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ÅÍÁ ÓÊÉÑÔÇÌÁ ÆÙÇÓ

ά ποι α ἀ νά σα ζω ῆς φαί νε ται ὅτι ἀρ χί ζει νὰ δι α πνέ ῃ τὸν νε κρὸν 
αὐ τὸ τό πο. Εἶ ναι ἡ ἀ νά σα ἐ κεί νων ποὺ βρί σκον ται σὲ κῶ μα, ἀλ-
λὰ δι α τη ροῦν τὶς ὀρ γα νι κές τους λει τουρ γί ες· ποὺ πνευ μα τι κὰ 
ἔ χουν πέ σει σὲ ὕ πνω ση, ἀλ λὰ σω μα τι κὰ πα ρα μέ νουν ἐν ζωῇ. 
Ἀ να φέ ρο μαι στὶς πρό σφα τες βου λευ τι κὲς ἐ κλο γές, στὶς ὁ ποῖ ες

 ση μει ώ θη κε σα φὴς ἄρ νη ση τυ φλῆς ὑ πο τα γῆς σ’ ἕ ναν βα ρὺ καὶ χον δρο ει δῆ 
ἐ ξου σια σμὸ καὶ σὲ μί α ἀ πο πνι κτι κὴ καὶ χρο νία τά ξη ἰ δε ῶν, προ σώ πων καὶ 
πραγ μά των, ποὺ ἕ ως τώ ρα ἢ δὲν ἀμ φι σβη τεῖ το ἤ, τὸ χει ρό τε ρο, ἐ νο μι μο ποι-
εῖ το ἀ πὸ τὴν ψῆφο αὐ τῶν ποὺ τὴν ὑ φί σταν το, ἔ στω καὶ ἂν πλή ρω ναν βα ρὺ 
τί μη μα, ἠ θι κὸ καὶ κοι νω νι κο οι κο νο μι κό, γι’ αὐ τήν.

Μό νο ἕ νας συ νει δη τὸς στό χος ὑ πῆρ χε στὴν ἄρ νη ση τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2007: 
Αὐτὸς ἦταν τὸ πρω τό γο νο κα θε στὼς τῆς Κρυ πτο δυ να στεί ας, μιᾶς πα ρά ξε νης 
μορ φῆς ὁ λο κλη ρω τι σμοῦ καὶ τυ ραν νί ας, πρω το φα νέ ρω της στὰ χρο νι κὰ τῶν 
πο λι τι κῶν κα θε στώ των, στὴν ὁ ποί α μιὰ κά στα οἰ κο γε νει ῶν ἐπὶ σει ρὰ γε νε ῶν 
ἐ ξου σί α ζε μὲ τοὺς γό νους της ἐ ξ αἵ μα τος ἢ ἐ ξ ἀγ χι στεί ας τὴν Ἑλ λά δα κα τὰ 
δι α δο χήν, χω ρὶς ἡ ὁ λο φά νε ρη αὐ τή, ὅ σο καὶ ὑ βρι στι κὴ γιὰ ἕ ναν λα ό, πο λι τι κὴ 
ἐ κτρο πὴ ὄ χι μό νο νὰ μὴν συ νει δη το ποι ῆ ται ἀ πὸ τοὺς ἐ ξου σι α ζό με νους, ἀλ-
λὰ οὔτε κἂν νὰ κα ταγ γέλ λε ται καὶ νὰ ὑ φί στα ται ἔ στω στοι χει ώ δη πο λι τι κὴ 
κρι τι κή. (Τὴν ἀνατομία τῆς πα ρά δο ξης αὐ τῆς κρα τού σας... «τά ξης οἰ κο γε νει-
ῶν καὶ προ σώ πων» ἔ χου με ἐπιχειρήσει στὸ τεῦ χος 295 τοῦ «∆» (Ὀκτώβριος 
2006), στὸ ση μεί ω μα μὲ τίτ λο «Τὸ πολίτευμα τῆς κρυπτο-δυναστείας καὶ τὸ 
ψευδοδίλημμα τῆς συμμετοχῆς».)

Τὸ ἐ κλο γι κὸ ἀ πο τέ λε σμα καὶ ὅ σα σχε τι κὰ ἐ λέ χθη σαν γιὰ πρώ τη φο ρὰ 
δη μο σί ᾳ, πρὸ καὶ με τὰ τὶς ἐ κλο γές, δεί χνουν σχε δόν, ὅ τι ἕ νας ἀ ριθ μὸς ἐ ξου-
σια ζο μέ νων ἐμ μέ σως πλὴν σα φῶς ἐ στρά φη ἐ πι θε τι κὰ ἐ ναν τί ον τῆς Κρυ πτο δυ-
να στεί ας.

* * *

λ λὰ ἂν ἡ ἐ πι θε τι κὴ αὐ τὴ στρο φὴ ἀ πο τε λῇ πράγ μα τι ἕ να σκίρ τη μα 
ζω ῆς μέ σα στὴν πο λι τι κὴ νέ κρα τῆς ση με ρι νῆς Ἑλ λά δος, μπο ρεῖ 
ἆ ρα γε νὰ θε ω ρη θῇ καὶ ὡς ἀ φύ πνι ση ἀ πὸ τὸ κῶ μα, ὡς ἔ κρη ξη 
πο λι τι κῆς συ νεί δη σης, τέ τοι α ποὺ πο λι τι κὰ νὰ με τα φρά ζε ται σὲ 
ἔ ξο δο ἀ πὸ τὴ νέ κρα τοῦ ἐ ξου σια σμοῦ καὶ σὲ ἐ πανα φο ρὰ στὴν 

ζω ή, τὴν πο λι τι κὴ ζω ή; Ἡ Ἱ στο ρί α λέ ει κα τη γο ρη μα τι κά, ὅ τι οἱ ἔ ξο δοι ἀ πὸ τὴν 
ἱ στο ρι κὴ ἀ φα σί α δὲν προ ῆλ θαν πο τὲ ἀ πὸ τὴν κα τάρ γη ση κά ποι ων προ σώ πων 



ἢ δυ να στει ῶν καὶ ἀ πὸ τὴν ἀν τι κα τά στα σή τους μὲ νέ α πρό σω πα ἢ δυ να στεῖ-
ες. Κι ἂν ἀ κό μη τυ πι κὰ φαί νε ται ὅ τι κά ποι α συγ κε κρι μέ νη ἱ στο ρι κὴ ἀλ λα γὴ 
ταυ τί ζε ται χρονικὰ μὲ τὴν ἀλ λα γὴ δυ νά στη ἢ προ σώ που, τοῦ το εἶ ναι πάν το τε 
ἡ ἐ πι φά νεια. Ἂν σκύ ψῃ κα νεὶς πιὸ βα θιὰ στὴν «ἀ νά γνω ση» τῶν μη νυ μά των 
τῆς Ἱ στο ρί ας, θὰ δῇ κα θα ρὰ ὅ τι ἡ «ποι ο τι κὴ με τα βο λή» ἕ πε ται πάν το τε μιᾶς 
ἄλ λης δι α δι κα σίας, ἑ νὸς ἄλ λου «προ τσές» (γιὰ νὰ θυ μη θοῦ με καὶ τὴν ὁ ρο λο-
γί α ἄλ λων ἐ πο χῶν), ποὺ δὲν εἶ ναι ἄλ λη ἀ πὸ τὴν εἰ σα γω γὴ στὰ μυα λὰ τῶν ἀν-
θρώ πων κά ποι ου νέ ου τρό που σκέ πτε σθαι, ποὺ γί νε ται καὶ ὁ κι νη τῆ ρας καὶ 
ὁ ἐ φαλ τῆ ρας τοῦ ἱ στο ρι κοῦ ἅλ μα τος. Αὐ τὴ ἡ πο ρεί α (ποὺ μπο ρεῖ νὰ κρα τή σῃ 
πο λύ) ἀλ λα γῆς τοῦ τρό που μὲ τὸν ὁ ποῖ ο βλέ πει ἕ νας λα ὸς τὴν ζω ὴ καὶ τὸν 
κό σμο δὲν γί νε ται πο τὲ μὲ πρω το βου λί α τῆς πο λι τι κῆς ἐ ξου σί ας ἢ τῶν προ σώ-
πων ποὺ ἰ σχύ ουν, ἀλ λὰ γί νε ται πάν το τε καὶ ἀ πο κλει στι κὰ ἀ πὸ κά που ἀλ λοῦ, 
γί νε ται μὲ τὸν ἐκ πο λι τι σμὸ καὶ τὴν πνευ μα τι κὴ πρό ο δο, γί νε ται μ’ ἕ να τρό πο, 
ποὺ τὸν ὀ νο μά ζου με συμ βα τι κὰ δι α φω τι σμὸ –χρη σι μο ποι ῶ τὸν ὅρο αὐ τόν, ἂν 
καὶ σ’ ἐ μέ να προ σω πι κὰ δὲν φαί νε ται ἐ παρ κής, γιὰ νὰ ἐκ φρά σῃ τί ἐν νο ῶ, ὅ ταν 
ἀ να φέ ρω μαι στὴν δι α δι κα σί α ἐ ξέ λι ξης ποὺ ἀ να λύ εται ἐ δῶ. Κι αὐ τὴ ἡ δι α δι κα-
σί α εἶ ναι ἔρ γο ἀ πο κλει στι κὰ ἀν θρώ πων ποὺ ὄ χι μό νο δὲν συμμετέχουν στὴν 
πο λι τι κὴ ἐ ξου σί α, ἀλ λὰ συγ κρού ον ται πνευ μα τι κὰ μ’ αὐ τήν. Ἡ Ἱ στο ρί α εἶ ναι 
τό σο πλού σια σὲ ἀ πο δεί ξεις τῆς ἄ πο ψης αὐ τῆς, ὥ στε θὰ μποροῦσε νὰ θε ω ρη θῇ 
πε ριτ το λο γί α τυ χὸν ἀ να φο ρά μου σὲ πα ρα δείγ μα τα.

Ἀ φή νον τας λοι πὸν τὸ χθὲς ἂς δοῦ με, ποι ές εἶ ναι οἱ ἀντικειμενικὲς πα ρά με-
τροι τῆς «ἀ νά σας» ποὺ προ α νέ φε ρα, δη λα δὴ ποιές εἶναι οἱ ση με ρι νὲς πο λι τι-
κές-πο λι τι σμι κὲς συν θῆ κες.

* * *
ὲ δε δο μέ νο ὅ τι ὁ Πο λι τι σμὸς δὲν ἐ τέ θη ἀ πὸ κα νέ να κόμ μα καὶ 
ἀ πὸ κα νέ ναν ὑ πο ψή φιο ὡς ἀ πό λυ τα ἀ ναγ καῖος γιὰ τὴν ἀ να γέν-
νη ση ἑ νὸς λα οῦ, ἀλ λὰ δὲν χρησιμοποιήθηκε οὔ τε κἂν ὡς λέ ξη 
με τα ξὺ τῶν προεκλογικῶν ἐξαγγελιῶν, μπο ροῦ με νὰ ποῦ με μὲ 
σι γου ριά, ὅ τι ὅ σοι «σκίρ τη σαν», ἐ νῷ βρί σκον ταν σὲ ἀ φα σί α, δη-

λα δὴ ὅ σοι μὲ τὴν ψῆ φο τους ἀν τέ δρα σαν στὴν Κρυ πτο δυ να στεί α συ νει δη τά, 
δὲν εἶ χαν καμ μιὰ συ νεί δη ση, ὅ τι τὰ δει νά, ποὺ τοὺς ἐ νο χλοῦν καὶ θέ λουν νὰ 
ἀ πο τι νά ξουν τὸ βά ρος τους, ἀ πο κλεί ε ται νὰ ἐ ξου δε τε ρω θοῦν μὲ τὴν ἀν τι κα τά-
στα ση εἰδικὰ ἑ νὸς ὑ πουρ γοῦ ἢ βου λευ τῆ -γυιοῦ-ἐγ γο νοῦ-γαμ προῦ κ.λπ. καὶ τῆς 
Κρυ πτο δυ να στεί ας γε νι κὰ μ’ ἕ ναν ἄλ λο ὑ πουρ γὸ ἢ βου λευ τὴ -μὴ γυιό-μὴ ἐγ γο-
νὸ κ.λπ. ἢ μὲ ἕ να ἄλ λο κόμ μα. Τὸ ταμ ποὺ «Πολιτισμός», γε νι κῆς καὶ ἀ πό λυ της 

‣
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ἰ σχύ ος ἀ πὸ τὴν «Ἄ κρα ∆ε ξιά» μέ χρι τὴν «Ἄ κρα Ἀ ρι στε ρά», φαί νε ται ἀ κό μα 
πιὸ συγ κε κρι μέ να στὸ πο λι τι κό-πρα κτι κὸ ἐ πί πε δο, ἂν πα ρα τη ρή σῃ κα νείς, ὅ τι 
ἡ ἀποσιώπηση αὐτὴ συμ βά δι ζε καὶ συμ πλη ρω νό ταν ἀ πὸ τὸ γε γο νός, ὅ τι ὅ λα 
τὰ κόμ μα τα εἴ τε ἄ να βαν κε ριὰ καὶ καν τή λια εἰς ἔνδειξιν εὐλάβειας καὶ πίστης 
στὴν ἱ στο ρι κὴ ἄρ νη ση τοῦ Πο λι τι σμοῦ, τὴν Θε ο κρα τί α, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι 
τὴν πολιτικὴ «εὐλογία» της, εἴ τε στὴν κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση (κόμ μα τα Ἀ ρι στε-
ρᾶς) δὲν εἶ παν οὔ τε μί α λε ξού λα, ποὺ νὰ θί ξῃ ἔ στω ἐ λά χι στα τὴν ἰ δε ο λο γι κὴ 
ἔκ φρα ση τῆς Θε ο κρα τί ας στὴν Ἑλ λά δα, δη λα δὴ τὴν Ὀρ θο δο ξί α καὶ τὴν πο-
λι τι στι κὴ φε νά κη της, τὸν «Ἑλ λη νο χρι στι α νι κὸ Πο λι τι σμό», ἐξασφαλίζοντας 
ἔτσι τὴν ἱερὴ ἀνοχή. Πιὸ ἁ πλᾶ ἡ πο λι τι κὴ ἀ νά σα τῆς 16ης Σε πτεμ βρί ου, ποὺ 
ση μει ώ θη κε ὕ στε ρα ἀ πὸ πο λι τι κὴ ἄ πνοι α 180 ἐ τῶν, δὲν βρῆ κε ὀξυ γό νο, γιὰ νὰ 
ἐ νερ γο ποι ή σῃ τὰ ἰ δε ο λο γι κῶς ἀ δρα νῆ ἐγ κε φα λι κὰ κύτ τα ρα, ἀλ λὰ εἰ σέ πνευ σε 
καὶ πά λι τὸν ἑλ λη νο χρι στι α νι κὸ ἰ δε ο λο γι κὸ ρύ πο, ποὺ ἀ πὸ τὸ 1850 σχε δὸν 
μᾶς δη λη τη ριά ζει καὶ κρα τᾷ τὴν Ἑλ λά δα σὲ κα τά στα ση ἀ να το λί τι κης δει σι-
δαι μο νί ας καὶ ἀ πο λι τι σιᾶς, σὲ κα τά στα ση χώ ρας κυ νι κῶν δού λων καὶ ἠ θι κὰ 
κα τα πτο η μέ νων καὶ ἐ κμη δε νι σμέ νων πλα σμά των, ποὺ μοι ραῖ α σ’ ἕ να μό νο 
το μέ α τοὺς ἀ πο μέ νει νὰ δι α κρι θοῦν: στὴ δι α φθο ρά, ποὺ χα ρα κτη ρί ζει τὸν 
φο βι σμέ νο καὶ ἀ πο λί τι στο, διαφθορὰ γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἔ ρευ να τῆς ἁρ μό διας δι-
ε θνοῦς ὑ πη ρε σί ας (ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἐ πί ση μη ἔκ θε ση τὴν 7η Σε πτεμ βρί ου 
2007) ἔ δω σε στὸν Ἕλ λη να τὸν ἐ πί ζη λο τίτ λο τοῦ «Παγ κό σμιου Πρω τα θλη τῆ 
τῆς ∆ι α φθο ρᾶς» μα ζὶ μὲ τὸν Κα με ρου νέ ζο καὶ τὸν Βο λι βια νό.

* * *

οι νο το πί ες ἀ να πτύ ξα με στὶς προ η γού με νες πα ρα γρά φους. ∆ι-
ό τι ὅ λοι ξέ ρουν καὶ ὅ λοι τὸ λέ νε, ὅ τι ἀλ λαγὲς προ σώ πων καὶ 
ψευ δε πί γρα φων πο λι τευ μά των δὲν δί νουν πο τὲ τί πο τε στὴν 
πο λι τι κὴ πρό ο δο καὶ ἐ ξέ λι ξη τοῦ ἀν θρώ που. Ὅ μως αὐ τὸ ποὺ 
δί νει τὴν ὤ θη ση πρὸς τὰ ἐμ πρός, αὐ τὸ δὲν τὸ εἶ πε κα νείς –ἴ σως 

διότι ἐ λά χι στοι νὰ εἶ ναι αὐ τοὶ ποὺ τὸ ἔ χουν συ νει δη το ποι ή σει. Καὶ ὁ «∆» 
δὲν πρό κει ται τώ ρα, με τὰ 26 χρό νια ζω ῆς, στὰ ὁ ποῖ α τὸ σύ νο λο σχε δὸν τοῦ 
λό γου του κα λύ φθη κε ἀ πὸ τὴν ἀ νά δει ξη τῆς πο λι τι κῆς ἀ ξί ας τοῦ Πο λι τι-
σμοῦ καὶ τὴν πο λι τι κὴ ἄρνηση τῶν «φε να κῶν» τοῦ Πο λι τι σμοῦ (ὅ πως ἡ 
γελοιογραφία «Ἑλ λη νο χρι στι α νι κὸς Πο λι τι σμός» στὴ ση με ρι νὴ Ἑλ λά δα) 
νὰ κα τρα κυ λί σῃ σὲ αὐ τα πά τες καὶ νὰ ἀ να θε ω ρή σῃ τὸν ἀ κρο γω νια ῖο λί θο τῆς 
ὕ παρ ξής του ὡς δι α φω τι στι κοῦ βή μα τος, ποὺ δὲν εἶ ναι ἄλ λος ἀ πὸ τὴν –ὅ σο κι 
ἄν δι αρ κέ σῃ– ὤ θη ση διὰ τοῦ λό γου σὲ μί α χω ρὶς φό βο καὶ πα ρα μορ φώ σεις 
–ἀ νεί πω τη ἀ κό μη ἀ πὸ τὰ ἐ πί ση μα χεί λη τῆς Ρω μι ο σύ νης– θέ α ση τοῦ πο λι τι κοῦ 
καὶ πολιτιστικοῦ γίγνεσθαι.

∆.Ι.Λ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

Ç ÐÁÉÄÅÉÁ ÔÇÓ ÂÉÂËÏÕ
ÊÁÉ Ç ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ ÔÇÓ ÃÇÓ

Κύριε διευθυντὰ καὶ συνεργάτες τοῦ «∆αυλοῦ»,
Θλίψη, ἀπογοήτευση, ἀγανάκτηση, θυμό, ὀργή, τὰ ἔνιωσα ὅλα. Ἡ ἀηδία ὅμως στάθη-

κε κυρίαρχο συναίσθημα κατὰ τὴν πρόσφατη διαμονή μου στὴν Ἑλλάδα. Ἀηδία γενικῶς 
ἀπέναντι στὸ «σύστημα» ἀλλὰ καὶ εἰδικῶς ἀπέναντι στὴν «χαμαιλεόντια συνομοταξία» 
τῶν δημοσιογράφων του. Ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ σκόπιμος χειρισμὸς τῶν νοημάτων καὶ τοῦ 
πνεύματος τῶν συζητήσεων πρὸς καλουπωμένες κατευθύνσεις ἦταν κάτι παραπάνω ἀπὸ 
ἐμφανής. Προσπάθησα νὰ ἐπικοινωνήσω τηλεφωνικῶς μὲ τηλεοπτικοὺς καὶ ραδιοφωνι-
κοὺς σταθμοὺς μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ διατυπώσω τὴν γνώμη μου γιὰ τὰ πρόσφατα γεγονότα, 
ποὺ ἄλλαξαν τὸν γεωφυσικὸ χάρτη τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκρούστηκα μὲ τοίχους ἀπὸ 
τοῦβλα καὶ στουρνάρια. Ἔστειλα κάποια μηνύματα σὲ αὐτούς, ποὺ διατυμπάνιζαν ὅτι 
θὰ τὰ διαβάσουν ὅλα (ἐκτὸς τῶν ὑβριστικῶν), ἀλλὰ μάταια. Οἱ μέσῳ ραδιοκυμάτων ἐκ-
πεμπόμενες ἀπόψεις ἦταν ἀπολύτως φιλτραρισμένες.

Οἱ τρόποι καὶ τὰ μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, εἶναι ἡ ἐλεγχόμενη παι-

Ἀγαπητοί μου,
Στὸ τεῦχος Μαΐου στὴν ἐπιστολή της ἡ Προ-

μηθέα κάνει λόγο γιὰ μία «συνταγή», ὅπως τὴν 
ἀναφέρει, τὴν ὁποία τῆς προτείνατε πρὸς ἐκμά-
θηση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς χωρὶς δασκάλους. 
Μήπως, σᾶς παρακαλῶ, θὰ μποροῦσα νὰ γί-

νω γνώστης αὐτῆς τῆς «συνταγῆς», ἀρχίζοντας 
μία προσπάθεια ἐκμάθησης τῆς πατρῴας ἡμῶν 
γλώσσας;

 Μετὰ τιμῆς
 Κώστας Βήττας
 Κοζάνη

Μιὰ «συνταγή» γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

Σημ. «∆»: Ἐπιλέξτε δύο-τρία βιβλία κλασικῶν μὲ προσιτὴ γλῶσσα (π.χ. ∆ιόδωρου, Ἀπολλόδω-
ρου, Πλούταρχου, Ξενοφῶντα κ.ἄ.), ἐὰν εἶναι δυνατὸν σὲ ἔκδοση, ποὺ νὰ μὴν παραθέτῃ τὰ κείμενα 
καὶ σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση. Ἐὰν διαβάσετε προσεκτικὰ 5-10 σελίδες, θὰ διαπιστώσετε, ὅτι θὰ ἀρ-
χίσετε νὰ παίρνετε μιὰ ἰδέα γιὰ τὸ τί ἀναφέρει τὸ κείμενο, δεδομένου ὅτι πλεῖστες ἀρχαῖες λέξεις 
εἶναι κοινὲς μὲ ἀντίστοιχες σημερινές. Ἐὰν συνεχίσετε μέχρι τὶς 20-30 σελίδες, θὰ ἀντιληφθῆτε 
ἀκόμα περισσότερα. Ἐὰν δὲν ἀπογοητευθῆτε κι ἐπιμείνετε φθάνοντας τὶς 50-100 σελίδες θὰ κατα-
λάβετε ἀκόμα περισσότερα πλὴν ὡρισμένων ἀκαταλήπτων λέξεων, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ προ-
σφύγετε σὲ κάποιο καλὸ λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς. Ἐὰν δὲν τὰ παρατήσετε, στὶς 200-250 σε-
λίδες θὰ ἔχετε κατανοήσει ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ κειμένου, ἐνῷ ἐὰν φθάσετε στὶς 500 σελίδες, 
θὰ διαπιστώσετε πὼς θὰ τὸ κατανοῆτε σχεδὸν πλήρως.

Ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὰ παραπάνω εἶναι:
1. Νὰ ἔχετε ἤδη κάποια γλωσσικὴ παιδεία.
2. Νὰ διαθέτετε ἕνα καλὸ Λεξικὸ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς (π.χ. Lidell Scott, Σταματάκου κ.ἄ.).
3. Πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ εἶσθε ὡπλισμένοι μὲ ὑπομονὴ κι ἐπιμονή.
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δεία, ποὺ διαπλάθει ἀνθρώπους κακοήθεις, ἀσυνείδητους, χωρὶς σεβασμὸ στὴν Φύση, στὰ 
ζῷα, στὰ δένδρα καὶ ἡ διάχυτη τρομοκράτηση σὲ ὅποιον διανοηθῇ νὰ ἐκφράσῃ ὁτιδήποτε 
δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν καθεστηκυῖα ἄποψη περὶ «δημοκρατίας» καὶ «δικαίου».

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι μόνος του σὲ αὐτὴν τὴν χαλεπὴ θέση. (Λόγῳ τῆς ἐργασίας 
μου ταξιδεύω ἀρκετά, εἰδικῶς στὴν Εὐρώπη, καὶ ἔχω δεῖ «ἀρκετὰ καὶ θαυμαστά».) 
Ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ πλανήτη βρίσκονται ἢ 
θὰ βρεθοῦν συντόμως σὲ ἀνάλογη θέση. Εἰδικῶς οἱ χῶρες τῆς νοτίου Εὐρώπης καὶ τῶν 
Βαλκανίων (Πορτογαλία, Ἱσπανία, Γαλλία, Ἰταλία, Ἀλβανία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία-
Ἐρζεγοβίνη) δέχονται τεράστια πλήγματα. Μέχρι καὶ τὰ Κανάρια νησιὰ γνώρισαν τὴν 
«ζεστασιά» τῶν φλεγομένων δασῶν. Καὶ ὅπου τὰ δάση δὲν καίγονται, ἀποψιλώνονται 
ὅπως στὸν Ἀμαζόνιο, ὅπου κάθε χρόνο δασικὴ ἔκταση ἴση μὲ τὸ ἐμβαδὸν τῆς Ἑλλάδος 
μετατρέπεται σὲ ντουλάπια κουζίνας, ἔπιπλα καὶ διαφημιστικὰ φυλλάδια. Ὑπάρχουν πα-
νύψηλα δένδρα μὲ ὕψος ποὺ ξεπερνᾷ τὰ 70-80 μέτρα, κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα χρειάζεται τὸ 
λιγώτερο 700 χρόνια, γιὰ νὰ μεγαλώσῃ. Ποιός ἔχει δώσει τὸ ἐγκληματικὸ δικαίωμα, ὥστε 
κάποιοι νὰ καταστρέφουν σὲ μερικὰ λεπτὰ αὐτό, ποὺ ἡ Φύση χρειάστηκε τόσα χρόνια νὰ 
μᾶς προσφέρῃ; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ μοναδικὸ ὂν στὸν πλανήτη, τὸ ὁποῖο, ἐνῷ πρακτικὰ 

‣

Ἡ ∆ιανόηση τῆς θαυματοποιίας;

Κύριε διευθυντά, 
«Ἀδελφοί μου, ἔμαθα πὼς μὲ τὴν χάριν τοῦ 

Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ δὲν εἶσθε 
Ἕλληνες, δὲν εἶσθε ἀσεβεῖς, αἱρετικοί, ἄθεοι, 
ἀλλ’ εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί...» (Κοσμᾶ Αἰ-
τωλοῦ, ∆ιδαχαί, Βίος, Ἀκολουθίαι, ἔκδ.Ἀρχιμαν-
δρίτου Α. Ν. Καντιώτου 1959, σ. 59.)

Τὰ παραπάνω ὡς ἀπάντηση στοὺς διάφορους 
«κατάπληκτους» καὶ ὠργισμένους, πανεπιστη-
μιακοὺς καὶ μή, ποὺ στὰ δελτία εἰδήσεων (κ. 
Ζουράρις) ἢ στὸν ἔντυπο Τύπο (ἐφημ. «Ἀξία», 
10.03.2007, ∆. Β. Κόκκινος, ἐπίτ. Πρόεδρος τοῦ 
Ἀρείου Πάγου) μὲ ἀφορμὴ τὴ συζήτηση γύρω 
ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Στ΄ ∆ημοτικοῦ θεωροῦν πα-
ραποίηση τῆς Ἱστορίας τὸ ὅτι δὲν ἀναφέρεται 
ὅτι ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἦταν ἱερομόναχος. Ἀλ-
λὰ ἀναφέρει κανεὶς ὅτι π.χ. ὁ Κοραῆς ἦταν για-
τρός; Πράγματι ὁ Κοσμᾶς ἦταν ἱερομόναχος. Ὁ 
σκοπός του ἦταν νὰ φτειάξῃ ἑλληνικὰ σχολεῖα 
ἢ ἀνθελληνικὰ κατηχητήρια; Μοναχὸς ἦταν σὲ 
κάποιο διάστημα τῆς ζωῆς του καὶ ὁ διδάσκα-
λος τοῦ γένους Θεόφιλος Καΐρης. Μήπως εἶναι 
ἐξ ἴσου σημαντικὴ παράλειψη ἡ μὴ ἀναφορά 
του καὶ τὸ σκληρὸ τέλος του; Σὰν ἁπλὸς πολί-
της ἀναρωτιέμαι, τί εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνο; Νὰ 
μὴν ἀναφέρωνται στὰ σχολικὰ βιβλία ἀποδε-
δειγμένα ψεύδη («Λάβαρο Ἁγ. Λαύρας», «κρυ-
φὰ σχολειά») ἢ ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἔγκριτοι τιτλοῦ-
χοι», ποὺ εἴτε ἡ ἡμιμάθειά τους εἴτε ὁ ἐγκλεισμός 
τους σὲ κομματικὲς καὶ θρησκευτικὲς στροῦγ-

κες τοὺς ἀφαιρεῖ κάθε ἀντικειμενικότητα καὶ 
τοὺς κάνει διχαστικούς, νὰ τὰ διδάσκουν στὰ 
παιδιά μας;

Πάνω ἀπ’ ὅλα, ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν Πατρίδα, τὸ 
προσωπικὸ συμφέρον καὶ ἡ καρριέρα στὸ δημό-
σιο. Τέτοια δὲν ὑπάρχει, ἂν δὲν ἔχῃς καλὲς σχέ-
σεις μὲ τὸν συγκυβερνήτη τοῦ τόπου, τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία.

Πρόσφατα εἴδαμε τὸ μένος ἐναντίον τοῦ 
ναυάρχου κ. Ἀντωνιάδη καὶ τὴν πρόταση τοῦ 
ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Σούρλα νὰ τοῦ 
ἀφαιρεθῇ ὁ τίτλος του. (Τίτλος ποὺ κατακτή-
θηκε μὲ προσπάθειες μιᾶς ζωῆς.) Βασικό τους 
ἐπιχείρημα, γιατί δὲ μίλαγε πρὶν καὶ μίλησε με-
τὰ τὴν ἀποστράτευσή του. Μὰ ἂν μίλαγε πρίν, 
θὰ τοῦ ἀφαιροῦσαν κάθε δυνατότητα ἐξέλιξης 
καὶ προόδου. Θὰ τοῦ στεροῦσαν κάθε δυνατότη-
τα νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἀγαποῦσε καὶ στὸ ὁποῖο 
ἦταν ὁ καλύτερος στὴν σειρά του, πρὸς ὄφελος 
τῆς πατρίδας μας.

Καὶ ἐνῷ εἶχα σκοπὸ νὰ τελειώσω τὰ σχόλια, 
ἦρθε στὸ μυαλό μου ἡ μορφὴ ἑνὸς μητροπολίτη 
σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ νὰ διαλαλῇ, ὅτι, ἀφοῦ 
τὸ λέει ὁ κ. Γιαμαρέλος (ἐπίτιμος πρόεδρος ἰα-
τροδικαστῶν) καὶ ὁ κ. Κουτσάφτης (πρόεδρος 
ἰατροδικαστῶν), ὁ λόγος ὁποιουδήποτε ἄλλου 
περισσεύει. Γιὰ ποιό θέμα; Οἱ ὡς ἄνω «ἔγκριτοι 
τιτλοῦχοι» πιστοποιοῦσαν θαῦμα στὸ σκήνωμα 
τοῦ Βησσαρίωνα. Ἡμιμάθεια ἢ χατήρι στὴ θρη-
σκευτικὴ στροῦγκα; Σὲ ποιά πολιτισμένη χώρα 
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δὲν ἔχει κανέναν ἐχθρό, ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνο ἐχθρὸ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα, ἔμβια καὶ μή.
Ὅσον ἀφορᾷ στὸ ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν κάτι τέτοιο ἀλλὰ καὶ ποιοί τὸ 

διαπράττουν, θὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς: Κάθε πράξη προϋποθέτει αἰτία καὶ σκέψη, προ-
ϋποθέτει ὑπόβαθρο γνωσιολογικὸ καὶ ἰδεολογικό, προϋποθέτει ἠθικὸ κίνητρο. Ἔχουμε 
λοιπὸν τὴν ἠθικὴ αὐτουργία ἀλλὰ καὶ τὴν φυσική. Ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἠθικὴ πλευρὰ τοῦ 
ζητήματος, τὰ πράγματα εἶναι σχετικῶς ἁπλᾶ.

Ποιός κατέχει τὴν ἡγετικὴ καὶ προνομιοῦχο θέση (μετὰ ὑπερηφάνειας μάλιστα) ἰδεολο-
γικοῦ ἐμβολιασμοῦ στὶς κοινωνίες καὶ τοὺς λαούς; Ποιός διαμορφώνει συνειδήσεις; Ποιός 
διδάσκει ἦθος στὰ σχολεῖα; Κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τὸ βιβλικὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ 
παγκοσμίως τὴν μοναδικὴ περίπτωση «ἰδεολογικοῦ», «φιλοσοφικοῦ», «θρησκευτικοῦ» 
συστήματος πλήρους ἀγνωμοσύνης πρὸς τὴν Φύση. Οὔτε ἡ ἑλληνικὴ κοσμοθέαση οὔτε ἡ 
κινέζικη φιλοσοφία οὔτε ἡ ἰαπωνέζικη ἢ ἰνδικὴ κουλτούρα οὔτε τὸ ἦθος τῶν Ἀμερικανῶν 
ἐρυθροδέρμων ἢ τῶν ἰθαγενῶν τῆς Αὐστραλίας ἢ τῶν Ἐσκιμώων ἱστορικῶς ἔχει ἀποτελέ-
σει ποτὲ ἢ μπορεῖ νὰ ἀποτελῇ δυνητικὸ ἠθικὸ αὐτουργὸ τόσο μεγάλων ἐγκλημάτων. Πρὸς 
τὸ παρὸν λοιπὸν καὶ μέχρι νεωτέρας τὸ βιβλικὸ πνεῦμα καὶ οἱ ὑποστηρικτές του ἀποτε-
λοῦν τὸν Νο1 δυνητικὸ ἠθικὸ αὐτουργὸ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

‣

Σημ. «∆»: Γιὰ τὴν νεκρανάσταση τῆς ὀνομασίας « Ἕλληνες» βλ. «∆ύο ἐκρηκτικὲς λέξεις», «∆», τ. 300.

ἰατροδικαστὲς πιστοποιοῦν θαύματα σὲ σκη-
νώματα, καὶ καμμία ἀρχὴ δὲν διαμαρτύρεται; 
Ποιά πολιτισμένη χώρα στηρίζει τὸ μέλλον καὶ 
τὴν ἐκπαίδευση τῆς νεολαίας της στὴν ἰουδαϊκὴ 
θαυματοποιία καὶ ὄχι στὸν ὀρθὸ λόγο, τὴν ἔρευ-
να καὶ τὴν μαθηματικὴ ἀπόδειξη, ἔτσι ὅπως τὴν 
ὥρισαν οἱ πρόγονοί μας;

Νομίζω, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ 
τὴν ἐξαιρετικὴ δουλειὰ ποὺ κάνετε καὶ τὴν προ-
σήλωσή σας στὴν ἀλήθεια. Τέλος θὰ ἤθελα τὴν 
βοήθειά σας. Ψάχνω, ἀλλὰ δυσκολεύομαι νὰ 

βρῶ ἔγκριτη βιβλιογραφία, γιὰ τὸ πῶς ὁ ἑλλη-
νικὸς λαὸς ξαναπῆρε τὸ κατασυκοφαντημένο 
ὄνομα Ἕλληνες μετὰ τὸ 1821. ∆ὲν ξέρω, ἂν ὁ 
«∆αυλός» ἔχει ἀσχοληθῆ μὲ τὸ θέμα καὶ σὲ ποιά 
τεύχη. 

Ὑποδείξτε μου σχετικὴ βιβλιογραφία.
Γιὰ νὰ μαθαίνουμε κι ἐμεῖς καὶ νὰ μεταφέρου-

με στὰ παιδιά μας.
 Μὲ τιμὴ
 Τσίγκας Γ. Θανάσης
 Μαθηματικός, Μαρούσι

Κύριε διευθυντά,
Μοῦ ἔφτασε μία καταγγελία κατοίκων τοῦ χω-

ριοῦ Γκρέκα, ποὺ κάηκε ἕνα μεγάλο μέρος του 
κατὰ τὶς φονικὲς φωτιὲς τοῦ Αὐγούστου. Κάτοι-
κοι ὠργισμένοι ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐκφοβισμένοι, 
γιὰ νὰ βγοῦν δημόσια νὰ τὸ καταγγείλουν, μᾶς 
εἶπαν, ὅτι ὁ ∆ῆμος Μενιδίου ἀπέστειλε βοήθεια 
100.000 εὐρὼ γιὰ τοὺς πυρόπληκτους, ὅπου εἴτε 
ὅλο τὸ ποσὸ εἴτε τὸ μισὸ τὸ ἐμπιστεύτηκε, πρὸς 
διάθεση στοὺς ἔχοντες πραγματικὴ ἀνάγκη, εἰς 
τὸν παπᾶ τοῦ χωριοῦ. Ὁ παπᾶς εἶπε στὴν ἀρχὴ 
πρὸς τοὺς κατοίκους, ὅτι θὰ παρακρατηθῇ τὸ 
ποσὸ γιὰ τὸ ξαναχτίσιμο τῆς ἐκκλησίας ποὺ κά-
ηκε ὁλοσχερῶς (παρ’ ὅλο ποὺ καὶ ἀπὸ τὴν Γερ-
μανία ὑπάρχει προσφορὰ 500.000 εὐρὼ γιὰ τὴν 
ἐκκλησία, καὶ τὶς προηγούμενες ἡμέρες πέρασαν 

ἕνας Γερμανὸς καὶ ἕνας Κύπριος καὶ εἶπαν, ὅτι 
μποροῦν νὰ ἀναλάβουν μὲ δικά τους ἔξοδα τὸ 
χτίσιμο). Οἱ κάτοικοι ἀντέδρασαν· καὶ ὡς μέσον 
ἐκφοβισμοῦ τους, γιὰ νὰ μὴν τὸν καταγγείλουν, 
ὁ παπᾶς ἀνακοίνωσε, ὅτι ὅποιος τὸν καταγγεί-
λῃ θὰ τύχῃ... ἀφορισμοῦ. Τώρα οἱ κάτοικοι φο-
βοῦνται ἐπωνύμως νὰ τὸ καταγγείλουν καὶ νιώ-
θουν παγιδευμένοι καὶ ἀνίσχυροι νὰ διεκδική-
σουν αὐτά, τὰ ὁποῖα μὲ μεγάλη γενναιοδωρία 
τοὺς προσέφερε ὁ ∆ῆμος Μενιδίου. Εἶναι ἀπα-
ράδεκτο, φρικῶδες καὶ ἀναίσχυντο νὰ συμβαί-
νῃ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ κατάφωρη παραβίαση 
τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, διότι καὶ ἐπιχει-
ρεῖται φίμωση καὶ ὑπάρχει κατάχρηση χρήμα-
τος καὶ ἐπιπλέον γίνεται χρήση ἀθέμιτων μέσων 
θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα.

Ἐκκλησία: Μὲ ἀπειλὴ ἀφορισμοῦ ἰδιοποιεῖται τὸ χρῆμα πυρόπληκτων
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Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουν κάποια στιγμὴ νὰ κατατίθενται ὁμαδικὲς μηνύσεις γιὰ 
ἀπόσυρση τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου ὡς ἐπικινδύνου γιὰ τὴν δημόσια ἀσφάλεια;

Ὅσον ἀφορᾷ τώρα στοὺς φυσικοὺς αὐτουργοὺς τοῦ θέματος. Ἐδῶ ὑπάρχουν διαβαθμί-
σεις. Μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος κακομοίρης πεινασμένος ἀπὸ κάποια ὑπὸ ἀνάπτυξη χώρα, 
ποὺ τοῦ ἔδωσαν ἕνα χαρτζηλίκι, γιὰ νὰ βάλῃ φωτιά, μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος ἄλλος ἀσυ-
νείδητος οἱασδήποτε ἐθνικότητος, ποὺ καθοθηγεῖται ἀπὸ διαφόρων λόγων συμφέροντα, 
ἐπιχειρηματιῶν, ὀργανώσεων, ὑπηρεσιῶν ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἁπλό. 
Τόσο δύσκολο εἶναι, μὲ ὅλα τὰ συστήματα παρακολούθησης ποὺ διαθέτουν, νὰ συλλά-
βουν ἔστω καὶ ἕναν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ ἁλυσίδα τῶν πραγματικὰ ὑπευθύ-
νων; Ναί, θὰ ἀπαντοῦσα τόσο δύσκολο, γιατὶ τότε θὰ κατέρρεε ὅλο τὸ σύστημά τους, 
τὸ ὁποῖο μὲ «κόπο» ἔχουν φτειάξει, ἀποκαλύπτοντας τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία τόσο πολὺ 
φοβοῦνται. Ἀναρωτιέμαι ἀλήθεια, ὅλοι αὐτοὶ δὲν σκέπτονται ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι καταστρέ-
φονται μαζὶ μὲ τὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ἀνήκουν; Ἐκτὸς ἐὰν ἤδη ἔχουν σχέδιο διαφυγῆς 
πρὸς ἄλλους πλανῆτες καὶ μᾶς τὸ ἀποκρύπτουν. Ἔχουν μπόλικη δουλειὰ νὰ κάνουν, ἂς 
καταστρέψουν καὶ τὸν Ἄρη καὶ τὴν Σελήνη καὶ τὸν Ἥλιο ἐν τέλει νὰ ἡσυχάσουμε!

Ἀξίζει νὰ μεταφέρω τὸ παρακάτω μήνυμα: Τὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἐρυθρό-
‣

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Εἶμαι, ὅπως ξέρετε, συνδρομητὴς καὶ βέβαια 

ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ σας, ποὺ κάθε φο-
ρὰ περιμένω ἀνυπόμονα τὴν ἔλευσή του. ∆ιαβά-
ζω πάντοτε καὶ τὰ ἄρθρα τῆς κ. Ταξιαρχούλας 
Λαδᾶ καὶ τὰ βρίσκω πολὺ ἐνδιαφέροντα. Ὅμως 
αὐτὸ ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ τεῦχος ὑπ. ἀριθ. 305 
ἀποτέλεσε γιὰ μένα μιὰ δυσάρεστη ἔκπληξη. Τὸ 
ἄρθρο ἦταν σαφῶς διαφημιστικό, οἱ ἀπόψεις 
ποὺ διετύπωνε ὁ συνεντευξιαζόμενος περὶ ἀναρ-
χίας, μὴ καλουπιῶν κ.ἄ. δὲν συζητοῦνται. Ἀφή-
νω τὰ περὶ Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, 
στὴν ὁποία «μπῆκε ἄνευ ἐξετάσεων». Πράγμα-
τι ὑπάρχει ἕνας νόμος ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰακω-
βίδη, ποὺ ἐπιτρέπει σὲ νέους, ὅταν στεροῦνται 
ἐπαρκῶν γραμματικῶν γνώσεων, νὰ εἰσάγων-
ται ἄνευ ἐξετάσεων, ἐὰν χαρακτηρισθοῦν ὡς 
«ταλέντα». ∆ὲν μᾶς εἶπε ὅμως, ἂν φοίτησε, σὲ 
ποιό ἐργαστήριο, πότε καὶ ἂν πῆρε δίπλωμα. 
Τὸ ἔργο ποὺ δημοσιεύεται εἶναι σαφῶς ἐρασιτε-
χνικό, ἄρα δὲν ἔκανε σπουδές. Ἐνῷ ἰσχυρίζεται 
ὅτι ἔχει φήμη παγκοσμίως ἴση μὲ τοῦ Πικάσσο 

καὶ τοῦ Σαγκάλ, οὔτε κἂν ἀναφέρεται στὸ λε-
ξικὸ τῶν Ἑλλήνων ζωγράφων ποὺ ἐξέδωσε ἡ 
«Μέλισσα».

Συμβαίνει νὰ γνωρίζω –ἀρκετὰ καλά– τὴν 
Ἱστορία τῆς Τέχνης. ∆ὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχη δή-
λωση τῶν προαναφερθέντων καλλιτεχνῶν, ποὺ 
νὰ λέῃ ὅτι ἔχουν τὴν ἴδια φήμη μὲ τὸν ἐν Μυτι-
λήνῃ συνάδελφό τους. Προφανῶς δὲν εἶναι μέ-
λος τοῦ συλλογικοῦ μας ὀργάνου, τοῦ Ἐπιμε-
λητηρίου Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος. Λέει 
ὅτι «δὲν ἔχει ἔπαρση, γιατὶ θεωρεῖ φυσικὸ τὸ 
νὰ περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο τῶν μεγά-
λων ζωγράφων τοῦ κόσμου». Λίγη σεμνότης δὲν 
βλάπτει. Αὐτὴ ἡ χώρα ἔχει βγάλει μεγάλους ζω-
γράφους ὅπως ὁ Κ. Παρθένης, ὁ Γιάννης Σταυ-
ρόπουλος, ὁ Ἀλέκος Κοντόπουλος καὶ ἄλλους 
μεταγενέστερους, ποὺ ἔχουν ἀξία, σπουδὲς καὶ 
σημαντικὸ ἔργο. Κανείς τους δὲν μίλησε μὲ τέ-
τοια ἔπαρση.

Ἡ ἔπαρση αὐτὴ συνιστᾷ «ὕβριν» μὲ τὴν ἀρ-
χαία ἑλληνικὴ σημασία τοῦ ὅρου. Χτυπητὸ πα-
ράδειγμα ὁ Κασανεύς, ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἑπτὰ ἐπὶ 

Ὁ χαρακτῆρας τοῦ καλλιτέχνη καὶ ἡ ποιότητα τοῦ ἔργου του

Ὅλοι, ὅσοι ἔχουμε τὴν στοιχειώδη εὐσυνειδη-
σία νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν 
Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης γιὰ αὐτὴν τὴν 
ἀπαράδεκτη κατάσταση, ὅπου ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, ἔχοντας τεράστια περιουσία σὲ χρῆ-
μα καὶ γῆ, δὲν διαθέτει οὔτε ἕνα εὐρὼ ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὴν ἀνακατασκευὴ τῶν ἐκκλησιῶν ποὺ κά-

ηκαν, δεσμεύει μέσῳ τῶν ἱερέων ποὺ ἔχει προσ-
λάβει τὶς δωρεὲς τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων (κοι-
νῶς κλέβει) καὶ ἐπιτρέπει τὴν ψυχολογικὴ βία 
διὰ μέσου τῆς θρησκείας, γιὰ νὰ ἀποκρύψῃ τὶς 
πομπές της.

 Μὲ τιμὴ
 Ἰάσων Σχίζας
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δερμος ἀρχηγὸς Ζὶτλ ἀπευθύνεται στὸν πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Φραγκλῖνο Πὶρς (1853-1857): 
«Ὁ μεγάλος λευκὸς ἀρχηγὸς τῆς Οὐάσιγκτον θέλει ν’ ἀγοράσῃ τὴ γῆ μας. Συνοδεύει τὸ 
μήνυμά του μὲ λόγια καλῆς θέλησης καὶ φιλίας. Αὐτὸ εἶναι πολὺ εὐγενικὸ ἀπὸ μέρους του, 
ἂν καὶ ξέρουμε, ὅτι τὴν φιλία μας δὲν τὴ χρειάζεται καθόλου, θὰ μελετήσουμε ὅμως τὴν 
πρότασή του, γιατὶ ξέρουμε ὅτι, ἂν δὲν τοῦ πουλήσουμε τὴ γῆ μας, μπορεῖ νὰ ἔρθῃ νὰ τὴν 
πάρῃ μὲ τὰ ὅπλα. Ἀλλὰ πῶς μποροῦμε νὰ πουλήσουμε τὸν οὐρανὸ ἢ τὴ ζεστασιὰ τῆς γῆς; 
∆ὲν εἶναι ἰδιοκτησία μας τὸ δροσοφτερούγισμα τοῦ ἀνέμου καὶ τὸ τρεμολάμπισμα τοῦ 
νεροῦ. Ἡ κάθε γωνιὰ τούτης τῆς γῆς εἶναι γιὰ μᾶς ἱερή. Ἡ κάθε ἀστραφτερὴ βελόνα τοῦ 
ἔλατου, τὸ κάθε συννεφάκι τῆς ὁμίχλης, ποὺ κρύβεται μέσα στὰ σκοτάδια τοῦ δάσους, τὸ 
κάθε ξέφωτο, τὸ κάθε βούισμα τοῦ ἐντόμου λογιάζονται ἱερὰ στὴ σκέψη τοῦ λαοῦ μας.»

∆ὲν εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς λοιπόν, γιατί οἱ κομιστὲς τοῦ «πολιτισμοῦ» καὶ τῆς «θρη-
σκείας τῆς ἀγάπης» στὴν Ἀμερικὴ φρόντισαν νὰ τὴν ἐκκαθαρίσουν ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς 
κατοίκους της.

 Μετὰ τιμῆς
 Ἀλέξανδρος Φιλίππου
 Ἀθήνα

Σημείωση «∆»: Φρονοῦμε ὅτι ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία κρίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ τὴν 
αἰσθητικὴ ἀξία της, τὸ κάλλος, τὸ ὡραῖο ἀλλὰ καὶ τὸ πνευματικὸ μήνυμα τοῦ δημιουργήματος. Ὁ κ. 
Παρλαβάντζας ἐλάχιστα ἢ καθόλου δὲν ἀσχολεῖται στὴν ἐπιστολή του μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ μό-
να ποὺ ἀξιώνουν ἢ ἀπαξιώνουν κάθε ἔργο τέχνης. Πιθανῶς τοῦτο νὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν γνω-
ρίζει τὸ ἔργο τοῦ κρινόμενου. Ἡ ἔπαρση, οἱ ὅποιες ἄλλες ἀδυναμίες ἢ οἱ πολιτικὲς ἢ ἰδεολογικὲς 
ὑποκειμενικὲς ἀπόψεις ἑνὸς δημιουργοῦ ἀναφέρονται στὸν χαρακτῆρα του, ὅπως ἡ φοίτησή του 
σὲ διάφορες σχολὲς ἢ ἡ συμμετοχή του ὡς μέλους σὲ κάποιο συλλογικὸ ὄργανο, καὶ στὶς πεποι-
θήσεις του· καὶ οὔτε εἶναι οὔτε ὑπῆρξαν ποτὲ κριτήρια ἀξιολόγησης τῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς 
του. Ἀντίθετα, ἂν ὑπῆρξαν κάποτε (σὲ σκοτεινὲς πάντοτε ἐποχὲς πολιτικῆς ἢ θρησκευτικῆς ἀπολυταρ-
χίας), ἀποτέλεσαν ὁπωσδήποτε τροχοπέδη ἢ ἐκτροπὴ στὴν ἐλεύθερη καλλιτεχνικὴ δημιουργία. ∆η-
μοσιεύσαμε ὅμως τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ τοῦ διακεκριμένου ζωγράφου καὶ γλύπτη κ. Τ.Π. μὲ τὴν προσ-
δοκία, ὅτι ἡ δημοσιότητα αὐτὴ ἴσως ἀποτελέσῃ ἀφετηρία γιὰ περαιτέρω οὐσιαστικώτερη συζήτηση 
ἢ κριτικὴ μὲ οὐσιαστικὸ (=καλλιτεχνικὸ ἐπὶ τοῦ προκειμένου) περιεχόμενο._∆.Ι.Λ.

Ἀγαπητὲ ∆αυλέ, 
Τὸ στρατόπεδο, ὅπου βρίσκεται ἡ Ἀνωτάτη 

∆ιακλαδικὴ Σχολὴ Πολέμου στὴ Θεσσαλονίκη, 
διεκδικεῖ ἡ Ἐκκλησία. Τὸ ἀπίστευτο εἶναι, ὅτι 
οἱ ἐκκλησιαστικὲς διεκδικήσεις βασίζονται σὲ 
ὀθωμανικὰ ἔγγραφα, βάσει τῶν ὁποίων ὁ χῶρος 
εἶχε παραχωρηθῆ στὴν Ἐκκλησία πρὶν τὸ 1821. 

Παρὰ τὸ προφανῶς παράλογο τῆς ὑπόθεσης 
οἱ διεκδικήσεις φαίνεται νὰ καταλήγουν σὲ συμ-

βιβαστικὴ πρόταση, καθ’ ὅσον ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλ-
ληνικὸς Στρατὸς δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἀντίρρηση 
εἴτε νὰ ἀποζημιώσῃ τὴν Ἐκκλησία εἴτε νὰ τῆς 
παραχωρήσῃ σὲ ἀντάλλαγμα ἔκταση παλαιοῦ 
στρατοπέδου στὸ Πανόραμα, μιὰ ἀπὸ τὶς ἀκρι-
βώτερες περιοχὲς τῆς Θεσσαλονίκης.

   Μετὰ τιμῆς
  Κ.∆.
  Στρατιωτικὸς 

Ἡ Ἐκκλησία διεκδικεῖ στρατόπεδο βάσει ὀθωμανικῶν ἐγγράφων 

Θήβας» στρατηγούς, ὁ ὁποῖος ἀνεβασμένος στὰ 
τείχη, ἕτοιμος νὰ εἰσορμήσῃ, σταμάτησε καὶ εἶ-
πε: «Ποιός εἶμαι ἐγώ!» Ὁ κεραυνὸς τοῦ ∆ιὸς 
ἔδωσε τέλος στὴν ὕβρη. ∆ὲν λέω νὰ κεραυνοβο-
ληθῇ ὁ ζωγράφος, ὅμως καλὸ εἶναι νὰ βγάλουμε 

κάποια διδάγματα ἀπὸ τὸ μυθολογικὸ ἢ ἱστορι-
κὸ παρελθόν μας.

 Μὲ τιμὴ
 Τάκης Παρλαβάντζας
 Ζωγράφος-γλύπτης



γή ι νος «θερ μο στά της» εἶ ναι ἕ να πο λὺ εὐ αί-

σθη το ὄρ γα νο. Με τα ξὺ τῶν συν θη κῶν ζω-

ῆς τῶν κα τοί κων τοῦ πλα νή τη μας καὶ τῶν 

συν θη κῶν θα νά του ἡ ἀ πό στα ση εἶ ναι πο λὺ 

μι κρή. Ἤ δη μιὰ μι κρὴ ἀ πό κλι ση στὶς δυ να μι-

κὲς δι α δι κα σί ες, ποὺ ἔ κα ναν τὸν πλα νή τη ἔ τσι ποὺ τὸν γνω-

ρί ζου με, μπο ρεῖ νὰ ἔ χῃ τέ τοι ες ἐ πι δρά σεις στὴν ἀ τμό σφαι ρα 

καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση στὶς κλι μα το λο γι κὲς κα τα στά σεις ποὺ 

σή με ρα ἐ πι κρα τοῦν, ποὺ οὔ τε κἂν μπο ροῦ με νὰ τὶς φαν τα-

σθοῦ με. Λό γω τῆς ἄ γνοι άς μας γιὰ τὴν ἰ σορ ρο πί α τῶν πα ρα-

γόν των στὴν ἀ τμό σφαι ρα καὶ τῶν ἀλ λη λο ε πι δρά σε ών τους, 

ποὺ ρυθ μί ζουν τὶς κλι μα το λο γι κὲς κα τα στά σεις, ζοῦ με πράγ-

μα τι ἐ πι κίν δυ να. Ἀ κό μη δὲν «γνω ρί ζου με» πολ λὰ πράγ μα τα 

ἢ πι στεύ ου με ὅ τι «γνω ρί ζου με» γιὰ τοὺς μη χα νι σμούς, ποὺ 

μπο ροῦν νὰ ἐ πι δρά σουν πο λὺ γρή γο ρα στὸ «θερ μό με τρο» 

τῆς Γῆς, δη λα δὴ δὲν γνω ρί ζου με, ποι ά κα τά στα ση στὸ μέλ-

λον εἶ ναι ἡ πι θα νώ τε ρη

  μιὰ ἐ πο χὴ  θα να τη φό ρου ψύ χους,

  ἢ μί α ἐ πο χὴ θα να τη φό ρου καύ σω να;

Ï ÍÅÏÓ ÇËÉÏÓ
«ÍÅÌÅÓÉÓ»

...ÅÊÄÉÊÅÉÔÁÉ
ÔÏÍ ÐËÁÍÇÔÇ ÃÇ
Προ σέγ γι ση τῆς οἰ κο λο γι κῆς ἀ πει λῆς
μὲ τὴν βο ή θεια τῆς Ἀ στρο φυ σι κῆς

ΠΕΡΙΒ
ΑΛΛΟΝ

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩΜ
Α



∆ύο ὁ μά δες ἐ ρευ νη τῶν ὑ πο στή ρι ξαν τὸ 1984, ὅ τι τὸ «ἀ δερ φι κό» ἀ στέ ρι τοῦ 
Ἥλιου μας μὲ τὸ ὄ νο μα Νέ με σις*, ποὺ ἔ χει μᾶ ζα τὸ 1/10 τῆς μά ζας τοῦ Ἥ λιου μας, 
κι νεῖ ται ἐ πὶ μιᾶς τρο χιᾶς, ποὺ ὁ λο κλη ρώ νει κά θε 26 ἑ κα τομ μύ ρια χρό νια. Οἱ πα λαι-
ον το λό γοι δι α πί στω σαν, ὅ τι κα τὰ τὴν διά ρκεια τῶν τε λευ ταί ων 250 ἑ κα τομ μυ ρί ων 
χρό νων μὲ ἐκ πλη κτι κὴ συ χνό τη τα λαμ βά νει χώ ρα κά θε 26 ἑ κα τομ μύ ρια χρό νια μα-
ζι κὸς θά να τος ζών των ὀρ γα νι σμῶν. Ἡ Νέ με σις (τι μω ρί α) εἶ ναι θε ὰ τῆς Ἑλ λη νι κῆς 
Μυ θο λο γί ας. Με τα ξὺ τῶν πλα νη τῶν Ἄ ρη καὶ ∆ί α ὑ πάρ χει, ὡς γνω στόν, ἡ ζώ νη 
τῶν ἀ στε ρο ει δῶν, με τὰ τὸν πλα νή τη Πλού τω να, ἀ κο λου θεῖ ἡ ζώ νη Κου ΐ περ γε μά τη 
ἐ πί σης μὲ ἀ στε ρο ει δεῖς καὶ ἡ ζώ νη Ὄ ορ τ γε μά τη μὲ κο μῆ τες. Κα τὰ τὴν πο ρεί α τοῦ 
Ἡλίου Νε μέ σε ως πλη σί ον τῶν ζω νῶν αὐ τῶν δη μι ουρ γοῦν ται ἀ νω μα λί ες βα ρύ τη-
τας, μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὴν ἐ κτό πι ση ἑ νὸς «νέ φους» πε ρί που ἑ νὸς δι σε κα τομ μυ ρί ου 
ἀ στε ρο ει δῶν καὶ κο μη τῶν στὸ Σύμ παν. Στα τι στι κῶς πι θα νο λο γεῖ ται, ὅ τι 10 ἕ ως 200 
ἀ πὸ τὰ σώ μα τα αὐ τὰ συγ κρού ον ται μὲ τὴν Γῆ μὲ κα τα στρο φι κὲς συ νέ πει ες στὶς 
ἐ πι κρα τοῦ σες κλι μα το λο γι κὲς συν θῆ κες.

* Ἡ Νέ με σις (=ἀ πο νο μὴ τοῦ ὀ φει λο μέ νου, ἐκ τοῦ νέ μω) στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἀξιολογία 
ἀ πο τε λεῖ τὴν τιμωρὸ τῆς ἀν θρώ πι νης οἴ η σης, τῆς ἀ λα ζο νεί ας καὶ τῶν με γά λων ἐγ κλη μά-
των (Πιν δά ρου «Πυ θιόνικοι», 10.69, Αἰ σχύ λου Ἀ πό σπα σμα 244, Σο φο κλέ ους «Ἠ λέ κτρα», 
792 κ.ἄ. ). Στὸν Ἡ σί ο δο ἀ να φέ ρε ται ὡς κό ρη τῆς Νυ κτὸς («Θε ο γο νί α», 223) καὶ εἶναι 
ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Αἰ δῶ («Ἔρ γα καὶ Ἡ μέ ραι», 200). Ἡ Αἰ δὼς (=ἐν τρο πή, συ στο λή), 
θε ό τη τα συ σχε τί ζε ται μὲ τὶς τρεῖς Ὧ ρες, θυ γα τέ ρες τῆς Θέ μι δος καὶ τοῦ ∆ιός, Εὐ νο μί α, 
∆ί κη καὶ Εἰ ρή νη («Θε ο γο νί α», 902).

Ἡ τρο χιὰ τῆς Νε μέ σε ως. Ἀ ρι στε ρὰ στὸ μέ γι στο τῆς ἀ πό στα σής της ἀ πὸ τὸν Ἥ λιο (3 ἔ τη 
φω τός) καὶ δε ξιὰ στὸ ἐ λά χι στο (1 ἔ τος φω τός). Οἱ κον τι νό τε ροί μας ἀ στέ ρες εἶ ναι τὸ ἀ στρι-
κὸ σύ στη μα τοῦ Ἄλ φα τοῦ Κεν ταύ ρου (4,25 ἔ τη φω τός). Στὴν κλί μα κα δὲν μπο ρεῖ νὰ ἀ πει-
κο νι σθῇ οὔ τε κἂν ὁ Πλού των τοῦ Ἡ λια κοῦ μας συ στή μα τος λό γῳ τῆς μι κρῆς σχετικὰ ἀ πό-

στα σής του ἀπὸ τὸν Ἥλιο.

ΗΛΙΟΣ

ΝΕΜΕΣΙΣ

ΗΛΙΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ

α ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

1 ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ 3 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 4,25 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ
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Σὲ κά θε σχε τι κὰ μορ φω μέ νο ἄν θρω πο εἶ ναι γνω στό, ὅ τι με τα βο λὲς στὴν ἀ τμό σφαι-
ρα τῆς Γῆς μὲ σκό νη ἀ πὸ ἡ φαι στεια κὲς ἐ κρή ξεις ἢ κο σμι κὴ σκό νη, ποὺ ἐ πι δρᾷ στὴν 
ἐκ πεμ πό με νη πρὸς τὴν Γῆ ἡ λια κὴ ἀ κτι νο βο λί α, μπο ροῦν νὰ δη μι ουρ γή σουν κλι μα το-
λο γι κὲς με τα βο λὲς καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση με γά λες κα τα στρο φές. Οἱ ἡ λια κὲς ἀ κτῖ νες δὲν 
μπο ροῦν μὲ ἀν τα νά κλα ση νὰ ἐ ξέλ θουν ἀ πὸ τὴν ἀ τμό σφαι ρα, μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὴν 
αὔ ξη ση τῆς θερ μο κρα σί ας στὴν Γῆ.

Με τα το πί σεις τῶν γή ι νων πό λων 

πλα νή της Γῆ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ἀλ λη λο δι α δο χι κὰ κυ κλι κὰ στρώ μα τα ὕ λης. 
• Ἕ ναν ἐ σω τε ρι κὸ πυ ρῆ να, ποὺ κα τὰ τὸ με γα λύ τε ρό του μέ ρος ἀ πο τε λεῖ-
ται ἀ πὸ στε ρε ὸ σί δη ρο (θερ μο κρα σί ας πε ρί που 5.000 βαθ μῶν Κελ σί ου), 
δι α μέ τρου πε ρί που 2.400 χι λι ο μέ τρων. Ὁ πυ ρῆ νας αὐ τὸς πε ρι στρέ φε ται 
προ φα νῶς γρη γο ρώ τε ρα ἀ πὸ τὸ ὑ πό λοι πο τοῦ πλα νή τη. Ὑ πο τί θε ται, 

ὅ τι ἐ δῶ ἔ χει τὴν βά ση του τὸ γή ι νο μα γνη τι κὸ πε δί ο. • Ἕ ναν ἐ ξω τε ρι κὸ πυ ρῆ να ἀ πὸ 
λει ω μέ νο σί δη ρο καὶ νι κέ λιο (θερ μο κρα σί ας 4.400 βαθ μῶν Κελ σί ου), πλά τους 2.200 
χι λι ο μέ τρων. • Ἕ να ἐ σω τε ρι κὸ πέ πλο ἀ πο τε λού με νο ἀ πὸ στα θε ρὸ καὶ καυ τὸ πέ τρω μα 
πά χους 22,5 χι λι ο μέ τρων. Πρὸς τὰ ὅ ρια τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ πυ ρῆ να ἀ να μι γνύ ον ται ρευ-
στὸς σί δη ρος καὶ νι κέ λιο μὲ λει ω μέ νο πέ τρω μα. • Ἕ να ἐ ξω τε ρι κὸ πέ πλο ἀ πο τε λού με-
νο ἀ πὸ στα θε ρὸ καὶ ψυ χρὸ πέ τρω μα πά χους 650 χι λι ο μέ τρων. • Ἕ ναν φλοι ὸ πά χους 
48-60 χι λι ο μέ τρων ἀ πο τε λού με νο ἀ πὸ 16 με γά λες καὶ με ρι κὲς μι κρὲς με τα κι νού με νες 
λι θο σφαι ρι κὲς πλά κες πε τρω μά των.

Τὸ πέ πλο τῆς Γῆς μα ζὶ μὲ τὸν φλοι ὸ ἀ πο τε λοῦν τὴν λι θό σφαι ρα, ἡ ὁ ποί α στὸν Εἰ ρη-
νι κὸ Ὠ κε α νὸ ἔ χει πά χος κα τὰ μέ σο ὅ ρο 70 χι λι ο μέ τρων καὶ στὶς ἠ πεί ρους 150.

Ἡ με γί στη πη γὴ θερ μό τη τας, ἐ ὰν ἐ ξαι ρέ σου με τὸν Ἥ λιο, εἶ ναι τὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῆς 
Γῆς, τὸ ὁ ποῖ ο με τα φέ ρει πρὸς τὴν ἐ πι φά νεια κά θε δευ τε ρό λε πτο 1,5 μι κρο θερ μί δες 
ἀ νὰ τε τρα γω νι κὸ ἑ κα το στό. Ἡ θερ μό τη τα αὐ τὴ πα ρά γε ται ἀ πὸ τὴν δι ά σπα ση ρα δι ε-
νερ γῶν ἀ τό μων, ποὺ ἦρ θαν πρὶν 4,5 πε ρί που δι σε κα τομ μύ ρια χρό νια ἀ πὸ τὰ ἐν δο α-
στρι κὰ νέ φη, ἀ πὸ τὰ ὁ ποῖ α δη μι ουρ γή θη καν ὁ Ἥ λιος καὶ οἱ πλα νῆ τες τοῦ ἡ λια κοῦ 
μας συ στή μα τος. Τὸ με γα λύ τε ρο μέ ρος τῆς θερ μι κῆς αὐ τῆς ἐ νέρ γειας ἀν τα να κλᾶ ται 
στὸ Σύμ παν.

