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ÂÕÆÁÍÔÉÍÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ 
«ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÔÇÓ ÄÉÁÖÈÏÑÁÓ»

ὲ τὸ Βυ ζάν τιο ὡς κα τα στρο φέ α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ τοῦ 
Ἑλ λη νι σμοῦ ὁ «∆» ἔ χει ἀ σχο λη θῆ ἀ δι ά λει πτα ἐ πὶ 27 χρό νια (ἀ πὸ 
τὴν ἀρ χὴ τῆς ἔκ δο σής του: βλ. τεῦ χος 5, Μά ι ος 1982: «Ἡ δο λο φο-
νί α τῆς Ἑλ λη νι κό τη τας στὸ δογ μα τι κὸ Βυ ζάν τιο», σσ. 194-208) 
ὄ χι μό νο μὲ σκο πὸ τὴν ἀ πο κα τά στα ση τῆς ἀ πο κρυ πτό με νης ἀ πὸ 

τὴν ἐ πί ση μη Ρω μι ο σύ νη ἱ στο ρι κῆς ἀ λή θειας, ἀλ λὰ καὶ δι ό τι ὁ βυ ζαν τι νι σμὸς εἶ-
ναι παν τα χοῦ πα ρὼν καὶ σή με ρα καὶ κυ ρί αρ χος ὡς ἐ πί ση μη ἰ δε ο λο γί α τῆς Νε-
ώ τε ρης Ἑλ λά δος μὲ κα τα στρε πτι κὲς συ νέ πει ες στὴν τρέ χου σα πο λι τι κή, πο λι τι-
σμι κὴ καὶ πνευ μα τι κὴ κα τά στα ση καὶ τὴν κα θη με ρι νὴ ζω ὴ τοῦ σύγ χρο νου Ἕλ-
λη να ὡς ἀ τό μου καὶ ὡς ἐ θνι κῆς ἑ νό τη τας. Τὸ Βυ ζάν τιο, κρᾶ μα τοῦ ρω μα ϊ κοῦ 
ἐ ξου σια σμοῦ καὶ τῆς ἰ ου δα ϊ κῆς δει σι δαι μο νί ας, ἐ ξα φά νι σε παν τε λῶς γιὰ 1.100 
τοὐ λά χι στον χρό νια τὴν ἑλ λη νι κὴ ἀν τί λη ψη καὶ πρα κτι κὴ γιὰ τὴν ζω ὴ καὶ τὸν 
κό σμο καὶ τὴν ἀν τι κα τέ στη σε μὲ ἀν τι λή ψεις καὶ πρα κτι κὲς ἐκ δι α μέ τρου ἀν τί θε-
τες. Φι λο σο φί α, Ἰ α τρι κή, Μα θη μα τι κά, λοι πὲς ἐ πι στῆ μες, Θέ α τρο, Τέ χνη, Ἀρ χι-
τε κτο νι κή, Ἀ θλη τι σμός, ∆η μο κρα τί α καὶ κά θε ἄλ λο πο λι τι σμι κὸ ἀ γα θὸ ποὺ γεν-
νή θη κε ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ ἀν τί λη ψη κα τα δι ώ χθη καν ἀ νη λε ῶς ἀ πὸ τὴν ἡ μέ ρα τῆς 
ἵ δρυ σης τοῦ κρά τους αὐ τοῦ μέ χρι τὴν ἡ μέ ρα τῆς πτώ σης του, καὶ κυ ρι άρ χη σαν 
ἀπολύτως ἡ θε ο κρα τί α, ἡ δει σι δαι μο νί α, ἡ ἀ παι δευ σιὰ καὶ ἀ πο λι τι σιὰ καὶ πά-
νω ἀ π’ ὅ λα μί α ἀ κραί α βαρ βα ρό τη τα στοὺς το μεῖς τῆς νο μο θε σί ας του, τῆς ἐ λευ-
θε ρί ας τῆς ἀνθρώπινης ζω ῆς καὶ τῆς σκέ ψης, τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς καὶ καλ λι τε χνι-
κῆς δη μι ουρ γί ας κ.λπ. σὲ τέ τοι ο βαθ μό, ὥ στε ὅ λες οἱ λαμ πρὲς κα τα κτή σεις τῶν 
Ἑλ λή νων νὰ ἐ ξα φα νι σθοῦν ἀκόμη καὶ ὡς ἱ στο ρι κὴ ἀ νά μνη ση τῆς ἀν θρω πό τη-
τας. Ταυ τό χρο να ἡ ἀ γρι ό τη τα τῆς βυ ζαν τι νῆς ἐ ξου σί ας καὶ νο μο θε σί ας ἐ ξών τω-
σε βι ο λο γι κά, οἰ κο νο μι κὰ καὶ κοι νω νι κὰ ἑ κα τομ μύ ρια ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς ἀν-
θρώ πι νων ὑ πάρ ξε ων ἀλ λὰ καὶ ἐ ξα φά νι σε μὲ τὴν μέ θο δο τῶν ἀλ λε πάλ λη λων γε-
νο κτο νι ῶν με γά λες πλη θυ σμια κὲς ὁ μά δες Ἑλ λή νων σ’ ὅ λη τὴν γε ω γρα φι κὴ ἔ κτα-
ση τῆς ἐ πι κρά τειάς της. Πε ρι ο χές-κοι τί δες τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους ὅ πως ἡ Βοι ω-
τί α, ἡ Ἀτ τι κή, ἡ Κο ριν θί α, ἡ Λα κω νί α, ἡ Ἀρ γο λί δα, ἡ Ἠ λεί α, ἡ Θεσ σα λί α, ἡ Μα-
κε δο νί α, ἡ βό ρεια καὶ ἡ πα ρευ ξεί νια Μι κρὰ Ἀ σί α, ἡ Κρή τη κ.ἄ. με τα τρά πη καν 
σὲ ἐ κτά σεις σχε δὸν ἀ κα τοί κη τες μὲ πλη θυ σμια κὰ κε νά, καὶ στὴ συ νέ χεια ἔ γι νε 
προ σπά θεια ἀ πὸ δι ά φο ρους αὐ το κρά το ρες (κα νέ νας ἀπὸ τοὺς 91 συνολικὰ βα-
σι λεῖς τοῦ Βυ ζαν τί ου δὲν εἶχε ἑλ λη νι κὴ κα τα γω γή) νὰ κα λυ φθοῦν μὲ με τα φο ρὲς 
πλη θυ σμῶν ἀ πὸ ἄλ λες ἐπαρχίες. ∆ιασῳ ζό με νοι ἑλ λη νι κοὶ πλη θυ σμοὶ ἀ γω νί ζον-
ταν ἐ πὶ αἰ ῶ νες νὰ ἐ πι βι ώ σουν στὶς κο ρυ φὲς τῶν βου νῶν ἢ στὰ νη σιά. Ἔ τσι μὲ 
τὶς μαρ τυ ρι κὲς αὐ τὲς συν θῆ κες τὸ ἑλ λη νι κὸ στοι χεῖ ο ἁ πλῶς ἐ πε βί ω νε βι ο λο γι κὰ 
(τρέ φον ταν, πολ λα πλα σι ά ζον ταν καὶ πέ θαι ναν), χω ρὶς νὰ μπο ρῇ τί πο τε ἄλ λο νὰ 
δη μι ουρ γή σῃ, πολ λῷ μᾶλ λον νὰ ἀ να βι ώ σῃ τὸ με γα λει ῶ δες πα ρελ θὸν τῶν προ γό-



νων του. Ἡ ἡ με ρο μη νί α λή ξης τοῦ Ἕλ λη να ὡς ἰ δε ο λο γι κοῦ καὶ πο λι τι σμι κοῦ προ-
σώ που ταυ τί ζε ται μὲ τὴν ἡ με ρο μη νί α γέν νη σης τοῦ Βυ ζαν τι νοῦ Κρά τους.

* * *
ὐ τὴν τὴν πεν τα κά θα ρη 
ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια ἀ ναί-
σχυν τοι σκο τα δι στὲς 
ἐ πέ τυ χαν νὰ τὴν ἀ πο-
κρύ ψουν ἐ πὶ αἰ ῶ νες εἴ τε 

με ταμ φι έ ζον τάς την μὲ τὸν δι ά τρη το 
καὶ κω μι κο τρα γι κὸ μαν δύ α τοῦ  ἰ δε ο-
λο γή μα τος τοῦ «Ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ 
Πο λι τι σμοῦ» εἴ τε ἐ πι σεί ον τας τὴν δα-
μό κλει ο σπά θη τῆς «ἱ στο ρι κῆς συ νέ-
χειας τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», τὴν 
ὁ ποί α δῆ θεν ἀ γνο οῦν ὅ σοι λέ νε τὴν 
ἀ λή θεια. Ἀλ λὰ «ἱ στο ρι κὴ συ νέ χεια» 
ση μαί νει συ νέ χι ση τῆς (ἑλ λη νι κῆς) 
Ἱ στο ρί ας καὶ «ἔ θνος» ση μαί νει πο λι τι-
σμι κή-ἱ στο ρι κὴ ὁμάδα καὶ ὄ χι ἁ πλῶς 
μιὰ κα τη γο ρί α ἀν θρώ πων ποὺ ὄ χι μό-
νο δὲν συ νε χί ζουν ἕ ναν πο λι τι σμό, ἀλ-
λὰ ἀ γνο οῦν ἀκόμη καὶ τὸ ὄ νο μα τοῦ 
ἔ θνους τους (τὰ ὀ νό μα τα «Ἕλ λην» καὶ 
«Ἑλ λη νι σμός» εἶχαν, ὡς γνω στόν, ἀ πα-
γο ρευ θῆ ὡς «ἀ δί κη μα ἐ πὶ ἑλ λη νι σμῷ» 
ἐ πὶ ποι νῇ θα νά του καὶ εἶ χαν ξε χα σθῆ 
ἀ κό μη καὶ ὡς λέ ξεις, μέ χρις ὅ του νε κρα να στή θη καν λί γο πρὶν ἀ πὸ τὸ 1821 ἀ πὸ 
τοὺς με γά λους μας δι α φω τι στές). Αὐ τὴ ἡ τρα γι κὴ ζω ὴ τῶν Ἑλ λή νων ἀ πο δει-
κνύ ε ται μὲ μί α συν τρι πτι κὴ ἱ στο ρι κὴ ἀ πό δει ξη ἀ πό λυ της ἰ σχύ ος, μὴ ἐ πι δε χό-
με νη καμ μιὰ ἀ πο λύ τως ἀμ φι σβή τη ση. Εἶ ναι τὰ ἴ δια τὰ φρι κτὰ κεί με να τῶν νό-
μων τοῦ Βυ ζαν τι νοῦ Κρά τους, κά τω ἀ πὸ τοὺς ὁ ποί ους ἔ ζη σαν σὲ συ νε χῆ κρα-
τι κὴ τρο μο κρα τί α οἱ Ἕλ λη νες ἐ πὶ 11 αἰ ῶ νες, –δὲν ἔ χο με τὴν πα ρα μι κρὴ ἔν δει-
ξη ὅ τι κα ταρ γή θη καν σὲ κά ποι α ἐ πο χὴ πρὶν ἀ πὸ τὴν Ἅ λω ση τοῦ 1453. ∆είγ μα-
τα τῆς ἐ ξον τω τι κῆς κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων νο μο θε σί ας θὰ βρῇ ὁ ἀ να γνώ στης στὸ 
πα ρὸν τεῦ χος.

* * *

Τὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ τεύ χους Μα ΐ ου 1982  τοῦ 
«∆αυ λοῦ» μὲ τὸ ἀ φι έ ρω μα: «“Βυ ζαν τι νὸς 
Ἑλ λη νι σμός”: Τὸ ἀν θελ λη νι κὸ πα ρα μύ θι».
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ἀ πό κρυ ψη αὐ τῆς τῆς ἀ να τρι χι α στι κῆς ἀ λή θειας ἀ πὸ τοὺς ἐ πί ση-
μους τα γοὺς τῆς Ρω μι ο σύ νης, δη λα δὴ τοὺς σκο τα δι στὲς τῆς ∆ι α-
νό η σης, τῆς ἐ πί ση μης Ἱ στο ρί ας, τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τοῦ ἴ διου τοῦ 
Νε ο ελ λη νι κοῦ Κρά τους, ποὺ ὡς ἐ πί ση μη ἰ δε ο λο γί α του ἐ πι μέ νει 
νὰ προ τι μᾷ τὸ τρα γε λα φι κὸ κα τα σκεύ α σμα τοῦ «Ἑλ λη νο χρι στι-

α νι σμοῦ», ἔ χει, ὅ πως προ εί πα με, ἐ ξό φθαλ μες βα ρύ τα τες συ νέ πει ες στὸ πα ρὸν 
καὶ τὸ μέλ λον τοῦ Ἕλ λη να. Ἐκτρέφει τὴν δει σι δαι μο νί α, ναρ κο θε τεῖ τὴν παι-
δεί α μὲ τὸν σκο τα δι σμό της, ἐκ φυ λί ζει τὸν πο λι τι σμὸ σὲ ἀ σι α τι κὴ βαρ βα ρό τη-
τα, πυ ρο δο τεῖ τὰ συμ πλέγ μα τα ἐ θνι κῆς μει ο νε ξί ας καὶ ἐν τέ λει θω ρα κί ζει ἕ να 
ἑ νια ῖο με σαι ω νι κοῦ τύ που πο λι τι κο-στρα τι ω τι κο-δι κα στι κο-θρη σκευ τι κὸ κον-
φόρμ, ποὺ κρατᾷ τὴν Ἑλ λά δα ὡς χώ ρα τῆς τε λευ ταί ας Θε ο κρα τί ας στὴν Εὐ-
ρώ πη. Ἀλ λὰ πά νω ἀ π’ ὅ λα ἡ χεί ρι στη, ἡ θα να τη φό ρα, θὰ ἔ λε γα, συ νέ πεια τοῦ 
Σκο τα δι σμοῦ αὐ τοῦ εἶ ναι, ὅ τι κα ταν τᾷ τὸν Ἕλ λη να ἰ δε ο λο γι κὰ σχι ζο φρε νῆ, 
ποὺ πα ρα δέρ νει ἀ νά με σα στοὺς δύο πό λους «Ἑλ λη νι σμός»-«Χρι στι α νι σμός», 
δύο πό λους ποὺ ὄ χι μό νο κοσμο θεω ρη τικὰ εἶ ναι ἀ πο λύ τως ἀ γε φύ ρω τοι ὡς ἐκ 
δι α μέ τρου ἀν τί θε τοι με τα ξύ τους, ἀλ λὰ καὶ ἱ στο ρι κὰ οὐ δέ πο τε συ νυ πῆρ ξαν: 
Μό λις ἐ πι κρά τη σε ὁ δεύ τε ρος, ὁ πρῶ τος δο λο φο νή θη κε ὡς ἱ στο ρι κὸ μέ γε θος. 
Αὐ τὸς ὁ τρο με ρὸς ἐ θνι κὸς δι χα σμὸς πα ρα λύ ει τὸν Ἕλ λη να, τὸν κα θι στᾷ ἕ να 
φο βι σμέ νο, ἀ να σφα λές, δου λι κὸ καὶ κα τὰ συ νέ πειαν κυ νι κὸ καὶ δι ε φθαρ μέ νο 
πλά σμα, ἕναν με σαι ω νι κοῦ τύπου ἄν θρω πο, πού, ὅ πως ἔ χο με ξα να πεῖ, δὲν εἶ-
ναι πα ρὰ μί α ἀ ξι ο θρή νη τη γε λοι ο γρα φί α τοῦ προ χρι στι α νι κοῦ Ἕλ λη να.

* * *
ι στεύ ω, ὅ τι, ἂν προ τεί νου με νὰ θε ω ρη θῇ ὡς τὸ ὑ π’ ἀ ριθ μὸν 1 ἐ θνι-
κό μας πρό βλη μα ἡ ἀνάγκη ἀ πό κτη σης ἐ θνι κῆς αὐ το συ νει δη σί ας 
μέ σῳ τῆς ἀ λή θειας καὶ ὄ χι μιᾶς «Ἱστορίας»-ὑ πη ρέ τριας τρι σά θλι-
ων σκο πι μο τή των, δὲν θὰ ὑ πάρ ξουν ἄν θρω ποι, ἀ π’ αὐ τοὺς ποὺ 
δὲν ἔ χουν πε ρι πέ σει ἀ κό μα σὲ κα τά στα ση ἱ στο ρι κῆς ἀ φα σί ας ἢ 

κοι νω νι κοῦ κώ μα τος, ποὺ θὰ θε ω ρή σουν ὑ περ βο λι κὴ τὴν πρό τα ση αὐ τή. Καὶ 
πράγ μα τι δὲν εἶ ναι ὑ περ βο λι κή· ἀλ λὰ θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἐ κλη φθῇ ὡς ἐ ξω πραγ-
μα τι κὴ σὲ μί α χώ ρα, τῆς ὁ ποί ας οἱ κά τοι κοι, ἀ πὸ τοὺς κο ρυ φαί ους τα γοὺς τῆς 
Πο λι τι κῆς, τῆς ∆ι οί κη σης, τῆς ∆ι και ο σύ νης, τῆς Οἰ κο νο μί ας, τῆς Ἐκ κλη σί ας 
κ.λπ. μέ χρι καὶ τὸν τε λευ ταῖ ο κτη νο τρό φο, ὅ πως ἔ χο με πρό σφα τα ἐ πι ση μά νει, 
ἔ χο με κα τα κτή σει ἐ πά ξια ἀ πὸ τὴν ἁρ μό δια δι ε θνῆ ἐ πι τρο πὴ (μὲ ἐ πί ση μη ἔκ θε-
σή της τὴν 7η Σε πτεμ βρί ου 2007) τὸν ἐ πί ζη λο τίτ λο τῶν «Παγ κό σμι ων Πρω τα-
θλη τῶν τῆς ∆ι α φθο ρᾶς». Ὅ πως καὶ νὰ ἔ χῃ τὸ πρᾶγ μα, ὅ σο θὰ ὑ πάρ χῃ βυ ζαν-
τι νὸς σκο τα δι σμὸς καὶ κα τὰ συ νέ πειαν ἰ δε ο λο γι κὴ σχι ζο φρέ νεια, θὰ πα ρα μέ-
νω με «πρω τα θλη τές». Ἄν καὶ ὅ ταν ἀ να δει χθῇ ἡ ἀ λή θεια, καὶ συ νε πῶς ἀ να πτυ-
χθῇ ἡ ἐ θνι κὴ αὐ το συ νει δη σί α στὴ θέ ση τῆς ἐ θνι κῆς σχι ζο φρέ νειας, τό τε εἶ ναι 
βέ βαι ο ὅ τι θά... χά σου με τὸ πρω τά θλη μα!

∆.Ι.Λ.
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‣

Ὁ ἅγιος Βάρβαρος ὁ Μυροβλήτης
Ἀγαπητέ μου «∆αυλέ»,
Ἀφοῦ σὲ συγχαρῶ γιὰ τὴν τιτάνια προσπάθεια ποὺ κάνεις γιὰ τὸ ξύπνημα τῶν «ὑπνω-

τισμένων» συμπολιτῶν μας, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τὴν περίπτωση τῆς γνωστῆς στὴν Κέρ-
κυρα ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Βαρβάρου καὶ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ προάστειο τῆς πόλης τῆς 
Κέρκυρας, στὸν Ποταμό.

Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησία ὁ ἅγιος Βάρβαρος γεννήθηκε στὴν Πεντάπολη τῆς Αἰγύπτου 
καὶ ζοῦσε ἀπὸ τὶς λεηλασίες στὸν χῶρο τῆς Μεσογείου. Κάποτε στὴν περιοχὴ τῆς Αἰτωλίας 
ἔχασε ὅλους τοὺς συντρόφους του, ἀλλὰ αὐτὸς συνέχισε μόνος του στὴν γύρω περιοχὴ τὶς 
λεηλασίες, ὥσπου εἰσῆλθε στὸ ξωκκλήσι τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς Νήσας, τὴν ὥρα ποὺ ὁ 
παπᾶς ἔχοντας παρέα ἕναν νεαρὸ μαθητὴ ἔψαλλε «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», ὁπότε ὁ βάρβαρος 
ξαφνικὰ γαλήνευσε, σταυροκοπήθηκε καὶ ἄρχισε νὰ βλέπῃ ἀγγέλους καὶ νὰ ζητάῃ συγχώ-
ρεση γιὰ ὅσα ἕως τότε εἶχε κάνει, ἐνῷ ὁ παπᾶς τὸν βάφτισε στὸ κοντινὸ ποτάμι.

Ἀπὸ τότε ζοῦσε σὰν τὰ ζῷα τρεφόμενος μὲ χόρτα καὶ πουλιά, ἐνῷ συνεχῶς ἔκλαιγε καὶ 

Ὁ «∆αυλός» καὶ τὸ «θέλημα τοῦ Ἰησοῦ»

Κύριε Λάμπρου, 
Ὁ «ἀνώνυμος», ἂν καὶ πανελληνίως γνω-

στὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος, «ἀπολογητής», ἀπόλυ-
τος γνώστης τῆς σοφίας τοῦ Γιαχβέ, ἔχει ἀφι-
ερώσει ὁλόκληρη (ἀτελείωτη) ἱστοσελίδα γιὰ 
τὸ «ἡμιμαθές» καὶ «φανατισμένο» περιοδικὸ 
«∆αυλός». Ἡ σελίδα αὐτὴ ἀποτελεῖ ἕνα πολὺ 
μικρὸ κομμάτι μιᾶς χαωτικὰ μεγάλης, μιᾶς ἀτε-
λείωτης πραγματικὰ ἱστοσελίδας, ἡ ὁποία στρέ-
φεται κατὰ ὁτιδήποτε ἀληθινοῦ καὶ ἑλληνικοῦ. 
Σᾶς ἔχω γράψει ξανὰ γιὰ τὴ σελίδα αὐτή. Κάθε 
φορὰ ποὺ τὴν ἐπισκέπτομαι εἶναι καὶ πιὸ μεγά-
λη («ἐλαφρῶς ἀναλυτικά», ὅπως ἀναφέρει), χω-
ρὶς ὅμως νὰ περιέχῃ οὔτε ἕνα λογικὸ ἐπιχείρη-
μα. Ἴσως ὁ «ἀπολογητής» νὰ νομίζῃ, πὼς μὲ τὴν 

ἀκατάσχετη φλυαρία θὰ πεισθῇ ὁ ἀναγνώστης 
του περὶ τῆς «κακόβουλης ἄγνοιας» τῶν ἀνθρώ-
πων ποὺ ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια βάσει τῆς λο-
γικῆς καὶ τῆς Ἱστορίας. Γράφει ἐπίσης, «Ὁ ∆αυ-
λὸς διαγράφει στὸ χαρτὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ 
(ἄλλωστε μόνο ἐκεῖ μπορεῖ νὰ Τὸν διαγράψῃ). 
Ὅμως, ἂν ἤθελε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ διαγρά-
ψῃ τὸν “∆αυλό”, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο “∆αυλό”, 
τότε ὁ τελευταῖος θὰ εἶχε ἐξαφανιστῆ ἀπὸ προ-
σώπου Σύμπαντος.» Ἐγὼ λοιπὸν συμπεραίνω, 
ὅτι ὁ Χριστὸς θέλει νὰ συνεχίσετε, κύριε Λάμ-
πρου! Ἀφοῦ δὲν εἶναι θέλημα Θεοῦ νὰ «διαγρα-
φῆτε», συνεχίστε!

 Μὲ τιμὴ 
 ∆ημήτρης Κτενιάδης

Φράγματα ποταμῶν ἡ λύση κατὰ τῶν πυρκαϊῶν

Κύριε διευθυντά,
Ὅταν διάβασα τὸ 306 τεῦχος τοῦ «∆αυλοῦ», 

κατάλαβα, ὅτι τὸ ἄρθρο ποὺ ἑτοίμαζα μὲ τίτλο 
«Τί εἶδα, τί δὲν εἶδα καὶ τί ἄκουσα στὶς φωτιὲς 
τοῦ Αὐγούστου» στὰ περισσότερα σημεῖα του 
δὲν εἶχε πλέον τίποτα καινούργιο νὰ δώσῃ. Μὲ 
πρόλαβαν καὶ μὲ κάλυψαν πλήρως μὲ τὰ ἄρθρα 
τους οἱ: φίλτατος ∆.Ι.Λ., ἀρχιπύραρχος Λ. Γακη-

λάζος, Ἀγγ. Ρέτουλα, Β.Μαυρομάτης, καὶ Ἀνώ-
νυμος σμηνίτης.

Ἔτσι ἀφαίρεσα ἀπὸ τὸ ἄρθρο μου τὸ «τί εἶ-
δα». Περισσότερο ἴσως ἐνδιαφέρον παρουσιά-
ζει τὸ «τί δὲν εἶδα», γιατὶ σημασία δὲν ἔχει τόσο 
τὸ τί κάνεις, γιὰ νὰ ἀποφύγῃς μία καταστροφή, 
ἀλλὰ τὸ τί δὲν κάνεις ἢ τί δὲν ἔκανες.

Ἡ ἰδέα εἶναι ἁπλῆ καὶ στὸ μεγαλύτερο μέρος 
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ζητοῦσε συγχώρεση. Ἕνα βράδυ μπαίνοντας σὲ ἕνα κτῆμα νὰ μαζέψῃ καρπούς, ὁ ἰδιοκτή-
της του τὸν τραυμάτισε θανάσιμα, πρὶν ξεψυχήσῃ, ὁ πρώην λῃστὴς φώναξε: «Πίε, βάρβαρε, 
ποτήριον αἵματος ὃ κεκέρακας». Τὴν ἴδια στιγμὴ ἕνα τεράστιο κομμάτι ἀπὸ τὸ βουνὸ ποὺ 
βρισκόταν ἐκεῖ κοντὰ κόπηκε καὶ ἔθαψε τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ βαρβάρου.

Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια, μέσα ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο, ποὺ ἔγινε ὁ τάφος του, ἔβγαι-
ναν μύρα, ἐνῷ πολλοὶ ἄρρωστοι εὕρισκαν γιατρειὰ πηγαίνοντας νὰ προσευχηθοῦν στὸν 
τάφο τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ χρόνια ὠνομάστηκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία Μυροβλήτης.

Κατὰ τὸ 1543 ἕνας καπετάνιος ποὺ λεγόταν Σκλαβοῦνος (συνηθισμένο ἐπώνυμο στὴν 
Κέρκυρα) ἀρρώστησε βαριά, καὶ ἡ κατάστασή του ἦταν πολὺ ἀνησυχητική, ὅταν κάποιο 
βράδυ εἶδε στὸν ὕπνο του τὸν ἅγιο νὰ τοῦ λέῃ: «Ἔλα στὸν τάφο μου νὰ προσευχηθῇς καὶ 
θὰ γιατρευτῇς». Ἀφοῦ ὁ Σκλαβοῦνος πῆγε στὸν τάφο ποὺ ἦταν σὲ κατάσταση ἐγκατάλει-
ψης καὶ ἔγινε καλά, ὑποσχέθηκε στὸν ἑαυτό του νὰ μεταφέρῃ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου σὲ 
ἄλλο σημεῖο, ἀφοῦ τοῦ ἄξιζε αὐτὴ ἡ τιμή.

Ἔτσι λοιπὸν ἀποφασίζει νὰ πάρῃ τὸ ἱερὸ λείψανο, γιὰ νὰ τὸ μεταφέρῃ στὴν Ρώμη. Ἐνῷ 
πέρναγαν ἔξω ἀπὸ τὴν Κέρκυρα, καὶ εἶχε τελειώσει τὸ νερό, κατέβηκε μία ὁμάδα ναυτῶν 

‣

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Κύριε διευθυντά,
Ὅταν ἡ κόρη μου ἔφτασε στὴν τρίτη ∆ημοτι-

κοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ἔπρεπε νὰ δι-
δαχθῇ Θρησκευτικά. Τότε φοιτοῦσε σὲ κεντρι-
κὸ σχολεῖο τῆς Ἀθήνας. Μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη 
καὶ τῆς μητέρας της πήγαμε καὶ οἱ δύο στὸ σχο-
λεῖο στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους καὶ ὑπογράψαμε αἴτη-
ση, ὅτι δὲν θέλουμε τὸ παιδί μας νὰ συμμετέχῃ 
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ πολιτικοὺς 
λόγους. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δηλώναμε, ὅτι δὲν 
εἴμαστε ἀλλόθρησκοι, ἀλλὰ δὲν δεχόμαστε τὴν 
πολιτική-θρησκευτικὴ προπαγάνδα κατὰ τὸν 
τρόπο διδασκαλίας τοῦ συγκεκριμένου μαθήμα-

τος στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Ἐννοεῖται, ὅτι ἡ αἴτη-
ση καὶ οἱ λόγοι ἔγιναν ἀποδεκτοί. Τὸ ἀστεῖο εἶ-
ναι, ὅτι ὁ διευθυντὴς τοῦ σχολείου προσπάθησε 
νὰ μὲ μεταπείσῃ, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ σύντομη συζή-
τηση, ὅπου τοῦ ἀνέλυσα τὸ σκεπτικό μου, συμ-
φώνησε. Στὰ ὑπόλοιπα χρόνια τοῦ ∆ημοτικοῦ 
ἡ κόρη μου δὲν μετεῖχε στὸ συγκεκριμένο μάθη-
μα. Τὴν ὥρα τῶν Θρησκευτικῶν εἴτε ἔφευγε, ἂν 
ἦταν τελευταία ὥρα, χωρὶς ἀπουσία, εἴτε ἦταν 
στὸ προαύλιο ἢ μέσα στὴν τάξη χωρὶς νὰ συμ-
μετέχῃ, μελετῶντας ἄλλα μαθήματα. Στὸ ἀπο-
λυτήριο στὸ συγκεκριμένο μάθημα ἁπλῶς δὲν 
ὑπῆρχε βαθμός.

της βασίζεται στὸ ἀνάγλυφο τῆς τοπογραφίας 
τῆς χώρας μας .

Κατὰ τὴν ἰδέα αὐτὴ εἶναι ἐγκληματικὸ νὰ 
ἀφήνωμε νὰ χάνωνται στὴν θάλασσα καὶ μάλι-
στα μὲ καταστροφικὸ πολλὲς φορὲς τρόπο τὰ 
νερὰ τῶν χειμάρρων, τὴν στιγμὴ ποὺ διαδοχι-
κὰ μικροφράγματα στὶς κοῖτες τους θὰ μποροῦ-
σαν νὰ γίνουν πρώτης τάξεως ἀποταμιευτῆρες 
μὲ νερὸ ἕτοιμο γιὰ κάθε χρήση. Ἀκόμα καὶ στὴν 
περίπτωση ποὺ δὲν θὰ ἦταν στεγανοποιημένοι, 
θὰ ἐμπλούτιζαν τὸν ὑδροφόρο ὁρίζοντα, ποὺ 
δεινοπαθεῖ ἀπὸ τὶς γεωτρήσεις. Καὶ μιλᾶμε γιὰ 
ἁπλοῦς χειμάρρους, γιατί, ἂν πᾶμε στοὺς πολυ-
συλλεκτικούς, ὁ καθένας τους εἶναι ἐν δυνάμει 
πέραν τῶν ἄλλων ὠφελημάτων καὶ δυνατὸς τρο-
φοδότης μικροηλεκτρικῶν μονάδων, ποὺ σὲ συν-
δυασμὸ μὲ ἄλλες ἤπιες μονάδες παραγωγῆς, θὰ 

μποροῦσαν νὰ λύσουν ἴσως κατὰ τὸ μεγαλύτε-
ρο μέρος τὴν ἐξάρτησή μας ἀπὸ καύσιμα.

Ἡ δασοπυρόσβεση θὰ εἶχε βρεῖ στὰ μεγάλου 
ὑψομέτρου φράγματα τὸν καλύτερο σύμμαχό 
της, ἐνῷ νέες καλλιέργειες θὰ βοηθοῦσαν τὴν 
ἀγροτικὴ Οἰκονομία μας. Θὰ μποροῦσε... θὰ 
μποροῦσε... Ὅμως κάτι φταίει, καὶ τίποτα δὲν 
γίνεται! Τί φταίει;

«Φταῖμε ἐμεῖς, φταῖτε ἐσεῖς, φταῖνε κι ἄλ-
λοι»... (τραγουδοῦσε κάποτε ὁ Λ. Κηλαϊδό-
νης).

Φταίει ὁ κακός μας ὁ καιρός, τὸ ξερό μας τὸ 
κεφάλι.

 Μὲ τιμὴ
 Ἀντώνης Πετρουτζάκος
 Ἀθήνα
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στὴν παραλία τοῦ χωριοῦ Ποταμὸς καὶ γέμιζε τὰ δοχεῖα ἀπὸ τὸ πηγάδι ἑνὸς κατοίκου, ποὺ 
λεγόταν Σουβλάκης καὶ ὁ ὁποῖος τοὺς διαμαρτυρήθηκε, γιατὶ ἔπαιρναν τὸ νερό, ἀλλὰ οἱ 
ναῦτες τοῦ ἐξήγησαν τὴν ὕπαρξη τοῦ ἁγίου Βαρβάρου στὸ πλοῖο, ἐνημερώνοντάς τον γιὰ 
τὶς θεραπευτικὲς καὶ θαυματουργές του ἱκανότητες.

Τότε ὁ Σουβλάκης τοὺς παρακάλεσε νὰ πάρῃ τὸ παράλυτο παιδί του, γιὰ νὰ τὸ γιατρέψῃ 
ὁ ἅγιος, καὶ ἀφοῦ ὁ Σκλαβοῦνος ἔβγαλε τὸ λείψανο στὴν παραλία, ἔγινε τὸ θαῦμα, καὶ 
ἔγινε καλὰ τὸ παράλυτο παιδὶ καὶ πολλοὶ ἀκόμα συγχωριανοί του.

Τότε ὁ Σουβλάκης ἀποφάσισε νὰ κτίσῃ πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου ἕνα μεγαλοπρεπῆ ναὸ μὲ 
ἐπιβλητικὸ καμπαναριὸ στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ, στὴ θέση ὅπου πρὶν ὑπῆρχε ἕνας ναΐσκος 
ἀφιερωμένος στὴν Ζωοδόχο Πηγή.

Σὲ ἀνάμνηση δὲ γιορτάζουν κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τοῦ παραλυτικοῦ στὶς 15 Μαΐου, ἐνῷ 
καὶ ὁ κεντρικὸς δρόμος τοῦ προαστίου Ποταμὸς φέρει τὴν ὀνομασία Ἅγιος Βάρβαρος.

Ὅμως ἀφοῦ γράφτηκε ὁ βίος τοῦ ἁγίου μὲ τὴν χρονολογία 1543 σὰν ἔτος ἐπίσκεψης καὶ 
μόνιμης ἀπὸ τότε παραμονῆς του στὴν Κέρκυρα, καὶ ἀφοῦ διάφοροι ἱστορικοὶ μελέτησαν 
τὰ ἀρχεῖα τοῦ Νομοῦ Κέρκυρας, ἴσως τὰ πλουσιώτερα καὶ παλαιότερα στὴν Ἑλλάδα, 

‣

Στὸ ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ πολλοὺς γονεῖς, 
μπορῶ νὰ βεβαιώσω, ὅτι καμμία ἀπομόνωση 
τῆς κόρης μου δὲν ὑπῆρξε. Καμμία νύξη ἢ δια-
φορετικὴ συμπεριφορὰ ἀπὸ γονεῖς, δασκάλους 
ἢ συμμαθητές. Ἀντιθέτως ἡ κοινωνικὴ ζωὴ τῶν 
σχολικῶν της χρόνων ὑπῆρξε πλήρης καὶ ἀσυν-
νέφιαστη ἀπ’ τὸ παραμικρό.

Τελειώνοντας τὸ ∆ημοτικὸ καὶ κατὰ ἀπόφα-
σή της ἡ κόρη μου γράφτηκε στὸ Γυμνάσιο τῆς 
πόλης, ποὺ τώρα ζῶ. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι ἐπαρ-
χιακὴ πόλη, ἡ ἴδια αἴτηση γι’ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ πολιτικοὺς λό-
γους ἔγινε δεκτὴ σὰν τὸ πιὸ φυσιολογικὸ πρᾶγ-
μα ἀπ’ τὸ σχολεῖο. Κάποιοι, ἂν καί, ὑποτίθε-
ται, προοδευτικοί, μὲ περιδεεῖς συνειδήσεις κα-
τὰ τὰ ἄλλα, προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, ὅτι 
ὑπάρχουν συνέπειες, ἀπομόνωση στὸ παιδί, πε-
ριθωριοποίηση, κατηγορίες σὲ μᾶς καὶ ἄλλα. 
Ὅμως ὅλα ἔγιναν τόσο ἁπλᾶ. Ἡ αἴτηση καὶ οἱ 

λόγοι ἔγιναν ἀποδεκτοί, τὸ παιδὶ δὲν διδάσκε-
ται Θρησκευτικά, τὸ σχολεῖο, οἱ γονεῖς τῶν συμ-
μαθητῶν ἀποδέχτηκαν πλήρως τὸ γεγονός, καμ-
μία ἐπίπτωση, καὶ ἡ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ 
δὲν ὑπέστη καμμία μεταβολή.

Ὡς ἐκ τούτου πιστεύω ἀπόλυτα, ὅτι οἱ ὅποι-
ες ἀναστολὲς καὶ φοβίες βρίσκονται μέσα μας. 
Ἡ κοινωνία στὴν Ἑλλάδα ἔχει ὡριμάσει καὶ ξυ-
πνήσει. Καὶ ἂν ἀκόμα ὑπάρχουν θρησκόληπτοι, 
τοὐλάχιστον σὲ τέτοιου εἴδους θέματα εἶναι ἀρ-
κετὰ ἔξυπνοι, ὥστε νὰ μὴν τὰ βάζουν μὲ ὅσους 
εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν ἔλλογα. 
Ἔγκειται σὲ μᾶς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ τὰ νοητι-
κὰ δεσμὰ καὶ νὰ σταθοῦμε ἐλεύθεροι. Ἔτσι, σι-
γά-σιγὰ θὰ ἀλλάξῃ καὶ ὁ κόσμος γύρω μας.

 Μὲ τιμὴ
 ∆ημήτρης Μισιρλῆς
 Συγγραφέας, Φιλιατρὰ

∆ὲν ὑπάρχουν ἑλληνικὰ ἔντυπα στὰ εὐρωπαϊκὰ μουσεῖα

Κύριε διευθυντά,
Μεγάλη θλίψη μᾶς καταλαμβάνει, ὅταν ἐπι-

σκεπτώμαστε τὰ μουσεῖα τῶν χωρῶν τῆς εὐρω-
παϊκῆς μας κοινότητας, ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἔν-
τυπα στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Τὸ περίεργο εἶ-
ναι, ὅτι βλέπει κανεὶς ἔντυπα στὴν διάλεκτο χω-
ρῶν ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση, ἐνῷ ἡ Γλῶσσα τῆς Ἑλλάδας, τῆς χώρας ἐκεί-
νης τῆς ὁποίας ὁ Πολιτισμὸς ἔθεσε τὶς βάσεις 
γιὰ τὴν πρόοδο ὅλου τοῦ πλανήτη, ἀπουσιάζει 
κραυγαλέα καὶ μάλιστα ἀπὸ μουσεῖα, τῶν ὁποί-

ων τὰ κύρια ἐκθέματα προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλ-
ληνικὴ Τέχνη. Θὰ μοῦ πῆτε, ἐδῶ δὲν διατίθενται 
ἔντυπα στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα σὲ δικούς μας 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους (εὐτυχῶς ὄχι στοὺς πιὸ 
ἐπιφανεῖς), καὶ δὲν ὑπάρχει νερὸ σὲ ὑπὲρ πολυ-
τελείας κατὰ τὰ ἄλλα τουαλέττες, καὶ θὰ ἐνδι-
αφερθοῦν οἱ πολιτικοί μας κατὰ πόσον τὰ ἔν-
τυπα τῶν ἄλλων μουσείων ὑπάρχουν καὶ στὴν 
ἱερὴ καὶ πανάρχαια γλῶσσα μας; ∆ὲν ντρέπον-
ται αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, ὅταν ταξιδεύουν στὸ ἐξωτε-
ρικὸ καὶ διαπιστώνουν, ὅτι ἀπουσιάζει ἡ γλῶσ-
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διαπίστωσαν μέσῳ νοταριακῶν ἐγγράφων, ὅτι ὁ ναὸς δὲν χτίστηκε στὰ 1543, ἄρα ὅλη ἡ 
ἱστορία εἶναι ἕνα παραμύθι στημένο, γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται οἱ ἐπιτήδιοι τοὺς ἀφελεῖς, 
ἀλλὰ ὅτι ὑπάρχει ἤδη ἀπὸ τὸν 15ο αἰῶνα (δὲς Παπαγεωργίου Σπ. «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τῆς συστάσεως αὐτῆς μέχρι τοῦ νῦν», ἐν Κερκύρᾳ 1920) χωρὶς νὰ εἶναι 
γνωστὸ πόσο παλαιότερος εἶναι.

Τὸ ἀστεῖο τῆς ὑπόθεσης εἶναι, ὅτι καὶ στὴν νότια Κέρκυρα, στὸ χωριὸ Περιβόλι, ὑπῆρ-
χε ναὸς τοῦ ἁγίου Βαρβάρου, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ἢ μᾶλλον μετατρέπεται ἀργότερα 
σὲ ναὸ τῆς ἁγίας Βαρβάρας (δὲς Σπύρου Χρ. Καρύδη, «Ἐκκλησιαστικὴ γεωγραφία τῆς 
Κέρκυρας τὸν 19ο αἰῶνα»).

Τὰ ἀνωτέρω ἀνέφερα γιατί, ὅπου ὑπάρχουν σωσμένα ἀρχεῖα καὶ πηγές, σὲ ὅλες τὶς περι-
πτώσεις διαψεύδουν καὶ ἀποδεικνύουν τὴν ἀπάτη τῶν θαυμάτων καὶ τῶν ἁγίων.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ἀλκίνοος Κορκυραῖος
 Κέρκυρα

σα τους; 
Ὅλοι σχεδὸν οἱ Εὐρωπαῖοι μονάρχες τὰ οἰ-

κοδομήματα ποὺ ἔκτισαν κατὰ τὸ πρόσφατο 
παρελθὸν τὰ σχεδίασαν κάτω ἀπὸ τὶς ἰσχυρὲς 
ἐπιρροὲς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμμῆς καὶ 
ἀρχιτεκτονικῆς. Ἦταν λάτρεις τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Πολιτισμοῦ. 

Ὅσοι ἐπισκέπτες λοιπὸν ἐκστασιάζονται 
ἀπὸ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ ὄχι μόνο τῶν ξένων εὐ-
ρωπαϊκῶν, κυρίως κλασικῶν, οἰκοδομημάτων 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκθεμάτων στὰ μουσεῖα τους, ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα ἐκστασιάζονται. Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν 
μουσείων τους μᾶς εἶπαν, ὅτι πολλὲς φορὲς ἔκα-
ναν αἰτήσεις στὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Πολιτι-
σμοῦ γιὰ σύνταξη ὁδηγιῶν στὴν Ἑλληνική, ἀλ-
λὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Μάλιστα ἕνας 
ὑπεύθυνος σὲ μουσεῖο τῆς Βιέννης μᾶς ἀνέφε-

ρε, ὅτι ὄχι μία, δύο ἢ ἑκατὸ φορὲς ἀλλὰ χίλιες 
φορὲς εἰδοποίησαν τὸ ὑπουργεῖο μας, ἀλλά... 
(καὶ ἄνοιξε τὰ χέρια του δείχνοντας ἀπελπι-
σία), ἀπάντηση καμμία. Ἔλεος, νὰ ἐνδιαφέρε-
ται ὁ κάθε ξένος γιὰ τὴν δική μας προβολή, καὶ 
νὰ ἀδιαφοροῦμε ἐμεῖς! 

Καὶ παλαιότερα ἐπὶ ὑπουργίας Ε. Βενιζέλου 
διαμαρτυρηθήκαμε γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἀπὸ τὴ στή-
λη μηνιαίου περιοδικοῦ, ἀλλὰ δὲν ἔγινε ἀπολύ-
τως τίποτε. Ἂς ἐλπίσουμε, ὅτι ἀπὸ τὴ στήλη τοῦ 
δικοῦ σας περιοδικοῦ κάποιος ἰθύνων θὰ τὸ 
πληροφορηθῇ, γιατὶ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾷ 
στὸν Πολιτισμό μας ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλλη-
νες, μὲ πολλαπλὲς παραμέτρους ὠφέλειας γιὰ 
τὴν χώρα μας.

 Μὲ τιμὴ
 Λέλα Σερεμέτη

Τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ ἐπιστημονικὴ ἰδιοφυΐα καὶ ὁ Ἀινστάιν

Κύριε Λάμπρου,
Ἐνθουσιάστηκα πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, 

ὅταν ἄκουσα γιὰ τὸν μικρὸ Λευτέρη Γεωργιά-
δη, δεκάχρονον μαθητὴ ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὁ ὁποῖ-
ος κατασκεύασε ἕνα ἐκπληκτικὸ «ρομπότ» σὰν 
μία μπάλλα, ποὺ κινοῦνταν στὸ δάπεδο καὶ ἀπέ-
φευγε τὰ ἐμπόδια ποὺ ἔβγαιναν μπροστά του. 
Ἦταν πολὺ σπουδαία ἐφεύρεση καὶ συγχαρη-
τήρια στὸν μικρὸ Λευτέρη καὶ τὸν πατέρα του, 
ποὺ τὸν ἐφωδίασε μὲ γνώσεις καὶ ὑπομονὴ γιὰ 
δημιουργικὴ δουλειὰ ὡς μελλοντικὸ ἐπιστήμο-
να. Μέχρι ἐδῶ ἦταν τὰ εὐχάριστα. 

Τὰ δυσάρεστα γιὰ μένα ἀκολούθησαν πρῶτα 
ἀπὸ τὸ κρατικὸ κανάλι τῆς ΕΡΤ καὶ μετὰ ἀπὸ 
τὸ MEGA, ὅπου οἱ παρουσιαστὲς ἀποκάλεσαν 

τὸν μικρὸ Λευτέρη ὡς ἕναν μικρὸ «Ἀινστάιν». 
Αὐτὸ δὲν μοῦ ἄρεσε καθόλου, γιατὶ πρῶτον ὁ 
Ἀινστάιν δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὴ ρομποτικὴ καὶ 
δεύτερον δὲν εἶναι πρότυπο γιὰ μίμηση, διότι 
ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητας, ποὺ αὐτὸς ἀνέπτυ-
ξε (μὲ τὴν «βοήθεια» τοῦ Ἕλληνα καθηγητῆ Κ. 
Καραθεοδωρῆ) μὲ ὅσα διαβάζω θεωρῶ, ὅτι ἀμ-
φισβητεῖται, καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ἐπιστήμονες 
τὴν ἀπορρίπτουν.

Ἀναρωτιέμαι: Χάθηκαν τὰ ἑλληνικὰ πρότυ-
πα τῆς ἐπιστημονικῆς διάνοιας, γιὰ νὰ χαρα-
κτηρίσουν αὐτὰ τὰ κανάλια τὸν μικρὸ Λευτέρη, 
καὶ ἀναφέρθηκαν σὲ ἕναν Ἑβραῖο; ∆ὲν μπόρε-
σαν νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς ἕναν μικρὸ Ἀρχι-
μήδη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα, ἕναν Λεονάρντο ντὰ 
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Βίντσι ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ἢ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
ἑκατοντάδες Ἕλληνες ἐπιστήμονες ποὺ διαπρέ-
πουν σήμερα σ’ ὅλον τὸν κόσμο, ὅπως πρόσφα-
τα ὁ Κερμιτζῆς ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὁ Νανόπουλος 
καὶ τὶς τελευταῖες μέρες ὁ τριανταεννιάχρονος 
καθηγητὴς πάλι ἀπὸ τὴν Κρήτη κ. Χρῆστος Πα-
ναγόπουλος, ποὺ βραβεύτηκε μὲ τὸ βραβεῖο Γι-
ουρία, ἰσοδύναμο μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ;

Οἱ παρουσιαστὲς τῶν ἑλληνικῶν καναλιῶν 
σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ποὺ γίνεται λόγος γιὰ 
«ρομπότ» καὶ «Κρήτη», καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἅρπα-
ζαν τὴν εὐκαιρία καὶ νὰ ἀναφέρονταν στὸν ἀρ-
χαῖο Τάλω, ποὺ κατασκεύασαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλ-
ληνες «Ἥφαιστοι», γιὰ νὰ προφυλάξῃ τὴν πα-
ραλία τοῦ νησιοῦ τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς πειρα-

τές. Αὐτὸ τὸ ρομποτικὸ κατασκεύασμα, ἕνας γί-
γαντας, μὲ πολὺ μεγάλα βήματα ἔκανε δύο καὶ 
τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα τὸν γῦρο τοῦ νησιοῦ καὶ 
ἐξώντωνε κάθε παραβάτη.

Ἐγὼ ἐκ μέρους μου θὰ εὐχηθῶ στὸν μικρὸ 
Λευτέρη συγχαρητήρια, νὰ γίνῃ ἕνας μεγάλος 
ἐπιστήμονας καὶ νὰ κατασκευάσῃ ἕναν μεγάλο 
Τάλω, γιὰ νὰ ὑπερασπίζῃ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτι-
σμὸ καὶ νὰ ἐξοντώσῃ ὅλους τοὺς ἐχθρούς του 
γιὰ μία καλύτερη Ἑλλάδα.

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

Κύριε διευθυντὰ χαιρετῶ,
Τὸ ὅτι τὸ μπετὸν ἦταν εὐρείας χρήσεως στὸν 

ἀρχαῖο ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι γνωστὸ (σ.σ. βλ.: Κ. 
Καρμιράντζου, «Τὸ πελώριο ὑπέρθυρο τοῦ “Θη-
σαυροῦ τοῦ Ἀτρέως”», τ. 233, Μ. Μαμανέα, «Γέ-
φυρα ἀπὸ μπετὸν στὴν ἀρχαία Ἀθήνα», τ. 256, 
Π. Κουβαλάκη, «Ἀρχαῖο μπετὸν καὶ στὴν Πά-
λαιρο», τ. 258, Ε. Εὐσταθιάδη, «Μπετὸν στὴν 
Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια», τ. 258, 
Κ. Καρμιράντζου, «Ἀπὸ μπετὸν τὰ τείχη τῆς 
ἀρχαίας Ἀθήνας», τ. 258 καὶ 268). Θὰ ἤθελα νὰ 
καταθέσω μία λεπτομέρεια, ποὺ ἴσως εἶναι ση-
μαντική, ὡς πρὸς τὴν κατασκευὴ καὶ τὴν στατι-
κὴ τῆς εἰσόδου τῶν Μυκηνῶν.

Ἀπὸ ὅ,τι βλέπουμε ἡ σύνθεση τῆς εἰσόδου 
ἀποτελεῖται ἀπὸ κολῶνες σὲ σχῆμα Π. Καὶ οἱ 
τρεῖς κατασκευάστηκαν σὰν ὀρθογώνια παραλ-
ληλεπίπεδα (αὐτὸ εἶναι ἐμφανές), ἀλλὰ στὴν 
ὑπέρθυρη κολῶνα προστέθηκε καὶ ἄλλο μεῖγ-
μα μπετόν, ὥστε νὰ γίνῃ καμπυλωτὴ γιὰ ἐνίσχυ-
ση τοῦ κέντρου.

Τὸ θέμα εἶναι, ὅτι δὲν ξέρουμε, ἂν προστέθη-
κε ὅταν ἡ κολῶνα ἦταν κάτω ἢ ὅταν μπῆκε ἐπά-
νω. Καὶ νομίζω, ὅτι στὸ ξεκαλούπωμα ἔφυγε ἡ 
γωνία καὶ προστέθηκε μετά. Καὶ αὐτὸ εἶναι εὔκο-
λο νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸ ἀπὸ ἁπλῆ παρατήρηση. 

Ὅπως βλέπουμε καὶ στὶς σημερινὲς οἰκοδο-
μές, ὅταν τοὺς φεύγῃ μία γωνία ἀπὸ τὸ μπετὸν 
καὶ προστίθεται συμπληρωματικό. Ἡ θεωρία 
ὅτι τὸ ὑλικὸ εἶναι ἀπὸ πέτρωμα γκονγκομαρά-
τη δὲν εὐσταθεῖ. Εἶναι μπετόν. 

 Μὲ τιμὴ
 Στέργιος Μανάκος
 Νιοὺ Χαμσάιρ, Η.Π.Α.

Τὸ μπετὸν τῆς Πύλης τῶν Λεόντων

Εἰκονίσματα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης στὴ Ζαχάρω. 
Ὁ κ. Γ. Κουρκούτας μᾶς γράφει, ὅτι στὴν ἐπεξήγηση τῆς φωτογραφίας τῆς σελίδας 21326, τοῦ 

τεύχους 306, ὅπου ἀνάμεσα στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης φαίνονται καὶ ὑπερμεγέθη εἰκονίσματα, τὰ 
τελευταῖα ἀνήκουν σὲ ἡμιτελῆ ναό. ∆ιερωτώμεθα, ἂν τὰ εἰκονίσματα τοποθετοῦνται στοὺς ναούς, 
πρὶν περατωθῇ ἡ οἰκοδόμησή τους.



ÔÁ ÂÁÈÑÁ ÔÙÍ «ÆÁÍÙÍ»
ÊÁÉ Ç ÓÇØÇ ÔÙÍ ÑÙÌÉÙÍ

ρὸ μηνῶν ποὺ ἐ πι σκέ φθη κα –λίγο πρὶν καῇ– τὴν Ἀρ χαί α 
Ὀ λυμ πί α, στά θη κα τού τη τὴν φο ρὰ στὸν πρὶν τὴν εἴ σο δο στὸ 
Στά διο χῶ ρο. Ἐ κεῖ λοι πὸν καὶ ἀ ρι στε ρὰ «τῷ εἰ σερ χο μέ νῳ» 
ὑ πάρ χουν 16 βά θρα, ποὺ χρο νο λο γοῦν ται ἀ πὸ τὸν 4ο-1ο π.Χ. 
αἰ ῶ να καὶ ὀ νο μά ζον ται «Βά θρα τῶν Ζά νων» (πλη θυν τι κὸς 

τοῦ Ζεύς). Πά νω σ’ αὐ τὰ τὰ βά θρα ἦ σαν (τώ ρα δὲν ὑ πάρ χουν) το πο θε τη-
μέ να ἀν τί στοι χα με γά λα ἀ γάλ μα τα τοῦ ∆ί α. Τὰ ἀ γάλ μα τα αὐ τὰ ἔ χουν τὴν 
ἑ ξῆς ἱ στο ρί α:

Με ρι κοὶ ἀ θλη τές, ποὺ ἐ λάμ βα ναν μέ ρος στοὺς Ὀ λυμ πια κοὺς Ἀ γῶ νες, συλ λαμ βά νον-
ταν νὰ ἐ ξα γο ρά ζουν (ση με ρι νὴ ἀν τί στοι χη λέ ξη «λα δώ νουν») εἴ τε συ να θλη τές τους 
(γιὰ μει ω μέ νη ἀ πό δο ση) εἴ τε κά ποι ους ἀ πὸ τοὺς κρι τές. Βλέ πεις, τὸ λά δω μα ἦ ταν κι 
αὐ τὸ παμ πά λαι ο σπόρ. Ὅ ταν λοι πὸν τὸ πρᾶγ μα ἀ πο κα λυ πτό ταν καὶ τε κμη ρι ω νό-
ταν, τὸ Πρυ τα νεῖ ο ἀ πο φά σι ζε «κα τὰ νό μον» τὰ ἀ κό λου θα, ἀ μέ σως ὅ μως κι ὄ χι σὲ 
127 τέρ μι να καὶ μὲ τὴν βο ή θεια 715 με γα λο πα ρα θύ ρων τῶν ση με ρι νῶν νό μων τῶν 
ξε φτε ρι ῶν τῶν σύγ χρο νων ἑλ λη νι κῶν Βου λῶν, ποὺ τὰ τε λευ ταῖα 100 χρό νια ἔ χουν 
ἀ πο δει χθῆ ἀ νά ξι ες νὰ νο μο θε τοῦν δί και α, αὐ στη ρὰ καὶ γρή γο ρα, χω ρὶς τὰ ρη μά δια 
τὰ με γα λο πα ρά θυ ρα:

 Κα τα δί κα ζαν τὸ λα δω τὴ σὲ βα ρὺ οἰ κο νο μι κὸ πρό στι μο, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο κα τα σκευα ζό ταν 
τὸ ἄ γαλ μα τοῦ ∆ί α.

 Στὸ μπρο στι νὸ μέ ρος τοῦ βά θρου γρα φό ταν μὲ με γά λα γράμ μα τα τὸ ὄ νο μα τοῦ λα δω-
τῆ ὀ λυμ πι ο νί κη, τὸ ὄ νο μα τοῦ λα δω θέν τα κα θὼς καὶ ἡ πό λη (πα τρί δα) τοῦ λα δω τῆ. 
Αὐ τὸ σή μαι νε καὶ γιὰ τὸν ὀ λυμ πι ο νί κη καὶ γιὰ τὴν πό λη του ἀ τί μω ση.

 Ἡ πό λη τοῦ λα δο-ὀ λυμ πι ο νί κη ὄ χι μό νο δὲ γκρέ μι ζε τὰ τεί χη της γιὰ τὴν ὑ πο δο χή 
του, ἀλ λὰ τὸν ἀ πέ πεμ πε κα κήν- κα κῶς.

Ρω μιοί: Οἱ παγ κό σμιοι πρω τα θλη τὲς τῆς δι α φθο ρᾶς
Ἂς δοῦ με τώ ρα, τί γί νε ται σή με ρα (καὶ χθὲς καὶ προ χθές) τό σο μὲ τοὺς λα δω τῆ δες ὅ σο 

καὶ μὲ τοὺς λα δω νό με νους:
• Οἱ νο μο θέ τες, ἀν τὶ νὰ ψη φί ζουν νό μους σα φεῖς, χω ρὶς τὴν πα ρα μι κρὴ δι φο ρού με νη 

ἑρ μη νεί α, ψη φί ζουν νό μους δι ά τρη τους, μὲ πα ρα θυ ρά ρες, μὲ τὸ ἕ να ἄρ θρο νὰ ἀ ναι ρῇ 
τὸ ἄλ λο, νὰ ἐ πι δέ χων ται δι πλῆ «ἑρ μη νεί α» κ.ο.κ.

• Οἱ δί κες γιὰ τὰ «με γά λα φα γο πό τια» νὰ δια ρκοῦν δε κα ε τί ες, μέ χρι ποὺ νὰ μὴ θυ μᾶ ται 
κα νεὶς τὸ γε γο νός.

• Οἱ κα τα δι κα σμέ νοι π.χ. δε κά κις εἰς ἰ σό βια (ἔ τσι συ νέ βη πρὶν λί γα χρό νια μὲ σοῦ περ 
με γα λέμ πο ρο ναρ κω τι κῶν) σὲ λί γα χρό νια νὰ εἶ ναι ἔ ξω εἴ τε μὲ τὴ με θό δευ ση τῆς ἀ δεί-
ας (χω ρὶς ἐ πι στρο φή) εἴ τε μὲ τὴ με θό δευ ση τῆς «ἀ νη κέ στου βλά βης τῆς ὑ γεί ας του», 
κι ἂς κυ κλο φο ρῇ με τὰ συ νε χί ζον τας τὶς ὕ πο πτες μπίζ νες του καὶ προ κα λῶν τας τὴν 



κοι νὴ γνώ μη, κυ κλο φο ρῶν τας στὰ ἀ κρι βὰ στέ κια.
• Ἄλ λοι χον τρο λα δω τὲς καὶ χον τρο δι α πλε κό με νοι χα ρί ζουν ἕ να πο σὸ (ἀ πὸ τὰ κλεμ μέ-

να) καὶ κά νουν ἕ να φι λαν θρω πι κὸ ἔρ γο ἐν τυ πω σια σμοῦ.

• Ἀ π’ τὴν ἄλ λη τὸ Κρά τος, οἱ κυ βερ νή σεις ἢ καὶ ἡ Ἐκ κλη σί α σὲ κραυ γα λέ ες πε ρι-
πτώ σεις λα δω τή δων ἢ λα δω νό με νων ἢ κά θε μορ φῆς κα τα χρα στῶν παύ ουν τὸν 
ὑ πουρ γό, ἐ φο ρια κό, τε λω νια κό, πο λε ο δό μο, δι κα στι κό, για τρό, μη τρο πο λί τη (πε-
ρί πτω ση αὐ τοῦ μὲ τὸ 1,8 δὶς δρχ.), τόν, τόν, τόν, καὶ δὲν τοῦ κα τά σχουν τὰ πα ρα-
νό μως κτη θέν τα, ἀ φή νον τάς τον νὰ τὰ ρο κα νί ζῃ ἀ νε νό χλη τος,

Λέ με ὅ τι εἴ μα στε ἀ πό γο νοι τῶν σο φῶν ὄν τως ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων. Μά, ἀ γα πη τοὶ συ νάν-
θρω ποι, εἴ δα μέ πο τε, ἀ πὸ τό τε ποὺ εἴ μα στε ἐ λεύ θε ρο σύγ χρο νο κρά τος, ἔ στω καὶ ἕ να 
«Βάθρον Ζάνων»; Ἰ δοὺ λοι πὸν ἡ ἀ τράν τα χτη ἀ πό δει ξη, ὅ τι τό σο ἐ μεῖς σὰν ἐ κλέ κτο ρες 
ὅ σο καὶ οἱ ἑ κά στο τε ἐ κλε κτοί μας υἱ ο θε τοῦ με τὴ δι α πλο κή, κι ἂς ἐ ξα πο λύ ου με μύ δρους 
στὰ κα φε νεῖ α καὶ τὶς συ να να στρο φές μας γιὰ δαύ τη. Τό σων χρό νων ποὺ εἶ μαι, πό σες 
φο ρὲς δὲν ἄ κου σα, καὶ ἀ πὸ πρω θυ πουρ γι κὰ χεί λη μά λι στα, ὅ τι «τὸ μα χαί ρι θὰ φτά σῃ 
μέ χρι τὸ κόκ κα λο». Εἴ δα τέ πο τε ἐ σεῖς τέ τοι ο πρᾶγ μα;

Γιά ννης Α. Μα θὲς

Ὅ ταν πα ρα βι ά ζον ταν οἱ ἀ θλη τι κοὶ κα νο νι σμοί, οἱ πα ρα βά τες τι μω ροῦν ταν μὲ χρη μα-
τι κὸ πρό στι μο. Ἀ πὸ τὰ χρή μα τα αὐ τὰ κα τα σκευ ά ζον ταν ἀ γάλ μα τα τοῦ ∆ιός, οἱ Ζᾶ νες. 
Στὴν φω το γρα φί α, ποὺ εἶ χε λη φθῆ πρὶν τὶς πρόσφατες πυρ κα ϊ ές, φαί νε ται ὅ,τι εἶ χε 
ἀ πο μεί νει ἀ πὸ τὶς χρι στι α νι κὲς κα τα στρο φές· οἱ βά σεις, ὅ που εἶ χαν στη θῆ οἱ Ζᾶ νες 
ἐμ πρὸς ἀ πὸ τὴν εἴ σο δο τοῦ στα δί ου τῆς Ὀ λυμ πί ας. Ἡ ση με ρι νὴ εἰ κό να βέ βαι α εἶ ναι 

ἀ κό μη χει ρό τε ρη.



