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Τὰ χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.
Γιὰ ἐ ξοι κο νό μη ση χώ ρου τὸ Πε ρι ο δι κὸ 

δι α τη ρεῖ τὸ δι καί ω μα σύμ πτυ ξης ἢ δη μο σί-
ευ σης σὲ συ νέ χει ες τῶν προ σφε ρο μέ νων 

συ νερ γα σι ῶν.
•
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Ὁ «∆» ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων ποὺ δημοσιεύει στὶς 
σελίδες του. Γιὰ τὶς δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διατυ-
πώσεις θέσεων κ.λπ. ἐκτὸς «∆αυλοῦ», ἀπὸ πρόσωπα ποὺ 
γράφουν ἢ ἔγραψαν στὸ Περιοδικό, ὁ «∆» δὲν εὐθύνεται.
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Τὸ ρῆμα «βαίνω» στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες



Ï ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÓÔÁ ÍÕ×ÉÁ ÔÇÓ ÅÎÏÕÓÉÁÓ:               ÓÔÁ ÐÑÏÈÕÑÁ ÅÍÏÓ ÍÅÏÕ ÌÅÓÁÉÙÍÁ; 

ρὶν ἀ πὸ χρό νια ἔ τυ χε νὰ βρε θῶ στὸ ἀ ε ρο δρό μιο τῆς Μυ τι λή νης, ὅ ταν 
προ σγει ώ θη κε ἕ να νέ ου τύ που ἐ πι βα τη γὸ ἀ ε ρο πλά νο, ποὺ ἐ κτε λοῦ σε 
δο κι μα στι κὴ πτή ση ἐν ὄ ψει τῆς ἀ γο ρᾶς του ἀ πὸ τὴν τό τε «Ὀ λυμ πια-
κή» τοῦ Ἀ ρι στοτέ λη Ὠ νά ση. Ἀ πὸ τὸ ἀ ε ρο πλά νο βγῆ καν γιὰ λί γο οἱ 
ἀρ χι πι λό τοι καὶ ἀρ χι μη χα νι κοὶ τῆς «Ὀ λυμ πια κῆς» καὶ συ νά δελ φοί 

τους τῆς ἰ α πω νι κῆς κα τα σκευά στριας ἑ ται ρεί ας μὲ ἐ πι κε φα λῆς τὸν νε α ρὸ Ἀ λέ ξαν-
δρο, μο να χο γυι ὸ τοῦ Ὠ νά ση, ὁ ὁ ποῖ ος, ὡς γνω στόν, βρῆ κε σὲ λί γον και ρὸ τρα γι-
κὸ (κά τω ἀ πὸ ὕ πο πτες συν θῆ κες) θά να το. Ὁ Ἀ λέ ξαν δρος Ὠ νά σης κοί τα ξε πρὸς 
τὴν πό λη, εἶ δε τὸ γε νο βέ ζι κο κά στρο τῶν με σαι ω νι κῶν τυ ράν νων τῆς Λέ σβου Γα-
τε λού ζων καὶ ρώ τη σε ἕ ναν πα ρα τυ χόν τα ντόπιο δη μο σι ο γρά φο: «Τί εἶ ναι αὐ τό;» 
Ὁ δη μο σι ο γρά φος τοῦ ἐ ξή γη σε· καὶ πρό σθε σε πε ρή φα να ὅ τι τὸ τό τε ὑ πὸ σύ στα σιν 
Ὑ πουρ γεῖ ο Πο λι τι σμοῦ χρη μα το δό τη σε τὴ συν τή ρη σή του καὶ τὴν ἔν τα ξή του στὸ 
πρό γραμ μα «Ἦ χος καὶ Φῶς», δη λα δὴ τὸν φω τι σμό του μὲ προ βο λεῖς τὶς νύ χτες. Ὁ 
νε α ρὸς Ὠ νά σης εἶ πε ἁ πλᾶ: «Νὰ πῇς σ’ αὐ τοὺς τοὺς μ... ὅ τι πλη ρώ νω, γιὰ νὰ ξη λω-
θῇ καὶ νὰ πε τα χτῇ στὴ θά λασ σα.» Καὶ πρό σθε σε, μπρο στὰ στὴν γε νι κὴ ἔκ πλη ξη 
τῶν πα ρόν των: «Αὐ τὸ εἶ ναι μνη μεῖ ο τοῦ Με σαί ω να, τῆς ἐ ξα φα νί σε ως τοῦ Πο λι τι-
σμοῦ, τῆς κα τα κτη τι κῆς βί ας καὶ τοῦ βα θιοῦ σκο τα διοῦ τῆς ἀν θρω πό τη τας.»

Πολ λὲς φο ρὲς ἀ πὸ τό τε θυ μή θη κα τὰ λό για τοῦ νέ ου αὐ τοῦ ἀν θρώ που, προ σπα-
θῶν τας νὰ βρῶ τὰ ἐ λα τή ρια, ποὺ τὸν ἔ κα ναν νὰ πά ρῃ αὐ τὴν τὴν ἐκ δι α μέ τρου ἀν-
τί θε τη θέ ση ἀ πὸ ἐ κεί νη ποὺ εἶ χαν πά ρει οἱ ἁρ μό διοι γιὰ τὸν Πο λι τι σμὸ ἄν θρω ποι 
τῆς Ἐ ξου σί ας. Εἶ ναι προ φα νές, ὅ τι ἐ δῶ ἕ να πρό σω πο, ποὺ ἐ πὶ πλέ ον εἶ ναι καὶ δη-
μι ουρ γὸς (ἐ πι χει ρη μα τι κὴ δη μι ουρ γί α), δὲν θε ω ρεῖ μνη μεῖ α πο λι τι σμοῦ ἔρ γα τοῦ 
Με σαί ω να ποὺ ἀ πο πνέ ουν ἐ ξου σια σμό, δύ να μη ἐ πι βο λῆς, ἀ λα ζο νεί α, χω ρὶς νὰ 
δι α κρί νων ται καὶ ἀ πὸ τὰ στοι χεῖ α τοῦ πο λι τι σμι κοῦ γί γνε σθαι, τοῦ κάλ λους, τῆς 
λε πτό τη τας καὶ τῆς αἰ σθη τι κῆς (τέ τοι ο ἀ κρι βῶς εἶ ναι τὸ γε νο βέ ζι κο κά στρο τῆς 
Μυ τι λή νης καὶ τὰ πα ρό μοι α ἔρ γα τοῦ Μεσαίωνα, ὅ που Γῆς). Ἐξ ἄλ λου στὴν πε ρί-
πτω ση αὐ τὴ ἡ Ἐ ξου σί α δὲν εἶ ναι ἱ κα νὴ νὰ κά νῃ αὐ τὴ τὴ δι ά κρι ση καὶ βλέ πει τὸν 
Πο λι τι σμὸ «χω ρὶς πο λι τι σμό», ὡς κά ποι ον δη λα δὴ «το μέ α» ἢ «δρα στη ρι ό τη τα», 
ἐ πὶ τῶν ὁ ποί ων ἔ χει ἁ πλῶς «δι οι κη τι κή» ἁρ μο δι ό τη τα.

* * *
ἐγ γε νὴς ἀ δυ να μί α τῆς Ἐ ξου σί ας νὰ ἀν τι λη φθῇ τί εἶ ναι ὁ Πο λι τι σμός, 
αὐ τὸ δη λα δὴ τὸ φαι νό με νο ποὺ ἐ ξε λισ σό με νο ἀν τι προ σω πεύ ει τὴν 
ἴ δια τὴν ἐ ξέ λι ξη καὶ πρό ο δο τοῦ ἀν θρώ που, ὁ ὁποῖος προσπα θεῖ νὰ 
βγῇ ἀ πὸ τὴν κα τά στα ση τοῦ κτή νους (κα νέ να ἄλ λο ζῷ ο δὲν πα ρά γει 
πο λι τι σμό), φαί νε ται παν τοῦ, ὅ που ἡ Πο λι τι κὴ ∆ι οί κη ση ἐ πι χει ρεῖ νὰ 

«δι οι κή σῃ» τὸν Πο λι τι σμό. Βλέ πο με, ὅ τι ἡ ἄ σκη ση τῆς δι οί κη σης αὐ τῆς δὲν εἶ ναι 
τί πο τε ἄλ λο ἀ πὸ χει ρι σμοὶ κα θα ρὰ πο λι τι κῆς, ὀρ γα νω τι κῆς καὶ οἰ κο νο μι κῆς φύ-
σης, ποὺ ἀ σκοῦν ται πά νω στὴν δη μι ουρ γι κό τη τα τῶν προ σώ πων. Καὶ ἐν τέ λει κα-
τα λή γουν νὰ εἶ ναι ἁ πλῶς χει ρι σμοὶ ἐ λέγ χου καὶ ὑ πο τα γῆς τοῦ ἀ τό μου-δη μι ουρ γοῦ 
εἴ τε μέ σῳ τῆς οἰ κο νο μι κῆς ἐ ξάρ τη σής του εἴ τε μέ σῳ τῆς ἐ ξου σι α στι κῆς ἀν τι με τώ πι-



σής του ἢ καὶ τοῦ πα ρα με ρι σμοῦ του μέ σῳ τῆς δύ να μης τοῦ Κρά τους. 
«Ὑ πουρ γεῖα Πο λι τι σμοῦ» (=ὠρ γα νω μέ νος ἔ λεγ χος τοῦ Πο λι τι σμοῦ) δὲν ὑ πῆρ-

χαν που θε νὰ μέ χρι τὰ μέ σα τοῦ πε ρα σμέ νου αἰ ῶ να. Καὶ δὲν ὑ πῆρ χαν, για τὶ ἡ πο-
λι τι κὴ ἰ σχὺς δὲν εἶχε ἀκόμη ἀν τι λη φθῆ, ὅ τι ὁ Πο λι τι σμὸς ἀ πο τε λεῖ πολιτικὰ ἀ νε-
ξέ λεγ κτο καὶ ἰ σχυ ρὸ μο χλὸ τοῦ κοι νω νι κοῦ γί γνε σθαι. ∆υ στυ χῶς μὲ τὴν βο ή θεια 
τῆς Τε χνο λο γί ας ἡ πο λι τι κὴ ἰ σχὺς ἔ φθα σε πιὰ στὸ ὕ ψι στο ἀ πὸ χι λι ε τι ῶν ση μεῖ ο 
παν το δυ να μί ας της, καὶ ἔ τσι τὰ τε λευ ταῖα ὑ πο λείμ μα τα ἀ το μι κῆς (καλ λι τε χνι κῆς 
καὶ πνευ μα τι κῆς) ἐ λεύ θε ρης δρα στη ρι ό τη τας ἔ χουν τώ ρα καὶ αὐ τὰ τὴν τύ χη ὅ λων 
τῶν ἄλ λων δρα στη ρι ο τή των: Ἔ γι ναν ἐ ξαρ τή μα τα τῆς πο λι τι κῆς μη χα νῆς. Καὶ βλέ-
πο με σή με ρα τὴ ∆ι α νό η ση, τὴν Τέ χνη (ἀρ χαί α καὶ σύγ χρο νη) καὶ γε νι κὰ ὅ, τι ἀ πο-
τε λεῖ σὲ ἀ το μι κὸ ἐ πί πε δο ἔκ φρα ση τῆς ἐ λευ θε ρί ας καὶ σὲ ἱ στο ρι κὸ ἐ πί πε δο σταθ-
μὸ στὴν πο ρεί α ἐ ξαν θρω πι σμοῦ τοῦ ἀν θρώ που νὰ ἔ χουν με τα τρα πῆ σὲ ἁ πλὲς «∆ι-
ευ θύν σεις» τῆς ὀρ γα νω τι κῆς δο μῆς τῆς κρα τι κῆς μη χα νῆς.

* * *
 χον τας κα τὰ νοῦν τὸ ἀ συμ βί βα στο Πο λι τι σμοῦ-Ἐ ξου σια σμοῦ, ὅπως 
κα τα γρά φη κε στὶς προ η γού με νες πα ρα γρά φους, μπο ροῦ με νὰ δοῦ-
με κα θα ρὰ αὐ τὸ ποὺ ἦλ θε στὴν ἐ πι και ρό τη τα πρὶν ἀ πὸ ἕ να μῆ να πε-
ρί που ἐξ ἀ φορ μῆς τῆς ἀ πό πει ρας αὐ το κτο νί ας ἑ νὸς ἐκ φρα στῆ τῆς 
Ἐ ξου σί ας. Τὸ Πα νελ λή νιο ἔ μει νε κα τά πλη κτο ἀ πὸ τὰ συμ βαί νον τα 

στὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Πο λι τι σμοῦ. ∆ὲν θὰ ἐ πα να λά βου με ἐ δῶ τὶς ἀ πο κα λύ ψεις βέ βαι α. 
Ἁ πλῶς θὰ συ νο ψί σου με σὲ συμ πέ ρα σμα τὰ ὅ σα ἔ γι ναν γνω στὰ μέ σα ἀ πὸ τὴν 
πλημ μυ ρί δα τῶν εἰ δή σε ων καὶ τῶν κα ταγ γε λι ῶν. Καὶ ἡ σύ νο ψη αὐ τὴ εἶ ναι, ὅ τι 
τὸ ΥΠ.ΠΟ. διαθέτει... Μυστικὸ Λογαριασμό(!), μέσῳ τοῦ ὁποίου διοχετεύει ἕναν 
ἀσύλ ληπτο πακτωλὸ χρημάτων, διατιθέμενων ἀπὸ χέρι σὲ χέρι νομίμως(!) χωρὶς  
κανέναν ἀπολύτως ἔλεγχο, μὲ τὰ ὀποῖα χρήματα:
a) πλη ρώ νον ται ἑ κα τον τά δες ἀ γνώ στων «δη μι ουρ γῶν» ἢ «φο ρέ ων πο λι τι σμοῦ» 

(δη λα δὴ ἐ κεί νων ποὺ ἢ δὲν δη μι ουρ γοῦν πο τὲ τί πο τε ἢ τὰ ἔρ γα τους τὰ γνω ρί-
ζουν μό νον οἱ ἴ διοι), παραγωγῶν πορνό, «σκη νο θε τῶν», ἐκ δο τῶν βι βλί ων καὶ 
πε ρι ο δι κῶν «τῆς κα κιᾶς ὥ ρας» καὶ ἄλ λων πα ρό μοι ων πα ρά σι των τοῦ δη μό-
σιου χρή μα τος,

β) στὸ ζή τη μα τῆς δι α τή ρη σης τῶν ἔρ γων τοῦ πα ρελ θόν τος (πο λι τι στι κὴ κλη ρο νο-
μιά) ἡ Ἐ ξου σί α πλη ρώ νει τὴν ἀ νά δει ξη ἀ σή μαν των λει ψά νων ἢ γε λοί ων φολ-
κλο ρι κῶν ἀ πο λι θω μά των καὶ κα τα στρέ φει συ χνὰ μὲ τὴ μέ θο δο τοῦ «ἀ πο χα ρα-
κτη ρι σμοῦ» ὅ,τι ἔ χει ἀ πο μεί νει ὡς μνη μεῖ ο τοῦ παγ κό σμιου Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι-
σμοῦ καὶ

γ) δι α τρέ φει μί α μυ ριά δα «εἰ δι κῶν» καὶ ἀ νει δί κευ των ὑ παλ λή λων, ποὺ δὲν φαί νε-
ται νὰ ἔ χουν καμ μιὰ πο λι τι σμι κὴ συ νεί δη ση καὶ χρη σι μο ποι οῦν ται ἁ πλῶς ἀ πὸ 
τοὺς ἐ ξου σια στὲς ὡς «ἄλ λο θι» γιὰ τὶς πρά ξεις τους ἢ τὶς πα ρα λεί ψεις τους.

* * *

Ï ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÓÔÁ ÍÕ×ÉÁ ÔÇÓ ÅÎÏÕÓÉÁÓ:               ÓÔÁ ÐÑÏÈÕÑÁ ÅÍÏÓ ÍÅÏÕ ÌÅÓÁÉÙÍÁ; 
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Πο λι τι σμὸς εἶ ναι ἔρ γο προ σώ πων. Κα νέ να δι α χρο νι κὸ ἔρ γο δι α νό-
η σης ἢ τέ χνης δὲν πα ρή χθη ἀ πὸ τὴν ἐ ξου σί α. Ὕ πο πτα λέ γε ται, ὅ τι 
π.χ. «ὁ Παρ θε νὼν εἶ ναι ἔρ γο τοῦ Πε ρι κλῆ», ἀ φοῦ ἡ ἀρ χι τε κτο νι κή 
του, ἡ γλυ πτι κή του, οἱ μα θη μα τι κὲς ἀ να λο γί ες του καὶ ὅ,τι συ νι στᾷ 
αὐ τὸ τὸ παγ κό σμιο ἀ ρι στούρ γη μα πή γασαν καὶ πα ρή χθη σαν ἀ πὸ 

τὴν δη μι ουρ γι κό τη τα ἀ τό μων ποὺ βρί σκον ταν ἔ ξω ἀ πὸ τὸ σύ στη μα καὶ συ χνὰ 
κατα δι ώ χθη καν ἀ πὸ τὴν ὠρ γα νω μέ νη ἐ ξου σί α ὅ πως ὁ Ἰ κτῖ νος, ὁ Φει δί ας, ὁ Καλ-
λι κρά της καὶ ἄλ λες ἐ λεύ θε ρες προ σω πι κό τη τες. Ὅ πως καὶ τὸ σύ νο λο τῶν με γά-
λων μου σι κῶν, γλυ πτι κῶν, ἀρ χι τε κτο νι κῶν, ἐ πι στη μο νι κῶν καὶ φι λο λο γι κῶν μνη-
μεί ων ὅ λων τῶν τό πων κι ὅ λων τῶν ἐ πο χῶν, ἀ κό μη καὶ τὰ ἀ νά κτο ρα τῶν ἐ ξου-
σια στῶν, εἶ ναι καρ πὸς τοῦ τα λέν του σπά νι ων ἀ τό μων, ποὺ συ χνὰ πολ λὰ ἀ π’ αὐ-
τὰ ὑ πέ στη σαν τὸν κα τα τρεγ μό, τὴν βί α ἢ τὴν ἐγ κα τά λει ψη τῶν πολιτικῶν «προ-
στα τῶν» τους.

* * *
ση με ρι νὸς «δι οι κη τι κός» ἐ ναγ κα λι σμὸς τοῦ Πο λι τι σμοῦ ἀπὸ τὸν 
Ἐ ξου σια σμὸ ἔ χει τὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ ἑνὸς ἱ στο ρι κοῦ προ ηγού με νου, 
ποὺ ση μει ώ θη κε τὸν 4ο αἰ ῶ να μ.Χ., μό λις ἡ Ρώ μη (πο λι τι σμι κὰ οὐ-
δέ τε ρη ἕως τό τε) ἐμ βο λι ά στη κε μὲ τὸ Ἀ να το λί τι κο πνεῦ μα βαρ βα ρό-
τη τας καὶ με τα φυ σι κῆς δί ψας τῆς δύ να μης διὰ τῆς υἱ ο θε τή σε ως τοῦ 

Χρι στι α νι σμοῦ ὡς ἐ πί ση μης θρη σκεί ας. Τό τε ἡ πο λι τι κοθρη σκευ τι κὴ ἰ σχὺς ἐ ξα-
φά νι σε ἁ πλῶς μὲ πο λι τι κὰ καὶ νο μι κὰ μέ τρα τὸν Πο λι τι σμὸ καὶ γιὰ πρώ τη φο-
ρὰ τὸν ἔ θε σε ὀρ γα νω τι κὰ ὑ πὸ ἐ πι τή ρη ση γιὰ 1.000 τοὐ λά χι στον χρό νια. Σή με-
ρα ὁ Ἐ ξου σια σμὸς ἐ πι χει ρεῖ μὲ ἕ ναν πιὸ «ἐ κλε πτυ σμέ νο» καὶ ἀ νώ δυ νο ἀλ λὰ πά-
λι θα νά σι μο ἐ ναγ κα λι σμὸ νὰ πρά ξῃ τὸ ἴ διο. Ἡ Ἀ να γέν νη ση καὶ ὁ ∆ι α φω τι σμὸς 
ἀ πο τε λοῦν ἱστορικὲς ἀ πο δεί ξεις, ὅ τι ἡ δη μι ουρ γι κὴ ἱ κα νό τη τα τοῦ προ σώ που 
δὲν μπο ρεῖ νὰ ἐ ξα φα νι σθῇ, ὅσο κι ἂν ἡ ἀ πρό σω πη δύ να μη τὴν κα τα πι έ ζει. Πι-
στεύ ω, ὅ τι οἱ ση με ρι νὲς ἱ στο ρι κὲς συν θῆ κες εἶ ναι ἀ πα γο ρευ τι κὲς γιὰ μί α ἐ πα νά-
λη ψη τῆς πα λαι ᾶς χι λι ε τί ας τοῦ Σκό τους κι ὅ τι ἡ «Πο λι τι κὴ τοῦ Πο λι τι σμοῦ» (ἤ 
ὁ «Πολιτισμὸς τῆς Πολιτικῆς») εἶ ναι ἐ κεί νη ποὺ τώ ρα θὰ ἡτ τη θῇ καὶ ὄ χι τὸ ἄ το-
μο δη μι ουρ γὸς τοῦ Πο λι τι σμοῦ.

Υ.Γ.: Πὼς βλέ πει τοὺς δη μι ουρ γοὺς Πο λι τι σμοῦ ἡ κρα τι κὴ ΕΡΤ; Ὁ σκη νο θέ της Θό δω-
ρος Μα ραγ κὸς [«Μά θε, παι δί μου, γράμ μα τα», «Black Μπε ε έ» (βλ. «∆», τ. 292, 293 ἤ 
http://www.davlos.gr/pdf/19972.pdf), «Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖ α» (βλ. «∆», τ. 307) κ.ἄ.] 
μᾶς πλη ρο φο ρεῖ, ὅ τι στὸ αἴ τη μα τῆς Ε.Ρ.Τ. γιὰ ἔν τα ξη δι α φό ρων ντο κυ μαν ταὶρ στὸ πρό-
γραμ μά της κα τέ θε σε τὴν πρό τα σή του γιὰ μί α σει ρὰ μὲ θέ μα «Ἀ φα νεῖς ἥ ρω ες δη μι ουρ-
γοί», ποὺ ἀ φο ρᾷ στὴ ζω ὴ καὶ τὸ ἔρ γο 16 σύγ χρο νων Ἑλ λή νων καλ λι τε χνῶν. Στὴν πρό-
τα σή του πρὸς τὴν Ε.Ρ.Τ. ὁ σκη νο θέ της ἀ νέ φε ρε με τα ξὺ ἄλ λων: «Αὐ τοὺς τοὺς ἀν θρώ-
πους, ποὺ προ τεί νω, ἡ ζω ὴ τοὺς προί κι σε μὲ κά ποι α χα ρί σμα τα, ἀ φοῦ πρῶ τα τοὺς πέ-
ρα σε ἀ πὸ σκλη ρὲς δο κι μα σί ες... Τοὺς δι α κρί νει ἕ να με ρά κι γιὰ δη μι ουρ γί α. ∆ι α παι δα-
γω γοῦν καὶ δι α μορ φώ νουν συ νει δή σεις καὶ συμ πε ρι φο ρές. Γί νον ται δά σκα λοι τῆς ζω-
ῆς, πρό τυ πα γιὰ τοὺς ἄλ λους, ἀλ λὰ οἱ πε ρισ σό τε ροι πα ρα μέ νουν ἄ γνω στοι...»

Μὴν ἀ να ρω τι έ στε τί τύ χη εἶ χε ἡ πα ρα πά νω πρό τα ση τοῦ κα τα ξι ω μέ νου Ἕλ λη να σκη-
νο θέ τη. Ἁ πλῶς ἀ πορ ρί φθη κε.

∆.Ι.Λ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

«×ÑÇ ×ÑÇÌÁ ÉÂÕÎ»
Φίλτατε καὶ ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Σᾶς ἀποστέλλω μικρὸ μέρος τῆς ὅλης ἱστορικοπραγματικῆς μου ἔρευνας καὶ πολύ-

χρονου πονήματος γιὰ τὴν ἄγνωστη πορεία καὶ δημιουργία τοῦ Ἑλληνομακεδονισμοῦ 
ποὺ ἔχει ἐκδοθῆ σὲ δίτομο ἔργο μεγάλων διαστάσεων ὑπὸ τὸν ἀρχαιομακεδονικὸ τίτλο 
«Ἀλειφούσης τῆς Πόλεως», Θεσσαλονίκη 2007. Στὴν σελίδα 456 τοῦ β΄ τόμου τοῦ πο-
νήματός μου καταχωρῶ 14 ἔργα μὲ γραφὲς γνωμικῶν-εὐχῶν-προτροπῶν σὲ πολύτιμους 
λίθους (καμέο), τὰ ὁποῖα ἐκτίθενται διεθνῶς ἀπὸ τὸ περίφημο Μουσεῖο «Ἑρμιτάζ» τῆς 
Πετρουπόλεως Ρωσσίας.

Τὰ πολυπνευματικὰ αὐτὰ ἀριστουργήματα ἐντάσσονται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τοῦ Μου-
σείου ὡς ἔργα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σὲ ἀντιδιαστολή τους πρὸς ἄλλα τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ καὶ 
διαχωρισμένων τῶν ἐποχῶν τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας, ἀληθῶς ἐκρηκτικῶς καὶ ὅλως 
ἀνατρεπτικῶς ὡς Ἑλληνικῆς (προφανῶς ὅμως Ἑλληνομακεδονικῆς) ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 
4ου π.Χ. μέχρι τὸν 1° π.Χ. αἰῶνα, ὁπότε καὶ ἀκολουθεῖ ὁ Ἰμπεριαλισμὸς τῆς Ρωμαϊκῆς 
Ἐποχῆς, μέχρι τὸν 4° μ.Χ. αἰῶνα, ὑποκρυπτόμενου χριστιανικῶς τοῦ συνεταίρου καὶ 
ὑποκινητῆ αὐτῶν Ἰουδαϊσμοῦ.

Ἐδῶ καὶ μὲ τίς, λόγῳ μικροῦ χώρου, 1-2 ἑκατοστῶν, τῶν πολύτιμων λίθων, συνοπτι-
κὲς καὶ περιεκτικὲς σὲ ὕψιστα νοητικὴ Ἀρχαιοελληνικὴ Γλῶσσα, γραφὲς γνωμικῶν, 
κατασυντρίβονται καὶ καταρρέουν πλάνοι καὶ πλάνες τῶν διατεταγμένων «γραφέων 

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Θὰ σᾶς ἐκθέσω μία μικρὴ ἀπορία τοῦ 

18χρονου ἐγγονοῦ τοῦ φίλου μου Γιώργου 

Ζερβουλάκου (σκηνοθέτη τῆς «Λυσιστρά-
της»): Εἶναι γνωστὸν σὲ ὅλους τοὺς Ἕλλη-
νες, ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς καὶ 

Θὰ γίνῃ ἁγιασμὸς στὸ Μουσεῖο Ἀκροπόλεως;

Κύριε διευθυντά,
Ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω μία ἀπορία μου. Εἴ-

δαμε στὴν Τηλεόραση καὶ διαβάσαμε στὸν 
Τύπο, ὅτι δημιουργήθηκε τὸ Νέο Μουσεῖο 
τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου μεταφέρονται διά-
φορα γλυπτά. Ἀκούγεται δέ, ὅτι πολλοὶ ζη-
τοῦν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἔργων, ποὺ λεηλα-
τήθηκαν καὶ πουλήθηκαν στὴν Ἀγγλία, ὅπου 
στολίζουν τὰ μουσεῖα της. Ἀλλὰ δὲν ἀκούσα-
με ἀπὸ κανέναν ὑπεύθυνο νὰ ἀπαιτῇ τὴν ἐπι-
στροφὴ καὶ αὐτῶν ποὺ ἐκλάπησαν, γιὰ νὰ 
κτισθῇ ἡ Ἁγία Σοφία καὶ οἱ διάφοροι χριστι-
ανικοὶ ναοὶ μέσα στὴν πατρίδα μας.

Ἔχω ὅμως καὶ μία δεύτερη ἀπορία. Στὰ ἐγ-
καίνια τοῦ Νέου Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως 
θὰ γίνῃ καί... ἁγιασμὸς ἀπὸ κάποιον δεσπό-
τη; Στὴν πατρίδα μας, ἀκόμα καὶ ἕνας ὀρνι-
θῶνας ἂν κτισθῇ, γίνεται πάντα ἁγιασμός. 
∆ὲν θὰ πρέπει νὰ γίνῃ καὶ γιὰ ἕνα τέτοιο 
σπουδαῖο γεγονός; ∆ὲν θὰ εἶναι ἐντυπωσια-
κὸ νὰ δῇ κανεὶς κάποιον ἀρχιεπίσκοπο νὰ εὐ-
λογῇ τὰ ἔργα τῶν... ἄθεων εἰδωλολατρῶν;

 Μὲ ἐκτίμηση
 Γ. Τσαμαντάνης
 Ἀδελαΐδα, Αὐστραλία

Πῶς «κατεβάζεται» μιὰ σημαία, ὅταν βρίσκεται σὲ ὑποστολή;
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γραφῶν» καὶ «μεταδοτῶν γνώσεων», ποὺ -ἀπὸ αἰῶνες- δολίως παραπλανημένοι ὅλοι 
μας χρυσοπληρώνουμε, γιὰ νὰ μᾶς ἐξαπατοῦν, νὰ μᾶς ἀφελληνίζουν καὶ νὰ μᾶς ἀποτυ-
φλώνουν μὲ δῆθεν «θανάτωση διά... θανάτου τοῦ Ἀρχαιο-ελληνισμοῦ» καὶ δῆθεν -ἀντ’ 
αὐτοῦ- τοῦ λογοπλαστικοῦ ἐφευρήματος τῆς «Ἑλληνιστικῆς Ἐποχῆς», ποὺ γιὰ τοὺς 
καλῶς γνωρίζοντες ὑπονοεῖ τὸ δοτὸ ἱερατεῖο τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τοῦ ὕποπτου θανάτου 
τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου καὶ μέχρι τῆς ἀναγκαστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ 
τῶν καὶ τότε «σύνθετων» ἰμπεριαλιστῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων καὶ ἱεροσφαγέων-
ἁρπάγων τῶν, μετὰ τὴν πτώση τῶν Ἑλληνομακεδόνων, ἀνυπεράσπιστων λαῶν τοῦ τότε 
γνωστοῦ κόσμου.

Κάτω ἀπὸ τὰ δεκατέσσερα ἐνδεικτικὰ ἔργα τέχνης σὲ καμέο, ποὺ παραθέτω, ὅλα ἀρ-
χαιοελληνομακεδονικῆς γραφῆς καὶ δημιουργίας,  χρήσιμα,  διδακτικὰ καὶ λυτρωτικά, 
καταχωρῶ καὶ τοὺς ἀπίστευτους βιασμοὺς τῆς ὑπέροχης Ἀρχαιοελληνικῆς Γλώσσας καὶ 
Γραφῆς, Σκέψεως καὶ Λόγου αὐτῆς, γιὰ νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ εὐθύνη τῆς ἐδῶ κακοποι-
ήσεως δὲν βαρύνει τοὺς μὴ γνωρίζοντες τὴν Ἀρχαιοελληνικὴ Γλῶσσα καὶ εἰδικὰ τὴν 
ἄρρηκτη συνάφεια Σκέψεως καὶ Λόγου τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ Πνεύματος ὑπευθύνους 
τοῦ Μουσείου αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς δικούς μας ἔμμισθους καὶ προκλητικῶς ἀδιάφορους 
ἁρμοδίους φύλακες καὶ ὑποτίθεται προστάτες τοῦ μοναδικοῦ στὸν κόσμο Ἑλληνικοῦ 
Πνεύματος, ποὺ δημιούργησε καὶ τὴν πλουσιώτερη στὸν κόσμο πολυπνευματικὴ Ἑλλη-
νικὴ Γλῶσσα.

Ἐπιλέγω ἐκ τοῦ βιβλίου μου «Ἀλειφούσης τῆς Πόλεως» (σελ. 456) καὶ παραθέτω τὰ 
περὶ τῶν ἐννοιῶν, μηνυμάτων καὶ διδαχῶν τοῦ δεύτερου ἔργου τέχνης καὶ πολυπνευματι-

‣

συγκεκριμένα τὴ νύχτα τῆς 30ῆς Μαΐου ὁ Μα-
νώλης Γλέζος μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Σάντα 
κατεβάζουν τὴ σβάστικα ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βρά-
χο τῆς Ἀκρόπολης καὶ καταδικάζονται ἐρή-
μην σὲ θάνατο. Γι’ αὐτὴ τὴν ἡρωική τους πρά-
ξη τιμῶνται μέχρι σήμερα, ἰδιαίτερα ὁ Μα-
νώλης Γλέζος. Τόννοι μελάνης καὶ χαρτιοῦ 
ἔχουν ἀναλωθῆ, γιὰ νὰ περιγραφῇ ἡ πρωτο-
φανὴς ἀντιστασιακὴ πράξη. Πῶς ξεγλύστρη-
σαν μέσα στὸ σκοτάδι οἱ 2 ἥρωες, πῶς ξεγέ-
λασαν τοὺς φρουρούς, πῶς κατέβασαν τὴν 
σημαία ἀπὸ τὸν ἱστὸ καὶ μετὰ πῶς διέφυ-
γαν χρησιμοποιῶντας τὰ μυστικὰ περάσμα-
τα τοῦ Βράχου. 

Ἡ ἀπορία λοιπὸν τοῦ Στέφανου εἶναι ἡ 
ἑξῆς: Τὴν σημαία οἱ Γερμανοὶ τὴν ἀνέβαζαν 
στὸν ἱστὸ κάθε πρωὶ μὲ τὴν συνοδεία τιμητι-
κοῦ ἀγήματος (ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ σή-
μερα, νομίζω), ἐνῷ κάθε βράδυ γινόταν κανο-
νικὰ ὑποστολὴ τῆς σημαίας. 

Ὡς γνωστόν, σὲ κανένα μέρος τῆς γῆς δὲν 
κυματίζουν τὴ νύχτα οἱ σημαῖες ἐκτὸς φυσι-
κὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, στὴν ὁποία βαριοῦνται 
οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι νὰ τὴν ἀνεβοκατεβά-
ζουν –ὅταν δὲν τὴν ἀναρτοῦν ἀνάποδα. 

Τί συνέβη λοιπὸν ἐκεῖνο τὸ δειλινό, καὶ ἡ 
σημαία μὲ τὴ σβάστικα συνέχιζε νὰ κυματίζῃ 
μέχρι τὰ μεσάνυχτα ἔτσι, ὥστε νὰ τὴν βροῦν 
στὸ πόστο της οἱ δύο ἀντιστασιακοὶ καὶ νὰ 
τὴν κατεβάσουν; Ξεχάστηκαν ἆραγε οἱ Γερ-
μανοὶ καὶ δὲν ἔκαναν ἐκεῖνο εἰδικὰ τὸ βρά-
δυ ὑποστολὴ τῆς σημαίας ἢ μήπως... Οὔπς! 
Παρὰ λίγο νὰ ἀρχίσω νὰ πιστεύω, πὼς εἶναι 
δυνατὸν νὰ μᾶς δουλεύουν καὶ μάλιστα τόσο 
μὰ τόσο ἄγρια... Κι ἀλήθεια: Ἡ σημαία αὐτὴ 
τί ἀπέγινε ἆραγε; Τὴν φύλαξαν οἱ 2 ἥρωες, 
ὅπως θὰ ἦταν λογικό, γιὰ νὰ διαιωνίσουν 
τὸ κατόρθωμά τους; Φυλάσσεται σὲ κανένα 
Μουσεῖο Ἐθνικῆς Ἀντίστασης; Τί ἀλήθεια συ-
νέβη πραγματικὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ; 

Ἀλήθεια πολὺ θὰ χαιρόμουν ἂν δημοσιευό-
ταν ἡ ἀπορία τοῦ φίλου μας, μήπως καὶ μπῇ 
κάποιος στὸν κόπο νὰ διαφωτίσῃ τὸν νεαρὸ 
(κι ἐμᾶς –γιατί ὄχι;). Ἔτσι γιὰ νὰ μὴ συνεχί-
σῃ νὰ μᾶς τριβελλίζῃ τὸ μυαλὸ αὐτὴ ἡ ρημά-
δα ἡ ἀμφιβολία.

 Φιλικὰ
 Νίκος Κουλαυτάκης
 Χαλάνδρι
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κῆς γρα φῆς, ἀ γνώ στου μέ χρι τώ ρα, γνω μι κοῦ του τῆς ἀ πὸ ἄλ λους καὶ δι ε θνεῖς ἐμ πό ρους 
ἐ ρευ νω μέ νης Ἀρ χαι ο ελ λη νι κῆς Γλώσ σας «Χρὴ Χρῆ μα Ἴ βυξ».

Νὰ δοῦ με ὅ μως τί «χρῆ μα χρει α ζό ταν ὁ Ἴ βυξ» καὶ 
ποι ός ἦ ταν.

Ἴ βυξ ἢ Ἴ βυ κας, ἐκ τοῦ Ὀρ φι κοῦ ἰ βύ ω=βο ῶ καὶ 
πλήτ τω, ἦ ταν «κρα κτι κόν τι πτη νόν» κα τὰ τὸν Ἡ σύ-
χιον καὶ συ νε πῶς ἀ δύ να τον νὰ χρει ά ζε ται χρῆ-
μα, πέ ραν ἀ πὸ τρο φή, ποὺ τοῦ πα ρεῖ χε ἡ Φύ ση 
δω ρε άν, γιὰ νὰ «κρά ζῃ»!

Ἰ βύ κι νον ἦ ταν ἀρ χαῖ ο μου σι κὸ ὄρ γα νο.
Ἰ βυ κτὴρ στοὺς ἀρ χαί ους Κρῆ τες λε γό ταν ὁ 

ἡ γού με νος πο λε μι κοῦ ᾄ σμα τος, δη λα δὴ ὁ βο ῶν 
καὶ κρά ζων, πρὸς ἐμ ψύ χω ση τῶν μὲν καὶ κα τα τρο-
μο κρά τη ση τῶν δέ!

Ἰ βὼν καὶ Ἰ βύ κη ἦ ταν ὁ εὐ φη μῶν καὶ ἡ εὐ φη μί α, κοι-
νῶς... ὁ κρά ζων καὶ ἡ κραυ γή! Καὶ ἀ πὸ ἐ δῶ ἀν τέ γρα ψαν οἱ 
Λα τῖ νοι καὶ ἐ μεῖς -οἱ ἀ μα θεῖς- ἐξ αὐ τῶν, τὴν κα θη με ρι νὴ λέ ξη 
«βού κι νο»!

Ὅ μως τί πο τε «θο ρυ βῶ δες» καὶ «κρα κτι κόν» δὲν ἁρ μό ζει στὴν ἐ δῶ ἐ πι γρα φὴ τῶν γνω-
μι κῶν-εὐ χῶν. ∆ὲν χρῄ ζουν χρη μά των οὔ τε τὰ πτη νὰ οὔ τε οἱ κραυ γὲς καὶ οὔ τε οἱ φω νές 

‣

Ἀ γα πη τὲ «∆αυ λέ»,
Προ σπα θῶν τας νὰ ἐ ξη γή σω τ’ ἀ νε ξή γη τα, 

δηλ. πῶς ἕ να πα ρα μύ θι, ἕ να τε ρα τούρ γη μα 
ὅ πως ἡ Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη, κα τώρ θω σε (καὶ δυ-
στυ χῶς κα τορ θώ νει) ὄ χι νὰ ἐ πη ρε ά σῃ, ἀλ λὰ 
νὰ ἐ πι βλη θῇ ἐ πὶ 2 καὶ πλέ ον χι λι ε τί ες στοὺς 
λα οὺς τῆς Γῆς, ἀ νέ τρε ξα στὴν βι βλι ο θή κη 

μου, ἀ πο φα σι σμέ νος νὰ βρῶ μί αν ἄ κρη. Πρό-
χει ρα πῆ ρα τὴν ἐγ κυ κλο παί δεια Χά ρη Πά-
τση, ὅ που ἔκ πλη κτος δι ά βα σα: 

«Ἀ πὸ τὰ “∆ρά μα τα”, λέ ει, τοῦ Ἰ ε ζε κι ὴλ 
(λζ΄) περὶ ἀ πε ξη ραμ μέ νων ὀ στῶν ἐ νε πνεύ-
σθη ὁ ∆. Σο λω μὸς τὴν ἔ ναρ ξη τοῦ ἐ θνι κοῦ 
μας ὕ μνου.»! ∆ηλαδὴ τὰ κόκ κα λα δὲν εἶ ναι 

Τὰ «κόκ κα λα τῶν Ἑλ λή νων τὰ ἱ ε ρά» εἶ ναι τοῦ Ἰ ε ζε κι ὴλ

Μέ γας Ἀ λέ ξαν δρος: Τί λέ νε οἱ «κα τα κτη μέ νοι»

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Τὸ ἐ πί θε το «μέ γας» τὸ ἔ χουν πά ρει καὶ ἄλ-

λοι ἀ πὸ τὴν Ἱ στο ρί α, ἀλ λὰ οἱ πιὸ γνω στοὶ 
γιὰ λό γους σκο πι μό τη τας πρὸς ἐ ξυ πη ρέ τη σιν 
κυ ρι αρ χι κῶν συμ φε ρόν των.

Ὁ Μέ γας Ἀ λέ ξαν δρος εἶ ναι ὁ μο να δι κὸς 
ἄν θρω πος ποὺ ἔ χει τὸ προ νό μιο νὰ εἶναι τὸ 
ἀ παύ γα σμα τῆς ἐν σάρ κω σης τῶν πνευ μα τι-
κῶν γι γάν των τῆς ἀν θρω πό τη τας, δηλ. ἦ ταν 
ὁ μα θη τὴς τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη, ποὺ ὑ πῆρ ξε μα-
θη τὴς τοῦ Πλά τω νος, ποὺ ὑ πῆρ ξε μα θη τὴς 
τοῦ Σω κρά τους καὶ βι ο λο γι κὰ υἱ ὸς τοῦ Με-
γά λου Βα σι λέ ως Φι λίπ που. Καὶ μό νον αὐ τὸ 
τὸ προ νό μιον ἀρ κεῖ, γιὰ νὰ κα τα λαμ βά νε-

ται ἀ πὸ δέ ος, ὅ ποι ος νο ή μων ἄν θρω πος κρί-
νῃ τὸν Μέ γαν Ἀ λέ ξαν δρο. Τὰ ὑ πό λοι πα φλη-
να φή μα τα τῆς ἐ πο χῆς μας, προ ερ χό με να ἀ πὸ 
ἄ το μα ἔ στω καὶ σὲ ὑ ψη λὲς θέ σεις εὑ ρι σκό με-
να –καὶ σή με ρα ἔ χου με πλη θώ ρα ἀ πὸ τέ τοι-
ους σὲ τέ τοι ες θέ σεις– ἀ κού γον ται σὰν ἀ πει-
λὲς μυρ μηγ κιοῦ πρὸς ἐ λέ φαν τα. Μὲ αὐ τὲς τὶς 
δη λώ σεις τους ἁ πλῶς δη λώ νουν τὸ πνευ μα τι-
κό τους ἀ νά στη μα καὶ τί πο τε πε ρισ σό τε ρο, 
δε δο μέ νου ὅ τι τὰ πο λὺ ψη λὰ καὶ καρ πο φό ρα 
δέν δρα τὰ πε τρο βο λοῦν ἀπὸ χα μη λά.

 Μὲ ἐ κτί μη ση
 Γε ώρ γιος Θε ο δω ρό που λος
 Ἰ α τρός, Ἀ θή να

Νὰ δοῦ με ὅ μως τί «χρῆ μα χρει α ζό ταν ὁ Ἴ βυξ» καὶ 

Ἴ βυξ ἢ Ἴ βυ κας, ἐκ τοῦ Ὀρ φι κοῦ ἰ βύ ω=βο ῶ καὶ 
πλήτ τω, ἦ ταν «κρα κτι κόν τι πτη νόν» κα τὰ τὸν Ἡ σύ-
χιον καὶ συ νε πῶς ἀ δύ να τον νὰ χρει ά ζε ται χρῆ-
μα, πέ ραν ἀ πὸ τρο φή, ποὺ τοῦ πα ρεῖ χε ἡ Φύ ση 

Ἰ βυ κτὴρ στοὺς ἀρ χαί ους Κρῆ τες λε γό ταν ὁ 
ἡ γού με νος πο λε μι κοῦ ᾄ σμα τος, δη λα δὴ ὁ βο ῶν 
καὶ κρά ζων, πρὸς ἐμ ψύ χω ση τῶν μὲν καὶ κα τα τρο-

Ἰ βὼν καὶ Ἰ βύ κη ἦ ταν ὁ εὐ φη μῶν καὶ ἡ εὐ φη μί α, κοι-
Χρὴ Χρῆ μα Ἴ βυξ
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τους! Ἄλλοι, ἁρπακτικοί, «κράζουν» γιὰ τό... χρῆμα καὶ τὴν ἐξουσία!
Ὅμως, «ρωτῶντας πᾷς στὴν πόλη», λέγει ἡ λαϊκὴ σοφία καὶ στὴν ἐδῶ περίπτωση ψάχνον-

τας στὰ «ἀπόκρυφα» καὶ στὸν σὲ κρύπτες καταχωνιασμένο Ἀρχαιοελληνισμὸ βρῆκα κάποια 
ἄκρη, ποὺ θεωρῶ καὶ τὴν πλέον ἀληθοφανῆ, ποὺ σχετίζεται -δῆτε σύμπτωση- μὲ τὸν Ἑρμῆ, 
μὲ τὸν ὁποῖο «δὲν σχετίζεται» -λέγουν- τὸ Μουσεῖο «HERMITAGE» καὶ οἱ ἐκδόσεις του!

Στοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ἑρμῆς τῶν Ἑλλήνων ἔφερε τὴν ὀνομασία 
Θὼτ ἢ Τὰτ ἢ Τὼτ ἢ Θεὺθ καὶ ἀπεικονιζόταν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ μὲ κεφαλὴ καὶ μορφὴ 
προσώπου τοῦ πτηνοῦ-πουλιοῦ Ἴβυξ! Αὐτὸς ὁ Ἑρμῆς ἐθεωρεῖτο ὡς πατέρας τῆς Σοφίας, 
τῶν Γραμμάτων, τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῶν Ἐπιστημῶν. Νεώτεροι « Ἴβυκες» τὸν ἐμπορεύονται 
διὰ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τῆς Ἀθήνας, τῆς... κουκουβάγιας καὶ γλαύκας, ἀπο-κομίζοντες γλαῦκα 
(γυαλιστερά) ἀργυρίου καὶ χρυσίου!

Ἡ συνεχὴς διαμάχη τοῦ κρακτικοῦ πουλιοῦ αὐτοῦ μὲ τοὺς φοβεροὺς καὶ ἀνίκητους κρο-
κόδειλους, τῶν ὁποίων ἔτρωγε τὰ αὐγὰ καὶ ἀπειλοῦσε μὲ ἀφανισμό, ἄγνωστα μὲν αὐτὰ 
στοὺς ἐδῶ Μακεδόνες, ἀλλὰ γνωστότατα δὲ στοὺς ἐκεῖ Μακεδόνες τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου 
καὶ στοὺς Πτολεμαίους, μέχρι καὶ στοὺς «Πατριάρχες»-Προγόνους Ἑλλήνων καὶ Αἰγυπτίων 
τοῦ αὐτοῦ γένους, κατὰ τὴν μυθολογία μας -ποὺ θὰ τὰ δοῦμε καὶ αὐτά-, ὡδήγησε τοὺς 
τότε φιλοσόφους στὴν, ἐκ τῶν φαινομένων τῆς Φύσεως, συνειδητοποίηση καὶ διαπίστωση 
τῆς «αἰώνιας μάχης μεταξὺ σοφίας καὶ ἀγνοίας», ἰδιαίτερα μάλιστα «μεταξὺ καλοῦ καὶ 
κακοῦ».

‣

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά; Εἶναι τοῦ Ἑβραίου τὰ 
ὁράματα; Θὰ τρελλαθοῦμε ἐντελῶς;

Φίλε, «∆αυλέ», θέλω νὰ ἀναφερθῇς στὸν 
∆ημήτριο Φαληρέα καὶ τὸν ὕποπτο ρόλο του 
(κατ’ ἐμέ) νὰ πείσῃ ὁπωσδήποτε τὸν Πτολε-
μαῖο Φιλάδελφο νὰ συγκαλέσῃ τοὺς 72 ἢ 70 
ἢ Ο΄ στὴν Ἀλεξάνδρεια, γιὰ νὰ «ἐμπλουτί-
σουν» τὴν βιβλιοθήκη της, μὲ ἀποτέλεσμα, 
ὅταν αὐτὴ καταστράφηκε (ἡ μετάφραση 

ὅμως γλύτωσε, ἀπὸ μηχανῆς Γιαχβέ;), ν’ ἀρχί-
σῃ ἡ πνευματικὴ κατ’ ἀρχὰς καὶ ὁλοκληρωτι-
κὴ στὴν συνέχεια ὑποδούλωση τοῦ Ἔθνους. 
Γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς μετάφρασης οἱ Ἑβραῖ-
οι γιόρταζαν κάθε χρόνο στὴν νῆσο Φάρο. 
Ἤξεραν τί ἔκαναν, τί πετύχαιναν μὲ τὴν βο-
ήθεια τοῦ ∆.Φ.

 Σᾶς τιμῶ
 ∆ρ Κυριάκος Μαστορίδης
 Θεσσαλονίκη

Στὶς 6 ∆εκεμβρίου, τὸ βράδυ, παρακολού-
θησα ἐκπομπὴ τῆς Κρατικῆς Τηλεόρασης, 
κλιμάκιο τῆς ὁποίας ἐπισκέφθηκε τὸ Κόσο-
βο. Τοὺς ὑποδέχτηκε τμῆμα τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ μαζὶ βέβαια μὲ τοὺς Ἑλληνορ-
θόδοξους ταγούς μας. Ντράπηκα βλέποντας 
ἀξιωματικοὺς τοῦ Στρατοῦ νὰ προσκυνοῦν 

εὐλαβικὰ τὰ μέλη τοῦ ἱερατείου. Ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν τελευταία θεοκρατία τῆς Εὐρώπης εἴμα-
στε καὶ ἄξιοι συνεχιστὲς τῆς «βυζαντινῆς» 
παράδοσης.

Ντροπὴ καὶ αἶσχος.
 Μὲ τιμὴ
 Νίκος Κιτσικίδης

Ἡ τελευταία θεοκρατία στὴν Εὐρώπη

Ἀγαπητὲ Συνέλληνα ∆ημήτρη Λάμπρου,
Παρακολούθησα τὴν πρώτη σου ἀντίδρα-

ση-τοποθέτηση στὸ νεοσυσταθὲν ἑλληνικὸ 
κόμμα ΕΑΡ καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων με-
ταξύ σας. ∆ὲν μπορῶ εἰλικρινὰ νὰ κατανοή-
σω τὸν τρόπο σκέψεως καὶ δράσεώς σου. Εἶ-

μαι σίγουρος, ἀγαπητὲ Συνέλληνα, ὅτι εἴμα-
στε πάρα-πάρα πολλοὶ σήμερα, οἱ ὁποῖοι 
πραγματικὰ νοιώθουμε ὑπερήφανοι γιὰ τὸν 
Ἑλληνισμό μας καὶ ἀντιδροῦμε σὲ αὐτὸ τὸ 
ἑλληνοεβραϊκὸ πάντρεμα, ἀλλὰ δυστυχῶς εἴ-
μεθα ἕρμαια τῆς ἑκάστοτε προσωπικῆς μας 

Ποιός τοὺς φταίει γιὰ τὴν ἀποτυχία τους καὶ τὴν... μοναξιά τους;
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Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀπόκτηση γνώσης καὶ «σοφίας» ἔναντι τῆς «ἀγνοίας» καὶ τοῦ «καλοῦ» 
ἔναντι τοῦ «κακοῦ», ποὺ συμβολικῶς, μονολεκτικῶς καὶ περιεκτικῶς, ὅπως καὶ μὲ τὶς δύο 
προηγούμενες ποὺ ἀνέλυσα, ἀποδίδεται μὲ τὸν Ἴβυκα, πράγματι «χρὴ χρημάτων»! Τὴν 
«γνώση τοῦ καλοῦ» συμβολίζει ἐδῶ ἡ ὀνομασία Ἴβυξ, πού, γιὰ νὰ ὑπάρξῃ, χρειάζονται 
χρήματα, γιὰ τὴν διὰ βίου προσπάθεια! Νὰ μὴ μᾶς διαφεύγῃ, ὅτι: «Ἀρχὴ τῆς σοφίας εἶναι 
ἡ γνώση τῆς ἄγνοιας»! Καὶ μόνον ἡ μάθηση αὐτὴ χρῄζει πολλῶν χρημάτων! ∆ιότι ἡ γνώση 
τῆς ἄγνοιας ἀνέδειξε τὸν μέγα Σωκράτη ὡς γνώστη καὶ φιλόσοφο, ποὺ νεώτεροι ἑρμηνευ-
τὲς ἑρμηνεύουν «βολικῶς», ὅτι δὲν «ἐναυάγησε» Ἀλαριχικῶς καὶ χριστιανο-επιβλητικῶς, 
ἐπειδὴ προσπάθησε νὰ πείσῃ, χωρὶς νὰ ἐρευνήσῃ! ∆ηλαδὴ σύστημα τῶν «Α καὶ Ω» καὶ 
τρόπος βολέματος τῶν κάθε «ΑΡΧΩ»!

Ποιός, πότε καὶ πῶς θὰ διδάξῃ πρῶτα στὴν μέχρι μυελοῦ ὀστέων διεφθαρμένη καὶ 
ἀπαξιωμένη χώρα μας τὸ μεστὸ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἠθικῆς «Χρὴ Χρῆμα Ἴβυξ»; Ἐπανήλθα-
με στὶς προ-Ὀρφικὲς καὶ πρωτογενεῖς ἐποχές, ὅπου «φῶτες ἀπ’ ἀλλήλων βίον εἶχον σαρ-
κοδακῆ, κρείσσων δὲ τὸν ἥττονα φῶτα δάϊζεν» καὶ ὅπου «μηδενὸς νόμου ἐπιστατοῦντος 
ἕκαστος ἐν χερσὶ τὸ δίκαιον ἔχει καθὼς ἰχθῦσι καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς»;

 Μὲ ἐκτίμηση
 Μελᾶς Γιαννιώτης
 Πρόεδρος Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων 
 «Ἰντερσαλόνικα», Θεσσαλονίκη

Σημ. «∆»: 
  Ὁ «∆» εἶναι βῆμα διαφωτισμοῦ καὶ ὄχι ὁμάδα ἢ ὀργάνωση· καὶ ὡς τέτοιο ἔχει ἐλεύ-

θερες ἀπόψεις καὶ τὶς ἐκφράζει δημόσια, χωρὶς τὴ λογοκρισία ἤ τὴ «γραμμή» κανενός κόμ-
ματος, θρησκείας καὶ γενικὰ καμμιᾶς ὠργανωμένης μορφῆς ἐξουσιασμοῦ.
  Κατὰ ποίαν λογικὴν ὁ «∆» φταίει γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ὁμαδοποιήσεως τρίτων καὶ 

ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τήν... «προσωπική τους μοναξιά»; Ἐμεῖς εὐθυνόμαστε γιὰ τὴν ἐκφύλιση 
καὶ τὴν διάλυση τῶν ὀργανώσεών τους, ἐμεῖς ποὺ μόνο λόγο ἀρθρώνομε, λόγο ποὺ ἐλεύ-
θερα τὸν προτιμοῦν καὶ τὸν διαβάζουν οἱ ἀναγνῶστες μας;
  Ἡ ἀδυναμία κάποιων νὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ τάση τους νὰ ἱδρύουν γελοῖα ἐξουσιαστι-

κὰ μορφώματα (τάση πρὸς τὴν ὁποία ὁ «∆» δήλωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἔκδοσής του τὸ 1982, 
ὅτι εἶναι μετωπικὰ ἀντίθετος), τὰ ὁποῖα τοὺς ὁδηγοῦν στὴν ἀποτυχία, μπορεῖ νὰ γίνῃ ψόγος 
ἀπὸ τοὺς ὄψιμους αὐτοὺς Νεοπερικλῆδες καὶ νὰ χρησιμοποιῆται ὡς καταγγελία ἐναντίον 
μας; Τῷ ὄντι ἀδυνατοῦμε νὰ παρακολουθήσουμε, πῶς λειτουργοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί.

μοναξιᾶς, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὸν τυχὸν δι-
πλανό μας Συνέλληνα. Καὶ ἕνας λόγος τοῦ 
«ἀποφασίζω καὶ πράττω» τοῦ Κράτους –Ἐκ-
κλησίας μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ αὐτός. 

 Σύλλογοι καὶ ὁμαδοῦλες ὑπάρχουν πολ-
λοὶ καὶ πολλές, ἀλλὰ «ὠιμέ, τί δυστυχία», 
θὰ ἀναφωνοῦσε ὁ ἀρχαῖος ἡμῶν ποιητής. Μή-
πως συμβάλλεις ἐσὺ καὶ οἱ συνεργάτες σου 
σὲ αὐτὸν τὸν συνεχόμενο ἀκρωτηριασμὸ τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ; Μήπως θὰ ἦταν λίγο διαφορε-
τικά, ἐὰν ὑπῆρχε ἕνας τέτοιος φορέας, ὅπου 
θὰ μπορούσαμε ὅλοι οἱ νοιώθοντες ὑπερήφα-

νοι Ἕλληνες νὰ συσπειρωθοῦμε ἀποδεικνύ-
οντας ὅτι δὲν εἴμαστε δύο, δὲν εἴμαστε τρεῖς, 
εἴμαστε χίλιοι... δεκατρεῖς;

Υ.Γ.: Ἤμουν στὸ ἱδρυτικὸ σῶμα τοῦ ΕΑΡ 
καὶ ἀποχώρησα μετὰ ἀπὸ 3-4 μῆνες. Τὸ 
ξανασκέφτηκα καὶ θὰ ἐπιστρέψω νὰ 
δουλέψω γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Προσφέ-
ροντας ὁτιδήποτε μὲ κάθε τρόπο καὶ οὐ-
χὶ κερδίζοντας οἰκονομικὰ ὀφέλη.

 Ἑλληνικὰ
 Κιρκιτζώτης Τάσος



ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁ         ÓÔÇÍ ÐÁÉÄÅÉÁ
 πὸ τὴν ἔ ναρ ξη τοῦ Β΄Παγ κο σμί ου Πο λέ μου τὸ 1939 μέ χρι τὴ λή-
ξη του τὸ 1945 πολ λὲς δε κά δες ἑ κα τομ μυ ρί ων ἄν θρω ποι στὴν 
Εὐ ρώ πη, τὴν Ἀ σί α, τὴν Αὐ στρα λί α, τὴν Ἀ φρι κὴ καὶ τὴν Ἀ με ρι-
κὴ ἔ χα σαν τὴ ζω ή τους. Ἀ πὸ αὐ τοὺς τὸ πο σο στὸ τῶν ἀ πω λει ῶν 
στὶς μά χες δὲν ξε περ νᾷ τὸ 15%. Οἱ ὑ πό λοι ποι πέ θα ναν ἀ πὸ τὴν 

πεῖ να, τὴν αἰχ μα λω σί α, τὰ στρα τό πε δα συγ κέν τρω σης καὶ τοὺς βομ βαρ δι σμοὺς 
ἢ ὁ μα δι κὲς ἐ κτε λέ σεις ἀ μά χων. Π.χ. στὰ πε ρί που 20 ἑ κα τομ μύ ρια Ρώσ σων νε-
κρῶν τὰ 17 ἑ κα τομ μύ ρια χά θη καν ἀ πὸ τὴν πεῖ να, τὶς ἐ κτε λέ σεις καὶ στὰ στρα-
τό πε δα. Στὴν Ἑλ λά δα, ἂν οἱ νε κροὶ ἀ πὸ τὶς 28 Ὀ κτω βρί ου 1940 μέ χρι τὴν ἀ πο-
χώ ρη ση τῶν Γερ μα νῶν τὸν Ὀ κτώ βριο τοῦ 1944 ἔ φτα σαν πε ρί που στὶς 500.000, 
ἐξ αὐ τῶν οἱ ἔ νο πλοι πεσόντες μας στὴν Ἀλ βα νί α, τὴ «Γραμ μὴ Με τα ξᾶ» καὶ τὴν 
Ἀν τί στα ση δὲν φθά νουν τὶς 15.000.

Κι ὅ μως ἡ φο βε ρὴ αὐ τὴ πα ναν θρώ πι νη ἑ κα τόμ βη δὲν ἀ πα σχο λεῖ τὴ ση με ρι νὴ 
ἀν θρω πό τη τα ὅ πως εἶ ναι, δη λα δὴ στὶς συ νο λι κὲς δι α στά σεις της ὡς παγ κό σμιας 
τρα γῳ δί ας, ὡς παγ κό σμιας πα ρα φρο σύ νης, ὡς παγ κό σμιου πο τα μοῦ αἵ μα τος, 
ὅ πως καὶ πραγ μα τι κὰ εἶ ναι. Στὴν ἱ στο ρι κὴ συ νεί δη ση τοῦ ἀν θρώ που μι σὸν αἰ ῶ-
να με τὰ τὴν ἀν θρω πο σφα γὴ ὁ Β΄ Π.Π. ἔ χει κά ποι α θέ ση ἀ νά λο γη μὲ ἐ κεί νη τῶν 
ἄλ λων πο λέ μων. Ἡ ἐ πι στή μη τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ ἀ φι ε ρώ νει ὅ σες σε λί δες τοῦ ἀν-
τι στοι χοῦν συγ κρι τι κὰ μὲ τὶς ἄλ λες με γά λες πο λε μι κὲς συρ ρά ξεις καὶ ἡ Τέ χνη 
ἀ σχο λεῖ ται μὲ αὐ τὸν χρη σι μο ποι ῶν τας τον ὡς μί α ἀ κό μη πη γὴ ἔμ πνευ σης ἀ νά-
με σα στοὺς χι λιά δες ἄλ λους ἱστορικοὺς ἐ ρε θι σμούς, ποὺ ἀ νέ κα θεν ἀ πο τε λοῦν 
θέ μα τα τῆς καλ λι τε χνι κῆς δη μι ουρ γί ας.