Ἡ θερ μό τη τα τοῦ ἐ σω τε ρι κοῦ τῆς Γῆς ἐ ξα σφα λί ζει τὴν δρα στη ρι ό τη τα τῆς γή ι νης 
ἐ πι φά νειας, ποὺ κά νει τὴν Γῆ κα τοι κή σι μη. Ὁ πλα νή της μας ὅ μως χά νει συ νε χῶς 
τὰ ἀ πο θέ μα τά του σὲ ρα δι ε νερ γὰ στοι χεῖ α, ποὺ ση μαί νει ὅ τι ἔ χου με συ νε χῆ μεί ω ση 
τῆς θερ μό τη τας, ποὺ κα τα λή γει στὴν γή ι νη ἐ πι φά νεια, μὲ ἀρ νη τι κὲς συ νέ πει ες στὶς 
κλι μα το λο γι κὲς συν θῆ κες ποὺ ἀ κό μη ἐ πι κρα τοῦν.

Με τα βο λὲς τῆς Γῆς ἀ πὸ ἀν θρώ πι νες δρα στη ρι ό τη τες

ἱ ὑ ψη λὲς θερ μο κρα σί ες ἐ πι δροῦν καὶ θερ μαί νουν τὶς θά λασ σες καὶ ὁ δη-
γοῦν στὴν τή ξη τῶν πά γων τοῦ Βό ρει ου καὶ Νό τιου Πα γω μέ νου Ὠ κε α-
νοῦ. Ἡ κα τά στα ση αὐ τὴ ὁ δη γεῖ στὴν με τα τό πι ση τῆς εὐ κρά του ζώ νης 
πρὸς βορ ρᾶν. Ὑ πὸ κα νο νι κὲς συν θῆ κες τὸ 90 % τῶν ἡ λια κῶν ἀ κτι νῶν 
ἀν τα να κλᾶται ἀ πὸ τὰ χι ό νια τῶν πά γων τῶν πό λων. Μὲ τὴν τή ξη ὅ μως 
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Ἐτήσια Ἑλλάδος Κανονική: 53 ₠        Ἐτήσια Ἑλλάδος Φοιτητική: 43 ₠        Ἐτήσια Ἐξωτερικοῦ: 80 ₠ 

_____________________________________________________________________        
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

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

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

Πληρωμὴ μὲ Πιστωτικὴ Κάρτα        VISA        MasterCard 

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

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

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

ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

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

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τὸ γνωστότερο ἱερὸ τῆς Νεμέσεως ἦταν στὴ Ραμνοῦντα τῆς Ἀττικῆς, τὸ ὁποῖο ἀνεγέρ-
θηκε μετὰ τὴ νίκη τῶν Ἀθηναίων στὸν Μαραθῶνα (490 π.Χ.). Τὸ μάρμαρο –σύμφωνα μὲ 
τὴν παράδοση– τὸ εἶχαν φέρει οἱ Πέρσες, γιὰ νὰ κατασκευάσουν μὲ αὐτὸ τὸ τρόπαιο τῆς 
νίκης τους μετὰ τὴν κατάληψη (ὅπως ἀλαζονικὰ προέβλεπαν) τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ τρομερὴ 
ὅμως ἧττα τους στὸ Μαραθῶνα ἑρμηνεύτηκε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὡς «νέμεσις», ὡς τιμω-
ρία ἐπιβληθεῖσα στοὺς ἀλαζόνες εἰσβολεῖς. 

Στὴν φωτογραφία φαίνεται ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Νεμέσεως στὴ Ραμνοῦν-
τα μετὰ τὴν ὁλοσχερῆ κατεδάφισή του ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τὸ 399 μ.Χ..
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_______________________________________________
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_______________________________________________
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)

_______________________________________________
 (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_______________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)

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

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

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

Πιστωτικὴ Κάρτα

 VISA 

 MasterCard 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ

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

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)

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

 ΤΟΜΟΙ ∆ΑΥΛΟΥ 58 ₠

 ΤΕΥΧΗ ∆ΑΥΛΟΥ 6 ₠

τῶν πά γων καὶ τὸ μαύ ρι σμα τῶν ἄ σπρων κρυ στάλ λων τοῦ χι ο νιοῦ (Albedo-Effekt), 
ἀ πορ ρο φᾶ ται ἕ να με γά λο μέ ρος τῆς ἡ λια κῆς ἐ νέρ γειας καὶ ἐ πι τα χύ νεται ἔ τσι ἡ τή ξη 
τῶν πά γων καὶ ἡ θέρ μαν ση τῶν θα λασ σῶν. Ἀ ναμ φι σβή τη τα σή με ρα πα ρα τη ρεῖ ται ἡ 
τή ξη τῶν πα γε τώ νων στὰ ὑ ψη λὰ βου νά, ἡ θέρ μαν ση τοῦ συ νε χῶς πα γω μέ νου ἐ δά φους 
στὴν Σι βη ρί α καὶ τὸν Κα να δᾶ καὶ ἡ ἀ νύ ψω ση τῆς ἐ πι φά νειας τῆς θά λασ σας τὰ τε λευ-
ταῖ α 90 χρό νια κα τὰ 20 ἑ κα το στά, μὲ τά σεις πε ραι τέ ρω ἀ νύ ψω σης. 

Ἕ ως πρό σφα τα οἱ ἐ πι στή μο νες ἦ ταν τῆς γνώ μης, ὅ τι τὸ φαι νό με νο αὐ τὸ ἴ σχυ ε μό νο 
γιὰ τὶς πε ρι ο χὲς τοῦ Νο τί ου Πα γω μέ νου Ὠ κε α νοῦ, ὅ που ἡ θερ μο κρα σί α με τα ξὺ 1974 
καὶ 2000 αὐ ξή θη κε κα τὰ 3 βαθ μοὺς Κελ σί ου. Ὁ πά γος τῆς Γροι λαν δί ας πά χους ἕ ως 
3.000 μέτρα ἔ χει ἡ λι κί α 120.000 ἐ τῶν καὶ πα ρα μέ νει ἀ κό μη κα τὰ τὸ με γα λύ τε ρό του 
μέ ρος στα θε ρός. Ὅ ταν π.χ. λει ώ νουν οἱ πα γε τῶ νες στὸν Νό τιο Πα γω μέ νο Ὠ κε α νό, 
αὐ ξά νον ται αὐ τοὶ στὸν Βό ρει ο Πα γω μέ νο Ὠ κε α νὸ καὶ ἀν τί στρο φα. Τὸ φαι νό με νο 
αὐ τὸ πα ρα μέ νει ἀ κό μη ἀ νε ξή γη το. 

Τὸν Ὀ κτώ βριο τοῦ 2004 ἡ NASA ἀ να κοί νω σε, ὅ τι ἀ να μέ νει ἕ ως τὸ ἔ τος 2050 μί α 
αὔ ξη ση τῆς θερ μο κρα σί ας σὲ ὡ ρι σμέ νες πε ρι ο χὲς τοῦ Νο τί ου Πα γω μέ νου Ὠ κε α νοῦ 
κα τὰ 3,6 βαθ μοὺς Κελ σί ου. Πα ράλ λη λα μί α ἐ ρευ νη τι κὴ ὁ μά δα Ἄγ γλων ἐ πι στη μό-
νων (British Antarctic Survey) ἐ πε σή μα νε, ὅ τι τὸ δυ τι κὸ τμῆ μα τοῦ Νο τί ου Πα γω-
μέ νου Ὠ κε α νοῦ χά νει ἐ τη σί ως 250.000 κυ βι κὰ μέ τρα πά γου. 

Με τὰ τὴν ἔκ θε ση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὶς με τα βο λὲς τοῦ κλί μα τος τῆς Γῆς ἄρ χι σε ὁ μέ σος 
πο λί της νὰ πι στεύ ῃ, ὅ τι ἡ αἰ τία κρύ βε ται στὴν ἐ πί δρα ση τοῦ δι ο ξει δί ου τοῦ ἄν θρα κος, 
ποὺ πα ρά γε ται κα τὰ τὴν καύ ση στὶς βι ο μη χα νι κὲς ἐγ κα τα στά σεις πα ρα γω γῆς προ ϊ όν-
των, στὶς ἐγ κα τα στά σεις πα ρα γω γῆς ἠ λε κτρι κῆς ἐ νέρ γειας ἀ πὸ τὴν καύ ση ἄν θρα κος, 
μα ζούτ, κ.λπ., ἀ πὸ τὴν πτή ση ἀ ε ρο πλά νων, ἀ πὸ τὰ αὐ το κί νη τα, ἀ πὸ τὶς οἰ κια κὲς ἐγ-
κα τα στά σεις κ.λπ., κ.λπ. Τὸ πρό σφα το συ νέ δριο τῶν ἀν τι προ σώ πων τῶν G8 χω ρῶν 
γιὰ τὸ κλῖ μα τῆς Γῆς ἰ σχυ ρο ποί η σε τὴν ἄ πο ψη αὐ τή.
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Πέν τε πε ρί ο δοι θα νά του ζών των ὀρ γα νι σμῶν

 χουν ὅ μως ἔ τσι τὰ πράγ μα τα; Γιὰ νὰ βροῦ με μί α κά πως πει στι κὴ ἀ πάν-
τη ση, πρέ πει νὰ κά νου με ἕ ναν πε ρί πα το τοὐ λά χι στον 150 ἑ κα τομ μυ ρί ων 
ἐτῶν πρὸς τὰ πί σω στὴν γε ω λο γι κὴ ἱ στο ρί α τῆς Γῆς, δη λα δὴ ἀρ χί ζον τας 
ἀ πὸ τὸ τέ λος τῆς Με σο ζω ι κῆς ἐ πο χῆς (Κρη τι δι κῆς) ἕ ως σή με ρα.

Μιὰ τε ρα στί α πα γε τώ δης ἐ πο χὴ ἐ πε κρά τη σε πρὶν πε ρί που 2,2 δι σε κα-
τομ μύ ρια χρόνια καὶ με τὰ ἀ κο λού θη σε γιὰ 1 δι σε κα τομ μύ ριο χρόνια μί α πε ρί ο δος 
θερ μοῦ κλί μα τος. Με τὰ ἀ κο λού θη σε πά λι μιὰ πα γε τώ δης ἐ πο χή, ἡ Κρυ ο γε νής, ποὺ 
ἦ ταν ἡ πιὸ ἰ σχυ ρή. Κα τὰ τὴν ση με ρι νὴ θε ω ρί α ἡ ἡ λια κὴ ἀ κτι νο βο λί α πρὸς τὴν Γῆ 
μει ώ θη κε τὴν ἐ πο χὴ ἐ κεί νη κα τὰ 6 %, ἐ νῷ πα ράλ λη λα αὐ ξή θη κε ἡ ἡ φαι στει ό τη τα μὲ 
πα ρα γω γὴ ἀ ε ρί ων θερ μο κη πί ου. 

Τὸ ἀ πο τέ λε σμα ἦταν νὰ χά σῃ ἡ Γῆ τὴν ἱ κα νό τη τα νὰ δι α τη ρῇ καὶ νὰ ἀ πο θη κεύ ῃ 
θερ μό τη τα. Οἱ θερ μο κρα σί ες ἔ πε σαν κα τὰ 45 βαθ μοὺς Κελ σί ου, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ 
καλύπτεται σχε δὸν ὅ λη ἡ γή ι νη ἐ πι φά νεια ἀπὸ πά γους. Ἡ σω τή ρια ἦρ θε ἀ πὸ τὴν τε-
κτο νι κὴ τῶν λι θο σφαι ρι κῶν πλα κῶν. Ἀ πὸ τὶς σχι σμὲς τῶν πλα κῶν ἀ να δύ θη κε ρευ στὴ 
λά βα καὶ ἰ σχυ ρο ποί η σε τὴν ἡ φαι στει ό τη τα. Με τὰ τὴν ψυ χρὴ αὐ τὴ ἐ πο χὴ ἀ κο λού θη σε 
μί α ζε στὴ φά ση, ποὺ συ νέ βα λε ἀ πο φα σι στι κὰ στὴ ζω ι κὴ ἔ κρη ξη τῆς Καμ βρί ου. Ἕ ως 
τὴν φά ση αὐ τὴ κυ ρι αρ χοῦ σαν τὰ κυ α νο βα κτη ρί δια καὶ οἱ στρω μα τό λι θοι, ἕ να εἶ δος 
ζῶν τος πε τρώ μα τος.

Με τὰ ἔ ζη σε ἡ Γῆ στὴν Ὀρ δο βί σιο, στὴν ∆ε βό νει ο, στὴν Πέρ μιο (∆υά σιο), στὴν 
Τριά σιο καὶ στὴν Κρη τι δι κή, τὶς πέν τε «ἐ πο χὲς θα νά του» τῶν δι α φό ρων ζών των 
μορ φῶν. Κά θε φο ρὰ πέ θαι ναν 80 μὲ 85 % ὅ λων τῶν βι ο λο γι κῶν ὀρ γα νι σμῶν. Ὁ με-
γα λύ τε ρος μα ζι κὸς θά να τος ἔ λα βε χώρα στὴν Πέρ μιο. Στὴν γε ω λο γι κὴ αὐ τὴ πε ρί ο δο 
ἐ ξα φα νί σθη κε τὸ 95 % ὅ λων τῶν μέ χρι τό τε ζών των ὀρ γα νι σμῶν. Με τα ξὺ τῶν πέν τε 
αὐ τῶν γε ω λο γι κῶν ἐ πο χῶν θα νά του τῶν δι α φο ρῶν ζών των μορ φῶν ὀρ γα νι σμῶν 
ὑ πῆρ χαν καὶ ἄλ λες ἐν δι ά με σες «ἐ πο χὲς θα νά του» ἀλ λὰ ὄ χι τό σο με γά λης ἰ σχύ ος. 
Τό σο γιὰ τὶς με γά λες ὅ σο καὶ γιὰ τὶς ἐν δι ά με σες ἐ πο χὲς θα νά του τὰ αἴ τια πα ρα μέ-
νουν μέ χρι σή με ρα ἄ γνω στα. 

Ὑ πάρ χουν μόνο ὑ πο θέ σεις χω ρὶς κα νέ να ἀ πο δει κτι κὸ στοι χεῖ ο γιὰ τὶς συν θῆ κες ποὺ 
προ κα λοῦ σαν τὶς ἐ ξα φα νί σεις τῶν ζών των ὀρ γα νι σμῶν:

 Παγ κο σμοι ο ποι η μέ νος καύ σω νας.

 Παγ κο σμοι ο ποι η μέ νος πα γε τῶ νας.

 Με τα βο λὲς στὴν στάθ μη τῆς θά λασ σας.

 Μεί ω ση τῆς πο σό τη τας ὀ ξυ γό νου στὸ θα λάσ σιο νε ρό.

 Ἐ πι δη μί ες ἀ σθε νει ῶν.

 Τε ρά στι ες ἐ κρο ὲς με θα νί ου ἀ πὸ τὸ θα λάσ σιο ὑ πό βα θρο.

 Εἰ σβο λὴ με τε ω ρι τῶν καὶ κο μη τῶν ἐ πὶ τῆς γή ι νης ἐ πι φά νειας.

 Τε ρά στιοι κυ κλῶ νες καὶ τυ φῶ νες.

 Ἐ νερ γο ποί η ση μιᾶς τρο με ρὰ με γά λης ἡ φαι στει ό τη τας.

 Κα τα στρο φι κὲς ἡ λια κὲς ἐ κρή ξεις.



21428    ∆ΑΥΛΟΣ 307, Νοέμβριος 2007

Μὲ τὸ τέλος τῆς Μεσοζωϊκῆς Περιόδου (Κρητιδική) ἀρχίζει μία ἀλλαγὴ τοῦ κλί-
ματος ἐπὶ τῆς Γῆς. Τὸ κλῖμα ἔγινε κρύο, μὲ λιγώτερες βροχὲς καὶ μὲ ταλαντευόμενες 
θερμοκρασίες. Ὡρισμένοι ἐπιστήμονες εἰκάζουν, ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐνεργο-
ποιήθηκαν καὶ ἐμπλούτισαν τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ μεγάλες ποσότητες διοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακος ἑκατοντάδες ἡφαίστεια. Οἱ ποσότητες αὐτὲς CO2 ἐμπόδιζαν τὴν ἀπώλεια 
θερμότητας πρὸς τὸ διάστημα μὲ ἀποτέλεσμα ἐνδιάμεσες φάσεις ἀνόδου τῆς θερμο-
κρασίας στὴν γήινη ἐπιφάνεια. Ἡ Τριτογενὴς περίοδος ὑποδιαιρεῖται κατὰ σειρὰ ἀπὸ 
τὸ παλαιότερο στὸ νεώτερο, σὲ Πλειόκαινο, Μειόκαινο, Ὀλιγόκαινο καὶ Ἠώκαινο. 
Ἡ Τεταρτογενὴς ὑποδιαιρεῖται σὲ παλαιο-Πλειστόκαινο (4 ἑκατομμύρια χρόνια), με-
σο-Πλειστόκαινο (1 ἑκατομμύριο χρόνια) καὶ νεο-Πλειστόκαινο (150.000 χρόνια) καὶ 
στὴν σημερινὴ ἐποχὴ (10.000 χρόνια). Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τριτογενοῦς γεωλογικῆς 
περιόδου ἡ θάλασσα ὑποχώρησε παροδικὰ ἕως τὰ σημερινὰ ὅρια.

Κλιματολογικῶς ἡ Τριτογενὴς περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία σχεδὸν συνεχῆ 
πτώση τῆς θερμοκρασίας. Μιὰ ἐνδιάμεση ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας μετὰ τὴν κρύα 
ἐποχὴ τῆς Ὀλιγόκαινου ἔλαβε χώρα στὴ μεσο-Ἠώκαινο. Στὴν περίοδο αὐτὴ ἡ τροπικὴ 
ζώνη ἐπεκτεινόταν ἀπὸ τὴν πεδιάδα τοῦ Παρισιοῦ ἕως τὴν Νότια Ἀφρική, ἀπὸ τὴν 
Ἰαπωνία ἕως τὴν Νέα Ζηλανδία. Κατὰ τὴν Ὀλιγόκαινο ἄρχισε ἡ πτώση τῆς θερμοκρα-
σίας. Αὐτὸ διαπιστώνεται ἀπὸ μετρήσεις τῆς παλαιο-θερμοκρασίας μὲ τὴν μέθοδο τῶν 
ἰσοτόπων ὀξυγόνου (16Ο/18Ο) σὲ ἐναποθέσεις CaCO3, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν θερμό-

Σχηματικὴ ἀναπαράσταση δεδομένων ἀπὸ τὶς περιοδικὲς ἐξαφανίσεις τῆς ζωῆς στὴν Γῆ, 
ὅπως ἔχουν συλλεγῆ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου. Παρατηροῦνται ἐξάρσεις τοῦ ρυθ-
μοῦ ἐξαφάνισης κάθε 26 μὲ 30 ἑκατομμύρια χρόνια, ὅπως ἐνδείκνυται μὲ τὰ βέλη. Πηγή: 

Lawrence Berkeley, National Lab.
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τη τα τοῦ νε ροῦ. Κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς Τρι το γε νοῦς ἡ πτώ ση τῆς θερ μο κρα σί ας ἦ ταν 
τοῦ με γέ θους τῶν 10 βαθ μῶν Κελ σί ου. Στὴν Τρι το γε νῆ οἱ τε κτο νι κὲς δρα στη ρι ό τη τες 
ὑ πῆρ ξαν ἰ σχυ ρές. Ἡ ὀ ρο γέ νε ση συ νω δεύ τη κε μὲ ἡ φαι στεια κὲς δρα στη ρι ό τη τες καὶ 
μὲ ἐκ χύ σεις λά βας. Στὴν Πλει ό και νο ἀ νυ ψώ θη κε ἡ στε ρε ὰ καὶ ἐ κτό πι σε τὴν θά λασ σα 
σχη μα τί ζον τας τὴν ση με ρι νὴ εἰ κό να. Πρὸς τὸ τέ λος τῆς Τρι το γε νοῦς περιόδου καὶ στὶς 
ἀρ χὲς τῆς Τε ταρ το γε νοῦς ἐμ φα νί ζε ται ὁ ἄν θρω πος.

Ἐμ φά νι ση τοῦ ἀν θρώ που καὶ χρή ση φω τιᾶς

τὴν Τε ταρ το γε νῆ, ποὺ δι ήρ κε σε 5 ἑ κα τομ μύ ρια χρόνια καὶ τε λεί ω σε πρὶν 
10.000 χρόνια, ἔ λα βε χώρα ἡ κυ ρί α ἐ ξε λι κτι κὴ πο ρεί α τοῦ ἀν θρω πί νου γέ-
νους καὶ τοῦ πο λι τι σμοῦ. Ἤ δη ἀ πὸ τὶς ἀρ χὲς τῆς Τε ταρ το γε νοῦς, δη λα δὴ 
πρὸ πε ρισ σο τέ ρων τῶν 5 ἑ κα τομ μυ ρί ων χρό νων, ἐ γνώ ρι ζε ὁ ἄν θρω πος 
τὴν χρή ση τῆς φω τιᾶς.

Ἡ με γά λη ση μα σί α τῆς ἐ ξέ λι ξης τοῦ ἀν θρω πί νου γέ νους μπο ρεῖ νὰ κα τα νο η θῇ, ἐ ὰν 
πα ρα κο λου θή σῃ κα νεὶς τὴν δο μὴ τοῦ ἀν θρω πί νου ἀ γῶ να μὲ τὶς δυ νά μεις τῆς Φύ σε-
ως. Τὰ κύ ρι α χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς Τε ταρ το γε νοῦς ὑ πῆρ ξαν οἱ πα γε τῶ νες. Κα τὰ τὴν 
διά ρκεια τῆς Πλει στο καί νου ὑ πῆρ χαν φά σεις πο λὺ ὑ ψη λοῦ ψύ χους μὲ με γά λης ἐ πι-
φά νειας ἐ κτά σεις πα γε τώ νων, ποὺ δι α κό πτον ταν ὅ μως ἀπὸ θερ μὲς φά σεις. Συ νο λι κὰ 
ἐμ φα νί σθη καν τέσ σε ρες πε ρί ο δοι βα θέ ος ψύ χους καὶ τρεῖς ἐν δι ά με σες θερ μὲς φά σεις. 
Κα τὰ τὴν διά ρκεια τῶν πε ρι ό δων τοῦ ψύ χους ἔ πε σε ἡ στάθ μη τῆς θα λάσ σιας ἐ πι φά-
νειας, δι ό τι με γά λες πο σό τη τες νε ροῦ δε σμεύ τη καν στοὺς πά γους, ἐ νῷ στὶς ἐν δι ά με σες 
θερ μὲς φά σεις λό γῳ τῆς τή ξε ως τῶν πά γων ἀ πο δε σμεύ τη καν οἱ πο σό τη τες νε ροῦ, μὲ 
ἀ πο τέ λε σμα νὰ ἀ νυ ψω θῇ ἡ στάθ μη τῆς θα λάσ σιας ἐ πι φά νειας. Μὲ τοὺς πα γε τῶ νες 
ἔ χα σαν οἱ ἄν θρω ποι τὴν δα σώ δη ἀρ χι κὴ πα τρί δα τους καὶ με τα κι νή θη καν στὶς στέπ-
πες, ὅπου χρειάσθηκε νὰ ἀντιμετωπίσουν σκλη ρό τε ρες συνθῆκες, γιὰ νὰ ἐ πι ζή σουν 
καὶ νὰ ἐ ξε λι χθοῦν.

Οἱ λό γοι τῶν κλι μα το λο γι κῶν δι α φο ρῶν στὴν Τε ταρ το γε νῆ γε ω λο γι κὴ ἐ πο χὴ 
πα ρα μέ νουν ἕ ως σή με ρα ἄ γνω στοι. Οἱ με τέ πει τα κλι μα το λο γι κὲς κα τα στά σεις διε-
τή ρη σαν στοὺς γή ι νους πό λους τοὺς πά γους καὶ τὶς χα μη λὲς θερ μο κρα σί ες, παρ’ 
ὅλο ποὺ σή με ρα λό γῳ τοῦ θερ μο κη πί ου (;) μει ώ νον ται συ νε χῶς.

* * *
ή με ρα δὲν ἀ πο κλεί ε ται νὰ ἐ πι κρα τῇ, ἐν τὸς τῆς πα γε τώ δους πε ρι ό δου 
ποὺ συ νε χί ζε ται καὶ στὴν ἐ πο χή μας, ἀ κό μη μιὰ θερ μὴ ἐν δι ά με ση φά ση, 
ποὺ θὰ ἀ νυ ψώ σῃ ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο τὴν στάθ μη τῆς θα λάσ σιας ἐ πι φά-
νειας. Στὴν πε ρί πτω ση αὐ τὴ τὰ τρο μα κτι κὰ σκη νι κὰ ὀ λέ θρου ἀ πὸ τὶς 
κλι μα το λο γι κὲς με τα βο λὲς στὸν πλα νή τη μας, λό γῳ τῶν ἀν θρω πί νων 

δρα στη ρι ο τή των εἶ ναι χω ρὶς πε ρι ε χό με νο. Ὅ λοι οἱ προ α να φερ θέν τες πα ρά γον τες ἀλ-
λη λε πι δροῦν καὶ συμ με τέ χουν στὴν ἐ ξέ λι ξη ποὺ πα ρα τη ροῦ με.

Τὰ πραγ μα τι κὰ αἴ τια ὅ μως συ νε χί ζουν, καὶ στὴν νέ α γε ω λο γι κὴ ἐ πο χὴ ποὺ ζοῦ με, 
νὰ πα ρα μέ νουν ἄ γνω στα.

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



Ὁ ὅ ρος μαύ ρη τρῦ πα ἐ πι νο ή θη κε τὶς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες καὶ δὲν ἀ να φέ ρε-
ται σὲ τρῦ πα μὲ τὴ συ νή θη ἔν νοι α, ἀλ λὰ σὲ μί α πε ρι ο χὴ τοῦ χώ ρου μὲ τό σο 
με γά λη συγ κέν τρω ση μά ζας, ὥ στε ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας νὰ μὴν ἐ πι τρέ πῃ 
σὲ ὁ τι δή πο τε νὰ ξε φεύ γῃ ἀ πὸ αὐ τήν. Τὸ βα ρυ τι κὸ πε δί ο εἶ ναι τό σο δυ να τό, 
ὥ στε ἡ τα χύ τη τα δι α φυ γῆς του ξε περ νᾷ τὴν τα χύ τη τα τοῦ φω τός. Αὐ τὸ ἔ χει 
σὰν ἀ πο τέ λε σμα τί πο τα, οὔ τε κἂν τὸ φῶς, νὰ μὴν μπο ρῇ νὰ ξε φύ γῃ ἀ πὸ τὴν 
βα ρύ τη τά της, ἐξ οὗ καὶ ἡ λέ ξη «μαύ ρη». Ἡ ὕ παρ ξη μαύ ρων τρυ πῶν στὸ Σύμ-
παν ὑ πο στη ρί ζε ται ἀ πὸ τὶς ἀ στρο νο μι κὲς πα ρα τη ρή σεις, εἰ δι κὰ ἀ πὸ τὴ με λέ-
τη τῶν σου περ νό βα καὶ τῶν ἀ κτί νων Χ, ποὺ ἐκ πέμ πουν γα λα ξί ες. Ἀ νω τέ ρω 

φαί νε ται μί α φαν τα στι κὴ ἀ πει κό νι ση μιᾶς μαύ ρης τρύ πας.



ÔÁ «ÐÅÄÉÁ ÌÁ×ÇÓ»
ÔÙÍ «ÓÔÑÁÔÉÙÍ»
ÔÏÕ ÓÕÌÐÁÍÔÏÓ

 λό κλη ρη ἡ κο σμο λο γι κὴ δη μι ουρ γί α κρύ βε ται κα τὰ 

τὸν συνεργάτη τοῦ «∆αυλοῦ» Ι. ∆ά κο γλου(1) στὴν ρή ση 

τοῦ Πυ θα γο ρεί ου ἀ στρο φυ σι κοῦ Φι λο λά ου, «Ἔ στι γὰρ 
ἁρ μο νί α πο λυ μι γέ ων ἕ νω σις καὶ δί χᾳ φρο νε όν των συμ-
φρό νη σις», τὴν ὁ ποί α ἀ πο κρυ πτο γρά φη σε καὶ μᾶς φα-

νέ ρω σε τὸ Με γά λο Σχέ διο τῆς «Ἁρ μο νί ας τῶν Οὐ ρα νί ων Συμ πάν των». 

Πε ρὶ Πο λυ συμ πάν των μί λη σε καὶ ὁ Ρῶσ σος φυ σι κὸς Andrei Linde, ὁ 

ὁ ποῖ ος σή με ρα ζῇ στὸ Στάν φορντ τῆς Κα λι φόρ νιας τῶν ΗΠΑ(2), (3), (4). 

Ἡ Με γα λο χω ρι κὴ Γε ω με τρί α τοῦ Χω ρο χρό νου εἶ ναι πο λύ πλο κη. Οἱ ἄν θρω ποι 
ζοῦν σή με ρα σὲ μιὰ ὁ μα λὴ πε ρι ο χὴ ἑ νὸς Σύμ παν τος, τοῦ ὁ ποί ου ἡ δι ά με τρος 
εἶ ναι πε ρί που 20 δι σε κα τομ μύ ρια ἔ τη φω τός. Ἐ ὰν ὅ μως πράγ μα τι ὑ πάρ χουν πε-
ρισ σό τε ρα τοῦ ἑ νὸς Σύμ παν τα, ἡ ἐ ξε λι κτι κὴ πο ρεί α αὐ τῶν πα ρου σιά ζει τὰ ἴ δια 
χα ρα κτη ρι στι κὰ μὲ αὐ τὰ τοῦ δι κοῦ μας Σύμ παν τος; 

Σή με ρα κυ ρια ρχεῖ ἡ ἄ πο ψη(5, 6), ὅ τι ἐ πι τυ χῆ Σύμ παν τα δη μι ουρ γοῦν πά ρα 
πολ λὲς μαῦ ρες τρύπες καὶ γεν νοῦν πα ρὰ πολ λὰ Παι διά-Σύμ παν τα. Οἱ ἀ πό γο-
νοι τῶν Συμ πάν των αὐ τῶν κλη ρο νο μοῦν ἀ πὸ τοὺς Γο νεῖς-Σύμ παν τα δι α φο-
ρε τι κὰ εἴ δη νό μων τῆς Φυ σι κῆς, ποὺ με τα ξύ τους λί γο δι α φέ ρουν. Οἱ με ταλ-
λά ξεις, ποὺ ὁ δη γοῦν στὴν δη μι ουρ γί α πε ρισ σό τε ρων μαύ ρων ὀ πῶν, ὁ δη γοῦν 
καὶ στὴν γέν νη ση πε ρισ σο τέ ρων Ἀ πο γό νων-Συμ πάν των.

Μιὰ μαύ ρη τρύπα εἶ ναι ἕ να ἀν τι κεί με νο, τὸ ὁ ποῖ ο πα ρα μορ φώ νει τὸν συ νε χῆ 
Χω ρο χρό νο τό σο πο λύ, ὥ στε ἀ κό μη οὔ τε τὸ φῶς μπο ρεῖ νὰ δι α φύ γῃ ἀ πὸ τὴν 
ἐ πι φά νειά του. Ἡ οὐ σί α τῆς ἐ ξω τι κῆς μαύ ρης ὕ λης, ποὺ ἀ πο τε λεῖ πε ρί που τὸ 
92 % τῆς ὕ λης ποὺ πε ρι έ χει ἕ να ἐ πί πε δο Σύμ παν, πα ρα μέ νει ἀ κό μη ἄ γνω στη. 
Ὡ ρι σμέ νες ἐν δεί ξεις ὁ δη γοῦν στὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι ἡ ὕ λη αὐ τὴ ἀ πο τε λεῖ ται ἴ σως 
ἀ πὸ ἀ σθε νῶς ἀλ λη λο ε πι δρῶν τα τε μα χί δια, ποὺ ὑ πό κειν ται μό νο στὴν ἐ πί δρα ση 
τῆς δύ να μης τῆς βα ρύ τη τας καὶ τῆς ἀ σθε νοῦς πυ ρη νι κῆς δυ νά με ως. Ἡ ἰ σχυ ρὰ 
πυ ρη νι κὴ δύ να μη καὶ ἡ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη δὲν ἔ χουν καμ μί α ἐ πί δρα ση 
στὴν ὕ λη αὐ τή.

Τί προκαλεῖ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς ζωῆς
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Χαρακτηριστικὰ τοῦ δικοῦ μας Σύμπαντος

ὸ δι κό μας Σύμ παν, ἄγνωστο γιὰ ποι ό λό γο, ἔ χει ἰ δι ό τη τες ποὺ τοῦ δί-
νουν τὴ δυνατότητα νὰ ὑ πάρ χῃ γιὰ με γά λα χρο νι κὰ δι α στή μα τα καὶ νὰ 
δη μι ουρ γῇ δι σε κα τομ μύ ρια ἄ στρα καὶ γα λα ξί ες ἀ πὸ τὴν συ νή θη ὁ ρα τὴ 
ὕ λη τοῦ 8 % τῆς ὁ λι κῆς ὕ λης, ποὺ πε ρι έ χει. Μό νο Σύμ παν τα μὲ ἄ στρα 
καὶ γα λα ξί ες καὶ με γά λη χρο νι κὴ πε ρί ο δο ὑ πάρ ξε ως ἔ χουν δυ να τό τη τες 

γιὰ τὴν γέν νη ση, τὴν ἐ ξέ λι ξη καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς ζω ῆς.
Ὁ γρά φων θὰ πε ρι ο ρι στῇ στὴν πα ροῦ σα ἀ νά λυ σή του μό νο στὸ δι κό μας δι α στελ-

λό με νο Σύμ παν, ἂν καὶ δὲν ἔχῃ δι ευ κρι νι σθῆ ἀ κό μη μέ χρι σή με ρα, ἐ ὰν αὐ τὸ εἶ ναι 
κλει στό, ἀ νοι χτὸ ἢ ἐ πί πε δο, δη λα δὴ κά τι ποὺ μα κρο πρό θε σμα κα θο ρί ζει τὴν τύ χη 
του. Τὸ Σύμ παν αὐ τὸ πα ρου σιά ζει τὰ ἑ ξῆς χα ρα κτη ρι στι κά: 

• Ἡ ὕ λη του ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ἄ το μα, τὰ ὁ ποῖ α ἀ πο τε λοῦν ται ἀ πὸ κβαν το τε μα χί-
δια.

• Τὰ κβαν το τε μα χί δια αὐ τὰ ἔ χουν ἰ δι ό τη τες κυ μά των.

• Ἀν τι μά χο νται ἐν τὸς αὐ τοῦ τέσ σε ρις βα σι κὲς δυ νά μεις.

• Ἔ χει μί α ἐ ξε λισ σό με νη χω ρο χρο νι κὴ δο μή.

• Πε ρι έ χει πλα νῆ τες, ἄ στρα καὶ γα λα ξί ες.

• Τὰ συ στή μα τα τῆς Φυ σι κῆς ἐ ξε λίσ σον ται ἐν τός του σὲ κα τα στά σεις χα μη λῆς 
ἐ νέρ γειας καὶ με γα λύ τε ρης ἀ τα ξί ας.

Τὰ ἀ στρο φυ σι κά του «στρα τεύ μα τα» βρί σκον ται σὲ συ νε χῆ ἀν τι πα ρά θε ση, χω ρί ς 
ὅ μως ὁ λο κλη ρω τι κὲς νί κες. Τὰ στρα τεύ μα τα αὐ τὰ κα θο δη γοῦν ται ἀ πό:

 τὴν δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας,

 τὴν ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη,

 τὴν ἰ σχυ ρὴ πυ ρη νι κὴ δύ να μη,

 τὴν ἀ σθε νῆ πυ ρη νι κὴ δύ να μη,

 τὴν ἐν τρο πί α καὶ

 τὴν θερ μο δυ να μι κή.

Βα ρύ τη τα-ἠ λε κτρο μα γνη τι σμός-πυ ρη νι κὲς δυ νά μεις

Ὁ ὁ πλι σμὸς τῶν στρα τευ μά των αὐ τῶν ἔ χει ὡς ἑ ξῆς:
•  Ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ χω ρὶς μᾶ ζα τε μα χί δια, τὰ ἔ τσι ὀ νο μα-

σθέν τα βα ρυ τό νια, ποὺ τὴν με τα φέ ρουν. Ἡ δύ να μη αὐ τὴ εἶ ναι μὲν ἡ πιὸ ἀ σθε νὴς σὲ 
σύγ κρι ση μὲ τὶς ἄλ λες στὶς μι κρο σκο πι κὲς ἀ πο στά σεις, ἔ χει ὅ μως με γά λη ἀ πό στα ση 
δρά σης καὶ εἶ ναι πάν τα ἑλ κτι κή. Σὲ με γά λες ἀ πο στά σεις γί νε ται ἰ σχυ ρό τε ρη ἀ πὸ 
τὶς ἄλ λες.

•  Ἡ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ τὶς ἠ λε κτρι κὲς καὶ μα γνη τι κὲς 
δυ νά μεις, πη γά ζει ἀ πὸ θε τι κὲς καὶ ἀρ νη τι κὲς φορ τώ σεις καὶ ἐ πι δρᾷ τό σο με τα ξὺ φορ-
τι σμέ νων τε μα χι δί ων ὅ σο καὶ με τα ξὺ μα γνη τι κῶν πε δίων. Ἡ δύ να μη αὐ τὴ εἶ ναι 10 
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εἰς τὴν 40 φο ρὲς ἰ σχυ ρό τε ρη ἀ πὸ τὴν δύ να μη βα ρύ τη τας. Ἐ ὰν στὸ Σύμ παν δὲν ὑ πῆρ-
χαν φορ τώ σεις καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση δὲν ὑ πῆρ χε ἠ λε κτρο μα γνη τι σμός, ἕ να π.χ. ἄ το μο 
ὑ δρο γό νου, τοῦ ὁ ποί ου τὸ πρω τό νιο καὶ ἠ λε κτρό νιο θὰ ἰ σορ ρο ποῦν ταν μόνο μὲ τὴν 
δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας, θὰ ἦ ταν με γα λύ τε ρο ἀ πὸ ὁ λό κλη ρο τὸ μέ ρος τοῦ Σύμ παν τος, 
δι α μέ τρου 1028 ἑ κα το στῶν ἢ 1078 κυ βι κῶν μέ τρων ὄγ κου, ποὺ πα ρα τη ροῦ με. Ἐ νῷ ἡ 
ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη σὲ με γά λες ἀ πο στά σεις αὐ το α ναι ρεῖ ται, παί ζει τὸν κύ ριο 
ρό λο σὲ μι κρο σκο πι κὲς ἀ πο στά σεις καὶ ἰ δι αί τε ρα στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῶν ἀ τό μων.

•  Ἡ ἰσχυ ρὴ πυ ρη νι κὴ δύ να μη συγ κρα τεῖ τὰ πρωτόνια καὶ νε τρό νια στὸν πυ ρῆ να 
τῶν ἀ τό μων. Χω ρὶς αὐ τήν, λό γῳ τῶν ἀ πο θε τι κῶν ἠ λε κτρι κῶν δυ νά με ων με τα ξὺ τῶν 
θε τι κὰ φορ τι σμέ νων πρω το νί ων, οἱ πυ ρῆ νες τῶν ἀ τό μων θὰ ἐ κρή γνυν ταν. Ἡ δύ να μη 
αὐ τὴ ἐ πι δρᾷ σὲ μι κρο σκο πι κὲς ἀ πο στά σεις δι α μέ τρου ἑ νὸς με γά λου πυ ρῆ να ἀ τό μου, 
δη λα δὴ δι α μέ τρου 10.000 φο ρὲς μι κρό τε ρης ἀ πὸ τὴν δι ά με τρο ἑ νὸς ἀ τό μου (πε ρί που 
10 Fermi ἢ 10 εἰς τὴν πλὴν 12 ἑ κα το στά) καὶ συμ βάλ λει ἀ πο φα σι στι κὰ στὴν τή ξη τῶν 
πυ ρή νων ὑ δρο γό νου, μὲ τὴν ὁ ποί α τὰ ἄ στρα πα ρά γουν τὴν με γα λύ τε ρη πο σό τη τα 
ἐ νερ γείας τους (βλέπε σχῆμα). Οἱ ἀν τι δρά σεις με τα ξὺ δύο ἀ το μι κῶν πυ ρή νων εἶ ναι 
κα τὰ 1 ἑ κα τομ μύ ριο φο ρὲς ἰ σχυ ρό τε ρες ἀ πὸ τὶς συ νή θεις χη μι κὲς ἀν τι δρά σεις, δι ό τι 
στὶς δι α στά σεις αὐ τὲς ἡ ἰ σχυ ρὰ πυ ρη νι κὴ δύ να μη εἶ ναι πο λὺ με γα λύ τε ρη ἀ πὸ τὴν 
ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη.

Πυ ρη νι κὴ σύν τη ξη 4 πρω το νί ων σὲ ἕ ναν πυ ρῆ να Ἡ λί ου. Ἡ πυ ρη νι κὴ αὐ τὴ ἀν τί δρα ση 
τρο φο δο τεῖ τὸν Ἥ λιο μας μὲ ἐ νέρ γεια.

Π = Πρω τό νια
Ν = Νε τρό νια

ν
Νε τρῖ νο

e+

Πο ζι τρό νιο
ν

Νε τρῖ νο
e+

Πο ζι τρό νιο

Ἀ κτῖ νες -γ

H3

H4

H3
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•  Ἡ γε μά τη μὲ μυ στι κὰ ἀ σθε νὴς πυ ρη νι κὴ δύ να μη εἶ ναι ὑ πεύ θυ νη γιὰ τὴν ἀ το μι-
κὴ δι ά σπα ση καὶ ἀ πε λευ θέ ρω ση πρω το νί ων, νε τρο νί ων καὶ ἠ λε κτρο νί ων καὶ παί ζει 
ἐ πί σης ρόλο στὴν σύν τη ξη τῶν ἀ το μι κῶν πυ ρή νων, τὴν ρα δι ε νέρ γεια καὶ πα ρα γω γὴ 
χη μι κῶν στοι χεί ων στὰ ἄ στρα. 

Ἡ ἀ κτῖ να δρά σης τῆς δύ να μης αὐ τῆς εἶ ναι μὲν μι κρό τε ρη ἀ πὸ τὴν ἀ κτῖ να δρά σης 
τῆς ἰ σχυ ρᾶς πυ ρη νι κῆς δύ να μης, ἀλ λὰ παί ζει ση μαν τι κὸ ρόλο στὴν Ἀ στρο φυ σι-
κή, δι ό τι ἕ να με γά λο μέ ρος τῆς μά ζας τῆς ὕ λης τοῦ Σύμ παν τος ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ 
ἀ σθε νῶς ἀλ λη λο ε πι δρῶν τα τε μα χί δια, ποὺ ὑ πό κειν ται μόνο στὴν ἐ πί δρα ση τῆς 
ἰ σχυ ρᾶς πυ ρη νι κῆς δύ να μης καὶ τῆς δύ να μης τῆς βα ρύ τη τας. Ἐ πει δὴ οἱ ἀλ λη λε πι-
δρά σεις τῶν τε μα χι δί ων αὐ τῶν ἐ κτεί νον ται σὲ με γά λες ἀ πο στά σεις, αὐ τὰ γί νον ται 
σπου δαι ό τε ρα ὅ σο μεγαλώνει ἡ ἡ λι κί α τοῦ Σύμ παν τος.

Οἱ δυ νά μεις τῆς ἐν τρο πί ας καὶ τῆς θερ μο δυ να μι κῆς

ἐν τρο πί α πε ρι έ χει τὸ μέ γε θος τῆς ἀ τα ξί ας ἑ νὸς συ στή μα τος τῆς Φυ σι κῆς. 
Αὐ τὴ σὲ ἕ να κλει στὸ σύ στη μα τῆς Φυ σι κῆς δὲν μπο ρεῖ νὰ μει ώ νε ται, 
δύ να ται ὅ μως νὰ πα ρα μέ νῃ στα θε ρή, χω ρὶς νὰ με τα βάλ λε ται κα τὰ τὴν 
διά ρκεια τοῦ χρό νου. ∆ι α δι κα σί ες συ νε πῶς τῆς Φυ σι κῆς ποὺ δὲν πα ρά-
γουν ἐν τρο πί α δὲν ἔ χουν κα νέ να ἐν δι α φέ ρον. Ὅ λα τὰ συ στή μα τα τῆς 

Φυ σι κῆς στὸ Σύμ παν τεί νουν πρὸς μί α κα τά στα ση ἰ σορ ρο πί ας, ποὺ ἀν τα πο κρί νε ται 
σὲ μί α κα τά στα ση με γί στης ἐν τρο πί ας.

•  Στὴν θερ μο δυ να μι κὴ ἰ σορ ρο πί α ὅ λα τὰ μέ ρη ἑ νὸς συ στή μα τος τῆς Φυ σι κῆς 
ἔχουν τὴν ἴ δια θερ μο κρα σί α, ποὺ ση μαί νει ὅ τι ἡ ἐν τρο πί α πα ρα μέ νει στα θε ρή. Ὅ ταν 
συ νε πῶς τὸ Σύμ παν ἀ πο κτή σῃ τὴν θερ μο δυ να μι κὴ ἰ σορ ρο πί α, θὰ στα μα τή σουν 
ὅ λες οἱ δι α δι κα σί ες ποὺ βρί σκον ται σὲ ἐ ξέ λι ξη ἐν τὸς αὐ τοῦ. Μιὰ τέ τοι α ὅ μως κα τά-
στα ση βρί σκε ται ἀ κό μη πο λὺ μα κρυ ά. Ἡ ὑ πο βά θρεια θερ μο κρα σί α τοῦ Σύμ παν τος 
με τρεῖ ται σή με ρα μὲ 3 βαθ μοὺς Κέλ βιν ἢ 270 βαθ μοὺς Κελ σί ου κά τω ἀ πὸ τὸ ση μεῖ ο 
ψύ ξε ως τοῦ ὕ δα τος. Τὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ βρί σκε ται δι α με τρι κὰ ἀν τί θε το πρὸς τὴν ζε στὴ 
θερ μο κρα σί α τῆς ἐ πι φά νειας τῶν ἄ στρων, ποὺ κεῖ ται με τα ξὺ 4.000 καὶ 40.000 βαθ-
μῶν Κέλ βιν. Ἡ ἀ νι σό τη τα αὐ τὴ τῆς θερ μο κρα σί ας στὸ Σύμ παν εἶ ναι ἡ αἰ τία ρο ῆς 
τῆς θερ μό τη τας στὸν χῶ ρο, ἀ πὸ τοὺς ζε μα τι στοὺς ἥ λιους πρὸς τοὺς πλα νῆ τες ποὺ 
θερ μαί νον ται, ὅ πως καὶ ὁ δι κός μας, μὲ ἐ πι δρά σεις στὶς και ρι κὲς συν θῆ κες καὶ τὴν 
ἐ ξέ λι ξη τῆς ζω ῆς. Τὸ Σύμ παν ἐ πι δρᾷ σὰν μί α γι γαν τια ία θερ μο δυ να μι κὴ μη χα νή. 

Ἐ δῶ τί θε ται καὶ τὸ ἐ ρώ τη μα, πῶς γί νε ται δυ να τὴ ἡ ὕ παρ ξη πο λύ πλο κων δο μῶν 
στὸ Σύμ παν, ὅ ταν ἡ ἐν τρο πί α ὀ φεί λῃ πάν το τε νὰ αὐ ξά νε ται, δι ό τι αὐ τὴ ἀ πο τε λεῖ 
ἕ να μέτρο γιὰ τὴν ἀ τα ξί α ἑνὸς συ στή μα τος; Ἡ ἀ πάν τη ση εἶ ναι, ὅ τι, ἐ νῷ ἡ ὁ λι κὴ 
ἐν τρο πί α τοῦ συ στή μα τος ὀ φεί λει νὰ αὐ ξά νε ται, ἡ ἐν τρο πί α ἑ νὸς μέ ρους τοῦ 
συ στή μα τος μπο ρεῖ νὰ μει ώ νε ται, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ βρί σκε ται αὐ τὸ σὲ ἀ πό λυ τη 
τά ξη.

Ἕ να Σύμ παν ποὺ ἀ δι ά κο πα δι α στέλ λε ται, πο τὲ δὲν θὰ ἀ πο κτή σῃ μί α πραγ μα τι κὴ 
θερ μο δυ να μι κὴ ἰ σορ ρο πί α, δι ό τι ἡ θερ μο κρα σί α του πο τὲ δὲν θὰ εἶ ναι στα θε ρή. Ὁ 
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κλα σι κὸς «θερ μο θά να τος» τοῦ Σύμ παν τος ἀ πο μα κρύ νε ται. Ἐ ὰν ὅ μως τὸ Σύμ παν 
ἦταν κλει στό, κά πο τε οἱ μη χα νι σμοὶ ποὺ πα ρά γουν ἐ νέρ γει α καὶ ἐν τρο πί α θὰ στα-
μα τοῦ σαν, καὶ αὐ τὸ θὰ τὸ ὡ δη γοῦ σε στὴν με γά λη συρ ρί κνω ση καὶ τὸν θά να τό του. 
Στὴν πε ρί πτω ση ἑ νὸς ἐ πί πε δου Σύμ παν τος, ὅ που ἡ δι α στο λή του ἐ πι βρα δύ νε ται, 
πα γι δεύ ον ται με γά λες καὶ πλού σι ες σὲ μᾶ ζα ὕ λης κο σμο λο γι κὲς δο μὲς ἀ πὸ τὴν βα-
ρύ τη τα, ποὺ ἕλ κει ὕ λη καὶ ἀ πὸ τὶς πιὸ ἀ πο μα κρυ σμέ νες πε ρι ο χές, μὲ ἀ πο τέ λε σμα 
τὴν δη μι ουρ γί α τε ρα στί ων κο σμι κῶν σχη μα τι σμῶν καὶ μαύ ρων ὀ πῶν. Στὴν φά ση 
αὐ τὴ ἐ ξε λίσ σε ται ἡ μά χη τῆς δυ νά με ως τῆς βα ρύ τη τας καὶ τῆς θερ μο δυ να μι κῆς. Ἡ 
δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας συγ κεν τρώ νει ὅ λο καὶ πιὸ με γάλες βα ρυ τι κὲς δο μές-μαῦ ρες 
ὀ πὲς καὶ ἐ πι τυγ χά νει φαι νο με νι κὰ μιὰ νί κη. Κά θε βα ρυ τι κὴ δο μὴ ὅ μως στὴν φά ση 
αὐ τὴ ἐ ξα τμί ζε ται μὲ τε λι κὴ νί κη τῆς θερ μο δυ να μι κῆς καὶ τῆς πα ρα γω γῆς ἐν τρο πί ας. 
Στὴν πε ρί πτω ση ἑ νὸς ἀ νοι χτοῦ Σύμ παν τος κά πο τε ἡ τα χύ τη τα δι α στο λῆς πλη σιά ζει 
μί α στα θε ρὴ τι μὴ καὶ ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας χά νει τὸν ἀ γῶ να της. Ὁ σχη μα τι σμὸς 
κο σμι κῶν δο μῶν ἀ πὸ ἕ να κα θω ρι σμέ νο μέ γε θος στα μα τᾷ, γε γο νὸς ποὺ ἐμ πο δί ζει 
καὶ τὴν πε ραι τέ ρω δη μι ουρ γί α μαύ ρων ὀ πῶν.

Τὸ «δρᾶ μα τῆς Φυ σι κῆς» στὸ δι κό μας Σύμ παν

 λο τὸ δρᾶ μα τῆς Φυ σι κῆς στὸ δικό μας Σύμ παν παί ζε ται στὴν ἀλ λη λε-
πί δρα ση τῆς τά σης τῆς βα ρύ τη τας νὰ ἕλ κῃ πράγ μα τα καὶ νὰ δη μι ουρ γῇ 
δο μὲς τῆς Φυ σι κῆς καὶ στὴν τά ση τῆς ἐν τρο πί ας νὰ ἐ πι δρᾷ ἀν τί θε τα 
καὶ νὰ προ σπα θῇ νὰ φέ ρῃ τὰ συ στή μα τα τῆς Φυ σι κῆς σὲ κα τά στα ση 
ἀ τα ξί ας καὶ νὰ τὰ δι α μοι ρά σῃ χω ρι κὰ σὲ με γά λες ἀ πο στά σεις. Τὸ πε δί ο 

μά χης τῶν δύο αὐ τῶν ἀ στρο φυ σι κῶν δυ νά με ων στὸν Ἥ λιο μας εἶ ναι ἕ να χα ρα κτη-
ρι στι κὸ πα ρά δειγ μα.

Ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας δι α τη ρεῖ τὸν Ἥ λιο στὴν θέ ση του καὶ ἕλ κει τὴν ὕ λη τοῦ 
Ἥ λιου πρὸς τὸ κέν τρο. Ἐ ὰν δὲν ἐ πι δροῦ σε μία ἀν τί θε τη δύ να μη, ἡ βα ρύ τη τα θὰ 
με τέ βα λε πο λὺ γρή γο ρα τὸν Ἥ λιο σὲ μί α μαύ ρη ὀ πὴ δι α μέ τρου μόνο με ρι κῶν χι λι ο-
μέ τρων. ∆ιὰ τῶν πι ε στι κῶν ὅ μως δυ νά με ων, ποὺ ἐ πι δροῦν πρὸς τὰ ἔ ξω, ἐμ πο δί ζε ται 
κά τι τέ τοι ο. Οἱ πι ε στι κὲς αὐ τὲς δυ νά μεις εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα τῶν πυ ρη νι κῶν ἀν τι δρά σε-
ων, ποὺ λαμ βά νουν χώ ρα στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τοῦ Ἡ λί ου. Οἱ ἀν τι δρά σεις αὐ τὲς ἐ κτὸς ἀ πὸ 
ἐ νέρ γει α πα ρά γουν καὶ ἐν τρο πί α καὶ ἀ φή νουν τὰ τε μα χί δια ἐν τὸς τοῦ Ἥ λιου νὰ 
κι νοῦν ται τυ χαῖα, δι α τη ρῶν τας ἔ τσι τὴν γνω στὴ δο μή του. Ἐ ὰν π.χ. ἀ πο μο νω νό ταν 
κα τὰ κά ποι ο τρό πο ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας, ὁ Ἥ λιος θὰ ἄρ χι ζε ἀ μέ σως νὰ δι α στέλ-
λε ται, ἕ ως ὅ του ἡ πυ κνό τη τα τῆς ὕ λης του ἀ ραι ω θῇ στὰ με γέ θη τῆς πυ κνό τη τας τοῦ 
ἐν δο α στρι κοῦ χώ ρου, ποὺ θὰ σή μαι νε καὶ τὴν κα τα στρο φή του. 

Ὁ Ἥ λιος θὰ δι α τη ρῇ τὴ ση με ρι νή του κα τά στα ση, ὅσο ἡ πί ε ση ποὺ πα ρά γε-
ται ἀ πὸ τὴν ἀ κτι νο βο λί α θὰ βρί σκε ται σὲ ἰ σορ ρο πί α μὲ τὴν δύ να μη βα ρύ τη τας. 
Μὲ τὴν κα τα στρο φὴ τῆς ἰ σορ ρο πί ας τῶν δύο αὐ τῶν δυ νά με ων με τα βάλ λε ται ὁ 
Ἥ λιος σὲ μί α μαύ ρη τρύ πα ἢ σὲ ἕ να πο λὺ ἀ ραι ὸ νε φέ λω μα ἀ ε ρί ου. Ἡ ἰ σορ ρο πί α 
συ νε πῶς με τα ξὺ τῆς ἐν τρο πί ας καὶ τῆς βα ρύ τη τας κα θο ρί ζει τὴν δο μὴ ὅ λων τῶν 
ἀ στέ ρων.



21436    ∆ΑΥΛΟΣ 307, Νοέμβριος 2007

Ἡ «μη χα νή» πα ρα γω γῆς τῶν ἄ στρων

ἀν τα γω νι σμὸς τῶν δύο αὐ τῶν δυ νά με ων ἀ πο τε λεῖ τὴν μη χα νὴ πα ρα-
γω γῆς ἀ στέ ρων. Στὸν ἀν τα γω νι σμὸ αὐ τὸν ὀ φεί λε ται καὶ ἡ δη μι ουρ γί α 
πλα νη τῶν, ἀ στέ ρων, γα λα ξι ῶν καὶ ἄλ λων με γα λυ τέ ρων δο μῶν τοῦ 
Σύμ παν τος. Τὸ πρῶ το ἀ στέ ρι γεν νή θη κε σχε δὸν ταυ τό χρο να μὲ τὸν 
πρῶ το γα λα ξί α. Σή με ρα δη μι ουρ γοῦν ται τὰ ἀ στέρια σὲ μο ρια κὰ νέ-

φη, σὲ τε ρά στι ες συγ κεν τρώ σεις μο ρί ων ἀ ε ρί ων στοὺς γα λα κτι κοὺς δί σκους. Τὰ 
μο ρια κὰ αὐ τὰ νε φε λώ μα τα πε ρι έ χουν τὴν μᾶ ζα ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀ στέ ρων καὶ εἶ ναι 
πυ κνό τε ρα καὶ ψυ χρό τε ρα ἀ πὸ τὰ πε ρι φε ρό με να πρὸς αὐ τὰ ἐν δο α στρι κὰ ἀ έ ρια. Τὰ 
ἀ στέρια γεν νι οῦν ται κα τὰ τὴν σύγ κρου ση τῶν κεν τρι κῶν πε ρι ο χῶν τῶν μο ρια κῶν 
νε φε λω μά των, τῶν ἰ σχυ ρό τε ρα συμ πυ κνω μέ νων μι κρό τε ρων πε ρι ο χῶν, ποὺ εἶ ναι 
δι α σπαρ μέ νες πά νω ἀ πὸ τὰ πο λὺ με γα λύ τε ρα νε φε λώ μα τα. Στὶς κεν τρι κὲς αὐ τὲς 
πε ρι ο χὲς δι έρ χον ται μα γνη τι κὰ πε δί α, τὰ ὁ ποῖ α ἀ πο τε λοῦν σπου δαῖ ες πη γὲς τῆς 
πι έ σε ως, ποὺ προ στα τεύ ουν τὶς κεν τρι κὲς αὐ τὲς πε ρι ο χὲς ἀ πὸ τὴν σύγ κρου ση τῆς 
βα ρύ τη τας. Οἱ πε ρι ο χὲς ὅ μως αὐ τὲς δὲν μπο ροῦν νὰ προ στα τευ θοῦν ἐ π’ ἄ πει ρον 
ἀπὸ τὴν σύγ κρου ση, δι ό τι τὰ μα γνη τι κὰ πε δί α δι α χέ ον ται σιγά-σιγὰ πρὸς τὰ ἔ ξω 
καὶ οἱ κεν τρι κὲς πε ρι ο χὲς γί νον ται ὁ λο έ να πυ κνό τε ρες. Ὅ ταν τὰ μα γνη τι κὰ πε δί α 
ἐγ κα τα λεί ψουν τὴν κεν τρι κὴ πε ρι ο χή, αὐ τὴ γί νε ται πυ κνό τε ρη καὶ πιὸ βα ρειὰ καὶ 
δὲν μπο ρεῖ πλέ ον νὰ πα ρα μεί νῃ στα θε ρὴ καὶ τα χέ ως συμ πυ κνώ νε ται. 

Ἀ μέ σως με τὰ τὴν ἀρ χὴ τῆς ἀ να με νό με νης κα τα στρο φῆς σχη μα τί ζε ται στὸ μέ σο 
τοῦ ρεύ μα τος σύγ κρου σης ἕ να μι κρὸ καὶ ἀ πὸ τὴν πί ε ση προ στα τευ ό με νο «πρω-
το α στέ ρι». Τὸ σπέρ μα αὐ τὸ ἑ νὸς ἄ στρου με γα λώ νει στὸ μέ γε θος ἑ νὸς συ νή θους 
ἀ στέ ρος. Οἱ κεν τρι κὲς πε ρι ο χὲς τῶν μο ρια κῶν νε φῶν, ποὺ ὁ δη γοῦν στὴν γέν νη ση 
τῶν ἀ στέ ρων, πο τὲ δὲν βρί σκον ται σὲ ἀ κι νη σί α, ἀλ λὰ πε ρι στρέ φον ται πάρα πο λὺ 
σι γά, πε ρί που μιὰ φο ρὰ ἀ νὰ ἑ κα τομ μύ ριο χρόνια. Μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ λαμ βά νει 
τὸ σύ στη μα μί α ση μαν τι κὴ στρο φορ μή. Γιὰ νὰ δι α τη ρη θῇ ἡ στρο φορ μὴ αὐ τή, 
ὀ φεί λει ὁ πυ ρῆ νας ἑ νὸς μο ρια κοῦ νε φε λώ μα τος κα τὰ τὴν σύγ κρου ση νὰ στρέ φε-
ται πάν το τε γρη γο ρώ τε ρα, ὥ στε νὰ μὴν πέ σῃ ὅ λη ἡ μᾶ ζα ἀ π’ εὐ θεί ας πά νω στὸ 
δη μι ουρ γού με νο ἀ στέ ρι, ἀλ λὰ νὰ συγ κεν τρω θῇ ἡ ὕ λη κα τὰ τὸ με γα λύ τε ρο μέ ρος 
σὲ ἕ να δί σκο τοῦ με γέ θους πε ρί που τοῦ ἡ λια κοῦ μας συ στή μα τος, ποὺ πε ρι φέ ρε ται 
καὶ συ νο δεύ ει τὸ ἀ στέ ρι. Αὐ τὸς ὁ δί σκος, ἀ πο τε λού με νος ἀ πὸ ἀ έ ρια καὶ ὁ μί χλες 
σκό νης, εἶ ναι τὸ πε ρι βάλ λον ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο δη μι ουρ γοῦν ται οἱ πλα νῆ τες.

Κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς κυ ρί ως σύγ κρου σης πε ρι φέ ρε ται τοῦ κεν τρι κοῦ πρω το α στέ-
ρος καὶ τοῦ δί σκου ὁ μί χλης του ἕ να πε ρί βλη μα ἀ πὸ ἀ έ ρια καὶ σκό νη, ποὺ ρέ ει πρὸς 
τὰ ἔ σω καὶ ἔ χει τό σο πά χος, ποὺ δὲν ἀ φή νει νὰ ρι χθῇ ἕ να βλέμ μα στὸν τρό πο δη μι-
ουρ γί ας τοῦ ἀ στέ ρος. Ἡ ἀ κτι νο βο λί α τοῦ πρω το α στέ ρος, ποὺ στὴν ἀρ χὴ βρί σκε ται 
σὲ ὁ ρα τὸ φά σμα, με τα βάλ λε ται ἔ τσι, ὥ στε τὰ ἐν τῇ γε νέ σει εὑ ρι σκό με να ἄ στρα νὰ 
πα ρα τη ροῦν ται μόνο μὲ μή κη κύ μα τος τοῦ ὑ πε ρύ θρου φά σμα τος, ποὺ εἶ ναι με γα λύ-
τε ρα ἀ πὸ τὰ μή κη κύ μα τος τῆς ὁ ρα τῆς ἐ ρυ θρᾶς ἀ κτι νο βο λί ας. Γιὰ τὸν λό γο αὐ τὸ ἡ 
πα ρα τή ρη ση ἐν δη μι ουρ γί ᾳ ἀ στέ ρων ἔ γι νε δυ να τὴ με τὰ τὸ 1980, δη λα δὴ ὅ ταν ἐ ξε λί-
χθηκε ἡ τε χνο λο γί α τῆς θερ μι κῆς ἀ κτι νο βο λί ας.
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Ἐ νῷ τὸ πρω το α στέ ρι ἐ ξε λίσ σε ται, αὐ ξά νε ται ἡ μᾶ ζα του καὶ ἡ λαμ πρό τη τά του. 
Ἀ πὸ αὐ τὸ ἐκ πέμ πε ται ἕ να ἰ σχυ ρὸ ρεῦ μα ἀ στε ρο ει δοῦς ἀ έ ρος, ποὺ με τα φέ ρει πρὸς 
τὰ ἔ ξω τὶς θυ ελ λώ δεις καὶ κα ταρ ρα κτώ δεις βρο χὲς ἀ ε ρί ων, ποὺ πέ φτουν ἐ πά νω του. 
Στὴν ἀρ χὴ σχη μα τί ζει τὸ ἀ έ ριο αὐ τὸ ρεῦ μα δύο στε νῶν ἀ κτί νων, ἐ νῷ τὸ με γα λύ τε ρο 
πο σὸ ἀ ε ρί ων πέ φτει ἀ κό μη πρὸς τὸν ἀ στέ ρα. Με τὰ ὅ μως ἡ ἀ κτῖ να φαρ δαί νει καὶ 
ἁρ πά ζει τὴν ὕ λη ποὺ πέ φτει. Μὲ τὸν και ρὸ ἀ παλ λάσ σε ται ὅ λο καὶ πε ρισ σό τε ρο τὸ 
ἀ στέ ρι ἀ πὸ τὸ μο ρια κὸ νέ φος, καὶ τὸ πρὸς τὰ ἔ ξω κα τευ θυ νό με νο ρεῦ μα ἀ πε λευ-
θε ρώ νει τὸ νε ο γέν νη το ἀ στέ ρι ἀ πὸ τὸν πυ ρῆ να τοῦ μη τρι-
κοῦ νε φε λώ μα τος, κάτι ποὺ ση μαί νει καὶ τὴν γέν νη ση τοῦ 
ἀ στέ ρα. Αὐ τὸ τὸ φρε σκο γεν νη μέ νο ἄ στρο κου βα λά ει μα ζί 
του τὸν δί σκο ἀ ε ρί ων καὶ σκό νης γιὰ με ρι κὰ ἑ κα τομ μύ ρια 
χρόνια, ἀ πὸ τὸν ὁ ποῖ ο δη μι ουρ γοῦν ται οἱ πλα νῆ τες.

Ἂν καὶ τὰ νε ο γεν νη θέν τα ἄ στρα λάμ πουν ἰ σχυ ρά, δὲν 
ἔ χουν ἀ κό μη τὴν δο μὴ ποὺ εἶ ναι ἀ ναγ καί α γιὰ τὴν πα ρα γω-
γὴ ἐ νέρ γειας διὰ συν τή ξε ως τοῦ ὑ δρο γό νου σὲ ἀ έ ριο ἥ λιο: 
Στὴν πρώ τη αὐ τὴ φά ση ὑ πάρ ξε ώς τους τὰ ἀ στέρια λαμ-
βά νουν τὸ με γα λύ τε ρο μέ ρος τῆς ἐ νέρ γειάς τους ἀ πὸ τὴν 
βα ρυ τι κὴ σύμ πρα ξη. Ὅ ταν ἕ να ἄ στρο ὅ μως συρ ρι κνώ νε ται 
ἀρ κε τά, θερ μαί νε ται σὲ τό σο με γά λο βαθ μὸ ὁ πυ ρῆ νας του, 
ὥ στε αὐ τὸς νὰ ἐ ξε λίσ σῃ τὴν καύ ση τοῦ ὑ δρο γό νου. Μὲ 
τὴν δι α δι κα σί α αὐ τὴ ἐ νη λι κι ώνεται ὁ ἀ στέ ρας. Ἡ ὕ παρ ξη 
τῶν ἀ στρο φυ σι κῶν συ στη μά των ὀ φεί λε ται συ νε πῶς στὴν 
ὕ παρ ξη τῆς βα ρύ τη τας, ποὺ ἕλ κει τὴν ὕ λη. Στὶς με γά λες δο-
μὲς τοῦ Σύμ παν τος ὁ ἀν τα γω νι σμὸς τῆς βα ρύ τη τας καὶ τῆς 
ἐν τρο πί ας εἶ ναι κα θω ρι στι κός. Μιὰ νί κη ὅ μως εἶ ναι προ σω-
ρι νὴ καὶ πο τὲ τε λι κή. Ἔ τσι πο τὲ δὲν κλί νει ὁ κύ κλος σχη μα-
τι σμοῦ ἀ στρο φυ σι κῶν ὑ πο δο μῶν. Ἐ πι τυ χεῖς σχη μα τι σμοὶ 
ἀ στρο φυ σι κῶν ὑ πο δο μῶν ση μαί νουν νί κη τῆς βα ρύ τη τας, 
ἐ νῷ ἀ τυ χεῖς ὀ φεί λον ται στὴν ἐν τρο πί α.

