 

Ι.∆.
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Ὁ ἀρ χι μαν δρί της, ὁ ἅ γιος Τρύ φων καὶ ὁ Ἀ θλη τι σμὸς

∆ύ ο μο να στή ρια (Πα να γί ας –ὅ που ἑ δρεύ ει ἡ «Ἀλ λη λεγ γύ η»– καὶ Ντα οῦ), κα θὼς καὶ 
πολ λοὶ να οὶ (Ἁγ. Σπυ ρί δω να, τρεῖς Ἁγ. Νι κο λά ου, Ἁγ. Τριά δας, Ἁγ. Ἀ σω μά των, Ἁγ. Πέ-
τρου, δύο Ἁγ. Γε ωρ γί ου, Ἁγ. Τρύ φω νος, Ἁγ. Σε ρα φείμ, Πρ. Ἠ λί α, Ἁγ. Ἰ ω άν νου καὶ Ἁγ. 
Τι μο θέ ου) ὑ πάρ χουν ἐν τὸς τῶν ὁ ρί ων τοῦ εὐ σε βοῦς ∆ή μου Πεν τέ λης (βλ. «∆», τ. 278, 
291, 298). Πρό σφα τα ἐ δό θη στὸ ἱ δρυ θὲν Ἀ θλη τι κὸ Κέν τρο Νε ό τη τας Πεν τέ λης τὸ ὄ νο-
μα «Ἀρ χι μαν δί της Νι κη φό ρος Πε ζό που λος». Τί προ σέ φε ρε στὸν ἀ θλη τι σμὸ ἢ στὴν το πι-
κὴ κοι νω νί α γε νι κώ τε ρα ὁ ἐ κλι πὼν τι μη θεὶς ἀρ χι μαν δρί της; Πρω το στά τη σε στὴν ἵ δρυ-
ση ἑ νὸς να οῦ, τοῦ Ἁ γί ου Τρύ φω να! Ὁ εὐ σε βὴς δή μαρ χος Πεν τέ λης συ νε χῶς ἐκ πλήσ σει 
μὲ τὴν ἐ φευ ρε τι κό τη τά του ὡς πρὸς τὴν ἐ πί δει ξη πο λύ τρο πης εὐ σέ βειας.

Γ.Λ.

Ὁ Παρ θε νὼν καὶ ἡ με τα φυ σι κὴ
Κα θὼς τὸν κύ ριο τά δε τὸν στρί μω ξε στὴν Τη λε ό ρα ση ὁ πα ρου σια στὴς (ποὺ ἔ χει γε-

ρὲς βάσεις ἐ πι στη μο νι κές) φέρ νον τάς τον ἀν τι μέ τω πο μὲ τὴν θρη σκευ τι κὴ με τα φυ σι-
κὴ τοῦ ὑ περ βα τι κοῦ ὑ περ πέ ραν τῆς αὐ θαί ρε της χάλ κευ σης τοῦ ἱ ε ρα τεί ου, τό τε ἰ σχυ-
ρί σθη κε, ὅ τι καὶ ὁ Παρ θε νὼν εἶ ναι με τα φυ σι κή.

Ἀλ λὰ ὁ βα ρύ γδου πος αὐ τὸς τα χυ δα κτυ λουρ γὸς τοῦ πνεύ μα τος θὰ πρέ πει νὰ ξέ ρῃ, 
ὅ τι ὁ Παρ θε νὼν εἶ ναι ἡ ζεύ ξη τῆς Αἰ σθη τι κῆς μὲ τὴν Ἐ πι στη μο νι κὴ Σκέ ψη, δηλ. Λό γος 
(= ἀ να λο γί ες) πάν τα μέ σα ἀ πὸ τὴν Φύ ση καὶ τὶς ἀ νά λο γες πραγ μα τώ σεις τοῦ Ἀρ χαί-
ου Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος. Ἂν λοι πὸν θέ λῃ με τα φυ σι κὴ Ἀρ χι τε κτο νι κή, ἂς πά ῃ στοὺς 
ψυχοπλακωτικοὺς χριστια νικοὺς ναοὺς ἢ στοὺς οὐ ρα νο ξύ στες τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης καὶ 
ἂς τὸν ἀ φή σῃ ἥ συ χο στὸ με γα λεῖ ο του. Τὰ μυ ω πι κὰ θε ο κεν τρι κὰ γυα λιὰ τοῦ πνεύ μα-
τος, ποὺ φο ρᾷ, μό νο στρα βὰ βλέ πουν. Ὁ Ἰ ου δα ϊ σμὸς δι έ σπα σε τὸ «Ἓν τὸ ὅ λον» σὲ 
ὕ λη καὶ πνεῦ μα, δη λα δὴ χρῆ μα-θε ό· ἀ πὸ ἐ δῶ καὶ πέ ρα εἶ ναι εὔ κο λο νὰ ἐ ξη γή σῃ κα-
νείς, τί μᾶς συμ βαί νει.

Π.Γ.

Συ νε χί ζουν τὶς κα τα στρο φὲς 
Ὅ πως γρά ψα με στὸ τεῦ χος 294 («Στὸ σπα στῆ ρα τοῦ λα το μεί ου βρα χο γρα φί ες τοῦ 

5.000 π.Χ.»), ἡ τε λι κὴ κι ὁ ρι στι κὴ ἡ με ρο μη νί α ἐν τὸς τῆς ὁ ποί ας θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶ χαν 
κλείσει λα το μεῖ α, χω μα τε ρὴ καὶ ἐργοστάσια σκυροδέματος στὸ νε ο λι θι κὸ οἰ κι σμὸ τοῦ 
Στρό φι λα Ἄν δρου ἦ ταν ἡ 1η Αὐ γού στου 2006. Φαί νε ται ἀ πί στευ το, ἀλ λὰ μέ χρι τὴν 
ὥ ρα ποὺ γρά φον ται οἱ γραμ μὲς αὐ τὲς καμ μί α ἐ νέρ γεια ἀ πο μά κρυν σης δὲν ἔ χει γί νει. 
Οἱ ἄδειες λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων ἀνακλήθηκαν τὸν Ὀκτώβριο 2006, παρ’  ὅλα 
αὐτὰ ὅμως, ἡ χω μα τε ρὴ καὶ τὰ ἐργοστάσια συ νε χί ζουν νὰ λει τουρ γοῦν κα νο νι κὰ κι 
ἀ μεί ω τα· ἡ ρω μι ο σύ νη μᾶς ἀπο κα λύ πτει καὶ ἐδῶ τὸ ἀληθινὸ πρό σω πό της, δηλαδὴ τὴν 
βα θειὰ ἐ χθρό τη τά της κα τὰ τῆς μὴ χρι στι α νι κῆς ἑλ λη νι κῆς κλη ρο νο μιᾶς.

Γ.Λ. 



Ἄ πο ψη ἐξ ἀ να το λῶν τοῦ φύ σει ὀ χυ ροῦ λόφου Κοι ρά νια, ποὺ βρί σκε ται στὸ κέν τρο τῆς 
δυτικῆς χερ σο νή σου τῆς Λέ σβου, πά νω ἀ πὸ τὸ χω ριὸ Χύ δη ρα. Στὰ κα τάν τη τοῦ λό φου 
δι α κρί νον ται λευ κοὶ ὀγ κό λι θοι, οἱ ὁ ποῖ οι προ φα νῶς κα τρα κύ λι σαν με τὰ τὴν κα τα στρο-
φὴ –σὲ ἄγνωστη ἐποχή– τοῦ πα νάρ χαι ου τεί χους, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ἦ ταν πε ρι τει χι σμέ νος. 
Στὴν πί σω πλευ ρὰ τοῦ λό φου ἐ κτεί νον ται τὰ ἴ χνη προ ϊ στο ρι κῆς πό λης, ποὺ φέ ρει ἕ ως 

σή με ρα τὴν προ φα νῶς πρω το ελ λη νι κὴ ὀ νο μα σί α Λέ περ να.



ἱ ἐγ κα τα στά σεις ἑ νὸς ση μαν τι κώ τα του προ ϊ στο ρι κοῦ οἰ κι-

σμοῦ ἐν το πί στη καν προ σφά τως στὴν δυ τι κὴ Λέ σβο, στὴν 

πε ρι ο χὴ τῶν Χυ δή ρων καὶ στὴ θέ ση Κοι ρά νια. Πρό κει ται 

γιὰ ἕ ναν φύ σει ὀ χυ ρὸ λό φο, ποὺ πε ρι ε βάλ λε το ἀ πὸ τεῖ χος, 

κα τε στραμ μέ νο σή με ρα, τοῦ ὁ ποί ου σῴ ζον ται ἐ λά χι στα ἴ χνη, 

ὅπως καὶ ὀγ κό λι θοι, ποὺ ἔ χουν κυ λί σει στὰ κα τάν τη καὶ πρα νῆ τοῦ λό φου. Ὁ 

πε ρι τει χι σμέ νος αὐ τὸς λό φος, ποὺ δι α σῴ ζει ἕ ως σή μερ α τὸ πα νάρ χαι ο ὄ νο μά 

του Κοι ρά νια, ἀ πὸ τὴν ὁ μη ρι κὴ λέ ξη κοί ρα νος (=βα σι λιᾶς), ἀ πο τε λοῦ σε προ-

ϊ στο ρι κὴ ἀ κρό πο λη, πι θα νὸν ἀν τί στοι χη καὶ σύγ χρο νη πρὸς τὴν Τροί α καὶ 

τὶς Μυ κῆ νες καὶ ἦ ταν ἕ δρα ἰ σχυ ροῦ μο νάρ χη, ὅ πως ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ κρι βῶς 

στὴν κο ρυ φὴ τῶν Κοι ρα νί ων.

Ἔ ξω ἀ πὸ τὸ κα τε στραμ μέ νο τεῖ χος καὶ συγ κε κρι μέ να στὴν δυ τι κὴ (θέ ση ἅ γιος 
Τα ξιά ρχης) καὶ νό τια (θέ ση Λέ περ να) πλευ ρά του ἁ πλω νό ταν ἡ προ ϊ στο ρι κὴ πό λη. 
Ἡ ὀ νο μα σί α Λέ περ να ὅ πως καὶ ἡ πα ρα κά τω ἀ να φε ρό με νη Λά ψαρ να ἀ νά γουν σὲ 
πα νάρ χαι ες πε ρι ό δους (πρβλ. Ἐ λεύ θε ρνα, Φα λά σαρ να κ.ἄ.). Ἐξ ἴ σου παμ πά λαι α 
εἶ ναι καὶ ἡ ὀ νο μα σί α τοῦ χω ρι οῦ Χύ δη ρα (πρβλ. Κύ θη ρα, Ἄ βδη ρα κ.ἄ.).

ÐÑÏÚÓÔÏÑÉÊÇ
ÁÊÑÏÐÏËÇ
ÓÔÇÍ ËÅÓÂÏ
Σύγ χρο νη τῆς Τροί ας καὶ τῶν Μυ κη νῶν;
Ἡ Ἀρ χαι ο λο γι κὴ Ὑ πη ρε σί α... δὲν ἐν δι α φέ ρε ται!

Μυ λό λι θος γιὰ τὸ κο πά νι σμα 
σι τη ρῶν καὶ ὀ σπρί ων, ποὺ 

βρέ θη κε στὴν προ ϊ στο ρι-
κὴ πό λη Κοι ρά νια τῆς 

δυ τι κῆς Λέ σβου.



Τὰ με γα λι θι κὰ θε μέ λια τῶν ἀ να κτό ρων ποὺ βρί σκον ται ἀ κρι βῶς στὴν κο ρυ φὴ τῆς 
προ ϊ στο ρι κῆς Ἀ κρό πο λης τῆς δυ τι κῆς Λέ σβου Κοι ρά νια.



∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007    21257

Στὸ ση μεῖ ο ποὺ ἁ πλω νό ταν ὁ προ ϊ στο ρι κὸς οἰ κι σμός, βρέ θη καν πι θά ρια, ἀγ γεῖ α, 
τρι πο δι κὲς χύ τρες, πέ τρι νες ἀ ξί νες, μυ λό λι θοι καὶ ἐρ γα λεῖ α ἀ πὸ πυ ρι τό λι θο. Ὁ ἐ ρευ-
νη τής-για τρὸς Μά κης Ἀ ξι ώ της ἀ να φέ ρει: «Πρό κει ται γιὰ μί α τε ρά στια ἔ κτα ση, καὶ 
ἀ πὸ τὰ εὑ ρή μα τα δι α πι στώ νε ται, ὅ τι ἀ πο τέ λε σε ἕ ναν με γά λο ἀ γρο τι κὸ οἰ κι σμὸ τῆς 
πρώ ι μης Χαλ κο κρα τί ας. Ἐν το πί στη καν γιὰ πα ρά δειγ μα πέ τρι νοι μυ λό λι θοι. ∆η λα-
δὴ πά νω στὴν ἡ φαι στει ο γε νῆ πέ τρα φτει ά χνα νε ἀ βα θῆ γου διά, ὅ που μὲ μί α ἄλ λη 
πέ τρα ἐ πί πε δη τρί βα νε τὰ ὄ σπρια καὶ τὰ δη μη τρια κὰ τῆς ἐ πο χῆς. Ἐ πί σης βρέ θη καν 
σφον δύ λια πέ τρι να καὶ πή λι να, ποὺ δί νουν πλη ρο φο ρί ες γιὰ τὴν κτη νο τρο φί α καὶ 
τὴν ἐ λαι ουρ γί α τῆς ἐ πο χῆς αὐ τῆς. Ἐ πί σης πολ λὰ χρη στι κὰ ἐρ γα λεῖ α, λε πί δες ἀ πὸ 
πυ ρι τό λι θο, σφῆ νες καὶ πή λι να κομ μά τια ἀγ γεί ων. Ἀ πὸ τὰ πιὸ ἐν τυ πω σια κὰ ὅ μως 
εὑ ρή μα τα εἶ ναι ἡ τρι πο δι κὴ χύ τρα.»

Ἐ κεῖ στὴν ἴ δια πε ρι ο χή, στὴν πα ρα λί α Λά ψαρ να, ἔ χουν βρε θῆ ἐ πι πλέ ον μι κροὶ 
οἰ κι σμοὶ στὰ ἀ κρω τή ρια τῆς πε ρι ο χῆς. Τὸ πιὸ ση μαν τι κὸ ὅ μως εἶ ναι ὁ ἐν το πι σμὸς 
μιᾶς με γά λης θέ σης, ὅ που πα ρα σκεύ α ζαν ἐρ γα λεῖ α, ἕ να λα το μεῖ ο πυ ρι τό λι θου. Τὸ 
συγ κε κρι μέ νο ἐν το πί στη κε στὸ ἀ κρω τή ρι τῆς Πό χης. Ὅ πως ἀ να φέ ρει ὁ Μά κης Ἀ ξι-
ώ της, «Ἡ πα ρά δο ση θέ λει τὸ χω ριὸ τῶν Χυ δή ρων νὰ ἔρ χε ται ἀ πὸ τὰ πα ρα θα λάσ-
σια Λά ψαρ να. Εἶ ναι μί α μνή μη, ποὺ ὑ πάρ χει στοὺς κα τοί κους τῶν Χυ δή ρων, ὅ τι 
ἡ πρώ τη κα τοί κη ση ἦ ταν στὰ Λά ψαρ να. Αὐ τὸ βέ βαι α δὲν ἔ χου με στοι χεῖ α, γιὰ νὰ 
τὸ τε κμη ρι ώ σου με, ἀ φοῦ τὸ ση με ρι νὸ χω ριὸ ὁ πωσ δή πο τε δη μι ουρ γή θη κε ἀ πὸ τοὺς 
γύ ρω οἰ κι σμούς. Τὸ ἐν δι α φέ ρον ὅ μως εἶ ναι, ὅ τι ἡ μνή μη ὑ πάρ χει πα ρ’ ὅλα αὐ τά. 
Θέ λω νὰ ἐ πι ση μά νω, ὅ πως ἔ χω κά νει καὶ σὲ προ η γού με νες συ νεν τεύ ξεις στὸν “∆αυ-
λό”, ὅ τι τὸ ἐν δι α φέ ρον τῆς ἁρ μό διας ἀρ χαι ο λο γι κῆς ὑ πη ρε σί ας ἦ ταν πε ρι ω ρι σμέ νο, 
πα ρ’ ὅ λο ποὺ ἐ κτί μη σαν με τὰ τὴν ἐ πί σκε ψή τους, ὅ τι ὁ προϊστορικὸς οἰκισμὸς τῶν 
Κοιρανίων εἶναι πράγματι ἕ νας με γά λος προ ϊ στο ρι κὸς οἰ κι σμός, καὶ ὅ τι στὰ Λά-
ψαρ να πράγ μα τι κα τα σκευ ά ζον ταν ἐρ γα λεῖ α.»

 Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Θραύ σμα τα πί θων ἀ πὸ τὰ Κοι ρά νια.Θραύ σμα τα πί θων ἀ πὸ τὰ Κοι ρά νια.





ὸ ὄ νο μά του συγ κα τα λέ γε ται ἀ νά με σα στοὺς ἐ κλε κτό τε ρους νε-
ώ τε ρους ζω γρά φους τοῦ κό σμου, μα ζὶ μὲ τοὺς Πι κάσ σο, Μι ρό, 
Ρε νου ὰρ καὶ Σαγ κάλ. Ὁ Γι ῶρ γος Πέρ ρος, ποὺ ζῇ καὶ δη μι ουρ γεῖ 
στὴν γε νέ τει ρά του, τὴ Λέ σβο, εἶ ναι ἕ νας ἄν θρω πος ποὺ ἀρ νεῖ-
ται νὰ συμ βι βα στῇ μὲ ὁ τι δή πο τε κοι νῶς πα ρα δε κτό. Ὅ πως ὁ 

ἴ διος ἀ να φέ ρει, ἀ πὸ τό τε ποὺ θυ μᾶ ται τὸν ἑ αυ τό του λει τουρ γοῦ σε ἀ νε ξάρ τη-
τα, αὐ το βού λως, μὰ ἀ πο λύ τως συ νει δη τά. ∆ὲν χώ ρε σε πο τὲ μέ σα σὲ κα λού πια 
καὶ προ σεγ γί ζει τὴν ἔν νοι α τῆς «ἀ ναρ χί ας» μὲ ἕ να δι κό του, ἰ δι αί τε ρο καὶ ἔλ-
λο γο πα ράλ λη λα τρό πο. ∆η λώ νει «ἀ ναρ χι κός» καὶ ἄ θε ος, ὑ ψώ νον τας τὸν τό νο 
τῆς φω νῆς του, ὅ ταν συγ κλο νι σμέ νος μι λά ῃ γιὰ τὴν κα τα στρο φὴ τοῦ ἀρ χαί ου 

Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Χρη σι μο ποι ῶν τας στὶς πε ρι γρα φές 
του χι οῦ μορ, ποὺ ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι εἶ ναι πλε ο νέ κτη μα τῶν 

εὐ φυ ῶν ἀν θρώ πων, ἐκ φρά ζε ται μὲ καυ στι κὸ λό γο, για-
τί, ὅ πως λέ ει, δὲν ἔ χει νὰ φο βη θῇ κα νέ ναν. Σή με ρα 
οἱ πί να κές του ἀ κρι βο που λι οῦν ται στὶς με γα λύ τε ρες 
πρω τεύ ου σες τοῦ κό σμου, ὁ ἴ διος ὅ μως δὲν εἶ χε καὶ 
δὲν ἔ χει κα λὴ σχέ ση μὲ τὸ χρῆ μα. ∆ὲν θέ λω νὰ εἶ μαι 

πλού σιος, δη λώ νει, καὶ 
χρη σι μο ποι ῶν τας τὴν λο γι-
κὴ τοῦ δοῦ ναι καὶ λα βεῖν 

ἀν ταλ λάσ σει μὲ τὸν μά-
στο ρα τὰ πλα κά κια ποὺ 
τοῦ το πο θε τεῖ στὸ ἀ τε λι έ 

του μὲ ἕ ναν πί να κα. 

«ÁÍÁÑ×ÉÊÏÓ 
ÊÁÉ ÁÈÅÏÓ»
Ἕνας παγ κο σμί ου φή μης ζω γρά φος, 
ὁ Γιῶρ γος Πέρ ρος, μι λά ει στὸν «∆αυ λό»

Ὁ Γιῶργος Πέρρος.

Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Χρη σι μο ποι ῶν τας στὶς πε ρι γρα φές 
του χι οῦ μορ, ποὺ ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι εἶ ναι πλε ο νέ κτη μα τῶν 

εὐ φυ ῶν ἀν θρώ πων, ἐκ φρά ζε ται μὲ καυ στι κὸ λό γο, για-
τί, ὅ πως λέ ει, δὲν ἔ χει νὰ φο βη θῇ κα νέ ναν. Σή με ρα 
οἱ πί να κές του ἀ κρι βο που λι οῦν ται στὶς με γα λύ τε ρες 
πρω τεύ ου σες τοῦ κό σμου, ὁ ἴ διος ὅ μως δὲν εἶ χε καὶ 
δὲν ἔ χει κα λὴ σχέ ση μὲ τὸ χρῆ μα. ∆ὲν θέ λω νὰ εἶ μαι 

πλού σιος, δη λώ νει, καὶ 
χρη σι μο ποι ῶν τας τὴν λο γι-
κὴ τοῦ δοῦ ναι καὶ λα βεῖν 

του μὲ ἕ ναν πί να κα. 
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Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ ἰδιαίτερου τρόπου σκέψης, λόγῳ τοῦ ὅτι χαρακτηρίζει ὡς φυσιο-
λογικὸ καὶ ἀναμενόμενο τὸ νὰ θεωρῆται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους ζωγράφους 
τοῦ κόσμου, ἀφοῦ πιστεύει στὴ δύναμη καὶ τὴν ποιότητα τῆς δουλειᾶς του (αὐτὸ 
ἐμεῖς τὸ ἀποκαλοῦμε αὐτογνωσία –καὶ ποιό μεγαλύτερο προσὸν ὑπάρχει ἀπὸ αὐτό),  
ὅταν τοῦ λένε πὼς καβάλησε τὸ καλάμι, ἐκεῖνος ἁπλᾶ ἀπαντάει, πὼς μὲ αὐτὸ γεννή-
θηκε καὶ δὲν τὸ ἀπέκτησε στὴν πορεία! ∆ιαβάζει φανατικὰ τὸν «∆αυλό», γιατί, ὅπως 
λέει, ταυτίζεται καὶ ἐκφράζεται μὲ τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα του. 

«∆»: Νὰ γυρίσουμε τὸ χρόνο πρὸς τὰ πίσω, στὰ παιδικά σου χρόνια στὴ Λέσβο. 
Παιδικὰ ἀλλὰ ὄχι ἀθῷα, θὰ ἔλεγα, ἀφοῦ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἔδειχνες πὼς δὲν σὲ ἐν-
διαφέρει τὸ κατεστημένο, ἔχοντας ἕνα δικό σου, ἰδιαίτερο τρόπο σκέψης.

Γ.Π.: Ὅταν γεννήθηκα, καθὼς ἤμουν τὸ πρῶτο παιδί, ὅλο τὸ σόι ἔπεσε πάνω μου, 
καὶ τολμῶ νὰ σοῦ πῶ ὅτι μὲ σκατομάθανε. Ὅ,τι ἤθελα ἔκανα. Ὅλο τὸ χωριὸ μὲ εἶχε 
στὰ ὤπα – ὤπα. Μὲ ξύπναγε ἡ μάνα μου ἀπὸ τὰ μαῦρα χαράματα, γιὰ νὰ πάω νὰ κά-
νω ποδαρικό. Θυμᾶμαι, πὼς σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποδαρικὰ ἔσπασα τὸ πόδι τῆς θείας 
μου. Ἐπειδὴ ἤμουν ὄμορφο μωρό, ἀντὶ νὰ μὲ φιλήσουν, μὲ δάγκωναν. Γιὰ τὸ λόγο 
αὐτὸ φοβόμουν. Πάει νὰ μὲ ἁρπάξῃ ἡ θεία μου νὰ μὲ φιλήσῃ καί, ἐνῷ κρατοῦσα τὴν 
πέτρα γιὰ τὸ ποδαρικό, τὴν ρίχνω ἐπάνω της καὶ σπάω τὸν ἀστράγαλό της! 

Βέβαια εἶχα μία μάνα, ποὺ ἦταν δεσποτική, αὐταρχική, «φασίστρια», σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὸν πατέρα μου, ποὺ ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν καταγόταν ἀπὸ ἀριστο-
κρατικὴ οἰκογένεια ὅπως ἡ μάνα μου. Ὁ πατέρας μου στὸ γυμνάσιο εἶχε καθηγη-
τὲς ἀριστερούς, διανοούμενους καὶ μπῆκε σὲ αὐτὸ τὸ χῶρο. Ἄρχισε καὶ μένα νὰ 
μὲ διδάσκῃ. Ἐνῷ μεγάλωνα μὲ χάδια, τὴν ἴδια στιγμὴ εἶχα τὴν μάνα μου, ποὺ μὲ 
καταπίεζε. Νὰ φανταστῇς, ἤμουν 4 ἐτῶν καὶ μὲ ἔπαιρνε ἀπὸ τὸ χέρι νὰ μὲ πάῃ 
στὴν ἐκκλησία. Ἐγὼ ἤθελα νὰ πάω μόνος μου, δὲν ἤθελα νὰ μὲ κρατάῃ ἀπὸ τὸ 
χέρι! Εἶχα ἀπὸ τὴν μία τὸν πατέρα μου νὰ μὲ ἐνθαρρύνῃ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν 
μάνα μου νὰ μὲ καταπιέζῃ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, νὰ ἀναπτύσσεται μέσα μου μία 
ἐπανάσταση. 

Στὸ χωριό, στοὺς καφενέδες, μοῦ μάθαιναν αἰσχρόλογα, γιὰ νὰ γελᾶνε, καὶ ἐγὼ τὰ 
ἐπαναλάμβανα. Τὴν πρώτη μέρα ποὺ μὲ πῆγε ὁ πατέρας μου στὸ σχολεῖο, ἡ δασκά-
λα, ἀφοῦ μᾶς καλωσόρισε, μᾶς εἶπε νὰ καθίσουμε στὰ θρανία. Ἐγὼ ἤθελα νὰ κόβω 
βόλτες καὶ ὄχι νὰ κάτσω στὸ θρανίο. Ἐκεῖ τὴν ἔβρισα. Τῆς εἶπα «ἄντε, μωρὴ π…, ποὺ 
θὰ καθίσω στὸ θρανίο!». Ἦρθε ὁ πατέρας μου, μὲ πῆρε, καὶ τοῦ λέω πὼς δὲν θέλω νὰ 
ξαναπάω σχολεῖο. Ἐνῷ ὁ πατέρας μου γελοῦσε μὲ αὐτά, ἡ μάνα μου μὲ πλάκωνε στὸ 
ξύλο. Ὅσο μὲ πλάκωνε στὸ ξύλο, τόσο ἐγὼ ἀντιδροῦσα καὶ ἤθελα νὰ κάνω πράγμα-
τα, γιὰ νὰ τῆς μπαίνω στὰ ρουθούνια. Ἀπὸ ἀντίδραση. ∆ὲν ἤξερε τὸν σωστὸ τρόπο, 
γιὰ νὰ μὲ διαπαιδαγωγήσῃ. Πιθανὸν καὶ αὐτὴν νὰ τὴν ἔδερναν, ὅταν ἦταν παιδί. 

Στὰ ἔργα μου ἐκφράζομαι, ὅπως γουστάρω

«∆»: Σήμερα ἐξακολουθεῖς νὰ εἶσαι ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ δὲν συμβιβάζεται.
Γ.Π.: Πραγματικὰ δὲν συμβιβάζομαι μὲ τίποτα. Ἔχω ὁδηγηθῆ μὲ τὴν πάροδο τῶν 

χρόνων καὶ μέσα ἀπὸ προσωπικὲς ἐμπειρίες στὸ συμπέρασμα, ὅτι εἶναι καλύτερα 
νὰ σὲ φοβοῦνται, παρὰ νὰ σὲ λυποῦνται. Αὐτὸ ἰσχύει σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Αὐτοὶ ποὺ 
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πᾶνε καὶ γλείφουν, τὰ λεγόμενα λαμόγια, γιὰ νὰ πετύχουν σκοποὺς καὶ νὰ ἐξυπηρε-
τήσουν τὰ συμφέροντά τους, εἶναι γιὰ νὰ τοὺς λυπᾶσαι. Ἐμένα γιὰ παράδειγμα στὴ 
Μυτιλήνη μὲ φοβοῦνται. Ὄχι ὅτι θὰ τοὺς δείρω, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἀλήθειες ποὺ μπορῶ νὰ 
τοὺς πῶ. Ποτὲ δὲν κωλώνω νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια. Οὔτε φοβᾶμαι τὸ τίμημα ποὺ θὰ ὑπο-
στῶ, ὅταν θὰ πῶ τὴν ἀλήθεια. Βέβαια εἶμαι πανευτυχής, 
ποὺ δὲν ἐξαρτῶμαι οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸν τόπον αὐτὸ καὶ 
βαράω ὅπου νά ’ναι. Ἡ ἀντίδρασή τους δὲν θὰ μὲ πιάσῃ 
ἐμένα. ∆ηλαδή, ἂν δὲν πουλήσω ποτὲ πίνακά μου στὴ Μυ-
τιλήνη, δὲν μὲ νοιάζει. 

Τοὺς δεξιοὺς καὶ τοὺς πλούσιους ἐγὼ τοὺς ἐκμεταλλεύ-
ομαι. Αὐτοὶ ἔχουν τὰ λεφτά, αὐτοὶ μὲ ζοῦνε. Ἀλλὰ ἀκό-
μα καὶ ἂν δὲν ἀγοράσουν ἔργα μου, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. 
Πουλάω στὸ Ἑλσίνκι, στὸ Λονδῖνο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 
Ἔτσι αὐτὸ ποὺ κατάφερα εἶναι νὰ μπορῶ νὰ ἐκφράζω-
μαι, ὅπως γουστάρω ἐγώ. Ἀποκτῶ δύναμη. Ἐπὶ χούντας, 
ποὺ ἤμουν φαντάρος στὸν Ἕβρο, τὴν κοπάνησα μῆνες 
ἀπὸ τὸ στρατό. Ὑπῆρχε κατάσταση πολιορκίας, καὶ αὐτὸ 
σήμαινε στρατοδικεῖο καὶ ἐκτέλεση. Ἐγὼ τὴν κοπάνησα 
καὶ δὲν εἶχα ἐπίγνωση τοῦ τί ἔκανα. ∆ὲν ἔχω ἐπίγνωση 
τοῦ κινδύνου. 

Καὶ ὅταν μὲ διώρισαν στὸ δημόσιο, πῆγα μόνο 20 ἡμέρες. ∆ὲν μποροῦσα νὰ πη-
γαίνω κάθε μέρα ἐκδρομὴ καὶ ἔτσι παραιτήθηκα. Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ εἶχαν γίνει 
οἱ σεισμοὶ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ προσέλαβαν κόσμο. Τότε μὲ διώρισαν καὶ ἐμένα. 
Ἤμουν σὲ μία ὁμάδα καὶ πηγαίναμε στὰ ∆ιαβατά, γιὰ νὰ κάνουμε ἀποτυπώσεις 
τῶν ζημιῶν. 2-3 ὧρες δουλειὰ καὶ μετὰ πίναμε οὖζα. Κάθε μέρα αὐτὸ γινόταν. 
Ἔτσι λοιπὸν τὰ παράτησα, δὲν ἤθελα κάθε μέρα νὰ πηγαίνω ἐκδρομή, γιατὶ ἔτσι 
τὸ ἔβλεπα. Ὅλοι μὲ εἶπαν τρελλό. Ὅταν κάνω τέτοια πράγματα, παίρνω τὴν ταμ-
πέλλα τοῦ τρελλοῦ. Ἐντάξει, δεκτό, δὲν ἔχω πρόβλημα. Ἀρκεῖ νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ 
θέλω ἐγώ. 

Οἱ θεοὶ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους

«∆»: Ἔχεις δηλώσει ὅτι εἶσαι ἄθεος. Τί σημαίνει αὐτὸ οὐσιαστικὰ γιὰ σένα;
Γ.Π.: Νομίζω, πὼς κάτι ὑπάρχει, δὲν ἔγινε τυχαῖα τὸ Σύμπαν. Ἐγὼ ὅμως δὲν μπο-

ρῶ νὰ τὸ καθορίσω. Οἱ θρησκεῖες ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίσῃ ἐνδεχομένως τὸν φόβο τοῦ ἀγνώστου. Ἐγὼ πιστεύω, πὼς ὑπάρχουν δυνά-
μεις, ποὺ δὲν τὶς γνωρίζει ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι στὴν ἐξουσία, 
στὴν ἄρχουσα τάξη, τὸ ἱερατεῖο, μιλᾶνε γιὰ ποίμνια –ποιά ποίμνια; Ἐγὼ δὲν εἶμαι 
ποίμνιο, δὲν εἶμαι πρόβατο! Εἶμαι ἄνθρωπος, ἔχω σκέψη! Ἐκεῖνοι εἶναι ποὺ κατέ-
στρεψαν μὲ μῖσος τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, γιὰ νὰ σταματήσῃ ὁ ἄνθρωπος 
νὰ σκέφτεται καὶ νὰ μὴν ἐξελίσσεται. Ἔκαψαν βιβλία καὶ κατέστρεψαν ἀρχαίους 
ναούς! Ἡ μεγαλύτερη κατάρα στὴν ἀνθρωπότητα εἶναι αὐτοὶ οἱ σκοταδιστές. Εἶναι 
ἐκεῖνοι, ποὺ ἐκμεταλλεύτηκαν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, γιὰ νὰ διαδώσουν τὴν Βίβλο, 

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ 
εἶναι στὴν ἐξουσία, 
στὴν ἄρχουσα τάξη, 
τὸ ἱερατεῖο, μιλᾶνε 
γιὰ ποίμνια –ποιά 
ποίμνια; Ἐγὼ δὲν 
εἶμαι ποίμνιο, δὲν 

εἶμαι πρόβατο! 
Εἶμαι ἄνθρωπος, 

ἔχω σκέψη!
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πονηρὰ σκεπτόμενοι. 
«∆»: Ἔχεις ἐπίσης δηλώσει, ὅτι εἶσαι «ἀναρχικός», δίνοντας ὅμως μία διαφορε-

τικὴ ἑρμηνεία στὸν ὅρο ἀναρχία.
Γ.Π.: Ἀναρχία γιὰ μένα εἶναι νὰ δῇς σκουπίδια στὸν δρόμο, νὰ τὰ μαζέψῃς καὶ νὰ 

τὰ ρίξῃς στὸν σκουπιδοτενεκέ. Καὶ νὰ τὸ πράξῃς μὲ ἕναν τρόπο φυσιολογικὸ καὶ ὄχι 
σὰν ἀποτέλεσμα ἀρχῶν. Αὐτὸ σημαίνει ἀναρχία, ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἀρχές. Νὰ μὴν 
κλέβῃς γιὰ παράδειγμα. Ὅταν δὲν κλέβῃς, δὲν θὰ ὑπάρχουν οὔτε οἱ μπάτσοι οὔτε οἱ 
φυλακές. ∆ὲν θὰ χρειάζεται δηλαδὴ νὰ ὑπάρχουν ἀρχές. 
Ἀλλὰ βέβαια ὁ ἄνθρωπος θὰ πρέπει νὰ περάσῃ σὲ ἕνα 
ἄλλο ἐπίπεδο σκέψης, πιὸ πραγματικό. Τότε θὰ ὑπάρξῃ 
ἀναρχία σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Χωρὶς ἀρχή, χωρὶς ἐξουσία. 
Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ἀναρχίας ἐγὼ ὀνειρεύομαι, ὄχι νὰ κατα-
στρέφουμε τὰ αὐτοκίνητα τῶν ἄλλων! Γιὰ νὰ καταφέρῃ 
ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀνέβῃ πνευματικά, θὰ πρέπῃ νὰ σέβεται 
τὸν συνάνθρωπό του. Ἐγὼ ἔτσι εἶμαι ἀναρχικός. Αὐτὰ τὰ 
διδάχθηκα ἀπὸ τὸν πατέρα μου, ποὺ ἔλεγε ὅτι πρέπει νὰ 
ἐπικρατήσῃ πρῶτα Κομμουνισμὸς σὲ ὅλη τὴ γῆ, ἀλλὰ ἡ 
ἀνθρωπότητα βρίσκεται ἀκόμη σὲ νηπιακὴ ἡλικία. Αὐτὴ 
τὴν ἀναρχία πρεσβεύω καὶ διακηρύσσω. 