Ç ÁËÇÈÉÍÇ 
«ÉÓÔÏÑÉÁ»
ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ
ÓÔÏ ÂÕÆÁÍÔÉÏ
Κεί με να νό μων ἀ πο δει κνύ ουν 
μί α μαρ τυ ρι κὴ καὶ αἱ μα το βαμ μέ νη ζω ὴ

τὰ τέ λη τοῦ θ΄ αἰ ῶ να ὁ αὐ το κρά το ρας Λέ ων ΣΤ΄ ὁ Σο-
φὸς ἔ δω σε ἐν το λὴ σὲ νο μο μα θεῖς νὰ συγ κεν τρώ σουν 
τὴν ἕ ως τό τε ἰ σχύ ου σα νο μο θε σί α, νὰ ἀ φαι ρέ σουν 
ὅ σους νό μους δὲν ἴ σχυ αν πλέ ον καὶ νὰ θε σπί σουν 
ὅ σους νέ ους χρει ά ζον ταν. Ἀ πὸ τὴν ἐρ γα σί α αὐ τὴ προ-

έ κυ ψε μί α συλ λο γὴ ἑ ξῆν τα βι βλί ων, ἡ ὁ ποί α ἔ μει νε γνω στὴ ὡς «Βα σι-
λι κά» καὶ ἴ σχυ σε μέ χρι τέ λους τοῦ Βυ ζαν τί ου (1453 μ.Χ.). 

∆ὲν ὑ πάρ χει χῶ ρος, γιὰ νὰ πα ρου σι ά σω με τὸ σύ νο λο τῶν νό μων, ποὺ πε ρι έ χει ἡ φρι-
κτὴ αὐ τὴ νο μο θε σί α, ἄλ λω στε σκο πὸς τῆς πα ρού σας ἔ ρευ νας εἶ ναι νὰ ἀ να δει χθοῦν 
οἱ συν θῆ κες κά τω ἀ πὸ τὶς ὁ ποῖ ες ἔ ζη σε τὸ Ἑλ λη νι κὸ Ἔ θνος στὰ 1.100 χρό νια τῆς βυ-
ζαν τι νῆς σκλα βιᾶς. Θὰ πε ρι ο ρι στοῦ με λοι πὸν ἐν δει κτι κὰ σὲ κεί με να τῶν νό μων ποὺ 
πε ρι έ χον ται στὸ πρῶ το ἀ πὸ τὰ συ νο λι κῶς 60 βι βλί α τῶν «Βα σι λι κῶν». Με λε τῶν τας 
τὰ κεί με να πα ρα τη ροῦ με, ὅ τι δὲν ἀρ κοῦν ται μό νο στὴν πα ρά θε ση τῶν ἄρ θρων καὶ 
δια τά ξε ων, ἀλ λὰ καὶ πε ρι έ χουν ἐν τε λῶς ξέ να πρὸς νο μι κὰ κεί με να ἀ πο σπά σμα τα μὲ 
ὕ βρεις ἐ ναν τί ον τῶν Ἑλ λή νων, ποὺ χα ρα κτη ρί ζον ται «μυ σα ροί», «ἀ λι τή ριοι» κ.λπ. 
Ἀλ λὰ τὸ πιὸ ἐν τυ πω σια κὸ στοι χεῖο τους εἶ ναι οἱ τρο με ρὲς ποι νές, ποὺ προ βλέ πουν 
τὰ ἄρ θρα αὐ τὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων: «ἀ δι κή μα τα» ὅ πως τὸ ἔ θι μο τῆς πα ρα τή ρη σης 
τῆς «σπά λας» τοῦ ἀρ νιοῦ ἐ πέ συ ραν τὴν ποι νὴ τῆς σταύ ρω σης (!), ἡ «ἐμ μο νὴ εἰς τὴν 
πλά νην τῶν Ἑλ λή νων» τὴν ποι νὴ τοῦ θα νά του καὶ ταυ τό χρο να τῆς δή μευ σης τῆς πε ρι-
ου σί ας ἀ πὸ τὰ μο να στή ρια, ἡ τέ λε ση ἀ πὸ τρί τους σὲ κά ποι ο κτῆ μα κά ποι ας ἑλληνικῆς 
τε λε τῆς τὴν ποι νὴ (στὸν… ἰ δι ο κτή τη τοῦ κτή μα τος!) τῶν σω μα τι κῶν βα σα νι στη ρί ων 
(;) καὶ στὴ συ νέ χεια τῶν ἰ σό βι ων κα τα ναγ κα στι κῶν ἔρ γων σὲ ὀ ρυ χεῖ α κ.λπ. κ.λπ.

Προ φα νῶς βρι σκό μα στε μπρο στὰ στὶς πιὸ τρα γι κὲς σε λί δες μιᾶς ἄ γνω στης πε ρι ό-
δου τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους, πε ρι ό δου μαρ τυ ρι κῆς, αἱ μα το βαμ μέ νης, 



«Τὰ κα τὰ χρι στια νῶν συγ γράμ μα τα Πορ φυ ρί ου καὶ ἄλ λων αἱ ρε τι κῶν και έ σθω σαν, ...οἱ 
δὲ τὰ λε χθέν τα βι βλί α ἔ χον τες καὶ ἀ να γι γνώ σκον τες, ἐ σχά τως τι μω ρεί σθω σαν.» («Νο μο-

κά νων» Φωτίου, τίτλ. ιβ΄, κεφ. 2 καὶ 3.)
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ἀ κραί ας βαρ βα ρό τη τας, τὴν ὁ ποί α ἔ ζη σαν οἱ πρό γο νοί μας κά τω ἀ πὸ τὴν σπά θη τοῦ 
δη μί ου τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, δη λα δὴ τοῦ Βυ ζαν τί ου, τὸ ὁ ποῖ ο οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες ἐ ξα-
κο λου θοῦμε καὶ σή με ρα νὰ τὸ θεωροῦμε «ἑλ λη νι κό».

«Οἱ τῶν Ἑλ λή νων ἐμ μέ νον τες πλά νῃ, 
τι μω ρί αις ἐ σχά ταις ὑ πο βλη θή σον ται»

α ρα θέ του με δειγ μα τo λη πτι κὰ παραγράφους ἄρθρων καὶ δι α τά ξεις ἀ πὸ 
τὴν ἀν θελ λη νι κὴ νο μο θε σί α τοῦ πρώ του βι βλί ου. Πρό κει ται γιὰ ἱ στο ρι κὰ 
ντο κου μέν τα ἀ πό λυ της ἀ πο δει κτι κῆς ἰ σχύ ος, καὶ γι’ αὐ τὸ τὰ δη μο σι εύ ο με 
στὴν πρω τό τυ πη γλωσ σι κὴ μορ φή τους.

 Συγ γράμ μα τα Ἑλ λή νων: Καύ ση ἐ πὶ τῆς πυ ρᾶς.

«∆εῖ τὰ Πορ φυ ρί ου καὶ τῶν ὁ μοί ων αὐ τοῦ συγ γράμ μα τα πυ ρὶ καί ε σθαι» 
(παρ. 3).

 Ἔ θι μο πα ρα τή ρη σης «σπά λας» τοῦ ἀρ νιοῦ: Ποι νὴ σταύ ρω σης!

«Μη δεὶς τολ μά τω θυ σί αν οὔ τε ποι εῖν, ὡς ἐ φο ρᾶν τὸ ἧ παρ καὶ τὰ σπλά χνα τοῦ θυ-
ο μέ νου θρέμ μα τος διὰ τὸ ἐ παγ γέ λε σθαι τὰ μέλ λον τα, εἰ δέ τις τολ μή σει τί τοι οῦ το 
ποι ῆ σαι, ἐ πήρ τη ται αὐ τῷ τι μω ρί α τῆς σταυ ρώ σε ως, εἴ τε πε ρὶ ἐ νε στώ των, εἴ τε πε ρὶ 
μελ λόν των διὰ τῆς σπλαγ χνο σκο πί ας πε ρι ερ γά ζε ται» (παρ. 12). Γιὰ νὰ θε σπί ζουν 
τέ τοι ους νό μους μὲ προ βλε πό με νη ποι νὴ τὴν σταύ ρω ση τὸν ί  αἰ ῶ να, ση μαί νει, ὅ τι 
δὲν εἶ χαν κα τα φέ ρει ἀ κό μη νὰ ἐ ξα λεί ψουν τὴ θρη σκεί α καὶ τὰ ἀρ χαῖ α ἔ θι μα.

 Ἑλ λη νι κὰ ἱ ε ρά: ∆ήμευση ὑπὲρ τῆς Ἐκ κλη σί ας

«Πάν τας τοὺς τό πους, οὕ στι νας τοῖς ἱ ε ροῖς ἡ πλά νη τῶν πα λαι ῶν (= Ἑλλήνων) 
ἀφω σί ω σε, τῇ ἰ δι κῇ ἡ μῶν οὐ σί ᾳ βου λό με θα συ νά πτε σθαι... Ταῦ τα δέ, ἅ τι να πολ λαῖς 
δι α τά ξε σιν εἰς τὴν προ σκυ νη τὴν ἐκ κλη σί αν ἐ βου λή θη μεν ἀ νή κειν, ἡ χρι στι α νι κὴ 
ἐκ κλη σί α ἑ αυ τὴ δι εκ δι κεί τω» (παρ. 15). Ἔ τσι ἄρ χι σε νὰ γι γαν τώ νε ται ἡ ἐκ κλη σι α-
στι κὴ πε ρι ου σί α. 

 Προ σευ χὴ στὰ ἑλ λη νι κὰ ἱ ε ρά: Ποι νὴ δή μευ σης ὅ λης τῆς πε ρι ου σί ας καὶ ἐ ξο-
ρί α.

«Μη δεὶς ἐν δι α θέ σει καὶ ψυ χῇ προ σκυ νοῦν τος ἢ εὐ χο μέ νου τὰ πά λαι (=ἑλ λη νι κά) 
κε κλει σμέ να ἱ ε ρὰ νῦν θρη σκευ έ τω· ἀ πέ στω τῆς ἡ με τέ ρας γε νε ᾶς τὸ τοῖς ἀ θε μί τοις 
καὶ κα τα ρά τοις εἰ δώ λοις τὴν προ τέ ραν τι μὴν ἀ πο δί δο σθαι, ἢ στε φα νοῦ σθαι ἀ σε βεῖς 
τῶν ἱ ε ρῶν πα ρα στά δας, ἢ τοῖς βε βή λοις βω μοῖς ἀ νά πτε σθαι πυρ σούς... ὡς δη μο σί ῳ 
δι κα στη ρί ῳ ὑ πεύ θυ νος γε γο νὼς τοῦ τη λι κού του δρά μα τος τὴν νό μι μον ὑ πο με νέ τω 
κα τη γο ρί αν καὶ ἐ λεγ χό με νος δη μευ έ σθω πᾶ σαν αὐ τοῦ οὐ σί αν καὶ ἐ ξο ρι ζέ σθω» 
(παρ. 17). ∆ή μευ ση πε ρι ου σί ας κι ἐ ξο ρί α σὲ ὅ ποι ον ἔ κα νε ὁτι δή πο τε στὰ «πά λαι κε-
κλει σμέ να ἱ ε ρά», ὅ σα δη λα δὴ δὲν εἶ χαν ἀ κό μη κα τε δα φί σει.

 Ἑλ λη νι κὴ τε λε τὴ σὲ ξένο κτῆ μα τελούμενη ἀ πὸ τρί τους: Ποι νὴ δή μευ σης πε ρι-
ου σί ας (τοῦ ἰ δι ο κτή τη!) σω μα τι κὰ βα σα νι στή ρια (τοῦ ἰ δι ο κτή τη τοῦ κτή μα τος) 
καὶ ἰ σό βια κα τα ναγ κα στι κὰ ἔρ γα σὲ με ταλ λεῖ ο (τοῦ ἰ δι ο κτή τη)!

«Ὅ σα πολ λά κις τοῖς τῆς ἑλ λη νι κῆς θρη σκεί ας ἀ πη γο ρεύ σα μεν, μη δεὶς ἐ πι χει ρεί-



τω τοῦ λοιποῦ ποιεῖν, εἰδὼς ὡς δημοσίῳ ἐγκλήματι περιπίπτει ὁ τούτοις τολμῶν 
ἐπιχειρεῖν, ἐπὶ τούτου δὲ βουλόμεθα τὰ τοιαῦτα δράματα ἐκκόπτεσθαι, ὅτι, κἂν 
ἐν ἀλλοτρίῳ ἀγρῷ ἢ οἴκῳ τί τοιοῦτό ποτε ἁμαρτηθείη, εἰδότων τῶν δεσποτῶν τοῦ 
οἴκου ἢ τοῦ κτήματος, αὐτὸς μὲν ὁ οἶκος ἢ τὸ χωρίον τῷ ταμείῳ προσκυρωθήσεται 
(= θὰ δημευθῇ) · οἱ δὲ τούτων δεσπόται ὑπὲρ ὧν ὅλως εἰδότες συνεχώρησάν τι τοιοῦ-
το γενέσθαι, εἰ μὲν ἀξίᾳ τινὶ ἢ στρατείᾳ κοσμοῦνται, τῆς ἀξίας καὶ τῆς στρατείας 
ἐκπίπτουσιν, ἀλλὰ δημευθέντες τιμωροῦνται· ἰδιωτικῆς δὲ τύχης ὑπάρχοντες μετὰ 
τὰς τοῦ σώματος βασάνους τοῖς ἔργοις τῶν μετάλλων διηνεκῶς παραδοθήσονται» 
(παρ. 18). ∆ηλαδὴ κι αὐτός, στὴν κατοχὴ τοῦ ὁποίου ἦταν τὸ μέρος, ὅπου εἶχε πραγ-
ματοποιηθῆ τελετή, νὰ καταδικάζεται σὲ ἰσόβια ἀναγκαστικὰ ἔργα σὲ ὀρυχεῖα.

«Ζητοῦντες καθ’ ἑαυτοὺς ἢ παρὰ τῶν ἐπισκόπων μανθάνοντες κωλυέτωσαν οἱ 
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Ὁ Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός, ποὺ ἐξέδωσε τὴν ἀνθελληνικὴ νομοθεσία τῶν «Βασιλικῶν» ἦταν 
γυιὸς τοῦ Ἀρμενοσλαύου αὐτοκράτορα Βασιλείου Α΄ ἢ νόθος γυιὸς τοῦ ἑβραϊκῆς καταγω-
γῆς αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Γ΄ (βλ. «Οὔτε ἕνας Ἕλληνας βασιλεύς», «∆», τ. 293.) Ἔγραψε 
χρησμοὺς περὶ τοῦ μέλλοντος, προσευχές, θρησκευτικὰ ᾄσματα καὶ διάφορα ἄλλα παρό-
μοια. Ἂν καὶ συγγραφέας τέτοιων «ἔργων» ὅμως, δεδομένου ὅτι ἡ φιλομάθεια δὲν θεωρεῖ-
ται προσὸν γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ («μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι») τοῦ προσῆψαν τὸ 
προσωνύμιο «Σοφός», ὄχι ὡς ἐπαινετικὸ ἀλλὰ ὡς κοροϊδευτικό, γεγονὸς ποὺ ἀποσιωπᾶται 

–γιὰ εὐνόητους λόγους- ἀπὸ τοὺς σύγχρονους βυζαντινολόγους. 

Ὁ Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφὸς γονυπετὴς ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν ἔνθρονο Ἰησοῦ. 
(Λεπτομέρεια ἀπὸ ψηφιδωτὴ παράσταση τοῦ νάρθηκα τῆς Ἁγίας 
Σοφίας Κωνσταντινούπολης τοῦ θ΄ αἰ.)



ἄρχοντες τὰ παρὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ γενόμενα δὲ τιμωρείτωσαν ἢ μὴ δυνάμενοι 
μηνυέτωσαν καὶ προσκυρούτωσαν ὅσα προσώποις ἑλληνικοῖς δεδώρηται ἢ κατα-
λέλειπται τοῖς πολιτικοῖς δικαίοις· πάντων ὅσα κατ’ αὐτῶν ἢ ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν 
προεισενήνεκται κυρίων ὄντων καὶ ἐντεῦθεν βεβαιουμένων» (παρ. 19). 

 Γιὰ πρώην ἐκχριστιανισθέντες καὶ τώρα ἑλληνίζοντες: Ποινὴ θάνατος

«Πάντων τῶν ἐπιτιμίων, ὅσα παρὰ τῶν προβεβασιλευκότων κατὰ τῆς ἑλληνικῆς 
ἠπείληται πλάνης ἢ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως εἰσενήνεκται, κυρίων καὶ βεβαί-
ων διηνεκῶς ὄντων τε καὶ διὰ τῆς παρούσης εὐσεβοῦς νομοθεσίας φυλαττομένων, 
ἐπειδή τινες εὕρηνται τῇ τῶν ἀνοσίων καὶ μυσαρῶν Ἑλλήνων κατεχόμενοι πλάνῃ 
κἀκεῖνα πράττοντες, ἅπερ εἰς δικαίαν ὀργὴν κινεῖ τὸν φιλάνθρωπον θεόν, οὐδὲ τὰ 
περὶ τούτων ἀδιόρθωτα καταλιπεῖν ὑπέστημεν, ἀλλὰ γνόντες, ὡς τὴν τοῦ ἀληθινοῦ 
καὶ μόνου θεοῦ καταλιμπάνοντες προσκύνησιν εἰδώλοις ἀλογίστῳ πλάνῃ θυσίας 
προσέφερον καὶ πάσης ἀνοσιότητος μεστὰς ἑορτὰς ἐπετέλουν, τοὺς μὲν ἤδη ταῦτα 
ἡμαρτηκότας μετὰ τὸ ἀξιωθῆναι τοῦ ἁγίου βαπτίσματος πρὸς τὰ ἐλεγχθέντα αὐτῶν 
ἁμαρτήματα ἐκδικήσει τῇ προσηκούσῃ καὶ ταῦτα φιλανθρωπότερον ὑπεβάλομεν· 
τοῦ δὲ λοιποῦ διὰ τοῦ παρόντος νόμου προαγορεύομεν ἅπασιν, ὡς οἱ μὲν γινόμενοι 
χριστιανοὶ καὶ τοῦ ἁγίου καὶ σωτηριώδους ἀξιούμενοι καθ’ οἱονδήποτε χρόνον βα-
πτίσματος, εἰ φανεῖεν ἔτι τῇ τῶν Ἑλλήνων ἐμμένοντες πλάνῃ, τιμωρίαις ἐσχάταις 
(=ποινὴ θανάτου) ὑποβληθήσονται. 

Ὅσοι δὲ μήπω τοῦ προσκυνητοῦ βαπτίσματος ἠξιώθησαν, τούτους προσήκει κα-
ταδήλους ἑαυτοὺς ποιεῖν ἢ κατὰ τὴν βασιλεύουσαν ταύτην πόλιν ἢ ἐν ἐπαρχίαις 
διάγοντας, καὶ προσιέναι ταῖς ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις ἅμα γαμεταῖς καὶ παισὶ καὶ 
παντὶ τῷ κατ’ αὐτοὺς οἴκῳ καὶ διδάσκεσθαι τὴν ἀληθινὴν τῶν χριστιανῶν πίστιν, 
οὕτω δὲ ἐκδιδαχθέντας καὶ καθαρῶς ἀποβαλόντας τὴν προτέραν πλάνην ἀξιοῦσθαι 
τοῦ σωτηριώδους βαπτίσματος, ἢ τούτων ὀλιγωροῦντας εἰδέναι, ὡς οὔτε μεθέξουσί 
τινος τῶν τῆς ἡμετέρας πολιτείας, οὔτε οὐσίας κινητῆς ἢ ἀκινήτου κύριοι εἶναι συγ-
χωρηθήσονται, ἀλλὰ παντὸς ἀφαιρεθέντες πράγματος ἐν ἐνδείᾳ καταληφθήσονται 
(ὁλοκληρωτικὴ ἀφαίρεση περιουσίας) πρὸς τῷ καὶ ταῖς ἁρμοδίαις ὑποβληθήσονται 
ποιναῖς.» 

 ∆ιδασκαλία Ἑλληνικῶν: Ποινὴ ἐξορία ἢ θάνατος

«Πᾶν δὲ μάθημα παρὰ τῶν νοσούντων τὴν τῶν ἀνοσίων Ἑλλήνων μανίαν διδά-
σκεσθαι κωλύομεν, ὥστε μὴ κατὰ τοῦτο προσποιεῖσθαι αὐτοὺς παιδεύειν τοὺς εἰς 
αὐτοὺς ἀθλίως φοιτῶντας, ταῖς δὲ ἀληθείαις τὰς τῶν δῆθεν παιδευομένων διαφθεί-
ρειν ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν ἐκ τοῦ δημοσίου σιτήσεως ἀπολαύειν αὐτούς, οὐκ ἔχοντας 
παρρησίαν, οὐδὲ ἐκ θείων γραμμάτων ἢ πραγματικῶν, τοιούτου τινὸς ἄδειαν αὐτοῖς 
ἐκδικεῖν.

Εἴτε γὰρ ἐνταῦθά τις, εἴτε κατὰ χώραν φανείη (= νοσῶν τὴν τῶν Ἑλλήνων μανίαν) 
τοιοῦτος ὢν καὶ μὴ προσδραμὼν ταῖς ἁγιωτάταις ἡμῶν ἐκκλησίαις μετὰ τῶν οἰκεί-
ων, ὡς εἴρηται, παίδων καὶ γαμετῶν, ταῖς προδηλουμέναις ὑποπεσεῖται ποιναῖς καὶ 
τὰς μὲν αὐτῶν οὐσίας ἐκδικήσει τὸ δημόσιον, αὐτοὶ δὲ ἐξορία παραδοθήσονται· εἰ 
δέ τις ἐμφωλεύων τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ θυσίας καὶ εἰδωλολατρίας ἁμαρτάνων ἁλῶ, 
οὗτος ταῖς ἐσχάταις ὑπαχθήσεται τιμωρίαις (=ποινὴ θανάτου)» (παρ. 20.) 
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Στὸ Βυ ζάν τιο ἀ κό μα κι αὐ τοὺς ποὺ ἦ ταν χρι στια νοί, ἀλ λὰ ἀρ νοῦν ταν τὴν Πα λαι ὰ ∆ι α θή-
κη, τοὺς κα τη γο ροῦ σαν «ἐ πὶ ἑλ λη νι σμῷ», ἀ δί κη μα γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο ὁ βυ ζαν τι νὸς νό μος προ έ-
βλε πε τὴν ποι νὴ τοῦ θα νά του μὲ βα σα νι στι κὸ τρό πο. Οἱ Παυ λι κια νοί, ποὺ ἐμ φα νί στη καν 
κι ἔ δρα σαν στὴ Μ. Ἀ σί α, ἀρ νοῦν ταν τὴν Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη, τὴν τρι α δι κό τη τα τοῦ θε οῦ, τὴν 
ἱ ε ρω σύ νη, τὸ βά πτι σμα καὶ τὴ θεί α εὐ χα ρι στί α, ὠ νό μα ζαν δὲ «Ρω μαί ους» τοὺς ὀρ θό δο ξους 
Ἕλ λη νες. Ἐ πὶ τρεῖς αἰ ῶ νες (ζ΄, η΄, θ΄) ὑ πέ στη σαν ἐ πα νει λημ μέ νους δι ωγ μοὺς ἀ πὸ τοὺς 
Βυ ζαν τι νοὺς αὐ το κρά το ρες. Ἀ πό η χο τῆς δρά σης τους βρί σκου με στὸν Ἀ κρι τι κὸ κύ κλο, 
χω ρὶς ὅ μως οἱ ἀ να φο ρὲς ποὺ πε ρι έ χον ται στὰ ἔ πη τοῦ ∆ι γε νῆ νὰ ἐ πι τρέ πουν ταυ τί σεις 
καὶ ἱ στο ρι κὰ συμ πε ρά σμα τα. Ὑ πο στη ρί χτη κε ἀ κό μη, ὅ τι ρωσ σι κὰ ἀ κρι τι κὰ τρα γού δια, 
με τα φρα σμέ να ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κά, δι α σῴ ζουν τὸν πυ ρῆ να μιᾶς «Παυ λι κια νῆς ἐ πο ποι ί ας». 
Στὴν πα ρα πά νω μι κρο γρα φί α ἀ πὸ τὴ χρο νο γρα φί α τοῦ Ἰ ω άν νη Σκυ λίτ ζη εἰ κο νί ζον ται σκη-
νὲς ἀ πὸ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τὰ βα σα νι στή ρια τῶν Παυ λι κια νῶν [«Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 

Ἔ θνους», «Ἐκ δο τι κὴ Ἀ θη νῶν», Ἀ θῆ να 1971 (Μα δρί τη, Ἐ θνι κὴ Βι βλι ο θή κη).]
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 Ἄρ νη ση νη πι ο βα πτι σμοῦ: Ποι νή: δή μευ ση περιουσίας καὶ στέ ρη ση πο λι τι κῶν 
δι και ω μά των.

«Θέ λει τοὺς Ἕλ λη νας βα πτί ζε σθαι καὶ τὰ τέ κνα αὐ τῶν χω ρὶς ἀ να βο λῆς μι κρὰ ὄν-
τα, τὰ δὲ τέ λεια προ δι δά σκε σθαι κα τὰ τοὺς κα νό νας καὶ τὰς γρα φάς» (Νόμ. Φωτ. 
τίτλ. α΄ κεφ. ε΄). 

«Κἀ κεῖ νο δὲ νο μο θε τοῦ μεν, ὥ στε καὶ τὰ τού των τέ κνα μι κρᾶς ἡ λι κί ας ὄν τα καὶ 
δί χα τι νὸς ἀ να βο λῆς τυγ χά νειν τοῦ σω τη ρι ώ δους βα πτί σμα τος, ὡς τῶν ἤ δη τὴν 
ἡ λι κί αν προ βε βη κό των δε ο μέ νων τοῦ προ ε δρεύ ειν ταῖς ἁ γι ω τά ταις ἐκ κλη σί αις 
κα τὰ τοὺς θεί ους κα νό νας καὶ τὰς θεί ας ἐκ δι δά σκε σθαι γρα φάς, οὕ τω τε γνη σί ας 
ἀν τι λαμ βά νε σθαι με τα νοί ας καὶ τὴν πα λαι ὰν (τῶν Ἑλ λή νων) ἀ πο σει σα μέ νους πλά-
νην τοῦ προ σκυ νη τοῦ τυγ χά νειν βα πτί σμα τος. Τοῦ τον γὰρ τὸν τρό πον βε βαί ως ἂν 
δέ ξαιν το καὶ δι α φυ λά ξει εν τὴν ἀ λη θι νὴν τῶν ὀρ θο δό ξων πί στιν καὶ οὐ πά λιν ἐ πὶ 
τὴν πα λαι ὰν με τα βά λοι εν πλά νην. 

Ὅ σοι δὲ ἂν προ φά σει τοῦ στρα τεί αν ἢ ἀ ξί ω μα ἢ οὐ σί αν ἔ χειν αὐ τοὶ μὲν ἐ σχη μα τι-
σμέ νως προ σῆλ θον ἢ προ σέλ θουν τῷ σω τη ρι ώ δει βα πτί σμα τι, τὰς δὲ αὐ τῶν γα με τὰς 
ἢ παί δας ἢ τοὺς ἄλ λους τοὺς κα τὰ τὸν αὐ τῶν ὄν τας οἶ κον ἐ πὶ τῆς Ἑλ λη νι κῆς κα τα-
λεί ψαι εν πλά νης, τού τους προ στάτ το μεν δη μεύ ε σθαί τε καὶ κα θά παξ μὴ με τέ χειν 
τῆς ἡ με τέ ρας πο λι τεί ας, ἀλ λὰ καὶ τι μω ρί αις ὑ πο βάλ λε σθαι ταῖς αὐ τῶν ἀ ξί αις, ὡς 
αὐ τό θεν ὄν τας φα νε ρούς, μὴ κα θα ρᾷ πί στει τοῦ ἁ γί ου τυ χεῖν βα πτί σμα τος· ταῦ τα 
τοί νυν ἐ πὶ τοῖς ἀ λι τη ρί οις Ἕλ λη σι ...δε δή λω ται, νο μο θε τοῦ μεν» (παρ. 20).

 Συγ γρα φὴ μα θη μα τι κῶν ἔρ γων: Καύ ση τῶν βι βλί ων καὶ ἐ ξο ρί α τοῦ συγ-
γραφέως

«Οἱ μα θη μα τι κοὶ τὰς οἰ κεί ας βί βλους ἐν ὄ ψε σι τῶν ἐ πι σκό πων και έ τω σαν, οὕ τω 
τε τῇ ὀρ θο δό ξῳ θρη σκεί ᾳ πα ρα δι δό σθω σαν, μη δε μί αν ἐ πα νό δου πρὸς τὴν οἰ κεί αν 
πλά νην ἐλ πί δα φυ λάτ τον τες· μὴ ἀ νε χό με νοι δὲ καὶ τῆς Ρώ μης (= Κων σταν τι νού πο λης) 
αὐ τῆς καὶ τῆς ἑ κά στῃ πό λῃ δι α γω γῆς ἐκ βλη θή σον ται· εἰ γὰρ με τὰ ταῦ τα ἢ ἐν πό λει 
φα νῶ σι ἢ ταῖς αὐ τῶν χρώ με νοι δι δα σκα λί αις ἐ ξο ρι ζέ σθω σαν» (παρ. 21).

* * *
ὰ ἐ ξον τω τι κὰ ἄρ θρα κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἀ πὸ τὴν βυ ζαν τι νὴ νο μο θε σί α 
–ὄ χι τῶν πρώ των χρι στι α νι κῶν, ἀλ λά– τῶν με τα γε νέ στε ρων αἰ ώ νων, 
ποὺ πα ρα θέ σα με, δὲν κα ταρ γή θη καν πο τὲ καὶ ἀ πο τε λοῦν τὴν πιὸ σύγ-
χρο νη καὶ ἀ ναμ φι σβή τη τη ἀ πό δει ξη, ὅ τι τὸ Βυ ζάν τιο οὐ δέ πο τε ἐ ξελ λη-
νί στη κε, ἀν τι θέ τως πα ρέ μει νε μέ χρι τέ λους στα θε ρὸ στὸν ἀν θελ λη νι κὸ 

ἰ δε ο λο γι κό του προ σα να το λι σμό. 

Γιά ννης Λά ζα ρης
[Βλέ πε τὰ κεί με να τῶν ἑλ λη νο κτό νων νό μων τῶν πρώ των αἰ ώ νων τῆς βυ ζαν τι νῆς τυ-
ραν νί ας ἐ πὶ τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ (350 μ.Χ. ἕ ως τὸν Ἰ ου στι νι ά νει ο Κώ δι κα) στὶς ἔρευνες: 
«Ὁ ἀπο κε φα λι σμὸς τῶν θε ῶν. Μαρ τυ ρί ες γιὰ τὴν ἄ γρια δο λο φο νί α τοῦ Ἀρ χαί ου Ἑλ λη νι-
κοῦ Πο λι τι σμοῦ», «∆», τ. 152-153, «Ἡ ἐ ξόν τω ση τῶν “ἀ λι τη ρί ων” καὶ “μυ σα ρῶν” Ἑλ λή νων 
μὲ τὴν βυ ζαν τι νὴ νο μο θε σί α», «∆», τ. 233, «Τὰ ἐ ξον τω τι κὰ δι α τάγ μα τα τῶν βυ ζαν τι νῶν 
κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων», «∆», τ. 293 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/19966.pdf κ.ἄ.].
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Ç «ÖÉ ËÏ ÓÏ ÖÉ ÊÇ
ØÕ ×Ï ÈÅ ÑÁ ÐÅÉÁ»
ÓÔÇÍ ÁÑ ×ÁÉ Ï ÔÇ ÔÁ
Οἱ φι λο σο φι κὲς σχο λὲς τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς καὶ Ρω μα ϊ κῆς Ἐ πο χῆς: 
Πρό δρο μοι ἢ ἄ πια στες κο ρυ φὲς γιὰ τὴ σύγ χρο νη Ψυ χο λο γί α;

ἀ να ζή τη ση τοῦ ἑ αυ τοῦ ὑ πῆρ ξε μί α ἀ πὸ τὶς προ τε ραι ό τη-

τες ὄ χι μό νο τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ νοὸς ἀλ λὰ καὶ ἄλ λων (π.χ. 

Ἰν δί α, Κί να κ.ἄ. ). Στὸν Ἡ ρά κλει το («ἐ δι ζη σά μην ἐ με ωυ-
τόν») ἀλ λὰ καὶ στὴν προ με τω πί δα τῶν ∆ελ φῶν («γνῶ θι 

σαὐ τόν») ἐκ δη λώ νε ται μὲ σα φή νεια ἡ συγ κε κρι μέ νη τά ση. Ἡ ἰ δι αι-

τε ρό τη τα τῆς ἑλ λη νι κῆς πε ρί πτω σης βρί σκε ται στὸ ὅ τι ἡ ἀ να ζή τη ση 

τοῦ ἑ αυ τοῦ δι ε ξά γε ται κα τ’ ἐ ξο χὴν μὲ ἐ πι στη μο νι κὸ σκε πτι κὸ καὶ 

με θο δο λο γί α καὶ δὲν βα σί ζε ται σὲ ἁ πλᾶ ἐμ πει ρι κά, σὲ μυ στι κι στι κὰ 

ἢ σὲ δι αι σθη τι κὰ κρι τή ρια.

Τὰ κυ ρί αρ χα ρεύ μα τα τῆς Φι λο σο φί ας τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς καὶ τῆς Ρω μα ϊ κῆς Πε ρι ό δου 
(Ἐ πι κου ρι σμός, Στω ι κι σμός, ἀ κό μα καὶ ὁ προ γε νέ στε ρός τους καὶ λι γώ τε ρο συ στη μα-
τι κὸς Κυ νι σμός) τό νι σαν ἀ κό μα πε ρισ σό τε ρο αὐ τὴ τὴν πλευ ρὰ τῆς Ἑλ λη νι κῆς Σκέ ψης. 
Γεν νή θη καν καὶ ἀ να πτύ χθη καν ὡς ψυ χο λο γι κὲς ἀν τι δρά σεις ἀ πέ ναν τι στὸν πο λι τι σμι-
κὸ κλο νι σμό, ποὺ ἐ πῆλ θε μὲ τὴν ἀ πο δυ νά μω ση τῶν πό λε ων ὡς πο λι τι κῶν κοι νο τή των, 
λό γῳ τῆς ἰ σχυ ρο ποί η σης τῶν αὐ το κρα το ρι ῶν. Τὰ προ α να φερ θέν τα φι λο σο φι κὰ ρεύ-
μα τα(1) ἐ πε ξερ γά στη καν τὰ νέ α δε δο μέ να τῆς κοι νω νι κῆς ζω ῆς καὶ ἐ πα να προσ δι ώ ρι-
σαν τοὺς στό χους, ποὺ κα τὰ τὴν ἄ πο ψή τους ὤ φει λε νὰ θέ σῃ ὅ ποι ος ἐ πι θυ μοῦ σε νὰ 
δι α τη ρή σῃ τὴν ψυ χι κή του ἰ σορ ρο πί α σὲ ἕ να κο σμο πο λι τι κὸ πε ρι βάλ λον. 

Ἡ Φι λο σο φί α ὡς μη τέ ρα τῆς Ψυ χο λο γί ας

ὰ ὑ πὸ ἐ ξέ τα σιν φι λο σο φι κὰ ρεύ μα τα θὰ μπο ροῦ σε κά ποι ος νὰ τὰ χα ρα-
κτη ρί σῃ ὡς προ δρο μι κὰ τῆς ἐ πι στή μης τῆς Ψυ χο λο γί ας. Κα τὰ τὴ γνώ μη 
τοῦ γρά φον τος εἶ ναι κά τι πο λὺ πε ρισ σό τε ρο ἀ κό μα καὶ ἀ πὸ τὴν ἴ δια 
τὴν σύγ χρο νη Ψυ χο λο γί α. ∆ι ό τι, πρὶν ἀ σχο λη θοῦν μὲ τὴν ψυ χι κὴ θε ρα-
πεί α, τὰ φι λο σο φι κὰ ρεύ μα τα, ποὺ ἐ ξε τά ζον ται ἐ δῶ, ὑ πο χρε ώ θη καν νὰ 

δο μή σουν τὸ κα θέ να μιὰ θε ω ρί α τῆς ψυ χῆς (Ψυ χο λο γί α) καὶ μί α θε ω ρί α τοῦ Κό σμου 
(Κο σμο λο γί α). Μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο δη μι ουρ γή θη κε ἕ να πε δί ο ἑ νο ποι η μέ νων γνω-
στι κῶν το μέ ων, στὸ ὁ ποῖ ο ἡ ψυ χο θε ρα πευ τι κὴ ἀ να ζή τη ση μπο ρεῖ νὰ ἀ πο τέ λε σε τὴν 
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αἰ τί α τῆς δη μι ουρ γί ας του, ἀλ λὰ τὸ τε λι κὸ ἀ πο τέ λε σμα ἀ φο ρᾷ σὲ ἐ πι στη μο λο γι κῶς 
ὡ λο κλη ρω μέ να κο σμο εί δω λα, τὰ ὁ ποῖ α πραγ μα το ποί η σαν μί α ὁ λι στι κὴ θε ώ ρη ση τοῦ 
ἀν θρώ που καὶ τῆς ζω ῆς. 

Ἀ πὸ τὸν κό σμο στὴν ψυ χὴ

Ἐ πι κου ρι σμὸς καὶ ὁ Στω ι κι σμὸς συ νέ χι σαν νὰ καλ λι ερ γοῦν καὶ τὸ κο σμο-
λο γι κὸ («Προ σω κρα τι κό») μέ ρος τῆς Φι λο σο φί ας. Ἡ ἀ να ζή τη ση τοῦ ἑ αυ-
τοῦ δι ε ξή χθη μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο ὄ χι μό νο σὲ συ νάρ τη ση μὲ τὴν ἀ το μι κὴ 
ἢ τὴν κοι νω νι κή του δι ά στα ση, ἀλ λὰ καὶ μὲ τὴν Φύ ση καὶ τὸν Κό σμο. 

Σὲ σχέ ση μὲ τὸν ἀ ό ρι στο στό χο τῆς σύγ χρο νης Ψυ χο θε ρα πευ τι κῆς, ὁ 
ὁ ποῖ ος εἶ ναι κα τὰ κα νό να τὸ «νὰ νι ώ θῃ κα λά» ὁ πε λά της, φι λο σο φί ες ὅ πως ὁ Ἐ πι κου-
ρι σμός, ὁ Στω ι κι σμὸς καὶ ὁ Κυ νι σμὸς ἀ να ζή τη σαν τὴν ψυ χι κὴ ἀ τα ρα ξί α, ὄ χι μὲ τὴν 
ἔν νοι α τῆς ἀ ναι σθη σί ας –ὅ πως συ χνὰ πα ρερ μη νεύ ε ται– ἔναν τι τῶν ἐ ξω τε ρι κῶν ἐ ρε θι-
σμά των ἀλ λὰ μὲ τὴν ἔν νοι α τῆς ἰ σχυ ρο ποί η σης τοῦ ἑ αυ τοῦ ὡς «βρά χου πού, ἂν καὶ 
τὸν σκε πά ζουν κά ποι ες φο ρὲς τὰ κύ μα τα, αὐ τὸς μέ νει ἀ κλό νη τος στὴ θέ ση του»(2). 

Τὸ ἰ δε ῶ δες ἑ νὸς ἑ αυ τοῦ-βρά χου ἀ παί τη σε τὸ ρί ζω μά του μὲ 
χρή ση στοι χεί ων ἀ πὸ τὴν Κο σμο λο γί α. 

Π.χ. ὁ Ἐ πι κου ρι σμὸς υἱ ο θέ τη σε μὲ κά ποι ες δι α φο ρο ποι ή-
σεις τὴν δη μο κρί τεια Ἀ το μι κὴ Θε ω ρί α, τὴν ὁ ποί α ἐ πε ξέ τει νε 
καὶ στὰ τῆς ψυ χῆς, ἐ νῷ ὁ Στω ι κι σμὸς ἀ νέ πτυ ξε μί αν ἐ ξ ἴ σου 
ἐ πι στη μο νι κὴ κο σμο λο γι κὴ ὑ πό θε ση βα σι σμέ νη σὲ μί α ἑρ μη-
νευ τι κὴ δι εύ ρυν ση τῆς ἔν νοι ας τοῦ ἡ ρα κλεί τειου πυ ρός. 

Στὴ συ νέ χεια ἀ κο λου θεῖ ἡ δη μι ουρ γί α τῆς κα θαυ τὸ ψυ-
χι κῆς θε ω ρί ας. Π.χ. ὁ Στω ι κι σμός, θε ω ρῶν τας τὴν ψυ χὴ 
ἑ νια ία(3) (καὶ μὴ ἀ πο δε χό με νος τὴν πλα τω νι κὴ δι ά κρι ση τῶν 
με ρῶν της σὲ ἐ πι θυ μη τι κό, λο γι στι κὸ καὶ θυ μο ει δές), προ χώ-
ρη σε σὲ μί α λε πτο με ρῆ καὶ γνη σί ως ἐ πι στη μο νι κὴ ἀ νά λυ ση 
τῶν λει τουρ γι ῶν της. 

Τὸ ἑ πό με νο βῆ μα εἶ ναι ἡ δη μι ουρ γί α μιᾶς θε ω ρί ας τῆς 
γνώ σης (Γνω σι ο λο γί α). Τό σο ἀ πὸ τὸν Ἐ πι κου ρι σμὸ ὅ σο 
καὶ ἀ πὸ τὸν Στω ι κι σμὸ δι ε ρευ νῶν ται ὁ τρό πος σχη μα τι σμοῦ 
τῶν πα ρα στά σε ων καὶ τῆς γνώ σης (π.χ. ἐμ πει ρί α, αἴ σθη ση), 
ὁ σχη μα τι σμὸς τῶν πε ποι θή σε ων, ὁ σχη μα τι σμὸς καὶ ἡ λει-
τουρ γί α τῆς γλώσ σας.

Κα τὰ τοὺς πα ρα πά νω τρό πους ἀ να ζη τῶν ται τὰ πρω ταρ χι κὰ ση μεῖ α ἀ να φο ρᾶς καὶ 
οἱ κα τευ θυν τή ρι ες γραμ μὲς τῆς ἀν θρώ πι νης ψυ χῆς κα τ’ ἀρ χὴν στὸν πε ρι βάλ λον τα 
Κό σμο, στὸ κα τὰ φύ σιν. Ἡ σύγ χρο νη Ψυ χο λο γί α πα ρου σιά ζει μί α δυ σκο λί α στὸν 
προσ δι ο ρι σμὸ τοῦ κα τὰ φύ σιν, ἀ φοῦ στη ρί ζε ται ὑ περ βο λι κὰ σὲ στα τι στι κὰ στοι χεῖ α 
καὶ ἐκ φρά ζε ται μὲ ὅ ρους ἀ πό κλι σης ἀ πὸ ἕ ναν στα τι στι κὸ μέ σο ὅ ρο(4). 

Τὸ θέ μα ἐ δῶ δὲν εἶ ναι τὸ ἐ ὰν οἱ κο σμο λο γι κὲς ἀν τι λή ψεις τῶν Ἐ πι κου ρεί ων ἢ τῶν 
Στω ι κῶν καὶ οἱ ἀ πορ ρέ ου σες θε ω ρί ες πε ρὶ ψυ χῆς εἶ ναι «σω στές», ἀλ λὰ τὸ ἐ πι στη μο νι-
κὸ πνεῦ μα, ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο δι α πνέ ε ται τὸ ὅ λο ἐγ χεί ρη μα: οἱ ψυ χι κὲς λει τουρ γί ες πρέ πει 
νὰ ἐ ξε τα σθοῦν καὶ νὰ κα τα νο η θοῦν κα τ’ ἀρ χὴν στὴ συ νά φειά τους μὲ τὶς πρω το γε νεῖς 
κο σμι κές-φυ σι κές. 

Τόσο ἀπὸ τὸν 

Ἐπικουρισμὸ ὅσο καὶ 

ἀπὸ τὸν Στωικισμὸ 

διερευνῶνται ὁ 

τρόπος σχηματισμοῦ 

τῶν παραστάσεων 

καὶ τῆς γνώσης (π.χ. 

ἐμπειρία, αἴσθηση), 

ὁ σχηματισμὸς 

τῶν πεποιθήσεων, 

ὁ σχηματισμὸς καὶ 

ἡ λειτουργία τῆς 

γλώσσας.
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Π. ΦΑΛΗΡΟ

Ἀ πὸ τὴν ψυ χὴ στὴν εὐ δαι μο νί α

ὰ πα ρα πά νω θε ω ρη τι κὰ βή μα τα ἦ σαν ἀ ναγ καῖ α γιὰ τὸν σχη μα τι σμὸ 
μιᾶς στέ ρε ας ἠ θι κῆς θε ω ρί ας. Πρέ πει ἀ πα ραι τή τως νὰ ἐ πι ση μαν θῇ ὅ τι 
γιὰ τοὺς ἀρ χαί ους ἡ ἠ θι κὴ ἀ φο ρᾷ στὴ με λέ τη τοῦ χα ρα κτῆ ρα (στὰ ἀρ-
χαῖ α Ἑλ λη νι κὰ ἡ λέ ξη «ἦ θος» ση μαί νει τὸν χα ρα κτῆ ρα) καὶ δὲν ἔ χει νὰ 
κά νῃ μὲ μί α ἁ πλο ϊ κὴ δέ σμη ἠ θι κο λο γι κῶν πα ραι νέ σε ων. Τό σο γιὰ τὸν 

Ἀ ρι στο τέ λη ὅ σο καὶ γιὰ τοὺς Ἐ πι κού ρει ους, τοὺς Στω ι κοὺς καὶ τοὺς Κυ νι κοὺς τὸ 
ἐ ρώ τη μα μιᾶς ἠ θι κῆς θε ω ρί ας δὲν εἶ ναι ἁ πλῶς τὸ «ποι ές πρέ πει νὰ εἶ ναι οἱ πρά ξεις 
μου;» ἀλ λὰ «τί ἄν θρω πος πρέ πει νὰ εἶ μαι;»(15). Ἡ ἠ θι κὴ θε ω ρί α εἶ ναι λοι πὸν μί α θε ω-
ρί α τοῦ χα ρα κτῆ ρα. 

 Ἡ ψυ χι κὴ ὑ γιεί α γί νε ται ἀν τι λη πτὴ ὡς εὐ δαι μο νί α: εὐ+δαί μων, ὅ που «δαί μων» εἶ ναι 
ἡ ψυ χὴ καὶ «εὖ» ἡ κα λὴ ποι ο τι κὴ ἢ πο σο τι κὴ κα τά στα ση, ἡ πλη ρό τη τα. Εὐ δαι μο νί α 
εἶ ναι ἡ ψυ χι κὴ πλη ρό τη τα, ἡ ὁ ποί α ἐ ξαρ τᾶ ται κυ ρί ως ἀ πὸ ἐ μᾶς καὶ δὲν ἔ χει σχέ ση μὲ 
τὴν εὐ τυ χί α, ἡ ὁ ποί α, ὅ πως λέ ει ἡ λέ ξη, εἶ ναι ζή τη μα τύ χης. Ἡ εὐ δαι μο νί α ἔ χει σὰν 
ἀ ναγ καί α συν θή κη τὴν ψυ χι κὴ ἀ τα ρα ξί α, ὄ χι μὲ τὴν ἔν νοι α τῆς μα κα ρι ό τη τας τῆς 
ἀ να το λί τι κης νιρ βά να, ἀλ λὰ μὲ τὴν ἔν νοι α τῆς στα θε ρό τη τας ἔναν τι τῶν δυ σκο λιῶν 
τοῦ βί ου. 

Ἡ πα θο λο γί α τῆς ψυ χῆς, ἀ κό μα καὶ τῶν ἐγ κλη μα τι ῶν, ἀ να λύ ε ται μὲ τρό πο ψυ χρὰ 
ἐ πι στη μο νι κό, χω ρὶς συγ κι νη σια κὰ φορ τι σμέ νους ἠ θι κο λο γι κοὺς ὅ ρους, ἀλ λὰ ταυ-
το χρό νως μὲ ἐμ φα νῆ ἀν θρω πι στι κὴ δι ά θε ση (κά τι ποὺ δὲν εἶ ναι ἐμ φα νὲς ἢ λεί πει 
ἀ πὸ τὴν σύγ χρο νη Ψυ χο λο γί α). Τὸ ζη τού με νο εἶ ναι ἕ νας ἄν θρω πος, ποὺ θὰ δι α τη ρῇ 
ἐν τός του τὴν βα θύ τε ρη μα κρο σκο πι κὴ γνώ ση καὶ τὴν οὐ σί α (ὄ χι ἁ πλῶς τὴ «χα ρά») 
τῆς ζω ῆς, χω ρὶς «ἔ σω θεν ἐ πι στε ναγ μούς»(5) ἢ χα ζο χα ρού με νες ἐ ξάρ σεις. 

Οἱ ἀν θρώ πι νες ἀ νάγ κες, οἱ ἐ πι θυ μί ες, οἱ ἀ να σφά λει ες, οἱ φό βοι, οἱ προσ δο κί ες προσ-
δι ο ρί ζον ται, τα ξι νο μοῦν ται, συ σχε τί ζον ται, καὶ ἡ αἰ τι ό τη τά τους ἀ να λύ ε ται μὲ γνη σί-
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ως ἐ πι στη μο νι κὴ ἀ κρί βεια. Ἡ ἀν τι με τώ πι σή τους δη μι ουρ γεῖ ἕ να εὐ ρὺ καὶ ἐ σω τε ρι κὰ 
συ νε πὲς θε ρα πευ τι κὸ πλαί σιο, τοῦ ὁ ποί ου οἱ πρα κτι κὲς ἀ πο λή ξεις εἶ ναι ἀ να ρίθ μη τες 
καὶ ἐκ τῶν πραγ μά των ἀ δύ να το νὰ ἐ ξαν τλη θοῦν ἐ δῶ. Θὰ πε ρι ο ρι στοῦ με σὲ με ρι κὰ 
ἐν δει κτι κὰ πα ρα δείγ μα τα.

Ὁ δρό μος τῶν «πολ λῶν» ἀ πορ ρί πτε ται, καὶ ἐν θαρ ρύ νε ται ἡ ἐ ξεύ ρε ση τοῦ προ-
σω πι κοῦ(12). Ἡ εὐ δαι μο νί α εἶ ναι στὸ συν τρι πτι κὰ με γα λύ τε ρο μέ ρος της προ σω-
πι κὴ ὑ πό θε ση. Ἡ ἐ κλε κτι κὴ κοι νω νι κὴ ζω ὴ ἐ ξυ μνεῖ ται μέ σα ἀ πὸ τὰ ἐγ κώ μια τοῦ 
Ἐ πι κου ρι σμοῦ πρὸς τὴν φι λί α καὶ ἀ νά γε ται σὲ προ ϋ πό θε ση μιᾶς ὡ λο κλη ρω μέ νης 
ὕ παρ ξης(6).

Ὁ σο φὸς (προ σω πι κός;) ἄν θρω πος ἔ χει μά θει νὰ αὐ το κα-
τευ θύ νε ται καὶ κα τὰ συ νέ πεια ἔ χει ἐ λα χι στο ποι ή σει τὴν 
αἰφ νι δι α στι κὴ ἐ πί δρα ση τοῦ ἐ πί κτη του πα ρά γον τα στὴ 
ζω ή του(13). Τοὐ λά χι στον γιὰ τὸν Στω ι κι σμὸ τὰ πά θη καὶ 
τὰ συ ναι σθή μα τα ἀ πο τε λοῦν ἄρ νη ση τῶν ἔλ λο γων κρί σε-
ων: π.χ. ἂν λυ πώ μα στε ἢ χαι ρώ μα στε γιὰ κά τι, εἶ ναι ἐ πει δὴ 
ἔ χου με κρί νει ὅ τι αὐ τὸ πρέ πει νὰ νι ώ θου με. Κα τὰ τὸν ἴ διο 
τρό πο ἀ πορ ρί πτε ται ἡ κα τα φυ γὴ σὲ δι και ο λο γί ες: π.χ. ἡ 
ὁ δή γη ση ὑ πὸ τὴν ἐ πή ρεια οἰ νο πνευ μα τω δῶν πο τῶν εἶ ναι 
προ ϊ ὸν ἔλ λο γης κρί σης, ἡ ὁ ποί α σχη μα τί στη κε λί γο πρὶν τὸ 
πρῶ το πο τή ρι. Ἀ πὸ ἐ κεῖ καὶ πέ ρα ἡ ὁ ποι α δή πο τε συ νέ πεια 
προ κύ ψῃ δὲν μπο ρεῖ νὰ ἀ πο δο θῇ σὲ «πά θος» γιὰ τὸ πο τό, 
σὲ «ἀ μέ λεια», οὔ τε ὁ κα τα να λώ σας τὸ ἀλ κο ὸλ νὰ ἀ πο κτή σῃ 
τὸ ἐ λα φρυν τι κὸ τῆς «ἔλ λει ψης πρό θε σης». Ἐ δῶ βρί σκε ται 

καὶ τὸ ἀ πε λευ θε ρω τι κὸ μή νυ μα τῆς Φι λο σο φί ας: ἀ πο κα θι στᾷ τὸν ἄν θρω πο ὡς ἕ να ὂν 
ἀ πο λύ τως ἔλ λο γο καὶ ὑ πεύ θυ νο γιὰ τὶς πρά ξεις του. 

Τὸ ἀπελευθερωτικὸ 

μήνυμα τῆς 

Φιλοσοφίας: 

ἀποκαθιστᾷ τὸν 

ἄνθρωπο ὡς ἕνα ὂν 

ἀπολύτως ἔλλογο 

καὶ ὑπεύθυνο γιὰ τὶς 

πράξεις του. 
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Τὰ ὡ ραι ό τε ρα καὶ πο λυ τι μώ τε ρα πράγ μα τα στὴ ζω ὴ εἶ ναι αὐ τά, τὰ ὁ ποῖ α συ νή θως 
προ σπερ νοῦ με, καὶ γιὰ τὰ ὁ ποῖ α δὲν χρει ά ζε ται νὰ κο πιά σῃ κα νεὶς πο λύ: μὲ ἐ λά χι-
στα πράγ μα τα μπο ροῦ με νὰ συ να γω νι στοῦ με σὲ εὐ δαι μο νί α ἀ κό μα καὶ τὰ κα τ’ ἐ ξο-
χὴν εὐ δαί μο να ὄν τα, τοὺς ἴ διους τοὺς θε ούς(7). Βέ βαι α «καὶ ἡ λι τό τη τα ἔ χει τὰ ὅ ριά 
της: ὅ ποι ος τὸ πα ρα βλέ πει αὐ τὸ πα θαί νει κά τι ἀν τί στοι χο μὲ ἐ κεῖ νον ποὺ δὲν βά ζει 
φραγ μὸ στὶς ἐ πι θυ μί ες του»(14). Μπο ρεῖ κά ποι ος νὰ μᾶς κά νῃ τὴ ζω ὴ δύ σκο λη, νὰ 
μᾶς βα σα νί σῃ ἢ καὶ νὰ μᾶς σκο τώ σῃ, σὲ καμ μιὰ πε ρί πτω ση δὲν μπο ρεῖ ὅ μως νὰ μᾶς 
βλά ψῃ πραγ μα τι κά(5).

Ἡ ἀ φο βί α ἀ πέ ναν τι στὸ κα τ’ ἐ ξο χὴν ἀ με τά κλη το καὶ ἀ να πό φευ κτο γε γο νός, τὸν 
θά να το, ἐκ φρά ζε ται μὲ μί α ποι κι λί α τρό πων, ἀ πὸ τὴν κα τὰ μέ τω πο λο γι κὴ ἀν τι με τώ-
πι σή του μέ χρι τὴν ἀ προ κά λυ πτη κο ρο ϊ δί α του: γιὰ τοὺς Ἐ πι κού ρει ους ὁ θά να τος 
εἶ ναι κά τι, ποὺ δὲν ὑ πάρ χει ἀ πο λύ τως κα νέ νας λό γος νὰ μᾶς ἀ πα σχο λῇ, ἀ φοῦ, ὅ ταν 
εἶ ναι αὐ τὸς πα ρὼν δὲν εἴ μα στε πα ρόν τες ἐ μεῖς καὶ ἀν τι στρό φως(8), ἐ νῷ ὁ Κυ νι κός, 
συ νε πὴς στὸ ἐ θι μι κὰ θρα σύ τα το –καὶ «μαῦ ρο»- χι οῦ μορ τῆς «σχο λῆς» του, θὰ ζη τή-
σῃ νὰ τὸν θά ψουν κά θε τα, μὲ τὸ κε φά λι πρὸς τὰ κά τω, για τί…σύν το μα θὰ ἔρ θουν 
τὰ πά νω-κά τω, καί, ὅ ταν συμ βῇ αὐ τό, θὰ ἤ θε λε νὰ βρε θῇ πά λι ὄρ θιος(9).

Καὶ ἡ σχέ ση ἀ τό μου καὶ κοι νω νί ας, ἡ ὁ ποί α δι α με σο λα-
βεῖ ται σὲ μέ γι στο βαθ μὸ ἀ πὸ τὴν πο λι τι κή; Ἂς μὴν ξε χνᾶ με 
ὅ τι ὁ πο λι τι κὸς μα ρα σμὸς τῶν πό λε ων εἶ χε σὰν ψυ χο λο γι κὴ 
συ νέ πεια τὴν ἀ νά πτυ ξη γε νι κευ μέ νων αἰ σθη μά των ἀ βε βαι ό-
τη τας καὶ ἀ πο ξέ νω σης, ἀρ κε τὰ ὅ μοι ων μὲ τὰ ση με ρι νά. Τὰ 
φι λο σο φι κὰ ρεύ μα τα ἐ κεί νης τῆς πε ρι ό δου σχη μα τί στη καν 
ἀ κρι βῶς, γιὰ νὰ ἀν τι με τω πί σουν τὴ νε ο δι α μορ φω θεῖ σα κα-
θη με ρι νὴ συλ λο γι κὴ ψυ χι κὴ κα τά στα ση. Εἰ δι κὰ ἡ πο λι τι κὴ 
εἶ χε ἐκ πέ σει ἀ πὸ τὴν αὐ θεν τι κή της ἔν νοι α, ὡς δηλ. τέ χνη 
τῆς δι οί κη σης μιᾶς κοι νω νί ας ἢ ὡς ἐ να σχό λη ση μὲ τὰ κοι νά, 
σὲ δρα στη ρι ό τη τα ποὺ ἀ πο σκο πεῖ στὸν ἐ ξου σια σμὸ –ἀ κό μα 
καὶ γιὰ τὸ «κα λό»- μιᾶς κοι νω νί ας. 