* * *
 τσι ἔ χουν τὰ πράγ μα τα σὲ πα ναν θρώ πι νη κλί μα κα –κι ἔ τσι εἶ χαν 
πάν το τε– ἐ κτὸς ἀ πὸ ἕ να καὶ μο να δι κὸ στὴν Ἱ στο ρί α φαι νό με νο: 
τὴν πε ρί ερ γη, συ νε χῆ, ἀ δι ά λει πτη ἐμ μο νὴ ἑ νὸς μό νον ἐξ ὅ λων τῶν 
λα ῶν ποὺ ὑ πέ στη σαν τὰ δει νὰ καὶ τὴν αἱ μορ ρα γί α τοῦ Β΄ Π.Π. Ὁ 
λα ὸς αὐ τὸς ἐ πὶ 50 χρό νια καὶ μὲ τὴν ἴ δια –ἂν ὄ χι αὐ ξα νό με νη– ἔν-

τα ση, προ σπά θεια, δρά σεις φα νε ρὲς ἢ κρυ φές, πο λι τι κὲς ἔμ με σες ἢ ἄ με σες, πλη-
ρο φό ρη ση φαι ὰ ἢ λευ κὴ καὶ κά θε ἄλ λης μορ φῆς δρα στη ρι ό τη τες ἔ χει φθά σει 
στὸ ση μεῖ ο νὰ μο νο πω λῇ στὴν ἱ στο ρι κὴ μνή μη τῆς ἀν θρω πό τη τας ἀποκλειστικὰ 
γιὰ τὸν ἑαυτό του τὸν Πό λε μον αὐ τόν, σὲ βαθ μὸ ποὺ σή με ρα, ὅ ταν ἀ να φέ ρε ται 
κα νεὶς στὴν τρα γῳ δί α τοῦ 1939-45, νὰ τὴν ταυ τί ζουν σχεδὸν οἱ πάντες αὐ το μά-
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τως καὶ ἀ συ νεί δη τα μὲ τὴν τρα γῳ δί α ἑ νὸς καὶ μό νο λα οῦ. Πραγ μα τι κὰ βρι σκό-
μα στε μπρο στὰ σ’ ἕ να ἀ πὸ τὰ με γα λύ τε ρα πα ρά δο ξα ποὺ συ νέ βη σαν στὴν Ἀν-
θρω πό τη τα, ἀ πὸ τό τε ποὺ μπῆ κε στὴν ἱ στο ρι κὴ ἐ πο χή.

* * *
ι λᾶ με φυ σι κὰ γιὰ τὸν ἑ βρα ϊ κὸ λα ὸ καὶ τὸ ὁ λο καύ τω μά του. Ἂν 
μπο ροῦ σε κα νεὶς νὰ κα τα γρά ψῃ καὶ νὰ κα τα με τρή σῃ τὶς ἀ να φο-
ρὲς καὶ πρά ξεις ποὺ ἔ γι ναν καὶ γί νον ται παγ κο σμί ως τὶς σχε τι κὲς 
μὲ τὸ θέ μα αὐ τὸ τὶς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες, θὰ δι α πί στω νε ὅ τι εἶ-
ναι πολ λα πλά σι ες ὅ λων τῶν ἀ να φο ρῶν καὶ πρά ξε ων ποὺ ἔ γι ναν 

συ νο λι κὰ ἀ πὸ τὰ ὑ πό λοι πα 100 πε ρί που ἔ θνη ποὺ εἶ χαν ὑ πο φέ ρει καὶ «μα τώ-
σει» ἀ πὸ τὴν ἀ γρι ό τη τα αὐ τῆς τῆς πολυαίμακτης ἑ κα τόμ βης. ∆η μο σι εύ σεις, ἄρ-
θρα, ἱ στο ρι κὰ μυ θι στο ρή μα τα, λο γο τε χνή μα τα, με λέ τες, ποι ή μα τα, ντο κυ μαν-
ταίρ, τη λε ο πτι κὲς καὶ κι νη μα το γρα φι κὲς πα ρα γω γές, ἑ ορ τές, τε λε τές, ἐκ δη λώ-
σεις, μου σι κὲς πα ρα γω γές, ἔρ γα ζω γρα φι κῆς, γλυ πτι κῆς καὶ ὅ,τι ἄλ λο μπο ρεῖ 
νὰ δι α φη μί σῃ καὶ νὰ «πλύ νῃ ἐγ κε φά λους» πα ρά γον ται κα θη με ρι νά, κυ κλο φο-
ροῦν μὲ ἀ μεί ω τους ρυθ μοὺς καὶ ἔ χουν με τα βλη θῆ σὲ μί α ἐ πι κοι νω νια κὴ πλημ-
μυ ρί δα, ποὺ ἔ χει κα τα κλύ σει ὁ λο κλη ρω τι κὰ τὸν Πλα νή τη καὶ ἔ χει δι α πο τί σει 
τὰ μυα λὰ καὶ τοῦ τε λευ ταί ου ἀν θρώ που ὅ που Γῆς. Μπρο στὰ σ’ ἕ να τέ τοι ο φαι-
νό με νο, ποὺ ὅ ποι ος μπο ρεῖ νὰ τὸ συ νει δη το ποι ή σῃ μέ νει ἐμ βρόν τη τος, δι ε ρω τᾶ-
ται κα νείς: Ποι ό εἶ ναι τὸ ἐ λα τή ριο ἐ κεί νων ποὺ τὸ δη μι ουρ γοῦν καὶ τὸ συν τη-
ροῦν· εἶ ναι ἐ λα τή ριο κά ποι ας λο γι κῆς σκο πι μό τη τας ἢ εἶ ναι ἡ νο ση ρὴ ἔκ φρα-
ση ἑ νὸς πα ρα λο γι σμοῦ, μιᾶς ὑ στε ρί ας ἢ ἀ κό μη μιᾶς πα ρά νοι ας;

* * *
ν νο εῖ ται ὅ τι τὸ φαι νό με νο αὐ τό, εἴ τε τὸ θε ω ρή σου με νο ση ρὸ εἴ-
τε τὸ δοῦ με ὡς σκο πι μό τη τα ποὺ ἔ χει κά ποι ο λο γι κὸ στό χο, δὲν 
θὰ μᾶς ἀ φω ροῦ σε καὶ δὲν θὰ μᾶς ἀ πα σχο λοῦ σε, ἂν οἱ ἄν θρω-
ποι, ποὺ ἀ να λί σκον ται στὸ νὰ τὸ συν τη ροῦν καὶ νὰ τὸ χρη σι μο-
ποι οῦν, δὲν ἐ νω χλοῦ σαν καὶ δὲν ζη μί ω ναν τοὺς ἄλ λους ἀν θρώ-

πους, τοὺς ἄλ λους λα ούς. Ὅ μως δυ στυ χῶς δὲν πε ρι ο ρί ζον ται νὰ πραγ μα το ποι-
οῦν τὶς δι κές τους ἐ πι θυ μί ες. Ὁ ζῆ λος τους ὑ πε ρέ βη ὅ λα τὰ ἐ σκαμ μέ να, καὶ ἡ 
ἐκ μέρους τους δι ά πρα ξη ἠ θι κῶν, πο λι τι κῶν καὶ πνευ μα τι κῶν ἀ το πη μά των εἰς 
βά ρος τῶν ἄλ λων εἶ ναι κα τὰ συρ ρο ὴν καὶ κα τ’ ἐ ξα κο λού θη σιν. Ἀρ χί ζουν ἀπὸ 

ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁ         ÓÔÇÍ ÐÁÉÄÅÉÁ

‣
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τὸ ἠ θι κὸ πταῖ σμα τῆς πλα γί ας καὶ ἀ φα νοῦς δι ο χέ τευ σης στὴν Παί δευ ση καὶ 
Συνείδηση τῶν λα ῶν τῆς ἄ πο ψής τους γιὰ τὸ ὁ λο καύ τω μα καὶ φθά νουν μέ-
χρι καὶ στὸ πνευ μα τι κὸ κα κούρ γη μα νὰ κα τα φέρ νουν νὰ εἰ σά γουν στὴ νο μο-
θε σί α τῶν κρα τῶν νό μους ἢ δι α τάγ μα τα ἀπα γο ρευ τικὰ γιὰ τὴν ἐ πι στη μο νι κὴ 
ἔ ρευ να καὶ τὴν ἐ λευ θε ρί α τοῦ λό γου· νό μους καὶ δι α τά ξεις με σαι ω νι κῆς ἔμ-
πνευ σης, ποὺ ἀ φή νουν κα τά πλη κτους ὅ σους πλη ρο φο ροῦν ται, ὅ τι στὶς πιὸ 
φι λε λεύ θε ρες καὶ πο λι τι σμέ νες γω νιὲς τῆς Γῆς, ὅ πως εἶ ναι ἡ ∆. Εὐ ρώ πη καὶ 
ἡ Β. Ἀ με ρι κή, ὄ χι μό νον ἀ πα γο ρεύ ε ται ἡ ἱ στο ρι κὴ ἔ ρευ να τοῦ ὁ λο καυ τώ μα-
τος, ἀλ λὰ ἐ πι βάλ λον ται καὶ βα ρύ τα τες ποι νὲς σ’ ὅ σους τὸ ἐ πι χει ρή σουν. Εἶ-
ναι πα σί γνω στοι οἱ δι κα στι κοὶ δι ωγ μοὶ τοῦ σπου δαί ου σύγ χρο νου Γάλ λου 
φι λο σό φου Ρο ζὲ Γκα ρων τὺ καὶ οἱ βα ρει ὲς χρη μα τι κὲς ποι νές, ποὺ τοῦ ἐ πε βλή-
θη σαν ἀ πὸ τὰ γαλ λι κὰ δι κα στή ρια, ὅ πως καὶ ὁ δι ε θνὴς κα τα τρεγ μὸς τοῦ Ἄγ-
γλου ἱ στο ρι κοῦ Ντέιβιντ Ἴρ βινγκ καὶ ἐν τέλει ἡ σύλ λη ψή του καὶ μα κρὰ φυ-
λά κι σή του στὴν Αὐ στρί α, ἀλ λὰ καὶ πολ λῶν ἄλ λων, ποὺ τὰ πα θή μα τά τους 
δὲν γί νον ται εὐ ρέ ως γνω στά, πα θή μα τα ποὺ ὑ φί σταν ται γιὰ τὸν μο να δι κὸ 
λό γο, ὅ τι ἐ ρευ νοῦν ἱ στο ρι κὰ τὸ ἀν τι κεί με νο «ὁ λο καύ τω μα». «Πί στευ ε τί λέ-
νε οἱ Ἑ βραῖ οι γιὰ τὸ ὁ λο καύ τω μά τους καὶ μὴ ἐ ρεύ να», λοι πόν. Αὐτὴ ἡ ποι-
νι κο ποί η ση τῆς ἔ ρευ νας στὶς πιὸ πο λι τι σμέ νες χῶ ρες ἦ ταν τὸ τε λευ ταῖ ο ποὺ 
θὰ μπο ροῦ σε νὰ φαν τα στῇ κα νεὶς πρὶν ἀ πὸ 20 χρό νια. Κι ὅ μως σή με ρα αὐ-
τὴ εἶ ναι ἡ πραγ μα τι κό τη τα.

* * *
τὸ πα ρὸν ἀ φι έ ρω μα θὰ βρῆ τε ἐ πί ση μα κεί με να-ντο κου μέν τα, 
ποὺ ἀ πο κα λύ πτουν, πῶς ἐ πι χει ρεῖ ται πο λι τι κὰ καὶ πῶς ἐ πι τυγ-
χά νε ται στὴν πρά ξη τὸ ἀ πί στευ το αὐ τὸ γεγονὸς ἐ πι στρο φῆς 
στὸν σκο τα δι σμό, τὸν με σαι ω νι σμὸ καὶ τὸν πρω το γο νι σμό. Θὰ 
βρῆ τε ἐ πί σης τὰ ντο κου μέν τα, ποὺ ἀ πο κα λύ πτουν, πῶς ἐ πι τυγ-

χά νε ται μέ σῳ τῆς Κρα τι κῆς μας Παι δεί ας ἡ ἐ πι χεί ρη ση πλύ σης ἐγ κε φά λου 
στὰ Ἑλ λη νό που λα ἀ πὸ τὴν πιὸ τρυ φε ρή τους ἡ λι κί α γιὰ ἕ να θέ μα ποὺ ἀ φο-
ρᾷ σ’ ἕ ναν ξέ νο λα ό, πῶς διδάσκεται τὸ «ὁλοκαύτωμα» στὰ νή πια Ἑλ λη νό-
που λα –ποὺ δὲν μα θαί νουν γρῦ γιὰ τὸ τί ἔ πα θαν οἱ παπ ποῦ δες τους ἀ πὸ τὴν 
πεῖ να, τὰ στρα τό πε δα συγ κέν τρω σης καὶ τὶς ὁ μα δι κὲς ἐ κτε λέ σεις τῆς Γερ μα-
νο κα το χῆς. Ἐ μεῖς θε ω ροῦ με, ὅ τι δὲν πρέ πει νὰ σχο λι ά σω με τὴν θλι βε ρὴ αὐ-
τὴ πραγ μα τι κό τη τα στὰ σχο λεῖ α μας. Ἂν ἡ Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α, ἡ πο λυ αί ω νη-
παγ κό σμια Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α, μᾶς ἐν δι α φέ ρῃ, ἂς ἀ να λά βῃ τὴν εὐ θύ νη του 
ὁ κα θέ νας. Ἂν θέ λου με νὰ τὴν με τα τρέ ψου με σὲ προ πα γάν δα ξέ νων ἀ πό ψε-
ων, ἔ, τό τε ἂς πά ῃ στὸ δι ά ο λο!

∆.Ι.Λ.



Παγ κό σμιας ἐμ βέ λειας ἐ πι χεί ρη ση 
«πλύ σε ως ἐγ κε φά λων» στὰ σχο λεῖ α

ΑΓΝΩΣΤΑ  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-∆ΙΑΤΑΓΕΣ
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Ç ÅËËÇÍÉÊÇ 
ÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÕ...
ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁÔÏÓ

ἐ πι χεί ρη ση πα ρέμ βα σης στὰ ἐκ παι δευ τι κὰ συ στή μα τα τῶν 
χω ρῶν καὶ ἡ ἐ πι βο λὴ τῆς δι δα σκα λί ας τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος 
ὡς ἱ στο ρι κοῦ γε γο νό τος στὰ σχο λεῖ α εἶ ναι παγ κό σμιας ἐμ βέ-
λειας. Συν το νί ζε ται ἀ πὸ τὴν ἰσ ρα η λι νὴ Ἀρ χὴ «Yad Vashem», 
ἡ ὁ ποί α ἔ χει συ στή σει γιὰ τὸ σκο πὸ αὐ τὸ «∆ι ε θνῆ Σχο λὴ 

Ὁ λο καυ τώ μα τος». Ἀ ρω γὸς στὴν ἐ πι χεί ρη ση στέ κει ἡ νε ο συ στα θεῖ σα «∆ι ε-
θνὴς ∆ύ να μη Κρού σης γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα».

Πα ράλ λη λα, ὅ σο πλη θαί νουν οἱ ἱ στο ρι κὲς με λέ τες, ποὺ ἀμ φι σβη τοῦν τὴν 
ἱ στο ρι κό τη τα τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος, τό σο ἐν τεί νον ται οἱ προ σπά θει ες ποι νι-
κο ποί η σης τῆς δι ε ρεύ νη σής του σὲ ὅ λο καὶ πε ρισ σό τε ρες χῶ ρες.

Ἡ χώ ρα μας ὀρ γα νώ νει σε μι νά ρια γιὰ τὴ δι δα σκα λί α τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα-
τος ἀ κό μα καὶ στὰ Ἑλ λη νό που λα τῶν Νη πι α γω γεί ων, χρη μα το δο τεῖ δρα-
στη ρι ό τη τες τοῦ Κεν τρι κοῦ Ἰσ ρα η λι τι κοῦ Συμ βου λί ου, ἀ να και νί ζει συ να-
γω γὲς καὶ ἀ να φέ ρει τὰ πε πραγ μέ να της στὴ «∆ι ε θνῆ ∆ύ να μη Κρού σης». 

Ἡ ἰσ ρα η λι νὴ Ἀρ χὴ ποὺ «ἐκ παι δεύ ει» τοὺς λα οὺς 

ἰσ ρα η λι νὴ Ἀρχὴ μὲ τὴν ἐ πω νυ μί α «Υad Vashem, Ἀρ χὴ γιὰ τὴ Μνή μη τῶν 
Μαρ τύ ρων καὶ Ἡ ρώ ων τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος» ἑ δρεύ ει σὲ ἕ να λό φο στὰ 
πε ρί χω ρα τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ. Ἱ δρύ θη κε ἀ πὸ τὸ ἰσ ρα η λι νὸ Κοι νο βού λιο τὸ 
1953 μὲ σκο πὸ τὴν ἐ πι βο λὴ τῶν ἑ βρα ϊ κῶν θέ σε ων γιὰ τὸν Β΄ Παγ κό σμιο 
Πό λε μο δι ε θνῶς. To ὄ νο μά της προ έρ χε ται ἀ πὸ ἕ να χω ρί ο τῆς Πα λαι ᾶς 

∆ι α θή κης στὰ Ἑ βρα ϊ κὰ («Ἡ σα ΐ ας», 56:5). Ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ἕ να τε ρά στιο κτη ρια κὸ 
συγ κρό τη μα μὲ μου σεῖ ο, βι βλι ο θή κη, ἐ ρευ νη τι κὸ κέν τρο, αἴ θου σες συ νε δρί ων κ.ἄ. 

Οἱ δρα στη ρι ό τη τες τῆς ἰσ ρα η λι νῆς αὐ τῆς Ἀρ χῆς εἶ ναι πολ λὲς καὶ δι ά φο ρες κι ἁ πλώ-
νον ται σὲ παγ κό σμιο ἐ πί πε δο. Ὁ ση μαν τι κώ τε ρος στό χος της, πρὸς τὸν ὁ ποῖ ο ἔ χει 
ἐ πι κεν τρω θῆ τὸ κύ ριο μέ ρος τῶν προ σπα θει ῶν της, εἶ ναι ἡ πα ρέμ βα ση στὰ ἐκ παι δευ-
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τι κὰ συ στή μα τα τῶν χω ρῶν καὶ ἡ ἐ πι βο λὴ τῆς δι δα σκα λί ας τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Β΄ Π.Π. 
κυ ρί ως κι ἰ δι αί τε ρα αὐ τοῦ, ποὺ ἔ χει ὀ νο μα σθῆ Ὁ λο καύ τω μα, μὲ ἕ ναν τυ πο ποι η μέ νο 
ἑ νια ῖο τρό πο παγ κο σμί ως σύμ φω να μὲ τὴν ἐ πί ση μη ἰσ ρα η λι νὴ ἐκ δο χή.

∆ι ε θνὴς Σχο λὴ γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα
ὸ 1993 κι ὕ στε ρα ἀ πὸ συ νερ γα σί α τῆς Ἀρ χῆς Yad Vashem μὲ τὸ ἰσ ρα η λι νὸ 
Ὑ πουρ γεῖ ο Παι δεί ας ἱ δρύ θη κε ἡ «∆ι ε θνὴς Σχο λὴ Με λε τῶν τοῦ Ὁ λο καυ-
τώ μα τος» (International School for Holocaust Studies), μο να δι κὴ στὸ εἶ δος 
της παγ κο σμί ως. Ἔ χει 17 αἴ θου σες, ἕ να σύγ χρο νο κέν τρο πο λυ μέ σων, 
παι δα γω γι κὸ κέν τρο, αἴ θου σα δι α λέ ξε ων καὶ πε ρισ σό τε ρους ἀ πὸ 100 

ἐ ξει δι κευ μέ νους στὸ ἀν τι κεί με νο ἐκ παι δευ τι κούς.

Ὁ μά δα εἰ δι κῶν τῆς Σχο λῆς ἀ να πτύσ σει πλῆ θος ἐκ παι δευ τι κῶν προ γραμ μά των καὶ 
βο η θη μά των γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα, ὅ πως σύγ χρο να προ γράμ μα τα πο λυ μέ σων, χάρ τες, 
βι βλί α, κα σέτ τες κ.ἄ. Στὴ Σχο λὴ ἐκ παι δεύ ον ται ἐ τη σί ως σχε δὸν 150.000 μα θη τὲς καὶ 
στρα τιῶτες ἀ πὸ τὸ Ἰσ ρα ὴλ καὶ χι λιά δες ἐκ παι δευ τι κοί, τό σο ἀ πὸ τὸ Ἰσ ρα ὴλ ὅ σο καὶ 
ἀ πὸ ἄλ λες χῶ ρες, κα θ’ ὅ σον προ σφέ ρον ται σει ρὲς μα θη μά των σὲ πολ λὲς γλῶσ σες, πέ-
ραν τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς καὶ τῆς Ἀγ γλι κῆς. 

Ἡ ση μαν τι κώ τε ρη δρα στη ρι ό τη τα τῆς Σχο λῆς εἶ ναι ἡ ἀ πο στο λὴ Ἰσ ρα η λι νῶν ἐκ-
παι δευ τι κῶν ἐ ξει δι κευ μέ νων στὴ δι δα σκα λί α τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ 
μὲ σκο πὸ τὴν ἐ πι μόρ φω ση ἐκ παι δευ τι κῶν ἄλ λων χω ρῶν στὸν ὀρ θὸ τρό πο δι δα σκα-
λί ας τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος. 

Ἰσ ρα η λι νοὶ «ἐκπαιδεύουν» (!) 
γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μά τους στὴν Εὐ ρώ πη

 πὸ τὴν ἐ πί ση μη ἱ στο σε λί δα τῆς Σχο λῆς δι α βά ζου με: «Προ κει μέ νου νὰ ἀν τι-
με τω πι σθοῦν οἱ προ κλή σεις, ἡ ∆ι ε θνὴς Σχο λὴ Με λε τῶν τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος 
δη μι ούρ γη σε τὸ Πρό γραμ μα ICHEIC γιὰ τὴν ἐκ παί δευ ση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα-
τος στὴν Εὐ ρώ πη, σκο πὸς τοῦ ὁ ποί ου εἶ ναι ἡ ἐ πέ κτα ση τῶν σπου δῶν τοῦ Ὁ λο-
καυ τώ μα τος στὴν Εὐ ρώ πη, εἰ δι κὰ στὰ πλαί σια τῆς ἐ πί ση μης ἐκ παί δευ σης.

»  Ἕ νας ση μαν τι κὸς σκο πὸς τοῦ Προ γράμ μα τος ΙCHEIC εἶ ναι ἡ δη μι ουρ γί α ἑ νὸς δι-
κτύ ου ἐκ παι δευ τι κῶν, ὥ στε νὰ δι ευ ρυν θῇ ὁ κύ κλος τῶν ἐ ξει δι κευ μέ νων στὸ Ὁ λο καύ τω-
μα ἐκ παι δευ τι κῶν σὲ ὅ λη τὴν Εὐ ρώ πη, οἱ ὁ ποῖ οι θὰ ὑ πο στη ρί ξουν καὶ θὰ ἐ φαρ μό σουν 
σχε τι κὰ ἐκ παι δευ τι κὰ προ γράμ μα τα. Λό γῳ τῆς εὐ ρεί ας ἐ παγ γελ μα τι κῆς γνώ σης, ποὺ 
ἔ χει συσ σω ρευ θῆ στὴ ∆ι ε θνῆ Σχο λὴ ἀ πὸ τὴν ἵ δρυ σή της τὸ 1993, οἱ ἐκ παι δευ τι κές της 
δρα στη ρι ό τη τες μπο ροῦν νὰ δι ε ξα χθοῦν σὲ τό σο εὐ ρεῖ α δι ε θνῆ κλί μα κα.

» Τὸ Πρό γραμ μα χρη μα το δο τεῖ ται μέ σῳ τῆς γεν ναι ό δω ρης βο ή θειας τῆς ∆ι ε θνοῦς 
Ἐ πι τρο πῆς γιὰ ἀ σφα λι στι κὲς ἀ ξι ώ σεις, ποὺ ἀ φο ροῦν στὴν πε ρί ο δο τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος 
(International Commission on Holocaust Era Insurance Claims - ICHEIC.) Ἡ Ἐ πι τρο πὴ 
ICHEIC ἱ δρύ θη κε τὸ 1998 ὕ στε ρα ἀ πὸ δι α πραγ μα τεύ σεις με τα ξὺ εὐ ρω πα ϊ κῶν καὶ ἀμε ρι-
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κα νι κῶν ἀ σφα λι στι κῶν ἑ ται ρει ῶν, ὅ πως καὶ ἀν τι προ σώ πων ἑ βρα ϊ κῶν καὶ δι ε θνῶν ὀρ γα νι-
σμῶν Ἑ βραί ων καὶ ἐ πι ζών των τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος.» 

Ἰσ ρα η λι νοὶ καθοδηγοῦν Ἕλ λη νες ἐκ παι δευ τι κούς
τὸ πλαί σιο τῶν δρα στη ρι ο τή των τῆς Ἀρ χῆς Yad Vashem, τῆς ∆ι ε θνοῦς 
Σχο λῆς Με λε τῶν τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος καὶ σὲ συ νερ γα σί α μὲ τὸ Ἀ ρι στο-
τέ λει ο Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης δι ωρ γα νώ θη κε στὶς 17 Ὀ κτω βρί ου 
2007 συ νέ δριο στὴ Θεσ σα λο νί κη γιὰ Ἕλ λη νες ἐκ παι δευ τι κοὺς τῆς 
Ά/βάθ μιας ἐκ παί δευ σης μὲ τίτ λο: «Πῶς νὰ δι δά ξου με τὸ Ὁ λο καύ τω μα 

στὸ Νη πι α γω γεῖ ο (σ.σ. !) καὶ στὸ ∆η μο τι κὸ Σχο λεῖ ο». 
Ἡ πρώ τη ὁ μι λή τρια κ. Σί ρα Μάγ κεν τῆς Ἀρ χῆς Υad Vashem ἀ νέ πτυ ξε τὸ θέ μα: «Για-

τί, Πῶς καὶ Τί νὰ δι δά ξου με γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα». 

Στὴ συ νέ χεια ἀ να πτύ χθη καν τὰ πα ρα κά τω θέ μα τα: 

• «∆ι δά σκον τας τὸ Ὁ λο καύ τω μα σὲ δι α φο ρε τι κὲς ἡ λι κια κὲς ὁ μά δες (τὸ σπει ρο ει δὲς 
πρό τυ πο)». Ἡ ἡ λι κια κὴ προ σέγ γι ση τῆς Yad Vashem μέ σῳ ποι κί λων ἐκ παι δευ τι κῶν 
βο η θη μά των καὶ ἐρ γα λεί ων.

• «Τόμ μυ». Ἕ να ἐκ παι δευ τι κὸ βο ή θη μα γιὰ παι διὰ Νη πι α γω γεί ων καὶ ∆η μο τι κῶν 
βα σι σμέ νο στὸ ὁ μώ νυ μο λεύ κω μα, ποὺ ζω γρά φι σε ὁ Ἑ βραῖ ος - Τσέ χος καλ λι τέ χνης 
Μπέν τριχ Φρίτ τα.

• «Ἡ κό ρη, ποὺ πάν τα θέ λα με». Μά θη μα βα σι σμέ νο στὴν ἱ στο ρί α τῆς Μάρ θας, μιᾶς 

Τὸ νέ ο «μου σεῖ ο» τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ. Ἕ να μέ ρος ἀ πὸ τὶς τε ρά στι ες 
ἐγ κα τα στά σεις τῆς ἰσ ρα η λι νῆς Ἀρ χῆς Yad Vashem, ἡ ὁ ποί α δι ορ γα νώ νει σε μι νά ρια γιὰ 
ἐκ παι δευ τι κοὺς στὴν Ἑλ λά δα καὶ σὲ ὅ λο τὸν κό σμο γιὰ τὸν «ὀρ θὸ τρό πο δι δα σκα λί ας τοῦ 

Ὁ λο καυ τώ μα τος» στὰ σχο λεῖ α. 
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9:00 – 9:30 Opening
Maria Repoussi, Associate Professor of History and History Education 
School of Education. Aristotle University of Thessaloniki 

9:30- 10:30 Why, How and What to teach about the Holocaust?
The Educational Philosophy of Yad Vashem. 
Ms. Shira Magen, Yad Vashem

10:30-10:45 Break 

10:45-11:00 Teaching the Holocaust to different age groups – a spiral 
model
The age approach of Yad Vashem which will be demonstrated 
throughout the seminar via various educational units and tools. 

11:00-11:20 Tommy – A teaching unit for Kindergarten and Elementary 
school children, based on an album called “To Tommy”. 
“To Tommy” is an album of Illustrations, which was drawn by a 
Jewish Czech artist Bed�ich Fritta, for his son, Thomas, on his third 
birthday in the Theresienstadt ghetto.

11:20-12:20 The Daughter We Always Wanted  - A lesson for fifth and sixth graders.
This workshop is based on the story of Martha, a Jewish young girl 
and her non-Jewish Polish nanny who saved her.

12:20-13:00    Lunch Break 

13:00-14:15 Applying Theory to Practice - teachers designing outlines for a 
lesson plan based on two alternative books: I Wanted to Fly 
Like a Butterfly or Like a Butterfly or Like a Butterfly Through Our Eyes.

14:15-14:30   Break. 

14:30-15:30 A Song After the Rain – The story of the Jewish community of 
Thessaloniki – a lesson plan on Jews in Thessaloniki before the Holocaust - for 
Junior High school students .

P.O.B 3477, Jerusalem 91034, ISRAEL   Tel +972 2 644 3650   Fax +972 2 644 3649 
europe@yadvashem.org.il   www.yadvashem.org

Organizing responsible 
Maria Repoussi, Associate Professor of History and History Education 

School of Education, Department of Primary Education 
Aristotle University of Thessaloniki 

Tel 00302310 995087 
marrep@eled.auth.gr

www.auth.gr/~marrep

Τὸ ἀ να λυ τι κὸ πρό γραμ μα τοῦ ὠρ γα νω μέ νου ἀ πὸ τὸ Ἑ βρα ϊ κὸ Ἵ δρυ μα Υad Vashem σε μι να-
ρί ου γιὰ Ἕλ λη νες δα σκά λους γιὰ τὴ σω στὴ δι δα σκα λί α τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος στὰ Νη πι α γω-

γεῖ α (!) καὶ τὰ ∆η μο τι κὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλ λά δας (Θεσ σα λο νί κη, 17 Ὀ κτω βρί ου 2007). 
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Ἑ βραι ο πού λας καὶ τῆς Πο λω νέ ζας τρο φοῦ της, ποὺ τὴν ἔ σω σε. 
• «Ἐ φαρ μό ζον τας θε ω ρί α στὴν πρα κτι κή». ∆ά σκα λοι δη μι ουρ γοῦν τὸ πε ρί γραμ μα 

σχε δί ου μα θή μα τος γιὰ δύο ἐ ναλ λα κτι κὰ βι βλί α, τὸ «Ἤ θε λα νὰ πε τά ξω σὰν πε τα-
λού δα» καὶ τὸ «Μέ σα ἀ πὸ τὰ μά τια μας». 

• «Ἕ να τρα γού δι με τὰ τὴν βρο χὴ - Ἡ ἱ στο ρί α τῆς ἑ βρα ϊ κῆς κοι νό τη τας Θεσ σα λο νί-
κης». Ἕ να σχέ διο μα θή μα τος γιὰ τοὺς Ἑ βραί ους τῆς Θεσ σα λο νί κης πρὶν τὸ Ὁ λο-
καύ τω μα, γιὰ μα θη τὲς Γυ μνα σί ων.

Σύμ φω να μὲ τὶς ὁ δη γί ες τῆς ∆ι ε θνοῦς Σχο λῆς οἱ δά σκα λοι πρέ πει νὰ ὁ δη γοῦν τοὺς 
μα θη τὲς σὲ πο λὺ ἀ να λυ τι κὴ προ σέγ γι ση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος, καὶ ἀ πὸ τὴν πλευ ρὰ 
τοῦ θύ τη καὶ ἀ πὸ τὴν πλευ ρὰ τοῦ θύ μα τος, νὰ τοὺς βά ζουν δη λα δὴ «στὸ πε τσὶ τοῦ 
ρό λου». Αὐ τὸ θὰ ἐ πι τυγ χά νε ται μὲ συ ζη τή σεις στὴν τά ξη πρῶ τα σὲ μι κρὲς ὁ μά δες 
μα θη τῶν καὶ ὕ στε ρα σὲ ἀ νοι χτὴ συ ζή τη ση μὲ τὴν συμ με το χὴ ὅ λων τῶν μα θη τῶν ὑ πὸ 
τὴν κα θο δή γη ση τῶν δα σκά λων. 

Πρέ πει –σύμ φω να πάν τα μὲ τὶς ὁ δη γί ες– νὰ γί νε ται λε πτο με ρὴς ἀ νά λυ ση τῶν δει νῶν 
ποὺ ὑ πέ στη ὁ λα ὸς τῶν Ἑ βραί ων ἀ πὸ τοὺς Να ζί, μὲ ὅ λες τὶς φρι κι α στι κὲς λε πτο μέ ρει ες 
ἀ πὸ τὶς συγ κεν τρώ σεις στὰ στρα τό πε δα μέ χρι τὴν εἴ σο δό τους στὰ κρε μα τό ρια τοῦ 
Ἄ ου σβιτς, κά νον τας χρή ση φω το γρα φι κοῦ ὑ λι κοῦ, ἐγ γρά φων κ.ἄ., ἐ νῷ βι ω μα τι κὲς 
κα τα γρα φὲς ὅ σων ἐ πέ ζη σαν τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος θὰ ἀ πο τε λοῦν τὶς ἱ στο ρι κὲς πη γὲς 
τοῦ μα θή μα τος. 

Τὸ ζη τού με νο εἶ ναι νὰ πα γι ω θῇ στὴ μνή μη τῶν μι κρῶν μα θη τῶν τὸ Ὁ λο καύ τω μα 
ὡς ἱ στο ρι κὸ γε γο νός, καὶ νὰ καλ λι ερ γη θοῦν πα ράλ λη λα στοὺς μα θη τὲς αἰ σθή μα τα 
συμ πά θειας πρὸς τὸν ἑ βρα ϊ κὸ λα ό.

Παγ κό σμια «∆ύ να μη Κρού σης» (!) γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα
ὅ ρος «∆ύ να μη Κρού σης» (Τask Force) εἶ ναι στρα τι ω τι κός· πρω το χρη σι-
μο ποι ή θη κε ἀ πὸ τὸ Ἀ με ρι κα νι κὸ Ναυ τι κὸ κα τὰ τὴ διά ρκεια τοῦ Β΄ Π.Π. 
μὲ σκο πὸ νὰ πε ρι γρά ψῃ τὶς μο νά δες καὶ τοὺς σχη μα τι σμοὺς ἐ κεί νους, 
ποὺ εἶ χαν δη μι ουρ γη θῆ γιὰ μί α προ κα θω ρι σμέ νη πο λε μι κὴ ἀ πο στο λὴ ἢ 
δρα στη ρι ό τη τα. 

Ἡ ἐ πι λο γὴ τοῦ πο λε μι κοῦ αὐ τοῦ ὅ ρου ἀ πὸ μί α ὁ μά δα, ἡ ὁ ποί α αὐ το προσ δι ο ρί-
ζε ται ὡς «∆ύ να μη Κρού σης γιὰ τὴ ∆ι ε θνῆ Συ νερ γα σί α στὴν Ἐκ παί δευ ση, Μνή μη 
καὶ Ἔ ρευ να τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος» (Τask Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Research) δὲν εἶ ναι τυ χαί α. Εἶ ναι προ φα νές, 
ὅ τι γιὰ τοὺς ἐμ πνευ στὲς τοῦ τίτ λου τῆς ὀρ γά νω σης αὐ τῆς πρό κει ται γιὰ ἕ να εἶ δος 
πο λέ μου μὲ ὅ λο τὸν ὑ πό λοι πο κό σμο, μὲ σκο πὸ τὴν ἐ πι βο λὴ τῆς ἐκ παί δευ σης τοῦ 
Ὁ λο καυ τώ μα τος παγ κο σμί ως, ὥ στε νὰ πα γι ω θῇ στὶς συ νει δή σεις τῶν λα ῶν ὡς πραγ-
μα τι κὸ ἱ στο ρι κὸ καὶ ἀ πο τρό παι ο γε γο νός, ποὺ εἶ χε ὡς θύ μα τα τοὺς Ἑ βραί ους. 

Ἡ ∆ύ να μη Κρού σης προ ε δρεύ ε ται ἀ πὸ τὸν Ἰσ ρα η λι νὸ κα θη γη τὴ Yehuda Bauer, 
πρώ ην πρό ε δρο τοῦ Ἱ δρύ μα τος Yad Vashem, καὶ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ἐκ προ σώ πους κυ βερ-
νή σε ων καὶ ὀρ γα νι σμῶν 24 χω ρῶν (Ἰσ ρα ήλ, Ἑλ λά δας, Αὐ στρί ας, Βελ γί ου, Κρο α τί ας, 
Τσε χί ας, ∆α νί ας, Γαλ λί ας, Γερ μα νί ας, Οὑγ γα ρί ας, Ἰ τα λί ας, Λετ το νί ας, Λι θου α νί ας, 
Λου ξεμ βούρ γου, Ὁλ λαν δί ας, Νορ βη γί ας, Πο λω νί ας, Ρου μα νί ας, Σλο βα κί ας, Σου η δί ας, 
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Ἑλ βε τί ας, Ἡ νω μέ νου Βα σι λεί ου, Ἡ νω μέ νων Πο λι τει ῶν καὶ Ἀρ γεν τι νῆς). Κά θε χώ ρα 
- μέ λος εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νη νὰ ἐ φαρ μό ζῃ τὴν πο λι τι κὴ καὶ τὰ προ γράμ μα τα τῆς ∆ύ να-
μης Κρού σης. Στὶς πα ρα πά νω χῶ ρες σύν το μα θὰ προ στε θοῦν ὁ Κα να δᾶς, ἡ Ἐ σθο νί α 
καὶ ἡ Σλο βε νί α, ἐ νῷ ἔ χουν προ χω ρή σει οἱ ἐ πα φὲς γιὰ τὸν προ σε ται ρι σμὸ Ἀλ βα νί ας, 
Αὐ στρα λί ας, Βοσ νί ας - Ἐρ ζε γο βί νης, Ἰρ λαν δί ας, Πε ρού, Με ξι κοῦ καὶ Βε νε ζου έ λας. 

Ἡ ∆ύ να μη Κρού σης ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ δι ά φο ρες ὁ μά δες ἐρ γα σί ας (ὅ πως π.χ. τῆς εἰ δι-
κῆς ὁ μά δας γιὰ τὴν κα θι έ ρω ση «Ἡ μέ ρας Μνή μης τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος» παγ κο σμί ως), 
οἱ ὁ ποῖ ες συ νέρ χον ται σὲ τα κτὰ χρο νι κὰ δι α στή μα τα. Σὲ ὁ λο μέ λεια συ νέρ χε ται δύο 
φο ρὲς τὸ χρό νο, ὁ πό τε πρῶ τα οἱ ὁ μά δες κι ἀ κο λού θως οἱ χῶ ρες ἀ να φέ ρουν τὰ πε πραγ-
μέ να τους ὑ πο βάλ λον τας ἀν τί στοι χες γρα πτὲς ἀ να φο ρές.

Ἡ ἑλ λη νι κὴ ἀ να φο ρὰ στὴ «∆ι ε θνῆ ∆ύ να μη Κρού σης»

ε γά λο ἐν δι α φέ ρον πα ρου σιά ζει ἡ ἐ ξέ τα ση τῆς πλέ ον πρό σφα της (ἕ ως τὴ 
στιγ μὴ ποὺ γρά φε ται τὸ πα ρόν) ἀ να φο ρᾶς, ποὺ ὑ πέ βα λε ἡ Ἑλ λά δα στὴ 
∆ύ να μη Κρού σης. Πρό κει ται γιὰ ἕ να 20σέλιδο ἔγ γρα φο τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ, 
ποὺ ὑ πο γρά φε ται ἀ πὸ τὴν δρ Ἰ σμή νη Κριά ρη - Κα τρά νη, γραμ μα τέ α 
τοῦ Ἑ νια ίου ∆ι οι κη τι κοῦ Το μέ α Παι δεί ας Ὁ μο γε νῶν καὶ ∆ι α πο λι τι σμι-

κῆς Ἐκ παί δευ σης. Εἶ ναι συν ταγ μέ νο στὴν Ἀγ γλι κὴ καὶ φέ ρει ἡ με ρο μη νί α: ∆ε κέμ βριος 
2006.

Ἔ χου με πα ρου σιά σει ἀ πο σπα σμα τι κὰ στὸ πα ρελ θὸν ἀ πὸ τὶς στῆ λες τοῦ «∆» 
ὡ ρι σμέ νες ἀ πὸ τὶς ἐ πι χει ρού με νες με θο δεύ σεις ἐ ξε βρα ϊ σμοῦ τῆς πα ρε χό με νης ἀ πὸ 
τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. παι δεί ας (βλ. «Ἐν τε ταλ μέ νη προ πα γάν δα σ’ ὅ λα τὰ σχο λεῖ α γιὰ τὸ 
Ὁ λο καύ τω μα», «∆», τ. 279, «Μὲ 1.500 εὐ ρὼ παν μα θη τι κὴ προ πα γάν δα!», «∆», 
τ. 287, «Τά... ἑ βρα ϊ κὰ ἐκ παι δευ τι κὰ προ γράμ μα τα τοῦ ΥΠ.Ε..Π.Θ.!», «∆», τ. 306 
κ.ἄ.). Μὲ τὶς ἄ γνω στες λε πτο μέ ρει ες ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μη ἀ να φο ρὰ τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
ποὺ πα ρου σι ά ζου με σή με ρα, ἀ πο κα λύ πτου με τὴν πλή ρη ἀ νά πτυ ξη τῆς ἑ βρα ϊ κῆς 
προ πα γάν δας στὸ ἐκ παι δευ τι κό μας σύ στη μα, ἡ ὁ ποί α στὶς ἡ μέ ρες μας ἔ χει πά ρει 
τε ρά στι ες δι α στά σεις. 

Ἡ γε νι κὴ ἐν τύ πω ση, ποὺ προ κύ πτει ἀ πὸ τὴν ἀ νά γνω ση τῆς ἀ να φο ρᾶς, εἶ ναι, ὅ τι 
ἡ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α πα σχί ζει ἐμ φα νῶς νὰ ἀ πο δεί ξῃ στὴ ∆ύ να μη Κρού σης ὅ τι ἔ χει 
συμ μορ φω θῆ πλή ρως μὲ τὶς ἐν το λές της καὶ τὶς ἐ φαρ μό ζει ἀ πα ρέγ κλι τα. 

Ἀ πὸ τὴν ἐ πι το μὴ τῆς ἀ να φο ρᾶς, ἡ ὁ ποί α προ τάσ σε ται τοῦ κυ ρί ως κει μέ νου με τα-
φρά ζου με στὰ Ἑλ λη νι κά:

«Ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος δι δά σκε ται ἀ πὸ τὴν ΣΤ΄ τά ξη τοῦ ∆η μο τι κοῦ ἕ ως τὴν 
Γ΄ τά ξη τοῦ Λυ κεί ου στὸ πλαί σιο τῶν μα θη μά των τῆς Ἱ στο ρί ας, τῆς Λο γο τε χνί ας καὶ τῶν 
Θρη σκευ τι κῶν. Ἐ πὶ πλέ ον ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ Γλῶσ σα δι δά σκε ται σὲ τμή μα τα Ἑλ λη νι κῶν Πα νε πι-
στη μί ων.

» Ἐν τῷ με τα ξὺ ἡ Ἐ θνι κὴ Ἡ μέ ρα Μνή μης τῶν Ἑλ λή νων Ἑ βραί ων Μαρ τύ ρων καὶ Ἡ ρώ ων 
τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος ἑ ορ τά ζε ται στὶς 27 Ἰ α νου α ρί ου ἢ κά ποι α ἄλ λη ἡ μέ ρα κον τὰ σὲ αὐ τὴ 
τὴν ἡ με ρο μη νί α σὲ ὅ λα τὰ σχο λεῖ α τῆς Ἑλ λά δας.

» Συ νέ δρια καὶ σε μι νά ρια ὑ πὸ τὴν αἰ γί δα καὶ χρη μα το δο τού με να ἀ πὸ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ὀρ γα νώ νον ται στὴν Ἑλ λά δα γιὰ τὴ δι δα σκα λί α τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος· τὰ πα ρα κο λου θοῦν 
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Summary

 The  history  of  the  Holocaust  is  taught  in  Greek  schools
from  the  6th  grade  of  Primary  School  to  the  3rd  grade  of
Lyceum  (Senior  High  School),  in  the  context of  both  the 
subject of History and  the subjects of Literature and  Religion.  
Moreover, the Jewish language is taught in Greek University 
departments.

 At  the  same  time, the National Remembrance Day of the  
Greek  Jewish  Martyrs  and  Heroes of the Holocaust is  celebrated  
on  or  around  27  January, in all schools across Greece. 

 Conferences  and  seminars, under the auspices of and 
funded by the Ministry of Education, are organised funded by the Ministry of Education, are organised funded by the Ministry of  in  Greece  on
the  teaching  of  the  Holocaust,  which  are  attended  by  Greek

Ἡ πρώ τη ἀ πὸ τὶς 20 σε λί δες τῆς λε πτο με ροῦς ἀ να φο ρᾶς τῆς Ἑλ λά δας 
στὴ «∆ι ε θνῆ ∆ύ να μη Κρού σης γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα». 
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δάσκαλοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ πλέον Ἕλληνες δάσκαλοι συμμετέχουν σὲ σεμινάρια 
στὸ ἐξωτερικό.

» Τέλος, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ὑποστηρίζει διάφορα πολιτιστικὰ δρώμενα ἀφορῶντα 
στὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῶν Ἑβραίων γενικὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων εἰδικώτε-
ρα, ὅπως θεατρικὲς παραστάσεις, κι ἐνθαρρύνει διδάσκοντες καὶ διδασκομένους νὰ τὶς 
παρακολουθοῦν.» 

Ἀκολουθεῖ ἀναλυτικὰ ἡ ἑλληνικὴ ἀναφορά, ἡ ὁποία ἀπαντάει σὲ 15 ἐρωτήματα 
τῆς ∆ιεθνοῦς ∆ύναμης Κρούσης. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἔκτασης τῆς ἀναφορᾶς καὶ τοῦ 
περιωρισμένου χώρου μας δημοσιεύουμε τὰ ἐρωτήματα καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἀπαντήσεις 
σὲ -ἐκτεταμένη- περίληψη:

 «Ποιές ἐπίσημες ὁδηγίες σχετικὲς μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος ἔχουν 
ἐκδοθῆ ἀπὸ ἑλληνικὰ ὑπουργεῖα καὶ τοπικὲς Ἀρχὲς στὴ χώρα σας; Παρακαλῶ 
ἐπισυνάψτε τὶς ὁδηγίες αὐτὲς στὴν ἀπάντησή σας.»
« Α.  Τὴν Ἡμέρα Μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων Μαρτύρων καὶ Ἡρώων τοῦ Ὁλο-

καυτώματος (27 Ἰανουαρίου) προετοιμάζεται ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἕνα εἰδικὸ 
κείμενο γιὰ τὴ συνεισφορὰ τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ 
τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν τραγική της μοῖρα κατὰ τὸν Β’ Π.Π... καὶ διαβάζεται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα 
τῆς χώρας, ὅπου γίνονται σχετικὲς συζητήσεις στὶς τάξεις. Παράλληλα διοργανώνονται 
σχετικὲς ἐκδηλώσεις.

» Β.  Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. μὲ ἐγκυκλίους τὸ 2005 καὶ 2006 συνέστησε σὲ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ 
σχολεῖα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ἑλλάδας, τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Θεσσαλονί-
κης καὶ τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ρόδου ἔτσι, ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ συμμεθέξουν στὰ προγράμ-
ματά τους.

» Γ.  Βιβλία ἐκδόσεων τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μουσείου Ἑλλάδας παραγγέλθηκαν ἀπὸ τὸ 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. καὶ διανεμήθηκαν σὲ σχολικὲς βιβλιοθῆκες, ὥστε νὰ χρησιμεύσουν ὡς ἐκπαι-
δευτικὸ ὑλικό.» 

Tὸ προεδρεῖο τῆς ∆ιεθνοῦς ∆ύναμης Κρούσης γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα κατὰ τὴν πρόσφατη 
σύνοδο τῆς Πράγας (Ἰούνιος 2007).
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∆.  Μὲ ἐγκυκλίους ποὺ στάλθηκαν σὲ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα συνεστήθη σὲ 
ὅλους τοὺς Ἕλληνες δασκάλους νὰ λάβουν μέρος στὰ σεμινάρια, ποὺ ὠργάνωσε τὸ 
Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ἑλλάδας, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα σχετικὰ συνέδρια.

«Ε.  Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἐνθαρρύνει τὴν ἔρευνα ἐπὶ τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὰ 
σχολεῖα τῆς Ά/βάθμιας καὶ Β /́βάθμιας ἐκπαίδευσης...

» ΣΤ.  Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς χρηματοδότησε τὸ 2006 τὴ μνημειώδη ἔκδο-
ση τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλάδας “Τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἰουδαϊσμοῦ - Μνημεῖα καὶ Μνῆμες”.» Τὸ βιβλίο παρουσιάστηκε ἐπίσημα κατὰ τὴ διά-
ρκεια εἰδικῆς τελετῆς, ποὺ ὠργάνωσε ἡ Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδας στὴν Οὐάσιγκτον σὲ 
Ἀμερικανοὺς ἀξιωματούχους.

«Ζ.  Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ἀπέστειλε σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας ἀνοικτὴ πρόσκληση γιὰ 
τὸ πρῶτο σεμινάριο Ἑλλήνων δασκάλων στὴν Ἀρχὴ Yad Vashem, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα 
τὸν Ἰούλιο 2006 καὶ παρακολουθήθηκε ἀπὸ 18  Ἕλληνες δασκάλους.

» Η.  Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἡμέρας Μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων Μαρτύρων 
καὶ Ἡρώων τοῦ Ὁλοκαυτώματος (27 Ἰανουαρίου 2006) διεξήχθη πανελλήνιος διαγωνι-
σμὸς ἔκθεσης ἰδεῶν μὲ θέμα: “Οἱ Ἕλληνες Ἑβραῖοι καὶ ἡ σημασία τῆς ἀνάμνησης τοῦ 
Ὁλοκαυτώματος”. Βραβεύτηκαν οἱ πέντε καλύτερες ἐκθέσεις.»

 «Ἂν τὸ Ὁλοκαύτωμα δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ θέμα διδασκαλίας, ποιό ποσοστὸ 
ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἐπιλέγει νὰ διδάξῃ γιὰ αὐτό;
» - Βιβλία ἀπὸ τὴν ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ ἕως τὴν Γ΄ Λυκείου περιέχουν κεφάλαια γιὰ τὸ Ὁλο-

καύτωμα, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὴν ὑποχρεωτικὴ ὕλη καὶ διδάσκονται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς 
Ἑλλάδας χωρὶς ἐξαίρεση.»

 καὶ  : Πῶς ὁρίζεται τὸ Ὁλοκαύτωμα καὶ ἂν διδάσκεται ὡς ἕνα θέμα ἢ ὡς 
μέρος ἑνὸς εὐρύτερου θέματος;
∆ιδάσκεται στὸ πλαίσιο τῆς Ἱστορίας τοῦ Β΄Π.Π., ἀλλὰ καὶ στὰ Θρησκευτικὰ 

καὶ στὴ Λογοτεχνία.

 «Σὲ ποιά ἡλικία οἱ νέοι ἄνθρωποι μαθαίνουν γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα στὰ σχολεῖα; 
Οἱ μαθητὲς συναντοῦν τὸ Ὁλοκαύτωμα στὰ σχολεῖα περισσότερες ἀπὸ μία φο-
ρές;

» - Οἱ  Ἕλληνες μαθητὲς μαθαίνουν γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα, τὴ ζωὴ τῶν Ἑβραίων καὶ τὴν 
ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν τελευταία τάξη τοῦ ∆ημοτικοῦ ἀπὸ τὰ βιβλία Ἱστορίας, Γλώσσας 
καὶ Θρησκευτικῶν. Ἡ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν στὸ ἀντικείμενο ὁλοκληρώνεται στὴν Γ΄ 
Λυκείου.»

Ἀκολουθοῦν οἱ παραπομπὲς γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν σχολικῶν βιβλίων:

• Ἱστορία, ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ (σελ. 109).
• Γλῶσσα, ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ (σελ. 74-75, «Τὸ Ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ» καὶ σελ. 

87, ὅπου συνιστᾶται στοὺς μαθητὲς νὰ παρακολουθήσουν τὴν ταινία «Ἡ ζωὴ εἶναι 
ὡραία» τοῦ Ρομπέρτο Μπενίνι).

• Θρησκευτικά, ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ (σελ. 104-106).
• Ἱστορία τῶν Ἀρχαίων Χρόνων, Ά  Γυμνασίου (σελ. 19-20, ἡ συνεισφορὰ τοῦ ἑβρα-

ϊκοῦ ἔθνους στὸν Παγκόσμιο Πολιτισμό).
• Θρησκευτικά, Α΄ Γυμνασίου (σελ. 116, γίνεται ἀναφορὰ στοὺς Ναζὶ καὶ τὸν 
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Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο).
• Λογοτεχνία, Β΄ Γυμνασίου (ἐκτενὴς ἀναφορὰ ὡς πρὸς «Τὸ ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας 

Φράνκ» καὶ βιογραφικό της. Στὴ σελίδα 36 τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητῆ προτείνονται 
δύο διαδικτυακὲς διευθύνσεις γιὰ περαιτέρω πληροφορίες).

• Ἱστορία, Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 334).
• Βιβλίο Ἱστορίας τοῦ Τόπου σου - Γ΄ Γυμνασίου στὴ Θεσσαλονίκη (σελ. 157-160).
• Ἕνα CD-ROM γιὰ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Γυμνασίου.
• «Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ οἱ ρίζες του», Ά  Λυκείου (προαιρετικό, σελ. 68-

70).
• Ἱστορία, Ά  Λυκείου (σελ. 37-41).
• «Θέματα σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας», Γ΄ Λυκείου (σελ. 48).
• Ἱστορία Γ΄ Λυκείου (σελ. 234, 260-261). 
• Βιβλίο Γλώσσας Λυκείου - Θεματικοὶ Κύκλοι (σελ. 232-235, 244-247).
• Βιβλίο Ἱστορίας τοῦ Μοντέρνου καὶ Σύγχρονου Κόσμου - Β΄ τάξη Τεχνικοῦ Λυκεί-

ου (σελ. 120, 122).

Ἐπὶ πλέον διδακτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα, τὴν ἱστορία καὶ τὴ θρησκεία τῶν 
Ἑβραίων, ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ εἶναι διαθέσιμο στὰ σχο-
λεῖα: 

• Τὸ βιβλίο «Ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων» γιὰ μαθητὲς ∆ημοτικοῦ στὶς σελ. 100-105 
περιέχει πληροφορίες γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ἐπίσης τὸ ἀντίστοιχο βιβλίο ὁδηγιῶν 
τοῦ καθηγητῆ στὶς σελ. 309-321. 

• Τὸ βιβλίο «Θρησκεῖες καὶ Τέχνες» γιὰ μαθητὲς Γυμνασίου στὶς σελ. 38-39 περιέχει 
πληροφορίες γιὰ τὸν Ἰουδαϊσμό.

• Τὸ βιβλίο «Τὸ παιδὶ διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ τῶν πολιτισμῶν» γιὰ τὰ δημοτικὰ 
σχολεῖα στὶς σελ. 77-79 περιέχει πληροφορίες γιὰ τοὺς Ναζὶ καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα.

• Στὸ πολυπολιτισμικὸ ἡμερολόγιο 2007 σημειώνονται οἱ γιορτὲς τῆς ἰουδαϊκῆς θρη-
σκείας.

• Στὸ πολυπολιτισμικὸ ἡμερολόγιο 2006-07 περιέχονται γεωγραφικὲς πληροφορίες 
γιὰ τὸ Ἰσραὴλ καὶ γιὰ τὶς ἰουδαϊκὲς γιορτὲς (σελ. 22-23).

• Τὸ CD «Μουσικὴ τοῦ κόσμου» περιλαμβάνει 16 τραγούδια τῆς ἰουδαϊκῆς παράδο-
σης.

• Τὸ βιβλίο «Μυθολογίες τοῦ κόσμου» περιλαμβάνει ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴ μυθολογία 
τῆς Χαναὰν (σελ. 280-295).

• Τὸ CD «Παραμύθια τοῦ κόσμου» περιλαμβάνει παραμύθια ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ. 
Τὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης ἐξέδωσε τὸ βιβλίο «Ρίζες Ἱστορίας», ὅπου γίνονται ἀναφο-

ρὲς στοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους, καὶ τὸ ὁποῖο ἐστάλη στὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἡ Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα διδάσκεται στὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. 

 «Πόσες ὧρες διδασκαλίας στὰ σχολεῖα ἀφοροῦν στὸ Ὁλοκαύτωμα;
» - Ἡ ἱστορία τῶν Ἑβραίων, ἡ θρησκεία τους καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα διδάσκονται σὲ ὅλες 

τὶς βαθμίδες τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, ἀπὸ τὴν ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ ἕως τὴν Γ΄ Λυκείου γιὰ τρεῖς 
μὲ πέντε διδακτικὲς ὧρες κάθε σχολικῆς χρονιᾶς στὰ πλαίσια τῶν μαθημάτων Ἱστορίας, 
Λογοτεχνίας καὶ Θρησκευτικῶν. Ἐπὶ πλέον στὸ θέμα τῆς Τοπικῆς Ἱστορίας τῆς Γ΄ Γυμνασίου 
οἱ καθηγητὲς μποροῦν νὰ ἀφιερώσουν δέκα ἐπὶ πλέον διδακτικὲς ὧρες γιὰ τὴν ἱστορία 
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τῶν τοπικῶν ἑβραϊκῶν κοινοτήτων.» 

 «Σὲ ποιά μαθήματα διδάσκεται τὸ 
Ὁλοκαύτωμα;» 
(Ἐπαναλαμβάνονται οἱ παραπάνω 
πληροφορίες μὲ διευκρινήσεις.)

 Α. «Τί ἱστορική, παιδαγωγικὴ καὶ 
διδακτικὴ ἐκπαίδευση παρέχεται 
στοὺς δασκάλους γιὰ τὸ Ὁλοκαύ-
τωμα εἴτε σὲ πανεπιστημιακὸ εἴτε 
σὲ ἐπίπεδο βελτίωσης ἐπαγγελματι-
κοῦ ἐπιπέδου στὴ χώρα σας;

» - Σὲ ὅλους τοὺς σπουδαστὲς Λογο-
τεχνικῶν, Ἱστορικῶν καὶ Ἀρχαιολογικῶν 
τμημάτων, καθὼς καὶ Παιδαγωγικῶν τμη-
μάτων Α/́βάθμιας ἐκπαίδευσης τῶν Ἑλ-
ληνικῶν Πανεπιστημίων παρέχονται ἱστο-
ρικὲς πληροφορίες κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
σπουδῶν τους γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα... Ἐπί-
σης διοργανώνονται συνέδρια καὶ σεμινά-
ρια εἴτε ἀπὸ Πανεπιστήμια καὶ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
εἴτε ἀπὸ ἄλλους φορεῖς, ὅπως τὸ Ἑβραϊκὸ 
Μουσεῖο Ἑλλάδος.» 

 Β. «Πόσα συνέδρια γιὰ δασκάλους 
διοργανώνονται κάθε χρόνο, καὶ 
πόσοι δάσκαλοι τὰ παρακολου-
θοῦν;

» - Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. θέτει ὑπὸ τὴν αἰγίδα 
του καὶ χρηματοδοτεῖ σεμινάρια ὠργα-
νωμένα ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο τῆς Ἑλ-
λάδας, στὰ ὁποῖα λαμβάνουν μέρος 60 
περίπου δάσκαλοι κυρίως Α΄/βάθμιας 
καὶ Β /́βάθμιας ἐκπαίδευσης. Τέτοια σεμι-
νάρια ἔχουν ἤδη γίνει τὸ 2004, τὸ 2005 
καὶ τὸ 2006.

» Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ἔχει ἤδη συγχρηματοδοτήσει τὸ πρῶτο σεμινάριο γιὰ  Ἕλληνες δα-
σκάλους στὴν Ἀρχὴ “Yad Vashem”, ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν Ἰούλιο 2006, καὶ στὸ ὁποῖο 
συμμετεῖχαν 18  Ἕλληνες δάσκαλοι. 

» Τὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο διωργάνωσε ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα: “60 χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἄουσβιτς” (17 Μαΐου 2005)», ἐνῷ τὸ Πανεπιστήμιο Κρή-
της διωργάνωσε τὸν Μάρτιο 2006 ἕνα σχετικὸ ἐκπαιδευτικὸ σεμινάριο. 

« Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ἐνθαρρύνει τοὺς δασκάλους νὰ λάβουν μέρος σὲ σεμινάρια τοῦ ἐξω-
τερικοῦ καὶ τοὺς καλύπτει ὅλα τὰ ἔξοδα. Τρεῖς δάσκαλοι ἔλαβαν μέρος σὲ σεμινάριο 

Οἱ μέγιστες ποινὲς φυλάκισης γιὰ τὴν ἄρ-
νηση τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὶς εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες: Αὐστρία: 10 χρόνια, Λιθουανία: 10 
χρόνια, Γερμανία: 5 χρόνια, Ρουμανία: 5 χρό-
νια, Σλοβακία: 3 χρόνια, Πολωνία: 3 χρόνια, 
Τσεχία: 2 χρόνια, Γαλλία: 2 χρόνια, Βέλγιο: 
1 χρόνος, Ἱσπανία: δὲν καθορίζεται ἀνώτατο 
ὅριο. (Βλ. «Ποινικοποιοῦν τὴν ἔρευνα τῆς 
Ἱστορίας. –Μεσαιωνικοὶ νόμοι γιὰ τὸ Ὁλο-
καύτωμα», «∆», τ. 302.)

