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ÔÏ ÄÉÊÁÉÙÌÁ
ÔÇÓ «ÉÈÁÊÇÓ»

 πως ἕ να χε λι δό νι, ποὺ ἀ πο μα κρύ νε ται χι λιά δες μί λια ἀ πὸ τὸν 
τό πο τῆς γέν νη σής του γιὰ 6 μῆ νες τὸ χρό νο καὶ ἐ πι στρέ φει τὴν 
ἑ πό με νη Ἄ νοι ξη ἀ πο κλει στι κὰ καὶ μό νο στὴν πε ρι ο χὴ ποὺ γεν-
νή θη κε, ἐκ φρά ζον τας ἔ τσι τὴν ἄρ ρη κτη σχέ ση τῆς Ζω ῆς μὲ τὴν 
Φύ ση, ὅ πως ὁ Ὀ δυσ σέ ας ἀ γω νί στη κε γιὰ δέ κα χρό νια τῆς ζω-

ῆς του, γιὰ νὰ ξα να έ χῃ τὴν χα μέ νη Ἰ θά κη του, ἔ τσι καὶ ὁ Σω κρά της ἔ θε τε ὡς 
«ἁ πάν των τι μι ώ τε ρον καὶ ἁ γι ώ τε ρον» τὴν «πα τρί δα γῆν» καὶ ὄ χι τὴν «πό-
λιν», τοὺς γο νεῖς ἢ οἱ ο δή πο τε ἄλ λο ἀν θρώ πι νο ἀ γα θό: Ἀ πὸ τὴ σχέ ση γε νέ τει-
ρας γῆς-ὕ παρ ξης δὲν μπο ρεῖ νὰ ξε φύ γῃ κα νέ νας, εἶ ναι νό μος τῆς κοι νῆς μη τέ-
ρας ὅ λων, τῆς Παμ μή τει ρας Φύ σης.

Αὐ τὴ ἡ σχέ ση γῆς-ζω ῆς, ἂν πλα στο γρα φη θῇ, πα ρά γει βα ρύ τα τες συ νέ πει ες, 
«ἡ βα ρύ τε ρη τῶν ὁ ποί ων εἶ ναι ψυ χο λο γι κή, εἶ ναι ἡ ἀ πο σά θρω ση, ἡ δό λια 
ἀλ λοί ω ση τῆς κουλ τού ρας μιᾶς πε ρι ο χῆς, ποὺ ἀ πο τε λοῦν τὴ βά ση τῆς λει-
τουρ γί ας της», δι ό τι «ἡ ταυ τό τη τα δι α μορ φώ νε ται ἀ πὸ τὴ γῆ καὶ ὁ λο κλη-
ρώ νε ται ἀ πὸ τὸν τρό πο ζω ῆς [...], ποὺ συμ βάλ λουν κα θο ρι στι κὰ στὸ νὰ γί-
νου με αὐ τὸ ποὺ εἴ μα στε», ὅ πως το πο θε τεῖ αὐ τὸ τὸ τρο με ρὰ κρί σι μο, ὅ σο καὶ 
ὑ πο βαθ μι σμέ νο στὴν ἐ πο χή μας, δι καί ω μα κά θε ἀν θρώ που ἡ με γά λη δι ε θνὴς 
νο μι κὴ ἐ πι θε ώ ρη ση τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης «Environmental Law Journal» στὸ τε λευ-
ταῖ ο τεῦ χος της.

* * *
ὐ τὴ εἶ ναι ὅ λη κι ὅ λη ἡ οὐ σί α τῆς προ σφυ γῆς μας ὡς Λε σβί ων, 
ἐ μοῦ καὶ δύο ἀ κό μα κυ ρι ῶν, στὴν Ἑλ λη νι κὴ ∆ι και ο σύ νη, μὲ αἴ-
τη μα νὰ προ στα τεύ σῃ ἡ Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α τὴν ζω τι κὴ ἔν νοι α 
τῆς γε νέ τει ράς μας Λέ σβου ἀ πὸ τὴν πλα στο γρά φη σή της καὶ τὴν 
αὐ θαί ρε τη με τα τρο πή της ἀ πὸ τὴ γε ω γρα φι κὴ ἔν νοι α –«τό πος 

κα τα γω γῆς» μας– σὲ ἔν νοι α «σε ξου α λι κῆς συμ πε ρι φο ρᾶς» ὡ ρι σμέ νων ἀ τό μων 
ποὺ δὲν ἔ χουν ὡς τό πο κα τα γω γῆς τὸ νη σί μας. Ἴ σως αὐ τὸ τὸ τό σο ἁ πλὸ ἦ ταν 
ὁ λό γος, ποὺ ἡ ὑ πό θε ση συγ κλό νι σε καὶ συγ κλο νί ζει ἀ κό μη τὴν κοι νὴ γνώ μη 
τοῦ Πλα νή τη. Αὐ τὸ τὸ τό σο ἁ πλό, τό σο ζω τι κὸ ἀ γα θό, ποὺ ὅ μως ἐ λά χι στοι 
πιὰ μπο ροῦν σή με ρα νὰ ἔ χουν τὴν συ ναί σθη ση τῆς ζω τι κό τη τάς του. Καὶ αὐ-
τὸ ἀ κρι βῶς κα λεῖ ται ἡ ∆ι και ο σύ νη νὰ ὑ πε ρα σπι σθῇ καὶ ἀ πο κα τα στή σῃ ἀ πὸ 
τὴ δι α πρα χθεῖ σα πλα στο γρα φί α καὶ ἰ δι ο ποί η ση μὲ τὴν ἀ πό φα σή της, ἡ ὁ ποί α 
ἀ να μέ νε ται νὰ ἐκ δο θῇ σὲ λί γες μέ ρες.

∆.Ι.Λ.
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ÓÕÌÐÁÑÉÓÔÁÍÔÁÉ
ÏÉ ÂÏÕËÅÕÔÅÓ ËÅÓÂÏÕ

ἱ βου λευ τὲς τῶν δύ ο με γα λυ τέ ρων κομ μά των στὴ Λέ σβο κ.κ. Γιάν νης 
Γι αν νέ λης καὶ Νί κος Ση φου νά κης, ποὺ ἐκ προ σω ποῦν τὸ 77,1 % τῶν 
κα τοί κων της, ἔ κα ναν μετὰ τὴ δίκη δη λώ σεις. Ὁ τρίτος βουλευτὴς τῆς 
Λέσβου, ὁ κ. Σκοπελίτης  τοῦ Κ.Κ.Ε. (13,99 %), σὲ μιὰ ἀποκαλυπτικώτατη 
ὡς πρὸς τὸν «γυάλινο κόσμο», μέσα στὸν ὁποῖον εἶναι κλεισμένος 

–ὅπως θὰ ἔγραφε ὁ Τενεσῆ Γουίλλιαμς– ἔκρηξή του μᾶς δήλωσε: «∆ὲν εἶμαι 
ἐνημερωμένος γιὰ τὸ θὲμα καὶ οὔτε θέλω νὰ ἐνημερωθῶ» ! ! !

Γιά ννης Γι αν νέλ λης, βου λευ τὴς Λέ σβου (Ν.∆.):
Οἱ κά τοι κοι τοῦ νη σιοῦ, ποὺ προ σέ φυ γαν δι κα στι κά, ἔ χουν δί κιο, ἀ να φο-

ρι κὰ μὲ αὐ τὴ τὴν ταύ τι ση τῆς Λέ σβου μὲ τὴν σε ξου α λι κὴ ταυ τό τη τα κά ποι ων 
ἀν θρώ πων. Ἡ προ σφυ γή, ποὺ ἔ χουν κά νει, δὲν ἔ χει βέ βαι α καμ μί α σχέ ση μὲ τὶς 
σε ξου α λι κὲς προ τι μή σεις αὐ τῶν τῶν γυ ναι κῶν, ἄλ λω στε ἡ Λέ σβος εἶ ναι φι λό ξε νο 
νη σί, καὶ κα νέ νας δὲν θέ λει νὰ ἀ πο κλεί σῃ κα νέ ναν. Τὸ θέ μα ὅ μως εἶ ναι, ὅ τι προ-
σβάλ λε ται ἡ ἱ στο ρι κή, πο λι τι σμι κὴ καὶ γε ω γρα φι κὴ ταυ τό τη τα τοῦ τό που κα τὰ 
τοὺς προ σφεύ γον τες· καὶ ἔ χουν δί κιο, για τὶ ὑ πάρ χει πα ρα χά ρα ξη καὶ νό θευ ση 
τῆς Ἱ στο ρί ας. 

» Ἡ Σαπ φὼ δὲν ἦ ταν ὁ μο φυ λό φι λη! Ἦ ταν παν τρε μέ νη, εἶ χε κό ρη, ὁ Ἀλ καῖ ος 
ἦ ταν ἐ ρω τευ μέ νος μα ζί της, καὶ τε λι κὰ ἐ κεί νη αὐ το κτό νη σε στὴν Λευ κά δα γιὰ 
τὸν Φά ω να, ποὺ ἀ γα ποῦ σε. Κι ὁ ἴ διος ὁ Πλά των ἀ να φέ ρει, πὼς ἦ ταν «δε κά τη 
Μοῦ σα», καὶ που θε νὰ δὲν κά νει λό γο γιὰ τὸ ἂν ὑ πῆρ χε κά ποι α ἰ δι αι τε ρό τη τα στὴ 
σε ξου α λι κή της συμ πε ρι φο ρά. Ἄ ρα νο θεύ ε ται ἡ Ἱ στο ρί α! Ἀ πὸ ἐ κεῖ καὶ πέ ρα τὸ 
θέ μα εἶ ναι, για τί σὲ ἕ να σύλ λο γο, ποὺ δὲν ἔ χει καμ μί α σχέ ση μὲ τὸ Νο μὸ Λέ σβου, 
νὰ ὑ πάρ χῃ ὁ ὅ ρος «λε σβια κή». Αὐ τὸ εἶ ναι τὸ πα ρά πο νο τῶν προ σφευ γόν των, καὶ 
ἔ χουν δί κιο. Ἐν νο εῖ ται, πὼς οἱ γυ ναῖ κες αὐ τὲς εἶ ναι κα λο δε χού με νες στὴ Λέ σβο, 
δὲν ὑ πάρ χει καμ μί α συμ πε ρι φο ρὰ δι α φο ρε τι κὴ ἀ πέ ναν τί τους ἀ πὸ μέ ρος τῶν 
Λε σβί ων. 

» Θὰ σᾶς ἀ να φέ ρω, τί συ νέ βη καὶ σὲ μέ να προ σω πι κά· χτὲς ἤ μουν στὴν 
Βου λὴ μα ζὶ μὲ τὸν Θό δω ρο Πάγ κα λο, ὁ 
ὁ ποῖ ος συ νώ δευ ε ἕ ναν Εὐ ρω-
παῖ ο πο λι τι κό, ποὺ εἶ χε ἔρ θει 
στὴν Βου λή. Ἀ πευ θυ νό με νος 
ὁ κύ ριος Πάγ κα λος πρὸς τὸν 
ξέ νο πο λι τι κὸ γιὰ τὶς ἀ πα ραί-

Ὁ κύ ριος τίτ λος τῆς με γα λύ τε-
ρης ἐ φη με ρί δας τῆς Λέ σβου 
«Αἰ ο λι κὰ Νέ α», τοῦ φύλ λου 

τῆς 13.6.2008.

» Θὰ σᾶς ἀ να φέ ρω, τί συ νέ βη καὶ σὲ μέ να προ σω πι κά· χτὲς ἤ μουν στὴν 
Βου λὴ μα ζὶ μὲ τὸν Θό δω ρο Πάγ κα λο, ὁ 
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τη τες συ στά σεις τοῦ λέ ει χα ρα κτη ρι στι κά: «Ἀ πὸ ἐ δῶ ὁ κύ ριος Γιά ννης Γι αν νέλ-
λης, ποὺ εἶ ναι Λέ σβιος.» Χα μο γέ λα σε ὁ Πάγ κα λος, χα μο γέ λα σε καὶ ὁ ξέ νος πο λι-
τι κός. Σκέ ψου λοι πόν, πῶς ἀ κού γε ται γιὰ μί α γυ ναῖ κα αὐ τό! Ὅ λη αὐ τὴ ἡ ἱ στο ρί α, 
ποὺ ἔ γι νε, θὰ βο η θή σῃ καὶ του ρι στι κὰ τὸ νη σί, ὅ μως, ὅ πως προ εῖ πα, οἱ ἄν θρω ποι, 
ποὺ ἔ χουν κά νει τὴν προ σφυ γή τους ἔ χουν τὸ δί κιο τους. 

(Ἡ δήλωση ἔγινε στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «Ἀθήνα 9.84» τὴν Τετάρτη 
11.06.2008, ὥρα 12:56.)

Νί κος Ση φου νά κης, βου λευ τὴς Λέ σβου (ΠΑΣΟΚ):

Πι στεύ ω, ὅ τι στὸν τό πο μας δὲν ἰ σχύ ει ἡ σο φὴ ρή ση, τὸ προ λαμ βά νειν εἶ ναι 
κα λύ τε ρο τοῦ θε ρα πεύ ειν ἤ, νὰ τὸ πῶ κα λύ τε ρα, τὸ θε ρα πεύ ειν εἶ ναι πο λὺ δυ σκο-
λώ τε ρο τοῦ προ λαμ βά νειν. Εἶ χε δύο δι α στά σεις τὸ θέ μα, ἡ μί α ἀ φο ρᾷ στὴ χώ ρα 
μας καὶ ἡ δεύ τε ρη ἀ φο ρᾷ στὸν ἔ ξω κό σμο. Κά ποι οι ἄν θρω ποι, ποὺ γνω ρί ζουν 
ἀ πὸ Ἱ στο ρί α, θέ λουν νὰ το πο θε τή σουν τὸ θέ μα στὴ σω στή του βά ση πιά. Βε βαί ως 
εἶ ναι πο λὺ δύ σκο λη ἡ ἀ να τρο πή, θέ λει κό πο καὶ χρό νο, ἀν θρώ πους, ποὺ θὰ εἶ ναι 
δι α τε θει μέ νοι νὰ ἐρ γα στοῦν πρὸς αὐ τὴ τὴν κα τεύ θυν ση. ∆η λα δὴ νὰ ἐρ γα στοῦν 
στὴν κα τεύ θυν ση τῆς ἀ νά λυ σης τῆς πραγ μα τι κό τη τας, ποὺ εἶ ναι ἡ πα ρα ποί η ση τῆς 
λέ ξης «λε σβί α». Ἀ παι τεῖ ται σω στὴ πο λι τι κὴ πρὸς τὰ ἔ ξω, ὥ στε νὰ γί νῃ κα τα νο η τό, 
πὼς ἡ ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια, ὅ πως ἀ πο τυ πώ νε ται μέ χρι σή με ρα, δὲν εἶ ναι ἡ σω στή. 

» Κα τα νο ῶ ἀ πό λυ τα τοὺς πο λί τες τῆς Λέ σβου, ποὺ ἐ πι θυ μοῦν τὴν ἀ πο κα τά-
στα ση μιᾶς δι α στρέ βλω σης τοῦ το πω νυ μί ου τῆς πε ρι ο χῆς.

Ὁ πρό ε δρος τῆς «Λε σβια κῆς Πα ροι κί ας Ἀθηνῶν»

κ. Στρα τῆς Μο λῖ νος, πρό ε δρος τῆς «Λε σβια κῆς Πα ροι κί ας Ἀθηνῶν», σὲ 
δημόσια παρέμβασή του («Τ’ ὄ νο μά μας», «Αἰ ο λι κὰ Νέ α», 8/6/2008) 
ἀνα φέ ρει, ὅ τι «τὰ ἤ θη, οἱ συ νή θει ες, οἱ ἰ δι αι τε ρό τη τες κά ποι ας με ρί-
δας ἀν δρῶν καὶ μιᾶς ἄλ λης με ρί δας γυ ναι κῶν εἶ ναι πλέ ον ἀ πρό βλε-
πτα προ κλη τι κές. Στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ π.χ. ἔ χει ἱ δρυ θῆ κόμ μα παι δε ρα στῶν 

(!), ἐ νῷ οἱ γά μοι με τα ξὺ ὁ μο φυ λο φί λων, ἀρ σε νι κῶν καὶ θη λυ κῶν, παίρ νουν καὶ 
δί νουν. ∆ι καί ως ὁ μέ γας Κι κέ ρων θὰ ξα να α να φω νοῦ σε: “O tempora! o mores!” 
(Catilina I,1.)...

» Φαί νε ται, ὅ τι πο λὺς κό σμος στὶς μέ ρες μας, ἰ δι αί τε ρα ὁ θη λυ κός, ποὺ ἄ γει 
τὴν κα τα γω γὴ ἀ πὸ τὴ Λέ σβο, ἐ νο χλεῖ ται ἢ καὶ ντρέ πε ται ἀ κό μα νὰ λέ ῃ φα νε ρὰ 
ὅ τι “εἶ ναι Λε σβί α” (= γεν νή θη κε στὴ Λέ σβο) ἢ ὅ τι τὴ “λέ νε Λε σβί α” (ὄ νο μα πο λὺ 
δι α δε δο μέ νο στὸ πα ρελ θόν, ἐ θνι κοῦ πε ρι ε χο μέ νου ὅ πως καὶ τὰ βα φτι στι κὰ Εὐ-
ρώ πη, Ἑλ λὰς κ.ο.κ.)...

» Ἀ πο φεύ γω τὰ μα ση μέ να λό για. Κα νέ νας λό γος ὑ πεκ φυ γῆς ἢ ντρο πῆς. Εἶ ναι 
ἕ να εἶ δος ἔν τι μης ἄ μυ νας. Ἡ Ἱ στο ρί α μι λᾷ καὶ ἀ να φέ ρε ται σὲ μᾶς καὶ μό νον, ὄ χι 
στὶς ὁ μο φυ λό φι λες... 

» Τὸ θέ μα εἶ ναι ἐν δι α φέ ρον, ἀ φο ρᾷ ἄ με σα στὶς συν το πί τισ σες καὶ στοὺς συν-
το πί τες μας, καὶ εὔ χο μαι ὁ λό ψυ χα ἡ ∆ι και ο σύ νη νὰ ἱ κα νο ποι ή σῃ τὸ αἴ τη μα τῶν 
ἐ να γόν των.»
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ύσ σω μα τὰ ἀ θη να ϊ κὰ Μέ σα Ἐ νη μέ ρω σης ἀλ λὰ καὶ ἀ πε σταλ-
μέ νοι ξέ νων πρα κτο ρεί ων, ἐ φη με ρί δων καὶ τη λε ο πτι κῶν 
κα να λι ῶν, ὅ πως τὸ Ρό ϊ τερ, τὸ Γαλ λι κὸ Πρα κτο ρεῖ ο Εἰ δή σε-
ων, τὸ Ἀσ σό σι ειντ Πρὲς καὶ ἄλ λα πε ρί με ναν ἐ να γω νί ως τὸν 
ἐκ δό τη τοῦ πε ρι ο δι κοῦ «∆αυ λός» ∆η μή τρη Λάμ πρου ἀλ λὰ 

καὶ τοὺς ὑ πό λοι πους αἰ τοῦν τες (Κοκ κώ νη Κου βα λά κη καὶ Μα ρί α Ρό δου) 
ἔ ξω ἀ πὸ τὴ δι κα στι κὴ αἴ θου σα στὴν Εὐ ελ πί δων, προ κει μέ νου νὰ προ βοῦν 
σὲ δη λώ σεις. 

Ὅ πως δή λω σε ὁ κ. Λάμ πρου, βγαί νον τας ἀ πὸ τὴν αἴ θου σα τοῦ Πρω το δι κεί ου Ἀ θη-
νῶν, ὅ που ἐκ δι κά στη κε ἡ αἴ τη ση ἀ σφα λι στι κῶν μέ τρων κα τὰ τοῦ ὁ μο φυ λο φι λι κοῦ 
σω μα τεί ου: «Οἱ ἀν τί δι κοί μας, δη λα δὴ τὸ σω μα τεῖ ο μὲ τὴν ἐ πω νυ μί α Ὁ μο φυ λο φι λι κὴ 
καὶ Λε σβια κὴ Κοι νό τη τα Ἑλ λά δος, χω ρὶς νὰ ἔ χουν καμ μί α ἀ πο λύ τως σχέ ση μὲ τὴν 
Λέ σβο, ἐν τε λῶς αὐ θαί ρε τα, θὰ ἔ λε γα, καὶ μὲ ἕ ναν ἰ δι ό τυ πο ρα τσι σμό, ὑ πέ κλε ψαν καὶ 
σφε τε ρί ζον ται τὴν γε ω γρα φι κή, πο λι τι στι κὴ καὶ ἱ στο ρι κὴ ταυ τό τη τα ἑ κα τον τά δων 
χι λιά δων κα τοί κων τῆς Λέ σβου ἢ κα τα γό με νων ἀ πὸ τὴ Λέ σβο. Με τέ τρε ψαν τὴ γε ω γρα-
φι κή μας ταυ τό τη τα σὲ σε ξου α λι κή τους ταυ τό τη τα ἢ γιὰ τὴν ἀ κρί βεια σὲ ταυ τό τη τα 
κά ποι ας σε ξου α λι κῆς τους ἰ δι αι τε ρό τη τας. Γιὰ αὐ τὸ προ σφύ γα με στὴ ∆ι και ο σύ νη, 
ζη τῶν τας νὰ προ στα τευ τῇ τὸ ἀν θρώ πι νο δι καί ω μα τῶν Λε σβί ων. Θὰ πε ρι μέ νου με τὴν 
ἀ πό φα ση τῆς ∆ι και ο σύ νης.» 

Ἄν θρω ποι, ποὺ ἀ πὸ τὴν πρώ τη στιγ μὴ συμ με ρί ζον ται τὴν θέ ση τῶν αἰ τούν των ἀλ λὰ 
καὶ ἀ να γνῶ στες τοῦ «∆αυ λοῦ», βρέ θη καν ἀ πὸ νω ρὶς στὴν Εὐ ελ πί δων, γιὰ νὰ πα ρα-
κο λου θή σουν τὴν ἐκ δί κα ση τῆς ὑ πό θε σης ἐ νῷ θὰ πρέ πει νὰ ἀ να φερ θῇ, πὼς ἀρ κε τοὶ 
ἦ ταν καὶ ἐ κεῖ νοι, πού, ἐ νῷ βρέ θη καν τυ χαῖα στὸ χῶ ρο γιὰ προ σω πι κές τους ὑ πο θέ σεις, 
βλέ πον τας τὰ Μέ σα Ἐ νη μέ ρω σης καὶ ἀ φοῦ ἐ νη με ρώ θη καν σχε τι κά, το πο θε τή θη καν 
ὑ πὲρ τῶν αἰ τούν των.

Χα ρα κτη ρι στι κὴ εἶ ναι ἡ πε ρί πτω ση ἑ νὸς Λέ σβιου, κα θη γη τῆ Πα νε πι στη μί ου στὴν 
Ἀ με ρι κή, ποὺ ἐκ δή λω σε τὴν συμ πα ρά στα σή του μὲ τὸν δι κό του, ἰ δι αί τε ρο τρό πο. 
Ἀ νάρ τη σε πα νὼ μὲ σύν θη μα, ὅπου δή λω νε τὴ δυ σα ρέ σκειά του γιὰ τὴ χρή ση τοῦ γε ω-
γρα φι κοῦ προσ δι ο ρι σμοῦ ἀ πὸ τὴν ὁ μο φυ λο φι λι κὴ κοι νό τη τα. Ὁ ἴ διος μᾶς εἶ πε τὰ ἑ ξῆς: 
«Ὀ νο μά ζο μαι Παῦ λος Τί μου, γεν νή θη κα καὶ με γά λω σα στὴν Ἄν τισ σα τῆς Λέ σβου, 
ἀλ λὰ ἔ φυ γα στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ σὲ ἡ λι κί α 19 ἐ τῶν. Αὐ τὸ ποὺ συμ βαί νει σή με ρα ἐ δῶ, θὰ 

ÔÁ ÐËÇÑÇ ÐÑÁÊÔÉÊÁ 
ÔÇÓ ÄÉÊÇÓ 
ÃÉÁ ÔÇ ÃÅÙÃÑÁÖÉÊÇ 
ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ËÅÓÂÉÙÍ
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ἔπρεπε ἀπὸ καιρὸ νὰ ἀφυπνίσῃ τοὺς κατοίκους τῆς Λέσβου καὶ ὅλους ὅσοι κατάγον-
ται ἀπὸ τὸ νησί. Πρόκειται γιὰ μία ἱστορικὴ στιγμή, καθὼς ἀναφέρεται σὲ ἕνα στερε-
ότυπο, σὲ μία λανθασμένη οἰκειοποίηση τῆς ἀγαπημένης μου πατρίδας, τῆς Λέσβου. 
Μὲ προσβάλει ἡ χρήση τοῦ ὅρου «λεσβία» ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ σωματεῖα, πόσῳ 
μάλιστα ὅταν ἀναρτᾶται σὲ ἱστοσελίδες μὲ θέματα σεξουαλικὰ καὶ κάποιες φορὲς 
ἀκόμα καὶ πορνογραφικά. Τὸ χῶμα, τὸ νερὸ καὶ ὁ ἀέρας τῆς Λέσβου δὲν παράγουν 
ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες. Εἶναι λυπηρό, ποὺ ἕνας γεωγραφικὸς χῶρος ἔχει συνδεθῆ μὲ 
τὶς ἰδιαίτερες σεξουαλικὲς προτιμήσεις κάποιων γυναικῶν. Σαφῶς μία γυναῖκα ἔχει 
κάθε δικαίωμα νὰ κάνῃ ὅ,τι ἐπιλογὲς θέλει, ἀλλὰ δὲν σημαίνει, ὅτι παράλληλα ἔχει 
καὶ τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιῇ τὴν ταυτότητά μου, τὴν Ἱστορία καὶ τὴν κουλτούρα 
μου, γιὰ νὰ περιγράψῃ τὴν σεξουαλική της προτίμηση καὶ τὸν τρόπο ζωῆς της.» 

Σὲ μία προσωπικὴ συζήτηση μὲ τὸν δικηγόρο τῆς ἄλλης πλευρᾶς κ. Βασίλη Χειρ-
δάρη, μοῦ ἐξέφρασε τὴν ἄποψή του, ὅτι «εἶναι τιμητικὸ γιὰ τὴν Λέσβο ἡ χρήση τοῦ 
ὅρου “Λεσβία” ἀπὸ τὶς ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες, προκειμένου νὰ προσδιορίσουν τὴν 
σεξουαλική τους ταυτότητα». Καὶ πιστεύει, «πὼς δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ προσβλητικὸ 
μὲ βάση τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα». Ὅταν μάλιστα τοῦ κατέθεσα μὲ τὴ σειρά μου 
καὶ τὴν προσωπική μου θέση, ὅτι ἔχω κουραστῆ, κάθε φορὰ ποὺ ἀναφέρω ὅτι εἶμαι 
Λεσβία (καταγόμενη ἀπὸ τὴ Λέσβο δηλαδή), νὰ ἀκούω τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τοῦ καθε-
νὸς καὶ νὰ δίνω συμπληρωματικὲς ἐξηγήσεις, ἀπάντησε, ὅτι «εἶναι ἕνας ὁρισμὸς ποὺ 
ἔχει υἱοθετηθῆ ἀπὸ τὶς ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες ἀπὸ αἰῶνες, καὶ ὅτι ὁ καθένας ἔχει 
τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ χαρακτηρίζῃ τὸν σεξουαλικό του προσδιορισμό». Καὶ διε-
ρωτῶμαι, τὸ δικό μου ἀνθρώπινο δικαίωμα, ὡς γυναίκας καταγόμενης ἀπὸ τὴ Λέσβο, 
Λεσβίας δηλαδή, ποιός θὰ τὸ προστατεύσῃ;

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ

Η ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΣ

Ἐνστάσεις γιὰ δικονομικοὺς λόγους ὑπέβαλε ὁ συνήγορος τῶν ἀντιδίκων πρὶν τὴν 
δίκη, οἱ ὁποῖες ἀπορρίφθηκαν. Ὁμοίως ἀπορρίφθηκε αἴτημά του γιὰ ἐξέταση δεύτε-
ρου μάρτυρα, γεγονός, τὸ ὁποῖο ἀνάγκασε καὶ τοὺς ἐνάγοντες νὰ περιορισθοῦν στὴν 
ἐξέταση ἑνὸς μόνο μάρτυρα.

