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ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÓ ÓÁËÏÓ
ÊÁÉ ÑÙÌÁÉÉÊÏ «ÓÁËÅÌÁ»

 πι θυ μῶ νὰ κά νω λί γες πα ρα τη ρή σεις σχε τι κὲς μὲ τὸν παγ κό σμιο σά-
λο, ποὺ ξέ σπα σε, μό λις με τα δό θη κε ἡ εἴ δη ση, ὅ τι ὡς Λέ σβιοι ἐ γὼ 
καὶ οἱ κυρίες Μα ρί α ∆. Ρό δου καὶ Κοκ κώ νη Α. Κου βα λά κη κα τα-
θέ σα με στὸ Πρω το δι κεῖ ο Ἀ θη νῶν αἴ τη ση ἀ σφα λι στι κῶν μέ τρων κα-
τὰ τοῦ σω μα τεί ου «Ὁ μο φυ λο φι λι κὴ Λε σβια κὴ Κοι νό τη τα Ἑλ λά δας 

(ΟΛΚΕ)», ἡ ὁ ποί α ἐκ δι κά ζε ται στὶς 10 Ἰ ου νί ου, μὲ αἴ τη μα νὰ παύ σουν τὰ μέ λη 
του νὰ χρη σι μο ποι οῦν τὶς λέ ξεις «Λε σβια κή», «Λε σβί α» κ.λπ., δι ό τι, ὡς μὴ ἔ χον-
τα καμ μί α ἀ πο λύ τως σχέ ση μὲ τὴ Λέ σβο, στε ροῦν ἢ φαλ κι δεύ ουν τὸ ἀν θρώ πι νο 
δι καί ω μα 250.000 ἀν θρώ πων, Λε σβί ων τὴν κα τα γω γή, νὰ ἔ χουν γε ω γρα φι κὴ ταυ-
τό τη τα καὶ ἔ τσι προ σβάλ λουν βά ναυ σα τὴν προ σω πι κό τη τά τους.

Οἱ πα ρα τη ρή σεις μου ἀ φο ροῦν α) στὰ ξέ να καὶ β) στὰ ἑλ λη νι κὰ μέ σα ἐ νη μέ-
ρω σης.

 ∆ὲν ὑ πῆρ ξε οὔ τε ἕ να ξέ νο πρα κτο ρεῖ ο (Ἀσ σό σι εϊ τεντ Πρές, Ρώ υ τερς, 
Μπλοῦμ περγκ κ.λπ., ποὺ με τέ δω σαν τὸ θέ μα) οὔ τε ἕ να ξέ νο κα νά λι (CNN, BBC, 
Ἂλ Τζα ζί ρα, Κρα τι κὴ Τη λε ό ρα ση Αὐ στρα λί ας κ.λπ., κ.λπ., ποὺ κά λυ ψαν εἰ δη-
σε ο γρα φι κὰ τὸ θέ μα) οὔ τε μί α ξέ νη ἐ φη με ρί δα ἢ πε ρι ο δι κὸ (New York Times, 
London Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel κ.λπ., ποὺ δη μο σί ευ σαν σχε-
τι κὰ ἄρ θρα) πού, ἀ νε ξάρ τη τα πρὸς τὴ θε τι κὴ ἢ ἀρ νη τι κὴ ἄ πο ψη ποὺ ἐκ φρά ζουν 
γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτή, νὰ μὴν δι ευ κρι νί ζουν τὴν οὐ σί α τῆς ὑ πό θε σης, δηλ. ὅ τι 
τὰ ἀ σφα λι στι κὰ μέ τρα, ποὺ ζη τή σα με, ἔ χουν ὡς ἀ πο κλει στι κὸ σκο πὸ τὴν προ-
στα σί α ἑνὸς προσβαλλόμενου ἀν θρώ πι νου δι και ώ μα τός μας.

 ∆ὲν ὑ πῆρ ξε οὔ τε ἕ να ἑλ λη νι κὸ μέ σο, ἔν τυ πο ἢ ἠ λε κτρο νι κό, ποὺ νὰ ξε κα-
θα ρί ζῃ πλήρως τὴν προ α να φερ θεῖ σα ἁ πλῆ καὶ κα θα ρὴ οὐ σί α τῆς δι κα στι κῆς 
αὐ τῆς ὑ πό θε σης.

Ἡ κοι νὴ γνώ μη τῆς ση με ρι νῆς Ἑλ λά δας κα τὰ πε ρί πτω ση θε ώ ρη σε, 
 ὅ τι εἶ ναι ἡ πρω το βου λί α μας «ρα τσι στι κή», δι ό τι στε ρεῖ ἀ πὸ τὶς ὁ μο φυ λό-

φι λες γυ ναῖ κες τὸ δι καί ω μα τοῦ προσ δι ο ρι σμοῦ (;) τους (δη λα δὴ τὴν ἰ δι ο ποί η-
ση καὶ τὸν σφε τε ρι σμὸ τοῦ δι και ώ μα τος τοῦ γε ω γρα φι κοῦ προσ δι ο ρι σμοῦ τῶν 
κα τοί κων τῆς Λέ σβου),  ὅ τι κα κῶς ὁ «∆», πῆ ρε τὴν θέ ση ποὺ πῆ ρε γιὰ τοὺς 
Σκο πια νοὺς (ὑ πο στη ρί ζον τας τὸ κα τὰ βά θος πο λὺ φι λελ λη νι κὸ αἴ τη μά τους νὰ 
συμ με ρι σθοῦν μὲ τοὺς γεί το νές τους Μα κε δό νες τῆς Ἑλ λά δας μί α ἑλ λη νι κώ τα τη 
γε ω γρα φι κὴ ὀ νο μα σί α, ἀν τὶ νὰ αὐ το α πο κα λοῦν ται Σλά βοι), δη λα δὴ θε ω ροῦν, 
ὅ τι εἶ ναι τὸ ἴ διο πρᾶγμα μὲ τὸ θέ μα τῶν Σκο πί ων ἡ δι α στρέ βλω ση τῆς ἔν νοι ας 
τῆς ἑλληνικῆς λέ ξης, ποὺ ση μαί νει τὸν γε ω γρα φι κὸ προσ δι ο ρι σμὸ τῶν Λεσβίων 
σὲ μιὰ ἔν νοι α σε ξου α λι κοῦ προσ δι ο ρι σμοῦ,  ὅ τι μὲ τὴν κί νη σή μας αὐτὴ θὰ 
χά σῃ ἡ Λέ σβος τὰ λε φτά, ποὺ ἀ φή νουν στὸ νη σὶ οἱ ὁ μο φυ λό φι λες γυ ναῖ κες, ποὺ 
τὸ ἐ πι σκέ πτον ται (τὸ τε λευ ταῖ ο ση μεῖ ο πρό βα λε ἰ δι αί τε ρα σὲ ἐ πί ση μη ἀ να κοί-
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νω σή του ἕ να ἀ πὸ τὰ πέν τε κόμ μα τα τῆς 
Βου λῆς, ἀλ λὰ στὴ συ νέ χεια ἀ παρ νή θη κε 
τὴν «θέ ση» του αὐ τή, προ φα νῶς δι ό τι 
μὲ πιὸ ὥ ρι μη σκέ ψη κα τά λα βε ὅ τι ξε που-
λᾷ τὸν γε ω γρα φι κό προσ δι ο ρι σμὸ τῶν 
ψηφοφόρων του στὴ Λέσβο «γιὰ μί α χοῦ-
φτα δολ λά ρια»), ἐ νῷ στὴν αἴ τη σή μας 
δὲν ζη τή σα με νά... ἀ πα γο ρευ θῇ ἡ ἐ πί-
σκε ψη οἱ ου δή πο τε ἀν θρώ που στὸ νη σί 
μας,  ὅ τι μί α ἀρ χαί α κά τοι κος τῆς Λέ-
σβου, ἡ με γά λη λυ ρι κὴ ποι ή τρια Σαπ φώ, 
ἡ ὁ ποί α, ση μει ω τέ ον, αὐ το κτό νη σε ἀ πὸ 
ἔ ρω τα πρὸς ἕ ναν ἄν δρα, ἦ ταν σώ νει καὶ 
κα λὰ ὁ μο φυ λό φι λη –ἄ ρα οἱ ση με ρι νὲς κά-
τοι κοι τῆς Λέ σβου πρέ πει νὰ δέ χων ται 
ἀ δι α μαρ τύ ρη τα τὴν «πα ρε ξή γη ση» ὅ τι κι 
αὐ τὲς μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι τέ τοι ες,  ὅ τι θὰ 
μπο ρού σα με, γιὰ νὰ μὴν ἐ νο χλή σω με τὶς 
ὁ μο φυ λό φι λες, νὰ λε γώ μα στε ἁ πλῶς «Μυ-
τι λη νιοί» (ἂν καὶ γεν νη θή κα με στὴ νῆ σο 
Λέ σβο καὶ ὄ χι στὴ Μυ τι λή νη, ἡ ὁ ποί α 
εἶ ναι ἁ πλῶς μιὰ πό λη τοῦ νη σιοῦ) καὶ 
 ὅτι ἀ σχο λη θή κα με μ’ ἕ να ἀ νά ξιο λό-
γου καὶ χω ρὶς ἐν δι α φέ ρον θέ μα, γιὰ νὰ 
προ βλη θοῦ με (καὶ γι’ αὐ τὸ οἱ ἴ διοι τὸ με-
τέ δι δαν σὲ παγ κό σμια κλίμακα καὶ ἀ να-
στά τω σαν ὁ λό κλη ρο τὸν πλα νή τη, προ-
βάλ λον τάς μας!).

* * *
ὰ συμ πτώ μα τα αὐ τὰ τῆς βα ρειᾶς πα θο γέ νειας τῆς ση με ρι νῆς Ρω μι ο-
σύ νης, ποὺ ἀν τι κα το πτρί ζον ται πι στὰ στὴν προ α να φερ θεῖ σα ἑλ λη-
νι κὴ εἰκόνα δη μο σι ό τη τας τοῦ θέ μα τος, εἶ ναι ἀ κρι βῶς αὐ τὰ ποὺ κα-
ταγ γέλ λει ὁ «∆» ἐ δῶ καὶ 27 χρό νια. Στὸ ἐ πί πε δο σκέ ψης καὶ πο λι τι-
σμοῦ, ποὺ βρι σκό μα στε, δὲν μπο ροῦ με νὰ ξε χω ρί σου με, ὅ τι στὴν ἀν-

θρώ πι νη ζω ὴ ὑ πάρ χουν καὶ κά ποι α πράγ μα τα ποὺ δὲν ἔ χουν σχέ ση μὲ τὰ λε φτά, 
ἀλ λὰ καὶ ὅ τι ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα δὲν εἶ ναι μό νο ἐ κεῖ να ποὺ προ στα τεύ ουν 
τὰ ἐλ λειμ μα τι κὰ ἢ ἰ δι όρ ρυθ μα ἄ το μα, ἀλ λὰ καὶ ἐ κεῖ να ποὺ προ στα τεύ ουν τοὺς 

‣
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ψυχικὰ ὁμαλοὺς καὶ εὔρυθμους ἀνθρώπους –καὶ ἐπὶ τέλους ὅτι ἡ ἀποκατάσταση 
τῆς φυσικῆς λειτουργίας τοῦ «σαλεμένου» μυαλοῦ τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι πιὸ ση-
μαντικὴ ὑπόθεση ἀπὸ τὴν ἀφύσικη ἰσοπέδωση τῆς προσωπικότητάς μας καὶ τὴν 
ἐξαθλίωση τῆς –ψυχικὰ νεκρῆς, ὅπως τὴν καταντήσαμε– κοινωνίας μας.

Υ.Γ.: Τὸ ∆ικαίωμα τῆς Γεωγραφικῆς Ταυτότητας: Ἔλαβα καὶ δημοσιεύω (σὲ 
μετάφραση) τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή:

2 Μαΐου 2008, 2:53 μ.μ.
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Οἱ ΝΥ Times δημοσίευσαν σήμερα, 2 Μαΐου 2008, τὸ ἀκόλουθο κείμενό μου, σχε-

τικὸ μὲ τὸ χθεσινὸ κύριο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς μὲ τίτλο “Who are you calling 
a Lesbian”, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἐκδότης τῶν NY Times σχολίαζε τὴν κατάθεση ἐκ μέρους 
σας αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων στὸ Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, μὲ τὰ ὁποῖα ζητήσατε 
νὰ προστατευθῇ ἡ γεωγραφικὴ ταυτότητα τῶν κατοίκων τῆς Λέσβου:

«Πρόκειται γιὰ ζήτημα Γεωγραφικοῦ Προσδιορισμοῦ (∆ικαιώματα Πνευματικῆς 
Ἰδιοκτησίας). Γιὰ παράδειγμα παρθένο ἐλαιόλαδο, ἂν δὲν παράγεται στὸ συγκε-
κριμένο νησί, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαλῆται Λέσβιο (∆ιάταξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
1107/96). Ὁμοίως καὶ ἄλλα προϊόντα δὲν μπορεῖ νὰ φέρουν ψευδεπίγραφη ἐτικέττα 
προέλευσης μὲ ἔντεχνο τρόπο χρήσης τῆς λέξης Λέσβιος/ία, Λέσβος. Μία σύντο-
μη ἀναζήτηση στὸ ∆ιαδίκτυο τῆς λέξης Λέσβιος/ία θὰ προβάλῃ 50 (παράνομα) 
ἀποτελέσματα. Ἂν ἀναζητήσουμε μὲ τὴν λέξη Λέσβος, πόσες κινηματογραφικὲς 
ταινίες ἔχουν γυριστῆ στὸ νησί, θὰ διαπιστώσουμε, ὅτι ἀρκετὲς δὲν ἔχουν γυριστῆ 
στὴν Λέσβο, ἂν καὶ ἀναφέρουν (παρανόμως) ὅτι ἔχουν γυριστῆ ἐκεῖ. Πρόκειται γιὰ 
καταφανῆ παραβίαση τοῦ Γεωγραφικοῦ Προσδιορισμοῦ. Καλῶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο 
«Γεωπειρατεία» καὶ ἀνάμεσα στὶς πολλαπλὲς ἀρνητικὲς συνέπειες ποὺ ἔχει εἶναι 
καὶ ἡ ἀλλοίωση/ἀλλοτρίωση (τοῦ δικαιώματος τῆς Γεωγραφικῆς Ταυτότητας), ὅπως 
σαφῶς κατέδειξε ὁ ∆ημήτρης Λάμπρου.*

* Βλέπε τὸ ἄρθρο «Ἡ Γεωπειρατεία ὡς ἀνακῦπτον θέμα στὰ πλαίσια τῶν ∆ι-
καιωμάτων Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας». (Geopiracy as an emerging Issue in 
Intellectual Property Rights: The Rationale for Leadership by Small States) τῶν 
Joseph Vogel, J. Robles, C. Gomides, C. Muniz στὴν διεθνῆ νομικὴ ἐπιθεώρηση 
«Environmental Law Journal» (Ἄνοιξη 2008, σελ. 391-406).

 Joseph Henry Vogel
 Ph D (Οἰκονομικά)
 Καθηγητής Πανεπιστημίου
 Η.Π.Α.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία καὶ παραπομπὲς στὴ διεθνῆ νομοθεσία 
περὶ τοῦ Ἀνθρώπινου ∆ικαιώματος τῆς Γεωγραφικῆς Ταυτότητας ὑπάρχουν στὶς 
ἑπόμενες σελίδες τοῦ «∆».

∆.Ι.Λ.
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ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΜΕΤΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙ∆ΗΣΗ

 να φέ ρο με με ρι κὰ δι ε θνῆ καὶ ἑλ λη νι κὰ Μ.Μ.Ε., ποὺ με τέ δω σαν τὴν 
εἴ δη ση τῆς κα τά θε σης αἴ τη σης ἀ σφα λι στι κῶν μέ τρων κα τὰ τοῦ σω-
μα τεί ου «Ὁ μο φυ λο φι λι κὴ Λε σβια κὴ Κοι νό τη τα Ἑλ λά δας (ΟΛΚΕ)», 
τὰ πε ρισ σό τε ρα μὲ με γά λη προ βο λή. Ὑ πῆρ ξαν ἀ νὰ τὸν κό σμο καὶ χι-
λιά δες ἀ κό μη τη λε ο πτι κοὶ σταθ μοί, ἐ φη με ρί δες, πε ρι ο δι κά, πρα κτο-

ρεῖ α κ.λπ., ποὺ δη μο σί ευ σαν τὸ γε γο νός ἀλ λὰ καὶ χι λιά δες προ σω πι κοὶ ἱ στο χῶ-
ροι (blogs), ποὺ ἀ νήρ τη σαν τὴν εἴ δη ση μὲ ἀ να ρίθ μη τες ἐ πα κό λου θες διαδι κτυα-
κὲς συ ζη τή σεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
Μάχη για το όνομα της Λέσβου 
Ασφαλιστικά μέτρα από κατοίκους του νησιού για τη χρήση των παραγώγων της λέξης. Πρόκειται 
για έναν όρο που δεν χρησιμοποιήσαμε εμείς για πρώτη φορά... (ta-nea.dolnet.gr)

Λέσβος και λεσβίες
Η απόπειρα ακτιβιστών του ελληνικού νησιού Λέσβος να πείσουν τον κόσμο ότι οι μοναδικοί 
άνθρωποι που έχουν το δικαίωμα ν’ αποκαλούνται Λέσβιοι... (www.enet.gr)

We’re the true Lesbians, say irate Greek islanders 
A Greek court has been asked to draw the line between gay women and the natives of the 
Aegean Sea island of Lesbos... (www.ekathimerini.com)

Λέσβιοι εναντίον ΟΛΚΕ
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών η χρήση των όρων «λεσβία» και «λεσβιακή». Ασφαλιστικά μέτρα κατά της 
Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας (ΟΛΚΕ) κατέθεσαν τρεις κάτοικοι της Λέσβου, 
διεκδικώντας... (www.in.gr)

ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ασφαλιστικά μέτρα για τη χρήση της λέξης «λεσβία»
Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η κίνηση τριών Λέσβιων κατοίκων να καταθέσουν... 
(www.aiolikanea.gr)

 «Μέτωπο» τριών Λέσβιων κατά… λεσβιών
Την απαγόρευση χρήσης των λέξεων «λεσβία» και «λεσβιακή» διεκδικούν με ασφαλιστικά 
μέτρα... (www.emprosnet.gr)

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΕΙ∆ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Lesbos ladies launch lesbian lawsuit
«My sister can’t say she is a Lesbian,» said Dimitris Lambrou. «Our geographical designation 
has been usurped by certain ladies who have no connection whatsoever with Lesbos,» he 
said... (edition.cnn.com)

People of Lesbos take gay group to court over term ‘Lesbian’ 
One of the plaintiffs said Wednesday that the name of the association, Homosexual 
and Lesbian Community of Greece, «insults the identity» of the people of Lesbos, 
who are also known as Lesbians... (www.ap.org)

Who Are You Calling a Lesbian?
Labels can be tricky things, and not just for people struggling with their own identity. 
Residents on the Greek island of Lesbos are suing a gay rights organization... (theboard.
blogs.nytimes.com)

‣
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Greek islanders say gay women are no Lesbians
Several residents have begun legal proceedings and pending a ruling have asked a court to 
ban the Gay and Lesbian Community of Greece from using the word lesbian in their title... 
(www.reuters.com)

Lesbians of Lesvos fed up of being called lesbians
Dimitris Lambrou is tired of being called a lesbian... (www.timesonline.co.uk)

Islanders want legal right to be ‘true lesbians’ 
Residents of the Greek island of Lesbos launched a legal action yesterday against a 
homosexual group, insisting that only islanders had the right to.... (www.telegraph.co.uk)

Who are the real lesbians?
Ever since Sappho wrote of her feelings for other women, the Greek island of Lesbos 
where she lived has had its own place in the dictionary... (www.independent.co.uk)

Lesbos islanders dispute gay name 
Campaigners on the Greek island of Lesbos are to go to court in an attempt to stop a gay rights 
organisation from using the term «lesbian»... (news.bbc.co.uk)

Lesbos residents move to reclaim the term ‘lesbian’ 
Lesbos islanders, referred to as Lesbians, are taking a gay organization to court over the use of the word 
‘lesbian’ in its title. They claim that the term should only be used to describe the people of the island... 
(www.france24.com)

You’re no Lesbians!
Some residents of the Greek island of Lesbos say they are the only true Lesbians - and 
want gay groups all over the world to stop using the word... (www.nypost.com)

Greek islanders take gay rights group to court over Lesbian ...
«My sister can’t say she is a Lesbian,» says Dimitris Lambrou. «Our geographical 
designation has been usurped by... (www.turkishdailynews.com.tr)

Lesbians of Lesbos take gay group to court over term
Residents of island want to take ownership of phrase... (www.canada.com)

Drei Lesbier wollen Bezeichnung «lesbisch» verbieten
Empörte Bewohner der griechischen Ägäis-Insel Lesbos fühlen sich verunglimpft und 
haben Rechtsmittel ergriffen: Gegen die Nutzung der Worte «Lesbe» und «lesbisch» 
durch homosexuelle... (www.spiegel.de)

Los habitantes de Lesbos no quieren que se les tome por homosexuales
Piden a un juez que ponga fin al uso del término lesbiana para 

referirse a las mujeres que se sienten atraídas por otras... 
(www.elpais.com)

Жители острова Лесбос будут судиться 
с лесбиянками 
По утверждению общественного 
активиста Димитриса Ламброу 

(Dimitris Lambrou), жители Лесбоса 
и с п ыт ыв а ют п с и хо л о г и ч е с к о е 

и  м о р а л ь н о е у н и ж е н и е и з - з а 
«присвоения» названия острова 

сторонницами женской однополой 
л ю б в и . . . 

(lenta.ru)

Lesbians pick fight with gay 
women
ATHENS: A Greek court has been asked 

to draw the line between the natives of 
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the Aegean Sea island of Lesbos and the world’s gay women... (www.
theaustralian.news.com.au)

People of Lesbos take gay group to court over term «lesbian»
Three islanders from Lesbos -home of the ancient poet Sappho, who praised love between women- 
have taken a gay rights group to court for using the word lesbian in its name... (www.foxnews.com)

People of Lesbos take gay group to court over term ‘Lesbian’
A Greek court has been asked to draw the line between the natives of the Aegean Sea 
island of Lesbos and the world’s gay women... (news.yahoo.com)

Lesbos islanders sue lesbian group
A Greek court has been asked to draw the line between gay women and the natives of the Aegean Sea 
island of Lesbos. Three islanders from Lesbos - home of the ancient poet Sappho... (english.aljazeera.
net)

Lesbos islanders ask Greek court to ban gay women calling themselves 
Lesbians
Campaigners from the Island of Lesbos have asked a Greek court to ban gay women 
from calling themselves lesbians, it emerged today... (www.dailymail.co.uk)

Islanders demand legal right to be ‘true lesbians’
Ever since Sappho wrote of her feelings for other women, the Greek island 
of Lesbos where she lived has had its own place in the dictionary... (www.
belfasttelegraph.co.uk)

Lesbian name spat
ATHENS, Reuters - Some residents on the Greek island of Lesbos say they are the only 
true Lesbians and they want gay groups to stop using the word... (www.fijitimes.com)

Greeks from the island of Lesbos take gay rights group to court to 
defend Lesbian identity
Three islanders from Lesbos -home of the ancient poet Sappho, who praised love 
between women- have taken a gay rights group to court for using the word lesbian 
in its name... (www.chicagotribune.com)

Islanders from Lesbos sue over the word ‘lesbian’
A Greek court has been asked to draw the line between gay women and the 
natives of the Aegean Sea island of Lesbos... (www.nzherald.co.nz)

Straight Lesbians Want Their Identity Back
Natives of greek island of Lesbos want gay group to stop using the word in 
their title. (www.cbsnews.com)

By any other name as sweet
Some inhabitants of the Greek island of Lesbos feel they can’t call themselves 
Lesbians - but why not, if they’re cute? Dimitris Lambou is a man with a mission... 
(commentisfree.guardian.co.uk)

True Lesbians of Greek island
Some residents on the Greek island of Lesvos say they are the only true Lesbians and they 
want gay groups to stop using the word... (www.timesofmalta.com)

希腊Lesbos岛民申专利 禁乱用lesbians 不满影响社交 声称心理遭蹂躏
兴讼人之一的拉姆夫鲁（Dimitris Lambrou）表示，莱斯沃斯岛民因为名称被同性恋者僭用，「心理遭蹂躏」。他指
出，希腊语的「lesbian」既可作名词，又可作形容词。惟任何人使用此字时，皆无一指涉到莱斯沃斯岛，那是「武断和
不能接受的」。而且，这也扭曲该字的真正历史意义，对岛民构成日常以至社交生活问题。 (www.xtdm.net)

Khổ vì là người... Lesbian! 
TT - Một tòa án Hi Lạp được yêu cầu nêu «ranh giới» rạch ròi giữa người dân đảo Lesbos trên 
biển Aegean và phụ nữ đồng tính trên thế giới. Ba người dân đảo Lesbos - quê hương của thi sĩ 
Sappho... (www.tuoitre.com.vn)



Ç ÃÅÙÐÅÉÑÁÔÅÉÁ
καὶ ἡ διεθνὴς νομικὴ ἔννοια «Προστασία  

τοῦ ∆ικαιώματος  Γεωγραφικῆς Ταυτότητας»

Τὸ ζήτημα τῆς Γεωπειρατείας φαντάζει ὡς λεηλασία, ἁρπαγή. Σὲ 
ὅσους διαθέτουν κοινὸ νοῦ παραλληλίζεται ἀμέσως μὲ τὴν Βιοπει-
ρατεία (στὴν λιγώτερο φορτισμένη συναισθηματικὰ γλῶσσα τῶν 
νομικῶν ἡ λέξη «βιοπειρατεία» σημαίνει τὴν ἀφαίρεση ἢ ἐξάλειψη 
γενετικῶν δεδομένων χωρὶς συναίνεση ἢ ἀντιστάθμισμα). 

» Θὰ ἐξηγήσουμε, γιατί ἡ συσχέτιση τῆς Γεωπειρατείας μὲ τὴν Βιοπειρατεία 
εἶναι ἕνα ἀποτελεσματικὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν πρόσβαση στὴν ἐξελισσόμενη 
συζήτηση γιὰ τὶς γεωγραφικὲς ἐνδείξεις (Πνευματικὰ ∆ικαιώματα Ἰδιοκτησί-
ας/Θέματα σχετικὰ μὲ τὸ Ἐμπόριο). 

» Πιστεύουμε ὅτι τὸ θέμα τῆς Γεωπειρατείας ἀποτελεῖ κραυγὴ ἀγωνίας 
μικρῶν γεωγραφικῶν περιοχῶν, ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς σο-
βαρὲς συνέπειες μιᾶς πλαστογραφίας. Θὰ καταδείξουμε, ὅτι ἡ βαρύτερη 
συνέπεια, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν Γεωπειρατεία, εἶναι ψυχολογική: εἶναι 
ἡ ἀποσάθρωση, ἡ δόλια ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας καὶ τῆς κουλτούρας μιᾶς 
κοινότητας, οἱ ὁποῖες καὶ ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς λειτουργίας της.

» Παραθέτουμε μερικὰ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα. 
» Ἡ ταινία «Ὁ τελευταῖος τῶν Μοϊκανῶν» εἶναι ἡ κινηματογραφικὴ ἀπόδο-

ση τοῦ κλασικοῦ ἔργου τοῦ Ἀμερικανοῦ Τζέιμς Φένιμορ Κοῦπερ. Ἡ ὑπόθεση 
ἀφορᾷ στὴν ἐκδίωξη μιᾶς ἐθνικῆς ὁμάδας (ἰθαγενῶν) ἀπὸ τὸν χῶρο, ὅπου βρί-
σκεται σήμερα ἡ Πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἀντὶ ἡ ταινία νὰ γυριστῇ στὴν 
Πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου κάποτε ἔζησαν οἱ Μοϊκανοί, οἱ παραγωγοὶ 
ἐπέλεξαν τὴν περιοχὴ Smoky Mountains στὴν Βόρειο Καρολίνα, ὅπου ἔζησαν 
οἱ Τσερόκυς. Ἡ Γεωπειρατεία αὐτὴ εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τοὺς ζῶντες ἀπογόνους 
τόσο τῶν Μοϊκανῶν ὅσο καὶ τῶν Τσερόκυς. 

» Καὶ βέβαια τέτοιου εἴδους ἀδικία δὲν εἶναι ἀσυνήθης μόνο στὶς κοι-
νότητες τῶν ἰθαγενῶν τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ Αὐστραλέζα ἰθαγενὴς Elder Iris 
Lovett-Gardiner σημειώνει: “Γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους, πιστεύω, ὅτι ὁ τόπος, ὅπου γεννήθηκαν, εἶναι ἡ πηγὴ τῆς 
κουλτούρας τους, τῆς πνευματικότητάς τους, τῶν ἐθίμων τους.” Καὶ συνε-
χίζει: “Ἡ ταυτότητα διαμορφώνεται ἀπὸ τὴν γῆ καὶ ὁλοκληρώνεται ἀπὸ 
τὸν τρόπο ζωῆς.” 



[Σημαντικώτατο παράδειγμα Γεωπειρατείας σὲ κινηματογραφικὴ μορφὴ 
ἀποτελεῖ ἡ χρήση τοῦ ὅρου Lesbian (σ.σ. Λέσβιος-ία-ο, λεσβιακός-ή-ό) σὲ κινη-
ματογραφικὲς ταινίες. Ὅπως ἀναγράφεται στὴν ἱστοσελίδα τῆς ∆ιαδικτυακῆς 
Βάσης ∆εδομένων Ταινιῶν (Internet Movie Database: www.imdb.com), ὑπάρ-
χουν πενήντα περίπου ταινίες, ποὺ χρησιμοποιοῦν παράνομα καὶ πλαστὰ τὴ 
γεωγραφικὴ ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς νήσου Λέσβου καὶ τῶν Λεσβίων στοὺς 
ὑπότιτλούς τους· π.χ.: «Thank God, I’ m a Lesbian» (1992), «Two brides and 
a scalpel: Diary of a Lesbian marriage» (1999), «Lesbian gymnasts in USSR» 
(2000), «Is your wife a secret Lesbian?» (2002), «The truth about Lesbian sex» 
(TV-2002), «Lesbian sex and sexuality» (TV-2007) κ.λπ.]

» Ἡ σημασία τῆς ἀφηρημένης ἔννοιας τῶν «ἀξιῶν τῆς ὕπαρξης» ἐκφρά-
ζεται πολὺ ὄμορφα στὸν ἐπίλογο τοῦ κεφαλαίου «Τυχαῖοι κατακτητές» 
τοῦ βραβευμένου βιβλίου «Ὁ Τρίτος Χιμπαντζῆς» τοῦ Τζάρεντ Ντάιμοντ: 
«Μακροπρόθεσμα καὶ σὲ εὐρεῖα κλίμακα ὁ τόπος, ὅπου ζοῦμε, συμβάλλει 
καθοριστικὰ στὸ νὰ γίνουμε αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε.»

» Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν μικρῶν γεωγραφικῶν 
περιοχῶν κατὰ τῆς Γεωπειρατείας ἔγκειται στὴν σαφῆ κατάδειξη τῶν βαρύτα-
των συνεπειῶν της στὰ διάφορα συνέδρια ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς γεωγραφι-
κὲς ἐνδείξεις. Μιλῶντας κατ’ ἀναλογία, τὰ μικρὰ κράτη εἶναι ἐκεῖνα ποὺ θὰ 
ζημιωθοῦν περισσότερο, ἐὰν δὲν ὀργανωθοῦν ἐνάντια στὴν Γεωπειρατεία.

 Joseph Vogel, J. Robles, C. Gomides, C. Muniz 
 «Environmental Law Journal» (Ἄνοιξη 2008, τόμος 21, σελ. 391.)

Ἐφαρμογὲς τῆς ἔννοιας «Προστασία τοῦ ∆ικαιώματος Γεωγραφικῆς Ταυτότη-
τας» στὴν νομοθεσία τῆς Ε.Ε. εἶναι οἱ ἑξῆς: 

 Τὸ «Περὶ Καταχώρισης Γεωγραφικῶν Ἐνδείξεων καὶ Ὀνομασιῶν Προέλευ-
σης» Ἄρθρο 17 τῆς ∆ιάταξης τοῦ Συμβουλίου (EEC) No 2081/92 καὶ εἰδικώτε-
ρα μὲ

 τὴν ∆ιάταξη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Νο 2081/92 τῆς 14ης 
Ἰουλίου 1992 «Περὶ Προστασίας Γεωγραφικῶν Ἐνδείξεων καὶ Ὀνομασιῶν 
Προέλευσης»,

 τὸ Ἄρθρο 17 τῆς ∆ιάταξης «Περὶ Νομίμως Προστατευομένων Ὀνομασιῶν ἢ 
Ὀνομάτων σύμφωνα μὲ τὴν χρήση ποὺ ἐπιθυμοῦν τὰ κράτη-μέλη»,

 τὴν ∆ιάταξη «Περὶ Ρύθμισης, Καταχώρισης καὶ Προστασίας τῶν δικαιούχων 
σὲ Κοινοτικὸ Ἐπίπεδο Γεωγραφικῶν Ἐνδείξεων ἢ Ὀνομασιῶν προέλευσης».
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

Ï ê. ÓÔÕËÉÁÍÉÄÇÓ, Ç ÐÁÍÁÃÉÁ ÊÁÉ ÔÏ ’21

Σᾶς ὑπενθυμίζω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ μήνυμα τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Εὐριπίδη 
Στυλιανίδη γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου:

«…∆ὲν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, τὸ ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ξε-
κίνησαν τὸν ἀγῶνα τους τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἔγινε γιὰ 
ἀκόμη μία φορὰ τὸ σύμβολο τῆς ἐθνεγερσίας, ἡ «Ὑπέρμαχος Στρατηγός» τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἔθνους…»

Στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα τοῦ κ. ὑπουργοῦ ὑπάρχουν δύο ἀνακρίβειες. Τὶς ἐπιση-
μαίνουμε:

Ἀνακρίβεια 1η: «Οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ξεκίνησαν τὸν ἀγῶνα τους 
τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παναγίας». Ὁ κ. ὑπουργὸς προτίμησε νὰ ἀναφέρῃ στὸ 
μήνυμά του τὸ θρῦλο καὶ ὄχι τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ἡ ἑξῆς:
• Στὶς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1821 ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης περνάει τὸν ποταμὸ Προῦ-

θο.
• Στὶς 24 Φεβρουαρίου στὸ Ἰάσιο, πρωτεύουσα τότε τῆς ἡγεμονίας τῆς Μολδαβίας, 

βγάζει τὴν ἐπαναστατικὴ προκήρυξή του, ποὺ ἀρχίζει μὲ τοῦτα τὰ λόγια: «Ἡ ὥρα 

Κύριε Λάμπρου,
Σᾶς γράφω αὐτὸ τὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο μπο-

ρεῖτε νὰ δημοσιεύσετε στὸν «∆αυλό», γιὰ ἕνα 
θέμα, τὸ ὁποῖο μοῦ ἔχει κάνει τεράστια ἐντύ-
πωση.

Ὅπως γνωρίζετε, γιὰ τὸ βιβλίο μου «Θρη-
σκεία καὶ Ἐξουσία» ὁ «∆αυλός» μοῦ εἶχε κάνει 
μία ὡραία παρουσίαση, γιὰ τὴν ὁποία καὶ σᾶς 
εὐχαριστῶ. Φυσικά, ἄμεσο ἐπακόλουθο ἦταν ν’ 
αὐξηθῇ ἡ ζήτηση γιὰ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο.

Καὶ ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ περίεργα, τὰ ὁποῖα μοῦ 
πῆρε χρόνο νὰ ἐπιβεβαιώσω καὶ νὰ πιστέψω.

Λόγῳ τῆς ζήτησης τοὐλάχιστον τὰ μεγάλα 
βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀθήνας ἐξήντλησαν τὸ ἀπό-
θεμά τους. Ὅπως θὰ ἦταν φυσικό, θὰ ἔπρεπε 
νὰ τὸ ἀνανεώσουν, λόγῳ τοῦ ὅτι συνέχιζε νὰ 
ὑπάρχῃ ζήτηση. Ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. 
Ξαφνικά, περίπου ἀπὸ Σεπτέμβριο-Ὀκτώβρη 
2007, σταμάτησαν οἱ παραγγελίες τους ἀπὸ 
τὸν ἐκδότη μου.

Στὴν ἀρχὴ προσπαθήσαμε καὶ οἱ δύο νὰ δώ-
σουμε κάποιες λογικὲς ἀπαντήσεις ὅπως ἡ οἰ-
κονομικὴ κρίση, προτιμήσεις βιβλιοπωλῶν καὶ 

ἄλλες.
Κάποια στιγμὴ σκέφτηκα νὰ τὸ ψάξω μό-

νος μου. Ἐπισκέφτηκα γνωστὰ μεγάλα βιβλιο-
πωλεῖα, κυττάξαμε μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπαλλή-
λους στοὺς ὑπολογιστές, ἦταν ὄντως καταγραμ-
μένο τὸ βιβλίο μὲ μηδενικὸ ὑπόλοιπο, εἶχαν που-
ληθῆ ὅλα ὅσα ἦταν στὸ ἀπόθεμα, μοῦ ὑποσχέ-
θηκαν ὅτι ὄντως θὰ παραγγείλουν καινούργια, 
ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. Ἔφτασα στὸ ση-
μεῖο νὰ βάλω φίλους μου νὰ τὸ ζητήσουν. Μὲ 
διάφορες δικαιολογίες δὲν ἔφεραν καινούργια, 
παρ’ ὅλο ποὺ στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο, ποὺ εἶχε ἐκδο-
θῆ, οἱ παραγγελίες συνεχίζονταν κανονικὰ γιὰ 
ἄλλους τίτλους, ὄχι ὅμως γιὰ μένα.

Λογικὰ λοιπὸν ἀναρωτιέμαι, μήπως τὸ «Θρη-
σκεία καὶ Ἐξουσία» ἔθιξε γνωστούς-ἀγνώ-
στους κύκλους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἐπιρροὴ καὶ 
δύναμη, τὴν ὁποία διαθέτουν, ἐπέβαλαν στὸ 
κύκλωμα διακίνησης-πώλησης βιβλίων νὰ μπο-
ϋκοτάρουν τὸ δικό μου, γιὰ λόγους ποὺ ἐκεῖ-
νοι ξέρουν.

∆ιαφορετικὰ πῶς εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴ μία 
στιγμὴ στὴν ἄλλη νὰ πάψῃ νὰ βρίσκεται στὰ ρά-

Συγγραφέας καταγγέλλει «μποϋκοτάζ» βιβλίου του
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‣

ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες.» Ἡ Ἐπανάσταση οὐσιαστικὰ αὐτὴ τὴ μέρα ἀρχίζει. 
• Στὶς 21 Μαρτίου ὁ τσαγκάρης Παναγιώτης Καρατζᾶς ξεσηκώνει τοὺς Πατρινούς, 

παίρνουν τὴν πόλη καὶ ἀναγκάζουν τοὺς Τούρκους νὰ κλειστοῦν στὸ κάστρο.
• Στὶς 23 Μαρτίου ὁ Κολοκοτρώνης κι ὁ Πετρόμπεης μπαίνουν στὴν Καλαμάτα.

Αὐτὰ τὰ γράφουν ἀκόμη καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία.
Ἡ Ἐπανάσταση λοιπὸν δὲν ἄρχισε στὶς 25 Μαρτίου στὴν Ἁγία Λαύρα μὲ τελετὲς 

καὶ λάβαρα. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ θρῦλος αὐτὸς διαψεύδεται ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως εἶναι ὁ Σπυρίδων Τρικούπης, ὁ Φιλήμων καὶ ὁ Finlay. Ὁ Σπ. 
Τρικούπης μάλιστα γράφει σχετικά: «Ψευδὴς εἶναι ἡ ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατοῦσα ἰδέα, ὅτι 
ἐν τῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Λαύρας ἀνυψώθη κατὰ πρῶτον ἡ σημαία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως.» Ἐξ ἄλλου ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς στὰ ἀπομνημονεύματά του, ποὺ τὰ 
ἔγραφε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα, ὄχι μόνο δὲν ἀναφέρει ἕνα τόσο σημαντικὸ γεγο-
νός, ἀλλὰ γράφει, πὼς ἀπὸ ἀρκετὲς μέρες πρὶν εἶχε φύγει γιὰ τὰ Νεζερὰ καὶ ἀπὸ τὶς 25 
Μαρτίου καὶ μετὰ βρισκόταν στὴν ἐπαναστατημένη Πάτρα.

Ἀνακρίβεια 2η: «Ἡ Παναγία ἔγινε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸ σύμβολο τῆς ἐθνεγερσίας, ἡ 

φια τῶν βιβλιοπωλείων; Ἡ λογικὴ λέει, ὅτι μὲ 
ὅποια ἀρνητικὰ οἰκονομικὰ κριτήρια, ἔστω καὶ 
ἕνα ἢ δύο ἀντίτυπα θὰ παραγγέλλονταν ἀπὸ 
καθέναν ἀπ’ αὐτούς, ἔστω καὶ γιὰ νὰ ὑπάρχῃ 
στὰ ράφια, δεδομένου ὅτι ζητεῖται.

Λοιπόν, ναί, ἔχουμε μπροστά μας, ἐν ἔτει 
2008, μιὰ διακριτικὴ λογοκρισία. ∆ὲν καῖνε 
βιβλία στὴν πυρά, δὲν τ’ ἀπαγορεύουν, ἁπλῶς 
φροντίζουν νὰ μὴν πωλοῦνται, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ 
κάθε ἐνδιαφερόμενος πρόσβαση σ’ αὐτά.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ποὺ σᾶς ἀνέφερα, θὰ 

παρακαλοῦσα νὰ τὰ παρουσιάσετε μέσῳ τῶν 
στηλῶν τοῦ «∆αυλοῦ». Ἕνας λόγος εἶναι, ὅτι, 
μᾶλλον, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία νέα μέθοδο 
φίμωσης τοῦ λόγου. Κάποιος, σίγουρα δὲν θὰ εἶ-
μαι ὁ μόνος, ὁ ὁποῖος λέει κάτι, ποὺ δὲν ἀρέσει 
σὲ κάποιους, παύει νὰ ἔχῃ πρόσβαση στὸν κό-
σμο. ∆ιακριτικὴ καὶ «πολιτισμένη» φίμωση.

 Μετὰ τιμῆς
 ∆ημήτρης Μισιρλῆς

Κύριε διευθυντά,
Ἐπιτρέψτε μου νὰ μοιραστῶ μαζί σας μία 

σκέψη μου σχετικὰ μὲ τὸ εὖρος τῶν πνευματι-
κῶν κατακτήσεων τῶν Ἰώνων. Ὡς γνωστόν, οἱ 
περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς θεωροῦσαν ὡς βάση 
τοῦ ὁρατοῦ Σύμπαντος τὰ τέσσερα στοιχεῖα: 
γῆ, ὕδωρ, ἀέρα καὶ πῦρ. Σήμερα αὐτὸ φαίνε-
ται παιδαριῶδες, ἀλλὰ ἂν κάποιος κάνῃ τὸν 

παραλληλισμὸ μὲ τὶς καταστάσεις τῆς ὕλης γε-
νικώτερα, τότε ἡ ἀντιστοίχιση εἶναι ἀκριβής: 
μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὸ συμβολισμὸ τῆς στε-
ρεᾶς, ὑγρῆς καὶ ἀέριας μορφῆς τῆς ὕλης, ὅπως 
καὶ τὴν κατάσταση τοῦ πλάσματος, ποὺ ἀποτε-
λεῖ ἄλλωστε καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ Σύμ-
παντος (ἀείζωον πῦρ). Ἐπιπλέον εἶχαν γνώση 
περὶ τοῦ αἰθέρα (πεμπτουσία), ποὺ πληροῖ ὅλο 

Πάντοτε οἱ Ἴωνες ἔχουν κάτι νὰ μᾶς ποῦν γιὰ τὴν Κοσμολογία

Κύριε διευθυντά,
Ὅταν ὑπηρετοῦσα στὸ στράτευμα ἐπὶ δικτα-

τορίας, κατὰ καιροὺς μᾶς ἔβαζαν μὲ τὸ ζόρι 
νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία. Κανένας δὲν εἶχε ἐν-
διαφερθῆ νὰ μᾶς πάῃ σὲ τόπους ὅπως ὁ Μαρα-
θῶνας, ἡ Σαλαμῖνα κ.λπ. Ἔτσι γαλουχεῖται τὸ 
στράτευμα.

Μοῦ πῆρε πενῆντα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνά-

λογη ξενιτιά, γιὰ νὰ δῶ ἀπὸ κοντὰ τοὺς δικούς 
μας, τοὺς ἑλληνικοὺς ἅγιους τόπους τῶν ∆ελ-
φῶν, τῶν Θερμοπυλῶν κ.λπ., ὅπου μὲ τὰ τρία 
παιδιά μου καταθέσαμε ἕναν αὐτοσχέδιο στέ-
φανο φτειαγμένο ἀπὸ ἐλιά.

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

Πενῆντα χρόνια, γιὰ ν’ ἀνακαλύψῃς τὴν Ἑλλάδα
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Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Σᾶς στέλνω τὸ ἔμβλημα τῶν Ἰωαννίνων μὲ 

τὸν Ἰουστινιανὸ νὰ κρατάῃ στὸ κεφάλι του τὸ 
θέατρο, ποὺ οἰκοδόμησε ὁ Πύρρος, κι ὁ Οὐπρά-
βδα προσπάθησε νὰ τὸ ἰσοπεδώσῃ. ∆ὲν ξέρω 
ποιοί σοφοί, ἀνιστόρητοι ἀνθέλληνες θεώρη-
σαν σκόπιμο τὰ Ἰωάννινα νὰ λαμπρύνωνται 
μ’ αὐτὸ τὸ ἔμβλημα.

Σὰ ∆ωδωναία ἀγανακτῶ, κι ἡ ἀγανάκτησή 
μου εἴθε νὰ φέρῃ καρπούς.

 Εὐχαριστῶ
 ∆ωδωναία
 Ἰωάννινα

Τὸ ἀρχαῖο θέατρο Ἰωαννίνων καὶ ὁ Οὐπράβδα

“Ὑπέρμαχος Στρατηγός” τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους». Ἐδῶ ὁ κ. ὑπουργὸς δὲν μᾶς λέει πόσες 
φορὲς ἀκόμη μέχρι τότε εἶχε γίνει τὸ σύμβολο τῆς ἐθνεγερσίας. Ποῦ, πότε καὶ κυρίως 
πῶς διαπιστώθηκε ὅτι εἶναι ἡ «Ὑπέρμαχος Στρατηγός» τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Οὔτε 
σύμβολο ἐθνεγερσίας ἔγινε ἡ Παναγία οὔτε «Ὑπέρμαχος Στρατηγός». Αὐτὰ θυμίζουν 
βυζαντινὰ παραμύθια. Σύμβολα ἐθνεγερσίας εἶναι ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης, 
ὁ Κανάρης καὶ ἀμέτρητοι ἄλλοι καπεταναῖοι. Εἶναι οἱ κλέφτες μας. Καὶ φυσικὰ Ὑπέρ-
μαχος Στρατηγὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ λαός.

Ὁ κ. ὑπουργὸς ἴσως δὲν γνωρίζει καλὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Κι ἂν τὴ γνωρίζῃ, 
σκόπιμα τὴν παραχαράσσει, γιὰ νὰ γίνῃ –γιὰ εὐνόητους λόγους– ἀρεστὸς στὴν Ἐκκλη-
σία. Ἡ ἄποψή του, πὼς τὴν ἐλευθερία τὴ χρωστᾶμε στὴν «Ὑπέρμαχο Στρατηγό», δὲν θὰ 
περάσῃ στὸ λαό μας. Γιατὶ ἡ Παναγία οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, 
ὅπως δὲν ἔχει καὶ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.

 Μὲ τιμὴ
 Γεώργιος Ν. Βαλιώτης
 Ἐκπαιδευτικὸς -Ἐλασσόνα

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Εἶδα στὸν «ΑΝΤΕΝΝΑ» ἕναν ἱερωμένο νὰ 

λέγῃ, ὅτι ὅσοι δὲν θέλουν νὰ διαβαστοῦν ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία, «ἂς πᾶνε ἀδιάβαστοι σὰν τὸ 
σκυλὶ στ’ ἀμπέλι», καὶ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πολι-

τεία δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ 
νὰ ψάλουν τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία σὲ ὅσους 
θέλουν νὰ ἀποτεφρωθῇ τὸ σῶμα τους. 

∆ὲν μᾶς εἶπε ὅμως τί ψάλλεται στὴν περίφη-
μη νεκρώσιμη ἀκολουθία, ποὺ θὰ στερηθοῦν 

Ἡ καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία

τὸ Σύμπαν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀντιληπτὸς ἄμεσα 
(καὶ ἀκόμα ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὴ σύγχρονη 
Ἐπιστήμη) καὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιστοι-
χισθῇ μὲ τὴ νεοανακαλυφθεῖσα καὶ ἀκόμη «σκο-
τεινή» ὕλη, ποὺ ἡ ποσότητά της εἶναι πολλαπλά-
σια ἐκείνης τῆς ὁρατῆς ὕλης. Τέλος ὑποψιάζο-
μαι, ὅτι οἱ Ἴωνες ἔχουν κάτι νὰ μᾶς ποῦν καὶ 
γιὰ τὸ μέγα κοσμολογικὸ μυστήριο, ποὺ προ-
σωρινὰ ἀποκαλοῦμε «σκοτεινὴ ἐνέργεια», καὶ 

διέπει ἀποφασιστικὰ τὸ σύνολο τοῦ Σύμπαν-
τος, μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ τὸ 70% αὐτοῦ. Πιθανὸν 
ἡ ἀντίληψη ποὺ εἶχαν ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἰδέα 
τῆς παγκόσμιας δύναμης, ποὺ ὠνόμασαν Ἔρω-
τα, νὰ δείχνῃ τὸ δρόμο γιὰ τὴ διαλεύκανση ἄλ-
λου ἑνὸς μυστηρίου.

 Μὲ τιμὴ
 Alex Ethan
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«Ἑλληνικὸς Πολιτισμός» τοῦ γύρου,  
τῆς σπανακόπιττας καὶ τῶν λουκουμάδων

Κύριε διευθυντά,
«Greek Festival» διωργάνωσε πρόσφατα ἡ 

Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀναλήψεως 
στὴν Ὠκλάνδη τῆς Βόρειας Καλιφόρνιας Ἀμε-
ρικῆς μὲ κόστος συμμετοχῆς 6 δολλάρια κατ’ 
ἄτομο. Μὲ τίτλο: «Ἡ πραγματικὴ ἑλληνικὴ ἐμ-
πειρία» οἱ πραγματικοὶ ἔμποροι τῆς Ἐκκλησί-
ας διαφήμισαν τὴ γιορτή τους γελοιοποιῶντας 
τοὺς εἰκονιζόμενους στὸ ἀρχαῖο ἀγγεῖο, ποὺ 
βλέπετε, γελοιοποιῶντας ὅμως στὴν οὐσία τοὺς 
ἴδιους τοὺς ἑαυτούς τους.

Ἀνάμεσα στὰ σχόλια, ποὺ ἔγραψαν στὴν ὁλο-
σέλιδη διαφήμισή τους, τὰ ὁποῖα μὲ βελάκια 
σύνδεσαν μὲ τοὺς εἰκονιζόμενους ἀρχαίους Ἕλ-
ληνες διαβάζουμε:

• Ἡ Κατερίνα μαθαίνει ἑλληνικοὺς χοροὺς 
καὶ πῶς νὰ προφέρῃ τὴ λέξη «γῦρος».

• Ὁ Τζὶμ Βάλετ παρκάρει, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ 
φάῃ σπανακόπιττα γρηγορώτερα.

• Ἡ Μαρία ἀγοράζει ἕνα πιάτο λουκουμᾶ-
δες.

• Ὁ Θωμᾶς βλέπει τὴ θέα κι ἕνα σάντουιτς μὲ 
ἀρνάκι.

Ὄχι ὅτι ἔχουν οἱαδήποτε ἱκανότητα γιὰ κά-
τι καλύτερο, μὰ ὁ ξεπεσμὸς κι ἡ κατάντια τους 
δὲν ἔχουν ὅρια. 

 Μὲ ἐκτίμηση
 Νίκος ∆άφνης
 Μπέρκλεϋ, Καλιφόρνια

οἱ ἀποθανόντες. Ἂν τὴν παρακολουθήσετε, 
θὰ ἀκούσετε τὸν ἱερωμένο νὰ λέγῃ πολλὲς φο-
ρές, ἀκόμη καὶ ὅταν κατεβάζουν τὸν νεκρὸ 
στὸν τάφο: «Ἐν σκηναῖς δικαίων τάξε, ἐν κόλ-
ποις Ἀβραὰμ ἀνάπαυσε», ἐννοεῖται τὴν ψυχὴ 
τοῦ ἀποθανόντος. ∆ιερωτῶμαι, ποιός ἦταν ὁ 
Ἀβραάμ, καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν εἶναι κατάρα κατὰ 
τῆς ψυχῆς τοῦ νεκροῦ. Ὁ Ἀβραὰμ δὲν εἶχε πέ-
σει στὴν δυσμένεια τοῦ Γιαχβὲ καὶ τοῦ ζήτησε 
νὰ θυσιάσῃ τὸν γυιό του;

Ἀλλὰ ὅταν αὐτοὶ οἱ κύριοι γράφουν στὰ πα-
λαιά τους τὰ παπούτσια τὴν Πολιτεία, ἐφαρμό-
ζοντες τὸ «κράτος ἐν κράτει» μὲ τὶς εὐλογίες 
τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων, πιστεύω, ὅτι αὐ-
τὸ δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ κάθε 
λογικὸ Ἕλληνα.

Πιστεύω ἀκόμη, ὅτι οἱ κύριοι αὐτοί, ἐὰν δὲν 
θέλουν νὰ ὑπακούσουν στὶς ἐντολὲς τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Κράτους καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐξυπηρε-
τοῦν τοὺς πιστούς τους, οἱ ὁποῖοι τοὺς πληρώ-
νουν μὲ τοὺς φόρους τους, ἂς χωρίσουν τὴν Ἐκ-
κλησία ἀπὸ τὸ Κράτος, ἂς σταματήσουν νὰ λῃ-
στεύουν μὲ τὴν μισθοδοσία τους τὸν ἑλληνικὸ 
λαό, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν τερά-
στια περιουσία της τὸ ἔτος 2008 ἀπαλλάσσε-
ται ἀπὸ κάθε φόρο πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. 
Ἴσως περισσέψῃ καὶ κανένα εὐρὼ καὶ γιὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ Παιδεία.

 Μὲ τιμὴ
 Κώστας Μιμηκόπουλος
 Τορόντο, Καναδᾶς
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Ὁ ἐ πί τι μος ἀρ χη γὸς τοῦ Γε νι κοῦ  Ἐ πι τε λεί ου Ναυ τι κοῦ ναύ αρ χος Ἀν τω νιά-
δης, ὁ ὁ ποῖ ος πρὶν ἀ πὸ ἑ νά μι συ χρό νο κα τήγ γει λε σὲ συ νέν τευ ξή του στὸ «∆» 
τὸ ἄ θλιο κα τα σκεύ α σμα τοῦ «Ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ» μὲ ἀ πο τέ λε σμα 
νὰ προ κα λέ σῃ γε νι κὴ ἀ να τα ρα χὴ στὸ κα τε στη μέ νο τῆς Ρω μι ο σύ νης ἐ ξέ δω σε 
πρό σφα τα ἕ να ἐ ξαι ρε τι κὸ βι βλί ο μὲ τίτ λο «Κρε μῶν τας τὴ στο λή» (πα ρου σί α ση 
τοῦ ὁ ποί ου μπο ρεῖ νὰ βρῇ ὁ ἀ να γνώ στης σὲ ἄλ λες σε λί δες τοῦ πα ρόν τος 
τεύ χους), ὅ που μὲ θαυ μα στὴ γλα φυ ρό τη τα πε ρι γρά φει μί α συ νή θη τε λε τὴ ὁρ-
κω μο σί ας νέ ων Σημαιοφόρων, τὴ ση μαν τι κώ τε ρη στιγ μὴ τῆς στα δι ο δρο μί ας 
ἑ νὸς νέ ου ἀ ξι ω μα τι κοῦ. Ἀ να δη μο σι εύ ο με ἐ δῶ χω ρὶς σχό λια τὴν πε ρι γρα φὴ 
αὐ τὴ κα τό πιν εὐ γε νι κῆς πα ρα χώ ρη σης τοῦ ναυά ρχου._∆.Ι.Λ.

ἴ χα με πά ρει πλέ ον ὅ λοι τὶς θέ σεις μας, καὶ τό τε ἀν τί κρυ σα ἕ να 
θέ α μα τὸ ὁ ποῖ ο, γιὰ ἄλ λη μιὰ φο ρά, μὲ λύ πη σε καὶ μὲ ἐ κνεύ ρι σε. 
Ἡ ἄ φι ξη ἑ νὸς ἱ ε ρέ α μὲ τὸ Εὐ αγ γέ λιο ὑ ψω μέ νο στὰ δυ ό του χέ ρια, 
συ νο δευ ό με νου ἑ κα τέ ρω θεν ἀ πὸ μί α δι μοι ρί α ναυ τι κῶν δο κί μων. 
Ἕ να θέ α μα προ σαρ μο σμέ νο ἴ σως στὰ τῶν ἱ ε ρα τι κῶν σχο λῶν ἢ τῶν 

μο να στη ρι ῶν, ἀλ λὰ ποὺ σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση δὲν ἅρ μο ζε σὲ στρα τι ω τι κὴ Σχο λή, 
πο λὺ πε ρισ σό τε ρο στὸ φυ τώ ριο τοῦ πιὸ φι λε λεύ θε ρου καὶ δη μο κρα τι κοῦ Ὅ πλου 
τῶν Ἐ νό πλων μας ∆υ νά με ων, τοῦ Πο λε μι κοῦ Ναυ τι κοῦ. 

Ἡ ἐν λό γῳ πρα κτι κή, ἀ πόρ ροι α κι αὐ τὴ τῆς πρό σφα της ἀλ λο τρί ω σης τῶν Ἐ νό πλων 
∆υ νά με ων, μὲ εἶ χε ἀ πα σχο λή σει ἀρ κε τὲς φο ρὲς καὶ στὸ πα ρελ θόν. Ἐν τού τοις, μὴ θέ λον-
τας νὰ προ κα λέ σω ἀν τι δρά σεις, ἀ πέ φευ γα νὰ ἐκ δώ σω ἔγ γρα φη ἀ πα γο ρευ τι κὴ δι α τα γή, 
πε ρι ο ρι ζό με νος σὲ προ φο ρι κὲς πα ρο τρύν σεις πρὸς τοὺς ἑ κά στο τε δι οι κη τὲς τῆς Σχο λῆς. 
Καὶ ἐ νῷ φαι νό τα νε νὰ συμ φω νοῦ με ὅ λοι ἐ πὶ τῆς ἀρ χῆς, ὅ τι στὴν δι α παι δα γώ γη ση τῶν 
δο κί μων δὲν ἔ χει καμ μί α θέ ση ἡ συ νο δεί α ἱ ε ρέ ων καὶ εὐ αγ γε λί ων, τὸ ἀ πο τέ λε σμα σὲ 
κά θε τε λε τὴ πα ρέ με νε πει σμα τι κὰ τὸ ἴ διο.

Σα ράν τα χρό νια τώ ρα εἶ χα μά θει νὰ λει τουρ γῶ μέ σα σὲ αὐ τὸ τὸ συν τη ρη τι κὸ στρα τι-
ω τι κὸ πε ρι βάλ λον, τὸ ὁ ποῖ ο δι α πνε ό ταν, με τα ξὺ ἄλ λων ὀ πι σθο δρο μι κῶν ἀν τι λή ψε ων, 

ÅÍÁ ÉÅÑÏ
ÐÏËÅÌÉÊÏ
ÍÁÕÔÉÊÏ
Ὁ ναύ αρ χος Α. Ἀν τω νιά δης πε ρι γρά φει 
μί α ὁρ κω μο σί α νέων Σημαιοφόρων
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Ἑλλάδα τοῦ 
21ου αἰῶνα. 