Ἡ εἰκονιζόμενη γελοιογραφία ἀνωνύμου 
δημοσιεύτηκε σὲ ἐφημερίδα τοῦ Ἰράν, ἡ 
ὁποία -μετὰ τὶς δημοσιεύσεις σκίτσων τοῦ 
Μωάμεθ σὲ ἐφημερίδα τῆς ∆ανίας- διεξή-
γαγε διαγωνισμὸ γελοιογραφίας μὲ θέμα τὸ 
Ὁλοκαύτωμα (http://religiousfreaks.com).
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στὸ Παρίσι (14 καὶ 15 ∆εκεμβρίου 2004) μὲ θέμα τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος 
σὲ πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες.»

 Γ. «Ποιός εἶναι ὁ προϋπολογισμὸς γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴ 
χώρα σας;

» - Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία δὲν ἔχει κατανείμει εἰδικὰ κονδύλια γιὰ τὴν ἐκπαίδευση δασκά-
λων γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος. Ὅμως συνέδρια καὶ σεμινάρια ὑποστηρίζον-
ται, ὀργανώνονται καὶ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες ποὺ 
προκύπτουν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν δασκάλων, τῶν σχολείων, τῶν ἑβραϊκῶν κοινοτήτων 
ἤ ἄλλων φορέων.» 

 «Ἔχει θεσμοθετήσει ἡ χώρα σας Ἐθνικὴ Ἡμέρα Μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος; 
Ἐὰν ναί, πῶς ἑορτάζεται; Τί δυσκολίες ἀντιμετωπίσατε γιὰ τὴν καθιέρωση αὐτῆς 
τῆς ἡμέρας στὴν ἐθνικὴ συνείδηση;

» - Τὸ 2004 ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση καθώρισε τὴν 27η Ἰα-
νουαρίου ὡς “Ἐθνικὴ ἡμέρα μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων μαρτύρων καὶ ἡρώων τοῦ 
Ὁλοκαυτώματος”, καί... ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2005 ἡ Ἑλλάδα ἐπίσημα προσχώρησε 
στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν καθορίσει τὴν ἴδια ἡμέρα, σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς 
Συνόδου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

» Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὀργανώνεται ἐπίσημη τελετὴ ἀπὸ πολιτειακοὺς παράγοντες σὲ συ-
νεργασία μὲ τὶς ἑβραϊκὲς κοινότητες στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Στὴν 
ἐπίσημη τελετὴ τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2006, ποὺ ὠργανώθηκε... ἀπὸ τὴ Νομαρχία Ἀθηνῶν 
καὶ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, παρέστη ὁ πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας..., ἐνῷ πα-
ρόμοια τελετὴ διωργανώθηκε καὶ στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴ Νομαρχία Θεσσαλονίκης καὶ 
τὴν ἐκεῖ ἑβραϊκὴ κοινότητα. 

» Ἕνα εἰδικὸ κείμενο γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα ἑτοιμάστηκε ἀπὸ 
τὸν σύμβουλο Ἱστορίας τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, διαβάστηκε σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς 
Ἑλλάδας κι ἀπετέλεσε τὴν βάση γιὰ περαιτέρω συζητήσεις στὶς τάξεις.

» Τὸ 2006 μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἡμέρας τοῦ Ὁλοκαυτώματος προκηρύχτηκε πανελ-
λήνιος διαγωνισμὸς ἔκθεσης ἰδεῶν μὲ θέμα: “Οἱ  Ἕλληνες Ἑβραῖοι καὶ ἡ σημασία τῆς 
ἀνάμνησης τοῦ Ὁλοκαυτώματος”. Οἱ μαθητές, ποὺ ἔγραψαν τὶς καλύτερες πέντε ἐκθέσεις 
κέρδισαν ὑποτροφίες γιὰ τὴν Ἀρχὴ Yad Vashem, ποὺ προσφέρθηκαν ἀπὸ τὴν Πρεσβεία 
τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα, καὶ ἕνα χρηματικὸ βραβεῖο, ποὺ προσφέρθηκε ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ 
Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο Ἑλλάδος καὶ τὴν Κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης.

» Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε ἕνα λεύκωμα μὲ 
τίτλο: «Τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ - Μνημεῖα καὶ Μνῆμες», τὸ ὁποῖο 
χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴ Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς.

» Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία δὲν συνάντησε δυσκολίες στὴν καθιέρωση τῆς Ἡμέρας τοῦ 
Ὁλοκαυτώματος στὴ συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθ’ ὅσον οἱ  Ἕλληνες χριστιανοὶ 
ἔχουν συνυπάρξει εἰρηνικὰ καὶ δημιουργικὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους ἀπὸ τὴν Ἑλληνιστικὴ 
Ἐποχή, ἔχουν μοιρασθῆ ὅλες τὶς καλὲς καὶ κακὲς στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ τοὺς 
βοήθησαν νὰ διαφύγουν ἀπὸ τὴν τραγική τους μοῖρα κατὰ τὸν Β’ Π.Π.»
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Ἡ ἐγ κύ κλιος τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ. μὲ τὴν ὁ ποί α κα λοῦν ταν οἱ ἐκ παι δευ τι κοὶ Α΄/βάθ μιας καὶ 
Β΄/βάθ μιας ἐκ παί δευ σης νὰ πα ρα κο λου θή σουν σε μι νά ριο, ποὺ ὠρ γά νω σε τὸ Ἑ βρα ϊ κὸ 
Μου σεῖ ο Ἑλ λά δας σύμ φω να μὲ τὶς ἐν το λὲς τῆς «∆ι ε θνοῦς ∆ύ να μης Κρού σης γιὰ τὸ Ὁ λο-

καύ τω μα» (Ἀ θή να, 18-19 Ὀ κτω βρί ου 2007).
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 «Ἔχει ἱδρύσει ἡ χώρα σας Μουσεῖο/Μνημεῖο Ὁλοκαυτώματος; Πόσοι μαθητὲς 
ἐπισκέπτονται αὐτὸ τὸ Μουσεῖο/Μνημεῖο κάθε χρόνο;

» - Ὑπάρχουν τρία Ἑβραϊκὰ Μουσεῖα στὴν Ἑλλάδα (Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο). Ἐπι-
προσθέτως ὑπάρχουν μνημεῖα Ὁλοκαυτώματος σὲ διάφορες ἑλληνικὲς πόλεις, ὅπου 
ὑπάρχουν ἑβραϊκὲς κοινότητες. Αὐτὲς οἱ πόλεις εἶναι οἱ: Ἀθήνα, Ἀλεξανδρούπολη, Ἄρτα, 
Βέροια, Βόλος, ∆ιδυμότειχο, ∆ράμα, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα, Καβάλα, Καρδί-
τσα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Κρήτη, Κῶς, Λάρισα, Νέα Ὀρεστιάδα, Σουφλί, Ξάνθη, 
Πάτρα, Ἀγρίνιο, Πρέβεζα, Ρόδος, Σέρρες, Τρίκαλα, Φλώρινα καὶ Χαλκίδα. Ἑκατοντάδες 
μαθητῶν ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο τὰ Μουσεῖα καὶ τὰ Μνημεῖα τοῦ Ὁλοκαυτώματος, 
ποὺ βρίσκονται σὲ κεντρικὰ σημεῖα τῶν πόλεων, προκειμένου νὰ τιμήσουν τὰ θύματα τοῦ 
Ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων καὶ νὰ προσεγγίσουν τὰ θέματα τοῦ ρατσισμοῦ 
καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.» 

 «Παρακαλοῦμε ὑπολογίστε τὸ ποσοστὸ τῶν μαθητῶν τῆς χώρας σας, ποὺ ἐπισκέ-
πτονται αὐθεντικὲς τοποθεσίες καὶ ἀπαριθμήστε τὶς πηγὲς χρηματοδότησης γιὰ 
τὶς ἐπισκέψεις αὐτές.

» - Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν αὐθεντικὰ μνημεῖα Ὁλοκαυτώματος, γιατὶ δὲν ὑπάρ-
χουν στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων μποροῦν νὰ 

Φυλακίστηκε γιὰ μεγάλο διάστημα καὶ ὑπέστη πολλὲς διώξεις ὁ ἀμφισβητίας τοῦ Ὁλο-
καυτώματος Ἄγγλος ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας Ντέηβιντ Ἴρβινγκ. «Ὁ Ἴρβινγκ ἀρνεῖται 
τὴν ὕπαρξη τῶν θαλάμων ἀερίων στὸ Ἄουσβιτς καὶ ὑποστηρίζει, ὅτι κανένας Ἑβραῖος δὲν 
δολοφονήθηκε σ’ αὐτούς», ἀναφερόταν στὸ αἰτιολογικὸ τῆς καταδίκης του, μὲ τὸ ὁποῖο 
τοῦ ἐπιβλήθηκαν δικαστικὰ ἔξοδα ὕψους 2 ἑκατ. δολλαρίων. «Μοῦ πῆραν ὅ,τι εἶχα (δή-
λωσε ὁ Ἴρβινγκ). Τὸ σπίτι μου στὴν Γκρόσβενορ Σκουέαρ, ὅπου ἔμενα ἐπὶ τριάντα ὀκτὼ 
χρόνια, τὴν βιβλιοθήκη μου, τὸ ἀρχεῖο μου, τὶς ἔρευνές μου, τὰ πάντα... Εὐτυχῶς ποὺ εἶχα 
ἤδη φροντίσει νὰ φτειάξω ἀντίγραφα.» Εἶχε συλληφθῆ στὴν Βιέννη καὶ ἐγκλείσθηκε στὶς 

αὐστριακὲς φυλακές.
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ἐπισκέπτωνται τὰ ἑβραϊκὰ μουσεῖα καὶ τὰ ἑβραϊκὰ μνημεῖα σὲ 29 πόλεις τῆς Ἑλλάδας, 
τὶς ἰουδαϊκὲς συναγωγὲς στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ἔχουν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀποκατα-
σταθῆ μὲ ἔξοδα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὅπως οἱ συναγωγὲς τῆς Βέροιας καὶ τῶν 
Χανίων.»

 «Ποιά εἶναι τὰ τρία κυριώτερα βιβλία, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ διδασκαλία 
τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴ χώρα σας; Πόσες σελίδες τους εἶναι ἀφιερωμένες στὸ 
Ὁλοκαύτωμα καὶ σὲ ποιά σημεῖα ἑστιάζονται;» 

Τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ στὴ σελίδα 109. Αὐτὴ ἡ σύντομη ἀναφορὰ 
εἶναι ἐξαιρετικῆς σημασίας, καθ΄ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ οἱ μαθητὲς πληροφοροῦνται γιὰ 
τὸ Ὁλοκαύτωμα σὰν ἱστορικὸ γεγονός. Ἡ διδασκαλία ἑστιάζεται στὴν ὑποβοήθηση 
τῶν μαθητῶν νὰ κατανοήσουν τὴν ἔννοια τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν 
τὸν τρόμο τοῦ πολέμου μέσῳ τῶν περιγραφῶν τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως.»

Τὸ βιβλίο Ἱστορίας Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 334). Ἡ διδασκαλία ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἕνα 
σχετικὸ CD-ROM γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου. Σύμφωνα μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφα-
ση τὸ ἔτος 2007-2008 τὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ νέο, τὸ ὁποῖο ἐπίσης θὰ 
περιέχῃ πολλὰ σχετικὰ μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμα θέματα.

Τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς Γ΄ Λυκείου στὶς σελίδες 234, 260 καὶ 261, τὸ ὁποῖο θὰ ἀντι-
κατασταθῇ, ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο. Τὸ κεφάλαιο τοῦ νέου βιβλίου γιὰ τὸ Ὁλοκαύ-
τωμα θὰ συμπεριληφθῇ στὴν διδακτέα ὕλη τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων. 

 «Τί στρατηγικὲς διαφοροποίησης χρησιμοποιοῦνται, προκειμένου νὰ καταστήσουν 
τὴ μελέτη τοῦ Ὁλοκαυτώματος προσιτὴ σὲ μαθητὲς διαφόρων ἡλικιῶν καὶ μὲ 
διαφορετικὲς μαθησιακὲς ἀνάγκες;»
Ἀναλύονται οἱ διδακτικὲς μέθοδοι σὲ ∆ημοτικὸ - Γυμνάσιο - Λύκειο.

 «Κατὰ πόσο καὶ μὲ ποιούς τρόπους ἡ ἐθνικὴ Ἱστορία τῆς χώρας σας ἐνσωματώ-
νεται στὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος;
Περιγράφονται διάφορα γεγονότα, μὲ τὰ ὁποῖα γίνεται προσπάθεια ἀνάδειξης 

τῆς βοήθειας τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς Ἑβραίους κατὰ τὸν Β΄ Π.Π. Στὸ τέλος ἡ ἀπάν-
τηση ἀναφέρει: «Ἐπιπροσθέτως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στὴν ὁλότητά του ἀναγνωρίζει καὶ τιμᾷ 
τὴ μαζικὴ συμμετοχὴ τῶν Ἑβραίων συμπατριωτῶν του στὸν Πόλεμο 1940-41 καὶ στὴν 
Ἐθνικὴ Ἀντίσταση.»

  «Ποιά εἶναι τὰ τρία μεγαλύτερα ἐμπόδια στὴ διδαχὴ καὶ στὴν ἐκμάθηση τοῦ Ὁλο-
καυτώματος στὴ χώρα σας;

» - Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. δὲν συνάντησε κανένα ἐμπόδιο στὴ διδαχὴ τῆς ἱστορίας τῆς ἑβραϊκῆς 
κοινότητας τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς δασκάλους ἢ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς στὰ σχολεῖα. Ἀντιθέτως 
σὲ πολλὰ σχολεῖα ἔγινε ἔρευνα γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα μὲ πρωτοβουλίες δασκάλων, στὶς 
ὁποῖες συμμετεῖχαν οἱ μαθητές. 

» Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. καὶ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, συμμετέχοντας ἐνεργὰ στὶς δραστηριότη-
τες τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας γιὰ τὴν Παιδεία τῆς ∆ιεθνοῦς ∆ύναμης Κρούσης, ἀναζητεῖ νὰ 
διαμορφώσῃ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ Ὁλοκαυτώματος σύμφωνα μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ 
πρότυπα καὶ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐμπειρία ἔτσι, ὥστε νὰ συνεισφέρῃ σὲ ἕνα καλύτερο αὔριο 
γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, μὲ εἰρήνη καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν ἐθνῶν.»
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« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

1. » Tὸ YΠ.Ε.Π.Θ. συνέστησε στοὺς δάσκαλους νὰ λάβουν μέρος στὸ σεμινάριο “∆ιδά-
σκοντας γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα στὴν Ἑλλάδα” τὸν Ὀκτώβριο 2004, 2005 καὶ 2006, 
ποὺ ὠργάνωσε τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ἑλλάδας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Τὸν 
Ὀκτώβριο 2006 τὸ σεμινάριο συγχρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. καὶ τὴ ∆ύναμη 
Κρούσης.

2. » Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας ἐπισκέφτηκε τὴν Ἀρχὴ Yad Vashem στὶς 15 Μαρτίου 2005 
μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου μουσείου.

3.  » Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς ἐξέδωσε δελτίο Τύπου μὲ τὸ μήνυμα “Ἂς ρίξουμε 
τὸν τοῖχο τοῦ ρατσισμοῦ”, κι ἕνας τοῖχος ρίχτηκε συμβολικὰ στὴν πλατεῖα Συντάγμα-
τος τὸν Μάρτιο 2005...

4. » Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. μὲ ἐγκυκλίους τὸ 2005 καὶ 2006 συνέστησε στὰ σχολεῖα νὰ ἐπισκε-
φθοῦν τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο καὶ νὰ λάβουν μέρος σὲ προγράμματά του.

5. » Ἡ Γενικὴ Γραμματέας Νέας Γενιᾶς κ. Βάσω Κόλλια συμμετεῖχε μαζὶ μὲ μία ὁμάδα 
74  Ἑλλήνων Ἑβραίων καὶ χριστιανῶν τὸν Μάιο 2005 στὸ «Μarch of the Alive» στὸ 
Ἄουσβιτς. Ἡ Γενικὴ Γραμματεία χρηματοδότησε τὴν ἀποστολὴ μὲ 50.000 ₠.

6. » Στὶς 13 Μαΐου 2005 ἐξεδόθη ὑπουργικὴ ἀπόφαση, γιὰ νὰ συμπεριληφθῇ στὴν ὕλη 
τῶν ἐκθέσεων ἰδεῶν ὁ κύκλος: “Φασισμός, ρατσισμός, ἀντισημιτισμός, Ὁλοκαύτω-
μα”. 

7.  » Ἡ ὑπουργὸς συνέστησε νὰ συμπεριληφθῇ σὲ ὅλες τὶς σχολικὲς βιβλιοθῆκες τὸ 
βιβλίο: “ Ἡ Μυρτὼ μεγάλωσε» τῆς Φωτεινῆς Τομαῆ Κωνσταντοπούλου, ἕνα μυθιστό-
ρημα γιὰ τὴ μοῖρα μίας ἑβραϊκῆς οἰκογένειας στὴ Θεσσαλονίκη.

8.  » Τὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο ὠργάνωσε ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα «60 χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἄουσβιτς» (17 Μαΐου 2005).

9. » Τρεῖς δάσκαλοι... συμμετεῖχαν σὲ σεμινάριο στὸ Παρίσι (14 καὶ 15 ∆εκεμβρίου 
2004) μὲ θέμα τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ ἄλλα εὐαίσθητα θέματα σὲ 
πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες.»

10, 11, 19. Ἡ ∆ρ Ἀναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, σύμβουλος Ἱστορίας στὸ Παιδαγω-
γικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στὴ ∆ιεθνῆ ∆ύναμη 
Κρούσης, συμμετεῖχε σὲ συνέδρια στὴ Λιθουανία (12-15 Φεβρουαρίου 2006) καὶ 
στὴ Ρίγα (4-5 Ἰουλίου 2006) καὶ ὁ κ. Βασίλειος Ριτζάλεος, ἱστορικός, σὲ συνέδριο 
στὸ Λονδῖνο (11-13 Ἰανουαρίου 2006), στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τῆς ∆ι-
εθνοῦς ∆ύναμης Κρούσης.

12.  «Τὸν Νοέμβριο 2005 διωργανώθηκε πανελλήνιος διαγωνισμὸς ἔκθεσης γιὰ τὸ 
Ὁλοκαύτωμα. Οἱ μαθητές, ποὺ ἔγραψαν τὶς καλύτερες δύο ἐκθέσεις κέρδισαν ἕνα 
ἐκπαιδευτικὸ ταξίδι στὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Ἰσραηλινὴ Πρεσβεία στὴν Ἀθήνα. Τρεῖς ἀκό-
μη μαθητὲς κέρδισαν χρηματικὸ βραβεῖο τῶν 500 ₠ ὁ καθένας ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ 
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Ἐτήσια Ἑλλάδος Κανονική: 53 ₠        Ἐτήσια Ἑλλάδος Φοιτητική: 43 ₠        Ἐτήσια Ἐξωτερικοῦ: 80 ₠ 

_____________________________________________________________________        
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

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

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

Πληρωμὴ μὲ Πιστωτικὴ Κάρτα        VISA        MasterCard 

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

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

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

ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

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

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ἑβραϊκὴ κοινότητα Θεσσαλονίκης, ποὺ 
πλήρωσαν 500 ₠ καὶ 1.000 ₠ ἀντίστοιχα. Τὰ βραβεῖα ἀπονεμήθηκαν σὲ εἰδικὴ τε-
λετὴ στὴν Ἀθήνα στὶς 24 Μαΐου 2006. 

13. » Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς κάλυψε τὰ ἔξοδα (50.000 ₠) γιὰ τὴν ἔκδοση λευ-
κώματος καὶ CD-ROM μὲ τίτλο: «Τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ - Μνη-
μεῖα καὶ Μνῆμες», ποὺ ἐξέδωσε τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδος.»

14. Στὶς 27 Ἰανουαρίου 2005 καὶ 2006 σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας διαβάστηκε 
εἰδικὸ κείμενο γιὰ τοὺς Ἑβραίους κατὰ τὸν Β΄ Π.Π., τὸ ὁποῖο εἶχε συνταχθῆ ἀπὸ 
τὸν σύμβουλο Ἱστορίας τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ συζητήθηκε στὶς τά-
ξεις.

15. «Στὶς 30 Ἰανουαρίου 2006 τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο διωργάνωσε ἐκδήλω-
ση στὸ Μέγαρο Μουσικῆς μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας Μνήμης τῶν 
Ἑλλήνων Ἑβραίων Μαρτύρων καὶ Ἡρώων τοῦ Ὁλοκαυτώματος (27 Ἰανουαρίου), στὴν 
ὁποία παρέστη ὁ πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας...

16. » Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας παράγγειλε 1.000 βιβλία γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα, ποὺ ἐξέδωσε 
τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο, προκειμένου νὰ διανεμηθοῦν σὲ σχολεῖα.

17. » Στὶς 28 Ἀπριλίου 2006 ἔλαβε χώρα στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν συνάντηση μὲ 
σκοπὸ τὴν προετοιμασία τῆς πρόσκλησης εἰδικῶν στὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώ-
ματος ἀπὸ φημισμένα ξένα ἰνστιτοῦτα ἔτσι, ὥστε νὰ ἐνημερώσουν τὸ Παιδαγωγικὸ 
Ἰνστιτοῦτο καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν διδασκόντων γιὰ τὶς μεθόδους διδασκαλίας 
τοῦ Ὁλοκαυτώματος.» 

20. «Τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. συγχρηματοδότησε σεμινάριο ὠργανωμένο στὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ Μου-
σεῖο Yad Vashem (7-16 Ioυλίου 2006), στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν 18 δάσκαλοι ἀπὸ 
ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
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_______________________________________________
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_______________________________________________
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)

_______________________________________________
 (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_______________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)

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

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

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

Πιστωτικὴ Κάρτα

 VISA 

 MasterCard 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ

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

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)

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

 ΤΟΜΟΙ ∆ΑΥΛΟΥ 58 ₠

 ΤΕΥΧΗ ∆ΑΥΛΟΥ 6 ₠

21. » Νέ α βι βλί α, ποὺ πε ρι έ χουν ὕ λη γιὰ τὸ Ὁ λο καύ τω μα ἔ χουν ἑ τοι μα σθῆ κι ἐκ δο θῆ.

22. » Ἡ ἕ κτη σύ σκε ψη με τα ξὺ Ἰ ου δα ϊ σμοῦ - Ὀρ θο δο ξί ας “Θρη σκευ τι κὴ ἐ λευ θε ρί α καὶ ἡ 
σχέ ση με τα ξὺ ἐ λευ θε ρί ας καὶ θρη σκεί ας” θὰ δι ορ γα νω θῇ στὴ Θεσ σα λο νί κη» καὶ 
θὰ ὑ πο στη ρι χθῇ οἰ κο νο μι κὰ ἀ πὸ τὴν Γε νι κὴ Γραμ μα τεί α Νέ ας Γε νιᾶς.

«ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 » Τὸ τρί το ἐ τή σιο συ νέ δριο Ἑλ λή νων καὶ Ἰσ ρα η λι νῶν συγ γρα φέ ων, ὑ πὸ τὴν αἰ γί δα 
τοῦ  Ἐ θνι κοῦ Κέν τρου Βι βλί ου καὶ τῆς Ἰσ ρα η λι νῆς Πρε σβεί ας στὴν Ἀ θή να ἔ λα βε χώ ρα 
στὸν Βό λο καὶ τὸ πα ρα κο λού θη σαν 17  Ἕλ λη νες καὶ 10 Ἰσ ρα η λι νοὶ συγ γρα φεῖς. 

 » Τὸ βι βλί ο “Ἰ ου δαῖ οι ποι η τὲς τὸ Με σαί ω να” τοῦ Ἰ ω σὴφ Βεν τού ρα ἐκ δό θη κε ἀ πὸ τὶς 
ἐκ δό σεις “Νε φέ λη” τὸ 2005.

 » Τὸ Ἐ θνι κὸ Θέ α τρο πα ρου σιά ζει γιὰ δεύ τε ρη συ νε χῆ χρο νιὰ τὸ ἔρ γο «Ντιμ πούκ» τοῦ 
Μπροὺς Μά γερς, βα σι σμέ νο στὸ ἔρ γο τοῦ Σα λὸμ Ἄν σκι· εἶ ναι ἐμ πνευ σμέ νο ἀ πὸ τὴν 
ἑ βρα ϊ κὴ πα ρά δο ση.»

Ποι νι κο ποί η ση τῆς ἱ στο ρι κῆς ἔ ρευ νας

ἐ λευ θε ρί α τῆς ἔκ φρα σης ἦ ταν κεν τρι κὴ ἐ πι δί ω ξη τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ ∆ι α-
φω τι σμοῦ καὶ στὴ συ νέ χεια ἀ πο τέ λε σε μιὰ ἀ πὸ τὶς ση μαν τι κώ τε ρες κα-
τα κτή σεις τοῦ φι λε λεύ θε ρου ∆υ τι κοῦ Πνεύ μα τος καὶ γε νι κὰ τῆς ἀν θρώ-
πι νης Ἱ στο ρί ας. Τὴν 1η Νο εμ βρί ου 2005 ὅ μως, ποὺ ἡ Γε νι κὴ Συ νέ λευ ση 
τοῦ Ο.Η.Ε. ἀ πο φά σι σε ὁ μό φω να τὴν κα θι έ ρω ση τῆς 27ης Ἰ α νου α ρί ου ὡς 

Ἐ τή σιας ∆ι ε θνοῦς Ἡ μέ ρας Μνή μης τῶν Θυ μά των τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος, μὲ τὸ ἴ διο ψή-
φι σμα στέ ρη σε κά θε ἴ χνος νο μι μο ποί η σης τῶν ἀρ νη τῶν τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος, κα λῶν-
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Ἡ εἰ κο νι ζό με νη γε λοι ο γρα φί α ἀ πέ σπα σε τὸ δεύ τε ρο βρα βεῖ ο σὲ δι α γω νι σμὸ ἀν τι ση μι τι-
κοῦ σκί τσου, ποὺ προ κή ρυ ξαν Ἰσ ρα η λι νοὶ καλ λι τέ χνες ἐ πι χει ρῶν τας νὰ ἀ παν τή σουν μὲ 
χι οῦ μορ στὸν ἀν τί στοι χο δι α γω νι σμὸ τῆς ἰ ρα νι κῆς ἐ φη με ρί δας (βλ. σελ. 21755.) 

Ἡ Ἰσ ρα η λι νὴ Ἀρ χὴ Yad Vashem μὴ συμ με ρι ζό με νη τὸ χι οῦ μορ τῶν ὁ μο ε θνῶν της ἀν τέ-
δρα σε ἄ με σα κι ἔ τσι ὅ λες οἱ πε ραι τέ ρω πρω το βου λί ες στα μά τη σαν, ἡ δὲ σχε τι κὴ ἱ στο σε λί-
δα τῶν καλ λι τε χνῶν ἔ παυ σε νὰ λει τουρ γῇ (πηγή: www.spiegel.de). 

- Φῶτα, κάμερα, πᾶμε!

τας τὰ κρά τη-μέ λη νὰ ἀ πορ ρί ψουν κά θε ἄρ νη ση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος ὡς ἱ στο ρι κοῦ 
γε γο νό τος, συ νο λι κὰ ἢ ἐν μέ ρει. Ζή τη σε δη λα δὴ ἀ πὸ τὰ κρά τη - μέ λη νὰ ἐ πι βάλ λουν 
λο γο κρι σί α ἐ λέγ χον τας καὶ πε ρι ο ρί ζον τας τὴν ἔκ φρα ση. Εἶ χε προ η γη θῆ ἀ πό φα ση τοῦ 
Εὐ ρω κοι νο βου λί ου (27/1/2005) μὲ πα ρό μοι ο πε ρι ε χό με νο καὶ ὕ φος, ποὺ ὥ ρι ζε τὴν 27η 
Ἰ α νου α ρί ου «Εὐ ρω πα ϊ κὴ Ἡ μέ ρα Μνή μης τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος».

Ἤ δη σὲ 10 ἀ πὸ τὶς 27 χῶ ρες-μέ λη τῆς Εὐ ρω πα ϊ κῆς Ἕ νω σης ἀ πα γο ρεύ ε ται ἡ ἀμ φι-
σβή τη ση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος, καὶ οἱ ἀμ φι σβη τί ες ἀν τι με τω πί ζουν ποι νὴ φυ λά κι σης 
ἕ ως καὶ 10 χρό νια. ∆υ στυ χῶς ὀ πι σθο δρο μοῦ με πρὸς ἕ ναν νέ ου τύ που Με σαί ω να, 
καὶ ἡ ποι νι κο ποί η ση τῆς ἱ στο ρι κῆς ἔ ρευ νας, τῆς γνώ μης καὶ τῆς ἐ λεύ θε ρης ἔκ φρα σης 
ἀ πο τε λοῦν τὰ πρῶ τα βή μα τα πρὸς αὐ τὴ τὴν κα τεύ θυν ση.

* * *
ἰ δι κὰ γιὰ τὴν Ἑλ λά δα –ὄ χι μό νον δὲν ἑ ορ τά ζον ται, ἀλ λὰ καί– πα ρα-
λεί πε ται ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μα δι δα σκό με νη στὰ σχο λεῖ α Ἱ στο ρί α οἱ α δή-
πο τε μνεί α γιὰ πραγ μα τι κὰ ὁ λο καυ τώ μα τα τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, ὅ πως γιὰ 
τὴ γε νο κτο νί α τῶν Ἑλ λή νων ἀ πὸ τοὺς χρι στια νοὺς στὰ σφα γεῖ α τῆς 
Σκυ θό πο λης (βλ. «∆», τ. 258) ἢ τῶν Κρη τῶν ἀ πὸ τοὺς Βυ ζαν τι νοὺς τοῦ 

Νι κη φό ρου Φω κᾶ (βλ. «∆», τ. 221 καὶ 224-225 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/143250.pdf) 
καὶ πολλὰ ἄλλα.

Γιά ννης Λά ζα ρης
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ὸ Ἑλ λη νι κὸ Κρά τος ἐ πέ βα λε πρὶν ἕ να χρό νο τὴν ὑ πο χρε ω-

τι κὴ δι δα σκα λί α στὰ Νη πι α γω γεῖ α καὶ τὴν Πρω το βάθ μια 

καὶ ∆ευ τε ρο βάθ μια Ἐκπαίδευση τοῦ Ὁ λο καυ τώ μα τος τῶν 

Ἑ βραί ων καὶ τὴν ὑ πο χρε ω τι κὴ ἐ πί σκε ψη τῶν μα θη τῶν στὰ 

ἑ βρα ϊ κὰ μου σεῖ α καὶ συ να γω γές. 

∆ε δο μέ νου ὅ τι ἡ κί νη ση αὐ τὴ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 

Κρά τους δὲν ἰ σχύ ει καὶ γιὰ ἄλ λα πραγ μα τι-

κὰ ὁ λο καυ τώ μα τα ὅ πως τῶν Ἑλ λή νων τοῦ 

Πόν του, τῶν Ἀρ με νί ων κ.ἄ., ὁ πωσ δή πο τε 

ὡς κί νη ση εἶ ναι τοὐ λά χι στον πε ρί ερ γη ἕως 

σκανδαλώδης καὶ ὕποπτη ὡς πρὸς τὸν παι-

δα γω γι κὸ σκο πὸ ποὺ ὑ πη ρε τεῖ. Γιὰ τὸν 

λό γο αὐ τὸ ζη τή σα με νὰ μᾶς μι λή σῃ ἡ 

δι α κε κρι μέ νη κα θη γή τρια Παι δα γω-

γι κῆς τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν κ. 

Μ. Τζά νη.

«∆»: Κυ ρί α Τζά νη, τὸ Κρά τος ἀ πο φά σι σε φέ τος νὰ εἰ σα χθῇ ἡ δι δα σκα λί α 
τοῦ «Ὁ λο καυ τώ μα τος» τῶν Ἑ βραί ων στὰ Νη πι α γω γεῖ α καὶ νὰ γί νων ται ὑ πο-
χρε ω τι κὲς ἐ πι σκέ ψεις τῶν μα θη τῶν Α΄/Β΄ βάθ μιας Ἐκ παί δευ σης στὰ ἑ βρα ϊ κὰ 
μου σεῖ α. 

Γιὰ ὁ λό κλη ρες δε κα ε τί ες ἡ ἀν θρω πό τη τα ὑ φί στα ται αὐ τὸν τὸν συ νει δη σια κὸ βια-
σμὸ μὲ τὸ δῆ θεν «Ὁ λο καύ τω μα» τῶν Ἑ βραί ων· καὶ λέ ω «δῆ θεν» ἔ πει τα πλέ ον ἀ πὸ 
τὴν ἔ ρευ να τοῦ Ρο ζὲ Γκα ρων τὺ καὶ τὰ ντο κου μέ να τῶν Ἀρ χεί ων τῆς Νυ ρεμ βέρ γης. 
Τώ ρα ἐ πι χει ροῦν νὰ δι α τα ρά ξουν μὲ τὶς σκο πι μό τη τές τους καὶ τὶς ἀ θῷ ες ψυ χὲς 

Ç «ÐÁÉÄÅÉÁ» ÔÏÕ
«ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁÔÏÓ» 
ÊÁÉ Ç ÅÎÁÈËÉÙÓÇ
ÔÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÌÁÓ

Ἡ κα θη γή τρια τοῦ Τμήματος Παι δα γω γι-
κῆς Ἐ θνι κοῦ καὶ Κα πο δι στρια κοῦ Πα νε πι-

στη μί ου Ἀ θη νῶν κ. Μα ρί α Τζά νη.

ἑ βρα ϊ κὰ μου σεῖ α καὶ συ να γω γές. 

∆ε δο μέ νου ὅ τι ἡ κί νη ση αὐ τὴ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ 

Κρά τους δὲν ἰ σχύ ει καὶ γιὰ ἄλ λα πραγ μα τι-

κὰ ὁ λο καυ τώ μα τα ὅ πως τῶν Ἑλ λή νων τοῦ 

Πόν του, τῶν Ἀρ με νί ων κ.ἄ., ὁ πωσ δή πο τε 

ὡς κί νη ση εἶ ναι τοὐ λά χι στον πε ρί ερ γη ἕως 

σκανδαλώδης καὶ ὕποπτη ὡς πρὸς τὸν παι-

δα γω γι κὸ σκο πὸ ποὺ ὑ πη ρε τεῖ. Γιὰ τὸν 

λό γο αὐ τὸ ζη τή σα με νὰ μᾶς μι λή σῃ ἡ 

Συνέντευξη τῆς καθηγήτριας Παιδαγωγικῆς κ. Μ. Τζάνη
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τῶν παιδιῶν μας. Γιατὶ βέβαια μὴν μοῦ πῆτε ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν ἐπιχειροῦν 
νὰ εἰσάγουν στὴν χώρα μας, ἐνδεχομένως καὶ στὴν Νομοθεσία μας, τὴν λογικὴ τοῦ 
περιβόητου «Ἐγκλήματος Συνειδήσεως»; Ἐγὼ θὰ σταθῶ περισσότερο στὴν πολιτι-
κὴ καὶ πολιτιστικὴ σημασία αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Νεό-
τητος, διότι καταναλώνει χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· καὶ ἐπειδὴ ἐγὼ εἶμαι ἕνας 
ἄγρια φορολογούμενος πολίτης, θέλω νὰ ξέρω, ποῦ πηγαίνουν τὰ λεφτά μου. 

∆ὲν καταλαβαίνω, γιατί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐνδιαφερό-
μαστε τόσο πολὺ γιὰ τὸ «Ὁλοκαύτωμα» τῶν Ἑβραίων 
καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ δικά μας Ὁλοκαυτώματα, 
ποὺ δὲν εἶναι ἕνα, ἀλλὰ χιλιάδες καὶ πολλαπλᾶ, καὶ 
γιὰ τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον δὲν μιλᾶμε, ὄχι μόνον δὲν τὰ δι-
δάσκουμε, οὔτε κἂν τὰ τιμοῦμε μὲ ἀντίστοιχες τελετές, 
ἀλλὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, γιὰ νὰ τὰ σβήσουμε ἀπὸ 
τὴν μνήμη μας. Καὶ ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἀγνοήσου-
με (ἀναφέρομαι στὰ πιὸ πρόσφατα Ὁλοκαυτώματά μας 
ὅπως τῶν Ποντίων), τότε κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, γιὰ νὰ 
«μᾶς πείσουμε» ὅτι ἐμεῖς φταῖμε γιὰ ὅ,τι ὑπέστημεν. 

Προσωπικὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ἂς τὸ τιμοῦν οἱ Ἑβραῖ-
οι δίκαια ἢ ἄδικα τὸ «Ὁλοκαύτωμά» τους. Τὸ πρόβλη-
μα εἶναι τί κάνουμε ἐμεῖς. Ἑπομένως ἐδῶ ὑπάρχει καὶ 
ἡ παιδαγωγικὴ διάσταση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος. Μὲ 

ποιά δηλαδὴ παιδαγωγικὴ φιλοσοφία καὶ μὲ ποιά ἐπιτρέπουσα παιδαγωγικὴ ἀρ-
χὴ εἰσάγουμε τὸ «Ὁλοκαύτωμα» τῶν Ἑβραίων στὰ Νηπιαγωγεῖα μας καὶ στὴν 
Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση; Ὡς παιδαγωγὸς ἐκτιμῶ, ὅτι ἡ παρέμβαση αὐτὴ εἶναι 
μετρίως ἀπαράδεκτη ἕως ἐγκληματική, ἐνδεχομένως δὲ νὰ ἔχουμε καὶ ἄλλα τέτοια 
ὀλισθήματα, ἔτσι ἐκτιμῶ. 

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς

«∆»: Τὰ πρῶτα ἀνατριχιαστικὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὅμως ξεκίνησαν 
στὴν Σκυθόπολη τῆς Χαναάν, ὅπου οἱ χριστιανοὶ βασάνιζαν, κακοποιοῦσαν καὶ 
δολοφονοῦσαν τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἀπέρριπταν τὸν Χριστιανισμὸ ὡς θρησκεία. 
Ἡ βία τῶν χριστιανῶν γιατί ἀποσιωπᾶται;

Ὁ Ἰουδαιοχριστιανισμὸς εἶναι ἕνα μόρφωμα ἑβραϊκό, τεχνητὰ θεοποιημένο, τὸ 
ὁποῖο ἐξυπηρέτησε (καὶ συνεχίζει) τὴν ἑβραϊκὴ πολιτικὴ τῆς διείσδυσης σὲ μεγάλο 
μέρος τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, ὅπως καὶ τὸ ἄλλο μόρφωμά του, τὸ Ἰουδαιο-ισ-
λάμ. Τὰ στρατόπεδα ὅπως τῆς Σκυθόπολης, ὅπου οἱ Ἕλληνες καὶ ἄλλες ἐθνότητες 
δολοφονήθηκαν καὶ μαρτύρησαν ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ἀποκαλύπτουν τὴν βία 
τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο. Μιὰ βία, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ 
συγκαλύπτουν, ὅπως καὶ νὰ συγκαλύπτουν τὸ ὅτι πλαστογράφησαν τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία, διότι οἱ Ἰουδαιο-χριστιανοὶ ἦσαν ἀνίκανοι νὰ συλλάβουν 

Μὲ ποιά παιδα- 

γωγικὴ φιλοσοφία 

καὶ μὲ ποιά 

ἐπιτρέπουσα 

παιδαγωγικὴ ἀρχὴ 

εἰσάγουμε τὸ 

«Ὁλοκαύτωμα» 

τῶν Ἑβραίων στὰ 

Νηπιαγωγεῖα μας καὶ 

στὴν Πρωτοβάθμια 

Ἐκπαίδευση;
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εὐγενεῖς ἔννοιες καὶ ἰδέες. Οὐδέποτε ἐξ ἄλλου μᾶς συγχώρησαν, ὅτι ἀπὸ τὸ δικό 
μας Ἀξιακὸ Σύστημα προέκυψε ὁ Ἀνθρωπισμός, γιὰ τὸν ὁποῖον αὐτοὶ καυχῶνται, 
ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸν δημιουργήσαμε. 

Ἀποκρύπτουν ἐπίσης, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διωχθήκαμε, ἐπειδὴ εἴχαμε ἀντιλή-
ψεις ἄκρως εὐεργετικὲς γιὰ τὴν Φύση, γιὰ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία, γιὰ τὶς ἀξίες 
ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν διέπουν, καθὼς καὶ γιὰ ποιά πρότυπα ἔπρεπε νὰ προβάλ-
λουμε στὰ παιδιά μας. Κατὰ συνέπεια συγκρουσθήκαμε μὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν 
διαφορετικὲς ἀξίες, πρότυπα καὶ ἰδέες, τὶς ὁποῖες ἐπέβαλαν βίαια στὴν ἀνθρωπό-
τητα, γιὰ νὰ ἁρπάξουν τὴν ἐξουσία, τὴν ὁποίαν ἀναπαράγουν μὲ ἀποδόμηση τῆς 
ἐθνικῆς συνείδησης, κατάρρευση τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, ψυχολογικὴ βία, ψεῦδος 
καὶ ἐξαγορὰ προσώπων καὶ συνειδήσεων. 

Ἐπίσης ὁ Ἑβραιοχριστιανισμὸς λειτουργεῖ καὶ ὡς μία ἀσπίδα τοῦ Σιωνισμοῦ 
ἀπέναντι στὸν ἀντιεβραϊσμό, ποὺ παρατηρεῖται στὶς κοινωνίες, ὁ ὁποῖος εἶναι τε-
κμηριωμένος καὶ μὲ Ἑβραίων μάλιστα συγγράμματα, διότι εἶναι πασίγνωστο, ὅτι 

οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶχαν προβλήματα μόνον μὲ τοὺς Γερμα-
νοὺς τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας, οὔτε μόνον μὲ ἕνα ἔθνος ἢ 
μὲ ἕναν μόνον λαό, ἀλλὰ πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες, 
ὅπου πῆγαν, δημιουργοῦσαν προβλήματα. Ἐδῶ ὑπάρχει 
κάποια αἰτία, ποὺ οἱ ἴδιοι θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν προσέξουν 
καὶ νὰ τὴν ψάξουν. 

Ἐγὼ πιστεύω, ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ συμβιώνουν 
σὲ ἐπίπεδο πλήρους ἀλληλοκατανόησης καὶ νὰ λειτουρ-
γοῦν μέσα στὶς κοινωνικὲς ὁμάδες διεπόμενοι τόσο ἀπὸ 
τὸ «ἀλληλέγγυον» ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ «συναμφότερον» τῶν 
Ἑλλήνων, ποὺ σημαίνει ὅτι εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιὰ 
τοὺς ἄλλους, ὅτι συνεκτιμοῦμε τὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων 
μὲ τὸν Ὀρθὸ Λόγο πρὸς τὸ συμφέρον τῆς κοινωνίας καὶ 
τοῦ Οἰκοσυστήματος, γιὰ νὰ βρίσκουμε πάντοτε λύσεις, 
διότι ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη παραλάβαμε τὸ περίφημο 
«ταυτὸν τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἀληθές» καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς 
Ἰουδαιοχριστιανούς.

Ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες παραλάβαμε τό: «Οὔ τοι συνέχθην ἀλλὰ συμφιλεῖν 
ἔφυν», δηλαδὴ «δημιουργήθηκα ἀπὸ τὴν Φύση, ὄχι γιὰ νὰ μισῶ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγα-
πάω». Αὐτὸ τὸ σὺν ὁδηγεῖ σὲ ὅλα τὰ πλάσματα. Εἶναι ἡ βάση τῆς Συμπαντικῆς 
Συνείδησης («Ἀντιγόνη» Σοφοκλέους).

«∆»: Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι πῶς ἐπιτρέπουν νὰ 
ἀφήνονται τὰ νήπια ἀνυπεράσπιστα στὴν προπαγάνδα τῆς ἑβραϊκῆς κοινότη-
τας; 

Ξέρει κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τί συμβαίνει; Θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζῃ, 

Ὁ Ἑβραιο-

χριστιανισμὸς 

λειτουργεῖ καὶ ὡς 

μία ἀσπίδα τοῦ 

Σιωνισμοῦ ἀπέναντι 

στὸν ἀντιεβραϊσμὸ 

ποὺ παρατηρεῖται 

στὶς κοινωνίες, 

ὁ ὁποῖος εἶναι 

τεκμηριωμένος καὶ 

μὲ Ἑβραίων μάλιστα 

συγγράμματα.
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Ὁ σύγ χρο νος Γάλ λος φι λό σο φος Ρο-
ζὲ Γκα ρων τὺ στὸ βι βλί ο ποὺ ἐ ξέ δω σε 
πρὶν ἀ πὸ μία δεκαετία μὲ τίτ λο: «Τhe 
Founding Myths of Modern Israel» 
(στὰ Ἑλ λη νι κὰ ἐ ξε δό θη ὑ πὸ τὸν τίτ λο: 
«Θε με λι ώ δεις Μῦ θοι τῆς ἰσ ρα η λι νῆς 
Πο λι τι κῆς») κα τα λύ ει μὲ ἀ κα τα γώ νι-
στη ἀ πο δει κτι κό τη τα τὰ κοι νῶς προ-
πα γανδι ζόμενα γύ ρω ἀ πὸ τὸ Ὁ λο καύ-
τω μα. ∆ι κά στη κε καὶ τοῦ ἐ πι βλή θη κε 
βα ρειὰ χρη μα τι κὴ ποι νή, ἀλ λὰ λό γῳ 
τοῦ παγ κό σμιου κύ ρους του ὡς φι λο σό-
φου δὲν φυ λα κί στη κε. Εἶ ναι ἕ νας ἀ πὸ 
τὰ θύ μα τα τῆς με σαι ω νι κοῦ τύ που 
σκο τα δι στι κῆς δρα στη ρι ό τη τας κα τὰ 

τῆς ἔ ρευ νας καὶ τῆς Ἐ πι στή μης.
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καὶ αὐ τὸ εἶ ναι ἕ να ἐ ρώ τη μα. Συ νε πῶς ἀ φο ρᾷ στὴν Ἀ κα δη μί α, καὶ κα λεῖ ται ἡ Ἀ κα-
δη μί α Ἀ θη νῶν νὰ ἀ παν τή σῃ. Φυ σι κὰ δὲν δι δά σκε ται ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α στὸ Ἰσ-
ρα ήλ, ἴ σως μό νον κά ποι ος ἀ πό η χος τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λά δος, δι ό τι σή με ρα οἱ Ἑ βραῖ οι 
ἀ γω νί ζον ται, ἀ νε πι τυ χῶς πάν τα, νὰ πεί σουν τὴν Οἰ κου μέ νη, ὅ τι ἡ Γλῶσ σα καὶ ὁ 

Πο λι τι σμὸς εἶ ναι ἔρ γα τῶν ἰ δί ων, ἀμ φι σβη τῶν τας τὴν 
ἀ νυ πέρ βλη τη πο λι τι στι κὴ πα ρα γω γὴ τῶν Ἑλ λή νων. 

Ὅ σον ἀ φο ρᾷ στοὺς Ἕλ λη νες δι α νο ου μέ νους, τοὺς 
χω ρί ζω σὲ δύο κα τη γο ρί ες, ἐ κεί νους ποὺ ἀ νή κουν στὶς 
δυ νά μεις τοῦ «Ταυ τόν» καὶ ὁ πωσ δή πο τε ἀν τι δροῦν 
σὲ αὐ τό, καὶ σὲ ἐ κεί νους ποὺ ἀ νή κουν στὶς δυ νά μεις 
τοῦ «Ἀλ λο τρι ο μορ φο δια ίτου» καὶ σω παί νουν συ ναι-
νῶν τας. Ἀ να φέ ρο μαι στὴν θε ω ρί α μου, ποὺ ἑρ μη νεύ ει 
τὴν κοι νω νι κὴ δυ να μι κὴ κά θε πο λι τι κῆς πρά ξης στὴν 
Ἑλ λά δα ἀ πὸ τὴν ἀ παρ χὴ τῆς ἀ να δη μι ουρ γί ας τοῦ Ἑλ-
λη νι κοῦ Κρά τους. Σή με ρα τὸ «Ἀλ λό τριον» καὶ τὸ «Ἀλ-
λο τρι ό μορ φον» εἶ ναι σὲ πλή ρη δρά ση καὶ ἡ Παι δεί α 
εἶ ναι ὑ πὸ δι ωγ μὸν ἀ πὸ τὰ βι βλί α τοῦ Σχο λεί ου καὶ 
ἰ δί ως τῆς Ἱ στο ρί ας καὶ τῆς πρώ της Ἀ να γνώ σε ως. Σὲ 
ὅ σους ὅ μως ἀ περ γά ζον ται τὸν ἐν τα φια σμὸ τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς Ἱ στο ρί ας, ἔ χω νὰ πῶ, ὅ τι ἡ ἀ λή θεια εἶ ναι φῶς. 

Ὅ σο καὶ νὰ θέ λουν λοι πὸν νὰ ἀλ λοι ώ σουν ἢ νὰ 
πλα στο γρα φή σουν τὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α, εἶ ναι πάν-
τα ζή τη μα χρό νου αὐ τὴ νὰ ἐ πα να προ βάλ λε ται στὴν 
ἀ λη θι νή της δι ά στα ση καὶ ση μα σί α. Ἑ πο μέ νως ἀ πο-
τυγ χά νουν οἱ κα τὰ και ροὺς πλα στο γρά φοι της κά θε 
φο ρά.

* * *
ὰ ἀ νί σχυ ρα παι διὰ βι ά ζον ται πνευ μα τι κὰ κα τὰ συρ ρο ὴν ἀ πὸ γο-
νεῖς καὶ δα σκά λους, ποὺ φο βού με νοι τὸ ἱ ε ρα τεῖ ο γί νον ται οἱ ἴ διοι 
οἱ πρῶ τοι ὑ πεύ θυ νοι γιὰ τὴν κα κὴ μόρ φω ση τῶν παι δι ῶν τους. Οἱ 
εὐ θύ νες τῶν νη πι α γω γῶν καὶ δι δα σκά λων εἶ ναι τε ρά στι ες, δι ό τι τί-
πο τα δὲν θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἐ πι τύ χουν οἱ «ὁ λο καυ τω μα τι στές», ἐ ὰν 

δὲν ἐ ξα σφά λι ζαν τὴν ἀ νε πί τρε πτη σι ω πὴ τῶν ἐκ παι δευ τι κῶν. Οἱ νη πι α γω γοὶ ἂς 
ἀ να λο γι σθοῦν τὶς εὐ θύ νες τους. 

Καὶ ἐ πὶ τέ λους ἂς ἀ να φέ ρουν καὶ τὸ βι βλί ο τοῦ Ρο ζὲ Γκα ρων τύ (ποὺ ἀ πο δει κνύ ει 
μὲ συν τρι πτι κὰ στοι χεῖ α, ὅ τι τὸ «Ὁ λο καύ τω μα» εἶ ναι ἱ στο ρι κὸς μῦ θος) σὲ ὅ λες τὶς 
βαθ μί δες ἐκ παί δευ σης.

Ἀγ γε λι κὴ Ρέ του λα

Ὅσον ἀφορᾷ 

στοὺς  Ἕλληνες 

διανοουμένους, 

τοὺς χωρίζω σὲ δύο 

κατηγορίες, ἐκείνους 

ποὺ ἀνήκουν στὶς 

δυνάμεις τοῦ «Ταυτόν» 

καὶ ὁπωσδήποτε 

ἀντιδροῦν σὲ αὐτό, 

καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ 

ἀνήκουν στὶς δυνάμεις 

τοῦ «Ἀλλοτριο-

μορφοδιαίτου» 

καὶ σωπαίνουν 

συναινῶντας.

ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
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ἀρ χαι ο λο γι κὸς χῶ ρος τῆς Κοι λά δας τῶν Μου σῶν 
βρί σκε ται στοὺς ἀ να το λι κοὺς πρό πο δες τοῦ Ἑ λι κῶ-
να νο τί ως τῆς Θή βας κι ἀ νή κει στὸν ση με ρι νὸ ∆ῆ μο 
Θε σπι ῶν, ὅ που βρί σκον ταν o ι ἀρ χαῖ ες Θε σπι ὲς καὶ 
ἡ Ἄ σκρη –τό πος κα τα γω γῆς τοῦ Ἡ σι ό δου. Τὸ ἐγ κω-

μια σθὲν ἀ πὸ τὸν Παυ σα νί α «Ἱ ε ρὸν Ἄλ σος», τό πος πα νελ λή νιας 
λα τρεί ας τῶν Μου σῶν, ὑ πῆρ ξε γιὰ χι λιά δες χρό νια πνευ μα τι κὸ 
καὶ καλ λι τε χνι κὸ κέν τρο, ὅ που ὑ πῆρ χαν –καὶ σῴ ζον ται ἀ κό μη 
τὰ λεί ψα να πολ λῶν ἐξ αὐ τών– δε κά δες να οί, βω μοί, ἀ γάλ μα τα, 
θέατρο, ἀρ χι τε κτο νι κὰ ἀ ρι στουρ γή μα τα καὶ στά δια, ὅ που τε λοῦν-
ταν πο λι τι στι κὰ δρώ με να καὶ ἀ γῶ νες, τὰ «Μου σεῖ α». Ὅ πως ἔ χου με 
κα ταγ γεί λει σὲ πολ λὰ πα λαι ό τε ρα δη μο σι εύ μα τά μας, στὸν ση μαν-
τι κώ τα το αὐ τὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο συν τε λεῖ ται ἐ πὶ σει ρὰ ἐ τῶν 
ἕ να ὄρ γιο πα ρα νο μι ῶν, κα τα πα τή σε ων καὶ ἄλ λων ἀ θλι ο τή των  μὲ 
τὴ συ νερ γί α πολ λῶν φο ρέ ων τῆς Ρω μι ο σύ νης (βλ. «∆», τ. 248-249, 
251, 257, 260-261, 279.) 

Ἀ πὸ τὸ ἔγ γρα φο Α.Π. 1808 τοῦ ΥΠ.ΠΟ. μὲ ἡ με ρο μη νί α 30 Μα ΐ ου 2005 καὶ 
μὲ τὴν ὑ πο γρα φὴ τοῦ κ. Χρή στου Ζα χό που λου, ποὺ ἀ πο κα λύ πτου με σή με ρα, 
προ κύ πτει, ὅ τι τὴν ἐ πι χεί ρη ση συγ κά λυ ψης καὶ νο μι μο ποί η σης ὅ λων αὐτῶν 
τῶν ἀθλιοτήτων, ποὺ ἔ γι ναν ἀ πὸ τὸ 2002 ἕ ως καὶ ἐ πὶ τῶν ἡ με ρῶν του στὸν 
ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο, ἐ ξε τέ λε σε τὸ ἴ διο τὸ ΥΠ.ΠΟ. διὰ τοῦ ἴ διου τοῦ πρώ ην Γε νι-
κοῦ Γραμ μα τέ α καὶ τῶν προ η γού με νων πο λι τι κῶν ἡ γε σι ῶν τοῦ ὑ πουρ γεί ου. Τὸ 
πε ρι ε χό με νο τοῦ ἐγ γρά φου Ζα χό που λου, ποὺ θὰ δῆ τε στὴ συ νέ χεια, ἀ πο τε λεῖ 
καὶ τὴν ἐ πί ση μη ἐ πι σφρά γι ση τῆς ὁ ρι στι κῆς κα τα στρο φῆς τῆς Κοι λά δας τῶν 
Μου σῶν, τοῦ με γα λύ τε ρου ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου τῆς Ἑλ λά δος.

ÅÃÃÑÁÖÏ ÔÏÕ ×. ÆÁ×ÏÐÏÕËÏÕ

ÂÁÆÅÉ ÔÇÍ «ÔÁÖÏÐËÁÊÁ»

ÓÔÇÍ ÊÏÉËÁÄÁ ÔÙÍ ÌÏÕÓÙÍ
Συγ κα λύ πτει καὶ νο μι μο ποι εῖ 
τε ρά στι ες πα ρα νο μί ες-ἀ θλι ό τη τες

ΑΠΟΚΛΕΙ
ΣΤ

ΙΚ
Ο
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Ἡ Κοι λά δα τῶν Μου σῶν ἔ χει ὑ πο στῇ πολ λα πλὲς ἐ πεμ βά σεις καὶ ἀλ λοι ώ σεις, οἱ πε ρισ σό-
τε ρες ἀ πὸ τὶς ὁ ποῖ ες εἶ ναι πα ρά νο μες. Μὲ τὸ ἔγ γρα φο Α.Π. 1808/30.05.2005 τοῦ Ὑ πουρ-
γεί ου Πο λι τι σμοῦ, ποὺ τὸ ὑ πο γρά φει ὁ πρώην Γε νι κὸς Γραμ μα τέ ας του κ. Χ. Ζα χό που λος, 

ἐ πι χει ρεῖ ται ἡ πλή ρης συγ κά λυ ψή τους.
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Οἱ πρῶ τες ἀ να σκα φι κὲς ἀ πό πει ρες στὴν Κοι λά δα τῶν Μου σῶν ἔ γι ναν ἀ πὸ 
Γάλ λους ἀρ χαι ο λό γους τὸν ιθ΄ αἰ ῶ να, οἱ ὁ ποῖ οι κα τ’ ἀρ χὰς ἀν τί κρυ σαν χρι-
στι α νι κοὺς να ούς, ἐ ρει πω μέ νους ἢ μή, ἐμ φα νῶς κτι σμέ νους ἐ πά νω στὰ ἀρ χαῖ α 
μνη μεῖ α. Ἕ νας ἀ πὸ αὐ τούς, ὁ Γάλ λος Ντε σάρμ, ἔ γρα ψε τὰ ἑ ξῆς εἰ ρω νι κὰ σχό λια 
γιὰ τοὺς κα τοί κους, οἱ ὁ ποῖ οι κα τα σκεύ α ζαν να οὺς πρὸς τι μὴν αὐ τοῦ, ποὺ εἶ χε 
πρω το στα τή σει στὴν κα τε δά φι ση τοῦ χώ ρου: «Τὸ ὄ νο μα τοῦ Κων σταν τί νου 
προ κα λεῖ θλί ψη, ὅ ταν ἀ κού γε ται σ’ ἕ να τό πο σὰν αὐ τὸν ἐ δῶ. Καὶ τοῦ το, για τί 
ἐ κεῖ νος εἶ ναι ὁ πρῶ τος ποὺ πα ρα βί α σε τὸ ἱ ε ρὸ τῶν Μου σῶν, ὁ ὁ ποῖ ος διάρ πα σε 
τὰ ἀ γάλ μα τά τους, γιὰ νὰ τὰ με τα φέ ρῃ στὴν Κων σταν τι νού πο λη ὅ που ἀρ γό τε ρα 
ἔ γι ναν πα ρα νά λω μα πυ ρὸς σὲ μιὰ πυρ κα γιά. ∆ὲν ἀρ κέ στη κε στὴν κα τα στρο φή 
τους, ἀν τι κα τέ στη σε τὴ θε ό τη τά τους ἀ πὸ τὴ δι κή του.» (Decharme, Notice, 171). 
Με τὰ τὶς πρῶ τες αὐ τὲς ἀ να σκα φὲς πρὶν ἀ πὸ 150 χρό νια δὲν ἔ χει γί νει οὔ τε μί α 
προ σπά θεια συν τή ρη σης ἢ του λά χι στον δι α τή ρη σης τῆς γαλ λι κῆς ἀ να σκα φῆς. 

Ἔ στω κι ἔ τσι ὅ μως, μέ σα σὲ αὐ τὸ τὸ χῶ ρο ἡ Κοι λά δα τῶν Μου σῶν ἦ ταν 
ἕ να ἀ λώ βη το το πί ο, τὸ ὁ ποῖ ο, πα ρ’ ὅ λο ποὺ ἔ χει ὑ πο στῆ κά ποι α οἰ κο λο γι κὴ 
κα τα στρο φὴ ἀ πὸ ὑ περ βό σκη ση τῶν αἰ γο προ βά των, ἐν τού τοις δι α τη ροῦσε τὴν 
ἀρ χαί α του φυ σι κὴ ὀ μορ φιά.

Σειρὰ «ἱερῶν» καταστροφῶν καὶ βανδαλισμῶν

έ σα σὲ αὐ τὸν τὸ χῶ ρο ξε κί νη σε τὴν τε λευ ταί α δε κα ε τί α ἕ να ὄρ γιο 
τῶν πα ρα νο μι ῶν γιὰ πολ λοὺς καὶ δι ά φο ρους λό γους. Πρὶν ἀ πὸ ἕξι 
χρό νια ἐ πέ λε ξε ἡ Μη τρό πο λη Θη βῶν νὰ εἰ σβά λῃ, νὰ κα τα πα τή σῃ 
μί α πε ρι ο χή, νὰ τὴν ἐκ χερ σώ σῃ καὶ νὰ κα τα σκευά σῃ ἕνα τεράστιο 
κρη πί δω μα ἀ πὸ ὡ πλι σμέ νο σκυ ρό δε μα, ἐ πά νω στὸ ὁ ποῖ ο σκό πευ ε 

νὰ δη μι ουρ γή σῃ ἕ να μο να στή ρι. Προ κει μέ νου νὰ γί νουν οἱ ἐρ γα σί ες γρή γο ρα, 
ὥ στε νὰ ὑ πο δη λώ σῃ ἡ Μη τρό πο λη τὴν πα ρου σί α καὶ τὰ δι και ώ μα τά της ἐ πὶ τοῦ 
χώ ρου, ἀ πο φά σι σε νὰ τὸ κα τα σκευά σῃ μὲ λυ ό με να. Μό νο με τὰ ἀ πὸ εἰ σαγ γε λι κὴ 
πα ρέμ βα ση κα τέ στη δυ να τὸν νὰ δι α κο ποῦν οἱ ἐρ γα σί ες καὶ νὰ ὑ πο χρε ω θοῦν τὸ 
δα σαρ χεῖ ο καὶ ἡ νο μαρ χια κὴ πο λε ο δο μί α νὰ ἀ σκή σουν μη νύ σεις ἐ ναν τί ον τῶν 
κα τα πα τη τῶν, στὶς ὁ ποῖ ες κα τω νο μά στη κε ὁ ἀρ χι μαν δρί της Ἀρ σέ νιος, ποὺ προ-
ω ρι ζό ταν γιὰ ἡ γού με νος τῆς ὑ πὸ ἀ νέ γερ ση μο νῆς. 