Προσέρχεται ὁ μάρτυρας τῶν αἰτούντων Ἰωάννης Ἀχλιώπτας, ἠλεκτρολόγος μηχα-
νικός.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τί σχέση ἔχετε μὲ τοὺς αἰτοῦντες;
– Εἶμαι γεννημένος στὴν Ἐρεσό. Κατὰ τὴν Ἀγγλικὴ ὁρολογία οἱ ὁμοφυλόφιλοι χρησι-

μοποιοῦν τὴν λέξη gay καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλες χρησιμοποιοῦν τὴν λέξη lesbian. Ἐγὼ 
εἶμαι Lesbian. Προσβάλλεται ὁ τόπος καταγωγῆς μου, ὅταν ὁ πρόεδρος τῆς ΟΛΚΕ 
βγαίνῃ καθημερινὰ στὴν Τηλεόραση, καὶ στὸ τρέηλερ γράφει ἀπὸ κάτω «Ὁμοφυλο-
φιλικὴ καὶ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλλάδος», ὑπονοῶντας τὶς ὁμοφυλόφιλες γυναῖ-
κες.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσβάλλεται ὁ τόπος καταγωγῆς σας;
– Ἔχω πρόβλημα νὰ πῶ στὴν κόρη μου, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ προσβάλλεται, διότι στὴν 
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Ἀθήνα ὑπάρχουν Λεσβιακοὶ ἐπιμορφωτικοὶ σύλλογοι, ὑπάρχει ἡ Ο.Λ.Σ.Α., ἡ ὁποία 
εἶναι ἡ Ὁμοσπονδία Λεσβιακῶν Συλλόγων Ἀθηνῶν, καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω 
στὸ παιδί μου, ὅταν μὲ ρωτάῃ, «μπαμπᾶ, εἴμαστε ἐμεῖς ὁμοφυλόφιλοι καὶ ὁμοφυ-
λόφιλες»; Τὸ ἴδιο ἐρώτημα ἐτέθη, ὅταν πρωτοῆλθα ἀπὸ τὸν Καναδᾶ στὴν Ἑλλάδα 
καὶ πῆγα στὴν Ἐρεσό, ὅπου ὑπάρχει προσέλευση πολλῶν ὁμοφυλοφίλων θηλυκοῦ 
γένους, καὶ προσπαθοῦμε πάντοτε νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἑρμηνεία στὰ παιδιά μας. 
Στὴν θέση τῆς κόρης μου ὑπάρχουν σὲ ἡλικίες 5, 10-12 χρονῶν κορίτσια, τὰ ὁποῖα 
ντρέπονται νὰ ποῦν τὸν τόπο καταγωγῆς τους, ντρέπονται νὰ ποῦν ὅτι εἶναι Λεσβί-
ες, ὅπως Λεσβίες εἶναι ἡ μάνα μου, ἡ κόρη μου, ἡ ἀδελφή μου.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ὁ ὅρος «λεσβία» ὑπάρχει πολὺ καιρό. Γιατί ἐπιλέξατε αὐτὴ τὴ στιγ-
μή;

– Κατ’ ἀρχὰς ἡ Σαπφώ, τὴν ὁποία ἐπικαλοῦνται οἱ ὁμοφυλόφιλες, ἦταν Λεσβία, διότι 
ὁ τόπος καταγωγῆς της ἦταν ἡ Ἐρεσός· ἦταν ἡ Λέσβος. ∆ὲν τὴν χαρακτήριζε -ὅπως 
ἀναφέρουν ὡρισμένοι τώρα- ὁποιαδήποτε ὁμοφυλοφιλικὴ σχέση. Ὅπως ἔλεγαν Θα-
λῆς ὁ Μιλήσιος, ὅπως ἔλεγαν Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος, ἔλεγαν 
Σαπφὼ ἡ Λεσβία. Ἐδῶ καὶ 3.000 χρόνια ὅλες ποὺ γεννήθηκαν καὶ κατοικοῦν στὴν 
Λέσβο λέγονται Λεσβίες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί τώρα; 
– Παθητικὰ πέρασε –ἂν δὲν κάνω λάθος– γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1924 στὸ Ἀγγλικὸ Λεξι-

κὸ Oxford ἡ λέξη lesbian ὡς ἐνδεικτικὸ ὁμοφυλόφιλης σχέσης. Ὅμως αὐτὴ τὴ στιγμὴ 
ἔχει ἱδρυθῆ ἕνας σύλλογος: ἡ «Ὁμοφυλοφιλικὴ καὶ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλλάδος». 
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ κοινότητα συγχέεται μὲ τὴν δική μας κοινότητα, ποὺ ἐπίσης λέγεται 
Λεσβιακή. Αὐτὸ προσβάλλει βάναυσα τὸν τόπο καταγωγῆς μας, διότι ἡ ὁμοφυλόφι-
λη, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴ Λέσβο, εἶναι ὁμοφυλόφιλη Λεσβία. Ἡ ὁμοφυλόφιλη ὅμως ἀπὸ 
τὴν Ἀγγλία δὲν εἶναι Λεσβία. Εἶναι ὁμοφυλόφιλη Ἀγγλίδα. Ἡ ὁμοφυλόφιλη ἀπὸ τὴν 
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Θεσσαλονίκη εἶναι ὁμοφυλόφιλη Θεσσαλονικιά. Ἡ μάνα μου, ἡ ἀδελφή μου καὶ ἡ 
κόρη μου εἶναι Λεσβίες καὶ ντρέπονται νὰ βγοῦν στὴν κοινωνία καὶ νὰ ποῦν ὅτι 
εἶναι Λεσβίες. Στὸ ἐξωτερικὸ δέ, ποὺ ἔχω ζήσει πολλὰ χρόνια, εἶναι ἀπίστευτος ὁ δι-
ασυρμὸς τῶν γυναικῶν ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴν Λέσβο, οἱ ὁποῖες κρύβονται, στὴν 
Νέα Ὑόρκη, στὸν Καναδᾶ, στὴ Γερμανία· δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν ὅτι εἶναι Λεσβίες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσβάλλεται ἡ προσωπικότητα τῶν αἰτούντων;
– Βέβαια. Εἴμαστε ὅλοι Λέσβιοι. Καὶ ἐδῶ τὰ σωματεῖα μας ὀνομάζονται Λεσβιακοὶ 

σύλλογοι. Ἔχουμε παραδείγματος χάρη «Λεσβιακὸ Σύλλογο Ἱστιοπλοΐας», «Λεσβια-
κὴ Παροικία» κ.λπ., κ.λπ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τί σᾶς ἐνοχλεῖ;
– Οἱ λέξεις λεσβία καὶ λεσβιακὴ εἶναι αὐτές, ποὺ μὲ ἐνοχλοῦν. Οἱ ὁμοφυλόφιλες ἔχουν 

κάθε δικαίωμα νὰ αὐτοπροσδιορίζωνται βάσει τῆς ὁποιασδήποτε προτίμησής τους 
στὴν σεξουαλικότητα. ∆ὲν μποροῦν ὅμως νὰ σφετερίζωνται τὸν τόπο καταγωγῆς 
μας. Σκεφτῆτε γιὰ παράδειγμα, ἂν αὐτὴ τὴ στιγμὴ κάποιος ἔλεγε Μακεδόνας καὶ 
ἐννοοῦσε ὁμοφυλόφιλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τὴ λέξη αὐτὴ τὴν χρησιμοποιοῦν μόνο οἱ ὁμοφυλόφιλες;
– 350.000 Λέσβιοι καὶ Λεσβίες χρησιμοποιοῦν αὐτὴ τὴ λέξη.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ἐννοοῦσα τὴ λέξη τὴν χρησιμοποιεῖ τὸ σωματεῖο μόνο ἢ χρησιμο-
ποιεῖται καὶ ἀπὸ ἄλλους;

– Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς εἶναι, ὅτι αὐτὸ τὸ σωματεῖο ὀνομάζεται «Λεσβιακὴ 
κοινότητα». Εἶναι ὁμοφυλόφιλοι, ἑπομένως μποροῦν νὰ ὀνομαστοῦν «Ὁμοφυλοφι-
λικὴ κοινότητα».

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ἄρα τὸ «Λεσβιακή» εἶναι ποὺ ἐνοχλεῖ;
– Βέβαια. Αὐτὸ προσβάλλει τὸν τόπο μου. Ἐγὼ τὸ 1968 πῆγα νὰ σπουδάσω στὸν 

Καναδᾶ. Ἡ πρώτη ἑβδομάδα ἦταν ἡ ἑβδομάδα γνωριμίας. Ἦταν 300 πρωτοετεῖς. 
Ἀγόρια-κορίτσια. Καθήσαμε σὲ ἕνα ἀμφιθέατρο καὶ –κατὰ τὴν παράδοση τοῦ πα-
νεπιστημίου– ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον σηκωνόταν καὶ αὐτοσυστηνόταν. Π.χ. Josh 
Smith, American. Mary Lou, Canadian. Ἐγὼ σηκώθηκα καὶ εἶπα: John Achlioptas, 
Lesbian. Ἀντιλαμβάνεστε, τί ἔγινε μέσα. Ὅταν λοιπὸν μὲ ρώτησε ὁ καθηγητής, «εἶ-
στε ἀλήθεια Lesbian;», διότι στὰ Ἀγγλικὰ δὲν ξεχωρίζει ἀρσενικὸ ἀπὸ θηλυκό, γιὰ 
νὰ μπορέσω ἔτσι νὰ πῶ, ὅτι εἶμαι Λέσβιος ἢ Λεσβία, εἶπα Lesbian. «Καὶ ἐγὼ εἶμαι 
Lesbian, καὶ ἡ μητέρα μου εἶναι Lesbian καὶ ἡ ἀδελφή μου εἶναι Lesbian.» Τὰ γέλια 
αὐξήθηκαν. Ζήτησα συγγνώμη ἀπὸ τὸν καθηγητὴ καὶ τοῦ εἶπα, «ἴσως τὰ Ἀγγλικά 
μου δὲν εἶναι τόσο καλά, καὶ δὲν ἀντιλαμβάνομαι, γιατί ὅλοι αὐτοὶ γελοῦν». Ὁ 
Ἀμερικανὸς σηκώθηκε καὶ εἶπε Ἀμερικανός, καὶ ἦταν σεβαστό. Ἡ Mary Lou εἶπε 
ὅτι ἦταν Καναδέζα καὶ ἦταν σεβαστή, διότι ὁ ἕνας γεννήθηκε στὴν Ἀμερική, καὶ 
αὐτὸ τὸν καθιστᾷ Ἀμερικανό, ἡ ἄλλη γεννήθηκε στὸν Καναδᾶ, καὶ αὐτὸ τὴν καθι-
στᾷ Καναδή, καὶ ἐγὼ γεννήθηκα στὴν Λέσβο καὶ εἶμαι Lesbian. Πῶς μοῦ στερεῖς 
ἕνα δικαίωμα, ὅτι ἐπὶ 3.000 χρόνια ὀνομαζόμαστε Λέσβιοι καὶ Λεσβίες;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέτε λοιπόν, ὅτι προσβάλλεται ἡ προσωπικότητά σας;
– Ἀπολύτως. Ἐμεῖς εἰδικά, οἱ Ἐρέσιοι, δεχόμαστε κάθε καλοκαίρι πλῆθος ὁμοφυλό-

φιλων. Σεβόμαστε ἀπόλυτα τὴν σεξουαλική τους προτίμηση, τὶς ἔχουμε ἀποδεχτῆ 
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στὸν τόπο μας, στὰ σπίτια μας, οἱ ἴδιες ἔχουν ἀγοράσει σπίτια, ὅμως δὲν μποροῦν 
τὰ κορίτσια τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδας νὰ βγοῦν ἔξω καὶ νὰ ποῦν ὅτι εἶναι Λεσβί-
ες. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ (∆ημήτρης Παπαδέλλης): Εἴπατε ὅτι κατάγεστε ἀπὸ 
τὴν Λέσβο. Ἡ Ἐρεσὸς εἶναι τόπος συνάθροισης γυναικῶν-ἀντρῶν. Οἱ ἰδιαιτερό-
τητές τους σᾶς προσέβαλάν ποτε; Ἐνωχληθήκατέ ποτε ἀπὸ τὶς σχέσεις, ποὺ ἀνα-
πτύσσουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μεταξύ τους; 

– Οὐδέποτε ἐνωχληθήκαμε. Μπορῶ νὰ πῶ, ὅτι ἕνα μέρος τῶν Ἐρεσίων, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν καὶ νοικιάζουν καταστήματα, δωμάτια, ζοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμάδα τῶν ἀν-
θρώπων. Ἐμεῖς οὐδέποτε τοὺς κατηγορήσαμε, οὔτε κάναμε ὁτιδήποτε ἐναντίον τῆς 
σεξουαλικῆς προτίμησής τους. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Γιατί, ὅπως ρώτησε ἡ κ. Πρόεδρος, σήμερα ξαφνικὰ 
συγκεκριμένος ἀριθμὸς ἀτόμων ἐνωχλήθηκαν τώρα; Ἐξηγήστε μας, πῶς δημι-
ουργεῖται τὸ πρόβλημα μὲ τὴν χρήση τῶν ὅρων Λεσβία καὶ Λεσβιακὴ ἀπὸ τὴν 
συγκεκριμένη ὁμάδα ἀνθρώπων.

– Ἐγὼ δὲν γεννήθηκα στὴν Μυτιλήνη. ∆ὲν εἶμαι Μυτιληνιός. Ἐγὼ εἶμαι Ἐρέσιος. 
Λέσβιος. Τὸ ὅτι λένε, ὅτι εἴμαστε Μυτιληνιοί, εἶναι λάθος. Ἡ Μυτιλήνη εἶναι πρω-
τεύουσα. Ἂν κάποιος στὸ ∆ιαδίκτυο ψάξῃ τὴν λέξη lesbian...

Ὁ ἐκδότης τοῦ «∆» ∆ημήτρης Λάμπρου, ἕνας ἐκ τῶν ἐναγόντων, προβαίνει σὲ δηλώσεις 
σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα Μ.Μ.Ε. ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης.
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[Ὁ συνήγορος παρουσίασε τὴν τελευταία ἔκδοση τῆς ἱστοσελίδας τῆς ΟΛΚΕ, στὴν 
ὁποία γράφεται ἡ ὑπόσχεση, ὅτι θὰ ἀνέβῃ σύντομα ὅλο τὸ παλιὸ ὑλικό.] 

 ...Ἂν δῆτε τὴν ἱστοσελίδα τῆς ΟΛΚΕ, θὰ δῆτε ἰδιαιτερότητες σεξουαλικές, οἱ ὁποῖες 
δὲν μὲ ἀφοροῦν. Ὅταν ὅμως παιδιὰ ἀπὸ τὴ Λέσβο ὀκτὼ ἢ δέκα χρονῶν (εἰδικὰ τώ-
ρα, ποὺ οἱ Ἕλληνες –ἔστω καὶ ἀργά– ἀποκτοῦν πρόσβαση στὸ ∆ιαδίκτυο, καὶ τὰ 
παιδιά μας εἶναι ἀνεξέλεγκτα) δοῦν, τὰ κορίτσια δηλαδὴ ποὺ εἶναι Λεσβίες, στὴν 
ἱστοσελίδα τῆς ΟΛΚΕ, θὰ ἀναρωτηθοῦν: Ἐμεῖς εἴμαστε Λεσβίες, μιὰ ἄλλη ὅμως ὁμά-
δα γυναικῶν ἰσχυρίζεται ὅτι καὶ αὐτὲς εἶναι Λεσβίες, ἡ ὁποία ὁμάδα παρουσιάζει 
ἰδιαιτερότητες. Ὁπότε θὰ ἀναρωτηθοῦν..., ἐμεῖς ἀνήκουμε σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα; Ἂν 
ἀνοίξετε ἕνα πρωινὸ τὴν Τηλεόραση σὲ κάποια ἐκπομπή, ποὺ παρίσταται τὸ μέλος 
τῆς ΟΛΚΕ κ. Βλάμη, ἡ ὁποία ὅπως ἀναφέρθηκε στὴν Τηλεόραση, προσφάτως νυμ-
φεύθηκε, ἀπὸ κάτω βάζει συνεχῶς τὸ τρέηλερ, δὲν ξέρω γιὰ ποιούς λόγους, μᾶλλον 
ἐμπορικούς: «Ὁμοφυλοφιλικὴ καὶ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλλάδος». Μὰ ἐμεῖς, ποὺ 
μένουμε στὴν Ἀθήνα, ἔχουμε Λεσβιακὴ Κοινότητα. Εἴμαστε ἡ πραγματικὴ Λεσβιακὴ 
Κοινότητα. Πῶς λοιπὸν θὰ ἀπαντήσουμε στὰ παιδιά; Γιατί, ὅταν τὸ παιδὶ πηγαίνῃ 
στὸ σχολεῖο καὶ λέῃ, ὅτι ἐγὼ εἶμαι Λεσβία, καὶ τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἡ συμμαθή-
τριά της ἔχει δεῖ στὴν Τηλεόραση τὸ «Ὁμοφυλοφιλικὴ καὶ Λεσβιακὴ Κοινότητα» 
καὶ ἀπὸ πάνω ἐμφανίζονται εἰκόνες ὁμοφυλοφίλων γυναικῶν, γίνεται περίγελως. 
Εἰδικὰ τώρα, ποὺ ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς γνώσης εἶναι εὔκολες. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Αὐτὴ ἡ σύγχυση μεταξὺ τῆς συγκεκριμένης ὁμάδας 
καὶ τῶν αἰτούντων προσβάλλει καὶ γιὰ ποιό λόγο τὴν προσωπικότητά τους; Ἐξη-
γήστε μου, σᾶς παρακαλῶ.

– Τὴν προσβάλλει βάναυσα, διότι γίνεται σύγχυση. Χρησιμοποιοῦν ἕναν ὅρο γιὰ τὴν 
ὁμοφυλοφιλία τους, διότι ἡ Σαπφὼ ἦταν Λεσβία. Ἦταν ὄντως Λεσβία, γιατὶ γεννή-
θηκε στὴν Λέσβο. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ἡ ΟΛΚΕ κάνει λόγο γιὰ ἔντυπο (μὲ τίτλους ποὺ 
φέρουν λέξεις-παράγωγα τῆς λέξης Λέσβος). Ὑπάρχουν ἀντίστοιχα περιοδικὰ 
ἐκδιδόμενα καὶ ἀναφερόμενα στὴν Λέσβο ὅπως «Λεσβιακὰ Γράμματα», «Λεσβια-
κὲς Σελίδες», «Λεσβιακὰ Χρονικά». Αὐτὰ ὅλα τὰ ἔντυπα καὶ τὰ περιοδικὰ δὲν 
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δημιουργοῦν σύγχυση; 
– Ἀπὸ τοὺς Λεσβιακοὺς συλλόγους ἐκδίδονται αὐτὰ τὰ περιοδικά, ποὺ εἶναι δικά 

μας.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τὸ σωματεῖο (τῆς ΟΛΚΕ) ἐκδίδει περιοδικά;
– Ἐγώ, προσωπικά, δὲν γνωρίζω, ἂν ἐκδίδῃ περιοδικά.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὸ σωματεῖο αὐτὸ ἔχει τοὐλάχιστον ἐμφανῶς τὴν πα-
ραμικρὴ σχέση μὲ τὴ Λέσβο ὡς γεωγραφικὸ χῶρο καταγωγῆς;

– Οὐδεμία.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Γράφει ἡ ἐπωνυμία τοῦ σωματείου: «Λεσβιακὴ Κοινό-
τητα». Ἔχει αὐτὸ καμμία σχέση μὲ τὸ νησί, ποὺ καταγόμαστε;

– Καμμία.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ὅποια προβλήματα, ποὺ ἔχει αὐ-
τὸς ὁ τόπος, ἢ ἔχουν ἄλλου εἴδους ἐνασχόληση καὶ προβάλλονται μέσα ἀπὸ τὴν 
ὀνομασία;

– ∆ὲν ἔχουν καμμία σχέση. Ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία τους. Μάλιστα 
στὴν Ἐρεσὸ ἀκόμα καὶ τὰ ἑστιατόριά τους εἶναι ξεχωριστά.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ὅταν κάποιοι ὀνομάζωνται «Λεσβιακὴ κοινότητα» 
καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸν τόπο καταγωγῆς, δηλαδὴ τὴν νῆσο Λέσβο, αὐτὸ εἶναι 
παραπλανητικό, προσβάλλει τὶς προσωπικότητες τῶν ἀνθρώπων, ποὺ κατάγονται 
ἀπὸ τὴ Λέσβο;

– Μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχει μπερδευτῆ ἡ νεολαία τῆς Λέσβου, τὰ παιδιά μας, τὰ κορίτσια 
μας, οἱ Λεσβίες μας ἔχουν πρόβλημα, διότι γίνεται σύγχυση.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ (Χειρδάρης): Μὲ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὀνόματος δημιουρ-
γεῖται μία κατάσταση περιθωριακή;

– ∆ὲν τολμοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἴμαστε Λέσβιοι ἢ Λεσβίες. Ὑπάρχουν Λέσβιοι, ποὺ ζοῦν 
στὸ ἐξωτερικό, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει Λεσβιακὲς Κοινότητες. Ἐγὼ εἶμαι πρόεδρος 
τῆς Λεσβιακῆς Κοινότητας στὸ Μόντρεαλ, καὶ ἐπειδὴ ὁ ὅρος lesbian στὰ Ἀγγλικὰ 
δὲν κάνει διαχωρισμὸ τοῦ ἀρσενικοῦ ἀπὸ τὸ θηλυκό, ἐγώ, ποὺ εἶμαι Lesbian, δὲν 
μπορῶ νὰ τὸ πῶ αὐτό.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Στὴν στάθμιση τῶν συμφερόντων ποιό εἶναι ἐπικρατέστερο; 
Τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης ἢ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης, 
δηλαδὴ νὰ χρησιμοποιῇ ὁ ἄλλος ὅποιον ὅρο θέλει κατὰ τὴν γνώμη του;

– Σύμφωνα μὲ τὴν κρίση μου δὲν πρέπει νὰ πλήττεται τὸ δικό μου δικαίωμα. Τὸ δι-



22264    ∆ΑΥΛΟΣ 315, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2008

καίωμα τοῦ ἑνὸς σταματάει ἐκεῖ, ποὺ ἀρχίζει τοῦ ἄλλου. Τὸ δικό μου εἶναι 3.000 
χρόνων.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Πότε ἀκούσατε τὴν λέξη Λεσβία ὡς ἔκφραση ὁμοφυλοφιλι-
κή;

– Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Πότε πήγατε στὸν Καναδᾶ;
– Τὸ 1968. Εἴχαμε ἀπὸ τότε ἕνα σωματεῖο Λεσβίων ἐκεῖ.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: ∆ὲν εἴχατε προσβληθῆ ἀπὸ τὸ 1968 γιὰ τὴν χρησιμοποίηση 
τῆς λέξης Lesbian;

– Βάναυσα.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Κάνατε καμμία ἐνέργεια;
– Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς, ὅταν πῆγα νὰ σπουδάσω, ἐμένα μὲ ὑποχρέωναν νὰ δουλεύω 

καὶ συγχρόνως νὰ σπουδάζω σὲ δύο διαφορετικὰ πανεπιστήμια. ∆ὲν εἶχα τὸ χρόνο 
καὶ ἴσως καὶ τὸ θάρρος νὰ βγῶ πρὸς τὰ ἔξω καὶ νὰ διεκδικήσω τὸ δικαίωμά μου. 

Σκεφτῆτε, τί γίνεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴν 
Ἀμερικὴ καὶ στὸν Καναδᾶ. Οἱ Λέσβιοι 
καὶ οἱ Λεσβίες δὲν μποροῦν νὰ βγοῦν 
πρὸς τὰ ἔξω, γιατὶ θὰ ὑπάρχῃ γέλωτας. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Μὲ τὸ χρόνο δὲν ἀμ-
βλύνονται οἱ ἄσχημες ἐντυπώσεις;
– Ὄχι. ∆ηλαδὴ τώρα θὰ μοῦ πῆτε, ὅτι 
οἱ ὁμοφυλόφιλες θὰ παύσουν νὰ εἶναι 
ὁμοφυλόφιλες καὶ θὰ γεννηθοῦν στὴν 
Λέσβο;

Ἐξομοιώνουν τοὺς ἑαυτούς τους μὲ «σιαμαία» τερατογένεση!

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Τὸν κ. Σωτήρη Καρδαρᾶ τὸν γνωρίζετε;
– Εἶναι ὁ δήμαρχος Ἐρεσοῦ.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Οἱ ἀρχὲς τῆς Ἐρεσοῦ ἔχουν διαμαρτυρηθῆ γι’ αὐτὴ τὴν κα-
τάσταση, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος Λεσβία;

– ∆ὲν τὸ γνωρίζω. Γνωρίζω γιὰ μένα.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Ὁ νομάρχης τῆς Λέσβου καὶ οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες τῆς Λέσβου 
ἔχουν προσβληθῆ;

– ∆ὲν γνωρίζω γι’ αὐτούς. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Ὁ κ. Καρδαρᾶς, ὁ δήμαρχος ὁ δικός σας, λέει τὰ ἑξῆς στὴν 
τοπικὴ ἐφημερίδα «Αἰολικὰ Νέα»: «Οἱ ἄσχημες ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴ χρήση τῆς 
λέξης Λεσβία, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ χρησιμοποιεῖται σήμερα, ἔχουν ἀμβλυνθῆ μετὰ 
ἀπὸ τόσο μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται.» 

– Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ρωτήσετε τὸν δήμαρχο, ποὺ τὸ λέει.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Τὶς λέξεις Λεσβία καὶ Λεσβιακὴ τὶς ἐφηῦρε ἡ ΟΛΚΕ;
– Ὄχι.
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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Ὑπῆρχε δηλαδὴ αὐτὸς ὁ ὅρος, καὶ τὸν χρησιμοποίησε ἡ 
ΟΛΚΕ;

– Ναί.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Γνωρίζετε, πῶς λέγονται τὰ παιδιά, ποὺ γεννιοῦνται ἑνω-
μένα;

– Σιαμαῖα;

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Αὐτό, τὸ ὁποῖο εἶναι μία τραγικὴ ἀνθρώπινη κατάσταση, 
εἶναι ὄνομα, ποὺ προσδιορίζει τὴν κατάσταση, ἢ εἶναι ἕνα ὄνομα ποὺ προσδιο-
ρίζει τὴν τοποθεσία, συγκεκριμένα τὸ Σιάμ; Ὅταν ἀκοῦτε «Σιαμαῖοι», λέτε, τί 
ντροπὴ στὸ Σιάμ;

– Θὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγμα, ἐγώ. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ μία ἄλλη ὁμάδα ἀνθρώπων, 
Σκοπιανῶν, ὅπως οἱ δῆθεν «Λεσβίες» σφετερίζονται τὸ ὄνομα τῆς Λέσβου καὶ ὀνο-
μάζονται λεσβίες, ἔτσι καὶ αὐτοί, αὐτὴ τὴ στιγμὴ σφετερίζονται τὸ ὄνομα τῆς Μακε-
δονίας. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Γνωρίζετε, ἂν ὑπάρ-
χουν ἄλλα σωματεῖα ἢ ὀργανισμοὶ στὸν 
κόσμο μὲ τὴν λέξη Lesbian;

– Μπορεῖ καὶ νὰ ὑπάρχουν.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Ἐγὼ γνωρίζω ἕξι 
σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ΟΗΕ.

– Ἐμένα μὲ ἀφορᾷ, ἂν ὑπάρχουν στὸν τό-
πο μου, στὴν Ἑλλάδα. Μὲ ἀφορᾷ, τὸ παι-
δὶ τὸ δικό μου καὶ ἡ ἀδελφή μου νὰ μπο-
ροῦν νὰ λέγωνται Λέσβιος καὶ Λεσβία.

 «∆ὲν προσβάλλεται τὸ 20% (ἄρα προσβάλλεται τὸ 80%)»!

Προσέρχεται ὁ μάρτυρας τῶν ἀντιδίκων Θεμιστοκλῆς Κεφάλας.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλήστε μας γιὰ τὴν χρήση τῶν ὅρων Λεσβία καὶ Λεσβιακὸς ἀπὸ 
τὴν ΟΛΚΕ.

– Πέρα ἀπὸ τὴν προσωπική μου γνώμη θὰ σᾶς καταθέσω τὴν γενικώτερη ἀντίληψη 
γιὰ τὸν νομὸ τῆς Λέσβου. Θὰ ἐξηγήσω λέγοντας, ὅτι ἀντίστοιχα ὑπάρχει Ὁμοσπον-
δία Λεσβιακῶν Συλλόγων Ἀττικῆς, ποὺ ἀριθμεῖ κάποιες ἑκατοντάδες μέλη, ὑπάρ-
χουν ἀντίστοιχα Λεσβιακὲς κοινότητες ἀνὰ τὸν κόσμο. Ἀπ’ ὅσο εἶμαι σὲ θέση νὰ 
γνωρίζω, καμμία ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχει θιγῆ καὶ δὲν ἔχει δημιουργήσει θέμα σύγχυσης 
μὲ τὴν ἀντίστοιχη Λεσβιακὴ Κοινότητα ΟΛΚΕ γιὰ τὴν χρήση τοῦ ὅρου «λεσβια-
κή» ἀπὸ τὸ σωματεῖο. Ἀντίστοιχα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ 
συγκεκριμένη αἴτηση, ποὺ ὑποβλήθηκε, εἶναι ἄνευ οὐσίας. Σᾶς λέω, ὅτι δὲν θίγεται 
κανένα δικαίωμά τους, δὲν θίγεται ἡ προσωπικότητά τους, τῶν κατοίκων τοῦ νομοῦ 
Λέσβου, οὔτε τοὐλάχιστον τῆς πλειονότητας τῶν Λεσβίων τὴν καταγωγὴ ἀνὰ τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο. Μεταφέρω τὴν γνώση μου ὡς πρὸς τὴν μὴ ὕπαρξη ἐνδίκου 
αἰτήματος στὸ Πρωτοδικεῖο Μυτιλήνης κατ’ ἀρχὰς καὶ στὸ Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν 
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κατὰ δεύτερο λόγο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο, πλὴν τῶν αἰτούντων μὲ τὸ συγκεκριμέ-
νο ἀντικείμενο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μεταφέρετε τὴν ἄποψη τῆς κοινωνίας τῆς Λέσβου; 
– Μεταφέρω ἀπόψεις κάποιων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες δημοσιοποιήθηκαν, συγκεκρι-

μένα τοῦ δημάρχου Ἐρεσοῦ-Ἀντίσσης, ἡ ὁποία εἶναι δημοσιευμένη, τὶς ἀπόψεις 
κάποιων ἀνθρώπων, ποὺ μοῦ τὶς μετέφεραν προσωπικά. Σὲ προσωπικὲς συζητήσεις 
μὲ διαφόρους ἀνθρώπους τῆς Λέσβου μοῦ δημιουργήθηκε ἡ ἐντύπωση, ὅτι σὲ ἕνα 
μεγάλο ποσοστὸ τὸ συγκεκριμένο θέμα δὲν προσβάλλει.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή;
– Μιλάω γιὰ ἕνα μεγάλο ποσοστό. Μπορεῖ νὰ εἶναι 20, 30, 40, 50 τοῖς ἑκατό. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Σὲ πόσες γλῶσσες ὑπάρχει ὁ ὅρος λεσβία;
– Σὲ πάρα πολλές. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ προσδιορίσῃ τὴν γυναικεία ὁμοφυ-
λοφιλία ἢ γιὰ τίποτε ἄλλο;

– Γι’ αὐτὸ χρησιμοποιεῖται.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Γνωρίζετε κάποιο ἐπίσημο πρόσωπο ἢ ἐπιστήμονα ἀπὸ τὴ 
Λέσβο, ποὺ νὰ ἔχῃ πάρει θέση ὑπὲρ τῆς αἰτήσεως;

– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: Ἐσᾶς, στὴν οἰκογένειά σας, σᾶς προσβάλλει αὐτὸς ὁ ὅρος;
– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Κύριε μάρτυς, εἴπατε, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει ἐκφρασθῆ 
ὑπὲρ τῆς αἰτήσεως.