Ὁ στω ι κὰ σκε πτό με νος, ὅ σο ἀ φε λὲς κι ἂν θε ω ρῆ ται, μπο-
ρεῖ νὰ ἀ σχο λη θῇ μὲ τὴν πο λι τι κή, ἂν πι στεύ ῃ ὅ τι μὲ αὐ τὸν 
τὸν τρό πο θὰ ἔ χῃ ἀ πο τε λέ σμα τα. Ἀλ λὰ καὶ ἡ ἐ πι κού ρεια 
ἀ πο χὴ ἀ πὸ τὴν πο λι τι κὴ εἶ ναι ἀ πό λυ τα δι και ο λο γη μέ νη 
λό γῳ τῆς ψυ χι κῆς ὑ πο βάθ μι σης καὶ τα ρα χῆς, ποὺ μπο ρεῖ 
νὰ προ κα λέ σῃ ἡ συ να να στρο φὴ μὲ ἐ ξου σι ο μα νεῖς, δι ε φθαρ-
μέ νους καὶ γε νι κῶς ἀ χρεί ους. Ἀ κό μα καὶ ἡ ἀ πο στρο φὴ γιὰ 
τὴν πο λι τι κὴ καὶ ἡ πλή ρης ἀ πόρ ρι ψή της εἶ ναι ἀ πο δε κτή: ὁ 
Κυ νι κὸς δὲν θὰ νι ώ σῃ κα θό λου κο λα κευ μέ νος ἀ πὸ τοὺς βα σι λί σκους, οἱ ὁ ποῖ οι στή-
θη καν ὅ λο πε ρι έρ γεια ἀλ λὰ καὶ οἴ η ση μπρο στὰ στὸ πι θά ρι του. Θὰ τοὺς ὑ πο δεί ξῃ 
νὰ τοῦ «ἀ δειά ζουν» τὴ γω νιὰ καὶ νὰ μὴν τοῦ κρύ βουν τὸν Ἥ λιο. Στὴν πε ρί πτω ση 
ποὺ αὐ τοὶ ἐ πι μεί νουν νὰ τὸν προ κα λοῦν, θὰ τοὺς ὑ πο βά λῃ σὲ ἕ να λε πτὸ ἀλ λὰ ἄ γριο 
φι λο σο φι κὸ «δού λε μα» καὶ θὰ κα τα δεί ξῃ αὐ τὸ ποὺ οἱ ὑ πή κο οι ἀρ νοῦν ται νὰ ἀν τι-
κρύ σουν κα τά μα τα: ὅ τι ὁ βα σι λιᾶς τους εἶ ναι σὰν κι αὐ τούς, φι λο σο φι κὰ καὶ ψυ χι κὰ 
ἀ νε παρ κής, «γυ μνός» καὶ ἀ κα τάλ λη λος νὰ δι οι κή σῃ.(11)

Ὁ πολιτικὸς 

μαρασμὸς τῶν 

πόλεων εἶχε σὰν 

ψυχολογικὴ συνέπεια 

τὴν ἀνάπτυξη 

γενικευμένων 

αἰσθημάτων 

ἀβεβαιότητας καὶ 

ἀποξένωσης, ἀρκετὰ 

ὅμοιων μὲ τὰ 

σημερινά. 
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Ἡ ψυ χο θε ρα πευ τι κὴ δύ να μη τῆς Φι λο σο φί ας
α ρὰ τὸν τι τά νιο ἀ γῶ να τοῦ Ἐ πι κου ρι σμοῦ, τοῦ Στω ι κι σμοῦ καὶ τοῦ Κυ-
νι σμοῦ, γιὰ νὰ ἀ πε λευ θε ρώ σουν τὴν ἀν θρώ πι νη ψυ χὴ ἀ πὸ ὁ,τι δή πο τε 
μπο ρεῖ νὰ τὴν κα τα τρύ χῃ, ἡ με γα λο πο λι τι κὴ ψυ χα σθέ νεια ἀ να δεί χτη κε, 
ὡς γνω στόν, νι κή τρια ὑ πὸ τὸ προ σω πεῖ ο τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Οἱ ἄν θρω-
ποι κα τα βλή θη καν τε λι κὰ ἀ πὸ τὶς φο βί ες τους μπρο στὰ στὸ ἐγ κό σμιο καὶ 

«ὑ περ κό σμιο» Ἄ γνω στο καὶ τρά πη καν σὲ φυ γὴ ἀ πὸ τὶς ἐ ξου σί ες ποὺ τὰ χει ρί ζον ται. 
Πα ραι τή θη καν ἔ τσι ἀ πὸ τὴν ἀ να ζή τη ση τοῦ Ἑ αυ τοῦ. 

Ὁ φι λο σο φι κὸς Ἀν θρω πι σμὸς τί μη σε τὸν ἄν θρω πο κα θι στῶν τας τον ἀ πο κλει στι κὰ 
ὑ πεύ θυ νο γιὰ τὶς ἐ πι λο γές του. Ὁ Χρι στι α νι σμὸς τὸν ξα να έ κα νε ἀ νεύ θυ νο καὶ ἀ δύ να-
μο, ὑ πο βι βά ζον τας τὴν ἠ θι κὴ ἀ πὸ ἐ πι στή μη τοῦ χα ρα κτῆ ρα σὲ γε λοί α φο βι κὴ ἠ θι κο-
λο γί α καὶ εἰ ση γού με νος τὴν ἐ παί σχυν τη ἔν νοι α τῆς Συγ χώ ρε σης. Στὸ ἑ ξῆς μπο ρεῖ ὁ 
ὁ ποι οσ δή πο τε νὰ δι α πρά ξῃ τὰ εἰ δε χθέ στε ρα ἐγ κλή μα τα καί, ἂν προ σκο μί σῃ μί α ἁ πλῆ 
δή λω ση με τα νοί ας, νὰ πά ρῃ ἀ παλ λα γή. Μά λι στα ἡ με τά νοι α αὐ τὴ δὲν ἔ χει ἰ σχὺ μό νο 
στὸ με τα φυ σι κὸ ἐ πί πε δο κά ποι ας δῆ θεν με τα θα νά τιας ἀ ξι ο λό γη σης τοῦ ἐγ κλη μα τί α, 
ἀλ λὰ λαμ βά νε ται σο βα ρὰ ὑ π’ ὄ ψιν καὶ στὴ δι κο νο μί α ὡς «εἰ λι κρι νὴς με τα μέ λεια» καὶ 
φυ σι κὰ προ σμε τρᾶ ται ὡς ἐ λα φρυν τι κὴ τῆς ποι νῆς. 

Εἶ ναι φα νε ρό, ὅ τι ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἐ ξά πτει τὴν ἀ νευ θυ νό τη τα, τὴν ἀ συ δο σί α καὶ 

∆ι ο γέ νης καὶ Ἀ λέ ξαν δρος: ἡ Φι λο σο φί α καὶ ἡ Ἐ ξου σί α σὲ μί α ἀ πὸ τὶς συ ναρ πα στι κώ τε-
ρες ψυ χο θε ρα πευ τι κὲς συ νε δρί ες ὅ λων τῶν ἐ πο χῶν.

N i c o l as-A n d ré M o n s i au (1818), 
Μου σεῖ ο Κα λῶν Τε χνῶν, Ρου έν, Γαλ λί α.  
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τὴν ἐγ κλη μα τι κό τη τα. Οἱ ἐγ κλη μα το γό νες ψυ χα σθέ νει ες, ποὺ ἐ πῳ ά στη καν καὶ ἐκ δη-
λώ θη καν μὲ τὴν ἐ πι κρά τη ση τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, δὲν ἔ χουν τὸ προ η γού με νό τους στὴν 
ἀν θρώ πι νη Ἱ στο ρί α οὔ τε σὲ εἶ δος οὔ τε σὲ πο σό τη τα. 

Σή με ρα ἑ κα τομ μύ ρια ἄν θρω ποι σὲ ὅ λον τὸν κό σμο –ὄ χι ἀ πα ραί τη τα «ἀ σθε νεῖς»- 
ἐ πι σκέ πτον ται τα κτι κὰ κά ποι ον ἐ πι στή μο να ψυ χο θε ρα πευ τή. Τὸ νὰ πα ρα δε χτῇ 
κά ποι ος ὅ τι χρει ά ζε ται τέ τοι ου εἴ δους βο ή θεια εἶ ναι ἀ σφα λῶς μιὰ γεν ναί α πα ρα-
δο χή. Εἶ ναι ὅ μως ἀρ κε τό;

Ἡ σύγ χρο νη Ψυ χο θε ρα πεί α «ἀ να λαμ βά νει» ἄ το μα, ποὺ ἀν τι λαμ βά νον ται ὅ τι ἔ χουν 
κά ποι ο ψυ χο λο γι κὸ πρό βλη μα, τὸ ὁ ποῖ ο τὰ ἐμ πο δί ζει νὰ ζοῦν ὅ πως θὰ ἐ πι θυ μοῦ σαν, 
καὶ προ σπα θεῖ μὲ μί α τε χνη τὴ ψευ δο τό νω ση («ντο πά ρι-
σμα») νὰ τὰ ἐ πα νεν τά ξῃ στὴν ἐξ ὁ ρι σμοῦ μὴ ὑ γι ῆ κοι νω νί α 
(ἀ φοῦ τὰ ἀ το μι κὰ ψυ χο λο γι κὰ προ βλή μα τα, ὅ ταν ἀ πο κτοῦν 
ἐ κτε τα μέ νο χα ρα κτῆ ρα, ὅ πως σή με ρα, δὲν μπο ρεῖ πα ρὰ νὰ 
ἀν τα να κλοῦν κά ποι α γε νι κευ μέ νη κοι νω νι κὴ πα θο γέ νεια). 
Πρό κει ται γιὰ «θε ρα πεί α» συμ πτω μά των καὶ ὄ χι τo ῦ ἴ διου 
τοῦ γε νι κευ μέ νου προ βλή μα τος στὴν ἐ πὶ μέ ρους ἀ το μι κὴ 
δι ά στα σή του. Τὸ ντο πά ρι σμα αὐ τὸ συ νί στα ται σὲ μί α πε ρι-
πτω σια κὴ –καὶ μᾶλ λον ἁ πλου στευ τι κή– ἐ ξέ τα ση τῆς ὀρ θό τη-
τας τῶν πρά ξε ων ἢ τῶν πρα κτι κῶν τοῦ θε ρα πευ ό με νου σὲ 
σχέ ση μὲ τὸ κα τὰ πό σον «νι ώ θει κα λά» μὲ αὐ τές. 

Ἡ ἐ ξέ τα ση αὐ τὴ σχε δὸν πο τὲ δὲν ἀ νά γε ται σὲ κά ποι ον 
εὐ ρύ τε ρο ἠ θι κὸ (=χα ρα κτη ρο λο γι κό) στό χο. Ἀν τ’ αὐ τοῦ 
ἐ πι δι ώ κε ται ἡ κα τάρ τι ση ἑ νὸς ἁ πλο ϊ κοῦ «μπού σου λα» ἀν-
τι δρά σε ων καὶ συμ πε ρι φο ρᾶς. Ἡ ὕ παρ ξη τοῦ «μπού σου λα» 
εἶ ναι συ νή θως ἐμ φα νὴς στὴ συμ πε ρι φο ρὰ ἀ τό μων ποὺ ἔ χουν 
ἀ κο λου θή σει μί α σύγ χρο νη ψυ χο θε ρα πευ τι κὴ ἀ γω γή: στὶς 
συ να να στρο φές τους φαί νον ται νὰ μι κρο σκο ποῦν («ψει ρί-
ζουν») συ νε χῶς τὸν ἀ πέ ναν τί τους, εἶ ναι ἐ πι φυ λα κτι κὰ σὲ 
βαθ μὸ κα χυ πο ψί ας ἢ καὶ φο βί ας καὶ φαί νε ται νὰ μὴν ἔ χουν 
πη γαι ό τη τα καὶ αὐ θορ μη τι σμό. Τὸ ντο πά ρι σμα ὁ λο κλη ρώ-
νε ται μὲ τὸ χτί σι μο ἑ νὸς ἐ πι φα νεια κοῦ αἰ σθή μα τος αὐ το πε-
ποί θη σης (στὸ κά τω-κά τω γι’ αὐ τὴν πλη ρώ νει ὁ πε λά της), 
ἡ σα θρό τη τα τῆς ὁ ποί ας συ χνὰ δι α πι στώ νε ται λί γον και ρὸ 
με τὰ τὴν «ἐ πα νέν τα ξη». Ἔ τσι δὲν εἶ ναι λί γοι αὐ τοὶ ποὺ 
ἐ πι στρέ φουν ξα νὰ γιὰ νέ ο κύ κλο θε ρα πεί ας –δηλ. γιὰ μί α νέ α «δό ση». ∆ὲν γί νε ται ἐρ-
γα σί α σὲ βά θος καὶ δὲν ἐ πι δι ώ κε ται ἡ θε με λί ω ση ἀ λη θι νὰ ἰ σχυ ρῶν χα ρα κτή ρων (π.χ. 
σὰν αὐ τὸν ποὺ ὁ Ἐ πί κου ρος προσ δι ο ρί ζει ὡς «ψυ χι κὰ αὐ τάρ κη» ). 

Σὲ αὐ τὴ τὴν κα τά στα ση συν τεί νει καὶ ἡ πε λα τεια κὴ σχέ ση ψυ χο θε ρα πευ τῆ καὶ 
θε ρα πευ ό με νου. Ὁ τε λευ ταῖ ος θέ λει νὰ δῇ γρή γο ρη βελ τί ω ση καὶ τὰ λε φτά του 
νὰ «πιά σουν» τό πο. Εἶ ναι ἀ λή θεια, ὅ τι ἡ σύγ χρο νη Ψυ χο θε ρα πεί α ὑ πό κει ται κι 
αὐ τὴ στοὺς νό μους τῆς ἐμ πο ρευ μα τι κῆς πα ρα γω γῆς: ἡ δη μι ουρ γί α τῶν ὑ πη ρε σι ῶν-
προ ϊ όν των της χα ρα κτη ρί ζε ται ἀ πὸ τα χύ τη τα καὶ προ χει ρό τη τα. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ἡ 

Ὁ φιλοσοφικὸς 

Ἀνθρωπισμὸς 

τίμησε τὸν ἄνθρωπο 

καθιστῶντας τον 

ἀποκλειστικὰ 

ὑπεύθυνο γιὰ τὶς 

ἐπιλογές του. 

Ὁ Χριστιανισμὸς τὸν 

ξαναέκανε ἀνεύθυνο 

καὶ ἀδύναμο, 

ὑποβιβάζοντας τὴν 

ἠθικὴ ἀπὸ ἐπιστήμη 

τοῦ χαρακτῆρα 

σὲ γελοία φοβικὴ 

ἠθικολογία καὶ 

εἰσηγούμενος τὴν 

ἐπαίσχυντη ἔννοια τῆς 

Συγχώρεσης. 
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μα κρό χρο νη πα ρα μο νὴ σὲ κα θε στὼς τέ τοι ας θε ρα πεί ας δη μι ουρ γεῖ ὣς ἕ ναν βαθ μὸ 
ἐ ξάρ τη ση τοῦ θε ρα πευ ό με νου ἀ πὸ τὸν θε ρα πευ τή. 

(Ὑ πάρ χει ὡ στό σο καὶ μί α τά ση τῆς σύγ χρο νης Ψυ χο θε ρα πευ τι κῆς, ἡ ὁ ποί α κα τα φεύ-
γει στὴ συν δρο μὴ τῆς Φι λο σο φί ας, βλ. λ.χ. βι βλί α ὅ πως τὸ «Πλά τω νας –ὄ χι πρό ζακ» 
τοῦ Λοῦ Μα ρί νοφ ἢ δι α λέ ξεις, ποὺ δί νον ται σὲ στε λέ χη ἐ πι χει ρή σε ων μὲ θέ μα τὸν 
Ἀ ρι στο τέ λη κ.λπ. Ἡ προ σέγ γι ση ὅ μως ποὺ γί νε ται στὴν Φι λο σο φί α δυ στυ χῶς δὲν ξε-
φεύ γει ἀ πὸ τὰ ἐ πι φα νεια κὰ καὶ ἀ πο σπα σμα τι κὰ πλαί σια ποὺ ἐ πι ση μά να με πιὸ πά νω: 
ἡ Φι λο σο φί α χρη σι μο ποι εῖ ται σὰν ἕ να πε ρι πτω σι ο λο γι κὸ συμ πε ρι φο ρι κὸ δε κα νί κι καὶ 
μά λι στα ἡ βα θύ τε ρη γνώ ση της δὲν θε ω ρεῖ ται ἀ ναγ καί α στὸν θε ρα πευ ό με νο. . . ).

Ἔ χον τας πιά σει ἐξ ἀρ χῆς τὸν ταῦ ρο ἀ πὸ τὰ κέ ρα τα ἡ Φι λο σο φί α δὲν μέ νει οὔ τε 
χά νε ται στὴν πε ρι πτω σι ο λο γί α τῶν πρά ξε ων, ἀρ κού με νη σὲ μί α προ σω ρι νή, «το πι κή» 
θε ρα πεί α. ∆ὲν κι νεῖ ται δηλ. στὰ τυ φλά, ἀλ λὰ ἀ ξι ο λο γεῖ τὶς πρά ξεις καὶ τὴν γε νι κώ τε ρη 
πρα κτι κὴ τοῦ θε ρα πευ ό με νου ὡς πρὸς τὸν ἐξ ἀρ χῆς γνω στο ποι η μέ νο καὶ προ βαλ λό-
με νο στό χο της, τὴν ἀ να ζή τη ση τῆς ψυ χι κῆς αὐ τάρ κειας καὶ πλη ρό τη τας, ὁ ὁ ποῖ ος 

ἀ πο τε λεῖ ἕ να γο η τευ τι κώ τα το δέ λε αρ. Στὴν Ἀρ χαι ό τη τα ἡ 
Φι λο σο φί α προ σείλ κυ ε καὶ ἄλ λα ζε μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πο χι-
λιά δες ἀν θρώ πους. Ὁ εἰ σερ χό με νος σὲ ἕ ναν ἀρ χαῖ ο φι λο σο-
φι κὸ ὅ μι λο γνώ ρι ζε ἀ πὸ τὴν ἀρ χή, ὅ τι πή γαι νε ἐ κεῖ, γιὰ νὰ 
δι α μορ φώ σῃ πρὸς μί α ἀ πο λύ τως συγ κε κρι μέ νη κα τεύ θυν ση 
τὸν ἑ αυ τό του. Αὐ τὴ εἶ ναι μί α τε ρά στια ποι ο τι κὴ δι α φο ρὰ 
σὲ σχέ ση μὲ τὸν ση με ρι νὸ ἐ πι σκέ πτη κά ποι ου ψυ χο θε ρα πευ-
τῆ, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν γνω ρί ζει, ὄ χι ποῦ κα τευ θύ νε ται, ἀλ λὰ ἴ σως 
οὔ τε κἂν τὸ πῶς καὶ τὸ ἂν θὰ κα τευ θυν θῇ κά που.

Ὑ πὸ τὴν ἔν νοι α τῆς σύγ κρι σης τῶν στό χων τους ἡ φι λο σο-
φι κὴ Ψυ χο θε ρα πεί α ὄ χι μό νο δὲν ἀ πο τε λεῖ πρώ ι μη μορ φὴ 
τῆς σύγ χρο νης, ἀλ λὰ ἀν τι θέ τως ἡ σύγ χρο νη Ψυ χο θε ρα πεί α 
ὑ πο λεί πε ται κα τὰ πο λὺ τῆς φι λο σο φι κῆς. 

Ὁ Ἐ πι κου ρι σμὸς καὶ ὁ Στω ι κι σμὸς δι α τη ροῦν στὴν ἐ πο-
χή μας τὴν πρω το τυ πί α καὶ τὴν ἐ πι και ρό τη τά τους, ἀ φοῦ 

οἱ συν θῆ κες ποὺ ὡ δή γη σαν στὴ γέν νη σή τους μοιά ζουν κα τὰ πολ λοὺς τρό πους μὲ τὶς 
ση με ρι νές. Ἡ πλη θώ ρα τῶν σύγ χρο νων ἐκ δό σε ων σχε τι κῶν ἐ πι στη μο νι κῶν ἐρ γα σι ῶν 
ξε περ νᾷ ἐμ φα νῶς τὸ ἀρ χαι ο λο γι κὸ ἐν δι α φέ ρον καὶ πα ρα πέμ πει σὲ μί α δυ να μι κὴ ἐ πα-
να φο ρὰ τοῦ χρη στι κοῦ ρό λου τῶν ἐν λό γῳ φι λο σο φι κῶν ρευ μά των .

Ἀλ λὰ καὶ ὁ Κυ νι σμὸς (μὲ κά ποι α ἐ πι κού ρεια στοι χεῖ α καὶ μὲ μί α ἰ σχυ ρὴ δό ση θε-
ρα πευ τι κῆς δι ο νυ σια κῆς ὁρ μη τι κό τη τας) ἐ πα να να κα λύ φθη κε σὰν ἀ πὸ ἔν στι κτο –καὶ 
μά λι στα ἐ πα νῆλ θε μὲ δρι μύ τη τα– με τὰ τὸν Β΄ Παγ κό σμιο Πό λε μο ὡς ὁ γνω στὸς «ρὸκ 
τρό πος ζω ῆς». Εἶ ναι χι λιά δες τὰ παι διὰ τοῦ σύγ χρο νου Κυ νι σμοῦ, ποὺ τα ξί δε ψαν ὡς 
γνή σιοι ἀ να ζη τη τὲς ἀ πὸ τὴν Ἀ να το λὴ μέ χρι τὴ ∆ύ ση, με τα φέ ρον τας στὸ σακ κί διό τους 
μό νο τὰ ἀ πο λύ τως ἀ πα ραί τη τα. Ἐ πι χεί ρη σαν νὰ ἀ να κα λύ ψουν καὶ νὰ κοι νω νή σουν 
αὐ τό, τὸ ὁ ποῖ ο δι αι σθάν θη καν ὡς τὴν ἀρ χέ γο νη καὶ οὐ σι ώ δη γνώ ση. ∆ὲν ἔ λει ψαν ἀ πὸ 
καμ μί α με γα λει ώ δη στιγ μή, ὅ που ἡ ζω ὴ συ ναν τᾶ ται ὀρ γι α στι κὰ μὲ τὴν οὐ σί α της, καὶ 
ὅ που ὁ ἀν θρω πορ ραί στης ∆ι ό νυ σος ξε σκί ζει τὸν ἀρ ρω στη μέ νο πα λαι ὸ ἑ αυ τό, γιὰ νὰ 
μπο ρέ σῃ νὰ ἀ πε λευ θε ρω θῇ ὁ νέ ος. Ἀ πέ ναν τι στὴν γε νι κευ μέ νη κοι νω νι κὴ ἀ πο ξέ νω-

Ὁ Ἐπικουρισμὸς καὶ ὁ 

Στωικισμὸς διατηροῦν 

στὴν ἐποχή μας τὴν 

πρωτοτυπία καὶ τὴν 

ἐπικαιρότητά τους, 

ἀφοῦ οἱ συνθῆκες 

ποὺ ὡδήγησαν 

στὴ γέννησή τους 

μοιάζουν κατὰ 

πολλοὺς τρόπους μὲ 

τὶς σημερινές. 
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Γαλ λί α, Μάι ος ’ 68: Ἐ κτὸς τοῦ ὅ τι οἱ φοι τη τὲς ἐ φάρ μο σαν τὴν ἄ με ση δη μο κρα τί α τῶν 
συ νε λεύ σε ων (ὅ πως φαί νε ται στὴν φω το γρα φί α τοῦ Ἀν ρὶ Μπρε σόν), πε ρι θω ρι ο ποι ῶν τας 
τὰ κόμ μα τα καὶ τὶς πά σης φύ σε ως ὀρ γα νώ σεις, τὰ συν θή μα τά τους ἀ σκοῦν ἔ κτο τε θε-
ρα πευ τι κὴ γο η τεί α καὶ πι θα νώ τα τα θὰ τὰ ἐ πι δο κί μα ζε ἕ νας ἀρ χαῖ ος Κυ νι κός: • Γί νε τε 
ρε α λι στές, ζη τή στε τὸ ἀ δύ να το. • Ἡ φαν τα σί α στὴν ἐ ξου σί α. • Ἐρ γά τες ὅ λων τῶν χω ρῶν, 
δι α σκε δά στε. • Οὔ τε θε ὸς οὔ τε ἀ φέν της. • Ἀ γο ρά ζουν τὴν εὐ τυ χί α σου - κλέ ψε την. • Ἡ 
κουλ τού ρα εἶ ναι σὰν τὴ μαρ με λά δα: ὅ σο λι γώ τε ρη ἔ χεις τό σο πε ρισ σό τε ρο τὴν ἁ πλώ νεις. 
∆ί πλα στὰ πα ρα πά νω πρέ πει νὰ προ στε θῇ τὸ πα σί γνω στο καὶ κα τα φα νῶς ἐ πι κού ρει ο κεν-

τρι κὸ σύν θη μα τῆς ἐ πο χῆς: Κά νε τε ἔ ρω τα, ὄ χι πό λε μο.

ση, τὴν ὑ πο κρι σί α τοῦ κα θω σπρε πι σμοῦ καὶ τὴν μι ζέ ρια τῶν προ σω πι κῶν φο βι ῶν 
«τσίγ κλι σαν» τὸν ἀ πο χαυ νω μέ νο πε ρί γυ ρο νὰ ἐ πι χει ρή σῃ τὸ ποι ο τι κὸ ψυ χι κὸ ἅλ μα: 
«ἀ πο δείξ τε ὅ τι εἶ στε ζων τα νοί! »(16).

Βρέ θη καν στὰ ὁ δο φράγ μα τα τοῦ γαλ λι κοῦ Μά η ἀλ λὰ καὶ ἀλ λοῦ καὶ ἀ παί τη σαν 
ἀ πὸ τὸν Ἐ ξου σια σμὸ νὰ ἀ πο συρ θῇ καὶ νὰ μὴν τοὺς κρύ βῃ τὸν Ἥ λιο. Ὁ σύγ χρο νος 
Κυ νι σμὸς ἔ δω σε καὶ ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ δί νῃ πρό θυ μα καὶ συ χνὰ τὸ αἷ μα του. Ἀλ λὰ 
δὲν εἶ ναι λί γοι καὶ ἐ κεῖ νοι οἱ Τρα γι κοί, ποὺ στὴν ἰ λιγ γι ώ δη βακ χεί α τους ἔ χα σαν τὸν 
ἔ λεγ χο: ὡ στό σο στὸ ἐ πι τύμ βιο ἐ πί γραμ μά τους ἀ πο νέ με ται καὶ σὲ αὐ τοὺς ἡ ἀ νώ τα τη 
φι λο σο φι κὴ δι ά κρι ση, ὅ τι ἔ ζη σαν «κα τὰ τὸν δαί μο να ἑ αυ τοῦ»(10). Ὁ Ἀν τι σθέ νης κι ὁ 
∆ι ο γέ νης θὰ ἔ νι ω θαν ὑ πε ρή φα νοι, ἂν συ ναν τι ών του σαν μὲ αὐ τὰ τὰ ἀ να φα νέν τα μέ σα 
ἀ πὸ τὶς χι λι ε τί ες παι διά τους.

Θὰ ἦ ταν πο λὺ εὐ ερ γε τι κὸ γιὰ τὴν προ σω πι κό τη τά μας, ἂν ἀ πὸ τὸ σχο λεῖ ο ἤ δη 
δι δα σκό ταν ἡ φι λο σο φι κὴ ἠ θι κὴ καὶ τὰ πα ρα δείγ μα τα τῶν με γά λων φι λο σό φων, 
οἱ ὁ ποῖ οι, ὅ πως ἐλ πί ζου με νὰ φά νη κε, ὑ πῆρ ξαν πρω τί στως ἄν θρω ποι τῆς δρά σης. 
Για τὶ τε λι κὰ ὁ μό νος τρό πος νὰ ἀν τι με τω πί ζου με ἢ καὶ νὰ ἀλ λά ζου με τὸν κό σμο 
εἶ ναι ἀν τι με τω πί ζον τας καὶ ἀλ λά ζον τας πρῶ τα τὸν ἑ αυ τό μας. Βέ βαι α ἡ δι α παι-
δα γώ γη ση τῶν ἀν θρώ πων ὡς ὑ πεύ θυ νων καὶ ἐ λεύ θε ρων ὄν των εἶ ναι ὡ ρο λο για κὴ 
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βόμ βα στὰ θε μέ λια τοῦ Συ στή μα τος καὶ εἶ ναι ἴ σως ἀ φέ λεια νὰ τὴν δι εκ δι κοῦ με 
μέ σῳ ἑ νὸς χει ρα γω γού με νου καὶ προ ω ρι σμέ νου νὰ πα ρά γῃ ὑ πη ρέ τες σχο λεί ου(17) . 
Κα λῶς ἢ κα κῶς πρέ πει μό νοι μας νὰ ἐ πι δι ώ ξου με νὰ φτά σου με τὸν στό χο καὶ νὰ 
αὐ το δι δα χθοῦ με νὰ ἐ νερ γοῦ με κα τὰ τὸν δαί μο νά μας.

Ση μει ώ σεις 

(1) Ἔ χει ση μα σί α νὰ δι α κρί νου με ἀ νά με σα σὲ φι λο σο φι κὰ ρεύ μα τα καὶ φι λο σο φι κὲς 
σχο λὲς τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς καὶ Ρω μα ϊ κῆς Ἐ πο χῆς. Οἱ σχο λὲς (π.χ. Ἀ κα δη μί α κ.ἄ.) ἀ πο-
τε λοῦ σαν κλει στοὺς χώ ρους, στοὺς ὁ ποί ους εἰ σερ χό ταν ὁ ἐν δι α φε ρό με νος, γιὰ νὰ 
ἀ πο κτή σῃ μί α συ στη μα τι κὴ γνώ ση τῶν δι δα χῶν τους, τὶς ὁ ποῖ ες ἐν συ νε χεί ᾳ προ ῆ γε 
στοὺς ἀ νά λο γους κύ κλους δι α νο ου μέ νων. Ὁ Ἐ πι κου ρι σμός, ὁ Στω ι κι σμὸς καὶ ὁ Κυ-
νι σμὸς εἴ τε πή γα ζαν ἀ πὸ κά ποι α σχο λὴ ποὺ ἕ δρευε σὲ κά ποι ον συγ κε κρι μέ νο χῶ ρο 
(π.χ. Κῆ πος, Στο ά), εἴ τε ὄ χι (π.χ. πι θά ρι τοῦ ∆ι ο γέ νη), ἐκ δη λώ νον ταν τε λι κῶς στὴν κο-
σμο πο λι τι κοῦ τύ που κοι νω νί α ὡς ρεύ μα τα εὐ ρύ τα της ἀ πή χη σης, μὲ με γά λη ἐ πιρ ρο ή, 
ἄλ λο τε ἐμ φα νῆ κι ἄλ λο τε ἀ φα νῆ, στὴν συλ λο γι κὴ νο ο τρο πί α. 

(2) Μᾶρ κος Αὐ ρή λιος IV,49,I. Ἡ πα ρο μοί ω ση εἶ ναι ἀ πὸ τὶς προ σφι λέ στε ρες στὸν Στω ι κι-
σμό, ἀλ λὰ θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἐκ φρά ζῃ τὸ ἰ δε ῶ δες ὅ λων τῶν προ α να φερ θέν των ρευ μά-
των.

(3) J u l ia A n n as, Ἀρ χαί α Φι λο σο φί α, ἐκ δό σεις «Ἑλ λη νι κὰ Γράμ μα τα» 2006.
(4) Κα τ’ αὐ τὸν τὸν τρό πο ἡ ὁ μο φυ λο φι λί α θε ω ρεῖ ται ἁ πλῶς μιὰ ἀ νώ δυ νη πα ρέκ κλι ση 

καὶ σή με ρα σὲ πολ λὲς χῶ ρες οἱ ὁ μο φυ λό φι λοι μπο ροῦν νὰ παν τρεύ ων ται χω ρὶς νὰ 
κα τα λή γουν στὴν ποι κί λη προ σω πι κὴ ἐκ πόρ νευ σή τους.

(5) Ἐ πί κτη τος, «Ἐγ χει ρί διον», 53.
(6) Ἐ πί κου ρος, «Κύ ριαι ∆ό ξαι», X X V II.
(7) Ἐ πι κού ρου Ἀ πό σπα σμα 69, Αἰ λια νὸς IV 13.
(8) Ἐ πι κού ρου, «Ἐ πι στο λὴ πρὸς Με νοι κέ α».
(9) ∆ι ο γέ νους Κυ νι κοῦ, ∆ι ο γέ νης Λα έρ τιος, «Βί οι Φι λο σό φων» 6, 31-32.
(10) Πρό κει ται γιὰ τὸ ἐ πι τύμ βιο ἐ πί γραμ μα τοῦ Ἀ με ρι κα νοῦ Τζαί ημς Ντάγ κλας Μόρ ρι σον, 

τρα γου δι στῆ καὶ στι χουρ γοῦ τοῦ ρὸκ συγ κρο τή μα τος D o o rs, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι θαμ μέ νος 
στὸ Πα ρί σι (βλ. «∆αυ λόν», τ. 294 ). 

(11) ∆ί ων Χρυ σό στο μος, «∆ι ά λο γος Ἀ λε ξάν δρου καὶ ∆ι ο γέ νους», ἐκ δό σεις Θύ ρα θεν 
1999.

(12) Ἐ πι κού ρου, Ἀ πό σπα σμα 43.
(13) Ἐ πι κού ρου, «Κύ ριαι ∆ό ξαι», 16.
(14) Ἐ πι κού ρου «Προ σφώ νη σις», 63, «Ἐ πί κου ρος», ἐκ δό σεις «Θύ ρα θεν» 2000.
(15) R. W. S h a r p l es, «Ἐ πι κού ρει οι, Στω ι κοί, Σκε πτι κοί-Εἰ σα γω γὴ στὴν Ἑλ λη νι στι κὴ Φι λο-

σο φί α», ἐκ δό σεις «Θύ ρα θεν» 2002.
(16) Κεν τρι κὸ σύν θη μα τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 1960, ποὺ ἔ χει κα τα γρα φῆ στὴν ται νί α «Φρά ου-

λες καὶ αἷ μα».
(17) Ὁ γράφων θυμᾶται ὡς μαθητὴς ἕνα εὐφυέστατο λογοπαίγνιο γραμμένο σὲ κά ποιον 

σχολικὸ τοῖχο: «Τὸ σύστημα τῆς διδασκαλίας εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Συ στή-
ματος». 

Θεόδωρος Α. Λαμπρόπουλος



Ἔφτυσε τὴν Φιλοσοφία κι ἔκαψε βιβλία 
Ὁ βυζαντινὸς Μεσαίωνας ἀπειλεῖ νὰ ἐπανακάμψῃ δριμύτερος στὸ χῶρο 

τῆς ∆ικαιοσύνης ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν πρόταση τοῦ προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. 
Βασ. Νικόπουλου γιὰ ἀνέγερση χριστιανικοῦ ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου ∆ιονυσίου 
Ἀρεοπαγίτου στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἀρείου Πάγου. 

∆ὲν θὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ τὶς σχετικὲς μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία -ἰδιαίτερα 
στοὺς χώρους τῆς ∆ικαιοσύνης- ἐνστάσεις, ποὺ ἀκούστηκαν ἀπὸ διάφορες πλευρές. 
Θὰ θέσουμε μόνον ὑπ’ ὄψη τοῦ εὐσεβοῦς προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἕνα μικρὸ ἀπό-
σπασμα ἀπὸ τὸ ∆οξαστικὸν τῆς λειτουργίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου ∆ιονυσίου Ἀρε-
οπαγίτου: «Καταπτύσας τῶν Στωικῶν φιλοσόφων... τὰς μαγικὰς βίβλους (=τὰ ἑλληνι-
κὰ συγγράμματα) ἐν πυρὶ ἀναλώσας, τοῦ Εὐαγγελίου κῆρυξ γέγονε.»

Τὸ σύγχρονο κρατίδιο τῆς ρωμιοσύνης ἔχει ἀνακηρύξει τὸν  ὑπ’ ὄψη «καταπτύστη» 
τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων προστάτη τῆς ∆ικαιοσύνης καὶ πολιοῦχο τῆς πρωτεύουσάς 
του, τὸν τιμᾷ δὲ ἰδιαιτέρως μὲ ἀργία στὶς 3 Ὀκτωβρίου.

Γ.Λ. 

Τὰ «ὀστᾶ τοῦ Κενταύρου» καὶ τὸ ἑλλαδεμπόριο
Τὸ εἰκονιζόμενο ἔκθεμα 

μὲ τὰ «ὀστᾶ τοῦ Κενταύ-
ρου» εἶναι ἔργο τοῦ καθηγη-
τῆ τῆς Βιολογίας τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Οὐϊσκόνσιν 
Μπὶλ Γουίλλερς, ὁ ὁποῖος 
τὸ κατασκεύασε στὰ μέσα 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, τὸ ἐξέ-
θεσε ἀρχικὰ στὸ Κέντρο Τέ-
χνης τοῦ Μάντισον κι ἀργό-
τερα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 
Τεννεσσῆ. «Βρέθηκαν ὀστᾶ Κενταύρου», διατείνονταν ἀπὸ «ἑλληνολατρικά» περιο-
δικὰ καὶ τηλεοπτικὰ παράθυρα τηλεπωλήσεως βιβλίων πάσης κατηγορίας ἑλλαδέμ-
ποροι κι ἐπιδείκνυαν τὸ ἐν λόγῳ ἔκθεμα ἀμόρφωτοι, ἀνιστόρητοι κι ἀδαεῖς, ποὺ ἀδυ-
νατοῦν νὰ κατανοήσουν τόσο τὴν ἀλληγορία τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας ὅσο καὶ τὶς 
ἰδέες τοῦ «∆αυλοῦ», τὶς ὁποῖες, ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια κατέκλεψαν, τὶς διαστρέβλωσαν μὲ 
τὶς φαντασιώσεις τους κατὰ τὸ χειρότερο τρόπο, τὶς ἐμπορεύτηκαν καὶ τελικὰ ἐπι-
βραβεύτηκαν ἀπὸ τὴ ρωμιοσύνη καταντῶντας... βουλευτές της.

K.E.

Ἡ μαϊμοῦ καὶ τὸ κουκούτσι
Κάποτε δώσανε στὴ μαϊμοῦ ἕνα φροῦτο μὲ μεγάλο κουκούτσι, ποὺ αὐτὴ στὴν βουλι-

μία της καὶ τὴν ἄγνοιά της τὸ κατάπιε. Μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἐπώδυνη τῆς τὸ ἔβγαλαν 
καὶ ἀπὸ τότε ἡ μαϊμοῦ πρῶτα δοκιμάζει τὸ κουκούτσι στὸ τέλος τοῦ πεπτικοῦ σωλῆ-
να της καὶ μόνον τότε τὸ εἰσάγει στὸ στόμα. Παρομοίως ἡ ἀνθρωπότης ἐδῶ καὶ 2.000 
χρόνια (κυρίαρχοι διὰ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ οἱ ἐξουσιαστὲς καὶ περιούσιοι) ἔχει καταπιεῖ 
πολλὰ κουκούτσια, χωρὶς νὰ βγάλῃ κανένα μὲ συνέπεια τὰ γνωστὰ περιβαλλοντικὰ 

‣
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ἄλυτα προβλήματα. Ἡ μὴ ὁλοκλήρωση τῆς καταστροφῆς ἀκόμα ἔχει βάλει ψύλλους 
στ’ αὐτιά μας, ἀλλὰ ἡ βουλιμία τῆς κατανάλωσης διαμορφωμένη σὲ ἀδήριτες ἀνάγ-
κες δίνει ἀπατηλὰ περιθώρια λύσης. Ἡ κατάληψη τοῦ Πλανήτη ἀπὸ τὸν ἔξω τῆς Φύ-
σης Θεὸ καὶ ἐπίσης τὸ κέρδος (χρῆμα) δὲν ἀφήνουν καμμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὴν αἰτι-
ότητά τους στὰ πιὸ πάνω. Ἔτσι πιάστηκε ἡ ἀνθρωπότης στὴν φάκα τῆς παροιμίας 
βοώσης: Τὸ τυρὶ τὸ εἶδες, τὴν φάκα δὲν τὴν εἶδες; Ὁ νόμος τῆς διατήρησης τῆς ἐνέρ-
γειας (Ἴωνες) αὐτὸ λέει, θὰ πληρώσῃς, γιὰ νὰ πάρῃς. Μὲ ἄλλα λόγια θὰ δοκιμάσῃς 
πρῶτα τὸ κουκούτσι, καὶ ἐὰν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀπόρριψή του, τότε θὰ φᾷς τὸν καρπό. 
Αὐτὸ δὲν κάνουν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τρώγοντας καρποὺς σπέρνουν βλάστηση 
μὲ τὰ κουκούτσια, ἀντὶ καταιγίδες;

Π.Γ.

Πληθαίνουν οἱ διῶκτες τῶν βλάσφημων
Θρησκευτικὴ ὁμάδα προτεσταντῶν ἀπὸ τὴν 

Ὁλλανδία ἀπαίτησε τὴν ἀπαγόρευση «βλάσφη-
μης» περιοδείας τῆς τραγουδίστριας Μαντόνας. 
Ἡ ὁμάδα διαμαρτυρίας, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ 
50 διαφορετικοὺς ὀργανισμούς, ἐξωργίστηκε 
ἀπὸ μία σκηνὴ παρῳδίας τῆς σταύρωσης κατὰ 
τὴ διάρκεια δύο συναυλιῶν τῆς τραγουδίστριας 
στὸ Ἄμστερνταμ. Ἔτσι ἀποφάσισαν νὰ λάβουν 
ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα γιὰ τὴ διακοπὴ τῶν 
συναυλιῶν λόγῳ «προσβολῆς θρησκευτικῆς ὁμά-
δας». Ἐν τῷ μεταξὺ ἕνας 63χρονος Ὁλλανδὸς ἱε-
ρέας ὡμολόγησε, ὅτι ἦταν αὐτός, ποὺ ἔκανε τὴ 
φάρσα γιὰ δῆθεν τοποθέτηση βόμβας, προκειμέ-
νου νὰ διακόψῃ τὴ συναυλία πρὶν τὴ σκηνὴ τῆς 
σταύρωσης. Παρόμοιες διαμαρτυρίες σημειώθη-
καν καὶ στὴ Μόσχα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τῆς Ρωσσίας, ἡ ὁποία ἄσκησε πιέσεις στοὺς χριστιανούς, νὰ μὴν παρακολουθή-
σουν τὴ συναυλία. Ἀρκετοὶ πιστοὶ ζήτησαν ἐπὶ πλέον τὸν ἀφορισμὸ τῶν διοργανω-
τῶν της. Ἡ τραγουδίστρια συγκέντρωσε τὰ βέλη καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅταν 
«σταυρώθηκε» ἐπὶ σκηνῆς στὴ Ρώμη. 

Ἡ πολιτιστικὴ τζιχὰντ ἔχει πολλὰ πρόσωπα, κι οἱ ἰσλαμιστὲς μαχητὲς δὲν εἶναι οἱ 
μόνοι, ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση, προσπαθῶντας νὰ ἐπιβάλουν παγκοσμί-
ως τὴ θρησκευτική τους «ὀρθότητα». ∆υστυχῶς ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ προέκυ-
ψαν συνοδοιπόροι τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο φανατικῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων μουσουλ-
μάνων καὶ χριστιανῶν καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι «ἐπανελληνισμένοι» 
δωδεκαθεϊστὲς ἐξωργίστηκαν, ὅταν παρουσιάστηκαν Ἕλληνες θεοὶ νὰ τραγουδοῦν 
καὶ νὰ χορεύουν κατὰ τὴν τελετὴ ἔναρξης τοῦ διαγωνισμοῦ τραγουδιοῦ Γιουροβί-
ζιον, ποὺ ἔγινε στην Ἀθήνα. 

Ι.∆.

Τί εἶπε
«...Ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε τίποτα ἀναφορικὰ μὲ τὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν πα-

τρίδα του, τίποτα γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων ἐνάντια στὴν βούληση τῶν ἐξου-
σιαστῶν, τίποτα ἐνάντια στὸ φρικτὸ σύστημα τῆς ἀνθρώπινης δουλείας –ποὺ ἴσχυε σ’ 

‣
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ὅλο σχεδὸν τὸν κόσμο στὴν ἐποχή του. ∆ὲν εἶπε τίποτα γιὰ τὴν Παιδεία, τὴν Φιλοσο-
φία, τὴν Φύση, τὴν Τέχνη. ∆ὲν εἶπε τίποτα ὑπὲρ τῆς οἰκογένειας, παρὰ μόνο ὑποσχέ-
θηκε ἀνταμοιβὴ σ’ ὅσους ἐγκατέλειπαν τὶς γυναῖκες καὶ τὶς οἰκογένειές τους.»

Ρόμπερτ Γκρὴν Ἴνγκερσολ

Πυρόπληκτο συνέδριο
∆ιεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο ἔλαβε χώρα στὴν Κόρινθο ἀπὸ 23-25 Σεπτεμ-

βρίου πρὸς «ἐκπλήρωση μεγάλης ὀφειλῆς», σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ∆ήμου Κο-
ρινθίων, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ ὁ χρηματοδότης τῆς ὀργάνωσης μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς Νο-
μαρχίας Κορινθίας. Πυρόπληκτος ἀναγνώστης τοῦ «∆», ποὺ μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὸ 
συνέδριο, δήλωσε ἀγανακτισμένος: «Ἐδῶ καήκαμε, δὲν ἔχουμε νερὸ νὰ πιοῦμε, κι αὐ-
τοὶ κάνουν συνέδρια γιὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο...» 

Γ.Λ.

Χριστιανικὰ μαγειρέματα στὴ ∆ῆλο
Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μαμαλάκη ἀφορᾷ 

σὲ συνταγές. ∆ὲν παραλείπει ὅμως κάθε 
φορὰ νὰ ἐπισκέπτεται ἕνα χριστιανικὸ 
ναὸ ἢ μοναστήρι, ὅπου μὲ περισσὴ κατά-
νυξη παρακολουθεῖ λειτουργίες καὶ συ-
νομιλεῖ μὲ ἱερεῖς καὶ καλογήρους. Σὲ πρό-
σφατη ἐκπομπή του πρόβαλε χριστιανι-
κὴ λειτουργία (βλ. φωτογραφία) καὶ πα-
νηγύρι, ποὺ ἔγιναν στὴ ∆ῆλο. Ὁ κ. Μαμα-
λάκης ὑπερέβη ἑαυτὸν θριαμβολογῶντας 
μὲ στόμφο: «Ἕνα χριστιανικὸ πανηγύρι 
πάνω στὰ ἀρχαῖα μάρμαρα. Μία ἐμπειρία ἀνεπανάληπτη. Πάνω στὸ ἱερὸ νησὶ τοῦ 
Ἀπόλλωνα, τὸ πανηγύρι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς». 

Γ.Γ. 

Παρενέργειες τῆς τελευταίας Θεοκρατίας στὴν Εὐρώπη
Τρομερὴ ἀναστάτωση προκλήθηκε στὶς ἑστίες τῶν διαφόρων ἑλληναράδων, χλα-

μυδοφόρων, ἀσπιδοφόρων, «Θερμοπυλομάχων», νεοσωτήρων, κομματικῶν Περικλή-
δων καὶ πάσης ἄλλης κατηγορίας ἀτόμων, ποὺ ἔχουν χάσει τὴν αἴσθηση τοῦ κωμι-
κοῦ καὶ ἐπὶ πλέον ξέπεσαν σὲ βαθμό, ποὺ νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὸ τελευταῖο ἀπολί-
θωμα τῆς θεοκρατίας στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀναταραχή, ποὺ ἐκφράζεται μὲ συκοφαντίες, 
ἀπειλές, ὕβρεις καὶ ἐκφράσεις μίσους κατὰ τοῦ Περιοδικοῦ μέσῳ κυρίως τοῦ ∆ιαδι-
κτύου, ἔχει μία καὶ μόνη αἰτία: Τὴν ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸν «∆αυλό» τῶν πάσης μορ-
φῆς τυπολατριῶν καὶ θεολατριῶν.

Γιὰ νὰ ἀντιληφθῇ κανεὶς αὐτὲς τίς... «ἑλληνίζουσες» παρενέργειες τῆς ἀνίατης κατά-
στασης τῆς λάτρισσας ρωμιοσύνης, θὰ παραθέσουμε μόνο μιὰ φράση, μὲ τὴν ὁποία 
τελευτᾷ ἕνα μακροσκελὲς ὑβριστικὸ κείμενό του κατὰ τοῦ «∆» ἕνας ἐκ τῶν Προκαθη-
μένων τῆς δωδεκαθεϊστικῆς «Ἐκκλησίας»(!): «Πάντα θὰ ὑπάρχουν μικρόψυχοι, ποὺ 
θὰ μᾶς προκαλοῦν προβλήματα. Ἀλίμονο, ἂν ἐξ αἰτίας τους σταματούσαμε τὸν ἀγῶ-
να. Πῶς θὰ ἀντικρύζαμε θεοὺς καὶ προγόνους στὴν ἄλλη ζωή;»(!).

Ποῦ βρισκόμαστε; Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2007 ἢ στὴν Ἱερουσαλὴμ τῶν πρώτων αἰώ-
νων μετὰ Χριστόν;  

Γ.Σ.Π.



Ï ÖÉÌ ÐÏ ÍÁ ÔÓÉ 
ÏÉ ÊÅÉ Ï ÐÏÉ Ç ÈÇ ÊÅ

ÔÏ «ÐÅ ÑÉ ÄÉ ÁÉ ÑÅ ÓÅ ÙÍ» 
ÂÉ ÂËÉÏ ÔÏÕ ÅÕ ÊËÅÉ ÄÇ

 ρα βες μα θη μα τι κοὶ ἐ πὶ αἰ ῶ νες ἀν τέ γρα φαν ἀρ χαῖ α 

ἑλ λη νι κὰ ἐ πι στη μο νι κὰ συγ γράμ μα τα σώ ζον τάς τα 

ὄ χι μό νον ἀ πὸ τὴν φθο ρὰ τοῦ χρό νου, ἀλ λὰ κυ ρί ως 

ἀ πὸ τὶς φω τι ές, οἱ ὁ ποῖ ες τὴν ἴ δια ὥ ρα ἔ και γαν στὸ 

σκο τα δι στι κὸ Βυ ζάν τιο, ὅ που κά θε τι ἑλ λη νι κὸ εἶ χε 

κη ρυ χθῆ ὑ πὸ ἄ γριο δι ωγ μό. Μέ σῳ τῶν ἀ ρα βι κῶν χει ρο γρά φων με τα-

λαμ πα δεύ τη κε ὁ Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς στὴν Εὐ ρώ πη, καὶ ξε κί νη σε 

ἔ τσι ἡ Ἀ να γέν νη ση. Σὲ ἀρ κε τὲς πε ρι πτώ σεις ὅ μως Εὐ ρω παῖ οι ἐ πι στή-

μο νες, ποὺ ἀ πέ κτη σαν ἀ ρα βι κὰ χει ρό γρα φα, οἰ κει ο ποι ή θη καν τὰ 

ἑλ λη νι κὰ ἐ πι στη μο νι κὰ ἔρ γα, τὰ ὁ ποῖ α πα ρου σί α σαν σὰν δι κές τους 

ἀ να κα λύ ψεις. Μιὰ τέ τοι α πε ρί πτω ση εἶ ναι τοῦ Φιμ πο νά τσι.

Τὸ ὄ νο μα τοῦ Ἰ τα λοῦ μα θη μα τι κοῦ καὶ ἔμ πο ρου κα τὰ τὴν ἐ πο χὴ τῶν Σταυ-
ρο φο ρι ῶν Λε ο νάρ δου τῆς Πί ζας ἢ Φιμ πο νά τσι κι ἰ δι αί τε ρα οἱ λε γό με νοι 
«Ἀ ριθ μοὶ Φιμ πο νά τσι» εἶ ναι εὐ ρέ ως γνω στοί. Αὐ τὸ ποὺ δὲν εἶ ναι γνω στὸ 
ὅ μως εἶ ναι, ὅ τι ὁ Φιμ πο νά τσι εἶ χε στὴν κα το χή του χει ρό γρα φα στὴν Ἀ ρα βι κὴ 
ἔρ γων ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων μα θη μα τι κῶν, ὅ πως τοῦ Πυ θα γό ρα, τοῦ Εὔ δο ξου 
(βλ. «Ἡ ἱπ πο πέ δη τοῦ Εὔ δο ξου καὶ ἡ οὐ ρά νια Μη χα νι κή, «∆», τ. 299), τοῦ ∆ι-
ό φαν του, τοῦ Ἀρ χι μή δη, τοῦ Εὐ κλεί δη (βλ. «Εὐ κλεί δης: Ἀ ξε πέ ρα στος 2.300 
χρό νια», «∆», τ. 295) κ.ἄ.. 

Σὲ πα λαι ό τε ρα τεύ χη τοῦ «∆αυ λοῦ» κα τα δεί χθη κε ἡ οἰ κει ο ποί η ση ἐ πι στη μο-
νι κῶν γνώ σε ων τοῦ ∆ι ό φαν του καὶ τοῦ Πυ θα γό ρα ἀ πὸ τὸν Φιμ πο νά τσι. Τὸ 
βι βλί ο του «L i b er Α b a ci» εἶ ναι πλημ μυ ρι σμέ νο ἀ πὸ ἀ ριθ μη τι κὰ προ βλή μα τα 
τοῦ ∆ι ό φαν του, ἡ δὲ ὀ νο μα ζό με νη Ἀ κο λου θί α Φιμ πο νά τσι εἶ ναι ἡ Πυ θα γό ρει-
ος Ἀ κο λου θί α. (Βλ. Ι. ∆ά κο γλου: «Ἡ πα τρό της τῆς μα θη μα τι κῆς ἀ κο λου θί ας 
τοῦ Φιμ πο νά τσι ἀ νή κει στὸν Πυ θα γό ρα», τ. 111, τό μος 1991 καὶ ∆. Μαρ γέ τη: 
«Ἀ να κα λύ ψεις τοῦ Πυ θα γό ρα οἱ ἀ κο λου θί ες “Φιμ πο νά τσι” καὶ “Λού κας”», 
τ. 248-249.) 



Ὁ Φιμ πο νά τσι ὅ μως ἔ χει ἀν τι γρά-
ψει κι ἕ να ὁ λό κλη ρο βι βλί ο τοῦ Εὐ-
κλεί δη. Τὸ γιὰ αἰ ῶ νες χα μέ νο «Πε ρὶ 
δι αι ρέ σε ων βι βλί ον» τοῦ Εὐ κλεί δη 
δη μο σι εύ τη κε στὴν Εὐ ρώ πη στὰ 
Λα τι νι κά, τρο πο ποι η μέ νο ἀρ κε τὰ 
ὅ μως καὶ μὲ δι ά φο ρα ὀ νό μα τα συγ-
γρα φέ ων. Κα τὰ τὸ 1851 ὁ Γερ μα νὸς 
μα θη μα τι κὸς W o e p c ke ἀ να κά λυ ψε 
στὴν Βι βλι ο θή κη τοῦ Πα ρι σιοῦ 
πα λη ὸ χει ρό γρα φο τοῦ ἔρ γου στὰ 
Ἀ ρα βι κὰ καὶ τὸ δη μο σί ευ σε στὰ Λα-
τι νι κά. Ἀ πὸ τὰ 36 θε ω ρή μα τα τῆς 
πραγ μα τεί ας αὐ τῆς τοῦ Εὐ κλεί δη 
με τα φρά στη καν οἱ ἀ πο δεί ξεις τεσ-
σά ρων (19, 20, 28, 29). 

Τὸ «Πε ρὶ δι αι ρέ σε ων» βι βλί ον 
τοῦ Εὐ κλεί δη εἶ χε δη μο σι εύ σει 
ἀ πὸ τὸ 1220 ὁ Φιμ πο νά τσι ὡς δι κό 
του ὑ πὸ τὸν τίτ λο «Πρα κτι κὴ Γε ω-
με τρί α» μὲ με ρι κὲς τρο πο ποι ή σεις 
τοῦ ἀ ρα βι κοῦ χει ρο γρά φου, τὸ 
ὁ ποῖ ο φαί νε ται πὼς προ μη θεύ τη κε 
ὡς σταυ ρο φό ρος ἢ ὡς ἔμ πο ρος, ποὺ 
ἀ κο λου θοῦ σε τοὺς σταυ ρο φό ρους 
στὴ Συ ρί α. 

* * *

 νά λυ ση τοῦ θέ μα τος τῆς οἰ κει ο ποί η σης τοῦ ἔρ γου τοῦ Εὐ κλεί δη 
ἀ πὸ τὸν Φιμ πο νά τσι ἔ χει κά νει ὁ Ἄγ γλος κα θη γη τὴς τῶν Μα θη-
μα τι κῶν Τ. H e a th στὸ ἔρ γο του «A H i s t o ry of G r e ek M a t h e m a t i cs» 
(O x f o rd 1921, σελ. 429), ἐ νῷ πλη ρο φο ρί ες ὑ πάρ χουν καὶ στὸ ἔρ γο 
τοῦ Ἕλ λη να μα θη μα τι κοῦ Εὐ άγ γε λου Στα μά τη «Ἡ Ἑλ λη νι κὴ 

Ἐ πι στή μη», τὸ ὁ ποῖ ο θὰ ἐκ δο θῇ προ σε χῶς ἀ πὸ τὶς ἐκ δό σεις «∆αυ λός». 

 Ἴων ∆ημόφιλος
 Ἠ λε κτρο λό γος-’Ηλεκτρονικός Μηχανικὸς Ε.Μ.Π. 



ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(Ὅσα ἐγκρίνει καὶ χρησιμοποιεῖ 
σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)

ΑΘΗΝΑ 2007

Τὸ ἐ κρη κτι κὸ βι βλί ο, ποὺ ἀ πο σι ω πᾶ ται ἀ π’ ὅ λους τοὺς φο ρεῖς τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους. 
Πε ρι έ χει ἕ να συ στη μα τι κὸ «ἀ πάν θι σμα» ἑκατοντάδων ὕ βρε ων κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων, ποὺ 
κρί νον ται καὶ χρη σι μο ποι οῦν ται ἀπὸ τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος. Εἶ ναι δι ά σπαρ τα στὴν 
Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη, στὴν Και νὴ ∆ι α θή κη, στὰ ἔρ γα τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας, στὰ Συ να-
ξά ρια, στὰ κεί με να ἁ γί ων, πα τρια ρχῶν, ἱ ε ραρ χῶν, στὰ λει τουρ γι κὰ βι βλί α, στὰ ψαλ λό με-
να κεί με να ἀ να θε μα τι σμῶν, στὰ κεί με να ἀ φο ρι σμῶν κ.λπ., κ.λπ. Πρό κει ται γιὰ ἐ πί ση μα 
κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ποὺ ψάλ λον ται καὶ δι α βά ζον ται σή με ρα στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς 
Ἑλ λά δος σχε δὸν σ’  ὅ λες τὶς ἡ μέ ρες τοῦ ἔ τους ἀ πὸ Ἕλ λη νες κλη ρι κοὺς καὶ ἀ πευ θύ νον ται 

σὲ Ἕλ λη νες ἀ κρο α τές, χω ρὶς πο τὲ κα νεὶς ἐ πώ νυ μος ἢ ἀ νώ νυ μος νὰ δι α μαρ τυ ρη θῇ.



Πλή ρης ἀ πο δο χὴ τοῦ ὀ χε τοῦ ὕ βρε ων
ὀ νο μα στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων, ποὺ ψάλ λον ται
σή με ρα στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δος

 κρα τοῦ τά φου σιωπὴ γιὰ τὸ βι βλί ο, ποὺ πέ ρυ σι ἐκ δώ σα με 

ὑ πὸ τὸν τίτ λο: «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα 

κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ὅ σα χρη σι μο ποι εῖ καὶ ἐγ κρί νει 

σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος». Τὸ βι βλί ο αὐ τὸ ἐ πι δό-

θη κε ἀρ χὲς τοῦ 2007 στὸν πρό ε δρο τῆς ∆η μο κρα τί ας, στοὺς 

πρώ ην προ έ δρους τῆς ∆η μο κρα τί ας, στὸν πρω θυ πουρ γό, στοὺς ὑ πουρ γοὺς 

καὶ ὑ φυ πουρ γούς, σὲ ὅ λους τοὺς βου λευ τὲς ὅ λων τῶν κομ μά των, στοὺς πρυ-

τά νεις τῶν Πα νε πι στη μί ων, στοὺς ἀ ρε ο πα γῖ τες, στοὺς ἀρ χη γοὺς Γε νι κῶν 

Ἐ πι τε λεί ων, στὸν ἀρ χη γὸ τῆς ΕΛ.ΑΣ., στὸν ἀρ χι ε πί σκο πο καὶ στὰ μέ λη 

τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, σὲ λοι ποὺς τα γοὺς τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους, σὲ ὅ λα τὰ 

Μ.Μ.Ε. καὶ σὲ δι α κε κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες τῶν τε χνῶν. Ἡ ἀ δι α φο ρί α 

ὅ λων γε νι κή, ἀ πό λυ τη, ἐκ κω φαν τι κή(1).

M A Z O ×ÉÓÔÉÊÇ
ÁÐÏËÁÕÓÇ
ÉÅÑÙÍ ÕÂÑÅÙÍ

ÏÑÈÏÄÏÎÉÁ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÌÁÊÅÄÏÍÙÍ

 πάρ χει ἀπὸ την ἀρχαιότητα χρι στι α νι κὸ μί σος κα τὰ τῶν 
Μα κε δό νων, τὸ ὁ ποῖ ο ἐκ φρά ζε ται ἐ πί ση μα σή με ρα ἀ πὸ 
τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος. Τὰ ἱ ε ρὰ βι βλί α τῆς Ὀρ θο δο ξί-
ας πε ρι έ χουν σκλη ρό τα τες ὕ βρεις κα τὰ τοῦ Με γά λου Ἀ λε-

ξάν δρου καὶ ἄλ λων ἐ πι φα νῶν Μα κε δό νων, οἱ ὁ ποῖ ες δι α βά ζον ται 
καὶ σή με ρα στὶς ἐκ κλη σί ες καὶ τὰ μο να στή ρια τῆς Ἑλ λά δας.