Γιὰ τὴν κα τη γο ρί α τῆς πα ρά νο μης κα τά λη ψης δη μό σιας δα σι κῆς ἔ κτα σης 
ὁ κα τη γο ρού με νος ἱ ε ρο μό να χος Ἀρ σέ νιος ἀ νέ φε ρε, πὼς δὲν θὰ μπο ροῦ σε νὰ 
θε ω ρη θῇ ἐ κεῖ νος ὑ πεύ θυ νος γιὰ τὴν ἐ πι λο γὴ τοῦ συγ κε κρι μέ νου χώ ρου, για τί 
δὲν τὸν ἐ πέ λε ξε ὁ ἴ διος ἀλ λὰ ὁ μη τρο πο λί της Θη βῶν καὶ Λε βα δεί ας κ. Ἱ ε ρώ νυ-
μος. Τὸ δι κα στή ριο θε ώ ρη σε, ὅ τι ὁ κα τη γο ρού με νος ἀρ χι μαν δρί της ἦ ταν μό νον 
φυ σι κὸς αὐ τουρ γὸς γιὰ τὴν πα ρά νο μη κα τά λη ψη καὶ τὸν ἀ πάλ λα ξε ἀ πὸ τὴν 
κα τη γο ρί α. 

Αὐ το μά τως ὅ μως, σύμ φω να μὲ τὴν ἔ νορ κη αὐ τὴ κα τά θε ση τοῦ Ἀρ σέ νιου, ὁ 



Ἡ τεράστια αἰσθητική, ἀρχαιολογική, πολιτιστικὴ καὶ οἰκολογικὴ καταστροφὴ τῆς 
Κοιλάδας τῶν Μουσῶν μετὰ τὴν καταπάτηση ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ Λεβαδεί-
ας. Ἐπάνω: Συνολικὴ ἄποψη τῆς ὑπὸ ἀνέγερση μονῆς. Κάτω: Τὸ μέγεθος τῶν ἐπιχω-
ματώσεων, ποὺ ἔγιναν προκειμένου νὰ ἰσοπεδωθῇ ὁ χῶρος μὲ τὴν κατάχωση ἀκόμα κι 

ὁλόκληρων δένδρων. (Βλ. «∆», τ. 248-249, Αὔγ.-Σεπτ. 2002.)
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κ. Ἱ ε ρώ νυ μος γίνεται ἠ θι κὸς αὐ τουρ γός, κα θ’ ὅ τι ἦ ταν αὐ τός, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ δω σε 
τὴν ἐν το λὴ στὸν ἀρ χι μαν δρί τη νὰ προ βῇ στὴν κα τα πά τη ση τοῦ συγ κε κρι μέ νου 
χώ ρου. Τὸ ἄρ θρο 71 τοῦ νό μου 998 (ΦΕΚ 289/29.12.1979) ἀ να φέ ρει, ὅ τι «ὅ στις 
ἐν τὸς δά σους ἤ δα σι κῆς ἐ κτά σε ως ἄ νευ δι και ώ μα τος ἢ κα θ’ ὑ πέρ βα ση τῶν ὑ πὸ 
τοῦ πα ρόν τος νό μου προ βλε πό με νων ἐ ξαι ρέ σε ων ἀ νε γεί ρει οἱ ο δή πο τε κτῖ σμα ἡ 
πραγ μα το ποι εῖ οἱ ασ δή πο τε φύ σε ως ἐγ κα τά στα ση, τι μω ρεῖ ται διὰ φυ λά κι σε ως 
του λά χι στον τρι ῶν μη νῶν». 

Ὁ μη τρο πο λί της Θη βῶν κ. Ἱ ε ρώ νυ μος ἔ χει δη λα δὴ δι α πρά ξει σο βα ρὸ ἀ δί-
κη μα, γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο τὸ κρά τος οὔ τε κὰν τὸν ἐ νο χλεῖ. Ὁ ἔ φο ρος ἀρ χαι ο τή των 
Θη βῶν μά λι στα δί α τῆς σι ω πῆς ἀ νέ χε ται τὶς ἀ νο μί ες τοῦ μη τρο πο λί τη καὶ αὐ τὸ 
φυσικὰ ἔ χει δυ σμε νῆ ἐ πί πτω ση στὶς ἀρ χαι ό τη τες τοῦ τό που. 

Στὶς αὐ θαι ρε σί ες τῆς μη τρό πο λης ἦλ θε νὰ προ στε θῇ καὶ μί α τε ρά στια κε ραί α 
κι νη τῆς τη λε φω νί ας, ἡ ὁ ποί α κα τὰ τὰ ἰ σχύ ον τα δὲν θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶναι ὁρατὴ ἀ πὸ 
τὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο, δε σπό ζει ὅ μως σὲ ὅ λο τὸ χῶ ρο, ὡς κρά χτης αὐ θά δειας 
καὶ πα ρα νο μί ας. Προ κει μέ νου νὰ τρο φο δο τη θῇ δὲ ἡ κε ραί α μὲ πε τρέ λαι ο, δι α νοί-
χτη κε δρό μος –δῆ θεν γιὰ δα σο προ στα σί α–, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν ἐ πέ φε ρε μό νον αἰ σθη τι κὴ 
ἀλ λοί ω ση στὸ πε ρι βάλ λον ἀλ λὰ με γά λη κα τα στρο φὴ στὸ Θέ α τρο κα θὼς καὶ σὲ 
χι λιά δες δέν τρα τοῦ ἄλ σους, ποὺ πε ρι γρά φει ὁ Παυ σα νί ας.

Ὑ πό μνη μα πρὸς τὸν κ. Ζα χό που λο

 πει δὴ δὲν ὑ πῆρ ξε οὐ σι α στι κὴ ἀν τα πό κρι ση καὶ καμ μί α ἱ κα νο ποι-
η τι κὴ ἀ πάν τη ση, βά σει τῆς ὁ ποί ας νὰ δι α φαι νό ταν ὅ τι ἡ ἁρ μό δια 
Θ΄ ΕΠΚΑ (Ἐ φο ρεί α Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των 
Θή βας) εἶ χε κά ποι α πρό θε ση νὰ στρα φῇ ἐ ναν τί ον ἐ κεί νων, οἱ ὁ ποῖ-
οι ἔ κα ναν πα ρά νο μες πρά ξεις, ὥ στε νὰ δι α σω θῇ ὁ ἀρ χαι ο λο γι κὸς 

χῶ ρος ὁ πο λι τι κὸς μη χα νι κὸς κ. Ἰ ω άν νης Κε τσέ ας ὑ πέ βα λε ὑ πό μνη μα στὸν Γε νι κὸ 
Γραμ μα τέ α τοῦ ΥΠ.ΠΟ. κ. Χ. Ζα χό που λο τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2005 μα ζὶ μὲ ἕ ναν ὀγ κω-
δέ στα το φά κελ λο μὲ ὅ λα τὰ στοι χεῖ α (ἔγ γρα φα, χάρ τες, φω το γρα φί ες κ.λπ.). 

Ὁ κ. Κε τσέ ας εἶ ναι ἀρ χαι ο δί φης, ἕ νας ἄν θρω πος μὲ με γά λο ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὴν 
Ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α εἰ δι κὰ τῆς Κοι λά δας τῶν Μου σῶν κι εἰ δι κώ τε ρα γιὰ 
τὸν Ἡ σί ο δο, τὸ ἔρ γο του καὶ τὸ ρό λο ποὺ ἔ παι ξε στὴ δι α μόρ φω ση τῆς ἀρ χαί ας 
ἑλ λη νι κῆς δι α νό η σης. Ὅ πως ἐ πι ση μαί νει, στὸ συγ κε κρι μέ νο χῶ ρο γρά φτη καν ἔρ-
γα κο σμο ϊ στο ρι κῆς ση μα σί ας ὅ πως ἡ «Θε ο γο νί α» καὶ τὰ «Ἔρ γα καὶ Ἡ μέ ραι».

Μὲ τὴν ἐ νέρ γειά του αὐ τὴ εὐ ελ πι στοῦ σε, ὅ τι ἐν δε χο μέ νως τὸ ΥΠ.ΠΟ. θὰ ἔ λεγ χε 
τὰ στοι χεῖ α, θὰ προ έ βαι νε σὲ αὐ το ψί α, θὰ ἐ ξα κρί βω νε τὶς ἀ τα σθα λί ες καὶ θὰ λάμ-
βα νε τὰ κα τάλ λη λα δι ορ θω τι κὰ μέ τρα γιὰ τὴ δι ά σω ση τοῦ χώ ρου. Ἀν τὶ αὐ τῶν 
ὅ μως, μὲ ἔκ πλη ξή του ἔ λα βε ἀ πὸ τὸν ἴ διο τὸν κ. Ζα χό που λο τὴν ἐ πι στο λὴ ποὺ 
δη μο σι εύ ου με (Α.Π. 1808/30.05.2005/ΥΠ.ΠΟ/Γεν. Γραμ μα τέ ας), μὲ τὴν ὁ ποί α ὁ 
κ. Ζα χό που λος τὰ βρί σκει ὅ λα κα λῶς κα μω μέ να καὶ ψευ δό με νος ἐ πι χει ρεῖ νὰ 
δι και ο λο γή σῃ ὅ λες τὶς πα ρα νο μί ες καὶ μέ σα σὲ ἑ πτὰ πα ρα γρά φους νὰ βά λῃ τὴν 
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Ὁ «δασικὸς δρόμος», ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κεραία κινητῆς τηλεφωνίας. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ὅρους 
τοῦ Συμβουλίου Μνημείων ἦταν ὅτι τὰ ὑλικά, τὰ ὁποῖα θὰ προέκυπταν ἀπὸ τὴν κατασκευή 
του, δηλαδὴ κασόνια, καδρόνια, μπάζα, θὰ ἀπομακρύνονταν. Ἀκόμη καὶ σήμερα ὅλα αὐτὰ 

τὰ ὑλικὰ παραμένουν ριγμένα ὡς σκουπίδια δίπλα στὸ δρόμο. (Βλ. «∆», τ. 260-261.)

ὁριστικὴ ταφόπλακα στὶς ἐλπίδες διάσωσης τῆς Κοιλάδας τῶν Μουσῶν. 

Συγκάλυψη τῶν παρανομιῶν

Ἀναλυτικὰ τὸ ἔγγραφο τοῦ κ. Ζαχόπουλου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Σὲ συνέχεια τῶν ἀνωτέρω σχετικῶν, τὰ ὁποία ἀφοροῦν στὴν Προστασία τῶν 
Μνημείων στὴν Κοιλάδα τῶν Μουσῶν, Ν. Βοιωτίας, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι:

1. Ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ἡ θέσπιση ζωνῶν 
προστασίας στὸν Ἀρχαιολογικὸ Χῶρο τῶν Μουσῶν, κατόπιν συνεργασίας τῶν δυὸ 
συναρμόδιων Ἐφορειῶν Ἀρχαιοτήτων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐκλείψουν οἱ ὅποιες 
ἀσάφειες τοῦ τοπογραφικοῦ διαγράμματος τῆς κήρυξης τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, 
ἐνῷ στὶς ζῶνες προστασίας θὰ συμπεριληφθεῖ καὶ ὁ Βυζαντινὸς Ναὸς τοῦ Χριστοῦ 
(9ου - 10ου αἰ. μ.Χ)».

Σχόλιο: Μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καθορισθῆ ζώνη προστασίας.

«2. Ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία στὸ πλαίσιο τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων καὶ τῆς 
στελέχωσής της προβαίνει σὲ κάθε ἐνέργεια γιὰ τὴν προστασία καὶ τὸν καθαρισμὸ 
τῶν ἀρχαιοτήτων. Ὁ χαρακτῆρας τῆς ἐπέμβασης εἶναι κυρίως σωστικός, καθὼς ἡ 
ἀνάληψη συστηματικῆς ἀνασκαφικῆς δράσης προϋποθέτει μεγάλες δαπάνες γιὰ 
τὴ φύλαξη καὶ προστασία τῶν ἀνευρεθέντων ἀρχαίων».
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Σημείωση: «Λό γῳ ἐλ λεί ψε ως χρη μά των» δη λα δὴ τὰ ἀρ χαῖ α θά βον ται καὶ δὲν 
γί νε ται καμ μί α ἀ να σκα φή. Ποι ές ἦ ταν οἱ προ τε ραι ό τη τές του; Ποῦ ξό δευ ε τὰ 
δι σε κα τομ μύ ρια εὐ ρώ, ὥ στε νὰ μὴν μέ νουν χρή μα τα γιὰ τὶς ἀ να σκα φὲς τό σο ση-
μαν τι κῶν χώ ρων; 

«3. Ἡ κα τα σκευ ὴ τοῦ δρό μου πρὸς τὴν κο ρυ φὴ τοῦ ὄ ρους Μα ραν τά λι πραγ μα το-
ποι ή θη κε ἀ πο κλει στι κὰ γιὰ λό γους δα σο προ στα σί ας, κα θὼς ἡ Ἀρ χαι ο λο γι κὴ Ὑ πη ρε-
σί α ἐ πι δει κνύ ει τὴν αὐ το νό η τη εὐ αι σθη σί α γιὰ τὴ δι α φύ λα ξη τό σο τοῦ πο λι τι στι κοῦ 
ὅ σο καὶ τοῦ φυ σι κοῦ πε ρι βάλ λον τος τῆς χώ ρας μας.

» 4. Ἡ δι ά νοι ξη τοῦ ἐν λό γῳ δρό μου δι ε ξή χθη βά σει τῶν ὅ ρων τοῦ Το πι κοῦ Συμ-
βου λί ου Μνη μεί ων Στε ρε ᾶς Ἑλ λά δος καὶ ὑ πὸ τὴν ἄ γρυ πνη ἐ πο πτεί α τῆς Θ΄ ΕΠΚΑ.

» 5. Σὲ σχέ ση μὲ τὴ δι ά νοι ξη τοῦ δρό μου, ὑ πῆρ ξαν πε ρι ο ρι σμέ νες κα τα σκευ α στι-
κὲς ὑ περ βά σεις (π.χ. δι α πλά τυν ση τοῦ ὁ δο στρώ μα τος σὲ 5,5μ ἀν τὶ 5 μ), ἀ πο λύ τως 
ἀ πα ραί τη τες, σὲ καμ μί α ὅ μως πε ρί πτω ση ὁ ἐν λό γῳ δρό μος δὲν ἐ φά πτε ται τοῦ 
κοί λου του Θε ά τρου (ἀ φοῦ ἀ πέ χει πε ρὶ τὰ 200-250μ).»

Σημείωση: Ἄ με σα ὅ μως ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς κα τα σκευ ῆς αὐ τοῦ τοῦ δρό μου 
ὑ πῆρ ξαν ἡ κα τα στρο φὴ ἐ νὸς με γά λου μέ ρους τοῦ δά σους καὶ ἐ νὸς μέ ρος τοῦ ἀρ-
χαί ου θε ά τρου! Ἔμ με σο ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι ἐ πὶ πλέ ον ἡ ἀλ λοί ω ση, ποὺ ἐ πι φέ ρει 
ὁ δρό μος στὸ φυ σι κὸ το πί ο. 

Ἀλ λὰ ὁ δρό μος δὲν ἔ γι νε γιὰ τὴν δα σο προ στα σί α: Στὴν πε ρι ο χὴ δὲν ὑ πάρ-
χουν βυ τι ο φό ρα τῆς Πυ ρο σβε στι κῆς. Ὁ δρό μος ἔ γι νε, προ κει μέ νου νὰ τρο φο-
δο τη θῇ ἡ κε ραί α κι νη τῆς τη λε φω νί ας μὲ καύ σι μα, ὅ ταν πρω το εγ κα τα στά θη κε 
στὸ συγ κε κρι μέ νο ση μεῖ ο. Πα λαι ό τε ρα ἡ τρο φο δο σί α της γι νό ταν δύ σκο λα μὲ 
τρα κτὲρ καὶ βα ρέ λια ἀ πὸ κα τσι κό δρο μους, ἔ χον τας τὶς δε ξα με νὲς καυ σί μων 
μέ σα στὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ καὶ δα σι κὸ χῶ ρο!

Ἡ ἀρ χαι ο λο γι κὴ ὑ πη ρε σί α δὲν εἶ χε πα ρου σί α κα τὰ τὴ διά ρκεια τῶν ἐργασιῶν 
κα τα σκευ ῆς τοῦ δρό μου. Ὁ ἐρ γο λά βος ἔ κα νε εὐ ρεῖ α χρή ση ἐ κρη κτι κῶν ὑ λῶν 
γιὰ τὴ δι ά νοι ξή του, ὅ ταν οἱ ἐν το λὲς τοῦ Συμ βου λί ου Μνη μεί ων ἦ ταν νὰ χρη σι-
μο ποι η θοῦν «ἤ πιοι τρό ποι». Ἀν τὶ δὲ νὰ ἀ πο μα κρύ νῃ ὁ ἐρ γο λά βος τὰ μπά ζα, τὰ 
ἔ σπρω ξε, κύ λι σαν ἐ πά νω στὸ χῶ ρο καὶ τὸν κα τέ στρε ψαν. 

Ἀ σφα λῶς σὲ πολ λὰ ση μεῖ α, ὅ πως ὁ μο λο γεῖ ὁ κ. Ζα χό που λος, ὁ δρό μος ὑ περ βαί-
νει τὰ πέν τε μέ τρα. Σὲ κά ποι ο ση μεῖ ο μά λι στα φτά νει τὰ ὀ κτώ, ἐ φά πτε ται δὲ τοῦ 
θε ά τρου καὶ δὲν «ἀ πέ χει 200-250 μέ τρα», ὅ πως ἰ σχυ ρί ζε ται ὁ κ. Ζα χό που λος. 

«6. Ἡ ἐγ κα τά στα ση τῆς κε ραί ας κι νη τῆς τη λε φω νί ας δὲν μπο ροῦ σε νὰ ἀ πα γο ρευ-
τῇ, κα θὼς βρί σκε ται ἐ κτὸς τῶν ὁ ρί ων τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου.»

Ὁ ὅ ρος, ποὺ τέ θη κε ὅ ταν ἐκ δό θη κε ἡ ἄ δεια κα τα σκευ ῆς τῆς κε ραί ας ἦ ταν νὰ 
μὴν εἶ ναι ὁ ρα τὴ ἀ πὸ τὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο. Ἡ κε ραί α βρί σκε ται ἀ κρι βῶς στὰ 
ὅ ρια τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου. Πρό κει ται γιὰ μιὰ τε ρά στια ἐ ρυ θρό λευ κη σι-
δη ρο κα τα σκευ ὴ ὕ ψους 40 μ. (ἴ ση μὲ τέσ σε ρις πε ρί που πο λυ κα τοι κί ες), ἡ ὁ ποί α 



Ὁ ἕ νας ἀ πὸ τοὺς τέσ σε ρις ἀρ χαί ους κί ο νες μὲ χα ραγ μέ να τὰ ὀ νό μα τα τῶν δι ορ γα νω τῶν 
καὶ τῶν νι κη τῶν στοὺς ἀ γῶ νες «Μου σεῖ α» τῆς ἀρ χαι ό τη τας, ποὺ δι ε ξά γον ταν στὸ στά-
διο τῆς κοι λά δας τῶν Μου σῶν. Σή με ρα εἶ ναι ἐν σω μα τω μέ νος στὴ δό μη ση τοῦ να οῦ 

τοῦ ἁ γί ου Νι κο λά ου. (Βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἐκδ. «∆», 2006.)
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Ἡ «μὴ ὁρατή» κεραία κινητῆς τηλεφωνίας εἶναι ἀπὸ παντοῦ ὁρατὴ στὴν Κοιλάδα τῶν 
Μουσῶν. (Βλ. «∆», τ. 260-261.)
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εἶ ναι ὁ ρα τὴ ἀ πὸ κά θε ση μεῖ ο τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου, τοῦ ὁ ποί ου δε σπό ζει 
καὶ ἀλ λοι ώ νει τὸ το πί ο.

«7. Ἡ ἵ δρυ ση τῆς Μο νῆς Με τα μορ φώ σε ως τοῦ Σω τῆ ρος ἔ γι νε βά σει πα λαι ό τε ρης 
Ὑ πουρ γι κῆς Ἀ πό φα σης καὶ πα ρὰ τὴν ἀρ νη τι κὴ εἰ σή γη ση τῆς Ἐ φο ρεί ας. Πα ρὰ ταῦ τα 
μὲ ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ26/33908/1899/6.6.2003 κά ποι ες προ σω ρι νὲς 
κα τα σκευ ὲς πρέ πει νὰ ἀ πο μα κρυν θοῦν.»

Τὸ μο να στή ρι λοι πὸν ἔ γι νε μέ σα στὸν ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο πα ρὰ τὴν ἀρ-
νη τι κὴ εἰ σή γη ση τῆς Ἐ φο ρεί ας Ἀρ χαι ο τή των! Καί, ἀν τὶ νὰ δι α τά ξη τὴν κα-
τε δά φι σή του, ὁ κ. Ζα χό που λος θε ω ρεῖ ὅ τι «κά ποι ες κα τα σκευ ὲς πρέ πει νὰ 
ἀ πο μα κρυν θοῦν», ἀλ λὰ μέ χρι σή με ρα τὸ μο να στή ρι καὶ τὰ ἐ ξαρ τή μα τά τους 
πα ρα μέ νουν στὴ θέ ση τους καὶ ἀλ λοι ώ νουν μὲ τὴν ἀρ χι τε κτο νι κή τους τὴν 
θέ α στὸν ἑλ λη νι κὸ αὐ τὸ χῶ ρο. Ὁ κ. Ζα χό που λος προ φα νῶς δὲν θε ω ρεῖ μέ ρος 
τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου τὴν πα τρί δα τοῦ Ἡ σί ο δου Ἄ σκρη τοῦ Ἡ σι ό δου, 
ἀ πὸ τὴν ὁ ποί α τὸ μο να στή ρι εἶ ναι κα τα φα νέ στα το κι εὑ ρί σκε ται σὲ μι κρό τε ρη 
ἀ πό στα ση ἀ πὸ αὐτήν, ποὺ ὁ ρί ζει ὁ νό μος. Ἐξ ἄλ λου ἐ κεῖ, ὅ πως προ α να φέ ρα-
με, ἔ χει συν τε λε σθῆ τε ρά στια κα τα πά τη ση δα σι κῆς ἔ κτα σης, ἀ πο γύ μνω σής 
της ἀ πὸ τὰ δέν τρα καὶ κα τα σκευ ὴ ἐ νὸς τε ρά στιου κρη πι δώ μα τος ἀ πὸ μπε τὸν 
(βλ. φω το γρα φί α σελ. 21773). 

* * *

πε ρί πτω ση τῆς Κοι λά δας τῶν Μου σῶν ἀ πο τε λεῖ ἴ σως τὴν πιὸ σκαν-
δα λώ δη καὶ σκο τει νὴ ὑ πό θε ση πα ρα νο μι ῶν καὶ δι α φθο ρᾶς πολ λῶν 
φο ρέ ων τῆς Ρω μι ο σύ νης (Ἐκ κλη σί ας, ἰ δι ω τῶν, κα τα πα τη τῶν, κρα-
τι κῶν ὑ παλ λή λων), τὴν ὁ ποί α ὁ κ. Ζα χό που λος ἐ πι χει ρεῖ νὰ συγ κα-
λύ ψῃ καὶ γιὰ τὴν ὁ ποί α θὰ ἔ πρε πε νὰ λο γο δο τή σῃ, αὐ τὸς καὶ ὅ σοι 

ἄλ λοι ἐ νέ χον ται, στὴ ∆ι και ο σύ νη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Π. Κου βα λά κη, «Μὲ χι λιά δες τόν νους μπε τὸν θά βει τὸ ἄλ σος τῶν Μου σῶν ἡ μη τρό πο λη 
Θη βῶν-Λε βα δεί ας», «∆αυ λός», τ. 248-249, Αὔγ.-Σεπτ. 2002.

2. Μ. Μα μα νέ α, «Νέ οι δό λιοι βαν δα λι σμοὶ στὶς ἀρ χαι ό τη τες τῆς Θή βας», «∆αυ λός», τ. 251, 
Νοέμβριος 2002. 

3. Τ. Λα δᾶ, «Ὄρ γιο πα ρα νο μι ῶν τῆς μη τρό πο λης Θη βῶν στὸ ἄλ σος τῶν Μου σῶν», «∆αυ-
λός», τ. 257, Μάιος 2003.

4. Τ. Λα δᾶ, «Κοι λά δα τῶν Μου σῶν: Πολ λοὶ φο ρεῖς τοῦ Ρω μαί ι κου σ’ ἕ να ὄρ γιο πα ρα νο μί-
ας - βαν δα λι σμοῦ - βαρ βα ρό τη τας», «∆αυ λός», τ. 260-261, Αὔγ.-Σεπτ. 2003.

5. «Ἱ ε ρώ νυ μος (Θη βῶν): “∆ὲν ἀ πο φα σί ζει ἡ ἀρ χαι ο λο γί α, ἀ πο φα σί ζω ἐ γώ!”», «∆αυ λός», 
τ. 279, Ἀπρίλιος 2005. 

Γιά ννης Λά ζα ρης



ÙÓ «×ÙÌÁÔÅÑÇ»
×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÈÇÊÅ

ÍÅÏËÉÈÉÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ 
ÁÐÏ ÔÏ ÕÐ.ÐÏ.

 πό φα ση γιὰ τὴ νο μι μο ποί η ση τῆς λει τουρ γί ας χω μα τε ρῆς καὶ 
λα το μείου ἐν τὸς νε ο λι θι κοῦ οἰ κι σμοῦ (ἀρ χαι ο λο γι κὴ ζώ νη Α) 
στὴν Ἄν δρο ἔ λα βε τὸ ὑ πουρ γεῖ ο Πο λι τι σμοῦ. Στὸν οἰ κι σμὸ ὑ πάρ-
χουν καὶ βρα χο γρα φί ες τε ρά στιας ἀρ χαι ο λο γι κῆς καὶ ἱ στο ρι κῆς 
ἀ ξί ας, δι ό τι ἀ πο τε λοῦν δείγ μα τα τέ χνης ἀ πὸ τὶς ἀρ χαι ό τε ρες 

πε ρι ό δους τῆς παγ κό σμιας προ ϊ στο ρί ας. Στὸ μὲ ἀρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/
ΑΡΧ/Α1.Φ21/72027/3433/23.08.06 ἔγ γρα φο τὸ ὁποῖο φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ 

κ. Γ. Βουλγαράκη καὶ κοι νο ποι εῖ ται πρὸς 
ὅ λους τοὺς ἁρ μό διους φο ρεῖς, δι α βά ζου με: 
«Ἐγ κρί νου με... τὴν παράταση λει τουρ γί ας 

τοῦ Χ.Α.∆.Α. ἐν τὸς τοῦ κη ρυγ-
μέ νου ἀρ χαι ο λο γι κοῦ χώ ρου 
τοῦ “Στρό φι λα - Σταυ ρο πέ δας 
- Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Παν του-
κίων” τῆς νή σου Ἄν δρου». 
Τὴν κα ταγ γε λί α αὐ τὴ ἔ κα νε τὸ 
στέ λε χος τοῦ ΥΠ.ΠΟ. κ. ∆η μα-
ρόγ γο νας σὲ πολ λοὺς τη λε ο πτι-
κοὺς σταθ μοὺς στὶς 23 καὶ 24 
∆ε κεμ βρί ου. 

Ὁ «∆» εἶ χε κα ταγ γεί λει τὴν 
ὑ πό θε ση αὐ τὴ πρὶν ἀ πὸ ἑ νά μι-

Τὸ σκάν δα λο εἶ χε κα ταγ γελ θῆ 
ἀ πὸ τὸν «∆» πρὶν ἀ πὸ 1 ½ χρό νο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε συνέχεια της αρ. [10] του προοιμίου Υπουργικής απόφασης εγκρίνουμε το από 21-8-2006 αίτημα των 

Δήμων Άνδρου, Κορθίου και Υδρούσας για την παράταση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. εντός του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του «Στρόφιλα-Σταυροπέδας-Αγίου Γεωργίου Παντουκίων» της νήσου 

Άνδρου με τους εξής όρους:

κ. Γ. Βουλγαράκη καὶ κοι νο ποι εῖ ται πρὸς 
ὅ λους τοὺς ἁρ μό διους φο ρεῖς, δι α βά ζου με: 
«Ἐγ κρί νου με... τὴν παράταση λει τουρ γί ας 



Ἡ σημερινὴ εἰκόνα τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ νεολιθικοῦ οἰκισμοῦ Στρόφιλα Ἄν-
δρου, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπέτρεψε τὴν παράταση 

τῆς λειτουργίας τῆς χωματερῆς.

συ χρόνο, τὸν Σεπτέμβριο 2006, τεῦχος 294, σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Στὸ σπαστῆ-
ρα τοῦ λατομείου βραχογραφίες τοῦ 5.000 π.Χ.», χωρὶς νὰ «ἱδρώσῃ τὸ αὐτί» 
κανενὸς ἐκ τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὴν διατήρηση τῆς πανάρχαιας κληρονομιᾶς 
μας.

Τονίζουμε, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ σχολιάσθηκε τὸν ∆εκέμβριο ἀπὸ ὅλα τὰ 
Μ.Μ.Ε. ὡς μία ἀπὸ τὶς σκανδαλώδεις ὑποθέσεις ἀποχαρακτηρισμοῦ ἀρχαιολο-
γικῶν χώρων, ποὺ ἦλθαν στὴν ἐπικαιρότητα μετὰ τὴν ἀπόπειρα αὐτοκτονίας 
τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ ὑπουργείου Χρήστου Ζαχόπουλου. 

Ἡ τελικὴ κι ὁριστικὴ ἡμερομηνία, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀπο-
μακρυνθῆ οἱ δύο ἐπιχειρήσεις (παραγωγῆς ἑτοίμου σκυροδέματος καὶ τσιμεν-
τοπλίνθων καὶ λατομεῖο ἀδρανῶν ὑλικῶν) καὶ ἡ χωματερή, ποὺ λειτουργοῦν 
στὸ νεολιθικὸ οἰκισμὸ τοῦ Στρόφιλα Ἄνδρου, ἦταν ἡ 1η Αὐγούστου 2006.

Ἡ χωματερὴ λειτουργεῖ τώρα καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ΥΠ.ΠΟ. 

Γιάννης Λάζαρης
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Ὁ «∆αυ λὸς εἶ χε κα ταγ γεί λει δι ά φο ρα ἀρ χαι ο λο γι κὰ σκάν δα λα σὲ ἀ πο κλει στι κὲς 
δη μο σι εύ σεις του, τὰ ὁ ποῖ α σή με ρα ἔρ χον ται στὸ φῶς ἐξ ἀ φορ μῆς τῆς ἀ πό πει ρας 
αὐ το κτο νί ας τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΥΠ.ΠΟ. κ. Χ. Ζα χό που λου.

Ἀ πὸ τὶς κα ταγ γε λί ες αὐ τὲς πολ λὲς κα τα στρο φὲς ἀ πο φεύ χθη καν προ σω ρι νὰ με-
τὰ τὶς δη μο σι εύ σεις μας (πχ. μι νω ϊ κὸ νε κρο τα φεῖ ο στὰ Γλυ κὰ Νε ρά), ἄλ λες ὅ μως 
δι α πρά χθη καν, καὶ ἔ τσι κα τα στρά φη καν ση μαν τι κὰ κομ μά τια τῆς ἱ στο ρι κῆς μας 
κλη ρο νο μιᾶς. 

Με τα ξὺ τῶν κα ταγ γελ θέν των ἀ πὸ τὸν «∆αυ λό» σκαν δά λων γιὰ ἀρ χαι ο λο γι κοὺς 
θη σαυ ρούς, ποὺ τὸ κρά τος ἐ πι χεί ρη σε ἢ καὶ πέ τυ χε τὴν κα τα στρο φή τους εἶ ναι καὶ 
τὰ ἑ ξῆς: 

• Π. Αἴ ο λος: «Γλυ κὰ Νε ρὰ καὶ θο λὲς ἀ πο-
φά σεις», τ. 128-129. 

• Μ. Μα μα νέ ας: «Ὁ λό κλη ρο Μυ κη να ϊ κὸ 
νε κρο τα φεῖ ο ἀ πο κα λύ πτε ται στὰ Γλυ-
κὰ Νε ρὰ Ἀτ τι κῆς», τ. 236-237. 

Ἡ συ νε χι ζό με νη ἀ να σκα φὴ καὶ πε ραι-
τέ ρω ἀ πο κά λυ ψη ἑ νὸς μο να δι κοῦ συγ-
κρο τή μα τος τά φων στὰ Γλυ κὰ Νε ρὰ 
Ἀτ τι κῆς. 

• Τ. Λαδᾶ: «Ὄρ γιο πα ρα νο μι ῶν τῆς μη-
τρό πο λης Θη βῶν στὸ ἄλ σος τῶν Μου-
σῶν: Ἕ νας κα θρέ φτης τῆς ρω μαί ι κης 
ἀ θλι ό τη τας», τ. 257 

Μιὰ ἐ ξαι ρε τι κῆς ση μα σί ας ὑ πό θε ση 
ἐ ξε λίσ σε ται ἐ δῶ καὶ ἀρ κε τὸ και ρὸ στὴν 
μι κρὴ κοι νό τη τα Ἄ σκρη τοῦ ∆ή μου Θε-
σπι έ ων. Μιὰ ὑ πό θε ση-σκάν δα λο μὲ δε δο-
μέ νο τὶς πα ρα τυ πί ες ποὺ ἔ χουν δι α δρα-
μα τι στῆ καὶ τὴν προ κλη τι κὴ ἀ δι α φο ρί α 
ποὺ ἐ πέ δει ξαν φο ρεῖς 

• Τ. Λαδᾶ: «Κοι λά δα τῶν Μου σῶν: Πολ-
λοὶ φο ρεῖς τοῦ Ρω μαί ι κου σ’ ἕνα ὄρ γιο 
πα ρα νο μί ας - βαν δα λι σμοῦ - βαρ βα ρό τη-
τας. Κα τε δα φί ζε ται τὸ πα ρά νο μο μο να-
στή ρι;», τ. 260-261. 

Θλι βε ρὴ συ νέ χεια στὸ «θρίλ λερ» ποὺ 
ἐ ξε λίσ σε ται ἐ δῶ καὶ ἀρ κε τὸ και ρὸ στὴν 
Κοι λά δα τῶν Μου σῶν.

• Τ. Λαδᾶ: «Ο ἀρ χαι ο λό γος- ἀ να σκα φέ-
ας Θ. Σπυ ρό που λος μι λᾷ στὸν “∆”. Τὸ 
ὑ πουρ γεῖ ο Πο λι τι σμοῦ ἐ πι βάλ λει ἀ πο-
σι ώ πη ση εὑ ρη μά των στὴν Πελ λά να! 
Φο βε ρὸ σκάν δα λο γύ ρω ἀ πὸ τὸ ἀ νά κτο-
ρο Με νε λά ου», τ. 265. 

Ἀ πό φα ση σὸκ ἀ πὸ τὸ Κεν τρι κὸ Ἀρ-
χαι ο λο γι κὸ Συμ βού λιο νὰ στα μα τή ση τὶς 
ἀ να σκα φι κὲς ἐρ γα σί ες στὴν πε ρι ο χὴ τῆς 

Πελ λά νας, ὅ που ἀ να κα λύ φθη κε τὸ ἀ νά-
κτο ρο τοῦ Με νε λά ου καὶ τῆς Ἑ λέ νης. 

• Ἴων ∆ημόφιλος: «Συν τρι βὴ ἀρ χαι ο τή-
των στὴ Σά μο», τ. 275. 

• Τ. Λαδᾶ: «∆ι α λύ ουν πα νάρ χαι ο κυ κλώ-
πει ο τεῖ χος καὶ χτί ζουν μὲ τοὺς ὀγ κο λί-
θους ἐκ κλη σί α», τ. 284. 

Στὸ ὕψωμα Προφήτης Ἠλίας στὴ Βοι-
ω τία.

• Ἀ λέ ξαν δρος Αἰ α κί δης: «Στὰ σι α γό νια 
τῆς μπουλ ντό ζας.– Φω το γρα φι κὴ ἀ πα-
θα νά τι ση 5 ση μαν τι κῶν ἀρ χαι ο τή των, 
ποὺ δὲν θὰ ξα να δοῦ με πιά», τ. 292.

• Γ. Λάζαρης: «Στὸ σπα στῆ ρα τοῦ λα το-
μεί ου βρα χο γρα φί ες τοῦ 5.000 π.Χ.», τ. 
294. 

Ση μαν τι κώ τα τη ἀρ χαι ο λο γι κὴ ἀ να κά-
λυ ψη ἀ πο τε λεῖ ὁ οἰ κι σμὸς τῆς ε΄ χι λι ε τί-
ας π.Χ., ποὺ ἀ να σκά φη κε στὸ Στρό φι λα 
τῆς Ἄν δρου. 

• Τ. Λαδᾶ: «Ρι ζά ρει ος: Κρά τος καὶ ∆ῆ μος 
“ἐν τα φί α σαν” ἀρ χαῖ ο λι μά νι», τ. 295. 

Μί α ἀ σύλ λη πτη κα τα στρο φή, τὴν 
ὁ ποί α κυ βερ νη τι κοὶ πα ρά γον τες εὐ νό η-
σαν τρο πο ποι ῶν τας νό μους καὶ δι α τά-
ξεις καὶ ἔ χει ἐ πι πλέ ον τὴν εὐ λο γί α τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, δι α δρα μα τί στη κε στὴν πα-
ρα λια κὴ ζώ νη τοῦ Πα λαι οῦ Φα λή ρου. 

• Τ. Λαδᾶ: «Χῶ ρος δι α τή ρη σης κα τα λοί-
πων» τὸ ἀρ χαῖ ο λι μά νι τοῦ Φα λή ρου», 
τ. 300.

• Τ. Λαδᾶ: «Ἐ ξα φά νι σαν μυ κη να ϊ κὸ νε-
κρο τα φεῖ ο στὸν Ὄ λυμ πο», τ. 309.

Στὸν Ὄ λυμ πο 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. 



«Ἐπίσημη» ἀρχαιοκαπηλία στὴ Σαλαμίνα;
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λ λη μί α ὑ πό θε ση σύ λη σης, προ κλη τι κῆς αὐ τὴ τὴν φο ρά, χω-

ρὶς νὰ ἔ χουν πα ρέμ βη οἱ ἁρ μό δι ες ἀρ χὲς ἀ πὸ τὸ 1999 γιὰ τὴν 

ἀ πο κα τά στα ση τῆς πρω το φα νοῦς φθο ρᾶς, ἔ χει συν τε λε στῆ 

σὲ τα φι κὸ μνη μεῖ ο στὶς Κο λῶ νες Σα λα μί νας. Στὴν πε ρι ο χή, 

ποὺ βρί σκε ται στὸ νό τιο ἄ κρο τοῦ νη σιοῦ, στὴν κο ρυ φὴ 

ἑ νὸς ἀ κρω τη ρί ου, βρί σκον ται τὰ ἐ ρεί πια ἑ νὸς με γά λου κυ κλι κοῦ κτί σμα τος, 

πι θα νὸν πύρ γου, ἂν καὶ ὁ Στου ρα ΐ της στὸ «Πε ρὶ τῆς θέ σε ως τῆς ἀρ χαι ο τά-

της Σα λα μῖ νος» ση μει ώ νει, ὅ τι πρό κει ται γιὰ τὸ να ὸ τοῦ Αἴα ντα, ποὺ ὁ 

Παυ σα νί ας το πο θε τεῖ στὴν ἀ γο ρὰ τῆς ἀρ χαί ας πό λης τῆς Σα λα μί νας. 

Ἡ ἱ στο ρί α δὲν εἶ ναι και νούρ για, κα θὼς τὸ τα φι κὸ μνη μεῖ ο ἐν το πί στη κε τὸ 1999, 
ὅ ταν κά τοι κος τῆς πε ρι ο χῆς δι α πί στω σε ἐ ρα σι τε χνι κὴ ἀ να σκα φὴ στὴν πε ρι ο χὴ καὶ 
δι έ κρι νε ἀ νά με σα στὰ χώ μα τα μέ ρος ἀρ χαί ας σαρ κο φά γου. Ἡ Β΄ Ἐ φο ρί α Ἀρ χαι-
ο τή των Πει ραι ᾶ ἐ νη με ρώ θη κε γιὰ τὸ γε γο νὸς καὶ ὑ λο ποί η σε στὸ δι ά στη μα ποὺ 
ἀ κο λού θη σε τὶς ἀ νά λο γες ἔ ρευ νες, γιὰ νὰ δι α πι στω θῇ τὸ εἶ δος τῶν εὑ ρη μά των. 
Στὸ φῶς ἦρ θαν τρεῖς ἐν τυ πω σια κὲς σαρ κο φά γοι, ὅ που σύμ φω να μὲ τὴν ἁρ μό δια 
ἀρ χαι ο λο γι κὴ ἀρ χὴ βρέ θη καν συ λημ μέ νες καὶ μὲ τὰ κα λύμ μα τα σπα σμέ να. Οἱ 
δύο ἀ πὸ αὐ τὲς ἦ ταν μαρ μά ρι νες καὶ ἡ τρί τη ἀ πὸ κογ χυ λιά τη λί θο, μὲ προ σα να το-
λι σμὸ ἀ πὸ Βορ ρᾶ πρὸς Νό το. Τὰ κτε ρί σμα τα ποὺ ἀ πέ μει ναν με τὰ τὴν λε η λα σί α, 
ποὺ πραγ μα το ποί η σαν οἱ ἀρ χαι ο κά πη λοι, ἦ ταν ἐ λά χι στα σπα σμέ να με λαμ βα φῆ 
ἀγ γεῖ α, ποὺ χρο νο λο γοῦν ται στὸ α΄ τέ ταρ το τοῦ 4ου αἰ ῶ να π.Χ. Στὴν μί α ἀ πὸ τὶς 
σαρ κο φά γους εἶ χαν ἀ πο μεί νει πέν τε ὀ στέ ι να κυ λιν δρι κὰ ἀν τι κεί με να, τὰ ὁ ποῖ α 
ἀ πο τε λοῦ σαν πι θα νὸν στρό φιγ γες ξύ λι νου κι βω τι δί ου, μι κρὰ τε μά χια χάλ κι νων 
ἐ λα σμά των καὶ λί γα ὀ στᾶ, λευ κὰ ἀ πὸ τὴν καύ ση μὲ ἴ χνη ἀ νοι χτοῦ πρά σι νου χρώ μα-
τος ἀ πὸ τὴν ὀ ξεί δω ση τοῦ χαλ κοῦ. Τὸ πι θα νώ τε ρο εἶ ναι, ὅ τι μέ σα στὴ σαρ κο φά γο 
εἶ χε το πο θε τη θῆ χάλ κι νος λέ βη τας μὲ τὶς στά χτες τοῦ νε κροῦ, ἀ φοῦ στὸ ἐ σω τε ρι κό 
της βρέ θη κε χάλ κι νη συ νά φεια. Κα τὰ τὴν ἀ να σκα φὴ πα ρα τη ρή θη καν ἴ χνη πυ ρᾶς 
καί, ὅ πως δι α πι στώ θη κε, κά τω ἀ πὸ τὴν μί α σαρ κο φά γο ὑ πῆρ χε λάκ κος, ὅ που εἶ χε 
γί νει ἡ καύ ση νε κροῦ. 

«ÁÍÅÓÊÁÖÇÓÁÍ...
×ÙÑÉÓ ÁÍÁÓÊÁÖÅÓ»
ÊÁÉ... ÅÎÁÖÁÍÉÓÔÇÊÁÍ!
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Πῶς ἡ σύ λη ση βα πτί ζε ται «ἀ να σκα φι κὴ ἔ ρευ να»

 πως εἶ ναι ἐμ φα νὲς ἀ πὸ τὸ πλού σιο φω το γρα φι κὸ ὑ λι κό, ποὺ μᾶς 
δι α τέ θη κε ἀ πὸ πο λί τη τῆς Σα λα μί νας –καὶ τὸ ὁ ποῖ ο «τρα βή χτη κε», 
πρὶν ἀ κό μη ὁ χῶ ρος χα ρα κτη ρι στῇ προ στα τευ ό με νος– τὰ σπα σί μα τα 
στὰ κα λύμ μα τα, οἱ βαν δα λώ δεις το μὲς δὲν φέ ρουν καμ μί α φθο ρὰ 
ἀ πὸ τὸ χρό νο οὔ τε ἔ χουν «λε κιά σει» ἀ πὸ τὸ ἐ σω τε ρι κὸ τοῦ ἐ δά φους, 

ὅ που ξα να θά φτη καν (ἂν ὑ πο θέ σου με ὅ τι ἔ γι ναν ἀ πὸ τοὺς ἀρ χαι ο κά πη λους, στὴν 
προ σπά θειά τους νὰ δι αρ ρή ξουν τὸ ἀρ χαῖ ο μνη μεῖ ο καὶ νὰ ἀ πο σπά σουν ἀ πὸ τὸ 
ἐ σω τε ρι κὸ τῶν σαρ κο φά γων τὰ πο λύ τι μα ἀν τι κεί με να, ποὺ –πο λὺ κα λὰ γνω ρί ζου-
με– συ νώ δευ αν τὶς τα φὲς τῶν νε κρῶν). 

«Πρό κει ται γιὰ μί α πε ρί ερ γη ἐ πέμ βα ση», τό νι ζε τὸ Το πι κὸ Ἀρ χεῖ ο τῆς Σα λα μί-
νας, ποὺ ὑ πά γε ται στὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ θνι κῆς Παι δεί ας καὶ Θρη σκευ μά των, ἀ πευ-
θυ νό με νο μὲ σχε τι κὸ ἔγ γρα φο, ποὺ φέ ρει ἡ με ρο μη νί α 21.1.2004 καὶ ἀ ριθμ. πρωτ. 
1822, πρὸς τὴν Β΄ Ἐ φο ρί α Κλα σι κῶν Ἀρ χαι ο τή των, ζη τῶν τας νὰ ἐ νη με ρω θῇ γιὰ τὶς 
ἀ να σκα φές, τὰ εὑ ρή μα τα καὶ 
τὴν τύ χη τοῦ συγ κε κρι μέ νου 
χώ ρου. Ἡ ἀ πάν τη ση ἦρ θε ἕ να 
μῆ να ἀρ γό τε ρα, στὶς 10.2.2004 
καὶ μὲ ἀ ριθμ. πρωτ. 36, ὅ που 
ἀ να φέ ρε ται χα ρα κτη ρι στι κά, 
ὅ τι δι ε ξά γον ταν ἀ να σκα φι-
κὲς ἔ ρευ νες κα τὰ τὰ ἔ τη 1996 
– 1999. 

Πο λί τες ὅ μως μαρ τυ ροῦν, 
πὼς κα τὰ τὸ πα ρα πά νω χρο-
νι κὸ δι ά στη μα δὲν ἔ λα βαν 
χώ ρα ἀ να σκα φι κὲς ἐρ γα σί-
ες ποὺ σχε τί ζον ταν μὲ τὶς 
σαρ κο φά γους. Ἐ ξ ἄλ λου τὸ 
γε γο νός, ὅ τι ἐν το πί στη καν 
ἀ κρι βῶς στὴν βά ση τῶν ἐ ρει-
πί ων τοῦ Πύρ γου, σὲ ἐ λά χι-
στο βά θος, ἂν πράγ μα τι εἶ-
χαν προ η γη θῆ ἀ να σκα φι κὲς 
ἔ ρευ νες, καθιστᾷ προφανές, 
ὅτι οἱ σαρ κο φά γοι θὰ εἶ χαν 
ἀ να κα λυ φθῆ πο λὺ νω ρί τε ρα 
καὶ χω ρὶς νὰ ἔ χουν ὑ πο στῆ 
ζη μιά. 

Τὸ σπα σμέ νο κά λυμ μα τῆς σαρ κο φά γου. Ἀ πὸ τὶς προ-
ε ξο χὲς τοῦ μαρ μά ρου γί νε ται ἀν τι λη πτό, ὅ τι οἱ κα τα-

στρο φὲς ἔ γι ναν πρό σφα τα.
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Οἱ ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς ὁλοκληρώνονται σὲ βάθος χρόνου, προκειμένου 
νὰ προστατευθοῦν τὰ τυχὸν εὑρήματα, καὶ οἱ τομές, ποὺ ἔχουν καταστρέψει τὶς 
συγκεκριμένες σαρκοφάγους ἀπὸ τὴν καθαρότητα καὶ τὶς προεξοχὲς τοῦ μαρμά-
ρου, εἶναι εὔκολο νὰ συμπεράνῃ κανείς, ὅτι ἔγιναν πρόσφατα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: 
Ποιός πραγματικὰ εὐθύνεται γι’ αὐτὴ τὴν καταστροφή;

«Τὸ ταφικὸ μνημεῖο στὶς Κολῶνες Σαλαμίνας ἔχει περιφραχθῆ ἀπὸ τὴν ἁρμό-
δια Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, καὶ εἰδικὴ πινακίδα πληροφορεῖ, ὅτι ὁ χῶρος εἶναι 
ἀρχαιολογικός. Οἱ φύλακες Ἀρχαιοτήτων τῆς Σαλαμίνας περιπολοῦν ἐκ περιτρο-
πῆς στὴν περιοχὴ Κολῶνες καὶ ἐπιτηροῦν τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα.» Αὐτὸ ἀπαντοῦσε 
ἡ ἁρμόδια Ἐφορία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων πρὸς τὸ Τοπικὸ 
Ἀρχεῖο Σαλαμίνας, ὡς πρὸς τὸν προβληματισμὸ ποὺ ἔθεσε γιὰ τὴν τύχη τοῦ συγ-
κεκριμένου χώρου! 

Ἂν πράγματι ὁ χῶρος φυλάσσεται, γιατί οἱ ὑπεύθυνοι τῆς φύλαξης δὲν ἐνημέ-
ρωσαν γιὰ τὰ ἀπὸ καιρὸ πεσμένα περιφράγματα καὶ γιὰ τὸν βαθὺ λάκκο, ποὺ 
μυστηριωδῶς ἀνοίχτηκε 15 μέτρα νοτιοδυτικὰ τοῦ μνημείου; Μπορεῖ ἡ ὑπηρε-
σία νὰ ἐπισκεύαζε κατὰ καιροὺς τὰ κατεστραμμένα περιφράγματα, ὅμως οἱ 
ἐπανειλημμένες παραβιάσεις καθόλου δὲν τοὺς προβλημάτισαν, γιὰ νὰ λάβουν 
διαφορετικὰ μέτρα φύλαξης καὶ νὰ ξεσκεπαστῇ τὸ μυστήριο; 

Ὅσο γιὰ τὴν τάφρο, ἐντοπίστηκε περίπου τὸ 2001 καὶ παραμένει ὡς ἔχει. Οἱ 
διαστάσεις της εἶναι 2 μέτρα μῆκος καὶ 1 πλάτος, ἐνῷ τὸ βάθος της ὑπολογίζεται 

Τὰ σπασμένα καλύμματα βρίσκονται διάσπαρτα στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο ἀπὸ τὸ 1999.
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στὰ 1,80 μέ τρα. Ἡ ὕ παρ ξή της δὲν δι και ο λο γεῖ ται στὴν πε ρι ο χὴ καὶ δὲν ἀ πο κλεί-
ε ται τὸ ἐν δε χό με νο οἱ ἀρ χαι ο κά πη λοι νὰ ἔ κρυ ψαν στὸ συγ κε κρι μέ νο ση μεῖ ο τὰ 
κλο πι μαῖ α τους ἀ πὸ τοὺς τά φους καὶ νὰ τὰ ἀ πέ συ ραν πο λὺ ἀρ γό τε ρα. Ἀ κό μη καὶ 
αὐ τὴ ἡ τά φρος θὰ μπο ροῦ σε νὰ δώ σῃ πλη ρο φο ρί ες γιὰ ὅ σα προ η γή θη καν στὸν 
ἀρ χαι ο λο γι κὸ χῶ ρο, καὶ πρὶν ἀ κό μη ἀ να κα λυ φθοῦν οἱ σαρ κο φά γοι. 

* * *

χε δὸν 10 χρό νια με τὰ τὰ εὑ ρή μα τα δὲν ἔ χουν συλ λε χθῆ καὶ προ στα-
τευ τῆ, πα ρ’ ὅλο ποὺ ὁ χῶ ρος θε ω ρεῖ ται προ στα τευ ό με νος. Ξύ λι να 
δο κά ρια πρό χει ρα συγ κρα τοῦν τὸ κά λυμ μα τοῦ ἑ νὸς τά φου, ἐ νῷ τὰ 
ὑ πό λοι πα, καὶ μὲ τὶς ζη μι ὲς ποὺ ἔ χουν ὑ πο στῆ βρί σκον ται δι ά σπαρ-
τα στὸ χῶ ρο. Στὴν κυ ρι ο λε ξί α πε τα μέ να πά νω στὶς ἀ να χω μα τώ σεις, 

ὅ ταν ἔ γι ναν οἱ τε λευ ταῖ ες ἀ να σκα φὲς τὸ 1999. Τὰ πε σμέ να σύρ μα τα κά νουν ἐ φι-
κτὴ τὴν προ σπέ λα ση σὲ ὑ πο ψή φιους ἀρ χαι ο κά πη λους. Ὅ σο γιὰ τοὺς φύ λα κες 
οὐ δεὶς γνω ρί ζει, ποῦ πραγ μα τι κὰ πε ρι πο λοῦν…, ἀ φοῦ ἐ κεῖ πάν τως δὲν τοὺς βλέ πει 
κα νείς. 

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Ἡ τά φρος ποὺ προ βλη μα τί ζει. Ἐν το πί στη κε 15 μέ τρα νο τι ο δυ τι κὰ τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ 
χώ ρου.
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 π’ τὰ βά θη τῆς Προ ϊ στο ρί ας τὸ εἶ δος, ἡ πο σό τη τα καὶ ἡ 
ποι ό τη τα τῆς ἀν θρώ πι νης δι α τρο φῆς κα θω ρι ζό ταν ἀ π’ τὸ 
φυ σι κὸ πε ρι βάλ λον καὶ ἀ π’ τὶς ἐ πι δρά σεις ποὺ ἀ σκοῦ σε ἡ 
ἀν θρώ πι νη δρα στη ρι ό τη τα σ’ αὐ τό. Στὶς δι α τρο φι κὲς ἐ πι-
λο γὲς τῶν δι α φό ρων φυ λῶν καὶ λα ῶν κα θο ρι στι κὸ ρό λο 

δι α δρα μά τι σαν οἱ εὐ ρύ τε ροι κοι νω νι κοί, θρη σκευ τι κοί, οἰ κο νο μι κοὶ καὶ 
πο λι τι σμι κοὶ πα ρά γον τες. 

Πολ λὲς εἶ ναι οἱ δι α τρο φι κὲς ἀλ λα γὲς καὶ ἐ πι λο γὲς ποὺ ση μει ώ θη καν κα τὰ τὴν διά-
ρκεια τῆς ἀν θρώ πι νης Ἱ στο ρί ας. Οἱ λό γοι, ὅ πως θὰ δοῦ με, εἶ ναι ποι κί λοι. Σύμ φω να 
μὲ τὴν Πα λαι ον το λο γί α πε ρί ο δοι πα γε τώ νων, ἐν τό νου ξη ρα σί ας, πε ρι βαλλο ντι κῶν 
κα τα στρο φῶν, λοι μῶν καὶ πο λέ μων ἔ φε ραν τὸ ἀν θρώ πι νο γέ νος σὲ ση μεῖ ο ἀ φα νι-
σμοῦ λό γω τῆς γε νι κῆς ἐλ λεί ψε ως τρο φῶν, μὲ ἀ πο τέ λε σμα ὁ φρου το καρ πο φά γος 
ἄν θρω πος κά ποι α χρο νι κὴ στιγ μὴ ν’ ἀ ναγ κα στῇ νὰ φά ῃ κρέ ας, γιὰ νὰ ἐ πι βι ώ σῃ. 
Κά ποι ες ὅ μως κοι νό τη τες ἀν θρώ πων πα ρέ με ναν ἢ ξα να γύ ρι ζαν γιὰ με γά λα χρο νι κὰ 
δι α στή μα τα στὴν ἀ κρε ο φα γί α. Ἡ κρε ο φα γί α ἐ πέ φε ρε μί α προ σαρ μο γὴ στὴν ἀ φο μοί-
ω ση τῶν ζω ι κῶν τρο φῶν ἀλ λὰ καὶ μί α ἀλ λα γὴ στὴν ἰ δι ο συγ κρα σί α τοῦ ἀν θρώ που, 
ποὺ ἔ γι νε πε ρισ σό τε ρο ἐ πι θε τι κή. Πα ρὰ τὴν προ σαρ μο γὴ αὐ τὴ γνω ρί ζου με, ὅ τι ἡ 
πλη θώ ρα τῶν ζω ι κῶν προ ϊ όν των στὴν δι α τρο φή μας δη μι ουρ γεῖ αὔ ξη ση δι α φό ρων 
ἀρ νη τι κῶν πα ρα γόν των στὸν ὀρ γα νι σμὸ μὲ ἀ πο τέ λε σμα τὴν ἀρ ρώ στια. Βε βαί ως 
ἂς ση μει ώ σου με ἐ δῶ ὅ τι καὶ ἡ αὐ στη ρὴ ἀ κρε ο φα γί α μπο ρεῖ νὰ ὁ δη γή σῃ σὲ ἐ πί σης 
σο βα ρὰ προ βλή μα τα ὑ γιεί ας.

Ἡ ἀ κρε ο φα γί α τοῦ «Χρυ σοῦ Γέ νους»
ἀ κρε ο φα γί α (χορ το φα γί α, ὅ πως συ νη θί ζε ται νὰ λέ γε ται) σή με ρα εἶ ναι 
εὐ ρέ ως δι α δε δο μέ νη σὲ ὁ λό κλη ρη τὴν ὑ φή λιο καὶ ἀ πο τε λεῖ ἐ πι λο γὴ 
καὶ στά ση ζω ῆς. Ἀ πο τε λεῖ δὲ πρά ξη σε βα σμοῦ πρὸς τὰ ἔμ ψυ χα ζῷ α 
καὶ ὑ γι ει νῆς κα τὰ φύ σιν δι α τρο φῆς γιὰ τὸν ἄν θρω πο σύμ φω να μὲ 
τὶς ἀ πό ψεις τῶν ἀ κρε ο φά γων. Ὑ πάρ χουν πολ λῶν καὶ δι α φο ρε τι κῶν 

εἰ δῶν ἀ κρε ο φά γοι. Οἱ γα λα κτο χορ το φά γοι, ποὺ δὲν τρῶ νε κα θό λου κρέ α τα καὶ 
ψά ρια πα ρὰ μό νο γα λα κτο κο μι κὰ προ ϊ όν τα, οἱ ἡ μι α κρε ο φά γοι, ποὺ τρῶ νε μό νο τὰ 
λευ κὰ κρέ α τα ἢ μό νο ψά ρια ἢ αὐ γά· κά ποι οι ἄλ λοι ποὺ τρῶ νε πο λὺ λί γη πο σό τη τα 
κρέ α τος, τό ση ὅ ση εἶ ναι ἀ πα ραί τη τη γιὰ τὴν ὑ γεί α τους κ.ἄ. Τέ λος ὑ πάρ χουν καὶ 
οἱ «vegans», δη λα δὴ αὐ τοὶ ποὺ δὲν τρῶ νε κα νέ να ζω ι κὸ προ ϊ ὸν ἀ κό μα οὔ τε καὶ τὸ 
μέ λι, δι ό τι ἀ πο τε λεῖ ζω ι κὸ πα ρά γω γο.

ÁÊÑÅÏÖÁÃÉÁ:
Ἱ στο ρι κὴ καὶ φι λο σο φι κὴ προ σέγ γι ση
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Καὶ ἐνῷ σχεδὸν ὅλοι σήμερα νομίζουν ὅτι ἡ συνήθεια αὐτὴ εἶναι εἰσαγόμενη, στὸ 
παρὸν ἄρθρο θ’ ἀποδειχθῇ ὅτι ὑφίσταται ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ πανάρχαιου Προκα-
τακλυσμιαίου Πολιτισμοῦ τοῦ ∆ιός, ὅπου κάποιες ὁμάδες ἢ κοινότητες ἀνθρώπων 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἦταν ἀκρεοφάγοι: «Γιὰ ἐκείνους δὲν ἦταν ὁ Ἄρης θεὸς οὔτε ὁ 
Κυδοιμὸς οὔτε ὁ Ζεὺς βασιλιᾶς ἢ ὁ Κρόνος ἢ ὁ Ποσειδῶν, παρὰ μόνον ἡ Κύπρις 
ἡ βασίλισσα. Αὐτὴν προσπαθοῦσαν νὰ φιλιώσουν μὲ εὐσεβῆ ἀφιερώματα, μὲ ζω-
γραφισμένα ζῷα καὶ ἐξαίσια μυρωδικά, μὲ προσφορὲς ἀπὸ καθάρια σμύρνα καὶ 
μυριστικὸ λιβάνι καὶ μὲ σπονδὲς ξανθοῦ μελιοῦ ποὺ ἔρριχναν στὸ χῶμα. Μὲ ἀνόσιο 
φόνο ταύρου δὲν λερωνόταν βωμός, κι αὐτὸ ἦταν τὸ πιὸ μεγάλο μίασμα γιὰ τοὺς 

Σκηνὴ κρεοπωλείου ἀπὸ μελανόμορφη οἰνοχόη τοῦ στ΄ αἰ. π.Χ. Κρεοπώλης μὲ τὸν βοηθό 
του τεμαχίζουν ἕνα κομμάτι κρέατος. Ἀπὸ μία κληματαριὰ κρέμεται ἕνα μεγάλο κομμάτι 
κρέατος, ἐνῷ ἄλλα κομμάτια φαίνονται ἐπάνω στὸ τραπέζι. (Βοστώνη, Μουσεῖο Καλῶν 

Τεχνῶν, «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», «Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν».)
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ἀν θρώ πους, νὰ παίρ νουν τὴν ζω ὴ καὶ νὰ τρῶ νε τὰ εὐ γε νῆ μέ λη» (Ἐμ πε δο κλῆς, 
«Κα θαρ μοί», παρ. 128). Ὁ φυ σι κὸς φι λό σο φος Ἐμ πε δο κλῆς μι λά ει γιὰ τοὺς ἀν θρώ-
πους τοῦ Χρυ σοῦ Γέ νους, ποὺ ἦ ταν ἀ κρε ο φά γοι, πι θα νώ τα τα ὄ χι ὅ λοι μὰ κά ποι οι 
ἀ π’ αὐ τούς. 