– Ὅσο ἔχει ἔρθει σὲ γνώση μου.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὸν κ. Μολῖνο τὸν ξέρετε;
– Γνωρίζω ὅτι εἶναι ἕνας συγγραφέας. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Εἶναι μόνο συγγραφέας; ∆ὲν εἶναι ἐπιστήμονας;
– Ἐγὼ τὸν γνωρίζω ὡς συγγραφέα.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὰ «Αἰολικὰ Νέα» στὴ Μυτιλήνη τὰ διαβάζετε;
– Ναί.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΟΛΚΕ: ∆ιαβάσατε τὸ τελευταῖο ἄρθρο τῆς Κυριακῆς;
– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ἔχει ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ κ. Μολίνου, 
ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς συντοπίτες μας καὶ ἀναγράφει, «Τὸ θέμα εἶναι ἐνδιαφέρον, 
ἀφορᾷ ἄμεσα στὶς συντοπίτισσες καὶ στοὺς συντοπίτες μας, καὶ εὔχομαι ὁλόψυχα 
ἡ ∆ικαιοσύνη νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸ αἴτημα τῶν ἐναγόντων». Θέλω νὰ πῶ δηλαδή, 
ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη. Σωστά;

– Αὐτά, ποὺ ξέρω, λέω.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Γιὰ νὰ καταλάβῃ καὶ ἡ κ. Πρόεδρος, ὅτι ὑπάρχουν 
δύο ὁμάδες. Εἴπατε ἐπίσης, κ. μάρτυς, ὅτι δὲν ἔχει ἀντιδράσει καὶ δὲν ἔχει λάβει 
θέση κανένας σύλλογος σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὁ κ. Μολῖνος εἶναι πρόεδρος τῆς 
«Λεσβιακῆς Παροικίας Ἀθηνῶν»;
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– Εἶπα συγκεκριμένα πράγματα σὲ σχέση μὲ τὴν ΟΛΣΑ (Ὁμοσπονδία Λεσβιακῶν 
Σωματείων Ἀττικῆς), ποὺ ἐκπροσωπεῖ τοὺς κατὰ τόπους συλλόγους στὴν Ἀττική. 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Σύλλογοι γυναικῶν Ἀμερικῆς ὑπάρχουν; 
– ∆ὲν γνωρίζω, ποιά θέση ἔχουν λάβει, ἀλλὰ γνωρίζω, ὅτι δὲν ἔχουν προσφύγει στὴν 

∆ικαιοσύνη.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὸν «Πανλεσβιακὸ Σύλλογο Ἀμερικῆς» τὸν γνωρίζε-
τε; Γνωρίζετε, ἂν ἔχῃ πάρει θέση ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ποιά;

– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Γνωρίζετε τὴν θέση τοῦ Συλλόγου Ἀντισσαίων «Τέρ-
πανδρος»;

– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὸν «Mytilini Society of America» τὸν γνωρίζετε;
– Ὄχι.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Γιατί κάνατε μία γενικώτερη δήλωση, χωρὶς νὰ γνω-
ρίζετε; Οὐσιαστικὰ γνωρίζετε μόνο τὴν θέση τῆς οἰκογένειάς σας καὶ τῆς κόρης 
σας. Οὔτε τὰ δικόγραφα ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο Μυτιλήνης οὔτε τοῦ Πρωτοδικείου 
τῶν Ἀθηνῶν.

– Σᾶς μετέφερα τὴν ἄποψη, ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς κατοίκους τῆς Μυτιλήνης.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Ξέρετε τὴν ἄποψη τῆς μητέρας μου στὸν Πολιχνίτο; 
Τοῦ πατέρα μου; Τῆς γιαγιᾶς μου; Ἑπομένως, κύριε μάρτυς, μεταφέρετε τὴν ἄπο-
ψη κάποιων ἀνθρώπων.

Μεγάλο ἦταν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων Μ.Μ.Ε. Στὴν φωτογραφία ὁ ∆ημ. Λάμπρου παρα-
χωρεῖ συνέντευξη μετὰ τὴ δίκη στὴν ἀνταποκρίτρια τοῦ Reuters.
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– Μεταφέρω τὴν ἄποψη κάποιων ἀν-
θρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφ’ ἑνὸς 
μὲν κάποιο αὐτοδιοικητικὸ λόγο, 
ποὺ ἔχουν ἐκλεγῆ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς Λέσβου. Ἐκφράζω τὴν 
ἄποψη κάποιων ἀνθρώπων, ποὺ 
ἔχουν συλλογικὲς ὀργανώσεις καὶ 
ἐκφράζουν σύνολο ἀτόμων.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Κύριε 
μάρτυς, γνωρίζετε, ἂν αὐτὸ τὸ αἴτη-
μα πέρασε μέσα ἀπὸ ζυμώσεις συλ-
λόγων, καὶ ἀπεφάνθησαν ἔτσι; 

– ∆ὲν τὸ γνωρίζω. Ἀλλὰ ἂν ὑπῆρξαν ζυμώσεις συλλογικῶν ὀργάνων ἔξω ἀπὸ τὸν νο-
μὸ τῆς Λέσβου, θεωρῶ καὶ κρίνω, ὅτι πρῶτον θὰ γινόταν μέσῳ τῶν συγκεκριμένων 
ὀργανώσεων ἡ ὅλη διαδικασία καὶ δεύτερον στὴν παροῦσα φάση θὰ ἔρχονταν οἱ 
ἴδιοι ἢ θὰ ἔκαναν κάποιο ψήφισμα, γιὰ νὰ κάνουν μία παρέμβαση.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Τὰ προσωπικὰ δικαιώματα δηλαδή, κατὰ ἐσᾶς, πρέπει 
νὰ ἐκφράζωνται μόνο μέσῳ συλλογικῶν ὀργάνων; 

– Εἶναι μία ἄποψη.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: Θεωρεῖτε κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ὅτι τὸ Λέσβιος 
ἢ Λεσβία προκαλεῖ σύγχυση, ἂν χρησιμοποιῆται ἀπὸ ὁμάδα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
δὲν ἔχουν νὰ κάνουν τίποτε μὲ τὸ νησί, ἀλλὰ μόνο αὐτοπροσδιορίζουν τὸ δικαί-
ωμα τῆς σεξουαλικῆς τους προτίμησης;

– Ἡ ἄποψή μου ὡς μάρτυρας εἶναι ὄχι.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ὄχι ὡς μάρτυρας. Ἀπαντήστε, ἂν ἐπιφέρῃ σύγχυση ὡς γεγονός.
– Μεταφέροντας κάποιες προσωπικές μου συζητήσεις φαίνεται, ὅτι ἡ ἀπάντηση καὶ 

πάλι εἶναι ὄχι.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ περατώθηκε ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία. Ἡ πρόεδρος πρωτοδίκης κ. 
Πετσάλη ἔλαβε τὶς προτάσεις τῶν δύο πλευρῶν τὴν Τετάρτη 18 Ἰουνίου. Ἡ ἀπόφαση θὰ 
ἐκδοθῇ σὲ λίγες ἑβδομάδες.

Τὰ σημαντικώτερα Μ.Μ.Ε., ποὺ ἀσχολήθηκαν, δημοσίευσαν ἢ μετέδωσαν ρεπορτάζ, 
ἄρθρα καὶ ἀνταποκρίσεις ἀπὸ τὴ δίκη τῆς 10ης Ἰουνίου κατὰ τῆς Ὁμοφυλοφιλικῆς καὶ 
Λεσβιακῆς Κοινότητας Ἑλλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.) εἶναι τὰ ἑξῆς: 

Ἑλλάδα: Ἐφημερίδες: Ἀπογευματινή, Ἐλευθεροτυπία, Τὰ Νέα, Τὸ Πρῶτο Θέμα, Ἀδέ-
σμευτος Τύπος, Ἔθνος, Ἐλεύθερος Τύπος, To Βῆμα κ.ἄ. Κανάλια: Αlter, Alpha, Σκάι, Star 
κ.ἄ. ἱστοσελίδες: in.gr, e-Κathimerini, ert.gr, forthnet.gr, aegeantimes.gr, press-gr.blogspot.
com κ.λπ., καθὼς καὶ πολλὰ ἱστολόγια (blogs.)

Κόσμος: Associated Press, Reuters, ΒΒC, Guardian, Daily Telegraph, Los Angeles Times, 
Sydney Morning Herald, news.com.au, bostonherald.com, New York Post, International 
Herald Tribune, Agence France-Presse κ.λπ.
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

ÕÐÅÑÐËÇÈÕÓÌÏÓ, Ç ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÇ  
ÁÐÅÉËÇ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

Γράφω τὶς κάτωθι σκέψεις μου μὲ ἀφορμὴ τὸ διαρκῶς ἐπιδεινούμενο οἰκολογικὸ 
πρόβλημα. Ἡ κατάσταση, ὅπως παρουσιάζεται ἀπ’ τὰ διεθνῆ Μ.Μ.Ε., εἶναι ζοφερή. 
Ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου ἔφθασε τὰ 120$ ἀνὰ βαρέλι, ἡ θερμοκρασία τοῦ πλανήτη 
αὐξάνεται, οἱ πάγοι τῶν πόλων λειώνουν, τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα πλήττονται, 
τὰ εἰσοδήματα μειοῦνται, ὁ λιμὸς σὲ χῶρες τοῦ λεγομένου «Τρίτου Κόσμου» (!) ἐπι-
δεινώνεται κ.λπ.

Γιὰ νὰ ἀνατρέψωμε τὴν κατάσταση αὐτή, πρέπει νὰ προχωρήσουμε ἀπ’ τὴν περι-
γραφή της στὴν πρόταση λύσεως-ων. Εἶναι θλιβερὸ τὸ γεγονός, ὅτι σπανίως ἀκοῦμε 
κάποια σοβαρὴ πρόταση ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων φορέων. (Στὶς θρησκεῖες δὲ θὰ στα-
θῶ καθόλου γιὰ δύο λόγους: α )́ Εἶναι οἱ βασικοὶ ὑπεύθυνοι φορεῖς γιὰ τὴν παροῦσα 
κατάσταση λόγῳ τῶν γνωστῶν βιβλικῶν ἐπιταγῶν «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ 
κατακυριεύσατε τῆς γῆς» κ.λπ. β )́ Λόγῳ τοῦ μεταφυσικοῦ ὑπόβαθρού τους θεωροῦν 
τὸν ἄνθρωπο δημιούργημα ἑνὸς ἐξωσυμπαντικοῦ θεοῦ, ὁ ὁποῖος κάνει ὅ,τι θέλει στὸν 

«Θὰ χυθῇ αἷμα...»: Ὁ φαῦλος κύκλος «Θεός-Χρῆμα»

Κύριε Λάμπρου,
Στοὺς κινηματογράφους προβάλλεται ἡ ἀξιό-

λογη ἀμερικάνικη ταινία «Θὰ χυθῇ αἷμα», ποὺ 
χάρισε στὸν πρωταγωνιστή της Ντάνιελ Ντέη 
Λούις τὸ Ὄσκαρ ἑρμηνείας Α΄ Ἀνδρικοῦ Ρό-
λου. Τὸ ἔργο εἶναι τὸ ψυχογράφημα ἑνὸς ἀδί-
στακτου «πετρελαιοθῆρα» στὶς Η.Π.Α. τῶν ἀρ-
χῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ὁ ἥρωας ἔχει υἱοθετήσει 
τὸ γυιὸ τοῦ νεκροῦ συνεργάτη του καὶ τὸν χρη-
σιμοποιεῖ, γιὰ νὰ παρουσιάζεται ὡς ἔντιμος καὶ 
οἰκογενειάρχης ἐπιχειρηματίας. Στὸ ἐπίκεντρο 
τῆς ἱστορίας βρίσκεται ἡ σύγκρουση τοῦ ἐπι-
χειρηματία μὲ τὸν «χαρισματικό» ἱεροκήρυκα 
μιᾶς ἀσήμαντης κωμόπολης, ποὺ κρύβει στὰ 
σπλάγχνα της τὸ μαῦρο χρυσό. Ὁ ἥρωας ἀγορά-
ζει τὴ γῆ σὲ ἐξευτελιστικὴ τιμή, «χτυπάει» φλέ-
βα, ἀλλὰ ὁ γυιός του χάνει τὴν ἀκοή του ἐξ αἰ-
τίας ἑνὸς ἀτυχήματος. Ὁ ἱεροκήρυκας, ποὺ βλέ-
πει τὴ χρυσοφόρα γῆ του νὰ χάνεται, φορτώνει 
στὸν ἥρωα τὶς τύψεις γιὰ τὸ πάθημα τοῦ ἀγο-
ριοῦ καὶ τὸν ὑποχρεώνει νὰ γίνῃ μέλος τῆς Ἐκ-
κλησίας του, προκειμένου νὰ λάβῃ ἄφεση ἁμαρ-

τιῶν μὲ ἀντάλλαγμα τὴ συμμετοχὴ στὰ κέρδη 
τῆς τοπικῆς πετρελαιοπαραγωγῆς.

Τὸ τέλος τῆς ἱστορίας τοποθετεῖται λίγο μετὰ 
τὸ «κράχ» στὶς Η.Π.Α. Ὁ ζάπλουτος καὶ ἡλικιω-
μένος πιὰ ἐπιχειρηματίας ἔχει ἀπομείνει μόνος, 
ἀφοῦ ὁ γυιός του τὸν ἔχει ἐγκαταλείψει. ∆έχε-
ται τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἱεροκήρυκα, ποὺ ἔχει πλη-
γῆ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, καὶ τοῦ ζητᾷ νὰ 
ἀγοράσῃ τὸ τελευταῖο ἀπούλητο κομμάτι τῆς 
χρυσοφόρας γῆς του μὲ ἀντάλλαγμα ἕνα μεγά-
λο χρηματικὸ ἐπίδομα. Ὁ ἐπιχειρηματίας δέχε-
ται, ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ παραδεχτῇ ὁ ἱεροκήρυκας 
ἐνώπιόν του ὅτι εἶναι ψευδοπροφήτης καὶ ὅτι 
ἡ πίστη στὸ θεὸ εἶναι δεισιδαιμονία, μὲ τὸ ἴδιο 
πάθος καὶ τὴν ἴδια θεατρικότητα, ποὺ εἶχε ἐπι-
δείξει, ὅταν κάποτε τὸν βάπτιζε στὴν Ἐκκλη-
σία του. Ὁ ἀρχικὸς δισταγμὸς τοῦ ἐπαρχιακοῦ 
«θαυματοποιοῦ» κάμπτεται εὔκολα. Γεμᾶτος 
ἱκανοποίηση τότε ὁ ἐπιχειρηματίας τὸν πληρο-
φορεῖ μὲ κυνισμό, ὅτι ἡ γῆ αὐτὴ δὲν ἔχει καμμία 
ἀπολύτως ἀξία, ἀφοῦ εἶχε ἀντλήσει πρὸ πολ-
λοῦ ὅλο της τὸ πετρέλαιο μὲ παράπλευρες γεω-
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πλα νή τη. Κι ἂν κά τι πά ῃ στρα βά, θὰ μᾶς σώ σῃ ὁ… μπαμ πᾶς Για χβέ! ∆ὲν μπο ρεῖ νὰ 
γί νῃ σο βα ρὴ οἰ κο λο γι κὴ συ ζή τη ση μα ζί τους, λοι πόν.

Ἀλ λά, τί εἴ δους προ τά σεις κά νουν –ἂς ποῦ με– οἱ οἰ κο λο γι κὲς ὀρ γα νώ σεις; Ὀρ γα-
νώ σεις ὅ πως οἱ GREENPEACE, WWF κ.λπ., ἐ κτὸς ἀ πὸ τὶς ἀλ λα γὲς λαμ πτή ρων καὶ 
ἄλ λων ἐ νερ γει ῶν των ἐ λάσ σο νος ση μα σί ας, φθά νουν στὴ ρί ζα τῶν προ βλη μά των; Ὄ χι 
μό νο δὲν φθά νουν, ἀλ λὰ ὁ μοιά ζουν μὲ ἄ το μα ἐ κτὸς τό που καὶ χρό νου κά νον τας λό γο 
πε ρί… καλ λι έρ γειας ἐ νερ γεια κῶν φυ τῶν! Θὰ καλ λι ερ γοῦ με δη λα δὴ φυ τὰ ὄ χι γιὰ νὰ 
φᾶ με, ἀλ λὰ γιὰ νὰ κι νοῦν ται τὰ αὐ το κί νη τα! Τὰ ἐ νερ γεια κὰ φυ τὰ εἶ ναι ἡ με γα λύ τε ρη 
σα χλα μά ρα, ποὺ ἔ χει ἀ κου σθῆ πο τε στὸ οἰ κο λο γι κὸ πρό βλη μα.

Οἱ πο λι τι κοὶ ἔ χουν κά νει σο βα ρὲς προ τά σεις; Ἐ κτὸς ἀ π’ τὶς θε α τρι κὲς πα ρε λά σεις 
ἀ νὰ τὴν ὑ φή λιο τοῦ γνω στοῦ Ἂλ Γκόρ, ποὺ πρό σφα τα πι ά στη κε νὰ κα τα να λώ νῃ τὴν 
ὀ κτα πλά σια ἠ λε κτρι κὴ ἐ νέρ γεια ἀ π’ αὐ τὴ τοῦ μέ σου Ἀ με ρι κα νοῦ, τί ἔ χο με ἀ κού σει; 
Ὁ κύ ριος Μποὺς ἐ πρό τει νε νά… ἀ γο ρά σῃ δι και ώ μα τα μο λύν σε ως πε ρι βάλ λον τος 
ἀ πὸ χῶ ρες τῆς Ἀ φρι κῆς! Ὅ ταν ἤ μουν μα θη τὴς Λυ κεί ου, στὰ λο γο τε χνι κὰ κεί με να οἱ 
κα θη γη τές μας μᾶς εἶ χαν δι δά ξει μί α ἐ πι στο λὴ ἑ νὸς Ἀ με ριν δοῦ ἰ θα γε νοῦς ἀρ χη γοῦ· 

‣

τρή σεις. Καὶ στὴ συ νέ χεια σκο τώ νει τὸν φου κα-
ρᾶ ἱ ε ρα πό στο λο, σὰ νὰ ζη τοῦ σε νὰ ἐκ δι κη θῇ τὴ 
«δο λο φο νί α» τῆς δι κῆς του ψυ χῆς.

Ὁ ἥ ρω ας θὰ πο ρευ τῇ στὸ τέ λος τῆς ζω ῆς του 
ὁ λο μό να χος, ἔ χον τας πρὸ πολ λοῦ λύ σει τὴ συ-
νερ γα σί α του μὲ τὸν Ἐ που ρά νιο Συ νέ ται ρο, 
ποὺ τε λι κὰ τοῦ φά νη κε χρή σι μος μό νο γιὰ τὶς 
ἐ πί γει ες δου λει ές του. Πέ ραν τῶν ἔ ξο χων ἑρ μη-

νει ῶν ὁ θε α τὴς ἔ χει τὴν εὐ και ρί α νὰ πα ρα κο-
λου θή σῃ τὸν τρό πο, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο ἡ κε φα λαι ο-
κρα τί α καὶ ἡ θε ο κρα τί α ἔ βα λαν βα θιὰ τὶς ρί ζες 
τους στὶς ἄ γο νες ἐ κτά σεις τῶν Η.Π.Α. στὸ κα τώ-
φλι τοῦ 20οῦ αἰ ῶ να.

 Φι λι κὰ
 Πέ τρος Βρα χι ώ της
 Θε α τρο λό γος

Οἱ Ἰν δοὶ Σὶχ ἀ πό γο νοι τοῦ Ἡ ρα κλῆ;

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
∆ι α βά ζον τας τὴν Ἱ στο ρί α τοῦ Μ. Ἀ λε ξάν-

δρου τοῦ Ρω μαί ου ἱ στο ρι κοῦ Κο ΐν του Κούρ-
τιου Ρού φου καὶ συγ κε κρι μέ να γιὰ τὴν ἐκ στρα-
τεί α τοῦ με γά λου στρα τη λά τη στὴν Ἰν δί α βγαί-
νει τὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες τῆς ἐ πο χῆς 
τοῦ Μ. Ἀ λε ξάν δρου καὶ βε βαί ως ὁ ἴ διος γνώ-
ρι ζαν τὴν ὕ παρ ξη τῆς Ἀ με ρι κα νι κῆς Ἠ πεί ρου, 

τὴν ὁ ποί α, ὅ πως εἶ ναι γνω στό, ἀ πο κα λοῦ σαν 
Ἑ σπε ρί α ἢ Κρο νί α. Ἐ πί σης ἀ πο δει κνύ ε ται καὶ 
ἡ φυ λε τι κὴ κα τα γω γὴ τῶν Σίχ, ποὺ ζοῦν  στὴν 
βο ρει ο δυ τι κὴ Ἰν δί α καὶ συγ κε κρι μέ να στὴν πε-
ρι ο χὴ τῆς Πεν τα πο τα μί ας ἢ Πεν τζάμπ, ὅ πως λέ-
γε ται σή με ρα. 

Πα ρα θέ τω τὰ ἀ πο σπά σμα τα ἀ πὸ τὸ βι βλί ο 
τοῦ Κούρ τιου γιὰ τὸν Μ. Ἀ λέ ξαν δρο γιὰ τοῦ 

«Χρι στι α νι κοὶ σταυ ροί» πρὸ Χρι στοῦ

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Σᾶς ἐ πι συ νά πτω φω το γρα φί α ἀ πὸ τὸ Ἀρ χαι-

ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο Ρό δου. Ὡς καὶ ὁ λε γό με νος 
«μαλ τέ ζι κος» σταυ ρὸς ἐ χρη σι μο ποι εῖ το τὸ 400-
600 π.Χ. ἀ πὸ τοὺς Ρό διους ἐ κτε νῶς.

 Μὲ ἐ κτί μη ση
 Σταῦ ρος Ἀρ γυ ριά δης

«Χρι στι α νι κοὶ σταυ ροί» πρὸ Χρι στοῦ
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Νομίζω, ἦταν ὁ Τζερόνιμο τῶν Ἀπάτσι ἢ ὁ Καθιστὸς Ταῦρος τῶν Λακότα. Ἡ ἐπιστο-
λὴ ἀπευθυνόταν στὸν τότε πρόεδρο τῶν Η.Π.Α., καὶ τὸ νόημά της ἦταν: «Ὁ λευκὸς 
ἄνθρωπος εἶναι ἄπληστος. Ζητᾷ δικαιώματα κατοχῆς ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὀρέων, λειμώ-
νων κ.λπ. Ὅταν φθάσῃ νὰ καταστρέψῃ καὶ τὸ τελευταῖο δάσος, μέτρο γῆς, τότε ἴσως 
καταλάβῃ, ὅτι τὰ δολλάρια δὲν τρώγονται. Ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι ἕνας βάρβαρος –ὅπως 
μὲ λέτε– καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν πολιτική σας» κ.λπ. Ἂς σημειωθῇ ἐδῶ, ὅτι οἱ Ἰνδιάνοι 
θεωροῦσαν τὴν φύσιν ἱερά, «θεία». Ὡς ἐκ τούτου ἦταν κάτι ἀδιανόητο γι’ αὐτοὺς 
οἱ τίτλοι κατοχῆς γαιῶν, πόσῳ μᾶλλον ἡ ἀποκλειστικὴ χρήση τους. Θὰ συνιστοῦσα 
στὸν κ. Μποὺς –ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῆς Βίβλου, ποὺ τόσο πιστεύει– νὰ διαβάζῃ 
καὶ ἄλλα κείμενα.

Τὰ συνδικᾶτα; Ἄλλη ἀπογοήτευση μὲ δαύτους! Ἔχετε ἀσκήσει δριμεῖα κριτικὴ ἐπὶ 
τοῦ Συνδικαλισμοῦ, καὶ δὲ θὰ σταθῶ ἄλλο ἐδῶ. Μόνο τοῦτο: Τὸ μόνον ποὺ νοιάζει 
τοὺς ἐργατοπατέρες εἶναι μὴ θιγοῦν τὰ δικαιώματά τους! Εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ἐρ-
γάζεται κάποιος στὸ δημόσιο ἐπὶ 20 ἔτη, ὑπογράφοντας χαρτιὰ καὶ μὴν παράγοντας 
ἔργο ἐπὶ τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς –διότι, κύριοι, τὰ χαρτιὰ δὲν τρώγονται– καὶ 

‣

Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Ὑπηρετῶ σὲ πολυεθνικὸ ὀργανισμὸ στὴν 

Ἱσπανία. Καθημερινὰ ἡ χρήση τῆς Ἀγγλικῆς 
Γλώσσας μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ δείξουμε 
στοὺς συναδέλφους ἄλλων κρατῶν, ὅτι μιλᾶνε 
Ἑλληνικὰ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν. Ἦταν ἀπερί-
γραπτη ἡ ἔκπληξη ἑνὸς Καναδοῦ, ὅταν τοῦ ἐξή-
γησα τὸ νόημα τῆς λέξης philanthropy. Μετὰ 
τὴν πρώτη ἔκπληξη καὶ ἐνδιαφέρον ὅμως ἀκό-
μα καὶ οἱ περισσότερο δεκτικοὶ ἀντιδροῦν ἀρ-
νητικά. «Καλά, ὅλα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ξεκίνη-

σαν;» Ἐδῶ πλέον ἀπαιτοῦνται βιβλία, γιὰ νὰ 
ὑποστηρίξῃς τὶς ἀπόψεις σου. Καὶ μάλιστα βι-
βλία εἰς τὴν Ἀγγλική, καθ’ ὅσον πολλὲς φορὲς εἶ-
ναι δύσκολο νὰ μεταφράσῃς καὶ νὰ ἀποδώσῃς 
πιστὰ λεπτὰ νοήματα καὶ ἔννοιες, ὅπως αὐτὲς 
ποὺ πραγματεύεται τὸ περιοδικό σας. Πέραν 
τούτου γνωρίζετε καλύτερα ἀπὸ ἐμένα, ὅτι τὸ 
γραπτὸ κείμενο διαβάζεται, ξαναδιαβάζεται, 
κυκλοφορεῖ καὶ ὁπωσδήποτε ἀντιμετωπίζεται 
μὲ μεγαλύτερη σοβαρότητα ἀπὸ τὸν προφορι-
κὸ λόγο. Πολλὰ ὅμως ἀπὸ τὰ βιβλία, ποὺ κυ-

Πῶς θὰ μάθουν οἱ ἀγγλόφωνοι, ὅτι μιλοῦν Ἑλληνικά;

λόγου τὸ ἀληθές. Φθάνοντας στὸν ποταμὸ 
Ὕφαση, ὅπου ἦταν καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκστρα-
τείας, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ διάφορα ἐπιχειρήματα 
προσπάθησε νὰ πείσῃ τὸ στρατό του νὰ συνε-
χίσῃ τὴν ἐκστρατεία. Μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ 
τὰ ἑξῆς: 

«Ἀπὸ τὸν Περσικὸ Κόλπο μὲ τὸν στόλο μας 
θὰ κάνουμε τὸν γῦρο τῆς Λιβύης (=Ἀφρικῆς) 
μέχρι τὶς στῆλες τοῦ Ἡρακλῆ (= Γιβραλτάρ). 
Ἀπὸ τὶς στῆλες γίνεται ὅλη δική μας ἡ πέρα 
ἀπὸ τὴν Λιβύη χώρα καὶ συνάμα ὁλόκληρη ἡ 
Ἀσία. Ἔτσι τὰ ὅρια τῆς δικῆς μας ἐπικράτειας 
καὶ ἐξουσίας θὰ εἶναι τὰ ὅρια ποὺ ἔβαζε ὁ θε-
ὸς πάνω στὴν γῆ.»

Γιὰ τοὺς Σὶχ παραθέτω τὸ πιὸ κάτω ἀπόσπα-
σμα: «Ἀφοῦ ὁ Ἀλέξανδρος ἀποβίβασε τοὺς πο-
λεμιστὲς στὴν συμβολὴ τῶν ποταμῶν Ὑδάσπη 

καὶ Ἀκεσίνη, προχώρησε γιὰ τοὺς λεγόμενους 
Σίβους. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἀπόγονοι ὅλων ἐκείνων, 
ποὺ εἶχαν συνοδέψει τὸν Ἡρακλῆ στὴν ἐκστρα-
τεία ἐναντίον τῆς Ἀόρνου Πέτρας, οἱ ὁποῖοι με-
τὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πολιορκίας ἐγκαταστάθη-
καν ἐδῶ. Ὁ βασιλιᾶς (ἐννοεῖται ὁ Ἀλέξανδρος) 
στρατοπέδευσε κοντὰ σὲ μιὰ ὀνομαστὴ καὶ 
πλούσια χώρα, τῆς ὁποίας οἱ ἄρχοντες ἦλθαν, 
γιὰ νὰ φέρουν πλούσια δῶρα στὸν Ἀλέξανδρο 
καὶ νὰ ἀνανεώσουν τὴν συγγένειά τους μὲ τὸν 
Ἡρακλῆ. Ὁ κοσμοκατακτητὴς δέχθηκε εὐχαρί-
στως τὴν φιλία τους καὶ κήρυξε τὶς πολιτεῖες 
τους ἐλεύθερες καὶ στὴν συνέχεια στράφηκε 
ἐναντίον τῶν γειτονικῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ὑπέ-
ταξε ἀμέσως.»

 Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία
 Κίμων Ἀθηναῖος
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νὰ ζητᾷ κατόπιν 50-60 ἔτη συνταξιοδοτήσεως; Μιὰ χώρα μὲ ἕνδεκα ἑκατομμύρια 
κατοίκους ἔχει ἑπτακόσιες χιλιάδες δημοσίους ὑπαλλήλους, ὁ ἀριθμὸς βεβαίως 
ἀπότοκος τῶν προεκλογικῶν ἐκδουλεύσεων-πωλήσεων τῆς ἱερᾶς μας ψήφου ὡς πο-
λιτῶν, οἱ ὁποῖοι κάθε τρεῖς καὶ λίγο κλείνουν τοὺς δρόμους, κατεβάζουν διακόπτες, 
κλειδώνουν ὑπηρεσίες, κι ὅλα αὐτὰ γιατί; Πέρυσι, ποὺ κάηκαν 2 ἑκατομμύρια στρέμ-
ματα γαιῶν πάσης φύσεως ἐν Ἑλλάδι, δὲν εἶδα κανέναν συνδικαλιστὴ νὰ κατεβάζῃ 
διακόπτες! Γιατί;

Θὰ ἤθελα ἐδῶ νὰ θίξω ἕνα θέμα «ἀπηγορευμένο»· ἕνα θέμα ταμπού. Σὲ καμμία συ-
ζήτηση, διεξαχθεῖσα στὴν Τηλεόραση ἢ ὅπου ἀλλοῦ, δὲν ἔχω ἀκούσει ποτὲ κάποιον 
νὰ ἀνοίγῃ πρὸς σοβαρὴ συζήτηση τὸ θέμα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ Γῆς! Τὸ 
πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ πετρέλαιο ὡς καύσιμος ὕλη· τὸ πετρέλαιο εἶναι μία χαρὰ πηγὴ 
ἐνέργειας! Τὸ πρόβλημά μας εἶναι τὸ ὅτι τὸ ζητοῦν πλέον τῶν 6,5 δισεκατομμυρίων 
καταναλωτῶν στὶς μέρες μας. Ἔχουμε «μεγαλοπιαστῆ» ὅλοι μας καὶ θέλομε κινητά, 
αὐτοκίνητα, αὐθαίρετα ἐξοχικά, βόλτες στὴ Μύκονο, ἀκριβὰ ροῦχα ἀπὸ δούλους 
ἐργάτες τῆς ΝΑ Ἀσίας, γυαλιὰ ἡλίου κ.ἄ., κ.ἄ.! Τί νὰ τὸ κάνῃ τὸ κινητὸ 3G ὁ ἀργὸς 

‣

Σημ. «∆»: Γιὰ τὸ θέμα «Τὰ Ἀγγλικὰ εἶναι Ἑλληνικά» βλέπε στὸν «∆» τὶς ἔρευνες:
• Α. Γατσίας, «Τὰ Ἀγγλικὰ κακοποιημένα Ἑλληνικά», «∆», τ. 101.
• Α. Γατσίας, «∆οκίμιο σχετικιστικῆς ἐτυμολογίας τοῦ Παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ Λόγου (Τὰ Ἀγγλικὰ 

εἶναι παραφθαρμένα Ἑλληνικά)», «∆», τ. 103.
• Α. Γατσίας, «∆οκίμιο σχετικιστικῆς ἐτυμολογίας τοῦ Παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ Λόγου (Παρατηρή-

σεις γιὰ τοὺς τρόπους “ἐξαγγλισμοῦ” ἑλληνικῶν λέξεων)», «∆», τ. 113.
• Α. Γατσίας, « Ἔτσι ἐκβαρβαρίσθηκε καὶ καταστράφηκε ἡ παγκόσμια Ἑλληνικὴ Πρωτογλῶσσα», 

«∆», τ. 120.
• Θ. Ἠλιόπουλος, «Ἑλληνικὴ γλωσσικὴ sovereignty», «∆», τ. 235.
• Κ. Καρμιράντζος, «Πρωτοελληνικὲς ὅλες οἱ ρίζες τῆς Ἀγγλικῆς», «∆», τ. 304.
• Κ. Καρμιράντζος, «Τὸ λεξικὸ πρωτόθετων λέξεων τῆς Ἀγγλικῆς», «∆», τ. 305.