‣

Οἱ ἐ πί ση μες ση με ρι νὲς χρι στι α νι κὲς ὕ βρεις 
κα τὰ τοῦ Μ. Ἀ λε ξάν δρου καὶ τῶν ἄλ λων βα σι λέ ων

Ἀ φι ε ρώ νε ται στὸν πα να γι ώ τα το μη τρο πο λί τη 
Θεσ σα λο νί κης  κ.κ. Ἄν θι μο. – Γ.Λ.
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Σὲ ὅ σους ἔ χουν δι α βά σει τὸ βι βλί ο δὲν ὑ πάρ χει καμ μί α ἀμ φι βο λί α, ὅ τι οἱ ὕ βρεις, 
οἱ συ κο φαν τί ες, οἱ κα τά ρες, οἱ ἀ να θε μα τι σμοί, οἱ ἀ φο ρι σμοὶ κ.λπ. ἀ φο ροῦν στοὺς 
Ἕλ λη νες ὡς ἔ θνος καὶ ὄ χι σὲ «εἰ δω λο λά τρες». Ψάλ λον ται σή με ρα στὶς ἐκ κλη σί ες 
τῆς Ἑλ λά δας καὶ στρέ φον ται ὀ νο μα στι κῶς κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ 
κα τὰ Ἑλ λή νων ἐ πι στη μό νων, μα θη μα τι κῶν, ἰα τρῶν, ποι η τῶν, φι λο σό φων, ὅ πως 
τοῦ Εὐ κλεί δη, τοῦ Ἱπ πο κρά τη, τοῦ Γα λη νοῦ, τοῦ Πυ θα γό ρα, τῆς Σαπ φοῦς κ.λπ.. 
Τί τὸ εἰ δω λο λα τρι κὸ μπο ρεῖ νὰ βρε θῇ στὴν Εὐ κλεί δει ο Γε ω με τρί α, στὴν Ἰ α τρι κὴ 
τοῦ Ἱπ πο κρά τη ἢ στὴ Λυ ρι κὴ Ποί η ση;

Ὁ λο κλη ρω τι κὴ ἀ πόρ ρι ψη παν τὸς ἑλ λη νι κοῦ 

τὸ βι βλί ο κα τα γρά φε ται «ἕ νας ἀ τέ λει ω τος ὀ χε τὸς ὕ βρε ων, συ κο φαν-
τι ῶν, ἀ πει λῶν, στρε βλώ σε ων, ἐ πι σή μων κα τα δι κα στι κῶν κει μέ νων 
κα τά ρας, ἀ να θε μα τι σμοῦ, ἀ φο ρι σμοῦ καὶ ἀ κρό τα της ἀ πα ξί ω σης 
ὅ λων τῶν εἰ δῶν, ποὺ ξε χει λί ζουν ἀ πὸ μί σος, ἄρ νη ση, ἀ πέ χθεια καὶ 
ὁ λο κλη ρω τι κὴ ἀ πόρ ρι ψη παν τὸς ἑλ λη νι κοῦ, ὄ χι μό νο τῆς ἀρ χαί ας 

ἑλ λη νι κῆς θρη σκεί ας, ὅ πως ἐ πι κα λοῦν ται ὡς δῆ θεν ἄλ λο θι οἱ σύγ χρο νοι Ἕλ λη νες 
ἀ πο λο γη τὲς τοῦ ἰ δε ο λο γή μα τος τοῦ «Ἑλ λη νο χρι στι α νι σμοῦ», ἀλ λὰ τῶν ἴ δι ων τῶν 
Ἑλ λή νων ὡς ἐ θνι κῆς ὀν τό τη τας, τῶν με γά λων δι α νο η τῶν-καλ λι τε χνῶν-δη μι ουρ γῶν 
τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ, τῶν πο λι τι στι κῶν, καλ λι τε χνι κῶν καὶ ἐ πι στη μο νι κῶν 
δη μι ουρ γη μά των τους, τῶν νε ώ τε ρων ἱ στο ρι κῶν ἀ γώ νων τους γιὰ τὴν ἐ λευ θε ρί α 
καὶ τὴν ἐ θνι κή τους ἀ νε ξαρ τη σί α – μὲ μί α λέ ξη τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ ὡς ἱ στο ρι κοῦ φαι-
νο μέ νου, ὡς ἔ θνους καὶ ὡς πο λι τι κῆς ὕ παρ ξης.

» “Τί φυ σῶ σι καὶ βαμ βεύ ου σιν (=καυχῶνται) οἱ Ἕλ λη νες;” –γρά φει ὁ με γα λύ τε-
ρος βυ ζαν τι νὸς ποι η τής, ὁ Ρω μα νὸς ὁ Με λῳ δός, ποὺ συ νέ θε σε τὸν Ἀ κά θι στο Ὕ μνο 
ὡς τρό φι μος τῆς Πα τρι αρ χι κῆς Αὐ λῆς– “τί πλα νῶν ται πρὸς Πλά τω να; τί ∆η μο σθέ-
νη στέρ γου σι τὸν ἀ σθε νῆ; τί Πυ θα γό ραν θρυλ λοῦ σι τὸν δι καί ως φι μω θέν τα; τί 

∆ειγ μα το λη πτι κὴ ἐ πι λο γὴ ὕ βρε ων

• «Ὁ τρά γος τῶν Αἰ γῶν βα σι λεὺς Ἑλ λή νων» (∆α νι ήλ, η΄ 21). [Ἀ να φέ ρε ται 
στὸν Μέ γα Ἀ λέ ξαν δρο.]

• «Καὶ ἐ γέ νε το με τὰ τὸ πα τά ξαι Ἀ λέ ξαν δρον τὸν Φι λίπ που τὸν Μα κε δό να, 
ὃς ἐ ξῆλ θεν ἐκ τῆς γῆς Χετ τει ίμ, καὶ ἐ πά τα ξε τὸν ∆α ρεῖ ον βα σι λέ α Περ σῶν 
καὶ Μή δων, καὶ ἐ βα σί λευ σεν ἀν τ’ αὐ τοῦ πρό τε ρος ἐ πὶ τὴν Ἑλ λά δα […] καὶ 
ἐ βα σί λευ σεν Ἀ λέ ξαν δρος ἔ τη δώ δε κα καὶ ἀ πέ θα νεν. Καὶ ἐ πε κρά τη σαν οἱ 
παῖ δες αὐ τοῦ ἕ κα στος ἐν τῷ τό πῳ αὐ τοῦ. Καὶ ἐ πέ θεν το πάν τες δι α δή μα τα 
με τὰ τὸ ἀ πο θα νεῖν αὐ τὸν καὶ οἱ υἱ οὶ αὐ τῶν ὀ πί σω αὐ τῶν ἔ τη πολ λὰ καὶ 
ἐ πλή θυ ναν κα κὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐ ξῆλ θεν ἐξ αὐ τῶν ρί ζα ἁ μαρ τω λὸς Ἀν τί ο χος 
Ἐ πι φα νής, υἱ ὸς Ἀν τι ό χου βα σι λέ ως.» («Μακ κα βαί ων Α»́, α΄ 1-10.)

‣
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Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν Μάχη τῆς Ἰσσοῦ.
(Ψηφιδωτό, Πομπηία, β΄ αἰ. π.Χ.,

Νάπολη, Ἐθνικὸ Μουσεῖο.)

«Τρά γος» καὶ «μει ρά κιον μα νια κόν» ὁ Μέγας Ἀ λέ ξαν δρος, «ρί ζα ἁ μαρ τω λός» καὶ «ἀ σε-
βής» ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής, «τρι σα λι τή ριος» ὁ Νι κά τωρ, «κό λαξ» ὁ Ἀ ρι στο τέ λης. Αὐ τὲς 
εἶ ναι με ρι κὲς ἀ πὸ τὶς χρι στι α νι κὲς ὕ βρεις κα τὰ τῶν Μα κε δό νων, ὅ πως ἀ να γρά φον ται στὴν 
Βί βλο καὶ σὲ ἐ πί ση μα συγ γράμ μα τα Ἁ γί ων καὶ Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας, τὰ ὁ ποῖ α ἰ σχύ-
ουν καὶ σή με ρα καὶ δι α βά ζον ται ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρεῖς στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δας. (Βλ. «Τὰ 
ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ὅ σα χρη σι μο ποι εῖ καὶ 

ἐγ κρί νει σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος», ἔκδ. «∆αυ λός» 2007.) 
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δὲ μὴ τρέχουσι καὶ σέβουσιν οἷς ἐνεφανίσθη τὸ Πανάγιον Πνεῦμα;”. Καὶ ὁ ἄλλος 
ἐπίσημος καὶ ὀνομαστὸς πνευματικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ Γεώργιος 
Πισίδης, ποὺ τὸ αὐτοκρατορικό-πατριαρχικὸ κατεστημένο τὸν παρέβαλε πρὸς τὸν 
τραγικὸ Εὐριπίδη(!), δὲν ἀπορρίπτει μόνο τὸν Πλάτωνα, κ.λπ.: “Νοσεῖ Γαληνός, 
ἐκφοβεῖ δὲ τὰς νόσους ὁ Πέτρος ἡμῶν τὰς σαγήνας ὁ πλέκων.”

«Αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τοῦ βαθύτατου φανατισμοῦ, τῆς προλή-
ψεως καὶ τοῦ μίσους κατὰ τῆς ἀλήθειας διέπει τὴ σκέψη τοῦ Βυζαντίου σὲ γενικὲς 
γραμμές: ἡ Ἰατρικὴ θεωρεῖται κάτι τὸ νοσηρὸ καὶ ἡ ἀρρώστια ἀντιμετωπίζεται 
δι’ ἐκφοβισμοῦ, τὸν ὁποῖο διενεργεῖ τὸ φάντασμα τοῦ Ἰουδαίου ψαρᾶ τῆς Τιβε-
ριάδος.

» Ἡ ἐπίσημη ὀνομαστικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ Ἕλληνες κληρικοὺς 
στὶς ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα πρωτοφανῆ στὰ 
ἱστορικὰ χρονικά, πού, ἂν δὲν ἦταν γνωστὴ τοῖς πᾶσι, προφανὴς καὶ αὐταπό-
δεικτη, θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἀνήκει στὴ σφαῖρα τῆς φαντασίας. Ὅμως 
μὲ διαρκῆ καὶ ἀπεριορίστως ἰσχύουσα ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὅλοι οἱ Ἕλληνες κληρικοὶ ἐξαπολύουν σχεδὸν καθημερινὰ τὴν ἐπίθεση αὐτὴ 
καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες πιστοὶ τὴν ὑφίστανται ἐπὶ αἰῶνες, χωρὶς ποτὲ κάποιος 
νὰ ἀντιδράσῃ στὸ παραμικρό.

» Πῶς νὰ σχολιάσωμε τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ φαινόμενο, ποὺ προφανῶς δὲν 
εἶναι ἁπλῶς μιὰ κατάσταση «ἐθνικῆς ἀφασίας», ἕνα «ἱστορικὸ κῶμα», ὅπως 
εἶναι σίγουρα σὲ ὁμαδικό-πολιτικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης καὶ ἕνας κατ’ ἐξα-
κολούθηση ψυχολογικὸς βιασμὸς ἀλλὰ καὶ ἕνας κατὰ συρροὴν μαζοχισμὸς σὲ 
ἀτομικό-ὑποκειμενικὸ ἐπίπεδο; Τὸ συναίσθημα τῆς ἀμηχανίας δὲν μᾶς ἐπιτρέπει 
τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ βιώσωμε ἀφ’ ἑνὸς μιὰ θλίψη γιὰ τὴν ἔσχατη κατάντια τοῦ 
ἱστορικώτερου ἔθνους τῆς Γῆς, τοῦ ἔθνους ποὺ δημιούργησε τὸν πανανθρώπινο 

• «Ἦν δ’ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν 
τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσονος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν [...] 
ὁ δὲ τρισαλιτήριος Νικάτωρ (σ.σ. Ἕλληνας στρατηγὸς τοῦ Ἀντιόχου ∆΄ 
τοῦ Ἐπιφανοῦς), ὁ τοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πρᾶσιν (δουλεμπόριο) 
τῶν Ἰουδαίων ἀγαγών, ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν κατ’ αὐτὸν νομιζομένων ἐλα-
χίστων εἶναι, τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα, διὰ 
τῆς μεσογείου, δραπέτου τρόπον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας, ἦκεν εἰς Ἀντι-
όχειαν ὑπεράγαν δυσημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ […] Ὁ μὲν 
οὖν ἀνδροφόνος καὶ βλάσφημος τὰ χείριστα παθὼν ὡς ἑτέρους διέθηκεν 
ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν, οἰκτίστῳ μόρῳ κατέστρεψε τὸν βίον.» («Μακκα-
βαίων Β »́, η΄ 34 - θ΄ 28.)

• «Ὦ πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε ὁ πικρὸς Ἑλλήνων τύραν-

‣
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νος (σ.σ. Ἀν τί ο χος ∆΄ ὁ Ἐ πι φα νής) πῦρ φλέ ξας λέ βη σιν ὠ μοῖς καὶ ζέ ου σι 
θυ μοῖς ἀ γα γὼν ἐ πὶ τὸν κα τα πέλ την καὶ πά σας τὰς βα σά νους αὐ τοῦ τοὺς 
ἑ πτὰ παῖ δας τῆς Ἀ βρα α μί τι δος καὶ τὰς τῶν ὀμ μά των κό ρας ἐ πύ ρω σε καὶ 
γλώσ σας ἐ ξέ τε με καὶ βα σά νοις ποι κί λαις ἀ πέ κτει νεν. Ὑ πὲρ ὧν ἡ θεί α δί κη 
με τῆλ θε καὶ με τε λεύ σε ται τὸν ἀ λά στο ρα τύ ραν νον. Οἱ δὲ Ἀ βρα α μια ῖοι 
παῖ δες σὺν τῇ ἀ θλο φό ρῳ μη τρὶ χο ρὸν συ να γε λά ζον ται ψυ χὰς ἁ γνὰς καὶ 
ἀ θα νά τους ἀ πει λη φό τες πα ρὰ τοῦ Θε οῦ, ᾧ ἡ δό ξα εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν 
αἰ ώ νων. Ἀ μήν.» («Μακ κα βαί ων ∆ »́, ι η΄ 20-24.)

[Πα ρέκ βα ση: Οἱ πέν τε ἀ δελ φοὶ Μακ κα βαῖ οι ἑ ορ τά ζον ται ὡς ἅ γιοι ἀ πὸ 
τὴν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος τὴν 1η Αὐ γού στου. Τὸ ἐ πί ση μο ὄρ γα νο ἐκ κλη-
σι α στι κῶν ὀρ γα νώ σε ων «Ὀρ θό δο ξος Τύ πος» (25η Ἰ α νου α ρί ου 2002) σὲ 
ἄρ θρο τοῦ θε ο λό γου Μι χα ὴλ Ε. Μι χα η λί δη μὲ τίτ λο «Τὸ ἄ γος τῶν Ἑλ λή νων 

‣

πο λι τι σμὸ καὶ νὰ δι α γνώ σωμε ἀ φ’ ἑ τέ ρου τὴν βα θύ τε ρη, τὴν ἀ θέ α τη, ἀλ λὰ βέ βαι η 
αἰ τί α, τὴν πα λαι ὰ καὶ σύγ χρο νη, ποὺ ὡ δή γη σε κά πο τε καὶ δι α τη ρεῖ στα θε ρὰ ἔ κτο-
τε τὸν Ἑλ λη νι σμὸ στὸ ἐ θνι κό, ψυ χο λο γι κὸ καὶ ἠ θι κὸ χά λι ποὺ βρί σκε ται σή με ρα.» 
(Ἀ πὸ τὴν εἰ σα γω γὴ τοῦ βι βλί ου: «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί-
με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. (Ὅ σα χρη σι μο ποι εῖ καὶ ἐγ κρί νει σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς 
Ἑλ λά δος )», ἔκδ. «∆», 2007.)

Στὸ βι βλί ο ἀ πο δελ τι ώ νον ται πε ρί που 500 ὑ βρι στι κὰ ἀ πο σπά σμα τα, τὰ ὁ ποῖ α 
ἐ πε λέ γη σαν μὲ μο να δι κὸ κρι τή ριο, ὅ τι ἀ να φέ ρουν ὀ νο μα στι κὰ τοὺς Ἕλ λη νες ἢ τὰ 
ὀ νό μα τα κά ποι ων Ἑλ λήνων. ∆ὲν συμ πε ριε λή φθη σαν ἑ κα τον τά δες ἄλ λα, ἀ πὸ τὰ 
ὁ ποῖ α βρί θουν τὰ ἱ ε ρὰ βι βλί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, τῆς Ἑλ λά δος, τὰ ὁ ποῖα δὲν ἀ να φέ-
ρουν ρη τῶς τοὺς Ἕλ λη νες (ἀλ λὰ σα φέ στα τα τοὺς ἐν νο οῦν μὲ τὶς λέ ξεις «εἴ δω λα», 
«ἐ θνι κοί», «μυ σα ροί» κ.λπ. ). ∆ὲν συμ πε ρι ελή φθη σαν ἐ πίσης κρα τι κὰ κεί με να τοῦ 

Ὁ Μα κε δό νας στρα τη γὸς καὶ βα σι λιᾶς 
Ἀν τί ο χος ∆΄ γιὰ τὸ τε ρά στιο ἔρ γο του ὠ νο-
μά σθη κε «Νι κη φό ρος» καὶ «Ἐ πι φα νής». 
Ὁ ἱ στο ρι κὸς Πο λύ βιος τὸν χα ρα κτη ρί ζει 
«πρα κτι κὸν καὶ με γα λε πή βο λον καὶ τοῦ 
τῆς βα σι λεί ας ὀ νό μα τος ἄ ξιον» (28.18). 
Στὴν Βί βλο ὅ μως κα θυ βρί ζε ται ὡς «ἀ λά-
στω ρ τύ ραν νος», «ρί ζα ἁ μαρ τω λός» κ.λπ. 
(Ἀ ρι στε ρὰ εἰ κο νί ζε ται ὁ Ἀν τί ο χος ∆΄ ὁ 

Ἐ πι φα νὴς σὲ ἀ ση μέ νιο τε τρά δραχ μο.)
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Βυζαντίου (νόμοι, διατάγματα, ἀποφάσεις διοικητῶν κ.λπ.), τὰ ὁποῖα ἐπίσης ξε-
χειλίζουν ἀπὸ ἀνθελληνικὸ μένος καὶ ἀποφάσεις ἐξοντωτικὲς γιὰ τὴν κοινωνικὴ 
καὶ οἰκονομικὴ ὑπόσταση τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὶς ὕβρεις αὐτὲς ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ὄχι μόνο δὲν ἔχει ἀποδοκιμάσει οὔτε μία, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ συντηρῇ 
τὴν «ἱερότητά» τους, συμπεριλαμβάνοντάς τες σὲ κάθε νέα ἔκδοση τῶν «ἱερῶν» 
της βιβλίων.

Ἕνα μικρὸ «ἀπάνθισμα» ὕβρεων

Ἀκολουθεῖ ἕνα μικρὸ δεῖγμα τῶν ἐπαίσχυντων αὐτῶν κειμένων.

Μέγας Βασίλειος

«Εἶναι δὲ ἐχθροὶ οἱ Ἕλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας μὲ ὀρθά-
νοιχτο τὸ στόμα τὸν Ἰσραήλ.» («Πρὸς τοὺς νέους».)

Τατιανὸς

Ὁ Τατιανὸς (β΄ αἰ. μ.Χ.), ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀπολογητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ἔγραψε τὸ ἔργο μὲ τίτλο «Πρὸς Ἕλληνας», ἀπ’ ὅπου διαβάζουμε:
• «Οἱ Ἕλληνες δὲν δημιούργησαν τίποτε δικό τους, ἀλλὰ ὅλα τὰ παρέλαβαν ἀπὸ 

τοὺς βαρβάρους» (παρ. 1).
• «(Ὁ Πλάτων ἦταν) κοιλιόδουλος» (παρ. 2).
• «(Ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν) κόλαξ» τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.
• «(Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἦταν) μειράκιον μανιακόν».
• «(Ὁ Ἡράκλειτος ἦταν) ἀμαθής» (παρ. 3).
• «(Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου ἦταν) Ἡρακλείτου σκότος».
• «(Ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἦταν) ἀλαζών».

– Ἀντιβλασφημικὸς Συναγερμός» ἀναφέρει: «Στὰ χρόνια ἐκεῖνα τὰ ἡρωικὰ 
τῶν Μακκαβαίων, ποὺ κυβερνοῦσε τὴν Παλαιστίνη ὁ Ἀντίοχος ὁ ∆΄ ὁ Ἐπι-
φανής –ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀσεβὴς καὶ ἀδίστακτος–, στρατιῶτες 
δικοί του εἶχαν καταλάβει κάποιο φρούριο καὶ ἀγέρωχοι τὸ θεωροῦσαν 
ἀπόρθητο. Μέσα λοιπὸν στὴν ἀλαζονεία τους βλασφημοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς πολιορκητὲς τοῦ Ἰούδα τοῦ Μακκαβαίου μὲ λόγους ἀθέμιτους καὶ 
ὑβριστικούς. Τὰ παλικάρια ὅμως τοῦ Ἰούδα ἄλλους ἔσφαξαν καὶ ἄλλους 
“πυρὰς ἀνάψαντες ζῶντας τοὺς βλασφήμους κατέκαιον”».]

• «(Ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν) κόλαξ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου».

• «(Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν) μειράκιον μανιακόν». [Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Πρὸς Ἕλληνας» (παρ. 2) τοῦ χριστιανοῦ ἀπολογητῆ Τατιανοῦ (β΄ αἰ. 
μ.Χ).] 

‣
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Ὕβρεις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου:

• «Πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν μετετάξω πολιτείαν ἐπὶ Ἀντιόχου τοῦ ἀσεβοῦς.» (Ιn 
epistulam ad Romanos, homiliae 1-32, vol. 60, pg 585, ln 3.)

• «Προφητεύει δὲ καὶ περὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ Ἀντιόχου τοῦ ἀσεβοῦς.» 
(Synopsis scripturae sacrae, vol. 56, pg 383, ln 23.)

Ὁ Ὠριγένης παρουσιάζει τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο νὰ προσκυνάῃ –δῆθεν– τὸν 
ἀρχιραββῖνο τῶν Ἑβραίων: «Τὸν Ἰουδαίων ἀρχιερέα ἐνδύντα τὴν ἱερατικὴν 
στολὴν προσκεκυνῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου». («Κατὰ Κέλσου», βιβλ. 5, 
τμ. 50, γρ. 15.) 

Γιάννης Λάζαρης

• «(Ὁ ∆ημόκριτος ἦταν) ἀβδηρολόγος» (παρ. 17).
• «Οἱ ποιηταὶ ψευδολόγοι καὶ διὰ σχημάτων ἐξαπατῶντες τοὺς ἀκροωμένους» 

(παρ. 22α).
• «Ἔπειτα πῶς δὲν ντρέπεσθε, νὰ ἔχετε τόσες ποιήτριες ὄχι γιὰ τίποτε χρήσιμο, 

ἄπειρες πόρνες;» (παρ. 34α).
• «Καὶ ἡ μὲν Σαπφὼ γύναιον πορνικόν, ἐρωτομανές, καὶ τὴν ἑαυτῆς ἀσέλγειαν 

ᾄδει» (παρ. 33α).
• «(Σεῖς οἱ Ἕλληνες) ρητορικὴν μὲν γὰρ ἐπ’ ἀδικίᾳ καὶ συκοφαντίᾳ συνεστήσα-

σθε» (παρ. 16).
• «∆ὲν ρίπτετε εἰς τὸν βόθρον τὰ ὑπομνήματα τῆς κακί-

ας μαζὶ μὲ τὸν ποιήσαντα Πυθαγόρα;... Ὁ σώφρων, ὁ 
ὁποῖος παρέδωσε διὰ συγγραμμάτων ληρήματα καὶ 
φλυαρίες, ἔγινε ἐνδοξότερος ἐξ αἰτίας τῆς χαλκευτι-
κῆς (χάλκινος ἀνδριάντας του), ἡ ὁποία σώζεται ὣς 
σήμερα. Καὶ τὸν ψευδολόγο Αἴσωπο κατέστησαν 
ἀείμνηστον ὄχι μόνο τὰ μυθολογήματα ἀλλὰ καὶ ἡ 
περισπούδαστη πλαστικὴ τοῦ Ἀριστοδήμου... νὰ χά-
σκωμε ἐνώπιον τῶν ἔργων τοῦ Καλλιάδου...» (παρ. 
34α-34β).

Ἐφραὶμ ὁ Σύρος

«Μίσησε φορέματα μαλακὰ (τῶν Ἑλλήνων), μίσησε βαψίματα ὄμορφα, μίσησε 
ὀμορφιὰ καὶ τὰ συνοδεύοντα αὐτὰ δαιμονικὰ ᾄσματα, κιθάρες καὶ αὐλούς, τοὺς 
κρότους τῶν χορῶν καὶ τὶς ἄτακτες φωνές. ∆ὲν γνωρίζεις, ἄθλιε, πὼς ὅλα τοῦτα 
σπορὰ τοῦ διαβόλου εἶναι;... Ποιά γραφὴ ἐπαινεῖ τοὺς αὐλίζοντες, τοὺς κιθαρί-

Ἔπειτα πῶς δὲν 
ντρέπεσθε, νὰ ἔχετε 
τόσες ποιήτριες ὄχι 
γιὰ τίποτε χρήσιμο, 
ἄπειρες πόρνες;

(Τατιανός)
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ζοντες, τοὺς γελῶντες, τοὺς χορεύοντες καὶ τοὺς ἀγαπῶντες τὸν κόσμο κι ὅλα τὰ 
τοῦ κόσμου;... Ἂς τιμήσωμε τὶς ἑορτὲς τοῦ Κυρίου μὲ αὐλοὺς καὶ μὲ κιθάρες ὡς 
χριστιανοὶ καὶ ὄχι ὡς Ἕλληνες μὲ δάφνες καὶ ἄνθη ἢ μὲ κάτι ἄλλο ποὺ θὰ μοιάζῃ 
μὲ ἑλληνικό.»

Θεόφιλος Ἀντιοχείας 

Ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας συνέγραψε τρία βιβλία μὲ τίτλο «Πρὸς Αὐτόλυκον»:
• «Τί δὲ ὠφέλησε τὸν Ἄρατο ἡ σφαιρογραφία τοῦ κοσμικοῦ κύκλου ἢ αὐτοὺς 

ποὺ εἶπαν ὅμοια πράγματα μ’ αὐτόν, πλὴν τῆς κατ’ ἄνθρωπον δόξας, τὴν ὁποί-
αν ἐκέρδισαν ὄχι κατ’ ἀξίαν; Τί ἀληθὲς εἶπαν; ἢ τί ὠφέλησαν τὸν Εὐριπίδη καὶ 
τὸν Σοφοκλῆ ἢ τοὺς ἄλλους τραγῳδιογράφους οἱ τραγῳδίες, τὸν Μένανδρο καὶ 
τὸν Ἀριστοφάνη καὶ τοὺς λοιποὺς κωμικοὺς οἱ κωμῳδίες ἢ τὸν Ἡρόδοτο καὶ 
τὸν Θουκυδίδη οἱ ἱστορίες τους ἢ τὸν Πυθαγόρα τὰ ἄδυτα ἁγιαστήρια καὶ οἱ 
στῆλες τοῦ Ἡρακλέους ἢ τὸν ∆ιογένη ἡ κυνικὴ φιλοσοφία ἢ τὸν Ἐπίκουρο τὸ 

δόγμα ὅτι δὲν ὑπάρχει θεία πρόνοια ἢ τὸν Ἐμπεδοκλῆ 
ἡ διδασκαλία τῆς ἀθεότητας ἢ τὸν Σωκράτη ὁ ὅρκος 
εἰς τὸν Κύνα;.. Γιατί πέθανε ἑκουσίως, ποιόν καὶ ποι-
ᾶς φύσεως μισθὸ ἤλπιζε, ὅτι θὰ λάβῃ μετὰ θάνατον; 
Τί δὲ ὠφέλησε τὸν Πλάτωνα ἡ παιδεία, τὴν ὁποία 
διεμόρφωσε, ἢ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους τὰ δόγματά 
τους...; Αὐτὰ λέμε, γιὰ νὰ ἐπιδείξουμε τὴν ἀνωφελῆ 
καὶ ἄθεη διάνοιά τους. Ὅλοι αὐτοί, ἀγαπήσαντες 
τὴν κενὴ καὶ μάταιη δόξα, οὔτε αὐτοὶ ἐγνώρισαν τὴν 
ἀλήθεια οὔτε ἄλλους βεβαίως προέτρεψαν πρὸς τὴν 
ἀλήθεια» (βιβλ. Γ ,́ παρ. 2-3).

•  «Πλάτων δέ, ὁ δοκῶν Ἑλλήνων σοφώτερος γεγενῆσθαι, εἰς πόσην φλυαρίαν 
ἐχώρησεν» (βιβλ. Γ ,́ παρ. 16).

• «(Οἱ Ἕλληνες σοφοί) οὐχὶ καὶ περὶ σεμνότητος πειρώμενοι γράφειν ἀσελγείας... 
ἐδίδαξαν ἐπιτελεῖσθαι...;» (βιβλ. Γ ,́ παρ. 3).

• «Ὑπὸ δαιμόνων δὲ ἐμπνευσθέντες (σ.σ. οἱ Ἕλληνες ποιητές) καὶ ὑπ’ αὐτῶν φυ-
σιωθέντες (= ἀλαζονευθέντες) ἃ εἶπον δι’ αὐτῶν εἶπον· φαντασίᾳ καὶ πλάνῃ 
ἐλάλησαν· καὶ οὐ καθαρῷ πνεύματι ἀλλὰ πλάνῳ» (βιβλ. Β ,́ παρ. 8).

• «Ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς κοσμολογίας ἀσύμφωνα ἀλλήλοις καὶ φαῦλα (=πρόστυχα) 
ἐξεῖπον» (βιβλ. Β ,́ παρ. 8).

• «Πολλοὶ λοιπὸν ἀπ’ τοὺς (Ἕλληνες) συγγραφεῖς ἐμιμήθησαν (τοὺς Ἑβραίους) 
καὶ ἠθέλησαν νὰ συντάξουν διήγησιν περὶ τούτων καὶ λαμβάνοντας ἀπὸ ἐδῶ 
(ἀπὸ τὴν Βίβλο) τὶς ἀφορμὲς εἴτε περὶ τῆς κτίσεως τοῦ κόσμου εἴτε περὶ τῆς φύ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου δὲν διετύπωσαν οὔτε κἂν ἕνα σπινθῆρα ἄξιο τῆς ἀλήθειας. 
Φαίνεται δέ, ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ἢ συγγραφέων καὶ ποιητῶν λεγόμενα 
εἶναι ἀξιόπιστα ἐξ ἀπόψεως ἐκφραστικοῦ καλλωπισμοῦ· ἀλλ’ ὁ λόγος τους 
δεικνύεται μωρὸς καὶ κενός, καθ’ ὅσον ἡ φλυαρία τους εἶναι ἄφθονη, δὲν εὑρί-

(Οἱ  Ἕλληνες 
ἦσαν) ἄθλιοι καὶ 
δυσσεβέστατοι 
καὶ ἀνόητοι... καὶ 
φιλοσοφήσαντες 

ματαίως.

(Θεόφιλος Ἀντιοχείας)
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σκεται δὲ σ’ αὐτὰ ἡ τυχὸν ὑπάρχουσα ἀλήθεια» (Β, 12).
• «Τῶν προφητῶν μεταγενέστεροι γενόμενοι οἱ (Ἕλληνες) ποιηταὶ καὶ φιλόσοφοι 

ἔκλεψαν ἐκ τῶν Ἁγίων Γραφῶν» (Α, 14).
• «Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ νομοθέτες εὑρίσκονται νὰ νομοθετοῦν μεταγενέστερα. Ἐὰν 

ἀναφέρῃ κανεὶς τὸν Σόλωνα τὸν Ἀθηναῖο, αὐτὸς ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τῶν 
βασιλέων Κύρου καὶ ∆αρείου, κατὰ τὸν χρόνο τοῦ προειρημένου προφήτου 
Ζαχαρίου, ζήσαντος πολλὰ ἔτη μεταγενέστερα (τοῦ Μωυσέως). Ἐὰν ἀναφέρῃ 
κανεὶς τοὺς νομοθέτες Λυκοῦργο, ∆ράκοντα ἢ Μίνωα, προηγοῦνται τούτων σὲ 
ἀρχαιότητα τὰ ἱερά μας (=ἑβραϊκά) βιβλία» (Γ 23).

• «(Οἱ Ἕλληνες ἦσαν) ἄθλιοι καὶ δυσσεβέστατοι καὶ ἀνόητοι... καὶ φιλοσοφήσαν-
τες ματαίως» (Γ, 18).

Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς 

Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς στὸ ἔργο του «Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας» ἔγραφε:
• «Ἄνδρες ἀνάξιους τοῦ ὀνόματος τοῦ ἄνδρα, ἀπατηλούς, ποὺ μὲ τῆς μουσικῆς 

τὸ πρόσχημα διέφθειραν τὴ ζωή» (3,1). [Ἀναφέρεται 
στὸν Ὀρφέα, τὸν Πίνδαρο καὶ τὸν Ἀρίωνα.]

• «Ἂς ἐγκαταλείψουν τὸν Ἑλικῶνα καὶ τὸν Κιθαιρῶνα, 
κι ἂς κατοικήσουν τὴ Σιών» (2,4).

• «Ἂς περιοδεύσουμε τώρα σύντομα καὶ ἂς καταλύσου-
με τοὺς ἀγῶνες κι αὐτὰ τὰ ἐπιτάφια πανηγύρια, τὰ 
Ἴσθμια καὶ τὰ Νέμεα καὶ τὰ Πύθια κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα 
τὰ Ὀλύμπια» (34,1).

• «Ἀπὸ ποῦ, ὦ Πλάτων, ὑπαινίσσεσαι τὴν ἀλήθεια; 
Ἀπὸ ποῦ ἡ ἄφθονη χορηγία τῶν λόγων μαντεύει τὴν 
θεοσέβεια; Σοφώτερα, λέγει, εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς τὰ γέ-
νη τῶν βαρβάρων. Γνωρίζω τοὺς διδασκάλους σου, ἔστω κι ἂν θέλῃς νὰ τοὺς 
κρύψῃς· ἔμαθες τὴν γεωμετρία ἀπ’ τοὺς Αἰγυπτίους, τὴν ἀστρονομία ἀπ’ τοὺς 
Βαβυλώνιους, ἔλαβες τὶς σπουδαῖες ἐπῳδὲς ἀπ’ τοὺς Θρᾷκες, πολλὰ σὲ δίδαξαν 
οἱ Ἀσσύριοι, ἐνῷ τοὺς ἀληθινοὺς νόμους καὶ τὴν δοξασία περὶ τοῦ Θεοῦ τὰ 
χρωστᾷς στοὺς Ἑβραίους» (70,1).

Ὠριγένης

• «Ἐγὼ δὲν ἀρνοῦμαι, ὅτι ὁ Πλάτων, ἀφοῦ ἔμαθε τὶς φράσεις τοῦ “Φαίδρου” ἀπὸ 
κάποιους Ἑβραίους καὶ ἀκόμη ἀφοῦ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ λόγια τῶν προφητῶν, 
παρέθεσε τὰ (δικά του) λόγια...» (Ὠριγένης, «Κατὰ Κέλσου», 6,19.)

• «Πῶς πραγματικὰ νὰ μὴν εἶναι μικρὸς αὐτὸς ποὺ λέει, ὅτι δὲν ὑπάρχει (θεία) 
πρόνοια ἢ ὅτι τὰ πάντα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἄτομα καὶ κενό, καὶ ποὺ λέει ἀκόμη 
τὶς ἠλιθιότητες καὶ φλυαρίες τῆς ἔξω (=ἑλληνικῆς) θεωρούμενης σοφίας; Αὐτὸς 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀληθινὰ μωρὸς καὶ οἱ θεωρίες αὐτὲς εἶναι ἀληθινὰ μωρές. Καὶ 
ἂν ἐξετάσῃς μὲ μιὰ καὶ μόνη ματιὰ κάθε ἑλληνικὴ καὶ βαρβαρικὴ φιλοσοφία, 

Ἂς ἐγκαταλείψουν 
τὸν Ἑλικῶνα  

καὶ τὸν Κιθαιρῶνα, 
κι ἂς κατοικήσουν 

στὴ Σιών.

(Κλήμης 
ὁ Άλεξανδρεύς)
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θὰ πῇς, ὅτι στὰ σημεῖα ποὺ διαφωνεῖ πρὸς τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
μωρία.» («Πεπραγμένα ἐκ τῶν ἔργων Βασιλείου καὶ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ», 
16,49.)

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Τὰ παρακάτω κείμενα εἶναι τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου καὶ προέρχονται ἀπὸ 
τὴν πολύτομη ἔκδοση «Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» τοῦ χριστιανικοῦ 
ἐκδοτικοῦ οἴκου «Γρηγόριος Παλαμᾶς» (1980). Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος χαρα-
κτηρίζει ὀνομαστικῶς τοὺς Ἕλληνες:
• «Μωρούς»: τόμος 18, σελ. 17.
• «Ἐκφέροντες «λόγους ματαίους καὶ ἀκαθάρτους»: 18,113.
• «Κυλιομένους ὁμοῦ μὲ πόρνους καὶ μοιχούς...»: 18,115.
• «∆εισιδαίμονας»: 34,429.
• «Αἱμομείκτας μετὰ μητέρων καὶ ἀδελφῶν»: 34,459.
• «Ἀσοφωτέρους ἀπὸ τὰ ζῷα»: 34, 497.
• «Ἐστιγματισμένους», «χειροτέρους ἀπὸ τοὺς χοίρους ποὺ πασαλείβονται μὲ 

περιττώματα», «κυνικὰ καθάρματα», «παναθλίους», «παμμιάρους», «ἀναι-
σχύντους» κ.ἄ.

Στὸ ἔργο του «Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπι-
στολήν» ἀναφέρει: «Ποῦ εἶναι τώρα οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλ-
λήνων μὲ τὰ πυκνά τους γένεια, μὲ τοὺς ἔξωμους χιτῶ-
νες τους καὶ μὲ τὰ παραφουσκωμένα λόγια; Ὅλη τὴν 
βάρβαρη Ἑλλάδα ὁ σκηνοποιὸς (ὁ Παῦλος) ἐπέστρεψε 
(=ἐκχριστιάνισε). Ἂς εἶναι κι αὐτὸς ἀνάμεσά τους ὁ πε-
ριβόητος Πλάτων, ποὺ τρεῖς φορὲς πῆγε στὴ Σικελία, 
γεμᾶτος ἐπίδειξη καὶ κομπορρημοσύνη, μὰ κανεὶς δὲν 
τοῦ ἔδωσε προσοχή. Ὅμως ἐκεῖνος ὁ σκηνοποιὸς ὄχι 
μόνο στὴ Σικελία, ὄχι μόνο στὴν Ἰταλία ἀλλὰ καὶ σ’ 
ὅλη τὴν οἰκουμένη πέταξε καὶ δὲν σκανδάλισε, κι εἶ-
ναι φυσικό, γιατὶ οἱ διδάσκαλοι δὲν καταφρονοῦνται 
ἀπὸ τὴν ἐργασία τους ἀλλὰ ἀπ’ τὰ ψέματά τους.»
•  «Ἀπὸ ποῦ διδαχθήκατε τὰ ἀριστοτελικὰ διδάγμα-
τα; Ποιός προτίμησε τὸν Πλάτωνα ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια; 

Ποιός πέταξε ἔξω τὸ κήρυγμα τῆς (ἀληθινῆς) πίστης κι ἔφερε μέσα τὴν ἄπιστη 
ἀναζήτηση; Ποῦ ἔμαθες τὸ ἀγέννητος καὶ τὸ γεννητός;» («Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», 
παρ. β .́)

• «Καὶ γὰρ ἅπαντα ταῦτα ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἔξωθεν ἀνοίας ἐτί-
κτετο, καὶ αὕτη (= ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία) ἦν τῶν κακῶν ἡ μήτηρ...» («Ὁμιλία Ά  
πρὸς Κορινθίους», τ. 18, σελ. 16.)

• «Οὔτε γὰρ περὶ Θεοῦ οὔτε περὶ κτίσεώς τι ὑγιὲς εὑρεῖν ἠδυνήθησαν ἐκεῖνοι 

Οἱ τῶν (Ἑλλήνων) 
φιλόσοφοι, τὰ 

κυνικὰ καθάρματα, 
οἱ τῶν ἐπιτραπεζίων 
κυνῶν ἀθλιώτερον 

διακείμενοι, καὶ 
γαστρὸς ἕνεκεν 
πάντα ποιοῦντες;

(Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστομος)
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∆ύο μητροπολίτες ἐπιστρατεύτηκαν γιὰ τὸ σχολιασμὸ τοῦ βιβλίου μας «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ 
τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας. (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)» στὴν ἐφημερίδα «Εspresso» (βλ. «∆», τ. 300 ἢ http://www.
davlos.gr/pdf/20728.pdf). Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν μάλιστα, ὁ ὁποῖος ἀπεφάνθη, πὼς τέτοιο βιβλίο 
δὲν θὰ τὸ ἔγραφε «οὔτε μαθητὴς τοῦ ∆ημοτικοῦ Σχολείου», προφανῶς δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ 
κἄν, ὅτι τὸ βιβλίο περιέχει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἀτόφυα ἐπίσημα χριστιανικὰ κείμενα 
παρμένα ἀπὸ τὴν Βίβλο, ἀπὸ λειτουργικὰ βιβλία, ἀπὸ βιβλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀπὸ τὰ Συναξάρια κ.λπ., ποὺ τὰ ἔχουν γράψει ἅγιοι, θεόπνευστοι ἄνθρωποι μὲ τὴν 

ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ὄχι ὁ ἐκδότης τοῦ βιβλίου.
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(οἱ Ἕλληνες σοφοί)· ἀλλ’ ἅπερ ἡ παρ’ ἡμῖν χήρα ἐπίσταται, ταῦτα Πυθαγόρας 
οὐδέποτε ᾔδει (=ἐγνώριζε)· ἀλλ’ ἔλεγον ὅτι θάμνος ἐστὶ καὶ ἰχθύς, καὶ κύων γί-
γνεται ἡ ψυχή. Τούτοις οὖν, εἶπέ μοι, προσέχειν δεῖ; Μεγάλοι εἰσὶν ἐν τῇ κόμῃ 
ἐκεῖνοι, καλοὺς βοστρύχους (= κοτσίδες) τρέφουσι, καὶ τρίβωνας ἀναβέβληνται 
(=φορᾶνε)· μέχρι τούτων αὐτοῖς ἡ φιλοσοφία. Ἂν δὲ τὰ ἔνδοθεν ἴδῃς, τέφρα καὶ 
κόνις καὶ ὑγιὲς οὐδέν, ἀλλὰ τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, πάντα ἀκαθαρ-
σίας γέμοντα καὶ ἰχῶρος (σ.σ. «ἰχώρ»: τὸ πῦον ἢ τὸ δηλητήριο φιδιῶν), καὶ τὰ 
δόγματα πάντα σκωλήκων.»

• «“Οὐδεὶς θεραπεύει τὸ κακὸν διὰ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ”· αὐτὰ διδά-
σκουν μερικοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι. Ἂς αἰσχυνθῶμεν λοιπόν, ἐάν, ἐνῷ ὑπάρχει 
τοιαύτη φιλοσοφία εἰς τοὺς ἀνοήτους Ἕλληνας, ἐμεῖς φαινόμεθα κατώτεροι.» 
(«Ὁμιλία εἰς Ἰωάννην», 51,3.)

•  «Ἂν ξεκινήσουμε νὰ παραθέτουμε τὰ δόγματά τους, 
θ’ ἀκολουθήσῃ πολὺ γέλιο («πολὺς ἕψεται γέλως»).»
•  «Ποῦ νῦν εἰσὶ οἱ τοὺς τρίβωνας ἀναβεβλημένοι, καὶ 
βαθὺ γένειον δεικνύοντες, καὶ ρόπαλα τῇ δεξιᾷ φέρον-
τες, οἱ τῶν ἔξωθεν (Ἑλλήνων) φιλόσοφοι, τὰ κυνικὰ 
καθάρματα, οἱ τῶν ἐπιτραπεζίων κυνῶν ἀθλιώτερον 
διακείμενοι, καὶ γαστρὸς ἕνεκεν πάντα ποιοῦντες;» 
(«Εἰς τοὺς ἀνδριάντας», ΙΖ .́)
•  «(Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι) ποτὲ δὲν ἔκαμαν τὸ σω-
στό, ἀλλὰ ἦσαν δειλοί, φιλόδοξοι, ἀλαζόνες καὶ εἶχαν 
ἀσυλλόγιστα πάθη» («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν», 
λόγος Β ,́ παρ. στ΄).
•  «(Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι καὶ ρήτορες εἶναι) κατα-
γέλαστοι καὶ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ λένε 
ἀνοησίες. Γιατὶ δὲν μπόρεσαν νὰ πάρουν μὲ τὸ μέρος 
τους οὔτε ἕνα σοφὸ ἢ ἄσοφο, οὔτε ἄνδρα ἢ γυναῖκα, 
οὔτε ἕνα μικρὸ παιδὶ ἀπὸ τόσα ἔθνη κι ἀπὸ τόσους 
λαούς, ἀλλὰ προκαλοῦσαν τόσα γέλια τὰ βιβλία ποὺ 
εἶχαν γράψει, ὥστε, μόλις τὰ παρουσίαζαν, νὰ ἐξαφα-

νίζωνται, γι’ αὐτὸ καὶ χάθηκαν τὰ περισσότερα. Κι ἂν διασώθηκε κανένα καὶ 
βρίσκεται κάπου, θὰ τὸ ἔχουν σώσει οἱ χριστιανοί. Τόσο δὲν φοβόμαστε μὴν 
πάθωμε κάποιο κακὸ ἀπὸ τὴν ἔχθρα τους, τόσο περιφρονοῦμε τὴν πολυμήχανη 
δραστηριότητά τους». («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν» καὶ «Κατὰ Ἰουλιανοῦ καὶ 
πρὸς Ἕλληνας», λόγος Β ,́ παρ. β .́)

• «Καὶ ὁ μὲν πολλὰ ληρήσας (φλύαρος) Πλάτων σεσίγηκεν· οὗτος (= ὁ Πέτρος) δὲ 
φθέγγεται... πανταχοῦ γῆς καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ποῦ νῦν τῆς Ἑλλά-
δος ὁ τύφος (=ἀλαζονεία); Ποῦ τῶν Ἀθηνῶν τὸ ὄνομα; Ποῦ τῶν φιλοσόφων ὁ 
λῆρος (=μωρολογία);... Τί οὖν οὐκ εἰς Πλάτωνα ἐνήργησεν ὁ Χριστός, οὐδὲ εἰς 
Πυθαγόραν, φησίν; Ὅτι πολλῷ φιλοσοφωτέρα ἦν ἡ Πέτρου ψυχὴ τῶν ψυχῶν 

Καὶ ὁ μὲν πολλὰ 
ληρήσας (φλύαρος) 
Πλάτων σεσίγηκεν... 

Ποῦ νῦν τῆς 
Ἑλλάδος ὁ τύφος 

(=ἀλαζονεία); 
Ποῦ τῶν Ἀθηνῶν 
τὸ ὄνομα; Ποῦ 

τῶν φιλοσόφων 
ὁ λῆρος 

(=μωρολογία);

(Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστομος)



∆ΑΥΛΟΣ 309, Ἰανουάριος 2008    21675

ἐκείνων. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παῖδες ὄντες ἦσαν ὑπὸ τῆς κενῆς δόξης περιτρεπόμε-
νοι πανταχοῦ... Οὗτος (= ὁ Πλάτων) μὲν οὖν πάντα τὸν χρόνον ἠνάλωσε περὶ 
δόγματα στρεφόμενος ἀνόητα καὶ περιττά. Τί γὰρ ὄφελος ἐκ τοῦ μαθεῖν, ὅτι 
μυῖα μετέπιπτεν, ἀλλ’ ἐπέβαινε τῇ ἐν Πλάτωνι οἰκούσῃ ψυχῇ; Ποίας ταῦτα οὐ 
ματαιολογίας; Πόθεν δὴ τοιαῦτα ληρεῖν ἐπεβάλετο; Εἰρωνίας μεστὸς ἦν ὁ ἀνὴρ 
καὶ ζηλότυπος πρὸς ἅπαντας διακείμενος. Ὥσπερ οὖν φιλονεικῶν, μήτε οἴκοθεν 
μήτε παρ’ ἑτέρου χρήσιμόν τι εἰσαγαγών· οὕτω παρὰ μὲν ἑτέρου τὴν μετεμψύχω-
σιν ἐδέξατο, παρὰ δὲ ἑαυτοῦ τὴν πολιτείαν εἰσήγαγεν, ἔνθα τὰ πολλῆς αἰσχρό-
τητος γέμοντα ἐνομοθέτησε... Ποίαν οὐχ ὑπερβάλλει ταῦτα ἄνοιαν;... Ἀλλ’ ὁ 
κορυφαῖος τῶν φιλοσόφων, ὡς ἐδόκει, καὶ ὅπλα ταῖς γυναιξὶ περιτίθησι, καὶ 
κράνη, καὶ κνημῖδας, καὶ κυνῶν οὐδὲν διαφέρειν, λέγει, τὸ ἀνθρώπινον γένος... 
Ἀεὶ γὰρ δι’ αὐτῶν ἐσπούδασεν ὁ διάβολος.» («Κατὰ Ἑλλήνων»· «Σύγκρισις τοῦ 
Πλάτωνος πρὸς Πέτρον», παρ. γ .́)

• «Ἄθλιε καὶ ταλαίπωρε (Λιβάνιε).» («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλα», παρ. ιη΄ καὶ ιθ΄) 
[Ὁ φιλόσοφος Λιβάνιος ὑπῆρξε διδάσκαλος τοῦ Χρυσοστόμου. Βλ. «2007: Ἔτος 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου», «∆», τ. 301 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/20797.pdf.]

Συνοδικὸν

Οἱ ἑπτὰ ἀναθεματισμοὶ κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ περιέχονται στὸ «Συνοδικὸν 
τῆς Ἁγίας Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας» (787 μ.Χ.). 
Ἀναγιγνώσκονται καὶ σήμερα κάθε χρόνο τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς ἑλ-
ληνικὲς ἐκκλησίες:

• «Τοῖς φρονοῦσι καὶ λέγουσι κτιστὴν εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνέρ-
γειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος, ὡς κτιστὴν ἐκ τούτου πάντως καὶ αὐτὴν 
τὴν θείαν οὐσίαν ἀναγκαζομένοις δοξάζειν· κτιστὴ γὰρ κατὰ τοὺς Ἁγίους 
ἐνέργεια, κτιστὴν δηλώσει καὶ φύσιν, ἄκτιστον δὲ χαρακτηρίζει οὐσίαν, κἀν-
τεῦθεν ἤδη κινδυνεύουσι εἰς ἀθεΐαν παντελῆ περιπίπτειν, καὶ τὴν ἑλληνικὴν 
μυθολογίαν καὶ τοῖς τὴν τῶν κτισμάτων λατρείαν, τῇ καθαρᾷ καὶ ἀμώμῳ 
τῶν χριστιανῶν πίστει προστριβομένοις, μὴ ὁμολογοῦσι δὲ κατὰ τὰς ἁγίας 
θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τὸ τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβὲς φρόνημα, ἄκτιστον 
εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος· 
ἀνάθεμα τρίς.»
[Οἱ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις περὶ «κτιστοῦ» καὶ «ἄκτιστου», ποὺ ἀναθεματίζον-

ται ἐδῶ, ἀνήκουν στοὺς Ὀρφέα, Θαλῆ, Ἀναξίμανδρο, Ἀναξιμένη, Πυθαγόρα, 
Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Ἐμπεδοκλῆ, Ἡράκλειτο, Ἀναξαγόρα, ∆ημόκρι-
το, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ἄ.]

• «Τοῖς τὰ ἑλληνικὰ διεξιοῦσι μαθήματα, καὶ μὴ διὰ παίδευσιν μόνον ταῦτα 
παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑπομένοις, καὶ ὡς 
ἀληθέσι πιστεύουσι καὶ οὕτως αὐταῖς ὡς τὸ βέβαιον ἐχούσαις ἐγκειμένοις, 
ὥστε ἑτέρους πότε μὲν λάθρα, πότε δε φανερῶς ἐνάγειν αὐταῖς καὶ διδάσκειν 
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ἀνενδοιάστως· ἀνάθεμα τρίς.»
• «Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων μυθικῶν πλασμάτων, ἀφ’ ἑαυτῶν καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς κλί-

σιν μεταπλάττουσι, καὶ τὰς πλατωνικὰς ἰδέας ὡς ἀληθεῖς δεχομένοις... ἀνάθεμα 
τρίς.»

• «Τοῖς τὴν μωρὰν τῶν ἔξωθεν (= Ἑλλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προ-
τιμῶσι... ἀνάθεμα τρίς.»

Λειτουργικὰ Βιβλία

Στὰ λειτουργικά βιβλία τὰ ψαλλόμενα καὶ ἀναγιγνωσκόμενα στὶς ἐκκλησίες καὶ 
τὰ μοναστήρια τῆς Ἑλλάδος κείμενα, στοὺς ὕμνους, στὶς ᾠδές, στις παρακλήσεις, 
στὰ τροπάρια ὁ Ἑλληνισμὸς χαρακτηρίζεται «μωρία», «ἀγνωσία», «πλάνη», «ἀπι-
στία», «λυμαντικὴ βλάβη», «πλάνου δυναστεία», «ἀρχεκάκου παγίς», «ἄκανθα 
ἀγνωσίας», «πολύθεος ἀπάτη», «ἑσπέρα ἀθεΐας», «σκότος πλάνης», «ὕλη δυσσεβεί-
ας», «πλάνη διαβόλου», «θάλασσα πλανῶν»· καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἑλληνορρωμα-
ϊκοῦ κόσμου «ἀγέλαι ἐθνῶν» κ.λπ.:

•  ᾨδὴ γ ,́ σελ. 21: «Σοφίᾳ καὶ γνώσει ἀληθεῖ οἱ μάρ-
τυρες πληρούμενοι, ἑλληνικὴν σοφίαν ἐμώραναν, τὸν 
σοφιστήν τε κακίας ὤλεσαν, καὶ στερρῶς ἀθλήσαντες, 
ἐπαξίως ἔλαβον τοὺς τῆς νίκης στεφάνους γηθόμενοι.» 
(Ἀπὸ τὴν «Παρακλητική» ἢ «Ὀκτώηχο», ὅπως καὶ τὰ 
ἑπόμενα.)
•  «∆ιδάσκαλον κτησάμενοι τὴν σοφίαν, ἔνδοξοι, τὴν 
τοῦ Πατρὸς ἐν Πνεύματι τῶν Ἑλλήνων ἀπεμωράνατε 
τὴν σοφίαν, θεόπται ἀξιάγαστοι.» (Πέμπτη πρωί.)
•  Εἰς τὸν Ὄρθρον, σελ. 231: «Οἱ ἄσοφοι φιλοσόφους 
κατῄσχυναν, τοὺς ῥήτορας ἁλιεῖς ἐπεστόμισαν καὶ γε-
γόνασι τῶν ἐθνῶν σοφοὶ διδάσκαλοι, φωτίσαντες τὰ 

πέρατα φωτὶ τῆς θείας γνώσεως, δι’ αὐτῶν διδὸν ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.»
• «Σοφοὺς καὶ ῥήτορας ὡς μωροὺς ἀπελέγξαντες τῇ γνώσει, παμμακάριστοι Ἀπό-

στολοι.» («Τριῴδιον», Πέμπτη τῆς Β΄ Ἑβδομάδος, ᾠδὴ θ ,́ σελ. 171.)
• «Ῥήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπὶ σοί, Θεοτόκε, ἀποροῦ-

σι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἰσχύσασα.» (Σάββατο τῆς 
Β΄ Ἑβδομάδος Τριωδίου, Γ΄ Στάσις, σελ. 310.)

• «Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα, χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγ-
χουσα.» (Σάββατο Ἀκαθίστου Ὕμνου, Γ΄ Στάσις, σελ. 310.)

• «Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί, χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν 
μύθων ποιηταί» (ὁμοίως).

• «Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα...» (ὁμοίως).
• «Χαῖρε, Ἑλλήνων ὁ καθαιρέτης.» («Ὑμνολόγιον τὸ χαρμόσυνον», Ἁγίου Γεωργί-

ου Τροπαιοφόρου, 23 Ἀπριλίου.)
• «Χαῖρε, ὅτι κατηργήθησαν τῶν Ἑλλήνων ραψῳδοί.» (Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Πρω-

Χαῖρε, Ἑλλήνων 
ὁ καθαιρέτης 

(«Ὑμνολόγιον τὸ 
χαρμόσυνον», 

Ἁγίου Γεωργίου 
Τροπαιοφόρου, 23 

Ἀπριλίου.)
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τοκλήτου, 30 Νοεμβρίου.)
• «Θεολόγῳ σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,… ἐξήρανας τὴν μωρίαν Ἑλλήνων καὶ 

τὸ ψεῦδος…» (Μηναῖον, Μικρὸς Ἑσπερινός, σελ. 203.)
• «Ψευδεῖς μὲν ἐξέκλιναν Ἑλλήνων ὕθλους (= φληναφήματα), πειθὼ δὲ τὴν τύραν-

νον ἀνθρώποις μόνην εἵλκοντο…» (30 Ἰανουαρίου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Κανὼν 
τοῦ Ὄρθρου, ᾠδὴ ζ ,́ σελ. 252.)

• «Σοφίᾳ κρείττονι καλλωπιζόμενος, τοὺς σοφοὺς τῶν Ἑλλήνων θεαρχικῷ σθένει 
ἀπεμώρανας…» («Μηναῖον» Μαρτίου, εἰς τὸν Κανόνα, ᾠδὴ δ ,́ σελ. 84.)

• «Σταθηρὰν ἐπιδεικνύμενος τὴν ἔνστασιν, Μάρτυς Εὐτύχιε, τοὺς τῶν Ἑλλήνων 
σοφοὺς ἀνδρείως κατῄσχυνας…» («Μηναῖον» Μαΐου, ᾠδὴ ζ ,́ σελ. 104.)

• «Σοφίᾳ Θεοῦ Ἰουστῖνος, ὁ σοφὸς κεκοσμημένος, τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀπεμώρανε 
φιλοσοφίαν ἐν χάριτι…» («Μηναῖον» Ἰουνίου, 1 τοῦ μηνός, Ἰουστίνου μάρτυρος, 
τοῦ φιλοσόφου, εἰς τὸν Κανόνα, ᾠδὴ ζ ,́ σελ. 8.)

• «Σοφίαν εὑράμενος τὴν ἐνυπόστατον, ἀπεμώρανας Ἑλλήνων τὴν σοφίαν…» 
(«Μηναῖον» Αὐγούστου, 23 τοῦ μηνός, Λούπου μάρτυρος, εἰς τὸν Κανόνα, ᾠδὴ 
α ,́ σελ. 134.)

• «Σοφίας τῆς σεμνῆς, ἱερώτατοι κλάδοι,… σοφίαν ἀπε-
μώραναν τῶν Ἑλλήνων ἐν χάριτι…» («Μηναῖον» Σε-
πτεμβρίου, 17 τοῦ μηνός, Πίστεως-Ἐλπίδος-Ἀγάπης καὶ 
Σοφίας μητρὸς αὐτῶν, εἰς τὸ Κοντάκιον, σελ. 117.)

• «Οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοί, ἡττηθέντες τοῖς σοφοῖς δόγ-
μασιν…» (22 Σεπτεμβρίου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, ᾠδὴ 
ε ,́ σελ. 137.)

• «Σοφώτατα τῆς Ἑλληνικῆς κατεφρόνησας σοφίας, 
ἔνδοξε…» (2 Ὀκτωβρίου, Κυπριανοῦ, ᾠδὴ η ,́ σελ. 15.)

• «Καταπτύσας τῶν Στωικῶν φιλοσόφων, τῶν ἀπορρή-
των μυστηρίων γνώστης ἐγένετο…» (3 Ὀκτωβρίου, ∆ι-
ονυσίου Ἀρεοπαγίτου, εἰς τὸ ∆οξαστικὸν Ἑσπερινοῦ, 
σελ. 16.)

• «Τῶν γὰρ ἁλιέων ζηλώσας τὴν παρρησίαν καὶ τὴν σκηνορράφων θεολογίαν, 
τὴν Πλάτωνος μυθολογίαν καὶ τὴν Στωϊκὴν φλυαρίαν λόγοις καὶ ἔργοις κατέρ-
ραξε...» (18 Νοεμβρίου, Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ μαρτύρων, εἰς τὸ ∆οξαστικὸν 
Ἑσπερινοῦ, σελ. 122.)

Πατριαρχικὰ κείμενα

Ἀπὸ τὰ Πατριαρχικὰ κείμενα (Τουρκοκρατία):
Γεώργιος Σχολάριος, ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: Παραμονὲς τῆς Ἅλω-

σης:
• «Τοὺς γοῦν δυσσεβεῖς καὶ ἀλάστορας (=καταραμένους) τούτους Ἑλληνιστάς... 

πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ ὕδατι καὶ πᾶσι τρόποις ἐξαγάγετε τῆς παρούσης ζωῆς... 
Ῥάβδιζε, εἷργε (=φυλάκιζε), εἶτα γλῶσσαν ἀφαίρει, εἶτα χεῖρα ἀπότεμνε· ἂν καὶ 

Θεολόγε 

Γρηγόριε,… 

ἐξήρανας 

τὴν μωρίαν 

Ἑλλήνων καὶ 

τὸ ψεῦδος.