Γιὰ τὸ «Χρυ σὸ Γέ νος» τῶν ἀν θρώ πων ἀ να φέ ρει καὶ ὁ Ἡ σί ο δος: «Πρω τί στως τὸ 
χρυ σὸ γέ νος τῶν με ρό πων ἀν θρώ πων οἱ ἀ θά να τοι ἐ ποί η σαν, ποὺ ἔ χουν στὸν Ὄ λυμ-
πο δώ μα τα. Οἱ μὲν τὸν και ρὸ τοῦ Κρό νου ὑ πῆρ ξαν καὶ βα σί λευ αν σὰν θε οὶ μέ σα 
στὸν οὐ ρα νό, ζοῦ σαν μὴ ἔ χον τας κα θό λου θυ μό, χω ρὶς κα θό λου κό πους καὶ πό νους 
κι οὔ τε τὰ φο βε ρὰ γε ρά μα τα τοὺς ἐ βά ρυ ναν, καὶ πάν τα ὅ μοι οι στὰ πό δια καὶ στὰ 
χέ ρια τέρ πον ταν στὰ συμ πό σια ἀ πέ χον τας ὅ λων τῶν κα κῶν καὶ πέ θαι ναν ἀ π’ τὸν 
ὕ πνο δα μα σμέ νοι, κι ὅ λα τὰ κα λὰ τὰ εἶ χαν καὶ καρ πὸν ἔ φερ νε ἡ ζω ο δό τρα γῆ ἀ πὸ 
μό νη της πο λὺν καὶ ἄ φθο νον» («Ἔρ γα καὶ Ἡ μέ ραι» παρ. 118). Τὰ ἴ δια συμ πε ρά-
σμα τα θὰ μπο ρού σα με νὰ συνά γου με ἀπὸ τὸν στί χο, ὅπου ὁ Ἡ σί ο δος ἀ να φέ ρει, ὅ τι 
«τέρ πον ταν στὰ συμ πό σια ἀ πέ χον τας ὅ λων τῶν κα κῶν».

Ὁ Ὅ μη ρος ὅ μως στὰ ἔ πη του δὲν ἀ να φέ ρει τί πο τα γιὰ 
ἀ κρε ο φά γους Ἕλ λη νες καὶ Τρῶ ες πα ρὰ ἀν τι θέ τως μό νο 
γιὰ κρε ο φά γους. Ὁ λό γος εἶ ναι, ὅ τι ἀ να φέ ρε ται κυ ρί ως σὲ 
στρα τι ῶ τες, οἱ ὁ ποῖ οι, γιὰ νὰ πο λε μή σουν καὶ νὰ σκο τώ-
σουν, ἔ πρε πε νὰ φᾶ νε κρέ ας, γιὰ νὰ γί νουν πε ρισ σό τε ρο 
ἐ πι θε τι κοί. Ὅ μως στὴν «Ὀ δύσ σεια» μᾶς λέ ει γιὰ ἕ ναν λα ό, 
τοὺς Λω το φά γους, αὐ τοὺς δη λα δὴ ποὺ τρέ φον ταν μό νον 
μὲ λω τούς, ὅ που τοὺς χα ρα κτη ρί ζει ὡς ἀν θρώ πους εἰ ρη-
νι κούς: «…καὶ τὴν δε κά τη ἡ μέ ρα φθά σα με στὴν γῆ τῶν 
λω το φά γων, ποὺ ἄν θι νο φα γη τὸ τρώ γουν.., κι ἐ γὼ τοὺς 
ἑ ταί ρους ἔ στει λα νὰ μά θουν, τί ἄν δρες εἶ ναι αὐ τοί, ποὺ 
στὴν χώ ρα τους σῖ το τρώ γουν.., ὅ μως οἱ Λω το φά γοι δὲν 
σκέ πτον ταν τὸν ὄ λε θρο τῶν ἑ ταί ρων τῶν ἡ με τέ ρων, πα ρὰ 
τοὺς ἔ δω σαν λω τὸ νὰ δο κι μά σουν» («Ὀ δύσ σεια», ραψ. Ι ,́ 
στί χοι 84-93). 

Ἡ ἀ κρε ο φα γί α ὡς δί αι τα τοῦ λοι μοῦ στὸν Ὅ μη ρο
α ρὰ τὴν γε νι κὴ κρε ο φα γί α τοῦ Ὁ μή ρου ὁ Ἀ θη ναῖ ος συγ γρα φέ ας 
Φι λό στρα τος ἀ να φέ ρει γιὰ μί α συγ κε κρι μέ νη πε ρί πτω ση πε ρι ο δι κῆς 
ἀ κρε ο φα γί ας, ποὺ συ νέ στη σε ὁ στρα τη γὸς τῶν Ἀ χαι ῶν Πα λα μή δης 
ὁ Ναύ πλιος γιὰ τὴν πρό λη ψη ἑ νὸς θα να τη φό ρου λοι μοῦ, ποὺ θὰ κτυ-
ποῦ σε τὸ στρα τό πε δο τῶν Ἑλ λή νων, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ πε τύ χῃ μί α 

κα τά στα ση ἀ νο σί ας: «Ἀ π’ τὴν Ἴ δη κα τέ βαι ναν λύ κοι καὶ ὡρ μοῦ σαν στοὺς νε α ροὺς 
δού λους, ποὺ με τέ φε ραν τὶς ἀ πο σκευ ές, καὶ στὰ ὑ πο ζύ για, ποὺ ἦ ταν γύ ρω ἀ π’ τὶς 
σκη νές. Ὁ Ὀ δυσ σέ ας πρό τει νε νὰ πά ρουν τό ξα καὶ ἀ κόν τια καὶ νὰ πᾶ νε στὴν Ἴ δη, 
γιὰ νὰ κυ νη γή σουν τοὺς λύ κους, ὅ μως ὁ Πα λα μή δης τοῦ εἶ πε: “Ὀ δυσ σέ α, ὁ Ἀ πόλ-
λων χρη σι μο ποι εῖ τοὺς λύ κους ὡς προ άγ γε λους τοῦ λοι μοῦ. Τοὺς σκο τώ νει βέ βαι α 
μὲ τὸ τό ξο ὅ πως ἐ δῶ τὰ μου λά ρια καὶ τοὺς σκύ λους, ὅ μως πρω τί στως τοὺς στέλ νει 
σὲ ὅ σους πρό κει ται ν’ ἀρ ρω στή σουν, ἐ πει δὴ εἶ ναι εὐ νο ϊ κὸς μὲ τοὺς ἀν θρώ πους 
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καὶ γιὰ νὰ τοὺς προ φυ λά ξῃ. Εὐ χό με θα λοι πὸν στὸν Λύ κιο καὶ Φύ ξιο Ἀ πόλ λω να 
ν’ ἀ πο μα κρύ νῃ αὐ τὰ τὰ θη ρί α μὲ τὰ τό ξα του καὶ νὰ στρέ ψῃ τὸν λοι μὸ πρὸς τὶς 
αἶ γες, ὅ πως λέ νε. 

» Ἐ μεῖς οἱ Ἕλ λη νες πρέ πει νὰ φρον τί σου με μό νοι μας τοὺς ἑ αυ τούς μας, δι ό τι 
πρέ πει ὅ σοι σκο πεύ ουν νὰ προ φυ λα χθοῦν ἀ πὸ ἐ πι δη μί ες νὰ τρέ φων ται ἐ λα φρὰ 
καὶ νὰ γυ μνά ζων ται κα θη με ρι νά. 

» Ἰ α τρι κὴ βέ βαι α δὲν κα τέ χω, ὅ μως, μὲ τὴν σο φί α ποὺ δι δά χθη κα, ὅ λα γί νον ται 
κα τα νο η τά”. Μὲ τὰ λό για τοῦ τα ἐμ πό δι σε τὴν ἀ γο ρὰ κρε ά των καὶ τοὺς εἶ πε νὰ μὴν 
χρη σι μο ποι οῦν τὶς στρα τι ω τι κὲς τρο φές. Φρόν τι σε δὲ οἱ στρα τι ῶ τες του νὰ τρέ φων-

ται μὲ ξη ροὺς καρ πούς, ἄ γρια φροῦ τα καὶ λα χα νι κά, 
καὶ ὅ λοι ὑ πά κου σαν, δι ό τι ὅ,τι ἔ λε γε ὁ Πα λα μή δης τὸ 
θε ω ροῦ σαν θε ό σταλ το καὶ μὲ ἰ σχὺ χρη σμοῦ. Πράγ μα-
τι ἡ ἐ πι δη μί α ποὺ προ έ βλε ψε πα ρου σι ά σθη κε πρω τί-
στως στὶς πό λεις τοῦ Ἑλ λη σπόν του, κα θὼς λέ νε, καὶ 
με τὰ ἐ νέ σκη ψε καὶ στὸ Ἴ λιον. Ἀ π’ τοὺς Ἕλ λη νες ὅ μως 
δὲν προ σέ βα λε σχε δὸν κα νέ ναν, πα ρ’ ὅ λο ποὺ εἶ χαν τὸ 
στρα τό πε δό τους σὲ μο λυ σμέ νη πε ρι ο χή» (Φι λό στρα τος, 
«Ἡ ρω ι κά», στί χος 712). Σύμ φω να μὲ τὰ λε γό με νά του 
στὸ ἴ διο κεί με νο ὁ Πα λα μή δης εἶ χε δι δα χθῆ τὴν τέ χνη 
τῆς φυ σι κῆς θε ρα πευ τι κῆς καὶ τῆς ἀ κρε ο φα γί ας ἀ π’ τὸν 
με γά λο δά σκα λο ἰα τρὸ καὶ θε ρα πευ τὴ τῆς ἐ πο χῆς του 
Κέν ταυ ρο Χεί ρω να.

Πλη ρο φο ρί ες Ὀρ φι κῶν, Πορ φυ ρί ου καὶ Θε ο φρά στου
 πως πολ λὰ στοι χεῖ α δεί χνουν, με γά λη με ρί δα τῶν φι λο σό φων ἀ πὸ τὴν 
πα νάρ χαι α ἐ πο χὴ τῶν Ὀρ φι κῶν μέ χρι καὶ τὴν μ.Χ. ἐ πο χὴ τῶν Νε ο πλα-
τω νι κῶν ἦ ταν ἀ κρε ο φά γοι. Αὐ τό, ὅ πως φαί νε ται, ἀ πο τε λοῦ σε μί α πα ρά-
δο ση ποὺ πα ρέ δω σε στοὺς μα θη τές του ἀρ χι κὰ ὁ ἴ διος ὁ Ὀρ φεύς: «Ἂς 
κά νω με λοι πὸν ἐ μεῖς αὐ τὰ ἀ κρι βῶς ποὺ πα ρέ δω σε σ’ ἐ μᾶς ὁ θε ο λό γος, 

ὁ Ὀρ φεύς. Αὐ τὸς προ έ τρε πε νὰ μὴν θυ σι ά ζω με κα νέ να ἔμ ψυ χο πλά σμα, πα ρὰ μό νον 
ὅ σα εἴ δη εἶ ναι ἄ ψυ χα, ἀ πὸ τὶς πό ες καὶ τοὺς κλώ νους ἕ ως καὶ τὰ ἄ λευ ρα, τὸ μέ λι, 
τοὺς ἄ γριους καὶ ἥ με ρους καρ ποὺς ποὺ δί νει ἡ γῆ, κα θὼς καὶ ἄν θη, ὥ στε οὔ τε τὸ 
πῦρ στοὺς βω μοὺς ν’ ἀ να δί δε ται ἀ πὸ μα τω μέ νη ἐ σχά ρα. Κι ὅ σα ἔ λε γε ἐ κεῖ νος, αὐ τὰ 
ἐ μεῖς πρέ πει νὰ τη ροῦ με.» (Πορ φύ ριος, «Πε ρὶ Ἀ πο χῆς Ἐμ ψύ χων», παρ. 35.)

Ἂς δοῦ με ὅ μως, τί λέ νε οἱ ἀρ χαῖ οι συγ γρα φεῖς γιὰ τὸ θέ μα τῆς ἀ κρε ο φα γί ας κα τὰ 
τὴν διά ρκεια τῆς πο ρεί ας τῆς ἀν θρω πό τη τας. Ὁ Νε ο πλα τω νι κὸς φι λό σο φος Πορ φύ-
ριος πε ρὶ τὸ τέ λος τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ ῶ να ἔ γρα ψε ἕ να ἐ ξει δι κευ μέ νο ἔρ γο γιὰ τὸ θέ μα 
τῆς ἀ κρε ο φα γί ας, τὸ «Πε ρὶ Ἀ πο χῆς Ἐμ ψύ χων». Μέ σα ἀ π’ τὸ ἔρ γο αὐ τὸ ἀ να τρέ πον-
ται πολ λὰ στοι χεῖ α ἀ π’ ὅ σα μέ χρι σή με ρα ξέ ρου με γιὰ τὸ θέ μα τῆς δι α τρο φῆς τῶν 
ἀρ χαί ων λα ῶν: «∆υ στυ χῶς ὅ σα γρα πτὰ πα λαι ό τε ρων συγ γρα φέ ων πραγ μα τεύ ον-
ται τὸ ζή τη μα, ὅ τι δὲν πρέ πει νὰ θυ σι ά ζω με ζῷ α, ἐ κτὸς ἀ π’ τοὺς μύ θους ποὺ δι δά-
σκουν τὴν ἀ λή θεια, εἶ ναι λί γα, τοὐ λά χι στον ὅ σα σώ ζον ται καὶ ἔ χουν γρα φτῆ ἀ πὸ 

Ὁ Νεοπλατωνικὸς 
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ἐκείνους ποὺ συμφωνοῦν μαζί μας. Ἀκόμη καὶ τὰ γραπτὰ τοῦ Θεοφράστου, ὅσα 
σώζονται μέχρι καὶ σήμερα, εἶναι ἀποσπασματικά» (παρ. 32). Ἑπομένως μέχρι καὶ 
τὴν ἐποχή του τὰ περισσότερα γραπτά, ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὸ θέμα αὐτό, εἶχαν 
ἤδη χαθῆ. Φαίνεται, ὅτι ὁ Περιπατητικὸς φιλόσοφος Θεόφραστος ἔγραψε ἀρκετὰ 
ἔργα περὶ ἀκρεοφαγίας, ποὺ ὅμως ἔχουν κι αὐτὰ χαθῆ σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα 
τοῦ Πορφυρίου. 

Ἂς δοῦμε ὅμως, γιὰ ποιόν λόγο ξεκίνησαν τὴν κρεοφα-
γία οἱ ἄνθρωποι σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψή του: «Ὁ Θεόφρα-
στος ἀπαγορεύει ἀπολύτως νὰ θυσιάζουν ἔμψυχα ἐκεῖνοι 
ποὺ θέλουν πράγματι νὰ εἶναι εὐσεβεῖς, ἐπικαλούμενος 
ἀκόμη καὶ ἄλλες αἰτίες. Πρῶτον λέγει, ὅτι ἀπὸ ἀκατανί-
κητη ἀνάγκη, ποὺ κάποτε κατέλαβε τὸ ἀνθρώπινο γένος, 
ἄρχισαν αὐτὰ τὰ φονικὰ σαρκοφαγικὰ ἔθη. Πόλεμοι καὶ 
λιμοὶ ἀπὸ διάφορες αἰτίες ἦσαν οἱ παράγοντες ποὺ ἐπέ-
φεραν τὴν ἀνάγκη νὰ γευτοῦμε τὶς σάρκες τῶν ἔμψυχων 
ὄντων» (παρ. 11-12). Ἑπομένως ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ἡ ἀνάγ-
κη ἔκανε τὸν ἄνθρωπο νὰ τρέφεται μὲ κρέας. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας τῶν σύγχρονων ἰατρικῶν ἐπιστη-
μῶν Ἱπποκράτης ἀναφέρει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὑπῆρξε σὲ 
παλαιότερες ἐποχὲς φρουτοκαρποφάγος, καὶ ὅτι δὲν εἶναι 
πάντοτε ἀπαραίτητο ὁ ἄνθρωπος νὰ τρώῃ κρέας, γιὰ νὰ 
εἶναι ὑγιής: «Προχωρῶντας θὰ πῶ, ὅτι οὔτε καὶ ὁ τρόπος 
διατροφῆς, ποὺ ἔχουν τώρα οἱ ὑγιεῖς, θὰ εἶχε εὑρεθῆ, ἂν 
ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἀρκεστῆ σ’ αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα τρέφονται 
καὶ πίνουν τὰ βοοειδῆ καὶ οἱ ἵπποι καὶ τὰ πάντα τὰ ἐκτὸς ἀνθρώπου ζῷα, δηλαδὴ 
ἀπὸ τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα, τοὺς καρπούς, τοὺς σπόρους (δημητριακά) καὶ τὰ χόρ-
τα. Μὲ αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι καὶ σήμερα μποροῦν νὰ μεγαλώνουν καὶ νὰ ζοῦν χωρὶς 
πόνους καὶ χωρὶς νὰ χρειάζωνται ἄλλη δίαιτα. Καὶ κατὰ τὴν ἀρχήν του θεωρῶ, 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὴ τὴν τροφὴ ἔτρωγε. Τὰ δὲ σημερινὰ εὑρεθέντα διαιτήματα 
χρειάστηκαν πολὺ χρόνο, γιὰ νὰ ἀνακαλυφθοῦν» (Ἱπποκράτης, «Περὶ Ἀρχαίης 
Ἰητρικῆς», παρ. 3).

Ὁ Πορφύριος μᾶς ἐξηγεῖ, γιατί καὶ πῶς ξεκίνησαν οἱ πρῶτες παλαιότατες θυσίες 
τῶν Πελασγῶν, ἀλλὰ καὶ πῶς ἦταν ἡ διατροφή τους ἐν γένει: «Τὰ πρῶτα εἴδη, ποὺ 
προσέφεραν ὡς θυσία, ἦταν κάποια κομμένα μέρη ἀπὸ εὐωδιαστὰ ξύλα. Ἀργότερα 
προσέφεραν φύλλα καὶ μικρὴ ποσότητα καρπῶν λόγω τῆς σπανιότητός τους. Μετὰ 
ἀπ’ αὐτὸ τὸ στάδιο ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων προχώρησε στὸ στάδιο τῆς ἥμερης τροφῆς 
καρπῶν καὶ χορταρικῶν. Καὶ εἶπαν τότε οἱ ἄνθρωποι: “ἐπάρκεια δρυός”. Μετὰ τοὺς 
καρποὺς τοῦ δάσους ἐμφανίσθηκαν οἱ καρποὶ τῆς ∆ήμητρος (οἱ καλλιέργειες) καὶ 
πρῶτο ἀπ’ αὐτὰ τὰ δῶρα ἡ κριθή, κι ἄνθρωποι ἀπ’ τὴν ἀπαρχὴ αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν 
εἰδῶν ἔκαναν χοὲς χυλοῦ (…). Κι ὁ βίος, ποὺ ἐστηρίζετο στὴν ἐπαρκῆ διατροφὴ μὲ 
κύριο ὑλικὸ τὰ ἄλευρα καὶ τοὺς ἄρτους, ἐθεωρήθη εὐτυχέστερος τοῦ προηγουμένου 
του καρποφαγικοῦ. Ἔκτοτε ἄρχισαν κι ἔκαναν ἀπαρχὲς προσφέροντας ἕνα μέρος 
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τῆς ἀ λε σμέ νης τρο φῆς πρὸς τι μὴν τῶν θε ῶν (…). Ἐ πί σης ἔ πλε καν στε φά νια καὶ τὰ 
δώ ρι ζαν κι αὐ τὰ στοὺς θε ούς, κα τα θέ τον τάς τα στοὺς βω μούς, ἐ νῷ ἄλ λα τὰ δώ ρι-
ζαν στὸ πῦρ» (παρ. 5-6). Ἐ δῶ βλέ που με ὅ τι ἡ δι α τρο φὴ τῶν πα νάρ χαι ων Πε λα σγῶν 
γιὰ κά ποι α με γά λη χρο νι κὴ πε ρί ο δο ἦ ταν φρου το καρ πο φα γι κή. 

Γιὰ τὶς πρῶ τες θυ σί ες-προ σφο ρὲς λέ ει: «Οἱ ἀρ χαῖ ες προ σφο ρὲς τῶν ἱ ε ρῶν ἦ σαν 
ἀ ναί μα κτες, ὠ νο μά ζον ταν “νη φά λια” καὶ ἐ τε λοῦν το ἀ πὸ πολ λοὺς ἀν θρώ πους. Καὶ 
“νη φά λια” εἶ ναι οἱ σπον δὲς ὕ δα τος, ὅ πως κι ἐ κεῖ νες ποὺ ἀ κο λου θοῦ σαν, δη λα δὴ 
οἱ σπον δὲς με λιοῦ. Αὐ τὸν τὸν ὑ γρὸ καρ πὸ λά βα με πρῶ τον ἀ π’ ὅ λα τὰ ὄν τα καὶ 
ἦ ταν δῶ ρο τῶν με λισ σῶν. Ἐ πί σης τὰ νη φά λια ἦ σαν καὶ οἱ σπον δὲς ἐ λαί ου. Καὶ τε-
λευ ταῖ ες ἀ π’ ὅ λες αὐ τὲς τὶς ἀ ναί μα κτες προ σφο ρὲς ἦλ θαν οἱ σπον δὲς τοῦ οἴ νου» 
(παρ. 20). Ὡς ἀ νά μνη ση αὐ τῶν τῶν ἀ ναί μα κτων θυ σι ῶν-προ σφο ρῶν ὁ Πορ φύ ριος 
μᾶς πε ρι γρά φει τὴν ἑ ορ τὴ τοῦ Ἡ λί ου καὶ τῶν Ὡ ρῶν, ποὺ τε λοῦν ταν στὴν Ἀ θή να 
κα τὰ τὴν ἐ πο χή του: «Ἡ πομ πὴ πε ρι λαμ βά νει μί α φω λιὰ πλεγ μέ νη ἀ πὸ χλό η, ἀ κουμ-
πι σμέ νη ἐ πά νω σ’ ἕ να σω ρὸ ἀ πὸ πυ ρῆ νες καρ πῶν: ὄ σπρια, βε λα νί δια, κού μα ρα, 
κρι θά ρια, σι τά ρια, ξη ρὰ σῦ κα καὶ στα φί δες, ἔ λαι α, ἄ λευ ρα, ἕ ναν ὄρ θιο κί ο να καὶ 
μί α χύ τρα» (παρ. 7).

Πῶς ἄρ χι σαν οἱ θυ σί ες ζῴ ων
Πορφύριος γιὰ τὶς αἱ μα τη ρὲς θυ σί ες τῶν ζῴ ων καὶ γιὰ τὴν ἐμ φά νι σή 
τους ἀ να φέ ρει, ὅ τι ἦ ταν πρό σφα τες σὲ σχέ ση μὲ τὴν ἐ πο χή του καὶ 
ἀ πο τέ λε σμα κα κῶν συγ κυ ρι ῶν: «Ἀλ λὰ με τα γε νέ στε ρη καὶ ἐ ξαι ρε τι κὰ 
πρό σφα τη εἶ ναι ἡ θυ σί α ἡ ὁ ποί α γί νε ται μὲ τὴν προ σφο ρὰ τῶν ζῴ ων 
καὶ τῆς ὁ ποί ας τὸ κί νη τρο δὲν εἶ ναι ἀ θῷ ο ὅ πως ἡ θυ σί α τῶν καρ πῶν, 

ἀλ λὰ ἔ χει τὴν ρί ζα του σὲ κα κὲς πε ρι στά σεις, σὲ κά ποι ον λοι μὸ ἢ ἄλ λη δυ στυ χί α» 
(παρ. 9).

Ἂς δοῦ με ὅ μως τὴν πο λὺ ἐν δι α φέ ρουσα ἄ πο ψή του γιὰ τὴν ἀ παρ χὴ τῶν αἱ μα τη-
ρῶν θυ σι ῶν: «Οἱ πε ρισ σό τε ρες θυ σί ες ἔ χουν τὴν ρί ζα τους εἴτε σὲ ἔλ λει ψη γνώ σε ως 

Φι λό σο φοι τῆς ἀρ χαι ό τη τας 
ἦ ταν ἀ κό λου θοι τῆς ἀ κρε ο-
φα γί ας. Τὸ ἔρ γο τοῦ εἰ κο-
νι ζό με νου σὲ με σαι ω νι κὸ 
σχέ διο, Πλού ταρ χου, «Πε ρὶ 
σαρ κο φα γί ας» ἀ πο τε λεῖ τὸ 
βα σι κὸ ἐγ χει ρί διο τῶν σύγ-

χρο νων ἀ κρε ο φά γων. 



∆ΑΥΛΟΣ 310, Φεβρουάριος 2008    21793

εἴτε στὸν θυ μὸ εἴτε σὲ κά ποι ους φό βους. Πα ρά δειγ μα ἀ πο τε λεῖ ἡ θυ σί α τῶν χοί ρων, 
καὶ τὴν ἀ πο δί δουν ὅ σοι γνω ρί ζουν τὰ αἴ τια τῶν αἱ μα τη ρῶν θυ σι ῶν στὸ ἀ κού σιο 
σφάλ μα τῆς Κλυ μέ νης, ἡ ὁ ποί α χω ρὶς πρό θε ση ἐ κτύ πη σε καὶ σκό τω σε τὸ ζῷ ο αὐ τὸ 
πρώ τη. Γι’ αὐ τὸ κι ἐ πει δὴ ὁ ἄν δρας της ἐ φο βή θη, δι ό τι ἔ κα νε τό τε κά τι ἐ νάν τια στὸν 
ἠ θι κὸ νό μο, πῆ γε στοὺς ∆ελ φούς, γιὰ νὰ πά ρῃ χρη σμὸ ἀ π’ τὸ μαν τεῖ ο τοῦ θε οῦ (…). 
Ὅ σο γιὰ τὶς θυ σί ες τῶν αἰ γῶν αὐ τὲς ἄρ χι σαν, ὅ ταν κα τὰ τὴν αἰχ μα λω σί α κά ποι α 
ἀ π’ αὐ τὲς στὸ Ἰ κά ριον τῆς Ἀτ τι κῆς κα τέ στρε ψε κά ποι ους ἀμ πε λῶ νες κι ἐ πει δὴ προ-
ξέ νη σε κι ἄλ λες ζη μι ές, τὴν θυ σί α σαν στοὺς θε ούς. Καὶ τὸ πρῶ το βό δι σφά χτη κε 
ἀ πὸ τὸν ∆ί ο μο, ποὺ ἦ ταν ἱ ε ρεὺς κά τω ἀ π’ τὶς ἑ ξῆς συν θῆ κες: Πλη σί α ζαν τὰ ∆ι ι πό-
λοι α, κι ὅ λα εἶ χαν προ ε τοι μα σθῆ σύμ φω να μὲ τὸ πα λαι ὸ ἔ θι μο τῆς προ σφο ρᾶς 
καρ πῶν. Ὅ μως κά ποι ο βό δι πλη σί α σε κι ἔ φα γε ἀ π’ τὰ ἱ ε ρὰ ἄ λευ ρα. Ὁ ∆ί ο μος τό τε 
μα ζὶ μὲ ἄλ λους συ ναυ τουρ γοὺς τὸ ἐ φό νευ σαν. Καὶ ὡς πρὸς τὶς θυ σί ες τῶν Ἀ θη ναί-
ων πα ρό μοι ες ἢ λί γο δι α φο ρε τι κὲς αἰ τί ες ἀ πο δί δον ται γι’ αὐ τές» (παρ. 9-10).

Πυ θα γό ρας, Πλά των καὶ Πλού ταρ χος
Πυ θα γό ρας ἀ κο λου θῶν τας τὴν γραμ μὴ τῶν 
Ὀρ φι κῶν ἀ παι τοῦ σε κυ ρί ως ἀ π’ τοὺς ἀ πο-
φοί τους σπου δα στές του νὰ ἀ πέ χουν ὁ λο-
κλη ρω τι κὰ ἀ π’ τὰ ἔμ ψυ χα (κρέ α τα, ψά ρια, 
πτη νά, αὐ γά) καὶ πα ρο μοί ως προ έ τρε πε νὰ 

πράτ τουν οἱ νο μο θέ τες τῶν ἑλ λη νι κῶν πό λε ων: «∆η μο σί ως 
δὲ ἐ νο μο θέ τη σε τὰ σχε τι κὰ πε ρὶ τρο φῆς. Ἰ δι αί τε ρα γιὰ 
τοὺς θε ω ρη τι κω τέ ρους τῶν φι λο σό φων καὶ τῶν πλέ ον 
ση μαν τι κῶν, διὰ μιᾶς ἀ φῄ ρε σε τὰ πε ριτ τὰ καὶ τὰ ἄ δι κα 
τῶν ἐ δε σμά των καὶ εἰ ση γή θη νὰ μὴν τρῶ νε πο τὲ κα νέ να 
ἔμ ψυ χο, οὔ τε οἶ νον κα θό λου νὰ πί νουν οὔ τε ζῷ α νὰ θυ σιά-
ζουν στοὺς θε οὺς οὔ τε νὰ βλά πτουν κα θό λου αὐ τά, ἀλ λὰ 
νὰ τὰ σώ ζουν μὲ κά θε ἐ πι μέ λεια καὶ νὰ φέ ρων ται δι καί ως 
πρὸς αὐ τά. Καὶ αὐ τὸς ἔ τσι ἔ ζη σεν ἀ πέ χον τας ἀ π’ τὶς ζω ι-
κὲς τρο φὲς καὶ προ σκυ νῶν τας τοὺς ἀ ναί μα κτους βω μοὺς 
καὶ προ έ τρε πε τοὺς ἄλ λους νὰ μὴν φο νεύ ουν τὰ ζῷ α, 
ποὺ ἔ χουν τὴν ἴ δια φύ ση μὲ ἐ μᾶς… Ἀ κό μη δὲ καὶ ἀ π’ τὴν 
κα τη γο ρί α τῶν πο λι τι κῶν τοὺς νο μο θέ τες συμ βού λευ ε νὰ 
ἀ πέ χουν ἀ πὸ ἔμ ψυ χα. ∆ι ό τι ἐ κεῖ νοι ποὺ ἤ θε λαν νὰ ἐ φαρ-
μό ζουν τὸ δί και ον, ἔ πρε πε κα θό λου νὰ μὴν ἀ δι κοῦν τὰ 
ζῷ α» (Ἰ άμ βλι χος, «Πε ρὶ τοῦ Πυ θα γο ρι κοῦ Βί ου», παρ. 107-108).

Ὁ Πλά των ἐμ πνευ σμέ νος ἀ π’ τὸν Σω κρά τη καὶ τὴν Πυ θα γό ρεια Φι λο σο φί α 
ἦ ταν κι αὐ τὸς ἀ κό λου θος τῆς ἀ κρε ο φα γί ας. Στὴν «Πο λι τεί α» γιὰ τὴν ἰ δα νι κὴ 
τρο φὴ τῶν πε ρισ σο τέ ρων ἀν θρώ πων τῆς πό λε ώς του προ τεί νει τὴν ἀ κρε ο φα γί α: 
«Ἀ λη θῶς ἐ γὼ τοῦ λέ γω, πὼς θὰ τρῶ νε προ ά ρι στον, δη λα δὴ ἁ λά τι, ἐ λι ές, τυ ρί, βολ-
βοὺς καὶ λα χα νι κά, ποὺ θὰ μα γει ρεύ ουν στοὺς ἀ γρούς. Θὰ τοὺς δώ σου με ἐ πί σης 
καὶ καρ ποὺς ὅ πως σῦ κα, ρε βί θια, κυά μους, καὶ θὰ κά νουν σπον δὲς στὸ πῦρ μὲ 
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μύρτα καὶ βελανίδια καὶ μετρίως θὰ πίνουν. Καὶ ἔτσι θὰ διάγουν τὸν βίον τους 
ἐν εἰρήνῃ καὶ μὲ ὑγιεία, ὅπως εἶναι τὸ φυσικό, πεθαίνοντας σὲ βαθιὰ γεράματα 
καὶ τὸν ἴδιο τρόπο ζωῆς θὰ παραδίδουν στὰ παιδιά τους» (Πλάτων, «Πολιτεία» 
βιβλίο Β ,́ παρ. 372-C). Ὅμως πρέπει νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι παρακάτω στὸ ἴδιο βι-
βλίο του (404C) γιὰ τοὺς στρατιῶτες τῆς Πολιτείας του προτείνει τὴν κρεοφαγία 
ἀλλὰ μὲ μέτρο. Ἡ λογικὴ τοῦ Πλάτωνα εἶναι, ὅτι οἱ στρατιῶτες, ἀφοῦ ἐπιβάλλεται 
ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ πολεμοῦν, πρέπει νὰ ἔχουν καὶ ἐπιθετικὲς διαθέσεις. 

Ὁ Πλούταρχος, ἀκόλουθος καὶ αὐτὸς τῆς ἴδιας γραμμῆς, ἔγραψε ἕνα σπουδαῖο 
ἠθικὸ ἔργο ὑπὲρ τῶν ζῴων καὶ τῆς ἀκρεοφαγίας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ ἐγχειρίδιο 
τῶν σύγχρονων ἀκρεοφάγων. Τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα εἶναι πραγματικὰ συγκλονι-
στικό: «Ἐσᾶς, τοὺς τωρινοὺς ἀνθρώπους, ὅμως ποιά λύσσα καὶ ποιός ἀχόρταγος 
οἶστρος σᾶς ὁδηγεῖ στὴν μιαιφονίαν, τὴν στιγμὴ ποὺ σᾶς προσφέρονται τόσα γιὰ 
τὶς ἀνάγκες σας; Γιατί ψεύδεστε τάχα, ὅτι ἡ γῆ δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς θρέφῃ; Γιατί 

ἀσεβεῖτε πρὸς τὴν θεσμοφόρο ∆ήμητρα καὶ προσβάλλε-
τε τὸν ἥμερο καὶ μειλίχιο ∆ιόνυσο, λὲς καὶ δὲν παίρνετε 
ἀρκετὰ ἀπ’ αὐτούς; ∆ὲν ντρέπεστε ν’ ἀνακατεύετε τοὺς 
ἤρεμους καρποὺς μὲ αἷμα ἀπὸ σφαγή; Ἀποκαλεῖτε ἄγρια 
ζῷα τὰ φίδια, τὰ λιοντάρια καὶ τὶς λεοπαρδάλεις, ἐνῷ 
ἐσεῖς σφάζετε καὶ σκοτώνετε μὲ ἀπίστευτη ὠμότητα. Γιὰ 
ἐκεῖνα τὰ σκοτωμένα ζῷα εἶναι τροφή, γιὰ ἐσᾶς ὅμως 
λιχουδιά. Καὶ δὲν σκοτώνετε ἀμυνόμενοι λύκους καὶ λιον-
τάρια παρὰ τὰ ἄκακα καὶ τὰ ἐξημερωμένα ζῷα, ὅσα δὲν 
ἔχουν κεντρὶ οὔτε δόντια νὰ δαγκώσουν, τὰ ὁποῖα, μὰ 
τὸν ∆ία, γέννησε ἡ φύση γιὰ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν χάρη 
τους… Τίποτε δὲν σᾶς συγκινεῖ, οὔτε ἡ γοητευτικὴ μελῳ-
δία τῆς φωνῆς τους οὔτε ἡ χάρη τῆς ψυχῆς τους οὔτε ὁ 
καθαρὸς τρόπος ζωῆς τους οὔτε ἡ ξεχωριστὴ νοημοσύνη 
τῶν ἄμοιρων ζῴων οὔτε καὶ ἡ φιλότης τους πρὸς ἐσᾶς, 
ἀλλὰ γιὰ μικρὸ κομμάτι σάρκας ἀφαιρεῖτε τὴν ψυχή, τὸ 
φῶς τοῦ ἥλιου, τὰ χρόνια ποὺ ἔχει, γιὰ νὰ ζήσῃ» («Περὶ 
Σαρκοφαγίας», 994, Α3 καὶ Ε4).

Παρακάτω ὁ Πλούταρχος ἐξηγεῖ μὲ βάση τὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία, ὅτι ἡ σαρ-
κοφαγία δὲν ταιριάζει ἰδιαίτερα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, καὶ ὅτι ἀπέχουμε πολὺ ὡς 
φύση ἀπ’ τὰ σαρκοφάγα ζῷα, ποὺ τρέφονται μὲ ὠμὸ κρέας: «Ἀλλὰ ἂς ἀκούσουμε 
ἐκείνους τοὺς ἄνδρες, ποὺ ἔλεγαν, ὅτι δὲν εἶναι στὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου νὰ σαρ-
κοφαγῇ. Αὐτὸ δηλοῦται κατὰ πρῶτον ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τῶν σωμάτων μας. Τὸ 
ἀνθρώπινο σῶμα δὲν ὁμοιάζει μὲ κανενὸς ζῴου ἀπ’ ὅσα ἔχουν φτειαχτῆ, γιὰ νὰ 
τρῶνε κρέας, δὲν ὑπάρχουν προτεταμένα χείλη, μυτερὰ νύχια, κοφτερὰ δόντια, 
γερὸ στομάχι, κοντὰ ἔντερα καὶ θερμὴ πνοή, ἱκανὴ νὰ μετατρέψῃ καὶ νὰ ἐπεξερ-
γαστῇ τὰ βαριὰ συστατικὰ τοῦ κρέατος. Ἐπίσης ἡ φύση, μὲ τὰ λεῖα δόντια ποὺ 
μᾶς ἔδωσε, τὸ μικρὸ στόμα, τὴν μαλακιὰ γλῶσσα καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς πνοῆς γιὰ 
πέψη, ἀποκλείει τὴν σαρκοφαγία. Ἂν τώρα ἐσὺ νομίζῃς, ὅτι εἶσαι φτειαγμένος γιὰ 
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τέ τοι ου εἴ δους τρο φή, πρῶ τα σκό τω σε ὁ ἴ διος αὐ τὸ ποὺ θέ λεις νὰ φᾶς ἀ πὸ μό νος 
σου, χω ρὶς νὰ χρη σι μο ποι ή σῃς κο πί δι, πέ λε κυ ἢ ρό πα λο. Ὅπως οἱ λύ κοι, οἱ ἄρ κτοι 
καὶ οἱ λέ ον τες φο νεύ ουν τὰ ζῷ α ποὺ τρῶ νε, σκό τω σε τό τε καὶ σὺ μὲ δάγ κω μα βό δι 
ἢ ἀρ νὶ ἢ ξέ σκι σε λα γὸ καὶ πέ σε ἐ πά νω του νὰ τὸ φᾶς, ὅ σο εἶ ναι ἀ κό μα ζων τα νὸ 
ὅ πως ἐ κεῖ να. Ὅ μως πε ρι μέ νεις νὰ ξε ψυ χή σῃ, γιὰ νὰ τὸ φᾶς, δι ό τι ντρέ πε σαι τὴν 
ψυ χή του. Ὡ στό σο οὔ τε ἄ ψυ χο καὶ νε κρὸ τὸ τρῶ νε ὅ πως εἶ ναι, πα ρὰ τὸ βρά ζουν, 
τὸ ψή νουν, τὸ με τα βάλ λουν μὲ φω τιὰ καὶ φάρ μα κα, ἀλ λοι ώ νον τας, με τα τρέ πον τας 
καὶ σβή νον τας μὲ μύ ρια κα ρυ κεύ μα τα τὴν γεύ ση τοῦ αἵ μα τος, ὥ στε ἡ γεύ ση νὰ ἐ ξα-
πα τη θῇ καὶ νὰ δε χθῇ, ὅ τι εἶ ναι κά τι ἄλ λο» (994 F9 – 995 Β10). Ὑ πάρ χουν ἀρ κε τὲς 
ἀ κό μα δι ά σπαρ τες ἀ να φο ρὲς στὰ ἀρ χαῖ α φι λο σο φι κὰ κεί με να, ποὺ ἀ να φέ ρον ται 
στὴν ἀ κρε ο φα γί α.

Ἀν θρω πο φα γί α καὶ θε ο κρα τι κὴ «νη στεί α»
ποι κι λό τη τα τῶν δι α φό ρων δι α τρο φι κῶν συ νη θει ῶν τοῦ ἀν θρώ πι νου 
εἴ δους εἶ ναι πραγ μα τι κὰ ἐν τυ πω σια κή. Μέ χρι καὶ σή με ρα ὑ πάρ χουν 
λα οί, ποὺ τρέ φον ται μὲ πο λὺ πα ρά ξε να γιὰ ἐ μᾶς τοὺς ∆υ τι κοὺς εἴ δη 
τρο φῶν ὅ πως ρί ζες, ἄν θη, φύ κια, ἄ λο γα, σκύ λους, γά τες, φί δια, βα-
τρά χια, ἔν το μα, σκου λή κια, ἀ κό μα καὶ ἀν θρώ πους. Ἀν θρω πο φά γες 

φυ λὲς μέ χρι σή με ρα δια βιοῦν στὰ βά θη τοῦ Ἀ μα ζο νί ου. Ὁ Πορ φύ ριος λέ ει γιὰ τοὺς 
ἀν θρω πο φά γους τῆς ἐ πο χῆς του: «Κα τὰ τοὺς πα λαι οὺς αὐ τοὺς και ροὺς οἱ Βάσ-
σα ρες ἐ ζή λε ψαν τὶς θυ σί ες τῶν Ταύ ρων, κα τοί κων τῆς Ταυ ρί δος, ποὺ τε λοῦ σαν 
ἀν θρω πο θυ σί ες. Μά λι στα οἱ Βάσ σα ρες ἔ κα ναν συ νή θεια νὰ τρῶ νε τὰ θύ μα τα τῶν 
ἀν θρω πο θυ σι ῶν κα τὰ τὶς ἑ ορ τὲς τοῦ Βάκ χου, ὅ πως ἀ κρι βῶς ἐ μεῖς κά νου με κα τὰ 
τὶς θυ σί ες τῶν ζῴ ων» («Πε ρὶ Ἀ πο χῆς Ἐμ ψύ χων», παρ. 8).

ΚΙ ΑΠΟ ΠΟΥ 
ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΑΣ;
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Ἡ ἀ κρε ο φα γί α πέ ρα σε στὴν Ἀ σί α μέ σῳ τοῦ Βουδ δι σμοῦ. Οἱ βουδ δι στὲς πῆ ραν τὴν 
πα ρά δο ση αὐ τὴ κα τὰ τοὺς Ἑλ λη νι στι κοὺς χρό νους ἀ π’ τοὺς Ἕλ λη νες φι λο σό φους 
τῶν ἀ πώ τα των Μα κε δο νι κῶν βα σι λεί ων τῆς Ἀ σί ας καὶ τὴν ἔ κα ναν δι κή τους. 

Σή με ρα ὑ πάρ χουν λα οὶ πού, ἐ πη ρε α σμέ νοι ἀ π’ τὴν πα ρά δο σή τους καὶ τὴν θρη-
σκεί α τους, δὲν τρῶ νε κά ποι α ζῷ α ὅ πως π.χ. οἱ μου σουλ μά νοι δὲν τρῶ νε κα θό λου 
τὸ χοι ρι νό, ποὺ τὸ θε ω ροῦν μια ρό, κι οἱ Ἰν δοὶ τὴν ἀ γε λά δα, ποὺ τὴν ἔ χουν ὡς ἱ ε ρὸ 
ζῷ ο. 

Οἱ χρι στια νοὶ ὅ λων τῶν δογ μά των ἀ κο λου θοῦν μὲ θρη-
σκευ τι κὴ κα τά νυ ξη γιὰ κά ποι ες πε ρι ό δους τὴν ἀ κρε ο φα-
γί α, ἀ πο κα λῶν τας την «νη στεί α». Ἡ χρι στι α νι κὴ νη στεί α 
ἐ π’ οὐ δε νὶ ἀ πο τε λεῖ πρά ξη ἰ δε ο λο γι κὴ γιὰ τὴν ὑ πε ρά σπι ση 
τῆς ζω ῆς τῶν ζῴ ων ἢ τῆς βελ τι ώ σε ως τῆς ὑ γιεί ας τῶν πι-
στῶν, πα ρὰ γιὰ σε βα σμὸ πρὸς τὸν Για χβέ-Χρι στὸ θε ό. Τὸ 
ὅ τι δὲν τρῶ νε ψά ρια καὶ κρέ α τα καὶ τρῶ νε θα λασ σι νὰ ἢ τὸ 
ὅ τι τρῶ νε τὶς ἐ λι ὲς καὶ νη στεύ ουν τὸ λά δι ἢ ὅ τι τρῶ νε τε ρά-
στι ες πο σό τη τες ἀ π’ τὰ λε γό με να νη στή σι μα πι στεύ ον τας 
ὅ τι νη στεύ ουν, δεί χνει τὸ ἀ νού σιο τῆς πρά ξε ώς τους. Ἄλ λω-
στε ἡ λέ ξη νη στεί α ἔ χει ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ ρί ζα καὶ ση μαί νει 
τὴν πλή ρη ἀ πο χὴ ἀ π’ τὶς τρο φές. ∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο, ὅ τι οἱ 
πε ρισ σό τε ρες τρο φι κὲς δη λη τη ριά σεις γί νον ται ἀ μέ σως με-
τὰ τὶς πε ρι ό δους τῆς νη στεί ας τοῦ Πά σχα καὶ τῶν Χρι στου-
γέν νων, ὅ που με τὰ ἀ πὸ τὴν λή ξη τους οἱ πι στοὶ «πέ φτουν 
μὲ τὰ μοῦ τρα» στὴν κρε ο φα γί α. Πα ρο μοί ως ἀ κο λου θοῦν 
καὶ οἱ μου σουλ μά νοι τὴν ἀ κρε ο φα γί α κα τὰ τὸ Ρα μα ζά νι, 
πε ρί ο δο νη στεί ας γιὰ τοὺς ἁ παν τα χοῦ μω α με θα νούς.

Ἐ πί λο γος
ἱ ἀ κρε ο φά γοι σή με ρα ἀ νὰ τὸν κό σμο ἀ ριθ μοῦν πε ρί που τὸ ἕ να δίς, 
ἂν προ σθέ σου με τοὺς βουδ δι στὲς καὶ κά ποι ες με γά λες κοι νό τη τες ἰν-
δου ι στῶν. Στὴν Νο τι ο α να το λι κὴ Ἀ σί α ἡ ἀ κρε ο φα γί α ἐ πί σης ἀν θεῖ. 
Στὴν Εὐ ρώ πη καὶ τὴν Ἀ με ρι κα νι κὴ Ἤ πει ρο ὑ πάρ χουν ὠρ γα νω μέ νες 
κοι νό τη τες καὶ κι νή μα τα ἀ κρε ο φά γων. Στὴν χώ ρα μας, ἀ π’ ὅ που καὶ 

πι θα νώ τα τα ξε κί νη σε, ἡ ἀ κρε ο φα γί α, ἀ πο τε λεῖ μί α νέ α ἀ νερ χό με νη τά ση-ἀν τι δά νει ο, 
θὰ λέ γα με, ποὺ ἔρ χε ται ἀ πὸ Ἀ να το λὴ καὶ ∆ύ ση. Ἡ ἀ κρε ο φα γί α ἀ πο τε λεῖ πλέ ον καὶ 
ἕ να εἶ δος μό δας γιὰ ἀν θρώ πους ποὺ θέ λουν νὰ δι α φέ ρουν ἀ π’ τοὺς ἄλ λους, γι’ αὐ-
τὸ βλέ που με καὶ πολ λοὺς ἐ πώ νυ μους ξέ νους καλ λι τέ χνες νὰ ἀ κο λου θοῦν τὴν τά ση 
αὐ τή. Τὸ σί γου ρο εἶ ναι, ὅ τι, γιὰ ὅ ποι ον ἐ πι λέ ξῃ νὰ τρέ φε ται χω ρὶς κρέ ας καὶ ζω ι κὰ 
προ ϊ όν τα ἐν γέ νει, θὰ πρέ πει πρω τί στως νὰ σκε φτῇ γιὰ ποι όν λό γο ἐ πι θυ μεῖ νὰ τὸ 
κά νῃ καὶ φυ σι κὰ νὰ συμ βου λευ τῇ κά ποι ον εἰ δι κό, ποὺ θὰ τοῦ ὁ ρί σῃ τὶς κα τάλ λη λες 
ἐ κεῖ νες τρο φές, ποὺ θὰ κα λύ ψουν τὶς ἰ δι αί τε ρες καὶ προ σω πι κὲς δι α τρο φι κές του 
ἀ νάγ κες. 

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της
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«ÐÉÓÔÇ»: ÌÉÁ
ÉÄÉÏÑÑÕÈÌÇ
ÁÐÏÑÑÉØÇ
ÔÇÓ ÁËÇÈÅÉÁÓ

τὶς 25 Μα ΐ ου τοῦ 2006 ἔ λα βα μέ ρος σὲ συ ζή τη ση, ποὺ δι-
ωρ γά νω σε τὸ Πα νε πι στή μιο τῆς Ὀξ φόρ δης, μὲ θέ μα: «Ὁ 
ἐ λεύ θε ρος λό γος θὰ πρέ πει νὰ πε ρι ο ρί ζε ται ἀ πὸ σε βα σμὸ 
πρὸς τὴν θρη σκευ τι κὴ πί στη.» Κύ ριος ὁ μι λη τής, ὁ ὁ ποῖ ος 
ὅ πως κι ἐ γὼ ἀν τι τί θε ται σ’ αὐ τὴν τὴν ἄ πο ψη, ἦ ταν ὁ Φλέ-

μινγκ Ρό ουζ, ὁ ∆α νὸς ἐκ δό της, ποὺ δη μο σί ευ σε τὰ τό σο ἀμ φι λε γό με να 
καρ τοὺνς μὲ τὸν Μω ά μεθ. Εἶ χαν λη φθῆ πο λὺ αὐ στη ρὰ μέ τρα ἀ σφα λεί ας. 
Ὅ λοι περ νοῦ σαν ἀ πὸ ἔ λεγ χο κα τὰ τὴν εἴ σο δό τους. Ἔ χω λά βει πολ λὲς 
φο ρὲς μέ ρος σὲ πα νε πι στη μια κὲς συ ζη τή σεις (ἀ πὸ τὴν δε κα ε τί α τοῦ 1970 
ἕ ως καὶ τὴν δε κα ε τί α τοῦ 1990), κυ ρί ως τὴν ἐ πο χὴ ποὺ ἤ μουν πρό ε δρος 
τῶν οὐ μα νι στῶν τῆς χώ ρας. Ὅ πως τό νι σα κα τὰ τὴν διά ρκεια τῆς συ ζή-
τη σης, ἡ ἰ δέ α τοῦ νὰ λει τουρ γοῦ με βά σει τοῦ σε βα σμοῦ μας πρὸς τὴν 
θρη σκεί α θυ μί ζει τὴν ἐν το λὴ τοῦ Μω σα ϊ κοῦ νό μου «Τί μα τὸν πα τέ ρα 
σου καὶ τὴν μη τέ ρα σου». Ἂς ὑ πο θέ σου με ὅ μως ὅ τι ὁ πα τέ ρας σου καὶ 
ἡ μη τέ ρα σου εἶ ναι ἐγ κλη μα τί ες· δὲν θὰ ἄ ξι ζαν τὸν σε βα σμό σου, ὅ πως 
ἄλ λω στε καὶ οἱ πε ρισ σό τε ροι τῶν θρη σκευ ο μέ νων ἀν θρώ πων.

Θὰ πρέ πει λοι πὸν νὰ σε βώ μα στε τὴν θρη σκευ τι κὴ πί στη; Ἀ σφα λῶς ὄ χι. Θὰ πρέπει 
ὅ μως νὰ σε βώ μα στε τοὺς θρη σκευ ό με νους ἀν θρώ πους; Ναί, ἐ φ’ ὅ σον δὲν εἶ ναι ἀν-
τι κοι νω νι κοὶ καὶ δὲν σκο πεύ ουν νὰ ἐ πι βά λουν τὶς θρη σκευ τι κές τους ἀν τι λή ψεις 
στοὺς ἄλ λους.

Ὡ στό σο, ἀ κό μη κι ἂν τοὺς σε βώ μα στε ὡς ἄ το μα ποὺ ζοῦν εὐ πρε πῶς καὶ δὲν ἐ νο-
χλοῦν τοὺς συ ναν θρώ πους τους, δὲν μπο ροῦ με νὰ σε βώ μα στε τὶς πε ποι θή σεις τους. 
Ἡ θρη σκευ τι κὴ πί στη, ποὺ ση μαί νει ἰ σχυ ρὴ πε ποί θη ση σὲ κά τι πα ρὰ τὴν ἀ που σί α 
ἀ πό δει ξης, ἀ πο τε λεῖ προ δο σί α τῆς ἀν θρώ πι νης εὐ φυί ας, ὑ πο νο μεύ ει τὴν ἐ πι στη μο νι-
κὴ γνώ ση καὶ τὴν καλ λι έρ γεια ἤ θους. Σὲ πε ρί πτω ση ποὺ ὑ πῆρ χαν σο βα ρὲς ἀ πο δεί-
ξεις γιὰ τὰ δόγ μα τά τους, τό τε δὲν θὰ ἐ πρό κει το γιὰ πί στη ἀλ λὰ γιὰ γνώ ση. 
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Θὰ πρέπει βεβαίως νὰ δείξουμε κάποια ἐπιείκεια στοὺς σκεπτικιστὲς τοῦ 
Μεσαίωνα, ποὺ ἰσχυρίζονταν ὅτι σέβονταν τὸν Χριστιανισμό, προκειμένου νὰ 
γλυτώσουν τὸ κάψιμο στὴν πυρά, καὶ τοὺς ἀποστάτες τοῦ Μουσουλμανισμοῦ, οἱ 
ὁποῖοι ζοῦν σὲ χῶρες, ὅπου ἡ ἔλλειψη πίστης στὸν Μουσουλμανισμὸ θεωρεῖται 
βαρὺ ἀδίκημα. Ἐμεῖς ὅμως, ποὺ ζοῦμε σὲ μία σχετικὰ φιλελεύθερη κοινωνία, δὲν 
ἔχουμε δικαιολογία. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νὰ στηρίξουμε τὰ θύ-
ματα τῆς θρησκευτικῆς καταπίεσης, ὅπου γῆς, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ «εὐυπόληπτο» 
καβούκι μας καὶ ἐκφράζοντας εὐθαρσῶς τὶς ἀπόψεις μας. Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου 
εἶναι πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὸν σεβασμό.

Ὁ σκεπτικισμὸς εἶναι ζήτημα ἀνάλογης βαρύτητας, διότι εἶναι ἡ πύλη ποὺ ὁδηγεῖ 
στὴν γνώση· χωρὶς ὅμως τὴν ἐλεύθερη ἐκφορὰ τοῦ λόγου οὔτε οἱ ἰδέες τῶν σκεπτικι-
στῶν διαδίδονται οὔτε ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐλεύθερη πρόσβαση στὴν γνώση. 

∆ὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ πραγματικὴ θρησκευτικὴ ἐλευ-
θερία χωρὶς ἐλευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς θρησκείας, 
πρᾶγμα ποὺ ἐμπίπτει στὴν ἀντίληψη περὶ ἐλεύθερου λό-
γου. Ὅπως ἔγραψε ὁ Τζ. Σ. Μίλλ, καμμία ἰδέα δὲν μπορεῖ 
νὰ καταξιωθῇ στὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἂν δὲν 
ὑπάρχῃ ἡ δυνατότητα ἔκφρασης τῆς ἀντίθετης ἄποψης. 
Στὴν ἔννοια τοῦ ἐλεύθερου λόγου θὰ πρέπει νὰ συμπερι-
λαμβάνεται καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων νὰ γελοῦν μὲ 
τὶς παράλογες ἰδέες. Πράγματι τὸ γελοῖο –τῶν σατιρικῶν 
καρτοὺνς συμπεριλαμβανομένων– ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν 
σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς ἐλεύθερης ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν σχε-
τικὰ μὲ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ ὄχι μόνο ὅσον ἀφορᾷ στὴν 
θρησκεία. Χωρὶς αὐτὴν τὴν ἐλεύθερη ἀνταλλαγὴ δὲν θὰ 
ὑπῆρχε πρόοδος στὴν γνώση καὶ στὴν κοινωνία. 

Οἱ ἀπολυταρχικοὶ ἐξτρεμιστὲς ὁποιασδήποτε θρησκείας 
ἢ αἵρεσης θέτουν τὴν πίστη ὡς τὸ πρωταρχικὸ ζητούμενο 
καὶ ἀδιαφοροῦν παντελῶς γιὰ τὴν ἐλευθερία. Στὴν ἡμερη-
σία διάταξη ἀκολουθοῦν ἡ λογοκρισία καὶ ἡ βία. Σὲ μία 
κοινωνία, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ θρησκευτικὴ ὀρθοδοξία, δὲν 
ὑπάρχει θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

Παρεμπιπτόντως τὸ ξέσπασμα βίας, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὰ δανέζικα καρτούνς, 
σχεδιάστηκε ἀπὸ φανατικοὺς ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι δημοσίευσαν σὲ μουσουλμανι-
κὲς χῶρες μία ὑπερβολικὴ ἐκδοχή τους τέσσερις μῆνες μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν 
πρωτοτύπων.

Συζήτησα τὸ θέμα μὲ ἀρκετοὺς μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ 
σὲ γενικὲς γραμμὲς κατεδίκαζαν τὴν βία, προσέθεταν: «Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δὲν 
πρέπει νὰ προσβάλλουν τὴν θρησκεία». Γιατί ὄχι; Κανεὶς δὲν καταγγέλλει τὴν 
διακωμῴδηση τῶν πολιτικῶν ἀπόψεων, γιὰ τὶς ὁποῖες δικαιούμεθα νὰ προχω-
ρήσουμε σὲ ἐλεύθερο διάλογο. Στὴν πραγματικότητα ἀληθινὸς σεβασμὸς γιὰ 

Οἱ ἀπολυταρχικοὶ 

ἐξτρεμιστὲς 

ὁποιασδήποτε 

θρησκείας ἢ αἵρεσης 

θέτουν τὴν πίστη 

ὡς τὸ πρωταρχικὸ 

ζητούμενο καὶ 

ἀδιαφοροῦν 

παντελῶς γιὰ τὴν 

ἐλευθερία. Στὴν 

ἡμερησία διάταξη 

ἀκολουθοῦν ἡ 

λογοκρισία καὶ ἡ βία. 



∆ΑΥΛΟΣ 310, Φεβρουάριος 2008    21799

τὴν θρησκεία θὰ ἐπέτρεπε τὸν ἐλεύθερο διάλογο οὕτως, ὥστε νὰ ἀναδειχθῇ ἡ 
ἀλήθεια. Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως ἡ θρησκεία γίνεται ἀποδεκτὴ ὡς θέσφατο, καὶ δὲν 
ὑπάρχει περιθώριο γιὰ πραγματικὴ ἔρευνα καὶ ἐλεύθερο λόγο. Αὐτὸ σημαίνει, 
ὅτι οἱ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι συνειδητοποιοῦν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν 
σὲ μία ἔλλογη συζήτηση. 

Οἱ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι δημόσιοι λειτουργοὶ μᾶς λένε, ὅτι δὲν εἶναι πολιτικῶς ὀρ-
θὸ νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς μουσουλμάνους ποὺ προκάλεσαν τοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ 
Λονδίνου (7 Ἰουλίου 2005) μουσουλμάνους τρομοκράτες. Ὅμως ὅλοι γνωρίζουμε, 
ὅτι ἦταν μουσουλμάνοι καὶ μάλιστα φανατικοί. Ἡ πίστη τους, ὅτι τοὺς μάρτυρες 
τοῦ Ἀλλὰχ περιμένει μία εὐδαίμων μετὰ θάνατον ζωή, εἶναι μία ἄλλη πλευρὰ τοῦ 
προβλήματος καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι ἀκλόνητη, ἐκεῖνο ποὺ ἴσως χρειαζόμαστε 
εἶναι ἕνας ἁγιατολλάχ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κορανίου θὰ τοὺς πείσῃ, ὅτι οἱ 
βομβιστὲς αὐτοκτονίας θὰ πᾶνε στὴν Κόλαση (ἢ ὅτι τέλος πάντων ὁ Παράδεισος 
ξέμεινε ἀπὸ παρθένες).

Ἂν καὶ θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε νὰ μὴν στραφοῦμε ἐναντίον τῶν φιλήσυχων 
μελῶν τῆς μουσουλμανικῆς βρεταννικῆς κοινότητας, ὡστόσο δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀκο-
λουθήσουμε τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολούθησαν διαδοχικὲς βρεταννικὲς κυβερνήσεις στὸ 
παρελθόν. Γιὰ παράδειγμα τὸ 1989 οἱ ἰμάμηδες ἐπικήρυτταν ἐπ’ ἀμοιβῇ μέσῳ τοῦ 
BBC τὸν Σαλμὰν Ρουσντὶ καὶ ὅμως δὲν διώχθηκαν γιὰ προτροπὴ σὲ ἔγκλημα.

Οἱ βομβιστὲς αὐτοκτονίας τῆς 7ης Ἰουλίου ἦταν νεαροὶ μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι 
γεννήθηκαν στὴν Μ. Βρεταννία, τρεῖς ἐκ τῶν ὁποίων ἀναγνωρίσθηκαν ἀμέσως 
μετὰ τὸν θάνατό τους. Τοὐλάχιστον ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς συνήθιζε νὰ πηγαίνῃ στὸ 
τζαμὶ τοῦ Φίνσμπουρυ, ὅπου ὁ Ἀμποὺ Χαμζὰ ἔκανε ἐπὶ 8 ἔτη κηρύγματα μίσους 
καὶ βίας καὶ προέτρεπε νέους ἄνδρες νὰ διαπράξουν ἐγκλήματα (κάτι τὸ ὁποῖο 
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ἦταν γνωστὸ στὶς Ἀρχές). Ἡ Ὑπηρεσία ∆ίωξης ἄρχισε τὶς διαδικασίες ποινικῆς 
του δίωξης μόλις τὸ 2004, κι αὐτὸ ἐπειδὴ οἱ ΗΠΑ ζητοῦσαν τὴν ἔκδοσή του στὴν 
χώρα τους, προκειμένου νὰ δικαστῇ γιὰ ἐκλήματα ποὺ εἶχε διαπράξει ἐναντίον 
τους.

