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ÔÏ ÐÁËÉÏ «ÁÍÁÔÏËÉÊÏ ÆÇÔÇÌÁ»               
ÊÁÉ ÔÁ ÓÇÌÅÑÉÍÁ ÄÅÉÍÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ί συμ βαί νει στὴν Ἑλλάδα σήμερα; 
Ἀπὸ τότε ποὺ ἐ ξε λί χθη κε ἡ Ρωσ σί α ὡς ἑ νια ία καὶ ἰ σχυ ρὴ πο-

λι τι κὴ ὀν τό τη τα, πρὶν ἀ πὸ 500 χρό νια πε ρί που, μιὰ γε ω πο λι τι-
κὴ δι ελ κυ στίν δα ἄρ χι σε νὰ παί ζε ται στὴν «κα θ’ ἡ μᾶς Ἀ να το-
λή», δη λα δὴ στὸν γε ω γρα φι κὸ χῶ ρο Βαλ κα νι κή-Μι κρὰ Ἀ σί α, 

ἀ νε ξάρ τη τα πρὸς τὴν ἑ κά στο τε κρα τι κὴ σύν θε σή της. Εἴ τε ὑ πῆρ χε ἡ Ὀ θω μα-
νι κὴ Αὐ το κρα το ρί α εἴ τε τὰ κρά τη ποὺ προ έ κυ ψαν ἀ πὸ τὴ δι ά λυ σή της (Τουρ-
κί α, Ἑλ λά δα, Βουλ γα ρί α, Ρου μα νί α, πρώ ην Γι ουγ κοσ λα βί α, Ἀλ βα νί α), ἡ 
Ρωσ σί α προ σπα θοῦ σε νὰ φέ ρῃ κά τω ἀ πὸ τὴν ἐ πιρ ρο ή της τὴν πε ρι ο χὴ αὐ-
τή, ἐ νῷ ἡ ∆ύ ση (Εὐ ρω πα ϊ κὲς ∆υ νά μεις καὶ με τὰ τὸν Β΄ Παγ κό σμιο Πό λε μο 
καὶ οἱ Η.Π.Α.) προ σπα θοῦ σε νὰ τὴν κρατήσῃ γιὰ λο γα ρια σμό της. Ἄ πει ρα 
πο λι τι κὰ καὶ στρα τι ω τι κὰ γε γο νό τα ἔ χουν ἀ πορ ρεύ σει ἀ πὸ τὴ δι α μά χη αὐ τὴ 
(Ρωσ σο τουρ κι κοὶ Πό λε μοι –ὅ σο χρο νι κὸ δι ά στη μα οἱ Ὀ θω μα νοὶ ἦ ταν ἰ σχυ-
ροί– καὶ στὴ συ νέ χεια Σερ βι κὴ καὶ Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πα νά στα ση ὡς ἀρ χὴ τῆς δι ά-
λυ σης τῆς Ὀ θω μα νι κῆς Αὐ το κρα το ρί ας –ὅ ταν ἡ Ὑ ψη λὴ Πύ λη εἶ χε πα ρα κμά-
σει καὶ δὲν ἦ ταν ἱ κα νὴ νὰ συγ κρα τή σῃ τοὺς Ρώσ σους– Βαλ κα νι κοὶ Πό λε μοι, 
δη μι ουρ γί α βαλ κα νι κῶν κρα τῶν καὶ πολ λὰ ἄλ λα). Ἐ δῶ, στὴν Ἑλ λά δα, ὅ λα 
τὰ ἱ στο ρι κὰ γε γο νό τα τὴν πρὸ καὶ κα τὰ τὸ 1821 ἐ πο χὴ μέ χρι τὸν Α,́ τὸν Β΄ 
Παγ κό σμιο ἀλ λὰ καὶ τὸν Ἐμ φύ λιο Πό λε μο ἀ πο τε λοῦν κα θα ρὰ ἁ πλῶς ἱ στο-
ρι κὰ «συμ πτώ μα τα» τῆς βα θύ τε ρης αἰ τί ας ποὺ τὰ πα ρά γει, δη λα δὴ τῆς δι ελ-
κυ στίν δας ποὺ προ α να φέ ρα με, ὅ πως καὶ ἡ συγ κρό τη ση τῆς Γι ουγ κοσ λα βί ας 
ὡς ὑ περ κρά τους στὸ τέ λος τοῦ Α΄ Παγ κό σμιου Πο λέ μου τὸ 1918.

Πα ρα τη ροῦ με, ὅ τι: 
 Τὸ «Ἀ να το λι κὸ Ζή τη μα», ὅ πως ὠ νο μά σθη κε τὸ δι α χρο νι κὸ αὐ τὸ ἱ στο-

ρι κὸ φαι νό με νο, «φουν τώ νει» στὶς ἐ πο χὲς ποὺ ἡ Ρωσ σί α ἰ σχυ ρο ποι εῖ ται, π.χ. 
με τὰ τὴ νί κη της ἐ πὶ τοῦ Να πο λέ ον τος τὸ 1812, ὁ πό τε ἀ κο λού θη σε ἡ Σερ βι κὴ 
καὶ ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πα νά στα ση, ἢ με τὰ τὴν νί κη της στὸν Β΄ Π.Π. ἐ πὶ τοῦ Χίτ-
λερ, ὁ πό τε ἔ γι νε ὁ Ἐμ φύ λιος στὴν Ἑλ λά δα κ.ο.κ.

 Ἡ Ρωσ σί α πάν το τε χά νει τὸ παι χνί δι καὶ πο τὲ δὲν κα τορ θώ νει νὰ κερ-
δί σῃ ἀ πὸ τοὺς ∆υ τι κοὺς σταθερὴ ἐ πιρ ρο ὴ στὴν πε ρι ο χὴ ἐ κτὸς ἀ πὸ μι κρὰ χρο-
νι κὰ δι α λείμ μα τα. 

Θε ω ρῶ πο λὺ ση μαν τι κὸ νὰ πα ρα τη ρή σου με ἐ δῶ, ὅ τι, ὅ ταν με τὰ τὴν δε κα-



ε τί α τοῦ 1980, μὲ τὴν πτώ ση καὶ τὸν ἀ κρω τη ρια σμὸ τῆς ΕΣΣ∆, ἡ Μό σχα πε-
ρι έ πε σε σχε δὸν σὲ κα τά στα ση πλή ρους πο λι τι κῆς ἀ δυ να μί ας, συ νέ βη ἡ πε ρι ο-
χὴ Βαλ κα νι κή - Μ. Ἀ σί α νὰ γί νῃ μῆ λο τῆς ἔ ρι δος με τα ξὺ Εὐ ρώ πης καὶ ΗΠΑ. 
Ἀ πο τέ λε σμα τῆς πρό σκαι ρης αὐ τῆς ἀλ λα γῆς ἰ σορ ρο πι ῶν ἦ ταν ἡ δι ά λυ ση 
καὶ ἡ «μοι ρα σιά» τῆς Γι ουγ κοσ λα βί ας ἐ ρή μην τῆς Μό σχας σὲ ζῶ νες ἐ πιρ ρο-
ῆς τῶν Βρυ ξελ λῶν καὶ τῆς Οὐ ά σιγ κτον καὶ ἡ ἐκ κρε μὴς ὑ πό θε ση τῆς ἔν τα ξης 
τῆς Τουρ κί ας καὶ κά ποι ων βαλ κα νι κῶν κρα τῶν στὴν Ε.Ε., στὴν ὁ ποί α ὑ πό-
θε ση τὸ παι χνί δι ἄλ λο τε «ζε σταί νε ται» κι ἄλ λο τε «πα γώ νει».

* * *
ή με ρα δὲν συμ βαί νει τί πο τε δι α φο ρε τι κὸ ἀ πὸ αὐ τὰ ποὺ συ νέ-
βη σαν στὰ προ η γού με να 500 χρό νια. Ἡ Ρωσ σί α τοῦ Πού τιν 
ἔ χει πά λι ἰ σχυ ρο ποι η θῆ καὶ προ σπα θεῖ μὲ κύ ριους μο χλούς 
της τὴν Σερ βί α (Ζή τη μα Κοσ σό βου) καὶ τὴν ση με ρι νὴ ἑλ λη νι-
κὴ κυ βέρ νη ση, τὶς δύο «ὁ μό δο ξές» της χῶ ρες, ὅ πως καὶ πρὶν 

ἀ πο κα λοῦν ταν, νὰ «βά λῃ χέ ρι», ὅ πως ἀ κρι βῶς ἔ κα νε ὅ πο τε ἦ ταν ἰ σχυ ρή. Ἡ 
Ἀ θή να «τσίμ πη σε» κα τὰ τὸ κοι νο λε κτού με νο (ἀ γω γὸς Μπουρ γκάς-Ἀ λε ξαν-
δρού πο λης, ἀ γο ρὰ 450 ρωσ σι κῶν ἁρ μά των καὶ πολ λὰ ἄλ λα λι γώ τε ρο ἢ κα-
θό λου γνω στά) καὶ ἔ δει ξε ὅ τι πέ φτει στὴ σφαῖ ρα ἐ πιρ ρο ῆς τῆς Μό σχας. Ἡ 
ἐ πι θε τι κό τη τα αὐ τὴ τῆς Ρωσ σί ας ὡ δή γη σε καὶ πά λι στὴ «συμ μα χί α» ΗΠΑ 
– Ε.Ε. γιὰ τὴν ἀ πὸ κοι νοῦ ἀν τι με τώ πι ση τῆς νέ ας «κα θό δου» τῆς Μό σχας 
στὴν Βαλ κα νι κή. Τὰ «περίεργα» συμ βαί νον τα σή με ρα στὴ χώ ρα μας ἀ πο τε-
λοῦν ἀ πο κλει στι κῶς συ νέ πει ες ἢ «συμ πτώ μα τα» τοῦ «τσιμ πή μα τος» αὐ τοῦ. 
∆ὲν θὰ ἀ σχο λη θοῦ με μὲ αὐ τὰ τὰ «συμ πτώ μα τα», δι ό τι μπο ρεῖ τε κα θη με ρι νὰ 
νὰ τὰ δῆ τε στὶς ἐ φη με ρί δες καὶ τοὺς τη λε ο πτι κοὺς σταθ μούς.

* * *
ὸ με γά λο ἐ ρώ τη μα εἶ ναι: Για τί «τσίμ πη σε» ἡ Ἑλ λά δα, ὕ στε ρα 
ἀ πὸ τό ση ἱ στο ρι κὴ πεῖ ρα ποὺ ἔ χει ἀ πο κτή σει, καθὼς ἦταν πάν-
το τε στὸ «κέν τρο» τοῦ Ἀ να το λι κοῦ Ζη τή μα τος; Ἡ ἀ πάν τη ση εἶ-
ναι μί α: ∆ὲν μπο ροῦ σε νὰ κά νῃ ἀλ λι ῶς. Καὶ δὲν ἐν νο οῦ με ἐ δῶ, 
ὅ τι σύρ θη κε ἀ πὸ κά ποι α δι ε θνῆ ἢ σκο τει νὴ δύ να μη, ποὺ λό γῳ 

τῆς ἰ σχύ ος της τὴν ἀ νάγ κα σε νὰ πά ρῃ τὸν «∆ρό μο τῆς Μό σχας». Αὐ τὸ πρέ-
‣
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πει νὰ τὸ ἀ πο κλεί σου με ὡς παν τε λῶς ἀ δύ να το γιὰ ἕ ναν πο λὺ ἁ πλὸ λό γο: Ἡ 
«δύ να μη» αὐ τοῦ τοῦ εἴ δους, ὅ ποι α κι ἂν εἶ ναι, δὲν εἶ ναι σί γου ρα ἡ Μό σχα! 
Ὁ Ἐ πί κτη τος λέ ει: «ἰ δι ώ του ἴ διον τοῖς ἄλ λοις ἀ πο δι δόν αι τὰ ἑ αυ τοῦ δει νά» 
(εἶ ναι γνώ ρι σμα τοῦ βλά κα νὰ φορ τώ νῃ τὰ πα θή μα τά του στοὺς ἄλ λους). 
Τὰ πα θή μα τά μας λοι πὸν πρέ πει νὰ τὰ φορ τώ σου με σ’ ἐ μᾶς τοὺς ἴ διους, καὶ 
τό τε ἴ σως μᾶς γί νουν μα θή μα τα.

* * *
 πὸ χρό νια πα ρα τη ροῦ με, χω ρὶς ποτὲ νὰ ἀ σχο λού με θα μὲ τὸν 
κομ μα τι σμό, ὅ τι ἡ Ἑλ λά δα ἔ χει κα ταν τή σει ὡς χώ ρα ἡ τε λευ-
ταί α θε ο κρα τί α στὴν Εὐ ρώ πη. ∆ὲν ὑ πάρ χει τεῦ χος τοῦ «∆αυ-
λοῦ», ποὺ νὰ μὴν προ σκο μί ζῃ ἀ πο δεί ξεις, ποὺ ἐ πα λη θεύ ουν 
τὴν κα τά στα ση αὐ τή. Ἡ θε ο κρα τί α (πιὸ συγ κε κρι μέ να ἡ «Ὀρ-

θο δο ξο κρα τί α») εἶ ναι γε νι κή. Ἀ πὸ τὴν Ἄ κρα Ἀ ρι στε ρὰ μέ χρι τὴν Ἄ κρα ∆ε-
ξιὰ δὲν ὑ πῆρ ξε πο τὲ καὶ δὲν ὑ πάρ χει οὔ τε σή με ρα ἕ νας ἔ στω β΄ κα τη γο ρί ας 
«πα ρά γων» τῆς Πο λι τι κῆς, τῆς ∆ι α νό η σης, τῆς ∆ι και ο σύ νης, τῆς ∆ι οί κη σης, 
τῆς Παι δεί ας, τῆς ∆η μο σι ο γρα φί ας κ.λπ., ποὺ νὰ κα ταγ γεί λῃ τὴ με σαι ω νι κὴ 
αὐ τὴ κα τά στα ση. Κι ἂν κά ποι ος πῇ ἢ πρά ξῃ κά τι, ποὺ νὰ τὴν ἀμ φι σβη τῇ, ἡ 
Ρω μι ο σύ νη θὰ τὸν ἀ πο μο νώ σῃ καὶ θὰ τὸν ἐ ξα φα νί σῃ πο λι τι κά. (Θυ μη θῆ τε, 
τί ἔ πα θε ὁ κ. Γ. Τζα νε τά κος, ὅ ταν κα τέ βη κε στὶς ἐ κλο γὲς γιὰ τὴν ὑ περ νο μαρ-
χί α Ἀτ τι κῆς– εἶ χε δι α πρά ξει τὸ ἔγ κλη μα νὰ πῇ τὸ ἐπώ νυ μο τοῦ Χρι στό δου-
λου: «Πα ρα σκευ α ΐ δης» (!)– καὶ ἡ κ. Μα ρι έτ τα Γι αν νά κου –δὲν εἶ χε δε χθῆ νὰ 
πολ το ποι ή σῃ τὸ σχο λι κὸ βι βλί ο, ποὺ ἀ νέ φε ρε, ὅ τι δὲν ὑ πῆρ ξαν «κρυ φὸ σχο-
λει ό» καὶ «λά βα ρο» τοῦ Πα λαι ῶν Πα τρῶν Γερ μα νοῦ. Ἡ σημερινὴ ἡ γε σί α τῆς 
Ρω μι ο σύ νη ς υἱ ο θε τεῖ ὡς πο λι τι κή της ταυ τό τη τα... τὰ (φα ρι σα ϊ κά) χρι στι α-
νι κὰ συν θή μα τα τῆς «τα πει νό τη τας» καὶ τῆς «σε μνό τη τας» (!) μὲ τὸν πρω θυ-
πουρ γὸ νὰ χα ρί ζῃ «φυ λα χτά» (!) στὸν θε ο κρά τη τα γό της, καὶ τοὺς λοι ποὺς 
ἀρχηγοὺς ν’ ἀ νά βουν κε ριὰ καὶ καν τή λια μὲ τὴν πρώ τη εὐ και ρί α, ἔ χοντας 
κα ταν τή σει πο λι τι κοὶ ὅ μη ροι τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, πού, ἂν τολ μή σουν νὰ ἀ δι α-
φο ρή σουν γιὰ τὴν ἱ ε ρὴ εὐ λο γί α ἢ ἔ στω γιὰ τὴν ἱ ε ρὴ ἀ νο χή, εἶ ναι κα τα δι κα-
σμέ νοι στὸν πο λι τι κὸ ἐ κμη δε νι σμό.

Αὐ τὸ ἐν νο οῦ με, ὅ ταν λέ με, μὲ τὴν βο ή θεια τῆς ἱ στο ρι κῆς προ ο πτι κῆς τῶν τε-
λευ ταί ων 500 χρό νων, ὅ τι ἡ ση με ρι νὴ Ρω μι ο σύ νη δὲν μπο ροῦ σε νὰ πρά ξῃ ἀλ-
λι ῶς ἀ πὸ τὸ νὰ μπῇ στὸ «∆ρό μο τῆς ὁ μό δο ξης Ρωσ σί ας». ∆υ στυ χῶς ἡ σκο τει-
νὴ δύ να μη βρί σκε ται μέ σα στὰ κρα νί α μας, αὐ τὴ μᾶς ἄ γει καὶ μᾶς φέ ρει, αὐ-
τὸς ὁ βυ ζαν τι νι σμός, ποὺ εἶ χε γί νει θρη σκευ τι κὰ ἕ να καὶ τὸ αὐ τὸ (κά τω ἀ πὸ 
ἕ ναν κοι νὸ πα τριά ρχη) μὲ τὸ «ὁ μό δο ξον ξαν θὸν γέ νος τοῦ Βορ ρᾶ» καὶ στὴν 
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Τουρκοκρατία προσδοκοῦσε, «πότε θἀρθῇ ὁ Μόσκοβος νὰ κάνῃ τὸ σεφέρι». 
«Σεφέρια» ἔκανε πολλὰ ὁ ὁμόδοξος Μόσκοβος, ἀλλὰ πάντοτε αὐτὰ ὡδηγοῦ-
σαν ἁπλῶς στὴν σφαγὴ τῶν ὁμοδόξων Ρωμιῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

* * *
Τί θὰ συμβῇ στὴν Ἑλλάδα αὔριο; Τὸ Χθὲς χαράζει τὸ Σήμερα καὶ μαζὶ τὸ 

Χθὲς μὲ τὸ Σήμερα χαράζουν τὸ Αὔριο.

Υ.Γ. 1: Στὶς 17 Ἰανουαρίου πῆγε στὴ Σόφια ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσσίας 
κ. Βλαντιμὶρ Πούτιν, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Βουλγαρίας 
κ. Σεργκέι Στανίσεφ ὑπέγραψαν τὴν τελικὴ Συμφωνία γιὰ τὸν πετρελαια-
γωγὸ Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολης. Ὁ κ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε συμ-
μετάσχει αὐτοπροσώπως σ’ ὅλες τὶς προηγούμενες προκαταρκτικὲς συναν-
τήσεις τῶν τριῶν ἡγετῶν γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Συμφωνίας, αὐτὴ τὴν 
φορὰ ἀπουσίασε... «προκλητικά» ἀποστέλλοντας στὴ Σόφια ἀντ’ αὐτοῦ κά-
ποιον ὑπουργό του. Ἴσως νὰ ἐπιδιώκῃ μὲ τὴν ἀπουσία του αὐτὴ νὰ φανῇ, 
ὅτι ἔστω ἀργὰ ἀντελήφθη ὅτι εἶχε «παίξει μὲ τὴν φωτιά» κατὰ τὸ κοινῶς λε-
γόμενο καὶ ὅτι τώρα θέλει νὰ «δηλώσῃ ἁρμοδίως» ὅτι ἔχει πιὰ «συνετισθῆ» 
καὶ «σωφρονισθῆ» καὶ ὅτι θέλει νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς ἄσωτος υἱὸς στὴν ἀγκα-
λιὰ τῆς ἀδυσώπητης ∆ύσης. Ἴσως ἡ ἀπουσία αὐτὴ νὰ ἀποτελῇ καὶ ἕνα ἔμμε-
σο μήνυμα τῆς ∆ύσης πρὸς τὸν κ. Πούτιν, ὅτι καὶ ὁ ἀντίστροφος «∆ρόμος 
τῆς Μόσχας πρὸς τὰ Βαλκάνια»  δὲν θὰ εἶναι ἀνθόσπαρτος. Ἴσως...

Υ.Γ. 2 : Στὶς 16 Ἰανουαρίου, σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὴ «μὴ μετάβαση» τοῦ 
κ. Καραμανλῆ στὴ Σόφια, ἀνακοινώθηκε «ἁρμοδίως», ὅτι ἡ ὑπόθεση τῶν 
τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν εἰς βάρος τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὑπουργῶν, στρατη-
γῶν κ.ἄ. ἀξιωματούχων (γιὰ τὶς ὁποῖες τρεῖς ὑπουργοί, οἱ κ.κ. Ρουσόπουλος, 
Βουλγαράκης καὶ Παπαληγούρας, σὲ μιὰ θεατρικὴ παρουσίαση στὰ Μ.Μ.Ε. 
εἶχαν «φωτογραφίσει» ὡς ἔνοχη τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία καὶ τὴ Σί-Ἄι-Ἔι) 
τίθεται ἀπὸ τὴ ∆ικαιοσύνη ὁριστικὰ στὸ ἀρχεῖο. Ὁ πρωθυπουργὸς πρὶν ἀπὸ 
ἕνα χρόνο δήλωνε κατηγορηματικά, ὅτι οἱ ἐνεχόμενοι στὶς ὑποκλοπές, ὅποι-
οι κι ἂν εἶναι, θὰ διωχθοῦν καὶ θὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικά.

Υ.Γ. 3 : Στὸ παιχνίδι ἐπιρροῆς στὴν «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή» καὶ τῆς ἀναχαί-
τισης τῆς πορείας τοῦ κ. Πούτιν πρὸς τὴ Μεσόγειο μπῆκε ταυτόχρονα μὲ 
τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ ἡ Γερμανία, «φρεσκάροντας» σήμερα τὸ σκάνδαλο 
Ζῆμενς (ὕστερα ἀπὸ δύο ἐτῶν «παροπλισμό» του στὰ συρτάρια τῆς εἰσαγγε-
λίας τοῦ Μονάχου) καὶ ἐπιστρατεύοντας ὡς «συμμάχους» ἀμερικανικὲς ἑται-
ρεῖες καὶ δικηγόρους τῆς Ν. Ὑόρκης. Οἱ ἐνεχόμενοι στὸ σκάνδαλο ὑπέρμα-
χοι τοῦ «∆ρόμου τῆς Μόσχας» προειδοποιήθηκαν νὰ συνετισθοῦν καὶ φαί-
νεται, ὅτι, συνηγορούντων καὶ τῶν συνενόχων τους τῆς Ἀντιπολίτευσης,... 
σωφρονίσθηκαν ἅπαντες.

∆.Ι.Λ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

«ÅÊÊËÇÓÉÁ»: Ç ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÁ ÌÉÁ ËÅÎÇÓ

λέ ξις, ἐκ τοῦ ρή μα τος ἐκ-κα λῶ (ἢ ἔκ-κλη τος) ὡς πρώ τη λε κτι κὴ ἰ δέ α-ἐ πω νυ-
μί α, ἐκ φρά ζου σα τὸ θε μέ λιον τῆς ∆η μο κρα τί ας κα τὰ τὴν προ χρι στι α νι κὴ 
ἀρ χαι ό τη τα, ἐ σή μαι νε τὴν κα τὰ τα κτὰ χρο νι κὰ δι α στή μα τα συ νέ λευ σιν-
συ νά θροι σιν πο λι τῶν, ἀ πο σκο ποῦ σαν εἰς συ να πό φα σιν ἀ σκή σε ως τῶν 
κα θη κόν των των καὶ δι εκ δι κή σε ως τῶν δι και ω μά των των ἀ πὸ τὴν Πό λιν. 

Ἦ ταν ἡ λε γο μέ νη Ἐκ κλη σί α τοῦ ∆ή μου.
Ὡς θρη σκευ τι κὴ ἔν νοι α ὁ ὅ ρος κα θι ε ρώ θη τὸ πρῶ τον ἀ πὸ τοὺς «Ἑ βδο μή κον τα» κα τὰ 

τὴν με τά φρα σιν ἐκ τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς εἰς τὴν Ἑλ λη νι κὴν Γλῶσ σαν τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης, 
ἐν συ νε χεί ᾳ δέ, σφε τε ρι σθεὶς καὶ ἰ δι ο ποι η θεὶς ὑ πὸ τῶν δι α φό ρων χρι στι α νι κῶν δογ μά-
των, δη λοῖ τὸ σύ νο λον τῶν εἰς Χρι στὸν πι στευ όν των, εἴ τε τὸ σύ νο λο τῶν ἀ νη κόν των εἰς 
τὸ ἴ διον χρι στι α νι κὸν δόγ μα(ὀρ θό δο ξοι, κα θολι κοὶ κ.λπ.), ὑ πὸ δὲ στε νω τέ ραν ἔν νοι αν 
τὸ σύ νο λον τῶν χρι στια νῶν, τῶν τε λούν των ὑ πὸ τὴν αὐ τὴν ἐκ κλη σι α στι κὴν δι οί κη σιν 
(Ἐκ κλη σί α Ἑλ λά δος, Κύ πρου κ.ο.κ.)

Ἀ πὸ τὴν στιγ μὴ τῆς ἰ δι ο ποι ή σε ώς του ἀ πὸ τὴν θρη σκεί α ἀ παι τοῦ σε «ἱ ε ρούς» κα νό-
νας πρὸς ἐ πι κρά τη σιν (θρη σκειο ποί η σις) ὅ πως: «θε ϊ κοὺς νό μους», μὴ ἀμ φι σβη τη σί μους 
«ἀ λη θεί ας», ἀ που σί α ἐ λέγ χου καὶ ἀ πο δεί ξε ως («πί στευ ε καὶ μὴ ἐ ρεύ να»), ἱ ε ρὸν «ἀ λά θη-
τον» κ.τ.ὅ. Με γι στο ποί η σιν τῶν ἀ νω τέ ρω ἀ πο τε λεῖ ὁ φό βος τοῦ θα νά του (θρη σκευ τι κὸς 
τρό μος), συ νι στῶν τος τὸ με τα φυ σι κὸν τοῦ ἀλ λο τρι ω θέν τος ὑ πὸ τῆς θρη σκεί ας ἔρισμα 
φυ σι κοῦ «κοι νοῦ συμ φέ ρον τος τῆς Πό λε ως», ὅ πως θὰ ἔ λε γε ὁ Ἀ ρι στο τέ λης.

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Τέ λος τοῦ 2004 ἔ τυ χε νὰ θέ λω νὰ τὸ ἐ πι-

σκε φθῶ. Ἀ να φέ ρο μαι στὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ 
Μου σεῖ ο Πει ραι ῶς. Τη λε φώ νη σα, νὰ μά θω 
τὸ ὡ ρά ριο, καὶ μοῦ εἶ παν, ὅ τι ἐν τὸς τῶν ἡ με-
ρῶν (ἐ κεί νων) θὰ ἔ κλει νε γιὰ ἕ να ἑ ξά μη νο, 
ἐ πει δὴ ἐ πρό κει το νὰ γί νῃ ἐγ κα τά στα ση κλι-
μα τι σμοῦ. Ἦ ταν Νο έμ βριος τοῦ 2004, λί γους 
μῆ νες με τὰ τοὺς Ὀ λυμ πια κοὺς τῆς πό λης τῶν 
Ἀ θη νῶν. Ἕ ξι μῆ νες ἀρ γό τε ρα τη λε φώ νη σα 
πά λι, γιὰ νὰ μά θω ἂν τὸ Μου σεῖ ο ἦ ταν ἐ πι-
σκέ ψι μο. Ἔ λα βα τὴν ἀ πάν τη ση, ὅ τι θὰ κα θυ-
στε ροῦ σε με ρι κοὺς μῆ νες ἀ κό μα. Ξα να πῆ ρα 
τη λέ φω νο με τὰ ἀ πὸ ἕ να εὔ λο γο δι ά στη μα· 
μοῦ ἀ πάν τη σαν αὐ τὴν τὴν φο ρὰ ὅ τι θὰ δι α-
μόρ φω ναν τὸν πε ρι βάλ λον τα χῶ ρο, καὶ ὅ τι 
σύν το μα θὰ ἄ νοι γε γιὰ τὸ κοι νό.

Τὸ θέ μα αὐ τὸ τὸ πα ρα κο λου θῶ μέ χρι σή-
με ρα, παίρ νον τας κα τὰ δι α στή μα τα τη λέ φω-
νο, μὲ τὴν ἐλ πί δα νὰ ἀ κού σω, ἔ στω καὶ μὲ τό-
ση κα θυ στέ ρη ση, τὸ αὐ το νό η το, δη λα δὴ ὅ τι 
τὸ Μου σεῖ ο ξα να λει τουρ γεῖ. Τώ ρα πιὰ μοῦ 
ἀ παν τοῦν, ὅ τι δὲν ξέ ρουν, πό τε θὰ ἀ νοί ξῃ. 
∆ὲν ἀ να φέ ρουν κἄν, ὅ τι ὑ πάρ χουν ἐρ γα σί ες 
ποὺ ἐκ κρε μοῦν. Τὴν τε λευ ταί α φο ρὰ ποὺ ἐ πε-
κοι νώ νη σα μὲ τὸν κύ ριο ποὺ ση κώ νει τὸ τη λέ-
φω νο (δη λα δὴ αὐ τὸν τὸν μῆ να), δὲν ἤ ξε ρε τί 
νὰ μοῦ πῇ. Ἦ ταν εὐ γε νέ στα τος, κα θό λου «δη-
μο σι οϋ παλ λη λι κός», καὶ δι έ κρι να στὰ λό για 
του κά ποι α δό ση με λαγ χο λι κοῦ χι οῦ μορ.

Ἄ κου σα ἀ πὸ ἄλ λη πη γή, ὅ τι τὸ Ἀρ χαι ο λο-
γι κὸ Μου σεῖ ο Πει ραι ῶς θέ λουν νὰ τὸ κλεί-
σουν. Ἴ σως νὰ ἀ να μέ νουν κά ποι ο λο γι κό, 
κα τ’ αὐ τούς, δι ά στη μα, γιὰ νὰ «δι α πι στώ-

Τρί α χρό νια κλει στὸ τὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο Πει ραι ῶς
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Ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως ὁ ὅρος ἑρμηνεύεται σήμερον κατ’ ἐξοχὴν ὡς ὁ «χῶρος» 
εἰς τὸν ὁποῖον προσέρχονται οἱ πιστοί, διὰ νὰ προσευχηθοῦν, εἴτε νὰ ἐπιτελέσουν τὰ 
«μυστήρια» γάμου, βαπτίσεως κ.λπ. Οὕτω ὁ ὅρος ἐκκλησία σήμερον ἔχει καταστῆ κατὰ 
τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον μονοσήμαντος, τοὐλάχιστον ὑπὸ τῆς πλειονοψηφίας τῶν θρησκευο-
μένων (πηγαίνω στὴν ἐκκλησία νὰ νυμφευθῶ, πηγαίνω νὰ βαπτίσω τὸ παιδί μου στὴν 
ἐκκλησία τοῦ ἁγίου τάδε κ.ο.κ.).

Μιὰ ἐκ τῶν σημαντικωτέρων ἐπιδιώξεων τῆς «Ἐκκλησίας», ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τὴν 
θεολαγνίαν τοῦ ἤδη προδιατεθειμένου φοβικῶς ἐκκλησιάσματος, πρὸς πλέον εὔπεπτον 
ἀποδοχὴν τῶν κηρυσσομένων «λόγων τοῦ θεοῦ», ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία καταλλήλου 
ὑποβλητικότητος εἰς τὸν χῶρον, ἐκφραζομένη ὡς «κατάνυξις», ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται 
διὰ χαρακτηριστικῶς μακροσύρτων ψαλμῶν, οἱ ὁποῖοι καταθλίβουν τὸ ἄτομον καὶ 
τὸ καθιστοῦν δεκτικὸν εἰς τὰ θεϊκὰ κελεύσματα. Παρόμοια ἐπίδρασις ἐνασκεῖται ἐπὶ 
τοῦ «ἐκκλησιάσματος» καὶ ἐπὶ τῇ θέᾳ τῶν «ἱερῶν» εἰκόνων μὲ ζωγραφισμένα βλοσυρὰ 
ἤ/καὶ κατηφῆ τὰ πρόσωπα τῶν –ὑποτιθεμένων– ἁγίων, καταλλήλως φωτοσκιαζομένων 
καὶ ἐπ-ενδεδυμένων μὲ πολυτελῆ ἄμφια καὶ ποικίλματα ἐξ ἀργύρου, χρυσοῦ καὶ πολυτί-
μων λίθων –ἀψευδῶν μαρτυριῶν καταθέσεως θρησκειολαγνίας, ἀλλὰ καὶ ὑποκριτικῆς 
θεοσέβειας– κυρίως δὲ θεοφοβίας – τοῦ πιστοῦ, προσβλέποντος εἰς τὴν εὐνοϊκὴν τελικὴν 
κρίσιν του ἀπὸ τὸ ὑπέρτατον Ὄν.

Κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὰ ὑπ’ αὐτῆς ἐπαγγελλόμενα ἡ «Ἐκκλησία» ἀποτελεῖ πνευματι-
κὸν διαφθορεῖον, ὅπου εἴτε διαστρέφονται συνειδήσεις καὶ καλλιεργεῖται ὁ θρησκευ-
τικὸς φανατισμὸς εἴτε –προκειμένου ἰδίᾳ περὶ τῶν τρυφερῶν ἡλικιῶν– κατευθύνεται 

‣

Κύριε Λάμπρου,
Στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Καλλικράτειας 

(Ν. Χαλκιδικῆς) τὸν Ἰούλιο 2007 τυχαίως διά-
βασα ἕνα ἄρθρο διαμαρτυρίας γιὰ τὴν μετα-
γραφὴ μὲ κυβερνητικὸ διάταγμα τῶν 10.000 
στρεμμάτων γῆς τοῦ ∆ημοσίου στὴν περιο-
χὴ τῆς Οὐρανούπολης, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βα-
τοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτὴ ἡ μεταγρα-
φὴ γίνεται σ’ ἕναν καιρό, ποὺ ἔχουν ξεσηκω-
θῆ οἱ κάτοικοι τῆς Κοινότητας Συκιᾶς καὶ δι-
αμαρτύρονται γιὰ τὴν διεκδίκηση ἀπὸ μία 
ἄλλη μονή, τὴν Μονὴ Κουτλουμουσίου, τῶν 
4.000 στρεμμάτων γῆς, ποὺ ἀνήκουν στὴν 
κοινότητα.

Ἀναρωτιέμαι καὶ ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου: Τί 
τὰ θέλει ἡ ἱερὰ μονὴ τὰ 10.000 στρέμματα 
γῆς; Θὰ τὰ καλλιεργήσῃ, θὰ τ’ ἀξιοποιήσῃ ἢ 

θὰ τὰ πωλήσῃ; Τόσα πολλὰ ἔξοδα ἔχουν οἱ 
ἡγούμενοι καὶ καλόγεροι αὐτῶν τῶν μονῶν; 
Ξέρουν, ὅτι, γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ἕνας ἁπλὸς ἐρ-
γαζόμενος ἕνα στρέμμα γῆς νὰ κτίσῃ ἕνα σπι-
τάκι, πρέπει νὰ δουλέψῃ ὅλη του τὴν ζωή; 
Καὶ οἱ ἀπορίες μου εἶναι ἀτελείωτες: Τί εἶ-
ναι τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τί συμφέροντα ἐξυπη-
ρετεῖ; Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ Ἅγιο Ὄρος, ὁ ἑλ-
ληνικὸς λαὸς θὰ ἦταν σὲ χειρότερη πνευματι-
κὴ καὶ ὑλικὴ κατάσταση; Ἀπάντηση βέβαια 
δὲν θὰ πάρω, ὅσο τὸ θεοκρατικὸ κράτος τῆς 
Ρωμιοσύνης θὰ ἀνεβάζῃ καὶ θὰ κατεβάζῃ κυ-
βερνήσεις μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
τοῦ Θεοῦ.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ἐλευθέριος Βασιλείου
 Μάντσεστερ, N.H. U.S.A.

Χιλιάδες στρέμματα τοῦ ∆ημοσίου δωρεὰν στὸ Ἅγιο Ὄρος

σουν, ὅτι, ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἐπισκεπτικὸ 
ἐνδιαφέρον (πόσοι ἀλήθεια ξέρουν ὅτι εἶναι 
κλειστὸ περισσότερο ἀπὸ τρία χρόνια;), θὰ 
μποροῦσαν μὲ τὸ πρόσχημα οἰκονομικῶν δυ-
σχερειῶν νὰ τὸ καταργήσουν.

Αὐτὰ συμβαίνουν στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μου-

σεῖο τοῦ πρώτου λιμανιοῦ τῆς χώρας.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ἀθηνᾶ Ἀναστασιάδη
 Καλλιθέα, Ἀθήνα
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τὸ πνεῦμα πρὸς δημιουργίαν μελλοντικῶν θρησκευτικῶν γενιτσάρων. Κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπον ὁ θρησκειοποιηθεὶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐνήλικος «μεταφέρει» τὴν θρησκευτικήν 
του ἐμπειρίαν εἰς τὴν καθ’ ἡμέραν δραστηριότητά του (Ἐπιστήμη, Τέχνη, Πολιτική) μὲ 
ἀποτέλεσμα τὴν συρρίκνωσιν καὶ ὀπισθοδρόμησιν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώρας του.

Τὸ γεγονὸς τῆς μὴ συνειδητοποιήσεως τοῦ καταστροφικοῦ ρόλου, τὸν ὁποῖον διαδρα-
ματίζει ἡ ἐξουσία τῆς «Ἐκκλησίας» ἐπὶ τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου, ἔχει 
τὴν ἀρχήν του εἰς τὴν ἐν γένει ἀπαιδευσίαν τῆς μάζης, μὲ τὴν τάσιν αὐτῆς πρὸς μυστικι-
σμόν. Ἡ μᾶζα ἄλλωστε εἶναι εὐεπίφορος πρὸς διαβουκόλησιν. Ἡ «Ἐκκλησία» ἐπιζητεῖ 
νοῦν εὔκαμπτον καὶ δεκτικὸν εἰς τὰ κελεύσματά της. Ἡ ρῆσις «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι» ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ. Ἡ Γνῶσις ἀποτελεῖ θανάσιμον ἐχθρὸν τοῦ θρησκευτικοῦ 
δόγματος. Οὕτω καθίσταται εὐκολωτέρα ἡ ἐπικράτησις τοῦ θυμικοῦ ἔναντι τῆς νοήσεως 
καὶ ἡ ἀβασάνιστος ἀποδοχὴ τοῦ πιστοῦ εἰς τὴν ὑπὸ τῆς «Ἐκκλησίας» κηρυσσομένην 
θρησκευτικὴν φενάκην, μὲ κύριον δέλεαρ –καὶ γέρας– τὸν πολυπόθητον Παράδεισον.

Τί δέον γενέσθαι διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ ἀτόμου –ἢ ἔστω τὴν ἀπομείωσιν– ἐκ τῶν 
ὀλεθρίων ἐπιδράσεων τῆς «Ἐκκλησίας»; Κατ’ ἀρχὴν ὁ ἄνθρωπος δεῖται ἀλλαγῆς νοο-
τροπίας καὶ συνειδητοποιήσεως ὅτι ἀποτελεῖ αὔταρκες καὶ αὐτεξούσιον ὄν. Οὕτω θὰ 
ἀντιληφθῇ, ὅτι ἡ ἔννοια «θεός» ὑπῆρξε δημιούργημά του –καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἐκ 
τοῦ μηδενὸς πλᾶσις του καὶ ἡ διὰ τῆς «ὀσμήσεως» τοῦ κρίνου γέννησίς του συνιστοῦν 
παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς. Ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ ἀποστῇ ἀπὸ τὴν τεχνηέντως 
–καὶ ὑπούλως– «ἐμφυτευθεῖσα» εἰς αὐτὸν «φιλοσοφίαν» τοῦ Ἐπέκεινα. Ἡ Ἐπιστήμη ἔχει 

Ἀφθονία ἱερῶν ὀστῶν στὸ Βέλο Κορινθίας

Κύριε διευθυντά,
Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ὁ δήμαρχος Ἁγ. Μα-

ρίνας ἔφερε σὲ εἰδικὴ μεσαιωνικὴ γιορτὴ τὰ 
ὀστᾶ τῆς ἁγίας Μαρίνας ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Τὰ 
μετέφερε ἐδῶ ἀπεσταλμένος τοῦ πάπα ὡς δῶ-
ρο στὴν μητρόπολη Βέλου. Ὁ πάπας προφα-
νῶς θέλει νὰ ἀναστήσῃ πάλι τὸ περίφημο λει-
ψανεμπόριο μεσαιωνικῶν προκατόχων του. 
Πρὶν ἀπὸ 15 ἡμέρες, πάλι στὴν δεύτερη ἐνο-

ρία, στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἔγινε 
καὶ ἐκεῖ τελετὴ μὲ τὰ δῆθεν ὀστᾶ τοῦ ἐπώνυ-
μου «ἁγίου».

Τώρα, γιατί προτιμοῦν τὰ ὀστᾶ διάφορων 
«ἁγίων» εἰδικὰ στὸ δῆμο Βέλου, αὐτὸ εἶναι 
ἀκατανόητο.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Ἀντ. Καλογήρου
 Βέλο-Κορινθίας

Ἡ ἐλεύθερη εἴσοδος στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Εὑρισκόμενος στὴν Ἀθήνα μὲ φίλο μου 

ἀπὸ τὸ Μεξικό, ἐπισκέφτηκα ἀρχαιολογι-
κοὺς χώρους. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Ἀκρόπο-
λη, καθὼς ἑτοιμαζόμουν νὰ πληρώσω τὸ ὄχι 
καὶ τόσο φτηνὸ εἰσιτήριο τῶν 12 εὐρώ, μοῦ 
εἶπαν, ὅτι τὴν ἑπομένη (Κυριακή) ἡ εἴσοδος 
θὰ ἦταν ἐλεύθερη γιὰ τὸ κοινό. Τοὺς εὐχαρί-
στησα καὶ μαζὶ μὲ τὴν παρέα μου συνεχίσα-
με τὴν βόλτα μας πρὸς τὸ θέατρο τοῦ ∆ιονύ-
σου. Κι ἐκεῖ πουθενὰ δὲν ἀναγραφόταν, ὅτι 
ἡ εἴσοδος τὶς Κυριακὲς εἶναι ἐλεύθερη γιὰ τὸ 
κοινὸ (σᾶς στέλνω φωτογραφία). Στὸ ναὸ 

τοῦ Ὀλυμπίου ∆ιός, στὴν εἴσοδο, ἡ κυρία 
τὴν στιγμὴ ἐκείνη καλλωπιζόταν καὶ ὡμιλοῦ-
σε στὸ τηλέφωνο. ∆ιέκοψε καὶ μᾶς πρότεινε 
νὰ προχωρήσουμε πιὸ κάτω, ὅπου καὶ τὸ τα-
μεῖο. Καὶ ἐκεῖ καμμία ἀναγραφὴ περὶ ἐλευθέ-
ρας εἰσόδου τὶς Κυριακές.

Ὁ κύριος, ὁ ὁποῖος ἦταν μᾶλλον ἐλεγκτὴς 
τῶν εἰσιτηρίων, μοῦ εἶπε, ὅτι τὸ λένε προφο-
ρικά, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ κυρία, ποὺ εἶχα 
μιλήσει πρίν, μὲ φωνὴ ἐξαγριωμένη μοῦ εἶπε, 
ὅτι ἔτσι κάνουν, καὶ βγαίνοντας ἀπὸ τὸ κιό-
σκι μοῦ φώναξε μὲ δυνατή φωνή, «μᾶς ἀπει-
λεῖτε, κύριε;». Ἐγὼ πάντα χαμηλόφωνα τῆς 

‣
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καθορίσει σαφῶς τὸ τυχαῖον τῆς ἐπιλογῆς ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς 
συλλήψεως. Κατὰ συνέπειαν ἀπὸ τὸ «πουθενά» ἐρχόμεθα καὶ εἰς τὸ «πουθενά» καταλή-
γομεν. Ἡ μετὰ θάνατον παῦσις τῶν λειτουργιῶν τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ ψυχὴ ἐκφεύγουσα 
διατηρεῖται αἰωνίως, ἀποτελοῦν δολία παρερμηνείας πλατωνικῶν κειμένων.

Συνεπῶς ἡ ἄκαμπτος ἐμμονὴ εἰς τὴν ἐργώδη προσπάθεια διαφωτισμοῦ τῆς κοινῆς 
γνώμης ἀποτελεῖ τὴν λυδίαν λίθον, ἐπὶ τῆς ὁποίας δέον νὰ οἰκοδομηθῇ ἡ ἐλευθέρα σκέ-
ψις τῆς θρησκολήπτου μάζης. Εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν ἔχει ἀπὸ 25ετίας ἀποδυθῆ 
τὸ περιοδικὸν «∆αυλός» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν ἤδη εὐάριθμα μέν, ἀλλ’ ἐμφανῆ 
σημεῖα πνευματικῆς ἀφυπνίσεως.

Ἡ ἀνωτέρω θέσις ἀποτελεῖ τὴν «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» προϋπόθεσιν διὰ τὴν μετάβασιν 
εἰς τὸ ἑπόμενον βῆμα ἀπεμπλοκῆς ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ (θρησκευτικοῦ) πνευματικοῦ 
ἀκρωτηριασμοῦ: τὸν χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. Τοῦτο, διότι ἡ «Ἐκκλησία» 
χρησιμοποιεῖ τὴν ἐπουράνια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγκόσμια ἐξουσία της, διὰ νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ 
τῆς ἀφελοῦς ἀγέλης τῶν πιστῶν της. Ἡ διεργασία (process) αὐτὴ ἀσκεῖται κατὰ τρόπον 
ἐκβιαστικόν, τόσον ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνου μάζης ὅσον καὶ ἐπὶ τῆς ἑκάστοτε κοσμικῆς 
ἐξουσίας, ἐπὶ τῆς ὁποίας συνεχῶς ἐπισείει τὴν δαμόκλειον σπάθην τοῦ ἀρνητικοῦ πρὸς 
αὐτὴν ἐπηρεασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης, δημιουργημένων, οὕτως εἰπεῖν, συγκοινωνούντων 
δοχείων μεταξὺ τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ καταστημένου.

∆έον νὰ τονισθῇ, ὅτι ὁ διαχωρισμὸς Κράτους-Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ δυσχερέστατον 
ἐγχείρημα, καὶ τοῦτο διότι, ὡς προανεφέρθη, ὁ τρόμος τοῦ θρησκευτικοῦ ἐπέκεινα 

«Πολλὰ θραυσμένα, ἄνισα διαβρωμένα»!

Κύριε διευθυντά,
Στὸ ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ρόδου «ἀνακαλύφθηκε» 

νέου τύπου διάβρωση. Συγκεκριμένα στὸ πρόσωπο τοῦ 
ἀγάλματος τοῦ Ἀσκληπιοῦ μποροῦμε νὰ δοῦμε, ὅπως μᾶς 
ἐνημερώνει καὶ ἡ σχετικὴ πινακίδα, αὐτὴν τὴν σπάνια μορ-
φὴ «διάβρωσης». Καὶ ἐγὼ ὁ ἀφελὴς πρὸς στιγμὴν σκέφτη-

κα, ὅτι κόψανε μὲ ἐργα-
λεῖο τὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἀσκληπιοῦ ἀπὸ κακία. 
Ἂν εἶναι δυνατόν! 

 Μὲ τιμὴ
 Σταῦρος Ἀργυριάδης

Κύριε διευθυντά,
Συνέβη στὴν πόλη τῆς Λάρισας πρὶν μερι-

κὲς ἡμέρες. Σὲ διεθνῆ ἄσκηση τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Στρατοῦ, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν καὶ ἀξιω-
ματικοὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἔλαβε χώρα ταξίδι 
ἀναψυχῆς στὰ Μετέωρα. Ἡ ξεναγός, ἀφοῦ 

Σωρὸς ἀπὸ μερικὲς πέτρες

‣

λέγω, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ φωνάζῃ, μόνο μιὰ 
ἐρώτηση ἔκανα. Τότε ἀκριβῶς ὁ προαναφερ-
θεὶς κύριος λέει μεγαλοφώνως πρὸς τὴν κυ-
ρία, γιὰ νὰ ἀκούσω ἐγώ, τὰ ἑξῆς: «Πὲς στὸν 
κύριο, ὅτι θὰ τὸ γράψουμε, ὅταν θέλουμε 

καὶ ἐφ’ ὅσον θέλουμε».
Τί κρῖμα σὲ ἕναν χῶρο τόσο ἱερὸ τόσοι ἱε-

ρόσυλοι.
 Σᾶς χαιρετῶ
 Γεώργιος Κοκονᾶς
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ἐμφυτεύεται εἰς τὸ ἀνθρώπινο DNA ἀπὸ τῶν τρυφερῶν ἡλικιῶν οὕτως, ὥστε οἱ σύγ-
χρονοι ἐνήλικες νὰ ἔχουν συνδέσει τὰ θρησκευτικὰ πιστεύω τους μὲ τὸν ἐπικρατοῦντα 
πολιτισμὸ τῆς χώρας των.

Ἐναργὲς παράδειγμα στερρᾶς συνεκτικότητος μεταξὺ Κράτους καὶ «Ἐκκλησίας» ἀπο-
τελεῖ ἡ προσπάθεια τῆς μαρξιστικῆς ἰδεολογίας νὰ ἐξαλείψῃ –ἢ τουλάχιστον νὰ μειώσῃ 
τὴν ἔμφυτον θρησκευτικὴν τάσιν τῶν πολιτῶν εἰς τὴν πρώην Σοβιετικὴν Ἕνωσιν, ὁ δὲ 
Λένιν τὴν ἀνθεκτικότητα πρὸς μεταλλαγὴν καὶ τὸ ἀκαταδάμαστον τοῦ θρησκευτικοῦ 
ληθάργου ἐχαρακτήρισε –καὶ ὀρθῶς– ὡς «ὄπιον τοῦ λαοῦ». Μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ 
κομμουνισμοῦ ἡ θρησκευτικὰ νάρκη ἐπανῆλθε δριμυτέρα καὶ κυριαρχοῦσα εἰς τὴν 
σημερινὴ Ρωσσία (ὅρα καὶ τὴν ἀγαστὴν σύμπνοιαν τοῦ πρώην πράκτορος τῆς KGB 
προέδρου Πούτιν μετὰ τῆς ὀρθοδόξου ἐξουσίας τῆς χώρας του).

Ἀποτελεῖ εὐτύχημα τοὐλάχιστον παρ’ ἡμῖν τὸ γεγονὸς τῆς προοδευτικῶς αὐξανομένης 
ἀπουσίας τῶν νέων ἀπὸ τὴν «Ἐκκλησία». Κατὰ συνέπεια τὸ βάρος εἰς τὴν προσπάθεια 
διαφωτισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης θὰ πρέπει νὰ κατευθύνεται πρὸς τὴν ὁμάδα κυρίως 
τῶν νέων ἡλικιῶν, νὰ ἔχῃ δὲ ὡς προμετωπίδα τὴν ἑρμηνείαν καὶ συνειδητοποίησιν τοῦ 
ὅρου «ἑλληνικότης» καὶ διὰ ποῖον λόγον αὐτὴ ὑποχρεοῦται νὰ ἀντιπαλαίῃ συνεχῶς 
καὶ ἀδιαλείπτως πρὸς τὸν μεσαιωνικὸν σκοταδισμὸν τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατ’ ἐπέκτα-
σιν τῆς θρησκείας.

 Ἔρρωσο
 Νικόλαος Ντούλας
 Ἐπικ. Καθηγητὴς Παν/μιου Ἀθηνῶν

ἐκθείασε τὸ φυσικὸ κάλλος τῆς περιοχῆς, 
συνέχισε λέγοντας, ὅτι τὰ Μετέωρα εἶναι ὁ 
πρῶτος σὲ σπουδαιότητα ἀρχαιολογικὸς καὶ 
τουριστικὸς προορισμὸς ὄχι μόνο στὴν Θεσ-
σαλία ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα. 
Ἔκανε μάλιστα καὶ τὴν σύγκριση μὲ τὸν Ἱε-
ρὸ Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως, τὸν ὁποῖο χαρα-
κτήρισε «σωρὸ ἀπὸ μερικὲς πέτρες», σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὴν μοναστικὴ κοινότητα, τὴν ὁποία 
χαρακτήρισε ὡς ζωντανή. 

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ εἶναι πραγματικὰ λυπη-
ρὸ εἶναι, πὼς μόνο ἕνας ἀπὸ τοὺς συμμετέχον-
τες ἀξιωματικοὺς διαφώνησε ἔντονα μὲ τὴν 

ξεναγὸ κι ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του, 
κάνοντας λόγο γιὰ τὰ δεινά, ποὺ ἐπιβλήθη-
καν ἀπὸ τὴν αὐτοαποκαλούμενη «θρησκεία 
τῆς ἀγάπης». 

Καὶ βεβαίως, κύριε διευθυντά, δὲν χρειά-
ζεται νὰ σᾶς πῶ, πὼς πῆγε “σύννεφο” τὸ χει-
ροφίλημα στοὺς ἡγούμενους καὶ οἱ μετάνοι-
ες στὰ κουφάρια καὶ στὰ κρανία, ποὺ ἐξετί-
θεντο πρὸς λαϊκὸ προσκύνημα.

 Μετὰ τιμῆς
 Ι.∆.
 Στρατιωτικὸς

Οἱ σημερινοὶ Ἀρχίλοχοι καὶ Ζωίλοι

Βρέθηκα μέσα σὲ μιὰ ἀνεμοζάλη γιὰ ἕνα 
καὶ πλέον δίμηνο στὴν Ἀθήνα τοῦ 2007· εἶχα 
γιὰ σωσίβιο δανεισμένα τεύχη τοῦ «∆αυ-
λοῦ». Τὰ εἶχα στὸ προσκέφαλό μου σὰν τὸν 
Ἀλέξανδρο, ποὺ εἶχε τὴν Ἰλιάδα, καὶ ἔτσι ἐμ-
ψυχώθηκα, ἐγὼ ὁ τρίτης γενιᾶς ἀπόδημος. 
Γι’ αὐτοὺς ποὺ πολεμοῦν, μάχονται τὸν «∆αυ-
λό», θὰ τοὺς πῶ: «Θὰ ὑπάρξουν οἱ Ἀρχίλο-
χοι καὶ οἱ Ζωίλοι, γιὰ ἐκεῖ ποὺ σὲ ἀνέβασε, 
στὸ βάθρο, ἐκεῖ ψηλά, τῆς δοῦς ἡ ἀξία· δὲν 
πέφτεις». «Καὶ ἂν δὲν ἤσουν ἄξιος, δὲν θὰ 

σὲ πολεμοῦσαν.»
Τὸ πρῶτο τὸ δανείστηκα ἀπὸ τὸν «Βασιλιᾶ 

τοῦ δεκαπεντασύλλαβου» τοῦ Κωστῆ Παλα-
μᾶ («∆ειλοὶ καὶ Σκληροὶ Στίχοι», ἔκδοση τοῦ 
1933). Τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸν δρ Mohamed Ahmed, 
ὑπουργὸ Ὑγείας (1958) τοῦ Σουδάν.

 Γιὰ τὴ σύνταξη καὶ συνεργάτες,
 μὲ ἐκτίμηση ἕνα μικρὸ λουλούδι
 Παναγιώτης Κανέλλος
 Μιντλέσεξ, Ἀγγλία
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ε τὰ ἀ πὸ τό σα χρό νια κυ κλο φο ρί ας τοῦ «∆αυ λοῦ» οἱ ἀ να-
γνῶ στες του εἶ ναι πλέ ον σὲ θέ ση νὰ ἀν τι λαμ βά νων ται τὶς 
με θο δεύ σεις τῶν ἐ ξου σια στῶν, πῶς νὰ δη μι ουρ γή σουν τὶς 
προ ϋ πο θέ σεις ἐ κεῖ νες, ποὺ θὰ ἐ πι τρέ ψουν νὰ γί νῃ πρά ξη ἡ 
παγ κο σμιο-ποί η ση. Καὶ οἱ προ ϋ πο θέ σεις αὐ τὲς δὲν εἶ ναι τί-

πο τε πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τὴν ἀλ λοί ω ση (μὲ ἀ πώ τε ρο σκο πὸ τὴν ἐ ξα φά νι ση) 
τῶν ἰ δι αι τέ ρων χα ρα κτη ρι στι κῶν τοῦ κά θε λα οῦ μὲ πα ράλ λη λη ἄμ βλυν ση 
τῆς γνώ σε ως πε ρὶ τὴν Ἱ στο ρί α του. Τὴν χρο νιὰ ποὺ δι α νύ ο με τὰ βι ώ σα-
με αὐ τὰ καὶ ἐ ξα κο λου θοῦ με νὰ τὰ βι ώ νω με πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ κά θε ἄλ λη 
χρο νιά, στὸ ζε νὶθ θὰ μπο ρού σα με νὰ ποῦ με, ἀ φοῦ τὸ 2007 θὰ μεί νῃ στὴν 
μνή μη μας ὡς ἡ χρο νιὰ τῶν με γα λυ τέ ρων κα τα στρο φῶν ἀ πὸ τὶς πυρ κα ϊὲς 
ἀ φ’ ἑ νὸς καὶ ὡς ἡ χρο νιὰ τοῦ σκαν δά λου τοῦ σχο λι κοῦ βι βλί ου τῆς Ἑλ λη-
νι κῆς Ἱ στο ρί ας ἀ φ’ ἑ τέ ρου. Ὡ στό σο τὸ κα λο καί ρι τοῦ 2007 οἱ θι α σῶ τες 
τῆς παγ κο σμι ο ποί η σης ἔ κα ναν καὶ ἄλ λα στα θε ρὰ βή μα τα, αὐ τὴν τὴν φο ρὰ 
πρὸς τὴν ἀλ λοί ω ση τῆς πο λι τι στι κῆς μας κλη ρο νο μιᾶς, τὰ ὁ ποῖ α, ὅ πως ἦ ταν 
φυ σι κό, μπρο στὰ στὴν πύ ρι νη λαί λα πα ἐ πέ ρα σαν ἀ πα ρα τή ρη τα.

Ἀ νά με σα στὶς δι α φη μι στι κὲς ρε κλά μες τοῦ Φε στι βὰλ Ἐ πι δαύ ρου δύο ἦ σαν ἐ κεῖ νες, 
πρὸς τὶς ὁ ποῖ ες θὰ πρέ πει νὰ στρέ ψω με τὴν προ σο χή μας:

 «Ἀνδρομάχη» τοῦ Ρα κί να καὶ

 «Εὐτυχισμένες μέρες» τοῦ Σά μιου ελ Μπέ κετ.

Γιὰ μὲν τὴν πρώ τη πα ρά στα ση θὰ πε ρι ο ρι σθῶ νὰ ἀ να φέ ρω, ὅ τι, ἂν καὶ ὁ θί α σος 
ἦ ταν βε βαί ως ἑλ λη νι κός, ὁ συγ γρα φέ ας τοῦ ἔρ γου μό νο Ἕλ λη νας δὲν εἶ ναι. Καὶ ὅ μως 
τὸ ἔρ γο ἀ νέ βη κε στὸ Ἀρ χαῖ ο Θέ α τρο τῆς Ἐ πι δαύ ρου καὶ ἐ κτὸς αὐ τοῦ θὰ ἐκ προ σω-
πή σῃ τὴν χώ ρα μας κα τὰ τὴν Πο λι τι στι κὴ Ἑ νό τη τα στοὺς Ὀ λυμ πια κοὺς Ἀ γῶ νες τοῦ 
Πε κί νου.

Πρὸς ἀ πο φυ γὴν ἠ θε λη μέ νων ἢ μὴ πα ρε ξη γή σε ων δι ευ κρι νί ζο με, ὅ τι κα νέ νας 
ἀ πὸ τοὺς συ νερ γά τες τοῦ πε ρι ο δι κοῦ, ὅ πως ἄλ λω στε καὶ κα νέ νας λο γι κὸς ἄν θρω-
πος, καὶ δὴ καλ λι τέ χνης, δὲν εἶ ναι ἀν τί θε τος πρὸς τὸ δι ε θνὲς ρε περ τό ριο. Πό σῳ δὲ 
μᾶλ λον, ὅ ταν βα σί ζε ται σὲ ἑλ λη νι κὰ πρό τυ πα. Ἄλ λω στε καὶ ἐ γὼ προ σω πι κὰ δὲν 
θὰ δι στά σω νὰ ἀ να φέ ρω, ὅ τι οἱ πα ρα στά σεις ξέ νων θε α τρι κῶν ἔρ γων, στὶς ὁ ποῖ ες 
ἔ χω συμ με τά σχει ὡς ἠ θο ποι ός, εἶ ναι ἴ σως πο λὺ πε ρισ σό τε ρες ἀ πὸ ἐ κεῖ νες τῶν ἑλ-

ÁÑ×ÁÉÁ ÈÅÁÔÑÁ:
Ἡ ἀ κου στι κή τους ἐ ναρ μονίζεται 
μό νο μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα
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λη νι κῶν ἔρ γων, καὶ μά λι στα μοῦ ἔ χουν χα ρί σει ἀ νε κτί μη τες θε α τρι κὲς ἐμ πει ρί ες. 
Συ νε πῶς σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση τὰ γρα φό με νά μου δὲν ἐκ φρά ζουν ἀν τί θε ση πρὸς 
τὸ ξέ νο ρε περ τό ριο. 

Ἐκ προ σώ πη ση στὸ Πε κῖ νο μέ... Ρα κί να!
 μως τὸ ξέ νο ρε περ τό ριο δὲν ἔ χει καμ μί α ἀ πο λύ τως σχέ ση μὲ τὰ ἀρ χαί α 
θέ α τρα – μνη μεῖ α, ἔ στω καὶ ἂν ἡ θε μα το λο γί α τους προ σεγ γί ζῃ ἢ μι μῆ-
ται τοὺς τρα γι κούς μας. Πο λὺ δὲ πε ρισ σό τε ρο ἡ ὅ ποι α προ σέγ γι ση πρὸς 
τὸ δι ε θνὲς ρε περ τό ριο σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση δὲν ση μαί νει, ὅ τι ἡ χώ ρα 
μας (ἡ κά θε χώ ρα) μπο ρεῖ νὰ ἐκ προ σω πη θῇ στὴν κο ρυ φαί α δι ε θνῆ ἐκ-

δή λω ση, τοὺς Ὀ λυμ πια κοὺς Ἀ γῶ νες, μὲ ἔρ γο οἱ ου δή πο τε ξέ νου συγ γρα φέ ως. Πό σῳ 
δὲ μᾶλ λον ἡ δι κή μας χώ ρα, ἡ ὁ ποί α (ὅ σο καὶ ἂν δὲν ἀ ρέ σῃ σὲ κά ποι ους) ἐ κτὸς ἀ πὸ 
κοι τί δα τοῦ Πο λι τι σμοῦ εἶ ναι καὶ αὐ τὴ ἡ ὁ ποί α ἐ γέν νη σε τὸ Θέ α τρο. Εἶ ναι σα φές, ὅ τι 
πρό κει ται γιὰ κι νή σεις τά χα τυ χαῖ ες καὶ ἀ θῷ ες, ποὺ σκο πὸ ἔ χουν νὰ κα τευ θύ νουν τὶς 
συ νει δή σεις πρὸς τὴν ἀλ λοί ω ση τῆς ἰ δι αι τε ρό τη τος τῆς χώ ρας.

Ἡ δεύ τε ρη πα ρά στα ση, στὴν ὁ ποί α ἀ να φερ θή κα με, οἱ «Εὐ τυ χι σμέ νες Μέ ρες» τοῦ 
Σά μιου ελ Μπέ κετ, ἀν τι κα το πτρί ζει τὶς προ θέ σεις τῶν ἐ ξου σια στῶν εὐ κρι νέ στε ρα. 

Ἡ ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος δι α φη μι στι κὴ ἀ φίσ σα στοὺς χώ ρους τοῦ 
Με τρὸ στὴν Ἀ θή να καὶ σὲ ἄλ λα ση μεῖ α τῆς χώ ρας οὔ τε λί γο 
οὔ τε πο λὺ μᾶς κα λοῦ σε νὰ πα ρα κο λου θή σω με στὸ ἀρ χαῖ ο 
Θέ α τρο τῆς Ἐ πι δαύ ρου ἐγ γλέ ζι κο θί α σο, ποὺ στὴν Ἀγ γλι-
κὴ Γλῶσ σα θὰ πα ρου σιά σῃ ἔρ γο Ἐγ γλέ ζου (Ἰρ λαν δοῦ) 
συγ γρα φέ ως. 