(Μικρὸς Ἑσπερινός)
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οὕτως μένῃ κακός, θαλάττης πέμπε βυθῷ.» (Σ. Λάμπρου, «Παλαιολόγεια-Πελο-
ποννησιακά», τ. Β ,́ σ. 247.)
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ 1821 ἀρκετοὶ μορφωμένοι ὑπόδουλοι ἄρχισαν νὰ ἀποκηρύτ-

τουν τὰ χριστιανικά τους ὀνόματα καὶ νὰ παίρνουν ἑλληνικά, τὰ δὲ παιδιά τους 
τὰ βάπτιζαν μὲ ὀνόματα ἀρχαίων Ἑλλήνων σοφῶν, ἡρώων κ.λπ. Ὁ πατριάρχης 
Γρηγόριος ὁ Ε΄ ἐξέδωσε τὸ 1819 τὴν κατὰ ἑλληνικῶν ὀνομάτων ἐγκύκλιο πρὸς 
τοὺς ἀρχιερεῖς:
• «Καὶ ἡ κατὰ καινοτομίαν παρὰ ταῦτα εἰσαχθεῖσα τῶν παλαιῶν ἑλληνικῶν ὀνο-

μάτων ἐπιφώνησις εἰς τὰ βαπτιζόμενα βρέφη τῶν πιστῶν, ὡς ἠκούσαμεν, λαμ-
βανομένη ὡς μία καταφρόνησις τῆς χριστιανικῆς ὀνοματοθεσίας, εἶναι διόλου 

ἀπροσφυὴς καὶ ἀνάρμοστος· ὅθεν ἀνάγκη ἡ Ἀρχιερω-
σύνη σας νὰ διαδώσητε παραγγελίας ἐντόνους εἰς τοὺς 
ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν σας, καὶ νουθεσίας πνευματικὰς 
εἰς τοὺς εὐλογημένους ἐπαρχιώτας σας, διὰ νὰ λείψῃ 
τοὐντεῦθεν καὶ ἡ κατάχρησις αὕτη, καὶ ἀφεθέντες τῆς 
ἀκαίρου καὶ μηδὲν ἐχούσης τὸ χρήσιμον φιλοτιμίας καὶ 
ἐπιδείξεως οἱ γονεῖς καὶ ἀνάδοχοι νὰ ὀνοματοθετῶσιν 
εἰς τὸ ἑξῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας καὶ μυστικῆς ἀναγεννή-
σεως τὰ εἰθισμένα ταῖς εὐσεβέσιν ἀκοαῖς πατροπαράδο-
τα χριστιανικὰ ὀνόματα τῶν ἐγνωσμένων τῇ Ἐκκλησίᾳ 
καὶ τῶν ἐνδόξως ὑπ’ αὐτῆς ἑορταζομένων Ἁγίων, διὰ 
νὰ εἶναι ἔφοροι καὶ φύλακες τῶν βαπτιζομένων νηπίων 
καὶ ταχεῖς καὶ ἀδιάλειπτοι χορηγοὶ τῆς χάριτος αὐτῶν 
εἰς τοὺς μετὰ πίστεως.»

[Παρέκβαση: Λίγο μετὰ τὴν ἐκλογή του ὁ ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλος ἐξέδωσε ἐγκύκλιο, ποὺ 
ἀπαγορεύει στοὺς ἱερεῖς νὰ βαπτίζουν τὰ βρέφη μὲ ἑλλη-
νικὰ ὀνόματα.]

Ἀφορισμοὶ

Κατὰ Εὐκλείδη: Ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ἀνθρακίτη

Ὁ ἱερέας-δάσκαλος Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, ποὺ καταδικάστηκε ἀπὸ τὸ Πατρι-
αρχεῖο καὶ φυλακίστηκε στὶς 30-11-1723, γιατὶ δίδασκε, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τοὺς 
προκρίτους τῶν Ἰωαννίνων, ποὺ ἔγραψε μετὰ τὴ δίκη του (30-11-1723), ἀναφέρει: 
• «Γενομένης συνόδου παρεστάθηκα ἔμπροσθέν τους. Πόσοι ἦσαν δὲν δύναμαι 

νὰ μετρήσω. Μοῦ παρουσίασαν τὰ τετράδια διδασκαλίας μου μὲ γνῶμες ἀπὸ 
ἀρχαίους φιλοσόφους καὶ τὴν Γεωμετρίαν τοῦ Εὐκλείδου. “Εἶναι δικά σου;”... 
“∆ὲν εἶναι δικές μου γνῶμες, εἶναι γνῶμες τῶν φιλοσόφων.” Τὰ κατεδίκασαν 
καὶ τὰ ἔκαυσαν. Τὴν ἄλλην Κυριακὴν ἄναψαν φωτιὰ εἰς τρία μέρη τῆς αὐλῆς 
τῶν Πατριαρχείων. Ὁλόγυρα, διὰ νὰ εὐχαριστηθοῦν τὸ σωτήριον θέαμα, εὑρί-

Καὶ ἡ κατὰ 
καινοτομίαν παρὰ 
ταῦτα εἰσαχθεῖσα 

τῶν παλαιῶν 
ἑλληνικῶν 
ὀνομάτων 

ἐπιφώνησις εἰς 
τὰ βαπτιζόμενα 
βρέφη... εἶναι 

διόλου ἀπροσφυὴς 
καὶ ἀνάρμοστος.

(Πατριάρχης 
Γρηγόριος Ε΄)



∆ΑΥΛΟΣ 309, Ἰανουάριος 2008    21679

σκοντο κληρικοὶ καὶ λαὸς ἄπειρος, γεμιτζῆδες, παπουτσῆδες, ῥαφτᾶδες. Συνα-
θροίζουν Λογικές, Φυσικές, Εὐκλείδην καὶ ἕτερα Μαθηματικὰ καὶ τὰ ῥίπτουν 
στὶς πυρές. Οἱ φλόγες ἀντιφέγγισαν στὰ πρόσωπά τους, ὄχι ὅμως τὸ φῶς μὰ 
τὰ σκοτάδια... Μοῦ ζήτησαν νὰ ὁμολογήσω, ὅτι παρεκινήθην ἀπὸ σατανικὴν 
συνεργίαν, ἐθελοκακίαν καὶ φρενοβλάβειαν καὶ νὰ τὰ ἀναθεματίσω ὡς δυσσεβῆ 
καὶ γέμοντα πάσης βλασφημίας καὶ ὅτι οὐδέποτε πλέον θὰ διδάξω, εἰδάλλως 
θὰ εἶμαι ὑπόδικος τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι.» (∆. Φωτιάδης, «Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 
’21», τ. Ά, σελ. 160.) Τὸ ἐπίσημο κείμενο τῆς καθαίρεσης τοῦ Μεθοδίου τοῦ Ἀν-
θρακίτου (Ἱερεμίου Γ ,́ «Καθαίρεσις διεξοδικὴ τοῦ κακοΜεθοδίου, τοῦ ὄντος ἀπὸ 
τὴν ἐπαρχίαν Ἀχρίδος, διὰ τὰ μιαρὰ καὶ ἀσεβείας γέμοντα συγγράμματα αὐτοῦ», 
ἔκδ. 1720 μ.Χ., τ. 3, σελ. 868-873.)

• «Πλήν τινα διόρθωσιν δέξαιντο αὐτά, διόλου διεφθαρμένα καὶ ἀναμὶξ ταῖς βλα-
σφημίαις συμπεφυρμένα, οὐχ ἧττον τῆς Ἀναξαγόρου πανσπερμίας τὰ πάντα ἐν 
πᾶσι τιθέμενα, μηδέποτε διακριθησόμενα, ὧν τὸ καλὸν ἀπιστία, καὶ ὕβρις πᾶν 
ὃ πιστεύεται...» (σελ. 872).

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

«Ἔμαθα πὼς μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ Θεοῦ δὲν εἴσθενε Ἕλληνες, δὲν εἴσθενε ἀσεβεῖς 
αἱρετικοί, ἄθεοι, ἀλλ’ εἴσθενε βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ 
εἴσθενε τέκνα καὶ θυγατέρες τοῦ Χριστοῦ μας.» (Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἐκδ. Ὀρθ. Φιλανθρ. Ἀδελφ. 1959, 
σελ. 6.)

Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

«Τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἄξιον περιφρονήσεως καὶ ταλανισμοῦ, ὄχι διότι 
τοῦ ἔλειψαν οἱ Ἡράκλειτοι, οἱ Πυθαγόρες, οἱ Πλάτωνες καὶ οἱ Ἀριστοτέλεις καὶ 
οἱ τοιοῦτοι ἄλλοι μετεωρολέσχαι (= ἀνοητολογοῦντες), ἀλλὰ διατὶ ἔλειψαν οἱ 
Ἀθανάσιοι, οἱ Βασίλειοι, οἱ Κύριλλοι.» (Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, «Ἀντιφώνη-
σις», Τεργέστη 1802.)

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

«Ταύτης (τῆς ἀθανασίας) ἐραστὴς ἔγινε καὶ ὁ μέγας αὐτοκράτωρ τῆς γῆς, ἐκεῖ-
νος ὁ Ἀλέξανδρος (ἐνν. τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρο), ἀλλ’ ἐφάνη καταγέλαστος· εἰς 
τὸν ἴδιον καιρὸν καθ’ ὃν ἐδημοσίευεν ὅτι εἶναι υἱὸς τοῦ Ἄμμωνος, ἐκήρυξε τὸν 
ἑαυτόν του νόθον καὶ τὴν μητέρα του μοιχαλίδα. Τοιαῦτα τὰ ἀποτελέσματα τῆς 
γηίνης ἐπιθυμίας, τοιοῦτος ὁ κλῆρος τῆς σαρκικῆς ὀρέξεως· γέλως καὶ ἐμπαιγμός, 
ὄνειδος καὶ αἰσχύνη.» (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, «Λόγος εἰς Ἁγίαν Ἄνναν».)

* * *

Τὸ γένος τῶν 
Ἑλλήνων εἶναι ἄξιον 
περιφρονήσεως καὶ 

ταλανισμοῦ.

(Ἅγιος Ἀθανάσιος 
ὁ Πάριος)
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 κό μη καὶ σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος τὰ κεί με να αὐ τὰ τὰ χρη-
σι μο ποι εῖ καὶ στὴν ∆ογ μα τι κή της, καὶ στὴν Κα τή χη σή της, καὶ στὴ 
Λει τουρ γι κή της· πλεῖ στα ἐξ αὐ τῶν ἀ πο τε λοῦν ἐν χρή σει ψαλ μούς, 
ἀ να γνώ σεις, ὕ μνους, τρο πά ρια, ᾠ δὲς κ.λπ., ποὺ ψάλ λον ται καὶ δι-
α βά ζον ται κα θ’ ὅ λη τὴ διά ρκεια τοῦ ἔ τους στὶς ἐκ κλη σί ες καὶ στὰ 

μο να στή ρια τῆς Ἑλ λά δας εἰς ἐ πή κο ον τῶν ἐκ κλη σι α ζό με νων Ἑλ λή νων, ἀλ λὰ καὶ 
χρη σι μο ποι οῦν ται στὰ κη ρύγ μα τα τῶν Ἑλ λή νων κλη ρι κῶν καὶ ἱ ε ρο κη ρύ κων, ὅ πως 
καὶ τῶν σύγ χρο νων «ἑλ λη νορ θό δο ξων» ἀ πο λο γη τῶν στὴν πο λε μι κή τους κα τὰ τοῦ 
Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ. Τὰ λει τουρ γι κὰ βι βλί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, ποὺ 
γέ μουν τέ τοι ων κει μέ νων, οἱ ἱ ε ρεῖς εἶ ναι κα νο νι κά δι α τε ταγ μέ νοι καὶ νο μι κὰ ὑ πο-
χρε ω μέ νοι νὰ τὰ χρη σι μο ποι οῦν στὶς ἱ ε ρο πρα ξί ες τους.

(1) Ἐ κτὸς με ρι κῶν τυ πι κῶν εὐ χα ρι στι ῶν γιὰ τὴν ἀ πο στο λὴ τοῦ βι βλί ου «Τὰ ὑ βρι στι-
κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. (Ὅ σα χρη σι μο ποι εῖ καὶ 
ἐγ κρί νει σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος)» ἀ παν τή σεις λά βα με μό νον ἀ πὸ τοὺς 
πα ρα κά τω:
• Τὸν ἀν θρω πο λό γο κ. Ἄ ρη Που λια νό, ὁ ὁ ποῖ ος χα ρα κτή ρι σε τὸ βι βλί ο ὡς «μιὰ 

ση μαν τι κὴ προ σφο ρὰ στὴ γνώ ση».
• Τὸ σκη νο θέ τη κ. Θό δω ρο Μα ραγ κό, ποὺ ζή τη σε νὰ ἐ ξα φα νι σθοῦν ἀ πὸ τὰ ἐκ-

κλη σι α στι κὰ κεί με να οἱ ὕ βρεις τῶν χρι στια νῶν κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων (βλ. «∆», τ. 
302 ἢ h t tp: //w ww.d a v l os.gr/p df/20971.p df).

• Τὸν τρα γου δι στὴ κ. Ἀ γά θω να, ὁ ὁ ποῖ ος θε ω ρεῖ πὼς εἶ ναι ντρο πὴ νὰ ἀ νέ χων ται 
οἱ ἀ νώ τα τοι πο λι τι κοὶ καὶ πο λι τεια κοὶ πα ρά γον τες τὸ ὑ βρε ο λό γιο κα τὰ τῶν 
Ἑλ λή νων, ποὺ ψάλ λε ται στὶς ἐκ κλη σί ες (βλ. «∆», τ. 304 ἢ h t tp: //w ww.d a v l os.
gr/p df/21200.p df).

• Τὸν πρώ ην πρό ε δρο τῆς ∆η μο κρα τί ας κ. Χρῆ στο Σαρ τζε τά κη, ὁ ὁ ποῖ ος με τα ξὺ 
ἄλ λων στὴν ἐ πι στο λή του μᾶς ἐ πι ση μαί νει, ὅ τι τὸ Βυ ζάν τιο εἶ χε «ἄ φθι τα ἀ γα-
θο ποι ὰ ἀ πο τε λέ σμα τα», κι ὅ τι ὁ Χρι στι α νι σμὸς «χά ρις εἰς τὴν σύ ζευ ξή του 
με τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος προ σέ φε ρε ἀ κο λού θως πολ λὰ εἰς τὸν πο λι τι-
σμόν».

Στὸν κ. Χρ. Σαρ τζε τά κη ἀ πάν τη σε μὲ προ σω πικ ὴ ἐ πι στο λή του ὁ ἐκ δό της τοῦ 
«∆», στὴν ὁ ποί α με τα ξὺ τῶν ἄλ λων γρά φει:

«Τὸ αὐ στη ρό τα τα καὶ ρη τό τα τα κα θω ρι σμέ νο θέ μα τοῦ βι βλί ου εἶ ναι οἱ ὕ βρεις 
τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ. ∆ὲν εἶ ναι αὐ τὸ ἐ παρ κές, ὡς σο βα ρό τα-
το θέ μα γιὰ ἕ να βι βλί ο; Χρει ά ζε ται “δε κα νί κια” (π.χ. ἱ στο ρι κά), γιὰ νὰ δι και ω θῇ 
ἡ ἀ νάγ κη ἐκ δό σε ώς του; ∆ὲν δι και ώ νε ται ἀ πὸ μό νο του –ἔ τσι ὅ πως εἶ ναι; Ἢ –νὰ 
τὸ πῶ ἀλ λι ῶς: συ ναι σθη μα τι κά– δὲν συγ κι νεῖ σθε, κ. Πρό ε δρε, ὡς κά πο τε Πρῶ τος 
Ἕλ λη νας με τα ξὺ τῶν ὑ βρι ζο μέ νων ἐ πὶ αἰ ῶ νες καὶ ἐν τῷ συ νό λῳ τους Ἑλ λή νων, 
δι α βά ζον τας ἔ στω λί γα ἀ πὸ τὰ 500 καὶ πλέ ον αὐ θεν τι κὰ αὐ τὰ ρυ πα ρο γρα φή μα-
τα;»

Γιά ννης Λά ζα ρης
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ἐ λευ θε ρί α τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι φυ σι κὸς νό μος καὶ ἑ πο μέ νως 
ὁ φυ σι κὸς νό μος εἶ ναι πρω ταρ χι κὸ ἀν θρώ πι νο δι καί ω μα, 
καὶ πρὸ παν τὸς ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς συ νεί δη σης. Ἡ ἐ λευ θε ρί α 
τῆς συ νεί δη σης ἔ χει ὡς ἀ φε τη ρί α της τὴν ἴ δια τὴν οὐ σί α 

τῆς Φύ σης, ἐ κεί νη ποὺ ἑ δρά ζε ται στὸ ἐ σώ τα το Ἐ γὼ κά θε συ νει δη τοῦ 
ἀ τό μου καὶ εἶ ναι ἡ ἐκ δή λω ση τῆς παγ κό σμιας σκέ ψης. 

Ἡ σκέ ψη σύμ φω να μὲ τὸν Ἀ ξε λὸ εἶ ναι: «...ὁ Κό σμος, καὶ χω ρὶς αὐ τὴ Κό σμος 
δὲν θὰ ὑ πῆρ χε. Οὔ τε Κό σμος ὑ πάρ χει δί χως σκέ ψη οὔ τε σκέ ψη δί χως κό σμο. ∆ὲν 
γί νε ται νὰ φύ γου με ἀ πὸ τὴ σκέ ψη καὶ νὰ κα τα λή ξου με στὸν Κό σμο, ἀλ λὰ οὔ τε καὶ 
ἀν τί στρο φα. Ἡ σκέ ψη εἶ ναι μέ σα στὰ πράγ μα τα, ἀ πὸ τὴ στιγ μὴ ποὺ ὑ πο πί πτουν 
στὴν ἀν τί λη ψή μας. Ἡ σκέ ψη φω τί ζει μέ σα στὸ ἡ μί φως τῆς ἀν θρώ πι νης δι ά νοι ας 
τὸ πᾶν, χω ρὶς νὰ εἶ ναι τὸ πᾶν. Ἡ σκέ ψη ξε κι νᾷ ἀ πὸ τὸ κά θε τι ποὺ βλέ που με ἢ 
ἀν τι λαμ βα νό μα στε, δι α περ νᾷ τὸν ἄν θρω πο, ἀγ κα λιά ζει τὴν οὐ σί α τῆς Φύ σε ως 
καὶ κα τα λή γει ξα νὰ στὸν ἐ σώ τα το “Λό γο”, τὸ δη μι ουρ γό». 

Σύμ παν-Λό γος-Συ νεί δη ση-λό γος

ὲ τὴ σκέ ψη ὁ ἄν θρω πος κα τορ θώ νει νὰ κα τα νο ῇ τὸν φυ σι κὸ κό σμο 
ποὺ τὸν πε ρι βάλ λει, νὰ κα τα νο ῇ τὴ σύν θε ση τῶν μορ φῶν καὶ νὰ προ-
σπα θῇ νὰ συλ λά βῃ τὴν πραγ μα τι κό τη τα καὶ τὴν ἀ λή θεια. Γιὰ νὰ μπο-
ρέ σῃ ὅ μως νὰ τὸ κα τορ θώ σῃ αὐ τό, ἡ σκέ ψη του πρέ πει νὰ λει τουρ γῇ 
ἐ λεύ θε ρα, ἀ βί α στα καὶ ἀ νεμ πό δι στα. Φραγ μοὶ στὴν ἐ ρευ νη τι κὴ δι είσ-

δυ ση τῆς ἀν θρώ πι νης σκέ ψης εἶ ναι ἀ κα τα νό η τοι. Ἡ σκέ ψη ξε περ νά ει τὸ ὅ ριο τῶν 
αἰ σθή σε ων καὶ τα ξι δεύ ον τας στὸ με γα λεῖ ο τοῦ ἀ πεί ρου συλ λαμ βά νει τὴν εἰ κό να 
του καὶ κα τα νο εῖ τὴν κα θο λι κό τη τά του. «Σπά στε τὰ δε σμὰ τῆς σκέ ψης σας, καὶ 
τό τε ταυ τό χρο να θὰ σπά σε τε τὰ δε σμὰ τοῦ σώ μα τός σας», ἀ να φω νεῖ ὁ Bach μέ σα 
ἀ πὸ τὸ «Γλά ρο Ἰ ω νά θαν», ποὺ κά θε ἄν θρω πος κρύ βει μέ σα του καὶ συμ βο λί ζει τὴν 
ἀ πε ρι ό ρι στη ἰ δέ α τῆς λευ τε ριᾶς ποὺ δι α περ νᾷ τὸ σῶ μα ἀ πὸ τὴ μί α ἄ κρη στὴν ἄλ-
λη, καὶ ἡ ἰ δέ α αὐ τὴ δὲν εἶ ναι πα ρὰ ἡ ἴ δια ἡ σκέ ψη. Ἡ σκέ ψη τοῦ ἄ πει ρου, ἡ σκέ ψη 
τῆς ἀ πό λυ της, ἀ πέ ραν της λευ τε ριᾶς. Μιὰ σκέ ψη ποὺ ὁ ἄν θρω πος τὶς πε ρισ σό τε ρες 

ÔÉ ÓÇÌÁÉÍÅÉ
ÅËÅÕÈÅÑÉÁ;
Ἀ πὸ τὸν Φυ σι κὸ Νό μο στὸ Ἄ το μο
καὶ ἀ πὸ τὸ Ἄ το μο στὴν Κοι νω νί α
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φορὲς δὲν τολμᾷ νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητό του, γιατὶ τρομάζει στὴν ἰδέα τῆς 
γνώσης τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας. Γιατὶ στὴν πραγματικότητα καμμιὰ ἀλήθεια δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀποδειχθῇ. Γιατὶ τότε θὰ ἦταν τὸ τέλος. Μέσα στὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει ἡ 
ἀναγκαιότητα, ἐνῷ ἔξω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἡ ἐλευθερία. «Ὅπου ὑπάρχει βούληση 
ὑπάρχει ἀναγκαιότητα καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει βούληση ὑπάρχει ἐλευθερία», εἶπε 
ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος στὰ «Μεταφυσικῆς προλεγόμενα».

Οἱ νόμοι τῆς κίνησης, τῆς ζωῆς, τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ἐλευθερίας ὡς φυσικοὶ 
καὶ πρωταρχικοὶ νόμοι ἐνυπάρχουν καὶ συλλειτουργοῦν σὲ κάθε ἀνθρώπινη 
προσωπικότητα. Ὁ βαθμὸς τῆς ἐξέλιξης τοῦ καθενὸς καὶ ἡ ἀξία του ἐκτιμῶνται 
ἀπὸ τὴν ἔνταση καὶ τὴν ἐνέργεια, μὲ τὴν ὁποία ἐκδηλώνει τὸ νόμο τῆς ἀτομικῆς 
ἐλευθερίας καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων. Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχῃ ἐλευθερία 
συνειδήσεως, τότε φθάνει στὴν ἐλευθερία τῆς ζωῆς. Ἡ ἔλλειψη ἐλευθερίας τῆς 
σκέψης ὁδηγεῖ στὴν ἀμάθεια κι αὐτὴ στὴν ἀτέλεια, στὰ πάθη, στὴν ἔλλειψη κάθε 
ὡραίας ἀνθρώπινης ἰδιότητας. Ἡ σκέψη, γιὰ νὰ λειτουργήσῃ ἐλεύθερα, δὲν πρέ-
πει νὰ ἔχῃ δεσμὰ οὔτε προκαταλήψεις οὔτε ἀδυναμίες οὔτε δεισιδαιμονίες, ἀλλὰ 
οὔτε ὅρια καὶ φραγμούς. Ἡ ἀχτίδα τῆς σκέψης ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἔρευνας 
καὶ φθάνει στὸν Λόγο προσπαθῶντας νὰ ἀγγίξῃ τὰ ὅρια τῆς ἀλήθειας.

Ἀποτέλεσμα τῆς ἐλεύθερης ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Λόγο 
τοῦ Σύμπαντος εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς συνείδησης. Καὶ 
εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε λογικὴ νὰ παραβιάζεται μὲ ὁποιον-
δήποτε τρόπο ἀπὸ ὁποιονδήποτε. Ἡ συνείδηση εἶναι τὸ 
ἀπαράβατο ἄδυτο κάθε ἀνθρώπινης ὑπόστασης, καὶ ἀπὸ 
αὐτὴ ξεπηδάει ἡ δημιουργικὴ δύναμη, ποὺ σφραγίζεται 
μὲ τὴν ἐρευνητικὴ σκέψη.

«Ἡ συνείδηση εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Φύσης μέσα στὸν ἄν-
θρωπο», λέει ὁ Βασιλῆς, δηλαδὴ ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν 
γνωστικῶν ἱκανοτήτων, ποὺ ἀνάλογα μὲ τὴν τελειότητα 
τοῦ ἀτόμου μπορεῖ νὰ φτάσῃ πλησιέστερα στὴν ἀλήθεια 
καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἀνεμπόδιστη 
νὰ ἀναπτύσσεται. Ἡ καταπίεσή της προκαλεῖ δουλεία 
τοῦ πνεύματος, ποὺ μὲ τὴ σειρά της ὁδηγεῖ στὴν πνευμα-
τικὴ κατάπτωση καὶ στὸν πνευματικὸ μαρασμό.

Ἡ ἐλευθερία τῆς συνείδησης λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι ἀπόλυτη. Ἡ ἐλευθερία τοῦ 
πολίτη ἔγκειται στὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματός του. ∆οῦλος μὲ ἐλεύθερο πνεῦμα 
βρίσκεται σὲ ὑψηλότερη ἠθικὴ σφαῖρα ἀπὸ ἐλεύθερο μὲ πνεῦμα δούλου, τονίζει 
ὁ φιλόσοφος Πολύβιος ∆ημητρακόπουλος. Ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ ἐλευθερίας 
μπορεῖ νὰ δεσμευθῇ. Τῆς συνείδησης ποτέ. Ἡ στέρησή της θὰ ὁδηγήσῃ σὲ μαρασμὸ 
τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, θὰ ὁδηγήσῃ σιγά-σιγὰ σὲ μονοπάτια ἐξαφάνισης. Ἡ ἐλευ-
θερία τῆς σκέψης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμποδιστῇ, καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε οὔτε καὶ τοῦ 
λόγου. Ἡ διατύπωση μὲ τὸ λόγο τῶν ἀνθρώπινων σκέψεων δὲν πρέπει νὰ τρομάζῃ, 

Ἡ ἐλευθερία τοῦ 

πολίτη ἔγκειται 

στὴν ἐλευθερία 

τοῦ πνεύματός του. 

∆οῦλος μὲ ἐλεύθερο 

πνεῦμα βρίσκεται 

σὲ ὑψηλότερη 

ἠθικὴ σφαῖρα ἀπὸ 

ἐλεύθερο μὲ πνεῦμα 

δούλου.
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ἔ στω κι ἂν φαί νων ται ἀν τί θε τες πρὸς τὰ κρα τοῦν τα. Ἂν δὲν ἔ χουν τὸ σπό ρο τῆς 
ἀ λή θειας, θὰ χα θοῦν. Ἂν ὅ μως φέ ρουν στὴ ρί ζα τους τῆς ἀ λή θειας τὸ σπέρ μα, θὰ 
ρι ζώ σουν καὶ θὰ ἀ να πτυ χθοῦν, ὅ σο πό λε μο καὶ ἂν τοὺς κά νουν.

Ἔ λεγ χος τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῆς σκέ ψης ἀ πὸ τὴν Ἐ ξου σί α

τὴν ἐ πο χὴ τὴ ση με ρι νὴ ὁ ἄν θρω πος φαί νε ται νὰ βρί σκε ται μπρο στὰ 
σὲ ἕ να μοι ραῖ ο σταυ ρο δρό μι. Ἔ χει πα ρε ξη γή σει τὴν ἐ λευ θε ρί α του. 
Τὸ σο βα ρὸ αὐ τὸ θέ μα ἀ να κύ πτει, ὅ ταν με γά λες ὁ μά δες πλη θυ σμῶν, 
κρά τη ἢ μει ο νο τι κὲς ὁ μά δες μέ σα στὸ ἴ διο τὸ κρά τος, ὑ πὸ τὴν ἐ πί-
δρα ση εἴ τε φα να τι κῶν ἀ πό ψε ων, κυ ρί ως θρη σκευ τι κῶν, εἴ τε θέ σε ων 

ἀ νο μο λό γη των συμ φε ρόν των, προ σπα θοῦν νὰ φι μώ σουν ὄ χι μό νον τὶς ἐ λεύ θε ρες 
φω νές, ἀλ λὰ καὶ νὰ ἐ λέγ ξουν καὶ τὴ σκέ ψη. ∆ι ε φθαρ μέ να ἢ θε ο κρα τι κὰ κυ ρί ως 
κα θε στῶ τα προ σπα θοῦν μέ σῳ τῆς πλύ σης ἐγ κε φά λου μὲ τὴν προ πα γάν δα, βο η θού-
με να σή με ρα καὶ ἀ πὸ τὰ ΜΜΕ, νὰ κα τευ θύ νουν τὴν ἀν θρώ πι νη σκέ ψη πρὸς τὰ 
ση μεῖ α ποὺ ἐ κεῖ να ἐ πι θυ μοῦν καί, ἂν ἔ χουν τὴ δυ να τό τη τα, ἐμ πο δί ζουν καὶ τὸν ἄν-
θρω πο νὰ σκέ πτε ται μὲ τὴν ἄ με ση πα ρέμ βα σή τους στὰ θέ μα τα τῆς παι δεί ας καὶ τὴ 
χει ρα γώ γη σή της. Ἡ ἐ λεύ θε ρη συ νεί δη ση κά νει κα κό, για τὶ ἐ πι τρέ πει στὸν πο λί τη 
τὴν κρι τι κή, ποὺ μπο ρεῖ νὰ γεν νή σῃ τὴν ἀν τί δρα ση, ποὺ 
αὐ τὴ μὲ τὴ σει ρά της εἶ ναι ἐ χθρὸς κά θε κα τα πί ε σης.

Ἀ κό μη χει ρό τε ρη εἶ ναι ἡ ἐ πι μο νὴ ὁ μά δων μὲ ἀ μεί ω τη 
προ πα γάν δα στὰ ἀ μόρ φω τα κοι νω νι κὰ στρώ μα τα γιὰ 
τὴν μὴ πα ρα δο χὴ τῶν ἐ πι στη μο νι κῶν ἀ να κα λύ ψε ων. 
Τοῦ το συμ βαί νει ἰ δι αι τέ ρως μὲ τοὺς νό μους τῆς ἐ ξέ λι-
ξης, μὲ σκο πὸ νὰ στη ρι χθοῦν ἀ πό ψεις ποὺ ἐ ξυ πη ρε τοῦν 
ὁ μά δες στε λε χῶν νὰ δι α τη ρή σουν τὰ ἡ γε τι κὰ κε κτη μέ να 
τους. Ἔ τσι φα να τί ζουν τὰ πλή θη, καὶ ἔ τσι ἡ ἐ λευ θε ρί α 
τῆς σκέ ψης τῶν ἄλ λων ἀν θρώ πων ὄ χι μό νον περ νᾷ στὸ 
πε ρι θώ ριο, ἀλ λὰ τοὺς ἀ πα γο ρεύ ε ται νὰ ἐκ φρά σουν καὶ 
τὶς ἀν τιρ ρή σεις τους.

Ἀ πὸ τὴν Φύ ση στὸ Ἄ το μο καὶ ἀ πὸ αὐ τὸ στὴν Κοι νω νί α

ἐ λευ θε ρί α ὅ μως, ὅ πως ἤ δη ἀ να φέρ θη κε, εἶ ναι τὸ ὑ πέρ τα το δῶ ρο τῆς 
Φύ σης στὸν ἄν θρω πο. Εἶ ναι τὸ ἀ γα θὸ ποὺ γεν νι έ ται ἀ πὸ τὴ δη μι ουρ-
γι κὴ δύ να μη τῆς Φύ σε ως. Τὸ φυ σι κὸ ἀ γα θὸ συ νε πῶς τῆς ἀ πό λυ της 
ἀ το μι κῆς ἐ λευ θε ρί ας ἔ χει ὡς συ νε πα κό λου θο τὶς ὁ μα δι κὲς ἐ λευ θε ρί ες, 
ποὺ πη γά ζουν ὡς ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἀ το μι κῆς ἐ λευ θε ρί ας στὴν κοι νω νι-

κὴ δο μή. Ἀν τί θε τα ἡ πα ρεμ πό δι ση τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῆς ἀ το μι κῆς συ νει δή σε ως ὁ δη γεῖ 
ἀ νε πι φύ λα κτα σὲ νέ ους Με σαί ω νες, ὅ που ἡ ἀν θρώ πι νη σκέ ψη ἦ ταν φυ λα κι σμέ νη 
καὶ ἀ πα γο ρευ μέ νη. Τὰ ση μά δια τῆς ἐ πο χῆς μας δὲν εἶ ναι ἐν θαρ ρυν τι κά. Ἡ γε τι κὲς 
μορ φὲς δὲν ὑ πάρ χουν δι ε θνῶς, καὶ οἱ λα οὶ ζοῦν λη σμο νῶν τας ὅ τι ἔ χουν ἀ πὸ τὴν 
Φύ ση τὴν ἱ κα νό τη τα νὰ πά ρουν στὰ χέ ρια τους τὶς τύ χες τους. 

Ἡ παρεμπόδιση 

τῆς ἐλευθερίας 

τῆς ἀτομικῆς 

συνειδήσεως 

ὁδηγεῖ σὲ νέους 

Μεσαίωνες, ὅπου ἡ 

ἀνθρώπινη σκέψη 

ἦταν φυλακισμένη 

καὶ ἀπαγορευμένη.
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Ὅ ταν ὅ μως τοῦ το συμ βαί νῃ, καὶ δυ στυ χῶς στὶς μέ ρες μας συμ βαί νει πο λὺ συ χνά, 
τό τε τί πρέ πει νὰ γί νῃ; Προ φα νῶς θὰ πρέ πει νὰ ὑ πάρ χῃ στα θε ρὴ θέ λη ση γιὰ τὴν 
προ ά σπι ση καὶ δι εκ δί κη ση τοῦ δι και ώ μα τος τῆς ἐ λευ θε ρί ας μὲ κά θε νό μι μο καὶ 
βί αι ο ἀ κό μη τρό πο ἐ νάν τια σὲ ὅ ποι ον τὴν ἀρ νη θῇ ἢ τὴν ἐ πι βου λεύ ε ται, ἰ δί ως ἐν 
ὀ νό μα τί της. Ὁ Ἰ τα λὸς Mazzini λέ ει, ὅ τι ἡ ἐ λευ θε ρί α εἶ ναι ἱ ε ρὴ ὅ πως τὸ ἄ το μο, 
ποὺ μὲ αὐ τὸ ἐκ προ σω πεῖ ται ἡ πνευ μα τι κὴ ὕ παρ ξη. Ἀ φή νον τας νὰ πα ρα βι ά ζε ται ἡ 
ἐ λευ θε ρί α τῆς σκέ ψης τοῦ ἀ τό μου, ὁ ἄν θρω πος προ δί δει τὴν φύ ση του καὶ ἐ πα να-
στα τεῖ στὶς ἐν το λές της. Ὁ ἄν θρω πος ἔ χει ὑ πο χρέ ω ση νὰ προ α σπί σῃ τὰ δι και ώ μα τά 
του, τὰ ἀ το μι κὰ καὶ ἐ κεῖ να ποὺ ἀ πορ ρέ ουν στὴν κοι νό τη τα ποὺ ζῇ. Ἀ γω νί ζε ται 
καὶ δι εκ δι κεῖ μὲ κά θε μέ σο τὸ δι καί ω μα τῆς δι κῆς του ὕ παρ ξης, τῆς πνευ μα τι κῆς 
του ὕ παρ ξης; Τί χει ρό τε ρο ἀ πὸ πνευ μα τι κὸ θά να το ἀ πο τε λεῖ ἡ ἀ πώ λεια τῆς πνευ-
μα τι κῆς ἐ λευ θε ρί ας; 

Ἡ ἐ λευ θε ρί α εἶ ναι τὸ κλει δί, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο κά θε σκε πτό με νο πνεῦ μα θὰ μπο ρέ σῃ 
νὰ ἰ δῇ κα τά μα τα τὴν καρ διὰ τῆς ἴ διας τῆς φύ σης ποὺ μᾶς κυ βερ νά ει. 

Ἡ παι δεί α καὶ ὁ ρό λος της στὴν ἐ λευ θε ρί α τοῦ ἀ τό μου

ὴ ση με ρι νὴ ἐ πο χὴ ἡ ἀν θρω πό τη τα κιν δυ νεύ ει ἀ πὸ ἕ να Με σαί ω να, 
ποὺ ὅ λα δεί χνουν, ὅ τι θὰ εἶ ναι ὁ χει ρό τε ρος ὅ λων. Ἡ ἐ πι βο λὴ ἀ νε-
λεύ θε ρων μέ τρων, ἀ κό μη καὶ στὰ θε ω ρού με να «δη μο κρα τι κά» κα θε-
στῶ τα, «δη μο κρα τι κῆς» ἀ πο λυ ταρ χί ας τοῦ ἑ κά στο τε κα τε στη μέ νου 
γιὰ τὴν ἀ κρί βεια γιὰ τὴν προ ά σπι ση τῶν κε κτη μέ νων του, ἡ ἐ πι βο λὴ 

δι δα σκα λί ας ἀν τι ε πι στη μο νι κῶν ἀ πό ψε ων πρὸς ἐ ξυ πη ρέ τη ση ἀ νο μο λό γη των κα θε-
στω τι κῶν θέ σε ων εἴ τε τε ρά στι ων οἰ κο νο μι κῶν συμ φε ρόν των εἴ τε ἄλ λων εἶ ναι μί α 
πραγ μα τι κό τη τα στὸν κό σμο τοῦ 21ου αἰ ῶ να. Ὁ με γα λύ τε ρος ὅ μως κίν δυ νος εἶ ναι 
ἡ ἀ νά πτυ ξη θε ο κρα τι κῶν, ἀ πο λυ ταρ χι κῶν, ἐμ φα νῶν ἢ κρυ φῶν, κα θε στώ των, εἴ τε 
ἐ πι σή μως ὡς κυ βερ νη τι κῶν ὀρ γα νι σμῶν εἴ τε ὡς ἐκ κλη σι α στι κῶν κα θε στώ των μὲ 
πα νί σχυ ρη ἐ πιρ ρο ὴ στὶς κυ βερ νή σεις μέ σῳ ἰ δί ως τῶν μα ζῶν, τὶς ὁ ποῖ ες ἄ με σα μὲ 
δι ά φο ρους τρό πους ἐ λέγ χουν. Αὐ τὰ τὰ τε λευ ταῖ α εἶ ναι καὶ τὰ πλέ ον ἐ πι κίν δυ να 
στὴν ἐ πο χή μας. Αὐ τὰ εἶ ναι ποὺ κα θο ρί ζουν, πολ λὲς φο ρὲς μὲ τὸν πλέ ον στυ γνὸ 
τρό πο, τὴν παι δεί α τοῦ λα οῦ σύμ φω να πάν τα μὲ τὰ ταμ ποὺ τῆς θρη σκευ τι κῆς ἰ δε-
ο λο γί ας τους καὶ τὰ ἐ πι βάλ λουν μὲ ἀ πει λὲς καὶ ἐκ φο βι σμούς.

Ἔ χει λοι πὸν πρω ταρ χι κὴ ση μα σί α ἡ σω στὴ παι δεί α ἀ πὸ τὴν τρυ φε ρὴ ἡ λι κί α 
τοῦ ἀν θρώ που μέ χρι τὸ θά να τό του, προ κει μέ νου νὰ διαμορφωθοῦν πο λί τες μὲ 
συ νεί δη ση καὶ μόρ φω ση, ποὺ δὲν θὰ ἐ πι τρέ πῃ τὴν πα ρέμ βα ση ἰ δε ῶν, ποὺ δὲν 
ἔ χουν ἄλ λο σκο πὸ πα ρὰ τὴν ἐ πι βο λὴ μιᾶς ἰ δε ο λο γί ας, ποὺ ἐ ξυ πη ρε τεῖ συμ φέ-
ρον τα κυ ρι αρ χί ας στὴν ἀν θρω πό τη τα. Βέ βαι α τί θε ται τὸ ἄ με σο ἐ ρώ τη μα, πῶς 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ἐ πι τευ χθῇ αὐ τό, ὅ ταν αὐτὸ τὸ κατεστημένο δὲν μπο ρεῖ νὰ τὸ 
ἐ πι τύ χῃ. 

Τὸ σω στὸ ἐ ρώ τη μα ὅ μως εἶ ναι, ἂν καὶ οἱ λα οὶ στὴ με γά λη τους πλει ο ψη φί α εἶ ναι 
εὐ ε πί φο ροι σὲ οὐ σι α στι κὲς ἀλ λα γὲς ἤ, τὸ πιὸ πι θα νό, ἐ πι ζη τοῦν ἐ πι φα νεια κὲς ἀλ-
λα γὲς μὲ τὴν προ ϋ πό θε ση, ὅ τι δὲν θὰ θι γῇ τὸ θρη σκευ τι κό τους πι στεύ ω, αὐ τὸ ποὺ 
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Πα νε πι στη μια κοὶ κα θη γη τές, ἐ πι στή μο νες, 
συγ γρα φεῖς καὶ ἄν θρω ποι τοῦ Πνεύ μα τος, 
ὑ πέρ μα χοι τῆς Ἐ πι στή μης, τῆς ἐ λεύ θε ρης 
ἔκ φρα σης καὶ τῆς ἐκ κο σμί κευ σης δι ωρ γά νω-
σαν πρό σφα τα συ νέ δριο στὴ Νέ α Ὑ όρ κη στὰ 
πλαί σια τοῦ δι ε θνοῦς προ βλη μα τι σμοῦ γιὰ 
τὸ μέλ λον τῆς πνευ μα τι κῆς ἐ λευ θε ρί ας καὶ 
τοῦ ὀρ θο λο γι σμοῦ σὲ ἕ ναν κό σμο μὲ ὁ λο έ να 
αὐ ξα νό με νες θρη σκευ τι κὲς ἐ πιρ ρο ές. Στὴν εἰ-
κό να ὁ λο γό τυ πος τοῦ συ νε δρί ου. (The 2007 
Conference of the Center for Inquiry / The 

New York Academy of Sciences.) 
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ἔ χει δι α μορ φω θῆ αἰ ῶ νες τώ ρα ἀ πὸ μί α με θο δι κὴ καὶ ἐ πί μο νη πλύ ση ἐγ κε φά λου 
ἀ πὸ τὴν βρε φι κὴ ἡ λι κί α. Οἱ συν θῆ κες τῆς ἐ πο χῆς μας δὲν φαί νε ται νὰ εἶ ναι εὐ νο ϊ κὲς 
γιὰ βα θει ὲς το μὲς καὶ ἐ πα να στα τι κὲς ἀλ λα γές, ποὺ θὰ μπο ροῦ σαν νὰ δώ σουν νό η-
μα σὲ μί α παι δεί α, ποὺ θὰ ὡ δη γοῦ σε σὲ ἀν θρώ πους μὲ ἐ λεύ θε ρα καὶ δη μι ουρ γι κὰ 
πνεύ μα τα καὶ ὄ χι ἀν δρεί κε λα μιᾶς κα τα πι ε στι κῆς κα θε στω κρα τί ας. Οἱ πιὸ κά τω 
στί χοι τῆς Με λισ σάν θης δί νουν ἀ νά γλυ φα αὐ τὸ τὸ ἐκ πλη κτι κὸ νό η μα:

«Μὰ μεῖς, δρα πέ τες ἀ πὸ χί λι ες πόρ τες,
πρὸς τοὺς γα λά ζιους ἀ νοι χτοὺς ὁ ρί ζον τες,
πρὸς τοὺς φλε γό με νους πᾶ με οὐ ρα νούς.
Καὶ φτά νου με μπρὸς στὴ με γά λη θά λασ σα
τὰ νέ α νὰ ὀ νει ρευ τοῦ με ξε κι νή μα τα,
τὴν τέ λεια τῶν θε ῶν ἐ λευ θε ρί α.»

* * *
 ρα γε θὰ μπο ρέ σουν οἱ ἄν θρω ποι νὰ ἀλ λά ξουν τὴ ρο ὴ τῆς βα ρειᾶς 
αὐ τῆς κλη ρο νο μιᾶς, ποὺ αἰ ῶ νες τώ ρα ἔ χουν φορ τω θῆ, καὶ ποὺ δὲν 
τοὺς ἀ φή νει νὰ ἀ να πτύ ξουν ἐ λεύ θε ρα καὶ ἀ βί α στα τὴ θέ λη σή τους, 
ὅ πως πο λὺ πα ρα στα τι κὰ τὸ λέ νε οἱ πιὸ πά νω στί χοι; Μή πως ἔ φτα σε 
ὁ και ρὸς γιὰ ἕ να νέ ο παγ κό σμιο δι α φω τι σμό, μέ σῳ τοῦ ὁ ποί ου θὰ 

μπο ρέ σῃ ἡ ἀν θρω πό τη τα νὰ ἀ παλ λα γῇ ἀ πὸ τοὺς βρόγ χους, ποὺ τὴν κρα τᾶ νε σφι-
κτὰ δε μέ νη σὲ ἀ να χρο νι σμούς, ποὺ βο λεύ ουν ὡ ρι σμέ νες κά στες; Πι στεύ ω, ὅ τι, ἂν 
δὲν γί νῃ μί α παγ κό σμια πνευ μα τι κὴ ἐ πα νά στα ση, τό τε τὸ μέλ λον τοῦ ἀν θρώ που θὰ 
εἶ ναι ἡ πλή ρης ὑ πο τα γὴ σὲ δι α τα ραγ μέ να μυα λά, ποὺ θὰ ἔ χουν ὡς μό νο στό χο τους 
τὴν ἀ λα ζο νι κὴ ἐ ξου σί α καὶ κα τα πί ε ση. Τό τε ἡ ἐ λευ θε ρί α σὲ ὁ μα δι κὸ ἐ πί πε δο θὰ 
εἶ ναι μί α λέ ξη ποὺ δὲν θὰ ἐκ φρά ζῃ τί πο τε. Ὅ μως τό τε δὲν θὰ πρέ πει ὁ ἄν θρω πος 
νὰ ξε ση κω θῇ ἐ νάν τια στὴν κα τα πά τη ση τοῦ κυ ρι ώ τε ρου φυ σι κοῦ του δι και ώ μα τος 
καὶ νὰ δι εκ δι κή σῃ ὁ κα θέ νας ἀ πὸ ἐ μᾶς τὸ «γλά ρο» ποὺ κρύ βει μέ σα του; 

Ἐ πι λο γὴ βι βλι ο γρα φι κῶν βο η θη μά των

1. Ἀ ξε λός, Κ., «Πρὸς τὴν πλα νη τι κὴ σκέ ψη».
2. Bach, R., «Ὁ Γλά ρος Ἰ ω νά θαν».
3. Βα σι λῆς, Ι., «Τὰ δι και ώ μα τα τοῦ ἀν θρώ που καὶ αἱ φυ σι ο κρα τι καί των βά σεις».
4. Camus, A., «Ἡ μοῖ ρα τοῦ πνευ μα τι κοῦ ἀν θρώ που». 
5. ∆η μη τρα κό που λος, Π., «Χρυ σῆ ∆ι α θή κη».
6. Dobzhansky, T., «Evolution, genetics and man». 
7. Ἐ πί κτη τος, «∆ι α τρι βαί».
8. Ηand, Β., «Πνεῦ μα τῆς ἐ λευ θε ρί ας».
9. Κα νελ λό που λος, Π., «Με τα φυ σι κῆς προ λε γό με να».
10. Mazzini, G., «Doveri del’ uomo».
11. Ρουσ σώ, Ζ.Ζ., «Τὸ κοι νω νι κὸ συμ βό λαι ο».
12. Σαφ. Α., «Φι λο σο φί α τοῦ ἀν θρώ που».

 Κώ στας Θα να σου λό που λος
 Ὁ μό τι μος κα θη γη τὴς Α.Π.Θ.
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ÐÑÉÍ 2.000 ×ÑÏÍÉÁ:
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιστήμη εἶχε φθάσει
στὰ πρόθυρα Τεχνολογικῆς Ἐπανάστασης

Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς ἔ γι νε γνω στὸς στὴν ἀν θρω-

πό τη τα ἀ πὸ τὸν Ὅ μη ρο καὶ τὰ δύο πα νάρ χαι α 

ἀ ρι στουρ γη μα τι κά του μνη μεῖ α Λο γο τε χνί ας, τὴν 

Ἰ λιά δα καὶ τὴν Ὀ δύσ σεια, τὰ ὁ ποῖ α ἐ κτὸς ἀ πὸ 

τὴν ὀ μορ φιά, τὴν δύ να μη, τὸν ἡ ρω ι σμό, τὶς ἀν τι-

πα ρα θέ σεις καὶ τὰ πά θη μᾶς ἀ πο κα λύ πτουν πρῶ τον, ὅ τι ὑ πῆρ ξε 

δι α δο χὴ τοῦ ἀρ χαι ό τε ρου Αἰ γαια κοῦ καὶ προ ϋ πάρ χον τος πο λι-

τι σμοῦ ἀ πὸ τοὺς Μυ κη ναί ους καὶ τὸ κυ ρι ώ τε ρο, ὅ τι οἱ ἀρχαῑοι 

Ἕλληνες διέθεταν ἐ ξαι ρε τι κὰ σπου δαῖ ες γνώ σεις Τε χνο λο γί ας 

σὲ ὅ λους τοὺς το μεῖς, ποὺ μᾶς ἐν τυ πω σιά ζουν, ἀκολουθῶντας 

Ç ÊÁÈÅËÊÕÓÇ 
ÔÇÓ «ÓÕÑÁÊÏÓÉÁÓ»

Πο λι τι σμὸς τοὺς τε λευ ταί ους πρὶν τὴν ἐ πι βο λὴ τοῦ Χρι στι α-
νι σμοῦ αἰ ῶ νες δὲν ἦ ταν σὲ πα ρα κμή, ὅ πως προ πα γαν δί ζε ται, 
ἀλ λὰ ἀν τι θέ τως βρι σκό ταν σὲ τε ρά στια ἀ κμή. Χα ρα κτη ρι στι-
κὸ πα ρά δειγ μα ἀ πο τε λεῖ ὁ μη χα νι σμὸς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων (βλ. 
«∆», τ. 299), ποὺ ἐ κτε λοῦ σε ἀ κρι βέ στα τους ἀ στρο νο μι κοὺς 

ὑ πο λο γι σμοὺς καὶ τοῦ ὁ ποί ου ἡ τε χνο λο γί α μὲ τὰ πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ 30 γρα-
νά ζια σὲ ἐμ πλο κὴ δὲν ὑ στε ρεῖ σὲ τί πο τε τῆς σύγ χρο νης Μη χα νο λο γί ας. Στὸ 
ἄρ θρο αὐ τὸ θὰ πα ρου σι ά σου με ἕ να ἀ κό μη τε χνο λο γι κὸ ἐ πί τευγ μα ἐ κεί νης 
τῆς ἐ πο χῆς, ἕ να θαῦ μα τῆς Ναυ πη γι κῆς, τὴ Συ ρα κο σί α. 

Ἡ ἀκμὴ τῆς Ναυπηγικῆς

‣

‣



21688    ∆ΑΥΛΟΣ 309, Ἰανουάριος 2008

ταυ τό χρο να καὶ ἕ ναν πο λι τι σμέ νο τρό πο ζω ῆς, χω ρὶς φό βους, 

με τα φυ σι κὲς φαν τα σι ώ σεις ἢ δει σι δαι μο νί ες, μὲ τὴν Ἐ πι στή μη 

πα ροῦ σα στὴν κα θη με ρι νό τη τα (π.χ. γνώ ση τῆς Ἀ να το μί ας καὶ 

τῆς Ἰ α τρι κῆς, ὅ πως προ κύ πτει, ὅ ταν ὁ Ὅ μη ρος ἀ να φέ ρε ται στὰ 

ἐ ξω τε ρι κὰ ἀλ λὰ καὶ ἐ σω τε ρι κὰ ση μεῖ α τοῦ σώ μα τος, ὅπου τραυ-

μα τί ζον ται οἱ ἥ ρω ες: Βλ. ἔ ρευ νες «∆»: Κ. Κου τρου βέ λη: «Ἡ ἰ α τρι-
κὴ ὁ ρο λο γί α τοῦ Ὁ μή ρου», τ. 175, Κ. Στρα τῆ: «Ἡ ἐ τυ μο λο γί α πα-
νάρ χαι ων ὀ νο μα σι ῶν τῶν ὀρ γά νων τοῦ ἀν θρω πί νου σώ μα τος», 

τ. 199, Κ. Στρα τῆ: «Ἱπ πο κρά της: Συ νε χι στής, ὄ χι “πα τέ ρας” μιᾶς 
μα κραί ω νης ἰ α τρι κῆς πα ρά δο σης», τ. 208, Κ. Στρα τῆ: «Ἡ λαμ πρὴ 
προ ϊπ πο κρά τεια Ἰ α τρι κή», τ. 210).

Ἡ πο ρεί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πι στή μης καὶ Τε χνο λο γί ας συ νε χί σθη κε στὶς ἑ πό με νες 
ἐ πο χές, γιὰ νὰ φθά σῃ στὴν ἀ πο κο ρύ φω σή της στὴν Ἑλ λη νι στι κὴ πε ρί ο δο, ὁ πό τε 
ἡ Τε χνο λο γί α εἶ χε φθά σει σὲ τέ τοι α πρό ο δο, ὥ στε νὰ εἶ ναι ἕ τοι μη γιὰ μί α Βι ο μη-
χα νι κὴ Ἐ πα νά στα ση. Ἡ ἐ πα νά στα ση αὐ τὴ μα ται ώ θη κε μὲ τὴν ἐ πι κρά τη ση τῆς 
Ἀ να το λί τι κης θε ο κρα τί ας καὶ τὴν ἀ πα γό ρευ ση τῆς Ἔ ρευ νας καὶ τῶν Ἐ πι στη μῶν 
γιὰ 1.000 τοὐ λά χι στον χρό νια.

Ἕ να ὑ περ πο λυ τε λὲς πλω τὸ «νη σί»

Συ ρα κο σί α ἦ ταν τε ρά στιο σι το φό ρο πλοῖ ο, πο λυ τε λέ στα τη 
θα λα μη γὸς καὶ τὸ ἰ σχυ ρό τε ρο πο λε μι κὸ πλοῖ ο, ποὺ κα τα σκευ-
ά στη κε κα τὰ τὴν ἀρ χαι ό τη τα· πε ρι γρα φή της σώ ζε ται ἀ πὸ τὸν 
Ἀ θή ναι ο («∆ει πνο σο φι σταί», γ΄ αἰ. μ.Χ. ). Ἡ ξυ λεί α, ποὺ κό πη κε 
γιὰ τὴν κα τα σκευ ή της ἀ πὸ τὸ δά σος τῆς Αἴτ νας, ἦ ταν ἀρ κε τή, 

γιὰ νὰ κα τα σκευα σθοῦν ἑ ξῆν τα πο λε μι κὰ πλοῖ α. Τὰ σκοι νιὰ τὰ μὲν λε πτό-
τε ρα τὰ ἔ φε ραν ἀ πὸ τὴν Ἱ σπα νί α, τὰ δὲ καν νά βι να καὶ τὴν πίσ σα ἀ πὸ τὴν 
πε ρι ο χὴ τοῦ Ρο δα νοῦ πο τα μοῦ. Καρ φιὰ ἔ φε ραν ἀ πὸ τὴ Σι κε λί α καὶ ἄλ λα 
χρει ώ δη ἀ πὸ δι ά φο ρα ἄλ λα μέ ρη. 

Οἱ τε χνῖ τες, ποὺ ἐρ γά στη καν γιὰ τὴν κα τα σκευ ὴ τῆς Συ ρα κο σί ας, ἀ νέρ χον-
ταν σὲ τρι α κό σιους, χω ρὶς τοὺς ὑ πη ρέ τες. Ὅ ταν ἐντὸς ἕξι μηνῶν ἡ Συ ρα κο σί α 
ἦ ταν ἡ μι έ τοι μη, δι α τά χθη κε ἡ πρὸς τὴ θά λασ σα κα θέλ κυ σή της, προ κει μέ νου 
νὰ γί νῃ ἐ κεῖ ἡ ὑ πό λοι πη κα τα σκευ ή. Ὁ Ἀρ χι μή δης, μό νος του –κα τὰ τὸν 
Ἀ θή ναι ο– κα θείλ κυ σε τὸ πλοῖ ο στὴ θά λασ σα διὰ συ στή μα τος τρο χα λι ῶν (τρί-

‣
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σπα στον) κι νῶν τας μό νο τὸ ἀ ρι στε ρό του χέ ρι («τῇ τρι σπά στῳ μη χα νῇ χει ρὶ 
λαι ᾷ (=ἀ ρι στε ρὸ χέρι) καὶ μό νῃ» ). Σύμ φω να μὲ πε ρι γρα φὴ τοῦ Πρό κλου, 
ἀ φοῦ δο κί μα σαν ὅ λοι οἱ Συ ρα κού σιοι μα ζὶ νὰ κα θελ κύ σουν τὸ πλοῖ ο καὶ 
δὲν τὰ κα τά φε ραν, τὸ κα θείλ κυ σε μό νος του ὁ ἴ διος ὁ τύ ραν νος τῶν Συ ρα-
κου σῶν Ἱ έ ρων κά νον τας χρή ση τῶν μη χα νῶν τοῦ Ἀρχιμήδη. Τὸ πλοῖο εἶ χε 
τρί α πα τώ μα τα, ἀ πὸ τὰ ὁ ποῖ α τὸ κα τώ τα το ἦ ταν γιὰ τὰ φορ τί α, τὸ με σαῖ ο 
χρη σι μο ποι εῖτο ὡς χῶ ρος δι α μο νῆς, ἐ νῷ τὸ ἀ νώ τα το ἦ ταν γιὰ τὴν φρου ρά. Σὲ 
κά θε του πλευ ρὰ στὸ με σαῖ ο πά τω μα ὑ πῆρ χαν τριά ντα τε τρά κλι νοι θά λα μοι, 
ξε χω ρι στοὶ θά λα μοι γιὰ τὸ πλή ρω μα, κα θὼς καὶ μα γει ρεῖ ο. 

Ὅ λα τὰ πα τώ μα τα εἶ χαν δά πε δα ἀ πο τε λού με να ἀ πὸ τε τρά γω νες πλά κες 
ἀ πὸ δι ά φο ρους λί θους, στὶς ὁ ποῖ ες εἶ χαν θαυ μά σια πα ρα στα θῆ εἰ κό νες 
ἀ πὸ τὴν Ἰ λιά δα. Στὸ κα τά στρω μα ὑ πῆρ χε γυ μνα στή ριο, χῶ ροι πε ρι πά του, 
κῆ ποι μὲ ὡ ραῖ α φυ τά, ἀ κό μα καὶ σκη νὲς (πέργκολες) ἀ πὸ λευ κὸ κισ σὸ 
καὶ ἀμ πέ λους, τῶν ὁ ποί ων οἱ ρί ζες τρέ φον ταν ἀ πὸ πί θους γε μά τους χῶ-
μα. Οἱ σκη νὲς αὐ τὲς ἔ κα ναν σκιὰ στοὺς χώ ρους τῶν πε ρι πά των. Ὑ πῆρ χε 

‣

Ἀ πει κό νι ση τῆς «Συ ρα κο σί ας», ὅ πως τὴν φαν τά στη κε ζω γρά φος τοῦ ιη΄ αἰ ῶ να.
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ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ «∆» Ο τ. ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ε.Μ.Π. Θ. ΤΑΣΙΟΣ
κ. Θε ο δό σιος Τά σιος εἶ ναι κα θη γη τὴς καὶ τ. πρύ τα νις τοῦ Ε.Μ.Π, 
μέ λος τῆς Ἀ κα δη μί ας Ἐ πι στη μῶν τοῦ Του ρί νου καὶ Πρό ε δρος τῆς 
Ἑ ται ρεί ας Με λέ της τῆς Ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς Τε χνο λο γί ας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ), 
ὁ ὁ ποῖ ος δι δά σκει στὸ Πο λυ τε χνεῖ ο με τα πτυ χια κὰ μα θή μα τα στὴν 
«Θε ω ρί α Ἐ πεμ βά σε ων» καὶ στὴν «Φι λο σο φί α τῆς Τε χνο λο γί ας». Εἶ χε 

τὴν κα λω σύ νη νὰ μᾶς ἐ ξη γή σῃ, ὅ τι ὁ Ἕλ λην ὡς δη μι ουρ γὸς Πο λι τι σμοῦ τί πο τα 
δὲν θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἔ χῃ ἐ πι τύ χει χω ρὶς τὴν δη μι ουρ γί α, τὴν γνώ ση καὶ τὴν εὐ ρεῖ α 
χρή ση τε χνο λο γί ας, κά τι πού, ἐ νῷ θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶ ναι αὐ το νό η το, δυ στυ χῶς ἀ που-
σιά ζει ὡς μά θη μα ἀ πὸ τὴν βα σι κή μας Παι δεί α.

«∆»: Κύ ρι ε κα θη γη τά, πῶς ἱ δρύ θη κε ἡ Ἑ ται ρεί α Με λέ της Ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς 
Τε χνο λο γί ας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.);

– Ἦ ταν πο λὺς και ρός, ποὺ πα ρα τη ροῦ σα μί α πολ λα πλῆ ἔλ λει ψη: Ἡ δι δα σκα-
λί α τῆς Ἱ στο ρί ας στὰ σχο λεῖ α μας δὲν πε ρι ε λάμ βα νε (ὡς ὤ φει λε) τὸ κε φά λαι ο 
γιὰ τὴν Ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ Τε χνο λο γί α, ἐ νῷ ἀ φ’ ἑ τέ ρου οἱ σχε τι κὲς μὲ τὸ θέ μα 
ἔ ρευ νες στὴν Ἑλ λά δα δὲν ὑ πο στη ρί ζον ταν ἐ παρ κῶς. Πρὶν 20 πε ρί που χρό νια 
ἱ δρύ σα με λοι πὸν τὴν Ε.Μ.Α.Ε.Τ.