Εἶναι προφανές, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ σεβώμαστε μία 
ἰδεολογία, τὴν ὁποία ἡ λογική μας ἀπορρίπτει ὡς πρόλη-
ψη, πόσῳ μᾶλλον ὅταν πρόκηται γιὰ ἐπικίνδυνη πρόληψη. 
Κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ὑποκριθοῦμε ὅτι σεβόμαστε τὴν 
θρησκεία χάριν τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ». Ὑποκρισία ἀπο-
τελεῖ καὶ ἡ συζήτηση στὴν Ὀξφόρδη, στὴν ὁποία ἔλαβα 
μέρος. Ἡ ὑποκρισία ὅμως δὲν εἶναι τὸ χειρότερο. Ὅταν 
ἰδεολογίες αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ποὺ παριστάνουμε ὅτι σεβό-
μαστε, ἐπιτρέπεται νὰ ἐμφυτευθοῦν σὲ παιδιά, τὰ ὁποῖα 
ἐνδεχομένως νὰ γίνουν βομβιστὲς αὐτοκτονίας χάριν αὐ-
τῶν, τότε ἡ ὑποκρισία μας μετατρέπεται σὲ συνενοχὴ στὴν 
ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ κακοποίηση τῶν παιδιῶν, στὴν 
καταπίεση τῶν γυναικῶν, ἀκόμη καὶ προτροπὴ σὲ τρο-
μοκρατικὲς πράξεις. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἔγκλημα, τὸ ὁποῖο 

διαπράττουν συστηματικὰ οἱ πολιτικοί μας χάριν τῶν ψήφων. Ἱδρύουν σχολεῖα, τὰ 
ὁποῖα προάγουν τὴν μύηση τῶν παιδιῶν σὲ μία ὡρισμένη θρησκεία, παρέχοντάς 
τους ταυτόχρονα κρατικὴ ὑποστήριξη, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ἀσπάζονται κάποιο ἄλλο δόγμα 
καὶ εἶναι δέσμιοι ἄλλου εἴδους προλήψεων. 

Μᾶς λένε, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κατηγορήσουμε τὸ Ἰσλὰμ γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς 
ἐπιθέσεις στὴν Νέα Ὑόρκη, τὴν Μαδρίτη καὶ τὸ Λονδῖνο οὔτε γιὰ τὶς βίαιες ἀντι-
δράσεις ὡρισμένων στὴν δημοσίευση τῶν σκίτσων τοῦ Μωάμεθ. Εἶναι σὰν νὰ ἰσχυ-
ριζώμαστε, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση. Στὸ 
Εὐαγγέλιο ὁ Ἰησοῦς διαρκῶς τονίζει, ὅτι τὸ σωστὸ ταυτίζεται μὲ τὴν πίστη στὸ 
πρόσωπό του. Ὁ Θωμᾶς Ἀκυινάτης ἔλεγε, ὅτι «τὸ νὰ μὴν πιστεύῃς συνιστᾷ τὴν 
μεγαλύτερη ἁμαρτία», καὶ οὐδεὶς διενοεῖτο νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ. Εἶναι προφανές, 
ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση, οἱ Σταυροφορίες, τὸ κάψιμο τῶν μαγισσῶν, τῶν αἱρετικῶν 
καὶ τῶν Ἑβραίων – ὅλα εἶναι ἔργα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ διενέργεια μαρτυρίων 
δὲν ἀποτελεῖ μεμονωμένο περιστατικό, πράξη κάποιων κακῶν ἀνθρώπων ποὺ 
διασύρουν μία καλὴ θρησκεία. Ἡ δίωξη τῶν σκεπτικιστῶν ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ὅτι 
οἱ χριστιανοὶ συνδέουν τὴν πίστη μὲ τὴν σωτηρία, ἂς μὴν ἀναφερθοῦμε στὴν φρι-
κτὴ ἰδέα, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ τιμωρήσῃ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ 
τὴν μὴ πίστη μερικῶν. 

Ὁ Μωάμεθ συνέχισε τὸ «ἔργο» τοῦ Ἰησοῦ, καὶ στὸ Κοράνιο ὑπάρχουν ἀκόμη 
περισσότερες μανιακὲς καταγγελίες περὶ μὴ πίστης ἀπ’ ὅ,τι στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη. 
Ἐπιπλέον τὸ Ἰσλὰμ δὲν κατάφερε νὰ περιορίσῃ τὰ κρούσματα βίας καὶ νὰ δείξῃ τὴν 
μετριοπάθεια, ποὺ δείχνει ὁ Χριστιανισμὸς τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες. Οἱ Ταλιμ-
πάν, ἡ Ἂλ Κάϊντα καὶ ἡ Μπὰντρ Κόρμπς τοῦ Ἰρὰκ (τὴν ὁποία διευθύνει τὸ Ἀνώτατο 
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Σὲ μιὰ σκηνὴ –σκηνοθετικὸ εὕρημα– τῆς ὄπερας Ἰδομενέας τοῦ Μότσαρτ, ἡ ὁποία ἐπρό-
κειτο νὰ παρουσιαστῇ στὴν Ὄπερα τοῦ Βερολίνου, ὁ πρωταγωνιστὴς τοποθετοῦσε σὲ 
τέσσερις καρέκλες τὰ κομμένα κεφάλια τοῦ Ποσειδῶνα, τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βούδδα καὶ 
τοῦ Μωάμεθ. Ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου ἀντιδράσεων φανατικῶν ἰσλαμιστῶν ἡ ∆ιεύθυνση τῆς 

Ὄπερας ἐπέλεξε τὴν αὐτολογοκρισία καὶ ματαίωσε τὴν παράσταση.
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Συμβούλιο Ἰσλαμικῆς Ἐπανάστασης τῆς χώρας) εἶναι ἐξτρεμιστικὰ ἀλλὰ ὀρθόδοξα 
κινήματα - γεννήματα τοῦ Κορανίου, ποὺ ὑποτιμᾷ τὶς γυναῖκες καὶ διατάσσει τοὺς 
πιστούς του νὰ κηρύξουν ἱερὸ πόλεμο (τζιχάντ) ἐνάντια στοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς 
«ἀπίστους». Οἱ μετριοπαθεῖς μουσουλμάνοι μπορεῖ νὰ τὸ θεωρήσουν ὡς παρερμη-
νεία - ἀλλὰ γιατί ὁ Ἀλλὰχ ἢ ὁ προφήτης του ὁ Μωάμεθ προκάλεσαν τέτοια σύγχυ-
ση; Ἀκόμη καὶ οἱ δύο μεγαλύτερες σέκτες τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, οἱ σιίτες καὶ οἱ σουνίτες, 
βρίσκονται σὲ διαρκῆ σύγκρουση μεταξύ τους στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ.

Οἱ μουσουλμάνοι, μᾶς λένε, εἶναι πραγματικὰ εὐαίσθητοι καὶ πληγώνονται, ὅταν 
κάποιος κοροϊδεύῃ τὴν θρησκεία τους. Ὁ θεός τους καὶ ὑποτιθέμενος δημιουργός 
τους δὲν διαθέτει κάποια αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ; Τὸ γέλιο δὲν εἶναι δικό του δημι-
ούργημα; Καὶ μήπως εἶναι τόσο ἀδύναμος, ὥστε νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕνα 
ἀστεῖο, χωρὶς νὰ προστρέξουν πρὸς ὑπεράσπισή του κάποιοι ἱερωμένοι, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν τὸν ὁποιονδήποτε ἀστεϊσμό; Οἱ μουσουλμάνοι, ἰσχυ-
ριζόμενοι ὅτι εἶναι ὑπερευαίσθητοι καὶ ὅτι πληγώνονται ἀπὸ σκίτσα, ἀποκτοῦν 
προνόμια. Ὅλοι ὀφείλουν νὰ τοὺς μιλοῦν μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ νὰ τοὺς ἀντιμε-
τωπίζουν μὲ μεγάλη ἐπιείκεια. 

Εἶναι γεγονός, ὅτι στὴν Ἀγγλία ὑπάρχει νόμος κατὰ τῆς βλασφημίας γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας ἐπιβάλλει 
τὴν ἰσχὺ αὐτοῦ τοῦ νόμου καὶ γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Σήμερα ὅμως ἀποτελεῖ νεκρὸ 
γράμμα, καὶ ἡ καλύτερη λύση θὰ ἦταν νὰ καταργηθῇ, ὅπως ἄλλωστε ἔχει προτείνει 
ἡ Νομικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπανειλημμένως καὶ σὲ διαδοχικὲς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως 
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κωφεύουν. Τώρα ὅμως ἡ ἰδέα τῆς βλασφημίας ἔχει μετονομασθῆ σὲ ἀσέβεια τῶν θρη-
σκευτικῶν συναισθημάτων τοῦ ἄλλου, πρᾶγμα ποὺ τὴν ἔχει καταστήσει ἄτρωτη. Ἡ 
τωρινὴ κυβέρνηση μάλιστα προχώρησε στὴν ποινικοποίηση αὐτῆς τῆς «ἀσέβειας» 
μετονομάζοντάς την σὲ «προτροπὴ σὲ θρησκευτικὸ μίσος» καὶ ψηφίζοντας σχετικὸ 
νόμο.

Οἱ νόμοι βεβαίως ψηφίζονται γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑπάρχουν 
πλεῖστοι νόμοι γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό· μέχρι τώρα δὲν εἴχαμε νόμους γιὰ τὴν προστα-
σία τῶν ἰδεῶν. Στὶς 20 Φεβρουαρίου ὁ πάπας Βενέδικτος XVI ἔκανε ἔκκληση γιὰ 
ἀμοιβαῖο σεβασμὸ τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν συμβόλων τους –μόνο ποὺ παρέλειψε νὰ 
ζητήσῃ ἀνάλογο σεβασμὸ καὶ πρὸς τοὺς ἄθεους. 

Ὑπὸ τὴν πίεση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ τὴν κοινή τους βούληση γιὰ ἐξουσία 
τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἐξετάζει τὴν θέσπιση νόμων ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινο-
βούλιο καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ποὺ θὰ ἐπιβάλλουν τὸν «σεβασμὸ τῶν θρησκευτικῶν 

Ὁ εὐμεγέθης διώροφος εἰκονιζόμενος ναὸς ἔχει ἀνεγερθῆ στὴ Σρὶ Λάνκα, προκειμένου 
νὰ στεγάσῃ τὸ μοναδικὸ δόντι, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν βουδδιστικὴ παράδοση διασώθηκε 
μετὰ τὴν ἀποτέφρωση τοῦ Βούδδα. Πλῆθος προσκυνητῶν τὸν ἐπισκέπτονται καθημερινά, 
γιὰ νὰ καταθέτουν τὶς προσφορές τους καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς ἱεροτελεστίες σεβασμοῦ 
στὸ δόντι. Τὸ ἴδιο τὸ δόντι ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποκαλυφθῇ ποτὲ σὲ κανέναν. Μικρὴ 
λεπτομέρεια: Τὸ μοναδικὸ δόντι τοῦ Βούδδα φυλάσσεται ἐπίσης στὸ ναὸ Ling Guang στὴν 
Κίνα, στὸ μοναστήρι Fo Guang Shan στὴν Ταϊβὰν καὶ στὸ ναὸ Engakuji στὴν Ἰαπωνία. 

Γιὰ τὸ χριστιανικὸ ἀνάλογο δεῖτε: «Τὰ ἱερὰ λείψανα τῆς δεισιδαιμονίας» τ. 233, «Τά... 
δέκα χέρια τοῦ ἁγίου Προκοπίου καὶ οἱ... πέντε μαστοὶ τῆς ἁγίας Βαρβάρας» τ. 276, «Ἡ 
πτωματολατρία στὴ θρησκεία» τ. 282 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/18889.pdf καὶ  «Πληθωρι-
σμὸς ἁγίων πτωμάτων στὴν Φθιώτιδα»,  τ. 291 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/19755.pdf.



«Σκο πός τους εἶ ναι νὰ πε ρά σουν δι ε θνεῖς νό μους, γιὰ νὰ πε ρι ο ρί σουν τὴν ἐ λευ θε ρί α τῆς 
ἔκ φρα σης σχε τι κὰ μὲ τὴ θρη σκεί α», δή λω σε ὁ πρω θυ πουρ γὸς τῆς ∆α νί ας Ἄν τερς Φὸγκ 
Ρά σμουν σεν ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴν κλι μά κω ση τῶν θρη σκευ τι κῶν ἐ ξε γέρ σε ων σὲ μου σουλ μα νι-
κὲς χῶ ρες ἐξ αἰ τί ας τῶν σα τι ρι κῶν σκί τσων τοῦ Μω ά μεθ, ποὺ δη μο σι εύ τη καν σὲ δα νέ ζι κη 
ἐ φη με ρί δα. Στὴν φω το γρα φί α ἡ και ό με νη ἀ πὸ τὸ ἐ ξα γρι ω μέ νο μου σουλ μα νι κὸ πλῆ θος 

πρε σβεία τῆς ∆α νί ας στὴ ∆α μα σκό.
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συ ναι σθη μά των» παγ κο σμί ως. 

* * *

εἰ σα γω γὴ τῆς λέ ξης συ ναι σθή μα τα στο χεύ ει σὲ μί α ἐ πί φα ση ἀν θρω-
πιᾶς. Οἱ ἔλ λο γοι ὅ μως ἄν θρω ποι δὲν μπο ροῦν νὰ σέ βων ται τὴν θρη-
σκεί α –ἂν ἐν δι α φε ρώ μα στε νὰ ὑ πε ρι σχύ σῃ ἡ ἐν τι μό τη τα τῆς ὑ πο κρι-
σί ας– καὶ τὸ νὰ δεί χνου με ψευ το σε βα σμὸ στὶς θρη σκεῖ ες δὲν θὰ ἦ ταν 
μό νο ἀ νέν τι μο, ἀλ λὰ θὰ ἐ πέ τρε πε τὸν θρί αμ βο τῶν προ λή ψε ων καὶ 

τῶν προ κα τα λή ψε ων τοῦ Με σαί ω να καὶ τὴν πα ράλ λη λη ἄρ ση τῶν κοι νω νι κῶν καὶ 
ἀ το μι κῶν ἐ λευ θε ρι ῶν, ποὺ μὲ τό σο κό πο καὶ πό νο κα τέ κτη σαν οἱ ἄν θρω ποι τοὺς 
τε λευ ταί ους αἰ ῶ νες. 

Ἐν κα τα κλεῖ δι, ἀν τὶ νὰ εἴ μα στε πρό θυ μοι νὰ πε ρι ο ρί σου με τὴν ἐ λευ θε ρί α τοῦ 
λό γου χά ριν τοῦ ὑ πο κρι τι κοῦ σε βα σμοῦ πρὸς τὴν θρη σκεί α, θὰ ἔ πρε πε νὰ πε ρι ο ρί-
σου με τὸν σε βα σμὸ πρὸς τὴν θρη σκεί α χά ριν τοῦ ἐ λεύ θε ρου λό γου. Αὐ τὸ ἐ πι τάσ σει 
ἡ ἀ να ζή τη ση τῆς ἀ λή θειας καὶ τῆς ἐ λευ θε ρί ας. 

Με τά φρα ση: Α.Γ. Μπάρ μπα ρα Σμό κερ
 Πε ρι ο δι κὸ «F r ee I n q u i ry»
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ÏËÁ ÂÁÉÍÏÕÍ ÊÁËÁ

ὸ ρῆ μα βαί νω (περ πα τῶ, βα δί ζω) μᾶς ἔ χει δώ σει πά ρα 

πολ λὰ καὶ πο λὺ χρή σι μα πα ρά γω γα ὅ πως: βῆ μα, βαθ-

μός, βα δί ζω, βέ βαι ος, βά ση, βω μός, βα κτή ρια, βα τός, 

βά δω, βα τῆ ρας καὶ πολ λὰ ἄλ λα. Ὡς σύν θε τα ἔ χου με:

ἄ βα τος, δι α βά της, δι α βα τή ριο, δι α βα τός, ἀ δι ά βα τος, 

συμ βαί νω, σύμ βα ση κ.ἄ. Εἶ ναι πο λὺ γό νι μη ἡ ρί ζα βαί νω, ποὺ μᾶς 

ἔ δω σε καὶ ἐκ φρά σεις ὅ πως: ὅ λα βαί νουν κα λά, ὅ λα βαί νουν κα τ’ εὐ-

χὴν ἀλ λὰ ἄλ λες φορὲς πολ λὰ βαί νουν κα τὰ κρη μνῶν ἢ βαί νουν πο λὺ 

ἄ σχη μα τὰ πράγ μα τα.

Τὸ σύν θε το συμ βαί νω –ποὺ συ νή θως χρη σι μο ποι εῖ ται στὸ τρί το ἑ νι κὸ πρό-
σω πο– μᾶς ἔ δω σε ὄ μορ φες ἐκ φρά σεις ὅ πως: «συ νέ βη στὴν Ἀ θή να, συ νέ βη 
χθές» καὶ τὴν πε ρι ε κτι κὴ ἔκ φρα ση: «σὰν νὰ μὴν συμ βαί νῃ τί πο τα», κα θὼς 
ἐ πί σης: «τὸ συμ βὰν τοῦ το συ νέ βη στὴ Μελ βούρ νη». Ἡ σύμ βα ση μᾶς ἔ δω σε 
τοὺς συμ βα σι ού χους, τὸ ἐ πίρ ρη μα συμ βα τι κὰ καὶ νέ ες λέ ξεις νε όδ μη τες ὅ πως 
συμ βα τό τη τα.

Οἱ Λα τῖ νοι/Ρω μαῖ οι τὸ βαί νω τὸ ἔ κα ναν vado. Ὑ πάρ χει ἡ κλα σι κὴ ἔκ φρα ση: 
Quo vadis (βα δί ζεις), domine? Ποῦ βα δί ζεις κύ ρι ε; Ἔ κα ναν με τὰ τὴ ρί ζα venio 
= ἔρ χο μαι (βα δί ζω καὶ ἔρ χο μαι). Adventus ἔ γι νε ἡ ἄ φι ξη, conventus (=συμ βαί-
νω) =συ νέ λευ ση. Στὰ Λα τι νι κὰ εἶ ναι γο νι μό τα το ρῆ μα, τὸ ὁ ποῖ ο εἰ σπή δη σε καὶ 
στὴν Ἀγ γλι κὴ μὲ τὴν ἴ δια γο νι μό τη τα. Ἡ Ἀγ γλι κὴ οἰ κει ο ποι ή θη κε ὅ λα τὰ λα τι-
νι κὰ πα ρά γω γα ὅ πως: to evade = δι α φεύ γω, to invade εἰ σβάλ λω, ὁ εἰ σβο λέ ας 
ἔ γι νε invader, ἡ ὑ πεκ φυ γὴ evasion, προ χω ρῶ advance, πλε ο νέ κτη μα advantage, 
ἡ συ νέ λευ ση καὶ σύμ βα ση ἔ γι ναν convention καὶ ὁ κα τάλ λη λος convenient, 
προ λαμ βά νω prevent καὶ ἡ πρό λη ψη prevention, πα ρεμ βαί νω intervene καὶ 
πα ρέμ βα ση intervention καὶ πολ λὰ ἄλ λα, ποὺ μπο ροῦ με νὰ βροῦ με, ἐ ὰν ἐ ρευ-
νή σου με ἐ πι στα μέ νως τὰ λε ξι κά.

Θὰ μοῦ πῆ τε τώ ρα: «Προ έρ χον ται ὅ λα αὐ τὰ ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κά;» Ἐ ὰν δὲν 
ὑ πῆρ χε τὸ ρη μα τι κὸ ᾠ ά ριο «βαί νω», καμ μί α ἀ πὸ τὶς πα ρα πά νω λέ ξεις δὲν θὰ 
μπο ροῦ σε νὰ γεν νη θῇ. Τὸ εἶ πε σω στὰ ὁ Ἄγ γλος βι ο λό γος Harvey καὶ μά λι στα 
στὰ Λα τι νι κά: «Omne vivum ex ovo» = Πᾶν ζῶν ἐ ξ ᾠοῦ, δηλ. κά θε πρᾶγ μα 
ποὺ ἔ χει βί ον (vivum) εἶ ναι ἐξ (ex) ovo =  ᾠ οῦ (αὐ γό). Καὶ ἐ δῶ τὸ αὐ γὸ εἶ ναι 
τὸ ρῆ μα βαί νω.

Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος



Τζιχὰντ μὲ ράσα καὶ χλαμύδες
Στρατεύτηκαν κάτω ἀπὸ τὴν ἱερὴ εὐλογία τοῦ παναγιώτατου μητροπολίτη Θεσ-

σαλονίκης κ. Ἄνθιμου καὶ βάζουν πλάτη στὶς ναπολεόντειες στρατιωτικὲς φιλο-
δοξίες του. Φαντάζονται, ὅτι θὰ πάρουν μὲ στρατιωτικὴ κατάκτηση τὰ Σκόπια, τὴν Ἁγιὰ 
Σοφιὰ καὶ τὴν Κόκκινη Μηλιὰ ὑπὸ τὴν θεόπνευστη στρατηγεία τοῦ παναγιωτάτου. 

Ποιοί εἶναι αὐτοί; Μὰ ποιοί ἄλλοι ἀπὸ τοὺς λάτρες ἑλληναρᾶδες (χριστολάτρες καὶ ἀρ-
χαιολάτρες), οἱ ὁποῖοι μαίνονται στὸ ∆ιαδίκτυο κατὰ τοῦ «∆αυλοῦ» γιὰ τὴν ἄποψη, ποὺ 
ἔχει διατυπώσει καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνει συχνὰ ἐδῶ καὶ 18 χρόνια, σ’ ὅ,τι ἀφορᾷ στὸ χρό-
νιο πολιτικὸ παραλήρημα, τὴν ἀκόρεστη πατριδοκαπηλία καὶ τὴν φαντασιακὴ συνωμοσι-
ολογία μὲ πρόσχημα τὰ Σκόπια (βλ. «Ἡ Ρωμιοσύνη καὶ τὰ Σκόπια», τ. 275 ἢ http://www.
davlos.gr/pdf/18233.pdf), ποὺ κάποτε ἄστραψε καὶ βρόντησε σὲ συλλαλητήρια, γιὰ νὰ ξε-
φουσκώσῃ καὶ νὰ καταντήσῃ πιὰ σήμερα σὲ θλιβερὸ κήρυγμα ἀπὸ ἄμβωνος. Χριστιανοδω-
δεκαθεϊσμὸς σ’ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. 

Στὸ καλὸ καὶ μὲ τὴ νίκη, παιδιά! 
Γ.Σ.Π.

«Κιτάπια»
Σὲ ἐκπομπὴ τοῦ Σκάι, 18/7/2007, ὁ ἐπίσκοπος Λαγκαδᾶ Σπυρίδων εἶπε: «Στὸν Ὑμητ-

τὸ τὸ συνοδικὸ μέγαρο ἔχει γίνει ἤδη... Γιὰ τὴν ἰδιοκτησία τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν κιτά-
πια.» «Κιτάπια» εἶναι τουρκικὴ λέξη, ὅπως «χοτζέτια», «βεράτια», «φερμάνια», ποὺ ἕλκουν 
τὴν καταγωγὴ τὴν ἐπαύριον τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν σουλτάνο. ∆ιερωτᾶται κανείς; 
Ἔχουμε εἰσέτι ὀθωμανικὴ κυριαρχία μὲ «κιτάπια»; Πῶς ἐν ἔτει 2007 ἡ Ἐκκλησία κατέχει 
ἐκτάσεις κοινῆς ὠφελείας μὲ σουλτανικὰ ἔγγραφα;

Σ.Φ.

Ποίμνια καὶ «μαῦρα πρόβατα»
Τὸ ὅτι διάφορα ἄτομα τῶν διαφόρων ποιμνίων (ἑλληνιζόντων, ἰουδαϊζόντων, μαρξιζόν-

των κ.τ.λ.) δὲν μποροῦν νὰ δοῦν, ὅτι τὰ πρόσωπα ὑπάρχουν ἐκτὸς ὁμάδων, φαίνεται καὶ 
ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ σταθερὴ στὴν πρώτη σελίδα κάθε τεύχους μας διευκρίνηση «ὁ «∆» 
ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων ποὺ δημοσιεύει στὶς σελίδες του. Γιὰ τὶς δραστηριότητες, δη-
μοσιεύσεις, διατυπώσεις θέσεων κ.λπ. ἐκτὸς “∆αυλοῦ”, ἀπὸ πρόσωπα ποὺ γράφουν ἢ ἔγρα-
ψαν στὸ Περιοδικό, ὁ “∆” δὲν εὐθύνεται» τοὺς εἶναι παντελῶς ἀκατάληπτη, μιὰ ποὺ δὲν λει-
τουργεῖ στὰ μυαλά τους ἡ ἔννοια τοῦ μὴ ποιμνίου καὶ τῶν μὴ ποιμένων.

Ρωμιοσύνη καὶ ἄτομο–δημιουργὸς εἶναι ἀπολύτως ἀσύμβατες μεταξύ τους καταστά-
σεις. 

Γ.Σ.Π.

Ἔκθεση ἔργων τοῦ Πραξιτέλη
Οἱ γίγαντες τῆς σμίλης (καὶ τοῦ λόγου) διὰ τῆς αἰσθητικῆς μετουσίωσης (τάλαντο, τίμη-

μα) φθάνουν στοὺς κωδικούς της, γι’ αὐτὸ ἔχομε τὴν ὑψηλότατη Τέχνη. Στὴν προκειμένη 
περίπτωση ὁ Πραξιτέλης κινούμενος μέσα ἐδῶ μᾶς ἔδωσε τὰ ἀνεπανάληπτα ἀριστουργήμα-
τά του. Τράβηξε τὸν πέπλο τῆς Φύσης καὶ τὴν «ἔπιασε στὰ πράσα», ποὺ λένε, νὰ μᾶς σκα-
ρώνῃ σὲ ἕνα πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Ὁ Ἑρμῆς του λοιπὸν εἶναι ἕνα ἀσύλληπτο ὂν σὲ ὀμορ-
φιὰ καὶ γενικῶς δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα αἰώνια ἀποτύπωσε στὸ μάρμαρο. Ἡ 
μάνα Φύση διὰ τῆς ζωῆς τὰ ἀποτυπώνει στὸ βιολογικὸ καὶ ὀντολογικό. Μέσα στὰ ἐκθέμα-
τα, αὐθεντικὰ ἢ ἀντίγραφα, πιστοποιημένα ἢ ὑποθετικά, ὑπάρχουν οἱ «∆ύο Ἀδελφές» ἀπὸ 
τὸ Ἡράκλειο. Ἡ βέβαιη θέση τους ἐπάνω στὸ διονυσιακὸ καὶ ἀπολλώνειο δείχνει μία ἀπέ-

‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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ραντη πληρότητα στὸ ὁτιδήποτε. Τί ὑπέροχες... μέσα ἀπὸ τὸ «μηδὲν ἄγαν» καὶ τὸ «ἓν οἶ-
δα ὅτι οὐδὲν οἶδα», ἐν τούτοις ἐκεῖ ποὺ ἡ Φύση διὰ τῶν ἀντιθέσεων καὶ ὄχι διὰ τῶν δογμά-
των μέσα ἀπ’ τὴ χαρὰ καὶ τὸ δάκρυ καθὼς τὰ πάντα ρεῖ (καὶ κανένας θεὸς δὲν τὰ ἔφτεια-
ξε) μέσα ἀπ’ τὸ χιτῶνα τους ξετυλίγουν τὴν αἰώνια γυναῖκα. Θῆλυ, ἀλλὰ καὶ συγκροτημέ-
νος ἄνθρωπος, βάρος, βάθος...

Ξεκρεμάστε ἀπ’ τὰ περίπτερα τὰ σφάγια τῆς κατανάλωσης τῶν σούπερμαν, μπόντι-λά-
ιν καὶ πιστολέρος, ὅλους ἐκείνους τοὺς θρασύδειλους δολοφόνους τῆς ὑπεροπλίας καὶ τό-
σα ἄλλα ἀπολειφάδια. Ὅμοια τὶς βεντέτες τοῦ στερημένου καὶ οἰκονομικοποιημένου σέξ, 
ποὺ ὑποδαυλίζουν διὰ τῆς γύμνιας (τὴν ὁποία τὸν Μεσαίωνα τιμωροῦσαν μὲ θάνατο, οἱ 
ἴδιοι πάντα) ἀγράμματες, ἀμόρφωτες κοῦκλες τῶν κομμωτηρίων καὶ οἴκων μόδας (γιατί 
ὄχι καί... ἀνοχῆς). Χαμένε σύγχρονε ἄνθρωπε, ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ δῇς τὰ ἀριστουργήμα-
τα τοῦ Πραξιτέλη ἀρτιμελῆ (τώρα σπασμένα) καὶ μὲ χρῶμα (ἐδῶ ἔχουν τὸ χρῶμα τοῦ χώ-
ματος ἀπὸ τὸ ἀσυγχώρητο «ἐς γῆν φέρειν...»), ἡ θέα τους θὰ σὲ κεραύνωνε.

Π.Γ.

Εἰσιτήριο γιὰ τὸν Παράδεισο
Τὸ τεῦχος ∆εκεμβρίου, μολονότι ταχυδρομήθηκε στὶς 29 Νοεμβρίου, δὲν ἔφθασε στοὺς 

συνδρομητές μας σὲ 4 ταχυδρομικὰ γραφεῖα τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ 5 Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ. 
Πρόκειται γιὰ τὸ ἀφιέρωμα στὸ Θάνατο («Πῶς τὸν βλέπουν οἱ Χριστιανοί. –Πὼς τὸν ἔβλε-
παν οἱ Ἕλληνες»), μὲ ἀναδημοσίευση τῆς φωτογραφίας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστόδου-
λου κλαίοντος, ὅταν στὸ Μαϊάμι ἀπέτυχε ἡ ἐπέμβαση μεταμόσχευσης ἥπατος –μιὰ φωτο-
γραφία ποὺ εἶχε πρωτοδημοσιευθῆ ἕναν μῆνα πρὶν ἀπὸ τὴ δική μας δημοσίευση σ’ ὅλες τὶς 
ἐφημερίδες τῆς Ἑλλάδος καὶ εἶχε «παιχθῆ» σ’ ὅλους τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς τῆς Ἑλ-
λάδος. Τὸ ἀφιέρωμα αὐτὸ τοῦ «∆» στὸ Θάνατο ἦταν ἱστορικὸ καὶ ψυχολογικὸ καὶ δὲν γι-
νόταν καμμία ἀναφορὰ στὸν ἀρχιεπίσκοπο πλὴν μιᾶς ἐπεξήγησης (λεζάντας) στὴν ἐν λό-
γῳ φωτογραφία, ἡ ὁποία ἔγραφε τὰ ἑξῆς: 

“Ἂν ὁ κ. Χριστόδουλος δὲν ἦταν ὁ στυλοβάτης τῶν ἀνατολίτικων φαντασιώσεων περὶ 
μετὰ θάνατον ζωῆς, περὶ ∆ευτέρας Παρουσίας, περὶ Ἀναστάσεως ἐκ νεκρῶν καὶ περὶ Πα-
ραδείσου, ἡ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύουμε θὰ περίσσευε ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὴν κατά-
σταση, στὴν ὁποία βρέθηκε· ὅμως τὰ ἀνωτέρω χριστιανικὰ φληναφήματα μᾶς ὁδηγοῦν 
στὴν πνευματικὴ εὐθύνη νὰ δείξουμε in vivo, πόσο εἶναι πιστευτὰ τὰ κηρύγματα ἀκόμη 
καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ τὰ κηρύττουν. (Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο ναὸ στὸ Μα-
ϊάμι, ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐκκλησιάστηκε, ἀφοῦ εἶχε ματαιωθῆ ἡ μεταμόσχευση ἥπα-
τος, καὶ ἀφοῦ εἶχε πληροφορηθῆ, ὅτι ἡ κατάστασή του δὲν ἐπέτρεπε οὔτε κἂν τὴ συνή-
θη θεραπεία, στὴν ὁποία ὑποβάλλονται οἱ καρκινοπαθεῖς.) ”

Ταυτόχρονα δεχθήκαμε ἀπὸ ἱερεῖς, διάκους καὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὺς διαμαρτυρίες, δι-
ότι ἀναδημοσιεύσαμε τὴν πλειστάκις δημοσιευθεῖσα ἀπὸ ἄλλους φωτογραφία. Θὰ μᾶς πῆ-
τε, τί σχέση ἔχει ἡ μὴ διανομὴ τοῦ «∆» στοὺς συνδρομητές μας μὲ τὴν ἀναδημοσίευση μιᾶς 
φωτογραφίας. Ἔ, παντοῦ (ἴσως καὶ στὰ ταχυδρομεῖα) ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν 
ὅτι ρίχνοντας μερικὲς δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες «∆αυλούς» στὸν ὑπόνομο (αὐτὸ δὲν εἶναι σχῆ-
μα λόγου) ἀποκτοῦν ἕνα εἰσιτήριο γιὰ τὸν Παράδεισο.

∆.Ι.Λ.

Ἀόρατος «πολιτισμός» τρωκτικῶν καὶ ἀπατεώνων
Στὸ φύλλο τῆς Κυριακῆς, 2 ∆εκεμβρίου 2007, ἡ «Καθημερινή» παρουσίασε τὸν τόμο 

«Φοίνικες - Ἡ Μεσόγειος πρὶν ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ Κυριαρχία, σὲ ἄρθρο ποὺ ἔφερε τὸν τίτ-
λο «Ἡ Μεσόγειος τοῦ Φοινικικοῦ πολιτισμοῦ. Στὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὴν παρουσία τῶν Φοι-
νίκων εἶναι ἀφιερωμένος ὁ 10ος τόμος τῆς σειρᾶς “Μεγάλοι Πολιτισμοί” τῆς “Κ”». Μετα-
ξὺ ἄλλων διαβάζουμε: «...Κατὰ τὴν Ἀρχαϊκὴ Περίοδο οἱ Ἕλληνες ἔτρεφαν ἀπέναντι στοὺς 
Φοίνικες σεβασμό. Τοὺς θαύμαζαν ὡς ἐφευρέτες τοῦ ἀλφαβήτου καὶ στὴν Κλασικὴ Ἐποχὴ 

‣
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ὡς δημιουργοὺς πολύτιμων καὶ κομψῶν ἔργων. Πάνω ἀπ’ ὅλα στοὺς Φοίνικες ὀφείλουμε 
τὴν ἰδιοφυῆ ἐφεύρεση τοῦ ἀλφαβήτου μὲ τὴν καρτεσιανὴ ἁπλότητά του –γράφει στὸ εἰσα-
γωγικό του κείμενο ὁ Ἀντρὲ Παρὸ (...). Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ ἀλφάβητο οἱ Φοίνικες ἀνέπτυ-
ξαν καὶ ἕναν πολιτισμό. Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ τέχνη τους δὲν ἐκδηλώθηκε μόνο μέσα 
στὴν ἴδια τὴν Φοινίκη, δηλαδὴ κατὰ μῆκος τῆς ἀκτογραμμῆς τῆς Μεσογείου, ἀλλὰ καὶ σὲ 
ἄλλες περιοχές, λόγῳ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν. Ἔτσι ὁ πολιτισμός 
τους ἀκτινοβολεῖ καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀκτογραμμή, πρὸς τὴν ἐνδοχώρα, μέχρι τὸν Τίγρη καὶ 
τὸν Εὐφράτη...»

Ἐδῶ βέβαια τὸ «Φοινικικὸ Ἀλφάβητο» δὲν θὰ σχολιασθῇ γιὰ ἕναν πολὺ ἁπλὸ λόγο: Ἡ φοι-
νικικὴ γραφὴ δὲν εἶναι ἀλφαβητικὴ ἀλλὰ συλλαβικὴ γραφὴ (ἔχει μόνο συλλαβογράμματα, 
δηλαδὴ σύμφωνα-συλλαβὲς κι ὄχι γράμματα) καὶ μάλιστα πολὺ ἀτελὴς συλλαβική, ἀφοῦ 
κάθε συλλαβόγραμμά της μπορεῖ νὰ διαβαστῇ μὲ 7 ἕως 8 διαφορετικοὺς τρόπους. (Στὸν 
«∆» ὑπάρχουν ἔρευνες, τοὐλάχιστον 650 σελίδων, γιὰ τὴν διεθνῆ ἀπάτη τοῦ «Φοινικικοῦ 
Ἀλφαβήτου».) Οὔτε βέβαια θὰ σχολιασθῇ ὁ «σεβασμός» ποὺ ἔτρεφαν οἱ «ἀρχαϊκοὶ Ἕλλη-
νες» στοὺς Φοίνικες, ἀφοῦ ὁ Ὅμηρος τοὺς ἀποκαλεῖ «τρῶκτες» (=τρωκτικά) καὶ «ἀπατή-
λια εἰδότες» (=ἀπατεῶνες), καὶ τὸ ρῆμα «φοινικίζω» σήμαινε «ἀσελγῶ παρὰ φύσιν».

Ἁπλῶς θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν «ἀκτινοβολία» τοῦ συγκεκριμένου «πολιτισμοῦ», ἡ ὁποία 
τεκμηριώνεται ἀδιάψευστα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν προλογικὴ παρουσίαση τοῦ Πάολο Ματίε: 
«Οἱ πρῶτες ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐρνὲστ Ρενὰν στὶς μεγαλύτερες φοι-
νικικὲς πόλεις, τὴν Τύρο, τὴν Σιδῶνα, τὴν Βύβλο καὶ τὴν Ἄραδο (σημερινὴ Ἀρουάντ), στά-
θηκαν ἀπογοητευτικές. Στὴν μεγαλύτερη φοινικικὴ μητρόπολη τῆς ∆ύσης, τὴν Καρχηδό-
να, παρὰ τὶς ἐντατικὲς ἀνασκαφές, ἀκόμη καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια, τὰ εὑρήματα εἶναι σπά-
νια, ἐλάχιστα καὶ ὄχι ἰδιαίτερα σημαντικά...»

Α.Γ.

Παιδοφιλία, μιὰ ἐπαγγελματικὴ νόσος τῶν ἱερέων
Ἔμεινε ἔκπληκτη ἡ ἀνιστόρητη Ρωμιοσύνη ἀπὸ δημοσιογράφους ἕως δημάρχους γιὰ 

τὸν γνωστὸ ἱερέα τοῦ Ἰλίου, ποὺ συνελήφθη καὶ προφυλακίστηκε κατηγορούμενος γιὰ κα-
τὰ συρροὴν καὶ κατ’ ἐξακολούθηση βιασμοὺς ἑνὸς 11χρονου κοριτσιοῦ τὰ τελευταῖα τέσ-
σερα χρόνια. 

Μόνο ποὺ δὲν ἔβγαλαν ὅπλα οἱ πιστοί, γιὰ νὰ σώσουν τὸν ἅγιο, ὅπως χαρακτήριζαν τὸν 
ἱερέα, ἀπὸ τὴ δικαστικὴ ἔρευνα. Ἀλλὰ γιατί ἐκπλήσσονται; Παγκοσμίως ὅλοι οἱ ἱερεῖς, 
ὅλων τῶν θρησκευμάτων ἐπιδίδονται στὸ θεάρεστο αὐτὸ σπὸρ τῆς παιδοφιλίας. Ἀντὶ ἄλ-
λων σχολίων διαβάστε στὸ παρὸν τεῦχος τὴν ἔρευνα μὲ τίτλο: «Ἀποζημιώσεις μαμμοὺθ γιὰ 
ἱερὲς παιδεραστίες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες».

Γ.Σ.Π.

Ἡ πορεία τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων τοῦ «∆»
Στὶς 22 Ἰανουαρίου ἐκδικάσθηκαν στὸν Ἄρειο Πάγο οἱ ἀγωγὲς τοῦ «∆» κατὰ 1) τῆς ΕΡΤ 

Α.Ε. γιὰ προληπτικὴ λογοκρισία διαφημιστικοῦ μηνύματος τοῦ Περιοδικοῦ τὸν Ἰανουά-
ριο τοῦ 2000, μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγγέλλετο μία ἀνακοίνωση τεσσάρων Γερμανῶν ἀρχαιολό-
γων σχετικὴ μὲ σημαντικώτατα εὑρήματά τους στὴν ἀρχαία Ὀλυμπία καὶ 2) τῆς ἐφημερί-
δας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», ἡ ὁποία στὶς 13 Ἰουνίου 2002 ἐξύβρισε καὶ δυσφήμισε τὸν «∆» καὶ 
συλλήβδην τοὺς συνεργάτες του (καὶ τὸν κ. Μίκη Θεοδωράκη), διότι δημοσιεύσαμε συνέν-
τευξη τοῦ μεγάλου μουσικοσυνθέτη, μὲ τὴν ὁποία ὁ τελευταῖος ζήτησε νὰ ἀποβληθῇ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν Παιδεία τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο ἀποφάσεις ἀναμένεται νὰ 
ἐκδοθοῦν στοὺς προσεχεῖς μῆνες.

Ὅπως ἔχομε προαναγγείλει, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ «∆» δὲν δικαιωθῇ στὴν Ἑλληνικὴ ∆ι-
καιοσύνη, θὰ προσφύγουμε ἀμέσως στὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο (κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἐπετρέ-
πετο ἕως τώρα, δηλαδὴ μέχρι νὰ τελεσιδικήσουν οἱ δύο ὑποθέσεις στὴν Ἑλλάδα).

∆.Ι.Λ.
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λα τρεί α τῆς γυ ναί κας ἀλ λὰ καὶ τοῦ ἔ ρω τα ἐμ πε ρι έ χε-

ται σὲ ἕ να σύ νο λο, ποὺ ἀ φο ρᾷ στὴ ζω ὴ γε νι κώ τε ρα 

καὶ δὲν πε ρι ο ρί ζε ται ἀ πο κλει στι κὰ στὶς σχέ σεις με-

τα ξὺ τῶν δύο φύ λων τοῦ ἀν θρώ πι νου εἴ δους. Ὁ ἔ ρω-

τας με τα ξὺ τῶν ἀν θρώ πων εἶ ναι ἕ να μέ ρος μό νο τοῦ 

Ἔ ρω τα, ποὺ ἡ Φύ ση ἐκ φρά ζει. Ὅ μως ἔ χον τας πλέ ον ἀ πο μα κρυν θῆ 

ἀ πὸ τὴν ἱ ε ρό τη τα τῆς Φύ σης ἔ χου με ταυ τό χρο να ἀ πο μα κρυν θῆ καὶ 

ἀ πὸ τὴν σχέ ση ποὺ αὐ τὴ ἐκ φρά ζει.

Ἔ τσι ναὶ μὲν σή με ρα βλέ που με νὰ ἑ ορ τά ζων ται ἡ «ἡ μέ ρα τῶν ἐ ρω τευ μέ νων» 
καὶ ἡ «ἡ μέ ρα τῆς γυ ναί κας», ἀλ λὰ τοῦ τες οἱ ἑ ορ τὲς εἶ ναι ἄ νευ οὐ σί ας. Πρό κει ται 
γιὰ μί α ἀ κό μα εὐ και ρί α ἐμ πο ρευ μα το ποί η σης ἀ ξι ῶν, χω ρὶς νὰ ἀ παι τῆ ται καμ μιὰ 
προ σπά θεια ἀ πὸ μέ ρους μας, γιὰ νὰ τὶς τι μή σου με. Ἀρ κεῖ νὰ ὁ ρί σου με μί α ἡ με ρο-
μη νί α καὶ ἕ να κε φά λαι ο σὲ εὐ ρώ. ∆ι ό τι δυ στυ χῶς γιὰ ἐ μᾶς οὔ τε ἡ ἱ ε ρό τη τα τοῦ 
θη λυ κοῦ οὔ τε ἡ δύ να μη τοῦ ἔ ρω τα εἶ ναι στὴν κα θη με ρι νό τη τά μας. Ἀρ κοῦν γιὰ 
ἐ μᾶς μιὰ δύο μέ ρες τὸν χρό νο, γιὰ νὰ κα λυ φθοῦν οἱ αἰ τί ες τῆς αἰ ω νι ό τη τας. Τί 
κρῖ μα, ἀ λή θεια. Ἕ να μπου κέτ το λου λού δια, μιὰ καρ τού λα καὶ τε λει ώ σα με μὲ τὶς 
γυ ναῖ κες καὶ τὸν ἔ ρω τα. 

Θὰ ἔ πρε πε πρῶ τα οἱ ἴ δι ες οἱ γυ ναῖ κες νὰ ἀν τι τα χθοῦν στὴν γε λοι ό τη τα τού του 
τοῦ μο νο ή με ρου ἰ α μα τι κοῦ ψεύ δους. Στὴν πραγ μα τι κό τη τα καμ μί α ἱ ε ρό τη τα, κα-
νέ νας σε βα σμὸς δὲν ὑ φί στα ται σή με ρα γι’ αὐ τές. Μι λᾶ με καὶ γι ορ τά ζου με γιὰ τὶς 
γυ ναῖ κες ἀ δυ να τῶν τας νὰ δοῦ με τὴν γε νι κώ τε ρη συ νει σφο ρὰ τοῦ θη λυ κοῦ στοι χεί-
ου γύ ρω μας καὶ χρη σι μο ποι ῶν τας τες ἀ νά λο γα μὲ τὸ πῶς συμ φέ ρει, ἀλ λὰ πάν τα 
ὡς μη χα νὲς πα ρα γω γῆς. Τὸ ἴ διο συμ βαί νει καὶ μὲ τοὺς ἄν τρες, ἀλ λὰ τοὐ λά χι στον 
αὐ τοὶ δὲν ἑ ορ τά ζουν καὶ τὴν ὕ παρ ξή τους ἀ κό μα.

Ὁ κό σμος ἔ γι νε γέ νους οὐ δε τέ ρου ὄ χι μό νο λε κτι κὰ ἀλ λὰ καὶ πνευ μα τι κά. Πό-
σοι ἀ πὸ ἐ μᾶς ἆ ρα γε βλέ πουν τὴν Γῆ ὡς θη λυ κὸ στοι χεῖ ο, ὡς Γαῖ α; Τὸ χῶ μα εἶ ναι 
ἡ λέ ξη ποὺ μᾶς ἐκ φρά ζει. Ἀ κό μα καὶ ἂν λέ με «γῆ», τὸ χῶ μα ἐν νο οῦ με. Γέ νος οὐ δέ-
τε ρο παν τοῦ γύ ρω μας εἶ ναι ὅ,τι ἀ πό μει νε γιὰ ἐ μᾶς. Ἀ δύ να τον νὰ συ νεν νο η θοῦ με 
ἀλ λι ῶς. Ἔ τσι οὐ δέ τε ρες εἶ ναι καὶ οἱ σχέ σεις μας. Γιὰ ποι όν ἔ ρω τα ἀ κρι βῶς μι λᾶ με 
σή με ρα; Γιὰ ἔ ρω τα μὲ ἡ με ρο μη νί α λή ξης. Γιὰ ἔ ρω τα μέ σῳ πι στω τι κῆς κάρ τας. Σὲ 
ἕ ναν κό σμο ὅ που μέ χρι χθὲς ἡ σε ξου α λι κὴ σχέ ση ἦ ταν μια ρὴ πρὸς δό ξαν τῆς ἀ που-
σί ας, σή με ρα ἔ γι νε ἀ κό ρε στη πρὸς δό ξαν τοῦ ἀ νού σιου. 

* * *



‣

θη λυ κὴ πλευ ρὰ δὲν εἶ ναι μό νο ἡ γυ ναῖ κα, εἶ ναι ἡ μι σὴ Φύ ση. Τί 
πρέ πει δη λα δὴ νὰ κά νω τὴν ἡ μέ ρα αὐ τῶν τῶν ψευ δο ε ορ τῶν, ποὺ 
δὲν τὸ κά νω ὅ λο τὸν ὑ πό λοι πο χρό νο; Ἡ σκλη ρὴ ἀ λή θεια εἶ ναι, 
πὼς ὅ λες τὶς ὑ πό λοι πες μέ ρες μᾶς εἶ ναι ἀ δι ά φο ρα καὶ ὁ ἔ ρω τας καὶ 
ἡ θη λυ κό τη τα. Εἴ μα στε δυ στυ χῶς στὸ ση μεῖ ο ἐ κεῖ νο, ὅ που ἁ πλῶς 

ἑ ορ τά ζου με αὐ τὰ ποὺ δὲν μπο ροῦ με νὰ κα θυ πο τά ξου με. Εἴ μα στε δυ στυ χῶς ἤ, 
γιὰ νὰ ἀ κρι βο λο γῶ, μᾶς ἐ πέ στρε ψαν στὸ ση μεῖ ο ἐ κεῖ νο τῆς βαρ βα ρό τη τας, ὅ που 
συ ζη τᾶ με γιὰ ἰ σό τη τα με τα ξὺ τῶν φύ λων, ἀν τὶ νὰ μι λᾶ με γιὰ ἱ ε ρό τη τα αὐ τῶν στὴν 
Φύ ση. ∆ι ό τι ἡ ἱ ε ρό τη τα προ ϋ πο θέ τει τὴν ἰ σό τη τα. Εἴ μα στε στὸ ἀ τυ χὲς ση μεῖ ο νὰ 
ἑ ορ τά ζου με τὸν ἔ ρω τα στὸ ὄ νο μα κά ποι ου Βα λεν τί νου, ἐ νῷ θὰ ἔ πρε πε κα τὰ τὴν 
γνώ μη μου νὰ εἴ μα στε συ νε χῶς ἐ ρω τευ μέ νοι ἑ ορ τά ζον τας τὴν ζω ὴ καὶ τὸν θά να το. 
∆ὲν μπο ροῦ με ὅ μως. Γί να με, μᾶς ἔ κα ναν ἀ νί κα νους γιὰ κά τι τέ τοι ο. Μᾶς ἔ κα ναν, 
δι ό τι ἀλ λι ῶς θὰ σε βό μα σταν τὶς κοι νω νί ες μας καὶ τό τε δὲν θὰ εἴ χα με τὴν ἀ νάγ κη 
τῆς κα θο δή γη σης. Ἐ πι τρά πη κε στὸν ἔ ρω τα νὰ ὑ πάρ ξῃ με τὰ ἀ πὸ 16 αἰ ῶ νες ἄ γριου 
κυ νη γη τοῦ, ἐ πι τρά πη κε στὴν γυ ναῖ κα νὰ πε τά ξῃ τὴν μαν τή λα καὶ τὸ στίγ μα τῆς 
παρ θε νί ας ἀ πὸ πά νω της, ἀλ λὰ μό νο με ρι κὲς φο ρὲς τὸν χρό νο θὰ γί νε ται κά ποι α 
γι ορ τή, γιὰ νὰ θυ μί ζῃ, πὼς ὑ πάρ χουν καὶ αὐ τά, καὶ γιὰ νὰ πλη ρώ νου με τὸ ἀν τί-
τι μο τῆς θύ μη σης. 

Ἀ ρι στε ρά: Σκη νὴ καλ λω πι σμοῦ γυ ναι κῶν γύ ρω ἀ πὸ πο λυ τε λῆ λου τῆ ρα (στά μνος 
τοῦ ε΄ αἰ. π.Χ., Μό να χο, Ἀρχ. Μου σεῖ ο). ∆ε ξιά: Πῶς κα τάν τη σε ὁ Χρι στι α νι σμὸς τὴν 
γυ ναῖ κα. Μιὰ ἰ δα νι κὴ «ἐ νά ρε τη» χρι στια νή.
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Ὁ πωσ δή πο τε βρι σκό μα στε σὲ πο λὺ κα λύ τε ρο ἐ πί πε δο ἀ πὸ τὸν ἀ να το λι κοῦ 
τύ που σκο τα δι σμό, ποὺ ἐ πέ βα λε τὰ συ νοι κέ σια καὶ τὴν μαν τή λα, ἀλ λά, ὅ πως 
πᾶ με, θὰ κα τα λή ξου με στὴν δυ τι κὴ νο ο τρο πί α, ὅ που ὁ ἔ ρω τας θὰ εἶ ναι κα τ’ 
ἀρ χὴν προ ϊ όν, καὶ ἡ γυ ναῖ κα θὰ τὸ πα ρά γῃ. Εἶ μαι τῆς γνώ μης, πὼς ἡ μέ ση ὁ δὸς 
εἶ ναι ἡ κα λύ τε ρη. ∆ὲν γί νε ται νὰ μὴν γι ορ τά σου με τὸν ἔ ρω τα, ὅ πως δὲν γί νε ται 
καὶ νὰ μὴν ἐ ρω τευ θοῦ με. Τὸ θέ μα εἶ ναι ὅ μως νὰ γι ορ τά ζω γιὰ κά τι ποὺ ἔ χω καὶ 
ὄ χι γιὰ κά τι ποὺ δὲν ἔ χω ἢ τὸ ἔ χω σὲ ἐ λά χι στες ἐ λεγ χό με νες δό σεις.

Ἂν κα τ’ ἀρ χὴν ἐ ρω τευ θοῦ με τὴν ζω ὴ καὶ τὴν Φύ ση γύ ρω μας, ἂν δοῦ με στὸ 
νε ρὸ τὶς Νη ρη ί δες ὅ πως οἱ πρό γο νοί μας, ἂν νοι ώ σου με τὶς Νύμ φες τῶν δέν τρων 
καὶ ἐ ρω τευ θοῦ με τὸ ἄγ γιγ μα τῆς ἡ λι α χτί δας, ἂν συ νει δη το ποι ή σου με, πὼς ἀρ σε-
νι κὸ καὶ θη λυ κὸ δὲν ἔ χουν τί πο τα νὰ μοι ρά σουν, ἀλ λὰ ἀν τί θε τα εἶ ναι ἐ ξ ἴ σου 
δη μι ουρ γι κὰ ἀ κρι βῶς μέ σῳ τῆς δύ να μης τοῦ Ἔ ρω τα, τό τε δὲν θὰ χρει α ζώ μα στε 
κα νέ ναν ἅ γιο Βα λεν τῖ νο καὶ καμ μιὰ μέ ρα γυ ναί κας, γιὰ νὰ γι ορ τά σου με τὶς 
ψευ δαι σθή σεις μας.

* * *
ἶ ναι γνω στό, πὼς βα σι κὴ ἔμ πνευ ση τῶν τε χνῶν εἶ ναι τοῦ τες οἱ 
ἰ δι ό τη τες. ∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο, πὼς ἡ ἔμ πνευ ση τό σο πο λὺ ἐκ φρά ζε-
ται μέ σῳ τοῦ ἔ ρω τα καὶ τῆς γυ ναί κας. Ὅ ταν γυ ναῖ κα καὶ ἔ ρω τας 
βρε θοῦν μα ζί, τό τε θὰ ὑ πάρ ξῃ ὁ πωσ δή πο τε κά ποι ου εἴ δους γο νι μο-
ποί η ση, ποὺ θὰ βρῇ τρό πο νὰ ἐκ φρα στῇ δί νον τας λό γο ὕ παρ ξης. 

Οὔ τε εἶ ναι τυ χαῖ ο, πὼς καὶ οἱ τέ χνες ἀ πα γο ρεύ τη καν καὶ ἐκ δι ώ χθη καν ἀ πὸ 
αὐ τοὺς ποὺ κα τα δί ω ξαν τὸν ἔ ρω τα καὶ τὴ γυ ναῖ κα. Μια ρὲς καὶ οἱ τέ χνες, κα τα-
σκευ ά σμα τα τοῦ χρι στι α νι κοῦ σα τα νᾶ, δι ό τι ἀ κρι βῶς ἐ ξυ μνοῦν τὸν ἔ ρω τα, τὴν 
γυ ναῖ κα καὶ τὴν ζω ή.

Ὅ σοι λοι πὸν ἀ πὸ ἐ μᾶς τὴν θη λυ κὴ φύ ση τὴν βλέ που με παν τοῦ γύ ρω μας καὶ 
ὄ χι μό νο στὴν γυ ναῖ κα, ὅ σοι ἀ πὸ ἐ μᾶς δὲν φο βό μα στε νὰ ἐ ρω τευ θοῦ με καὶ δὲν 
φο βό μα στε νὰ δη μι ουρ γή σου με, δὲν ἔ χου με πα ρὰ νὰ θυ μώ μα στε πὼς εἴ μα στε 
γεν νή μα τα τοῦ Ἔ ρω τα Γῆς καὶ Οὐ ρα νοῦ. Ἄν θρω ποι κα τ’ ἀρ χήν. Ἄν θρω ποι πού, 
ἐ ρω τευ μέ νοι μὲ τὴν ζω ή, γεν νοῦν αἰ σι ο δο ξί α γι’ αὐ τήν, καὶ δὲν ὑ πάρ χουν ἁ πλῶς, 
γιὰ νὰ πε θά νουν μί α μέ ρα. Ἄν θρω ποι ποὺ τι μῶν τας τὸ σή με ρα δη μι ουρ γοῦν τὸ 
αὔ ριο σὲ μιὰ ἐ ρω τι κὴ σχέ ση ὅ λων μὲ ὅ λα. Ἄν θρω ποι ποὺ ἐ ρω τεύ ον ται τὴν ἀ να-
πνο ή τους κα τ’ ἀρ χήν. Ὁ ἔ ρω τας δὲν ἔ χει ἀν τί θε το, εἶ ναι ζω ὴ καὶ θά να τος μα ζὶ 
καὶ δὲν χρει ά ζε ται ψευ δο-α γί ους προ στά τες. Εἶ ναι θε ὸς ἀ πὸ μό νος του. 

∆ι α βά στε ἐ πί σης: 

• «Ἡ θέ ση τῆς γυ ναί κας στὴ χρι στι α νι κὴ δι δα σκα λί α», τ. 236-237. 
• «Νοι ῶ σε ντρο πὴ γιὰ τὶς γυ ναῖ κες», τ. 248-249.
• «Ἂν εἶ σθε γυ ναῖ κα καὶ θέ λε τε νὰ εἶ σθε κα λὴ χρι στια νή, δι α βά στε ποι ά εἶ ναι ἡ θέ ση 

σας μὲ τὴν εὐ και ρί α τῆς “Ἡ μέ ρας σας”», τ. 278 ἢ www.davlos.gr/pdf/18497.pdf. 
• «Ἡ Ἡ μέ ρα τῆς Γυ ναί κας: Ἡ θέ ση της στὸ Χρι στι α νι σμό», τ. 289 ἢ www.davlos.gr/

pdf/19600.pdf.

Κλεί τωρ
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 πὸ ἕ να πε ρι στα τι κό, ποὺ ἔ λα βε χώ ρα τὴν ἐ πο χὴ τῆς Ἑ νε-
το κρα τί ας στὰ Ἑ πτά νη σα, φαί νε ται μί α ἀ πὸ τὶς με θό δους, 
μέσῳ τῶν ὁποίων τὰ ἐκ κλη σι α στι κὰ ἱ δρύ μα τα ἀ πο κτοῦ σαν 
τε ρά στι ες πε ρι ου σί ες, ἀ φ’ ἑνὸς μὲ τὴν ἐ κμε τάλ λευ ση τῆς θρη-
σκευ τι κῆς προ κα τά λη ψης τῶν κα τοί κων, ποὺ φρόν τι ζαν νὰ 

καλ λι ερ γοῦν ἀ πὸ ἄμ βω νος, καὶ ἀ φ’ ἑ τέ ρου πι έ ζον τας τὶς ἑ νε τι κὲς ἀρ χές, σὲ 
μί α ἐ πο χὴ ποὺ τὴν Λευ κά δα τὴν χτύ πα γε ἡ πα νώ λη. Τὸ πε ρι στα τι κὸ πε ρι-
γρά φε ται σὲ ἔγ γρα φα τοῦ 1746, ποὺ σῴ ζον ται σή με ρα στὰ κρα τι κὰ ἀρ χεῖ α 
τῆς Βε νε τί ας, ποὺ κα τεῖ χε τό τε τὰ Ἑ πτά νη σα.

«Ὁ ἀ νώ τε ρος Προ νο η τὴς Λευ κά δος Ἰ ω άν νης Πι τσα μᾶ νο, θέ λων νὰ εὐ ερ γε τή σῃ 
τὰ ἱ ε ρὰ ἱ δρύ μα τα, δι έ τα ξεν, ὅ πως κα τ’ ἐ ξαί ρε σιν αἱ Μο ναὶ λαμ βά νουν αὐ ταὶ αὗ ται 
τὴν μί σθω σιν τῆς ∆ε κά της... ὑ πὸ τὸν ὅ ρον, ὅ πως οἱ ἡ γού με νοι ὑ πο βάλ λουν ἑ κά στο τε 
δη λώ σεις διὰ πᾶ σαν ἐ παύ ξη σιν τῆς κτη μα τι κῆς πε ρι ου σί ας τῶν μο νῶν. Πα ρ’ ὅ λα 
ταῦ τα οἱ ἡ γού με νοι ἐ κώ φευ ον δια ρκῶς εἰς τὴν ὡς ἄ νω πε ρὶ δη λώ σε ων δι ά τα ξιν, 
καί τοι αἱ κτη μα τι καὶ πε ρι ου σί αι τῶν ἱ ε ρῶν ἐ κεί νων ἱ δρυ μά των συ νε χῶς ἐ πηύ ξα νον 
ἐξ ἀ φι ε ρω μά των καὶ κλη ρο δο σι ῶν, ἰ δί ως κα τὰ τὴν ἐν ἔ τει 1743-4 ἐν σκή ψα σαν ἐν 
Λευ κά δι πα νώ λη (ἐξ αὐ τῆς ἀ πέ θα νον 1800 ἄ το μα), κα θ’ ἣν οἱ πλεῖ στοι Λευ κά διοι, 
προ σβλη θέν τες ἐκ ταύ της, κα τέ λι πον τὰς ἀ κι νή τους πε ρι ου σί ας των εἰς τὰς Μο νάς. 
Ἡ τοια ύτη εἰς χεῖ ρας τῶν Μο νῶν συγ κέν τρω σις τε ρα στί ας ἀ κι νή του πε ρι ου σί ας, 
ἐν σχέ σει πρὸς τὸ γλί σχρον πο σὸν τοῦ φό ρου...ἐ δη μι ούρ γει ἐ τη σί ως ση μαν τι κὴν 
ζη μί αν εἰς τὸ ∆η μό σιον Τα μεῖ ον, δι ό τι, καί τοι τό τε ἐ πε τρέ πε το ἡ πώ λη σις μο να στη-
ρια κῶν κτη μά των, ἅ τι να, ἐ πα νερ χό με να εἰς ἰ δι ώ τας, θὰ ὑ πε βάλ λον το καὶ πά λιν 
εἰς τὴν γε νι κὴν φο ρο λο γί αν τῆς ∆ε κά της, ἐν τού τοις, λό γῳ τῆς προ λή ψε ως τῶν 
Λευ κα δί ων εἰς τὸ ν’ ἀ πο φεύ γουν ν’ ἀ πο κτή σουν ἐκ κλη σι α στι κὰ κτή μα τα, ταῦ τα 
πα ρέ με νον ἀ φο ρο λό γη τα...».