Αὐ τὸ δὲν εἶ ναι «κε ραυ νὸς ἐν αἰ θρί ᾳ». Ἡ πνευ μα τι κή-πο-
λι τι στι κὴ αὐ τὴ δι ο λί σθη ση ξε κι νᾷ ἀ πὸ πο λὺ πα λαι ό τε ρα, 
ἀ πὸ τὴν δε κα ε τί α ἀ κό μη τοῦ ’80. Τό τε ἦ ταν, ποὺ ἡ Ἀγ γλι κὴ 
ἀ κού σθη κε γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὸ ἀρ χαῖ ο Θέ α τρο τῆς Ἐ πι δαύ-
ρου, ὅ που ἐγ γλέ ζι κος θί α σος πα ρου σί α σε τὴν «Ὀ ρέ στεια» 
σὲ σκη νο θε σί α Πῆ τερ Χώλ. Τὸ ἔγ κλη μα αὐ τὸ προ σε πά θη σε 
νὰ τὸ κά νῃ θε σμὸ καὶ ὁ μα κα ρί της Μί νως Βο λα νά κης, ὁ 

ὁ ποῖ ος εἶ χε τὴν «ἰ δέ α», στὸ ὄ νο μα τά χα τῶν πο λι τι στι κῶν ἀν ταλ λα γῶν, νὰ σκη νο θε-
τή σῃ πα ρα στά σεις Ἀρ χαί ου ∆ρά μα τος, μὲ Ἕλ λη νες ἠ θο ποι οὺς νὰ μι λοῦν Ἀγ γλι κά. 
Εὐ τυ χῶς τὸ ἐγ χεί ρη μα αὐ τὸ πε ρι ω ρί σθη κε στὸ «Θέ α τρο βρά χων» στὴν Πε τρού πο λη, 
χω ρὶς νὰ προ λά βῃ νὰ φθά σῃ στὴν Ἐ πί δαυ ρο. Καὶ πρὸς ἀ πο φυ γὴν ἠ θε λη μέ νων πα-
ρε ξη γή σε ων ἐ πα να λαμ βά νο με: Οὔ τε κα τὰ τῶν πο λι τι στι κῶν ἀν ταλ λα γῶν εἴ μα στε 
οὔ τε κα τὰ τοῦ δι ε θνοῦς θε α τρι κοῦ ρε περ το ρί ου. Καὶ ἐ μεῖς ἀ νε βά ζο με πα ρα στά σεις 
ξέ νων συγ γρα φέ ων στὴν γλῶσ σα μας. Ἄλ λω στε, τὴν ἐ πο χὴ ποὺ συ νέ βαι ναν αὐ τά, 
εἴ χα με τὴν εὐ και ρί α νὰ πα ρα κο λου θή σω με στὴν τη λε ό ρα ση, σὲ πα ρα γω γὴ τοῦ BBC, 
τὸ ἐγ γλέ ζι κο «ἀ νέ βα σμα» τοῦ ἔρ γου «Οἰ δί πους ἐ πὶ Κο λω νῷ» τοῦ Σο φο κλέ ους. Καὶ 
γιὰ τὴν πα ρά στα ση αὐ τὴ μό νο θε τι κὰ λό για θὰ μπο ρού σα με νὰ δι α τυ πώ σω με, καὶ 
αὐ τὸ γιὰ δύο λό γους: 

 Ἡ πα ρά στα ση αὐ τὴ δὲν ἐ δό θη σὲ κά ποι ον ἱ ε ρὸ ἀρ χαι ο ελ λη νι κὸ χῶ ρο, ἀλ λὰ σὲ 
ἐγ γλέ ζι κο θέ α τρο.

Ἡ πνευματική-

πολιτιστικὴ 

διολίσθηση 

ξεκινᾷ ἀπὸ πολὺ 

παλαιότερα, ἀπὸ 

τὴν δεκαετία ἀκόμη 

τοῦ ’80.
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 Ὁ σκη νο θέ της, ἔ χον τας (προ φα νῶς) ἀ πό λυ τη γνώ ση τῆς πε ρι ω ρι σμέ νης δυ να μι-
κῆς τῆς Ἀγ γλι κῆς Γλώσ σας, ἐ πέ λε ξε κλει στὸ θέ α τρο καὶ ἐ στη ρί χθη στὴν «ποι η τι κὴ 
ἀ τμό σφαι ρα» σὲ ἀ πο λύ τως χα μη λοὺς τό νους, μὲ στό χο τὴν με λω δι κό τη τα τοῦ 
λό γου. Αὐ τὰ τὰ δύο στοι χεῖ α δεί χνουν ὄ χι μό νο τὸν ἀ πό λυ το σε βα σμὸ πρὸς τὸ 
ἀρ χαι ο ελ λη νι κὸ δρᾶ μα, ἀλ λὰ καὶ τὴν γνώ ση γιὰ τὴν Ἱ στο ρί α του καὶ τοὺς σκο-
πούς του, στοὺς ὁ ποί ους θὰ ἀ να φερ θοῦ με λί γο ἀρ γό τε ρα.

Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ ἠ χη τι κὴ τῶν ἀρ χαί ων θε ά τρων
ὸν σε βα σμὸ πρὸς τὸ Ἀρ χαι ο ελ λη νι κὸ Πνεῦ μα τὸν ἔ δει ξαν (ἐ κεί νη τὴν 
ἐ πο χή, τὴν δε κα ε τί α τοῦ ’80) καὶ οἱ Ἰ ά πω νες μὲ τὸν θί α σο «Toxo», ποὺ 
πα ρου σί α σε στὴν Ἑλ λά δα τὴν «Μή δεια» τοῦ Εὐ ρι πί δη. Καὶ αὐ τὴ ἡ πα-
ρά στα ση εἶ ναι πα ρά δειγ μα, ποὺ ἀ ξί ζει νὰ μνη μο νευ θῇ, προ κει μέ νου νὰ 
γί νουν σα φέ στε ρες οἱ θέ σεις αὐ τοῦ τοῦ ἄρ θρου:

Καὶ ἐ δῶ ὁ σκη νο θέ της, ἔ χον τας πλή ρη 
ἐ πί γνω ση τῆς προ φο ρᾶς καὶ τοῦ ἀ κού-
σμα τος τῆς δι κῆς του γλώσ σας, προ τί μη-
σε νὰ προ βά λῃ ὡς ἄ πο ψη ἀ φ’ ἑ νὸς μὲν 
τοὺς συμ βο λι κοὺς σχη μα τι σμοὺς καὶ ἀ φ’ 
ἑ τέ ρου τὴν «ποι η τι κὴ ἀ τμό σφαι ρα», προ-
σαρ μο σμέ νη ὅ μως σὲ ἀ νοι χτὸ χῶ ρο. (Σὲ 
αὐ τὸ τὸ ση μεῖ ο ἔγ κει ται καὶ ἡ τε ρά στια 
ἐ πι τυ χί α). Ἡ πα ρά στα ση ὡ στό σο δὲν 
«ἀ νέ βη κε» στὴν Ἐ πί δαυ ρο ἢ σὲ ἄλ λο ἀρ-
χαῖ ο θέ α τρο, ἀλ λὰ στὸ σύγ χρο νο θέ α τρο 
τοῦ Λυ κα βητ τοῦ. Λό γῳ δὲ τῆς με γά λης εἰ-
σπρα κτι κῆς ἐ πι τυ χί ας ἐ κλή θη σαν καὶ τὴν 
ἑ πο μέ νη χρο νιά, μὲ τὴν ἴ δια πα ρά στα ση. 
Καὶ τό τε ὅ μως, πα ρ’ ὅ λη τὴν δι α κρα τι κὴ 
σχέ ση ποὺ εἶ χε ἐ κτά κτως προ κύ ψει, πε ρι-
ω ρί σθη σαν στὸ Ἡ ρώ δει ο. ∆ὲν ἔ παι ξαν 
οὔ τε στὴν Ἐ πί δαυ ρο οὔ τε στὴν ∆ω δώ νη 
οὔ τε στοὺς Φι λίπ πους οὔ τε σὲ κα νέ να 
ἄλ λο ἀ πὸ τὰ ἀρ χαι ο ελ λη νι κὰ θέ α τρα. 
(Γιὰ νὰ μὴν γί νε ται σύγ χυση, τὸ Ἡ ρώ-
δει ο ἦ ταν ᾠ δεῖ ο τῶν Ρω μα ϊ κῶν χρό νων.) 
Μὲ τὰ δύο αὐ τὰ πα ρα δείγ μα τα πα ρα στά-
σε ων κα θί σταν ται, νο μί ζω, σα φεῖς οἱ θέ-
σεις μας γιὰ τὶς πο λι τι στι κὲς ἀν ταλ λα γὲς 
καὶ τὴν οἰ κου με νι κό τη τα τῆς Τέ χνης.

Ὡς γνω στόν, οἱ πρό γο νοί μας τὰ θέ α-
τρα τὰ ἔ κτι ζαν στὰ Ἀ σκλη πι εῖ α. Καὶ ἡ 
χρή ση τῶν θε ά τρων ἀρ χι κῶς εἶ χε σχέ ση 
μὲ τὴν ἴ η σιν (ἴα ση), τὴν θε ρα πεί α ποὺ 

Ἡ «Ἀν δρο μά χη» του Γάλ λου συγ γρα φέ α 
τοῦ ιζ΄ αἰ., Ρα κί να, ἐμ πνευ σμέ νη ἀ πὸ τὴν Αἰ-
νειά δα τοῦ Βιρ γι λί ου θὰ πα ρου σια σθῇ στὴν 
Κί να ἀ πὸ τὸ Ἐ θνι κὸ Θέ α τρο στὸ πλαί σιο 
πο λι τι στι κῶν ἐκ δη λώ σε ων τῆς Ὀ λυμ πιά δας 
τοῦ Πε κί νου. (Στὴν εἰ κό να ἐ ξώ φυλ λο τῆς 

«Ἀν δρο μά χης» τοῦ 1668.)
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προσέφεραν τὰ Ἀσκληπιεῖα. Σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες διαλέκτους, ποὺ στηρίζονται στὰ 
σύμφωνα, ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα (τόσο ἡ ἀρχαία ὅσο καὶ ἡ νέα) στηρίζεται στὰ φωνήεν-
τα, τὰ ὁποῖα μάλιστα προφέρονται μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα: α – ε – ι – ο. Αὐτὸ 
δημιουργεῖ θετικὴ κραδασμικότητα, ἡ ὁποία συμβάλλει τὰ μάλα στὴν ψυχοσύνθεση 
τοῦ θεατοῦ – ἀκροατοῦ. Αὐτὸ (εἴτε ἀρέσει σὲ ὡρισμένους εἴτε ὄχι) συμβαίνει μόνο 
στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἄλλες γλῶσσες (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν) στηρίζονται, ὅπως εἴπαμε, στὰ σύμφωνα. Τὰ δὲ φωνήεντά τους δὲν προφέρον-
ται μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα, ἀλλὰ ὡς «μεῖγμα», θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Γιὰ 
παράδειγμα, στὴν προφορὰ τῆς Γαλλικῆς κυριαρχεῖ ὁ συνδυασμὸς α+ου ἢ ο+ι, ἐνῷ 
παράλληλα παρατηρεῖται καὶ ἠχητικὴ μετατροπὴ τοῦ ρ σὲ γ.

Στὴν Ἀγγλικὴ ἀντιστοίχως ἐπικρατεῖ ὁ συνδυασμὸς ο+ου. Τὰ ἀκούσματα αὐ-
τὰ προσφέρονται γιὰ κλειστοὺς χώρους, δηλαδὴ κλειστὰ θέατρα καὶ χαμηλοὺς 
τόνους. Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ μὲ τὸ ἀνάλογο σκηνικὸ (διότι τὸ ἀφαιρετικὸ 
σκηνικὸ ταιριάζει μὲ τὰ καθαρὰ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς) μποροῦν νὰ ἔχουν θε-
τικώτατα καλλιτεχνικὰ ἀποτελέσματα, προσφέροντας «ἀτμοσφαιρικὴ παράσταση 
μὲ ἁρμονία». Στοὺς ἀνοικτοὺς χώρους ὅμως παρατηρεῖται τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο 
ἀποτέλεσμα, «μὲ δυσαρμονία». 

«Κυριολεκτικὰ ἀνυπόφορη γιὰ μένα ἡ κοφτερὴ σὰν ξου-
ράφι ἄρθρωσή τους» γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του ὁ 
πασίγνωστος διεθνὴς δάσκαλος τοῦ Θεάτρου Κωνσταντὶν 
Στανισλάβσκι, γιὰ νὰ δώσῃ ἔμφαση στὸ σωστὸ ἄκουσμα. 
Ἐνῷ γιὰ τὸν συνδυασμὸ τοῦ λόγου μὲ τὸν χῶρο ἀναφέρει 
παραστατικά: «Φοβερὸ μαρτύριο, νὰ μὴν μπορῇ κανεὶς νὰ 
ἐνσαρκώσῃ σωστὰ τὶς ἴδιες τὶς ἀνώτερες συγκινήσεις του. 
Παρόμοια συντριβὴ θὰ νοιώθῃ ἴσως ὁ μουγκός, ὅταν ἀγω-
νίζεται νὰ τραυλίσῃ ἄναρθρα, γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ αἰσθή-
ματά του στὴν ἀγαπημένη του. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ πιανίστας, 
ποὺ ἀκούει νὰ παραμορφώνεται τὸ βαθὺ καλλιτεχνικό 
του αἴσθημα ἀπὸ τὸ ξεκούρδιστο πιάνο.» Αὐτὸ ἀκριβῶς 
συμβαίνει μὲ τὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ 
δράματος, τοῦ βασισμένου στὰ φωνήεντα, σὲ οἱαδήποτε ἄλ-
λη γλῶσσα πλὴν τῆς Ἑλληνικῆς, σὲ ἀνοικτὸ Θέατρο. ∆ιότι 
ὁ λόγος (ἀποκλειστικὰ τῆς Ἑλληνικῆς) συντονίζεται μὲ τὸ 
πεδίο καὶ δημιουργεῖ θετικὴ κραδασμικότητα. Ἀντιθέτως 
ὁ βαρβαρικὸς λόγος προξενεῖ δυσαρμονία καὶ ἀρνητικὴ 
κραδασμικότητα.

Ὅμως πέρα καὶ ἀπὸ τὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου, στὰ ἀρχαῖα 
μας θέατρα μόνο παραστάσεις τῶν ἔργων ποὺ ἔγραψαν οἱ 

τρεῖς μεγάλοι μας τραγικοὶ Αἰσχύλος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης καὶ ὁ κωμῳδιογράφος 
μας Ἀριστοφάνης μποροῦν νὰ «ἀνεβαίνουν», καὶ αὐτὸ γιὰ τρεῖς λόγους: 

 Πρῶτα – πρῶτα, διότι γιὰ τὰ ἔργα ἐκείνων καὶ μόνο ἐκτίσθησαν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ 

ἄλλες διαλέκτους, 

ποὺ στηρίζονται 

στὰ σύμφωνα, ἡ 

Ἑλληνικὴ Γλῶσσα 

(τόσο ἡ ἀρχαία 

ὅσο καὶ ἡ νέα) 

στηρίζεται στὰ 

φωνήεντα, τὰ 

ὁποῖα μάλιστα 

προφέρονται μὲ 

σαφήνεια καὶ 

καθαρότητα.
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 ∆ι ό τι τὰ ἔρ γα αὐ τὰ ἀ πο τε λοῦν τὴν πεμ πτου σί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς Φι λο σο φί ας, τὴν 
ὁ ποί α μέ σῳ τῆς πα ρα στά σε ως ἐ κλα ϊ κεύ ουν καὶ προ σφέ ρουν σὲ ὁ λό κλη ρη τὴν 
ἀν θρω πό τη τα.

 Οἱ πα ρα στά σεις αὐ τὲς εἶ ναι ἕ να ἀ πὸ τὰ ἰ δι αί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς χώ ρας μας, 
καὶ ἀ πό δει ξη σὲ αὐ τὸ εἶ ναι, ὅ τι τὶς ἀ πο ζη τοῦν χι λιά δες ἀ πὸ τοὺς του ρί στες ποὺ 
μᾶς ἐ πι σκέ πτον ται.

Ἡ θε α τρι κὴ ἀ ξί α τοῦ Σά μι ου ελ Μπέ κετ
 τσι λοι πὸν τὸ «ἀ νέ βα σμα» οἱ ου δή πο τε ἔρ γου οἱ ου δή πο τε συγ γρα φέ ως 
(ἀ κό μη καὶ Ἕλ λη νος) πλὴν τῶν συγ κε κρι μέ νων τεσ σά ρων δρα μα τουρ-
γῶν μας, ἀ πο τε λεῖ ἐν συ νεί δη τη ἐ πί θε ση κα τὰ τῆς πο λι τι στι κῆς μας 
κλη ρο νο μιᾶς. Καὶ ἐ πει δή, εἰ δι κὰ σὲ αὐ τὸ τὸ ἐ πι χεί ρη μά μου, πολ λοὶ θὰ 
ἀν τι τά ξουν τὶς δι ε θνι στι κὲς «προ ο δευ τι κές» τους ἀ πό ψεις, ἂς ἐ ξε τά σω-

με καὶ τὴν σπου δαι ό τη τα τοῦ ἐν λό γῳ συγ γρα φέ ως, ποὺ ἐ κρί θη ἄ ξιος νὰ «παι χθῇ» 
στὸν χῶ ρο τοῦ Αἰ σχύ λου, τοῦ Σο φο κλέ ους, τοῦ Εὐ ρι πί δου, τοῦ Ἀ ρι στο φά νους.

Τὸ ἐγ κυ κλο παι δι κὸ λε ξι κὸ «Ἐ λευ θε ρου δά κη» τοῦ ἀ φι ε ρώ νει δύο μό νο φρά σεις, 
ἀ να φέ ρον τας ἁ πλῶς: «Γάλ λος συγ γρα φέ ας ἰρ λαν δι κῆς κα τα γω γῆς. Ση μεί ω σε ἐ πι-
τυ χί ες στὸ Θέ α τρο μὲ τὸ ἔρ γο “Πε ρι μέ νον τας τὸν Γκον τὸ” (1952) κα θὼς καὶ τὰ 
μυ θι στο ρή μα τά του.»

Ἀ πὸ τὴν πλευ ρά του ὁ Ἀ λέ ξης Σο λω μὸς στὸ «Θε α τρι κὸ Λε ξι κό» ἀ να φέ ρει: «Ἰρ λαν-
δὸς συγ γρα φέ ας, ποὺ ἀ πὸ τὸ 1928 δι ά λε ξε τὴν Γαλ λί α γιὰ δι α μο νή του καὶ ἀ πὸ τὸ 
1945 τὴν Γαλ λι κὴ Γλῶσ σα γιὰ τὰ ἔρ γα του. Ἀ σχο λή θη κε ἀρ κε τὰ μὲ τὸ μυ θι στό ρη μα, 
καὶ ὅ ταν δο κί μα σε τὴν θε α τρι κὴ μορ φή, θε ω ρή θη κε τό σο ἀλ λό κο τη, ποὺ τὸ πρῶ το 
του πό νη μα (μὲ τὸν ἑλ λη νι κὸ τίτ λο: “Ἐ λευ θε ρί α”) ἔ μει νε ἄ παι χτο, καὶ τὸ δεύ τε ρο 
(“Πε ρι μέ νον τας τὸν Γκον τό”) μὲ δυ σκο λί α κα τά φε ρε νὰ στε γα στῇ σὲ ἕ να θε α τρά κι.... 
Ὅ λα του τὰ ἔρ γα πα ρου σιά ζουν μί α ἔ ξω ἀ πὸ τό πο καὶ χρό νο ἐ ρη μιά, ἕ να ταυ τό χρο-
να τρα γι κὸ καὶ φαρ σι κὸ χά ος, ὅ που ἀρ γο σα λεύ ουν χα ρα κτῆ ρες “μι σο-μάρ τυ ρες καὶ 
μι σο-πα λιά τσοι” δί χως συγ κε κρι μέ νη ταυ τό τη τα, ποὺ μι λᾶ νε ἀ τε λεί ω τα, κα θὼς λέ ει 
ὁ ἴ διος, δί χως νά’ χου νε τί πο τα νὰ ποῦ νε.»

Τὰ στοι χεῖ α αὐ τὰ οἱ ἰ θύ νον τες ἀ σφα λῶς τὰ γνω ρί ζουν πο λὺ κα λὰ καὶ ἴ σως γι’ αὐ τὸ 
φρόν τι σαν νὰ «ἀ νε βά σουν» τὸ κῦ ρος τοῦ ἐν λό γῳ συγ γρα φέ ως μὲ εἰ δι κὸ ἀ φι έ ρω μα 
στὴν Τη λε ό ρα ση, στὸ «κα νά λι τῆς Βου λῆς». Βε βαί ως δὲν εἶ ναι λί γοι καὶ ἐ κεῖ νοι ποὺ 
θὰ ἀν τι τά ξουν, ὅ τι ὁ Σά μιου ελ Μπέ κετ ἐ βρα βεύ θη τὸ 1969 μὲ τὸ βρα βεῖ ο Νόμ πελ 
Λο γο τε χνί ας. Ἀ παν τῶ ἐκ τῶν προ τέ ρων: 

 Ἄλ λο πρᾶγ μα ἡ Λο γο τε χνί α καὶ ἄλ λο ἡ συγ γρα φὴ θε α τρι κοῦ ἔρ γου, ὅ που ἀ πα-
ραί τη τη εἶ ναι ἡ γνώ ση (καὶ τὸ τα λέν το ἐν γέ νει) τῆς θε α τρι κῆς δο μῆς. 

 Κα νέ να βρα βεῖ ο (Νόμ πελ ἢ οἱ ο δή πο τε ἄλ λο) δὲν εἶ ναι σὲ θέ ση νὰ το πο θε τή σῃ τὸν 
πα ρα λή πτη του δί πλα στοὺς προ γό νους μας.

 Μὲ βρα βεῖ ο Νόμ πελ ἐ τι μή θη σαν καὶ οἱ Ἕλ λη νες Σε φέ ρης καὶ Ἐ λύ της. Κα νέ νας 
τους ὅ μως δὲν δι ε νο ή θη, ὅ τι τὰ ἔρ γα του θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἀ κου σθοῦν στὸν ἱ ε ρὸ 
χῶ ρο τῆς Ἐ πι δαύ ρου.
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Ἡ στα δια κὴ ὑ πο νό μευ ση τῆς ἑλ λη νι κό τη τας
 πα νερ χό με νοι στὸν Σά μιου ελ Μπέ κετ καὶ τὴν προ σφο ρά του στὸν θε α-
τρι κὸ λό γο (καὶ κα τ’ ἐ πέ κτα ση στὴν Φι λο σο φί α), ὅ πως πα ρου σι ά ζε ται 
στὸ «Θε α τρι κὸ Λε ξι κό», βλέ πο με ξε κά θα ρα, ὅ τι τὸ «ἀ νέ βα σμά» του στὸ 
θέ α τρό μας, εἶ ναι μί α ἀ προ κά λυ πτη ἐ πί θε ση κα τὰ τῆς Ἱ στο ρί ας μας, τοῦ 
Πο λι τι σμοῦ μας, τῆς χώ ρας μας γε νι κώ τε ρα, ποὺ συν δυ ά σθη κε μὲ τὴν 

κα τα στρο φὴ τοῦ φυ σι κοῦ πε ρι βάλ λον τος. Καὶ ὡς νο ή μο νες ἄν θρω ποι ὀ φεί λο με νὰ 
συ νει δη το ποι ή σω με τὴν πι κρὴ ἀ λή θεια, ὅ τι αὐ τὴ ἡ κα τα στρο φὴ τοῦ πε ρι βάλ λον τός 
μας σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν πνευ μα τι κή μας ἰ σο πέ δω ση δὲν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο, πα ρὰ τὸ 
ἀ πο τέ λε σμα τῆς μα κρό χρο νης ἀ νο χῆς μας. 

∆ὲν θὰ τολ μοῦ σαν νὰ συμ πε ρι λά βουν ξέ νο ρε περ τό ριο στὸ φε στι βὰλ Ἐ πι δαύ ρου, 
ἐ ὰν πρῶ τα δὲν εἶ χαν φρον τί σει νὰ ὑ πο βαθ μί σουν χρό νο μὲ τὸν χρό νο τὸν ἴ διο τὸν 
θε σμό. Ἂν δὲν εἶ χαν πρῶ τα κα τορ θώ σει νὰ ἀ πα ξι ώ σουν τὴν Ἐ πί δαυ ρο, μὲ ὅ,τι ἐκ-
προ σω πεῖ, στὰ μά τια τῆς νέ ας γε νιᾶς μὲ πα ρα στά σεις χα μη λο τά του ἐ πι πέ δου. Ἂν δὲν 
εἶ χαν με τα τρέ ψει τὰ «Ἐ πι δαύ ρεια» σὲ κο σμι κὸ γε γο νός, ἀ φορ μὴ συ ναν τή σε ων καὶ 
δη μο σί ων σχέ σε ων, τρα πέ ζι συ ναλ λα γῶν (κομ μα τι κῶν καὶ ὄ χι μό νο). 

Κυ ρί ως ἡ δε κα ε τί α τοῦ ’80 θὰ μπο ροῦ σε νὰ χα ρα κτη ρι σθῇ ὡς ἡ δε κα ε τί α, κα τὰ τὴν 
ὁ ποί α τὸ κοι νὸ (δι α τη ρῶν τας ἀ κό μη τὶς ἀν τι στά σεις του) φώ να ζε τὶς πε ρισ σό τε ρες 
φο ρὲς ἀ πὸ κά θε ἄλ λη χρο νι κὴ πε ρί ο δο «αἶ σχος!!», κα θὼς βί ω νε τὴν ὕ βρη, τὴν ἀ σέ-
βεια στοὺς τρα γι κούς μας ποι η τὲς ἀλ λὰ καὶ τὸν Πο λι τι σμό μας γε νι κώ τε ρα. Καὶ οἱ 

H ἀ κου στι κὴ συμ πε ρι φο ρὰ τῶν ἀρ χαί ων θε ά τρων ἐ πέ τρε πε τὴν τέ λεια με τά δο ση τοῦ ἤ χου 
στοὺς ἀ νοι κτοὺς αὐ τοὺς χώ ρους, πρᾶγ μα τὸ ὁ ποῖ ο δὲν εἶ ναι ἐ φι κτὸ στοὺς πε ρισ σό τε ρους 
σύγ χρο νους χώ ρους χω ρὶς ἠ λε κτρο α κου στι κὴ βο ή θεια. Στὶς εἰ κό νες φαί νον ται τὰ ἀ κου στι-
κὰ πρό τυ πα καὶ οἱ κα τό ψεις μὲ τὶς θέ σεις πη γῆς καὶ ἀ κρο α τῶν τῶν ἀρ χαί ων θε ά τρων τῆς 
Ἐ πι δαύ ρου (ἐ πά νω) καὶ τῆς ∆ω δώ νης (κάτω). (Λ. Βα σι λαν τω νό που λου, Ἰ. Μουρ τζό που λου: 

«Ἀ κου στι κὴ προ σο μοί ω ση καὶ ἀ νά λυ ση ἀ νοι κτῶν θε ά τρων τῆς Ἀρ χαι ό τη τας.)
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«προοδευτικοί» ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ ἀφιέρωναν ἐκπομπὲς ἐπὶ ἐκπομπῶν, γιὰ νὰ 
«κατσαδιάσουν» τοὺς κακοὺς θεατές, ποὺ παρέμεναν «δογματικοί», «ὀπισθοδρομι-
κοί» καὶ δὲν ἐδέχοντο τὶς «προοδευτικὲς καλλιτεχνικὲς ἀπόψεις». 

∆ὲν θεωρῶ σκόπιμο (τοὐλάχιστον στὸ παρὸν ἄρθρο) νὰ ἀναφερθῶ σὲ ὀνόματα 
θιάσων καὶ σκηνοθετῶν, Ἑλλήνων» καὶ μή, οὔτε ἀκόμα καὶ τῶν ἐν λόγῳ ραδιοφω-
νικῶν σταθμῶν, διότι καὶ αὐτοὶ ὅλοι δὲν ἦσαν οἱ ἠθικοὶ 
αὐτουργοί. Ἀσήμαντα πιόνια κάποιων ἄλλων ἦσαν. Αὐτὸ 
ποὺ ἔχει σημασία εἶναι, ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πολιτιστική 
μας κληρονομιὰ ἐδέχετο αὐτὰ τὰ ὕπουλα κτυπήματα, ἐκ πα-
ραλλήλου ἐμεθοδεύετο καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ μας 
περιβάλλοντος, μὲ πολὺ μικροτέρας ἐκτάσεως ἑστίες βέβαια 
ἀλλὰ ἀριθμητικῶς σταθερὰ αὐξανόμενες. Ἀναφέρομαι στὶς 
τοπικὲς φωτιές, ποὺ χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἐγίνοντο ὅλο καὶ 
περισσότερες. Ἀξίζει δὲ νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι δὲν ἦσαν λίγες 
καὶ οἱ περιπτώσεις, ὅπου ἐκινδύνευσε ἀκόμη καὶ τὸ ἴδιο τὸ 
Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου. Ἦταν ἡ ἐποχή, ὅπου τὸ «σκυλάδι-
κο» καθιερώνετο ὅλο καὶ περισσότερο ὡς θεσμός. 

Καὶ καθὼς τὰ χρόνια περνοῦσαν μὲ τὴν ταυτόχρονη 
καταστροφὴ τῆς περιβαλλοντικῆς ἀφ’ ἑνὸς καὶ τῆς πνευ-
ματικῆς ἀφ’ ἑτέρου κληρονομιᾶς μας, τὰ σχολικὰ βιβλία 
τῆς Ἱστορίας συνεχῶς ἔχαναν ἀπὸ τὸν ὄγκο τους. Χρόνο 
τὸν χρόνο ἡ διδακτέα ὕλη τους ἐγίνετο φτωχότερη, κα-
θὼς κάποιοι τοὺς ἀφαιροῦσαν σελίδες. Ἦταν τότε ποὺ ὁ 
ὑπουργὸς Παιδείας μὲ προσωπική του ἐγκύκλιο εἶχε δώσει 
ἐντολὴ στὰ σχολεῖα «ὁ ἑορτασμὸς τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων 
νὰ μὴν ἔχῃ ἐθνικιστικὸ χαρακτῆρα». Τὰ ἀποτελέσματα 
βέβαια τὰ βιώνουμε σήμερα, καθὼς στὰ διάφορα «γκάλ-
λοπς» ἡ νέα γενιὰ μπερδεύει τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ δίνει 
ἀπαντήσεις ποὺ προξενοῦν κλαυσίγελω.

Ἔτσι φθάσαμε στὸ 2007 μὲ τὸ γνωστὸ θέμα τοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας.
Ἔτσι φθάσαμε στὸ καλοκαίρι τοῦ 2007 μὲ τὴν ὁλόπλευρη (ὑλική, πνευματική, ψυ-

χική) ὑποβάθμιση τῆς ζωῆς μας.
 Ἔτσι φθάσαμε νὰ ἐκπροσωπηθοῦμε στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Πεκίνου μὲ 

ἔργο ξένου συγγραφέως.
Εἶναι σαφὲς λοιπόν, ὅτι ἡ ἀντίσταση εἶναι μονόδρομος. Καὶ ἀπαραίτητη προϋπό-

θεση γι’ αὐτὸ εἶναι ἡ συνειδητοποίηση! 

Βιβλιογραφία
Ἐπίτομο ἐγκυκλοπαιδικὸ λεξικὸ «Ἐλευθερουδάκη».
Ἀλέξη Σολωμοῦ, «Θεατρικὸ λεξικό».
Κωνσταντὶν Στανισλάβσκι, «Ἡ ζωή μου στὴν Τέχνη».

 Παντελῆς Κοντογιάννης 
 Ἠθοποιὸς - Συγγραφέας

Ἔχουν ἀπαξιώσει 

τὴν Ἐπίδαυρο, μὲ 

ὅ,τι ἐκπροσωπεῖ, 

στὰ μάτια τῆς 

νέας γενιᾶς μὲ 

παραστάσεις 

χαμηλοτάτου 

ἐπιπέδου. Ἔχουν 

μετατρέψει τὰ 

«Ἐπιδαύρεια» 

σὲ κοσμικὸ 

γεγονός, ἀφορμὴ 

συναντήσεων καὶ 

δημοσίων σχέσεων, 

τραπέζι συναλλαγῶν 

(κομματικῶν καὶ ὄχι 

μόνο).
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ÔÏ «XAÑÉÔÏÂÑÕÔÏÍ» ÐÔÙÌÁ

ὰ δι α φη μι ζό με να ὡς 
θαυ μα τουρ γὰ τε μά χια 
τῶν πτω μά των ἁ γί ων 
(λεί ψα να) ἀ πο τε λοῦν 
ἀν τι κεί με να πλου τι-

σμοῦ τῶν ἐκ κλη σι ῶν καὶ τῶν μο να-
στη ρι ῶν, ποὺ ἀν τα γω νι ζό με να με τα-
ξύ τους ἐ πι δι ώ κουν πάν τα νὰ ἔ χουν 
στὴν κα το χή τους κά ποι ο τε μά χιο 
πτώ μα τος, τὸ ὁ ποῖ ο ἐ πι δει κνύ ουν -μὲ 
τὸ ἀ ζη μί ω το- στὸ εὐ σε βὲς ποί μνιο. 

Τὸ εἰ κο νι ζό με νο στὴν φω το γρα φί α 
πτῶ μα τοῦ Ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ Ρώσ-
σου, ποὺ «κο σμεῖ» τὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ 
πε ρι ο δι κοῦ τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρό πο λης 
Αὐ λῶ νος καὶ Βοι ω τί ας «Ὀρ θό δο ξος 
ποι με νι κὸς αὐ λός» (ἀρ. 21, 5-6 2007), 
ἐ κτί θε ται γιὰ προ σκύ νη μα σὲ μο να-
στή ρι τῆς πε ρι ο χῆς. 

Ἐν τύ πω ση δὲν προ κα λεῖ μό νο τὸ στό λι σμα τοῦ πτώ μα τος μὲ χρυ σο κέν τη τα 
ὑ φά σμα τα καὶ φύλ λα χρυ σοῦ στὸ πρό σω πο καὶ στὸ χέ ρι, ἀλ λὰ καὶ τὸ ὅ τι στὸ 
ἐ σώ φυλ λο τοῦ πε ρι ο δι κοῦ τὸ πτῶ μα πε ρι γρά φε ται ὡς «χα ρι τό βρυ τον»! 

[Γιὰ τὴν πτω μα το λα τρί α στὸ Χρι στι α νι σμὸ βλέ πε τε: 

• Β. Μαυ ρομ μά τη: «Τά... δέ κα χέ ρια τοῦ ἁ γί ου Προ κο πί ου καὶ οἱ... πέν τε μα στοὶ 
τῆς Ἁ γί ας Βαρ βά ρας», «∆», τ. 276.

• Κ. Ἐ λευ θε ρί ου: «Ἡ πτω μα το λα τρί α στὴ θρη σκεί α. Ἱ στο ρί α καὶ ἀ ξι ο πι στί α τῶν 
ἱ ε ρῶν πτω μά των», «∆», τ. 282 (http://www.davlos.gr/pdf/18889.pdf). 

• ∆. Λάμ πρου: «Τὸ πτῶ μα τῆς Ρω μι ο σύ νης», «∆», τ. 291 (http://www.davlos.gr/
pdf/19750.pdf).

• Γ. Λά ζα ρη: «Πλη θω ρι σμὸς ἁ γί ων πτω μά των στὴν Φθι ώ τι δα», «∆», τ. 291 (http://
www.davlos.gr/pdf/19755.pdf). 

• Σ. Φλέκ κα: «Ἡ ἀρ χαί α τέ χνη τῆς βαλ σά μω σης καὶ ὁ... Βησ σα ρί ων», «∆», τ. 300 
(http://www.davlos.gr/pdf/20719.pdf).

Ἐ πί σης βλέ πε τε καὶ τὰ τε τρα ή με ρα συμ βάν τα γύ ρω ἀ πὸ τὸ πτῶ μα τοῦ μα κα ρι στοῦ 
κυ ροῦ-κυ ροῦ Χρι στο δού λου ἀ πὸ τὶς 28 μέ χρι 31 Ἰ α νου α ρί ου.]

Γιῶργος  Γαλανὸς
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Ὁ Βυζαντινισμὸς ἐν δράσει
Γιὰ τὸν «∆» τὸ πρόσωπο «ἀρχιεπίσκοπος» δὲν ἦταν ποτὲ μέσα στὰ ἐνδιαφέ-

ροντά του, διότι θεωροῦμε ὅτι ἡ Θεοκρατικὴ Ἰδεολογία καὶ ἡ συγκεκριμένη στὴν 
σημερινὴ Ἑλλάδα «ἔκδοσή» της, δηλαδὴ ὁ Μεσαιωνισμός-Βυζαντινισμός-Ρωμιοσυνισμός-
Ἑλληνοχριστιανισμός, εἶναι ἡ κρυφὴ αἰτία ποὺ δημιουργεῖ τὴν κακοδαιμονία τῆς πνευμα-
τικῆς καὶ ἠθικῆς κατάστασης, στὴν ὁποία βρίσκονται ὁ Ἕλληνας καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς ἐδῶ 
καὶ 1.750 χρόνια. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Ἱερώνυμου δὲν σημαίνει λοιπὸν τίποτε τὸ καινούργιο. 
Ἁπλῶς σημειώνουμε, ὅτι ὁ νέος Προκαθήμενος εἶναι γνωστὸς στοὺς ἀναγνῶστες μας γιὰ 
τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε στὴν καταστροφὴ τῆς Κοιλάδας τῶν Μουσῶν (βλ. τεύχη: 248-249, 
251, 257, 260-261, 279, 310), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ὁ ἡγέτης τῶν βυζαντινι-
στῶν στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα.

∆.Ι.Λ.

Τὸ «Προσκύνημα τοῦ Ραββίνου» καὶ ἡ Βουλὴ
Ὑπερέβη ἑαυτὴν ἡ Ρωμιοσύνη μὲ τὸν πιὸ ἀδίστακτο δυνατὸ τρόπο. Τὸ ἐπίσημο «Κανά-

λι τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων» στὶς 12 Ἰανουαρίου παρουσίασε ντοκυμανταὶρ μὲ τίτλο «Μέ-
γας Ἀλέξανδρος», ὅπου ὁ ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς κ. Νέστορας Μάτσας, γνωστὸς γιὰ τὶς 
ἐκπομπές, ποὺ παρουσιάζει μόνο στὰ κρατικὰ Μ.Μ.Ε., ἔδειξε καὶ σχολίασε τὴ γνωστὴ 
πλαστὴ λιθογραφία τοῦ Μακεδόνα βασιλιᾶ, ποὺ τὸν ἐμφανίζει νὰ πηγαίνῃ στὴν Ἱερου-
σαλὴμ καὶ νὰ προσκυνᾷ τὸν Ἑβραῖο ραββῖνο! Ἔχουμε ἐπανειλημμένα ἀποδείξει, ὅτι οἱ 
ἱστορικοὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἀγνοοῦν ἐντελῶς αὐτὸ τὸ παραμύθι τῆς «ἐπίσκεψης» καὶ 
τοῦ «προσκυνήματος», ποὺ κατασκευάστηκε ἀπὸ ἰουδαϊκὲς «πηγές»· ὅπως καὶ ὅλοι γνω-
ρίζουν, ὅτι ὁ Αἰσχύλος, ὁ Ξενοφῶν ἀλλὰ καὶ γενικὰ ἡ ἑλληνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ ζωὴ δια-
κηρύττουν, ὅτι «οἱ Ἕλληνες οὔτε θεοὺς οὔτε ἀνθρώπους προσκυνοῦν» –καὶ συνεπῶς ἐδῶ 
δὲν χρειάζεται νὰ ἐπανέλθωμε σ’ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ἀπάτη. Ἀλλὰ ἐπισημαίνουμε τὸ νέο 
«κροῦσμα» τῆς ἐπίσημης προπαγάνδας τῆς σημερινῆς Ρωμιοσύνης, διότι δείχνει γιὰ μία 
ἀκόμη φορά, ὅτι ἔχουν δίκιο οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ μᾶς χαρακτηρίζουν ἐμᾶς καὶ γενικὰ τοὺς 
μὴ ὁμοεθνεῖς τους στὰ ἱερά τους βιβλία «γκοΐμ» (=ζῷα).

Γ.Σ.Π.

Blessed Contributions
Ἡ Ἑλλάδα στηρίζει οἰκονομικὰ τὸ Πατριαρχεῖο μὲ τεράστια κονδύλια. Στὸ τεῦχος 284 

εἴχαμε σὲ ἀποκλειστικότητα δημοσιεύσει ἐμπιστευτικὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτε-
ρικῶν, μὲ τὸ ὁποῖο τοῦ ἔστελνε «ἕξι δεσμίδες τῶν 500.000 ₠ ἑκάστη ὡς 2η δόση τῆς οἰκο-
νομικῆς ἐνίσχυσης τοῦ 2005» μὲ ἄγνωστο τὸ συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν κατ’ ἔτος δόσεων -φα-
νερῶν ἢ μυστικῶν. Τὸ Πατριαρχεῖο στηρίζεται ἐπίσης οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες 
του ἀνὰ τὸν κόσμο (Ἀμερική, Αὐστραλία κ.λπ.), ἀπὸ συνεισφορὲς ἀνωνύμων ἢ ἐπωνύμων 
προσώπων (ἐπιχειρηματιῶν, εὐσεβῶν πιστῶν κ.λπ.), ἀλλὰ κι ἀπὸ πολλὲς καὶ διάφορες ἄλ-
λες ἐπιχορηγήσεις. Ὅπως εἴχαμε σχολιάσει τὸ γεγονὸς τῆς εἰσροῆς δεκάδων ἑκατομμυρί-
ων εὐρὼ στὸ Φανάρι, «ποτὲ τόσο λίγοι δὲν τρῶνε τόσα πολλά».

Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ Πατριαρχεῖο σὲ κάθε εὐκαιρία ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπομυζᾷ ἀκόμη περισσό-
τερα κέρδη. Koινοποιήθηκε στὸ ἠλεκτρονικό μας ταχυδρομεῖο τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν 
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιᾶς μήνυμα τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου 
στὰ Ἀγγλικά, τὸ ὁποῖο τιτλοφοροῦνταν “Christ is born!”. Στὸ μήνυμα αὐτό, τὸ ὁποῖο εἶ-
χε ἀποσταλῆ σωρηδὸν πρὸς πολλοὺς ἀποδέκτες, μετὰ τὶς τυπικὲς εὐχὲς ἐπισημαινόταν, 
ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει «ἀνάγκη οἰκονομικῶν μέσων, προκειμένου νὰ ἐκπληρώσῃ τοὺς 

‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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ἱεροὺς σκοπούς του», καὶ κατέληγε δίνοντας ἕνα λογαριασμό, στὸν ὁποῖο θὰ μπορούσα-
με «generously» (γενναιόδωρα) νὰ καταθέσουμε «our blessed contributions» (τὶς εὐλογημέ-
νες μας συνεισφορές).

Γ.Γ.

Ὁ Λυσικράτης μὲ χρῶμα
Ἡ ἀέναη σύγκρουση τοῦ ἀντικειμενικοῦ μὲ τὸ ὑποκειμενικό, τῶν κοινωνικῶν ἀρχῶν 

μὲ τὶς προσωπικὲς ἐπιθυμίες, καθὼς καὶ ἡ τελική τους σύζευξη (Ζεύς) ἀποτελοῦν τὰ θε-
μέλια τῆς Ζωῆς, πάνω στὰ ὁποῖα οἰκοδομεῖται ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ἡ ἐπίτευξη τῆς Ζεύ-
ξης τῶν δύο αὐτῶν πραγματικοτήτων φέρνει τὴν εὐτυχία (εὐδαιμονία), ἐνῷ τὸ ἀντίθετο 
ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴ δυστυχία (κακοδαιμονία) καὶ στὸν ὄλεθρο. 

Πρωταγωνιστὴς τῶν παραστάσεων ὁ ∆ιόνυσος δέχεται τὴν ἐπίθεση τῶν πειρατῶν (Νό-
μοι), τὸν ὁποῖο ὑπερασπίζουν οἱ μόνιμοι ἀκόλουθοί του, οἱ Σειληνοὶ (Ἐπιθυμίες). Τελι-
κὸς νικητὴς ὁ ∆ιόνυσος ἀποφασίζει νὰ μὴν ἐξοντώσῃ τοὺς πειρατὲς (γνωρίζοντας ὅτι ἡ 
κοινωνικὴ τάξη εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁμαλὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων), ἀλλὰ τοὺς με-
ταμορφώνει σὲ δελφίνια, ὥστε μὲ τὴν ταχύτητά τους νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ βασίλειό του 
καὶ νὰ φτάσουν στὸ φωτεινὸ (δελφικό) βασίλειο τῶν ὀλύμπιων θεῶν (Λόγου). 

Μιὰ πρωτοποριακὴ ἔκθεση ζωγραφικῆς θὰ φιλοξενήσῃ ἡ Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Φιλο-
λογικοῦ ὁμίλου «Παρνασσός» (πλ. Καρύτση 8) ἀπὸ 17 μέχρι 29 Μαρτίου. ∆ημιουργὸς ὁ 
ζωγράφος καὶ συνεργάτης τοῦ «∆» Κώστας Μίχος. Ἡ ἐντελῶς πρωτότυπη σύνθεση πλέξυ 
γκλὰς καὶ σμάλτου τῶν περίφημων παραστάσεων τῆς Κρήνης τοῦ Λυσικράτη καὶ ἡ χρω-
ματική τους ἔνταση ὡδήγησε σὲ ἕνα ἐντυπωσιακὸ εἰκαστικὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἀξίζει νὰ 
θαυμάσῃ κανείς. Τὸ ζητούμενο τῆς Ζεύξης ἀποτελεῖ προσωπικὸ στοίχημα γιὰ τὸν καθέ-
να. Καὶ οἱ παραστάσεις τοῦ Λυσικράτη μᾶς τὸ θυμίζουν.

Ὧρες λειτουργίας τῆς ἔκθεσης: 10:00-13:00 & 18:00-21:00 (ἐκτὸς Κυριακῆς).
Ω.

Αὐτὸς ἐκοιμήθη κι ἐμεῖς κοιμόμαστε
Πενθεῖ στὸ σύνολό του τὸ κρατίδιο τῆς Ρωμιοσύνης, οἱ τηλεπαρουσιάστριες ἀμφιέστη-

καν μὲ μαῦρα μοντελλάκια καὶ οἱ τηλεπαρουσιαστὲς φόρεσαν τὴ θλιμμένη μάσκα καὶ 
σκοῦρες γραβάτες, δηλώνοντας ἔτσι ποιός τοὺς στηρίζει, ὥστε ἡ ταλαίπωρη Ἑλλὰς νὰ 
φτάσῃ στὸ χάλι ἐτούτου τοῦ καιροῦ, τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ διακινοῦντος μυστικὰ 
κονδύλια, λὲς καὶ εἶναι στρατιωτικὲς δαπάνες (ἴσως σ’ ὅσους στρατεύονται στὸν πόλεμο 
κατὰ τοῦ Πολιτισμοῦ μας...).

Βέβαια κατὰ τὰ μεσαιωνικὰ πρότυπα τῆς Βυζαντινοσύνης ἔγιναν καὶ οἱ μηχανορραφί-
ες, ἀφθάστου κάλλους, ἀφοῦ ἀνάγκασαν κοινοβουλευτικὸ νὰ προτρέψῃ νὰ μὴν θέσουν 
ὑποψηφιότητα γιὰ τὴ χηρεύουσα θέση ὅσοι ἔχουν... λερωμένη τὴν φωλιά τους μὲ ρὸζ σκάν-
δαλα καὶ ἁμαρτήματα «προπατορικά». Ἔτσι ἐκ τοῦ ἀποθέματος τῶν τριῶν ἑκατομμυρί-
ων ὑπογραφῶν εἴχαμε μεγάλη εὐχέρεια σὲ τετραήμερα προσκυνήματα, ὅταν γίγαντες τοῦ 
Ἔθνους ἐτάφησαν μὲ κάρρα τῆς ∆ημαρχίας, ἐνῷ προβλήματα κακοδιαχειρίσεως (λίαν ἐπι-
εικῶς) ἀπειλοῦν τὴν χαμηλοῦ εἰσοδήματος τάξη καὶ ἀντιθέτως ἡ Ἐκκλησία πλουτίζει ἀνε-
ξέλεγκτα... βάσει τῆς κοσμοθεωρίας της περὶ δύο χιτώνων, ὅπως κατὰ Καραγκιόζη γίνε-
ται ἡ μοιρασιά: «Ἐκεῖνα μοῦ τὰ δίνεις, κι ἐτοῦτα σοῦ τὰ παίρνω»! 

Ὁ Χριστόδουλος ἐκοιμήθη κι ἐμεῖς κοιμόμαστε.
Π.Γ.

Ὁμογάλακτα ἀδέλφια (Ι)
Παρὰ τὴν κατοχὴ μέγιστου μέρους τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-

λάδος, ἡ ὁποία συχνὰ ἐφ’ ἑνὸς μὲν συνταράσσεται ἀπὸ οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα σκάνδαλα, 
‣
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ἀφ’ ἑτέρου δὲ παρεμβαίνει στὴ δημόσια ζωὴ τῆς χώρας ἐκφράζοντας πάντα ἀκραῖες ἐθνι-
κιστικὲς θέσεις, τὸ Κ.Κ.Ε. («ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ») οὐδέποτε ἄσκησε σοβα-
ρὴ κριτικὴ ἢ ὠργάνωσε ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατὰ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας.

∆ὲν ἀποτέλεσε ἔκπληξη λοιπὸν γιὰ ἐμᾶς τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Ριζοσπάστης» 
(5-6.01.08) μὲ τίτλο: «∆ὲν θέλουμε θαμμένο τὸν πολιτισμό μας», τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ 
δύο παλαιὲς χριστιανικὲς ἐκκλησίες στὴν κοινότητα Βουγιάτου Ζακύνθου, ποὺ ἔχουν κτι-
σθῆ ἐπὶ προγενέστερων ἀρχαίων ἑλληνικῶν («εἰδωλολατρικῶν» κατὰ τὴν ἐφημερίδα) να-
ῶν τῆς Ἀρτέμιδος. Ὅπως ἐπισημαίνεται στὸ ἄρθρο: «οἱ πιστοὶ χρησιμοποιοῦσαν, ὅπως 
παντοῦ ἐξ ἄλλου, τὰ παλαιότερα ὑλικά, γιὰ νὰ χτίσουν τοὺς νέους ναούς», οἱ ὁποῖοι βρί-
σκονται «δυστυχῶς σὲ ἐρειπιώδη κατάσταση» καὶ «εἶναι ἀναγκαία ἡ ἄμεση ἀποκατάστα-
σή τους». Τῶν μεταγενέστερων χριστιανικῶν ναῶν εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀποκατάσταση δηλα-
δή, ὄχι τῶν θαμμένων ἀπὸ κάτω τους ἀρχαίων ἑλληνικῶν, οἱ ὁποῖοι - κατὰ τοὺς χριστιανο-
αριστεριστές, ὅπως φαίνεται- δὲν ἀποτελοῦν μέρος τοῦ θαμμένου πολιτισμοῦ μας.

Ι.∆.

Ὁμογάλακτα ἀδέλφια (ΙΙ)
Ὡρισμένοι δωδεκαθεϊστὲς στὸ ∆ιαδίκτυο (αὐτοί, πού, ὅπως ἐπισημάναμε, «φαντάζον-

ται μαζὶ μὲ ρασοφόρους, ὅτι θὰ πάρουν μὲ στρατιωτικὴ κατάκτηση τὰ Σκόπια, τὴν Ἁγιὰ 
Σοφιὰ καὶ τὴν Κόκκινη Μηλιὰ ὑπὸ τὴν θεόπνευστη στρατηγεία τοῦ παναγιωτάτου μητρο-
πολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου») ἐπιχαίρουν, γιατὶ κάποιοι πέταξαν «∆αυλούς» στὸν 
ὑπόνομο κατὰ τὴ διανομὴ προηγούμενου τεύχους μας. Θριαμβολογῶντας δὲ καταλήγουν 
μὲ στόμφο: «Ὁ “∆αυλός” βρέθηκε στὸν βόθρο, γιατὶ εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ κείτεται σβη-
στὸς στὴν συνείδησή μας. Στὸν βόθρο λοιπόν»! 

Ἀλλὰ τί διαφορὰ ἔχουν αὐτοὶ οἱ δωδεκαθεϊστὲς ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ποὺ ἔκαιγαν καὶ 
καῖνε ἢ πολτοποιοῦν βιβλία, διότι βρέθηκαν στὸν βόθρο (τῆς ψυχῆς τους);

Θ.Λ.

Γυναῖκα καὶ Ἄβατον
Ἀπὸ τὰ 77 βιβλία τῆς «Ἁγίας Γραφῆς» οὔ-

τε μιὰ λέξη δὲν γράφτηκε ἀπὸ γυναῖκα. Ὁ 
Ἰησοῦς εἶχε δώδεκα μαθητές, ἀλλὰ καμμία 
μαθήτρια. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία δὲν 
ἔχουν πρόσβαση οἱ γυναῖκες. Κατὰ τὴ διά-
ρκεια τῆς λατρείας κάθονται χωριστὰ ἀπὸ 
τοὺς ἄντρες. 

Στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖ-
ες ὑπερηφάνως θὰ ἑορτάσουν κι ἐφέτος τὴν 
Ἡμέρα τους στὶς 8 Μαρτίου, ἐὰν τολμήσουν 
νὰ παραβιάσουν τὸ ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
θὰ ἀντιμετωπίσουν ποινὲς φυλάκισης δύο μη-
νῶν ἕως ἑνὸς ἔτους. Οἱ γυναῖκες μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ἑπομένως δὲν ἔχουν δι-
καίωμα νὰ ἐπισκεφθοῦν ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια. Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύσῃ κι ἂν κάποτε 
ἐκλεγῇ γυναῖκα πρωθυπουργὸς ἢ γυναῖκα πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας.

Στὴν φωτογραφία φαίνονται εἰκόνες ἐπεισοδίων, ποὺ προβλήθηκαν πρόσφατα στὴν Τη-
λεόραση, ὅταν μεταξὺ διαμαρτυριῶν γιὰ καταπατήσεις μονῶν στὴ Χαλκιδικὴ ὡρισμένες 
γυναῖκες τόλμησαν νὰ πηδήξουν τὴν μάντρα καὶ νὰ πατήσουν στὴν ἄλλη μεριὰ τῆς Οὐ-
ρανούπολης, στὸ χῶρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἄμεσα ἀπωθήθηκαν σηκωτὲς ἀπὸ τὰ –ἄρρενα– 
ἀστυνομικὰ ὄργανα τῆς «Οὐράνιας Πολιτείας τοῦ Ἄθωνος».

Γ.Λ.



ὸ 1564 μὲ συν τρο φιὰ τὸ ἡ μί φως τῶν ἰτα λι-

κῶν μο να στη ρια κῶν βι βλι ο θη κῶν, ψά χνον-

τας πα πύ ρειους κώ δι κες τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη καὶ 

τοῦ Ἐ πί κου ρου ἕ νας 18χρονος δο μη νι κα νὸς 

κα λό γε ρος, ὁ Τζ ορ ντά νο Μπροῦ νο, ἀ γω νι ζό-

ταν νὰ φέ ρῃ στὸ φῶς τὴ «Λο γι κή» καὶ «Ἠ θι κή» τοῦ Στα γει ρί-

τη φι λο σό φου. Ποι ός ἦ ταν ὁ πρω το πό ρος αὐ τὸς σκα πα νέ ας 

τῆς «ἐ πι κίν δυ νης» γιὰ τοὺς ἀ φώ τι στους καὶ ἀ δα εῖς κλη ρι κο-

κρά τες, φι λο σο φι κῆς-ἀν θρω πι στι κῆς γνώ σε ως;

«– ÓÔÇÍ ÐÕÑÁ!»
«– ÄÅÍ ÖÏÂÁÌÁÉ!»
 Ἡ ἀ θε ΐ α, ἡ δί κη καὶ ἡ καύ ση 
τοῦ φι λο σό φου Τζ. Μπροῦ νο

‣



Ὁ Τζ ορ ντά νο Μπροῦ νο ὁ δη γεῖ ται στὴν πυ ρὰ (Giulio Tamburrini, 2000).
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Ὁ βι ο γρά φος του C. Martin («Giordano Brunno, Mystic and Martyr», 1921) 
ἀρ χί ζει μ’ ἕ να ση μαν τι κὸ ἐ ρώ τη μα: Τί ἔ ψα χνε νὰ βρῇ ὁ Μπροῦ νο στὶς ἐ ρε βώ δεις 
βι βλι ο θῆ κες τοῦ Βα τι κα νοῦ γιὰ τὸν Ἀ ρι στο τέ λη; 

Μὲ τὴν ἀ θε με λί ω τη δι δα σκα λί α τοῦ Με σαι ω νι κοῦ Κα θο λι κι σμοῦ, ὅ τι «ἡ Φι-
λο σο φι κὴ γνώ ση ἀ πο τε λεῖ φύ σει καὶ θέ σει θε ρα παι νί δα τῆς πα πο και σα ρι κῆς 
θε ο λο γί ας», οἱ πα πι κοὶ ὕ ψω σαν ὡς λά βα ρο θριά μβου τὰ κα κο με τα φρα σμέ να 
κυ ρί ως ἀ πὸ τοὺς Ἀ βε ρό η, Ἀ βε κί να καὶ Μαι μο νί δη (οἱ δύο πρῶ τοι Μαυ ρι τα νοὶ 
Ἄ ρα βες καὶ ὁ τρί τος Ἰ ου δαῖ ος τῆς Ἱ σπα νί ας) κείμενα τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη ἀ πὸ τὴν 
Ἀ ρα βι κὴ στὴ Λα τι νι κὴ Γλῶσ σα. Ὁ Μπροῦνο ἀν τι στε κό ταν πει σμα τι κὰ στὴν 
Ἀ ρι στο τε λι κὴ πα ρα χά ρα ξη, ὥ στε νὰ χω ρέ σῃ στὴν πα πι κὴ τιά ρα ὁ ἀ χώ ρη τος 
Ἀ ρι στο τέ λης. Ἀ πο τέ λε σμα, ν’ ἀρ χί σῃ με γά λη δι α μά χη ἀ νά με σα στὸν ἀ πό φοι το 
τοῦ Πα νε πι στη μί ου τῆς Σορ βόν νης καὶ τὸ Βα τι κα νό.

Ἐ πὶ πλέ ον ὁ νε α ρὸς Μπροῦ νο ἔ βρι σκε τὴν ἡ λι ο κεν τρι κὴ θε ω ρί α ν’ ἀν τα πο κρί-
νε ται στὰ πει ρά μα τα τοῦ Κο πέρ νι κου (1473-1543) καὶ στὶς ἡ λι ο κεν τρι κὲς θε ω ρί ες 
τοῦ Γα λι λαί ου Γα λι λέ ι, ὁ ὁ ποῖ ος ἐκ βι α ζό με νος καὶ ἐ πα πει λού με νος ἐ κραύ γα ζε 
«καὶ ὅ μως κι νεῖ ται», ὑ πο τον θο ρί ζον τας «ἡ Γαία πε ρὶ τὸν Ἥ λιον».

Ἀ πο σχη μα τι σμὸς καὶ ζω ὴ πε ρι πλα νώ με νου

τὰ εἴ κο σι πέν τε χρό νια τῆς ἡ λι κί ας του ὁ Μπροῦ νο ἀ πέ βα λε τὸ 
μο να στι κὸ ρά σο τῶν δο μη νι κα νῶν «ψευ δο α δελ φῶν» του, ὅ πως 
ἀ πο κα λοῦ σε τοὺς συμ μο να στές του, κι ἄρ χι σε τὸν πλά νη τα βί ο φο-
ρῶν τας σαν δά λια. Με τὰ τὸν ἀ πο σχη μα τι σμό του αἰ σθα νό ταν ὅ τι 
ζοῦσε ὡς «ἐ λεύ θε ρος ἄν θρω πος». Εἶ χε ἀ παλ λα γῆ ἐ πὶ τέ λους ἀ πὸ τὰ 

φι λύ πο πτα βλέμ μα τα τῶν «ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φῶν». Ὁ δρό μος τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς 
ἔ ρευ νας ἀ νοι γό ταν δι ά πλα τος. Ὅ μως δὲν ἀν τι λή φθη κε ὅ τι καὶ ὡς πε ρι πλα νώ με-
νος ἀ πο τε λοῦ σε στό χο τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἐ ξέ τα σης. Βε βαί ως οἱ δο μη νι κα νοὶ τὸν κα τη γο-
ροῦ σαν ἀ νοι χτὰ ὡς «ἀ χά ρι στο πλά σμα, για τὶ δὲν τὸν ἔ στει λαν κα τ’ εὐ θεί αν στὰ 
βα σα νι στή ρια», ἀλ λὰ τὸν ἄ φη σαν νὰ μο λύ νῃ τὴν ἀ τμό σφαι ρα τῶν μο να στη ρι ῶν 
μὲ βλά σφη μες θε ω ρί ες.

Ὁ γνω στὸς συγ γρα φέ ας Henry Van Loon μᾶς πλη ρο φο ρεῖ, ὅ τι ὁ Μπροῦ νο κα τέ-
φυ γε στοὺς φυ γᾶ δες Ἰ τα λοὺς συμ πα τρι ῶ τες του στὴν δυ τι κὴ Ἑλ βε τί α, οἱ ὁποῖοι 
τοῦ ἔ δω σαν ροῦ χα νὰ ντυ θῇ καὶ φα γη τὸ νὰ φά ῃ. Στὸ πτω χο κο μεῖ ο, ποὺ τὸν το-
πο θέ τη σαν, κά θε βρά δυ μέ χρι τὶς πρῶ τες πρω ι νὲς ὧ ρες κά τω ἀ πὸ τὸ λι γο στὸ φῶς 
τοῦ λυ χνα ριοῦ με λε τοῦσε δια ρκῶς κι ἔ γρα φε. Καρ πὸς τῆς πε ρι ό δου ἐ κεί νης τὸ 
«De Incantationibus» («Πε ρὶ τῶν ἐ πῳ δῶν») καὶ «Πε ρὶ τῆς ἀ θα να σί ας τῆς ψυ χῆς». 
Ἐ νῷ ἔ γρα φε αὐ τὲς τὶς πραγ μα τεῖ ες, πα ράλ λη λα χτυ ποῦ σε τὰ πά θη τοῦ ἱ ε ρα τεί ου 
α) τὴν φι λαρ γυ ρί α, β) τὴν ἐ γωϊ στι κὴ συμ πε ρι φο ρά, γ) τὴ σαρ κο λα τρί α.

Ἡ δρά ση του αὐ τὴ ἄρ χι σε νὰ προ κα λῇ τὴν ἑλ βε τι κὴ κοι νω νί α στὸ σύ νο λό της· 
τὸν χα ρα κτή ρι ζαν ὡς ἀ σε βῆ καὶ ἄ θε ο.

Τὸ τρα γι κὸ γε γο νὸς γι’ αὐ τὸν εἶ ναι, ὅ τι οἱ κα θο λι κοὶ ὅσο καὶ οἱ καλ βι νι στὲς 
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ἑ νώ θη καν ἐ ναν τί ον του, για τὶ οἱ προ τε στάν τες τῆς Ἑλ βε τί ας εἶ χαν ἀρ χί σει νὰ 
ἐκ κο σμι κεύ ων ται ἀγ κα λι ά ζον τας τὴν νε ο πα γῆ με ταρ ρυθ μι στι κή, δη λα δὴ ἐ πα να-
στα τι κὴ κα τὰ τοῦ πα πι σμοῦ, ἐ ξου σί α, ἡ ὁ ποί α ἀ πε τε λεῖ το ἀ πὸ εὐ γε νεῖς, οἱ ὁ ποῖ οι 
εἶ χαν προ σχω ρή σει στὴν Λου θη ρο καλ βι νι στι κὴ με ταρ ρύθ μι ση.

Οἱ δρα στη ρι ό τη τες λοι πὸν τοῦ Μπροῦ νο γιὰ κά θαρ ση τοῦ κα θο λι κοῦ καὶ 
προ τε σταν τι κοῦ Κλή ρου δὲν ἄ ρε σαν στοὺς πά στο ρες τοῦ Λου θη ρο καλ βι νι σμοῦ, 
γι’ αὐ τὸ δι ά φο ροι πρά κτο ρές τους ἄρ χι σαν νὰ συγ κεν τρώ νουν πλη ρο φο ρί ες γιὰ 
τὸ πα ρελ θόν του. Οἱ φά κελ λοι δι ωγ κώ θη καν τό σο, ὥ στε ἄρ χι σαν νὰ σχί ζων ται. 
Πα ράλ λη λα ἡ Ἀ στυ νο μί α, φα νε ρὴ καὶ μυ στι κή, ἄρ χι σε τὶς πα ρα κο λου θή σεις καὶ 
στὸ τέ λος ἡ Ἱ ε ρα τι κὴ Ἀ στυ νο μί α, ἡ ὁ ποί α ἦ ταν ἐ πι φορ τι σμέ νη μὲ τὴν πα ρα κο-
λού θη ση τοῦ «κοι νω νι κοῦ ἠ θι κοῦ ἐ ξο πλι σμοῦ», τὸν ἀ πέ λα σε, γιὰ νὰ κα τα φύ γῃ 
στὴν φι λε λεύ θε ρη Ὁλ λαν δί α.