καὶ ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο μῦθο ὅλων τῶν ἐποχῶν, αὐτὸν τοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ. Ὡς 
ἐκ τούτου εἶχα περιωρισμένες ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους μου γιὰ ἰδεολογικο-
φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ ἀνησυχίες. Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ἴδιος ἀπόφοιτος στρατιωτικῆς 
Σχολῆς ἤμουν καὶ εἶχα πλήρη ἐπίγνωση ὅτι διοικοῦσα ἔνστολους καὶ ὄχι στοχαστὲς τοῦ 
∆ιαφωτισμοῦ. Ἔτσι γιὰ τέτοιου εἴδους θέματα εἶχα ὁπλιστῆ μὲ καρτερικότητα καὶ ἀπε-
ριόριστη κατανόηση. Στωικὰ περίμενα τὴν ἀνύψωση τοῦ πολιτισμικοῦ μας ἐπιπέδου.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ θέαμα ναυτικῶν δοκίμων νὰ συνοδεύουν ἱερεῖς καὶ εὐαγγέλια μοῦ 
προκαλοῦσε θλίψη. ∆ὲν ἦταν τόσο τὸ θέαμα ποὺ μὲ ἐκνεύριζε ὅσο οἱ συνειρμοί. Ἡ τι-
μητικὴ συνοδεία, αὐτὴ καθαυτὴ ὡς κίνηση, ἐμπεριέχει καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ὑποταγῆς. Γι’ 
αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ Πολιτεία τὴν περιορίζει, γιὰ τοὺς ἔνστολους, μόνο ὅταν πρόκηται 
γιὰ ἐθνικὰ σύμβολα καὶ πολιτειακοὺς θεσμούς. Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ἱερωμένοι σὲ καμ-
μία πολιτισμένη χώρα δὲν ἀνήκουν σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατηγορίες. 

Ἡ τιμητικὴ συνοδεία εἶναι ἐπίσης καὶ δεῖγμα φιλοφρόνησης κατώτερου πρὸς ἀνώτε-
ρο. Ὡς τέτοιο στὶς Ἔνοπλες ∆υνάμεις εἶναι συνηθέστατη. Καὶ πολὺ φυσιολογικὰ ἄλλω-
στε, δεδομένου ὅτι ἡ ἱεραρχικὴ διοικητικὴ ἐξάρτηση, ὁ σεβασμὸς τῆς ἐπετηρίδας καὶ ἡ 
ὑπακοή/ὑποταγὴ στοὺς ἀνωτέρους ἀποτελοῦν τὸν θεμέλιο λίθο, στὸν ὁποῖο στηρίζεται 
τὸ ὅλο οἰκοδόμημα τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων. Συνεπῶς στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ συνοδεία 
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ἐντάσσεται ἁρμονικὰ στὸ πλαίσιο τῆς στρατιωτικῆς δεοντολογίας.
Ἀντίθετα, ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ κάθετη 

αὐτὴ ἱεραρχικὴ κλιμάκωση, καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν πρόκειται γιὰ ἐθνικὰ σύμβολα ἢ θεσμούς, 
ἡ τιμητικὴ συνοδεία ἀπὸ ἔνστολους μετατρέπεται σὲ κίνηση μὲ ἔντονο τὸ στοιχεῖο τῆς 
ὑποτέλειας καὶ τῆς δουλοπρέπειας. Νοοτροπίες καὶ ἀντιλήψεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες πρέπει 
νὰ προστατεύεται μὲ κάθε μέσο ὁ μέλλων ἀξιωματικός.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο θεωρῶ, ὅτι καὶ ἡ ∆ιοίκηση τῆς Σχολῆς θὰ ἔπρε-
πε νὰ προστατεύῃ τοὺς δοκίμους ἀπὸ τέτοια ἀντι-ηγετικὰ πρότυπα καὶ φυσικὰ νὰ μὴν 
τὰ ἐπιτρέπῃ μέσα στὸν ἴδιο της τὸν χῶρο. Καί, σὲ κάθε περίπτωση, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ 
καλλιεργῆται σὲ νέους ἀνθρώπους τὸ αἴσθημα τῆς θρησκευτικῆς κατάνυξης, γιατὶ εἶναι 
ὅ,τι πιὸ νοσηρὸ ψυχικὰ καὶ σκοταδιστικὸ πνευματικὰ ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μέχρι σήμερα 
ἡ ἀνθρωπότητα.

Τὶς σκέψεις αὐτὲς διέκοψε ἡ ἄσχημη παραφωνία τῆς ψαλμῳδίας, ἡ ὁποία καὶ ση-
ματοδοτοῦσε τὴν ἔναρξη τῆς τελετῆς, ὅπου τὸ θρησκευτικὸ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ μεγα-
λύτερο μέρος της. Ἀποτελοῦσε συγχρόνως καὶ τὸ μεγαλύτερο δικό μου πρόβλημα, 
γιατὶ –πέραν τοῦ ὅτι τὸ ἔβρισκα ἰδιαίτερα χαμηλοῦ πολιτισμικοῦ καὶ πνευματικοῦ 
ἐπιπέδου– ἦταν καὶ ἀφόρητα βαρετό. Μὲ ἀπωθοῦσε ἐπίσης καὶ ἡ ὅλη κακόγουστη 
γραφικότητα τοῦ σκηνικοῦ. Μητροπολίτες, συνήθως παχύσαρκοι, τυλιγμένοι μέσα σὲ 
φανταχτερά, κὶτς ἄμφια καὶ μὲ κωμικὲς ὑπερμεγέθεις μῆτρες στὸ κεφάλι, νὰ περιστοι-
χίζωνται ἀπὸ μαυροντυμένους ἱερεῖς καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ ψέλνουν, νὰ κουνᾶνε κεριὰ καὶ 
εἰκονίσματα καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν νὰ λιβανίζουν. Τὴν ἐπιτομὴ τῆς αἰσθητικῆς 
παρῳδίας ἔδιναν οἱ μακριὲς γενειάδες. Ἕνα ἀμιγῶς ἰουδαϊκὸ τελετουργικό, τόσο 
στὴν οὐσία ὅσο καὶ στὴν ἐμφάνιση. Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι; Καθαρόαιμος Ἰουδαῖος 
ἤτανε ὁ Χριστὸς καὶ αἵρεση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἡ συνακόλουθη θρησκεία του.

Τέτοιες στιγμὲς ἦταν ποὺ πραγματικὰ προβληματιζόμουν, σὲ ποιά φάση τῆς Ἱστορίας 
καὶ γιατί χάσαμε τὴν πνευματική μας προέλευση καὶ ἀκολουθήσαμε τὸν Ἰουδαϊσμό. 
Πῶς καὶ γιατί οἱ φυσικοὶ συνεχιστὲς τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ἔγιναν λάτρεις τῆς ἰου-
δαϊκῆς θεοκρατίας. Χωρὶς νὰ εἶμαι προγονολάτρης, δυσκολεύομαι νὰ ἐξηγήσω, πῶς 
ἕνας λαὸς μὲ ἀποδεδειγμένες γενετικὲς συγγένειες μὲ τὴν Πλατωνικὴ ἢ τὴν Ἀριστοτέ-
λεια Σκέψη μπορεῖ νὰ ἀποδεχθῇ μὲ τόση ἀφέλεια, ὅτι πρόγονοί του ἦταν ὁ Ἀβραάμ, 
ὁ Ἰσαάκ, ἡ Σάρα καί... ὅλο τὸ κακὸ συναπάντημα, καὶ νὰ καταντήσῃ νὰ προσκυνάῃ 
Ἰουδαίους θεούς, ἁγίους, προφῆτες, ἀποστόλους, ἀκόμη καὶ λείψανα. ∆ὲν χωράει ἐξ 
ἄλλου στὸ μυαλό μου καὶ στὴν αἰσθητική μου τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἀπόγονοι τοῦ καλαί-
σθητου Ἑλληνισμοῦ –ἔστω κι ἂν ἀκόμη πιστεύουν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «Γυιὸς τοῦ 
Θεοῦ»!– μπορεῖ νὰ παρακολουθοῦν ὅλες αὐτὲς τὶς κακόγουστες καὶ ἀνόητες τελετουρ-
γίες καὶ νὰ νιώθουν θρησκευτικὴ κατάνυξη.

∆ὲν ἤθελα κἂν νὰ σκέφτωμαι, τί εἴδους βιώματα θὰ ἔμεναν στὰ εὔπλαστα ἀκόμη 
μυαλὰ τῶν νεαρῶν δοκίμων, καὶ πόση προσπάθεια καὶ διάβασμα θὰ χρειαζότανε, γιὰ 
νὰ τ’ ἀποτινάξουν...

Γιὰ νὰ ξεφεύγω ἀπὸ τὶς ἀποκαρδιωτικὲς αὐτὲς σκέψεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πλήξη, ποὺ 
μοῦ προξενοῦσε τὸ θρησκευτικὸ μέρος, συνήθως κατέφευγα σὲ ἀναπολήσεις. Ἄλλοτε 
πάλι χάζευα τὰ παραταγμένα τμήματα.

Τὸ βλέμμα μου ἑστίαζε στὶς φυσιογνωμίες τῶν ὁρκιζομένων. ∆ὲν μοῦ φαινόντουσαν 
χαμογελαστὲς οὔτε χαρούμενες. Κυριαρχοῦσε ἕνα σφιχτό, σοβαροφανὲς καὶ κουρασμέ-
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νο ὕ φος. Θὰ πρέ πει νὰ εἶ χαν ἤ δη συμ πλη ρώ σει πά νω ἀ πὸ μί α ὥ ρα ἀ κί νη της πα ρά τα ξης, 
ἀν τι κρυ στὰ στὸν Ἥ λιο, καὶ τώ ρα ἔ πρε πε λι βα νι ζό με νοι νὰ ὑ πο μεί νουν καὶ γιὰ τοὐ λά-
χι στον ἕ να ἀ κό μη εἰ κο σά λε πτο «τὴν σο φί αν τοῦ Ἁ γί ου Εὐ αγ γε λί ου».

Με τὰ θὰ ἀ κο λου θοῦ σε ἡ πεμ πτου σί α τῆς ὅ λης τε λε τῆς. Ἡ ἀ πο νο μὴ τῶν ξι φῶν ἀ πὸ 
τὸν Πρό ε δρο. Μί α πραγ μα τι κὰ κο ρυ φαί α στιγ μὴ γιὰ κά θε ἀ ξι ω μα τι κό, ἡ ὁ ποί α, με τὰ 
τὴν βα ρειὰ ἀ τμό σφαι ρα τοῦ μα κρό συρ του θρη σκευ τι κοῦ μέ ρους, ἔ μοια ζε ἀ πο κομ μέ-
νη ἀ πὸ τὴν ὅ λη τε λε τή, δί νον τας τὴν ἐν τύ πω ση ὅ τι ἦ ταν ἡ ἐ πῳ δὸς μιᾶς θρη σκευ τι κῆς 
λει τουρ γί ας. Ἦ ταν ἡ κο ρω νί δα τῆς ἐκ δή λω σης, καὶ πραγ μα τι κὰ λυ πό σου να, ποὺ 
δὲν τὴν πλαι σί ω νε κα νέ να χαρ μό συ νο τε λε τουρ γι κό, πα ρὰ μό νο ἡ ξε ρὴ ἀ ναγ γε λί α 
τοῦ ἑ κά στο τε ὀ νό μα τος καὶ τὰ λί γα, δι στα κτι κὰ χει ρο κρο τή μα τα τῶν συγ γε νῶν 
καὶ φί λων, τὰ ὁ ποῖα ἠ χοῦ σαν δει λὰ καὶ ἄ τολ μα μέ σα στὴν γε νι κὴ βου βα μά ρα ποὺ 
ἐ πι κρα τοῦ σε.

Ὁρ κω μο σί α χω ρὶς λι βά νια κι εὐ αγ γέ λια
ἀ να πό λη ση, κα τὰ τὴν διά ρκεια τοῦ θρη σκευ τι κοῦ μέ ρους, μὲ εἶ χε ὁ δη-
γή σει πολ λὰ χρό νια πί σω, στὰ πρῶ τα ἐ φη βι κά μου. Τό τε πού, λό γῳ τῶν 
ἐ παγ γελ μα τι κῶν ὑ πο χρε ώ σε ων τοῦ πα τέ ρα μου, ζού σα με στὴν Νέ α Ὑόρ-
κη. Ἐ κεῖ πέ ρα σα τὶς τρεῖς τε λευ ταῖ ες τά ξεις τοῦ δη μο τι κοῦ καὶ τὴν πρώ τη 
τοῦ γυ μνα σί ου, σὲ μιὰ ἐ πο χὴ (ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’60) ὅ που ἡ, ἀ πὸ 

κά θε ἄ πο ψη, δι α φο ρὰ με τα ξὺ Ἀ θή νας καὶ Νέ ας Ὑ όρ κης ἤ τα νε κυ ρι ο λε κτι κὰ χα ο τι κή.
Χω ρὶς νὰ εἶ μαι βέ βαι ος, πῶς θὰ δι α μορ φω νό ταν ὁ χα ρα κτῆ ρας μου ὑ πὸ δι α φο ρε τι κὲς 

συν θῆ κες, πι στεύ ω ὡ στό σο ὅ τι ἀ πὸ τὴν ἀ να τρο φή μου μέ σα στὸ ἀ με ρι κά νι κο ἐκ παι δευ-

Ὑ πα ξι ω μα τι κοὶ καὶ ναῦ τες ἀποτελοῦν τὴν συ νο δεί α ἱ ε ρέ α καὶ με τα φέ ρουν στο λι σμέ νο 
εἰ κό νι σμα κα τὰ τὴ διά ρκεια τε λε τῆς σὲ ναύ σταθ μο.
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Ἐπάνω: Ἕλληνες ἀνώτατοι ἀξιωματικοὶ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐκδηλώνουν τὴν εὐσέ-
βειά τους κατὰ τὴ διάρκεια τελετῆς. ∆εξιά: Τὸ πέταγμα τῶν καπέλλων. Ἀποκορύφωμα τῶν 
τελετῶν ἀποφοίτησης ἀπὸ τὴ Ναυτικὴ Ἀκαδημία τῶν Η.Π.Α. Εἰκόνες διάχυτης χαρᾶς, 

χωρὶς ἱερεῖς, ψαλμῳδίες, εἰκόνες, κεριά, λιβάνια καὶ θρησκευτικὴ κατάνυξη.

τικὸ σύστημα ἀπέκτησα μία ροπὴ πρὸς τὸν ρεαλισμό, τὴν κυνικότητα, τὴν πρακτικότη-
τα καί, ἕως ἕνα σημεῖο, τὴν ἔλλειψη τοῦ ἐνθουσιώδους μεσογειακοῦ ταμπεραμέντου.

Ἡ σημερινὴ τελετὴ μοῦ ἔφερε στὸν νοῦ μίαν ἀντίστοιχη ἐμπειρία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
ἡ ὁποία ἐπανερχότανε συχνὰ σὲ παρόμοιες περιστάσεις. Ἦταν ὁ δεύτερος χρόνος στὴν 
Ἀμερική, ὅταν ἡ οἰκογένεια ἑνὸς πολὺ στενοῦ μου φίλου καὶ συμμαθητῆ μὲ κάλεσε νὰ 
πάω μαζί τους στὴν Ἀννάπολις (ἀντίστοιχη Σχολὴ ∆οκίμων τῶν ΗΠΑ), γιὰ νὰ παρακο-
λουθήσω τὴν τελετὴ ἀποφοιτήσεως τοῦ μεγάλου τους γυιοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ὠνομαζότανε 
Σημαιοφόρος τοῦ Ἀμερικάνικου Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Μία ἐκδρομὴ καὶ μία ἐμπειρία 
ποὺ θυμᾶμαι, τότε, μὲ εἶχε πραγματικὰ ἐνθουσιάσει. Εἶναι γεγονός, ὅτι μετὰ ἀπὸ τόσα 
χρόνια λίγες λεπτομέρειες ἔχουν ἀπομείνει στὴν μνήμη μου. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δὲν μπορῶ 
νὰ ξεχάσω εἶναι ἡ εἰκόνα μιᾶς τελετῆς διάχυτης ἀπὸ ἔντονη χαρά.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἦταν ἑορταστική, μὲ τὴν στρατιωτικὴ ἀτμόσφαιρα, σκόπιμα, νὰ 
παραμένῃ διακριτικὰ στὸ περιθώριο. Ἄκουσα ὁμιλίες ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς τάξεως, 
ἀπὸ καθηγητὲς καὶ ἀξιωματικούς. Ὅλες ζωντανές, χαλαρές, μὲ γλαφυρὲς περιγραφὲς 
ἀπὸ τὴν καθημερινότητα τῆς σχολικῆς ζωῆς καὶ ὅλες μὲ μεγάλη δόση χιοῦμορ, ἔστω 
καὶ ἀμερικάνικου. Ἱερεῖς, λιβάνια καὶ εὐαγγέλια δὲν θυμᾶμαι πουθενά. 

Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς τελετῆς ἦταν ἕνα ἐντυπωσιακὸ πυροτέχνημα ἀπὸ ἄσπρα 
καπέλλα, τὰ ὁποῖα πετοῦσαν οἱ τελειόφοιτοι στὸν ἀέρα, συνοδευμένο ἀπὸ κραυγὲς 
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_____________________________________________________________________        
 (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 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ
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175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ
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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
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χα ρού με νων ξε σπα σμά των, γέ λια, ἀγ κα λι ὲς καὶ χο ρο πηδή μα τα πά νω στὸ ἄ ψο γα 
κου ρε μέ νο γρα σί δι τοῦ χώ ρου τε λε τῶν τῆς ἀ με ρι κά νι κης Σχο λῆς. Ἡ τε λε τὴ τε λεί ω νε 
μὲ πα ρέ λα ση τῶν νε ο-ωρ κι σθέν των ἀ νά με σα ἀ πὸ πο λύ χρω μα μπα λό νια στὰ χρώ-
μα τα τῆς ἀ με ρι κά νι κης ση μαί ας, ποὺ ὑ ψω νόν του σαν πρὸς τὸν οὐ ρα νό. Ἤ τα νε μιὰ 
στρα τι ω τι κὴ γι ορ τή, μὲ τὴν ὁ ποί α ἡ Σχο λὴ τι μοῦ σε καὶ ἀ πο χαι ρε τοῦ σε τοὺς νέ ους 
Ση μαι ο φό ρους τοῦ Ἀ με ρι κα νι κοῦ Ναυ τι κοῦ.

* * *
«Πάν τες προ σο χή!» Τὸ σθε να ρὸ πρό σταγ μα τοῦ ἐ πι κε φα λῆς τῶν τμη μά των ἀ ξι ω μα-

τι κοῦ ἀ κού στη κε δυ να τὰ μέ σα στὴν σι ω πή, ποὺ ἀ κο λού θη σε τὸ τέ λος τῆς δι α δι κα σί ας 
ἀ πο νο μῆς τῶν ξι φῶν ἀ πὸ τὸν Πρό ε δρο τῆς ∆η μο κρα τί ας. Σχε δὸν ταυ τό χρο να, ἀ κού στη-
κε ἕ νας κα ται γι σμὸς κλαγ γῶν, κα θὼς ἡ σι δε ρέ νια ἀ πό λη ξη τοῦ ὑ πο κό πα νου τῶν ὅ πλων 
χτυ ποῦ σε μὲ δύ να μη στὸ τσι μέν το τῆς πλα τεί ας.

Στὸν ἴ διο δυ να τὸ τό νο ἀ κο λού θη σε τὸ πρό σταγ μα «κλί να τε ἐ πὶ δε ξιᾷ». Καὶ πά λι ἀ κού-
στη κε ἕ νας δυ να τὸς ὑ πό κω φος θό ρυ βος τα κου νι ῶν, κα θὼς οἱ ἀ πό φοι τοι, σὲ ἄ καμ πτη 
στά ση προ σο χῆς, ἔ κα ναν κο φτὴ στρο φὴ δε ξιὰ καὶ χτύ πη σαν μὲ δύ να μη τὸ ἀ ρι στε ρὸ 
πό δι στὴν ἄ σφαλ το. Ὅ λοι τους εἶ χαν ὕ φος ἀ γέ ρω χο, τεν τω μέ νη μέ ση καὶ ψη λὰ τὸ κε-
φά λι.

Μέ σα σ’ αὐ τὸ τὸ κλῖ μα τῆς σο βα ρο φα νοῦς βου βα μά ρας εἴ χα νε πε ρά σει εἴ κο σι λε πτὰ 
θρη σκευ τι κῆς «κα τά νυ ξης», ἀ κο λου θού με να ἀ πὸ τὴν «ψυ χρή» δι α δι κα σί α τῆς ἀ πο νο μῆς 
τῶν ξι φῶν καὶ τε λει ώ νον τας μὲ μί α δε κά λε πτη «ἀ πο στε ω μέ νη» ὁ μι λί α τοῦ δι οι κη τῆ, μὲ 
χι λι ο ει πω μέ νες νου θε σί ες γιὰ ὑ ψη λὰ ἰ δα νι κὰ καὶ ἐ θνι κὰ ἰ δε ώ δη.

Ἔ τσι ψυ χρὰ τε λεί ω νε ἡ δι κή μας τε λε τὴ ἀ πο φοι τή σε ως, καὶ ἔ τσι σι ω πη λὰ καὶ ἄ χρω μα 
ξε κί να γε ἡ στα δι ο δρο μί α τῶν νέ ων Ση μαι ο φό ρων τοῦ Πο λε μι κοῦ Ναυ τι κοῦ.

 Ναύ αρ χος Ἀν τώ νιος Ἀν τω νιά δης
 Ἐ πί τι μος Ἀρ χη γὸς Γ.Ε.Ν.



Ἀνθρωπότητα καὶ ἠλιθιότητα
Κάποιος στὰ Μέγαρα στὶς 12 Ἀπριλίου σκότωσε μὲ καραμπίνα δύο νέους 

ἀνθρώπους καὶ τραυμάτισε μὲ 90 σκάγια ἕναν τρίτο, ποὺ βρίσκεται στὸ νο-
σοκομεῖο. Ὅπως εἶπε, τοὺς θεωροῦσε «διαβολικούς», εἶχε δὲ γεμίσει τὸ σπίτι του καὶ 
τὰ γύρω δένδρα μὲ σταυρούς, γιὰ νὰ ἀποτρέπουν τὸν Σατανᾶ. Ἀφοῦ ἐκτέλεσε τὸ χρι-
στιανικό του καθῆκον κατὰ τοῦ ∆ιαβόλου, πῆγε καὶ παραδόθηκε σὲ ἕναν καλόγερο 
γειτονικοῦ μοναστηριοῦ. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὁ φονιᾶς τῶν πέντε κυνηγῶν τοῦ Ἀγρινί-
ου πρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου χρόνο πήγαινε καθημερινὰ στὴν ἐκκλησία κι ἔκανε κάθε μῆ-
να ἁγιασμὸ στὸ μαντρί του.

Ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι, ποὺ μετέδωσαν τὸ σχετικὸ ρεπορτάζ, μίλησαν γιὰ παρα-
φροσύνη τοῦ φονιᾶ. Κανένας ὅμως δὲν εἶπε, ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ παρανοϊκὸ ἀπὸ 
τὴ σκοπιὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ καὶ ὁ ∆ιάβολος καὶ οἱ δαιμονιζόμενοι ὑπάρχουν 
στὰ Εὐαγγέλια, ὁ σταυρὸς ἀποτελεῖ τὴν ἀσπίδα κατὰ τοῦ ∆ιαβόλου, καὶ ἡ μετάνοια 
στοὺς ρασοφόρους εἶναι ἡ κορυφαία ἐπαγγελία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἴσως μετὰ ἀπὸ 
κάποιες δεκαετίες, ἑκατονταετίες, χιλιετίες -ποιός ξέρει;- ἡ ἀνθρωπότητα νὰ ἀπαλλα-
γῇ ἀπὸ τὴν ἠλιθιότητα.

Γ.Σ.Π.

∆αλάι Λάμα καὶ Ὀλυμπιακὴ φλόγα
∆ὲν καταλαβαίνω, τί μπορεῖ νὰ προσθέσῃ ἢ νὰ προτείνῃ ὁ ∆αλάι-Λάμα, δεδομένου 

ὅτι μία πληθώρα θεολογικῶν ἀρχηγῶν νέμεται διὰ τοῦ σκοταδισμοῦ τὴν ἀνθρωπότη-
τα. Βέβαια ὁ τρέχων «οἰκουμενισμός» συνδικαλίζεται μὲ ὁλόκληρο τὸ θεολογικὸ σύ-
στημα τοῦ πλανήτη, ὅπου ὑποκινεῖ (ἀθέατος) διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἐπέμβαση τῶν Κι-
νέζων στὸ Θιβέτ.

Μιὰ ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὸ «θεό» Κίνα καὶ φιλικὴ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα, 
ἐλπὶς μιᾶς γιγάντιας (ἂς τὸ εὐχηθοῦμε) ἀντιρρόπησης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δέχεται κατὰ 
τὴν διακίνηση τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας διαμαρτυρίες ἀπὸ ὑδροκέφαλους κουλτουριά-
δηδες, ὑποκινούμενους. Τὰ κάποια λίγα κοριτσάκια μὲ ὑστερικὲς κραυγές, ποὺ τὰ μά-
ζεψε ἡ Ἀστυνομία (30-3-08), ποιός τὰ κατευθύνει; Γνωρίζουν τὰ πιὸ πάνω;

Π.Γ.

«Ὁ πλέον κακόβουλος ἰὸς τοῦ μυαλοῦ»
- Ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότητα;
- Ἡ ὠργανωμένη θρησκεία, ἡ ὁποία μολύνει τὸ νοῦ μας, καθὼς προσποιεῖται, ὅτι δι-

αδίδει τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ σωτηρία, ἐνῷ διαδίδει τὸν πλέον κακόβουλο ἰὸ τοῦ 
μυαλοῦ. Ἐλπίζω, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ μπορέσῃ μία μέρα νὰ ξεπεράσῃ τὴν πρωτόγονη 
αὐτὴ ἔννοια. 

- Ἂν ἤσασταν ὁ πλανητάρχης, τί θὰ ἀλλάζατε;
- Τὰ κράτη καὶ τὶς κυβερνήσεις ποὺ ἀναμιγνύουν τὴ διακυβέρνηση μὲ τὴν θρησκεία. 

Αὐτὸ εἶναι ἕνα θανατηφόρο κοκτέιλ, ποὺ κρατᾷ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους στὴν μι-
ζέρια. 

Ἀπόσπασμα μιᾶς ἀπὸ τὶς τελευταῖες συνεντεύξεις τοῦ Βρεταννοῦ συγγραφέα ἐπι-
στημονικῆς φαντασίας Ἄρθουρ Κλὰρκ στὸ περιοδικὸ BBC Focus, λίγο πρὶν τὸ θάνα-
τό του (www.astrovox.gr).

Ι.∆.
‣
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Ἡ... ἑ βρα ϊ κὴ ἀκυ ρο λε ξί α μιᾶς ἑλ λη νι κῆς λέ ξης!
Ἀν τι δρᾷ τὸ Κεν τρι κὸ Ἰσ ρα η λι τι κὸ Συμ βού λιο (Κ.Ι.Σ.) στὴ χρη σι μο ποί η ση τῆς λέ ξης 

ὁ λο καύ τω μα (ἐκ τοῦ ὁ λο καυ τέ ω = προ σφέ ρω ἔμ πυ ρη θυ σί α ὁ λο με λῶν θυ μά των σὲ θε ό) 
μὲ ὁ ποι α δή πο τε ἄλ λη με τα φο ρι κὴ ση μα σί α ἐ κτὸς αὐ τῆς, ποὺ οἱ ἴ διοι τῆς ἔ δω σαν με τα-
πο λε μι κά, προ κει μέ νου νὰ πε ρι γρά ψουν τὴ δι κή τους ἐκ δο χὴ γιὰ τὸν Β΄ Π.Π.. 

Σὲ ἄρ θρο μὲ τίτ λο: «Τὰ πύ ρι να μέ τω πα τῆς ἀ κυ ρο λε ξί ας: Τὸ Ὁ λο καύ τω μα οὔ τε ὡς με-
τω νυ μί α οὔ τε ὡς με τα φο ρά», τὸ ὁ ποῖ ο δη μο σι εύ τη κε στὸ πε ρι ο δι κὸ τοῦ Κ.Ι.Σ. «Χρο νι-
κά» (τ. 213, Ἰ αν.-Φε βρ. 2008 ἢ Σε βάτ-Ἀ δὰρ Α΄ 5.768 ἀ πὸ κτί σε ως κό σμου) χα ρα κτη ρί ζε-
ται ἡ χρη σι μο ποί η ση τῆς λέ ξης ὁ λο καύ τω μα γιὰ τὴν πε ρι γρα φὴ τῆς ἀ πο τέ φρω σης τῶν 
δα σῶν τὸ πε ρα σμέ νο κα λο καί ρι «ὡς ἐξ ἴ σου ἀ προ κά λυ πτη μὲ τὸ ἴ διο τὸ ἔγ κλη μα» καὶ 
συ στή νε ται αὐ το συγ κρά τη ση ὡς πρὸς τὴ χρη σι μο ποί η σή της. Ἐ πι ση μαί νε ται, ὅ τι ὡς ὁ λο-
καύ τω μα ἀ να γνω ρί ζε ται ἡ «ἐ ξόν τω ση τῶν ἕ ξη ἑ κα τομ μυ ρί ων Ἑ βραί ων» τὸν Β΄ Π.Π., 
καὶ πὼς «τέ τοι α πράγ μα τα δὲν ἐ πι δέ χον ται καμ μιᾶς μορ φῆς με τα φο ρι κὴ χρή ση».

Ὁ λο καύ τω μα στὴ Γλῶσ σα μας λοι πόν, ἐν ὀ νό μα τι τῆς Ἰσ ρα η λι νῆς ἐ ξω τε ρι κῆς πο λι-
τι κῆς καὶ προ πα γάν δας.

Γ.Λ. 

Φυ σι κοὶ θε ο λο γι κώ τε ροι τῶν θε ο λό γων
∆ι α βά ζου με σὲ σχο λι κὸ βι βλί ο τῆς Ε΄ ∆η μο τι κοῦ: «To φῶς δη μι ουρ γή θη κε, σύμ φω να 

μὲ τὴ δι ή γη ση τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης, τὴν πρώ τη μέ ρα τῆς δη μι ουρ γί ας τοῦ κό σμου. 
“Νὰ γί νῃ τὸ φῶς”, εἶ πε ὁ Θε ός. Καὶ ἔ γι νε φῶς. Καὶ ἀ πὸ τό τε ταυ τί στη κε μὲ κά θε τι κα-
λό. ∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ο, λοι πόν, ὅ τι συ ναν τᾶ με τὸ φῶς, ὡς σύμ βο λο, σὲ πολ λὲς γι ορ τὲς τῆς 
θρη σκεί ας μας. Τὰ Χρι στού γεν να εἶ ναι συν δε δε μέ να μὲ τὸ φῶς, ἀ φοῦ ὁ Χρι στὸς εἶ ναι 
ὁ Ἥ λιος τῆς ∆ι και ο σύ νης, ποὺ φω τί ζει ὅ λο τὸν κό σμο. Στὴ γι ορ τὴ τῶν Φώ των τὸ φῶς 
σχε τί ζε ται μὲ τὸν πνευ μα τι κὸ φω τι σμό. Στὸν ἑ ορ τα σμὸ τοῦ Πά σχα πά λι κυ ρια ρχεῖ τὸ 
φῶς. Οἱ πι στοὶ ἀ κο λου θοῦν τὸν ἐ πι τά φιο μὲ κα τά νυ ξη κρα τῶν τας σκου ρό χρω μα κε ριὰ 
καὶ φα να ρά κια. Ἡ Ἀ νά στα ση γι ορ τά ζε ται μὲ λαμ πρό τη τα ἀ πὸ τοὺς πι στούς, οἱ ὁ ποῖ οι 
κρα τοῦν λευ κὰ ἀ ναμ μέ να κε ριά.»
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Ἂν νο μί ζε τε, ὅ τι πρό κει ται γιὰ τὸ βι βλί ο Θρη σκευ τι κῶν, κά νε τε με γά λο λά θος. Πρό-
κει ται γιὰ τὸ βι βλί ο Φυ σι κῆς, σε λί δα 74, κε φά λαι ο: ∆ι ά δο ση τοῦ φω τός! Ἡ χρι στι α νι-
κὴ προ πα γάν δα στὰ σχο λεῖ α δὲν γί νε ται μό νο μέ σῳ τῶν βι βλί ων 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 (βλ. «∆», τ. 272-273, 279, 
281, 292, 296 κ.ἄ.). 

Γ.Λ.

Πό τε ἔ γι νε ἡ Ἅ λω ση;
«Ἡ πραγ μα τι κὴ Ἅ λω ση ἔ χει ἀρ χί σει στα-

δια κὰ καὶ γί νε ται με τὰ τὸ 1821. Με τὰ τὸ 1821 
ἀ πο κτή σα με τὴν πο λι τι κή μας ἐ λευ θε ρί α, ἀλ-
λὰ σι γά - σι γὰ μᾶς δι έ βρω σαν, καὶ ἡ τε λι κὴ φά-
σις τῆς δι α βρώ σε ως εἶ ναι τώ ρα, τώ ρα ποὺ κρί-
μα σιν οἶ δε Κύ ριος γί να με μί α ἐ παρ χί α τῆς Εὐ-
ρώ πης... Θὰ τὸ ἀ πέ τρε παν καὶ θὰ τὸ ἠρ νοῦν-
το αὐ τὸ οἱ ἅ γιοι Πα τέ ρες μας. Κα λύ τε ρα ἔ λε-
γαν τούρ κι κο φέ σι, πα ρὰ κα λύ πτρα λα τι νι κή. 
Κα λύ τε ρα νὰ κρα τή σου με τὴν πί στιν μας, πα-
ρὰ νὰ πά ρου με τὰ φράγ κα καὶ τὶς ἐ πι δο τή σεις τῶν Φράγ κων.» ∆ή λω ση τοῦ Πρω το πρε-
σβύ τε ρου π. Θε ο δώ ρου Ζή ση, κα θη γη τῆ τοῦ Α.Π.Θ.. (Βλ. «Ἡ “ἅλω ση” στὰ 1821 καὶ ὄ χι 
στὰ 1453 καὶ οἱ φο βε ρὲς λέ ξεις “Ἑλ λάς-Ἕλ λην”», «∆», τ. 260-261 ἢ http://www.davlos.
gr/16974.pdf).

K.E.

Ἠ θι κὴ καὶ πο λι τι κὴ ἐκ κο σμί κευ ση
Ὑ πάρ χουν πολ λὲς κοι νω νί ες στὸν κό σμο σή με ρα, 

ὅ πως τὸ Ἰ ράν, ἡ Αἴ γυ πτος, τὸ Πα κι στάν, ἡ Σο μα λί α, 
οἱ Η.Π.Α. τὰ τε λευ ταῖ α χρό νια κ.ἄ., στὶς ὁ ποῖ ες ἡ θρη-
σκεί α εἶ ναι βα θιὰ ρι ζω μέ νη. Σὲ πολ λὲς ἀ πὸ αὐ τὲς τὰ 
ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα πα ρα βι ά ζον ται σὲ με γά λη κλί-
μα κα. Στὶς πο λυ θρη σκευ τι κὲς κοι νω νί ες μας ἡ θρη-
σκεί α καὶ ἡ πο λι τι κὴ πρέ πει νὰ δι α χω ρι σθοῦν. Οἱ θρη-
σκευ τι κὲς δι α φω νί ες δὲν πρέ πει νὰ χρη σι μο ποι οῦν ται 
στὴν πο λι τι κή, στὴν ἠ θι κὴ ἢ στὴν Ἐ πι στή μη. Στὰ μά τια 
τῶν κο σμι κῶν ἡ θρη σκεί α εἶ ναι μί α ἰ δι ω τι κὴ καὶ προ-
σω πι κὴ ὑ πό θε ση. Ἡ κο σμι κὴ (μα κριὰ ἀ πὸ θρη σκευ τι-
κὲς ἐ πιρ ρο ές) δη μο κρα τί α φαί νε ται πὼς εἶ ναι ἡ μό νη 
προ ο πτι κὴ γιὰ μί α ἐ λεύ θε ρη, ἀ νοι κτὴ καὶ δί και α κοι νω νί α.

Τί πρέ πει νὰ γί νῃ ὅ μως, προ κει μέ νου νὰ πει σθοῦν γιὰ τὴν ἀ νάγ κη τῆς ἐκ κο σμί κευ-
σης, ὄ χι μό νο οἱ πι στοὶ καὶ δογ μα τι κοί, ἀλ λὰ καὶ οἱ ἄ δο λοι ἄν θρω ποι τοῦ πνεύ μα τος, 
ποὺ δὲν δι α βλέ πουν κίν δυ νο ἀ πὸ τὴν ἄ νο δο τοῦ φον τα μεν τα λι σμοῦ; Ἐ πὶ τέ τοι ων προ-
βλη μα τι σμῶν κα τέ θε σαν τὶς ἀ πό ψεις τους δι α κε κρι μέ νοι κα θη γη τὲς Κοι νω νι ο λο γί ας, 
Φι λο σο φί ας κ.λπ. ἀ πὸ πα νε πι στή μια δι α φό ρων χω ρῶν κα τὰ τὴ διά ρκεια ἡ με ρί δας, ποὺ 
δι ε ξή χθη πρό σφα τα στὴν Οὐ τρέ χτη τῆς Ὁλ λαν δί ας μὲ τὴν εὐ και ρί α τῶν ἐγ και νί ων τοῦ 
Κέν τρου Ἔ ρευ νας Κά τω Χω ρῶν (Center of Inquiry Low Countries).

Σκο πὸς τοῦ Κέν τρου εἶ ναι νὰ ἀ φι ε ρω θῇ στὴν Ἐ πι στή μη, στὸν ὀρ θο λο γι σμὸ καὶ στὴν 
ἐ λεύ θε ρη ἔ ρευ να σὲ κά θε πε δί ο ἀν θρώ πι νης δρα στη ρι ό τη τας, γιὰ μί α κο σμι κὴ κοι νω-
νί α μὲ τὶς ἀν θρω πι στι κὲς ἀ ξί ες ὡς ἐ ναλ λα κτι κὴ λύ ση στὴ θρη σκεί α.

Γ.Γ.



ΑΦ
ΙΕ

ΡΩ
Μ

Α

ΕΛΛΗΝΕΣ Κ
ΑΙ Α

ΡΑ
ΒΕΣ

Ἡ
 ἱσ

το
ρικ

ὴ σ
υνάντη

ση

κα
ὶ ὁ

 ἱσ
το

ρικ
ὸς 

χω
ρισ

μὸς

Ἀραβικὴ μετάφραση τοῦ Γαληνοῦ. (Χ. Μπαντάουη, «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἰσλα-
μικοῦ Κόσμου», ἔκδ. «Βάνιας», Θεσσαλονίκη 2003.)
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 πῆρ ξε μί α λι γώ τε ρο γνω στὴ ἀλ λὰ ἐξ ἴ σου ση μαν τι κὴ ἀ να γέν-
νη ση Πο λι τι σμοῦ καὶ Ἐ πι στή μης πέν τε αἰ ῶ νες πρὶν ἀ πὸ τὴν 
με γά λη Εὐ ρω πα ϊ κὴ Ἀ να γέν νη ση τοῦ ιδ́ -ι ε΄ αἰ ῶ να. Ἦ ταν ἡ 
Ἰσ λα μι κὴ Ἀ να γέν νη ση. (Ἂς ἀ φή σου με τὸ σή με ρα, «ἵ να μὴ 
μι αν θῶ μεν» μὲ τὸ σή με ρα ὄ χι μο νά χα τοῦ Ἰσ λα μι κοῦ «πο λι-

τι σμοῦ», ἀλ λὰ καὶ τοῦ «Ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ» τοι ού του...) Ἀρ χί ζου με λοι-
πὸν ἀ πὸ τοὺς ἐ πι φα νεῖς ἐρ γά τες τοῦ πνεύ μα τος τῆς πνευ μα τι κῆς ἄ νοι ξης 
ἐ κεί νης πε ρι ό δου, ἡ ὁ ποί α συν τη ρή θη κε ἐ πὶ τρεῖς πε ρί που αἰ ῶ νες, ἀπὸ τὸν 
8ο μέ χρι καὶ τὸν 11ο αἰ., ἀ κρι βέ στε ρα τὸ 1080 μ.Χ.

Πρὶν προ χω ρή σου με τὴν ἀ να φο ρά μας στοὺς πρω τα γω νι στὲς τῆς λαμ πρῆς αὐ τῆς 
πε ρι ό δου καὶ τοὺς πο λύ χυ μους καρ πούς, ποὺ γέν νη σε αὐ τὸς ὁ Ἑλ λη νο ϊσ λα μι κὸς Πο-
λι τι σμός, θε ω ροῦ με ἀ πα ραί τη το «τι μῆς ἕ νε κεν» ν’ ἀ να φερ θοῦ με στοὺς πρό δρο μους 
ἐρ γά τες αὐ τῆς τῆς Ἀ να γεν νή σε ως, ἡ ὁ ποί α ξε κί νη σε μὲ πρῶ το ὅ πλο τὸν φι λο σο φι κὸ 
λό γο.

Ἔ τσι βλέ που με τοὺς ποι κί λους ἐ ρευ νη τὲς τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς σκέ ψε ως καὶ τῶν ψυ-
χο πνευ μα τι κῶν εὐ αι σθη σι ῶν νὰ με τα βάλ λων ται σὲ ἱ δρυ τι κὰ μέ λη ὡς «μουτατ ζι λῖ ται» 
Νε ο πλα τω νι κῶν Σχο λῶν στὴν Βα γδά τη, Ἀ λε ξάν δρεια, Ἀν τι ό χεια, Ἔ δεσ σα Συ ρί ας, 
Χα ρὰν Με σο πο τα μί ας κ.ἄ.

Γιὰ ὅ λα τοῦ τα γρά φει ὁ ἀ ξι ά γα στος κα θη γη τὴς τῆς Φι λο σο φί ας στὸ Πα νε πι στή μιο 
τοῦ Αἰ γαί ου κ. Κων/νος Ρω μα νὸς τ’ ἀ κό λου θα:

«Στὴν με γα λού πο λη τῆς Βα γδά της ἐπὶ 150 ὁ λό κλη ρα χρό νια καλ λι ερ γή θη κε ἡ Ἑλ-
λη νι κὴ Φι λο σο φί α, μέ χρι νὰ σκε πα σθῇ ἡ Σχο λὴ αὐ τὴ ἀ πὸ τὴ θε ο κρα τι κὴ ἐ πί βλε ψη 
καὶ ἐ πι βο λὴ τῶν Σελ τζού κων.

» Ρό λο κλει δὶ στὴ δι ά δο ση τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος ἔ παι ζαν πολ λοὶ Σύ ριοι, 
Νε στο ρια νοί, τοὺς ὁ ποί ους ὁ Μω ά μεθ ἐμ πι στευ ό ταν ὡς κα λοὺς φί λους, ἐ πει δὴ ἐ δι ώ-
κον το ἀ νη λε ῶς γιὰ τὸ μο νο φυ σι τι σμό τους ἀ πὸ τὸ δυ ο φυ σι τι κὸ Βυ ζάν τιο, τὸ ὁ ποῖ ο 
εἶ χε ἐν στερ νι σθῆ τὶς χρι στο λο γι κὲς ρῆ τρες τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων. Πρω τα γω νι-
στὴς αὐ τῆς τῆς με τα γρα φῆς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Σκέ ψε ως στὸν Ἀ ρα βι κὸ Κό σμο ὑπῆρ ξε ὁ 

ÌÅÓÙ ÁÑÁÂÙÍ
Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÓÊÅØÇ
«ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÅ»
ÔÇÍ ÄÕÔÉÊÇ ÅÕÑÙÐÇ
Τὸ ἱ στο ρι κὸ πα ρα μύ θι τῶν «Βυ ζαν τι νῶν λο γί ων»



22174    ∆ΑΥΛΟΣ 314, Ἰούνιος 2008

Χουναῒν Ἂλ Μπαντὶ (808-873), ἔ ξο χος γνώ στης τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας. Ὁ σο βα ρὸς 
αὐ τὸς δι α νο ού με νος πραγ μα το ποί η σε πάμ πολ λες με τα φρά σεις ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κὰ στ’ 
Ἀ ρα βι κὰ μ’ ἐ πί κεν τρο τὸν Ἀ ρι στο τέ λη (Aristo) καὶ ὄ χι μό νο ἀλ λὰ καὶ τὰ «Ἰ α τρι κά» 
τοῦ Ἱπ πο κρά τη καὶ τ’ «Ἀ στρο νο μι κά» τοῦ Ἀ ρί σταρ χου τοῦ Σά μιου.

» Ἕ τε ρος πά λι ἐ ρευ νη τὴς ὁ μο νο φυ σί της μο να χὸς Ἄλ-Ἰμ παν τί, ἰ α τρο φι λό σο φος, ὁ 
ὁποῖος με τέ φρα σε ἰ α τρι κὰ καὶ φι λο σο φι κὰ ἔργα τῶν κλα σι κῶν Ἑλ λή νων.»

Οἱ ἐν δι ά με σοι ἑλ λη νί ζον τες

ἱ στο ρι κὸς Κων σταν τῖ νος Ἄ μαν τος γρά φει γιὰ τοὺς με γά λους με τα φρα-
στές: «Ὁ φι λό λο γος γε ω γρά φος με τα φρα στὴς Για κοὺμ ἢ Γι α κου μῆς, 
ὁ συν θέ σας τὸ “Μέ γα Γε ω γρα φι κὸ Λε ξι κό” στὰ 1224, ἦ ταν Κρη τι κὸς 
ἀ πὸ τὸν Χάν δα κα, πό λη τοῦ Ἡ ρα κλεί ου Κρή της. Ὁ ποι η τὴς Ρούμι ἦ ταν 
ἑλ λη νο ρω μα ϊ κῆς κα τα γω γῆς. Ὁ κα τα κτη τὴς τῆς Αἰ γύ πτου στρα τη γὸς 

Ζα χὰρ ἦ ταν Ἕλ λη νας ἀ πὸ τὴν Κύ προ. Ὁ ἴ διος ἀ νί δρυ σε τὴν πό λη τοῦ Κα ΐ ρου, τὴν 
ὁ ποί α ἐ προί κι σε μὲ Ἑλ λη νο δι δα κτι κὴ καὶ Φι λο σο φι κὴ Σχο λή, ὅ που δι δα σκό ταν ἡ 
Ἀ ρι στο τε λι κὴ καὶ Νε ο πλα τω νι κὴ Φι λο σο φί α. Συ νε πῶς οἱ δη μι ουρ γοὶ τῆς Ἀ ρα βι κῆς 

ἐ ξαν θή σε ως δὲν ὑ πῆρ ξαν ἀ πο κλει στι κῶς καὶ μό νο Ἄ ρα-
βες, ἀλ λὰ κατήγοντο ἀ πὸ δι ά φο ρες με σο γεια κὲς χῶ ρες 
καὶ κυ ρί ως ἀ πὸ τὴν Μι κρὰ Ἀ σί α, τὸν Πόν το, τὴν Μεγάλη 
Ἑλλάδα κ.ἄ.

» Ἀ νά με σα ὅ μως σ’ ὅ λους τοὺς ἑλ λη νι στὲς διακρινόταν 
γιὰ τὴν γνώ ση καὶ τε χνι κὴ με τά δο ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ-
σας ἢ τοῦ «Ἕλ λη νος λό γου», ὅ πως ὁ ἴ διος πο λὺ ἀ ρε σκό-
ταν νὰ το νί ζῃ, ὁ Ἰ ά κω βος, Πέρ σης μο να χὸς στὴν Ἔ δεσ σα 
τῆς Με σο πο τα μί ας, ὅ που σπού δα σε τὴν Ἀρ χαι ο ελ λη νι κὴ 
Γλῶσ σα στὶς Νε στο ρι α νὲς Σχο λὲς τῶν μο νο φυ σι τῶν.

» Στὴ συ νέ χεια δί δα ξε στὸ ἑλ λη νι στι κὸ κέν τρο Mar-
Ken-Neshre μ’ ἕ ναν ἐν τε λῶς δι κό του τρό πο τα χύρ ρυθ-
μης ἐ κμά θη σης τῶν Ἑλ λη νι κῶν, σύ στη μα και νο φα νές, τὸ 
ὁποῖο στη ρι ζό ταν πά νω στὴν ἁ πλο ποί η ση τῶν φθόγ γων 
καὶ φω νη έν των κυ ρί ως τοῦ γρα φό με νου Ἑλ λη νι κοῦ Λό-
γου.»

Με γά λοι γλωσ σο λό γοι τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰ ῶ να ὅ πως 
ὁ ἱ στο ρι κὸς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας καὶ Παι δεί ας Βέρνερ 
Γκάιγκερ καὶ ὁ πολὺς Βιλαμόβιτς ὑ πο στη ρί ζουν, ὅ τι τό σο 
ὁ χαλ κέν τε ρος Ὠ ρι γέ νης, «κι νη τὴ βι βλι ο θή κη» τῆς ἐ πο χῆς 
του, ὅ σο καὶ οἱ Ἔ ρα σμος καὶ Με λάγ χθων, φι λό λο γοι, 

θε ο λό γοι, οὐ μα νι στὲς τῆς Εὐ ρω πα ϊ κῆς Με ταρ ρύθ μι σης, εἶχαν στη ρί ξει τὴν Ἑλ λη νο-
παι δεί α τους στὶς ἀρ χὲς τοῦ Ἰ ά κω βου τοῦ Ἑλ λη νο πέρ ση  καὶ τοῦ Σέρ γιου Ρασαγιάνα 
τοῦ μο νο φυ σι τι κοῦ κέν τρου τῆς Ἔ δεσ σας Συ ρο με σο πο τα μί ας Kenehre, τὸ ὁ ποῖ ο δι α-
σώ θη κε ἀ πὸ τοὺς τε λευ ταί ους βομ βαρ δι σμοὺς τῶν Ἀ με ρι κα νῶν.

Ὅ λες τὶς πα ρα πά νω πλη ρο φο ρί ες τὶς ἀ να πτύσ σει δι ε ξο δι κῶς καὶ ἱ στο ρι κῶς μὲ σα-
φή νεια καὶ τε κμη ρί ω ση καὶ ὁ μα κα ρι στὸς φίλος μας πρώ ην μη τρο πο λί της Με γά λης 
Βρε ταν νί ας Με θό διος Φού γιας στὸ πο λυ κυ κλο φο ρη μέ νο ἔρ γο του «τὸ Ἑλ λη νι κὸ Ὑ πό-

Οἱ δημιουργοὶ 

τῆς Ἀραβικῆς 

ἐξανθήσεως 

δὲν ὑπῆρξαν 

ἀποκλειστικῶς 

καὶ μόνο Ἄραβες, 

ἀλλὰ κατήγοντο 

ἀπὸ διάφορες 

μεσογειακὲς χῶρες 

καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν 

Μικρὰ Ἀσία, τὸν 

Πόντο, τὴν Μεγάλη 

Ἑλλάδα κ.ἄ.
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βα θρο τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ», Ἀ θή να 1994.
Ἀ λή θεια, μ’ ὅ λα τοῦ τα εἶ ναι νὰ θαυ μά ζῃ ὁ με λε τη τὴς τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ Πο λι τι σμοῦ 

τὶς ὑ πό γει ες ὑ δρορ ρο ὲς τῶν γε γο νό των, τὰ ὁ ποῖ α ἔ χουν ὑ πό γει ες δι α συν δέ σεις. Ἑπο-
μέ νως ἡ ἱ στο ρί α τῶν γλωσ σι κῶν σκα πα νέ ων αὐ το ε πα να λαμ βά νε ται μὲ ἄλ λα σκη νι κὰ 
καὶ πρω τα γω νι στές.

Οἱ ἑλ λη νι στὲς με τα φρα στὲς

ὲ χρό νους σκο τει νούς, ὅ που ἡ Εὐ ρώ πη ὁ λό κλη ρη ἦ ταν τυ λιγ μέ νη σ’ ἕ να 
ἀ πέ ραν το ρά σο, αὐτὸ τῶν με λα νο χι τώ νων ἱ ε ρο ε ξε τα στῶν τοῦ δο μη νι κα-
νοῦ Τουρ κου ε μά δα, ὅ που στὰ με σαι ω νι κὰ μο να στή ρια ἔ βα ζαν φυ τι κὰ 
δη λη τή ρια στὶς σε λί δες μὲ τοὺς νό μους τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη, ἄρ χι σε ἀρ γὰ καὶ 
μὲ δυ σκο λί ες νὰ περ νᾷ στὴν Εὐ ρώ πη μέ σῳ τῶν Ἀ ρά βων, Ἑ βραί ων καὶ 

Περ σῶν δι α νο ού με νων, φι λο λό γων, ἱ στο ρι κῶν, γε ω γρά φων, ἰα τρῶν κ.ἄ. ἡ Ἑλ λη νι κὴ 
Ἐ πι στή μη, Ἀ στρο νο μί α, Μα θη μα τι κά, Ἰ α τρι κὴ κ.λπ.

Ἡ Ἱ στο ρί α δι έ σω σε ἀρ κε τὰ ἀ πὸ τὸν φι λό σο φο βί ο καὶ τὴν σε μνὴ πο λι τεί α τους. 
Μέσῳ τῶν κυ ρίων ἐκ προ σώ πων αὐ τοῦ τοῦ κι νή μα τος τοῦ Ἑλ λη νο ε ξαν θρω πι σμοῦ 
τοῦ Ἀ ρα βι κοῦ Κό σμου, τῆς Μέ σης Ἀ να το λῆς, τῆς Βό ρειας Ἀ φρι κῆς καὶ κυ ρί ως τῶν 
Μαυ ρι τα νῶν τῆς Κόρ δο βα, τῆς Σε βίλ λης, τῆς Σι κε λί ας κ.ἄ. πε ρι ο χῶν «ἄ στρα ψε» φῶς 
καὶ φώ τι σε τὸν νέ ο κό σμο τῆς Εὐ ρώ πης καὶ τῶν ἀ φώ τι στων εὐ ρω πα ϊ κῶν φύ λων τὸν 
ἐ σω τε ρι κὸ συ νει δη σια κὸ κό σμο. Μ’ αὐ τὸ μό νο τὸν τρό πο καὶ κα νέ ναν ἄλ λο Ἀγ γλο σά-
ξο νες, Βη σι γότ θοι, Γότ θοι, Οὖννοι, Βουρ γουν δοὶ τοῦ Ἑλ λη νο δι ώ χτη Ἀ λά ρι χου ἀ πό-
γο νοι με ταλ λά χθη καν σὲ Βρε ταν νούς, Γα λά τες, Γερ μα νούς, ἂς ποῦ με πο λι τι σμέ νους 
Εὐ ρω πα θεῖς καὶ Εὐ ρω κεν τρι κούς... Ἔ τσι πα ρα τη ροῦ με ὅ τι:

Οἱ πρῶ τοι μὴ θε ο κρα τού με νοι φι λό σο φοι στὸ Ἰσ λὰμ

ὐ τοί, ποὺ πρῶ τοι προ α νήγ γει λαν τὴν φι λο σο φι κὴ ἄν θι ση τοῦ Ἰσ λα μι κοῦ 
Πο λι τι σμοῦ, ὑ πῆρ ξαν ὁ Ἂλ Κιν τὲ καὶ ὁ Ἂλ Ρα ζί, ἀμ φό τε ροι εἰ ση γη τὲς 
τῆς φυ σι κῆς καὶ ἐμ πράγ μα της ρε α λι στι κῆς Ἀ ρι στο τε λι κῆς ἑρ μη νεί ας τῶν 
ὄν των καὶ φαι νο μέ νων. Τρί τος, ὄ χι ἀ ση μαν τό τε ρος ἀλ λὰ χρο νο λο γι κῶς 
ἑ πό με νος, εἶ ναι ὁ Πέρ σης Ἄλ-Φα ραμ πί, πρῶ τος ὄ χι στὴ Με τα φυ σι κὴ 

Πλα τω νι κὴ Φι λο σο φί α ἀλ λὰ ὁ προ-άγ γε λος τῆς πο λι τι κῆς φι λο σο φι κῆς σκέ ψε ως, βα-
σι σμέ νης καὶ θε με λι ω μέ νης στὰ «Πο λι τι κά» τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη.

Σ’ αὐ τὸ τὸ ση μεῖ ο θέ λου με νὰ κά νου με μί α προ σω πι κὴ πα ρα τη ρη τι κὴ πα ρέμ βα ση: 
Πῶς συ νέ βη τὸ πα ρά δο ξο φι λο σο φι κὸ δι α νο η τι κὸ καὶ ἱ στο ρι κὸ γε γο νὸς ν’ ἀν θί σῃ καὶ 
ν’ ἀ να γεν νη θῇ ὁ φυ σι ο κρα τι κὸς Ἀ ρι στο τε λι κὸς λό γος μέ σα στὸ θε ο κρα τι κὸ Ἰσ λὰμ τοῦ 
μου σουλ μα νι κοῦ Με σαί ω να;

Κά νου με λοι πὸν τοῦ το τὸ ἀ ξο νι κὸ ἐ ρώ τη μα. Πῶς ἔ γι νε τὸ ἑλ λη νο κεν τρι κὸ θαῦ μα 
πρά ξη καὶ συγ κε κρι μέ νη συμ πε ρι φο ρὰ φω τὸς καὶ ἀ νε κτι κό τη τας καὶ προσ λή ψε ως 
τοῦ ἕ τε ρου καὶ ἄλ λου φι λο σο φι κοῦ κό σμου καὶ λει τουρ γί ας, ἡ ζεύ ξη φω τὸς καὶ σκό-
τους σὲ μί α ἄ νοι ξη ἀ νε κτι κῆς σκέ ψε ως, πολ λὰ φῶ τα μέ σα σὲ με σαι ω νι κὰ σκοτάδια 
διὰ Ἀ ρά βων καὶ Εὐ ρω παί ων; Μό νο μί α ἀ πάν τη ση ὑ πάρ χει: Οἱ ἀ γρυ πνοῦ σες ἀ το μι κὲς 
συ νει δή σεις.

Αὐ τὲς τι μοῦ με μὲ τὸ γρα φτό μας αὐ τό. Τοὺς πρω το πό ρους μάρ τυ ρες τοῦ φι λο σο φι-
κοῦ πνεύ μα τος τῆς Ἀ να το λι κῆς Με σο γεί ου, ἀ πὸ Κόρ δο βα, Ἀ λάμ πρα, Το λέ δο, Σι κε λί α 
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μέχρι Βόρεια Ἀφρική, Μ. Ἀνατολή, Μεσοποταμία, Συρία, Ἀραβία, Παλμύρα καὶ Ἀλε-
ξάνδρεια, ὅπου ἔλαμψε καὶ καταύγαζε τὸ φῶς τῆς Ἑλληνικῆς Γνώσεως.

Συνεχίζουμε λοιπὸν τὴν τιμητικὴ ἀναφορά μας μὲ τὸν Ἑλληνο-Πέρση Ἀβερρόη.
Ἀριστοτελικὸς ἐξ ὁρισμοῦ φιλόσοφος καὶ ἐρευνητὴς ὁ Ἀβερρόης γεννήθηκε στὴν 

Κόρδοβα, ὅπου ἕνα μεγάλο διάστημα κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀλέμ, δηλ. τοῦ ἀρχιδι-
καστῆ καὶ ἀρχισχολιαστῆ (ἀρχιερμηνευτῆ) τῶν Κορανικῶν Γραφῶν.

Ὑπῆρξε τόσο ἀνοικτὸς πρὸς τὸ Ἀριστοτελικὸ πνεῦμα, ὥστε κατηγορήθηκε ἀπὸ τοὺς 
καιροφυλακτοῦντες παραεκκλησιαστικοὺς παρακρατικούς.