ÌÉÁ ÁÐÏÐÅÉÑÁ
ÖÏÑÏËÏÃÇÓÇÓ
ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇÓ
ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ
«Ἡ γού με νοι καὶ μο να χοὶ ἐ τα ρά χθη σαν σφό δρα»



21812    ∆ΑΥΛΟΣ 310, Φεβρουάριος 2008

Γιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω ὁ ἀνώτερος προνοητὴς (Βενετὸς διοικητής) Λευκάδιος Λαυ-
ρέντιος Παρούτα ὑπέβαλε σχετικὴ ἔκθεση πρὸς τὴν Ἑνετικὴ Σύγκλητο τὴν 25-6-1746, 
στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε...

«...ἤδη ἂς ἐξετάσωμεν τὴν μεγάλην ἀχαριστίαν τῶν ἡγουμένων καὶ τῶν μονα-
χῶν τῶν ὀρθοδόξων μονῶν τῆς νήσου ταύτης. Ἐν Λευκάδι ὑπάρχουν 16 Μοναὶ 
(σημ.: σὺν 2), ἑκάστη τῶν ὁποίων κέκτηται μεγάλην ἀκίνητον περιουσίαν, ἀπο-
κτηθεῖσαν εἴτε ἐκ παλαιῶν ἀγορῶν εἴτε ἐκ κληροδοτημάτων καὶ ἀφιερωμάτων, 
ἅτινα συνεχῶς προσφέρουν οἱ πιστοί, ἵνα μνημονεύωνται κατὰ τὰς ἱεροτελεστί-
ας. Ὁ ἐπιτρέπων τὴν πώλησιν μοναστηριακῶν κτημάτων νόμος οὐδέποτε ἐφηρ-
μόσθη.., λόγῳ τοῦ ὅτι προσέκρουε πρὸς τὴν πρόληψιν τῶν Λευκαδίων... πρὸς 
τεραστίαν ζημίαν τοῦ ∆ημοσίου Ταμείου, πιστοποιηθέντος κατόπιν ἐρεύνης ὅτι 
τὸ ἓν πέμπτον τοὐλάχιστον τῶν καλλιεργησίμων καὶ μᾶλλον εὐφόρων γαιῶν τῆς 
νήσου ταύτης εὑρίσκεται σήμερον εἰς χεῖρας τῶν μονῶν...» (Μετάφραση ἐκ τοῦ 
Ἰταλικοῦ, Κρατικὸ Ἀρχεῖο Ἑνετίας, Φάκελλος ἀρ. 868.)

Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ὁ ἀνώτερος Προνοητὴς Λαυρέντιος 
Παρούτα δὲν βρίσκει ἀνταπόκριση ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς 
καὶ γι’ αὐτὸ ἐπανέρχεται μὲ ἑτέρα ἐπιστολὴ πρὸς τὴν 
Σύγκλητο τὴν 12-2-1747, δηλώνοντάς τους...

«...ἵνα ἐξαγάγωμεν τοὺς Λευκαδίους ἐκ τῆς ἐμμόνου 
προλήψεως, ὑφ’ ἧς κατείχοντο, ἐζητήσαμεν τὴν μεσολά-
βησιν τῶν συνδίκων...Ἡ γενομένη αὕτη ἀρχὴ ἤρκεσεν, 
ὥστε νὰ σχισθῇ ὁ πέπλος τῶν ἐν λόγῳ προλήψεων καί, 
μετά τινας προσφορᾶς, ἡ μίσθωσις τῆς ∆εκάτης κατε-
κυρώθη ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σταματίου Σεβέρη δι’ ἑπτὰ 
ἔτη, πρὸς 6.600 λίρας κατ’ ἔτος».

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς διαταγῆς τοῦ Προνοητοῦ ἦταν 
ἄμεσα. Συνέβη μάλιστα σὲ μία... κρίση εἰλικρίνειας καὶ 
πίστης πρὸς τὸν Θεὸ τὸ ἱερατεῖο νὰ δείξῃ τοὺς πραγμα-
τικοὺς λόγους, ποὺ θέλησε νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ἀσκη-
τικὴ ζωή...

«Οἱ ἡγούμενοι καὶ οἱ μοναχοὶ ἐταράχθησαν σφόδρα, τόσον ἐκ τῆς ἐφ’ ὅλων ἀνε-
ξαιρέτως τῶν εἰσοδημάτων τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων ἐπιβληθείσης φορολο-
γίας τῆς ∆εκάτης, ὅσον καὶ διὰ τὰς κατασχέσεις, εἰς ἃς ἐδηλώσαμεν, ὅτι θέλομεν 
προβῆ, ἵν’ ἀναγκάσωμεν τὰς Μονὰς νὰ ἐξοφλήσουν τὰ ὑπὸ τούτων καθυστερούμε-
να ποσά. Ἐκ τῶν 16 ὑπαρχουσῶν Μονῶν πέντε μόνον ἔχουν ἐξοφλήσει τὰς πρὸς 
τὸ ∆ημόσιον Ταμεῖον ὀφειλάς των, αἱ δὲ λοιπαὶ τὰς καθυστεροῦν εἰσέτι. Οἱ μὲν 
ἡγούμενοι ἐδραπέτευσαν λόγῳ τῆς ἁμαρτωλῆς των διαχειρίσεως, οἱ δὲ μοναχοὶ διε-
σπάρησαν τῆδε κακεῖσε, ἐγκαταλειφθεισῶν οὕτω τῶν μονῶν μετὰ τοῦ βάρους τῶν 
πρὸς τὸ ∆ημόσιον Ταμεῖον ὀφειλῶν των εἰς τρόπον, ὥστε σήμερον νὰ καλῆται ἡ 
∆ημοσία Ἀρχή, ὅπως λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα, τὸ μὲν ἵνα μὴ διακοπῇ ἡ εἰς τοὺς 
ἱεροὺς ἐκείνους τόπους τέλεσις τῆς Θείας Λατρείας... τὰ ὑφ’ ἡμῶν ληφθησόμενα 

Οἱ ἡγούμενοι 

καὶ οἱ μοναχοὶ 

ἐταράχθησαν σφόδρα, 

τόσον ἐκ τῆς ἐφ’ ὅλων 

ἀνεξαιρέτως τῶν 

εἰσοδημάτων τῶν 

μοναστηριακῶν 

κτημάτων ἐπιβληθείσης 

φορολογίας τῆς 

∆εκάτης, ὅσον καὶ διὰ 

τὰς κατασχέσεις.
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μέ τρα ἀ φ’ ἑ νὸς μὲν θὰ θέ σουν χα λι νὸν εἰς τὴν βου λι μί αν τῶν ἡ γου μέ νων καὶ τῶν 
μο να χῶν, ἀ φ’ ἑ τέ ρου δὲ θὰ δι δά ξουν τοὺς λα ϊ κοὺς νὰ μὴν ἀ πο γυ μνώ νουν τὰ τέ κνα 
των τῶν πε ρι ου σι ῶν των, ἵ να πλου τί ζουν ἐ κεί νους, οἵ τι νες καὶ τὸν Θε ὸν ὑ πη ρε τοῦν 
κα κῶς καὶ τὸ ∆η μό σιον Τα μεῖ ον ζη μιοῦν με γά λως...»

Ἡ Ἐκ κλη σί α ἐμ πο δί ζει τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς δη μό σιας Παι δεί ας
τὸ θέ μα τῆς δι α φύ λα ξης καὶ τῆς ἀ νά πτυ ξης τῆς Ἑλ λη νι κῆς Παι δεί ας, 
ποὺ σύμ φω να μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α ἦ ταν αὐ τὴ ποὺ τὴν συν τή ρη σε τὰ 
χρό νια τῆς μα κραί ω νης σκλα βιᾶς μὲ τὰ κρυ φὰ σχο λεῖ α καὶ τὶς ἄλ λες 
ἱ στο ρι κὲς ἀ να κρί βει ες, στὴν Λευ κά δα φαί νε ται ὅ τι συ νέ βη σαν κω μι κο-
τρα γι κὰ γε γο νό τα. Εἶ ναι ἴ σως ἀ πὸ τὶς λί γες πε ρι πτώ σεις σὲ παγ κό σμιο 

ἐ πί πε δο, ποὺ οἱ κα τα κτη τὲς προ σπα θοῦν νὰ δη μι ουρ γή-
σουν τὶς ὑ πο δο μὲς γιὰ ἕ να ἐκ παι δευ τι κὸ σύ στη μα καὶ 
βρί σκουν ἀ πέ ναν τί τους τὶς ἀν τι δρά σεις ἑ νὸς ἱ ε ρα τεί ου, 
ποὺ θε ω ρεῖ ται ὁ μο ε θνὲς μὲ τοὺς κα τα κτη μέ νους καὶ ποὺ 
λο γι κὰ θὰ ἔ πρε πε νὰ ἐ νι σχύ ῃ τέ τοι ες προ σπά θει ες καὶ ὄ χι 
νὰ τὶς ἀ να κό πτῃ.

«Ἄ ξια μνεί ας εἶ ναι ἡ ἔκ θε σις τοῦ... Σε βα στια νοῦ Μο ρο-
ζί νη, ὅ στις, δι α γνώ σας τὴν ἀ νάγ κην τῆς ἐ κλα ϊ κεύ σε ως 
τῆς παι δεί ας...εἶ χε προ τεί νει εἰς τὴν Ἑ νε τι κὴν Σύγ κλη τον 
τὴν ἐν Λευ κά δι ἵ δρυ σιν δη μο σί ων σχο λεί ων, ἅ τι να θὰ 
συ νε τη ροῦν το ἐκ τῶν προ σό δων τῶν μο να στη ρια κῶν 
κτη μά των. Ὁ Μο ρο ζί νη πρὸς ὑ πο στή ρι ξιν τῆς προ τά σε ώς 
του ἔ γρα φε σὺν τοῖς ἄλ λοις, ὅ τι τὸ προ σω πι κὸν τῶν Μο-
νῶν τῆς Λευ κά δος ἀ νήρ χε το τό τε εἰς τὸν “ὑ περ βο λι κὸν 
καὶ ἀ νω φε λῆ” ἀ ριθ μὸν τῶν 157 χω ρι κῶν, οἵ τι νες “ὑ πὸ 
τὸ ρά σον τοῦ μο να χοῦ εἶ χον ἀ πο χαι ρε τή σει τὴν πε νί αν, 
ὑ πο κρι νό με νοι ὅ τι ἀ φι έ ρω σαν ἑ αυ τοὺς εἰς τὰ Θεῖ α”, ὅ τι 
οἱ ἐν λό γῳ μο να χοὶ “κα τε χρῶν το τὰ εἰ σο δή μα τα τῶν μο-
νῶν”, καὶ ὅ τι “θὰ ἦ το προ τι μό τε ρον, ἂν δι ε τί θεν το ταῦ τα 
πρὸς συν τή ρη σιν σχο λεί ων, ἀν τὶ νὰ σπα τα λῶν ται πρὸς 
ὑ πό θαλ ψιν τῆς ἀρ γί ας καὶ τῆς νω θρό τη τος”.

Στὴν σχε τι κὴ ἔκ θε σή του ὁ Μο ρο ζί νη ἀ νέ φε ρε με τα ξὺ 
ἄλ λων, ὅ τι «...Ταῦ τα τὰ δη μό σια σχο λεῖ α θὰ μορ φώ νουν 
τοὺς νέ ους καὶ θὰ αἴ ρουν τὴν ἀ μά θειαν, ἥ τις, οὐ μό νον 
δὲν ἀ φή νει νὰ δι α κρι θῇ τὸ κα λόν, ἀλ λ’ ἐ νι σχύ ει τὸ κα κὸν 
καὶ τὴν ἀ τα ξί αν...∆ὲν εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ὑ πο στη ρι χθῇ, ὅ τι ἡ ἵ δρυ σις το σού των χρη-
σί μων σχο λεί ων συ ναν τᾷ σο βα ρὸν ἐμ πό διον εἰς τὴν ἔλ λει ψιν τῶν πό ρων, δι ό τι... 

» Ἐν τῇ νή σῳ Λευ κά δι ὑ πάρ χουν τέσ σα ρες μο ναὶ με γά λαι καὶ ἕ τε ραι ὀ κτὼ 
μι κρό τε ραι, ἐν ὅ λῳ 12. Ἐν ταύ ταις δια βιοῦν ὀρ θό δο ξοι μο να χοί. Κα τὰ τὴν ὑ φ’ 
ἡ μῶν κα τά κτη σιν τῆς Λευ κά δος ἡ δη μο σί α με γα λο ψυ χί α ἄ φη σε τὴν ἐ κμε τάλ-
λευ σιν τῶν ἐ κτε ταμ μέ νων καὶ πλου σί ων μο να στη ρια κῶν κτη μά των εἰς τοὺς 

Εἶναι ἴσως ἀπὸ τὶς 

λίγες περιπτώσεις σὲ 

παγκόσμιο ἐπίπεδο, 

ποὺ οἱ κατακτητὲς 

προσπαθοῦν νὰ 

δημιουργήσουν τὶς 

ὑποδομὲς γιὰ ἕνα 

ἐκπαιδευτικὸ σύστημα 

καὶ βρίσκουν ἀπέναντί 

τους τὶς ἀντιδράσεις 

ἑνὸς ἱερατείου, 

ποὺ θεωρεῖται 

ὁμοεθνὲς μὲ τοὺς 

κατακτημένους καὶ 

ποὺ λογικὰ θὰ ἔπρεπε 

νὰ ἐνισχύῃ τέτοιες 

προσπάθειες καὶ ὄχι 

νὰ τὶς ἀνακόπτῃ.
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μο να χούς, οἵ τι νες κα τεῖ χον ταῦ τα ἀ φ’ ἧς ἐ πο χῆς ἡ νῆ σος ἐ στέ να ζεν ὑ πὸ τὴν 
Ὀ θω μα νι κὴν κυ ρι αρ χί αν...αἱ δὲ μο ναί, αἱ ἄλ λο τε θε ω ρού με ναι ὡς φι λάν θρω πα 
κα τα φύ για, σή με ρον χρη σι μο ποι οῦν ται ὡς εὐ χά ρι στοι δι α μο ναὶ εἰς πολ λοὺς 
νω θροὺς χω ρι κούς, οἱ ὁ ποῖ οι ὑ πὸ τὸ ρά σον τοῦ μο να χοῦ ἀ πε χαι ρέ τη σαν τὴν 
πε νί αν, ὑ πο κρι νό με νοι ὅ τι ἀ φι έ ρω σαν ἑ αυ τοὺς εἰς τὰ Θεῖ α... Τὸ σύ νο λον τῶν 
ἀ γά μων τού των μο να χῶν ἀ νέρ χε ται εἰς 157 πε ρί που ἄ το μα, ἀ ριθ μὸς λί αν ὑ περ-
βο λι κὸς ἐν σχέ σει πρὸς τὸν μι κρὸν πλη θυ σμὸν τῆς νή σου...Οἱ μο να χοὶ οὗ τοι... 
συ χνά κις, ἂν ὄ χι πάν το τε, ἀ πο τε λοῦν αἰ τί αν πά σης δι α φθο ρᾶς... Ἡ ἀ φό ρη τος 
αὕ τη κα τά στα σις ἀ πο γο η τεύ ει τοὺς κα λοὺς πο λί τας καὶ τοὺς ἐρ γα τι κοὺς ἀ γρό-
τας, οἵ τι νες βλέ πουν εἰς χεῖ ρας μιᾶς ὁ μά δος ὀ κνη ρῶν μο να χῶν ση μαν τι κὰ πλού-
τη, ἀ νή κον τα ἄλ λο τε εἰς τὴν ὁ λό τη τα τῆς κοι νω νί ας καὶ νῦν προ ο ρι ζό με να νὰ 
ἐ νι σχύ ουν τὴν φυ γο πο νί αν...

» Οὗ τοι εἶ ναι οἱ πό ροι, δι’ ὧν, ἐ γὼ νο μί ζω, ὅ τι δύ ναν ται νὰ συν τη ρη θοῦν τὰ πε-
ρὶ ὧν ὁ λό γος σχο λεῖ α. Τὰ ἱ δρύ μα τα ταῦ τα εἶ ναι λί αν ὠ φέ λι μα εἰς τὴν κοι νω νί αν, 
ἐ νῷ ἐξ ἄλ λου ἡ ἀ πό σπα σις τῶν ἀ φθό νων καὶ κα κῶς χρη σι μο ποι ου μέ νων προ σό δων 
τῶν μο νῶν ἐκ χει ρῶν, αἵ τι νες κα τα χρῶν ται ταῦ τα, θὰ ἱ κα νο ποι ή σῃ καὶ τὴν ἠ θι κὴν 
ἀρ χὴν τοῦ ∆η μο σί ου...»

Στὴν πρό τα ση αὐ τὴ τοῦ Ἀ νω τέ ρου Προ νο η τοῦ Λευ κά δος Σε βα στια νοῦ Μο ρο ζί νη 
ἡ Ἑ νε τι κὴ Σύγ κλη τος ἐ κώ φευ σεν.., δι ό τι δὲν ἤ θε λε νὰ θί ξῃ τὶς μο νὲς καὶ νὰ μὴν προ-
σκρού σῃ πρὸς τὸ θρη σκευ τι κὸ συ ναί σθη μα τῶν Λευ κα δί ων.

Λί γο και ρὸ ἀρ γό τε ρα καὶ ὑ πὸ τὶς ἄ σχη μες δη μο σι ο νο μι κὲς συν θῆ κες ποὺ εἶ χαν 
προ κύ ψει, οἱ ἀρ χὲς προ έ βη σαν στὴν δή μευ ση τῆς πε ρι ου σί ας μό νο τεσ σά ρων δι α-
λυ θει σῶν μο νῶν, προ κει μέ νου νὰ συν τη ρη θῇ ἕ να σύ στη μα στοι χει ώ δους δη μο σί ας 
ἐκ παι δεύ σε ως. Λί γο και ρὸ ἀρ γό τε ρα ὅ μως καὶ συγ κε κρι μέ να τὴν ἐ πο χὴ τῆς Ἀγ γλι κῆς 

Ἡ ἱ στο ρί α τῆς χρι στι α νι κῆς ἐ πι κρά τη-
σης στὴ Λευ κά δα, ὅ πως κα τα γρά φε ται 
στὴν ἐ πί ση μη ἱ στο σε λί δα τῆς Μο νῆς 
Πα να γί ας τῆς Φα νε ρω μέ νης, πο λι ού χου 
τοῦ νη σιοῦ: «Στὴ θέ ση, ποὺ σή με ρα εἶ-
ναι τὸ μο να στή ρι, ὑ ψω νό ταν καλ λι μάρ-
μα ρο ἱ ε ρὸ τῆς θε ᾶς Ἀρ τέ μι δος. Ὅταν ὁ 
Ἀ πό στο λος Παῦ λος “πα ρε χεί μα σε εἰς 
Νι κό πο λιν” (Τιτ. γ΄ 12) κα τὰ τὴν ∆΄ Ἀ πο-
στο λι κὴ πε ρι ο δεί α του τὸ 63 μ.Χ. στέλ-
νει τρεῖς βο η θούς του, τοὺς Ἀ κύ λα, Σω-
σί ω να καὶ Ἡ ρω δί ω να. Οἱ τρεῖς ἀ πό στο-
λοι κά λε σαν τοὺς Λευ κα δί τες στὸν ἱ ε ρὸ 
αὐ τὸ χῶ ρο. Κή ρυ ξαν τὸ Εὐ αγ γέ λιο τῆς 
σω τη ρί ας και οἱ Λευ κα δί τες δέ χτη καν 
τὸ μή νυ μα τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Γκρέ μι-
σαν τὰ εἴ δω λα καὶ στὴ θέ ση αὐ τὴ ἔ χτι-
σαν τὸν πρῶ το “εὐ κτή ριο οἶ κο” πρὸς 

τι μὴ τῆς Πα να γί ας».

Ἀρ χι τε κτο νι κὸ μέ λος 
ἀ πὸ τὸ να ὸ τῆς Ἀρ τέ μι δος.
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κα το χῆς τῆς νή σου ὁ ἀν τι στρά τη γος Οswald, μὲ ἔγ γρα φο ποὺ ἀ πηύ θυ νε πρὸς τὸν 
ἀρ χη γὸ τῆς ∆ι οι κή σε ως τῆς Λευ κά δος συν ταγ μα τάρ χη Lowe, ὕ στε ρα ἀ πὸ ἔκ κλη ση 
τοῦ μη τρο πο λί τη Λευ κά δος Παρ θε νί ου Κο νι δά ρη, ζη τοῦ σε νὰ ἐ ξευ ρε θοῦν νέ οι πό ροι 
γιὰ τὴν συν τή ρη ση τοῦ προ κα ταρ κτι κοῦ σχο λεί ου καὶ τὰ δη μευ θέν τα κτή μα τα τῶν 
μο νῶν νὰ ἐ πα νέλ θουν στὰ χέ ρια τῶν κα λο γέ ρων.

«Οἱ μο να χοὶ τῶν τεσ σά ρων μο νῶν τῆς νή σου ταύ της, ὧν τὰ κτή μα τα εἶ χον δη μευ-
θῆ ὑ πὸ τῆς Κυ βερ νή σε ως τῆς Ἑ πτα νή σου Πο λι τεί ας πρὸς συν τή ρη σιν τοῦ σχο λεί ου, 
ὑ πέ βα λον ἡ μῖν τὴν ἔν θερ μον πα ρά κλη σιν, ὅ πως δι α τά ξω μεν, ἵ να οὗ τοι ἐ πα νέλ θουν 
ἐν τῇ κα το χῇ τῶν εἰς τὰ ἱ ε ρά των ἱ δρύ μα τα ἀ φι ε ρω θει σῶν πε ρι ου σι ῶν...»

Ἡ πε ρὶ κα ταρ γή σε ως τοῦ προ κα ταρ κτι κοῦ σχο λεί ου πρό τα ση ὅ μως ἔ πε σε στὸ 
κε νό, ὄ χι ἐ πει δὴ τὴν ἀ νέ κο ψε κά ποι ος Ἕλ λη νας κλη ρι κὸς ἢ λα ϊ κός, ἀλ λὰ ἐ πει δὴ 
τὸ ἀρ νή θη κε (ἄ κου σον- ἄ κου σον!) αὐ τὸς ὁ ἴ διος ὁ πο λι τι κὸς καὶ στρα τι ω τι κὸς 
δι οι κη τὴς τῶν Ἰ ο νί ων Νή σων σὲρ Ἰ ά κω βος Κάμ πελ, γιὰ τὸν ὁ ποῖ ον ὁ ἱ στο ρι κὸς 
Κ. Μα χαί ρας γρά φει, ὅ τι «ἐ ξε φρά σθη κα τὰ τρό πον τι μῶν τα ἀλ λο δα πόν, ἐ πι δεί-
ξαν τα τοι οῦ το ἐν δι α φέ ρον ὑ πὲρ τῆς ἐκ παι δεύ σε ως τῆς Ἑλ λη νι κῆς νε ο λαί ας...»

Ἀ παν τᾷ λοι πὸν ὁ Κάμ πελ ἀ πὸ τὴν Ζά κυν θο λέ γον τας, ὅ τι «.., διὰ πλεί στους λό-
γους ἀ δυ να τοῦ μεν νὰ υἱ ο θε τή σω μεν τήν... ζη τη θεῖ σαν προ σω ρι νὴν κα τάρ γη σιν τοῦ 
δη μο σί ου σχο λεί ου Λευ κά δος καὶ κα τὰ συ νέ πειαν δὲν δυ νά με θα νὰ ἐ ξε τά σω μεν 
με τ’ εὐ με νεί ας τὴν προ τα θεῖ σαν ἀ να κού φι σιν τῶν ἓξ μο νῶν ἐκ τῆς ἐ πὶ τῶν προ-
σό δων των φο ρο λο γί ας... Οὐ μό νον δὲν θὰ δι α τά ξω μεν νὰ δι α κο πῇ ἔ στω καὶ ἐ πὶ 
μί αν στιγ μὴν ἡ λει τουρ γί α θε σμοῦ.., ἀλ λ’ ἔ χο μεν σκο πὸν νὰ τὴν πε ρι φρου ρή σω μεν 
ἰ δι αι τέ ρως καὶ μά λι στα εἴ με θα δι α τε θει μέ νοι νὰ τὴν προ στα τεύ σω μεν καὶ βελ τι ώ-
σω μεν διὰ τῶν μέ σων, ἅ τι να δύ ναν ται νὰ κα τα στή σουν... εὐ ερ γε τι κω τέ ραν τὴν ἐν 
ταῖς Ἰ ο νί οις νή σοις δη μο σί αν ἐκ παί δευ σιν...». 

* * *
ὐ τὴ ἡ κα τά στα ση ἐ πι κρα τοῦ σε στὴν Λευ κά δα ὅ λα ἐ κεῖ να τὰ χρό νια, 
ποὺ οἱ ἐ πι κυ ριά ρχοί της ἄλ λα ζαν με τα ξύ τους τὴν σκυ τά λη τῆς ἐ ξου-
σί ας. Φα νε ρώ νε ται μὲ τὸν πλέ ον αὐ τα πό δει κτο τρό πο μέ σα ἀ πὸ τὰ 
ἐγ γυ ρώ τε ρα ἱ στο ρι κὰ ἀρ χεῖ α τῆς νή σου, ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α ὅ λη ἐ κεί νη 
τὴν πε ρί ο δο ἔ παι ζε ἕ ναν ρό λο δια ρκῶς ἐ νάν τιο στὰ συμ φέ ρον τα τῶν 

Λευ κα δί ων. Σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση δὲν μπο ροῦν οἱ ἀ νω τέ ρω ἱ στο ρι κὲς πη γὲς νὰ θε-
ω ρη θοῦν ἀ να ξι ό πι στες ἀ πὸ τοὺς ὑ πε ρα σπι στὲς τῆς Χρι στι α νο σύ νης, κα θ’ ὅ σον σὲ 
ὅ λα σχε δὸν τὰ ἐκ κλη σι α στι κὰ ἀρ χεῖ α τῆς Λευ κά δος ὁ ἱ στο ρι κὸς Κ. Μα χαί ρας χρη-
ση μο ποι εῖ ται ὡς ἡ κα τ’ ἐ ξο χὴν ἱ στο ρι κὴ πη γή, μὲ τὴν λε πτο μέ ρεια ὅ τι στὶς ἐκ δό σεις 
τους ἀ πο σι ω πῶν ται τὰ στοι χεῖ α ἐ κεῖ να ποὺ τοὺς ἐκ θέ τουν.

Παν θο μο λο γου μέ νως ἡ Ἐκ κλη σί α συ νερ γα ζό ταν ὄ χι γιὰ νὰ δι α φυ λά ξῃ τοὺς Λευ-
κα δί τες ἀ πὸ τοὺς ἀ ποι κι ο κρά τες, ἀλ λὰ ἀ πο κλει στι κὰ καὶ μό νο γιὰ νὰ προ ω θή σῃ 
τὰ δι κά της συμ φέ ρον τα, ποὺ σχε δὸν πάν τα ἦ ταν ἐ νάν τια στὰ συμ φέ ρον τα τῶν 
ὑ πό δου λων Ἑλ λή νων.

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





Ὁ πε ρί ερ γος «γυ μνὸς παῖς» 
τοῦ Εὐ αγ γε λί ου στὴ Γε σθη μα νῆ

Ἀ γα πη τὲ κ. Λάμ πρου,
Χαί ρο μαι, ποὺ νω ρὶς σχε τι κά, στὴν ἐ φη βεί α μου, ἐ πι κοι νώ νη σα μέ σα ἀπ’  τὸ «∆αυ-

λό» μὲ ἀν θρώ πους μὲ τὶς ἴ δι ες ἀ νη συ χί ες καὶ ἐ ρω τή μα τα μὲ μέ να. Ἀ πὸ και ροῦ ἤ θε-
λα νὰ ἀ πευ θύ νω κι ἕ να ἐ ρώ τη μα (ἀ πὸ τὰ ἑ κα τον τά δες) πρὸς τοὺς δι θυ ραμ βοῦν τες 
θι α σῶ τες πε ρὶ τῆς θε ο πνευ στί ας τῆς Και νῆς ∆ι α θή κης. Τί ἀ κρι βῶς ση μαί νουν οἱ 
πα ρα κά τω στί χοι καὶ πῶς συ νά δουν νο η μα τι κὰ μὲ ὅ,τι ἐ ξι στο ρεῖ ται στὸ συγ κε κρι-
μέ νο κε φά λαι ο; Κα τὰ Μᾶρ κον, ιδ΄ 51-52: «Καὶ εἷς τις νε α νί σκος ἠ κο λού θη σεν αὐ-
τῷ, πε ρι βε βλη μέ νος σιν δό να ἐ πὶ γυ μνοῦ καὶ ἐκράτουν αὐ τὸν νε α νί σκοι. Ὁ δὲ κα-
τα λι πὼν τὴν σιν δό να γυ μνὸς ἔ φυ γε ἀπ’ αὐ τῶν.» Οἱ συγ κε κρι μέ νοι στί χοι τε λει ώ-
νουν τὸ κε φά λαι ο τῆς σύλ λη ψης τοῦ Ἰ η σοῦ στὴ Γε σθη μα νῆ. Τί δου λειὰ εἶ χε ἆ ρα γε 
μὲς στὴ νύ χτα ἕ νας... «γυ μνὸς παῖς» ἀ νά με σα στὴν «θε ϊ κή» πα ρέ α, ὁ ὁ ποῖ ος, ἂν καὶ 
ἀρ χι κὰ συλ λαμ βά νε ται, με τὰ τὸ σκά ει; Τῷ ὄν τι βα θυ τά τη θε ο πνευ στί α μὲ πο λυ ε πί-
πε δες θε ω ρή σεις-ἀ να λύ σεις –δὲν νο μί ζε τε; 

 Με τὰ τι μῆς
 Πολ. Παπ.

Ἐμ πλέ κον ται ρω μαιο κα θο λι κοί, 
ἀλ λὰ καὶ ὀρ θό δο ξοι κλη ρι κοὶ

ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ - ÌÁÌÌÏÕÈ
ÃÉÁ «ÉÅÑÅÓ» ÐÁÉÄÅÑÁÓÔÉÅÓ 
ÓÔÉÓ ÇÍÙÌÅÍÅÓ ÐÏËÉÔÅÉÅÓ

ρω μαι ο κα θο λι κὸς καρ δι νά λιος τοῦ Λὸς Ἄν τζε λες Ρότ ζερ Μα-
χό νυ ζή τη σε συ γνώ μη ἀ πὸ ἑ κα τον τά δες ἄ το μα, μὲ τὰ ὁ ποῖ α 
ἡ Ἐκ κλη σί α κα τέ φυ γε σὲ ἐ ξω δι κα στι κὸ συμ βι βα σμὸ γιὰ τὶς 
κα ταγ γε λί ες σὲ βά ρος κλη ρι κῶν γιὰ σε ξου α λι κὲς κα κο ποι ή-
σεις ἀ νη λί κων. Στὰ πλαί σια τοῦ συμ βι βα σμοῦ ἡ Ἐκ κλη σί α 

πρό τει νε νὰ πλη ρώ σῃ σὲ 508 θύ μα τα ἀ πο ζη μι ώ σεις ὕ ψους 660 ἑ κα τομ μυ-
ρί ων δολ λα ρί ων (τὸ με γα λύ τε ρο μέ χρι σή με ρα πο σὸ γιὰ ἐ ξω δι κα στι κὴ δι-
ευ θέ τη ση) καὶ νὰ δώ σῃ στὴ δη μο σι ό τη τα ἀ πόρ ρη τους φα κέλ λους ἱ ε ρέ ων. 
Σὲ συ νέν τευ ξη Τύ που ὁ κ. Μα χό νυ δή λω σε, ὅ τι συ ναν τή θη κε μὲ δε κά δες 
ἀν θρώ πους, ποὺ εἶ χαν κα κο ποι η θῆ ἀ πὸ κλη ρι κούς, κι ἐ πε σή μα νε ὅ τι αὐ τὲς 
οἱ συ ναν τή σεις τὸν ἔ πει σαν γιὰ τὴν ἀ νάγ κη γρή γο ρης ἐ πί λυ σης τοῦ θέ μα τος 
τῶν μη νύ σε ων σὲ βά ρος τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας. 
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Ἡ συμ φω νί α αὐ τὴ ἀ πο τέ λε σε τὸ τε λευ ταῖ ο -μέ χρι στιγ μῆς- κε φά λαι ο σκαν δά λων 
παι δε ρα στί ας κλη ρι κῶν, ποὺ συγ κλό νι σαν τὴ Ρω μαι ο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α σὲ παγ-
κό σμιο ἐ πί πε δο, ἀ νέ δει ξαν τὸ ἠ θι κὸ ποι όν της καὶ ἀ νάγ κα σαν πέν τε ἐ πι σκο πὲς τῶν 
Η.Π.Α. νὰ ὁ δη γη θοῦν σὲ πτώ χευ ση.

Πα ράλ λη λα ὅ μως, καὶ ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἀρ χι ε πι σκο πὴ Ἀ με ρι κῆς τα λα νί ζε ται ἀ πὸ 
πα ρό μοι α σκάν δα λα παι δε ρα στί ας κι ἔ χει ἤ δη κα τα βά λει τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια 
ἀ πο ζη μι ώ σεις συ νο λι κοῦ ὕ ψους 8,3 ἑ κα τομ μυ ρί ων δολ λα ρί ων.

Ἀρ χι ε πι σκο πή: Νὰ μὴν φθά σουν –πά σῃ θυ σί ᾳ– 
οἱ ὑ πο θέ σεις στὸ δι κα στή ριο

ε τὰ ἀ πὸ τέσ σε ρα χρό νια προ σπα θει ῶν τῶν δι κη γό ρων τῆς Ἀρ χι ε πι-
σκο πῆς νὰ πεί σουν τὰ θύ μα τα νὰ μὴν προ χω ρή σουν σὲ δί κες, ἐ πῆλ θε 
τε λι κὰ τὸν πε ρα σμέ νο Ἰ ού λιο συμ φω νί α ἐ ξω δι κα στι κοῦ συμ βι βα σμοῦ, 
δύο ἡ μέ ρες πρὶν τὴν κα θω ρι σμέ νη ἡ μέ ρα ἔ ναρ ξης τῆς δί κης τῶν πρώ-
των εἴ κο σι ὑ πο θέ σε ων. Ὁ συμ βι βα σμὸς ἀ νῆλ θε στὰ 1,3 ἑ κα τομ μύ ρια 

δολ λά ρια πε ρί που γιὰ κά θε θῦ μα, ἀ νά λο γα μὲ τὴν πε ρί πτω ση. Σύμ φω να μὲ πλη ρο-
φο ρί ες τῶν «The New York Times» (17.7.07) σὲ ὡ ρι σμέ να ἀ πὸ τὰ παι διὰ οἱ ἱ ε ρεῖς 
εἶ χαν ἀ σελ γή σει, ἄλ λα τὰ εἶ χαν βιά σει, ἐ νῷ σὲ ἄλ λα εἶ χαν προ βά λει πορ νὸ βιν τε ο-
ται νί ες κ.λπ.. Ὡ ρι σμέ να θύ μα τα δὲν ζοῦν σή με ρα, εἴ τε για τὶ αὐ το κτό νη σαν εἴ τε για τὶ 
κα τέ φυ γαν στὰ ναρ κω τι κὰ καὶ πέ θα ναν ἀ πὸ ὑ περ βο λι κὲς δό σεις. 

Ὁ καρ δι νά λιος Μα χό νυ δή λω σε, πὼς 250 ἑ κα τομ μύ ρια 
δολ λά ρια θὰ πλη ρω θοῦν ἀ πὸ τὴν Ἀρ χι ε πι σκο πή, 227 
ἑ κα τομ μύ ρια ἀ πὸ ἀ σφά λει ες καὶ 60 ἑ κα τομ μύ ρια ἀ πὸ 
θρη σκευ τι κὰ τάγ μα τα, τῶν ὁ ποί ων ἱ ε ρεῖς δι έ πρα ξαν 
ὡ ρι σμέ νες ἀ πὸ τὶς κα κο ποι ή σεις. Τὰ 123 ὑ πο λει πό με να 
ἑ κα τομ μύ ρια δολ λά ρια δή λω σε, ὅ τι θὰ κα λυ φθοῦν ἀ πὸ 
ἄλ λες πη γές. Σὲ πα λαι ό τε ρους δι α κα νο νι σμοὺς ἡ Ἀρ χι ε πι-
σκο πὴ τοῦ Λὸς Ἄν τζε λες εἶ χε ἤ δη πλη ρώ σει 114 ἑ κα τομ μύ-
ρια δολ λά ρια, ἀ νε βά ζον τας τὸ συ νο λι κὸ πο σὸν στὰ 774 
ἑ κα τομ μύ ρια. Προ κει μέ νου νὰ πλη ρω θοῦν ὅ λα αὐ τὰ τὰ 
πο σά, ὁ καρ δι νά λιος Μα χό νυ δή λω σε, πὼς ἡ Ἀρ χι ε πι σκο-
πὴ θὰ που λή σῃ ἰ δι ο κτη σί ες, θὰ ρευ στο ποι ή σῃ ὡ ρι σμέ νες 
ἐ πεν δύ σεις καὶ θὰ δα νει σθῇ χρή μα τα.

Τὰ τε ρά στια πο σὰ τῶν δι α κα νο νι σμῶν ἀν τι κα το πτρί-
ζουν τὸ πό σο οἰ κο νο μι κὰ ρι ψο κίν δυ νο θὰ ἦ ταν γιὰ τὴν 
Ἀρ χι ε πι σκο πὴ νὰ ἔ φθα ναν ὅ λες αὐ τὲς οἱ ὑ πο θέ σεις παι-
δε ρα στι ῶν στὸ δι κα στή ριο. «Οἱ δι κα στὲς καὶ οἱ ἔ νορ κοι 
τῆς Κα λι φόρ νιας εἶ ναι πε ρισ σό τε ρο συ νη θι σμέ νοι ἢ σὲ 
με γά λους δι α κα νο νι σμοὺς ἢ σὲ με γά λες ἐ τυ μη γο ρί ες», 
δή λω σε ὁ κ. Κὰρλ Τομ πί ας, κα θη γη τὴς στὸ Πα νε πι στή-

Σὲ ὡρισμένα ἀπὸ τὰ 

παιδιὰ οἱ ἱερεῖς εἶχαν 

ἀσελγήσει, ἄλλα τὰ 

εἶχαν βιάσει, ἐνῷ σὲ 

ἄλλα εἶχαν προβάλει 

πορνὸ βίντεο-ταινίες. 

Ὡρισμένα θύματα 

δὲν ζοῦν σήμερα, εἴτε 

γιατὶ αὐτοκτόνησαν 

εἴτε γιατὶ κατέφυγαν 

στὰ ναρκωτικὰ 

καὶ πέθαναν ἀπὸ 

ὑπερβολικὲς δόσεις. 

(«The New York 
Times».)
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μιο τοῦ Ρί τσμοντ. «Ὅ ταν οἱ κα τη γο ρού με νοι ἐν δι α φέ ρων ται πε ρισ σό τε ρο νὰ μὴν 
ἐ κτε θοῦν, τό τε ὑ πάρ χει με γα λύ τε ρη προ θυ μί α νὰ πλη ρώ σουν πε ρισ σό τε ρα στὸ 
δι α κα νο νι σμό.» 

Ὁ Τζὼν Μάν λυ, συ νή γο ρος τῶν πε νῆν τα ἐκ τῶν θυ μά των, δή λω σε, πὼς τὸ ποι νι-
κὸ δι κα στι κὸ σύ στη μα ἔ χει ἀ πο τύ χει. «Νο μί ζω, ὅ τι αὐ τὸ ποὺ πρέ πει νὰ ἀ να ρω τη-
θοῦν οἱ ἄν θρω ποι εἶ ναι, πῶς ὁ καρ δι νά λιος Ρότ ζερ Μα χό νυ μπο ρεῖ νὰ πλη ρώ νῃ 
τρί α τέ ταρ τα δὶς δολ λά ρια γιὰ ἐγ κλη μα τι κὲς πρά ξεις καὶ οὐ σι α στι κὰ νὰ περ πα τᾷ 
ἐ λεύ θε ρος; Εἰ δι κὰ ὅ ταν πρό κη ται γιὰ χρή μα τα ἄλ λων, κι ἐ νῷ ἔ χει τύ χει εἰ δι κῆς 
με τα χεί ρι σης κα τὰ τὴν ἐ πι βο λὴ τοῦ νό μου στὸ Λὸς Ἄν τζε λες. Πό τε θὰ λο γο δο τή σῃ, 
καὶ ἂν ὄ χι, για τί;» 

Καὶ ὀρ θό δο ξες ἱ ε ρὲς παι δε ρα στί ες

τὴν ἐ νο ρί α τῆς Ἁ γί ας Τριά δας τοῦ Ντάλ λας ὑ πά γον ται πε ρί που οἱ μι-
σοὶ ἀ πὸ τοὺς 5.000 ὀρ θο δό ξους τῆς εὐ ρύ τε ρης πε ρι ο χῆς. Σύμ φω να μὲ 
δη μο σί ευ μα τῆς ἐ φη με ρί δας «Τὸ Βῆ μα» (6.5.07) ἕ νας ἔ φη βος ἕν δε κα 
ἐ τῶν στὶς ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’80 καὶ γιὰ τρί α χρό νια βο η θοῦ σε 
τὸν ἱ ε ρέ α στὶς δι ά φο ρες ἐρ γα σί ες τῆς Ἁ γί ας Τριά δας, κα τό πιν πα ρό-

τρυν σης τῆς μη τέ ρας του.

Στὸ τέ λος τοῦ 2005 ἡ μη τέ ρα ζή τη σε ἀ πὸ τὸν γυιό της νὰ βα πτί ση τὸ ἐγ γό νι της 
στὴν Ἁ γί α Τριά δα. Ὁ 35χρονος πα τέ ρας ἀρ χι κὰ ἀρ νή θη κε νὰ βα πτί σῃ τὸ παι δί 
του, στὴ συ νέ χεια ξέ σπα σε σὲ λυγ μοὺς μπρο στὰ στὴ μη τέ ρα του καὶ τε λι κὰ τῆς 

«Θὰ ἤ θε λα ἡ ζω ή σας νὰ ἦ ταν σὰν βιν τε ο ται νί α, ποὺ θὰ μπο ροῦ σε νὰ γυ ρί σῃ πί σω», δή λω-
σε πρὸς τὰ θύ μα τα ὁ καρ δι νά λιος Ρότ ζερ Μα χό νυ. Στὴν φω το γρα φί α ἡ κ. Ε. Μίλ λερ, ἕ να 
ἀ πὸ τὰ 508 θύ μα τα, τῆς ὁ ποί ας ἡ ζω ὴ δυ στυ χῶς δὲν εἶ ναι σὰν βιν τε ο ται νί α. Πα ρου σί α σε 
τά σεις αὐ το κτο νί ας κι ἔ χα σε τὴ δου λειά της λό γῳ ψυ χο λο γι κῶν με τα τραυ μα τι κῶν προ βλη-
μά των. Στὰ χέ ρια της κρα τά ει δύο φω το γρα φί ες. Τὴν δι κή της σὰν μι κρὴ κο πέλ λα πρὶν 
τὴν κα κο ποί η σή της καὶ τοῦ ἱ ε ρέ α, ποὺ τὴν κα κο ποί η σε (ἐ φημ. «Τhe New York Times», 
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ἐ ξω μο λο γή θη κε λε πτο με ρῶς τὴν πιὸ σκο τει νὴ πτυ χὴ τῆς παι δι κῆς του ἡ λι κί ας. 
Τὸ 1983, σὲ ἡ λι κί α 13 ἐ τῶν, εἶ χε πέ σει θῦ μα σε ξου α λι κῆς κα κο ποί η σης ἀ πὸ τὸν 
ἱ ε ρέ α τοῦ ὀρ θό δο ξου να οῦ. 

Στὴ μή νυ ση, ποὺ κα τα τέ θη κε 26 χρό νια με τά, ἡ μη τέ ρα τοῦ ἀ νή λι κου τό τε ἀ γο ριοῦ 
δή λω σε, ὅ τι θε ω ροῦ σε τὸν ἱ ε ρέ α ὡς τὸ ἰ δα νι κὸ ἀν δρι κὸ πρό τυ πο γιὰ τὸ παι δὶ κι 
ὅ τι πί στευ ε, πὼς ὁ ἱ ε ρέ ας θὰ μπο ροῦ σε ἐν δε χο μέ νως νὰ ἀν τι κα τα στή σῃ –πνευ μα τι-
κά– τὸν πα τέ ρα τοῦ ἀ νη λί κου, ποὺ εἶ χε ἐγ κα τα λεί ψει τὴν οἰ κο γέ νειά του. Τὸν ἔ βλε πε 
ὡς «πα τρι κὴ φι γού ρα, ὡς ἅ γιο ἄν θρω πο, ποὺ δὲν θὰ ἀ πο τε λοῦ σε πο τὲ σε ξου α λι κὸ 
κίν δυ νο γιὰ ὁ ποι ον δή πο τε, ἰ δι αί τε ρα πρὸς ἕ να εὐ ά λω το, φτω χὸ παι δί». 

Οἱ αὐ τα πά τες τῆς μη τέ ρας τοῦ 11χρονου θὰ δι αρ κοῦ σαν γιὰ πο λὺ μι κρὸ χρο νι κὸ 
δι ά στη μα. Ὅ πως κα ταγ γέλ λει ὁ γυιός της, τὸ φθι νό πω ρο τοῦ 1983 ὁ ἱ ε ρέ ας ἄρ χι σε 
νὰ τὸν πα ρε νο χλῇ καὶ στὴ συ νέ χεια νὰ τὸν κα κο ποι ῇ σε ξου α λι κά. 

Οἱ ἐ πι θέ σεις τοῦ ἱ ε ρέ α πρὸς τὸν τό τε ἀ νή λι κο συ νέ βαι ναν μέ σα στὸν να ό, δί πλα 
στὴν Ἁ γί α Τρά πε ζα, κα τὰ τὴ διά ρκεια ἐ ξο μο λό γη σης. Ὁ νε α ρὸς ὑ φί στα το αὐ τὴ 

Ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος ∆η μή τριος ἔ χει κα τα βά λει εἴ τε 
μέ σῳ ἐ ξω δι κα στι κῶν δι α κα νο νι σμῶν εἴ τε ἔ πει τα 
ἀ πὸ προ σφυ γὲς στὰ δι κα στή ρια ἀ πο ζη μι ώ σεις ὕ ψους 8,3 ἑ κατ. δολ λα ρί ων γιὰ ὑ πο θέ σεις 
παι δε ρα στί ας καὶ σε ξου α λι κῆς πα ρε νό χλη σης ἀ πὸ ὀρ θό δο ξους ἱ ε ρεῖς, ποὺ τώ ρα βγαί νουν 
στὸ φῶς. Στὸ ἔν θε το: Ἡ πρώ τη σε λί δα τῆς μή νυ σης, ποὺ κα τέ θε σαν δύο ἄν δρες ἀ πὸ τὸ 

Τέ ξας ἐ ναν τί ον ἱ ε ρέ α τῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἁ γί ας Τριά δας τοῦ Ντάλ λας.

Ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος ∆η μή τριος ἔ χει κα τα βά λει εἴ τε 
μέ σῳ ἐ ξω δι κα στι κῶν δι α κα νο νι σμῶν εἴ τε ἔ πει τα 
ἀ πὸ προ σφυ γὲς στὰ δι κα στή ρια ἀ πο ζη μι ώ σεις ὕ ψους 8,3 ἑ κατ. δολ λα ρί ων γιὰ ὑ πο θέ σεις 
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τὴν κα κο ποί η ση ἐ πὶ τρί α χρό νια, κά θε Κυ ρια κὴ πρὶν ἢ με τὰ τὴ λει τουρ γί α. 

Στὴ μή νυ σή του ἀ να φέ ρει, ὅ τι ἀ μέ σως μό λις ὁ ἱ ε ρέ ας στα μά τη σε νὰ τὸν κα κο ποι ῇ, 
ὁ ἴ διος κα τέρ ρευ σε. Πί στευ ε, ὅ τι ἔ φε ρε ὁ ἴ διος ὅ λο τὸ φταί ξι μο γιὰ τὴν κα κο ποί η ση 
ποὺ ὑ πέ στη καὶ θε ω ροῦ σε τὸν ἑ αυ τό του τὸ μο να δι κὸ θῦ μα τοῦ ἱ ε ρέ α, γε γο νὸς τὸ 
ὁ ποῖ ο σή με ρα δι α ψεύ δε ται. 

Ὁ πα πᾶς ἀ σελ γοῦ σε στὰ «πα πα δά κια»

ἐ πὶ 28 χρό νια ἱ ε ρέ ας τοῦ να οῦ τῆς Ἁ γί ας Τριά δας στὸ Ντάλ λας κα τη γο-
ρεῖ ται ὅ τι εἶ χε κα κο ποι ή σει σε ξου α λι κὰ τοὐ λά χι στον ἀ κό μη δύο ἀ νη λί-
κους. Τὰ στοι χεῖ α τῆς δεύ τε ρης μή νυ σης, ποὺ κα τα τέ θη κε εἰς βά ρος τοῦ 
ἴ διου ἱ ε ρέ α, εἶ ναι ἀ κό μη πιὸ ἀ πο κρου στι κά. Τὸ 1981 ἕ νας 13χρονος μὲ 
ἐκ γε νε τῆς δι α νο η τι κὰ προ βλή μα τα, παι δὶ χω ρι σμέ νων γο νι ῶν, ἐ στά λη 

ἀ πὸ τὴ μη τέ ρα του νὰ βο η θά ῃ στὶς ἐρ γα σί ες τῆς ἐκ κλη σί ας. Καὶ σὲ αὐ τὴ τὴν πε ρί-
πτω ση ὁ ἱ ε ρέ ας σύμ φω να μὲ τὸν μη νυ τὴ ἀ πο δεί χθη κε «ὑ πο κρι τι κὸς καὶ ἐ πι κίν δυ νος 
σε ξου α λι κὸς κυ νη γός». Ὁ 39χρονος σή με ρα ἄν δρας κρά τη σε κλει στὸ τὸ στό μα του 
γιὰ πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ 25 χρό νια. Κα τήγ γει λε τὴ σε ξου α λι κὴ κα κο ποί η σή του μό λις 
στὶς 21 Φε βρου α ρί ου 2007, ὅ ταν ἔ μα θε, ὅ τι ὁ ἱ ε ρέ ας εἶ χε τε θῆ σὲ δι α θε σι μό τη τα. 

Οἱ δύο ἄν δρες συμ πε ρι λαμ βά νουν στὴ μή νυ σή τους καὶ μί α τρί τη πε ρί πτω ση, 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΞΕΡΑΝ

ΤΑ Μ.Μ.Ε. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΡΥΦΟ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΚΡΥΦΟ

http://cagle.msnbc.com/news/PedophilePriests/main.asp
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ποὺ δη λώ νουν ὅ,τι γνω ρί ζουν, καὶ 
ἀ φο ρᾷ σὲ ἕ ναν νε α ρό, ποὺ βι ά στη-
κε ἀ πὸ τὸν συγ κε κρι μέ νο ἱ ε ρέ α στὶς 
ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 1970 σὲ ἄλ-
λη ἐκ κλη σί α στὸ Ἰλ λι νό ις. Οἱ γο νεῖς 
του ἀ νῆ καν στοὺς ὀρ θο δό ξους τῆς 
πε ρι ο χῆς, ποὺ ἐκ κλη σι ά ζον ταν τα-
κτι κά. Καὶ σὲ αὐ τὴ τὴν πε ρί πτω ση 
ἐμ πι στεύ τη καν τὸ παι δί τους στὸν 
ἱ ε ρέ α. Οἱ δύο μη νυ τὲς ὑ πο στη ρί ζουν, 
ὅ τι τὸ 1998, σχε δὸν 25 χρό νια με τὰ 
τὴν κα κο ποί η σή του, ὁ τό τε νε α ρὸς 
ἐ πι κοι νώ νη σε τη λε φω νι κὰ μὲ τὸν ἱ ε-
ρέ α μὲ σκο πὸ νὰ ἀν τι με τω πί σῃ τοὺς 
«δαί μο νες», ποὺ τὸν βα σά νι ζαν. Ὁ 
ἱ ε ρέ ας τοῦ γνω στο ποί η σε τό τε, ὅ τι 
εἶ χε κα κο ποι ή σει καὶ ἄλ λα παι διά, 
ποὺ τὸν βο η θοῦ σαν στὴν ἐκ κλη σί α 
ὡς «πα πα δά κια». 

Οἱ δύο ἄν δρες πε ρι λαμ βά νουν στὴ 
μή νυ σή τους κα τη γο ρί ες ἐ ναν τί ον 

ὄ χι μό νο τοῦ ἱ ε ρέ α ἀλ λὰ καὶ τῆς Ὀρ-
θό δο ξης Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ με ρι κῆς. 
Θε ω ροῦν, ὅ τι μὲ τὶς κι νή σεις της ἡ 

Ἀρ χι ε πι σκο πὴ συγ κά λυ ψε τὶς ὑ πο θέ σεις, γιὰ νὰ μὴν ἀν τι με τω πί σῃ γε νι κευ μέ νες 
ἐ πι κρί σεις. Κα τη γο ροῦν συγ κε κρι μέ να τὴ Μη τρό πο λη Ντέν βερ, ἡ ὁ ποί α, ὅ πως ὑ πο-
στη ρί ζουν, γνώ ρι ζε τὴ δρά ση τοῦ ἱ ε ρέ α πολ λὰ χρό νια προ τοῦ ἀ πο κα λυ φθοῦν οἱ 
ὑ πο θέ σεις, ποὺ τὸν ἐμ πλέ κουν σὲ παι δε ρα στί α. 

* * *

ἀρ χι ε πί σκο πος ∆η μή τριος ἐ πι χει ρεῖ νὰ πε ρι ο ρί σῃ τὸν ἀρ νη τι κὸ ἀν τί-
κτυ πο τῶν ὑ πο θέ σε ων ἐν τὸς καὶ ἐ κτὸς τοῦ ὀρ θό δο ξου ποι μνί ου τῆς 
γε ω γρα φι κὰ ἀ χα νοῦς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς. Ὡ στό σο ἡ πί ε ση εἶ ναι ἀ σφυ κτι-
κή. Οἱ δύο νέ ες ὑ πο θέ σεις ἔρ χον ται στὸ προ σκή νιο σὲ μί α στιγ μή, κα-
τὰ τὴν ὁ ποί α ἡ Ἀρ χι ε πι σκο πὴ Ἀ με ρι κῆς ἀν τι με τω πί ζει τὸ φά σμα τῆς 

οἰ κο νο μι κῆς δυ σπρα γί ας, κα θὼς ἔ χει ἤ δη δα πα νή σει πολ λὰ χρή μα τα γιὰ τὰ βί τσια 
τῶν κλη ρι κῶν της, ἐ νῷ δὲν εἶ ναι ἀ κό μη γνω στὲς ὅ λες οἱ πα ρά με τροι τῶν ὑ πο θέ σε ων, 
καὶ κά θε ἡ μέ ρα ποὺ περ νᾷ προ στί θεν ται νέ α στοι χεῖ α. 

Γιῶργος Γαλανὸς

Τὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ τεύ χους 265 (Ἰ α νουά ριος 
2004), στὸ ὁ ποῖ ο πε ρι έ χε ται ἐ κτε νὲς ἀ φι έ ρω μα 

μὲ τίτ λο: «Ἱ ε ρα τεῖ α καὶ σέξ».
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Γε ρόν τισ σα 18 χρο νῶν

Στὴν φω το γρα φί α, ποὺ δὲν προ έρ χε ται ἀ πὸ ται νί α θρί λερ μὲ ἐ ξορ κι σμούς, ἀλ λὰ ἀ πὸ 
ἐ πί ση μο χρι στι α νι κὸ ἔν τυ πο, φαί νον ται τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς θρη σκο λη ψί ας στὴ σύγ-
χρο νη Ἑλ λά δα: ἀρ χι μαν δρί της ὁ δη γεῖ 18χρονη ὑ πο ψή φια μο να χή, «τὴν γε ρόν τισ σαν 
Μα ριάμ, διὰ τὴν κου ράν».

Ε.Θ.

ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÅÕÓÅÂÅÉÁÓ

‣

Μο να χοὶ σὲ ρό λους τρα βε στὶ

Οἱ ὀ μορ φό τε ροι μο να χοὶ τοῦ μο να στη-
ριοῦ στὸ Ματ ζού λι τῆς Ἰν δί ας συμ με τέ-
χουν σὲ ἱ ε ρὸ δρώ με νο ἅ παξ τοῦ ἔ τους, τὸ 
ἀ πο κα λού με νο Ρά σα Λί λα. Πρό κει ται γιὰ 
ἱ ε ρὴ ἀ να πα ρά στα ση τῆς θεί ας ἱ στο ρί ας 
ἀ γά πης τοῦ Κρίσ να καὶ τῆς ἀ γα πη μέ νης 
του Ράν τχα. Ὅ λους τοὺς γυ ναι κεί ους ρό-
λους τοὺς ἀ να λαμ βά νουν μο να χοί, οἱ ὁ ποῖ-
οι βά ζουν πού δρα καὶ καλ λω πι στι κὲς κρέ-

μες στὸ πρό σω πο καὶ στὰ πό δια τους καὶ βά φουν γυ ναι κεῖα ὁ ἕ νας τὸν ἄλ λον. Στὴν φω-
το γρα φί α ἀ πὸ πα ρα γω γὴ τοῦ B.B.C. φαί νε ται, ὅ τι οἱ μο να χοὶ δι α σκε δά ζουν ἰ δι αί τε ρα 
τὴν ἱ ε ρὴ εὐ και ρί α, ποὺ τοὺς προσ φέ ρε ται γιὰ τὴ νό μι μη με τα μόρ φω σή τους, ποὺ θυ μί-
ζει ὅ μως μᾶλ λον τρα βε στὶ πα ρὰ γυ ναῖ κες. Βλέ πουν ἆ ρα γε B.B.C. στὸ Ἅ γιο Ὄ ρος;

Γ.Λ.
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Εὐσεβεῖς καλαθιὲς

Μουσουλμανικὴ σχολικὴ γυναικεία ὁμάδα μπάσκετ (ἀπὸ τὸ ∆ιαδίκτυο).

Ἡ προσευχὴ τῆς βροχῆς

Προκειμένου νὰ ἀντιμετω-
πίσῃ τὴ μεγάλη ξηρασία, ποὺ 
πρόσφατα ἔπληξε τὶς νοτιοανα-
τολικὲς πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α., 
ὁ κυβερνήτης τῆς Τζώρτζια, 
Σόννυ Πέρντιου, κατέφυγε 
στὰ «μεγάλα μέσα». ∆ιωργά-
νωσε στὸ προαύλιο τοῦ Καπι-
τωλίου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἑκα-
τοντάδων κατοίκων δημόσια 
προσευχὴ μὲ αἴτημα πρὸς τὸ 
Γιαχβὲ νὰ βρέξῃ. 

Σὲ περίπτωση ποὺ συνεχι-
σθῇ τὸ ὀλίσθημα πρὸς τὴ θεο-
κρατία -λίαν συντόμως καὶ μὲ 
μαθηματικὴ ἀκρίβεια- ἡ Ἀμε-
ρικὴ θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἐποχὴ 
τῶν χορῶν τῆς βροχῆς. (Στὴν φωτογραφία ὁ εὐσεβὴς κυβερνήτης μετὰ τῆς συζύγου του 
στὴν πρώτη σειρὰ τῶν προσευχομένων.) 

Γ.Λ.
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ἶ ναι γνω στό, ὅ τι ἡ ἱ στο ρι κὴ ἀ να ζή τη ση κα τὰ τὴ διά-
ρκεια τοῦ «πε ρά σμα τός» της στὸν πο λὺ κό σμο ὑ φί στα-
ται ἕ ναν σω ρὸ πα ρα μορ φώ σεις σὲ ση μεῖ ο, ὥ στε στὴν 
κα τά λη ξή της νὰ ἔ χῃ πλέ ον πε ρι βλη θῆ μὲ μί α σκλη ρή, 
σχε δὸν ἀ δι α πέ ρα στη, κρού στα ἀ πὸ ἰ δε ο λη ψί ες, ρο μαν-

τι σμό, ἀ να κρί βει ες, ὡ ραι ο ποι ή σεις, φαν τα σι ώ σεις, πλά νες, ἀ πα ρά δε-
κτες γε νι κεύ σεις καὶ μυ θεύ μα τα.

Πολ λὰ ἀ πὸ αὐ τὰ τὰ μυ θεύ μα τα (ἰ δί ως ὅ σα ἀ φο ροῦν στὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α) 
ἔ χουν ἐ πι ση μαν θῆ ἐ πα νει λημ μέ να ἐ δῶ καὶ δε κα ε τί ες ἀ πὸ τὶς σε λί δες τοῦ «∆», π.χ. 
ἡ δῆ θεν εἰ ρη νι κὴ ἐ πι βο λὴ τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ὡς κυ ρί αρ χης ἰ δε ο λο γί ας ἐ πὶ ἑ νὸς 
δῆ θεν πα ρα κμα σμέ νου κό σμου, ἡ δῆ θεν δι ά σω ση τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ ἀ πὸ 
τὴν Χρι στι α νι κὴ Ἐκ κλη σί α, ἡ δῆ θεν ὕ ψω ση τοῦ λα βά ρου τῆς Ἐ πα να στά σε ως τοῦ 
1821 ἀ πὸ τὸν ἐ πί σκο πο Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γερ μα νό, ἡ δῆ θεν εὐ λο γί α ἀ πὸ τὴν Ἐκ-
κλη σί α τῆς Ἐ πα να στά σε ως, τὸ ὑ πο τι θέ με νο «κρυ φὸ σχο λει ό» κ.λπ. 

Ἕ να ἀ πὸ τὰ μυ θεύ μα τα, ποὺ μά λι στα θε ω ρεῖ ται καὶ τὸ πλέ ον «αὐ τα πό δει κτο» 
ἀ πὸ τοὺς ἀ δα εῖς, εἶ ναι τὸ ὅ τι ὁ ἀρ χαῖ ος Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς βα σί στη κε στὴ 
δου λεί α καὶ συ να κό λου θα ὅ τι ὁ πο λι τι σμὸς αὐ τὸς δὲν θὰ εἶ χε ὑ πάρ ξει, ἂν δὲν 
ὑ πῆρ χαν οἱ δοῦ λοι τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λά δας. Σὲ ὁ ποι α δή πο τε προ σπά θεια νη φά λιας 
καὶ ἐ πι στη μο νι κῆς ἐ ξέ τα σης τοῦ φαι νο μέ νου τῆς δου λεί ας στὸν ἀρ χαῖ ο Ἑλ λη νι κὸ 
Κό σμο ἡ συν τρι πτι κὴ πλει ο ψη φί α αὐ τοῦ τοῦ χω ρὶς ἱ στο ρι κὴ αὐ το γνω σί α λα οῦ θὰ 
κα τευ θύ νῃ τὸν δεί κτη της πρὸς τὸν Παρ θε νῶ να καὶ θὰ ρω τή σῃ ἀ πο στο μω τι κά: «κι 
“αὐ τό” ποι ός τὸ ἔ φτεια ξε; Οἱ δοῦ λοι δὲν τὸ ἔ φτεια ξαν;».