Τὸ μεγαλύτερο σὸκ τὸ ἔπαθα, ὅταν κατέρρευσε ὁ λεγόμενος σοσιαλιστικὸς ρε-
αλισμός, ὅταν εἶδα ὅλη αὐτὴ τὴν βλακώδη μᾶζα, τὸν ἐπονομαζόμενο σοφὸ λαό, 
μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια Κομμουνισμοῦ, νὰ μπουκάρῃ μέσα στὶς ἐκκλησιὲς καὶ νὰ τὶς 
γεμίζῃ καντήλια καὶ κεριά. ∆ηλαδὴ πήγαμε πίσω πάλι, στὴν ἐποχὴ τῶν τσάρων 
καὶ τοῦ Ρασποῦτιν, ποὺ τὸν προσκύναγαν, γιατὶ ἦταν καλόγερος.

«∆»: Τὸ ὅτι δηλώνεις ἄθεος στάθηκε ἐμπόδιο στὴν καλλιτεχνική σου πορεία;
Γ.Π.: Ὄχι, καθόλου. Ἐγὼ τοὺς παπᾶδες τοὺς χρησιμοποίησα. Καὶ σὲ μία ἐκκλησία 

μπορῶ νὰ ἐκθέσω, δὲν ἔχω πρόβλημα. Εἶμαι ἀντιφατικὸ ἄτομο. ∆ὲν πάει νὰ πῇ, ὅτι 
τοὺς προσκυνῶ κιόλας. 

«∆»: Λένε, πὼς οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Τέχνη ἔχουν εὐαισθησίες. 
Οἱ δικές σου εὐαισθησίες ποιές εἶναι;

Γ.Π.: Ἐγὼ μπορεῖ νὰ ἀκούσω ἕνα κελάηδισμα καὶ νὰ δακρύσω. Ἕναν ἦχο, μιὰ 
μυρωδιά. Ὅταν μυρίσω λυγαριὰ ἢ δυόσμο, θυμᾶμαι τὰ παιδικά μου χρόνια στὸν 
κάμπο. Μοῦ ἔρχονται αὐτὲς οἱ εἰκόνες καὶ συγκινοῦμαι. Ὅταν ἀκούω τὴν Μαρίζα 
Κὼχ νὰ τραγουδάῃ Καββαδία καὶ νὰ ἀναφέρεται στὸ καρνάγιο, ἐγὼ ἐκείνη τὴν ὥρα 
μυρίζω πίσσα. Αὐτὰ ἀκούγονται τρελλά, ἀλλὰ δὲν μὲ νοιάζει. 

Χωρὶς μοντέλλα, μόνο μὲ τὴν ἔμπνευση

«∆»: Τί εἶναι γιὰ σένα ἡ Ζωγραφική;
Γ.Π.: Εἶναι παιχνίδι. Παίζω. Ὅταν ἀντικρύζω τὴν εἰκόνα ποὺ ὑλοποιῶ, λέω στὸν 

ἑαυτό μου, πὼς κάτι ἔγινε, κάτι σοβαρό. Τὴν ὥρα ποὺ σκέφτομαι, φαντάζομαι, δη-
μιουργῶ, δὲν ἔχω μοντέλλα. ∆ιαθέτω τὸ προτέρημα σὰν ζωγράφος νὰ ἔχω πάντα ἔμ-
πνευση. Μὲ ἐμπνέουν τὰ πάντα. Ὅ,τι βλέπω τὸ κάνω πίνακα. Αὐτὰ τὰ ἀποτυπώνω 

Ἂν ἦταν δυνατὸν 
ἐπὶ 10 χρόνια νὰ μὴν 
τρώω, νὰ μὴν πίνω, 
νὰ μὴν κάνω τίποτα 
ἄλλο, πραγματικὰ 
θὰ μποροῦσα νὰ 
ζωγραφίζω ἐπὶ 

10 χρόνια.
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στὸ μυαλό μου καὶ στὴ συνέχεια στὸ λευ-
κὸ τελλάρο. Ἔμπνευση εἶναι, ἀνακαλῶ 
ἀπὸ τὴ μνήμη μου εἰκόνες, τὶς συνθέτω καὶ 
παράγω ἔργο. ∆ὲν κάνω ποτὲ προσχέδια. 
Ὅταν ζωγραφίζω, δὲν θέλω νὰ πετᾷ μυῑ-
γα, νὰ μὴν ἀποσπάῃ τίποτα τὴν προσοχὴ 
καὶ μοῦ χαλάσῃ τὴν εἰκόνα. Τὴν ὥρα ποὺ 
μηχανικὰ θὰ κάνω τὸ ἔργο αὐτό, ἕνα ἄλ-
λο μέρος τοῦ μυαλοῦ μου ἐπεξεργάζεται 
ἤδη τὸ ἑπόμενο. ∆ουλεύω δύο πράγματα 
συγχρόνως. Καὶ βγαίνουν σειρὲς ἔργων. 
∆ηλαδή, ἂν ἦταν δυνατὸν ἐπὶ 10 χρόνια 
νὰ μὴν τρώω, νὰ μὴν πίνω, νὰ μὴν κάνω 
τίποτα ἄλλο, πραγματικὰ θὰ μποροῦσα 
νὰ ζωγραφίζω ἐπὶ 10 χρόνια. 

«∆»: Τὸ ὄνομά σου ἔχει συμπεριλη-
φθῆ ἀνάμεσα στοὺς πιὸ ἐκλεκτοὺς ζω-
γράφους τοῦ κόσμου.

Γ.Π.: Τὸ θεωρῶ λογικό, ἂν καὶ δὲν πι-
στεύω πὼς κάνω κάτι ἰδιαίτερο. Εἶναι φυ-
σιολογικὴ αὐτὴ ἡ διάκριση. Ὅταν ἔκανα 
τὴν πρώτη ἔκθεση στὴν Ἀθήνα, ἀγόρασε 
ἔργα μου ἡ Ἐθνικὴ Πινακοθήκη. Αὐτὸ τὸ 
πρᾶγμα ἐμένα μοῦ ἔδωσε φτερά. ∆ηλαδή, 
αὐτὸ ποὺ πιστεύω ὅτι εἶμαι, ἕνας πολὺ κα-
λὸς ζωγράφος, τὸ γνώριζα ἀπὸ τότε ποὺ 
πήγαινα ∆ημοτικό. Μπῆκα στὰ ἐργαστή-
ρια τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν ἀπευθείας, χωρὶς ἐξετάσεις. Στὸ Grand Palais, στὸ Πα-
ρίσι, ποὺ εἶναι ἕνας χῶρος ποὺ γίνεται τὸ φθινοπωρινὸ σαλόνι, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔχουν 
περάσει οἱ πάντες, ὅταν γιόρτασαν τὰ 100 χρόνια, συγκαταλέχθηκα καὶ ἐγὼ σὲ αὐτὴ 
τὴν ἔκθεση. Τότε εἶναι ποὺ εἶπα:  «Ἔ, καλὰ πάω.» ∆ὲν διακατέχομαι ὅμως ἀπὸ ἔπαρ-
ση. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε πρόκειται προσεχῶς νὰ συνεκθέσω μαζὶ μὲ ἔργα παιδιῶν. Τὸ 
θεωρῶ φυσιολογικὸ καὶ δὲν βρίσκω τὸν λόγο νὰ μὴν καταδεχτῶ νὰ τὸ κάνω. 

Ἡ παραγγελία τῶν Χίλτον καὶ ἡ ἀπόρριψή της

«∆»: Πῶς «ἑρμηνεύεις» τὴ σύγχρονη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε;
Γ.Π.: Ἔχουμε ξεφύγει πολύ: Ποιός θὰ ἀγοράσῃ τὸ ἀκριβώτερο αὐτοκίνητο καὶ τὸ 

καλύτερο σπίτι. Ὅλα αὐτὰ εἶναι φθορά, ξεφεύγεις ἀπὸ τὸ φυσιολογικό. Ἡ σκέψη, 
τὸ μυαλὸ παίζει μεγάλο ρόλο γιὰ μένα. Θέλεις νὰ πᾷς στὸ Μανδαμάδο γιὰ παράδειγ-
μα ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη; Πῶς θὰ ἤσουν εὐχαριστημένος νὰ πᾷς; Μὲ τὸν γάιδαρο ἢ μὲ 
μία Porche; ∆ὲν εἶναι καλύτερα μὲ τὸν γάιδαρο; ∆ὲν θὰ κινδυνεύσῃς, θὰ ἀπολαύσῃς 
τὴ διαδρομὴ καὶ δὲν θὰ δώσῃς χρήματα. Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ καλλιεργῇ τὴ σκέ-
ψη του, τὸ πνευματικὸ μέρος του καὶ ὄχι τὸ ὑλικό. Τὰ ὑλικὰ δὲν μὲ συγκινοῦν. ∆ὲν 
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δέ νο μαι μὲ ἄ ψυ χα πράγ μα τα, οὔ τε μὲ αὐ το κί νη τα οὔ τε μὲ πι σί νες καὶ τέ τοι α. ∆ὲν θὰ 
δου λεύ ω ἀ πὸ τὸ πρω ὶ μέ χρι τὸ βρά δυ, γιὰ νὰ μπο ρέ σω νὰ πά ρω μί α Μερ σεν τές. 

«∆»: Τί δὲν σὲ ἀγ γί ζει;
Γ.Π.: ∆ὲν μὲ ἀγ γί ζουν τὰ ὑ λι κά, τὰ ἔ χω ἀ πορ ρί ψει. Ὄ χι ὅ τι δὲν εἶ ναι χρή σι μα, 

ὅ μως ὁ ἄν θρω πος ἔ χει φτά σει σή με ρα στὸ βαθ μὸ νὰ τὰ θε ο ποι ῇ. Τὰ ἔ χω ἀ πορ ρί ψει 
ἀ πὸ τὴ ζω ή μου. ∆ὲν μὲ ἀγ γί ζει ἐ πί σης ὁ χαι ρέ κα κος καὶ ζη λό φθο νος ἄν θρω πος. Θέ-
λω ἐ πα φὲς μὲ ἁ πλοῦς ἀν θρώ πους. Θέ λω ὁ ἄν θρω πος αὐ τὸ ποὺ σκέ φτε ται, αὐ τὸ νὰ 
λέ ῃ. Για τὶ ἔ τσι ἔρ χε σαι πιὸ κον τά, καὶ ὁ ἕ νας βο η θά ει τὸν ἄλ λον. ∆ὲν μὲ ἀγ γί ζουν οἱ 
ἄν θρω ποι, ποὺ δὲν ἔ χουν χι οῦ μορ. Ὁ εὐ φυ ὴς ἄν θρω πος εἶ ναι ἐ κεῖ νος ποὺ δι α θέ τει 
χι οῦ μορ. Αὐ τὸς τὸ ἔ χει, ὄ χι ὁ βλάξ. Πολ λὲς φο ρὲς μπερ δεύ ω τὸ ἀ στεῖ ο μὲ τὸ σο βα ρό. 
Ἐ γὼ ὁ ἴ διος δὲν ξέ ρω πολ λὲς φο ρές, ἂν μι λά ω σο βα ρὰ ἢ ἂν κά νω πλά κα. Φαν τά ζε-
σαι, αὐ τὸς ποὺ μὲ ἀ κού ει, τί πα θαί νει; Ἀ φοῦ οὔ τε ἐ γὼ δὲν τὸ κα τα λα βαί νω. Νο μί ζω, 
πὼς αὐ τὰ εἶ ναι συ νυ φα σμέ να, ἔ τσι πρέ πει νὰ εἶ ναι ὁ ἄν θρω πος. Τὰ πο λὺ σο βα ρὰ 
μπο ρεῖ ταυ τό χρο να νὰ τὰ γε λοι ο ποι  ῇ  καὶ νὰ ἀ λα φρώ νῃ, ἀ πο φεύ γον τας μὲ αὐ τὸν 
τὸν τρό πο τὶς κα τα θλί ψεις.  

«∆»: Καὶ ὅ μως ἡ πλει ο ψη φί α σή με ρα κά νει ὑ πο χω ρή σεις στὸν βω μὸ τῆς δό-
ξας καὶ τοῦ χρή μα τος.

Γ.Π.: Στὸν βω μὸ τοῦ χρή μα τος δὲν θυ σιά ζω τί πο τα ἐ γώ. Ὁ χρό νος μου εἶ ναι γιὰ 
μέ να, ἐ γὼ τὸν κα θο ρί ζω. Με τὰ τὴν ὑ γεί α ὁ ἐ λεύ θε ρος χρό νος εἶ ναι τὸ πιὸ πο λύ τι-
μο πρᾶγ μα στὴ ζω ή. ∆ὲν μπο ρεῖ νὰ τὸν πλη ρώ σῃ κα νείς. Τὸ 1993 τὰ ξε νο δο χεῖ α 
Χίλ τον μοῦ πα ρήγ γει λαν νὰ κά νω 300 ἔρ γα μὲ τι μὴ ἕ να ἑ κα τομ μύ ριο τὸ κά θε ἕ να 
ἀ πὸ αὐ τά. Μοῦ εἶ παν ὅ τι σὲ 2 χρό νια πρέ πει νὰ εἶ ναι ἕ τοι μα. Ἐ γὼ μπο ρῶ νὰ δη-
μι ουρ γή σω τρί α ἔρ γα τὴν ἡ μέ ρα. Ἀλ λὰ θὰ τὸ κά νω, ὅ ταν θέ λω ἐ γώ. Ἔ τσι λοι πὸν 
ἀρ νή θη κα τὴν πρό τα ση. Τὰ πέ τα ξα τὰ λε φτά, δὲν μὲ ἐν δι έ φε ρε. Ἕ να ἀ πὸ αὐ τὰ 
ποὺ ἀ πε χθά νο μαι εἶ ναι τὸ νὰ εἶ μαι πλού σιος, δὲν θέ λω νὰ γί νω πλού σιος. Ἁ πλᾶ 
θέ λω νὰ ζῶ κα λά. Μὲ τὰ λε φτὰ κιν δυ νεύ εις, ἀλ λο τρι ώ νε σαι σὰν ἄν θρω πος. Τὸ μι-
σῶ τὸ χρῆ μα. Καὶ προ σπα θῶ νὰ κά νω ἄλ λου εἴ δους συ ναλ λα γές. Γιὰ πα ρά δειγ μα 
τώ ρα θὰ βά λω πλα κά κια στὸ ἀ τε λι έ μου καὶ δὲν θὰ δώ σω λε φτά, θὰ δώ σω ἕ ναν 
πί να κα. Αὐ τὸ δὲν εἶ ναι ἀ ναρ χί α;

«∆»: Ποι ές θε ω ρεῖς τὶς πιὸ ση μαν τι κὲς στιγ μὲς τῆς ζω ῆς σου;
Γ.Π.: Ὅ ταν ζω γρα φί ζω. Νι ώ θω πὼς κά νω κά τι πο λὺ ση μαν τι κὸ γιὰ μέ να. Γιὰ τὸ ἂν 

ἔ χῃ ἀ πο δέ κτες, αὐ τὸ εἶ ναι ἄλ λη ἱ στο ρί α. Ἐ κεί νη τὴν ὥ ρα ποὺ δη μι ουρ γῶ, τὸ εὐ χα ρι-
στι έ μαι. Καὶ φυ σι κὰ ση μαν τι κὲς στιγ μὲς ἦ ταν, ὅ ταν γεν νή θη καν τὰ δυ ό μου παι διά, 
ἡ Βά σια καὶ ἡ Κέλ λυ. Ὑ πάρ χουν καὶ ἄλ λες πιὸ μι κρὲς στιγ μές, ἐ ξί σου ση μαν τι κές. 

«∆»: Γνω ρί ζω, πὼς εἶ σαι ἀ πὸ χρό νια ἀ να γνώ στης τοῦ «∆αυ λοῦ».
Γ.Π.: Ταυ τί ζο μαι μὲ τὴν ἰ δέ α, τὸ πνεῦ μα καὶ τὶς ἀ πο κα λύ ψεις τοῦ «∆αυ λοῦ». Ὅ λοι 

ὅ σοι γρά φουν στὸ «∆αυ λό» ἔ χουν ἐ λεύ θε ρο πνεῦ μα. Ἀ πο τε λοῦν τὸ ἐ λεύ θε ρο πνεῦ-
μα τοῦ «∆αυ λοῦ». ∆ὲν ἔ χουν πα ρω πί δες καὶ εἶ ναι συ νε χι στὲς τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς 
Σκέ ψης. Ὁ «∆αυ λός» ἀ πὸ χρό νια παί ζει ση μαν τι κὸ ρό λο στὴ δι εύ ρυν ση τοῦ πνεύ μα-
τος τῶν ἀν θρώ πων, καὶ αὐ τὸ πρέ πει νὰ συ νε χί σῃ νὰ τὸ κά νῃ.

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ
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 ξει δι κευ μέ νη στὰ θέ μα τα τῆς πα ρα γω γῆς καὶ τῆς δι α κί νη-

σης τοῦ βι βλί ου ἡ νέ α σκλη ρὴ ἔ ναν τι τῶν δι α φω τι στῶν πο-

λι τι κὴ τοῦ Πα τρι αρ χεί ου κα τὰ τοὺς προ ε πα να στα τι κοὺς 

χρό νους ἐκ φρά στη κε μὲ ἕ να με γα λε πή βο λο σχέ διο καὶ 

μὲ συγ κε κρι μέ να μέ τρα, ποὺ ἐ φαρ μό στη καν. Τὸ σχέ διο 

δι α τυ πώ θη κε στὴν «Ἁ παν τα χοῦ σα», ποὺ δη μο σι εύ τη κε τὸ κα λο καί ρι τοῦ 

1820, γιὰ νὰ ἐ ξαγ γεί λῃ τὴν ἀ να καί νι ση -δῆ θεν- τοῦ Πα τρι αρ χι κοῦ Τυ πο-

γρα φεί ου, ἀλ λὰ στὴν πραγ μα τι κό τη τα στό χευ ε κά θε νέ α ἔκ δο ση νὰ γί νε ται 

ἐ κεῖ, ὥ στε νὰ ἐ λέγ χε ται πλή ρως ἡ πνευ μα τι κὴ κί νη ση. Τὰ μέ τρα μορ φοποι-

ή θη καν μὲ τὴν ἐ πι βο λὴ λο γο κρι σί ας στὰ βι βλί α ποὺ κυ κλο φο ροῦ σαν στὴν 

Κων σταν τι νού πο λη, μὲ δη μό σιο κά ψι μο ὡ ρι σμέ νων ἀ πὸ αὐ τὰ ἀλ λὰ καὶ μὲ 

ἀ φο ρι σμοὺς καὶ δι ώ ξεις τῶν δι α φω τι στῶν. 

«Ἡ κλεὶς τῆς τυ πο γρα φί ας εὑ ρί σκε ται ἐν χερ σὶ βα σι λέ ως»

σκλή ρυν ση τῆς πο λι τι κῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πέ ναν τι στοὺς δι α φω τι στὲς 
εἶ χε ἀ πο τυ πω θῆ μὲ χα ρα κτη ρι στι κὸ τρό πο στὴν πα τρι αρ χι κὴ ἐγ κύ κλιο 
τοῦ Μαρ τί ου 1819, ἡ ὁ ποί α ἀν τι τί θε το στὴ δι δα σκα λί α τῶν Ἐ πι στη-
μῶν, στὰ Μα θη μα τι κὰ καὶ στὴ συ νή θεια νὰ βα πτί ζων ται τὰ παι διὰ μὲ 
ἀρ χαι ο ελ λη νι κὰ ὀ νό μα τα (βλ. «∆», τ. 300). Τὸ κεί με νο αὐ τό, ἕ να ἀ πὸ 

τὰ πρῶ τα ποὺ ὑ πέ γρα ψε ὁ Γρη γό ριος Ε΄ στὴν τρί τη πα τρι αρ χί α του, πα ρέ σχε τὸ 
θε ω ρη τι κὸ πλαί σιο καὶ ἀ πο τέ λε σε τὸ ση μεῖ ο ἐκ κί νη σης γιὰ τὶς ἐ νέρ γει ες, ποὺ ὠρ γα-
νώ θη καν ἐ ναν τί ον τῶν νε ω τε ρι στῶν τὰ ἑ πό με να ἕ ως τὴν Ἐ πα νά στα ση χρό νια. 

Ἡ «Ἁ παν τα χοῦ σα», ποὺ κυ κλο φό ρη σε μὲ μορ φὴ φυλ λα δί ου, ἦ ταν ἕ να φαι νο με νι-
κὰ ἀν τι φα τι κὸ κεί με νο. Ἀ πο τε λοῦ σε τὴν ἔκ φρα ση τῆς νέ ας ἀν τί λη ψης, ποὺ δι α μορ-
φώ θη κε στοὺς ἐκ κλη σι α στι κοὺς κύ κλους ἀ να φο ρι κὰ μὲ τὰ θέ μα τα τῆς παι δεί ας: προ-
σαρ μο γὴ στὶς νέ ες πραγ μα τι κό τη τες καὶ αὐ στη ρὸς ἔ λεγ χός τους. Ἔ δει χνε νὰ ἐν σω-
μα τώ νῃ, στὸ ἐ πί πε δο τῆς ὀ νο μα το λο γί ας τοὐ λά χι στον, στοι χεῖα τῆς ἰ δε ο λο γί ας τοῦ 
∆ι α φω τι σμοῦ καὶ ἀ πὸ τὴν ἄ πο ψη αὐ τὴ ἔ δι νε τὴν ἐν τύ πω ση, ὅ τι δὲν ἐ ναρ μο νι ζό ταν 
σὲ ὅ λα τὰ ση μεῖ α μὲ τὸ αὐ στη ρὸ πλαί σιο ποὺ κα θώ ρι ζε ἡ Ἐγ κύ κλιος τοῦ 1819. 

H IEÑÁ ÅÎÅÔÁÓÇ
TÏY ÃÑÇÃÏÑÉÏY Å΄
Λο γο κρι σί α, κά ψι μο βι βλί ων, ἀ φο ρι σμοὶ καὶ
δι ώ ξεις δι α φω τι στῶν λί γο πρὶν τὴν Ἐ πα νά στα ση
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Τὰ στοι χεῖ α ἀ κρι βῶς τοῦ ἐ λέγ χου τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ὅ πως δι α τυ πώ νον ταν 
στὴν «Ἁ παν τα χοῦ σα», ἦ ταν ἐ κεῖ να ποὺ προ κά λε σαν τὴν προ σο χὴ καὶ τὶς ἀν τι δρά-
σεις τῶν φι λε λεύ θε ρων δι α νο ου μέ νων. Οἱ αὐ ταρ χι κὲς ἀν τι λή ψεις γιὰ τὶς ἀρ χὲς ποὺ 
πρέ πει νὰ δι έ πουν τὴν κα λὴ λει τουρ γί α τῆς τυ πο γρα φί ας («ἡ κλεὶς τῆς τυ πο γρα φί ας 
εὑ ρί σκε ται ἐν χερ σὶ βα σι λέ ως»), συν δυ ά ζον ταν μὲ πο λὺ σα φεῖς προ δι α γρα φὲς γιὰ τὰ 
κεί με να, ποὺ θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἐκ δί δων ται στὸ πα τρι αρ χι κὸ τυ πο γρα φεῖ ο: 

 «Νὰ καρ πού με θα τὰ ἐκ τῆς τυ πο γρα φί ας κα λά, νὰ ἀ πο φεύ γω μεν πᾶν ὅ,τι 
δύ να ται νὰ συ σκιά σῃ τὴν λαμ πρό τη τα τῆς ἀ κραιφ νοῦς ἡ μῶν ὑ πο τα γῆς (στὸ 
σουλ τά νο) διὰ τῆς ἐκ δό σε ως βι βλί ων ἀν τι φρο νούν των.» Μί α πα ρά γρα φος τῆς 
«Ἁ παν τα χού σας» ἔ δει χνε εὔ γλωτ τα στοὺς σύγ χρο νους, ποι ά ἦ ταν τὰ ὅ ρια, μέ σα 
στὰ ὁ ποῖ α μπο ροῦ σε νὰ κι νη θῇ ἡ «Τυ πο γρα φί α τοῦ Γέ νους»: «Ζή τω ὁ Γα λη νό τα-
τος καὶ Κρα ται ό τα τος ἡ μῶν ΑΝΑΞ, ἡ Κο ρω νὶς τῶν προ κα τό χων αὐ τοῦ Με γά λων 
Βα σι λέ ων· ὁ ἀ κρι βὴς φύ λαξ τῆς ∆ι και ο σύ νης καὶ Ἐ πι εί κειας· ὁ εὐ σπλα χνι κώ τα-
τος καὶ ἡ ρω ι κώ τα τος ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ Β .́ Εἴ η τὸ κρά τος αὐ τοῦ δι αι ω νί-
ζον καὶ θρι αμ βεῦ ον κα τὰ πάν των τῶν ἐ ναν τί ων» (σελ. 13).

Κά ποι ες ἄλ λες δι α τυ πώ σεις ἔ δει χναν, ποι ούς ἀ νά με σα στοὺς Ἕλ λη νες δι α νο ού με-
νους θε ω ροῦ σε ὁ συν τά κτης τῆς «Ἁ παν τα χού σας» ἀν τι πά λους τῆς κα τευ θυ νό με νης 
ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α προ σπά θειας: «Κα τα σι γά σθω σαν, ὅ σοι δι’ ἀ πει ρο κα λί αν καὶ 

Τὸ ἐ ξώ φυλ λο τῆς «Ἁ παν τα χού σας», ἡ 
ὁ ποί α ἀ πο σκο ποῦ σε στὸν ἔ λεγ χο τῆς 
πνευ μα τι κῆς προ ε πα να στα τι κῆς ζω ῆς 
ἀ πὸ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο· ἐκ δό θη κε με ρι-
κοὺς μό λις μῆ νες πρὶν τὴν Ἐ πα νά στα-
ση. Ὠ νο μά στη κε ἔ τσι, για τὶ στὸν τίτ λο 
της γρα φό ταν: «Τοῖς ἁ παν τα χοῦ εὑ ρι-

σκο μέ νοις...».
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γνώμης μοχθηρίαν τολμῶσι καὶ καθά-
πτωνται τῶν ἐκκλησιαστικῶς καὶ πολι-
τικῶς τοῦ Γένους προϊσταμένων.» Αὐτοὶ 
κατωνομάζονταν καὶ πιὸ συγκεκριμένα 
στὴν τελευταία φράση τοῦ κειμένου: «Τι-
νὲς τῶν ἐν Εὐρώπῃ καθ’ ἡμετέραν ἀτυχί-
αν ὁμογενῶν.»

Παράλληλα μὲ ὅλα αὐτὰ ὑπῆρχε στὴν 
«Ἁπανταχοῦσα» ἡ ὑποτύπωση ἑνὸς εὐρυ-
τέρου σχεδίου: Νὰ συγκεντρώνεται στὸ 
ἀνακαινισμένο πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο 
ἡ παραγωγὴ τοῦ συνόλου τῶν βιβλίων, 
ποὺ ἐκδίδονταν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες συγ-
γραφεῖς καὶ μεταφραστές. Τὰ σχετικὰ ἐπι-
χειρήματα ἦταν διατυπωμένα μὲ τρόπο, 
ποὺ φανέρωνε δῆθεν πατριωτισμὸ καὶ 
φροντίδα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Γένους. 

Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ∆ιαφωτισμοῦ, ποὺ εἶχαν 
πολλοὺς λόγους νὰ δυσπιστοῦν ἀπέναντι 
σὲ πρωτοβουλίες αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀπάν-
τησαν ἀμέσως, ὅτι Κωνσταντινούπολη δὲν εἶναι ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὅτι τυπογραφεῖα 
ὑπάρχουν πιὰ καὶ στὴ Χίο καὶ στὶς Κυδωνίες (Ἀϊβαλί) καὶ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν πρό-
σκληση τῆς «Ἁπανταχούσας» κρυβόταν ἡ πρόθεση νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ τυπογρα-
φικὲς δραστηριότητες στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ λογοκρίνωνται 
εὐκολώτερα. 

Οι ἀντιδράσεις στὸ κείμενο καὶ στὰ σχέδια τῆς «Ἁπαν-
ταχούσας» προῆλθαν κυρίως ἀπὸ τοὺς Κοραϊκοὺς κύ-
κλους καὶ ὑπῆρξαν ἐξαιρετικὰ ἔντονες. Ἡ ἔκδοσή της 
ἀγγέλθηκε καὶ σχολιάστηκε εἰρωνικὰ ἀπὸ τοὺς ἐκδότες 
τοῦ «Λόγιου Ἑρμῆ» τὸν Αὔγουστο τοῦ 1820. Λίγους μῆ-
νες ἀργότερα τὸ περιοδικὸ «Μέλισσα» ἀναδημοσίευσε 
ὁλόκληρη τὴν «Ἁπανταχοῦσα» καὶ τὴν στηλίτευσε μὲ 
δριμύτητα σχεδὸν φράση πρὸς φράση, εἰδικὰ γιὰ τὴν 
«τρομακτικὴν ἀπεραντολογίαν» καὶ «τὴν ἠλιθίαν καὶ 
δουλικωτάτην ὑποταγήν», ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν συγ-
γραφέα τοῦ φυλλαδίου. Ἀλλὰ τὸ πραγματικὸ ἀντικείμενο 
τῆς διαμάχης ἀναδείχθηκε, φωτίζοντας τὶς δύο διαμετρικὰ ἀντίθετες ἀντιλήψεις ποὺ 
ἀντιπαρατέθηκαν, ὅταν ἀναιρέθηκε ἡ διατύπωση τῆς «Ἁπανταχούσας», ὅτι «κλεὶς 
τῆς τυπογραφίας κεῖται ἐν χερσὶ βασιλέως»:

«Ἡ κλεὶς (τῆς τυπογραφίας) κεῖται ὄχι ἐν χερσὶ βασιλέως, ἀλλὰ ἐν χερσὶ νόμων, 
καὶ ἐν χερσὶ κάθε πολίτου, διὰ νὰ γράφῃ καὶ νὰ φρονῇ ὅ,τι θέλει κατὰ τὸ δικαίω-
μα τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας, παιδευόμενος ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς πολιτείας 

Ἡ σφραγῖδα τοῦ πατριαρχικοῦ  
τυπογραφείου.

Κατασιγάσθωσαν, 

ὅσοι τολμῶσι καὶ 

καθάπτωνται τῶν 

ἐκκλησιαστικῶς καὶ 

πολιτικῶς τοῦ Γένους 

προϊσταμένων.
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νό μους μό νον ἂν βλα σφη μή σῃ ἢ συ κο φαν τή σῃ, καὶ ὄ χι ἂν γρά ψῃ πᾶ σαν ἀ λή θειαν 
καὶ πει ρά ξῃ τὴν ἀ μέ λειαν ἢ ἀ δι κί αν τοῦ δεῖ νος ἢ δεῖ νος πρού χον τος, ἐ πι σκο πῶν 
τὰ δη μό σια πράγ μα τα... Ὁ βα σι λεὺς οὔ τε ἐ φρόν τι σε πο τὲ οὔ τε φρον τί ζει πε ρὶ τυ πο-
γρα φί ας καὶ μά λι στα ἀλ λο γλώσ σου, οὔ τε ἠ ξεύ ρει ἂν ἔ χῃ κλεῖ δα ἢ ὄ χι, ἀλ λὰ χω ρὶς 
νὰ τὴν ζη τή σῃ, τοῦ τὴν χαλ κεύ ουν καὶ τὴν προ σφέ ρουν ἀ βού λως ὑ πο βα σι λί σκοι 
ὑ πο βα σι λέ ων πεν θι μο σχή μο νες· ἐ νῷ ἠμ πο ροῦ σαν νὰ φω τί σουν τὸν λα ὸν μὲ ἥ συ χον 
ἄ νε σιν, αὐ ξά νου σι τὴν βα ρύ τη τα τοῦ ζυ γοῦ του, καὶ μὲ πρό φα σιν πα τρι κῆς ὁ δη γί-
ας δι αι ω νί ζουν τὴν τυ φλό τη τα τοῦ ἔ θνους των. Ἡ ἀ λή θεια ἐ φυ γα δεύ θη ἀ πὸ ἐ κεῖ. 
Ἐ κεῖ ἡ ὑ πό κρι σις θρι αμ βεύ ει, ἀ να θε μα τί ζε ται τὸ ἐ λεύ θε ρον φρό νη μα, καί ον ται τὰ 
φύλ λα καὶ μέ νουν τὰ πράγ μα τα.» (Πε ρι ο δι κὸ «Μέ λισ σα», τ. Γ ,́ σελ. 268-269.)

Ἀρ χὲς τοῦ 1821 σὲ ἕ να ἀ νώ νυ μο δι ά λο γό του ὁ Κο ρα ῆς ἀ να νέ ω σε τὴν ἀ πο δο κι-
μα σί α του γιὰ τὸ φυλ λά διο καὶ τὸν συγ γρα φέ α του. («Ἑρ μῆς ὁ Λό γιος», 1821, σελ. 
20.)