«∆»: Ποι οί εἶ ναι οἱ στό χοι τῆς Ε.Μ.Α.Ε.Τ.; 
– Ἕ νας πο λι τι σμὸς δὲν σύγ κει ται μό νον ἀ πὸ «Τέ χνες καὶ Γράμ μα τα»: Στη ρί ζε-

ται κυ ρί ως σὲ μιὰ Οἰ κο νο μί α καὶ σὲ μί α Τε χνο λο γί α ἐ ξαι ρε τι κῶς ἀ νε πτυγ μέ νες. 
Ἤ δη ἀ πὸ τὰ μέ σα τῆς 2ης π.Χ. χι λι ε τί ας οἱ Μυ κη ναῖ οι εἶ χαν ἀ να πτύ ξει τε ρά στια 
ἐγ γει ο βελ τι ω τι κὰ ἔρ γα καὶ θο λο δο μί α, μα ζὶ μὲ μιὰ προ χω ρη μέ νη Ναυ πη γι κὴ 
(«πεν τη κόν το ρος»), ἐ νῷ με τὰ τὴν Κλα σι κὴ ἐ πο χὴ ἡ ἑλ λη νι κὴ Τε χνο λο γί α ἔ φθα σε 
στὴν κο ρύ φω σή της στὴν Ἀ λε ξάν δρεια. Αὐ τὸ τὸ θε με λι ῶ δες πο λι τι σμι κὸ γε γο νὸς 

ἱ ε ρὸ τῆς Ἀ φρο δί της, πεν τά κλι νος θά λα μος ψυ χα γω γί ας μὲ βι βλι ο θή κη, μὲ 
ἡ λια κὸ ρο λό ι στὴν ὀ ρο φή, κα θὼς καὶ βα λα νεῖ ο (λου τρό) μὲ πι σί να καὶ 
ἀ τμό λου τρα. Ὑ πῆρ χαν δέ κα σταῦ λοι σὲ κά θε πλευ ρὰ γιὰ τοὺς ἵπ πους, 
ἐ νῷ στὴν πρῷ ρα ὑ πῆρ χε ὑ δα τα πο θή κη πό σι μου νε ροῦ καὶ ἰ χθυ ο τρο φεῖ ο 
μὲ θα λασ σι νὸ νε ρό, ὅ που ἐ κτρέ φον ταν πολ λὰ ψά ρια.

Ἀ πόρ θη το φρού ριο

τὸ πλοῖ ο εἶ χαν κα τα σκευα σθῆ ὀ κτὼ πύρ γοι σύμ με τροι, σὲ κά θε 
ἕ ναν ἀ πὸ τοὺς ὁ ποί ους ὑ πῆρ χαν κε ραῖ ες μὲ φατ νώ μα τα, ἀ π’ 
ὅ που ρί πτον ταν λί θοι πρὸς τοὺς προ σεγ γί ζον τες ἐ χθρούς. Ὅ λος 
ὁ ἐν τὸς τῶν πύρ γων χῶ ρος ἦ ταν πλή ρης λί θων καὶ βε λῶν. Κα θ’ 
ὅ λο τὸ μῆ κος τοῦ πλοί ου εἶ χε κα τα σκευα σθῆ τεῖ χος μὲ ἐ πάλ ξεις 

καὶ κα τα στρώ μα τα ἐ πὶ τρι πό δων στη ριγ μά των. Ἐ κεῖ εἶ χε το πο θε τη θῆ βλη τι-
κὸ μη χά νη μα λί θων, ποὺ εἶ χε κα τα σκευά σει ὁ Ἀρ χι μή δης.  Ὑ πῆρ χαν τρεῖς 

‣
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ἱ στοί, ὁ κά θε ἕ νας ἀ πὸ τοὺς ὁ ποί ους εἶ χε ἐ ξαρ τη μέ νες δύο λι θο βό λους κε ραῖ-
ες, ἀ π’ ὅ που ἀ φή νον ταν πρὸς τοὺς ἐ πι τι θέ με νους ἁρ πα κτι κὰ ἄγ κι στρα καὶ 
μο λύ βδι να τοῦ βλα. Γύ ρω - γύ ρω τοῦ πλοί ου ὑ πῆρ χε σι δη ρὸ κιγ κλί δω μα καὶ 
σι δη ρὲς ἁρ πά γες, οἱ ὁ ποῖ ες ρι πτό με νες μὲ μη χα νή μα τα ἐμ πό δι ζαν τὰ σκά φη 
τῶν ἐ χθρῶν καὶ τὰ κα τέ στρε φαν. Τὴν κά θε πλευ ρὰ τοῦ πλοί ου φρου ροῦ σαν 
ἑ ξῆν τα πά νο πλοι ναῦ τες, ἐ νῷ ἄλ λοι τό σοι ἦ ταν στοὺς ἱ στοὺς καὶ στὶς λι θο-
βό λες κε ραῖ ες. 

Τὸ πλοῖ ο δι έ θε τε τέσ σε ρις ξύ λι νες καὶ ὀ κτὼ σι δε ρέ νι ες ἄγ κυ ρες. Τὸ φορ τί ο 
ποὺ μπο ροῦ σε νὰ με τα φέ ρῃ ἦ ταν 2.160 τόν νοι σί του, 360 τόν νοι ἁ λί πα στα 
σὲ κε ρα μι κὰ δο χεῖ α, 720 τόν νοι μάλ λι να εἴ δη κι ἄλ λοι 720 τόν νοι δι ά φο ρα 
φορ τί α. Ἐ κτὸς ἀ πὸ αὐ τὰ με τέ φε ρε βέ βαι α τὰ ἐ φό δια γιὰ τὴν φρου ρά, τὸ πλή-
ρω μα καὶ τοὺς ἄλ λους συμ πλέον τες. 

Γιὰ τὰ ἀ δι κή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α ἐ λάμ βα ναν χώ ρα στὸ πλοῖ ο, ὁ κυ βερ νή της καὶ 
ὁ ὑ πο κυ βερ νή της δί κα ζαν κα τὰ τοὺς νό μους τῶν Συ ρα κο σί ων. 

‣

Ἡ εἰ κο νι ζό με νη γε ω-
δαι τι κὴ δι ό πτρα τοῦ 
Ἥ ρω νος εἶ ναι ἕ να 
φο ρη τὸ ὄρ γα νο, ποὺ 
ἐ πι τρέ πει ἀ κρι βεῖς γε-
ω δαι τι κὲς με τρή σεις 
ἐ πὶ τῆς ἐ πι φά νειας 
τῆς γῆς. Με τρᾷ ἀ ζι-
μού θια, γε ω γρα φι κὰ 
πλά τη καὶ μή κη, κα-
θὼς καὶ γω νια κὲς ἀ πο-
στά σεις. (Με λέ τη-κα-
τα σκευ ή: ∆. Κριά ρης, 
Τε χνι κὸ Μου σεῖ ο Θεσ-

σα λο νί κης.) 
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ἡ Ε.Μ.Α.Ε.Τ. τὸ κα θι στᾷ γνω στό τε ρο πρὸς τὸν ἑλ λη νι κὸ λα ὸ μέ σῳ πο λυ πλη θῶν 
δι α λέ ξε ων, ἀρ χαι ο γνω στι κῶν ἐ πι σκέ ψε ων, ἐκ θέ σε ων (στὴν Ἑλ λά δα καὶ στὸ ἐ ξω-
τε ρι κό) ἐκ δό σε ων, σε μι να ρί ων πρὸς κα θη γη τὲς Γυ μνα σί ων, μὲ ὀρ γά νω ση δι ε θνῶν 
συ νε δρί ων, κι νη μα το γρα φι κῶν πα ρα γω γῶν κ.λπ. Σὲ ὅ λη αὐ τὴ τὴν εὐ ρεῖ α προ σπά-
θεια ἡ Ε.Μ.Α.Ε.Τ. στη ρί ζε ται καὶ χρη μα το δο τεῖ ται ἀ πὸ τὸ Τε χνι κὸ Ἐ πι με λη τή ριο 
τῆς Ἑλ λά δος.

«∆»: Ἀ σχο λεῖ σθε μὲ ὅ λους τοὺς το μεῖς τῆς ἀρ χαί ας Τε χνο λο γί ας; 
– Ναί, βε βαί ως: Με ταλ λουρ γί α, Με ταλ λευ τι κὴ Τε χνο λο γί α, Ἀ γρο τι κὴ καὶ Οἰ κια-

κὴ Τε χνο λο γί α, Ναυ πη γι κή, Οἰ κο δο μι κή, Τε χνι κὰ Ἔρ γα, Μη χα νο λο γί α, Αὐ το μα-
τι σμοί, Ἐ φαρ μο σμέ νη Χη μεί α, κ.ἄ.

Ἁ ψῖ δες καὶ θό λοι στὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἀρ χι τε κτο νι κὴ

«∆»: Στὴν ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ γε φυ ρο ποι ί α συ ναν τᾶ με ἕ ναν ἀ πέ ραν το πλοῦ το 
κα τα σκευ ῶν μὲ ἁ ψῖ δες καὶ θό λους, ἐ νῷ ἀν τι θέ τως μᾶς δι δά σκουν, ὅ τι τὴν τέ χνη 
αὐ τὴ ἐ μεῖς τὴν πα ρα λά βα με ἀ πὸ τοὺς Ρω μαί ους. Για τί αὐ τὴ ἡ πα ρα νό η ση; 

– Μὰ οἱ Ἕλ λη νες ἐ γνώ ρι ζαν τὸν θό λο ἤ δη ἀ πὸ τὸν 15ο αἰ ῶ να π. Χ., στὶς μυ κη-
να ϊ κὲς κα τα σκευ ές. Ἀρ γό τε ρα, κα τὰ τοὺς Ἀρ χα ϊ κοὺς χρό νους, χρη σι μο ποι οῦ σαν 
ἁ ψῖ δες καὶ θό λους στὰ ὑ πό γεια ἔρ γα τους, κα τὰ δὲ τοὺς Ἑλ λη νι στι κοὺς χρό νους 
καὶ στὶς γέ φυ ρές τους. Ἑ πο μέ νως ἡ οἰ κο δο μι κὴ αὐ τὴ τε χνι κὴ δὲν γεν νή θη κε στὴν 
Ρώ μη. Οἱ Ρω μαῖ οι ὅ μως τὴν ἀ νέ δει ξαν τε ρα στί ως καὶ τὴν ἐ φάρ μο σαν συ στη μα τι-
κῶς στὶς ὑ δα το γέ φυ ρές τους. 

Ἐξ ἄλ λου μό νον ἡ Pax Romana ἐ πέ τρε ψε με γά λες μό νι μες λί θι νες γέ φυ ρες. Οἱ 
τα ραγ μέ νοι χρό νοι τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἀρ χαι ό τη τας ἐ πέ βα λαν τὴν χρή ση ξύ λι νων 
κυ ρί ως γε φυ ρῶν, οἱ ὁ ποῖ ες μπο ροῦ σαν νὰ ἀ πο συ ναρ μο λο γη θοῦν εὔ κο λα καὶ νὰ 

Ἡ Συ ρα κο σί α ἀ πε στά λη ἀρ γό τε ρα ὡς δῶ ρο ἀ πὸ τὸν βα σι λιᾶ τῶν Συ ρα κου-
σῶν Ἱ έ ρω να στὸν βα σι λιᾶ Πτο λε μαῖ ο καὶ με τω νο μά στη κε σὲ Ἀ λε ξάν δρεια. 

* * *
με θο δευ μέ νη δο λο φο νί α τοῦ Πο λι τι σμοῦ ἀ πὸ τὸν Χρι στι α νι-
σμὸ ἐ πέ φε ρε τὸν χι λι ό χρο νο Με σαί ω να. Ἐ πι στη μο νι κὰ συγ-
γράμ μα τα κά η καν, βι βλι ο θῆ κες πυρ πο λή θη καν, ἐ πι στή μο νες 
δι ώ χθη καν καὶ δο λο φο νή θη καν. Μα θη μα τι κά, Ἀ στρο νο μί α, 
Μη χα νο λο γί α, Φυ σι κή, Χη μεί α, Ἰ α τρι κὴ κ.λπ. θε ω ρή θη καν δι-

α βο λι κές. Ἡ Ναυ πη γι κὴ ἀ κο λού θη σε τὴν φθί νου σα πο ρεί α ὅ λων τῶν ἄλ λων 
ἐ πι στη μῶν. 
ΒΙ ΒΛΙ Ο ΓΡΑ ΦΙΑ
Εὐ άγ γε λου Στα μά τη, «Ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πι στή μη», Ἀ θή να 1968.

Ἴων ∆ημόφιλος
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∆εξαμενὴ τοῦ θεάτρου τῆς ∆ήλου (β΄ αἰ π.Χ.).

Εἶ ναι εὐ ρέ ως δι α δε δο μέ νη ἡ ἄ πο ψη, ὅ τι οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες δὲν γνώ ρι ζαν νὰ κα τα σκευά-
ζουν το ξω τὲς κα τα σκευ ὲς (κα μά ρες), κι ὅ τι ἡ γνώ ση τῆς κα τα σκευ ῆς τους ἦρ θε στὴν Ἑλ-
λά δα με τὰ τὴν κα τά κτη σή της ἀ πὸ τοὺς Ρω μαί ους. Ὁ Ἑλ λη νι κὸς Κλα σι κὸς Πο λι τι σμὸς 
ὅ μως εἶ χε δημιουργήσει ἀνάλογα τε χνι κὰ ἔρ γα (Παρ θε νών, Εὐ πα λί νειο ὄ ρυγ μα κ.ἄ.), ποὺ 
προ ϋ πέ θε ταν τὴν ἀν τί στοι χη τε χνι κὴ ἀν τί λη ψη, τε χνο λο γί α καὶ τε χνο γνω σί α. Ἡ ὑ λο ποί η-
ση τῆς ἰ δέ ας τῆς στα τι κῆς λει τουρ γί ας τοῦ ἐ πί πε δου τό ξου ἀ πο τυ πώ νε ται σὲ  κα τα σκευ ὲς 
ἐκ φο ρι κῶν στε γῶν καὶ  με γά λων θο λω τῶν τά φων ἀ πὸ τοὺς προ ϊ στο ρι κοὺς ἀ κό μη χρό νους. 
(Βλ. Β. Κα τσι α δρά μη: «Ἡ “κα μά ρα” εἶ ναι ἐ πι νό η ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἀρ χι τε κτο νι κῆς», «∆», 

τ. 238.)
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ἀποκόψουν τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τὰ κρίσιμα περάσματα. 
«∆»: Ἔχετε διατυπώσει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση θὰ μπο-

ροῦσε νὰ εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Γιὰ ποιούς λόγους; 
– Στὴν Ἀλεξάνδρεια κατὰ τὸ τέλος τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου πάρα πολλοὶ 

κλάδοι τῆς Τεχνολογίας εἶχαν φθάσει σὲ ἐξαιρετικὰ μεγάλη ἀκμή. Ὁ εὐτυχὴς ὑμέ-
ναιος τῆς παλαιότερης ἐμπειρικῆς Τεχνολογίας μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπιστήμη εἶχε 
ἀποδώσει σπουδαίους καρπούς. Ὁ κοσμοπολιτισμὸς τοῦ ἑνιαίου Ἑλληνιστικοῦ 
Κόσμου, ἡ ἑνιαία γλῶσσα καὶ τὰ ἔθιμα δημιουργοῦσαν πρόσθετες εὐμενεῖς εὐκαι-
ρίες γιὰ μία ἐπανάσταση. Ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ ἀτμοῦ καὶ τοῦ ἀνέμου εἶχαν 
ἤδη ἀνακαλυφθῆ. Παρὰ ταῦτα, οἱ τεχνικοὶ δὲν εἶχαν σχηματίσει ἀκόμη μιὰ κρίσιμη 
μᾶζα, οἱ δὲ γνώσεις τῆς ∆υναμικῆς ἦσαν ἀκόμη περιωρισμένες, ἕνας- δύο αἰῶνες 

ὅμως θὰ ἀρκοῦσαν, γιὰ νὰ γίνῃ ἀκόμη ἕνα πολὺ ἀποφα-
σιστικὸ βῆμα πρὸς αὐτὲς τὶς κατευθύνσεις. 

Ἡ Ἱστορία ὅμως ἀλλιῶς κινήθηκε. Οἱ μαικῆνες Ἕλ-
ληνες βασιλεῖς ἐξέλιπαν, τὸ Μουσεῖο καὶ ἡ Βιβλιοθήκη 
ἀκυρώθηκαν, οἱ περὶ ζωῆς ἀντιλήψεις καὶ ἀξίες μετα-
τοπίσθηκαν, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένουμε μέχρι τὴν 
τελευταία ἐπανέκδοση τῶν βιβλίων τοῦ Ἥρωνος τοῦ 
Ἀλεξανδρέως (Βενετία 1589), γιὰ νὰ ξανακινηθῇ ἡ Τε-
χνολογία πρὸς τὴν «διακοπεῖσα» ἐπανάσταση.

«∆»: Πόσο ἀπαραίτητη ἦταν ἡ Βιομηχανικὴ Ἐπανά-
σταση στὴν ἀνθρωπότητα; 

– Ὅσο ἀπαραίτητη ἦταν ἡ ἀνακούφιση τῶν ταλαιπω-
ρημένων μαζῶν ἀπὸ τὴν φτώχεια, τὴν 12ωρη καθημερι-
νὴ ἐργασία καὶ τὴν ἀρρώστια! Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀριστο-
τέλης καὶ οἱ μεγάλοι οὐτοπιστὲς τοῦ 16ου αἰῶνα στὴν 
Τεχνολογία εἶχαν στηρίξει τὶς ἐλπίδες τους.

«∆»: Ἡ ἐκβιομηχάνιση τῶν ἐθνῶν μποροῦσε νὰ γίνῃ 
διαφορετικά, ὥστε νὰ μὴν καταστραφῇ τὸ περιβάλ-
λον; 

– Ἀσφαλῶς ναί, μὲ τὶς σημερινές μας ἀντιλήψεις. Ποτὲ 
ὅμως δὲν εἶναι ἀργά, γιὰ νὰ κάνουμε τὶς ἀναγκαῖες διορθωτικὲς κινήσεις, ὅπως καὶ 
σ’ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα δρώμενα. Ἐτοῦτο ὅμως εἶναι ἕνα θέμα ἠθικό, ἄρα πολιτικό, 
καὶ δὲν μᾶς φταίει ἡ Τεχνολογία καθεαυτή. Θυμηθῆτε τὸν πλατωνικὸ «Πρωτα-
γόρα» (321c), ὅπου μετὰ τὴν σωτήρια παρέμβαση τοῦ θείου νὰ προσφέρῃ στοὺς 
ἀνθρώπους «ἔντεχνον σοφίαν» (Technical Know How), χρειάσθηκε νέα θεία πα-
ρέμβαση καὶ μία δεύτερη προσφορὰ («αἰδοῦς τε καὶ δίκης»), γιὰ νὰ γλυτώσουν οἱ 
ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ ἀλληλοφάγωμα.

Ἀγγελικὴ Ρέτουλα 

Στὴν Ἀλεξάνδρεια 

κατὰ τὸ τέλος 

τῆς Ἑλληνιστικῆς 

περιόδου πάρα 

πολλοὶ κλάδοι τῆς 

Τεχνολογίας εἶχαν 

φθάσει σὲ ἐξαιρετικὰ 

μεγάλη ἀκμή. 

Ἡ κινητήρια δύναμη 

τοῦ ἀτμοῦ καὶ τοῦ 

ἀνέμου εἶχαν ἤδη 

ἀνακαλυφθῆ.
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ÖÏÍÉÁÓ-
ÐËÁÓÔÏÃÑÁÖÏÓ-
ÅÌÐÑÇÓÔÇÓ-
ÓÕÍÙÌÏÔÇÓ
Ὁ Μέγας Καὶ Ἅγιος τῆς 18ης Ἰανουαρίου

«Οὐ κοῦν εἰ μή τε ἄν θρω πος ἁ πλῶς μή τε μά γος μή τε δαί μων τις ἐ στὶν ὁ 
Σω τήρ, ἀλ λὰ καὶ τὴν πα ρὰ ποι η ταῖς ὑ πό νοι αν καὶ δαι μό νων φαν τα σί αν 
καὶ Ἑλ λή νων σο φί αν τῇ ἑ αυ τοῦ θει ό τη τι κα τήρ γη σε καὶ ἐ πε σκί α σε» (Ἅ γιος 
Ἀ θα νά σιος, «Κα τὰ Ἑλ λή νων», κεφ.48, παρ. 9).

Ἀ θα νά σιος, Ἅ γιος καὶ Μέ γας τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη-

σί ας, γεν νή θη κε τὸ 295 μ.Χ. στὴν Ἀ λε ξάν δρεια τῆς 

Αἰ γύ πτου πι θα νώ τα τα ἀ πὸ ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς γο-

νεῖς. Ἀ πὸ πο λὺ μι κρὴ ἡ λι κί α κα τη χή θη κε στὸν Χρι στι-

α νι σμὸ ξε χνῶν τας ὁ λο κλη ρω τι κὰ τὴν κα τα γω γή του. 

Κα τὰ τὴν ἐ φη βεί α του μα θή τευ σε δί πλα στὸν φα να τι κὸ ἀ σκη τὴ ἅ γιο 

Ἀν τώ νιο τὸν Μέ γα, στὴν ἔ ρη μο τῆς Ἐ ρυ θραί ας. Ὁ δά σκα λός του 

πέ θα νε στὴν ἔ ρη μο μέ σα σὲ ἕ να ξε ρο πή γα δο προ σευ χό με νος στὸν 

Για χβέ. Ὁ Ἀν τώ νιος, κα τὰ τὴν πε ρί ο δο ποὺ ἀ σκή τευ ε, δὲν ἄλ λα ξε 

πο τὲ κα νέ να ἔν δυ μα, δὲν ἔ πλυ νε πο τὲ τὸ σῶ μα του καὶ τρε φό ταν 

μέ ρα πα ρὰ μέ ρα μὲ ἕ να ξε ρὸ πα ξι μά δι. Γυ ναῖ κα δὲν γνώ ρι σε πο τέ. 

(Ἐγ κυ κλο παί δεια «Ἥ λιος», λῆμ μα «Ἅ γιος Ἀν τώ νιος»). Τὰ ὁ ρά μα τά 

του μὲ με τα φυ σι κὰ ὄν τα καὶ ἡ κα τὰ φαν τα σί αν μά χη του μὲ τὸν ἴ διο 

τὸν ∆ι ά βο λο ἦ ταν οἱ πνευ μα τι κὲς κα θη με ρι νές του ἐ να σχο λή σεις. 

Μὲ τὶς πα ρά λο γες καὶ σχι ζο φρε νι κὲς αὐ τὲς δι δα χὲς γα λου χή θη κε ὁ 

χα ρα κτῆ ρας τοῦ ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου, ἑ νὸς ἀ π’ τοὺς πλέ ον φα να τι κοὺς 

ἀν θρώ πους τῆς Ἱ στο ρί ας.
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Κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ ῶ νος στὴν ἐ πι κρά τεια τῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το-
κρα το ρί ας ἦ ταν σὲ ἐ ξέ λι ξη ἕ νας ἀ νε λέ η τος δι ωγ μὸς ἐ ναν τί ον τῶν Ἑλ λή νων, ποὺ 
κα θω δη γεῖ το ἀ πὸ χρι στια νούς. Τὴν ἴ δια ἐ πο χὴ κο ρυ φώ νον ταν καὶ οἱ ἀλ λη λο σφα-
γὲς με τα ξὺ τῶν δι α φό ρων χρι στι α νι κῶν αἱ ρέ σε ων. Τὰ σχί σμα τα πλή θαι ναν κα θὼς 

καὶ ὁ ἀ δυ σώ πη τος ἐμ φύ λιος πό λε μος ἀ να με τα ξύ τους γιὰ 
τὸ ποιὸ δόγ μα θὰ ἐ πι κρα τοῦ σε ὡς ἐ πί ση μη θρη σκεί α τῆς 
Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα το ρί ας. 

Τὸ 328 μ.Χ. καὶ σὲ ἡ λι κί α τριά ντα τρι ῶν πε ρί που ἐ τῶν 
ὁ Ἀ θα νά σιος ἀ νέ λα βε τὸν πα τρι αρ χι κὸ θρό νο τῆς Ἀ λε-
ξάν δρειας. Ἦ ταν μι κρό σω μος καὶ φι λά σθε νος, ἀλ λὰ 
τρο με ρὰ δρα στή ριος καὶ πα νοῦρ γος. Σύμ φω να μὲ ὅ λους 
τοὺς ὑ πο στη ρι κτές του, ἀλ λὰ καὶ τοὺς μή, μέ θο δοί του 
ἦ ταν οἱ κο λα κεῖ ες, οἱ δω ρο δο κί ες, οἱ πλα στο γρα φί ες, οἱ 
συ κο φαν τί ες, ἡ βί α ἐ νάν τια στοὺς ἐ χθρούς του, οἱ πυρ πο-
λή σεις να ῶν καὶ οἱ δο λο φο νί ες. Ἀ π’ τὴν Ἀ λε ξάν δρεια ὁ 
Ἀ θα νά σιος ἐκ δι ώ χθη κε πέν τε φο ρὲς μέ σα σὲ μί α χρο νι κὴ 
πε ρί ο δο 18 ἐ τῶν. Ὁ Γερ μα νὸς ἱ στο ρι κὸς καὶ πρώ ην ἱ ε ρέ-
ας Κὰρλ Χά ιν Ντέσ νερ στὸ ἔρ γο του «Ἡ ἐγ κλη μα τι κὴ 
Ἱ στο ρί α τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ» λέ ει γιὰ τὸν Ἀ θα νά σιο: 
«Ὑ πῆρ ξε ἕ νας ἀ π’ τοὺς σκλη ρό τε ρους καὶ πιὸ ἀ δί στα-
κτους ἐκ κλη σι α στι κοὺς δη μα γω γούς» (σελ. 475). 

Ἐ πί ορ κοι «ἔ κλε ψαν» τὴν πα τρι αρ χε ία ὑ πὲρ τοῦ Ἀ θα να σί ου

ἐ κλο γή του στὸ ἀ ξί ω μα τοῦ πα τριά ρχη ἔ γι νε μὲ τὸν πλέ ον σκο-
τει νὸ καὶ ἀμ φι λε γό με νο τρό πο, ἀ φοῦ ἀ π’ τοὺς πε νῆν τα τέσ σε ρις 
ἐ κλέ κτο ρες ἀρ χι μαν δρῖ τες τὸν χει ρο τό νη σαν μό νον οἱ ἑ πτά, ποὺ 
πα ρεμ πι πτόν τως ἦ ταν καὶ ἐ πί ορ κοι: «Ταῦ τα μὲν Ἀ πολ λι νά ριος γρά-
φει πε ρὶ Ἀ θα να σί ου, οἱ δὲ ἀ πὸ τῆς Ἀ ρεί ου αἱ ρέ σε ως λέ γου σιν ὡς 

Ἀ λε ξάν δρου (προ η γού με νος πα τριά ρχης) τε λευ τή σαν τος ἐ κοι νώ νουν ἀλ λή λοις 
οἱ τὰ Ἀ λε ξάν δρου καὶ Με λι τί ου φρο νοῦν τες, συ νελ θόν τες τε ἐκ Θη βα ΐ δος καὶ 
τῆς ἄλ λης Αἰ γύ πτου πεν τή κον τα καὶ τέσ σα ρες ἐ πί σκο ποι ἐ νω μό τως συ νέ θεν το 
κοι νῇ ψή φῳ αἱ ρεῖ σθαι τὸν ὀ φεί λον τα τὴν Ἀ λε ξαν δρέ ων ἐκ κλη σί αν ἐ πι τρο πεύ ειν· 
ἐ πι ορ κί σαν τας δὲ ἑ πτά τι νας τῶν ἐ πι σκό πων πα ρὰ τὴν πάν των γνώ μην κλέ ψαι 
τοῦ Ἀ θα να σί ου χει ρο το νί αν καὶ διὰ τοῦ το πολ λοὺς τοῦ λα οῦ καὶ τῶν ἀ νὰ τὴν 
Αἴ γυ πτον κλη ρι κῶν ἀ πο φυ γεῖν τὴν πρὸς αὐ τὸν κοι νω νί αν» (Σῳ ζο με νός, «Ἐκ-
κλη σι α στι κὴ Ἱ στο ρί α», βι βλί ο 2, κεφ. 17, 4). Ἡ πα ρά νο μη καὶ σκαν δα λώ δης αὐ τὴ 
ἐ κλο γή του δη μι ούρ γη σε με γά λες ἀ να τα ρα χές. Πι στοὶ τοῦ Ἀ θα να σί ου προ έ βη σαν 
σὲ ξυ λο δαρ μούς, φυ λα κί σεις καὶ δο λο φο νί ες ἐ ναν τί ον ὅ σων ἀμ φι σβη τοῦ σαν τὸν 
ποι μέ να τους. Ἡ δρά ση τοῦ ἁ γί ου ἐ πι κεν τρώ θη κε κυ ρί ως ἐ ναν τί ον τῶν Ἀ ρει α νι-
στῶν καὶ τῶν Με λι τια νῶν χρι στια νῶν. Ἐκ πα ραλ λή λου κι ἄλ λες αἱ ρέ σεις μπῆ καν 

Ἡ παράνομη καὶ 

σκανδαλώδης ἐκλογή 

του δημιούργησε 

μεγάλες ἀναταραχές. 

Πιστοὶ τοῦ Ἀθανασίου 

προέβησαν σὲ 

ξυλοδαρμούς, 

φυλακίσεις καὶ 

δολοφονίες ἐναντίον 

ὅσων ἀμφισβητοῦσαν 

τὸν ποιμένα τους.
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δυ να μι κὰ στὸν αἱ μα τη ρὸ χρι στι α νι κὸ ἐμ φύ λιο γιὰ τὴν μοι ρα σιὰ τῆς πίτ τας ὅ πως 
οἱ Ἀ πολ λι να ρι στές, οἱ Μασ σα λια νοί, οἱ Νο βα τια νοί, οἱ Ἰ α κω βί τες κ.ἄ.

∆ο λο φό νη σε ἐ πί σκο πο καὶ βί α σε γυ ναῖ κα

ὸ 335 μ.Χ. εἶ χαν συσ σω ρευ τῆ πολ λὲς κα τη γο ρί ες ἐ ναν τί ον τοῦ πα-
τριά ρχη Ἀ θα να σί ου. Οἱ κύ ρι ες ἦ ταν: Γιὰ ὑ περ βο λι κὴ φο ρο λο γί α, 
ποὺ εἶ χε ἐ πι βάλ λει στὴν ἐ παρ χί α τῆς Ἀ λε ξάν δρειας, γιὰ βί αι ες ἐ νέρ-
γει ες αὐ τοῦ καὶ τῶν πι στῶν του ἐ ναν τί ον πολ λῶν ἐκ τῶν ἐ χθρῶν του 
ἀ κό μα καὶ μέ σα σὲ ἐκ κλη σί ες, γιὰ τὴν κρυ φὴ βο ή θεια σὲ πο λι τι κοὺς 

ἀν τι πά λους τοῦ αὐ το κρά το ρα καὶ γιὰ τὴν πα ρεμ πό δι ση τῆς ἀ πο στο λῆς σι τα ριοῦ 
ἀ π’ τὸ λι μά νι τῆς πό λε ως, ποὺ κα τευ θυ νό ταν πρὸς τοὺς φτω χούς. 

Οἱ κα τη γο ρί ες αὐ τὲς τὸν ὡ δή γη σαν στὴν κα θαί ρε σή του ἀ π’ τὸν ἴ διο τὸν ὀρ θό-
δο ξο αὐ το κρά το ρα Κων σταν τῖ νο τὸν Μέ γα, μὲ ἔγ γρα φο ποὺ ἔ στει λε στὴν σύ νο δο 
τῆς Τύ ρου. Ὅ μως ὁ Ἀ θα νά σιος πα ρα ποί η σε τὸ ἔγ γρα φο αὐ τὸ δύ ο φο ρές, ἀ να δη μο-
σι εύ ον τας τὴν ἐ πι στο λὴ μὲ ψεύ τι κα λό για τοῦ Κων σταν τί νου, ποὺ ἔ λε γαν δῆ θεν, 
ὅ τι ὁ Ἀ θα νά σιος συ κο φαν τή θη κε. Οἱ κα τη γο ρί ες γιὰ βί α καὶ ἐ πι θέ σεις πλή θαι ναν, 

Ὁ Μέ γας Ἀ θα νά σιος πέ ρα σε 
χρό νια στὴν ἔ ρη μο ὑ πη ρε τῶν-
τας τὸν ἅ γιο Ἀν τώ νιο, ὁ ὁ ποῖ ος 
τὸν ὑ πο στή ρι ξε ἀρ γό τε ρα στὴν 
πο λε μι κή του κα τὰ τοῦ Ἀ ρεί ου. 
Στὴν εἰ κό να φαί νον ται νὰ πα-
τοῦν καὶ οἱ δύο μα ζὶ τὸν Ἄ ρει ο. 
(Τὸ ὕ φα σμα, ποὺ κρα τοῦν, εἶ-
ναι –σύμ φω να μὲ τὴν πα ρά δο-
ση– αὐ τὸ ποὺ φο ροῦ σε ὁ ἅ γιος 
Παῦ λος, προ τοῦ «ἀ να χω ρή σῃ 

γιὰ τὸν Πα ρά δει σο».)
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ὅ πως ὅ τι δι έ τα ξε τὸν ἱ ε ρέ α Μα κά ριο νὰ ἐ πι τε θῇ ἐ ναν τί ον τοῦ Ἀ ρει α νι στῆ ἱ ε ρέ α 
Ἰ σχύ ρα, ὅ τι ὁ ἴ διος ὁ Ἀ θα νά σιος εἶ χε δο λο φο νή σει τὸν ἐ πί σκο πο Ἀρ σέ νιο καὶ ὅ τι 
ὁ ἅ γιος εἶ χε δι α φθεί ρει κά ποι α γυ ναῖ κα. Μὲ ὅ λα αὐ τὰ ὁ Ἀ θα νά σιος ἐ ξω ρί στη κε 
στὰ Τρέ βη ρα τῆς Γα λα τί ας γιὰ δύ ο χρό νια. Οἱ ἀ πο λο γη τές του λέ νε, ὅ τι ὅλ’ αὐ τὰ 
ἦ ταν συ κο φαν τί ες, καὶ πί σω τους βρί σκον ταν οἱ Ἀ ρει α νι στὲς καὶ οἱ Με λι τια νοί.

Οἱ αἱ ρέ σεις τῶν Ἀ ρει α νι στῶν καὶ τῶν Με λι τια νῶν πρέ σβευ αν, ὅ τι ὁ Χρι στὸς 
ἦ ταν θνη τὸς ἄν θρω πος, κά τι τὸ ὁ ποῖ ο οἱ ὀρ θό δο ξοι καὶ οἱ κα θο λι κοὶ πο λέ μη σαν 
με τὰ μα νί ας. Ὁ Ἀ θα νά σιος τοὺς βρί ζει σὲ κά θε ἔρ γο του ἀ πο κα λῶν τας τους 
«δυ σε βε στά τους», «ὑ πο κρι τές», «μα νια κούς», «μο χθη ρούς», «ἀ πα τε ῶ νες», τὸν 
δὲ ἀρ χη γὸ τοῦ Ἀ ρει α νι σμοῦ Ἄ ρει ο «βλά σφη μο», «πα ρα νο ϊ κό», «πρό δρο μο τοῦ 
Ἀντι χρί στου» κ.ἄ. 

Ποι ός «ἔ χυ σε τὰ ἔν τε ρα» τοῦ πα τριά ρχη στὴν του α λέττα;

 τσι καλ λι ερ γή θη κε τὸ ἀ νά λο γο κλῖ μα, καὶ τὸ 336 μ.Χ., τὴν ἐ πο χὴ 
τῆς πρώ της ἐ ξο ρί ας τοῦ ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου, ὁ Ἄ ρει ος δο λο φο νεῖ ται 
μὲ ἄ γριο τρό πο. Ἡ δο λο φο νί α ἔ γι νε στὴν Κων σταν τι νού πο λη κα τὰ 
τὴν διά ρκεια δι α λείμ μα τος κοι νῆς συλ λει τουρ γί ας τοῦ Ἀ ρεί ου μὲ 
ὀρ θο δό ξους μὲ μα φι ό ζι κο τρό πο: «Ἦ σαν δὲ τό τε πα τριά ρχαι εἰς μὲν 

τὴν Κων σταν τι νού πο λιν Ἀ λέ ξαν δρος, εἰς δὲ τὴν Ἀν τι ό χειαν Εὐ στά θιος καὶ εἰς τὰ 
Ἱ ε ρο σό λυ μα Μά ξι μος. Εἰς τὴν Ἀ λε ξάν δρειαν οὐ δεὶς ἐ χει ρο το νή θη ἐ ξω ρι σμέ νου 

τοῦ Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου. Τού των οὕ τως ἐ χόν των, πει σθεὶς ὁ 
βα σι λεὺς ὑ πὸ τοῦ Εὐ σε βί ου καὶ τῶν λοι πῶν, δι έ τα ξε τὸν 
πα τριά ρχην Κων σταν τι νου πό λε ως Ἀ λέ ξαν δρον, ὅ πως συλ-
λει τουρ γή σῃ ἀ προ φα σί στως με τὰ τοῦ Ἀ ρεί ου ἢ ἄλ λως νὰ 
πα ραι τη θῇ τοῦ θρό νου. Ἰ δὼν ὁ Ἀ λέ ξαν δρος ὅ τι καὶ τὰ δύο 
δει νὰ εἶ ναι, ἔ στρε ψε τὴν ἐλ πί δα αὐ τοῦ πᾶ σαν πρὸς τὸν Θε-
ὸν καὶ πα ρε κά λει αὐ τὸν νὰ κά μῃ τὴν ἐκ δί κη σιν. 

» Ὅ τε δὲ ἔ φθα σεν ἡ ὡ ρι σμέ νη ἡ μέ ρα, τὴν ὁ ποί αν κα θώ ρι σεν ὁ βα σι λεύς, με-
τα βὰς ὁ Ἄ ρει ος πρὸς ἐκ πλή ρω σιν τῆς σω μα τι κῆς του ἀ νάγ κης, πα ρευ θύς –ὦ 
τῆς δι καί ας κρί σε ως τοῦ Θε οῦ!– ἐ χύ θη σαν τὰ ἐν τό σθιά του ὑ πο κά τω αὐ τοῦ 
καὶ ἔ λα βεν τὴν ἀ ξί αν τι μω ρί αν ὁ θε ο μά χος, ἀ πο λαύ σας τὸ αἰ ώ νιον πῦρ, τὸ 
ἡ τοι μα σμέ νον τῷ δι α βό λῳ καὶ τοῖς ἀγ γέ λοις αὐ τοῦ» («Μέ γας Συ να ξα ρι στής», 
Ἰ α νου α ρί ου ΙΗ ,́ σελ. 419). 

Καὶ ὁ Ἀ θα νά σιος ἐ πι βε βαι ώ νει τὴν δο λο φο νί α: «…καὶ ὡς ἀν τι πεμ πού σης τῆς 
δί κης τὸ ξύ λον ἐν αὐ τῷ τὴν ἰ δί αν κοι λί αν ἔ πλη ξε καὶ ἀν τὶ τοῦ θρό νου τῇ πλη γῇ 
τὰ ἴ δια ἐ ξή νεγ κεν ἔν τε ρα καὶ μᾶλ λον ὁ θρό νος ἐ κεί νου τὸ ζῆν ἀ πέ σπα σεν ἢ αὐ-
τὸς ἀ πε σπά σθη πα ρ’ ἐ κεί νου· ἐ ξε χύ θη γοῦν, ὡς γέ γρα πται κα τὰ τὸν Ἰ ού δαν, τοῖς 
σπλάγ χνοις καὶ κα τα πε σὼν ἐ βα στά χθη καὶ με τὰ μί α ἡ μέ ραν ἀ πώ λε το» (Ἅ γιος 
Ἀ θα νά σιος, «Πρὸς τοὺς ἁ παν τα χοῦ μο να χοὺς πε ρὶ τῶν γεγε νη μέ νων πα ρὰ τῶν 
Ἀ ρεια νῶν», κεφ. 57, παρ. 3-4). 

  Ὦ τῆς δικαίας 

κρίσεως τοῦ 

Θεοῦ!  Ἐχύθησαν 

τὰ ἐντόσθιά του 

ὑποκάτω αὐτοῦ.



∆ΑΥΛΟΣ 309, Ἰανουάριος 2008    21699

Βε βαί ως οὔ τε ὁ ἴ διος ὁ Για χβὲ ἀλ λὰ οὔ τε καὶ ἡ «δι καί α κρί ση» του ξε κοί λια σαν 
τὸν Ἄ ρει ο, ἀλλὰ οἱ φα να τι κοὶ ὀρ θό δο ξοι ἀν τί πα λοί του. Ὡς δο λο φό νος κα τη γο-
ρή θη κε ἀ π’ τοὺς Ἀ ρει α νι στὲς ὁ ὀρ θό δο ξος ἀρ χι ε πί σκο πος Κων σταν τι νου πό λε ως 
Παῦ λος. Ἄλ λω στε ὁ τι δή πο τε δι α φο ρο ποι εῖ ται ἀ π’ τὸ δόγ μα τους ἀ πο τε λεῖ γι’ αὐ-
τοὺς ἔρ γο τοῦ Σα τα νᾶ. Ἐ δῶ ἐ πι βε βαι ώ νε ται γιὰ ἀ κό μα μί α φο ρὰ καὶ στὴν πρά ξη 
ἡ γνω στὴ ρή ση τοῦ τυ φλοῦ θρη σκευ τι κοῦ φα να τι σμοῦ: «Ὀρ θο δο ξί α ἢ θά να τος». 
Ἡ δο λο φο νί α αὐ τὴ ἔρ ρι ξε κι ἄλ λο λά δι στὴν φω τιά, ποὺ εἶ χε ἤ δη ἀ νά ψει με τα ξὺ 
ὅ λων τῶν πα ρα τά ξε ων καὶ θρη σκει ῶν: «Ὑ πὸ γὰρ τοῦ δε τοῦ ἐμ φυ λί ου τῶν χρι-
στια νῶν πο λέ μου συ νε χεῖς ἐ γίγ νον το κα τὰ τὴν πό λιν στά σεις, πολ λοί τε ἐκ τῶν 
γιγ νο μέ νων συν τρι βέν τες ἀ πώ λον το» (Σω κρά της, «Ἐκ κλη σι α στι κὴ Ἱ στο ρί α», 
βι βλί ο 2, κεφ.12, παρ.17-20).

Ἡ δυ να μι κὴ ἐ πι στρο φὴ τοῦ Ἀ θα νά σιου στὴν Ἀ λε ξάν δρεια ση μα δεύ τη κε ἀ πὸ 
αἱ μα τη ρὰ ἐ πει σό δια μὲ τὴν προ σπά θεια τῶν ὀρ θο δό ξων νὰ ἐ πα νέλ θουν στὴν 
ἐ ξου σί α: «Παν τοῦ με τὰ τὴν προ πα γαν δι στι κή του πε ρι ο δεί α (τοῦ Ἀ θα να σί ου) 
ἀ νέ βη καν στοὺς θρό νους ἀν τι ε πί σκο ποι, προ κλή θη κε δι χό νοι α καὶ προ έ κυ ψαν 
νέ ες δι α σπά σεις. Για τὶ μὲ τοὺς νέ ους ἀν τι ε πι σκό πους δη μι ουρ γοῦν ταν δια ρκῶς 
ἀ να τα ρα χὲς καὶ ὁ δο μα χί ες, μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὰ λι θό στρω τα νὰ κα λύ πτων ται ἀ πὸ 
ἑ κα τον τά δες πτώ μα τα» (Κὰρλ Χά ιν Ντέσ νερ, «Ἡ ἐγ κλη μα-
τι κὴ Ἱ στο ρί α τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ», σελ. 487). 

Πι στὸς ἰ δε ο λο γι κὸς ὑ πο στη ρι κτής του στὴν μά χη ἐ ναν τί ον 
ὅ λων ἦ ταν ὁ δά σκα λός του ἅ γιος Ἀν τώ νιος, θαυ μα το ποι ὸς 
καὶ ἀν τι α ρει α νι στής, ποὺ τό τε ζοῦ σε ἀ σκη τεύ ον τας σὲ πη γά-
δια τῆς ἐ ρή μου. Καὶ ἐ πει δὴ ἡ δι α μο νὴ σὲ ξε ρο πή γα δα ὑ πῆρ ξε 
μό δα τῆς ἐ πο χῆς, ὁ Ἀ θα νά σιος κα τέ φυ γε ἐ κεῖ γιὰ ἕ ξι χρό νια, γιὰ νὰ γλυ τώ σῃ ἀ π’ 
τοὺς δι ῶ κτες του Ἀ ρει α νι στές: «Καὶ ὁ μὲν Ἀ θα νά σιος ἔ βλε πεν ἑ αυ τὸν εἰς με γά λην 
στε να χω ρί αν καὶ φυ γὼν ἐ κρύ βη εἰς ἓν ξη ρο πή γα δον, ἐ κεῖ νοι δὲ ζη τή σαν τες καὶ 
μὴ εὑ ρόν τες αὐ τὸν ἔ γρα ψαν δευ τέ ραν κα θαί ρε σιν κα τ’ αὐ τοῦ… Ἔ μει νε λοι πὸν κε-
κρυμ μέ νος εἰς τὸν λάκ κον ἐ κεῖ νον ὁ Μέ γας Ἀ θα νά σιος ἔ τη ἕξ» («Συ να ξα ρι στής», 
Τό μος Ἰ α νου α ρί ου, σελ. 422).

Ἱ ε ρέ ας Παῦ λος: Ἡ «μαύ ρη χείρ» τοῦ Ἀ θα να σί ου

 κο λού θη σε ἡ δεύ τε ρη ἐ ξο ρί α τοῦ ἁ γί ου ἀ π’ τὸ 339 ἕ ως τὸ 346 μ.Χ., 
ποὺ ἔ γι νε ἐ πὶ τοῦ Ἀ ρει α νι στῆ αὐ το κρά το ρα Κων στάν τιου ἀ π’ τὴν 
Σύ νο δο τῆς Ἀν τι ο χεί ας καὶ δι ήρ κε σε ἑ πτά μι συ ἔ τη. Ἡ ἐ ξο ρί α του 
ἀ πε τέ λε σε ἀ κό μη μί α φο ρὰ πυ ρο δό τη ση τῆς βί ας καὶ τῶν ὁ δο μα χι ῶν 
στὴν πο λύ πα θη Ἀ λε ξάν δρεια: «Οἱ ἀ στυ νο μι κὲς καὶ στρα τι ω τι κὲς 

ἐ πεμ βά σεις, οἱ ἐ ξο ρί ες, οἱ θά να τοι στὴν πυ ρὰ καὶ οἱ ἐ κτε λέ σεις δὲν ἔ παιρ ναν 
τέ λος, ἐ νῷ ὁ Ἀ θα νά σιος ὑ πο στή ρι ζε μο νί μως πὼς εἶ χε τὴν ὁ μό φω νη ὑ πο στή ρι ξη 
τοῦ λα οῦ τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας, ἂν καὶ ἴ σχυ ε μᾶλ λον τὸ ἀν τί θε το» («Ἡ ἐγ κλη μα τι κὴ 
Ἱ στο ρί α τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ», σελ.488). 

Τὰ λιθόστρωτα 

καλύπτονταν ἀπὸ 

ἑκατοντάδες 

πτώματα.
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Ἂς δοῦμε ὅμως, πῶς περιγράφει καὶ ἕνας ὀρθόδοξος ὑποστηρικτὴς τοῦ Ἀθα-
νασίου τὸν μαινόμενο ἐμφύλιο τῶν χριστιανῶν: «Ἄλλοι δὲ ξιφῶν πληγὰς ἐπε-
δείκνυντο, ἄλλοι λιμὸν ὑπομεμενηκέναι παρ’ αὐτῶν ἀπωδύροντο καὶ ταῦτα 
οὐχ οἱ τυχόντες ἐμαρτύρουν ἄνθρωποι, ἀλλ’ ἐκκλησίαι ὅλαι ἦσαν ὑπὲρ ὧν οἱ 
ἀπαντήσαντες καὶ πρεσβεύοντες ἐδίδασκον, στρατιώτας ξιφήρεις, ὄχλους μετὰ 
ροπάλων, δικαστῶν ἀπειλάς, πλαστῶν γραμμάτων ὑποβολάς, πρὸς τούτοις παρ-
θένων γυμνώσεις, ἐμπρησμοὺς ἐκκλησιῶν, φυλακὰς κατὰ τῶν συλλειτουργῶν καὶ 
ταῦτα πάντα δι’ οὐδὲν ἕτερον ἢ διὰ τὴν δυσώνυμον αἵρεσιν τῶν Ἀρειομανιτῶν» 
(Θεοδώρητος «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία», κεφ. 105 παρ. 6-17). 

Τὸ 342 μ.Χ. ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱππικοῦ Ἑρμογένης ἀνέ-
λαβε νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν τάξη καὶ νὰ θέσῃ τέλος στὸν 
ἐμφύλιο ἐκκλησιαστικὸ πόλεμο ὕστερα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ 
Κωνστάντιου. Ὁ Ἑρμογένης, ὕστερα ἀπὸ παγίδα ποὺ 
τοῦ εἶχε στήσει τὸ πλῆθος τῶν φανατικῶν ὀρθοδόξων, 
ἐγκλωβίζεται μέσα στὸ σπίτι του καὶ καίγεται ζωντανός: 
«Ὡς δὲ ἐπέκειτο ὁ Ἑρμογένης διὰ στρατιωτικῆς χειρὸς 
ἀπελᾶσαι τὸν Παῦλον, παροξυνθὲν τότε τὸ πλῆθος οἷα 
ἐν τοῖς τοιούτοις φιλεῖ γίγνεσθαι, ἀλογωτέρας ἐποιεῖτο 
κατ’ αὐτοῦ τὰς ὁρμὰς καὶ ἐμπίπρησι μὲν αὐτοῦ τὴν οἰκί-
αν, αὐτὸν δὲ σύραντες ἀπέκτειναν» (Σωκράτης, «Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἱστορία», βιβλίο 2, κεφ. 13, παρ. 9-13). 

Ὡς ἐγκέφαλος τῆς πράξεως καταδείχθη ὁ ὀρθόδοξος 
ἱερέας Παῦλος, ὁ δολοφόνος τοῦ Ἀρείου. Ὁ Παῦλος ἐξο-
ρίζεται στὴν περιοχὴ τῆς Μικρῆς Ἀρμενίας, ὅπου ἀρκετὰ 
χρόνια ἀργότερα θὰ στραγγαλιστῇ μὲ τὴν σειρά του ἀπὸ 
Ἀρειανιστές. Πίσω ἀπ’ αὐτὸν βρισκόταν γιὰ ἄλλη μία φο-
ρὰ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος Ἀθανάσιος. 

Τὴν ἴδια ἐποχὴ δρομολογεῖται γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 
μετέπειτα σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν ἀπ’ τὸν ἐξόριστο στὰ 

Τρέβηρα Ἀθανάσιο, ποὺ ἔχει πείσει τοὺς καθολικοὺς καὶ τὸν αὐτοκράτορα τῆς 
∆ύσεως Κώνσταντα νὰ ἀντιταχθοῦν στὸν Κωνστάντιο καὶ στοὺς Ἀρειανιστές. 
Ἐκεῖ συνωμότησε μὲ τὸν ἐξόριστο Παῦλο, πείθοντας τὸν αὐτοκράτορα καὶ ἀδελ-
φὸ τοῦ Κωστάντιου Κώνστα νὰ τοὺς στείλῃ πίσω στὴν Ἀλεξάνδρεια ὑπὸ τὴν 
προστασία του. Οὐσιαστικὰ ὁ Ἀθανάσιος προσπαθοῦσε νὰ πείσῃ τὸν Κώνσταν-
τα νὰ ξεκινήσῃ τὴν ἀναπροσάρτηση τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν Ρώμη 
μέσῳ πολέμου. 

Ὁ Κωνστάντιος φοβούμενος τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ζήτησε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 
Ἀθανασίου στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου τὸν ὑποδέχθηκε ὁ ἴδιος μὲ δάφνες καταστρέ-
φοντας ὅλα τὰ ἔγραφα ποὺ τὸν ἐνοχοποιοῦσαν. Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἁγίου 

Οἱ ἀστυνομικὲς 

καὶ στρατιωτικὲς 

ἐπεμβάσεις, οἱ 

ἐξορίες, οἱ θάνατοι 

στὴν πυρὰ καὶ οἱ 

ἐκτελέσεις δὲν 

ἔπαιρναν τέλος, 

ἐνῷ ὁ Ἀθανάσιος 

ὑποστήριζε μονίμως 

πὼς εἶχε τὴν 

ὁμόφωνη ὑποστήριξη 

τοῦ λαοῦ τῆς 

Ἀλεξανδρείας, ἂν 

καὶ ἴσχυε μᾶλλον τὸ 

ἀντίθετο.
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στὴν Ἀ λε ξάν δρεια καὶ χω ρὶς χρο νο τρι βὲς στή θη καν οἱ δι ο ρι σμοὶ δι κῶν του ἐ πι-
σκό πων καὶ οἱ βί αι οι δι ωγ μοὶ τῶν ἀν τι πά λων του. Ὁ Ἀ θα νά σιος ἔ στη σε καὶ μί α 
μι κρὴ Ἐκ κλη σι α στι κὴ Σύ νο δο στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ, ποὺ ἀ πο κα τέ στη σε τὴν φή μη 
καὶ τὴν δό ξα του.

Ὁ δο μα χί ες, πυ ρές, βε βη λώ σεις καὶ δο λο φο νί ες

τρί τη ἐ ξο ρί α του ἔ γι νε ἀ πὸ τὸ 356 ἕ ως τὸ 362 μ.Χ. πά λι ἀ π’ τὸν 
Κων στάν τιο. Τὸ 357 μ.Χ. ἔ γρα ψε ἕ να ἔρ γο πρὸς τὸν αὐ το κρά το ρα 
Κων στάν τιο, τὴν «Ἀ πο λο γί αν πρὸς τὸν βα σι λέ α Κων στάν τιον», 
ὅ που κο λα κεύ ει ὑ περ βο λι κὰ τὸν Ἀ ρει α νι στὴ αὐ το κρά το ρα, ἀ πο κα-
λῶν τας τον «θε ο φι λέ στα τον», «δί και ον» ζη τῶν τας τὴν συγ γνώ μη 

του: «Συγ χώ ρη σον εἰ πόν τι μοι ταῦ τα, φι λαν θρω πό τα τε Αὔ γου στε, καὶ πολ λήν 
μοι συγ γνώ μην δός» (παρ. 3), ἐ νῷ τὸ 358 μ.Χ. στὸ «Πρὸς τοὺς ἁ παν τα χοῦ μο να-
χοὺς πε ρὶ τῶν γε γε νη μέ νων πα ρὰ τῶν Ἀ ρεια νῶν ἐ πὶ Κων σταν τί ου» ἐ ξα πο λύ ει 
λε κτι κὴ ἐ πί θε ση ἐ ναν τί ον του. 

Οἱ ἀ πό ψεις του γιὰ τὸν Κων στάν τιο ἀλ λὰ καὶ γιὰ πολ λοὺς ἄλ λους με τα βάλ λον-
ταν ἀρ κε τὲς φο ρὲς ἀ νά λο γα μὲ τὴν πε ρί στα ση. Τὴν ἴ δια πε ρί ο δο οἱ πρά ξεις βί ας, οἱ 
ὁ δο μα χί ες, οἱ βε βη λώ σεις, οἱ πυ ρὲς καὶ οἱ κα τα στρο φὲς ἐ πε κτά θη καν γρή γο ρα σὲ 
ὅ λη τὴν ἀ να το λι κὴ ἐ πι κρά τεια τῆς αὐ το κρα το ρί ας. Ἀν τι ό χεια, Ἄγ κυ ρα, Κων σταν τι-
νού πο λη, Ἀν δρι α νού πο λη, Γά ζα καὶ πολ λὲς ἄλ λες πό λεις ἀλ λη λο σπα ράσ σον ταν. 

Ὁ Κων στάν τιος, γιὰ νὰ στα μα τή σῃ τὸν ἀ νε ξέ λεγ κτο ἐμ φύ λιο, ἔ λα βε σκλη ρὰ μέ-
τρα. Τὴν νύ χτα τῆς 9ης Φε βρου α ρί ου τοῦ 356 μ.Χ. ὁ Ἀ θα νά σιος ἱ ε ρουρ γοῦ σε σὲ 
ἀ γρυ πνί α στὸ να ὸ τοῦ ἁ γί ου Θε ω νᾶ. Τό τε 5.000 στρα τι ῶ τες κύ κλω σαν τὴν ἐκ κλη-
σί α, γιὰ νὰ συλ λά βουν τὸν Ἀ θα νά σιο: «Με ρι σθὲν δὲ τὸ πλῆ θος εἰς δύ ο μέ ρη καὶ 
τῶν μὲν θε λόν των τὸν Γρη γό ριον, τῶν δὲ τὸν Μέ γαν Ἀ θα νά σιον, σύγ χυ σις με γά λη 
ἐ γέ νε το. Βλέ πων δὲ ὁ στρα τη γὸς Συ ρια νός, ὅ τι κιν δυ νεύ ει νὰ γί νῃ ἐμ φύ λιος πό λε-
μος, καὶ ὅ τι ἔ καυ σαν ἕ να να ό, τοῦ ∆ι ο νυ σί ου κα λού με νον, ἐ σκέ φθη νὰ φο νεύ σῃ 
τὸν Ἀ θα νά σιον, διὰ νὰ παύ σῃ ἡ σύγ χυ σις» («Συ να ξα ρι στής», Τό μος Ἰ α νου α ρί ου, 
σελ. 423). Πα ρὰ τὴν αἱ μα τη ρὴ μά χη ποὺ ἀ κο λού θη σε, ὁ ἅ γιος κα τά φε ρε νὰ φυ γα-
δευ τῇ ἀ π’ τοὺς κλη ρι κούς του. Ὁ πρό ω ρος θά να τος τοῦ Κων στάν τιου τὸν ἔ φε ρε 
καὶ πά λι πί σω στὴν Ἀ λε ξάν δρεια. Τὸ 358 μ.Χ. δο λο φο νεῖ ται ἀ πὸ κα θο λι κοὺς καὶ 
ὀρ θο δό ξους ὁ Ἀ ρει α νι στὴς πα τριά ρχης Ἀ λε ξαν δρεί ας Γε ώρ γιος. 

Ἡ τέ ταρ τη ἐ ξο ρί α τοῦ Ἀ θα να σί ου κρά τη σε ἑ νά μι συ χρό νο καὶ ἔ γι νε τὸ 362 
μ.Χ. ἐ πὶ Ἰ ου λια νοῦ τοῦ «Πα ρα βά τη», ἐ πει δὴ συ νέ χι ζε νὰ εἶ ναι ὁ ἀρ χη γὸς τῶν 
τα ρα χῶν καὶ ἐ πει δὴ κα τη χοῦ σε καὶ βά πτι ζε με τὰ βί ας Ἑλ λη νί δες γυ ναῖ κες στὸν 
Χρι στι α νι σμό. Ὁ Ἰ ου λια νὸς ἔ στει λε στὴν Ἀ λε ξάν δρεια ἕ ναν στρα τη γό του μὲ 
200 ἄν δρες, νὰ συλ λά βουν τὸν τα ρα χο ποι ὸ Ἀ θα νά σιο. Ὅ μως ἐ κεῖ νος κα τά φε ρε 
νὰ ξε φύ γῃ καὶ ἔ μει νε κρυμ μέ νος στὸ σπί τι ἑ νὸς χρι στια νοῦ τῆς Ἀ λε ξάν δρειας 
μέ χρι καὶ τὸν θά να το τοῦ Ἰ ου λια νοῦ. Με τὰ τὴν δο λο φο νί α τοῦ αὐ το κρά το ρα 
ἀ πὸ τὸν στρα τι ώ τη του ἅ γιο Μερ κού ριο καὶ τὴν στέ ψη τοῦ ὀρ θό δο ξου αὐ το-



21702    ∆ΑΥΛΟΣ 309, Ἰανουάριος 2008

κρά το ρα Ἰ ο βια νοῦ ὁ Ἀ θα νά σιος ἐ πέ στρε ψε τὸ 363 μ.Χ. πί σω στὰ κα θή κον τά 
του καὶ στὸν θρό νο του. 

Ἡ ἐ πι στρο φή του ἔ φε ρε ξα νὰ πό λε μο καὶ συμ πλο κὲς μὲ κι νη το ποι ή σεις τοῦ 
Στρα τοῦ. Πολ λοὶ αἱ ρε τι κοὶ ἐ πί σκο ποι δι α πομ πεύ τη καν ἢ ἐ ξω ρί στη καν. Ἡ πέμ πτη 
ἐ ξο ρί α του ἔ γι νε τὸ 365 μ.Χ. γιὰ ἕ ξι μῆ νες ἐ πὶ τοῦ Ἀ ρει α νι στῆ αὐ το κρά το ρα Οὐ-

ά λεν τος. Ὁ Οὐά λης ἐκ κι νή θη ἐ ναν τί ον του θε ω ρῶν τας 
τον ὑ παί τιο τῶν τα ρα χῶν. Τὸ φα να τι κὸ πλῆ θος, ποὺ 
κα θω δη γοῦ σε ὁ Ἀ θα νά σιος, στα σί α σε καὶ πά λι. Ὁ ἅ γιος 
ἀ πει λοῦ σε τὸν αὐ το κρά το ρα μὲ αἱ μα τη ρὸ ἐμ φύ λιο. Ὁ 
Οὐά λης φο βού με νος τὸν Ἀ θα νά σιο καὶ θέ λον τας νὰ ὁ μα-
λο ποι ή σῃ τὶς τα ρα χὲς στα μά τη σε καὶ τὴν δί ω ξη τοῦ πα-
νί σχυ ρου πα τριά ρχη. Ὁ Ἀ θα νά σιος πέ θα νε στὶς 2 Μα ΐ ου 
373 μ.Χ.. Τὰ γε γο νό τα ποὺ χα ρα κτη ρί ζουν τὸν συ νο λι κὸ 
τυ χο δι ω κτι κό του βί ο εἶ ναι πραγ μα τι κὰ ἀ τε λεί ω τα καὶ 
θὰ χρει α ζό μα σταν πολ λὲς σε λί δες, γιὰ νὰ τὰ στοι χει ο θε-
τή σου με.