Ἡ ἀ προσ δό κη τη «γέν νη ση» τοῦ φαι νο μέ νου τῆς ζω ῆς

ὸ φαι νό με νο τῆς ζω ῆς στὸν πλα νή τη μας πα ρου σι ά σθη κε γιὰ πρώ τη 
φο ρὰ πρὶν ἀ πὸ πε ρί που 3 δι σε κα τομ μύ ρια χρό νια, σὲ συν θῆ κες ποὺ 
τί πο τε δὲν προ δί κα ζε, ὅ τι ἀ πὸ ἁ πλὲς μο νοκύτ τα ρες οὐ σί ες μπο ροῦ σε 
νὰ προ κύ ψῃ ἕ νας ὑ πέ ρο χος καὶ πο λύ πλο κος μο ρια κὸς μη χα νι σμὸς πα-
ρα γω γῆς ζών των ὄν των μὲ πε ρί πλο κες ζωι κὲς δο μές. Ζω ι κὲς δο μὲς μὲ 

κύτ τα ρα συν το νι σμέ να μὲ εἰ δι κὲς λει τουρ γί ες πρω το εμ φα νί σθη καν πρὶν πε ρί που 800 
ἑ κα τομ μύ ρια χρό νια, ὅ ταν ὁ πλα νή της μας εἶ χε ἡ λι κί α 3,8 δι σε κα τομ μυρίων χρό νων. 
Πο λύ πλο κες ζω ι κὲς μορ φὲς κυ ριά ρχησαν στὴν γε ω λο γι κὴ ἐ πο χὴ τοῦ Καμ βρί ου, δη-
λα δὴ πρὶν 540 ἑ κα τομ μύ ρια χρό νια. 

Συ νε πῶς σὲ μιὰ χρο νι κὴ πε ρί ο δο με τα ξὺ 10 καὶ 20 ἑ κα τομ μυ ρίων χρό νων ἔ λα βε 
χώρα ἡ δη μι ουρ γί α ὅ λων τῶν μέ χρι σή με ρα γνω στῶν μορ φῶν τῆς ζω ῆς. Σὲ σύγ-

Ὁ ἄνθρωπος 
ἀποτελεῖται ἀπὸ 

μία συγκέντρωση 
πρωτονίων, νετρονίων 
καὶ ἠλεκτρονίων, τὰ 

ὁποῖα μὲ πολύπλοκες 
διαδικασίες 
σχηματίζουν 
τὰ κύτταρα, 

τρισεκατομμύρια τῶν 
ὁποίων βρίσκονται 

στὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα· συνεπῶς 
δὲν εἶναι τίποτε 

ἄλλο ἀπὸ «σκόνη 
ἐνδογαλακτικοῦ 

νέφους». 
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κριση μὲ τὴν σημερινὴ ἡλικία τοῦ πλανήτη μας τῶν 4,6 δισεκατομμυρίων ἐτῶν ἡ 
ἐξελικτικὴ αὐτὴ πορεία τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἁλματώδης. Ὅπως φαίνεται, 
τὸ δικό μας Σύμπαν εἶναι κατάλληλο γιὰ τὴν γέννηση καὶ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς. 

Οἱ πλανῆτες, τὰ μικρὰ αὐτὰ ἀστρονομικὰ παράθυρα (καὶ τέτοια ὑπάρχουν στὸν 
γαλαξία μας μόνο πάνω ἀπὸ 1 δισεκατομμύριο), προσφέρουν στὴ ζωὴ κατάλληλες 
«πατρίδες». Ἐὰν οἱ ἠλεκτρομαγνητικὲς δυνάμεις στὸ δικό μας Σύμπαν ἦσαν κατὰ 
4% ἀσθενέστερες, δὲν θὰ ὑπῆρχε σὲ αὐτὸ ὑδρογόνο καὶ κατ’ ἐπέκταση δὲν θὰ ὑπῆρ-
χαν ἄστρα, πλανῆτες καὶ γαλαξίες, ὅπως σήμερα γνωρίζουμε, καὶ συνεπῶς δὲν θὰ 
ὑπῆρχε καὶ ὁ πλανήτης μας, καὶ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν σὲ αὐτὸν ἡ ζωή.

Τί εἶναι ὅμως ἡ ζωή; Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;

Ἐξετάζοντας προσεκτικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἄλλες μορφὲς τῆς ζωῆς διαπιστώ-
νουμε, ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ μία συγκέντρωση πρωτονίων, νετρονίων καὶ 
ἠλεκτρονίων καὶ δὴ ἀπὸ 10 εἰς τὴν 28 κβαντοτεμαχίδια ὕλης, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σχημα-
τίζονται τὰ ἄτομα καὶ τὰ μόρια, τὰ ὁποῖα μὲ φανταστικὰ πολύπλοκες διαδικασίες 
σχηματίζουν τὰ κύτταρα, τρισεκατομμύρια τῶν ὁποίων βρίσκονται στὸ ἀνθρώ-
πινο σῶμα. Συνεπῶς ἡ καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται μέσα σὲ μιὰ τυρβώδη 
κίνηση τῶν στοιχείων τοῦ Σύμπαντος, ἀπὸ τὴν ὁποία δημιουργήθηκε μία πρωταρ-
χικὴ συσσώρευση καὶ συμπύκνωση ὕλης σὲ μορφὴ ἑνὸς στοιχειώδους νέφους, τὸ 
ὁποῖο στὴν φάση αὐτὴ στροβιλιζόταν, περιστρεφόταν καὶ μετεκινεῖτο, ἕως ὅτου 
σχηματίσῃ τὴν πλήρη χρυσῆ σπειροειδῆ ἕλικα, δηλαδὴ τὸ συμπαντικὸ DNA. 

Ὁ ἄνθρωπος συνεπῶς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ «σκόνη ἐνδογαλακτικοῦ νέφους». 
Ἡ ζωὴ συνεπῶς πληροῖ τὸν Κόσμο καὶ λειτουργεῖ, ἐξελίσσεται καὶ πεθαίνει σὲ μία 
καθωρισμένη κατεύθυνση, ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν φύση τῆς κοσμικῆς οὐσίας. 
Οἱ Πυθαγόρειοι Ὤκελλος ὁ Λευκιανὸς καὶ κυρίως ὁ Φιλόλαος, στὴν πραγματεία του 
«Περὶ τοῦ Παντός» ὁ πρῶτος καὶ στὴν πραγματεία του «Περὶ Ψυχῆς» ὁ δεύτερος 
ἐκφράζονται γιὰ τὸ αἰώνιο καὶ τὸ ἄφθαρτο τοῦ Κόσμου, ποὺ περιέχει στὴν κοσμικὴ 
οὐσία του τὸ συστατικὸ τοῦ «εἶναι» του.
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 πὸ τὴ δε κα ε τί α τοῦ 1970 ἔ χει ἀρ χί σει ἡ εὐ αι σθη το ποί η ση 
τοῦ κό σμου γιὰ τὴν πο ρεί α τῆς ζω ῆς τοῦ πλα νή τη μας κα τὰ 
τὶς ἑ πό με νες δε κα ε τί ες. Οἱ ἐ πι στή μο νες κα τὰ πε ρι ό δους πα-
ρου σιά ζουν δι ά φο ρες με λέ τες καὶ ἀ να κοι νώ σεις, ποὺ προ βλέ-
πουν μί α τα χεῖ α καὶ ἀ σφα λῆ πο ρεί α πρὸς τὴν κα τα στρο φὴ 

καὶ τὸ τέ λος τῶν φυ σι κῶν πό ρων τῆς Γῆς. Τὰ αἴ τια τῆς πο ρεί ας αὐ τῆς ἀ πο-
δί δον ται  στὴν τρῦ πα τοῦ ὄ ζον τος,  στὴν αὔ ξη ση τῆς θερ μο κρα σί ας 
τῆς Γῆς,  στὸ λει ώ σι μο τῶν πά γων στοὺς πό λους τῆς Γῆς καὶ  στὴν 
οἰ κο λο γι κὴ κα τα στρο φὴ τοῦ πε ρι βάλ λον τος. Ὑ πεύ θυ νοι γιὰ τὴν πο ρεί α 
αὐ τὴ θε ω ροῦν ται ἡ ρύ παν ση τῶν πάν των ἀ πὸ τὶς βι ο μη χα νί ες, τὰ αὐ το-
κί νη τα πα λαι ᾶς τε χνο λο γί ας καὶ ἡ ἀλ λα γὴ συμ πε ρι φο ρᾶς τοῦ φυ σι κοῦ 
πε ρι βάλ λον τος. 

Ἡ Γῆ μας δι α θέ τει δι α πι στω μέ να ἕ να μα γνη τι κὸ καὶ ἕ να ἠ λε κτρι κὸ πε δί ο, ἄ σχε-
τα ἀ πὸ τὸ πῶς δη μι ουρ γοῦν ται. Ση μα σί α ἔ χει, ὅ τι τὸ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὸ πε δί ο τῆς 
Γῆς ἐ πη ρε ά ζει ἄ με σα τὴν ποι ό τη τα τῆς ζω ῆς μας, δι ό τι οἱ μα γνη τι κὲς γραμ μές του 
δι έρ χον ται μέ σα ἀ πὸ τὰ σπί τια μας κα τὰ ὡ ρι σμέ νες δι ευ θύν σεις. Ὁ Ρὸλφ Γκόρ ντον 
στὸ βι βλί ο του «Κοι μᾶ στε σὲ ἀ σφα λὲς μέ ρος» (ἔκδ. Κο ρον τζῆ 1993, σελ. 44) ἀ να-
φέ ρει: «Ἀ ναμ φί βο λα θὰ εἶ ναι δυ σά ρε στη ἡ ζω ή σας σ’ ἕ να σπί τι κο ρε σμέ νο ἀ πὸ 
ἰ σχυ ρὲς καὶ βλα βε ρὲς γε ω α κτῖ νες, ἀλ λὰ ἐ ὰν ἐ ξα σφα λί σε τε ὅ τι τὸ κρε βά τι σας δὲν 
δι α σχί ζε ται ἀ πὸ τέ τοι ες ἀ κτῖ νες, αὐ τὸ εἶ ναι μί α τε ρά στια βο ή θεια.» Στὴ σελ. 87 
συμ πλη ρώ νει: «Χι λιά δες ἄν θρω ποι με τὰ τὴν ἀ πο μά κρυν ση τοῦ κρε βα τιοῦ τους ἀ πὸ 
ἐ πι κίν δυ νες γε ω α κτῖ νες ἀ νέ φε ραν, ὅ τι εἶ χαν κα λύ τε ρο ὕ πνο καὶ γε νι κὴ εὐ ε ξί α, καὶ 
στα μά τη σαν δι ά φο ροι πό νοι ἢ ἐ νο χλή σεις τοῦ ὀρ γα νι σμοῦ τους.» Καὶ στὴ σελ. 23 
ση μει ώ νει: «Γερ μα νοὶ κα τα σκευα στὲς οἰ κο δο μῶν ἀ πα σχο λοῦν εἰ δι κοὺς τε χνι κοὺς 
γιὰ τὴν ἀ νί χνευ ση τῆς γε ω πα θη τι κῆς ἐν τά σε ως σὲ ὅ λα τὰ βα σι κὰ δω μά τια ἑ κά στης 
οἰ κο δο μῆς, ἐ νῷ στὴν Αὐ στρί α γιὰ πολ λοὺς τό πους οἰ κο πέ δων πρὸς οἰ κο δό μη ση οἱ 

Ç ÃÉÃÁÍÔÉÁ
«ÁÑÁ×ÍÇ» 
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ÊÕÌÁÔÙÍ
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ἄδειες χορηγοῦνται μετὰ ἀπὸ ἀνάλογη γνωμάτευση εἰδικῆς ἀνιχνεύσεως τοῦ χώρου 
γιὰ γεωπαθητικὴ ἔνταση ἀπὸ εἰδικὸ ραβδοσκόπο.»

Μέσα στὸ συνολικὸ χῶρο τῶν δύο χαμηλότερων στρώσεων τοῦ ἀέρα πολλοὶ 
εἰδικοὶ ἐντοπίζουν τὴν ἰδιαίτερη στρώση τοῦ ὄζοντος, τὴν καλούμενη «ὀζονόσφαι-
ρα», ἐνῷ ἄλλοι τὴν ἁπλώνουν διάχυτη καὶ στὰ δύο πρῶτα στρώματα. Πολλοὶ ἀνα-
φερόμενοι στὴν δημιουργία καὶ τὴ διανομὴ τοῦ ὄζοντος συμφωνοῦν, ὅτι παράγεται 
ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ὑπεριωδῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλιακοῦ φωτός. Τὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸ 
Λεξικὸ «Ἥλιος» (τόμος Γ ,́ σελ. 53) σημειώνει: «Τὸ ὄζον εἶναι ἀλλοτροπικὸν φαινόμε-
νον, κατὰ τὸ ὁποῖον μία οὐσία παρουσιάζει ὑπὸ διαφορετικὲς ἐξωτερικὲς συνθῆκες 
πιέσεως καὶ θερμοκρασίας διαφορετικὲς ἰδιότητες, ὥστε νὰ μιλᾶμε περὶ διαφόρων 
μορφῶν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὸ ὄζον.» 
Στὴν Φύση οἱ διαφορετικὲς συνθῆκες πιέσεως καὶ θερμοκρασίας ἐπικρατοῦν κατὰ 
τὴν διάρκεια μιᾶς καταιγίδας, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ ἀστραπὲς καὶ οἱ κεραυνοί. 

Ὁ Τζὼν Γκριμπὶν στὸ ἔργο του «Τὸ Ὄζον καὶ ἡ Ἀνθρώπινη Ἀπειλή, Τρῦπα στὸν 

Τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου δημιουργεῖται καθὼς θερμαινόμενη ἡ ἐπιφάνεια τῆς Γῆς 
ἐκπέμπει πρὸς τὴν ἀτμόσφαιρα θερμότητα, ἕνα μέρος τῆς ὁποίας φεύγει στὸ διάστημα, 
ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη ἀνακλᾶται στὴν ἀτμόσφαιρα κι ἐπιστρέφει πίσω στὴ Γῆ. Τὸ φαινόμενο 
τοῦ θερμοκηπίου εἶναι φυσικό, ὡστόσο ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα. 
Ἀνάμεσα στοὺς παράγοντες, ποὺ ἔχουν ἐνοχοποιηθῆ ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες, ὅτι ἐπιδει-
νώνουν τὸ φαινόμενο, δὲν ἔχουν συμπεριληφθῆ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία, ποὺ ἔχουν 
κατακλύσει τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ πλανήτη μας τὶς τελευταῖες δεκαετίες. (Πηγὴ εἰκόνας: 

http://www.physics4u.gr/.)
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Οὐ ρα νό» (μετ. Μ. Βε ρέτ τα, Ἔκδ. Ὠ ρώ ρα 1988, σελ. 15) γρά φει: «Τὸ ὄ ζον εἶ ναι ἀ έ-
ριον, κά πως γα λά ζιο καὶ ἐ ξαι ρε τι κὰ δη λη τη ρι ῶ δες γιὰ τὴν ἀν θρώ πι νη ζω ή, ἀ κό μη 
καὶ σὲ πο λὺ μι κρὲς πο σό τη τες. Πα ρά γε ται διὰ μέ σου ἠ λε κτρι κῶν ἐκ κε νώ σε ων, στὴν 
Φύ ση ἕ νε κα τῶν ἀ στρα πῶν καὶ στὰ ἐρ γα στή ρια μὲ ἠ λε κτρι κὸ ἐ ξο πλι σμὸ ὑ ψη λῆς 
τά σης. Ἔ χει μί α χα ρα κτη ρι στι κὴ ὀ ξεῖ α καὶ δυ σά ρε στη μυ ρω διά. Εἶ ναι ἰ σχυ ρὸ πα-
ρα σι το κτό νο καὶ γι’ αὐ τὸ χρη σι μο ποι εῖ ται γιὰ τὴν ἀ πο στεί ρω ση καὶ ἀ πο λύ μαν ση 
πά σης μι κρο βι ο λο γι κῆς καὶ βα κτη ρι ο λο γι κῆς συγ κεν τρώ σε ως, ὁ που δή πο τε ἀ παι-
τεῖ ται στὴν κα θη με ρι νή μας ζω ή. Ἡ δι α φο ρά του ἀ πὸ τὸ ὀ ξυ γό νο τοῦ ἀ έ ρα ποὺ 
ἀ να πνέ ου με ἔγ κει ται στὸν ἀ ριθ μὸ τῶν μο ρί ων, ποὺ τὸ συν θέ τουν. Τὸ πρῶ το ἔ χει 
δύο ἄ το μα (δι α το μι κὸν Ο2) καὶ τὸ δεύ τε ρο τρί α (τρι α το μι κὸν Ο3).» Ἄ ρα ἡ πα ρα-
γω γὴ τοῦ ὄ ζον τος εἶ ναι προ ϊ ὸν τῶν ἀ στρα πῶν, ποὺ πα ρα τη ροῦν ται στὴ διά ρκεια 
μιᾶς κα ται γί δος, καὶ αὐ τὸ συμ βαί νει κατ’ ἀ πο κλει στι κό τη τα μό νο στὸ χῶ ρο τῆς 
τρο πο σφαί ρας. 

Τὸ τρι α το μι κὸ ὀ ξυ γό νο (Ο
3
) μπο ρεῖ νὰ ἑ νω θῇ μὲ τὰ μο νο ξεί δια τοῦ ἄν θρα κος, 

τοῦ ἀ ζώ του καὶ τοῦ θεί ου, τοὺς κα λου μέ νους «ρύ πους τοῦ ἀ έ ρα» πρὸς πα ρα γω γὴ 
δι α το μι κοῦ ὀ ξυ γό νου (Ο

2
), ὁ πό τε κα τὰ ἕ να τρό πο ἀ παλ λάσ σε ται ἡ τρο πό σφαι ρα 

ἀ πὸ τοὺς ρύ πους αὐ τούς. Ἕ νας χη μι κὸς μπο ρεῖ εὔ κο λα νὰ δι α τυ πώ σῃ τὶς σχέ σεις 
τῶν ἀν τι δρά σε ων τού των. Ἑ πο μέ νως μὲ κα νέ ναν τρό πο δὲν εἶ ναι προ ϊ ὸν τῶν 
ὑ πε ρι ω δῶν ἀ κτί νων τοῦ Ἡ λί ου, ὅ πως ἰ σχυ ρί ζον ται πολ λοὶ ἐ ρευ νη τές. Εἶ ναι ἀ πο-
λυ μαν τι κὸ καὶ δη λη τη ρι ῶ δες, ὁ πό τε ἔ χει τὴν ἱ κα νό τη τα τῆς ἀ πο στει ρώ σε ως τοῦ 
ἀ έ ρα ἀ πὸ μι κρό βια καὶ βα κτη ρί δια.

Ἡ «Με σό σφαι ρα» κα τὰ τοὺς Γ. Γκορ σκὸβ καὶ Α. Γι α κου σό βα στὸ βι βλί ο τους «Φυ-
σι κὴ Γε ω γρα φί α» (σελ. 93): «Ἐ κτεί νε ται ἀ πὸ τὰ 40 ἕ ως τὰ 80 πε ρί που χι λι ό με τρα 
ἄ νω τῆς ἐ πι φα νεί ας τοῦ ἐ δά φους. Στὰ ὑ ψη λό τε ρα ση μεῖ α της τὸ ὀ ξυ γό νο ὑ πάρ χει 
στὴν μο νο α το μι κή του μορ φὴ καὶ χω ρὶς ἑ νώ σεις μὲ ἄλ λα στοι χεῖ α.» Στὴ συ νέ χεια 
ἀ να φέ ρον ται στὴν «Ἰ ο νό σφαι ρα» ἢ «Θερ μό σφαι ρα» λέ γον τες: «Ἐ κτεί νε ται ἀ πὸ τὰ 
80 ἕ ως τὰ 800 χι λι ό με τρα. Ἡ θερ μο κρα σί α της αὐ ξά νε ται μὲ τὸ ὕ ψος, φθά νου σα 
στοὺς 1000 - 1500 °C. Οἱ ἀλ λα γὲς στὴ θερ μο κρα σί α προ ξε νοῦν ται ἀ πὸ τὴν ὕ παρ ξη 
τῆς “ἰ ον τι κῆς δο μῆς” της καὶ τῆς ὑ πε ρι ώ δους ἀ κτι νο βο λί ας τοῦ Ἡ λί ου, ποὺ προ σπί-
πτει ἐ π’ αὐ τῶν μὲ τὴν μορ φὴν τῶν φω το νί ων. Οὕ τω δη μι ουρ γεῖ ται θερ μι κὴ κί νη ση, 
ποὺ ἀ κτι νο βο λεῖ ται πρὸς τὸ δι ά στη μα, ἐ νῷ συ νά μα ἀ πορ ρο φᾶ ται καὶ ἡ ἐ πι βλα βὴς 
ὑ πε ρι ώ δης ἀ κτι νο βο λί α. Ἡ πα ρου σί α της συμ βάλ λει στὴν δι ά δο ση τῶν ρα δι ο κυ μά-
των σὲ με γα λύ τε ρες ἀ πο στά σεις ἐμ βε λεί ας.»

Ἡ ἐ πί δρα ση τῶν ρα δι ο κυ μά των στὴν ἀ τμό σφαι ρα

έ σα στὴν ἀ τμό σφαι ρα κυ κλο φο ροῦν πά σης φύ σε ως καὶ συ χνό τη τας ρα-
δι ο κύ μα τα. Ὁ ρό λος τους δὲν ἔ χει ἀ πα σχο λή σει κα νέ ναν ἕ ως σή με ρα. 
Μ’ αὐ τὸν θ’ ἀ σχο λη θοῦ με στὶς ἑ πό με νες πα ρα γρά φους. Στὰ «ρα δι ο κύ-
μα τα» πε ρι λαμ βά νον ται τὸ ὁ ρα τὸ φῶς, οἱ ὑ πε ρι ώ δεις καὶ οἱ ὑ πέ ρυ θρες 
ἀ κτι νο βο λί ες, οἱ ἀ κτῖ νες «Χ» καὶ οἱ ἀ κτῖ νες «γ», κα θὼς καὶ τὰ κύ μα τα 

ὅ λων τῶν ση με ρι νῶν ρα δι ο τη λε πι κοι νω νι ῶν. Ὅ λα εἶναι ἠ λε κτρο μα γνη τι κὰ κύ μα τα 
μὲ δι α φο ρε τι κὰ πε δί α συ χνό τη τος καὶ μή κους κύ μα τος. Ἡ συ χνό τη τα εἶ ναι ὁ ἀ ριθ μὸς 
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τῶν κύκλων, ποὺ ὁλοκληρώνονται σὲ χρόνο ἑνὸς δευτερολέπτου. Ἠλεκτρομαγνητι-
κὸ κῦμα εἶναι ἡ ταυτόχρονη διάδοση ἑνὸς ἠλεκτρικοῦ καὶ μαγνητικοῦ κύματος. Τὰ 
ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία ὡς μεγέθη περιγράφουν δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἀσκοῦνται στὸ 
χῶρο. Σὲ κάθε κυματικὴ κίνηση ἔχουμε μετάδοση ἐνεργείας ὑπὸ μορφὴν διαταραχῆς 
χωρὶς μεταφορὰ ὕλης. Τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα διαδίδονται στὸ κενὸ καὶ στὴν 
ἀτμόσφαιρα μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Ποῦ ἐπιδρᾷ ἡ κυματικὴ κίνηση τῶν ραδιο-
τηλεπικοινωνιῶν; Ἐπιδρᾷ ἐπὶ τοῦ ἀέρος τῆς τροποσφαίρας καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν κα-
τωτέρων στρωμάτων της, διὰ μέσου τῶν ὁποίων διαδίδονται τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ 
κύματα. Ποιά εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπιδράσεων τούτων; Κανεὶς δὲν γνωρίζει 
μὲ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα. Ἕνα μέρος τῶν ἀποτελεσμάτων ἴσως εἶναι τὰ ἀκραῖα και-
ρικὰ φαινόμενα, ποὺ παρατηροῦνται κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια.

Ἀπὸ ἀπόψεως συχνότητος καὶ μήκους κύματος τὰ ραδιοκύματα διακρίνονται ὡς 
ἑξῆς:

 Τὰ παραγόμενα ἀπὸ τὸ οἰκιακὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, συχνότητος 50 κύκλων καὶ 
μήκους κύματος ἴσου μὲ 6.000.000 μέτρα ἀνὰ δευτερόλεπτο. Μεταφέρονται διὰ με-
ταλλικῶν ἀγωγῶν. Μία ἠλεκτρικὴ πηγὴ ἐγκατεστημένη στὴν Ἀθήνα θὰ ἀνάψῃ ἕναν 
λαμπτῆρα ἐγκατεστημένο στὸ Τόκυο τῆς Ἰαπωνίας σὲ δύο δευτερόλεπτα.

 Τὰ ἀκουστικὰ κύματα, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν καθημερινὴ γλωσσικὴ ἐπι-
κοινωνία τῶν ἀνθρώπων στὶς συχνότητες 20 - 20. 000 κύκλων ἢ 20 Ηz - 20 ΚΗz, ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν σὲ μῆκος κύματος 15.000 ἕως 15 ἑκατ. μέτρων.

 Τὰ ὑπερηχητικὰ κύματα, συχνότητος ἀπὸ 20 ΚΗz μέχρι 100 ΚΗz καὶ μήκους 
κύματος 3.000 μέχρι 15.000 μέτρων. Εἶναι γνωστὴ ἡ χρήση τους στὴ διαγνωστικὴ 
Ἰατρική, ὅταν διαμορφώνουν συχνότητες ἑνὸς μεγακύκλου (1 ΜΗz) μέχρι καὶ 10 
ΜΗz.

 Τὰ μακρὰ ραδιοφωνικὰ κύματα, συχνότητος 100 χιλιοκύκλων (ΚΗz) μέχρι 
300 ΚΗz ἢ μήκους κύματος 1.000 ἕως 3.000 μέτρων. Χρησιμοποιοῦνται στὶς ναυτι-
λιακὲς καὶ ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς μακρῶν κυμάτων. Ἡ χρήση τους σήμερα εἶναι 
πολὺ μικρή.

 Τὰ μεσαῖα ραδιοφωνικὰ κύματα, συχνότητος 300 ΚΗz μέχρι 3.000 ΚΗz ἢ 
3.000.000 κύκλων ἢ 3 ΜΗz, μὲ μῆκος κύματος 100 ἕως 1.000 μέτρων. Χρησιμοποιοῦν-
ται γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τῶν μεσαίων ραδιοφωνικῶν κυμάτων, τὰ ὁποῖα διαδίδονται 
περιφερειακὰ πάνω στὸ ἔδαφος, μέχρις ἀποσβέσεως τούτων λόγῳ ἀπορροφήσεως 
ὑπὸ τοῦ ἐδάφους.

 Τὰ ὑψηλὰ ἢ βραχέα ραδιοφωνικὰ κύματα, συχνότητος 3 ΜΗz μέχρι 30 ΜΗz ἢ 
μήκους κύματος ἀπὸ 10 ἕως 100 μέτρα. Χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στοὺς ραδιοφωνι-
κοὺς σταθμοὺς χώρου γιὰ τὶς πάσης φύσεως ἐκπομπές. Τὰ κύματα αὐτὰ ἀνακλῶνται 
ἀπὸ τὴν ἰονόσφαιρα, καὶ ἔτσι αὐξάνεται ἡ ὁλικὴ ἐμβέλεια τῆς μεταδόσεώς των.

 Τὰ ὑπερυψηλὰ (VHF) ραδιοκύματα, συχνότητος ἀπὸ 30 ΜΗz μέχρι 250 ΜΗz 
καὶ μήκους κύματος ἀπὸ 1,2 ἕως 10 μέτρων. Χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ραδιοφωνικὴ 
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ἐκπομπὴ τῶν FM, τῆς Τηλεοράσεως καὶ γιὰ ἄλλες χρήσεις. Ἡ διάδοσή τους γίνεται 
περιφερειακὰ καὶ σὲ κατ’ εὐθεῖαν ὀπτικὴ γραμμή. Στὴν «περιοχή» αὐτὴ σήμερα λει-
τουργοῦν στὴν Ἀττικὴ 45 σταθμοὶ (FM) καὶ 7 σταθμοὶ (TV) στὰ VHF.

 Τὰ ὑπερυψηλὰ (UHF) ραδιοκύματα, συχνότητος ἀπὸ 300 ΜΗz μέχρι 850 ΜΗz 
καὶ μήκους κύματος ἀπὸ 0,35 ἕως 1 μέτρου. Χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τῆς 
τηλεοράσεως στὶς «πάντες» IV καὶ V. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ σήμερα λειτουργοῦν στὴν 
Ἀττικὴ 52 σταθμοὶ (TV) καὶ ἄλλοι 22 στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα στὰ UHF.

 Τὰ ραδιοκύματα τῆς πρώτης περιοχῆς τῶν μικροκυμά-
των, συχνότητος ἀπὸ 850 ΜΗz μέχρι 3.000 ΜΗz, ἢ 3 γιγακύ-
κλων (GHz) καὶ μήκους κύματος ἀπὸ 0,35 μέτρα μέχρι 0,1 
μέτρα. Σὲ αὐτὰ περιλαμβάνονται τὰ κινητὰ τηλέφωνα, ποὺ 
λειτουργοῦν στὶς συχνότητες 850/900 ΜΗz, ἢ μήκους κύμα-
τος 0,33 ἕως 0,35 μέτρων. Ἐπίσης στὴ συχνότητα 1800/1900 
ΜΗz ἢ 1,8 GHz ἢ 1,9 GHz σὲ μῆκος κύματος 0,16 μέχρι 0,17 
μέτρων. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ λειτουργοῦν ἀκόμη τὰ ραντὰρ 
ἀναγνωρίσεως καὶ διάφορες οἰκιακὲς συσκευές, ὅπως οἱ 
φοῦρνοι μικροκυμάτων κ.λπ. Τὸ Περιοδικὸ «ONLINE» 
(Νοέμ. 2006, σελ. 97) γράφει: « ἀπελευθερώθηκαν οἱ ζῶνες 
ραδιοσυχνοτήτων ἀπὸ 2,5 μέχρι 5,4 GHz (μήκους κύματος 
0,06 ἕως 0,12 μέτρων) γιὰ τὴν γρήγορη καὶ εὐρεῖα ἐξάπλω-
ση τῶν μὴ ἀδειοδοτημένων δικτύων WiFi». Μὴ ξεχνᾶμε, 
ὅτι οἱ φοῦρνοι μικροκυμάτων βράζουν τὸ νερὸ στοὺς 100 
°C. Ἑπομένως ὅλα τὰ εἴδη τῶν μικροκυμάτων καὶ ἰδίως 
ἐκείνων ποὺ ἔχουν τὸ μικρότερο μῆκος κύματος μεταφέρουν 
στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ ἀνάλογη ποσότητα θερμότητας ἢ καὶ 
ἄλλες ἐπιδράσεις ἀγνώστου ἀποτελέσματος μέχρι σήμερα.

 Τὰ μικροκυματικὰ ραδιοκύματα, συχνότητος ἀπὸ 
3 GHz μέχρι 30 GHz ἢ μήκους κύματος ἀπὸ 0,01 μέχρι 0,1 
μέτρων. Τὰ κύματα αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὶς διαστη-
μικὲς τηλεπικοινωνίες μέσῳ δορυφόρων, τὶς ραδιοσυζεύξεις μεταξὺ ἐξωτερικῶν τη-
λεοπτικῶν συνεργείων καὶ σταθμῶν Τηλεοράσεως καὶ σὲ λοιπὲς τηλεπικοινωνιακὲς 
συνδέσεις. Ὁ πρῶτος τεχνικὸς δορυφόρος ἐτέθη σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ τὸ 1957 
ἀπὸ τὴ Ρωσσία, καὶ τὸ 1975 συνωστίζονταν στὸ διάστημα 3.577 δορυφόροι. Οἱ δο-
ρυφόροι σήμερα ἐπεκτείνονται σὲ κάθε ἐρευνητικὸ ἐπιστημονικὸ πεδίο, ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς φυσικῆς καταστάσεως τῶν πόλων διὰ τοῦ ICESat «τοῦ Παγοδο-
ρυφόρου». («Ἐλευθεροτυπία», τεῦχος 221 τοῦ «Γεωτροπίου» τῆς 3-7-04.)

 Πέραν τῶν ἀνωτέρω ραδιοκυμάτων ὑπάρχουν οἱ ἀκτῖνες τοῦ ὑπερύθρου φω-
τός, τοῦ ὁρατοῦ φωτὸς καὶ οἱ ὑπεριώδεις ἀκτινοβολίες του, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 
μῆκος κύματος ἀπὸ 0,20 μέχρι 0,75 ἑκατομμυριοστὰ τοῦ μέτρου. Ἀκόμη πιὸ πέρα 
ἀπ’ αὐτὲς βρίσκονται οἱ ἀκτῖνες (Χ), μήκους κύματος 0,1 μέχρι 300 Ἄγκστρομ καὶ οἱ 
ἀκτῖνες (γ), μήκους κύματος 0,003 μέχρι 0,1 Ἄγκστρομ.
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«Τύλιξαν» σὰν ἀ ρά χνη τὴν ἀτ μό σφαι ρα

κα τα κλυ σμὸς τῆς τρο πο σφαί ρας τοῦ πλα νή τη ἀ πὸ χι λιά δες ρα δι ο κύ-
μα τα ὅ λων τῶν πα ρα πά νω συ χνο τή των καὶ δι α φό ρων ὁ ρί ων ἰ σχύος, 
ἐξ ὅ λων τῶν δι ευ θύν σε ων καὶ πρὸς ὅ λες τὶς δι ευ θύν σεις τοῦ ὁ ρί ζον τος 
καὶ ἀ πὸ τὴν Γῆ πρὸς τὸν οὐ ρα νὸ καὶ ἀν τί στρο φα, στὴν κυ ρι ο λε ξί α 
πνί γουν τὸν ἀ έ ρα μας. 

Ἡ ἐ πι δρο μὴ αὐ τὴ κα τὰ τῆς ἀ τμο σφαί ρας ἄρχισε ἀ μέ σως με τὰ τὸν Β΄ Παγ κό σμιο 
Πό λε μο καὶ σή με ρα κυ ρια ρχεῖ σὲ ὅλον τὸν κό σμο. Ἡ ἀ νη συ χί α καὶ ὁ θό ρυ βος γιὰ 
τὸ θερ μο κή πιο τῆς Γῆς καὶ τὴν πο ρεί α τοῦ ὄ ζον τος ἄρ χι σαν πε ρὶ τὸ ἔ τος 1970 πε-
ρί που, ὅ ταν πλέ ον ἡ ἀ τμό σφαι ρα καὶ ἡ Γῆ εἶ χαν τυ λι χθῆ κυ ρι ο λε κτι κὰ μὲ τὸν ἱ στὸ 
τῆς ἀ ρά χνης τῶν ἠ λε κτρο μα γνη τι κῶν ρα δι ο κυ μά των. Ἄ ρα ἕ να ση μαν τι κὸ πο σο στὸ 
εὐ θύ νης στὴν πο ρεί α τοῦ πλα νή τη ὀ φεί λε ται σὲ αὐ τὴ τὴν «ἀ ρά χνη». 

Οἱ Α. Ἰ ω άν νου, Γ. Ντά νος, Α. Πήτ τας καὶ Στ. Ρά πτης στὴν «Φυ σι κὴ Β΄ τά ξε ως Λυ-
κεί ου» (ἔκδ. ΟΕ∆Β 2003, σελ. 14), κά νουν δύο πα ρα δο χές: «1.-Τὰ μό ρια τῶν ἀ ε ρί ων 
συμ πε ρι φέ ρον ται σὰν μι κρο σκο πι κὲς ἀ πό λυ τα ἐ λα στι κὲς σφαῖ ρες. 2. -Στὰ μό ρια 
δὲν ἀ σκοῦν ται δυ νά μεις πα ρὰ μό νο τὴ στιγ μὴ τῆς κρού σης ἀ πὸ ἄλ λα μό ρια.» Καὶ 
στὴν «Φυ σι κή» τῆς Γ΄ τά ξε ως Λυ κεί ου» (ἔκδ. ΟΕ∆Β 2003, σελ. 154) οἱ ἴ διοι γρά φουν: 
«Ἡ ὁρ μὴ ἑ νὸς συ στή μα τος σω μά των κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς κρού σης δι α τη ρεῖ ται. 
Κα τὰ τὴ σύγ κρου ση δύο σω μά των ἕ να μέ ρος τῆς μη χα νι κῆς ἐ νέρ γειας με τα τρέ πε-
ται σὲ θερ μό τη τα.»

Οἱ κρού σεις τῆς ἐ νερ γεί ας τῶν ἠ λε κτρο μα γνη τι κῶν ρα δι ο κυ μά των πά νω στὰ 
μό ρια τοῦ ἀ έ ρα, ἀ πὸ τὴν ἐ πι φά νεια τοῦ ἐ δά φους μέ χρι ὕ ψους 2 ἢ 3 χι λι ο μέ τρων, 
ἴ σως με τα θέ τουν τὴν θερ μο κρα σί α του ἀ πὸ τὴν πε ρι ο χὴ τῆς κα τα ψύ ξε ως στὴν 
πε ρι ο χὴ τῆς ὑ γρο ποι ή σε ως τῶν ὑ δρα τμῶν, ὁ πό τε ξε σποῦν οἱ βρο χές. Ἡ με λέ τη τῆς 
ἐ πι δρά σε ως τῶν ρα δι ο κυ μά των ἐ πὶ τοῦ ἀ έ ρα ἀ πὸ κά ποι ον εἰ δι κὸ μπο ρεῖ νὰ δώ σῃ 
σα φέ στε ρη ἀ πάν τη ση τῶν ἀ κραί ων και ρι κῶν φαι νο μέ νων τῆς ἀ τμό σφαι ρας.

* * *

φυ σι κὴ κα τά στα ση τοῦ ἀ έ ρα καὶ τοῦ σώ μα τος τῆς Γῆς ἀ πὸ ἀ πό ψε ως 
κλί μα τος κα τὰ ἕ να πο σο στὸ δι α τη ρεῖ ται στα θε ρή, ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ ποὺ 
ἡ Γῆ ἔ λα βε τὴ ση με ρι νή της πε ρι στρο φή, τρο χιὰ καὶ κλί ση. Οἱ πό λοι 
της δι α τη ροῦν τὴν κα τα ψυγ μέ νη τους κα τά στα ση, δι ό τι ἐ κεῖ δὲν ἔ χουν 
ἀλ λά ξει οἱ φυ σι κοὶ το πι κοὶ πα ρά γον τες κλί μα τος. Ὁ πα νι κὸς γιὰ τὴν 

τή ξη τῶν πά γων, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χει ἀρ χί σει πε ρί που ἀ πὸ τὸ 1970, ὀ φεί λε ται μᾶλ λον στὴν 
ἄ γνοι α τῶν ἀ πο τε λε σμά των τῆς ἐ πι δρά σε ως τῶν ρα δι ο κυ μά των ἐ πὶ τῆς «τρο πο σφαί-
ρας», ἡ ὁ ποί α ἐ φά πτε ται τῆς ἐ πι φα νεί ας τῆς Γῆς, ἀ φοῦ μέ χρι σή με ρα τὸ φαι νό με νο 
δὲν ἔ χει με λε τη θῆ ἐ παρ κῶς.

(Προ δη μο σί ευ ση ἀ πὸ τὸ βι βλί ο μου «Ἡ Ἀ να πα ρά στα ση τῆς Προ ϊ στο ρί ας».)

 Κων. Β. Κου τρου βέ λης
 Τα ξί αρ χος ∆ι α βι βά σε ων ἐ.ἀ.



κ. Νί κος Κα τσα ρὸς εἶ ναι ὁ πρώ ην δι ευ θυν τὴς τοῦ Κέν τρου 
Πυ ρη νι κῆς Φυ σι κῆς «∆η μό κρι τος» καὶ ἀν τι πρό ε δρος τῆς 
Ἑ νώ σε ως Ἑλ λή νων Χη μι κῶν. Ἔ χει ἀ σχο λη θῆ ἀρ κε τὰ μὲ τὰ 
«chemtrails» καὶ θὰ μπο ροῦ σε νὰ χα ρα κτη ρι στῇ ὡς εἰ δι κὸς 
ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος αὐ τοῦ, ἀ φοῦ ἔ χει κά νει ἐ πί ση μες σχε τι κὲς 

ὁ μι λί ες καὶ δι α λέ ξεις. Ἡ συ νέν τευ ξη ποὺ ἀ κο λου θεῖ, ὅπου ἀ να λύ ει τὸ φαι-
νό με νο αὐ τό, δό θη κε στὸν συ νερ γά τη τοῦ πε ρι ο δι κοῦ Β. Μαυ ρομ μά τη.

«∆»: Τί εἶ ναι ἀ κρι βῶς τὸ φαι νό με νο τῶν «chemtrails»; 
Ἔ χει πα ρα τη ρη θῆ, ὅ τι ἀ ε ρο πλά να, τὰ ὁ ποῖ α πε τοῦν σὲ σχε τι κὰ χα μη λὸ ὕ ψος 

«Σύ ρε αὐ τοὺς (ὅ λους τοὺς ἀν θρώ πους) ὡς πρό βα τα διὰ σφα-
γήν, καὶ ἑ τοί μα σον αὐ τοὺς διὰ τὴν ἡ μέ ραν τῆς σφα γῆς» (Ἱ ε ρε-
μί ας ΙΒ΄ 3).

τὰ πλαί σια ἑ νὸς εὐ ρύ τε ρου ἀ με ρι κα νι κοῦ σχε δί ου ὀ νό μα τι 
«Γεω μη χα νι κή» γιὰ τὴν βελ τί ω ση τοῦ παγ κό σμιου κλί μα τος 
ἀ πὸ τὸ φαι νό με νο τοῦ θερ μο κη πί ου καὶ τὴν τρῦ πα τοῦ ὄ ζον τος 
ἀ ε ρο πλά να σὲ ὅ λο τὸν πλα νή τη ψε κά ζουν κα θη με ρι νὰ τε ρά στι-
ες πο σό τη τες ἀ πὸ μί α ἐ πι κίν δυ νη μεί ξη ὀ ξει δί ων ἀ λου μι νί ου 

ἁ λά των βα ρί ου καὶ ἄλ λων ἐ πι κίν δυ νων χη μι κῶν οὐ σι ῶν στὴν ἀ τμό σφαι ρα. 

Σε νά ρια ἐμ πνε ό με να ἀ πὸ τὴν ἰ ου δαι ο χρι στι α νι κὴ 
θε ω ρί α πε ρὶ τῆς «Συν τέ λειας τοῦ Κό σμου»;

Ï ô. ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ «ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ» 
ÌÉËÁ ÃÉÁ ÔÉÓ «×ÇÌÉÊÅÓ ÏÕÑÅÓ»
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Ἀποτέλεσμα ἡ δημιουργία τῶν λευκῶν «χημικῶν οὐρῶν» ἢ «chemtrails». Οἱ 
οὐρὲς αὐτὲς μέσα σὲ λίγες ὧρες ἀπ’ τὴν στιγμὴ τῆς ἐκπομπῆς τους μετατρέ-
πονται σ’ ἕνα τεχνητὸ τοξικὸ νέφος λευκῆς ἀποχρώσεως, ποὺ ἀγκαλιάζει 
τεράστια τμήματα τοῦ οὐρανοῦ. 

Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι τὰ «chemtrails»; Οἱ χημικὲς αὐτὲς λωρίδες συνήθως δια-
σταυρώνονται μεταξύ τους καὶ ἀφήνουν στὸν οὐρανὸ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ 
γραμμὴ ἀπὸ τὶς ἁπλὲς οὐρὲς τῶν καυσαερίων τῶν ἐπιβατικῶν ἀεροπλάνων, ἂν καὶ 
πετοῦν στὸ ἴδιο ὕψος μὲ αὐτὰ (5.000-10.000 πόδια). Πρόκειται γιὰ ἔντονες χοντρὲς 
οὐρές-γραμμές, οἱ ὁποῖες δὲν ἐξαφανίζονται μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ λεπτά, ἀλλὰ ἀρχί-
ζουν σταδιακὰ νὰ σχηματίζουν ὁμιχλώδεις στρώσεις νεφῶν. Τὸ λευκὸ χημικό τους 
πέπλο ἁπλώνεται ἀργὰ στὴν ἀτμόσφαιρα μέσα σὲ δύο μὲ πέντε ὧρες σὰν μία λευκὴ 
ἢ ἀνοιχτὴ γκρίζα ὁμίχλη. 

Τὰ ὁμιχλώδη σύννεφα ποὺ δημιουργοῦν τὰ «chemtrails» δὲν διαλύονται καὶ 
δὲν μετακινοῦνται ὅπως τὰ κοινὰ σύννεφα, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐξαπλώνονται ἀργὰ 
στὸ στερέωμα ὡς ἕνα ἀδιαπέραστο στρῶμα ὁμίχλης καὶ στὴ συνέχεια μένουν ἐκεῖ 
σχεδὸν ἀκίνητα. 

Μέσα σὲ λίγες ὧρες ἡ θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταβάλλεται μὲ πτώση μέχρι 
καὶ 7 βαθμῶν Κελσίου. Ταυτόχρονα μειώνεται ὁμοιόμορφα καὶ ἡ ὑγρασία στὴν 
ἀτμόσφαιρα μὲ τιμὲς γύρω στὸ 30%. Ἡ περίοδος αὐτῆς τῆς μεταβολῆς μπορεῖ νὰ 
κρατήσῃ μέχρι καὶ μία ἑβδομάδα, πάντοτε ἀνάλογα μὲ τὴν δυναμικὴ τοῦ καιροῦ 
(βοριᾶς, νοτιᾶς, χαμηλὰ βαρομετρικὰ κ.ἄ.). Ἐκεῖ ἀκολουθεῖ ἡ ἑπόμενη ἐπιχείρηση 
ἀεροψεκασμοῦ. Τὰ σύννεφα αὐτὰ δὲν δημιουργοῦν ποτὲ βροχή, εἶναι «ξεφτισμένα» 
καὶ χωρὶς περίγραμμα. 

‣

καὶ χωρὶς διακριτικά, τύπου KC-135, ἀφήνουν οὐρές, οἱ ὁποῖες δὲν ἐξαφανί-
ζονται μετὰ ἀπὸ μερικὰ δευτερόλεπτα ἢ λεπτά, ὅπως συνήθως συμβαίνει μὲ τὶς 
«οὐρές» τῶν ἐπιβατικῶν ἢ στρατιωτικῶν ἀεριωθούμενων, ἀλλὰ παραμένουν 
γιὰ ἀρκετὲς ὧρες στὸν οὐρανό. Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἀεροπλάνα αὐτὰ δὲν ἀκολουθοῦν 
εὐθεῖα γραμμὴ κατὰ τὴν πτήση τους παρὰ ζίγκ-ζὰγκ ἢ διαγώνιες πορεῖες, μέσα 
σὲ μερικὲς ὧρες μποροῦν νὰ καλύψουν μὲ τὰ νεφελώδη καυσαέριά τους καὶ 
ὁλόκληρο τὸν οὐρανό. Καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχουν ὑποψίες, ὅτι στὶς οὐρὲς τῶν ἀερο-
σκαφῶν αὐτῶν ὑπάρχουν χημικὲς οὐσίες, γι’ αὐτὸ καὶ κάποιοι τὶς ὠνόμασαν 
«chemtrails» ἢ χημικὲς οὐρές.

«∆»: Σὲ ποιές χῶρες ἔχει παρατηρηθῆ τὸ φαινόμενο τῶν «chemtrails»; Στὴν 
Ἑλλάδα ὑπάρχουν κάποιες καταγραφές;

Φαινόμενα, ὅπου ἀναπτύσσονται χημικὲς οὐρὲς ἀεροπλάνων ποὺ πετοῦν σὲ 
χαμηλὸ ὕψος, ἔχουν παρατηρηθῆ σὲ ἀρκετὲς πόλεις τῶν Η.Π.Α., τοῦ Καναδᾶ, 
τῆς Αὐστραλίας, τῆς Ἀσίας ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη, σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς χῶρες 
της, μεταξὺ αὐτῶν καὶ στὶς Ἱσπανία, Γερμανία, Ἰταλία, Μ. Βρεταννία, Νορ-
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Χη μι κὲς οὐ ρὲς ἐ πά νω ἀ πὸ τὸ κέν τρο τῆς Ἀ θή-
νας. (Κο λω νά κι, ὁ δὸς Σκου φᾶ, 25.09.07.)
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Οἱ ὠργανωμένοι ἀεροψεκασμοὶ «chemtrails» γίνονταν μέχρι πρό τινος κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ὅμως τὰ δύο τελευταῖα ἔτη, λόγῳ τῶν διαστάσεων ποὺ ἔχει 
ἀποκτήσει τὸ φαινόμενο αὐτό, ἀλλὰ καὶ τῶν διαμαρτυριῶν ποὺ ἔχουν πλέον αὐξη-
θῆ, γίνονται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύχτας ἢ ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι συννεφιασμένος. 
Ἡ συχνότητα ψεκασμοῦ τους εἶναι σταθερή, 2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα σχεδὸν πάνω 
ἀπὸ κάθε μεγάλη πόλη τῆς γῆς. Οἱ ρίψεις γίνονται ἀπὸ εἰδικὰ βυτιοφόρα στρατιω-
τικὰ ἀεροπλάνα τύπου KC-135 καὶ KC-10 καὶ κάποια λευκὰ ἀεριωθούμενα «φαντά-
σματα» χωρὶς κανένα διακριτικό. Ἀλλὰ καὶ κάποια ἐπιβατικὰ ἀεροπλάνα γραμμῆς 
διαφόρων ἑταιρειῶν συμμετέχουν παθητικὰ στὸ πρόγραμμα τῶν ἀεροψεκασμῶν 
«chemtrails». 

Ἀπ’ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2003 μὲ μυστικὴ συμφωνία ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔδωσε στὴν 
112η Πτέρυγα Μάχης στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στὴν Ἐλευ-
σῖνα βάσεις στοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ τὴν στάθμευση τῶν γιγαντιαίων ἀεροσκαφῶν 
τάνκερ KC-135 ἀλλὰ καὶ τῶν λευκῶν ἀεριωθούμενων χωρὶς τὰ διακριτικά. Σκοπός 
τους ἀρχικὰ θὰ ἦταν ὁ ἀνεφοδιασμὸς τῶν ἀμερικανικῶν ἀεροσκαφῶν στὸν ἀέρα 
ἀπ’ τὰ γιγαντιαῖα KC-135 σὲ περίπτωση πολέμου ὅπως αὐτὸς μὲ τὸ Ἰράκ. Καὶ ἐνῷ 
ὁ πόλεμος τέλειωσε, οἱ βάσεις ἐξακολουθοῦν νὰ λειτουργοῦν μέχρι σήμερα, ἀφοῦ 
ὁ πραγματικὸς σκοπὸς λειτουργίας τους εἶναι οἱ ἀεροψεκασμοὶ «chemtrails» πάνω 
ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια (δημοσίευση ἐφημερίδα «Ἐσπρέσσο», Πέμπτη 8 Ἰανου-
αρίου 2004). Στὴν Κύπρο οἱ ἀεροψεκασμοὶ γίνονται ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ Πολεμικὴ 
Ἀεροπορία (Ρ.Α.Φ.)

Τὰ «chemtrails» ἀποτελοῦν ἕνα μυστικὸ χημικὸ πείραμα, ποὺ γίνεται εἰς βάρος τῆς 
ἀνθρωπότητας καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι τὸ πρῶτο. Πολλὰ πειράματα μὲ διαφόρων εἰδῶν 
χημικά, φάρμακα, ἀντιβιοτικὰ καὶ ἄλλα ὑλικὰ γίνονται, χωρὶς κανεὶς νὰ γνωρίζῃ 
τίποτα. Περίπου 2 ἑκ. χημικὲς οὐσίες ἔχουν εἰσβάλλει στὴν ζωή μας τὰ τελευταῖα 
60-70 χρόνια μέσῳ τῆς τροφικῆς ἁλυσίδας. Γιὰ τὰ περισσότερα ἀπ’ αὐτὰ τὰ χημικὰ 

‣

βηγία κ.ἄ. Στὴν Ἑλλάδα παρατηρήθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 2002 στὴν 
Αἴγινα καὶ ἔκτοτε σὲ διάφορες ἄλλες πόλεις ὅπως στὴν Θεσσαλονίκη, στὴν 
Ἀθήνα, στὸ Κιάτο, στὸν Βόλο κ.ἄ.

«∆»: Τί ἀποδείξεις ἔχουμε γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν «chemtrails», καὶ ποιά εἶναι 
ἡ σύσταση τῶν χημικῶν αὐτῶν οὐρῶν;

Ἀπ’ τὰ μέχρι σήμερα συγκεντρωθέντα στοιχεῖα καὶ τὶς χημικὲς ἀναλύσεις, 
ποὺ ἔγιναν ἀπὸ περιοχὲς ποὺ πέρασαν ἀεροπλάνα καὶ ἄφησαν χημικὲς οὐρές, 
ὅπου κατὰ τὴν συνέχεια οἱ οὐσίες αὐτὲς ἔπεσαν στὸ ἔδαφος καὶ στὰ νερά, δι-
απιστώθηκε ἀπὸ ἀνεξάρτητους ἐρευνητὲς ἡ ὕπαρξη ἀλουμινίου καὶ βαρίου σὲ 
ἀρκετὰ σημαντικὲς ποσότητες. Καὶ μὲ δεδομένο ὅτι στὰ ἐδάφη καὶ στὰ νερὰ 
τῶν περιοχῶν αὐτῶν δὲν ὑπῆρχε καθόλου ἀλουμίνιο ἢ βάριο, ἀποδόθηκε ἡ 
ὕπαρξη τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων στὰ «chemtrails» ἢ χημικὲς οὐρές. ∆υστυχῶς 
δὲν ὑπάρχουν περαιτέρω ἐπίσημες ἀποδείξεις παρὰ μόνον ἐνδείξεις γιὰ τὸ ὅτι 
κανένας διεθνὴς ὀργανισμὸς ἢ ἐπίσημο κρατικὸ ἐργαστήριο δὲν ἔχει δεχθῆ ν’ 
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‣

ἀναλάβῃ καὶ νὰ δημοσιοποιήσῃ τ’ ἀποτελέσματα ἀναλύσεων καὶ δειγμάτων 
τῶν χημικῶν αὐτῶν οὐρῶν.

Καταπολεμοῦν τὸ «θερμοκήπιο» ἢ δηλητηριάζουν;
«∆»: Γιὰ ποιό λόγο γίνονται αὐτὰ τὰ πειράματα τῶν ἀεροψεκασμῶν μὲ 

ἀλουμίνιο καὶ βάριο; 
∆υστυχῶς καμμία ἀπ’ τὶς μεγάλες δυνάμεις καὶ κυρίως οἱ Η.Π.Α. δὲν δέχονται 

τὴν διενέργεια αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ἀεροψεκασμῶν. 

Ἔχουν ἀφήσει ὅμως μὲ τρόπο νὰ διαρρεύσῃ, χωρὶς νὰ τὸ ἀναγνωρίζουν 
ἐπίσημα, ὅτι γίνονται πειράματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τοῦ 
θερμοκηπίου. 

∆ηλαδή, ὅταν ἀπ’ τὶς οὐρὲς τῶν ἀεροσκαφῶν ἐκπέμπωνται σωματίδια ἀλουμι-
νίου καὶ βαρίου, οἱ ἡλιακὲς ἀκτῖνες πέφτουν ἐπάνω σ’ αὐτὰ καὶ ἀνακλῶνται, μὲ 
ἀποτέλεσμα λιγώτερη ἡλιακὴ ἀκτινοβολία, ἄρα λιγώτερη ἐνέργεια, ἄρα χαμηλό-

Οἱ παρατηρούμενες στὸν οὐρανὸ μεγάλου μήκους πυκνὲς ἄσπρες γραμμές, οἱ γνωστὲς ὡς 
χημικὲς οὐρὲς (chemtrails) ὄχι μόνο δὲν διαλύονται σύντομα, ὅπως οἱ συνηθισμένες γραμ-
μὲς καυσαερίων καὶ ὑδρατμῶν τῶν ἀεριωθουμένων ἀεροσκαφῶν, ἀλλὰ αἰωροῦνται στὴν 
ἀτμόσφαιρα ἐπὶ ἀρκετὲς ὧρες καὶ σταδιακὰ διαστέλλονται δημιουργῶντας λεπτὰ νέφη, τὰ 
ὁποῖα μποροῦν νὰ καλύψουν μία ὁλόκληρη περιοχή. Οἱ εἰκονιζόμενες χημικὲς οὐρὲς φω-
τογραφήθηκαν τὸν περασμένο Ἰανουάριο ἐπάνω ἀπὸ τὴν Κοζάνη (www.enouranois.gr).
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κανεὶς δὲν γνωρίζει μακροπρόθεσμα τὶς ἀρνητικὲς συνέπειές τους στοὺς ζῶντες ὀρ-
γανισμούς, κάτι ποὺ θὰ τὸ διαπιστώσουμε ὡλοκληρωμένα κατὰ τὶς ἑπόμενες γενε-
ές. Ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδη βρίσκονται κάτω ἀπὸ ἕνα μεγάλο 
τυφλὸ χημικὸ πείραμα σὲ ἐξέλιξη. Τὸ 1954 στὸ Ὀχάιο τῶν Η.Π.Α. ἔγινε τὸ πρῶτο 
ὁμαδικὸ πείραμα εἰσπνεόμενων ἐμβολίων εἰς βάρος τοῦ πληθυσμοῦ, ὅταν κυβερνη-
τικοὶ ἰατροὶ ἀπελευθέρωσαν στελέχη κάποιου ἰοῦ πάνω ἀπ’ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς πό-
λεως. Ἀποτέλεσμα τὸ ξέσπασμα λοιμώδους ἐπιδημίας μὲ κάποιους θανάτους. Πολλὰ 
νέα ἀντιβιοτικὰ δοκιμάζονται καθημερινὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο σὲ ὑγιεῖς ἀνθρώπους 
μέσῳ τῶν γιατρῶν τους, χωρὶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ γνωρίζουν τίποτα, μὲ σκοπὸ 
νὰ καταγραφοῦν ἁπλᾶ οἱ παρενέργειές τους, ποὺ ἐμπεριέχονται στὶς ὁδηγίες τῶν 

‣

τερη θερμοκρασία καὶ ἑπομένως οὐσιαστικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπερθέρμανσης 
τοῦ πλανήτη, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ ὑπολογισμοὺς, ἂν περιοριστῇ κατὰ 1% ἡ ἀκτι-
νοβολία ποὺ εἰσέρχεται στὴν Γῆ, τότε μπορεῖ γιὰ τὰ ἑπόμενα πενῆντα χρόνια νὰ 
ἀντιμετωπιστῇ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου χωρὶς κανέναν περιορισμὸ στὶς 
ἐκπομπὲς τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Βέβαια αὐτὲς εἶναι θεωρίες, οἱ ὁποῖες 
εἶχαν ἀναπτυχθῆ ἀρχικά, σὲ πολὺ διαφορετικὴ ὅμως βάση, ἀπ’ τὶς ἀρχὲς τοῦ 
περασμένου αἰῶνα ἀπ’ τὸν Σέρβο ἐπιστήμονα καὶ φυσικὸ Νίκολα Τέσλα.

«∆»: Ποιές ἄλλες ἀπόψεις καὶ θεωρίες ὑπάρχουν, ὅσον ἀφορᾷ στὴν ὕπαρξη 
τῶν «chemtrails»; 

Μὲ τὸ πέπλο μυστικότητας καὶ συνωμοσίας, ποὺ καλύπτει τὸ ὅλο θέμα, ἔχουν 
κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες, ὅσον ἀφορᾷ στὸν σκοπὸ τῶν «chemtrails». 
Κάποιοι κύκλοι ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ χημικὲς αὐτὲς οὐρὲς περιέχουν φαρμακευ-
τικὲς οὐσίες γιὰ μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ γίνεται προληπτικὰ 
μέσῳ τῶν ἀεροψεκασμῶν. Κάποιοι ἄλλοι ὑποστηρίζουν, ὅτι γίνονται μαζικὰ 

Χημικὲς οὐρὲς ἐπάνω ἀπὸ τὸ Λονδῖνο (Fin Fahey, 19.09.05.)
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φαρμάκων. Οἱ φτωχοὶ λαοὶ τῆς Ἀφρικῆς ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀποτελοῦν τὰ πειραμα-
τόζῳα τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν. Πολλὰ φάρμακα καὶ θανατηφόροι ἰοί, ὅπως 
τοῦ Ἔμπολα καὶ τοῦ A.I.D.S, ἔχουν δοκιμαστῆ στοὺς λαοὺς αὐτούς.

Τὸ σενάριο τῶν ἀεροψεκασμῶν τῆς ἀτμόσφαιρας ἐμπνεύστηκε πρῶτος ὁ Σέρβος 
φυσικὸς καὶ μεγαλοφυὴς ἐφευρέτης Νίκολα Τέσλα κατὰ τὸν περασμένο αἰῶνα ἀλ-
λὰ σὲ πολὺ διαφορετικὴ βάση. Τὴν γνώση αὐτὴ ἀναβίωσε ὁ Ρῶσσος ἐπιστήμονας 
Μπουντῖκο τὸ 1974. Λίγα χρόνια ἀργότερα τὶς παράξενες αὐτὲς ἰδέες ἐπεξεργάστηκε 
ὁ Ἀμερικανὸς ἐπιστήμονας Πένετ. 

Τὸ 1991 δύο κινεζικῆς καταγωγῆς ἐπιστήμονες, ποὺ ζοῦσαν στὶς Η.Π.Α., οἱ 
Τσὰνγκ καὶ Τσίχ, ἀνέπτυξαν τὴν ἰδέα νὰ γεμίσουν τὴν στρατόσφαιρα μὲ ὀξείδια 
μετάλλων. Ἔτσι τὸ 1997 ὁ ἱδρυτὴς τῆς Livermore Laboratory, πατέρας τῆς «βόμ-
βας τοῦ ὑδρογόνου» καὶ τῆς «ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδας» τῶν Η.Π.Α. Ἔντουαρτς 
Τέλερ ἔναντι τῆς ἐπικείμενης παγκόσμιας συνθήκης τοῦ Κυότο ἀντιπρότεινε στὴν 
κυβέρνησή του ἕνα πρόγραμμα ψεκασμοῦ ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη μὲ χημικὰ 
ὀξείδια ἀλουμινίου καὶ ἅλατα βαρίου, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι οἱ ὑπεριώδεις ἀκτῖνες 
τοῦ Ἡλίου θὰ ἀντανακλῶνται πρὸς τὰ πάνω καὶ συγχρόνως θὰ ἀποβάλλουν τὴν 
θερμότητα τῆς Γῆς πρὸς τὴν στρατόσφαιρα. 

Ἔτσι τὸ 1998 δημιουργήθηκε καὶ προωθήθηκε τὸ «Πρόγραμμα Ἀσπίδα». Τὸ κό-
στος του ἀνέρχεται περὶ τὸ 1 δὶς δολλάρια ἀνὰ ἔτος. Τὰ πειράματα τῶν οὐράνιων 
ἀεροψεκασμῶν «chemtrails» ξεκίνησαν ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία 
τὸ 1999 στὶς Η.Π.Α. καὶ στὶς «φιλικές» πρὸς αὐτὴν χῶρες Καναδᾶ, Μεξικό, Ἀγγλία, 
Αὐστραλία. Ἤδη ἀπ’ τὸ 1996 ὑπῆρχε ἡ ἱστοσελίδα τῆς Ἀμερικανικῆς Πολεμικῆς 
Ἀεροπορίας μὲ τὸν τίτλο «Ὁ καιρὸς ὡς πολλαπλασιαστὴς δυνάμεως. Κατακτῶντας 
τὸν καιρὸ ὣς τὸ 2025». Αὐτὴ ἡ ἔκθεση, τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ διαβάσῃ ὁ καθένας, 
ξεκαθαρίζει τὶς εὐρύτερες προσπάθειες ποὺ γίνονται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., ὥστε νὰ τεθῇ 

‣

πειράματα μελέτης τῆς ἀντοχῆς τοῦ πληθυσμοῦ σὲ διάφορα παθογόνα μικρόβια 
καὶ ἀντιβιοτικά. Ὅπως δηλαδὴ συνέβη τὸ 2002 σὲ μία πόλη τοῦ Καναδᾶ, ποὺ 
ὀνομάζεται Ἑσπανιόλα, πληθυσμοῦ 7.000 κατοίκων, ὅπου ξαφνικὰ οἱ 6.000 ἀπ’ 
αὐτοὺς ἐνεφάνησαν σοβαρὰ συμπτώματα γρίππης. Ἐκλήθησαν οἱ ἀρχὲς ∆ημό-
σιας Ὑγιείας τοῦ Καναδᾶ, καὶ ἀπὸ δειγματοληψίες ποὺ ἔκαναν στοὺς ἀσθενεῖς 
διαπίστωσαν, ὅτι ὅλοι εἶχαν προσβληθῆ ἀπὸ ἕναν σπάνιο ἰό, χωρὶς ὅμως ποτὲ 
νὰ ἀνακοινώσουν τὸ εἶδος τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ τί πραγματικὰ συνέβη. 

Κάποιοι ἄλλοι ὑποστηρίζουν, ὅτι πρόκειται γιὰ πειράματα, ποὺ ἀποβλέ-
πουν στὴν μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ μὲ τὴν θανάτωση τῶν πιὸ 
ἐξασθενημένων ὀργανισμῶν καὶ τὴν αὔξηση τῆς νοσηρότητας στοὺς ὑγιεῖς 
μέσῳ παθογόνων μικροβίων. Ἄλλη μία ἀρκετὰ σοβαρὴ ἄποψη λέει, ὅτι πρό-
κειται γιὰ πειράματα μὲ στόχο νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ κατευθύνουν τὸν καιρὸ 
καὶ τὰ μετεωρολογικὰ φαινόμενα, ὅπως τυφῶνες, κυκλῶνες κ.λπ. Εἶναι 
δυνατὸν μέσῳ τῶν «chemtrails» μία μεγάλη περιοχὴ νὰ μπῇ σὲ περίοδο ξη-
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ὑπὸ ἔλεγχο ὁ καιρὸς σὲ παγκόσμια κλίμακα. Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἀναφέρει γιὰ τὴν 
«Χημικὴ ∆ιασπορὰ Νεφῶν» καὶ τὴν «Ἀτμοσφαιρικὴ Συσκότιση», ποὺ σκοπὸ ἔχουν 
νὰ ἐπιφέρουν τὸν χειρισμὸ τοῦ καιροῦ σὲ παγκόσμια κλίμακα. Κύριος στόχος τοῦ 
προγράμματος εἶναι νὰ εὐνοηθοῦν, νὰ αὐξηθοῦν ἢ νὰ μειωθοῦν οἱ κλιματολογικὲς 
καταστροφὲς (τροπικὲς καταιγίδες, ἀνεμοστρόβιλοι, τυφῶνες, κυκλῶνες, παρατετα-
μένες ξηρασίες, πλημμύρες κ.ἄ.).