Αὐτοὶ λοιπὸν κατάφεραν τὸν ἀρχι-δικαστή, ἀρχι-ουλεμᾶ νὰ τὸν σύρουν στὰ ἱεροε-
ξεταστικὰ δικαστήρια τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ∆ομηνικανῶν, οἱ ὁποῖοι 
παρὰ τὶς ἱστορικο-θρησκευτικὲς μεταξύ τους διαφορὲς τὸν καταδίκασαν σὲ «ἰσόβια 
ἐξορία» ἀπὸ τὴν Ἱσπανικὴ ἐπικράτεια. Ἐκτὸς λοιπὸν Κόρδοβας, Ἀλάμπρας καὶ Τολέ-
δου ὁ Ἀβερρόης. Ἀρχαιόφιλος μέχρι καὶ κρυπτοαθεϊστὴς ὑπῆρξε ὁ ἐντιμότατος «εἰς 
τὸν βίον καὶ πολιτείαν» του Ἀβερρόης. Ἡ Ἱστορία τὸν δικαίωσε, καὶ τὸ ὄνομά του 
χαράχτηκε στὶς σελίδες της λόγῳ τῆς τεράστιας προσφορᾶς του στὴν ἐμβάνθυνση τῆς 
Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας («Πολιτικά» καὶ «Λογική») στὸν Εὐρωισλαμικὸ Κόσμο. 
Σ’ ἀντίθεση μὲ τὴν χριστιανοϊσλαμικὴ Μεταφυσικὴ ὁ Ἀβερρόης δίδαξε μία συνεπέ-

Στὸν Ἀβερρόη (ιβ΄ αἰ.) ὀφείλεται ἡ διάσωση ἰδεῶν καὶ πολλῶν γραπτῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς Φιλοσοφίας. Ὁ Ἀβερρόης ἀρνιόταν τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ὑπερπέραν. Ἡ 
φιλοσοφία του ἔχει τὶς ἀρχές της στὴ μελέτη τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας. Οἱ φιλοσο-
φικές του θεωρίες καταδικάστηκαν καὶ ἀπὸ τὴν μουσουλμανικὴ καὶ ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ 
θρησκεία, ἔγιναν ὅμως ἀντικείμενο μεγάλου ἐνδιαφέροντος κι ἄσκησαν βαθειὰ ἐπίδραση 

σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
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στα τη Φυ σι ο κρα τι κὴ Φι λο σο φί α ὄ χι τοῦ ἀ ό ρα του ἀλ λὰ τοῦ ὁ ρα τοῦ καὶ ψη λα φη τοῦ 
Κό σμου.

Ἐ δέ χε το τὴν ὕ παρ ξη θαυ μά των, ἀλ λὰ ὅ σων λά βαι ναν χώ ρα μέ σα στοὺς νό μους τοῦ 
Σύμ παν τος καὶ τί πο τα ἔ ξω ἀ πὸ αὐ τό.

Τοῦ τες ὅ μως οἱ «και νο φα νεῖς» ἑρ μη νεῖ ες τοῦ Κό σμου, τῶν ὄν των, πραγ μά των καὶ 
φαι νο μέ νων εἶ ναι ποὺ ξε σή κω σαν τὰ ἱ ε ρα τεῖ α κα τὰ τῆς Ἀ ρι στο α βερ ροϊ κῆς Ἠ θι κῆς, 
Γνω σι ο λο γί ας, Αἰ σθη τι κῆς καὶ πρὸ παν τὸς τῆς τε τρά γω νης χω ρὶς φε ρετ ζέ δες καὶ ἁ γι-
ο μαν τῆ λες Λο γι κῆς του. Γνή σιος συ νε χι στὴς τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη, γιὰ νὰ πα ρα χα ρά ξῃ καὶ 
τοὺς δύο ὁ με γα λο πα πι στὴς σχο λα στι κὸς θε ω ρη τι κὸς Θω μᾶς Ἀ κι νᾶ τος (ὁ ἐπίσημος 
θε με λι ω τὴς τοῦ πα πο και σα ρι σμοῦ τῶν Με σαι ω νι κῶν χρό νων).

* * *
ε ραί νον τες τὴν ἀ να φο ρά μας στὴν ἱ στο ρι κὴ σχέ ση τῆς ἑλ λη νι κῆς πο λι-
τι στι κῆς πα ρά δο σης μὲ τὸ δι ά λειμ μα τρι ῶν αἰ ώ νων διαφω τι σμέ νου Ἰσ-
λὰμ ἔ χου με νὰ κά νου με τὴν γε νι κὴ πα ρα τή ρη ση ὡς ἐπίλογο: Τὸ Ἰσ λὰμ 
δὲν ἦ ταν πάν το τε στὴ μα κραί ω νη ἱ στο ρί α του, ὅ πως τὸ Βυ ζάν τιο, ἕ νας 
χῶ ρος κοι νω νι κῆς καὶ ἀν τι δρα στι κῆς κα θυ στέ ρη σης, ἐ πι στη μο νι κῆς 

ἀ μά θειας καὶ κοι νω νι κῆς ἀ φα σί ας.
Ἡ ση με ρι νὴ «πε φω τι σμέ νη» ∆υ τι κὴ Χρι στι α νο σύ νη, ἡ ὁ ποί α πο λὺ ἀρ γό στρο φα 

σή με ρα ἀ φο ρί ζει κά τω ἀ πὸ τὸ βά ρος ἀ μέ τρη των ἐγ κλη μά των αὐ τὲς τὶς θε ο κρα τι κὲς 
ἰσ λα μι κὲς πα ρε κτρο πές, ἴ σως πρέ πει νὰ σκε φθῇ συ νειρ μι κὰ τὸ δι κό της θε ο κρα τι κὸ 
ἀν θρω πο κτό νο Με σαί ω να.

Ὅ μως ὁ ἑλ λη νο-ισ λα μι κὸς τρό πος τοῦ σκέ πτε σθαι, τύ που Ἀ βερ ρό η, Ἀ βι κέν να, 
Φα ραμ πί, Χαλ τνούν, Ἂλ Κα ζα λί, ἦ ταν αὐ τὸς ποὺ πράγ μα τι γο νι μο ποί η σε ὁ λό κλη ρη 
τὴ Με σαι ω νι κὴ Εὐ ρώ πη, στὴν ὁ ποί α, ἔ στω καὶ ἀ τε λῶς μὲ τὶς με τα φρά σεις τῶν μο νο-
φυ σι τῶν μο να χῶν γνω στο ποί η σε τὸν Ἀ ρι στο τέ λη, τὸν Πλά τω να, τὸν Ἱπ πο κρά τη, τὸν 
Πυ θα γό ρα, τὸν Ἀ ρί σταρ χο τὸ Σά μιο καὶ τὸν Ἡ ρά κλει το στὴν μι ξο βάρ βα ρη Εὐ ρώ πη 
μὲ εὐ αί σθη τα κέν τρα ἐ ξα γω γῆς τοῦ πο λι τι στι κοῦ σχή μα τος ἑλ λη νο-λα τι νο-ισ λα μο 
κεν τρι κοῦ ἀν θρω πι σμοῦ τὴν Κόρ δο βα, τὴν Ἀ λάμ πρα, τὸ Το λέ δο καὶ μὲ κέν τρα προ ο-
ρι σμοῦ τὴν Ὀξ φόρ δη, τὸ Πα ρί σι, τὴν Νε ά πο λη, τὴ Σι κε λί α, τὴ Ρα βέν να, τὴ Μπο λώ νια, 
τὴν Βε νε τί α, τὴν Βι έν νη κ.ἄ.

Τὸ Βυ ζάν τιο, ποὺ ἐ στε ρεῖ το Φι λο σο φί ας, Ἐ πι στή μης καὶ Ἀν θρω πι σμοῦ, δὲν εἶ χε 
τί πο τε, γιὰ νὰ μπο ρέ σῃ νὰ τὸ ἐ ξα γά γῃ.

Ἐ πί λο γος

πο λυ δι α φη μι σμέ νη ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μη ἑλ λη νο χρι στι α νι κὴ Ἱ στο ρί α «με τά-
δο ση» τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ καὶ ἡ Ἀ να γέν νη ση τῆς Εὐ ρώ πης μὲ 
τοὺς «λο γί ους» τοῦ Βυ ζαν τί ου με τὰ τὴν Ἅ λω ση ἀ πο τε λεῖ κι αὐ τὴ ἕ ναν 
ἀ πὸ τοὺς μύ θους τῆς Ἱ στο ρί ας τῆς Ρω μι ο σύ νης. Οἱ «Ἕλ λη νες λό γιοι» 
ἦ ταν Βυ ζαν τι νοὶ καὶ ὡς τέ τοι οι δὲν ἐ πε τρέ πε το διὰ νό μου νὰ γνω ρί ζουν 

Φι λο σο φί α, Ἐ πι στῆ μες, Ἰ α τρι κή, Ἀ στρο νο μί α. Ἐ γνώ ρι ζαν ἁ πλῶς Ἑλ λη νι κά, καὶ οἱ 
δά σκα λοι τῆς Ἑλ λη νι κῆς ἐμ φα νί στη καν στὴν Ἰ τα λί α.

 Γε ώρ γιος Μου στά κης
 ∆ρ Θε ο λογίας-Κοι νω νι ο λογίας
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Πλεῖ στα ἀρ χαῖ α ἑλ λη νι κὰ συγ γράμ μα τα σώ θη καν ἀ πὸ ἀ ρα βι κὲς καὶ μό νον με τα φρά σεις 
τὴν ἐ πο χή, ποὺ στὸ Βυ ζάν τιο ἡ Ἑλ λη νι κὴ Ἐ πι στή μη εἶ χε κη ρυ χθῆ ὑ πὸ δι ωγ μόν. Στὸ εἰ κο-
νι ζό με νο βι βλί ο τοῦ Εὐ άγ γε λου Στα μά τη πε ρι έ χον ται 15 θε ω ρή μα τα τοῦ Ἀρ χι μή δη, ποὺ 
δὲν σώ θη καν στὴν Ἑλ λη νι κή, ἀλ λὰ στὴν Ἀ ρα βι κή, ἐκ τῆς ὁ ποί ας με τα φρά στη καν στὴν 

Λα τι νι κὴ καὶ πρω το εκ δό θη καν στὸ Λον δῖ νο τὸ 1659.
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σπου δαῖ ος Ἄ ρα βας ἱ στο ρι κὸς Ἲμ πν Χαλ ντοὺν γρά φει, ὅ τι «...Οἱ με γα-
λό σχη μοι ἱ στο ρι ο γρά φοι τοῦ Ἰσ λάμ, αὐ τὰ τὰ πα ρά σι τα τῆς Ἱ στο ρί ας, 
κά λυ ψαν τὰ γε γο νό τα τῶν και ρῶν συγ κεν τρώ νον τάς τα, κα τα γρά φον-
τάς τα, ἀ πο θη κεύ ον τάς τα καὶ ἀ να μει γνύ ον τάς τα μὲ ψεύ δη, ποὺ τὰ 
φαν τά στη καν, καὶ δι α κο σμῶν τας τα μὲ ἐμ βό λι μες ἱ στο ρι οῦ λες καὶ 

ἀ νί σχυ ρες ἀ να φο ρές, ποὺ συ νέ θε σαν οἱ ἴ διοι καὶ το πο θέ τη σαν στὶς σε λί δες τους. 
Καὶ ἀ πέ κτη σαν αὐ τὰ τὰ γρα πτὰ πολ λοὶ ἀ πὸ τοὺς με τέ πει τα ἱ στο ρι κοὺς καὶ μᾶς τὰ 
με τέ φε ραν ὅ πως τὰ ἄ κου σαν καὶ δὲν σχο λί α σαν τὰ αἴ τια τῶν γε γο νό των καὶ τῶν 
κα τα στά σε ων καὶ δὲν πρό σε ξαν, οὔ τε ἀρ νή θη καν τὶς ἀ να πό δει κτες ἀ να φο ρές, οὔ τε 
τὶς ἀ πέ βα λαν, ἐ πει δὴ δὲν ἀ σχο λή θη καν μὲ τὴν ἐ πα λή θευ σή τους (...)».

Ἐ πι κρά τη σε λοι πὸν στὴν Ἀ να το λὴ ἕ να θρη σκευ τι κὸ ρεῦ μα, ὁ Ἰσ λα μι σμός, ποὺ κα-
τά φε ρε νὰ προ κα λέ σῃ στὸν λε γό με νο «Ἀ ρα βι κὸ ∆ι α φω τι σμό» τὴν ἐ κτρο πή, ποὺ εἶ χε 
προ ξε νή σει νω ρί τε ρα ἕ να συγ γε νι κό του θρη σκευ τι κὸ ρεῦ μα, ὁ Χρι στι α νι σμός, στὸν 
«Ἑλ λη νι κὸ ∆ι α φω τι σμό». Ὁ κα θη γη τὴς Χ. Μπαν τά ου η γρά φει, ὅ τι «...Σπου δαῖ ο 
ρό λο στὴν δι α γρα φὴ τοῦ πο λι τι σμοῦ τοῦ προ ϊσ λα μι κοῦ ἀ ρα βι κοῦ πα ρελ θόν τος 
ἔ παι ξε τὸ κα τα στρο φι κὸ ἱ ε ρὸ μέ νος τῶν μου σουλ μά νων, ποὺ ἔ σβη σε ὅ,τι μὴ ἰσ λα-
μι κὸ στοι χεῖ ο.» Τὸ ἴ διο ἀ κρι βῶς ἐ πέ τυ χε τὸ «κα τα στρο φι κὸ μέ νος» τῶν χρι στια νῶν, 
οἱ ὁ ποῖ οι συ στη μα τι κὰ καὶ διὰ τῆς βί ας ὡς «Βυ ζαν τι νοί» ἐ ξα φά νι σαν τὸν Ἑλ λη νι κὸ 
Πο λι τι σμὸ γιὰ 1.000 τοὐ λά χι στον χρό νια.

Ἐκ κλη σί α τοῦ δή μου, χρι στι α νι κὴ ἐκ κλη σί α καὶ ἰσ λα μι κὸ τζα μὶ
 πως ἡ ἑλ λη νι κὴ «Ἐκ κλη σί α τοῦ δή μου» με τα τρά πη κε ἀ πὸ θε σμὸς συ-
νάν τη σης τῶν πο λι τῶν γιὰ τὴν ἐ πί λυ ση τῶν προ βλη μά των τῆς πό λης 
τους σὲ «να ὸ τοῦ Θε οῦ» ἀ πὸ τοὺς χρι στια νούς, ἔ τσι καὶ τὸ ἀν τί στοι χο 
ὄρ γα νο τῶν Ἀ ρά βων Ἄλ- Μά λα α – «ὅ μι λος» με τα τρά πη κε ἀ πὸ κοι νο τι-
κὴ ἀρ χὴ σὲ χῶ ρο θρη σκευ τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ, δη λα δὴ σὲ ἰσ λα μι κὸ 

να ό- τζα μί*.

ÔÏ «ÄÉÁËÅÉÌÌÁ»
ÔÇÓ ÄÕÍÁÓÔÅÉÁÓ
ÔÙÍ ÁÂÁÓÓÉÄÙÍ
Καὶ ἡ ἀντεπίθεση τῶν Ἰμάμηδων

* Ἀ ρα βι στί, μα σντζ ίντ, ποὺ ἔ χει τὴν ἔν νοι α τῆς ἐκ κλη σί ας ὅ πως τὴν ἀν τι λαμ βά νονταν οἱ 
ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες, δη λα δὴ τό πος συ νέ λευ σης – δι α λό γου καὶ ὄ χι λα τρεί ας. Βέ βαι α τό σο 
ἡ χρι στι α νι κὴ ἐκκλη σί α ὅ σο καὶ τὸ μου σουλ μα νι κὸ τζα μί-Μα σντζ ὶντ ἀ πὸ χῶ ροι «συ ζή τη-
σης» με τα τρά πη καν σὲ χώ ρους «δι α μόρ φω σης κα τα στρο φι κῶν ἐγ κε φά λων».
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Στην ἰσ λα μι κὴ πα ρά δο ση ἀ να φέ ρε ται, ὅ τι ὁ Μω ά μεθ «ἄ φη σε τὴν κα μή λα του, γιὰ 
νὰ δι α λέ ξῃ αὐ τὴ τὸν τό πο, ποὺ θὰ κα τα λύ σῃ». Στὸν τό πο, ποὺ στα μά τη σε ἡ κα μή λα 
τοῦ Μω ά μεθ, χτί στη κε τὸ Ἄλ-Μασν τζὶντ Ἄλ-Ναμ πά ου ι (μτφρ. «Τὸ Πρῶ το Τζα μί») 
τοῦ Ἰσ λὰμ στὸν κό σμο τὸ 622 μ.Χ. Αὐ τὸ τὸ πρῶ το τζα μὶ στὴ Με δί να ἦ ταν ἕ να ἁ πλὸ 
κτή ριο μὲ ξύ λι νη στέ γη καὶ μὲ ἕ ναν με γά λο λί θο ἐν τός, ποὺ ὥ ρι ζε τὴν ἄλ-κίμ πλα 
(μτφρ. τὴν κα τεύ θυν ση) τῆς προ σευ χῆς πρὸς τὰ Ἱ ε ρο σό λυ μα ἀρ χι κὰ καὶ πρὸς τὴ 
Μέκ κα ἀρ γό τε ρα. Στην αὐ λὴ τοῦ τζα μιοῦ οἱ μου σουλ μά νοι συ ζη τοῦ σαν τὰ ζη τή μα-
τα τῆς θρη σκευ τι κῆς τους κοι νό τη τας, τῆς λε γο μέ νης «Οὔμ μα» (λέ ξη ποὺ πι θα νῶς 
προ έρ χε ται ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ λέ ξη «ὁ μάς»).

Κα τὰ τὸ προ σκύ νη μά τους οἱ μου σουλ μά νοι πε ρι φέ ρον ται- εἰς ἀ νά μνη σιν τῆς 
ἐ πο χῆς τῆς ἀ γνοί ας (Ἄλ-Τζα χι λί να) - ἑ πτὰ φο ρὲς γύ ρω ἀ πὸ τὸ λί θι νο μνη μεῖ ο. Γιὰ 
νὰ κα τα νο ή σου με πό σο πα ρά λο γη εἶ ναι καὶ αὐ τὴ ἡ ἑ βρα ϊ κὴ ἀν τι λή ψη πε ρὶ θεί ου 
καὶ ἀν τί θε τη πρὸς τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς σκέ ψης, ἀρ κεῖ νὰ ποῦ με, ὅ τι 
ἡ πε ρι φο ρὰ τῶν ἀν θρώ πων γύ ρω ἀ πὸ τὸν λί θο συμ βο λί ζει τὴν κίνη ση τοῦ Ἡ λί ου 
γύ ρω ἀ πὸ τὴν Γῆ.

Κα τό πιν προ σκυ νοῦν τὴ Μαύ ρη Πέ τρα (Ἄλ-Χάτ ζαρ Ἄλ-Ἄ σου αντ), ποὺ σύμ φω-
να μὲ τὴν πα ρά δο ση ἦταν τὸ τε λευ ταῖ ο κα τά λοι πο ἑ νὸς να οῦ, ποὺ εἶ χε ἀ νε γεί ρει 
ὁ Ἀ βρα άμ, γιὰ νὰ εὐ χα ρι στή σῃ τὸν Θε ό, ποὺ τὸν ἀ πάλ λα ξε ἀ πὸ τὴν ὑ πο χρέ ω ση 
νὰ θυ σιά σῃ τὸν γυιό του Ἰ σμα ήλ, ποὺ τὸν εἶ χε ἀ πο κτή σει μὲ τὴν σκλά βα του τὴν 
Ἄ γαρ ἢ Χάγ καρ (γι’ αὐ τὸ καὶ πολ λοὶ Βυ ζαν τι νοὶ χρο νι κο γρά φοι ἀ πο κα λοῦν τοὺς 
μου σουλ μά νους «Ἰ σμα η λί τες» ἢ «Ἀ γα ρι νούς»). Οἱ Ἑ βραῖ οι ἀν τί θε τα, ποὺ εἶ ναι καὶ 
οἱ γεν νή το ρες αὐ τῶν τῶν μύ θων, θε ω ροῦν, πὼς αὐ τός, ποὺ ἐ πρό κει το νὰ θυ σια στῇ, 
ἦταν ὁ Ἰ σαάκ, ὁ γυιὸς τῆς Σά ρας («Γέ νε σις», κεφ.16) . Πρό κει ται σα φῶς γιὰ τὴν ἀ ρα-
βι κὴ ἐκ δο χὴ τῆς ἑ βρα ϊ κῆς ἄ πο ψης γιὰ τὴ θυ σί α τοῦ Ἰ σα ὰκ (Ἰ σχά ακ), ἡ ὁ ποί α μὲ τὴν 
σει ρά της ἄν τλη σε τὸ πε ρι ε χό με νό της ἀ πὸ τὴν θυ σί α τῆς Ἰ φι γέ νει ας.

Οἱ χα λί φη δες καὶ ἡ συμ βο λή τους στὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης
δυ να στεί α τῶν Ὀ μα ϋ α δῶν ἀ να τρά πη κε ἀ πὸ αὐ τὴ τῶν Ἀ βασ σι δῶν. 
Τό τε μπῆ καν οἱ βά σεις γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξη τοῦ πο λι τι σμοῦ τῆς Βα γδά-
της καὶ τῶν Χι λί ων καὶ μιᾶς Νυ κτῶν (Ἂλφ Λέ λα οὐὰ Λέ λα) καὶ τῶν 
βι βλι ο θη κῶν, μὲ ὅ λα τὰ «Κού τουμπ Ἂλ Φαλ σά φα οὐὰ Ἄλ –Ἴμ Ἄλ 
– Γι ου να ά νι» (τὰ σῳ ζό με να ἑλ λη νι κὰ ἔρ γα τῆς Φι λο σο φί ας καὶ τῆς 

Ἐ πι στή μης τῶν Ἑλ λή νων).
Ὁ δι α ση μό τε ρος Ἀβ βα σί δης χα λί φης ἦταν ὁ Χα ροὺν ἂλ Ρα σὶντ (786-809). Μὲ 

αὐ τὸν ἄρ χι σε ἡ Ἀ να γέν νη ση στὴν Βα γδά τη. Ὁ ἴ διος ὁ Ρα σὶντ ἔ γι νε προ στά της 
τῶν γραμ μά των καὶ τῶν τε χνῶν. Αὐ τὴ ἡ ἐ πο χὴ χα ρα κτη ρί στη κε ὡς ὁ ἄλ- Κὰρν 
ἄλ- ∆ά χαμ πι («Χρυ σὸς Αἰ ῶ νας» κα τὰ μί μη ση τοῦ ἑλ λη νι κοῦ Χρυ σοῦ Αἰ ῶ να) τοῦ 
Μου σουλ μα νι κοῦ Κό σμου. Τὸν χα λί φη Ἄλ-Μου τά σιμ δι α δέ χθη κε ὁ Ἄλ-Οὐ ά α θικ 
(842-847), ἡ μη τέ ρα τοῦ ὁ ποί ου ἦταν Ἑλ λη νί δα (Ρου μί α). Ἀ πὸ αὐ τὴ τὴν Ἑλ λη νί δα 
μάνα προ ῆλ θαν ὅ λοι οἱ ἑ πό με νοι χα λί φηδες, δη λα δὴ ὁ χα λί φης Ἄλ-Μου τα ουά κκιλ 
(847-861) καὶ κα τὰ σει ρὰ οἱ: Ἄλ-Μουν τά σερ (861-862), Ἄλ-Μου στά ιν (862-866), Ἄλ-
Μου ε τὰζ (866-869), Ἄλ-Μου χτάν τι (869-870) . Τὴν ἐ πο χὴ μά λι στα, ποὺ κυ βερ νοῦ σε 
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ὁ Ἄλ-Μουχτάντι, πέθανε (870) ὁ κορυφαῖος μουσουλμάνος φιλόσοφος Γιακοὺμπ 
Ἲμπν Ἲς (χ) ἂκ Ἄλ-Κίνντι.

Τὸ χαλιφᾶτο τοῦ Ἄλ-Ρασὶντ ἀναδείχθηκε σὲ κράτος – προστάτη τῶν γραμμάτων 
καὶ τῶν τεχνῶν. Πλῆθος διωγμένων Ἑλλήνων φιλοσόφων ἔτρεχαν νὰ ζητήσουν 
«πολιτικὸ ἄσυλο» ἐξ αἰτίας τῶν διωγμῶν, ποὺ δεχόντουσαν ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ θε-
οκρατία.

Στην αὐλὴ τοῦ χαλίφη ἀναπτύχθηκε ἡ φιλολογικὴ κριτική, ἡ Φιλοσοφία (ἄλ-Φαλ-
σάφα), ἡ Ποίηση, ἡ Ἰατρική, ποὺ στηρίχθηκε στὴν ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ (ἄλ-Τὲμπ ἄλ- 
Γιουνάανι), τὰ Μαθηματικὰ (ἄλ-Ριγιαάντι-γιαάτ-ἄλ-Λογαριτμιγιαάτ-ἄλ-Χισαάμπ) 
καὶ ἡ Ἀστρονομία. Στὸν πολιτιστικὸ αὐτὸ θρίαμβο συμμετεῖχαν ὅλες οἱ μεγάλες 
πόλεις τοῦ χαλιφάτου, ὅπως ἡ Μεδίνα, ἡ Μέκκα, ἡ Βασσόρα καὶ ἡ Τζουντισαπούρ, 
ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τὸν τόπο συγκέντρωσης καὶ ἀπονομῆς ἀσύλου γιὰ ἐπιστήμονες 

Ὁ ὅρος Ἄλγεβρα εἶναι ἀπόδοση τοῦ ἀραβικοῦ al- jabr, ποὺ ἀποτελοῦσε τμῆμα τοῦ πλή-
ρους τίτλου τοῦ ἔργου «Αl-Kitāb al-mukhtaşar fī hisāb al-jabr wa-l-muqābala « («Συνο-
πτικὸ βιβλίο ὑπολογισμῶν μὲ συμπλήρωση καὶ ἐξίσωση» - βασισμένο στὰ «Στοιχεῖα» 
τοῦ Εὐκλείδη) τοῦ μεγάλου Ἄραβα μαθηματικοῦ τοῦ θ΄ αἰ.μ.Χ., Muhammad  ibn Mūsā 
al-Khwārizmī, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς ὡς ὁ πατέρας τῆς Ἄλγεβρας μαζὶ μὲ τὸν 
∆ιόφαντο. Μὲ τὸν ὅρο aljabr ἐπικράτησε νὰ χαρακτηρίζωνται στὰ Ἀραβικὰ καὶ μεταγενέ-
στερα ἔργα, ποὺ ἀναφέρονταν στὸ ἴδιο θέμα, κι ἔτσι βαθμηδὸν γενικεύτηκε ὡς ὅρος τῆς 
Μαθηματικῆς ἐπιστήμης. O ὅρος ἀλγόριθμος ἐπίσης προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἴδιου 
Ἄραβα ἐπιστήμονα (al-Khwārizmī, ἐκλατινισμένο). Ἀριστερὰ εἰκονίζεται ὁ  Muhammad 
ibn Mūsā al-Khwārizmī σὲ ἐπετειακὸ γραμματόσημο γιὰ τὰ 1.200 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή 

του καὶ δεξιὰ σελίδα ἀπὸ τὸ ἔργο του. 
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ἀ νε ξαρ τή τως τῆς θρη σκευ τι κῆς πε ποι θή σε ώς τους.
Οἱ μὴ ἀ ρα βι κῆς κα τα γω γῆς κα τα κτη μέ νοι λα οὶ ὅ πως ἦταν οἱ Πέρ σες, οἱ Σύ ριοι, 

οἱ Φοί νι κες, οἱ Πα λαι στί νιοι, οἱ Ἑ βραῖ οι καὶ πολ λοὶ ἄλ λοι, ποὺ δὲν εἶ χαν ἐ ξισ λα μι-
στῆ καὶ ἦταν γνω στοὶ ὡς ἂχλ ἄλ-∆ίμ μα (δηλ. οἱ προ στα τευ ό με νοι ἀ πὸ τὴν ἰσ λα μι κὴ 
ἐ ξου σί α), ἐ πι δό θη καν συ στη μα τι κὰ στὴν με τά φρα ση τῶν φι λο σο φι κῶν καὶ ἰ α τρι κῶν 
κει μέ νων τοῦ κλα σι κοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κὰ καὶ τὰ Συ ρια κὰ 
στὴν Ἀ ρα βι κὴ Γλῶσ σα.

Ἡ κλα σι κὴ Ἑλ λη νι κὴ Σκέ ψη καὶ οἱ ἐ πι στή μο νες υἱ ο θε τή θη καν, γιὰ νὰ κα λύ-
ψουν τὸ πο λι τι σμι κὸ κε νὸ τοῦ ἀ ρα βι κοῦ ἰσ λα μι κοῦ πα ρελ θόν τος, καὶ ἔ γι ναν 
βά ση γιὰ τὸν πο λι τι σμό, ποὺ ἐ ξυ πη ρε τοῦ σε τὶς νέ ες συν θῆ κες. Οἱ δι α νο ού με νοι 
καὶ οἱ ἐ πι στή μο νες, ποὺ ἔρ χον ταν σὲ ρή ξη μὲ τὴν βυ ζαν τι νὴ ἐ ξου σί α, εὕ ρι σκαν 
κα τα φύ γιο στὴν Βα γδά τη.

Στην αὐ λὴ τῶν Ἀβ βα σι δῶν ἐ πα νεμ φα νί στη καν τὰ κα θα ρὰ Μα θη μα τι κὰ καὶ τὸ 
σύμ βο λο τοῦ μη δὲν (Ἄλ-Σί φρ), ἀ γα πή θη κε ἡ ἑλ λη νι κὴ Φι λο σο φί α (Ἄλ-Φαλ σά φα 
Ἄλ-Γι ου να α νί υ α) καὶ ἀ να πτύ χθη κε ὁ σε βα σμὸς γιὰ τὸν ἐ πι στή μο να. Ἕλ λη νες, 
Σύ ριοι καὶ Πέρ σες δι α νο ού με νοι ἐρ γά στη καν, γιὰ νὰ ξα να στη θῇ ἡ κυ νη γη μέ νη Ἑλ-
λη νι κὴ Σκέ ψη (Ἄλ-Φὲ κρ Ἄλ-Γι ου νά α νι) καὶ μὲ τὴν βο ή θεια τῆς Ἀ ρα βι κῆς Γλώσ σας 
νὰ με τα φερ θῇ μέ χρι τὴν Ἰ βη ρι κή-Ἱ σπα νί α (σημ. ὅ που ἱ δρύ θη κε τὸ πρῶ το με γά λο 
ἀ ρα βι κὸ πα νε πι στή μιο) καὶ ἀ π’ ἐ κεῖ νὰ εἰ σέλ θῃ στὴν θε ο κρα τού με νη με σαι ω νι κὴ 
∆υ τι κὴ Εὐ ρώ πη, δι α τα ράσ σον τας τὴν «θε ϊ κὴ τά ξη» καὶ φέρ νον τας ἀ πει λη τι κὰ τὴν 
γνω στὴ σὲ ὅ λους Ἀ να γέν νη ση.

Ἡ αὐ το κρα το ρί α δι οι κεῖ ται ἀ πὸ τὸν Ἰ ρα νὸ βε ζύ ρη καὶ τοὺς ὑ πουρ γούς του κο σμι-
κὰ καὶ ὄ χι θε ο κρα τι κά. Ἔ τσι μὲ τὴ στή ρι ξη κο σμι κῶν στε λε χῶν ὑ πάρ χει ἐ λεύ θε ρο 
πε δί ο γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης. Ἡ Βα γδά τη ἀ πό κτη σε τὸ ρό λο τῆς πά λαι 
πο τὲ ἑλ λη νι στι κῆς Ἀ λε ξάν δρειας.

Ἡ πα ρά δο ση ἀ να φέ ρει, ὅ τι ὁ χα λί φης Ἂλ Μα α μοὺν ἀ γό ρα σε τὰ ἑλ λη νι κὰ βι-
βλί α πλη ρώ νον τας τὸ βά ρος τους σὲ χρυ σά φι καὶ ὅ τι στὰ ὄ νει ρά του συ ζη τοῦ σε μὲ 
τὸν Ἀ ρι στο τέ λη καὶ τὸν ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς βε ζύ ρη Φαρ μα κί δη, ποὺ ἐ πα νί δρυ σε 
τὸ Ἀ ρα βο ϊσ λα μι κὸ Κρά τος.

Ὁ ὀρ θο λο γι σμὸς στὴν Ἀ ρα βι κὴ Ἐ πι στή μη
ἱ μου σουλ μά νοι δι α νο ού με νοι ἀ πο δέ χθη καν, ὅ τι ὁ ὀρ θο λο γι σμὸς ἦταν 
ἡ ὑ ψη λό τε ρη μορ φὴ θρη σκεί ας, καὶ θέ λη σαν νὰ συ σχε τί σουν τὶς πιὸ 
ὑ ψη λὲς ἰ δέ ες τοῦ ἑλ λη νι κοῦ ὀρ θο λο γι σμοῦ μὲ τὸ Κο ρά νιο. Ὁ Ἀ ρι στο-
τέ λης (ἀ ρα βι στὶ Ἀ ρί στο ἢ καὶ Ἀ ρι το τα λῆς) καὶ ὁ Πλω τῖ νος (ἀ ρα βι στὶ 
Ἀ φλο τίν), ὅ ταν ἀ να φέ ρον ταν στὸ ὑ πέρ τα το ὄν, μι λοῦ σαν γιὰ μιὰ ἀρ χι-

κὴ αἰ τία, ἀλ λὰ δὲν εἶ χαν ὡς ἀ κρο α τή ριο τοὺς μου σουλ μά νους, οἱ ὁ ποῖ οι ἤ θε λαν νὰ 
χρη σι μο ποι οῦν στὴν δι δα σκα λί α τους τὸν Ἀλ λάχ, ἕ να θε ὸ δι α φο ρε τι κὸ ἀ πὸ αὐ τὸν 
τῶν φι λο σό φων. Ὁ θε ὸς τῶν φι λο σό φων (Ἄλ-Φα λά α σι φα) ἀ δι α φο ροῦ σε γιὰ ὅ σα 
συ νέ βαι ναν στὴ Γῆ, δὲν πρό τει νε κά ποι ο τρό πο, γιὰ νὰ ζοῦν οἱ ἄν θρω ποι, καὶ δὲν 
σκε φτό ταν νὰ κρί νῃ ἕ ναν κό σμο, στὴ δι α μόρ φω ση τοῦ ὁ ποί ου δὲν εἶ χε πά ρει μέ ρος. 
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Ἔ δει χναν λοι πόν, ὅ τι ἡ ἱ στο ρί α τῆς «τε λι κῆς κρί σε ως» καὶ τῶν ὑ πο λοί πων βι βλι κῶν 
δογ μά των ἦταν μιὰ αὐ τα πά τη, ἀ φοῦ δὲν ἀ κο λου θεῖ κά ποι ο σχέ διο. Ὁ ἄλ-ζα μά αν 
(δηλ. ὁ χρό νος) δὲν ἔ χει δι α στά σεις, καὶ τὸ Σύμ παν (Ἄλ-κά ουν = χά ος) ἀ πορ ρέ ει 
ἀ πὸ τὴν πρώ τη αἰ τί α του (ἄλ-ἴλ λα ἄλ-οὔ λα α). Ἡ πρώ τη προ σω πι κὴ ἐρ γα σί α τοῦ 
Ἄλ-Κίν ντι στη ρί χτη κε ἐξ ὁ λο κλή ρου στὴ «Λο γι κή» τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη καὶ ἀ φω ροῦ σε 
στὴν ὕ παρ ξη τοῦ «πρώ του κι νοῦν τος», ποὺ δη μι ούρ γη σε τὸ Σύμ παν.

Τὴν μου σουλ μα νι κὴ Φι λο σο φί α (Ἄλ-Φαλ σά φα Ἄλ-Ἰσ λά α μυ α) ὅ μως ἐ δραί ω σε ὁ 
Ἄμ που Νὰσρ Ἄλ-Φα ράμ πι, ὁ ὁ ποῖ ος κα τὰ τὰ πλα τω νι κὰ πρό τυ πα θε ω ροῦ σε, ὅ τι 
ἦταν κα θῆ κον τοῦ φι λο σό φου νὰ πα ρεμ βαί νῃ στὰ πο λι τι κὰ πράγ μα τα καὶ ὅ τι, γιὰ νὰ 
προ ο δεύ σῃ ἡ Ἰσ λα μι κὴ κοι νω νί α, θὰ ἔ πρε πε νὰ οἰ κο δο μη θῇ ἡ ὀρ θο λο γι κὴ κοι νω νί α, 
αὐ τὴ δη λα δή ποὺ ὀ νει ρεύ ον ταν ὁ Πλά των (Ἀ{ι}φλά α τον) καὶ ὁ Ἀ ρι στο τέ λης.

Οἱ Ἄ ρα βες για τροὶ ἐμ πνεύ στη καν ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ πα ρά δο ση τοῦ Ἱπ πο κρά τη 
καὶ τοῦ Γα λη νοῦ.

Ἡ ἐ κτρο πὴ τοῦ Ὀρ θοῦ Λό γου ἀ πὸ τοὺς ἰ μά μη δες
ὲ τὸν θά να το τοῦ 11ου ἰ μά μη (874), ποὺ οὐ σι α στι κὰ ἦταν ὁ θρη σκευ-
τι κὸς κα θο δη γη τὴς τῶν Σι ι τῶν, τέ θη καν οἱ βά σεις γιὰ τὴν δη μι ουρ γί α 
μιᾶς ἰσ λα μι κῆς μυ θο λο γί ας, βά σει τῆς ὁ ποί ας ὁ «∆ω δέ κα τος Ἰ μά μης» 
εἶ χε πε ρι πέ σει σὲ ἀλ-φα νά α (σημ. λέ ξη ποὺ προῆλ θε ἀ πὸ τὴν ρί ζα τοῦ 
ἑλ λη νι κοῦ ρή μα τος «φαί νο μαι» καὶ σὲ με τά φρα ση ση μαί νει «ἀ φά νεια») 

καὶ θὰ ἐ πέ στρε φε κά πο τε με τὰ ἀ πὸ και ρό, γιὰ νὰ ἐγ κα τα στή σῃ μιὰ νέα ἐ πο χὴ πά νω 
στὴ Γῆ.

Ὁ Ἄλ-Φα ράμ πι ἰ σχυ ρι ζό ταν, ὅ τι τὸ Ἰσ λὰμ τό νι ζε ἰ δι αί τε ρα τὴ ση μα σί α τοῦ ἄλ-
Να α μοὺς καὶ τῶν Κα νοὺν (δηλ. τοῦ Νό μου καὶ τῶν Κα νό νων: εἶ ναι φα νε ρό, ὅ τι οἱ 
λέ ξεις προ ῆλ θαν ἀ πὸ τὶς ἐν νοι ο λο γι κὰ ἀν τί στοι χες ἑλ λη νι κές). Μέ σα στὸν Ἰσ λα μι κὸ 
Κό σμο δι και ο λο γοῦ σε τὴ σι ι τι κὴ λα τρεί α γιὰ τὸν Κρυμ μέ νο ∆ω δέ κα το Ἰ μά μη (σημ. 
Ὁ ∆ω δέ κα τος Ἰ μά μης ἐ φευ ρέ θη κε προ φα νῶς ἀ πὸ τοὺς μύ στες τῶν Σι ι τῶν, οἱ ὁ ποῖ οι 
στη ρί ζον ταν στὴν ση μει ο λο γί α τῶν 12 ὀ λυμ πί ων θε ῶν καὶ τῶν 12 χρι στια νῶν ἀ πο-
στό λων, ἐ πει δὴ ἔ βλε πε σ’ αὐ τὴν τὸν «παι δευ τι κό της ρό λο», δη λα δὴ νὰ προ ε τοι μά σῃ 

Ἀραβίδα  καὶ χρι στια νὴ μο να χὴ φο ρῶν τας τὴν μπούρ γκα τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ καὶ τὴν μαν τή-
λα τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ.
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τοὺς κοινοὺς μουσουλμάνους, ὥστε νὰ ζήσουν σὲ μιὰ κοινωνία κυβερνώμενη ἀπὸ 
ἕναν φιλόσοφο – βασιλέα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὀρθολογικῆς σκέψης, μία ἀρχὴ ποὺ σαφῶς 
διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος πίστευε, ὅτι ὅπως τὸ σῶμα καθοδηγεῖται 
ἀπὸ τὸ πνεῦμα, ἔτσι καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο πρέπει νὰ καθοδηγῆται ἀπὸ τοὺς φι-
λοσόφους, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πραγματικὴ ἀριστοκρατία.

Ὁ Πλάτων –θύμιζε ὁ Ἄλ-Φαράμπι– δίδασκε, ὅτι ἡ κοινωνία τῆς ἰδανικῆς πο-
λιτείας (ἄλ-Μαντίνα ἄλ-Φααντίλα) χρειαζόταν νὰ πιστεύῃ, πὼς οἱ νόμοι εἶναι 
θεόπνευστοι, γιὰ νὰ τοὺς σέβεται. Κάτι ἀντίστοιχο θεωροῦσε ὁ Ἄλ-Φαράμπι, 
πὼς ἔκανε καὶ ὁ Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος προσκόμιζε ἕναν θεῖο νόμο, τὸν ὁποῖον – γιὰ 
ὅσους τὸν παρέβαιναν-συνώδευαν θεϊκὲς τιμωρίες. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ξεκινᾷ ἡ 
ἀντιστροφὴ τῆς πορείας τοῦ Ἀραβικοῦ Ὀρθολογισμοῦ. Γιὰ χάρη τῶν λαϊκῶν μα-
ζῶν, ποὺ «δὲν δύνανται νὰ κυβερνηθοῦν ὀρθολογικά», οἱ Ἄραβες παραχώρησαν 
τὴν κοσμικὴ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν.

Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸ Κοράνιο φοβερίζει τοὺς πιστοὺς μὲ τὴν Κόλαση, ὅμως αὐτὲς 
οἱ ἀπειλητικὲς γραφὲς χρειάζονται μόνο, γιὰ νὰ πείσουν τοὺς ἀδαεῖς (ἄλ-Τζουχαλάα 
καὶ ἄλ-Χαμκάα). Ὁ Ἄλ-Φαράμπι ἔθεσε τὴ θρησκεία στὴν ὑπηρεσία τῆς πολιτικῆς 
καὶ ἔκανε τὴ θεολογία κλάδο τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης.

Ὁμοιότητες στὴν ἑδραίωση Χριστιανισμοῦ-Μουσουλμανισμοῦ
Οἱ ὁμοιότητες, ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἐμφάνιση, στὴν ἀνάδειξη καὶ στὴν ἐξά-

πλωση τῆς ἰσλαμικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας εἶναι σαφεῖς:
 Ἐμφάνιση ἑνὸς «προφήτη» μὲ ἑβραϊκὸ τρόπο σκέπτεσθαι. Τόσο ὁ Μωάμεθ 

ἦταν ἔμπορος στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ καὶ στὴν Μεδίνα εἶχε στενὲς ἐπάφες μὲ 
ἐμπόρους-κατηχητὲς Ἑβραίους, ὅσο καὶ ὁ Χριστὸς στὴν Ἰουδαία εἶχε Ἑβραίους 
«προδρόμους».

 Τόσο ὁ Χριστὸς ὅσο καὶ ὁ Μωάμεθ ἐμφανίζονται ἀπὸ τὶς θρησκεῖες ποὺ ἵδρυσαν 
ὡς ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ.

 Τὰ καθήκοντα ἑνὸς καλοῦ μουσουλμάνου συμπίπτουν ἀπόλυτα μὲ αὐτὰ ἑνὸς 
καλοῦ χριστιανοῦ:
α) προσευχὴ (σάλατ), 
β) ἐλεημοσύνη (ζάκατ), 
γ) νηστεία (σάουμ) *, 
δ) ὁμολογία πίστης (ἀάχαντα), 
ε) προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους (Χάτζ) (ἐξ οὗ καὶ τὸ συνθετικὸ τῶν ὀνομά-

των Χατζῆς) .
 Τόσο ὁ Μωάμεθ ὅσο καὶ ὁ Χριστὸς εἶχαν τὴν ἴδια τύχη μετὰ τὸν θάνατό τους 

(Κοίμηση - Ἀναλήψη στους Οὐρανούς).
 Καὶ ὁ Χριστιανισμὸς διαιρέθηκε σὲ δύο μεγάλα στρατόπεδα (σημ. Καθολικοὶ 

καὶ Ὀρθόδοξοι) καὶ ὁ Ἰσλαμισμὸς (σημ. Σιίτες καὶ Σουννῖτες), ἐνῶ παρουσιά-

* Ὑπάρχουν πολλὲς διαδικαστικὲς ὁμοιότητες ἀνάμεσα στὶς νηστεῖες, ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ 
μουσουλμάνοι στὸ «Ῥαμαζάνι», οἱ χριστιανοὶ τὴν «Τεσσαρακοστή» καὶ οἱ Ἑβραῖοι τὴν 
«Ἡμέρα τοῦ Ἐξαγνισμοῦ».
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σθηκαν μὲ τὸν καιρὸ καὶ πλῆθος ἄλλων αἱρέσεων, ποὺ ἀλληλοκατηγοροῦνται 
γιὰ παραποίηση τῶν λεγομένων τόσο τοῦ Χριστοῦ ὅσο καὶ τοῦ Μωάμεθ.

 Τὸ Κοράνι εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποκαλύφθηκε στὴν Ἀραβικὴ Γλῶσσα, 
ἐνῶ τὰ Εὐαγγέλια εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποκαλύφθηκε στὴν Ἑλληνικὴ 
Γλῶσσα.

 Τόσο ὁ Χριστιανισμὸς ὅσο καὶ ὁ Μουσουλμανισμός, ἐνῶ ξεκινοῦν τὴν ἱστορική 
τους πορεία ὡς θρησκεῖες «χαμηλῶν τόνων», στὴν συνέχεια μετατρέπονται σὲ 
σκληρὲς ὠργανωμένες ἐξουσίες, ποὺ ἐξαπλώνονται διὰ τῆς βίας. Ἔτσι ἐμφα-
νίσθηκε τὸ Ἰσλὰμ στοὺς κόλπους τοῦ Ἀραβικοῦ Κόσμου, γιὰ νὰ καθυποτάξῃ 
ἕναν περήφανο καὶ δραστήριο ἐπιστημονικὰ λαό, πάνω στὴ στιγμὴ ποὺ πῆγε νὰ 
ἀντλήσῃ «Ἑλληνικὸ ὕδωρ». Ὁ ὅρος «καθυποτάξῃ» εἶναι ἀκριβής, ἐπειδὴ ἡ λέξη 
«Ἰσλάμ» σημαίνει ἐτυμολογικὰ «εὐσεβὴς ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» καὶ 
παράγεται ἀπὸ τὸ ἀραβικὸ ρῆμα «σέλαμα», ποὺ σημαίνει «σῴζομαι-εἰρηνεύω» 
(salom = εἰρήνη στὰ Ἑβραϊκά, ἐξ οὗ Σολομὼν ἢ ἐξελληνισμένα Εἰρηναῖος). Ἀπὸ 
ἐκεῖ προέρχεται καὶ ὁ γνωστὸς μουσουλμανικὸς χαιρετισμὸς «σελάμιν ἀλέι-
κιουμ», ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ χαιρετισμὸ «Εἰρήνη ὑμῖν».

ΠΗΓΕΣ:

1) Χ. Μπαντάουη, «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κόσμου», Ά  τόμος, ἐκδ. «Βάνιας».
2) P.F.Sugar, «Ἡ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη κάτω ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Κυριαρχία», ἐκδ. «Σμί-

λη».
3) Α.Hourani, «Ἱστορία τῶν Ἀραβικῶν Λαῶν», ἐκδ. Λιβάνη.
4) Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Χ. Πάτση.
5) Π. Κουβαλάκη, «Ἰσλάμ, ἡ ἄλλη ὄψη», «∆αυλός», σελ. 11157.
6) Κοράνιο.
7) Μ. Μαμανέας, «Πῶς καὶ γιατί ἱδρύθηκε ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ», «∆αυλός», σελ. 15435.
8) Ἀλέξης Γ.Κ. Σαββίδης, «Τὸ οἰκουμενικὸ Βυζαντινὸ Κράτος καὶ ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἰσλάμ», ἐκδ. 

«Ἑστία».
 Κωνσταντῖνος ∆. Μίχος
 Λεύκαρος

Οἱ Ἑβραῖοι προφῆτες τῆς Παλαιᾶς ∆ι-
αθήκης θεωροῦνται προφῆτες κι ἅγιοι 
τόσο ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ὅσο κι ἀπὸ 
τοὺς μωαμεθανούς. ∆ὲν εἶναι μόνον 
πολλὰ ἀπὸ τὰ σύγχρονα χριστιανικὰ 
ὀνόματα Ἑβραίων προφητῶν, ἀλλὰ καὶ 
πολλὰ ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ (ὅπως 
π.χ. Ἰμπραὴμ ἀπὸ τὸ Ἀβραάμ, Γιου-
σοὺφ ἀπὸ τὸ Ἰωσήφ, Σουλεϊμὰν ἀπὸ 
τὸ Σολομῶν κ.ἄ.) Στὴν φωτογραφία τὸ 
ραβδὶ τοῦ προφήτη –γιὰ Ἰουδαίους, χρι-
στιανοὺς καὶ μουσουλμάνους– Μωυσῆ, 
ὅπως ἐκτίθεται στὸ τμῆμα ἱερῶν ἀντι-
κείμενων τοῦ Μουσείου Τὸπ Καπὶ τῆς 

Κωνσταντινούπολης.



Ἄ ρα βες μα θη μα τι κοὶ καὶ ἄλ λοι ἐ πι στή μο νες στὴν Βα γδά τη. 
(Moυσεῖο τῆς Ἱ στο ρί ας τῆς Ἐ πι στή μης, Πα νε πι στή μιο Καῖμ πριτζ, θ΄ αἰ. μ.Χ.)
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κ. Χα σὰν Μπαν τά ου η εἶ ναι ἐ πί κου ρος κα θη γη τὴς Ἀ ρα βο-
λο γί ας στὸ Τμῆ μα Ἱ στο ρί ας καὶ Ἀρ χαι ο λο γί ας τοῦ Ἀ ρι στο-
τε λεί ου Πα νε πι στη μί ου στὴ Θεσ σα λο νί κη. Ἔ χει σπου δά σει 
Ἑλ λη νι κὴ Κλα σι κὴ Φι λο σο φί α στὸ Πα νε πι στή μιο τοῦ Κα-
ΐ ρου καὶ τὸ με τα πτυ χια κό του ἀ φο ρᾷ στὴν Ἑλ λη νι στι κὴ 

Ἐ πο χή. Κα τά γε ται ἀ πὸ τὴν Αἴ γυ πτο, μί α χώ ρα ποὺ μοιά ζει μὲ τὴν Ἑλ λά δα 
κα τὰ τοῦ το, ὅ τι, ἐ νῷ εἶ χε ἕ ναν πε ρί λαμ προ ἀρ χαῖ ο Πο λι τι σμὸ –τὸν λε γό με-
νο καὶ Φα ρα ω νι κό– στὴ νε ώ τε ρη Ἱ στο ρί α της τὸν ἔ χει ἐ πι σκιά σει μὲ τὴν 
θε ο κρα τι κὴ ταυ τό τη τα (Ἰσ λάμ), ἡ μή τρα τῆς ὁ ποί ας βρί σκε ται, ὅ πως καὶ 
στὴ δι κή μας πε ρί πτω ση, κά που στήν… Βί βλο. Ἀ κρι βῶς ἡ ἐ πι σκί α ση αὐ τὴ 
ὑ πῆρ ξε καὶ τὸ θέ μα τῆς συ ζή τη σης, ποὺ εἴ χα με μα ζί του.

«∆»: Πῶς μπο ρεῖ νὰ αἰ σθά νε ται ἕ νας ἄν θρω πος, ποὺ ὁ κό σμος του ἔ χει μοι ρα στῆ 
ἀ νά με σα σὲ δύο χῶ ρες μὲ ἀ πύθ με νες πο λι τι στι κὲς ρί ζες, ὅ πως εἶ ναι ἡ Αἴ γυ πτος 
καὶ ἡ Ἑλ λά δα;

Χα σὰν Μπαν τά ου η: Τὸ ὅ τι εἶ μαι ἐ δῶ τὸ ὀ φεί λω στὸ γε γο νός, ὅ τι ἡ Παι δεί α μου 
στὴν Αἴ γυ πτο ἦ ταν Ἑλ λη νι κή. Με γά λο μέ ρος τῆς ἀν τί λη ψής μου ἀ νή κει στὴν ἑλ λη νι κὴ 
κο σμο θε ω ρί α, καὶ αὐ τὴ εἶ ναι ποὺ μὲ δί δα ξε, ὅ τι «ὅ λα εἶ ναι ὑ πὸ ἀμ φι σβή τη ση».

Σύμ φω να μὲ τοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες τί πο τα δὲν εἶ ναι δε δο μέ νο, ὁ δογ μα τι σμὸς 
κα τα στρέ φει καὶ πα γώ νει τὴ σκέ ψη. Ἐ ὰν οἱ σύγ χρο νοι Ἕλ λη νες ἀ κού σουν αὐ τὰ τὰ 
μη νύ μα τα τῶν προ γό νων τους, εἶ ναι βέ βαι ο, ὅ τι δὲ θὰ χα θοῦν πο τέ.

Χαί ρο μαι ποὺ μὲ ὡ δή γη σε στὰ φοι τη τι κά μου χρό νια ἡ Ἀ ρι στο τέ λεια σκέ ψη καὶ 
αὐ τὴ μὲ ἔ φε ρε σή με ρα στὴν κο ρύ φω ση τῆς στα δι ο δρο μί ας μου, ποὺ εἶ ναι νὰ ἔ χω 
τὴν τι μὴ νὰ δι δά σκω ὡς κα θη γη τὴς στὸ Πα νε πι στή μιο, ποὺ φέ ρει τὸ ὄ νο μα αὐ τοῦ 
τοῦ με γά λου Ἕλ λη να φι λο σό φου, στὸ Ἀ ρι στο τέ λει ο.

«∆»: Ἦ ταν μί α δύ σκο λη πο ρεί α;
– Ἂν μοῦ τὸ ἔ λε γαν στὸ πα ρελ θόν, δὲ θὰ τὸ πί στευ α. Σή με ρα κα τα λα βαί νω, ὅ τι 

τί πο τα δὲν εἶ ναι ἀ δύ να το, καὶ ὅ λα μπο ρεῖς νὰ τὰ κα τα φε ρῇς, ἂν τὸ θές. Γι νό μα στε 
αὐ τὸ ποὺ σκε φτό μα στε, ἀρ κεῖ νὰ σκε φτώ μα στε αἰ σι ό δο ξα, ὄ μορ φα καὶ δυ να μι κά, 
ὥ στε αὐ τό, ποὺ θὰ μᾶς πε ρι μέ νῃ στὸ μέλ λον, νὰ εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ ἀ γα πᾶ με στὸ πα ρόν. 
Αὐ τὴ εἶ ναι ἡ Ἀ ρι στο τέ λεια σκέ ψη, καὶ γι’ αὐ τὸ πάν τα νι ώ θω εὐ γνω μο σύ νη στὸ χῶ ρο 
ποὺ δι δά σκω.

ÁÉÃÕÐÔÉÏÓ  ÉÓËÁÌÉÓÔÇÓ
ÅËËÇÍÁÓ  ×ÑÉÓÔÉÁÍÏÓ
∆ύ ο πα ράλ λη λες πο ρεῖ ες ἱ στο ρι κῆς ἐ κτρο πῆς
δύ ο πα νάρ χαι ων πο λι τι σμέ νων ἐ θνο τή των
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Γιὰ μένα ὁ χῶρος ἐργασίας εἶναι χῶρος λατρείας, διότι ἐδῶ κάνω αὐτὸ ποὺ ἀγα-
πάω, διδάσκοντας τὴν προβολὴ τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν· καὶ μάλιστα πρέπει νὰ 
νιώθουμε εὐτυχεῖς, ποὺ ζοῦμε καὶ ἐργαζόμαστε σὲ αὐτὴν τὴ χώρα, ποὺ γέννησε τὶς 
μεγαλύτερες ἀνθρώπινες ἀξίες, μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴν ἐλευθερία.

Ἄραβες-κληρονόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ

«∆»: Τί σημαίνει γιὰ ἐσᾶς τὸ γεγονός, ὅτι εἶστε Αἰγύπτιος καὶ ταυτόχρονα καθη-
γητὴς ἑνὸς μεγάλου ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου;

– Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα 
τῆς Εὐρώπης. Ἡ εὐθύνη, ποὺ νιώθω, εἶναι μεγάλη. Σὰν Αἰγύπτιος νιώθω, ὅτι βρίσκο-
μαι σὲ μία χώρα φιλική. Αἴγυπτος καὶ Ἑλλάδα εἶναι δύο χῶρες Μεσογειακὲς μὲ κοινὴ 
πολιτιστικὴ μήτρα.

Ἡ Θεσσαλονίκη, τὸ κέντρο τῆς Μακεδονίας, εἶναι ἡ γενέτειρα τῶν Πτολεμαίων, 
ποὺ βασίλευσαν στὴ χώρα μου. Τὸ δέος, ποὺ νιώθω γι’ αὐτούς, εἶναι μεγάλο. Οἱ 
Ἕλληνες βασιλεῖς τῆς Αἰγύπτου εἶχαν μεγαλουργήσει στὴ χώρα μου γιὰ πάνω 
ἀπὸ 300 χρόνια, ἦταν αὐτοὶ ποὺ καθιέρωσαν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ὡς ἐπίσημη 
γλῶσσα τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Βασιλείου γιὰ πάνω ἀπὸ 1.000 χρόνια.

Νιώθω λοιπὸν καὶ τὶς δύο αὐτὲς χῶρες ὡς πατρίδες μου. 
Πάντοτε ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Αἴγυπτος ἦταν χῶρες φιλικές, ἀπὸ 
τὰ προϊστορικὰ χρόνια μέχρι τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε σήμερα. 
Καμαρώνω λοιπὸν τόσο γιὰ τὴν καταγωγή μου ὅσο καὶ γιὰ 
τὴν παραμονή μου ἐδῶ, καὶ γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, τώρα 
νιώθω περισσότερο Ἕλληνας παρὰ Αἰγύπτιος, διότι ἐδῶ 
δημιουργῶ, καὶ ἐδῶ ζῇ ἡ οἰκογένειά μου, χωρὶς ὅμως αὐτὸ 
νὰ σημαίνῃ, ὅτι δὲν ἀγαπῶ καὶ τὴν Αἴγυπτο – ποὺ στὸ κάτω 
κάτω τῆς γραφῆς – εἶμαι μέρος ἀπὸ τὸ χῶμα της.

Ἄλλωστε, ὅταν ἤμουν στὴν Αἴγυπτο ὡς φοιτητής, σπούδασα Ἑλληνικὴ Κλασικὴ 
Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καΐρου, ὁπότε νοητικὰ ἤμουν πάλι στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἐρχόμενος ἐδῶ, εἰλικρινὰ σοῦ λέω, δὲν ἔνιωσα νὰ βρίσκωμαι σὲ μία ξένη χώρα, 
διότι ὁ «σκληρός μου δίσκος» λόγῳ τῶν σπουδῶν μου εἶχε ἤδη ἐξελληνιστῆ.

«∆»: Τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις φαίνεται νὰ ἔχουν γενικὰ οἱ Ἄραβες , οἱ ὁποῖοι τρέφουν 
εὐγενῆ αἰσθήματα γιὰ τοὺς Ἕλληνες;

– Σὲ ὅλον τὸν Ἀραβικὸ Κόσμο ὁ φιλελληνισμὸς εἶναι πολὺ ἔντονος. Αὐτὸ ὀφείλεται 
σὲ πολλοὺς λόγους. Ἀρχικὰ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅτι ἀπὸ τὴ Μινωικὴ ἀκόμα 
Ἐποχὴ οἱ Μινωίτες διατηροῦσαν πολλοὺς ἐμπορικοὺς σταθμοὺς σὲ ὅλα τὰ παράλια 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Κατόπιν ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι 
ἀποικισμοὶ τῶν Ἑλλήνων, μέχρι τὴν κορύφωση ποὺ ἔφτασε μὲ τὴν ἐκστρατεία τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος δημιούργησε μία ἑνιαία ἐπικράτεια, ποὺ ξεκινοῦσε 
ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ καὶ ἔφτανε μέχρι τὴν Ἰνδία.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν ἡ πραγματικὴ ἔκφραση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἑνώνοντας 
ὅλους τοὺς λαούς. Στὸ Κοράνι ἄλλωστε ὁ Μέγας αὐτὸς αὐτοκράτορας παρουσιά-

Σὲ ὅλον τὸν 

Ἀραβικὸ Κόσμο 

ὁ φιλελληνισμὸς 

εἶναι πολὺ  

ἔντονος
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ζεται ὡς ἕνα πολὺ ἀγαπημένο πρόσωπο. Ὁ Ἀλλάχ – Θεὸς εἶναι «ἐρωτευμένος» μὲ 
τὸ πρόσωπο αὐτό, καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ Κορανίου στὸν Μ. Ἀλέξανδρο προκάλεσε 
τὴν περιέργεια τῶν Ἀραβο-μουσουλμάνων, ὥστε νὰ ἀναζητήσουν τὴν καταγωγή 
του, τὴν ἱστορία του καὶ τὸν πολιτισμό του.