Τὸ μῖ σος του κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους

Ἀ θα νά σιος στὰ γρα πτά του ἐ πι τί θε ται κα τὰ πάν των μὴ ὀρ θο δό ξων 
καὶ εἰ δι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων: «Ταύ τας δὲ καὶ τὰς τοια ύτας τῆς 
εἰ δω λο μα νί ας εὑ ρέ σεις ἄ νω θεν καὶ πρὸ πολ λοῦ προ ε δί δα σκεν ἡ 
γρα φὴ λέ γου σα. Ἀρ χὴ πορ νεί ας ἐ πί νοι α εἰ δώ λων, εὕ ρε σις δὲ αὐ τῶν 
φθο ρὰ ζω ῆς· οὔ τε γὰρ ἦν ἀ π’ ἀρ χῆς, οὔ τε εἰς τὸν αἰ ῶ να ἔ σται, κε νο-

δο ξί α γὰρ ἀν θρώ πων ἦλ θεν εἰς τὸν κό σμον, καὶ διὰ τοῦ το σύν το μον αὐ τῶν (τῶν 
Ἑλ λή νων) τέ λος ἐ πε νο ή θη» (Ἀ θα νά σιος, «Κα τὰ Ἑλ λή νων», κεφ. 11, 1-6). 

Ἐ πί σης «Εἴ θε δὲ καὶ οἱ τῶν τοι ού των ψευ δο θε ῶν κή ρυ κες καὶ μάν τεις (οἱ Ἕλ-
λη νες), ποι η ταὶ λέ γω καὶ συγ γρα φεῖς, ἁ πλῶς θε οὺς αὐ τοὺς εἶ ναι γε γρα φή κε σαν. 
Ἀλ λὰ μὴ καὶ τὰς πρά ξεις αὐ τῶν πρὸς ἔ λεγ χον ἀ θε ό τη τος καὶ αἰ σχρο ποι οῦ πο λι-
τεί ας ἀ να γε γρα φή κε σαν; ἠ δύ ναν το γὰρ καὶ μό νῳ τῷ τῆς θε ό τη τος ὀ νό μα τι τὴν 
ἀ λή θειαν ὑ φαρ πᾶ σαι, μᾶλ λον δὲ τοὺς πολ λοὺς ἀ πὸ τῆς ἀ λη θεί ας πλα νῆ σαι, νῦν 
δὲ ἔ ρω τας καὶ ἀ σελ γεί ας δι η γού με νοι τοῦ ∆ιὸς καὶ παι δο φθο ρί ας τῶν ἄλ λων 
καὶ ζη λο τυ πί ας πρὸς ἡ δο νὴν τῶν θη λει ῶν καὶ φό βους καὶ δει λί ας καὶ τὰς ἄλ λας 
κα κί ας, οὐ δὲν ἄλ λο ἢ ἑ αυ τοὺς ἐ λέγ χου σιν, ὅ τι οὐ μό νον οὐ πε ρὶ θε ῶν δι η γοῦν-
ται, ἀλ λὰ οὐ δὲ πε ρὶ ἀν θρώ πων, πε ρὶ δὲ αἰ σχρῶν καὶ τοῦ κα λοῦ μα κρὰν ὄν των 
μυ θο λο γοῦ σιν» (κεφ. 15, 12-22). 

Ἐ πί θε τα καὶ φρά σεις ἐ ναν τί ον τῶν Ἑλ λή νων ἐ ξα κον τί ζον ται σὲ ὅ λα τὰ ἔρ γα 
του ὅ πως «βλά σφη μοι», «τρελ λοί», «ψεῦ τες», «δου λο πρε πεῖς», «ἄ θε οι», «πρέ-
πει νὰ ἐ ξον τω θοῦν», «θὰ κα οῦν στὴν κό λα ση», «ἀ πο τρό παι οι δαί μο νες» κ.ἄ.: 
«…ἐ ξι λε οῦ σθαι οὓς Ἕλ λη νες κα λοῦ σιν ἀ πο τρο παί ους δαί μο νας» (Σῳ ζο με νός, 
«Ἐκ κλη σι α στι κὴ Ἱ στο ρί α», βι βλί ο 5, κεφ. 5, παρ. 1). 

Τὸ φανατικὸ πλῆθος, 

ποὺ καθωδηγοῦσε 

ὁ Ἀθανάσιος, 

στασίασε καὶ πάλι. 

Ὁ ἅγιος ἀπειλοῦσε 

τὸν αὐτοκράτορα μὲ 

αἱματηρὸ ἐμφύλιο.
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[Τὰ ἔρ γα καὶ οἱ ἡ μέ ρες τοῦ Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου καὶ οἱ ἀ πό ψεις του γιὰ τὸν Ἑλ λη-
νι σμὸ καὶ τοὺς Ἕλ λη νες πα ρου σι ά ζον ται αὐ θεν τι κὰ (μὲ δι κά του γρα πτά) στὴν 
ἔ ρευ να μὲ τίτ λο «Ποι όν ἑ ορ τά ζου με ὡς “μέ γα” καὶ “ἅ γιο” στὶς 18 Ἰ α νου α ρί ου» 
(«∆», τ. 229, σ. 14675 ἤ http://www.davlos.gr/pdf/146750.pdf).]

* * *

βί ος τοῦ ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου ἀ κο λου θεῖ τὴν πε πα τη μέ νη γραμ μὴ τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας, ποὺ πρε σβεύ ει ὅ τι ὅ σο πιὸ φα να τι κός, μι σαλ λό δο ξος, 
αἱ μο βό ρος καὶ βί αι ος εἶ ναι κά ποι ος ἱ ε ρέ ας ἢ πι στός της, τό τε ἁ γι ο ποι-
εῖ ται. Ἀρ κεῖ βέ βαι α νὰ ὑ πο στη ρί ζῃ μὲ ὁ ποι ο δή πο τε τρό πο τὰ ἐ ξου σι-
α στι κὰ συμ φέ ρον τα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ὁ Ἅ γιος καὶ Μέ γας Ἀ θα νά σιος 

ἑ ορ τά ζε ται στὶς 18 Ἰ α νου α ρί ου κά θε ἔ τους μα ζὶ μὲ τὸν Κύ ριλ λο Ἀ λε ξαν δρεί ας, 
τὸν ἐγ κέ φα λο τῆς κα τα κρε ούρ γη σης τῆς φι λο σό φου Ὑ πα τί ας.

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της

∆ειγ μα το λη ψί α κει μέ νων τοῦ 
Με γά λου Ἀ θα να σί ου μὲ τὶς ἀ πό-
ψεις του γιὰ τοὺς Ἕλ λη νες: 

• «Τῶν Ἑλ λή νων ἡ σο φί α με μώ ρα-
ται.»
(«Περὶ ἐνσαρκώσεως τοῦ 
Λόγου», κεφ. 46, τμ. 4, γρ. 3.)

• «Πάν τα ψευ σά με νοι Ἕλ λη νες.»
(«Πε ρὶ ἐν σαρ κώ σε ως τοῦ Λό-
γου», κεφ. 50, τμ. 6, γρ. 2.)

• «Τὴν Ἑλ λη νι κὴν ἀ φρο σύ νην.» 
(«Τρεῖς λό γοι κα τ’ Ἀ ρεια νῶν», 
τομ. 26, σελ. 177, γρ. 16.)

• «Τὴν Ἑλ λή νων ἀ γνω σί αν.»
(«Αὐ τό θι», τόμ. 26, σελ. 673, 
γρ. 24.)

Ὁ Μέ γας Ἀ θα νά σιος κα τα πα τᾷ 
τὸν Ἄ ρει ο στὴν Α΄ Οἰ κου με νι κὴ 
Σύ νο δο τῆς Νί και ας.



ÉÅÑÇ ÊÑÁÔÉÊÇ
×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ

Πήραμε καὶ δημοσιεύουμε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή:

Κύριε διευθυντά,
Σᾶς στέλνω τὸ παρακάτω ἔγγραφο-τεφαρίκι, γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἀναγνῶστες 

σας ἄλλη μιὰ φορὰ γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ τελευταίου θεοκρατικοῦ κράτους τῆς Εὐ-
ρώπης. Μὲ τὴν εὐκαιρία παρακαλῶ νὰ ἀπαντήσῃ ἡ Προεδρία τῆς ∆ημοκρατίας καὶ 
ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν στὰ ἑξῆς:

 Πόσο εἶναι τὸ προβλεπόμενο κόστος αὐτῆς τῆς διάταξης; (Βλ. φωτοτυπία ἔναντι 
σελίδας.)

 Πόσο εἶναι τὸ συνολικὸ δημόσιο κόστος γιὰ ἑορτὲς ἁγίων σὲ μεγάλες πόλεις καὶ 
συνολικὰ στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια;

 Τί ἔκανε ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πυρκαϊῶν στὴν πολύπαθη αὐτὴ 
περιοχή;

 Τί ἔκανε ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος, ὥστε νὰ ὠφελήσῃ τὴν χώρα μας, ὅταν ἦταν ἐν ζωῇ;

Μέχρι νὰ μοῦ ἀπαντηθοῦν αὐτά, προτείνω ὁ ∆ῆμος Ἀμαλιάδας νὰ πραγματοποι-
ήσῃ τὰ ἑξῆς: 

 Νὰ προβῇ τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς-ἀργίας σὲ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν τῆς Ἀμα-
λιάδος γιὰ τὰ κατορθώματα τοῦ ἐν λόγῳ «ἁγίου» σὲ σχέση μὲ τὶς θέσεις του γιὰ τὸν 
Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ γενικώτερα τοὺς Ἕλληνες. Τὸ ἴδιο φυσικὰ ἔχουν χρέος νὰ 
κάνουν καὶ οἱ τοπικὲς ἐφημερίδες τῆς Ἠλείας.

 Νὰ ἐνημερώσῃ ἀναλυτικὰ τοὺς δημότες του γιὰ τὸ κόστος τῆς ἀργίας καὶ τὸ 
αὐξημένο κόστος ἔναντι ὑπερωριῶν τῶν διαφόρων Ὑπηρεσιῶν ἕνεκα ἐργασίας σὲ 
ἐπίσημη ἀργία.

 Ἄν, γιὰ ψηφοθηρικοὺς ἢ ἄλλους λόγους, ποὺ θὰ ἐπηρεάσουν τὸ ποίμνιο, δὲν 
μπορεῖ νὰ γίνουν τὰ ἀνωτέρῳ», νὰ καθιερώσῃ τὴν 18η Ἰανουαρίου ταυτοχρόνως σὰν 
ἡμέρα ἀποδόσεως τιμῆς στὸν ἀντιδήμαρχο γειτονικῆς πόλεως τοῦ Νομοῦ Ἠλείας, 
ποὺ ἔδωσε τὴν ζωή του στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν κατάσβεση τῶν προσφάτων πυρκαϊῶν, 
καὶ νὰ τιμηθῇ ἡ οἰκογένειά του, γιὰ νὰ ἀποτελῇ ἡ ἡρωική του στάση ὁρόσημο φρο-
νηματισμοῦ γιὰ τὸν λαὸ τῆς πόλεως τῆς Ἀμαλιάδας. Ἀντίστοιχη δὲ φωτογραφία 
τοῦ ἥρωα νὰ τοποθετηθῇ δίπλα στὶς εἰκόνες τοῦ «ἁγίου», ποὺ θὰ ἀναρτηθοῦν σὲ 
δημόσιους χώρους.

 Ἂν τέλος πάντων οἱ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες τῆς πόλεως ἔχουν καὶ τὴν 
παραμικρὴ εὐθιξία πάνω τους, θὰ μποροῦσαν νὰ διαθέσουν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τους 
ἀντίστοιχο ποσὸ μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιβαρυνθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες γιὰ τὴν 
ἐνίσχυση τῶν πυροπαθῶν τοῦ Νομοῦ Ἠλείας.

 Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία
 ∆ημοσθένης Τριγώνης



ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74 / 26.4.2007
Καθιέρωση της 18ης Ιανουαρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Αθανασίου,  

πολιούχου της Αμαλιάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Αμαλιάδας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α 195).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-

να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ-
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/∆ΙΟΕ179/9.2.2006 (Β 206) όμοια.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται επί του τα-
κτικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των λοιπών 
ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια 
δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 18η Ιανουαρίου, ημέρα αργίας για την πόλη της 
Αμαλιάδας, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και λοιπών 
ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που λειτουργούν στην πόλη αυτή βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα 
ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης 
για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης.

Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση 
υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου ∆.Σ., κατά περίπτωση.

Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των 
οικείων Υπουργείων, Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή/ και 
ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.

4. Την υπ αριθμ. ∆52/Ί5.3.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρότα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθιερώνουμε την 18η Ιανουαρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου 

της Αμαλιάδας, ως ημέρα αργίας για την πόλη της Αμαλιάδας.
Άρθρο 2

Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δη-

μοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ



ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ
ISKANDER
ὲ ὅ λους μας εἶ ναι γνω στὸ καὶ πέ ρα ἀ πὸ κά θε ἀμ φι-

σβή τη ση, ὅ τι τὸ ὄ νο μα τοῦ Μ. Ἀ λε ξάν δρου ἔ γι νε 

θρῦ λος στὴν συ νεί δη ση τῶν ἀ σι α τι κῶν κυ ρί ως 

λα ῶν σὰν κά τι τὸ ἀ νώ τε ρο, ὑ περ κό σμιο, θε ϊ κό. 

Εἶ ναι ἀ πο ρί ας ἄ ξιο λοι πόν, για τί οἱ λα οὶ αὐ τοί, 

ἐ νῷ τὸν ἀ γά πη σαν καὶ τὸν ἐ λά τρευ σαν σὰν θε ό τους, ἄλ λα ξαν τὸ 

ὄ νο μά του καί, ἀν τὶ νὰ τὸν ἀ πο κα λοῦν Ἀ λέ ξαν δρο, Alexander, 
Alessandro ἢ κά πως πα ρεμ φε ρῶς, τὸν ἀ πο κα λοῦν Iskander. 

Μὲ τὴν ὀ νο μα σί α αὐ τὴ τὸν ἀ πο κα λοῦν καὶ σή με ρα ἀ κό μη ὅ λοι οἱ ἀ ρα βό-
φω νοι λα οὶ κα θὼς καὶ ὅ σοι ἄλ λοι χρη σι μο ποι οῦν ἢ χρη σι μο ποί η σαν στὸ 
πα ρελ θὸν τὸ ἀ ρα βι κὸ ἀλ φά βη το, π.χ. Τοῦρ κοι, Ἰ ρα νοὶ κ.λπ., χω ρὶς κἂν ἡ 
ὀ νο μα σί α αὐ τὴ νὰ ση μαί νῃ κά τι στὴν Ἀ ρα βι κὴ ἢ σὲ κά ποι α ἄλ λη γλῶσ σα, 
ὡς π.χ. ἀρ χη γός, στρα τη γός, μέ γας ἢ κά τι ἄλ λο.

Ὅ μως ἡ λέ ξη Iskander εἶ ναι ἡ ἴ δια λέ ξη Ἀ λέ ξαν δρος, ἔ χου σα ὅ μως ὑ πο-
στῆ κά ποι ες ἀλ λοι ώ σεις στὴν σύν θε ση της, ὅ πως θ’ ἀ πο δει χθῇ πά ρα κά τω. 
Ἂς γρά ψου με λοι πὸν στὴν Λα τι νι κὴ τὶς λέ ξεις Alexander καὶ Iskander καὶ 
ἂς τὶς πα ρα θέ σου με τὴν μί α κά τω ἀ πὸ τὴν ἄλ λη:

A L E X A N D E R

I S K A N D E R

Πα ρα τη ροῦ με με τὰ τὴν πα ρά θε ση ὅ τι οἱ δύο τε λευ ταῖ ες συλ λα βές, δη λα δὴ 
τὸ –ander, εἶ ναι κοινὸ καὶ στὶς δύο λέ ξεις, καὶ δι α φέ ρουν μό νον στὸ ALEX-, 
ποὺ στὴν γλῶσ σα τῶν Ἀ ρά βων ἔ γι νε isk-. Ἂς ἐ ξε τά σου με λοι πόν, για τί προ έ-
κυ ψε αὐ τὴ ἡ δι α φο ρὰ καὶ τὸ alex- με τε τρά πη καὶ ἔ γι νε isk-.

Οἱ Ἄ ρα βες, ὁ κοι νὸς λα ὸς δη λα δή, ὁ σά κις ἤ θε λαν ν’ ἀ να φερ θοῦν στὸν 
Ἀ λέ ξαν δρο καὶ νὰ ποῦν στὴν ὁ ρι στι κὴ μορ φὴ «ὁ Ἀ λέ ξαν δρος», ἔ πρε πε νὰ 
χρη σι μο ποι ή σουν τὸ ἄρ θρο τῆς Ἀ ρα βι κῆς Γλώσ σης al καὶ τ’ ὄ νο μα Ἀ λέ ξαν-
δρος, θὰ ἔ λε γαν δη λα δὴ al Alexander. Ἐ πει δὴ ὅ μως ὑ πάρ χουν τὰ δύο αὐ τὰ δι-
α δο χι κὰ al Alexander, λό γῳ τῆς εὐ ρεί ας, συ χνῆς καὶ μα κρο χρο νί ου χρή σε ως, 



Ὁ βασιλεὺς Ἰσκαντέρ - Ἀλέξανδρος σὲ περσικὴ μικρογραφία τοῦ ιε΄ αἰ. μ.Χ. 
(Χεράτ, Ἀφγανιστάν.) 
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εἴτε ἀπὸ ἀδυναμία προφορᾶς τῶν δύο διαδοχικῶν al Alexander εἴτε ἀπὸ 
ἄγνοια εἴτε ἀπὸ κάποιαν ἄλλη αἰτία ἐθεώρησαν, ὅτι τὸ ἕνα al, δηλαδὴ τὰ 
δύο πρῶτα γράμματα ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀρχὴ τῆς λέξης Alexander εἶναι 
τὸ ἄρθρο al τῆς Ἀραβικῆς Γλώσσης καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν χρειάζεται νὰ τὸ 
χρησιμοποιοῦν δύο φορές. Ἔτσι ἀφῄρεσαν τὸ ἕνα al ἀπὸ τὴν ὁμιλία καὶ 
τὴν γραφή τους. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ λέγουν al Alexander (= ὁ Ἀλέξανδρος), 
ἐφ’ ὅσον ἀπάλειψαν τὸ ἕνα al, θὰ ἔπρεπε νὰ λέγουν al Exander (= ὁ Ἔξαν-
δρος), πλὴν ὅμως καὶ σ’ αὐτὴν τὴν μορφή της ἡ λέξη, ἀφοῦ διαχωρίστηκε 
καὶ ἔγινε al + exander δημιουργοῦσε ἀνυπέρβλητη δυσκολία, τόσο στὸν 
προφορικὸ λόγο ὅσο καὶ στὴν γραφή της. Ἂς ἐξετάσουμε λοιπόν, πῶς ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ «Exander» προέκυψε τὸ Iskander.

Στὴν «λέξη» Exander  θὰ ἐξετάσουμε τὰ δύο πρῶτα γράμματά της, διότι 
τὸ ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς λέξης δὲν ἔχει ὑποστῆ καμμία ἀλλοίωση. Τὸ πρῶτο 
γράμμα τῆς «λέξης» Exander, τὸ e, στὴν Ἀραβικὴ Γλῶσσα εἶναι γράμμα μὲ 
πάρα πολλὴ μικρὴ συχνότητα ἐμφάνισης στὶς λέξεις, ἐμφανίζεται σπανίως 
καί, ὅταν αὐτὸ ἐμφανίζεται σὰν ἀρχικὸ γράμμα λέξεων, προφέρεται σὰν 
ἰῶτα ἢ ἔψιλον ἀναλόγως μὲ τὸν τονισμὸ τῆς λέξης: ἐπειδὴ ὅμως προφερό-
μενο ὡς e ἐμφανίζεται σπανίως στὶς λέξεις, ἐπεκράτησε νὰ προφέρεται ὡς 
ἰῶτα.

Τὸ δεύτερο γράμμα τῆς λέξης, τὸ Χ [Ξῖ], σὰν γράμμα δὲν ὑφίσταται στὸ 
Ἀραβικὸ Ἀλφάβητο. Πῶς νὰ τὸ ἀποδώσουν τόσο στὴν γραφὴ ὅσο καὶ 
στὸν προφορικὸ λόγο; 

Προέβησαν λοιπὸν σὲ διάσπαση, σὲ διαχωρισμὸ τοῦ διπλοῦ γράμ-
ματος Χ [Ξῖ] σὲ KS, προβαίνοντες ταυτόχρονα καὶ σὲ ἀντιστροφὴ τῶν 
γραμμάτων ἀπὸ KS σὲ SK. Τὰ ὑπόλοιπα γράμματα Α, Ν, D, Ε, R τῆς «λέ-
ξης» παρέμειναν ὡς εἶχον. Ἔτσι προέκυψε ἀπὸ τὴν «λέξη» EXANDER 
ἡ λέξη ISKANDER, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς Ἄραβες καὶ κατὰ 
συνέπεια γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους λαούς, ποὺ χρησιμοποίησαν ἢ χρησι-
μοποιοῦν ἀκόμη τὸ Ἀραβικὸ Ἀλφάβητο, τὸν ἀόριστο τύπο τῆς λέξης 
Ἀλέξανδρος.

Μετὰ τὶς διαπιστώσεις ποὺ κάναμε κατὰ τὴν πάρα πάνω ἀνάλυση παρα-
τηροῦμε, ὅτι ἡ λέξη Alexander, ἀφοῦ διαχωρίστηκε, περιεκόπη καὶ ὑπέστη 
κάποιες ἀλλοιώσεις σὲ γράμματα καὶ συλλαβές, ἔγινε στὴν ὁριστική της 
μορφὴ al Iskander (ὁ Ἀλέξανδρος) καὶ στὴν ἀόριστη μορφή της Iskander, 
(Ἀλέξανδρος), ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία κακοποιημένη καὶ πα-
ρεφθαρμένη μορφὴ τῆς λέξης Alexander.

Σεραφεὶμ Τριανταφύλλου
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Å ÎÁ ÖÁ ÍÉ ÓÁÍ 
ÌÕ ÊÇ ÍÁ Ú ÊÏ
ÍÅ ÊÑÏ ÔÁ ÖÅÉ Ï
ÓÔÏÍ Ï ËÕÌ ÐÏ
 Μὲ ἄ δεια τῆς Μη τρό πο λης Πι ε ρί ας. ..

ὰν κε ραυ νὸς ἔ πε σε ἡ πλη ρο φο ρί α ὅ τι στοὺς πρό πο δες τοῦ 

Ὀ λύμ που, στὴν κα τοι κί α τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων θε ῶν, 

ἔ λα βε χώ ρα μί α ἀ πὸ τὶς με γα λύ τε ρες καὶ πιὸ προ κλη τι κὲς 

συ νά μα ἐ ξα φα νί σεις ἀρ χαι ο τή των στὰ ἑλ λη νι κὰ χρο νι κά. 

Οἱ μαρ τυ ρί ες κα τοί κων τῶν γύ ρω πε ρι ο χῶν κι νη το ποί η σαν 

τὶς Ἀρ χές, ποὺ βρέ θη καν μπρο στὰ σὲ ἕ να τρα γι κὸ θέ α μα, κα θὼς ἕ νας ση-

μαν τι κὸς ἀρ χαι ο λο γι κὸς χῶ ρος στὴν κυ ρι ο λε ξί α ἐ ξα φα νί στη κε. Τὰ ὀγ κώ δη 

φορ τω τι κὰ ὀ χή μα τα ἐ ξα φά νι σαν τοὺς τά φους ἑ νὸς ἀρ χαί ου νε κρο τα φεί ου, 

καὶ ὅ,τι ἀ πέ μει νε ἀ πὸ τὸν βαν δα λι σμὸ εἶ ναι σπα σμέ να μέ λη τῶν σαρ κο φά-

γων καὶ με ρι κὰ ὀ στᾶ, ποὺ ἔ δω σαν καὶ τὶς πρῶ τες ἐ κτι μή σεις γιὰ τὴν χρο νι-

κὴ το πο θέ τη ση τοῦ μνη μεί ου, ποὺ σύμ φω να μὲ τοὺς ἀρ χαι ο λό γους ἀ νή κει 

στὴ Μυ κη να ϊ κὴ Πε ρί ο δο, πε ρὶ τὸ 1300 π.Χ. Ἄλ λω στε στὴν ἴ δια πε ρι ο χὴ 

ὑ πάρ χει καὶ ἄλ λο νε κρο τα φεῖ ο αὐ τῆς τῆς ἐ πο χῆς. 

Τὸ ση μεῖ ο, ὅ που ἔ γι νε ἡ μυ στη ρι ώ δης ἐ ξα φά νι ση, βρί σκε ται στὴν το πο θε σί α 
Τζέτ ζα να, με τα ξὺ τῶν Πα λαι ῶν καὶ Νέ ων Πό ρων, στὸ Νο μὸ Πι ε ρί ας. Ἐ κεῖ νοι, ποὺ 
προ κά λε σαν τὴν ἀ λό γι στη κα τα στρο φή, σα φῶς γνώ ρι ζαν, ὅ τι ἡ πε ρι ο χὴ ἐμ φα νί ζει 
με γά λο ἀρ χαι ο λο γι κὸ ἐν δι α φέ ρον, καὶ τὰ στοι χεῖ α ποὺ ἔ χουν συγ κεν τρω θῆ μέ χρι 
σή με ρα ἀ φή νουν πολ λὰ ἐ ρω τη μα τι κὰ ὡς πρὸς τὴν ταυ τό τη τα καὶ τὶς προ θέ σεις τῶν 
δρα στῶν. Ὡ στό σο μί α πι να κί δα, ποὺ βρέ θη κε στὸ ση μεῖ ο τῶν ἀ να σκα φῶν καὶ ποὺ 
ἀ να γρά φει Ἱ ε ρὸς Να ὸς Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου, ἀ φή νει ἕ να στίγ μα, γύ ρω ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο 
στρέ φον ται οἱ ἔ ρευ νες. 

Ἂς δοῦ με ὅ μως τὴν ἱ στο ρί α ἀ πὸ τὴν ἀρ χή, ἀ φοῦ ὁ φά κελ λος τῆς ὑ πό θε σης εἶ χε 
ἀ νοί ξει ἀ πὸ χρό νια πρίν, ἀλ λὰ ἔ κλει σε σχε δὸν ἀ μέ σως λό γῳ ἑ νὸς αἰφ νί διου θα νά του, 
ποὺ τρο πο ποί η σε τὰ δε δο μέ να. Πρὶν ἀ πὸ με ρι κὰ χρό νια πράγ μα τι ὑ πῆρ χε πρό θε ση 
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Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο: τμῆμα τοῦ «Τάφου 3», μερικὰ ὀστᾶ.

ἀπὸ ἕναν καθηγητὴ Ἀγγλικῶν ἀπὸ τοὺς Νέους Πόρους Πιερίας ἀνέγερσης χριστιανι-
κῆς ἐκκλησίας στὴν συγκεκριμένη περιοχή. Τὸ αἴτημά του ἐνέκρινε τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
συμβούλιο καὶ ἡ Μητρόπολη. Ὁ καθηγητὴς ὅμως δὲν πρόλαβε νὰ προχωρήσῃ καὶ 
στὶς ὑπόλοιπες διαδικασίες ποὺ ἀπαιτοῦνταν, ἀφοῦ ἀπεβίωσε. Ἔτσι τὸ μυστήριο 
στὴν ὅλη ὑπόθεση εἶναι, ποιοί προχώρησαν στὶς ἀνασκαφικὲς ἐργασίες ἔχοντας μόνο 
τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο ἀλλὰ ὄχι τὶς ἀπαραίτητες ἄδειες ἀπὸ 
τὸ ∆ασαρχεῖο καὶ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία. Οἱ δρᾶστες μὲ τὴν συγκατάθεση 
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τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ συμ βου λί ου ὡ λο κλή ρω σαν τὸ ἔρ γο τους. Φυ σι κὰ κα τὰ τὴ διά-
ρκεια τῶν «ἐρ γα σι ῶν» ἐ ξα φά νι σαν ὅ λα τὰ ἀρ χαι ο λο γι κὰ εὑ ρή μα τα. Κα θὼς ἔ δει ξε ἡ 
συ νέ χεια, δὲν ἀ πέ μει νε σχε δὸν τί πο τα ἀ πὸ τοὺς πλιν θο πε ρί βλη τους τά φους, καὶ τὸ 
μέ γε θος τῆς κα τα στρο φῆς ἦ ταν τέ τοι ο, ποὺ ἄ φη σε ἔκ πλη κτους τοὺς ἀρ χαι ο λό γους 
τῆς ΚΖ΄ Ἐ φο ρεί ας Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των, ποὺ ἔ φθα σαν στὴν 
πε ρι ο χή. Ὅ,τι ὑ πῆρ χε στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῶν μνη μεί ων, ἀγ γεῖ α, πο λύ τι μα ἀ φι ε ρώ μα τα 
στοὺς νε κροὺς καὶ ἄλ λα κτε ρί σμα τα ἐ ξα φα νί στη καν μέ σα σὲ λί γες ὧ ρες. 

«Κά ποι οι θέ λουν νὰ ἀ φα νί σουν τὴν Ἱ στο ρί α μας»

ν τῷ με τα ξὺ ἡ ἔ κτα ση ποὺ ἀ να σκά φη κε φθά νει τὰ 500 τε τρα γω νι κὰ 
μέ τρα καὶ σὲ βά θος τὰ 4 μέ τρα, γε γο νὸς ποὺ φα νε ρώ νει τὸ μέ γε θος τῆς 
ἀ πά της ἀλ λὰ καὶ τὸ πό σο ὠρ γα νω μέ νοι ἦ ταν οἱ δρᾶ στες. Ἡ Εἰ σαγ γε-
λί α Κα τε ρί νης καὶ οἱ Ἀ στυ νο μι κὲς Ἀρ χὲς δι ε ξά γουν ἐν τα τι κὲς ἔ ρευ νες, 
γιὰ νὰ λυ θῇ τὸ μυ στή ριο, ἀν τα πο κρι νό με νοι καὶ στὴν ἔκ κλη ση τῆς ΚΖ΄ 

Ἐ φο ρεί ας Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των, 
ποὺ ἐ πι ση μαί νει ὅ τι τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια ὑ πάρ χει με γά λη 
ἔ ξαρ ση στὴ δρα στη ρι ό τη τα λα θρα να σκα φέ ων στὴν εὐ ρύ-
τε ρη πε ρι ο χὴ τοῦ Ὀ λύμ που.  

Ὅ πως εἶ πε ὁ δή μαρ χος Ἀ να το λι κοῦ Ὀ λύμ που Ἀ στέ ριος 
Χον δρό που λος τὸ μυ στή ριο ἐμ φα νί ζει με γα λύ τε ρες δι α στά-
σεις ἀ πὸ ὅ σο φαν τα ζό μα στε. «∆ὲν ὑ πάρ χουν σα φεῖς ἀ πο-
δεί ξεις γύ ρω ἀ πὸ τὴν ὑ πό θε ση, ὅ λα αἰ ω ροῦν ται. Κά ποι οι 
θέ λουν νὰ ἀ φα νί σουν τὴν Ἱ στο ρί α μας, ὁ Ὄ λυμ πος εἶ ναι 
ἕ να τε ρά στιο ἀρ χαι ο λο γι κὸ πάρ κο, καὶ μὲ πει ρά ζει τὸ γε-
γο νός, ὅ τι δροῦν ἀ νε ξέ λεγ κτα, χω ρὶς νὰ ὑ πο λο γί ζουν τὴν 
σπου δαι ό τη τα τῆς πε ρι ο χῆς», ἀ να φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά. 

∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο τὸ γε γο νός, ὅ τι ἡ λε η λα σί α τοῦ χώ ρου 
ἔ γι νε τὴν ἑ βδο μά δα πρὶν ἀ πὸ τὶς ἐ κλο γὲς ἔ τσι, ὥ στε οἱ δρᾶ-
στες ἐ κμε ταλ λευ ό με νοι τὸ χα λα ρὸ κλῖ μα τῶν ἡ με ρῶν νὰ 
μπο ροῦν νὰ κι νη θοῦν πιὸ ἄ νε τα. Εἶ ναι δὲ χα ρα κτη ρι στι κό, 
ὅ τι πράγ μα τι, ἐ πι βε βαι ώ νον τας ὅ σα κα ταγ γέλ λουν ὁ δή μαρ χος καὶ ἡ ΚΖ΄ Ἐ φο ρεί α 
Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των, κα τα γρά φον ται πολ λα πλᾶ ἐ πει σό δια 
τέ τοι ων «ἀ να σκα φῶν» στὴν εὐ ρύ τε ρη πε ρι ο χὴ τοῦ Ὀ λύμ που τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια. 
Πρό σφα τη εἶ ναι ἡ κα ταγ γε λί α γιὰ λα θρα να σκα φὴ στὴν πε ρι ο χὴ τῆς Βρον τοῦς Πι ε-
ρί ας. Μέ χρι τὴ στιγ μὴ ποὺ γρά φον ται αὐ τὲς οἱ γραμ μές, οἱ ἔ ρευ νες τῶν Ἀρ χῶν δὲν 
ἔ χουν ἀ πο φέ ρει κά ποι ο ἀ πο τέ λε σμα, καὶ ὅ πως ἐ νη με ρω θή κα με, τὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ 
συμ βού λιο δὲν ἔ χει το πο θε τη θῆ ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος. Συ νή θως σὲ αὐ τὲς τὶς πε ρι πτώ σεις, 
οἱ εὐ θύ νες πε ρι φέ ρον ται πά νω ἀ πὸ τὰ κε φά λια πολ λῶν καὶ ὅ ταν βροῦν τὸν στό χο 
τους, ἡ ὑ πό θε ση ἔ χει πλέ ον ξε χα στῆ. Ἔ τσι ἡ κα τά στα ση δι αι ω νί ζε ται, χω ρὶς νὰ 
λαμ βά νων ται δρα στι κὰ μέ τρα, ποὺ θὰ στα μα τή σουν τὸ ἀ πα ρά δε κτο φαι νό με νο τῆς 
κα τα στρο φῆς ἀρ χαι ο τή των τοῦ Ὀ λύμ που.

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Οἱ δρᾶστες μὲ τὴν 

συγκατάθεση τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ 

συμβουλίου 

ὡλοκλήρωσαν τὸ 

ἔργο τους. Φυσικὰ 

κατὰ τὴ διάρκεια 

τῶν «ἐργασιῶν» 

ἐξαφάνισαν ὅλα 

τὰ ἀρχαιολογικὰ 

εὑρήματα.



ÐÙÓ Ï «Å ÊËÅ ÊÔÏÓ» Å ÃÉ ÍÅ «Å ËÉÔ»

λέ ξη ἐ λὶτ στὰ Ἀγ γλι κὰ (e l i te) ἔ χει ἐ ξαι ρε τι κὰ ἐ κλε-

κτὸ πνευ μα τι κὸ ἐ κτό πι σμα. Καὶ στὰ Ἑλ λη νι κὰ τὸ 

ἄ ρι στο τμῆ μα ἑ νὸς συ νό λου ἀν θρώ πων τὸ ὀ νο μά-

ζου με σή με ρα ὡς «ἡ ἐ λίτ», τὸ ὁ ποῖ ο, ὅ ταν μᾶς ἦρ θε 

ἀ πὸ τὴν Εὐ ρώ πη μὲ ἕ να ἀ πο γυ μνω μέ νο τε λι κὸ «τ», δὲν μπο ρέ-

σα με νὰ τὸ βο λέ ψου με σὲ καμ μί α ἑλ λη νι κὴ γραμ μα τι κὴ κλί ση 

καὶ τὸ ἀ φή σα με ὡς ἄ κλι το: ἡ ἐ λίτ, τὴν ἐ λίτ, τῶν ἐ λίτ, ἐ λίτ.

Ἐ νῷ στὰ Ἑλ λη νι κὰ εἴ χα με τοὺς ἄ ρι στους ἢ τὴν ἀ ρι στο κρα τί α –με τα-
φο ρι κά– στὴν πνευ μα τι κή, κοι νω νι κὴ ἢ καὶ οἰ κο νο μι κή μας ζω ὴ ὑ πο χρε-
ω θή κα με νὰ εἰ σα γά γου με ὡς νέ α λέ ξη τὴν ἐ λὶτ καὶ νὰ τὴν προ σαρ μό-
σου με μὲ νέ ο ἔν δυ μα νὰ ση μαί νῃ τὴν ἀ φρό κρε μα μιᾶς κοι νω νί ας. Στὰ 
Ἑλ λη νι κὰ ἀ πὸ τὴν ἐ λὶτ πλά σα με τὸν ἐ λι τι στή, μὲ θη λυ κὸ ἡ ἐ λι τί στρια, 
μὲ ἐ πί θε το τὸν ἐ λι τί στι κο ἢ ἐ λι τι στι κό. Οἱ Γάλ λοι πλά σα νε τὸν él i t i s me, 
καὶ στὰ ἑλ λη νι κὰ κα λού πια ἔ γι νε ὁ ἐ λι τι σμός, παίρ νον τας φυ σι κὰ τὴ 
γαλ λι κὴ ση μα σί α, ποὺ εἶ ναι τὸ σύ στη μα σὲ  μιὰ μον τέρ να κοι νω νί α τὸ 
ὁ ποῖ ο ὑ πο στη ρί ζει τὴν ἐ λὶτ (δηλ. τοὺς ἐ κλε κτούς) σὲ βά ρος τῶν ἄλ λων 
κοι νω νι κῶν ὁ μά δων.

Πῶς λοι πὸν γο νι μο ποί η σε ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα ὅ λες τὶς Εὐ ρω πα ϊ κὲς 
Γλῶσ σες, γιὰ νὰ γεν νή σουν τὴν ἐ λὶτ ἀλ λὰ καὶ πάμ πολ λες ἄλ λες λέ ξεις; 
Ἕ να ἀ πὸ τὰ γο νι μώ τε ρα ἑλ λη νι κὰ ρή μα τα εἶ ναι τὸ λέ γω, ἀ π’ ὅ που ἔ γι-
νε φυ σι κὰ καὶ ὁ λό γος. Οἱ Λα τῖ νοι τὸ ἔ κα ναν l e go, καὶ ἔ τσι μὲ τὶς δι κές 
τους γραμ μα τι κὲς καὶ ρη μα τι κὲς κα τα λή ξεις καὶ χρό νους ἔ γι νε τὸ l e g e re, 
l e gi καὶ l e c t um. Προ στέ θη καν πά νω σὲ αὐ τὸ οἱ ση μα σί ες τοῦ δι α λέ γω, 
συλ λέ γω, ἐ κλέ γω, ἐ πι λέ γω καὶ ἄλ λων. Στὰ σύν θε τα τὸ l e go τρέ πει τὸ e 
σὲ i, ἐ νῷ σὲ ἄλ λα τὸ δι α τη ρεῖ: c o l l i go=συμ μα ζεύ ω, d e l i go=ἐ κλέ γω, n e g l e-
go=ἀ με λῶ, p e r l e go=δι α γι γνώ σκω.

Τὸ ἐ κλέ γω ἔ γι νε καὶ e l i g e re, τὸ ὁ ποῖ ο οἱ Γάλ λοι τὸ ἁ πλο ποί η σαν e l i re 
καὶ ἀ πὸ τὸ σύν θε το τοῦ το ρῆ μα κά να νε τὴν él i te.



Οἱ Ἄγγλοι τὴ λέξη τὴν πῆραν ἀπὸ τοὺς Γάλλους αὐτούσια μὲ τὴν 
«ὀρθογραφία» της, καὶ ἀπὸ τὸν 18ο αἰῶνα μέχρι σήμερα σημαίνει ὅλα 
τὰ ἀνωτέρω. Χωρὶς σχόλια παραθέτω παρακάτω μερικὲς μόνο λέξεις, 
ποὺ τὸ ρῆμα λέγω διαιώνισε μέσα στὴν Ἀγγλικὴ Γλῶσσα ἀλλὰ καὶ σὲ 
ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς Γλῶσσες. Ἡ Ἑλληνικὴ εἶχε τὶς λέξεις αὐτὲς καὶ 
δὲν τῆς χρειάζονταν ἄλλες. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὅμως μὲ τὶς πιὸ μικρὲς τσόν-
τες ἀπὸ τὸ λέγω καὶ λόγο κατασκεύασαν ὡραιότατες λέξεις, ὅπως οἱ 
ἀρχοντικὲς καὶ πολυτελεῖς γοῦνες τῶν Καστοριανῶν γουναράδων, ποὺ 
τὶς κάνουν ἀπὸ τὰ ἀποκόμματα ἀπὸ μεγάλα δέρματα τῶν μεγάλων 
ἐργαστηρίων τῆς Ἀμερικῆς: Ἔτσι ἔχουμε ἀπὸ τὸ λέγω: θρῦλος=legend, 
συλλέγω=collect, ἐπιμελὴς – diligent, ἐκλέγω=elect, ἐκλογὴ=election, 
κομψὸς=elegant, ἐκλέξιμος=eligible, διάνοια=intellect, ἔξυπνος=intelli-
gent, νοημοσύνη=intelligence, διάλεξη=lecture, εὐανάγνωστος=legible, 
λεγεῶνα=legion, δίδαγμα/μάθημα=lesson, παραμελῶ=neglect, προτίμη-
ση=predilection, ἀναπολῶ=recollect, ἐκλέγω=elect καὶ select. Ἡ λογικὴ 
τέχνη χάρισε γονιμώτατες λέξεις: Λογικὴ=logic, ἀναλογία=analogy, 
ἀπολογία=apology, κατάλογος=catalogue, δεκάλογος=decalogue, διάλε-
κτος=dialect, διάλογος=dialogue, ἐπίλογος=epilogue, εὐλογία=eulogy, 
μονόλογος=monologue, πρόλογος=prologue, συλλογισμὸς=syllogism, καὶ 
τὸ 19ο αἰῶνα ἡ Ἀγγλικὴ ἀνακάλυψε τὸν ἐκλεκτὸ καὶ τὸν ἐπανέφερε 
στὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο eclectic.

Φανταστῆτε, πὼς ἀπὸ αὐτὲς μόνο τὶς λέξεις μποροῦμε νὰ παράγουμε 
ἑκατοντάδες ἄλλες λέξεις ὡς ρήματα, οὐσιαστικά, ἐπίθετα καὶ ἐπιρρή-
ματα. Γονιμώτατο τὸ λέγω καὶ ὁ λόγος. Ποῦ νὰ προσθέσουμε καὶ ὅλες 
τὶς ἐπιστῆμες, ποὺ στηρίζονται στὸ λόγο: psychology, ontology, technol-
ogy, toxicology, biology καὶ δεκάδες ἄλλες –γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω.

Πράγματι ἡ πιὸ «ἐλίτ» λέξη στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες 
τὶς Εὐρωπαϊκὲς Γλῶσσες εἶναι ὁ λόγος καὶ τὸ λέγω. 

 Θωμᾶς Ἠλιόπουλος
 ∆ιευθυντὴς Κολλεγίου «Παιδεία»
 Μελβούρνη, Αὐστραλία



Ἡ ∆ημιουργία τοῦ Κόσμου σὲ ἕξι μέρες τῆς ἰουδαιοχριστιανικῆς ἀντίληψης σὲ λιθογραφη-
μένο κατηχητήριο τοῦ 19ου αἰῶνα. Μέσῳ τῶν Χριστιανισμοῦ-Μωαμεθανισμοῦ (τέκνων 

τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ) ἡ ἔννοια τῆς ἑβραϊκῆς ἑβδομάδας ἐπιβλήθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο.



«ἀ ριθ μῷ πάν τ’ ἐ πέ οι κεν (= μοιά ζουν)» (Σέξ τος)

ιὰ δει σι δαί μων αὐ θαι ρε σί α εἶ ναι ἡ ἀ πο δο χὴ τοῦ ἑ πτα-

ή με ρου ὡς βα σι κῆς μο νά δας μέ τρη σης τοῦ χρό νου. Τό-

σο πο λὺ ζυ μω θή κα με μὲ τὴν ἔν νοι α αὐ τή, ὥ στε εἶ ναι 

ἀ δι α νό η το παγ κο σμί ως ἡ με ρο λό γιο χω ρὶς «ἑ βδο μά-

δα». Ἦ ταν ἔ τσι παν τοῦ καὶ πάν τα; Ὄ χι βέ βαι α, ἀ φοῦ 

εἶ ναι ἐ φεύ ρη μα αὐ θαί ρε το τῆς θε ο κρα τι κῆς μυ θο λο γί ας τῆς Πα λαι ᾶς 

∆ι α θή κης (Π.∆.), ὅ που ὁ Για χβὲ ἐ δη μι ούρ γη σε τὸν Κό σμο (=Σύμ παν) 

σὲ ἕ ξι ἡ μέ ρες καὶ τὴν ἕ βδο μη ξε κου ρά στη κε (ἄ ρα δὲν εἶ ναι παν το δύ-

να μος!) καὶ τὴν ἀρ γί α (sabat) τὴν εὐ λό γη σε. Τὸ ἑ βρα ϊ κὸ ἑ πτα ή με ρο 

ξε πέ ρα σε τὸ στε νὸ χῶ ρο τῆς Χα να ὰν καὶ μέ σῳ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ 

(παι δὶ τοῦ Ἑ βρα ϊ σμοῦ, ὅ πως καὶ ὁ Ἰσ λα μι σμός) ἐ πε βλή θη κε κα τ’ ἀρ-

χὰς στὴν Μ. Ἀ να το λὴ καὶ τὴ Ρώ μη καὶ με τὰ σὲ ὅ λο τὸν κό σμο.

Τί ὑ πῆρ χε πρὶν σὲ ὅ λους τοὺς λα ούς; Οἱ τρεῖς αὐ το νό η τες μο νά δες μέ τρη σης τοῦ 
χρό νου: Ἡ ἡ μέ ρα (24ωρο), ὁ (σε λη νια κός) μῆ νας καὶ τὸ (ἀ στρι κό) ἔ τος. Ἀ πὸ αὐ τὰ 
τὸ στα θε ρώ τε ρο εἶ ναι τὸ ἔ τος (365 ἡ μέ ρες, 5 ὧ ρες, 48΄ 45΄΄), ἀ φοῦ ἡ παγ κό σμια ὥ ρα 
(ὥ ρα Γκρή νου ιτς, GMT) δι ορ θώ νε ται ἐ τη σί ως μὲ ἀ στρο νο μι κὴ πα ρα τή ρη ση (με σου-
ρά νη ση τοῦ ἰ δί ου ἀ στέ ρος). [Σημ.: Ἡ ἡ μέ ρα ἔ χει δι α κύ μαν ση ὀ λί γων λε πτῶν.]

Οἱ σχέ σεις ἡ μέ ρας-μη νός-ἔ τους εἶ ναι πο λύ πλο κες. Ἔ τσι οἱ Αἰ γύ πτιοι μὲ μο νά δα 
τὴν ἡ μέ ρα ὑ πο λό γι ζαν τὸ ἔ τος τῶν 12 μη νῶν (=30 ἡ με ρῶν) μὲ προ σθή κη 5 ἡ με ρῶν 
(30 x 12 = 360 + 5 = 365) ἢ 6 σὲ κά θε δί σε κτο ἔ τος.

Οἱ Ἕλ λη νες εἶ χαν μί α ἰ δι αι τε ρό τη τα: Ἤ θε λαν γιὰ ἄ γνω στο λό γο1 νὰ συν-
δυά ζουν τὸν σε λη νια κὸ μῆ να μὲ τὸ ἡ λια κὸ ἔ τος. Ὁ μῆ νας ≈29,5306 ἡ μέ ρες καὶ 
τὸ ἔ τος ≈365,2422 ἡ μέ ρες δὲν ἔ χουν κοι νὸ δι αι ρέ τη ἡ με ρῶν. Ὅ μως μὲ μῆ νες 29 
καὶ 30 ἡ με ρῶν καὶ 12 ἢ 13 μῆ νες ἐ τη σί ως (ἐμ βό λι μος μῆ νας) καὶ μὲ εὐ φυ έ στα-
τους μα θη μα τι κοὺς τύ πους (κύ κλοι 8=ὀ κτα ε τη ρίς, 19 ἐ τῶν κ.τ.λ.) ἐ πέ στρε φαν 
στὴν ἀρ χι κὴ ταύ τι ση λ.χ. 21 Μαρ τί ου (ἐ α ρι νὴ ἰ ση με ρί α) καὶ συγ χρό νως πρω το-
μη νιὰ (νου μη νί α).

ÅÂÄÏÌÁÄÁ:
Μιὰ μο νά δα μέ τρη σης χρό νου 
στὰ μέ τρα ἑ νός… ἑ βρα ϊ κοῦ μύ θου
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Ξεκινῶντας τὸν σεληνιακὸ μῆνα (29 ἢ 30 ἡμερῶν) μὲ τὴν «νουμηνίαν», τὴν νέα 
σελήνη, ἐχώριζαν τὸν μῆνα σὲ τρεῖς δεκάδες. Ὠνόμαζαν ἔτσι τὶς πρῶτες δέκα ἡμέ-
ρες (λ.χ. «δευτέρα (μηνός) ἀρχομένου» κ.τλ.) τῆς δεύτερης δεκάδας (λ.χ. «τρίτη 
μηνὸς μεσοῦντος») καὶ τὶς λοιπὲς ἡμέρες («δεκάτη φθίνοντος») μὲ ἀντίστροφη μέ-
τρηση (count-down).

Ἔτσι δὲν χρειάζονταν τὴν ἑβδομάδα ὡς μονάδα, ἀφοῦ ὄχι μόνο εἶναι ἄχρη-
στη, ἀλλὰ περιπλέκει τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἡμερολόγιο. Ὄντως 
κάθε μῆνας τοῦ παγκόσμιου σύγχρονου ἡμερολογίου ξεκινᾷ μὲ διαφορετικὴ 
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ἀφοῦ οἱ μῆνες 31, 30, 28, 29 ἡμερῶν δὲν ἔχουν ἀκέραιο 
ἀριθμὸ ἑβδομάδων (=4 ἑβδομάδες σὺν 2  ἢ 3 ἢ 0 ἢ 1 ἡμέρες). Τὸ δὲ ἔτος 365/366 
ἡμερῶν περιέχει 52 ἑβδομάδες καὶ μία ἢ δύο ἡμέρες. Τί σημαίνει ὅμως ὁ ἀριθ-
μὸς ΕΠΤΑ στὴν ἑλληνικὴ σκέψη;

Ç ÁÑÉÈÌÏËÏÃÉÁ. Ἀπὸ τὸν Πυθαγόρα –ποὺ δὲν ἔγραψε τίποτα– μέχρι τὸν 
κρυπτο·πυθαγορικὸ Πλάτωνα (ἀγόραζε πολλὰ βιβλία Πυθαγορείων) καὶ τὸν με-
τα·πυθαγορικὸ Ἰάμβλιχο («Τὰ θεολογούμενα τῆς Ἀριθμητικῆς») ἔχουμε μία «θεω-
ρία τῶν ἀριθμῶν» ποικίλων ἐξηγήσεων. Κυρίως κατὰ τοὺς Πυθαγόρειους οἱ «φυ-
σικοί» ἀριθμοὶ (ἀκέραιοι θετικοί) ἔχουν ὑπόσταση ὀντοτήτων ἢ εἶναι νόμοι/ἰδιό-
τητες τῶν ὄντων, ὥστε μέσῳ τοῦ Λόγου νὰ ἀντιλαμβανώμαστε τὴν Φύση.

Χωρὶς νὰ ὑπεισέλθουμε σὲ λεπτομέρειες, θὰ παρουσιάσουμε τοὺς 10 πρώτους 
ἀκέραιους ὡς συμπαντικοὺς Νόμους.

 ÅÍ: ∆ὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν «μονάδα» (οἱανδήποτε), ποὺ εἶναι αὐθαίρετο πο-
σὸν λ.χ. τὸ γαλλικὸ μέτρο, τὸ χιλιόγραμμο. Ἁπλῶς εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ ὡλοκληρω-
μένου ὄντος λ.χ. ἕνας ἄνθρωπος. Ὡς Νόμος δηλοῖ τὸ «Ἀέναον».

 ÄÕÏ: Εἶναι ὁ πρῶτος συμπαντικὸς Νόμος, ἡ «Ἀνάγκη». Ἡ δράση/ἀντίδρα-
ση τῆς Μηχανικῆς, τὸ θετικό/ἀρνητικὸ τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ. Ἡ ὕλη/ἐνέργεια 
κ.ο.κ.

 ÔÑÉÁ: Μέσῳ τῆς ἐπίδρασης τῶν τριῶν (!) θρησκειῶν τῆς ἐρήμου (Ἰουδαϊσμός, 
Χριστιανισμός, Ἰσλαμισμός) θεωρεῖται «ἱερός» ἀριθμός, λ.χ. Ἁγία Τριάς. Ἐπίσης ἐκ-
φράζει τὸ ἀνύπαρκτο μαθηματικῶς «ἀρχή, μέση, τέλος» καὶ πολλὰ ἰδεολογήματα 
ὅπως τὴν κοινωνικὴ διαδικασία τῶν μαρξιστῶν (process) «θέσις, ἀντίθεσις, σύνθε-
σις». Οἱ Ἕλληνες τὸ ΤΡΙΑ τὸ θεωροῦσαν κατάσταση διαταραχῆς, ἀστάθειας, ὅρα 
Τρίαινα τοῦ Ποσειδῶνος, Τρίτων = τρικυμία κ.ἄ. Σημαίνει τὸ «∆ιάφορον».

[Σημ.: Τὰ τρίσ-, ἑπτά-, ὅπως τρισένδοFος, ἑπτάψυχος σημαίνουν ἁπλῶς ὑπερ-
βολή.]

 ÔÅÓÓÅÑÁ: Α. Ὁ τέταρτος συμπαντικὸς Νόμος, τὸ «Ἁπλοῦν». Ἐκφράζεται μὲ 
τὴν τετρακτὺν2 τοῦ Πυθαγόρα (κανονικὴ πυραμὶς = τετράεδρον). Ἀποτελεῖται συ-
νήθως ἀπὸ δύο ζεύγη λ.χ. στὸν Πολιτισμό: Ἦθος-Φιλοσοφία καὶ Τέχνη-Ἐπιστήμη. 
Εἶναι ἡ βάση λειτουργίας τῆς ζωῆς, ἡ ἴδια ἡ Ζωή, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν Βιολογία γνωρί-
ζουμε, ὅτι τὸ DNA ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 βάσεις: Ἀδενίνη-Ἀμίνη καὶ Γοναμίνη-Κυρο-
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σένη. Ὁ διπλασιασμὸς τοῦ 4, δηλ. τὸ ΟΚΤΩ, 
δηλοῖ «πολυπλοκότητα», «σταθερότητα» (=πα-
ναρμόνιος, Ἰάμβλιχος) λόγῳ τοῦ ὅτι 8 = 23 = 2 
x 2 x 2, «ἀρτιάκις ἄρτιος».

 ÐÅÍÔÅ: Εἶναι ἡ ἔκφραση (τὸ πεντάκτι-
νον τοῦ Πυθαγόρα) τῆς «θείας» ἀναλογίας, 
τοῦ λόγου Φ = 1,618... [α/β = β/(α+β) = Φ] καὶ 
τοῦ Χρυσοῦ ὀρθογωνίου. Εἶναι ἡ συμμετρία 
–κυρίως– τῶν φυτῶν.

 ÅÎ: Ὁ διπλασιασμὸς τοῦ 3 ἐπιφέρει μία 
κάποια «εὐταξία», ἀφοῦ τὸ ἑξάγωνο εἶναι τὸ 
μόνο ἀπὸ τὰ κανονικὰ πολύγωνα (καὶ τὸ «στα-
θερόν» τετράγωνο) ποὺ καλύπτουν ὅλο τὸ ἐπίπεδο, ὅρα καὶ κυψέλες. Εἶναι ἡ βά-
ση δομῆς τῆς ἀνόργανης ὕλης, τῆς κρυσταλλικῆς συμμετρίας.

 Τὸ ÅÐÔÁ καὶ τὸ ÅÍÍÅÁ τὸ ἀπέφευγαν οἱ Ἕλληνες. Τὸ μὲν 9 ὡς ἀστοχία/ἀνο-
λοκλήρωτον, ἀφοῦ τὸ 10 εἶναι ἡ πληρότης, τὸ δὲ 7 ὡς ἔκφραση ἀταξίας (στὴν Φυ-
σικὴ στὸ ἑπτὰ ἀντιστοιχεῖ ὁ ὅρος «ἐντροπία»/χάος καὶ ἐπιθετικότητα/θάνατος). 

Ὅσο γιὰ τὸν ἀριθμὸ ÄÅÊÁ δηλώνει ὁλοκλήρωση, τὸν σκοπό, τὴν πληρότητα.
Εἶναι τὰ 10 δάκτυλά μας, τὸ πρῶτο ὄργανο μέτρησης καὶ ἡ ἀποδεκτὴ βάση τοῦ 

συστήματός μας ἀρίθμησης (∆εκαδικὸ 100 = 1, 101 = 10, 102 = 100 κ.ο.κ.)
ÔÏ ÅÐÔÁ ÊÁÉ ÔÏ ÍÏÇÌÁ ÔÏÕ. Οἱ Ἕλληνες γενικῶς εἶχαν ἀγάπη (καὶ σέβας) 

πρὸς τοὺς ζυγοὺς (2, 4, 26, 8...) ἀριθμοὺς < ἁρμοσμένος, γι’ αὐτὸ τοὺς ὠνόμαζαν ἀρ-
τίους, δηλ. «πλήρεις, τέλειους, ὑγιεῖς» = ὡλοκληρωμένους σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς μο-
νοὺς (1, 3,... 7, 9)< μόνος = στερημένος, δηλ. τοὺς περιττοὺς < περισσὸς = ἄμετρος, 
ἀσυνήθης, ἀλλόκοτος, τερατώδης. Ἐξαίρεση τὸ 5 ὡς ἔκφραση τοῦ Φ, διὰ τοῦ πεν-
ταγώνου (βλ. ἀνωτέρω σχῆμα).

Ἐπίσης τὰ ζυγὰ κανονικὰ πολύγωνα ἐγγράφονται στὸν κύκλο (τετράγωνο, ἑξά-
γωνο, ὀκτάγωνο ἕως δεκάγωνο), ἐνῷ τὰ μονὰ εἴτε ἐμμέσως (τρίγωνο ἀπὸ ἑξάγωνο) 

Πεντάφυλλο ἄνθος.

Τὸ πεντάκτινο τοῦ Πυθαγόρα. Τὸ χρυσὸ ὀρθογώνιο.
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εἴτε ἀμέσως (ἑπτάγωνο, ἐννεάγωνο, ἑνδεκάγωνο κ.ο.κ.) δὲν ἐγγράφονται.
Γιατί ὅμως ἡ ἰδιαίτερη ἀπέχθεια τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ ΕΠΤΑ;
[Σημ.: Τὸ συνθετικὸ ἑπτά- (ὅπως τὸ τρί-) σημαίνει ἁπλῶς τὸ ὑπερβολικὸ π.χ. ἑφτά-

ψυχος, νεοελληνικὰ εἰρωνικῶς. Στὴν ἀρχαία μόνον ὡς ἀριθμητικὸ (ἑπτάπυλοι Θῆ-
βαι) ἀλλὰ καὶ καταστροφὴ πολιτισμοῦ «Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας» Αἰσχύλου. Τὰ διάφορα 
«ἑπτά», λ.χ. ἑπτὰ θαύματα, εἶναι μεταχριστιανικά, σιωνιστικῆς προελεύσεως.]

Πρῶτον, γιατὶ ὑπεδήλωνε τὸν θάνατον, τὸν μέγα ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν 
διαφοροποιεῖ ἀπὸ τοὺς θεοὺς (θνητός). Ὁ δὲ ᾍδης ἐκφράζεται μὲ τὸ 7.

∆εύτερον, σημαίνει καταστροφή, ἀφοῦ ἐταυτίζετο μὲ τὸν ΚΡΟΝΟ (κρονόλη-
ρος) «θεός»-πολιτισμὸς καταστροφικός, ποὺ καταπίνει τὰ «παιδιά του» = τὴν ἀν-
θρωπότητα, σημαίνει κατακλυσμὸς 
(=παγκόσμιες ὁλοκληρωτικὲς κατα-
στροφές). Πράγματι στὸ γεωκεντρι-
κὸ σύστημα (προωρισμένο γιὰ τοὺς 
«πολλούς» ἐνῷ τὸ ἡλιοκεντρικὸ γιὰ 
τοὺς «ἐπαΐοντας») ὁ Κρόνος κατέχει 
τὴν ἕβδομη θέση ἀνάμεσα στοὺς 7 
πλανῆτες.

Σημ.: Στὰ Ἑβραϊκὰ (ibrit) ἡ ἕβδο-
μη ἡμέρα λέγεται shabât, τὸ ἕβδο-
μο = sherâ καὶ ὁ Κρόνος/Saturn = 
shabatây!

Τρίτον, εἶναι τὸ ἀνεκπλήρωτον, 
ἀφοῦ τὸ 8 ὁλοκληρώνει. Λ.χ. οἱ νότες 
δὲν εἶναι 7 ἀλλὰ 8 (ἀπὸ do ἕως do), ἡ 
ὀκτάβα (=διαπασῶν). Τὸ ἴδιο μὲ τὰ 
οὐράνια σώματα, οἱ Ἑβραῖοι τὰ θεω-
ροῦσαν 7, ἐνῷ οἱ σφαῖρες ἦσαν 8 (ἡ 
ὀγδόη τῶν ἀπλανῶν). Πάντα λείπει 
στοὺς Ἑβραίους ἕνα!

Τὸ ἑπτὰ λοιπὸν ἐκφράζει τὴν ἑβραϊκὴ λατρεία τοῦ Κρόνου-Γιαχβέ. Ἔτσι σὰν 
ἱερὸς ἀριθμὸς τοῦ ἑβραϊκοῦ πολιτισμοῦ (cultur) ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τὴ σιωνιστι-
κὴ Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ἀντιτίθεται στοὺς «ἑλληνικούς» ἀριθμούς: Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 7 
ἡμέρες τῆς ∆ημιουργίας, ποὺ δημιούργησαν τὴν ἔννοια «ἑβδομάς» (παγκοσμίως 
ἐπιβεβλημένη) ἔχουν τὴν ἑπτάφωτο λυχνία (μενορά) ὡς ἱερὸ σύμβολο –ὅπως λ.χ. 
ὁ σταυρός, ἡμισέληνος– τί σημαίνει; Καιόμενη βάτος, ὁλοκαύτωμα (τίνος;) δέν-
τρο τῆς Καμπαλά = μαγεία. Καὶ ἄλλα ὅπως: «τῆς ἱερᾶς λυχνίας... οὕτων καὶ τῶν 
πλανήτων ἕκαστος φωσφορεῖ,... δ’ ὁ μέσος τῶν ἑπτὰ ἥλιος», Φίλων «Heres» 216 
καὶ «ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελο(ς) τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσὶν αἱ ἑπτὰ λυχνίαι», «Ἀπο-
κάλυψη» 1.20.  