Ἕνα ἀπ’ τὰ πειράματα γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ καιροῦ ἔγινε στὶς 16 Ἰουλίου 2001 
στὶς Η.Π.Α. ἀπ’ τὴν Πολυεθνικὴ Ἑταιρεία Dyn-O-Mat. Χρησιμοποιῶντας ἕνα στρα-
τιωτικὸ ἀεροπλάνο KC-130 ἔρριξε τέσσερις τόννους ἀπ’ τὴν σύνθετη χημικὴ οὐσία 
Dyn-O-Gel στὸ διεθνὲς ἀεροδρόμιο τοῦ Palm Beach τῆς Φλόριδας καὶ ἐξαφάνισε ἕνα 
σύννεφο θύελλας, ποὺ ἦταν στὴ διαδικασία σχηματισμοῦ του. Τὸ σύννεφο ἐξαφανί-
στηκε ἀπὸ τὰ ραντὰρ τοῦ ἀεροδρομίου. 

Σύμφωνα μὲ τοὺς κατασκευαστές της ἡ σκόνη Dyn-O-Gel μπορεῖ νὰ ἐξουδετερώ-
σῃ ὁλοκληρωτικὰ κυκλῶνες καὶ τυφῶνες ἀπορροφῶντας τοὺς ὑδρατμοὺς καὶ τὴν 
ἐνέργειά τους. Ἡ κυβέρνηση τῶν Η.Π.Α. ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ 
παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι στὶς 19 Ἰουλίου ἀναφέρθηκε ὅτι γκρίζα ζελατινώδης οὐσία 
κάλυψε τὶς ἀκτὲς τοῦ Palm Beach τῆς Φλόριδας, μὲ ἀποτέλεσμα πολλὲς ἀρνητικὲς 
ἐπιπτώσεις στὴν ὑγιεία τῶν κατοίκων. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν βίαιων ἐπεμ-
βάσεων στὴν Φύση εἶναι κάποια νέα καὶ παράξενα καιρικὰ φαινόμενα, ποὺ ἔχουν 
κάνει τὴν ἐμφάνισή τους στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ὅπως 
οἱ ξηρὲς κεραυνοθύελλες «dry storms», ποὺ δὲν συνοδεύονται ἀπὸ κανένα ἴχνος βρο-
χοπτώσεως, ἢ οἱ ξαφνικοὶ τυφῶνες καὶ νεροσίφωνες, ποὺ δημιουργοῦνται ξαφνικὰ 
κατὰ τὴν διάρκεια μικρῆς νέφωσης.

Πολλὰ μυστικὰ πειράματα γίνονται ἢ ἔχουν ἤδη γίνει μὲ σκοπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ 
κλίματος τοῦ πλανήτη. Πρῶτοι οἱ Ναζὶ κατὰ τὴν περίοδο 1940-1943 ἀσχολήθηκαν μὲ 
τὸν ἔλεγχο τοῦ καιροῦ. Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 ἡ τότε Σοβιετικὴ Ἕνωση μέσα 
ἀπ’ τὸ μυστικὸ πρόγραμμα «Τρυποκάρυδος» πειραματίσθηκε μὲ τὶς κλιματολογικὲς 

‣

ρασίας μεγάλης διάρκειας ἢ νὰ μπῇ σὲ περίοδο ἰσχυρῶν καταιγίδων, ὅπου 
στὴν πρώτη περίπτωση ἡ ξηρασία καὶ στὴν δεύτερη περίπτωση οἱ πλημμύρες 
ἐκτὸς ἀπ’ τὰ ἀνθρώπινα θύματα θὰ ἐπιφέρουν καὶ τεράστιες καταστροφὲς 
στὶς γεωργικὲς παραγωγὲς καὶ στὶς οἰκονομίες ὁλόκληρων κρατῶν. Τὸ κα-
κὸ εἶναι, ὅτι πολλὲς πλέον ἐνδείξεις συνηγοροῦν στὴν ὕπαρξη τῶν χημικῶν 
αὐτῶν οὐρῶν.

«∆»: Ἡ παρουσία τοῦ ἀλουμινίου καὶ τοῦ βαρίου, ποὺ μέχρι τώρα ἔχουν 
ἀνιχνευτῆ μετὰ ἀπ’ τὴν ἐξάπλωση τῶν «chemtrails», ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν 
δημόσια ὑγιεία καὶ στὸ περιβάλλον;

Τὸ ἀλουμίνιο ἢ ὀξείδιο τοῦ ἀργιλλίου καὶ τὸ βάριο, ὅταν πέφτουν στὴν 
Γῆ, μολύνουν τὸν ὑδροφόρο ὁρίζοντα καὶ τὴν τροφικὴ ἁλυσίδα, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ ἐμφανίζωνται σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγιεία τοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ 
ἀλουμίνιο καὶ τὸ βάριο ἀμφότερα εἶναι νευροτοξικὰ καὶ ἐπηρεάζουν βαθιὰ 
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συνθῆκες τῆς ἀτμόσφαιρας. Πολλὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, ποὺ ἔπληξαν διαδο-
χικὰ τότε τὸν πλανήτη, ἀποδόθηκαν στὸ πρόγραμμα αὐτό. Σήμερα τὰ προγράμματα 
τῶν Ρώσσων γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ καιροῦ παραμένουν μυστικά. 

Ὅπως ὅλες οἱ ἐνδείξεις συνηγοροῦν οἱ τόσο ὠργανωμένοι ἐμπρησμοί, ποὺ ἔπληξαν 
τὴν Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε ἀλλὰ καὶ τὰ προηγούμε-
να καλοκαίρια ἐντάσσονται στὸ Μεσσιανικὸ σχέδιο τοῦ τέλους τῆς Γῆς, στὸν Ἁρμα-
γεδδῶνα. Ἂν δοῦμε μὲ προσοχὴ τὰ γεγονότα τῶν ἐμπρησμῶν, θὰ παρατηρήσουμε, 
ὅτι τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε ἕνας ὠργανωμένος στρατὸς ἐμπρηστῶν ἔκαιγε 
ταυτόχρονα τὰ δάση ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Νότιας Εὐρώπης, ποὺ πλήττονταν ἀπὸ 
τοὺς παρατεταμένους καύσωνες. Καταστροφικὲς πυρκαϊὲς ὅμως ἔπληξαν καὶ τὶς 

τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἰδιαίτερα δὲ τὸ ἀλουμίνιο, ποὺ ἔχει θεωρηθῆ 
ὕποπτο γιὰ τὴν νόσο τοῦ Alzheimer. 

«∆»: Γιατί τὰ Μ.Μ.Ε. δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα;
Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως μόνο περιστασιακὰ καὶ ἀκροθιγῶς ἔχουν 

ἀσχοληθῆ μὲ τὸ θέμα αὐτό, καὶ ἂν δὲν ὑπάρχῃ κάποια σιωπηρὴ συνωμοσία 
γύρω ἀπ’ τὰ «chemtrails», τότε ἴσως δὲν ἔχουν ἀκόμα ἀντιληφθῆ τὶς τεράστιες 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον ἀπ’ τὴν ὕπαρξή των. Ὅταν στὶς 6 Αὐγού-
στου τοῦ ’45 ρίφθηκε ἡ πρώτη ἀτομικὴ βόμβα στὸ Ναγκασάκι, τότε ἀντιλήφθη-
κε ἡ ἀνθρωπότητα τὴν ὕπαρξη καὶ τὶς τεράστιες καταστροφικὲς ἐπιδράσεις τῆς 
ἀτομικῆς βόμβας. Πρέπει λοιπὸν νὰ δραστηριοποιηθοῦμε τόσο ἡ ἐπιστημονικὴ 
κοινότητα ὅσο καὶ τὰ Μ.Μ.Ε., ὥστε νὰ διευκρινιστῇ τί πραγματικὰ συμβαίνει 
μὲ τὸ φαινόμενο «chemtrails». Πρέπει ἡ ἀνθρωπότητα νὰ λάβῃ ἐπίσημες ἀπαν-
τήσεις γιὰ κάτι ποὺ τὴν ἀφορᾷ ἄμεσα.

Βασίλειος Μαυρομμάτης

Χημικὲς οὐρὲς ἐπάνω ἀπὸ τὴν Ἰνδιανάπολή των Η.Π.Α. (www.rense.com).
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Η.Π.Α., τὴν Νό τια Ἀ με ρι κή, τὴν Αὐ στρα λί α, ἀ κό μα καὶ τὴν Ἀ φρι κή. Ταυ τό χρο να ἡ 
Βό ρεια καὶ Κεν τρι κὴ Εὐ ρώ πη, ἡ Ἀ σί α καὶ ἡ Κί να πλήτ τον ταν ἀ πὸ κα τα στρο φι κὲς 
πλημ μύ ρες καὶ ἀ πὸ ἀ κραῖα και ρι κὰ φαι νό με να. 

Στὶς 25 Μα ΐ ου τοῦ 1990 ὁ κα τευ θυ νό με νος Ο.Η.Ε. «προ φή τευ ε», ὅ τι κα τὰ τὰ ἑ πό-
με να χρό νια τὸ κλῖ μα τοῦ πλα νή τη θ’ ἀλ λά ξῃ δρα μα τι κά. Τὴν Μεσ σι α νι κὴ αὐ τὴ 
γραμ μὴ προ ώ θη σαν καὶ ἄλ λες δῆ θεν ἀν θρω πι στι κὲς ὀρ γα νώ σεις σὲ παγ κό σμιο ἐ πί-
πε δο. Ἄ ξιο προ σο χῆς εἶ ναι, ὅ τι τὰ τε λευ ταῖ α πέν τε πε ρί που χρό νια τὰ μέ σα μα ζι κῆς 
ἐ νη με ρώ σε ως μᾶς προ ε τοι μά ζουν γιὰ τὸ λει ώ σι μο τῶν πά γων ἀ π’ τὸ «φαι νό με νο τοῦ 
θερ μο κη πί ου», γιὰ τὴν τρῦ πα τοῦ ὄ ζον τος καὶ γιὰ τὴν ἐ πι κεί με νη ἐμ φά νι ση ἀ κραί ων 
και ρι κῶν φαι νο μέ νων. Μή πως ὅ μως ἡ ἀ πό το μη αὐ τὴ ἀλ λα γὴ τοῦ παγ κό σμιου κλί-
μα τος δὲν εἶ ναι φυ σι κὸ ἐ πα κό λου θο πα ρὰ τε χνη τὴ καὶ ἐ λεγ χό με νη ἀ πὸ κά ποι ους; 
Μή πως τὰ ἀ κραῖα και ρι κὰ φαι νό με να, ποὺ χτυ ποῦν τὸν πλα νή τη ἀ π’ ἄ κρου εἰς 
ἄ κρον, εἶ ναι κα τευ θυ νό με να; 

«Γε ω μη χα νι κὴ» καὶ H.A.A.R.P.
ὸ «High-frequency Active Auroral Research Programme» ἢ H.A.A.R.P., 
δη λα δὴ τὸ «Ἐ ρευ νη τι κὸ Πρό γραμ μα Ὑ ψη λῆς Συ χνό τη τας ∆ρα στι κῆς 
Ἀ κτι νο βο λί ας», εἶ ναι ἕ να σύ στη μα κε ραι ῶν ἐγ κα τε στη μέ νο ἀρ χι κὰ 
στὴν Ἀ λά σκα, ποὺ ἔ χει τὴν δυ να τό τη τα ἐκ πομ πῆς ἀ κτι νο βο λι ῶν καὶ 
ἰ σχυ ρῆς ἐν τά σε ως ἠ λε κτρο μα γνη τι κῶν κυ μά των σὲ κά θε ση μεῖ ο τοῦ 

πλα νή τη. Πλη ρο φο ρί ες μι λοῦν γιὰ ἄλ λα δύο ση μεῖ α ὑ πάρ ξε ώς του, στὴν Νορ βη γί α 
καὶ στὸ Ἀ κρω τή ρι τῆς Κύ πρου. Γιὰ τὴν ἀ κρί βεια πρό κει ται γιὰ ἕ να τρο μα κτι κὸ ὁ πλι-
κὸ σύ στη μα ἠ λε κτρο μα γνη τι κῶν ἀ κτι νο βο λι ῶν, τὸ ὁ ποῖ ο ἀ να πτύσ σουν οἱ Η.Π.Α. 
συ στη μα τι κὰ ἀ πὸ τὸ 1987. Ὅ ταν αὐ τὸ τε λει ο ποι η θῇ, θὰ εἶ ναι σὲ θέ ση νὰ προ κα λέ σῃ 
τὰ ἑ ξῆς: Τε ρά στι ες ἀλ λα γὲς στὸ κλῖ μα μιᾶς ἐ πι λεγ μέ νης πε ρι ο χῆς, δι α κο πὴ λει τουρ γί-
ας τῆς ἠ λε κτρο δό τη σης μιᾶς ὁ λό κλη ρης πε ρι ο χῆς, κα τα στρο φὴ κά θε ἠ λε κτρι κῆς καὶ 
ἠ λε κτρο νι κῆς συ σκευ ῆς σὲ συγ κε κρι μέ νο τό πο, τρῦ πες στὴν ἰ ο νό σφαι ρα, ἀ πί στευ της 
ἐν τά σε ως κε ραυ νούς, κυ κλῶ νες καὶ τυ φῶ νες, πρω το φα νοῦς με γέ θους σει σμοὺς κ.ἄ.

Ἐ πί σης μπο ρεῖ νὰ προ κα λέ σῃ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὲς πα ρεμ βο λὲς στὶς λει τουρ γί ες τοῦ 
ἀν θρώ πι νου ἐγ κε φά λου μέ σῳ ἐκ πομ πῆς χα μη λῶν συ χνο τή των. Ἀ πο τέ λε σμα βα θει ὲς 
καὶ ἀ νί α τες βλά βες καὶ ἀλ λοί ω ση τοῦ D.N.A. τῶν ὄν των, ποὺ θὰ τὸ ὑ πο στοῦν. Τὰ 
κύ μα τα μέ σῳ τῆς ἀν τα νά κλα σής τους στὴν ἰ ο νό σφαι ρα πολ λα πλα σιά ζουν τὴν ἰ σχὺ 
τῆς ρα δι ο μα γνη τι κῆς συ χνό τη τας (σὲ προ χω ρη μέ νο στά διο τοῦ σχε δια σμοῦ θὰ μπο-
ρῇ νὰ φτά νῃ τὰ 10 δισ. Watt) καὶ κα τευ θύ νον ται σὲ ἐ πι θυ μη τὰ ση μεῖ α. 

Πολ λοὶ ἔγ κρι τοι ἐ πι στή μο νες ὅ πως ἡ Γκρα ζύ να Φο σὰρ δη λώ νουν, ὅ τι τὸ H.A.A.R.P. 
ἔ χει τε θῆ ἤ δη σὲ ἐ φαρ μο γή. Πε ρι πτώ σεις ὅ πως ὁ με γά λος σει σμὸς τῶν 8 Ρί χτερ, ποὺ 
ἔ πλη ξε τὴν Νο τι ο α να το λι κὴ Ἀ σί α πρὶν τρί α χρό νια μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὰ κα τα στρο φι κὰ 
τσου νά μις, ἀλ λὰ καὶ κά ποι α μπλάκ-ἄ ουτς στὴν ἠ λε κτρο δό τη ση, ποὺ ἔ πλη ξαν τε ρά-
στι ες πε ρι ο χὲς τῶν Η.Π.Α. πρὶν τέσ σε ρα χρό νια, ἐν δέ χε ται νὰ ἀ πο τε λοῦν δο κι μὲς 
τοῦ συ στή μα τος. Καὶ αὐ τὴ ἡ ἀ να κά λυ ψη ἔ γι νε στὰ τέ λη τοῦ 19ου αἰ ῶ να ἀ πὸ τὸν 
γνω στὸ φυ σι κὸ Τέσ λα μὲ ἀ γα θοὺς τό τε σκο ποὺς γιὰ τὴν ἀν θρω πό τη τα. ∆υ στυ χῶς 
ὅ μως γιὰ ἄλ λη μί α φο ρὰ κά ποι α σπου δαί α τε χνο λο γι κὴ ἀ να κά λυ ψη ἔ πε σε στὰ χέ-
ρια πα ρα νο ϊ κῶν. 
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Ὅ λα αὐ τὰ τὰ προ γράμ μα τα ἐν τάσ σον ται σὲ ἕ να εὐ ρύ τε ρο σχε δια σμὸ ἑ νὸς «πα ρα-
νο ϊ κοῦ» τε χνο λο γι κοῦ κλά δου, τὴν «Γε ω μη χα νι κή», ἡ ὁ ποί α ἀ να πτύσ σε ται ἤ δη ἀ π’ 
τὶς ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’70. Οἱ προ τά σεις της ἔ με ναν στὸ πε ρι θώ ριο μέ χρι τὸ 
1995, ἀ φοῦ χα ρα κτη ρί στη καν ἐ πι κίν δυ νες. Ἔ κτο τε καὶ κυ ρί ως ἐ πὶ προ ε δρί ας Μποὺς 
ἐ πα νῆλ θαν στὸ προ σκή νιο μὲ σκο πὸ δῆ θεν νὰ «σώ σουν» τὸν πλα νή τη ἀ π’ τὴν δῆ θεν 
ἐ πι κεί με νη κα τα στρο φὴ ποὺ ἔρ χε ται. Ἡ σχέ ση τῶν «chemtrails» μὲ τὸ H.A.AR.P. ἔγ-
κει ται στὸ γε γο νός, ὅ τι οἱ ψε κα σμοὶ μὲ ὀ ξεί δια με τάλ λων δη μι ουρ γοῦν ἀ γω γι μό τη τα 
στὴν ἀ τμό σφαι ρα, ὥ στε οἱ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὲς ἀ κτι νο βο λί ες νὰ τα ξι δεύ ουν καὶ νὰ 
κα τευ θύ νων ται εὔ κο λα πρὸς τὴν ὅ ποι α ἐ πι θυ μη τὴ πε ρι ο χὴ μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὸν ἔ λεγ-
χο τῶν και ρι κῶν φαι νο μέ νων. 

Οἱ ἐ πι πτώ σεις στὸ πε ρι βάλ λον καὶ οἱ δι α μαρ τυ ρί ες
 πι στή μο νες, ποὺ ἀ σχο λή θη καν μὲ τὸ θέ μα τῶν «chemtrails», ἀ να κά λυ-
ψαν, ὅ τι ἡ πραγ μα τι κὴ σύ στα ση τῶν ἀ ε ρί ων, ποὺ ἀ φή νουν πί σω τους 
τὰ ἀ ε ρο σκά φη αὐ τά, εἶ ναι ἀρ κε τὰ σύν θε τη. Ἐ κτὸς ἀ π’ τὰ ὀ ξεί δια τοῦ 
ἀ λου μι νί ου καὶ τὸ βά ριο ὑ πάρ χουν καὶ ἴ χνη τι τα νί ου. Σύμ φω να μὲ ἀ νε-
ξάρ τη τες πη γὲς τὸ μεῖγ μα πε ρι έ χει κά ποι ες ἀ κό μη ἐ πι κίν δυ νες χη μι κὲς 

οὐ σί ες ὅ πως τὸ δι βρο δι μι κὸ αἰ θυ λέ νιο, τὸ ὁ ποῖ ο εἶ ναι το ξι κὸ καὶ καρ κι νο γό νο καὶ 
ἰ δι αί τε ρα ἐ πι κίν δυ νο γιὰ τὸν ἀν θρώ πι νο ὀρ γα νι σμό, ἀλ λὰ καὶ πο σό τη τες το ξι κῶν 
μι κρο ορ γα νι σμῶν ὅ πως εἶ ναι τὸ Mucoplasma Fermetens Incognitus, τὸ ὁ ποῖ ο κα τὰ 
«σύμ πτω ση» βρέ θη κε καὶ στὸ 45% τῶν Ἀ με ρι κα νῶν βε τε ρά νων στρα τι ω τῶν, οἱ ὁ ποῖ-
οι εἶ χαν προ σβλη θῆ ἀ πὸ τὴ νό σο τοῦ Πο λέ μου τοῦ Κόλ που. 

Χη μι κὲς οὐ ρὲς στὴν παι δι κὴ ται νί α C a rs (πα ρα γω γὴ D i s n ey/P i x ar, 2006) .
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Ἕνας ἄλλος τοξικὸς μικροργανισμὸς ποὺ ἀνιχνεύθηκε ἦταν ὁ Pseudomonas 
Aeruginosa, ὁ ὁποῖος προσβάλλει τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα καὶ παράγει μεγάλη 
ποικιλία τοξικῶν πρωτεϊνῶν, ποὺ προκαλοῦν μεγάλη ζημιὰ στοὺς ἱστοὺς ὅλων τῶν 
ὀργανισμῶν. Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν πτήσεων αὐτῶν αὐξάνον-
ται στὸ ἔδαφος τὰ προβλήματα ὑγιείας τῶν κατοίκων. Τὰ συμπτώματα ποὺ ἔχουν 
παρατηρηθῆ μέχρι σήμερα ἀπὸ ἀνεξάρτητους ἰατροὺς ἐρευνητὲς εἶναι τὸ ξαφνικὸ 
μάτωμα τῆς μύτης, ἀναπνευστικὰ προβλήματα, ρινίτιδες, ὀξυμμένες ἀλλεργίες, πο-
νοκέφαλοι, προβλήματα ἰσορροπίας, ἔντονη ἀτονία, τάσεις γιὰ ἐμετό, κατάθλιψη, 
γαστρεντερολογικὰ προβλήματα κ.ἄ. 

Ἐπιπλέον ἐμφανίστηκαν πολλὲς ἐπιδημίες γρίππης, ἆσθμα, φλεγμονὲς καὶ ἀσθένει-
ες τῶν ματιῶν, ὅπως καὶ ἀπώλεια μνήμης. Σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες γιὰ τὸ Alzheimer 
ἡ δηλητηρίαση τοῦ σώματος μὲ ἀλουμίνιο εἶναι ὡς γνωστὸν ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς 
παράγοντες ἐμφανίσεως τῆς ἀσθένειας. Τέλος ὑπάρχουν σοβαρὲς ὑπόνοιες γιὰ ἐγκε-
φαλοπάθειες, καρκίνους καὶ ἄλλες ἀνίατες ἀσθένειες.

Ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὡρισμένους κύκλους, ὅτι οἱ ἀεροψεκασμοὶ γίνονται, προκειμένου νὰ 
αὐξηθῇ ἡ ἀγωγιμότητα τῆς ἀτμόσφαιρας ἔτσι, ὥστε νὰ διευκολυνθῇ ἡ ροὴ τῆς ἠλεκτρομα-
γνητικῆς ἐνέργειας τῆς ἀτμόσφαιρας παράλληλα μὲ τὴ λειτουργία τοῦ H.A.A.R.P. στὴν 
Ἀλάσκα. Τὸ σύστημα μπορεῖ νὰ ἐκπέμψῃ πρὸς ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη ἰσχυρὴ 
ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία διευκολύνοντας τὶς τηλεπικοινωνίες. Ἔχει ὅμως καὶ στρα-
τιωτικὴ ἐφαρμογή, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ πλήξῃ μὲ ἰσχυρὸ ἠλεκτρομαγνητικὸ παλμὸ ὁποιοδή-
ποτε στόχο στὴ Γῆ. Τὸ ἀμερικανικὸ στρατιωτικὸ ἐπιτελεῖο ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ σκοπὸς αὐ-

τοῦ τοῦ συστήματος εἶναι ἡ ἔρευνα τῶν δυνατοτήτων τῆς ἰονόσφαιρας.
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Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγιείας σύμφωνα μὲ ἔκθεσή του ὑπολογίζει, ὅτι περὶ 
τὰ 2 δὶς ἄνθρωποι θὰ ἔχουν πεθάνει κατὰ τὴν πενηντάχρονη λειτουργία τοῦ προ-
γράμματος «Ἀσπίδα», δηλαδὴ 40 ἑκατομμύρια νεκροὶ κατὰ ἔτος. Ἄλλες ἀνεξάρτητες 
πηγὲς ἀναφέρουν γιὰ 3-4 δὶς νεκρούς.

Καὶ ἐνῷ οἱ παγκόσμιες διαμαρτυρίες γιὰ τὸ φαινόμενο «chemtrails» βοοῦν, ὅλα 
τὰ διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ τὰ μεγάλα εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα 
δὲν ἀναφέρουν ἀπολύτως τίποτα. Ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ βρίθουν στὸ ∆ιαδίκτυο 
καὶ οἱ χιλιάδες πλέον ἐπώνυμες διαμαρτυρίες εἰδικῶν καὶ μὴ ὑποβαθμίζονται ὡς 
θεωρίες συνωμοσίας ἢ ἀποσιωπῶνται. Στὴν ἄρνηση τῶν «chemtrails» περιέργως 
συνηγοροῦν καὶ ὅλες οἱ διεθνεῖς περιβαλλοντικὲς ὀργανώσεις, ὅπως ἡ W.W.F., ἡ 
Green Peace κ.ἄ. Παρ’ ὅλα αὐτὰ στὶς Η.Π.Α. τὰ «chemtrails» συζητιοῦνται ἔντονα 
ἐδῶ καὶ ἕξι χρόνια τόσο στὸ Internet ὅσο καὶ στὸ National Public Radio. Ὑπάρχουν 
ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες μὲ χιλιάδες φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τὴν 
ὕπαρξη τόσο τῶν «chemtrails» ὅσο καὶ τὴ δημιουργία τῶν τεχνητῶν νεφῶν. Ἐπίσης 
στὸ Internet ὑπάρχουν μαρτυρίες ἀπὸ χιλιάδες ἄτομα ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου 
γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτό. 

Ὁ Ντένις Κούκινικ, δημοκρατικὸς ὑποψήφιος γιὰ τὴν Προεδρία καὶ βουλευτὴς τοῦ 
Κογκρέσσου τῆς Πολιτείας τοῦ Ὀχάιο, ἀπαίτησε τὸ 2001 καὶ ξανὰ τὸ 2002 ἀπὸ τὸ 
Κογκρέσσο μία γενικευμένη ἀπαγόρευση ὁπλικῶν συστημάτων, ποὺ χρησιμοποιοῦν 
στὸ διάστημα, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ἦταν καὶ τὰ «chemtrails». Τὴν πρώτη ἑβδομάδα 
τοῦ Ἰουνίου 2003 σὲ δημόσια συζήτηση γιὰ τὰ «chemtrails» στὴν Σάντα Κροὺζ τῆς 
Καλιφόρνια ὁ Κούκινικ τάχτηκε μὲ σφοδρότητα ἐναντίον τῶν «chemtrails». Βεβαίως 
ὁ λόγος του λοιδωρήθηκε.

Ἡ πρώτη ἀναφορὰ/καταγγελία γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν «chemtrails» καὶ στὴν Ἑλλά-
δα ἔγινε στὴ Γλυφάδα τὸ 1999. Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἀκολούθησαν κι ἄλλες καταγ-
γελίες ἀπὸ Κόρινθο, Καλαμπάκα, Εὔβοια, Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη ἀκόμα καὶ ἀπὸ 
Ὀρεστιάδα καὶ Ἀλεξανδρούπολη. Οἱ μαρτυρίες συγκλίνουν σὲ πολλά. Τὸ 2001 
ἡ Μαρία Ἀρβανίτη Σωτηροπούλου, ἰατρὸς καὶ πρόεδρος τότε τῆς Πανελλήνιας 
Ἰατρικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ κατὰ τῆς πυρηνι-
κῆς βιοχημικῆς ἀπειλῆς, ἦταν τὸ πρῶτο ἐπίσημο πρόσωπο ποὺ ἔγραψε ἕνα ἄρθρο 
διαμαρτυρίας κατὰ τῶν «chemtrails» στὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία». Μέσα σὲ 
ὅλα σημειώνει: «Ἡ ἀπειλὴ εἶναι ἐδῶ καὶ λέγεται «chemtrails». Οἱ χημικὲς οὐρὲς 
περιλαμβάνουν χημικὰ ὅπως βάριο καὶ ἀλουμίνιο. Στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὶς χῶρες 
τοῦ ΝΑΤΟ πολλὰ ἄτομα ἔχουν ἀρρωστήσει μὲ ποικιλία συμπτωμάτων εἰδικὰ 
στὸ ἀναπνευστικό τους σύστημα.» 

Ἔκτοτε ἀρκετοὶ Ἕλληνες δημοσιογράφοι, ἐπιστήμονες ὅπως ὁ κ. Καρδαρᾶς, χημι-
κὸς περιβάλλοντος, ὁ κ. Κατσαρός, χημικὸς καὶ πρώην διευθυντὴς τοῦ ∆ημόκριτου, 
ἀκόμα καὶ πολιτικοὶ ὅπως οἱ βουλευτὲς τοῦ Συνασπισμοῦ κ. Ἀσημίνα Ξηροτύρη καὶ 
κ. Φώτης Κουβέλης ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἀσχολήθηκαν σοβαρὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό. 

Τὸ 2003 ὁ δήμαρχος τῆς Αἴγινας κ. Μούρτζης καὶ τὸ ∆.Σ. προέβησαν σὲ «κατά-
θεση μηνύσεως κατὰ παντὸς ὑπευθύνου γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐπικίνδυνων 
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ἀεροψεκασμῶν πάνω ἀπὸ τὴν Αἴγινα στὰ πλαίσια πειραμάτων ποὺ γίνονται κατὰ 
τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου». Ὁ ἀπόηχος τῆς μηνύσεως αὐτῆς ἔφθασε μέχρι 
τὴν Βιέννη, ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν προχώρησε, ἐπειδὴ ὁ δήμαρχος ἀπέσυρε τὴν μήνυση 
μετὰ ἀπὸ ἄνωθι ἐντολές. 

Τὴν ἴδια χρονιὰ ἡ Μόνικα Γκρίφαχν, Γερμανίδα βουλευτὴς τοῦ SPD καὶ πρόεδρος 
τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, κοι-
νοποίησε ἐπίσημα στὸν Τύπο τῆς χώρας της δριμὺ κατηγορῶ κατὰ τῶν «chemtrails». 
Πρόσφατα στὶς 11 Ἰουλίου τοῦ 2007 ὁ βουλευτὴς Τ. Χωρέμης κοινοποίησε ἔγγρα-
φο στὴν Ὑπηρεσία Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, ζητῶντας ἐξηγήσεις γιὰ τὸ θέμα τῶν 
«chemtrails» ἢ ἀεροψεκασμῶν. Ἡ ἀπάντηση τῆς Υ.Π.Α. δήλωνε πλήρη ἄγνοια τοῦ 
φαινομένου, ἀφοῦ ἔδειξε ὅτι δὲν γνώριζε τίποτα γιὰ τὸ θέμα τῶν «chemtrails» λέ-
γοντας, ὅτι «ἡ Υ.Π.Α. δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζῃ, ἂν γίνωνται ἄλλους εἴδους 
ἀεροψεκασμοί, καὶ γνωρίζει μόνον τοὺς γεωργικοὺς ἀεροψεκασμούς, ὅπου οἱ 
σχετικὲς κατὰ περίπτωση ἄδειες δίδονται ἀπ’ τὰ Ὑπουργεῖα Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης 
καὶ Ὑγιείας καὶ δὲν γνωστοποιοῦνται στὴν ὑπηρεσία μας, τὸ δὲ ὕψος, στὸ ὁποῖο 
ἐκτελοῦνται οἱ ἐργασίες αὐτές, δὲν ξεπερνᾷ τὰ 300 πόδια». 

Τὸ θέμα ὅμως συζητιέται πλέον ἔντονα καὶ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Συγκεκρι-
μένα στὶς 10 Μαΐου τοῦ 2007 ὁ Ὁλλανδὸς εὐρωβουλευτὴς Ἔρικ Μέγιερ ἔθεσε 
ἕναν κατάλογο μὲ ἕξι βασικὰ ἐρωτήματα στὸν Ἕλληνα εὐρωβουλευτὴ καὶ ἐπί-
τροπο περιβάλλοντος τῆς Ε.Ε. Σταῦρο ∆ῆμα γιὰ τὸ φαινόμενο τῶν «chemtrails». 
Ἡ ἀπάντηση κοινοποιήθηκε στὶς 26 Ἰουνίου καὶ ἔδειξε τὴν ἄγνοια τοῦ Ἕλληνα 
ἐπιτρόπου γιὰ τὸ θέμα, ἀφοῦ ἐπικαλέσθηκε «κατάλληλες μετεωρολογικὲς συνθῆ-
κες, κυκλοφοριακὴ συμφόρηση στὸν ἀέρα καὶ ἐπίδραση τῶν καυσαερίων τῶν 
ἀεροσκαφῶν»!

Οἱ ψεκασμοὶ τῶν «chemtrails» ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ἀμέτρητους διεθνεῖς κα-
νονισμοὺς ἐναέριας κυκλοφορίας καὶ συγκρούονται μὲ βασικὰ ἐρωτήματα ἐθνικῆς 
κυριαρχίας τοῦ ἐναέριου χώρου τοῦ κάθε κράτους. Ἡ ἐναέρια κυκλοφορία ἀνώ-
νυμων δίχως διακριτικὰ ἀεροπλάνων, ποὺ ψεκάζουν δηλητήρια στὴν ἀτμόσφαιρα 
εἶναι ἀκόμη καὶ σὲ περίοδο πολέμου πράξη παράνομη καὶ ἐγκληματική. Ἐπιπλέον 
προστίθενται καὶ βασικὰ ἐρωτήματα νομικῆς εὐθύνης καὶ τῶν ἀποζημιώσεων ποὺ 
ἕπονται νὰ πληρώσουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ψεκασμῶν σὲ περίπτωση ἀπόδειξης πρό-
κλησης βλάβης σὲ ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀρρώστεια καὶ τὸν θά-
νατο. Ἐπίσης προκύπτουν καὶ ἐρωτήματα νομικῆς εὐθύνης κατὰ τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιο 
γιὰ τὶς τεράστιες περιβαλλοντικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὰ «chemtrails». 

Νέα τάξη πραγμάτων καὶ ἑβραϊκὲς «προφητεῖες»
Ὁ ἔλεγχος τοῦ καιροῦ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο θὰ ἐπιφέρῃ τὰ ἑξῆς σημαντικὰ «ἐπι-

τεύγματα» στὴν γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ καὶ οἰκονομία τῶν Η.Π.Α.: 
 Τὴν ὑποστήριξη μέσῳ τῶν εὐνοϊκῶν ἀλλαγῶν τοῦ καιροῦ πρὸς τὶς ἀμερικανι-

κὲς καὶ συμμαχικές τους στρατιωτικὲς δυνάμεις (ἢ τὸ ἀντίθετο, ὅταν ἀντίπαλες 
δυνάμεις ἐπιτεθοῦν) κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων. Πιθανὸν τὸ σενάριο 
αὐτὸ νὰ πραγματοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν ἐπίθεση τῶν δυνάμεων 
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τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Κόσσοβο τὴν ἄνοιξη τοῦ 1999, ὅπου παρὰ τὶς προβλέψεις τῶν 
μετεωρολόγων γιὰ ἡλιοφάνεια ἐπικρατοῦσε στὸν οὐρανὸ τῆς Σερβίας ἀσυνήθι-
στη καὶ παρατεταμένη συννεφιὰ ἐπὶ ἑβδομάδες, ἡ ὁποία τελείωσε ξαφνικὰ μὲ 
τὴν λήξη τῶν βομβαρδισμῶν. 

 Τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ σὲ χῶρες ὅπου οἱ κυβερνῶντες τῶν Η.Π.Α. καὶ οἱ 
σύμμαχοί τους τὸ ἐπιθυμοῦν. Περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας συνοδείᾳ πυρ-
καϊῶν ἢ ξαφνικοὶ κυκλῶνες, τυφῶνες, καταιγίδες μεγάλης ἐντάσεως καὶ πλημ-
μύρες, ὅπως συνέβη σὲ πάρα πολλὲς χῶρες κατὰ τὴν περίοδο τοῦ περασμένου 
καλοκαιριοῦ.

 ∆ραματικὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἀπὸ θανάτους λόγῳ ἀτμοσφαι-
ρικῆς μολύνσεως, τῶν ὑδάτινων πόρων, τῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ ἀδυναμίας τῶν 
ἀρρώστων πλέον ἀνθρώπων νὰ ἀναπαραχθοῦν.

 Ἀνεξέλεγκτος πλουτισμὸς ὅλων τῶν Τραπεζῶν ποὺ ὑπάγονται στὴν Παγκόσμια 
Τράπεζα ἀπὸ παρακρατήσεις καὶ κατασχέσεις τῶν περιουσιῶν τῶν νεκρῶν καὶ 
τῶν ἀνήμπορων νὰ ἐργαστοῦν ἀρρώστων, λόγῳ τῶν ὑπέρογκων δανείων, ποὺ 
ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν ἐπωμισθῆ.

 Ἡ δημιουργία πελατῶν-ἀρρώστων μὲ τὴν τεράστια αὔξηση τῶν πωλήσεων εἰδι-
κῶν καὶ ἀμφιλεγόμενων πλέον ὡς πρὸς τὴν θετικὴ δράση τους νέων ἀντιβιοτι-

Φωτογραφία χημικῶν οὐρῶν, ὅταν ἀρχίζουν νὰ ἁπλώνονται ἐπάνω ἀπὸ τὴν Αἴγινα 
(13.12.06, www.enouranois.gr).
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κῶν καὶ ἐμ βο λί ων, τὰ ὁ ποῖ α ὑ πάρ χουν ἤ δη ἕ τοι μα πρὸς πώ λη ση στὶς ἀ πο θῆ κες 
τῶν φαρ μα κευ τι κῶν ἑ ται ρει ῶν. Οἱ ἀ με ρι κα νι κὲς καὶ ἀγ γλι κὲς φαρ μα κευ τι κὲς 
ἑ ται ρεῖ ες ἀ να μέ νε ται νὰ ξε πε ρά σουν σὲ κέρ δη καὶ πλου τι σμὸ κά θε ἄλ λη βι ο μη-
χα νι κὴ δρα στη ρι ό τη τα κα τὰ τὰ ἑ πό με να 40-50 χρό νια.

 Ὁ λο κλη ρω τι κὸς ἔ λεγ χος τῶν μα ζῶν, ἀ φοῦ οἱ ἄρ ρω στοι καὶ οἱ πε θα μέ νοι ἄν θρω-
ποι δὲν μπο ροῦν νὰ κά νουν ἐ πα νά στα ση, κα θ’ ὅτι στὸ σύ νο λό τους ἀ να μέ νε ται 
νὰ ξε πε ρά σουν σὲ ἀ ριθ μὸ τοὺς ὑ γι εῖς. Ἐ πί σης ἡ φτώ χεια ἀ να μέ νε ται νὰ χτυ πή σῃ 
πολ λὲς τά ξεις ἀν θρώ πων σὲ πολ λὲς χῶ ρες τοῦ κό σμου.

 Πραγ μα το ποί η ση τῶν μεσ σι α νι κῶν σε να ρί ων κα τα-
στρο φῆς τῆς Γῆς καὶ τῶν ὄν των της, ποὺ οἱ τρεῖς ἐ φι-
αλ τι κὲς ἀ δελ φὲς θρη σκεῖ ες καὶ οἱ αἱ ρέ σεις τους ἐμ πο-
τί ζουν ἐ δῶ καὶ δύο χι λιά δες χρό νια στὶς ψυ χὲς τῶν 
πε ρισ σο τέ ρων ἀν θρώ πων. Οἱ πα ρα νο ϊ κὲς αὐ τὲς προ φη-
τεῖ ες ἐ κτυ λίσ σον ται στὴν Ἀ πο κά λυ ψη, στὴν Βί βλο, στὸ 
Ταλ μούδ, στὸ Κο ρά νι καὶ σὲ ἄλ λα πα ρό μοι ου τύ που 
θρη σκευ τι κὰ βι βλί α. Βε βαί ως ἐ π’ οὐ δε νὶ ἀ πο τε λοῦν 
προ φη τεῖ ες, δὲν εἶναι πα ρὰ τὰ σχέ δια τῶν τα γῶν τους 
πρὸς τὸ παγ κό σμιο ὁ λο καύ τω μα-Ἁρ μα γεδ δῶ να. 

* * *

ἀ πο κα λυ πτι κὴ ση μει ο λο γί α σὲ συν δυα σμὸ 
μὲ τὴν κα τα στρο φι κὴ ἰ δε ο λο γί α κα τὰ τῆς 
Φύ σε ως καὶ τῶν ὄν των της (φυ τι κό-ζω ι κὸ 
βα σί λει ο) ἐμ φα νί ζε ται μό νον στὴν Μω σα ϊ-
κή-Ἑ βρα ϊ κὴ σκέ ψη καὶ στὰ δύο ἰ δε ο λο γι κὰ 

τέ κνα της, τὸν Χρι στι α νι σμὸ καὶ τὸν Μου σουλ μα νι σμό. 
Καμ μί α ἄλ λη ἰ δε ο λο γί α, ἀ π’ ὅ σες ἔ χουν μέ χρι σή με ρα ἐμ-
φα νι στῆ, πο λι τι κοῦ, φι λο σο φι κοῦ ἢ θρη σκευ τι κοῦ πε ρι ε χο-
μέ νου, δὲν κου βα λᾷ τὸ μῖ σος αὐ τὸ γιὰ τὴν φυ σι κὴ δη μι ουρ-
γί α: «Θέ λω ἀ φα νί σει παν τε λῶς τὰ πάν τα ἀ πὸ προ σώ που 
τῆς γῆς, λέ γει ὁ Κύ ριος. Θέ λω ἀ φα νί σει ἄν θρω πον καὶ κτῆ νος. Θέ λω ἀ φα νί σει τὰ 
πε τει νὰ τοῦ οὐ ρα νοῦ καὶ τοὺς ἰ χθύ ας τῆς θα λάσ σης, καὶ τὰ προ σκόμ μα τα με τὰ 
τῶν ἀ σε βῶν. Καὶ θέ λω ἐ ξο λο θρεύ σει ἄν θρω πον ἀ πὸ προ σώ που γῆς, λέ γει Κύ ριος» 
(Σο φο νί ας 1-3). Καὶ συμ πλη ρώ νει ὁ Ἰ ε ζε κι ήλ (Ζ΄ 9): «Ἡ πρω ί α ἦλ θεν ἐ πὶ σέ, κά τοι κε 
τῆς γῆς. Ὁ και ρὸς ἦλ θεν, ἡ ἡ μέ ρα τῆς κα τα στρο φῆς ἐ πλη σί α σε, καὶ οὐ χὶ ἀ γαλ λί α σις 
τῶν ὀ ρέ ων. Τώ ρα εὐ θὺς θέ λω ἐκ χέ ει τὴν ὀρ γήν μου ἐ πὶ σέ, καὶ θέ λω συν τε λέ σει τὸν 
θυ μόν μου ἐ πὶ σέ, καὶ θέ λω σὲ κρί νει κα τὰ τὰς ὁ δούς σου, καὶ ἀν τα πο δώ σει ἐ πὶ σὲ 
τὰ βδε λύγ μα τά σου. Καὶ ὁ ὀ φθαλ μός μου δὲν θέ λει φει σθῆ καὶ δὲν θέ λω ἐ λε ή σει... 
καὶ θέ λε τε γνω ρί σει ὅ τι ἐ γὼ εἶ μαι ὁ Κύ ριος ὁ πα τάσ σων».

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της

Ἡ ἀποκαλυπτικὴ 

σημειολογία σὲ 

συνδυασμὸ μὲ 

τὴν καταστροφικὴ 

ἰδεολογία κατὰ τῆς 

Φύσεως καὶ τῶν 

ὄντων της (φυτικό-

ζωικὸ βασίλειο) 

ἐμφανίζεται μόνον 

στὴν Μωσαϊκή-

Ἑβραϊκὴ σκέψη καὶ 

στὰ δύο ἰδεολογικὰ 

τέκνα της, τὸν 

Χριστιανισμὸ καὶ τὸν 

Μουσουλμανισμό. 
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κ. Μα νοῦ σος Καμ πού ρης εἶ ναι βι ο λό γος, δι δά κτωρ Ἰ α τρι κῆς 

μὲ πλού σια ἐ ρευ νη τι κὴ ἐμ πει ρί α στὴν Ἐ φαρ μο σμέ νη Μι κρο βι-

ο λο γί α, στὶς Μο ρια κὲς με θό δους καὶ στὴν Βι ο χη μεί α (Ἰν στιν-

τοῦ το Πα στέρ), καὶ θὰ μᾶς ἀ να λύ σῃ τί ἀ κρι βῶς ση μαί νουν 

τὰ με ταλ λαγ μέ να τρό φι μα γιὰ ὁ λό κλη ρο τὸν πλα νή τη. Στὴ 

συ νέν τευ ξη ποὺ ἀ κο λου θεῖ ὁ εἰ δι κὸς αὐ τὸς στὸν το μέ α τῆς Βι ο λο γί ας μᾶς 

δί νει μί α ἄ κρως ἀ νη συ χη τι κὴ εἰ κό να γιὰ τὸ μέλ λον τῆς ἀν θρω πό τη τας καὶ 

τὴ θα νά σι μη ἀ πει λὴ ἀ πὸ τὴ δι ά δο ση τῶν με ταλ λαγ μέ νων, ὅπως καὶ γιὰ τὴν 

πλή ρη ἀ δυ να μί α τῆς Ἐ πι στή μης καὶ τῆς πο λι τι κῆς ἐ ξου σί ας νὰ ἐ λέγ ξουν τὴν 

ἀ συ δο σί α καὶ ἀ νευ θυ νό τη τα αὐ τῶν ποὺ τὰ πα ρά γουν.

«∆»: Κύ ρι ε Καμ πού ρη, ὁ ση με ρι νὸς δι α τρο φι κὸς ἐ φιά λτης εἶ ναι προ ϊὸν τοῦ 
χθές; Οἱ ἑ ται ρεῖ ες τρο φί μων ἔ χουν ἐ φε δρεῖ ες με ταλ λαγ μέ νων, ποὺ θὰ μᾶς δι ο χε-
τεύ σουν ἀρ γό τε ρα; 

Γιὰ τὸν ση με ρι νὸ δι α τρο φι κὸ ἐ φιά λτη, στὸν ὁ ποῖ ο φαί νε ται νὰ μᾶς ὁ δη γοῦν τὰ με-
ταλ λαγ μέ να, δὲν γνω ρί ζου με, ἐ ὰν ὑ πάρ χουν ἐ φε δρι κὲς ἀ να κα λύ ψεις στὰ ντου λά πια 
τῶν ἑ ται ρει ῶν, τὶς ὁ ποῖ ες θὰ ἐμ φα νί σουν ἀρ γό τε ρα, ἤ, ἐ ὰν τὸ φαι νό με νο ἐ ξε λίσ σε ται 
τώ ρα, θὰ τὸ ἀν τι με τω πί σου με σὲ λί γο, δε δο μέ νου ὅ τι ἡ Ἐ πι στή μη ἔ χει ἀρ γὸ βῆ μα 
καὶ δι στα κτι κό τη τα στὶς ἐ φαρ μο γές. Ἔ χουν πι στο ποι η θῆ μό νον οἱ ἰ δέ ες ἀλ λὰ ὄ χι 
οἱ ἐ φαρ μο γές. Τὰ με ταλ λαγ μέ να δι ω χε τεύ θη καν ἀ π’ εὐ θεί ας στοὺς πλη θυ σμοὺς με τὰ 
ἀ πὸ τὶς πει ρα μα τι κὲς καλ λι έρ γει ες.

Οἱ ἐ πι στή μο νες φο βοῦν ται τὶς ἑ ται ρεῖ ες πα ρα γω γῆς

«∆»: Οἱ ἀ πο φά σεις γιὰ τὰ με ταλ λαγ μέ να εἶ ναι πο λι τι κές; Πι έ ζον ται οἱ ἐ πι στή-
μο νες νὰ συ νερ γα σθοῦν; 

– Οἱ ἀ πο φά σεις γιὰ τὰ με ταλ λαγ μέ να εἶ ναι 100% πο λι τι κῆς καὶ κυ βερ νη τι κῆς φύ-
σε ως καὶ θὰ ἐ ξα κο λου θή σουν νὰ εἶ ναι. Ἀ πὸ τὸ 1990 οἱ πο λι τι κοὶ δι ε κή ρυσ σαν, ὅ τι 

ÌÅ ÔÁË ËÁÃ ÌÅ ÍÁ:
ÐÅÉ ÑÁ ÌÁÔ ÏÆÙ Ï
Ï ËÏ ÊËÇ ÑÇ
Ç ÁÍ ÈÑÙ ÐÏ ÔÇ ÔÁ!
Ἐ πι στή μη καὶ ἐ ξου σί α δέ σμιοι τῶν ἑ ται ρει ῶν



τὰ μεταλλαγμένα τρόφιμα θὰ σώσουν τὴν ἀνθρωπότητα, γνωρίζοντας ὅτι δὲν προ-
ϋπῆρξαν πειραματικὲς συγκαλλιέργειες μεγάλης κλίμακας μὲ κάτι ἄλλο, καὶ ὅταν 
τὸ ἔτος 2000 διωχετεύθηκαν οἱ πρῶτοι μεταλλαγμένοι - πανάκριβοι σπόροι, ὅπως 
βαμβάκι, σόγια, καλαμπόκι, ρύζι, κάποιοι ἀγρότες στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν 
Νότιο Ἀμερικὴ διεπίστωσαν πολὺ μικρὲς ἀποδόσεις καὶ ὑψηλὸ κόστος, ἐνῷ ἦταν ἀδύ-
νατον νὰ ἐπανέλθουν στὶς παραδοσιακὲς μεθόδους. Ἐπὶ πλέον εἶχαν ὑποθηκεύσει 
τὰ χωράφια τους, πολλοὶ μάλιστα τὰ ἔχασαν. Ἡ πρώτη γενιὰ μεταλλαγμένων εἶχε 
πολλὲς ἀρνητικὲς ἰδιαιτερότητες σὲ σχέση μὲ τὶς ἑπόμενες. Ὅταν συστήθηκε στὴν 
Ἀγγλία μία ἐπιτροπὴ ἐπιστημόνων γιὰ τὰ μεταλλαγμένα καὶ ἀποφάνθηκε ὅτι ἦταν 
ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν δημόσια ὑγιεία καὶ ἀσύμφορα γιὰ τοὺς ἀγρότες, ἡ κυβέρνηση 
Μπλὲρ ἐνωχλήθηκε, καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς ἐπιστήμων ἔχασε τὴν θέση του καὶ δυσφημί-
σθηκε. Ἄλλοι ἐπιστήμονες, ποὺ διεπίστωσαν συρρίκνωση τοῦ ἐγκεφάλου στὰ πει-
ραματόζῳα στὰ ὁποῖα εἶχαν χορηγηθῆ μεταλλαγμένα, δὲν τόλμησαν νὰ προβοῦν σὲ 
δημόσιες δηλώσεις, δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν. 

Ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ λογοκρισία, καὶ δυστυχῶς ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἡ Ἔρευνα 
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ τὶς χρηματοδοτοῦν, καὶ οἱ ἐπιστήμονες, ποὺ 
εἶναι ὅμηροι τοῦ ἑκάστοτε χρηματοδότη καὶ πολιτικοῦ, διστάζουν νὰ μᾶς ἐνημε-
ρώσουν, διότι αἰσθάνονται ὅτι κινδυνεύουν. Τὰ μεταλλαγμένα δὲν εἶναι ἁπλῶς 
μία ἀγορὰ δισεκατομμυρίων ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία, καὶ οἱ ἑταιρεῖες, ποὺ ἐλέγ-
χουν τρόφιμα, νερὸ καὶ ἀέρα, εἶναι οἱ κυρίαρχοι τοῦ πλανήτη, ἐξαναγκάζοντας 
τὶς κυβερνήσεις νὰ συνεργάζωνται μαζί τους. Οἱ κανόνες τοῦ ἐμπορίου ἐλέγχον-
ται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς ἑταίρους τῶν 
πολυεθνικῶν.

«∆»: Ὁ ἁπλὸς καταναλωτής, ποὺ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο θῦμα, πῶς μπορεῖ νὰ κα-
ταλάβῃ, ἐὰν τὰ τρόφιμα ποὺ ἀγοράζει εἶναι μεταλλαγμένα; 

– ∆ὲν εἶναι ὁ ἁπλὸς καταναλωτὴς τὸ μεγάλο θῦμα, ὅπως 
πιστεύουμε, ἀλλὰ ὁλόκληρες κοινωνίες καὶ ἔθνη. Ἡ μονα-
δική μας ἄμυνα εἶναι νὰ μὴν ἀγοράζουμε μεταλλαγμένα, ἀλ-

λά, ὅταν αὐτὸ γενικευθῇ, οἱ ἑταιρεῖες θὰ καταργήσουν 
καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἔνδειξη «μεταλλαγμένα», ἐνῷ 

στὰ ζῷα χορηγοῦνται μεταλλαγμένες ζωοτροφὲς 
ἐδῶ καὶ χρόνια, διότι εἶναι φθηνότερες. Ὅταν 
ξέσπασε στὴν Ἀγγλία τὸ σκάνδαλο μὲ τὶς τρελ-
λὲς ἀγελάδες, ἡ πρώτη χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ 
ἐπέτρεψε τὴν εἰσαγωγὴ βιομηχανικῶν προϊόν-
των προερχομένων ἀπὸ «τρελλά» βοοειδῆ, π.χ. 
καλλυντικά, ἦταν ἡ Ἑλλάδα. Ἔχουν πεισθῆ 
ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε σκου-

πιδοτενεκέδες. Ὅμως τὸ σοβαρώτερο ὅλων εἶ-
ναι, ὅτι μέχρι σήμερα τὰ πειράματα γίνονταν σὲ 

ποντίκια καὶ χοίρους, ποὺ συγγενεύουν βιοχημικὰ 
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μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ δὲν συγγενεύουν γενετικά, μὲ συνέπεια τὰ πράγματα ποὺ 
ἀνακαλύπτουμε στὴν Βιοχημεία καὶ ὄχι στὴν Γενετική, νὰ μᾶς ὁδηγοῦν ὄχι ἀπαραί-
τητα σὲ λάθος συμπεράσματα, ἀλλὰ στὴν μισὴ ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια. Μετὰ ἀπὸ τὶς 
πιέσεις τῶν οἰκολόγων γιὰ κατάργηση τῶν πειραμάτων πάνω στὰ ζῷα, κυβερνήσεις 
καὶ ἑταιρεῖες ἀποφάσισαν νὰ πειραματίζωνται πάνω σὲ ἀνυπεράσπιστους πληθυ-
σμοὺς καὶ σὲ ἔθνη μὲ ἀσαφῆ ἕως ἀνύπαρκτη νομοθεσία γιὰ τὰ μεταλλαγμένα. 

Τὰ πειράματα Φαρμακολογίας σύμφωνα μὲ ἀναφορὲς ἀπὸ χρόνια γίνονται σὲ φυ-
λακές, νοσοκομεῖα, ἐνῷ τὰ πειράματα μακρᾶς πνοῆς τῶν μεταλλαγμένων γίνονται 
ἀπ’ εὐθείας πάνω σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων καὶ ἀνυπεράσπιστων βρεφῶν, γιὰ νὰ 
διαπιστώσουν τὶς ἀντιδράσεις κάτω ἀπὸ μὴ ἐλεγχόμενες συνθῆκες. 

Μιὰ βόμβα «βραδείας δράσεως»

«∆»: Τί εἶναι οἱ τοξῖνες βραδείας δράσεως;
– Εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο εἰσάγουμε στὸν ὀργανισμό μας 

σήμερα καὶ μᾶς βλάπτει ἀργότερα, ἀπὸ μία ὥρα μέχρι καὶ 
συμβατικὰ πέντε χρόνια, ὅπως ὁ μολυσμένος ἀέρας, εἰδικὰ 
τώρα μὲ τὶς φωτιές, ποὺ συσσωρεύεται στοὺς πνεύμονές 
μας καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια ἐμφανίζεται καρκίνος ἢ μὴ ἀνα-
στρέψιμες πνευμονικὲς νόσοι. Τὰ μεταλλαγμένα δυνητικὰ 
ἀλλάζουν τὴν βιορρύθμιση τοῦ ὀργανισμοῦ, καταστρέ-
φουν τὶς φυσιολογικές του λειτουργίες καὶ προκαλοῦν 
ἀπίθανες ἀσθένειες ἀπὸ χειμερία νάρκη μέχρι ὅ,τι ἄλλο 
μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε, ποὺ δυστυχῶς ὅμως στὴν πρά-
ξη δὲν εἶναι καθόλου φαντασία. Σήμερα μὲ τὴν Γενετικὴ 
Τεχνολογία μποροῦμε νὰ κατασκευάσουμε βιορρυθμιστές, 
ποὺ δὲν θὰ ἐνεργοποιηθοῦν αὐτόματα παρὰ μόνο ἐὰν κάτι 
ἢ κάποιος τοὺς ἐνεργοποιήσῃ.

«∆»: Πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ συνδυασμὸς γονιδίων 
διαφορετικῶν γονιδιωμάτων;

– Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐπικεντρώνονται νομοθέτες, ἐπιστή-
μονες καὶ οἱ οἰκολόγοι. Ἀκόμη καὶ ἐὰν τροποποιήσουμε 
ἐλάχιστα πράγματα σὲ ἕνα φροῦτο, σὲ ἕνα βακτήριο ἢ καὶ 
στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, πάλι ἀδυνατοῦμε νὰ ἐλέγξουμε τὸ εἶδος τῶν συνεπειῶν 
ποὺ θὰ ὑπάρξουν, ὅταν αὐτὸ κυκλοφορήσῃ καὶ ἀλληλεπιδράσῃ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες 
οὐσίες τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἀλληλεπίδραση τῶν οὐσιῶν εἶναι ἤδη γνωστὴ ὅπως 
στὴν περίπτωση τῶν ἀλλεργιῶν, μὲ παράδειγμα τὴν γύρη, ποὺ λειτουργεῖ ἀφ’ ἑαυτῆς 
ὡς ἤπιο δηλητήριο, χωρὶς νὰ εἶναι. Αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς ἀποκρύπτουν, ὅτι ἐφ’ ὅσον 
ἔχουμε διαθέσιμη αὐτὴν τὴν μεθοδολογία καὶ τεχνολογία, ἡ χρήση της μπορεῖ νὰ 
εἶναι καὶ ἐσκεμμένη καὶ ἐπιβλαβής. Ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι ἡ αὐθόρμητη δημιουργία 
τῶν ὑπερ-βακτηρίων, ὅσο τὸ ὅτι μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τὰ δημιουργήσουμε καὶ ἐπιπλέ-
ον, ὅταν τροποποιήσουμε μεγάλους καὶ ἀνώτερους ὀργανισμούς, δὲν γνωρίζουμε, 
τί ἀποτέλεσμα θὰ μᾶς δώσουν. Ἀκόμη καὶ ὁ μεταλλαγμένος σκουπιδότοπος εἶναι 

Ἀκόμη καὶ ἐὰν 
τροποποιήσουμε 

ἐλάχιστα πράγματα 
σὲ ἕνα φροῦτο, 

σὲ ἕνα βακτήριο ἢ 
καὶ στὸν ἴδιο τὸν 
ἄνθρωπο, πάλι 
ἀδυνατοῦμε νὰ 

ἐλέγξουμε τὸ εἶδος 
τῶν συνεπειῶν ποὺ 
θὰ ὑπάρξουν, ὅταν 
αὐτὸ κυκλοφορήσῃ 
καὶ ἀλληλεπιδράσῃ 

μὲ ὅλες τὶς 
ἄλλες οὐσίες τοῦ 
περιβάλλοντος.
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παρονυχὶς μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ ζωτικὸ πρόβλημα.
«∆»: ∆ηλαδὴ τὰ μεταλλαγμένα κύτταρα στὸ περιβάλλον μετατρέπονται σὲ με-

γάλες μᾶζες, ποὺ δροῦν αὐτόνομα μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες;
– Τα βιολογικὰ φαινόμενα ἐξελίσσονται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν δική μας θέληση. 

Τὰ μεταλλαγμένα προϊόντα δὲν εἶναι στεῖρα, ὅπως διαδίδουν πρὸς ἐφησυχασμὸν 
τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν κυβερνήσεων, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν 
ἄδειες. 

∆ὲν μποροῦμε νὰ περιορίσουμε τὴν Φύση, οὔτε μποροῦμε νὰ παίζουμε μαζί της. 
Νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε μποροῦμε, νὰ τερατογεννήσουμε μποροῦμε, νὰ περιορί-
σουμε ὅμως τὴν Φύση, ὅταν ἔχουμε ἐξαγριώσει τὸ θηρίο, δὲν μποροῦμε. 

Παράδειγμα οἱ ὑπολογιστές, πού, ἐνῷ δημιουργήθηκαν, προγραμματίσθηκαν καὶ 
χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἐν τούτοις, σὲ πάρα πολλὲς περιπτώσεις δὲν 
κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ ἄνθρωπος. Ἀντιλαμβάνεσθε λοιπὸν τώρα, ἕνα ὁλόκληρο 
βιολογικὸ σύστημα, ποὺ ἔχει δημιουργηθῆ ἀπὸ τὸ Σύνδρομο τοῦ Ἐπιμηθέα, καὶ 
ἕναν μαθητευόμενο μάγο, πιθανὸν ὄχι καὶ τὸν καλύτερο, νὰ ἀρχίσῃ νὰ παίζῃ μαζί 
του. Ἐὰν ὅμως συμβοῦν πράγματα μὴ προβλέψιμα, τότε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ 
τίποτα. Ὁ μεταλλαγμένος σπόρος, ποὺ πηγαίνει στὸ χωράφι, εἶναι ἕνα βιολογικὸ 
σύστημα ἑκατομμυρίων σπόρων, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἔχῃ κάποιες ἀσφαλιστικὲς δι-
κλεῖδες, ἀλλὰ ὅταν τὸ ἀφήνουμε ἐλεύθερο, καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σπόρους νὰ ἔχῃ 
ἐλαττωματικὸ σύστημα ἀσφαλείας, τότε εἶναι ἀδύνατον ἀκόμη καὶ νὰ μαντέψουμε, 
τί θὰ συμβῇ στὸ περιβάλλον καὶ στὶς ταλαίπωρες κοινωνίες.

«∆»: Γενετικὰ ἀτυχήματα πάντα ἔχουμε. Μὲ τὶς τεχνικὲς μεταλλάξεως θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀπειληθῇ ἡ ζωὴ σὲ ὁλόκληρον τὸν πλανήτη; 

– Ναί, φυσικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπειληθῇ ἡ ζωή, ἀκόμη καὶ σὲ ὁλόκληρον τὸν 
πλανήτη.

«∆»: Τί θὰ ὑποχρέωνε τὶς ἑταιρεῖες νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀποσύρουν τὰ δηλητηρι-
ώδη προϊόντα; 

– Τίποτε δὲν πιέζει τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες, ἀκόμη καὶ ὅταν χαλάσῃ ἡ εἰκόνα τους, 
δὲν ἐνδιαφέρονται, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιπες συμμορφώνονται μόνον, ἐὰν πιεσθοῦν ἀπὸ 
μεγάλους ὀργανισμοὺς ἢ ἀπὸ τοὺς ἀνταγωνιστές τους: ἀλλὰ θὰ διορθώσουν μόνον 
τὸ προφίλ τους, δὲν θὰ ἀποσύρουν τὰ προϊόντα τους, ἁπλᾶ θὰ τὰ διοχετεύσουν 
σὲ κάποια ἄλλη χώρα.

Κανένα ἀντίμετρο κατὰ τῶν ἑταιρειῶν

«∆»: ∆ηλαδὴ δὲν ὑπάρχουν ἀντίμετρα; Καὶ ἐὰν ὑπάρχουν, ποιός εἶναι ὁ χρόνος 
ἐξέλιξης αὐτῶν; 

– Οἱ ἐπιστήμονες μποροῦν νὰ ἐλέγξουν μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ 
σταματήσουν τὸ κακό, μποροῦν μόνον νὰ ὑποχρεώσουν τοὺς ὑπαίτιους νὰ ὑποβλη-
θοῦν σὲ ἐπιπλέον ἔξοδα, ἐνημερώνοντας τὸ κοινὸ περὶ τίνος πρόκειται, ὥστε νὰ μπο-
ρῇ νὰ γίνῃ ἕνα συστηματικὸ μποϋκοτάζ, καὶ νὰ κινηθοῦμε ἀποτελεσματικὰ καὶ σὰν 
ἔθνη καὶ σὰν καταναλωτές. Ὅταν λοιπὸν ἡ «μεγάλη δύναμη» Ἀμερικὴ διαπιστώσῃ, 
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ὅτι τὰ μεταλλαγμένα δὲν πωλοῦνται, θὰ τὰ διοχετεύσῃ στοὺς πρόθυμους συμμάχους 
της, π.χ. τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ἐὰν ἐμεῖς πείσουμε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, ὅτι 
θὰ χάσῃ τὸ κεφάλι του, διότι καὶ ὁ ἴδιος καταναλώνει δηλητηριασμένα τρόφιμα, 
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἐγγύηση, ὅτι στὴν δική του οἰκογένεια θὰ προμηθεύσουν ὑγιεινὰ 
πράγματα, ὅπως πιθανὸν νὰ τοῦ λένε, τότε θὰ τὸ σκεφθῇ σοβαρά.

Ἀντίμετρα εἶναι, τὸ πῶς τὸ ἀντιμετωπίζει ὁ καθένας μας. Οἱ πολιτικοὶ δὲν πρέπει 
νὰ πείθωνται ἀφελῶς ὅτι δὲν θὰ ὑποστοῦν τὰ ἴδια μὲ ἐμᾶς ἢ ὅτι τὰ παιδιά τους θὰ 
ἐμβολιάζωνται διαφορετικὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὴ ἡ διάκριση, εὐκταία γιὰ αὐτούς, πρέπει 
νὰ καταστῇ ἀδύνατη. Αὐτὸ εἶναι ἡ μόνη ἀσπίδα.