Ὁ μουσουλμάνος λοιπὸν μέσα στὴν «ἄσκηση» τῆς πίστεώς του μοιραῖα ἀναφέρεται 
καὶ στὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Συμβαίνει ἐπίσης τὸ Ἰσλὰμ νὰ ἔχῃ δια-
δοθῆ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ πρώην Ἑλληνιστικοῦ Κόσμου, δηλαδὴ στὴν πρωτεύουσα 
τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Σελευκιδῶν καὶ στὰ ὅρια τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Πτολεμαί-
ων. Αὐτὸ συνετέλεσε στὸ νὰ ποτιστῇ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Σκέψη.

Τὴν Ἑλληνιστικὴ Ἐποχὴ ἄλλωστε τὸ κέντρο βάρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ 
εἶχε μετατοπιστῆ ἀπὸ τὴ μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴ Μεσοποτα-
μία. Οἱ Ἄραβες λοιπὸν ἦταν κληρονόμοι ὅλων αὐτῶν τῶν ἑλληνικῶν πολιτισμικῶν 
κινημάτων.

Ἰσμαηλίτες-Ἄραβες καὶ Ἰνδοευρωπαῖοι Ἕλληνες...
«∆»: Τὸ Ἰσλὰμ ὅμως εἶναι μία θρησκεία, ποὺ τὴν παρήγαγαν οἱ Ἑβραῖοι. Ἔχει ρί-

ζα του τὴν Ἑβραϊκὴ Βίβλο. Μάλιστα ἀναφέρεται στὸ Κοράνι, ὅτι οἱ μουσουλμάνοι 
εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Ἰσμαὴλ (Ἰσμαηλίτες – Ἰσλάμ), ποὺ ἦταν γυιὸς τοῦ Ἀβραάμ.

– Γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε, ἰσλαμιστὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ Ἰσλάμ. Στὴν 
πολιτικὴ ὁρολογία ἰσλαμιστὴς εἶναι ὁ ἐξτρεμιστὴς μουσουλμάνος, ἐνῷ ὁ ὀπαδὸς τοῦ 

Ὁ κ. Χασὰν Μπαντάουη, ἐπίκουρος καθηγητὴς Ἀραβολογίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ 
Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Ἰσλὰμ λέγεται ἁπλᾶ μουσουλμάνος (καὶ 
καταχρηστικὰ μωαμεθανός).

Θεωρητικὰ Ἄραβες καὶ Ἑβραῖοι λέγε-
ται ὅτι κατάγονται ἀπὸ τὴν ἴδια ρίζα, 
δηλαδὴ τοὺς Σημῖτες. Αὐτὴ ἡ θεωρία, 
ὅπως καὶ ἡ θεωρία περὶ Ἰνδοευρωπαίων, 
δὲν εὐσταθεῖ ἐπιστημονικά. Ὅμως ὁ μῦ-
θος τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσμαήλ, τῆς Ἄγαρ 
καὶ τῆς Σάρας διαδόθηκε κάτω ἀπό… 
περίεργες συνθῆκες.

Οὐσιαστικὰ διαδόθηκε στὸν Ἀραβι-
κὸ Κόσμο τὴν προ-ισλαμικὴ ἐποχή, γιὰ 
νὰ συμφιλιώσῃ τοιουτοτρόπως τοὺς ντό-
πιους ἀραβικοὺς πληθυσμοὺς καὶ τοὺς 
Ἑβραίους ἐποίκους, ποὺ εἶχαν προσφύ-
γει ἐκεῖνο τὸν καιρὸ μέσα στὴν Ἀραβικὴ 
χερσόνησο.

Αὐτὰ τὰ μυθεύματα ἀναπτύχθηκαν 
παράλληλα μὲ τὴ διάδοση τοῦ Χριστι-
ανισμοῦ καὶ τὴν ἐπέκταση τοῦ Βυζαν-
τίου μέσα στοὺς Ἄραβες, γιὰ νὰ δημι-
ουργηθῇ μία συμπάθεια κάτω ἀπὸ τὴν 
θεωρία μιᾶς κοινῆς ὁμοεθνίας (ἤτοι 
χριστιανοί-μουσουλμάνοι-Ἑβραῖοι: 
κοινὴ καταγωγὴ μὲ προπάτορα τὸν 
Ἀβραάμ) στὰ πλαίσια τῆς αὐτοκρατο-
ρίας. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ μία 
προπαγανδιστικὴ προσπάθεια μέσῳ 
τῆς θρησκείας.

«∆»: Ἡ ἀντιπάθεια ποῦ ὀφείλεται;
– Αὐτὴ ὀφείλεται καθαρὰ στὴ σύγ-

κρουση τῶν συμφερόντων. Ἡ ἀντιπά-
θεια εἶναι μία ἀνθρωπίνη ἀδυναμία, ποὺ 
ἐμφανίζεται, ὅπου ἀπουσιάζουν οἱ ἀν-
θρώπινες ἀξίες. Τὸ Ἰσραὴλ χρησιμοποι-
εῖται σὰν ἐργαλεῖο, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν-
ται στὴν περιοχὴ συμφέροντα οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ μὲ θύματα τοὺς λαοὺς τῆς 
Παλαιστίνης καὶ τοῦ Ἰσραήλ. Ὅπου ὑπάρχει θρησκευτικὴ σύγκρουση, παράλληλα 
ὑφίσταται καὶ ὑποχώρηση τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν.

«∆»: Ἡ Αἴγυπτος εἶναι μία χώρα μὲ ταυτότητα ἰσλαμική. Ἐρχόμενος ἐδῶ στὴν 
Ἑλλάδα διαπιστώσατε, ὅτι καὶ ἡ χώρα μας ἔχει περισσότερο θρησκευτικὴ ταυτό-
τητα ἀπ’ ὅ,τι κοσμική; Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες συνηθίζουμε νὰ λέμε, ὅταν βλέπουμε 

Ἰσλαμικὴ Ὀλυμπιάδα μόνο γιὰ γυναῖκες. 
Νεαρὲς μουσουλμάνες ἀναμοχλεύουν προ-
ισλαμικὰ ἔθιμα τῶν προγόνων τους, ὅταν 
οἱ Ἀραβίδες ἦταν ἐλεύθερες γυναῖκες καὶ 
ζοῦσαν στὰ πρότυπα τοῦ ἑλληνικοῦ ὅμορου 
πολιτισμοῦ, μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ὁποίου ὠρ-
γανώνονταν καὶ ἀθλητικοὶ ἀγῶνες μόνο γιὰ 
γυναῖκες, πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Ἥρας (σημ. 

Ἡραῖα, βλ. «∆», τ. 148).
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τοὺς μουσουλμάνους, ὅτι «αὐτοὶ εἶναι φανατικοί». Μήπως λένε καὶ ἐκεῖνοι τὸ 
ἴδιο γιὰ ἐμᾶς;

– Ὁ φανατισμός, εἴτε εἶναι πολιτικὸς εἴτε θρησκευτικὸς εἴτε ἰδεολογικός, εἶναι ἴδιος. 
Σὰν μία ἁπλῆ ἑρμηνεία τοῦ φανατισμοῦ τὸ φαινόμενο αὐτὸ ταυτίζεται μὲ τὴν παρου-
σία τῆς ἀγνοίας, διότι ὅσο ἐπικρατεῖ ἡ ἄγνοια τόσο ἐπικρατεῖ καὶ ὁ φανατισμός.

Ἄγνοια σημαίνει ἔλλειψη γνώσης καὶ ἔλλειψη γνώσης σημαίνει τελικὰ βαρβα-
ρότητα, σημαίνει βιώνω τὸ ζωικὸ στάδιο τῆς ἔλλειψής μου ντυμένο μὲ ἀνθρώπινη 
μάσκα. Τώρα εἴτε αὐτὸς ὁ φανατισμὸς λέγεται ἰσλαμικὸς εἴτε χριστιανικὸς εἴτε 
ἰουδαϊκὸς ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο, τὰ αἴτια καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι τὰ ἴδια, μὲ 
τελικὴ κατάληξη τὴν ἀνθρώπινη αὐτοκαταστροφή. Ὁ φανατισμένος ἄνθρωπος 
στὴν οὐσία ἔχει ἀποφασίσει νὰ λερώσῃ τὴν ἴδια τὴν ἰδέα, στὴν ὁποία «νομίζει» 
ὅτι «πιστεύει», διότι δείχνει μόνιμα τὴ χειρίστη εἰκόνα καὶ τὸν χείριστο κώδικα 
συμπεριφορᾶς.

Γιατί, ὅταν ἀπορρίπτῃς τὸν ἄλλον, ἤδη ἔχεις ἀπορρίψει 
τὸν ἑαυτό σου, διότι ὁ ἄλλος εἶναι ἡ δική μας προέκταση, 
καὶ δὲ μπορεῖς νὰ λὲς ὅτι πιστεύεις σὲ ἕνα Θεό, ὁ ὁποῖος 
σύμφωνα μὲ τὴ δική σου πίστη –σὰν μονοθεϊστής– εἶναι 
ἕνας μοναδικὸς καὶ δημιουργός, συνεπῶς δημιούργησε 
καὶ αὐτὸν ποὺ δὲν πιστεύει σὲ αὐτὸ ποὺ πιστεύεις ἐσύ, 
ὁπότε, ἂν ἀπορρίπτῃς ἕνα μέρος τῆς δημιουργίας αὐτοῦ, 
ποὺ ἐσὺ πιστεύεις, εἶναι σὰ νὰ ἀπορρίπτῃς τὴν ἴδια σου 
τὴν πίστη.

Ἰδοὺ λοιπόν, αὐτὸς εἶναι ἕνας κύκλος ἀγνοίας.

Αἰγύπτιοι διανοούμενοι  
ἀναζητοῦν τὴν ταυτότητά τους

«∆»: Ὑπάρχουν στὴν Αἴγυπτο διανοούμενοι, ποὺ μπο-
ροῦν νὰ κηρύττουν δημόσια τὴν ἀποστροφή τους ἔναντι 
τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ;

– Στὴν Αἴγυπτο ὑπάρχουν πολλὰ ρεύματα γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ταυτότητάς της. 
Οἱ Αἰγύπτιοι διερωτῶνται, ἂν εἶναι πρῶτα μουσουλμάνοι, Ἄραβες, Φαραωνικοί, 
Μεσόγειοι κ.λ.π. Ὅλα αὐτὰ τὰ ρεύματα ἄρχισαν νὰ ἀναπτύσσωνται κυρίως ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Μεσοπολέμου. Κυριαρχεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι εἴμαστε πρῶτα Ἀραβοϊσλαμιστὲς 
καὶ ὕστερα Μεσογειακοί. Τὸ ὅτι εἴμαστε ὅμως λαὸς μὲ Μεσογειακὴ κουλτούρα, τὸ 
ὀφείλουμε βασικὰ στὴ δυναστεία τῶν Πτολεμαίων, διότι αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες Μακεδό-
νες μᾶς χάρισαν τὴ Μεσογειακή μας ταυτότητα.

«∆»: Σήμερα στὴν Αἴγυπτο κυριαρχοῦν οἱ ἰδεολόγοι τοῦ Ἰσλαμισμοῦ ἢ οἱ Φα-
ραωνιστές;

– Ἡ ἀγγλικὴ κατοχὴ τῆς Αἰγύπτου ὤθησε τοὺς Αἰγυπτίους νὰ ἀντιπαθοῦν τὴν ἀρ-
χαία ἐθνική τους κληρονομιά.

Οἱ Ἄγγλοι ἐπενέβησαν καταλυτικὰ στὸ σύστημα τῆς παιδείας μας, ὁδηγῶντας 
την ἀποκλειστικὰ στὴ μελέτη καὶ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Κορανίου. Μᾶς μετέτρεψαν σὲ 

Τὸ φαινόμενο 

τοῦ φανατισμοῦ 

ταυτίζεται μὲ τὴν 

παρουσία τῆς 

ἀγνοίας, διότι ὅσο 

ἐπικρατεῖ ἡ ἄγνοια 

τόσο ἐπικρατεῖ καὶ ὁ 

φανατισμός.
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φανατισμένους ἰσλαμιστές, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι οἱ φανατισμένοι δὲ σκέφτονται, ἄρα 
χειραγωγοῦνται εὔκολα.

Αὐτὴ ἦταν ἡ πολιτικὴ τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς στὴν Αἴγυπτο ἀπὸ τὸ 1882 ἕως τὸ 
1952, μέχρι δηλαδὴ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Νάσσερ, ποὺ ἔφερε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
Αἰγύπτου ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους.

Κι ὅμως αὐτὴ ἡ ἐκπαιδευτικὴ καθοδήγηση τῶν Ἄγγλων, ποὺ εἶχε συντελεστῆ τὰ 
χρόνια τῆς κατοχῆς τους στὴν πατρίδα μου, ἔχει ἐπηρεάσει βαθιὰ τὰ μυαλὰ τῶν 
Αἰγυπτίων καὶ μέχρι σήμερα διχάζει τὴν κοινωνία μας. Ὑπάρχουν δηλαδὴ στὴν 
Αἴγυπτο φανατικοὶ μουσουλμάνοι, ποὺ δὲν ἔχουν ἐπισκεφτῆ τὶς πυραμίδες οὔτε 
μία φορά, διότι τοὺς ἔμεινε στὸ μυαλὸ ἡ πληροφορία, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι 
ἦταν «εἰδωλολάτρες».

«∆»: Καὶ ἐδῶ συμβαίνει οἱ φανατικοὶ χριστιανοὶ νὰ 
μισοῦν τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ νὰ τὸν χαρα-
κτηρίζουν «εἰδωλολατρικό».

– Ναί, τὸ ἔχω διαπιστώσει νὰ συμβαίνῃ καὶ ἐδῶ αὐτὸ τὸ 
γεγονός. Ἡ ἀνοησία τῆς ἀνθρώπινης νόησης προκαλεῖ τὴ 
χωριστικότητα, καὶ μάλιστα αὐτὴν τὴ χωριστικότητα τὴν 
προάγουν ἐν ὀνόματι τοῦ πολιτισμένου κόσμου καὶ τῆς 
θείας προνοίας.

«∆»: Ἡ πάλη σας ἐνάντια στὸν φονταμενταλισμὸ βρί-
σκει ἀπήχηση στὴν πανεπιστημιακὴ κοινότητα τῆς Αἰ-
γύπτου;

– Ὁ πληθυσμὸς τῆς Αἰγύπτου ἀγγίζει τὰ 70.000.000, καὶ 
ἡ χώρα διαθέτει περὶ τὰ 22 πανεπιστήμια. Μόνο τὸ Κάιρο 
ἔχει 7 πανεπιστήμια, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὅτι ὑπάρχουν 
ὁμάδες προβληματισμοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ προβληματισμὸς 
διαδίδεται.

Καὶ ὅταν οἱ καταστάσεις, ποὺ ἐπικρατοῦν ἢ ἐπιβάλλονται (ὅπως οἱ σημερινές), 
προκαλοῦν ἀποτυχία ἢ σύγκρουση, αὐτὸ κάνει καλὸ σὲ ἐκείνους ποὺ παίζουν τὸ 
ρόλο τοῦ παρατηρητῆ καὶ δὲν εἶναι μέρος τοῦ προβλήματος.

Αὐτὸ βοηθᾷ στὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρώπινης νόησης. Καὶ ὁ προβληματισμὸς τῶν Αἰ-
γυπτίων γι’ αὐτὰ τὰ θέματα εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ μεγάλος. Πολλοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ προβληματίζονται καὶ δὲ συμμετέχουν στὸ «παιχνίδι» τῆς χωριστικότητας, ἡ 
ὕπαρξη τῆς ὁποίας σὲ μία περιοχὴ εἶναι ὁ καλύτερος λόγος γιὰ τὴν ἐπέμβαση ξένων 
δυνάμεων στὴ χώρα μας.

«∆»: Τί σᾶς ἐνοχλεῖ περισσότερο σήμερα;
– Μὲ ἐνοχλεῖ ἡ παραποίηση τῆς ἐννοίας καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρου «πολιτι-

σμός». Μὲ ἐνοχλεῖ ἐπίσης ὁ ρόλος, ποὺ παίζουν σήμερα τὰ μεγάλα θρησκευτικὰ ρεύ-
ματα. Νὰ πάψῃ ἐπὶ τέλους ὁ ἄνθρωπος, στὸ ὄνομα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς θρησκείας, 
νὰ ἐνσαρκώνῃ τὰ πιὸ βάρβαρα ἔνστικτά του.

 Κωνσταντῖνος ∆. Μίχος
 Λεύκαρος

Μὲ ἐνοχλεῖ ἡ 

παραποίηση τῆς 

ἐννοίας καὶ τοῦ 

περιεχομένου τοῦ 

ὅρου «πολιτισμός» 

καὶ ὁ ρόλος, ποὺ 

παίζουν σήμερα τὰ 

μεγάλα θρησκευτικὰ 

ρεύματα. 
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[Τὸ ἄρ θρο ποὺ ἀ κο λου θεῖ γρά φτη κε τὸν Ἰ α νουά ριο τοῦ 2008 ἀ πὸ τὸν Περ βὲζ 
Ἀ μι ρά λι Χούν τχο ϋ, κα θη γη τὴ στὸ Τμῆ μα Φυ σι κῶν Ἐ πι στη μῶν τοῦ Πα νε πι στή μιου 
Κου έντ-ι-Ἀ ζὰμ τοῦ Ἰσ λα μαμ πάντ, ὅ που δι δά σκει ἐ πὶ τριά ντα τέσ σε ρα χρό νια καὶ 
δη μο σι εύ τη κε στὸ πε ρι ο δι κὸ «Free Inquiry», τ. Φε βρουά ριος-Μάρ τιος 2008.]

ὸ ζή τη μα ποὺ θέ λω νὰ θέ σω – πρω τί στως στὸν ἑ αυ τό μου – εἶ-
ναι τὸ ἑ ξῆς: Για τί ὁ Ἰσ λα μι κὸς Κό σμος, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ ριθ μεῖ ἄ νω 
τοῦ ἑ νὸς δι σε κα τομ μυ ρί ου μου σουλ μά νων καὶ δι α θέ τει ἄ φθο-
νους πό ρους, ἔ χει ἀ πο κο πῆ ἀ πὸ τὴν Ἐ πι στή μη καὶ δὲν συμ με-
τέ χει στὴν ἐ ξέ λι ξή της καὶ τὴν δη μι ουρ γί α νέ ας γνώ σε ως. (Ἡ 

πλη ρε ξου σι ό τη τα νὰ ὁ μι λῶ γιὰ τὸν Ἰσ λα μι κὸ Κό σμο μοῦ πα ρε χω ρή θη ἀ πὸ 
τὶς πε νῆν τα ἑ πτὰ χῶ ρες, ποὺ με τέ χουν στὴν Ἰσ λα μι κὴ Συ νέ λευ ση [OIC].)

∆ὲν ἦ ταν πάν τα ἔ τσι. Κα τὰ τὸν πε ρί φη μο Χρυ σοῦ Αἰ ῶ να τοῦ Ἰσ λὰμ (ἀ πὸ τὸν ἔ να-
το ἕ ως τὸν δέ κα το τρί το αἰ ῶ να) ση μει ώ θη κε ση μαν τι κὴ πρό ο δος στὶς Ἐ πι στῆ μες, 
στὰ Μα θη μα τι κά, στὴν Ἰ α τρι κή. Τὴν ἐ πο χὴ ἐ κεί νη ἱ δρύ θη καν πα νε πι στή μια, καὶ 
οἱ ἀρ χὲς τῆς Ἄλ γε βρας, τῆς Ὀ πτι κῆς, τῆς Φυ σι ο λο γί ας καὶ τῆς Ἀ στρο νο μί ας δι α τυ-
πώ θη καν στὴν Ἀ ρα βι κὴ Γλῶσ σα. Με τὰ τὸ πέ ρας αὐ τῆς τῆς πε ρι ό δου ἡ Ἐ πι στή μη 
ἐ ξω βε λί στη κε ἀ πὸ τὸν Ἰσ λα μι κὸ Κό σμο. 

Καμ μί α ση μαν τι κὴ ἀ να κά λυ ψη, καμ μί α ἐ φεύ ρε ση δὲν προ ῆλ θε ἀ πὸ τὸν Μου σουλ-
μα νι κὸ Κό σμο γιὰ πά νω ἀ πὸ ἑ πτὰ αἰ ῶ νες. Ἡ δι α κο πὴ τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς ἀ νά πτυ ξης 
– ἂν καὶ δὲν εἶ ναι τὸ μό νο – εἶ ναι ση μαν τι κώ τα το στοι χεῖ ο γιὰ τὴν πα ροῦ σα πε ρι-
θω ρι ο ποί η ση τῶν μου σουλ μά νων καὶ τὴν αὐ ξα νό με νη αἴ σθη ση ἀ δι κί ας καὶ θυ μα το-
ποί η σης, ποὺ βι ώ νουν. 

Ἡ πρώ τη ἐ πα φὴ τοῦ Ἰσ λὰμ μὲ τὴν Ἐ πι στή μη
α τὰ τὴν πρώ τη πε ρί ο δο τοῦ Ἰσ λάμ, μέ χρι πε ρί που τὸ 610, δὲν ὑ φί στα-
το Ἐ πι στή μη στὴν ἀ ρα βι κὴ κουλ τού ρα. Μὲ τὴν κα τί σχυ ση ὅ μως τοῦ 
Ἰσ λάμ, πο λι τι κὰ καὶ στρα τι ω τι κά, προ έ κυ ψε καὶ ἡ ἐ πέ κτα ση τῆς ἐ πι κρά-
τειάς του. Κα τὰ τὰ μέ σα τοῦ ὄ γδο ου αἰ ῶ να οἱ μου σουλ μά νοι κα τα κτη-
τὲς ἦλ θαν σὲ ἐ πα φὴ μὲ τοὺς θη σαυ ροὺς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γνώ σης. Ἄρ χι σαν 

νὰ γί νων ται με τα φρά σεις ἀ πὸ τὰ Ἑλ λη νι κὰ στὰ Ἀ ρα βι κὰ κα τό πιν ἐν το λῆς φι λε λεύ-

Ç ÓÇÌÅÑÉÍÇ
ÏÐÉÓÈÏÄÑÏÌÇÓÇ
ÔÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ
ÓÔÏÍ ÉÓËÁÌÉÊÏ ÊÏÓÌÏ
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θε ρων καὶ φω τι σμέ νων χα λί φη δων, οἱ ὁ ποῖ οι συγ κέν τρω ναν στὴν αὐ λή τους στὴν 
Βα γδά τη δι α νο ού με νους ἀ πὸ κον τι νὲς ἢ καὶ μα κρι νὲς χῶ ρες. Στὴν πο λι τι κὴ σκη νὴ 
κυ ρι αρ χοῦ σαν οἱ ὀρ θο λο γι στὲς Μου τα ζι λῖ τες, οἱ ὁ ποῖ οι προ σπα θοῦ σαν νὰ ἐ ναρ μο νί-
σουν τὴν πί στη μὲ τὸν λό γο σὲ ἀν τί θε ση μὲ τοὺς ἀν τι πά λους τους, τοὺς δογ μα τι κοὺς 
Ἀ σχα ρί τες. Ἡ σὲ γε νι κὲς γραμ μὲς πλου ρα λι στι κὴ καὶ ἀ νε κτι κὴ ἰσ λα μι κὴ κουλ τού ρα 
ἐ πέ τρε ψε τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης καὶ τὴν δη μι ουρ γί α ἔρ γων Τέ χνης. Μὲ τὸν 
και ρὸ ὅ μως οἱ θε ο λο γι κὲς ἐν τά σεις με τα ξὺ φι λε λεύ θε ρης καὶ δογ μα τι κῆς ἑρ μη νεί ας 
τοῦ Ἰσ λάμ –ὅ πως γιὰ πα ρά δειγ μα τὸ ζή τη μα τῆς ἐ λεύ θε ρης θέ λη σης ἢ τῆς προ δι α γε-
γραμ μέ νης μοί ρας– πῆ ραν τε ρά στι ες δι α στά σεις καὶ ἔ γι ναν αἱ μα τη ρές. 

Ἡ ἀ να ζω πυ ρού με νη θρη σκευ τι κὴ ὀρ θο δο ξί α ἐ πέ φε ρε θα νά σι μο πλῆγ μα στοὺς 
Μου τα ζι λῖ τες. Ἀ πὸ ἐ κεῖ κι ἔ πει τα ἡ εὐ ρύ τη τα τοῦ πνεύ μα τος, οἱ φι λο σο φι κὲς 
ἀ να ζη τή σεις, τὰ Μα θη μα τι κά, οἱ Ἐ πι στῆ μες πέ ρα σαν στὸ πε ρι θώ ριο τοῦ Ἰσ λάμ.

Ἀ κο λού θη σε μα κρὰ πε ρί ο δος σκο τα δι σμοῦ μὲ με ρι κὲς μό-
νο φω τει νὲς στιγ μές. Τὸν δέ κα το ἕ κτο αἰ ῶ να οἱ Ὀ θω μα νοὶ 
Τοῦρ κοι συ νέ στη σαν τὴν ἀ χα νῆ αὐ το κρα το ρί α τους μὲ τὴν 
βο ή θεια τῆς στρα τι ω τι κῆς τε χνο λο γί ας. Ὅ μως δὲν ὑ πῆρ χε 
ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὴν Ἐ πι στή μη καὶ τὴν κα τά κτη ση νέ ων γνώ-
σε ων. Τὸν δέ κα το ἔ να το αἰ ῶ να ὁ Εὐ ρω πα ϊ κὸς ∆ι α φω τι σμὸς 
ἐ νέ πνευ σε κά ποι ους ἰσ λα μι στὲς με ταρ ρυθ μι στὲς: ὁ Μω χά-
μεντ Ἀμπ ντοὺ τῆς Αἰ γύ πτου, ὁ Ρα σὶντ Ρίν τα τῆς Συ ρί ας καὶ 
οἱ ὁ μό λο γοί τους τῆς Ἰν δι κῆς ὑ πο η πεί ρου ὅ πως ὁ Σα γὶντ 
Ἀχ μὰντ Κὰν καὶ ὁ Τζα μα λουν τὶν Ἀφ γκά νι πα ρό τρυ ναν 
τοὺς μου σουλ μά νους συμ πα τρι ῶ τες τους νὰ δε χθοῦν τὶς ἰ δέ-
ες τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ καὶ τὴν ἐ πι στη μο νι κὴ ἐ πα νά στα ση. Ἡ 
θε ο λο γι κή τους θέ ση μπο ρεῖ νὰ πα ρα φρα σθῇ ὡς ἑ ξῆς: «Τὸ 
Κο ρά νι μᾶς λέ ει, πῶς νὰ πᾶ με στὸν οὐ ρα νό, ὄ χι ὅ μως καὶ 
πῶς κι νεῖ ται ὁ οὐ ρα νός.» Αὐ τὸ ἀν τη χοῦ σε τὶς ἀ πό ψεις, ποὺ 
ἐ ξέ φρα σε ὁ Γα λι λαῖ ος προ γε νέ στε ρα στὴν Εὐ ρώ πη.

Ὁ εἰ κο στὸς αἰ ῶ νας ση μα το δό τη σε τὸ τέ λος τῆς εὐ ρω πα ϊ κῆς ἀ ποι κιο κρα τί ας καὶ 
τὴν ἀ νά δει ξη νέ ων ἀ νε ξάρ τη των μου σουλ μα νι κῶν κρα τῶν, τῶν ὁ ποί ων οἱ ἡ γε σί ες 
ἀρ χι κὰ δὲν ἦ ταν θρη σκευ τι κές. Ἀ κο λού θη σε μί α τά ση γιὰ ἐ κμον τερ νι σμὸ καὶ γνώ ση 
τῆς τε χνο λο γί ας. Πολ λοὶ ἀ νέ με ναν, ὅ τι θὰ ἀ κο λου θοῦ σε μί α μου σουλ μα νι κὴ ἐ πι στη-
μο νι κὴ ἀ να γέν νη ση, πρᾶγ μα τὸ ὁ ποῖ ο δὲν συ νέ βη πο τέ. 

Τί ἀ πο τρέ πει τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης 
στὸν Μου σουλ μα νι κὸ Κό σμο; 

ἱ μου σουλ μά νοι ἡ γέ τες τοῦ σή με ρα, ἀν τι λαμ βα νό με νοι ὅ τι ἡ στρα τι ω τι-
κὴ ἰ σχὺς καὶ ἡ οἰ κο νο μι κὴ ἀ νά πτυ ξη προ έρ χον ται ἀ πὸ τὴν τε χνο λο γί α, 
προ σα να το λί ζον ται σὲ τα χύ τα τη ἐ πι στη μο νι κὴ ἀ νά πτυ ξη καὶ στὴν δη-
μι ουρ γί α μιᾶς κοι νω νί ας, ποὺ θὰ βα σί ζε ται στὴν γνώ ση. Πο λὺ συ χνὰ 
τὸ αἴ τη μά τους αὐ τὸ εἶ ναι ρη το ρι κό, ὅ μως σὲ με ρι κὲς μου σουλ μα νι κὲς 

χῶ ρες – γιὰ πα ρά δειγ μα στὸ Κα τάρ, τὰ Ἡ νω μέ να Ἀ ρα βι κὰ Ἐ μι ρᾶ τα, τὸ Πα κι στάν, 

Τὸ Κοράνι 

μᾶς λέει, 

πῶς νὰ πᾶμε 

στὸν οὐρανό, 

ὄχι ὅμως 

καὶ πῶς κινεῖται 

ὁ οὐρανός.

Ἰσλαμιστὲς 
μεταρρυθμιστές, 

ιθ΄ αἰ.
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τὴν Μα λαι σί α, τὴν Σα ου δι κὴ Ἀ ρα βί α, τὸ Ἰ ράν, τὴν Νι γη ρί α – ἡ κυ βερ νη τι κὴ χρη-
μα το δό τη ση καὶ ἐ νί σχυ ση γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης καὶ τῆς Παι δεί ας ἔ χουν 
αὐ ξη θῆ κα τα κό ρυ φα. Φω τι σμέ νοι ἡ γέ τες, ὅ πως ὁ σουλ τά νος Ἲμ πν Μω χά μεντ Ἂλ 
Κα σί μι, ὁ χα λί φης Χα μὰντ Ἂλ Τα νὶ τοῦ Κα τὰρ καὶ ἄλ λοι, κι νού με νοι ἀ το μι κά, 
ἔ χουν χρη μα το δο τή σει μὲ τε ρά στια πο σὰ ἀ πὸ τὴν πε ρι ου σί α τους τέ τοι ου εἶ δους 
προ σπά θει ες. Κα νέ νας μου σουλ μά νος ἡ γέ της δὲν ἔ χει προ βῆ δη μο σί ως σὲ ἔκ κλη ση 
γιὰ δι α χω ρι σμὸ τῆς Ἐ πι στή μης ἀ πὸ τὴν θρη σκεί α.

Εἶ ναι αὐ τὴ ἡ ἐ νί σχυ ση ἀρ κε τὴ γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξη τῆς Ἐ πι στή μης ἢ μή πως ἀ παι τοῦν-
ται ἄλ λες πιὸ ρι ζι κὲς ἀλ λα γὲς ; Οἱ δι α νο ού με νοι τοῦ δέ κα του ἔ να του αἰ ῶ να ὅ πως 
ὁ κοι νω νι ο λό γος Μὰξ Βέμ περ ἰ σχυ ρί ζον ταν, ὅ τι τὸ Ἰσ λὰμ στε ρεῖ ται ἰ δε ο λο γι κοῦ 
πλαι σί ου, πρᾶγ μα τὸ ὁ ποῖ ο εἶ ναι κα θο ρι στι κὸ γιὰ τὴν ἀ νά πτυ ξη ἐ πι στη μο νι κῆς 
καλ λι έρ γειας, ποὺ βα σί ζε ται στὴν και νο το μί α, τὸ πεί ρα μα καὶ τὴν ἀ πό δει ξη. Ἡ μοι-
ρο λα τρί α καὶ ὁ προ σα να το λι σμὸς πρὸς τὸ πα ρελ θόν, ἔ λε γαν, κα θι στᾷ δύ σκο λη καὶ 
ἴ σως καὶ ἀ νε πι θύ μη τη τὴν πρό ο δο.

Σή με ρα, στὴν ἐ πο χὴ τοῦ αὐ ξα νό με νου ἀν τα γω νι σμοῦ με τα ξὺ Ἰσ λὰμ καὶ ∆ύ σης, 

Ἡ δι ά θλα ση ἀ πὸ βι βλί ο 
Ὀ πτι κῆς τοῦ Ἄ ρα βα μα-
θη μα τι κοῦ καὶ φυ σι κοῦ 

Ιbn Sahl (ί  αἰ. μ.Χ.). 
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τέ τοι ου εἴ δους θέ σεις ἀ πορ ρί πτον ται ἀ πὸ τοὺς μου σουλ μά νους μὲ ἀ γα νά κτη ση. Αἰ-
σθά νον ται, ὅ τι τέ τοι ου εἴ δους κα τη γο ρί ες δὲν εἶ ναι πα ρὰ προ σχή μα τα τῆς ∆ύ σης, 
προ κει μέ νου νὰ δι και ο λο γή σῃ τὶς πο λι τι στι κὲς καὶ στρα τι ω τι κές της ἐ πι θέ σεις ἐ ναν-
τί ον μου σουλ μα νι κῶν πλη θυ σμῶν. 

Ὁ ποι οσ δή πο τε ὑ παι νιγ μός, ὅ τι τὸ Ἰσ λὰμ καὶ ἡ Ἐ πι στή μη εἶ ναι πράγ μα τα ἐκ 
δι α μέ τρου ἀν τί θε τα ἢ ὅ τι ἡ ἐ πι βρά δυν ση τῆς προ ό δου ὀ φεί λε ται στὴν σύγ κρου-
ση Ἰσ λὰμ καὶ Ἐ πι στή μης, ἐ ξορ γί ζει τοὺς μου σουλ μά νους. Γι’ αὐ τούς, ἐ φ’ ὅ σον τὸ 
Κο ρά νι εἶ ναι ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ, δὲν εἶ ναι δυ να τὸν νὰ σφάλ λῃ. Ἂν ὑ πάρ χῃ κά ποι ο 
πρό βλη μα, αὐ τὸ ὀ φεί λε ται στὴν ἀ νι κα νό τη τά τους νὰ ἑρ μη νεύ σουν καὶ ἐ φαρ μό-
σουν σω στὰ τὶς θεῖ ες ἐν το λὲς τοῦ Κο ρα νί ου.

Ὑ πε ρα σπι ζό με νοι τὴν δυ να τό τη τα ἁρ μο νι κῆς συ νύ παρ ξης Ἰσ λάμ-Ἐ πι στή μης οἱ 
μου σουλ μά νοι ὑ πο στη ρί ζουν, ὅ τι κα τὰ τὴν διά ρκεια τοῦ Με σαί ω να στὴν Εὐ ρώ πη 
στὸ Ἰσ λὰμ ση μει ώ θη κε με γά λη πνευ μα τι κὴ πρό ο δος, κα τὰ συ νέ πεια καὶ σή με ρα 
εἶ ναι δυ να τὴ ἡ καλ λι έρ γεια τῆς Ἐ πι στή μης στὶς μου σουλ μα νι κὲς χῶ ρες. Ὁ βρα βευ-

μέ νος μὲ Νόμ πελ Πα κι στα νὸς φυ σι κὸς ἐ πι στή μο νας Ἀμπ-
ντοὺς Σα λὰμ δὲν παύ ει νὰ το νί ζῃ στὸ ἀ κρο α τή ριό του, 
ὅ τι στὸ Κο ρά νι κα λοῦν ται δια ρκῶς οἱ μου σουλ μά νοι νὰ 
ἀ να ζη τοῦν τὰ ση μά δια τοῦ Ἀλ λὰχ στὸ Σύμ παν, καὶ κα τὰ 
λο γι κὴ ἀ πόρ ροι α ἡ ἀ να ζή τη ση τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς γνώ σης 
ἀ πο τε λεῖ κα θῆ κον γιὰ τοὺς μου σουλ μά νους. Τὸ ἐ πι χεί ρη-
μα, ποὺ προ βάλ λε ται εὐ ρύ τα τα ἀ πὸ τοὺς μου σουλ μά νους, 
εἶ ναι, ὅ τι ὁ προ φή της Μω ά μεθ προ έ τρε πε τοὺς πι στούς 
του νὰ «ἀ να ζη τή σουν τὴν γνώ ση, ἀ κό μα κι ἂν βρί σκε ται 
στὴν Κί να». Τὰ ἐ πι χει ρή μα τα αὐ τοῦ τοῦ εἴ δους δὲν ἔ χουν 
τέ λος. Ἂς ἐ ξε τά σου με ὅ μως, βά σει στοι χεί ων, ποι ά εἶ ναι 
ἡ κα τά στα ση ἀλ λὰ καὶ ἡ θέ ση τῶν ἀ τό μων, ὅ σον ἀ φο ρᾷ 
στὶς Ἐ πι στῆ μες, τὴν Τε χνο λο γί α καὶ τὸν ἐκ συγ χρο νι σμό, 
στὶς μου σουλ μα νι κὲς χῶ ρες.

Ἐ κτί μη ση τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς προ ό δου 
στὶς μου σουλ μα νι κὲς χῶ ρες

 νας χρή σι μος, ἂν καὶ ἴ σως ἀ τε λής, δεί κτης τῆς ἐ πι στη μο νι κῆς προ ό δου 
εἶ ναι ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν δη μο σι ευ μέ νων ἐ πι στη μο νι κῶν ἐρ γα σι ῶν μα ζὶ μὲ 
τὶς βι βλι ο γρα φι κὲς ἀ να φο ρές τους. Συγ κρι νό με να μὲ τὴν Βρα ζι λί α, τὴν 
Ἰν δί α, τὴν Κί να καὶ τὶς ΗΠΑ τὰ μου σουλ μα νι κὰ κρά τη πα ρου σιά ζουν 
πο λὺ μι κρό τε ρο ἀ ριθ μὸ ἐρ γα σι ῶν. Μί α με λέ τη ἀ κα δη μα ϊ κῶν στὸ ∆ι ε-

θνὲς Ἰσ λα μι κὸ Πα νε πι στή μιο τῆς Μα λαι σί ας ἔ δει ξε, ὅ τι σὲ πλη θυ σμὸ 1.000 κα τοί κων 
οἱ ἰσ λα μι κὲς χῶ ρες δι α θέ τουν 8.5 ἐ πι στή μο νες (μη χα νι κοὺς καὶ τε χνι κούς) συγ κρι τι κὰ 
μὲ ἕ να πο σο στὸ τῆς τά ξης τοῦ 40.7 σὲ παγ κό σμια κλί μα κα καὶ 140 τῶν χω ρῶν τοῦ 
Ὀρ γα νι σμοῦ Οἰ κο νο μι κῆς Συ νερ γα σί ας καὶ Ἀ νά πτυ ξης (ΟECD), τοῦ ὁ ποί ου τὰ 40 
κρά τη μέ λη ἀ νή κουν στὴν ἐκ βι ο μη χα νι σμέ νη ∆ύ ση. Σα ράν τα ἕ ξι μου σουλ μα νι κὲς 
χῶ ρες εἶ χαν συμ με το χὴ στὶς ἐ πι στη μο νι κὲς ἐρ γα σί ες παγ κο σμί ως σὲ πο σο στὸ 1.17%, 
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ἐνῷ 1.66% προῆλθε ἀπὸ τὴν Ἰνδία. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἱδρύματος Ἐπιστημῶν τῶν ΗΠΑ ἀνάμεσα στὶς εἴκοσι χῶρες μὲ τὴν μικρότερη 
παραγωγὴ ἐπιστημονικῶν ἄρθρων γιὰ τὸ 2003 οἱ μισὲς ἀνήκουν στὸν Ὀργανισμὸ 
Ἰσλαμικῶν Χωρῶν (OIC).

Ἡ κατάσταση ἴσως εἶναι χειρότερη ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται. Τὸ νὰ ἐξετάζουμε τὴν 
ἐπιστημονικὴ ἀξία τῶν ἐκδόσεων εἶναι κάτι πολὺ δύσκολο. Περιπλέκεται ἀκόμη 
περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση νέων ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεων διεθνῶς, χαμηλῆς 
ποιότητας. Οἱ ἐπιστήμονες στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ὑπὸ 
πίεση ἤ/καὶ στοὺς ὁποίους συχνὰ δίδεται ἰσχυρὸ κυβερνητικὸ κίνητρο, προκειμένου 
νὰ δημοσιεύσουν νέες ἐργασίες, ἐπιλέγουν ἀρκετὲς φορὲς νὰ ἀκολουθήσουν τὸν εὔ-
κολο δρόμο, δηλαδὴ δημοσιεύσεις χωρὶς προηγούμενη συστηματικὴ ἔρευνα ἢ ἄξια 
λόγου βιβλιογραφία. 

Πρόσφατη ἔρευνα ἔδειξε, ὅτι οἱ δημοσιεύσεις στὸν τομέα τῆς Χημείας ἀπὸ Ἰρα-
νοὺς ἐπιστήμονες τριπλασιάστηκαν ἀπὸ 1.040 τὸ 1998 σὲ 3.277 τὸ 2007. Πολλὲς 
ἀπὸ αὐτὲς παρουσιάστηκαν ὡς πρωτότυπες, ἐνῷ εἶχαν ἤδη δημοσιευτῆ δύο καὶ 
τρεῖς φορὲς μὲ παρόμοιους τίτλους ἀπὸ τοὺς ἴδιους συγγραφεῖς. Ἄλλες ἦταν ἀπο-
τέλεσμα λογοκλοπῆς, ποὺ μάλιστα μποροῦσε νὰ ἀποδειχθῇ εὔκολα ! Ὅσον ἀφο-
ρᾷ στὶς εὑρεσιτεχνίες τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν, ἡ κατάσταση εἶναι ἀπογοητευτική, 
εἶναι ἐλάχιστες (ἐνδεικτικὰ τὸ Πακιστὰν παρουσίασε μόνον ὀκτὼ τὰ τελευταῖα 
σαράντα τρία χρόνια).

Ὁ βαθμὸς ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ καλλιέργειας διαφέρει ἀνάμεσα στὰ μουσουλ-
μανικὰ κράτη. Τὰ πλέον ἀνεπτυγμένα ἐπιστημονικὰ εἶναι ἡ Τουρκία, τὸ Ἰράν, ἡ 
Αἴγυπτος καὶ τὸ Πακιστάν. Ἀνάμεσα στὰ ἀραβικὰ τὰ πιὸ ἀνεπτυγμένα (μὲ μεγάλη 

Φοιτήτριες μὲ εὐσεβῆ ἔνδυση σὲ πανεπιστήμιο ἰσλαμικῆς χώρας.  
(Φωτογραφία: The New York Times.)
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δι α φο ρὰ μά λι στα) εἶ ναι ἐ κεῖ να ποὺ δι α θέ τουν ξέ νους ἐ πι στή μο νες, δη λα δὴ τὸ Κου-
βέιτ, ἡ Σα ου δι κὴ Ἀ ρα βί α, τὸ Κα τὰρ καὶ τὰ Ἡ νω μέ να Ἀ ρα βι κὰ Ἐ μι ρᾶ τα.

Ἀ νώ τα τη ἐκ παί δευ ση
ύμ φω να μὲ πρό σφα τη ἔ ρευ να οἱ πε νῆν τα ἑ πτὰ χῶ ρες τοῦ OIC δι α θέ-
τουν 1.800 πα νε πι στή μια. Ἀ πὸ αὐ τὰ μό νο τὰ 312 δη μο σι εύ ουν ἐ πι στη-
μο νι κὰ ἄρ θρα καὶ στὴν βι βλι ο γρα φί α τους ἀ να φέ ρουν (κα τὰ μέ σο ὅ ρο) 
μό νο ἕ να ἄλ λο ἄρ θρο. Κα νέ να ἀ πὸ αὐ τὰ τὰ πα νε πι στή μια δὲν μπῆ κε 
στὴν λί στα τῶν 500 κα λύ τε ρων στὸν κό σμο, σύμ φω να μὲ τὰ στοι χεῖ α 

ποὺ συ νέ λε ξε τὸ Πα νε πι στή μιο Τζιά ο Τὸνκ τῆς Σαγ κά ης (“Academic Ranking of 
World Universities”). 

Ἡ ἀ κα δη μα ϊ κὴ καὶ πο λι τι στι κὴ ἐ λευ θε ρί α εἶ ναι ἔν νοι ες 
ἄ γνω στες στὶς μου σουλ μα νι κὲς χῶ ρες. Στὸ Πα νε πι στή-
μιο Κου έντ-ι-Ἀ ζὰμ τοῦ Ἰσ λα μαμ πάντ, ὅ που δι δά σκω, 
οἱ πε ρι ο ρι σμοὶ εἶ ναι ἀ νά λο γοι μὲ ἐ κεί νους ποὺ ἰ σχύ ουν 
στὰ πε ρισ σό τε ρα δη μό σια ἱ δρύ μα τα τοῦ Πα κι στάν. Εἶ-
ναι δεύ τε ρο τῇ τά ξει ἀ νά με σα στὰ ἄλ λα πα νε πι στή μια 
τοῦ Ὀρ γα νι σμοῦ Ἰσ λα μι κῶν Χω ρῶν καὶ ἀ πευ θύ νε ται 
σὲ φοι τη τές, ποὺ ἀ νή κουν στὴν με σαί α τά ξη. Ἐ δῶ, ὅ πως 
καὶ στὰ ἄλ λα πα κι στα νι κὰ πα νε πι στή μια, τὸ δρᾶ μα, οἱ 
κι νη μα το γρα φι κὲς ται νί ες, ἡ μου σι κὴ ἀν τι με τω πί ζον ται μὲ 
κα χυ πο ψί α. Γί νον ται ἀ κό μα καὶ ἐ πι θέ σεις ἀ πὸ φοι τη τές, 
ποὺ θε ω ροῦν ὅ τι ὅ λα αὐ τὰ βάλ λουν κα τὰ τῆς ἰσ λα μι κῆς 
πα ρά δο σης. Τὸ πα νε πι στή μιο ἔ χει τρί α τζα μιὰ (καὶ ἕ να 
εἶ ναι ὑ πὸ κα τα σκευ ή), ἀλ λὰ δὲν δι α θέ τει βι βλι ο θή κη. Κα-
νέ να πα κι στα νι κὸ πα νε πι στή μιο δὲν ἐ πι τρέ πει τὴν εἴ σο δο 
στὸν κά το χο τοῦ βρα βεί ου Νόμ πελ τῆς Μο ρια κῆς Φυ σι κῆς 
(1979) Ἀμπ ντοὺς Σα λάμ, δι ό τι θε ω ρεῖ ται αἱ ρε τι κός. Κα θὼς 
ἡ μὴ ἀ νε κτι κό τη τα καὶ ὁ φα να τι σμὸς ἐ ξα πλώ νον ται στὸν 
Μου σουλ μα νι κὸ Κό σμο ἡ προ σω πι κὴ καὶ ἡ ἀ κα δη μα ϊ κὴ ἐ λευ θε ρί α κα τα πα τῶν ται. 
Στὰ πα κι στα νι κὰ πα νε πι στή μια οἱ γυ ναῖ κες ὑ πο χρε ώ νον ται νὰ κα λύ πτων ται μὲ τὴν 
μαν τή λα. 

Ὁ ἐ πι κε φα λῆς τοῦ ἱ δρυ θέν τος ἀ πὸ τὴν κυ βέρ νη ση τζα μιοῦ/ἱ ε ρο δι δα σκα λεί ου, 
ποὺ βρί σκε ται στὴν καρ διὰ τοῦ Ἰσ λα μαμ πάντ, ἔ κα νε τὴν ἑ ξῆς δή λω ση/προ ει δο ποί-
η ση ἀ πὸ τὸ ρα δι ό φω νο στὶς 12 Ἀ πρι λί ου τοῦ 2007: «Ἡ κυ βέρ νη ση θὰ ἔ πρε πε νὰ 
ἀ πα γο ρεύ σῃ τὴν φοί τη ση τῶν γυ ναι κῶν μα ζὶ μὲ τοὺς ἄν τρες στὰ πα νε πι στή μια. 
Τὸ Πα νε πι στή μιο Κου έντ-ι-Ἀ ζὰμ ἔ χει γί νει πορ νεῖ ο. Οἱ κα θη γή τρι ες καὶ οἱ φοι τή-
τρι ές του πε ρι φέ ρον ται ντυ μέ νες ἀ νάρ μο στα…Οἱ ἀ θλή τρι ες ὠ θοῦν τὶς γυ ναῖ κες 
στὸν γυ μνι σμό. Προ ει δο ποι ῶ τὶς ἀ θλή τρι ες τοῦ Ἰσ λα μαμ πὰντ νὰ στα μα τή σουν 
νὰ συμ με τέ χουν σὲ ἀ θλή μα τα… Οἱ φοι τή τρι ές μας δὲν ἔ χουν ἀ κό μη ἀ πει λή σει, 
ὅ τι θὰ ρί ξουν ὀ ξὺ σὲ ὅ σες ἔ χουν ἀ κά λυ πτο τὸ πρό σω πό τους. Ὡ στό σο μί α τέ τοι α 
ἀ πει λὴ θὰ μπο ροῦ σε νὰ ἐ κτο ξευ θῇ στὶς ἁ μαρ τω λὲς γυ ναῖ κες χά ριν τοῦ Ἰσ λάμ. 
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∆ὲν ὑ πάρ χει τί πο τε κα κὸ σ’ αὐ τό. Θὰ ἀ κο λου θή σουν πο λὺ χει ρό τε ρες τι μω ρί ες 
γιὰ τὶς ἁ μαρ τω λὲς γυ ναῖ κες στὴν με τὰ θά να τον ζω ή.» 

Ἡ ἐ πι βο λὴ τῆς μαν τή λας προ κα λεῖ ἀλ λα γές. Οἱ συ νά δελ φοί μου καὶ ἐ γὼ ἔ χου με πα-
ρα τη ρή σει, ὅ τι μὲ τὸ πέ ρα σμα τοῦ χρό νου οἱ πε ρισ σό τε ρες φοι τή τρι ες, ποὺ φο ροῦν 
μαν τή λα, τὸ μό νο ποὺ κά νουν εἶ ναι νὰ κρα τοῦν σι ω πη λὰ ση μει ώ σεις, γί νον ται πο λὺ 
ντρο πα λὲς καὶ ἀ πο φεύ γουν νὰ θέ τουν ἐ ρω τή σεις ἢ νὰ λαμ βά νουν μέ ρος σὲ συ ζη τή-
σεις. Παύ ουν νὰ ἐκ φρά ζων ται καὶ χά νουν τὴν αὐ το πε ποί θη σή τους.

Ἡ Ἐ πι στή μη καὶ ἡ θρη σκεί α εἶ ναι ἀ κό μη στὰ μα χαί ρια
 λες οἱ θρη σκεῖ ες ἀν τι μά χον ται τὴν Ἐ πι στή μη. Κα θὼς ἡ τε λευ ταί α κυ-
ρια ρχεῖ ὅ λο καὶ πε ρισ σό τε ρο στὴν ζω ὴ τῶν ἀν θρώ πων, τὰ ἐ πι τεύγ μα τά 
της προ κα λοῦν δέ ος καὶ φό βο. Στὴν ∆ύ ση ὁ «∆η μι ουρ γι σμός» καὶ ὁ 
«Εὐ φυ ὴς Σχε δια σμός», τὰ συμ πε ρά σμα τα τῆς γε νε τι κῆς ἔ ρευ νας στὴν 
ψευ δο ε πι στή μη, τὴν πα ρα ψυ χο λο γί α, τὰ UFO’s κ.λπ. εἶ ναι με ρι κοὶ ἀ πὸ 

τοὺς τρό πους, μὲ τοὺς ὁ ποί ους ἐκ δη λώ νε ται αὐ τὴ ἡ δι α μά χη.
Οἱ θρη σκευ ό με νοι συν τη ρη τι κοὶ στὶς ΗΠΑ κτυ ποῦν τὴν δι δα σκα λί α τῆς Θε ω ρί ας 

τῆς Ἐ ξέ λι ξης τοῦ ∆αρ βί νου. Οἱ ἐξ τρε μι στὲς ἰν δου ι στὲς ὅ πως οἱ Βίσ νου Χίν του Πα ρι-
σάντ, ποὺ προ τρέ πουν σὲ «ἐ θνο κά θαρ ση» ἀ πὸ χρι στια νοὺς καὶ μου σουλ μά νους, προ-
βάλ λουν δι ά φο ρους «θαυ μα τουρ γοὺς να ούς», ἀ νά με σα στοὺς ὁ ποί ους καὶ ἕ νας μέ σα 

Αὐ τὴ ἐ δῶ εἶ μαι ἐ γώ!

Γε λοι ο γρα φί α ἀ πὸ τὸ ∆ι α δί κτυ ο.
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στὸν ὁ ποῖ ον ἰ σχυ ρί ζον ται, ὅ τι ἕ νας ἐ λε φαν τό μορ φος θε ὸς ζων τά νε ψε καὶ πί νει γά λα. 
Με ρι κὲς ἐξ τρε μι στι κὲς ἰ ου δα ϊ κὲς ὁ μά δες ἀν τλοῦν ἐ πι πρό σθε τη πο λι τι κὴ δύ να μη ἀ πὸ 
ἀν τι ε πι στη μο νι κὰ κι νή μα τα. Γιὰ πα ρά δειγ μα ὡ ρι σμέ νοι πάμ πλου τοι Ἀ με ρι κα νοὶ 
ἀ γε λα δο τρό φοι προ σπα θοῦ σαν μὲ Ἰσ ρα η λι νοὺς συ να δέλ φους τους νὰ ἐκ θρέ ψουν 
μί α νέ α ρά τσα κόκ κι νης ἀ γε λά δας στὸ Ἰσ ρα ήλ, ἡ ὁ ποί α σύμ φω να μὲ τὴν ἑρ μη νεί α 
τους τοῦ κε φα λαί ου 19 τοῦ Βι βλί ου τῶν Ἀ ριθ μῶν θὰ ση μα το δο τή σῃ τὸ κτί σι μο τοῦ 
Τρί του Να οῦ, γε γο νὸς ποὺ θὰ προ κα λέ σῃ ἀ νά φλε ξη στὴν Μέ ση Ἀ να το λὴ !

Στὸν Ἰσ λα μι κὸ Κό σμο ἡ ἀν τί θε ση πρὸς τὴν Ἐ πι στή μη παίρ νει κι ἄλ λες μορ φές. 
Ἀν τι ε πι στη μο νι κὸ ὑ λι κὸ πα ρου σι ά ζε ται στὸ ∆ι α δί κτυ ο μέ σῳ ἑ κα τον τά δων ἰσ λα μι-
κῶν δι α δι κτυα κῶν το πο θε σι ῶν. Μί α τυ πι κὴ το πο θε σί α, τὴν ὁ ποί α ἐ πι σκέ πτον ται 
πο λυ ά ριθ μοι μου σουλ μά νοι, ἀ να φέ ρει: «Πρό σφα τα ἐ πι στη μο νι κὰ ἐ πι τεύγ μα τα 
εἶ χαν πε ρι γρα φῆ μὲ ἀ κρί βεια στὸ Ἱ ε ρὸ Βι βλί ο τῶν μου σουλ μά νων ἀ πὸ τὸν προ-
φή τη Μω ά μεθ 14 αἰ ῶ νες πρίν.» Ἐ δῶ κα νεὶς θὰ «δι α πι στώ σῃ», ὅ τι ση μαν τι κὲς κα-
τα κτή σεις τῆς Κβαν το μη χα νι κῆς, τῆς Γε νε τι κῆς, τῆς Ἀ στρο νο μί ας «προ βλέ πον ταν» 
1.400 χρό νια πρίν. Στὰ μά τια τῶν φον τα μεν τα λι στῶν ἡ Ἐ πι στή μη ἔ χει κά ποι α 
ἀ ξί α, ἐ φ’ ὅ σον πα ρέ χει ἐ πὶ πλέ ον ἀ πο δεί ξεις γιὰ τὴν ὕ παρ ξη τοῦ Θε οῦ.

Κα τὰ τὸν ἴ διο τρό πο στὰ μέ σα μα ζι κῆς ἐ νη μέ ρω σης 
τῶν μου σουλ μα νι κῶν χω ρῶν οἱ συ ζη τή σεις πε ρὶ Ἐ πι στή-
μης καὶ Ἰσ λὰμ εἶ ναι κα λο δε χού με νες μό νον, ἐ φ’ ὅ σον ἡ 
πε ποί θη ση στὸ ση με ρι νὸ στά τους κβὸ ἐ πι βε βαι ώ νε ται. 
Στὸ Πα κι στάν, ὅ ταν τὸ 2005 σει σμὸς σκό τω σε πά νω 
ἀ πὸ 90.000 ἀν θρώ πους, κα νεὶς ἐ πι στή μο νας δὲν τόλ μη-
σε νὰ ἀμ φι σβη τή σῃ δη μο σί ως τὴν κοι νὴ πε ποί θη ση, ὅ τι 
ὁ σει σμὸς ἦ ταν ἡ τι μω ρί α ποὺ ἔ στει λε ὁ Θε ὸς στοὺς ἀν-
θρώ πους γιὰ τὶς ἁ μαρ τί ες τους. Οἱ μου λᾶ δες θε ω ροῦ σαν 
γε λοί α τὴν ἰ δέ α, ὅ τι ἡ Ἐ πι στή μη μπο ροῦ σε νὰ πα ρά σχῃ 
κά ποι α ἐ ξή γη ση στὸ φαι νό με νο, καὶ πα ρό τρυ ναν τοὺς 
πι στούς τους νὰ σπά σουν τὶς τη λε ο ρά σεις τους, ποὺ προ-
κά λε σαν τὴν ὀρ γὴ τοῦ Ἀλ λὰχ καὶ κα τὰ συ νέ πεια τὸν 
σει σμό. Τέ λος ἡ συν τρι πτι κὴ πλει ο ψη φί α τῶν φοι τη τῶν 
μου δέ χον ταν, ὅ τι ὁ σει σμὸς ἦ ταν ἀ πο τέ λε σμα θε ϊ κῆς 
πα ρέμ βα σης. 

Ἡ σκέ ψη εἶ ναι ποὺ με τρά ει
πραγ μα τι κὸς λό γος τῆς ὀ πι σθο δρό μη σης τῆς Ἐ πι στή μης στὸν Ἰσ λα μι κὸ 
Κό σμο βρί σκε ται στὴν συ νε χι ζό με νη ἔν τα ση με τα ξὺ πα ρα δο σια κῆς καὶ 
σύγ χρο νης σκέ ψης καὶ κοι νω νι κῆς συμ πε ρι φο ρᾶς. ∆ὲν ἀρ κεῖ ἡ ἵ δρυ ση 
σχο λεί ων, πα νε πι στη μί ων, βι βλι ο θη κῶν, ἐρ γα στη ρί ων καὶ ἡ ἀ γο ρὰ τοῦ 
πιὸ σύγ χρο νου ἐ πι στη μο νι κοῦ ἐ ξο πλι σμοῦ. Ἡ Ἐ πι στή μη εἶ ναι κα τὰ 

κύ ριο λό γο ἕ να σύ στη μα ἰ δε ῶν καὶ ἀ να πτύ χθη κε γύ ρω ἀ πὸ ἕ να εἶ δος σκε λε τοῦ, 
τὴν ἐ πι στη μο νι κὴ με θο δο λο γί α. Τὸ ἐ λεύ θε ρα καλ λι ερ γη μέ νο καὶ προ σα να το λι-
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σμένο στὴν Ἐπιστήμη μυαλὸ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐπιτυχία στὶς ἐπιστῆμες καὶ 
στοὺς ἀνάλογους τομεῖς, ὅπου ἀπαιτεῖται ἡ κριτικὴ σκέψη. 

Ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος ζητᾷ διαρκῶς τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν γεγονότων καὶ 
τῶν ὑποθέσεων, ζητᾷ τὴν ἀπόδειξη, καὶ αὐτὸ εἶναι ἄσχετο μὲ τὴν ὁποιαδήποτε 
Ἐξουσία. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ πρόβλημα: ἡ ἐπιστημονικὴ μέθοδος εἶναι 
κάτι ἐντελῶς ξένο γιὰ τὴν παραδοσιακή, ἀκατέργαστη θρησκευτικὴ σκέψη. Μόνο 
ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἔτσι σὲ μία κοινωνία, ὅπου ἡ ἀπό-
λυτη ἐξουσία προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀλλάχ, ὅπου δύσκολα τίθενται ἐρωτήσεις, οἱ 
ποινὲς γιὰ τὴν ἔλλειψη πίστης εἶναι αὐστηρές, ὁ διανοούμενος ἀντιμετωπίζεται 
ὑποτιμητικά, καὶ ὑπάρχει ἡ βεβαιότητα, ὅτι ὅλες οἱ ἀπαντήσεις ἔχουν δοθῆ στὸ 
Κοράνι. Ὅλοι οἱ δρόμοι εἶναι κλειστοὶ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, ἐκεῖ ὅπου τὰ θαύματα 
παίρνονται στὰ σοβαρὰ καὶ ἡ ἀποκάλυψη ἢ ἡ ἐπιφοίτηση θεωροῦνται ὅτι παρέ-
χουν τὴν αὐθεντικὴ γνώση γιὰ τὸν κόσμο. Ἂν ἡ ἐπιστημονικὴ μέθοδος ἀχρηστεύ-
εται, ὅσοι πόροι κι ἂν ὑπάρχουν, ὅσες βαρύγδουπες διακηρύξεις περὶ πρόθεσης 
ἀνάπτυξης κι ἂν γίνωνται, καμμία ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη δὲν εἶναι δυνατή. 

Ὁ θρησκευτικὸς φονταμενταλισμὸς εἶναι πάντα ἀνάχω-
μα γιὰ τὴν Ἐπιστήμη. Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως ἡ ἄνοδός της 
στὸ Ἰσλὰμ στὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνα ; Τὴν δεκαε-
τία τοῦ 1950 ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι ἡγέτες ἦταν κοσμικοί, 
δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ θρησκευτικὲς ἐπιρροές. Ἡ ἐκκοσμίκευση 
στοὺς κόλπους τοῦ Ἰσλὰμ μεγάλωνε. Τί ἄλλαξε; Ἐδῶ ἡ ∆ύ-
ση θὰ πρέπει νὰ ἀναλογιστῇ τὶς εὐθύνες της γι’ αὐτὴν τὴν 
ἀλλαγὴ πλεύσης. Τὸ Ἰρὰν ὑπὸ τὸν Μωχάμεντ Μοσσαντέκ, 
ἡ Ἰνδονησία ὑπὸ τὸν Ἀχμὲντ Σουκάρνο καὶ ἡ Αἴγυπτος 
ὑπὸ τὸν Γκαμὰλ Ἀμπντὲλ Νασσὲρ ἀποτελοῦν παραδείγματα κοσμικῶν ἐθνικῶν 
κυβερνήσεων, ποὺ ἤθελαν νὰ προστατεύσουν τὸν ἐθνικό τους πλοῦτο. Ἡ ἀπληστία 
τῆς ∆ύσης ὡστόσο τοὺς ἀνέτρεψε. Τὴν ἴδια στιγμὴ πλούσια συντηρητικὰ ἀραβικὰ 
κράτη, ποὺ παρήγαγαν πετρέλαιο, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, καὶ ποὺ παρουσίαζαν 
τὴν πιὸ ἀκραία ἐκδοχὴ τοῦ Ἰσλάμ, ἦταν πελάτες τῶν ΗΠΑ. Ἡ φονταμενταλιστι-
κὴ ὀργάνωση Χαμὰς δέχθηκε τὴν βοήθεια τοῦ Ἰσραὴλ στὴν ἀντιπαλότητά της μὲ 
τὴν κοσμικὴ Ὀργάνωση γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης. Ἦταν μέρος τῆς 
στρατηγικῆς τοῦ Ἰσραὴλ τὴν δεκαετία τοῦ ΄80. Μετὰ τὴν Σοβιετικὴ ἐπέμβαση στὸ 
Ἀφγανιστὰν τὸ 1979 οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ (Central Intelligence Agency) 
ἐξώπλισαν τοὺς πιὸ ἄγριους καὶ ἰδεολογικὰ φανατισμένους ἰσλαμιστὲς πολεμιστὲς 
καὶ τοὺς ἔφεραν ἀπὸ μακρινὲς μουσουλμανικὲς χῶρες στὸ Ἀφγανιστάν, βοηθῶντας 
ἔτσι στὴν ἐξάπλωση τοῦ δικτύου τῆς Τζιχάντ. 

Σήμερα, καθὼς ἡ ἐκκοσμίκευση συνεχίζει νὰ ὑποχωρῇ, ὁ ἰσλαμικὸς φονταμεντα-
λισμὸς γεμίζει τὸ κενό.

Μετάφραση: Α.Γ. Περβὲζ Ἀμιραλὶ Χούντχοϋ

Ὁ θρησκευτικὸς 

φονταμενταλισμὸς 

εἶναι πάντα 

ἀνάχωμα γιὰ τὴν 

Ἐπιστήμη.

ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
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ÏÉ «ÁÃÍÙÓÔÏÉ ÈÅÏÉ» ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ
ÊÁÉ Ç «ÔÁ×ÕÄÁÊÔÕËÏÕÑÃÉÁ» ÔÏÕ ÐÁÕËÏÕ

ἱ στο ρί α αὐ τὴ φαν τά ζει ἀ θῴ α. Πο λὺ ἁ πλῆ. Κα τα νο η τὴ καὶ εὐ κο λο χώ-
νευ τη, ἀ κό μα κι ἀ πὸ παι διά. Μᾶς λέ ει, πώς, ὅ ταν ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος 
πῆ γε νὰ δι δά ξῃ στὴν Ἀ θή να τὸν λό γο τοῦ ἑ νὸς «ἀ λη θι νοῦ» καὶ μο να-
δι κοῦ θε οῦ, εἶ δε μνη μεῖ ο μὲ ἐ πι γρα φή, ποὺ ἔ λε γε: «τῷ ἀ γνώ στῳ θε ῷ». 
Σύμ φω να δὲ μὲ τὴν χρι στι α νι κὴ ἀν τί λη ψη ἀ πὸ τὴν πλη ρο φο ρί α αὐ τὴ 

συ νά γον ται τὰ ἑ ξῆς συμ πε ρά σμα τα:
Πρῶ τον, οἱ Ἀ θη ναῖ οι γνώ ρι ζαν κα τὰ βά θος, ὅ τι οἱ θε οί, στοὺς ὁ ποί ους πί στευ αν 

ἦ ταν ψεύ τι κοι.
∆εύ τε ρον, ἐ πει δὴ μᾶλ λον ὑ πο λό γι ζαν, ὅ τι ὁ θε ὸς ἦ ταν ἕ νας καὶ μο να δι κός, κα λοῦ 

κα κοῦ τοῦ ἀ νή γει ραν μνη μεῖ ο, γιὰ νὰ τὸν τι μοῦν, πα ρ’ ὅ λο ποὺ δὲν τὸν εἶ χαν ἀ να κα-
λύ ψει ἀ κό μα. Πό ση ἀ λή θεια πε ρι έ χουν ὅ λες αὐ τὲς οἱ κρα τοῦ σες ἀν τι λή ψεις; Ἂς τὴν 
πλη ρο φο ρη θοῦ με ἀ πὸ δύο χρι στια νούς. 

Ὁ Ἔ ρα σμος λοι πὸν στὸ πε ρί φη μο βι βλί ο του «Μω ρί ας Ἐγ κώ μιον», ἔκδ. Ἠ ρι δα νός, 
1972, κεφ. 64, σελ. 145, ἀ να φέ ρει: «...Ἂν πρέ πει νὰ πι στέ ψου με τὸν ἅ γιο Ἱ ε ρώ νυ μο 
… ὁ ἅ γιος Παῦ λος, δι α βά ζον τας τυ χαῖα τὴν ἐ πι γρα φὴ ἑ νὸς μνη μεί ου στὴν Ἀ θή να, 
τὴν ἄλ λα ξε, γιὰ νὰ τὴν προσαρμόσῃ στὴν χρι στι α νι κὴ πί στη» (Σχόλ. στὶς «Πρά ξεις 
τῶν Ἀ πο στό λων», 17, 23). Προ σέξ τε πε ρὶ ποι ᾶς ἀλ λα γῆς πρό κει ται: «Πα ρά λει ψε τὶς 
λέ ξεις, ποὺ μπο ρεῖ νὰ ἔ βλα πταν τὴν ὑ πό θε σή του, καὶ κρά τη σε μό νο τὶς δύο τε λευ-
ταῖ ες –ἀ γνώ στῳ θεῷ– καὶ πά λι τὶς ἄλ λα ξε λί γο, για τὶ ὁ λό κλη ρη ἡ ἐ πι γρα φὴ ἔ λε γε: 
ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΘΕΟΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙΣ». 
Καὶ συ νε χί ζει ὁ Ἔ ρα σμος: «Φαί νε ται, πὼς αὐ τὸ τὸ πα ρά δειγ μα πι ά σα νε ν’ ἀ κο λου-
θοῦν τὰ παι διά, οἱ θε ο λό γοι. Ψα ρεύ ουν ἀ π’ ἐ δῶ κι ἀ π’ ἐ κεῖ τέσ σε ρις-πέν τε λέ ξεις, 
στὴν ἀ νάγ κη τοὺς ἀλ λά ζουν τὸ νό η μα καὶ τὸ ται ριά ζουν ὅ πως τοὺς βο λεύ ει καὶ 
στὰ κομ μά τια, ἂν αὐ τὸ ποὺ ἔρ χε ται πρὶν ἢ με τὰ δὲν ἔ χει καμ μιὰ σχέ ση μὲ τὸ θέ μα ἢ 
πά ει κι ἀν τί θε τα. Καὶ τὸ κά νουν αὐ τὸ μὲ τό σο πε τυ χη μέ νη ξε δι αν τρο πιά, ποὺ τοὺς 
ζη λεύ ουν ἀ κό μη κι οἱ νο μι κοί». (Με τά φρ. Στρα τῆ Τσίρ κα.)

Ἐ ὰν ὁ Ἔ ρα σμος κύτ τα ζε τοὺς ση με ρι νοὺς ἀ πο γό νους τῶν θε ο λό γων τῆς ἐ πο χῆς 
του, θὰ κα τα λά βαι νε, ὅ τι ἡ πε ρι γρα φή του αὐ τὴ κα θό λου πλέ ον δὲν ἐ παρ κεῖ, γιὰ νὰ 
πε ρι γρά ψῃ οὔ τε κἂν τὴν μι σὴ ἀ λή θεια.

Ποι ά ἀ λή θεια λοι πὸν δι α στρέ βλω σαν «τὰ παι διά, οἱ θε ο λό γοι»; Οἱ Ἀ θη ναῖ οι 
τι μοῦν τοὺς θε ούς τους, τι μοῦν τοὺς θε οὺς τῶν γει τό νων τους, ὅ σους φυ σι κὰ γνω ρί-
ζουν, ἀλ λὰ δὲν τοὺς ἀρ κεῖ αὐ τό. Στή νουν μνη μεῖ ο ἀ κό μα καὶ γιὰ ὅ λους τοὺς θε οὺς 
τῶν τρι ῶν ἠ πεί ρων, τοὺς ὁ ποί ους οὔ τε κἂν γνω ρί ζουν, γιὰ νὰ δεί ξουν τὸν σε βα σμό 
τους πρὸς τὴν παγ κό σμια κοι νό τη τα. Τὸν σε βα σμὸ αὐ τὸ πρὸς τοὺς ἀλ λό τριους θε-
ούς, γνω στοὺς καὶ ἀ γνώ στους, ἔρ χε ται ὁ Παῦ λος καὶ τὸν πα ρα ποι εῖ ὡς σε βα σμὸ «τῷ 
ἀ γνώ στῳ θε ῷ» = Για χβὲ (ἔ τσι ἀ πο κα λεῖ ται ὁ θε ὸς τῶν Ἰ ου δαί ων στὰ ἱ ε ρὰ βι βλί α 
τους). Μ’ αὐ τὸ τὸ ψέ μα δι α παι δα γω γοῦν ται μέ χρι τὴν σή με ρον, ποι ός ξέ ρει καὶ μέ χρι 
πό τε, ὅ λα τὰ Ἑλ λη νό που λα, σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὸ δί δυ μο ἀ δελ φά κι του τὴν δῆ θεν 
εἰ δω λο λα τρί α τῶν Ἀ θη ναί ων. 
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Γι’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι καιρὸς ν’ ἀκούσουμε ἕναν ἄλλο χριστιανό, τὸν Νικόλαο 
Τωμαδάκη, καθηγητὴ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Στὸ ἔρ-
γο του «Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν» τόμ. Ά , τεῦχ. Ά , ἔκδ. Β ,́ Ἀθῆναι 
1956, μᾶς λέει τὰ ἑξῆς: «Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπῆρξε πολέμιος κατὰ κύριον λόγον τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ὡς ζωῆς καὶ σκέψεως… Ἡ μεγαλυτέρα διαβολή, τὴν ὁποίαν ἐνήργησε 
κατὰ τοῦ Κλασικοῦ Κόσμου, εἶναι ἡ ἐμφάνισις αὐτοῦ ὡς εἰδωλολατρικοῦ. Λατρεί-
αν τῶν εἰδώλων, δι’ ἣν κατηγοροῦν τὰ συναξάρια τοὺς μὴ χριστιανοὺς συχνότατα, 
δὲν ἐγνώρισαν οἱ Ἕλληνες, ἐν τούτοις τὸ ὄνομα Ἕλλην ταχύτατα συνέπεσε μὲ τὴν 
ἔννοια τοῦ εἰδωλολάτρης.» 

Σταῦρος Ν. Βασδέκης

Ὅταν ὁ Παῦλος πῆγε στὴν Ἀθήνα «παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντα 
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν». Ἀφοῦ παρέμεινε στὴν τοπικὴ ἰουδαϊκὴ συναγωγή, πῆρε 
θάρρος καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες βγῆκε στὴν Ἀγορά, ὅταν ὅμως ἄρχισε νὰ μιλάῃ, 
«ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον», ὡρισμένοι δὲ  Ἐπικούριοι καὶ 
Στωικοὶ φιλόσοφοι ἔλεγαν: «τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος (σ.σ. =φλύαρος) οὗτος λέγειν;» 
(«Πράξεις», ιζ΄ 16-34.) Στὸν Ἄρειο Πάγο βέβαια ποτὲ δὲν κήρυξε οὔτε ὁ Ἀπ. Παῦλος 

οὔτε κανεὶς ἄλλος. Ὁ Ἄρειος Πάγος ἦταν δικαστήριο κι ὄχι τόπος κηρυγμάτων.



Στὴν εὔ νοι α τοῦ Για χβὲ ἀ πέ δω σε ὁ πο δο σφαι ρι στὴς τῆς Μί λαν Κα κὰ τὸ ξε πέ ρα σμα σο βα-
ροῦ προ βλή μα τος τῆς ὑ γεί ας του. Ἔ κτο τε ἐκ φρά ζει μὲ ποι κί λους τρό πους τὴν εὐ σέ βειά 
του μέ σα στὰ γή πε δα· ἀ κό μη καὶ τὰ πα πού τσια του (βλ. ἔναντι ἔνθετη εἰ κό να) εἶ ναι εἰ δι-
κὲς πα ραγ γε λί ες μὲ ἀ να γραμ μέ να συν θή μα τα γιὰ τὸν Ἰ η σοῦ. Ἐ πὶ πλέ ον ἀ φι έ ρω σε τὸ ἕ να 

δέ κα το τῆς πε ρι ου σί ας του στὴν Ἐκ κλη σί α (φο ρο λο γί α δε κά της). 



ὶς σύγ χρο νες με θο δεύ σεις τοῦ 

Χρι στι α νι σμοῦ, προ κει μέ νου νὰ 

δι α τη ρή σῃ τὴν κυ ρι αρ χί α του 

σὲ κά θε το μέ α τῆς ἀν θρώ πι νης 

δρα στη ρι ό τη τας, κα ταγ γέλ λει μὲ ἐ πι στο λή του 

καὶ ἄλ λα στοι χεῖ α, ποὺ μᾶς ἀ πέ στει λε ἀ πὸ τὴν 

Θεσ σα λο νί κη, ὁ κ. Χρῆ στος Νί νος. Πρό κει ται 

γιὰ μί α ἀ να βί ω ση τῆς με σαι ω νι κῆς Propaganda 

Fide (Προ πα γάν δα Πί στε ως), ἡ ὁ ποί α ὅ μως ἔ χει 

ἐκ συγ χρο νι σθῆ, χρη σι μο ποι ῶν τας μον τέρ να 

μέ σα καὶ δρῶν τας σὲ το μεῖς ὅ πως ὁ Ἀ θλη τι σμὸς 

καὶ ἡ Παι δεί α μὲ με θο δι κοὺς καὶ πρω τό τυ πους 

τρό πους πλύ σε ως ἐγ κε φά λων. Ἂς δοῦ με κά ποι-

ες ἀ πὸ τὶς με θό δους αὐ τές, ἀρ χί ζον τας ἀ πὸ τὶς 

πο λὺ εὔ στο χες πα ρα τη ρή σεις τοῦ κ. Χρή στου 

Νί νου. (Γιὰ πε ρισ σό τε ρα βλ. «Ὁ ὀ πα δὸς τῆς Ὁ μά-

δας καὶ ὁ πι στὸς τῆς Θρη σκεί ας», «∆», τ. 281.)

Ç ÓÇÌÅÑÉÍÇ
PROPAGANDA FIDE
ÊÁÉ ÏÉ ÂÑÁÆÉËÉÁÍÏÉ
ÁÈËÇÔÅÓ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ
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«Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
» Παρακολουθῶντας τὸν τελικὸ τοῦ Τσάμπιονς Λὶγκ μεταξὺ τῶν ὁμάδων 

Μίλαν καὶ Λίβερπουλ μία εἰκόνα μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, αὐτὴ τοῦ Βραζιλιάνου 
ποδοσφαιριστῆ τῆς Μίλαν Κακά, ποὺ μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνα καὶ τὴν κατάκτη-
ση τοῦ τροπαίου ἀπ’ τὴν ὁμάδα του γονάτισε κοιτῶντας τὸν οὐρανό, δείχνοντάς 
μας συγχρόνως τὸ μήνυμα ποὺ εἶχε τυπώσει στὴν φανέλλα του: «Ἀνήκω στὸν 
Ἰησοῦ.» Σὲ λίγα δευτερόλεπτα καταιγισμὸς σκέψεων ἦρθε στὸ μυαλό μου. 

» Σκέφθηκα κατ’ ἀρχὰς τοὺς ἀντιπάλους ποδοσφαι-
ριστὲς τοῦ Κακά, τοὺς ἡττημένους στὸν συγκεκριμένο 
ἀγῶνα, ποὺ 2 χρόνια πρὶν εἶχαν ξαναβρεθῆ ἀντίπαλοι 
στὸν ἴδιο τελικό, ἀλλὰ ἦταν οἱ νικητές. Τότε δὲν θυμᾶ-
μαι τὸν Κακὰ νὰ γονατίζῃ δείχνοντάς μας τὸν οὐρανὸ 
καὶ νὰ διαφημίζῃ τὸν Θεό του – ἴσως αὐτὸ νὰ ἀποτε-
λοῦσε μαύρη διαφήμιση - οὔτε βέβαια τοὺς ποδοσφαι-
ριστὲς τῆς Λίβερπουλ νὰ ἀποδίδουν τὴν νίκη τους σὲ 
κάποιον θεό. 

» Ἔπειτα ἄρχισα νὰ ἀναρωτιέμαι, ποιά ὁμάδα θὰ 
μποροῦσε νὰ ὑποστηρίζῃ ὁ Θεὸς ἢ μήπως εἶναι προ-
σωπολάτρης. Κατέληξα στὸ δεύτερο, διότι, ἂν ὑποστή-
ριζε κάποια συγκεκριμένη ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα, θὰ 
φρόντιζε νὰ τὴν πλαισιώσῃ κάνοντας μετεγγραφὲς μὲ 
ὅλους αὐτοὺς τοὺς πολὺ καλοὺς Βραζιλιάνους ποδο-
σφαιριστές-ὑποστηρικτές του. Ἡ λέξη μετεγγραφὴ ὅμως 
ἔφερε στὸ μυαλό μου τὶς πιὸ περίεργες καὶ ὀδυνηρὲς 
σκέψεις. Θυμήθηκα ὅλα αὐτὰ τὰ παχυλὰ συμβόλαια 
καὶ τὰ ἀστρονομικὰ χρηματικὰ ποσά, ποὺ προσφέρον-
ται στοὺς συγκεκριμένους ἀθλητὲς τοῦ Χριστοῦ κάθε 
καλοκαίρι, γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὁμάδα. Θυμήθηκα τὶς ἀνα-
ρίθμητες φαβέλλες τῆς Βραζιλίας, τὴν φτώχεια, τὴν ἐξα-
θλίωση καὶ τὸ κενὸ βλέμμα τῶν μικρῶν Βραζιλιάνων, 
ποὺ μέσα του ἀπεικονίζεται ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ ἀξι-
οπρεπῆ ζωή, τὸ ποδόσφαιρο. Τί κατάντια ! Θυμήθηκα 
ἐπίσης ὅλες αὐτὲς τὶς δῆθεν εὐεργεσίες, ποὺ κάνουν οἱ 
εὐαγγελιστὲς πλούσιοι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές. 

» Λέω δῆθεν, διότι τὸ θεοκρατικὸ τέλμα, στὸ ὁποῖο ἔχουν περιέλθει ὅλοι 
αὐτοί, δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ καταλάβουν, ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη δὲν ἀλλάζει τὸν 
κόσμο. Ὁ φτωχός, ἀναξιοπρεπὴς ζητιάνος παραμένει ζητιάνος, καὶ δὲν ἀλλά-
ζει ἡ ζωή του μ’ ἕνα πιάτο φαῒ ἢ λίγα ροῦχα. Παραμένει ὡς ἔχει καὶ βουλιάζει 
ἀκόμα περισσότερο, ἀφοῦ τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ περιμένῃ καὶ νὰ ἐλπίζῃ, 

Ἀπὸ τὴ μία  

τὸ ταλέντο ὡς «θεῖο 

χάρισμα» καὶ ἀπὸ τὴν 

ἄλλη ἡ λατρεία στὸ 

Θεό. Οἱ ἀθλητὲς τοῦ 

Χριστοῦ πληθαίνουν 

στὴν Βραζιλία μὲ 

μπροστάρη τὸν Κακά. 

Στόχος τους εἶναι νὰ 

μεταφέρουν τὸ Λόγο 

τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς 

φανέλλας.

(Περιοδικὸ «Paper 
Magazine» στὸ 
ἄρθρο ὑπὸ τὸν 

τίτλο «Jesus Christ 
Superstars».)
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δίχως νὰ ἔχῃ τὴν ἀνάγκη νὰ αὐτενεργῇ καὶ νὰ ἀναδειχθῇ ὡς ἄτομο-προσωπι-
κότητα. Τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν οἱ συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστὲς εἶναι 
νὰ σπέρνουν ἐλπιδολαγνεία καὶ νὰ συντηροῦν τὴν ἐξαθλίωση, νομίζοντας 
βεβαίως ὅτι κάνουν κάτι τὸ ξεχωριστὸ καὶ θεϊκό.

» ∆υστυχῶς στὶς μέρες μας ἡ χριστιανικὴ πράξη στὴν σκέψη καὶ στὴν ψυχο-
λογία τῆς μάζας ἐκφράζεται μὲ τὴν φαρισαϊκὴ «ἐλεημοσύνη». Εἶναι ὅ,τι πιὸ 
εὔκολο νὰ πετᾷς μερικὰ ψίχουλα σ’ ἕναν ζητιάνο καὶ νὰ κοιμᾶσαι ἥσυχος, 
καταργῶντας συγχρόνως κάθε βαθειὰ ἀτομικὴ σκέψη, βούληση, αὐτογνωσία 
καὶ αὐτοκριτική.

» Ὅμως τὸ θεοκρατικὸ ἀθλητικὸ πνεῦμα τῶν εὐαγγελιστῶν, ποιμνιοποιημένων, 
πλούσιων Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστῶν δὲν ἀμείβεται μὲ παχυλὰ συμβόλαια 

Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, γνήσιοι ἀθλητὲς τοῦ Χριστοῦ σὲ στιγμὲς λατρείας. (Ἀριστε-
ρὰ ὁ Λούσιο τῆς Μπάγερν, ἐπάνω δεξιὰ ὁ Ἐλάνο μὲ τὴν φανέλλα τῆς ἐθνικῆς Βραζιλίας 

καὶ κάτω ὁ Τζιοβάννι μὲ τὴν φανέλλα τοῦ Ὀλυμπιακοῦ.)
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οὔ τε μὲ τὴν δι αι ώ νι ση τῆς ἐ ξα θλί ω σης στὴ χώ ρα τους καὶ τὴν θε ο κρα τί α.»

Οἱ Βρα ζι λιά νοι «Ἀ θλη τὲς τοῦ Χρι στοῦ»

τὸ πε ρι ο δι κὸ «Paper Magazine» στὸ ἄρ θρο ὑ πὸ τὸν τίτ λο «Jesus 
Christ Superstars» δι α βά ζου με με τα ξὺ ἄλ λων: «Ἀ πὸ τὴ μί α τὸ τα λέν-
το ὡς «θεῖ ο χά ρι σμα» καὶ ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ἡ λα τρεί α στὸ Θε ό. Οἱ 
ἀ θλη τὲς τοῦ Χρι στοῦ πλη θαί νουν στὴν Βρα ζι λί α μὲ μπρο στά ρη τὸν 
Κα κά. Στό χος τους εἶ ναι νὰ με τα φέ ρουν τὸ Λό γο τοῦ Θε οῦ μέ σῳ 

τῆς φα νέλ λας... Ἡ Συ νά θροι ση τοῦ Θε οῦ στὴν Βρα ζι λί α ἔ χει 5.000.000 πι στούς, 
ἐ νῷ ἡ Παγ κό σμια Ἐκ κλη σί α τῆς Βα σι λεί ας τοῦ Θε οῦ πλη σιά ζει τὰ 2.000.000. 
Πρό κει ται γιὰ δύο πε ρι πτώ σεις, ποὺ συγ κεν τρώ νουν τὸ με γα λύ τε ρο ἐν δι α φέ ρον 
τῶν εὐ αγ γε λι στῶν, μὲ συ νέ πεια νὰ ἀ βγα τί ζουν συ νε χῶς μέ σα στὴν πα ρα δο σια κὴ 
Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α. 

» Οἱ παῖ κτες, ποὺ εἶ ναι μέ λη τῆς Ὁ μο σπον δί ας τῶν Ἀ θλη τῶν τοῦ Χρι στοῦ, 
ἔ χουν πιὸ ὑ γι ῆ τρό πο σκέ ψης καὶ πε ρισ σό τε ρη θε τι κὴ ἐ νέρ γεια», ἰ σχυ ρί ζε ται ὁ 
πρώ ην ὁ μο σπον δια κὸς προ πο νη τὴς τῆς Βρα ζι λί ας Κάρ λος Ἀλ μπέρ το Πα ρέ ϊ ρα 
στὴν προ σπά θειά του νὰ προ σελ κύ σῃ κι ἄλ λους ἀ θλη τὲς στὸ κί νη μα. 

» Ὁ ρό λος τῶν εὐ αγ γε λι στῶν ἐξ ἄλ λου εἶ ναι νὰ με τα φέ ρουν τὸν Λό γο τοῦ 
Θε οῦ ὅ που στα θοῦν κι ὅ που βρε θοῦν. Ὡ στό σο ὑ πάρ χει καὶ ἡ ἄλ λη ὄ ψη τοῦ 
νο μί σμα τος, ποὺ λέ ει, ὅ τι τὰ ἔ σο δα τῆς Ἐκ κλη σί ας τῶν Εὐ αγ γε λι στῶν φτά νουν 

Ἁ γι ο ποι ή θη κε ἀ πὸ φι λά θλους ὁ 
δη μο φι λὴς Βρα ζι λιά νος πο δο σφαι-
ρι στὴς στὸ ∆ι α δί κτυ ο. Προ τι μώ τε-
ρος εἶ ναι πάν τως ὁ Ἅ γιος Ρι βάλ ντο 
ἀ πὸ τοὺς ἁ γί ους τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. 
Αὐ τὸς τοὐ λά χι στον δὲν ὑ βρί ζει 

τοὺς Ἕλ λη νες.
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τὰ 200.000.000 δολ λά ρια τὸ χρό νο ἀ πὸ τὶς πω λή σεις CD’s καὶ βι βλί ων, γε γο νὸς 
ποὺ δη μι ουρ γεῖ κί νη τρο, γιὰ νὰ ἑλ κύ ουν πε ρισ σό τε ρους πι στούς...Ὅ πως κα τα-
λα βαί νε τε, τὰ κη ρύγ μα τα εἶ ναι στὴν ἡ με ρή σια δι ά τα ξη γιὰ τοὺς εὐ αγ γε λι στές 
– καὶ ὄ χι μό νο. 

» Τὰ μη νύ μα τα περ νοῦν καὶ μέ σα ἀ πὸ τὴν φα νέλ λα 
τῆς ὁ μά δας τους. Ὁ Λού σιο τῆς Μπά γερν, ὁ Ντι έγ κο 
τῆς Βέρ ντερ, ὁ Ἐ λά νο τῆς Σα χτιάρ, ὁ Ζι ο βάν νι στὰ χρό-
νια ποὺ ἔ παι ζε στὸν Ὀ λυμ πια κὸ –ποὺ δώ ρι σε μί α Βί βλο 
στὸν Λά ζα ρο Σέ μο καὶ ἀν τάλ λα ξε θερ μὴ χει ρα ψί α μὲ τὸν 
βα θιὰ θρη σκευ ό με νο Ἄγ γε λο Ἀ να στα σιά δη– ἀλ λὰ καὶ 
πολ λοὶ ἄλ λοι προ σπα θοῦν πάν τα νὰ μᾶς φέ ρουν κον τὰ 
στὸν δι κό τους Θε ό. Ἡ FIFA δὲν τι μώ ρη σε πο τὲ πο δο-
σφαι ρι στὴ γιὰ τέ τοι ου εἴ δους ἐ νέρ γει ες. Ἀν τί θε τα εἶ χε 
ρί ξει βα ρειὰ «καμ πά να» πρὶν ἀ πὸ κά ποι α χρό νια στὸν 
Ρόμ πι Φά ου λερ, ὅ ταν με τὰ ἀ πὸ ἕ να γκὸλ ζη τοῦ σε μὲ τὸν 
ἴ διο τρό πο ἀ πὸ τὴν βρε ταν νι κὴ κυ βέρ νη ση νὰ σε βα στῇ 
τὰ αἰ τή μα τα τῶν λι με νερ γα τῶν τοῦ Λί βερ πουλ...»

Μὲ λί γα λό για ἡ Ἐκ κλη σί α κα τα φέρ νει μέ σῳ τοῦ 
ἀ θλη τι σμοῦ, ποὺ τό σο ἐ χθρεύ ε ται, ὡς βα σι κὴ ἀ ξί α τοῦ 
ἀν τι πά λου πρὸς αὐ τὴν πο λι τι σμοῦ, τὸν ὁποῖον καὶ ἐ ξα-
φά νι σε γιὰ 1.500 χρό νια με τὰ τὴν ἐ πι κρά τη σή της, ὄ χι 
μό νο νὰ πε ρά σῃ τὴν προ πα γάν δα της, ἀλ λὰ καὶ νὰ 
γε μί σῃ τὸ θη σαυ ρο φυ λά κιο τοῦ Σο λο μῶν τος.

Ἡ μαύ ρη προ πα γάν δα στὰ σχο λεῖ α

τὸ βι βλί ο «Χρι στι α νι σμὸς καὶ Θρη σκεύ-
μα τα» τῆς Β τ́ά ξε ως τοῦ Ἑ νιαίου Λυ κεί ου 
γί νε ται βά ναυ ση δι α στρέ βλω ση τῶν ἀρ χῶν 
καὶ ἰ δε ῶν τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ χά ριν 
τῆς προ βο λῆς τῆς χρι στι α νι κῆς θρη σκεί ας. 

Πα ρα θέ του με κά ποι α πα ρα δείγ μα τα ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ θρα σύ-
τα το σκο τα δι στι κὸ πα ρα λή ρη μα, ποὺ πα ρου σι ά ζε ται ὡς 
πνευ μα τι κὴ τρο φὴ στοὺς Ἕλ λη νες μα θη τὲς τοῦ σή με ρα, 
καὶ οἱ ὁ ποῖ οι πο λὺ δύ σκο λα θὰ ἀ πο φύ γουν τὴν σύγ χυ-
ση.

«...Στὸν Ἑλ λη νι σμὸ ὑ πῆρ χε πο λυ θεΐα καὶ μυ στη ρια κὰ θρη σκεύ μα τα. Στὰ 
μυ στη ρια κὰ θρη σκεύ μα τα οἱ ἄν θρω ποι προ σπα θοῦ σαν νὰ ταυ τι σθοῦν μὲ δι ά-
φο ρους κα τὰ πε ρί πτω ση θε οὺς καὶ νὰ ἔ χουν κα λύ τε ρη με τα θα νά τια τύ χη.»!!! 
(Σελ. 205.)

Τὰ μηνύματα 

περνοῦν καὶ μέσα 

ἀπὸ τὴν φανέλλα 

τῆς ὁμάδας τους... 

Ἡ FIFA δὲν τιμώρησε 

ποτὲ ποδοσφαιριστὴ 

γιὰ τέτοιου εἴδους 

ἐνέργειες. Ἀντίθετα 

εἶχε ρίξει βαρειὰ 

«καμπάνα» πρὶν ἀπὸ 

κάποια χρόνια στὸν 

Ρόμπι Φάουλερ, 

ὅταν μετὰ ἀπὸ ἕνα 

γκὸλ ζητοῦσε μὲ 

τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ 

τὴν βρεταννικὴ 

κυβέρνηση νὰ 

σεβαστῇ τὰ αἰτήματα 

τῶν λιμενεργατῶν 

τοῦ Λίβερπουλ...
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«Κα τὰ τὴν ἐ πο χὴ ποὺ ἐ ξε τά ζου με ἔ χει ἰ δι αί τε ρη δι ά δο ση ἡ μυ στι κι στι κὴ καὶ 
φι λο σο φι κὴ ἀν τί λη ψη γιὰ τὸν ἄν θρω πο (Ὀρ φι κοί, Πυ θα γό ρει οι, Πλα τω νι σμός). 
Σύμ φω να μ’ αὐ τὴν ὁ ἄν θρω πος ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ δύο ἀν τι θε τι κὰ στοι χεῖ α, τὸ 
σῶ μα καὶ τὴν ψυ χή. Ἡ ψυ χὴ εἶ ναι φυ λα κι σμέ νη μέ σα στὴν ὕ λη καὶ τὸ σῶ μα, 
τὸ ὁ ποῖ ο εἶ ναι τά φος της καί, γιὰ νὰ σω θῇ, πρέ πει νὰ ἀ πε λευ θε ρω θῇ ἀ πὸ τὰ 
δε σμά του.» (Σελ. 205.)

∆η λα δὴ ἀν τὶ τὰ παι διὰ νὰ δι δα χθοῦν, ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες θε ω ροῦ σαν, ὅ τι σῶ μα καὶ 
ψυ χὴ ἑ νί ζον ται ἀ πό λυ τα, εἶ ναι ἀ δι ά σπα στα, ὅ τι τὸ σῶ μα τους τὸ φρόν τι ζαν καὶ 
τὸ ἀ γα ποῦ σαν, ὅ τι τι μοῦ σαν καὶ χαί ρον ταν τὴν ζω ή, δι δά σκον ται τὴν ἀν τι φυ σι κὴ 
χρι στι α νι κὴ κο σμο θε ω ρί α ὡς ἑλ λη νι κή. Ἐ κεῖ νοι ὅ μως ποὺ μι σοῦν τὸ σῶ μα καὶ 
τὴν ζω ὴ εἶ ναι οἱ χρι στια νοί. Ἐ κεῖ νοι τι μω ροῦν τὴν ζω ή. Στὴν ἀ νω τέ ρω πα ρά γρα-
φο εὔ κο λα δι α κρί νου με κά ποι ες ἀ πο τε λε σμα τι κὲς «στα θε ρές» τῆς χρι στι α νι κῆς 
προ πα γάν δας, δη λα δὴ τὴν με τὰ θά να τον ζω ὴ καὶ τὴν κα τα δί κη τοῦ σώ μα τος, τὰ 
ὁ ποῖ α ὅ μως πα ρου σι ά ζον ται ὡς ἑλ λη νι κὲς πε ποι θή σεις...

Οἱ χρι στια νοὶ οἰ κει ο ποι οῦν ται τὴν αἴ γλη τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ (τοῦ 
πο λι τι σμοῦ ποὺ κα τέ στρε ψαν), τῆς Φι λο σο φί ας, τῆς Ἐ πι στή μης, τῆς Τέ χνης του, 
γιὰ νὰ προσ δώ σουν κῦ ρος καὶ λάμ ψη στὸ ἀ να το λί τι κο δόγ μα τους. Κι ὅ μως 
ἀ κό μη καὶ σή με ρα κα τα ρῶν ται στὶς ἐκ κλη σί ες τους τοὺς φι λο σο φοῦν τες, τὴν 
Ἐ πι στή μη καὶ ἀ να θε μα τί ζουν τοὺς Ἕλ λη νες.

* * *
ς κλεί σου με τὸ θέ μα μὲ κά ποι ες νου θε σί ες, ποὺ δί νουν οἱ συγ γρα-
φεῖς τοῦ σχο λι κοῦ βι βλί ου «Χρι στι α νι σμὸς καὶ Θρη σκεύ μα τα», τοῦ 
Β΄ Ἑ νιαίου Λυ κεί ου πρὸς τοὺς Ἕλ λη νες μα θη τές: «Τὰ σύγ χρο να 
προ βλή μα τα τοῦ πο λι τι σμοῦ καὶ τὰ ὑ παρ ξια κὰ τοῦ σύγ χρο νου 
ἀν θρώ που εἶ ναι σὲ με γά λο βαθ μὸ πα ρό μοι α μὲ τὰ προ βλή μα τα 

ποὺ ἐ πέ λυ σε ἡ συ νάν τη ση Χρι στι α νι σμοῦ καὶ Ἑλ λη νι σμοῦ κα τὰ τοὺς πρώ τους 
χρι στι α νι κοὺς αἰ ῶ νες. Ὅ λα αὐ τὰ εἶ ναι γιὰ τοὺς ὀρ θό δο ξους Ἕλ λη νες τι μὴ ἀλ λὰ 
καὶ εὐ θύ νη νὰ μὴ μεί νουν σὲ μί α προ γο νό πλη κτη πα θη τι κὴ ἀ πο δο χὴ τοῦ πα ρελ-
θόν τος, ἀλ λὰ νὰ συ νε χί σουν νὰ πα ρά γουν νέ ες μορ φὲς πο λι τι σμοῦ, γνω ρί ζον τας 
καὶ βι ώ νον τας τὶς ἀ ξί ες τῆς ἑλ λη νορ θό δο ξης πα ρά δο σης, ἀν τι με τω πί ζον τας ἔ τσι 
τὶς σύγ χρο νες προ κλή σεις.» (Σελ. 209.)

«Ὁ Θε ὸς πα ρέ βλε ψε τὰ χρό νια τῆς ἄ γνοι ας· τώ ρα ὅ μως ἀ παι τεῖ ἀ π’ ὅ λους τοὺς 
ἀν θρώ πους σὲ κά θε τό πο νὰ με τα νο ή σουν, για τὶ κα θώ ρι σε μί α ἡ μέ ρα, ποὺ θὰ 
κρί νῃ τὴν οἰ κου μέ νη μὲ δι και ο σύ νη, μέ σῳ ἑ νὸς ἀν δρός, ποὺ τὸν ὥ ρι σε γι’ αὐ τό. 
Κι ἔ δω σε βέ βαι η ἀ πό δει ξη σὲ ὅ λους, ὅ τι αὐ τὸς θὰ εἶ ναι ὁ κρι τής, ἀ να σταί νον τάς 
τον ἀ πὸ τοὺς νε κρούς.» (Πρ. Ἀπ. 17, 23-32.) (Σελ. 210.)

Ἀ θή να, ἐν ἔ τει 2008 (!!!)

Α. Γ. 
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 πως ἔ χου με ξα να γρά ψει στὸν «∆» (βλ. «Ἡ φω τιὰ τῶν θε ῶν. 
Κβαν το μη χα νι κὴ ἢ αἰ θὴρ τῶν ἀρ χαί ων: Ἡ ἐ νερ γεια κὴ ἐ πα-
νά στα ση τοῦ 21ου αἰ.;», «∆αυλός», τ. 290), οἱ βι ο μη χα νι κὲς 
χῶ ρες στὴν νη σῖ δα εὐ η με ρί ας τοῦ βο ρεί ου ἡ μι σφαι ρίου, 
ποὺ συγ κρο τοῦν τὸ 20 % τοῦ παγ κο σμί ου πλη θυ σμοῦ καὶ 

με τα τρέ πουν 80 % τῆς πρω το γε νοῦς παγ κό σμι ας ἐ νέρ γει ας, βρί σκον ται 
σή με ρα μπρο στὰ σὲ μιὰ με γά λη ἐ πο χι κὴ πρό κλη ση, γιὰ νὰ ἀ πο τρέ ψουν ἐ πι-
κίν δυ νες πο λι τι κὲς καὶ κοι νω νι κὲς κρί σεις, μὲ ἀ πο τε λέ σμα τα ποὺ σή με ρα 
δὲν μπο ροῦν νὰ προ βλεφθοῦν. Ὅ σο και ρὸ δὲν βρε θῇ λύ ση στὸ ἐ νερ γεια κὸ 
πρό βλη μα, ποὺ μα στί ζει τὸ με γα λύ τε ρο μέ ρος τοῦ ἀν θρώ πι νου πλη θυ σμοῦ 
τοῦ πλα νή τη μας, θὰ πα ρα μεί νῃ ἀ δύ να τη μί α ἐ ξέ λι ξη τῆς παγ κο σμί ας οἰ κο-
νο μί ας χω ρὶς δι α τα ρα χές(1).

Ὅ,τι κά νει ἡ Φύ ση καὶ ὁ ἄν θρω πος στὸν το μέ α τῆς ἐ νέρ γειας, δὲν εἶ ναι τί πο τε ἄλ-
λο ἀ πὸ μί α συ νε χῆ με τα μόρ φω ση αὐ τῆς. Ἡ ἐ νέρ γει α με τα βάλ λε ται π.χ. σὲ μη χα νι κὴ 
κί νη ση καὶ αὐ τὴ πά λι σὲ ἠ λε κτρι σμό, θερ μό τη τα κ.λπ. χω ρὶς πο τὲ νὰ ἐ ξα λεί φε ται. 
Αὐ τὴ συ νε πῶς δὲν εἶ ναι πα ρα πά νω καὶ πα ρα κά τω ἀ π’ ὅ, τι μί α πε ρι ου σί α σὲ ἔρ γο 
καὶ ἀ πο τε λεῖ τὸ Κε φα λαῖ ο τῆς Φύ σε ως.

Ἥ λιος, ὁ ἀ νε ξάν τλη τος τρο φο δό της
 ὰν θε ω ρη θῇ, ὅ τι τὸ Σύμ παν μας εἶ ναι ἕ να κλει στὸ σύ στη μα, τό τε ἡ 
πο σό τη τα ἐ νέρ γειας, ποὺ πε ρι έ χει αὐ τό, πα ρα μέ νει ἐν τός του αἰ ώ νι α 
στα θε ρή. Στὸ κλει στὸ αὐ τὸ σύ στη μα λαμ βά νουν χώ ρα χω ρὶς δι α κο πὲς 
ἀ μέ τρη τες δι α δι κα σί ες ἀ πὸ ἐ νερ γεια κὲς με τα μορ φώ σεις. Ἡ Γῆ μας εἶ ναι 
μὲν «ὁ ρι στι κή», οἱ ἀ πο θη κευ μέ νες ὅ μως μέ σα της ἐ νερ γεια κὲς πη γὲς 

εἶ ναι αἰ ώ νι ες καὶ ἀ πεί ρως με γά λες. Ἐ δῶ καὶ 4,6 δι σε κα τομ μύ ρια χρό νια κα λύ πτει 
τὶς ἀ νάγ κες της σὲ ἐ νέρ γει α ἀ πὸ τὸν Ἥ λιο μας.

ÐËÁÍÇÔÇÓ ÃÇ:
ÌÉÁ ÔÅÑÁÓÔÉÁ
«ÁÐÏÈÇÊÇ»
ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ
∆ὲν ὑ πάρ χει «ἐ νερ γεια κὸ πρό βλη μα»
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Ὁ Ἥλιος μας βρίσκεται σὲ ἀερώδη κατάσταση, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ὑδρογόνο 
καὶ περιέχει τὸ 99 % τῆς μάζας τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Λόγῳ τῶν δυνάμεων 
βαρύτητας οἱ τιμὲς πιέσεως στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἡλίου μας ὑπερβαίνουν τὰ μερικὰ 
ἑκατομμύρια χιλιόγραμμα ἀνὰ τετραγωνικὸ ἑκατοστό. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς εὐθύνον-
ται γιὰ τὴν δημιουργία θερμοκρασιῶν ἕως 20 ἑκατομμυρίων βαθμῶν Κελσίου, ποὺ 
δημιουργοῦν μὲ τὴν σειρά τους πυρηνικὲς συντήξεις, οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιὰ τὴν 
ἀνάδυση τῆς ἐνέργειας στὴν ἡλιακὴ ἐπιφάνεια καὶ τὴν ἐκπομπὴ αὐτῆς ὑπὸ μορφὴν 
ἀκτινοβολίας καὶ θερμότητας στοὺς πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. 

Ὡς πηγὴ ἐνέργειας λειτουργεῖ ἡ μεταβολὴ τῆς ὕλης σὲ ἐνέργεια. Μὲ τὴν πυρηνικὴ 
σύντηξη μεταβάλλονται 675 ἑκατομμύρια τόννοι ὑδρογόνου ἀνὰ δευτερόλεπτο σὲ 
ἐνέργεια. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει, ὅτι τὰ ἀποθέματα ὑδρογόνου τοῦ Ἡλίου μας, ὅπως 
καθαρὰ ὑπολογίσθηκαν, θὰ ἐξαντληθοῦν σὲ περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ἕως 
τότε, μὲ γήινα δεδομένα, ἡ χρονικὴ ἀπόσταση εἶναι τεράστια, ἔτσι ὥστε ὁ Ἥλιος 
μας νὰ παραμένῃ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὰ ἄλλα ζῶντα ὄντα μία ἀστείρευτη 
ἐνεργειακὴ πηγή.

Ὁ Ἥλιος μας, ὡς ἀστείρευτη πηγὴ ἐνέργειας, διοχετεύει κάθε χρόνο στὴν Γῆ 
ποσότητα ἐνέργειας ἴση μὲ 3,2 x 1014  TWa, μὲ πυκνότητα ἰσχύος 62.600 ΚW ἀνὰ τε-
τραγωνικὸ μέτρο τῆς ἐπιφάνειας τοῦ Ἡλίου, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ θερμοκρασία τῆς 
ἐπιφάνειας τοῦ Ἡλίου (θερμοκρασία τῶν μαύρων κηλίδων) τῆς τάξεως τῶν 5.487 
βαθμῶν Κελσίου. Ἡ ἐπιφάνεια τῆς Γῆς δέχεται σχεδὸν ὅλη τὴν ἐνέργειά της ἀπὸ 
τὸν Ἥλιο μας καὶ θερμαίνεται ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες του (βλ. «∆», τ. 290, σελ. 19711).

Πρότυπος οἰκισμὸς στὸ Σακραμέντο τῶν Η.Π.Α., στὸν ὁποῖο οἱ κατασκευαστὲς χάρη στὴ 
χρήση τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας μὲ τὴν ἐγκατάσταση φωτοβολταϊκῶν ἔχουν ἐπιτύχει τὴν 

ἀνέγερση «κατοικιῶν μηδενικῆς ἐνέργειας».
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Τὸ κύριο πρόβλημα βρίσκεται στὴν μικρὴ πυκνότητα ἰσχύος τῆς ἀκτινοβολίας 
τοῦ Ἡλίου μας στὴν γήινη ἐπιφάνεια, ποὺ εἶναι τὸ μέγιστον 1 ΚW ἀνὰ τετραγωνικὸ 
μέτρο γήινης ἐπιφάνειας σὲ ἀντίθεση μὲ 62.400 ΚW ἀνὰ τετραγωνικὸ μέτρο ἡλιακῆς 
ἐπιφάνειας. Ἡ ἡλιακὴ ἀκτινοβολία πρὸς τὴν Γῆ ἐκπέμπεται ἀπὸ μικρὴ χωρικὴ γω-
νία καὶ φωτίζει γι’ αὐτὸ ἀραιωμένη τὴν Γῆ (710 στὴν πλὴν 5 Steradians). Τὸ ἡλιακὸ 
φῶς μεταφέρει θερμικὴ ἐνέργεια στὰ ἄτομα τοῦ ἀέρος τῆς γήινης ἀτμόσφαιρας καὶ 
ἐνισχύει ἔτσι τὴν ἄτακτη κίνηση αὐτῶν. Τὰ ἄτομα τοῦ ἀέρος συγκρούονται μεταξύ 
τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπελευθερωθῇ θερμότητα. Ἡ πυκνότητα τῶν μορίων ἀέρος 
στὴν ἀτμόσφαιρα εἶναι γι’ αὐτὸ μεγάλης σημασίας καὶ ἐπιδρᾷ στὶς κλιματολογικὲς 
συνθῆκες ποὺ δημιουργοῦνται στὴν Γῆ. 

Ἀνάλογα μὲ τὶς γήινες περιοχὲς ἡ θέρμανση ἀπὸ τὸν 
Ἥλιο μας εἶναι ἐξαιρετικὰ ἄνιση. Στὸν βόρειο καὶ νό-
τιο Πόλο κάνει κρύο καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ Ἰσημερινοῦ 
ζέστη. Ἀπὸ τὴν ἀκριβῆ ποσότητα ἡλιακῆς ἐνέργειας, 
ποὺ δέχεται κάθε τετραγωνικὸ χιλιόμετρο γήινης ἐπι-
φάνειας, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐὰν αὐτὴ βρίσκεται σὲ πολικὴ 
ζώνη ἢ στὸν Ἰσημερινό, θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ πολὺ περισ-
σότερο κρύο στοὺς Πόλους καὶ ἀντίθετα πολὺ περισσό-
τερη ζέστη στὸν Ἰσημερινὸ τῆς Γῆς. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι 
μὲ διάφορους τρόπους ὁ θερμὸς ἀέρας τῶν τροπικῶν 
περιοχῶν ἔρχεται νὰ ζεστάνῃ τὶς πολικὲς περιοχὲς καὶ 
ἀντιστρόφως, ψυχρὸς ἀέρας μεταφέρεται ἀπὸ τοὺς Πό-
λους πρὸς τὸν Ἰσημερινό. Αὐτὲς οἱ θερμικὲς ἀνταλλαγὲς 
πραγματοποιοῦνται ἀπὸ μεγάλα ἀτμοσφαιρικὰ ρεύμα-
τα, ποὺ κινοῦνται σὲ μεγαλύτερο ἢ μικρότερο ὕψος.

Περίπου 178.000 Twa ἡλιακῆς ἐνέργειας ἀντανακλῶνται ὑπὸ μορφὴ ἀκτινοβολίας 
βραχέων κυμάτων στὰ ὑψηλὰ στρώματα τῆς γήινης ἀτμόσφαιρας. Ἡ γήινη ἐπιφά-
νεια ἀντανακλᾷ σὲ μορφὴ ἀκτινοβολίας μακρῶν κυμάτων συμπληρωματικὰ περίπου 
68.000 Τwa.

Οἱ ἐξατμίσεις τῶν ὑδάτων καὶ ἡ ἀνύψωση αὐτῶν ὑπὸ μορφὴ ὁμίχλης καὶ νεφῶν 
ἀπαιτοῦν περίπου 40.000 ΤWa. Ἡ ἐνέργεια τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, ποὺ θερμαίνει 
καὶ μετακινεῖ τὸν ἀέρα καὶ τὰ κύματα τῆς θάλασσας, εἶναι σχετικὰ μικρή. Μὲ τὴν 
φωτοσύνθεση ἡ βιομᾶζα ἀπορροφᾷ σχεδὸν 50 ΤWa ἡλιακῆς ἐνέργειας, τὴν ὁποία 
μὲ τὴν βοήθεια τῆς χλωροφύλλης μεταβάλλει σὲ χημικὴ ἐνέργεια ὑπὸ μορφὴ ἀποθε-
μάτων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων καὶ διαφόρων μορφῶν ἄνθρακος.

Οἱ παγκόσμιες ἐτήσιες ἀνάγκες μεταβολῆς ἐνέργειας ὑπολογίζονται σήμερα σὲ 11 
ΤWa ἢ 12 δισεκατομμύρια SKE (1 SΚΕ =760 χιλιόγραμμα ἀνθρακίτου). (Στὸ ἄρθρο 
«Μεθοδευμένες ἀπὸ τὴν ἐξουσία οἱ μεταβολὲς τῆς ἀτμόσφαιρας;», «∆», τ. 313, σελ. 
22125, ὑπάρχει σχεδιάγραμμα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν παγκοσμίων ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώ-
που σὲ ἐνέργεια ἕως τὸ ἔτος 2.050 μ.Χ.)

Ἡ γήινη ὑδρόσφαιρα περιέχει 1,33 δισεκατομμύρια κυβικὰ χιλιόμετρα νερό. Στὶς 
ποσότητες αὐτὲς τοῦ νεροῦ βρίσκονται ἀποθηκευμένες ἀμύθητες ποσότητες ἀπὸ 

Ὁ  Ἥλιος μας 

βρίσκεται σὲ 

ἀερώδη κατάσταση, 

ἀποτελεῖται κυρίως 

ἀπὸ ὑδρογόνο 

καὶ περιέχει τὸ 

99 % τῆς μάζας 

τοῦ ἡλιακοῦ μας 

συστήματος. 
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πη γὲς ἐ νέρ γειας, ποὺ βα σί ζον ται στὴν ἐ κμε τάλ λευ ση τοῦ ὑ δρο γό νου. Ὅ πως σχε δὸν 
κά θε φυ σι κὸ στοι χεῖ ο ἔ τσι καὶ τὸ ὑ δρο γό νο ἐμ φα νί ζε ται στὴν Φύ ση ὑ πὸ πολ λὲς 
μορ φές, ποὺ με τα ξύ τους δι α φέ ρουν στὴν ἀ το μι κή τους δο μὴ καὶ ὀ νο μά ζον ται ἰ σό-
το πα τοῦ ὑ δρο γό νου. Τὸ 99,73% τοῦ νε ροῦ στὸν πλα νή τη μας ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ τὸν 
συν δυα σμὸ τῶν ἐ λα φρό τε ρων ἰ σο τό πων ὑ δρο γό νου μὲ τὰ ἐ λα φρό τε ρα ἰ σό το πα 
ὀ ξυ γό νου. Ὅ λοι οἱ ἄλ λοι συν δυα σμοὶ πε ρι έ χουν τοὐ λά χι στον ἕ να νε τρό νιο πα ρα-
πά νω (βαρὺ ὕδωρ).

Τὸ βα ρὺ ὕ δωρ ἀ πο τε λεῖ ται πά λι στὸ 87,9% ἀ πὸ 1H
2
18O 

καὶ 1H
2
17O. Τὸ ἰσότοπο τοῦ ὑδρογόνου, δευ τέ ριο 2D, βρί-

σκε ται μό νο στὸ 11,8% τοῦ βα ρέ ος ὕ δα τος ἢ στὸ 0,03% 
τοῦ νε ροῦ. Κατ’ ὑπο λο γι σμὸ τὰ 1,33 δι σε κα τομ μύ ρια 
κυ βι κὰ χι λι ό με τρα ὕδατος τοῦ πλα νή τη Γῆ πε ρι έ χουν πε-
ρί που 420.000 κυ βι κὰ χι λι ό με τρα δευ τέ ριο. Ἡ ἐ νέρ γει α, 
ποὺ εἶ ναι ἀ πο θη κευ μέ νη στὴν πο σό τη τα αὐ τὴ τοῦ δευ τε-
ρί ου, θὰ ἀρ κοῦ σε, ὑ πὸ τὴν προ ϋ πό θε ση, ὅ τι ἡ ση με ρι νὴ 
με τα βο λὴ ἐ νέρ γειας τῶν 11 TWa ἢ 12 δι σε κα τομ μυ ρίων 
τόν νων SΚΕ ἐ τη σί ως θὰ πα ρέ με νε στὸ μέλ λον στα θε ρή, 
γιὰ νὰ κα λύ ψῃ τὶς ἐ νερ γεια κὲς ἀ νάγ κες τῆς ἀν θρω πό τη-
τας γιὰ 10 δι σε κα τομ μύ ρια χρό νια, δη λα δὴ τὸ δι πλά σιο 
ἀ πὸ τὴν ἐ να πο μεί να σα ζω ὴ τοῦ Ἡ λίου μας καὶ κα τ’ ἐ πέ-
κτα ση τοῦ ἡ λια κοῦ μας συ στή μα τος καὶ τῆς Γῆς.

Ὁ Ἥ λιος μας προ φα νῶς πα ρά γει τὴν ἐ νέρ γει ά του 
κα τὰ 98% ἀ πὸ τὴν πυ ρη νι κὴ σύν τη ξη 4 πρω το νί ων 
ὑ δρο γό νου σὲ ἕ ναν πυ ρῆ να ἡ λίου. Οἱ ἀν τι δρά σεις με-
τα ξὺ δύο ἀ το μι κῶν πυ ρή νων ὑ δρο γό νου εἶ ναι κα τὰ 1 
ἑ κα τομ μύ ριο φο ρὲς ἰ σχυ ρό τε ρες ἀ πὸ τὶς συ νή θεις χη μι-
κὲς ἀν τι δρά σεις, δι ό τι στὶς δι α στά σεις αὐ τὲς ἡ ἰ σχυ ρὴ 
πυ ρη νι κὴ δύ να μη εἶ ναι πο λὺ με γα λύ τε ρη ἀ πὸ τὴν ἠ λε-
κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη(2).