Ἡ ἀ πα γω γὴ καὶ με τα φο ρά του στὴν Βε νε τί α

τὴν χώρα αὐ τή, ἡ ὁ ποί α εἶ χε πλημ μυ ρί σει 
ἀ πὸ χι λιά δες Γάλ λους Οὐ γε νό τους, δη λα δὴ 
θρη σκευ τι κοὺς καὶ πο λι τι κοὺς ἀν τιρ ρη σί ες, 
βρῆ κε ἀ κα δη μα ϊ κὴ ἕ δρα, γιὰ νὰ δι δά ξῃ ὁ 
Τζορ ντά νο Μπροῦ νο. Ὅ μως κι ἐ κεῖ οἱ Βα τι-

κά νει οι πρά κτο ρες ἄρ χι σαν νὰ τὸν ἐ νο χλοῦν μὲ ἀ θε ϊ στι κὲς 
ἐ ρω τή σεις, κρυμ μέ νοι μέ σα στὸ πα νε πι στη μια κὸ ἀ κρο α τή-
ριο. Βε βαί ως πο τὲ δὲν προ σχώ ρη σε στὸ μα χη τι κὸ ἀ θε ϊ σμό, 
ἀλ λά, ὅ ταν τὸν προ κα λοῦ σαν ἐ π’ ἀ κρο α τη ρί ῳ νὰ δη λώ σῃ 
σὲ ποι ά θρη σκεί α ἀ νή κει, ἡ ἀ πάν τη ση ἦ ταν κα τη γο ρη μα-
τι κή: «Ἡ κά θε θρη σκεί α εἶ ναι συ στη μα τι κὸ πε ρι τύ λιγμα, 
ἄ ρα δὲν ἀ νή κω σὲ κα νέ να θρη σκευ τι κὸ πε ρι τύ λιγ μα ἢ σὲ 
ἰ δε ο λο γι κὲς φω λί τσες.»

Ὅ μως δὲν στα μα τοῦ σε ἐ κεῖ: Μα στί γιο ἡ γλῶσ σα του, προ φη τι κὴ ρά βδος 
τα λά νι ζε εὐ καί ρως-ἀ καί ρως τὴν ἠ θι κὴ δι α φθο ρὰ τοῦ Κλή ρου, ἰ δι αί τε ρα τοῦ 
κα θο λι κοῦ ἀ νύ παν δρου ρω μαι ο κα θο λι κοῦ Κλή ρου τὴν ἀ θε ρά πευ τη σο δο μί α. 
(Σημ: Τί θἄ λε γε ἆ ρα γε, ἂν ζοῦ σε σή με ρα ὁ Μπροῦ νο, γιὰ τοὺς φυ λα κι σμέ νους 
ἐ πὶ σο δο μι τι σμῷ καρ δι νά λιους στὶς Η.Π.Α. τὶς ἡ μέ ρες αὐ τές;)

Οἱ ἀν τί λα λοι τῆς φω νῆς του «ὥ σπερ φω νὴ ὑ δά των πολ λῶν» ἔ φθα σε πέ ρα κι 
ἔ ξω ἀ πὸ τὴν Ὁλ λαν δί α μέ χρι κά τω τὸ Βα τι κα νό. Ἀ πὸ ἐ κεῖ λοι πὸν προ ε τοι μά-
σθη κε, με λε τή θη κε ἡ ἀ πα γω γή του ἀ πὸ πλη ρω μέ νους Βε νε τοὺς ναῦ τες, οἱ ὁ ποῖ οι 
ἔ φθα ναν μέ χρι τὸ Ἄμ στερ νταμ μὲ ἐμ πο ρι κὲς ἀ πο στο λές.

Ἕ να βρά δυ, ἐ νῷ εἶ χε τε λει ώ σει τὰ μα θή μα τά του, τὸν συλ λαμ βά νουν, τοῦ κλεί-
νουν τὰ μά τια καὶ τὸν με τα φέ ρουν σὲ ἐμ πο ρι κὸ πλοῖ ο.

Ὑ πέ στη ἱ ε ρο ε ξε τα στι κὰ βα σα νι στή ρια. Ὅ πως ἀ κρι βῶς ὁ θε με λι ω τὴς τοῦ εὐ ρω-
πα ϊ κοῦ φι λο σο φι κοῦ Ρα σι ο να λι σμοῦ Βα ροὺχ Σπι νό ζα συ νε λή φθη ἀ πὸ ὑ πη ρέ τες 

Ὁ Μπροῦνο 

ἀντιστεκόταν 

πεισματικὰ στὴν 

Ἀριστοτελικὴ 

παραχάραξη, 
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ὁ ἀχώρητος 

Ἀριστοτέλης.
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τῆς ἰ ου δα ϊ κῆς Συ να γω γῆς τῶν Πα ρι σί ων, ἐρ ρα βδί σθη στὴ γυ μνή του πλά τη, 
δε χό με νος πα ρὰ ἕ ναν τεσ σα ρά κον τα ρα βδι σμούς, δηλ. 39, ἐ πει δὴ δὲν δε χό ταν 
τὴν κα τὰ λέ ξη δι δα σκα λί α τῆς Πα λαι ο δι α θη κι κῆς «Γε νέ σε ως», καὶ τι μω ρή θη κε 
δη μο σί ως καὶ πα ρα δειγ μα τι κῶς, «ἵ να καὶ οἱ λοι ποὶ φό βον ἔ χου σι».

Κα τ’ αὐ τὸν τὸν τρό πο σὲ «πα νη γυ ρι κὴ σύ να ξη» μπρο στὰ στὴν βα σι λι κὴ τοῦ 
Ἁ γί ου Μάρ κου στὴν Βε νε τί α μα στι γώ θη κε ὁ Μπροῦ νο. Στὴ συ νέ χεια ἑ πτὰ μαυ-
ρον τυ μέ νοι ἱ ε ρο ε ξε τα στὲς μὲ κα φὲ κου κοῦλ λες τοῦ ἔ κα ναν ὡ ρι σμέ νες ἐν τε λῶς 
προ σω πι κὲς ἐ ρω τή σεις, ποὺ εἶ χαν σχέ ση μὲ τὴν ἐ ρω τι κή του ζω ή. Σκο πὸς τῶν 
ἐ ρω τή σε ων αὐ τῶν, ὅ πως ἑρ μη νεύ ουν δύο ἄλ λοι βι ο γρά φοι του, οἱ Boylting 
Willian («Giordano Bruno.-His life thought and martyrdom», London 1914) καὶ 
Foxe John («The book of mediaval martyrs», London 1900), νὰ τὸν ἐ ξευ τε λί σουν 
στὰ μά τια τοῦ φι λο θε ά μο νος κοι νοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο μὲ ἀ νά μει κτα αἰ σθή μα τα πα ρα-
κο λου θοῦ σε τὴ δί κη τοῦ ἐ πι κίν δυ νου αἱ ρε τι κοῦ. (Σημ.: Κά θε αἱ ρε τι κὸς ἀ πὸ τὴν 
Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α ἐ θε ω ρεῖ το ἀ νι σόρ ρο πος καὶ ἐγ κλη μα τί ας.) 

Ἰ δοὺ ἡ ἀ νά κρι ση, ὅ πως δι α σώ θη κε: «Πρώ ην ἱ ε ρο μό να χε Μπροῦ νο, ἀ φοῦ αὐ το-
κα θαι ρέ θη κες τοῦ ἱ ε ροῦ ἀ ξι ώ μα τος, τὸ ὁ ποῖ ο, ὅ πως ἔ γρα φες, σ’ ἐμ πό δι ζε νὰ νυμ-

φευ θῇς, για τί σή με ρα ἐμ φα νί ζε σαι ἐ νώ πιον 
τοῦ θεί ου ∆ι κα στη ρί ου ὡς ἄ γα μος;».

Μπροῦ νο: «Ποι ός σὲ ἔ βα λε με σά ζον-
τα ἀ νά με σα στὴν ἠ θι κὴ τοῦ θε οῦ καὶ 

τὴν ἀ το μι κὴ ἠ θι κή μου συ νεί δη ση; 
Τὸν γά μο ὡς μυ στή ριο τῶν πα πά-
δων δὲν τὸν δέ χο μαι, ὡς δε σμευ-
τι κὸν τῆς ἐ λευ θε ρί ας μου καὶ τῆς 
ἐ λευ θε ρί ας τῆς μιᾶς γυ ναί κας ποὺ 
θὰ ἔ σερ να ἰ σο βί ως μα ζί μου. Γι’ αὐ-

τὸ ἀ πο φά σι σα ὅ τι μοῦ ται ριά ζει νὰ 
ἔ χω ἀν τὶ μιᾶς πολ λὲς γυ ναῖ κες, ἀ φοῦ 

ἠμ πο ροῦ σα νὰ τὶς θρέ ψω καὶ γε νι κὰ κα-
λῶς νὰ τὶς συν τη ρή σω.»
Μέ γας Ἱ ε ρο ε ξε τα στής: «Θε ὲ καὶ Κύ ρι ε, πῶς 

ἐ πι τρέ πεις νὰ ζοῦν ἀ κό μα τέ τοι α βλά σφη μα 

Ὁ Ἰ τα λὸς φι λό σο φος Τζι ορ ντά νο 
Μπροῦ νο (1548-1600) ὑ πο στή ρι ζε, 

ὅ τι τὸ Σύμ παν εἶ ναι ἄ πει ρο καὶ 
ὁ μο γε νές. Θε ω ρή θη κε ἐ πι-

κίν δυ νος καὶ αἱ ρε τι κός. 
Κα τα δι κά στη κε ἀ πὸ τὴν 
Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση σὲ διὰ πυ-
ρᾶς θά να το.
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κτή νη καὶ νὰ μο λύ νουν μὲ τὴν ἀ νη θι κό τη τά τους τὸ σύ νο λο τῆς εὐ σε βέ στα της 
κοι νω νί ας μας; ∆υ στυ χι σμέ νε αὐ το κα θῃ ρη μέ νε ἱ ε ρο μό να χε, συ νει δη το ποι εῖς ὅ τι 
παί ζεις μὲ τὴν φω τιά, αὐ τὸ δὲν τὸ φο βᾶ σαι;»

Μπροῦ νο: «Ὄ χι. Ἐ γὼ φο βᾶ μαι τὴν φω τιὰ ποὺ σύν το μα ὡς θρη σκευ τι κὴ κα τα-
στρο φι κὴ με ταρ ρύθ μι ση θὰ κά ψῃ τὰ γέ νεια καὶ τὰ χρυ σο ΰ φαν τα ἄμ φιά σας».

Μέ γας Ἱ ε ρο ε ξε τα στής: «Τὸ μή νυ μα τῆς θε ο στυ γοῦς αἱ ρέ σε ως τὸ λά βα με… Τὸ 
στίγ μα, ὅ που στέ κε σαι, γιὰ νὰ κα τα πα τᾷς τὸ δόγ μα 
καὶ τὴν ἠ θι κὴ τῆς Ἁ γί ας Ρω μα ϊ κῆς Ἐκ κλη σί ας, εἶ ναι 
πλέ ον γνω στό. Ποι ᾶς πε ρισ σό τε ρης μαρ τυ ρί ας ἔ χου με 
ἀνάγκη γιὰ τὴν γυ μνο κέ φα λη αἵ ρε ση τῆς ἀ σέ βειας καὶ 
πο λυ γα μί ας; Εἶ ναι ἀ σή κω τα τὰ κρί μα τά σου, πρώ ην 
κα λό γε ρε. Ἐ νώ πιον θε οῦ καὶ ἀν θρώ πων τὸ ἱ ε ρο δι κεῖ ο 
ἀ πο σύ ρε ται σὲ σύ σκε ψη.»

Ἡ ἀ πό φα ση ἀρ γοῦ σε, γιὰ νὰ δει χθῇ στὸ φι λο θε ά μον 
κοι νὸ τῆς πλα τεί ας τοῦ να οῦ τοῦ Ἁ γί ου Μάρ κου τῆς Βε-
νε τί ας, ὅ τι ἡ κα τά στα ση ἦ ταν τρο με ρὰ σο βα ρή, γι’ αὐ τὸ 
χρει α ζό ταν βα ρύ γδου πη ἀ πό φα ση… Τὸ εὐ σε βέ στα το 
ποί μνιο σε ρι ά νι ζε μέ σα στὴ με γά λη πλα τεῖ α μα σου λί ζον-
τας μαν το λά τα καὶ πα σα τέμ πο.

– «Στὴν πυ ρά!» 
– «∆ὲν σᾶς φο βᾶ μαι!»

 πὶ τέ λους με τὰ τὸ με ση μέ ρι, τὶς πρῶ τες 
ἀ πο γευ μα τι νὲς ὧ ρες τῆς 14ης Αὐ γού στου, 
ξη με ρώ νον τας τῆς με γά λης ἑ ορ τῆς τῆς 
Beata Virgine, ἡ ἀ πό φα ση ἐ λή φθη. Στὴν 
πυ ρά, στὴν πυ ρά, ἀ φοῦ προ η γου μέ νως ξα-

να κτυ πή θη κε μὲ πα ρὰ ἕναν τεσ σα ρά κον τα ρα βδι σμούς, 
καὶ ἐ πὶ πλέ ον ἀ πο λο γί α ἐ πί ση μη δὲν χρει α ζό ταν, για τὶ 
ἁ πλῶς οἱ θε ο στυ γεῖς πρά ξεις του καὶ ὁ ἔκ νο μος ἀ πὸ τοῦ 
θε οῦ τὸ δρό μο βί ος του κα τα μαρ τυ ροῦ σαν.

Τὴ στιγ μὴ ἀ κρι βῶς, ὅ που δι α βα ζό ταν ἡ «ἱ ε ρο κα τα δί κη», ἄρ χι σαν νὰ κρού ων-
ται οἱ κώ δω νες τοῦ να οῦ τῆς Santa Maria Sambra Minerva. Οἱ ἱ ε ρο ε ξε στα στὲς 
μαρ μά ρω σαν καὶ ἔ συ ραν ἀ πὸ τὶς φαρ δει ὲς τσέ πες τῶν κα τά μαυ ρων ρά σων 
τους τὰ ἱ ε ρώ τα τα «βι βλί α προ σευ χῶν» τους. «Ὦ τῆς ἀ νί ε ρης εὐ σέ βειας – τῶν 
ἀν θρω πο φά γων ἱ ε ρο ε ξε τα στῶν», ἄρ χι σε νὰ κραυ γά ζῃ τὸ κα τη γο ρού με νο θῦ-
μα. Ἀ φοῦ ἔ γι νε καὶ ὁ σύν το μος ἑ σπε ρι νὸς τῆς Beata Virgine, προ χώ ρη σαν στὴν 
ἐ κτέ λε ση, πρὶν ὅ μως προ χω ρή σουν στὴν πρά ξη τους τῆς «διὰ πυ ρὸς ἐ κτε λέ σε-
ως», ὁ κα τα δι κα σμέ νος ἀ παν τοῦ σε στοὺς ἱ ε ρο ε ξε τα στὲς ρα σο φό ρους: «∆ὲν 
σᾶς φο βᾶ μαι».

Οἱ ἱεροεξεσταστὲς 

ἔσυραν ἀπὸ τὶς 

φαρδειὲς τσέπες 

τῶν κατάμαυρων 

ράσων τους τὰ 

ἱερώτατα «βιβλία 

προσευχῶν» 

τους. Ἡ ἀπόφαση 

ἐλήφθη. Στὴν πυρά, 

στὴν πυρά, ἀφοῦ 

προηγουμένως 

τὸν ξανακτύπησαν 

μὲ παρὰ ἕναν 

τεσσαράκοντα 

ραβδισμούς.
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Τὴν πληροφορία γιὰ τὸ κάψιμο τοῦ Μπροῦνο τὴ διέσωσε ἕνα μοναστικὸ χρο-
νικὸ μὲ τ’ ἀκόλουθα ἀπαξιωτικὰ λόγια:

«Τὴν Πέμπτη στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1600 ἡ Ἁγία Καθολικὴ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλη-
σία διὰ τοῦ Ἱεροῦ Συνοδικοῦ τῶν ∆ομηνικανῶν Πατέρων Ἱεροδικείου κατεδί-
κασε στὸ πρόσωπο τοῦ παραβάτη καὶ ἀποστάτη θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τὸν 
Ἰορδάνη Μπροῦνο, ἡ μνήμη του ἂς εἶναι ἀπαίσια καὶ τερατώδης.»

Μιὰ ἄλλη σημείωση, ποὺ εἶχε ἡμερομηνία 16 Αὐγούστου 1600, γράφει: «Χθὲς 
τὸ πρωὶ κάηκε ζωντανὸς στὴν πεδιάδα τῶν λουλουδιῶν ὁ ἁμαρτωλὸς ἐκεῖνος 
πρώην δομηνικανὸς μοναχὸς ἀδελφὸς ἐν Χριστῷ ἀπὸ τὴν Νόλα τῆς κεντρικῆς 
Ἰταλίας. Ὑπῆρξε ἕνας ἀρχιεγωϊστὴς τυχοδιώκτης καὶ ἐρωτύλος.»

Ὁ Cantu, χωρὶς ν’ ἀναφέρῃ τὴν πηγή, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λένε, ὅτι, ὅταν τοῦ 
πρόσφεραν τὸν σταυρωμένο, αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ τὸν φιλήσῃ καὶ ἐπανέλαβε 
τοὺς λόγους τοῦ Πλωτίνου: “Χρειάστηκε τεράστια δύναμη, γιὰ νὰ ἑνώσῃ πάλι 
αὐτὸ ποὺ ἦταν θεῖον σ’ ἐμένα μ’ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι θεῖον στὸ Σύμπαν”».

Ὁ Schopp γράφοντας στὸν προτεστάντη φίλο του 
Conrad Rittershausen τὴν ἴδια μέρα, δηλαδὴ στὶς 17 
Φεβρουαρίου τοῦ 1600, τοῦ λέει, ὅτι, ὅταν ὁ Μπροῦ-
νο «ὡδηγήθηκε στὴν πυρὰ σήμερα, ἂν καὶ ἐπρόκειτο 
σὲ λίγο νὰ πεθάνῃ, ὡστόσο ἀρνήθηκε νὰ φιλήσῃ τὸν 
σταυρωμένο, ποὺ τοῦ ἀκούμπησαν στὰ χείλη του, καὶ 
ἔστρεψε ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό του μὲ ἀγανάκτηση». Καὶ 
συνεχίζει: «Ἐπὶ τέλους εἶχε φτάσει στὴν πραγματικὴ 
ἀξία τῶν διαλεκτικῶν καὶ σὲ μία ἐπίσημη θρησκεία τῆς 
ἀγάπης. Εἶχε τελειώσει μὲ τὶς κοροϊδίες τῶν ἠλίθιων ζη-
λωτῶν, ποὺ ἀπὸ τὸ γολγοθᾶ μετατρέψανε τὸ σύμβολο 
τῆς αὐτοθυσίας σὲ μία μηχανὴ γιὰ τὴν ἐξαπόλυση ὅλων 
τῶν διαβόλων ποὺ ἐλλοχεύουν στὸ ἀνθρώπινο στῆθος, γιὰ νὰ καταστρέφουν 
καὶ νὰ ρημάζουν. Εἶχε ἐξυμνήσει τὴν περιφρόνησή του πρὸς τὸν θάνατο. Εἶχε 
πεῖ, ὅτι κατεχόταν τόσο πολὺ ἀπὸ ἄλλες σκέψεις, ὥστε δὲν θὰ αἰσθανόταν τὴν 
ἀγωνία τῶν τελευταίων του στιγμῶν. Ξέρουμε, ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ νικητὴς πάνω 
στὸ μνῆμα. Ἐκείνη ἡ ὑπέρτατη ἐμπιστοσύνη πρὸς ἕνα λογικὸ Σύμπαν γέμιζε 
τόσο πολὺ τὴν ψυχή του, ὥστε οἱ αἰσθήσεις του ἦταν νεκρὲς στὸ βασανιστήριο 
καὶ στὴν πυρά. Αὐτὸ μποροῦμε εὐλαβικὰ νὰ ἐλπίζουμε.

» Ἔτσι τελείωσε μία ζωή, ἡ ὁποία διακρίθηκε γιὰ τὴν ὑπέρτατη ἑνότητα σκο-
ποῦ, δηλαδὴ νὰ γνωρίζῃ κανεὶς τὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν βροντοφωνῇ.»

(Πηγή: William Boulting, Giordano Bruno, μετάφραση Γεωργίου Β. Παπαστά-
μου, σελ. 303 κ.ἐπ.)
 Γεώργιος Μουστάκης
 ∆ρ Θεολογίας - Κοινωνιολογίας
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μέ χρι τὶς 17 Σε πτεμ βρί ου 2007 ὑ φυ πουρ γὸς Ἐ ξω τε ρι κῶν καὶ 
ἤ δη ἀ να βαθ μι σμέ νος ὡς ὑ πουρ γὸς Παι δεί ας Εὐρ. Στυ λι α νί δης 
στὶς 27 Σε πτεμ βρί ου τοῦ 2006 ἐ κτα μί ευ σε αὐ θαι ρέ τως καὶ 
ἔ δω σε τὸ πο σὸν τῶν 7.000.000 εὐ ρὼ στὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ ὀρ-
γά νω ση «Ἀλ λη λεγ γύ η», ποὺ εἶ χε συγ κρο τή σει ὁ ἀ πο θα νὼν 

ἀρ χι ε πί σκο πος Χρι στό δου λος μὲ προ σω πι κούς του εὐνοούμενους καὶ φί-
λους, ἱ ε ρω μέ νους καὶ λα ϊ κούς, τὸ 2002 «γιὰ τὴν προ βο λὴ τῶν κοι νω νι κῶν 
δρα στη ρι ο τή των του». Ἡ χο ρή γη ση αὐ τὴ εἶ ναι πα ρά νο μη, δι ό τι βά σει τῆς 
κεί με νης νο μο θε σί ας χρη μα το δοτήσεις ἄ νω τῶν 400.000 εὐ ρὼ γί νον ται μό-
νον κα τό πιν δι α γω νι σμοῦ με τα ξὺ τῶν ἀ πο δε κτῶν τῶν χρη μά των καὶ ὄ χι 
μὲ ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεση τῶν ὑ πουρ γῶν.

•  Ὅ ρος τῆς χρη μα το δό τη σης αὐ τῆς ἦ ταν ἡ ἀ γο ρὰ καὶ δι α νο μὴ στὸ λα ὸ τοῦ Ἰ ρὰκ 
2.650 τόν νων κο τό που λων ἀ πὸ τὴν «Ἀλ λη λεγ γύ η» τὸ ἀρ γό τε ρο μέ χρι τὶς 26 Μαρ τί ου 
τοῦ 2007*. Μέ χρι σή με ρα, δηλ. 12 μῆ νες με τὰ τὴν ἐκ πνο ὴ τῆς προ θε σμί ας αὐτῆς καὶ 
19 μῆ νες με τὰ τὴν εἴ σπρα ξη ἀ πὸ τὴν «Ἀλ λη λεγ γύ η» τοῦ πο σοῦ, οὔ τε ἕ να κο τό που λο 
δὲν ἔ χει στα λῆ στὸ Ἰ ράκ.

•  Στὶς ἀρ χὲς Ἰ α νου α ρί ου τοῦ 2008 ὁ δι ά δο χος ὑ φυ πουρ γὸς τοῦ κ. Ε. Στυ λι α νί δη 
στὸ ΥΠ.ΕΞ. κ. Πέ τρος ∆ού κας, ὕ στε ρα ἀ πὸ ἔ λεγ χο τῆς ἁρ μό διας ὑ πη ρε σί ας, ἐκ δί δει 
ἀ πό φα ση, μὲ τὴν ὁ ποί α ζη τᾷ ἀ πὸ τὴν «Ἀλ λη λεγ γύ η»  τὴν ἐ πι στρο φὴ τῶν χρη μά των 
μέ χρι τὶς 7 Φε βρου α ρί ου 2008 μὲ τὴν αἰ τι ο λο γί α, ὅ τι ὁ ὅ ρος τῆς ἀ γο ρᾶς καὶ δι α νο μῆς 
στὸ Ἰ ρὰκ τῶν 2.650 τόν νων κο τό που λων «δὲν ἐκ πλη ρώ θη κε πο τέ». Ἀ μέ σως με τὰ ἡ 
ὑ πουρ γὸς Ἐ ξω τε ρι κῶν κ. Ντό ρα Μπα κο γιά ννη καὶ ὁ κ. Εὐ ρι πί δης Στυ λι α νί δης ἐ πι-
σκέ πτον ται στὸ Ψυ χι κὸ τὸν θνῄ σκον τα ἀρ χι ε πί σκο πο (ἦ ταν οἱ τε λευ ταῖ οι πο λι τι κοὶ 
ποὺ τὸν συ νάν τη σαν πρὶν τὸν θά να τό του). Οἱ ἐ πι σκέ ψεις αὐ τὲς ἀ να κοι νώ θη καν στὰ 

Ç ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÊÇ ÁÕËÇ
«ÅÖÁÃÅ» ÁÐÏ ÔÏ ÕÐ.ÅÎ. 
ÁÔÉÌÙÑÇÔÉ 5.600.000 €
Σιωπηλὴ «συγχώρεση» ἀπὸ Ντόρα καὶ Εἰσαγγελία

* Πο τὲ δὲν ἀ πο στέλ λε ται ἐ πι σι τι στι κὴ βο ή θεια σὲ κο τό που λα γιὰ τὸ λό γο, ὅ τι τὸ προ ϊ ὸν 
αὐ τὸ εἶ ναι εὐ πα θὲς γιὰ σή ψη καὶ γί νε ται ἀ κα τάλ λη λο σὲ λί γο χρό νο. Ἐξ ἄλ λου ἡ ἀ ξί α τῶν 
κο τό που λων στὸ ἴ διο τὸ Ἰ ρὰκ εἶ ναι πο λὺ μι κρό τε ρη ἀ πὸ τὴν τι μή τους στὴν Ἑλ λά δα, μὴ 
ὑ πο λο γι ζο μέ νων τῶν ἐ ξό δων με τα φο ρᾶς. Τὸ πρό σχη μα ἦ ταν ἡ ἐ νί σχυ ση τῶν πτη νο τρό φων 
λό γῳ τῆς πτώ σης τῆς κα τα νά λω σης στὴν πε ρί ο δο ποὺ ἦ ταν στὴ δη μο σι ό τη τα ἡ πε ρί φη μη 
γρί πη τῶν πτη νῶν. Φυ σι κὰ κα νέ νας πτη νο τρό φος δὲν εἶ χε τὴν πα ρα μι κρὴ ὠ φέ λεια ἀ πὸ 
τὴ χρη μα το δό τη ση αὐ τή.
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Μ.Μ.Ε., ἀλ λὰ ὁ σκο πός τους πα ρέ μει νε κρυ φός.
•  Τὴν ἑ πο μέ νη τῶν ἐ πι σκέ ψε ων αὐ τῶν ἡ «Ἀλ λη λεγ γύ η» ἐκ δί δει ἀ να κοί νω ση, μὲ 

τὴν ὁ ποί α δη λώ νει, ὅ τι ἐ πῆλ θε «συμ φω νί α» με τα ξὺ Χρι στό δου λου καὶ τῶν δύο 
ὑ πουρ γῶν γιὰ τὸ σκάν δα λο, βά σει τῆς ὁ ποί ας τὸ θέ μα θὰ δι ευ θε τη θῇ «κα τὰ τρό πον 
εὐ νο ϊ κό» ὑ πὲρ τῆς Χρι στο δου λι κῆς ὀρ γά νω σης. Μέ χρι τὴ στιγ μὴ ποὺ τυ πώ νε ται τὸ 
πα ρὸν τεῦ χος τοῦ «∆» τὰ χρή μα τα βρί σκον ται στὰ χέ ρια τῶν με λῶν τῆς «Ἀλ λη λεγ-
γύ ης».

•  Οἱ πα ρα πά νω ἀλ λε πάλ λη λες πα ρα νο μί ες τοῦ Ὑ πουρ γεί ου Ἐ ξω τε ρι κῶν καὶ τῆς 
Χρι στο δου λι κῆς αὐ λῆς, μο λο νό τι δη μο σι ο ποι ή θη καν μὲ ρε πορ τὰζ δι α φό ρων ἐ φη με-
ρί δων, ἂν καὶ ἀ πο τε λοῦν χον τρὸ ἁ λυ σι δω τὸ καὶ «σκα στό» σκάν δα λο δι α σπά θι σης 
καὶ σφε τε ρι σμοῦ ἑ νὸς τε ρά στιου πο σοῦ χρη μά των τῶν Ἑλ λή νων φο ρο λο γου μέ νων 
(σὲ δραχ μές: 1 δι σεκ. 900 ἑ κατ.), δὲν ἔ φθα σαν ποτὲ στὴ ∆ι και ο σύ νη, ἀλ λὰ οὔ τε ἡ 
τε λευ ταί α ἐ πε λή φθη αὐ τε παγ γέλ τως τῆς βρώ μι κης αὐ τῆς ὑ πό θε σης. Τὸ ἑλ λη νο χρι στι α-
νι κὸ πο λι τι κο-δι κα στικο-ἐκ κλη σι α στι κὸ κον φὸρμ τῆς Ρω μι ο σύ νης, ποὺ ἐ πὶ 27 χρό νια 
κα ταγ γέλ λει ὁ «∆» ὡς τὴν βα θύ τε ρη αἰ τί α τοῦ βυ ζαν τι νι σμοῦ καὶ τοῦ παγ κό σμιου 
πρω τα θλή μα τος δι α φθο ρᾶς, ποὺ ὡς λα ὸς ἔ χου με κα τα κτή σει, πα ρου σι ά ζε ται καὶ ἐ δῶ 
ἀρ ρα γὲς μέ σα στὴ σή ψη του καὶ ἄ τρω το μέ σα στὴν ἀ πο σύν θε σή του.

Ση μει ώ νου με, ὅ τι σύμ φω να μὲ ἀ πο κλει στι κὲς πλη ρο φο ρί ες τοῦ «∆» ἡ κ. Ντό ρα 
Μπα κο γιά ννη συ νέ χι σε καὶ συ νε χί ζει τὶς πα ρά νο μες χρη μα το δο τή σεις μὲ πο σὰ 
ἄ νω τῶν 400.000 εὐ ρὼ σὲ δι ά φο ρους ἀ πο δέ κτες. Ἀλ λὰ γιὰ τὴν πα ρα νο μί α αὐ τὴ ὁ 
«∆αυ λός» θὰ προ σκο μί σῃ σὲ ἑ πό με νο τεῦ χος του ντο κου μέν τα, τὰ ὁ ποί α, ἂν καὶ 
ἀ πό λυ τα ἀ κρι βῆ καὶ ἀ λη θι νά, θὰ εἶ ναι ἀ πί στευ τα.

Ἂς δοῦ με ὅ μως ἀ να λυ τι κὰ τὴν πρω το φα νῆ αὐ τὴ ὑ πό θε ση, στὴν ὁ ποί α ἐμ πλέ κον ται 
μὲ μί α ἄ θλια συμ παι γνί α ἡ Κυ βέρ νη ση, ἡ Ἐκ κλη σί α καὶ ἡ ∆ι και ο σύ νη.

Ἡ ἔ κρη ξη τοῦ σκαν δά λου γιὰ τὰ σά πια κο τό που λα
ἀ πο κά λυ ψη τοῦ σκαν δά λου ἔ γι νε τυ χαῖ α, ὅ ταν τὸν Ἀ πρί λιο τοῦ 2007 
ἡ Νο μαρ χί α Πει ραι ῶς ἀ να κά λυ ψε στὰ ψυ γεῖ α «Ἀ λά σκα» 350 τόν νους 
σά πια κο τό που λα, μο λυ σμέ να μὲ τὸ μι κρό βιο τῆς σαλ μο νέλ λας, τὰ 
ὁ ποῖ α ἀ μέ σως κα τέ σχε σε καὶ κα τέ στρε ψε ὡς ἐ πι κίν δυ να γιὰ τὴ δη-
μό σια ὑ γιεί α. Ἀπο κα λύ φθη κε ταυ τό χρο να, ὅ τι τὰ σά πια κο τό που λα 

ἀ νῆ καν στὴν προ α να φερ θεῖ σα Χρι στο δου λι κὴ ὀρ γά νω ση, ἡ ὁ ποί α εἶ χε ἐ πι δο τη θῆ 
ἀ πὸ τὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ ξω τε ρι κῶν γιὰ τὴν ἀ γο ρά τους καὶ τὴ δι α νο μή τους στὸ λα ὸ 
τοῦ Ἰ ράκ. 

Σύμ φω να μὲ κα ταγ γε λί α τῆς ἐ φη με ρί δας «Ἐ λευ θε ρο τυ πί α» (12 Ἰ α νου α ρί ου 
2008) ἡ ἐ κτέ λε ση τοῦ ὅ ρου τῆς με τα φο ρᾶς καὶ δι α νο μῆς στὸ Ἰ ρὰκ τῆς ἐ πι σι τι στι-
κῆς αὐ τῆς βο ή θειας ἀ πὸ τὴν «Ἀλ λη λεγ γύ η» «ὑ πῆρ ξε μη δε νι κή», δη λα δὴ 

 δὲν πῆ γε πο τὲ στὸ Ἰ ρὰκ οὔ τε ἕ να κο τό που λο, 
 ἀ πὸ τοὺς 2.650 τόν νους, ποὺ ἡ Ἀλ λη λεγ γύ η ὤ φει λε νὰ δι α νεί μῃ, εἶ χε ἀ γο ρά-

σει καὶ ἀποθηκεύσει μόνο 350 καὶ 
 ἡ τε λευ ταί α αὐ τὴ πο σό τη τα ἦ ταν «γιὰ πέ τα μα» λό γῳ σή ψης, δυ σο σμί ας καὶ 

μό λυν σής τους ἀ πὸ τὴ σαλ μο νέλ λα.
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Ἡ ὑπόθεση εἶχε φθάσει στὶς ἀρχὲς Ἰου-
νίου μέχρι τὴν Βουλή, ὅπου ὁ βουλευτὴς 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. ∆ραγασάκης κατέθεσε 
ἐρώτηση, κατὰ τὴν συζήτηση τῆς ὁποίας 
ὁ τότε ὑφυπουργὸς Ε. Στυλιανίδης εἶπε, 
ὅτι ἡ Χριστοδουλικὴ ὀργάνωση εἶχε... ζη-
τήσει παράταση τῆς προθεσμίας, δηλαδὴ 
τῆς ἀποστολῆς τῆς βοήθειας στὸ Ἰρὰκ 
μετὰ τὴν καθωρισμένη ἡμερομηνία τῆς 
26ης Μαρτίου, ἡ δὲ ἀγορὰ εἶχε περιορι-
στῆ μόνο στοὺς προαναφερθέντες 350 
τόννους, ἀξίας μόλις 700.000 εὐρώ, ποὺ 
εἶχαν ἤδη καταστραφῆ ἀπὸ τὴν Ἀγορα-
νομία Πειραιῶς, ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπο ποσὸ 
τῶν 5,6 ἑκ. ἦταν στὰ ταμεῖα τῆς «Ἀλλη-
λεγγύης»!

Ἡ δημοσιογράφος κ. Ντόρα Νταϊ-
λιάνα σχολιάζει στὴν «Ἐλευθεροτυ-
πία» (7 Ἰουνίου 2007) τὴν παράξενη 
αὐτὴ ἐπίσημη ἀπάντηση τοῦ κ. Στυλι-
ανίδη ὡς ἑξῆς: «Παρὰ ταῦτα ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ ἐπιχείρηση («Ἀλληλεγγύη») 
ὄχι μόνο δὲν ἐστάλη στὸ Αὐτόφωρο, 
ἀλλὰ κρατάει καὶ στὰ ταμεῖα της τὰ 
χρήματα τοῦ ∆ημοσίου.» 

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ μητροπολίτης Ζακύν-
θου Χρυσόστομος κάνει στὶς 27 Ὀκτω-
βρίου τὴν ἀκόλουθη δήλωση: «Ποῦ διατέθηκαν οἱ μεγάλες χρηματοδοτήσεις τοῦ 
Κράτους; Πῶς καὶ γιατί ἀγοράστηκε τὸ οἰκόπεδο στὸν Θεολόγο; Ἀπὸ ποιόν καὶ 
πῶς φτειάχτηκαν πέντε σπίτια στὴν Μονὴ Πεντέλης; Μελέτες, ἄδειες, δημοπρασίες, 
κρατήσεις, προϋπολογισμοὶ ἀπὸ ποιόν φτειάχτηκαν; Νέες οἰκίες ἐξ ἀρχῆς, ὡραῖα 
καὶ καλά, ἀλλά; ∆ὲν θέλει νὰ μάθῃ κανείς, τί ἔγινε μὲ τὰ σάπια κοτόπουλα; Ἡ μπό-
χα κοντεύει νὰ πνίξῃ τὴν περιοχὴ καὶ Σεῖς δὲν μάθατε τίποτα, κύριε ὑπουργέ. ∆ὲν 
θὰ μάθουμε, ἂν εἰσπράχτηκαν καὶ πόσα χρήματα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῶν κατεστραμ-
μένων κοτόπουλων; Ὁ ἀδιαφανὴς αὐτὸς τρόπος, ἀφοῦ δὲν δέχεται ἔλεγχο ἀπὸ τὴν 
Σύνοδο (μᾶς τὸ δήλωσε ἀνερυθριάστως ὁ ὑπεύθυνος ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου), 
δὲν Σᾶς προβληματίζει, Σεβασμιώτατοι, κ.κ. Ὑπουργοί, κ.κ. τῶν ΜΜΕ;

» Σᾶς εἶναι ἀρκετό, ὅτι κάποιοι ὀλίγιστοι ἐξ ὑμῶν ἔχετε “κονὲ” μὲ τὸν γιατρό;» 
(σ.σ. ἐννοεῖ τὸν διευθυντὴ τῆς “Ἀλληλεγγύης” κ. ∆ημ. Φουρλεμάδη, ποὺ σπούδαζε  
Ἰατρικὴ σὲ Πανεπιστήμιο τῆς Ρουμανίας).

Τέλος ὁ ἀρχιμανδρίτης τῆς Μονῆς Πεντέλης Τιμόθεος Κιλίφης κατήγγειλε ὀνομα-

Ὁ διωρισμένος ἀπὸ τὸν Χριστόδουλο γε-
νικὸς διευθυντὴς τῆς ἱδρυθείσας ἀπὸ τὸν 
ἀποθανόντα ἀρχιεπίσκοπο «Ἀλληλεγγύης» 
κ. ∆ημ. Φουρλεμάδης. Σπούδαζε γιατρὸς 
σὲ κάποιο πανεπιστήμιο τῆς Ρουμανίας. 
∆ὲν ἔγινε γνωστὸ ἄλλο βιογραφικό του στοι-

χεῖο.
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στι κῶς τὸν κ. Φουρ λε μά δη στὶς 27 Ἰ ου νί ου 2006, ὅ τι εἶ χε πα λαι ό τε ρα ἐγ κα τα στή σει 
4 κον τέ ι νερς στὸν πρὸς ἀ να δά σω ση χῶ ρο τῆς μο νῆς, τὰ ὁ ποῖ α ἀ πο τέ λε σαν πη γὴ 
μό λυν σης, λό γῳ σή ψης τρο φί μων ποὺ πε ρι εῖ χαν –ἄ γνω στης προ έ λευ σης καὶ προ ο ρι-
σμοῦ. Ὁ π. Τι μό θε ος ζη τοῦ σε ἐ πέμ βα ση τῶν Ἀρ χῶν καὶ «πά ραυ τα ἔ λεγ χο» τοῦ κ. 
Φουρ λε μά δη, οὐ δεὶς ὅμως τὸν εἰ σή κου σε.(*)

Ἡ «Ἀλ λη λεγ γύ η» ἀ πο κα λύ πτει «συμ φω νί α» 
Ντό ρας-Χρι στό δου λου γιὰ «εὐ νο ϊ κὴ με τα χεί ρι ση»!

 χου με φθά σει πιὰ στὴν ἀ να βάθ μι ση τοῦ κ. Στυ λι α νί δη σὲ ὑ πουρ γὸ 
Παι δεί ας καὶ τὴν ἀν τι κα τά στα σή του ὡς ὑ φυπουρ γοῦ Ἐ ξω τε ρι κῶν, 
ἁρ μό διου γιὰ οἰ κο νο μι κὰ θέ μα τα, ἀ πὸ τὸν Π. ∆ού κα με τὰ τὶς ἐ κλο γὲς 
τῆς 16ης Σε πτεμ βρί ου. Ὁ κ. ∆ού κας στὶς ἀρ χὲς Ἰ α νου α ρί ου 2008 ἐκ-
δί δει ἀ πό φα ση, μὲ τὴν ὁ ποί α βε βαι ώ νει, ὅτι τὸ ἔρ γο, γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο ἡ 

«Ἀλ λη λεγ γύ η» εἶ χε στὰ ταμεῖα της τὰ 5.600.00 εὐ ρώ, «δὲν ἐκ πλη ρώ θη κε πο τέ», καὶ 
ζη τεῖ τὸ πο σὸν αὐ τὸ «νὰ βε βαι ω θῇ ὡς δη μό σιο ἔ σο δο στὶς ∆ΟΥ καὶ νὰ εἰ σπρα χθῇ 
βά σει τῶν δι α τά ξε ων τοῦ Κώ δι κα». Ταυ τό χρο να κοι νο ποι εῖ τὴν ἀ πό φα σή του στὴν 

(*) Σύμ φω να μὲ ἄλ λες πλη ρο φο ρί ες τὰ κον τέ ι νερς πε ρι εῖ χαν τὰ ἔγ γραφα μὲ τὰ τρί α ἑ κα-
τομ μύ ρια ὑ πο γρα φές, ποὺ εἶ χε συλ λέ ξει ὁ πρώ ην ἀρ χι ε πί σκο πος γιὰ τὸ θέ μα τῆς ἀ να-
γρα φῆς τοῦ θρη σκεύ μα τος στὶς ταυ τό τη τες (ἐ φημ. «Τὸ Πρῶ το Θέ μα», 21.12.07).

Ὁ ἐ κλι πὼν ἀρ χι ε πί σκο πος Χρι στό δου λος, ὅ ταν συγ κρό τη σε τὴν ὀρ γά νω σή του «Ἀλ λη-
λεγ γύ η» τὸ 2002, δι ώ ρι σε μέ λη της τοὺς εἰ κο νι ζό με νους στὴν φω το γρα φί α, ἀ ρι στε ρὰ 
τὸν πρω το σύγκε λό του πα πᾶ-Θω μᾶ Συ νο δι νὸ καὶ δε ξιὰ τὸν χει ρο το νη θέν τα ἀ πὸ τὸν ἴ διο 
ἐ πί σκο πο Θερ μο πυ λῶν κ. Ἰ ω άν νη. Αὐ τοὶ οἱ δύο μα ζὶ μὲ τὸν ἐ πί σης δι ο ρι σθέν τα ἀ πὸ τὸν 
τέ ως ἀρ χι ε πί σκο πο ὡς πρό ε δρο τῆς ὀρ γά νω σης «κολ λη τό» του κ. ∆. Φουρ λε μά δη «δι α χει-
ρί στη καν» τὰ 5,6 ἑ κατ. εὐ ρώ, γιὰ ἐ πι σι τι στι κὴ βο ή θεια στὸ Ἰ ράκ, ἡ ὁ ποί α ὅ μως βο ή θεια 

–σύμ φω να μὲ τὴν ἐ φη με ρί δα «Ἐ λευ θε ρο τυ πί α» (12.01.08)– «ὑ πῆρ ξε μη δε νι κή».



Τὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ ξω τε ρι κῶν ἐ κτὸς τῶν ἀ να φε ρο μέ νων στὸ πα ρὸν ἄρ θρο πα ρο χῶν πρὸς δι ά-
φο ρα ὑ πο κα τά στα τα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας χρη μα το δο τεῖ μὲ τε ρά στια πο σὰ καὶ τὸ Οἰ κου με νι κὸ 
Πα τρι αρ χεῖ ο, ὅ πως ἀ πο δει κνύ ει ἡ πα ρα πά νω φω το τυ πί α, ποὺ δη μο σί ευ σε ὁ «∆αυ λός» 
κα τ’ ἀ πο κλει στι κό τη τα στὸ τεῦ χος 284 σὲ ἄρ θρο μὲ τίτ λο: «Ἑλ λά δα πρὸς Πα τρι αρ χεῖ ο: 
“Σᾶς ἀ πο στέλ λο με ἐν τὸς δύο φα κέλ λων ἕ ξη δε σμί δες τῶν 500 χιλ. εὐ ρὼ ἑ κά στη”». Τό τε 
σχο λι ά ζον τας τὸν πα κτω λὸ χρη μά των, ποὺ ρέ ει ἀ πὸ τὴν Ἀ θή να στὸ Φα νά ρι, εἴ χα με δι ε ρω-
τη θῆ, ἂν ὑ πῆρ ξαν πο τὲ τό σο λί γοι (ὅ σο οἱ λίγες δεκάδες ἄν θρω ποι τοῦ Πα τρι αρ χεί ου), ποὺ 

μπο ροῦν νὰ τρῶ νε τό σα πολ λά. Ἡ ἀ πο ρί α μας πα ρα μέ νει ἀ να πάν τη τη.
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ἐκ κλη σι α στι κὴ ἡ γε σί α, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ 
προ κλη θῇ πα νι κὸς στὴ Μο νὴ Πεν τέ λης, 
ἕ δρα τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, ὅπως ἔγραψε 
ὁ Τύπος.

Συ νέ πεια τῆς κί νη σης αὐ τῆς τοῦ κ. Π. 
∆ού κα καὶ τῶν συ νε χι ζό με νων δη μο σι ο-
γρα φι κῶν ἀ πο κα λύ ψε ων ἦ ταν ἡ με τά βα-
ση τῆς κ. Ντό ρας Μπα κο γιά ννη καὶ τοῦ 
κ. Στυ λι α νί δη στὴν οἰ κί α τοῦ θνῄσκον τος 
ἀρ χι ε πι σκό που στὸ Ψυ χι κὸ καὶ ἡ ἔκ δο ση 
ἀ πό φα σης τῆς ὑ πουρ γοῦ, μὲ τὴν ὁ ποί α 
χα ρα κτη ρί ζει τὸ πο σὸν ποὺ σφε τε ρί σθη κε 
ἡ «Ἀλ λη λεγ γύ η» ὡς «ἀ χρε ω στή τως κα τα-
βλη θέν» (!) καὶ τῆς δί νει προ θε σμί α, γιὰ 
νὰ μα ζέ ψῃ πα ρα στα τι κὰ (!), εἰ δάλ λως θὰ 
ζη τη θῇ ἡ ἐ πι στρο φή του. 

Ταυ τό χρο να ἡ δι οί κη ση τῆς «Ἀλ λη λεγ-
γύ ης» ἐκ δί δει ἀ να κοί νω ση, στὴν ὁ ποί α 
μι λᾷ γιὰ «συμ φω νί α» (μὲ ποιούς ὅρους;) 
με τα ξὺ τῆς ὑ πουρ γοῦ μὲ τὸν Χρι στό δου-
λο κα τὰ τὴν τε λευ ταί α της ἐ πί σκε ψη, βά-
σει τῆς ὁ ποί ας τὸ θέ μα τοῦ σφετερισμοῦ 
τῶν 7 ἑκατ. θὰ δι ευ θε τη θῇ ἀ πὸ ἐ κεί νην 
«κα τὰ τρό πο εὐ νο ϊ κό» γιὰ τὴν «Ἀλ λη λεγ-
γύ η» (!), ἐ νῷ ἡ ὀργάνωση ἀ πο στέλ λει... 
ἐ ξώ δι κα σὲ ἔν τυ πα ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ 
τὴν ὑ πό θε ση καὶ σὲ πτη νο τρο φι κὲς ἐ πι χει-
ρή σεις κα τη γο ρῶν τας τες ὡς ὑ πεύ θυ νες 
(!) γιὰ τὴ διά πρα ξη τῆς διασπάθισης.

Πα κτω λὸς σὲ πα ρά ξε νες ὀρ θό δο ξες ὀρ γα νώ σεις
τὸν κα τά λο γο ἐ πι χο ρη γή σε ων τοῦ Ὑπουρ γεί ου Ἐ ξω τε ρι κῶν πε ρι-
λαμ βά νον ται καὶ ἄλ λες ὀρ θό δο ξες ὀρ γα νώ σεις, γιὰ τὶς ὁ ποῖ ες ἀ πο ρεῖ 
κα νείς, σὲ τί μπο ροῦν νὰ συμ βάλ λουν στὸ ἀν τι κεί με νο αὐ τοῦ τοῦ 
ὑ πουρ γεί ου, δη λα δὴ στὴν ἐ ξω τε ρι κὴ πο λι τι κὴ τῆς χώ ρας, ὅ πως ὁ «∆ι-
ορ θό δο ξος Σύν δε σμος ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος», Ἀ θή να, ἡ «Ὀρ θό δο ξη 

Ἀ δελ φό τη τα Χρι στι α νι κὴ Ἐλ πίς», ὁ «∆ι ορ θό δο ξος Σύν δε σμος Ἀρ γο λί δας Ἅ γιοι 
Ἀ νάρ γυ ροι», τὸ «Ἱ ε ρὸν Κοι νό βιον Εὐ αγ γε λι σμὸς τῆς Θε ο τό κου», Χαλ κι δι κή, τὸ 
«Πα τρια ρχικὸν Ἵ δρυ μα Ὀρ θο δό ξου Ἱ ε ρα πο στο λῆς», τὸ «Ἵ δρυ μα Ὑ πο στη ρί ξε ως 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου», Πει ραι ᾶς, τὸ «∆ι ορ θό δο ξο Κέν τρο Πο ρευ θέν τες», 
ὁ «Σύλ λο γος Κοι νω νι κῆς Προσφορᾶς» τοῦ ἔκ πτω του μη τρο πο λί τη Πει ραι ῶς καὶ 
πνευ μα τι κοῦ πα τέ ρα τοῦ Χρι στό δου λου κ. Καλ λί νι κου, ἕ να «Ἵ δρυ μα Ἀλ λη λεγ γύ ης» 

To ἄλ λο πρω το κλα σᾶ το στέ λε χος τῆς Κυ-
βέρ νη σης, ὁ (νῦν ὑ πουρ γὸς Ἐ θνι κῆς Παι-
δεί ας καὶ Θρη σκευ μά των καί) πρώ ην ὑ φυ-
πουρ γὸς Ἐ ξω τε ρι κῶν κ. Εὐ ρι πί δης Στυ λι-
α νί δης, ἁρ μό διος γιὰ τοὺς οἰ κο νο μι κοὺς 
ἐ λέγ χους στὸ ΥΠ.ΕΞ., ποὺ δὲν στέλ λει 
στὸ Αὐ τό φω ρο τὸ κα ραμ πι νᾶ το χον τρὸ 

φα γο πό τι τῶν Χρι στο δου λι κῶν.
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Ἡ κ. Μπα κο γιά ννη 
καὶ ὁ κ. Στυλιανίδης 
ἦ ταν οἱ τε λευ ταῖ-
οι πο λι τι κοί, ποὺ 
ἐ πι σκέ φτη καν τὸν 
θνῄσκοντα ἀρ χι ε-
πί σκο πο στὸ σπίτι 
του στὸ Ψυ χι κό. 
∆ὲν ἀ να κοι νώ θη κε 
τί πο τε γιὰ τὸ θέ μα 
τῶν ἐ πι σκέ ψε ων αὐ-
τῶν, ἀλ λὰ δη μο σι ο-
γρα φι κὲς πη γὲς τὶς 
συν δέ ουν μὲ τὴν 
μὴ κα ταγ γε λί α τῆς 
«Ἀλ λη λεγ  γύ ης »  
στὸν εἰ σαγ γε λέ α.

τοῦ κ. Στ. Πα πα θε με λῆ καὶ τῆς συ ζύ γου του Αἰ κα τε ρί νης καὶ πολ λὰ ἄλ λα ἄ γνω στα 
σω μα τεῖ α, πρὸς τὰ ὁ ποῖ α τὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Ἐ ξω τε ρι κῶν χο ρη γεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα 
χρόνια ἀ νε ξέ λεγ κτα με γά λα πο σά.

Ἐξ ἄλ λου ὁ κ. Ε. Στυ λι α νί δης κα τη γο ρεῖ ται ἀ πὸ κύ κλους τοῦ ΥΠ.ΕΞ. ὅ τι ἐ πὶ θη τεί-
ας του ὡς ὑ φυ πουρ γοῦ Ἐ ξω τε ρι κῶν ἐ πι χο ρή γη σε κάποιο πα ράρ τη μα τῆς «Ἀλ λη λεγ-
γύ ης» μὲ ἐπωνυμία «Ξε νῶ νας Στορ γῆς» μὲ τὸ πο σὸ τοῦ 1.000.000 εὐ ρώ. Σύμ φω να μ’ 
ὅ σα ὁ ρί ζει ὁ Προ ε δρι κὸ ∆ι ά ταγ μα 224/2000 ἡ χρη μα το δό τη ση αὐ τὴ εἶ ναι ἐν τε λῶς 
πα ρά νο μη, καὶ ἡ «Στορ γή» δὲν δι και οῦ ται οὔ τε ἕ να εὐ ρώ. Ὑ πάρ χουν πολ λὲς δη μό-
σι ες κα ταγ γε λί ες γιὰ τὸν τρό πο λει τουρ γί ας τῆς «Στορ γῆς» (βλ. «Ἐ λευ θε ρο τυ πί α», 
4 Ἰ ου νί ου 2006).

* * *
Ἐ νη με ρώ σα με τοὺς ἀ να γνῶ στες τοῦ «∆» γιὰ τὴν ἐν λό γῳ βορ βο ρώ δη ὑ πό θε ση, 

δι ό τι: 

 ἀ πο δει κνύ ει πε ρί τρα να τὸν στε νὸ ἀ μοι βαῖ ο ἐ ναγ κα λι σμὸ ἀλ λη λο ϋ πο στή ρι ξης τῆς 
πο λι τι κῆς μὲ τὴν θε ο κρα τι κὴ καὶ δικαστικὴ ἐ ξου σί α τῆς Ρω μι ο σύ νης, τὸν ὁ ποῖο 
ἐναγκαλισμὸ κα ταγ γέλ λει ὁ «∆» ἀ πὸ τό τε ποὺ ἱ δρύ θη κε, 

 ξε σκε πά ζει in facto μί α ἀ ξι ο θρή νη τη κα τά στα ση ἐ κμαυ λι σμοῦ, στὴν ὁ ποί α ἔ χουν 
πε ρι έλ θη οἱ τα γοί μας, «χειριζόμενοι εὐνοϊκά» κα ραμ πι νᾶ τα «φα γο πό τια», ποὺ 
«μεθοδεύουν» μεταξύ τους καὶ 

www.ana.gr
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 παρουσιάζει μία θλιβερὴ εἰκόνα δικαίου, σ’ ὅ,τι ἀφορᾷ στὶς παράνομες πράξεις 
τοῦ ἀποθανόντος ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς ἐπιχείρησης «Ἀλληλεγ-
γύη» («παραδικαστικὸ κύκλωμα»), εἰκόνα ὅπου ἐπαληθεύεται πλήρως ἡ φράση 
τοῦ προσωκρατικοῦ φιλοσόφου, ὅτι «ἡ δικαιοσύνη εἶναι σὰν τὸν ἱστὸ τῆς ἀρά-
χνης: πιάνει τὰ μικρὰ ἔντομα καὶ ἀφήνει τὰ μεγάλα νὰ περνοῦν».

Γ.Σ.Π.
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ÏÉ ÄÇÈÅÍ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ, 
ÏÉ ÄÇÈÅÍ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÕÏÌÅÍÏÉ 

ÊÁÉ Ç ÄÇÈÅÍ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ο πε τὸς  καὶ δά κρυ α γιὰ τὸ κα τάν τη μα τῆς ἔρ μης δῆ θεν 
«∆η μο κρα τί ας» μας(1), μέ σα ἀ πὸ τὴ δί νη ἀλ λε πάλ λη λων- 
ἀ να κυ κλού με νων σκαν δά λων παν τὸς χρώ μα τος. Θρῆ νος 
καὶ ὀ δυρ μὸς ποὺ ἐκ φρά ζε ται ἀ πὸ τὸ σύ νο λο τῶν ΜΜΕ μὲ 
με λο δρα μα τι κοὺς τό νους πά νω ἀ πὸ τὸ οἰ ω νεὶ πτῶ μα της. 

Ποι οί ὅ μως καὶ για τί ἔ χουν λό γους νὰ θρη νοῦν ἢ ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει 
νὰ ἐ πι δει κνύ ουν τὴν ὀ δύ νη τους;

Ἡ ἀ πάν τη ση προ φα νής. Ὅ λοι, ὅ σοι ὠ φε λή θη καν προ νο μια κὰ καὶ συ νε χί ζουν νὰ ὠ φε-
λοῦν ται σκαν δα λω δῶς ἀ π’ αὐ τή. Πρῶ τοι ἀ π’ ὅ λους εὔ λο γα οἱ ἄ με σοι, οἱ πρώ του βαθ μοῦ 
«συγ γε νεῖς», αὐ τοὶ δη λα δὴ ποὺ «κρα τᾶ νε» ἀ πὸ αὐ τοὺς ποὺ τὴ στή σα νε. Ἀ κο λου θοῦν οἱ β΄ 
βαθ μοῦ καὶ ἕ πε ται συ νέ χεια... «συγ γε νῶν» καὶ «φί λων».

Σὲ ἁ πλὰ Ἑλ λη νι κὰ γιὰ τοὺς «πλη βεί ους» τῆς «∆η μο κρα τί ας» μας, ὅ πως κα τάν τη σε ἡ 
λει τουρ γί α της τοὺς ὑ πη κό ους της, τὸ «μα γα ζά κι» αὐ τὸ ποὺ λέ γε ται Κοι νο βου λευ τι σμὸς 
στή θη κε μὲ ὅ ρους ἀ ποι κι ο κρα τι κῆς ἐ κμε τάλ λευ σης καὶ ὁ μοι ο μορ φί ας τῶν «με γα λο μά γα-
ζων» παρ λα μέν των τῆς ∆ύ σης (πε ρί που σὰν πε ρί πτε ρό τους σὲ κεν τρι κὸ δρό μο), ἐ πά νω 
σὲ μιὰ φε νά κη: Αὐ τὴ τῆς «ἀν τι προ σω πευ τι κό τη τας». Ἡ ἀ λη θι νὴ ὅ μως ∆η μο κρα τί α δὲν 
μπο ρεῖ ἐκ τῆς οὐ σί ας τοῦ ὅ ρου νὰ εἶ ναι ἀν τι προ σω πευ τι κή. Καὶ αὐ τό, για τί, ὅ πως λέ ει 
ὁ Κα στο ριά δης, οἱ ἀν τι πρό σω ποι ἀ πὸ τὴν ἑ πό με νη μέ ρα τῆς ἐ κλο γῆς τους κά νουν τοῦ 
κε φα λιοῦ τους. 

Καὶ νἄ ταν ἔ τσι μό νο, κομ μά τια νὰ γί νῃ. Ὅ μως τὰ πράγ μα τα δεί ξα νε (καὶ ἐ πὶ αὐ τοῦ δὲν 
μπο ρεῖ νὰ ὑ πάρ χῃ σο βα ρὴ ἀν τίρ ρη ση), ὅ τι οἱ ἑ κά στο τε ἐ κλε γό με νοι ἀν τι πρό σω ποί μας 
με τα βάλ λον ται αὐ τό μα τα (ἀ πὸ τὴν φύ ση τοῦ οἰ κο νο μι κοῦ μας συ στή μα τος καὶ μά λι στα 
στὴν πιὸ ἄ γρια καὶ ἀ δυ σώ πη τη μορ φή του στὶς μέ ρες μας) σὲ ἀν τι προ σώ πους ἀλ λό τρι ων 
συμ φε ρόν των, ποὺ «ἀ να δει κνύ ον ται» κά θε φο ρὰ μέ σα ἀ πὸ τοὺς «κα νό νες» τοῦ ἀν τι προ-
σω πευ τι κοῦ συ στή μα τος. «Κα νό νες» ποὺ «ἀ να δει κνύ ουν νι κη τές» τοὺς πιὸ ἀ δί στα κτους 
κερ δο σκό πους (ἐ πι θε τι κὰ καρ χα ρι ο ει δῆ), μὲ κέρ δη ποὺ δὲν χω ρά ει ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που. 
Κι αὐ τό, μέ σα ἀ πὸ τὴν «ἐ πι δέ ξια» χρή ση τῶν νο μι κῶν δια ύλων, ποὺ οἱ ἀν τι πρό σω ποί μας 
ἔ χουν ἔγ και ρα δι α μορ φώ σει-δι ευ θε τή σει στὰ πλαί σια τοῦ χα ο τι κοῦ νο μι κοῦ μας συ στή-
μα τος. 

Μοι ραῖ ος συ να κό λου θα ὁ δι α χω ρι σμὸς τῶν δῆ θεν «ἀν τι προ σώ πων» καὶ τῶν δῆ θεν 
«ἀν τι προ σω πευ ο μέ νων». Κα τά στα ση ποὺ γί νε ται μὴ ἀ να στρέ ψι μη, ὅ σο τὰ συμ φέ ρον τα 
τῶν πρώ των γί νον ται κερ δο σκο πί α εἰς βά ρος τῶν δεύ τε ρων.

Στὴν οὐ σί α ἔ χου με δύο κό σμους στὸ μι κρό κο σμο τῆς χώ ρας μας, ὅ που ὁ ἕ νας (τῶν «ἀν-
τι προ σώ πων») συ νε χῶς ἀ πο μα κρύ νε ται ἀ πὸ τὸν ἄλ λο, τοὺς πο λί τες (τὸ φαι νό με νο βέ βαι α 
ἔ χει παγ κό σμι ες δι α στά σεις καὶ ἀ φε τη ρί α τὶς χῶ ρες ὅ που πρω το στή θη κε ὁ Κοι νο βου-

(1) Βλ. ∆η μή τρη Λάμ πρου, «Οἱ χα ώ δεις δι α φο ρὲς με τα ξὺ ∆η μο κρα τί ας καὶ Κοι νο βου λευ-
τι σμοῦ», «∆», τ. 267.

‣
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λευτισμός, τὸ εἶδος αὐτὸ «πολιτικῆς» λειτουργίας). Ὁ κόσμος τῆς ἐξουσίας μὲ τὶς ἀπίθα-
νες διαπλοκὲς καὶ τὴ Ρωμαϊκὴ χλιδή του καὶ ὁ κόσμος τῆς κοινωνίας (μὲ ἐντεινόμενο τὸ 
ρυθμὸ αὔξησης τῶν νεοπληβείων). Ὁ τελευταῖος, ἱστορικὰ βαθιὰ πολιτικοποιημένος στὴν 
πατρίδα μας, συνειδητοποιῶντας ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν κατάσταση γυρνάει τὴν πλάτη 
του ὡς ἐλάχιστη ἀντίδραση περιφρόνησης στὴν κοροϊδία αὐτή, ἀφήνοντας τοὺς «ἀντιπρο-
σώπους» μας στὴν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τους. 

Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι γνωστὰ καὶ χιλιοειπωμένα ἀπὸ τοὺς γνήσιους σοφοὺς τοῦ καιροῦ 
μας, ποὺ ὡς γνήσιοι ἀρνοῦνται πεισμόνως νὰ μποῦν στὸ «παιχνίδι», γιὰ νὰ μείνουν καθα-
ροί, ἔχοντας προφανῶς ἐπίγνωση, ὅτι σοφία καὶ βρώμα δὲν πᾶνε μαζί. Ἡ πρώτη, γιὰ νὰ 
ζήσῃ, νὰ ἀνθοφορήσῃ καὶ νὰ καρποφορήσῃ πρὸς γενικὴ ὠφέλεια τῆς κοινωνίας, χρειάζεται 
ὡς προαπαιτούμενο καθαρὸ ἀέρα. Κι αὐτὸ διασφαλίζεται μὲ ὅρους ἀληθινῆς ∆ημοκρατίας 
καὶ μόνον, εἰδάλλως διαστρέφεται σὲ δόγμα τῆς ὅποιας ἐξουσίας σὲ βάρος τῆς φυσικῆς 
ἐξέλιξης τῆς κοινωνίας.