Ἡ ἔν τε χνη πα γί ω ση τέ τοι ου εἴ δους μυ θευ μά των στὴν συλ λο γι κὴ ἀν τί λη ψη 
ἐ ξυ πη ρε τεῖ πολ λὰ συμ φέ ρον τα. Για τί, ἂν ὁ Ἑλ λη νι κὸς Πο λι τι σμὸς στη ρί χθη κε 

ÔÉ ÇÔÁÍ
ÏÉ ÄÇÌÉÏÕÑÃÏÉ
ÔÙÍ ÁÑ×ÁÉÙÍ
ÌÍÇÌÅÉÙÍ;
∆οῦ λοι: Μι κρὴ συμ με το χὴ μὲ πλού σι ες ἀ μοι βὲς
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στὴ δου λεί α, τό τε ὁ Χρι στι α νι σμὸς ἀ πο κτᾷ νό η μα καὶ ἱ στο ρι κὴ ἀ πο στο λή, ἀ φοῦ 
θρι άμ βευ σε ἐ πὶ ἑ νὸς «ἐ κμε ταλ λευ τῆ», «μαλ θα κοῦ» καὶ «πα ρα κμα σμέ νου» λα οῦ 
(μά λι στα δὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο, ὅ τι οἱ ἠ θι κο λο γι κοῦ τύ που κα τη γο ρί ες κα τὰ τοῦ 
προ γο νι κοῦ πο λι τι σμοῦ ἐ πε κτεί νον ται καὶ σὲ ἄλ λα ζη τή μα τα μέ χρι τὴν τε λι κὴ 
κω δι κο ποί η σή τους στὸ τρί πτυ χο «Ἑλ λά δα=δου λεί α+ὁ μο φυ λο φι λία+παι δε ρα-
στία»). 

Τὸ ὅ τι ὁ Χρι στι α νι σμὸς μέ σῳ τοῦ ἀ πο στό λου του Παύ λου ἀλ λὰ καὶ ἄλ λων κα-
θα γί α σε τὴ δου λεί α προ σπερ νᾶ ται. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη οἱ ἀ ρι στε ροὶ αὐ τῆς τῆς χώ ρας 
θὰ ἀ να πα ρά γουν μὲ τὴ σει ρά τους τὸ ἴ διο ἀ κρι βῶς τρί πτυ χο κι ἂς καυ χῶν ται ὅ τι 
εἶ ναι το πο θε τη μέ νοι στὸν ἀν τί πο δα τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Ἀ πὸ τὴ χαι ρέ κα κη θρι αμ-

βο λο γί α τοῦ φι λή συ χου χρι στι α νορ ρω μιοῦ νοι κυ ραί ου, 
ποὺ νι ώ θει νὰ δι και ώ νε ται ἠ θι κὰ ἡ θρη σκεί α του, μέ χρι 
τὸ εἰ ρω νι κὸ ἀ πέ ναν τι στὸν «ὑ πε ρε κτι μη μέ νο» Ἑλ λη νι κὸ 
Πο λι τι σμὸ μει δί α μα τοῦ μαρ ξι στο ρ ρω μιοῦ, ποὺ νι ώ θει νὰ 
δι και ώ νε ται ἡ θε ω ρί α τοῦ Ἱ στο ρι κοῦ Ὑ λι σμοῦ, ἡ ἀ πό στα-
ση εἶ ναι μη δα μι νή. Καὶ οἱ δύο ἐ πι νο οῦν τὰ «τε κμή ρια» 
ὑ πε ρο χῆς τους ἐ πά νω στὴν ὑ πο βάθ μι ση τοῦ προ γο νι κοῦ 
καὶ κα τα ξι ω μέ νου (ὡς γνω στόν, πρό γο νος δὲν μπο ρεῖ νὰ 
θε ω ρῆ ται ὁ «ξε πε ρα σμέ νος» ἀρ χαῖ ος, ἀλ λὰ οἱ «προ πά το-
ρες» τῆς Βί βλου ἢ οἱ «ἅ γιοι» τοῦ πά λαι πο τὲ γρα φει ο κρα-
τι κοῦ κα πι τα λι σμοῦ). Καὶ οἱ δύο ὑ πο κι νοῦν ται ἀ πὸ ἕ να 
σύμ πλεγ μα ἀ πέ ναν τι σὲ κά τι ποὺ ξε φεύ γει ἐμ φα νῶς ἀ πὸ 
τὰ ἀν τι λη πτι κά τους πλαί σια. Ἴ σως μά λι στα ἐν δό μυ χα 
νὰ τοὺς γο η τεύ ουν κα τὰ ἕ ναν ἐν στι κτώ δη τρό πο τὰ ἑλ λη-
νι κὰ μνη μεῖ α, ὅ πως ἄλ λω στε καὶ δι σε κα τομ μύ ρια ἄλ λους 
ἀν θρώ πους σὲ ὅ λες τὶς ἐ πο χές. Ἀλ λὰ ντρέ πον ται νὰ τὸ 
ὁ μο λο γή σουν, φαν τα σι ού με νοι ἴ σως τὸ ὑ πο τι θέ με νο μα-
στί γιο τοῦ ἐ πι στά τη, ποὺ δη μι ουρ γοῦ σε αὐ λα κι ὲς ἀ πὸ 
αἷ μα στὶς πλά τες τῶν χι λιά δων δυ στυ χι σμέ νων σκλά βων, 
κα θὼς ἀ νη φό ρι ζαν κά τω ἀ πὸ τὸν καυ τὸ ἥ λιο στὴν Ἀ κρό-
πο λη, φορ τω μέ νοι ὄγ κους μαρ μά ρου…

Ἔρ γα χρη σι μό τη τας καὶ ἔρ γα πο λι τι σμοῦ

νη μεῖ α, θέ α τρα, στά δια, να οί, βι βλι ο θῆ κες κ.λπ. μιᾶς ἀρ χαί ας ἑλ λη νι-
κῆς πό λης δὲν εἶ ναι ἁ πλῶς ἔρ γα χρη σι μό τη τας, ὅ πως π.χ. μιὰ γέ φυ ρα, 
ἢ ἕ νας δρό μος (οἱ Ἕλ λη νες μπο ροῦ σαν νὰ καυ χη θοῦν καὶ γιὰ τέ τοι α 
ἔρ γα, ὅ πως ἡ σή ραγ γα τοῦ Εὐ πα λί νου ἢ τὰ Μα κρὰ Τεί χη, ἀλ λὰ δὲν 
τὸ ἔ κα ναν, για τὶ θε ω ροῦ σαν ὅ τι ἡ ὑ πε ρη φά νεια μιᾶς κοι νω νί ας πρέ-

πει νὰ προ έρ χε ται ἀ πὸ τὴν ποι ό τη τα τῶν θε σμῶν της). Οἰ κο δο μή μα τα ταυ το τι κῆς 
πο λι τι σμι κῆς ἀ να φο ρᾶς ἀ πο τε λοῦν ἀ πα ραί τη τα ἐ ξαρ τή μα τα μιᾶς πο λι τι κῆς κοι νό-
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ἰδιοκτήτη νὰ φροντίζῃ 

καὶ τὰ παιδιά τους.
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τη τας. Καὶ πρὶν ἡ κοι νό τη τα δη μι ουρ γή σῃ τὸν πο λι τι σμι κό της ἐ ξο πλι σμό, τὸν εἶ χε 
ἐ πι θυ μή σει καὶ ὁ ρα μα τι στῆ.

Οἱ Παρ θε νῶ νες –καλ λι τε χνι κοί, φι λο σο φι κοί, πο λι τι κοί– δὲν εἶ ναι μό νο ἔρ γα τῶν 
χει ρω να κτῶν ἢ τῶν πνευ μα τι κῶν ἐρ γα τῶν ποὺ τοὺς δι εκ πε ραί ω σαν, ἀλ λὰ ἔ χουν 
ὡς ἀ πα ραί τη το ὑ πό βα θρο τὸ δημιουργικὸ σφρῖ γος ἑ νὸς λα οῦ. Τὰ ἀρ χι τε κτο νι κά, 
γλυ πτι κὰ καὶ πνευ μα τι κὰ ἀ ρι στουρ γή μα τα τῶν Ἑλ λή νων δὲν ἀ πο τε λοῦν ἔρ γα 
μα ται ο δο ξί ας κά ποι ων αὐ το κρα τό ρων, μο ναρ χῶν καὶ λοι πῶν ἐ ξου σια στῶν, ἀλ λὰ 
πη γά ζουν ὡς αὐ θόρ μη τες δη μι ουρ γικὲς ἰ δέ ες προ σω πι κο τή των ἢ ἀ να δύ ον ται ὡς 
προ ϊ όν τα ἑ νὸς συλ λο γι κοῦ ψυ χι κοῦ καὶ πνευ μα τι κοῦ με τα βο λι σμοῦ, ἐκ δη λού με νου 
ὡς δη μι ουρ γι κὴ θεί α μα νί α(1). 

Καὶ γιὰ νὰ προ λά βου με ἐν δε χό με νη πα ρε ξή γη ση:  οἱ Ἕλ λη νες δὲν πα ρή γα γαν 
πο τὲ θρη σκευ τι κὴ τέ χνη μὲ τὴν ἔν νοι α π.χ. τῆς στυ λι ζα ρι σμέ νης καὶ στρα τευ μέ νης 
τέ χνης τῶν χρι στι α νι κῶν εἰ κό νων.

Ὁ Παρ θε νῶ νας εἶ ναι θεῖ ος, ὅ πως καὶ τὸ χρυ σε λε φάν τι νο ἄ γαλ μα τοῦ ∆ιὸς στὴν 
Ὀ λυμ πί α, ὄ χι ὡς «θε ό πνευ στη» ἔκ φρα ση «πί στης», ἀλ λὰ ὡς ἀ πόρ ροι α τῶν ἰ δε ῶν 
τοῦ Κάλ λους, τῆς Συμ με τρί ας, τῆς μα θη μα τι κῆς ἁρ μο νί ας τῆς Χρυ σῆς το μῆς κ.λπ. 
καὶ ἀ να πτύ χθη καν πά νω στὸ ἐ πί πε δο τῆς φι λο σο φι κῆς καὶ ἐ πι στη μο νι κῆς ἐ πί γνω-
σης.

Οἱ Παρ θε νῶ νες κά θε εἴ δους ἀ πο τε λοῦν τὰ ἄν θη ἑ νὸς πο λι τι σμοῦ ἐ λευ θε ρί ας –ἄν-
θη ποὺ δὲν μα ραί νον ται, ἀ κό μα κι ἂν οἱ βάρ βα ροι τοὺς με τα βάλ λουν σὲ στό χους 
ἑ νὸς φα να τι σμοῦ τῆς πί στης, ἡ ὁ ποί α «πί στη» ἦ ταν ἔν νοι α ἄ γνω στη στὴν Ἀρ χαιο-
ελ λη νι κὴ Σκέ ψη.

Ἀ πο τε λοῦν τὰ ἄν θη ἑ νὸς πο λι τι σμοῦ –ἄν θη ποὺ δὲν μα ραί νον ται, ἀ κό μα κι ἂν 
οἱ βάρ βα ροι τοὺς με τα βάλ λουν σὲ ἐ ρεί πια. 

Πο λι τι σμοὶ ἐ λεύ θε ρων καὶ «πο λι τι σμοί» δού λων

ἱ πο λι τι σμοὶ βα σί ζον ταν ἀ νέ κα θεν στὴν ἀ πρό σκο πτη πνευ μα τι κὴ 
ἀ νά πτυ ξη γιὰ ὅ σο τὸ δυ να τὸν με γα λύ τε ρα κομ μά τια τοῦ πλη θυ σμοῦ 
καὶ στὴν ἐ λεύ θε ρη ἐκ δή λω ση τῆς δη μι ουρ γι κό τη τας. Οἱ πο λι τι σμοὶ 
δη μι ουρ γοῦν ται μό νο ἀ πὸ ἐ λεύ θε ρους ἀν θρώ πους. Πο λι τι σμὸς βα σι-
σμέ νος στὴ δου λεί α, δη λα δὴ πο λι τι σμὸς δού λων, δὲν ὑ πῆρ ξε πο τέ. 

Ἐ ξαρ τη μέ νη ἐρ γα σί α μὲ τὴ μορ φὴ τῆς δου λεί ας ὑ πῆρ χε σχε δὸν παν τοῦ στὸν ἀρ-
χαῖ ο κό σμο, ἀλ λὰ πρέ πει νὰ πα ρα τη ρη θῇ, ὅ τι πο λί τες καὶ πο λιτισμὸς δη μι ουρ γή θη-
καν μό νο στὴν Ἑλ λά δα. Αὐ τὸ χρει ά ζε ται κά ποι ες δι ευ κρι νή σεις.

Ἡ εἰ κό να ποὺ ἔ χει ἕ νας Νε ο έλ λη νας (ἀ φοῦ αὐ τὸς εἶ ναι ποὺ μᾶς ἐν δι α φέ ρει ἐν 
προ κει μέ νῳ), ὅ τι ἀ κό μα καὶ τὸ φτω χό τε ρο σπί τι στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα εἶ χε δού λους, 
εἶ ναι ἀ φε λέ στα τη ἐ κτὸς ἀ πὸ ἀ νι στό ρη τη. Οἱ δοῦ λοι ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πὸ τὴν συμ βα τι-
κὴ νο μι κή τους ὑ πό στα ση εἶ ναι ἄν θρω ποι, ποὺ πρέ πει νὰ τρα φοῦν, νὰ ντυ θοῦν, 
νὰ ἔ χουν ὑ γει ο νο μι κὴ πε ρί θαλ ψη κ.λπ., ὅ,τι δηλ. καὶ ἕ να μέ λος μιᾶς οἰ κο γέ νειας. 
Ἐ πι πλέ ον στὴν Ἑλ λά δα εἶ χαν καὶ τὸ δι καί ω μα τῆς τε κνο ποί η σης, πρᾶγ μα ποὺ 
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ὑποχρέωνε τὸν ἰδιοκτήτη νὰ φροντίζῃ καὶ τὰ παιδιά τους (τὰ ὁποῖα στὴν Ἑλλάδα 
δὲν ἀποτελοῦσαν ἰδιοκτησία κανενός).(2)

Οἱ δοῦλοι ἀποτελοῦσαν τεράστια οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση γιὰ ἕνα νοικοκυριὸ 
ἢ μία ἐπιχείρηση, καὶ γι’ αὐτὸ μόνο μερικὰ μεγάλα ἀγροτικὰ «τζάκια» διέθεταν 
δούλους. Ἐπίσης κάποιες μεγάλες οἰκονομικὲς μονάδες: τὸ ἐργοστάσιο ὅπλων 
τοῦ μέτοικου Λυσία στὴν Ἀθήνα ἀπασχολοῦσε 120 τεχνῖτες, ἐλεύθερους καὶ δού-
λους, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὶς ἴδιες ἐργασίες μὲ τοὺς ἐλεύθερους. Ὑπῆρχε ἐπίσης ἡ 
κατηγορία τῶν δημόσιων δούλων, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ ἦσαν ἀπὸ ἐργάτες στὰ 
ὀρυχεῖα ἀργύρου τοῦ Λαυρίου, ἐργαζόμενοι ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς ἐλεύθερους με-
ταλλωρύχους, μέχρι ἀστυνομικοὶ στὸ κλεινὸν ἄστυ. Ὑπῆρχαν ἐπίσης οἱ δοῦλοι 
οἱ ἐπονομαζόμενοι «χωρὶς οἰκοῦντες», οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν χωριστὰ ἀπὸ τὸν 
ἰδιοκτήτη τους, τοῦ κατέβαλαν κάποιο εἶδος ἐνοικίου καὶ εἶχαν ἀρκετὴ ἀνεξαρ-
τησία. Ἐπίσης ἦταν ἐπιτρεπτὸ καὶ σύνηθες οἱ δοῦλοι νὰ ἀναπτύσσουν δική τους 
οἰκονομικὴ δραστηριότητα(2).

Οἱ δοῦλοι στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα δὲν ἀποτελοῦσαν 
τάξη μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἔννοια. ∆ὲν εἶχαν δηλ. ὁριοθε-
τημένο ρόλο στὴν παραγωγικὴ διαδικασία, ὅπως π.χ. 
σήμερα ὁ βιομηχανικὸς ἐργάτης, ὁ μισθωτὸς ὑπάλληλος, 
ὁ ἐπιχειρηματίας κ.λπ. Οἱ δοῦλοι χρησιμοποιοῦνταν 
συμπληρωματικὰ (φυσικὰ μόνο ὅταν ὑπῆρχαν) ὡς πρὸς 
τὴν ἐργασία τῶν ἐλευθέρων. Ἔκαναν περίπου ὅ,τι οἱ 
μέτοικοι καὶ οἱ πολίτες. Ἡ διαφορὰ ἐντοπίζεται στὸ ὅτι 
ὁ ἐλεύθερος ἐργαζόταν γιὰ λογαριασμό του, ἐνῷ ὁ δοῦ-
λος γιὰ λογαριασμὸ κάποιου ἄλλου. Μπορεῖ νὰ τοὺς 
συναντήσῃ κανεὶς σὲ ὅλη τὴν κλίμακα τῆς παραγωγικῆς 
διαδικασίας, ἀπὸ χειρώνακτες τεχνῖτες, γραφεῖς, μέχρι 
καὶ σὲ νευραλγικὲς θέσεις ὡς οἰκονομικοὺς ὑπαλλήλους 
τῆς πόλης ἢ τραπεζίτες ὅπως ὁ πλουσιώτερος ἄνθρωπος 
τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας, ὁ δοῦλος-τραπεζίτης Πασίων (γιὰ 
τὶς Τράπεζες οἱ πολίτες δὲν ἔτρεφαν ἐκτίμηση)(2). Λόγω 
τοῦ ὅτι ἦσαν διεσπαρμένοι σὲ ὅλο τὸ ἐπαγγελματικὸ φά-
σμα καθὼς καὶ λόγῳ τοῦ περιωρισμένου ἀριθμοῦ τους 
σπάνια ἀντιμετωπίζονταν ὡς κάτι ἀναλώσιμο, ὅπως 

συνηθιζόταν ἀλλοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξηγεῖται καὶ ἡ κατὰ κανόνα ἀνθρωπι-
νότερη μεταχείριση, ποὺ ἀνέκαθεν εἶχαν στὴν Ἑλλάδα.(9)

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀναπτύχθηκε ὄχι 
χάρη ἀλλὰ παρὰ τὴν ὕπαρξη δουλείας καὶ ἀκριβῶς λόγω τοῦ ὅτι ἡ δουλεία συνέ-
βαλε βοηθητικὰ στὴ δημιουργικότητα τῶν ἐλεύθερων οἰκονομικῶν, πνευματικῶν 
καὶ καλλιτεχνικῶν δημιουργιῶν. Ἡ ἑλληνικὴ Οἰκονομία βασίστηκε στὸ συντριπτι-

Μπορεῖ νὰ συναντήσῃ 
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τῆς παραγωγικῆς 
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γραφεῖς, μέχρι καὶ σὲ 
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ὅπως ὁ πλουσιώτερος 

ἄνθρωπος τῆς ἀρχαίας 

Ἀθήνας, ὁ δοῦλος-

τραπεζίτης Πασίων.
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κὰ μεγαλύτερο μέρος της στὴν ἐργασία τοῦ ἀνεξάρτητου παραγωγοῦ, ἀγρότη ἢ 
τεχνίτη. Οἱ δοῦλοι εἶχαν σημαντικὴ συμμετοχὴ στὴ δημιουργία τοῦ οἰκονομικοῦ 
πλεονάσματος μιᾶς μεγάλης πόλης, ὅπως ἡ Ἀθήνα, ἀλλὰ ὁ ἀνεξάρτητος καλλιτέ-
χνης, δημιουργὸς καὶ παραγωγὸς ἀποτελεῖ τὸν ἥρωα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ 
ἐν γένει(2). 

Ἐξ αἰτίας τῶν περιωρισμένων δυνατοτήτων τῆς χρήσης δούλων οἱ Ἕλλη-
νες ἀναγκάστηκαν νὰ ἀναζητήσουν ἀπὸ νωρὶς τόσο τὶς πολιτικὲς ὅσο καὶ τὶς 
τεχνολογικὲς ἀπαντήσεις στὸ πρόβλημα τῆς παραγωγικότητας. Μιὰ κοινωνία 
ὑποχρεωμένη νὰ δράσῃ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁδηγεῖται ἀργὰ ἢ γρήγορα σὲ μιὰ 
ἐρευνητικὴ κατεύθυνση.(8) Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ σκέψη, ὅπως καλλιεργήθηκε 
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας νὰ ξεπεραστῇ τὸ 
πρόβλημα τῶν περιωρισμένων σωματικῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀρι-
στοτέλης ἔχει συλλάβει τὸ πρόβλημα στὶς πλήρεις διαστάσεις του, ὅταν θεωρῇ τὴ 
δουλικὴ ἐργασία λύση-ὑποκατάστατο ἀπέναντι στὴν τεχνολογικὴ ὑπανάπτυξη(3) 
(ὅπως θὰ δοῦμε ὅμως παρακάτω, ὁ Παρθενῶνας φτειάχτηκε σχεδὸν χωρὶς νὰ 
τὸν ἀγγίξουν χέρια).

Ἀντίθετα κοινωνίες βασισμένες ἐξ ὁλοκλήρου στὴν 
δουλεία δὲν ἐκδημοκρατίστηκαν ποτέ, οὔτε φυσικὰ 
εὐεργετήθηκαν ἀπὸ τὰ πολιτισμικὰ ἐπακόλουθα τῆς 
κοινωνικῆς αὐτοκυβέρνησης. ∆ὲν ἀνέπτυξαν πολιτισμι-
κὴ δημιουργία, ἀλλὰ παρέμειναν νὰ πιθηκίζουν (βλ. 
Ρωμαίους) τὰ ἐξωτερικὰ γνωρίσματα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Πολιτισμοῦ. Οἱ Ρωμαῖοι, παρὰ τὴν ἐπὶ αἰῶνες στενὴ συ-
νοίκησή τους μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, παρέμειναν 
πολιτισμικῶς ἑτερόφωτοι καὶ σὲ ἡμιβάρβαρη κατάστα-
ση, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἐξάρτησής τους ἀπὸ τὴ δουλεία. 
Τὸ αἴσθημα κατωτερότητάς τους ὡς πολιτισμικῶν νεό-
πλουτων ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα τοὺς κατέτρεχε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια ζωῆς τῆς 
αὐτοκρατορίας τους. Οἱ Ρωμαῖοι δὲν ἔχτισαν Παρθενῶνες ἀλλὰ Κολοσσαῖα καὶ 
Ἱπποδρόμους. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὰ ἔχτισαν οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες δοῦλοι τους, 
οἱ ὁποῖοι στὴ συνέχεια ἐκτελοῦνταν μαζικὰ μέσα σὲ αὐτά. Ἐπιπλέον υἱοθέτησαν 
ἐν τέλει ὡς ἐπίσημη θρησκεία τους καὶ μᾶς κληροδότησαν μία θρησκεία δούλων, 
τὸν Χριστιανισμό.

Τὸ ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ Οἰκονομία δὲν βασιζόταν στὴ δουλεία ἀλλὰ στὸν 
ἐλεύθερο ἀγρότη καὶ τεχνίτη ἔχει ἐπισημανθῆ σαφῶς καὶ ἀπὸ τὸν Κὰρλ Μάρξ: 
«Τὸ μικρὸ νοικοκυριὸ τοῦ ἀγρότη καὶ ἡ ἀνεξάρτητη ἐπιχείρηση τοῦ χειροτέ-
χνη, ποὺ καὶ τὰ δύο ἀποτελοῦν ἐν μέρει τὴν βάση τοῦ φεουδαρχικοῦ τρόπου 
παραγωγῆς καὶ ἐν μέρει, ὕστερα ἀπὸ τὴ διάλυσή του, ἐμφανίζονται δίπλα στὴν 
κεφαλαιοκρατικὴ ἐπιχείρηση, ἀποτελοῦν ταυτόχρονα τὴν οἰκονομικὴ βάση 

Τὸ ὅτι ἡ ἀρχαία 

ἑλληνικὴ Οἰκονομία 

δὲν βασιζόταν στὴ 
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τῶν κοινωνιῶν τῆς Κλασικῆς Ἀρχαιότητας στὰ καλύτερά της χρόνια, ἀφοῦ 
πρῶτα ἡ Κλασικὴ Ἀρχαιότητα διέλυσε τὴν ἀρχικὴ ἀνατολίτικη κοινοκτημο-
σύνη, καὶ προτοῦ ἡ δουλεία ἐπικρατήσῃ στὰ σοβαρὰ στὴν παραγωγή»(4) (οἱ 
τονισμοὶ δικοί μας) .

Τὰ παραπάνω ὁ Μὰρξ τὰ ἐπεκτείνει ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Οἰκονομίας στὸν χῶρο τῆς 
Κοινωνίας καὶ τῆς Πολιτικῆς. Ἔτσι ἀλλοῦ γράφει, ὅτι ἡ βάση ὄχι μόνο τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς Οἰκονομίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πολιτικῆς κοινότητας (ἀπὸ 
τὶς ἀγροτικὲς ἀπαρχές της ἤδη) εἶναι ἡ ἐργασία τοῦ ἀνεξάρτητου παραγωγοῦ: «Ἡ 
προϋπόθεση γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοινότητας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τῆς ἰσότητας 
μεταξὺ τῶν ἐλεύθερων αὐτοσυντηρουμένων χωρικῶν καὶ τῆς ἀτομικῆς ἐργασίας 
τους ὡς συνθήκης γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἰδιοκτησίας τους»(5) (καὶ ἐδῶ ἐπίσης οἱ 

Χιλιάδες ἐξειδικευμένων ἐργατῶν (μηχανικῶν, λατόμων, λιθοξόων, τορνευτῶν, ξυλουρ-
γῶν, σιδεράδων κ.λπ.) ἐργάστηκαν, προκειμένου νὰ κατασκευασθοῦν τὰ μνημεῖα τῆς 
Ἀκρόπολης. ∆ὲν ὑπῆρχε καμμιὰ διάκριση στὶς ἀμοιβὲς μεταξὺ ἐλευθέρων καὶ δούλων μὲ 
ἀποτέλεσμα τὸ ὑψηλὸ κόστος κατασκευῆς, τὸ ὁποῖο ὅμως συνδυάστηκε μὲ τὴν ἐπιμέλεια 
καὶ τὴ λεπτότητα τῶν ἐργασιῶν. Στὸ σχέδιο εἰκονίζονται οἰκοδόμοι νὰ τοποθετοῦν στὴ 
θέση τους μεγάλους παραλληλεπίπεδους δόμους. (Α.Κ. Ὀρλάνδου, «Ἱστορία Ἑλληνικοῦ 

Ἔθνους», «Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν».)
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το νι σμοὶ δι κοί μας). Βέ βαι α οἱ δι ά φο ροι Νε ο έλ λη νες ἀ γνο οῦν τὰ πα ρα πά νω ἀ πο-
σπά σμα τα τοῦ «πα τριά ρχη» τοῦ Ἱ στο ρι κοῦ Ὑ λι σμοῦ. 

Ἡ κατασκευὴ τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολης

ὰ μνη μεῖ α τῆς Ἀ κρό πο λης ἀ πο τε λοῦν ἕ να κα λὸ πα ρά δειγ μα γιὰ τὸ 
πῶς δι εκ πε ραι ω νό ταν ἕ να δη μό σιο πο λι τι σμι κὸ ἔρ γο στὴν ἀρ χαί α 
Ἑλ λά δα. Ἡ δι α δι κα σί α ποὺ ἀ κο λου θή θη κε ἦ ταν σχε δὸν πλή ρως αὐ-
το μα το ποι η μέ νη. Τὸ μάρ μα ρο ποὺ ἐ ξο ρυσ σό ταν ἀ πὸ με γά λο βά θος, 
ἀ νελ κύ ε το μὲ γε ρα νοὺς μέ χρι τὸ στό μιο τοῦ λα το μεί ου, ὅ που φορ τω-

νό ταν ἀ π’ εὐ θεί ας σὲ ἕλ κη θρα καὶ με τὰ σὲ ἅ μα ξες. Ἀ πὸ ἐ κεῖ με τα φε ρό ταν στὴν 
Ἀ θήνα μὲ μί α δι α δρο μὴ διά ρκειας ἕ ξι ὡ ρῶν. Στὴν Ἀ κρό πο λη ἀ νέ βαι νε ἀ πὸ μί α 
με γά λη ράμ πα ἑ κα τὸ μέ τρων. 

Ἡ ἐ ξε ρεύ νη ση τῶν κοι τα σμά των εἶ χε γί νει συ στη μα τι κὰ μὲ με θό δους γε ω λο γι-
κῆς δι α σκόρ πι σης (ἀ κό μα καὶ σή με ρα με τὰ δυ σκο λί ας εἰ δι κοὶ με ταλ λει ο λό γοι καὶ 
γε ω λό γοι μπο ροῦν νὰ προσ δι ο ρί σουν, ποῦ ὑ πάρ χουν κοι τά σμα τα καὶ ποι ᾶς ποι-
ό τη τας)(6). Ἔκ πλη ξη ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ προ κα λῇ καὶ ἡ πο σό τη τα τοῦ ἐ ξο ρυ χθέν τος 
μαρ μά ρου, ἀ κό μα καὶ γιὰ τὰ ση με ρι νὰ δε δο μέ να. Ἡ ἐρ γα σί α γι νό ταν πα ράλ λη λα 
καὶ κα τὰ τμή μα τα. Ὑ πῆρ χαν ἐρ γο τά ξια ὄ χι μό νο στὴν Ἀ θή να ἀλ λὰ καὶ στὸ Χα λάν-
δρι καὶ στὴν Πεν τέ λη. Στὴν Ἀ κρό πο λη λει τουρ γοῦ σαν ταυ τό χρο να ὀ κτὼ γε ρα νοὶ 
ὕ ψους 27 μέ τρων, ποὺ μπο ροῦ σαν νὰ ἀ νελ κύ σουν βά ρος 10 τόν νων στὸ ὕ ψος τοῦ 
κτη ρί ου σὲ 15 λε πτά. Σὲ κά θε γε ρα νὸ ὑ πῆρ χαν δέ κα χει ρι στές, ποὺ χρη σι μο ποι οῦ-
σαν ἕ να σύ στη μα μὲ τρο χα λί ες καὶ πο λύ σπα στα (πρό κει ται γιὰ ἀρ χὲς Μη χα νι κῆς, 
ποὺ ἁ πλῶς θὰ συ στη μα το ποι οῦ σε ὁ Ἀρ χι μή δης δι α κό σια χρό νια ἀρ γό τε ρα)(6). 
Ὅ πως λέ ει ὁ Μα νώ λης Κορ ρὲς (κα θη γη τὴς τοῦ Ε.Μ.Π. μὲ πο λυ ε τῆ προ σφο ρὰ στὰ 
ἔρ γα ἀ πο κα τά στα σης τῆς Ἀ κρό πο λης), «στὴν Ἀ θή να ὑ πῆρ χαν οἱ εὐ νο ϊ κὲς πο λι τι-
κὲς συν θῆ κες, γιὰ νὰ ὑ λο ποι η θῇ ἕ να ὅ ρα μα». 

Ἐρ γά στη καν χι λιά δες εἰ δι κευ μέ νοι, ἐ λεύ θε ροι καὶ δοῦ λοι: λα τό μοι, λι θο ξό οι, 
ὑ λο τό μοι, κτί στες, βυρ σο δέ ψες, σχοι νο ποι οί, κε ρα μο ποι οί, μη χα νι κοί, κη ρο πλά-
στες, ξυ λουρ γοί, σι δε ρᾶ δες, πρι ο νι στές, συ ναρ μο στές, τορ νευ τὲς καὶ φυ σι κὰ οἱ 
ἀρ χι τέ κτο νες καὶ οἱ καλ λι τέ χνες, γλύ πτες καὶ ζω γρά φοι. Οἱ λε πτο με ρεῖς πί να κες 
μι σθο δο σί ας ποὺ ἔ χουν δι α σω θῆ γιὰ τὸν Παρ θε νῶ να καὶ τὸ Ἐ ρε χθεῖ ο πα ρέ χουν 
ἀ να λυ τι κὴ πλη ρο φό ρη ση κα τὰ εἰ δι κό τη τα ἐρ γα ζο μέ νου, ὄ νο μα, δῆ μο, ἔρ γο ποὺ 
ἐ πι τέ λε σε καὶ τὴν ἀ μοι βή του. Ἀ πὸ ἐ κεῖ προ κύ πτει, ὅ τι τὸ 30% τῶν ἐρ γα ζο μέ νων 
ἦ σαν ἐ λεύ θε ροι Ἀ θη ναῖ οι πο λί τες καὶ μέ τοι κοι, 30% ἀ πὸ τὶς Κυ κλά δες (κυ ρί ως 
καλ λι τέ χνες) καὶ 30% δοῦ λοι τῆς Ἀ θή νας (κυ ρί ως Θρᾷκες καὶ Φρύ γες) ἐ πὶ μι σθῷ. 
Προ κύ πτει ἐ πί σης, ὅ τι οἱ ἀ μοι βὲς ἦ σαν ἴ δι ες γιὰ ὅ λους, ἐ λεύ θε ρους καὶ δού λους. 
Ὅ λοι ἀ μεί βον ταν μὲ ἡ με ρο μί σθιο μί α δραχ μὴ ἐ κτὸς ἀ πὸ τοὺς ἀρ χι τέ κτο νες, ποὺ 
ἔ παιρ ναν δύο δραχ μές. 

Οἱ Ἀ θη ναῖ οι προ σέ φε ραν προ σω πι κὴ ἐρ γα σί α γιὰ τὴν οἰ κο δό μη ση τοῦ Ἱ ε ροῦ τῆς 
Παλ λά δος. Εἶ ναι τοὐ λά χι στον συγ κι νη τι κὸ νὰ δι α βά ζῃ κα νεὶς ἀ πὸ τὸν οἰ κο νο μι κὸ 
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ἀ πο λο γι σμὸ γιὰ τὰ ἀ νά γλυ φα π.χ. τοῦ Ἐ ρε χθεί ου, δυ ό μι συ χι λιά δες χρό νια με τά: 
«στὸν Φυ ρό μα χο ἀ πὸ τὴν Κη φι σιὰ γιὰ τὸν νέ ο δί πλα στὸν θώ ρα κα 60 δραχ μὲς / 
στὸν Πρα ξί α, κά τοι κο Με λί της, γιὰ τὸ ἄ λο γο καὶ τὸν ἄν δρα ποὺ φαί νε ται πί σω 
του 120 δραχ μὲς / στὸν Ἀν τι φά νη ἀ πὸ τοὺς Κε ρα μεῖς γιὰ τὸ ἅρ μα, τὸν νέ ο καὶ 
τὰ δύο ζε μέ να ἄ λο γα 240 δραχ μές…»(7). Ἢ γιὰ τὶς ρα βδώ σεις τῶν κι ό νων: «Τὸν 
τρί το κί ο να ἀ πὸ τὸν βω μὸ τῆς ∆ι ώ νης, Ἀ μει νιά δης, ποὺ κα τοι κεῖ στὴν Κοί λη: 18 
δραχ μές, Αἰ σχί νης: 18 δραχ μές, Λυ σα νί ας: 18 δραχ μές, Σω μέ νης (δοῦ λος τοῦ Ἀ μει-
νιά δη): 18 δραχ μές, Τι μο κρά της: 18 δραχ μὲς / Τὸν ἑ πό με νο κί ο να, Σι μί ας, ποὺ 
κα τοι κεῖ στὸν δῆ μο Ἀ λω πε κῆς: 13 δραχ μές, Κέρ δων: 12 δραχ μὲς καὶ 5 ὀ βο λούς, 
Σίν δρων (δοῦ λος τοῦ Σι μί α) 12 δραχ μὲς καὶ 5 ὀ βο λούς…»(2) 

Ὁ Παρ θε νὼν ἦ ταν ἕ τοι μος σὲ ὀ κτὼ μό λις χρό νια. Σὲ ὅ λο αὐ τὸ τὸ δι ά στη μα γι-
νό ταν ἔκ θε ση καὶ ἀ πο λο γι σμὸς τα μεί ου κα τ’ ἔ τος. Ὑ πῆρ χε εἰ δι κὰ ἐ πι φορ τι σμέ νη 
ἐ πι τρο πή, τὸ λο γι στή ριο ἔ κα νε κά θε χρό νο ἰ σο λο γι σμό, καὶ ἐ πὶ ὀ κτὼ χρό νια ὑ πῆρ ξε 
συ νε χὴς ἀ πορ ρό φη ση τῶν κον δυ λί ων. ∆ὲν ἀ να φέ ρε ται ἡ πα ρα μι κρὴ κα τά χρη ση. 

Ἔ κτο τε κρα τά ει στὰ φτε ρά του τὴν Ἀν θρω πό τη τα.
Πρό κει ται πραγ μα τι κὰ γιὰ ἔρ γο θεί ας μα νί ας.

Ση μει ώ σεις

(1) Πλά των, «Φαῖ δρος», 256 b.

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

(3) Ἀ ρι στο τέ λης, «Πο λι τι κά», Ι, 1253 b 33-1254 a 1.

(4) Κὰρλ Μάρξ, «Τὸ Κε φά λαι ο», τό μος 1ος, σελ. 350 (ἐκ δό σεις «Σύγ χρο νη Ἐ πο χή», Ἀ θή να 
2006).

(5) Κὰρλ Μάρξ, «Προ κα πι τα λι στι κοὶ οἰ κο νο μι κοὶ σχη μα τι σμοί», ἐκ δό σεις Κάλ βος, Ἀ θή να 
1983.
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(7) Ἀγ γλι κὸ Ἀ νοι κτὸ Πα νε πι στή μιο, «Κοι νω νι κὴ Ἱ στο ρί α τῆς ἀρ χαί ας Ἀ θή νας», ἐκ δό σεις 
Κου τσουμ πὸς 1985.

(8) Π.χ. σο φι στὲς ὅ πως οἱ Ἀν τι φών, Λυ κό φρων, Ἀλ κι δά μας κ.ἄ. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ὁ Ἀ ρι στο τέ λης 
δὲν δι και ο λό γη σε τὸν θε σμὸ τῆς δου λεί ας, ὅ πως ἀ βα σά νι στα ἰ σχυ ρί ζον ται πολ λοί, ἀλ λά, 
μι λῶν τας γιὰ φύ σει δού λους, προσ δι ώ ρι σε τὰ χα ρα κτη ρο λο γι κὰ γνω ρί σμα τά τους, ὅ πως: 
τὸ φρο νεῖν μι κρόν, τὸ κο λα κεύ ειν, τὸ χυ δαῖ ον, τὸ ἀ κό λα στον, τὸ ἄ ναν δρον καὶ ἡ κερ δο-
σκο πί α. Ὁ Ἀ ρι στο τέ λης πί στευ ε, ὅ τι πολ λοὶ δοῦ λοι ἄ ξι ζαν τὴν ἐ λευ θε ρί α καὶ πολ λοὶ 
ἐ λεύ θε ροι τὴ δου λεί α (βλ. Α. Κ. Μπα γι ό νας, «Ἐ λευ θε ρί α καὶ ∆ου λεί α στὸν Ἀ ρι στο τέ λη», 
ἐκ δό σεις Ζῆ τρος, Θεσ σα λο νί κη 2003).

(9) Στὰ Ὁ μη ρι κὰ ἔ πη ὁ δοῦ λος («οἰ κέ της») ἀ πο τε λοῦ σε ἰ σό τι μο μέ λος τῆς οἰ κο γέ νειας τοῦ 
κυ ρί ου καὶ ὡς τέ τοι ος ἐ θε ω ρεῖ το ἱ ε ρὸ πρό σω πο (π.χ. ὁ Εὔ μαι ος τοῦ Ὀ δυσ σέ α).

Θε ό δω ρος Α. Λαμ πρό που λος
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΝΤΕΪΒΙΝΤ Λ. ΓΟΥΑΪΝΕΡ, Ὁ ἔλεγχος τῆς πραγματικότητας. Τί γνωρίζει τὸ μυα-
λό σου, ἀλλὰ δὲν στὸ λέει.

Ὁ Ντέιβιντ Λ. Γουάινερ (Σικάγο, Ἰλλινόις) εἶναι ὁ συγγραφέας τῶν βιβλίων «Πανί-
σχυρα τέρατα: πολεμῶντας τὸ ἐσωτερικὸ μορμολύκειο. Ἡ παραφροσύνη φαινομενι-
κὰ φυσιολογικῶν ἀνθρώπων», «Τεχνάσματα τοῦ μυαλοῦ» καὶ πρόσφατα «Ὁ ἔλεγχος 
τῆς πραγματικότητας. Τί γνωρίζει τὸ μυαλό σου, ἀλλὰ δὲν στὸ λέει». Εἶναι σύμβουλος 
τοῦ Ἰνστιτούτου Ὑγιείας καὶ Ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Οὐισκόνσιν.

Βρίσκω τὸ βιβλίο «Ὁ ἔλεγχος τῆς πραγματικότητας. Τί γνωρίζει τὸ μυαλό σου, ἀλ-
λὰ δὲν στὸ λέει» τόσο συναρπαστικὸ ὅσο καὶ χρήσιμο: ἡ νευρολογία μὲ μία ἰσχυρὴ 
δόση χιοῦμορ. Ὁ Γουάινερ κάνει μία ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν 
16ο αἰῶνα, καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ διεργασίες τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ὅ,τι 
κάποιοι θεωροῦν ψυχὴ δὲν εἶναι πλέον κάτι τὸ ἄγνωστο γιὰ ἐμᾶς. Ἀναλύει ἔννοιες 
ὅπως «δυϊσμός», «αὔρα», ψυχοκοινωνικοὶ μηχανισμοὶ καὶ θλίβεται, διότι παρὰ τὴν 
πρόοδο τῆς Ἐπιστήμης ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ἐξακολουθεῖ νὰ πιστεύῃ, ὅτι τὰ 
συναισθήματα βρίσκονται στὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου. «Ἡ μελέτη τῶν λειτουργι-
ῶν τοῦ ἐγκεφάλου (γνωστικὴ διαδικασία, διαδικασία τῆς σκέψης, συναισθήματα, 
παρορμήσεις) εἶναι μία ἀργὴ καὶ ἐπίπονη διαδικασία. Ταυτόχρονα ἀποτελεῖ πεδίο 
δράσης γιὰ φανατισμένους, δογματικοὺς καὶ ὑπερφίαλους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι 
μᾶς ὁδηγοῦν στὸν παραλογισμό», λέει ὁ Γουάινερ.

Λέει ἐπίσης, ὅτι, ἂν καὶ κάθε ἐγκέφαλος εἶναι διαφορετικός, κάθε ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νὰ ἐνδυναμώσῃ τὶς συνδέσεις τῶν νευρώνων τοῦ ἐγκεφάλου του μὲ εἰδικὲς ἀσκή-
σεις. ∆ὲν ἐγγυᾶται γιὰ τὰ ἀποτελέσματα, καθ’ ὅσον σὲ κάποια ἄτομα ὑπάρχει γενετι-

Ï ÊÁÑÕÙÔÁÊÇÓ ÊÁÉ ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ

«Χριστιανικοὶ γόοι καὶ κοπετοὶ τῆς ρωμαντικῆς ἀποφορᾶς τοῦ μεσοπολέμου 
ἔδιναν τὴν σκοτεινὴ καὶ παθητικὰ ἀπελπισμένη ἀτμόσφαιρα, τὴν κυπαρισσέ-
νια, τοῦ νεκροταφείου. Ὁ ρωμαντισμός, καθαρὰ γιαχβεδοχριστιανικὴ τάχατες 
πνευματικότης, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν κάκωση τῆς δογματικῆς παραβίασης 
τῆς ἐλεύθερης ψυχῆς, καθὼς αὐτὴ φωτεινὴ ἐπρόβαλλε, πρὶν τῆς ἀφαιρεθοῦν 
οἱ Ἀρετὲς τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.» 

Ἔτσι ὁ Καρυωτάκης εὑρέθη ἀναπόδραστα στὸ Σύστημα μέσα προσπαθῶντας 
νὰ τὸ σηκώσῃ στὶς πλάτες του, ὅπου καὶ τὸν συνέτριψε. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότης 
τοῦ ἦτο ξένη (ἀπὸ ψυχοσύνθεση, ὄχι ὅμως καὶ ἄγνωστη). Στὸ ποίημά του «∆ελ-
φικὴ Ἑορτή» τὴν προβάλλει ἀδρανῆ καὶ ἀπόμακρη, ἀπρόσιτη καὶ μεγαλειώδη 
σὲ πειραματισμοὺς («∆αυλός», Σεπτ. 2007, σελὶς 21284). Καθὼς μιὰ περιρρέου-
σα ξένη πρὸς αὐτήν, πατριδοκάπηλη, τάχατες διεθνιστική, κατὰ βάθος σύναξη 

‣
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κὴ προδιάθεση νὰ ἀναπτύσσουν περισσότερες νευρικὲς συνδέσεις, ν’ ἀποκτοῦν ὡρι-
σμένες δεξιότητες εὐκολώτερα ἀπ’ ὅ,τι ἄλλα ἄτομα. Κάποιοι ἄνθρωποι ἐπίσης ἀδυ-
νατοῦν νὰ μάθουν κάποια πράγματα ἢ νὰ ἀποκτήσουν κάποιες δεξιότητες παρὰ τὴν 
προσπάθεια ποὺ καταβάλλουν ἢ τὸν χρόνο ποὺ ἀφιερώνουν. Ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ 
οἱ σπάνιες περιπτώσεις ἰδιοφυΐας, στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ συγγραφέας, ὅπως καὶ 
τεχνάσματα γιὰ τὸ πῶς νὰ ξεπεράσῃ κάποιος τὸν φόβο του, πρὶν ἀνέβῃ στὴ σκηνὴ ἢ 
πρὶν ἀρχίσῃ ἕναν ἀγῶνα.

Οἱ ἀναφορὲς τοῦ Γουάινερ στὰ τραύματα μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν ἀνθρώπους ποὺ 
ὑποφέρουν ἀπὸ τραύματα στὴν αὐτογνωσία. Τὰ χωρία τοῦ βιβλίου, ποὺ εἶναι ἀφιε-
ρωμένα στὶς νευρώσεις, τὶς φοβίες, τὶς ψυχώσεις καὶ ἄλλες δυσλειτουργίες τοῦ ἐγκεφά-
λου καθὼς καὶ τὶς αἰτίες τους, μᾶς παρέχουν μία πολὺ κατατοπιστικὴ θέαση ὡς πρὸς 
τὸ τί μπορεῖ νὰ πάῃ στραβὰ ἀκόμα καὶ σὲ ἕναν ἄριστα δομημένο ψυχισμό. Οἱ ἀναγνῶ-
στες μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν ἑαυτό τους, ἀγαπημένα τους πρόσωπα ἢ κάποιους 
γνωστούς τους σ’ αὐτὲς τὶς ὁλοζώντανες περιγραφές.

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ συγγραφέας πραγματεύεται τὴν ἔννοια τοῦ «κακοῦ» εἶ-
ναι ἱκανοποιητικός, ἀλλὰ δημιουργεῖ πλεῖστα ἐρωτήματα, τόσα ὅσα ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα 
ἀπαντᾷ, διότι ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι ἀπολύτως ὑποκειμενική.

Βάσει τίνος κριτηρίου ὁρίζουμε τὴν ἔννοια τοῦ κακοῦ; Σύμφωνα μὲ ποιούς κανό-
νες; Βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ μονίμως γελοίου καὶ προσφάτως σοῦπερ γελοίου 
τηλευαγγελιστῆ Πὰτ Ρόμπερτσον; Βάσει τῶν σεναρίων τῶν γουέστερν-σπαγγέτι ἢ μὲ 
γνώμονα τὶς ἰδέες τοῦ Πὼλ Κέρτζ; Ἴσως αὐτὸ ποὺ εἶναι καλὸ γιὰ κάποιον εἶναι κα-
κὸ γιὰ κάποιον ἄλλον. Ὁ Γουάινερ θεωρεῖ ὡς σαφέστατα κακοὺς ἀνθρώπους τοὺς 
ψυχοπαθεῖς σαδιστές, γιὰ τοὺς ὁποίους πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ διώκωνται, νὰ φυλα-
κίζονται ἢ νὰ τίθενται ὑπὸ περιορισμό, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ προστασία 
τῶν φιλήσυχων πολιτῶν.

Μετὰ τὴν 60ὴ σελίδα τοῦ βιβλίου τὸ χιοῦμορ βαθμιαῖα περιορίζεται, γιὰ νὰ λάβῃ 
τὴν θέση του ἡ σοβαρὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν Ἐπιστήμη. Ὁ Γουάινερ κινεῖται μὲ ἄνεση 

ἀπιθάνου πλήθους Ρωμιῶν (ρωμαντικοῦ) τὸν ἔκανε νὰ ἀηδιάζῃ, ἀντιδρῶντας 
μὲ καθημερινὴ σάτιρα διεισδυτική, ἀπομυθοποιητική. Παντοῦ ὁ ὑπέροχος καὶ 
σπουδαῖος αὐτὸς ποιητὴς (στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ποὺ δὲν μεταφράζεται) μὲ 
ἰδιοφυΐα, ὀξυδέρκεια, βάθος, συλλαμβάνει ἀσύλληπτες, χαρακτηριστικὲς κα-
ταστάσεις. ∆ὲν τὸν ἀλλοιώνει τὸ περιβάλλον του, ἀντίθετα μέσα ἐκεῖ λάμπει 
φανταστικά, καθὼς τοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ λάμψῃ. Τὸ διάβασμα τῆς ποίησης 
τοῦ Καρυωτάκη μὲ ψυχὴ καὶ καθαρὸ μάτι εἶναι μέθεξη. ∆ὲν διαμώρφωσε τὸν 
ρωμαντισμό, τὸν κεραύνωσε.

Κι ἔρχονται οἱ γελοῖοι τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Μαρξισμοῦ (ἀδέλφια) νὰ 
τὸν εἰποῦν ἁμαρτωλὸ ἢ παρακμία... Εἶναι τόσο μεγάλος ποὺ τὰ τάχατες αὐτὰ 
«κινήματα» τὰ διαλύει... ἐμπρὸς στὴν ἀνικανότητά τους νὰ τὸν κατανοήσουν. 
Βέβαια ἡ γενιὰ τοῦ μεσοπολέμου μέχρι τώρα δὲν ἔκανε τέτοια προσέγγιση, ἀφή-
σανε τὸ διαμάντι αὐτὸ νὰ μὴν λάμπῃ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ζημιά τους στὸν Ἑλλαδικὸ 
χῶρο, ὅταν ὁ καθένας εὔκολα, ἂν τοῦ ἄνοιγαν τὰ στραβά του, θὰ ἔνοιωθε τὰ 

‣



∆ΑΥΛΟΣ 310, Φεβρουάριος 2008    21835

ἀπὸ τὴν Ἀστροφυσικὴ στὴν Βιοχημεία καὶ τὴν Μικροβιολογία καὶ ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ἐν-
θαρρύνει τὴν περιέργειά μας γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο. Οἱ ἀναλύσεις του γιὰ τὸ ἀνθρώ-
πινο γονιδίωμα, τὶς ἀπόψεις τοῦ Μὰτ Ρίντλεϋ γιὰ τὰ χρωμοσώματα, τὸ DNA καὶ τὴν 
ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ δίνουν τὸ ἔναυσμα γιὰ περαιτέρω σκέψη. Θίγονται ἐπίσης 
θέματα ψυχολογίας τῆς συμπεριφορᾶς (π.χ. ὁ φοιτητὴς ποὺ ἔχει σηκωμένο τὸ χέρι του 
σὲ κάθε ἐρώτηση, ὁ φορτικὸς συγγενής, ὁ συνάδελφος, μὲ τὸν ὁποῖο δὲν ἐπιθυμεῖ κα-
νεὶς νὰ συναναστρέφεται, διότι εἶναι ὑπὲρ τὸ δέον ἀνταγωνιστικός).

Ὁ Γουάινερ εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου ἀκριβοδίκαιος, ὅσον ἀφορᾷ στὴν κρίση του 
γιὰ τοὺς πιστούς. Ἐκτιμᾷ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν μ’ ἕνα ὑψηλὸ ἠθικὸ στάν-
ταρντ καὶ χλευάζει τοὺς δογματικοὺς ἐξουσιαστές.

Μετάφραση: Α.Γ. Ντάνιελ Μ. Κέιν

∆ΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ, Περίπατοι στὴν Ἁγία Γραφὴ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Περίπατοι στὴν Ἁγία Γραφή» τοῦ ἀρχιμανδρίτη ∆ανιὴλ Γούβαλη 

διαβάζουμε: «Πόλις πανέμορφη, πόλις μὲ ἄφθαρτα καὶ ἀθέατα κάλλη. Ἡ ὡραιότε-
ρη πόλις τῶν αἰώνων, τῶν ἐθνῶν, τοῦ Σύμπαντος. Πῶς ὀνομάζεται; Ἔχει διάφορες 
ὀνομασίες: Πόλις Ἁγία, Πόλις τοῦ Θεοῦ, Μέλλουσα Πόλις, Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ, Νέα Σι-
ών, Νέα Ἱερουσαλήμ, Καινὴ Ἱερουσαλήμ... Οἱ πύλες της δώδεκα, τρεῖς σὲ κάθε πλευ-
ρά. Σὲ κάθε μία καὶ τὸ ὄνομα μιᾶς φυλῆς τοῦ Ἰσραήλ.» Καὶ συνεχίζει ὁ ἀρχιμανδρί-
της: «Τί ὡραῖο ποὺ ἦταν στὰ χρόνια τοῦ ∆αβὶδ νὰ βλέπῃς νὰ συρρέουν στὴν Ἱερου-
σαλὴμ ὅλες οἱ φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μάλιστα στὶς ὡραῖες θρησκευτικὲς τελετές. Αὐ-
τὸ αἰνιγματικὰ προτυπώνει τὴν μελλοντικὴ συγκέντρωση ὅλων τῶν κατὰ πνεῦμα Ἰσ-
ραηλιτῶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη... Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἡ πόλις τοῦ θεοῦ θὰ εἶναι μητέρα. Ὁ 
καθένας θὰ ἀναφωνῇ: “Μητέρα μου, Σιών”!».

Χριστιανοὶ προπαγανδιστὲς κάνουν λόγο γιὰ δῆθεν ἑλληνικότητα τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ἐνῷ σὲ ὅλα τους τὰ κείμενα ἐξυμνοῦν κάθε τι τὸ ἑβραϊκό. Ποτὲ δὲν ἐξύμνησαν 
τοὺς ∆ελφοὺς π.χ., τὴν Ὀλυμπία, τὸν Παρνασσὸ κ.τ.λ.. Ὅποτε ἀναφέρωνται σὲ κάτι 

δῶρα του. Εἶναι ἕνας βαθὺς δύτης στὰ σκοτεινὰ νερά, ποὺ μᾶς ἀνεβάζει ἐπάνω 
ὑπέροχα ἄνθη τοῦ φωτός, μὲ μίσχο τὸ σκοτάδι. Ἂν ρωτήσῃς, τὸ πολὺ ἕνας στοὺς 
δέκα νὰ τὸν ἔχῃ ἀκουστά, φαντάσου πόσο λίγοι τὸν ξέρουν... Μὰ μήπως ἐκεῖνος 
ὁ στίχος του... τί ἀποκάλυψη!  Καταπληκτικῆς τεχνικῆς, ἀπόλυτα δεμένος μὲ 
τὸ ἀντικείμενό του. Ὅ,τι εἶπε, ἦταν ἀλήθεια καὶ μόνο ἀλήθεια... Καθῃμαγμένος 
ἀπὸ τὰ βάθη, ἀλλὰ λαμπρὸς μέσα ἀπ’ τὴν αἰσθητικὴ μετουσίωση, δείχνει τί φῶς 
μπορεῖ νὰ κρύβῃ τὸ σκοτάδι:

«Γιὰ ποιάν ἀνέλπιστη χαρά,
γιὰ ποιές ἀγάπες,
γιὰ ποιό ταξίδι ὀνειρευτό.»

Ὁ ποιητὴς αὐτὸς εἶναι σὰν τὸν Μαραθωνοδρόμο: ἀναφώνησε τὸ νενικήκαμεν 
καὶ ἔπεσε νεκρός...

Παντελῆς Γλάρος
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ἑλ λη νι κό, τὸ κά νουν πάν το τε ὑ βρι στι κά. (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.)

Γιῶργος Γαλανὸς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, Γνω μι κὰ καὶ πα ροι μί ες τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων
•  «Ἐκ τῶν κοι νῶν ἐ πι με λει ῶν ἀ παλ λάτ του μὴ πλου σι ώ-
τε ρος ἀλ λ’ ἐν δο ξό τε ρος» (ὅ ταν δι α χει ρί ζε σαι τὰ κοι νὰ 
καὶ λή ξῃ ἡ θη τεί α σου, νὰ φύ γῃς ὄ χι πλου σι ό τε ρος, ἀλ λὰ 
μὲ κα λὴ φή μη), Ἰ σο κρά της.
•  «Κρεῖσ σον τὰ οἰ κή ια ἁ μαρ τή μα τα ἐ λέγ χειν ἢ τὰ 
ὀ θνεῖ α» (κα λύ τε ρα νὰ ἐ λέγ χῃς τὰ δι κά σου σφάλ μα τα, 
πα ρὰ τὰ ξέ να), ∆η μό κρι τος.
•  «Τὴν κα κί στην δου λεί αν οἱ ἀ κρα τεῖς δου λεύ ου σιν» 
(ὅ ποι ος δὲν μπο ρεῖ νὰ συγ κρα τή σῃ τὶς ὁρ μές του εἶ ναι 
δοῦ λος τῆς χει ρό τε ρης μορ φῆς δου λεί ας), Ξε νο φῶν.
•  «Χαῖ ρε τοῖς ἐ λέγ χου σί σε μᾶλ λον ἢ τοῖς κο λα κεύ ου-
σι» (νὰ χαί ρε σαι, ὅ ταν σὲ ἐ λέγ χουν, πα ρὰ ὅ ταν σὲ κο λα-
κεύ ουν), Πυ θα γό ρας.
•  «Ἢν μὲν πλου τῇς, πολ λοὶ φί λοι· ἢν δὲ πέ νη αι, παῦ-

ροι» (εἶ σαι πλού σιος; Ἔ χεις πολ λοὺς φί λους· φτώ χυ νες; ∆ὲν ἔ χεις κα νέ ναν), Θέ ο-
γνις.

• «Τὰς τύ χας ἐκ τῶν πό νων θη ράν» (τὴν τύ χη σου τὴν φτειά χνεις μὲ τὴ σκλη ρὴ δου-
λειά), Εὐ ρι πί δης.

• «Ὅ στις ἑ ταί ρους δέ δοι κε δοῦ λος ὢν λέ λη θεν ἑ αυ τόν» (ὅ ποι ος φο βᾶ ται τοὺς ἄλ-
λους, γί νε ται δοῦ λος χω ρὶς νὰ τὸ κα τα λά βῃ), Ἀν τι σθέ νης.

Τὰ πα ρα πά νω εἶ ναι με ρι κὰ ἀ πὸ τὰ 650 γνω μι κὰ καὶ τὶς 200 πα ροι μί ες, ποὺ ἀν θο λο-
γή θη καν ἀ πὸ τὸν φι λό λο γο κ. Χαρ. Μπάλ τα καὶ πα ρου σι ά ζον ται στὸ ἐν θέ μα τι βι βλί ο 
του. «Ὁ ξε χα σμέ νος καί ριος λό γος τῶν ἀρ χαί ων πα τέ ρων», ὅ πως ἐ πι ση μαί νει στὸν 
πρό λο γο ὁ συγ γρα φέ ας, «ἔρ χε ται ἀ πὸ πα λιὰ κι ὡ στό σο εἶ ναι πάν τα φρέ σκος, δρο-
σε ρός, γα λή νιος, ἕ τοι μος νὰ ζε στά νῃ τὴν καρ διά, νὰ φρε σκά ρῃ τὸ νοῦ καὶ νὰ ἠ ρε μή-
σῃ τὶς ἀ φη νι α σμέ νες αἰ σθή σεις τοῦ ση με ρι νοῦ ἀν θρώ που.» 

Τὸ βι βλί ο πε ρι έ χει σύν το μα βι ο γρα φι κὰ ση μει ώ μα τα τῶν ἀν θο λο γη μέ νων συγ γρα-
φέ ων καὶ ἀλ φα βη τι κὸ εὑ ρε τή ριο ἐν νοι ῶν.

Ἴων ∆ημόφιλος

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ∆ι ευ κρι νί ζε ται, ὅ τι στὸ τεῦ χος 307, σελ. 21419, ὅ που ἀ να φέ ρε ται ὁ ∆ῆ-
μος Με νι δί ου, πρό κει ται γιὰ τὸ ∆ῆ μο Ἀ χαρ νῶν (Με νι δί ου Ἀτ τι κῆς) κι ὄ χι γιὰ τὸν ∆ῆ μο 
Με νι δί ου Αἰ τω λο α καρ να νί ας.

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ: Στὴν πρώ τη πα ρά γρα φο τῆς σε λί δας 21589 τοῦ τεύ χους 308 ἡ λέ ξη «κε-
κρι ζό με νη» νὰ δι ορ θω θῆ σὲ «χω ρι ζό με νη». Ἐ πί σης στὴ σε λί δα 21594 τοῦ ἰ δί ου τεύ χους 
ἀ πὸ τυ πο γρα φι κὴ ἀ βλε ψί α με τὰ τὴν πα ρά γρα φο ζ΄ πα ρε λή φθη ἡ πα ρά γρα φος: η’: «Μαν-
τεῖ α, κτη ρια κὰ συγ κρο τή μα τα (∆ελ φοί, ∆ω δώ νη καὶ ἄλ λα).»