Ἡ δυνατότητα τῆς πυρηνικῆς σύντηξης

πυ ρη νι κὴ σύν τη ξη βα σί ζε ται στὴν ἀρ χὴ ὑ πέρ βα σης τῆς ἠ λε κτρι κῆς 
ἀ πό θε σης, ποὺ ὑ πάρ χει με τα ξὺ δύο ὁ μοί ων πυ ρή νων καὶ τῆς σύν τη ξης 
αὐ τῶν σὲ ἕ να νέ ο πυ ρῆ να, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πο τε λεῖ ται ἢ ἀ πὸ ἄλ λα ἰ σό το πα 
τοῦ ἴ διου στοι χεί ου ἢ ἀ πὸ τὸν πυ ρῆ να ἑ νὸς ἄλ λου στοι χεί ου. Ἐ πει δὴ 
οἱ ἀ πο θε τι κὲς δυ νά μεις, ποὺ ὀ φεί λουν νὰ ὑ περ πη δη θοῦν, εἶ ναι πο λὺ 

με γά λες, ση μα σί α ἔ χουν ἰ σό το πα στοι χεί ων ὅσο τὸ δυ να τὸν χα μη λό τε ρης φόρ τω σης, 
δη λα δὴ μό νο ἰ σό το πα τοῦ ὑ δρο γό νου. Ἀ κό μη καὶ τό τε ἡ δι α δι κα σί α τῆς με τα βο λῆς 
τῆς ἐ νέρ γειας θὰ μπο ρέ σῃ νὰ δι α τη ρη θῇ γιὰ με γά λο χρο νι κὸ δι ά στη μα, ὅ ταν αὐ τὴ 
λαμ βά νῃ χώ ρα σὲ θερ μο κρα σί ες με ρι κῶν ἑ κα τομ μυ ρί ων βαθ μῶν Κελ σί ου. Ἡ δι α δι-
κα σί α αὐ τὴ ὀ νο μά ζε ται «θερ μο πυ ρη νι κὴ με τα βο λὴ ἐ νέρ γειας». Ἡ θερ μο πυ ρη νι κὴ 
με τα βο λὴ ἐ νέρ γειας μπο ρεῖ νὰ λά βῃ χώρα ὡς ἑ ξῆς:

Ἡ ἐνέργεια, ποὺ εἶναι 

ἀποθηκευμένη στὸ 

δευτέριο, θὰ ἀρκοῦσε, 

γιὰ νὰ καλύψῃ τὶς 

ἐνεργειακὲς ἀνάγκες 

τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ 

10 δισεκατομμύρια 

χρόνια, δηλαδὴ τὸ 

διπλάσιο ἀπὸ τὴν 

ἐναπομείνασα ζωὴ 

τοῦ Ἡλίου μας καὶ κατ’ 

ἐπέκταση τοῦ ἡλιακοῦ 

μας συστήματος καὶ 

τῆς Γῆς.
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1.  Ἕ νω ση δύο ἰ σο τό πων ὑ δρο γό νου σὲ ἕ να 
ἰ σό το πο δευ τε ρί ου, ὅπου προ κύ πτει ἕ να πο-
ζι τρό νιο, δη λα δὴ ἕ να κβαν το τε μα χί διο, ποὺ 
δὲν ἔ χει μᾶ ζα καὶ εἶ ναι θε τι κὰ φορ τι σμέ νο.

2. Συγ χώ νευ ση δύο ἰ σο τό πων δευ τε ρί ου ἢ σὲ 
ἕ να ἰ σό το πο τρι τί ου καὶ ἕ να ἰ σό το πο ὑ δρο-
γό νου ἢ σὲ ἕ να ἰ σό το πο τοῦ εὐ γε νοῦς ἀ ε ρί ου 
ἡ λίου, ὅπου ἀ πε λευ θε ρώ νε ται ἕ να νε τρό νιο. 
Ἡ δι α δι κα σί α αὐ τὴ ἀ παι τεῖ θερ μο κρα σί α πε-
ρί που 400 ἑ κα τομ μυ ρίων βαθ μῶν Κελ σί ου.

3 Συγ χώ νευ ση ἑ νὸς ἰ σο τό που δευ τε ρί ου μὲ ἕ να 
ἰ σό το πο τρι τί ου σὲ ἕ να ἰ σό το πο ἡ λίου, ὅ που 
ἀ πε λευ θε ρώ νε ται ἕ να νε τρό νιο. Ἡ δι α δι κα-
σί α αὐ τὴ ἀ παι τεῖ θερ μο κρα σί α 45 ἑ κα τομ μυ-
ρί ων βαθ μῶν Κελ σί ου.

Τὸ κύ ριο πρό βλη μα ὑ λο ποί η σης μιᾶς ἐ λεγ χό με νης δι α δι κα σί ας πυ ρη νι κῆς σύν-
τη ξης ἀ πὸ τὸν ἄν θρω πο εἶ ναι οἱ ἀ ναγ καῖ ες ὑ ψη λὲς θερ μο κρα σί ες, γιὰ νὰ πραγ μα-
το ποι η θῇ ἡ σύν τη ξη. Τὶς θερ μο κρα σί ες αὐ τὲς μπο ρεῖ μὲν νὰ πα ρά γῃ ὁ ἄν θρω πος, 
δὲν ὑ πάρ χουν ὅ μως ἀ κό μη ἐγ κα τα στά σεις μὲ κα τάλ λη λες ἰ δι ό τη τες τοῦ ὑ λι κοῦ, 
ποὺ θὰ εἶ ναι σὲ θέ ση νὰ ἀν τέ ξουν στὶς θερ μο κρα σί ες αὐ τές. Ἡ ση με ρι νὴ βα σι κὴ 
ἔ ρευ να συγ κεν τρώ νε ται στὸ σύ στη μα πυ ρη νι κῆς σύν τη ξης, ποὺ μᾶς δεί χνει ὁ 
Ἥ λιος μας, δη λα δὴ στὴν δι α τή ρη ση ἑ νὸς πολ λῶν ἑ κα τομ μυ ρί ων βαθ μῶν Κελ σί ου 
θερ μοῦ πλά σμα τος μέ σα σὲ ἕ να πο λὺ ἰ σχυ ρὸ μα γνη τι κὸ πε δί ο. Ἕ ως ὅ του ὅ μως 
ἐ πι τευ χθῇ ἡ βι ο μη χα νι κῶς ἐ λεγ χο μέ νη δι α δι κα σί α τῆς πυ ρη νι κῆς σύν τη ξης ἀ πὸ 
τὸν ἄν θρω πο, πρέ πει νὰ βρε θοῦν καὶ ἄλ λοι δρό μοι, γιὰ νὰ θη λά σῃ ἡ Φύ ση τὴν 
πεῖ να γιὰ ἐ νέρ γει α τοῦ κό σμου τοῦ αὔ ριο.

Ἡ ἀ πο θή κη ἐ νέρ γειας στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῆς Γῆς
ἐ νέρ γει α, ποὺ δι αρ ρέ ει ἀ πὸ τὸ ὑ πέρ θερ μο ἐ σω τε ρι κὸ τοῦ πλα νή τη μας 
πρὸς τὴν ἐ πι φά νειά του, εἴ τε λό γῳ τῆς θερ μι κῆς ἀ γω γι μό τη τας τῶν 
πε τρω μά των εἴ τε μὲ τὴν κα τα κό ρυ φη κί νη ση τοῦ μάγματος εἶ ναι δι α φο-
ρε τι κὴ σὲ κά θε ση μεῖ ο τῆς γή ι νης ἐ πι φά νειας καὶ φθά νει τὰ 50 ἕ ως 100 
KW ἀ νὰ τε τρα γω νι κὸ χι λι ό με τρο. Ἡ ἐ κμε τάλ λευ ση μέ ρους αὐ τῆς τῆς 

ἐ νέρ γειας, χά ρη στὴν τε χνο λο γι κὴ πρό ο δο ποὺ ση μει ώ θη κε, εἶ ναι δυ να τὴ ὄ χι μόνο 
ἀ πὸ πο λὺ ζε στὰ ρευ στὰ ἀλ λά, κά τω ἀ πὸ ὡ ρι σμέ νες συν θῆ κες, ἀ κό μα καὶ ἀ πὸ τὰ 
ρευ στὰ χα μη λῆς, μέ χρι 25 βαθ μοὺς Κελ σί ου, θερ μο κρα σί ας. 

Σὲ με ρι κὲς πε ρι ο χὲς τῆς γή ι νης ἐ πι φά νειας μὲ ἔν το νη ἡ φαι στει ό τη τα καὶ τε κτο νι κή, 
ὅ πως π.χ. στὴν Γροι λαν δί α, ἡ θερ μι κὴ ρο ὴ εἶ ναι ἐ ξαι ρε τι κὰ ὑ ψη λή, καὶ σὲ συν δυα σμὸ 
μὲ εὐ νο ϊ κὲς γε ω λο γι κὲς συν θῆ κες ὑ πάρ χει δυ να τό τη τα πα ρα γω γῆς φυ σι κῶν ἀ τμῶν 
θερ μο κρα σί ας ἄ νω τῶν 150 βαθ μῶν Κελ σί ου. Πρό κει ται γιὰ τὴν πε ρί πτω ση τῆς γε ω-
θερ μι κῆς ὑ ψη λῆς ἐν θαλ πί ας, ποὺ ἔ χει πο λὺ εὐ νο ϊ κοὺς οἰ κο νο μι κοὺς ὅ ρους ἐ κμε τάλ-
λευ σης. Γε ω θερ μι κὴ συ νε πῶς ἐ νέρ γει α εἶ ναι μί α φυ σι κὴ πη γὴ μὲ γή ι νη προ έ λευ ση, 

∆ι α γραμ μα τι κὴ ἀ πει κό νι ση σύν τη-
ξης δευ τε ρί ου μὲ τρί τιο.
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ποὺ στὴν μορ φὴ ζε στοῦ νε ροῦ ἢ 
ἀ τμοῦ ἢ μείγ μα τος τῶν δύο φά-
σε ων εἶ ναι συ χνὰ οἰ κο νο μι κὰ 
ἐ κμε ταλ λεύ σι μη καὶ πρέ πει νὰ 
ἀ να πτυ χθῇ ὡς μιὰ ἀ πὸ τὶς ἐν-
δι ά με σες φά σεις πρὸ τῆς πυ ρη-
νι κῆς σύν τη ξης σὲ παγ κό σμι α 
κλί μα κα. Ἐ πὶ πλέ ον οἱ πε ρισ σό-
τε ρες εὐ νο η μέ νες γε ω θερ μι κὰ 
πε ρι ο χὲς ἀ νή κουν στὴν κα τη-
γο ρί α τῶν μὴ ἀ να πτυγ μέ νων ἢ 
ἀ να πτυσ σο μέ νων χω ρῶν. Οἱ γε-
ω θερ μι κὲς πε ρι ο χὲς χω ρί ζον ται 
σὲ τρεῖς κα τη γο ρί ες :

1. Ἀ θερ μι κὲς πε ρι ο χές, μὲ μέ ση 
γε ω θερ μι κὴ βαθ μί δα τῆς τά-
ξης τῶν 10-40 βαθ μῶν Κελ σί-
ου ἀ νὰ χι λι ό με τρο βά θους.

2. Ἡ μι θερ μι κὲς πε ρι ο χές, μὲ μέ ση γε ω θερ μι κὴ βαθ μί δα πά νω ἀ πὸ 40 βαθ μοὺς Κελ σί-
ου ἀ νὰ χι λι ό με τρο βά θους.

3. Ὑ περ θερ μι κὲς πε ρι ο χές, μὲ μέ ση γε ω θερ μι κὴ βαθ μί δα 4-5 φο ρὲς πά νω ἀ πὸ τὴν 
κα νο νι κὴ ἢ καὶ πε ρισ σό τε ρο.

Ἡ θερ μι κὴ ρο ὴ μιᾶς γε ω θερ μι κῆς πε ρι ο χῆς, ποὺ εἶ ναι τὸ γι νό με νο τῆς θερ μι κῆς 
ἀ γω γι μό τη τας τῶν πε τρω μά των καὶ τῆς γε ω θερ μι κῆς βαθ μί δας, χα ρα κτη ρί ζει τὴν 
γε ω θερ μί α τῆς πε ρι ο χῆς.

* * *

ἱ ἀ να νε ώ σι μες μορ φὲς ἐ νέρ γει ας, Αἰ ο λι κή, Ἡ λια κὴ καὶ Βι ο μᾶ ζα, θὰ ἀ πο-
κτή σουν στὸν κό σμο τοῦ αὔ ριο με γα λύ τε ρη ἀ π’ ὅ, τι σή με ρα ση μα σί α. 
Με γα λύ τε ρη καὶ ἀ πο δο τι κώ τε ρη ἐ κμε τάλ λευ ση τῶν μορ φῶν αὐ τῶν 
ἐ νέρ γειας θὰ ἀ πο τε λέ σῃ ταυ τό χρο να καὶ μί α προ στα τευ τι κὴ ἀ σπί δα 
γιὰ τὴν ἀ τμό σφαι ρα τοῦ πλα νή τη μας καὶ στα δια κὴ ἀ πο δέ σμευ ση ἀ πὸ 

τὴν ση με ρι νὴ ἐ ξάρ τη ση ἀ πὸ τὰ κοι τα σμα το λο γι κὰ ἀ πο θέ μα τα ὑ δρο γο ναν θρά κων.
Βι βλι ο γρα φί α:

1. Chaziteodorou G., «Energieperspektiven den Welt von Morgen» Bergbau 3/94, σελ. 113-
118.

2. Χατ ζη θε ο δώ ρου Γ., «Τὰ πε δί α μά χης τῶν στρα τι ῶν τοῦ Σύμ παν τος», «∆αυ λός», τ. 307, 
Νο έμ βριος 2007, σελ. 21430-21438.

  ∆ρ Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
  ’Υφηγητὴς Πολυτεχνείου Ἄαχεν

Οἰ κί α μὲ ἐγ κα τε στη μέ νο σύ στη μα γε ω θερ μι κῆς ἀν-
τλί ας θερ μό τη τας γιὰ δω ρε ὰν ψύ ξη - θέρ μαν ση ἀ πὸ 

τὴ “θαλ πω ρὴ” τῆς Γῆς.
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πό λις, ἀ π’ τὴν αὐ γὴ τῆς γνω στῆς Ἱ στο ρί ας μας, θὰ ἀ πο-
δει χθῇ ὡς ὁ δό κι μος τρό πος, γιὰ νὰ ζή σῃ ὁ ἄν θρω πος 
ὡς κοι νω νι κὸ καὶ πο λι τι κὸ ὄν. Ὅ πως ὅ μως ὅ λα ἔ τσι 
καὶ ἡ πό λις ἔ χει τὴ σκο τει νή της πλευ ρά. Ἡ δη μι ουρ-
γι κό τη τα τῆς πό λης, ποὺ γί νε ται πολ-ι τι σμός, μπο ρεῖ 

νὰ γί νῃ πόλ-ε μος. Αὐ τὴ ἡ ἐ ναλ λα γὴ προ φα νῶς συ ναρ τᾶ ται ἀ πὸ τὴν 
κα τά στα ση τῆς ψυ χῆς τοῦ ἀν θρώ που ὡς πολ-ί τη πλέ ον.

Ἡ ἰ σορ ρο πί α με τα ξὺ πο λι τι σμοῦ καὶ πο λέ μου τῆς πό λης βρί σκε ται στὴν ψυ χὴ 
λοι πὸν τοῦ πο λί τη καὶ ἐκ δη λώ νε ται ὡς στά ση καὶ συμ πε ρι φο ρὰ τῆς πό λης, δη λα δὴ 
ὡς πολ-ι τι κή της. Ἡ δο μὴ τῆς ψυ χῆς τοῦ ἀν θρώ που (λο γι  κό, θυ μο ει δές, ἐ πι θυ μη τι-
κό) δεί χνει μέ σα ἀ π’ τὸν ἀν τι θε τι κὸ χα ρα κτῆ ρα τῶν με ρῶν της τὸ ἐ πι σφα λὲς τῆς 
ἰ σορ ρο πί ας αὐ τῆς. Ἡ Ἱ στο ρί α ἔ δει ξε, ὅ τι, ὅ ταν τὸ ἐ πι θυ μη τι κὸ (ἔν στι κτο) ἐ πι κρα τῇ, 
τό τε ἡ πό λις «γί νε ται» πό λε μος. Μὲ ἄλ λα λό για δι α θέ τει τὸν ἑ αυ τό της στὴ με ρί δα 
ἐ κεί νη τῶν πο λι τῶν της, ποὺ μπο ροῦν νὰ ἐκ φρά σουν κα λύ τε ρα τὴν κυ ρι αρ χί α τοῦ 
ἐ πι θυ μη τι κοῦ. Καὶ δὲν μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι ἄλ λοι αὐ τοὶ ἀ π’ τοὺς γνω στοὺς γιὰ τὴν κα-
τα κτη τι κή τους δρά ση ἄν δρες τῆς Ἱ στο ρί ας.

Ἡ ἡ γε σί α τῆς πό λης βρί σκει ἔκ φρα ση σὲ σκη νι κὸ αἵ μα τος, στὸ πρό σω πο ἑ νὸς 
ὡ πλι σμέ νου ἡ γε μό να. Ἀ π’ τὸ ἐ πι θυ μη τι κὸ ὅ μως θὰ ξε κι νή σῃ αὐ τὴ νὰ «ὑ φαί νῃ» τὸν 
«ἱ στό» της καὶ θὰ κα τα γρά φε ται, χρω μα τί ζε ται καὶ «ἐ ξη γεῖ ται» ἀ π’ τὸ ὑ πο ταγ μέ νο 
λο γι κό, γιὰ τὴν ὑ στε ρο φη μί α τῶν ἐκ φρα στῶν του.

Στὶς πό λεις τῆς Μυ κη να ϊ κῆς Πε ρι ό δου οἱ ἐκ φρα στὲς τῆς δύ να μης τῶν πό λε ων 
Ἀ χαι οὶ βα σι λεῖς θὰ στρα φοῦν κα τὰ τοῦ προ νο μι ού χου γεί το να, στὴν ἄλ λη πλευ-
ρὰ τοῦ Αἰ γαί ου (Τροί α), ποὺ δὲν παύ ει νὰ ἐ πι δει κνύ ῃ τὸν πλοῦ το καὶ τὴ δύ να μή 
του. Ὅ ταν ἦλ θε ἡ ὥ ρα –καὶ αὐ τὴ πάν τα ἔρ χε ται– κα τάρ ρευ σης τῆς αὐ το κρα το-
ρί ας τῶν Χετ ταί ων (13ος αἰ ῶ νας π.Χ.), καὶ ἡ ἀ να σφά λεια θὰ κυ ρι εύ σῃ τοὺς προ-
στα τευ ό με νούς τους Τρῶ ες, οἱ Ἀ χαι οὶ θὰ ἐ πι χει ρή σουν τὸ ἀ να με νό με νο. Τρω ι κὸς 
πό λε μος, ἕ να φο βε ρὸ δρᾶ μα, ποὺ θὰ φέ ρῃ τὸ σκο τει νὸ με σαί ω να στὸν Ἑλ λη νι κὸ 
Κό σμο, ὅ πως θὰ προ κύ ψῃ ἀ π’ τὴν κα τάρ ρευ ση τῶν Ἀ χαι ῶν στρα το κρα τῶν καὶ 

ÐÏË-ÉÓ, ÐÏË-ÉÔÉÊÇ
ÐÏË-ÉÔÉÓÌÏÓ
ÊÁÉ ÐÏË-ÅÌÏÓ
Ἡ γέ νε ση καὶ ἡ ἱ στο ρι κὴ δο λο φο νί α τους
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τὴν ἄ νο δο τῶν ἑλ λη νι κῶν φύ λων (∆ω ρι εῖς, Αἰ ο λεῖς, Ἴ ω νες), ποὺ θὰ κα λύ ψουν, τὰ 
κε νὰ ἐ ξου σί ας τῶν πρώ των. Κά ποι α στιγ μὴ (8ος αἰ ῶ νας π.Χ.) ὁ κό σμος αὐ τὸς θὰ 
«ξυ πνή σῃ» ἀ πὸ τὶς ᾠ δὲς τοῦ Ὁ μή ρου, ποὺ θὰ τοῦ θυ μί ζουν τὴ δό ξα τῶν Ἀ χαι ῶν 
ἀλ λὰ καὶ τὶς ἁ μαρ τί ες μὲ τὰ δει νά τους. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ὁ Ἡ σί ο δος μὲ τὰ ἔρ γα του 
θὰ ἐ πι χει ρή σῃ νὰ ἐ κλο γι κεύ σῃ τὰ πράγ μα τα καὶ νὰ δι δά ξῃ τὸν ἀ φυ πνι ζό με νο 
αὐ τὸν κό σμο, γιὰ νὰ μὴν μπερ δεύ ῃ τοὺς θρύ λους του μὲ τὴν πραγ μα τι κό τη τα.

Ἡ «πα ρέν θε ση» ἀ νοί γει

ἱ πό λεις, ποὺ θὰ ἐμ φα νι σθοῦν στὸν πε ρι ω ρι σμέ νο ἀλ λὰ ἰ δι αί τε ρα 
προι κι σμέ νο ἀ πὸ τὴν Φύ ση χῶ ρο, θὰ γε μί σουν ἀ πὸ κό σμο, πέ ραν τῶν 
ὁρίων πλη θυ σμια κῆς ἀν το χῆς τους (10 ἑ κατ.). Ἡ λύ ση, ποὺ θὰ δο θῇ στὸ 
με γά λο αὐ τὸ πρό βλη μα-πρό κλη ση, θὰ ἔ χῃ δύο κα τευ θύν σεις. Ἡ πρώ-
τη, ἐ ξω τε ρι κή, ἀ φο ρᾷ στὸ με γά λο ἀ ποι κι σμὸ (8ος- 7ος αἰ ῶ νας π.Χ.). 

Οἱ πό λεις τῶν ἀ ποί κων, ποὺ θὰ ἀ να δει χθοῦν ἀ π’ τὴν ἄ κρη τῆς Με σο γεί ου μέ χρι 
τὴν ἄ κρη τοῦ Εὔ ξει νου Πόν του, θὰ ἔ χουν μνῆ μες καὶ 
πα ρα δό σεις τῶν μη τρο πό λε ών τους, ἀλ λὰ θὰ λει τουρ-
γή σουν αὐ τό νο μα, στὴν βά ση τῶν συν θη κῶν ποὺ θὰ 
συ ναν τή σουν. (Αὐ τὴ εἶ ναι καὶ ἡ οὐ σι ώ δης δια φο ρὰ 
ἀ π’ τοὺς Εὐ ρω παί ους ἀ ποί κους, ποὺ θὰ ἐ πι βά λουν τὴν 
ἐ ξου σί α τῶν μη τρο πό λε ών τους στὶς ἀ ποι κί ες τους.)

Ἡ δεύ τε ρη κα τεύ θυν ση, ἡ ἐ σω τε ρι κή, ἀ φο ρᾷ στὸ 
πῶς πρέ πει ἡ πό λις νὰ ὀρ γα νω θῇ καὶ νὰ ζή σῃ ὡς κοι νω-
νί α ἀν θρώ πων ἀλ λὰ καὶ πό λε ων, ὥ στε ἡ ζω ὴ νὰ εἶ ναι 
ἀ νε κτὴ ἕ ως εὐ χά ρι στη καὶ πα ράλ λη λα δη μι ουρ γι κή, μὲ 
τοὺς λι γώ τε ρους κιν δύ νους, ποὺ ἡ φύ ση τοῦ ἀν θρώ που 
ἐ νέ χει. Ὁ Ὅ μη ρος, ποὺ θὰ τοὺς θυ μί ζῃ κα θη με ρι νὰ (μ’ 
αὐ τὸν ξυ πνᾶ νε καὶ μ’ αὐ τὸν κοι μοῦν ται) τὶς δό ξες ἀλ-
λὰ καὶ τὶς με γά λες ἁ μαρ τί ες καὶ τὰ δει νὰ τοῦ πο λέ μου, 
ποὺ οἱ πό λεις τῶν Ἀ χαι ῶν προ γό νων τοὺς ἔ φε ραν, θὰ 
γί νῃ πρό κλη ση. Ἦλ θε ἑ πο μέ νως ἡ ὥ ρα τὸ «λο γι κό» 
τῆς ψυ χῆς τους νὰ πά ρῃ τὴ θέ ση του καὶ νὰ βά λῃ τὰ 
ἄλ λα μέ ρη της στὴ δι κή τους, γιὰ νὰ δώ σῃ ἔ τσι τὴν 
ἀ νά λο γη ἀ πάν τη ση.

Ὁ στο χα σμὸς θὰ δι αρ ρή ξῃ τὸ ὁ μη ρι κὸ κέ λυ φος (πα-
ρά δο ση) ὡς ἀμ φι σβή τη ση, μὲ τοὺς τρα γι κούς μας ποι-
η τὲς τώ ρα νὰ ἀ να λαμ βά νουν δρά ση. 

Πα ράλ λη λα θὰ ἀ να ζη τή σῃ τρό πους ὀρ γά νω σης καὶ 
λει τουρ γί ας τῆς πό λης, στὴν βά ση τῶν βλέ ψε ων δι ά θε-

σης τοῦ ἑ αυ τοῦ τους, ὡς «δυ νά μει» πο λι τῶν τῆς πό λης τους.
Ἐ ὰν οἱ βλέ ψεις αὐ τὲς πα γι δεύ ον ταν στὸ ἐ πι θυ μη τι κὸ τῆς ψυ χῆς τους, τό τε τὸ 

«μαγ κα νο πή γα δο» τῆς Ἱ στο ρί ας θὰ τοὺς ξα να γυρ νοῦ σε στὰ γνώ ρι μα «μο νο πά τια» 

Οἱ πόλεις τῶν ἀποίκων 

(8ος-7ος αἰ. π.Χ.) 

θὰ ἔχουν μνῆμες 

καὶ παραδόσεις 

τῶν μητροπόλεών 

τους, ἀλλὰ θὰ 

λειτουργήσουν 

αὐτόνομα. Αὐτὴ 

εἶναι καὶ ἡ οὐσιώδης 

διαφορὰ ἀπ’ τοὺς 

Εὐρωπαίους ἀποίκους, 

ποὺ θὰ ἐπιβάλουν 

τὴν ἐξουσία τῶν 

μητροπόλεών τους 

στὶς ἀποικίες τους.
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τοῦ πο λέ μου, στὸ «μο τί βο» τοῦ ἡ ρω ι κοῦ πα ρελ θόν τος τους, ποὺ ὅ μως τώ ρα ἔ πρε πε 
νὰ ἀ πορ ρί ψουν, ἐ ὰν ἤ θε λαν νὰ ἀ πο φύ γουν τὰ δει νά του.

Οἱ Ἴ ω νες σο φοὶ στὴν ἄλ λη πλευ ρὰ τοῦ Αἰ γαί ου, μέ σα 
στὶς ἰ δι ά ζου σες (ὑ πα γω γὴ στὴν αὐ το κρα το ρι κὴ περ σι-
κὴ δύ να μη τῆς πε ρι ο χῆς) ἀλ λὰ εὐ νο ϊ κὲς συν θῆ κες τῶν 
ἑλ λη νι κῶν πό λε ων στὰ πα ρά λια τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας, θὰ 
κα ταυ γά σουν μὲ τὸ «φῶς» τους ὅ λο τὸν ἑλ λα δι κὸ χῶ ρο. 
Πρό κει ται γιὰ μί α ἰ δι αί τε ρα εὐ νο ϊ κὴ συγ κυ ρί α, ποὺ θὰ 
βο η θή σῃ ση μαν τι κὰ τὸν πο λί τη τῆς κά θε Ἑλ λη νί δας 
πό λης νὰ βρῇ τὸν ἑ αυ τό του καὶ νὰ δο κι μα στῇ στὴν 
ἰ σορ ρο πί α τοῦ τρι συ πό στα του τῆς ψυ χῆς του (συγ κρα-
τῶν τας τὸ φο βε ρὸ ἐ πι θυ μη τι κό της, στὸ μέ τρο ποὺ ἡ 
φύ ση του ὡς ἀν θρώ που ὁ ρί ζει).

Ἡ ∆ω ρι κὴ Σπάρ τη θὰ αὐ το δι α τε θῇ, ἐ κτρα πεῖ σα ἀ πὸ 
τὴν ἀρ χὴ στὸ ρε α λι σμὸ τοῦ ξί φους της. ∆ύο Μεσ ση νια κοὶ 
πό λε μοι θὰ δε σμεύ σουν τὴν αὐ το δι ά θε ση τῶν ὁ πλι τῶν-πο-
λι τῶν της πλέ ον. Οἱ κα τευ θύν σεις τοῦ Λυ κούρ γου ὅ μως 
θὰ τοὺς προ κα τα λά βουν γιὰ αὐ το συγ κρά τη ση, ὥ στε νὰ 
μπο ρέ σουν νὰ πο ρευ τοῦν μὲ ἀ ρε τή, στὴν βά ση τῶν ἑλ λη νι-
κῶν ἀ ξι ῶν, ποὺ ἀ νέ δει ξε ἡ ἴ δια ἡ ζω ὴ τοῦ Ἕλ λη να. Ξί φος 
καὶ μὲ ἀ ρε τὴ βί ος ση μαί νει ἁ πλᾶ «ὄρ γα νο τῆς τά ξε ως», 
δη λα δὴ κά τι σὰν «ἀ στυ νο μί α» τοῦ ἑλ λη νι κοῦ μι κρό κο σμου. Αὐ τὸς εἶ ναι ὁ ρό λος 
ποὺ τῆς προ έ κυ ψε καὶ αὐ το δι α τέ θη κε σ’ αὐ τὸν ὡς ἀμ φι σβή τη ση τοῦ ὁ μη ρι κοῦ πα-
ρελ θόν τος καὶ θέ ση στὸν ἀ να δυ ό με νο κό σμο τῶν Ἑλ λη νί δων πό λε ων. Καὶ θὰ τὸν 
κρα τή σῃ μέ χρι τέ λους, ἐκ φρα στὴς τῆς σω φρο σύ νης καὶ τῆς ἀν δρεί ας στὴν κα τὰ 
δί και ο ρο ὴ τῶν πραγ μά των τῶν Ἑλ λη νί δων πό λε ων.

Στὴν πό λη αὐ τὴ θὰ προ στρέ χουν σὲ λί γο οἱ ἄλ λες, γιὰ νὰ βρί σκουν τὸ δί κιο 
τους.

Ἡ κο ρύ φω ση στὴν «πα ρέν θε ση»

τὸν ἀν τί πο δα τῆς Σπάρ της ἡ Ἰ ω νι κὴ Ἀ θή να ὑ πὸ τὴν εὔ λο γη ἐ πιρ ρο ὴ 
τῶν συγ γε νῶν της στὴν ἄλ λη πλευ ρὰ τοῦ Αἰ γαί ου, θὰ κα τα λή ξῃ στὴ 
σο φί α τῆς ὁ μώ νυ μης θε ᾶς τῆς πό λης, γιὰ νὰ ἀ να ζη τή σῃ τοὺς δι κούς 
της ὅ ρους αὐ το δι ά θε σης ὡς κοι νω νί α πό λης. Θὰ ξε κι νή σῃ μὲ τὸν Σό-
λω να με τὰ ἀ πὸ μί α πε ρι πε τει ώ δη δι α δρο μή, στὶς ἀρ χὲς τοῦ 6ου αἰ ῶ να 

π.Χ. μὲ τὴ σει σά χθεια καὶ τὴ «στρο φή» τῶν φτω χῶν πο λι τῶν της στὴ ναυ τι λί α. Θὰ 
χρεια στῇ ἡ θε ὰ τῆς πό λης ἕ ναν αἰ ῶ να, γιὰ νὰ βά λῃ τὰ πράγ μα τά της στὸ δρό μο τῆς 
δη μο κρα τί ας μὲ πρω τερ γά τη τὸν Κλει σθέ νη. 

Ἡ Φι λο σο φί α (στο χα σμὸς ἀμ φι σβή τη σης καὶ δη μι ουρ γί ας) θὰ προ βά λῃ τὸν 
νό μο ὡς με τα βλη τὴ σύμ βα ση/θέ σμι ση καὶ αὐ θόρ μη τη τε λι κό τη τα τῆς ἀ νάγ κης 

Οἱ  Ἴωνες σοφοὶ 

στὴν ἄλλη πλευρὰ 

τοῦ Αἰγαίου, μέσα 

στὶς ἰδιάζουσες 

ἀλλὰ εὐνοϊκὲς 

συνθῆκες τῶν 

ἑλληνικῶν πόλεων 

στὰ παράλια τῆς 

Μικρᾶς Ἀσίας, θὰ 

καταυγάσουν μὲ τὸ 

«φῶς» τους ὅλο τὸν 

ἑλλαδικὸ χῶρο.
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(χρείας) πάνω ἀπὸ πρόσωπα καὶ συνήθειες. Ἡ Τέχνη ὡς αὐτοέκφραση τῆς Φύσης 
μέσα ἀπ’ τὸν ἄνθρωπο γιὰ ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ μόνη της, θὰ ἀναζητήσῃ 
τὸ μέτρο καὶ τὴν ἁρμονία, γιὰ νὰ ἀναδείξῃ τὸ κάλλος. Ὁ Ἕλληνας ἄνθρωπος 
ἀποκτᾷ συνείδηση τῆς οὐσίας τῆς Φύσης. Γνωρίζει ὅτι εἶναι ὕλη, κίνηση, ἀλλοί-
ωση, ἀοριστία, ἀπροσδιοριστία καὶ ζωὴ αὐτορρυθμιζόμενη. Γνωρίζει ὅτι εἶναι 
μέρος της καὶ ταυτόχρονα ὡς ζῷο πολιτικὸ δημιουργεῖ νόμους στὸν ἀντίποδά της. 
Ἡ ἐλεύθερη σκέψη του εἰσχωρεῖ στὰ ἄδυτά της, ὅπου θὰ κατανοήσῃ, ὅτι πίσω 
ἀπὸ τὴν ἁλυσίδα αἰτίας-ἀποτελέσματος κρύβει τὴν τάση της νὰ ἐξομοιωθῇ μὲ 
τὸν νοῦ - «θεό», κρύβει τὸ μεγάλο ἔρωτά της γι’ αὐτόν. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ 
αἰσθάνεται μέσα του. Νοῦς φαινομενικὰ χωρισμένος ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς Φύσης 
(∆ίας), ἀλλὰ ταυτόχρονα ἕλκων αὐτὴν πρὸς ζεύξη (Ζεύς) μὲ Ἔρωτα.

Θεμέλιο θέσμισης τῆς πόλης συνακόλουθα ἡ ἀρετὴ ὡς 
πρωταξία, μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅμως, ὅτι ἡ ὅποια πόλη δὲν 
μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀφείλει νὰ εἶναι (ἄριστη), 
καὶ ἡ δικαιοσύνη δὲν κατασκευάζεται οὔτε θεμελιώνεται 
μέσα ἀπ’ τὴν θεωρία. Εἶναι πολιτικὴ ἰδέα ἡ αὐτοθέσμιση 
τῆς κοινωνίας, μὴ «γαντζωμένη» ὅμως στὴν ὅποια τάξη 
πραγμάτων. Ἡ θέσμιση ὡς δημιουργία προκύπτει ὡς ὅριο 
τῆς κληρονομημένης σκέψης, ὑπερβαίνουσα τὴ θεωρία. 
Γνωρίζει τέλος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ἐλεύθερος 
οὔτε μὴ ἐλεύθερος οὔτε ἴσος οὔτε μὴ ἴσος, ἁπλᾶ ἐπιθυμεῖ 
τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἰσότητα. Καὶ αὐτὸ συνεπάγεται 
καθημερινὸ ἀγῶνα στὸ πλαίσιο τῆς πόλης (πολιτική) καὶ 
παράλληλα ἄσκηση (παιδεία). Ἔτσι καὶ μόνο ἡ Ἀθήνα, 
κορυφαία στὸν ἀντίποδα τῆς Σπάρτης, θὰ ἐφελκύσῃ τὸ 
θαυμασμὸ τοῦ συνόλου τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὡς πρό-
τυπο πόλης.

Ὁ Ἀθηναῖος πολίτης βιώνει καθημερινά, ὅτι ἡ ἰσορρο-
πία τῆς θεσμικῆς του πραγματικότητας συναρτᾶται ἀπὸ 
τὴν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς του, ἀφοῦ τὰ μέρη της πρέπει νὰ 
«δένουν» μὲ τὰ μέρη τῆς πόλης (ὄργανα λειτουργίας της), 
γιὰ νὰ μπορῇ νὰ νιώθῃ ἕνα μὲ αὐτὴν καὶ αὐτὴ μὲ αὐτόν. 
Ἐντελῶς σχηματικά, γιὰ νὰ καταδειχθῇ ἡ ἐξέχουσα αὐτὴ 

ἰδιαιτερότητα, ἡ Ἀθήνα ὡς πόλις/ὄχημα (φορέας κίνησης τῆς κοινωνίας) ὁρίζει τὸν 
ἄξονά της ὡς πολιτικὴ ἐξουσίας, νὰ διαπερνᾷ αὐτὴν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον (συμμετο-
χὴ στὶς ἀποφάσεις καὶ στὴ λειτουργία τῆς πόλης ὅλων τῶν πολιτῶν) μὲ «τιμόνι» τὴν 
Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου καὶ ὁδηγὸ τὸ νόμο ποὺ αὐτὴ δημιουργεῖ. «Κινητῆρας» του 
ἡ δημοκρατικὴ ὀργάνωση τῆς πόλης (Ἀγορὰ - Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου - ∆ικαστήρια 
- Θέατρο) μὲ «καύσιμο» τὸ μεῖγμα, ποὺ ἡ ἀρετὴ στὴν βάση τῆς ἀνάγκης διαμορφώ-
νει. Ἡ Φιλοσοφία δίνει τὰ «φτερά» της, καὶ ἡ Τέχνη ὁρίζει τὸ ρυθμὸ τῆς καρδιᾶς 
τῆς πόλης ὡς κοινωνίας στὸ μέτρο καὶ τὴν ἁρμονία της. 

Ὁ ἄνθρωπος 

δὲν γεννιέται 

ἐλεύθερος οὔτε μὴ 

ἐλεύθερος οὔτε 

ἴσος οὔτε μὴ ἴσος, 

ἁπλᾶ ἐπιθυμεῖ 

τὴν ἐλευθερία καὶ 

τὴν ἰσότητα. Καὶ 

αὐτὸ συνεπάγεται 

καθημερινὸ ἀγῶνα 

στὸ πλαίσιο τῆς 

πόλης (πολιτική) καὶ 

παράλληλα ἄσκηση 

(παιδεία). 
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Ἀλ λὰ ἡ κί νη ση τῆς πό λης/ὀ χή μα τος ἀ πὸ κί νη ση γιὰ ἐ πέ κτα ση τῆς κυ ρι αρ χί ας της 
καὶ αὔ ξη ση τοῦ πλού του της γί νε ται «πτή ση» δη μι ουρ γί ας. Ἔ τσι καὶ μό νο τὸ ἔν στι-
κτο θὰ βρε θῇ ἐ κεῖ, ποὺ τὸ «λο γι κό» ὁ ρί ζει, καὶ στὸ μέ τρο ποὺ ἡ καρ διὰ ρυθ μί ζει. 
Τό τε ὁ πο λί της νοι ώ θει μέ σα στὴν κα θη με ρι νό τη τά του τὸ λό γο του νὰ ὀρ θώ νε ται, 
νὰ γί νε ται λό γος τῆς πό λης καὶ προ σευ χὴ στὸν ὕ πα το Λό γο/ Νοῦ, ποὺ ἡ Φύ ση πάν-
τα θὰ ἀ πο ζη τᾷ τώ ρα μέ σα ἀ π’ τὸν ἄν θρω πο κι ὄ χι ἀ πὸ τοὺς θε ούς. Ἡ ἡ γε σί α τῆς 
πό λης βρί σκει τώ ρα ἔκ φρα ση στὸ σκη νι κὸ τοῦ πνεύ μα τος, στὸ πρό σω πο τῶν με γά-
λων φι λο σό φων, τρα γῳ δῶν καὶ καλ λι τε χνῶν, ποὺ ὁ δη γοῦν τὴν πό λη στὸ δρό μο τῆς 
δη μι ουρ γί ας, ἀλ λὰ καὶ στὸ πρό σω πο τοῦ στρα τη γοῦ της, 
ὅ ταν ἀ πει λῆ ται ἡ ἐ λευ θε ρί α της.

Ἡ «πτή ση» ὅ μως φέρ νει καὶ φό βο, φό βο ἀ πώ λειας τῆς 
ὑ λι κῆς «γλυ κειᾶς» πραγ μα τι κό τη τας καὶ ὁ φό βος τὴν 
«προ σγεί ω ση». Πράγ μα τι στὴν φά ση τῆς κο ρύ φω σης τῆς 
δη μο κρα τι κῆς λει τουρ γί ας τῆς πό λης (Πε ρι κλῆς) θὰ προ-
κύ ψῃ ἡ «προ σγεί ω σή» της στὸ δρό μο τῆς αὐ το κρα το ρι κῆς 
της κι νη το ποί η σης, ὡς «ρε α λι σμός». Τὸ ἔν στι κτο θὰ ξα να-
βρῇ τὴ γνώ ρι μη θέ ση ἐ λέγ χου στὴν ψυ χὴ τοῦ πο λί τη καὶ 
τῆς πό λης. Ἀ πὸ «σχο λεῖ ο» τῆς Ἑλ λά δος θὰ γί νῃ δυ νά στης 
τοῦ με γα λύ τε ρου μέ ρους τῶν Ἑλ λη νί δων πό λε ων, ποὺ θὰ 
προ στρέ χουν τώ ρα στὸν «ἀ στυ νό μο» (Σπάρ τη), γιὰ νὰ 
βρί σκουν τὸ δί κιο τους.

Ὁ ἐμ φύ λιος ἀρ χί ζει, γιὰ νὰ κλεί σῃ δρα μα τι κὰ τὸ κε φά-
λαι ο τῆς Ἑλ λη νί δας πό λης ὡς ἐ ξέ χου σας ἰ δι αι τε ρό τη τας, 
ὀρ γά νω σης καὶ λει τουρ γί ας αὐ το θέ σμι σης τοῦ Ἕλ λη να 
ἀν θρώ που/πο λί τη.

Ἐ πι στρο φὴ στὸν κα νό να

ὸ Μα κε δο νι κὸ Κρά τος στὰ ὅ ρια τοῦ Ἑλ λη νι-
κοῦ Κό σμου θὰ ἐν τά ξῃ μὲ τὸ ξί φος του τὸ σύ-
νο λο τῶν Ἑλ λη νί δων πό λε ων πλὴν Σπάρ της, 
καὶ ἡ πό λη θὰ ἐ πα νέλ θῃ στὴν «φυ σι ο λο γι κή» 
λει τουρ γί α της. Με τὰ τοὺς Μα κε δό νες (Μέ-

γας Ἀ λέ ξαν δρος καὶ Ἐ πί γο νοι) θὰ λάμ ψῃ τὸ «ἄ στρο» τῆς 
Ρώ μης, πό λης-ἕ δρας τῆς ὁ μώ νυ μης αὐ το κρα το ρί ας, ποὺ ἡ 
δυ να μι κή της θὰ με τα κι νή σῃ τὸ κέν τρο τοῦ κό σμου. Ἡ δη μο κρα τι κὴ ἀ φε τη ρί α τῆς 
πό λης (κα τὰ μί μη ση τῆς Ἑλ λη νί δας) θὰ ἀ πο δει χθῇ ἀ δύ να μη στὴν βά ση τῶν προ ϋ πο-
θέ σε ων παι δεί ας της. Σύν το μα σχε τι κὰ θὰ λάμ ψῃ ὡς πό λη/τέ ρας (1 ἑ κατ. κά τοι κοι) 
ἀ νεί πω της χλι δῆς καὶ με γα λεί ου.

Οἱ πε ρι βάλ λον τες αὐ τὴν καὶ πλε ο νά ζον τες «βάρ βα ροι» θὰ κλεί σουν μὲ τὸν τρό πο 
ποὺ αὐ τοὶ ξέ ρουν τὸ κε φά λαι ο αὐ τὸ τῆς Ἱ στο ρί ας, γιὰ νὰ ἀ νοί ξουν τὸ δι κό τους 
ὡς ἐ πί δο ξοι δι ά δο χοι τῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα το ρί ας. Μὲ τὸ ἔν στι κτο (κα τά κτη ση/

Ἡ ἡγεσία τῆς 

πόλης βρίσκει 

τώρα ἔκφραση 

στὸ σκηνικὸ 

τοῦ πνεύματος, 

στὸ πρόσωπο 

τῶν μεγάλων 
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στὸ δρόμο τῆς 

δημιουργίας, ἀλλὰ 
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ἐπικυριαρχία) «ὠρθωμένο» καὶ μὲ παιδεία ἀνύπαρκτη τὸ πρόβλημα παίρνει τώρα 
ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ἡ ἡγεσία τῆς πόλης/αὐτοκρατορίας βρίσκει ἔκφραση στὸ γνώριμο σκηνικὸ πλού-
του καὶ χλιδῆς ὡς ἐξαγοράσιμο ὑποκατάστατο τοῦ πνεύματος, στὸ πρόσωπο τοῦ 
αὐτοκράτορα, συνήθως ἱκανοῦ πολεμικοῦ ἄνδρα καὶ τῶν «ἀριστοκρατῶν»-συγ-
κλητικῶν, ποὺ τὸν περιβάλλουν ἀνταγωνιστικὰ ὡς φορεῖς μνήμης τῆς δημοκρατίας 
τῆς πόλης.

Τὸ χριστιανικὸ δόγμα, πού, γιὰ νὰ «στηθῇ», θὰ χρειασθῇ τρεῖς αἰῶνες ἐργώ-
δους προσπάθειας τῶν «χριστιανῶν»(;) τῆς Ρώμης καὶ τῆς Ἀλεξάνδρειας κυρίως, 
θὰ ἐπιβληθῇ τελικά, γιὰ νὰ φέρῃ τὴ μεσαιωνικὴ τάξη σὲ ∆ύση καὶ Ἀνατολή, τάξη 
«νεκροταφείου». Τὸ «φῶς» τῆς Ἑλληνίδας πόλης, ποὺ ἀναστάτωσε τὶς ψυχὲς ἑνὸς 
κόσμου ὁλοκλήρου, πρέπει τώρα νὰ σβήσῃ. Θὰ φροντίσουν γι’ αὐτὸ οἱ «βάρβα-
ροι» μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἱερατείου τοῦ νέου δόγματος. Ὁ τρόμος θὰ ἐπικρατήσῃ, 
καὶ οἱ Ἕλληνες, ἂν θέλουν νὰ ζήσουν, θὰ πρέπει νὰ ξεχάσουν τὸ ὄνομά τους.

Ἡ νέα πολιτικοοικονομικὴ τάξη, ὁ φεουδαλισμός, θὰ βρῇ στήριγμα στὸ νέο δόγ-
μα.

Ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία («Βυζαντινή») θὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν ἑλλαδι-

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου, ὁ τόπος συνέλευσης-διαλόγου, ὅπου ὁ πολίτης - πρόσωπο ἀποφά-
σιζε καὶ νομοθετοῦσε ὁ ἴδιος.
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κὸ χῶρο στὰ ἐρείπιά του, ποὺ ἡ ἴδια προκάλεσε, καὶ θὰ ἀναζητήσῃ τελικὰ ρόλους 
(κάτω ἀπὸ τὸ νέο δόγμα) στὰ δρώμενα τῆς Ἀνατολῆς. Σασσανίδες (Πάρθοι) ἀπὸ τὴ 
μία στὴ θέση τῆς Περσίας καὶ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ πιέζουν ἀσφυκτικά, μέχρι νὰ 
τὴν ἐξουθενώσουν. Ἕνας κόσμος ὁλόκληρος θὰ ὀργανωθῇ κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ 
Ἰσλὰμ (δόγμα κοινῆς ἀφετηρίας μὲ τὸ χριστιανικό), γιὰ νὰ ἐκδικηθῇ τὸν «ἄπιστο» 
στὸ πρόσωπο τῆς Ρώμης, ποὺ τὸν καταδυνάστευσε καὶ τὸν κατεξευτέλισε. Μοιραῖο 
ἑπομένως τὸ τέλος της, ποὺ θὰ καταφέρῃ νὰ ἐπιβραδύνῃ ἐντυπωσιακὰ μὲ τὶς φο-
βερὲς μηχανορραφίες τῶν ἰθυνόντων της, ποὺ θὰ καταγραφοῦν ὡς «ὑπόδειγμα» 
ρεαλιστικῆς πολιτικῆς γιὰ τοὺς νεώτερους. 

Οἱ πόλεις ἐδῶ, μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη πρώτη, θὰ ἐπιδοθοῦν μὲ θρησκευτικὸ 
πάθος στὴν ἀνέγερση τῶν ναῶν τοῦ δόγματος. Ὁ τροῦλλος καὶ ἡ καμάρα θὰ ὁρί-
σουν τώρα τὴ γραμμὴ τῆς πόλης, σημειολογῶντας τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τοῦ νέου 
ὑποκειμένου τῆς πόλης, τοῦ χριστιανοῦ, στὴν ἐξουσία τοῦ θεοῦ, δηλαδὴ τῶν ἐπὶ 
Γῆς ἐκπροσώπων του.

Ἡ λειτουργία τῆς πολιτικῆς αὐτοθέσμισης (Ἐκκλησία τοῦ ∆ήμου) γίνεται τώρα 
λειτουργία τῆς ἐκκλησίας τοῦ δόγματος, στὸ ναό, ποὺ χωράει μέσα του ὅλους ἀλ-
λὰ κάτω ἀπὸ τὸν τροῦλλο του. Ἡ ψαλμῳδία ὑποκαθιστᾷ τὴ θεσμικὴ δημιουργία 

Ἡ θεοκρατικὴ διαστρέβλωση τῆς ἔννοιας «ἐκκλησία» ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. 
Ἡ λέξη τώρα περιγράφει τὴν ἰουδαϊκὴ συναγωγὴ στὴν ἀρχὴ καὶ τὸ χριστιανικὸ ναὸ ἀργό-
τερα, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ ἔννοια τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου - προσώπου, ἀλλὰ τοῦ ἄβουλου 
μαζοποιημένου ποιμνίου, ποὺ καλέστηκε καὶ συνάχθηκε, προκειμένου νὰ λατρεύσῃ τὸν 

Γιαχβέ.
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τοῦ ∆ή μου, ὁ ἱπ πό δρο μος καὶ τὸ φθη νὸ θέ α μα τὸ Θέ α τρο. Ἡ τέ χνη τοῦ μέ τρου 
καὶ τῆς ἁρ μο νί ας γί νε ται ἁ γι ο γρα φί α σκο τει νῶν καὶ αὐ στη ρῶν μορ φῶν. Οἱ φι λο-
σο φι κὲς σχο λὲς γί νον ται θε ο λο γι κὲς γιὰ τὶς ἀ νάγ κες τοῦ δόγ μα τος, οἱ γυ μνι κοὶ 
ἀ γῶ νες (Ὀ λυμ πια κοί) γί νον ται μο να χι κὸς ἀ σκη τι σμός. Ἡ πό λη ἑ πο μέ νως χά νει 
τὸ νό η μα καὶ τὴν οὐ σί α της ὡς φο ρέ ας θέ σμι σης τῆς κοι νω νί ας της καὶ γί νε ται 
ἕ δρα πο λι τι κο-θρη σκευ τι κῆς ἐ ξου σί ας καὶ φυ σι κὰ τοῦ ἐμ πο ρί ου, ποὺ συ νε χί ζει 
στα θε ρὰ καὶ ἀ δι ά λει πτα τὴ λει τουρ γί α του. Σ’ αὐ τὸ θὰ βρί σκῃ προ φα νῶς δι έ ξο-
δο ὁ πλη θυ σμός της, γιὰ νὰ ση μει ώ νῃ τὶς ἐ πι δό σεις του. Ἡ πο λι τι κὴ τῆς πό λης 
δὲν τὸν ἀ φο ρᾷ πλέ ον, ἀ φοῦ βρί σκε ται στὰ «κα λὰ χέ ρια» τοῦ αὐ το κρά το ρα, τῶν 
«εὐ γε νῶν» καὶ τῶν πα πά δων της.

* * *

τὸν εὐ ρω πα ϊ κὸ χῶ ρο τὰ πράγ μα τα θὰ πε ρά σουν ἀ πὸ τὴν «λο γι κή» τῶν 
ἐ πι κυ ρί αρ χων βαρ βά ρων ὡς φε ου δαρ χῶν, ποὺ σύν το μα κά ποι οι ἀ πὸ 
αὐ τούς, με τὰ ἀ πὸ ἄ γριους «καυ γᾶ δες», θὰ γί νουν βα σι λεῖς ἐ θνι κῶν 
κρα τῶν ἢ αὐ το κρά το ρες. Αὐ τοὶ μὲ τὴ σει ρά τους θὰ ἀμ φι σβη τη θοῦν 
(Ἀγ γλι κὴ καὶ Γαλ λι κὴ Ἐ πα νά στα ση) γιὰ τὴν ἐ πι βο λὴ τῆς ἀ στι κῆς τά-

ξης μὲ στέμ μα. 
Μί α νέ α ἀμ φι σβή τη ση ὡς ἀγ γλο σα ξο νι κὸς φι λε λευ θε ρι σμὸς ἀ πὸ τὴ μί α καὶ 

Ρώσ σι κη Ὀ κτω βρια νὴ Ἐ πα νά στα ση ἀ πὸ τὴν ἄλ λη θὰ ἀ πο κα τα στή σῃ ἀ φ’ ἑ νὸς τὴ 
γνή σια ἀ στι κὴ τά ξη πραγ μά των (μὲ τοὺς ἐ θνι κοὺς «ἀν τι προ σώ πους» τῶν ἐ θνι κῶν 

κρα τῶν ὡς θε μα το φύ λα κές της) καὶ θὰ «ντεμ που τά ρῃ» 
ἀ φ’ ἑ τέ ρου τὰ σο βι ὲτ τῶν μπολ σε βί κων ἀν τί στοι χα. Στὴ 
γραμ μὴ αὐ τὴ πο ρεί ας θὰ κα τα λή ξου με σή με ρα στὴν ἀ με-
ρι κα νι κὴ ἐκ δο χὴ τοῦ ἐ θνι κοῦ κρά τους, ὡς «γρα να ζιοῦ» 
στὴν παγ κό σμια μη χα νὴ ὁ λο κλή ρω σης τοῦ παγ κό σμιου 
κρά τους.

Ἐ δῶ ὅ μως ἡ πό λη θὰ πε ρι έλ θῃ στὴν ὁ μη ρί α τῶν ἐμ πό-
ρων καὶ τῶν το κο γλύ φων ἀ π’ τὴν πρώ τη στιγ μὴ ἀμ φι-
σβή τη σης τῆς ἐ ξου σί ας τοῦ φε ου δάρ χη. Ἀ πὸ ἐμ πο ρι κὸς 
«κόμ βος» τοῦ δι κτύ ου τῶν νέ ων βα σι λεί ων (ἐμ πο ρι κὴ 
ἐ πα νά στα ση/13ος-14ος αἰ ῶ νας), ἔ γι νε βι ο μη χα νι κὴ πό λη 
(βι ο μη χα νι κὴ ἐ πα νά στα ση/ 18ος αἰῶνας) καὶ αὐ τὴ μὲ τὴ 
σει ρά της σύγ χρο νη πό λη/τέ ρας (ἄ νω τῶν 5 ἑ κατ. κατ., 
ὅ που μί α δι α βρω μέ νη «πλά κα» μι κρο με σαί ων ἀ στῶν 
χω ρί ζει τὸ «λοῦμ πεν» νέ ας σύν θε σης, ἀ πὸ ἕ ναν «κό σμο» 
ἀ σύλ λη πτου πλού του καὶ χλι δῆς), ἕ δρα δι οί κη σης οἰ κο-
νο μι κῶν «κο λοσ σῶν» στὰ «χέ ρια» ἀ πο γό νων τοῦ το κο-
γλύ φου. Ἀ να γέν νη ση καὶ ∆ι α φω τι σμὸς δὲν κα τά φε ραν 
τε λι κὰ νὰ στρέ ψουν τὰ πράγ μα τα τῆς πό λης ἐ κεῖ, ποὺ 
ἀρ χι κὰ ἔ δει ξαν. Τὸ φαν τα σια κὸ τοῦ Εὐ ρω παί ου ἀν θρώ-

Ἡ πόλη ἑπομένως 
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που ἔχει ἔγκαιρα «παγιδευτῆ» στὸ ὄνειρο τοῦ πλούτου μὲ «δόλωμα» τὸ κέρδος τοῦ 
ἐμπόρου, ρυθμιστῆ τῶν πραγμάτων τῆς πόλης.

Ἡ πόλη/τέρας τώρα, γιὰ νὰ ζήσῃ ὡς μέλος κοινωνίας πόλεων/τεράτων, ὀφείλει νὰ 
κατασκευάζῃ, διαμορφώνῃ καὶ συντηρῇ τὸ «συνδετικὸ ἱστό» της (νέες τεχνολογίες), 
ὥστε τὸ τέρας/οἰκονομία (παγκοσμιοποίηση), ποὺ τὴ ζῇ, νὰ μπορῇ νὰ ἀναπτύσσεται 
καὶ νὰ κινῆται ἄνετα σὲ ὅλο τὸ εὖρος τοῦ πλανήτη.

Εἶναι προφανές, ὅτι στὸ εἶδος αὐτὸ «πόλης», ὅπου ὡς θεμέλιό της στὴ θέση τῆς 
ἀρετῆς βρίσκουμε τὸ κέρδος καὶ ὡς ἀξίες αὐτές, ποὺ αὐτὸ ἀναγνωρίζει, ἡ πολιτικὴ 
ὡς θεσμικὴ δημιουργία αὐτοπροσδιορισμοῦ τοῦ πολίτη δὲν ἔχει νόημα. Ἐδῶ ἑπομέ-
νως βρίσκεται τὸ τέλος τῆς πόλης ὡς φορέα οἰκονομικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ πόλη/τέρας 
τώρα γίνεται φορέας οἰκονομικοῦ πολέμου, γιγαντιαίων 
καὶ ἀνεξέλεγκτων διαστάσεων μὲ τὶς φοβερώτερες ἀπώ-
λειες, ποὺ εἶδέ ποτε ὁ πλανήτης. 

Ἡ ἄμεση ἀπειλὴ καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, οἱ 
συνεχεῖς πόλεμοι ἐπιβολῆς τῆς κυριαρχίας τῶν ΗΠΑ, οἱ 
φοβερὲς ἀρρώστιες, ποὺ ἀπειλοῦν ἄμεσα τὶς κοινωνίες 
μας, μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Ἡ πρόκληση μέγιστη.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πρέπει νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ, γιὰ νὰ 
δώσῃ τὴν ἀπάντηση ποὺ ὀφείλει –καὶ ἡ Φύση περιμένει 
ἀπὸ αὐτόν.

Οἱ «λοῦμπεν» τῆς σύγχρονης πόλης/τέρατος, ζῶντας 
στὰ «ἔγκατά» της, μέσα στὴν φρίκη της, ἀλλὰ ἐλεύθεροι 
ἀπὸ τὶς ὅποιες δεσμεύσεις της, γίνονται φορεῖς τῆς νέ-
ας ἀμφισβήτησης μαζὶ μὲ τὶς «ἀρρώστιες» της. Εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι, ποὺ φροντίζουν ἐκ τῶν πραγμάτων περιποι-
ούμενοι τὸν «τάφο» τῆς πολιτικῆς τῆς πόλης (ἐκεῖ εἶναι 
«θαμμένη»), οἱ μόνοι ἴσως ποὺ νιώθουν τόσο βαθιὰ τὴν 
ἀπουσία της. Τὰ «ἀγριολούλουδα» στοὺς τοίχους τῆς πό-
λης καὶ τοῦ ∆ιαδικτύου τὸ μαρτυροῦν.
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ATLAS OF WORLD HISTORY - THE TIMES.

Στάθης Νελλόπουλος

Στὸ εἶδος αὐτὸ 

«πόλης», ὅπου ὡς 

θεμέλιό της στὴ 

θέση τῆς ἀρετῆς 

βρίσκουμε τὸ 

κέρδος καὶ ὡς 

ἀξίες αὐτές, ποὺ 

αὐτὸ ἀναγνωρίζει, 

ἡ πολιτικὴ ὡς 

θεσμικὴ δημιουργία 

αὐτοπροσδιορισμοῦ 

τοῦ πολίτη δὲν ἔχει 

νόημα. 



Χρόνης Μπότσογλου: «Αὐτοπροσωπογραφία» 
(ὑδατογραφία σὲ χαρτί).