Τὰ ψα λί δια τῆς λο γο κρι σί ας τοῦ Γρη γο ρί ου Ε΄

ὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ὅ μως δὲν στα μά τη σε ἐ κεῖ, ἀλ λὰ προ χώ ρη σε καὶ σὲ 
ἐ πι βο λὴ λο γο κρι σί ας στὰ βι βλί α. Ἡ ἀρ χὴ εἶ χε γί νει μὲ τὴν ἔκ δο ση τὴν 
ἄ νοι ξη ἢ τὸ κα λο καί ρι τοῦ 1820 «πα τρι αρ χι κῆς προ στα γῆς» πρὸς τοὺς 
βι βλι ο πῶ λες τῆς Κων σταν τι νού πο λης «νὰ μὴν πω λοῦν κα νὲν βι βλί ον», 
ἐ ὰν δὲν ἔ χῃ πρῶ τα ὑ πο βλη θῆ σὲ ἐκ κλη σι α στι κὸ ἔ λεγ χο. Τὴν εὐ θύ νη 

γιὰ τὸν ἔ λεγ χο τῆς ὀρ θο δο ξί ας τῶν βι βλί ων τὴν εἶ χε ὁ σι να ΐ της ἡ γού με νος Ἱλα ρί ων. 
Οἱ ἁρ μο δι ό τη τες τοῦ εἶ χαν ἀ να τε θῆ ἀ πὸ τὸν Γρη γό ριο Ε΄ 
κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς τρί της πα τρι αρ χί ας του. 

«Ὁ Ἅ γιος Μου λα ρί ων (σ.σ. Ἱ λα ρί ων) ἐ νήρ γη σε νὰ δοθῇ 
πα τρι αρ χι κὴ προ στα γὴ εἰς τοὺς βι βλι ο πώ λας νὰ μὴ πω-
λοῦν κα νὲν βι βλί ον, πρὶν τὸ δεί ξω σιν εἰς τὴν Πα νο σι ό-
τη τά του. Ἡ Ιnquisition (σ.σ. Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση) εἶ ναι τώ ρα 
τε λεί α. Τί πο τε εἰς τὴν Κων σταν τι νού πο λιν δὲν ἠμ πο ρεῖ 
νὰ τυ πω θῇ, μή τε νὰ πω λη θῇ, ἐ ὰν δὲν προ ε ξε τα σθῇ ἀ πὸ 
τὸν Ἱ λα ρί ω να. Ἐλ πί ζω, ὅ τι μὲ ὅ λας τὰς ὑ πο σχέ σεις τοῦ 
θε ω ροῦ τῆς τυ πο γρα φί ας σο φοῦ Ἱ λα ρί ω νος, κα νεὶς λό-
γιος, ἄ ξιος τού του τοῦ ὀ νό μα τος, δὲν θέ λει στέρ ξει νὰ 
πα ρα δώ σῃ τὸ σύγ γραμ μά του εἰς τὰ ψα λί δια τῆς παμ-
μι α ρό τη τός του.» (Ἐ πι στο λὴ Νικ. Πίκ κο λου, Ἐ θνι κὴ Βι-
βλι ο θή κη, τμῆ μα χει ρο γρά φων, Ἀρ χεῖ ο Θ. Φαρ μα κί δη, 
φάκ. 36.)

Στὴν προ στα γὴ αὐ τὴ ἀ να φέρ θη κε κι ὁ Κων σταν τῖ νος 
Κού μας γρά φον τας: «Τὰ βι βλί α ἐ ξω τε ρι κὰ καὶ ἐ σω τε ρι κὰ 
κα θυ πε βλή θη σαν εἰς αὐ στη ρὸν λο γο κρι τὴν μὲ δι κτα το ρι-
κὴ ἰ σχὺ εἰς τὸν πρώ ην σι να ΐ την Ἱ λα ρί ω να, εἰ δή μο να τῆς 
Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σης, ἐ πι θυ μοῦν τα νὰ ἀρ χι ε ρα τεύ σῃ.» 
Ὁ Ἱ λα ρί ων «πε ρι έρ χε ται τὰ βι βλι ο πω λεῖ α τῆς Κων σταν-

Ἐνῷ ἠμποροῦσαν 

νὰ φωτίσουν τὸν 

λαὸν μὲ ἥσυχον 

ἄνεσιν, αὐξάνουσι 

τὴν βαρύτητα τοῦ 

ζυγοῦ του, καὶ μὲ 

πρόφασιν πατρικῆς 

ὁδηγίας, διαιωνίζουν 

τὴν τυφλότητα 

τοῦ ἔθνους των 

ὑποβασιλίσκοι 

ὑποβασιλέων 

πενθιμοσχήμονες.
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τινουπό λε ως, διὰ νὰ ἰ δῇ, μή πως ἦλ θε κα νέ να βι βλί ον· ὅ σα δὲν συμ φω νοῦ σι μὲ τὸ 
πνεῦ μα τῆς ἀ γυρ τεί ας, τὰ δη μεύ ει ἐκ μέ ρους τοῦ Πα τριά ρχου, τὰ κα κο ε ξη γεῖ, διὰ 
νὰ πα ρα δο θῶ σιν εἰς τὸ πῦρ». 

Εἶ χε ὠρ γα νω θῆ λοι πὸν κα νο νι κὴ πα ρα κο λού θη ση τῶν βι βλι ο πω λεί ων, δή μευ ση 
τῶν βι βλί ων, ποὺ θε ω ροῦν ταν ὕ πο πτα, γνω μο δό τη ση γιὰ τὰ κα κό δο ξα ἔν τυ πα καὶ 
κα τα δί κη τους. Ὑ πῆρ χε μιὰ δι α δι κα σί α καὶ μί α νο μό τυ πη κά λυ ψη τοῦ λο γο κρι τῆ 
Ἱλα ρί ω να, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν λει τουρ γοῦ σε βέ βαι α αὐ θαί ρε τα, ἀλ λὰ μέ σα στὰ πλαί σια, 
ποὺ τοῦ εἶ χε ὁ ρί σει ὁ Γρη γό ριος Ε .́ 

Βι βλί α στὶς φλό γες στὴν αὐ λὴ τοῦ Πα τρι αρ χεί ου

τὸ ἀ νώ νυ μο μα χη τι κὸ φυλ λά διο μὲ τίτ λο «Οἱ στο χα σμοὶ τοῦ Κρί τω-
νος» εἶ χαν ἐκ φρα σθῆ μὲ σα φή νεια τὸ 1819 τὰ ζη τού με να τῆς δη μο-
κρα τι κῆς καὶ τῆς ἀν τι κλη ρικῆς πτέ ρυ γας τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ: «Ἡ ἱ ε ρὰ 
δε σπο τεί α τῶν νό μων, οἱ ὁ ποῖ οι, ὄν τες κα νό νες συμ φω νη μέ νοι ἀ πὸ 
ὅ λους διὰ τὰ δί και α ὅ λων, προ στα τεύ ουν 

μὲ ἰ σό τη τα ὅ λους» (ἔκ δο ση ∆.Σ. Γκί νη, σελ. 147) εἶ ναι τὸ 
πρῶ το ζη τού με νο· τὸ δεύ τε ρο, ὁ πε ρι ο ρι σμὸς τοῦ Κλή ρου 
στὰ αὐ στη ρῶς ἐκ κλη σι α στι κά του κα θή κον τα: «Ὅ που 
τὸ ἱ ε ρα τεῖ ον ἐ πι κρα τεῖ, ἀν τὶ νὰ τρέ ξῃ ἡ εὐ δαι μο νί α»... 
«ἀρ γο πο ρεῖ, πε ρι ο ρί ζε ται ἢ καὶ ἀ πο μα κρύ νε ται. Καὶ 
ἐ ξε ναν τί ας»... «ὅ που οἱ ἐν τό πιοι ἔ χουν ἀρ κε τὴν γνῶ σιν 
διὰ νὰ πε ρι ο ρί σουν τὸν ἀρ χι ε ρέ α εἰς τὰ τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καὶ τῶν εὐ λο γι ῶν καὶ νὰ πά ρουν αὐ τοὶ τὴν δι εύ θυν σιν 
τῶν κοι νῶν, ἐ κεῖ δι α φαί νε ται ἡ δι και ο σύ νη, ἡ φι λαν θρω-
πί α»... «καὶ ὁ ἀρ χι ε ρεὺς ἀν τὶ νὰ σύ ρῃ, σύ ρε ται ἀ πὸ τὸ 
κοι νὸν πνεῦ μα» (σελ. 149). 

Ἡ ἀν τί δρα ση στὴν Κων σταν τι νού πο λη ἦ ταν ἄ με ση 
καὶ ἀ πο δό θη κε πά λι στὸν σι να ΐ τη Ἱ λα ρί ω να: Τὸ βι βλί ο πα ρα δό θη κε στὶς φλό γες 
«δη μο σί ως», «μέ σα εἰς τὴν αὐ λὴν τοῦ Πα τρι αρ χεί ου», κα τ’ ἐν το λὴ τοῦ Γρη γο ρί ου 
Ε΄ (ἐ πι στο λὴ Στ. Κα νέλ λου στὸν Κ. Iken, 4 Φε βρου α ρί ου 1822, Κ. Ιken, Leukothea, 
τ. Ά, 1825, σελ. 9 καὶ Ἀν δρ. ∆η μη τρα κό που λου, Ἐ πα νορ θώ σεις, σελ. 51).

Τὸ γε γο νὸς εἶ ναι ἐ πί σης κα τα γραμ μέ νο σὲ ἐ πι στο λὴ τοῦ Π. Κορ δι κᾶ (20 Νο εμ βρί-
ου 1820), ὁ ὁ ποῖ ος ἔ γρα φε: «Εἰς τὴν Κων σταν τι νού πο λη ἔ καυ σαν δη μο σί ως μί αν 
νε ω στὶ ἐκ δο θεῖ σαν φυλ λά δα. ∆ὲν γνω ρί ζω τὸ σύγ γραμ μα, οὔ τε ἠ ξεύ ρω ποῖ ος εἶ ναι 
ὁ συγ γρα φεύς. Συμ πε ραί νω ὅ μως, ὅ τι εἶ ναι φι λο σο φι κόν, κα θ’ ὅ τι ὁ ἐξ Ἀ ρι μα θεί-
ας μυ στι κο α πό στο λος Πο λυ χρο νιά δης πε ρι ερ χό με νος ἐ σχά τως τὴν Γερ μα νί αν καὶ 
Ὁλ λάν δα μοὶ ἔ γρα ψεν, ὅ τι ἐκ τῶν ἀν τι φι λο σο φι κῶν συγ γραμ μά των μου ἔ λα βαν οἱ 
πα πᾶ δες τό σον θάρ ρος, ὥ στε ἐ τόλ μη σαν δη μο σί ως νὰ κά ψουν σύγ γραμ μα φι λο σο-
φι κόν, ἀ πο τει νό με νον εἰς τὴν Πα λιγ γε νε σί αν τοῦ Γέ νους.» (Φ. Κ. Μπουμ που λί δη, 
Ἀ νέκ δο τοι ἐ πι στο λαὶ τοῦ Παν. Κο δρι κᾶ, σελ. 87.) Ἡ χρο νο λο γί α βο η θᾷ, γιὰ νὰ ταυ-
τί σου με τὴν «φυλ λά δα» μὲ τοὺς Στο χα σμοὺς τοῦ Κρί τω νος.

Τίποτε στὴν 

Κωνσταντινούπολη 

δὲν μποροῦσε νὰ 

τυπωθῇ, μήτε νὰ 

πωληθῇ, ἐὰν δὲν εἶχε 

προεξετασθῆ ἀπὸ 

τὸν σιναΐτη ἡγούμενο 

Ἱλαρίωνα.
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Ἡ «Μέ λισ σα» (τ. Γ ,́ σ. 306-312) δη μο σί ευ σε πε ρί λη ψη τῶν «Στο χα σμῶν τοῦ Κρί-
τω νος», τιτ λο φο ρη μέ νη: «Ἐ πι το μὴ τοῦ γεν ναί ου καὶ ὠ φε λί μου πο νή μα τος, τοῦ 
ἐγ γρα φο μέ νου Στο χα σμοὶ τοῦ Κρί τω νος, τοῦ κα τα καυ θέν τος ἐν τῷ Πα τρι αρ χεί ῳ 
τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως, πε ρὶ τῷ ᾳω κ΄ (1820) ἔ τος τὸ σω τή ριον, διὰ συ νερ γί ας 
τοῦ μια ροῦ προ δό του Ἱ λα ρί ω νος.»

Πάν τως, γιὰ νὰ πα ρα δο θῇ ἕ να βι βλί ο στὴν πυ ρά, χρει ά ζε ται πρῶ τα νὰ ἐ ξε τα στῇ 
καὶ νὰ κα τα δι κα στῇ ἀ πὸ τὴν ἁρ μό δια ἐκ κλη σι α στι κὴ ἀρ χή, στὴν πε ρί πτω σή μας 
ἀ πὸ τὴ Σύ νο δο τοῦ Πα τρι αρ χεί ου.

Ἀ φο ρι σμοὶ Ἑλ λή νων, ποὺ ἐ ξέ δι δαν φι λε λεύ θε ρα συγ γράμ μα τα 

 πὸ τὸν Ἰ ω άν νη Φι λή μο να γνω ρί ζου με, ὅ τι γύ ρω στὰ 1820, πα ρα μο νὲς 
τῆς Ἐ πα νά στα σης ὑ πῆρ ξαν ἐ πώ νυ μοι ἀ φο ρι σμοὶ ἀ πὸ τὸν πα τριά ρχη 
Ἑλ λή νων, ποὺ εἶ χαν δη μο σι εύ σει «ἐν τῇ ἀλ λο δα πῇ» φι λε λεύ θε ρα συγ-
γράμ μα τα. Ὁ Ἰ ω άν νης Φι λή μων ἦ ταν κα λὰ πλη ρο φο ρη μέ νος γιὰ τὰ 
πράγ μα τα τῆς προ ε πα να στα τι κῆς Κων σταν τι νού πο λης, δε δο μέ νου ὅ τι 

ἐρ γα ζό ταν ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ στὸ Πα τρι αρ χι κὸ Τυ πο γρα φεῖ ο (περ. «Παν δώ ρα», τ. ΙΘ ,́ 
1867, σελ. 213, Ι.Κ. Μα ζα ρά κη, Αἰ νιάνος, «Τὰ Ἑλ λη νι κὰ Τυ πο γρα φεῖ α τοῦ Ἀ γῶ νος 
1821-1827», Ἀ θή να 1970 καὶ ∆. Εἰ ρη νί δη, «Ὁ μι λί αι πε ρὶ τοῦ ἐ φευ ρέ του τῆς τυ πο γρα-
φι κῆς τέ χνης Ι. Γου τεμ βέρ γιου», Ἀ θήνα, 1876, σελ. 22).

 Γρά φει ὁ Ἰ ω άν νης Φι λή μων: «Μὲ ἐγ κυ κλί ους πα ρὰ τοῦ Πα τριά ρχου τῆς Κων σταν-
τι νου πό λε ως ἀ φω ρί ζων το οἱ ἐν τῇ ἀλ λο δα πῇ ἐκ δί δον τες φι λε λεύ θε ρα συγ γράμ μα τα 
Ἕλ λη νες, ἐν οἷς ὠ νο μά ζον το ρη τῶς ἄλ λοι τε καὶ ὁ ἐν Πα ρι σί οις Πίκ κο λος» (Ἰ ω-

Ἕ νας ἀ πὸ τοὺς ση μαν τι κώ τε ρους ἱ στο ρι-
κοὺς τῆς σύγ χρο νης Ἑλ λά δας, ποὺ ἀ σχο-
λή θη κε σὲ βά θος μὲ τὸ νε ο ελ λη νι κὸ ∆ι α-
φω τι σμό, ἦ ταν ὁ Φί λιπ πος Ἡ λιοῦ. Στὸ βι-
βλί ο του μὲ τὸν σα τι ρι κὸ τίτ λο «Τύ φλω-
σον, Κύ ρι ε, τὸν λα όν σου» πε ρι γρά φε ται 
ἡ σκλή ρυν ση τῆς στά σης τοῦ Πα τρι αρ χεί-
ου τὰ τε λευ ταῖ α δύο-τρί α πρὶν τὴν Ἐ πα νά-
στα ση χρό νια, ποὺ ἐκ φρά στη κε μὲ συ νο-
λι κὰ ἐ πι θε τι κὴ πο λι τι κή, ἡ ὁ ποί α εἶ χε σὰ 
στό χο τὴν ἐ ξου δε τέ ρω ση τῶν κέν τρων τοῦ 
∆ια φω τι σμοῦ καὶ τὸν ἔ λεγ χο τῶν πνευ μα-
τι κῶν δρα στη ρι ο τή των, ποὺ ἀ νέ πτυσ σαν 

οἱ φο ρεῖς τῶν νέ ων ἰ δε ῶν.
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άν νης Φι λή μων, «∆ο κί μιον Ἱ στο ρι κὸν πε ρὶ τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα να στά σε ως», τ. Ά , 
Ἀ θή να 1859, σελ. 97). 

 «Νὰ φο νευ θῶ σιν οἱ φρον τί ζον τες 
τὴν ἐ πα νόρ θω σιν τῆς πα τρί δος»

τὴν ἠ λε κτρι σμέ νη ἀ τμό σφαι ρα τῶν χρό νων ἐ κεί νων δι α τυ πώ θη κε ἀ πὸ 
τὸν Ν. Πίκ κο λο σο βα ρὴ κα τη γο ρί α, ὅ τι στὴν Κων σταν τι νού πο λη ἀν τι-
με τω πί στη κε τὸ ἐν δε χό με νο νὰ ὀρ γα νω θῇ ἡ δο λο φο νί α προ ο δευ τι κῶν 
λο γί ων. Ὁ Πίκ κο λος με τέ γρα ψε σὲ εἰ σα γω γι κὰ (ἄ ρα κα τὰ τε κμή ριο 
αὐ το λε ξεί) στὴν ἐ πι στο λή του, γιὰ τὴν ὁ ποί α ἔ γι νε λό γος ἀ νω τέ ρω, 

γιὰ τὸν Ἱ λα ρί ω να, ὅ τι «ἔ δω κε γνώ μην νὰ παι δευ θοῦν μὲ ποι νὴν θα νά του πέν τε ἓξ 
ἀ πὸ τοὺς θέ λον τας νὰ ἐν σπεί ρουν ἐ πα νά στα σιν, διὰ νὰ σω φρο νι σθοῦν οἱ ἄλ λοι». 
«Ἔ δω κε γνώ μην», εἰ ση γή θη κε δη λα δή, στὸν πα τριά ρχη ἢ στὴ Σύ νο δο, ἁρ μό δι ες 
ἀρ χὲς γι’ αὐ τὰ τὰ ζη τή μα τα. 

Ἡ φή μη ὅ τι τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ἀν τι με τώ πι ζε τὸ ἐν δε χό με νο νὰ ὀρ γα νώ σῃ τὴν φυ-
σι κὴ ἐ ξόν τω ση ἐκ προ σώ πων τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ στὶς τουρ κο κρα τού με νες πε ρι ο χὲς 
εἶ χε, φαί νε ται, κυ κλο φο ρή σει ἀρ κε τὰ στὰ 1820-1821, καί, μί α τοὐ λά χι στον φο ρὰ 
εἶ χε φτά σει ὣς τὴν ἔν τυ πη δη μο σι ό τη τα. 

Στὸν τρί το τό μο τῆς «Μέ λισ σας» (σελ. 274-275, 1821) κα τα χω ρίσ θη κε ἐ πι στο λὴ 
τῆς 25ης Αὐ γού στου 1820· ἐ κεῖ, μι λῶν τας γιὰ τὸν Ἱ λα ρί ω να, ὁ ἐ πι στο λο γρά φος ση-
μεί ω νε «τὸ πρὸς τὸν σο φὸν γέ ρον τα καὶ τοὺς φί λους αὐ τοῦ ἄ σπον δον μῖ σος του. 
Πι στεύ εις, φί λε, ὅ τι πα ρα κι νεῖ τὸν Π. νὰ συ νερ γή σῃ διὰ νὰ ἐ ξο δευ θῶ σι τοῦ κοι νοῦ 
ἀρ κε τὰ γρό σια, διὰ νὰ κα τα τρε χθῶ σι, καί, εἰ δυ να τόν, νὰ φ...θῶ σιν οἱ φρον τί ζον-
τες τὴν ἐ πα νόρ θω σιν τῆς πα τρί δος;». Σο φὸς γέ ρων ἦ ταν βέ βαι α ὁ Κο ρα ῆς, Π. ὁ 
πα τριά ρχης Γρη γό ριος Ε΄ καὶ τὰ ἀ πο σι ω πη τι κὰ τοῦ «φ...θῶ σιν» δὲν ἦ ταν ἀρ κε τά, 
γιὰ νὰ κα λύ ψουν τὸ ρῆ μα καὶ τὸ νό η μα: «Νὰ φο νευ θῶ σιν οἱ φρον τί ζον τες τὴν ἐ πα-
νόρ θω σιν τῆς πα τρί δος.»

Ἔ χου με ἔ τσι γιὰ τὸ θέ μα τῶν φό νων δύο ἐν δεί ξεις ἀ πὸ πη γές, ποὺ δεί χνουν καὶ 
ποὺ πρέ πει νὰ εἶ ναι πο λὺ συγ γε νι κές, ἀλ λὰ οἱ ὁ ποῖ ες ὁ πωσ δή πο τε δὲν εἶ ναι ταυ τό-
ση μες. Σ’ αὐ τὲς μπο ροῦ με νὰ προ σθέ σου με μί α ἀ κό μη, κά πως δι α φο ρε τι κή, προ ερ-
χό με νη ἀ πὸ τὸν ἴ διο τὸν Κο ρα ῆ. 

Ὁ Κο ρα ῆς πα ρα κο λου θοῦ σε μὲ με γά λη ἀ νη συ χί α τὶς ἐ νέρ γει ες ποὺ ὑ πο κι νοῦ-
σε ὁ μη τρο πο λί της τῆς Χί ου καὶ ὁ πα τριά ρχης Γρη γό ριος Ε ,́ προ κει μέ νου νὰ 
ἐ ξου δε τε ρω θῇ τὸ Γυ μνά σιο τῆς Χί ου καὶ ὁ δι ευ θυν τής του Νε ό φυ τος Βάμ βας. 
Πολ λοὺς μῆ νες με τὰ τὴν Ἐ πα νά στα ση, στὶς 21 ∆ε κεμ βρί ου 1821, πλη ρο φο ροῦ σε 
τὸν φί λο του Ἰ ά κω βο Ρώ τα: «Ἔ μα θες ἴ σως ὅ τι ὁ Βάμ βας ζῇ πα ρὰ πᾶ σαν ἐλ πί δα· 
ὀ λί γον ἔ λει ψε, φί λε μου, νὰ τοῦ ση κώ σῃ τὴν ζω ὴν ὁ κα τι μερ τζῆς (ἰ σο δύ να μο τοῦ 
πλα κουν το πώ λης· ἀ φο ρᾷ στὸν Γρη γό ριο Ε΄), τοῦ ὁ ποί ου ἴ σως τὴν ὥ ραν ταύ την 
ἀ σπά ζον ται τὰ λεί ψα να καὶ ἐ πι κα λοῦν ται τὴν πρε σβεί αν οἱ Ὀ δησ σι νοί. Ὦ τὸν 
ἠ λί θιον τὸν Σουλ τά νον! Τοὺς φί λους του σφά ζει, ἀν τὶ νὰ τοὺς φο ρέ σῃ καυ τά νι!». 
(Α. Κο ρα ῆς, Ἀλ λη λο γρα φί α, τ. ∆́ , σελ. 320.) 
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Ἡ βι αι ό τη τα τοῦ κει μέ νου αὐ τοῦ θὰ ἔ φτα νε καὶ μό νη της, γιὰ νὰ χα ρα κτη ρί σῃ τὴν 
ἔν τα ση, ποὺ εἶ χαν προσ λά βει οἱ ἰ δε ο λο γι κὲς συγ κρού σεις στὰ προ ε πα να στα τι κὰ χρό-
νια. Γιὰ τὸ θέ μα μας ἂς συγ κρα τή σου με ἐ δῶ μό νο τὴν πλη ρο φο ρί α, ὅ τι τοῦ Βάμβα 
«ὀ λί γον ἔ λει ψε νὰ τοῦ ση κώ σῃ τὴν ζω ὴν ὁ κα τι μερ τζῆς», δη λα δὴ ὁ Γρη γό ριος Ε .́ 
Αὐ τὴ τὴν φο ρὰ δὲν κα τη γο ρή θη κε ὁ Ἱ λα ρί ων, ἀλ λὰ ὁ ἴ διος ὁ πα τριά ρχης.

Ἡ φη μο λο γί α γιὰ τὴν ὀρ γά νω ση δο λο φο νι ῶν θὰ πρέ πει νὰ συν δυα στῇ μὲ τὰ ὅ σα 
κυ κλο φο ροῦ σαν τὴν ἐ πο χὴ ἐ κεί νη γιὰ τὴν κα τά δο ση νε ω τε ρι στῶν στὶς τουρ κι κὲς 
Ἀρ χές. Ὁ Πίκ κο λος ἔ γρα ψε, πὼς ὁ Ἱ λα ρί ων ἀ πεί λη σε, ὅ τι θὰ τὸν πρό δι δε στοὺς Τούρ-
κους. Τὸν ἴ διο χρό νο ὁ Γάλ λος ὑ πο πρό ξε νος στὴ Σμύρ νη ἀ νέ φε ρε στὴν κυ βέρ νη σή 
του, ὅ τι ὁ Κ. Οἰ κο νό μος εἶ χε κιν δυ νεύ ει νὰ χά σῃ τὴ ζω ή του, ὅ ταν ὁ μη τρο πο λί της 
Σμύρ νης Ἄν θι μος τὸν κα τήγ γει λε στὶς τουρ κι κὲς Ἀρ χές, ὅ τι δι δά σκει στὸ σχο λεῖ ο 
του, στὸ Φι λο λο γι κὸ Γυ μνά σιο, τὰ μέ σα γιὰ τὴν ἀ πο τί να ξη τοῦ τουρ κι κοῦ ζυ γοῦ. 

Εἶ ναι πι θα νό, ἐ κεῖ νοι ποὺ μι λοῦ σαν γιὰ ὀρ γά νω ση δο λο φο νι ῶν νὰ εἶ χαν στὸ 
νοῦ τους τὴν κα τά δο ση λο γί ων στὶς τουρ κι κὲς Ἀρ χές, κα τά δο ση πού, κα τὰ τε κμή-
ριο, προ δί κα ζε τὴ θα νά τω ση ὅ σων θὰ ἀν τι με τώ πι ζαν τέ τοι ου εἴ δους κα τη γο ρί ες. 
Αὐ τὴ τὴν ἐκ δο χὴ θὰ πρέ πει νὰ ὑ παι νισ σό ταν στὰ τέ λη τοῦ 1820 ὁ Κο ραῆς, ὅ ταν 
ἔ γρα φε, ὅ τι οἱ δι ῶ κτες τῆς Φι λο σο φί ας δὲν δι α θέ τουν πιὰ «μα χαί ρας» οἱ ἴ διοι, 
ἀλ λὰ ὅ τι «ἐμ πο ροῦν νὰ δα νει σθῶ σι τὴν μά χαι ραν [τῆς ἐ ξου σί ας], ἂν τοὺς ἔλ θῃ 
ὄ ρε ξις»... «νὰ χύ σω σιν αἷ μα τῶν στη λι τευ όν των τὰ πά θη των» (Συμ βου λὴ τρι ῶν 
Ἐ πι σκό πων, σελ. Χ-ΧΙ).

* * *

ἶ ναι πο λὺ χα ρα κτη ρι στι κὸ γιὰ τὴν κα τά στα ση τῶν πνευ μά των τῆς 
ἐ πο χῆς, ὅ τι ἕ να τμῆ μα τῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας δι έ βλε πε, ὅ τι τὸ Πα-
τρι αρ χεῖ ο σχε δί α ζε νὰ προ χω ρή σῃ στὴν φυ σι κὴ ἐ ξόν τω ση ἢ στὴν 
κα τά δο ση τῶν ἀν τι πά λων του, ἀ φοῦ δὲν μπό ρε σε νὰ τοὺς ἐ ξου δε τε-
ρώ σῃ μὲ ἄλ λο τρό πο. [Γιὰ τὶς ἐ χθρι κὲς ἐ νέρ γει ες τοῦ Πα τρι αρ χεί ου 

κα τὰ τῆς Ἐ θνι κῆς Ἐ πα νά στα σης βλ. «∆», τ. 135, 195, 207, 209, 219, 243, 247, 255, 
264, 267, 274, 278, 285, 289, 292, 296, 297, 300.] 
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«Καὶ τὴν πο λύ θε ον τῆς Ἑλ λη νι κῆς εἰ κα σι ο μυ θί ας ἀ πε τι να ξά με θα λύ μην… τε θνή κα-
σι δαί μο νες, κα τε ά γη σαν ξό α να, ζω ο θυ σί αι πε πάν τη ται, εἰ δω λεῖ α κα τέ στρα πται» 
(Συ να ξα ρι στὴς Σε πτεμ βρί ου Ι∆,́ «Λό γος Γ΄» Ἀρ χι ε πι σκό που Κρή της Ἀν δρέ α.)

ὴν 28η Ὀ κτω βρί ου τοῦ ἔ τους 312 μ.Χ. στὴν ∆υ τι κὴ Ρω μα ϊ κὴ 
Αὐ το κρα το ρί α δύ ο με γά λοι στρα τοί, αὐ τοὶ τοῦ Μα ξεν τί ου καὶ 
τοῦ Κων σταν τί νου συγ κρού στη καν σὲ ἐμ φύ λιο πό λε μο λί γο ἔ ξω 
ἀ πὸ τὴν Ρώ μη καὶ συγ κε κρι μέ να στὴν πε ρι ο χὴ Ρούμ πρα Σά ξα 
πα ρα πλεύ ρως τοῦ πο τα μοῦ Τι βέ ρε ως. Κα τὰ τὴν χρι στι α νι κὴ 

βι βλι ο γρα φί α τὴν προ η γου μέ νη τῆς μά χης ὁ Κων σταν τῖ νος εἴ τε κα τὰ τὴν διά-
ρκεια τοῦ ὕ πνου του (κα τὰ τὸν χρι στια νὸ συγ γρα φέ α Λα κτάν τιο) ὠ νει ρεύ τη-
κε τὸ δί γραμ μα ΧΡ, ποὺ σή μαι νε τὸν Ἰ η σοῦ Χρι στό, εἴ τε σὲ ὁ ρα μα τι σμὸ κα τὰ 
τὴν διά ρκεια τῆς ἡ μέ ρας εἶ δε στὸν οὐ ρα νὸ τὸ σύμ βο λο τοῦ σταυ ροῦ με τὰ τῆς 
ἐ πι γρα φῆς «ἐν τού τῳ νί κα» (κα τὰ τὸν βι ο γρά φο του Εὐ σέ βιο). Ὁ στρα τὸς τοῦ 

ÔÉÌÉÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ:
Ç ÔÁÖÏÐËÁÊÁ
ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÓÌÏÕ

Ç ÐÏÉÍÇ ÔÇÓ ÓÔÁÕÑÙÓÇÓ
ÓÔÇ ÑÙÌÁÚÊÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ
σταύ ρω ση γιὰ τοὺς Ἰ ου δαί ους, Βα βυ λώ νιους, Καρ χη δό νιους, Πέρ σες 
κ.λ.π ἐ θε ω ρεῖ το ἡ ἐ σχά τη τῶν ποι νῶν, ποὺ ἐ πε βά λετο σὲ φυ γά δες, 
προ δό τες, τα ρα χο ποι ούς, ἐ πα να στα τη μέ νους δού λους καὶ ἐ πι κίν δυ-
νους πο λι τι κοὺς ἐγ κλη μα τί ες, ποὺ ἐ δι ώ κον το γιὰ πο λι τι κὰ ἀ δι κή-

μα τα, δη λα δὴ σὲ ἔ νο πλους στα σια στές, ποὺ ἐ ξε γείρ οντο ἐ ναν τί ον τῆς νό μι μης 
ἐ ξου σί ας. Ἐ πι πλέ ον ἀ πὸ τοὺς Ἰ ου δαί ους ἐ θε ω ρεῖ το καὶ ἡ ἐ σχά τη τῶν ὕ βρε ων, 
δι ό τι προ κα λοῦ σε τὸ ἐ θνι κό τους αἴ σθη μα. Ὁ θά να τος στὸν σταυ ρὸ ὡς ποι νὴ 
τῶν ἐ πα να στα τῶν συ νε χί σθη κε ἀ πὸ τοὺς Ρω μαί ους, καὶ εἶ ναι ἡ ποι νὴ ποὺ ἐ πέ-
βα λαν στὸν ἀρ χη γὸ ἐ πα νά στα σης δού λων Σπάρ τα κο, ὅ πως καὶ στὸν Ἰ η σοῦ γιὰ 
ἔ νο πλη στά ση. 

Ὅ λοι οἱ κα τά δι κοι ἐ σταυ ρώ νον το γυ μνοί, ὅ πως μᾶς πλη ρο φο ρεῖ ὁ Ἀρ τε μί δω-
ρος: «γυ μνοὶ γὰρ σταυ ροῦν ται καὶ τὰς σάρ κας ἀ πολ λύ ου σιν οἱ σταυ ρω θέν τες». 

‣
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Κων σταν τί νου νί κη σε καὶ ἀ πο δε κά τι σε τὸ ἀν τί πα λο στρά τευ μα. Πολ λοὶ ἀν τί-
πα λοι στρα τι ῶ τες πνί γη καν στὸν Τί βε ρη καὶ μα ζί τους καὶ ὁ «εἰ δω λο λά τρης» 
Μα ξέν τιος. Ὁ Κων σταν τῖ νος εἰ σῆλθε στὴν Ρώ μη νι κη τὴς καὶ θρι αμ βευ τὴς καὶ 
ἀ να κη ρύχθηκε αὐ το κρά τωρ τῆς ∆ύ σε ως. Τὸ γε γο νὸς αὐ τὸ ἀ πο τέ λε σε τὴν πρώ-
τη νί κη τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ἔ ναν τι τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Στὰ ἑ πό με να 
χρό νια καὶ ὕ στε ρα ἀ πὸ σκλη ρὲς μά χες ὁ κυ ρί αρ χος τῆς Ἀ να το λῆς Λι κί νιος θὰ 
ὑ πο κύ ψῃ κι αὐ τὸς μὲ τὴν σει ρά του καὶ θὰ θα να τω θῇ. Ὁ Κων σταν τῖ νος ἦ ταν 
πλέ ον μο νο κρά τωρ. 