Οἱ ἀρχαιολογικὲς ἐπιδόσεις ἑνὸς μάγειρα

Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Σὲ δύο προηγούμενα τεύχη τοῦ «∆αυλοῦ» 

ἀναγνῶστες ἔγραψαν γιὰ τὸν τρόπο λειτουργί-
ας τοῦ «μάγειρα» κ. Μαμαλάκη. 

Προσφάτως τὸν εἶδα πάλι νὰ προβάλλῃ σὲ 
κάποια περιοχὴ ἕναν ναὸ τοῦ ἁγίου Νικολάου 
ἀνεβάζοντάς τον στὰ ὕψη. Σκέφτηκα καὶ θυμή-
θηκα ἀμέσως τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν Μονὴ Ἐσφιγ-

μένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ εἶχε δημοσιεύσει 
ὁ «∆αυλός» (σ.σ. βλ. «∆», τ. 267), καὶ δείχνει 
τὸν ἅγιο αὐτὸν νὰ καταστρέφῃ μὲ συνεργάτες 
του –πιθανὸν ἁγίους– ἑλληνικὰ γλυπτικὰ καλ-
λιτεχνήματα.

Θὰ συνεχίσω, γιατὶ ἔχω ἀντιληφθῆ ὅτι ὁ Χρι-
στιανισμὸς δὲν εἶναι ὁ μόνος τομέας, ποὺ ἀφο-
ρᾷ τὸν κ. Μαμαλάκη. Ὅταν πῆγε στὴν Ἰορδα-

κλοφοροῦν στὸ ἐμπόριο στὴν Ἀγγλικὴ καὶ ἀφο-
ροῦν στὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ Πολιτισμό, ἐκ-
φράζουν «παγιωμένες» ἀπόψεις –στὴν καλύτε-
ρη περίπτωση–, στρεβλὲς πολλὲς φορές, ὅπως 
ἔχει ἀποδειχτῆ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ «∆αυ-
λοῦ». Ἐν κατακλεῖδι μεταφράστε τὸν ∆αυλὸ 
ἢ κάποια ἐπιλεγμένα ἄρθρα του στὰ Ἀγγλικὰ 

(τοὐλάχιστον). ∆ῶστε τὴν δυνατότητα σὲ ἀν-
θρώπους, ποὺ δὲν μιλοῦν τὴν γλῶσσα μας, νὰ 
γίνουν κοινωνοὶ τῆς ὕλης του.

 Εὐχαριστῶ
 Παναγιώτης Γκοτζαμάνης
 Μαδρίτη
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νεαρὸς ἔφηβος θαμῶνας καφετεριῶν καὶ κλάμπ; Νὰ συνομιλῇ μὲ τὴν γκόμενα; Ποιός 
παράφρων καίει δασικὲς ἐκτάσεις, μὲ σκοπὸ νὰ κτίσῃ «βίλλα» ὁ νεόπλουτος ἀστός; 
Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νὰ θυμηθοῦμε τὰ διδάγματα τῶν Κυνικῶν; Τὴν «ρωγαλέην πή-
ρην» των –ὅπως θά ’λεγε ὁ Ὅμηρος– καὶ τὸ πιθάρι τοῦ ∆ιογένους; Μήπως πρέπει νὰ 
ἀλλάξωμε τὶς κοινωνικὲς δομὲς ἐπανεισάγοντας θεσμοὺς ὅπως αὐτὸς τῆς δωρικῆς 
πολυανδρίας, τῆς εὐγονικῆς, τοῦ προκαθωρισμένου ἀριθμοῦ τέκνων; Γιατί θὰ πρέ-
πει ὁ πάμπτωχος ἀθίγγανος νὰ τεκνοποιῇ 7-8-9 φορὲς καὶ κατόπιν νά… ἐξαπολύῃ τὰ 
τέκνα του ὡς ἐπαῖτες στὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους;

Ἂν δὲν ἀρχίσωμε ἀπ’ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων στὸν πλανήτη, 
ψάχνοντας τρόπους νὰ τὸν μειώσουμε, εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ πνιγοῦμε στὶς 
ἀκαθαρσίες μας τρώγωντας ὁ ἕνας τὶς σάρκες τοῦ ἄλλου σὰν καννίβαλοι.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ χρόνο σας
 Μετὰ τιμῆς
 Γεώργιος Σαρρῆς
 Στεφανιὰ Λακωνίας

νία, προέβαλε ἔντονα τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶ-
ρο τῆς ἑλληνικῆς Πεντάπολης μὲ τοὺς κίονες 
καὶ μαρμάρινους τάφους της. Ἀφοῦ εἶπε τὰ 
ὑπὲρ γιὰ τὰ μνημεῖα αὐτά, μὲ ἐνθουσιῶδες χα-
μόγελο κατέληξε: «Μὰ φυσικὰ εἶναι τόσο σπου-
δαῖα ὅλα αὐτά, ἀφοῦ ἀπὸ ἐδῶ πέρασαν οἱ... 
Φοίνικες»!

Πάλι ἔμεινα ἔκπληκτος, γιατὶ ἐνῷ ἡ «camera» 
ἔδειχνε μόνον ἑλληνικὰ γράμματα στοὺς τά-
φους, τὸ ἀγνόησε τελείως καὶ δὲν ἀναφέρθηκε 
διόλου σ’ αὐτά.

Συνεχίζοντας θ’ ἀναφερθῶ στὴν ἐπίσκεψή 
του στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου, ὅταν ἦλθε, ἐν-
θουσιάστηκε καὶ ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν φαγη-
τῶν της.

Στὴ συνέχεια βέβαια ἀνέβηκε, ἐπισκέφτηκε 

καὶ θαύμασε τὸ «Τσαοὺς μοναστήρι» (Μονὴ 
Βλατάδων), ποὺ γνωρίζουμε ἀπὸ ἄρθρο τοῦ 
«∆αυλοῦ», τὸ πῶς οἱ μοναχοί του πρόσφεραν 
τὴν Θεσσαλονίκη στοὺς πολιορκητὲς Τούρκους 
καὶ προκάλεσαν τὴν σφαγὴ πολλῶν κατοίκων 
(σ.σ. βλ. «∆», τ. 287).

Τελειώνοντας, κ. Λάμπρου, ἂς παρακαλέσου-
με τὴν ἁγία (;) Σιών, ποὺ τὴν ἀνέφερε ὁ Μαμα-
λάκης, ὅταν τὴν προσκύνησε καὶ τὴν ἐξύψωσε 
σὲ πόλη τῆς Λέσβου, νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τοὺς μὴ 
Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν τὸ ἐπάνω χέρι σὲ ὅλα τὰ 
τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς χώρας μας.

 Μὲ ἐκτίμηση
 Παναγ. Ἰατροῦ
 Θεσσαλονίκη

Κύριε διευθυντά,
Τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἴσως 

ὄχι μόνο μὲ αὐτοὺς εἶναι πάρα πολὺ ἁπλό. Φτά-
νει νὰ καταλάβουν, ὅτι ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ 
νὰ ζήσῃ χωρὶς τὸν Χριστιανισμὸ (ποὺ σημαίνει 
χωρὶς τὸν Θεό του, τὸν Χριστὸ «Μεσσία» Ἰη-
σοῦ ἢ ὅπως ἀλλιῶς θέλουν νὰ τὸν λένε).

Ὁ ἄνθρωπος σὰν ὀντότητα καὶ σὰν προσω-
πικότητα μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ στὸν πλανήτη 
(ἔχουμε παραδείγματα ἀναρίθμητων μεγάλων 
προσωπικοτήτων ἀλλὰ καὶ ἄθεων ἁπλῶν ἀν-
θρώπων) καὶ μάλιστα νὰ ζήσῃ πολὺ καλὰ καὶ 
ὡλοκληρωμένα μέχρι τὸν θάνατό του. Ἐπίσης 
μπορεῖ νὰ ζήσῃ καὶ καλύτερα, ἂν κάποιοι ἄλ-

λοι ἄνθρωποι δὲν προσπαθήσουν νὰ τοῦ ἐπι-
βάλουν ἢ νὰ τοῦ μάθουν ὁτιδήποτε, ποὺ δυστυ-
χῶς ξέρουμε τὶς περισσότερες φορές, πῶς κα-
ταλήγει: «Ἐγὼ κατέχω τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, 
καὶ πρέπει νὰ τὴ δεχθῇς.» Σίγουρα οἱ χριστια-
νοὶ γνωρίζουν πολὺ καλά, τί ἀκριβῶς ἐννοῶ ! 
Ὑπάρχει ἆραγε πιὸ ἐπικίνδυνη ἔκφραση; ∆η-
λαδὴ δημιουργεῖται πρόβλημα, ὄχι ὅταν κάποι-
οι θέλουν νὰ πιστεύουν σὲ ἕναν ὁποιονδήπο-
τε Θεό, ἀλλὰ ὅταν κάποιοι θέλουν νὰ τὸν πι-
στεύω κι ἐγώ.

 Μὲ ἐκτίμηση, 
 Παναγιώτης Νιάκαρης

∆ὲν ἀρκοῦνται νὰ «πιστεύουν» μόνον αὐτοὶ



ἱ ἐμ πρη σμοὶ στὰ δά ση ἐ πι βάλ λουν κα τε πει γόν-
τως τὴν συν ταγ μα τι κὴ θε με λί ω ση ἄρ θρων, ποὺ 
θὰ κα ταρ γή σουν τὴν ἀ τι μω ρη σί α τῆς ἐ ξου σί ας, 
ἐ πι τρέ πον τας τὴν δί ω ξη ὑ ψη λό βαθ μων ἀ ξι ω μα-
τού χων ἢ ὑ πουρ γῶν, ὅ πο τε αὐ τοὶ κρί νον ται ἔ νο-

χοι γιὰ πα ρά βα ση κα θή κον τος, ἐ νῷ θὰ πρέ πει νὰ με λε τη θῇ ἡ 
ἐ πα να φο ρὰ τῆς θα να τι κῆς ποι νῆς γιὰ τοὺς ἐμ πρη στές, καὶ νὰ 
τι μω ροῦν ται ὡς προ δό τες γιὰ τὰ εἰ δε χθῆ κα τὰ συρ ρο ὴν καὶ κα τ’ 
ἐ ξα κο λού θη σιν δια ρκῆ ἐγ κλή μα τα καὶ κα κουρ γή μα τά τους. Οἱ 
φω τι ὲς τοῦ πλα νή τη εἶ ναι ἐγ κλή μα τα κα τὰ τῆς ἀν θρω πό τη τος 
καὶ πρέ πει νὰ ἐ πι λη φθῇ τὸ ∆ι ε θνὲς ∆ι κα στή ριο γιὰ τοὺς δι ε θνεῖς 
αὐ τοὺς ἐγ κλη μα τί ες.

Γιὰ τὸ πῶς μπο ρού σα με νὰ ἀ πο φύ γου με μιὰ νέ α ἐ θνι κὴ κα τα στρο φή, 
ποὺ ὅ μοι ά της δὲν ὑ πάρ χει, καὶ γιὰ τὴν τε ρά στια εὐ θύ νη τῶν ἐμ πλε κο μέ-
νων φο ρέ ων, θὰ μᾶς μι λή σῃ ὁ στρα τη γὸς ἐ.ἀ. Ἐμ μα νου ὴλ ∆ή μου. 

ÓÕÃ ×ÑÏ ÍÅÓ 
ÔÅ ×ÍÉ ÊÅÓ. .. 
ÅÌ ÐÑÇ ÓÌÏÕ 
ÊÁÉ ÐÕ ÑÏ ÓÂÅ ÓÇÓ

‣



∆ο ρυ φο ρι κὴ φω το γρα φί α τῆς ΝΑ ΣΑ κα τὰ 
τὴν διά ρκεια τῆς πε ρι ό δου τῶν με γά λων 
πυρ κα ϊ ῶν τοῦ περσινοῦ καλο καιριοῦ. Οἱ κα-
πνοὶ ἀ πὸ τὶς φω τι ὲς στὴν Πε λο πόν νη σο κα-
λύ πτουν με γά λο μέ ρος τῆς Με σο γεί ου καὶ 

φθά νουν μέ χρι τὴν Τυ νη σί α.
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΜΜ. ∆ΗΜΟΥ

«∆»: Κύ ρι ε ∆ή μου, μὲ ποι ά μέ σα οἱ ἐμ πρη στὲς προ κα λοῦν πυρ καϊὲς τε ρα στί ας 
ἐ κτά σε ως; Σί γου ρα ὄ χι μὲ αὐ τὰ τὰ μέ σα ποὺ ἔ δει ξε ἡ Τη λε ό ρα ση.

– Ὑ πάρ χουν οἱ ἀ κού σιοι καὶ ἑ κού σιοι ἐμ πρη στές. Οἱ πρῶ τοι εἶ ναι ἄν θρω ποι βι ο-
πα λαι στές, ποὺ καί γον τας ὡ ρι σμέ να ξε ρό κλα δα, ἴ σως ἄ θε λά τους νὰ προ κα λέ σουν 
κά ποι ες πυρ κα ϊές, πο τὲ τέ τοι ας τε ρα στί ας ἐ κτά σε ως, ἐ νῷ οἱ δεύ τε ροι, ποὺ θὰ μᾶς 
ἀ πα σχο λή σουν, εἶ ναι οἱ ἐμ πρη στές, οἱ ὁ ποῖ οι πι θα νὸν ἔ ναν τι ἀ μοι βῆς ἢ ἀ πὸ μο χθη-
ρί α καὶ μῖ σος με τα τρέ πουν σὲ στά χτες τὰ δά ση, ἀ παν θρα κώ νον τας τὴν ἐ θνι κή μας 
οἰ κο νο μί α καὶ τὶς πε ρι ου σί ες τῶν ἀ γρο τῶν, ἐ νῷ ἡ ζη μιὰ στὸ πε ρι βάλ λον εἶ ναι ἀ νυ-
πο λό γι στη. 

∆ὲν εἶ ναι τυ χαῖ ες αὐ τὲς οἱ φω τι ές, οὔ τε οἱ ση με ρι νοὶ ἐμ πρη στὲς χρη σι μο ποι οῦν 
μέ σα ποὺ σχε τί ζον ται μὲ «στου πιά», μὲ μπου κά λια ἢ μὲ σπίρ τα, ὅ πως σκο πί μως 
πρό βα λαν τὰ κα νά λια, γιὰ νὰ μᾶς ἐ ξα πα τή σουν, ὅ τι δῆ θεν ἀ νε κά λυ ψαν ἐμ πρη στὲς 
ἐν ὥ ρᾳ δρά σης, γιὰ νὰ ἀ νε βά σουν τὴν τη λε θέ α ση, ποὺ εἶ ναι καὶ τὸ μό νο τους ἐν δι α-
φέ ρον. Ἀν τί θε τα μὲ τὴν ἐ σκεμ μέ νη προ πα γάν δα τῶν κα να λι ῶν αὐ τοὶ οἱ ἐ πι κίν δυ νοι 
καὶ ἐκ προ με λέ της δό λιοι ἐμ πρη στὲς εἶ ναι ἀ πο τε λε σμα τι κοί, ἐ πει δὴ χρη σι μο ποι οῦν 
πο λὺ ἐ ξε λιγ μέ να μέ σα, τὰ ὁ ποῖ α κα τα τάσ σον ται σὲ 4 κα τη γο ρί ες: 

Οἱ σύγ χρο νες μέ θο δοι τῶν ἐμ πρη στῶν

τὴν πρώ τη κα τη γο ρί α τῶν ἐμ πρη στι κῶν μέ σων κα τα τάσ σον ται οἱ μη-
χα νι κοὶ πυ ρο κρο τη τές, ποὺ εἶ ναι ἐν τε λῶς πε πα λαι ω μέ νο μέσο, στὴν 
δεύ τε ρη κα τη γο ρί α οἱ ἠ λε κτρο νι κοὶ πυ ρο κρο τη τές, ποὺ πα ρέ χουν στὸν 
ἐγ κλη μα τί α- ἐμ πρη στὴ τὴν δυ να τό τη τα τῆς ἄ νε της το πο θέ τη σης μιᾶς 
συ σκευ ῆς στὸ δά σος, ποὺ θὰ πυ ρο δο τη θῇ ἀρ γό τε ρα μό νη της μὲ κά ποι-

ον ὡ ρο λο για κὸ ἢ ἠ λε κτρο νι κὸ μη χα νι σμό, ἐ νῷ ὁ ἐμ πρη στὴς σῶ ος καὶ ἀ βλα βὴς θὰ 
πα ρα κο λου θῇ μα ζὶ μὲ τὸν χρη μα το δό τη του τὴν «ἐ πι τυ χί α» του ἀ πὸ τὴν Τη λε ό ρα ση. 
Στὴν τρί τη κα τη γο ρί α εἶ ναι οἱ χη μι κοὶ πυ ρο κρο τη τές, οἱ ὁ ποῖ οι πε ρι έ χουν σὲ μί α 
θή κη δύο ἁ πλᾶ ὑ γρά, τὸ ἕ να εἶ ναι ὀ ξὺ καὶ τὸ ἄλ λο εὔ φλε κτο, τὰ δι α χω ρί ζει ἕ να 
μι κρὸ πλα στι κὸ δι ά φραγ μα, τὸ πλα στι κὸ αὐ τὸ θέ λει μί α-δύο ὧ ρες, γιὰ νὰ κα ῇ ἀ πὸ 
τὸ ὀ ξύ, καὶ νὰ ἀ να φλε γῇ. Καὶ στὴν τέ ταρ τη κα τη γο ρί α εἶ ναι οἱ ἐξ α πο στά σε ως καὶ 
διὰ τη λε χει ριστη ρί ου πυ ρο δο τού με νοι πυ ρο κρο τη τές.

Σύγ χρο να συ στή μα τα πρό λη ψης τῶν πυρ κα ϊ ῶν

«∆»: Ποι ά συ στή μα τα ἐ πι τή ρη σης, συ να γερ μῶν, προ ει δο ποί η σης, ἑ τοι μό τη τας 
καὶ κα τό πτευ σης τῶν δα σι κῶν μας πε ρι ο χῶν ὠ φεί λα με σὰν «εὐ ρω πα ϊ κή» χώ ρα νὰ 
δι α θέ του με καὶ ποὺ δυ στυ χῶς δὲν δι α θέ του με;

– Ἡ ἐ ρώ τη ση εἶ ναι προ σφυ ής. Θὰ ἔ πρε πε ἡ Ἑλ λά δα ὡς σύγ χρο νη χώ ρα νὰ δι α-
θέ τῃ συ στή μα τα συ να γερ μῶν, προ ει δο ποί η σης, ἑ τοι μό τη τας καὶ κα τό πτευ σης τῶν 
δα σι κῶν της πε ρι ο χῶν, ὅ πως καὶ τοὺς θε ρι νοὺς μῆ νες νὰ ἐ νοι κιά ζῃ μὲ λο γι κὸ κό στος 
κά ποι α κα νά λια δο ρυ φό ρων γιὰ τὴν συ νε χῆ ἐ πι τή ρη ση τοῦ ἑλ λα δι κοῦ χώ ρου, ὥ στε 
τὴν ἴ δια στιγ μὴ ποὺ ξε σπᾷ μί α πυρ καϊά, νὰ κι νη το ποι η θοῦ με ἀ στρα πια ῖα καὶ πρὸς 
τὴν κα τά σβε σή της. 
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  Οἱ ἐμπρηστὲς 

δὲν χρησιμοποιοῦν 

μέσα ποὺ σχετίζονται 

μὲ «στουπιά», 

μὲ μπουκάλια ἢ 

μὲ σπίρτα, ὅπως 

σκοπίμως πρόβαλαν 

τὰ κανάλια, γιὰ νὰ 

μᾶς ἐξαπατήσουν, ὅτι 

δῆθεν ἀνεκάλυψαν 

ἐμπρηστὲς ἐν ὥρᾳ 

δράσης, γιὰ νὰ 

ἀνεβάσουν τὴν 

τηλεθέαση.

Νὰ ἔχουμε δηλαδὴ τὴν σοφία τῆς πρόληψης καὶ ὄχι τὴν ἀνοησία τῆς καταστο-
λῆς, ποὺ εἶναι κατὰ κανόνα ἀποτυχημένη. Ἀντὶ νὰ θωρακισθοῦμε, μεριμνῶντας 
γιὰ τὴν ἀπαραίτητη πρόληψη καὶ τὸν σχεδιασμό, ἀφεθήκαμε ὡς θεατὲς ἐφιαλ-
τικῶν πυρκαϊῶν, ποὺ ἐρήμωσαν τὸν τόπο καὶ μᾶς κόστισαν ζωές, βυθισμένοι 
σὲ μία πρωτοφανῆ κυβερνητικὴ παράλυση, ποὺ διευκόλυνε ἀφάνταστα τοὺς 
ἐμπρηστές. 

Μόνο στὴν Πεντέλη, ποὺ βρίσκεται ἐντὸς τοῦ Νομοῦ 
Ἀττικῆς, πυρπολήθηκαν πέρυσι 1.000.000 στρέμματα, ἀντι-
λαμβάνεσθε λοιπὸν τὸ κακὸ ποὺ ἔχει γίνει σὲ ἄλλες περιο-
χές. Ἕνα ἄλλο, πολὺ καλὸ καὶ πολὺ οἰκονομικὸ σύστημα 
ἐπιτήρησης ἐκτὸς τῶν δορυφόρων, εἶναι τὰ ἀεροσκάφη 
ἐπιτήρησης π.χ. Τσέσνα, καὶ ἐὰν τὸ εἴχαμε κατὰ μεγάλες πε-
ριφέρειες, θὰ μπορούσαμε μὲ ἄμεση ἐπικοινωνία νὰ εἴχαμε 
ἄμεση προειδοποίηση συστημάτων, ὥστε νὰ ἐντοπίζουμε 
τὴν πυρκαϊὰ ἐν τῷ γεννᾶσθαι. 

Ἐπιπλέον ὅμως θέλω νὰ σᾶς ἀναφέρω μετὰ λόγου γνώ-
σεως, ὅτι στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες δὲν ἀγοράσαμε τὸ 
σύστημα ἐπιτήρησης C4I (σ.σ. C4I = Command, Control, 
Communications, Computing, and Intelligence = Σύστημα 
∆ιοίκησης, Ἐλέγχου, Ἐπικοινωνιῶν, Συστημάτων Ὑπολο-
γιστῶν καὶ Πληροφοριῶν), ὅπως εἶχε ἀνακοινωθῆ, καὶ τὸ 
ὁποῖο, ἐὰν τὸ εἴχαμε, θὰ μποροῦσε νὰ ἐπεκταθῇ καὶ πρὸς 
τὴν πλευρὰ τῶν ἐμπρησμῶν. Οὐδέποτε ὅμως ἀγοράστηκε 
τὸ C4I, ποὺ εἶναι ἡ ἄκρως ἀπαραίτητη Τράπεζα πληροφο-
ριῶν, ἡ ὁποία, μόνον γιὰ νὰ δημιουργηθῇ, χρειάζεται 20 
ἕως 30 χρόνια μόχθου, καὶ κατόπιν νὰ μποροῦμε νὰ τὴν 
ὑποστηρίξουμε μὲ ἕνα ἐπιπλέον σύστημα προωδευμένων 
ἐπικοινωνιῶν Ὑψηλῆς Τεχνολογίας. 

Στὴν Ἰαπωνία π.χ. ὁ ἀντίστοιχος τοῦ δικοῦ μας Ο.Τ.Ε. ὀργανισμὸς δίδει κυκλώμα-
τα ταχυτήτων 7 Gbit/s, ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα τὰ στρατιωτικὰ συστήματα δουλεύουν 
μόνον μὲ 64 Mbit/s καὶ ἐσχάτως δουλεύουν μὲ 350. ∆ηλαδὴ ἀπέχουμε ἑκατομμύρια 
ἔτη φωτὸς ἀπὸ τὰ ξένα κράτη, τὰ ὁποῖα ὀρθώνουν ἐκπληκτικὰ συστήματα γιὰ τὴν 
προστασία καὶ τὴν πρόοδό τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραματικὴ ἀλήθεια καὶ ἡ βάσανος, 
τὴν ὁποία ὑφιστάμεθα ἀπὸ ἕνα καθυστερημένο καὶ ἀναποτελεσματικὸ κράτος, ποὺ 
δὲν ἐνδιαφέρεται οὔτε γιὰ τὴν ἔρευνα οὔτε γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας. ∆ιότι τὸ προανα-
φερθὲν σύστημα C4I δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ zeppelin, μὲ μία ἁπλῆ κάμερα, καὶ δαπανή-
θηκαν, ἂν θυμᾶμαι καλά, 680.000.000 ₠ γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἀγόρασαν. 

Ἡ «∆υναμικὴ Ἀπεικόνιση» Πρόβλεψης
«∆»: Στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ποιές ἦταν οἱ πληροφορίες ποὺ εἶχαν; Ἐὰν οἱ 

πληροφορίες καὶ τὰ δεδομένα διοχετεύθηκαν ἀπ’ ἔξω, τότε ποιοί εἶχαν αὐτὲς τὶς 
πληροφορίες καὶ ποιοί τὶς ἤλεγχαν; Ποιοί εἶχαν τὴν ἐξουσιοδότηση νὰ ἀνοίξουν τὸ 
σύστημα τῶν πληροφοριῶν καὶ πότε ἡ διοίκηση καὶ ὁ ἔλεγχος ἔγιναν ἑλληνικά;
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Ὡς διοικητὴς τοῦ ∆΄ Σώματος Στρατοῦ εἶχα τὴν τύχη νὰ συνεργασθῶ μὲ τὸν διαστη-
μικὸ ἐπιστήμονα κ. Σαρρῆ τοῦ ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου, καθὼς καὶ μὲ πρυτά-
νεις ἄλλων πανεπιστημίων, οἰκοδομῶντας ὅλοι μαζὶ χρόνο μὲ τὸν χρόνο τὸ C4I τοῦ 
Στρατοῦ, ποὺ εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὰ δύσκολος ἆθλος, καὶ ὄχι αὐτὰ τὰ ἐξωφρενικὰ 
ποὺ διαδίδουν, ὅτι μποροῦν νὰ τὸ ἀγοράσουν σὲ μία ἡμέρα, αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον! Τὸ 
σύστημα αὐτὸ τοῦ ∆ημοκριτείου τὸ ὠνομάσαμε «∆υναμικὴ Ἀπεικόνιση Πρόβλεψης, 
∆ιόρθωσης, ἔγκαιρης Προειδοποίησης καὶ Ἑτοιμότητας», γιατὶ δίνει στὸν ἑκάστο-
τε διοικητὴ τὴν δυνατότητα νὰ ἐποπτεύῃ πανοραμικὰ ἀπὸ μία γιγαντοοθόνη ὅλες 
μας τὶς δυνάμεις πυρόσβεσης, τὸ ποῦ βρίσκεται ἡ κάθε μία, νὰ ξέρουμε, ὅτι ἡ πρώτη 
δύναμη ἐναέριας κρούσεως εἶναι ἡ τάδε, ἡ δεύτερη εἶναι ἡ δεῖνα κ.λ.π. Κατὰ παρό-
μοιο τρόπο ἔπρεπε νὰ καταγραφοῦν καὶ οἱ ἐπίγειες δυνάμεις. Μόνον ἔτσι μπορεῖς 
νὰ γνωρίζῃς, ποῦ βρίσκεται τὸ κάθε ἀεροπλάνο σου καὶ τὸ κάθε πυροσβεστικό σου 
ὄχημα, ὥστε τὴν συγκεκριμένη στιγμὴ νὰ μπορῇς νὰ τὸ κατευθύνῃς ἀποτελεσματικά, 
χωρὶς κἂν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, διότι εἶσαι σὲ ἀπ’ εὐθείας ἐπαφὴ μὲ τὸν πιλότο, 
τὸν βλέπεις, ἐὰν ἐπιχειρῇ σωστά, τὸν προειδοποιεῖς καὶ τὸν κατευθύνεις ἀμέσως σὲ 
ἄλλο μέτωπο, ἐὰν ἐκεῖ παρίσταται μεγαλύτερη ἀνάγκη. Καὶ ἐπειδὴ βλέπεις ὅλα σου 
τὰ πυροσβεστικὰ ὀχήματα, ζυγίζεις τὶς καταστάσεις καὶ ξέρεις, ἐὰν εἶναι «ἡ πυρκαϊὰ 
ξεγελάσματος», ἐνῷ ἡ κύρια φωτιὰ θὰ ἐκδηλωθῇ ἀλλοῦ. 

Οἱ πυρκαϊὲς ἔχουν τὸ παράδοξο νὰ ὁμοιάζουν μὲ τὸ πεδίο τῆς μάχης, στὴν 
ὁποία ὁ ἐχθρὸς κάνει κινήσεις ἀντιπερισπασμοῦ, ἐνῷ ἡ κύρια ἐπίθεση ἐκδηλώ-
νεται αἰφνιδιαστικὰ ἀλλοῦ. Συνεπῶς καὶ οἱ διαταγὲς πρέπει νὰ εἶναι ὅμοιες μὲ 
ἐκεῖνες τῆς ἐχθρικῆς εἰσβολῆς. ∆ηλαδή: «Ἀγνοήστε τὴν δευτερεύουσα ἀπειλὴ καὶ 
κατευθυνθῆτε στὴν κύρια ἀπειλή». 