Ὁ τ. πρύ τα νις τῆς Α.Σ.Κ.Τ. ἀ πο κα λύ πτει 
τὸν ἔ λεγ χο ἀλ λὰ καὶ τὴν ἀν τί δρα ση τῶν δη μι ουρ γῶν
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ζω γρά φος Χρό νης Μπό τσο γλου ἔ χει τὴν δι κή του ἱ στο ρί α 

στὸν χῶ ρο τῶν Εἰ κα στι κῶν Τε χνῶν. Σπού δα σε στὴν Ἀ νω-

τά τη Σχο λὴ Κα λῶν Τε χνῶν καὶ στὴν Ecole Supérieure des 

Beaux- Arts στὸ Πα ρί σι καὶ ἔ χει πραγ μα το ποι ή σει πολ λὲς 

ἀ το μι κὲς ἐκ θέ σεις καὶ συμ με το χὲς σὲ ἀ κό μα πε ρισ σό τε ρες 

ὁ μα δι κές, τό σο στὴν Ἑλ λά δα ὅ σο καὶ στὸ ἐ ξω τε ρι κό. Εἶ ναι καὶ συγ γρα φέ-

ας τῶν βι βλί ων «Ἡ με ρο λό για Τα ξί δια» (1994) καὶ «Ψευ το δο κί μια» (2000). 

Ἐ πί σης ἔ χει ἐκ δώ σει τὴν ποι η τι κὴ συλ λο γὴ «Σπου δὴ στὸ μαῦ ρο» (1998). 

Ὡς πρώ ην πρύ τα νις τῆς Σχο λῆς Κα λῶν Τε χνῶν, «κα θ’ ὕ λην ἁρ μό διος», 

μᾶς ἐ ξη γεῖ ὡ ρι σμέ νες «κρυ φές» πτυ χὲς τῆς Ἱ στο ρί ας τῆς Τέ χνης κα θὼς καὶ 

ἰ δι αί τε ρα τῆς ἐ ξάρ τη σής της ἀ πὸ τὴν Ἐ ξου σί α, ἀλ λὰ καὶ τοὺς νό μους τῆς 

ἀ γο ρᾶς. 

«∆»: Πολ λοὶ ἄν θρω ποι σή με ρα δὲν μπο ροῦν νὰ ἀν τι λη φθοῦν τὸν λό γο, ποὺ τὸ 
κό στος ἑ νὸς ἔρ γου Τέ χνης εἶ ναι πο λὺ ὑ ψη λό. Στὴν ἐ πο χή μας ποι ά εἶ ναι τὰ κρι-
τή ρια ἐ κεῖ να ποὺ ἀ να δει κνύ ουν τὴν ἀ ξί α ἑ νὸς ἔρ γου Τέ χνης;

Ἀ πὸ τὸ 1950 καὶ με τὰ ἡ Τέ χνη ὑ πάρ χει καὶ λει τουρ γεῖ στη ριγ μέ νη μό νο σὲ ἕ να βα-
σι κὸ κρι τή ριο, τὴν ἐμ πο ρι κό τη τα. Κα λῶς ἢ κα κῶς – δὲν ἔ χει ση μα σί α – ἡ Ζω γρα φι κὴ 
κι νεῖ ται μὲ τὸν τρό πο ποὺ τῆς ἐ πι βάλ λουν οἱ εὐ ρύ τε ρες κοι νω νι κὲς δο μές, δη λα δὴ ἡ 
ἐ λεύ θε ρη ἀ γο ρὰ καὶ ἡ παγ κο σμι ο ποί η ση. ∆ὲν ὑ πάρ χουν σή με ρα ἄλ λες αἰ σθη τι κὲς 
ἀ ξί ες πα ρὰ μό νο τὸ ἐμ πό ριο. Οἱ κα νό νες τοῦ ἐμ πο ρί ου κα θο ρί ζουν τὴν ἀ ξί α τῶν 
ἔρ γων Τέ χνης σή με ρα. Εἶ ναι σκλη ρὸ αὐ τὸ ποὺ λέ ω, ἀλ λὰ ἔ τσι εἶ ναι.

«∆»: Ἔ τσι ἀ ξι ο λο γοῦν ταν πάν το τε τὰ ἔρ γα Τέ χνης;
Μέ χρι τὸ 1950 ἐ πι βί ω νε ἡ πιὸ πα λιὰ Τέ χνη. Ἡ νε ω τε ρι κό τη τα. Ὁ μον τερ νι σμός. 

Αὐ τὰ τὰ ρεύ μα τα λει τουρ γοῦ σαν μέ σα σὲ πα λαι ό τε ρα συ στή μα τα ἀ ξι ῶν. Ἀ πὸ τὴ 
στιγ μὴ ποὺ ἐ πι κρά τη σε ὁ φι λε λευ θε ρι σμὸς στὴν Οἰ κο νο μί α, μοι ραῖα καὶ ἡ Τέ χνη 
ἀ ναγ κά στη κε νὰ ἀ κο λου θή σῃ τοὺς νό μους τῆς ἀ γο ρᾶς. 

Ὁ Hobsbawn στὸ βι βλί ο του «Ὁ αἰ ῶ νας τῶν ἄ κρων» ἀ να λύ ει μέ σα σὲ δύο κε φά-
λαι α τὸν τρό πο, ποὺ ἡ Τέ χνη ὑ πο τά χθη κε πλή ρως στοὺς νό μους τῆς ἀ γο ρᾶς. Ἑ πο-

ÅÎÏÕÓÉÁ
ÊÁÉ ÔÅ×ÍÇ
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μένως τὸ ζήτημα τῆς ἐμπορικότητας τῆς Τέχνης καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει, γιὰ 
τὸ ἂν αὐτὴ ὠφελῇ ἢ βλάπτῃ, εἶναι τελείως ρητορικό. Ἡ Τέχνη σήμερα ὑπάρχει μόνο 
μὲ αὐτοὺς τοὺς ὅρους. ∆υστυχῶς μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει βρεθῆ ἕνα ἄλλο σύστημα 
ἀξιῶν, ποὺ νὰ θέσῃ νέους κανόνες, στὸν τρόπο ποὺ θὰ κινῆται ἡ Τέχνη. 

Ἡ στρατευμένη Τέχνη καὶ οἱ δημιουργοὶ

«∆»: Τὸ Βυζάντιο ἐπέβαλε τὴν στράτευση τῆς Τέχνης μὲ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέ-
τηση τοῦ δόγματος.

Ἡ βυζαντινὴ τέχνη λειτούργησε καὶ ἀναπτύχθηκε βασισμένη στὸ θρησκευτικὸ 
δόγμα καὶ ὄχι στὴν αἰσθητική. ∆ηλαδὴ ἡ μορφὴ γεννήθηκε μέσα ἀπὸ τὸ δόγμα. Καὶ 
στὴν Φαραωνικὴ Αἴγυπτο τῶν ταφικῶν μνημείων ἡ Τέχνη ἦταν θρησκευτική. Εἶναι 
γεγονός, ὅτι κάθε φορά, ἀνάλογα μὲ τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν, ἡ 
Τέχνη καλεῖται νὰ ἐξυπηρετήσῃ καὶ κάποιες σκοπιμότητες, ἀπὸ θρησκευτικὲς μέχρι 
πολιτικὲς μέχρι καὶ προσωπικὰ γοῦστα.

«∆»: Πότε ἄρχισε ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Τέχνης;
Ἡ Τέχνη ἐγκαταλείπει τὸν θρησκευτικὸ προσανατολι-

σμό της σταδιακά. Στὴν Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης γιὰ 
παράδειγμα ἀποκτᾷ κοσμικὸ χαρακτῆρα. Οἱ πίνακες ζω-
γραφικῆς καὶ τὰ ἀγάλματα κοσμοῦν τώρα ὄχι μόνο τὶς 
ἐκκλησίες ἀλλὰ καὶ τὰ σπίτια τῶν πλουσίων. Στὶς Κάτω 
Χῶρες, ὅπου ἔλαβαν χώρα ἔντονες θρησκευτικὲς διαμάχες 
ἀνάμεσα σὲ καθολικοὺς καὶ προτεστάντες, ἄλλαξε ὁ τρό-
πος διακόσμησης τῶν ναῶν. Ἡ Τέχνη ἐκεῖ πῆρε χαρακτῆ-
ρα ἀπολύτως κοσμικό. Ἄρχισαν λοιπὸν νὰ ζωγραφίζουν 
τὸν κύριο τάδε, διάφορες σκηνὲς ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή, 
κ.λ.π. Αὐτὰ τὰ αἰτήματα τὰ γεννᾷ ἡ ἴδια ἡ κοινωνία, οἱ ζω-
γράφοι ἁπλῶς τὰ ἀκολουθοῦν ἢ καλύτερα τὰ ἐκτελοῦν.

«∆»: Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Τέχνης καὶ γενικώτερα ἡ πολιτι-
στικὴ ἀκμὴ μήπως ὀφείλονται ἁπλῶς καὶ μόνο σὲ τυχαῖ-
ες ἱστορικὲς συγκυρίες;

Ὑπῆρξαν ἐποχές, ποὺ ἡ Τέχνη ἀναπτύχθηκε πολύ, χωρὶς αὐτὸ ὅμως νὰ σημαίνῃ, 
ὅτι οἱ κοινωνικοπολιτικὲς συνθῆκες στάθηκαν ἀπόλυτα ἰδανικὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξή 
της, γιὰ παράδειγμα ἀκόμη καὶ στὴν ἀρχαία κλασικὴ Ἀθήνα ὁ Φειδίας καταδικά-
στηκε. Ὁ Ρέμπραντ στὸ Ἄμστερνταμ, ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ 
προηγμένες πόλεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καταδικάστηκε, ὅταν παρουσίασε τὸ 
διάσημο ἔργο του «Νυχτερινὴ περίπολος». Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ ἐπιστρέψῃ τὴν 
μεγάλη προκαταβολὴ ποὺ εἶχε εἰσπράξει, δημεύτηκε ἡ περιουσία του. Οἱ παραγγε-
λίες γιὰ νέα ἔργα μηδενίστηκαν, καὶ αὐτὸς ὁ πολὺ μεγάλος ζωγράφος κατάντησε 
πένητας. Οὐσιαστικὰ τὸν ζοῦσαν οἱ μαθητές του καί, γιὰ νὰ συντηρηθῇ, ἔφτειαχνε 
χαλκογραφίες, τὶς ὁποῖες πούλαγε στὰ κρυφά, διότι, σὲ ὅ,τι πουλοῦσε ἐπίσημα, 
τοῦ κάνανε κατάσχεση. Ποτὲ λοιπὸν δὲν ἦταν ἐντελῶς εὐνοϊκὰ τὰ πράγματα γιὰ 

Ἡ βυζαντινὴ τέχνη 

λειτούργησε καὶ 

ἀναπτύχθηκε 

βασισμένη στὸ 
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αἰσθητική. ∆ηλαδὴ 

ἡ μορφὴ γεννήθηκε 
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ἐμᾶς τοὺς ζωγράφους. Φαίνεται, ὅτι ἡ Τέχνη ἀναπτύσσεται καὶ ὑπάρχει μέσα στὸ 
κοινωνικὸ πλαίσιο κάθε ἐποχῆς, λειτουργεῖ βάσει τῶν νόμων, ποὺ θέτει αὐτὸ τὸ 
πλαίσιο, καὶ πάντα βρίσκει τρόπο νὰ ἀνταποκρίνεται σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ 
νὰ παράγῃ τὸ ἔργο της.

∆ὲν μπορεῖ ἡ Ἐξουσία νὰ ὑποδουλώνῃ τὸν καλλιτέχνη

«∆»: Καὶ ὅταν ἕνα ἔργο δὲν ἀρέσῃ ἢ δὲν ἐξυπηρετῇ τὶς δέουσες πολιτικὲς ἀπαι-
τήσεις τῆς ἐξ-ουσίας, δικαιολογεῖται ἡ καταστροφή του;

Οἱ Ταλιμπὰν πρὶν λίγα χρόνια κατέστρεψαν τοὺς περίφημους Βοῦδδες, ἐπειδὴ 
«σκανδάλιζαν» τὴν θρησκευτική τους πίστη. Αὐτὸ γιὰ ἐμᾶς σήμερα εἶναι πολὺ κακό, 
γιατὶ σήμερα εἴμαστε συλλέκτες, ἐνῷ δὲν ὑπῆρχε ἡ ἔννοια τοῦ συλλέκτη πάντοτε.

Ἀκόμη καὶ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὰ παλιὰ ἀγάλματα τῶν Κούρων καὶ τῶν Κορῶν 
τὰ ἀντικαθιστοῦσαν μὲ καινούργια, τὰ ἔσπαγαν, γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν ὡς 
δομικὰ στοιχεῖα π.χ. στὰ τείχη τῆς Ἀκρόπολης, καὶ ἄλλα τὰ ἔθαβαν στὴ γῆ, κάτω 
ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἔστηναν νέα ἀγάλματα, μέχρι νὰ περάσῃ καὶ ἡ δική 
τους ἐποχή, καὶ νὰ καταστραφοῦν κι αὐτά. Πιὸ μετὰ οἱ χριστιανοὶ καταστρέψανε 
τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔργα, γιὰ νὰ κάνουν τὰ χριστιανικά.

«Ἡ γυναῖκα στὸ χῶρο τοῦ λιοτριβείου.»
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Ἐδῶ ὅμως θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω, ὅτι ἡ καταστροφὴ ἀρχαίων ναῶν ἀπὸ τοὺς 
χριστιανοὺς δὲν ὀφειλόταν πάντοτε στὸ θρησκευτικό τους μένος. Ὑπῆρξαν δηλαδὴ 
περιπτώσεις, πού, ἐπειδὴ οἱ ἀρχαῖοι ναοὶ εἶχαν ἄριστα δομικὰ ὑλικά, καὶ ἐπειδὴ τὰ 
ἐν λόγῳ κτήρια δὲν χρησιμοποιοῦνταν πλέον, οἱ χριστιανοὶ ἔχτισαν νέους ναοὺς 
πάνω ἢ δίπλα στοὺς παλιούς, χρησιμοποιῶντας τὰ παλαιά- πλὴν ἄριστα- δομικὰ 
ὑλικά τους. Πάρε γιὰ παράδειγμα τοὺς σύχρονους κατοίκους τῆς Θεσσαλονίκης ἢ 
τῆς Κωνσταντινούπολης, οἱ ὁποῖοι χτίζοντας τὰ σπιτάκια τους δίπλα στὰ παλαιὰ 
βυζαντινὰ τείχη, χρησιμοποιοῦν μέχρι καὶ σήμερα ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ δομικὰ ὑλικὰ 
–τῶν ἄχρηστων πλέον τειχῶν– εἴτε γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὰ θεμέλια εἴτε γιὰ νὰ ἐπι-
σκευάσουν τὶς κεραμοσκεπές τους, καὶ ἀκόμα δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι οἱ 
ἄνθρωποι τότε δὲν εἶχαν τὴν ἴδια ἀντίληψη «περὶ Τέχνης ἢ περὶ συλλεκτικότητας», 

ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ κατα-
στροφὴ δὲν ὀφείλεται σὲ «ἱερὸ μένος» ἀλλὰ σὲ ἁπλῆ ἀνάγ-
κη. Παρὰ ταῦτα ὑπῆρξαν καὶ πλῆθος περιπτώσεων, ὅπου 
ἡ καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων προκλήθηκε ἀπὸ 
τὴν ἔξαρση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν 
συστηματικὴ συντήρησή του ἀπὸ τὶς κρατικὲς Ἀρχές.

«∆»: Πῶς προέκυψε ἡ συνήθεια τῶν ἀνθρώπων νὰ 
συλλέγουν ἔργα Τέχνης;

Οἱ ἄνθρωποι γίνονται συλλέκτες ἔργων τέχνης ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης καὶ μετά. Μόλις τότε ἄρχισε νὰ 
σχηματίζεται ἀστικὴ τάξη, ποὺ λειτουργοῦσε ἔξω ἀπὸ 
τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ βασιλικὰ στεγανά. Τότε σχηματί-
ζονταν πόλεις μὲ τὴν μορφὴ ποὺ ἔχουν σήμερα. Ὁ πάπας 
μὲ τὴν μεγάλη ἐξουσία καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἰσχὺ δὲν ἦταν 
πλέον ὁ μόνος, ποὺ μποροῦσε νὰ παραγγείλῃ ἕνα ἔργο. 
Πλούσιοι ἀστοὶ ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο μποροῦσαν νὰ μισθώ-
σουν ἕνα ζωγράφο, ἕνα γλύπτη ἢ νὰ ἀγοράσουν ἕνα ἔργο 
ἰδιαίτερης αἰσθητικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀξίας, ἕνα ἔργο ὅπως 
λέμε «συλλεκτικό». 

Ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι δὲν ὑπῆρξαν Ἀσιᾶτες ἢ 
Ἀφρικανοὶ συλλέκτες, διότι οἱ κοινωνίες τους καὶ ὁ πολι-

τισμός τους δὲν ἀξιολογοῦσε ἔτσι τὰ ἔργα Τέχνης. Οἱ Ἰνδοὶ ἐπὶ παραδείγματι δὲν 
δέχθηκαν οὔτε τὸ σύστημα ἀξιῶν, ποὺ τοὺς ἐπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες, 
οὔτε τὴν χριστιανικὴ πίστη. Ὅλα λοιπὸν εἶναι σχετικά. ∆ημιουργήματα, ποὺ ἀρέ-
σουν σήμερα, μπορεῖ νὰ μὴν ἀρέσουν αὔριο. Καλλιτεχνήματα, ποὺ ἀρέσουν ἐδῶ, 
μπορεῖ νὰ μὴν γίνωνται ἀποδεκτὰ ἀλλοῦ. 

«∆»: Ἐσεῖς, γιατί δὲν ἀσχοληθήκατε μὲ τὴν ἁγιογραφία;
Οἱ περισσότεροι –ἂν ὄχι ὅλοι οἱ ἁγιογράφοι τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς 

Ἐποχῆς– ἦταν καλόγεροι. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κάνω θρησκευτικὸ ἔργο. ∆ὲν γίνεται. 
∆ὲν ἐπικρατοῦν σήμερα συνθῆκες κοινωνικοῦ ἐξαναγκασμοῦ γιὰ τοὺς ζωγράφους, 
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γιὰ νὰ μὲ ὑποχρεώσῃ κάποιος νὰ ζωγραφίσω κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θέλω.
«∆»: Μποροῦν οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες νὰ ὑποδουλώσουν ἀπόλυτα τὸ πνεῦμα 

ἑνὸς καλλιτέχνη;
Ὁ Ραφαὴλ εἶχε δημιουργήσει πολλὰ θρησκευτικὰ ἔργα, ὅμως ἔβρισκε τὸν τρόπο 

νὰ ἐκφράζεται καὶ παράλληλα νὰ ὑπηρετῇ τὸ σύστημα ἀξιῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ 
ἐποχὴ τότε ἀπαιτοῦσε ἡ θεματολογία τῶν ζωγράφων νὰ ἀναφέρεται εἴτε σὲ θρη-
σκευτικὰ θέματα εἴτε σὲ ἀρχαίους ἑλληνικοὺς μύθους, ὁ Ραφαὴλ ὅμως ἔφτειαχνε 
κάτι πανέμορφες Παναγίες, ποὺ θήλαζαν μὲ ἕνα προκλητικὸ στῆθος καὶ μὲ βλέμμα 
γεμᾶτο σαγήνη τὸν Χριστό, περνῶντας ἕνα μήνυμα ἀπαγορευμένου γιὰ τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη ἐρωτισμοῦ, ἐκκοσμικεύοντας δηλαδὴ τὴν θρησκευτικὴ θεματολογία. 

Φαίνεται καθαρά, ὅτι ὁ Ραφαὴλ ἤθελε νὰ ζωγραφίζῃ γυμνὸ καὶ ὄχι ἁγίους, 
ὅμως ἡ κοινωνία τοῦ ἐπέβαλλε ἄλλη θεματολογία. Παρὰ ταῦτα δὲν μποροῦσε 
νὰ κρυφτῆ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ὅσο καὶ ἂν καταπιεζόταν κοινωνικά, πάνω στὸν 
καμβᾶ του ἔβγαινε ὁ γνήσιος Ραφαήλ. Τὰ ἔργα του συνεπῶς ἦταν κοσμικὰ καὶ 
ὄχι θρησκευτικά.

Στὴν Νεώτερη Ἱστορία τὸ Παρίσι καὶ τὸ Βερολῖνο μέχρι καὶ τὸν Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο ἦταν τὰ κέντρα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐπίσης λίγο πρὶν τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανά-
σταση καὶ κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς στὴν Ρωσσία ἄνθισε ἡ Ρώσσικη Πρωτοπορία, 

«Μυτιληνιὸς ψαρᾶς» 
(Λάδι σὲ μουσαμᾶ ἐπικολλημένο σὲ νοβοπάν.)
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ἕνα πολὺ μεγάλο κεφάλαιο τῆς μοντέρνας Τέχνης τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα. 
«∆»: Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πότε ἀναδεικνύουν τὰ δικά τους εἰκαστικὰ ρεύ-

ματα;
Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Ἀμερικανοὶ κατανοοῦν τὴν ἀνάγκη τῆς πο-

λιτιστικῆς τους ἐπικράτησης σὲ παγκόσμιο πλέον ἐπίπεδο, καθ’ ὅσον ἦταν οὐσι-
αστικὰ οἱ μόνοι κερδισμένοι ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. ∆ές, καὶ οἱ δυό μας 
φορᾶμε παντελόνια τζίν, αὐτὸ εἶναι ἕνα εἶδος ἀμερικάνικης πολιτιστικῆς εἰσβολῆς. 
Ἡ Ἀμερικὴ κατάφερε νὰ ἐπικρατήσῃ σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν ἀνθρωπότητα. Οἱ 
μεγάλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις ἔπαψαν νὰ ἀποτελοῦν τὸ κέντρο τοῦ Παγκόσμιου Πο-
λιτισμοῦ. Τώρα τελευταῖα ξαναρχίζει δειλά-δειλὰ νὰ ξαναδημιουργῆται ἕνα νέο 
ρεῦμα Εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας. Πρῶτα τὸ Λονδῖνο καὶ ἀκολουθοῦν τὸ Παρίσι 
καὶ τὸ Βερολῖνο.

«∆»: Μπορεῖτε νὰ διακρίνετε, ἂν στὸ ἐγγὺς μέλλον ἡ 
Εὐρώπη θὰ ἐπανακτήσῃ τὴν πολιτιστικὴ πρωτοκαθε-
δρία, ποὺ εἶχε κάποτε;

Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζω. Ζοῦμε σὲ μία ἐποχή, ποὺ συντε-
λοῦνται πολλὲς πολιτιστικὲς ζυμώσεις. Ἡ Τέχνη κινεῖται 
μέσα στὸ ∆ιαδίκτυο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Κυβερνοχώρου, 
ὁ ὁποῖος τώρα ἀποτελεῖ τὴν πιὸ τέλεια ἔκφραση τῆς 
παγκοσμιοποίησης. 

Ὁ κόσμος ἔχει πλέον ξεφύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν ἐθνῶν-
κρατῶν ἢ τῶν ὁμοσπονδιακῶν χωρῶν. Μέσα στὸ ἠλε-
κτρονικὸ ∆ιαδίκτυο ἔχει δομηθῆ ἤδη ἕνα «Παγκόσμιο 
χωριό», ἡ ὑπόσταση τοῦ ὁποίου ὑπερβαίνει τὰ «κλισέ» 
τῆς Νέας Ὑόρκης ἢ τῶν Παρισίων.

«∆»: Πολλοὶ εἰκαστικοὶ σήμερα ἐπιλέγουν νὰ ἐκφρά-
ζωνται μέσῳ τῆς ψηφιακῆς Τεχνολογίας. 

Σίγουρα ἡ ἀνάπτυξη τῆς Τεχνολογίας ἐπηρεάζει τὴν Τέ-
χνη, ὅμως ἐξαρτᾶται ἀπὸ ποιά σκοπιὰ τὸ βλέπει κανείς.

Καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα οἱ πρόγονοί μας βίωσαν τεχνολογικὲς ἐπανα-
στάσεις περνῶντας ἀπὸ τὴν «Ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ» στὴν «Ἐποχὴ τοῦ σιδήρου». Τὰ 
«νέας γενιᾶς» σιδερένια ἐργαλεῖα ἐπέτρεψαν στὸν νέο καλλιτέχνη τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης νὰ δημιουργήσῃ ἀπίθανα καλλιτεχνικὰ ἀριστουργήματα. Τὰ σκαλίσματα στὸ 
μάρμαρο μὲ σιδερένια ἐργαλεῖα ἦταν πιὸ κομψὰ καὶ πιὸ λεπτά. Κάτι τέτοιο λοιπὸν 
συμβαίνει καὶ σήμερα, ὅταν κάνουμε τέχνη χρησιμοποιῶντας τοὺς ἠλεκτρονικοὺς 
ὑπολογιστές. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπιρροῆς τῆς σύγχρονης Τεχνολογίας στὴν ση-
μερινὴ Τέχνη θὰ τὰ κρίνουν οἱ μελλοντικὲς γενιές.

 Κωνσταντῖνος ∆. Μίχος
 (Λεύκαρος)
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Εὐρωπαϊκῆς 
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‣

Ἀλ λὰ ρῦ σαι τὴν ποί μνην ἀ πὸ τοῦ Πο νη ροῦ
«Ὡς ηὐ λό γη σας καὶ ἐ πλή θυ νας τὰ ποί μνια τοῦ Πα τριά ρχου Ἰ α κώβ, 

οὕ τως εὐ λό γη σον καὶ τὴν Ποί μνην τῶν κτη νῶν τού των τοῦ δού λου σου 
(τοῦδε)· καὶ πλή θυ νον, καὶ ἐν δυ νά μω σον αὐ τήν, καὶ ποί η σον αὐ τὴν εἰς 
χι λιά δας, καὶ ρῦ σαι ταύ την ἐκ τῆς κα τα δυ να στεί ας τοῦ ∆ι α βό λου, καὶ 
τῶν ἀλ λο φύ λων, καὶ πά σης ἐ πι βου λῆς ἐ χθρῶν, καὶ αὔ ρας θα να τι κῆς, 

καὶ λοι μι κῆς νό-
σου. Πε ρι φρού ρη-
σον αὐ τὴν δι’ ἁ γί-
ων Ἀγ γέ λων σου, 
πᾶ σαν ἀ σθέ νειαν, 
πάν τα φθό νον, καὶ 
πει ρα σμὸν φαρ μα-
κί ας καὶ γο η τεί ας, 
ἐξ ἐ νερ γεί ας ἐ περ χο μέ νης τοῦ ∆ι α βό-
λου, ἀ πο δι ώ κων ἐξ αὐ τῆς.» 

Αὐ τὰ ψέλ νει ὁ ἱ ε ρέ ας τῆς φω το-
γρα φί ας εὐ λο γῶν τας τὰ κο πά δια, 
ποὺ φέρ νουν οἱ κτη νο τρό φοι τῆς 
πε ρι ο χῆς στὴν κεν τρι κὴ πλα τεῖ α χω-
ριοῦ τῆς Κρή της κά θε χρό νο ἀ νή με-
ρα τοῦ Ἁ η-Γι ώρ γη τοῦ Γα λα τᾶ. (Φω-
το γρα φί α: www.explorecrete.com.)

Ἡ τα χυ δρο μι κὴ θυ ρί δα τοῦ Για χβὲ
Ὡ ρι σμέ νες ἀ πὸ 

τὶς ἐ πι στο λές, ποὺ 
δι εκ πε ραι ώ νει κα-
θη με ρι νὰ ἡ Ἰσ ρα η-
λι νὴ Τα χυ δρο μι κὴ 
Ὑ πη ρε σί α, ἀ πευ θύ-
νον ται προ σω πι κὰ 
στὸ Θε ὸ καὶ προ έρ-
χον ται ὄ χι μό νον 
ἀ πὸ τὸ Ἰσ ρα ὴλ ἀλ λὰ 
ἀ πὸ δι ά φο ρα μέ ρη 
τῆς Γῆς. Οἱ ἐ πι στο-
λὲς αὐ τὲς θε ω ροῦν-
ται ἰ δι ω τι κὲς συ νο-
μι λί ες μὲ τὸ Θε ό · 
δὲν ἀ νοί γον ται, οὔ-
τε κα τα στρέ φον ται, 
ἀλ λὰ συλ λέ γον ται καὶ σὲ τα κτὰ χρο νι κὰ δι α στή μα τα το πο θε τοῦν ται σὲ σχι σμὲς τοῦ 
Τεί χους τῶν ∆α κρύ ων στὴν Ἱ ε ρου σα λήμ.
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«Ὡς ηὐ λό γη σας καὶ ἐ πλή θυ νας τὰ ποί μνια τοῦ Πα τριά ρχου Ἰ α κώβ, 
οὕ τως εὐ λό γη σον καὶ τὴν Ποί μνην τῶν κτη νῶν τού των τοῦ δού λου σου 
(τοῦδε)· καὶ πλή θυ νον, καὶ ἐν δυ νά μω σον αὐ τήν, καὶ ποί η σον αὐ τὴν εἰς 



Ἀνατροφὴ μὲ μπούργκα  
καὶ Κοράνι

Ἡ φωτογραφία τοῦ μικροῦ παιδιοῦ 
μὲ τὴν εὐσεβῆ ἰσλαμικὴ ἔνδυση καὶ τὸ 
Κοράνι στὸ χέρι βρίσκεται στὴν ἱστοσε-
λίδα: www.flickr.com.
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Νηστεία μὲ περίσσεια εὐσέβεια

Γιὰ περίσσεια εὐσέβεια κατὰ τὴ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς: Ἀριστερὰ νηστίσιμο ἔδε-
σμα μὲ μορφὴ γυναίκας καὶ σταυρὸ στὸ κεφάλι, γνωστὸ ὡς λαζαράκι. ∆εξιὰ φιάλες οἴ-
νου μὲ τὶς μορφὲς τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ στὶς ἐτικέττες τους.

Ἑβραῖος: Τώρα καὶ σὲ μπύρα!

«Ἑβραῖος: Ἡ ἐκλεκτὴ (chosen) μπύρα». [Ἡ 
ἴδια λέξη χρησιμοποιεῖται στὴν Ἀγγλικὴ με-
τάφραση τῆς Βίβλου, γιὰ νὰ περιγράψῃ τὶς 
σχέσεις Ἑβραίων-Γιαχβὲ (ὁ ἐκλεκτὸς λαός).] 
∆ιατίθεται ἀπὸ τὸ 1996 (5.757 ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτικέττα) σὲ ἀρκετὲς 
Πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α. σὲ δύο τύπους: Γένεσις 
(Genesis Ale) καὶ Μεσσίας (Μessiah Bold.)

Γ.Λ.
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ὴν ἐ πο χὴ ποὺ ἡ ∆. Εὐ ρώ πη ἄ φη νε γιὰ τὰ κα λὰ πί σω 
της τὸν χρι στι α νι κὸ Με σαί ω να, οἱ ἑλ λα δι κοὶ πλη θυ σμοὶ 
(στὴν πλει ο ψη φί α τους βια ίως χρι στι α νω θέν τες ἀ πό γο-
νοι τοῦ ἀρ χαί ου ἑλ λη νι κοῦ ἔ θνους, ποὺ ἐ ξα ναγ κά στη καν 
νὰ ἀ πο ποι η θοῦν ἀ κό μα καὶ τὸ ἐ θνι κό τους ὄ νο μα) θὰ 

συ νέ χι ζαν νὰ ζοῦν στὸν με σαι ω νι κὸ λή θαρ γο, γιὰ τοὐ λά χι στον τρει σή μι-
συ ἀ κό μη αἰ ῶ νες. Τὸ χρο νι κὸ αὐ τὸ δι ά στη μα ἀ πο κλή θη κε «Τουρ κο κρα-
τί α», ἂν καὶ (δε δο μέ νου ὅ τι ἡ Χρι στι α νορ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α κά λε σε καὶ 
κα θα γί α σε τὴν ὀ θω μα νι κὴ κα τά κτη ση) δὲν ἀ πο τε λῇ πα ρὰ τὴν φυ σι κὴ 
συ νέ χεια καὶ τὴν ἀ κμαι ό τε ρη πε ρί ο δο τῆς ἀ να το λι κο ευ ρω πα ϊ κῆς («βυ-
ζαν τι νῆς») ἐκ δο χῆς τοῦ Με σαί ω να. 

Μὲ τὴν πνευ μα τι κὴ ἀ φύ πνι ση τῆς ∆ύ σης καὶ τὴν ἀ να ζή τη ση ἀ πὸ αὐ τὴν πο λι τι σμι-
κῆς ταυ τό τη τας ἀ να ζω πυ ρώ θη κε τὸ ἐν δι α φέ ρον τῶν Εὐ ρω παί ων γιὰ τὸν Ἑλ λη νι κὸ 
Πο λι τι σμό. Οἱ πρῶ τες συλ λο γὲς –ρω μα ϊ κῶν ἀρ χι κά- ἀρ χαι ο τή των ἀρ χί ζουν νὰ 
δη μι ουρ γοῦν ται στὴ ∆ύ ση ἀ πὸ τὸν 12ο κι ό λας αἰ ῶ να. Ἐν συ νε χεί ᾳ τὸ ἐν δι α φέ ρον 
με τα το πί ζε ται στὴν ἑλ λη νι κὴ Ἀρ χαι ό τη τα.

Κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς Τουρ κο κρα τί ας ἀ να ρίθ μη τοι Εὐ ρω παῖ οι ἀρ χαι ο λά τρες (ἢ 
«ἀρ χαι ο λά τρες») μὲ τὰ συγ γράμ μα τα τῶν ἀρ χαί ων πε ρι η γη τῶν πα ρα μά σχα λα ἀρ-
χί ζουν νὰ κα τα φθά νουν στὴν Ἑλ λά δα. Ὅ ταν ἐ πι στρέ φουν στὶς χῶ ρες τους, ἔ χουν 
φυ σι κὰ προ μη θευ τῆ καὶ ἀ νά λο γα «ἐν θύ μια», εὔ κο λα στὴ με τα φο ρὰ (ἀ γαλ μα τί δια, 
νο μί σμα τα κ.λπ.). Μὲ τὴν πά ρο δο τοῦ χρό νου οἱ με μο νω μέ νες αὐ τὲς ἐ νέρ γει ες ἐ ξε-
λίσ σον ται σὲ σχε δι α σμέ νες ἐ ξορ μή σεις ἀρ χαι ο εμ πό ρων, οἱ ὁ ποῖ οι λει τουρ γοῦν γιὰ 
λο γα ρια σμὸ ἀρ χαι ο συλ λε κτῶν ἢ «εὐ γε νῶν», ποὺ θέ λουν νὰ δι α κο σμή σουν τὶς ἐ παύ-
λεις τους μὲ αὐ θεν τι κὰ ἑλ λη νι κὰ καλ λι τε χνι κὰ ἔρ γα, κί ο νες, χει ρό γρα φους κώ δι κες, 

Ç ÓÕÍÅÍÏ×Ç
ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ
ÓÔÇÍ ÁÑÐÁÃÇ
ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÙÍ
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κ.λπ. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες τῆς Τουρκοκρατίας οἱ ἐπιχειρήσεις ἀρχαιοκαπηλίας 
διεξάγονται πλέον, ἂν καὶ «ἀνεπίσημα», ἀπὸ πράκτορες τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν βα-
σιλείων. Οἱ πράκτορες αὐτοὶ ἐνεργοῦν φυσικὰ καὶ γιὰ προσωπικό τους λογαριασμό. 
«Ἐπισκέπτονται» ὅλους τοὺς σημαντικοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους, ποὺ τότε, ὅπως 
ἦταν ἀναμενόμενο, ἦσαν πλήρως ὑποβαθμισμένοι (εἶχαν πατηθῆ ἀπὸ χριστιανικὰ 
ἱερὰ ἢ μετατραπῆ σὲ στάνες, κ.λπ.), καὶ ἔτσι οἱ ἐπιχειρήσεις παίρνουν τὸν χαρα-
κτῆρα ἀρχαιολεηλασίας. Τὰ εὐρωπαϊκὰ προξενεῖα στὴν Κων/πολη μετατρέπονται 
σὲ ὁρμητήρια ὠργανωμένων ἀρχαιοθηρικῶν συμμοριῶν ὑπὸ διπλωματικὴ πλέον 
καθοδήγηση. Στὴν ἀρχαιοθηρία κυρίως ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία ἐπιδόθηκαν σὲ πραγ-
ματικὸ ἀγῶνα δρόμου. Οἱ ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες κραδαίνονται ἀπὸ ὅποιες χῶρες 
τὶς κατέχουν ὡς σύμβολα ἰδεολογικῆς ἰσχύος καὶ ὡς πιστοποιητικὰ κληρονομικῶν 
δικαιωμάτων ἐπὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Ὅλοι οἱ προαναφερθέντες ἀρχαιοκυνηγοὶ συμπεριφέ-
ρονται εἴτε ὡς κοινοὶ ἀρχαιοκάπηλοι εἴτε ὡς καταστροφεῖς 
εἴτε –συνηθέστερα- ὡς καὶ τὰ δύο. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις 
διενεργοῦν καὶ «ἀνασκαφές», στὶς ὁποῖες καταστρέφουν 
ὅσα εὑρήματα δὲν μποροῦν νὰ μεταφέρουν, γιὰ νὰ μὴν τὰ 
βροῦν καὶ τὰ πάρουν οἱ ἀνταγωνιστές τους.

Κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διάρκειάς τους οἱ ἐπι-
χειρήσεις ἁρπαγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμικοῦ πλούτου 
διεξάγονται μὲ τὴν ἀνοχή/ἀδιαφορία τῶν Τούρκων καὶ 
τὴν σιωπηρὴ συγκατάθεση/συνενοχὴ τῆς Χριστιανορθόδο-
ξης Ἐκκλησίας. Μάλιστα πολλὲς φορὲς ἡ Ἐκκλησία ἔχει 
σημαντικὸ ρόλο στὸ κύκλωμα τῆς ἁρπαγῆς: π.χ. ἀνάμεσα 
στοὺς πληροφοριοδότες καὶ προμηθευτὲς τοῦ Ἄγγλου 
πρέσβη στὴν Κων/πολη Thomas Roe (1621-1628) βρίσκου-
με τὸν ἴδιο τὸν πατριάρχη καὶ τὸν ἐπίσκοπο Ἄνδρου. 
Στὸ ἀρχαιοεμπόριο διαπρέπουν καὶ οἱ μονὲς τοῦ Ἄθω: 
μὲ ἔγγραφό τους τοῦ 1694 ὁμολογοῦν, ὅτι πούλησαν στὸν 
βασιλιᾶ τῆς Ρωσσίας «παλαιὰ βιβλία», γιατί, ὅπως ἰσχυ-

ρίζονταν, λιμοκτονοῦσαν. Ἐπίσης τὸ 1801 ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πάτμου, ἀφοῦ 
δωροδοκήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, τοὺς παρέδωσε πανάρχαια χειρόγραφα, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καὶ ἕναν πλατωνικὸ διάλογο. Τὶς Μονὲς Πάτμου καὶ Ἄθω στιγματίζει 
καὶ ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ὅτι «ἐγύμνωσαν ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ πολύτιμά της 
ἀντίγραφα» («Προλεγόμενα» στὴν ἔκδοση τοῦ Ἰσοκράτη, 1807). Ἐπίσης στὴ δεκα-
ετία τοῦ 1720 ὁ Γάλλος πρόξενος στὴ Θεσσαλονίκη Ἐσπαρνὲ ὠργάνωσε δίκτυο 
πρακτόρων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ φίλους του μοναχούς, μὲ σκοπὸ τὴν κλοπὴ 
πολυτίμων χειρογράφων. 

Ἀλλὰ ἡ ἀρχαιολῃστεία προχωρᾷ κυρίως λόγῳ τῆς ἱστορικῆς ἀμνησίας τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ, ποὺ εἶχε ἀπολέσει τὴν συνείδηση τῆς προγονικῆς του καταγωγῆς. Προ-
οδευτικὰ οἱ Τοῦρκοι, ἀντιλαμβανόμενοι τὸ αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον τῶν ∆υτικοευ-
ρωπαίων γιὰ ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες, ἀπαγορεύουν τὴν ἐξαγωγὴ ἀρχαιοτήτων ἄνευ 
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ἀ δει ο δο τή σε ως. Φυ σι κὰ οἱ ἄ δει ες δί νον ται κα τό πιν γεν ναί ας δω ρο δο κί ας.
Ἡ πιὸ προ κλη τι κὴ –ἂν καὶ ὄ χι ἀ πα ραί τη τα πιὸ ση μαν τι κή– ἐ πι χεί ρη ση ἀρ χαι ο θη-

ρί ας στὸν ἑλ λα δι κὸ χῶ ρο εἶ ναι αὐ τὴ τοῦ Βρε ταν νοῦ λόρ δου Ἔλ γιν τὸ 1802 στὴν 
Ἀ κρό πο λη τῆς Ἀ θή νας. 

Οἱ ἀ πό πει ρες ἀ φύ πνι σης τῶν Ἑλ λή νων

Νε ο ελ λη νι κὸς ∆ι α φω τι σμὸς ἐ πι χεί ρη σε νὰ ἐ πα να φέ ρῃ στὸν παν τε-
λῶς ἀ πο προ σα να το λι σμέ νο ἑλ λη νι κὸ λα ὸ τὴν ἐ θνι κή του συ νεί δη ση, 
ἀ πὸ τὴν ὁ ποί α τὸν εἶ χε ἀ πο ξε νώ σει ἡ ὑ περ χι λι ε τὴς χρι στι α νι κὴ κα το-
χὴ τῆς χώ ρας. Ἡ ἑλ λη νι κὴ ἐ θνι κὴ ταυ τό τη τα ἀ να ζη τᾶ ται ἀ πὸ τὸν ∆ι-
α φω τι σμὸ στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα καὶ ὄ χι στὸ με σαι ω νι κὸ «Βυ ζάν τιο». 

Τὸ τε λευ ταῖ ο ἀ ξι ο λο γεῖ ται ἀ πὸ τὸν ∆ι α φω τι σμὸ ὡς ὁ ὀ λε τῆ ρας τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ 
(αὐ τὸ κό στι σε στὸν ∆ι α φω τι σμὸ ἀ φο ρι σμοὺς καὶ λυσ σα λέ ες δι ώ ξεις ἐ πὶ δε κα ε τί-
ες, ἀ κό μη καὶ με τε πα να στα τι κά). Κα τὰ συ νέ πεια γιὰ τοὺς δι α φω τι στὲς ἀ πο τε λεῖ 
ζή τη μα αἰχ μῆς ἡ ἀ νά δει ξη καὶ προ στα σί α κά θε προ γο νι κοῦ θη σαυ ροῦ. 

Οἱ ἐ πι χει ρή σεις ἀρ χαι ο λε η λα σί ας ἦ σαν γνω στὲς στοὺς δι-
α φω τι στές. Ὡ στό σο ὁ Κο ρα ῆς το πο θε τεῖ στὶς σω στές του 
δι α στά σεις τὸ πρό βλη μα, ὅ ταν σὲ ἀ παν τη τι κὴ ἐ πι στο λή 
του πρὸς τὸν Ὑ δραῖ ο Ἰ ω άν νη Ὀρ λάν δο (20/2/1807) δὲν κα-
τη γο ρῇ τοὺς ἅρ πα γες Ἄγ γλους, ποὺ «γδύ νουν» τὴν Ἀ θή να 
ἀ πὸ τὶς ἀρ χαι ό τη τές της, ἀλ λὰ ἐ πι ση μαί νει: «τί πταί ου σιν 
εἰς τοῦ το οἱ Ἄγ γλοι; Τὸ ἁ μάρ τη μα εἶ ναι τῶν ἀ παι δεύ των 
Ἀ θη ναί ων, οἱ ὁ ποῖ οι δὲν εἶ ναι ἱ κα νοὶ νὰ φυ λά ξω σι τὰ 
προ γο νι κά των κτή μα τα». Ὁ Κο ρα ῆς προ τεί νει στὸ Πα-
τρι αρ χεῖ ο («Ἅ παν τα», τ. Α2) νὰ κα λέ σῃ μὲ «ἐγ κύ κλιον 
πρὸς τὸ γέ νος» κά θε Ἕλ λη να –ἐ πὶ ποι νῇ ἀ φο ρι σμοῦ– νὰ 
μὴν δί νῃ ἢ που λᾷ σὲ ὁ ποι ον δή πο τε, ντό πιο ἢ ξέ νο, πα λαι ὰ 
χει ρό γρα φα, κ.λπ. Προ τεί νει ἐ πί σης τὴν ἵ δρυ ση μου σεί ου 
στὴν Κων/πο λη ἢ στὴν Χί ο. Σή με ρα ἀ κού γε ται ἀ στεῖ ο νὰ 
ὑ πο βάλ λῃ κα νεὶς πρὸς χρι στι α νι κὸ ἱ ε ρα τεῖ ο τέ τοι ες προ τά-
σεις. Ἀλ λά, ἂς μὴν ξε χνᾶ με, ὅ τι χά ρις στὶς ὑ πη ρε σί ες του 
πρὸς τοὺς Τούρ κους τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο εἶ χε πε τύ χει νὰ ἀ να-
γο ρευ θῇ ἀ πὸ αὐ τοὺς ὡς ἡ μό νη «ἑλ λη νι κή» Ἀρ χή, ὅ που 
μπο ροῦ σε τό τε νὰ ἀ πευ θυν θῇ κά ποι ος. 

Γιὰ τὸν Κο ρα ῆ ἡ πα ρα μο νὴ τῶν ἀρ χαι ο τή των στὴν Ἑλ λά δα δὲν ἀ πο σκο ποῦ σε 
στὴν ἐ ξυ πη ρέ τη ση μιᾶς ἐ πί κλη σης-ἐ πί δει ξης τοῦ προ γο νι κοῦ με γα λεί ου ἀ πὸ τοὺς 
Νε ο έλ λη νες (ὅ πως γί νε ται σή με ρα). Χρει α ζό ταν πρω τί στως οἱ Ἕλ λη νες νὰ τύ χουν 
τῆς κα τάλ λη λης «παι δεύ σε ως», ὥ στε νὰ γί νουν ἄ ξιοι τοῦ προ γο νι κοῦ πο λι τι σμοῦ 
καὶ «ἱ κα νοὶ νὰ φυ λά ξω σι τὰ προ γο νι κά των κτή μα τα». Χά ρις στὸν ἄ νι σο ἀ γῶ να, 
ποὺ δι ε ξῆ γε ὁ ∆ι α φω τι σμός, οἱ Ἕλ λη νες ξα να πέ κτη σαν τοὐ λά χι στον τὸ ἀ πα γο-
ρευ μέ νο ἀ πὸ τὴν Χρι στι α νορ θο δο ξί α ἐ θνι κό τους ὄ νο μα. Ἀ πέ κτη σαν ἐ πί σης μιὰ 

Τί πταίουσιν εἰς 

τοῦτο οἱ Ἄγγλοι; 

Τὸ ἁμάρτημα εἶναι 

τῶν ἀπαιδεύτων 

Ἀθηναίων, οἱ ὁποῖοι 

δὲν εἶναι ἱκανοὶ 

νὰ φυλάξωσι τὰ 

προγονικά των 

κτήματα.

Ἀδ. Κοραῆς
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ἀ μυ δρὴ αἴ σθη ση τῆς πραγ μα τι κῆς τους ἐ θνι κῆς καὶ πο λι τι σμι κῆς κα τα γω γῆς. Καὶ 
ἀ φυ πνί στη καν τό σο μό νο ὅ σο χρει α ζό ταν, γιὰ νὰ κά νουν μί α –ἔ στω καὶ ἀ νο λο-
κλή ρω τη κοι νω νι κὰ καὶ πο λι τι σμι κά– ἐ πα νά στα ση.

Με τὰ τὴν Ἐ πα νά στα ση
καθένας θὰ πε ρί με νε, ὅτι τὸ νε ο πα γὲς Ἑλ λη νι κὸ Κρά τος θὰ λάμ βα νε ἰ δι-
αί τε ρη μέ ρι μνα γιὰ τὴν προ στα σί α καὶ τὴν ἀ νά δει ξη τοῦ προ γο νι κοῦ 
πο λι τι σμι κοῦ πλού του, τὸ με γα λύ τε ρο μέ ρος τοῦ ὁ ποί ου ἐ ξα κο λου θοῦ-
σε νὰ μὴν ἔ χῃ ἀ κό μα ἀ πο κα λυ φθῆ. Ἡ ἀρ χαι ο σκύ λευ ση εἶ χε συ νε χι στῆ 
καὶ κα τὰ τὴ διά ρκεια τῆς Ἐ πα νά στα σης. Με σοῦν τος τοῦ Ἀ γῶ νος οἱ 

ἐ πα να στα τι κὲς δι οι κή σεις κά νουν ὅ,τι μπο ροῦν, γιὰ νὰ τὴ στα μα τή σουν. Π.χ. τὸ 1825 
ὁ ὑ πουρ γὸς Ἐ σω τε ρι κῶν Γρη γό ριος ∆ι καῖ ος (Πα πα φλέσ σας) κα λεῖ μὲ δι ά ταγ μα 
τὶς το πι κὲς Ἀρ χὲς καὶ τοὺς δα σκά λους, ὅ πο τε ἀ να κα λύ πτουν ἀρ χαι ό τη τες, νὰ τὶς 
ἀ πο θη κεύ ουν, ἐλ λεί ψει μου σεί ων, στὰ σχο λεῖ α: «διὰ νὰ ἀ πο κτή σῃ μὲ τὸν και ρὸν 
πᾶν σχο λεῖ ον τὸ μου σεῖ ον του, πρᾶγ μα ἀ ναγ και ό τα τον […] διὰ τὴν γνώ ρι σιν τῆς 

δε ξι ό τη τος τῶν προ γό νων μας καὶ διὰ τὴν πρό λη ψιν, τὴν 
ὁ ποί αν δι καί ως ἔ χου σιν ὡς τοια ῦτα τὰ σο φὰ τῆς Εὐ ρώ-
πης ἔ θνη, οἱ ὁ ποῖ οι μᾶς μέμ φον ται, δι ό τι τὰ χα ρί ζο μεν ἢ 
τὰ πω λοῦ μεν ἀν τὶ μι κροῦ τι μή μα τος εἰς τοὺς θα μί ζον τας 
εἰς τὴν Ἑλ λά δα πε ρι η γη τές των». Τὸν Μά ι ο τοῦ 1827 τὸ 
ΙΗ΄ ἄρ θρο τῆς Γ΄ Ἐ θνο συ νε λεύ σε ως τῆς Τροι ζή νας θὰ ἀ πα-
γο ρεύ σῃ τὴν ἔ ξο δο ἀρ χαι ο τή των ἀ πὸ τὴ χώ ρα. 

Ὡ στό σο ἡ ἀρ χαι ο λῃ στεί α θὰ συ νε χι στῇ καὶ ἐ πὶ Κα πο δί-
στρια. Εἰ δι κὰ στὰ νη σιὰ ὀρ γιά ζει: τὸ 1828 οἱ κά τοι κοι τῆς 
Ἀ νά φης πού λη σαν πολ λὰ ἀ γάλ μα τα στὸν Γάλ λο πρό ξε νο 
στὴ Θή ρα, ἐ νῷ πολ λὰ ἄλ λα τὰ κα τέ χω σαν καὶ ἔ χτι σαν 
ἀ πὸ πά νω τους σπί τι, ὥ στε μὲ τὸν και ρὸ νὰ τὰ που λή-
σουν καὶ αὐ τά. Τὸ 1829 ἱ δρύ ε ται τὸ πρῶ το ἀρ χαι ο λο γι κὸ 
μου σεῖ ο στὴν Αἴ γι να, τὸ ὁ ποῖ ο ἀρ χί ζει νὰ γε μί ζῃ σχε δὸν 
ἀ πο κλει στι κὰ μὲ εὑ ρή μα τα, ποὺ εὕ ρι σκαν στὰ χω ρά φια 
τους καὶ πα ρα χω ροῦ σαν ἀ φι λο κερ δῶς (πα ρὰ τὴν ὕ παρ ξη 
ἀ μοι βῆς) δι ά φο ροι «ἀ νώ νυ μοι» Ἕλ λη νες. 

Ὁ Μα κρυ γιά ννης («Ἀ πο μη νο νεύ μα τα») πλη ρώ νει ἀ πὸ τὴν τσέ πη του ἕ να σε βα-
στὸ πο σὸν σὲ ἀρ χαι ο κά πη λους, γιὰ νὰ «κό ψῃ» μιὰ ἐ ξα γω γὴ ἀρ χαι ο τή των: «Εἶ χα 
δύο ἀ γάλ μα τα πε ρί φη μα, μιὰ γυ ναῖ κα κι’ ἕ να βα σι λό που λο, ἀ τό φυα –φαί νον ταν 
οἱ φλέ βες, τό σην ἐν τέ λειαν εἶ χαν. Ὅ ταν χά λα σαν τὸν Πό ρον, τἄ χαν πά ρει κά τι 
στρα τι ῶ τες καὶ εἰς τ’ Ἄρ γος θὰ τὰ που λοῦ σαν κά τι Εὐ ρω παί ων. Χί λια τά λα ρα 
γύ ρευ αν. Ἄν τε σα κι ἐ γὼ ἐ κεῖ πέρ να γα. Πῆ ρα τοὺς στρα τι ῶ τες καὶ τοὺς μί λη σα. 
Αὐ τὰ καὶ δέ κα χι λιά δες τά λα ρα νὰ σᾶς δώ σουν, νὰ μὴν τὸ κα τα δε χτῆ τε νὰ βγοῦν 
ἀ πὸ τὴν πα τρί δα μας. ∆ι’ αὐ τὰ πο λε μή σα μεν. Βγά ζω καὶ τοὺς δί νω τρι α κό σια 
πε νῆν τα τά λα ρα.» 

Αὐτὰ καὶ δέκα 

χιλιάδες τάλαρα 

νὰ σᾶς δώσουν, 

νὰ μὴν τὸ 

καταδεχτῆτε 

νὰ βγοῦν ἀπὸ 

τὴν πατρίδα 

μας. ∆ι’ αὐτὰ 

πολεμήσαμεν.

Μακρυγιάννης



∆ΑΥΛΟΣ 314, Ἰούνιος 2008    22239

Κι ἐνῷ κάποιοι λίγοι «ἀφελεῖς» πολίτες δωρίζουν στὸ νεοϊδρυθὲν μουσεῖο, ὁ Κα-
ποδίστριας, προκειμένου νὰ κερδίσῃ τὴν εὔνοια τῶν ξένων, δωρίζει τοὺς ἀρχαιολο-
γικοὺς χώρους σὲ ὁμάδες ἀρχαιοθηρῶν καὶ ἀτόμων μὲ ξένη βασιλικὴ προστασία, 
γιὰ νὰ διενεργοῦν «ἀνασκαφές», ἀλλὰ καὶ νὰ μεταφέρουν ἀδιακρίτως τὴν πλούσια 
λεία τους στὶς χῶρες τους καὶ στὰ ἀφεντικά τους. Μάλιστα προμηθεύει τοὺς ἀρχαιο-
κάπηλους μὲ Ἕλληνες ἐργάτες, ποὺ τοὺς πληρώνει τὸ ἑλληνικὸ ∆ημόσιο… 

Ἔτσι τὸ 1828, ποὺ φθάνει στὴν Πελοπόννησο ἡ Γαλλικὴ ἐπιστημονικὴ ἀποστολή, 
ὁ Καποδίστριας καλεῖ τοὺς προκρίτους νὰ τῆς παράσχουν κάθε δυνατὴ βοήθεια. Οἱ 
Γάλλοι ἀξιώνουν «ἐλεύθερες» ἀνασκαφὲς ἀλλὰ καὶ τὴ μεταφορὰ ὅλων τῶν εὑρημά-
των στὸ Παρίσι. Ὁ Καποδίστριας, ἀντὶ νὰ τοὺς παραπέμψῃ στὸ προαναφερθὲν ΙΗ΄ 
ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ἐνδίδει, γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστήσῃ τὴ γαλλικὴ μοναρχία. Μά-
λιστα, γιὰ νὰ διευκολύνῃ τοὺς Γάλλους, ὁ Καποδίστριας ἀξιώνει ἀπὸ τὴν νέα –τὴν 
∆́ – Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους (Αὔγουστος 1829) νὰ τροποποιήσῃ τὸ ΙΗ΄ ἄρθρο 
περὶ ἀπαγορεύσεως ἐξαγωγῆς τῶν ἀρχαιοτήτων, πρᾶγμα 
τὸ ὁποῖο καὶ καταφέρνει: μὲ ἕνα λεκτικὸ σόφισμα τὰ ἀρ-
χαιολογικὰ εὑρήματα διαχωρίζονται ἀόριστα σὲ ἄρτια 
καὶ σέ… «συντρίμματα», καὶ παρέχεται «ἡ ἄδεια εἰς τὴν 
κυβέρνησιν νὰ συγχωρῇ τὴν ἐξαγωγὴν μόνον τῶν συν-
τριμμάτων τῶν ἀρχαιοτήτων, καὶ ὅταν μόνον ζητῶνται 
εἰς τὰς ἀρχαιολογικὰς ἐρεύνας ἐπιστημονικοῦ τινος 
καταστήματος ὁποιασδήποτε χώρας». Ὅλα αὐτὰ «ἐπὶ 
σκοπῷ πλείονος ὠφελείας τοῦ ἔθνους».

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν 
κατοίκων ἀνασκάπτεται καὶ σκυλεύεται ἀρχαιολογικὰ 
ἡ Ὀλυμπία: ἐκτεταμένα τμήματα ἀπὸ μετόπες, ἀριστουρ-
γηματικὲς γλυπτὲς ἀναπαραστάσεις ἀπὸ τὴν Μυθολογία 
καὶ ἄλλα «συντρίμματα» παίρνουν τὸν δρόμο γιὰ τὶς 
γαλλικὲς ἀρχαιοθῆκες καὶ ἀνάκτορα. 

Μὲ τέτοια νομικὰ παράθυρα ἄνοιξε ἀκόμη περισσότε-
ρο ἡ ὄρεξη τῶν ἀρχαιοκαπήλων. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν 
αὐτά, ὁ Καποδίστριας δώριζε ἀκόμα καὶ ἀρχαιότητες τοῦ νεοϊδρυθέντος Ἐθνικοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῆς Αἴγινας, τὶς ὁποῖες μὲ τόση «ἀκατανόητη» ἀνιδιοτέ-
λεια εἶχαν προσφέρει κάποιοι «ἁπλοῖ» Ἕλληνες. Ἔτσι γράφει πρὸς τὸν βασιλιᾶ τῆς 
Βαυαρίας: «Ἡ Κυβέρνησις μετὰ χαρᾶς προσφέρει εἰς τὸν σεβαστὸν ὑμῶν Ἄνακτα, 
ἂν ἡ Μεγαλειότης καταδέχεταί τι ἐκ τῶν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Μουσείῳ κειμένων ἀρχαί-
ων καλλιτεχνημάτων διὰ τὴν ἐν Μονάχῳ πλουσίαν ἀρχαιοθήκην» (Ἐπιστολαὶ Ι. 
Καποδίστρια, τ. ∆́  ).

Γιὰ τὸν Καποδίστρια οἱ ἀρχαιολογικοὶ θησαυροὶ ἀποτελοῦσαν ἀγαθὰ ἀποκλει-
στικῶς ἀνταλλάξιμα. Τὸ προσδοκώμενο ἀντάλλαγμα μποροῦσε νὰ εἶναι εἴτε ἡ 
εὔνοια τῶν μοναρχῶν τῆς Εὐρώπης εἴτε διάφορα βιομηχανικὰ εἴδη, ἐργαλεῖα κ.λπ. 
(αὐτὸ παραπέμπει στὴν σημερινὴ ἐπαγγελλόμενη «ἀνάπτυξη» καὶ «ἀξιοποίηση» 
τῶν ἐμπρησθέντων δασικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν περιοχῶν). Ὁ Γερμανὸς ἱστορικὸς 

Οἱ Γάλλοι ἀξιώνουν 

«ἐλεύθερες» 

ἀνασκαφὲς ἀλλὰ 

καὶ τὴ μεταφορὰ 

ὅλων τῶν εὑρημάτων 

στὸ Παρίσι. 