Πρὶν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια οἱ φοβεροὶ ἐχθροὶ κάθε ἐξουσιασμοῦ πρόγονοί μας καὶ 
εἰδικώτερα οἱ Ἀθηναῖοι τὸ κατέδειξαν στὴν πράξη, τὴν πολιτική τους πράξη, ποὺ κατα-
γράφηκε ὡς ἐξαίρεση τοῦ ἰσχύοντος κανόνα ἐξουσίας: «ἑλληνικὴ Ἄμεση ∆ημοκρατία 
τῶν Πολιτῶν (χωρὶς «ἀντιπροσώπους»). Μιὰ φωτεινὴ ὅμως ἐξαίρεση, ποὺ θὰ δεσμεύσῃ 
συνειδήσεις καὶ σκέψεις, ἀφ’ ὅτου ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ καὶ 8 αἰῶνες θὰ ἀναζητήσῃ φῶς, γιὰ 
νὰ δώσῃ νόημα στὴ ζωή του ὡς πολίτης (καὶ ὄχι ὡς δῆθεν «ἀντιπροσωπευόμενος») καὶ νὰ 
προχωρήσῃ ὡς κοινωνία πολιτευόμενη ἀποφασίζουσα καὶ νομοθετοῦσα καὶ ὄχι ὡς ἐξουσι-
αζόμενη ἀπὸ τὸ ξένο πρὸς αὐτὴν «Ἀντιπροσωπευτικὸ Σύστημα». Μιὰ ἐξαίρεση, ποὺ στὸ 
φαντασιακὸ τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν γίνεται παγκόσμιος κανόνας, γιὰ νὰ διαστρέφεται 
ἄθλια ἀπὸ σκοπιμότητες ἄθλιων συμφερόντων. 

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει καλά, ὅτι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὴ διαστροφὴ 
αὐτὴ (ἀντιπροσωπευτικότητα τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ), βιώνοντας καθημερινὰ σκάνδαλα 
ἐπὶ σκανδάλων. Γνωρίζει ἐπίσης, ὅτι αὐτὸ ὡς ἔσχατη ὕβρις συνεπάγεται ἀνάλογη κατα-
στροφή, δηλ. τὸ ὀλέθριο τέλος αὐτοῦ τοῦ «μοντέλλου» ἐξουσίας. Ἔχει ὅμως ἐπίγνωση τοῦ 
κεντρικῆς σημασίας σημείου, ποὺ κατέδειξε ἡ ἑλληνικὴ ἰδιαιτερότητα. 

∆ηλαδὴ ὅτι ἡ ἀληθινὴ (ἄμεση) ∆ημοκρατία, ὡς προϊὸν αὐτοθέσμισης τῆς κάθε κοινω-
νίας καὶ μόνο, μπορεῖ ἀφ’ ἑνὸς νὰ χαλιναγωγήσῃ ἀποτελεσματικὰ τὸ φοβερὸ (κτηνῶδες) 
ἔνστικτο ἐπιβολῆς καὶ ἐκμετάλλευσης, ἀφ’ ἑτέρου νὰ στηρίξῃ ὅραμα στὸ φαντασιακὸ 
τῆς κάθε κοινωνίας γιὰ δημιουργική-ἀνελικτικὴ δράση. 

Γνωρίζει τέλος, ὅτι Φιλοσοφία καὶ ∆ημοκρατία πᾶνε μαζί, μὲ τὴν πρώτη δίπλα καὶ ὄχι 
ἀπὸ πάνω, γιὰ νὰ στηρίζῃ καὶ ἐνισχύῃ τὴ δημόσια συζήτηση ὅλων τῶν πολιτῶν (καὶ ὄχι νὰ 
«καπελώνῃ»). Ἔτσι καὶ μόνο ἡ μὴ ἀντιπροσωπευτικὴ ἀλλὰ ἄμεση ∆ημοκρατία θὰ μπορέ-
σῃ νὰ ἀφήσῃ τὰ ἴχνη της ὡς καταξιωμένη ἀνιοῦσα κοινωνικὴ λειτουργία καὶ ὁ πολίτης νὰ 
βρῇ τὸν ἑαυτό του, τὸν πυρῆνα του, ὡς ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀντλήσῃ ἐνέργεια γιὰ τὸ μακρὺ 
δρόμο, ποὺ τώρα μόλις ἀρχίζει.

Σήμερα λοιπὸν βρισκόμαστε μπροστὰ στὸ οἰονεὶ «πτῶμα» τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς μας 
«∆ημοκρατίας», ἀκούγοντας θρήνους καὶ ὀδυρμοὺς τῶν «συγγενῶν» καὶ «φίλων» της, ὄχι 
βέβαια ἀπὸ πόνο καὶ θλίψη. ἀλλὰ ἀπ’ τὴν ἀγωνία τοῦ περιεχομένου τῆς «διαθήκης» της.

∆ὲν ξέρω ἂν θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς, οἱ πολλοὶ καὶ «ἀσήμαντοι», νὰ συμπαραστεκώμαστε 
στὴ θλίψη τῶν «συγγενῶν» αὐτῶν καὶ «φίλων». Προσωπικὰ δὲν τὸ αἰσθάνομαι. Ἐκεῖνο 
ποὺ βλέπω εἶναι, ὅτι ἡ ἀσημαντότητά τους ὡς ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας γίνεται εὐμενὴς 
συγκυρία τῶν καιρῶν, ἐπιτρέποντας τὴ δημιουργικὴ δράση τῶν δυνάμει πολιτῶν στὰ «μέ-
τωπα» ποὺ ἀνοίγει γιὰ τὶς ἀνάγκες της ἡ νέα τεχνολογία.

Στάθης Νελλόπουλος
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Γε νι κὰ

ἑ κά στο τε πα τριά ρχης δι ω ρι ζό ταν ἀ πὸ τὸν σουλ τά νο. (Καὶ 
σή με ρα ἀ κό μα ὁ δι ο ρι σμὸς τοῦ πα τριά ρχη ἐ πι κυ ρώ νε ται 
ἀ πὸ τὸν Νο μάρ χη τῆς Κων σταν τι νού πο λης.) Γιὰ νὰ ἀ νε-
βῇ ὅ μως στὸν πα τρι αρ χι κὸ θρό νο, ἔ πρε πε νὰ πλη ρώ σῃ 
«μπα ξί σι» ἀ πὸ 90.000 ἕ ως 100.000 πιά στρα. Σπά νια ὅ μως 

πα ρέ με νε στὴν θέ ση του πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τρί α χρό νια. Ὅ λο αὐ τὸ τὸ 
δι ά στη μα φρόν τι ζε νὰ τὰ ἔ χῃ κα λὰ μὲ τοὺς ἀ ξι ω μα τού χους τῆς Πύ λης, 
ἂν δὲν ἤ θε λε νὰ χά σῃ τὸν θρό νο του, καὶ ἑ πο μέ νως ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ νος 
νὰ δω ρο δο κῇ συ νε χῶς.

Τὴν ἑ πο μέ νη κι ό λας τῆς ἐν θρο νί σε ως ἄρ χι ζαν οἱ μη χα νορ ρα φί ες ἀ πὸ τοὺς ἀν-
τα γω νι στές του, γιὰ νὰ ἐ πι τύ χουν τὴν ἀ πο πομ πή του. Καὶ βέ βαι α κα νέ να μέ σο 
δὲν ἦταν ἀ πα ρά δε κτο. Πρῶ τα πλη σι ά ζον ταν οἱ κα τάλ λη λοι ἄν θρω ποι στὸ πε ρι-
βάλ λον τοῦ σουλ τά νου, με τὰ ἄρ χι ζαν οἱ δω ρο δο κί ες καὶ οἱ συ κο φαν τί ες, ποὺ δὲν 
εἶ χαν τε λει ω μό. Ξε κι νοῦ σε ἕ νας πραγ μα τι κὸς πό λε μος. Προ σω πι κὲς φι λο δο ξί ες, 
συμ μα χί ες –βο ή θα με, νὰ σὲ βο η θή σω– φα τρια σμοί, σκευ ω ρί ες γιὰ πραγ μα τι κὲς 
ἢ φαν τα στι κὲς πα ρα βά σεις. Ἀ κρι βῶς ὅ πως καὶ σή με ρα. Αὐ τὸς εἶ ναι ὁ λό γος, ποὺ 
οἱ πε ρισ σό τε ροι μη τρο πο λί τες ἦ σαν ἐγ κα τε στη μέ νοι στὴν Κων σταν τι νού πο λη. 
Ἔ πρε πε νὰ ἦ σαν ἕ τοι μοι, ὅ ταν χη ρέ ψῃ ὁ πα τρι αρ χι κὸς θρό νος, νὰ κι νη θοῦν ἐγ-
καί ρως. Συ νή θως ἐ πι κρα τοῦ σε αὐ τὸς ποὺ εἶχε τὸ κα λύ τε ρο μέ σο, τὸν ἰ σχυ ρό τε ρο 
προ στά τη. Καὶ πάν το τε τὸν εἶ χε ἐ κεῖ νος ποὺ πλή ρω νε τὰ πε ρισ σό τε ρα. Αὐ τὸς ἦ ταν 
ὁ κα νό νας. Ὁ ἀν τα γω νι σμὸς τῶν ἱ ε ραρ χῶν καὶ ἡ ἐ πι θυ μί α τους γιὰ τὴν κα τά κτη ση 

«Ï ÓÅÑÁÖÅÉÌ
ÅÌÁ×ÁÉÑÙÈÇ,
...Ï ÊÕÑÉËËÏÓ
ÅÄÁÑÇ ÁÍÇËÅÙÓ»
Πῶς γι νό ταν ἡ ἐ κλο γὴ 
πα τρια ρχῶν καὶ ἀρχιερέων
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τῆς ἡ γε σί ας εἶ χε γί νει πη γὴ πλου τι σμοῦ γιὰ τοὺς Τούρ κους ἀ ξι ω μα τού χους, ἀλ λὰ 
καὶ γιὰ τοὺς ἴ διους, ἀ φοῦ ἡ προ α γω γὴ σὲ ἀ νώ τε ρη θέ ση πέ ρα ἀ πὸ τὸ κῦ ρος εἶ χε 
σὰν συ νέ πεια καὶ τὴν ση μαν τι κὴ αὔ ξη ση τῶν ἐ σό δων τους. Ἡ πα ρά δο ση αὐ τή, 
ὁ πό λε μος με τα ξὺ τῶν δε σπο τά δων, γιὰ τὸ ποι ός θὰ κα τα λά βῃ τὴν πιὸ πλού σια 
μη τρό πο λη, ἔ χει μεί νει ἀ ναλ λοί ω τη αἰ ῶ νες τώ ρα μέ χρι τὶς ἡ μέ ρες μας.


2.000.000 ₠ στὸν πασᾶ γιὰ νὰ γί νῃ πα τριά ρχης

τὶς ἄ θλι ες αὐ τὲς δι α μά χες ρό λο ἔ παι ζαν καὶ οἱ λα ϊ κοὶ πα ρά γον τες 
τῆς Πό λης. Φα να ρι ῶ τες, ἔμ πο ροι, κα ρα βο κύ ρη δες, μπα κά λη δες, 
χα σά πη δες, ψα ρᾶ δες, ἀ κό μα γου να ρᾶ δες καὶ ρα φτᾶ δες. Ναί, ρα φτᾶ-
δες. Ὅ ποι ος εἶ χε φί λο, συγ γε νῆ, κουμ πά ρο, συμ πέ θε ρο τοῦ ρά φτη ἢ 
τοῦ γου να ρᾶ, ποὺ πε λά της του ἦ ταν ὁ Με γά λος Βε ζύ ρης ἢ ὁ πα σᾶς 

ἢ κά ποι ος ἄλ λος ση μαν τι κὸς Τοῦρ κος, εἶ χε με γά λες πι θα νό τη τες νὰ πά ρῃ τὸν 
θρό νο, για τὶ θὰ με σί τευ ε ὁ τε χνί της καὶ θὰ προ σπα θοῦ σε νὰ πεί σῃ τὸν Τοῦρ κο 
ἀ ξι ω μα τοῦ χο νὰ ὑ πο στη ρί ξῃ τὸν δι κό του φί λο, προ σφέ ρον τας καὶ τὸ ἀ νά λο γο 
μπα ξί σι. Οἱ γου να ρᾶ δες, οἱ ρα φτᾶ δες καὶ δι ά φο ρες ἄλ λες ἐ παγ γελ μα τι κὲς κα τη-
γο ρί ες ἀ νέ βα ζαν καὶ κα τέ βα ζαν μὲ τὸν πα ρᾶ τους πα τριά ρχες καὶ μη τρο πο λί τες. 
Ἦ ταν οἱ «ντα βατ ζῆ δες» τοῦ Κλή ρου. (Ντα βατ ζῆς εἶ ναι ἡ τούρ κι κη λέ ξη davaçi, ποὺ 

ση μαί νει τὸν συ νή γο ρο, τὸν ὑ πε ρα σπι στὴ καὶ γε νι κώ τε-
ρα τὸν προ στά τη ὅπως σο βατ ζῆς -sivaçi- ἀ πὸ τὸ siva = 
σο βᾶς καὶ to-çi). Ντα βατ ζῆ δες λοι πόν, για τὶ ἐ πρό κει το 
γιὰ ἕ ναν ἀ νε λέ η το ἀ γῶ να, ποὺ σπου δαῖ ο ρό λο ἔ παι ζαν 
οἱ προ στά τες.

Αὐ τὰ ποὺ γρά φον ται δὲν εἶ ναι ἀ πο κυ ή μα τα φαν τα σί-
ας ἀλ λὰ ἐ ξα κρι βω μέ να ἱ στο ρι κὰ γε γο νό τα, ποὺ ἀ να φέ-
ρον ται σὲ πλῆ θος χρο νι κὰ τῆς ἐ πο χῆς. Σὲ ἕ να ἀ πὸ αὐ τὰ 
δι α βά ζου με γιὰ κά ποι ο γου να ρᾶ μὲ τὸ ὄ νο μα Μα νω λά-
κης, ποὺ μὲ γεν ναί α δω ρο δο κί α ἔ κα νε πα τριά χη τὸ 1715 
τὸν Κο σμᾶ τὸν Γ .́ Ἀλ λὰ ὁ ἄλ λος ὑ πο ψή φιος πα τριά-
ρχης, ὁ μη τρο πο λί της Και σα ρεί ας Ἱ ε ρε μί ας, πλή ρω σε 
στὸν βε ζύ ρη τὰ δι πλᾶ καὶ ἔ γι νε ἐ κεῖ νος πα τριά ρχης, 
παίρ νον τας τὴν θέ ση τοῦ Κο σμᾶ, ποὺ ἀ πο λύ θη κε. Τὸν 
Ἱ ε ρε μί α κα τη γο ροῦν γιὰ προ δο σί α οἱ ὀ πα δοὶ τοῦ κα-
θαι ρε θέν τος Κο σμᾶ καὶ κα τα φέρ νουν νὰ ἀ πο μα κρυν θῇ 
ἀ πὸ τὸν θρό νο. Ἐ κεῖ νος ὅ μως δὲν πα ραι τεῖ ται καὶ ἀ πὸ 
τὴν ἰ δέ α νὰ ἀ νέ βῃ πά λι στὸν πα τρι αρ χι κὸ θρό νο. Χρη-
σι μο ποι εῖ ἄλ λο κα λύ τε ρο μέ σο: Προ σε ται ρί ζε ται ἕ ναν 
Ἀρ μέ νη ρά φτη, ὀ νό μα τι Λου κᾶ, μὲ δυ να τὲς γνω ρι μί ες 
στὸν βε ζύ ρη, τοῦ προ σφέ ρει 50.000 γρό σια καὶ ἐ πα νέρ-
χε ται στὸν θρό νο.

Ὁ ἀνταγωνισμὸς 

τῶν ἱεραρχῶν γιὰ 

τὴν κατάκτηση τῆς 

ἡγεσίας εἶχε γίνει 

πηγὴ πλουτισμοῦ 

γιὰ τοὺς Τούρκους 

ἀξιωματούχους. Ἡ 

παράδοση αὐτή, ὁ 

πόλεμος μεταξὺ τῶν 

δεσποτάδων, γιὰ τὸ 

ποιός θὰ καταλάβῃ 

τὴν πιὸ πλούσια 

μητρόπολη, ἔχει 

μείνει ἀναλλοίωτη 

αἰῶνες τώρα μέχρι 

τὶς ἡμέρες μας.
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«Οἱ οἰ κια κοὶ τοῦ κὺρ Ἱ ε ρε μί ου προ σελ θόν τες τῷ κάλ-
φᾳ Ἀρ με νί ῳ προ βάλ λου σι τὴν πα τρι αρ χί αν τοῦ Ἱ ε ρε μί-
ου καὶ ὑ πι σχοῦν ται πο σό τη τα χρη μα τι κὴν οὐκ ὀ λί γην. 
Καὶ ὁ Ἐ πί τρο πος (ὁ Βε ζύ ρης) καὶ ὁ κάλ φας ἤ θε λον 
ἄ σπρα (χρή μα τα) διὰ τὴν οἰ κο δο μὴν τοῦ τζα μί ου. Ὅ θεν 
με τα πεμ φθεὶς ὁ κὺρ Ἱ ε ρε μί ας ἀ πὸ τὸ σπί τι τοῦ Λου-
κῆ, φο ρεῖ καβ βά δι πα ρὰ πᾶ σαν εἴ δη σιν, γνώ μην καὶ 
συγ κα τά νευ σιν καὶ τῆς συ νό δου καὶ τῶν πρου χόν των 
τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ κα τα λό γου. Ἐ χρε ώ στει ὁ Ἱ ε ρε μί ας 
10.000 γρό σια» (Κων. Κού μας «Ἱ στο ρί αι τῶν ἀν θρω πί-
νων πρά ξε ων», τ. Ι ,́ σ. 393, ἐν Βι έν νῃ 1832).

Θὰ χρεια σθῇ ἐ δῶ νὰ κά νου με μί α πα ρέν θε ση, νο μί ζω 
ἀ πα ραί τη τη, γιὰ νὰ ἐ κτι μή σου με, ποι ά ση με ρι νὴ ἀ ξί α 
μπο ρεῖ νὰ εἶ χαν τὰ 50.000 γρό σια, ποὺ ἔ δω σε στὸν βε-
ζύ ρη ὁ Ἱ ε ρε μί ας. ∆ὲν μπο ρεῖ βέ βαι α νὰ ὑ πο λο γι σθῇ εὔ-
κο λα ἡ ἰ σο τι μί α τῆς ση με ρι νῆς νο μι σμα τι κῆς μο νά δας, 
τοῦ εὐ ρώ, μὲ τὰ γρό σια τῆς ἐ πο χῆς ποὺ ἀ να φε ρό μα στε. 
Μπο ροῦ με ὅ μως νὰ ὑ πο λο γί σου με κα τὰ προ σέγ γι ση, 
πό σα εὐ ρὼ μᾶς κά νουν σή με ρα τὰ 50.000 γρό σια, μὲ βά-
ση ἄλ λα στοι χεῖ α ἀ πὸ ἄλ λες πη γές. Γιὰ πα ρά δειγ μα τὴν 
ἐ πο χὴ ποὺ ἀ να φε ρό μα στε μί α ὀ κὰ κρέ ας εἶ χε 10 πα ρᾶ δες καὶ τὸ ἕ να γρό σι ἀν τι στοι-
χοῦ σε σὲ 40 πα ρᾶ δες. Ἑ πο μέ νως τὰ 50.000 γρό σια ῆ σαν 2.000.000 πα ρᾶ δες, μὲ τὰ 
ὁ ποῖα μπο ροῦ σες νὰ ἀ γο ρά σῃς 200.000 ὀ κά δες κρέ ας! Σή με ρα γιὰ ἀ γο ρὰ 200.000 
ὀ κά δων κρέ α τος (μιὰ ὀ κὰ = 1.250 γραμ.) χρει ά ζε σαι 2.500.000 εὐ ρώ. Αὐ τὸ ἦ ταν τὸ 
πο σὸ σὲ εὐ ρώ, ποὺ πλή ρω σε ὁ Ἱ ε ρε μί ας στὸν βε ζύ ρη, γιὰ γί νῃ πα τριά ρχης!

Οἱ δω ρο δο κί ες, οἱ μη χα νορ ρα φί ες καὶ οἱ συ κο φαν τί ες ἦ ταν συ νη θι σμέ νες πρα κτι κὲς στὸ 
Φα νά ρι. Ἀ πα ρά βα τος ὅ ρος γιὰ τὴν ἐ κλο γὴ τοῦ πα τριά ρχη ἀ πὸ τὸ σουλ τά νο ἦ ταν: «Ὅ ποι ος 

δώ σῃ τὰ πε ρισ σό τε ρα, ἐ κεῖ νος θὰ γί νῃ πα τριά ρχης κι ὅ,τι θέ λει ἂς εἶ ναι.» 

Ἐπαγγελματικὲς 

κατηγορίες ἀνέβαζαν 

καὶ κατέβαζαν μὲ 

τὸν παρᾶ τους 

πατριάρχες καὶ 

μητροπολίτες. Ἦταν 

οἱ «νταβατζῆδες» 

(τούρκικη λέξη = 

προστάτης) τοῦ 

Κλήρου, γιατὶ 

ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν 

ἀνελέητο ἀγῶνα, 

ποὺ σπουδαῖο ρόλο 

ἔπαιζαν οἱ προστάτες.
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Ὁ Σε ρα φεὶμ μα χαι ρώ θη κε, ὁ Κύ ριλ λος ἐ δά ρη ἀ παν θρώ πως

πραγ μα τι κό τη τα ὅ μως ξε περ νᾷ τὴν φαν τα σί α. Οἱ συ νο δι κοί, ποὺ δὲν 
τοὺς ρώ τη σαν κα θό λου, δι α μαρ τυ ρό με νοι γιὰ τὴν πρα ξι κο πη μα τι κὴ 
ἐ κλο γὴ τοῦ Ἱ ε ρε μί α κα τα φεύ γουν στὸν βε ζύ ρη «προ σκλαι ό με νοι 
κα τ’ αὐ τοῦ» καὶ ζη τοῦν τὴν ἀ πό λυ ση τοῦ Ἱ ε ρε μί α. Τὰ κα τα φέρ νουν. 
Ὁ Ἱ ε ρε μί ας ἀ πο λύ ε ται, καὶ στὸν θρό νο ἀ νε βαί νει ὁ ἐ πί σκο πος Νι κο-

μή δειας Σε ρα φείμ. Ἀλ λὰ ὁ νέ ος πα τριά ρχης μα χαι ρώ νε ται μί α Κυ ρια κὴ με τὰ τὴν 
Λει τουρ γί α ἔ ξω ἀ πὸ τὴν ἐκ κλη σί α, ἀ πὸ ἄν θρω πο τοῦ Ἱ ε-
ρε μί α. «Μιὰν Κυ ρια κὴν με τὰ τὴν λει τουρ γί αν, ἐ ξελ θὼν 
τῆς ἐκ κλη σί ας καὶ στὰς (στα θείς) ἐ πὶ τῶν κρη πί δων τοῦ 
νάρ θη κος καὶ εὐ λο γῶν τὸν λα όν, ὡς σύ νη θες, ἐ τραυ-
μα τί σθη πα ρὰ δη μό του τ ι νὸς μα χαί ρᾳ κι νη θέν τος εἰς 
τοῦ το πα ρὰ τῶν ὁ μο φρό νων δη μο τῶν τοῦ Ἱ ε ρε μί ου» 
(Κού μα, ὅπ. παρ., σ. 336).

Ἕ νας ἄλ λος πα τριά ρχης, ὁ Πα ΐ σιος ὁ Β ,́ κα τη γο ρεῖ ται 
γιὰ «σι μω νί α», τοὐ τέ στιν γιὰ ἄ κρα τη φι λο χρη μα τί α καὶ 
ἀ να τρέ πε ται. Τὴν θέ ση του παίρ νει ὁ Νε ό φυ τος ὁ ΣΤ .́ 
Μιὰ γυ ναῖ κα ὅ μως ὀ νό μα τι Ζω ὴ μὲ με γά λες γνω ρι μί ες 
στὴν Πύ λη, μὲ χρή μα τα τῶν φί λων τοῦ Παΐ σιου, δω ρο δο-
κεῖ τὸν βε ζύ ρη, ἀ να τρέ πει τὸν Νε ό φυ το καὶ ἀ πο κα θι στᾷ 
στὸν θρό νο καὶ πά λι τὸν Παΐ σιο. Ὁ Πα ΐ σιος, γιὰ νὰ στε-
ρω θῇ στὸν θρό νο, βρί σκει ἰ σχυ ρὸ σύμ μα χο στὸ πρό σω πο 
τοῦ μη τρο πο λί τη Νι κο μή δειας Κύ ριλ λου καὶ μὲ «κοι νὸν 
ὅρ κον ἐ πὶ τοῦ Εὐ αγ γε λί ου», μέ σα στὴν ἐκ κλη σί α, ὁρ κί-
ζον ται ἀ μοι βαί α πί στη, ἀ γά πη καὶ ἀλ λη λο ϋ πο στή ρι ξη. 
Μό λις ὅ μως ἐ ξέρ χον ται τῆς ἐκ κλη σί ας «κα τέ φα γον τὸν 
ὅρ κον των, ὡς οἱ ὄ νοι τὰ λά χα να», γρά φει ὁ με τέ πει τα 
πα τριά ρχης Καλ λί νι κος, ὁ ὁ ποῖ ος τό τε, ὢν κα τώ τε ρος 
κλη ρι κός, ὑ πῆρ ξε μάρ τυ ρας τῆς ὁρ κο δο σί ας τῶν πα ρα-
πά νω προ ϊ στα μέ νων του. 

Σὲ λί γο χρό νο ὁ Κύ ριλ λος μὲ πο λὺ χρυ σά φι ἀ να τρέ πει τὸν Παΐ σιο, ἀλ λὰ 
τρί α χρό νια ἀρ γό τε ρα μὲ τὸν ἴ διο τρό πο ἐ πα νέρ χε ται ὁ Παΐ σιος καὶ ἀ πο χω ρεῖ 
ὁ Κύ ριλ λος. Ὁ δὲ πα ρα πά νω ἀ να φε ρό με νος διά κος καὶ με τέ πει τα πα τριά ρχης 
Καλ λί νι κος ἀ να τρέ πε ται ἀ πὸ τὴν συν τε χνί α τῶν μπα κά λη δων καὶ τῶν ψα ρά-
δων τῆς Κων σταν τι νού πο λης, για τὶ ἔ θι ξε τὰ συμ φέ ρον τά τους, ἐ πει δὴ θε ώ ρη σαν 
ὅ τι θὰ τοὺς ἔ κλει νε τὰ μα γα ζιά, για τὶ ἤ θε λε νὰ πε ρι ο ρί σῃ τὶς νη στεῖ ες: «Ἁ λι εῖς 
καὶ βα κά λη δες ἔ κα μαν κα τ’ αὐ τοῦ συ νω μο σί αν, καὶ μί αν Κυ ρια κήν, με τὰ τὴν 
ἀ πό λυ σιν τῆς ἐκ κλη σί ας, ὥρ μη σαν ἐ πά νω του, τὸν ἔ δει ραν ἀ παν θρώ πως καὶ 
τὸν ἔ δι ω ξαν ἀ πὸ τὸ Πα τρι αρ χεῖ ον». (Κού μας: ὅπ. παρ. σ. 393.)

Ὁ Παΐσιος ὁ Β΄, 

κατηγορεῖται γιὰ 

«σιμωνία» καὶ 

ἀνατρέπεται. Τὴν 

θέση του παίρνει 

ὁ Νεόφυτος ὁ 

ΣΤ’. Μιὰ γυναῖκα 

ὅμως ὀνόματι 

Ζωή, μὲ χρήματα 

τῶν φίλων του 

Παΐσιου, δωροδοκεῖ 

τὸν βεζύρη, καὶ 

ἀποκαθιστᾷ στὸν 

θρόνο καὶ πάλι τὸν 

Παΐσιο.
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Κοσμᾶς Γ´ 1714-1716

Ἰερεμίας Γ´ (α) 1716-1726

Παΐσιος Β´ (α) 1726-1732

Ἰερεμίας Γ´ (β) 1732-1733

Σεραφεὶμ Α´ 1733-1734

Νεόφυτος Στ´ (α) 1734-1740

Παΐσιος Β´ (β) 1740-1743

Νεόφυτος Στ´ (β) 1743-1744

Παΐσιος Β´ (γ) 1744-1748

Κύριλλος Ε´ (α) 1748-1751

Παΐσιος Β´ (δ) 1751-1752

Κύριλλος Ε´ (β) 1752-1757

Καλλίνικος Γ´ 1757

Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῶν 
καλογεροφαναριώτικων ἀλληλομηχανορ-
ραφιῶν γιὰ τὴν ἀναρρίχιση στὸν πατριαρ-
χικὸ θρόνο: Ἱερεμίας Γ΄- Παΐσιος Β΄- Νεό-
φυτος Στ΄- Κύριλλος Ε΄ ἐναλλάσσονταν 
συνεχῶς μεταξύ τους ἐπὶ τέσσερις δεκαε-
τίες. (Μὲ τὰ ἐντὸς παρανθέσεως στοιχεῖα 
σημειώνονται ἡ πρώτη, δεύτερη, κ.λπ. 

πατριαρχίες τους.)

Μέσα σὲ μία δεκαετία (1740-1751) ἀνέβηκαν καὶ κατέβηκαν ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ 
θρόνο ἑπτὰ πατριάρχες. Μόνον ὁ παραπάνω Ἱερεμίας ἀνέβηκε καὶ κατέβηκε τέσσε-
ρες φορές. Αὐτὸ πιὰ κατάντησε νὰ εἶναι βίβλος ἀνόδου καὶ καθόδου πατριαρχῶν, 
ἀφοῦ Κοσμᾶ ἀντικατέστησε Ἱερεμίας, Ἱερεμία ἀντικατέστησε Σεραφείμ, Σεραφεὶμ 
ἀντικατέστησε Ἱερεμίας, Ἱερεμία ἀντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο ἀντικατέστησε 
Νεόφυτος, Νεόφυτο ἀντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο ἀντικατέστησε Κύριλλος, 
Κύριλλο ἀντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο ἀντικατέστησε 
Καλλίνικος καὶ πάει λέγοντας... πατριαρχίες δεκατέσσερες! 
Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, πιὸ ἐξωφρενικό. Σύμφωνα μὲ 
ἔγκυρη μαρτυρία, κάποιοι ἐπιτήδειοι ἔκαναν πατριάρχη 
Ἀντιοχείας τὸ 1720 ἕνα παιδὶ 17 ἐτῶν, ποὺ ἀνέβηκε στὸν 
θρόνο ὡς Κύριλλος ὁ Γ .́ (Αθ. Κομνηνοῦ Ὑψηλάντη «Τὰ με-
τὰ τὴν Ἅλωσιν», σ. 313, Κωνσταντινούπολη 1980.)

Σὲ ἄλλο κείμενο τῆς ἐποχῆς ἕνας Θηβαῖος γράφει γιὰ τὶς 
μεθόδους ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν 18ο αἰῶνα οἱ ὑποψήφιοι 
πατριάρχες καὶ μητροπολίτες γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ οἰκου-
μενικοῦ καὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου, δηλαδὴ γιὰ τὶς 
συναλλαγές, τὶς πιέσεις, μεσιτίες, δωροδοκίες, παρασκήνια 
καὶ ἐκβιασμούς. «Ἐκεῖνοι ὁποὺ εἰς τοῦτον τὸν αἰῶνα ἀνεβαίνουν εἰς τὸν βαθμὸν 
τῆς ἀρχιερατικῆς ἀξίας εἶναι δοῦλοι καὶ ὑπηρέται τοῦ πατριάρχου ἢ τῶν προ-
κρίτων ἀρχιερέων: διάκονοι, πρωτοσύγκελλοι ἐφημέριοι τοῦ Πατριαρχείου, οἱ 
ὁποῖοι δουλεύουν τοὺς προεστούς τους μὲ πολλὴν ὑπομονὴν καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα 
νὰ γίνουν ἢ οἱ διάδοχοι τοῦ ἰδίου τους προεστοῦ ἢ ἄλλης ἐπαρχίας δεσπόται. 
Καὶ ὅταν ἀποθάνῃ καμμιᾶς ἐπαρχίας ὁ ἀρχιερεύς, εὐθὺς ἀρχινοῦν μὲ βίαν τὰς 

Κάποιοι ἐπιτήδειοι 

ἔκαναν πατριάρχη 

Ἀντιοχείας 

τὸ 1720 ἕνα 

παιδὶ 17 ἐτῶν, 

ποὺ ἀνέβηκε 

στὸν θρόνο ὡς 

Κύριλλος ὁ Γ΄.
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με σιτεί ας, ἄλ λοι εἰς τὸν πα τριά ρχην, ἄλ λοι εἰς προ κρί τους ἀρ χι ε ρεῖς, ἄλ λοι εἰς 
ἄρ χον τας καὶ ἀρ χόν τισ σες, πολ λά κις καὶ εἰς πρό σω πα τῶν με γι στά νων, καὶ ἀ πὸ 
τοὺς πολ λοὺς ἐ πι τυγ χά νει ἕ νας καὶ λαμ βά νει τὴν ἀ ξί αν αὐ τήν.» (Σπ. Ἀσ δρα χᾶ, 
«Πραγ μα τι κό τη τες ἀ πὸ τὸν ἑλ λη νι κὸ 18ο αἰ ῶ να. Ἄ γνω στα καὶ ἀ νέκ δο τα κεί με να 
1790-1840», σ. 97.)

* * *

ή με ρα τοὺς ντα βατ ζῆ δες τῆς Τουρ κο κρα τί ας ἔ χουν ἀν τι κα τα στή σει 
πε ρί ερ γες, σκο τει νὲς καὶ ἀ δι α φα νεῖς πα ρα εκ κλη σι α στι κὲς ὀρ γα νώ-
σεις, ποὺ προ ω θοῦν στὸ ἀρ χι ε πι σκο πι κὸ θρό νο τὰ δι κά τους «παι-
διά», ἐ σω εκ κλη σι α στι κὲς ἴν τριγ κες καὶ μη χα νορ ρα φί ες, πο λι τι κοί, 
ποὺ πον τά ρουν στὴν ὑ πο στή ρι ξη τοῦ Κλή ρου, δι α πλε κό με να οἰ κο-

νο μι κὰ συμ φέ ρον τα καὶ ἕ να πλῆ θος πα ρα κα τια νῶν πα ρα γόν των τῆς δη μό σιας 
ζω ῆς, ποὺ φυ σι κὰ πε ρι μέ νουν με τὰ τὴν ἐ κλο γὴ τὸ ἀν τί δω ρο ἀ πὸ τὸ χέ ρι τοῦ 
ἐ κλε κτοῦ τους.

∆ι α βά στε ἐ πί σης:

• «Οἱ πραγ μα τι κὲς συν θῆ κες θα νά του τοῦ Γρη γο ρί ου Ε »́, «∆», τ. 300.

• «“Ἐ σω κα τά κοι λος” ζω ὴ στὸ Φα νά ρι καὶ ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί ες. Μαι νό με νοι ἀρ-
χι ε ρεῖς κα θαι ροῦν πα τριά ρχες, ἐ νῷ ἱ ε ρουρ γοῦν...», «∆», τ. 305.

• «Ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί ες ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας», «∆», τ. 305. 

Θ.∆. Πα να γό που λος

Ὁ Γρη γό ριος Ε΄ εἶ χε ἀ νέλ θη τρεῖς φο ρὲς 
στὸν πα τρι αρ χι κὸ θρό νο. Ἀ φοῦ ἀ φώ ρι σε 
τὴν Ἐ πα νά στα ση τοῦ ’21, τὸν ἐ κτέ λε σαν, 
ἐ πει δὴ συ κο φαν τή θη κε στὸ σουλ τά νο 
ἀ πὸ τὸν δι ά δο χό του, Εὐ γέ νιο Β΄. Ἁ γι ο ποι-
ή θη κε ὅ μως ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α, πα ρὰ τὶς 
ἀν τι δρά σεις ἀ κό μα καὶ χρι στια νῶν. (Βλ. 
«Οἱ πραγ μα τι κὲς συν θῆ κες θα νά του τοῦ 

Γρη γο ρί ου Ε΄», «∆», τ. 300.)
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λ θε ἡ σει ρά μου καὶ ὁ φούρ να ρης ἔ κο βε τὸ ψω μί μου. Ἡ σα ραν τά ρα 
ἐ κτὸς σει ρᾶς λέ ει: «Βι ά ζο μαι». Ἀ παν τῶ: «Ἂς πε τά ξου με στὰ σκου πί δια 
τὸ ἄγ χος». Καὶ ἡ κυ ρί α: «∆ὲν γί νε ται». Ὁ φούρ να ρης μοῦ λέ ει ἐμ πι στευ-
τι κά: «Ἔ χει πρό βλη μα· παι δὶ πο λυ με ταγ γι ζό με νο». Σώ πα σα· στὸ σπί τι 
ξε κί νη σα τὸ ἄρ θρο αὐ τό.

ÏÉ ÅÍÍÏÉÅÓ. Τὰ προ βλή μα τα θε ω ροῦν ται αὐ το νό η τα. Καὶ στὴν Ψυ χι α τρι κή/Ψυ-
χο λο γί α τὸ «προ σω πι κὸ πρό βλη μα» (Π.Π.) εἶ ναι βα σι κὴ κα τη γο ρί α δι α τα ρα χῶν.1 Εἶ-
ναι ὅ μως αὐ το νό η τες οἱ δύο αὐ τὲς λέ ξεις;

Μὲ κλει δὶ τὴν ὑ πέ ρο χη Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, τὴν μό νη νο η μα τι κὴ –ὅ που οἱ λέ ξεις ἐκ-
φρά ζουν καὶ τὸ νό η μα– ἀ να κα λύ πτουν τὴν ση μα σί α τους. «ἄρ ξα·σθαι ἀ πὸ τῶν ὀ νο-
μά των», προ τεί νει ὁ Γα λη νός.

  Προ σω πι κὸν = τοῦ προ σώ που < πρό σω + ὢψ = ἄν θρω πος ποὺ μᾶς κοι τά ζει 
κατὰ πρόσωπο, θαρ ρε τά, μὲ ἐν δι α φέ ρον· ποὺ ξε χω ρί ζει ἀ πὸ τὴ μᾶ ζα2, ποὺ ὅ ταν ἔ χῃ 
ἐ πί γνω ση, μπο ρεῖ νὰ γί νῃ σο φός. Ἀν τί θε τό του εἶ ναι τὸ ἄ το μον, ἤ τοι τὸ τε λευ ταῖ ο 
κομ μά τι ἀ πὸ τὴ δι ά σπα ση τῆς κοι νω νί ας.

[Σημ. Οἱ λέ ξεις «ἄ το μον» καὶ «κοι νω νί α» στὴν ἀρ χαι ό τη τα δὲν εἶ χαν τὴν ση με ρι νὴ 
ἔν νοι α. Ἀν τί στοι χες ἦ σαν «πο λί της» ὡς μέ το χος-δη μι ουρ γὸς καὶ «πό λις».]

  Πρό βλη μα = Ἀρ χι κὰ «προ ε ξο χή», με τὰ «πρό ταγ μα» (ἀ μυν τή ριο/ἐ πι θε τι κό, λ.χ. 
λόγ χη) ἢ ἐμ πό διο, πρό σχη μα (!), ἀ πο ρί α κ.ἄ.

Ἔ τσι δὲν ὑ πάρ χει ἀ το μι κὸ ἀλ λὰ προ σω πι κὸ πρό βλη μα, ἀ φοῦ ἀ φο ρᾷ στὴν σχέ-
ση προ σώ που μὲ τὸν ἑ αυ τό του μά λι στα συγ κρου σια κή, μὲ ἄ με ση ἐ πί δρα ση σὲ 
νοῦ-συ ναί σθη μα-σῶ μα.

Ç ÄÉÁÃÍÙÓÇ. Ὁ ἀ περ χό με νος σα πιο·πο λι τι σμός μας (ὅ ρα συ νε χῆ σκάν δα λα οἰ-
κο νο μι κο·πο λι τι κά, δι κα στι κο·θρη σκευ τι κά) μᾶς δη μι ουρ γεῖ δύο εἰ δῶν προ βλή μα τα. 
Τὰ ὀ ξέ α μὲ ἔν το νη ἀλ λὰ πα ρο δι κὴ ἐ πί δρα ση (χω ρι σμός) καὶ τὰ χρό νια, λ.χ. μό νι μο 
«ἄ λυ το» πρό βλη μα (ἀ σχή μια, φό βος θα νά του), ποὺ κα ταν τᾷ τρό πος ζω ῆς, τὸ «μα ρά-
ζι», τὸ προ σω πι κὸ πρό βλη μα.

Ἡ ἀν τί δρα σή μας σὲ αὐ τὸ εἶ ναι ἡ ἀ πο μό νω ση ἀ πὸ τὸ «ἐ χθρι κό» πλέ ον πε ρι βάλ-
λον (ἀ πο ξέ νω ση, ἀλ λο τρί ω ση). Καὶ ἀ πὸ τὸν προ μα χῶ να τοῦ ὑ περ·ε γὼ –σκε πτό μα-
στε πλέ ον μό νο τὸν ἑ αυ τό μας– ἀν τι δροῦ με εἴτε μὲ πρό ταγ μα ἀ μυν τι κὸ (θλί ψη, φό-
βο) εἴτε μὲ ἐ πι θε τι κὸ (θυ μό).

Ἡ χει ρό τε ρη πε ρί πτω ση, σχε δὸν ἀ νί α τη, εἶ ναι ἡ πλή ρης ταύ τι ση μὲ τὸ πρό βλη μα, 
ὁ πό τε τοῦ το χρη σι μο ποι εῖ ται ὡς πρό σχη μα –ἐ ξα ναγ κα σμὸς τῶν ἄλ λων γιὰ ντάν τε-
μα. Πῶς; Μὲ συ νε χῆ δι α μαρ τυ ρί α (γκρί νια), μὲ δρα μα τι κὰ συμ πτώ μα τα, γιὰ νὰ μᾶς 
προ σέ ξουν ἢ μὲ ἀ πρα γί α.

ÔÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ 
«ÐÑÏÂËÇÌÁ»
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ÏÉ ËÏÃÏÉ. Εἶναι δύο: 
 Οἱ ἄμεσοι, ποὺ ἔχουν ἐπίπτωση ἀπ’ εὐθείας σὲ ἐμᾶς, καὶ 
 οἱ ἔμμεσοι, ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα συγγενικὰ πρόσωπα, ποὺ τὸ προσωπικὸ πρό-

βλημά τους γίνεται ἐξ ἀνακλάσεως καὶ δικό μας. Εἶναι ἀπὸ τὶς σκληρότερες περι-
πτώσεις ἀφοῦ ἡ δυνατότητα ἐπέμβασης εἶναι μηδαμινὴ (Φρόυντ καὶ ἀνίατη γυναῖ-
κα του).

Οἱ ἄμεσοι: 

 Σχέσεις οἰκονομικές: Μόνιμη δυσπραγία ἀπὸ ἔλλειψη ἐσόδων ἢ ὑπερβολικὰ 
ἔξοδα. Μὴ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴν τρέχουσα ἐργασία. Ἀπέχθεια πρὸς τὸ ἐπάγγελμα 
(λάθος ἐπιλογή). Συνεχεῖς δυσχέρειες συνεργασίας. Καταπίεση προϊσταμένου (σύν-
δρομο Kafka). Ὑπερβολικὴ δανειοληψία κ.ἄ.

 Σχέσεις οἰκογενειακές: Μόνιμες συγκρούσεις μὲ σύζυγο, γονεῖς, παιδιά.

 Κοινωνικές: Εἶναι ἐπιδράσεις ἀπὸ συμμετοχὴ σὲ ὁμάδα (group) πολιτικὴ (λ.χ. 
κόμμα), οἰκονομικὴ (mafia κ.ἄ.) ἀθλητική, θρησκευτικὴ κ.τ.λ.

Σημ. Αὐτὸ στὶς ἑλληνικὲς πόλεις ἀπαγορευόταν ἐπὶ ποι-
νῇ ἐξορίας (φατριασμός, ἑταιρισμός). Μόνο στὴν Ἀθήνα οἱ 
πολὺ πλούσιοι ἐσχημάτιζαν συμ·μορίες μόνο στὴν περίπτω-
ση ἀντιμετώπισης ἐκτάκτων πολεμικῶν ἀναγκῶν.

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι, προσπαθῶντας νὰ ἀναπληρώσουν 
τὸ κενὸ τῆς μὴ συμμετοχῆς τους στὰ κοινὰ (δημόσια) καὶ νὰ 
ἁπαλύνουν τὸν φόβο ἀπέναντι σὲ μιὰ ἀπειλητικὴ κοινωνία, 
ὁμαδοποιοῦνται μὲ ἄλλα ἐπιθετικὰ ἄτομα. Ἡ ἔνταξή τους 
ὅμως σὺν τῷ χρόνῳ τοὺς δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις (ὅρα χαρ-
τοπαίχτη), συγκρούσεις οἰκογενειακὲς κ.ἄ., καὶ τὸ ψεῦδος 
καὶ τὰ ἰδεολογήματα ἀλλοιώνουν τὴν προσωπικότητα καὶ 
τὸν τρόπο ζωῆς τους καλλιεργῶντας τὴν Ἐνοχή.

 Ἡ ἔλλειψη σχέσης μὲ τὴν Φύση: Στὴν ἐποχή μας δὲν ἔχουμε μάτια νὰ δοῦμε 
τὸ μεγαλεῖο της, νὰ παρατηροῦμε τὶς λειτουργίες της, τὸ κάλλος της. Τέρμα πιὰ οἱ 
περίπατοι στὴν «ἄγρια» φύση (ἐμεῖς οἱ ἄγριοι), οἱ φυσικὲς τροφές, οἱ βαθεῖες ἀνά-
σες, ὁ ἀνέμελος ὕπνος μὲ τὸ κεφᾶτο ξύπνημα.

Καὶ ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴ Μεγάλη Μητέρα κοστίζει. Πληρώνεται μὲ αἴσθημα ὀρφά-
νιας, μὲ ὑπαρξιακὸ προσωπικὸ πρόβλημα, μὲ αἴσθημα κενοῦ.

ÔÁ ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÁ. Τὸ προσωπικὸ πρόβλημα ἔχει ἄμεση ἐπίπτωση στὴν προσω-
πικότητά μας σὰν σύνολο (ὁλιστική), δηλαδή: 

 Στὸ νοῦ μὲ τὴν κατακυρίευσή του ἀπὸ τὸ προσωπικὸ πρόβλημα, τὴ δημιουρ-
γία τοῦ ὑπερ·εγώ, τὴν ἀτομικοποίηση, μὲ συνέπεια τὴν ἔλλειψη δημιουργικότητας, 
τὴν ἀδυναμία λήψεως ζωτικῶν ἀποφάσεων.

 Στὸ συναίσθημα λόγῳ τοῦ κατακλυσμοῦ ἀπὸ μονίμως ἀρνητικὲς καταστάσεις 
(θλίψη, φόβο, θυμό, ἐπιθετικότητα, ζήλεια, μοχθηρία, γκρίνια, ἀπέχθεια). Τελικὴ κα-
τάληξη, ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ πρόβλημα (addiction), τὸ «στέγνωμα τοῦ Προσώπου» 
τὸ σύνδρομο Kafka.

Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ 

τὴν Φύση κοστίζει. 

Πληρώνεται μὲ 

αἴσθημα ὀρφάνιας, 

μὲ ὑπαρξιακὸ 

προσωπικὸ 

πρόβλημα, μὲ 

αἴσθημα κενοῦ.
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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

Ἔτσι ὀνομάζω τὴ νοο·νευρικὴ κατάσταση (ψυχασθένεια), ὅταν νοιώθῃ κάποι-
ος, ὅτι ὅλοι τὸν κυνηγοῦν, τὸν κατηγοροῦν ἀναίτια, ἐνῷ συγχρόνως αἰσθάνεται 
ἔνοχος, «ὅτι κάτι ἔχει κάνει», ἁμαρτωλός. Ἀποτέλεσμα νὰ ἀγωνιᾷ συνεχῶς, μὲ μο-
νομανία, νὰ ζητᾷ βοήθεια δουλικὰ ἀπὸ οἱονδήποτε, ματαίως ὅμως. Τὸ τέλος εἶναι 
ἡ παράνοια, ἡ ἐκμηδένιση.

Σημ.: ∆ὲν εἶναι ἄμοιρον, ὅτι, ὅπως οἱ δύο «πατέρες» τῆς Ψυχολογίας καὶ Οἰκονο-
μίας Φρόυντ καὶ Μὰρξ ὡς Ἑβραῖοι προσπάθησαν νὰ ἀποτάξουν ἀπὸ πάνω τους τὸ 
βάρος τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ (θέματά τους τὸ παιδικὸ ἁμάρτημα, ἡ θεοκρατία, ἡ ἐξουσία, 
ἡ πλουτοκρατία), ἔτσι καὶ ὁ Φ. Κάφκα προσπαθεῖ νὰ ξερριζώσῃ τὴν ἰδέα τοῦ προ-
πατορικοῦ ἁμαρτήματος, τὴν Ἐνοχή.

 Ἐπίπτωση στὸ σῶμα (τῶν Α καὶ Β). Τὰ ἀρχικὰ μικροπροβλήματα τῆς νοο·νευ-
ρικῆς διαταραχῆς εἶναι ζήτημα χρόνου νὰ μετατραποῦν σὲ προσβολὴ τοῦ ἀνοσοποι-
ητικοῦ συστήματος, ποὺ προστατεύει ὅλα τὰ ὄργανα καὶ τὶς λειτουργίες τους. Καὶ 
ἐπειδὴ τὸ προσωπικὸ πρόβλημα εἶναι ἐπίκτητο (acquired), εἶναι ἕνα εἶδος AIDS, ποὺ 
δὲν μολύνει δι’ ἐπαφῆς ἀλλὰ νοητικὰ καὶ ἐκφράζεται μὲ σωματικὰ συμβάματα:
 Ἀτυχήματα (πτώση, σύγκρουση) ἢ βλάβες (τραυματισμοί, ἐγκαύματα κ.ἄ.). 

[Παρεκβ.: Μὲ πλύση ἐγκεφάλου χιλιάδων ἐτῶν ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει ἀποδεχθῆ τὸ τυ-
χαῖον τῶν συμβαμάτων. Ἐχάθη ἔτσι ἡ Νομο·τέλεια, ἡ Ἀνάγκη, ἡ ἀμφίδρομη δράση 
(interaction). Ὅμως ὑπάρχουν. Καὶ ἀποδεικνύονται ἀπὸ τὶς ἔρευνες, ἀφοῦ τὰ θύμα-
τα εἶναι ὑπαίτιοι. Ἀκόμα καὶ ἂν λ.χ. μᾶς ἐπιπέσῃ ἀντίθετο ὄχημα (εὑρισκόμενοι σὲ 
λάθος θέση, λάθος χρόνο), εἶναι ἴσως ἀποτέλεσμα μὴ δυνατότητας αὐτο·προστασί-
ας μας μὲ ἐνεργο·πληροφορικὸ πεδίο (ὅρα πειράματα πρώην Σοβιετικοῦ καὶ Ἀμερι-
κανικοῦ Στρατοῦ).]4

Ὄντως οἱ δυνατότητες στὸ Σύμπαν εἶναι ἀπεριόριστες, καὶ ἐμεῖς μετέχουμε μὲ τὸν 
Λόγο σὲ αὐτές. Πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες θεωροῦσαν ἀπαρά-
δεκτη τὴν ὕπαρξη ἠλεκτρισμοῦ, ἀτομικῆς ἐνέργειας.
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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 ₠

 Νό σοι-δι α τα ρα χές. Τὸ προ σω πι κὸ πρό βλη μα ἀ πο δι ορ γα νώ νον τας τὸ ἀ νο σο-
ποι η τι κὸ σύ στη μα ἀ νοί γει τὸν δρό μο γιὰ τὴ μό λυν ση. Μι κρό βια, μύ κη τες, ἰ οὶ ὑ πῆρ-
χαν ἀ νέ κα θεν, συ ζοῦν ἁρ μο νι κὰ μὲ τὸν ἄν θρω πο. Τὸ προ σω πι κὸ πρό βλη μα τὰ κά νει 
ἐ πι θε τι κά. Ἡ ἔλ λει ψη ἀν τί στα σης ἐ πι τρέ πει τὴν δρά ση κλα στῶν, μὲ λύ ση ἱ στῶν τῶν 
ὀρ γά νων καὶ ἀ πο δι ορ γά νω ση λει τουρ γί ας συ στη μά των μας (ἐκ φυ λι στι κὲς νό σοι). 
Ἐ πί σης δη μι ουρ γεῖ ἄ ναρ χη κυτ τα ρο γέ νε ση (ὄγ κοι). Τέ λος καὶ πο λυ συμ πτω μα τι κὲς 
νο ο·νευ ρι κὲς ἀ σθέ νει ες. Ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἔλ λει ψης σφρί γου ς5, ἡ νό σος, τὸ γῆ ρας, ὁ 
θά να τος.

Ç ÂÁÈÅÉÁ ÁÉÔÉÁ. Τί φταί ει; Ἡ «κα κοῦρ γα κοι νω νί α» τοῦ ψευ το λα ϊ κοῦ ᾄ σμα τος; 
Τὸ «σύ στη μα»; Οἱ «μυ στι κές» ὀρ γα νώ σεις; Ἀλ λά ζον τας σὲ ἕ ναν αἰ ῶ να τό σα συ στή-
μα τα δὲν μει ώ θη κε τὸ προ σω πι κὸ πρό β λη μα, ἀν τι θέ τως. Κα νέ να σύ στη μα κοι νω νι-
κὸ δὲν «φτειά χνει» ἀν θρώ πους. Στὴν Ἑλ λά δα οἱ πο λί τες δη μι ουρ γοῦ σαν τὴν Πό λιν 
καὶ αὐ τὴ πο λί τες ἁ πλῶς μὲ τὴ με το χή τους, χω ρὶς «σύ στη μα».

Τό τε ποι ά ἡ εὐ θύ νη τοῦ προ σώ που ἀ πέ ναν τι στὸ προ σω πι-
κὸ πρό βλη μα;

Πρῶ τα ἂς ξε φύ γου με ἀ πὸ τὴν ἐ ξί σω ση: Π.Π./ἀρ ρώ στια = 
ἐ χθρὸ ς6 καὶ ἂς ἀ πο δε χθοῦ με τὴν: Π.Π. = μά θη μα ζω ῆς, ἀφοῦ 
ἡ ἀρ ρώ στια μᾶς δί νει τὴν μο να δι κὴ εὐ και ρί α ἀν τί λη ψης τῆς 
σχέ σε ώς της μὲ τὴν «λά θος» νο ο τρο πί α. Καὶ τὸ Π.Π., ἂν δὲν 
τὸ ἀ πο δε χθοῦ με ἐκ φρά ζον τάς το μὲ λέ ξεις, θὰ τὸ ξε φω νί σῃ τὸ 
σῶ μα μὲ ἀ νι σο ρο πί α.

Ἀλ λὰ τό τε ποι όν μα χό μα στε; Ὁ Πλά των τρα γι κὰ κραυ γά-
ζει «πο λε μί ους εἶ ναι πάν τας πᾶ σιν δη μο σί ᾳ τε, καὶ ἰ δί ᾳ ἑ κά-

στους αὐ τοὺς σφί σιν αὐ τοῖς…», Νό μοι 626 (= δη μο σί ως ἐ χθροὶ εἶ ναι ὁ ἕ νας τοῦ ἄλ-
λου, καὶ ἰ δι ω τι κὰ ὁ κα θέ νας τοῦ ἑ αυ τοῦ του.. καὶ ἡ ἄ ρι στη νί κη εἶ ναι τὸ νὰ νι κᾷς 
τὸν ἑ αυ τό σου…).

Καμμία 

δύναμη δὲν θὰ 

μποροῦσε νὰ 

μᾶς ἐξουσιάσῃ, 

ἂν δὲν ἦταν 

μέσα μας!
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Θὰ μᾶς βοηθήσῃ ἄλλος, σύγχρονος αὐτὸς τραγικὸς ποιητής, ὁ Βάρναλης. Μέσα 
στὴ τετρακτὺν τῶν πιθανῶν αἰτίων τοῦ Π.Π. κρύβει τὸ μυστικό του: 

– Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ριζικό μας!
– Φταίει ὁ Θεός, ποὺ μᾶς μισεῖ (λέει ὁ ἄλλος).
– Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας!
– Φταίει πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα τὸ κρασί! ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ.

Κατὰ τὸν Βάρναλη λοιπόν, παρ’ ὅτι κομμουνιστής, δὲν φταίει τὸ «σύστημα» 
(θὰ τὸ ἀνέφερε) οὔτε ἡ τύχη μας, ὁ Θεὸς ἢ τὸ κρασὶ (=ἐξαθλίωση) ἀλλὰ μόνο τὸ 
«κεφάλι τὸ κακό μας» τὸ ὑπερ·εγὼ καὶ τὸ «ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ’ ἑαυτοῦ, αἴσχι-
στον» τοῦ Πλάτωνα.

ÄÉÖÕÇÓ Ï ÁÍÈÑÙÐÏÓ. Ὑπάρχει λοιπὸν τὸ «καλό» καὶ τὸ 
«κακό» κεφάλι μας; Τὸ Ἐγὼ καὶ ὁ ἑαυτός μας; Ὁ διαμορ-
φωμένος νοῦς μας7 καὶ τὸ «ἀληθῶς καὶ ἐλευθέρως νοεῖν»; 
Τὸ ἰδεολόγημα καὶ τὸ ὄντως ὄν;

Οἱ Ἕλληνες ἀπαντοῦν: Πλούτ. 441 «διττὸς ἡμῶν ἕκα-
στος ἐσύ… σύνθετόν τι καὶ διφυὲς καὶ ἀνόμοιον, ὥσπερ 
ἑτέρου σώματος (!) τοῦ ἀλόγου πρὸς τὸν λόγον, Ἀνάγκη 
τινὶ (=Συμπαντικὸς Νόμος) καὶ Φύσει συμμιγέντος». 
Καὶ ἡ Μυθολογία βρίθει ἀπὸ διφυῆ ὄντα: Ἰσοκρ. «κεν-
ταύρους τοὺς διφυεῖς», Πλούτ. 551 «τὸν Κέκροπα δι-
φυᾷ… ἐν ἀρχῇ σκολιὸν καὶ φοβερὸν εἰθ’ ὕστερον ἄρ-
ξαντα πράως καὶ φιλανθρώπως». Ἀκόμα καὶ ὁ γενε-
σιουργὸς Ἔρως, «παιδὶ τοῦ Ἐρέβους καὶ τῆς Ἀφροδίτης, 
ποὺ φέρνει τὰ κακὰ κι ἄλλοτε τὰ καλά, καὶ τὸ σῶμα δί-
φυον», Κράντωρ. Τέλος «τὸν Πᾶνα, ποὺ τὸν θέλουν νὰ εἶναι τὸ (συμ)Πᾶν, δύο κέρα-
τα ἔχων καὶ τὸ σῶμα διφυὲς μὲ ἄνω λογικὲς δυνάμεις καὶ κάτω ἀλόγους», Ἀλεξ.

Καμμία δύναμη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς ἐξουσιάσῃ, ἂν δὲν ἦταν μέσα μας! Πολε-
μάω τὸ Ἐγώ μου σημαίνει ἔχω ἐπίγνωση τῆς λειτουργίας του. Καὶ τὸ Προσωπικὸ 
Πρόβλημα διαλύεται. Τότε καὶ τὰ μικροπροβλήματα τὰ πετᾶμε στὰ σκουπίδια. Ἔτσι 
ἐλεύθεροι καὶ ἄφοβοι θὰ μπορούσουμε νὰ δοῦμε μὲ τὸν Βάρναλη: «τῆς αὐγῆς τὴν 
κροκάτη γάζα, τὰ γαρούφαλα τοῦ δειλινοῦ».

Βιβλιογραφία
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2. ∆. Λάμπρου, «Τὸ πρόσωπο καὶ ἡ μᾶζα», «∆αυλός», τ. 303.
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5. Κ. Καρμιράντζος, «Ὁ λέμφος καὶ τὸ σφρῖγος», «∆αυλός», τ. 262.
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 Κωστῆς Καρμιράντζος
 Ἀρχιτέκτων Ε.Μ.Π.



ÅËËÁÄÁ - ÊÉÍÁ
Κοι νὰ στοι χεῖ α πο λι τι σμοῦ

ὲ τὰ κοι νὰ στοι χεῖ α τῶν Ἑλ λη νι κοῦ καὶ Κι νέ ζι κου Πο λι τι σμῶν 
ἔ χει ἀ σχο λη θῆ δι ε ξο δι κὰ ἡ ἀρ χαι ο λό γος κ. Τε ρέ ζα Μη τσο πού λου 
[βλ. «Οἱ ἀ μεί βον τες (ψα ρο κόκ κα λο) καὶ τὸ εἰ δώ λιο τοῦ Μου σεί ου 
Κυ κλα δι κῆς Τέ χνης», «∆», τ. 295]. Στὸ ἄρ θρο αὐ τὸ πα ρου σι ά ζον ται 
ὡ ρι σμέ νες ἐν τυ πω σια κὲς ὁ μοι ό τη τες πο λι τι στι κῶν στοι χεί ων ἀ πὸ 

τὴν Ἑλ λά δα καὶ τὴν Κί να, τὶς ὁ ποῖ ες ἡ κ. Μη τσο πού λου ἔ χει συμ πε ρι λά βει στὸ 
βι βλί ο της: «Ηellas China - One Culture» (ἔκδ. Τ. Μη τσο πού λου, 1991).

Ω.

Ὁ θε ὸς τῶν ἀ νέ μων Αἴ ο λος ἔ δω σε στὸν Ὀ δυσ σέ α ἕ ναν ἀ σκὸ μὲ ὅ λους τοὺς ἀ νέ μους, 
προ κει μέ νου νὰ τὸν βο η θή σῃ νὰ φτά σῃ στὴν Ἰ θά κη. Τὸ ἀ γαλ μα τί διο τῆς φω το γρα φί ας 
δὲν πα ρι στᾷ τὸν Αἴ ο λο, ἀλ λὰ τὸν Γι α πω νέ ζο θε ὸ τῶν ἀ νέ μων Φουτ ζὶν νὰ κου βα λᾷ τὸν 
ἀ σκὸ τῶν ἀ νέ μων στοὺς ὤ μους του (Ninnaji Temple, Κυ ό το).

Σὰν γέ ρος μὲ σάκ κο ἀ πει κο νί ζε ται καὶ στὴν κι νε ζι κὴ πα ρά δο ση ὁ Φὲνγκ Μπό, ὁ 
ὁ ποῖ ος στέλ νει τοὺς ἀ νέ μους φυ σῶν τας πρὸς τὴν κα τεύ θυν ση ποὺ ἐ πι θυ μεῖ.

Ὁ εἰ κο νι ζό με νος δί σκος ὁ μοιά ζει, ἀλ λὰ 
δὲν εἶ ναι ὁ ∆ί σκος τῆς Φαι στοῦ. Πρό κει-
ται γιὰ τὸ ἀ πο τύ πω μα τοῦ πο διοῦ τοῦ 
Βούδ δα (Ἔκ θε ση Τέ χνης, Μπαν γκόκ.)



Ἐπάνω ἀ ρι στε ρά: Γορ γό νει ο ἀ πὸ μάρ μα-
ρο (ε΄ αἰ. π.Χ., Μου σεῖ ο Σπάρ της).

Ἐπάνω δε ξιά: Μά σκα τέ ρα τος (η΄ αἰ. μ.Χ., 
Νό τιος Κο ρέ α).

Κάτω ἀριστερά: Τρί αι νες μὲ μαιάνδρους, 
ποὺ βρέ θη καν στοὺς βα σι λι κοὺς τά φους 
στὸ Ζὸνγκ Σὰν (310 π.Χ.).

∆ε ξιά: Γι α πω νέ ζος οὐ ρά νιος βα σι λιᾶς φέ-
ρων τρί αι να καὶ γορ γό νει ο στὸ στῆ θος (πε-
ρί ο δος Heian).