Μὲ τέτοιο σύστημα ἐπιτήρησης δὲν θὰ εἶχε καταστραφῆ ἡ Πάρνηθα, διότι θὰ εἰ-
δοποιούσαμε ἄμεσα πιλότους καὶ πυροσβέστες καὶ θὰ προλαμβάναμε τὴν μοιραία 
μεταπήδηση τῆς φωτιᾶς ἀπὸ τὰ ∆ερβενοχώρια, ἀποστέλλοντας ἐγκαίρως δύο ἀερο-
πλάνα στὸν δρόμο μεταξὺ ∆ερβενοχωρίων καὶ Πάρνηθας, ὅπου καὶ θὰ ἀναχαιτίζα-
με τὴν πύρινη λαίλαπα μὲ ἐπιτυχία, πρὶν κατακάψῃ τὸν Ἐθνικό μας ∆ρυμό. Ἀντὶ 
αὐτοῦ ὅμως εἴχαμε τηλεφωνήματα μέσα στὸ χάος τοῦ τύπου: «ἐγὼ σὲ ἀκούω, ἐσὺ μὲ 
ἀκοῦς;» καὶ ἐνημερωτικὰ χαρτάκια καρφιτσωμένα στὸν πίνακα τῶν ἐπιχειρήσεων 
τῆς Πυροσβεστικῆς, ποὺ ἀνήκουν στὸν προπερασμένον αἰῶνα, ἐνῷ σήμερα τὰ πάντα 
βασίζονται σὲ Συστήματα ∆ιοίκησης καὶ Πληροφοριῶν, ποὺ δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα 
οὐδέποτε ἀγοράσθηκαν καὶ πιθανὸν οὐδέποτε θὰ ἀγορασθοῦν. 

Ἡ βοήθεια ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἦταν ἀεροσκάφη, ποὺ ἁπλῶς ἀποτελοῦ-
σαν ἕνα κλάσμα τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν δικῶν μας ἀεροσκαφῶν, τὰ ὁποῖα 
ἀγνόησαν προκλητικὰ ὅλοι οἱ πολυδιαφημισμένοι «ἁρμόδιοι» καὶ οἱ «εἰδικοί» τῆς 
Πολιτικῆς Προστασίας, τοὺς ὁποίους θεοποίησαν τὰ κανάλια, δὲν ξέρω γιὰ ποιόν 
λόγο. Ἔχουμε 15 Σινούκ καὶ ἐκτὸς ἐνεργείας εἶναι μόνον 2-3, δηλαδὴ ἕνα πολὺ 
σημαντικὸ δυναμικό· καὶ ἐρωτῶ τοὺς «ἁρμοδίους», ἐὰν καταδέχτηκάν ποτε ἔστω 
καὶ νὰ σκεφθοῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ διαθέσιμα ἐπιτελικὰ μέσα, ὅπως εἶναι καὶ 
τὸ καθῆκον τους. Ἐὰν εἶχαν τόση ἄγνοια, τότε ἂς ἀνέθεταν τὴν ὅλη ἐπιχείρηση σὲ 
εἰδήμονες, πάλι μὲ δική μας ἐπιβάρυνση, ἀλλὰ τοὐλάχιστον θὰ εἴχαμε ἀποτέλεσμα. 
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Ὅταν οἱ ἀνίκανοι δὲν ἀποδέχωνται τὴν ἀνικανότητά τους, τότε οἱ συνέπειες αὐτῆς 
τῆς ἀνικανότητας εἶναι ὀλέθριες. 

Εἶναι δυνατὸν νὰ καίγεται ἡ Ἠλεία, ποὺ ἔχει δίπλα της τὴν λίμνη Καϊάφα, ἐνῷ 
μποροῦσαν τὰ Σινοὺκ νὰ ἐφοδιασθοῦν γλυκὸ νερὸ ἀπὸ τὴν λίμνη καὶ νὰ ριχτοῦν 
στὴν μάχη; Τὰ Σινοὺκ διαβρώνονται μόνον ἀπὸ τὸ θαλάσσιο νερό, ἐνῷ ἡ λίμνη 
ἔχει γλυκὸ νερό. Γιατί κοροϊδεύουν τὸν κόσμο; Θὰ μποροῦσαν τὰ Σινούκ νὰ 
ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν φωτιὰ στὴν Ἠλεία, καὶ ὅλες οἱ ἄλλες δυνάμεις νὰ συγκεντρω-
θοῦν στὴν Ἀρκαδία, πρὶν οἱ φωτιὲς ἐξελιχθοῦν σὲ ἐφιάλτη. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ 
πράγματα τοῦ ἐπιτελικοῦ σχεδιασμοῦ καὶ διοίκησης, ποὺ ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ 
ἔχουν, μᾶς ἀπέδειξαν ὅτι δὲν εἶχαν καὶ ποτέ τους δὲν τὰ ἔχουν.

Οἱ δικαιοδοσίες νομαρχῶν καὶ ἡ ἀνεπάρκεια τῶν πολιτικῶν
«∆»: Ὁ κάθε νομάρχης ἔχει τὴν δικαιοδοσία νὰ κηρύξῃ τὸν νομό του σὲ κατά-

σταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, χωρὶς κἂν τὴν ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Γιατί ὅμως 
οἱ ἁρμόδιοι δὲν τόλμησαν νὰ κινητοποιηθοῦν ἐγκαίρως; Αὐτὸ μεταφράζεται σὲ 
ἄγνοια, σὲ ἀδιαφορία ἢ σὲ ἀπαξίωση; 

– Εἶναι ἀλήθεια. Ὁ κάθε νομάρχης ἔχει αὐτὴ τὴν δικαιοδοσία, χωρὶς τὴν ἔγκριση 

Αὐτοματοποιημένα συστήματα ἐπιχειρησιακῆς ἀντιμετώπισης πυρκαϊῶν, βασισμένα σὲ 
πληροφορίες ἀπὸ δορυφόρους, μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὸ νὰ βελτιώνεται ὁ χρόνος καὶ 
ὁ τρόπος ἀντίδρασης κατὰ τὴν καταστολὴ τῆς πυρκαϊᾶς. Προσφέρουν πλοῦτο πληροφο-
ριῶν τόσο στὸ στάδιο ἀνίχνευσης τῆς πυρκαϊᾶς σὲ ἀπομακρυσμένες περιοχές, ποὺ δὲν γί-
νονται ἄμεσα ἀντιληπτές, ὅσο καὶ στὴ διάρκεια ἀντιμετώπισης τῶν καταστροφικῶν πυρ-

καϊῶν στὸ σύνολο τῆς ἐπικράτειας.
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τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι τὸ ἐπεῖγον τὸ ἐπιβάλλει. Ὅταν ὅμως οἱ ἴδιοι οἱ νομάρχες 
εἶναι ἀπολύτως ἀπροετοίμαστοι, πῶς θὰ πάρουν κρίσιμες ἀποφάσεις, ἀφοῦ εἶναι συ-
νηθισμένοι μόνον οἰκονομικὲς καὶ κομματικὲς ἀποφάσεις νὰ παίρνουν, ὑπακούοντας 
στὶς ἐντολὲς ἐκείνων, ποὺ τοὺς διώρισαν; Ἔχουμε παραλύσει ἐντελῶς ἀπὸ πλευρᾶς 
Σχεδίων Ἐκτάκτων Ἀναγκῶν, ἐνῷ μελετῶντας τὰ ὑπάρχοντα «σχέδια» σήμερα νο-
μίζουμε ὅτι μᾶς τὰ ἔστειλαν ἐξωγήινοι ἢ ὅτι παίζουμε τὸν Ἀστερὶξ καὶ τὸν Ὀβελὶξ 
–τόσο ἀκατάληπτη γλῶσσα ἔχουν. 

Τὸ σύστημα Πολιτικῆς Προστασίας ἔχει εὐνουχισθῆ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, καὶ 
οὔτε βῆμα ὀργάνωσης δὲν ὑλοποιήθηκε γιὰ τὴν λεγόμενη «Παλλαϊκὴ Ἄμυνα», ἀκόμη 
δὲν πῆραν ἀπόφαση (!) γιὰ τὸ ποῦ θὰ ὑπαχθῇ καὶ ἀπὸ ποιόν φορέα θὰ χρηματοδο-
τηθῇ. Ἔσπασαν ρεκὸρ ἄγνοιας, ἐπιδεικνύοντας καὶ μία περιφρονητικὴ ἀπαξίωση 
ἀπέναντι σὲ ὁλόκληρον τὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἐν συνεχείᾳ εἴδαμε νὰ ταπεινώνουν τοὺς ἀγρότες ἄλλη 
μιὰ φορά, στριμώχνοντάς τους σὲ ἀτελείωτες οὐρὲς νὰ ζητι-
ανεύουν ἐλεημοσύνη, ἀντὶ νὰ μεταβαίνῃ ὁ ἴδιος ὁ νομάρχης 
μὲ αὐτοκινητοτράπεζα, γιὰ νὰ παραδώσῃ τὰ χρήματα στοὺς 
δικαιούχους. Ἀλλὰ ὁ στόχος αὐτῆς τῆς κακοποίησης ἦταν νὰ 
ἐπιβληθῇ πάλι ἡ τραφεῖσα κρατικὴ ἐξουσία καὶ τὸ γόητρο 
τῶν ἐξουσιαστῶν μέσα ἀπὸ μία σχέση πλήρους ἐξάρτησης 
καὶ ἀπόγνωσης μὲ τὰ τραγικά τους θύματα.

«∆»: Μιλήστε μας γιὰ τὴν «ἀσύμμετρη ἀπειλή».
– Ἀσύμμετρο εἶναι τὸ κράτος, ποὺ δὲν λαμβάνει μέτρα, 

οὔτε ὑπακούει σὲ συμμετρικοὺς κανόνες, ποὺ ἀφοροῦν στὰ 
καθήκοντά του καὶ στὴν ἀποστολή του, καὶ ἀγνοοῦμε πιὰ 
τὶς συνιστῶσες του καὶ τὸν ἐσωτερικὸ μηχανισμό του. Ἔτσι 
γίνεται καὶ στὴν ἀσύμμετρη ἀπειλή, δὲν ξέρεις ποιός εἶναι ὁ 
ἀντίπαλός σου, οὔτε πῶς λέγεται οὔτε τὶς συνιστῶσες του 
οὔτε ἀπὸ ποῦ θὰ ἔλθῃ οὔτε ἐὰν εἶναι μέσα στὸν δικό σου μη-

χανισμὸ ἢ ἐὰν εἶναι ἀπ’ ἔξω, ὅλα τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀσαφῆ καὶ ἀσύμμετρα. 
Ἀντιθέτως ὅμως μὲ τὶς πυρκαϊὲς τὰ πράγματα ἔπαψαν πλέον νὰ εἶναι ἀσαφῆ καὶ 

ἔγιναν συγκεκριμένα, ξεπεράσαμε τὸ στάδιο τῆς ἀπειλῆς, δεχόμενοι ἕνα μεγάλο χτύ-
πημα. Σημειώθηκαν πάνω ἀπὸ 300 φωτιὲς μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καθόλου ἀσύμμετρο καὶ 
καθόλου ἀσαφῆ, ἀντιθέτως πολὺ προβλέψιμο καὶ πολὺ συμμετρικό. Πρὸς χάριν ὅμως 
τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ καὶ ὄχι τῆς πραγματικότητας ἐντυπωσιάζουμε τὸ «πόπολο» μὲ 
τὴν καινούργια ἐπινόηση τῆς «ἀσύμμετρης ἀπειλῆς» –καὶ ὅποιον πάρῃ ὁ χάρος. Ἐὰν 
ὅμως πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά, θὰ δοῦμε πόσα καὶ τεράστια σφάλματα 
ἔγιναν, ποὺ δὲν γίνονται σὲ καμμία ἄλλη χώρα, καὶ διατυπώνω τὴν ἀπορία, ἐὰν 
πράγματι ὁ κ. πρωθυπουργὸς σκύβῃ ἐπάνω στὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν δημιουργηθῆ 
ἢ ἐὰν ἐξετάζῃ κάποτε τὶς συμβουλές, ποὺ δέχεται ἀπὸ τοὺς συμβούλους του, ὅταν 
ὁμιλῇ περὶ «ἀσύμμετρης ἀπειλῆς». 

Γνώση, ἐκπαίδευση καὶ προβλεψιμότητα
«∆»: Ὁ Στρατὸς ἔχει τὴν ἀνάλογη ἐκπαίδευση, γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὶς πυρκαϊές;

Σημειώθηκαν 

πάνω ἀπὸ 300 

φωτιὲς μὲ τὸν ἴδιο 

τρόπο, καθόλου 

ἀσύμμετρο καὶ 

καθόλου ἀσαφῆ, 

ἀντιθέτως πολὺ 

προβλέψιμο 

καὶ πολὺ 

συμμετρικό. 
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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

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ

– Κάποτε ὁ Στρατὸς εἶχε τὴν εὐθύνη κατάσβεσης τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὰ κατάφερνε 
πολὺ καλά. Τότε καὶ ἐκπαίδευση καὶ ἀντοχὴ ὑπῆρχε. Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, ποὺ 
δὲν χρησιμοποιεῖται ὁ Στρατός, δὲν εἶμαι σίγουρος ὅτι διαθέτει αὐτὰ τὰ στοιχεῖα.

«∆»: Σὰν γενικὸ σχεδιασμὸ ἀνασυγκρότησης τί προτείνετε;
– Τὴν γνώση! Ἡ γνώση καὶ ἡ προβλεψιμότητα θὰ σώσουν τὰ κατεστραμμένα χωριὰ 

καὶ ὄχι οἱ ἐξουσιαστές. Νὰ στείλουν λεφτὰ ἐδῶ οἱ ὁμογενεῖς μας, νὰ ἱδρύσουν ἕνα 
Ταμεῖο Ὑποτροφιῶν καὶ νὰ καλέσουν τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς καμμένες 
περιοχὲς νὰ σπουδάσουν κοντά τους, ἀντὶ νὰ τὰ ἁρπά-
ξουν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ νὰ μᾶς ἀφήσουν τὴν μιζέρια. Νὰ 
σπουδάσουν τὰ παιδιὰ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ νὰ γυρίσουν 
νὰ βοηθήσουν, ἀφοῦ ἐδῶ καταντήσαμε ἀνάπηροι πνευ-
ματικὰ μὲ μιὰ τέτοια Παιδεία σὰν κι αὐτὴν ποὺ ἔχουμε 
τώρα. Σωριαζόμαστε κάτω, γιατὶ δρέπουμε τὶς δάφνες 
ἑνὸς Τεχνολογικοῦ Πολιτισμοῦ, ἀγνοῶντας τὴν στατικὴ 
αὐτοῦ τοῦ γιγαντιαίου οἰκοδομήματος, ποὺ λέγεται Ἑλλη-
νικὸς Πολιτισμός, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται μὲ τὴν Ἑλληνικὴ 
Γλῶσσα καὶ τὴν Παιδεία, ποὺ δολοφόνησαν ἐν ψυχρῷ 
καὶ πρέπει νὰ ἐπαναφερθοῦν κατεπειγόντως. Μόνο στὴν 
παιδεία, στὴν γνώση καὶ στοὺς ἑαυτούς μας θὰ στηριχθοῦ-
με, γιὰ νὰ ἔχουμε τὰ λογικὰ ἀντισώματα ἐνάντια στὴν λογικὴ τῆς καταστροφῆς. Ὁ 
ἐμπρησμὸς τῆς Ὀλυμπίας –δὲν θέλει φιλοσοφία– στόχευσε στὴν ἀπανθράκωση ἑνὸς 
πολιτισμοῦ ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ, ὅπως τοὺς ἐνοχλοῦν τὰ ὅσα ἀντιπροσωπεύει ὁ Ἕλλην 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. 

Ἕνα ἄλλο σημεῖο, ποὺ χρῄζει προσοχῆς, εἶναι, ἐὰν οἱ ἐντολὲς ποὺ δέχονται οἱ ἁρ-
μόδιοι στοχεύουν στὴν ἀνασυγκρότηση τῶν κατεστραμμένων περιοχῶν ἢ στὸ νὰ ἐκ-
διωχθῇ ὁ Ἕλλην ἀπὸ τὴν γῆ του, γιατὶ ἐνωχλήθηκαν, βλέποντας πόσο ἰσχυρὸς εἶναι 

   Μόνο στὴν παιδεία, 

στὴν γνώση καὶ 

στοὺς ἑαυτούς μας 

θὰ στηριχθοῦμε, γιὰ 

νὰ ἔχουμε τὰ λογικὰ 

ἀντισώματα ἐνάντια 

στὴν λογικὴ τῆς 

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

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)

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

 ΤΟΜΟΙ ∆ΑΥΛΟΥ 58 ₠

 ΤΕΥΧΗ ∆ΑΥΛΟΥ 6 ₠

ὁ δε σμὸς τοῦ Ἕλ λη να μὲ τὰ χώ μα τά του. Εἴ δα με ὅ τι δὲν στά θη κε κα θό λου εὔ κο λο 
νὰ ἐκ κε νώ σουν τὰ χω ριά, εἴ δα με ἀν θρώ πους νὰ θρη νοῦν γιὰ τὶς ἐ λι ές τους, γιὰ τὰ 
ζω ά κια τους, γιὰ τὰ φτω χὰ σπί τια τους, δὲν θρη νοῦ σαν γιὰ θα λα μη γούς, ἀλ λὰ γιὰ 
ὅ,τι πε ρι εῖ χε μό χθο καὶ σκλη ρὴ δου λειά.

Θὰ εἶ ναι ἀ πάν θρω πο γιὰ τὶς προ γο νι κές μας ἑ στί ες, ποὺ ἄν τε ξαν ἀ μέ τρη τες συρ ρά-
ξεις, λε η λα σί ες καὶ δύο παγ κό σμιους πο λέ μους, νὰ δε χθοῦν τώ ρα τὸ τε λι κὸ χτύ πη μα, 
ἐ νῷ ἔ χουν νό μι μη κυ βέρ νη ση, ποὺ δὲν κα τά φε ρε νὰ τοὺς προ στα τεύ σῃ, ἐ νῷ ἡ τα χύ τη-
τα ὑ πο βο λῆς τῶν προ γραμ μά των ἀ να συγ κρό τη σης γεν νᾷ ἐ ρω τη μα τι κά, γιὰ τὸ πό τε 
αὐ τὰ ἐκ πο νή θη καν, καὶ ἐ ὰν κά ποι οι γνώ ρι ζαν γιὰ τὴν ἐ περ χό με νη κα τα στρο φή μας. 
Τὰ ἔρ γα ἀ να συγ κρό τη σης μᾶλ λον θὰ θυ μί ζουν ἐ κεῖ να τῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα το ρί ας, 
ἐ νῷ οἱ κά τοι κοι θὰ ὑ πο στοῦν τὴν ἀ νά λο γη συμ πε ρι φο ρὰ ἑ νὸς στρα τοῦ κα το χῆς, μὲ 
κύ ριο στό χο τὴν πλή ρη ἀλ λοί ω ση τῆς ἑλ λη νι κῆς φυ σι ο γνω μί ας τῆς ἐ πι χει ρη μα τι κῆς 
δρα στη ρι ό τη τας, τὴν φυ σι ο γνω μι κὴ ἀλ λοί ω ση τῶν πε ρι ο χῶν, πι θα νὸν δὲ καὶ τῶν 
το πω νυ μί ων. 

* * *

ὰ τρα γι κὰ γε γο νό τα τοῦ πε ρα σμέ νου κα λο και ριοῦ μᾶς ὑ πεν θύ μι σαν 
σκλη ρά, ὅ τι καὶ αὐ το κρα το ρί ες κα τέρ ρευ σαν ἀ πὸ μέ σα καὶ ὄ χι ἀ π’ ἔ ξω, 
ὅ πως ἄλ λω στε καὶ πα νί σχυ ροι αὐ το κρά το ρες, ποὺ δο λο φο νή θη καν ἀ πὸ 
φι λι κό, συγ γε νι κὸ ἢ ἀ κό μη καὶ μη τρι κὸ χέ ρι. Ἂς μὴν κά νου με τὸ λά θος 
νὰ ψά ξου με ἔ ξω ἀ πὸ ἐ μᾶς, ἀλ λὰ μέ σα σ’ ἐ μᾶς, γιὰ νὰ ἀ να κα λύ ψου με 

τοὺς ἐ νορ χη στρω τὲς τῆς με γά λης ἐ θνι κῆς κα τα στρο φῆς, ποὺ ζή σα με, μὲ μιὰ κυ βερ νη-
τι κὴ μη χα νὴ χω ρὶς ἀρ χὲς δι α κυ βερ νή σε ως, ἀ πο γυ μνω μέ νη ἀ πὸ κά θε ἔν νοι α δι καί ου, 
κα θή κον τος καὶ ἠ θι κῆς.

Ἀγγελικὴ Ρέτουλα



Οdium theologicum
Θὰ περίμενε κανείς, ὅτι ἡ αἰτία τοῦ προπηλακισμοῦ τοῦ πατριάρχη στὴ 

Λάρισα θὰ ἦταν ὁ ἐπαίσχυντος ρόλος, ποὺ ἔπαιξε τὸ Φανάρι κατὰ τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ στὸ Βυζάντιο, τὴν Τουρκοκρατία, ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα. Πλανᾶσθε! Οἱ προ-
πηλακιστὲς ἦταν κληρικοὶ καὶ βαθύτατα ὀρθόδοξοι πιστοί τους, καὶ ἡ αἰτία τοῦ προ-
πηλακισμοῦ ἦταν ὁ καταλογισμὸς στὸν κ. Βαρθολομαῖο τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχεί-
ου μὲ τὴν Παπικὴ Ἐκκλησία. Οdium theologicum (θεολογικὸ μίσος).

Τὸ ὅτι διεκδικεῖ ὁ Τοῦρκος αὐτὸς ὑπήκοος τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τῆς μισῆς πε-
ρίπου Ἑλλάδος (Νέων Χωρῶν), αὐτὸ ἀφήνει ἐντελῶς ἀδιάφορους τοὺς εὐσεβεῖς ὀρ-
θοδόξους.

Γ.Σ.Π.

Τὰ οὖφο τοῦ Χριστιανισμοῦ
«Ἡ ἀναζήτηση μορφῶν ἐξωγήινης ζωῆς δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πίστη στὸ 

Θεό, καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχουν στὸ διάστημα νοήμονα ὄντα δημιουργημένα 
ἀπὸ τὸν Θεό», δήλωσε ἐκπρόσωπος τοῦ πάπα στὴν ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ Γῆ 
ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴν Βίβλο καὶ τὰ διδάγματα τῶν ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς Ἐκκλησί-
ας, εἶναι ἐπίπεδη, κολυμπάει σὲ ἕναν ὠκεανό, ἀπὸ πάνω της εἶναι τὸ στερέωμα, γιὰ 
νὰ συγκρατῇ τὰ ὑπεράνω ὕδατα, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κρεμιοῦνται ἀπὸ αὐτὸ τὰ φωτάκια-
ἀστέρες (βλ. «Ἡ περιπέτεια τῆς Ἀστρονομίας. Πῶς ἡ Ἐπιστήμη ἐκμηδενίστηκε ἀπὸ τὸ 
δόγμα», «∆», τ. 266, «Ἡ ἐκθρόνιση τῆς Γῆς καὶ ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Ἥλιου», τ. 313 καὶ 
«Στήτω ὁ Ἥλιος κατὰ Γαβαών», στὸ παρὸν τεῦχος.) Ἡ παραπάνω ἑπομένως δήλωση 
ἐγείρει πλῆθος ἐρωτημάτων ἐκ μέρους τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, ὅπως: 
• Σὲ ποιά φάση τῆς δημιουργίας ἔπλασε ὁ Γιαχβὲ τοὺς ἐξωγήινους; Ἡ Βίβλος δὲν ἀνα-

φέρει τίποτε.
• Ποῦ ζοῦν οἱ ἐξωγήινοι; Στὰ φωτάκια, ποὺ κρέμονται ἀπὸ τὸ στερέωμα; 

∆ὲν μᾶς ἔφταναν τὰ γήινα «οὖφο» τοῦ Χριστιανισμοῦ, τώρα ἔχουμε καὶ τὰ ἐξωγή-
ινα.

Ι.∆.

Τὸ ἐπίπεδο σκέψης τοῦ Ἀινστάιν
«Τὰ προβλήματα, ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸν κόσμο, δὲν μποροῦν νὰ λυθοῦν μὲ τὸ 

ἐπίπεδο σκέψης ποὺ τὰ δημιούργησε.» Πολὺ ὀρθὴ διαπίστωση, ἂν ἔλεγε ὁλόκληρη 
τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι τὴ μισή. Βεβαίως ὅταν ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια οἱ: Ἰησοῦς, Μάρξ, 
Φρόυντ καὶ Ἀινστάιν δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ μετατρέπουν κάθε ἑλληνικὸ 
σὲ ἰουδαϊκό. ∆ηλαδὴ ἀπὸ τὸ «ἓν τὸ ὅλον» μᾶς πῆγαν στὸν ἀνθρωποκατασκευασμένο 
θεό τους (Γιαχβέ) καὶ τὸ χρῆμα. Τὸ ἑλληνικὸ «ἓν τὸ ὅλον», διὰ τοῦ 3-4% ποὺ διεσώ-
θη ἀπὸ τὴν μανία των, περιέχει ὅλη τὴν κλίματα τοῦ βιολογικοῦ καὶ ὀντολογικοῦ, δη-
λαδὴ διονυσιακὸ καὶ ἀπολλώνιο, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ λειτουργήσῃ στὶς φυσικὲς προ-
διαγραφὲς τῆς κατασκευῆς του. Ἄρα, κύριε Ἀινστάιν, φιμώσατε τὸ ἐπίπεδο σκέψης, 
ποὺ δημιούργησε τὰ προβλήματα, ὥστε νὰ μὴν μπορῇ νὰ τὰ λύσῃ. Ὅταν εἴπατε ἐκεῖ-
νο τὸ «Ὁ Θεὸς δὲν παίζει ζάρια», ποιόν θεὸ ἐννοούσατε; Ὅταν «αὐτὸς ὁ κόσμος δὲν 
ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος, καὶ κανένας θεὸς δὲν τὸν ἔφτειαξε». ∆ὲν μποροῦμε νὰ μετρᾶμε 
τὴν Φύση χωρὶς τὴν ψυχή.

Ἡ ἐγγενὴς προπαγάνδα δὲν ἀφήνει νὰ λεχθοῦν τὰ πιὸ πάνω. Ὁ ἄνθρωπος ἔξω ἀπὸ 
‣

ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
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τὴν Φύση δὲν μπορεῖ νὰ τὴν βάζῃ κάτω καὶ νὰ τὴν μετρᾷ ἀσύστολα, διότι ἡ Χιροσίμα 
καὶ τὸ Ναγκασάκι λένε περὶ τῆς μετρήσεως τῆς ὕλης καὶ τῆς ἐνέργειας. Θὰ περάσουν 
πολλὰ χρόνια ἀκόμα, γιὰ νὰ μπορέσῃ (ἂν μπορέσῃ) ἡ ἀνθρωπότης νὰ καταλάβῃ τὸ μή-
νυμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητας.

Π.Γ.

Ὁ ∆αρβῖνος στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον
150 χρόνια μετὰ τὴν (ἐπανα)διατύπωσή τους ἀπὸ τὸ ∆αρβῖνο καὶ πολλὲς δεκαετίες 

μετὰ τὴν υἱοθέτησή τους ἀπὸ τὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα οἱ ἐξελικτικὲς θεωρί-
ες παραμένουν ἐξωβελισμένες ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Ἀναφορὲς στὴν 
Ἐξέλιξη γίνονται μόνον στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου Βιολογίας τῆς Γ΄ Γυμνασί-
ου καὶ στὸ ἐπίσης τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γ΄ Λυκείου, τὰ ὁποῖα συνήθως 
δὲν διδάσκονται λόγῳ ἔλλειψης χρόνου καὶ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν ἐξεταστέα ὕλη. 

Ἕνα Ἑλληνόπουλο ἑπομένως σήμερα δὲν μαθαίνει γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώ-
που παρὰ μόνον στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. (Βλ. σχετικὲς ἔρευνες τοῦ «∆»: «Ἐκ-
κλησία ἐναντίον ∆αρβίνου. Οἱ διαχρονικοὶ διωγμοὶ τῆς «Ἐξέλιξης» ἀπὸ τὸ Μεσαίω-
να ἕως ...τὸν Τζ. Μπούς», τ. 299, «Ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης στὴν φιλοσοφία τοῦ Ἐμπεδο-
κλῆ», τ. 301, «Ἡ ἐξέλιξη τῶν ὄντων καὶ ἡ “ψυχή”», τ. 311, «∆ημιουργισμὸς καὶ “εὐφυ-
ὴς σχεδιασμός”», τ. 313.)

Γ.Γ.

Γερμανοὶ ἀνακάλυψαν ἴχνη Μινωϊτῶν στὴ Γερμανία
Ἀνάμεσα στὰ εὑρήματα τῶν πολυετῶν ἀνασκαφῶν στὴν περιοχὴ τοῦ Νόρντφρισ-

λαντ τῆς Γερμανίας συγκαταλέγονται μιὰ λόγχη ἀπὸ μπροῦντζο, μιὰ μινωικὴ σφραγῖ-
δα, κεραμικὰ δοχεῖα κ.ἄ. Τὸ Ἐργαστήριο Πυρηνικῆς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Βόννης, ποὺ ἀνέλυσε τὰ εὑρήματα μὲ τὴ σύγχρονη μέθοδο τῆς νετρονικῆς ἐνεργοποίη-
σης, ἀποφάνθηκε, ὅτι παρασκευάστηκαν τὴν β΄ χιλιετία π.Χ. στὴν Κρήτη. Ὁ καθηγη-
τὴς Ἐθνολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ Χὰνς Πέτερ Ντοῦερ μὲ τὴν ἐρευνητικὴ 
ὁμάδα του συνεκτιμῶντας κι ἄλλα στοιχεῖα κατέληξαν στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Κρῆ-
τες εἶχαν φθάσει στὴν Βόρειο Θάλασσα πρὶν ἀπὸ περίπου 3.300 χρόνια. 

Γιὰ τὴν προϊστορικὴ ἐξάπλωση τῶν Ἑλλήνων στὴν Εὐρώπη βλέπετε τὶς ἔρευνες τοῦ 
«∆»: «Ἡ πρώιμη γλωσσικὴ διασπορὰ στὴν Εὐρώπη», τ. 84 καὶ 85, «Μυκηναῖοι στὴ Γερ-
μανία τὸ 1.600 π.Χ.», τ. 211, «Ἡ Εὐρώπη τῶν προϊστορικῶν Ἑλλήνων», τ. 218 καὶ 219, 
«Τὰ ἑλληνίζοντα προϊστορικὰ εὑρήματα τῆς Εὐρώπης», τ. 220, «∆ιάσπαρτη ὁλόκληρη 
ἡ Εὐρώπη ἀπὸ ἴχνη τῶν Ἑλλήνων», τ. 220, «Ἐτυμολογικὴ γεωγραφία τῆς Εὐρώπης», 
τ. 221, «Πληθώρα ἀρχαιοελληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀνακαλύφθηκαν στὴν Βόρεια Εὐρώ-
πη», τ. 223, «Οἱ Dolmen - Θολωμένοι (Λίθοι), οἱ Menhir - Μονήρεις καὶ τὰ Trilithon», 
τ. 240, «Οἱ Τίνκερς τῆς Β. Εὐρώπης, ὑπολείμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων “Κασσιτερι-
στῶν”», τ. 256 κ.λπ.