Ὁ Καποδίστριας 

ἐνδίδει, γιὰ νὰ μὴν 

δυσαρεστήσῃ τὴ 

γαλλικὴ μοναρχία. 
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Μέντελσον- Μπαρτόλντυ ἀναφέρει, ὅτι, ὅταν ὁ Καποδίστριας εὑρισκόταν μεταξὺ 
ξένων, ἐκδήλωνε «εὐφραδῶς τὸν καλλιτεχνικὸν αὐτοῦ ἐνθουσιασμόν», ὅταν ὅμως 
βρισκόταν ἀνάμεσα σὲ Ἕλληνες καὶ ἄκουγε νὰ μιλοῦν γιὰ «μάρμαρα» «ἐμόρφαζε». 
Στὴν Αἴγινα ἐπέτρεψε νὰ μεταβληθῇ σὲ λατομεῖο ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος (παραδο-
σιακὴ χριστιανικὴ τακτική) καὶ τὰ ἐρείπια νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς «μπάζα» γιὰ 
τὴν κατασκευὴ τῆς προκυμαίας. Μὲ τὰ κρηπιδώματα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα καὶ 
ἄλλα λείψανα χτίστηκε τὸ ὀρφανοτροφεῖο καὶ τὸ λοιμοκαθαρτήριο. Ὁ ∆ανὸς ἀρχαι-
ολόγος L. Ross, ἔφορος ἀρχαιοτήτων τὸ 1834, παρατηροῦσε, ὅτι θὰ μποροῦσε πολὺ 
εὐκολώτερα νὰ ἔχῃ ἀνοιχτῆ ἕνα λατομεῖο στὸ νησί.

Μιὰ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Αἴγινα πρὸς τὸν Κοραῆ ἀναφέρει γιὰ τὸ ἀρχαιολογικὸ 
μουσεῖο τῆς Αἴγινας, ὅτι : «οἱ εὐκολόπιστοι Ἕλληνες ἔστειλαν καὶ στέλλουν (ἐνν. 
εὑρήματα) πανταχόθεν τῆς Ἑλλάδος […] Τὰ μέτρια καὶ τὰ κολοβωμένα τὰ καταθέτει 

Ὁ Γάλλος λόγιος καὶ ζωγράφος Φωβὲλ (ιη΄-ιθ΄ αἰ.), πρόξενος τῆς χώρας του στὴν Ἀθήνα, 
ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ξένους ἀρχαιοκάπηλους, ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας 

κατέφθασαν στὴν Ἑλλάδα. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.)
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(ἐνν. ὁ Κα πο δί στριας) διὰ τὰ ὄμ μα τα τοῦ κό σμου. Τὰ πο λύ τι μα ὅ μως καὶ τὰ σῷα, 
ἄλ λα ἐ πώ λη σε καὶ ἄλ λα φυ λάτ τει εἰς ὑ πό γεια ἐρ γα στή ρια. Τοια ῦτα ἐρ γα στή ρια 
ἔ χει κάν πο σα καὶ εἰς τὴν Ἑλ λά δα καὶ ἔ ξω τῆς Ἑλ λά δος. Οἱ τα ξι δεύ ον τες ἐ πι στή-
θιοί του δὲν ἀ νε χώ ρη σαν ἀ π’ αὐ τὴν μή τε μὲ κε νὰς χεῖ ρας μή τ’ εἰς κε νὰ πλοῖ α» 
(«Ἅ παν τα», τ. Β2). 

Ἀλ λὰ καὶ με τὰ τὸν Κα πο δί στρια ἡ ἀρ χαι ο κα πη λι κὴ δρα στη ρι ό τη τα συ νε χί στη-
κε ἀ δι ά λει πτη. Ὁ πιὸ δαι μό νιος ἀρ χαι ο κά πη λος τοῦ 19ου αἰ ῶ να εἶ ναι ὁ Γερ μα νὸς 
Ἐρ ρί κος Σλῆ μαν. Ἦ ταν ἀρ χαι ο πώ λης μὲ ὄ σφρη ση ἐ πι χει ρη μα τι κοῦ λα γω νι κοῦ. Οἱ 
πε ρί φη μοι «θη σαυ ροί» του (τοῦ Πριά μου κ.λπ.) δὲν εἶ ναι πα ρὰ κα τα σκευ α σμέ να ἐκ 
τῶν ὑ στέ ρων συ νον θυ λεύ μα τα ἀ πὸ ἄ σχε τα εὑ ρή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α εἶ χε ἀ γο ρά σει ἐ δῶ κι 
ἐ κεῖ. Ἢ ἔ φτεια χνε ἀν τί γρα φα καὶ τὰ πα ρου σί α ζε ὡς αὐ θεν τι κά. Πολ λὲς φο ρὲς ἀ γό ρα-
ζε ἀρ χαι ό τη τες ἀ πὸ ἄλ λους ἀρ χαι ο κά πη λους, τὶς ἔ θα βε καὶ με τὰ ἀ πὸ λί γο και ρὸ τὶς 
«ἀ να κά λυ πτε». Πλα στο γρά φη σε ἐ πί σης τὸν ἀ πο λο γι σμὸ ση μαν τι κῶν ἀ να σκα φῶν, 
ὅ πως τῆς Τροί ας καὶ τῶν Μυ κη νῶν (Βλ. Κ. Κου τρου βέ λη: «Ἡ Τροί α τοῦ Σλῆ μαν δὲν 
εἶ ναι ἡ Ὁ μη ρι κή», «∆», τ. 160.). Ὁ φί λος του F. Max Muller ἀ πο φαί νε ται, ὅ τι «ὁ Σλῆ-
μαν κα τέ στρε ψε τὴν Τροί α γιὰ τε λευ ταία φο ρά». Χά ρις στὸν ὑ πο τι θέ με νο «θη σαυ ρὸ 
τοῦ Πριά μου» ἔ κα νε θό ρυ βο καὶ κα τώρ θω σε νὰ πά ρῃ ἄ δεια γιὰ τὴν ἀ να σκα φὴ τῶν 
Μυ κη νῶν, ὑ πο σκε λί ζον τας ἐ πι στή μο νες Ἕλ λη νες ἀρ χαι ο λό γους. Μά λι στα ἐκ βί α σε 
τὴν ἑλ λη νι κὴ κυ βέρ νη ση, ὅ τι, ἂν δὲν τοῦ ἔ δι νε τὴν ἄ δεια, θὰ ἐ ξή γα γε τὴν τε ρά στια 
συλ λο γή του στὴν Ἰ τα λί α, ὅ που, ὅ πως ἔ λε γε, «ἦ ταν κα λό δε χτος». Τὸ σπί τι του στὴν 
Ἀ θή να ἦ ταν ἕ να ἀρ χαι ο κα πη λι κὸ στρα τη γεῖ ο, ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο ἔ στελ νε ἀρ χαι ό τη τες σὲ 
ὅ λους τοὺς με γι στᾶ νες τῆς Εὐ ρώ πης.

Οἱ λί γοι «ἀ νώ νυ μοι» Ἕλ λη νες, ποὺ πρό σφε ραν χω ρὶς ἀ μοι βὴ ὅ,τι ἀρ χαι ό τη τες 
εὕ ρι σκαν στὰ χω ρά φια τους στὸ πρῶ το Ἐ θνι κὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο τῆς 
Αἴ γι νας, δὲν ἀ να φέ ρον ται πο τὲ καὶ που θε νά, πα ρ’ ὅ λο ποὺ τὰ ὀ νό μα τά τους 
ἔ χουν κα τα γρα φῆ στοὺς κα τα λό γους δω ρη τῶν. Ἀν τί θε τα σε ση μα σμέ νοι ἀρ χαι ο-
κά πη λοι ὅ πως ὁ Ἄγ γλος Κό κε ρελ ἢ ὁ Γάλ λος πρό ξε νος στὴν Ἀ θή να Φω βὲλ ἢ ὁ 
Σλῆ μαν «κο σμοῦν» μὲ τὰ ὀ νό μα τά τους ἀ θη να ϊ κὲς ὁ δούς. Ἢ δι ω ρί στη καν μέ λη 
τῆς Ἀρ χαι ο λο γι κῆς Ἑ ται ρί ας ὅ πως ὁ ἐ πί σης πρό ξε νος στὴν Ἀ θή να Αὐ στρια κὸς 
Γκρό πιους τὸ 1837.

Ἡ ρη το ρεί α πε ρὶ «ἐ πα να πα τρι σμοῦ» τῶν «μαρ μά ρων»
ἱ ἀρ χαι ο κά πη λοι χά ρις στὴν συ νερ γα σί α τῶν ντό πι ων –Ἀρ χῶν ἢ 
ἰ δι ω τῶν– πῆ ραν τὸ δι καί ω μα καὶ ἀ νέ πτυ ξαν μί α ἀ πο λο γη τι κὴ τῆς 
ἀρ χαι ο κα πη λί ας. Ἀ πο λο γού με νοι κυ ρί ως ἀ πέ ναν τι στὶς ἀν τι δρά σεις 
εἰ λι κρι νῶν Εὐ ρω παί ων φι λελ λή νων οἱ ἀρ χαι ο θῆ ρες κα τη γο ροῦ σαν 
–δι καί ως– τοὺς Ἕλ λη νες, ποὺ που λοῦ σαν ἀ πὸ ἀ μά θεια καὶ κερ δο σκο-

πί α τοὺς πο λι τι σμι κοὺς θη σαυ ρούς τους. Ἢ ἰ σχυ ρί ζον ταν ὅ τι δὲν ἔ κλε ψαν τί πο τε, 
ἀλ λὰ ἐ νήρ γη σαν ἔ χον τας πρῶ τα λά βει ἔγ κρι ση ἀ πὸ τὶς ἐ πί ση μες κρα τι κὲς Ἀρ χὲς 
(δηλ. ἀ πὸ τὴν τουρ κι κὴ δι οί κη ση ἢ ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α), πρᾶγ μα στὶς πε ρισ σό τε ρες 
πε ρι πτώ σεις ἀ λη θές. Ἰ σχυ ρί ζον ταν ἐ πί σης ὅ τι φυ γά δευ αν τὶς ἀρ χαι ό τη τες στὶς χῶ ρες 
τους, γιὰ νὰ τὶς πα ρα δώ σουν στὰ χέ ρια ἱ στο ρι κῶν καὶ ἀρ χαι ο λό γων. Καὶ μὲ αὐ τὸν 
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Ἐπάνω: Τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα στὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο, ὅπου τὰ θαυμάζουν 
χιλιάδες ἐπισκέπτες απ’ ὅλο τὸν κόσμο καθημερινά. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ μάρμαρα 
τοῦ Παρθενῶνα, ποὺ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα, «ἐξαγιάσθηκαν ἀπὸ τὰ δαιμόνια, ποὺ κατοι-
κοῦσαν ἐντός τους» κι ἐνσωματώθηκαν στὶς ἐκκλησίες γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη καὶ στὴν 
Πλάκα. 

Ἀπέναντι: Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τῆς νοοτροπίας καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν 
Νεοελλήνων πρὸς τὶς ἀρχαιότητες.

 Μάρμαρα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ἔχουν ἐνσωματωθῆ στὴν Καπνικαρέα (Πλάκα).

 Ἡ Παναγία ἡ Μαρμαριώτισσα στὸ Χαλάνδρι.

 Μαντρὶ στὸ ἀρχαῖο τεῖχος τοῦ Πυθαγορείου τῆς Σάμου.

 Ἀρχαῖο κιονόκρανο χρησιμοποιούμενο ὡς σκαλάκι στὴν Παναγία Σπηλιανὴ τῆς Σά-
μου.

 Τεμάχια ἀρχαίων κιόνων ὁριοθετοῦν τὴν εἴσοδο ἀναψυκτηρίου στὴν Ἐπισκοπὴ Τεγέας. 
(Βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα», ἔκδ. «∆», 2006.)

Ὅταν ἐπὶ χρόνια τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Νεοέλληνες ἀφ’ ἑνὸς ἐμπορεύ-
ονται τὰ ἀρχαῖα μὲ ἀρχαιοκαπήλους κι ἀφ’ ἑτέρου ἀκόμα καὶ σήμερα δείχνουν τελείως 
ἀπαξιωτικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τὴν ἀρχαία κληρονομιά, δὲν δικαιοῦνται νὰ αὐτοχαρακτη-
ρίζωνται ὡς τὰ θύματα τῆς ὑπόθεσης καὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἐπιστροφὲς μαρμάρων. Ἡ ἐπιστρο-
φὴ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες τῆς 
Πλάκας. (Βλ. «Ἡ Πλάκα βρίσκεται πλησιέστερα τῆς Χαϊδελβέργης», «∆», τ. 302 ἢ www.
davlos.gr/pdf/20950.pdf καὶ «Ἐπικίνδυνος ἐπαναπατρισμός», «∆», τ. 313.)
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τὸν τρό πο αὐ το προ βάλ λον ταν ὡς σω τῆ ρες τῶν ἀρ χαι ο τή των καὶ ὡς θε ρά πον τες τῆς 
ἐ πι στη μο νι κῆς ἔ ρευ νας (αἰ τιά σεις πού, ἄ σχε τα μὲ τὶς κρυμ μέ νες προ θέ σεις τους, δὲν 
εἶ ναι ἐν τε λῶς ἀ νε δα φι κές…). Χα ρα κτη ρι στι κὸ δεῖγ μα τέ τοι ας ἐ πι χει ρη μα το λο γί ας 
ἀ πο τε λεῖ τὸ ἄρ θρο τοῦ Αὐ στρια κοῦ ἀρ χαι ο κά πη λου Γκρόπιους (με τέ πει τα προ ξέ-
νου) στὴν «Ἐ φη με ρί δα τῶν Ἀ θη νῶν» (16/1/1826).

Ὡ στό σο τὸ ἐ ρώ τη μα, ποὺ προ κύ πτει ἀ πὸ τὰ πα ρα πά νω, καὶ τὸ ὁ ποῖ ο κά νουν 
πὼς δὲν ἀ κοῦν οἱ ση με ρι νοὶ Ἕλ λη νες, εἶ ναι τὸ ἐ ὰν δι και οῦν ται ἀ πὸ πο λι τι σμι κῆς 
πλευ ρᾶς νὰ δι εκ δι κοῦν τὰ κλεμ μέ να – καὶ προ σβλη τι κῶς ἀ να φε ρό με να ὡς- «μάρ-
μα ρα» (τὰ ὁ ποῖ α ἔ χουν ταυ τι στῆ στὴ συλ λο γι κὴ νε ο ελ λη νι κὴ συ νεί δη ση μὲ αὐ τὰ 
ποὺ ἅρ πα ξε ὁ Ἔλ γιν ἀ πὸ τὴν Ἀ κρό πο λη). Ὅ ταν ἐ πὶ δε κα ε τί ες ὄ χι μό νο οἱ ἐ πί-
ση μοι τα γοί τους (βλ. Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α καὶ νέ ο Ἑλ λη νι κὸ Κρά τος) ἀλ λὰ καὶ 
οἱ Νε ο έλ λη νες ἐμ πο ρεύ ων ται τὴν κλη ρο νο μιὰ τῶν προ γό νων τους μὲ ἀρ χαι ο κά-
πη λους, δὲν μπο ροῦν νὰ αὐ το πα ρι στά νων ται ὡς τὰ θύ μα τα τῆς ὑ πό θε σης. Ὅ ταν 
με τὰ ἀ πὸ ἑ κα τὸν ὀ γδόν τα χρό νια σχε τι κὰ ἐ λεύ θε ρου βί ου δὲν ἔ χου με ἀ κό μα ἐν δι-
α φερ θῆ νὰ ἀ πο κτή σου με τὴν ἀ παι τού με νη «παί δευ ση», ὥ στε, ὅ πως ἐ πι σή μαι νε ὁ 
Κο ρα ῆς, νὰ γί νου με «ἱ κα νοὶ νὰ φυ λά ξω μεν τὰ προ γο νι κά μας κτή μα τα» (ἀ νε ξάρ-
τη τα ἀ πὸ τὶς δι και ο λο γί ες, ποὺ μπο ρεῖ νὰ ἐ πι κα λε στοῦ με γι’ αὐ τὴ τὴν δι α νο η τι κή 
μας κα θυ στέ ρη ση), δὲν μπο ροῦ με νὰ ἀ παι τοῦ με νὰ μᾶς ἐμ πι στευ τῇ κά ποι ος τὴν 
φύ λα ξη αὐ τῶν τῶν θη σαυ ρῶν τῆς πο λι τι σμέ νης ἀν θρω πό τη τας.

* * *
 νε ξάρ τη τα ἀ πὸ τὶς νο μι κὲς αἰ τιά σεις, ποὺ μπο ρεῖ νὰ προ βάλ λῃ ἡ μιὰ ἢ 
ἡ ἄλ λη πλευ ρὰ γιὰ τὸν τρό πο ἀ πό κτη σης τῶν «μαρ μά ρων», τὸ ζή τη μα 
ποὺ πα ρα μέ νει εἶ ναι, ὅ τι καὶ οἱ δύο τὰ δι εκ δι κοῦν ὡς πι στο ποι η τι κὰ 
πο λι τι σμι κῆς ταυ τό τη τας. Οἱ Εὐ ρω παῖ οι πρώ ην ἀρ χαι ο κλε πτα πο δό χοι 
ἔ χουν πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ ἀ πο δεί ξει ὅ τι κα τα νο οῦν τὸν Ἑλ λη νι κὸ Πο λι τι σμὸ 

ἀ πεί ρως κα λύ τε ρα ἀ πὸ τοὺς ση με ρι νοὺς ἀ πο γό νους τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων. Ἀ πο τε-
λοῦν κλη ρο νό μους τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ὀρ θο λο γι σμοῦ, τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πι στή μης, τῆς 
Ἑλ λη νι κῆς Αἰ σθη τι κῆς, ἔ στω κι ἂν θε ω ρή σου με ὅ τι δὲν εἶ ναι πα ρὰ πο λι τι σμι κὰ μο νό-
φθαλ μοι. Πε ρι έ θαλ ψαν μὲ ἀ λη θι νὸ θαυ μα σμό, πά θος καὶ με λέ τη τὶς ἑλ λη νι κὲς ἀρ χαι-
ό τη τες, ποὺ ἀ πέ κτη σαν, καὶ δὲν εἶ δαν σὲ αὐ τὲς μό νο τὴν οἰ κο νο μι κή τους δι ά στα ση, 
ὅ πως οἱ Νε ο έλ λη νες ποὺ τοὺς τὶς πού λη σαν. Οἱ τε λευ ταῖ οι δὲν δι στά ζουν ἀ κό μη καὶ 
σή με ρα νὰ πα ρα μέ νουν και ρο σκό ποι, ἀλ λὰ καὶ συ χνὰ συ νέ νο χοι ἀ πέ ναν τι στὴν 
συ νε χι ζό με νη κα τα στρο φὴ τοῦ ἀρ χαι ο λο γι κοῦ πλού του τῆς χώ ρας.

Ση μει ώ σεις

(1) Ὁ κύ ριος ὄγ κος τῶν πλη ρο φο ρι ῶν αὐ τοῦ τοῦ κει μέ νου ἔ χει ἀν τλη θῆ ἀ πὸ τὸ ὑ περ πλῆ ρες 
λε πτο με ρει ῶν βι βλί ο τοῦ Κυ ριά κου Σι μό που λου «Ἡ λε η λα σί α καὶ κα τα στρο φὴ τῶν ἑλ-
λη νι κῶν ἀρ χαι ο τή των», Ἀ θή να 1993.

(2) Βλ. «∆αυ λό», τεῦ χος 310, Φε βρουά ριος 2008.

Θε ό δω ρος Α. Λαμ πρό που λος
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 να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ δον τω τοῦ τρο χοῦ (γρα-
να ζιοῦ) τοῦ γ΄ αἰ. π.Χ., ποὺ ἀ να κα λύ φθη κε τὸ 2006 στὴ 
Σαρ δη νί α, ἔ χει προ κα λέ σει τε ρά στιο ἐν δι α φέ ρον στὴ 
δι ε θνῆ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα. Εἶ ναι τῆς ἴ διας τε χνο λο-
γί ας μὲ τὰ γρα νά ζια τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων 

(α΄ αἰ. π.Χ.), προ η γεῖ ται ὅ μως αὐ τῶν κα τὰ δύο αἰ ῶ νες. Πρό κει ται γιὰ 
τὸ ἀρ χαι ό τε ρο γρα νά ζι, ποὺ ἔ χεί πο τε ἀ να κα λυ φθῆ. Τὸ εὕ ρη μα αὐ τὸ 
ὁ δη γεῖ τοὺς ἐ πι στή μο νες στὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι τὴν Ἑλ λη νι στι κὴ Ἐ πο-
χὴ ὑ πῆρ χαν κι ἄλ λα πα ρό μοι ας μὲ τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων 
τε χνο λο γί ας μη χα νή μα τα, κά τι ποὺ ἀ πο δει κνύ ει, ὅ τι ἡ Ἐ πι στή μη τό τε 
βρι σκό ταν σὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ κμή. 

Ἡ Ἰ τα λι κὴ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα προ τί θε ται νὰ ἀ να-
κοι νώ σῃ μέ σα στὸ 2008 τὰ πρῶ τα ἀ πο τε λέ σμα τα τῶν 
με λε τῶν ἐ πὶ τοῦ γρα να ζιοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο ἀρ χί ζει νὰ γί νε ται 
γνω στὸ ὡς «Γρα νά ζι τῆς Σαρ δη νί ας» ἢ «Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ-
χι μή δη», δε δο μέ νου, ὅ τι ὁ Ἀρ χι μή δης ἦ ταν αὐ τός, ποὺ 
κα τ’ ἐ ξο χὴν κα τα σκεύ α ζε μη χα νή μα τα μὲ γρα νά ζια. 

Συ νο μι λή σα με μὲ τὸν Ἰ τα λὸ κα θη γη τὴ ∆ρ Τζι ο βάν νι 
Πα στό ρε μὲ τὴν εὐ και ρί α τῆς πρό σφα της ἐ πί σκε-
ψής του στὴ χώ ρα μας καὶ τῆς ὁ μι λί ας του 

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ
ÔÇÓ ÁÑ×ÁÉÁÓ
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ
ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ
2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α
Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων

Ὁ Ἰ τα λὸς μη χα νο λό γος ∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό-
ρε, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χει ἐ πὶ μα κρὸν με λε τή σει πολ λὰ 
ἀρ χαῖ α μη χα νή μα τα, με τα ξὺ τῶν ὁ ποί ων τὸν 
Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων καὶ τὸ Γρα νά ζι 

τοῦ Ἀρ χι μή δη.
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στὸ Τμῆ μα Φυ σι κῆς τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν μὲ θέ μα: «Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν-
τι κυ θή ρων: ∆ε κα εν νέ α αἰ ῶ νες πρὶν τὴ σύγ χρο νη Ἐ πι στή μη». Ὁ ∆ρ Πα στό ρε μᾶς 
ἐ νη μέ ρω σε τό σο γιὰ τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῶν πο λυ ε τῶν ἐ ρευ νῶν του ἐ πὶ τοῦ Ὑ πο λο-
γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὅ σο καὶ γιὰ τὴ σχέ ση τοῦ ὑ πο λο γι στῆ μὲ τὸ Γρα νά ζι τοῦ 
Ἀρ χι μή δη.

Οἱ ἐ πι στη μο νι κὲς ἀ πό ψεις τοῦ ∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό ρε

Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων, ποὺ βρέ θη κε τὸ 1902 σὲ ναυά γιο τοῦ 
α΄ αἰ. π.Χ. στὰ Ἀν τι κύ θη ρα, ἀ πο τε λεῖ μιὰ ἀ πὸ τὶς ἐκ πλη κτι κώ τε ρες ἀ να-
κα λύ ψεις τοῦ πε ρα σμέ νου αἰ ῶ να. Ὁ μη χα νι σμός, ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ 
πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ τριά ντα γρα νά ζια, πα ρὰ τὶς ἐ ξαν τλη τι κὲς πο λυ ε τεῖς 
ἐ πι στη μο νι κὲς με λέ τες στὶς ὁ ποῖ ες ὑ πο βλή θη κε, ἐ πι φυ λάσ σει ἀ κό μα 

πε ρισ σό τε ρες ἐκ πλή ξεις καὶ συ νε χί ζει νὰ προ κα λῇ τὸ θαυ μα σμὸ καὶ τὶς συ ζη τή σεις 
με τα ξὺ τῶν ἐ πι στη μό νων καὶ τῶν ἀρ χαι ο λό γων ἐξ αἰ τί ας τό σο τῆς πο λυ πλο κό τη τάς 
του ὅ σο καὶ τῆς προ ηγ μέ νης ἐ πι στη μο νι κῆς γνώ σης, ποὺ ὑ πο δη λώ νε ται ἀ πὸ τὴν 
κα τα σκευ ή του. Ὁ σχε δια σμός του μᾶς ὁ δη γεῖ στὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ ἐ πι στή μο νες 
τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς Ἐ πο χῆς μπο ροῦ σαν νὰ ὑ πο λο γί ζουν τὶς κι νή σεις τῶν πλα νη τῶν 
καὶ ἄλ λων οὐ ρα νί ων σω μά των μὲ πο λὺ με γά λη ἀ κρί βεια, ἡ ὁ ποί α μό λις κα τὰ τὴ 
σύγ χρο νη ἐ πο χὴ ἐ πι τεύ χθη κε πά λι (σ.σ. βλ. «Θὰ ξα να γρα φῇ ἡ Ἱ στο ρί α τῆς Ἀρ χαί-
ας Τε χνο λο γί ας», τ.291 καὶ Ἀ φι έ ρω μα: «Οἱ τε χνι κὲς ἐκ πλή ξεις ἀ πὸ τὴν ἔ ρευ να τοῦ 
Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων», «∆», τ. 299).

Ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὑ πο λό γι ζε τὶς φά σεις τῆς Σε λή νης καὶ τὶς 
κι νή σεις τοῦ Ἥ λιου καὶ τῆς Σε λή νης ἀ νά με σα στοὺς ἀ στε ρι σμοὺς τοῦ ζῳ δια κοῦ 
κύ κλου. Ἀ να πα ρι στοῦ σε τὶς κι νή σεις γύ ρω ἀ πὸ τὸν Ἥ λιο τῶν ὁ ρα τῶν μὲ γυ μνὸ 
μά τι πλα νη τῶν (Ἑρ μῆ, Ἀ φρο δί της, Ἄ ρη, ∆ιός, Κρό νου), ἐ νῷ μπο ροῦ σε ἐ πί σης νὰ 
χρη σι μο ποι η θῇ ὡς ὄρ γα νο πλο ή γη σης ἀλ λὰ καὶ γιὰ ἀ στρο νο μι κὲς ἔ ρευ νες. 

Τὸ σχε τι κὸ μὲ τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν 
Ἀν τι κυ θή ρων βι βλί ο τοῦ κα θη γη τῆ 
∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό ρε ἐμ βα θύ νει 
στὴ με λέ τη τῶν ἐ πι στη μο νι κῶν με-

τρή σε ων τῆς ἀρ χαι ό τη τας.
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Ἡ λι ο κεν τρι σμός, ἐ πι κυ κλο ει δὴς κί νη ση 
καὶ Θε ω ρί α τῶν Στρο βί λων

ὸ ἡ λι ο κεν τρι κὸ πλα νη τι κὸ σύ στη μα, ποὺ πρό τει νε ὁ Κο πέρ νι κος τὸ 
1543, εἶ χε ἤ δη πε ρι γρα φῆ ἀ πὸ τὴν ἀρ χαί α ἐ πο χὴ ἀ πὸ τὸν Ἀ ρί σταρ χο 
τὸν Σά μιο (γ΄ αἰ. π.Χ.), ἀλ λὰ κι ἀ πὸ ἄλ λους ἐ πι στή μο νες, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ-
χαν κά νει σπου δαῖ ες ἀ να κα λύ ψεις. Ὁ Ἐ ρα το σθέ νης εἶ χε ὑ πο λο γί σει 
μὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ κρί βεια τὴν πε ρί με τρο τῆς Γῆς, ἐ νῷ ὁ Ἀ πολ λώ νιος ὁ 

Περ γαῖ ος στὰ «Κω νι κά» του ἀ να φέρ θη κε στὴν ἐ πι κυ κλο ει δῆ κί νη ση, ἡ ὁ ποί α στὸν 
Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ἀ πο τε λεῖ τὸ μα θη μα τι κὸ πρό τυ πο γιὰ τοὺς ὑ πο λο-
γι σμοὺς τῶν κι νή σε ων τῶν οὐ ρα νί ων σω μά των.

Εἶ ναι πο λὺ πι θα νόν, οἱ ἀρ χαῖ οι ἐ πι στή μο νες νὰ μπο ροῦ σαν νὰ ὑ πο λο γί σουν τὶς 
δυ νά μεις ἕλ ξης (βα ρύ τη τα), δε δο μέ νου ὅ τι γνώ ρι ζαν, ὅ τι κα τὰ τὴν κυ κλι κὴ κί νη ση 
τῶν πλα νη τῶν ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας εἶ ναι ἴ ση μὲ τὴν φυ γό κεν τρο (Πλού ταρ χος, 
«Πε ρὶ τοῦ ἐμ φαι νο μέ νου προ σώ που τῷ κύ κλῳ τῆς Σε λή νης»). Ἡ φυ γό κεν τρος δύ να-
μη δι α τυ πώ θη κε ἀ πὸ τὸν Κρι στιὰν Χό ιγ κενς μό λις τὸν ιζ΄ αἰ ῶ να.

Σὲ χει ρό γρα φα, τὰ ὁ ποῖ α δὲν ἐκ δό θη καν ἀ πὸ τὸ Νεύ τω να, ἀλ λὰ συμ πε ρι λή-
φθη καν στὸ ἔρ γο τοῦ μα θη τῆ του Ντέ η βιντ Γκρέγ κο ρυ μὲ τίτ λο «Αstronomiaes 
physicae et geometricae elementa» (1702), φέ ρε ται ὁ Νεύ των νὰ δη λώ νῃ, πὼς τὸ 
ὅ τι ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας εἶ ναι ἀν τι στρό φως ἀ νά λο γη τοῦ τε τρα γώ νου τῆς 
ἀ πό στα σης, ἦ ταν γνω στὸ ἀ πὸ τὴν ἀρ χαι ό τη τα. Ὁ ἴ διος ὁ Νεύ των στὸ ἔρ γο του 
«De mundi systemate liber» (1728) ἀ πο δί δει τὴ γνώ ση τοῦ νό μου τοῦ ἀν τι στρό φως 
ἀ να λό γου τοῦ τε τρα γώ νου στὸν Πυ θα γό ρα, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε με λε τή σει ἀ να λο γί ες 
ἤ χων μὲ τὸ μο νό χορ δό του. 

Ἑ πο μέ νως μπο ροῦ με νὰ ὑ πο θέ σου με, ὅ τι ὡ ρι σμέ να ἀ ξε πέ ρα στα μυα λὰ τῆς Ἀρ-
χαι ό τη τας μὲ τὴ γνώ ση τῶν ἐ ξι σώ σε ων τῆς ἐ πι κυ κλι κῆς κί νη σης, ποὺ ἡ κα τα σκευ ὴ 
τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὑ πο δη λώ νει, ἦ ταν σὲ θέ ση νὰ ὑ πο λο γί σουν τὴν 
ἀ πό στα ση Γῆς - Ἥ λιου καὶ ἀ να λό γως τὴν τα χύ τη τα τῆς Γῆς καὶ τῆς Σε λή νης καὶ τὴ 

Ἡ ἐ πι κυ κλο ει δὴς κί νη ση τῆς Σε λή νης γύ ρω ἀ πὸ τὴ Γῆ ὑ λο ποι εῖ ται μὲ ἀ κρί βεια στὸν Ὑ πο-
λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων. Ἐ πα να δι α τυ πώ θη κε μό λις τὸ 1841 ἀ πὸ τὸν Ρόμ περτ Γου ί λις 

(«Principles of Mechanism).

Τροχιὰ Σελήνης

Τροχιὰ Γῆς
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δύναμη τῆς βαρύτητας, φθάνοντας στὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ποὺ ἔφθασε ἡ Ἐπιστή-
μη 19 αἰῶνες ἀργότερα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου τῆς Παγκόσμιας Ἕλξης τοῦ 
Νεύτωνα («Philosophiae Naturalis Principia Mathematica», 1687).

Ἐπιπροσθέτως τὸ μαθηματικὸ πρότυπο τῆς ἐπικυκλοειδοῦς κίνησης, ποὺ χρησι-
μοποιήθηκε γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων, παρουσιάζει 
πολλὲς κινηματικὲς ἀναλογίες μὲ τὴ «Θεωρία τῶν Στροβίλων», ποὺ χρησιμοποιεῖται 
ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς γιὰ τὴν ἐξομοίωση τοῦ σχηματισμοῦ 
τοῦ Ἡλιακοῦ μας Συστήματος. Τὸ πρότυπο τοῦ «Σύμπαντος τῶν Στροβίλων» ἔχει 
ὑποτεθῆ ἀπὸ πολλοὺς νεώτερους ἐπιστήμονες - φιλοσόφους, ὅπως τὸν Καρτέσιο, 
τὸν Κάντ, τὸν Λαπλὰς κ.ἄ.. Πολλὲς ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις τῶν ἐπιστημόνων τῶν ιζ΄ ἕως 
ιθ΄ αἰώνων ἔχουν ἐπιβεβαιωθῆ τὰ πρόσφατα χρόνια ἀπὸ τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο 
Χάμπλ, τὸ ὁποῖο τέθηκε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ τὸ 1999 ἀπὸ τὴ ΝΑΣΑ. 

Κατὰ συνέπεια ἡ ἀπόδειξη χρήσης τοῦ ἐπικυκλικοῦ προτύπου στὴν κατα-
σκευὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ οἱ κινηματικὲς ἀναλογίες του μᾶς 
ὁδηγοῦν στὴν ὑπόθεση, ὅτι οἱ ἰδέες καὶ τὰ πρότυπα τῶν ἐπιστημόνων τῆς σύγ-
χρονης ἐποχῆς γιὰ τὸ ∆ιάστημα καὶ τὸ Σύμπαν ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν ἀρχαία 
ἐποχὴ (*). 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
(km/s)

∆ΥΝΑΜΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
(kg.m/s2)

Ὑπολογισμοὶ 
βάσει τῶν 
ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν 
ἀναφορῶν- 
εὑρημάτων

Ὑπολογισμοὶ 
Νεύτωνα

Σύγχρονοι 
ὑπολογισμοὶ

Ὑπολογισμοὶ 
βάσει τῶν 
ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν 
ἀναφορῶν-
εὑρημάτων

Ὑπολογισμοὶ 
σύμφωνα μὲ 
τοὺς Νόμους 
τοῦ Νεύτωνα

Τῆς κίνησης  
τῆς Σελήνης  
γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ

1,006 0,988 1,011 0,0182x1022 0,0176x1022

Τῆς κίνησης  
τῆς Γῆς γύρω ἀπὸ 
τὸν Ἥλιο

29,782 29,786 29,790 3,544x1022 3,545x1022

Σύγκριση ὑπολογισμῶν κινήσεων οὐρανίων σωμάτων 
(Ἀρχαίων Ἑλλήνων, Νεύτωνα, συγχρόνων). 

(*) Σ.σ.: Ὁ Θέων ὁ Σμυρναῖος παρέχει τὴν πληροφορία, ὅτι κατὰ τὸν Ἀναξίμανδρο (στ΄ αἰ. 
π.Χ.) ἡ Γῆ εἶναι μετέωρος στὸ διάστημα καὶ κινεῖται. (Ἔκδ. Hiller, 18, Λειψία, 1878). Ἑκατὸ 
χρόνια πρὶν ἀπὸ τοὺς Πυθαγόρειους Ἱκέτα καὶ Ἐκφάντου, τοὺς ὁποίους ὁ Κοπέρνικος σὲ 
ἐπιστολή του πρὸς τὸν πάπα ἀναγνωρίζει ὡς διατυπώσαντες τὴ θεωρία τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ 
Συστήματος, ὁ Ἀναξίμανδρος πρῶτος ὁμολογεῖται, ὅτι ἔχει διατυπώσει τὴ θεωρία αὐτή. Αἴτιο 
τῆς αἰώρησης τῆς Γῆς στὸ διάστημα θεωροῦσε τὴν ἄσκηση ἀπὸ τὰ ἄστρα, ποὺ περιβάλλουν 
τὴ Γῆ, ἀναλόγων ἑλκτικῶν δυνάμεων. Εἶναι κατὰ συνέπεια ὁ Ἀναξίμανδρος ὁ πρόδρομος 
τῆς Θεωρίας τῆς Παγκοσμίου Ἕλξεως. Ὁ Σιμπλίκιος μᾶς δίδει ἐπὶ πλέον τὴν πληροφορία, 
ὅτι ὁ Ἀναξίμανδρος προέβη στὴ μέτρηση τῶν ἀποστάσεων καὶ τῶν μεγεθῶν τῶν πλανητῶν 
ἀπὸ τὴ Γῆ.
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Τὸ Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ χι μή δη

ὸ 2006 βρέ θη κε στὴν πό λη Ὀλ βί α τῆς νή σου Σαρ δη νί ας ἕ να μέ ρος 
ὀ δον τω τοῦ τρο χοῦ (γρα να ζιοῦ) ἐ ξω τε ρι κῆς δι α μέ τρου 4,3 ἑκ. τοῦ γ΄ 
αἰ. π.Χ.. [Σ.σ.: Ἡ Ὀλ βί α ἦ ταν ἀ ποι κί α τῶν Φω κα έ ων (στ΄ αἰ. π.Χ.) στὴν 
βο ρει ο α να το λι κὴ Σαρ δη νί α (Σαρ δώ).] Ἡ ὀ δόν τω ση τοῦ γρα να ζιοῦ ἔ χει 
τρι γω νι κὴ δι α το μή, ὅ πως καὶ τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων. 

Ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων δὲν εἶ ναι τὸ μό νο «πλα νη τά ριο», ποὺ ἔ φτα σε 
ὡς ἐ μᾶς. Στὴ λα τι νι κὴ βι βλι ο γρα φί α ἀ να φέ ρε ται ἕ να ἀ κό μη, ποὺ τὸ κα τα σκεύ α σε 
ὁ Ἀρ χι μή δης τὸν γ΄ αἰ. π.Χ., προ φα νῶς μὲ γρα νά ζια ἐ πί σης*.

Ὁ Κι κέ ρων (σύγ χρο νος τῆς ἐ πο χῆς, ποὺ βυ θί στη κε ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ-
θή ρων) ἀ να φέ ρει, ὅ τι με τὰ τὴν κα τά λη ψη τῶν Συ ρα κου σῶν ὁ Ρω μαῖ ος πρό ξε νος 
Μαρ κέλ λος με τέ φε ρε στὴ Ρώ μη μιὰ πλα νη τι κὴ σφαῖ ρα κι ἕ να πλα νη τά ριο, ποὺ 
εἶ χε κα τα σκευά σει ὁ Ἀρ χι μή δης («De Re Publica», I, 14, 21, 22 καὶ «Tusculanae 
disputationes», I, 63.) To πλα νη τά ριο ἀ να φέ ρε ται ἐ πί σης ἀ πὸ τὸν Ὀ βί διο κ.ἄ. Σὲ ἕ να 
ἐ πί γραμ μα τοῦ Κλα ουν τιά νο ἀ να φέ ρε ται, ὅ τι τὸ ὄρ γα νο ἦ ταν το πο θε τη μέ νο μέ σα 
σὲ μί α γυ ά λι νη σφαῖ ρα ζω γρα φι σμέ νη μὲ ἄ στρα. 

Τέ τοι ες πε ρι γρα φὲς ἀ πο δει κνύ ουν, ὅ τι γί νον ταν γιὰ αἰ ῶ νες κα τα σκευ ὲς ἐ πι στη μο-
νι κῶν ὀρ γά νων μὲ γρα νά ζια. 

 Γιά ννης Λά ζα ρης
 Ἠ λε κτρο λό γος-Μη χα νο λό γος Ε.Μ.Π.

(*) Σ.σ.: Ὁ ∆ι ο γέ νης Λα έρ τιος καὶ ὁ Λα τῖ νος συγ γρα φέ ας Πλί νιος πα ρέ χουν τὴν πλη ρο φο-
ρί α, ὅ τι καὶ ὁ Ἀ να ξί μαν δρος εἶ χε κα τα σκευά σει (οὐράνια) «σφαῖ ρα». Πρό κει ται πε ρὶ τῆς 
κα τα σκευ ῆς τοῦ πρώ του πλα νη τά ριου στὸν κό σμο (στ΄ αἰ. π.Χ.), ὅ που δη λοῦν ταν οἱ κι νή σεις 
τοῦ Ἥ λιου καὶ τῶν πλα νη τῶν.

Τὸ Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ χι μή δη: Μέ ρος ὀ δον τω τοῦ 
τρο χοῦ τοῦ γ΄ αἰ. π.Χ., ἴ διας τε χνο λο γί ας μὲ 
τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων.

0 10 20 30 mm
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ, Κρε μῶν τας τὴν στο λὴ

• «Στὴν ∆ι οί κη ση ∆ι οι κη τι κῆς Μέ ρι μνας τοῦ Ναυ τι κοῦ πρω-
το γνώ ρι σα τὴν ἔ κτα ση τῆς δη μό σιας πα χυ δερ μί ας, γρα φει ο κρα-
τί ας, εὐ θυ νο φο βί ας, συ ναλ λα γῆς καί, πά νω ἀ π’ ὅ λα, τὴν ἀ να-
πο τε λε σμα τι κό τη τα τῆς ∆η μό σιας ∆ι οί κη σης, τὴν ὁ ποί α μέ χρι 
τό τε μό νο ἔμ με σα ἀν τι λαμ βα νό μουν. Ἐ κεῖ δι α πί στω σα, για τί ἡ 
ἐ πι σκευ ὴ καὶ ὁ ἐ φο δια σμὸς ἑ νὸς πο λε μι κοῦ πλοί ου μπο ροῦν νὰ 
στοι χί σουν καὶ τρεῖς φο ρὲς πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ ἑ νὸς ὁ ποι ου δή πο-
τε ἄλ λου ἰ δι ό κτη του πλοί ου καὶ ἐ κεῖ ἰ χνη λά τη σα τὴν ὀ θω μα νι-
κὴ κα τα γω γὴ τῆς ἑλ λη νι κῆς ∆η μό σιας ∆ι οί κη σης» (σελ. 135.)

• «Ἕ να μέ ρος τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας καὶ τὴ ση μα-
σί α τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ γιὰ τὴν ἀν θρω πό τη τα τὰ δι δά χτη κα στὴν 
Ἀ με ρι κή. Ἐ κεῖ, μα κριὰ ἀ πὸ θρη σκευ τι κὲς ἐ πιρ ρο ές, ἔ μα θα, ὅ τι 
οἱ Ἕλ λη νες φο ροῦ σαν ὡ ραῖ ες χλα μύ δες καὶ ὄ χι κα κό μοι ρα ρά-

σα, ὅ τι εἶ χαν ὡ ραῖ α σώ μα τα, τὰ ὁ ποῖ α θαύ μα ζαν κι ἐ πι δεί κνυ αν, ὅ τι γυ μνα ζόν του σαν καὶ 
φι λο σο φοῦ σαν, ἀν τὶ νὰ ντύ νων ται σὰ μού μι ες καὶ νὰ ψέλ νουν, ὅ τι γευ όν του σαν μὲ ὅ λες 
τους τὶς αἰ σθή σεις τὴν ζω ή, ἀν τὶ νὰ ἀ σκη τεύ ουν, νὰ τρῶ νε ἀ κρί δες καὶ νὰ πε ρι μέ νουν νὰ 
πε θά νουν, γιὰ νὰ πᾶ νε στόν... οὐ ρα νό! Τέ λος, ἔ μα θα, ὅ τι οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες, μα ζὶ μὲ τοὺς 
θε ούς τους, ἀ πο λάμ βα ναν σὲ ση μεῖ ο θε ο ποί η σης τὸν ἔ ρω τα, ἀν τὶ νὰ ἱ ε ρο ποι οῦν καὶ νὰ προ-
σκυ νοῦν τὴν σε ξου α λι κὴ ἀ πρα ξί α. ∆ὲν μπο ροῦ σα νὰ φαν τα στῶ, ὅ τι θὰ ὑ πῆρ χε θρη σκεί α, 
ποὺ θὰ προ έ τρε πε τοὺς πι στούς της στὴν πα ρὰ φύ ση ζω ή» (σελ. 80).

• «Ὅ ταν ἕ νας σχε τι κὰ καλ λι ερ γη μέ νος Ἕλ λη νας σὲ θέ μα τα φι λο σο φι κῆς ἠ θι κῆς ἀ γνο εῖ 
τὸν Πλά τω να καὶ αὐ θόρ μη τα σκέ φτε ται τὸ Χρι στό, τό τε ἡ ζη μιὰ ποὺ ἔ χει γί νει στὸ Ἑλ λη νι-
κὸ Πνεῦ μα καὶ στὴν Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α εἶ ναι καὶ με γά λη καὶ ση μαν τι κή» (σελ. 96).

• «Ἄ με ση νο μο τε λεια κὴ συ νέ πεια αὐ τῆς τῆς τρι το κο σμι κῆς νο ο τρο πί ας εἶ ναι καὶ τὸ γε-

ÔÁ «ÃÁËËÉÊÁ» ÊÑÁÓÏÓÔÁÖÕËÁ
ÅÉÍÁÉ... ÁÑ×ÁÉÏÅËËÇÍÉÊÁ

Εἶ χαν οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες καὶ Γα λά τες γευ τῆ κρα σὶ ἀ πὸ τὴν ποι κι λί α τοῦ κρα σο στά-
φυ λου «καμ περ νέ» 2.000 χρό νια πρίν;

Στὸ Desert Island Wine ὁ Miles Lambert-Gocs ὑ πο στη ρί ζει, ὅ τι ἡ ποι κι λί α οἰ ναμ πέ λου 
«μπα λί σκα», τὴν ὁ ποί α ὁ Πλί νιος ἀ να φέ ρει ὡς ἑλ λη νι κή, ἔ παι ξε βα σι κὸ ρό λο στὴν ἐ ξέ-
λι ξη τῶν ποι κι λι ῶν οἰ ναμ πέ λου τῆς νο τι ο δυ τι κῆς Γαλ λί ας, συμ πε ρι λαμ βα νο μέ νης τῆς 
πε ρι ο χῆς τοῦ Μπορ ντώ, καὶ εἶ ναι ἡ ἀρ χαι ό τε ρη ἀ να γνω ρί σι μη πη γὴ προ έ λευ σης τοῦ 
καμ περ νέ.

Συγ κρί νον τας τὶς πλη ρο φο ρί ες τοῦ Πλί νιου μὲ σύγ χρο νες πε ρι γρα φὲς γη γε νῶν στα φυ-
λι ῶν ὁ Lambert-Gocs ἀ πο δει κνύ ει τὴν κοι νὴ ταυ τό τη τα τῆς «balisca» τοῦ Πλί νιου, τῆς 
«μαύ ρης βο λί τσας» τῆς βο ρει ο δυ τι κῆς Πε λο πον νή σου καὶ τοῦ «vlosh» τῶν ση με ρι νῶν 
ἀλ βα νι κῶν ἀ κτῶν, ὅ που στὴν ἀρ χαι ό τη τα ὑ πῆρ χαν πολ λὲς ἑλ λη νι κὲς ἀ ποι κί ες. Ἐ κτὸς 
αὐ τοῦ τὰ βα σι κὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ τῆς «βο λί τσας» ἢ «balisca» ἐ νυ πάρ χουν καὶ στὸ καμ-
περ νέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ

‣
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νικὸ ξεχαρβάλωμα τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων. Ἕνα ἐπιδερμικὰ μόνο πειθαρχη-
μένο κοινωνικὸ σύνολο, τὸ ὁποῖο οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ἔχουν μετατρέψει σὲ συνονθύλευ-
μα ἄβουλων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ προσκολλῶνται στὰ διάφορα κόμματα, προκειμέ-
νου νὰ ἐξασφαλίσουν μία κατὰ τὸ δυνατὸν εὐνοϊκὴ σταδιοδρομικὴ ἐξέλιξη καὶ μεταχείρι-
ση» (σελ. 206). 

• «Σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀναλώνεται πο-
λιτικά, διπλωματικά, οἰκονομικὰ καὶ στρατιωτικὰ σὲ ἀσκήσεις καθημερινῆς τρέλλας γιὰ 
τὸ F.I.R. Ἀθηνῶν, τὰ γιδοπρόβατα τῶν Ἰμίων καὶ γιὰ τὸ ποιός εἶναι πιὸ Μακεδόνας ἀπὸ 
τὸν ἄλλον» (σελ. 260.)

Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Ἀντωνιάδη κυρίως σὲ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας στὸ Αἰ-
γαῖο (διεθνῆ ὕδατα, παραβιάσεις τουρκικῶν μαχητικῶν, F.I.R. κ.λπ.) παρουσιάστηκαν στὸ 
τεῦχος 295 τοῦ «∆αυλοῦ» σὲ συνέντευξη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Οἱ μῦθοι τῆς Ἑλληνικῆς Στρατηγι-
κῆς. Ὁ ναύαρχος ἐ.ἀ. Ἀντώνης Ἀντωνιάδης ξεσκεπάζει τὶς ἐθνικὲς αὐταπάτες μας». Κατὰ τὴ 
συνέντευξη αὐτὴ ὁ ναύαρχος ἐξέφρασε καὶ τὴν ἀπορία του γιὰ τὸ πῶς τόσοι ἄνθρωποι παγ-
κοσμίως πίστεψαν σὲ μία ἀρλοῦμπα, ὅπως εἶπε, σὲ ἕνα παραμύθι -τὸ Χριστιανισμό, μὲ τὶς 
παρθενογενέσεις, τὰ θαύματα κ.τ.λ.- ἐπάνω στὸ ὁποῖο στήθηκε μία «αἱμοσταγὴς καὶ αἱμοδι-
ψὴς θρησκεία, ποὺ ἔσφαξε τὴ μισὴ ἀνθρωπότητα».

Ἂν καὶ οἱ σχετικὲς μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα θέσεις τοῦ κ. Ἀντωνιάδη ἦταν πολὺ σοβαρὲς καὶ 
τεκμηριωμένες, τὰ λεγόμενά του γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ ἦταν αὐτά, ποὺ συντάραξαν τὰ εὐσε-
βῆ Μ.Μ.Ε., τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων -στὸ θόρυβο, ποὺ ἐπὶ μέρες κράτησε- τὸν παρου-
σίασαν ὡς τὸν «ἄθεο ναύαρχο» καὶ ἀποροῦσαν κι ἐξίσταντο γιὰ τὸ πῶς ἕνας μὴ χριστιανὸς 
ἀξιωματικὸς εἶχε σταδιοδρομήσει καὶ ἐξαντλήσει τὴν ἱεραρχία τοῦ Ὅπλου του. Ὁ ἀντιπρόε-
δρος μάλιστα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου κ. Γ. Σούρλας ζήτησε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς 
Ἄμυνας τὴν ἔκπτωση τοῦ κ. Ἀντωνιάδη ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Ν. (Βλ. «Ἡ 
τελευταία θεοκρατία στὴν Εὐρώπη», «∆», τ. 298.) 

Ἡ «πολιτισμικὰ ἀκατανόητη» αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ κ. Σούρλα ὥπλισε τὸ ναύαρχο μὲ πεῖσμα 
καὶ πάθος, ὅπως ἀναφέρει στὸν πρόλογό του, γιὰ νὰ γράψῃ τὸ ὑπὸ κρίση βιβλίο καὶ νὰ στιγ-
ματίσῃ «ἀντιλήψεις καὶ νοοτροπίες ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν, ἀκόμα καὶ σήμε-
ρα, νὰ σκέφτωνται ἔτσι». 

∆ὲν πρόκειται γιὰ ἁπλῆ ἐξιστόρηση τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς ἑνὸς ἔνστολου. Στὸ βιβλίο πε-
ριγράφονται μὲ κριτικὸ πνεῦμα καὶ γλαφυρὸ τρόπο νοοτροπίες, σχέσεις, ἀκόμα καὶ πραγ-

Ὁ Πλίνιος γράφει, ὅτι στὴν ἐποχή του ἡ μπαλίσκα 
ἦταν ἤδη ὑπαρκτὴ στὶς ρωμαϊκὲς ἐπαρχίες τῆς σημε-
ρινῆς Ἱσπανίας. Ὅπως λέει ὁ Lambert-Gocs, «Εἶναι 
πιθανὸν ἡ μπαλίσκα νὰ πέρασε στὴ νότια Γαλλία 
μέσῳ τῶν Πυρηναίων στὴν πρώιμη ἐποχὴ τοῦ Πλί-
νιου, καθὼς ἡ ποιότητά της εἶχε ἤδη ἀναγνωριστῆ». 
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ὁ Πλίνιος, ὅπως καὶ ὁ Κολούμελ-
λας, τὴν πρόσεξε καὶ ἔμαθε γι’ αὐτήν.

Ἐν τούτοις ὁ Lambert-Gocs δὲν θέτει ὑπὸ ἀμφι-
σβήτηση τὶς ἐνδείξεις ποὺ ἔχουμε ἀπὸ πλευρᾶς γενε-
τικῆς, ὅτι τὸ καμπερνὲ σωβινιὸν προῆλθε ἀπὸ μία 
πρόσφατη διασταύρωση τοῦ καμπερνὲ φρὰνκ μὲ τὸ 
σωβινιὸν μπλάνκ. Τονίζει, ὅτι ἡ βολίτσα εἶναι μόνο 
μακρινὸς πρόγονος τοῦ καμπερνὲ σωβινιόν, πιθανῶς 
διάμεσου τοῦ καμπερνὲ φράνκ. «Παρ’ ὅλα αὐτά», 
προσθέτει, «γνωρίζουμε περισσότερα γιὰ τὸ μεταγε- ‣
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ματικὲς συνομιλίες μεταξὺ ἐπιτελῶν, ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων, διπλωματῶν καὶ ὑπουρ-
γῶν, καθὼς λαμβάνουν σημαντικὲς ἀποφάσεις γιὰ ἐθνικὰ θέματα μέσα σὲ ἕνα ρωμιοσυνιστι-
κὸ δημοσιοϋπαλληλικὸ καθεστώς, ὅπου βασιλεύει τὸ ρουσφέτι, τὸ βόλεμα καὶ τελικὸ ζητού-
μενο γιὰ τὴν κάθε ἀπόφαση εἶναι τὸ πολιτικὸ προφὶλ τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ. Καταστάσεις 
ἀπίστευτες γιὰ τὸν περισσότερο κόσμο, ποὺ δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ κέντρα λήψης τῶν ἀπο-
φάσεων, πλὴν ὅμως ἀπόλυτα ἀληθινές. 

Ἀπὸ τὴν κριτικὴ δὲν ἐξαιρεῖ ὁ ναύαρχος οὔτε τὸν ἑαυτό του, γιὰ τὸν ὁποῖο περιγράφει 
προσωπικὲς μαρτυρίες, ἐμπειρίες καὶ γεγονότα ἀπὸ τὸν καιρό, ποὺ μαθητὴς ἀκόμα ἀποφά-
σισε νὰ δώσῃ ἐξετάσεις στὴ Σχολὴ Ναυτικῶν ∆οκίμων, μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποστρατεύτη-
κε. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ περιγραφὴ τῶν ἐντυπώσεών του ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή 
του στὴν Τουρκία, πρώτη ἐπίσκεψη Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Ν. στὴ γείτονα. 

Ἀπὸ τὶς περιγραφὲς τοῦ ναυάρχου, τὶς ὁποῖες ἔχει διανθίσει μὲ ἀρκετὴ δόση χιοῦμορ καὶ 
αὐτοσαρκασμοῦ, θὰ κρατήσω δύο:

• Τὴν ἀπέλπιδα προσπάθειά του νὰ βρῇ ἔστω κι ἕνα ναύτη χωρὶς «βύσμα», γιὰ νὰ τοῦ ἀνα-
θέσῃ ἀπερίσπαστα τὰ καθήκοντα τοῦ ὁδηγοῦ του.

• Τὸν ἔξαλλο μητροπολίτη, ἀπεσταλμένο τοῦ πρώην ἀρχιεπισκόπου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανα-
φορὰ τοῦ χουντικοῦ θεσμοῦ τοῦ Μητροπολίτη Ἐνόπλων ∆υνάμεων, ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ ὀλι-
γόλεπτη συζήτηση μὲ τὸ ναύαρχο στὸ γραφεῖο του στὸ Ἐπιτελεῖο πετάχτηκε ἐπάνω καὶ κα-
τευθυνόμενος πρὸς τὰ ἔξω ἀπὸ τὴ σύγχυσή του ἄνοιξε -ὄχι τὴν πόρτα ἐξόδου, ἀλλά- τὴν πόρ-
τα τῆς παρακείμενης ἐντοιχισμένης ντουλάπας.  

«Κατατάχθηκα στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ ὡρκίστηκα πίστη καὶ ἀφοσίωση στὴν πατρί-
δα μου καὶ στὴ σημαία της μέχρι τῆς τελευταίας ρανίδας τοῦ αἵματός μου. Ἕναν ὅρκο, τὸν 
ὁποῖο τήρησα στὸ ἔπακρον. Τὸ ὅτι ἡ κακόμοιρη καὶ ἀνασφαλὴς νεοελληνικὴ Πολιτεία μὲ 
ὑποχρέωσε νὰ κάνω αὐτὴ τὴν κορυφαία καὶ τελείως προσωπικὴ δέσμευση πρὸς τὴν πατρί-
δα μου μπροστὰ σὲ ἰουδαϊκῆς προελεύσεως καὶ ἐμπνεύσεως ἐκκλησιαστικὰ σύμβολα εἶναι 
ἕνα δικό της βαθύτατο πρόβλημα, ὄχι δικό μου. Ὅσο δὲ ἡ Πολιτεία ἀργεῖ νὰ τὸ ἐπιλύσῃ, 
ἐπιτρέποντας στὴν Ἐκκλησία νὰ ἀναμειγνύεται στὶς κρατικὲς ἐκδηλώσεις, τόσο θὰ καθυ-
στερῇ καὶ τὴν πολιτισμικὴ ἀνάπτυξη τῶν Νεοελλήνων, μέχρις ὅτου, μετὰ τοὺς πρώην Ἀνα-
τολικοευρωπαίους, μᾶς ὑποσκελίσουν στὸν τομέα αὐτὸ καὶ οἱ νεοαναπτυσσόμενες ἀφρι-
κανικὲς χῶρες» (ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου).

Γιάννης Λάζαρης

νέστερο ρόλο τῆς μπαλίσκα στὴν ἱστορία τοῦ κρασιοῦ ἀπ’ ὅ,τι γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη 
ποικιλία, ποὺ ἀναφέρεται στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες καὶ Ρωμαίους συγγραφεῖς.»

Ὁ Lambert-Gocs δὲν ἀποκλείει ἐπίσης τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ ποικιλία νὰ 
συνεισέφερε γενετικὰ σὲ ἀρκετὲς μεταγενέστερες ποικιλίες. Ὅπως λέει, «εἶναι εὐνόητο, 
ὅτι μπορεῖ διασταυρώσεις ἀρκετῶν ποικιλιῶν, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὴ μπαλίσκα, νὰ 
ὡδήγησαν στὸ καμπερνέ». Ἀμφιβάλλει ὅμως γιὰ τὴ δυνατότητα χρήσης γενετικῶν προ-
φὶλ στὴν ἐν λόγῳ ἔρευνα. «Αὐτὰ εἶναι παλιὲς ἱστορίες, καὶ ἡ ἔρευνα τῶν γενετιστῶν 
εἶναι ἀπίθανο νὰ ἀποδελτιώσῃ τὴν ἀκολουθία τῶν ποικίλων διασταυρώσεων. ∆ὲν μπο-
ρεῖ ὅμως νὰ εἶναι σύμπτωση, ὅτι μερικὰ ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς μπαλίσκα 
διατηροῦνται σὲ μία ποικιλία τῆς νοτιοδυτικῆς Γαλλίας».

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ μπαλίσκα –ἢ μαύρη βολίτσα– καλλιεργεῖται στὴν Ἑλλάδα σὲ πο-
λὺ μικρὴ ἔκταση, καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Οἴνου στὴ Λυκόβρυση δὲν διατηρεῖ τὸ 
γενετικό της προφίλ.

Ὁ Miles Lambert-Gocs εἶναι καταξιωμένος ἐρευνητὴς τῆς ἱστορίας τοῦ ἑλληνικοῦ κρα-
σιοῦ. Κύρια ἔργα του, «Τὰ Ἑλληνικὰ Κρασιά» (1980) καὶ «Greek Salad: A Dionysian 
Travelogue» (2004).

Ἴων ∆. Λάμπρου