Ἡ ἑπτάφωτη λυχνία, 
ἱερὸ σύμβολο τοῦ Ἑβραϊσμοῦ.
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Στατιστικά: «Ἑπτὰ καὶ Ἕβδομος» 110 φορὲς στὴν Κ.∆. Ἐξ αὐτῶν 60 στὴν Ἀπο-
κάλυψη. Στὴν Π. ∆ιαθήκη τῶν «Ἑβδομήκοντα» (!) 755. Ἀντίστοιχα «τέσσαρα» 
Κ.∆. = 4 καὶ Π.∆. 43 μόνον.

Ç ÅÂÄÏÌÁÓ. Ὁ ἑβραϊκὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι –τὸ ἀντίθετο τῆς ἑλληνικῆς 
νοοτροπίας– προσπάθησε δύο χιλιετίες (καὶ τὰ κατάφερε) νὰ καθιερωθῇ σὲ ∆ύση 
καὶ Ἀνατολή, τέλος καὶ παγκοσμίως μέσῳ τῆς παγκοσμιοποίησης, μὲ ἰσχυρὰ ὅπλα 
τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ.

Ἑκατοντάδες παραδείγματα: Ὁ ἕνας Θεὸς καὶ ∆ημιουργὸς τοῦ Σύμπαντος. 
Ὁ Κοινοβουλευτισμός3 = ψευτοδημοκρατία δι’ ἀντιπροσώπων. Ἡ ἐλευθέρα 
βούληση = ἀσυδοσία. Ἡ Τέχνη τοῦ ἄ·σχημου καὶ τοῦ γελοίου (kitsch). Ἡ ἀπα-
ξίωση τῆς ζωῆς μὲ τὴ μεταθανάτιον τιμωρία/ἀνταμοιβή. Ἡ χειραγώγηση τῆς 
Ἐπιστήμης (ὅρα Big bang). Ὁ οἰκονομισμὸς τοῦ κέρδους, τῆς «κονόμας» («κα-
τακυριεύσητε τὴν γῆν» Π.∆.). Ἡ ἀνανδρία τῆς πυραυλικῆς ἰσοπέδωσης (ὅρα 
∆αυίδ-Γολιάθ).

∆ὲν ἀρκοῦνται ὅμως στὰ σοβαρὰ αὐτὰ θέματα. Ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὴν πα-
ραμικρὴ λεπτομέρεια λ.χ. ἱστορικὲς ἀλλοιώσεις. Καὶ τὸ ἀναπάντεχο: Μέτρηση τοῦ 
χρόνου καὶ ρύθμιση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς μὲ μονάδα τὴν ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α. Προσπά-
θησαν μέχρι καὶ τὶς ἡμέρες νὰ τὶς ὀνομάσουν ἑβραϊκά!

Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης, Γάλλοι, Ἰταλοί, Γερμανοὶ κ.ἄ. ὅμως ἀντέδρασαν. Λ.χ. οἱ 
Γάλλοι-Ἰταλοὶ κράτησαν τὸ ἑλληνικὸ σύστημα τῶν ἑπτὰ οὐρανίων σωμάτων μὲ 
λατινικὰ ὅμως ὀνόματα θεῶν: 

 ∆ευτέρα = Lun(e)di < luna + dia = Σε·λήνη + δία = ἡμέρα. 

 Τρίτη = Mar·di (Mars = Ἄρης). 

 Τετάρτη = Merc(u)redi < Fἑρμῆς. 

 Πέμπτη = Jeu·di = Ζεύς. 

 Παρασκευὴ = Ven(d)re·di < Venera = Ἀφροδίτη. 

 Σάββατο = Same·di < Saturnus = Κρόνος. 

 Κυριακὴ = Di·manche = dies domenica.

Ἡ βόρεια Εὐρώπη μὲ τοὺς θεούς της (Nordic) ἐπίσης: 

 Mon·day = moon < μήνη + δία. 

 Tues·day < Tives = Ziu < Ζεὺς καὶ Γερμ. Diens·tag. 

 Wednes·day < Woden = Odin = Fἑρμῆς. 

 Thurs·day < Donners < Thor < Ἄρης. 

 Fri·day < Frigga = Fἥρα (Γερμ. Frei·tag). 

 Satur(n)day. 

 Sun·day = Γερμ.  Sonntag < ἥλιος.
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Καὶ στὴν Ἑλ λά δα; Ὄ χι μό νον οἱ ρω μαι ο χρι στια νοὶ ἰ σο πέ δω σαν –πλὴν να ῶν– 
καὶ δη μό σια κτή ρια, ἤ τοι δι κα στή ρια, πα λαῖ στρες, θέ α τρα κ.ἄ., ἀλ λὰ καὶ ἀ πα γό-
ρευ σαν ἐ πὶ ποι νῇ θα νά του ὁ τι δή πο τε ἑλ λη νι κὸ ἀ κό μα καὶ τὸ ὄ νο μα Ἕλ λην. Καὶ 
ὁ χρό νος; Πλὴν τῆς ἑ βρα ϊ κῆς μο νά δας –τῆς ἑ βδο μά δας– ἐ πέ βα λαν τὴν ἑ βρα ϊ κὴ ὀ νο-
μα σί α τῶν ἡ με ρῶν. Μό νο στοὺς Ἕλ λη νες!

Σημ.: Στὴν ἀ να το λι κὴ Εὐ ρώ πη οἱ Σλαῦ οι παίρ νον τας ἀ πὸ τὴν Ἀ νατ. Ρω μα ϊ κὴ αὐ-
το κρα το ρί α τὸ ἀλ φά βη το πῆ ραν «πα κέτ το» καὶ τὶς ὀ νο μα σί ες τῶν ἡ με ρῶν, ὅ μως 
κά πως «ἀ πο·ε βρα ϊ σμέ νες». Ἰ δοὺ ἡ ἀν τι στοι χί α τῶν τρι ῶν ὀ νο μα σι ῶν.

ΕΒΡΑΪΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΛΑΥΙΚΑ

(yòm) rishôn = (ἡ μέ ρα) πρώ τη ΚΥΡΙΑΚΗ (ἡ μέ ρα Κυ ρί ου) Nedèlyâ < nè·dèlo = ἀρ γί α!

(yòm) shenî = δευ τέ ρα ∆ΕΥΤΕΡΑ (ἡ μέ ρα) Πo·nedèl·nik = με τα·ἀρ γί α

(yòm) shlishî = τρί τη ΤΡΙΤΗ  (ἡ μέ ρα) Ftòrnik < Ftòri < δεύ τε ρος

(yòm) reviî = τε τάρ τη ΤΕΤΑΡΤΗ (ἡ μέ ρα) Srèda < trèti < τρί τος

(yòm) hamishî = πέμ πτη ΠΕΜΠΤΗ (ἡ μέ ρα) Tshetvèrt < τέ ταρ τος

(yòm) shishî = ἕ κτη (προ)·ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ἡ μέ ρα) Pètnik < pèti < πέμ πτος

(yòm) shabât < shivâh = ἕ βδο μη ΣΑΒΒΑΤΟΝ (ἡ μέ ρα) Sàboto

* * *

 πο μέ νως μό νο οἱ Ἕλ λη νες, Ἰ τα λοὶ καὶ Σλαῦ οι ἀ ναγ κά στη καν νὰ δε-
χθοῦν τὴν ἱ ε ρὴ ἀρ γί α τῶν Ἑ βραί ων τὸ Shabât. Ἀλ λὰ μό νον οἱ Ἕλ λη-
νες ἐγ κα τέ λει ψαν τὸ δε κα δι κό τους σύ στη μα μέ τρη σης τοῦ χρό νου 
(3 δε κά δες) χρη σι μο ποι ῶν τας τὰ ἑ βρα ϊ κὰ ὀ νό μα τα τῆς ἑ βδο μά δας: 
Κυ ρια κὴ =ἡ μέ ρα τοῦ Για χβέ/Κυ ρί ου, δευ τέ ρα ἡμέρα ἕ ως πέμ πτη καὶ 

προ πα ρα σκευ ή/προ ε τοι μα σί α γιὰ τὸ Shabât (ἀρ γί α ἑ βρα ϊ κή).
Συμ πέ ρα σμα; Κυ ρί ως οἱ Ἕλ λη νες ἔ πρε πε νὰ χά σουν κά θε ἐ πα φὴ μὲ τὸν Πο λι τι-

σμό (τους) καὶ στὴν πα ρα μι κρὴ λε πτο μέ ρεια, ὥ στε νὰ ἐ πέλ θῃ ἡ Ρω μι ο σύ νη. Πό τε 
μὲ τὴ Νο η μο σύ νη θὰ ἐ πέλ θῃ παγ κο σμί ως Σω φρο σύ νη;

[«Ὣς πό τε πα λι κά ρια θὰ ζοῦ με στὰ (σκο τει νά) στε νά;» Ρή γας Φερ ραῖ ος, δο λο-
φο νη θείς.]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Τὸ ἰ δα νι κὸ ἡ με ρο λό γιο τῶν Ἑλ λή νων», «∆», τ. 211.

2. Κ. Καρ μι ράν τζος «Τε τρα κτύς», «∆», τ. 239.

3. Κ. Καρ μι ράν τζος «Κοι νο βού λιο ἢ ∆η μο κρα τί α», «∆», τ. 257.

 Κω στῆς Καρ μι ράν τζος
 Ἀρ χι τέ κτων Ε.Μ.Π.
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‣

12θεϊστικὰ βα πτί σια

Τε λε τὴ βά πτι σης ἐ νή-
λι κης ἀ πὸ 12θεϊστὴ ἱ ε-
ρέ α μὲ ἄ σπρα ρά σα σὲ 
νυ κτε ρι νὸ κέν τρο τῆς Πι-
ε ρί ας.

Ἑ πτά φω τες εὐ χὲς

Τὸ ἐμ προ σθό φυλ λο εὐ χε τή ριας κάρ-
τας τοῦ ∆ή μου Μο σχά του γιὰ τὸ νέ ο 
ἔ τος μὲ τὴν ἑ βρα ϊ κὴ Με νο ρὰ (ἑ πτά φω-
τη λυ χνί α) σὲ σχῆ μα λε μο νιᾶς (ἀ πὸ τὴ 
μο νὴ Ἰ βή ρων τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους.)
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Ἀ πώ λεια τῆς προ σω πι κό τη τας 
καί... τοῦ κου ρέ α

Στὴν φω το γρα φί α εἰ κο νί ζε ται ἕ νας ἀ πὸ 
τοὺς ἀ να ρίθ μη τους ἰν δου ι στὲς ἀ σκη τές, ποὺ 
ζοῦν στὶς ὄ χθες τοῦ ἱ ε ροῦ πο τα μοῦ Γάγ γη. Σὲ 
ἔν δει ξη εὐ σέ βειας ἔ χει νὰ κου ρευ τῇ 50 χρό νια. 
Ἐ κμη δε νι σμέ νος ὡς προ σω πι κό τη τα μέ σα στὸ 
θρη σκευ τι κὸ πλαί σιο, ποὺ ἀ νή κει ὁ μοιά ζει 
μὲ τοὺς -ἐ πί σης ἐ κμη δε νι σμέ νους ὡς προ σω πι-
κό τη τες- χρι στια νοὺς ἀ σκη τές, ποὺ ζοῦν στὸ 
Ἅ γιο Ὄ ρος ἢ σὲ ἄλ λα μο να στή ρια. (Βλ. σχε τι-
κὸ ἀ φι έ ρω μα στὸ τεῦ χος 303.) 

Γ.Λ.

Εὐ σε βὴς μου σουλ μά να 
κο λυμ βή τρια

Μου σουλ μά να ἑ τοι μά ζε ται νὰ βου τή-
ξῃ στὴν πι σί να μὲ ἀ θλη τι κὴ ἐμ φά νι ση, 
εἰ δι κὰ σχε δι α σμέ νη, ὥ στε ἀ φ’ ἑ νὸς νὰ 
μὴν ἐμ πο δί ζῃ τὶς ἐ πι δό σεις της κι ἀ φ’ 
ἑ τέ ρου νὰ δι α τη ρῇ τὴν εὐ σέ βειά της, 
σύμ φω να μὲ τὶς ἀρ χὲς τοῦ Κο ρα νί ου 
(www.libertypost.org).

Ὁ Για χβὲ συ νο δη γὸς

Τὸ λε ω φο ρεῖ ο φω το γρα φή θη-
κε στὴν Κό στα, ἀ πέ ναν τι ἀ πὸ τὶς 
Σπέ τσες. Εἶ ναι ἑλ λη νι κῆς τα ξι δι-
ω τι κῆς ἑ ται ρεί ας, ἀλ λὰ ἡ εἰ κο νι-
ζό με νη πι να κί δα εἶ ναι γραμ μέ νη 
στὴν Ἀγ γλι κή, ὥ στε νὰ δι α φη μί-
ζε ται ἡ θε ο κρα τι κή μας ταυ τό τη-
τα στοὺς ξέ νους πε ρι η γη τές. 
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«ÔÏ ÅÃÙ ÌÏÕ ÅÉÍÁÉ
ÔÏ ×ÑÇÌÁ ÌÏÕ»
Ἀ κραί α ἐ κτρο πὴ ἀ πὸ τὴν ψυχικὴ ὑγιεία
ἡ ση με ρι νὴ «ἰδεολογία» τοῦ οἰ κο νο μι σμοῦ

ἱ λο γι κοὶ ἄν θρω ποι ἀρ χί ζουν σή με ρα νὰ συ νει δη το-
ποι οῦν βα θιὰ τὴν μα ται ο δο ξί α ὅ λων ἐ κεί νων ποὺ σπα-
τα λοῦν τὴν ἄ θλια ζω ή τους, γιὰ νὰ συγ κεν τρώ σουν 
ὅ λο καὶ πε ρισ σό τε ρα χρή μα τα καὶ νὰ φτειά ξουν τε-
ρά στι ες πε ρι ου σί ες. Ὁ κό σμος τῶν ἀν θρώ πων αὐ τῶν 

πε ρι ο ρί ζε ται στοὺς τό πους χυ δαί ας δι α σκέ δα σης. Οἱ ψυ χι κὰ ὑ γι εῖς 
ἄν θρω ποι σι γὰ σι γὰ ἀ πο κτοῦν πλή ρη συ ναί σθη ση τῆς γε λοι ό τη τας 
τῶν ἄ πλη στων γιὰ τὴν ἐ ξου σί α, ποὺ εἶ ναι ὅ μως δια ρκῶς θύ μα τα τῶν 
δι κῶν τους φι λο δο ξι ῶν, χω ρὶς νὰ κα τα λα βαί νουν, ὅ τι τὸ χρῆ μα εἶ ναι 
ὁ βα σι κὸς πα ρά γον τας νό ση σης τοῦ πνεύ μα τος.

«Ἐ γώ» εἶ μαι... τὸ χρῆ μα μου!

ε τὰ τὸν θρί αμ βο τῆς κερ δο σκο πι κῆς τά ξης, ποὺ ἐ πω φε λή θη κε τὰ 
μέ γι στα ἀ πὸ τὴν Γαλ λι κὴ Ἐ πα νά στα ση τοῦ 1789, τὸ χρῆ μα κα τέ-
στρε ψε καὶ ἀν τι κα τέ στη σε ὅ λες τὶς ἄλ λες ἀν θρώ πι νες ἄ ξι ες. Ὁ 
Κὰρλ Μὰρξ ἢ Μορ δο χαΐ Κισ σέ λι, ἂν καὶ Ἰ ου δαῖ ος, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ βλε πε 
τὴν Ἱ στο ρί α ἀ πο κλει στι κὰ μὲ οἰ κο νο μί στι κα κρι τή ρια, ὅ μως εἶ ναι 

αὐ τός, ποὺ προσ δι ώ ρι σε τὴν ψυ χο λο γί α τοῦ με γι στᾶ να τοῦ χρή μα τος, ὅ ταν τὸν 
ἐμ φα νί ζῃ νὰ συλ λο γί ζε ται ὡς ἑ ξῆς:

«Οἱ ἰ δι ό τη τες τοῦ χρή μα τος εἶ ναι δι κές μου ἰ δι ό τη τες, εἶ ναι τὰ χα ρα κτη-
ρι στι κά μου γνω ρί σμα τα καὶ οἱ οὐ σι α στι κές μου δυ νά μεις, ὡς κα τό χου τοῦ 
χρή μα τος. Ὅ,τι ἀ κρι βῶς εἶ μαι καὶ ὅ,τι δύ να μαι νὰ κά νω, δι ό λου δὲν κα θο ρί-
ζε ται ἀ πὸ τὴν προ σω πι κό τη τά μου. Εἶ μαι δύ σμορ φος, μπο ρῶ ἐν τού τοις νὰ 
ἐ ξα γο ρά σω τὴν ὀ μορ φό τε ρη γυ ναῖ κα. Ἑ πο μέ νως δὲν ὑ φί στα μαι τὶς συ νέ πει ες 
τῆς φυ σι κῆς μου ἀ σχή μιας. ∆ὲν εἶ μαι ἄ σχη μος, για τὶ ἡ ἀ πω θη τι κὴ δύ να μη τῆς 
ἀ σχή μιας μου ἐ κμη δε νί ζε ται ἀ πὸ τὸ χρῆ μα [...] Εἶ μαι ἕ νας ἄν θρω πος κα κός, 
ἀ νέν τι μος, ἀ συ νεί δη τος, ἀ νεγ κέ φα λος, τὸ χρῆ μα ὅ μως χαί ρει ἐ κτι μή σε ως, 
ἄ ρα καὶ αὐ τὸς ποὺ τὸ κα τέ χει. Ἑ πο μέ νως τὸ χρῆ μα εἶ ναι τὸ με γα λύ τε ρο ἀ γα-
θό, ἕ νε κα τού του ὁ κά το χός του εἶ ναι κα λὸς [...] Εἶ μαι ἴ σως ἐ λα φρό μυα λος, 
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τὸ χρῆ μα ὅ μως εἶ ναι ἡ ἀ λη θι νὴ ἔν νοι α τῶν πραγ μά των [...] Ἐ γὼ ποὺ δύ να μαι 
χά ρη στὸ χρῆ μα νὰ ἔ χω ὅ λα ὅ σα ἐ πι θυ μεῖ ἡ ἀν θρώ πι νη ψυ χή, δὲν εἶ ναι εὔ-
λο γο, ὅ τι δι α θέ τω ὅ λες τὶς ἀν θρώ πι νες δυ να τό τη τες; Μὲ τὸ χρῆ μα μου δὲν 
με τα τρέ πω κά θε μου ἀ δυ να μί α σὲ ἱ κα νό τη τα;»

Ἐκ τῶν ὡς ἄ νω γί νε ται κα τα νο η τό, για τί οἱ με γι στᾶ νες 
τοῦ χρή μα τος εἶ ναι ἀ νί κα νοι νὰ δοῦν, ὅ τι ὁ πλα νή της 
μας, ὅ πως καὶ κά θε ἄλ λο σῶ μα μέ σα στὸ Σύμ παν, ἀ πο τε-
λεῖ ἕ να ἐρ γα στή ριο, στὸ ὁ ποῖ ο ἐκ δη λώ νε ται ἡ ζω ή, γιὰ 
νὰ φέ ρῃ στὸ φῶς καὶ νὰ προ ω θή σῃ τὴν ἐκ δη λού με νη 
σὲ αὐ τὴν δυνατότητα νὰ ἐ ξε λι χθῇ, νὰ τε λει ο ποι η θῇ, νὰ 
φω τι σθῇ, νὰ γί νῃ τέ λεια συ νεί δη ση καὶ νὰ εὐ δαι μο νῇ, 
δι ό τι αὐ τὴ εἶ ναι ἡ τρο χιὰ ἐ ξέ λι ξης τῆς κο σμι κῆς οὐ σί ας, 
καὶ αὐ τὸ ἀ πο τε λεῖ τὸν φυ σι κὸ νό μο ἐ ξέ λι ξης. 

Τὰ ἀ ξι ώ μα τα, ποὺ δέ χον ται οἱ με γι στᾶ νες τοῦ χρή μα-
τος, κά θε ἄλ λο πα ρὰ ἀ πορ ρέ ουν ἀ πὸ τὶς δι α τά ξεις τῶν 
φυ σι κῶν νό μων. Τὰ ἔ θε σαν σύμ φω να μὲ τὶς ἀν τι λή ψεις 
τους, οἱ ὁ ποῖ ες εἶ ναι πε πλα νη μέ νες, δι ό τι οἱ ἀρ χές, στὶς 
ὁ ποῖ ες ὀ φεί λει νὰ βα σί ζε ται ἡ ὀρ γά νω ση τῆς ἀν θρώ πι-
νης ζω ῆς, εἶ ναι οἱ φυ σι κοὶ νό μοι. Ἡ πα ρὰ φύ ση ζω ή 
τους προ κα λεῖ ὅ λα τὰ δει νὰ τοῦ κό σμου μας. Ἐρ γά ζον-
ται μεθοδικά, ὕ που λα καὶ ὑ πο κρι τι κὰ γιὰ τὴν πα γί ω ση 
τῆς δι κῆς τους Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των μὲ ταυ τό χρο νη 
ἀ νά πτυ ξη νέ ων μέ σων ὁ λο κλη ρω τι κῆς κα τα στρο φῆς 
τοῦ ἀν θρώ πι νου γέ νους, δι ό τι ἀ γνο οῦν πλή ρως, ὅ τι 
ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι εἶ ναι συγ κλη ρο νό μοι μιᾶς με γά λης, 

πλού σιας καὶ ὡ ραί ας κλη ρο νο μιᾶς, τῆς παγ κό σμιας ζω ῆς καὶ ὁ λό κλη ρης τῆς παγ-
κά λου Φύ σε ως, τὴν ὁ ποί α θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἀ πο λαύ σουν ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι ἐξ 
ὁ λο κλή ρου καὶ ἡ ὁ ποί α θὰ ἐ ξα σφά λι ζε σὲ ὅ λους τοὺς ἀν θρώ πους τὴν εὐ τυ χί α.

∆ὲν κα τα νό η σαν ἀ κό μη οἱ με γι στᾶ νες τοῦ χρή μα τος, ὅ τι γι’ αὐ τοὺς θὰ ἦ ταν 
προ τι μώ τε ρο νὰ μοι ρα σθῇ στὴν μέ ση ἡ ὑ λι κὴ καὶ ἡ χρο νι κὴ εὐ η με ρί α πρὸς γε νι-
κὸ ὄ φε λος μιᾶς οὐ μα νι στι κῆς ἀν θρώ πι νης κοι νω νί ας, δι ό τι ἄλ λως θὰ βγοῦν γιὰ 
πρώ τη φο ρὰ χα μέ νοι ἀ πὸ τὴν μά χη, ποὺ θὰ δι ε ξα χθῇ μέ σα στὸ σκο τά δι…

Ἡ ἰ δε ο λο γι κὴ νο μι μο ποί η ση τοῦ Οἰ κο νο μι σμοῦ

ὰ δε σμὰ ποὺ δι αι ώ νι ζαν τὴν κοι νω νι κὴ κρί ση ὑ πῆρ ξαν ἡ ἐμ πο ρευ-
μα το ποί η ση τῶν κοι νω νι κῶν σχέ σε ων μέ σῳ τῆς μι σθω τῆς ἐρ γα σί ας 
καὶ τὸ ὄ φε λος ποὺ θὰ ἀ πο κο μι ζό ταν ἀ πὸ κά θε συ ναλ λα γή. Γιὰ νὰ 
κερ δο φο ρή σῃ τὸ χρῆ μα δὲν μπο ροῦ σε πλέ ον αὐ τὸ νὰ στη ρι χθῇ ἀ πο-
κλει στι κὰ στὴν ἄμεση ἐκμετάλλευση, ἔ πρε πε νὰ ἐ πε κτα θῇ ἡ δρά ση 

του, γιὰ νὰ προ κύ ψῃ μί α νέ α ὀρ γα νι κὴ πη γὴ δη μι ουρ γί ας ἀ ξί ας καὶ ἡ γνω στὴ 

Τὰ ἀξιώματα, 

ποὺ δέχονται οἱ 

μεγιστᾶνες τοῦ 

χρήματος, κάθε ἄλλο 

παρὰ ἀπορρέουν 

ἀπὸ τὶς διατάξεις 

τῶν φυσικῶν νόμων. 

Τὰ ἔθεσαν σύμφωνα 

μὲ τὶς ἀντιλήψεις 

τους, οἱ ὁποῖες εἶναι 

πεπλανημένες, διότι 

οἱ ἀρχές, στὶς ὁποῖες 

ὀφείλει νὰ βασίζεται 

ἡ ὀργάνωση τῆς 

ἀνθρώπινης ζωῆς, 

εἶναι οἱ φυσικοὶ νόμοι. 
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ἱ στο ρί α τῆς τε χνι κῆς καὶ βι ο μη χα νι κῆς ἐ πα νά στα σης ἀλ λὰ καὶ τοῦ θε τι κι σμοῦ 
τῆς Ἐ πι στή μης. 

Τὰ συγ κοι νω νοῦν τα δο χεῖ α τοῦ μη χα νι σμοῦ τῆς ἐ ξου σι α στι κῆς δο μῆς, δη λα δὴ 
Κομ μα τι σμὸς καὶ Συν δι κα λι σμός, ὡ δή γη σαν μέ χρι τὶς ἡ μέ ρες μας στὴν συν τή ρη-
ση τῆς κυ ρι αρ χί ας τοῦ ∆ι ε θνοῦς Κα τε στη μέ νου, δη λα δὴ στὴν Παγ κο σμι ο ποί η ση, 
στὴν Νέ α Τά ξη Πραγ μά των. Μὲ τὴν αὔ ξη ση τοῦ ἀν τα γω νι σμοῦ με τα ξὺ κρα τι κῶν 
καὶ ἰ δι ω τι κῶν φο ρέ ων στὴν πα ρα γω γὴ ὑ λι κοῦ καὶ πνευ μα τι κοῦ πλού του ἡ Νέ α 
Τά ξη Πραγ μά των ἀν τι με τω πί ζει προ κλή σεις στὴν ἰ σχὺ καὶ στὴν ἐ ξου σί α της, οἱ 
ὁ ποῖ ες ἐ ξου δε τε ρώ νον ται μέ σῳ ὑ πε ρε θνι κῶν ὀρ γα νι σμῶν της, ὡς π.χ. ὁ Ὀρ γα νι-
σμὸς Οἰ κο νο μι κῆς Συ νερ γα σί ας καὶ Ἀ νά πτυ ξης (ΟΟΣΑ), τὸ ∆ι ε θνὲς Νο μι σμα τι κὸ 
Τα μεῖ ο (∆ΝΤ), ἡ ΓΚΑΤΤ, ποὺ τώ ρα ἀν τι κα τα στάθηκε ἀ πὸ τὸν ἰ σχυ ρό τε ρο ∆ι ε θνῆ 
Ὀρ γα νι σμὸ Ἐμ πο ρί ου (∆ΟΕ), ἡ Ε.Ε., ἡ Ζώ νη Ἐ λεύ θε ρων Συ ναλ λα γῶν Βο ρεί ου 
Ἀ με ρι κῆς κ.ο.κ. 

Ἡ πο λι τι κὴ σὲ ὅ λες τὶς χῶ ρες τῆς Ε.Ε. ἔ χει γί νει ὡς το μέ ας ἐ να σχό λη σης λι γώ τε-
ρο ἐ πι θυ μη τή, μὲ ἀ πο τέ λε σμα οἱ ἀ πο φά σεις νὰ μὴν λαμ βά νων ται στὰ πο λι τι κὰ 

Τὸ ἀ ρι στο φα νι κὸ ἔρ γο ὡς κα θρέ πτης τῆς σύγ χρο νης πραγ μα τι κό τη τας: 
Φω το γρα φί α ἀ πὸ πα ρά στα ση τοῦ «Πλού του» ἀ πὸ τὸ Κ.Θ.Β.Ε. μὲ ἐ πὶ 

σκη νῆς σύν δε ση μὲ τὸ Χρη μα τι στή ριο.

Ἡ εὑ ρη μα τι κὴ κω μῳ δί α «Πλοῦ τος» τοῦ Ἀ ρι στο φά νη δί νει τὸ ἔ ναυ σμα γιὰ μί α σύγ χρο νη 
μα τιὰ πά νω στὸ αἰ ώ νιο κυ νή γι τοῦ χρή μα τος. Στὸ ἔρ γο δι α κω μω δοῦν ται πρό σω πα καὶ 
κα τα στά σεις τῆς ἀρ χαι ό τη τας, οἱ ὁ ποῖ ες ὅ μως ὁ μοιά ζουν μὲ ἀν τί στοι χες ση με ρι νές. [Τὸ 
ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὰ κοι νὰ ὑ πο κι νεῖ ται ἀ πὸ τὴν προσ δο κί α τῆς ἀ πο ζη μί ω σης γιὰ τὴ συμ-
με το χὴ στὶς συ νε λεύ σεις (στ. 329-330), ἡ δω ρο δο κί α εἶ ναι ἰ σχυ ρὸ μέ σον γιὰ τὴν πραγ μα-
το ποί η ση στό χων (στ. 377-379), ὁ ἱ ε ρέ ας τοῦ να οῦ ζῇ ἀ πὸ τὰ ἀ να θή μα τα τῶν πι στῶν (στ. 

1171-1196) κ.ἄ.]  
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πλαί σια ἀλ λὰ μέ σῳ ἡ μι κρα τι κῶν δι α δι κα σι ῶν, ποὺ δὲν ὑ πό κειν ται σὲ ἔ λεγ χο. Ἡ 
ἐ πιρ ρο ὴ εἰ δι κῶν ὁ μά δων συμ φε ρόν των αὐ ξά νε ται, ἐ νῷ οἱ ἑ κά στο τε βου λευ τι κὲς 
ἐ κλο γὲς ἔ χουν με τα τρα πῆ σὲ δι α γω νι σμοὺς ἐ ξυ πη ρέ τη σης συμ φε ρόν των.

Θεὸς καὶ χρῆμα: Τὸ δίδυμο «ἀξιῶν» τῆς Ρωμιοσύνης

ἱ ση με ρι νοὶ πο λι τι κοὶ καὶ θρη σκευ τι κοὶ ἡ γέ τες τοῦ κρα τι δί ου τῆς Ρω-
μι ο σύ νης δι α μορ φώ νουν κα τὰ τὶς ἐν το λὲς τῶν πα τρώ νων τους ἕ ναν 
«νέ ο τύ πο Ρω μιοῦ», ἕ ναν θλι βε ρὸ καὶ ἀ ξι ο θρή νη το ζη τιά νο τοῦ χρή-
μα τος καὶ τῆς ἐ ξου σί ας, ἕ ναν μι κρό χα ρο, μι κρο πρε πῆ, γι γαν το νά νο 
ἀν θρω πά κο, χω ρὶς παί δευ ση τῆς ψυ χῆς καὶ τοῦ πνεύ μα τος. 

Ἀ πὸ αὐ τὸ συ νά γε ται ἡ σπου δαι ό τη τα τοῦ ἐκ παι δευ τι κοῦ συ στή μα τος μιᾶς χώ-
ρας. Σκό πι μα γε μί ζον ται τὰ κε φά λια τῶν Ἑλ λη νο παί δων σή με ρα μὲ στοι χει ώ δεις 
γνώ σεις, μὲ ἀ ριθ μοὺς καὶ γε γο νό τα ποὺ δὲν ἀ φο μοι ώ νον ται. Τὰ κα λύ τε ρα προι-
κι σμέ να μυα λὰ ἐ ξου δε τε ρώ νον ται μὲ τὸ νὰ γί νων ται τε χνο κρά τες καὶ τε χνι κοί, 
οἱ ὑ πό λοι ποι ἀ φή νον ται στὴν με τρι ό τη τά τους. Οἱ φυ σι κὲς κλί σεις τους ἀ πο κα-

λύ πτουν τὸ κε νὸ ποὺ ὑ πάρ χει ἀ νά με σα στὴν συ νεί δη σή 
τους καὶ στὴν πραγ μα τι κό τη τα, ἀ νά με σα στὸν ἐ σω τε ρι-
κό τους κό σμο καὶ τὸν ἐ ξω τε ρι κό, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ 
πα ρα δο θοῦν εἴ τε σὲ μί α θο λὴ καὶ ἀ νού σια μοι ρο λα τρί α, 
ποὺ τοὺς προ κα λεῖ θλί ψη καὶ ἀ πά θεια, εἴ τε, ἂν τὸ ἐ πι τρέ-
πῃ ἡ ἰ δι ο συγ κρα σί α τους, νὰ ἐ πι δο θοῦν σὲ κά θε εἴ δους 
«δι α φθο ρά», στὴν ὁ ποί α τοὺς ὠ θοῦν οἱ αἰ σθή σεις τους 
καὶ ἡ κοι νω νί α. 

Ἡ ση με ρι νὴ κοι νὴ ἐκ παί δευ ση τῶν Ἑλ λη νο παί δων 
ἕ ως τὸ 2010 θὰ ἀ πο τε λέ σῃ τὴν πιὸ ὀ λέ θρια ἀν τί λη ψη τῆς 
ἐ πο χῆς μας. Βγά ζει τὸ Ἑλ λη νό παι δο ἀ πὸ τὸ φυ σι κό του 
πλαί σιο, τοῦ ἀ νοί γει τὰ μά τια σὲ μί α ἀ θλι ό τη τα, ἡ ὁ ποί α 
αὐ ξά νεται γιὰ λό γους πο λι τι κοὺς καὶ δὲν τοῦ προ σφέ ρει 
τί πο τε ὡς ἀν τι στάθ μι σμα. Ἔ τσι ἐν τυ πώ νε ται στὸ μυα λὸ 
τῶν Ἑλ λη νο παί δων μιὰ γνώ ση ἀ πο σπα σμα τι κὴ καὶ μά-
ται η χω ρὶς τὴν καλ λι έρ γεια τοῦ ἔ ρω τα γιὰ τὴν ἀ ρε τή. 

* * *

ῶς ὅ μως εἶ ναι δυ να τὸ νὰ δι δα χθῇ ἡ ἀ ρε τή; Αὐ τὴ δι δά σκε ται μέ σα 
ἀ πὸ τὴν ἐ πα φὴ μὲ τὴν Φύ ση, ὅ πως συ νέ βαι νε τό σα χρό νια τώ ρα μὲ 
τοὺς προ γό νους μας. Γι’ αὐ τὸ πολ λοὶ σή με ρα ἐ πι δι ώ κουν καὶ τὴν 
κα τάρ γη ση τῆς δι δα σκα λί ας καὶ με λέ της τῶν ἀν θρω πι στι κῶν σπου-
δῶν ἀ πὸ τὰ λύ κεια καὶ τὰ κολ λέ για. 

Μό νο ἡ ἀ ρε τὴ μὲ τὴν ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ ἔν νοι α τοῦ ὅ ρου – πρὸ πάν των ὄ χι μὲ 
τὴν ἔν νοι α ποὺ τῆς προ σέ δω σε ἡ ὀρ θό δο ξη χρι στι α νι κὴ θρη σκο μα νί α – καὶ ἡ 
δι α παι δα γώ γη ση σὲ αὐ τὴν θὰ μπο ρέ σῃ νὰ σώ σῃ σὲ παγ κό σμια κλί μα κα, νὰ 

Οἱ σημερινοὶ πολιτικοὶ 

καὶ θρησκευτικοὶ 

ἡγέτες τοῦ κρατιδίου 

τῆς Ρωμιοσύνης 

διαμορφώνουν ἕναν 

«νέο τύπο Ρωμιοῦ», 

ἕναν θλιβερὸ καὶ 

ἀξιοθρήνητο ζητιάνο 

τοῦ χρήματος καὶ 

τῆς ἐξουσίας, χωρὶς 

παίδευση τῆς ψυχῆς 

καὶ τοῦ πνεύματος.
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Σύμ φω να μὲ τὸ ∆ελ φι κὸ Μαν τεῖ ο ὁ Ἀ γλα ός, ἕ νας ἁ πλός, κα τὰ φύ ση καὶ χω ρὶς ὑ περ βο λὲς 
ζῶν χω ρι κὸς ἀ πὸ τὴν Ψω φί δα, ἦ ταν εὐ τυ χέ στε ρος καὶ αὐ τοῦ τοῦ πλου σι ώ τα του βα σι λιᾶ 
τῶν Λυ δῶν, Κροί σου. (Παυ σα νί ας, βι βλ. Η΄, 24,13.) Ἀνωτέρω εἰκονίζεται φω το γρα φί α ἀ πὸ 

τὶς ἀ να σκα φὲς στὴν Ψω φί δα. 

γο νι μο ποι ή σῃ τὴν τε χνι κή, νὰ ἐ ξαν θρω πί σῃ τὶς μη χα νὲς καὶ νὰ ὁ λο κλη ρώ σῃ 
τὰ ἐ πι τεύγ μα τα τῆς Ἐ πι στή μης. Ἡ δι α παι δα γώ γη ση ὅ μως στὴν ἀ ρε τὴ προ ϋ-
πο θέ τει τὴν ἐκ βα θέ ων γνώ ση τῆς ἱ στο ρι κῆς ἀ λή θειας, ὅ τι τὸν με γα λο πρε πῆ 
μαν δύ α αὐ τῆς τε μά χι σε ὁ Χρι στι α νι σμός, δη λα δὴ εὐ νού χι σε τὴν ἠ θι κή, τὴν 
προ σάρ μο σε στὰ μέ τρα του καὶ τὴν χρη σι μο ποί η σε ὡς μέ σο δρά σε ως καὶ κυ-
ρι αρ χί ας.

* * *

ὐ τυ χῶς ἡ ἀρ χαί α Ἑλ λά δα μὲ τὰ δι δάγ μα τα καὶ τὸ πα ρά δειγ μά της 
ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ εἶ ναι πα ροῦ σα καὶ ἐμ ψυ χώ νει δι α παι δα γω γῶν τας 
τοὺς ἀν θρώ πους ἐ κτὸς τοῦ κρα τι δί ου τῆς Ρω μι ο σύ νης μὲ τὶς ἀ νώ-
τε ρες ἀ ξί ες της. Ἂν ἡ ση με ρι νὴ πο λι τι κὴ ἐ λευ θέ ρια δὲν εἶ ναι πα ρὰ 
μί α οὐ το πί α, ὑ πάρ χουν ἄλ λες, βα θύ τε ρες ἰ δέ ες καὶ ἀ ξί ες, ποὺ πρέ-

πει νὰ ὑ πε ρα σπι στοῦ με, ὅ πως αὐ τὴ τῆς ἐ λεύ θε ρης σκέ ψης, ποὺ εἶ ναι ἡ πλέ ον 
ἀ πα ρά γρα πτη.

∆ρ Γε ώρ γιος Θ. Χατ ζη θε ο δώ ρου

Στὴν πό λη - κρά τος τῆς Ἀρ χαί ας Ψω φί δας (στὰ σύ νο ρα Ἴ λι δας - Ἀ χα ΐ ας), ποὺ κα-
τοι κοῦν ταν ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ τῶν Πε λα σγῶν, ἀ να πτύ χθη κε δι α χρο νι κὰ ση μαν τι κὸς 

πο λι τι σμός. Τὸ 398 μ.Χ. ἰ σο πε δώ θη κε ἀ πὸ τοὺς χρι στια νοὺς τοῦ Ἀ λά ρι χου. 



ÊÁÔÁÓÔÑÁÖÇÊÅ
Ç ÐÉÍÁÊÉÄÁ ÄÉÓÐÇËÉÏÕ

τὰ εἰ κο νι ζό με να ἔγ γρα φα, ποὺ μᾶς ἔ κα νε γνω στὰ ὁ κ. Γε ώρ γιος Πάλ-
μος, ὁ δι ευ θυν τὴς τῶν ἀ να σκα φῶν τοῦ ∆ι σπη λιοῦ, ὁ μό τι μος κα θη γη τὴς 
τῆς Προ ϊ στο ρι κῆς Ἀρ χαι ο λο γί ας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Γ. Χ. Χουρ μου ζιά δης, 
ἀ να φέ ρει, ὅ τι ἡ πι να κί δα τοῦ ∆ι σπη λιοῦ ἔ χει ὑ πο στῆ κα τα στρο φή. ∆ὲν 
πα ρα λεί πει ἐ πὶ πλέ ον στὸ τέ λος νὰ ἐ πι τε θῇ σὲ «ἄ σχε τους ἑρ μη νευ τές», 

γιὰ νὰ «τε λει ώ σῃ ἐ πὶ τέ λους κά πο τε καὶ ὅ λος ὁ θό ρυ βος» γιὰ τὴν πι να κί δα. 

Ὁ μο λο γί α τοῦ κ. Γ. Χ. Χουρ μου ζιά δη

∆ε ξιά: Τὸ ἔγ γρα φο, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ἡ ΙΖ΄ Ἐ φο-
ρεί α Προ ϊ στο ρι κῶν Ἀρ χαι ο τή των κοι νο ποι εῖ 
τὴν σχε τι κὴ μὲ τὴν πα ρα δο χὴ τῆς κα τα στρο-
φῆς τῆς πι να κί δας ἀ πάν τη ση τοῦ κ. Χουρ μου-
ζιά δη (ἀ πέ ναν τι σε λί δα). 

 τσι ὁ κ. Χουρ μου ζιά δης ἀ πὸ κα τη γο ρού με νος γιὰ τὴν ἀ νι κα νό τη τά του 
νὰ συν τη ρή σῃ τὴν πι να κί δα με τα βάλ λε ται σὲ κα τή γο ρο τοῦ «∆αυ λοῦ», 
ὁ ὁ ποῖ ος καὶ πρῶ τος ἀ σχο λή θη κε ἐ ρευ νη τι κὰ μὲ τὸ θέ μα, ἀλ λὰ καὶ 
πρῶ τος κα τήγ γει λε τὴν κα τα στρο φὴ τῆς πι να κί δας. (Βλ. «Ἡ ἀ να κά λυ-
ψη βόμ βα στὰ θε μέ λια του Φοι νι κι σμοῦ», τ. 147, «Ὁ λι μναῖ ος οἰ κι σμὸς 

τῆς Κα στο ριᾶς», τ. 155, «Οἱ κα τα σκευα στὲς τοῦ λι μναί ου οἰ κι σμοῦ γνώ ρι ζαν τὸ 
νῆ μα τῆς στάθ μης», τ. 224-225, «∆ι σπη λιό: Συ νε χί ζε ται ἡ ὑ πο βάθ μι ση τοῦ λι μναί ου 
οἰ κι σμοῦ», τ. 289.)

Αὐ τὸ εἶ ναι τὸ ἠ θι κὸ ποι ὸν τῶν τα γῶν τῆς Ρω μι ο σύ νης.

Γιῶργος Γαλανὸς

Ἡ πι να κί δα τοῦ 
∆ι σπη λιοῦ μὲ τὴν 
ἐγ χά ρα κτη Γρα-
φὴ τῆς 6ης χι λι ε-
τί ας π.Χ. στὸ ἐ ξώ-
φυλ λο τοῦ τεύ-
χους 147, ὅ ταν ὁ 
«∆αυ λός» ἀ νέ δει-
ξε τὴν τε ρά στια 
ση μα σί α της γιὰ 
τὸν παγ κό σμιο 
πο λι τι σμό. 
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
Θ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ δρό μο χά ρα ξε ὁ Πε ρι κλῆς

Ὁ πέμ πτος αἰ ῶ νας π.Χ. μὲ τὴν ἀ πα ρά μιλ λη δη μο κρα τί α του, τὴν κοι νω νι κὴ ἐ λευ-
θε ρί α του, τὸ σε βα σμὸ τοῦ πο λί τη, ὁ ὁ ποῖ ος συμ με τέ χει σ’ ὅ λες τὶς πο λι τι κὲς ἀ πο φά-
σεις καὶ ὁ ἴ διος ἀ πο νέ μει ὑ πο δειγ μα τι κὴ δι και ο σύ νη, ἐ κτε λεῖ ἀ ξι ό λο γα ἔρ γα, μορ φώ-
νε ται ἀ πὸ τὸ ἴ διο τὸ σύ στη μα καὶ δι α σφα λί ζει μί α ἀ σύγ κρι τη ποι ό τη τα σὲ κά θε χῶ ρο 
δρα στη ρι ό τη τας, εἶ ναι καὶ σή με ρα ὑ πό δειγ μα πο λι τι κῆς κοι νω νί ας καὶ γιὰ τὸν 21ο αἰ-
ῶ να μας.

Ἁ πλᾶ –γιὰ τὴ χρυ σῆ αὐ τὴ ἐ πο χή– μπο ροῦ με μὲ βε βαι ό τη τα νὰ ποῦ με, πὼς «Τὸ δρό μο 
χά ρα ξε ὁ Πε ρι κλῆς». Ἀ κρι βῶς μὲ αὐ τὸ τὸν τίτ λο ὁ Θε ό δω ρος ∆η μη τρό που λος, μὲ σπου-
δὲς στὰ Οἰ κο νο μι κὰ καὶ τὶς Ἐμ πο ρι κὲς Ἐ πι στῆ μες στὴν Ἑλ λά δα καὶ στὸ ἐ ξω τε ρι κό, 
συ νέ γρα ψε τὸ δι α φω τι στι κὸ καὶ ἄ κρως ἐν δι α φέ ρον βι βλί ο.

Ὁ συγ γρα φέ ας κα τα πι ά νε ται μὲ πολ λὴ ἀ γά πη καὶ τὴν ἀ παι τού με νη σο βα ρό τη τα μὲ 
τὰ θαυ μα στὰ ἔρ γα τῆς χρυ σῆς ἐ πο χῆς καὶ ἐ πι στη μο νι κὰ προ σπα θεῖ νὰ ἑρ μη νεύ σῃ τὴν 
ποι ό τη τα τῆς ἐ πο χῆς, μὲ μί α ἀ ξι ο πρό σε χτη προ σω πι κὴ προ σέγ γι ση, ἀ να κα λύ πτον τας 
τὰ θε με λια κὰ συ στα τι κὰ αὐ τῆς τῆς πε ρι ό δου.

Τὸ ἔρ γο πε ρι λαμ βά νει ἕ ξι ση μαν τι κὰ καὶ ἀ ξι ο πρό σε κτα κε φά λαι α. Στὸ πρῶ το ὑ πάρ-
χει ἕ να πε ρί γραμ μα τῆς ἐ πο χῆς καὶ πῶς ὁ Πε ρι κλῆς κά νει τὴν πο λι τι κή του εἴ σο δο. Στὸ 
δεύ τε ρο ἐ ξε τά ζε ται ἡ Πο λι τεί α τῶν Ἀ θη ναί ων καὶ ἡ κυ ρι αρ χί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ ∆ή-
μου. Στὸ τρί το γί νε ται σο βα ρὸς λό γος γιὰ τὴν ἐκ παί δευ ση ἀλ λὰ καὶ τὴ συμ με το χὴ τῶν 
πο λι τῶν στὴν Ἀ θη να ϊ κὴ ∆η μο κρα τί α. Στὸ τέ ταρ το γί νε ται ἐμ πε ρι στα τω μέ νη πα ρου-
σί α ση τῆς πρω το πο ρί ας ἀλ λὰ καὶ τῆς ὁ λι κῆς ὑ πε ρο χῆς τῆς Ἀ θή νας μὲ μί α πρω τό τυ πη 
θε ώ ρη ση τοῦ Ἐ πι τά φιου λό γου. Στὸ πέμ πτο ρί χνε ται ἄ φθο νο φῶς σὲ ὅ λες τὶς ἰ δέ ες, 

ÎÕÐÏËÕÔÇ ÔÅ×ÍÇ
Γκόγ κολ πῆ γε ξυ πό λυ τος στὰ Ἱ ε ρο σό λυ μα καὶ σὲ κα τά στα ση θρη-
σκευ τι κοῦ πα ρα λη ρή μα τος ἔ κα ψε τὰ γρα πτά του· σώ θη καν ὅ σα 
εὑ ρί σκον ταν σὲ δι ά φο ρες βι βλι ο θῆ κες. Βέ βαι α ὅ λα τοῦ τα τὰ θε ο-
κρα τι κὰ εἶ ναι εὐ πρόσ δε κτα ἀ πὸ τὸ Σύ στη μα. Εἶ ναι γε γο νός, ὅ τι ἡ 
Με τα φυ σι κὴ ἔ ξω ἀ πὸ τοὺς φυ σι κοὺς νό μους, μὲ τὴ νό η ση σὲ ἄ κρα-

τη φαν τα σί α πέ ρα ἀ πὸ τὴν τα χύ τη τα τοῦ φω τὸς πάν τα εἶ ναι ἔ ξω ἀ πὸ τὸ «μη δὲν 
ἄ γαν», δι ό τι ἔ τσι μό νο συν δαυ λί ζει τὴν συγ κί νη ση. Ἡ Με τα φυ σι κὴ κα πη λεύ ε ται 
φυ σι κὲς κα τα στά σεις, για τὶ δὲν τὶς ἔ χει, δὲν μπο ρεῖ νὰ τὶς ἔ χῃ, δε δο μέ νου ὅ τι 
ἡ ὕ παρ ξή μας εἶ ναι ἀ να πό δρα στη λό γῳ νο μο τέ λειας τῆς Φύ σης. Ὅ μως ἡ Τέ χνη, 
ὅ πως ἀ πέ δει ξε ἀ νε πα νά λη πτα ἡ ἀρ χαί α ἑλ λη νι κὴ αἰ σθη τι κὴ με του σί ω ση μέ σα 
ἀ πὸ φυ σι κὰ με γέ θη (πρᾶγ μα ποὺ ἀ παι τεῖ γί γαν τες), δί νει τὸ ἀ νυ πέρ βλη το, δε δο μέ-
νου ὅ τι χρη σι μο ποι εῖ τὸ ἀ πέ ραν το πε δί ο τῆς Φύ σης, φυ σι ο λο γι κά. Γι’ αὐ τὸ εἶ ναι 

‣
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καὶ γίνεται μία γενικὴ παρουσίαση τῆς ὑποδειγματικῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας στὶς 
τέχνες καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Τέλος, στὸ ἕκτο κεφάλαιο γίνεται μία ἀξιόλογη καὶ ὁλικὴ 
προβολὴ τοῦ προγραμματισμοῦ καὶ τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τῶν Ἀθηναίων μὲ τὶς συ-
νεχεῖς βελτιώσεις καὶ καινοτομίες.

Ἐπίσης πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ ἐπίλογος εἶναι μία καθολικὴ θεώρηση τῆς ἐπο-
χῆς, ἡ ὁποία ἦταν «μία πορεία στὴν ὁποία δεσπόζουν ἡ φλόγα τῆς δημιουργίας, τὸ 
πάθος τῆς τελειότητας, ἡ τόλμη τῆς καινοτομίας, ἡ ὑπερηφάνεια τῆς πρωτοπορίας» 
(σ. 254), τὴν ὁποία ὁ συγγραφέας ὁραματίζεται ὡς μία προσέγγιση τῆς ποιότητας γιὰ 
τὸ σημερινό μας κόσμο.

Ἡ μελέτη καὶ ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα τῆς ἐποχῆς ἐμφανίζει τὸ συγγραφέα σὰν ἕνα «αὐ-
τόπτη μάρτυρα». ∆ιαβάζοντας τὸ ἔργο νιώθεις ὅτι πράγματι ἀκοῦς ἕναν Ἀθηναῖο τοῦ 
5ου αἰῶνα νὰ διηγῆται μὲ ὑπερηφάνεια τὰ καθημερινὰ τῆς ζωῆς του. Ἡ βαθειὰ γνώση 
ὅλων τῶν γεγονότων, ἀπὸ σχεδὸν ὅλες τὶς ὑπάρχουσες πηγές, κάνει τὸ ἔργο ἕνα ἀλη-
θινὸ τεκμήριο μιᾶς ξεχωριστῆς ἀνθρώπινης ἐποχῆς, ἡ ὁποία μέχρι καὶ σήμερα δὲν ἔχει 
ξεπεραστῆ γιὰ τὴ δραστηριότητά της, τὰ ἔργα της καὶ τὴν ἐκλεκτὴ ποιότητα ζωῆς.

Ὁ συγγραφέας μᾶς δίνει μία ὁλοζώντανη εἰκόνα τοῦ περιβάλλοντος ποὺ γέννησε 
μία τέτοια δημοκρατία, «ὅπου ὁ κάθε Ἀθηναῖος, διαθέτοντας συνεχῆ καὶ ἐπαρκῆ πλη-
ροφόρηση, μποροῦσε νὰ συμμετέχῃ ἐνεργὰ στὶς ἀποφάσεις, νὰ τὶς νιώθῃ δικές του, 
νὰ ὑποβάλλῃ ἐλεύθερα τὰ ἀναγκαῖα ἐρωτήματα καὶ νὰ ἐκφράζῃ νέες ἰδέες χωρὶς τὸ 
φόβο πού... ἐμποδίζει τὴν πραγματικὴ βελτίωση καὶ τὴν καινοτομία» (σ. 256).

Ἐνδιαφέρουσες καὶ πολὺ σημαντικὲς πληροφορίες δίνονται γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
∆ήμου, ἡ ὁποία εἶχε τὴ γενικὴ ἐποπτεία γιὰ τὴ διασφάλιση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ποιότη-
τας σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς τῆς Ἀθήνας. Εἶναι αὐτὴ ἡ δυναμικὴ καὶ ἄκρως δημοκρα-
τικὴ Ἐκκλησία ἡ ὁποία διώρισε ὡς Γενικὸ Ἐπίσκοπο τὸν Φειδία γιὰ ὅλα τὰ μεγάλα 
ἔργα τῆς Ἀκρόπολης. Σήμερα πῶς διαστρεβλώσαμε τὴ σημασία τῶν λέξεων, ὥστε νὰ 
σημαίνουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα πράγματα, σκεπάζοντας ἔτσι μὲ λάσπη τὴν πιὸ σπου-
δαία ἐποχὴ τῆς Ἱστορίας μας;

παροῦσα ἡ ἁρμονία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μεταφυσικὴ διέγερση, ὅπου δεσπόζει ἡ 
ἀφύσικη ὑπέρβαση στὴν διαπασῶν.

Εἰς τὸ διονυσιακὸ καὶ ἀπολλώνιο τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ἐν 
τούτοις ὁ παροξυσμὸς αὐτὸς ἦταν γνωστός, τιθασευόταν ὅμως διονυσιακὰ μὲ 
τὰ ὄργια, τὰ ὁποῖα ὅμως πάντα εἶχαν φυσικὴ βάση καὶ ἐρεθισμούς, ἐτελοῦντο 
δὲ στὴν Φύση. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν Φύση, αὐτὴ τὸν ὁρίζει. 
Ἁπλῶς ὅλα τοῦτα ἐκθέτουν σὰν παρακατιανὸ τὸν θεοκεντρισμὸ ἑνὸς πλήθους 
μυωπικοῦ, δεισιδαίμονος, χωρὶς σκέψη καὶ ἐνατένιση φυσική. Ἡ μισαλλοδοξία 
καὶ ἡ ἔλλειψη ἀμφισβήτησης καὶ κρίσης μᾶς ὁδηγοῦν στὸ δόγμα, τὴν πίστη.

Ἡ θεοκεντρικὴ ἀγκύλωση τοῦ συντριπτικοῦ πλήθους τῆς ἀνθρωπότητας δὲν 
σημαίνει τίποτε, εἶναι ἁπλῶς ποσοτική. ∆ὲν ἐξελίχθηκε, καθὼς ἐρχόταν ἀπὸ τὰ 
σκοτεινὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης ἀνέλιξης. Αὐτὸ δὲν θέλουν νὰ παραδεχτοῦν οἱ 
θεοκεντρικοὶ κι ἔτσι βυθίζονται στὸ παραλήρημα. Τὸ ὅποιο ταλέντο ἑνὸς θεο-
κρατούμενου συγγραφέα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιστρέψῃ τὴν Φύση.

Παντελῆς Γλάρος
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Τὸ πνευ μα τι κὸ τοῦ το ἔρ γο τοῦ Θε ό δω ρου ∆η μη τρό που λου ἀ πο τε λεῖ μί α ἄ ξια ἀ πό-
πει ρα νὰ δοῦ με τὴν ἐ πο χὴ τοῦ Πε ρι κλῆ ὡς τὴν κο ρω νί δα τῆς Ἱ στο ρί ας μας, ἂν τὴν 
γνω ρί σου με ὅ πως τῆς ἀ ξί ζει, καὶ νὰ τὴν ἐ κτι μή σου με σή με ρα πα να θρώ πι να. Ἡ ἐ πο χὴ 
αὐ τὴ σή με ρα ἀ πο τε λεῖ ἕ να φά ρο γιὰ τὴν ἀν θρω πό τη τα καὶ τὸ μέλ λον της.

Αὐ τὸ τὸ στα θε ρὸ καὶ ἀ σφα λὲς μέλ λον τῆς ἀν θρω πό τη τας, ἐ ὰν τὸ δοῦ με μὲ τὸ ὅ ρα μα 
τοῦ Πε ρι κλῆ, θὰ μπο ροῦ με νὰ ποῦ με μὲ βε βαι ό τη τα, ὅ τι στη ρί ζε ται –ὅ πως τῆς Ἀ θή-
νας– σὲ μιὰ θα λε ρὴ Οἰ κο νο μί α, μί α πρω τό τυ πη δη μι ουρ γι κό τη τα, μὲ ἕ να ὄν τως δη μι-
ουρ γι κὸ πνεῦ μα καὶ σὲ μί α κοι νω νί α ὅ που ἐ κτι μᾶ ται ἀ πό λυ τα ἡ ἐ λευ θε ρί α. Νὰ λοι-
πὸν για τί πράγ μα τι «τὸ δρό μο τὸν χά ρα ξε ὁ Πε ρι κλῆς»!

Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΕΛΛΙΟΣ, Ὁ Ἑλ λη νι κὸς ποιητικὸς Λό γος καὶ ἡ αἰ σθη τι κὴ 
τῶν τό νων καὶ τῶν πνευ μά των

Στὸ 24 σε λί δων ἐν ἐ πι κε φα λί δι ἔρ γο του ὁ συγ-
γρα φέ ας, ἀ φοῦ ἐκ φρά ζει τὴν ἀν τί θε σή του στὴν 
ἐ πι βο λὴ τοῦ «μο νο το νι κοῦ», τὸ ὁ ποῖ ο χα ρα κτη ρί-
ζει ὡς κτύ πη μα κριοῦ στὴ γλῶσ σα μας, ἀ σχο λεῖ-
ται εἰ δι κὰ μὲ τὴν αἰ σθη τι κὴ προ σφο ρὰ τῶν πνευ μά-
των καὶ τῶν τό νων καὶ κα τα δει κνύ ει, ὅ τι ἡ ὕ παρ ξή 
τους ὑ πῆρ ξε πο λύ τι μη γιὰ τὸν Ἑλ λη νι κὸ Λό γο κυ-
ρί ως γιὰ τὸν ποι η τι κὸ ἀλ λὰ καὶ τὸν πε ζό· «κι ἐ νῷ, 
ὅ ταν τέ θη καν, ἀ φω ροῦ σαν στὴν προ φο ρά του, μὲ 
τὴν πά ρο δο τοῦ χρό νου ἀ πέ κτη σαν καὶ τὴν αἰ σθη-
τι κή τους ση μα σί α ἀλ λὰ καὶ τὴν ἀ δι α φι λο νί κη τή 
τους εἰ κα στι κὴ προ σω πι κό τη τα».

«Εὐ κταί α εἶ ναι –το νί ζει ὁ κ. Ἀ βέλ λιος– ἡ ἐ πα να-
φο ρὰ τοῦ ὀρ θοῦ τρό που γρα φῆς τῆς γλώσ σας μας, 
μὲ τοὺς τό νους καὶ τὰ πνεύ μα τα ποὺ προσ δί δουν 
στὸ γλωσ σι κό μας ὄρ γα νο δυ να μι σμὸ οἱ πρῶ τοι 

καὶ κά τι τὸ χα ρί εν καὶ πτε ρο φό ρο τὰ δεύ τε ρα καὶ ποὺ συ νε χί ζουν τὴν ἱ στο ρι κὴ πα-
ρά δο ση τῆς γρα φῆς της καὶ τὴν ἑ νια ία μορ φι κή της ὑ πό στα ση, ποὺ ἀ πο τε λεῖ και ρι-
ώ τα τον πα ρά γον τα καὶ τῆς αἰ σθη τι κῆς της, ἀ κα τά λυ τα στοι χεῖ α τοῦ ἀ πα ρα μίλ λου 
θαύ μα τος τῆς ὑ πάρ ξε ώς της.»

Γιῶργος Γαλανὸς

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ: 
• Στὸ τεῦ χος 307, σελ. 21494, στὴν πα ρά γρα φο (7) τῶν ση μει ώ σε ων τὸ «Κύ ρου Ἀ νά-

βα σις» νὰ δι ορ θω θῇ σὲ «Κύ ρου Παι δεί α».
• Στὸ τεῦ χος 307, σελ. 21507, νὰ γί νουν οἱ ἀ κό λου θες δι ορ θώ σεις στὴ δεύ τε ρη πα ρά-

γρα φο: α. «τὸν Νο έμ βριο τοῦ 1966» νὰ γί νῃ «τὸν Φε βρουά ριο τοῦ 1964». β. «τοῦ 
πα ραι τη θέν τος πρω θυ πουρ γοῦ τῆς Ἑλ λά δος Π. Κα νελ λό που λου» νὰ γί νῃ «τοῦ πα ραι-
τη θέν τος πρω θυ πουρ γοῦ τῆς Ἑλ λά δος Γ. Πα παν δρέ ου».