Κ.Ε.

Μουσεῖο Μπενάκη
Τὰ ἐκθέματα σεβαστά, ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγωμε τὴν «ἀπορία» μας ὡς πρὸς 

τὴν διάταξη. Ὁ πρῶτος ὄροφος ἔχει ἀρχαιότητες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἴδωλα καὶ μικρὰ 
ἀγγεῖα, ἀλλὰ ξαφνικὰ πίσω ἀπὸ μία καμάρα ξεπετάγεται κάποιος τεράστιος ἅγιος καὶ 
συνεχίζουν εἰκόνες καὶ συναφῆ, ἕως ὅτου συμπληρωθῇ ὁ ὄροφος. Οἱ ἑπόμενοι δύο ὄρο-
φοι εἶναι Ἑβραιοχριστιανισμὸς καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 δὲν 
εἶχε θρησκευτικὸ χαρακτῆρα, κι ὅμως αὐτὸ ἔντεχνα προκύπτει ἀπὸ τὴ διάταξη.
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Ἀλίμονο ἂν θὰ ἦταν δυνατὸν ἔστω καὶ ἐπ’ ἐλάχιστον τὸ φρόνημα τοῦ 1821 νὰ  
«...ὁμοιάσῃ μὲ αὐτὸ τῶν Γραφῶν». Οἱ παπᾶδες, ποὺ ἔλαβαν μέρος, ἦταν παλληκάρια 
πρῶτα καὶ λαϊκοί. Ὅ,τι ἔκανε ἡ θρησκεία ἦταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ συμφέρον της, ἀπο-
κήρυξη Ἐπανάστασης κ.λπ. Βλέπεις στὰ Μουσεῖα μας μᾶς κρύβουν τὴν Ἱστορία μας.

Π.Γ.

Τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτῶν

Πηγὴ φωτογραφιῶν: 
Ἀριστερή: «∆», τ. 273, δεξιά: http://s254.
photobucket.com/albums/hh84/spartasmores/
Ymittos/?action=view&current=38800014.jpg

Ἕωλα ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα
Στὴ θεματολογία τῆς ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξος Τύπος» περιλαμβάνονται συνεχῶς 

ἄρθρα, ὅπου ἀναπτύσσονται οἱ γνωστὲς χριστιανικὲς θέσεις περὶ δῆθεν διαχρονικῆς 
συμπόρευσης Ἑλληνισμοῦ – Χριστιανισμοῦ καὶ ἄλλα παρόμοια. Στὸ φύλλο τῆς 4ης Ἰα-
νουαρίου 2008 γιὰ παράδειγμα διαβάζουμε, ὅτι γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ «εἶ-
χον φροντίσει νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι», κι ὅτι 
«ὅλοι συμφωνοῦν, ὅτι ἡ φιλοσοφία ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσῃ τὴν ἀλήθεια. Ἐνῷ ἡ Χρι-
στιανικὴ ∆ιδασκαλία (τοῦ Κυρίου μας, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων 
Πατέρων) εἶναι ἡ Ἀλήθεια ἐξ ἀποκαλύψεως». 

Προφανῶς οἱ συντάκτες τῆς εὐσεβοῦς ἐφημερίδας δὲν διάβασαν ἢ ἂν τὸ διάβασαν 
δὲν θέλησαν νὰ καταλάβουν τίποτε ἀπὸ τὸ πρόσφατο Ἀφιέρωμά μας «Φιλοσοφία καὶ 
Θεοκρατία: Ὅπου ἀκμάζει ἡ μία, ἐξαφανίζεται ἡ ἄλλη» (τ. 306.), στὸ ὁποῖο περιέχον-
ται τὰ ἄρθρα: «Ἡ χαώδης διαφορὰ φιλοσοφίας-θεολογίας», «Θεοκρατικὴ μεταφυσι-
κή: Ἡ δολοφόνος τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου» καὶ «Ἡ παραχάραξη τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης 
στὰ μοναστήρια».

Γ.Λ.

Γ.Λ.



O ÅÕÓÅÂÇÓ ÊÕÑÉÏÓ ÐÏÕÔÉÍ

τὴν Ρωσ σί α τοῦ Βλάν τι μιρ Πού τιν, ποὺ ἐ ξε λίσ σε-
ται σὲ μο νο κομ μα τι κὸ κρά τος, ἀ νά λο γο μὲ τὸ 
προ ϋ πάρ χον κομ μου νι στι κό, μὲ δε δο μέ νη τὴν 
συν δρο μὴ τοῦ ἀ στυ νο μι κοῦ μη χα νι σμοῦ καὶ 
τὴν λα τρεί α στὸ πρό σω πο τοῦ προ έ δρου, 

δὲν ἔ χει δο θῆ ἡ δέ ου σα προ σο χὴ στὸν ἐ πι βο η θη τι κὸ ρό λο 
τῆς θρη σκεί ας στὴν ἐ πι βο λὴ καὶ ἐ νί σχυ ση τοῦ ἰ σχυ ρό τε-
ρου καὶ τα χύ τα τα ἀ να πτυσ σό με νου δι κτα το ρι κοῦ συ-
στή μα τος στὸν σύγ χρο νο κό σμο. Ἕ να τέ τοι ο κα θε στὼς 
ἀ παι τεῖ τὴν «κα τάλ λη λη» ἰ δε ο λο γι κὴ μά σκα, κά τι πιὸ 
ἐ κλε πτυ σμέ νο ἀ πὸ τὴν ἄ κρα τη ἐ ξου σι α στι κό τη τα καὶ 
τὴν ἄ κρα τη ἀ πλη στί α · καὶ τὴν βρῆ κε στὴν πα ρα δο-
σια κὴ μαύ ρη φά λαγ γα τῶν ρα σο φό ρων τῆς Ὀρ θό-
δο ξης Χρι στι α νο σύ νης τῆς Ρωσ σί ας. 

Στὴν Ἀ με ρι κή, ὅ σοι γνω ρί ζουν κά τι γι’ αὐ τό, τὸ 
γνω ρί ζουν λό γῳ τῆς πε ρί φη μης συ νάν τη σης τῶν 
Τζὼρτζ Μποὺς καὶ Βλάν τι μιρ Πού τιν, κα τὰ τὴν 
ὁ ποί α ὁ τε λευ ταῖ ος φο ροῦ σε τὸν σταυ ρὸ τῆς 
για γιᾶς του, καὶ ὁ πρῶ τος ἐν τυ πω σι ά σθη κε τό σο 
πο λύ, ὥ στε ἀ πο φάν θη κε ὅ τι χά ρις στὸν σταυ ρὸ 
μπό ρε σε νὰ δῇ τὰ βά θη τῆς ψυ χῆς τοῦ Πού τιν. ∆ι α-
κω μῴ δη σα αὐ τὴν τὴν συ νάν τη ση, βα σι ζό με νος στὴν ὑ πό θε ση, ὅ τι ὁ Πού τιν 
θε ώ ρη σε, ὅ τι εἶ ναι ἀ πί στευ τα εὔ κο λο νὰ κο ρο ϊ δέ ψῃ κά ποι ος τὸν πρό ε δρό μας 
(καὶ δὲν τὸ παίρ νω πί σω μὲ τί πο τα). Ὅ μως, κα θὼς εἶ ναι προ φα νῶς ὑ πο κρι-
τής, ὅ ταν τὸ θέ μα ἀ φο ρᾷ σὲ σταυ ροὺς καὶ ἐκ κλη σι α στι κοὺς ἀ ξι ω μα τού χους, 
ὁ πρώ ην πρά κτο ρας τῆς Κὰ Γκὲ Μπὲ Πού τιν ἀν τι λαμ βά νε ται πο λὺ κα λά, ὅ τι 
μί α συμ φω νί α με τα ξὺ Κρά τους καὶ Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι κά τι, ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο θὰ 
μπο ροῦ σαν νὰ ἐ πω φε λη θοῦν καὶ οἱ δύο πλευ ρές.

Πολ λὲς πρό σφα τες ἀ να φο ρὲς εἶ ναι σύμ φω νες μὲ τὴν θέ ση μου. Οἱ Ρῶσ σοι 
ὀρ θό δο ξοι κλη ρι κοὶ εἶ ναι καὶ πά λι στὰ σχο λεῖ α, ἐν στα λά ζον τας στὶς ψυ χὲς 
ἀ θῴ ων παι δι ῶν τὴν ἰ δέ α, ὅ τι ἕ νας «ἀ λη θι νός» Ρῶσ σος εἶ ναι καὶ μέ λος τῆς Ρωσ-
σι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας. Ἡ Ρωσ σι κὴ Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ ποί α βα ρύ νε ται μὲ 
πολ λὰ ἐγ κλή μα τα κα τὰ τῆς ἀν θρω πό τη τας, ὑ πέ στη τὸ τραῦ μα τοῦ σχί σμα τος 
κα τὰ τὴν Κομ μου νι στι κὴ πε ρί ο δο. Ση μει ω τέ ον, ὅ τι ἡ πα ρα δο σια κὴ Ἐκ κλη σί α 
προ σέ φε ρε πρό θυ μα τὴν συ νερ γα σί α της στὸν Στά λιν, κά τι ποὺ ἀ πο σι ω πᾶ ται. 



Μί α ἀ κό μα πιὸ συν τη ρη τι κὴ μει ο ψη φί α κα τέ φυ γε στὴν Νέ α Ὑ όρ κη, ὅ που καὶ 
ἔ γι νε ἀν τί πα λη ἐ ξου σί α. Τε λευ ταῖ α πραγ μα το ποι ή θη καν συ νο μι λί ες μὲ σκο πὸ 
τὴν ἐ πα νέ νω ση. Φυ σι κὰ ὁ κ. Πού τιν προ σε φέρ θη νὰ ἀ να λά βῃ τὴν δι ορ γά νω-
ση τῶν δι α πραγ μα τεύ σε ων καλ λι ερ γῶν τας μὲ πολ λοὺς τρό πους τὴν ἰ δέ α, ὅ τι 
αὐ τός, τὸ κόμ μα του, τὸ ἔ θνος καὶ ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἕ να.

Ὅ λα αὐ τὰ συ νι στοῦν μί α πο λὺ ἄ σχη μη ἀλ λὰ καὶ ἀ νη συ χη τι κὴ κα τά στα ση. 
∆ε κά δες ἑ κα τομ μυ ρί ων Ρῶσ σοι εἶ ναι εἴ τε ἄ θε οι εἴ τε μὴ ὀρ θό δο ξοι χρι στια νοί, 
μου σουλ μά νοι ἢ Ἑ βραῖ οι. Ἱ στο ρι κὰ ἡ Ρωσ σι κὴ Ὀρ θο δο ξί α ἐ πέ δρα σε κα τα λυ-
τι κὰ στὴν βί αι η ἐ πι βο λὴ τοῦ κομ φορ μι σμοῦ στὸ κρά τος, ἀλ λὰ καὶ πέ ραν τῶν 
συ νό ρων τους.

Ἡ ἔ ξαρ ση τοῦ ἐ θνι κι σμοῦ ἀλ λὰ καὶ τοῦ συν τη ρη τι σμοῦ τῆς Ἐκ κλη-
σί ας στὴν σύγ χρο νη Ρωσ σί α ἔ χει πολ λα πλὲς συ νέ πει ες. Ἐ πὶ πλέ ον, 
ὅ ταν ἡ Ρωσ σί α ἐ πι δι ώ κῃ νὰ ἐ πη ρε ά σῃ ἢ νὰ χει ρα γω γή σῃ τὶς πρώ ην 
ἀ ποι κί ες της στὴν Βαλ τι κή, τὸν Καύ κα σο ἢ τὴν Ἀ να το λι κὴ Εὐ ρώ πη, 
στὸν ἐ θνι κι σμὸ προ στί θε ται ἡ θρη σκευ τι κὴ ταύ τι ση, προ κει μέ νου ὁ 
Πού τιν νὰ κά νῃ πιὸ ἔν το νη τὴν ξε νο φο βί α τῶν ντό πι ων. (Ὁ Ρῶσ σος 
ὀρ θό δο ξος δὲν δι ά κει ται φι λι κὰ πρὸς τοὺς ρω μαι ο κα θο λι κούς, πό σῳ 
μᾶλ λον πρὸς τοὺς προ τε στάν τες, εἰ δι κώ τε ρα ὅ ταν ἀ σκοῦν προ ση λυ τι-
σμὸ στὴν ἐ πι κρά τειά του · ἀλ λά, ὅ πως δὲν θὰ κου ρα στῶ πο τὲ νὰ λέ ω, 
δεῖ τε πό ση ἀ γά πη τρέ φουν οἱ χρι στια νοὶ ὁ ἕ νας γιὰ τὸν ἄλ λον.)

* * *

ἱ ἄ θε οι καὶ οἱ κο σμι κοὶ συ νη θί ζου με νὰ λέ με ὅ τι ἀν τι τι θέ με θα καὶ 
στοὺς τρεῖς μο νο θε ϊ σμοὺς καὶ τὸ ἐν νο οῦ με. Ἀλ λὰ με ρι κὲς φο ρὲς 
ξε χνᾶ με, ὅ τι οἱ ἔ ρι δες στὸ ἐ σω τε ρι κὸ αὐ τῶν τῶν μι σαλ λό δο ξων, 
φα να τι κῶν καὶ ἠ λί θι ων κοι νο τή των μπο ροῦν νὰ εἶ ναι τὸ ἴ διο 
ἐ πι κίν δυ νες ὅ σο καὶ ἡ ἴ δια ἡ αὐ τα πά τη τῆς θρη σκεί ας τους. Κι 

ἐ νῷ ἤ μα σταν ἐ πι κεν τρω μέ νοι στὸν σκο τα δι σμὸ τοῦ πά πα, τὶς ἀ νο η σί ες τοῦ 
«Χρι στι α νι κοῦ Συ να σπι σμοῦ», τὴν τρέλ λα τῶν Ἑ βραί ων ἐ ποί κων καὶ τὴν συ-
νε χι ζό με νη ὑ στε ρί α τοῦ Ἰσ λα μι σμοῦ (συ νο δευ ό με νη ἀ πὸ τὸν ἐμ φύ λιο πό λε μο 
τῶν ἰσ λα μι στῶν), βρυ κο λα κιά ζει τὸ φάν τα σμα ποὺ στοί χει ω νε τὸν 19ο αἰ ῶ να, 
τὸ φάν τα σμα τῆς ἀ να το λι κορ θό δο ξης θρη σκευ τι κῆς ἔ παρ σης. Τὰ Κόμ μα τα τοῦ 
Θε οῦ δὲν ἡ συ χά ζουν πο τέ, οὔ τε κι ἐ μεῖς.

Με τά φρα ση: Α.Γ. Κρί στο φερ Χί τσενς



Μό νο τὸ ἔρ γο της δί νει τὴν ἀ πάν τη ση

22288    ∆ΑΥΛΟΣ 315, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2008

ε τὰ τὸν με γά λο ἀ γῶ να ποὺ ξε κί νη σαν οἱ τρεῖς 

Λέ σβιοι, γιὰ νὰ στα μα τή σουν τὰ σω μα τεῖ α 

τῶν ὁ μο φυ λό φι λων γυ ναι κῶν νὰ χρη σι μο ποι-

οῦν τὸν ὅ ρο Λε σβί α καὶ τὰ πα ρά γω γά του, 

οἱ ἐκ πρό σω ποι τῶν ἀν τι δί κων ἰ σχυ ρί σθη καν, 

ὅ τι ἡ ση μα σί α «ὁ μο φυ λό φι λη γυ ναῖ κα» τῆς λέ ξης αὐ τῆς προ-

έ κυ ψε ἀ πὸ κά ποι ες ἀ να φο ρὲς συγ γρα φέ ων, ὅ τι ἡ με γά λη 

Λε σβί α λυ ρι κὴ ποι ή τρια τῆς ἀρ χαι ό τη τας εἶ χε ὁ μο φυ λο φι λι-

κὲς σχέ σεις. Αὐ τὸ δὲν ἀ πο δει κνύ ε ται βέ βαι α ἀ πὸ που θε νά, 

ὅ πως θὰ ἐ κτε θῇ πα ρα κά τω ἀ πὸ τὴ σκο πιὰ τῆς Ἐ πι στή μης. 

Ἐν νο εῖ ται δέ, ὅ τι, κι ἂν κά ποι οι πι στεύ ουν, ὅ τι μί α γυ ναῖ κα 

ἀ πὸ τὴ Λέ σβο, ποὺ ἔ ζη σε πρὶν ἀ πὸ 2.700 χρό νια, δηλ. ἡ Σαπ-

φώ, ἦ ταν ὁ μο φυ λό φι λη, σὲ καμ μί α πε ρί πτω ση δὲν μπο ροῦν 

νὰ θεωρηθοῦν ὡς ὁ μο φυ λό φι λες ὅ λες οἱ Λε σβί ες ὅ λων τῶν 

ἐ πο χῶν! Ἀλ λὰ ἂς δοῦ με, ποι ά εἶ ναι ἡ κα θα ρὰ ἐ πι στη μο νι κὴ 

ἄ πο ψη γιὰ τὴν προ σω πι κό τη τα τῆς Σαπ φοῦς.

Ὁ δρ Κλα σι κῆς Φι λο λο γί ας Ἀ θα νά σιος Φραγ κού λης, εἶ ναι ἕ νας 
ἀ πὸ τοὺς ἐ λά χι στους ἐ πι στή μο νες, ποὺ ἔ χει με λε τή σει σὲ βά θος τὴ ζω ὴ 
τῆς Σαπ φοῦς, ἐμ βα θύ νον τας ἰ δι αί τε ρα σὲ αὐ τὸ τὸ ἐ πί μα χο ση μεῖ ο, 
ποὺ ἀ φο ρᾷ στὶς σε ξου α λι κὲς προ τι μή σεις της. Συλ λέ γον τας στοι χεῖ α 
μέ σα ἀ πὸ τὴν ἐ πο χὴ ποὺ ἔ ζη σε, με λε τῶν τας προ σε κτι κὰ τὴ γλῶσ σα 
καὶ ὅ, τι ἔ χει δι α σω θῆ ἀ πὸ τὸ ἔρ γο τῆς Σαπ φοῦς, τε κμη ρι ώ νει τὸ ἕ να 
καὶ μο να δι κό, ὅ τι ἡ ποι ή τρια δὲν ὑ πῆρ ξε πο τὲ ὁ μο φυ λό φι λη. 

Ç ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁ
ÔÇÓ ÓÁÐÖÏÕÓ
ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÐÏØÇ
ÔÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ
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Τὸ σύνολον τῶν σαπφικῶν ποιημάτων -σὲ ἔκταση ἴσο μὲ μισὴ περίπου Ἰλιάδα- καταστρά-
φηκε ἀπὸ τοὺς χριστιανούς. ∆ιατήρησαν (ἄγνωστο ἐὰν ἐπὶ πλέον ἀλλοίωσαν) ἐλάχιστους 
στίχους, στοὺς ὁποίους ἡ Σαπφὼ ἐκθειάζει χαρίσματα τῆς κόρης της καὶ μαθητριῶν της, 
χωρὶς βέβαια νὰ ὑπονοῇ ὁποιαδήποτε σεξουαλικὴ σχέση. Ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους καὶ ὄχι 
ἀντιπροσωπευτικοὺς αὐτοὺς στίχους «συμπεραίνουν» διάφοροι, ὅτι ἡ Σαπφὼ δῆθεν εἶχε 

ὁμοφυλοφικὲς σχέσεις μὲ μαθήτριές της. 

Ἡ Σαπφὼ τραγουδάει γιὰ τὸν Ὅμηρο
Charles Nicolas Rafael Lafond (1824).
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ∆ρ ΑΘ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

«∆»: Νο μί ζε τε, πὼς οἱ ἰ σχυ ρι σμοὶ δι α φό ρων ἐ ναν τί ον τῆς Σαπ φοῦς, ὅ τι δηλ. 
ὑ πῆρ ξε ὁ μο φυ λό φι λη, ἀν τα πο κρί νον ται στὴν πραγ μα τι κό τη τα;

Πα ρ’ ὅλο ὅ τι ἡ δι α μά χη γιὰ τὴν πραγ μα τι κὴ φύ ση τῆς Σαπ φοῦς, ποὺ ἀ να φέ ρε ται 
κυ ρί ως στὸν σε ξου α λι κό της προ σα να το λι σμὸ καὶ τὴν ἐ παγ γελ μα τι κή της ἰ δι ό τη-
τα, συ νε χί ζε ται μέ χρι σή με ρα, μπο ροῦ με νὰ ὑ πο στη ρί ξου με πὼς ἡ ἄ πο ψη αὐ τὴ 
θε ω ρεῖ ται πιὰ ξε πε ρα σμέ νη. Ἔ τσι σή με ρα γί νε ται λό γος γιὰ «τὸν ἀ νε λέ η το ἐκ χυ δα-
ϊ σμό, τὶς ὁ μο φυ λο φι λι κὲς φο βί ες καὶ τὸν ἄ κρα το μι σο γυ νι σμό», ποὺ ἐ πη ρέ α σαν 
τό σο τοὺς ἀρ χαί ους ὅ σο καὶ τοὺς νε ώ τε ρους με λε τη τὲς τοῦ ἔρ γου τῆς Λέ σβιας 
ποι ή τριας (Winkler), ποὺ θε ω ροῦν ται «φι λό λο γοι... ὅ λο ἀ νο η σί α» (Μ.Barbard). 

∆ὲ θὰ ἀ να φέ ρω ὅ λα τὰ ἐγ κω μι α στι κὰ σχό λια 
τῶν ἀρ χαί ων γιὰ τὴ Σαπ φὼ καὶ τὸ ἔρ γο 

της. Ἐ πει δὴ ὅ μως ση μα σί α δὲν ἔ χει, 
τί εἶ παν οἱ νε ώ τε ροι γι’ αὐ τή, ἀλ-

λὰ ποι ά στά ση τη ροῦ σαν ἀ πέ-
ναν τί της οἱ σύγ χρο νοί της, θὰ 
ὑ πεν θυ μί σω, πὼς ὁ Ἀ θη ναῖ ος 
νο μο θέ της Σό λων, σύγ χρο νος 
τῆς Σαπ φοῦς, τὴ θαύ μα ζε, σύμ-
φω να μὲ τὸν Στο βαῖ ο, καὶ στὰ 
γη ρα τειά του προ σπα θοῦ σε 
νὰ ἀ πο στη θί σῃ κά ποι α ποι ή-

μα τά της. Ση μα σί α ἀ κό μη ἔ χει 
τὸ γε γο νός, πὼς οἱ ἴ διοι οἱ Λέ-

σβιοι τί μη σαν τὴ Σαπ φώ, τὴ θε ώ-
ρη σαν «καύ χη μά» τους, τῆς ἀ φι έ ρω-

σαν μί α λα τρεί α ἡ ρω ι κὴ καὶ ἔ κο ψαν 
πρὸς τι μή της νο μί σμα τα ἀ πὸ ἤ λε κτρο 
καὶ ἀ πὸ χαλ κό, ποὺ φυ λάσ σον ται στὸ 
Βρε ταν νι κὸ Μου σεῖ ο. Ἰ δι αί τε ρη ὅ μως 
ση μα σί α γιὰ τὴν προ σω πι κό τη τα τῆς 
ποι ή τριας ἔ χει ἡ ἀ ξι ο λό γη ση, ποὺ τῆς 
κά νει ὁ σύγ χρο νος καὶ ὁ μό τε χνός της 
Ἀλ καῖ ος. Αὐ τὸς μὲ τρό πο σο βα ρὸ καὶ 
ἐ πί ση μο τὴν ἀ πο κα λεῖ «ἁ γνὴ καὶ γλυ-
κο γέ λα στη» (ἅ γνα, μελ λι χό μει δε). ∆ὲν 
εἶ ναι ἄ σχε το τὸ γε γο νός, πὼς ὁ Πλά-

των τὴ θε ω ρεῖ «δέ κα τη Μοῦ-
σα», καὶ ὅ τι σὲ ἀρ χαῖ ες πα ρα-

Ἡ Σαπ φώ. (Προ το μὴ Ἑλ λη νι στι κῆς Ἐ πο χῆς, 
Ἀρ χαι ο λο γι κὸ Μου σεῖ ο Κων σταν τι νού πο λης.)
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στάσεις ἀγγείων βλέπουμε πάντα τὴν ποιήτρια συντροφιὰ μὲ τὶς Μοῦσες. 
Ἡ ἠθικὴ προσωπικότητα τῆς Σαπφοῦς καταφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι 

ἐξέφρασε τὴ δυσαρέσκειά της σὲ ἕνα ποίημά της καὶ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν τιμὴ 
καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀδερφοῦ της Χάραξου, ποὺ εἶχε συνάψει σχέσεις μὲ μίαν 
ἑταίρα. Οἱ γονεῖς ἐμπιστεύονταν σὲ αὐτὴ ὡς μαθήτριες τὰ κορίτσια τους. Παντρεύ-
τηκε μὲ τὸν Κερκύλα καὶ ἀπέκτησε ἀπὸ αὐτὸν μιὰ κόρη, τὴν Κλεΐδα. Καὶ τέλος 
αὐτοκτόνησε λόγῳ τοῦ ἄτυχου ἔρωτά της μὲ τὸν Φάωνα.

Θὰ ἀναφέρω τὰ ἐπιχειρήματα, στὰ ὁποῖα στηρίζονται οἱ 
κατήγοροί της, γιὰ νὰ δείξω πόσο ἀβάσιμα εἶναι. Οἱ σφο-
δροὶ ἐπικριτὲς τῆς Λέσβιας ποιήτριας στηρίζονται κυρίως 
σὲ ἕναν πάπυρο, ποὺ βρέθηκε στὴ ἐποχή μας καὶ λέει: «κα-
τηγόρηται δ’ ὑπ’ ἐνίων ὡς ἄτακτος οὖσα τὸν τρόπον καὶ 
γυναικεράστρια» (Πάπυρος Ὀξύρρυγχος ΧV 1800) καὶ σὲ 
μία μαρτυρία τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Σουίδα, ποὺ ἀναφέρει στὸ 
λῆμμα Σαπφώ, πὼς «διαβολὴν ἔσχεν αἰσχρᾶς φιλίας» μὲ 
τρεῖς μαθήτριές της. Ὅμως στὴν πρώτη περίπτωση τὸ ὡς 
εἰσάγει ὑποκειμενικὴ αἰτιολογία καὶ σημαίνει «πὼς τάχα», 
πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, πὼς ἡ μαρτυρία ἀπορρίπτει τὴν κα-
τηγορία, ἐνῷ μὲ τὸ ὑπ’ ἐνίων (=ἀπὸ μερικούς) περιορίζεται 
ἡ κατηγορία σὲ μερικούς. Στὴ δεύτερη περίπτωση γίνεται 
σαφὴς ἀναφορὰ σὲ «διαβολήν», δηλ. σὲ συκοφαντία.

Τὸ ἔργο της, ἡ μόνη ἀσφαλὴς πηγὴ

«∆»: Κάποια ἔργα τῆς μεγάλης ποιήτριας χάθηκαν καὶ καταστράφηκαν. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ λειτούργησε ἐνδεχομένως ὑπὲρ αὐτῆς τῆς φημολογίας; 

Εἶναι εὐνόητο, πὼς ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νὰ προσεγγίσῃ κανεὶς τὸ πρόβλημα 
τῆς ἠθικῆς ποιότητας τῆς Σαπφοῦς εἶναι νὰ στηριχθῇ στὸ ἔργο τῆς ποιήτριας, ἀλλὰ 
καὶ νὰ ἐπιλέξῃ τὴν κατάλληλη ἑρμηνευτικὴ μέθοδο. Ὅμως τὸ ἔργο τῆς Σαπφοῦς 
γιὰ πολλοὺς λόγους ἔχει σωθῆ σὲ μικρὰ ἀποσπάσματα καὶ σπαράγματα. Ὑπολογί-
ζεται πὼς διασῴζεται τὸ 1/20 τοῦ ὅλου ἔργου της, καὶ αὐτὸ προβληματικό. Αὐτὸ 
δίνει τὴ δυνατότητα σὲ πολλοὺς μελετητὲς νὰ παρεμβαίνουν αὐθαίρετα, νὰ κάνουν 
προσθαφαιρέσεις καὶ μεταβολὲς «κατὰ τὸ δοκοῦν». 

Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρῃ κανείς, πὼς ἡ οὐσία τοῦ μόνου ποιήματος ποὺ σῴζεται 
ὁλόκληρο- ἀναφέρομαι στὴν ᾨδὴ στὴν Ἀφροδίτη- ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ 
αὐτῆς ἢ ἐκείνης τῆς γραφῆς μιᾶς μετοχῆς. Ἂν κάποιος ἐπιλέξῃ τὴ γραφὴ «ἐθέ-
λοισα», τότε παρουσιάζει τὴ Σαπφὼ νὰ κυνηγᾷ μία γυναῖκα, ἐνῷ, ἂν ἐπιλέξῃ 
τὴν ἐγκυρότερη γραφὴ «ἐθέλοισαν», τότε παρουσιάζει κάποιον ἄντρα νὰ κυνη-
γᾷ τὴ Σαπφώ. Κάποιοι μελετητὲς πλησιάζουν τὴν ποιήτρια προκατειλημμένοι 
καὶ δὲ διστάζουν νὰ τροποποιήσουν τὸ κείμενο μὲ τρόπο ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν 

Ἡ Σαπφὼ 

παντρεύτηκε μὲ 

τὸν Κερκύλα καὶ 

ἀπέκτησε ἀπὸ 

αὐτὸν μιὰ κόρη, 

τὴν Κλεΐδα. 

Καὶ τέλος 

αὐτοκτόνησε 

λόγῳ τοῦ ἄτυχου 

ἔρωτά της 

μὲ τὸν Φάωνα.
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ἑρμηνεία, ποὺ θέλουν νὰ δώσουν, 
καὶ τὸ μήνυμα, ποὺ θέλουν νὰ πε-
ράσουν. ∆ὲν πορεύονται ἐκεῖ ποὺ 
τοὺς ὁδηγεῖ τὸ κείμενο, ἀλλὰ τὸ 
«βιάζουν» καὶ τὸ ἀναγκάζουν νὰ 
τοὺς ὁδηγήσῃ ἐκεῖ, ποὺ αὐτοὶ θέ-
λουν. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἐπιστη-
μονικὴ προσέγγιση. Εἶναι χαρακτη-
ριστικό, πὼς ὁ Page, ἀπὸ τοὺς πιὸ 
ἔγκυρους μελετητὲς τοῦ ἔργου τῆς 
Σαπφοῦς, παρατηρεῖ, πὼς ἐκτὸς 
ἀπὸ μία πιθανὴ περίπτωση (ἀπό-
σπ. 31 L-P) δὲν ὑπάρχει οὔτε μία 
λέξη στὰ σῳζόμενα ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὸ ἔργο της, ποὺ νὰ βεβαιώνῃ 
πὼς οἱ σχέσεις τῆς ποιήτριας μὲ τὶς 
μαθήτριές της ἦταν σεξουαλικές.