Μόνη ἀντίδραση ἡ γνώση τοῦ κινδύνου

«∆»: ∆ηλαδὴ οἱ πρόεδροι τῶν ἑταιρειῶν, οἱ πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ πολιτικοὶ ἐξα-
σφαλίζουν τὶς οἰκογένειές τους μὲ μὴ δηλητηριώδη προϊόντα; 

– Ἴσως καὶ νὰ ὑπάρχουν εἰδικὲς φάρμες γιὰ πολὺ λίγους καὶ ἐκλεκτούς, ἀλλὰ ὄχι 
γιὰ ὅλους. Μιὰ σιωπηρὴ συνωμοσία προσεγγίζει καὶ τὴν παράνοια καὶ τὴν πραγ-
ματικότητα, εἶναι δίκοπο μαχαίρι, πάντως εἶναι κάτι ποὺ γίνεται. Ἐμεῖς θὰ πρέπει 
νὰ ἐπικεντρωθοῦμε μόνον σὲ ἐκείνους, ποὺ δίνουν τὰ πιστοποιητικὰ «μὴ μεταλλαγ-
μένο» καὶ σὲ ἐκείνους, ποὺ δίνουν ὁδηγίες σὲ κάθε χώρα, ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνον 
αὐτὰ νὰ μᾶς ἀπασχολήσουν. 

«∆»: Τελικὰ δὲν ὑπάρχει κάτι καλὸ στὰ μεταλλαγμένα; ∆ὲν μποροῦν νὰ χρησι-
μοποιηθοῦν γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητας;

– Γιὰ ἐμᾶς δὲν βλέπω νὰ ἔχουν κανένα καλό, γιὰ τὶς ἑταιρεῖες ναί, ἔχουν τεράστια 
κέρδη. ∆ιαφημίζουν τὰ μεταλλαγμένα ὡς πιὸ ἀνθεκτικά, ποὺ θὰ σώσουν τὸ ἀνθρώ-
πινο γένος, ἐπειδὴ ἡ Γῆ ἀδυνατεῖ πλέον νὰ μᾶς θρέψῃ. 

Ἄγνωστες καὶ ἀνυπολόγιστες ἀκόμα εἶ-
ναι οἱ συνέπειες τῆς ἀλλοίωσης τῆς γε-
νετικῆς ταυτότητας εἰδῶν μὲ τὴν προ-
σθήκη ἢ καὶ μὲ τὴν ἀφαίρεση γονιδίων 
προερχομένων ἀπὸ ὀργανισμούς, ποὺ 
ἀνήκουν σὲ ἐντελῶς διαφορετικὰ εἴδη. 
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«∆»: ∆η λα δὴ τὸ πρό βλη μα τῆς πεί νας δὲν θὰ τὸ λύ σουν τὰ με ταλ λαγ μέ να;
– Ὅ ταν ἡ Ζάμ πια ἀν τι με τώ πι σε λι μὸ καὶ ἀρ νή θη κε βο ή θεια μὲ με ταλ λαγ μέ να, 

ἔ λα βε τὴν ὠ μὴ ἀ πάν τη ση: «Ἢ θὰ δε χθῆ τε με ταλ λαγ μέ νη βο ή θεια ἢ δὲν θὰ ἔ χε τε 
βο ή θεια! ». Μό νον οἱ κα τα σκευα στὲς εὐ νο οῦν ται ἀ πὸ τὰ με ταλ λαγ μέ να, καὶ ὁ κα-
λύ τε ρος τρό πος, γιὰ νὰ καμ φθῇ ἡ ἀν τί στα ση τῶν λα ῶν ποὺ δὲν τὰ θέ λουν, εἶ ναι 
νὰ τοὺς ἐ ξα ναγ κά σουν νὰ τὰ θέ λουν. Τὸ πρό βλη μα τῆς πεί νας στὸν κό σμο δὲν 
βρί σκε ται στὴν ἀ νε πάρ κεια τῶν ἀ γα θῶν, ἀλ λὰ στὴν ἄ νι ση κα τα νο μή τους. Μὰ 
εἶ ναι πιὸ ἁ πλὸ αὐ τοί, ποὺ δι α θέ τουν τό σα λε φτὰ γιὰ με ταλ λαγ μέ νους σπό ρους, 
νὰ δώ σουν αὐ τὰ τὰ χρή μα τα στοὺς πει να σμέ νους, ἀν τὶ νὰ καλ λι ερ γοῦν με ταλ λαγ-
μέ να καὶ νὰ ἐ ξα ναγ κά ζουν τὰ θύ μα τά τους νὰ τὰ κα τα να λώ σουν.

«∆»: Εἶ ναι ἀ λή θεια ὅ σα λέ γον ται γιὰ τοὺς ἀ ε ρο ψε κα σμούς; Ἔ χουν ἀ πο δει χθῆ;
– Σή με ρα τὰ ἀ ε ρο πλά να εἶ ναι ἐ φω δι α σμέ να μὲ συ σκευ ὲς ἀ κτι νο βο λί ας, 

γιὰ νὰ ἀ νι χνεύ ουν κρυμ μέ να ὅ πλα καὶ ἐ κρη κτι κά. Μὲ με ρι κὲς με τα-
σκευ ὲς ἔ χουν τὴν δυ να τό τη τα νὰ πλή ξουν τὰ ἐ ξα γρι ω μέ να πλή θη 
τῶν δι α δη λω τῶν μὲ ἀ κτι νο βο λί α, π.χ. καί γον τάς τους στὰ χέ ρια, 

γιὰ νὰ πε τά ξουν τὰ πλα κάτ. Ὅ μως, ἀ πὸ τὴν στιγ-
μὴ ποὺ ἐκ πέμ πεται ἀ κτι νο βο λί α, εἶ ναι πι θα νὸν 
ὅ τι θὰ πλή ξῃ τὴν καρ διά, τὸν ἐγ κέ φα λο καὶ 
ἄλ λα ὄρ γα να. 

Ἔ χει ἐ πι ση μαν θῆ ἀ πὸ τοὺς ἐ πι στή μο νες, ὅ τι 
ἀ τμοὶ κά ποι ων ἀ ε ρο πλά νων δὲν δι α στέλ λον ται 

κα νο νι κά, δὲν εἶ ναι καυ σα έ ριο, ἀλ λὰ ψε κα σμοί. 
∆υ στυ χῶς ὅ μως ἐ πει δὴ ἡ Παι δεί α, ἡ Γνώ ση καὶ ἡ Ἐ πι-

στή μη χρη σι μο ποι οῦν ται ἀ δί στα χτα γιὰ τὴν ἐ πι βο λὴ τῆς 
ἐ ξου σί ας, ἔ τσι καὶ οἱ ὑ πεύ θυ νοι φθά νουν μέ χρι τοῦ ση μεί ου 

νὰ ἀρ νοῦν ται, ὅ τι πε τοῦν ἀ ε ρο πλά να, νὰ ἰσχυρίζωνται ὅ τι 
εἶ ναι ὀ φθαλ μα πά τη. 

* * *

 σο οἱ ἑ ται ρεῖ ες ἐ λέγ χουν τὶς κυ βερ νή σεις, τό σο οἱ κυ βερ νή σεις θὰ ὑ πο-
κύ πτουν σ’ αὐ τές. Ἐ ὰν πράγ μα τι κά θε ἑ ται ρεί α «ἔ χει» 4-5 πο λι τι κούς, 
τό τε θὰ ζή σου με ἕ ναν ἄ νευ προ η γου μέ νου ἐ φιά λτη. Συ νε πῶς ὅ που 
ὑ πάρ χει ἡ ἔν δει ξη «μὴ με ταλ λαγ μέ να», ἐ κεῖ πρέ πει νὰ γί νε ται ἔ λεγ χος 
γιὰ τὸν ἐν το πι σμό τους. Πρέ πει νὰ ἀ παι τή σου με ἐ μεῖς μιὰ δρα κόν τεια 

νο μο θε σί α, δι ό τι ἡ ∆ι και ο σύ νη ἔ χει ἀ πο δεί ξει ὅ τι εἶ ναι μὲ τὸ μέ ρος τοῦ ἰ σχυ ροῦ. 
Ὅ λες τὶς γε νι ὲς τὶς κο ρό ι δε ψαν. ∆ὲν θὰ κά νουν τὴν ἐ ξαί ρε ση τώ ρα. Τὴν ἐ ξαί ρε ση 
θὰ τὴν κά νου με ἐ μεῖς, ἐγ κα τα λεί πον τας τὸ σύν δρο μο τοῦ «σω τῆ ρα». ∆ὲν ὑπάρχουν 
«σωτῆρες», ὑπάρχει μόνον ὁ ἐξαναγκασμὸς καὶ τὸ μαστίγιο, ποὺ μᾶς αὐλάκωνε» τὴν 
ράχη. Τίποτε ὅμως δὲν θὰ ἀλλάξῃ, ὅσο ὁ Ἕλλην παραμένει ἕνας προσκυνημένος 
Ρωμιός.

Ἀγγελικὴ Ρέτουλα



 δῶ καὶ σα ράν τα χρό νια δι ε ξά γε ται ἕ να ἀ δυ σώ πη τος 

πό λε μος. Οἱ γε ω πό νοι προ σπα θοῦν νὰ ἐ ξον τώ σουν τὰ 

μι κρό βια, ποὺ προ σβάλ λουν τὶς καλ λι έρ γει ες, μὲ καρ-

κι νο γό να φυ το φάρ μα κα. Λί γο ἐν δι α φέ ρει, ἐ ὰν εἶ ναι 

ὑ γι ῆ αὐ τὰ ποὺ καλ λι ερ γοῦν ται· ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται 

ὡ ραῖ α. Τὰ μι κρό βια ὅ μως με ταλ λάσ σον ται καὶ γί νον ται πιὸ ἀν θε κτι κά. 

Τὰ βομ βαρ δί ζουν λοι πὸν μὲ νέ α πε ρισ σό τε ρο καρ κι νο γό να χη μι κά, μὲ 

ἀ πο τέ λε σμα, ἀν τὶ νὰ ψο φή σουν τὰ μι κρό βια, νὰ πε θαί νουν οἱ ἴ διοι, ποὺ 

ραν τί ζουν, κα θὼς κι οἱ ἀ νυ πο ψί α στοι κα τα να λω τές. 

Θὰ ἦ ταν ἄ δι κο βέ βαι α αὐ τὲς τὶς ἀν τι λή ψεις καὶ πρα κτι κὲς νὰ τὶς χρε ώ νου με 
μό νο στοὺς ἀ γρό τες. Τὸ «ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖα» ἀ π’ ἔ ξω κι ἀ πὸ μέ σα νὰ 
εἶ ναι σα πι σμέ να, μο λυ σμέ να καὶ δη λη τη ρι α σμέ να ἀ φο ρᾷ σὲ παν τὸς εἴ δους προ-
ϊ όν τα. Ἡ ἐ ξα πά τη ση τοῦ κα τα να λω τῆ, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ γο ρά ζει τὸ θά να το μὲ ὡ ραῖ ο 
πε ρι τύ λιγ μα, ἔ χει ἀ να χθῆ σὲ «ἐ πι στή μη» στὴν ἀν θρώ πι νη κοι νω νί α σή με ρα. 

Αὐ τὸ εἶ ναι τὸ βα σι κὸ θέ μα τῆς τε λευ ταί ας ται νί ας-«ντο κυ μαν ταίρ» τῆς τε τρα-
λο γί ας τοῦ Θό δω ρου Μα ραγ κοῦ, ποὺ ξε κί νη σε τὸ 1973 μὲ τὸ «Λά βε τε θέ σεις», 
συ νε χί στη κε μὲ τὸ «Φι λια τρά, ἰ δι αί τε ρη πα τρί δα» τὸ 2000, τὸ «Ὁ θε ὸς εἶ ναι 
ἀ ό ρα τος, για τὶ εἶ ναι μι κρο σκο πι κός» τὸ 2004 καὶ ὁ λο κλη ρώ νε ται τώ ρα μὲ τὸ 
«Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖ α». 

Ἡ νέ α ται νί α δὲν ἔ χει ἀ πο κλει στι κὰ οἰ κο λο γι κὸ πε ρι ε χό με νο, ὅ πως μὲ μιὰ 
πρώ τη μα τιὰ φαί νε ται. Μὲ ἐ πί κεν τρο τὴ γε νέ τει ρά του, τὰ Φι λια τρὰ Μεσ ση νί ας, 
κα θὼς καὶ προ σω πι κά του βι ώ μα τα ὁ σκη νο θέ της ἐκ θέ τει προ βλή μα τα, ποὺ τα-
λα νί ζουν τὸν τε λευ ταῖ ο αἰ ῶ να ὁ λό κλη ρη τὴν Ἑλ λά δα (θε ο κρα τί α, ἀ στυ φι λί α, 
ρω μι ο συ νι σμὸς κ.λπ.) μὲ κρι τι κὴ μα τιὰ καὶ καυ στι κό –κι ἐ νί ο τε αὐ το σαρ κα στι-
κό– χι οῦ μορ.

«ÁÑ ÊÅÉ
ÍÁ ÖÁÉ ÍÙÍ ÔÁÉ 
Ù ÑÁÉ Á»
Ἡ νέα οἰκολογικὴ ταινία τοῦ Θ. Μαραγκοῦ



Ὁ Θε ὸς τι μω ρεῖ τοὺς ἄ πι στους μὲ πε ρο νό σπο ρο

ὰ Φι λια τρὰ εἶ χαν ἀ να πτυ χθῆ οἰ κο νο μι κὰ χά ρις στὴν καλ λι έρ γεια 
καὶ τὸ ἐμ πό ριο τῆς στα φί δας. Ὁ πε ρο νό σπο ρος ὅ μως, ἀ σθέ νεια 
ποὺ προ σβάλ λει τὶς στα φι δο καλ λι έρ γει ες, σά πι σε προ πο λε μι κὰ 
τὴν πα ρα γω γὴ καὶ δι έ λυ σε ὁ λό κλη ρη τὴν οἰ κο νο μί α τῆς πε ρι ο χῆς. 
Τό τε ἄρ χι σε ἡ με τα νά στευ ση στὴν Ἀ με ρι κή. Ἡ πε ρι ο χὴ μα ρά ζω σε. 

Ἀ πὸ ἕ να μι κρό βιο πῆ γαν στὴν ἄλ λη ἄ κρη τοῦ κό σμου. Ὅ σοι ἔ μει ναν πί σω πί-
στε ψαν, ὅ τι ὁ Θε ὸς τοὺς τι μώ ρη σε, για τὶ δὲν πή γαι ναν στὶς ἐκ κλη σί ες τὶς Κυ ρια-
κές, ὅ πως πρό στα ζε ὁ Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός: «Ἐ κεῖ νο τὸ κέρ δος, ὁ ποὺ γί νε ται τὴν 
Κυ ρια κὴν εἶ ναι ἀ φω ρι σμέ νο καὶ κα τη ρα μέ νο, καὶ βά νε τε φω τιὰ καὶ κα τά ρα 
εἰς τὸ σπί τι σας καὶ ὄ χι εὐ λο γί αν, καὶ ἢ σὲ θα να τώ νει ὁ Θε ὸς πα ρά και ρα, ἢ 
τὴ γυ ναῖ κα σου ἢ τὸ παι δί σου ἢ τὸ ζῷ ο σου ψο φᾷ ἢ ἄλ λο κα κὸν σοῦ κά μει.» 
(Γιὰ τὸν Κο σμᾶ τὸν Αἰ τω λὸ βλ. «Ἕ νας “με γά λος Ἕλ λη νας” - ὑ βρι στής. .. τῶν 
Ἑλ λή νων», «∆», τ. 290.) 

Γιὰ νὰ μα ζέ ψουν τὸν κό σμο οἱ πα πᾶ δες καὶ νὰ τὸν φέ ρουν στὶς ἐκ κλη σί ες, 
τὸν τρο μο κρα τοῦ σαν μὲ ἀ φο ρι σμοὺς καὶ τὸν ἀ πει λοῦ σαν μὲ νέ ες συμ φο ρές. 
Ὅ πως δη λώ νει στὴν ται νί α το πι κὸς ἱ ε ρέ ας: «Ἡ μέ ρα αὐ τὴ εἶ ναι ἀρ γί α γιὰ τὰ 

Κι νού με να σχέ δια τοῦ Θ. Μα ραγ κοῦ ἀ πὸ τὴν ται νί α «Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖ α».
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Φι λια τρά, δὲν δου λεύ ει κα νέ νας, για τὶ σὲ ὅ λη τὴν πό λη βγαί νουν φί δια καὶ σὲ 
ὅ ποι ο χω ρά φι πᾷς βγαί νουν φί δια, καὶ ἔ τσι οἱ ἀ γρό τες καὶ οἱ κτη μα τί ες δὲν 
πᾶ νε στὰ χω ρά φια τους κι ἔρ χον ται νὰ τι μή σουν τὴν Ἁ γί α Μαύ ρα.» 

Ὁ κό σμος τρο μο κρα τή θη κε ἀ πὸ τοὺς πα πᾶ δες, κι ἀ πὸ τό τε ἄρ χι σαν οἱ 
λι τα νεῖ ες. Πε ρι έ φε ραν τὶς εἰ κό νες τῶν ἁ γί ων στοὺς γύ ρω δρό μους, πό τε γιὰ 
νὰ βρέ ξῃ, ἐ ὰν εἶ χε ξη ρα σί α, καὶ πό τε γιὰ νὰ στα μα τή σῃ ἡ βρο χή, ἐ ὰν ἔ βρε χε 
συ νέ χεια.

Ὅ ταν ὅ μως οἱ Φι λι α τρι νοί, αὐ τοὶ ποὺ ἔ μει ναν, κα τά λα βαν, ὅ τι ἡ αἰ τί α τοῦ 
κα κοῦ δὲν ἦ ταν ἡ ἔλ λει ψη πί στης, ἀλ λὰ ἡ μο νο καλ λι έρ γεια τῆς στα φί δας, ξερ-
ρί ζω σαν τὰ ἀμ πέ λια, φύ τε ψαν ἐ λι ὲς καὶ πα ράλ λη λα ἄρ χι σαν νὰ καλ λι ερ γοῦν 
καὶ κη πευ τι κά, ὁ πό τε ἡ πό λη ἄρ χι σε καὶ πά λι νὰ ἀ να πτύσ σε ται. 

* * *

Τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια ἔ χει αὐ ξη θῆ ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν θα νά των καλ λι ερ γη τῶν ἀ πὸ φυ το φάρ μα-
κα. Αὐ τὸ ἔ κα νε τοὺς καλ λι ερ γη τὲς νὰ εἶ ναι πε ρισ σό τε ρο προ σε κτι κοὶ καὶ νὰ λαμ βά νουν 
προ στα τευ τι κὰ μέ τρα. Στὴν πα ρα πά νω σκηνὴ ἀ πὸ τὴν ται νί α καλ λι ερ γη τὴς ὀ πω ρο κη πευ-
τι κῶν μὲ πλή ρη ἐ ξο πλι σμό... «χημικοῦ πολέμου» ραν τί ζει τὸ «θά να το» σὲ θερ μο κή πιο. 
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 νας ἀ πὸ τοὺς σο βα ρώ τε ρους λό γους ποὺ ἐγ κα τέ λει πε με τα πο λε-
μι κὰ ὁ κό σμος τὴν ἐ παρ χί α ἦ ταν ὅ τι δὲν ὑ πῆρ χαν νο σο κο μεῖ α, 
οὔ τε κἂν γιὰ τὶς πρῶ τες ἀ νάγ κες. Ἂν κά ποι ος ἀρ ρώ σται νε, μιὰ 
δι α δρο μὴ ὑ πῆρ χε, αὐ τὴ ποὺ ὡ δη γοῦ σε στὴν Ἀ θή να. Τὰ Φι λια-
τρὰ γιὰ πα ρά δειγ μα δὲν ἔ χουν ἀ κό μη καὶ σή με ρα νο σο κο μεῖ ο. 

Τὸ κτή ριο, ποὺ προ ω ρι ζό ταν γιὰ νο σο κο μεῖ ο, πα ρα μέ νει τὸ ἴ διο ἀ πὸ τὸ 1949, 
τό τε ποὺ ἐγ και νι ά στη κε. Τὸ γή πε δο ἦ ταν μιὰ ἀ πὸ τὶς ἐ λά χι στες ἐκ δη λώ σεις, 
ποὺ δι α σκέ δα ζαν· ἦ ταν ὅ μως μό νο γιὰ ἄν δρες. Ἡ κοι νω νί α ἦ ταν τό τε πο λὺ 
αὐ στη ρή, μὲ ὑ πο κρι τι κὴ χρι στι α νι κὴ ἠ θι κή. Μό νο ἄν τρες κυ κλο φο ροῦ σαν στὶς 
πλα τεῖ ες. Οἱ γυ ναῖ κες ἦ ταν κλει σμέ νες στὰ σπί τια τους· τὶς ἔ βγα ζαν ἔ ξω μό νο 
γιὰ τὶς δου λει ὲς στὰ χω ρά φια. 

Ὅ λα αὐ τὰ σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν ἀ νερ γί α καὶ τὴν ἀ νέ χεια δη μι ούρ γη σαν τὶς 
δε κα ε τί ες ’ 50 - ’ 70 ἕ να δεύ τε ρο νέ ο κῦ μα με τα νά στευ σης, τὸ ὁ ποῖ ο σά ρω σε τὴν 
Ἑλ λη νι κὴ ἐ παρ χί α κι ὡ δή γη σε τὸν κό σμο στὴν Ἀ θή να, ἀλ λὰ καὶ στὴν Εὐ ρώ πη, 

Ἡ ἄμ πε λος μὲ τὰ στα φύ λια εἶ ναι μί α καλ λι έρ γεια, ποὺ ἔρ χε ται ἀ πὸ τὰ βά θη τοῦ χρό νου καὶ 
μᾶς συν δέ ει μὲ τὸν Ἀρ χαῖ ο Πο λι τι σμό μας. Ἀ κό μα καὶ σή με ρα καλ λι ερ γεῖ ται καὶ συ νυ πάρ-
χει στὸ ἴ διο μέ ρος, δί πλα στοὺς θο λω τοὺς τά φους τῆς Μεσ ση νί ας, μνη μεῖ α τῆς Μυ κη να ϊ-
κῆς ἐ πο χῆς. Στὸν θο λω τὸ τά φο τοῦ Ἐγ κλια νοῦ, ποὺ βρί σκε ται δί πλα στὸ ἀ νά κτο ρο τοῦ Νέ-
στο ρος, ἀ να κα λύ φθη καν ἐγ χά ρα κτες πι να κί δες Γραμ μι κῆς Γρα φῆς Β΄, τὶς ὁ ποῖ ες ἀ πο κρυ-

πτο γρά φη σε ὁ Μ. Βέρ ντις τὸ 1952 κι ἀ πέ δει ξε, ὅ τι πρό κει ται γιὰ Ἑλ λη νι κὲς Γρα φές.
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τὴν Ἀ με ρι κή, τὴν Αὐ στρα λί α. 

Ἡ ἴ δια ἡ Φύ ση δί νει τὴ λύ ση, ὄ χι τὰ φυ το φάρ μα κα

 πάρ χουν δυ νά μεις στὴν ἴ δια τὴν Φύ ση, ποὺ ἀ γω νί ζον ται ἐ ναν τί ον 
τῆς μό λυν σης καὶ τῆς κα τα στρο φῆς. Ἡ λύ ση δὲν βρί σκε ται στὶς 
καρ κι νο γό νες οὐ σί ες ἀλ λὰ μέ σα στὸ ἴ διο τὸ οἰ κο σύ στη μά μας. 
Ὑ πάρ χουν ὡ ρι σμέ να μι κρο σκο πι κὰ ἔν το μα στὴν Φύ ση -τὰ ὀ νο μα-
ζό με να ὠ φέ λι μα- ποὺ δροῦν ὅ πως τὸ ἀ νο σο ποι η τι κὸ σύ στη μα τοῦ 

ἀν θρώ που. Ἐ ξου δε τε ρώ νουν τὰ ἔν το μα, ποὺ κα τα στρέ φουν τὶς καλ λι έρ γει ες. 

Τὴν τε λευ ταί α δε κα ε τί α οἱ ἀ γρό τες ἔ χουν προ βλη μα τι στῆ. Αὐ τὸ ἀ πὸ μό-
νο του εἶ ναι ἐν θαρ ρυν τι κό, για τὶ τὰ προ η γού με να χρό νια δὲν ὑ πῆρ χαν κἂν 
τέ τοι οι προ βλη μα τι σμοί. Ἀρ κε τοὶ ἀ γρό τες στα μά τη σαν τὴ χρή ση καρ κι νο-
γό νων φυ το φαρ μά κων κι ἐ φαρ μό ζουν τώ ρα τὶς λε γό με νες καλ λι έρ γει ες 

Ἐ νῷ τὸ θέ μα ἔ χει λυ θῆ ἐ πι στη μο νι κά, ὡ ρι σμέ νοι ἀ γρό τες προ σφεύ γουν στοὺς ἱ ε ρεῖς, γιὰ 
νὰ τοὺς λύ σουν τὰ προ βλή μα τα τῶν καλ λι ερ γει ῶν. Μὲ εὐ χέ λαι α τοῦ Ἁ γί ου Τρύ φω νος εὐ-
λο γοῦν τὰ καρ κι νο γό να δη λη τή ρια. Μὲ ἄλ λα λό για ζη τοῦν ἀ πὸ τὸ Θε ὸ νὰ ἐγ κρί νῃ τὴν κα-

τα στρο φὴ καὶ τὸ θά να το, ποὺ οἱ ἴ διοι σπέρ νουν. 
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ὡλοκληρωμένης ἀντιμετώπισης, χωρὶς δηλητήρια. Ἀντὶ νὰ ραντίσουν τὶς 
καλλιέργειες, ἐξαπολύουν στὰ θερμοκήπια τὰ ὠφέλιμα ἔντομα, τὰ ὁποῖα 
σκοτώνουν τὰ βλαβερά. Ἔτσι ἔχουμε τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, μὲ ἐντελῶς φυσι-
κὸ ὅμως τρόπο. 

Στὴν ταινία παρουσιάζεται ἐπίσης ἡ πρωτοβουλία ἑνὸς δασκάλου, ὁ ὁποῖος 
ἔχει φτειάξει θερμοκήπιο στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου του, ὅπου -πέρα ἀπὸ 
τὴν ὕλη τοῦ Ὑπουργείου- διδάσκει τοὺς μικροὺς μαθητές, πῶς πρέπει νὰ καλ-
λιεργοῦνται τὰ κηπευτικὰ χωρὶς φυτοφάρμακα. Τοὺς βοηθάει νὰ ἀποκτήσουν 
οἰκολογικὴ συνείδηση, νὰ ἀντιληφθοῦν τὴ σημασία τῆς προστασίας τοῦ περι-

Ὑπεύθυνη γιὰ τὴν φθίνουσα πορεία, ποὺ ἔχει πάρει ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν Ἀμερική, 
εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Ὕστερα ἀπὸ πολυετεῖς ἀγῶνες τῶν ὁμογενῶν ἡ ἑλληνι-
κὴ κυβέρνηση ἐνέκρινε τὴν ἀποστολὴ 80 δασκάλων γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς. 
Οἱ δάσκαλοι ὅμως δὲν ἔφτασαν ποτὲ στὴν Ἀμερική, γιατὶ ἀντέδρασε ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ὁ 
ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἔχει ἀπαγορεύσει ἀκόμα καὶ ἡ λειτουργία νὰ γίνεται στὰ Ἑλλη-
νικά: «Ιn the name of the Father, of the Son and of the Holy Spiriiiit» ψέλνει ὁ ὀρθόδοξος 
ἱερέας στὸν γάμο Ἑλλήνων στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Σικάγου. Ἕνα μέρος τῆς ταινί-
ας τοῦ Θ. Μαραγκοῦ ἔχει γυριστῆ στὴν ἐκκλησία αὐτή, ἐκεῖ ὅπου –κατὰ σύμπτωση– λίγο 
καιρὸ μετὰ ὁ ἑλληνικὸς καὶ καθαρὸς λόγος τῆς Προμηθέας προκάλεσε τὶς γνωστὲς ἐκκλη-

σιαστικὲς ἀντιδράσεις (βλ. «∆», τ. 301, 302).
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βάλ λον τος καὶ τῆς ἀ ξί ας τῆς ὑ γι ει νῆς δι α τρο φῆς. Φυ τεύ ουν πα ρα δο σια κοὺς 
σπό ρους -κι ὄ χι ὑ βρί δια- χω ρὶς φυ το φάρ μα κα. Μα θαί νουν ἀ πὸ τώ ρα, ὅ τι ὁ 
τρό πος τῆς ζω ῆς τους πρέ πει νὰ εἶ ναι σὲ πλή ρη ἁρ μο νί α μὲ τὴν Φύ ση, ὅ πως 
συ νά γε ται κι ἀ πὸ τὸν πα νάρ χαι ο Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμό. 

Μὲ τὴν ἐμ πει ρί α τοῦ «Βl a ck Μπέ ε ε»

τι δή πο τε προ βάλ λει τὸν Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμὸ ρί χνε ται στὸ «πῦρ 
τὸ ἐ ξώ τε ρον» ἀ πὸ τοὺς «γνω στούς-ἄ γνω στους», ποὺ λυ μαί νον-
ται τοὺς χώ ρους τῆς Τέ χνης καὶ τοῦ Πο λι τι σμοῦ (βλ. «Παν τοῦ 
βρί σκον ται χω μέ νοι», «∆», τ. 297.) Αὐ τοὶ οἱ «γνω στοί-ἄ γνω στοι», 
ποὺ ἔ χουν τὴν ἐ ξου σί α στὰ ΥΠ.ΠΟ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ.λπ. καὶ κι νοῦν τὰ 

νή μα τα ἀ πὸ τὸ σκο τά δι ἐ πι χεί ρη σαν νὰ ἐμ πο δί σουν τὸ «B l a ck Μπέ ε ε» (βλ. «∆», 
τ. 292, 293), τὴν προ η γού με νη ται νί α τοῦ Θ. Μα ραγ κοῦ. Πα ρὰ τὸ ὅ τι ἡ ται νί α 
βρα βεύ τη κε στὸ Φε στι βὰλ Θεσ σα λο νί κης πε ρι ω ρί στη κε ἀ πὸ τὸ «κύ κλω μα» καὶ 
προ βλή θη κε πέ ρυ σι με τα ξὺ Πά σχα καὶ Πρω το μα γιᾶς, τό τε ποὺ ὁ πε ρισ σό τε ρος 
κό σμος ἔ λει πε δι α κο πές. 

Τὸ «Βl a ck Μπέ ε ε» ὅ μως δὲν χά θη κε. Ἀν τί θε τα ση μεί ω σε ἐ ξαι ρε τι κὴ ἐ πι τυ χί α 
προ βαλ λό με νο σὲ δή μους καὶ κοι νό τη τες σὲ ὅ λη τὴν Ἑλ λά δα, στὰ πλαί σια 
δι α φό ρων πο λι τι στι κῶν ἐκ δη λώ σε ων καὶ δι α νε μό με νο «ἐ κτὸς κυ κλώ μα τος» 
σὲ D VD. Ἀρ κε τὲς ὁ μο γε νεια κὲς κοι νό τη τες τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ ἔ δει ξαν ἐ πί σης 
ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὴν ται νί α. Τὸ «B l a ck Μπέ ε ε» προ βλή θη κε ἀ κό μα καὶ στὴν 
Αὐ στρα λί α. 

Στὴν Ἑλ λά δα ἀ να πτύσ σε ται σή με ρα μιὰ ἀ νε ξάρ τη τη πο λι τι στι κὴ δρα στη-
ρι ό τη τα, ποὺ δὲν ἐ λέγ χε ται ἀ πὸ τὸ «κύ κλω μα». Ἰ δι αί τε ρα τὰ κα λο καί ρια, 
στοὺς δή μους, στὶς κοι νό τη τες, στὰ χω ριὰ γί νον ται συ ναυ λί ες, προ βο λές, 
θε α τρι κὲς πα ρα στά σεις κ.τ.λ.. Ὑ πάρ χει ἕ νας χῶ ρος ἐ λεύ θε ρος, ποὺ δι ψά ει 
γιὰ γνή σι ες, κα θα ρές, μα χη τι κὲς ἑλ λη νι κὲς φω νές, ὅ πως αὐ τὴ τοῦ Θό δω ρου 
Μα ραγ κοῦ.

* * *
ὸ «Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖ α» προ σπά θη σαν ἀ πὸ τὴν ἀρ χὴ νὰ 
τὸ ἐμ πο δί σουν μὲ δι ά φο ρα νο μι κί στι κα τεχνάσματα, ὥ στε νὰ μὴν 
προ βλη θῇ στὸ Φε στι βὰλ Θεσ σα λο νί κης, νὰ μὴν δι α κρι θῇ καὶ νὰ 
μὴν γί νῃ εὐ ρέ ως γνω στὸ στὸ κοι νό. Ἤ δη ὅ μως ἔ χει ἀρ χί σει κι αὐ τὸ 
ὅ πως καὶ τὸ «B l a ck Μπέ ε ε» νὰ προ βάλ λε ται μὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἐ πι τυ-

χί α σὲ πο λι τι στι κὲς ἐκ δη λώ σεις καὶ νὰ δι α νέ με ται ἐ κτὸς κυ κλώ μα τος σὲ D VD. 

Γιά ννης Λά ζα ρης

ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
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 νας χα μο γε λα στὸς καὶ φι λό ξε νος Κώ στας Κα ζά κος μᾶς ὑ πο δέ-
χτη κε πρό θυ μα στὸ γρα φεῖ ο του, προ κει μέ νου νὰ μοι ρα στῇ 
κά ποι ους ἀ πὸ τοὺς προ βλη μα τι σμούς του, ποὺ εἶ ναι καὶ δι κοί 
μας. Τὸ βλέμ μα του ἑ στί α σε σὲ μί α ἀ πὸ τὶς πολ λὲς φω το γρα φί-
ες ποὺ κο σμοῦν τὸν τοῖ χο τοῦ λι τοῦ του γρα φεί ου, σ’ αὐ τὴν 

ποὺ φαί νε ται νὰ ἐν σαρ κώ νῃ ἕ να ρό λο σὲ κά ποι ο ἀρ χαῖ ο θέ α τρο. 

Τοῦ ἔ δει ξα τὴν εἰ κό να, λέ γον τάς του, ὅ τι αὐ τὰ τὰ ἔρ γα πρέ πει νὰ ἀ πο τε λοῦν τὴν 
κο ρύ φω ση τῆς στα δι ο δρο μί ας ἑ νὸς ἠ θο ποι οῦ.

Ὅ λη ἡ παγ κό σμια κρι τι κὴ –μοῦ ἀ πο κρί θη κε– ἔ χει ἀ πο φα σί σει ἐ π’ αὐ τοῦ. Τὰ ἔρ γα 
τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων δὲ θὰ πά ψουν πο τὲ νὰ ἀ πο τε λοῦν στή ριγ μα γιὰ κά θε ἀν-
θρώ πι νη κοι νω νί α. Καὶ νὰ φαν τα στῇς, ὅ τι ἀ πὸ τὰ ἑ κα τον τά δες ἔρ γα τῶν ἀρ χαί ων 
Ἑλ λή νων ἔ χουν σω θῆ ὅ λα καὶ ὅ λα μό νο 32 σώ μα τα. Γιὰ νὰ φτά σουν οἱ ἄν θρω ποι 
ἐ κεῖ νοι σὲ αὐ τὴν τὴν τε ρά στια πο λι τι σμι κὴ ἔ κρη ξη τοῦ 5ου αἰ ῶ νος π.Χ., δου λέ ψα νε 
τοὐ λά χι στον δύο αἰ ῶ νες πρίν. Ἡ φι λο σο φί α, ἡ τέ χνη καὶ ἡ πο λι τι κὴ σκέ ψη τῶν ἀρ-
χαί ων Ἑλ λή νων συ νέ λα βαν σὲ παγ κό σμια κλί μα κα καὶ σὲ βά θος ἀ ο ρί στου χρό νου 
ὁ τι δή πο τε σχε τί ζε ται μὲ τὸν ἄν θρω πο καὶ τὶς κοι νω νί ες του. Γι’ αὐ τὸ αὐ τὰ τὰ ἔρ γα 
ἀ πο τε λοῦν τὰ κο σμή μα τα τῆς παγ κό σμιας δε ξα με νῆς τοῦ πο λι τι σμοῦ.

– Ὅ λο αὐ τὸ τὸ οἰ κο δό μη μα ὅ μως κά ποι α στιγ μὴ κα τέρ ρευ σε– τοῦ ἀ πάν τη σα... 
Ἐ κεῖ νος ἄ να ψε ἕ να τσι γά ρο καὶ κοί τα ξε σκε πτι κὸς τὶς ἴ δι ες φω το γρα φί ες.

– Ἡ λει τουρ γί α τοῦ Θε ά τρου ἀ πα γο ρεύ τη κε ἀ πὸ τοὺς Ρω μαί ους τὴν ἐ πο χὴ τοῦ 
Βυ ζαν τί ου. Ἀ πέ μει ναν κά τι μπου λού κια μί μων καὶ φα κί ρη δων, ποὺ γύ ρι ζαν στὰ πα-
νη γύ ρια. Πο λὺ ἀρ γό τε ρα, τὴν ἐ πο χὴ τῆς Ἀ να γέν νη σης, ποὺ κά ποι οι ἄν θρω ποι ἀ πο-
φά σι σαν νὰ συγ κρου στοῦν μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α ὑ πο μέ νον τας τὸ ὁ ποι ο δή πο τε τί μη μα, 
τὸ Θέ α τρο κα τά φε ρε νὰ ἀ να γεν νη θῇ ἀ πὸ τὶς στά χτες τῆς πυ ρᾶς ὅ λων ἐ κεί νων, ποὺ 
κά η καν ζων τα νοὶ ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρο ε ξε τα στές. 

«∆»: Συ νε πῶς ἡ ἐ ξά πλω ση τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ εὐ θύ νε ται γιὰ τὴν πο λι τι στι κὴ 
πα ρα κμή.

– Ὁ Χρι στι α νι σμὸς εἶ ναι ὁ ἀ γω γός, μέ σῳ τοῦ ὁ ποί ου δι α δό θη κε καὶ ἐ πι βλή θη κε 
παγ κο σμί ως ἡ Βί βλος, ἡ ἑ βρα ϊ κὴ δη λα δὴ μυ θο λο γί α, ἡ ὁ ποί α οὐ σι α στι κὰ ἀ πο τε λεῖ τὸν 
ἀν τί πο δα τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Στὸ Βυ ζάν τιο ὁ Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς ἦ ταν τὸ 

ÏÕÔÅ ÌÅ ÖÁÍÁÑÉ
ÌÐÏÑÅÉÓ ÍÁ ÂÑÇÓ
ÓÇÌÅÑÁ «ÐÏËÉÔÇ»
Συνέντευξη τοῦ Κώστα Καζάκου στὸν «∆αυλό»
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κόκκινο πανὶ καὶ ἡ λέξη Ἕλληνας ἦταν συνώνυμο τοῦ λωποδύτη, τοῦ κακούργου, 
τοῦ φονιᾶ. Οἱ χριστιανοὶ κατέστρεψαν ἐσκεμμένα καὶ συστηματικὰ τὸ μεγαλύτερο 
τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας. ∆ὲν ἄφησαν τίποτε ὄρθιο.

Εἶναι κοροϊδία ἡ «ἑλληνικότητα» τοῦ Βυζαντίου

«∆»: Πῶς ἐπέτρεψαν ὅμως οἱ Ἕλληνες νὰ ἁλωθῇ αὐτὸς ὁ μεγάλος πολιτισμός 
τους ἀπὸ τοὺς ἀνατολίτες;

– Βλέπεις, ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μία θρησκεία, ποὺ προέκυψε μέσα ἀπὸ τὴ διαμά-
χη τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Ὁ Χριστιανισμὸς 
ἐπιβλήθηκε βίαια στὸ λαό μας. Ἦταν μία «μεγαλοφυής» ἰδέα τοῦ αὐτοκράτορα 
Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε αὐτὴν τὴν κυνηγημένη –ἀρχικά– θρησκεία, 
προκειμένου νὰ συνενώσῃ κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη του ὅλους τοὺς ὑπόδουλους λαοὺς τῆς 
Ἀνατολῆς. Ἡ Ἑλλάδα ἔμεινε οὐσιαστικὰ ὑπόδουλη γιὰ 2.000 χρόνια, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 
ἅλωση τῆς Κορίνθου ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους μέχρι τὴν ἵδρυση τοῦ Νεώτερου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους, ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

«∆»: ∆ὲν πιστεύετε δηλαδὴ σὲ αὐτὸ ποὺ πιστεύουν σήμερα οἱ περισσότεροι 
Ἕλληνες, ὅτι τὸ Βυζάντιο εἶναι μία ἐποχή, ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς ταυτίστηκε μαζί 
της;

– Ὄχι, δὲν τὸ πιστεύω. Βυζάντιο ὠνομάστηκε ἀπὸ ὡρισμένους ἱστορικοὺς πολὺ 
ἀργότερα, προκειμένου νὰ ὡραιοποιήσουν κάποιες καταστάσεις καὶ νὰ προκαλέ-
σουν μία σύγχυση, ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ μοιραῖα στὴ διαμόρφωση ἑνὸς μεγαλοϊδεατι-
σμοῦ χωρὶς ἱστορικὴ βάση. Εἶναι κοροϊδία, εἶναι παραπλάνηση τοῦ λαοῦ, εἶναι 
παραχάραξη τῆς Ἱστορίας.

«∆»: Τί εἶναι γιὰ ἐσᾶς λοιπὸν οἱ Ἕλληνες; Ποιά θέση ἔχουν στὴν Παγκόσμια 
Ἱστορία;

– Οἱ Ἕλληνες πάντα ζοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα σὲ μεγάλες κοινότητες. Ἔχουμε 
14.000.000 Ἕλληνες καταγεγραμμένους ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν καὶ τρίτες 
καὶ τέταρτες γενιὲς Ἑλλήνων, ποὺ δὲν ἔχουν καταγραφῆ. Τὸ 1821 φτάσαμε στὸ χεῖλος 
τοῦ γκρεμοῦ. Παρὰ λίγο νὰ μὴν ὑπάρχουμε, καὶ τὴν ὕπαρξή μας τὴν ὀφείλουμε τόσο 
στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες, ποὺ εἶχαν ὀργανωθῆ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅσο καὶ σὲ ὡρισμένα 
ἑλληνικὰ χωριά, ποὺ σκαρφαλωμένα πάνω σὲ ψηλὲς ράχες βουνῶν γλύτωσαν ἀπὸ τὶς 
λεηλασίες τῶν κατακτητῶν. Ἔτσι διατηρήθηκαν ἡ γλῶσσα καὶ ἡ ταυτότητά μας.

«∆»: Μιλᾶτε γιὰ τὶς ὁμάδες τῶν κλεφτῶν, τῶν περιθωριοποιημένων...
– Μὴν ξεχνᾷς, ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες μορφὲς τῆς Ἐπανάστασης, ποὺ ἦταν πραγματικοὶ 

λαϊκοὶ ἡγέτες, ἐξωντώθηκαν, δολοφονήθηκαν, ἀφωρίστηκαν. Ὁ Μωάμεθ ἦταν σοφός. 
Κράτησε ὄρθια τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔδωσε ἐξουσίες σὲ Ἕλληνες κοτσαμπάσηδες, γιὰ 
νὰ συντηρῇ τὸ ραγιαδισμό. Αὐτοὶ κράτησαν ἀκίνητο τὸν τόπο. Καλλιέργησε αὐτὴν 
τὴν στατικότητα, ὥστε «νὰ μὴν κουνιέται φύλλο». Ἂν ξεσηκωνόσουν κατὰ τοῦ 
Σουλτάνου, ἦταν σὰν νὰ ἐναντιώνεσαι κατὰ τῆς θεϊκῆς τάξης, ἀφοῦ τὴ θεϊκὴ τάξη 
τὴν εἶχαν πλάσει κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τῆς ἀστικῆς τους τάξης. Ὅπως ἔπρεπε νὰ 
εἶσαι δοῦλος στὸ Θεό, ἔτσι ἔπρεπε νὰ εἶσαι δοῦλος καὶ στὸ Σουλτάνο. Ἐδῶ μιλᾶμε 
γιὰ πλῆθος ἐγγράφων, ποὺ στέλνονταν καθημερινὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο πρὸς ὅλες 



τὶς χρι στι α νι κὲς ἐ πι σκο πὲς τῆς Ὀ θω μα νι κῆς Αὐ το κρα το ρί ας, γιὰ νὰ τρο μο κρα τή σουν 
τοὺς κλη ρι κοὺς καὶ νὰ τοὺς με τα τρέ ψουν σὲ χα φι έ δες τους.

Τὸ «Κράτος» καὶ ἡ «Βία» τοῦ Αἰσχύλου σήμερα

«∆»: Στὴν εἰ σα γω γὴ τοῦ ἔρ γου τοῦ Αἰ σχύ λου «Προ μη θεὺς ∆ε σμώ της», ποὺ ἀ νε-
βά σα τε πρὶν δύο χρό νια στὴν Ἐ πί δαυ ρο, στὴν πρώ τη κι ό λας σκη νὴ πα ρου σι ά ζε ται 
ὁ Προ μη θέ ας νὰ ἁ λυ σο δέ νε ται ἀ πὸ δύο «ἀ δέλ φια», τὸ Κρά τος καὶ τὴν Βί α.

– Αὐ τὰ τὰ δύο ἀ δέλ φια ἦ ταν καὶ πα ρα μέ νουν οἱ ἄ με σοι συ νερ γά τες τοῦ «∆ί α», 
κα θὼς καὶ κά θε ἐ ξου σί ας, ποὺ ἐ πι θυ μεῖ νὰ δε σμεύ σῃ τὴ Γνώ ση, ποὺ ἐν σαρ κώ νε ται 
ἀ πὸ τὸν Προ μη θέ α. Καὶ σή με ρα ἡ ἀ στυ νο μί α –δη λα δὴ ἡ νό μι μη βί α– καὶ τὸ κρά τος 
δὲν κά νουν δι α φο ρε τι κὴ δου λειὰ ἀ π’ αὐ τὴ ποὺ ἔ κα ναν τό τε, ποὺ σταύ ρω ναν τὸν 
Προ μη θέ α.

«∆»: Ἡ ἀ στυ νο μί α ἀ σκεῖ τὴ νό μι μη βί α καὶ οἱ γνω στοὶ ἄ γνω στοι ἀ σκοῦν τὴν 
πα ρά νο μη... 

– Αὐ τοί, οἱ «γνω στοὶ ἄ γνω στοι» ποὺ λέ με, παί ζουν τὸ παι χνί δι τῆς ἐ ξου σί ας κα λύ τε-
ρα ἀ πὸ ὅ, τι κά νει ἡ ἀ στυ νο μί α. Ὅ ποι α κί νη τρα καὶ ἂν ἔ χουν οἱ βί αι ες ἐ νέρ γει ές τους, 
στὴν οὐ σί α λει τουρ γοῦν, προ κει μέ νου νὰ πλη θαί νουν τὰ κα τα σταλ τι κὰ 
μέ τρα τοῦ κρά τους καὶ νὰ πε ρι ο ρί ζων ται οἱ ἐ λευ θε ρί ες τῶν πο λι τῶν.

«∆»: Καὶ ἐ σεῖς ὅ μως, ἐ φ’ ὅσον δρα στη ρι ο ποι εῖ στε πο λι τι κὰ στὸ 
χῶ ρο τοῦ Κ.Κ.Ε., συμ με τέ χε τε –θέ λον τας καὶ μή– σὲ αὐ τὸ ποὺ 
λέ με κρά τος. 

– Τὸ Κ.Κ.Ε. εἶ ναι νό μι μο πο λι τι κὸ κί νη μα, ποὺ ὑ πό κει ται στὸ 
Σύν ταγ μα καὶ ἔ χει κα θα ρὲς θέ σεις. ∆ὲν πα ρα νο μοῦ με καὶ θέ-
λου με τὴ στή ρι ξη τοῦ κό σμου, ὁ ὁ ποῖ ος μέ χρι τώ ρα 
πα ρα σύ ρε ται ἀ πὸ τὶς θέ σεις τῶν δύο με γά λων 
κομ μά των. Ἐ πί ση μες στα τι στι κὲς 
ἐ πι βε βαι ώ νουν, ὅ τι πε ρί που τὸ 
25% τῶν Ἑλ λή νων ζοῦν μὲ λι γώ-
τε ρα ἀ πὸ 400 εὐ ρὼ τὸ μῆ να, 
βρί σκον ται μὲ ἄλ λα λό για 
στὰ ὅ ρια τῆς φτώ χειας, 
ὅ πως αὐ τὰ προσ δι ω ρί-
στη καν ἀ πὸ τὴν Ε.Ε. 

Πρὸς τὸ πα ρὸν οἱ πλού-
σιοι γί νον ται πλου σι ό τε-
ροι καὶ οἱ φτω χοὶ φτω χό-
τε ροι, ἐ νῷ ξο δεύ ε ται πα-
ράλ λη λα πο λὺ μαῦ ρο χρῆ μα.

«∆»: Τὸ Ἑλ λη νι κὸ Θέ α τρο σή με-
ρα περ νᾷ κρί ση ἢ βρί σκε ται σὲ ἄν-
θι ση;

– Κρί ση ὑ πάρ χει, εἶ ναι ὅ μως οἰ-
κο νο μι κὴ καὶ ὄ χι καλ λι τε χνι κή. 
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Στὸ καλ λι τε χνι κὸ ἐ πί πε δο ὑ πάρ χει δια ρκὴς ἄν θι ση. Τὰ θέ α τρα ποὺ ἔ χου με στὴν 
Ἀ θή να εἶ ναι πε ρί που τό σα ὅ σα ὑ πάρ χουν στὸ Πα ρί σι καὶ στὸ Λον δῖ νο, γε γο νὸς ποὺ 
συ χνὰ προ κα λεῖ καὶ τὰ εἰ ρω νι κὰ σχό λια ὡ ρι σμέ νων κα κό βου λων ἀν θρώ πων. Ὁ τό-
πος ἀ νέ κα θεν πα ρῆ  γε καλ λι τε χνι κὸ δυ να μι κό. Εἶ ναι σὰ νὰ περ νᾷ ἀ κό μα κά τω ἀ πὸ 
τὰ πό δια μας αὐ τὸ τὸ με γά λο πο τά μι τοῦ πο λι τι σμοῦ, ποὺ κα τὰ και ροὺς πολ λοὶ ἦ ταν 
αὐ τοὶ ποὺ θέ λη σαν νὰ τὸ στε ρέ ψουν. Τὸ μό νο δυ σά ρε στο στὴν ὅ λη ὑ πό θε ση εἶ ναι, 
ὅ τι τα λαι πω ρεῖ ται τὸ θε α τρό φι λο κοι νὸ λό γῳ τῆς ἀ κρί βειας τῶν εἰ σι τη ρί ων ...καὶ νὰ 
φαν τα στῆ τε, ὅ τι τὰ ἑλ λη νι κὰ θε α τρι κὰ εἰ σι τή ρια εἶ ναι τὰ φθη νό τε ρα ἀ πὸ κά θε ἄλ λη 
χώ ρα τῆς Ε.Ε.

Ἄγλωσσα, ἀνελλήνιστα καὶ ἀνιστόρητα παιδιὰ

«∆»: Ἔ χει βά λει τὸ χε ρά κι της καὶ ἡ Τη λε ό ρα ση... ἔ τσι δὲν εἶ ναι;
– Ἡ Τη λε ό ρα ση δὲ μπο ρεῖ νὰ ὑ πο κα τα στή σῃ ἀ πό λυ τα τὴν Τέ χνη, μπο ρεῖ ὅ μως νὰ 

δι α μορ φώ σῃ συ νει δή σεις. Τὰ ἠ λε κτρο νι κὰ μέ σα, συ νε πι κου ρού με να καὶ ἀ πὸ τὴν κα-
τα στρο φὴ τῆς Παι δεί ας, ἔ χουν φτειά ξει ἕ να νέ ο εἶ δος ἀν θρώ που, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χει χά σει 

ἐν τε λῶς τὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ τοῦ «πο λί τη». Στὴν ἐ πο χή μας 
«πο λί τη» –μὲ τὴν ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ ἔν νοι α τοῦ ὅ ρου– δὲ βρί-
σκεις οὔ τε μὲ τὸ φα νά ρι τοῦ ∆ι ο γέ νη.

Ἡ Τη λε ό ρα ση εἶ ναι πα γί δα. Μα ζὶ μὲ τὴν εἰ κό να σοῦ 
δί νει καὶ τὴν ἑρ μη νεί α της, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ εὐ νου χί ζε-
ται ἡ σκέ ψη καὶ ἡ κρί ση τοῦ κό σμου. Ὁ δη γού μα στε στὴν 
ὁ λο κλη ρω τι κὴ χει ρα γώ γη ση τῶν μα ζῶν. Ἡ Τη λε ό ρα ση 
εἶ ναι στυ γνὸς κα πι τα λι σμός, γι’ αὐ τὸ ἐ λέγ χε ται ἀ πὸ τὴν 
κο ρυ φὴ ὣς τὰ νύ χια, ὥ στε νὰ κρα τᾷ τὸ λα ὸ κα θη λω μέ νο 
καὶ ὑ πο ταγ μέ νο. Τὰ ἴ δια δη λα δὴ ποὺ ἔ κα νε ἡ Ἐκ κλη σί α 
στὸν Με σαί ω να, τώ ρα τὰ κά νουν οἱ κα να λάρ χες.

«∆»: Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη με ριὰ ὅ μως καὶ ἡ Παι δεί α δὲν πα ρά-
γει ἀν τι σώ μα τα, γιὰ νὰ προ φυ λάσ σε ται ὁ κό σμος ἀ πὸ τὰ 
προ πα γαν δι στι κὰ τε χνά σμα τα τῆς Τη λε ό ρα σης.

– Τὰ παι διὰ σή με ρα εἶ ναι ἄ γλωσ σα, ἀ νι στό ρη τα καὶ ἀ νελ λή νι στα σὲ βαθ μὸ κα κουρ-
γή μα τος. ∆ὲ μπο ροῦν νὰ χω ρί σουν οὔ τε δύο γα ϊ δου ρι ῶν ἄ χυ ρα. Ἡ γλῶσ σα μας συ-
νε χῶς φτω χαί νει. Χω ρὶς γλῶσ σα ἀ δειά ζουν ἀ πὸ πε ρι ε χό με νο οἱ ἀν θρώ πι νες σχέ σεις. 
Ἡ Παι δεί α μοιά ζει νὰ ἔχῃ ἀ πο δρά σει ἀ πὸ τὰ θρα νί α. Ἀν τ’ αὐ τῆς ὑ πάρ χει ἕ να εἶ δος 
ἐκ παί δευ σης, ποὺ μοιά ζει ἄλ λο τε μὲ σε μι νά ρια ἐρ γα στη ρί ων καὶ ἄλ λο τε μὲ ἐ παγ γελ-
μα τι κὸ προ σα να το λι σμό, ποὺ ὅ μως καὶ αὐ τὰ δὲ γί νον ται σω στά. 

Τὰ στα τι στι κὰ δε δο μέ να εἶ ναι τρο μα κτι κά, κα θ’ ὅ σον 7 στὰ 10 Ἑλ λη νό που λα δεί-
χνουν νὰ ἔ χουν πλή ρη σύγ χυ ση πά νω στὶς ἐ θνι κές μας γι ορ τές, ἐ νῷ τὸ 17% πε ρί που 
σὲ κά θε πρω τεύ ου σα νο μοῦ ἐγ κα τα λεί πει τὸ σχο λεῖ ο, χω ρὶς νὰ ὁ λο κλη ρώ σῃ τὴν ὑ πο-
χρε ω τι κὴ ἐκ παί δευ ση. Ἐ δῶ ἔ πρε πε νὰ ἐ πεμ βαί νῃ ἡ ἀ στυ νο μί α τρα βῶν τας ἀ πὸ τὸ ἀυτὶ 
τὸ γο νέ α στὸν εἰ σαγ γε λέ α. Νό μοι ὑ πάρ χουν, ἀλ λὰ δὲν ἐ φαρ μό ζον ται.

 Κων σταν τῖ νος ∆. Μί χος
 (Λέ υ κα ρος)

Τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα 
συνεπικουρούμενα 

καὶ ἀπὸ τὴν 
καταστροφὴ τῆς 
Παιδείας ἔχουν 
φτειάξει ἕνα νέο 
εἶδος ἀνθρώπου, 

ὁ ὁποῖος ἔχει 
χάσει ἐντελῶς τὰ 
χαρακτηριστικὰ 
τοῦ «πολίτη».



Χριστιανὸς καὶ Φύση
«...Οἱ ἀρχαῖοι ἐλάτρευον καὶ ἐθεοποίουν τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν φύ-

σιν. Τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἡ χλόη τῶν λειμώνων, ὁ φλοῖσβος τῆς θαλάσσης, τὸ μειδί-
αμα τῆς παρθένου, ὁ ἔρως τῆς πατρίδος, ὁ οἶκτος πρὸς τοὺς πάσχοντας, ἡ φρόνη-
σις, ἡ ἀνδρεία ἐκαλοῦντο Ἀπόλλων, Πάν, Ποσειδῶν, Ἀφροδίτη, Ἀσκληπιός, Ἄρης, 
Ἀθηνᾶ καὶ εἶχον ναοὺς καὶ θυσιαστήρια. Ἀλλ’ ἅμα ἐνίκησεν ὁ Χριστιανισμός, εὐ-
θὺς ἔσπευσε νὰ κρημνίσῃ βωμοὺς καὶ τεμένη, καὶ φωνὴ μεγάλη ἠκούσθη λέγουσα: 
«Ἀπέθαναν οἱ θεοί.» Καὶ μὴ νομίσῃ τις ὅτι ἡ κραυγὴ αὕτη ἐσήμαινεν ὅτι ὀνόματα 
μόνον ἐξέλιπον ἢ κατηργήθησαν ἁπλῶς οἱ τύποι τῆς ἀρχαίας λατρείας. Ἀπ’ ἐναντί-
ας ἡ ἔρευνα τῶν ἐκκλησιαστικῶν μνημείων πείθει ἡμᾶς, ὅτι αὐτὴν τὴν φύσιν ἀπε-
στρέφετο ὁ χριστιανός, ὅτι χρυσῆ αὐτοῦ ἐλπὶς καὶ ἄσβεστος πόθος ἦτο ὁ ὄλεθρος 
τῆς οἰκουμένης, ἡ ἔκλειψις τῆς ζωῆς, ἡ συντέλεια τοῦ αἰῶνος, ἣν παρίστα ὡς ἐγγί-
ζουσαν καὶ ποθητήν.

Ὁ νεόφυτος, καταρώμενος τὴν φύσιν ἅπασαν, ἠναγκάζετο νὰ θεωρῇ ὡς παγίδα 
τοῦ Σατανᾶ τὴν εὐωδίαν τοῦ ἄνθους καὶ τὸ κελάδημα τῆς ἀηδόνος. Καὶ ἐνῷ ὑπεχρε-
οῦτο ν’ ἀποστρέφῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τῆς γῆς, οὐδ’ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν 
ἠδύνατο ν’ ἀναπαύσῃ ἀφόβως τὸ βλέμμα, διότι κἀκεῖ εἶχε τοποθετήσει ἡ Ἐκκλησία 
δαίμονας καὶ πειρασμούς. Τὸ θεῖον ἄστρον τῆς πρωίας, τὸ ὁποῖον τοσάκις ἐφώτι-
σε μετὰ μακρὰν ἀγρυπνίαν τὸν Ἀρχιμήδη ἀνευρίσκοντα τοὺς νόμους τῆς φύσεως, 
εἶχε μεταβληθῆ εἰς βδελυρὸν διάβολον ὀνόματι Ἑωσφόρον· ὁ δὲ ἀστὴρ τῆς ἑσπέρας, 
τοῦ ὁποίου ἡ γλυκεῖα μαρμαρυγὴ ἐσήμαινεν εἰς τοὺς θνητοὺς ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα 
τῆς ἀναπαύσεως ἢ τῆς ἡδονῆς, ἦτο ὁ ἀκάθαρτος δαίμων Ἀφροδίτη, ὄργανον πειρα-
σμοῦ καὶ ἀπωλείας. Καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν εἶχε κατορθώσει νὰ μεταβάλῃ εἰς κό-
λασιν ἡ Ἐκκλησία…»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Ροΐδη «Αἱ μάγισσαι τοῦ Μεσαίωνος», 
λίαν ἐπίκαιρο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς καταστροφῆς τῆς ἑλληνικῆς Φύσης ἀπὸ 
τοὺς ὡρκισμένους ἐχθρούς της, τοὺς ρωμιούς.)

Α.Γ.

Μικρασιατικὴ ἡ καταγωγὴ τῶν Ἐτρούσκων
Ἐκπλήξεις ἐπιφύλασσαν τὰ στοιχεῖα μελετῶν Ἰταλῶν γενετιστῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ 

ἐξέτασαν τὸ μιτοχονδριακὸ DNA 30 σκελετῶν ἐτρουσκικῶν τάφων, κατέληξαν στὸ 
συμπέρασμα, ὅτι οἱ Ἐτροῦσκοι ἔχουν διαφορετικὴ καταγωγὴ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους 
Ἰταλοὺς καὶ μάλιστα Μικρασιατική. Ἄλλες παράλληλες μελέτες μιτοχονδριακοῦ 
DNA κοπαδιῶν ἀπὸ ἀσυνήθιστα εἴδη ἀγελάδων, ποὺ συναντῶνται στὴν Τοσκάνη 
καὶ σύγκρισή του μὲ DNA κοπαδιῶν ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς ἔδειξαν, ὅτι μοιάζουν πε-
ρισσότερο μὲ αὐτὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐνῷ τὰ ζῷα τῆς ὑπόλοιπης Ἰταλίας εἶναι ἴδια 
μὲ τῆς Βόρειας Εὐρώπης. 

Οἱ ἐπιστήμονες συμπεραίνουν, ὅτι οἱ Ἐτροῦσκοι ἔφεραν μαζί τους ζῷα ἀπὸ τὴν 
Μικρὰ Ἀσία φθάνοντας ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μέσῳ θαλάσσης, ἐπαληθεύ-
οντας ἔτσι τὸν Ἡρόδοτο, ὁ ὁποῖος περιγράφει, πῶς οἱ Ἐτροῦσκοι ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ Τυρρήνιου μετανάστευσαν ἀπὸ τὴ μικρασιατικὴ Λυδία στὴν Ἰταλία. 

Γ.Γ.
‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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Ἄχ, Ἴων!
«...Αὐτὴ ἡ νέα εὐγένεια τοῦ ἔθνους θὰ εἶναι ἀλύγιστη στὴ θέληση καὶ πολὺ δια-

φορετικὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ στὴ σκέψη καὶ στὴν αἴσθηση. Νέα αἰσθητι-
κὴ θὰ τὴν φωτίζῃ καὶ θὰ τὴν ἐνθουσιάζῃ, γιατὶ θὰ εἶναι κοντύτερα στὴν φύση καὶ 
μακρύτερα ἀπὸ κάθε δογματισμό. Καὶ θὰ κάνῃ ἀπερίμεντα ἔργα, δηλαδὴ τέτοια, 
ποὺ ἡ σήμερα κυρίαρχη τάξη τῶν μισογραμματισμένων δὲ θὰ τὰ περιμένῃ ἢ θὰ τὰ 
περιμένῃ ἀλλοιώτικα, σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ δική της προστυχιά…» (Ἴων ∆ραγού-
μης, «Ἑλληνικὸς Πολιτισμός».) Ἄχ, Ἴων, δὲν ἤξερες τί σὲ περίμενε, ἐφ’ ὅσον εἶχες 
αὐτὲς τὶς ἰδέες;

Α.Γ.

Ἐπὶ
«Ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιών, 

ἐπὶ τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων» 
(Ζαχ. 9,13) ψάλλουν σύσσωμοι 
οἱ ἱερεῖς στὸ βάθος ἐπὶ τῆς ἐξέ-
δρας. Τόπος: Ἐλευσῖνα, ναὸς προ-
φήτη Ζαχαρία, ἀπέναντι ἀπὸ τὸν 
ἀρχαιολογικὸ χῶρο. Χρόνος: 4 
Σεπτεμβρίου 2007, παραμονὴ 
τοῦ Ἁγίου Ζαχαρία. Οἱ εὐσεβεῖς 
ρωμιοί, ποὺ κατέκλυσαν τὸ χῶ-
ρο, παρακολουθοῦν εὐλαβῶς ἐπὶ 
τῶν σπασμένων ἀρχαίων μαρμά-
ρων στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησί-
ας, ἡ ὁποία ἔχει κτισθῆ ἐπὶ τοῦ 
κατεδαφισθέντος ἱεροῦ τοῦ Τρι-
πτολέμου. (Βλ. «Χαῖρε σφόδρα 
θύγατερ Σιών», «∆», τ. 279 καὶ 
«Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἔκδ. «∆», 
2006.)

Γ.Λ.

Ἡ βία στὰ γήπεδα καὶ οἱ (κ)οπαδοὶ
Ἀναποτελεσματικὲς ἀποδεικνύονται σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο οἱ προσπάθειες τῶν 

κυβερνήσεων γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς βίας στὰ γήπεδα. Κανένας νόμος καὶ κανένα 
μέτρο δὲν μπορεῖ νὰ φέρῃ ἀποτέλεσμα, καθ’ ὅσον οἱ ὀπαδοὶ τῶν ὁμάδων, ὅπως κι 
οἱ ὀπαδοὶ τῶν κομμάτων ἄλλωστε, ἔχουν γαλουχηθῆ μὲ τὴ χριστιανικὴ νοοτροπία 
-ὄχι τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου- ἀλλὰ τοῦ μέλους τοῦ ποιμνίου, τῆς μάζας (βλ. «Ὁ ὀπα-
δὸς τῆς ὁμάδας καὶ ὁ πιστὸς τοῦ Θεοῦ», τ. 281). 

Τὸ πόσο μεγάλη σημασία εἶχε ἡ ἀνάδειξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου κι ὄχι 
ἡ (κ)ὀπαδοποίησή του γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ πρὶν τὴ σημερινὴ ἐκτροπή του 
φαίνεται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ὅπου εἶχαν καθιερωθῆ ἀποκλει-
στικὰ ἀτομικὰ καὶ κανένα ὁμαδικὸ ἀγώνισμα. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ὁμαδικῶν 
ἀθλημάτων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λπ.) ὅλοι σήμερα τὰ γνωρίζουμε: Ἐμπορευ-
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ματοποίηση, τύφλωση, φανατισμός, θύρες 3, 4, 7, 13, 21 κ.ἄ., μέχρι καὶ φόνοι. (Βλ. 
«∆», τ. 303, «Ἀφιέρωμα: Μαζικὸ κίνημα ἢ διαφωτισμός;».)

Ι.∆. 

Πιστοποιητικὸ «θρησκευτικῶν φρονημάτων»
«Νέα ἄρνηση, τὴν τρίτη κατὰ σειρὰν μέσα σὲ χρονικὸ διάστημα ὀκτὼ μηνῶν, εἰ-

σέπραξε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ τὸ Συμβούλιο 
τῆς Ἐπικρατείας μὲ σημεῖο αἰχμῆς τὸ Προεδρικὸ ∆ιάταγμα, ποὺ ἀπαιτεῖ γιὰ τὴν 
πρόσληψη ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γυμνασίων καὶ Λυ-
κείων «πιστοποιητικὸ θρησκευτικῶν φρονημάτων... Παράνομη κρίθηκε καὶ ἡ δι-
άταξη, ποὺ προβλέπει, ὅτι γιὰ τὴν βαθμολογία τῶν ὑποψηφίων λαμβάνονται ὑπ’ 
ὄψη “συστατικὲς ἐπιστολές, ἡ συμμετοχὴ σὲ ἐκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις, ἡ βιωμα-
τικὴ σχέση μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ ὑποψη-
φίου νὰ δημιουργῇ τὸ κατάλληλο παιδαγωγικὸ περιβάλλον γιὰ τοὺς εἰδικοὺς σκο-
ποὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης”.» (Βάνα Φωτοπούλου, ἐφημ. «Ἐλευθεροτυ-
πία», 23/6/2007.)