Ὁ Κων σταν τῖ νος μέ σῳ τῆς μη τέ ρας του Ἑ λέ νης, ἡ ὁ ποί α κα τευ θυ νό ταν ἀ π’ τὸ 
χρι στι α νι κὸ ἱ ε ρα τεῖ ο ἐ πέ βα λε μὲ αἷ μα καὶ βί α τὸν Χρι στι α νι σμὸ σὲ ὅ λη τὴν αὐ το κρα-
το ρί α του. Γιὰ τὸν λό γο αὐ τὸν ἀ νε κη ρύ χθη Μέ γας καὶ ἰ σα πό στο λος ἀ π’ τὴν Ἐκ κλη-
σί α (βλ. «∆αυλό», τ. 149, 164-165, 175, 257). Ἡ πρώ τη δο κι μὴ καὶ ἀρ χὴ γιὰ τὴν βί αι η 
ἐ πι βο λὴ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ἔ γι νε στὴν γει το νι κὴ Ἀρ με νί α ἀ π’ τὸν ἐκ χρι στι α νι σμέ νο 
βα σι λέ α Τι ρι δά τη, σύμ μα χο τοῦ Μ. Κων σταν τί νου. Κα θο δη γη τὴς τῆς γε νο κτο νί ας 
ἦ ταν ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος (σχε τι κὰ βλέ πε «∆αυ λό», τ. 294). Ἀ π’ τὸ 325 μ.Χ. καὶ ἐν τεῦ-
θεν οἱ χρι στια νοὶ ἔ και γαν καὶ γκρέ μι ζαν τοὺς ἀρ χαί ους ἑλ λη νι κοὺς να οὺς σὲ ὅ λη 
τὴν ἐ πι κρά τεια, ἐ νῷ ἀκολούθησαν ἀ νε λέ η τοι δι ωγ μοὶ τῶν Ἑλ λή νων. Στὴν θέ ση τῆς 
ἀρ χαί ας ἀ ποι κί ας τῶν Με γα ρέ ων, τὸ Βυ ζάν τιο, στήθηκε ἡ νέ α πρω τεύ ου σα τῆς πο λυ-
πο λι τι σμι κῆς καὶ χρι στι α νι κῆς πλέ ον αὐ το κρα το ρί ας, ἡ Florence ἤ, ὅ πως ὠ νο μά στη κε 
ἀρ γό τε ρα, Κων σταν τι νού πο λη. «Ὡς καὶ ὁ βα σι λεὺς Κων σταν τῖ νος τὰ μὲν Ἑλ λή νων 
κα θῄ ρει, πολ λὰς δὲ ἐκ κλη σί ας ἐν δι α φό ροις τό ποις ἵ δρυ σεν. Καὶ με τὰ ταῦ τα δὲ ὁ 
βα σι λεὺς ἐ πι με λέ στε ρος ὢν πε ρὶ τὰ Χρι στια νῶν ἀ πε στρά φη τῆς Ἑλ λη νι κῆς θρη σκεί-

Οὔ τε στὸν Χρι στὸ λοι πὸν ἔ γι νε ἐ ξαί ρε ση ὡς πρὸς τὴν γύ μνω σή του, ἐ νῷ τὸ 
ὕ φα σμα ποὺ εἰκονίζεται νὰ τὸν πε ρι βάλ λῃ ἀ πὸ τὴν ὀ σφὺ μέ χρι τὰ γό να τα εἶ ναι 
ἐ φεύ ρε ση τῶν χρι στια νῶν ἁ γι ο γρά φων. Ὁ κα τα δι κα σθεὶς εἰς θά να τον ἐ μα στι-
γοῦ το προ η γου μέ νως.

Ἡ ξύ λι νη ἐ πι γρα φὴ καὶ τὸ ἀγ κά θι νο στε φά νι 

το πο θέ τη ση ξύ λι νης ἐ πι γρα φῆς, λε γο μέ νης titulus elogium, ἦ ταν νο μι κὴ 
ὑ πο χρέ ω ση τῶν Ρω μαί ων πρὸς ὅ λους τοὺς κα τα δί κους, ὄ χι μό νο γιὰ 
τὴν πλη ρο φό ρη ση τοῦ κοι νοῦ ἀλ λὰ καὶ γιὰ τὸν ἴ διο τὸν μελ λο θά να το, 
δι ό τι, ἐ ὰν κά ποι ος δι α φω νοῦ σε γιὰ τὴν κα τα δί κη του, μπο ροῦ σε νὰ 

προ σφύ γῃ στὰ ἔν δι κα μέ σα, ὑ πὸ τὸν ὅ ρο νὰ ἀ πο δεί ξῃ, ὅ τι ὁ κρα τού με νος ἦ ταν 
ἀ θῷ ος. Ἡ κα τη γο ρί α πε ρι ε φέ ρε το ὑ πὸ Ρω μαί ου στρα τι ώ του, «ὅ στις ἀ νε γί γνω σκε 
τὰ γραμ μέ να εἰς αὐ τὴν δη μο σί ᾳ καὶ γε γο νυ ΐ ᾳ τῇ φω νῇ». Ἐ νί ο τε ὅ μως «ἔ φε ρεν 
αὐ τὴν ὁ κα τά δι κος ἐ πὶ τοῦ στή θους ἢ ὄ πι σθεν ἐ πὶ τῶν ὤ μων του κρε μα μέ νην» 
(Σου η τώ νιος: «Εἰς ∆ο μι τια νόν», κεφ. 10: ∆ί ω νος Κασ σί ου, βι βλ. IV καὶ Εὐ σέ βιος 
Ἐκ κλ. Ἱ στο ρί α ε΄ 1). 

‣
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Ἀποκλείεται ὅμως ἡ ἐπιγραφὴ νὰ ἔφερε τὸ δεύτερο γράμμα (Ν), δηλαδὴ Ναζω-
ραῖος, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ἡ Ναζαρὲτ ἱδρύθηκε τὸν 8ον αἰῶνα μ.Χ. 
πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν προσκυνητῶν καὶ τοῦ ταμείου τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ οἱ 
εὐαγγελιστὲς τὴν ἀγνοοῦν, μόνον ὁ Ἰωάννης τὴν ἀναφέρει.

• Ματθαῖος: «οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (ΚΖ΄37).
• Μᾶρκος: «ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (ΙΕ ,́ 26).
• Λουκᾶς: «οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (ΚΓ΄ 38).
• Ἰωάννης: «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων».

Ὁμοίως καὶ οἱ ἄλλοι δύο κατάδικοι ἔφεραν τὶς ἀνάλογες ἐπιγραφὲς μὲ τὴν 
αἰτία τῆς σταύρωσης, ποὺ ἐξαφανίσθηκαν, γιατὶ ἀπεδείκνυαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ 
ἔνοπλους ζηλωτὲς καὶ γνώριμους τοῦ Ἰησοῦ, ἀφοῦ ἐγνώριζε τὸν ταραχοποιὸ 
Βαραββᾶ, «...ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συσστασιαστῶν δεδεμέ-
νος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεσαν...» (Μᾶρκος ΙΕ ,́ 7). Πιθανὸν νὰ 
συνελήφθησαν τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Ἰησοῦς ἐπετέθη στὸν ναὸ χτυπῶντας ἀδιακρίτως 
προσκυνητὲς καὶ ἐμπόρους. 

‣

ας» (Σωκράτης, βιβλίο 1, κεφ.18, παρ.1-4).
Γιὰ νὰ γίνῃ πιστευτὴ ἀπὸ τὰ ἀντιδρῶντα πλήθη ἡ νέα 

θρησκεία, χρειαζόταν μία μεγάλη ἀνακάλυψη εὑρέσεως 
ἁγίων λειψάνων. Ἔτσι τὸ 327 μ.Χ. ἡ ἁγία Ἑλένη μὲ ἐντο-
λὴ τοῦ γιοῦ της Μ. Κωνσταντίνου μετέβη στὰ Ἱεροσόλυ-
μα, ὅπου σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἐκεῖ ἐπίσκοπο Μακάριο 
σκηνοθέτησαν τὴν δῆθεν ἀνακάλυψη τοῦ σταυροῦ τοῦ 
Ἰησοῦ: «Εἰσελθοῦσα ἡ Ἁγία Ἑλένη εἰς τὴν πόλιν ἤρχι-
σεν εὐθὺς νὰ ἐρευνᾷ περὶ τοῦ Ἁγίου Τάφου καὶ τοῦ 
ζωοποιοῦ Σταυροῦ, οὐδεὶς ὅμως εὑρίσκετο νὰ εἴπῃ, ὅτι 
γνωρίζει, ποῦ εἶναι ὁ τόπος τοῦ Κρανίου ἢ ποῦ εἶναι ὁ 
Τίμιος Σταυρὸς παρακεχωσμένος. Τότε ἔκαμαν οἱ ἀρχι-
ερεῖς καὶ ὁ λαὸς δέησιν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀπεκαλύφθη 
εἰς τὸν ἐπίσκοπον Μακάριον, ὅτι ἐκεῖ ὅπου ἦτο πάλαι 
ὁ ναὸς τῆς Ἀφροδίτης, ἐκεῖ εἶναι ὁ λεγόμενος ἑβραϊστὶ 
Γολγοθᾶς, ἑλληνιστὶ δὲ Κρανίου τόπος, ὅπου ἐσταυρώθη 
ὁ Χριστός, ἐκεῖ δὲ εἶναι κεχωσμένος καὶ ὁ Τίμιος Σταυ-
ρός. Τότε συναθροίσασα ἡ βασίλισσα πλῆθος πολὺ τε-
χνιτῶν καὶ ἐργατῶν διέταξε νὰ κρημνίσουν ἐκ θεμελίων 
τὸν ἀκάθαρτον ναὸν καὶ νὰ ρίψουν τὸ χῶμα μακράν.» 
(Συναξαριστὴς Σεπτεμβρίου Ι∆́ .)

Τὸ σενάριο τῆς καταστροφῆς προέβλεπε ὅμως καὶ τὸ ἀνάλογο θαῦμα, ποὺ θὰ 
πιστοποιοῦσε τὴν ἐν λόγῳ ἀποκάλυψη: «Ὁμοίως εὗρε καὶ τοὺς ἄλλους δύο σταυ-
ρούς, εἰς τοὺς ὁποίους ἐσταυρώθησαν οἱ δύο λῃσταί. Εὗρε δὲ πρὸς τούτοις καὶ 

Ὁ Κωνσταντῖνος 

μέσῳ τῆς μητέρας 

του Ἑλένης, ἡ ὁποία 

κατευθυνόταν ἀπ’ τὸ 

χριστιανικὸ ἱερατεῖο 

ἐπέβαλε μὲ αἷμα καὶ 

βία τὸν Χριστιανισμὸ 

σὲ ὅλη τὴν 

αὐτοκρατορία του. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν 

ἀνακηρύχθηκε Μέγας 

καὶ ἰσαπόστολος 

ἀπ’ τὴν Ἐκκλησία.
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Οἱ Ρωμαῖοι συνήθιζαν νὰ καῖνε τοὺς ματωμένους καὶ μολυσμένους σταυροὺς 
γιὰ λόγους ὑγιεινῆς, ἀλλὰ ξαφνικὰ (330 χρόνια μετά) ἡ ἁγία Ἑλένη ἀνεκάλυψε 
τρεῖς ἄθικτους σταυρούς, λὲς καὶ μετὰ τὸν Ἰησοῦ δὲν σταυρώθηκε ἄλλος ἢ ἕνα 
εὐπαθὲς ὑλικὸ ὅπως τὸ ξύλο, μετὰ ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες θαμμένο, θὰ παρέμενε ἀδι-
άβρωτο ! Γιὰ νὰ στερεωθῇ ὁ μῦθος, σκάρωσαν καὶ ἕνα «θαῦμα», τοποθετῶντας 
ἕναν νεκρὸ πάνω στοὺς τρεῖς σταυρούς, ἀλλὰ στὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ «τίμιο ξύλο» ὁ 
πεθαμένος… ἀνεστήθη ! 

Τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς θάφτηκε στὸν Πανάγιο Τάφο ἔρχεται σὲ πλήρη σύγκρου-
ση μὲ τὴν ρωμαϊκὴ νομοθεσία, ὅπως ἀναφέρει ὁ Τάκιτος: «Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 
κατάσχεση ὅλων τῶν ὑπαρχόντων τους οἱ καταδικασμένοι σὲ θάνατο δὲν 
εἶχαν δικαίωμα νὰ θαφτοῦν σὲ τάφο. Ἀντίθετα, αὐτοὶ ποὺ αὐτοκτονοῦσαν 
κηδεύονταν ἐπίσημα καὶ ἦταν σίγουροι πὼς οἱ διαθῆκες τους θὰ τηρηθοῦν 
μὲ σεβασμό» (Τάκιτος, «Χρονικά», VI, XXXV).

Ἀνάμεσα στὶς φῆμες γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ, κυκλοφόρησε καὶ αὐτή, ὅτι εἶχε 
πωληθῆ σὰν δοῦλος στὴν Αἴγυπτο καὶ ἐκεῖ μυήθηκε στὰ «θαύματα». Ὁ αὐτοκρά-

τοὺς Τιμίους Ἥλους. Ἐπειδὴ ἡ βασίλισσα εὑρίσκετο εἰς ἀπορίαν, ποῖος ἀπὸ τοὺς 
τρεῖς εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου τούτου, ἕνεκα δὲ τοῦ θαύματος τὸ ὁποῖον ἔγινε 
εἰς τὴν ἀποθανοῦσαν χήραν γυναῖκα, ἥτις ἀνέστη, ἅμα ἤγγισεν αὐτὴν ὁ Σταυρὸς 
τοῦ Κυρίου, διὰ τούτου ἐγνώρισεν αὐτόν. Οἱ δὲ ἄλλοι δύο σταυροὶ τῶν λῃστῶν 
οὐδὲν τοιοῦτον θαῦμα ἐποίησαν» (Συναξαριστὴς Σεπτεμβρίου, Ι∆́ , «Λόγος Ά»). Τὸ 
θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τῆς νεκρῆς ἐπιβεβαίωσε τὴν ἁγιότητα τοῦ σταυροῦ. Περὶ 

ἀναστάσεως ἀναφέρει ὁ ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας 
Σωκράτης, ἀλλὰ ὁ Σῳζομενὸς μιλᾷ γιὰ θεραπεία νόσου: 
«ἀπαλλάξει τῆς νόσου τὴν γυναῖκα» (Σῳζομενός, βιβλίο 
2, κεφ. 1, παρ.7). Ἀκολούθησαν ἐπίσημα προσκυνήματα 
καὶ παραληρηματικὲς καταστάσεις τοῦ πλήθους: «Τότε 
λοιπὸν ἠσπάσατο καὶ προσεκύνησε τὸν Τίμιον Σταυρὸν 
μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ πίστεως τόσον ἡ βασίλισσα 
Ἑλένη ὅσον καὶ ὅλη ἡ μετ’ αὐτῆς σύγκλητος τῶν ἀρχόν-
των. Ἐπειδὴ δὲ ἐζήτει καὶ ὅλος ὁ λαὸς τῶν Χριστιανῶν 
νὰ προσκυνήσῃ καὶ νὰ ἀσπασθῇ αὐτὸν καὶ δὲν ἦτο δυνα-
τὸν νὰ ἐπιτύχῃ τοῦ ποθουμένου διὰ τὸ πολὺ πλῆθος, τού-
του ἕνεκα ἐζήτησαν κατὰ δεύτερον κἂν νὰ ἴδωσι μόνον 
τὴν γλυκυτάτην θεωρίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ οὕτω 

διὰ μόνης τῆς θεωρίας νὰ εὐχαριστήσουν τὸν πρὸς αὐτὸν πόθον των. Ὅθεν ὁ τότε 
μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Μακάριος ἀνέβη ἐπάνω εἰς τὸν ἄμβωνα 
καὶ ὑψώσας μὲ τὰς δύο του χεῖρας τὸν Τίμιον Σταυρὸν ἔδειξεν αὐτὸν φανερῶς εἰς 
ὅλους τοὺς κάτωθι εὑρισκομένους Χριστιανούς, οἵτινες ὡς εἶδον αὐτὸν ἐκραύγαζον 
ἀπὸ καρδίας ὅλοι ὁμοῦ τὸ Κύριε Ἐλέησον» (Συναξαριστὴς Σεπτεμβρίου Ι∆́ ).

‣

Ἀφοῦ ὁ Σταυρὸς 
ἐφάνη, οἱ βωμοὶ 

τῶν Ἑλλήνων 
ἠφανίσθησαν καὶ 
ὁ Σταυρὸς ἀνε-

στυλώθη εἰς πάσας 
τὰς Ἐκκλησίας. 
(Συναξαριστής.)
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Ἂς δοῦ με ὅ μως, ποι οί ἦ ταν οἱ πραγ μα τι κοὶ λό γοι τῆς δῆ θεν ἀ να κα λύ ψε ως τοῦ 
Τι μί ου Σταυ ροῦ:  Ἀρ χι κὰ ἡ ἐ πι σφρά γι ση τῆς ἐ πι βο λῆς τῆς νέ ας ἐξ Ἀ να το λῶν θρη-
σκεί ας στὴν αὐ το κρα το ρί α.  Ἡ ἐγ κα θί δρυ ση τοῦ σταυ ροῦ ὡς αὐ το κρα το ρι κοῦ 
συμ βό λου, ἀ φοῦ ἔ κτο τε τὸ σύμ βο λο τοῦ χρι στι α νι κοῦ σταυ ροῦ καὶ τὸ μο νό γραμ μα 
τοῦ Χρι στοῦ (ΧΡ) θὰ ἀν τι κα τα στή σουν τὸν ἀ ε τὸ τοῦ ∆ιός, σύμ βο λο τῆς κυ ρι αρ χί ας 
καὶ τῆς πα ρα δό σε ως τῶν Ρω μαί ων καὶ τῶν Ἑλ λή νων.  Ἡ ἱ στο ρι κὴ πι στο ποί η ση 
τῆς ὑ πάρ ξε ως τοῦ Ἰ η σοῦ, κά τι ποὺ μέ χρι τό τε ἀμ φι σβη τεῖ το. Καὶ τέ λος  ἡ ὁ λο κλη-
ρω τι κὴ ἐ ξα φά νι ση τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. 

«Σή με ρον ὁ Σταυ ρὸς ἐ φά νη, καὶ ἡ μεῖς πρὸς θε ο γνω σί αν ἐ χει ρα γω γή θη μεν, δι ό τι 
ἀ φοῦ ἐ φά νη ὁ Σταυ ρός, ἐ μά θο μεν νὰ πι στεύ ω μεν εἰς Πα τέ ρα καὶ Υἱ ὸν καὶ Ἅ γιον 
Πνεῦ μα. Ἀ φοῦ ὁ Σταυ ρὸς ἐ φά νη, κα τηρ γή θη ἡ πο λύ θε ος πλά νη τῆς εἰ δω λο λα τρί-
ας, ἀ φοῦ ὁ Σταυ ρὸς ἐ φά νη, κα τηρ γή θη ὁ θά να τος, καὶ οἱ δαί μο νες φρί τουσ σι, τὰ 
ξό α να ἐ πα τή θη σαν, καὶ ὁ Σταυ ρὸς τι μᾶ ται εἰς πάν τα κό σμον, οἱ βω μοὶ τῶν Ἑλ λή-
νων ἠ φα νί σθη σαν, καὶ ὁ Σταυ ρὸς ἀ νε στυ λώ θη εἰς πά σας τὰς Ἐκ κλη σί ας. Τοῦ τον 
εἶ δον οἱ δαί μο νες ἐν Γολ γο θᾷ προ ση λού με νον καὶ ἐ τρό μα ξαν, τοῦ τον εἶ δον οἱ 
Ὀρ θό δο ξοι φα νέν τα ἐκ τῆς γῆς καὶ ηὐ φράν θη σαν» (Συ να ξα ρι στὴς Σε πτεμ βρί ου 
Ι∆́ , «Λό γος Ά»).

Ἡ ἱ στο ρί α τῶν σταυ ρικῶν ἐ κτε λέ σε ων

ἱ Ἀ σι α τι κοὶ λα οί, Ἀσ σύ ριοι, Βα βυ λώ νιοι, Πέρ σες ἀλ λὰ καὶ οἱ Αἰ γύ-
πτιοι ἦ ταν ἐ κεῖ νοι ποὺ πρῶ τοι χρη σι μο ποί η σαν τὴν σταύ ρω ση ὡς 
μέ θο δο ἐ κτε λέ σε ως. Ἡ σταύ ρω ση ἀ πευ θυ νό ταν στοὺς βα ρυ ποι νῖ τες: 
«Ὁ βα σι λεὺς ἐ ξ ἄλ λου τῶν Λι βύ ων Ἰ νά ρως, ὁ ὁ ποῖ ος ὑ πῆρ ξεν ἡ αἰ τί α 
ὅ λης αὐ τῆς τῆς κι νή σε ως εἰς τὴν Αἴ γυ πτον, συλ λη φθεὶς διὰ προ δο σί-

ας ἀ νε σταυ ρώ θη» (Θου κυ δί δου, «Ἱ στο ρί αι», βι βλί ο Ά, 110). Οἱ Ἑ βραῖ οι προ φα νῶς 

τωρ Ἰ ου λια νὸς τρεῖς αἰ ῶ νες ἀρ γό τε ρα γρά φει στὸν Κύ ριλ λο τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας: 
«Ὁ ἄν θρω πος, ποὺ σταυ ρώ θη κε κα τὰ δι α τα γὴν τοῦ Πον τίου Πι λά του, ἦ ταν 
δοῦ λος τοῦ Καί σα ρα, καὶ θὰ τὸ ἀ πο δεί ξω...» (Κύ ριλ λος τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας, «Κα-
τὰ Ἰ ου λια νοῦ»). Ἐ πί σης τὸ ὄ νο μα τοῦ Πον τί ου Πι λά του μᾶς βά ζει σὲ σκέ ψεις: Ἡ 
λέ ξη πόν τιος μᾶς δεί χνει, ὅ τι κα τά γε ται ἀ πὸ τὸν Πόν το, ἐ νῷ ἡ λέ ξη Πι λᾶ τος ση-
μαί νει ὅ τι ἔ φε ρε κα πέλ λο (πῖ λος). Νὰ μι λοῦν γιὰ τὴν πε ρι κε φα λαί α (Λατ. pilum); 
Μὰ ἦ ταν συ νη θι σμέ νη στοὺς Ρω μαί ους. Τί τὸ ξε χω ρι στὸ μπο ροῦ σε νὰ ἔ χῃ, ὥ στε 
νὰ ξε χα σθῇ τὸ ἴ διο του τὸ ὄ νο μα; Μή πως ἦ ταν ἄλ λος ποὺ σταύ ρω σε τὸν Ἰ η σοῦ; 
Καὶ ὁ ἄ πι στος Θω μᾶς, ποι ός ἦ ταν; Πάν τα ἀ να φέ ρε ται ἀ πὸ τοὺς εὐ αγ γε λι στὲς ὡς 
Θω μᾶς ὁ «∆ί δυ μος». Μὲ ποι όν ἦ ταν δί δυ μος ὅ μως; Μή πως μὲ τὸν Ἰ η σοῦ; 

Ἐ πί λο γος

ἱ Ρω μαῖ οι δὲν θὰ σταύ ρω ναν πο τὲ ἀν θρώ πους ποὺ μι λοῦ σαν γιὰ «ἀ γά-
πη». Ἀν τί θε τα χι λιά δες ἐ πα να στα τῶν κα τὰ τοῦ Ρω μα ϊ κοῦ imperium 
πέ θα ναν καρ φω μέ νοι σὲ σταυ ρούς. Τὸ ἀ δί κη μα γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο προ ε-
βλέ πε το ἡ ποι νὴ τῆς σταύ ρω σης ἦ ταν ἡ ἔ νο πλη ἐ ξέ γερ ση καὶ μό νο. Ὁ 

‣
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δανείσθηκαν ἀπ’ τοὺς Πέρσες αὐτὴν τὴν μέθοδο ἐκτελέσεως, ὁ δὲ ἐκτελεσθεὶς κατ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπο ἦταν καταραμένος: «Καὶ ἄν τις ἔπραξεν ἁμάρτημα ἄξιον θανά-
του καὶ καταδικασθῇ εἰς θάνατον καὶ κρεμάσῃς αὐτὸν εἰς ξύλον, δὲν θέλει μένει 
τὸ σῶμα αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ θέλεις ἐξάπαντος θάψει αὐτὸ 

τὴν αὐτὴν ἡμέραν, διότι εἶναι κατηραμένος ὑπὸ τοῦ Θε-
οῦ ὁ κρεμάμενος, διὰ νὰ μὴ μολύνῃς τὴν γῆν σου, τὴν 
ὁποία ὁ Κύριος ὁ Θεός σου δίδει εἰς σὲ κληρονομίαν» 
(«∆ευτερονόμιον», κεφ. ΙΆ, παρ. 22-23). Ἡ μέθοδος αὐτὴ 
χρησιμοποιήθηκε καὶ ἀπ’ τοὺς Μακεδόνες τοῦ Ἀλεξάν-
δρου καὶ τοὺς διαδόχους του, ὅταν κατέλαβαν τὴν Ἀσία, 
χωρὶς ὅμως νὰ τὴν οἰκειοποιηθοῦν πλήρως. Οἱ Καρχηδό-
νιοι, φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Περσῶν χρησιμοποιοῦσαν 
κι αὐτοὶ τὴν σταύρωση ὡς μέθοδο ἐκτελέσεως. Ἀπὸ ἐκεῖ 
τὴν υἱοθέτησαν καὶ οἱ Ρωμαῖοι: «Ἐκεῖνοι ποὺ κουβαλᾶ-
νε τὴν τιμωρία τους ἐκτείνονται πάνω σὲ τόσους σταυ-
ροὺς ὅσους εἶχαν ἐπιθυμήσει. Παρὰ ταῦτα συνεχίζουν 
νὰ δυσφημοῦν καὶ μὲ εὐφυολογήματα νὰ ἀραδιάζουν 
προσβολὲς γιὰ τοὺς ἄλλους. Θὰ μποροῦσα νὰ πιστέψω, 
ὅτι ἦταν ἐλεύθεροι νὰ κάνουν κάτι τέτοιο καὶ ὄχι ὅτι 
μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς φτύνουν πάνω στοὺς θεατὲς ἀπ’ τὸν 

σταυρό τους» (Σενέκας, «De vita beata» 19.3). Καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαίους ἡ σταυρικὴ 
ἐκτέλεση πρέσβευε τὴν θανατικὴ καταδίκη τῶν ἐγκληματιῶν. 

Ἀλλὰ καὶ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁ σταυρὸς καὶ ἡ σταύρωση εἶναι ἀποτρόπαια πρά-
ξη, ὁ δὲ σταυρωμένος ἦταν καταραμένος γιὰ τοὺς χριστιανούς: «Ὁ Χριστὸς ἐξηγό-

λεγόμενος Ἰησοῦς ὑπηρέτησε πιστὰ τὴν ἑβραϊκὴ φυλή, προετοιμάζοντας ἐξέγερ-
ση, γιὰ νὰ ὑλοποιήσῃ τὸ ὅραμά της, ποὺ ἦταν ἡ παγκόσμια κυριαρχία μέσῳ τῆς 
βίαιης ἐπιβολῆς τῆς ἰουδαϊκῆς-παγκόσμιας θρησκείας. Ὁ Κέλσος στὸν «Λόγον 
περὶ Ἀληθείας» μᾶς πληροφορεῖ: «Μὰ πῶς νὰ παραδεχτοῦμε γιὰ θεὸ αὐτόν, ποὺ 
[...], ἀφοῦ κατηγορήθηκε, δικάστηκε καὶ καταδικάστηκε σὲ θάνατο, δραπέτευ-
σε καὶ ξαναπιάστηκε κάτω ἀπὸ τέλεια ἐξευτελιστικὲς συνθῆκες, χάρη στὴν 
προδοσία αὐτῶν τῶν ἰδίων, ποὺ ὠνόμαζε μαθητὲς κι ὀπαδούς του;» (Κέλσος, 
Λόγος περὶ Ἀληθείας, ΙΙ, 16.) Ὥστε δύο φορὲς συνελήφθη λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς;

Πηγές: 

• «∆ευτερονόμιον», κα΄ 22- 23.
• «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ», η΄29, ι΄26.
• Λεων. Φιλιππίδου, «Ἡ Ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης», Ἀθῆναι 1958.
• Τερτυλλιανοῦ, «Ἀπολογητικός».
• «Ἡρόδοτος», ε΄ 72.
• Γ. Ι. Πετρόπουλου, «Ἡ ∆ίκη τοῦ Χριστοῦ». 
• Robert Ambelain, «Ὁ Γολγοθᾶς καὶ τὰ βαριὰ μυστικά του».

Ἀγγελικὴ Ρέτουλα

Ἄν τις καταδικασθῇ 
εἰς θάνατον καὶ 
κρεμάσῃς αὐτὸν 

εἰς ξύλον, δὲν θέλει 
μένει τὸ σῶμα αὐτοῦ 
ὅλην τὴν νύκτα ἐπὶ 
τοῦ ξύλου (...), διότι 
εἶναι κατηραμένος 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ 
κρεμάμενος.  

(«∆ευτερονόμιον».)
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ρασεν ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος κατάρα ὑπὲρ ὑμῶν, διότι εἶναι 
γεγραμμένον: Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου» (Ἀποστόλου Παύλου 
«Ἐπιστολὴ πρὸς Γαλάτας», κεφ. Γ ,́ παρ. 13). Οἱ Βυζαντινοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴν 
ποινὴ αὐτὴ ὀνομάζοντάς την ἀνασκολοπισμό.

Σὲ ὅλα τὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς οἱ διάφοροι συγγραφεῖς 
ὅλων τῶν ἐθνῶν ἀναφέρουν μὲ ἀποτροπιασμὸ τὴν ἔννοια 
τοῦ σταυροῦ ὡς ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου. Οἱ περιγραφὲς 
τῶν σταυρώσεων εἶναι ἀρνητικὲς στὰ ἀρχαῖα κείμενα, 
γεγονὸς ποὺ δείχνει τὴν γενικὴ ἀποστροφὴ γιὰ τὴν συγκε-
κριμένη μέθοδο ἐκτελέσεως. Καὶ ἐνῷ ὁ σταυρὸς ἀποτελοῦ-
σε γιὰ τὰ προχριστιανικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ μεταχριστιανικὰ 
χρόνια ἕνα ἀποτρόπαιο σύμβολο ἐκτελέσεως, τὸ χριστι-
ανικὸ ἱερατεῖο ἀποφάσισε νὰ υἱοθετήσῃ τὸν σταυρὸ ὡς 
κύριο λατρευτικὸ σύμβολο. Ἑπομένως ὁ σταυρός, ἐπὶ 
τοῦ ὁποίου βασανίσθηκε καὶ θανατώθηκε ὁ Ἰησοῦς, ὁ 
θεὸς τῶν χριστιανῶν, ὡς ἐγκληματίας ἀλλὰ καὶ πολλοὶ 
μάρτυρες τῆς θρησκείας τοῦ Χριστιανισμοῦ, θὰ ἔπρεπε 
νὰ προκαλῇ ἀπέχθεια καὶ ἀποστροφὴ στοὺς πιστοὺς καὶ 
ὄχι νὰ τιμᾶται μὲ τέτοια λαμπρότητα καὶ νὰ θεωρῆται ὡς 
ἱερὸ σύμβολο. Μαζοχισμὸς ἢ ἁπλᾶ παρὰ φύσιν λατρεία; 
Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ προσεχθῇ, ὅτι ὁ ἰσοσκελὴς σταυρὸς 
ὄχι βέβαια ὡς μέθοδος ἐκτελέσεως ὑπῆρξε πανάρχαιο προ-
κατακλυσμιαῖο ἡλιακὸ σύμβολο, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν 
ὅλοι σχεδὸν οἱ λαοὶ τῆς γῆς. Στὴν Κλασικὴ περίοδο ἀπο-
τέλεσε καὶ σύμβολο τῶν τεσσάρων στοιχείων τῆς Φύσεως (πυθαγόρεια τετρακτύς). 
Ἑπομένως οἱ χριστιανοὶ ἱερεῖς γνώριζαν, ὅτι ἡ ἀρχετυπικὴ μορφὴ τοῦ σταυρικοῦ 
συμβόλου θὰ μποροῦσε νὰ περάσῃ εὔκολα στὶς συνειδήσεις τῶν ἐθνικῶν, ποὺ τοὺς 
ἑτοίμαζαν ὡς μελλοντικὸ ποίμνιόν τους.

Πῶς ὅμως δικαιολογεῖται, ὅτι γιὰ μία περίπου χιλιετία ἀμέτρητοι τόννοι τίμιου 
ξύλου διακινοῦνται μεταξὺ τῶν πιστῶν σὲ ὅλα τὰ χριστιανικὰ κράτη; Λίγο ἢ πολὺ 
ὅλοι οἱ γνωστοί μας ἄνθρωποι ἔχουν ἢ κουβαλοῦν μαζί τους τίμιο ξύλο. Ποιά εἶναι 
ἆραγε ἡ ἐξήγηση, ποὺ δίνουν γι’ αὐτὸ οἱ ἱερωμένοι; «∆ιηγεῖται δὲ καὶ ὁ Παυλῖνος 
εἰς τὴν ἑνδεκάτην αὐτοῦ ἐπιστολήν, ὅτι ὁ Σταυρὸς ἐξ ἐκείνου τοῦ καιροῦ τῆς 
εὑρέσεως αὐτοῦ μεταδίδοται εἰς κοινὴν ὠφελείαν καὶ δὲν ὑφίσταται μείωσιν, 
ἀλλὰ μένει ἀνελλιπὴς καὶ ἀκέραιος, καὶ μεριζόμενος κατέχεται, καὶ πάλιν ὅλος 
προσκυνεῖται. Τοῦτο δέ, διότι ἦτο τάξις, ὅταν οἱ προσκυνηταὶ ἐπήγαιναν εἰς τὰ 
Ἱεροσόλυμα, ἐλάμβανον ἀπὸ τὸ Τίμιον Ξύλον καὶ ἔφερον μεθ’ ἑαυτῶν εἰς μαρ-
τυρίαν καὶ ἀπόδειξιν τῆς ἐκεῖ μεταβάσεώς των. Ὅθεν ἐκεῖ ὅπου ἐκόπτετο καὶ 
μεταδίδετο ὑπὸ τοῦ Ἀρχιερέως, ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνετο, ὅπως καὶ οἱ πέντε ἄρτοι 
ἐπληθύνοντο διὰ τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων. Τοῦτο φαίνεται βεβαιῶν καὶ ὁ θεῖ-
ος Χρυσόστομος» (Συναξαριστὴς Σεπτεμβρίου Ι∆́ ). ∆ηλαδὴ τὴν στιγμὴ τῆς κοπῆς 
καὶ μεταβιβάσεως τοῦ τιμίου ξύλου στοὺς πιστοὺς αὐτὸ πολλαπλασιαζόταν! 