Ἐπάνω ἀ ρι στε ρά: Γορ γό νει ο ἀ πὸ μάρ μα-

Ἐπάνω δε ξιά: Μά σκα τέ ρα τος (η΄ αἰ. μ.Χ., 

Κάτω ἀριστερά: Τρί αι νες μὲ μαιάνδρους, 
ποὺ βρέ θη καν στοὺς βα σι λι κοὺς τά φους 

∆ε ξιά: Γι α πω νέ ζος οὐ ρά νιος βα σι λιᾶς φέ-
ρων τρί αι να καὶ γορ γό νει ο στὸ στῆ θος (πε-
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ÅÍÁÓ ÓÊÇÍÏÈÅÔÇÓ
ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÉ ÌÉÁ ÍÅÁ

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇ ÔÁÓÇ

ά θε φο ρὰ ποὺ κά νω μιὰ ται νί α ἀ να ρω τι έ μαι, ποι ός θὰ τὴν δῇ. Ἡ 
ἐ πι θυ μί α μου βέ βαι α εἶ ναι, ἂν εἶ ναι δυ να τόν, νὰ τὴν δοῦν ὅ λοι 
οἱ Ἕλ λη νες κι ὄ χι μό νο. Ἄλ λα αὐ τὸ δὲν εἶ ναι δυ να τόν. Πολ λοὶ 
πα ρά γον τες πα ρεμ βαί νουν, μέ χρι ποὺ νὰ φτά σῃ κά θε ται νί α στὸν 
θε α τή. Τὰ τρί α τε λευ ταῖ α χρό νια ἔ κα να δύο ται νί ες-ντο κυ μαν-

ταίρ. Πρῶ τα τὸ «Black Μπέ ε ε» καὶ με τὰ τὸ «Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖ α». Τὸ 
δί λημ μά μου γι’ αὐ τὲς τὶς ται νί ες δὲν ἦ ταν μό νο ποι ός θὰ τὶς δῇ, ἀλ λὰ κυ ρί ως 
πῶς θὰ τὶς δῇ. Ποῦ θὰ τὶς προ βά λω δη λα δή.

Σή με ρα ἔ χουν ἀλ λά ξει τὰ πράγ μα τα. Οἱ πα λιοὶ κι νη μα το γρά φοι ἔ χουν κλεί-
σει ὁ ἕ νας με τὰ τὸν ἄλ λο καὶ στὴν θέ ση τους ὑ ψώ θη καν τὰ γνω στὰ «villages», 
τὰ ὁ ποῖ α προ ω θοῦν κατ΄ ἀ πο κλει στι κό τη τα τὰ σκου πί δια τοῦ ἀ με ρι κά νι κου 
κι νη μα το γρά φου, τὶς ται νί ες τῆς βί ας, τῆς κα τα στρο φῆς καὶ τῶν ἐφ φέ. Ἀ πὸ τὴν 
ἄλ λη ἡ Τη λε ό ρα ση εἶ ναι χει ρό τε ρη. Παί ζει ἀ κό μα πιὸ ἄ θλι ες ται νί ες. Κά τω ἀπ’ 
αὐ τὲς τὶς συν θῆ κες οἱ ται νί ες μου αὐ τὲς ἦ ταν κα τα δι κα σμέ νες νὰ πε ρι ο ρι στοῦν 
σὲ με ρι κὲς με μο νω μέ νες προ βο λές, ὅ πως ὅ λες σχε δὸν οἱ ἑλ λη νι κὲς ται νί ες.

Ὅ ταν ὅ μως τὸ «Black Μπέ ε ε» προ βλή θη κε στὸ Φε στι βὰλ Θεσ σα λο νί κης, 
ὅ που βρα βεύ τη κε, ἐν θου σί α σε τό σο πο λὺ τὸ κοι νό, ποὺ ὁ ἴ διος ὁ κό σμος μοῦ 
ζη τοῦ σε νὰ τὸ προ βάλ λῃ σὲ δι ά φο ρες πο λι τι στι κὲς ἐκ δη λώ σεις. Τὸ ἴ διο συ νέ-
βη καὶ μὲ τὴν ται νί α «Ἀρ κεῖ νὰ φαί νων ται ὡ ραῖα», ὅ ταν πρω το παί χτη κε στὰ 
«Αἰ σχύ λεια 2007» τοῦ ∆ή μου Ἐ λευ σί νας καὶ στὴν Κρή τη, στὸν ∆ῆ μο Νί κος 
Κα ζαν τζά κης.

* * *

ὐ τὲς οἱ δύο ται νί ες μοῦ ἄ νοι ξαν ἕ ναν νέ ο δρό μο. Γνώ ρι σα μί α 
Ἑλ λά δα, ἡ ὁ ποί α ἔ χει ἀ να πτύ ξει μιὰ πλού σια πο λι τι στι κὴ δρα-
στη ρι ό τη τα. Εἶ ναι τὸ κα τ’ ἐ ξο χὴν μέ ρος ποὺ ἀ σχο λεῖ ται μὲ τὸν 
Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμό. Ἐ κεῖ δὲν μπο ροῦν νὰ εἰ σχω ρή σουν τὰ ὑ πο-
προ ϊ όν τα καὶ τὰ σκου πί δια, ποὺ ἔ χουν κα τα κλύ σει, ὅ πως εἴ πα με, 

τὴν Τη λε ό ρα ση καὶ τοὺς κι νη μα το γρά φους. Ἡ ἀ ξί α αὐ τῶν τῶν πο λι τι στι κῶν 
δρα στη ρι ο τή των ὁ λο κλη ρώ νε ται μὲ τὶς συ ζη τή σεις, ποὺ ἀ κο λου θοῦν, καὶ μὲ 
τὴν γνω ρι μί α, ποὺ γί νε ται ἀ νά με σα σ’ ἕ ναν κό σμο, ποὺ με τα φέ ρει δι α χρο νι κὰ 
τὸν πο λι τι σμό του.

 Θό δω ρος Μα ραγ κὸς
 Σκη νο θέ της
 www.maragosfilms.gr
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ἐ ξέ λι ξη, ποὺ ἔ χει ἀ πο δει χθῆ μὲ τὴν χρο νο λό γη ση καὶ με λέ τη 

τῶν ἀ πο λι θω μά των, ἐ ξη γεῖ ται ὡς ἑ ξῆς: Τὸ «πρῶ το ὄν» ἑ νὸς 

«εἴ δους» ζῴ ων, φυ τῶν κ.λπ. δι α φέ ρει ἀ πὸ τοὺς γο νεῖς του 

μό νο κα τὰ ἕ να «κλίκ» λό γῳ μιᾶς μὴ μει ο νε κτι κῆς με τάλ λα-

ξης σκα λο πα τι ῶν στὸ DNA τοῦ σπερματοζῳ α ρί ου ἢ τοῦ 

ᾠ α ρί ου, ἐκ τῶν ὁ ποί ων δη μι ουρ γεῖ ται. Ἑ πο μέ νως ἔ χει ὅ λα τὰ ἔν στι κτα γιὰ 

τὴν δι αι ώ νι ση τοῦ εἴ δους του καὶ τὴν ἐ πι βί ω σή του, ἀλ λι ῶς ἡ με τάλ λα ξη 

θὰ ἦ ταν μει ο νε κτι κή, καὶ ἢ δὲν θὰ γεν νη θῇ ἢ δὲν θὰ ἐ πι βι ώ σῃ (με γα λώ σῃ) 

ἢ δὲν θὰ ζευ γα ρώ σῃ ἢ δὲν θὰ τε κνο ποι ή σῃ. Κι ἂν κα τὰ τύ χη ὅ λα αὐ τὰ 

ξε πε ρα σθοῦν στὴν ἑ πό με νη γε νιά, περ νᾷ ἡ μει ο νε κτι κὴ με τάλ λα ξη καὶ τὸ 

μει ο νέ κτη μα θὰ ἔ χῃ τέ λος μὲ τὸ θά να το τοῦ φο ρέ α.

Ὁ λό κλη ρη ἡ ἐ ξέ λι ξη τῶν ὄν των βα σί ζε ται μό νο σὲ πλε ο νε κτι κὲς με ταλ λά ξεις ἢ 
ἔ στω σὲ μὴ μει ο νε κτι κὲς με ταλ λά ξεις, ἐν σει ρᾷ προ στι θέ με νες ἢ τρο πο ποι ού με νες. 
Πολ λὲς πλε ο νε κτι κὲς με ταλ λά ξεις χά νον ται ἀ πὸ ἀ τύ χη μα τῆς 1ης γε νε ᾶς ἢ τῆς 2ης 
κ.λπ. Ἐ πί σης πε τυ χη μέ να εἴ δη ἑ κα τομ μυ ρί ων ἐ τῶν χά νον ται, λό γῳ ἐμ φά νι σης με-
ταλ λαγ μέ νου ἀν τα γω νι στοῦ ἢ λό γῳ πε ρι βαλ λον τι κῆς ἀλ λα γῆς. Ὅ λες οἱ με ταλ λά-
ξεις δὲν ἐ πη ρε ά ζουν τὴν ἀ να το μί α. Μπο ρεῖ ὅ μως νὰ ἐ πη ρε ά ζουν τὴν λει τουρ γί α 
ἢ νὰ ἀ νή κουν σὲ πε ρι ο χὴ ἄ νευ γεν νη τι κῆς ση μα σί ας, στὰ λε γό με να «γε νε τι κὰ 
σκου πί δια».

Τὸ πρῶ το ὂν ἑ νὸς «εἴ δους» εἶ ναι ἢ ἀρ σε νι κὸ ἢ θη λυ κό. Ἐν συ νε χεί ᾳ δι α σταυ-
ρώ νε ται μὲ μέ λος τοῦ ἀρ χι κοῦ εἴ δους, ἐκ τοῦ ὁ ποί ου με ταλ λά χθη κε, καὶ τὰ τέ κνα 
του δι α χω ρί ζον ται κα τὰ Mendel: 25% «νέ ο εἶ δος», 25% «πα λαι ό», 50% «μι γά δες» 
κ.ο.κ. Με τὰ δε κά δες χρό νια ξε χω ρί ζει πλέ ον τὸ νέ ο συγ γε νὲς ὑ πο εῖ δος, ἐ νῷ τὸ ἀρ-
χι κὸ εἶ δος ζῇ πα ράλ λη λα καὶ οἱ μι γά δες ἐ πί σης ἐ π’ ἀ ό ρι στον. Γι’ αὐ τὸ ὅ λα τὰ εἴ δη 
ὄν των ἔ χουν πολ λὲς φυ λὲς ἢ ὑ πο εί δη καὶ ποι κι λί α χα ρα κτη ρι στι κῶν (ἐ πι πο λα σμὸς 
με ταλ λά ξε ων).

∆ηλ. ἡ ἐ ξέ λι ξη προ κύ πτει σὰν τὰ κλα διὰ ἑ νὸς δέν δρου. Κά θε πα ρα κλά δι εἶ ναι 

Ç ÅÎÅËÉÎÇ
ÔÙÍ ÏÍÔÙÍ
ÊÁÉ Ç «ØÕ×Ç»
Ἀ πο κλει στι κὰ «ἔρ γο» τοῦ Φυ σι κοῦ Νό μου
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ἕ να νέ ο ὑ πο εῖ δος ἑ νὸς εἴ δους, τὸ ὁ ποῖ ο ἀ πο μα κρύ νε ται συ νε χῶς καὶ πε ρισ σό τε ρο 
γε νε τι κὰ ἀ πὸ τὸ ἀρ χι κὸ μὲ δι α κλα δώ σεις, δηλ. μὲ μὴ μει ο νε κτι κὲς ἑ πό με νες με ταλ-
λά ξεις ἢ πλε ο νε κτι κές, δηλ. ἐ πι βι ω τι κές.

Οἱ μὴ μει ο νε κτι κὲς με ταλ λά ξεις (ἢ οἱ πλε ο νε κτι κές) εἶ ναι ἐ λά χι στες ἐν σχέ σει 
μὲ τὶς μει ο νε κτι κές: 1:10.000 ἢ καὶ λι γώ τε ρες καὶ ὑ πο λο γί σθη καν μὲ πει ρά μα τα 
ἀ κτι νο βό λη σης ἐν τό μων (π.χ. πει ρά μα τα μὲ τὶς μῦ γες «δρο σό φυλ λα» τῶν Crick-
Watchon καὶ Μίλ λερ). Ση μα σί α γιὰ τὴν ἐ ξέ λι ξη ἔ χουν μό νο οἱ με ταλ λά ξεις γεν-
νη τι κῶν κυτ τά ρων, πρὶν σχη μα τί σουν τὸ ζυ γω τὸ ἢ λί γο με τά. 

∆υ να τό τη τες ἐ ξου δε τέ ρω σης δυ σμε νῶν με ταλ λά ξε ων

 πάρ χει ἐν μέ ρει καὶ ἡ ἱ κα νό της ἐ πι δι όρ θω σης μιᾶς με τάλ λα ξης ἀ πὸ 
τὸ ὑ πό λοι πο κύτ τα ρο. Ἡ ἱ κα νό της αὐ τὴ προ έ κυ ψε ὡς πλε ο νέ κτη μα 
ἐ πι βι ω τι κὸ γιὰ τὸ ὂν μὲ ἄλ λες με ταλ λά ξεις (π.χ. λι γώ τε ροι καρ κί νοι). 
Ὅ λοι σχε δὸν οἱ ἰ οὶ καὶ πά ρα πολ λὲς χη-
μι κὲς οὐ σί ες (δι ο ξί νες, κλο φέν, καρ κι νο-

γό νες κ.λ.π.) καὶ οἱ ὑ πε ρι ώ δεις ἀ κτῖ νες ἀ πὸ τὸν Ἥλιο 
(2,5/cm2/sec) προ κα λοῦν με ταλ λά ξεις .

Οἱ ἐ πι βι ω τι κὲς (πλε ο νε κτι κές) με ταλ λά ξεις ἐγ κα θί-
σταν ται ἀ πὸ τὴν πρώ τη καὶ δεύ τε ρη κι ό λας γε νιὰ καὶ 
ἐ ξα πλώ νον ται ἔ τσι στοὺς ἀ πο γό νους ἀ μέ σως. ∆ὲν ἀ παι-
τοῦν ται χι λιά δες χρό νια, ποὺ νο μί ζουν πολ λοί. Καὶ 
ἔ τσι ὁ χρό νος πά νω στὴ Γῆ ὑ πῆρ ξε ὑ πε ραρ κε τὸς γιὰ 
τὴν δη μι ουρ γί α τῆς ἐ ξέ λι ξης τῶν εἰ δῶν. Οἱ με ταλ λά ξεις 
εἶ ναι τυ χαῖ ες καὶ δο κι μά ζον ται στὸ στί βο τῆς ζω ῆς. 
Ἡ ἔν νοι α τοῦ σκο ποῦ δὲν ὑ πάρ χει στὴν Φύ ση. Εἶ ναι 
μί α ἀ πὸ τὶς πολ λὲς πλά νες τοῦ ἀν θρώ που. Στὴν Φύ ση 
ὑ πάρ χει ἡ ἔν νοι α τῆς τύ χης, ποὺ δὲν ἀν τι λαμ βά νον ται 
πολ λοί. Καὶ στὸ βά θος τῆς τύ χης ὑ πάρ χει πάν τα ἡ ἀ πό-
λυ τος αἰ τι ό της. 

Ἡ θε ω ρί α τῆς ἀ προσ δι ο ρι στί ας (ἀρ χή) εἶ ναι πα ρε ξη γη μέ νη ἐ πί τη δες ἀ πὸ τοὺς 
χρι στια νοὺς ἢ τοὺς θε ο λό γους καὶ τὸν Heisenberg. Ὁ Weinberg τὸν ἐ πα να φέ ρει 
στὴν τά ξη στὸ βι βλί ο: «Ὄ νει ρα γιὰ μί α τε λι κὴ θε ω ρί α». Ἡ ἀρ χὴ αὐ τὴ λέ ει, ὅ τι 
δὲν μπο ροῦ με γιὰ τε χνι κοὺς (φυ σι κούς) λό γους νὰ προσ δι ο ρί σου με (με τρή σου-
με) τὴν ὁρ μὴ καὶ τὴ θέ ση ἑ νὸς σω μα τι δί ου ταυ τό χρο να μὲ ὅ σο με γά λη ἀ κρί βεια 
θέ λου με, δι ό τι ἡ μιὰ μέ τρη ση ἐ πη ρε ά ζει τὸ ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἄλ λης. Ἄλ λω στε, καὶ 
νὰ μὴν ἦ ταν ἔ τσι, τὰ σω μα τί δια θὰ ἀ πο φά σι ζαν γιὰ τὶς πρά ξεις τῶν ἀν θρώ πων 
(ἢ θὰ τὶς ἐ πη ρέ α ζαν), ἐ φ’ ὅ σον δὲν ὑ πῆρ χε αἰ τι ό της στὸ μι κρό κο σμο, ἆ ρα ποι ά 
ἡ εὐ θύ νη τῶν ἀν θρώ πων ἀ πέ ναν τι στὸ Θε ό; Καὶ ἂν κα τευ θύ νῃ τὰ σω μα τί δια ὁ 
Θε ός, τό τε παίρ νει τὴν εὐ θύ νη τῶν ἁ μαρ τι ῶν μας (εἶ ναι παν το γνώ στης). Ἂν τὰ 
κα τευ θύ νου με ἐ μεῖς καὶ αὐ τὰ ἐ μᾶς, εἶ ναι ἀ πα ρά δε κτος φαῦ λος κύ κλος. 

Οἱ ἐπιβιωτικὲς 

(πλεονεκτικές) 

μεταλλάξεις 

ἐγκαθίστανται ἀπὸ 

τὴν πρώτη καὶ δεύτερη 

κιόλας γενιὰ καὶ 

ἐξαπλώνονται ἔτσι 

στοὺς ἀπογόνους 

ἀμέσως. ∆ὲν 

ἀπαιτοῦνται χιλιάδες 

χρόνια.
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Ὁ ἄν θρω πος ἔ χει πιὸ κον τι νὸ ἐ ξά δελ φο τὸν χιμ πατ ζῆ μὲ 300 γο νί δια δι α φο ρε τι-
κὰ στὰ 30.000, ἀπὸ τὸν ὁ ποῖ ο δι α χω ρί στη κε 6 ἑκ. χρό νια πρίν. Τὰ θη λα στι κὰ ὅ λα 
ἔ χουν κοι νὸ προ γο νὸ στὰ 265 ἑκ. χρό νια πρίν. Τὰ πτη νὰ προ έρ χον ται ἀ πὸ τοὺς 
δει νό σαυ ρους (πε ρι ο δι κὸ «ΓΑΙΟΡΑΜΑ»), εὑ ρέ θη σαν ἀ πο λι θώ μα τα δει νο σαύ ρων 
μὲ φτε ρά. Ὑ πάρ χει ἐ ξε λι κτι κὴ ἑρ μη νεί α κα θα ρὴ («ΓΑΙΟΡΑΜΑ»). 

Ἡ ἐ ξε λι κτι κὴ σκέ ψη καὶ ἀ νά λυ ση δί δουν ἑρ μη νεῖ ες γιὰ ὅ λα αὐ τά, ἀρ κεῖ κα νεὶς 
νὰ θέ λῃ νὰ τὰ ἑρ μη νεύ σῃ, δι ό τι πολ λοί, οἱ χρι στια νοὶ καὶ οἱ θε ο λό γοι κυ ρί ως, δὲν 
θέ λουν. 

Συμ πε ρά σμα τα ἀ πὸ τὴ χρο νο λό γη ση ἀ πο λι θω μά των

έ χρι στιγ μῆς ἔ χουν βρε θῆ πά νω ἀ πὸ 500 σκε λε τοὶ ἢ τμή μα τα πι θη καν-
θρώ πων («Μπρι τάν νι κα», λῆμ μα «Ἄν θρω πος») καὶ ἀρ χαν θρώ πων. 
Γιὰ τὴν χρο νο λό γη ση τῶν ἀ πο λι θω μά των, ποὺ κυ ρί ως ἀμ φι βάλ λουν 
οἱ χρι στια νοί, ἂς δι α βά σουν στὴ «Μπρι τάν νι κα» τὰ λήμ μα τα: «Ἀρ-
χαι ο με τρί α», καὶ «Χρο νο λό γη ση». Ὑ πάρ χουν τοὐ λά χι στον 20 τρό ποι 

χρο νο λό γη σης τῶν ἀ πο λι θω μά των, πολ λοὶ μὲ ἀ κρί βεια >99% (σφάλ μα 1%). (Βλ. 
καὶ λήμ μα τα «Βι ο γέν νη ση», «Γε νε τι κή», «Γο νί δια», «Με ταλ λά ξεις», «Ὀ πά ριν συσ-
σω μα τώ μα τα» κ.λπ. στὴν «Μπρι τάν νι κα».)

Ἡ ἀρ χὴ τῆς ἐ ξέ λι ξης δὲν ἦ ταν ἡ ἀ μοι βά δα κ.λπ. Ἡ ἐ ξέ λι ξη λει τουρ γεῖ καὶ στὴν 
ἄ βιο ὕ λη, δηλ. πρὶν καὶ τοὺς ἰ ούς. ∆ι ό τι ὑ πάρ χει ἀν τα γω νι σμὸς με τα ξὺ μο ρί ων ἢ 
ἀ τό μων γιὰ σχη μα τι σμὸ χη μι κῶν ἑ νώ σε ων, οἱ ὁ ποῖ ες ἐν συ νε χεί ᾳ σχη μά τι σαν DNA 
καὶ RNA μὲ τὴν βο ή θεια καὶ τῶν ἀ στρα πῶν πρὶν τοὺς ἰ οὺς καὶ λοι ποὺς μο νο κύτ τα-

ΩΟΘΗΚΗ ΕΝΤΕΡΟ

ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΑΥΓΑ ΑΙ∆ΟΙΙΚΗ ΣΧΙΣΜΗ

ΜΗΤΡΑ ΟΡΘΟΝ

ΠΡΩΚΤΟΣ

ΩΑΡΙΑ

Οἱ ἐ ξε λι κτι κὲς δι α δι κα σί ες δὲν εἶ ναι πάν τα τόσο ἀρ γές, ὅ σο νο μί ζου με. Ἐ πι στή μο νες 
πα ρα τή ρη σαν ἔκ πλη κτοι ρα γδαῖ ες ἀλ λα γὲς στὰ μι κρο σκο πι κὰ σκου λή κια C. elegans (βλ. 
εἰ κό να). Πει ρα μα τί στη καν χο ρη γῶν τας τους ἕ να φο νι κὸ γι’ αὐ τὰ βα κτή ριο. Ὡ ρι σμέ να 
σκου λή κια ὄ χι μό νον κα τά φε ραν νὰ ἐ πι βι ώ σουν ἀλ λά ζον τας χα ρα κτη ρι στι κά, ἀλ λὰ μετὰ 
ἀ πὸ με ρι κὲς γε νι ὲς εἶ χαν με ταλ λα χθῆ τό σο, ὥ στε ἀν τὶ νὰ σκο τω θοῦν ἀ πὸ τὸ βα κτή ριο, 
ἀν τι θέ τως τρέ φον ταν μὲ αὐ τό. Στὴ συγ κε κρι μέ νη πε ρί πτω ση ἡ ἐ ξε λι κτι κὴ δι α δι κα σί α συ-

νέ βη ἐμ πρὸς στὰ μά τια τοῦ ἀν θρώ που.

1,2 χιλ.
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ρους ὀρ γα νι σμοὺς σὲ ὑ γρὰ πε ρι βάλ λον τα. Αὐ τὰ ἐ σχί ζον ταν καὶ ἀ να δι πλα σι ά ζον-
ταν καὶ πολ λα πλα σι ά ζον ταν καὶ με ταλ λά ξεις ὑ φί σταν το μὲ κο σμι κὲς ἀ κτῖ νες καὶ 
χη μι κὲς οὐ σί ες καὶ ἀν τα γω νί ζον ταν με τα ξύ των καὶ ἐ ξε λίσ σον ταν τὰ πρῶ τα 500 
ἑκ. ἔ τη. Πολ λὲς φο ρὲς κα τά φε ραν τὰ DNA νὰ σχη μα τί σουν πε ρί βλη μα μὲ πρω τε ΐ νες 

λό γῳ με ταλ λά ξε ων («Ὀ πά ριν συσ σω μα τώ μα τα καὶ πει-
ρά μα τα», «Μπρι τάν νι κα»), χω ρὶς ἴ σως νὰ μπο ρέ σουν νὰ 
τὸ δι αι ρέ σουν μὲ τὴν δι χο τό μη σή τους (τῶν DNA). Ὅ ταν 
αὐ τὸ κα τωρ θώ θη κε μὲ με ταλ λά ξεις, τὸ πρω τό γο νο κυ α νο-
βα κτή ριο κύτ τα ρο (ἢ ἰ ός) κλη ρο νό μη σε ἐ φ’ ἑ ξῆς τὴν ἱ κα-
νό τη τα δι χο τό μη σης DNA καὶ πε ρι βλή μα τος (δι αί ρε σης) 
στοὺς ἀ πο γό νους του. Τό τε ὡ λο κλη ρώ θη κε τὸ πλῆ ρες 
γε νε τι κὸ πρό γραμ μα ἐ πι βί ω σης καὶ πολ λα πλα σια σμοῦ. 

Ἀ πὸ κεῖ καὶ με τὰ γέ μι σε ἡ Γῆ σὲ λί γα χρό νια ἀ πὸ αὐ-
τό, καὶ μὲ πλε ο νε κτι κὲς (ἢ μὴ μει ο νε κτι κές) με ταλ λά ξεις 
συ νε χί στη κε ἡ ἐ ξέ λι ξη σὲ μο νο κύτ τα ρα μὲ πε ρισ σό τε ρα 
καὶ δι α φο ρε τι κὰ γο νί δια. Πρέ πει νὰ ση μει ω θῇ ἐ δῶ, ὅ τι 
οἱ με ταλ λά ξεις σὲ ἀ ριθ μὸ ἀ νὰ χρό νο εἶ ναι ἀ νά λο γες τοῦ 
πλη θυ σμοῦ τοῦ εἴ δους, ὁ πό τε ὁ πολ λα πλα σια σμὸς ἑ νὸς 
εἴ δους πολ λα πλα σιά ζει ἀ νά λο γα τὴν πι θα νό τη τα γιὰ 
πε τυ χη μέ νες με ταλ λά ξεις. (Οἱ μει ο νε κτι κὲς δὲν ἐ πι βι ώ-
νουν.)

Ἀ πὸ τοὺς μο νο κύτ τα ρους στὸν Ἀ δὰμ καὶ τὴν Εὔ α

ἱ μο νο κύτ τα ροι ὀρ γα νι σμοὶ ἦ ταν οἱ μό νοι στὴ Γῆ γιὰ 3 δὶς ἔ τη. Οἱ πο λυ-
κύτ τα ροι ὀρ γα νι σμοὶ ἄρ χι σαν πρὶν 700 ἑκ. ἔ τη ὡς ἀ ποι κί ες κυτ τά ρων 
καὶ ἦ ταν οἱ σπόγ γοι στὴ θά λασ σα. ∆ηλ. τὰ δι αι ρού με να κύτ τα ρα ἔ με-
ναν σὲ ἐ πα φή. Τὰ αἰ σθη τή ρια ὄρ γα να, νεῦ ρα καὶ λοι πὲς ἱ κα νό τη τες 
προ έ κυ ψαν ἀ πὸ ἑ κα τομ μύ ρια πλε ο νε κτι κὲς με ταλ λά ξεις (καὶ εἴ δη ζῴ-

ων ποὺ ἐ πι βί ω σαν), κα τὰ σει ρὰ προ στι θέ με νες ὡς γο νί δια καὶ ὡς ἀν τα γω νι στι κὰ 
πλε ο νε κτή μα τα. Ἡ δι α φο ρο ποί η ση τῶν κυτ τά ρων κα τὰ τὴν ἐμ βρυ ο γένε ση ὀ φεί λε-
ται στὸν ὀρ γα νω τὴ μέ σῳ γο νι δί ων καὶ πρω τε ϊ νῶν, ποὺ ἀν ταλ λάσ σουν τὰ κύτ τα ρα 
ἀ πὸ τοὺς πό ρους τῶν μεμ βρα νῶν τους. Ἡ ἐμ βρυ ο γέ νε ση ἔ χει με λε τη θῆ ἀρ κε τά· καὶ 
εἶ ναι πλέ ον πα ρά λο γο νὰ κρύ βῃ θαύ μα τα. Ἡ Θε ω ρί α τῶν Ὑ περ χορ δῶν ἦρ θε, γιὰ 
νὰ συμ πλη ρώ σῃ τὴν αἰ τι ό τη τα στὸν ὑ πο-μι κρό κο σμο, καὶ δὲν ἔ χει καμ μί α σχέ ση 
μὲ Θε ό, ψυ χὴ κ.λπ. λό γῳ ὅ λων τῶν ἀ νω τέ ρω. Ἐ ξη γεῖ καὶ τὴ δη μι ουρ γί α ὕ λης. Ἡ 
ὕ λη εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα φυ σι κῶν φαι νο μέ νων, καὶ δὲν ἔ χουν τὰ σω μα τί δια ὑ φὴν 
με τάλ λου ἢ στε ρε οῦ κ.λπ. Ἁ πλῶς ἔ χουν τὶς ἱ κα νό τη τες τῆς ἀ δρά νειας καὶ τῶν δυ-
νά με ων. Ἄ ρα εἶ ναι ἀ νο η σί α νὰ ζη τᾶ με ἀ πὸ τὸν ἄν θρω πο-ὕ λη νὰ πα ρά γῃ ὕ λη ἐκ 
τῆς μὴ ὕ λης! Πρέ πει πρῶ τα νὰ ἐ ξα φα νί σῃ καὶ τὸν ἑ αυ τό του. Ἡ συ νο λι κὴ ἐ νέρ γεια 
τοῦ Σύμ παν τος, δηλ. τὸ ἄ θροι σμα ἐ νέρ γειας + ὕ λης, ἰ σοῦ ται μὲ μη δέν, καὶ ἡ ὕ λη 
προ έρ χε ται ἀ πὸ τὴν ἀρ νη τι κὴ ἐ νέρ γεια τῆς βα ρύ τη τας (Hawking).

Οἱ μεταλλάξεις σὲ 

ἀριθμὸ ἀνὰ χρόνο 

εἶναι ἀνάλογες 

τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ 

εἴδους, ὁπότε ὁ 

πολλαπλασιασμὸς 

ἑνὸς εἴδους 

πολλαπλασιάζει 

ἀνάλογα τὴν 

πιθανότητα γιὰ 

πετυχημένες 

μεταλλάξεις. 
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Οἱ ἐ πι στῆ μες ὅ λες ἔ χουν κά νει ὅ λα τὰ βή μα τα προ ό δου, μὲ τὰ ὁ ποῖα ἔ χουν δο-
μη θῆ βά σει τῆς ἔν νοι ας καὶ τῆς ἀρ χῆς τῆς ἀ πό λυ της αἰ τι ό τη τας, ποὺ ἀν τι τί θε ται 
στὴ θρη σκεί α. 

Οἱ ἐ πι στή μο νες ἔ δω σαν ἀ παν τή σεις καὶ σὲ ὑ πο α το μι κὸ ἐ πί πε δο καὶ μέ σα στὰ 
κύτ τα ρα κ.λπ. καὶ πο τὲ δὲν ἐ πι βε βαί ω σαν οὔ τε δι α πί στω σαν «θαύ μα τα» (ποὺ τὰ 
ἐ πι κα λοῦν ται ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες, ἀ πορ ρί πτον τας ἡ κά θε μιὰ ὅ λες τὶς ἄλ λες!). Ἀν-
τί θε τα χι λιά δες πα ρά δο ξα ἑρ μη νεύ θη καν ὅ πως: ἐ πι θα νά τια ὁ ρά μα τα, αὐ το γε νὴς 
καύ ση καὶ ζῴ ων, ὑ πνω τι σμός, ψευ δαι σθή σεις, φαν τά σμα τα, μα γεῖ ες, θε ρα πεῖ ες μὲ 
ἄγ γιγ μα, φω το γρα φί ες κα τὰ Κίρ λιαν, λει τουρ γί α ἐγ κε φά λου μὲ νευ ρω νι κὰ δί κτυ α, 
συ νει δή σεις, πυ ρο βα σί α σὲ πολ λὲς θρη σκεῖ ες κ.λπ.

Προ κύ πτει ἑ πο μέ νως, ὅ τι δὲν ὑ πῆρ ξε Ἀ δὰμ καὶ Εὔ α ὡς πρω τό πλα στοι καὶ μά-
λι στα 3 x 14 = 42 γε νε ὲς πρὸ Χρι στοῦ κα τὰ τὰ Εὐ αγ γέ λια. Οὔ τε εἶ ναι δυ να τὸν σὲ 
42 γε νι ὲς νὰ προ κύ ψουν 100άδες φυ λὲς τῶν ἀν θρώ πων 
ἀ πὸ τὸν Ἀ δὰμ καὶ τὴν Εὔ α. Ἀ πο λι θώ μα τα Νέ γρων, Ἰν-
δῶν κ.λπ. χρο νο λο γή θη καν ὅ τι ἔ ζη σαν πά νω ἀ πὸ 1 ἑκ. 
χρό νια πρίν.

Οἱ θρη σκεῖ ες ὑ πε χώ ρη σαν ἀ πὸ τὸ 99% τῶν ἐ πι χει ρη μά-
των τους καὶ πε ρι ω ρί σθη καν σὲ θέ μα τα, ὅ που δὲν προ χώ-
ρη σε πο λὺ ἀ κό μα ἡ Ἐ πι στή μη, ὅ πως στὴ λει τουρ γί α τοῦ 
ἐγ κε φά λου καὶ σὲ ψευ το-δι λήμ μα τα, ὅ πως ἑρ μη νεύ ε ται 
ἡ συ νεί δη ση.

Ἀλ λὰ τί εἶ ναι ἄν θρω πος καὶ τί δὲν εἶ ναι; Οὔ τε ἐ δῶ 
ὑ πάρ χει ἀ πάν τη ση, δι ό τι οἱ σύγ χρο νοι βι ο λό γοι μᾶς λένε, 
ὅ τι τὰ εἴ δη δὲν ὁ ρί ζον ται. Για τί νὰ εἶ ναι ἄν θρω πος ὁ 
Homo Sapiens καὶ νὰ μὴν εἶ ναι ὁ Νε άν τερ ταλ ἢ ὁ Αὐ-
στρα λο πί θη κος ἢ ὁ πί θη κος ; Ὅ λα δι α φέ ρουν με ρι κὲς με-
ταλ λά ξεις: ἕ νας κα νο νι κώ τα τος ἑ ξα δά κτυ λος (ὑ πάρ χουν 
πολ λοὶ στὴν Ἑλ λά δα (ΝΕΤ)) σὲ χέ ρια καὶ πό δια εἶ ναι 
καὶ αὐ τὸς ἄν θρω πος.

Λει τουρ γί α τοῦ ἐγ κε φά λου: Μιὰ φυ σι κο χη μι κὴ δι α δι κα σί α

ἐγ κέ φα λος εἶ ναι ἕ να «χῦ μα» νευ ρι κὸ δί κτυ ο βα σι κὰ ἀ πὸ νευ ρι κὲς ἶ νες 
συν δε δε μέ νες με τα ξύ τους τυ χαῖ α. Κά θε νευ ρι κὸ κύτ τα ρο ἔ χει 10.000 
νευ ρι κὲς ἶ νες καὶ συ νά ψεις, καὶ ὑ πάρ χουν 1 τρὶς νευ ρι κὰ κύτ τα ρα 
στὸν ἀν θρώ πι νο ἐγ κέ φα λο.

Οἱ συ νά ψεις ἁ πλῶς εἶ ναι μί α ἐ πι βι ω τι κὴ ἐ φεύ ρε ση τῆς Φύ σε ως μὲ 
κά ποι ες ἐ πι βι ω τι κὲς με ταλ λά ξεις ἤ δη ἀ πὸ 650 ἑκ. χρό νια πρίν, μὲ ἀ πο τέ λε σμα νὰ 
σχη μα τί ζουν δί κτυ ο ἀ γώ γι μο οἱ με μο νω μέ νοι νευ ρῶ νες. Τὸ δί κτυ ο αὐ τὸ εἶ ναι δεν-
δρο ει δὲς φυ γό κεν τρο γιὰ τὰ κι νη τή ρια νεῦ ρα καὶ δεν δρο ει δὲς κεν τρο μό λο γιὰ τὰ 
αἰ σθη τή ρια. Ἔ τσι ἔ χου με ἕ να νευ ρι κὸ ἐμ πει ρι κὸ ὁ λι στι κὸ ὑ περ δί κτυ ο, τὸ ὁ ποῖ ο 
ἀ πο θη κεύ ει καὶ ἐκ παι δεύ ε ται ἐμ πει ρι κὰ μὲ τὴν ἀ νά δρα ση με τα ξὺ αἰ σθη τή ρι ων καὶ 

∆ὲν ὑπῆρξε Ἀδὰμ καὶ 

Εὔα ὡς πρωτόπλαστοι 
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Εὐαγγέλια. Οὔτε 
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Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα.
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Ἡ διδασκαλία στὰ σχολεῖα τοῦ δογματικοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ δημιουργισμοῦ παράλ-
ληλα μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἐξελικτικὲς θεωρίες, ὅπως σατιρίστηκε στὸν παληὸ Ἑλληνικὸ 
Κινηματογράφο: 

– Ἀμελὴς δὲν εἶμαι, ἀλλὰ νά, τὰ Φυσικὰ τὰ μπερδεύω μὲ τὰ Θρησκευτικά... καὶ φταῖτε 
ἐσεῖς δηλαδή. Προχτὲς δὲν μᾶς λέγατε γιὰ τὴν θεωρία τοῦ Λαπλὰς καὶ τοῦ ∆αρβίνου; 
∆ὲν μᾶς λέγατε, πὼς ἡ Γῆ ἦταν ἕνα νεφέλωμα καὶ μετὰ ἐψύχη καὶ μετὰ γέμισε θάλασ-
σα, καὶ μετὰ βγῆκαν τὰ μαλάκια, ποὺ εἶναι τὰ πρῶτα ζωντανὰ ὄντα καὶ μετὰ ἔγινε ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ βγῆκε λέει ἀπὸ τοὺς πιθήκους; Ἒ ὁ κύριος Φράγκου (ὁ θεολόγος) ἀπὸ 
δῶ διαφωνεῖ.

– Ἐγώ;
– Μάλιστα διαφωνεῖτε! Σήμερα τὸ πρωὶ δὲν μᾶς λέγατε στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπὸ πηλό, καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ πλευρὸ τοῦ Ἀδὰμ ἔγινε ἡ Εὔα;
– Μά...
– Μὴ μοῦ τὰ γυρίζετε τώρα. Νὰ ἔχετε τὸ θάρρος τῆς γνώμης σας, ὅπως τὸ ἔχω ἐγὼ καὶ 

σᾶς τὰ λέω κατάμουτρα. Γιατί καὶ ἐμεῖς τί νὰ κάνουμε, παιδιὰ εἴμαστε. Ὁ ἕνας μᾶς 
τὰ λέει ἔτσι, ὁ ἄλλος μᾶς τὰ λέει ἀλλιῶς, ἒ μπερδευόμαστε. 

(Φίνος Φίλμς, «Τὸ ξύλο βγῆκε ἀπὸ τὸν Παράδεισο», 1959.)
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κινητήριων νεύρων ἤδη ἀπὸ τὴν ἐμβρυϊκὴ ἡλικία. Μεσολαβεῖ πάντα τὸ κέντρο τοῦ 
πόνου, ποὺ εἶναι μία ἄλλη ἀπαραίτητη ἐφεύρεση τῆς Φύσεως, ἐπιβιωτικὴ πάλι μὲ 
ἐπιβιωτικὲς μεταλλάξεις πρὶν 650 ἑκ. χρόνια, ποὺ φροντίζει, ὥστε νὰ κρατιώμαστε 
ἀκέραιοι καὶ ζωντανοὶ θέλοντας καὶ μὴ καὶ νὰ ἀντιδροῦμε στὰ ἐρεθίσματα.

Τὸ ἂν λειτουργῇ ἔτσι ὁ ἐγκέφαλος, ἀρκεῖ νὰ κάνῃ κανεὶς ἕνα μοντέλλο μὲ λί-
γους βρόγχους, 2 αἰσθητήρια καὶ 2 κινητήρια νεῦρα καὶ νὰ ἀναλύσῃ τὸ δίκτυο 
στὸν ὑπολογιστή. Καὶ πράγματι λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τὶς διαπιστώσεις τοῦ 
∆ιεθνοῦς Συνεδρίου στὸ Ὄσλο γιὰ τὸν Ἐγκέφαλο (2005).

Ἡ ἐπίδραση τῶν ψυχοφαρμάκων ἢ ἄλλων οὐσιῶν εἶναι ὁμοιόμορφη σὲ ὅλες 
τὶς συνάψεις, καὶ δὲν λύνουν κανένα πρόβλημα. Μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τὸ βίωμα 
βλάπτεται ὁ ἄνθρωπος καὶ μόνο μὲ τὴν ἀντιεμπειρία καὶ τὸ ἀντιβίωμα μπορεῖ νὰ 
βοηθηθῇ, δηλ. μὲ τὴν ἀπενοχοποίηση, διότι ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κατ’ 
ἐξοχὴν κοινωνικός. Ἡ μνήμη ἀποθηκεύεται στοὺς νευρωνικοὺς βρόγχους ὁλιστικὰ 
καὶ ἰδιαίτερα στὰ σημεῖα εἰσόδου καὶ ἐξόδου τοῦ σήματος στὸν ἐγκέφαλο. Οἱ συ-
νάψεις ἁπλῶς μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὴν ἐμπειρικὴ 
ἀγωγιμότητα κάθε κλάδου τοῦ κάθε βρόγχου. 

Ὁ ἐγκέφαλος λειτουργεῖ δεχόμενος συνεχῶς σήματα 
ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ τὸ σῶμα, εὐχάριστα ἢ δυσάρε-
στα, καὶ ἀπαντᾷ δίνοντας ἐντολὲς κυρίως στοὺς μῦες 
κ.λπ. πρὸς διαχείριση τοῦ τί αἰσθάνεται(ἀποφυγὴ πόνου, 
ἐπίδιωξη εὐχαρίστησης).

Λειτουργεῖ περίπου ὅπως ἕνας ἐπεξεργαστὴς (τσιπάκι) 
μὲ ἑκατομμύρια τρανζίστορς μὲ πολλὰ ἠλεκτρόδια εἰσό-
δου-ἐξόδου. Ἂν τοῦ δώσῃς τάση σὲ δύο ἠλεκτρόδια, σοῦ 
ἐπιστρέφει ἠλεκτρικὰ σήματα σὲ ἄλλα σὲ κλάσμα δευτε-
ρολέπτου ἢ σὲ πολλὲς ὧρες, ἂν ἐπαναλάβῃς τὸ ἴδιο πεί-
ραμα, θὰ ἀπαντήσῃ τελείως διαφορετικὰ σὲ ἄλλο χρόνο, 
διότι τώρα πολλὰ τρανζίστορς εἶναι μπλοκαρισμένα (πύλες ἀνοιχτὲς – κλειστές).

Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ ἐγκέφαλος μὲ ἄλλο τρόπο. Γι’ αὐτὸ λὲν οἱ θρησκεύοντες, ὅτι 
δὲν ἰσχύει ἡ σχέση αἰτίου-ἀποτελέσματος στὸν ἐγκέφαλο ἢ ὅτι τὰ πειράματα τῆς 
Ἐπιστήμης δὲν ἔχουν ἀποτέλεσμα. Ὅταν περνοῦν σήματα ἀπὸ μία νευρικὴ ἶνα, 
αὐτὴ γίνεται καλύτερος ἀγωγός, καὶ τὰ ἑπόμενα σήματα περνοῦν εὐκολώτερα. Σ’ 
αὐτὸ βασίζεται ὅλη σχεδὸν ἡ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου (μνήμη, ἐμπειρία, συνειρ-
μοί, μάθηση κ.λπ.).

Τὰ σήματα ἄγονται ἠλεκτροχημικὰ μὲ θετικὰ ἰόντα, ὅπως ὁ ἠλεκτρισμὸς στοὺς 
ἀγωγοὺς μὲ τὰ ἠλεκτρόνια. Οἱ ἶνες εἶναι μονωμένες ἰοντικὰ μὲ τὰ λιπώδη ἔλυτρα. 
Ὅταν φθάνῃ στὸν ἐγκέφαλο ἕνα σῆμα, διακλαδίζεται κυρίως στὶς πιὸ ἐνισχυμένες 
ἶνες, ὅπου τὸ σῆμα περνάει εὐκολώτερα. Μετὰ ἀπὸ διακλαδώσεις καὶ ἐσωτερικὲς 
ἀνακυκλώσεις (σκέψη), σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ ἄλλα σήματα, καταλήγει σὲ μία συνι-
σταμένη ἀπάντηση πρὸς τοὺς μῦες. Ἂν τὸ σῆμα ἦταν δυσάρεστο, καὶ ἡ ἀπάντηση 

Ἑκατομμύρια βήματα 

προόδου ὅλων 

τῶν ἐπιστήμων μᾶς 

πείθουν, ὅτι ὑπάρχουν 

σὲ ὅλα φυσικὲς 

αἰτίες, ἂν καὶ πάντα 

θὰ ἀγνοοῦμε κάποιες 

ἐξ αὐτῶν.
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τὸ μείωσε, ἰσχυροποιεῖται ἡ σύνδεση μεταξὺ δικτύου ἰνῶν αἰσθήματος καὶ ἰνῶν 
ἀπάντησης.

Ὁ ἐγκέφαλος ὀργανώνεται ἐνισχύοντας νευρικὲς ἶνες μὲ τὴν ἐμπειρία. Ἡ σκέ-
ψη εἶναι ἀνακύκλωση ἐσωτερικὴ σημάτων σὲ ἐνισχυμένα δίκτυα ἰνῶν. Σκοπὸς 
ἢ μᾶλλον ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ πράξεις, δηλ. οἱ ἐντολὲς στὰ περιφερειακὰ νεῦρα 
(«ΓΑΙΟΡΑΜΑ»). Τὰ συναισθήματα λειτουργοῦν μὲ 60 νευροπεπτίδια (καὶ στὰ 
ζῷα μὲ λιγώτερα). Ἡ σκέψη εἶναι ἡ ἀναπόληση ἢ προετοιμασία ὁμιλίας ἢ πράξε-
ων (δράσεως).

Κάθε ἐρέθισμα ἢ σκέψη κ.λπ. ἔχει ὑλικὸ ἀντίκτυπο στὸν ἐγκέφαλο (κραδασμοί, 
μετατοπίσεις ἰόντων). ∆ὲν ἀποκλείεται οἱ σχιζοφρενικὲς ἀλλοιώσεις-διευρυμένες 
κοιλίες στὸν ἐγκέφαλο νὰ προκαλοῦνται ἀπὸ ἀντιφατικὲς ἐνοχές-ἀπορρίψεις καὶ 
ἀπὸ τὸ μπλοκαρισμένο ἄγχος λόγῳ πρώιμων ἀδιεξόδων ἀπὸ ἀντιφατικὲς ἀπαιτή-
σεις-ἀπορρίψεις σημαντικῶν γεγονότων, ποὺ ἀναγκάζουν τὸν ἐγκέφαλο νὰ λειτουρ-
γῇ σὲ ὑψηλὲς ἰοντικὲς τάσεις. Ἕνα τσιπάκι ποὺ δουλεύει σὲ ἕνα βόλτ, ἂν τὸ βάλῃς 
στὰ εἴκοσι, θὰ δουλέψῃ γρηγορώτερα, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ καῇ. Τὸ ἴδιο παθαίνει 
καὶ ὁ ἐγκέφαλος. Νευρικὰ ἔντονα ἐρεθίσματα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκτονωθοῦν 
λόγῳ ἀντιφατικῶν ἐρεθισμάτων, ἀπὸ οἰκογένεια, προκαλοῦν τὴν ψυχωτικὴ εὐφυ-
ΐα καὶ ἄγχος καὶ τελικὰ ἀλλοιώσεις στὸν ἐγκέφαλο. Ὑπάρχουν ἀποδείξεις, ὅτι ἡ 
ἀνατομία καὶ ἡ ὑφὴ τοῦ ἐγκέφαλου τροποποιεῖται ἀνάλογα μὲ τὰ βιώματα καὶ τὶς 
ἀπασχολήσεις κ.λπ.

Ἑκατομμύρια βήματα προόδου ὅλων τῶν ἐπιστήμων μᾶς πείθουν, ὅτι ὑπάρχουν 
σὲ ὅλα φυσικὲς αἰτίες, ἂν καὶ πάντα θὰ ἀγνοοῦμε κάποιες ἐξ αὐτῶν.
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[Τὸ κεί με νο, ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀ πο τε λεῖ ἀ πό σπα σμα τῆς θέ σης τοῦ σπου δαί ου 
Ἀ με ρι κα νοῦ δι α νο η τῆ Ρόμ περτ Γκρὴν Ἴν γκερ σολ (1833-1899). Βρί σκε ται στὸν 
τό μο XI τῶν «Ἔρ γων τοῦ Ἴν γκερ σολ» (ἐκ δό σεις ∆ρέσ δης).]

Με ρι κὰ χρό νια πρὶν οἱ χρι στια νοὶ πί στευ αν στὶς “θε με λι ώ δεις ἀ λή θει ες”. ∆ὲν εἶ-
χαν ἀμ φι βο λί ες. “Ἤ ξε ραν”,  ὅ τι ὁ Θε ὸς ὑ πάρ χει, ὅ τι ἔ φτεια ξε τὸν κό σμο. “Ἤ ξε ραν”, 
πό τε ἄρ χι σε νὰ δη μι ουρ γῇ τὸν οὐ ρα νό, τὰ ἀ στέ ρια καὶ πό τε τε λεί ω σε. “Ἤξε ραν”, 
ὅ τι ἔ πλα σε τὸν ἄν θρω πο μὲ πη λὸ καὶ με τὰ τοῦ ἐμ φύ ση σε τὴν ζω ή. “Ἤξε ραν”, ὅ τι 
πῆ ρε ἕ να πλευ ρὸ ἀ πὸ τὸν ἄν δρα καὶ δη μι ούρ γη σε τὴν γυ ναῖ κα. Πρέ πει νὰ πα ρα δε-
χθοῦ με, ὅ τι οἱ πιὸ λο γι κοὶ χρι στια νοὶ δὲν πί στευ αν σὲ τέ τοι ου εἴ δους ἀ νο η σί ες. Ἡ 
ἱ στο ρί α τῆς δη μι ουρ γί ας ἔ γι νε πι στευ τὴ ἀ πὸ τοὺς ἀ νό η τους, τοὺς ἀ γράμ μα τους καὶ 
τοὺς φα να τι κούς. Οἱ ἄν θρω ποι, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν δι α βά σει ∆αρ βῖ νο καὶ Χέ κελ καὶ 
δι α θέ τουν μυα λό, γε λοῦν μ’ αὐ τὰ τὰ ἑ βρα ϊ κὰ πα ρα μύ θια.

» Με ρι κὰ χρό νια πρὶν οἱ πε ρισ σό τε ροι χρι στια νοὶ πί στευ αν ὅ τι ὁ Χρι στὸς ἦ ταν 
ὁ γυι ὸς τοῦ Θε οῦ, καὶ ὄ χι μό νο γυι ὸς τοῦ Θε οῦ ἀλ λὰ Θε ὸς καὶ ὁ ἴ διος. Αὐ τὴ ἡ πε-
ποί θη ση ξε θω ριά ζει στὰ μυα λὰ τῶν χρι στια νῶν, ἐ κεί νων ποὺ δι α θέ τουν σκέ ψη. Τώ-
ρα πολ λοὶ ὑ πο στη ρί ζουν, ὅ τι ὁ Χρι στὸς ἦ ταν ἄν θρω πος – ἕ νας τέ λει ος ἄν θρω πος. 
Ἄλ λοι λέ νε, πὼς δὲν ἦ ταν ἀ κρι βῶς Θε ός, ἀλ λὰ πὼς εἶ χε κά ποι α θε ό τη τα μέ σα του 
- ἦ ταν δη λα δὴ θε άν θρω πος.

«Ï ×ÑÉÓÔÉÁÍÉÓÌÏÓ 
ÐÁÑÁÊÌÁÆÅÉ, 
ÏÔÁÍ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ 
ÂÅËÔÉÙÍÙÍÔÁÉ»

«∆ὲν εἶ χε καμ μιὰ δου λειὰ ἐ δῶ»
«Τί νὰ μᾶς πῇ ἕ νας ἄν θρω πος, ὁ ὁ ποῖ ος ἀμ φι σβη τεῖ ἀ πό λυ τα τὸν ἐ πι στη μο-

νι κὸ ὀρ θο λο γι σμό; ∆ὲν ἔ χει καμ μιὰ δου λειὰ ἐ δῶ!» δή λω σαν φοι τη τές, ποὺ δι α-
μαρ τύ ρον ταν γιὰ  τὴν πα νη γυ ρι κὴ ὁ μι λί α, ποὺ εἶ χε προ γραμ μα τί σει νὰ κά νῃ ὁ 
πάπας σὲ ἕ να ἀ πὸ τὰ ση μαν τι κώ τε ρα πα νε πι στή μια τῆς Ρώ μης, τὸ La Sapienza 
(= ἡ Σο φί α). Μὲ τοὺς φοι τη τὲς συμ πα ρα τά χθη καν ἑ ξῆν τα κα θη γη τές, οἱ ὁ ποῖ οι 
ἐ πί σης ἀν τέ δρα σαν θε ω ρῶν τας, ὅ τι ἡ ἀν τι κει με νι κό τη τα καὶ ὁ ὀρ θο λο γι σμὸς τοῦ 
πα νε πι στη μί ου δὲν συμ βι βά ζον ται μὲ τὴν ἀ νά πτυ ξη αὐ θαί ρε των συλ λο γι σμῶν 
ἀ πὸ θρη σκευ τι κοὺς ἡ γέ τες. 

‣
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» Ἡ θλιβερὴ δοξασία, ὅτι ἦταν πράγματι Θεός, ὁ ὁποῖος θυσιάσθηκε, ὁ ὁποῖ-
ος ἔφερε τὸ βάρος τοῦ σταυροῦ, ὑπέμεινε τὸ μαρτύριό του, ἔχυσε τὸ αἷμα του, 
γιὰ νὰ σώσῃ τὰ παιδιά του, ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ συγχωρήσῃ τὶς ἁμαρτίες τῶν 
ἀνθρώπων, μέχρι ποὺ τὸν σταύρωσαν, ἀργοπεθαίνει μέρα μὲ τὴν μέρα. Οἱ πε-
ρισσότεροι ὑπουργοὶ ντρέπονται νὰ ξεστομίσουν τέτοιες βάρβαρες καὶ ἀφελεῖς 
παραδοξολογίες. Ὁ Χριστὸς τῶν ἡμερῶν μας δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς Καινῆς 
∆ιαθήκης οὔτε ὁ Χριστὸς τοῦ Μεσαίωνα οὔτε τῶν Λουθήρου, Γουέσλευ καὶ τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 

» Ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦταν Θεὸς –ποὺ ἦταν ὁ γυιός του 
καὶ ὁ πατέρας του– ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ μία παρθένο, ἔδι-
ωξε τοὺς δαίμονες, ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν καὶ ἀνελήφθη 
εἰς τοὺς οὐρανούς, δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τοῦ σήμερα.

» Οὐδέποτε ἔγινε ἀκριβὴς περιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Πάντα ἦταν πνεῦμα, μία θεϊκὴ πνοή, κάτι ἀσώματο, 
μιὰ φλόγα, ὁ πραγματικὸς πατέρας τοῦ Ἰησοῦ. Πρόκειται 
γιὰ μία ἀπροσδιόριστη θεότητα. Ἀναπαραστήθηκε ὡς 
περιστέρι, κάτι ποὺ δὲν παραπέμπει σὲ ἰδιαίτερη εὐφυία. 
Κάποτε ὁ Κλῆρος εἶχε πολλὰ νὰ πῇ γι’ αὐτό. Οἱ πολιτικοὶ 
τοῦ σήμερα δὲν τοῦ δείχνουν καὶ ἰδιαίτερη ἐμπιστοσύ-
νη. 

» Οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνωνται, ὅτι ἡ κατάκτηση τῆς εὐτυχίας εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν μας, δὲν εἶναι ἀνταμοιβή· ἡ εὐτυχία κατακτᾶται. Εἶναι 
ἐπίσης προφανές, ὅτι οἱ ἁμαρτίες δὲν συγχωροῦνται. Καμμία δύναμη δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀκυρώσῃ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών μας, οἱ ἄνθρωποι θερίζουν ὅ,τι σπέρνουν. 
Ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ὑπῆρξε βάναυσος στὴν ζωή του, δὲν μπορεῖ τὴν τελευταία 

Οἱ ἁμαρτίες δὲν 

συγχωροῦνται. 

Καμμία δύναμη δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ 

τὶς συνέπειες τῶν 

πράξεών μας, οἱ 

ἄνθρωποι θερίζουν 

ὅ,τι σπέρνουν. 
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Τὸ σύνολο τῶν φοιτητικῶν συλλόγων, ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν πρυτανεία, 
ἀποχώρησαν μόνο, ὅταν ἔλαβαν τὴ διαβεβαίωση τοῦ πρυτάνεως, ὅτι θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ κρατοῦν πανὼ στὴν αἴθουσα, ποὺ θὰ μιλοῦσε ὁ πάπας, καὶ νὰ τοῦ 
ὑποβάλλουν ἐρωτήσεις. Μόλις ὅμως στὸ Βατικανὸ πληροφορήθηκαν τὶς ἀντι-
δράσεις καὶ σκέφτηκαν τὶς ἀποδοκιμασίες, τὰ σφυρίγματα καὶ τὰ γιουχαΐσματα 
ποὺ θὰ καταγράφονταν ἀπὸ τὶς τηλεοπτικὲς κάμερες καὶ θὰ ἔκαναν τὸ γῦρο τοῦ 
κόσμου, ματαίωσαν τὴν ἐπίσκεψη καὶ τὴν ὁμιλία. «Θεωρῶ, ὅτι πρέπει νὰ ὑπε-
ρασπιστοῦμε τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς Ἐπιστήμης ἀπέναντι σὲ ἕνα πρόσωπο 
ποὺ καλλιεργεῖ τὸ σκοταδισμό. Θὰ τὸν ἐξωργίζαμε ὄμορφα μὲ τὶς ἐρωτήσεις 
μας, ἀλλὰ ἴσως εἶναι καλύτερα ποὺ δὲν θὰ ἔρθῃ», δήλωσε ὁ καθηγητὴς Κάρλο 
Τζιοβανέλλι. 

Παρόμοια εἶχαν ἀντιδράσει πρὸ ἐτῶν καὶ οἱ φοιτητὲς στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν 
ἀναγόρευση τοῦ πρώην ἀρχιεπισκόπου σὲ διδάκτορα τῆς... Ἰατρικῆς Σχολῆς στὸ 
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ἴων ∆ημόφιλος

στιγμὴ νὰ «πιῇ τὸ αἷμα τοῦ ἀμνοῦ» καὶ νὰ γίνῃ ἄγγελος – ἕνας ἄγγελος ποὺ δικαι-
οῦται νὰ ζήσῃ τὴν αἰωνιότητα μὲ χαρά.

» Ὅλα αὐτὰ εἶναι παράλογα, ἀλλά, ἴσως κάποιος πῇ, 
ὄχι ὠμά, βάρβαρα. Ὅμως τὸ νὰ ὑποστηρίξῃ κάποιος, ὅτι 
ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἔντιμος καὶ χρήσιμος 
στὴν κοινωνία, ποὺ δημιούργησε οἰκογένεια, ποὺ ἔπεσε 
καὶ σηκώθηκε, ποὺ πολέμησε γιὰ τὸ δίκαιο καὶ βοήθησε 
τοὺς καταπιεσμένους, πρέπει νὰ ὑποφέρῃ στὴν αἰώνια 
κόλαση, ἐπειδὴ δὲν πίστεψε στὸν Θεὸ τῶν χριστιανῶν 
χωρὶς ἀποδείξεις, εἶναι σὰν νὰ λέμε, ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς 
εἶναι ἕνα ἄλογο, ἄγριο ζῷο. 

» Μερικὰ χρόνια πρὶν οἱ χριστιανοὶ πίστευαν στὴν θεία 
ἔμπνευση τῆς Βίβλου. ∆ὲν εἶχαν ἀμφιβολίες. Ὅσα ἐλέγοντο 
στὴν Βίβλο ἦσαν ἀδιαμφισβήτητα. Ἂν κάποιος γεωλόγος 
ἀνεκάλυπτε κάποιο στοιχεῖο, ποὺ δὲν συμβιβαζόταν μὲ ὅσα 
ἀναφέρονται στὴν Βίβλο, τὸν ἀποστόμωναν μὲ ἕνα κείμε-
νο τῆς Βίβλου. Ἂν κάποιος ἀμφισβητοῦσε τὴν ἐγκυρότητά 
της, διαπιστώνοντας τὶς ἀντιφάσεις της, κατηγορεῖτο γιὰ 
βλασφημία καὶ κακοήθεια. Οἱ χριστιανοὶ τότε «ἤξεραν», ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἡλικία 
περίπου ἕξι χιλιάδων ἐτῶν. Ὁποιοσδήποτε δὲν δεχόταν αὐτὴν τὴν ἄποψη ἦταν 
ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ φίλος τοῦ ∆ιαβόλου. 

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ Βίβλος δὲν εἶναι πλέον θέσφατο. Ἡ Ἐπιστήμη τὴν 
ἔχει ἐκθρονίσει. Ἀκόμη καὶ οἱ θεολόγοι τὸ ἀντιλαμβάνονται. Μόνον οἱ ἀδαεῖς 
πιστεύουν στὴν Βίβλο. 

Ὅσα ἐλέγοντο 

στὴν Βίβλο ἦσαν 

ἀδιαμφισβήτητα. 

Ἂν κάποιος 

ἀμφισβητοῦσε τὴν 

ἐγκυρότητά της, 

διαπιστώνοντας 

τὶς ἀντιφάσεις της, 

κατηγορεῖτο γιὰ 

βλασφημία καὶ 

κακοήθεια. 
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Οἱ ἔξυπνοι πολιτικοὶ ξέρουν, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι γεμάτη λάθη καὶ ἀντιφάσεις. 
∆ὲν πιστεύουν πλέον στὸν κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε, στὴν Βαβὲλ καὶ τὴν φλεγόμενη 
βάτο. ∆ὲν πιστεύουν, ὅτι ἡ Ἐρυθρὰ Θάλασσα ἄνοιξε στὰ δύο καὶ ἔγινε ξηρά, στὸν 
Ἰωνᾶ καὶ τὸ ταξείδι του μέσα στὸ κῆτος, στὴν ἀνάληψη τοῦ Ἠλία στοὺς οὐρανοὺς 
πάνω σὲ πύρινο ἅρμα, δὲν πιστεύουν στὰ θαύματα. Ἀκόμη καὶ οἱ κληρικοὶ ντρέ-
πονται νὰ τὰ ἀναφέρουν. 

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ θαύματα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Κανένας λογικὸς ἄν-
θρωπος δὲν πιστεύει πλέον, ὅτι ὁ Χριστὸς διώχνει τοὺς δαίμονες καὶ τὰ ἀκάθαρτα 
πνεύματα ἀπὸ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων. Μερικὰ χρόνια πρὶν μόνο οἱ Ἄπιστοι δὲν 
δέχονταν τὰ θαύματα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἀλλὰ οἱ σημερινοὶ θεολόγοι, μελετῶν-
τας, καταλήγουν στὰ συμπεράσματα τοῦ Βολταίρου καὶ τοῦ Πέιν. Ἀντιλαμβάνονται, 
ὅτι οἱ ἀντιρρήσεις τῶν διαφωτιστῶν ὡς πρὸς τὴν ἐγκυρότητα τῆς Βίβλου βασίζονται 
σὲ ἀκλόνητα στοιχεῖα. 

Ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει παρακμάσει. Οἱ φλόγες τῆς πίστης 
τρεμοσβήνουν, ὁ φανατισμὸς μειώνεται, ἡ ἀφέλεια ἐξασθε-
νίζει. Παραδέχομαι βέβαια, πὼς ὑπάρχουν ἑκατομμύρια 
φανατικῶν χριστιανῶν, τῶν ὁποίων τὸ μυαλὸ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀναπτυχθῇ περαιτέρω, καὶ δὲν δίνουν σημασία στὰ 
ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα. Τέτοια ἐμπόδια στὴν λεωφόρο τῆς 
προόδου ξεπερνιοῦνται μόνο μὲ τὸν θάνατο. Τὸ δόγμα τοῦ 
αἰώνιου πόνου δὲν εἶναι πλέον πιστευτὸ ἀπὸ τοὺς εὐφυεῖς 
ἀνθρώπους. Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνεπτυγμένη 
μέσα τους τὴν αἴσθηση τῆς δικαιοσύνης, ξέρουν, ὅτι δὲν 
ἀπολαμβάνει κανεὶς τὴν αἰώνια ἐκδίκηση μὲ ἀπεριόριστη 
καλωσύνη (!). Ξέρουν, ὅτι ἡ ὕπαρξη τῆς Κόλασης θὰ ἔκανε 
ἀδύνατη τὴν ὕπαρξη τοῦ Παραδείσου. Ὁ Χριστιανισμὸς 
παρήκμασε, λόγῳ τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἀνθρώπινης διανοί-
ας. Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ γνώρισαν τὴν φρίκη τοῦ λοιμοῦ καὶ 
τοῦ λιμοῦ, τοῦ πολέμου, τῶν σεισμῶν, τῶν ἡφαιστείων, 

τῶν κυκλώνων, τῶν θρησκευτικῶν διώξεων, τῆς δουλείας δὲν πιστεύουν στὴν θεία 
πρόνοια. ∆ὲν πιστεύουν, ὅτι οἱ προσευχές τους εἰσακούονται.

Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἱκανοποιεῖ τὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά. Περιέχει πολλὲς ἀσυ-
ναρτησίες. Εἶναι δόγμα ἀντιφιλοσοφικὸ καὶ ἀφύσικο. Τὸ νὰ μὴν ἀντιστεκώμαστε 
στὸν παραλογισμό του ἀποτελεῖ ἠθικὴ αὐτοκτονία. Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγαπᾷς 
τοὺς ἐχθρούς σου. Εἶναι δειλὸ καὶ ἐγωϊστικὸ νὰ ἐγκαταλείπῃς τὴν γυναῖκα σου 
καὶ τὰ παιδιά σου χάριν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνέντιμο νὰ ὑπόσχεσαι ἀνταμοιβὴ σὲ 
ὅσους πιστεύουν. Εἶναι ἀνήθικο νὰ ἀπειλῇς μὲ μαρτύρια ἔντιμους ἀνθρώπους, 
ποὺ δηλώνουν ὅτι δὲν πιστεύουν σὲ ἕναν ἀνύπαρκτο Θεό. Ὁ Χριστιανισμὸς πα-
ρακμάζει, διότι οἱ ἄνθρωποι βελτιώνονται.

Μετάφραση : A. Γ. Ρόμπερτ Γκρήν Ἴνγκερσολ
 «Ἡ ∆ιακήρυξη τοῦ Κυβερνήτη Ρόλλινς»
 («Free Inquiry», Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006)

Οἱ ἄνθρωποι, 

οἱ ὁποῖοι ἔχουν 

ἀνεπτυγμένη μέσα 

τους τὴν αἴσθηση 

τῆς δικαιοσύνης, 

ξέρουν ὅτι δὲν 

ἀπολαμβάνει κανεὶς 

τὴν αἰώνια ἐκδίκηση 

μὲ ἀπεριόριστη 

καλωσύνη.
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‣

Ἀ γά πη ἀ πὸ τὴν πε ζο γέ φυ ρα

Τὸ εὐ σε βὲς εἰ κο νι ζό με νο πα νώ, ποὺ «ξε χει λί-
ζει» ἀ πὸ τὴν ἀ γά πη τοῦ Ἰ η σοῦ καὶ πα ρα κι νεῖ 
τοὺς ὁ δη γοὺς νὰ προ σεύ χων ται, βρι σκό ταν γιὰ 
μῆ νες ἀ ναρ τη μέ νο σὲ πε ζο γέ φυ ρα τῆς λεωφόρου 
Κη φι σοῦ κον τὰ στὸ Πε ρι στέ ρι. Ὁ χῶ ρος κά τω 
ἀ πὸ τὶς σκά λες τῆς πε ζο γέ φυ ρας (δε ξιὰ φω το-
γρα φί α) ἔ χει δι α μορ φω θῆ σὰν ξωκ κλή σι κι εἶ ναι 
γε μᾶ τος εἰ κο νί σμα τα, καν τή λια καὶ λι βά νια.

«Φό βος Θε οῦ Φίλμς»

Ὁ γνω στὸς ἠ θο ποι ὸς τοῦ Χόλ λυ-
γουντ Ρά σελ Κρό ου δή λω σε, ὅ τι οἱ 
συμ πρω τα γω νι στές του καὶ τὰ μέ λη 
τῶν συ νερ γεί ων τὸν ἀ πο κα λοῦν «ραβ-
βῖ νο». Πρό σφα τα ἀ πέ κτη σε καὶ τὴ δι κή 
του ἑ ται ρεί α πα ρα γω γῆς ται νι ῶν. Τὸ 
ὄ νο μά της: Fear of God Films. Ἡ πρώ-
τη ται νί α θὰ ἔ χῃ σχέ ση μὲ τὴν Κό λα ση 
(Dolce’s Inferno). 

Κλει στὸ λό γῳ εὐ σέ βειας

Ἡ πι να κί δα κα τα στή μα τος 
στὰ Με σό γεια τῆς Ἀτ τι κῆς δὲν 
ἀρ κεῖ ται νὰ ἀ να γρά φῃ τὸ ὡ ρά-
ριο λει τουρ γί ας του. Ἐ πι ση μαί-
νει καὶ τὸν λό γο –καὶ μά λι στα 
μὲ κε φα λαῖ α γράμ μα τα– γιὰ 
τὸν ὁ ποῖ ο τὸ κα τά στη μα πα ρα-
μέ νει κλει στό· ἔ τσι προ πα γαν-
δί ζει ὁ ἰ δι ο κτή της του τὴν χρι-
στι α νι κή του εὐ σέ βεια.
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Χριστιανικὴ κουφάλα

Στὶς φωτογραφίες εἰκονίζεται κουφάλα δένδρου (δεξιὰ τὸ ἐσωτερικό της) στὴν 
Κρυσταλλοπηγὴ Θεσπρωτίας, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη καντήλια, εἰκονίσματα, λιβάνια, 
κεριὰ καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα χριστιανικῆς λατρείας. Βρίσκεται ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ, 
ὁπότε παρέχει τὴν εὐκαιρία στοὺς ἀλλοδαποὺς περιηγητὲς νὰ γνωρίσουν τὸ θεοκρα-
τικὸ πρόσωπο τῆς σύγχρονης ρωμιοσύνης.

Γ.Λ.

Πανιὰ διαλογισμοῦ

Τὰ κρεμασμένα ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἀγελάδα πανιὰ δὲν εἶναι ἀπὸ μπου-
γάδα. Εἶναι σημαῖες, ποὺ κατὰ τὴν βουδδιστικὴ παράδοση συνηθίζουν νὰ κρεμᾶνε 
στὴ Νταραμσάλα τοῦ Θιβέτ, δημοφιλῆ τόπο θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ. Σὲ κάθε πανί-
σημαία εἶναι γραμμένη καὶ μιὰ προσευχή. Ὁ εἰκονιζόμενος κύριος εἶναι προσκυνητής, 
ποὺ ἀτενίζοντας τὰ πανιὰ προσεύχεται καὶ διαλογίζεται (www.flickr.com).
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Φυ σι κὴ σή με ρα δι δά σκει, ὅ τι τὸ «Σύμ παν εἶ ναι ὅ λα τὰ φυ σι-
κὰ πράγ μα τα ποὺ ὑ πάρ χουν, δη λα δὴ ἡ ὕ λη ποὺ ὑ πάρ χει μέ σα 
καὶ ἀ νά με σα στοὺς γα λα ξί ες, ὅ λες οἱ μορ φὲς ἐ νέρ γειας, ὅ λα 
τὰ μὴ ὑ λι κὰ πράγ μα τα ὅ πως οἱ μαῦ ρες τρῦ πες, τὰ κύ μα τα τῆς 
βα ρύ τη τας καὶ ὁ λό κλη ρος ὁ χῶ ρος ποὺ ἐ κτεί νε ται ὣς ἐ κεῖ 

ποὺ ἐ κτεί νε ται»(3).Τὸ ἑ πό με νο ἐ ρώ τη μα, στὸ ὁποῖο ἐ πί σης ἡ σύγ χρο νη Ἐ πι-
στή μη προ σπα θεῖ νὰ δώ σῃ μί α ἀ πάν τη ση, εἶ ναι τὸ πῶς ξε κί νη σε ἡ δη μι ουρ γί α 
τοῦ Σύμ παν τος. Οἱ ἀ να φο ρὲς στὸ ∆ι α δί κτυ ο γιὰ τὸ ἐν λό γῳ θέ μα ὑ περ βαί-
νουν τὰ 36 ἑ κα τομ μύ ρια ἔ τσι, ὥ στε θὰ ἦ ταν οὐ το πι κὸ νὰ γί νῃ προ σπά θεια 
γιὰ τὴν ἀ νά γνω ση ἔ στω καὶ ἑ νὸς μι κροῦ μέ ρους ἀ πὸ αὐ τές. Στὸ ἐ ρώ τη μα ποὺ 
αὐ τό μα τα δη μι ουρ γεῖ ται, οἱ ἀ παν τή σεις σή με ρα εἶ ναι δύ ο: 

ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ
«ÄÇÌÉÏÕÑÃÏÓ»
ÔÏÕ ÓÕÌÐÁÍÔÏÓ

ÔÏ ÍÅÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏÕ ÍÔÙÊÉÍÓ
«Ç ÐÅÑÉ ÈÅÏÕ ÁÕÔÁÐÁÔÇ»

έ σῳ ἀ να νε ω μέ νης ὀ πτι κῆς γω νί ας πά νω στὴ «Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξε λί ξε ως», 
«Αὐ το μά του Γε νέ σε ως», «Ἐ πι λο γῆς τῶν φυ σι κῶν εἰ δῶν (φυ σι κῆς 
ἐ πι λο γῆς) καὶ τῆς κα τα γω γῆς τῶν φυ σι κῶν εἰ δῶν καὶ τοῦ ἀν θρώ-
που» ξε κι νᾷ στὰ χρό νια μας μιὰ παγ κό σμια ἐκ στρα τεί α ὁ κα θη γη τὴς 
Ρίτσαρντ Ντώκινς σὲ ∆ύ ση καὶ Ἀ να το λή, γιὰ νὰ πεί σῃ τοὺς ἐ πι στή-

μο νες, ὅ τι οἱ ἐξε λι κτι κοὶ ἐ πι στή μο νες Λαμὰρκ (1809) (Ζῳ ο λο γι κὴ Φι λο σο φί α), 
Σπένσερ (1830) καὶ Κάρολος ∆αρβῖνος (1859) ἔ χουν ἐ πι στη μο νι κὰ δι και ω θῆ, κι ἂς 
ὑ πῆρ χαν πολ λοὶ ὁ μο ει δεῖς μὲ τοὺς τρεῖς πρώ τους ἐ πι στή μο νες, οἱ ὁ ποῖ οι ὁ μι λοῦν 
καὶ γρά φουν, ὅ τι οἱ πρω το πό ροι τῶν ἐ ξε λι κτι κῶν θε ω ρι ῶν εὑ ρι σκό με νοι ἀ κό μα 
στὸ στά διο τῶν θε ω ρι ῶν «πρέ πει νὰ πα λέ ψουν πο λὺ ἀ κό μα, γιὰ νὰ με τα πη δή-
σουν ἀ πὸ τὸ στά διο τῆς θε ω ρί ας στὴν κρυ στάλ λι νη βι ο ε πι στη μο νι κὴ ἀ πό δει ξη». 
(Φυ σι ο δί φης Luvier).

Γιὰ νὰ προ σεγ γί σου με ὅ μως τὴ θε ω ρη τι κο-πει ρα μα τι κὴ σκέ ψη τοῦ Ρίτσαρντ 
‣

Ταύ τι ση ἀ πό ψε ων Ἐ πι στή μης – ἀρ χαί ας Σκέ ψης
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 Ὑ πάρ χει μί α αὐ τό μα τη ἐν δο-συμ παν τι κὴ δι ερ γα σί α, 

 Ἔ γι νε μί α με γά λη ἔ κρη ξη καὶ ἐν συ νε χεί ᾳ ὀρ γά νω ση τοῦ Σύμ παν τος, ποὺ ἦ ταν 
προ ϊ ὸν ἐ ξω συμ παν τι κοῦ «Εὐ φυ οῦς Σχε δια σμοῦ». 

∆ὲν θὰ ἐ ξε τα σθοῦν ἐ δῶ τὰ ὑ πὲρ καὶ τὰ κα τὰ τῶν δύο θε ω ρι ῶν, ἀλ λὰ ἀ ξί ζει νὰ 
ὑ πεν θυ μι σθῇ ἡ Ἡ ρα κλεί τει ος ἄ πο ψη ἐ πὶ τοῦ θέ μα τος. Στὸ ἀ πό σπα σμα 30* ἀ να φέ ρε-
ται: «Κό σμον τόν δε, τὸν αὐ τὸν ἁ πάν των, οὔ τε τις θε ῶν οὔ τε ἀν θρώ πων ἐ ποί η σεν...» 
(Τὸν κό σμο αὐ τόν, ποὺ εἶ ναι ὁ ἴ διος γιὰ ὅ λους, δὲν τὸν ἔ κα νε κα νείς, οὔ τε θε ὸς οὔ τε 
ἄν θρω πος...), δη λα δὴ εἶ ναι σα φὴς ἡ ἄ πο ψη, ὅ τι δὲν ὑ πῆρ ξε κά ποι α ἐ ξω συμ παν τι κὴ 
πα ρέμ βα ση, κά τι ποὺ ἔ χει ἀ να φερ θῆ λε πτο με ρέ στε ρα σὲ προ η γού με νη ἐρ γα σί α(5).

Ἡ αἰώνια ζωντανὴ φωτιά-ἐνέργεια
 πὸ τὶς κβαν τι κὲς ἰ δι ό τη τες τῆς ὕ λης θε ω ρεῖ ται, ὅ τι κα νέ να σω μα τί διο, 
τοὐ λά χι στον ὑ πο πυ ρη νι κό, δὲν εἶ ναι στοι χει ῶ δες ἢ πρω ταρ χι κό, ἀλ λὰ 
τὸ κα θέ να πε ρι έ χει κά τι ἀ πὸ τὴν ταυ τό τη τα ὅ λων τῶν ἄλ λων(3). Ἡ 
θε ω ρί α αὐ τὴ τῆς κβαν τι κῆς Φυ σι κῆς βρί σκε ται σὲ πλή ρη ἁρ μο νί α μὲ 
τὴ ρή ση τοῦ Ἡ ρά κλει του: «οὐκ ἐ μοῦ ἀλ λὰ τοῦ λό γου ἀ κού σαν τας 

ὁ μο λο γεῖν σο φόν ἐ στιν ἓν πάν τα εἶ ναι», δη λα δὴ ὁ κό σμος εἶ ναι ἕ να ἑ νια ῖο καὶ αὐ-
τορ ρυθ μι ζό με νο σύ στη μα, ποὺ λει τουρ γεῖ στὸ δι η νε κές.

Ὁ Ἡ ρά κλει τος δυ ό μι συ χι λιά δες χρό νια πε ρί που πρὶν ἀ πὸ τὶς ἀ να κα λύ ψεις τῆς 
σύγ χρο νης Φυ σι κῆς δι α τυ πώ νει τὴν ἄ πο ψη: «Κό σμον τόν δε τὸν αὐ τὸν ἁ πάν των, 
οὔ τε τις θε ῶν οὔ τε ἀν θρώ πων ἐ ποί η σεν, ἀλ λ’ ἦν ἀ εὶ καὶ ἔ στιν καὶ ἔ σται πῦρ ἀ εί-
ζω ον, ἁ πτό με νον μέ τρα καὶ ἀ πο σβεν νύ με νον μέ τρα» (Τὸν κό σμο τοῦ το, τὸν ἴ διο 
γιὰ ὅ λους, οὔ τε θε ὸς οὔ τε ἄν θρω πος τὸν ἔ κα νε, ἀλ λὰ ἦ ταν πάν τα καὶ εἶ ναι καὶ θὰ 
εἶ ναι φω τιὰ ἀ ει φό ρος, ποὺ ἀ νά βει μὲ μέ τρο καὶ σβή νει μὲ μέ τρο). Στὸ ἀ πό σπα σμα 

* Σύμ φω να μὲ τὴ δι ε θνῶς ἀ πο δε κτὴ ἀ ρίθ μη ση τῶν ἀ πο σπα σμά των τοῦ Ἡ ρά κλει του.

Ντώκινς, πρέπει νὰ με λε τή σου με τὶς ἀ πό ψεις του ὄ χι πε ρὶ δη μι ουρ γί ας τοῦ κό σμου 
καὶ τοῦ ἀν θρώ που, τὶς ὁ ποῖ ες ἀ πορ ρί πτει, ἀλ λὰ αὐ τὲς τῆς ἀ να νε ω μέ νης ἐ ξε λί ξε ως 
τῶν εἰ δῶν.

Γρά φει λοι πὸν σὲ μί α σύγ χρο νη ἔκ δο ση τοῦ ἔρ γου του «Ἡ πε ρὶ Θε οῦ αὐ τα πά τη», 
κα τὰ τὸν τίτ λο πο λὺ μοιά ζει μὲ τὸν πα λαι ὸ καὶ ξε χα σμέ νο ἴ σως τίτ λο τοῦ συ νώ νυ-
μου ἔρ γου τοῦ Ζίγ κμουντ Φρό υντ «Θρη σκεί α: Τὸ μέλ λον μιᾶς αὐ τα πά της»:

«Ὑ πάρ χει μί α δυ να τὴ ἁ λυ σί δα παραδεδομένων σκέ ψε ων, ἡ ὁ ποί α ἀρ χί ζει ἀ πὸ 
τοὺς Ἀρ χαι ο έλ λη νες Ἐ πι κού ρει ους καὶ δι α περ νᾷ τὸν Εὐ ρω δι α φω τι σμὸ ἀρ νού-
με νη νὰ δε χθῇ τὴν ἀ νά μει ξη δη μι ουρ γοῦ θε οῦ στ’ ἀν θρώ πι να σύμ φω να μὲ τὸν 
ἡ ρα κλεί τειο λό γο “Θε οὶ ἀν θρώ ποις οὐ μεί γνυν ται”.»

Συγ κε κρι μέ νως τώ ρα ὁ Ντώκινς το πο θε τεῖ ται μ’ ἔμ φα ση στὸ στρα τό πε δο τῶν 
πο λυ α ριθ μό τε ρων ἐξε λι κτι κῶν πο λε μῶν τας ἀ νυ πο χώ ρη τα τὶς θρη σκει ο-πα ρα δο σια-
κὲς ἑρμηνεῖες, τὶς πολὺ γνωστὲς ὡς διηγηματικὲς τοῦ πρώ του βι βλί ου τῆς Πα λαι ο-
δι α θη κι κῆς Πεν τα τεύ χου, δηλ. τῆς Γε νέ σε ως.

Γρά φει λοι πὸν ὁ Νε ο δαρ βι νι στὴς Ντώκινς τ’ ἀ κό λου θα:
‣
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«Ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου ἔχουν ἀναπτύξει τὶς δικές τους διηγήσεις γιὰ τὴ ∆ημι-
ουργία τοῦ Κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ. Ἂς θυμηθοῦμε τὸ ἔπος 
τῶν Σουμεριοβαβυλωνίων «Γιλγλαμές», ἡλικίας σήμερα 5.000 περίπου χρόνων. 
Στὴ συνέχεια δεύτερο ἀξιολογώτερο μετὰ τὸ σουμεροβαβυλωνιακὸ ἀποτελεῖ ἡ 
διήγηση τῆς «Γενέσεως», κείμενο ποιητικο-θρησκευτικὸ τῶν νομάδων Ἑβραίων 
ἀλλὰ σὲ καμμία περίπτωση δεκτικὸ λογικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς κριτικῆς ἀλήθειας 
μὲ τὰ σημερινὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα.»

Τὸ μικρὸ ἀλλὰ περιεκτικὸ σὲ περιεχόμενο κείμενο, ποὺ προαναφέραμε, ἀποτελεῖ 
τὴν πρώτη σύντομη γεύση τῆς σκέψεως τοῦ Ἄγγλου βιολόγου. Προχωροῦμε βαθύτε-
ρα μ’ ἕνα τετριμμένο καὶ χιλιοερωτημένο βιολογικὸ ἐρώτημα: Εἶναι ὄντως ἀλήθεια 
ὅτι βιοσωματικὰ καταγόμεθα ἀπὸ τὸν πιθηκοχιμπατζῆ; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ντώκινς 
δὲν εἶναι ἕνα πελώριο ναὶ ἢ ὄχι ἀλλὰ ἕνα ναὶ μὲ προϋποθέσεις: Τόσο ὁ ἄνθρωπος, 
ὅσο καὶ ὁ Αὐστραλο-πίθηκος συγγενεύουν ὄχι σὲ μιὰ κατιοῦσα ἀλλὰ τεθλασμένη 
γραμμή, γιατὶ ἀνάμεσα στὶς δύο ἀνθρωποπιθηκοειδεῖς ὀντότητες παρεμβάλλεται 
ἕνας κοινὸς πρόγονος φέρων γνωρίσματα καὶ τῶν δύο, ὁ ὀνομαζόμενος Ἀνθρωπί-

‣

Ἡ σύγχρονη Ἐπιστήμη στὴν ὑπηρεσία τῆς θεολογίας: Ἡ ὑπόθεση ἑνὸς Βέλγου καθηγητῆ 
τῆς Φυσικῆς καὶ ἱερέα, ὅτι τὸ Σύμπαν ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἑνὸς ἀπειροελάχιστου 
ὑλικοῦ σημείου (βλ. «“Μεγάλη ἔκρηξη”, ἡ μεγάλη ἀνοησία», «∆», τ. 299) ἔγινε ἀμέσως 
ἀποδεκτὴ ἀπὸ ἰουδαϊκούς, χριστιανικοὺς καὶ μουσουλμανικοὺς κύκλους, καθ’ ὅτι τείνει 
πρὸς τὶς βιβλικὲς περὶ δημιουργίας ἀπὸ τὸν Γιαχβὲ περιγραφές. Ἀρκετοὶ ἐπιστήμονες ὅμως 
θεωροῦν τὴ θεωρία ἐντελῶς ἀντιεπιστημονικὴ καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ θρη-

σκευτικῶν ἐννοιῶν στὴν Φυσική.

ΧΡΟΝΟΣ

Χ

Υ
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αὐ τὸ δὲν χρη σι μο ποι εῖ, ὅ πως εἶ ναι φυ σι κό, τὴ σύγ χρο νη ὁ ρο λο γί α, ἀλ λὰ ὁ λό γος 
του εἶ ναι κα θα ρὸς καὶ σα φής. Ὁ Κό σμος, δη λα δὴ τὸ Σύμ παν, εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα 
συ νε χοῦς με ταλ λα γῆς μιᾶς ἀ έ να ης καὶ ἀ ει φό ρου φω τιᾶς, δη λα δὴ ὑ ψη λῆς θερ μο κρα-
σί ας, ποὺ αὐ τορ ρυθ μί ζε ται μὲ μέ τρο, χω ρὶς νὰ ὑ περ βαί νῃ τὶς ἀ κραῖ ες τι μές, μὲ μιὰ 
πε ρι ο δι κό τη τα σὲ μορ φὴ κλει στοῦ κύ κλου(1, 2, 4, 6, 7, 8, 9). ∆ὲν ἔ χει καμ μιὰ ση μα σί α μὲ 
ποι ό τρό πο ὁ Ἡ ρά κλει τος ἔ φτα σε σὲ αὐ τὸ τὸ συμ πέ ρα σμα, ἂν ἡ ἔν νοι α τῆς φω τιᾶς 
θὰ μπο ροῦ σε νὰ θε ω ρη θῇ μὲ τὰ ση με ρι νὰ δε δο μέ να ὡς ἡ ἐ νερ γεια κὴ δύ να μη τοῦ 
Σύμ παν τος ἢ ὅ ποι α ἄλ λη ὑ πό θε ση μπο ρεῖ νὰ γί νῃ. Ἐκ πλη κτι κὴ ἀ ξί α ἔ χει τὸ γε γο νός, 
ὅ τι ἡ σκέ ψη τοῦ φι λο σό φου, για τὶ μό νο γιὰ σκέ ψη φαί νε ται ὅ τι πρό κει ται καὶ ὄ χι 
πει ρα μα τι κὰ δε δο μέ να, ἔ φτα σε σὲ τέ τοι ο βαθ μὸ τε λει ό τη τας, ὥ στε νὰ δι ε ρω τᾶ ται 
κα νείς, ἂν ἡ σύγ χρο νη Ἐ πι στή μη, ἐ κτὸς ἀ πὸ τὶς λε πτο μέ ρει ες τῆς ἔ ρευ νας, πρό σθε σε 
τί πο τε πε ρισ σό τε ρο στὴ δι α τύ πω ση τῆς σκέ ψης του. Ὅ μως ἐ κτὸς ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ τό σο 
πε ρι ε κτι κὸ καὶ ση μαν τι κὸ ἀ πό σπα σμα ὁ ἴ διος συ νε χί ζει τὴ στή ρι ξη τῶν θέ σε ών του 
μὲ τὰ πιὸ κά τω ἀ πο σπά σμα τα, τὰ ὁ ποῖ α συγ κρί νον ται ἐ πί σης πρὸς τὶς θε ω ρί ες τῆς 
ση με ρι νῆς Φυ σι κῆς.

Ἡ ταύ τι ση ἐ νέρ γειας καὶ ὕ λης
τὸ ἀ πό σπα σμα 31 ἀ να φέ ρε ται: «Πυ ρὸς τρο παὶ πρῶ τον θά λασ σα, 
θα λάσ σης δὲ τὸ μὲν ἥ μι συ γῆ, τὸ δὲ ἥ μι συ πρη στήρ. Γῆ θά λασ σα 
δι α χέ ε ται καὶ με τρέ ε ται εἰς τὸν αὐ τὸν λό γον ὁ κοῖ ος πρό σθεν ἦν ἢ 
γε νέ σθαι γῆ.» (Ἡ φω τιά, ὅ ταν με τα στοι χει ώ νε ται, γί νε ται πρῶ τα θά-
λασ σα, καὶ ἡ θά λασ σα μὲ τὴ σει ρά της τὸ μι σὸ γῆ καὶ τὸ μι σὸ πύ ρι νο 

ρεῦ μα. Ἡ γῆ ξα να γί νε ται θά λασ σα καὶ με τρι έ ται στὴν ἴ δια ἀ να λο γί α ποὺ ἦ ταν, πρὶν 
γί νῃ γῆ.) Ἐ ξε τά ζον τας μὲ τε χνι κὴ προ σο χὴ τὸ ἀ πό σπα σμα αὐ τό, καὶ ὄ χι μό νο μὲ τὴν 
φι λο σο φι κὴ δι ά θε ση, ποὺ ἐμ πνέ ει ἡ σπου δὴ τοῦ Ἡ ρά κλει του, πα ρα τη ρεῖ ται μί α κυ-
κλι κὴ ἐ ναλ λα γὴ τῆς φω τιᾶς, τῆς θά λασ σας τῆς γῆς καὶ τοῦ πύ ρι νου ρεύ μα τος, ποὺ 

δης. Πάν τως ὁ «ἔμ φρων ἄν θρω πος» δὲν εἶ ναι ὁ «τέ λει ος καὶ ὁ χα ρι τω μέ νος», ὅ πως ἡ 
«Γέ νε ση» στὴν Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη μᾶς πα ρου σιά ζει, ἀλ λὰ μί α ἐ ξε λιγ μέ νη μορ φὴ ἀ πὸ 
τὰ κα τώ τε ρα στ’ ἀ νώ τε ρα στρώμ μα τα βι ο ποι κι λό τη τας, δη λα δὴ ἀ πὸ κα τώ τε ρους 
σὲ ἀ νώ τε ρους ὀρ γα νι σμούς, ὅ πως π.χ. εἶ ναι ἡ ἀ μοι βά δα σή με ρα. Ὑ πῆρ ξε στὴν ἀρ χὴ 
μί α μο νο κύτ τα ρη ὑ βρι δι κὴ ὀν τό τη τα, ὁ ἄν θρω πος, καὶ με τὰ πά ρο δο ἑ κα τομ μυ ρί ων 
χρό νων προ σαρ μό σθη κε βι ο κλι μα το λο γι κὰ καὶ ἀ πὸ ἁ πλῆ μορ φὴ ὀρ γα νι σμοῦ π.χ. 
ἀ μοι βά δα ἐ ξε λί χθη κε σὲ πο λύ πλο κη καὶ πο λυ κύτ τα ρη, καρ πὸ προ σμεί ξε ως ἀ νά με-
σα στὸ πι θη κο ει δὲς καὶ στὸ ἀν θρω πο ει δὲς καὶ στὴν ἐ ξέ λι ξή του σὲ ἀν θρώ πι νο ὄν, 
ὅ πως ὑ πάρ χει σή με ρα.»

Μιὰ ἑ πό με νη θέ ση, τὴν ὁ ποί α πα ρα δέ χε ται, ἀ πο δέ χε ται καὶ καλ λι ερ γεῖ ὁ Ρ. 
Ντώκινς εἶ ναι, ὅ τι: «∆ὲν ὑ πάρ χει οὔ τε που θε νὰ δι α κρί νε ται ἡ εἰ ρη νι κή-βι ο λο γι κὴ 
συ νύ παρ ξη ἀ νά με σα ὄ χι μο νά χα στὶς βι ο λο γι κὲς ὀν τό τη τες καὶ εἴ δη ἀλ λὰ οὔ τε 
κἂν στ’ ἄ βια ὄν τα.»

Εἶ ναι ὄν τως ἕ ω λο καὶ ψευ δέ στα το νὰ ἰ σχυ ρί ζε ται ὁ οἱ οσ δή πο τε θρη σκό λη πτος 
καὶ θρη σκο μα νής, ὁ κά θε λο γῆς αὐ το σχέ διος «λή πτης κά ποι ας θεί ας οὐ σί ας», ὅ τι 

‣
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θεωρεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ σύνολο τῆς ἐνέργειας ποὺ ὑφίσταται στὸ Σύμπαν. 
∆ηλαδὴ ἡ φωτιὰ γίνεται θάλασσα καὶ ἡ θάλασσα γῆ καὶ «ἐνέργεια» (πύρινο ρεῦμα), 
καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀντίστροφη πορεία, δηλαδὴ ἡ γῆ θάλασσα καὶ ἡ θάλασσα φωτιά. 
Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι παρόμοια μὲ τὴ σωματιδιακὴ θεωρία τῆς ὕλης, ὅπου ἡ ὕλη 
ἀποτελεῖται ἀπὸ μόρια, τὰ μόρια ἀπὸ ἄτομα, τὰ ἄτομα 
ἀπὸ ἠλεκτρόνια καὶ πυρῆνες, καὶ οἱ πυρῆνες ἀπὸ νετρό-
νια, ὅπως ἦταν διατυπωμένη πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
κβαντικῆς Φυσικῆς, ὅπου κάθε ὑπο-πυρηνικὸ σωματίδιο 
δὲν εἶναι ἀνεξάρτητο καὶ στοιχειῶδες, ἀλλὰ ταυτίζεται σὲ 
μία κυκλικὴ ἀλληλουχία μὲ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ περιέχει κάτι 
ἀπὸ τὴν ταυτότητα ὅλων τῶν ἄλλων, αὐτοδημιουργοῦνται 
καὶ ἀποτελοῦν ἕναν κυκλικὸ βρόγχο. Ἀνεξαρτήτως ὅμως, 
ἀπὸ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη θεωρία ἢ ἀκόμα τὴν ὁποιαδήποτε 
παρόμοια θεωρητικὴ ἄποψη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνα-
πτυχθῇ στὸ μέλλον, ἡ σκέψη τῆς κυκλικῆς ἐναλλαγῆς τῆς 
ὕλης στὸ αὐτοδημιουργικὸ ἔργο τοῦ Σύμπαντος, ὅπως 
διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο, παραμένει ἀναλλοίω-
τη, καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴ σύγχρονη Ἐπιστήμη μὲ τὶς 
πειραματικὲς ἀποδείξεις της. Ἡ ἴδια ἄποψη διατυπώνεται 
στὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα μὲ ἀριθμὸ 76, ποὺ ἀναφέρεται 
ἀπὸ τρεῖς συγγραφεῖς μὲ μικρὲς παραλλάξεις ἀπὸ τὸν κα-
θένα. Ὁ Μάξιμος Τύριος ΧΙΙ 4 ἀναφέρει: 

 «Ζῆι πῦρ τὸν γῆς θάνατον καὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς θάνατον, ὕδωρ ζῆι τὸν ἀέρος 
θάνατον, γῆ τὸν ὕδατος.» (Ἡ φωτιὰ ζῇ τὸν θάνατο τοῦ ἀέρα, καὶ ὁ ἀέρας τὸν 
θάνατον τῆς φωτιᾶς, τὸ νερὸ ζῇ τὸν θάνατο τῆς γῆς καὶ ἡ γῆ τοῦ νεροῦ.)

ὑπάρχει ἡ σοφία τῆς Θείας Ἁρμονίας μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὴν Φύση καὶ τὰ ὄντα της.
Γιὰ τὴν κάθετη ἀντίφαση-ἀντίθεση τῆς «ἐν σοφίᾳ» δημιουργίας τῆς Φύσεως καὶ 

τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴ ἡ πικρὴ ἀντιδογματικὴ ἀλήθεια δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ρίξῃ 
τὰ λέπια τῆς ἀμάθειας καὶ τῆς ψυχολογικῆς προκαταλήψεως, οὔτε νὰ βλέπουμε 
καθαρὰ καὶ ξάστερα τ’ ἄστρα καὶ πρὸ παντὸς νὰ κοιτάζουμε χωρὶς φόβο καὶ θρη-
σκευτικὸ «Odium» (μίσος) ὁ ἕνας τὰ μάτια τοῦ ἄλλου.

Τέλος, διεξελθόντες συστηματικῶς τὸ κύριο Corpus τοῦ ἔργου τοῦ διακεκριμένου 
ἐπιστήμονα, αὐτὸ τὸν τίτλο τοῦ τὸν κόλλησαν οἱ φονταμενταλιστὲς τοῦ Μπούς, 
νεκροθάφτες τῆς παγκόσμιας ἀσφάλειας καὶ εἰρήνης οἱ μεγαλοκαρχαρίες τῶν 
ἠλεκτρονικῶν ἐκκλησιῶν τῆς ἀλλοπρόσαλης μάζας CONF-USA, ἐγὼ ἁπλᾶ θὰ τὸν 
ὠνόμαζα ἐλευθερόφρονα ἐπιστήμονα σ’ ἀντίθεση μὲ ἄλλους ἐθελό-δουλους, δανει-
ζόμαστε ἀπὸ τὸ ἔργο του «The river out of Edem» τὴν παρακάτω πολὺ οὐσιαστικὴ 
γιὰ ὅλους μας παράγραφο: 

«Σχεδὸν ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν ἀναπτύξει τὸ δικό τους μῦθο περὶ τῆς ∆ημιουργίας 
τοῦ Κόσμου, καὶ ἡ “Γένεσις” δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ “υἱοθετήθηκε” 

‣

Ἡ σκέψη τῆς κυκλικῆς 

ἐναλλαγῆς τῆς ὕλης 

στὸ αὐτοδημιουργικὸ 

ἔργο τοῦ Σύμπαντος, 

ὅπως διατυπώθηκε 

ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο, 

παραμένει 

ἀναλλοίωτη, καὶ 

ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ 

τὴ σύγχρονη Ἐπιστήμη 

μὲ τὶς πειραματικὲς 

ἀποδείξεις της.
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Ὁ Πλούταρχος στὸ «Περὶ τοῦ εἰ τοῦ ἐν ∆ελφοῖς» 392C λέγει:

 «Πυρὸς θάνατος ἀέρος γένεσις, καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατος γένεσις.» ( Ὁ θά-
νατος τῆς φωτιᾶς εἶναι γένεση τοῦ ἀέρα καὶ ὁ θάνατος τοῦ ἀέρα γένεση τοῦ 
νεροῦ.)

Ὁ Μᾶρκος Ἀντώνιος, ΙV 46, τέλος, περιγράφει, 

 «Ὅτι γῆς θάνατος ὕδωρ γενέσθαι καὶ ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι καὶ ἀέ-
ρος πῦρ καὶ ἔμπαλιν.» (Ὁ θάνατος τῆς γῆς εἶναι νὰ γίνῃ νερό, καὶ ὁ θάνατος 
τοῦ νεροῦ εἶναι νὰ γίνῃ ἀέρας, καὶ τοῦ ἀέρα νὰ γίνῃ φωτιὰ καὶ ἀντίστροφα.)

Ὅπως εἶναι φανερό, καὶ οἱ τρεῖς συγγραφεῖς ἀναφέρουν τὸ ἴδιο περιεχόμενο μὲ 
διαφορετικὴ διατύπωση, ποὺ δὲν ἀλλοιώνει καθόλου τὸ νόημα τῆς κυκλικῆς περι-
στροφῆς τῶν Συμπαντικῶν στοιχείων, ὅπως τέθηκαν ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο. 

Τὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα μὲ ἀριθμὸ 90, «Πυρὸς ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάν-
των, ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσός.» (Τὰ πάντα προκύπτουν 
ἀπὸ τὴ μεταλλαγὴ τῆς φωτιᾶς, καὶ μὲ τὴ σειρά τους ὅλα γίνονται φωτιά, ὅπως τὸ 
χρυσάφι γίνεται χρῆμα καὶ τὸ χρῆμα χρυσάφι), μοιάζει σὰν ὁ φιλόσοφος νὰ θεώρη-
σε ἀναγκαῖο νὰ ἐκλαϊκεύσῃ τὴ σκέψη του, γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὴ ἀπὸ μεγαλύτερο 
ἀριθμὸ ἀτόμων, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ παρομοιάζει τὴν κυκλικὴ δημιουργία μὲ τὸ 
χρυσὸ καὶ τὰ χρήματα.

Στὸ ἀπόσπασμα 64: «τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός» ὑπάρχουν ἀρκετὲς ἑρμηνεῖες 
γιὰ τὴ σημασία του. Οἱ Kirk καὶ συνεργάτες(6) θεωροῦν, ὅτι ὁ Ἡράκλειτος πιθανὸν 
ταύτιζε τὴν φωτιὰ καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τὸν κεραυνὸ μὲ τὸν αἰθέρα, τὴ λαμπρὴ 
φλόγινη οὐσία ποὺ περιβάλλει τὸν κόσμο. Ὁ Ροῦσσος(10) θεωρεῖ, ὅτι ὁ κεραυνὸς ἐκ-
φράζει τὸ ἀείζωον πῦρ τοῦ κόσμου, κυβερνᾷ τὰ πάντα. Τὸ ἴδιο περίπου ἐκφράζει 
καὶ ὁ Ἀξελός(1), ποὺ θεωρεῖ τὴν φωτιὰ ὡς «ἐνυπάρχουσα καὶ ὑπερβατική, εἶναι δη-
λαδὴ μέσα στὸν κόσμο καὶ τὸν κυβερνάει». Παρόμοιες ἀπόψεις ἐκφράζουν καὶ οἱ 

ἀπὸ μία συγκεκριμένη φυλὴ βοσκῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. ∆ὲν ἔχει μεγαλύτερη 
ἀξία ἀπὸ τὴν “πίστη” μιᾶς συγκεκριμένης δυτικοαφρικανικῆς φυλῆς, ὅτι ὁ κόσμος 
δημιουργήθηκε ἀπὸ κόπρανα μυρμηκιῶν.»

Ἕνα ἄλλο κεφάλαιο, τὸ ὁποῖο θίγει ὁ Ἄγγλος καθηγητὴς Ρ. Ντώκινς εἶναι καὶ αὐ-
τὸ τῆς Αὐτομάτου Γενέσεως τῶν ὄντων καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ ἔργο του «Evolution 
Theory» ὑποστηρίζει λοιπόν:

«Ὁ κόσμος δὲν εἶχε καμμιὰ προ-ΰπαρξη, ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος αὐτο-ΰπαρξης καὶ 
αὐτο-γενέσεως. ∆ηλαδὴ εἶναι αὐτο-αίτιος (αἰτία τοῦ ἑαυτοῦ του). Ὅλες αὐτὲς οἱ 
θέσεις μᾶς ὁδηγοῦν στὴν Αὐτόματη Γένεση καὶ καμμία ἄλλη ἐξωλογικὴ ἢ ἐξωγενῆ 
δημιουργικὴ παρέμβαση. Ἐδῶ στὸν Κόσμο-Φύση-Ἄνθρωπο δὲν ἔχουμε ἀστρικὴ 
δημιουργικὴ πρόνοια-σοφία ἢ ἐνέργεια ἐξ οὐρανοῦ, ἀλλὰ ὅ,τι ἔχει γίνει εἶναι αὐ-
το-δημιούργητο, ἄρα μέσα στὸν φυσικὸ κόσμο καὶ περιβάλλον καὶ τίποτ’ ἔξω, 
ἄυλο ἢ ἐξωγήινο ἢ ἀόρατο ἔξω τοῦ ὑλικοῦ μας κόσμου.»

Ἡ ἐπιστημονικὴ αὐτὴ θέση καὶ ποτὲ θεωρία ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν Ἀρχαιοελληνικὴ Σκέ-
ψη, ὅπως τοῦ φυσιοκράτη σκεπτικιστῆ Ἀναξίμανδρου. Αὐτὸς ἔθεσε ὡς πηγὴ καὶ 

‣
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Βέϊκος(2) καὶ Πανέρης(8), ὅτι δηλαδὴ τὸ πῦρ εἶναι τὸ ὑπέρ-
τατο κοσμικὸ στοιχεῖο δημιουργίας τοῦ κόσμου. Τέλος ὁ 
Κυριαζόπουλος(7) θεωρεῖ, ὅτι κατὰ τὸν Ἡράκλειτο τὸ πῦρ 
ἐκφράζει τὸ οὐράνιο πῦρ, ποὺ μὲ τὶς μεταστοιχειώσεις του 
κυβερνᾷ τὰ πάντα. Κατὰ τὸν ἴδιο ἡ ἐπιλογὴ τῆς λέξεως 
«οἰακίζω» δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ ἐκφράζει τὴν πλοήγηση 
τοῦ κόσμου μὲ νομοτέλεια, ὅπως κάνει ὁ καπετάνιος μὲ 
τὸν «οἴακα», τὸ τιμόνι τοῦ πλοίου. 

Ἡ ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς μὲ ἁπλᾶ λόγια ἐξηγεῖ, ὅτι λόγῳ 
τῶν φοβερὰ ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν καὶ τῶν θερμοπυρηνι-
κῶν ἀντιδράσεων ἀναπτύχθηκε ἐνέργεια, μέσῳ τῆς ὁποίας 
ἀναπτύχθηκε ὁ ὑλικὸς κόσμος. Ὁ Ἡράκλειτος, ἐνῷ θεωρεῖ 
τὸν κόσμο «πῦρ ἀείζωον» (ἀπόσπ. 30), στὸ ἀπόσπασμα 64 
πιστεύει, ὅτι τὰ πάντα κυβερνάει (οἰακίζει) ὁ κεραυνός. 
Μήπως, ἆραγε, μὲ αὐτὰ τὰ δύο ἀποσπάσματα θέλει νὰ 
διαφοροποιήσῃ τὴν φωτιὰ (πῦρ), τὸ πῦρ τῆς σύγχρονης 
ἐπιστήμης τῆς Φυσικῆς, ἀπὸ τὴν ἐνέργεια, ἀποτέλεσμα 
τῆς φωτιᾶς, καὶ τὸν κεραυνό; Ἡ λέξη ποὺ χρησιμοποιεῖ, 
κυβερνάει («οἰακίζει»), δίνει λαβὴ σὲ σκέψεις, ποὺ ἀνοί-
γουν πιὸ πλατεῖς δρόμους στὴ διανόηση τῆς προσωκρατι-
κῆς Φιλοσοφίας-Ἐπιστήμης καὶ ἰδιαίτερα στὴ σκέψη τοῦ 
Ἡράκλειτου.

Ἐξ ἄλλου μὲ τὰ δύο ἀποσπάσματα, 12 «ποταμοῖσι τοῖ-
σιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ» 
(ὅσοι μπαίνουν στὰ ἴδια ποτάμια βρέχονται ἀπὸ διαφορετικὰ νερὰ κάθε φορά) καὶ 
91 «ποταμῶν γὰρ οὔκ ἐστιν ἐμβῆναι δὶς τῶι αὐτῶι» (δὲν μπορεῖς νὰ μπῇς δύο φορὲς 

θεμέλιο τῆς φυσικῆς ζωῆς τὴν «ἄπειρον λεπτὴν ὕλην» καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση τὸ 
«ἄυλον πνεῦμα». Ὑπῆρξε ὁ Ἀναξίμανδρος ὁ Μικρασιάτης Ἕλληνας φυσικὸς φιλό-
σοφος μαθητὴς τοῦ μαθηματικοῦ, φιλοσόφου, θεολόγου Θαλῆ τοῦ Μιλήσιου, ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο παρέλαβε τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς πνευματικῆς θεογονίας, ὅτι τὸ ὄντως ὂν 
εἶναι ἀγέννητον, ἄπειρον, ἄναρχον, ἀκατάληπτον καὶ μόνον αὐτοῦ καταληπτὸν ἡ 
ἀπειρία καὶ ἀκαταληψία. Αὐτὲς λοιπὸν τὶς ἐντελῶς ἰδεατὲς ὀντότητες τὶς ἀνέστρε-
ψε ὁ Ἀναξίμανδρος, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ δάσκαλό του Θαλῆ τὶς δανείσθηκε καὶ τὶς μετα-
στοιχείωσε σὲ ὑλικὴ κοσμολογία. Κάτι ποὺ ἔκαναν ὅλοι οἱ κοσμολόγοι ἀργότερα, 
Ἀναξιμένης, Ἀναξαγόρας καὶ λιγώτερο ὁ Ἡράκλειτος. Ὅλα τοῦτα τόσο ὁ ∆αρβῖνος 
ὅσο καὶ οἱ Χάικελ, La Metrie, Buchner τὰ ἐγνώριζαν καθὼς καὶ τὶς θεωρίες τῶν Πυ-
θαγόρα καὶ Ἀρίσταρχου τῶν Σαμίων, τὶς ὁποῖες κυριολεκτικὰ λεηλάτησαν μαζὶ μὲ 
τοὺς Νεύτωνες καὶ Λαιβνήτιους χωρὶς νὰ τ’ ὁμολογοῦν: Ὅμως κι ἂν αὐτοὶ σιωποῦν 
σὺν τὰ ἑλληνοκεντρικὰ δάνεια τοῦ Ἀινστάιν «καὶ λίθοι κεκράξονται».

 Γεώργιος Μουστάκης
 ∆ρ Θεολογίας - Κοινωνιολογίας

Ἡ ἐπιστήμη τῆς 

Φυσικῆς ἐξηγεῖ, 

ὅτι λόγῳ τῶν 

φοβερὰ ὑψηλῶν 

θερμοκρασιῶν καὶ 

τῶν θερμοπυρηνικῶν 

ἀντιδράσεων 

ἀναπτύχθηκε 

ἐνέργεια, μέσῳ τῆς 

ὁποίας ἀναπτύχθηκε 

ὁ ὑλικὸς κόσμος. 

Ὁ Ἡράκλειτος 

θεωρεῖ τὸν κόσμο 

«πῦρ ἀείζωον», καὶ 

τὰ πάντα κυβερνάει 

(οἰακίζει) ὁ κεραυνός. 
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στὸ ἴ διο πο τά μι), ὁ Ἡ ρά κλει τος, ἂν μὴ τί ἄλ λο, ἐκ φρά ζει τὴν ἀ έ να η δυ να μι κὴ με ταλ-
λα κτι κό τη τα τῶν στοι χεί ων τῆς Φύ σε ως, κά τι ποὺ σή με ρα εἶ ναι πα ρα δε κτὸ ἀ πὸ τὴ 
με λέ τη τῶν φυ σι κῶν φαι νό με νων. 

* * *
 πὸ τὸ μι κρὸ αὐ τὸ ση μεί ω μα γί νε ται μί α προ σπά θεια, ὥ στε νὰ στα μα τή-
σου με, κυ ρί ως ἐ μεῖς οἱ Ἕλ λη νες, νὰ ἀ σχο λού με θα μό νον μὲ τὴ με λέ τη 
τῶν φι λο σο φι κῶν ἀ πό ψε ων τοῦ Ἡ ρά κλει του, ἰ δι αι τέ ρως, ἀλ λὰ καὶ 
τῶν ἄλ λων προ σω κρα τι κῶν Ἑλ λή νων τῆς ἀρ χαί ας Γραμ μα τεί ας. Ἴ σως 
θὰ πρέ πει νὰ γί νῃ μί α προ σπά θεια με λέ της τῶν ἀρ χαί ων συγ γρα φέ ων 

μὲ ὁ μά δες ἐ πι στη μό νων, ὥ στε νὰ κα τα νο ή σω με καὶ τὴν ἐ πι στη μο νι κὴ ἀ ξί α τῶν ἀ πό-
ψε ών τους σὲ σύγ κρι ση μὲ τὰ σύγ χρο να ἐ πι στη μο νι κὰ δε δο μέ να τῶν ἐ πι στη μῶν 
γε νι κῶς, ὅ πως πο λὺ ὡ ραῖ α ἀ να φέ ρε ται ἀ πὸ τοὺς ∆ε λα πόρ τα καὶ Ἀ λε ξαν δρά του γιὰ 
τὴν ἀ ξί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος, «ἡ συμ βο λὴ τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος στὴν 
ἀ νά πτυ ξη καὶ δι ά δο ση τῶν θε τι κῶν ἐ πι στη μῶν καὶ ἡ θε με λί ω ση καὶ ἐ ξέ λι ξη τῶν 
ἐ πι στη μῶν αὐ τῶν πά νω στοὺς κί ο νες τῆς Ἑλ λη νι κῆς Σκέ ψης καὶ ἀ να ζή τη σης»(10). 

Εἶ ναι βε βαί ως παγ κό σμια ἀ να γνω ρι σμέ νη ἡ ἀ ξί α τῶν σκέ ψε ων τῶν Ἑλ λή νων σο-
φῶν, ἀλ λὰ κυ ρί ως στὸ φι λο σο φι κὸ ἐ πί πε δο καὶ εἰ δι κὰ γιὰ τὸν Ἡ ρά κλει το, ὁ ὁ ποῖ ος 
θε ω ρεῖ ται ἀ κό μη καὶ σή με ρα «σκο τει νός», ἴ σως για τὶ δὲν ἔ χου με εἰ σχω ρή σει στὸ 
βά θος τῆς δι α νό η σής του. Εἶ ναι ἆ ρα γε σκο τει νὸς ἢ μή πως θὰ ἦ ταν σκό πι μο νὰ τὸν 
με λε τή σουν κα λύ τε ρα οἱ θε ω ρη τι κοὶ ἐ πι στή μο νες καὶ νὰ ἀ να καλύ ψουν ἐν δε χο μέ νως 
κά τω ἀ πὸ τὶς θε ω ρού με νες σκο τει νὲς σκέ ψεις του, ἀ πό ψεις πο λὺ πέ ραν τῆς ἐ πο χῆς 
του. 
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τρα τός: Οἱ φύ λα κες τῆς «πό λε ως», τοῦ κρά τους, τοῦ 
ἔ θνους. Λει τουρ γί α ἠ χη ρὴ ἀ κό μη, ἀλ λὰ τώ ρα θλι βε ρή, 
κε νὴ σχε δὸν πε ρι ε χο μέ νου. Τὸ ἠ χη ρό της ὄνομα πρέ-
πει νὰ ἀ πο δο θῇ στὴ νε ώ τε ρη Ἱ στο ρί α μας ὡς ἐ θνι κοῦ 
κρά τους, μα ζὶ μὲ ὅ λα τὰ κράτη τῆς γει το νιᾶς του, ποὺ 

προ έ κυ ψαν ἀ πὸ τὴν κα τάρ ρευ ση τῆς Ὀ θω μα νι κῆς Αὐ το κρα το ρί ας 
καὶ στὴ συ νέ χεια ἐ πι δό θη καν μὲ ἐ θνι κὸ πά θος... στὴν «σκύ λευ ση» 
τοῦ πτώ μα τός της.

Ἡ κα τάρ ρευ ση βε βαί ως αὐ τὴ ὑ πῆρ ξε ἀ πο τέ λε σμα μιᾶς χρο νί ζου σας κρί σης, ἀ πὸ 
τὴν ἀ δυ να μί α τοῦ Ὀ θω μα νι κοῦ Κρά τους –ὅ πως καὶ τῶν ἄλ λων εὐ ρω πα ϊ κῶν αὐ-
το κρα το ρι ῶν, ποὺ ἡ σει ρά τους θὰ ἔρ θῃ ἕ ναν αἰ ῶ να ἀρ γό τε ρα– νὰ ἀν τα πο κρι θῇ 
στὶς πρω τό γνω ρες ἀ νάγ κες τῆς Βι ο μη χα νι κῆς Ἐ πο χῆς, ποὺ τε λι κὰ θὰ ἐ πι βά λουν 
τὸ Ἔ θνος-Κρά τος ὑ πὸ τὶς ἰα χὲς τῆς Γαλ λι κῆς Ἐ πα νά στα σης ὡς τὴ νέ α πραγ μα τι-
κό τη τα πο λι τι κο οι κο νο μι κῆς ὀρ γά νω σης τῶν εὐ ρω πα ϊ κῶν κα τ’ ἀρ χὴν λα ῶν.

Ἡ πραγ μα τι κό τη τα αὐ τή, συ να φῶς μὲ τὴ μα ζι κό τη τα πα ρα γω γῆς, ὡς ἀρ χή, 
στὴν βά ση τῆς ὀγ κού με νης ζή τη σης τῶν νέ ων ἀ γο ρῶν καὶ τοῦ πλε ο νά ζον τος 
χρυ σοῦ, ποὺ οἱ ἀ να κα λύ ψεις τῶν νέ ων χω ρῶν ἔ φε ραν, ἔ φε ρε καὶ τὴ μα ζι κό τη-
τα στὴν ἀν τί λη ψη καὶ πρα κτι κὴ χρή σης τῶν στρα τι ω τι κῶν δυ νά με ων. Τὸ σύ-
στη μα ἐ πι στρά τευ σης καὶ ἡ κι νη τι κό τη τα τῶν δυ νά με ων τοῦ Να πο λέ ον τα γιὰ 
συγ κέν τρω ση καὶ μα ζι κὴ χρή ση ἀνδρῶν στὸν κρί σι μο χῶ ρο καὶ χρό νο γιὰ τὴν 
ἀν τι με τώ πι ση τῶν συ να σπι ζό με νων συ νε χῶς ἐ χθρῶν του τε λι κὰ ἐ πι βλή θη καν 
σὲ παγ κό σμια κλί μα κα ὡς στρα τι ω τι κὸ δόγ μα.

Οἱ ἐ θνι κοὶ Στρα τοὶ θὰ ἔ χουν στὸ ἑ ξῆς ὡς ἀ φε τη ρια κὴ προ ϋ πό θε ση λει τουρ γί ας 
τους τὴν θη τεί α στὰ πλαί σια τοῦ ἀ νά λο γου συ στή μα τος ἐ πι στρά τευ σης μὲ ἐ παγ-
γελ μα τί ες πλέ ον στρα τι ω τι κοὺς ἡ γή το ρες γιὰ τὴν αὔ ξη ση τῆς ἑ τοι μό τη τας χρή σης 
τους στοὺς δύ σκο λους καὶ ἐ πι κίν δυ νους ἀλ λὰ γε μά τους εὐ και ρί ες κερ δῶν και ρούς, 
ποὺ ἔ φερ νε ἡ Βι ο μη χα νι κὴ Ἐ πο χή. Τὸ ἐ θνι κὸ Κρά τος θὰ ἐ πι με λη θῇ μὲ ἰ δι αί τε ρη 
φρον τί δα τὸ θέ μα γιὰ τὴν ὁ μοι ο γε νο ποί η ση τῶν στε λε χῶν τοῦ Στρα τοῦ μὲ τὴν 
ἵ δρυ ση στρα τι ω τι κῶν σχο λῶν.

ÓÔÑÁÔÏÓ
Ἡ ἐκ φυ λι στι κὴ ἱ στο ρι κὴ πο ρεί α 
ἑ νὸς κο ρυ φαί ου λει τουρ γή μα τος
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Οἱ «πε ρι πέ τει ες» τοῦ τίτ λου «Στρα τη γός»

 τσι στή θη κε καὶ ὁ δι κός μας Στρα τός, πού, γιὰ νὰ δῇ τὸ «φῶς» του, 
πα ρέ λα σαν πλη θώ ρα ξέ νων ἀ πο στο λῶν (Γάλ λοι κυ ρί ως) ἀ π’ τὸν τό-
πο μας. Ὁ ἀ λυ τρω τι σμὸς ὅ μως φούν τω σε μέ σα στὶς νέ ες συν θῆ κες τὶς 
συ νει δή σεις τῶν ὑ πη κό ων καὶ τοῦ δι κοῦ μας ἐ θνι κοῦ Κρά τους καὶ 
«φού σκω σε» κα τὰ προ έ κτα ση τὰ μυα λὰ τῶν ἰ θυ νόν των του. Μὲ τὴν 

ἐν θάρ ρυν ση τοῦ δι ε θνοῦς τό τε πα ρά γον τα (Με γά λες ∆υ νά μεις) ἀ να σκουμ πώ θη-
καν ἄρ χον τες καὶ ὑ πή κο οι γιὰ τοὺς Βαλ κα νι κοὺς Πο λέ μους.

Ἡ ἐπιχείρηση ὅ μως αὐ τὴ προ ϋ πέ θε τε μί α ἄ νευ προ η γου μέ νου πο λε μι κὴ κι νη το-
ποί η ση τοῦ νε ο σύ στα του καὶ ἀ δύ να μου σχε τι κὰ ἐ θνι κοῦ μας Κρά τους, πα ράλ λη λη 
καὶ ἀ νά λο γη τῶν λοι πῶν βαλ κα νι κῶν νέ ων κρα τῶν. Ὁ σκο πὸς γιὰ τὴν πε ρί πτω ση 
ἦ ταν ἕ νας. Νὰ προ λά βου με τὸ «κομ μά τι», ποὺ ἔ πε φτε στὴ με ριά μας, καὶ μά λι στα 
ὅ σο γι νό ταν με γα λύ τε ρο. Ὅ λα ἑ πο μέ νως θὰ γί νουν Στρα τός, βο η θού σης καὶ τῆς 
βα σι λευ ο μέ νης, μὲ τὸ βα σι λιᾶ ἀρ χι στρά τη γο τοῦ ἔ θνους.

Ἐ κεῖ ἱ στο ρι κὰ βρί σκε ται τὸ «φού σκω μα», μέ σα σὲ ὅ λα 
τὰ «φου σκώ μα τα», τοῦ τίτ λου Στρα τη γός, ποὺ ἔ γι νε ἠ χη-
ρὸς καὶ βα ρύ γδου πος, γιὰ νὰ ἀν τα πο κρι θῇ ψυ χο λο γι κὰ 
στὸν πρω το φα νῆ ὄγ κο Στρα τοῦ, ποὺ ἡ κι νη το ποί η ση 
ἔ φε ρε.

Στὸ με σο πό λε μο ἄρ χι σε ἀ πό το μα νὰ «ξε φου σκώ νῃ», 
μὲ αἰ τί α τὸ δι χα σμὸ καὶ τὴ με γά λη κα τα στρο φὴ ποὺ ἔ φε-
ρε, μὲ συ να κό λου θα τοὺς «καυγᾶ δες» τῶν στρα τι ω τι κῶν, 
ποὺ στὸ ὄ νο μα τῆς δη μο κρα τί ας ἐ ξε λί χθη καν ὡ ρι σμέ νοι 
ἀ π’ αὐ τοὺς σὲ δι κτά το ρες καὶ στὸ σύ νο λο τους ἐν δυ νά-
μει δι κτά το ρες.

Ἡ ἐ πα να φο ρὰ τοῦ Γε ωρ γί ου καὶ ἡ δι κτα το ρί α τῆς ἄλ λης πλευ ρᾶς (Με τα ξᾶς) μὲ 
σα φῆ στή ρι ξη καὶ αὐ τῆς τοῦ βρε ταν νι κοῦ πα ρά γον τα «ξα να φού σκω σε» τὸν τίτ λο 
«Στρα τη γός», γιὰ νὰ μπο ρέ σῃ νὰ ἀν τα πο κρι θῇ στὸ ἐ πει σό διο ποὺ ἑ τοι μα ζό ταν 
στὴν Ἀλ βα νί α. Καὶ ἔ πρε πε νὰ ἀν τα πο κρι θῇ μὲ ἐ πάρ κεια, δε δο μέ νου τοῦ λα ϊ κοῦ 
ξε ση κω μοῦ, ποὺ θὰ ἔ φερ νε ἡ ἰ τα λι κὴ πρό κλη ση.

Ἡ γερ μα νι κὴ εἰ σβο λὴ καὶ κα το χὴ ὅ μως «στρά βω σε» τὰ βρε ταν νι κὰ πράγ μα τα, 
καὶ ἡ ἀν τί στα ση τὰ μπέρ δε ψε ἐ πι κίν δυ να, ἀ πὸ τὴν ἀ δυ σώ πη τη ἀ νάγ κη προ σαρ-
μο γῆς τοῦ βρε ταν νι κοῦ σε να ρί ου στὴν ἀ να δυ ό με νη ἀ με ρι κα νι κὴ πραγ μα τι κό τη τα 
μέ σα ἀ πὸ φο βε ροὺς καυ γᾶ δες τῆς «ἁ γί ας» ἀγ γλο σα ξο νι κῆς οἰ κο γέ νειας. Τώ ρα 
ὅ μως ὁ τίτ λος θὰ «ξε φου σκώ σῃ» ἐν τε λῶς, ἀ φοῦ οἱ φέ ρον τες αὐ τὸν εἴ τε τὰ βρῆ καν 
μὲ τὸν κα τα κτη τή... στὴν βά ση τοῦ ἴ διου σε να ρί ου, ποὺ βρέ θη καν το πο θε τη μέ νοι, 
εἴ τε ἐ ξα φα νί στη καν ἀ π’ τὴν ἐ θνι κή μας σκη νή, ὅ που θὰ παι ζό ταν τὸ δρᾶ μα τῆς 
ἀν τί στα σης τοῦ ἑλ λη νι κοῦ λα οῦ.

Ὁ τίτλος Στρατηγὸς 

ἔγινε ἠχηρὸς καὶ 

βαρύγδουπος 

τὸν 20ὸ αἰ., γιὰ 

νὰ ἀνταποκριθῇ 

ψυχολογικὰ στὸν 

πρωτοφανῆ ὄγκο 

Στρατοῦ, ποὺ ἡ 

κινητοποίηση ἔφερε.
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Ὁ ἐμφύλιος μὲ τὴ νίκη τοῦ ἐθνικοῦ Στρατοῦ, μὲ τὸν Παπάγο τώρα ἀπὸ τὴ μία 
(ΗΠΑ) καὶ τὸ Παλάτι ἀπ’ τὴν ἄλλη (Μ. Βρεταννία), κατάφερε τελικὰ νὰ τὸν «ξα-
ναφουσκώσῃ»... μὲ τὴν παχυλὴ συνδρομὴ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ. Τὸ μεταπολεμικὸ 
Ἔθνος-Κράτος μας ὅμως χρειαζόταν τὸν τίτλο αὐτὸν «φουσκωμένο», ὅσο γινόταν 
παραπάνω, γιὰ νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς ὑποχρεώσεις του ὡς μέρους τοῦ «ἐλεύθερου» 
κόσμου, ἀπέναντι στὴν «ἀπειλὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόσμου» καὶ τῆς ἰδεολογίας 
του. Ἡ χούντα δοκίμασε νὰ τὸν «ξαναφουσκώσῃ» στὰ πλαίσια τοῦ ρόλου της μὲ 
τὶς ἐξατμίσεις τῶν τάνκς, ἀφοῦ ἀέρας ἀπὸ τὰ πνευμόνια τῶν ὑπηκόων της δὲν 
ἔβγαινε. Καὶ τὸν «παραφούσκωσε», ἀλλὰ πέφτοντας αὐτὴ ἔσκασε καὶ ἐκεῖνος.

Οἱ Στρατηγοὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ κρύφτηκαν, αὐτὴ τὴν φορὰ ἀπ’ τὸν φόβο τῆς 
χλεύης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ στὸ σύνολό του ἔβλεπε στὸ πρόσωπό τους τὴν 
μισὴ Κύπρο νὰ χάνεται καὶ αὐτοὺς νὰ «δείχνῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον». Τὸ Ἔθνος-Κρά-
τος μας, μὲ τὸν Καραμανλῆ καὶ τὸν Παπανδρέου στὸ τιμόνι του, θὰ βρῇ τώρα τὴ 
ρότα του στὴν ἀναδυόμενη Εὐρώπη γιὰ τὴ νέα φάση, ποὺ θὰ ἐρχόταν ἀδυσώπητη 
καὶ ἀπαιτητική.

Ὁ Στρατηγὸς Κ. Καλλά-
ρης (1858-1940) ὑπῆρ-
ξε ἀπὸ τοὺς ἰδιαίτερα 
γνωστοὺς στοὺς δύο 
Βαλκανικοὺς Πολέμους 
μὲ τοὺς ἡρωικοὺς ἀγῶ-
νες τῆς Μεραρχίας του. 
Στὴ δημοτικότητά του 
συνετέλεσε τὸ ὅτι κατὰ 
τὸν ἀγῶνα τῆς Ἠπείρου 
ὁ γυιός του ἔπεσε μαχό-
μενος ἡρωικά. Μὲ σπαρ-
τιατικὴ νοοτροπία τὸν 
κήδευσε καὶ ἐξακολούθη-
σε ἀμέσως τὴν πολεμική 

του δράση.