Σπουδαῖα πράγματι προσόντα· πρὸ πάντων ἡ συμμετοχὴ σὲ (παρά) ἐκκλησιαστι-
κὲς ὀργανώσεις.

Β.Φ.

∆ημοσκοπήσεις κι Ἐκκλησία
Τὰ ἀποτελέσματα πρόσφατης διαδικτυακῆς δημοσκόπησης (www.dimoskopisi.

gr):
• «Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐφαρμόζῃ τοὺς νόμους τοῦ Κράτους;» ΝΑΙ: 84,0%.

• «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία πρέπει νὰ φορολογηθῇ;» ΝΑΙ: 79,8%.

• «Ἡ δικαιοσύνη ἀντιμετωπίζει τὰ ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα σύμφωνα μὲ τὴ 
νομοθεσία;» ΟΧΙ: 62,4%.

• «Πρέπει νὰ γίνῃ διαχωρισμὸς Κράτους-Ἐκκλησίας;» ΝΑΙ: 69,5%.

• «Σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ χλιδὴ τῶν ἱεραρχῶν;» ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ: 72,3%, ΠΟΛΥ: 10,8%.

• «Γιατί πιστεύετε, ὅτι δημιουργοῦνται Μ.Κ.Ο., ὅπως ἡ “Ἀλληλεγγύη”;» «Γιὰ νὰ 
καλύψουν ἀνομίες»: 23%. «Γιὰ νὰ γεμίζουν τὰ πορτοφόλια τους»: 40,4%. «Γιὰ 
νὰ βοηθοῦν τοὺς πάσχοντας» ἀπάντησε μόνο τὸ 14,6%.

Κ.Ε. 

Ἡ ἐπίπεδη Γῆ καὶ τὸ Κογκρέσσο
«Σίγουρα ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἡ πρωτεύουσα ποὺ μετράει, καὶ τὸ λόμπυ ποὺ με-

τράει ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἀμερικανο-Ἰσραηλινὴ Ἐπιτροπὴ ∆ημοσίων Θεμάτων (ΑΙΡΑC). Ἡ 
Οὐάσιγκτον γνωρίζει, ὅτι ἐὰν ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Ἐχοὺντ Ὀλμὲρτ ἀνακά-
λυπτε π.χ. ὅτι, ἡ Γῆ εἶναι ἐπίπεδη, ἡ ΑΙΡΑC θὰ ἔκανε τὸ 109ο Κογκρέσσο τῶν ΗΠΑ 
νὰ ἐκδώσῃ ψήφισμα συγχαίροντας τὸν Ὀλμὲρτ γιὰ τὴν ἀνακάλυψή του.» Αὐτὸ δή-
λωσε ἕνας Ἑβραῖος, ὁ δρ Φαροὺκ Σαλίμ, σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Γιατί εἶναι τόσο 
ἰσχυροὶ οἱ Ἑβραῖοι;» στὸ περιοδικὸ τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Ἀθηνῶν «Ἄλεφ» 
(τ.14). Κι ἔχει ἀπόλυτο δίκιο. 

Γ.Λ.
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«ÂÃÁËÌÅÍÏÉ ÁÐ’ ÔÏÍ ÅËËÇÍÉÓÌÏ»

έ στε μου, πό τε τὸ «ἑλ λη νι κὸ ἔ θνος» βρι σκό ταν σὲ χει ρό τε ρη γλωσ-
σι κὴ ἐ πο χὴ ἀ πὸ τὴ δι κή μας; Σή με ρα μά λι στα, ποὺ εἴ μα στε ἐ λεύ-
θε ροι καὶ δὲν εἴ μα στε σκλα βω μέ νοι γιὰ 400 τό σα χρό νια καὶ δὲν 
πρέ πει νὰ ὑ πα κοῦ με κα νέ να πα σᾶ; Κα νέ νας λα ὸς σ’ ὅ λο τὸν κό-
σμο δὲν ἔ χει αὐ τὸ τὸ γλωσ σι κὸ χά λι. Καὶ τὸ κω μι κὸ εἶ ναι, ὅ τι ὅ λες 

αὐ τὲς οἱ ἀγγλικὲς λέ ξεις, ποὺ θε ω ροῦ με σπου δαῖ ες καὶ ἀ νώ τε ρες, προ έρ χον ται 
ἀ πὸ τὸ δι κό μας γλωσ σι κὸ Παρ θε νῶ να, καὶ τὶς ἐ πα νει σά γου με πα ρα μορ φω μέ-
νες. Καὶ γί νε ται αὐ τὸ σὲ μιὰ ἐ πο χή, ποὺ ὅ λος ὁ κό σμος προ σβλέ πει δι ψα σμέ νος 
πρὸς τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ ἀ πὸ αὐ τὴν ἀν τλεῖ τὸ γό νι μο πο λι τι σμό της.

Ἂς πά ρου με τὴ λέ ξη studio. Τί πο τε σπου δαῖ ο δὲν ὑ πάρ χει, ἐ ὰν δὲν ἔ χῃ ἑλ λη νι κὴ ρί-
ζα. Πῶς ἔ γι νε ἡ λέ ξη στούν τιο; Πρῶ τα ἦ ταν τὸ ἑλ λη νι κὸ ρῆ μα σπου δά ζω, ποὺ μα ζὶ μὲ 
τὴ σπου δὴ γέν νη σαν πρῶ τα στὴν Ἐ τρου ρί α, ὕ στε ρα στὸ Λά τιο, με τὰ στὴ Ρώ μη καὶ σ’ 
ὅ λη τὴν Εὐ ρώ πη καὶ ἔ φτα σαν μέ χρι τὴν Ἀ με ρι κὴ καὶ σή με ρα σ’ ὅ λο τὸν κό σμο τὸ λα τι-
νι κὸ ρῆ μα studere, ἀ πὸ ὅ που γεν νή θη κε τὸ studium, τὸ ὁ ποῖ ο οἱ Ἰ τα λοὶ τὸ στρογ γύ λε-
ψαν σὲ studio. Οἱ ἀγ γλό φω νοι ἀπὸ αὐτὸ δη μι ούρ γη σαν λέ ξεις κλει διὰ τοῦ πο λι τι σμοῦ 
τους, ὅ πως study (= σπου δή) καὶ πληθ. studies καὶ με το χὴ studied, μὲ ὅ λη τὴ λε κτι κὴ 
πα νο πλί α ποὺ ἀ κο λου θεῖ ἀ πὸ ἐ δῶ, ὅ πως student, studentship, studious, studiously, 
studiousness. Ὅ ταν ἤ μα σταν students, τὸ σκε φτή κα με πο τὲ ὅ τι αὐ το προσ δι ω ρι ζό μα-
σταν μὲ ἑλ λη νι κὰ γλωσ σι κὰ ὑ λι κά; Ὁ student καὶ ἡ student ἦ ταν πάν τα Ἕλ λη νες.

Ἀ πὸ τὴν ἴ δια ρί ζα ἔ γι νε καὶ τὸ σπεύ δω (= ἐ νερ γῶ καὶ κι νοῦ μαι τα χύ τα τα), ποὺ 
στὰ Ἀγ γλι κά, μέ σα ἀ πὸ τὶς ἀ νω τέ ρω γέ φυ ρες ποὺ πέ ρα σε, ἔ γι νε speed μὲ πάμ πολ λες 
ἀ πο χρώ σεις καὶ σὲ ὅ ποι α τα χύ τη τα τὸ θέ λει ἡ Ἀγ γλι κή. Ἀ πὸ ἐ δῶ γεν νή θη κε καὶ ὁ 
χα ρα κτῆ ρας Speedy Gonzales.

Γιὰ τοῦ λό γου τὸ ἀ σφα λὲς κά νε τε μό νοι σας ἕ να χει ρο πια στὸ πεί ρα μα. Πα ρα κα-
λέ στε ἕ ναν Ἰ τα λὸ ἢ Ἄγ γλο στὴ Μελ βούρ νη –ἀ κό μη καὶ σή με ρα– νὰ σᾶς προ φέ ρῃ 
τὶς λέ ξεις σπου δὴ καὶ σπεύ δω. Θὰ κα τα λά βε τε μό νοι σας, για τί καὶ πῶς ἡ σπου δὴ 
ἔ δω σε τὸ study, καὶ τὸ σπεύ δω ἔ γι νε speed. Οἱ Ἄγ γλοι, ὅ ταν τὶς πῆ ραν, δὲν ἤ ξε ραν 
τί πο τα γιὰ τὴν κα τα γω γή τους, ἀλ λὰ τοὺς ἄ ρε σε ἡ ρω μα λέ α ση μα σί α τους καὶ τὶς 
βά φτι σαν ὀρ θό δο ξες ἀγ γλι κὲς λέ ξεις. Ἂν τοὺς πῆ τε κά τι γιὰ τὴν κα τα γω γὴ αὐ τῶν 
τῶν λέ ξε ων, ὅ τι γεν νή θη καν ἀ πὸ Ἑλ λη νί δα μά να, θὰ σᾶς κοι τά ξουν μὲ πε ρι φρό νη-
ση. Αὐ τὸ λέ γε ται τρα γι κὴ εἰ ρω νεί α.

Πά νω ἀ π’ ὅ λα θε α μα τι κὰ δεί χνου με τὴν ἄ γνοι ά μας σὲ γλωσ σι κὰ ζη τή μα τα ἀλ λὰ 
καὶ τὴν ἀ σέ βειά μας πρὸς τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα. Ὁ ποι η τὴς Κα βά φης θὰ μᾶς πε ρι έ-
γρα φε πα ρα στα τι κὰ ὡς ἑ ξῆς:

«Καὶ τώ ρα πῶς ἐ ξέ πε σαν, πῶς ἔ γι ναν,
νὰ ζοῦν καὶ νὰ ὁ μι λοῦν βαρ βα ρι κὰ
βγαλ μέ νοι –ὦ συμ φο ρά!– ἀ π’ τὸν Ἑλ λη νι σμό.»

(«Πο σει δω νιᾶ ται», 1906.)

Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος



∆ΑΥΛΟΣ 307, Νοέμβριος 2007    21483

Οἰ κο νο μί α δὲν μπο ροῦ σε νὰ ἐ ξαι ρε θῇ γιὰ τὴν ἑλ λη νι κὴ 
ἰ δι ο συγ κρα σί α, ἡ ὁ ποί α ἱ κα νο ποι εῖ το μὲ τὴν σύν θε ση τῶν 
πραγ μά των σὲ ἕ να πε δί ο ἀ νώ τε ρης ἑ νο ποί η σης, καὶ νὰ μεί-
νῃ εὐ λα βι κὰ ἀ νέγ γι χτη σὰν μί α σχε δὸν με τα φυ σι κὴ ἔν νοι α, 
σὰν ἕ να «πε πρω μέ νο», πρὸς τὸ ὁ ποῖ ο ἡ κοι νω νί α ὤ φει λε νὰ 

κι νη θῇ. Ἡ Οἰ κο νο μί α δὲν ἀ πο τε λοῦ σε γιὰ τὸν ἑλ λη νι κὸ νοῦ αὐ το σκο πό, 
αὐ το νο μη μέ νο ἀ πὸ τὸν πα ρά γον τα ἄν θρω πο καὶ τὶς ἀ νάγ κες του καὶ γι’ 
αὐ τὸ δὲν ἀν τι με τω πι ζό ταν σὰν αὐ θύ παρ κτη ἔν νοι α, ἡ ὁ ποί α δι έ θε τε, δῆ θεν 
ἀ φ’ ἑ αυ τῆς, μιὰ ὁ ποι α δή πο τε ἐγ γε νῆ ἀ ξί α. Ἡ Οἰ κο νο μί α ἔ πρε πε καὶ αὐ τὴ 
νὰ ὑ πα χθῇ στὸ σύ νο λο τῶν λοι πῶν ζω τι κῶν δρα στη ρι ο τή των καὶ ἀ να ζη-
τή σε ων, ποὺ ἀ φο ροῦν σὲ μί α κοι νω νί α, καὶ νὰ συλ λει τουρ γή σῃ μὲ αὐ τές, 
χω ρὶς νὰ θε ω ρῆ ται σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση ἡ πεμ πτου σί α τους. 

Ἡ ἴ δια ἡ λέ ξη «Οἰ κο νο μί α» (π.χ. στοὺς Ξε νο φῶν τα(1) καὶ Ἀ ρι στο τέ λη(2)) δὲν σή μαι νε 
τί πο τε ἄλ λο ἀ πὸ δι α χεί ρι ση τῶν ὑ πο θέ σε ων τοῦ οἴ κου καὶ φυ σι κὰ ὄ χι μό νο τῶν χρη μα-
τι κῶς ἐκ πε φρα σμέ νων. Κα τὰ τὸν ἴ διο τρό πο ἡ ἐ πέ κτα ση τῆς χρή σης τῆς λέ ξης γιὰ τὸ 
σύ νο λο τῆς κοι νω νί ας ἐ πέ βα λε μί α δι εύ ρυν ση τῆς ἔν νοι άς της: Οἰ κο νο μί α τῆς πό λε ως 
εἶ ναι ἡ δι α χεί ρι ση τῶν ὑ πο θέ σε ων τῆς πό λε ως, χω ρὶς τὸν αὐ θαί ρε το καὶ πα ρα πλα νη τι-
κὸ κα τα τε μα χι σμό τους σὲ χρη μα τι κῶς καὶ μὴ χρη μα τι κῶς ἐκ πε φρα σμέ νες. Ἐ πει δὴ ἡ 
Πό λη (=κοι νω νί α) νο εῖ το ὡς ἑ νια ῖος οἶ κος, ἐν τὸς τοῦ ὁ ποί ου πρέ πει νὰ ἐ πι τυγ χά νε ται 
μὲ πο λι τι κὸ τρό πο ἡ ἔμ πρα κτη ταύ τι ση ἀ το μι κοῦ καὶ συλ λο γι κοῦ συμ φέ ρον τος, ἡ οἰ-
κο νο μι κὴ δρα στη ρι ό τη τα ὤ φει λε νὰ ὑ πο τάσ σε ται σὲ αὐ τὴ τὴν ἀ ναγ και ό τη τα. 

Ὅ πως ἔ χει ἐ πι ση μαν θῆ(3), στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα ἡ Οἰ κο νο μί α γί νε ται ἀν τι λη πτὴ ὡς 
ἐν σω μα τω μέ νη στὴν κοι νω νί α καὶ ὄ χι ὡς ξε χω ρι στὸς το μέ ας ὑ πε ρά νω αὐ τῆς. Πρᾶγ μα 
ποὺ ὑ πο χρε ώ νει στὴν ἐ ξέ τα ση τῆς Οἰ κο νο μί ας ὡς ἐ ξαρ τώ με νης καὶ ἐκ πο ρευ ό με νης ἀ πὸ 
τὴν Πο λι τι κή, δηλαδὴ ἀ πὸ τὴν τέ χνη τῆς (αὐ το)δι οί κη σης –ὄ χι τοῦ ἐ ξου σια σμοῦ– τῶν 
κοι νω νι ῶν. Αὐ τὸ ἔρ χε ται σὲ πλή ρη ἀν τί θε ση μὲ τὰ δε δο μέ να τῆς ση με ρι νῆς ἐ πο χῆς, 
ὅ που ἡ πο λι τι κὴ ἔ χει ἐκ φυλ λι στῆ σὲ παι δὶ γιὰ τὰ θε λή μα τα τῶν οἰ κο νο μι κῶς ἰ σχυ ρῶν 
καὶ ἡ οἰ κο νο μι κὴ ὁ ρο λο γί α ἔ χει ἀ πο κτή σει τὴν μυ στι κο πά θεια καὶ τὴν ἀ σά φεια τῆς 

ÁÑ×ÁÉÏÅËËÇÍÉÊÇ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÓÊÅØÇ
ÊÁÉ ÓÕÃ×ÑÏÍÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÓÌÏÓ
Ἀ πὸ τὸν πο λί τη στὸν Homo Oeconomicus
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θρη σκευ τι κῆς (ὅ σο κι ἂν ἀ ρέ σκε ται νὰ δι α τυ-
πώ νε ται μὲ ἕ ναν ψευ δο ε πι στη μο νι κὸ τρό πο). 

Ἡ ἀρ χαί α ἑλ λη νι κὴ Οἰ κο νο μί α δὲν ὑ πῆρ ξε 
ὡς κά τι ἑ νια ῖο (κά θε πό λη εἶ χε δι α φο ρε τι κὸ 
νό μι σμα, δη μο σι ο νο μι κὴ πο λι τι κὴ κ.λπ.). Ὑ πάρ-
χουν ὡ στό σο κά ποι οι κοι νοὶ τό ποι, οἱ ὁ ποῖ οι 
δί νουν μί α εἰ κό να τοῦ πῶς οἱ Ἕλ λη νες ἀν τι λαμ-
βά νον ταν τὴν Πο λι τι κὴ Οἰ κο νο μί α καὶ πῶς συγ-
κε κρι με νο ποι οῦ σαν τὶς θε με λι ώ δεις της ἔν νοι ες 
ἐν τάσ σον τάς τες στὸ πε δί ο τῆς γε νι κώ τε ρης 
πο λι τι κῆς, φι λο σο φι κῆς κ.ἄ. ἀ να ζή τη σής τους. 

Ἡ ἐργασία
τοὺς Ἕλ λη νες ὡς πρὸς τὴν ἔν-
νοι α τῆς ἐρ γα σί ας δὲν θὰ βροῦ με 
καμ μί α ἀ πό πει ρα ἠ θι κῆς δι και-
ο λό γη σης ἢ ἁ γι ο ποί η σης τῆς ἐρ-
γα σί ας ἐν γέ νει. Εἰ δι κὰ ἡ χρι στι-

α νι κὴ ἠ θι κὴ ἀν τί λη ψη πε ρὶ ἐρ γα σί ας, ὅ πως 
ἐκ φρά στη κε στὴ νε ώ τε ρη πα ραλ λα γή της (τὴν 
λε γό με νη «προ τε σταν τι κή»), στὴν ὁ ποί α στη ρί-
χθη κε ψυ χο λο γι κὰ ὁ σύγ χρο νος Κα πι τα λι σμός, 
καὶ ἡ ὁ ποί α ὡ ραι ο ποι εῖ καὶ κα θα γιά ζει κά θε 
μορ φὴ ἐρ γα σί ας -καὶ ἐρ γα σια κῆς σχέ σης- βρί-
σκε ται σὲ πλή ρη ἀν τί θε ση μὲ τὴν ἑλ λη νι κή. Ἡ 
ἐρ γα σί α δὲν ἀν τι με τω πι ζό ταν ἀ πὸ τοὺς Ἕλ-
λη νες προ τε σταν τι κά, δη λα δὴ ὡς κά τι θε ά ρε-
στο καὶ οὐ δέ τε ρο, τὸ ὁ ποῖ ο πρέ πει νὰ γί νε ται 
ἀ δι α μαρ τύ ρη τα καὶ «σω στά». Ἀλ λὰ οὔ τε καὶ 
ἀ ξι ο λο γεῖ το ὡς κά τι ἑ νια ῖο, πα ρὰ μό νο κα τὰ 
πε ρί πτω ση καὶ ἀ νά λο γα μὲ τὴν πο λι τι κή της 
ποι ό τη τα. Ἡ ἐρ γα σί α τοῦ ἀ γρό τη-πο λί τη το-
πο θε τεῖ ται στὴν κο ρω νί δα τῶν οἰ κο νο μι κῶν 
δρα στη ρι ο τή των. 

Ἡ ἴ δια ἡ ἰ δι ό τη τα τοῦ πο λί τη θε με λι ώ νε ται 
μέ σῳ τῆς κα το χῆς γῆς (μό νο στὴν Ἀ θή να καὶ 
γιὰ εἰ δι κοὺς λό γους ὑ πῆρ ξε μί α –ἐ λά χι στη- πα-
ρέκ κλι ση ἀ πὸ αὐ τὸν τὸν σχε δὸν πα νελ λα δι-
κὸ κα νό να, ἡ ὁ ποί α πάν τως ἀν τι με τω πι ζό ταν 
νο μο θε τι κὰ ἀ πὸ τὴν πό λη). Ἦ ταν δι ά χυ τη ἡ 
πε ποί θη ση, ὅ τι ὁ πο λί της ἔ πρε πε νὰ ἔ χῃ γῆ, 
γιὰ νὰ τὴν ὑ πε ρα σπί σῃ. Ἡ κα το χὴ γῆς ἀ πὸ μὴ 
πο λί τες ἀ πα γο ρευ ό ταν. 

Ὁ ὀ βε λὸς (ἢ ὀ βο λός), ἕ να μα κρὺ ρα βδὶ 
ἀ πὸ σί δη ρο μὲ αἰχ μη ρὴ τὴ μί α ἄ κρη 
καὶ πε πλα τυ σμέ νη τὴν ἄλ λη ἦ ταν ἡ 
μι κρό τε ρη μο νὰς συ ναλ λα γῆς. Ἕ ξη 
ὀ βε λοί, ὅ σους μπο ροῦ σε νὰ συλ λά βῃ ἡ 
πα λά μη (ἐ δῶ πλά ι), ἀ πο τε λοῦ σαν μί α 
δραχ μή. Βρέ θη καν στὸ Ἡ ραῖ ο τοῦ Ἄρ-
γους καὶ ἀ νή κουν στὸν ζ΄ αἰ. π.Χ. (Ἀ θή-
να, Νο μι σμα τι κὴ Συλ λο γή, «Ἱ στο ρί α 
τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», Ἐκ δο τι κὴ 

Ἀ θη νῶν.)
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Οἱ κοι νω νι κὲς συγ κρού σεις τῆς ἀρ χα ϊ κῆς ἐ πο χῆς (κα τὰ τὴ διά ρκεια δη λα δὴ τῆς θε-
με λί ω σης τῶν πό λε ων ὡς πο λι τι κῶν κοι νο τή των) κα τέ λη γαν ἀρ γὰ ἢ γρή γο ρα σὲ ἀ να-
δα σμοὺς τῆς γῆς, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ πέ δω σαν ἱ στο ρι κῆς ση μα σί ας κοι νω νι κὲς με ταρ ρυθ μί σεις, 
πε ρι ο ρι σμὸ τῶν πα λαι ῶν γαι ο κτη μο νι κῶν ἀ ρι στο κρα τι ῶν καὶ βαθ μια ία ἀ νά δυ ση τῆς 
κοι νω νί ας τῶν πο λι τῶν. Ἀ μέ σως με τὰ ἱ ε ραρ χοῦν ται οἱ λε γό με νες «τέ χνες». Πολ λὲς ἀ πὸ 
αὐ τές, κυ ρί ως χει ρω να κτι κοῦ χα ρα κτῆ ρα, ἀ πο κα λοῦν το «βά ναυ σες τέ χνες», για τὶ ἡ 
ἐ ξά σκη σή τους εἶ ναι λι γώ τε ρο ἢ πε ρισ σό τε ρο ἀν θυ γι ει νή, γί νε ται σὲ κλει στοὺς χώ ρους 
καὶ κα τὰ τὴ διά ρκειά της δὲν ἐ πι τρέ πει μί α φυ σι ο λο γι κὴ στά ση τοῦ σώ μα τος. 

Οἱ τε χνῖ τες ἀ πο κα λοῦν το «δη μι ουρ γοί». «∆η μι ουρ γός» ἦ ταν π.χ. ὄ χι μό νο ἕ νας 
κα τα σκευα στὴς ὑ πο δη μά των ἀλ λὰ καὶ ὁ γλύ πτης Φει δί ας ἢ ὁ ἀρ χι τέ κτο νας τοῦ 
Παρ θε νῶ νος. Ἡ ἐρ γα σί α τους δὲν ἔ χαι ρε τῆς ἐ κτί μη σης ποὺ ἀ πο λάμ βα νε ἡ ἀ γρο τι κὴ 
δρα στη ρι ό τη τα, για τὶ δὲν θε ω ρεῖ το τό σο θε με λι ώ δους ση μα σί ας γιὰ τὸ πο λί τευ μα. Τὸ 
ἐμ πό ριο (συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νου τοῦ ἐμ πο ρί ου χρή μα τος, τρα πε ζι κὴ κ.λπ.) θε ω ρεῖ το 
δρα στη ρι ό τη τα λι γώ τε ρο ἢ πε ρισ σό τε ρο συ νυ φα σμέ νη μὲ τὴν ἀ πά τη, παν τε λῶς ἀ νάρ-
μο στη γιὰ ἕ ναν πο λί τη καὶ συ νή θως ἀ φη νό ταν σὲ μὴ πο λί τες, ἀλ λὰ ἡ δι ε ξα γω γή του 
γι νό ταν σὲ ὅ λα του τὰ στά δια ὑ πὸ τὴν ἄ γρυ πνη χει ρα γώ γη ση τῆς κοι νω νί ας. 

Ἡ φρα σε ο λο γί α τῆς ση με ρι νῆς ἀ γο ρᾶς φα νε ρώ νει μί α τε ρά στια ἀλ λα γὴ στὸν τρό-
πο ποὺ προ βάλ λον ται καὶ ἀ ξι ο λο γοῦν ται τὰ ἐ παγ γέλ μα τα. Κα τὰ ἕ ναν ἐ πι δερ μι κὸ 
καὶ εὐ και ρια κὸ τρό πο, τὰ ση με ρι νὰ «μον τέρ να» καὶ «ἀ στρα φτε ρά» ἐ παγ γέλ μα τα 
τῆς παν το ει δοῦς χρη μα το εμ πο ρευ μα τι κῆς με σι τεί ας (αὐ τὰ ποὺ οἱ ἀρ χαῖ οι ἀ νέ θε ταν 
συ νή θως σὲ μὴ πο λί τες ἢ ἀ κό μα καὶ σὲ δού λους) ἔ χουν ἠ θι κο ποι η θῆ καὶ ἀ πο λαμ βά-
νουν με γά λου κοι νω νι κοῦ γο ή τρου: «ὁ κα λῶς ἐν νο ού με νος ἐ πι κερ δὴς χα ρα κτῆ ρας 
του (τοῦ ἐ παγ γέλ μα τος) ἀ πο σι ω πᾶ ται συ στη μα τι κὰ […], οἱ χρη μα τι στὲς κό πτον ται 
γιὰ τὴν “ἀ νά πτυ ξη”, οἱ δι α φη μι στὲς μο χθοῦν γιὰ τὴν “ἐ πι κοι νω νί α”, οἱ ἀ σφα λι στὲς 
χτί ζουν τὴν “ἀ σφα λι στι κὴ συ νεί δη ση” κ.ο.κ. Ἐξ οὗ καὶ τὸ κα τα γέ λα στο ὡρι σμέ νων, 
ὅ τι ἀ σκοῦν λει τούρ γη μα».(4) 

Ἡ ἐρ γα σια κὴ κα θη με ρι νό τη τα στὶς κα πι τα λι στι κὲς χῶ ρες ἔ χει με τα βλη θῆ σὲ μί α 
ἐν τα τι κο ποι η μέ νη καὶ ψυ χο φθό ρα πον τι κο τρε χά λα (rat’s race). Πα ρὰ τὶς αἰ σι ό δο-
ξες προ βλέ ψεις τῶν πρώ των θε ω ρη τι κῶν τοῦ Κα πι τα λι σμοῦ ἡ ἐ ξέ λι ξη τῆς τε χνο-
λο γί ας δὲν ἔ φε ρε τὴν πο λυ πό θη τη αὔ ξη ση τῆς σχό λης. Ὁ κά τοι κος μιᾶς τυ πι κῆς 
κα πι τα λι στι κῆς χώ ρας δι α θέ τει ἐ λά χι στο ἢ καὶ κα θό λου χρό νο γιὰ τὴν προ σω πι κή 
του ἐ ξέ λι ξη καὶ γιὰ τὴν ἐ να σχό λη σή του μὲ τὰ κοι νά, ἀ κό μα καὶ σὲ σχέ ση μὲ τὸν 
φτω χὸ τῆς ἑλ λη νι κῆς ἀρ χαι ό τη τας. Ὅ,τι χρο νι κὸ ἢ ψυ χι κὸ ἀ πό θε μα τοῦ ἀ πο μέ νει 
-ἂν ἀ πο μέ νῃ κά τι- με τὰ τὸ πέ ρας τοῦ ἐρ γα σια κοῦ του χρό νου ἔ χει με τα τρα πῆ σὲ 
ἐμ πό ρευ μα, ποὺ δι α χει ρί ζον ται οἱ δι ά φο ροι «εἰ δι κοί» τῆς «ἀ γο ρᾶς» τοῦ ἐ λεύ θε ρου 
χρό νου (σε μι νά ρια ὅ που δι δά σκον ται τε χνι κὲς «χα λά ρω σης», δι ά φο ρα «λα ο φι λῆ» 
θε ά μα τα, «πα κέτ τα» δι α κο πῶν κ.λπ.)

Ὁ παραγωγὸς
ἔν νοι α τοῦ πα ρα γω γοῦ σχε τί ζε ται εὐ θέ ως μὲ τὴν ἔν νοι α τῆς ἐ λευ θε ρί ας. 
Ἐ λεύ θε ρος θε ω ρεῖ ται μό νον ὅ ποι ος πα ρά γει γιὰ προ σω πι κό του ὄ φε λος. 
Ὅ ποι ος ἀ σκεῖ ὁ ποι ου δή πο τε εἴ δους ἐ ξαρ τη μέ νη ἐρ γα σί α (μι σθω τή, εἱ λω-
τεί α, δου λι κὴ ἢ ἄλ λη), ὅ ποι ος που λᾷ τὴν ἐρ γα σί α του, γιὰ νὰ ἐ πι βι ώ σῃ, 
δὲν μπο ρεῖ νὰ λέ γε ται ἐ λεύ θε ρος (5). 
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Ὁ πα ρα γω γὸς μὲ τὴ μορ φὴ τοῦ ἀ γρό τη ἢ τοῦ τε χνί τη καὶ 
ὄ χι ἡ δου λεί α ἀ πο τέ λε σε τὴν βά ση τῆς ἀρ χαί ας ἑλ λη νι-
κῆς Οἰ κο νο μί ας. Αὐ τὴ εἶ ναι μί α ἱ στο ρι κὴ δι α πί στω ση, 
στὴν ὁ ποί α ἔ δω σαν ἰ δι αί τε ρη ἔμ φα ση ἡ μαρ ξι στι κὴ 
καὶ ἡ ἀ ναρ χι κὴ οἰ κο νο μι κὴ σκέ ψη τοῦ 19ου αἰ ῶ να 
καὶ οἱ ἐ πί γο νοί τους. Πα ρὰ τὴν ἐν τέ χνως δι α δε δο-
μέ νη (εἰ δι κὰ στὴ Νε ο ελ λά δα) φη μο λο γί α ἡ δου λεί α 
ἀ πο τέ λε σε ἕ να πε ρι ω ρι σμέ νο φαι νό με νο στὴν ἀρ χαί α 
ἑλ λη νι κὴ ζω ή: μό νο σὲ κά ποι ες με γά λες οἰ κο νο μι κὲς μο νά-
δες κά ποι ων με γά λων πό λε ων γι νό ταν χρή ση δού λων (π.χ. 
στὰ με ταλ λεῖ α). 

Ἡ συν τρι πτι κὴ πλει ο ψη φί α τῶν Ἑλ λή νων ἀ γρο τῶν καὶ τε χνι τῶν δρα στη ρι ο ποι εῖ-
το οἰ κο νο μι κὰ μέ σα ἀ πὸ τὸ σχῆ μα τῆς οἰ κο γε νεια κῆς ἐ πι χεί ρη σης, χω ρὶς τὴ χρή ση 
ἐρ γα ζο μέ νων ἐ κτὸς οἰ κο γέ νειας (τὸ πο λὺ νὰ χρη σι μο ποι οῦν ταν κά ποι οι μα θη τευ ό-
με νοι). Ἐ πί σης ἡ εἱ λω τεί α δὲν θε ω ρεῖ το μορ φὴ δου λεί ας οὔ τε ἀ πὸ τοὺς ἴ διους τοὺς 
Ἕλ λη νες, μιὰ καὶ οἱ εἵ λω τες, ἂν καὶ μὴ πο λί τες, ἀ πο τε λοῦ σαν κομ μά τι τῆς Σπαρ τι-
α τι κῆς Πο λι τεί ας, ἐκ παι δεύ ον ταν καὶ συμ με τεῖ χαν στὸν πό λε μο, τοὺς ἐ πι τρε πό ταν, 
ὣς ἕ ναν βαθ μό, ἡ ἀ νε ξάρ τη τη οἰ κο νο μι κὴ δρα στη ρι ό τη τα κ.λπ.

Στὸν Κα πι τα λι σμὸ ἡ ἐ ξαρ τη μέ νη ἐρ γα σί α ἀ πο τε λεῖ τὴν βά ση τῆς πα ρα γω γι κῆς δι α δι-
κα σί ας. Οἱ τύ χες ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀν θρώ πων ἐ ξαρ τῶν ται ἀ πὸ τὶς δι α θέ σεις τῶν ἡ γε σι ῶν 
τῶν ἐ πι χει ρή σε ων. Τὸ συ νη θι σμέ νο θέ α μα ἐ πι χει ρή σε ων ποὺ δη μι ουρ γοῦν σὲ μί α μέ ρα 
χι λιά δες ἄ νερ γους ἢ ἡ ρα γδαί α ἐ ξα φά νι ση ὁ λό κλη ρων οἰ κο νο μι κῶν το μέ ων, πι θα νώ-
τα τα θὰ κλό νι ζε ἕ ναν ἀρ χαῖ ο. Μιὰ Οἰ κο νο μί α ποὺ δη μι ουρ γεῖ συ νε χῆ ἐ παγ γελ μα τι κὴ 
ἀ να σφά λεια δὲν ται ριά ζει σὲ ἐ λεύ θε ρους ἀν θρώ πους.

Πλοῦτος καὶ φτώχεια
χετικὰ μὲ τὴν ἀν τί λη ψη πε ρὶ ἀ το μι κοῦ πλού του, αὐ τὸς συν δε ό ταν μὲ 
τὴν ἐ ξα σφά λι ση χρό νου γιὰ τὴν ἐ να σχό λη ση μὲ τὰ κοι νὰ(6) καὶ μὲ τὴν 
ἀ πό κτη ση τῆς ἀ ρε τῆς (δηλ. τῆς προ σω πι κῆς ἐ ξέ λι ξης καὶ ὁ λο κλή ρω σης) 

(3). Ὁ πλοῦ τος θε ω ρεῖ το εὐ λο γί α, ἐ πει δὴ ἀ πάλ λασ σε ἀ πὸ τὴν κα θη με ρι νὴ 
βι ο πά λη καὶ ἔ δι νε τὴν χρο νι κὴ καὶ χρη μα τι κὴ ἄ νε ση (ἀλ λὰ δη μι ουρ γοῦ σε 

καὶ τὴν ἄ γρα φη ὑ πο χρέ ω ση), σὲ ὅ ποι ον τὸν δι έ θε τε, γιὰ νὰ καλ λι ερ γή σῃ ὁ λό πλευ ρα 
τὸν ἑ αυ τό του καὶ γιὰ νὰ συμ με τέ χῃ καὶ νὰ προ σφέ ρῃ στὸ σύ νο λο. Ἡ προ σφο ρὰ αὐ-
τὴ δὲν εἶ χε καμ μί α σχέ ση μὲ τὴν με τέ πει τα ἐ πι φα νεια κὴ χρι στι α νι κὴ «φι λαν θρω πί α», 
ποὺ ἁ πλῶς το νί ζει καὶ δι αι ω νί ζει τὴ δυ στυ χί α τῶν ἀ πο δε κτῶν της, ἀλ λὰ ἔ πρε πε νὰ 
δι ο χε τεύ ε ται ἀ π’ εὐ θεί ας στὶς κοι νω νι κὲς δο μὲς καὶ νὰ ἐ νι σχύ ῃ τὴν κοι νω νι κὴ εὐ η με ρί α 
(ὅ πως μὲ δα πα νη ρό τα τες εὐ ερ γε σί ες, μὲ μὴ ἀ πο φυ γὴ τῆς φο ρο λο γί ας κ.ἄ.). Κα νεὶς πλού-
σιος δὲν ἔ γι νέ πο τε ὑ πο κεί με νο θαυ μα σμοῦ, μό νο καὶ μό νο ἐ πει δὴ ἦ ταν πλού σιος, ἐ πει-
δὴ δη λα δή, ὅ πως θὰ λε γό ταν σή με ρα, «τὰ εἶ χε κα τα φέ ρει». Ὁ πλοῦ τος δὲν θε ω ρεῖ το 
ἔν δει ξη τῆς… «δη μι ουρ γι κό τη τας» καὶ τοῦ… «δυ να μι σμοῦ» κά ποι ου (λέ ξεις ποὺ ἔ χουν 
εὐ τε λι στῆ στὴν ἁ λω μέ νη ἀ πὸ τὶς οἰ κο νο μι κί στι κες ἐμ μο νὲς κα θο μι λου μέ νη). Ὤ φει λε 
νὰ κερ δί ζῃ κα θη με ρι νὰ τὴν γε νι κὴ ἐ κτί μη ση, τό σο μὲ τὴν προ σω πι κό τη τά του ὅ σο 
καὶ μὲ τὴν παν το ει δῆ στή ρι ξη ποὺ πα ρεῖ χε στὴν κοι νό τη τα. Οἱ πλού σιοι ἐ πάν δρω ναν 
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συ νή θως τὶς πρῶ τες γραμ μὲς τῆς ὁ πλι τι κῆς φά λαγ γας, μὲ τὸ κα θο λι κό, τό τε, σκε πτι κὸ 
ὅ τι, ἐ πει δὴ εἶ χαν πε ρισ σό τε ρα νὰ ὑ πε ρα σπί σουν ἀ πὸ ἕ ναν φτω χό, τοὺς ἀ να λο γοῦ σε 
καὶ πε ρισ σό τε ρο με ρί διο κιν δύ νου. 

Οἱ ἴ διοι οἱ πλού σιοι ἐ πι ζη τοῦ σαν μὲ τὴν οἰ κο νο μι κὴ δρα στη ρι ό τη τά τους, ὄ χι κυ-
ρί ως πε ρισ σό τε ρα χρή μα τα ἀλ λὰ συ νή θως ὅ,τι καὶ ὁ ὁ ποι οσ δή πο τε ἄλ λος Ἕλ λη νας: 
τι μὴ καὶ δό ξα ἀ πὸ τοὺς συμ πο λί τες τους καὶ τὶς μελ λον τι κὲς γε νι ές. Τὸ πα ρά δειγ μα 
τοῦ Ἀ θη ναί ου Κί μω νος, γυι οῦ τοῦ Μιλ τιά δη, εἶ ναι ἕ να ἀ πὸ τὰ πρῶ τα ποὺ ἔρ χον ται 
στὸν νοῦ. Ἀν τι θέ τως ἡ ἔν δεια θε ω ρεῖ το κά τι ἀ νε πι θύ μη το, ὄ χι ἐ πει δὴ γι νό ταν ἀν τι-
λη πτὴ κοι νω νι κὰ ὡς «ἀ πο τυ χί α» ἀλ λὰ ὡς πρό σκομ μα στὴν ἀ πό κτη ση τῆς ἀ ρε τῆς. 

Οἰκονομία αὐτάρκειας
ρό κει ται γιὰ τὴν ση μαν τι κώ τε ρη ἴ σως πτυ χὴ τῆς οἰ κο νο μι κῆς ζω ῆς τῶν 
ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων. Ἡ ἀρ χὴ τῆς αὐ τάρ κειας σφρά γι σε ὅ λη τὴν δη μό σια 
καὶ ἰ δι ω τι κὴ οἰ κο νο μι κὴ δρα στη ρι ό τη τά τους. Ἕ να νοι κο κυ ριό, ἀ κό μα 
καὶ μέ σα στὴν πό λη, ἔ πρε πε νὰ φτειά χνῃ τὸ ψω μί του, νὰ ἔ χῃ τὸ πε ρι βό-
λι του, νὰ δι α θέ τῃ κά ποι α ὑ πο τυ πώ δη κτη νο τρο φι κὴ ὑ πο δο μὴ κ.λπ. Σὲ 

ἐ πί πε δο πό λης θε ω ρεῖ το, ὅ τι μί α κοι νω νί α πρέ πει νὰ ἐ πι δι ώ κῃ νὰ πα ρά γῃ ὅ λα ὅ σα 
τῆς χρει ά ζον ταν καὶ νὰ ἀ πο φεύ γῃ νὰ ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ ἐ ξω τε ρι κοὺς πα ρά γον τες. Ἡ 
ἐγ χώ ρια πα ρα γω γὴ ἐν θαρ ρυ νό ταν ἀ κό μα καὶ στὴ πε ρί πτω ση ποὺ τὰ ἴ δια προ ϊ όν τα 
μπο ροῦ σαν νὰ κο στί σουν φθη νό τε ρα μέ σῳ τῆς εἰ σα γω γῆς τους. Π.χ. ἡ Ἀ θή να ἀ νέ κα-
θεν εἰ σή γα γε σι τά ρι ἀλ λὰ μό νο ὡς συμ πλή ρω μα στὴν ἀ νε παρ κῆ ἀτ τι κὴ πα ρα γω γή. 
Πα ράλ λη λα πο τὲ δὲν ἔ πα ψαν νὰ ὑ πάρ χουν καὶ οἱ σι το πα ρα γω γοὶ τῆς Ἀτ τι κῆς, πρᾶγ-
μα ποὺ ση μαί νει, ὅ τι εἶ χε λη φθῆ μέ ρι μνα –πο λι τι κὴ τι μῶν καὶ δα σμῶν– ὥ στε νὰ μὴν 
πέ σουν θύ μα τα τοῦ ἀν τα γω νι σμοῦ (μιὰ ση με ρι νὴ «φι λε λεύ θε ρη» Οἰ κο νο μί α θὰ τοὺς 
εἶ χε ἐγ κα τα λεί ψει στὴν τύ χη τους ἂν καὶ «ἐ λεύ θε ροι πο λί τες», ἐ νῷ μί α, ὑ πο τί θε ται, 
ἑ νο ποι η μέ νη Οἰ κο νο μί α τύ που Ε.Ε. θὰ τοὺς εἶ χε ὑ πο βαθ μί σει, στρέ φον τάς τους σὲ 
κά ποι α πιὸ «ἀ πο δο τι κή» καὶ φυ σι κὰ ἄ σχε τη μὲ τὶς ἐγ χώ ρι ες ἀ νάγ κες καλ λι έρ γεια, τὸ 
προ ϊ ὸν τῆς ὁ ποί ας θὰ ἐ ξα γό ταν σὲ κά ποι α ἄλ λη χώ ρα, ἢ ἴ σως θὰ τοὺς εἶ χε ὑ πο χρε ώ σει 

Τρί α ἀ πὸ τὰ πρω ι μό τε ρα ἑλ λη νι κὰ νο μί σμα τα. Ἀ ρι στε ρά: νό μι σμα ἀ πὸ ἤ λε κτρο (Σά μος, 
γύ ρω στὸ 600 π.Χ.). Στὸ κέν τρο: ἕ να ἀ πὸ τὰ πα λι ό τε ρα νο μί σμα τα τῆς Αἴ γι νας μὲ ἔμ βλη μα 
μί α χε λώ νη (στ΄ αἰ. π.Χ., Λον δῖ νο, Βρε ταν νι κὸ Μου σεῖ ο). ∆ε ξιά: τὸ πα λαι ό τε ρο ἐ νε πί γρα-
φο ἑλ λη νι κὸ νό μι σμα ἀ πὸ ἤ λε κτρο (γύ ρω στὸ 600 π.Χ.), μὲ ἔμ βλη μα ἕ να ἐ λά φι (Ἀ θή να, 

Νο μι σμα τι κὴ Συλ λο γή).



21488    ∆ΑΥΛΟΣ 307, Νοέμβριος 2007

ἀκόμα καὶ νὰ ἀλλάξουν ἐπάγγελμα...). 
Τὸ ἐμπόριο εἶχε γιὰ τὶς ἑλληνικὲς πόλεις ἕναν καθαρὰ εἰσαγωγικὸ συμπληρωματικὸ 

ρόλο καὶ ἀντιμετωπιζόταν σὰν ἀναγκαῖο κακό, μιὰ καὶ ἡ πλήρης αὐτάρκεια ἦταν τότε, 
ὅπως καὶ σήμερα, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μόνο κατὰ προσέγγιση. Κάθε πόλη 
εἶχε τὴ δική της «ἐθνική» εἰσαγωγικὴ ἐμπορικὴ πολιτική. Ἡ ἐμπορικὴ δραστηριότητα 
ἀσκεῖτο συνήθως ἀπὸ μὴ πολίτες, ποὺ ἦσαν ἐγκατεστημένοι στὸ ἔδαφος τῆς πόλης καὶ 
ἐλέγχετο σχολαστικά. Π.χ. τὸ τί, γιατί, πόσο, πότε, ἀπὸ ποῦ καὶ πῶς θὰ εἰσαχθῇ καὶ 
πῶς θὰ διατεθῇ, τοὐλάχιστον σὲ ζωτικὰ προϊόντα, ἀποτελοῦσε συχνότατα θέμα τῶν 
συνελεύσεων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ∆ήμου,(3) δηλαδὴ ζήτημα κατ’ ἐξοχὴν πολιτικό, τὸ 
ὁποῖο ἀφωροῦσε τοὺς πάντες. 

Ἦταν ἀδιανόητη ἡ «ἐλεύθερη» (καὶ συνήθως ἀπρόβλεπτη καὶ αἰφνιδιαστική) 
οἰκονομικὴ δραστηριότητα, τὰ παιχνιδάκια τῶν κερδοσκόπων μὲ εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης, οἱ συμφωνίες «κυρίων», ἡ ἐκμετάλλευση ἢ καὶ τὸ «στήσιμο» ἀπὸ τοὺς 
ἐπιτήδειους δύσκολων καταστάσεων, οἱ «ἁρπαχτές» καὶ οἱ «μαγκιές» εἰς βάρος 
τῆς κοινωνίας. 

Ὡστόσο δὲν ἐπρόκειτο ἁπλῶς γιὰ τὴν θωράκιση τῆς κοι-
νωνίας μὲ τοὺς «κατάλληλους» νόμους, οὔτε γιὰ «ἔντιμους» 
δημόσιους λειτουργούς, ποὺ ἔκαναν εὐσυνείδητα τὸ καθῆ-
κον τους καὶ ἄλλα τέτοια ἀφελῆ, ποὺ προβάλλονται σήμε-
ρα ὡς πανάκειες γιὰ ἀνάλογα προβλήματα. Ἐδῶ ἡ ἴδια ἡ 
κοινωνία παίρνει τὴν κατάσταση στὰ χέρια της καὶ κόβει 
τὰ φτερὰ στὴν ἀλητεία τῆς «κονόμας». (Ἕνας σημερινὸς οἰ-
κονομικὸς ἀναλυτὴς θὰ ἔμενε κατάπληκτος μὲ τὴν παντελῆ 
ἀπουσία «κινήτρων» -ἄλλη πολυφορεμένη λέξη, ποὺ στὴν 
σύγχρονη οἰκονομικὴ ὁρολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐπιστημονικί-
στικο συνώνυμο τοῦ ξεπουλήματος- πρὸς τοὺς ἐμπόρους 
τῶν ἑλληνικῶν πόλεων.) 

Ἀντίθετα μὲ τὴν ὕπαρξη «ἐθνικοῦ» εἰσαγωγικοῦ ἐμπορίου 
σὲ κάθε πόλη οἱ ἐξαγωγὲς γίνονταν ἐλεύθερα. Πάντως δὲν 
γίνονταν ἐξαγωγὲς σὲ μεγάλη κλίμακα. Αὐτὸ ὠφειλόταν 
κυρίως στὴν ἀνασφάλεια ποὺ ἐνέπνεαν τότε τὰ ναυτικὰ 
ταξίδια. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἄλλη διάσταση τοῦ ζητή-
ματος. Ἡ ἐξάρτηση τῆς Οἰκονομίας μιᾶς κοινωνίας ἀπὸ τὶς 

ἐξαγωγὲς περιέχει μεγάλο ποσοστὸ κινδύνου. Ἡ ἀπώλεια (λόγῳ διεθνῶν συγκυριῶν, 
πολέμων κ.λπ.) ξένων ἀγορῶν ἐνδέχεται νὰ ὁδηγήσῃ σὲ κατάρρευση ὁλόκληρων το-
μέων παραγωγῆς στὴν ἐξαγωγὸ χώρα καὶ σὲ ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στὴν Οἰκονομία 
της. Ἡ ἐμπορικὴ «ἐσωστρέφεια» τῶν κατὰ τὰ ἄλλα ἐξωστρεφῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων 
βοήθησε στὴ μακροβιότητα τῶν πόλεων καὶ τῶν θεσμῶν τους. Ἡ ἐπιδίωξη αὐτάρκειας 
συνέβαλε στὴν κοινωνικὴ σταθερότητα καὶ στὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία.

Μιὰ ἄλλη σπουδαιότατη πλευρὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτάρκειας, ποὺ θὰ 
πρέπει νὰ ἐπισημανθῇ, εἶναι ἡ πολιτειακὴ ἰδιοκτησία καὶ διαχείριση τῶν πρώτων ὑλῶν 
(π.χ. μεταλλεῖα), τῶν μεταφορῶν καὶ ἐπικοινωνιῶν (λιμάνια, δρόμοι) καὶ γενικὰ ὅλων 
τῶν ζωτικῶν γιὰ τὴν κοινωνία οἰκονομικῶν τομέων (π.χ. ἡ ἀγροτικὴ ἐκμετάλλευση 

Οἱ πλούσιοι 
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τῆς πε διά δας τοῦ Εὐ ρώ τα). Ἰ δι ω τι κο ποί η ση σὲ αὐ τὲς τὶς πε ρι πτώ σεις ἦ ταν ἀ δι α νό η τη, 
σὲ ἀν τί θε ση μὲ σή με ρα, ὅ που τὰ πα ρα πά νω γί νον ται βο ρὰ τῶν με γά λων ἰ δι ω τι κῶν 
συμ φε ρόν των. 

Καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, ποιότητα καὶ παραγωγικότητα
κοι νω νι κὸς κα τα με ρι σμὸς τῶν ἐ παγ γελ μά των γι νό ταν μὲ κρι τή ριο τὸ νὰ 
μὴν ὑ φί σταν ται οἱ πο λί τες τὶς δυ σμε νεῖς συ νέ πει ες τοῦ ἀν τα γω νι σμοῦ μὲ 
τοὺς πολ λοὺς ξέ νους, ποὺ ζοῦ σαν στὶς –με γά λες τοὐ λά χι στον- ἑλ λη νι κὲς 
πό λεις. Γι’ αὐ τὸ στοὺς ξέ νους ἐ πι τρέ πον ταν μό νο οἱ ἀ σχο λί ες ἐ κεῖ νες, ποὺ 
θε ω ροῦν το ὅ τι δὲν ταί ρια ζαν σὲ ἕ ναν πο λί τη. Συ νή θως ἐ πρό κει το γιὰ ὅ,τι 

εἶ χε νὰ κά νῃ μὲ ἐμ πό ριο καὶ γιὰ κά ποι ες ἀ πὸ τὶς λε γό με νες «τέ χνες». 
Ὁ κα τα με ρι σμὸς τῶν εἰ δι κο τή των σὲ μί α πα ρα γω γι κὴ μο νά δα γι νό ταν μὲ κρι τή ριο 

τὴν βελ τί ω ση τῆς ποι ό τη τας(7) καὶ ὄ χι τὴν αὔ ξη ση τῆς πα ρα γω γι κό τη τας. Ἡ τε λευ ταί α 
αὐ τὴ λέ ξη μᾶλ λον δὲν θὰ σή μαι νε τί πο τα γιὰ τοὺς Ἕλ λη νες, ἀ φοῦ στό χος τους δὲν 
ἦ ταν τὸ ἀγ χω μέ νο κυ νή γι κά ποι ων ἐμ πο ρι κῶν ἀ γο ρῶν ἀλ λὰ ἡ κά λυ ψη μιᾶς σχε τι κὰ 
στα θε ρῆς καὶ προ βλέ ψι μης ἐγ χώ ριας ζή τη σης. Ἡ βελ τί ω ση τῆς ποι ό τη τας τῶν προ-
ϊ όν των μιᾶς ἑλ λη νι κῆς βι ο τε χνί ας συ νέ βαλ λε σὲ ἕ να κλῖ μα δη μι ουρ γι κό τη τας καὶ 
ἀ να λό γων σχέ σε ων στὸν χῶ ρο πα ρα γω γῆς καὶ πα ράλ λη λα ἡ χρή ση ποι ο τι κῶν προ ϊ-
όν των συ νέ βαλ λε στὴν γε νι κώ τε ρη ποι ό τη τα τῆς ζω ῆς. Ὡς γνω στὸν ἡ ἀρ χαί α Ἑλ λά δα 
ἀ κτι νο βο λεῖ ποι ό τη τα ἀ κό μα καὶ στὰ εὐ τε λέ στε ρα θραύ σμα τά της. Ὡς γνω στὸν στὸν 
Κα πι τα λι σμὸ ἡ ποι ό τη τα ἔ χει πά ει πρὸ πολ λοῦ πε ρί πα το χά ριν τῆς μα ζι κῆς καὶ χρο-
νι κὰ ὑ περ συμ πι ε σμέ νης πα ρα γω γῆς. Ἡ ἀ νυ παρ ξί α ποι ό τη τας κα θι στᾷ φυ σι κὰ κε νὸ 

Ἐρ γο στά σιο-κά τερ γο τῆς Nike στὸ Βι ετ νάμ. Ἡ κα πι τα λι στι κὴ ἐ πέ κτα ση βα σί ζε ται ὄ χι μό-
νο στὸν πό λε μο, ἀλ λὰ καὶ στὴν ἔν δεια καὶ τὴν ἀ πό γνω ση τῶν λα ῶν τῶν τρι το κο σμι κῶν 
χω ρῶν. Πάμ φθη να ἐρ γα τι κὰ χέ ρια, παι δι κὴ ἐρ γα σί α, ἀ νυ παρ ξί α κοι νω νι κῆς νο μο θε σί ας, 
χα μη λὸ ἕ ως ἀ νύ παρ κτο μορ φω τι κὸ ἐ πί πε δο κ.ἄ. ἀ πο τε λοῦν τὰ δε λε α στι κώ τε ρα «κί νη τρα» 

γιὰ «ἐ πεν δύ σεις» καὶ «ἀ νά πτυ ξη».
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γράμμα καὶ τὴν ὑποτιθέμενη καὶ πολυδιαφημισμένη ἐλευθερία ἐπιλογῆς τοῦ κατανα-
λωτῆ. Ὁ τελευταῖος ἔχει συνήθως νὰ διαλέξῃ ὄχι ἀνάμεσα σὲ ποιότητες-ταυτότητες-
μοναδικότητες ἀλλὰ σὲ κατηγορίες.

Ὁ καπιταλιστικὸς τρόπος παραγωγῆς παραμένει τόσο πρωτόγονος ποιοτικά, ὥστε 
δὲν ἔχει κατορθώσει νὰ παράγῃ σχεδὸν τίποτα περισσότερο ἀπὸ τεράστιες ποσότητες 
ἐντυπωσιακῶς γυαλισμένων σκουπιδιῶν, τὰ ὁποῖα καταλήγουν σύντομα στὶς ἀχανεῖς 
χωματερές του. Ἡ καπιταλιστικὴ τεχνολογία εἶναι ἐπίσης πρωτόγονη, γιατὶ τὸ μόνο 
ποὺ ἔχει κατορθώσει εἶναι τὸ νὰ ἀναπτύσσῃ ἐνεργοβόρα τεχνολογικὰ σοφίσματα, προ-
κειμένου νὰ ἐπεκταθῇ γρήγορα στὰ ὑπέρογκα γεωγραφικὰ καὶ πληθυσμιακὰ μεγέθη 
ποὺ ἐπιθυμεῖ (βλ. «ἀγορές»). Ἡ ἔρευνα, ποὺ ἀναπτύσσεται μέσῳ τῶν προσδεδεμένων 
στὶς καπιταλιστικὲς ἐπιχειρήσεις πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων, κατευθύνεται φυσικὰ 
πρὸς τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν πελατῶν-χρηματοδοτῶν. 

Ἀντίθετα μὲ ὅ,τι πιστεύεται, τὰ τεχνολογικὰ ἐργαλεῖα 
δὲν εἶναι κάτι οὐδέτερο, ἀλλὰ ἐνσωματώνουν τὸν στό-
χο τοῦ κατασκευαστῆ τους καθὼς καὶ συγκεκριμένες 
ἀνθρώπινες σχέσεις, σχέσεις παραγωγῆς καὶ κοινωνικὴ 
ἰδεολογία(8). Ἕνας τρόπος παραγωγῆς, ποὺ θὰ στόχευε 
σὲ ἐξανθρωπισμένα μεγέθη μικρότερης κλίμακας καὶ θὰ 
ἐπιχειροῦσε νὰ ἀπαντήσῃ ποιοτικὰ στὶς ἀνθρώπινες ἀνάγ-
κες, θὰ ὤφειλε νὰ ἐπινοήσῃ ἄλλου εἴδους ἐργαλεῖα. Ὁ 
Καπιταλισμὸς ἀναπτύσσει ἀποκλειστικὰ τὸ εἶδος ἐκεῖνο 
τῆς τεχνολογίας, ποὺ ἔχει βραχυπρόθεσμα χαμηλὸ κόστος 
(τὶς μακροπρόθεσμες δυσμενεῖς συνέπειες τὶς μετακυλίει 
στὶς ἑπόμενες γενεές – βλ. τὴν ἐπικίνδυνη συσσώρευση 
ἄχρηστων καταλυτῶν αὐτοκινήτων ἢ ραδιενεργῶν σκου-
πιδιῶν), ἀναπαράγει τὴν ἐξαρτημένη ἐργασιακὴ καὶ κοι-
νωνικὴ σχέση στὸν τόπο παραγωγῆς καὶ στὴν κοινωνία 
καὶ διαιωνίζει τὴν ἐνεργειακὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξουσία του 
(βλ. χρήση πυρηνικῆς τεχνολογίας γιὰ «εἰρηνικούς» σκο-
πούς, γενετικῶς μεταλλαγμένα τρόφιμα κ.λπ.). 

Ἡ Φύση θεωρεῖται πεδίο πρὸς ὑποταγὴ καὶ λεηλασία 
καὶ οἱ καταστροφὲς ποὺ τῆς προκαλοῦνται δὲν λαμβάνον-

ται ὑπ’ ὄψιν στὸν καπιταλιστικὸ τρόπο ὑπολογισμοῦ τοῦ κόστους. 

Οἱ μορφὲς τεχνολογίας, ποὺ δὲν ἐξαντλοῦν ἐνεργειακὰ τὴν Φύση, ποὺ εὐνοοῦν 
τὴν ἀποκέντρωση, τὴν πρόσβαση καὶ τὴ διαχείρισή τους ἀπὸ εὐρύτερα ἀνθρώπινα 
σύνολα (βλ. ἐνεργειακὴ δημοκρατία ἀλλὰ καὶ γενικώτερα δημοκρατία, σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὶς καπιταλιστικὲς ψευδεπιστῆμες τοῦ «μάνατζμεντ», τῆς «διαχείρισης ἀνθρωπί-
νων πόρων» κ.ἄ.) ἀπαξιώνονται ὡς μὴ «ἀποδοτικές». 

Τὸ ὅτι ὁ Καπιταλισμὸς ἐφηῦρε τὴν τεχνολογία εἶναι ἕνας μῦθος ποὺ προορίζεται 
γιὰ τὶς μᾶζες τῶν ἀνυποψίαστων καταναλωτῶν του: ἡ Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση εἶ-
χε ἀρχίσει ἤδη στὴν Ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἀπὸ διάνοιες, ποὺ δὲν λειτουργοῦσαν κατὰ 
παραγγελία καὶ βάσει προδιαγραφῶν, ποὺ τοὺς εἶχε θέσει κάποιος καπιταλιστής-ἐν-
τολέας, ἀλλὰ ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν ἐφαρμογὴ μιᾶς ἐξανθρωπισμένης ὀρθολογικῆς 

Ὁ Καπιταλισμὸς 
ἀναπτύσσει 

ἀποκλειστικὰ τὸ 
εἶδος ἐκεῖνο τῆς 
τεχνολογίας, ποὺ 

ἔχει βραχυπρόθεσμα 
χαμηλὸ κόστος, 
ἀναπαράγει τὴν 

ἐξαρτημένη ἐργασιακὴ 
καὶ κοινωνικὴ σχέση 

στὸν τόπο παραγωγῆς 
καὶ στὴν κοινωνία 
καὶ διαιωνίζει τὴν 
ἐνεργειακὴ καὶ 

κοινωνικὴ ἐξουσία του.
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Ἐ πι στή μης (φυ σι κὰ οἱ βά σεις τῆς Ἐ πι στή μης αὐ τῆς εἶ χαν τε θῆ με ρι κοὺς αἰ ῶ νες πρὶν 
ἀ πὸ τοὺς Ἕλ λη νες φι λο σό φους, ἐ νῷ ἡ ὁ μα λὴ ὁ λο κλή ρω ση τῆς δι α δι κα σί ας ἀ νε στά λη 
ἀ πὸ τὸν Χρι στι α νι σμό). Θὰ μπο ρού σα με νὰ ποῦ με, ὅ τι τὸ κα πι τα λι στι κὸ εἶ δος τε χνο λο-
γί ας προ ῆλ θε ἀ πὸ τὴν ἐ κτρο πὴ καὶ δι α στρο φή, ποὺ κα τά φε ρε ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἐ πὶ τῆς 
ὁ μα λῆς ἐ πι στη μο νι κο τε χνι κῆς ἐ ξέ λι ξης. Ἀλ λὰ καὶ γε νι κώ τε ρα ὁ Κα πι τα λι σμὸς μπο ρεῖ 
νὰ ἑρ μη νευ θῇ σὰν μί α τε ρα το γέ νε ση-κλη ρο δό τη μα τοῦ χρι στι α νι κοῦ Με σαί ω να. 

Ἀ κό μα καὶ κά ποι ες εὐ ερ γε τι κὲς πλευ ρὲς τῆς σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας (π.χ. κά ποι ες 
ποὺ ἔ χουν σχέ ση μὲ τὴν Ἰ α τρι κή) δὲν ἀ πο τε λοῦν ἐ πι τυ χί α τοῦ Κα πι τα λι σμοῦ, ἀλ λὰ 
εἶ ναι λο γι κώ τε ρο νὰ πι στέ ψου με, ὅ τι θὰ εἶ χαν ἐ φευ ρε θῆ πο λὺ ἐ νω ρί τε ρα καὶ θὰ εἶ-
χαν φτά σει πο λὺ τα χύ τε ρα σὲ πο λὺ πε ρισ σό τε ρο κό σμο, ἂν ἡ κοι νω νί α εἶ χε ἀ φε θῆ 
ἐ λεύ θε ρη νὰ προ τά ξῃ ἄλ λες ση μα σί ες. Τὸ ἴ διο θὰ ἴ σχυ ε καὶ μὲ ἀ να ρίθ μη τες ἄλ λες 
και νο το μί ες, ἂν στὸν Κα πι τα λι σμὸ δὲν ἴ σχυ ε τὸ ἀν τι α να πτυ ξια κό, πα ρά λο γο δί και ο 
τῆς «πα τέν τας».

Οἱ οἰ κο νο μι κὲς κρί σεις στὸν Κα πι τα λι σμὸ εἶ ναι κρί σεις μὴ ἀ πορ ρο φή σι μης ὑ περ πα-
ρα γω γῆς, οἱ ὁ ποῖ ες ὀ φεί λον ται στὴν ὑ στε ρί α τῆς «πα ρα γω γι κό τη τας», ποὺ σὲ τε λι κὴ 
ἀ νά λυ ση δυ σκο λεύ ε ται νὰ πα ρα κο λου θή σῃ τὴ ζή τη ση καὶ νὰ κα τα νο ή σῃ τὶς ἀν θρώ-
πι νες ἀ νάγ κες. 

 «Ἐλεύθερη» ἀγορὰ ἢ κατευθυνόμενη Οἰκονομία;
ὸ δί λημ μα εἶ ναι πα ρα πλα νη τι κό, ἀ φοῦ ἡ δυ να τό τη τα ὕ παρ ξης «ἐ λεύ θε-
ρης» -μὲ ὁ ποι α δή πο τε ἔν νοι α- ἀ γο ρᾶς ἀ ναι ρεῖ ται πρω τί στως ἀ πὸ τὴν 
ἴ δια τὴν φύ ση τοῦ Κα πι τα λι σμοῦ. Ἡ κα πι τα λι στι κὴ ἐ πι χεί ρη ση εἶ ναι ἕ να 
κα τα σκεύ α σμα μὲ ἡ με ρο μη νί α λή ξης, ποὺ ὁ προ ο ρι σμός του εἶ ναι εἴ τε νὰ 
συγ χω νεύ σῃ εἴ τε νὰ συγ χω νευ τῇ εἴ τε νὰ χρε ω κο πή σῃ. Οἱ συγ χω νεύ σεις 

Ἀ πὸ τὶς πυρ κα ϊ ὲς τοῦ φε τι νοῦ Αὐ γού στου στὴ ∆. Πε λο πόν νη σο. (Φω το γρα φί α: ἐ φημ. 
«Ἔ θνος».) Ἡ κα πι τα λι στι κοῦ τύ που «ἀ νά πτυ ξη» ἐ πὶ τὸ ἔρ γον: Ἡ Ἱστο ρί α καὶ ὁ πε ρι βαλ-

λον τι κὸς πλοῦ τος «ἀ ξι ο ποι οῦν ται» διὰ τῆς πυ ρᾶς.
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ἐ πι χει ρή σε ων ἢ καὶ ὁ λό κλη ρων το μέ ων τῆς Οἰ κο νο μί ας, ἡ δη μι ουρ γί α ὀ λι γο πω λί ων 
καὶ μο νο πω λί ων, τὰ –«νό μι μα» ἢ «πα ρά νο μα»– καρ τὲλς ὁ δη γοῦν σὲ ὁ λο έ να με γα λύ τε-
ρο πε ρι ο ρι σμὸ τοῦ ἀν τα γω νι σμοῦ καὶ τοῦ πο λυ δι α φη μι σμέ νου δι και ώ μα τος ἐ πι λο γῆς 
τοῦ κα τα να λω τῆ. Ἐ πί σης σὲ τε χνη τή, ἀ πὸ τοὺς με γά λους ἑ ται ρι κοὺς σχη μα τι σμούς, 
δι α μόρ φω ση τῆς ζή τη σης καὶ τῆς προ σφο ρᾶς, κά τι ποὺ πα ρα βιά ζει κα τά φω ρα τὴν 
πο λυ δι α κη ρυγ μέ νη «φυ σι ο κρα τί α» τοῦ Κα πι τα λι σμοῦ.