Ὁ ἰσοσκελὴς σταυρός, 

ὄχι βέβαια ὡς 

μέθοδος ἐκτελέσεως, 

ὑπῆρξε πανάρχαιο 

προκατακλυσμιαῖο 

ἡλιακὸ σύμβολο. 

Στὴν Κλασικὴ 

περίοδο ἀποτέλεσε 

καὶ σύμβολο 

τῶν τεσσάρων 

στοιχείων τῆς 

Φύσεως (πυθαγόρεια 

τετρακτύς).
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Ἡ δῆ θεν ἀ πο κά λυ ψη 
τοῦ Για χβὲ στὸν ἐ πί-
σκο πο Μα κά ριο τῆς 
το πο θε σί ας, ὅ που 
βρι σκό ταν «ὁ σταυ-
ρὸς τοῦ μαρ τυ ρί ου» 
καὶ οἱ ἧ λοι, δη λα δὴ 
τὰ καρ φιὰ ποὺ ὑ πο τί-
θε ται ὅ τι κάρ φω σαν 
τὸν Ἰ η σοῦ στὸν σταυ-
ρό, εἶ χαν ὡς ἀ πο τέ λε-
σμα τὴν ἐκ θε με λί ω ση 
τοῦ να οῦ τῆς Ἀ φρο δί-
της, ὅ που χτί σθη κε ἡ 
γνω στὴ καὶ σή με ρα 
ἐκ κλη σί α τοῦ Ἁ γί ου 

Τά φου.

Ἀ ξί ζει ἐ δῶ νὰ ση μει ω θῇ, ὅ τι τὴν ἄ πο ψη αὐ τὴ τοῦ Παυ λί νου καὶ τοῦ Χρυ σο στό μου 
συμ με ρί ζον ται μέ χρι καὶ σή με ρα ὅ λοι οἱ ἱ ε ρεῖς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

* * *
ἑ ορ τὴ τῆς ὑ ψώ σε ως τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ ἑ ορ τά ζε ται μὲ πε ρισ σὴ λαμ-
πρό τη τα στὴν χώ ρα μας στὶς 14 Σε πτεμ βρί ου ἑ κά στου ἔ τους. Πα ρὸν 
στοὺς ἑ ορ τα σμοὺς βρί σκε ται πάν το τε καὶ τὸ ἐ πί ση μο Ρω μαί ι κο κρά τος 
μας. Ὅ μως ὁ πραγ μα τι κὸς ἀν τί κτυ πος τῆς ἑ ορ τῆς αὐ τῆς ἀ παν τᾶ ται στὰ 
λό για τῶν ἱ ε ρω μέ νων μας: «Οἱ βω μοὶ τῶν Ἑλ λή νων ἠ φα νί σθη σαν καὶ 

ὁ Σταυ ρὸς ἀ νε στυ λώ θη εἰς πά σας τὰς ἐκ κλη σί ας». Ὅ σο γιὰ τὴν ἀ πάν τη ση στὸ ἂν 
ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἐ πι βου λεύ ε ται τὴν νο η μο σύ νη μας, αὐ τὴ ἔρ χε ται πά λι ἐκ στό μα τος 
τῶν ἰ δί ων τῶν ἱ ε ρέ ων του: «Ἔ χου με ἀ νάγ κη ἀ π’ ὅ σο τὸ δυ να τὸν πε ρισ σό τε ρους μύ-
θους, γιὰ νὰ μπο ροῦ με νὰ ἐν τυ πω σι ά ζου με τὸν ὄ χλο. Ὅ σο λι γώ τε ρο κα τα λα βαί νει 
ὁ ὄ χλος τό σο πιὸ ἐν θου σι ώ δης γί νε ται. Οἱ Πα τέ ρες καὶ ∆ι δά σκα λοί μας δὲν ἔ λε γαν 
πάν το τε τί σκέ πτον ταν, ἀλ λὰ ἔ λε γαν αὐ τὸ ποὺ τοὺς ὑ πα γό ρευ αν οἱ συν θῆ κες καὶ 
οἱ ἀ νάγ κες.» (Ἐ πι στο λὴ τοῦ Γρη γο ρί ου Να ζι αν ζη νοῦ στὸν Ἅ γιο Ἱ ε ρώ νυ μο.)

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της
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ÐÏÉÌÅÍÅÓ
ÉÏÕÄÁÉÏÉ

ÊÁÉ «ÐÏÉÌÅÍÅÓ»
×ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ

Ὁ Ἰουδαῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος στὸ ἔργο του «Κατ’ Ἀπίωνος Ά -Β »́ γρά-
φει:

Σελ. 72:  «Οἱ πρόγονοί μας οἱ “ποιμένες”, ὅπως τοὺς ἔλεγαν, φῦγαν 
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο κι ἦρθαν καὶ κατοίκησαν τὴν χώραν μας» (Κεφ. XVI, § 
103).

Σελ. 66:  «ἡ φυλὴ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ὠνομαζόταν “Ὑκσώς”, δηλα-
δὴ “βασιλιᾶδες ποιμένες”». Γιατὶ «Ὑκ» στὴν ἱερὴ τὴ γλῶσσα θὰ πῇ «βασι-
λιᾶς» καὶ «σώς» «ποιμήν» καὶ ποιμένες στὴν κοινὴ τὴ γλῶσσα. Ἀκόμη τὸ 
«Ὑκ» θὰ πῇ «αἰχμάλωτοι ποιμένες». Μετὰ ὠνομάσθηκαν «βασιλιᾶδες» καὶ 
ὕστερα «οἱ βασιλιᾶδες» ὠνομάζονταν «ποιμένες». Μετὰ ἀπὸ τὸν πόλεμο δι-
ώχθηκαν οἱ «ποιμένες» ἀπὸ τὴν ἐπίλοιπη Αἴγυπτο καὶ περιωρίστηκαν στὴν 
πόλη «Αὔαρις» ἴσον «Τόπος καταφυγῆς». Αὐτοὶ στὴν συνέχεια, κατὰ τὴν 
συμφωνία, μὲ τὶς οἰκογένειές τους ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ βαδίζοντας 
πάνω στὴν ἔρημο φτάσανε στὴν Συρία, ὅπου χτίσανε στὴν χώρα, ποὺ τώρα 
λέγεται Ἰουδαία, μιὰ πόλη καὶ τὴν ὠνόμασαν Ἱεροσόλυμα.

Κατὰ τὸν Μανέθωνα τὸ ἔθνος αὐτό, τοὺς «ποιμένας», τὰ ἱερὰ βιβλία τῶν 
Αἰγυπτίων τοὺς ἀναφέρουν ὡς «αἰχμαλώτους». «Σωστά, –γράφει ὁ Ἰώση-
πος– γιατὶ στοὺς παλιούς μας προγόνους “ὁ ποιμενικὸς βίος” ἦταν κάτι τὸ 
πατροπαράδοτο, καὶ καθὼς ζητοῦσαν νομαδικὴ ζωὴ λέγονταν “ποιμένες”. 
Καὶ “αἰχμάλωτοι”, ἐπίσης, διότι ὁ πρόγονός τους ὁ Ἰωσὴφ εἶπε γιὰ τὸν 
ἑαυτόν του στὸν βασιλιᾶ πὼς εἶναι αἰχμάλωτος καὶ προσκάλεσε ὕστερα 
καὶ τ’ ἀδέλφια του στὴν Αἴγυπτο μὲ τὴν ἄδεια τοῦ βασιλιᾶ, στὸν ὁποῖον 
εἶπαν ὅτι εἶναι “ποιμένες”, ὅπως ἦταν καὶ οἱ πρόγονοί τους.» (κεφ. XIV, § 
82-92.)

«Καὶ εἶπε Φαραὼ τοῖς ἀδελφοῖς Ἰωσήφ· Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; Οἱ δὲ εἶπαν 
τῷ Φαραῷ: Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδες σου καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες 
ἡμῶν.» (Γέν. 47,3.)

Ὁ λαὸς τῶν «ποιμένων» βγῆκε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ πῆγε στὰ Ἱεροσόλυ-
μα» (§ 94). Καὶ συμπληρώνει: «Αἰγυπτιακὰ τὸ “Ὑκ” καὶ τὸ “Ἁκ” μὲ  δασεῖα 

‣



21282    ∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007

σημαίνει αἰχμάλωτοι» (§ 83). Καὶ συνεχίζει ὁ Ἰώσηπος κατὰ τὸν Μανέθω-
να: «...ἀφοῦ προανέφερε, πὼς οἱ δικοί μας οἱ πρόγονοι, μυριάδες πολλές, 
ἦρθαν στὴν Αἴγυπτο κι ὑποτάξανε τοὺς ἐντόπιους, ὕστερα ὡμολόγησε ὁ 
ἴδιος, πὼς σὰν πέρασε καιρός, φῦγαν καὶ πῆγαν καὶ κυριέψανε τὴν τωρι-
νὴ Ἰουδαία καὶ χτίσανε τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ φτειάξανε τὸ ναό...» (§ 228).

Ὁ ἴδιος γράφει στὴν Ἱστορία του ὅτι 518 χρόνια πρὶν ἔγινε ἡ ἔξοδος τῶν 
ποιμένων γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα (§ 230).

«Ἐνῷ λοιπὸν παραδέχεται (ὁ Μανέθων) πὼς τόσα χρόνια πρὶν –518– οἱ 
πατέρες μας φῦγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο...» (§ 232).

Αὐτοί, οἱ πρότερον «βασιλεῖς», οἱ ὕστερον «βασιλιᾶδες αἰχμάλωτοι», εἶ-
ναι «οἱ αἰχμάλωτοι ποιμένες», ἐντέλει «οἱ ποιμένες» εἶναι ὁ λαός, οἱ πρόγο-
νοι τῶν Ἰουδαίων. Αὐτοὺς συνήνωσε καὶ ὡδήγησε στὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν 
Αἴγυπτο καὶ τοὺς ἐπανέφερε στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ νομοθέτης τους ὁ Μωυσῆς. 
Γράφει δὲ γιὰ τὸν Μωυσῆ ὁ Μανέθων: «Καὶ κεῖνοι, ἅμα μπήκανε μέσα στὴν 
πόλη Αὔαρι τῶν ποιμένων, κάναν τὸ μέρος αὐτὸ ὁρμητήριο γιὰ ἐπανάστα-
ση, διώρισαν ἀρχηγό τους κάποιον Ἡλιουπολίτη ἱερέα, ποὺ τὸν λέγαν 
Ὀσάρσηφο, κι ὡρκίστηκαν σ’ ὅλα νὰ πειθαρχοῦνε σ’ αὐτὸν. Καὶ ἐκεῖνος 
πρῶτα πρῶτα τοὺς ἔβαλε νόμο...» (§ 238). Καὶ συνεχίζει: «Καὶ λένε, πὼς ὁ 
ἱερέας ἐκεῖνος, ποὺ τοὺς ἔδωσε τὸ πολίτευμα ἐκεῖνο καὶ τοὺς νόμους, ἦταν 
Ἡλιουπολίτης καὶ λεγόταν Ὀσάρσηφ, ἀπὸ τ’ ὄνομα τοῦ θεοῦ τῆς Ἡλιούπο-
λης Ὄσιρι, κι ἅμα πέρασε, λένε, σ’ αὐτὴ τὴν φυλή, ἄλλαξε τὸ ὄνομά του 
κι ὠνομάστηκε Μωυσῆς» (§ 250)· «τοὺς ἔδωκε τὴν πόλη, τὴν Αὔαρι, ποὺ 
τὴν κατοικούσανε πρῶτα οἱ ποιμένες. Σ’ αὐτὴ ἅμα μαζεύτηκαν, διάλεξαν 
ἀρχηγό τους ἕναν ἀπὸ τοὺς πρὶν ἱερεῖς τῆς Ἡλιούπολης...» (§ 260-261). «Κι 
ὕστερα οἱ Ἱεροσολυμῖτες, ἀφοῦ κάναν ἔφοδο, ξεθεμελίωσαν τὶς πολιτεῖες, 
κάψαν τὰ ἱερά, σφάξανε τοὺς ἱερεῖς καὶ δὲν παρέλειψαν ἀπολύτως καμ-
μιὰ παρανομία καὶ σκληρότητα» (§ 264).

«Ὁ Μωυσῆς, ὅπως ἔχω ἀκούσει ἀπὸ τοὺς γεροντότερους Αἰγυπτίους, 
ἦταν Ἡλιουπολίτης» (Λόγος Β ,́ ΙΙ, § 10).

Ἐπ’ αὐτῶν, ἀντικρούοντάς τα, γράφει γιὰ τὸν Μωυσῆ ὁ Ἰώσηπος: «Ἀλλὰ 
καὶ τ’ ὄνομα ὁλότελα αὐθαίρετα τοῦ τ’ ἀλλάζει. “Ὀσαρσήφ” λέει, λεγότα-
νε. Αὐτὸ δὲν ταιριάζει καθόλου μὲ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ τοῦ κάνει. Τὸ σωστό 
του τ’ ὄνομα –Μωυσῆς– σημαίνει ἐκεῖνον ποὺ σώθηκε ἀπὸ τὸ νερό. Γιατὶ 
τὸ νερὸ οἱ Αἰγύπτιοι τὸ λένε μωή» (§ 286). [Ὁ δὲ μεταφραστὴς στὴν Νο 197 
ὑποσημείωσή του γράφει: «Ἡ ἐτυμολογία αὐτὴ δίνεται ἐπίσης (μὲ τὴν ἀναγ-
καία προσθήκη ὅτι «ὑσῆς» σημαίνει «σωσμένος») στὴν “Ἀρχαιολογία” ΙΙ, 
9,6 § 228.»]
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Καὶ συ νε χί ζει: «Ἅ μ’ ἀ πο φά σι σαν οἱ πρό γο νοί μας ν’ ἀ φή σουν τὴν Αἴ γυ-
πτο καὶ νὰ γυ ρί σουν στὴν πα τρο γο νι κή τους τὴ χώ ρα, χι λιά δες πολ λὲς 
κα θὼς ἦ ταν, τοὺς πα ρέ λα βε ἐ κεῖ νος (ὁ Μω υ σῆς) καὶ μέ σ’ ἀ πὸ τε ρά στι ες 
δυ σκο λί ες τοὺς προ φύ λα ξε καὶ τοὺς ἔ σω σε. Για τὶ ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ νοι νὰ 
πε ρά σουν πε ζο πο ρῶν τας τὴν ἄ νυ δρη ἔ ρη μο καὶ νὰ περ πα τᾶ νε ἀ πά νου 
στὸν ἀ τέ λει ω το ἄμ μο καὶ νὰ σώ σουν, πο λε μῶν τας μὲ ἐ χθρούς, παι διά, γυ-
ναῖ κες καὶ λά φυ ρα. Καὶ μα ζὶ μ’ ὅ λ’ αὐ τὰ στά θη κε ἄ ρι στος στρα τη γός, συ-
νε τὸς συμ βου λά το ρας κι’ εὐ συ νεί δη τος πα ρα στά της.» (Λό γος ΒΙ, XVI, § 
157-158.)

«ὁ δι κός μας νο μο θέ της (ὁ Μω υ σῆς)... θὰ μπο ροῦ σε νὰ τὸ πῇ, τὸ πο λί τευ-
μα, ποὺ ἔ δω σε, ἦ ταν ἡ θε ο κρα τί α, στὸ θε ὸ ἀνα θέ τον τας ὅ λη τὴ δύ να μη καὶ 
τὴν ἐ ξου σί α» (§ 165).

[Σημ. 1. Ὁ Ἀ πί ων ἦ ταν πο λυ γρα φώ τα τος Ἀ λε ξαν δρι νός, τὸ δὲ ἔρ γο του 
«Αἰ γυ πτια κά» εἶ ναι γραμ μέ νο εἰ δι κὰ κα τὰ τῶν Ἰ ου δαί ων.

Σημ. 2. Ὁ Φλά βιος Ἰ ώ ση πος (Γιοσὲφ Μπὲν Μα θιά, 37-95 μ.Χ.) ἦ ταν ἕ νας 
ἱ ε ρω μέ νος Ἱ ε ρο σο λυ μί της ἱ στο ρι κός, ἑλ λη νό φω νος Ἑ βραῖ ος συγ-
γρα φεύς, κά το χος τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας. Τὰ ἔρ γα του εἶ ναι 
γραμ μέ να σὲ Γλῶσ σα Ἑλ λη νι κή, ὅ που ἀν τι κα θρε πτί ζε ται ὁ λό-
κλη ρη ἡ Ἑλ λη νι στι κὴ γλωσ σι κὴ πα ρά δο ση τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης.]

Ἀ πὸ τὰ ἀ νω τέ ρω κα τα φαί νε ται ὅ τι «ποι μέ νες» ὠ νο μά ζον το οἱ πρό γο νοι 
τῶν  Ἑ βραί ων.

* * *

 μως μέ σα στοὺς χρι στι α νι κοὺς ναοὺς ἀ κοῦ με στὶς δε ή σεις 
φράσεις ὅ πως: «ποι μήν», «χρι στε πώ νυ μον ποί μνιον», «τοῦ πα-
τρὸς καὶ ποι με νάρ χου» (τά δε ἐ πι σκό που). Γεν νᾶ ται τὸ ἐ ρώ τη-
μα: Μή πως οἱ λέ ξεις «ποι μήν» (Λατ. “pastor”), «ποι με νάρ χης», 
ἐμ μέ σως ἀ νά γονται στὸ ἔ θνος τῶν ποι μέ νων, δηλαδὴ τῶν Ἰ ου-

δαί ων; Καὶ ἔ τσι δο ξά ζον ται καὶ ὑ μνο λο γοῦν ται ἐ σκεμ μέ νως, ἀλ λὰ καὶ κα-
λυμ μέ νως οἱ προ πά το ρες τῶν Ἰ ου δαί ων, οἱ ποι μέ νες, ὅ πως ἐ λέ γον το. Καὶ 
θε ω ροῦν τὸν Ἕλ λη να πο λί τη «ποί μνιον», ὡς βό σκον, ἄ φω νον καὶ ἄ λα λον, 
ὑ πα κοῦ ον καὶ πει θαρ χοῦν ἀ γογ γύ στως στὴν «γκλί τσα τοῦ τσο πά νη» ὡς 
ἄλ λο πρό βα το;

Πη γή: Φλα βί ου Ἰ ώ ση που, «Κα τ’ Ἀ πί ω νος Λό γος Ά - Β »́, μτ φρ. Κων. Ι. Φρι-
λίγ γου, ἐκ δό σεις Ι.-Π. Ζα χα ρό που λου, Ἀ θή να 1939.

Σω τή ριος Φλέκ κας
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«ÔÉÐÏÔÅ ÄÅÍ ÅÔÁÑÁÎÅ ÔÇÍ ÉÅÑÇ ÓÉÃÇ»

ὸ ἐ ρέ θι σμα μοῦ ἔ δω σε ἐκ πομ πὴ τῆς ΕΤ1 (2 Μα ΐ ου, βρά δυ). Θέ μα 
ἦ ταν ὁ ποι η τὴς Ἄγ γε λος Σι κε λια νός. Ἀ πὸ τὴν πρώ τη στιγ μὴ κα τα-
λα βαί νει κα νείς, ὅ τι ὁ λα ὸς καὶ οἱ δι α νο ού με νοι εὑ ρί σκον ται ὑ πὸ 
τὴν δυ νά στευ ση τοῦ Ἰ ου δα ϊ σμοῦ, ἀ πὸ τὸ κρα τί διο τῆς Ρω μι ο σύ νης 
ἀ κό μα, ἐ ξο βε λί ζον τας τοὺς Κα πο δί στρια, Κο ρα ῆ καὶ ἄλ λους. Βέ-

βαι α ἡ φολ κλο ρι κὴ ἀ να βί ω ση παν το ει δῶν σκη νῶν τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἀρ χαι ό τη τας 
(θέ α τρο, θρη σκεί α, ἀ θλη τι σμὸς κ.λπ.) ἀ πο τε λεῖ ὑ πεκ φυ γή, ὥ στε νὰ ἀ πο φευ χθῇ ἡ 
κα τὰ μέ τω πο σύγ κρου ση τῶν δύο αὐ τῶν κο σμο θε ω ρι ῶν, καὶ ἔ τσι ὁ Για χβὲ ἔ χων 
τὸ ἐ πά νω χέ ρι (θρη σκεί α, χρῆ μα, κρά τος κ.λπ.) νὰ ἀ να κυ κλώ νε ται. Ἀ πὸ τὴν Ἀ να-
γέν νη ση ἀ κό μα, ὁ μοί ως. Βέ βαι α καὶ οἱ ση με ρι νοὶ δω δε κα θε ϊ στὲς μὲ τὰ δό ρα τα 
καὶ τὶς χλα μύ δες κά τι τέ τοι ο κά νουν. 

Ἀλ λὰ ὁ Ἑλ λη νι σμὸς εἶ ναι πιὰ παγ κό σμιος, ἀ νή κων ἐξ ἀ δι αι ρέ του στοὺς πάν-
τας καὶ ἀ πο κα λύ πτει τὸ δό λιο τρό πο τοῦ Για χβὲ χω ρὶς χλα μύ δες, πα ρε οῦ λες, κόμ-
μα τα, συλ λό γους, δόγ μα τα, ὀρ γα νώ σεις. Ὁ Ἑλ λη νι σμὸς εἶ ναι κα θα ρὰ ἐ σω τε ρι κὴ 
καὶ προ σω πι κὴ ὑ πό θε ση. Βλέ πο με λοι πὸν τὸν ἐν λό γῳ ποι η τὴ νὰ δι α τοι χί ζε ται ἐν 
τρι κυ μί ᾳ στὴ θα λασ σο τα ρα χὴ τοῦ Ἑ βραι ο χρι στι α νι σμοῦ, ἀ πο σκο πῶν τας στὴν 
ἀ νά μι ξη τῶν δύο μὴ ἀ να μί ξι μων κο σμο θε ω ρι ῶν-κο σμο θε ά σε ων. Ἐ πι σκέ φθη κε 
καὶ προ σκύ νη σε τὶς πυ ρα μί δες τῆς Αἰ γύ πτου, τὴν Ἱ ε ρου σα λὴμ καὶ τοὺς ∆ελ φούς... 
Γιὰ τὸ εὐ τρά πε λο ἀλ λὰ καὶ τὸ χα ρα κτη ρι στι κό. Ὁ ποι η τὴς ἐ πι σκέ φθη κε μὲ ἀ νά-
λο γη ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ ἐν δυ μα σί α τὴν Χαλ κί δα, ὅ που τὸ πει ρα χτή ρι μὲ τὸ ἰ δι αί τε-
ρο πνεῦ μα του Γιά ννης Σκα ρίμ πας τὸν ἔ σω σε ἀ πὸ τὸν ἐ ξευ τε λι σμὸ λέ γον τάς του: 
«Πᾶ με νὰ φύ γω με, για τὶ μᾶς πῆ ρε στὸ κα τό πι ἡ... μα ρί δα (πι τσι ρι κᾶ δες...).

Βέ βαι α οἱ «ἀ να λυ τές» τῆς ἐκ πομ πῆς στὸ ἴ διο πνεῦ μα εἶ παν, ὅ τι ὁ Σι κε λια νὸς 
«θὰ εἶ ναι ποι η τής, ἐ φ’ ὅ σον ὑ πάρ χει ἡ Ποί η ση ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Ὁ μή ρου ἕ ως τὶς 
ἅ γι ες γρα φές». Τὸ σύ στη μα δὲν χά νει και ρὸ καὶ πάν τα ἐ πι ση μαί νει τὴν πα ρου σί α 
του, ὅ μως ἀ λά θη τα ὁ (ἀ πα γο ρευ μέ νος...) Κ. Κα ρυ ω τά κης ἐ πε σή μα νε: 

∆ΕΛΦΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Στοὺς ∆ελ φοὺς ἐ με τρή θη κε τὸ πνεῦ μα δύο Ἑλ λά δων.
Ὁ Αἰ σχύ λος πά λι ἐ ξύ πνη σε τὴν ἠ χὼ τῶν Φαι δριά δων.
Longines*, Kodaks**, opérateurs*** στοῦ Προ μη θέ α τὸν πό νο 
ἔ δω σαν ἰ δι αί τε ρο, γρα φι κώ τα το τό νο.
Ἕ νας λυγ μὸς ἐ κί νη σε τ’ ἀ πί θα να αὐ τὰ πλή θη.
Κι ὅ ταν, χω ρὶς νὰ πέ σῃ αὐ λαί α, ἡ ὁ μή γυ ρις δι ε λύ θη,
τί πο τε δὲν ἐ τά ρα ξε τὴν ἱ ε ρὴ ἐ κεῖ πέ ρα σι γή.
Κά ποι ος γυ πα ε τὸς ἔ σχι σε τὸν αἰ θέ ρα.

Κ. Κα ρυ ω τά κης

* Γυα λιά, ὀμ μα τοϋά λια τῆς ἐ πο χῆς ** Φω το γρα φι κὲς μη χα νές, *** ∆η μο σι ο γρά φοι.

Παν τε λῆς Γλά ρος
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κό λα ση εἶ ναι ἕ να ὑ παρ κτὸ μέ ρος, ἔ στω καὶ ἂν κα νεὶς δὲν 
μι λᾷ πιὰ γι’ αὐ τὸ στὶς μέ ρες μας. ∆ὲν πρό κει ται ἁ πλᾶ γιὰ 
κά ποι ο θρη σκευ τι κὸ συμ βο λι σμό, ποὺ ἔ χει στό χο νὰ συ νε τί-
σῃ τοὺς πι στούς, καὶ νὰ ἀ πο δε χθοῦν τὴν ὕ παρ ξη τῆς κο λά-
σε ως στὴν με τὰ θά να τον ζω ή, ὥ στε νὰ δι αρ ρη χθῇ ἡ σχέ ση 

μας μὲ τὴν ἁ μαρ τί α, ποὺ εἶ ναι ὁ πραγ μα τι κὸς ἐ χθρὸς τῆς ἀν θρω πό τη τας», 
δή λω σε ὁ πά πας Βε νέ δι κτος XVI (Ἐ φη με ρί δες τῆς 29ης Μαρτίου 2007).

Ἡ πί στη, ἡ θρη σκεί α, ἡ κό λα ση ἀλ λη λέν δε τες κα τὰ τῆς ἁ μαρ τί ας, ποὺ εἶ ναι ἐ χθρὸς 
τῆς ἀν θρω πό τη τας καὶ ὁ δη γεῖ στὴν ὕ παρ ξη κο λά σε ως κα τὰ τὸν πά πα. Ἂς δοῦ με τὰ 
πα ρα κά τω:

«Ἡ σύγ κρου ση θρη σκεί ας καὶ Ἐ πι στή μης προ κα λεῖ ται ἀ πὸ τὰ θρη σκευ τι κὰ 
δόγ μα τα. Αὐ τὰ τὰ δόγ μα τα τῶν θρη σκει ῶν ἐκ φρά ζουν τὴν προ σπά θεια τοῦ ἀν-
θρώ πι νου πνεύ μα τος νὰ ἀ να πα ρα στή σῃ τὸ Ἀ πό λυ το, τὸ Ἄ πει ρο, τὸ συ ναί σθη μα 
τοῦ ὁ ποί ου ἐ πι βάλ λε ται σ’ αὐ τόν. Ἀλ λ’ ὅ λοι οἱ χρη σι μο ποι η θέν τες τύ ποι ἀ πο δει-
κνύ ον ται ἀ νί σχυ ροι γι’ αὐ τό. Καὶ τὸ ἀν τι κεί με νο τῆς θρη σκεί ας, τὸ Ἀ πό λυ το, μέ νει 
ἀ δι α νό η το» (Ἀ λέ ξαν δρος Ν. Πα ρα σκευ ό που λος, «Πραγ μα τι κό τη τα καὶ Θρη σκεί α»). 
Ὅ μως «χρει ά σθη καν οἱ με γά λοι μύ στες τῆς Ἐ πι στή μης καὶ τοῦ πο λι τι σμοῦ, γιὰ νὰ 
ὑ πάρ ξῃ Ἐ πι στή μη καὶ γε νι κῶς πο λι τι σμός. Καὶ πρὸς αὐ τοὺς ἡ ἀν θρω πό τη τα εἶ ναι 
ὀφει λέ τις. Ἐ ὰν οἱ ἄν θρω ποι δὲν αἰ σθά νων ται τοῦ το, εἶ ναι δι ό τι εἶ ναι ἀ φύ σι κοι. 
Ὁ μοιά ζουν πρὸς πρω τό γο νους, γιὰ τοὺς ὁ ποί ους δὲν θὰ ὑ πῆρ χαν ταμ πού. Εἶ ναι, 
δι ό τι εἶ ναι ἀ νί κα νοι νὰ συλ λά βουν μί α δε δο μέ νη πραγ μα τι κό τη τα. Καὶ ἀ πο τε λεῖ 
αὐ τὸ μορ φὴ ἐκ φυ λι σμοῦ. Κα τὰ τὰ ἀ νω τέ ρω ἀ πο ξε νώ νε ται κα νεὶς ἀ πὸ κά θε σο βα-
ρό τη τα, ὅ ταν ἀ γνο ῇ ἢ ἀ πο σι ω πᾷ τὴν πα τρό τη τα κά θε ἐμ πνεύ σε ως, οἱασδή πο τε 
ἐμ πνεύ σε ως» (Ἀ λέ ξαν δρος Ν. Πα ρα σκευ ό που λος, «Αἱ θρη σκεῖ αι»).

Ἡ δεισι δαι μο νί α ὁ δη γεῖ στὴν αὐ τα πά τη τῆς Κό λα σης

ί εἶ ναι ὁ δει σι δαί μων (δεί δω + δαί μων)· θε ο φο βού με νος, εὐ λα βὴς πρὸς τὰ 
θεῖ α· τὸ πά θος, τὸ ἐ λάτ τω μα τοῦ δεισιδαί μο νος. «ἄν δρες Ἀ θη ναῖ οι, κα τὰ 
πάν τα ὡς δει σι δαι μο νε στέ ρους ὑ μᾶς θε ω ρῶ» (Παῦ λος, «Πράξεις Ἀ πο-
στό λων»). «Ὁ τι μῶν ἀ πὸ μό νον φό βον τὸν θε όν (ὡς ἐ πὶ τὸ πλεῖ στον)» 
(Θε ο φρά στου - Χαρ μί δης). (Ὅ ρα λε ξι κόν: Στε φά νου Βυ ζαν τί ου). 

Ç ÊÏËÁÓÇ
ÔÏÕ ÐÁÐÁ
ÂÅÍÅÄÉÊÔÏÕ
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«Ἡ δεισιδαιμονία εἶναι ἀνόητος φόβος τοῦ θεοῦ» (Κικέρων). «Ἡ δεισιδαιμονία εἶ-
ναι θρησκεία τῶν εὐτελῶν ψυχῶν.» Ἡ δεισιδαιμονία ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν δεσποτι-
σμὸ καὶ ἀνατροφοδοτεῖται, διότι στηρίζεται στὸ «δεδομένο», στὸ «ἀνεπίδεκτον» 
ἀμφισβητήσεως, στὸ «μυστηριῶδες», στὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα» τοῦ δόγματος. 
Εἶναι πέραν καὶ ἔξω καὶ κατὰ τῆς Ἐπιστήμης καὶ τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου. «∆εσποτισμὸς 
καὶ ἐλευθεροτυπία δὲν μποροῦν νὰ συνυπάρξουν» (Γαμβέτας).

Τὸ ἄγνωστο, τὸ μεταφυσικό, τὸ ἐπέκεινα, τὸ ἀδιανό-
ητο Ἀπόλυτο, ἡ πίστη στὸ μὴ ὁρατὸν ἀλλὰ ἐπιθυμητόν, 
ἡ ἀπεμπόληση τοῦ Ἐλ-λόγου καὶ ἐλευθέρου, ἡ ἔνταση 
στὸ ἀντίκρυσμα καὶ ἀντοχὴ ἔναντι τῆς τραγῳδίας τοῦ 
ἀναπόφευκτου, ἡ πίστη στὴν μετὰ θάνατον ζωὴ καὶ μετὰ 
θάνατον τιμωρία-κόλαση γεννοῦν καὶ τρέφουν τὴν δεισι-
δαιμονία, ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν μοῖρα, τὸ πεπρω-
μένο, ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ δεσποτισμοῦ, τοῦ «ἀνεπίδεκτου 
ἀμφισβητήσεως μυστηριώδους δογματισμοῦ», τοῦ a priori 
ἀγνώστως δεδομένου.

«Ἡ κόλαση εἶναι ἕνα ὑπαρκτὸ μέρος…» κατὰ τὸν πάπα Βενάδικτο XVI. «∆ὲν 
πρόκειται ἁπλᾶ γιὰ κάποιο συμβολισμό, ποὺ ἔχει στόχο νὰ συνετίσῃ τοὺς πι-
στούς...», λέει καὶ συμπληρώνει: «οἱ πιστοὶ σ’ ὅλον τὸν κόσμο νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν 
ὕπαρξη τῆς κολάσεως στὴ μεταθανάτιο ζωή...». ∆ηλαδὴ ἡ κόλαση εἶναι τόπος, τὸ 
πῦρ τὸ ἐξώτερον, μὲ πίσσες καὶ κατράμια, «κάτω κόσμος», ᾍδης τερατόμορφος. 
Ἡ κόλαση τοῦ ∆άντη σ’ ὅλο τὸ μεγαλεῖον της μὲ τὶς ἐκφοβιστικές, ἀνατριχιαστι-
κές, ἀποτρόπαιες, σκαιώδεις φρικιαστικὲς εἰκόνες ποὺ ζωγράφισε ὁ Ἱερώνυμος 
Μπός. «Ζοφερὸ μέλλον περιμένει τοὺς ἁμαρτωλοὺς στὴν ἄλλη ζωή», σχολιάζει 
ἡ ἐφημερίδα «Guardian».

Τί ἐστὶν κόλασις; Κόλασις· τιμωρία (Ἡσύχιος). Κόλασι (ρῆμα κολάζω): 

 περικοπή, κλάδευσις δέντρων. 

 ἔκτιση δικαστικῆς ποινῆς. 

 παίδευση τινὸς πρὸς βελτίωσιν, διόρθωσιν τοῦ σφάλματός του. (Πλάτωνος 
«Πρωταγόρας» 323). (Ὅρα λεξικὸν ΠΑΠΕ.)