21914    ∆ΑΥΛΟΣ 311, Μάρτιος 2008

Νέ α ἐ πο χὴ καὶ Στρα τὸς

ὲ τὴν «αὐ το πυ ρο δό τη ση» κα τάρ ρευ σης τοῦ ὑ παρ κτοῦ Σο σι α λι σμοῦ 
στὴν ἕ δρα του (ση μα το δό τη ση νέ ας φά σης) ὁ κό σμος πρὸς στιγ μὴ 
ἔ δει ξε νὰ ἑ νο ποι ῆ ται. Ὁ Σο σι α λι σμὸς μέ σα ἀ πὸ τὰ συν τρίμ μια τῶν 
κα θε στώ των του τώ ρα γί νε ται βδέ λυγ μα, ντρο πὴ καὶ πί κρα, γιὰ νὰ 
ἀ κουμ πή σῃ ὅ πως-ὅ πως στοὺς ἀ στι κοὺς θε σμούς— ὡς κρα τού με νο 

γιὰ πρά ξεις τοῦ μέλ λον τος. Ἀλλὰ τὸ κλῖ μα ἑ νό τη τας τοῦ κό σμου μας θὰ δι α τα-
ρα χθῇ ἀ πό το μα καὶ ἐκ κω φαν τι κὰ ἀ πὸ τὴ δρά ση τῆς δι ε θνοῦς τρο μο κρα τί ας. Ἡ 
προ ε τοι μα σί α ὑ πῆρ ξε ἔγ και ρη, μὲ τὸν Χο με ϊ νὶ στὸ τι μό νι τοῦ Ἰ ρὰν ἀ πὸ τὸ 1979, 
χώ ρας ποὺ ἡ Γε ω γρα φί α καὶ ἡ Ἱ στο ρί α τὴν προσ δι ο ρί ζει ὡς βά ση ἐ λέγ χου τοῦ 
ἐν δι ά με σου χώ ρου (Μέ ση Ἀ να το λή) στὰ πλαί σια σή με ρα τῆς ἰσ λα μι κῆς πραγ μα-
τι κό τη τας στὴν πε ρι ο χή. Τὸ «φού σκω μα» τοῦ Ἰ ρὰκ μὲ τὴν «τρόμ πα» τῶν ΗΠΑ 
(Ἰ ρα νο-ι ρα κι νὸς πό λε μος) θὰ «σπρώ ξῃ» τὸν «ἡ γέ τη» του στὴν λά θος κί νη ση.

Γιὰ ἄλ λη μιὰ φο ρὰ ὁ κό σμος θὰ χω ρι στῇ στοὺς «κα λούς» ὑ πη κό ους τῶν δη-
μο κρα τι κῶν κρα τῶν καὶ στοὺς «κα κούς» ἰσ λα μι στές, ποὺ ἡ δρά ση τους ἐ κτὸς 
τῶν ἀ να γνω ρι σμέ νων κρα τι κῶν πλαι σί ων γί νε ται τρο μο κρα τί α, στὴν βά ση τῆς 
ἄ με σης δι εκ δί κη σης τῆς γῆς καὶ τοῦ πλού του τῶν χω ρῶν τους. Ἡ ἀ πει λή, ποὺ ἐκ-
φρά ζουν οἱ νέ οι «κα κοί» τῆς Ἱ στο ρί ας, μὲ πι θα νὴ ἐ κμε τάλ λευ ση τῶν ἱ στο ρι κῶν 
δι κτύ ων τῆς τρο μο κρα τί ας σὲ παγ κό σμια κλί μα κα, γί νε ται κά τι σὰν καρ κί νος, 
ποὺ ἀ πει λεῖ καί ρια τὴν ἰ σορ ρο πί α τοῦ παγ κό σμιου συ στή μα τος. 

Ἡ νέ α ἀ πει λὴ θὰ συμ βά λῃ ἀ πο φα σι στι κὰ στὴν ἀ να δι α μόρ φω ση τῶν κρα τι κῶν 
μο νά δων αὐ τοῦ γιὰ τὴν ἀ πο τε λε σμα τι κώ τε ρη δρά ση τους ὡς ὀρ γα νι κῶν με ρῶν του 
καὶ τὴν ἀ πο τρο πὴ τῶν κιν δύ νων «καρ κι νι κῶν με τα στά σε ων» (τρο μο κρα τί α) στὸν 
κοι νω νι κὸ ἱ στό, ποὺ αὐ τὰ κα λύ πτουν. Ἡ συλ λο γι κό τη τα ἑ πο μέ νως ἀ να δει κνύ ε ται 
ὡς ἡ πρώ τη ἀρ χὴ γιὰ τὴ νέ α πε ρί ο δο. Συ να κό λου θα τὸ Ἑλ λη νι κὸ Κρά τος, ὅ πως 
ὅ λα τὰ Ἔ θνη-Κρά τη ποὺ «σέ βον ται» τὴ δι ε θνῆ πα ρου σί α τους, θὰ πρέ πει σι γά-
σι γὰ καὶ «κομ ψά» νὰ ἀ πο μα κρύ νε ται τώ ρα ἀ πὸ τὸ βα σι κὸ συ στα τι κό του, πά νω 
στὸ ὁ ποῖ ο στή ρι ξε τὴν ὕ παρ ξή του, δη λα δὴ τὸ ἔ θνος. Ὁ ἐ λεύ θε ρος ἀν τα γω νι σμὸς 
μὲ τὰ ἐ θνι κὰ Κρά τη στὸ τι μό νι τῶν οἰ κο νο μι ῶν τους κλεί νει πλέ ον τὸν κύ κλο του. 
Ὁ Κέ υνς πα ρα δί δει τὴ σκυ τά λη στοὺς νε ο φι λε λεύ θε ρους μὲ βα ρὺ ἀ πο λο γι σμὸ τῆς 
δρά σης τῶν Ἐ θνῶν-Κρα τῶν (δύο Παγ κό σμιοι Πό λε μοι καὶ ἕ νας Ψυ χρὸς ἀλ λὰ καὶ 
μί α ἀ πέ ραν τη σει ρὰ μι κρό τε ρης κλί μα κας πο λέ μων, ποὺ μά τω σαν καὶ ση μά δε ψαν 
βα θιὰ τὸν κό σμο μας). 

Τὸ νέ ο Κρά τος θὰ πρέ πει νὰ ἐκ συγ χρο νί σῃ τὶς δο μές του, ὥ στε νὰ γί νῃ πιὸ μι-
κρό, συ νερ γά σι μο, συ νε κτι κὸ καὶ οἰ κο νο μι κὸ στὴν βά ση τῶν νέ ων τε χνο λο γι ῶν 
ἀλ λὰ καὶ λι γώ τε ρο ρυ πο γό νο, ὅ σο γί νε ται, γιὰ νὰ μᾶς ἀν τέ ξῃ ὁ πλα νή της. Τὸ 
θε σμι κό του πλαί σιο πρέ πει ἑ πο μέ νως νὰ προ σαρ μο σθῇ ἀ νά λο γα σὲ ὅ λους τοὺς 
το μεῖς (ἐ πι δι ωρ θω μέ νος «ἀ σκός» ἀ π’ τὶς τα λαι πω ρί ες χρή σης του ὡς ἐ θνι κοῦ 
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Κρά τους, ποὺ θὰ πρέ πει νὰ ἀν τέ ξῃ τώ ρα τοὺς νέ ους θε σμοὺς δι ε θνοῦς συλ λο-
γι κό τη τας καὶ συ νερ γα σί ας ὡς «νέ ος οἶ νος»). Ἔ τσι λοι πὸν καὶ ὁ ἐ θνι κός μας 
Στρα τός, ὡς μέ χρι χθὲς κεν τρι κὴ κο λῶ να τοῦ ἐ θνι κοῦ μας Κρά τους, ὅ πως κά θε 
ἐ θνι κὸς Στρα τός, ὀ φεί λει νὰ προ σαρ μο σθῇ καὶ αὐ τὸς στὴ νέ α πραγ μα τι κό τη τα 
μὲ τὴν ἀ παι τού με νη προ σο χή. 

Καὶ προ σαρ μο γὲς ἐ δῶ ση μαί νει:

 Ἀ πο μα ζο ποί η ση τοῦ στρα τι ω τι κοῦ ὀρ γα νι σμοῦ ὡς βα σι κὴ ἀρ χὴ ἐκ συγ χρο νι-
σμοῦ του.

 Ἀ νά πτυ ξη τῆς συλ λο γι κό τη τας, κα τ’ ἀρ χὴν στοὺς τρεῖς κλά δους, γνω στῆς ὡς 
δι α κλα δι κό τη τας, καὶ ἐ πέ κτα σή της ὅ που καὶ ὅ πως τὸ νέ ο Κρά τος ἔ χει ἀ νάγ-
κη.

 Προ ώ θη ση τῆς ἐ παγ γελ μα τι κῆς δο μῆς τῶν μο νά δων μὲ στα δια κὴ μεί ω ση τῆς 
θη τεί ας στὰ ὅ ρια ποὺ οἱ συγ κυ ρί ες ἐ πι τρέ πουν.

 Ἀ νά πτυ ξη τῆς ἐ πι χει ρη σια κῆς ἱ κα νό τη τας ἐ πι τε λεί ων καὶ μο νά δων στὴν κα-
τεύ θυν ση ζή τη σης τῶν ὑ πη ρε σι ῶν τους στὴν βά ση τῶν νέ ων ἀ πει λῶν, ποὺ τὸ 
σύ στη μα ὁ ρί ζει.

 Ἱ κα νό τη τα συλ λο γι κῆς δρά σης στὰ πλαί σια δι ε θνῶν ἀ πο στο λῶν.

Ἡ (ἀρ χε τυ πι κή) ἔν νοι α τοῦ ὅ ρου «Στρα τη γός»

 πὸ τὰ πα ρα πά νω γί νε ται προ φα νὴς ἡ με τά πτω ση τοῦ ἐ θνι κοῦ Στρα-
τοῦ… σὲ λε γε ῶ να μιᾶς σύγ χρο νης αὐ το κρα το ρί ας καὶ τοῦ Στρα τη γοῦ 
τῆς πό λης σὲ τζέ νε ραλ, κά τι σὰν γε νι κοῦ δι ευ θυν τῆ κά ποι ας ἐ πι χεί ρη-
σης, ἂς ποῦ με. Καὶ ἐ ξη γού μα στε, Στρα τη γός, ὅ πως ἡ λέ ξη ἀ πο κα λύ-
πτει, ση μαί νει τὸ φυ σι κὸ πρό σω πο ποὺ ἄ γει Στρα τό· δὲν ἄρ χει ἀλ λὰ 

ἄ γει, πρᾶγ μα ποὺ ση μαί νει:

 ὅ τι ἐ ξου σι ο δο τεῖ ται ἀ πὸ τὴν πό λη νὰ ἄ γῃ τὸ Στρα τό της σὲ συγ κε κρι μέ νο 
χῶ ρο καὶ χρό νο γιὰ ἀ γῶ να ἐ ναν τί ον συγ κε κρι μέ νου ἐ χθροῦ, ποὺ ἀ πει λεῖ τὴν 
ἐ λευ θε ρί α τῶν πο λι τῶν της, καὶ στὴ συ νέ χεια νὰ ἐ πα νέλ θῃ στὶς ἀ σχο λί ες του, 
μα ζὶ μὲ ὅ λους αὐ τοὺς ποὺ ὡ δή γη σε στὸν ἀ γῶ να, ὡς πο λί της πλέ ον, τι μώ με νος 
ἢ τι μω ρού με νος ἀ νά λο γα μὲ τὴν ἀ πει λὴ καὶ τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τοῦ ἀ γῶ να,

 τὸ «ἄ γειν Στρα τόν» προ ϋ πο θέ τει ἱ κα νό τη τα ἡ γε σί ας καὶ συ να κό λου θα χρή-
σης τῆς δύ να μης, ποὺ ἡ πό λη ἐμ πι στεύ ε ται στὸ Στρα τη γό της, τοῦ Στρα τοῦ. Ὁ 
Στρα τὸς ὅ μως προ κύ πτει ἀ π’ τὴ θε σμι κὰ κα θω ρι σμέ νη με τα στρο φὴ τοῦ πο λί τη 
σὲ ὁ πλί τη, καὶ ὅ που ὁ τε λευ ταῖ ος γί νε ται μέ ρος (ἰ όν) ἑ νὸς συ νε κτι κοῦ γιὰ τὸ 
σκο πὸ ὀρ γα νι σμοῦ, τοῦ Στρα τοῦ, δη λα δὴ στρα τι ώ της. Ἀλ λὰ ἡ πό λη πα ρα μέ νει 
πό λη, χω ρὶς τὸν κίν δυ νο νὰ γί νῃ στρα τό πε δο ἀ πὸ τὴ με τα στρο φὴ αὐ τή.
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Ἐ παγ γελ μα τι σμὸς στὸ Στρα τὸ

 πο μέ νως γί νε ται φα νε ρό, ὅ τι τό σο ὁ Στρα τὸς ὅ σο καὶ ὁ Στρα τη γὸς 
ὡς θε σμοὶ ἀ φο ροῦν σὲ πε ρι στα σια κὴ λει τουρ γί α τῆς πό λης καὶ εἰ-
δι κώ τε ρα σὲ πε ρι στά σεις ἐ σχά της δο κι μα σί ας της, ὅ ταν ἀ πει λῆ ται 
ἡ ἐ λευ θε ρί α τῶν πο λι τῶν της. Αὐ τὸ προ φα νῶς ἀν τι φά σκει μὲ τὸν 
ἐ παγ γελ μα τι κὸ χα ρα κτῆ ρα τοῦ θε σμοῦ, ἀ φ’ ὅτου ἴ σχυ σε καί, ὅ πως 

δεί χνουν τὰ πράγ μα τα, θὰ συ νε χί σῃ πιὸ ἔν το να καὶ ὠρ γα νω μέ να νὰ ἰ σχύ ῃ στὸ 
μέλ λον. Ὁ ἐ παγ γελ μα τι κὸς ὅ μως χα ρα κτῆ ρας τοῦ Στρα τοῦ προ ϋ πο θέ τει τὴν ὕ παρ-
ξη δια ρκοῦς ἀ πει λῆς, κά τω ἀ πὸ τὴν ὁ ποί α ὀ φεί λει νὰ ζῇ ἡ πό λη. Ἀλ λὰ για τί; Τί 
μπο ρεῖ νὰ κά νῃ μί α πό λη, ποὺ νὰ ἐκ θέ τῃ τοὺς πο λί τες της σὲ συ νε χῆ ἀ πει λή, καὶ 
πῶς αὐ τοὶ τὸ δέ χον ται; Ἡ Ἱ στο ρί α ἔ χει καὶ πά λι τὸ λό γο.

Ὁ ἐ παγ γελ μα τι σμὸς ἐ δῶ ἀρ χί ζει, ἀ φ’ ὅ του ἡ πό λη ἐ πέ-
τρε ψε στὴν ἡ γε τι κή της ὁ μά δα νὰ ἐ πε κτεί νῃ τὶς ἐμ πο ρι κές 
της δρα στη ρι ό τη τες πέ ραν τῶν πραγ μα τι κῶν της ἀ ναγ-
κῶν σὲ βά ρος ἄλ λων πό λε ων, ποὺ βρέ θη καν ἐμ πρός της 
στὸ κυ νή γι τοῦ πλού του καὶ τῆς δύ να μης. Ὁ Στρα τὸς 
τώ ρα γί νε ται ἐρ γα λεῖ ο κυ ρι αρ χί ας, καὶ ἡ πό λη μοι ραῖ α 
μπαί νει στὸ δρό μο τῆς αὐ το κρα το ρι κῆς της συγ κρό τη σης 
καὶ κι νη το ποί η σης, ἄ τυ πης ἢ μὲ σφρα γῖ δα. Τό τε ἐκ τῶν 
πραγ μά των ὁ Στρα τὸς τῆς ἐ πι κυ ρί αρ χης πό λης-αὐ το κρα-
το ρί ας γί νε ται μό νι μος καὶ ἐ παγ γελ μα τι κοῦ χα ρα κτῆ ρα, 
στὴν βά ση τῆς μό νι μης πλέ ον ἀ πει λῆς, ποὺ ἀν τι με τω πί ζει 
ἀ πὸ ὅ λους αὐ τούς, στοὺς ὁποίους ἔχει πα ρὰ τὴ θέ λη σή 
τους ἐ πι βάλ λει τὸ κρά τος της, κα θι στῶν τας τους ἐ σω τε-
ρι κὸ προ λε τα ριᾶ το της γιὰ ἄν τλη ση καὶ συσ σώ ρευ ση 
πλού του. Καὶ αὐ τὸ πρὸς ὄ φε λος κα τὰ βά ση τῆς ἄρ χου-
σας οὕ τω πως μει ο νό τη τας, ποὺ γί νε ται κά στα τώ ρα γιὰ 
τὴ δι α σφά λι ση τῶν συμ φε ρόν των της ἀ σφα λέ στε ρα καὶ 
μο νι μώ τε ρα. 

Πέ ραν ὅ μως τῆς ἀ πει λῆς ποὺ ἐγ κυ μο νεῖ τὸ ἐ σω τε ρι κὸ προ λε τα ριᾶ το, ποὺ βλέ πει 
τὸν πλοῦ το τῆς γῆς του νὰ γί νε ται ἀν τι κεί με νο ἐ κμε τάλ λευ σης, ὑ πάρ χει καὶ τὸ 
ἐ ξω τε ρι κὸ προ λε τα ριᾶ το, οἱ «βάρ βα ροι», ποὺ νοι ώ θουν καὶ αὐ τοὶ ἀ πει λη τι κὴ τὴν 
ἀ νά σα τῆς κά στας στὸ σβέρ κο τους. Αὐ τοὶ ὅ μως εἶ ναι «βάρ βα ροι» καί, ὅ ταν ἐ ρε-
θί ζων ται, γί νον ται ἐ πι θε τι κοὶ καὶ ἐ πι κίν δυ νοι. Ἔ τσι ὁ Στρα τὸς τῆς πό λης γί νε ται 
ἐ παγ γελ μα τι κός, Στρα τὸς τῆς κά στας, ὡς μό νι μος φύ λα κας τῶν συμ φε ρόν των της. 
Αὐ τὴ ἄ νε τα τώ ρα μπο ρεῖ νὰ πλη ρώ νῃ γιὰ τὴ συν τή ρη ση καὶ τὸν ἐκ συγ χρο νι σμό 
του ἀ πὸ τὰ με γά λα κέρ δη της.

Τὸ κα κὸ βέ βαι α ἄρ χι σε νω ρίς, ἐ κεῖ ποὺ ξε κί νη σε ἡ «γνω στή» Ἱ στο ρί α τοῦ Κό-
σμου μας, στὸ «λί κνο» τῶν πο λι τι σμῶν, ὅ πως τὸ μά θα με, στὴ Με σο πο τα μί α. Οἱ 

Ἔτσι ὁ Στρατὸς 

τῆς πόλης γίνεται 

στὴ συνέχεια 

ἐπαγγελματικός, 

Στρατὸς τῆς κάστας, 

ὡς μόνιμος φύλακας 

τῶν συμφερόντων 

της. Αὐτὴ ἄνετα τώρα 

μπορεῖ νὰ πληρώνῃ 

γιὰ τὴ συντήρηση καὶ 

τὸν ἐκσυγχρονισμό 

του ἀπὸ τὰ μεγάλα 

καὶ ἄνομα κέρδη της.



Φωτογραφία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς χιλιάδες ἔγχρωμους Ἀμερικανοὺς ἐπαγγελματίες στρατιῶτες 
στὸ Ἀφγανιστάν, αὐτοὺς ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοὶ χαρακτηρίζουν ὡς «φτηνὸ μαυροκί-

τρινο κρέας».
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ἐκεῖ πολιτισμοὶ ἀναδείχθηκαν ἀπ’ τὴ στρατιωτικὴ δράση κάποιων μειονοτήτων, 
ἰδιαίτερα δραστήριων καὶ ἱκανῶν στὴν συγκέντρωση πλούτου καὶ δύναμης, γιὰ 
νὰ κλείσῃ τὸ κεφάλαιο αὐτὸ τῆς Ἱστορίας μὲ τὴν ἀπέραντη Περσικὴ Αὐτοκρα-
τορία καὶ τῶν ἀναλόγων διαστάσεων στρατιωτικό της ὀργανισμό.

Ὁ δικός μας Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, παίρνοντας τὸ μήνυμα τῆς κατάρρευσής της, 
καὶ ἀφοῦ ὁ πατέρας του ἔγκαιρα ὑπέταξε στὸ Κράτος-πόλη του τὶς Ἑλληνίδες 
πόλεις στὸ σύνολό τους, πλὴν Σπάρτης, κινήθηκε δραστήρια ὡς στρατηγός- αὐτο-
κράτορας καὶ ἐπέτυχε μετὰ ἀπὸ 13 χρόνια συνεχοῦς πολεμικῆς δράσης νὰ γίνῃ ὁ 
ἀδιαμφισβήτητος κύριος τοῦ Περσικοῦ θρόνου. Ὁ Στρατός του προσαρμόσθηκε 
στὶς πάγιες ἀνάγκες τῆς αὐτοκρατορίας, στὸν κρίσιμο αὐτὸ ἐνδιάμεσο χῶρο, ποὺ 
αὐτὴ κάλυπτε, στέλνοντας τὸ σχετικὸ (αὐτοκρατορικό) μήνυμα στὴν ἀναπτυσσόμε-
νη ἤδη δύναμη στὸ κέντρο τῆς Μεσογείου, τὴν πόλη τῆς Ρώμης. Σὲ λίγο αὐτὴ θὰ πά-
ρῃ τὴν αὐτοκρατορικὴ «σκυτάλη» ἀπ’ τὰ χέρια τῶν Μακεδόνων, μετατοπίζοντας 
ἀποφασιστικὰ τὸ κέντρο βάρους τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία στὴ Μεσόγειο. 
Ὁ Στρατὸς τῆς Ρώμης γρήγορα θὰ ἐξελιχθῇ σὲ πρότυπο ἐπαγγελματικοῦ Στρατοῦ 
στὴν ὑπηρεσία μιᾶς γιγαντιαίας μεσογειακῆς αὐτοκρατορίας, ἕνα ἀπίθανο μεῖγμα 
βαρβάρων καὶ μή, φοβερῆς ὅμως ἐπιχειρησιακῆς ἱκανότητας.
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Με ρι κὲς χρή σι μες ὑ πο μνή σεις

Στρα τὸς καὶ ὁ Στρα τη γὸς τῆς πό λης ἤ δη βρί σκον ται μα κριὰ ἀ πὸ τὴν 
ἱ στο ρι κὴ ἀ φε τη ρί α τους. Στὴ σύγ χρο νη ἐκ δο χή τους, ἐ νῷ φαί νε ται 
ὅ τι δε σμεύ ον ται στὴν προ ά σπι ση τῆς ἐ λευ θε ρί ας τῶν πο λι τῶν της, 
στὴν πρά ξη αὐ τὸ δι α στρέ φε ται ἀ πὸ σκο πι μό τη τες, ποὺ ἡ «πό λη» 
(=Κρά τος) κα λεῖ ται νὰ ὑ πη ρε τή σῃ ὡς μέ λος τῶν δι ε θνῶν ὀρ γα νι-

σμῶν, ὅ που ἀ νή κει, ὑ πὸ τὴν αἰ γί δα τῆς σύγ χρο νης παγ κό σμιας Ἀ με ρι κα νι κῆς Αὐ το-
κρα το ρί ας. Σκο πι μό τη τες, ποὺ δὲν ἔ χουν σχέ ση μὲ τὴν ἐ λευ θε ρί α τῶν πο λι τῶν της, 
ἀλ λὰ μὲ συμ φέ ρον τα δι ε θνῶν καὶ μὴ πα ρα γόν των, ἀ πὸ τὴν στή ρι ξη τῶν ὁ ποί ων 
συ ναρ τᾶ ται τώ ρα αὐ τή. Ἔ τσι ὁ Στρα τη γὸς τῆς πό λης, μὴ ἐκ φρά ζον τας τὴν οὐ σί α 
τῆς ἀ πο στο λῆς του, γί νε ται πρό σω πο ἀ δι ά φο ρο στὰ μά τια τοῦ πο λί τη-ὑ πη κό ου 
αὐ τῆς. Ὁ τίτ λος ἠ χεῖ πλέ ον ὡς κε νὸς οὐ σί ας πε ρι ε χο μέ νου στὶς λέ σχες ἀ πό στρα των,  
γιὰ νὰ δί νῃ χα ρὰ στοὺς φέ ρον τές τον.

Γί νε ται ἑ πο μέ νως σα φές, ὅ τι κεν τρι κῆς ση μα σί ας ἔν νοι α γιὰ τὸ θέ μα μας εἶ ναι 
αὐ τὴ τοῦ πο λί τη. Ἡ ἀ πο μά κρυν ση ἀ πὸ τὶς συν τε ταγ μέ νες, ποὺ ὡς ὅ ρος κα λύ πτει, 
δι α στρέ φει, ὅ πως εἴ δα με, ὅ,τι συ ναρ τᾶ ται ἀ π’ αὐ τὴν καὶ γιὰ τὴν πε ρί πτω σή μας 
τοῦ Στρα τοῦ καὶ τοῦ Στρα τη γοῦ τῆς πό λης.

Ὁ πο λί της ὅ μως, γιὰ νὰ λει τουρ γή σῃ μὲ τὴν ἀ ναγ καί α πλη ρό τη τα, ποὺ ὁ ὅ ρος 
πολίτης κα λύ πτει, ἀ παι τοῦν ται ὡ ρι σμέ νες προ ϋ πο θέ σεις λει τουρ γί ας τῆς πό λης, 
ὅ που αἰ σθά νε ται ὅ τι ἀ νή κει. Καὶ οἱ προ ϋ πο θέ σεις αὐ τὲς ἔ χουν νὰ κά νουν μὲ 
τὶς ἀ ξί ες, ποὺ ἡ ἴ δια ἡ ζω ὴ τῶν κοι νω νι ῶν ἔ χει ἀ να δεί ξει ὡς πά γι ες ἀ ξί ες τοῦ 
ἀν θρώ που. Ἡ Ἱ στο ρί α ἔ δει ξε κα θα ρά, ὅ τι οἱ ἀ ξί ες αὐ τὲς στὰ πλαί σια λει τουρ-
γί ας τῆς πό λης πρέ πει νὰ ἐ κλύ ουν ἀ ρε τὴ ἀ π’ τὴν ψυ χὴ τοῦ πο λί τη, ἀ ναγ καί α 
συν θή κη ἀ νέ λι ξής του ὡς ἀν θρώ που, μέ σα στὸ οὕ τω πως κλει στὸ κύ κλω μα 
ἀ ξί ες- ἀ ρε τή- ἀ ξί ες. Τό τε καὶ μό νον ἡ πό λη ἀ πο κτᾷ ἔν νοι α ὡς συλ λο γι κὸ μέ σο 
ἀ νέ λι ξης τοῦ ἀν θρώ που, ἐ πι βάλ λον τας τὴν ἐ νερ γὸ καὶ οὐ σι α στι κὴ συμ με το χὴ 
τοῦ συ νό λου τῶν πο λι τῶν ὡς δή μου, ποὺ μὲ τὴν κο ρυ φαί α λει τουρ γί α του, τὴν 
Ἐκ κλη σί α τοῦ ∆ήμου, φέρ νει στὴν ἐ πι φά νεια τῆς πό λης τὰ προ βλή μα τα κα τ’ 
ἀρ χὴν τῆς κα θη με ρι νό τη τας μα ζὶ μὲ τὰ πά θη τους. 

Ἔ τσι αὐ τὰ βγαί νουν σὲ κοι νὴ θέ α τῆς πό λης. Τὸ Θέ ατρο ἀ να λαμ βά νει στὴ συ-
νέ χεια νὰ τὰ δεί ξῃ καὶ νὰ δι δά ξῃ! Ἐ κεῖ ὁ πο λί της θὰ ἀ να γνω ρί σῃ τὰ λά θη καὶ τὰ 
πά θη του, ἐ κεῖ θὰ δι δα χθῇ τὶς ἀ ξί ες τῆς πό λης ὡς ἀν τί δω ρο τῆς συμ με το χῆς του, 
ἐ κεῖ θὰ ἀ να γνω ρί σῃ τὴν ἀ λή θεια τῆς πό λης, τὴν ἀ λή θειά του, ἐ κεῖ θὰ νοι ώ σῃ νὰ 
ἀ να βλύ ζῃ ἡ ἀ ρε τὴ ἀ πὸ μέ σα του, κα θά ριο νε ρό, γιὰ νὰ «ξε πλύ νῃ» τὶς βρω μι ές του. 
Ἔ τσι γί νε ται ἡ κά θαρ ση τοῦ ἴ διου καὶ τῆς πό λης, πρᾶγ μα ποὺ θὰ τοῦ ἐ πι τρέ ψῃ 
νὰ ἀ νέ βῃ στὸ ἑ πό με νο σκα λο πά τι (δι δα-σκα λί α) στὴν ἀ πό το μη κλι τὺ ἀ ναρ ρί χη σής 
του, ποὺ ὁ ἴ διος ἀ πο φά σι σε, μὲ ὅ ρα μα τὸ με γά λο πλα τὼ δι καί ω σής του ὡς ἀν θρώ-
που. Ἡ ἀν δρεί α, δεύ τε ρη με τὰ τὴν σω φρο σύ νη ἰ δι ό τη τα τῆς ἀ ρε τῆς (μά χη κα τὰ τῆς 
ἀν τι θέ του ρο ῆς καὶ πα ρὰ τὸ δί και ο), ἔ χει νὰ κά νῃ κα τὰ τὴν φυ σι κὴ δι ά στα ση τῶν 
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πραγ μά των μὲ τὸ Στρα τὸ καὶ τὸ Στρα τη γὸ τῆς πό λης ὡς ἐκ φρα στῆ τῆς στα θε ρῆς 
θέ σης τῶν πο λι τῶν της γιὰ τὴν προ ά σπι ση τοῦ ὑ πέρ τα του ἀ γα θοῦ τῆς ἐ λευ θε ρί ας. 
Αὐ τὸ ὁ ρί ζει ἡ κα τὰ τὸ δί και ο ρο ὴ τῶν πραγ μά των τῆς πό λης. 

Στὴ σύγ χρο νη ὅ μως ἐκ δο χὴ τῆς πό λης, ὅ πως εἴ δα με καὶ κα τα λα βαί νου με ὅ λοι, 
ἡ ρο ὴ τῶν πραγ μά των της δὲν ρυθ μί ζε ται ἀ π’ αὐ τὴν καὶ οὔ τε βαί νει κα τὰ τὸ 
δί και ο ἀλ λὰ κα τὰ τὰ συμ φέ ρον τα τῶν ἰ σχυ ρῶν πα ρα γόν των. Καὶ ὅ λοι κα τα λα-
βαί νου με, τί σχέ ση μπο ρεῖ νὰ ἔ χουν αὐ τὰ μὲ τὸ δί καιο. Συ να κό λου θα Στρα τὸς 
καὶ Στρα τη γὸς τῆς πό λης, μὴ ἐκ φρά ζον τας τὴν (ἀρ χε τυ πι κή) οὐ σί α τῶν ὅ ρων 
ποὺ τυ πι κὰ κα λύ πτουν, βρί σκον ται ἐ κεῖ ποὺ βρί σκον ται στὶς συ νει δή σεις τῶν 
πο λι τῶν της.

Ἐ πί λο γος

κοί τη τοῦ με γά λου πο τα μοῦ τῶν λα ῶν τοῦ κό σμου εἶ ναι πιὰ πο λὺ 
μα κριὰ ἀ πὸ τὰ «ψη λὰ βου νά» μὲ τὰ «κα θά ρια νε ρά» τῶν «πη γῶν» 
τους, ποὺ τὸν δι α μόρ φω σαν. Τώ ρα τὰ νε ρὰ εἶ ναι βρώ μι κα καὶ αὐ τοί, 
«γαντ ζω μέ νοι» ὅ πως-ὅ πως ἀ πὸ τὰ κρά τη ὅ που βρέ θη καν, τα ξι δεύ-
ουν ξε χα σμέ νοι στὸ ὄ νει ρο τοῦ τε λι κοῦ προ ο ρι σμοῦ τους. Οἱ ἄρ χον-

τες τῶν «κα ρα βι ῶν», μι κρῶν ἢ με γά λων, πο λυ τε λῶν ἢ μή, λί γο πο λὺ τὸν ξέ ρουν. 
Ξέ ρουν ποῦ πη γαί νουν τὰ «κα ρά βια» τους. Ἤ δη ἡ μπλὲ γραμ μὴ τῆς «με γά λης 
θά λασ σας», ὅ που χύ νε ται ὁ «πο τα μός», προ βάλ λει στὸν ὁ ρί ζον τά τους, καὶ ὁ 
«τερ μα τι κὸς σταθ μός» ὅ που νὰ εἶ ναι θὰ φα νῇ. Ἄλ λο «πλοῖ ο» γιὰ τὸ τα ξί δι στὴ 
με γά λη θά λασ σα τοὺς πε ρι μέ νει, καὶ οἱ ἄρ χον τες, ὅ πως τοὺς δί δα ξε τὸ πα ρελ θὸν 
τῆς Ρώ μης, ἐ κεῖ νοι οἱ «ἅ γιοι» προ κά το χοί τους συγ κλη τι κοί, πρέ πει νὰ ἔ χουν τὸ 
νοῦ τους στὸν ἔ λεγ χο τοῦ τι μο νιοῦ του, ἀλ λὰ καὶ πό σοι καὶ ποι οί θὰ χω ρέ σουν 
σ’ αὐ τό. Ἐ κεῖ ὅ μως ἡ πλη ρο φο ρί α-γνώ ση καὶ οἱ φυ σι κοί της φο ρεῖς (ἐ πι στή μο νες) 
θὰ πά ρουν ἐκ τῶν πραγ μά των τοῦ τα ξι διοῦ τὴ θέ ση τοῦ χρή μα τος καὶ τῶν ἐμ-
πό ρων. ∆ύ σκο λα πράγ μα τα, ἴ σως ὁ ρια κὰ γιὰ τοὺς ἄρ χον τες τώ ρα. Ἡ πρό κλη ση 
μέ γι στη.

* * *

αὶ μὲ τὴν πό λη, τὶς ἀρ χὲς καὶ τὶς ἀ ξί ες της τί γί νε ται; Τὸ πο τά μι βέ-
βαι α δὲ γυ ρί ζει πί σω, ἀλ λὰ ἡ ζω ὴ τοῦ ἀν θρώ που λει τουρ γεῖ καὶ μὲ 
ὁ ρά μα τα, ποὺ τὸν κι νη το ποι οῦν καὶ τὸν ὁ δη γοῦν στὴν πο ρεί α, ποὺ 
ἀ πο φά σι σε νὰ ἀ κο λου θή σῃ. Τὸ ὅ ρα μα τῆς πό λης, τῆς Ἑλ λη νί δας 
πό λης, γί νε ται ἐκ τῶν πραγ μά των ση μεῖ ο ἀ να φο ρᾶς, φω τει νὸ ἀ στέ ρι 

γιὰ τὸ με γά λο τα ξί δι ποὺ ἔρ χε ται. Ἡ Φύ ση προ νό η σε καὶ πά λι ἔγ και ρα, πρὶν ἀ πὸ 
δυ ό μι συ χι λιά δες χρό νια, καὶ ὁ νο ῶν νοεί τω. 

Στά θης Νελ λό που λος
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 γὼ εἰ μὶ ἡ θύ ρα τῶν προ βά-
των. Πάν τες ὅ σοι ἦλ θον 
πρὸ ἐ μοῦ κλέ πται εἰ σὶ καὶ 
λῃ σταί... ἐ γὼ εἰ μὶ ὁ ποι μὴν 
ὁ κα λός.» (Ἰ ω άνν., Γ 7). Κά-

πως ἔ τσι ἀ πὸ τοὺς κλέ φτες καὶ τοὺς λῃ στές, 

ποὺ δὲν ἀ ρέ σκον ταν στὴν δου λεί α τοῦ ποι μέ-

να τοῦ «κα λοῦ», ξε κί νη σε ἡ Ἐ πα νά στα ση τοῦ 

1821. Ἄν θρω ποι ποὺ ἔ νι ω σαν στὸ πε τσί τους 

τί πά ει νὰ πῇ νὰ εἶ σαι πρό βα το καὶ ἐγ κα τέ-

λει ψαν τὴν «αὐ λὴν τῶν λο γι κῶν προ βά των» 

(«Ἀ καθ. Ὕ μνος»), γιὰ νὰ βγοῦ νε στὸ κλα ρὶ 

ὡς λύ κοι, ἐ πι βε βαι ώ νον τας τὴν λα ϊ κὴ πα ροι-

μί α ποὺ λέ ει, «ὅ ταν τὸ ἀρ νὶ πά ρῃ τὰ βου νὰ 
γί νε ται λύ κος».

Καὶ ἦ ταν ἐ κεῖ, στὶς βου νο κορ φές, ποὺ οἱ 

κλέ φτες μι λοῦ σαν λί γο, ἀλ λὰ μι λοῦ σαν Ἑλ λη-

νι κά. Ἐ κεῖ, στὰ βου νά, χτυ ποῦ σε ἐ λεύ θε ρα ἡ 

καρ διὰ τοῦ Ἕλ λη να, ἐ κεῖ συ νέ χι ζε ἡ ἀ δού λω-

τη Ἑλ λά δα. Ἄν θρω ποι ἐ λεύ θε ροι ἐν μέσῳ δού λων ρω μι ῶν, προ δο τῶν κοτ ζαμ-

πά ση δων, φο ρομ πη χτῶν πα πά δων καὶ σπι ού νων κε χα γιά δων, ποὺ προ τί μη-

σαν μιᾶς ὥ ρας ἐ λεύ θε ρη ζω ὴ πα ρὰ σα ράν τα χρό νια σκλα βιὰ καὶ φυ λα κή.

* * *

ν θρω ποι ποὺ «δὲν εἶ χαν τὸν θε ό τους». Ἀ θε ό φο βους τοὺς 

ἀ νέ βα ζαν, ἀ θε ό φο βους τοὺς κα τέ βα ζαν. Οὔ τε στὰ ξω κλή σια 

δὲν πη γαί να νε, για τὶ εἶ χε πα γα νι ές, πα γί δα δη λα δὴ γιὰ τοὺς 

«παγ κά νι». Ἦ ταν ὅ μως πράγ μα τι ἔ τσι; Πράγ μα τι ἐ κεῖ νοι οἱ 

ἄν θρω ποι, ποὺ ὡς κλέ φτες δὲν εἶ χαν πα τή σει τὸ πό δι τους σὲ 

ἐκ κλη σί α (εἶ χε μπά τσους) οὔ τε εἶ χαν με τα λά βει (δή λω ση με τά νοι ας) οὔ τε εἶ-

χαν ἐ ξο μο λο γη θῆ (ρου φια νιά), ποὺ ζοῦ σαν στὶς σπη λι ὲς καὶ ποῦ καὶ ποῦ στὰ 

μου λω χτὰ καὶ σὲ κα νέ να κρε βά τι, ἦ ταν ἄ θε οι; 

Ἢ μή πως ἦ ταν ἄ θρη σκοι; ∆ι ό τι κα τὰ τὴν γνώ μη μου αὐ τὸ ἦ ταν. Ἦ ταν ἄ θρη-

«
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σκοι καὶ τρα γου δοῦ σαν τὸν ἔ ρω τα, τὴν ζω ὴ καὶ τὸν θά να το στὰ τρα γού δια 

τους. Αὐ τοὶ ἦ ταν οἱ θε οί τους καὶ αὐ τοὺς τρα γου δοῦ σαν. Τὴν ἰ τιά, τὸν ἥ λιο, 

τὸν ἀ ε τὸ τρα γου δοῦ σαν καὶ ὑ μνοῦ σαν. ∆ι ό τι πε ρὶ ὕ μνων πρό κει ται. Τρο πά ρια 

δὲν εἶ χαν μή τε ψαλ μοὺς μή τε ἑ ξά ψαλ μους. Οὔ τε γράμ μα τα ἐ γνώ ρι ζαν, ἀ φοῦ 

οἱ πα πᾶ δες δι ά λε γαν ἀ πὸ τῶν ὑ πο τα κτι κῶν τους τὰ παι διὰ γιὰ τοὺς λί γους 

γραμ μα τι κούς, ποὺ προ ώ ρι ζαν γιὰ ψάλ τες καὶ πα πᾶ δες. 

Καὶ ἐ πει δὴ ἀ κρι βῶς γράμ μα τα δὲν ἤ ξε ραν, γι’ αὐ τὸ μᾶς ἄ φη σαν κλη ρο νο μιὰ 

τὰ λό γι α τους καὶ τὰ ἔρ γα τους μέ σα ἀ πὸ τὰ τρα γού δια τους. Μᾶς ἄ φη σαν τὴν 

σκέ ψη τους καὶ τὰ αἰ σθή μα τά τους μέ σα ἀ πὸ τὴν μου σι κή τους. Τέ χνες ἄλ λες 
‣

Ἡ τα κτι κὴ τοῦ αἰφ νι δια σμοῦ, γνω στὴ ὡς κλε φτο πό λε μος, ποὺ χρη σι μο ποι οῦ σαν οἱ 
κλέ φτες στὶς ἐ πι θέ σεις τους, κα θὼς καὶ ἡ σκλη ρὴ καὶ ἀ δι ά κο πη κα τα δί ω ξή τους, 
τοὺς ἀ νάγ κα ζε νὰ ζοῦν μο νί μως σὲ ἀ πρό σι τες ὀ ρει νὲς το πο θε σί ες, σὲ λη μέ ρια καὶ σὲ 

κρη σφύ γε τα.

Κλέ φτες στὸ κρη σφύ γε τό τους, ποὺ βρί σκε ται σὲ βρα χώ δη το πο θε σί α κον τὰ στὴ λί μνη τῆς 
Κω πα ΐ δας (Γεν νά δει ος Βι βλι ο θή κη, «Ἱ στο ρί α Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», «Ἐκ δο τι κὴ Ἀ θη νῶν»).
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δὲν εἴ χα νε, δὲν ξέ ρα νε. Εἶ χαν φρον τί σει οἱ χρι στια νοὶ νὰ τὶς ἐ ξα λεί ψουν, ὡς 

γνω στόν. Τὰ λό για τους ὅ μως μι λοῦν κα θα ρά. Πῶς θὰ χα ρα κτη ρί ζα με ἆ ρα γε 

τοὺς ἀν θρώ πους ποὺ ὑ μνοῦν τὸν ἀ μά ραν το; Ἄ θε ους; «Σὰν φύλ λο κι τρι νί ζω 
χω ρὶς ἐ σέ να, ἥ λι ε μου», τρα γου δᾶ νε στὴν δη μό σια πα ρά δο ση –καὶ πό σο δί κιο 

ἔ χουν ἀ λή θεια. Καὶ τί εἶ ναι τὸ τρα γού δι; ᾨδὴ στὸν τρά γο δὲν εἶ ναι; Καὶ τί νος 

θε ὸς εἶ ναι ὁ τρά γος, ἂν ὄ χι αὐ τῶν ποὺ ζοῦ νε στὰ βου νά, λῃ στὲς καὶ κλέ φτες 

τό τε, «πα γα νι στές» πιὸ πρίν; Τρα γο τό μα ρα φο ρά γα νε στὶς πλά τες τους, τσα-

ρού χι μὲ τὴν φοῦν τα ἴ διο μὲ τούρ κι κο φε σά κι σὲ σό λα καὶ τὴν βρά κα τους, 

ποὺ τὴν εἴ χα νε τυ λιγ μέ νη μὲ τὸ λε πτο ΰ φαν το τῆς κυ ρᾶς, ποὺ τῆς κλέ ψα νε τὰ 

μου λά ρια καὶ ἀ φοῦ κό ψα νε τὸ τό πι μὲ μί α σπα θιὰ στὴν μέ ση νὰ κον τύ νῃ, 

νὰ μὴν πι ά νε ται στὰ πουρ νά ρια, τυ λί ξα νε ἀ πὸ μι σὸ γύ ρω ἀ πὸ τὴν μέ ση τους 

μέ χρι πά νω ἀ πὸ τὸν γό να. Νὰ τί τρα γού δα γαν, νὰ καὶ τί φό ρα γαν. Μὲ ὅ,τι 

βρί σκα νε ἀ πὸ τὰ κλεμ μέ να τῶν κε χα γιά δων καὶ τῶν κοτ ζαμ πά ση δων.

«Κά θε κλα ρά κι // κρα τά ει που λά κι // ζευ γα ρω τό», τρα γου δού σα νε δῆ θεν, 

καὶ οἱ... μυ η μέ νοι ἔ πια ναν τὸ νό η μα. ∆ι α σπο ρὰ ἀ νὰ δύο καὶ ἄν τε πιά σ’ τους. 

Ἄ γριοι ἄν θρω ποι, ἔ τσι τοὺς ἔ λε γαν, ἐ πει δὴ μι λοῦ σαν λί γο, ἀλ λὰ ἦ ταν ἡ ἀ νάγ-

κη ποὺ τοὺς ἔ κα νε νὰ μι λοῦν λί γο. Κλέ φτες ἦ ταν, κυ νη γη μέ νοι στὰ βου νά, δὲν 

ἔ πρε πε ν’ ἀ κού γων ται, καί, ἅ μα πά λι ἔ πρε πε ν’ ἀ κου στοῦν, βρον τοῦ σαν τὰ 

ρου μά νια ἀ πὸ τὴν φω νή. Κα θόν του σαν στὴν βί γλα πά νω στὸ κο τρώ νι ἀ να-

παυ τι κὰ πά νω στὴν πα χυά τους φου στα νέλ λα καὶ θω ροῦ σαν ὁ λη με ρίς. Ἅ μα 

κα νέ να ἀ γώ γι ἢ κα νέ νας κοτ ζαμ πά σης περ νοῦ σε τὸν κα τή φο ρο, τὸν λῄ στευ αν 

γιὰ τὰ πρὸς τὸ ζῆν καὶ δρό μο πά λι. Στὸ κλα ρί.

Αὐ τὴ ἦ ταν ἡ ζω ή τους, αὐ τὴ ἡ κα θη με ρι νό τη τά τους. Φτώ χεια, δυ στυ χί α, 

πό νος μὰ καὶ κεί νη ἡ αἴ σθη ση ἐ λευ θε ρί ας, ποὺ ἔ χει ὁ ἄν θρω πος, ὅ ταν βρί σκε-

ται στὴν φύ ση του. Στοὺς θε ούς του. Σπί τια δὲν εἴ χα νε, κι ἂν εἴ χα νε, σπά νια 

τὰ ἔ βλε παν, στὰ κλε φτά. Ποῦ καὶ ποῦ καὶ κά ποι α ὄ μορ φη, ἔ ρω τες δυ να τοί, 

ποὺ ἄν τε χαν σὲ ὅ λα, σὰν νὰ ἦ ταν θε οὶ λές, μὰ σπί τια δὲν εἴ χα νε. Οὔ τε ἔ πρε πε 

νὰ ἔ χουν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς τὰ κά ψουν οἱ ἀ γᾶ δες.

* * *

 κεῖ νοι οἱ ἄν θρω ποι λοι πόν, ποὺ σή με ρα τοὺς χρω στᾶ με τὴν 

ἐ λευ θε ρί α μας, δὲν εἶ χαν θρη σκεί α. Οὔ τε θρη σκευ τι κὲς τε λε τὲς 

εἴ χα νε. Οἱ μο να δι κές τους τε λε τὲς ἦ ταν ὁ ἀρ χαι ό τα τος κυ κλι-

κὸς ἀ ρι στε ρό στρο φος χο ρὸς καὶ οἱ ὕ μνοι τοῦ κλα ρί νου ν’ ἀν-

τι λα λοῦν. «Τού τη ἡ γῆς, κυ ρὰ Γι ώρ γαι να (κυ ρὰ τοῦ γε ωρ γοῦ 
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εἶ ναι ἡ ∆ή μη τρα), τού τη ἡ γῆς ποὺ τὴν πα τοῦ με, ὅ λοι μέ σα θὲ νὰ μποῦ με», 

τρα γου δά γα νε καὶ χο ρεύ α νε σὲ μί α τε λε τὴ ἑλ λη νι κή, ποὺ κρα τά ει αἰ ῶ νες καὶ 

τί πο τα δὲν μπο ροῦ σε νὰ τὴν στα μα τή σῃ, κα νέ νας κοτ ζαμ πά σης καὶ κα νέ νας 

πα πᾶς. Ἐ κεῖ εἶ ναι οἱ ρί ζες μας, ἐ κεῖ πρέ πει νὰ ψά ξου με γιὰ τὴν συ νέ χεια τοῦ 

Ἑλ λη νι σμοῦ. Ἐ κεῖ, ἀ νά με σα σὲ ἔν θε ους λά τρεις τῆς Φύ σης καὶ τῆς ζω ῆς, τῆς 

ἐ λεύ θε ρης ζω ῆς. Ἐ κεῖ, στοὺς κλέ φτες, ποὺ γιὰ τὴν λευ τε ριὰ τὴν δι κή τους καὶ 

τὴν δι κή μας ξε ση κώ θη καν σὲ μπου λού κια καὶ πῆ ραν φα λάγ γι ὅ,τι ἐμ πό δι ζε 

τὸ διά βα τους. Μιὰ χού φτα ξε βρά κω των κλε φτῶν, ποὺ πο λε μοῦ σαν χο ρεύ ον-

τας καὶ πε θαί να νε τρα γου δῶν τας, ὅ πως ζού σα νε. 

Ποὺ δὲν λο γα ρι ά ζα νε ζω ὴ καὶ θά να το, μή τε σκά γα νε ἂν θὰ τοὺς θά ψῃ πα-

πᾶς ἢ κα νέ νας. Ἀρ κεῖ νὰ πε θαί να νε λεύ τε ροι καὶ ἀ δού λω τοι τρα γου δῶν τας 

καὶ χο ρεύ ον τας σὲ πεῖ σμα τῶν «ἁ γί ων πα τέ ρων» ὅ λων, ποὺ τοὺς ἀ πα γο ρεύ α-

νε καὶ τὸ τρα γού δι καὶ τὸν χο ρό.

* * *

,τι εἴ μα στε σή με ρα τὸ χρω στᾶ με ἐν πολ λοῖς σ’ ἐ κεί νους τοὺς ἀν-

θρώ πους, ποὺ δώ σα νε τὸ αἷ μα τους γιὰ μί α πα τρί δα λεύ τε ρη. 

Ἔ χου με χρέ ος ἀ πέ ναν τί τους, ἐ μεῖς, τὰ παι διὰ καὶ τὰ ἐγ γό νια 

τους. Ἤ τα νε δι πλῆ ἡ σκλα βιά, ποὺ βά ραι νε τοῦ το τὸν τό πο. 

Ἐ κεῖ νοι κα τά φε ραν νὰ μᾶς ἐ λευ θε ρώ σουν ἀ πὸ τὴν τυ ραν νί α 

τοῦ Ὀ θω μα νοῦ, ἀλ λὰ ἆ ρα γε ἐ κεῖ τε λεί ω σε καὶ ὁ ἀ γῶ νας; Ὄ χι. Βρον τε ρὸ ὄ χι. 

Ἡ σκλα βιὰ ἤ τα νε δι πλῆ, καὶ ἀ κό μη δὲν ἔ χου με τε λει ώ σει. Τού τη τὴν παν τέρ μη 

χώ ρα τὴν κα τα τρέ χει ἀ κό μα ὁ ζυ γὸς τῆς πνευ μα τι κῆς σκλα βιᾶς, καὶ εἶ ναι αὐ τὸ 

ἀ κρι βῶς τὸ χρέ ος ὅ λων ἐ μᾶς, ποὺ μὲ ἔρ γα θέ λου με νὰ τι μή σου με ἐ κεί νων τοὺς 

ἀ γῶ νες. Σ’ ἐ μᾶς ἔ λα χε νὰ συ νε χί σου με τὴν ἀ πε λευ θέ ρω ση δι ώ χνον τας τὴν 

πνευ μα τι κὴ σκλα βιὰ τοῦ χρι στια νοῦ εἰ σβο λέα, ποὺ σὰν βδέλ λα συ νε χί ζει ἀ κό-

μη σή με ρα νὰ πί νῃ τὸ αἷ μα τού του τοῦ τό που. Ὁ ἀ γῶ νας ἐ κεῖ νος συ νε χί ζε ται 

στὸ ὄ νο μα τῆς ἴ διας μὲ τό τε θε ᾶς. Τῆς Ἐ λευ θε ρί ας. Εἴ μα στε λί γοι, ναί, ἀλ λὰ 

κι ἐ κεῖ νοι λί γοι ἦ ταν. Ἂς μὴν πε ρι μέ νου με ἀ πὸ τοὺς πολ λούς. Οἱ πολ λοὶ ἦ ταν 

καὶ εἶ ναι ρω μιοί, ἄ βου λο ποί μνιο, δί χως θέ λη ση, δί χως ὅ ρα μα, δί χως ἰ δα νι κά. 

Οἱ και ροὶ μᾶς εὐ νο οῦν, καὶ δὲν μέ νει πα ρὰ νὰ ἀ τσα λώ σου με τὴν θέ λη σή μας, 

γιὰ νὰ ἀ πο τι νά ξου με καὶ τὸν δυ νά στη τοῦ σκο τα δι σμοῦ. Τοὺς τὸ χρω στᾶ με 

ἐ μεῖς, οἱ ἀ πό γο νοι, αὐ τὸν τὸν ἀ γῶ να. Εἶ ναι τὸ δι κό μας χρέ ος.

Κλεί τωρ
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Ὠ ση έ, Ἰ εσ σαί, Ρα χὴλ καὶ ἄλ λα ὀ νό μα τα Ἑ βραί ων προ πα τό ρων ἀ πο τε λοῦν τὰ κλα διὰ τοῦ 
δέν τρου προ έ λευ σης τῆς ζω ῆς τοῦ ἀν θρώ που (καὶ ἡ μῶν, τῶν Ἑλ λή νων) στὸ ἐ ξώ φυλ λο 

τοῦ βι βλί ου τῶν Θρη σκευ τι κῶν Α΄ Γυ μνα σί ου. (Εἰ κό να: Ζέ φη Ἀλ κα λά ι.)
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ὴν ἴ δια ὥ ρα, ποὺ σύσ σω μη ἡ ρω μι ο σύ νη δι ερ ρή γνυ ε τὰ 
ἱ μά τιά της γιὰ τὴν ἀ πό συρ ση τοῦ βι βλί ου Ἱ στο ρί ας τῆς 
Στ΄ ∆η μο τι κοῦ, οὐ δεὶς ἀ σχο λεῖτο μὲ τὰ ὑ πό λοι πα σχο λι-
κὰ βι βλί α τῆς Ά/θμιας καὶ Β /́θμιας Ἐκ παί δευ σης, ὡ ρι-
σμέ να ἀ πὸ τὰ ὁ ποῖ α εἶ ναι –ὅ πως καὶ τὰ προ η γού με να, 

ἐξ ἄλ λου– γε μᾶ τα ἀ να κρί βει ες καὶ ἱ στο ρι κὰ ψεύ δη, δι δά σκον ται ὅ μως 
κα νο νι κὰ στοὺς μα θη τὲς χω ρὶς τὴν πα ρα μι κρὴ ἀν τί δρα ση ἀ πὸ κα νέ ναν. 
Χα ρα κτη ρι στι κὸ πα ρά δειγ μα ἀ πο τε λεῖ τὸ νέ ο βι βλί ο Θρη σκευ τι κῶν τῆς 
Ά  Γυ μνα σί ου, ποὺ φέ ρει τὸν τίτ λο: «Πα λαι ὰ ∆ι α θή κη. Ἡ προ ϊ στο ρί α 
τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ». Πρό κει ται γιὰ ἕ να βι βλί ο ἀν τι ε πι στη μο νι κό, ἀ νι-
στό ρη το, ἀν θελ λη νι κό, μὲ πολ λὲς ἀ να κρί βει ες κι ὑ περ βο λές. 

ÁÐÏ ÔÇÍ «ÔÏÑÁ»...
ÓÔÏ «ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁ»

‣

Ὁ Ἀ λέ ξαν δρος γο να τι στὸς μπρο στὰ στὸν Ἀρ χι ραβ βῖ νο

Ἀ ξι ό τι με κ. Λάμ πρου,
Ναὶ μὲν ἕνα μέ ρος τῶν Ἑλ λή νων ἐν δι α φέρ θη κε γιὰ τὴν Ἱ στο ρί α τῆς χώ ρας μας, 

ἀλ λὰ τὸ με γά λο «Ἑλ λη νο-χρι στι α νι κό» ποί μνιο ἔ δρα σε ὑ πὲρ τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλ λά δος, ἐ πη ρε α σμέ νο ἀ πὸ τὴν ἀ γα νά κτη ση τῶν ἱ ε ρω μέ νων γιὰ τὰ ἀρ νη τι κὰ 
ποὺ γρά φον ται ἐ ναν τί ον τους καὶ ἰ δι αι τέ ρως γιὰ τὴν ἀ να φο ρὰ τῆς μὴ ὕ παρ ξης 
τοῦ «Κρυ φοῦ Σχο λει οῦ» καὶ τοῦ ἀν θελ λη νι κοῦ ρό λου τῆς Ὀρ θο δο ξί ας κα τὰ τὸ 
1821.

Τὸ σκε πτι κὸ ποὺ μὲ ὡ δή γη σε σ’ αὐ τὴ τὴ δι α πί στω ση εἶ ναι ἡ ἀ πο ρί α, για τί 
ὅσον ἀφορᾷ στὸ βι βλί ο Θρη σκευ τι κῶν τῆς Α΄ Γυ μνα σί ου, ποὺ δι δα σκό ταν πρὶν 
ἀ πὸ λί γα χρό νια καὶ εἶ χε σὰν ἀν τι κει με νι κὸ σκο πό του τὴν τε ρά στια προ βο λὴ 
τῶν ἁ γί ων καὶ μό νον αὐ τῶν, δὲν ὑπῆρξε καμ μί α ἀν τί δρα ση καὶ ἀ πόρ ρι ψη ἀ πὸ 
τοὺς Ἕλ λη νες; Καὶ ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι αὐ τὸ δὲν τὸ κα τά λα βαν, ἐ πει δὴ συ νέ φε-
ρε τὴν Ἐκ κλη σί α καὶ τὸ δε χό ταν, δε χό ταν ὅ μως μα ζὶ καὶ τὴν ὑ πο τί μη ση τοῦ Μ. 
Ἀ λε ξάν δρου, ποὺ ἐμφα νι ζό ταν σὲ μί α ὁ λο σέ λι δη εἰκόνα τοῦ ἐν λόγῳ ἀ νι στό ρη-
του βιβλίου νὰ προ σκυ νᾷ γο να τι στὸς στὴν πύ λη τῆς Ἱ ε ρου σα λὴμ τὸν Ἰ ου δαῖ ο 
ἀρ χι ε ρέ α.

Ἀ νι στό ρη τη καὶ ἀν τι ε πι στη μο νι κὴ προπαγάνδα
στὸ βι βλί ο τῶν Θρη σκευ τι κῶν τοῦ Γυ μνα σί ου
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Πρὶν κλείσω: ἄλλο ἕνα ση-
μεῖο, στὸ ὁποῖο οὐδεὶς ἀντέδρα-
σε, εἶναι αὐτὸ ποὺ σιγὰ σιγά, 
ἐξελίσσεται: Ἡ ἁπλοποίηση 
καὶ παραποίηση τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας. Σᾶς στέλνω φωτοτυ-
πία τοῦ ἐξωφύλλου μὲ τὸν τίτ-
λο τοῦ βιβλίου. Οἱ συγγραφεῖς 
του εἶναι καθηγητὲς τοῦ Α.Π. 
Θεσσαλονίκης καὶ δὲν γνώρι-
ζαν, ὅτι τὸ καινούργιο δὲν εἶ-
ναι καινούριο ἀλλὰ καταστρο-
φὴ τῆς γλώσσας μας;

 Μὲ ἐκτίμηση
 Παναγ. Ἰατροῦ
 Θεσσαλονίκη

Μὲ τὴν Βίβλο κατανοεῖς τὴν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας!

«Ἡ Ἁγία Γραφὴ μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὄχι μόνο κοινὴ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ 
τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ πηγὴ τοῦ πολιτισμοῦ τους. Ὅποιος θέλει νὰ 
κατανοήσῃ τὴ θρησκεία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἱστορία τῆς πατρίδας του, χρει-

άζεται νὰ γνωρίσῃ τὸ συναρπαστικὸ κόσμο τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς.» Αὐτὰ ἀναγράφονται στὴ σελίδα 11· τὸ συγκε-
κριμένο δηλαδὴ βιβλίο διδάσκει τὰ ἑλληνόπουλα, ὅτι, 
ὅταν θελήσουν νὰ κατανοήσουν τὴν Ἱστορία καὶ τὸν 
Πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδας, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀνατρέξουν 
στὴ «συναρπαστική» Βίβλο.

Τὰ «συναρπαστικά» ἀρχίζουν ἀπὸ τὶς πρῶτες του σελί-
δες, ὅπου ἐπαναλαμβάνεται τὸ γνωστὸ ἱστορικὸ ψεῦδος 
τοῦ «ἐξ ἀνατολῶν τὸ φῶς», τὸ ὁποῖο μὲ πλῆθος δημοσι-
ευμάτων ἔχει ἀντικρουσθῆ στὸ «∆». Στὴ σελίδα 21 ἀνα-
γράφεται: «Σ’ αὐτὴ τὴν εὔφορη περιοχὴ (σ.σ. Μέση Ἀνα-
τολή) δημιουργήθηκαν οἱ πρῶτοι οἰκισμοί, ἐπινοήθηκε 
ἡ γραφὴ καὶ ὁ τροχός, καὶ ἄνθισαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς 
σπουδαιότερους πολιτισμοὺς τοῦ κόσμου.»

Μερικὲς σελίδες παρακάτω τοποθετεῖται χρονικὰ ἡ ἐπο-
χή, ποὺ ἔζησαν οἱ πατριάρχες (Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ) 

Φανταστικὴ εἰκόνα ἀπὸ βιβλίο Θρησκευτικῶν, 
ποὺ παριστάνει τὸ Μ. Ἀλέξανδρο νὰ ὑποκλίνε-
ται στὸν Ἰουδαῖο ἀρχιραββῖνο μπροστὰ στὴν 

πύλη τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὅποιος θέλει 

νὰ κατανοήσῃ 

τὴ θρησκεία, 

τὸν πολιτισμὸ 

καὶ τὴν ἱστορία 

τῆς πατρίδας 

του, χρειάζεται 

νὰ γνωρίσῃ 

τὸ συναρπαστικὸ 

κόσμο τῆς Ἁγίας 

Γραφῆς.

Bιβλίο Θρησκευτικῶν, 
Ά  Γυμνασίου
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«κάπου ἀνάμεσα στὸ 19ο αἰ. ἕως τὸ 15ο αἰ. π.Χ.» (σελ. 29). Καὶ εἶναι πασίγνω-
στο, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπορρίπτονται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς 
Ἱστορίας, ἡ ὁποία σὲ καμμία περίοδό της δὲν δέχεται τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὡς 
ἱστορικὴ πηγή. ∆ὲν ὑπάρχει κανένα ἀρχαιολογικὸ εὕρημα, ποὺ νὰ πιστοποιῇ, ὅτι 
τὰ περιγραφόμενα πρόσωπα τῆς Βίβλου ἔχουν ἔστω ὑπάρξει, πόσῳ μᾶλλον, ὅτι 
ἔζησαν τὴν ἐποχή, ποὺ ἀναφέρεται στὸ βιβλίο. Πρόκειται περὶ μεγάλου ψεύδους. 
Στὸν εἰκονιζόμενο ἀνωτέρω πίνακα τῆς σελίδας 28 τοῦ βιβλίου ἔχουν τοποθετηθῆ 
ἐπὶ πλέον -ἐντελῶς αὐθαίρετα- καὶ ἡμερομηνίες, ποὺ ὑποτίθεται, ὅτι βασίλευσαν 
ἀνύπαρκτα πρόσωπα –Ἑβραῖοι βασιλιᾶδες– τῆς ἑβραϊκῆς παραμυθολογίας. 