Οἱ πα ρα πά νω τά σεις ὠ θή θη καν στὶς ἔ σχα τες συ νέ πει ές τους στὶς χῶ ρες, ὅ που 
ὁ Κα πι τα λι σμὸς με τα βλή θη κε σὲ κρα τι κό, π.χ. στὶς χῶ ρες τοῦ πρώ ην «ὑ παρ κτοῦ 
Σο σι α λι σμοῦ». Στὸν κρα τι κὸ Κα πι τα λι σμὸ τὸ ζή τη μα τῆς ἰ δι ο κτη σί ας τῶν μέ σων 
πα ρα γω γῆς εἶ ναι τυ πι κὸ καὶ ἐ που σι ῶ δες, ἀ φοῦ οἱ κα πι τα λι στι κὲς σχέ σεις πα ρα γω-
γῆς ἀ να πα ρά γον ται κα τὰ πα νο μοι ό τυ πο τρό πο: κά ποι οι ἔ ξω καὶ ἐ πά νω ἀ πὸ τὴν 
κοι νω νί α ἀ πο φα σί ζουν, τί καὶ πῶς θὰ πα ρα χθῇ καὶ πῶς θὰ δι α νε μη θῇ, ἐ ρή μην τῆς 
κοι νω νί ας. Τὸ μον τέλ λο τοῦ κρα τι κοῦ Κα πι τα λι σμοῦ κα τέρ ρευ σε τό σο γρή γο ρα 
καὶ θε α μα τι κά, ὅ σο βε βι α σμέ νη καὶ ἀ λα ζο νι κὴ ἦ ταν ἡ ἀ πό πει ρα πραγ μα το ποί η σής 
του. Ἀ πὸ μί α ἄ πο ψη ὁ κρα τι κὸς Κα πι τα λι σμὸς συμ πυ κνώ νει σὲ δι ά στη μα λί γων 
δε κα ε τι ῶν τὴν ἐ ξέ λι ξη -καὶ πι θα νό τα τα τὴν κα τά λη ξη- τοῦ πα ρα δο σια κοῦ.

Ἐ ξε τα ζό με νος ὡς πρὸς τὸ ἐ φαρ μό σι μο τῶν δι α κη ρυγ μέ νων ἀρ χῶν του ὁ Κα πι τα λι-
σμὸς εἶ ναι τὸ λι γώ τε ρο ρε α λι στι κὸ καὶ τὸ πιὸ οὐ το πι κὸ σύ στη μα, ποὺ ὑ πῆρ ξέ πο τε. 
Ὅ ταν ὁ κα πι τα λι στι κὸς «πο λι τι σμός» πραγ μα το ποι ή σῃ τὴν Τε λι κὴ Συγ χώ νευ ση καὶ 
αὐ το κα τα στρα φῇ, θὰ ἔ χει ἀ φή σει πί σω μό νο τὰ πε ριτ τώ μα τά του. 

Ἡ κοινωνία παροχῶν καὶ πρόνοιας
ά ποι ος θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἰ σχυ ρι στῇ, ὅ τι ἀ πο τε λοῦ σε τὸ ἰ δε ῶ δες τῶν ἀρ χαί-
ων. Ὁ Ξε νο φῶν δη λώ νει ἀ πε ρί φρα στα,(9) ὅ τι στό χος τῶν οἰ κο νο μι κῶν του 
προ τά σε ων εἶ ναι νὰ συν τη ροῦν ται οἱ πο λί τες ἀ πὸ τὴν πό λη. Οἱ πα ρο χὲς 
σὲ χρῆ μα, εἴ δη πρώ της ἀ νάγ κης καὶ ὑ πη ρε σί ες ποί κι λαν ἀ πὸ πό λη σὲ 
πό λη(3). Ὁ ὅρ κος τοῦ Ἱπ πο κρά τη ἀ πο τε λεῖ σα φῆ καὶ ἔμ πρα κτη ἄ σκη ση 

κα θη με ρι νῆς κοι νω νι κῆς πο λι τι κῆς.
Ὁ Κα πι τα λι σμὸς ἀν τι λαμ βά νε ται ἀ γα θὰ ὅ πως ἡ Ὑ γιεί α ἢ ἡ Παι δεί α μό νον ὡς ἐμ πο-

ρεύ μα τα ἢ ὡς «ἀ γο ρές», οἱ ὁ ποῖ ες πρέ πει νὰ ἐγ κα τα λει φθοῦν κα τὰ ἕ ναν μυ στι κι στι κὸ 
τρό πο στὸν «νό μο» τοῦ ἐ πι χει ρη μα τι κοῦ ἀν τα γω νι σμοῦ.

Τὸ νόμισμα
νο μι σμα το κο πί α ἀ να πτύ χθη κε οὐ σι α στι κὰ στὴν Ἑλ λά δα (ἂν καὶ τὰ πρῶ-
τα νο μί σμα τα κό πη καν στὴ Λυ δί α) καί, ὅ σο κι ἂν φαί νε ται πε ρί ερ γο, δὲν 
ἀ πο τε λεῖ προ ϊ ὸν οἰ κο νο μι κῆς ἀλ λὰ πο λι τι κῆς σκέ ψης. Προ έ κυ ψε ὡς μιὰ 
ἐ φαρ μο γὴ τῆς εἰ δι κῆς ἔν νοι ας τοῦ νό μου στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα, ὁ ὁ ποῖ ος 
νο εῖ το ὡς ἀ πο τέ λε σμα συμ φω νί ας με τα ξὺ ἐ λευ θέ ρων πο λι τῶν. 

Ἄλ λω στε ἡ λέ ξη νό μι σμα προ έρ χε ται ἀ πὸ τὴ λέ ξη νο μί ζω. «Ἡ ἐ πι νό η ση καὶ ἡ ἐ ξά-
πλω ση τῆς νο μι σμα το κο πί ας θὰ ἔ πρε πε νὰ το πο θε τη θῇ στὰ πλαί σια τῆς ἀ νά πτυ ξης 
τῶν κοι νω νι κῶν σχέ σε ων καὶ τοῦ κα θο ρι σμοῦ τῶν ἀ ξι ῶν, μιᾶς βα σι κῆς δηλ. τά σης 
τῆς ἀρ χα ϊ κῆς ἐ πο χῆς, τό τε ποὺ οἱ νό μοι κω δι κο ποι οῦν ταν καὶ δη μο σι εύ ον ταν, γιὰ 
νὰ ἀ παλ λα γοῦν ἀ πὸ τὴν αὐ θαί ρε τη ἑρ μη νεί α. Ἡ ζω ὴ τῆς κοι νό τη τας τῆς πό λης δὲν 
μπο ροῦ σε νὰ νο η θῇ χω ρὶς τὴν ὕ παρ ξη καὶ τὴν ἐ πι βο λὴ κα νό νων σὲ ὅ λους καὶ ἡ ἐ πι νό-
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η ση τῆς νο μι σμα το κο πί ας θὰ ἔ πρε πε νὰ συμ φω νῇ μὲ αὐ τὸ […]. Ἡ τα χύ τα τη ἐ ξά πλω ση 
τῆς νο μι σμα το κο πί ας κα τὰ τὸν –6ο αἰ ῶ να, ἡ ὁ ποί α ἦ ταν βέ βαι α κα θα ρὰ ἑλ λη νι κὸ 
φαι νό με νο, πρέ πει λοι πὸν νὰ συν δυα στῇ μὲ τὸ φαι νό με νο τῆς ἀ νά πτυ ξης τῶν πό λε ων 
καὶ τῆς συ νεί δη σης τοῦ πο λί τη. Γιὰ ἄλ λη μιὰ φο ρὰ βλέ που με, ὅ τι εἶ ναι ἀ δύ να τον νὰ 
προ σεγ γί σου με τὴν Οἰ κο νο μί α σὲ “κα θα ρή” μορ φή»(3). 

Τὸ νό μι σμα ὑ πῆρ ξε τὸ σύμ βο λο τῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας τῶν αὐ το κυ βερ νώ με νων πό λε-
ων, ἐ πά νω στὸ ὁ ποῖ ο τύ πω ναν μὲ ὑ πε ρη φά νεια τὰ ἐ πί ση μά τους. Ἡ με τα γε νέ στε ρη 
γε νι κευ μέ νη ἀν τί λη ψη καὶ χρή ση τοῦ νο μί σμα τος ὡς μέ σου κερ δο σκο πί ας, ἂν καὶ 
γνω στή, ἦ ταν πε ρι φρο νη τέ α ἀ πὸ τοὺς ἐ λεύ θε ρους ἀν θρώ πους. 

Ἐπίλογος: Homo Oeconomicus ἐναντίον πολιτικοῦ ἀνθρώπου
ό σο ὁ πα ρα δο σια κὸς ὅ σο καὶ ὁ κρα τι κὸς Κα πι τα λι σμὸς ἐ πι χει ροῦν νὰ 
με τα τρέ ψουν τὴν κοι νω νί α εἴ τε σὲ μί α «φι λε λεύ θε ρη» ζούγ κλα ἀν τα γω-
νι σμοῦ εἴ τε σὲ ἕ να στρα τό πε δο κα τα ναγ κα στι κῆς ἐρ γα σί ας. Πράγ μα τα 
ποὺ στὸ βά θος ἴ σως δὲν δι α φέ ρουν καὶ τό σο πο λύ. Ὁ ἀν θρω πό τυ πος 
ποὺ δη μι ουρ γή θη κε μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο, ὁ λε γό με νος «ἄν θρω πος τῆς 

Οἰ κο νο μί ας», ἀν τι λαμ βά νε ται τὴν κοι νω νί α καὶ τὴν Φύ ση σὰν ἕ να ξέ φρα γο ἀμ πέ λι 
ὠ φε λι μι στι κῆς δρά σης καὶ ἁρ πα γῆς καὶ τὴν πο λι τι κὴ τέ χνη σὰν μέ σο ἐ ξου σια σμοῦ καὶ 
ὄ χι ὀρ θο λο γι κῆς ἀν θρώ πι νης συ νύ παρ ξης καὶ ὁ λο κλή ρω σης. 

Ὁ Κα πι τα λι σμός, ἀ ξι ο λο γού με νος μὲ τὰ δι κά του κρι τή ρια, εἶ ναι βα θύ τα τα ἀ νορ θο-
λο γι κός, μὴ ἀ πο δο τι κός, μὴ ἀ πο τε λε σμα τι κός, προ βλη μα τι κός. Ἔ χει προ κα λέ σει μί α 
μὴ ἀ να στρέ ψι μη οἰ κο λο γι κὴ κα τι οῦ σα καὶ ἔ χει φέ ρει δι σε κα τομ μύ ρια -ἀν θρώ πι να καὶ 
μή- πλά σμα τα σὲ κα τά στα ση λι μο κτο νί ας. Ἐ πί σης ἔ χει γε νι κεύ σει καὶ κα θα γιά σει τὸν 
πό λε μο μέ σα καὶ ἀ νά με σα στοὺς ἀν θρώ πους, ἀλ λὰ καὶ ἀ νά με σα στὸν ἄν θρω πο καὶ 

Με γα λο στέ λε χος αὐ το κι νη-
το βι ο μη χα νί ας (Nissan) ἀ να-
κοι νώ νει τὸ κλεί σι μο τῶν 
ἐρ γο στα σί ων της τὸ 1999. 
Ἀ ξί ζει νὰ προ σε χθῇ τὸ ὕ φος 
«ἀν θρώ που τῆς Οἰ κο νο μί-
ας». (Πη γή: James Fulcher, 
«Κα πι τα λι σμός», ἔκδ. «Ἑλ-

λη νι κὰ Γράμ μα τα».)
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τὴν Φύ ση.
Στὸ πα ρα στα τι κὸ ντο κυ μαν ταὶρ Corporation τοῦ Κα να δοῦ Μὰρκ Ἄχ μπαρ ἐ ξε τά ζον-

ται οἱ κα πι τα λι στι κὲς ἐ πι χει ρή σεις σύμ φω να πρὸς αὐ τὸ ποὺ καὶ οἱ ἴ δι ες δι α τεί νον ται 
ὅ τι εἶ ναι: ὡς πρό σω πα (νο μι κῆς ἔ στω φύ σε ως). Ἐ ξε τά ζε ται ἡ κοι νω νι κὴ συμ πε ρι φο ρά 
τους ἀ πὸ ψυ χι α τρι κῆς πλευ ρᾶς, σὰν νὰ ἐ πρό κει το γιὰ σχε δὸν φυ σι κὰ πρό σω πα. Τὰ 
ἀ πο τε λέ σμα τα εἶ ναι πο λὺ δι α φω τι στι κά. Σύμ φω να μὲ ἕ ναν ∆ι α γνω στι κὸ Κα τά λο γο 
Ἐ λέγ χου Προ σω πι κό τη τας, ποὺ ἔ χει κα ταρ τί σει ἡ Παγ κό σμια Ὀρ γά νω ση Ὑ γιεί ας 
(Π.Ο.Υ., ICD-10) ἡ κα πι τα λι στι κὴ ἐ πι χεί ρη ση πα ρου σιά ζει τὰ πα ρα κά τω συμ πτώ μα-
τα: 

« -  πλή ρης ἀ δι α φο ρί α γιὰ τὰ συ ναι σθή μα τα τῶν ἄλ λων,
- ἀ νι κα νό τη τα δι α τή ρη σης μα κρο χρό νι ων καὶ ἀν θε κτι κῶν σχέ σε ων,
- ἀ δι α φο ρί α γιὰ τὴν ἀ σφά λεια τῶν ἄλ λων,
- τά ση γιὰ ἐ ξα πά τη ση: ψεύ δε ται ἐ πα νει λημ μέ να καὶ χει ρα γω γεῖ πρὸς ὄ φε λός 

της,
- ἀ δυ να μί α νὰ νι ώ σει τύ ψεις συ νει δή σε ως,
- ἀ νι κα νό τη τα συμ μόρ φω σης μὲ τὶς κοι νω νι κὲς νόρ μες καὶ ἐκ δή λω ση πα ρά νο μης 

συμ πε ρι φο ρᾶς.
∆ι ά γνω ση: ψυ χο πά θεια.»

Ἡ ἐ πο χή μας χρει ά ζε ται «ἕ να σύ νο λο νέ ων εὐ αι σθη σι ῶν σὲ μιὰ ὁ λό τη τα νέ ων 
πο λι τι σμι κῶν μορ φῶν […], μιὰ ἠ θι κὴ Οἰ κο νο μί α, στὸ πλαί σιο τῆς ὁ ποί ας ἡ λέ ξη 
«Οἰ κο νο μί α» θὰ ὑ πο δη λώ νῃ τὴν ἐ πα νοι κει ο ποί η ση τοῦ ἀρ χαί ου ἑλ λη νι κοῦ ὅ ρου, 
δη λα δὴ τὴ δι α χεί ρι ση τοῦ οἴ κου […], μιὰ νέ α πο λι τι κή, ποὺ δὲν θὰ εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο 
ἀ πὸ ἐ πα νοι κει ο ποί η ση τοῦ ἀρ χαί ου ἑλ λη νι κοῦ ὁ ρι σμοῦ της, δη λα δὴ δι α χεί ρι ση τῆς 
το πι κῆς κοι νό τη τας».(10)

Ση μει ώ σεις
(1) Ξε νο φῶν τος, «Οἰ κο νο μι κός».

(2) Ἀ ρι στο τέ λους, «Οἰ κο νο μι κά».

(3) M.M. Austin, καὶ P. Vidal-Naquet, «Οἰ κο νο μί α καὶ Κοι νω νί α στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα», ἐκ-
δό σεις Ζα χα ρό που λος, 1998.

(4) Ἀ πὸ ἄρ θρο τοῦ ∆. Χα ρι τό που λου στὰ «Νέ α», φύλ λο 7/12/2002.

(5) Ἀ ρι στο τέ λους, «Ρη το ρι κή» 1,9,1367 καὶ 32.

(6) Ἀγ γλι κὸ Ἀ νοι κτὸ Πα νε πι στή μιο, «Κοι νω νι κὴ Ἱ στο ρί α τῆς ἀρ χαί ας Ἀ θή νας», ἐκ δό σεις 
Κου τσουμ πός, Ἀ θή να 1985.

(7) Βλ. τὸ πε ρί φη μο χω ρί ο ἀ πὸ τὴν «Κύ ρου Ἀ νά βα ση» τοῦ Ξε νο φῶν τος VIII,2, 5-6.

(8) Κορ νή λιος Κα στο ριά δης, «Τὸ ἐ πα να στα τι κὸ πρό βλη μα σή με ρα», ἐκ δό σεις Ὕ ψι λον, Ἀ θή-
να 1984.

(9) Ξε νο φῶν τος, «Πό ροι ἢ πε ρὶ προ σό δων» IV 33.

(10) Μά ρε ϊ Μπούκ τσιν, «Ἡ σύγ χρο νη οἰ κο λο γι κὴ κρί ση», ἐκ δό σεις Βι βλι ό πο λις, Ἀ θή να 
1993.

Θε ό δω ρος Λαμ πρό που λος
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τρο μο κρα τί α, ἡ χρή ση δη λα δὴ βί ας ἀ πὸ ἄ το μα ἢ ὀρ γα-

νώ σεις, προ κει μέ νου νὰ ἐκ φο βί σουν καὶ ἀ πο τρέ ψουν ἄλ-

λους ἀ πὸ τὴν ἐ πί τευ ξη ἰ δε ο λο γι κῶν ἢ πο λι τι κῶν στό χων, 

ἀ πο τε λεῖ σο βα ρὴ ἀ πει λὴ γιὰ τὶς σύγ χρο νες δη μο κρα τί ες. 

Κα τὰ τὶς προ η γού με νες δε κα ε τί ες τρο μο κρα τι κὲς ἐ νέρ γει-

ες γί νον ταν γιὰ τὴν γῆ ἢ γιὰ πο λι τι κοὺς λό γους. Σή με ρα κα λού με θα νὰ 

ἀν τι με τω πί σου με τὴν θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α: ἡ χρή ση βί ας γί νε ται 

ἀ πὸ ἀν θρώ πους, ποὺ δι και ο λο γοῦν τὶς πρά ξεις τους ἀ να φε ρό με νοι σὲ 

θρη σκευ τι κὲς ἰ δέ ες ἢ ἀ πο σπά σμα τα ἀ πὸ τὴν Ἁ γί α Γρα φή. Ὑ πάρ χει δι α-

φο ρὰ ὡς πρὸς τὸν τρό πο ποὺ ἐκ δη λώ νε ται ἡ θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α 

στὶς ΗΠΑ καὶ ὅ πως τὴν βι ώ σα με στὴν Εὐ ρώ πη.

• Κα τ’ ἀρ χὰς ἡ θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α στὴν Εὐ ρώ πη δι ε νερ γεῖ ται ὄ χι ἀ πὸ ξέ νες 
δυ νά μεις ἢ ὀρ γα νώ σεις ἀλ λὰ ἀ πὸ «γη γε νεῖς τρο μο κρά τες», ὅ πως ἀ πο κα λοῦν ται. 
Πρό κει ται κα τὰ κύ ριο λό γο γιὰ νε α ρούς, ποὺ αἰ σθά νον ται ἀ πο ξε νω μέ νοι ἀ πὸ 
τὴν κοι νω νί α καὶ τὴν ἰ δε ο λο γί α τῆς χώ ρας τους. Κα τα φεύ γουν στὴν δι ε θνῆ θρη-
σκευ τι κὴ κοι νό τη τα, ὅ που κυ ρια ρχοῦν ἀ κραῖ ες ἰ δέ ες, ὅ πως ὅ τι ἡ ἁρ μό ζου σα τι μω-
ρί α γιὰ τὴν βλα σφη μί α εἶ ναι ὁ θά να τος, πρᾶγ μα ποὺ συ νέ βη καὶ στὴν πε ρί πτω ση 
τοῦ Τέ ο Βὰν Γκόγκ.

• Ἕ να δεύ τε ρο χα ρα κτη ρι στι κὸ τῆς εὐ ρω πα ϊ κῆς θρη σκευ τι κῆς τρο μο κρα τί ας εἶ-
ναι, ὅ τι οἱ τρο μο κρά τες ἐ πι τί θεν ται σὲ ἄ το μα. Αὐ τὴ δὲν εἶ ναι ἡ μό νη ἐκ δή λω ση 
θρη σκευ τι κῆς τρο μο κρα τί ας στὸ εὐ ρω πα ϊ κὸ ἔ δα φος: οἱ ἐ κρή ξεις στὴν Μα δρί τη 
τὴν 11η Μαρ τί ου τοῦ 2004 καὶ στὸ με τρὸ τοῦ Λον δί νου τὴν 5η Ἰ ου λί ου 2005 
στό χευ αν ἀ δι α κρί τως με γά λο ἀ ριθ μὸ ἀ τό μων. Ὡ στό σο ἐ πι ση μαί νε ται καὶ πά λι, 

ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÁ 
ÅÊÔÑÏÐÇÓ
ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÑ×ÅÓ
ÔÏÕ ÏÑÈÏÕ ËÏÃÏÕ
Ἐ πι κίν δυ νη κρί ση τῆς εὐ ρω πα ϊ κῆς ∆ι α νό η σης:
ταυ τί ζει τὸν φα να τι σμὸ μὲ τὴν κρι τι κὴ σκέψη!
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διότι εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό, ὅτι στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπιθέσεις ἔχουν ἐνίοτε ὡς 
στόχο συγκεκριμένα πρόσωπα. Τὸ πιὸ γνωστὸ παράδειγμα εἶναι τοῦ Τέο Βὰν 
Γκόγκ.

• Τρίτον, οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Εὐρώπη δὲν ἀποτελοῦν ἀντίδραση σὲ 
στρατιωτικὴ ἐπέμβαση σὲ ξένες χῶρες. Οἱ ἴδιοι οἱ τρομοκράτες δηλώνουν ὅτι 
«κτυποῦν» τὴν παρακμὴ τῆς τοπικῆς ἢ ἐθνικῆς τους κοινότητας. ∆ὲν στυλιτεύουν 
τὴν κυβέρνησή τους γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς χώρας τους στὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰκ 
ἢ τὸ Ἀφγανιστάν, ἀλλὰ διότι ἔχει θεσπίσει νομοθεσία, ποὺ ἀντιβαίνει στὸν θεῖο 
νόμο. Σημαντικὸς παράγων γιὰ τὴν δυσαρέσκειά τους ἀποτελεῖ ἡ ἐλευθερία, ποὺ 
ὑπάρχει στὶς ∆υτικὲς κοινωνίες, νὰ σχολιάζωνται ἢ καὶ νὰ χλευάζωνται οἱ θρη-
σκευτικὲς ἰδέες. Κατὰ συνέπεια ἡ θρησκευτικὴ τρομοκρατία κτυπᾷ εὐθέως τὴν 

    Ἡ ἐπίθεση στοὺς ∆ί-
δυμους Πύργους τῆς 
Νέας Ὑόρκης δραστη-
ριοποίησε τοὺς μου-
σουλμάνους. ∆ὲν εἶ-
ναι λίγοι ἐκεῖνοι –ἰδι-
αίτερα νέοι σὲ ἰσλαμι-
κὲς χῶρες– ποὺ κινη-
τοποιήθηκαν καὶ προ-
σχώρησαν σὲ ὁμάδες 
ἄμεσα ἢ ἔμμεσα συν-
δεδεμένες μὲ τὴν τρο-
μοκρατία. Παράλλη-
λα ὅμως ἕνα ἄλλο κομ-
μάτι τοῦ μουσουλμανι-
κοῦ κόσμου εἶδαν τὴ 
θρησκεία τους μὲ νέο 
πνεῦμα, μὲ ἐρωτηματι-
κὰ καὶ μὲ σοβαρὴ κρι-

τικὴ διάθεση.
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ἀρ χὴ τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ λό γου, ὅ πως ἄλ λω στε κα τέ στη φα νε ρὸ ἀ πὸ τὴν «κρί ση 
τῶν καρ τούνς», ποὺ ἄρ χι σε στὴν ∆α νί α. 

Πο λυ πο λι τι σμὸς ἐ ναν τί ον Εὐ ρω πα ϊ κοῦ Πο λι τι σμοῦ

ἱ ἀρ χὲς τῆς Ὁλ λαν δί ας βρί σκον ται σὲ κα τά στα ση ἀ μη χα νί ας. Πῶς νὰ 
ἀν τι δρά σουν σ’ αὐ τὸ τὸ και νούρ γιο φαι νό με νο; Πῶς εἶ ναι δυ να τὸν 
σχε τι κὰ ἐ πι τυ χη μέ νοι νέ οι πο λί τες νὰ ἀ πορ ρί πτουν τὴν κοι νω νί α καὶ 
τὸν πο λι τι σμό, ὅ που γεν νή θη καν; Πῶς ἐ ξη γεῖ ται τὸ γε γο νός, ὅ τι με τα-
νά στες δεύ τε ρης γε νιᾶς αἰ σθά νον ται λι γώ τε ρη ταύ τι ση μὲ τὴν ∆υ τι κὴ 

κουλ τού ρα ἀπ’ ὅ,τι οἱ γο νεῖς τους; Τί κά νει αὐ τοὺς τοὺς νε α ροὺς τό σο εὐ ά λω τους 
στὴν προ πα γάν δα τῶν δα σκά λων τοῦ μί σους καὶ στὸν ἀ κραῖ ο θρη σκευ τι κὸ δογ-
μα τι σμό; Καὶ τὸ κυ ρι ώ τε ρο, τί μπο ρεῖ νὰ γί νῃ γι’ αὐ τό; Σ’ αὐ τὸ τὸ ἄρ θρο θὰ ἤ θε λα 
νὰ ἐ πι κεν τρω θῶ στὸ πῶς χει ρί ζον ται τὸ θέ μα τῆς ἔν τα ξης τῶν μει ο νο τή των στὴν 
ἐ θνι κή τους κουλ τού ρα οἱ Βρε ταν νοὶ καὶ οἱ Ὁλ λαν δοί.

Γιὰ πολ λὰ χρό νια τὸ ἐ πί ση μο «πι στεύ ω» τῆς Ὁλ λαν δι κῆς κυ βέρ νη σης ἦ ταν ἡ 
πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα, μί α προ σέγ γι ση ποὺ ταί ρια ζε στὴν Ὁλ λαν δι κὴ Ἱ στο ρί α 
καὶ κουλ τού ρα. Ἡ πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα σή με ρα εἶναι μί α ἀ πὸ τὶς με τα μον τέρ νες 
ἰ δέ ες/θε ω ρή σεις, ἐκ τῶν ὁ ποί ων οἱ κυ ρί αρ χες εἶ ναι ἡ σχε τι κο κρα τί α, μί α ἀρ νη τι κὴ 
στά ση πρὸς τὴν ∆υ τι κὴ πο λι τι κὴ πα ρά δο ση, ἡ καλ λι έρ γεια συλ λο γι κῆς ἐ νο χῆς 
γιὰ τὶς ἐ κτρο πὲς τῆς ἀ ποι κι ο κρα τί ας τοῦ πα ρελ θόν τος καὶ ἄλ λες πραγ μα τι κὰ ἢ 
ὑ πο τι θέ με να μαῦ ρες σε λί δες τῆς ∆υ τι κῆς Ἱ στο ρί ας. 

Γιὰ τοὺς ὑ πέρ μα χους τῆς πο λυ πο λι τι σμι κό τη τας ὁ Εὐ ρω πα ϊ κὸς Πο λι τι σμὸς βρί-
σκε ται σὲ λά θος δρό μο ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ. Τὸ Ὁ λο καύ τω μα, ὁ 
Να ζι σμός, ὁ Κομ μου νι σμός, ἡ δου λεί α δὲν θε ω ροῦν ται ἐ κτρο πές, ποὺ συ νέ βη σαν 
κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς ἀ νά πτυ ξης τοῦ ∆υ τι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, ἀλ λὰ ὡς ἀ να πό φευ κτα 
προ ϊ όν τα τῆς ∆υ τι κῆς Σκέ ψης, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι (γι’ αὐ τοὺς) ἐξ ὁ ρι σμοῦ ἀ πο λυ ταρ χι κή. 
Ἀ πορ ρί πτουν ἐ πί σης τὴν οἰ κου με νι κό τη τα τῶν ἀρ χῶν τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ, ὅ πως ἡ 
∆η μο κρα τί α, τὰ ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα, τὸ δί και ο, θε ω ρῶν τας ὅ τι ἐ φαρ μό ζον ται 
ἀ πὸ με μο νω μέ να ἄ το μα καὶ ὅ τι δὲν ἔ χουν κα θο λι κὴ ἰ σχύ. Γι’ αὐ τοὺς ἡ προ σπά θεια 
δι ά δο σης τῶν ἰ δα νι κῶν τῆς ∆ύ σης ἀ πο τε λεῖ ἀ λα ζο νεί α, φαι δρό τη τα δὲ τὸ νὰ πε ρι-
μέ νου με νὰ τὰ υἱ ο θε τή σουν οἱ ἐ θνι κὲς καὶ θρη σκευ τι κὲς μει ο νό τη τες τῶν ∆υ τι κῶν 
κοι νω νί ων· οἱ μει ο νό τη τες θὰ πρέ πει νὰ ζή σουν σύμ φω να μὲ τὰ δι κά τους ἤ θη, καὶ 
ἐ φ’ ὅ σον ἡ ∆υ τι κὴ κουλ τού ρα δι α φέ ρει ἀ πὸ τὴν δι κή τους, οἱ εὐ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες θὰ 
πρέ πει νὰ προ σαρ μο σθοῦν στὶς νέ ες συν θῆ κες. 

Αὐ τοῦ τοῦ εἴ δους ἡ στά ση ἐ πι δρᾷ στὸν τρό πο ποὺ εἶ ναι ὠρ γα νω μέ νη ἡ φι λε λεύ-
θε ρη κοι νω νί α. Σκε φθῆ τε τὴν ἀρ χὴ τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ λό γου. Ἡ ἀ πάν τη ση τοῦ 
με τα μον τέρ νου πο λι τι στι κοῦ Σχε τι κι σμοῦ εἶ ναι ἡ ἑ ξῆς: «Ἀ πο φύ γε τε τὴν κρι τι κή. 
Νὰ εἶ σθε ἐ πι φυ λα κτι κοὶ ὡς πρὸς τὰ σχό λια τὰ ἀ φο ρῶν τα σὲ ἄλ λες θρη σκεῖ ες. 
Ἀ φή στε τὴν με ταρ ρύθ μι ση νὰ ἔλ θῃ ἐκ τῶν ἔ σω καὶ ἀ πο φύ γε τε τὴν πρό κλη ση καὶ 
τὴν πό λω ση». 

Οἱ συ νέ πει ες μιᾶς τέ τοι ας προ σέγ γι σης εἶ ναι σο βα ρές. Θὰ μπο ροῦ σε νὰ ὁ δη γή σῃ 
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σὲ ἕ ναν δου λι κὸ «κα θαρ μό» ὁ λό κλη ρης τῆς ∆υ τι κῆς πα ρά δο σης, τῆς Λο γο τε χνί ας, 
τῆς Τέ χνης, τοῦ Κι νη μα το γρά φου, ἀ κό μη καὶ τῆς Ἐ πι στή μης. Ὁ Με τα μον τερ νι σμὸς 
δὲν ἐ κτι μᾷ ἰ δι αι τέ ρως τὴν ∆υ τι κὴ πα ρά δο ση τοῦ Ὀρ θο λο γι σμοῦ, ὅ μως θὰ ἀρ νη θῇ 
στὸν ∆υ τι κὸ Κό σμο τὸ δι καί ω μα νὰ ὑ πε ρα σπι σθῇ τὸν ἑ αυ τό του; Τὰ ἰ δα νι κὰ τοῦ 
∆ι α φω τι σμοῦ, ἡ ∆η μο κρα τί α, τὰ ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα, ἡ ἔν νο μη τά ξη θὰ ἀν τι κα-
τα στα θοῦν ἀ πὸ τὴν λα τρεί α τοῦ «ἄλ λου», τῶν μὴ ∆υ τι κῶν πο λι τι σμῶν καὶ ἰ δι αί τε ρα 
ἀ πὸ τὴν πε ποί θη ση ὅ τι ὅ λοι οἱ πο λι τι σμοὶ εἶ ναι ἰ σά ξιοι. Ὁ ποι α δή πο τε προ τί μη ση 
γιὰ τὶς ∆υ τι κὲς ἰ δέ ες θὰ πρέ πει νὰ συν τρι βῇ. Ὅ πως χα ρα κτη ρι στι κὰ λέ ει ὁ Ρότ ζερ 
Σκρά τον, «ἡ ∆ύ ση πρέ πει νὰ ἐ ξορ κι σθῇ πρὸς ὄ φε λος τῶν ὑ πο λοί πων».

Ἡ πα ρε ξή γη ση τῶν ἀρ χῶν τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ

ὐ τὴ ἡ θε ώ ρη ση τῆς ζω ῆς ἀ πει κο νί ζε ται κα θα ρὰ στὸ ἔρ γο τοῦ Στι ού-
αρτ Σίμ, κα θη γη τοῦ Κρι τι κῆς Θε ω ρί ας στὸ Πα νε πι στή μιο Σάν τερ λαντ 
(Με γά λη Βρε ταν νί α). Κα τ’ αὐ τὸν ὁ πυ ρῆ νας τοῦ προ βλή μα τος εἶ ναι ὁ 
δογ μα τι σμός, ποὺ ἀ πο φά σι σε νὰ ἀ να λύ σῃ με τὰ τὴν ἐ πί θε ση στὸ ∆ι ε-
θνὲς Κέν τρο Ἐμ πο ρί ου. Μέ χρι ἐ δῶ ἔ χει κα λῶς. Ὅ μως, ὅ πως συμ βαί νει 

σὲ πολ λὲς πε ρι πτώ σεις πο λι τι στι κῆς κρι τι κῆς, ὁ Σὶμ ἔ χει μί α πο λὺ εὐ ρεῖ α ἔν νοι α τοῦ 
δογ μα τι σμοῦ στὸ μυα λό του. Στὸ βι βλί ο του «∆ογ μα τι κὸς κό σμος: Ὁ νέ ος Με σαί ω-
νας τοῦ ∆όγ μα τος», ἐ κτὸς ἀ πὸ τὸν θρη σκευ τι κὸ δογ μα τι σμὸ δι α κρί νει τὸν πο λι τι κὸ 
δογ μα τι σμό, τὸν ἐ θνι κὸ δογ μα τι σμὸ καὶ ἄλ λα. Γιὰ τὸν Σὶμ ὅ σες ἰ δέ ες δὲν δι έ πον ται 
ἀ πὸ σχε τι κι σμὸ εἶ ναι δογ μα τι κές. Ἔ τσι, πάν τα σύμ φω να μὲ τὸν Σίμ, ὁ μό νος τρό-

Ὁ Ὁλ λαν δὸς σκη νο θέ της Τέ ο Βὰν Γκόγκ, ἀ φοῦ ἔ λα βε πολ λὲς ἀ πει λὲς γιὰ τὴ ζω ή του, λό γῳ 
τοῦ ὅ τι σὲ ται νί α του ἀ σκοῦ σε κρι τι κὴ στὸν τρό πο, ποὺ τὸ Ἰσ λὰμ ἀν τι με τω πί ζει τὶς γυ ναῖ-

κες, δο λο φο νή θη κε τε λι κὰ στὸ Ἄμ στερ νταμ ἀ πὸ φα να τι κὸ ἰσ λα μι στή.
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πος, γιὰ νὰ ἀ πο φύ γῃ κα νεὶς τὴν κα τη γο ρί α τοῦ δογ μα τι κοῦ, εἶ ναι νὰ υἱ ο θε τή σῃ τὴν 
με τα μον τέρ να σχε τι κι στι κὴ θε ώ ρη ση, ποὺ υἱ ο θέ τη σε ἄλ λω στε καὶ ὁ ἴ διος. 

Ὁ Σὶμ ὑ πο στη ρί ζει τὸν Σκε πτι κι σμὸ (καὶ ἰ δι αί τε ρα τὸν ρι ζο σπα στι κὸ Σκε πτι κι-
σμό) ἀ πέ ναν τι σὲ κά θε μορ φὴ ἐ ξου σί ας. «Ὅ σο πε ρισ σό τε ρο σκε πτι κι στὴς εἶ ναι 
κα νεὶς τό σο τὸ κα λύ τε ρο», λέ ει. «Τὸ νὰ ὑ πο στη ρί ζῃ κα νεὶς τὶς ἀ ξί ες τοῦ ∆ι α φω-
τι σμοῦ, δη λα δὴ τῆς ∆η μο κρα τί ας, τοῦ ἐ λεύ θε ρου λό γου καὶ τῆς ἔν νο μης τά ξης, 
ὡς οἰ κου με νι κὲς ἀ ξί ες, δὲν εἶ ναι πα ρὰ ἄλ λο ἕ να εἶ δος δογ μα τι σμοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο καὶ 
πρέ πει νὰ ἀ πορ ρι φθῇ.» Ἐ πει δὴ ὁ ποι ασ δή πο τε μορ φῆς προ σή λω ση στὶς οἰ κου με-
νι κὲς ἀ ξί ες θε ω ρεῖ ται, ἀ πὸ τοὺς ἀν θρώ πους ποὺ ἐκ φρά ζουν αὐ τὲς τὶς ἀ πό ψεις, ὡς 
ἕ να εἶ δος δογ μα τι σμοῦ, ὁ κό σμος μας ὁ λό κλη ρος θε ω ρεῖ ται ὡς ἕ να συ νον θύ λευ μα 
δογ μα τι σμῶν, ὅ που κα νεὶς δὲν ὑ πε ρέ χει τοῦ ἄλ λου. Γιὰ τὸν με τα μον τέρ νο σκε πτι κι-
στὴ ὅ λοι οἱ τρό ποι ζω ῆς καὶ ὅ λες οἱ ἀ πό ψεις εἶ ναι τῆς ἴ διας ἀ ξί ας. Ὡς λύ ση ὁ Σὶμ 
βλέ πει τὴν ἀ πο δέ σμευ ση ἀ πὸ ὁ ποι α δή πο τε οἰ κου με νι κὴ ἀ ξί α. Ὅ μως εἶ ναι αὐ τὸ 
ἔλ λο γη συμ βου λή; Τέ τοι ου εἴ δους θέ ση θὰ κα θι στοῦ σε κα τὰ τὴν γνώ μη μου τὶς ∆υ-
τι κὲς κοι νω νί ες εὐ ά λω τες στὴν θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α. 

Καὶ σύγ χυ ση με τα ξὺ φα να τι σμοῦ καὶ κρι τι κῆς!

ὸ ποῦ ἀ κρι βῶς θὰ μπο ροῦ σε νὰ ὁ δη γή σῃ αὐ τὴ ἡ στά ση τὸ βλέ που με 
στὸ βι βλί ο «Ἔγ κλη μα στὸ Ἄμ στερ νταμ», τὸ ὁ ποῖ ο συ νέ γρα ψε πρό-
σφα τα ὁ Ὁλ λαν δο α με ρι κα νὸς δη μο σι ο γρά φος καὶ δι α νο ού με νος Ἴαν 
Μπου ρού μα καὶ ἀ να φέ ρε ται στὴν δο λο φο νί α τοῦ Τέ ο Βὰν Γκόγκ. 
Ὅ πως ὁ Σίμ, ὁ Μπου ρού μα ἔ χει υἱ ο θε τή σει μί α με τα μον τέρ να σχε τι-

κι στι κὴ θε ώ ρη ση τῆς ζω ῆς, μέ σα ἀ πὸ τὴν ὁ ποί α προ σπα θεῖ νὰ δῇ τὸ πρό βλη μα τῆς 
θρη σκευ τι κῆς τρο μο κρα τί ας. ∆ι α τεί νε ται ὅ τι ἕ νας προ σα να το λι σμὸς πρὸς τὶς ἰ δέ ες 
καὶ τὰ ἰ δα νι κὰ τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ δὲν εἶ ναι ἀ πα ραί τη τα προ τι μώ τε ρος ἀ πὸ τὴν 
ἀ κραί α ἰσ λα μι στι κὴ ἰ δε ο λο γί α. «Καὶ στὶς δύο πε ρι πτώ σεις», ὅ πως λέ ει, «ἔ χου με 
νὰ κά νου με μὲ δογ μα τι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος πρέ πει νὰ ἐ κλεί ψῃ». 

Αὐ τὴ ἡ σχε τι κι στι κὴ θε ώ ρη ση ἔρ χε ται στὸ προ σκή νιο, ὅ ταν ὁ Μπου ρού μα συγ-
κρί νει τὶς ἀ πό ψεις τοῦ Μω χά μετ Μπου γι έ ρι, τοῦ δο λο φό νου τοῦ Βὰν Γκὸγκ καὶ 
ζη λω τῆ τοῦ Ἰσ λάμ, καὶ τῶν ἀν θρώ πων ποὺ προ έ βη σαν εὐ θαρ σῶς σὲ κρι τι κὴ τοῦ 
ἀ κραί ου Ἰσ λὰμ στὴν Ὁλ λαν δί α: τοῦ Ἀγιὰν Χιρ σὶ Ἀ λῆ καὶ τοῦ κα θη γη τῆ τῆς Νο μι-
κῆς Ἀφ σχὶν Ἐλ λιάν, ὑ πο στη ρι κτῶν τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ. 

Γιὰ τὸν Μπου ρού μα οἱ δι α φο ρές τους εἶ ναι λι γώ τε ρο ση μαν τι κὲς ἀ πὸ τὶς 
ὁ μοι ό τη τές τους: «ὅ λοι εἶ ναι πο λε μι στές, ὁ μὲν μὲ τὸ σπα θὶ (μὲ μα χαί ρι ἄλ λω-
στε προ σπά θη σε νὰ ἀ πο κε φα λί σῃ τὸν Βὰν Γκόγκ), οἱ δὲ μὲ τὴν πέ να. Ὅ λοι 
εἶ ναι ἀ κραῖ οι. Οἱ ἰσ λα μι στὲς δὲν ὀρ ρω δοῦν πρὸ οὐ δε νός. Ἐ φαρ μό ζουν κα τὰ 
γράμ μα τὶς ἱ ε ρές τους γρα φές. Ἂν οἱ γρα φὲς ζη τοῦν τὸν θά να το τῶν ἀ πί στων 
καὶ τῶν ἀ πο στα τῶν, κα τὰ τοὺς ἰσ λα μι στὲς οἱ ἀ λη θι νοὶ πι στοὶ δὲν πρέ πει νὰ 
δι στά σουν, θὰ πρέ πει νὰ ἐκ πλη ρώ σουν τὸ θέ λη μα τοῦ Θε οῦ δο λο φο νῶν τας 
τοὺς ἀ πο στά τες καὶ τοὺς ἄ πι στους, ἰ δι αί τε ρα ἂν ἔ χουν δι α πρά ξει τὸ ἔγ κλη μα 
τῆς βλα σφη μί ας». 
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Πάντα κατὰ τὸν Μπουρούμα, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ «ριζοσπαστικοῦ ∆ιαφωτισμοῦ» εἶναι 
ἐπίσης ἀκραῖοι. (;)* «Καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ πιστεύουν σὲ οἰκουμενικὲς** ἀξίες, θεω-
ροῦν ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ ἕναν δίκαιο σκοπὸ καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἀπορρίπτουν 
τὸν Σχετικισμό.»

Κι ὅμως ὁ Μπουρούμα μοιάζει νὰ διστάζῃ τὴν στιγμὴ ποὺ ταυτίζει τοὺς φα-
νατικοὺς ἰσλαμιστὲς μὲ τοὺς διαφωτιστές. Ἔτσι διαφαίνεται ἀπὸ τὸν λόγο του 
στὸ βιβλίο του. Ποιός ἄλλωστε συνετὸς ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξῃ 
ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο; Τόσο ὁ Τσάμπερλαιν ὅσο καὶ ὁ Χίτλερ εἶχαν μουστάκι, θὰ ἦταν 
ὅμως ἐντελῶς παράλογο νὰ δώσουμε σημασία σ’ αὐτὴν τὴν ὁμοιότητα. Πόσο 
ὅμοιο εἶναι ἕνα πρόγραμμα γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς πείνας καὶ τῆς δυστυχίας στὸν 
κόσμο μὲ ἕνα σχέδιο ἐξόντωσης μιᾶς ἐθνικῆς μειονότητας; Ἀνάλογης ἀξίας εἶναι 
οἱ συγκρίσεις καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ κ. Μπουρούμα. Ἡ ∆ιακήρυξη τῶν ∆ικαι-
ωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὅπως παρουσιάσθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν τὸ 1848, ἀποτελεῖ «οἰκουμενικὸ πιστεύω». Αὐτὸ δὲν καθιστᾷ τὰ Ἡνωμένα 
Ἔθνη σύνολο φονταμενταλιστῶν ἢ ἐπικίνδυνων τρομοκρατῶν. Ἤ μήπως εἶναι 
στὰ μάτια τῶν μεταμοντέρνων θεωρητικῶν;

Ὁ Ἄγγλος  ἰνδικῆς καταγω-
γῆς συγγραφέας Σαλμὰν 
Ρουσντὶ ἔγινε γνωστὸς στὸ 
εὐρὺ κοινὸ ἀπὸ τὴν περι-
πέτειά του μὲ τοὺς φανα-
τικοὺς ἰσλαμιστές. Στὸ βι-
βλίο, ποὺ ἐξέδωσε τὸ 1988 
μὲ τίτλο «Σατανικοὶ Στί-
χοι», ὑπῆρχαν πολλὲς θρη-
σκευτικὲς ἀναφορὲς γιὰ 
τὸν Μωάμεθ καὶ τὸ Κορά-
νι, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν 
ἀντιδράσεις στὶς τάξεις 
τῶν μουσουλμάνων, ποὺ 
θεώρησαν τὸ βιβλίο βλά-
σφημο γιὰ τὸν Προφήτη.

* Προκαλεῖ θλίψη ἡ ἀπερίγραπτη νοητικὴ σύγχυση, ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς ∆υτικὲς κοινωνίες. 
Οἱ ἄνθρωποι μοιάζουν πρόθυμοι νὰ ὑποκύψουν δουλικὰ στὸ παράλογο καὶ νὰ ἀπεμπο-
λήσουν στὸ ὄνομα τοῦ ὅποιου «προοδευτισμοῦ» τὶς ἀρχές, ποὺ ἀποτέλεσαν τὰ δομικὰ 
στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ τους. Πῶς ἀλλιῶς νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸ ὅτι ἐξομοιώνονται οἱ δια-
φωτιστὲς μὲ τοὺς παράφρονες, ποὺ ἐγκληματοῦν ἀδίστακτα στὸ ὄνομα τῆς θρησκείας; 

** Οἰκουμενικὲς ἀξίες, στὶς ὁποῖες πιστεύουν οἱ ἰσλαμιστὲς ἢ οἱ θρησκόληπτοι ὁποιουδήποτε 
δόγματος; 
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Ὁ Μπου ρού μα παί ζει ἐ πί σης μὲ τὴν λέ ξη κα θα ρό τη τα. Λέ ει, ὅ τι «ἡ ὑ πο σχε θεῖ σα 
κα θα ρό τη τα τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ δὲν δι α φέ ρει ἀ πὸ τὸν ρι ζο σπα στι κὸ ∆ι α φω τι σμό». 
Μὲ ἄλ λα λό για ὁ Σαγὶντ Κούτμπ, ὁ θε ω ρη τι κὸς τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ, δὲν δι α φέ ρει ἀ πὸ 
τὸν Σπι νό ζα. 

Ἐ κεῖ νο ποὺ μὲ ἀ νη συ χεῖ μὲ τὴν σχε τι κι στι κὴ ἢ ἀ κό μη καὶ μη δε νι στι κὴ θε ώ ρη ση 
εἶ ναι, ὅ τι με τα τρέ πει τὶς ∆υ τι κὲς κοι νω νί ες σὲ εὔ κο λα θύ μα τα τοῦ ρι ζο σπα στι κοῦ 
Ἰσ λα μι σμοῦ. Ἂν οἱ ∆υ τι κὲς κοι νω νί ες θε ω ροῦν, ὅ τι δὲν δι α θέ τουν στέ ρε ες ἀρ χές, γιὰ 
τὶς ὁ ποῖ ες ἀ ξί ζει νὰ ἀ γω νι σθοῦν (μὲ εἰ ρη νι κὰ μέ σα), τό τε δὲν ὑ πάρ χει λό γος νὰ τὶς 
δε χθοῦν καὶ οἱ μει ο νό τη τες τῶν με τα να στῶν. Ἂν ἡ κυ ρί αρ χη ἰ δε ο λο γί α στὶς ∆υ τι κὲς 
κοι νω νί ες εἶ ναι πλέ ον, ὅ τι ἡ ∆η μο κρα τί α, ἡ ἔν νο μη τά ξη, τὰ ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα 
δὲν ἀ ξί ζουν πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τὴν Θε ο κρα τί α, τὴν ∆ι κτα το ρί α καὶ τὴν Ἀ πο λυ ταρ-
χί α, τό τε δὲν ὑ πάρ χει λό γος νὰ ἀν τι τα χθοῦ με στὴν ἐ πέ λα ση τῶν δα σκά λων τοῦ 
μί σους κα τὰ τῶν ∆υ τι κῶν δη μο κρα τι ῶν. Οἱ σχε τι κι στὲς τοῦ Με τα μον τερ νι σμοῦ ὄ χι 
μό νο ἀρ νοῦν ται τὴν ἀ νω τε ρό τη τα τῶν ∆υ τι κῶν ἀ ξι ῶν ἀλ λὰ δι α μαρ τύ ρον ται γιὰ 
ἐ κεί νους ποὺ τὶς ὑ πε ρα σπί ζον ται, τώ ρα ποὺ βάλ λον ται. Ἡ δαι μο νο ποί η ση κά θε 
κρι τι κῆς καὶ ὁ χα ρα κτη ρι σμός της ὡς πό λω σης ἢ πρό κλη σης μᾶς ἀ φαι ροῦν ἀ κό μη 
καὶ τὸ δι καί ω μα νὰ ὑ πε ρα σπι σθοῦ με τοὺς δη μο κρα τι κοὺς θε σμούς. Αὐ το κτο νι κὴ 
δι ά θε ση…

Αὐ τὸ ποὺ πα ρα μέ νει μυ στή ριο εἶ ναι, για τί πολ λοὶ ἔ ξυ πνοι ἄν θρω ποι πα γι δεύ-
ον ται μέ σα στὸ πλαί σιο τῆς με τα μον τέρ νας σκέ ψης, πα ρ’ ὅ λο ποὺ ἀ να ρίθ μη τοι 
δι α νο ού με νοι, ὅ πως π.χ. ὁ Τέρ ρυ Ἴγ κλε τον καὶ ὁ Τζὼν Σή αρλ ἔ χουν ἀ πο δο μή σει 
τὰ δόγ μα τά της. Πι στεύ ω, ὅ τι ἔ χει νὰ κά νῃ μὲ τὴν με τα μον τέρ να πε ποί θη ση, ὅ τι ἡ 
στά ση τους βο η θᾷ στὸν ἀ γῶ να κα τὰ τῆς θρη σκευ τι κῆς τρο μο κρα τί ας. Ἐλ πί ζουν 
ὅ τι ἀ πο φεύ γον τας κά θε κρι τι κὴ στὸ σκε πτι κὸ τῶν τρο μο κρα τῶν κα τευ νά ζον ται 
τὰ πιὸ ἀ κραῖ α στοι χεῖ α. Πρό κει ται γιὰ τρο με ρὴ πλά νη, καὶ ἀ κό μη καὶ ὁ ἴ διος ὁ 
Μπου ρού μα θὰ τὸ εἶ χε κα τα λά βει, ἂν ἀ νέ λυ ε πιὸ βα θιὰ τὸ ἴ διο του τὸ βι βλί ο.

* * *

ρο φα νέ στα τα ἡ θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α δὲν ἀ πο τε λεῖ ἀ πάν τη ση 
στὴν κρι τι κὴ τοῦ Ἰσ λάμ. Ἄλ λες εἶ ναι οἱ ρί ζες της. Καὶ φυ σι κὰ δὲν ὑ φί-
στα ται ∆ι α φω τι σμὸς σὲ χῶ ρες ὅ πως ἡ Αἴ γυ πτος, τὸ Πα κι στὰν καὶ ἡ 
Σα ου δι κὴ Ἀ ρα βί α, δὲν ὑ πάρ χουν καρ τοὺνς σχε τι κὰ μὲ τὸν προ φή τη 
Μω ά μεθ οὔ τε δη μο σι εύ ον ται βι βλί α ὅ πως «Οἱ Σα τα νι κοὶ Στί χοι» τοῦ 

Σ. Ρουσ ντί. Κι ὅ μως ὑ πάρ χει θρη σκευ τι κὴ τρο μο κρα τί α.
Μό νο μὲ εἰ λι κρί νεια καὶ εἰς βά θος ἀ νά λυ ση αὐ τῶν τῶν θε μά των θὰ μπο ρέ σου με 

νὰ προ χω ρή σου με στὴν κα τα νό η ση αὐ τῆς τῆς σο βα ρῆς ἀ πει λῆς τῶν φι λε λεύ θε ρων 
θε σμῶν.

Με τά φρα ση: Ἄρ τε μις Γε ωρ γιά δου Πὼλ Κλί τερ
 (Πε ριοδ. «Free Inquiry», Φε βρ.-Μάρτ. 2007)



Ï ËÏÑÄÏÓ ÑÅÍÖÑÉÏÕ, 
ÏÉ ÅÑÅÕÍÅÓ ÔÏÕ «ÄÁÕËÏÕ»,

Ç ÁÑ×Ç ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ... 
ÏÉ ÍÅÏÊÏÐÏÉ ÂÏÕËÅÕÔÅÓ

 πὶ 26 χρό νια ἑ κα τον τά δες ἔ ρευ νες, ποὺ δη μο σι εύ θη καν στὸν 
«∆», ἀ πο δείκνυαν μὲ ἀ δι ά σει στες ἱ στο ρι κές, γλωσ σι κὲς καὶ 
λο γι κὲς ἀ πο δεί ξεις, ὅ τι ἡ «Ἰν δο ευ ρω πα ϊ κὴ Γλῶσ σα» ὑ πάρ χει 
μό νο ὡς δόγ μα στὰ μυα λὰ μιᾶς ἠ λί θιας «σχο λῆς» Γλωσ σο λο γί-
ας, ὅ τι ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα εἶ ναι μη τέ ρα γλῶσ σα κι ὄ χι «κό-

ρη»  τῆς ἀ νύ παρ κτης «Ἰν δο ευ ρω πα ϊ κῆς», ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες εἶ ναι οἱ πα νάρ χαι οι 
καὶ αὐ τό χθο νες κά τοι κοι τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ χώ ρου, ὅ τι ὁ Πο λι τι σμὸς γεν νή θη κε 
στὴν Ἑλ λά δα καὶ δὲν ἦλ θε ἐξ Ἀ να το λῶν καὶ ἄλ λα σχε τι κά.

Ἀ πο τέ λε σαν βέ βαι α ὅ λα αὐ τὰ ποὺ 
προ τεί να με «φω νὴν βο ῶν τος ἐν τῇ ἐ ρή-
μῳ»  γιὰ τοὺς «εἰ δι κούς», δη λα δὴ μί α 
κά στα κρα τι κο δί αι των πα νε πι στη μια-
κῶν, ποὺ ἡ μό νη σχέ ση ποὺ ἔ χουν μὲ 
τὴν ἔ ρευ να εἶ ναι τὸ ὅ τι πλη ρώ νον ται 
ἀ πὸ τὸ κρά τος ὡς «ἐ ρευ νη τές». 

Ὑ πῆρ ξαν καὶ ὡ ρι σμέ νοι τύ ποι, οἱ ὁ ποῖ οι τὰ ἔ κλε βαν ἀ πὸ τὸν «∆αυ λό» καὶ τὰ 
πα ρου σί α ζαν (κα τὰ κα νό να μὲ ὑ περ βο λές, ἀλ λοι ώ σεις, φαν τα σι ώ σεις κ.λπ.) ὡς 
«δι κά» τους εὑ ρή μα τα, χω ρὶς πο τὲ νὰ ἀ να φέ ρουν ἀ πὸ ποῦ τὰ παίρ νουν καὶ τὰ 
ἐμ πο ρεύ ον ταν· καὶ ἐν τέ λει μὲ τὴν ἐμ πο ρί α αὐ τή... κα τάν τη σαν βου λευ τές!

Θὰ ἀναδη μο σι εύ σω με ἐ δῶ χω ρὶς σχό λια σὲ φω το τυ πί α ἕ να δη μο σί ευ μα τῆς ἐ φη-
με ρί δας «Τὰ Νέ α», ὅ που πα ρου σι ά ζε ται τὸ και νούρ γιο βι βλί ο «Ἡ Ἀνάδυση τοῦ 
Πολιτισμοῦ» τοῦ με γά λου σύγχρονου Ἄγ γλου ἀρ χαι ο λό γου-γλωσ σο λό γου λόρ δου 
Κό λιν Ρέν φριου ἀ πὸ τὴν κ. Π. Κα τη μερ τζῆ, προ τι μῶν τας ἀν τὶ οἱ ασ δή πο τε βι βλι-
ο πα ρου σί α σης ἐκ μέ ρους τοῦ «∆αυ λοῦ» τὴ δι κή της ὡς ἐξ ἀν τι κει μέ νου ἀ πα θῆ, 
ἀ λη θι νὴ καὶ δί και η.

Θὰ ἀ κο λου θή σῃ μί α πο λὺ μι κρὴ (συγ κρι τι κὰ μὲ τὸ σύνολο τῶν δη μο σι ευ μά των 
μας) ἐ πι λο γὴ τίτ λων ἀ πὸ τὶς ἔ ρευ νες αὐ τὲς ποὺ πρω το εῖ δαν τὸ φῶς στὶς στῆ λες 
τοῦ «∆».

∆.Ι.Λ.

Ἔναντι σελίδα: Φω το τυ πί α τῆς βι βλι ο πα ρου σί α σης τοῦ νέ ου βι βλί ου «Ἡ Ἀ νά δυ ση τοῦ 
Πο λι τι σμοῦ» τοῦ λόρ δου Colin Renfrew ἀ πὸ τὴν κ. Πα ρα σκευ ὴ Κα τη μερ τζῆ στὰ «Νέ α» 

τῆς 16ης Σεπτεμ βρί ου 2007.





 Ἡ μητέρα Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ὁ Ἰνδοευρωπαϊσμὸς

‣ Ἡ «Ἰνδοευρωπαϊκὴ Γλῶσσα», ὁ Ὅμηρος καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο, ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ, 

ΗΛΙΑΣ, σ. 1241, τ. 26, 1984.
‣ Τὸ τερατογέννημα τῶν «Ἰνδοευρωπαίων», ΛΑΜΠΡΟΥ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, σ. 4340, τ. 77 καὶ τ. 82.
‣ Ἰνδοευρωπαϊκὴ ἢ Πρωτοελληνική;, ΜΩΡΑΛΙ∆ΗΣ, Γ., σ. 4346, τ. 77, 1988.
‣ Κριτικὴ τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς Θεωρίας, RENFREW, C., σ. 4533, τ. 80-81, 1988.
‣ Συζήτηση περὶ «Ἰνδοευρωπαϊκῆς, ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ, ΗΛΙΑΣ - ΓΑΤΣΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ∆. ΣΤΡΟΥ-

ΜΠΟΥΛΗΣ, σ. 5341, τ. 94, 1989.
‣ Ἡ ἀπόρριψη τῆς «Ἰνδοευρωπαϊκῆς» ἀπάτης, ∆ΑΚΟΓΛΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, σ. 5452, τ. 96, 1989.
‣ Ὁμιλεῖτε τὴν… Ἰνδοευρωπαϊκήν;;, ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ∆., σ. 6245, τ. 109, 1991.
‣ Ἡ αὐτοπαγίδευση τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας στὸν Ἰνδοευρωπαϊσμό, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ∆., σ. 7364, 

τ. 127, 1992.
‣ Τὸ φάντασμα τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς», ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ, σ. 8309, τ. 143, 1993.
‣ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων φωνή, ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ, σ. 8817, τ. 150, 1994.
‣ Ἡ ἀπάτη τῆς «Ἰνδοευρωπαϊκῆς» καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Μητέρα Γλῶσσα, ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ, Κ., 

σ. 8833, τ. 150, 1994.
‣ Ὁ μῦθος περὶ «Ἰνδοευρωπαίων», ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ, σ. 9347, τ. 158, 1994.
‣ Ἀπὸ «Ἰνδοευρωπαῖος» ἁπλὸς «Ἰνδός» ὁ κ. Γ. Μπαμπινιώτης, Κ.∆.Κ., σ. 9813, τ. 164-165, 

1994.
‣ Οἱ Ἰνδοευρωπαῖοι, MALLORY, J., σ. 9960, τ. 166, 1994.
‣ Ὀργιάζουν φοινικιστὲς καὶ ἰνδοευρωπαϊστὲς στὰ σχολικὰ βιβλία, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ∆Η, Α∆ΑΜΑ-

ΝΤΙΑ, σ. 9347, τ. 158, 1995.
‣ Ἡ ἰνδοευρωπαϊκὴ ἀπάτη καὶ στὰ πανεπιστήμια τῆς Ἰταλίας, ΜΠΕΚΑΚΟΣ, Σ., σ. 10049, τ. 168, 

1995.
‣ Καὶ στὴ ∆ωδώνη «κτυπᾷ» ὁ Ἰνδοευρωπαϊσμός, ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΑΝ, σ. 10759, τ. 176-177, 1996.
‣ Ἰνδοευρωπαῖοι καὶ Ἀφρικανοί, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, σ. 11076, τ. 181, 1997.
‣ Τὰ δόγματα «Ἄφροκεντρισμός», «Ἰνδοευρωπαϊσμός» καὶ «Ἐξ Ἀνατολῶν τὸ φῶς» στὴν 

ἐκπαίδευση, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, σ. 11595, τ. 188-189, 1997.
‣ Φοινικοϊνδοευρωπαϊκὸς ἀκαδημαϊσμός, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, σ. 13776, τ. 217, 2000.
‣ Σκοπὸς τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἡ ἄμεση σχέση της μὲ τὴν Ἰνδοευρωπαϊκὴ 

Γλῶσσα!, ΛΥΚΑΩΝ Ο ΑΠΟ∆ΗΜΟΣ, σ. 14278, τ. 224-225, 2000.

 Ἡ αὐτοχθονία τῶν Ἑλλήνων

‣ Τὸ αὐτόχθον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ΤΑΓΑΡΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, σ. 1730, τ. 35, 1984.
‣ Οἱ Ἰλλυριοὶ φυλὴ ἑλληνική, ΗΛΙΑΝΟΣ, Ο., σ. 5616, τ. 98, 1990.
‣ Ἡ ἑλληνικότης τῆς Ἠπείρου, 3.000 χρόνια, ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ∆., σ. 5622, τ. 98, 1990.
‣ Οἱ ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες τῆς Θρᾴκης, ∆ΑΝΙΚΑΣ, Μ., σ. 5650, τ. 98, 1990.
‣ Οἱ Ἕλληνες μουσουλμάνοι, ΗΛΙΑΝΟΣ, Ο., σ. 5661, τ. 99, 1990.
‣ Ἡ ἑλληνικὴ προέλευση τῶν Θρᾳκῶν, ∆ΕΝΙΟΖΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ, σ. 6407, τ. 111, 1991.
‣ Ἡ Ἑλληνικότητα τῶν Πομάκων - Θρᾳκῶν, ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΑΝ, σ. 6613, τ. 114, 1991.
‣ Ποιοί κατασκεύασαν ἐκ τοῦ μηδενὸς τοὺς «Μακεδόνες» τῶν Σκοπίων, ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ, Π., 

σ. 6857, τ. 119, 1991.