«∆»: Πῶς ἑρμηνεύετε τὴν τρυφε-
ρὴ στάση τῆς ποιήτριας πρὸς τὶς 
μαθήτριές της, καὶ γιατί θὰ πρέπει 
αὐτὸ νὰ θεωρηθῇ παρεξηγήσιμο; 

Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ 
συνδέεται μὲ τὴν φύση τοῦ κύκλου, 
ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἡ ποιήτρια 
στὴ Μυτιλήνη. Οἱ σχετικὲς πληροφο-
ρίες καὶ ἐδῶ εἶναι πενιχρές. Πολλοὶ 
μίλησαν γιὰ «θίασο», δηλαδὴ γιὰ 
μία θρησκευτικὴ ὁμάδα ἀφιερωμέ-
νη στὴ λατρεία τῆς Ἀφροδίτης καὶ 
τῶν Μουσῶν, ἄλλοι θεώρησαν τὴν 
ποιήτρια ἀρχηγὸ μιᾶς Σχολῆς, ποὺ 
ἵδρυσε ἡ ἴδια, καὶ στὴν ὁποία διδά-

σκονταν μαθήματα συμπεριφορᾶς καὶ ἔνδυσης καὶ μαθήματα ποὺ προετοίμαζαν 
τὶς νεαρὲς μαθήτριες γιὰ τὶς εὐθύνες τῆς ἔγγαμης ζωῆς, ἐνῷ ἄλλοι νόμισαν πὼς ἡ 
Σαπφὼ ἦταν διευθύντρια ἑνὸς Παρθεναγωγείου. Ἡ ἴδια σὲ κάποιο ποίημά της 
μιλᾷ γιὰ «οἰκίαν μοισοπόλων», ποὺ δηλώνει ἕνα σπίτι, ὅπου λατρεύονται οἱ Μοῦ-
σες. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, πὼς ἡ «ὁμάδα» τῶν κοριτσιῶν, ποὺ εἶχε συγκεντρώσει γύρω 
της ἡ Σαπφώ, συγκέντρωνε ποικιλία χαρακτηριστικῶν, ποὺ δικαιολογοῦν ὅλες 
τὶς παραπάνω ὑποθέσεις. Αὐτὸ δείχνουν τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο της, ποὺ 

Ὁ ποιητὴς Ἑρμησιάναξ (ἐκ Κολοφῶνος, ἔζησε 
τὴν Ἑλληνιστικὴ Περίοδο)  στὸ τρίτο βιβλίο 
τῆς ἐλεγείας του «Λεόντιον», ὅπου ἐξέθετε ἐρω-
τικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν ποιητῶν, ἔκανε λόγο 
γιὰ σχέσεις Ἀλκαίου - Σαπφοῦς, παρουσίαζε δὲ 
ὡς ἀντεραστὴ τοῦ Ἀλκαίου τὸν ποιητὴ Ἀνακρέ-
οντα. Σὲ ἐρωτικὲς σχέσεις Ἀλκαίου - Σαπφοῦς 
ἀναφέρεται καὶ ὁ Ἀριστοτέλης («Ρητορική», 

1367 Α).
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σώζεται. Τὰ κορίτσια ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, οἱ «ἑταῖρες» (=συντρόφισσες), ὅπως 
ὀνομάζονται, δὲν ἦταν παρὰ «μαθήτριες» καὶ «φίλες». Ἡ ποιήτρια εἶχε ἀναπτύξει 
μὲ αὐτὲς στενὲς σχέσεις. 

Καὶ σήμερα πιστεύουμε, πώς, γιὰ νὰ πετύχῃ τοὺς στόχους του τὸ σχολεῖο, 
πρέπει νὰ μετατραπῇ σὲ «θερμοκήπιο ἁγνοῦ παιδαγωγικοῦ ἔρωτα». Αὐτὸ σημαί-
νει πραγματικὴ πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὸν 
δάσκαλο καὶ τὸν μαθητή. Καὶ ἡ Σαπφὼ εἶχε διακρίνει αὐτὸ τὸ προαπαιτούμενο 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων της, ἀλλὰ «ἔνιοι», δηλαδὴ μερικοί, δὲν ἦταν ἕτοι-
μοι νὰ δεχτοῦν αὐτὲς τὶς σχέσεις καὶ τὶς παρεξήγησαν ἀδικαιολόγητα. Ἐξ ἄλλου 
ἡ Σαπφὼ ἦταν γυναῖκα καὶ ἀπὸ τὴν φύση της ἦταν πιὸ εὐαίσθητη ἀπὸ τοὺς 
ἄντρες. Ἡ εὐαισθησία της αὐτὴ εἶναι διάχυτη στὰ σῳζόμενα ποιήματά της. 

Οἱ ὁμοφυλόφιλες ἀντλοῦν «κύρος» ἀπὸ τὸ κύρος της

«∆»: Πῶς ἐπικράτησε ἡ ἄποψη, πὼς ἡ Σαπφὼ μπορεῖ νὰ ὑπῆρξε ὁμοφυλόφι-
λη, καὶ ποιοί εὐθύνονται γι’ αὐτό;

Ὅπως εἴπαμε παραπάνω, ὅσο ζοῦσε, δηλ. τὸν 6ο αἰ. 
π.Χ., τὴ Σαπφὼ δὲν τὴν βάραινε καμμιὰ κατηγορία γιὰ 
ὁμοφυλοφιλία. Ἂς λάβουμε ὑπ’ ὄψη, πὼς ὁ ὅρος «λε-
σβιάζω» καὶ «λεσβιασμός» εἰσήχθη 200 χρόνια μετὰ 
τὸ θάνατό της σὲ κείμενο κωμῳδίας τοῦ Ἀριστοφάνη, 
ἐνῷ ὁ ὅρος «σαπφισμός» εἶναι πολὺ νεώτερη ξένη λέξη. 
Εἶναι λοιπὸν ἀπορίας ἄξιο, γιατί ἡ Σαπφὼ φορτώθηκε 
συνήθειες, ποὺ ἀφοροῦσαν σ’ ἕναν ὁλόκληρο πληθυσμὸ 
καὶ μίαν ὁλόκληρη ἐποχή; Φαίνεται πὼς τὰ πράγματα 
ἐξελίχθηκαν ὡς ἑξῆς: Οἱ Ἀθηναῖοι κωμῳδιογράφοι, ἐκμε-
ταλλευόμενοι τὸ σπάνιο γεγονός, ὅτι μία γυναῖκα μιλοῦσε γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τὸν 
ἔρωτα – πρᾶγμα πολὺ προκλητικὸ γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς της– καὶ ἀμφισβη-
τῶντας τὴν τόλμη της νὰ ἐλέγξῃ καὶ νὰ ἀνατρέψῃ τοὺς κοινωνικοὺς κανόνες, ποὺ 
εἶχαν ὁρίσει οἱ ἄνδρες, νὰ μὴν ἐπιδείξῃ μίαν ἐπίπλαστη ὑπακοή, ἀλλὰ νὰ ἀντιστα-
θῇ μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ἠθικὴ ἐπέβαλλε ὡς γυναικεία 
ἀρετὴ τὴ «σιωπή», ἐπιτέθηκαν ἐναντίον της μὲ πρόθεση νὰ τὴ μειώσουν. Ἡ Σαπφὼ 
ἦταν «mascula», ὅπως λέει ὁ Ὁράτιος, ἦταν «ἀνδροπρεπής» καὶ διάσημη γιὰ τὴν 
ποίησή της, στὴν ὁποία συνήθως διαπρέπουν οἱ ἄντρες, καὶ ὄχι «ὁμοφυλόφιλη 
καὶ ξετσίπωτη», ὅπως ἐξηγοῦν μερικοί. 

Εἶναι βέβαιο, πὼς στὴν ἀμαύρωση τῆς μνήμης τῆς ποιήτριας συνέβαλαν καὶ οἱ 
Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί, προσπαθῶντας νὰ περιορίσουν τὴν ἐπί-
δραση τῶν φιλελεύθερων ἰδεῶν μιᾶς «εἰδωλολάτριδος» ποιήτριας πάνω στοὺς 
νέους, τὴν παρουσίασαν ὡς ἀκόλαστη γυναῖκα. Ἡ σχετικὴ διαμάχη ἦταν φυσικὸ 
νὰ συνεχιστῇ καὶ στοὺς νεώτερους χρόνους. 

Εἶναι βέβαιο, πὼς 

στὴν ἀμαύρωση τῆς 

μνήμης τῆς ποιήτριας 

συνέβαλαν καὶ οἱ 

Μεγάλοι Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας.
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Εἶναι γνωστό, πὼς πολλοὶ μελετητὲς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου διαφόρων προ-
σωπικοτήτων θυσιάζουν τὴν ἀλήθεια στὴ σκοπιμότητα. Μήπως δὲν ὑπῆρξαν 
ἄνθρωποι, ποὺ προσπάθησαν νὰ παρουσιάσουν ὅλους τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες 
συλλήβδην ὡς ὁμοφυλόφιλους; Μήπως δὲν ὑπῆρξαν ἄνθρωποι, ποὺ προσπά-
θησαν νὰ παρουσιάσουν τὴν Ἀντιγόνη, τὴν ἡρωίδα τοῦ ὁμώνυμου ἔργου τοῦ 
Σοφοκλῆ, ὡς «ἀνώμαλη» καὶ «νεκρόφιλη»; Γιατί νὰ μὴ συμβῇ τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ 
μεγάλη Λεσβία ποιήτρια, αὐτὴ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα εἶχε κερδίσει τὸν τίτλο 
ἡ «Ποιήτρια», ὅπως ὁ Ὅμηρος εἶχε κερδίσει τὸν τίτλο ὁ «Ποιητής»;

«∆»: Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας 
γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἑκατοντάδες 
σωματεῖα ὁμοφυλόφιλων γυναι-
κῶν ἐπικαλοῦνται τὴν καταγω-
γὴ τῆς Σαπφοῦς, γιὰ νὰ ἰδιοποι-
ηθοῦν τὸν ὅρο «λεσβία» καὶ νὰ 
ἐκφράσουν τὴ σεξουαλικὴ ἰδι-
αιτερότητά τους; Πόσο μπορεῖ 
νὰ ἔβλαψε καὶ νὰ βλάπτῃ αὐτὸ 
τὴν ἱστορικὴ σημασία τοῦ ἔργου 
ποὺ ἄφησε ἡ ποιήτρια; 

Βέβαια, ἔχουν συμφέρον τὰ κι-
νήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ 
προσπαθοῦν νὰ ἐντάξουν τὴ με-
γάλη Λεσβία ποιήτρια στὸ κίνη-
μά τους καὶ νὰ ἀντλήσουν κύρος 
ἀπὸ τὸ κύρος της. Αὐτὸ δὲν κά-
νουν σήμερα καὶ οἱ Σκοπιανοί, 
ποὺ προσπαθοῦν νὰ προσδώσουν 
ἀξία στὴν ἐθνική τους ταυτότητα 
ἐπικαλούμενοι τὴν καταγωγὴ τοῦ 
Μ. Ἀλεξάνδρου; Ὅμως αὐτὸ εἶ-
ναι τελείως ἀνήθικο καὶ ἄκομψο: 
Τὸ νησὶ ἐμφανίζεται ὡς σύμβολο 

μιᾶς ἰδιότητας, ποὺ δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη ὡς «φυσιολογική». 
Πάντως, ἕνα εἶναι βέβαιο, πὼς τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μειώσῃ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου, 
ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ μεγάλη Λεσβία ποιήτρια. Περισσότερα ὑπάρχουν σὲ ἕνα 
βιβλίο, ποὺ ἔχω συγγράψει καὶ πρόκειται νὰ ἐκδώσω γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς 
Σαπφοῦς. Θέλω μόνο νὰ τονίσω, ὅτι, ἂν ἡ Σαπφὼ δὲ «μνημείωνε» τὶς ἰδέες της μὲ 
τὸ ἔργο της , δὲ θὰ γινόταν στόχος τῶν ἐπικριτῶν της.

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ

Ἡ Λεσβία –καὶ ὄχι «λεσβία»– Σαπφώ, ἐνῷ αὐτο-
κτονεῖ πέφτοντας ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο Λευκάτα τῆς 
Λευκάδας, γιὰ τὸν ἔρωτα ἑνὸς εὐειδοῦς νέου, τοῦ 

Φάωνα.



Ἄγ γλος ἱ στο ρι κὸς πε ρι γρά φει 
τὴν προ ε πα να στα τι κὴ Ἑλ λάδα
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Ρί τσαρντ Κλὸγκ εἶ ναι Βρε ταν νὸς ἱ στο ρι κός, κα θη γη τὴς 
τῆς σύγ χρο νης Ἑλ λη νι κῆς καὶ Βαλ κα νι κῆς Ἱ στο ρί ας. Γεν-
νή θη κε τὸ 1939 στὸ Ἐ διμ βοῦρ γο. Ἐ πὶ σει ρὰ ἐ τῶν δί δα ξε 
τὴν Σύγ χρο νη Ἱ στο ρί α τῶν Βαλ κα νί ων στὸ Πα νε πι στή-
μιο τοῦ Λον δί νου, ἐ νῷ σή με ρα δι δά σκει στὸ Πα νε πι στή-

μιο τῆς Ὀξ φόρ δης (St Antony’s College). Ἔ χει ἀ σχο λη θῆ ἐ πι στα μέ νως 
μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α καὶ Πο λι τι κὴ καὶ ἔ χει συγ γρά ψει πο λυ ά ριθ μα 
βι βλί α σχε τι κὰ μὲ τὸ θέ μα («Συ νο πτι κὴ Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λά δας, 1770-
2000», ποὺ ἔ χει με τα φρα σθῆ στὰ Κι νε ζι κά, Ἰ α πω νι κά, Τουρ κι κά, Ἱ σπα-
νι κά, Γερ μα νι κά, «Σύν το μη Ἱ στο ρί α τῆς νε ώ τε ρης Ἑλ λά δας», ποὺ ἔ χει 
με τα φρα σθῆ στὰ Τουρ κι κά, Ἰ α πω νι κά, Γερ μα νι κά, Σερ βι κά, Ἰ τα λι κά, 
«Ἑλ λά δα, 1940-1949, Κα το χή, Ἀν τί στα ση, Ἐμ φύ λιος Πό λε μος). Αὐ τὴ 
τὴν στιγ μὴ ἀ σχο λεῖ ται μὲ τὴν Ἱ στο ρί α τῆς ἑλ λη νι κῆς Ἀ να το λῆς καὶ τῆς 
∆ι α σπο ρᾶς. Ὁ κα θη γη τὴς Κλὸγκ ἐ πι σκέ φθη κε τὴν χώ ρα μας μὲ χο ρη γί α 
τοῦ Ἱ δρύ μα τος Ὠ νά ση.

Ὁ ἀ να γνώ στης τοῦ «∆» κ. Μί νως Κουρ νια νὸς ἀ πέ στει λε δύο θέ μα τα, ποὺ ἀ νέ συ-
ρε ἀ πὸ τὸ βι βλί ο τοῦ Ρί τσαρντ Κλὸγκ «Τὸ κί νη μα γιὰ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Ἀ νε ξαρ τη σί α, 
1770-1821» (ἔκδ. «The Macmillan Press L.T.D.», 1976). Πρό κει ται γιὰ τὰ κεί με να «Ὁ 
Ρωσ σο αγ γλο γάλ λος: Μί α σά τι ρα τῆς ἑλ λη νι κῆς «ἐ λίτ» (Κ. Θ. ∆η μα ρᾶς, «Τὸ κεί με νο 
τοῦ Ρωσ σο αγ γλο γάλ λου», «Ἑλ λη νι κά», XVII (1962), σ.σ. 189-99) καὶ «Ὁ Κλῆ ρος», 
ποὺ ὑ πά γον ται στὸ κε φά λαι ο Σύγ χρο νη κρι τι κὴ τῆς Ἑλ λη νι κῆς Κοι νω νί ας. Καὶ στὰ 
δύο βρί σκον ται σκλη ρὲς ἀλ λὰ ἄ κρως δι α φω τι στι κὲς ἀ λή θει ες ἀ φο ρῶ σες τὴν σύγ χρο-
νη Ἑλ λη νι κὴ Ἱ στο ρί α. Κα τω τέ ρω πα ρα θέ του με ἀ πο σπά σμα τά τους, προ κει μέ νου νὰ 
κα τα στῇ γιὰ μί α ἀ κό μη φο ρὰ σα φές, ποι ές εἶ ναι οἱ αἰ τί ες (καὶ κυ ρί ως ποι οί εἶ ναι οἱ 
αἴ τιοι) τοῦ ἀ πό λυ του ξε πε σμοῦ τοῦ ἱ στο ρι κώ τε ρου ἔ θνους τῆς ὑ φη λί ου.

ÔÉ ËÅÍÅ ÏÉ ÅÐÉÓÊÏÐÏÉ:
«ÊÁÔÁÑÁÌÅÍÏÓ ÍÁ ÅÉÓÁÉ»
«Å×ÅÉÓ ÔÇÍ ÅÕËÏÃÉÁ ÌÏÕ»
«ÄÙÓÅ ÌÏÕ...»
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Ὁ Κλῆρος

Πόσο γρήγορα θὰ ρίξουν στὴν πυρὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο μου ἐκεῖνοι ποὺ φοβοῦνται 
τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας! Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο προειδοποιῶ τόσο τοὺς ἀδαεῖς ὅσο καὶ τοὺς 
«σημαντικούς» καὶ τοὺς «ἐνάρετους», δὲν τοὺς φοβᾶμαι, θὰ πῶ τὴν ἀλήθεια…

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος! Μιὰ λυκοφωλιά! Ἀκούστε με ἀγαπημένοι μου Ἕλληνες. Ἀκούστε 
τὸν θλιβερὸ ἀπολογισμὸ τοῦ «ἔργου» τῆς κάστας τῶν ἱερέων στὴν χώρα μας καὶ δῆ-
τε, ποῦ μπορεῖ νὰ καταντήσῃ τὸν ἄνθρωπο ἡ τυραννία…

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀγοράζει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο ἀπὸ τὸν Μεγάλο Βεζύρη, 
καταβάλλοντας τεράστιο χρηματικὸ ποσόν. Ἔπειτα τὸν πουλᾷ σὲ ὅποιον τῆς 
δώσῃ τὰ περισσότερα καὶ ὁρίζει τὸν ἀγοραστὴ ὡς πατριάρχη. Ὁ τελευταῖος, γιὰ 
νὰ πάρῃ πίσω τὰ χρήματα, ποὺ ἔδωσε γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ πατριαρχικοῦ θώκου, 
πουλᾷ τὶς ἐπισκοπὲς καὶ τὶς ἀρχιεπισκοπὲς σὲ ὅποιον τοῦ δώσῃ τὰ περισσότερα 
χρήματα κι ἔτσι ὁρίζει τοὺς ἀρχιεπισκόπους. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι μὲ τὴν σειρά τους 
πωλοῦν σὲ ἄλλους τὶς ἐπισκοπὲς κι ἐκεῖνοι τὶς πωλοῦν στοὺς χριστιανούς, δηλαδὴ 
χαρατσώνουν τὸν λαό, προκειμένου νὰ πάρουν πίσω ὅ,τι ξόδεψαν. Αὐτὸς εἶναι μὲ 
λίγα λόγια ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιλέγονται οἱ ἱεράρχες, δηλαδὴ τὸ χρυσάφι. 

Ὅσο γιὰ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐκπληρώνουν τὶς ὑπο-
σχέσεις τους στὸν λαό, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὁ πατριάρχης, ἐφ’ 
ὅσον ξέρει πῶς νὰ διαβάσῃ δύο σελίδες ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς 
τοῦ ∆αυίδ, κρίνεται ἄξιος γιὰ τὸ ἀξίωμά του ἀπὸ τὴν Σύ-
νοδο…Ὅσον ἀφορᾷ στοὺς ἱερεῖς, ἐλάχιστοι ἀπὸ αὐτοὺς 
μόλις καὶ μετὰ βίας διαβάζουν λίγη γραμματική, καὶ οὐ-
δεὶς γνωρίζει τὴν λέξη ἐπιστήμη. Κανεὶς δὲν τὸν ρωτᾷ, ἂν 
μπορῇ νὰ γράψῃ, ἐφ’ ὅσον δὲν τοῦ χρειάζεται. Γι’ αὐτὸ 
ὑπάρχουν οἱ πρωτοσύγκελλοι καὶ οἱ ἀρχιμανδρίτες, γιὰ 
νὰ καλύπτουν τὴν ἀγραμματωσύνη τοῦ ἀφεντικοῦ τους. 
Ἡ πρώτη φροντίδα τοῦ πατριάρχη εἶναι νὰ ἀποκτήσῃ τὴν 
εὔνοια τῶν φίλων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τουτέστιν τῶν γυναι-
κῶν τῶν προυχόντων, δηλαδὴ τῶν πλούσιων ἀγράμματων 
τοῦ Φαναρίου. Αὐτὸ τὸ κάνει γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον, γιὰ 
νὰ μπορῇ νὰ κλέβῃ μὲ μεγαλύτερο θράσος, καὶ δεύτερον, 
γιὰ νὰ κλέβῃ γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα, ἐφ’ ὅσον 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν στήριξη τῆς Ὀθωμανικῆς κυβέρνη-
σης, εἶναι πανίσχυρη καὶ κατὰ συνέπεια, ἐὰν δὲν τῆς κάνῃ 
ὁ πατριάρχης, ἀμέσως τὸν διώχνει…

Οἱ ἀρχιεπίσκοποι τρῶνε καὶ κοιμοῦνται σὰν γουρούνια. Ὅταν δὲν τρῶνε, δὲν πί-
νουν καὶ δὲν κοιμοῦνται, κατεργάζονται τὶς πιὸ βρώμικες μηχανορραφίες, ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ φαντασθῇ ἄνθρωπος...Οἱ ἐπίσκοποι, λύκοι καὶ αὐτοί, ἴσως ἀκόμα χειρότεροι 
ἀπὸ τοὺς ἀρχιεπισκόπους, ἐφ’ ὅσον στρέφονται κατὰ τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, στέλνουν 
κλέφτες στοὺς χωρικούς, κλέφτες στοὺς ὁποίους δίνουν τὸν τίτλο τοῦ πρωτοσύγκελ-
λου ἢ τοῦ ἀρχιμανδρίτη. Αὐτοὶ τὸ μόνο ποὺ ξέρουν εἶναι νὰ γράφουν (λανθασμένα 
φυσικά) τὰ ὀνόματα τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ τοὺς λένε, «Καταραμένος νὰ εἶσαι», 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 

ἀγοράζει τὸν 

πατριαρχικὸ 

θρόνο ἀπὸ τὸν 

Μεγάλο Βεζύρη, 

καταβάλλοντας 

τεράστιο χρηματικὸ 

ποσόν. Ἔπειτα τὸν 

πουλᾷ σὲ ὅποιον τῆς 

δώσῃ τὰ περισσότερα 

καὶ ὁρίζει τὸν 

ἀγοραστὴ ὡς 

πατριάρχη. 
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«Ἔχεις τὴν εὐλογία μου», «∆ῶσε μου»…». Ὅταν δὲν βρίσκουν λεφτά, τοὺς ἁρπάζουν 
τὰ ροῦχα, τὰ γεωργικά τους ἐργαλεῖα, τὰ κοσμήματα τῶν γυναικῶν, τὸ σιτάρι τους, 
τὸ κρασί τους. Μὲ λίγα λόγια τοὺς γδύνουν καὶ μετὰ τοὺς εὐλογοῦν καὶ φεύγουν…

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἕνας ἐπίσκοπος κρίνει, ὅτι ἕνας χωρικὸς εἶναι κατάλλη-
λος γιὰ παπᾶς, εἶναι ὁ ἑξῆς: Κατ’ ἀρχὰς τοῦ ζητᾷ γύρω στὰ ἑκατὸ γρόσια. Ἀφοῦ 
τὰ λάβῃ, τὸν ρωτᾷ ἂν ξέρῃ γράμματα, δηλαδὴ γραφὴ καὶ ἀνάγνωση. Ἔπειτα τοῦ 
φέρνει τὸ Ψαλτήρι, καὶ ὁ χωρικὸς διαβάζει μία σελίδα. Ἀμέσως τὸν κάνει παπᾶ… 
Τὰ μοναστήρια ἔχουν σὲ κάθε πόλη στὴν κατοχή τους ἰδιοκτησίες καὶ σπίτια, ποὺ 
ὀνομάζουν μετόχια, ὅπου καὶ ζοῦν. Ἐκεῖ μετροῦν τὰ κλεμμένα χρήματα, φροντίζον-
τας νὰ κρατήσουν τὰ μισὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ δώσουν στὸ μοναστήρι. Ἡ μεγαλύ-
τερη ἔννοια τους εἶναι νὰ κρύψουν τὴν ἀγραμματωσύνη τους καὶ γι’ αὐτὸ διαρκῶς 
μιλοῦν μὲ γυναῖκες…

Ὦ Ἕλληνες, ἀγαπημένοι μου ἀδελφοί, δῆτε τὴν ἀθλιότητα τοῦ Κλήρου! Αὐτὴ 
εἶναι ἡ κυριώτερη αἰτία, ποὺ ἀργοπορεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας. Αὐτοὶ 
οἱ ἀπολύτως ἀγράμματοι ἄνθρωποι ταυτίζουν τὴν λέξη ἐλευθερία μὲ θανάσιμο 
ἁμάρτημα. Μήπως νομίζετε, ὅτι κηρύττουν κάτι ἄλλο στὶς ἐκκλησίες τους; Μήπως 
μιλοῦν γιὰ πατρίδα; Μήπως φέρουν στοὺς πιστοὺς τὰ παραδείγματα τῶν Θεμιστο-
κλῆ, Ἀριστείδη, Σωκράτη καὶ ἄλλων μυριάδων σοφῶν καὶ ἐνάρετων ἀνδρῶν;

Οἱ ἔμποροι

Αὐτοὶ δὲν εἶναι ἀγράμματοι, θὰ μποροῦσαν μάλιστα νὰ βοηθήσουν στὴν ἀναγέν-
νηση τῆς πατρίδας. Ὅμως λατρεύουν μόνον ἕνα θεό, τὸν πλοῦτο. Γι’ αὐτὸν πωλοῦν 
πατρίδα καὶ τιμή…

Χωρικὸς προσκυνάει τὸν περιστοιχιζόμενο ἀπὸ πολλοὺς ὑπηρέτες ἀρχιεπίσκοπο Σαλώ-
νων, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται νὰ γευματίσῃ στὸ «χαγιάτι» τῆς οἰκίας του μὲ τρεῖς προσκεκλη-

μένους του. (Πίνακας τοῦ Dodwell, κατὰ χάραξη τοῦ T. Fielding, ἀρχὲς ιη΄ αἰ.)
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Ξέ νοι δυ νά στες

Οἱ Ἕλ λη νες –τὸ ξέ ρε τε κι ἐ σεῖς οἱ ἴ διοι– δὲν εἶ ναι οὔ τε Σκῦ θες οὔ τε βάρ βα ροι, ποὺ 
χρει ά ζον ται πολ λὰ χρό νια, μέ χρι νὰ κα τα λά βουν ποι οί εἶ ναι. Εἶ ναι ἀρ κε τὸ νὰ τοὺς 
δεί ξῃ κά ποι ος τὸ κα θῆ κον τους, καὶ ἀ μέ σως θὰ τὸ φέ ρουν εἰς πέ ρας. Χρει ά ζον ται 
ὅ μως δα σκά λους, ἀ λη θι νοὺς φι λέλ λη νες, ἀν θρώ πους φι λό πο νους κι ἐ πι με λεῖς, καὶ 
ἐ σεῖς εἶ στε οἱ πλέ ον κα τάλ λη λοι…

Μή πως πε ρι μέ νε τε ἀ πὸ κά ποι ον ξέ νο δυ νά στη νὰ σᾶς δώ σῃ τὴν ἐ λευ θε ρί α σας; Θε έ 
μου! Για τί δὲν στρέ φε τε τὸ βλέμ μα σας στὰ πε ρα σμέ να, γιὰ νὰ δῆ τε τὰ μελ λον τι κά; 
Ποι ός εἶ ναι ἐ κεῖ νος ποὺ δὲν γνω ρί ζει, ὅ τι τὸ κυ ρι ώ τε ρο μέ λη μα τῶν ξέ νων δυ να στῶν 
εἶ ναι νὰ ἐ ξα σφα λί σουν τὸ δι κό τους συμ φέ ρον εἰς βά ρος τῶν ἄλ λων;

Για τί, ἀ δελ φοί μου, θέ λου με νὰ ἀλ λά ξου με ἀ φέν τη, ὅ ταν μὲ τὶς δι κές μας προ σπά-
θει ες μπο ροῦ με νὰ ἀ πε λευ θε ρώ σου με τὸν ἑ αυ τό μας; Μή πως πι στεύ ε τε, ὅ τι ὁ ζυ γὸς 
ἑ νὸς ξέ νου δυ νά στη θὰ εἶ ναι ἐ λα φρύ τε ρος; Μή πως θε ω ρεῖ τε, ὅ τι δὲν θὰ εἶ ναι κἂν 
ζυ γός;

Ἡ ἀ να συγ κρό τη ση τῆς Ἑλ λά δας

Ἂς ἐ ξε τά σου με τώ ρα τί θὰ βο η θή σῃ στὴν γρή γο ρη ἀ να-
συγ κρό τη ση τῆς Ἑλ λά δας. Ὁ ση μαν τι κώ τε ρος πα ρά γων 
γιὰ τὴν πρό ο δο τοῦ ἔ θνους εἶ ναι ἡ μά θη ση. Τώ ρα ποὺ οἱ 
Μοῦ σες ἐ πι στρέ φουν στὴν Ἑλ λά δα …

Στὰ πε ρισ σό τε ρα μέ ρη τῆς χώ ρας οἱ προ κα τα λή ψεις 
καὶ ἡ ἀ μά θεια ἔ χουν ὑ πο χω ρή σει, καὶ οἱ νέ οι ἔ χουν ἀρ-
χί σει νὰ ἀ φι ε ρώ νουν τὸ με γα λύ τε ρο κομ μά τι τοῦ χρό νου 
τους στὴν μά θη ση. Ἡ Λο γι κὴ καὶ ἡ Φυ σι κὴ ἔ χουν ἀ νοί-
ξει τὰ μά τια τῶν πολ λῶν, οἱ δά σκα λοι δὲν ἀ κο λου θοῦν 
πλέ ον βα ρε τὲς καὶ ἀρ γὲς με θό δους δι δα σκα λί ας, καὶ οἱ 
μα θη τὲς δὲν δεί χνουν πιὰ τὴν νω θρό τη τα καὶ τὴν ἀ φη ρη-
μά δα ποὺ ἔ δει χναν…

* * *
Ἑλ λά δα ὀ φεί λει πολ λὰ σὲ ἐ κεί νους τοὺς λί γους πα τρι ῶ τες, ποὺ ἔ δω σαν 
μέ ρος τῆς πε ρι ου σί ας τους, γιὰ νὰ κτι σθοῦν σχο λεῖ α, νὰ πλη ρω θοῦν 
οἱ δά σκα λοι, ἀλ λὰ καὶ νὰ βο η θη θοῦν οἱ φτω χοὶ μα θη τές. Ἐ ξώ πλι σαν 
τὰ σχο λεῖ α μὲ τὰ ἀ πα ραί τη τα βι βλί α, ἐ πι στη μο νι κὰ καὶ φι λο σο φι κά, 
μὲ τὰ ἀ πα ραί τη τα ὄρ γα να Μα θη μα τι κῶν καὶ Φυ σι κῆς, μὲ μιὰ λέ ξη 

φρόν τι σαν γιὰ ὅ λα. Τὰ σχο λεῖ α δὲν εἶ ναι πλέ ον ἐγ κα τα λε λειμ μέ να, ὅ πως ἦ ταν στὸ 
πα ρελ θόν, ἀλ λὰ τὸ κά θε ἕ να ἔ χει πε νήν τα ἢ ἑ κα τὸ μα θη τές, ποὺ ἀ πὸ τὴν στιγ μὴ ποὺ 
δι ά βα σαν τὸν Ξε νο φῶν τα, τὸν συ νε τὸ Πλού ταρ χο καὶ ἄλ λους ἀρ χαί ους προ γό νους 
τους, φι λό σο φους καὶ ἱ στο ρι κούς, ἀν τι λαμ βά νον ται τὴν βρω μιὰ τῆς τυ ραν νί ας καὶ 
πι κραί νον ται γιὰ τὴν κα κὴ τύ χη τῆς πα τρί δας. ∆ὲν προ φέ ρουν πιὰ τὴν λέ ξη ἐ λευ θε-
ρί α μὲ φό βο, κι ἂς τοὺς ἀ πο κα λοῦν οἱ ἱ ε ρεῖς κι οἱ προ ε στοὶ ἄ θε ους, τὴν προ φέ ρουν 
μὲ τὴν τόλ μη τῶν ἐ λεύ θε ρων ἀν θρώ πων, ποὺ οἱ δοῦ λοι δὲν μπο ροῦν νὰ ἔ χουν.