Στὸν πίνακα τῆς σελίδας 28 τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α΄ Γυμνασίου ὄχι μόνον 
τοποθετοῦνται –ἐντελῶς αὐθαίρετα– οἱ βιβλικοὶ πατριάρχες τὴν β΄ χιλιετία π.Χ. καὶ κάποια 
ἀπροσδιόριστα σκίτσα ἐκτινάσσουν τὴν ἑβραϊκὴ παρουσία τὸ 2.500 π.Χ., ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ-
ται ἐπὶ πλέον παράλληλη συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ ἀρχὴ τοῦ ὁποίου το-
ποθετεῖται, στὸ 3.000 π.Χ.. ∆ὲν ἔχουν ἀκούσει στὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. π.χ. γιὰ τὸ λιμναῖο οἰκισμὸ 
τῆς Καστοριᾶς (6η χιλιετία π.Χ.), γιὰ τοὺς νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς στὸ Σέσκλο, στὴ Νέα 
Νικομήδεια Μακεδονίας (7η χιλιετία π.Χ.), γιὰ τὴν πανάρχαια ναυσιπλοΐα τοῦ Αἰγαίου 

(9η χιλιετία π.Χ.), ποὺ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὰ εὑρήματα στὸ σπήλαιο Φράχθι κ.λπ.;
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«Καὶ εἶ δεν ὁ Θε ὸς ὅ τι κα λόν»

Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξέ λι ξης τῶν φυ τι κῶν καὶ ζω ι κῶν εἰ δῶν ἀ νά γε ται στὴν 
ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ φι λο σο φι κὴ Σκέ ψη (Σχο λὴ Μι λή του, Ἐμ πε δο κλῆς, 
Ἀ ρι στο τέ λης, Ἡ ρά κλει τος κ.λπ.). Με τὰ τὸ χρι στι α νι κὸ Με σαί ω να 
-ὁ πό τε δι δα σκό ταν ἡ ἐφ’ ἅ παξ δη μι ουρ γί α ὅ λων τῶν εἰ δῶν ἀ πὸ τὸ 
Για χβέ- οἱ ἐ ξε λι κτι κὲς θε ω ρί ες ἐ πα νέ καμ ψαν ἀ πὸ τὸν ∆αρ βῖ νο. Σή με-

ρα, πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ ἕ ναν αἰ ῶ να με τὰ τὸ θά να τό του, ἡ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα 
ἔ χει ἀ πο δε χθῆ μὲ δι ά φο ρες βελ τι ώ σεις καὶ προ σαρ μο γὲς τὶς θέ σεις του, οἱ ὁ ποῖ ες 
ἐ πι βε βαι ώ θη καν ἐν τῷ με τα ξὺ ἀ πὸ πλῆ θος πα ρα τη ρή σε ων καὶ νε ω τέ ρων ἀ να κα λύ-
ψε ων, ἀλ λὰ καὶ ἀ πὸ σύγ χρο νες με λέ τες τοῦ D.N.A. τῶν ζῴ ων καὶ τοῦ ἀν θρώ που. 
(Βλ. «Ἐκ κλη σί α ἐ ναν τί ον ∆αρ βί νου», «∆», τ. 299 καὶ «Ἡ Θε ω ρί α τῆς Ἐ ξέ λι ξης στὴ 
φι λο σο φί α τοῦ Ἐμ πε δο κλῆ», «∆», τ. 301.)

Στὸ βι βλί ο τῶν Θρη σκευ τι κῶν δι δά σκε ται ἡ ἀν τι ε πι στη μο νι κὴ θε ω ρί α τῆς 
κτί σης τοῦ κό σμου μέσα σὲ ἕξι ἠμέρες ἀ πὸ τὸν Για χβέ, ὁ ὁ ποῖ ος τὴν τε λευ ταί α 
μέ ρα τῆς ἑ βδο μά δας τῆς δη μι ουρ γί ας «εἶ δεν ὅ τι κα λόν». Τὸ κε φά λαι ο ὁ λο κλη-
ρώ νε ται μὲ τὴ «δι α πί στω ση», ὅ τι οὐ δε μί α σύγ κρου ση με τα ξὺ Ἐ πι στή μης καὶ 
Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης ὑ φί στα ται.

Ὁ ἀ σε βὴς βα σι λιᾶς Ἀν τί ο χος καὶ οἱ ἁ μαρ τω λοὶ Ἕλ λη νες

τὴ σε λί δα 148 ἐ ξι στο ροῦν ται οἱ ἀ να κρί βει ες τῶν τεσ σά ρων βι βλί ων 
τῶν Μακ κα βαί ων τῶν σχε τι κῶν μὲ τὶς ἀν θελ λη νι κὲς ἐ νέρ γει ες ἐ ξε γερ-
μέ νων Ἑ βραί ων ἐ ναν τί ον τῶν ἐ πι γό νων τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου: 
«Ἡ πε ρί ο δος τῆς εἰ ρή νης στὴν Πα λαι στί νη ἔ λη ξε, ὅ ταν ἡ χώ ρα πέ-
ρα σε στὴν κυ ρι αρ χί α τῶν Σε λευ κι δῶν, βα σι λέ ων τῆς Συ ρί ας. Αὐ τοὶ 

προ σπά θη σαν νὰ ἐ ξελ λη νί σουν μὲ βί αι ο τρό πο τοὺς Ἰ ου δαί ους. Ὁ βα σι λιᾶς Ἀν τί-
ο χος ἔ στει λε γρα πτὴ δι α τα γὴ σ’ ὅ λα τὰ ἔ θνη τοῦ βα σι λεί ου του, σύμ φω να μὲ τὴν 
ὁ ποί α αὐ τὰ θὰ ἐγ κα τέ λει παν τὰ ἔ θι μά τους καὶ θὰ γί νον ταν ὅ λα ἕ νας λα ός. Κι 
ὅ λα τὰ ἔ θνη ὑ πά κου σαν. Ἀ κό μη καὶ ἀ πὸ τοὺς Ἰσ ρα η λῖ τες πολ λοὶ συμ φώ νη σαν 
καὶ δέ χτη καν τὴ θρη σκεί α τοῦ βα σι λιᾶ. Ὁ Ἀν τί ο χος βε βή λω σε καὶ λα φυ ρα γώ-
γη σε τὸ Να ὸ (τοῦ Σο λο μῶν τα) καὶ ἀ πα γό ρευ σε τὴν τή ρη ση τοῦ Σαβ βά του, τὴν 
πε ρι το μὴ καὶ τὴν προ σφο ρὰ θυ σι ῶν. Ἐ πὶ πλέ ον δι έ τα ξε νὰ προ σφέ ρων ται θυ σί ες 
στοὺς ἐ θνι κοὺς θε οὺς μέ σα στὸ Να ὸ τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ. Οἱ ποι νὲς ποὺ ἐ πέ βαλ λε σὲ 
ὅ σους εἶ χαν ἀν τίρ ρη ση ἔ φτα ναν ἕ ως τὸ θά να το. Τό τε μιὰ ἰ ου δα ϊ κὴ οἰ κο γέ νεια 
ἱ ε ρέ ων, οἱ Ἀ σμο ναῖ οι, ξε κί νη σαν μί α σθε να ρὴ ἀν τί στα ση... 

» Ἔ τσι συγ κρο τή θη κε ἕ νας στρα τός, ὁ ὁ ποῖ ος χτύ πη σε τοὺς ἁ μαρ τω λοὺς καὶ 
ἀ σε βεῖς ἀν θρώ πους... Οἱ λό φοι τῆς Ἰ ου δαί ας ἔ γι ναν τὸ ὁρ μη τή ριο τοῦ ἀν ταρ το-
πό λε μου τῶν Ἰ ου δαί ων ἐ νάν τια στοὺς Σε λευ κί δες.

» Με τὰ τὸ θά να το τοῦ Ματ τα θί α, οἱ γυιοί του, Ἰ ού δας, Ἰ ω νά θαν καὶ Σί μων 
συ νέ χι σαν τὸν ἀ γῶ να. Στὸν Ἰ ού δα μά λι στα ἔ δω σαν τὸ χα ρα κτη ρι σμὸ Μακ κα-
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Ç «ÊÏÓÌÏËÏÃÉÁ» ÔÇÓ Ð. ÄÉÁÈÇÊÇÓ

 πὸ ἔ ρευ να ποὺ ἔ κα να στὰ βι βλί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς (Πα λαι ὰ καὶ 
Και νὴ ∆ι α θή κη) πολ λῶν ἐκ δό σε ών τους θὰ με τα φέ ρω ἐ δῶ αὐ τὰ ποὺ 
γρά φουν γιὰ τοὺς ἀ πο γό νους τοῦ Ἀ δάμ, τοῦ «πρω τό πλα στου» ἀν-
θρώ που καὶ ἑ πο μέ νως τὴν «ἀρ χή» τῆς «δη μι ουρ γί ας τοῦ Σύμ παν τος 

Κό σμου», ἀ φοῦ ὁ πρω τό πλα στος «δη μι ουρ γή θη κε» τὴν ἕ κτη ἡ μέ ρα. 
Συγ κεν τρώ σα με λοι πὸν σὲ πί να κα τὰ στοιχεῖα γεν νή σε ως καὶ διά ρκειας ζω ῆς 

προπατόρων καὶ ἀπογόνων μὲ ἀ κρι βῆ ἀναφορὰ κε φα λαί ου καὶ στί χου, ὅπως 
ἀνα φέ ρον ται στὴν Π. ∆ι α θή κη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
«ΓΕΝΕΣΗΣ»

ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΕΝΝΗΣΕ

ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
«ΓΕΝΕΣΗΣ»

ΕΤΗ ΖΩΗΣ 
ΠΑΤΕΡΑ

5 Α∆ΑΜ 130 ΣΗΘ 5 930
5 ΣΗΘ 105 ΕΝΩΣ 5 912
5 ΕΝΩΣ 90 ΚΑΙΝΑΝ 5 905
5 ΚΑΙΝΑΝ 70 ΜΑΛΛΑ∆ΕΗΛ 5 910
5 ΜΑΛΛΑ∆ΕΗΛ 65 ΙΑΡΕ∆ 5 895
5 ΙΑΡΕ∆ 162 ΕΝΩΧ 5 962
5 ΕΝΩΧ 65 ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ 5 365
5 ΜΑΘΟΥΣΑΛΛΑ 180 ΛΑΜΕΧ 5 969
5 ΛΑΜΕΧ 182 ΝΩΕ 5 777
5 ΝΩΕ 500 ΣΗΜ 9 950
11 ΣΗΜ 100 ΑΦΡΑΞΑ∆ 11 600
11 ΑΦΡΑΞΑ∆ 35 ΣΑΛΑΧ 1 438
11 ΣΑΛΑΧ 30 ΕΒΕΡ 11 433
11 ΕΒΕΡ 34 ΠΕΛΕΓ 11 464
11 ΠΕΛΕΓ 30 ΡΕΟΥ 11 239
11 ΡΕΟΥ 32 ΣΕΡΟΥΓ 11 239
11 ΣΕΡΟΥΓ 30 ΝΑΧΩΡ 11 230
11 ΝΑΧΩΡ 29 ΘΑΡΑ 11 148
11 ΘΑΡΑ 70 ΑΒΡΑΑΜ 11 205
21 ΑΒΡΑΑΜ 100 ΙΣΑΑΚ 25 175
25 ΙΣΑΑΚ 60 ΙΑΚΩΒ 35 180

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗ Α∆ΑΜ  ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ ΕΩΣ 
ΙΑΚΩΒ       2.099

Με τὰ τὴ γέν νη ση τοῦ Ἰ α κὼβ ἡ Π. ∆ι α θή κη δὲν δί νει λε πτο μέ ρει ες γεν νή σε ως 
καὶ θα νά του τῶν ὑ πο λοί πων γε ναρ χῶν ἕ ως τὴ γέν νη ση τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. 
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Κα θο ρί ζει ὅ μως ὅ τι τὰ παι διὰ τοῦ 
Ἰ α κὼβ (ἐκ τῶν ὑ στέ ρων Ἰσ ρα ήλ) 
πῆ γαν στὴν Αἴ γυ πτο, ὅ ταν ἐ κεῖ 
ἦ ταν βα σι λιᾶς ὁ Ραμ σῆς ὁ Β ,́ δη-
λα δὴ με τα ξὺ τοῦ 1290 καὶ 1224 
π.Χ., ὅ που βρῆ καν τὸν ἀ δελ φό 
τους Ἰ ω σήφ. Γιὰ ἐ πα λή θευ ση δι α βά στε: «Γέ νε ση», Κεφ. 37: «Τὰ ἀ δέλ φια του 
πού λη σαν τὸν Ἰ ω σὴφ στοὺς Μο δι α νί τες καὶ αὐ τοὶ τὸν πού λη σαν στὴν Αἴ γυ πτο 
στὸν αὐ λάρ χη τοῦ Φα ρα ώ, ὅ ταν ἀ κό μη ἦ ταν νέ ος ὁ Ἰ ω σήφ» (στ. 2). 

Στὰ 2099 χρό νια ἀ πὸ τὸ πλά σι μο τοῦ Ἀ δάμ, δη λα δὴ τὴν ἀρ χὴ τῆς δη μι ουρ γί ας 
ἕ ως τὴ γέν νη ση τοῦ Ἰ σα άκ, θὰ προ σθέ σου με τὰ 147 χρό νια ὅ λης τῆς ζω ῆς τοῦ 
Ἰ α κὼβ («Γέ νε ση», κεφ. 47). Ἐ πί σης θὰ προ σθέ σου με τὰ 1.290 χρό νια ἀ πὸ τὴν ἀρ-
χὴ τῆς βα σι λεί ας τοῦ Φα ρα ὼ Ραμ σῆ τοῦ Β΄ ἕ ως τὴ γέν νη ση τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ 
κα θὼς καὶ τὰ 2008 χρό νια ἀ πὸ τό τε ἕ ως τὴν ἐ πο χή μας. Ἔ τσι θὰ ἔ χου με:

Σύ νο λο ἐ τῶν ἀ πὸ Ἀ δὰμ ἕ ως Ἰ α κώβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.099 ἔ τη

Σύ νο λο ἐ τῶν ζω ῆς Ἰ α κώβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ἔ τη

Σύ νο λο ἐ τῶν ἀ πὸ ἀρ χὴ βα σι λεί ας Ραμ σῆ ἕ ως γέν νη ση Ἰ η σοῦ . . . . . . . 1.290 ἔ τη

Σύ νο λο ἐ τῶν ἀ πὸ γέν νη ση Ἰ η σοῦ ἕ ως τὴν ἐ πο χή μας . . . . . . . . . . . . . . . 2.008 ἔ τη

Σύ νο λο ἐ τῶν ἀ πὸ πλά σι μο Ἀ δὰμ ἕ ως σή με ρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.544 ἔ τη!

Γ.Χ.Χ.

Ἑ βραι ο χρι στια νοὶ θε ω ρη τι κοὶ ὑ πο-
στη ρί ζουν, ὅ τι τὰ ἀ να γρα φό με να 
ὑ περ βο λι κὰ ἔ τη ζω ῆς τῶν προ πα τό-
ρων στὴν Βί βλο δὲν ἦ ταν ὅ πως τὰ 
ση με ρι νά, ἀλ λὰ ἄλ λα μι κρό τε ρης 
διά ρκειας, πι θα νὸν σε λη νια κά. Αὐ-
τὸ δὲν ἰ σχύ ει, για τί, ὅ ταν ὁ Ἀ βρα άμ, 
σύμ φω να μὲ τὴ «Γέ νε ση» (21: 1-7), 
γέν νη σε τὸν Ἰ σα άκ, το νί ζε ται, ὅ τι 
ἦ ταν ἑ κα τὸ ἐ τῶν γέ ρος. [«Καὶ συλ-
λα βοῦ σα (ἡ Σάρ ρα) ἔ τε κε τῷ Ἀ βρα-
ὰμ υἱ ὸν εἰς τὸ γῆ ρας...Καὶ Ἁ βρα ὰμ 
ἦν ἑ κα τὸν ἐ τῶν, ἡ νί κα ἐ γέ νε το αὐ τῷ 
᾿Ι σα ὰκ ὁ υἱ ὸς αὐ τοῦ... Καὶ εἶ πε· τίς 
ἀ ναγ γε λεῖ τῷ Ἀ βρα άμ, ὅ τι θη λά ζει 
παι δί ον Σάρρα; ὅ τι ἔ τε κον υἱ ὸν ἐν 
τῷ γή ρᾳ μου».] Στὴν φω το γρα φί α 
εἰ κο νί ζε ται ἡ Σάρ ρα ἔγκυ ος, σὲ χα-

ρα κτι κὸ τοῦ ι στ΄ αἰ.
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βαῖος (=αὐ τὸς ποὺ σφυ ρο κο πᾷ, ὁ ἰ σχυ ρός). Γι’ αὐ τὸ ὅ λη ἡ ἐ ξέ γερ ση ὠ νο μά στη κε 
Μακ κα βα ϊ κή. Ἔ τσι ὑ πε ρα σπί στη καν τὸ Νό μο τοῦ Μω υ σῆ ἔ ναν τι τῶν εἰ δω λο λα-
τρι κῶν ἐ θνῶν (= Ἑλ λή νων) καὶ τῶν βα σι λιά δων τους καὶ δὲν ἄ φη σαν τὸν ἀ σε βῆ 
βα σι λιᾶ Ἀν τί ο χο νὰ θρι αμ βεύ σῃ.» 

Οἱ πο λυ ά ριθ μες πό λεις, ποὺ ἵ δρυ σε ὁ Ἀν τί ο χος ∆́  ὁ Ἐ πι φα νής, μαρ τυ ροῦν 
τὴ γι γάν τια προ σπά θειά του γιὰ τὴ δι ά δο ση τοῦ Πο λι τι σμοῦ. Τὰ ἴ χνη τῶν ἀ πο-
τε λε σμά των της ἔ μει ναν γιὰ πολ λοὺς αἰ ῶ νες με τὰ τὸ θά να τό του. Οἱ Ἑ βραῖ οι 
δὲν δι έ θε ταν στρα τό. Μό νον πε ριω ρι σμέ νης ἔ κτα σης συμ πλο κὲς σὲ συν θῆ κες 
ἀν ταρ το πο λέ μου ἔ γι ναν, χω ρὶς κα νέ να γι’ αὐ τοὺς ἀ πο τέ λε σμα (βλ. «Ἕλ λη νες 
ἑ ορ τά ζουν τὴ σφα γὴ Ἑλ λή νων!», «∆», τ. 288 ἢ http://www.davlos.gr/pdf/19524.
pdf). Τὸ ὄ νο μα δὲ Μακ κα βαῖ ος δὲν ση μαί νει ὁ ἰ σχυ ρός, ὅ πως ἐ ξυ μνεῖ ται στὸ 
βι βλί ο, ἀλ λὰ προ έρ χε ται ἀ πὸ τὸ Μα καμ πί, ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ τὰ ἀρ χι κὰ τῶν 
λέ ξε ων «Μὶ Κα μό χα Μπά-ἐ λὶμ Ἀν το νά ι» (=ποι ός σὰν καὶ σέ να, Κύ ρι ε).

Ἐν τύ πω ση ἐ πὶ πλέ ον προ κα λεῖ ὁ χα ρα κτη ρι σμὸς 
τοῦ Ἀν τι ό χου τοῦ Ἐ πι φα νοῦς καὶ τῶν Ἑλ λή νων 
στρα τι ω τῶν του ὡς ἀ σε βῶν. Ἂς ὑ πο θέ σου με, ὅ τι 
εἶ ναι ἱ στο ρι κὰ ὀρ θὴ ἡ ἀ σέ βεια τοῦ Ἀν τι ό χου ἔ ναν τι 
τῆς ἑ βρα ϊ κῆς (κι ὄ χι τοὐ λά χι στον τῆς χρι στι α νι κῆς) 
θρη σκεί ας. Πῶς δι και ο λο γεῖ ται νὰ χα ρα κτη ρί ζε ται 
σὲ ἑλ λη νι κὸ σχο λι κὸ βι βλί ο, ποὺ δι δά σκε ται στὰ 
Ἑλ λη νό που λα, ὡς ἀ σε βὴς ἕ νας ἐ πι φα νὴς Ἕλ λη νας 
βα σι λιᾶς, δι ό τι ἦ ταν ἀ σε βὴς σὲ μιὰ ξέ νη θρη σκεί α; 
Τὸ βι βλί ο, ποὺ βλέ πει τὴν «Ἱ στο ρί α» ἀ πὸ τὴν ἑβρα-
ϊ κὴ πλευ ρά, δί νει τὴν ἐν τύ πω ση πὼς δὲν γρά φτη κε 
ἀ πὸ Ἕλ λη νες, ἀλ λὰ μᾶλ λον ἀ πὸ εὐ σε βεῖς Ἑ βραί ους 
καὶ θὰ ἦ ταν κα λύ τε ρα νὰ ἀ πευ θυ νό ταν σὲ Ἑ βραι ό-
που λα.

Ἑ βραῖ οι στὴ Θεσ σα λο νί κη τὸν γ’ αἰ. π.Χ.!

τὴ σε λί δα 127 τοῦ βι βλί ου καὶ στὸ κε φά λαι ο μὲ τίτ λο: «Προ τά σεις 
γιὰ ἐρ γα σί α καὶ δρα στη ρι ό τη τες», οἱ μα θη τὲς κα λοῦν ται νὰ δι α βά-
σουν τὸν ἑ ξῆς φαν τα στι κὸ δι ά λο γο, ὁ ὁ ποῖ ος λαμ βά νει χώ ρα στὰ 
μέ σα τοῦ γ΄ αἰ. π.Χ. στὴ Θεσ σα λο νί κη με τα ξὺ ἑ νὸς Ἑ βραι ό που λου, 
τοῦ Ἰσ σα χὰρ καὶ τοῦ θεί ου του Συ με ών:

«ΙΣΣΑΧΑΡ: Πό σο ὄ μορ φος εἶ ναι ὁ και νούρ γιος βω μὸς τοῦ ∆ί α!
ΣΥΜΕΩΝ: Ἄχ, ἀ γό ρι μου... Ἂν ἔ βλε πες τὸ Να ό μας στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ, τό τε θὰ 

κα τα λά βαι νες, τί θὰ πῇ ἀ λη θι νὴ ὀ μορ φιά.
Ι.: Πό τε στ’ ἀ λή θεια πῆ γες, θεῖ ε, στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ; 
Σ.: Πρὶν τρί α χρό νια γιὰ τὴ γι ορ τὴ τῆς Σκη νο πη γί ας. Κι ἐλ πί ζω νὰ μ’ ἀ ξι ώ σῃ ὁ 

Ἔτσι ὑπερασπίστηκαν 

τὸ Νόμο τοῦ 

Μωυσῆ ἔναντι τῶν 

εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν 

(= Ἑλλήνων) καὶ τῶν 

βασιλιάδων τους 

καὶ δὲν ἄφησαν τὸν 

ἀσεβῆ βασιλιᾶ Ἀντίοχο 

νὰ θριαμβεύσῃ.

Bιβλίο Θρησκευτικῶν, 
Ά  Γυμνασίου
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Ἐπιχείρηση τεκμηρίωσης τῆς ἑβραϊκῆς μυθολογίας στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα: «Ἱστορικός» 
χρονολογικὸς πίνακας ἀνύπαρκτων γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας Ἑβραίων βασιλιάδων 

στὴ σελίδα 93 τοῦ βιβλίου Θρησκευτικῶν τῆς A΄ Γυμνασίου. 



∆ΑΥΛΟΣ 311, Μάρτιος 2008    21933

Θεὸς νὰ γιορτάσω ἐκεῖ ἕνα Πάσχα, πρὶν κλείσω τὰ μάτια μου.
Ι.: Κι ἐγὼ ποὺ δὲν ἔχω πάει ποτέ; Ἀλήθεια κάθε πότε πρέπει ἕνας σωστὸς Ἰου-

δαῖος νὰ πηγαίνῃ;
Σ.: ∆ὲ σᾶς τὸ εἶπε ὁ ραββῖνος Σαμπετάι στὴ συναγωγή;
Ι.: Θεῖε, δὲ σοῦ κρύβω πὼς δὲν πολυπηγαίνω στὴ συναγωγή... Ντρέπομαι, γιατὶ 

δυσκολεύομαι πολὺ νὰ καταλαβαίνω τὸ ραββῖνο, ὅταν μᾶς διαβάζῃ κομμάτια 
ἀπ’ τὴν Τορά.

Σ.: Μὰ ἴσα ἴσα γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ πηγαίνῃς κάθε μέρα στὰ μαθήματα. Ὁ πατέρας 
σου ταξιδεύει πολὺ καὶ δὲν μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ σοῦ μάθῃ νὰ διαβάζῃς τὰ ἱερά 
μας κείμενα. Ὅμως γιὰ σκέψου: πῶς θὰ μάθῃς ὁ ἴδιος τὸ λόγο τοῦ Κυρίου; 
Μὴν ξεχνᾷς, πὼς οἱ πρόγονοί μας ἔπαθαν ὅ,τι ἔπαθαν, ἐπειδὴ τὸν ξέχασαν. 

Ι.: Θεῖε, θὰ μὲ πάρῃς μαζί σου στὴν Ἱερουσαλήμ; 
Σ.: Κι ἐσὺ θὰ μοῦ ὑποσχεθῇς, ὅτι θὰ μάθῃς τὴ γλῶσσα μας;
Ι.: Ναί, θεῖε μου! Τώρα τρέχω νὰ βοηθήσω τὴ μητέρα καὶ τὶς ἀδελφές μου γιὰ τὶς 

ἑτοιμασίες τοῦ Σαββάτου.»

Στὸ διάλογο αὐτὸ ἐπιχειρεῖται: 

• Ὑποβάθμιση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ ὁποίου τὰ ἐπιτεύγματα (ἀρχιτε-
κτονικὰ ἐδῶ) προβάλλονται ὡς ὑποδεέστερα τῶν φανταστικῶν ἑβραϊκῶν. Ἀπὸ 
τὴ σύγκριση «τοῦ ὄμορφου καινούργιου βωμοῦ τοῦ ∆ία» καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σολομῶντα -ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὅμως, παρὰ τὶς πολύχρονες ἐπίμονες προσπάθειες 
Ἑβραίων καὶ ἄλλων ἀρχαιολόγων, δὲν ἔχει ἀνακαλυφθῆ οὔτε ἕνας λίθος- νικη-

Οἱ Σπαρτιᾶτες ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ!

Πλοίαρχος Γαλλικοῦ Πολεμικοῦ (δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομά του) θεατὴς τῆς 
ἀνίσου ἐκείνης μάχης καὶ τοῦ ἡρωϊσμοῦ τοῦ Λάμπρου Κατσώνη καὶ τῶν πολε-
μιστῶν του, τὸν ἐπῄνεσε δημοσίᾳ λέγων: «Εἶναι γνωστὸν εἰς ὅλους τοὺς Εὐρω-
παίους, ὅτι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων εἰσέτι μαὶ νῦν διασώζουσι τὴν προπατο-
ρικὴν ἀρετὴν καὶ ἀνδρείαν. Ἡ Παιδεία μόνον ἀπέλιπεν αὐτοὺς –ἂν ὅμως, θεοῦ 
θέλοντος, ἐπιδώσωσιν εἰς αὐτήν, τότε ποιός δύναται νὰ ἀμφιβάλλῃ, ὅτι καὶ οἱ 
ἀπόγονοι θέλουσι γίνει τοιοῦτοι, ὁποῖοι ἦσαν καὶ οἱ Πρόγονοι.»

Τὸ λέγει καθαρὰ ὁ Γάλλος πλοίαρχος, ὅτι εἴμαστε γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ μᾶς λείπει ἡ Παιδεία. Ἀλλὰ τί παιδεία νὰ ἔχουμε μὲ 
Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο; Μάταιος κόπος, ἐνῷ μὲ Παιδαγωγικὸ Συμβούλιο κάτι 
μποροῦσε νὰ γίνῃ. Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας περὶ ἄλλα τυρβάζει. Περιμέναμε 
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ λάβῃ ἀμέσως δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἐπανελλή-
νιση τῆς Παιδείας. ∆ὲν μπορεῖ ἕνας θεομπαίκτης (θεολόγος προφανῶς), ποὺ εἶχε 

‣
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Ἀπὸ τὴν Τορά... στὸ «Ὁλοκαύτωμα»: Οἱ εἰκόνες δὲν εἶναι ἀπὸ ἑβραϊκὸ βιβλίο, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Á  Γυμνασίου, ποὺ διδάσκονται τὰ σημερινὰ Ἑλληνόπου-
λα, τὰ ὁποῖα στὴ σελίδα 55 προτρέπονται νὰ ὀργανώσουν μία ἐπίσκεψη στὴ συναγωγὴ 
τῆς πόλης τους καὶ νὰ συζητήσουν μὲ τὸ ραββῖνο. (Γιὰ τὴν ἐπιχείρηση πλύσης ἐγκεφάλου 
τῶν Ἑλληνόπουλων γιὰ τὸ θέμα τοῦ «Ὁλοκαυτώματος» μέσῳ τῆς Κρατικῆς μας Παιδείας 
βλέπετε τὸ ἀφιέρωμα: «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία τοῦ... Ὁλοκαυτώματος», «∆», τ. 310.)

1. Ἑβραῖοι μελετητὲς τοῦ Ἑβραϊκοῦ Νόμου.

2. Φωτογραφία ἀπὸ ἑβραϊκὴ συναγωγή.

3. Σύγχρονη ἰουδαϊκὴ προσευχή.

4. Εἰκόνες ἀπὸ τὸ πολυδιαφημισμένο «Ὁλοκαύτωμα» (στὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν!).

1

2 3

4
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γρά ψει τὸ προ η γού με νο βι βλί ο Θρη σκευ τι κῶν τῆς Α΄ τά ξε ως τοῦ Γυ μνα σί ου, 
νὰ λέ γῃ, ὅ τι στὴν Σπάρ τη βα σί λευ ε κά ποι ος Ἄ ρει ος (ποὺ ἔ λε γε ὅ τι οἱ Σπαρ τιᾶ-
τες κα τά γον ται ἀ πὸ τὸν Ἀ βρα άμ: βλ. «∆», τ. 99), καὶ ὅ τι οἱ Σπαρ τιᾶ τες εἶ ναι 
ἀ πό γο νοι τοῦ Ἀ βρα άμ. Ἀ γα να κτῶ σὰν Σπαρ τιά της. Τέ τοι α δι α στρέ βλω ση τῆς 
Ἱ στο ρί ας, ἐκ φρά ζου σα ἀ βυσ σα λέ ο μί σος κα τὰ τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ, δὲν ἔ χει προ η-
γού με νο. Τὸ ἐ ρώ τη μα εἶ ναι, ἂν ὑ πάρ χῃ κά ποι ος ἔ λεγ χος τῶν σχο λι κῶν βι βλί ων 
ἢ ὁ κά θε ἕ νας εἶ ναι ἀ νε ξέ λεγ κτος στὸ νὰ πα ρα ποι ῇ ἢ ἀ πο σι ω πᾷ τὴν ἀ λή θεια. 

Εἶ ναι γνω στόν, ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι ἔ φτεια ξαν τοὺς θε οὺς καὶ τὶς θρη σκεῖ ες (καὶ 
ὄ χι τὸ ἀν τί θε το) καὶ ὅ τι ὅ λες ἔ χουν ἡ με ρο μη νί α λή ξε ως, ἡ ὁ ποί α το πο θε τεῖ ται 
στὸ ἀ πώ τε ρο μέλ λον. Ὅ σο ἀ νε βαί νει ἡ μόρ φω ση καὶ λάμ πει ἡ ἀ λή θεια, τό σο 
συρ ρι κνώ νον ται οἱ θρη σκεῖ ες.

Χρει α ζό μα στε Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α.
 Πλά των Τζου νά κος
 Χο λαρ γὸς

τὴς ἐ ξέρ χε ται ὁ ἀ νύ παρ κτος ἑ βρα ϊ κὸς να ός.

• Πα ρα ποί η ση τῆς σχε τι κῆς μὲ τὴν ἑ βρα ϊ κὴ πα ρου σί α στὴν Ἑλ λά δα ἱ στο ρι κῆς 
ἀ λή θειας. Ὁ δι ά λο γος γί νε ται στὴ Θεσ σα λο νί κη τὸν γ΄ αἰ. π.Χ.. ∆ὲν ὑ πάρ χει οὐ-
δε μί α ἱ στο ρι κὴ πη γή, ποὺ νὰ ἐ πι βε βαι ώ νῃ, ὅ τι ὑ πῆρ χε ἑ βρα ϊ κὴ πα ρου σί α στὴ 
Θεσ σα λο νί κη τό σο πα λαι ά. 

Ὁ πα ρα πά νω δι ά λο γος δὲν εἶ ναι λοι πόν, ὡς ἐκ πρώ-
της ὄ ψε ως φαί νε ται, ἁ πλᾶ ἀ πα ρά δε κτος νὰ δι δά σκε ται 
στὰ Ἑλ λη νό που λα, τὰ ὁ ποῖ α δὲν ἔ χουν κα νέ να λό γο νὰ 
χά νουν τὸ χρό νο τους μα θαί νον τας, τί συμ βου λεύ ουν 
οἱ πρε σβύ τε ροι Ἑ βραῖ οι τοὺς νε ώ τε ρους. Σκο πὸς τοῦ 
δι α λό γου εἶ ναι ἡ πα ρα χά ρα ξη τῆς Ἱ στο ρί ας μὲ με γά λα 
ἀν θελ λη νι κὰ ἱ στο ρι κὰ ψεύ δη, τὰ ὁ ποῖ α ἔ χουν ἐ πι βλη θῆ 
νὰ δι δά σκων ται στὰ ἑλ λη νι κὰ σχο λεῖ α.

* * *

θε ο κρα τι κὴ προ πα γάν δα δὲν πε ρι ο ρί ζε ται ὅ μως στὰ βι βλί α τῶν 
Θρη σκευ τι κῶν, ἀλ λὰ εἶ ναι ἁ πλω μέ νη σὲ ὅ λο τὸ φά σμα τῆς σχο λι κῆς 
γνώ σης, ὅ πως ἔ χει ἀ να λυ θῆ σὲ πα λαι ό τε ρα ἄρ θρα μας. (Βλ. «Τὰ σχο-
λι κὰ ἐγ χει ρί δια «Γλώσ σας» γί νον ται χρι στι α νι κὴ κα τή χη ση… Ἡ θε-
ο κρα τι κὴ προ πα γάν δα στὸ Γυ μνά σιο», «∆», τ. 272-273, «Ψαλ τή ριον 

καὶ κά λαν τα στὸ μά θη μα τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λη νι κῶν!», «∆», τ. 281, «Χρι στι α νι κὸς 
Προ ση λυ τι σμὸς σ’ ὅ λα τὰ σχο λι κὰ μα θή μα τα», «∆», τ. 297 καὶ «Νέ α σχο λι κὰ βι-
βλί α: Ἴ διας ἰ δε ο λο γί ας μὲ τὰ πα λαι ά», «∆», τ. 296.)

Γιάννης Λάζαρης

∆ὲν ὑπάρχει οὐδεμία 

ἱστορικὴ πηγή, ποὺ 

νὰ ἐπιβεβαιώνῃ, 

ὅτι ὑπῆρχε ἑβραϊκὴ 

παρουσία στὴ 

Θεσσαλονίκη 

τὸν γ΄ αἰ. π.Χ..
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Ç «ÄÏËÏÖÏÍÉÁ» ÔÏÕ «ÈÁÍÁÔÏÕ»
(Ἀπαθανατίζω, ὄχι ἀποθανατίζω)

ὸ θά να το γλωσ σι κὰ τὸν σκο τώ νου με, μό λις βά λου με 

μπρο στὰ τὸ στε ρη τι κὸ α (ἄλ φα) = ἀ θά να τος. Κα τὰ τὸν 

ἴ διο τρό πο σχη μα τί ζου με χι λιά δες ἄλ λες λέ ξεις, καὶ τὸ α 

(ἄλ φα) αὐ τὸ εἶ ναι πράγ μα τι γλωσ σο σω τή ριο, για τὶ ἔ τσι 

αὐ τό μα τα σχη μα τί ζου με τὸ ἀν τί θε το: ἀ βα ρής, ἄ γα μος, 

ἄ γνω στος, ἀ σχη μά τι στος κ.λπ. Μ’ ἕ να α ἡ πλά στιγ γα τῆς γλώσ σας γυ ρί-

ζει/γέρ νει κα τὰ 180 μοῖ ρες. Κα τα πλη κτι κή μας γλωσ σι κὴ ἐ φεύ ρε ση.

Τὸ ρῆ μα ἀ θα να τί ζω ὑ πάρ χει στὴ γλῶσ σα μας καὶ εἶ ναι ζων τα νὸ γιὰ πολ λὲς 
χι λιά δες χρό νια. Ἐ ὰν βά λου με μπρο στὰ τὴν πρό θε ση ἀ πό, τό τε τὸ ρῆ μα γί νε ται 
ἀ πὸ+ἀ θα να τί ζω. Ἐ δῶ τὸ «ο» τοῦ ἀ πὸ ἀ πο βάλ λε ται, καὶ τὸ «α» τοῦ ἀ θα να τί ζω 
δι α τη ρεῖ ται, για τὶ εἶ ναι μέ ρος ἀ πὸ τὸ θέ μα ἀ θά να τος. Τὸ θέ μα μιᾶς λέ ξης δὲν 
ἀλ λά ζει, μό νο ἡ κα τά λη ξη ἀλ λά ζει. 

Ἄ ρα τὸ τρι σύν θε το ρῆ μα θὰ γί νει κα νο νι κὰ ἀ πα θα να τί ζω = κά νω κά ποι ον 
ἢ κά τι ἀ θά να το. Π.χ. ὁ φω το γρά φος ἀ πα θα νά τι σε τὴν τε λε τὴ τοῦ γά μου, ὁ 
Ὅ μη ρος ἀ πα θα νά τι σε τὸν Τρω ι κὸ Πό λε μο. Ἐ ὰν ποῦ με ἀ πο θα να τί ζω, τό τε 
αὐ τὸ ση μαί νει ἀ κρι βῶς τὸ ἀν τί θε το ἀ πὸ τὴν πρό θε ση τοῦ ὁ μι λοῦν τος ἢ τοῦ 
γρά φον τος. ∆ηλαδὴ ὁ φω το γρά φος ἀ πο θα νά τι σε τὸ γά μο = σκό τω σε, θα νά-
τω σε τὸ γά μο καὶ ὁ Ὅ μη ρος θα νά τω σε τὸν Τρω ι κὸ Πό λε μο. Ἐ δῶ ἔ χου με 
πράγ μα τι ἕ να σο βα ρὸ σο λοι κι σμό.

Ἐ ξ ἄλ λου μὲ ἀ πο γο η τεύ ει ἀ φάν τα στα ἡ ἀ νευ θυ νό τη τα τοῦ «Νε ο έλ λη να» σὲ 
γλωσ σι κὰ ζη τή μα τα. ∆ὲν λέ με πο τὲ μὲ «ἀ πα γο η τεύ ει», ἀλ λὰ τὸ λέ νε πολ λοί. 
Τὸ ἀ πο γο η τεύ ω καὶ ἀ πα γο η τεύ ω εἶ ναι ἕ να ἐκ δι α μέ τρου ἀν τί στρο φο λά θος μὲ 
τὸ ἀ πα θα να τί ζω καὶ τὸ κα τα χρη στι κὸ ἀ πο θα να τί ζω.

Ἡ γο η τεί α καὶ ἡ πρό θε ση ἀ πὸ ἔ κα ναν τὸ ρῆ μα ἀ πο γο η τεύ ω. ∆ὲν ὑ πάρ χει 
καμ μί α ἀ γο η τεί α, γιὰ νὰ κά νῃ τὸ ἀ πα γο η τεύ ω, καὶ τέ τοι ο ρῆ μα –ἀ πα γο η-
τεύ ω– δὲν μπο ρεῖ νὰ ὑ πάρ χῃ, ὅ πως δὲν ὑ πάρ χει ἀ πα γο ή τευ ση ἀλ λὰ ἀ πο γο-
ή τευ ση.

Θὰ μοῦ πῆ τε τώ ρα, μι λᾶ με γιὰ ψύλ λου πή δη μα; Πολ λοὶ θὰ τὸ δοῦ νε καὶ θὰ 
τὸ ἀ κού σουν, ἀλ λὰ πο λὺ λί γοι θὰ τὸ κα τα λά βουν. Ἐ δῶ ἀ κρι βῶς εἶ ναι καὶ ἡ 
οὐ σί α τοῦ πράγ μα τος τοῦ «Νε ο ελ λη νι σμοῦ». ∆ὲν ζη τοῦ με τὴν τε λει ό τη τα, ἀλ λὰ 
νὰ βο λευ τοῦ με ὅ πως-ὅ πως. Αὐ τὸ εἶ ναι τὸ με γά λο μας λά θος. Αὐ τὸ τὸ λά θος! 
Πε ρι γρά φει καὶ ὁ Γ. Σε φέ ρης στὴν «Ἄρ νη σή» του.

Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ, Λεξικὸ τῆς Φιλοσοφίας

Ἕνα νέο φιλοσοφικὸ λεξικὸ ἦρθε νὰ καλύψῃ μία αἰσθητὴ ἔλλειψη στὴ Γραμματεία τῆς 
σημερινῆς μας γλώσσας. Μέχρι σήμερα δὲν εἴχαμε παρόμοια ἐπιστημονικὴ ἐργασία νὰ 
καλύπτῃ τὸν κλάδο τῆς Φιλοσοφίας. Τὸ «Λεξικὸ τῆς Φιλοσοφίας» τοῦ Θεοδόση Πελεγρί-
νη, τοῦ κοσμήτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἶναι ἕνα σύγ-
χρονο, ἀξιόλογο καὶ ἄρτιο ἔργο, ποὺ δὲν ἔχει νὰ ζηλέψῃ τίποτε ἀπὸ τὰ μεγάλα ξένα λε-
ξικὰ τοῦ ἴδιου κλάδου καὶ εἶναι ἕνα πλήρως ἐνημερωμένο ἐγχειρίδιο.

Εἶναι δύσκολη ἡ κριτικὴ ἑνὸς λεξικοῦ καὶ μάλιστα τῆς Φιλοσοφίας, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ 
προσωπικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ χρήση του ἄνω τῶν δύο ἐτῶν μέχρι σήμερα καὶ σὲ συ-
σχετισμὸ μὲ τὰ πιὸ ἔγκυρα καὶ ἀναγνωρισμένα ἀγγλικὰ λεξικὰ τοῦ ἰδίου κλάδου, ὅπως 
Oxford, Cambridge κ.λπ., ἀποτολμῶ μία σύντομη ἀποτίμηση καὶ παρουσίαση ἑνὸς εὔχρη-
στου ἐργαλείου, γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρει ἡ φιλοσοφικὴ κριτικὴ καὶ περισσότερο γιὰ νὰ εἶ-
ναι σὲ θέση νὰ κρίνῃ τὶς φιλοσοφικὲς ἀπόψεις ποὺ παρουσιάζονται σήμερα στὸ «παγκό-
σμιο χωριό μας».

Τὸ λεξικὸ τοῦτο καλύπτει δυόμισυ χιλιάδες χρόνια φιλοσοφικῶν ζυμώσεων, ἀπὸ τὴ 
γέννηση τῆς Φιλοσοφίας στὸ μικρὸ ἑλληνικὸ χῶρο μέχρι σήμερα, ποὺ ἁπλώνεται σ’ ὅλα 
τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ σημερινοῦ μας κόσμου.

Τὸ ἔργο τοῦτο ἐκτείνεται σὲ 1.512 σελίδες μὲ πάνω ἀπὸ 15.000 λήμματα καὶ χωρίζεται 
σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο μέρος καλύπτονται οἱ βασικὲς ἔννοιες, οἱ θεωρίες, οἱ σχολὲς καὶ 
τὰ ρεύματα τῆς Φιλοσοφίας. Στὸ δεύτερο μέρος ἀναφέρονται ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τῶν φι-
λοσόφων ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅτι δὲν 
καλύπτεται μόνο ἡ εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφικὴ παραγωγή, ἀλλὰ καὶ ἡ κινέζικη, ἡ ἰαπωνική, 

«ÆÅÉÔGEIST»
«Οἱ θρησκευτικοὶ θεσμοὶ τοῦ κόσμου μας εἶναι τὰ θεμέλια τῆς βρώμας· δημι-

ουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἴδιους ποὺ ἔκαναν τὴν Κυβέρνηση, τὴν ἐλλιπῆ μόρφωσή 
σας καὶ τὶς διεθνεῖς τραπεζικὲς συμβάσεις. Οἱ ἄρχοντές μας δὲν δίνουν δεκάρα 
γιὰ ἐσᾶς ἢ τὶς οἰκογένειές σας. Τὸ μόνο, ποὺ τοὺς ἔνοιαζε πάντα, εἶναι νὰ ἐλέγ-
χουν ὅλο τὸν κόσμο. 

» Μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ καὶ θεϊκὴ παρουσία τοῦ Σύμπαντος, ποὺ 
πολλοὶ ἀποκαλοῦν θεό. ∆ὲν ξέρω τί εἶναι ὁ θεός, ἀλλὰ ξέρω σίγουρα τί δὲν εἶναι... 
Ὅσο περισσότερο μορφώνεσθε καὶ κατανοεῖτε τὸν Κόσμο, τόσο πιὸ ξεκάθαρα 
γίνονται ὅλα κι ἀρχίζετε νὰ βλέπετε παντοῦ ψέματα. Πρέπει νὰ ξέρετε καὶ νὰ 
ἀναζητᾶτε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἀπελευθερώσῃ... 

» Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τρομεροῦ μεγέθους βλακεῖες, πρέπει νὰ θαυμάσουμε μὲ δέος 
τὸν αἰώνιο πρωταθλητὴ τῶν ψεμάτων καὶ ὑπερβολῶν, τὴν θρησκεία. Σκεφτῆτε 
το λίγο. Ἡ θρησκεία ἔχει πείσει τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἀόρατος ἄν-
θρωπος, ποὺ ζῇ στὸν οὐρανὸ καὶ παρακολουθεῖ ὅλα ὅσα κάνεις κάθε στιγμὴ τῆς 

‣



21938    ∆ΑΥΛΟΣ 311, Μάρτιος 2008

ἡ ἀραβικὴ καὶ κάθε ἄλλη φιλοσοφικὴ σκέψη, ποὺ ἔχει παρουσιαστῆ. Γιὰ πλήρη ἐνημέρω-
ση καὶ ὀρθολογικὴ κατάρτιση ὅλες οἱ φιλοσοφικὲς ὁρολογίες δίνονται σὲ ἕξι γλῶσσες:
Ἑλληνικά, Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Λατινικὰ καὶ Ἰταλικά. Πρόκειται γιὰ μία ὡλο-
κληρωμένη σύγχρονη φιλοσοφικὴ παραγωγὴ ἀξιώσεων.

Ἴσως πολλοὶ θὰ λέγανε, ὅτι εἶναι ἕνα λεξικὸ γιὰ φιλοσόφους. Κάθε ἄλλο. Εἶναι ἕνα λε-
ξικὸ γιὰ ὅλους, ὅπως ἀκριβῶς τὰ γλωσσικὰ ἢ ὀρθογραφικὰ λεξικά. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι –
λίγο πολύ– φιλοσοφοῦν, καὶ ὅλοι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια στὸ ἔργο μας, γιατὶ ὅσο 
πιὸ καλὰ φιλοσοφεῖ κανεὶς τόσο καλύτερα λύνει τὰ προβλήματά του. Ὅπως τὸ ὀρθογρα-
φικὸ λεξικὸ θὰ σοῦ πῇ, ὅτι οἱ «ὑποδιοικήσεις» γράφονται ἔτσι, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ 
λεξικὸ τῆς Φιλοσοφίας θὰ σοῦ πῇ, ποιός σήμερα λέγεται κυνικὸς ἢ σκεπτικιστὴς μ’ ἕναν 
ὡλοκληρωμένο παιδευτικὸ τρόπο. Γνωρίζοντας αὐτὴ τὴν βάση μπορεῖς ἄφοβα καὶ μὲ προ-
σωπικὸ θάρρος νὰ πάρῃς μία κριτικὴ στάση σ’ ὅλα τὰ πράγματα τῆς ζωῆς σου. Ἐξ ἄλλου 
αὐτὸ θὰ πῇ «τὸ φιλοσοφῶ τὸ πρᾶγμα», δηλ. τὸ σκέφτομαι ἤρεμα καὶ ἀναλυτικὰ καὶ τὸ 
βλέπω ἀπὸ πολλὲς ὀπτικὲς γωνίες.

Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ –νὰ κάνῃ τοὺς μαθητὲς νὰ σκέφτωνται– μπῆκε καὶ στὰ Λύκεια 
τῆς Πολιτείας τῆς Βικτώριας τὸ μάθημα τῆς Φιλοσοφίας τὸ 2000. Μετὰ τὰ πρῶτα ὀχτὼ 
χρόνια ἐπιτυχίας τοῦ μαθήματος, φέτος –∆εκ. 2007– ἐκδόθηκε τὸ νέο ἐγχειρίδιο ∆ιδασκα-
λίας –Study Design– γιὰ τὰ ἔτη 2008 μὲ 2012. Γιὰ ὅλους τοὺς μαθητὲς τῆς Φιλοσοφίας –
ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ Ἑλληνόπουλα– τὸ λεξικὸ τοῦτο τοῦ Θ. Πελεγρίνη εἶναι ἐξαιρε-
τικὸ βοήθημα.

Θεωρῶ, πὼς τὸ λεξικὸ τοῦτο εἶναι τελείως ἀπαραίτητο καὶ γιὰ κάθε Ἕλληνα. Ὅλοι δι-
απιστώνουμε, ὅτι ὁ σημερινὸς Ἕλληνας δὲν γνωρίζει νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὸν ἄλλο. Ἂν καὶ 
ἡ Φιλοσοφία γεννήθηκε στὴν Ἑλλάδα, δὲν μάθαμε ποτὲ νὰ συνδιαλεγώμαστε καὶ νὰ δη-
μιουργοῦμε βάσεις ἀλληλοκατανόησης.

Θέλουμε νὰ γίνεται ὅ,τι ἐμεῖς θεωροῦμε σωστό. Στὴν Φιλοσοφία ὅμως δὲν ὑπάρχει ὀρ-
θοδοξία, δηλ. ὅ,τι λέω ἐγὼ εἶναι πάντα τὸ σωστό. Μὲ τὴν Φιλοσοφία καὶ τὰ ἄξια ἐργα-
λεῖα της, τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὸ διάλογο, μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε καὶ νὰ κάνουμε 
τὴ ζωή μας πιὸ ἰσορροπημένη καὶ καλύτερη· αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο κέρδος μας.

Θωμᾶς Ἠλιόπουλος

ἡμέρας. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀόρατος ἄνθρωπος ἔχει μιὰ λίστα ἀπὸ δέκα πράγματα, ποὺ 
δὲν πρέπει νὰ κάνῃς. Κι ἂν κάνῃς ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ δέκα, ἔχει ἕνα ξεχωριστὸ 
μέρος γεμᾶτο φωτιά, καπνό, κάψιμο, βασανιστήρια καὶ μαρτύριο, ὅπου θὰ σὲ 
στείλῃ νὰ ζῇς, νὰ ὑποφέρῃς, νὰ καίγεσαι, νὰ φωνάζῃς καὶ νὰ κλαῖς στὸν αἰῶνα 
τὸν ἅπαντα. 

» Ἀλλὰ σὲ ἀγαπάει! Σὲ ἀγαπάει καὶ χρειάζεται λεφτά. Χρειάζεται πάντα λεφτά! 
Εἶναι παντοδύναμος, πανάγαθος, παντογνώστης καὶ πάνσοφος. Ἀλλὰ ἕνα παράξε-
νο πρᾶγμα, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίσῃ τὰ λεφτά. Ἡ θρησκεία κερδίζει δισεκατομ-
μύρια δολλάρια, δὲν πληρώνει φόρους καὶ θέλει πάντα κι ἄλλα.» 

Πρόκειται γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἐν ἐπικεφαλίδι κινηματογραφικῆς τριλογίας, 
ποὺ περιέχει τὶς παρακάτω ἑνότητες: 
• «Ἡ μεγαλύτερη ἱστορία ποὺ εἰπώθηκέ ποτε.» (Προγενέστερα στοιχεῖα ἡλιολα-

τρικῶν θρησκειῶν, ποὺ ὑπάρχουν στὸ Χριστιανισμό.) 
• «Ὅλος ὁ κόσμος ἕνα θέατρο.» (Μιὰ -διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη- ἐκδοχὴ γιὰ 

‣
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ΝAOMI KLEIN, No Logo
Ὁ τίτλος No Logo(types) [=Ὄχι Ἐπωνύμια] τοῦ παραπάνω βιβλίου τῆς Καναδῆς δημο-

σιογράφου μερικῶς μόνο προϊδεάζει γιὰ τὸ περιεχόμενό του. Ἐπίσης ὁ χαρακτηρισμὸς 
τοῦ βιβλίου ὡς «Βίβλου» τῶν σημερινῶν κινημάτων δὲν θὰ πρέπει νὰ δημιουργήσῃ ἀρνη-
τικοὺς συνειρμοὺς καὶ νὰ λειτουργήσῃ ἀνασταλτικὰ ὡς πρὸς τὴ μελέτη του.

Πρόκειται γιὰ μία εἰς βάθος (ἀλλὰ ἀπολύτως κατανοητὴ καὶ στὸν μὴ γνώστη) ἀνάλυ-
ση τοῦ πῶς οἱ παγκοσμίου ἐμβέλειας οἰκονομικοὶ κολοσσοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ εἰσβάλ-
λουν καὶ νὰ ἐλέγχουν ὄχι μόνο τὴν ἰδιωτική, ἀλλὰ καὶ τὴν δημόσια ζωὴ τοῦ ἀτόμου μέσῳ 
τῆς ἔντεχνης ἐπιβολῆς τῆς ἑταιρικῆς τους «κουλτούρας». Ἡ ὀπτικὴ τῆς Klein δὲν ἐγκλωβί-
ζεται στὶς κλασικὲς πολιτικὲς προσεγγίσεις τοῦ 19ου αἰῶνα (Μαρξισμός, παραδοσιακὸς 
Ἀναρχισμὸς κ.λπ.). Οἱ ἑταιρεῖες σήμερα δὲν ἐλέγχουν ἁπλῶς τὶς πρῶτες ὗλες, τὶς ἀγορές, 
τὶς πληροφορίες, τὶς κυβερνήσεις, τὰ ὄργανα καταστολῆς, τὰ μέσα «ἐνημέρωσης» κ.λπ.

Ἔχουν προχωρήσει στὴν κατάληψη καὶ ἀναδιευθέτηση ἀπὸ αὐτὲς κάθε ἐναπομείναν-
τος ἐλεύθερου δημόσιου χώρου π.χ. δρόμοι, πλατεῖες, πάρκα, ὁλόκληρες συνοικίες ἢ καὶ 
πόλεις, σχολεῖα, πανεπιστήμια, τοπικὲς κουλτοῦρες, φυσικὸ περιβάλλον, κ.λπ. Ἡ εἰσβο-
λὴ αὐτὴ τῶν ἑταιρειῶν στὸν ∆ημόσιο Χῶρο δὲν γίνεται μὲ ἐμφανῆ χρήση βίας, ἀλλὰ μὲ 
διάφορα προσχήματα, ὅπως αὐτὸ τῆς «στήριξης τῆς κοινότητας», τῆς «προστασίας τοῦ 
περιβάλλοντος», τῆς «προαγωγῆς τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ» τῆς «ὤθησης στὴν ἐπι-
στημονικὴ ἔρευνα» κ.λπ.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο αὐτοαναγορεύονται σὲ «ἐπώνυμους θεσμούς», ὑποκαθιστῶντας 
τοὺς ἀληθινοὺς τέτοιους. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ βάλλει εὐθέως ὄχι μόνο κατὰ τῆς ἔννοιας τοῦ 
∆ημόσιου Χώρου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς –συνώνυμης- ἔννοιας τοῦ πολίτη. ∆εδομένου τοῦ 
ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ χειραγωγηθοῦν ὅταν εἶναι ἀπομονωμένοι (π.χ. στὸ 
ἴδιο τους τὸ σπίτι, ὅταν βλέπουν Τηλεόραση) παρὰ σὲ χώρους συνάθροισης, ὅπου ὑπάρ-
χει πάντοτε, ἔστω καὶ δυνητικά, ἡ δυνατότητα νὰ συζητήσουν, ἡ εἰσβολὴ τῶν ἑταιρειῶν 
σὲ χώρους σὰν τοὺς τελευταίους πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς τὸ πιὸ πρόσφατο στάδιο τῆς ἐξέ-
λιξης τοῦ σημερινοῦ οἰκονομισμοῦ-ἐξουσιασμοῦ.

Σὲ ἕναν τέτοιο κόσμο πῶς μπορεῖ νὰ πολεμήσῃ κανείς, γιὰ νὰ μὴν ἁλωθῇ ἀμετάκλητα 
ὁ δημόσιος χῶρος τοῦ ἀτόμου; Μέσα ἀπὸ μία ἀδογμάτιστη ἀνάλυση ἡ Klein ἀνατρέχει 
σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῶν σύγχρονων μεταπολεμικῶν κοινωνικῶν κινημάτων. Ἀπὸ τὰ κινή-

τὴν πτώση τῶν διδύμων πύργων.)
• «Μὴν ἀσχολῆσθε μὲ τοὺς ἀνθρώπους πίσω ἀπὸ τὴν κουρτίνα.» (Ἡ οἰκονομικὴ 

ἐλίτ, ποὺ ἐλέγχει τὴν Ἀμερικανικὴ κυβέρνηση καὶ τὴν παγκόσμια Οἰκονομία.)
* * *

Τὸ «Zeitgeist», ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα του, δημιουργήθηκε 
ὡς μὴ κερδοσκοπικὴ κινηματογραφικὴ ἔκφραση, προκειμένου νὰ κάνῃ τοὺς ἀν-
θρώπους νὰ ἀρχίσουν νὰ βλέπουν τὸν κόσμο ἀπὸ μιὰ πιὸ κριτικὴ προοπτικὴ καὶ 
νὰ καταλάβουν, ὅτι πολὺ συχνὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἔτσι, ὅπως ὁ περισσότερος 
κόσμος νομίζει ὅτι εἶναι.

Μπορεῖτε νὰ δῆτε δωρεὰν τὴν ταινία στὸν ἱστότοπο: http://www.zeitgeistmovie.
com. Ἀπαιτεῖται γρήγορη σύνδεση καὶ γνώση τῆς Ἀγγλικῆς. Μὲ λίγο ψάξιμο στὸ 
∆ιαδίκτυο θὰ μπορέσετε νὰ ἐντοπίσετε καὶ ὡρισμένες ἄλλες ἱστοσελίδες, ποὺ προ-
σφέρουν τὴν ταινία μὲ ἑλληνικοὺς ὑπότιτλους. 

Γιάννης Λάζαρης
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ματα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, τὸν γαλλικὸ σιτουασιονισμό, τὸ οἰκολογικὸ κίνημα μέχρι 
τὶς πιὸ πρόσφατες τάσεις τοῦ παγκόσμιου ἀντιεταιρικοῦ ἀκτιβισμοῦ ἡ συγγραφέας δίνει 
μία ζωντανὴ εἰκόνα τῆς ἀντίστασης τοῦ σκεπτόμενου κομματιοῦ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπέ-
ναντι στοὺς ἐφιάλτες ποὺ ἔρχονται.

Τὰ κοινὰ σημεῖα τῶν σημερινῶν κινημάτων μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν ὡς ἑξῆς: α) Κα-
νένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὁ σωτῆρας ποὺ κατέχει τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἀλλὰ 
ἀποτελοῦν ὁμάδες ἔργου, ποὺ αἰσθάνονται ὅτι ὀφείλουν νὰ λειτουργοῦν συμπληρωματι-
κά. β) Εἶναι ὠργανωμένα κατὰ τρόπο μὴ γραφειοκρατικὸ καὶ ἐκπαιδεύουν τὰ μέλη τους 
στὴν γνήσια πολιτικὴ δραστηριότητα ἐφαρμόζοντας στὸ ἐσωτερικό τους διαδικασίες 
ἄμεσης δημοκρατίας. γ) Καταπνίγουν ἐν τῇ γενέσει της κάθε τάση διαχωρισμένης ἐξουσί-
ας-«καπελλώματος», ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἀναπτυχθῇ στοὺς κόλπους τους ἀλλὰ καὶ μεταξύ 
τους. δ) Ἐφαρμόζουν τακτικὲς πρωτότυπες, εὑρηματικές, ἀπρόβλεπτες καὶ μὲ φαντασία, 
ποὺ μπερδεύουν καὶ αἰφνιδιάζουν τὸν ἀντίπαλο. ε) Ἔχουν ἐπιτύχει σπουδαῖες νίκες π.χ. 
διασύροντας στὰ δικαστήρια δεινοσαύρους τῆς σύγχρονης κοινωνικοοικονομικῆς ὑπο-
κρισίας, ὅπως οἱ Nike, McDonalds, Starbucks, Monsanto (ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία παραγω-
γῆς μεταλλαγμένων σπόρων), Shell, Ericsson κ.ἄ. σπιλώνοντας ἀνεπανόρθωτα τὴ «δημό-
σια εἰκόνα» τους καὶ ταυτόχρονα ἀχρηστεύοντας πολυδάπανα τμήματα «δημοσίων σχέ-
σεων» καὶ καλοπληρωμένους εἰδικοὺς τῆς «ἐπικοινωνίας».

Ἡ Klein πετυχαίνει νὰ δώση μία παραστατικὴ –καὶ κυρίως διδακτική- εἰκόνα ἑνὸς ἀπο-
κεντρωμένου παγκόσμιου «πολυκινήματος», τὸ ὁποῖο ἔχει αὐτοεκπαιδευθῆ νὰ αὐτοδια-
λέγεται, νὰ μετατρέπῃ σὲ ἐμπειρία τὶς ἀποτυχίες του, νὰ ἐπαγρυπνῇ μὴ ἐπαναπαυόμενο 
στὶς ἐπιτυχίες του, νὰ ἀνανεώνεται ἀναπροσαρμόζοντας συνεχῶς τὶς μεθόδους του, νὰ 
«κλειδώνῃ» τοὺς στόχους του μέσῳ ἑνὸς ἀδιάκοπου ἐπαναπροσδιορισμοῦ τους καὶ νὰ 
αὐτοσυγχρονίζεται διεθνῶς μὲ μιὰ ἀξιοθαύμαστη ἀκρίβεια.

Κλείνουμε αὐτὴ τὴν παρουσίαση μὲ μερικὰ λόγια τοῦ συγγράψαντος τὴ λίαν κατατο-
πιστικὴ εἰσαγωγὴ τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης Κώστα Μελᾶ: «Ἡ κεντρικὴ σημασία τοῦ δημό-
σιου χώρου στὴ σημερινὴ ἐποχὴ εἶναι ἀναμφισβήτητη. Μόνο ἡ ὕπαρξή του μπορεῖ νὰ 
ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ διαμόρφωση μιᾶς φιλοσοφίας τοῦ δη-
μοσίου, ἡ ὁποία θὰ ὥριζε τὸ λεγόμενο κοινὸ καλὸ τῆς πόλεως καὶ θὰ διαμεσολαβοῦσε 
στὴ σύγκρουση τῶν ἰδιωτικῶν συμφερόντων. Τὸ πολιτεύεσθαι ὡς πράξη συμβίωσης ἐξα-
σφαλίζει μέσῳ τῆς δημόσιας δραστηριότητας τὴν ἔνταξη τοῦ ἀτόμου στὸν κόσμο τῶν 
ἀνθρώπων. Ἡ ἐνασχόληση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν κοινὴ ζωὴ μέσῳ τοῦ πολιτικοῦ πράτ-
τειν, ποὺ μὲ ἁπλᾶ λόγια σημαίνει ἰσότιμη συμμετοχὴ στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων, τοῦ ἐπι-
τρέπει τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀτομικότητας […] Συνεπῶς χρειάζεται νὰ γίνῃ σαφές, ὅτι δύ-
ναμη ὑπάρχει μόνο ὅπου οἱ ἄνθρωποι, ἐγκαθιστῶντας μεταξύ τους σχέσεις ἰσοτιμίας, 
μποροῦν νὰ λέγουν καὶ νὰ πράττουν ἀπὸ κοινοῦ.» 

Καὶ ὅπως λέει ἡ ἴδια ἡ συγγραφέας ἀπορρίπτοντας ἔμμεσα πλὴν σαφῶς τὶς συνταγὲς 
τῶν κάθε λογῆς αὐτόκλητων σωτήρων, «παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι δύσκολο καὶ δὲν θὰ συμβῇ 
γρήγορα, θὰ βροῦμε τὸν δρόμο μας ὡς πολίτες ἀπὸ μόνοι μας. Τώρα μπορεῖ νὰ αἰσθανώ-
μαστε λίγο σὰν τὸν Θησέα, ποὺ σφίγγει στὸ χέρι του τὸν μίτο, καθὼς μπαίνει μέσα στὸν 
λαβύρινθο τοῦ Μινωταύρου, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε».

Θεόδωρος Α. Λαμπρόπουλος

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΟ: Ἡ ἐκδίκαση τῶν ἀγωγῶν τοῦ «∆αυλοῦ» κατὰ τῆς ΕΡΤ Α.Ε. καὶ τῆς ἐφημε-
ρίδας «Χριστιανική», ποὺ εἴχαμε προαναγγείλει στὸ προηγούμενο τεῦχος, ὅτι θὰ γινόταν 
στὶς 22 Ἰανουαρίου στὸν Ἄρειο Πάγο, ἀνεβλήθη λόγῳ ἀπεργίας τῶν δικηγόρων.