Οἱ ἔρευνες τοῦ «∆αυλοῦ»  
γιὰ τὴν ἰνδοευρωπαϊκὴ ἀπάτη  

καὶ τὴν αὐτοχθονία τοῦ Ἕλληνα



Τὰ πο ρί σμα τα τῶν ἐ ρευ νῶν τοῦ Ἄγ γλου ἀρ χαι ο λό γου-γλωσ σο λό γου λόρ δου Κό λιν Ρέν-
φριου γιὰ τὴν ἀ νυ παρ ξί α τῆς Ἰν δο ευ ρω πα ϊ κῆς φυ λῆς καὶ γλώσ σας ἐ πι βε βαι ώ νουν τὶς 
χι λιά δες σε λί δες μὲ ἔ ρευ νες, ποὺ ἀ πο δει κνύ ουν τὴν ἰν δο ευ ρω πα ϊ κὴ ἀ πά τη, οἱ ὁ ποῖ ες 
ἔ χουν δη μο σι ευ θῆ στὰ 26 χρό νια τῆς κυ κλο φο ρί ας τοῦ «∆αυ λοῦ». Στὴν φω το γρα φί α 
εἰ κο νί ζε ται ἐ ξώ φυλ λο τοῦ «∆αυ λοῦ» τοῦ ἔ τους 1988, στὸ ὁ ποῖ ο εἶ χε πα ρου σια σθῆ ἕ να 

πα λαι ό τε ρο βι βλί ο τοῦ λόρ δου Ρέν φριου, τὸ «Archaelogy and Language».
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‣ «∆ιὶ γείνατο Μακηδόνα ἱππιοχάρμην...», ΚΑΖΑΝΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, σ. 7122, τ. 123, 1992.
‣ Ἡ γενεαλογία τῶν βασιλέων τῆς Μακεδονίας, ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΑΝ, σ. 7122, τ. 123, 1992.
‣ Ἡ φυλετικὴ ταυτότης Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, ΨΩΜΑ∆ΑΚΗΣ, Κ., σ. 7222, τ. 125, 1992.
‣ «...Ὡς ἀνὴρ Ἕλλην, Μακεδόνων ὕπαρχος...», ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ∆., σ. 7224, τ. 125, 1992.
‣ Αὐτόχθονες Ἕλληνες οἱ λαοὶ τοῦ Αἵμου, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΡΗΣ, σ. 7349, τ. 127, 1992.
‣ Τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, ΑΛΚΕΤΑΣ, σ. 7352, τ. 127, 1992.
‣ Ἑλληνικὴ πλειοψηφία στὴν Μακεδονία, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, σ. 7361, τ. 127, 1992.
‣ Μακεδόνες - Σλαῦοι - Σκοπιανοί, ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ, Κ., σ. 7441, τ. 128-129, 1992.
‣ 400.000 Ἕλληνες «Βλάχοι» στὰ Σκόπια καὶ στὴν Ἀλβανία, ΑΛΚΕΤΑΣ, σ. 7781, τ. 134, 

1993.
‣ Ἡ ἑλληνικότης τῶν Φυλάχων - Βλάχων, ΜΩΡΑΛΙ∆ΗΣ, Ι., σ. 7781, τ. 134, 1993.
‣ Ἡ ἄνοδος τῶν ∆ωριέων, ΑΛΚΕΤΑΣ, σ. 7887, τ. 136, 1993.
‣ Πῶς οἱ «σκλάβοι» Ἕλληνες τοῦ 8ου αἰῶνος διαστρεβλώθηκαν σὲ «Σλάβους Βουλγάρους», 

ΣΟΠΟΒΑ - ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗ, Ι., σ. 8033, τ. 138, 1993.
‣ Περὶ ἑλληνικῆς καταγωγῆς τῶν Τυρρήνων ἢ Ἐτρούσκων, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ, σ. 8117, 

τ. 139, 1993.
‣ Σαρακατσᾶνοι, οἱ ἀρχαιότεροι Εὐρωπαῖοι, ΜΝΗΜΩΝ, σ. 8121, τ. 139, 1993.
‣ Ἕλληνες ἢ Ρωμιοί, ΝΕΜΕΣΙΣ, σ. 8169, τ. 140-141, 1993.
‣ Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, σ. 8797, τ. 149, 1994.
‣ Ἡ ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῶν σημερινῶν «Τούρκων», ΚΑΛΦΑΣ, Γ., σ. 9414, τ. 159, 1995.
‣ Πρὸ 3 ἑκατομμυρίων ἐτῶν ζοῦσε ὁ «ἔμφρων ἄνθρωπος» στὴν Ἑλλάδα, ΜΑΜΑΝΕΑΣ, 

ΜΑΡΙΟΣ, σ. 10226, τ. 170, 1996.
‣ Γερμανοαυστριακοὶ ἀνθρωπολόγοι καὶ προέλευση τῶν Μικρασιατῶν, ΓΙΑΓΛΥΤΙΚΟΣ, Σ., 

σ. 10449, τ. 173, 1996.
‣ Κλεοπάτρα: Μὲ λέιζερ ἀπεδείχθη ἡ φυλετική της ὁμοιότητα μὲ τὶς σημερινὲς Ἑλληνίδες, 

ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σ. 10557, τ. 174, 1996.
‣ Ἡ ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῶν «Βαλκανίων» καὶ τῶν «Τούρκων», ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, 

σ. 10584, τ. 174, 1996.
‣ Οἱ Πομάκοι μιλοῦν Ἑλληνικά, ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΑΝ, σ. 10643, τ. 175, 1996.
‣ Γιουροῦκοι - Γραικοί: Ἕνα πανάρχαιο ἑλληνικὸ φῦλο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ, 

ΠΑΝ., σ. 11649, τ. 188-189, 1997.
‣ Ἐξαφάνισαν παλαιοανθρωπολογικὰ στοιχεῖα ποὺ βρέθηκαν στὸ Σπήλαιο τῶν Πετραλώ-

νων, ΜΑΜΑΝΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ, σ. 11757, τ. 191, 1997.
‣ Προμηθεὺς δεσμώτης Ἑλληνισμός, ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, σ. 11845, τ. 192, 1997.
‣ Οἱ λέξεις ἱστοροῦν τί ἐσήμαινε «Ἕλλην», ΓΙΑΝΝΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ, σ. 13138, τ. 209, 1999.
‣ Περὶ τῆς δῆθεν προτεραιότητας τῶν Αἰγυπτίων, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σ. 13291, τ. 210, 

1999.
‣ Ἡ «βαβούρα» περὶ καταγωγῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Μπερνάλ, ἡ Λέφκοβιτς καὶ ὁ Κωνσταντῖνος 

Τσουκαλᾶς, ΚΕΝΤΡΩΟΣ, Π. - ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., σ. 13825, τ. 218, 2000.
‣ Οὐδέποτε ὑπῆρξαν Ἀλβανοί: Τὸ δῆθεν «Ἀλβανικὸ Ἔθνος» τὸ κατασκεύασαν οἱ σκοπιμό-

τητες, ΠΕΠΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, σ. 14413, τ. 226, 2000.
‣ «Ἐργαστήριο» ὀστέϊνων ἐργαλείων καὶ ὅπλων πρὶν ἀπὸ 700.000 χρόνια, ΜΠΙΣΚΑ, ΝΑΝΣΥ, 

σ. 15017, τ. 234, 2001.
‣ Ἀνασκαφὲς στὴν Τροία ἐπαληθεύουν τὸν Κ. Κουτρουβέλη, ΧΑΛΚΙΑΣ, Θ., σ. 15507, τ. 241, 

2002.
‣ ∆ύο ἀνθρώπινα κρανία «Ἡλικίας» 300.000 ἐτῶν - Ὁ ἀρχάνθρωπος τῆς Μάνης ἀποσιω-

πᾶται ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἀνθρωπολογικὴ ἐπιστήμη, ΛΑ∆Α, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ, σ. 16509, τ. 254, 
2003.

‣ Λίθινα ἐργαλεῖα 200.000 ἐτῶν στὴ Λέσβο, ΛΑ∆Α, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ, σ. 16923, τ. 259, 2003.
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ί εἶ ναι τὸ Πο λυ τε χνεῖ ο τε λι κά; Τί σή μαι νε στὴν πραγ μα τι κό τη-
τα αὐ τὴ ἡ συγ κέν τρω ση, ποὺ πάν τα πα ρου σι ά ζε ται σὰν ἐ θνι κὴ 
ἐ ξέ γερ ση; Ἁ πλᾶ οἱ νέ οι τῆς ἐ πο χῆς ἀ νέ λα βαν νὰ ξε πλύ νουν 
τὴν «ντρο πή» τῶν με γά λων πο λι τι κῶν ἀν δρῶν, ποὺ πι ά στη καν 
στὸν ὕ πνο χω ρὶς νὰ ἀν τι στα θοῦν κα θό λου, οὔ τε νὰ κά νουν 

«κίχ», τὴν βρα δυ ὰ ποὺ ἐ πε βλή θη ἡ δι κτα το ρί α. Πρὸς ἄρ σιν πα ρε ξη γή σε ων 
ἀ να φε ρό μα στε στὴν δι κτα το ρί α τῶν συν ταγ μα ταρ χῶν, ὄ χι τὴν ση με ρι νὴ Κοι-
νο βου λευ τι κὴ καὶ Οἰ κο γε νει ο κρα τι κὴ ∆ι κτα το ρί α, τὴν ὁ ποί α ὀ νο μά ζου με 
«∆η μο κρα τί α».

Πρὶν ἀ παν τή σου με στὸ τί εἶ ναι τὸ Πο λυ τε χνεῖ ο, ἂς ἀ να φερ θοῦ με στὸ ἄ ρι στα στη-
μέ νο σκη νι κὸ τῆς προ-πο λυ τε χνεια κῆς ἐ πο χῆς: Ἀ πὸ τὸ 1963 κυ ρια ρχεῖ στὴν Ἑλ λά δα 
ἡ δυ να μι κὴ τοῦ πε ζο δρο μί ου μὲ κα θη με ρι νὲς αἱ μα τη ρὲς συγ κρού σεις, ἀ γε φύ ρω τα 
χά σμα τα καὶ συν θή μα τα τοῦ τύ που «Ποῦ εἶ ναι ἕ νας λο χί ας νὰ μᾶς σώ σῃ;». Τὸν Νο-
έμ βριο τοῦ 1966 ἐ κλέ γε ται πρω θυ πουρ γὸς ὁ πε ρί φη μος «Γέ ρος τῆς ∆η μο κρα τί ας» 
Γ. Πα παν δρέ ου μὲ πρω το φα νῆ πλει ο ψη φί α, ποὺ ξε περ νά ει τὸ 53%, ἀλ λὰ οἱ «ἀν τί-
πα λες» δυ νά μεις ρί χνον ται στὴν μά χη, γιὰ νὰ τὸν ἀ να τρέ ψουν. Ὁ πρω θυ πουρ γὸς 
πα ραι τεῖ ται, προ κη ρύσ σον ται ἐ κλο γές, οἱ δημοσκοπήσεις φέ ρουν τὸν «Γέ ρο» καὶ 
πά λι θρι αμ βευ τὴ μὲ 55%, ὅ μως στὸ κε νὸ ποὺ με σο λα βεῖ ὁ Στρα τὸς ἐ ξα πο λύ ει τὰ τε-
θω ρα κι σμέ να καὶ ἀ να λαμ βά νει τὴν δι α κυ βέρ νη ση τῆς χώ ρας. Πρὸς τὰ χα ρά μα τα τῆς 
21ης Ἀ πρι λί ου 1967 ἕ νας τρο μαγ μέ νος στρα τι ώ της εἰ σβάλ λει ἀ πὸ τὸ πα ρά θυ ρο στὸ 
σπί τι τοῦ πα ραι τη θέν τος πρω θυ πουρ γοῦ τῆς Ἑλ λά δος Π. Κα νελ λό που λου, προ τεί νει 
τὸ ὅ πλο καὶ τοῦ ἀ να κοι νώ νει: «Κύ ρι ε πρω θυ πουρ γέ, συλ λαμ βά νε σθε!».

Ἐ κεί νη τὴν στιγ μὴ ἡ ∆η μο κρα τί α δὲν ἡτ τή θη κε, για τὶ μί α ἧτ τα προ ϋ πο θέ τει μά χη. 
Ἡ δη μο κρα τί α κα τα λύ θη κε, για τὶ μό νη της ἐ ξέ θρε ψε ἐ κεί νους ποὺ τὴν κα τέ λυ σαν 
καὶ ὁ πε ρί φη μος «Γέ ρος» τοῦ 53% χω ρὶς νὰ δι α μαρ τυ ρη θῇ, χω ρὶς νὰ πα ρα τη ρή σῃ 
στὸν στρα τι ώ τη ὅ τι δὲν ἔ χει κα νέ να δι καί ω μα νὰ τὸν συλ λά βῃ, πα ρὰ μό νον ἐ ὰν 
τὸν πυ ρο βο λή σῃ, ἁ πλᾶ ση κώ νε ται ἀ πὸ τὸ κρε βά τι του καὶ ψά χνει γιὰ τὰ ροῦ χα 
του καί, ἐ πει δὴ δὲν τὰ βρί σκει, κα θυ στε ρεῖ. Ὁ τρο μαγ μέ νος στρα τι ώ της ρι γῶν τας 
μπρο στὰ στὸν ἡ λι κι ω μέ νο πρω θυ πουρ γὸ ψελ λί ζει ἀ μή χα να: «Γρή γο ρα κ. πρό ε δρε, 
γρή γο ρα!» Καὶ ὁ Γέ ρος τῆς ∆η μο κρα τί ας ἀ παν τᾷ: «Τώ ρα, παι δί μου, τώ ρα!».

Οἱ πο λι τι κοὶ ἄν δρες τῆς χώ ρας, οἱ ὁ ποῖ οι ἦ ταν καὶ ὑ πεύ θυ νοι γιὰ τὴν ἐκ δή λω ση τοῦ 
πρα ξι κο πή μα τος, πα ρα δί δον ται ἀ μα χη τὶ καὶ ὁ δη γοῦν ται στὰ δι ά φο ρα ἀ στυ νο μι κὰ 
τμή μα τα ἀ να μέ νον τας, ἐ νῷ τὸ ξε κα θά ρι σμα μὲ τοὺς πραγ μα τι κοὺς ἀμ φι σβη τί ες-μέλη 
τῶν ὀρ γα νώ σε ων ποὺ εἶ χαν ἱ δρύ σει οἱ «ἀρ χη γοί», μό λις ἄρ χι ζε. Ἐ κεί νους ἤ θε λαν, αὐ-

ÔÏ «ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ»
ÏÐÙÓ ÏÍÔÙÓ ÅÃÉÍÅ
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Τὰ κί νη τρα τῆς νε ο λαί ας ἦ ταν ἁ γνά, τὸ ἀ πο τέ λε σμα ὅ μως δὲν ἦ ταν αὐ τὸ ποὺ ἐ πι θυ μοῦ σαν 
αὐ τοὶ ποὺ συμ με τεῖ χαν στὴν ἐ ξέ γερ ση τοῦ Πο λυ τε χνεί ου. Ὁ δι ε θνὴς καὶ ἐγ χώ ριος ἐ ξου σια-
σμὸς ἐ κμε ταλ λεύ τη κε τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς ἐ ξέ γερ σης καὶ τὰ ἰ δι ο ποι εῖ ται ἕ ως σή με ρα, 
ἐ νῷ οἱ ἰ δε ο λό γοι νέ οι καὶ οἱ ἰ δέ ες τους πα ρα με ρί στη καν, ὅ πως σχε δὸν πάν το τε συμ βαί νει 

μὲ τὶς ἀ να τρε πτι κὲς δρά σεις καὶ τὶς ἐ πα να στά σεις.

τοὶ εἶ χαν τὰ κό τσια, τὴν μόρ φω ση καὶ τὸ θάρ ρος, δὲν συ νέ φε ρε ἡ κα κο ποί η ση τῶν 
«πο λι τι κῶν». Ἡ κα κο ποί η ση ἦ ταν γιὰ τοὺς πα ρα κα τια νούς, γιὰ τὸν «λα ουτ ζί κο».

Ἀρ γό τε ρα οἱ «με γά λοι» πο λι τι κοὶ δι α φεύ γουν στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ καὶ ἐκ τοῦ ἀ σφα λοῦς 
πλέ ον πα ρο τρύ νουν τοὺς ἐν Ἑλ λά δι συν δέ σμους τους νὰ το πο θε τοῦν βόμ βες καὶ 
κρο τί δες μὲ ἀ πο τέ λε σμα ἀ θρό ες συλ λή ψεις καὶ φυ λα κί σεις. Ἡ νέ α γε νιὰ με γα λώ νει 
μὲ τοὺς μύ θους τῶν «ἡ ρώ ων» τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ, γιὰ τοὺς ὁ ποί ους ὅ μως δὲν γνω ρί ζει 
τί πο τα, οὔ τε πὼς ζοῦν οὔ τε ποι ὸς τοὺς συν τη ρεῖ, ἀρ κεῖ ποὺ ὑ πάρ χουν, γιὰ νὰ σώ σουν 
τὸν τό πο, ἀ γνο ῶν τας ὅ τι οἱ «σω τῆ ρες» τῆς Ἑλ λά δος σὲ ἐ θνι κὲς συμ φο ρὲς βρί σκον ται 
πάν τα ἐ κτὸς Ἑλ λά δος.

* * *

ὸ φοι τη τι κὸ κί νη μα ἀ να πτύ χθη κε, ὅ ταν πλέ ον εἶ χαν ἐ ξαρ θρω θῆ οἱ πυ-
ρῆ νες ἀν τι στά σε ως. Ἡ γε νιὰ ἐ κεί νη ἦ ταν ἔν το να προ βλη μα τι σμέ νη καὶ 
δροῦ σε ἀ πὸ μό νη της, ξε χω ρι στὰ ἀ πὸ τὶς ἐν το λὲς κα θο δή γη σης τῶν ἐν τε-
ταγ μέ νων στὰ κόμ μα τα φοι τη τῶν, ποὺ ἤ θε λαν νὰ τὴν «κα πελ λώ σουν», 
για τὶ γι γαν τώ θη κε χά ρις στὰ ἐ κτὸς νό μου πο λι τι κο-κοι νω νι κὰ βι βλί α 

ποὺ κυ κλο φο ροῦ σαν καὶ στὴν ἔν το νη δρα στη ρι ό τη τα πολ λῶν ἐ ξαι ρε τι κῶν Ἑλ λή νων 
καλ λι τε χνῶν καὶ συν θε τῶν, ποὺ δέ σπο ζαν δι ε θνῶς μὲ ἕ ναν τρο μα κτι κὸ ὄγ κο δου λειᾶς, 
ἐμ ψυ χώ νον τας τοὺς νέ ους κά θε χώ ρας. Ἡ προ σφο ρὰ τῆς Τέ χνης ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ σὲ 
δι ε θνὲς ἐ πί πε δο εἶ ναι ἀ νυ πο λό γι στη καὶ ἀ πο σι ω πᾶ ται. Τὸν Φε βρουά ριο τοῦ 1973 οἱ 
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«ταραξίες φοιτητές» καλοῦνται νὰ ὑπηρετήσουν τὴν πατρίδα –ὄχι ὡς καθῆκον ἀλλὰ 
ὡς τιμωρία γιὰ τὴν ἀπείθειά τους! Ἡ νεολαία ἀντιδρᾷ, καὶ χιλιάδες νέοι κλείνονται 
στὴν Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε καὶ ἡ ἐξέγερση, ποὺ θεωρήθηκε ὡς 
«πρόβα τζενεράλε» πρὶν τὸ Πολυτεχνεῖο, γιατὶ ἦταν ἀρκετὰ ἐπιτυχημένη. 

Στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου 1973, οἱ φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς συνεδριάζουν, γιὰ νὰ ἀποφασί-
σουν ποιά αἴθουσα διδασκαλίας θέλουν. Ὁ ∆. Μ., φοιτητὴς τῆς Φαρμακευτικῆς τότε, 
τὸ ἐκλαμβάνει ὡς πολιτικὴ συγκέντρωση καὶ εἰδοποιεῖ τοὺς φοιτητὲς τῆς Νομικῆς καὶ 
τῆς Φιλοσοφικῆς νὰ κατέβουν στὸ Πολυτεχνεῖο, γιατὶ «γίνεται ὁ χαμός»! Ἡ περίφημη 
κάθοδος τῶν φοιτητῶν τῆς Νομικῆς πρὸς τὸ Πολυτεχνεῖο ἦταν ποὺ πυροδότησε τὴν 
ἐξέγερση, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἔχῃ τραγικὰ ἀποτελέσματα γιὰ 
τοὺς ἴδιους, γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ γιὰ τὴν Κύπρο.

Ἡ νεολαία, κλεισμένη στὸ Πολυτεχνεῖο, μέσα σὲ ἕνα πα-
ραλήρημα ἐνθουσιασμοῦ νομίζει, ὅτι κρατάει τὴν τύχη τοῦ 
ἔθνους στὰ χέρια της, καὶ δὲν ἔχει ἰδέα γιὰ τὰ δραματικὰ 
παιχνίδια ποὺ παίζονται στὰ παρασκήνια, στὰ ὁποῖα ἄθε-
λά της συμμετέχει, ὑποβοηθῶντας τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ε.Σ.Α 
νὰ ἀνατρέψῃ τὸν Γ. Παπαδόπουλο, ὅπως καὶ ἀργότερα τὸν 
Μακάριο, ἐπιφέροντας τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο, 
ποὺ ἦταν καὶ τὸ ζητούμενο. 

Τὰ τεθωρακισμένα ὀργώνουν πάλι τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ 
τρομοκρατήσουν τοὺς πιστοὺς τοῦ ἀνατραπέντος, ἀλλὰ 
ἐσκεμμένα κάνουν καὶ μία στάση στὸ Πολυτεχνεῖο, γιὰ 
νὰ παραλύσουν τὸ φοιτητικὸ κίνημα. Τὴν τελευταία δρα-
ματικὴ ὥρα ἀκούγεται ἀπὸ τὸν φοιτητικὸ ραδιοσταθμὸ ἡ 
ἀρρενωπὴ φωνὴ τοῦ φοιτητῆ ∆.Π. ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ὁ 
ὁποῖος ἄθελά του, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τὴν ἀντίθεση καὶ τὴν 
βαρύτητα τῶν λόγων του, ἐνῷ, λίγο πρὶν ἐμφανισθοῦν τὰ 
ἅρματα, δήλωνε, ὅτι τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς εἶναι ξενό-
δουλο, εἶναι τυραννικό, εἶναι πουλημένο, μόλις τὰ τεθωρα-
κισμένα μὲ τοὺς ὡπλισμένους ἄνδρες κάνουν τὴν ἐμφάνισή 
τους, λέει καὶ τὸ περίφημο: «Ἀδέλφια μας, στρατιῶτες!», 
σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ὁμαλὴ ἔξοδο τῶν 
φοιτητῶν ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου, κάτι ποὺ ἦταν 
ἀδύνατον πλέον νὰ γίνῃ. Ἕνα ἅρμα εἰσβάλλει, καὶ ἡ σύγ-
κρουση φοιτητῶν μὲ Ἀστυνομία καὶ Στρατὸ εἶναι ἀναπόφευκτη. 

Ἴσως νὰ εἶναι πικρό, ἀλλὰ οἱ ἥρωες δὲν παρακαλᾶνε ποτέ, μόνον δύο δρόμους 
ἔχουν: Ἢ νὰ κάνουν ἔξοδο, «καὶ ὅποιον πάρῃ ὁ χάρος», ὅπως οἱ Μεσολογγίτες, 
ἢ νὰ παραδοθοῦν χωρὶς τσιριμόνιες καὶ νὰ ὑποστοῦν τὶς ἴδιες περίπου συνέπει-
ες. Ἡ συγκέντρωση αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ διαλυθῇ ἁπλᾶ μὲ ἀντλίες νεροῦ ὅπως 
συνήθως, ἀλλὰ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ε.Σ.Α εἶχε ἐντολὲς νὰ τρομοκρατήσῃ τοὺς πάντες, 
διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιβληθῇ. 

* * *

Ἡ γενιὰ ἐκείνη 
ἦταν ἔντονα 

προβληματισμένη 
καὶ δροῦσε ἀπὸ 

μόνη της, ξεχωριστὰ 
ἀπὸ τὶς ἐντολὲς 

καθοδήγησης τῶν 
ἐντεταγμένων στὰ 

κόμματα. Γιγαντώθηκε 
χάρις στὰ ἐκτὸς 
νόμου πολιτικο-
κοινωνικὰ βιβλία 

ποὺ κυκλοφοροῦσαν 
καὶ στὴν ἔντονη 
δραστηριότητα 

πολλῶν ἐξαιρετικῶν 
Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν 

καὶ συνθετῶν, ποὺ 
δέσποζαν διεθνῶς.
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αὶ φθά νου με στὸ ἐ ρώ τη μα: Τί ἦ ταν καὶ τί ἀν τι προ σώ πευ ε τὸ Πο λυ τε χνεῖ ο, 
ποὺ σή με ρα ἔ γι νε ἕ να βό τσα λο νὰ τὸ κλω τσοῦν οἱ ἐ πι τή δει οι, ὅ που τοὺς 
συμ φέ ρει, δι εκ δι κῶν τας με ρί διο ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ «ξέ πλυ μα» τῆς ντρο πῆς, τὸ 
ὁ ποῖ ο ὤ φει λαν οἱ φευ γᾶ τοι ἐ ξου σια στὲς νὰ κά νουν. 

Θὰ ποῦ με λοι πόν, ὅ τι τὸ Πο λυ τε χνεῖ ο εἶ ναι ἕ να βρέ φος, ποὺ ἐγ κα τα λεί φθη κε 
στοὺς δρό μους ἀ πὸ τοὺς γο νεῖς του. Εἶ ναι ἕ να βρέ φος, ποὺ ὅ λοι κα τα κρε ούρ γη-
σαν, χω ρὶς νὰ τὸ να νου ρί σουν. Ὑ πῆρ ξε μί α γε ρὴ προ σπά θεια ἀ πο τί να ξης τοῦ 
ἐ ξου σι α στι κοῦ ζυ γοῦ ἀ πὸ ἐ κεῖ να τὰ παι διά, ποὺ ὠ φέ λη σε μό νο τοὺς ἐ ξου σια στὲς 
τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ νὰ γυ ρί σουν πί σω ὡς «σω τῆ ρες». ∆ὲν ἦ ταν ὅ μως αὐ τὸ ποὺ ἤ θε λαν. 
Ἀ πὸ ὅ λα ἐ κεῖ να τὰ παι διὰ ἐ λά χι στοι ἀ νε μί χθη σαν στὴν πο λι τι κή, ἀν τι θέ τως ἡ με-
γά λη πλει ο ψη φί α συ νέ χι σε ἀ θό ρυ βα νὰ ἐρ γά ζε ται καὶ νὰ προ κό βῃ, ξε φυλ λί ζον τας 
συ χνὰ τὶς ὡ ραῖ ες καὶ πι κρὲς ἀ να μνή σεις μιᾶς ρο μαν τι κῆς ἐ πο χῆς, ποὺ τε λεί ω σε 
ἀ πό το μα μὲ τὴν ἀ πο κα τά στα ση τῆς «∆η μο κρα τί ας».

Καὶ μί α πα ρέκ βα ση: Τὴν ἴ δια ἀν τί θε τη δή λω ση μὲ τὸν νυ χτε ρι νὸ ἐκ φω νη τὴ τοῦ 
Πο λυ τε χνεί ου εἶ χε κά νει καὶ ὁ κυ βερ νή της τοῦ πο λε μι κοῦ ἀν τι τορ πι λι κοῦ «Βέ λος» 
ἀν τι πλοί αρ χος κ. Ν Παπ πᾶς, ὁ ὁ ποῖ ος, ἐ νῷ χα ρα κτή ρι ζε τὸ στρα τι ω τι κὸ κα θε στὼς 
τῆς Ἑλ λά δος ὡς ξε νό δου λο, φι λο-α με ρι κα νι κό, γε μᾶ το ἀ πὸ να το ϊ κοὺς πρά κτο ρες 
καὶ πρά κτο ρες τῆς CIA, ποὺ κα τέ στρε ψαν τὴν χώ ρα μας, σὲ μιὰ ἄ σκη ση τοῦ ΝΑΤΟ 
προ σά ρα ξε τὸ πλοῖ ο του στὸ Φι ου μι τσῖ νο καὶ εἰς ἔν δει ξη δι α μαρ τυ ρί ας τὸ πα ρέ δω σε 
στὰ χέ ρια ἐ κεί νων τῶν να το ϊ κῶν τοὺς ὁ ποί ους θε ω ροῦ σε ἐ χθρούς του, ὑ πεύ θυ νους 
γιὰ τὴν δι κτα το ρί α.

Χω ρὶς τὴν λει τουρ γί α θε σμῶν, χω ρὶς πα ρα γω γὴ ὀρ θοῦ ἀν τί λο γου καὶ ὄ χι λό γου 
τοῦ πε ζο δρο μί ου εἴ μα στε στὸ ἔ λε ος τῆς οἰ κο νο μι κῆς καὶ κοι νω νι κῆς κυ ρι αρ χί ας τῆς 
ἄρ χου σας τά ξης, ποὺ ἀ σκεῖ τὴν ἐ ξου σί α κλη ρο νο μι κὰ πά νω σὲ μου μι ο πο η μέ νους 
πο λί τες. Ἡ πλει ο ψη φί α ἐ κεί νης τῆς γε νιᾶς φρόν τι σε νὰ ἀ παν τή σῃ μό νη της στὰ ἐ ρω-
τή μα τά της, για τὶ πρω τί στως φρόν τι σε νὰ λά βῃ μό νη της κουλ τού ρα μὲ ἐ ξω σχο λι κὴ 
Παι δεί α ἐ νάν τια στὸ ξε πε σμέ νο σύν θη μα τῆς ἐ πο χῆς «Ἑλ λὰς Ἑλ λή νων Χρι στια νῶν». 
Ἦ ταν δύ σκο λη ἐ πο χή, για τὶ ἔ πρε πε νὰ μο χθή σουν γιὰ τὴν πλη ρο φό ρη ση, ἴ σως καὶ 
νὰ κιν δυ νεύ σουν. Τώ ρα ἡ πλη ρο φό ρη ση ὑ πάρ χει, ἀλ λὰ δὲν ὑ πάρ χει ἡ δι ά θε ση γι’ 
αὐ τήν. Στὴν θέ α ση μαν τι κῶν πλη ρο φο ρι ῶν καὶ γνώ σης ἡ πλει ο ψη φί α νο μί ζει ὅ τι 
ἔ χει προ σβλη θῆ ἀ πὸ καρ κί νο ἢ ἀ πὸ ἀ νί α τη νό σο. Ἡ Παι δεί α ἀν τι κα τα στά θη κε ἀ πὸ 
τὴν σκου πι δο-πλη ρο φό ρη ση καὶ ἡ ψυ χα γω γί α ἀ πὸ τὴν σκου πι δο-δι α σκέ δα ση, ποὺ 
ἐ ξε λίσ σον ται στὶς με γα λύ τε ρες ἐ ρω μέ νες τῆς ἐ πο χῆς, για τὶ εἶ ναι πι στὲς καὶ δὲν ἀ πο-
γο η τεύ ουν τοὺς σκου πι δαν θρώ πους. 

* * *
Πό σο πι κρὰ ἔ χει ἐ πα λη θευ θῆ ὁ ποι η τής: 

«Κοι μή σου, Περ σε φό νη, στὴν ἀγ κα λιὰ τῆς Γῆς, 
στοῦ κό σμου τὸ μπαλ κό νι πο τὲ μὴν ξα να βγῇς!». 

Τί νὰ δῇ, ὅ ταν βγῇ ἀ πὸ τὴ Γῆ ἡ Περ σε φό νη σή με ρα στὴν χώ ρα τῶν ρω μι ῶν καὶ 
ἐ παι τῶν; 

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα
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Ç ÌÁÑÎÉÓÔÉÊÇ
ÅÑÌÇÍÅÉÁ

ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ
ÊÁÉ Ï ÐÁÑÈÅÍÙÍ

Πο λι τι σμὸς δὲν εἶ ναι «ἐ ποι κο δό μη μα». Ἀ κο λου θῶν τας τὴν 
εὔ κο λη μη χα νι στι κὴ ἑρ μη νεί α τῆς δη μι ουρ γί ας τῶν ἔρ γων 
πο λι τι σμοῦ, ἡ σύγ χρο νη μαρ ξί ζου σας ἐ πιρ ρο ῆς φι λο σο φι κὴ 
σκέ ψη, ἡ δι α λε κτι κὴ μέ θο δος τοῦ «Ἱ στο ρι κοῦ Ὑ λι σμοῦ», 
θε ω ρεῖ, πὼς τὸ δου λο κτη τι κὸ ὑ πό βα θρο ὑ πῆρ ξε τὸ κυ ρί αρ-

χο στοι χεῖ ο. Καὶ ἐ πί σης ὅ τι πρό σθε το στοι χεῖ ο τῶν αἰ ώ νι ων κλα σι κῶν 
ἔρ γων τῆς Ἀ κρό πο λης ὑ πῆρ ξαν τὰ χρή μα τα τοῦ συμ μα χι κοῦ τα μεί ου.

Ὁ Πε ρι κλῆς στὶς σχε τι κὲς αἰ τιά σεις τῶν πο λι τι κῶν του ἀν τι πά λων «ὡς σπα-
θῶν τος τὰ χρή μα τα καὶ τὰς προ σό δους», ποὺ συμ με ρί σθη κε τὶς ἀ πό ψεις τους 
ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ ∆ή μου, ἀ πάν τη σε, πὼς «τὶς δα πά νες ἀ να λαμ βά νω ὁ ἴ διος καὶ 
ὄ χι ἐ σεῖς, ἀλ λὰ στὰ ἀ φι ε ρώ μα τα θὰ γρά φω τὸ δι κό μου ὄ νο μα. Μό λις εἶ πε αὐ-
τὰ ὁ Πε ρι κλῆς, εἴ τε ἐ πει δὴ θαύ μα σαν τὴ γεν ναι ο δω ρί α του εἴ τε ἐ πει δὴ ἤ θε λαν 
με ρί διο τῶν ἔρ γων, βρον το φώ νη σαν κε λεύ ον τες νὰ ἀ να λί σκῃ καὶ νὰ χο ρη γῇ 
ἀ πὸ τὰ δη μό σια χρή μα τα καὶ νὰ μὴ φεί δε ται σὲ τί πο τε» (Πλου τάρ χου, Πε ρι-
κλῆς, 14).

Συλ λο γί ζο μαι: ἂν ἔ τσι δη μι ουρ γοῦν ται τὰ ἔρ γα τέ χνης, τό τε τὸ δου λο κτη-
τι κὸ ὑ πό βα θρο τῆς «Λα κε δαι μο νί ων Πο λι τεί ας», τῆς ἄλ λης ὑ περ δύ να μης 
στὸν ἑλ λη νι κὸ χῶ ρο, θὰ ἔ πρε πε νὰ δη μι ουρ γή σῃ τὰ ἴ δια ἢ καὶ ἀ νώ τε ρα ἔρ γα 
τέ χνης. Τὴν ἴ δια πε ρί ο δο οἱ βα σι λιᾶ δες τῶν Περ σῶν εἶ χαν στὴ δι ά θε σή τους 
ὡς δου λο κτη τι κὸ ὑ πό βα θρο ὅ λους τοὺς λα ούς τους καὶ ἀ φθο νί α χρη μά των. 
Κι ὅ μως κι αὐ τοὶ δὲν δη μι ούρ γη σαν ἔρ γα τέ χνης.

Για τί λοι πὸν οἱ Σπαρ τιᾶ τες καὶ οἱ Πέρ σες στὴν ἴ δια χρο νι κὴ πε ρί ο δο μὲ τοὺς 
Ἀ θη ναί ους καὶ μὲ τὸ ἴ διο καὶ κα λύ τε ρο γι’ αὐ τοὺς δου λο κτη τι κὸ «ἐ ποι κο δό μη-
μα», τὶς ἴ δι ες φι λο δο ξί ες καὶ μὲ πε ρισ σό τε ρα χρή μα τα, τοὐ λά χι στον οἱ Πέρ σες, 
δὲν δη μι ούρ γη σαν τὸ ἐ ποι κο δό μη μα τοῦ Παρ θε νῶ να; Ἢ δὲν «κα τα σκεύ α σαν» 
δη μι ουρ γοὺς σὰν τὸν Ἰ κτῖ νο, τὸν Καλ λι κρά τη καὶ τὸν Φει δί α;

Συ νε πῶς ἡ δη μι ουρ γί α τοῦ Παρ θε νῶ να, τὰ ἔρ γα γε νι κὰ τῆς Ἀ κρό πο λης καὶ 
οἱ δη μι ουρ γοί τους πρέ πει νὰ ἀ να ζη τη θοῦν σ’ ἄλ λο «ἐ ποι κο δό μη μα», ποὺ δὲν 
δι έ θε ταν οἱ Λα κε δαι μό νιοι καὶ οἱ Πέρ σες. Καὶ αὐ τὸ ἦ ταν τὸ ἰ δα νι κὸ ὑ πό βα θρο 

‣
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τοῦ δη μο κρα τι κοῦ πο λι τεύ μα τος, ποὺ ἔ δω σε στοὺς Ἀ θη ναί ους τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς 
σκέ ψης καὶ τῆς δρά σης, τὸν δι ά λο γο καὶ τὴν ἐ πι κοι νω νί α, ὥ στε νὰ πραγματο-
ποιηθῇ ἡ πνευ μα τι κὴ καὶ οἰ κο νο μι κὴ ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἀ θή νας.

Μέ σα ἀ π’ αὐ τὲς τὶς δι ερ γα σί ες καλ λι έρ γειας τοῦ πνεύ μα τος καὶ τῆς ψυ χῆς 
ἀ να πή δη σαν με γά λα τα λέν τα: Στὴν Φι λο σο φί α: Σω κρά της, Πλά των, Ἀ ρι-
στο τέ λης. Στὴν Τρα γῳ δί α: Αἰ σχύ λος, Σο φο κλῆς, Εὐ ρι πί δης. Στὴν Κω μῳ δί α: 
Ἀ ρι στο φά νης, Μέ ναν δρος. Στὴν Ἱ στο ρί α: Ἡ ρό δο τος, Θου κυ δί δης, Ξε νο-
φῶν. Στὴν Ρη το ρι κή: Λυ σί ας, Ἰ σο κρά της, ∆η μο σθέ νης. Στὴν Ἀρ χι τε κτο νι κή: 
Ἰ κτῖ νος καὶ Καλ λι κρά της. Στὴν Γλυ πτι κή: Φει δί ας καὶ Πρα ξι τέ λης καὶ στὴν 
Πο λι τι κή: Πε ρι κλῆς, ὥ στε ὅ λοι αὐ τοὶ οἱ πα ρά γον τες ἀλ λη λο ε ξαρ τώ με νοι καὶ 
ἀλ λη λο βο η θού με νοι δη μι ούρ γη σαν τὸν «Χρυ σοῦν Αἰ ῶ να» τοῦ Πε ρι κλέ ους, 
τὴν κο ρυ φαί α ἔκ φρα ση τοῦ Ἀρ χαί ου Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος καὶ τῆς Αἰ σθη-
τι κῆς.

Ὁ ρό λος τοῦ πο λι τι κοῦ συ στή μα τος

κόμη πρέ πει νὰ ἀ να τρέ ξω με πιὸ πί σω στὸ ξε κί νη μα τῶν πό λε ων 
Σπάρ της καὶ Ἀ θή νας, γιὰ νὰ δοῦ με, ποι ό πνεῦ μα λει τουρ γί ας 
τοῦ πο λι τεύ μα τος, τρό που ζω ῆς καὶ ποιά ἰ δα νι κὰ ἐμ φύ ση σαν ὁ 
Λυ κοῦρ γος καὶ ὁ Σό λω νας ἀν τί στοι χα. Ἔ τσι θὰ δι α πι στώ σω με, 
ὅ τι τὸ ἰ δα νι κὸ τοῦ κα θε στῶ τος τῆς Σπάρ της ἐ ξε λίσ σε ται σ’ ἕ να 

συν τη ρη τι κὸ στρα τι ω τι κὸ κα θε στώς, χω ρὶς ἐ πι τεύγ μα τα στὴν Φι λο σο φί α, τὴν 
Ἐ πι στή μη, τὰ Γράμ μα τα καὶ τὶς Τέ χνες. Ἐ νῷ ἀν τί θε τα τὸ ἰ δα νι κὸ τοῦ δη μο κρα-

τι κοῦ πο λι τεύ μα τος ἐ ξε λίσ σε ται σ’ ἕ να δη μι ουρ γι κὸ 
κα θε στώς, ὅ που ἡ ἀν θρώ πι νη νό η ση φθά νει στὶς 
ὑ ψη λό τε ρες μορ φὲς δι α νό η σης καὶ ἡ ἀν θρώ πι νη ψυ-
χὴ στὶς τε λει ό τε ρες αἰ σθη τι κὲς ἐκ φρά σεις της. Καὶ γι’ 
αὐ τὸ ὑ πε ρη φα νευ ό μα στε σὰν Ἕλ λη νες.

Συ νε πῶς τὴν Ἀρ χι τε κτο νι κὴ καὶ τὴν Γλυ πτι κὴ τῶν 
ἔρ γων τῆς Ἀ κρό πο λης δὲν μπο ροῦ με νὰ τὶς δοῦ με 
ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πὸ τὴν Φι λο σο φί α, τὴν Πο λι τι κή, τὴν 
Τρα γῳ δί α, τὴν Κω μῳ δί α, τὴ Ρη το ρι κή, τὴ θρη σκευ τι-
κὴ πί στη καὶ τοὺς ἐκ φρα στές τους, κυ ρι ώ τε ρα, ὅ ταν 
πρό κει ται γιὰ ἔρ γα, ποὺ ἀ παι τοῦν χρή μα τα ἀ πὸ τὴν 

πο λι τι κὴ ἡ γε σί α. Ἡ πο λι τι κὴ ἡ γε σί α ἱ ε ραρ χεῖ τὰ ἔρ γα καὶ κα θο ρί ζει προ τε ραι ό-
τη τες. Καὶ οἱ προ τε ραι ό τη τές της κα θο ρί ζον ται ἀ πὸ τὸ ἐ πί πε δο τῶν ἐμ πνευ στῶν 
της γιὰ τὸ «μεῖ ζον ἀ γα θόν» τοῦ Ἀ ρι στο τέ λους, ποὺ ἔ χει κά θε ἐ πο χή.

Ἔ τσι ὁ Πε ρι κλῆς, ὁ μέ γι στος δη μο κρα τι κὸς Ἕλ λη νας ἡ γέ της, ἐκ φρά ζον τας τὸ 
βα θύ τε ρο νό η μα τῆς ἐ πο χῆς του, ἔ δω σε προ τε ραι ό τη τα σὲ ἔρ γα τέ χνης, ὅ που οἱ 
ἀρ χι τέ κτο νες Ἰ κτῖ νος, Καλ λι κρά της καὶ ὁ γλύ πτης Φει δί ας ἀ πει κό νι σαν τὴ ζω ὴ 
τῶν Ἀ θη ναί ων. Ὁ ὀρ θο λο γι σμὸς τοῦ πνεύ μα τος καὶ οἱ ἀν τι θέ σεις τῆς κοι νω νί ας 

Ὁ ὀρθολογισμὸς 

τοῦ πνεύματος καὶ 

οἱ ἀντιθέσεις τῆς 

κοινωνίας μέσα στὸ 

ἀθηναϊκὸ πολίτευμα 

δίνονται σὲ τέλειες 

αἰσθητικὲς μορφές.
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μέ σα στὸ ἀ θη να ϊ κὸ πο λί τευ μα δί νον ται σὲ τέ λει ες αἰ σθη τι κὲς μορ φές.
Τὸ δη μο κρα τι κὸ πο λί τευ μα ὅ μως δὲν ὁ δη γεῖ μό νο στὴν πνευ μα τι κὴ καὶ καλ-

λι τε χνι κὴ ἀ νά πτυ ξη ἀλ λὰ καὶ στὴν οἰ κο νο μι κὴ ἀ νά πτυ ξη, ποὺ ἐ πι τρέ πει τὴν 
ἄ σκη ση κοι νω νι κῆς πο λι τι κῆς. Ἔ τσι τὸ ἀ θη να ϊ κὸ δη μο κρα τι κὸ πο λί τευ μα, ἀ ξι-
ο ποι ῶν τας τὶς κλι μα το λο γι κὲς συν θῆ κες καὶ τὴν θά λασ σα, ἀ πό κτη σε πλοῦ το. 
Καὶ γι’ αὐ τὸ οἱ δοῦ λοι τῆς Ἀ θή νας ζοῦ σαν ἀ νώ τε ρα ἀ πὸ οἰ κο νο μι κὴ ἄ πο ψη ἀ πὸ 
τοὺς εἵ λω τες τῆς Σπάρ της καὶ τοὺς λα οὺς τῆς Περ σί ας.

Οἱ ἄν θρω ποι δη μι ουρ γοῦν τὶς οἰ κο νο μι κο κοι νω νι κὲς συν θῆ κες, ποὺ μὲ τὴ 
σει ρά τους ἐ πη ρε ά ζουν τοὺς ἀν θρώ πους. Αὐ τὴ ἡ δι α λε κτι κὴ σχέ ση βελ τι ώ νε-
ται προ ο δευ τι κὰ μό νο στὰ δη μο κρα τι κὰ πο λι τεύ μα τα, ποὺ εἶ ναι ἀ συγ κρί τως 
ἀ νώ τε ρα στὴν ἴ δια ἐ πο χὴ ἀ πὸ τὰ ὁ λο κλη ρω τι κά. Καὶ βελ τι ώ νον τας τὰ πάν τα, 
βελ τι ώ νε ται καὶ τὸ δη μο κρα τι κὸ πο λί τευ μα.

Ἡ μαρ ξι στι κὴ ἑρ μη νεί α τῆς Ἱ στο ρί ας

ἑρ μη νεί α τῆς δη μι ουρ γί ας τῶν ἔρ γων πο λι τι σμοῦ, ἐ πη ρε α σμέ νη 
ἀ πὸ τὴν δι α λε κτι κὴ μέ θο δο τοῦ «Ἱ στο ρι κοῦ Ὑ λι σμοῦ», εἶ ναι λαν-
θα σμέ νη. «Στὴν κοι νω νι κὴ πα ρα γω γὴ τῆς ζω ῆς τους», γρά φει ὁ Κ. 
Μάρξ, «οἱ ἄν θρω ποι ἀ πο δέ χον ται ὡ ρι σμέ νες ἀ ναγ καῖ ες, ἀ νε ξάρ-
τη τες ἀ πὸ τὴ θέ λη σή τους σχέ σεις πα ρα γω γῆς, ποὺ ἀν τι στοι χοῦν 

σὲ μί α συγ κε κρι μέ νη βαθ μί δα ἐ ξέ λι ξης τῶν ὑ λι κῶν τους πα ρα γω γι κῶν δυ νά-
με ων. Τὸ σύ νο λο αὐ τῶν τῶν σχέ σε ων πα ρα γω γῆς ἀ πο τε λεῖ τὴν οἰ κο νο μι κὴ 
δο μὴ τῆς κοι νω νί ας, τὴν ὑ λι κὴ βά ση, πά νω στὴν ὁ ποί α ὑ ψώ νε ται ἕ να νο μι κὸ 
καὶ πο λι τι κὸ ἐ ποι κο δό μη μα καὶ ποὺ ἀν τι στοι χεῖ σὲ ὡ ρι σμέ νες μορ φὲς συ νεί δη-
σης. Ὁ τρό πος πα ρα γω γῆς τῆς ὑ λι κῆς ζω ῆς ὁ ρί ζει γε νι κώ τε ρα τὴν κοι νω νι κή, 
πο λι τι κὴ καὶ πνευ μα τι κὴ ἐ ξέ λι ξη, δι α δι κα σί α τῆς ζω ῆς.» (Κ. Μάρξ, Πρό λο γος 
στὴν «Κρι τι κὴ τῆς Πο λι τι κῆς Οἰ κο νο μί ας».) 

Στὸν «Οἰ κο νο μι κὸ Τα χυ δρό μο» (!) γιὰ πρώ τη φο ρὰ παγ κό σμια συ στη μα το-
ποι ή σα με τὶς με θό δους τοῦ Μαρ ξι σμοῦ καὶ φυ σι κὰ καὶ τὴ δι α λε κτι κὴ μέ θο-
δο τοῦ «Ἱ στο ρι κοῦ Ὑ λι σμοῦ». Καὶ προ χω ρή σα με νὰ τὶς ἐ φαρ μό σω με στὴν 
πρά ξη, πρᾶγ μα ποὺ ἀ πέ δει ξε, πὼς κα τα λή γο με μὲ τὰ δε δο μέ να τῆς ση με ρι νῆς 
πραγ μα τι κό τη τας σὲ ἀν τί θε τα ἀ πὸ τὸν Μαρ ξι σμὸ ἀ πο τε λέ σμα τα. Για τί, ἂν ἡ 
μέ θο δος αὐ τὴ ἦ ταν σω στή, τό τε ὁ Τρί τος Κό σμος, ποὺ ἔ χει φθη νὰ προ λε τα ρια-
κὰ χέ ρια καὶ ἐλάχιστες κοι νω νι κὲς δι α φο ρὲς μὲ λί γους πλού σιους, θὰ ἔ πρε πε 
νὰ δη μι ουρ γῇ ἔρ γα πο λι τι σμοῦ. Καὶ ὅ μως δὲν δη μι ουρ γεῖ.

Ἀ πεγ κλω βι σμέ νοι καὶ ἀ πε λευ θε ρω μέ νοι ἀ πὸ τέ τοι ες πα ρερ μη νεῖ ες τῆς Ἱ στο-
ρί ας τῶν πο λι τι σμῶν, μπο ροῦ με νὰ βο η θή σω με πρὸς τὴν κα τεύ θυν ση τῆς δη μι-
ουρ γί ας ἔρ γων πο λι τι σμοῦ.

 Γε ρά σι μος Κα ζά νας
 Οἰκονομολόγος
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΚΑΡΛΗΝ ΚΡΟΣ, Ξε φεύ γον τας ἀ πὸ τὸν θρη σκευ τι κὸ δογ μα τι σμὸ 

Ἡ Καρ λὴν Κρὸς ἀ να λύ ει σὲ βά θος ὄ χι μό νον τὰ θρη σκευ τι κὰ δόγ μα τα, ἀλ λὰ καὶ τὴν 
ψυ χο λο γι κὴ καὶ πο λι τι κὴ ἐ πί δρα ση τῶν προ πα γαν δι στῶν ἱ ε ρο κη ρύ κων. Ἔ χον τας σπου-
δά σει σὲ θρη σκευ τι κὸ κολ λέ γιο καὶ ὑ πάρ ξει σύ ζυ γος ἑ νὸς ἰ δι αι τέ ρως ρα δι ούρ γου καὶ 
ἐ κμε ταλ λευ τῆ θρη σκό λη πτου ὑ πουρ γοῦ προ χω ρεῖ σὲ κρι τι κὴ ἐκ τῶν ἔ σω. Ἀν τι λαμ βά νε-
ται, ὅ τι τὸ πρω ταρ χι κὸ κί νη τρο πολ λῶν ὑ πουρ γῶν, κυ βερ νη τι κῶν ἐν γέ νει στε λε χῶν, εἶ-
ναι ἡ βού λη ση γιὰ ἄ σκη ση ἐ ξου σί ας πά νω στοὺς ἄλ λους. Αὐ τὸ δι α κρί νει στὴν δί ψα τους 
γιὰ ἐ πι βο λὴ τῆς θε ο κρα τί ας.

Τὸ βι βλί ο εἶ ναι βα θιὰ προ σω πι κό, χω ρὶς στοι χεῖ α αὐ το οι κτιρ μοῦ. Με τὰ τὸ δι α ζύ γιό της 
ἀ πὸ τὸν σύ ζυ γό της ἡ Κ. Κρὸς συ νάν τη σε πολ λὰ ἐμ πό δια με γα λώ νον τας τὰ δυ ό της παι-
διὰ καὶ φοι τῶν τας σὲ πα νε πι στή μιο, ποὺ προ σέ φε ρε παι δεί α καὶ ὄ χι ἁ πλᾶ κα τή χη ση. Ὁ 
ὑ πουρ γὸς πρώ ην σύ ζυ γός της τῆς ἄ φη σε χρέ η. Αὐ τὸ σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν παν τε λῆ ἔλ λει-
ψη οἰ κο νο μι κῆς στή ρι ξης ἀ πὸ μέ ρους του ἔ κα νε πο λὺ συ χνὰ τὴν ζω ή της δύ σκο λη.

Πα ρου σιά ζει τὴν ὠ μὴ ἀ λή θεια ὅ σον ἀ φο ρᾷ στὸ σύ στη μα πρό νοι ας. «Κοί τα ζα τὴν πι να-
κί δα πά νω ἀ πὸ τὰ γρα φεῖ α τῶν ἐρ γα ζο μέ νων στὸ ὑ πουρ γεῖ ο Ὑ γι εί ας, ὅ που ἀ να γρα φό-
ταν: «Τμῆ μα Ὑ γι εί ας καὶ Κοι νω νι κῆς Πρό νοι ας» καὶ φαν τα ζό μουν ὅ τι θὰ ταί ρια ζε κα-
λύ τε ρα μί α πι να κί δα τοῦ τύ που «Πα ραι τη θῆ τε ἀ πὸ κά θε ἐλ πί δα, ὅ σοι εἰ σέρ χε σθε ἐ δῶ.». 
Με τὰ τὶς πα νε πι στη μια κὲς σπου δές της καὶ τὴν προ σω πι κή της με λέ τη ξε κί νη σε μί α νέ α 
ἔ ρευ να ἀ να φο ρι κὰ μὲ τὴν Ἱ στο ρί α τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Ἡ με λέ τη τῆς Ἀρ χαι ο λο γί ας, τῆς 
Ἐκ κλη σι α στι κῆς Ἱ στο ρί ας, τῆς κρι τι κῆς τῆς Βί βλου, τῆς Φι λο σο φί ας, τῆς Θρη σκει ο λο γί-
ας, τῆς Κοι νω νι ο λο γί ας καὶ τῆς Ἀν θρω πο λο γί ας τῆς ἄ νοι ξε νέ ους ὁ ρί ζον τες καὶ τῆς ἔ δω-
σε τὴν πνευ μα τι κὴ δια ύγεια νὰ ἀν τι λη φθῇ τὸν τρό πο μὲ τὸν ὁ ποῖ ο λει τουρ γεῖ τὸ ἱ ε ρα-
τεῖ ο, καὶ τί κρύ βε ται πί σω ἀ πὸ πολ λὲς ἱ στο ρί ες τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης. Εἶ ναι δυ να τὸν ἡ 
«Γέ νε σις» νὰ ἔ χῃ ξα να γρα φῆ ἢ νὰ ἀ πο τε λῇ ἐξ ὁ λο κλή ρου φαν τα σια κὸ κα τα σκεύ α σμα 
τοῦ ἱ ε ρα τεί ου, γιὰ νὰ ἑ δραι ώ σῃ τὴν ἐ ξου σί α του καὶ νὰ ὑ πο βαθ μί σῃ τὸν ρό λο τῶν γυ ναι-

Ï ÍÔÉÊÅÍÓ ÊÁÉ ÏÉ ÊÕÊËÏÉ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

ολ λὰ τὰ θαυ μα στὰ τοῦ ἀν θρω πί νου ἐγ κε φά λου καὶ φεῦ! λί γα ἐ κεῖ να 
ποὺ χω ρεῖ. Ἔ τσι, μι κρῆς χω ρη τι κό τη τας, δὲν μπο ρεῖ νὰ ἔ χῃ ἕ να εὐ ρὺ 
φά σμα, ὥ στε ἡ σύγ κρι ση νὰ τὸν ἀ νε βά ζῃ. Κοι τῶν τας κα νέ νας τὴν 
Ἱ στο ρί α βλέ πει τὴ μυ ω πί α τῆς ψυ χῆς, ἔ τσι ποὺ αὐ τὴ στρι μωγ μέ νη δὲν 
βλέ πει τὸν ὁ ρί ζον τα.

Ἂς πά ρω με τοὺς Ἀγ γλο σά ξο νες, για τὶ αὐ τοὶ σή με ρα κυ βερ νοῦν. Στὰ μυ θι στο ρή-
μα τα τοῦ Κα ρό λου Ντί κενς, τοῦ συγ γρα φέ α ποὺ τοὺς πε ρι έ γρα ψε, βλέ πο με πῶς 
σκέ φτον ται. Τὸν Ντί κενς, ὁ πα τέ ρας του, περ νῶν τας ἔ ξω ἀ πὸ ἕ να πο λυ τε λὲς σπί τι 
τῆς ἐ πο χῆς του, τὸν συμ βού λε ψε νὰ ἐρ γα στῇ σκλη ρά, γιὰ νὰ τὸ ἀ πο κτή σῃ ἐ νῷ ἀ πὸ 
ἐ πά νω τους ὁ Για χβὲ σὰν ἀ πὸ μη χα νῆς θε ὸς θὰ εὐ ώ δω νε με τα φυ σι κὰ τὶς προσ δο κί ες 
τους... Καὶ πράγ μα τι ὁ Κά ρο λος τὸ ἀ πέ κτη σε τὸ σπί τι αὐ τό, ἀλ λὰ δὲν μᾶς εἶ παν, τί 

‣
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κῶν στὴν κοι νω νί α; Ἡ ἐ λευ θε ρο φρο σύ νη καὶ ἡ παι δεί α τῆς κ. Κρὸς τῆς ἐ πέ τρε ψαν νὰ 
ἀ να ζη τή σῃ τὰ αἴ τια τῆς βί ας καὶ τῶν ἀ να ρίθ μη των πε ρι στα τι κῶν βι ο λο γι κῆς ἐ ξόν τω σης, 
ποὺ δι ε νερ γοῦν ται στὸ ὄ νο μα τοῦ Για χβέ. Σαρ κά ζει εὔ στο χα τὰ τε χνά σμα τα, ποὺ χρη σι-
μο ποι οῦν οἱ ἱ ε ρω μέ νοι, προ κει μέ νου νὰ το νί σουν τὰ βι βλι κὰ ἐ δά φια ποὺ τοὺς βο λεύ ουν 
καὶ νὰ ἀ πο σι ω πή σουν ἐ κεῖ να, ποὺ τοὺς φέρ νουν σὲ δύ σκο λη θέ ση.

Ἡ συγ γρα φέ ας ἀν τι με τω πί ζει μὲ συγ κα τά βα ση τοὺς ἀν θρώ πους, ποὺ ἀ πο τε λοῦ σαν κομ-
μά τι τοῦ φον τα μεν τα λι στι κοῦ της πα ρελ θόν τος. Βλέ πει στὸν φον τα μεν τα λι σμὸ ἕ να σύ στη-
μα ποὺ ἔ χει προ κα λέ σει ἀ νε πα νόρ θω τη ζη μιὰ ἀ κό μη καὶ σὲ πολ λὰ εὐ πρε πῆ ἄ το μα καὶ ὡς 
πα ρά δειγ μα φέρ νει τὸν ἀ δελ φό της, τοῦ ὁ ποί ου τὶς πε ποι θή σεις, ὅ πως λέ ει, σέ βε ται, ἀλ λὰ 
τῆς εἶ ναι ἀ δι α νό η το νὰ συμ πο ρευ θῇ μα ζί του. Οἱ θρη σκό λη πτες γυ ναῖ κες θὰ εἶ χαν πολ λὰ 
νὰ ἀ πο κο μί σουν ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ εὐ α νά γνω στο βι βλί ο. Εἶ ναι ἕ να ἀν θρώ πι νο βι βλί ο, ποὺ ἐκ-
θέ τει τὴν ἀ παν θρω πιὰ τοῦ θρη σκευ τι κοῦ δογ μα τι σμοῦ, ποὺ τό σες πολ λὲς φο ρὲς ἔ χει γί-
νει ὄρ γα νο ἐ πί θε σης στὰ χέ ρια ἀ δί στα κτων ἱ ε ρέ ων καὶ ἱ ε ρο κη ρύ κων, οἱ ὁ ποῖ οι, ὅ πως κα-
τα δει κνύ ει, ὄ χι μό νο θέ λουν νὰ ἐ λέγ χουν τοὺς ἄλ λους, ἀλ λὰ χρη σι μο ποι οῦν καὶ κυ βερ νη-
τι κοὺς πα ρά γον τες, γιὰ νὰ ἱ κα νο ποι ή σουν τὴν δι κή τους δί ψα γιὰ ἐ ξου σί α.

Με τά φρα ση: Α. Γ. Τζὸ Μπάν χαρτ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Τὰ πάν τα ἐν σο φί ᾳ ἐ ποί η σας; 
Τὰ γε γο νό τα τοῦ Γαλ λι κοῦ Μά η τοῦ ’68 κα θὼς καὶ οἱ ἔν το νες 

πο λι τι κὲς ἀν τι πα ρα θέ σεις τῆς με τα πο λι τευ τι κῆς Ἑλ λά δας δι α μόρ-
φω σαν τὸ χα ρα κτῆ ρα τοῦ νε α ροῦ τό τε φοι τη τῆ Μπάμ πη Πατ ζό-
γλου καὶ τὸν ὡ δή γη σαν ἀρ χι κὰ πρὸς μί α ἀν τι ε ξου σι α στι κὴ ἀν τι-
με τώ πι ση τοῦ κοι νω νι κοῦ γί γνε σθαι, μα κρυ ὰ ἀ πὸ τὶς «κομ μα τι-
κὲς στροῦγ κες». Ἐ κτι μῶν τας, ὅ τι ἡ σο σι α λι στι κὴ ἠ θι κὴ ἦ ταν ὑ πο-
κρι τι κή, πα ρό μοι α μὲ τὴν ἀν τί στοι χη χρι στι α νι κή, ποὺ ὡ δη γοῦ σε 
στὴν ἐ πι βο λὴ μιᾶς πνευ μα τι κῆς τρο μο κρα τί ας, ἑ νὸς ἀ ό ρα του Με-
σαί ω να ἐ νάν τια σὲ κά θε νέ α ἰ δέ α καὶ δη μι ουρ γι κὴ σκέ ψη καὶ ἀ δι-
α φο ρῶν τας γιὰ τὸν κίν δυ νο νὰ τοῦ κολ λή σῃ ἡ ρε τσι νιὰ τοῦ ἐ θνι-
κι στῆ ἢ τοῦ φα σί στα, ἀ σχο λή θη κε ἐ πι στα μέ νως μὲ τὸν Ἀρ χαῖ ο 
Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμό, ποὺ τὸν θε ω ρεῖ –ὄ χι ὡς στεῖ ρα προ γο νο λα-

ἄλ λο ἀ πέ κτη σαν οἱ ἀ να γνῶ στες του ἐ κτὸς ἀ πὸ τὸ τσι φου ταρ γιὸ τῆς οἰ κο νο μι κο ποί-
η σης τῶν ἐλ πί δων («προσ δο κι ῶν») ἀ πὸ τὸ χρῆ μα. Βέ βαι α ἀ πὸ ἐ δῶ (ὡς πα ρα κλά δι 
τοῦ Για χβέ) προ κύ πτει ὁ Προ τε σταν τι σμός, ἡ χρυ σῆ Ἀλ βι ὼν τῶν ἀ ποι κι ῶν, οἱ λί ρες, 
καὶ τὰ ὀ κτὼ βα ρέ λια (λί ρες), ποὺ ὁ Ρό τσιλντ πρὶν (παί ζον τας μο νά-ζυ γά) χρη μα το δό-
τη σε τὸν ναύ αρ χο Νέλ σω να στὴν ναυ μα χί α τοῦ Τρα φά λγκαρ, ὅ που ἐ νί κη σαν τοὺς 
Γάλ λους καὶ ἔ γι ναν θα λασ σο κρά το ρες. Βλέ πεις, οἱ συγ γέ νει ες εἶ ναι ἀ πὸ τό τες... Ἔ τσι 
βλέ πο με στὴν πο ρεί α τους ὑ λο ποι η μέ νη χρη μα τι κὰ τὴν ἀν θρώ πι νη ψυ χὴ νὰ ἀ φή νῃ 
πί σω της τὰ τρα γι κὰ σβη σμέ να κε ριὰ τοῦ ποι ή μα τος τοῦ Κα βά φη. Ὁ πύρ γος τοῦ 
Λον δί νου μὲ τὰ φαν τά σμα τα. Οἱ στυ γε ροὶ σκο τει νοὶ σε ξου α λι κοὶ δο λο φό νοι με τα ξὺ 
Φρό υντ καὶ Ἀγ κά θας Κρί στι, ἀ πο τέ λε σμα μιᾶς Βι κτω ρια νῆς Ἐ πο χῆς τῆς δει σι δαι μο-
νί ας ἐ ναν τί ον τοῦ ἔ ρω τα στὸ σκο τά δι καὶ τὴν ὁ μί χλη. Ἐ κεῖ ποὺ οἱ ἱπ πο δρο μί ες τοῦ 
Ἄ σκοτ εἶ ναι πιὰ τὸ με γά λο γε γο νός, ὅ ταν τὰ πλή θη μπο ροῦν νὰ δοῦν ἀ πὸ μα κρυ ὰ 
ἔ στω τοὺς πρίγ κι πες καὶ τοὺς λόρ δους.

‣
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τρία, ἀλλά– ὡς ἀρωγό, ὁ ὁποῖος μέσα στὴ μαυρίλα τῆς ἐπικρατούσας σήμερα ἀνατολικῆς 
δεσποτείας-θρησκείας σηματοδοτεῖ τὴ δημιουργία ἑνὸς καινούργιου κόσμου, μιᾶς ἔλλο-
γης καὶ πιὸ ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Τὸ βιβλίο «Τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποιήσας;» εἶναι ἕνα μυθιστόρημα μὲ κεντρικὸ ἥρωα 
τὸν παπα-Ἠλία, ὁ ὁποῖος μεγαλωμένος σὲ μιὰ βαθιὰ θρησκευόμενη οἰκογένεια μὲ προ-
σευχές, νηστεῖες κ.λπ. πάντα θυμᾶται τὰ λόγια τῆς μητέρας του, ποὺ τὸν συμβούλευε: «Τε-
τάρτη καὶ Παρασκευὴ τὰ νύχια νὰ μὴν κόψῃς καὶ Κυριακὴ νὰ μὴν λουστῇς, ἂν θέλῃς 
νὰ προκόψῃς». Ὁ παπα-Ἠλίας θεωρεῖ ὡς τὸν μεγαλύτερο καὶ ἄσπονδο ἐχθρό του τὴ λέ-
σχη, ποὺ δημιούργησε μιὰ παρέα φοιτητῶν στὴν πόλη του, ὅπου μέσα ἀπὸ ἀνοικτὲς συ-
ζητήσεις προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ φαινόμενα καὶ νὰ προσαρ-
μόσουν τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν πρακτικὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα. 
Ἕνα τραγικὸ συμβὰν στὴ ζωή του ὅμως τὸν κάνει νὰ ἀναθεωρήσῃ τὴ σχέση του μὲ τὸ 
θεό του, ὁπότε, ἐπιχειρῶντας νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὶς μεταφυσικές του φαντασιώσεις, 
ἀντιμετωπίζει τὴ ζωὴ περισσότερο ὀρθολογικά. Στὸ πλαίσιο τῆς μεταστροφῆς του αὐ-
τοί, ποὺ μέχρι πρό τινος τοῦ φαίνονταν ξένοι καὶ ἐχθροί, οἱ νέοι τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφι-
κῆς λέσχης, ἀρχίζουν τώρα νὰ τοῦ φαίνωνται διαφορετικοί, οἰκεῖοι καὶ αἰσθάνεται τὴν 
ἀνάγκη νὰ τοὺς προσεγγίσῃ.

Μέσα ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τοὺς διαλόγους τῶν χαρακτήρων τοῦ ἔργου ὁ συγγραφέας 
ξεδιπλώνει στοχασμοὺς καὶ προβληματισμοὺς γιὰ πολλὰ θέματα, ὅπως γιὰ τὴν κατὰ φύ-
ση ἑλληνικὴ κοσμοθέαση καὶ τὸ παρὰ φύση χριστιανικὸ δόγμα, τὴν ὑποκρισία τῆς χρι-
στιανικῆς ἠθικῆς, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν θεολογικῶν σοφισμάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄμε-
ση δημοκρατία καὶ τὴ σημερινὴ ἐποχή, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ὡς ἐποχὴ νεοδιαφωτισμοῦ. 
Πρόκειται γιὰ ἔργο ζωῆς τριάντα ἐτῶν, πού, ὅπως ἀναφέρει στὸν πρόλογό του, περικλεί-
ει τὶς ἐμπειρίες του, τοὺς ἀγῶνες του, τὶς ἑκάστοτε φοβίες του, τὶς ἀγωνίες του, τὴν ὑπαρ-
ξιακή του ἀναζήτηση καὶ τέλος τὶς προτάσεις του. 

Γιάννης Λάζαρης 

Κι ἐσύ, Φειδία, σκάλιζες τοὺς ἵππους τῆς γιορτῆς τῶν Παναθηναίων στὸν Παρ-
θενῶνα... Στὸ σκοτεινὸ Λονδῖνο ἀπὸ τὴν καύση τοῦ ἄνθρακα στὴν βιομηχανικὴ 
ἐπανάσταση (ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε) μὲ τὶς κληρονομημένες ἀθλιότητες τοῦ Μεσαίωνα 
ἐργάζονταν ἐξοντωτικὰ στὶς φάμπρικες, ζῶντας στὶς τρῶγλες τῶν γειτονιῶν. Γιὰ 
νὰ βγῇ ὁ Μὰρξ (homo economicus) καὶ νὰ καταυγάσῃ τὰ ἄδεια ταμεῖα τοῦ Μαρξι-
σμοῦ, ὅταν ξεγελάστηκαν οἱ προστατευόμενοί του ἐργάτες, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ 
φτωχοὶ τοῦ Ἰησοῦ...

Ἡ ἱστορία... κύκλους κάνει, καὶ ὅλα αὐτὰ μεταπήδησαν ἀπὸ τὴν Ἀγγλία στὴν Ἀμε-
ρική, τὴν ὁποία ἀγόρασαν... μπίρ-παρά, μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ ’29. Τὸ ἴδιο 
’κάναν καὶ οἱ τυφῶνες, κυκλικά, ἀλλὰ καὶ ἡ τρῦπα τοῦ ὄζοντος, ἡ θερμοπληξία θὰ 
μᾶς ἀφήσῃ κατάπληχτους.

Ἄλλωστε ἡ παγκοσμιοποίηση ἀπὸ ἐδῶ παίρνει τὶς ἐντολές της. Λὲς νὰ ἦταν κουτοὶ 
οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ποὺ δὲν εἶχαν μυθιστοριογράφους; Ἔννοια σου, δὲν τοὺς εἶχε 
ἀφήσει ἀμολυτοὺς ὁ Ἀριστοφάνης, νὰ λένε ὅ,τι θέλουν.

Παντελῆς Γλάρος
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