«Ἡ κόλαση τοῦ ∆άντη» μὲ τὶς ἐκφοβιστικές, ἀπαράδεκτες καὶ τραγικὲς εἰκόνες, 
ἐπανέρχεται «ὡς ἀνεπίδεκτος ἀμφισβητήσεως», δογματικὰ προβάλλει καὶ ἐνσπείρει 
φαντασιώσεις γιὰ τὴν ἐπέκεινα ζωή, γιὰ μετὰ τὸν θάνατον, φόβο σκαιὸ καὶ τρόμον 
ἀσήκωτο στὸν ἄνθρωπο, παρουσιάζεται ὡς «ὑπαρκτὸν μέρος», γιὰ ὑποταγή του σὲ 
κηρύγματα μὴ ἐπιδεχόμενα ἀντίρρησιν, ποντάροντας στὸ μεταφυσικό, τὴν πίστη, 
τὴν πίστη τοῦ μὴ ὁρατοῦ, ἀλλὰ ἐπιθυμητοῦ, στὴν λαχτάρα γιὰ τὸ ἐπέκεινα μετὰ τὸ 
θάνατο, ὅπου μὲ μεταφυσικὲς ὑποσχέσεις γιὰ τὴν ἀέναον ἐπιθυμίαν γιὰ ἀθανασία 
καὶ κρούοντας τὸν κίνδυνο τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ κολασμοῦ της στὴν ἐδῶ ζωή, ὡς 
«ἐχθρὸ τῆς ἀνθρωπότητας», καλλιεργεῖ τὸν φόβο καὶ τρόμο γιὰ τὸ ἄγνωστο τοῦ 
πέραν τοῦ θανάτου. Τοῦτο συνεπάγεται ὑποταγὴ στὸν κύριον –ποιμένα– δεσπότη, 

Ἡ δεισιδαιμονία 

εἶναι πέραν καὶ 

ἔξω καὶ κατὰ τῆς 

Ἐπιστήμης καὶ τοῦ 

Ὀρθοῦ Λόγου.



∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007    21287

Σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνικὴ κοσμοαντίληψη «κόσμον τόνδε οὔτε τις θεῶν οὔτε τις ἀνθρώ-
πων ἐποίησεν» (Ἡράκλειτος), ἑπομένως παράδεισοι καὶ κολάσεις ὡς τόποι τοῦ φανταστι-
κοῦ θεοῦ ἢ τοῦ ἐπίσης φανταστικοῦ σατανᾶ δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν. Ὁ εἰκονιζόμενος 

πίνακας τῆς κόλασης εἶναι τοῦ Γ. Κλότζα (ιζ΄ αἰ.), Βενετία, Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο.
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ἐγ κα τά λει ψη τῆς τω ρι νῆς κα νο νι κῆς ἐλ λό γου ζω ῆς, ποὺ καὶ γνω ρί ζει καὶ ζῇ ὁ ἄν-
θρω πος, ὥ στε, με τα τρε πό με νος σὲ ἄ θυρ μα, «ποί μνιον» ἀ νε λεύ θε ρον καὶ ἄ-τολ μον 
νὰ παύ σῃ νὰ εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος, ὑ πεύ θυ νος, ἔλ-λο γος αὐ το κι νού με νος, αὐ τό φω τος, 
αὐ τε ξού σιο πρό σω πον-πο λί της, κύ ριος ἑ αυ τοῦ κα θ’ ἑ αυ τοῦ. ∆ι α τη ρεῖ ται ἔ τσι διὰ 
τοῦ φό βου-τρό μου ἡ ἐ ξαρ τη μέ νη σχέ ση ἀ φέν τη-ὑ πη κό ου, κυ ρί ου-δού λου, δε σπό τη-
πι στοῦ, ποι μέ νος-«ποι μνί ου».

Μή πως ὁ δη γού με θα σὲ νέ ο φρι κι α στι κὸ Με σαί ω να ἢ σὲ νέ α Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση 
ἢ και νούρ για «συγ χω ρο χάρ τια» ἢ νέ ες δί κες Γα λι λαί ων; Ὁ ἱ ε ρο ε ξε τα στὴς ἔ γι νε 
ἀ στρο νό μος! Καὶ κά τι ἀ κό μα. Στὴν πρό θε σή του εἶ χε γί νει καὶ φο νιᾶς.

Ἐ πί γεια τι μω ρί α ἡ ἑλ λη νι κὴ ἔν νοι α τῆς «κό λα σης»

έ σα ἀ πὸ τὰ κεί με νά της ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τεί α ὁ μι λεῖ γιὰ κο λα σμό, 
γιὰ ἐ πί γεια τι μω ρί α. «Ἐ πὶ τού τοις ποὺ οἵ τε θυ μοὶ γί γνον ται καὶ αἱ κο-
λά σεις καὶ αἱ νου θε τή σεις» (Πλά των, «Πρω ταγόρας» XIII, 323 Ε). (Ὁ 
δι κα σμέ νος στε ρεῖ ται τι μῶν καὶ οὐ δα μοῦ πη γαί νει): «ἂν δὲ ἴῃ πλη γαῖς 
ὁ βου λη θεὶς ἀ θῷ ος αὐ τὸν κο λα ζέ το» (Πλά τω νος «Νό μοι» ΣΤ΄ 784 D).

• «οἱ δ’ ἐ πι με λεί σθω σαν κο λά ζον τες τοὺς ἀ δι κοῦν τας νέ ους μὲν ὄν τας ἐν πλη γαῖς 
καὶ δε σμοῖς… κο λα ζέ σθω σαν ταῖς αὐ ταῖς κο λά σε σιν» (Πλά τω νος, «Νό μοι» ΙΆ  
932 b-c).

• «Ἀλ λ’ ὧν περ ἄρ χεις ἄρ χε καὶ τὰ σε μν’ ἔ πη κό λα ζ’ ἐ κεί νους» (Σο φο κλέ ους Αἴ ας, 
ii07).

• «καὶ γὰρ αἰ σχρόν, πεί θυτό τις λό γοις κο λά ζειν ᾧ βι ά ζε σθαι πα ρῇ» (Σο φο κλέ ους, 
«Αἴ ας» ii60).

• «ὅ τι οὐ δὲ κο λά σ’ ἔ ξε στί μοι τοὺς ἱ κέ τας» (Ἀ ρι στο φά νους, «Νε φέ λαι», 7).

• «…χα λε πε στέ ρως ἐν ταῖς ἀ δι κί αις κο λά ζο μεν;» (Θου κι δί δου «Ἱ στο ρι ῶν», Η΄ 40).

• «οὐ γάρ τι θα νά τῳ τοὺς κα κοὺς κο λά ζο μεν;» (Εὐ ρι πί δου «Ἑ λέ νη», ii72).

* * *

ὐ δα μοῦ ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γραμ μα τεί α ὁ μι λεῖ γιὰ «ὑ παρ κτὸν μέ ρος», γιὰ ὕ παρ-
ξη τό που-κό λα σης. «Οὐδ’ ἄ ρα ἦν δ’ ἐ γώ, ὁ θε ός, ἐ πει δὴ ἀ γα θὸς πάν των 
ἂν εἴη αἴτιος, ὡς οἱ πολ λοὶ λέ γου σιν, ἀλ λὰ ὀ λί γων μὲν τοῖς ἀν θρώ ποις 
αἴ τιος, πολ λῶν δ’ ἀ ναί τιος… τῶν δὲ κα κῶν ἀλ λ’ ἅτ τα δεῖ ζη τεῖν τὰ αἴ-
τια, ἀλ λ’ οὐ τὸν θε όν.» (Πλά τω νος «Πο λι τεί α» Β΄ XVIII 379 C.)

Τέ λος, κα τὰ τοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες δὲν ὑ πάρ χει θε ός, ποὺ νὰ μὴν τὸν δη μι ούρ γη-
σαν οἱ ἄν θρω ποι, ἑ πο μέ νως Κό λα ση ὡς ὑ παρ κτὸ μέ ρος (ὅ πως καὶ Πα ρά δει σος) εἶ ναι 
καὶ αὐ τὰ προ ϊ όν τα τῆς φαν τα σί ας τοῦ ἀν θρώ που καὶ ἀ νύ παρ κτα ἀν τι κει με νι κά.

Σω τή ριος Φλέκ κας
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Οἱ ἅ γιοι τοῦ Με τρὸ

Ὑ πάρ χει ἕ να πρό βλη μα σο βα ρὸ μὲ ἐ μέ να καὶ τὸ με τρό: ∆ὲν γνω ρί ζω 
τὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἀ θή νας, ποὺ ση μαί νει, ὅ τι δὲν μπο ρῶ νὰ τα ξι δέ ψω! 
Ἔ τσι, ὅ ταν γιὰ πα ρά δειγ μα μπαί νω ἀ πὸ τὴ στά ση τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ 
μὲ προ ο ρι σμὸ τὰ Σε πό λια, εἶ μαι ἀ ναγ κα σμέ νη νὰ τη λε φω νῶ στὴ θεί α 
μου τὴ Μα ρί κα, γιὰ νὰ μὲ ἐ νη με ρώ σῃ, ποια νοῦ ἁ γί ου ἡ ἐκ κλη σί α ἀν τι-
στοι χεῖ στὸν προ ο ρι σμό μου.

Ἀλ λὰ προ χθές, ποὺ θέ λη σα 
νὰ ἐ πι σκε φθῶ τὰ Πε τρά λω να, 
ἀ πο δι ωρ γα νώ θη κα τε λεί ως, 
μπέρ δε ψα τὸν Ἅ γιο Ἀν τώ νιο μὲ 
τὸν Ἅ γιο ∆η μή τριο κι ἔ τσι, ἀν τὶ 
νὰ βρε θῶ στὰ Σε πό λια, ξε βρά στη-
κα στὸ Μπρα χά μι. Ποι ά πα λαι ο λι θι κὰ μυα-

λὰ εἶ χαν τὴν φα ει νὴ ἰ δέ α νὰ βά λουν ἁ γί ους στὴν ὑ πη ρε σί α τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Συγ κοι νω-
νι ῶν; («Athens Voice», 22-28.3.2007.)

Σ.Π.

Ὁ μοι ό τη τες σὲ εὐ σέ βεια, 
ἀλ λὰ καὶ εὐ τρά φεια

Ὁ κα θι σμέ νος στὴν πλά τη τοῦ ἐ λέ-
φαν τα πα χύ τα τος κύ ριος –ἀ νά λο γος 
πρὸς πολ λοὺς χρι στια νοὺς ἱ ε ρω μέ-
νους– εἶ ναι βουδ δι στὴς μο να χός, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἡ γεῖ ται δι α δή λω σης μο να χῶν 
στοὺς δρό μους τῆς Μπαν γκόκ, δι α-
μαρ τυ ρο μέ νων γιὰ τὴ μὴ ἀ να φο ρὰ 
τοῦ Βουδ δι σμοῦ ὡς ἐ πί ση μου θρη-
σκεύ μα τος τοῦ κρά τους στὸ ὑ πὸ δι-
α μόρ φω ση νέ ο Σύν ταγ μα. 

Κ.Ε.

Ἀ νι χνευ τὴς Θε οῦ

Ἀ πὸ ἀ με ρι κα νι κὴ δι α φή μι ση: «Πό σες φο ρὲς ἔ χου με 
ἀ κού σει: “Θε έ μου, δῶ σε μου ἕ να ση μά δι!”. Ὅ λοι θέ λου-
με νὰ ξέ ρου με, ἐ ὰν ὁ Θε ὸς ὑ πάρ χῃ. Ἴ σως χρει ά ζε ται μί α 
ἀ ξι ό πι στη μέ θο δος, προ κει μέ νου νὰ σι γου ρευ τοῦ με ὅ τι 
εἶ ναι πράγ μα τι ἐ δῶ. Ὁ ἀ νι χνευ τὴς Θε οῦ ἐ πι τρέ πει στὸ 
Θε ὸ νὰ στέλ νῃ ἁ πλᾶ καὶ σα φῆ μη νύ μα τα γιὰ τὴν πα ρου-
σί α Του. Ἀ γο ρά στε, θέσατε σὲ λει τουρ γί α τὸν ἀ νι χνευ-
τὴ στὸ σπί τι, στὸ γρα φεῖ ο, στὴν ἐκ κλη σί α, προ σευ χη θῆ-
τε κι ἀ φήστε τὸ Θε ὸ νὰ σᾶς ἀ πο κα λυ φθῇ.» 

Ι.∆.

ἀ κού σει: “Θε έ μου, δῶ σε μου ἕ να ση μά δι!”. Ὅ λοι θέ λου-
με νὰ ξέ ρου με, ἐ ὰν ὁ Θε ὸς ὑ πάρ χῃ. Ἴ σως χρει ά ζε ται μί α 
ἀ ξι ό πι στη μέ θο δος, προ κει μέ νου νὰ σι γου ρευ τοῦ με ὅ τι 
εἶ ναι πράγ μα τι ἐ δῶ. Ὁ ἀ νι χνευ τὴς Θε οῦ ἐ πι τρέ πει στὸ 
Θε ὸ νὰ στέλ νῃ ἁ πλᾶ καὶ σα φῆ μη νύ μα τα γιὰ τὴν πα ρου-
σί α Του. Ἀ γο ρά στε, θέσατε σὲ λει τουρ γί α τὸν ἀ νι χνευ-
τὴ στὸ σπί τι, στὸ γρα φεῖ ο, στὴν ἐκ κλη σί α, προ σευ χη θῆ-
τε κι ἀ φήστε τὸ Θε ὸ νὰ σᾶς ἀ πο κα λυ φθῇ.» 
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τὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἀ θή νας, ποὺ ση μαί νει, ὅ τι δὲν μπο ρῶ νὰ τα ξι δέ ψω! 
Ἔ τσι, ὅ ταν γιὰ πα ρά δειγ μα μπαί νω ἀ πὸ τὴ στά ση τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ 
μὲ προ ο ρι σμὸ τὰ Σε πό λια, εἶ μαι ἀ ναγ κα σμέ νη νὰ τη λε φω νῶ στὴ θεί α 
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Ἀλ λὰ προ χθές, ποὺ θέ λη σα 
νὰ ἐ πι σκε φθῶ τὰ Πε τρά λω να, 
ἀ πο δι ωρ γα νώ θη κα τε λεί ως, 
μπέρ δε ψα τὸν Ἅ γιο Ἀν τώ νιο μὲ 
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Μητροκτόνος γιὰ τὴν Κάλι

Στὴν ἐφημερίδα «Μετρόπολις» τῆς 10ης Μαΐου 2007 διαβάζουμε τὰ ἑξῆς: «Μητρο-
κτόνος γιὰ τὴν Κάλι. Ἕνας κρεοπώλης στὴν ἀνατολικὴ Ἰνδία τεμάχισε τὴν 65χρονη 
μητέρα του καὶ πασαλείφτηκε μὲ τὸ αἷμα της, γιὰ νὰ ἐξευμενίσῃ τὴν ἰνδουιστικὴ θεό-
τητα Κάλι. Πέρυσι ἕνας Ἰνδὸς κουρέας σκότωσε τὸν 4 χρονο γυιό του, κόβοντάς του 
τὸ λαιμὸ μὲ ξυράφι, ὅταν εἶδε τὸ ὅραμα τῆς Κάλι, ποὺ λατρεύεται ὡς ἡ θεότητα τῆς 
καταστροφῆς τοῦ Κακοῦ.» 

Τί νὰ πῇ κανείς; Ἡ βλακεία εἶναι ἀνίκητη.
Α.Γ.

Λάθος-σωστὸ

Στὴν εἰκονιζόμενη 
πινακίδα δρόμου μου-
σουλμανικῆς χώρας εἰ-
κονίζεται ἀριστερὰ τὸ 
Λάθος (ἀσεβὴς ἔνδυ-
ση, τὰ παιδιὰ μὲ κον-
τὰ παντελόνια καὶ τὸ 
ζευγάρι νὰ πιάνεται 
ἀπὸ τὸ χέρι) καὶ δεξιὰ 
τὸ Σωστὸ (τὰ παιδιὰ 
μὲ μακριὰ παντελόνια 
καὶ μακριὰ μανίκια, 
ἀκόμα καὶ τὸ μικρὸ 
κορίτσι μὲ μαντήλα 
καὶ τὸ ζευγάρι σὲ «λο-
γική» ἀπόσταση).  

Γ.Λ.

Τοὺς γιάτρεψε ἡ Παναγία

Πλήθη πιστῶν ἀπὸ ἀρκετὲς πολι-
τεῖες τῶν Η.Π.Α. συνέρρευσαν σὲ κῆ-
πο κατοικίας τοῦ Ντάλλας τοῦ Τέ-
ξας, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν 
καὶ νὰ προσκυνήσουν δένδρο, στὸ 
φλοιὸ τοῦ ὁποίου παρουσιάστηκε 
ἕνα βράδυ ἡ μορφὴ τῆς Παναγίας.  
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ δένδρου δήλωσε, 
ὅτι οὐδόλως τὸν ἐνοχλοῦσε ἡ πολυ-
κοσμία στὸν κῆπο του. Σ’ αὐτὸ ἴσως 
βοήθησαν οἱ ἀναφορὲς ἰάσεων ἀσθε-
νειῶν πιστῶν, ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὸ 
δένδρο, τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ γεμίση ὁ κῆπος ἀναθήματα.

Γ.Γ.
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«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» εἶναι μία ἀπὸ τὶς γνωστότερες πεποι-

θήσεις τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. ∆ίπλα σὲ ἄλλες ἐξίσου γνωστές, ὅπως 

«μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύοντες», ἢ παραινέσεις ὅπως «πίστευε 

καὶ μὴ ἐρεύνα» κ.ἄ. συμβάλλει στὴ σύνθεση μιᾶς ὡλοκληρωμένης ἀντίληψης 

περὶ ἀνθρώπου καὶ στὴ δημιουργία ἑνὸς συγκεκριμένου ἀνθρωπότυπου. 

Ὁ ἀνθρωπότυπος αὐτὸς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν διὰ βίου ἐμμονὴ στὴν 

ἐπίτευξη τῆς ἀποκλειστικὰ προσωπικῆς του ψυχικῆς «σωτηρίας» (πα-

ραμένει ἀδιευκρίνιστο ἀπὸ τί, ἂν καὶ ἔχουν περάσει δεκαεννέα αἰῶνες 

χριστιανικῆς θεολογίας). Σύμφωνα μὲ τὶς προηγούμενες ρήσεις γιὰ τὴν 

«σωτηρία», γι’ αὐτὴ δὲν ἀπαιτεῖται καμμιᾶς μορφῆς πνευματικὴ ἐξέλιξη, 

ἀντιθέτως θεωρεῖται ὅτι ἡ τελευταία ἐπενεργεῖ ἀνασταλτικὰ στὴν ὅλη 

προσπάθεια. Τὴν προσπάθεια του αὐτὴ γιὰ «σωτηρία» ὁ χριστιανικὸς 

ἀνθρωπότυπος τὴν ἀντιδιαστέλλει πρὸς ἐκεῖνες, ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίσουν 

μία καλλίτερη μοῖρα, ὅπως εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε δραστηριότητά του ὡς 

προσώπου. Τὸ δικαίωμά του στὴν τελευταία τὸ ἀντιλαμβάνεται ὡς περιττὸ 

βάρος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παραιτεῖται μὲ ἀνακούφιση, ἐκχωρῶντας το στὶς 

ἀντίστοιχες «αὐθεντίες» τῆς ἐγκόσμιας καὶ ἐπουράνιας ἐξουσίας. Ὑπάρχει 

λοιπὸν στὸν Χριστιανισμὸ μία θεμελιώδης ἐπιλογὴ τῆς ἰδιωτείας καὶ ἄρα 

μία ἐπακόλουθη –καὶ διακηρυγμένη– ροπὴ πρὸς τὴν βλακεία.

Θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιτάξῃ κανείς, ὅτι καὶ στὸν προχριστιανικὸ κόσμο ὑπῆρχαν 
πνευματικὰ συστήματα, ποὺ ἔθεταν κάποιο εἶδος προσωπικῶν ψυχικῶν στόχων, 

Ï ÄÉÙÃÌÏÓ
ÔÏÕ ÐÑÏÓÙÐÏÕ
ÊÁÉ Ç ÁÐÏÈÅÙÓÇ
ÔÇÓ ÊËÉÊÁÓ
Ἀνάλυση τῆς ρωμαίικης παθογένειας 
χωρὶς ἀναστολὲς καὶ χωρὶς πάθος
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ὅπως ὁ Στωικισμός, ὁ Ἐπικουρισμὸς κ.ἄ. ∆ὲν εἶναι βέβαια καθόλου μεμπτὸ τὸ νὰ 
φροντίζῃ κανεὶς γιὰ τὴν προσωπική του ἰσορροπία, εἰδικὰ ὅταν ζῇ σὲ περιβάλλο-
ντα ὅπου ἐκδηλώνονται συμπτώματα μεγαλοπολιτικῆς παθολογίας. Ἐν προκειμένῳ 
ὅμως ἐπρόκειτο γιὰ φιλοσοφικὰ συστήματα, στὰ ὁποῖα ἡ ἀναζήτηση δὲν ἀφωροῦσε 
σὲ κάποια «σωτηρία» ἀλλὰ στὴν ὁρισματικῶς προσδιωρισμένη εὐδαιμονία(1). Ἡ 
ἀναζήτηση αὐτοῦ τοῦ εἴδους διαθέτει μία τραγικότητα, καθὼς ἡ ἀκολουθούμενη 
πορεία ἀπαιτεῖ συνεχεῖς διορθωτικὲς κινήσεις καὶ προϋποθέτει προσωπικοὺς κιν-
δύνους, χωρὶς τὴν κάλυψη μεταφυσικῶν ἢ ἐγκόσμιων (=ἐξουσιαστικῶν) ἐγγυήσεων 
καὶ χωρὶς προδιαγεγραμμένο «χάππυ ἔντ». Ἐπίσης ἐπρόκειτο γιὰ ἐξωστρεφῆ συστή-
ματα, πού, ὅταν δὲν ἐπέβαλλαν τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν πρακτική, τοὐλάχιστον δὲν 
τὴν ἀπέτρεπαν. Καὶ ὄχι γιὰ ἐσωστρεφῆ θεολογικὰ συστήματα μὲ ἐγωτιστικὸ στόχο, 
μπροστὰ στὸν ὁποῖο ὁποιοσδήποτε ἄλλος θεωρεῖται ἄνευ νοήματος, μὲ μιὰ συνταγὴ 
ἀπὸ ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειες, ποὺ ὁδηγοῦν ἐγγυημένα στὴν ἐπίτευξή του καὶ μὲ 
μία ἐξασφαλισμένη ἀνταμοιβὴ νὰ περιμένῃ στὸ τέλος. 

Ἂν ἡ παραπάνω ἀπεικόνιση τῶν πραγμάτων φαίνεται σήμερα κάπως σχημα-
τική, ὡστόσο ἐπὶ αἰῶνες μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ Μεσαίωνα παρέμενε ἐντελῶς 
πραγματική. Σήμερα ὑπάρχουν περιοχὲς τοῦ πλανήτη, ὅπου ὁ χριστιανικὸς ἢ 
ἁπλᾶ ὁ θεοκρατικὸς ἀνθρωπότυπος ἔχει ὑποχωρήσει. Πρόκειται κατὰ κανό-
να γιὰ τὶς χῶρες, ὅπου ἔχει ἐπιτευχθῆ ἡ πλήρης διάκριση μεταξὺ Πολιτείας καὶ 
ὠργανωμένης θρησκείας. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλὲς περιοχές, ὅπου ὁ θεοκρατικὸς 
ἀνθρωπότυπος μέχρι πρόσφατα εἶχε ἐξωτερικὰ μόνον ἀπομεσαιωνοποιηθῆ. 

Γνωστότερο παράδειγμα ἀποτελοῦν οἱ χῶρες τοῦ πρώην ἀνατολικοευρωπαϊκοῦ 
«μπλόκ», ὅπου ἡ παραδοσιακὴ χριστιανικὴ θεοκρατία εἶχε ἀντικατασταθῆ ἀπὸ 
αὐτὴν τοῦ δικτατορεύοντος κομμουνιστικοῦ κόμματος. Ἐκεῖ εἶχε ἐπιβληθῆ ἕνα εἶδος 
«ἀθεϊστικοῦ» Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν διέφερε σὲ τίποτε οὐσιαστικό, μιὰ καὶ 
διέπετο ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀρχές, ὅπως ἡ ὕπαρξη ἑνὸς ἱερατείου κατόχου τῆς ἀπόλυτης 
«ἐπιστημονικῆς» ἀλήθειας, μιὰ γνησίως μεταφυσικὴ («νομοτελειακή») ἀντίληψη τῆς 
Ἱστορίας, μιὰ ἐσχατολογικὴ καὶ σωτηριολογικὴ προσέγγιση τῆς κοινωνικῆς πραγ-
ματικότητας βασισμένη σὲ ἕναν ἰδιότυπο, ταξικῶς προσδιωρισμένο μεσσιανισμό, 
διαχωρισμὸς τῶν ἀνθρώπων σὲ καθοδηγητές-αὐθεντίες καὶ ποίμνιο-«μᾶζα» κ.λπ. 
Ἀλλὰ ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ χῶρες, ποὺ ἀκολούθησαν φαινομενικὰ μόνο τὸν λεγόμε-
νο «δυτικό» δρόμο. Σὲ αὐτὲς τὰ σημεῖα ἀναφορᾶς τοῦ θεοκρατικοῦ ἀνθρωπότυπου 
παραμένουν ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτα παρὰ τὸν ἐπιφανειακὸ ἐκσυγχρονισμό, μὲ τὸν 
ὁποῖο ἔχουν ἐπενδυθῆ. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη ὁ χριστιανικὸς ἀνθρωπότυπος ἔχει 
ἐπιβιώσει μὲ ἀξιοθαύμαστο τρόπο στὴν νεώτερη Ἑλλάδα. 

Ἡ νεοελληνικὴ περίπτωση
μετεπαναστατικὴ ἑλληνικὴ κοινωνία βρέθηκε ξανὰ ἀντιμέτωπη μὲ τὸ 
ἴδιο περίπου δίλημμα, ποὺ εἶχε βρεθῆ ἀμέσως πρὸ τῆς Τουρκοκρατίας 
ἡ «βυζαντινή» πρόγονός της: νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ἀποθεοκρατούμενη, 
ἀναγεννημένη καὶ δυναμικὰ ἀνερχόμενη ∆υτικὴ Εὐρώπη, ποὺ 
ἐπιπλέον ἀποτελοῦσε καὶ τὴν πλησιέστερη κληρονόμο τοῦ ἑλληνικοῦ 
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ὀρθολογισμοῦ, ἢ νὰ παραμείνῃ προσκολλημένη σὲ μία μεσαιωνικὴ θεοκρατία καὶ νὰ 
ἀγκιστρωθῇ ἀπὸ τὸν ἐπίσημο φορέα τῆς τελευταίας, δηλαδὴ τὴν ἀνατολικορθόδοξη 
Ἐκκλησία; Οἱ ὅροι τοῦ διλήμματος ἐλάχιστα εἶχαν ἀναδιατυπωθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ 
τῆς πτώσης τῆς Κωνσταντινούπολης. ∆ιαρκούσης τῆς Ἐπανάστασης ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἐπιχείρησε νὰ σύρῃ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ σιδηροδέσμιο τὸ Ἑλληνικὸ 
Ἔθνος στοὺς Ὀθωμανούς, ὅπως εἶχε κάνει τὸ 1453. Πρὸ 
αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ μετῆλθε κάθε ἐθνοπροδοτικοῦ μέ-
σου, ἀπὸ ἀφορισμοὺς ἐπαναστατῶν ἢ τῆς Ἐπανάστασης 
ἐν γένει(2), διώξεις διαφωτιστῶν διανοουμένων, καταδό-
σεις ἀγωνιστῶν (π.χ. τῶν Κολοκοτρωναίων) στοὺς Τούρ-
κους κ.ἄ. Μετεπαναστατικὰ ἐξακολούθησε νὰ καλῇ τοὺς 
ἀπελευθερωμένους σέ... ἐπιστροφὴ στὴν Ὀθωμανικὴ 
Αὐτοκρατορία, μὲ τὴν ὑπόσχεση μάλιστα πὼς θὰ 
ἐξασφάλιζε την … ἀμνήστευσή τους(3). 

Γιὰ μία θεοκρατία πρώτη προτεραιότητα εἶναι ἡ 
ἐπιβίωσή της εἰς βάρος τῆς κοινωνίας. Ἐνῷ γιὰ μία ὑγιῆ 
κοινωνία ἡ πολιτισμικὴ ἀνέλιξη ταυτίζεται μὲ τὴ ζωὴ καὶ 
ἡ στασιμότητα μὲ τὸν θάνατο, γιὰ τὴν θεοκρατία ἰσχύει 
τὸ ἀντίθετο. Οἱ θεοκρατίες ὡς κάτοχοι τῆς ἀπόλυτης 
καὶ ἀμετακίνητης ἀλήθειας εὐνοοῦν τὴν ἐγκαθίδρυση 
καθεστώτων μιᾶς ἐξίσου ἀπόλυτης καὶ ἀμετακίνητης 
πολιτισμικῆς στασιμότητας. Ἡ στασιμότητα ἔχει ὡς 
ζωτικὴ προϋπόθεση τὴ διαιώνιση τῆς διανοητικῆς καθυ-
στέρησης καὶ ἀντιστρόφως. Οἱ καιροὶ ὅμως εἶχαν ἀλλάξει. 
Τὸ 1828 δὲν ἦταν 1453. 

Ἀλλὰ ἂν τὸ ποτάμι δὲν γύριζε πίσω, μποροῦσε πάντως νὰ ἐκτραπῇ. Στὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ 19ου αἰῶνα ἡ Ὀρθοδοξία ἀντιπάλεψε μὲ τὰ τέκνα τοῦ 
∆ιαφωτισμοῦ. Ἡ πάλη ἀφωροῦσε στὸν δρόμο ποὺ θὰ ἔπαιρνε ἡ ἀναγεννημένη χώ-
ρα. Θὰ ἐπεδίωκε νὰ γίνῃ μία σύγχρονη ∆υτικὴ κοινωνία (μὲ ὅλα τὰ πλεονεκτήματα 
καὶ τὰ μειονεκτήματά της) ἢ θὰ πισωγύριζε σὲ μία νεοβυζαντινοῦ τύπου θεοκρα-
τία μὲ κάποια ἐπιφανειακὰ χαρακτηριστικὰ σύγχρονου κράτους; Ἡ πάλη διεξή-
χθη σὲ πολλὰ πεδία: στὶς ἀκαδημαϊκὲς ἀναμετρήσεις στὸ Πανεπιστήμιο, στὸν Τύ-
πο τῆς ἐποχῆς, στὴ δημιουργία ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ παρακράτους, ποὺ εἰσέδυσε 
βαθμιαῖα στὸ Κράτος, στὶς δικαστικὲς αἴθουσες μὲ τὶς διώξεις ὑποστηρικτῶν τοῦ 
διαφωτιστικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα στὸ χαμηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο 
καὶ στὴ δεισιδαιμονία τοῦ πρόσφατα ἀπελευθερωμένου λαοῦ.

Ὅπως καὶ τὸ 1453 ἔτσι καὶ γύρω στὸ 1870 εἶχε ἐπικρατήσει ξανὰ τὸ δεύτερο σενά-
ριο. Ἡ πορεία πρὸς τὸν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ τὴν ἀποβυζαντινοποίηση τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας εἶχε ἐγκαταλειφθῆ. Τὸ κράτος εἶχε ἁλωθῆ ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ παρα-
κράτος. Παντοῦ σχεδὸν εἶχαν προωθηθῆ «ἡμέτεροι», προσκείμενοι στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Ἡ πνευματικὴ κίνηση ἐλεγχόταν ἄμεσα ἀπὸ αὐτήν. 

Μετεπαναστατικὰ ἡ 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

ἐξακολούθησε 

νὰ καλῇ τοὺς 

ἀπελευθερωμένους 

σέ... ἐπιστροφὴ 

στὴν Ὀθωμανικὴ 

Αὐτοκρατορία,  

μὲ τὴν ὑπόσχεση 

μάλιστα πὼς θὰ 

ἐξασφάλιζε τήν… 

ἀμνήστευσή τους.
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Τὸ ὀξύμωρο καὶ ἀνιστόρητο μιᾶς ἑλληνοχριστιανικῆς πολιτισμικῆς καὶ ἱστορικῆς 
ζεύξης προβλήθηκε καὶ ἑδραιώθηκε ὡς ἐπίσημη ἐθνικὴ ἰδεολογία. Ἀπὸ τότε Πολι-
τεία καὶ Ἐκκλησία διάγουν σὲ ἕνα συνταγματικῶς κατωχυρωμένο σφιχταγκάλια-
σμα, τὸ ὁποῖο ὅμως ὅσο εὐεργετικὸ ἀποδείχθηκε γιὰ τὴν δεύτερη τόσο θανάσιμο 
στάθηκε γιὰ τὴν πρώτη. Τὰ ἤθη ξαναμύρισαν ἔντονα «Βυζάντιο». Ὅλη ἡ δημόσια 
ζωή, ἐπίσημη καὶ ἀνεπίσημη, ἄρχισε νὰ περιστρέφεται ἔκτοτε σὲ μικρότερο ἢ μεγα-
λύτερο βαθμὸ γύρω ἀπὸ τὴν πανταχοῦ παροῦσα καὶ κρατικοδίαιτη Ἐκκλησία. 

Ἡ Πολιτικὴ μὲ τὶς διαπλοκές της, ἡ σχολικὴ Ἐκπαίδευση, ἡ ∆ιοίκηση, ἡ ∆ιανόη-
ση, ἡ ∆ικαιοσύνη, μεγάλα κομμάτια τῆς Οἰκονομίας κ.λπ. ἔχουν τὴν σφραγῖδα τῆς 
συμμετοχῆς της καὶ τῆς ἄλλοτε κρυφῆς κι ἄλλοτε φανερῆς παρέμβασής της. Ἀκόμα 
καὶ στοὺς ἐλάχιστους τομεῖς τῆς ζωῆς, ὅπου ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποῦσα, τὰ βυζαντινὰ 
ἤθη ἔχουν ἐπικρατήσει ἐξ ἀντανακλάσεως. Ἕνα τέτοιο κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ σύ-
στημα, τὸ ὁποῖο στηρίζει –καὶ στηρίζεται ἀπό– μιὰ θεοκρατικὴ κοσμοαντίληψη, 
ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβάλει παντοῦ τοὺς δικούς της συσχετισμοὺς δυνάμεων, δὲν μπορεῖ 
παρὰ νὰ εἶναι ὀπισθοδρομικό, μεσαιωνικό, «βυζαντινό». ∆ὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ σύγχρο-
νο, παρὰ μόνο στὸν βαθμὸ καὶ στὰ σημεῖα, ὅπου ἕνας ἐνδεχόμενος ἐκσυγχρονισμὸς 
ἐξυπηρετεῖ ἴσως καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐξουσία. 

Σήμερα, ἔπειτα ἀπὸ ἑνάμισυ σχεδὸν αἰῶνα κυριαρχίας της, ἡ θεοκρατία ἔχει κα-
τανοήσει, ὅτι ἡ παρουσία της καὶ οἱ ἐπεμβάσεις της δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι πλέον 
προκλητικὰ ὁρατὲς καὶ ἄμεσες, ἀφοῦ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ἔχει ἐγκαταστήσει 
ἐπιδέξια στὴν κρατικὴ μηχανὴ τὸν δικό της «αὐτόματο πιλότο». Ὑπ’ αὐτὴ τὴν 
ἔννοια ἡ Ἑλλάδα δίνει τὴν ἐντύπωση μιᾶς καθ’ ὅλα ∆υτικῆς κοινωνίας. Εἶναι 
ὅμως;

Ἕνα τέτοιο σύστημα δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προωθῇ τοὺς –πάντοτε εὔκολα χειραγω-
γήσιμους– φελλοὺς στὰ πολιτειακὰ ἀξιώματα, νὰ τοποθετῇ «ἡμετέρους» σὲ θέσεις- 
κλειδιὰ τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, νὰ προβάλλῃ ἐντέχνως παντοειδῆ (οἰκονομικὰ καὶ 
ἄλλα) προσκόμματα στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, νὰ στραγγαλίζῃ κάθε δημιουργικὴ 
δύναμη αὐτῆς τῆς χώρας ἐν τῇ ἀναδύσει της. 

Ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἔχουν μεταναστεύσει ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια σὲ 
ἀνεπτυγμένες σήμερα χῶρες. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν ἀνεπιθύμητοι στὴν πατρίδα 
τους, γιατὶ ἡ τελευταία ἦταν δῆθεν «φτωχή» καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς προσφέρῃ 
εὐκαιρίες. Στὴν πραγματικότητα ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία τῆς «Ψωροκώσταινας» 
ὀφείλεται στὴν νεοβυζαντινὴ καὶ βαθύτατα φεουδαρχούμενη οἰκονομική της συ-
γκρότηση, παρὰ τὸ ἐκσυγχρονιστικὸ ἐπίχρισμα («μόστρα») μὲ τὸ ὁποῖο ἡ τελευταία 
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περιβάλλεται: «χρηματιστήριο», «ἐπενδύσεις», «μάνατζερς», «ἐμβριθεῖς» οἰκονομικὲς 
ἀναλύσεις εἶναι ἡ σοβαροφανὴς πρόσοψη μιᾶς ἐθνικῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία 
κατὰ φεουδαρχικώτατο τρόπο ἐλέγχεται ἀπὸ μερικὲς οἰκογένειες. 

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι κατὰ πλήρως βυζαντινὸ τρόπο μία two-classes society, 
στὴν ὁποία ἡ μεσαία τάξη εἶναι ἀπὸ κάθε ἄποψη ἐξουδετερωμένη, ἀφοῦ ἐπιβιώνει 
ὑπὸ συνεχῆ κοινωνικοοικονομικὸ διωγμὸ καὶ διαρκῆ κίνδυνο σύνθλιψης. Ἡ δὲ κα-
τώτερη τάξη (στὴν πραγματικότητα, ἂν ὁριοθετηθῇ μὲ τὰ κριτήρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης, εἶναι ἀποκαρδιωτικὰ μεγαλύτερη ἀπ’ ὅσο τὴν παρουσιάζουν τὰ παντελῶς 
ἀναξιόπιστα καὶ «μαγειρεμένα» ἐπίσημα στοιχεῖα) εἶναι μεσαιωνικώτατα ἀφημένη 
στὴν τύχη της.

 Οἱ Ἕλληνες μετανάστες στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία διακρίθηκαν, ἀκριβῶς 
ἐπειδὴ βρέθηκαν σὲ ἕνα εὐνοϊκὸ γιὰ τὴν εὐφυΐα τους καὶ τὶς ἱκανότητές τους πε-
ριβάλλον. Ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα παρατηρεῖται μία ἀπαξίωση π.χ. τῆς μόρφωσης καὶ 
τῶν μορφωμένων. Εἶναι γνωστό, ὅτι, ἂν κάποιος ἐπιχειρήσῃ νὰ πορευθῇ σὲ αὐτὴ 
τὴ χώρα βασιζόμενος ἀποκλειστικὰ στὰ πνευματικά του προσόντα (ὅπως δηλ. γί-
νεται σὲ ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον τριακόσια χρόνια), 
θεωρεῖται ἀφελὴς καὶ «καμμένο χαρτί». Ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου καὶ παγκοσμίου φή-
μης Ἕλληνες ἐπιστήμονες ἀναγκάζονται νὰ προσφέρουν τὴ διάνοιά τους σὲ ∆υτικὲς 
χῶρες, γιατὶ ἐδῶ, στὴν «πατρίδα» τους –ὡς φύσει καὶ δυνάμει ἐχθροὶ τῆς βλακο-
κρατίας– θεωροῦνται ἄχρηστοι καὶ ἐπικίνδυνοι: «ἡ ἁπλῆ παρουσία τοῦ εὐφυοῦς 
ἀνθρώπου εἶναι κατὰ κανόνα διὰ τὸν βλάκα εἰς τὸ ἔπακρον προκλητική».(4)

Ὁ Νεοέλληνας παραμένει «βυζαντινός»
τὴ σημερινὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀντιθέτως ἄφθονος χῶρος γιὰ τοὺς 
ἐχθροὺς τῆς εὐφυΐας. Παντὸς εἴδους συμπλεγματικοὶ ἀνίκανοι καὶ 
κουτοπόνηροι φιλύποπτοι ἀναπαράγουν –καὶ ἀναπαράγονται μέσα 
ἀπὸ ἕνα πλήρως ἀποδεκτὸ κοινωνικὰ βυζαντινότροπο ἐθιμικὸ δίκαιο 
«κλίκας». 

Ἡ ρω μαί ι κη πα θο γέ νεια ἀν τι κα το πτρί ζε ται στὸν εἰ κο νι ζό με νο πί να κα τοῦ ∆.Α. Μα κρῆ 
μὲ θέ μα τὴ λι τα νεί α τῶν κα τοί κων γιὰ τὴ γι ορ τὴ τοῦ ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος στὴν Κέρ κυ ρα 
(Μου σεῖ ο Ἱ στο ρι κῆς καὶ Ἐ θνο λο γι κῆς Ἑ ται ρεί ας). 

Τε μά χιο πτώ μα τος, τὸ ὁ ποῖ ο ὑ πο στη ρί ζε ται ὅ τι εἶ ναι τοῦ ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος, με τα φέρ-
θη κε τὸ 1520 (12 αἰ ῶ νες με τά!) ἀ πὸ τὴν Κων σταν τι νού πο λη, δό θη κε προῖ κα σὲ Κερ κυ ραῖ ο 
εὐ γε νῆ κι αὐ τὸς τὸ πα ρέ δω σε στὴν Ἐκ κλη σί α. Ἔ κτο τε, τέσ σε ρις φο ρὲς τὸ χρό νο τὸ θε ω-
ρού με νο ὡς θαυ μα τουρ γὸ τε μά χιο τοῦ πτώ μα τος τὸ πε ρι φέ ρουν μὲ ὅ λες τὶς δέ ου σες τι μὲς 
στοὺς δρό μους τῆς πό λης.
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«Ὁ συνασπισμὸς τῶν βλακῶν ἐνταῦθα εἶναι μηχανικὴ ὀργάνωσις βάσει τῆς 
ἀρχῆς τῆς «ἐλαχίστης προσπαθείας» πρὸς ἀντιμετώπισιν ἰσχυροτέρας δυνά-
μεως. Ἡ ὀργάνωσις αὕτη περιωρισμένης ἐκτάσεως καλεῖται κοινωνιολογικῶς 
κλίκα (clique). Ἡ ἔμφυτος τάσις τοῦ βλακός, ἐξικνουμένη συχνότατα εἰς ἀληθῆ 
μανίαν ὅπως ἀνήκῃ εἰς ἰσχυρὰς καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας πάσης φύ-
σεως ὀργανώσεις, ἐξηγεῖται πρῶτον μὲν ἐκ τῆς εὐκολίας ἀγελοποιήσεως, εἰς 
ἣν μονίμως ὑπόκειται λόγῳ ἐλλείψεως ἀτομικότητος (ἐξ οὗ καὶ τὸ μῖσος του 
κατὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ) […] Ἀποτελεῖ δὲ ἡ τάσις αὕτη ἀμάχητον 
τεκμήριον περὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς πνευματικῆς του ἀναπηρίας. Τοιουτοτρόπως 
δημιουργεῖται αὐτόματος συρροὴ βλακῶν εἰς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, 
αἵτινες, ἐὰν μὲν εἶναι συμφεροντολογικαί, διατηροῦν τοὐλάχιστον τὴν σοβαρό-
τητα τῶν συμφερόντων των, ἐὰν ὅμως εἶναι «πνευματικαί», περιέρχονται σὺν 
τῷ χρόνῳ εἰς πλήρη βλακοκρατίαν(5) […] Ἑπόμενον εἶναι κατόπιν τούτων, ὅτι, 
ὅπως ἡ λεγεὼν τῶν βλακῶν ὠθεῖται ἀκατανικήτως πρὸς τὴν ἀγέλην καὶ πρὸς 
τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, οὕτω ὑφίσταται ἀκατανίκητον ἕλξιν ἀπὸ τὰς 
παντὸς εἴδους ἀγελαίας ἀντιατομικὰς καὶ ὁμαδιστικὰς θεωρίας. […] Τούτων δε-

Μέσα ἀπὸ τὶς στῆλες τῆς 
σατιρικῆς ἑβδομαδιαίας 
ἐφη μερίδας «Ἀσμο-
δαῖος» ὁ Ἐμμ. Ροΐδης 
ἀσκοῦσε κριτικὴ στὴν 
παθογένεια τῆς «Ψωρο-
κώσταινας» (θεοκρατία, 
πολιτικὰ πάθη, οἰκονο-
μικὴ δυσπραγία κ.τ.λ.). 
Ἐξ αἰτίας τῆς σφοδρῆς 
ἀντίδρασης τοῦ πολιτι-
κοθρησκευτικοῦ κατε-
στημένου μετὰ ἀπὸ 78 
φύλλα ἡ ἐφημερίδα ὑπο-
χρεώθηκε σὲ ἀναστολὴ 
τῆς ἔκδοσής της. Ξανά-
νοιξε μετὰ ἀπὸ τέσσερα 
χρόνια, ἀλλὰ οἱ ἀντιδρά-
σεις συνεχίσθηκαν, ὁπό-
τε ὁ ἐκδότης της Θέμος 
Ἄννινος προτίμησε τὴν 
ὁριστικὴ διακοπὴ τῆς 
κυκλοφορίας της ἀντὶ 

τοῦ συμβιβασμοῦ.
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δομένων ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἀτελεύτητος καὶ αὐστηροτάτη ἐπιλογὴ βλακῶν εἰς τὰ 
ὁμαδικὰ συστήματα, ἡ ὁποία, τῇ βοηθείᾳ μιᾶς πολιτικῆς βίας, κατοχυροῦται καὶ 
ὡς πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν καθεστώς, τόσῳ μᾶλλον ὅσῳ ἡ ἐλευθερία τῆς σκέ-
ψεως (χρήσιμος μόνον εἰς ἐκείνους, οἵτινες διαθέτουν σκέψιν) εἶναι μονίμως καὶ 
ἐξόχως ἀντιπαθητικὴ εἰς τοὺς βλάκας, διότι ἀσκουμένη ὑπὸ τῶν ἄλλων στρέ-
φεται ἐναντίον των, ἰδίᾳ ὁσάκις οὗτοι κατέχουν ἐξουσιαστικὰς θέσεις ἢ ἔχουν 
συνδέσει συμφέροντα μὲ τοὺς κατέχοντες αὐτάς(4).» Κλίκες οἰκονομικές, κομμα-
τικές, κ.ἄ. ἀποτελοῦν, ὡς γνωστόν, τὴν μάστιγα τῆς χώρας.

Τὸ πόσο συχνὰ ἐπισκέπτεται ὁ σημερινὸς Ἕλληνας τὸν ναὸ τῆς ἐνορίας του ἢ 
ἄλλον, τὸ ἐὰν τηρῇ ὁλόκληρη τὴν πρὸ τοῦ Πάσχα σαρανταήμερη νηστεία, τὸ ἐὰν 
συμμορφώνεται μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀπαγόρευση περὶ προγαμιαίων σεξουαλικῶν 
σχέσεων, δὲν ἔχει ἀπολύτως καμμία σημασία. Πρόκειται ἁπλῶς γιὰ τὴν «φονταμε-
νταλιστική» ἐπιφάνεια τοῦ ζητήματος. 

Ἐπὶ τῆς οὐσίας ὁ φιλοτομαρισμὸς τῆς προσωπικῆς «σω-
τηρίας» ἔχει δώσει τὴ θέση του σὲ αὐτὸν τῆς προσωπικῆς… 
ἡσυχίας. Ὁ Νεοέλληνας θέλει «νὰ τὸν ἀφήνουν στὴν 
ἡσυχία του», «νὰ μὴν τοῦ χαλᾶνε τὴν ἡσυχία του». Μπορεῖ 
μπροστὰ στὰ μάτια του νὰ ἑτοιμάζωνται νὰ ἀδικήσουν 
(ὑπονομεύσουν, παγιδεύσουν, «ρουφιανέψουν» κ.λπ.) τὸν 
διπλανόν του, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν θέλει νὰ «ἀνακατευτῇ», 
δὲν θέλει νὰ «μπλέξῃ», δὲν θέλει «νὰ βρῇ τὸν μπελᾶ του». 
Ἂν ὅμως αὔριο ἀδικήσουν τὸν ἴδιο, θὰ κλαψουρίζῃ, ὅτι 
«κανεὶς δὲν βρέθηκε νὰ τὸν βοηθήσῃ», καὶ ὅτι τὸν «πού-
λησαν αὐτοὶ ποὺ τοῦ χρωστοῦσαν».

Ἀνασφαλής, ὑποπτεύεται προκαταβολικὰ τοὺς πάντες, 
ἀκόμα καὶ τὴν σκιά του καὶ γι’ αὐτὸ δὲν θὰ ἀπαντήσῃ μὲ 
εἰλικρίνεια οὔτε καὶ σὲ ἁπλῶς ἀναγνωριστικὲς ἐρωτήσεις. 
Γιατὶ «δὲν ξέρει, ἀπὸ ποῦ μπορεῖ νὰ τοῦ τὴ φέρουν», πι-
στεύει ὅτι «ἀπὸ παντοῦ μπορεῖ νὰ τοῦ ’ρθῃ» καὶ θεωρεῖ ὅτι 
«καλὸ εἶναι νὰ φυλάγεται κανείς». Ἂν ὅμως ἀνακαλύψῃ 
ὅτι οὔτε οἱ ἄλλοι τοῦ εἶπαν ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ αὐτούς, θὰ τοὺς ἀποκαλέσῃ καχύ-
ποπτους καὶ ἀναξιόπιστους. «Ὁ βλάξ, ὡς πλησιέστερος πρὸς τὸ ζῳικὸν βασίλειον, 
ἔχει τὴν ἔνστικτον καχυποψίαν οὕτω ἀνεπτυγμένην, ὥστε ν’ ἀδυνατῇ νὰ διαγνώσῃ 
ἢ νὰ ἐννοήσῃ συλλογισμοὺς καὶ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ εὐφυοῦς, βασιζομέ-
νους ὄχι εἰς τὸ ἔνστικτον ἀλλὰ εἰς τὴν διάνοιαν. 

» Ἄοπλος καὶ ἀνυπεράσπιστος ἔναντι τῶν ψυχρῶν ὑπολογισμῶν τῆς ξένης δια-
νοίας, ἧς ὁ μηχανισμὸς τυγχάνει εἰς αὐτὸν νοητικῶς ἀπροσπέλαστος, μίαν μόνην 
ἄμυναν διαθέτει, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ζῷον καὶ ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος: τὴν ἔνστικτον 
καχυποψίαν (οὕτω ἐξηγεῖται καὶ ἡ φυσικὴ καὶ πνευματικὴ κατωτερότης τῶν λαῶν, 
οἵτινες ἐμπνέονται βασικῶς ὑπὸ τῆς καχυποψίας –ἣν αὐταρέσκως ἐκλαμβάνουν 
ὡς «εὐφυίαν»- ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων [σ.σ. ὑποτιμητικῶς ἀναφερόμενων καὶ ὡς 
«κουτόφραγκων»…], οἵτινες οὐδεμίαν ἀνάγκην ἔχουν αὐτῆς, ὡς ἀντιλαμβανόμενοι 

Ἕλληνες ἐπιστήμονες 

ἀναγκάζονται νὰ 

προσφέρουν τὴ 

διάνοιά τους σὲ 

∆υτικὲς χῶρες, γιατὶ 

ἐδῶ, στὴν «πατρίδα» 

τους –ὡς φύσει καὶ 

δυνάμει ἐχθροὶ τῆς 

βλακοκρατίας– 

θεωροῦνται ἄχρηστοι 

καὶ ἐπικίνδυνοι.
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νοητικῶς τὸν κόσμον. Ἐκ τούτων ἐπίσης φαίνεται σαφῶς, ὅτι ἡ καχυποψία καὶ ἡ 
ἀπότοκος αὐτῆς πονηρία εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον τῆς εὐφυίας…»(4) 

Κρυψίνους, δὲν θὰ πῇ ποτὲ ξεκάθαρα τί θέλει ἢ τί προσδοκᾷ, ἀλλὰ θὰ κάνῃ ἕναν 
σωρὸ πλάγιες ἐρωτήσεις (θὰ «ψαρέψῃ»), προκειμένου νὰ πάρῃ τὶς πληροφορίες, ποὺ 
θὰ τοῦ φανοῦν χρήσιμες γιὰ τὶς –συνήθως συμφεροντολογικές– ἐπιδιώξεις του.

Συμπλεγματικός, μὲ ἐλάχιστη αὐτοεκτίμηση ἀλλὰ καὶ ὕπουλος, θὰ γλείψῃ, θὰ 
λυγίσῃ τὴ μέση του, θὰ «καρφώσῃ», θὰ μηχανορραφήσῃ κ.λπ., προκειμένου νὰ 
ὑποσκελίσῃ ἱκανώτερούς του καὶ νὰ πάρῃ μία θεσούλα προϊσταμένου, ὥστε νὰ 
ἐκτονώνῃ στοὺς ὑφισταμένους του τὸ «νταηλίκι», ποὺ πάντα ζήλευε σὲ ἄλλους.

Ἕρμαιο ἀλλὰ καὶ χαμερπής, δείχνει πρὸς ὅσους τοῦ «τάζουν» –πολιτικοὺς κ.ἄ.– 
μία εὐπιστία δυσανάλογα μεγάλη σὲ σχέση μὲ τὴν καθημερινὴ κουτοπονηριά, ποὺ 
ἐπιφυλάσσει γιὰ τοὺς «κοινοὺς θνητούς» (εἴτε γιὰ νὰ τοὺς βάλῃ μία οἰκονομικὴ 
τρικλοποδιὰ π.χ. νὰ τοὺς «γελάσῃ στὸ ζύγι», εἴτε γιὰ νὰ τοὺς κλέψῃ μία θέση στάθ-
μευσης).

Ψυχικὰ ἀνώριμος, ἐγωπαθής, ἀνάγωγος καὶ ἀσύδοτος, δὲν ἔχει καμμία αἴσθηση τῆς 
ἔννοιας τοῦ κοινόχρηστου χώρου καὶ θὰ ἀνάψῃ τὸ τσιγαράκι του ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ 
τὴν πινακίδα μὲ τὴν εὐγενικὰ διατυπωμένη ἀπαγόρευση (προφανῶς ἐκλαμβάνει ὄχι 

Σὲ κάποιον, ποὺ θαύμαζε τὰ 
ἀναθήματα στὴ Σαμοθράκη, 
εἶπε ὁ ∆ιογένης: «Πολλῷ ἂν 
εἴη πλείω εἰ καὶ οἱ μὴ σωθέν-
τες ἀνετίθεσαν», δηλαδὴ θὰ 
ἦταν πολὺ περισσότερα, ἂν 
καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν εἶχαν σω-
θῆ εἶχαν κάνει ἀφιερώσεις. 
(∆ιογένης Λαέρτιος, «Βίοι 
Φιλοσόφων», VI 59.) Στὴν 
φωτογραφία εἰκονίζονται 
ἀναθήματα σὲ εἰκόνισμα 
χριστιανικοῦ ναοῦ. Ἡ νοο-
τροπία καὶ ἡ συμπεριφορὰ 
τῆς ἄβουλης καὶ ἀπρόσωπης 
μάζας παραμένουν διαχρονι-
κὰ ἴδιες κι ἀπαράλλακτες.
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μόνο τὴν ἐλευθερία ὡς ἀσυδοσία ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγένεια ὡς ἔνδειξη ἀδυναμίας…)
Ἀσήμαντος ὡς προσωπικότητα, θὰ ζήσῃ μία ἑτοιματζίδικη ζωή, ὅπως τὴ θέλουν οἱ 

ἄλλοι κι ὄχι ὅπως ἴσως θὰ τὴν ἤθελε αὐτός, ἂν ἔψαχνε – λίγο– μόνος του. Θὰ φτάσῃ 
ἀκόμα καὶ νὰ δανειστῇ, γιὰ νὰ τὴ γεμίσῃ μὲ ἕναν σωρὸ ἀντικείμενα ἐπίδειξης. Τὸν 
ἀπασχολεῖ «νὰ δείξῃ στὴ γειτονιά» καὶ ὄχι ἡ οὐσία καὶ οἱ πραγματικὲς ἀνάγκες 
του. Θὰ καυχᾶται γιὰ τὴν ὀμορφιά, ὄχι τὴ δική του ἀλλά… τῆς χώρας του, ἐνῷ θὰ 
ρυπαίνῃ τοὺς δρόμους της, τὶς ἐξοχές της, τὶς θάλασσές της κ.λπ. Γνήσιος ἰδιώτης, 
θὰ προσπαθήσῃ νὰ φτειάξῃ ἕνα νεόπλουτο καὶ ἐξωφρενικὰ κακόγουστο («κίτς») 
σπίτι, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ὅτι κατὰ τὰ ἄλλα ζῇ σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ βρώμικες χῶρες 
τοῦ πλανήτη.

Ὑποκριτής, θὰ διαρρήξῃ τὰ ἱμάτιά του σχετικὰ μὲ τοὺς 
διαδηλωτὲς ποὺ εἰσβάλλουν στὸ μνημεῖο τοῦ Ἄγνωστου 
Στρατιώτη, ἀλλὰ θὰ καταπιῇ τὸ ὅτι τὰ ὀστᾶ ἀπὸ τοὺς 
τάφους τῶν Σαλαμινομάχων ξεθάβονται καὶ πετιοῦνται 
στὰ σκυλιά, γιὰ νὰ οἰκοπεδοποποιηθῇ ἡ ἀρχαιολογικὴ 
περιοχὴ (καὶ ἴσως γιὰ νὰ πάρῃ κι αὐτὸς κανένα παραθα-
λάσσιο «φιλετάκι»). Θὰ καταπατήσῃ χαρακτηρισμένες 
δασικὲς περιοχὲς ἢ θὰ φράξῃ τὴν πρόσβαση στὸν αἰγιαλό, 
γιὰ νὰ χτίσῃ, καὶ παράλληλα θὰ προκαλῇ διαμαρτυρόμε-
νος ὅτι τὸν «παρεξήγησαν» κι ὅτι ἀπέκτησε νόμιμα τοὺς 
συγκεκριμένους χώρους.

∆ιεφθαρμένος, θὰ τὰ βάλῃ μὲ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ 
«ξεπλένουν», «τζογάρουν» καὶ «μιζάρουν» τὸ δημόσιο 
χρῆμα, ἀλλὰ ἐνδόμυχα συγχαίρει τοὺς «μάγκες» καὶ πο-
νάει: πονάει πολὺ ποὺ δὲν εἶναι αὐτὸς στὴ θέση τους, γιὰ 
νὰ κάνῃ τὰ ἴδια. Θὰ ἀγανακτήσῃ γιὰ τὴν ἀναξιοκρατία 
καὶ τὴν ἀναποτελεσματικότητα τοῦ δημόσιου τομέα, 
ἀλλὰ θὰ τὶς διαιωνίσῃ χρησιμοποιῶντας κάθε «μέ-
σο» καὶ «βύσμα» ποὺ διαθέτει, γιὰ νὰ «βολέψῃ» σὲ κά-
ποια δημοσιοϋπαλληλικὴ καρέκλα τὸ ἀτάλαντο βλα-
στάρι του (φράζοντας ταυτόχρονα τὸν δρόμο σὲ κά-
ποιον πραγματικὰ ἄξιο, ποὺ λόγῳ τῆς ἐπίγνωσης τῶν ἱκανοτήτων του καὶ τῆς συ-
νακόλουθης αὐτοεκτίμησής του δὲν θέλει νὰ φιλήσῃ κατουρημένες ποδιές, γιὰ νὰ 
ἐπιβιώσῃ). 

Νομίζει ὅτι εἶναι κοινωνικός, ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕνας κενώτα-
τος δημοσιοσχεσίτης. Ἢ ἕνας πελάτης κάποιου σύγχρονου κοτσάμπαση-βουλευτῆ.

Ἀνεύθυνος, ἂν στριμωχτῇ λίγο σχετικὰ μὲ τὴν πολιτισμικὴ ὑπανάπτυξη τῆς χώ-
ρας του, θὰ ἐπικαλεστῇ τοὺς τέσσερις αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας («ξεχνῶντας» 
τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες ἐλευθερίας), τοὺς Ἑβραίους, τὸν ἀμερικανικὸ «δά-
κτυλο», κι ἂν στριμωχτῇ λίγο ἀκόμα, μπορεῖ νὰ ξεσπάσῃ λάβρος ἐπάνω σὲ ὅλους 
τοὺς «καταραμένους ∆υτικούς», ποὺ «πάντα ἤθελαν τὸ κακὸ τῆς Ἑλλάδας» καὶ 
πάντα τῆς ἔστηναν παγίδες (κλασικὸ δυτικόφοβο βυζαντινορθόδοξο ἐπιχείρημα 

Θὰ ἀγανακτήσῃ γιὰ 

τὴν ἀναξιοκρατία 

καὶ τὴν ἀναπο-

τελεσματικότητα 

τοῦ δημόσιου τομέα, 

ἀλλὰ θὰ τὶς διαιωνίσῃ 

χρησιμοποιῶντας 

κάθε «μέσο» καὶ 

«βύσμα» ποὺ 

διαθέτει, γιὰ νὰ 

«βολέψῃ» σὲ κάποια 

δημοσιοϋπαλληλικὴ 

καρέκλα τὸ ἀτάλαντο 

βλαστάρι του.



21300    ∆ΑΥΛΟΣ 305, Σεπτέμβριος 2007

καὶ ἔνδειξη τῆς πάθησης ποὺ ὀνομάζεται «μανία καταδίωξης»). Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες 
δὲν φταῖνε ποτὲ σὲ τίποτα… Πάντα φταῖνε οἱ ἄλλοι. Τὴν ἀνευθυνότητα αὐτὴ τὴν 
ἔχει ἀναγάγει ὄχι μόνο σὲ ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ἀτομικὸ ἄλλοθι. 

Ἂν αἰσθανθῇ ἀδικημένος, φταίει «ἡ ἄτιμη ἡ κοινωνία». Γι’ αὐτό, «ἔτσι ποὺ μᾶς 
καταντήσανε», καὶ ἀφοῦ π.χ. «ὅλοι γλείφουν», «κορόϊδο εἶναι αὐτός;», γιὰ νὰ μὴν 
κάνῃ τὸ ἴδιο; Στὸ κάτω-κάτω, «ὤχ, ἀδερφέ!» καὶ «δὲν βαριέσαι καημένε…», «ἐμεῖς 
θὰ σώσουμε τὸν κόσμο;». 

Οἱ παραπάνω ἰδιότητες δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συγκεντρώνωνται ὅλες ταυτόχρο-
να σὲ κάθε μεμονωμένο κάτοικο αὐτῆς τῆς χώρας. Καθένας μπορεῖ νὰ συγκεντρώνῃ 
μόνο κάποιες ἐξ αὐτῶν. Ἀλλὰ ἀκόμα κι ἔτσι τὸ κοινωνικὸ σύνολο παρουσιά-
ζει μία ἀρκετὰ καθαρὴ βυζαντινότροπη εἰκόνα καὶ φυσικὰ ἀναπαράγει διὰ τῆς 
«ἀλληλοσυμπλήρωσης» τῶν μελῶν του τὴν ἀνάλογη κουλτούρα καὶ τὰ ἀνάλογα 
ἤθη.

Ὑπάρχει ὡστόσο μία τοὐλάχιστον κατηγορία τοῦ 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ συγκεντρώνει ἅπαντα τὰ πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά: σχεδὸν ὅλοι οἱ ἀποκαλούμενοι 
«δημόσιοι» ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ἀλλὰ βέβαια ἐδῶ ἔχουμε 
μία ἐπιβεβαίωση τῆς ρήσης «οἱ λαοὶ ἔχουν τοὺς ἡγέτες, 
ποὺ τοὺς ταιριάζουν». Ἡ εἰς βάρος τῆς κοινωνίας, 
παρασιτικὴ σταδιοδρόμηση τῶν Νεοελλήνων πολιτικῶν 
ἔχει ἀριστοτεχνικὰ σκιαγραφηθῆ κατ’ ἀντίστροφο τρόπο: 
«Αἱ θέσεις τὰς ὁποίας λαμβάνουν [σ.σ. οἱ βλᾶκες] εἶναι 
τοιαῦται, ὥστε ἡ ἀνεπάρκειά των ἢ νὰ εἶναι πλεονεκτικὴ 
ἢ νὰ εἶναι ἀνεκτή, οὐδέποτε ὅμως θέσεις ἀπαιτοῦσαι 
πραγματικὰ προσόντα […] Οὕτω λ.χ. πολλοὶ ἐξ αὐτῶν 
κατέλαβον διαδοχικῶς πλεῖστα ἀξιώματα τῆς κοινωνίας 
καὶ τῆς Πολιτείας, ἀπὸ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας 
μέχρι τοῦ “Προέδρου τοῦ Συλλόγου Προστασίας Ἐγκύων 
Μυῶν”, τοῦ “Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Γενικῆς Συνομο-
σπονδίας Πωλητῶν Ποντικοπαγίδων” κ.ο.κ., ἀξιώματα 

βεβαίως τὰ ὁποῖα οὐδέποτε θὰ ἐπιδιώξῃ σοβαρῶς ἀπασχολούμενος ἄνθρωπος.»(4) 
Ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα διοικεῖται ἀπὸ ἄτομα τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου, ἀφοῦ στὴ 
συντριπτικὴ πλειοψηφία τους δὲν ἔχουν ἐργαστῆ ποτέ. Οἱ ἄχρηστοι καὶ οἱ τεμπέλη-
δες ἔχουν ἄποψη καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν τύχη τῶν ἱκανῶν καὶ δημιουργικῶν. Ἡ 
βλακοκρατία ὄχι μόνο ζῇ, ἀλλὰ καὶ βασιλεύει.

Ἕνα «ἠθικὸ δίδαγμα»
«Ἡ ἠθικὴ τέλος σχέσις μεταξὺ βλακὸς καὶ ἐπιτηδείου ἢ ἀπατεῶνος εἶναι 

ἀπροσδοκήτως διάφορος τῆς ἣν ἐκλαμβάνει συνήθως ἡ “κοινὴ γνώμη”. Ὁ συνήθης 
κοινωνικὸς ἄνθρωπος θεωρεῖ τὸν ἐπιτήδειον καὶ τὸν ἀπατεῶνα ὡς ἀνηθίκους 
μὲν ἀλλ’ ὡς ὑποδιαιρέσεις τοῦ εὐφυοῦς. Ὅλως τὸ ἀντίθετον ὅμως συμβαίνει: ὁ 
ἐπιτήδειος καὶ ὁ ἀπατεὼν εἶναι ἀκριβῶς ὑποδιαιρέσεις τοῦ βλακὸς […]. Ἀπὸ τῆς 

Μόνον ὁ πνευματικῶς 

ἀνάπηρος ἔχει 

ἀνάγκην τῆς 

ἐπιτηδειότητος καὶ 

τῆς ἀπάτης, διὰ 

νὰ προωθηθῇ ἢ νὰ 

ἐπικρατήσῃ. Οὐδεὶς 

ἄνθρωπος ἀξίας ἔχει 

ἀνάγκην νὰ γίνῃ 

ἐπιτήδειος ἢ ἀπατεών.
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διαπιστώσεως τῆς ἀληθείας ταύτης μέχρι τῆς ἀκολούθου ἀληθείας ὑπάρχει ἓν καὶ 
μόνον βῆμα: ὅτι μόνον ὁ πνευματικῶς ἀνάπηρος ἔχει ἀνάγκην τῆς ἐπιτηδειότητος 
καὶ τῆς ἀπάτης, διὰ νὰ προωθηθῇ ἢ νὰ ἐπικρατήσῃ. Οὐδεὶς ἄνθρωπος ἀξίας ἔχει 
ἀνάγκην νὰ γίνῃ ἐπιτήδειος ἢ ἀπατεών. […] 

» Ἀπόλυτος ἐσωτερικὴ συνέπεια τῆς πνευματικῆς ἀναπηρίας τοῦ βλακὸς εἶναι 
ἄλλως τε ὄχι μόνον ἡ ἀγελαία του τάσις, ὄχι μόνον ἡ προώθησίς του “πλάτην μὲ 
πλάτην” μὲ τὴν λεγεῶνα τῶν ὁμοίων του, ὄχι μόνον ἡ προσφυγὴ εἰς τὰ εὐτελέστερα 
μέσα τῆς ἐπιτηδειότητος, τὴν ἔλλειψιν ἀντιθέτου γνώμης, τὴν προσφορὰν εὐκόλων 
καὶ ἀνηθίκων ἐκδουλεύσεων καὶ τὴν κολακείαν, ἀλλὰ καὶ ἡ συστηματικὴ ἀποφυγὴ 
πάσης συγκρούσεως καὶ πάσης μάχης. 

» Καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ βλάξ, ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ ἐπιτηδείου ἢ τοῦ ἀπατεῶνος, 
ἐξαναγκασθῇ νὰ δώσῃ μάχην, θὰ δώσῃ αὐτὴν διὰ τῶν πνευματικῶς εὐκολωτέρων 
καὶ συνεπῶς ἀνηθικωτέρων “ὅπλων”: τοῦ ψεύδους, τῆς διαστροφῆς, τῆς ρᾳδιουργίας 
καὶ τῆς συκοφαντίας. Ἐξ οὗ ἕπεται τὸ ἀκλόνητον δόγμα: καὶ ἡ ἀνηθικότης εἶναι 
ἀποκλειστικὸν προϊὸν τῶν βλακῶν.»(4) 

* * *

ἀπόλυτη καὶ κάθετη διάκριση Πολιτείας καὶ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
χωρὶς «εἰδικὲς ρῆτρες», «ἐπεξηγήσεις», «ἐξαιρέσεις» καὶ λοιπὲς 
κουτοπονηριὲς ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαία συνθήκη γιὰ τὴν μακροπρόθεσμη 
ἀποβυζαντινοποίηση καὶ ἀπελευθέρωση τῆς δημιουργικότητας ἐντὸς 
τῆς χώρας καὶ γιὰ τὴν ἐπανενεργοποίηση τῆς διαδικασίας πολιτισμικῆς 

συνεισφορᾶς τῶν Ἑλλήνων στὸν ἑαυτό τους καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα.

Σημειώσεις

(1) Π.χ. κατὰ τὸν Ἐπίκουρο «τὸ εὔδαιμον καὶ τὸ μακάριον οὐ χρημάτων πλῆθος οὐδὲ 
πραγμάτων ὄγκος οὐδ’ ἀρχαί τινες ἔχουσιν οὐδὲ δυνάμεις, ἀλλ’ ἀλυπία καὶ πραότης 
παθῶν καὶ διάθεσις ψυχῆς τὸ κατὰ φύσιν ὁρίζουσα» (Ἐπικούρου, Ἀπόσπασμα 85, 
Πλούταρχος, Πῶς δεῖ τῶν νέων ποιημάτων ἀκούειν, 14).

(2) Βλ. Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδόσεις 
∆αυλός, Ἀθήνα 2007.

(3) Βλ. «∆αυλός», τ. 300, Μάρτιος 2007.

(4) Εὐάγγελος Λεμπέσης, «Ἡ τεραστία κοινωνικὴ σημασία τῶν βλακῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ 
βίῳ», Ἀθήνα 1941 ( ἐπανέκδοση: Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, Ἀθήνα 1999).

(5) Μπαίνει κανεὶς στὸν πειρασμὸ νὰ ἐπισημάνῃ τὸν συνειρμό, ποὺ δημιουργεῖται μὲ τὶς 
πάσης φύσεως ἀγελαῖες «συλλογικότητες», ποὺ ἀναπαράγουν στὸ ἐσωτερικό τους τὸ 
βυζαντινὸ ἦθος, τὶς «ἑλληνώνυμες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις καὶ ἑλληνεπίγραφα πολιτικὰ 
κόμματα», ποὺ ἔχουν προκύψει τὰ τελευταῖα χρόνια (βλ. ἐκδοτικὸ σημείωμα ∆αυλοῦ, 
«Ὅταν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα γίνεται… θεοκρατία καὶ ἡ Ἑλλάδα… κόμμα», τ. 301, Ἀπρίλιος 
2007). 

Θεόδωρος Α. Λαμπρόπουλος





ÅÕÑÅÉÁ ×ÑÇÓÇ ÌÐÅÔÏÍ
ÓÔÉÓ ÌÕÊÇÍÅÓ ÊÁÉ ÔÇÍ ÊÍÙÓÏ

ἶ ναι γνω στὸ ἀ πὸ ἔ ρευ νες τοῦ 
«∆» ὅ τι τὸ μπε τὸν ἦ ταν ὑλικὸ 
εὐ ρεί ας χρή σε ως στὴν ἀρ χαί α 
Ἑλ λά δα. (Βλέπε: Κ. Καρ μι ράν-
τζου: «Τὸ πε λώ ριο ὑ πέρ θυ ρο 

τοῦ “Θη σαυ ροῦ τοῦ Ἀ τρέ ως”», τ. 233, Μ. Μα-
μα νέ α: «Γέ φυ ρα ἀ πὸ μπε τὸν στὴν ἀρ χαί α Ἀ θή-
να», τ. 256, Π. Κου βα λά κη: «Ἀρ χαῖ ο μπε τὸν 
καὶ στὴν Πά λαι ρο», τ. 258, Ε. Εὐ στα θιά δη: 
«Μπε τὸν στὴν Ἑλ λά δα πρὶν ἀ πὸ χι λιά δες 
χρό νια», τ. 258, Κ. Καρ μι ράν τζου: «Ἀ πὸ μπε-
τὸν τὰ τεί χη τῆς ἀρ χαί ας Ἀ θή νας», τ. 258 καὶ 
268.)  ∆ι ά βα σα στὸ τεῦ χος 258 ὅ τι τὸ ὑ πέρ θυ-
ρο στὸν τά φο τοῦ Ἀ τρέ ως εἶ ναι ἀ πὸ μπε τόν. 
Ἀλ λά, ἀ πὸ ὅ,τι ἔ χω προ σέ ξει, δὲν εἶ ναι μό νο 
τὸ ὑ πέρ θυ ρο ἀλ λὰ καὶ ὁ λό κλη ρος ὁ τά φος, 
ἀ κό μη καὶ τὰ τεί χη τῆς Ἀ κρο πό λε ως τῶν Μυ-
κη νῶν ἀ πὸ μπε τόν. Οἱ ξέ νοι ἀρ χαι ο λό γοι λέ νε 
ὅ τι τὸ ὑ λι κὸ εἶ ναι ἕ να μεῖγ μα ἄμ μου καὶ δια φό-
ρων βο τσά λων (κρο κά λες), ποὺ τὸ ὠ νό μα σαν 
«conglomerate».

Ἀλ λὰ σὲ ὁ λό κλη ρη τὴν Πε λο πόν νη σο κα νεὶς 
δὲν μπο ρεῖ νὰ βρῇ τέ τοι ο λα το μεῖ ο, ἀ πὸ τὸ 
ὁ ποῖ ο νὰ ἔ βγα ζαν τὸ πέ τρω μα αὐ τό. Τε λευ ταῖα 
δι α πί στω σα ὅ τι καὶ στὴν Κνω σὸ τῆς Κρή της τὸ 
κτή ριο μὲ τὴν κόκ κι νη κο λῶ να καὶ ἡ τα ρά τσα 
του εἶ ναι ἀ πὸ μπε τόν, ὅ πως καὶ σὲ ὅ λα τὰ ἄλ-
λα κτή ρια τῆς Κνω σοῦ εἶ ναι ἐμ φα νὴς ἡ χρή ση 
τοῦ μπε τόν.

 Στέρ γιος Μα νά κος
 Νιοὺ Χαμσάιρ, ΗΠΑ

Φω το γρα φί α τμή μα τος τοῦ ἀ να κτό ρου τῆς Κνω-
σοῦ, ὅ που εἶ ναι ἐμ φα νῆ τὰ μέ ρη, ὅ που ἔ χει χρη σι-

μο ποι η θῆ σκυ ρό δε μα.
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ÐÅÍÈÇ ÔÏÕ «ÄÁÕËÏÕ»

Στὶς 24 Ἰ ου νί ου ἔ φυ γε νω ρὶς ὁ Πα να γι ώ της Σα ράν τος, ἀ πὸ τοὺς 

πα λαι ό τε ρους συ νερ γά τες τοῦ «∆αυ λοῦ». Ἔ γρα ψε μὲ τὰ ψευ δώ νυμα 

Σ. Πανάγος, Σα ράν τος Πὰν καὶ Πὰν Αἴ ο λος πολ λὲς ἔ ρευ νες μὲ ἀν τι-

κεί με να δύο δι α φο ρε τι κοὺς το μεῖς, τὰ Ἀρ χαῖ α Ἑλ λη νι κὰ Μα θη μα-

τι κὰ καὶ τὸν Ἑλ λη νι κὸ ∆ι α φω τι σμὸ ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας. Ἔ γρα φε 

ἐ πί σης πα λαι ό τε ρα τὶς δύο μό νι μες στῆ λες «Χα ρα κτῆ ρες χω ρὶς 

χα ρα κτῆ ρα» καὶ «Οἱ γεν νή το ρες τοῦ Παγ κό σμιου Πο λι τι σμοῦ», τὰ 

κεί με να τῶν ὁ ποί ων ἀργότερα συγ κέν τρω σε καὶ ἀ να δη μο σί ευ σε σὲ 

δύο βι βλί α μὲ τοὺς ἴ διους τίτ λους.

Ὁ Πα να γι ώ της Σα ράν τος, ἐκ παι δευ τι κὸς τὸ ἐ πάγ γελ μα, μπό ρε-

σε νὰ ὑ περ βῇ ἀ πὸ σπου δα στὴς τὴν πα γί δα τῆς ἐ πί ση μης παι δεί ας, 

πού –ὅ πως σ’ ὅ λους μας– τοῦ δό θη κε καί, μὲ τὴν πρω το τυ πί α ποὺ 

χα ρα κτή ρι ζε τὴ σκέ ψη του, νὰ ἀ πορ ρί ψῃ τὶς γνω στι κὲς πλά νες, τὶς 

στρε βλώ σεις καὶ τὶς ἐ κτρο πὲς ποὺ κυ ρια ρχοῦν στὴ ∆ι α νό η ση τῆς 

ση με ρι νῆς Ρω μι ο σύ νης καὶ νὰ συλ λά βῃ καὶ ἐκ φρά σῃ πολλὲς ἀ λή-

θει ες, μὲ τὶς ὁ ποῖ ες τὰ κεί με νά του εἶ ναι δι ά σπαρ τα. Ἀ κο λού θη σε 

θαρ ρα λέ α καὶ στα θε ρὰ τὴν κο πι ώ δη πο ρεί α μας στὴν ἀ να ζή τη ση 

καὶ ἔκ φρα ση μέ σῳ τοῦ Πε ρι ο δι κοῦ τοῦ Λό γου, ποὺ ἀρ θρώ θη κε στὶς 

στῆ λες του, μέ χρι σχε δὸν τὸν κλο νι σμὸ τῆς ὑ γεί ας του ἀ πὸ τὴν ἀ νί-

α τη νό σο, ποὺ πρὶν ἀ πὸ πο λὺ και ρὸ τὸν προ σέ βα λε. Τοῦ προ σή κει 

ἐ πά ξια μί α θέση στὸν  ὅ μι λο τῶν πρω το πό ρων ὅπως καὶ μί α θέ ση 

στὴ μνή μη τῶν ἀν θρώ πων μὲ φω τει νὲς συ νει δή σεις.

Ἦ ταν μα κρι νὸς συγ γε νής μου.

∆.Ι.Λ.

Πα να γι ώ της Σα ράν τος (1945-2007)
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
GEOFFREY REGAN, Μά χες ποὺ ἄλ λα ξαν τὴν Ἱ στο ρί α

«Οἱ κω πη λά τες δὲν ἦ ταν σκλά βοι, ἀλ λὰ ἐκ παι δευ μέ-
νοι θρα νί τες, οἱ ὁ ποῖ οι θὰ πο λε μοῦ σαν στὴ μά χη· σει-
ρὲς δέρ μα τος τοὺς προ στά τευ αν ἀ πὸ τὰ βέ λη κα τὰ τὴ 
διά ρκειά της. Ἡ τρι ή ρης ἦ ταν τό σο βα ριὰ ὡπλι σμέ νη, 
ὥ στε δὲν μπο ροῦ σε νὰ με τα φέ ρῃ προ μή θει ες καὶ ἔ πρε-
πε νὰ ἐ πι στρέ φῃ στὴν βά ση της κά θε ἀ πό γευ μα γιὰ τρό-
φι μα καὶ νε ρό. Αὐ τὴ ἡ ἐ ξάρ τη σή της ἀ πὸ μί α βά ση πα-
ρα κώ λυ ε τὶς ἐ πι χει ρή σεις με γά λης ἀ κτί νας, ἐ κτὸς κι ἂν 
σκά φη ἀ νε φο δια σμοῦ συ νώ δευ αν τὸ στό λο, ὅ πως κα τὰ 
τὴ διά ρκεια τῆς Ἀ θη να ϊ κῆς Ἐκ στρα τεί ας στὶς Συ ρα κοῦ-
σες.» (Ἀ πὸ τὴν πρώ τη πε ρι γρα φό με νη μά χη, τὴ Ναυ μα-
χί α τῆς Σα λα μί νας.)

«Ὁ Πό λε μος στὸν Κόλ πο ἔ δω σε στὶς ΗΠΑ καὶ σὲ ἄλ λες χῶ ρες τοῦ ΝΑΤΟ τὴν εὐ-
και ρί α νὰ ἐ πι δεί ξουν -γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὴ Στρα τι ω τι κὴ Ἱ στο ρί α- ὅ πλα ὑ ψη λῆς τε-
χνο λο γί ας, ποὺ φαί νον ταν νὰ σκέ φτων ται ἀ πὸ μό να τους, κα θὼς κτυ ποῦ σαν συγ-
κε κρι μέ νους στό χους ἀ πὸ με γά λη ἀ πό στα ση. Ἕ να ἀ πὸ τὰ πιὸ ση μαν τι κὰ ἀ πὸ αὐ-
τὰ ἦ ταν ὁ πύ ραυ λος ΒGΜ-109 Τό μα χωκ, ὁ ὁ ποῖ ος ἀρ χι κὰ εἶ χε σχε δια σθῆ νὰ φέ ρῃ 
πυ ρη νι κὴ κε φα λή, ἀλ λὰ στὸν πό λε μο στὸν Κόλ πο ἔ φε ρε κε φα λὴ μὲ 500 κι λὰ ἐ κρη-
κτι κῶν. Κα τὰ τὸν πό λε μο αὐ τοὶ οἱ πύ ραυ λοι μὲ σύ στη μα κα θο δή γη σης ΤΕRCΟΜ 
ἐ κτο ξεύ θη καν ἀ πὸ ἀ με ρι κα νι κὰ θω ρη κτὰ ἐ ναν τί ον το πο θε σι ῶν βα θιὰ μέ σα στὸ 

Ç ÐÑÁÃÌÁÔÅÉÁ ÔÏÕ M. ONFRAY

τὸ «Πε ρὶ ἀ θε ο λο γί ας» βι βλί ο τοῦ M. Onfray «Πραγ μα τεί α πε ρὶ ἀ θε ΐ ας» 
(«∆αυ λός», τ. 302) πα ρα τή ρη σα: Πρῶ τον: ὁ ὅ ρος «ἀ θε ο λο γί α» (ὅ πως 
καὶ ἀ θε ΐ α, ἀ θρη σκεί α: atheism(e) δη λώ νει μό νον ἄρ νη ση, καμ μί α θέ ση. 
Προ τεί νω τὸν ὅ ρο Φυ σι ο λο γί α/Physiology μὲ τὴν ἑλ λη νι κὴ ἔν νοι α τῆς 
«ἐ ξέ τα σης τῶν φυ σι κῶν αἰ τί ων-φαι νο μέ νων». [«Φυ σι ο λό γοι»: οἱ τῆς 

Ἰ ω νί ας καὶ Μ. Ἑλ λά δος σο φοί. Liddel-Scott.)
∆εύ τε ρον: Τὸ βι βλί ο ἔ χει λά θος τίτ λο, ἀ φοῦ σχε δὸν κα θ’ ὁ λο κλη ρί αν ὁ μι λεῖ πε ρὶ 

ἀθρη σκεί ας, κα τὰ τῶν θρη σκει ῶν καὶ μά λι στα μό νο κα τὰ τῶν θρη σκει ῶν τῆς Ἐρήμου 
(Ἑ βραί ων, χρι στια νῶν, μω α με θα νῶν) καὶ πα ρεμ πι πτόν τως πε ρὶ ἀ θε ΐ ας.

Τρί τον: Μέ σα στὸ ἴ διο κα λά θι μὲ τὶς τρεῖς θρη σκεῖ ες τῆς ἐ ρή μου βά ζει καὶ τὴν 
ἑλ λη νι κὴ «θρη σκεί α». Ἐ πί σης μέ σα στὶς δο ξα σί ες, δει σι δαι μο νί ες, πί στεις θέ τει τὶς 
μυ θο λο γί ες τῶν λα ῶν καὶ δὴ τὴ Μυ θο λο γί α τῶν Ἑλ λή νων, ποὺ εἶ ναι Πρω το·ι στο ρί α 
(προ κα τα κλυ σμια ία), ὅ πως βε βαι οῖ ὁ Πλά των: «Μυ θο λο γί α γὰρ ἀ να ζή τη σις τῶν πα-

‣
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Ἰρὰκ καὶ συχνὰ μέσα στὴν ἴδια τὴν Βαγδάτη. Ὁ πύραυλος εἶναι ἀπίστευτα ἀκρι-
βὴς –ἀπόκλιση ἕως 15 μέτρα μετὰ ἀπὸ πτήση 2.125 χλμ.– καὶ ἀκολουθεῖ ἀκανόνι-
στη διαδρομὴ πτήσης (βασισμένη σὲ 25 πιθανὲς διαδρομές), ὥστε νὰ μπερδέψῃ τὴν 
ἐχθρικὴ ἀεράμυνα. Χρησιμοποιῶντας τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐδάφους ὁ ὑπολογι-
στὴς τοῦ πυραύλου μπορεῖ νὰ συγκρίνῃ τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνάει μὲ τὸ πρό-
γραμμα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτόξευσή του καὶ ἔτσι νὰ κάνῃ διορθώσεις. Ὅταν οἱ αἰσθη-
τῆρες του ἀναφέρουν, πὼς ἔφθασε στὸ στόχο του, ἐκρήγνυται. Φωτογραφίες ἀπὸ 
κάμερες δείχνουν τὴν ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ πύραυλος κτυποῦσε κτήρια στὴν Βα-
γδάτη ἢ ἀκόμη καὶ τμήματα ἐπιλεγμένων κτηρίων.» (Ἀπὸ τὴν τελευταία περιγραφό-
μενη μάχη, τὸν Πόλεμο τοῦ Κόλπου.)

2.500 χρόνια πολεμικῶν συρράξεων στὸν πλανήτη μας σὲ 224 σελίδες, μέσα ἀπὸ 
50 ἀποφασιστικὲς μάχες, ποὺ ἄλλαξαν τὴν Ἱστορία τοῦ Κόσμου. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέ-
μα τοῦ ἱστορικοῦ λευκώματος τοῦ Βρεταννοῦ ἱστορικοῦ Geoffrey Regan. Πρόκει-
ται γιὰ περιγραφὴ σημαντικῶν στιγμῶν στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ πρῶ-
το σταθμὸ τὴ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας (480 π.Χ.) καὶ τελευταῖο τὴν Καταιγίδα τῆς 
Ἐρήμου (1991). Μία ἱστορικὴ περιήγηση μὲ 48 ἐνδιάμεσους σταθμούς, ὅπως π.χ. τὴν 
Ἀθηναϊκὴ Ἐκστρατεία στὴ Σικελία (415-413 π.Χ.), τὴ Μάχη τῶν Γαυγαμήλων (331 
π.Χ.) τὴν Πολιορκία (718) καὶ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (1453), τὴ Ναυ-
μαχία τῆς Ναυπάκτου (1571), καθοριστικὲς μάχες τῶν Παγκοσμίων Πολέμων (Μιν-
τγουαίη, Ἒλ Ἀλαμέιν, Στάλινγκραντ) κ.ἄ.. Μία ἔκδοση καλαίσθητη καὶ πολυτελής, 
μὲ παραστατικοὺς πίνακες, ποὺ ἀποδίδουν τὴν εἰκόνα κάθε μάχης, καὶ σχεδιαγράμ-
ματα μὲ τὴ διάταξη τῶν ἀντιπαρατεθεισῶν δυνάμεων. 

Στὴ μεθοδολογία τοῦ συγγραφέα δὲν περιλαμβάνεται μόνον ἡ συνοπτικὴ καὶ ἡ 
πλήρης περιγραφὴ τῶν αἰτιῶν τῆς κατὰ περίπτωση ἀντίστοιχης νίκης ἢ ἥττας, ἀλλὰ 
καὶ ἡ παράλληλη περιγραφὴ τῆς μακροπρόθεσμης ἐπίδρασης τῆς κάθε μάχης στὸ 

λαιῶν... γεγονότων» (Κριτίας 110 d).
Ὅμως ἡ ἑλληνικὴ «θρησκεία» δὲν εἶναι θρησκεία. Ὅπως ἀπέδειξα («Οἱ Ἕλληνες 

καὶ ἡ θρησκεία», «∆», τ. 244) σὰν φυσιοκρατία/ἡρωολατρία/ἀξιολατρία δὲν εἶχε κα-
νένα στοιχεῖο ἀπὸ τὶς σημερινὲς ἐξουσιαστικὲς θρησκεῖες: οὔτε ἱδρυτή, βιβλίο-δόγμα, 
οὔτε ἱερατεῖο, οὔτε προκαθήμενους, ἱεραρχία, ἐπαγγελματίες κληρικοὺς κ.λπ.

Σημ.: Τὰ ἄνω δὲν σημαίνουν ὅτι δὲν εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐπρόσδεκτα τέτοια βιβλία 
ἀποδόμησης τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν «θεῶν» τους.

Ἔτσι ὁ Μ.Ο. ὅπως οἱ λοιποὶ παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι οὐμανιστὲς κάνει τὴ μισὴ δου-
λειά. Ἐνῷ φανερώνει καὶ διαλύει τὴν ἀρνητικὴ γνώση, τὰ ἰδεολογήματα, τὸ «Μὴ 
Ὄν» τοῦ Γοργία, τὴν θετικὴ γνώση, τὶς προτάσεις γιὰ νοοτροπία καὶ τρόπο ζωῆς, 
τὴν ἀγνοεῖ.

Γράφει ὁ Onfray, ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες δημιουργοῦνται ἀπὸ τὸν φόβο (=ἐνόρμηση) 
θανάτου» (σ. 96). Ἐννοεῖ βέβαια τὸ λεγόμενο «ὑπαρξιακὸ πρόβλημα», ὅτι –δῆθεν– ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει στὴν φύση του τὸν τρόμο τοῦ σταματήματος τῆς ὕπαρξής του, τὴ 
«γνώση» τῆς φρικτῆς στιγμῆς τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος στὶς μεγάλες θρησκεῖες, ὅπως 
καὶ στὸν Ἐξουσιασμό, ἐντάσσεται στὸ συνολικό τους σύστημα τρόμου γιὰ κάθε τι: 

‣
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μέλλον τοῦ κόσμου, ὅπως γιὰ παράδειγμα μετὰ τὴ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας, ὅπου 
οἱ Ἕλληνες ἔθεσαν τέλος στὴν Περσικὴ στρατιωτικὴ ἀπειλή. «Οἱ μακροπρόθεσμες 
-κατὰ τὸ συγγραφέα- συνέπειες γίνονται σπάνια ἀντιληπτὲς ἀπὸ τοὺς μετέχοντες 
σὲ μιὰ μάχη, ὅσο ἀποφασιστικὴ κι ἂν εἶναι αὐτή.»

Γιάννης Λάζαρης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, Τύφλωσον Κύριε τὸν λαόν σου
∆εν εἶναι μόνο ὑπερβολὴ τοῦ σατιρικοῦ λόγου ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου «Τύφλωσον 

Κύριε τὸν λαόν σου». Εἶναι καὶ ἡ ἀντίληψη, ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο τοῦ ∆ιαφωτι-
σμοῦ, ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας στηρίζεται στὴν ἀμάθεια, τὴν «τυφλότητα» τοῦ 
λαοῦ. «∆ιὰ νὰ τιμᾶται ἐν ταυτῷ καὶ νὰ ὁρίσῃ χωρὶς δυσκολίαν», ἔγραφε ὁ Ἀνώνυ-
μος τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας, τὸ Ἱερατεῖο «ἐκατάλαβεν ὅτι ἀναγκαῖον ἦτον πρό-
τερον νὰ τυφλώσῃ τὸν λαὸν μὲ τὴν ἀμάθειαν, διὰ νὰ στερεώσῃ καληότερα τὸν σκο-
πόν του.» Ὁ κατατρεγμὸς τῶν νεωτεριστῶν καὶ τῆς Παιδείας ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ 
Ἐπιστῆμες καὶ οἱ Τέχνες «φωτίζουσι τὸν νοῦν τοῦ λαοῦ, τὸν ἐλευθερώνουν ἀπὸ 
τὰς δεισιδαιμονίας καὶ ἀκολούθως ἀπὸ τὸν ζυγὸ ἐκείνων, εἰς ὅσους αἱ δεισιδαιμο-
νίαι ἔγιναν ἀργυρίου καὶ χρυσίου μεταλλεῖα ἀνεξάντλητα» (Ἀδ. Κοραῆς, «Συμβου-
λὴ τριῶν ἐπισκόπων», 1820). 

Στὸ ὑπὸ κρίση βιβλίο περιγράφεται ἡ βιαιότητα, μὲ τὴν ὁποία ἐκτυλίχθηκε, ἀλλὰ 
καὶ βιώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους ἡ σημαντικώτερη ἰδεολογικὴ κρίση τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ στὸν αἰῶνα τῶν Φώτων, ὅταν, στὰ χρόνια 1819-1821 τὸ κίνημα τοῦ ∆ιαφω-
τισμοῦ, μέσα σὲ μιὰ πολλαπλᾶ δυσμενῆ συγκυρία, ἔδινε τὴ μεγάλη του μάχη ἐναντί-
ον τοῦ σκοταδισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκρηκτικὲς ἦταν οἱ ἐντάσεις καὶ οἱ ρήξεις, ποὺ γνώρισε ἡ Ἑλληνικὴ πνευματικὴ 
κοινωνία στὰ τρία χρόνια, ποὺ προηγήθηκαν τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἡ προϊ-

φόβος σκοταδιοῦ, μαγείας, νόσου, ἀνθρώπων, ἐργασίας, σχέσεων κ.ἄ. Ὅταν ρώτησα 
τὸν πατέρα μου, 93 χρονῶν τότε: «Τώρα ποὺ ἑτοιμάζεσαι νὰ πεθάνῃς, φοβᾶσαι τὸν 
θάνατο;», «Ἐδῶ δὲν φοβήθηκα τὴ ζωή, αὐτὸν θὰ φοβηθῶ;», ἦταν ἡ ἀπάντησή του.

Εἰδικώτερα οἱ τρεῖς θρησκεῖες τῆς ἐρήμου στὸν φόβο θανάτου/φόβου Κυρίου ἀν-
ταποδίδουν μεταθανάτιον παράδεισο/κόλαση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπαξίωση τῆς 
Ζωῆς. Ὅμως πολιτισμοὶ ποὺ στηρίχθηκαν σὲ ἄλλη βάση, μὴ θρησκευτική, ὅπως κατ’ 
ἐξοχὴν ὁ Ἑλληνικός, κήρυξαν τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, ἀπαξίωσαν μέχρι ἐξαφανίσεως τὴν 
ἔννοια τοῦ θανάτου. Ὁ Ἐπίκουρος ξεκαθαρίζει («Πρὸς Μενοικέα» 125): «Αὐτὸ ποὺ 
καταστρέφει τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς δὲν εἶναι (τὸ γεγονός) τοῦ θανάτου, ἀλλὰ ἡ συνεχὴς 
ἀναμονή του [ὑπενθύμιση τῶν θρησκειῶν]. Τὸ φρικωδέστερο τῶν κακῶν, ὁ θάνατος, 
ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀφορᾷ (= οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς!), ἀφοῦ, ὅσο ζοῦμεν (ἐν ἀληθείᾳ), αὐτὸς 
εἶναι ἀνύπαρκτος· καὶ ὅταν συμβαίνῃ, ἐμεῖς δὲν ὑπάρχουμε.»

Σημ.: Βέβαια ἡ Λαϊκὴ Θρησκεία (καὶ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα) προέβαλλε τὸν θεό/θε-
οὺς ὡς ἀρωγοὺς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Onfray ὀργίζεται γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ προκαλοῦν οἱ 
θρησκεῖες –καὶ καλὰ κάνει. ∆ύο χιλιετίες σιωπῆς εἶναι πολλές. Φτάνει πιά.

Κ. Καρμιράντζος
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οῦ σα σκλή ρυν ση τῆς στά σης τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐκ φρά στη κε μὲ συ νο λι κὰ ἐ πι θε τι κὴ πο-
λι τι κή, ποὺ εἶ χε ὡς στό χο τὴν ἐ ξου δε τέ ρω ση τῶν κέν τρων τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ καὶ τὸν 
ἔ λεγ χο τῶν πνευ μα τι κῶν δρα στη ρι ο τή των, ποὺ ἀ νέ πτυσ σαν οἱ φο ρεῖς τῶν νέ ων ἰ δε-
ῶν. Τὰ μέ τρα, ποὺ ἔ λα βε ὁ Γρη γό ριος Ε΄ κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς τρί της πα τρι αρ χί ας 
του, ἦ ταν σκλη ρό τα τα καὶ ἀ κραῖ α: κλεί σι μο σχο λεί ων, πολ λα πλοῖ ἀ φο ρι σμοί, ἐγ κύ-
κλιοι κα τὰ τῶν φι λο σο φι κῶν μα θη μά των, λο γο κρι σί α, κά ψι μο βι βλί ων κ.λπ.. Πο-
τὲ στὸ πα ρελ θὸν δὲν εἶ χε ἐ πι χει ρη θῆ ἀ πὸ τὴν πλευ ρὰ τοῦ Πα τρι αρ χεί ου μιὰ τό σο 
ἐ κτε τα μέ νη, μὲ τό ση ἐ σω τε ρι κὴ συ νο χὴ καὶ συ νέ πεια στὴν ἐ φαρ μο γή της ἐ πι χεί ρη-
ση, προ κει μέ νου νὰ ἀ να κο πῇ μὲ ὅ λα τὰ μέ σα ἡ ἀ νά πτυ ξη κά ποι ου ἀν τι πά λου ἰ δε ο-
λο γι κοῦ κι νή μα τος. 

Ὁ Φί λιπ πος Ἡ λιοῦ (1931-2004), γυιὸς τοῦ Ἠ λί α Ἡ λιοῦ, ὑ πῆρ ξε ἕ νας ἀ πὸ τοὺς ση-
μαν τι κώ τε ρους ἱ στο ρι κοὺς τῆς σύγ χρο νης Ἑλ λά δας. Ἡ βι βλι ο γρα φί α καὶ ἡ ἱ στο ρί α 
τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Βι βλί ου, ὁ νε ο ελ λη νι κὸς ∆ι α φω τι σμὸς καὶ ὁ Κο ρα ῆς, οἱ Ἕλ λη νες δι-
α νο ού με νοι τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να, ἡ ἱ στο ρί α τῆς ἑλ λη νι κῆς Ἀ ρι στε ρᾶς καὶ ὁ Ἐμ φύ λιος 
Πό λε μος ἀ πο τέ λε σαν ὡ ρι σμέ νους ἀ πὸ τοὺς βα σι κοὺς το μεῖς, στοὺς ὁ ποί ους ἐν τό πι-
σε τὰ ἐν δι α φέ ρον τά του. Μὲ τὶς με λέ τες του κλό νι σε ἐμ πε δω μέ νες ἀ πὸ τὸ ἑλ λη νο χρι-
στι α νι κὸ κα τε στη μέ νο γνώ σεις, ἐ νῷ ταυ τό χρο να μὲ τὴν προ σω πι κό τη τα καὶ τὸ κρι-
τι κό του πνεῦ μα ἐ νέ πνευ σε νέ ους ἐ ρευ νη τές. 

Γιῶργος Γαλανὸς

Ἀρ χι μαν δρί της ΣΠ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Εἶ ναι κα κὸ ὁ δε σμός;
Πρό κει ται γιὰ χρι στι α νι κὸ βι βλί ο, ποὺ συ νέ γρα ψε ὁ Σπυ ρί δων Λο γο θέ της, κα θη-

γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Με τα μορ φώ σε ως τοῦ Σω τῆ ρος Ναυ πά κτου. Ἀ πο στέλ λε-
ται δω ρε ὰν σὲ οἰ κί ες, προ κει μέ νου νὰ ἐ νη με ρώ σῃ τὸ ὀρ θό δο ξο ποί μνιο πά νω στὸ 
ἀ καν θῶ δες γιὰ τὴν Ἐκ κλη σί α ζή τη μα τῶν προ γα μια ίων σχέ σε ων.

Ἐν τὸς τῶν λί γων σε λί δων του ἀ να πτύσ σε ται ἕ νας δι ά λο γος ἀ νά με σα σὲ ἕ να παι δί, 
ποὺ θέ τει τὰ ἐ ρω τή μα τά του, καὶ σὲ ἕ ναν μο να χό, ποὺ ἀ παν τᾷ σ’ αὐ τά.

Στὴν σελ. 12 ἀ να φέ ρε ται κά τω ἀ πὸ μί α φω το γρα φί α, ὅ τι «τὸν κό σμο σή με ρα τὸν 
κυ βερ νά ει τὸ μέ ταλ λο ποὺ λέ γε ται χρυ σός. Γι’ αὐ τὸ τὸ μέ ταλ λο γί νον ται ὅ λα τὰ 
κα κά», ἐ νῷ στὴν σελ. 50 ὁ ὑ πό τιτ λος λέ ει, ὅ τι «οἱ δι α φη μί σεις εἶ ναι ἡ πιὸ ἐ πι κίν δυ-
νη πα γί δα τοῦ δι α βό λου».

Τὸ ὀ ξύ μω ρο συ νί στα ται στὸ ὅ τι τὸ ἐν λό γῳ βι βλί ο συ νο δεύ ε ται μέ σα στὴν ζε λα-
τί να του ἀ πὸ ἕ να ἔν τυ πο τα χυ δρο μι κῆς ἐ πι τα γῆς, μέ σῳ τῆς ὁ ποί ας ὁ πι στὸς θὰ μπο-
ρῇ νὰ κα τα θέ σῃ ὁ ποι ο δή πο τε χρη μα τι κὸ πο σὸ ἐ πι θυ μῇ στὴν Ἱ ε ρὰ Μο νὴ Με τα μορ-
φώ σε ως.

∆η λα δὴ μέ σα στὸ ἴ διο ἐγ χει ρί διο ὁ ἀρ χι μαν δρί της ἀ φε νὸς κα τη γο ρεῖ τὸ χρῆ μα 
καὶ τὶς δι α φη μί σεις, ἀ φε τέ ρου ὅ μως ζη τᾷ τὴν οἰ κο νο μι κὴ ἐ νί σχυ ση ὡς μέ σον δι α δό-
σε ως τοῦ βι βλί ου του.

∆ά σκα λε, ποὺ δί δα σκες καὶ νό μον δὲν ἐ κρά τεις...

 Κων σταν τῖ νος Μί χος
 (Λεύκαρος)