(Με τά φρα ση: Α.Γ.) Ρί τσαρντ Κλὸγκ

∆ὲν προφέρουν πιὰ 

τὴν λέξη ἐλευθερία 

μὲ φόβο, κι ἂς τοὺς 

ἀποκαλοῦν οἱ ἱερεῖς 

κι οἱ προεστοὶ ἄθεους, 

τὴν προφέρουν μὲ τὴν 

τόλμη τῶν ἐλεύθερων 

ἀνθρώπων, ποὺ οἱ 

δοῦλοι δὲν μποροῦν 

νὰ ἔχουν.
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 νοί γεις, θὲς δὲ θές, τὸ «χα ζο κού-
τι», γιὰ νὰ ἔρ θῃς σὲ ἐ πα φὴ μὲ 
τὸν κό σμο, νὰ μά θῃς τὰ νέ α 
καὶ νὰ πλη ρο φο ρη θῇς γιὰ τὰ 
ση μαν τι κά. Σύν το μα κα τα λα-

βαί νεις, ὅ τι τὰ νέ α δὲν εἶ ναι νέ α ἀλ λὰ πα λιὰ 
(ὡ ρι σμέ να «ἀ πο ψυγ μέ να»), δι αν θι σμέ να μὲ 
με ρι κὲς ἀ σή μαν τες στὴν οὐ σί α τους εἰ δή σεις 
τῆς ἐ πι και ρό τη τας, ποὺ μὲ κα τάλ λη λο φω τι-
σμὸ γί νον ται ἐν τυ πω σια κές –προ α παι τού με νο 
ἑ νὸς πα κέτ του «πλη ρο φό ρη σης-ψυ χα γω γί ας», 
ποὺ πρέ πει ἐ πει γόν τως νὰ «σερ βι ρι σθῇ». Πα-
ρὰ ταῦ τα νοι ώ θεις κά τι νὰ σὲ κρα τάῃ «αἰχ μά-
λω το» τῆς εἰ κό νας του γιὰ ἀ τέ λει ω τες ὧ ρες, 
ἀ πο μο νώ νον τάς σε ἀ πὸ τοὺς οἰ κεί ους σου 
(οἰ κο γέ νεια, φί λους κ.λπ.) καὶ ἐ κτρέ πον τάς 
σε ἀ π’ ὅ,τι μπο ρεῖς καὶ φτειά χνεις καὶ σοῦ 
δί νει χα ρά.

Ἡ «ἀρ χή», ὅ πως τὰ πράγ μα τα δεί χνουν, εἶ ναι: 
Τὸ κοι νὸ πρέ πει νὰ «τρώ ῃ» ἀ κα τά παυ τα καὶ «κα-
τὰ μό νας» καὶ ἕ νας «στρα τός» πρέ πει νὰ φρον τί-
ζῃ γι’ αὐ τό, ἱ κα νο ποι ῶν τας προ φα νῶς τὴν ἀ κό ρε-
στη, οὕ τω-πως, ὄ ρε ξή του νὰ μα θαί νῃ(;) εὔ κο λα 
καὶ γρή γο ρα!

Συ να κό λου θα, ὅ,τι πρό χει ρο, βρώ μι κο καὶ ἀ νού-
σιο βρί σκε ται ἐμ πρός του μπαί νει «λά χα-λά χα» 
στὸ πα κέτ το, ποὺ ὅ ποι ος μπο ρεῖ νὰ τὸ φτειά χνῃ 
«νό στι μα» καὶ νὰ τὸ σερ βί ρῃ γρή γο ρα καὶ ἐ πι δέ-
ξια γί νε ται ὁ «μάγ κας» τῆς δου λειᾶς.

∆υ στυ χῶς γιὰ τὴ μοῖ ρα μας πολ λοὶ τέ τοι οι 
«μάγ κες» βρέ θη καν (;) στὰ πό στα ἐ νη μέ ρω σης 
καὶ ψυ χα γω γί ας τοῦ κοι νοῦ, λαμ πε ροὶ καὶ μὲ 
ἐ πι τη δευ μέ να ἀ να βλύ ζου σα συμ πα θη τι κό τη τα 
καὶ γλυ κύ τη τα («καρ φι τσω μέ να» χα μό γε λα), 
ποὺ γί νον ται μέ νος καὶ ὀρ γή, ὅ ταν βρε θῇ κά ποι-

ÌÏÍÏÓ ÓÔÁ «ÍÅÑÁ» ÔÏÕÓ
Ἡ πνευ μα τι κὴ τρο φὴ τοῦ Ρω μιοῦ
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ος (ὡς ἀτύχημα) νὰ μειώσῃ τὸ κύρος τῆς εἰκόνας τους. Τότε γινόμαστε μάρτυρες τῆς 
ἐπαναφορᾶς στὴν τάξη (τους) τοῦ φουκαρᾶ, ποὺ ἀποτόλμησε τὸ ἀπονενοημένο μὲ 
τὴν ἐπιβαλλόμενη σκαιότητα.

Ὁ σκοπὸς γίνεται προφανής: Τὸ κοινὸ πρέπει νὰ 
μάθῃ νὰ καταναλώνῃ ἥσυχα καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις, 
καθημερινά, κάθε ὥρα, κάθε στιγμὴ αὐτὰ τὰ φοβερὰ 
πακέττα «πληροφόρησης-ψυχαγωγίας», αὐτὰ τὰ ἐκ-
πληκτικὰ «μενού», ποὺ ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς ἀπὸ 
ἕνα «στρατό» («δημοσιογράφων», τεχνικῶν κ.τ.λ.), μὲ 
τοὺς λαμπεροὺς ἐκπροσώπους τους ὡς «σέφ» νὰ τὰ 
παρουσιάζουν στοὺς τηλεοπτικούς μας «μπουφέδες» 
μὲ ὅσο γίνεται ἐντυπωσιακώτερο καὶ ἐπιβλητικώτερο 
τρόπο, καλύπτοντας προφανῶς τὸ ἀνύπαρκτο τῆς οὐ-
σίας τους.

Πιὸ συγκεκριμένα τὰ «μενού» περιλαμβάνουν: «Πρω-
ινό», μὲ τοὺς γνωστοὺς λαμπεροὺς «τύπους» καὶ τὶς 
πολύχρωμες «γλάστρες» τους (μὲ «πλούσια» μποῦστο 
καὶ «ἀτέλειωτα» πόδια), ἕνα λιτὸ «Μεσημεριανό», μὲ 
τοὺς «δεύτερους» τῆς ἐνημέρωσης (κάτι σὰν σάντουιτς 
κατὰ τὰ ἀμερικανικὰ πρότυπα διαιτολογίου), «∆εῖ-
πνο», ὡς κύριο «γεῦμα» μὲ τοὺς ὑπέρλαμπρους ἀστέρες 
τῆς τηλεοπτικῆς μας δημοσιογραφίας. Στὴ θέση τῶν 
πρωινῶν «γλαστρῶν» τώρα οἱ λαμπερὲς παρουσίες 
τῶν σχολιαστῶν (πολιτικῶν) σταθερῆς σύνθεσης, ποὺ 
οἱ σκοπιμότητες τῶν καιρῶν ἐπιβάλλουν, καὶ τέλος τὸ 
«σουπέ» μὲ τοὺς νάρκισσους τῆς ἔρευνας- ἀποκάλυψης 
φοβερῶν πραγμάτων τῆς κοινωνίας μας, μὲ τὰ πάνελς 
σκοπιμότητας γιὰ τοὺς ἀναγκαίους καυγᾶδες (γιὰ νὰ 
κρατοῦν τὸ ἐνδιαφέρον ὡς μέτρο τηλεθέασης). 

Στὸ μενοὺ παρεμβάλλονται «ποιοτικός» Κινηματο-
γράφος, κάποια ἐξ ἴσου «ποιοτικά» σήριαλς, λίγα ντο-
κυμανταὶρ ἱστορικοῦ περιεχόμενου παλαιᾶς «κοπῆς» 

γιὰ τὴ συντήρηση τῆς «ἱστορικῆς μνήμης», λίγο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ζούγκλας, γιὰ νὰ μὴ 
ξεχνιώμαστε, καὶ τηλεπαιχνίδια, γιὰ νὰ ξεχνιώμαστε. 

Ἐσχάτως προέκυψε καὶ ὁ Λάκης..., ὡς λειτουργία «κένωσης», γιὰ νὰ λέῃ αὐτὸς 
αὐτά, ποὺ ἐμεῖς θέλουμε νὰ βγάλουμε ἀπὸ μέσα μας . Αὐτὸς ὅμως βγάζει μόνο ὅσα 
οἱ σκοπιμότητες ἐπιβάλλουν. Ἀριστοφάνης, γιὰ νὰ εἶσαι, ἀγαπητὲ κάθε Λάκη, δὲν 
μπορεῖ νὰ λειτουργῇς μὲ αὐτὲς ὑπὸ τὴ «δαμόκλειο σπάθη» τοῦ κάθε ἀφεντικοῦ, 
ἀφοῦ πρῶτα ἀπ’ ὅλα μὲ τὰ ἀφεντικὰ τὰ βάζεις καὶ ὄχι μὲ τὰ «σαμάρια» τους... καὶ 
βέβαια δὲν ἐπαίρεσαι γιὰ τὶς μαζώξεις ποὺ καταφέρνεις, πρὸς ἄφατη χαρὰ τοῦ 
ἀφεντικοῦ, ποὺ σ’ ἔχει «κλείσει», σπάζοντας τὰ ρεκὸρ τηλεθέασης. Ὡς ἐκτόνωση 
γενικὰ ὁ Λάκης κάνει τὴ δουλειά του, γιὰ νὰ μὴ σκάσουμε (κάτι σὰν «ὑπόθετο» γιὰ 
τὴ «δυσκοιλιότητά» μας, ποὺ μᾶς προκαλοῦν μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς «ταΐζουν»). 

Τὸ κοινὸ πρέπει νὰ μάθῃ 

νὰ καταναλώνῃ ἥσυχα 

καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις, 

κάθε στιγμὴ αὐτὰ 

τὰ φοβερὰ πακέττα 

«πληροφόρησης-

ψυχαγωγίας», αὐτὰ τὰ 

ἐκπληκτικὰ «μενού», ποὺ 

ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς 

ἀπὸ ἕνα «στρατό» 

(«δημοσιογράφων», 

τεχνικῶν κ.τ.λ.), 

καὶ τὰ παρουσιάζουν 

στοὺς τηλεοπτικούς μας 

«μπουφέδες» μὲ ὅσο 

γίνεται ἐντυπωσιακώτερο 

καὶ ἐπιβλητικώτερο 

τρόπο, καλύπτοντας 

προφανῶς τὸ ἀνύπαρκτο 

τῆς οὐσίας τους.
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Πολιτικοὶ σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα μὲ εἰκονίσματα σὲ δεύτερο πλάνο  
πρὸς διαμόρφωση εὐσεβοῦς «πολιτικοῦ προφίλ».

Πρὶν πᾷς γιὰ ὕπνο, ἂν προλάβῃς, κάνεις «ταμεῖο», γιὰ τὸ τί τέλος πάντων ἔμαθες 
καὶ κατάλαβες. Κάτι «ψιλά» –καὶ ἄν– μετρᾷς ὡς «εἴσπραξη». Τὸ πρωί, ποὺ θὰ ξυπνή-
σῃς, θ’ ἀρχίσῃς νὰ μετρᾷς τὸ τί πληρώνεις γι’ αὐτά. Οἱ λογαριασμοὶ (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.) 
θὰ στὸ θυμίσουν. Θὰ τὸ ἐμπεδώσῃς, ὅταν γυρίσῃς «πτῶμα» ἀπ’ τὴ δουλειά, γιὰ νὰ 
ξεκινήσῃς τὴν καταναλωτική σου περιπέτεια. Στὸ σουπερμάρκετ καταλαβαίνεις ὅτι 
ἀγοράζεις αὐτὰ ἀκριβῶς, ποὺ σοῦ ὑποδείκνυε σταθερὰ ἡ διαφήμιση στοὺς αὐστηρὰ 
τακτοὺς χρόνους διακοπῶν τῶν προγραμμάτων, ποὺ παρακολούθησες. Μετά, βλέπον-
τας τὸ πορτοφόλι σου νὰ ἀδειάζῃ μὲ τὰ ψευτοπράγματα, ποὺ μόλις ἀγόρασες, σοῦ 
’ρχεται στὸ νοῦ ἡ διαφήμιση τῆς Τράπεζας, ποὺ σὲ «διευκολύνει» νὰ συνεχίσῃς τὶς 
καλὲς ἀγορές σου, γιὰ τὸ καλό σου! Μετὰ ἔρχεσαι σπίτι, ἀρχίζεις νὰ νοιώθῃς ἀνόη-
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τος καὶ ὡς τέ τοι ος ἀ νοί γεις πά λι τὴν τη λε ό ρα ση, γιὰ νὰ βρε θῇς μὲ τοὺς Μά κη δες, νὰ 
ἐ κτο νω θῇς ἀ π’ τὴν ἀ γα νά κτη ση τῆς κα τά στα σής σου καὶ νὰ ξε χά σῃς τὶς ἀ νο η σί ες σου 
ὡς κα τα να λω τής, ποὺ θὰ συ νε χί ζων ται... Στὸ κρε βά τι, πρὶν κοι μη θῇς, παίρ νεις καὶ τὸ 
«σω στό» ἔν τυ πο, γιὰ νὰ μὴ χά σῃς κά ποι α λε πτο μέ ρεια τῆς τρέ χου σας ἐ πι και ρό τη τας, 
ὡς μό δα, ὡς κουλ τού ρα, ὡς ὁ τι δή πο τε τέ λος πάν των, ποὺ σὲ κά νει νὰ νοι ώ θῃς κα λὰ 
(«in») ὡς «σύγ χρο νος» ἄν θρω πος. Ἕ να ὡ ραῖ ο ὄ νει ρο θὰ γε μί σῃ τὸ φαν τα σια κό σου, 
γιὰ νὰ μπο ρῇς νὰ συ νε χί σῃς... ὡς τέ τοι ος!

Τὸ κά θε ἄ το μο, γιὰ νὰ μπο ρῇ νὰ κα τα να λώ νῃ στοὺς ρυθ μοὺς καὶ τοὺς στό χους 
κερ δο φο ρί ας-κερ δο σκο πί ας, ποὺ τοῦ ἐ πι βάλ λον ται, πρέ πει νὰ μά θῃ νὰ ζῇ μό νο του. 
Ἡ Τη λε ό ρα ση μό νο μπο ρεῖ καὶ τὸ κά νει αὐ τό. Μιὰ «ἀ σφα λής» πρό σβα ση, ὅ που, πέ-
φτον τας στὰ «κα νά λια» της, νοι ώ θεις ἐκ τῶν πραγ μά των μό νος στὰ «νε ρά» τους καὶ 
ἑ πο μέ νως μα θαί νεις νὰ «κο λυμ πᾷς» μὲ ἀγ κα λιὰ (σω σί βιο) τὴν οὕ τω-πως φαν τα σί α 
σου, ποὺ θὰ σοῦ θυ μί ζῃ συ νε χῶς ὅ λα αὐ τὰ ποὺ τό σο θέ λεις(;), τό σο σοῦ λεί πουν(;) 
καὶ πρέ πει μὲ κά θε τρό πο νὰ ἀ πο κτή σῃς ὡς νό η μα τῆς ζω ῆς σου.

Τὰ φαν τα χτε ρῆς συ σκευ α σί ας σκου πί δια, ποὺ οὕ τω-πως 
«τρῶ με», μὲ τοὺς φαν τα χτε ροὺς πα ρου σια στές τους νὰ δι-
α δέ χων ται σὲ αὐ στη ρὰ τα κτοὺς χρό νους ὁ ἕ νας (τῆς ἐ νη μέ-
ρω σης) τὸν ἄλ λο (τῆς δι α φή μι σης), εἶ ναι πιὰ ἀ να πό σπα στο 
μέ ρος τῆς φαν τα χτε ρῆς πλὴν φρι κτὰ φτη νῆς καὶ ἄ σχη μης 
ζω ῆς μας. Ζω ὴ σκου πι δι ῶν τῶν με γά λων πό λε ων (πό λεις-
τέ ρα τα), ὅ που βρε θή κα με αἰχ μά λω τοι τῶν παι δι κῶν μας 
πα θῶν, πα θῶν βέ βαι α ποὺ ἔ βγα λαν στὴν ἐ πι φά νειά μας ὡς 
κοι νω νί ας οἱ θλι βε ροὶ «γο νεῖς» μας, γιὰ ἐ κμε τάλ λευ ση πρὸς 
ἴ διον ὄ φε λος. Γιὰ τοὺς ἄρ χον τές μας μι λᾶ με, τοὺς «γο νεῖς» 
τοῦ ἔ θνους. Κά ποι ους, τοὺς πιὸ κον τι νοὺς στὴν βρώ μα ποὺ 
βι ώ νου με, τοὺς ξέ ρου με, τοὺς ἄλ λους ὅ μως δὲν θὰ τοὺς μά-
θου με πο τέ. Αὐ τοὶ ζοῦν σὲ ἄλ λους «οὐ ρα νούς», ἀ να πνέ ουν 
ἄλ λον «ἀ έ ρα», συν τη ροῦν ται μὲ ἄλ λους τρό πους, μὲ ἀλ λὰ 
εἴ δη, μὲ ἄλ λους ρυθ μούς. Εἶ ναι οἱ «ἄλ λοι», οἱ λί γοι, οἱ «ξύ-
πνιοι», οἱ πραγ μα τι κοὶ ἀ φέν τες μας, οἱ «πα τέ ρες ἡ μῶν οἱ 
ἐν τοῖς οὐ ρα νοῖς»...

* * *
ὸ «γλέν τι» ἑ πο μέ νως μπο ρεῖ νὰ συ νε χί ζε ται, μέ χρι νὰ ἐ νη λι κι ω θοῦ με 
ὡς κα κο ε θι σμέ να παι διὰ θλι βε ρὰ ἀ νε παρ κῶν «γο νι ῶν». Ἔ, ὅ ταν ἔρ θῃ 
ἡ ὥ ρα αὐ τή, καὶ συ νει δη το ποι ή σου με τὶς κα τα στά σεις ποὺ βι ώ σα με ὡς 
παι διά, τό τε θὰ ἔ χῃ ἔρ θει καὶ ἡ ὥ ρα τῆς με γά λης ἀμ φι σβή τη σης, γιὰ νὰ 
ξε κι νή σῃ ἐ πι τέ λους ἡ ἀ νά βα ση μέ σα ἀ π’ τὰ σκο τά δια τῶν παι δι κῶν μας 

πα θῶν καὶ φαν τα σι ώ σε ων. Προ φα νῶς θὰ ἔ χῃ ἔλ θει καὶ ἡ ὥ ρα νὰ δοῦ με στὰ μά τια τοὺς 
«ὑ πέ ρο χους γο νεῖς» μας καὶ νὰ τοὺς πλη ρώ σου με μὲ τὸ ἀν τί τι μο τῆς ἀμ φι σβή τη σής μας, 
γιὰ τὶς «φρον τί δες» τους καὶ τὰ «βά σα να» ποὺ πέ ρα σαν, γιὰ νὰ μᾶς «με γα λώ σουν»... 
Θλι βε ρὸ προ μη νύ ε ται τὸ ἐ πει σό διο... Ἂς πρό σε χαν...

Στά θης Νελ λό που λος

Βλέποντας τὸ 

πορτοφόλι σου 

νὰ ἀδειάζῃ μὲ τὰ 

ψευτοπράγματα, ποὺ 

μόλις ἀγόρασες, 

σοῦ ’ρχεται στὸ νοῦ 

ἡ διαφήμιση τῆς 

Τράπεζας, ποὺ σὲ 

«διευκολύνει» νὰ 

συνεχίσῃς τὶς καλὲς 

ἀγορές σου, γιὰ τὸ 

καλό σου.
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[Τὸ πα ρα κά τω κεί με νο εἶ ναι ἀ πό σπα σμα ἀ πὸ τὸ βι βλί ο «Κρε μῶν τας τὴ 
στο λή» τοῦ Ἐ πί τι μου Ἀρ χη γοῦ Ναυ τι κοῦ, ναύ αρ χου Ἀν τώ νιου Ἀν τω νιά δη, 
(ἔκδ. «Κά κτος», Ἀ θή να 2008), βλ. «∆αυλό», τ. 314.]

 να πά γιο καὶ ἐ πί μο νο αἴ τη μα τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που 

(Χρι στό δου λου) ἀ φω ροῦ σε στὴν ἐ πι θυ μί α του γιὰ 

τὴν ἐ πα να φο ρὰ τοῦ θε σμοῦ τοῦ μη τρο πο λί τη Ἐ νό-

πλων ∆υ νά με ων, ἑ νὸς ἐκ τῶν πραγ μά των ἄ χρη στου 

θε σμοῦ, χουν τι κῆς ἐμ πνεύ σε ως καὶ προ ε λεύ σε ως, ὁ 

ὁ ποῖ ος εἶ χε κα ταρ γη θῆ τὴν ἑ πο μέ νη κι ό λας τῆς με τα πο λί τευ σης. 

Εἶ χε ὅ μως, φαί νε ται, ἀ φή σει ἔν το να νο σταλ γι κὲς μνῆ μες στὸν ἀρ χι-

ε πί σκο πο, ὁ ὁ ποῖ ος καὶ ἐ πε δί ω κε τὴν ἐ πα να φο ρά του.

ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÏÑÔÁ
ÔÇÓ ÍÔÏÕËÁÐÁÓ!

ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÏÉ ÌÅ... ÑÁÓÁ

έ σα στὶς Ἔ νο πλες ∆υ νά μεις ἐ κτε λεῖ ται ἐ πί ση μα ὠρ γα νω μέ νη χρι-
στι α νι κὴ προ πα γάν δα ἀ πὸ στρα τι ω τι κοὺς ἱ ε ρεῖς μὲ βαθ μὸ ἀ ξι ω μα-
τι κοῦ τῆς ∆ι εύ θυν σης Θρη σκευ τι κοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α., ἡ ὁ ποί α λαμ βά νει 
ἐν το λὲς ἀ π’ εὐ θεί ας ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο. Ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μη ἱ στο-
σε λί δα τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α. δι α βά ζου με: 

«Ἡ θε σμο θέ τη ση τῶν στρα τι ω τι κῶν ἱ ε ρέ ων ἀ νά γε ται στὴν Α΄ Ἐ θνο συ νέ λευ ση 
τῆς Ἐ πι δαύ ρου (ἀρ χεῖ α τῆς Ἑλ λη νι κῆς πα λιγ γε νε σί ας 1821-1832, Ἀ θή να 1976). 
Μὲ τὸ Ν.∆. 178/69 τὸ Θρη σκευ τι κὸ Σῶ μα, στὸ ὁ ποῖ ο κα τα τάσ σον ται χρι στια-
νοὶ ὀρ θό δο ξοι ἱ ε ρεῖς, ἐν τά χθη κε στὰ Κοι νὰ Σώ μα τα τῶν Ἐ νό πλων ∆υ νά με ων. 
Ὁ βαθ μὸς κα τα τά ξε ως εἶ ναι τοῦ ὑ πο λο χα γοῦ - λο χα γοῦ, ἀ νά λο γα μὲ τὶς γνώ-
σεις τους, καὶ ἐ ξε λίσ σον ται μέ χρι τοῦ βαθ μοῦ ἐν ἐ νερ γείᾳ συνταγματάρχη  ἢ 
ταξίαρ χου ἐ.ἀ.

‣

Ὁ ναύ αρ χος Α. Ἀν τω νιά δης δι η γεῖ ται
τὴ συ νάν τη σή του μὲ ἕ ναν ἐ πί σκο πο

Ὁ ρόλος τῆς ∆ιεύθυνσης Θρησκευτικοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α.
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» Στὰ πλαίσια τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων λειτουργεῖ ἡ ∆ιεύθυνση Θρησκευ-
τικοῦ ΓΕΕΘΑ, τῆς ὁποίας ὁ πρωταρχικὸς ρόλος – σκοπὸς εἶναι ἡ μετάδοση 
τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καὶ τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς στὸ προσωπικὸ 
τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων. Ὁ στόχος αὐτὸς ἐκπληρώνεται μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο 
τῆς ∆ιεύθυνσης Θρησκευτικοῦ ὡς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῶν ἐπὶ μέρους 
Γραφείων Θρησκευτικοῦ τῶν Σχηματισμῶν.

» Οἱ Ἔνοπλες ∆υνάμεις ἀποτελοῦν πράγματι πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴ διάδο-
ση καὶ ἐνσάρκωση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἰδανικῶν τοῦ γένους. 
Τὸ ἔργο ὅμως αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ περιορίζεται μονομερῶς εἴτε στὸ λατρευτικὸ 
εἴτε στὸ κηρυκτικὸ μέρος, πρέπει δὲ καὶ τὰ δύο νὰ συνδυάζωνται γόνιμα μεταξύ 
τους καὶ μαζὶ μὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς, 
ποὺ θὰ ἁγιάζωνται καὶ θὰ λαμβάνουν τὸ οὐσιαστικό τους περιεχόμενο ἀπὸ τὴ 
δυναμικὴ παρουσία καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

» Συνεπῶς ἡ ἀποστολὴ τοῦ Θρησκευτικοῦ Σώματος ἔχει πράγματι τὸ χαρα-
κτῆρα τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης, ἀφοῦ δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴν τόνωση τῆς 
πίστης καὶ τοῦ φρονήματος τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων, ἀλλὰ καὶ στὴ διεύρυνση 

‣

Ἡ πεμπτουσία τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ ἀφωροῦσε στὸ 
νὰ μεταβιβαστῇ ὁ διοικητικὸς ἔλεγχος καὶ ἡ διοίκη-
ση τοῦ σώματος τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων ἀπὸ τὶς 
Ἔνοπλες ∆υνάμεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Τὸ ὅλο θέμα 
πολὺ λίγο ἀπασχολοῦσε τὴν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων 
∆υνάμεων, δὲν ἔβλεπαν ὅμως καὶ μὲ καλὸ μάτι τὸ ἐν-
δεχόμενο νὰ ἀπεμπολήσουν μία κεκτημένη διοικητι-
κὴ ἐξουσία. Τοὺς μόνους τοὺς ὁποίους οὐσιαστικὰ 
ἀφωροῦσε αὐτὸς ὁ θεσμὸς ἦταν οἱ στρατιωτικοὶ 
ἱερεῖς, ποὺ κι αὐτοὶ γιὰ εὐνόητους λόγους ἤθελαν 
διακαῶς νὰ παραμείνουν ὑπὸ τὸν διοικητικὸ ἔλεγ-
χο τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων.

Τὸ σχετικὸ αἴτημα ἀρχικὰ εἶχε τεθῆ ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν ἀρχιεπίσκοπο σὲ κυβερνητικὸ ἐπίπεδο. Ἀντιμε-
τωπίστηκε ὅμως μὲ τὴν μέθοδο τῆς «καυτῆς πατά-
τας», ἡ ὁποία, διολισθαίνοντας μέσῳ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ἄμυνας καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, τελικὰ κατέληξε 
σὲ μένα. Φαντάζομαι, ὅτι γιὰ λόγους δεοντολογίας 
δὲν μποροῦσε νὰ ὑποβιβαστῇ ἄλλο.

Εὐτυχῶς, ὅταν ἐγὼ ἀνέλαβα τὸ θέμα, εἶχε ἤδη προηγηθῆ σχετικὴ ἐπιτελικὴ μελέ-
τη τοῦ ΓΕΕΘΑ, ἡ ὁποία κατέληγε στὸ αὐτονόητο συμπέρασμα, ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται 
ἡ ἐπανίδρυση αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ. Ἄλλωστε κανεὶς ἀπὸ τὴν πολιτικοστρατιωτικὴ 
ἡγεσία δὲν τὸ ἤθελε.

Ἡ οὐσία ὅμως τοῦ 

προβλήματος ἦταν, 

πῶς νὰ περάσουν 

τὰ συμπεράσματα 

αὐτῆς τῆς μελέτης 

στὸν ἀρχιεπίσκοπο, 

ὥστε νὰ μὴ στερηθῇ ἡ 

κυβέρνηση τὶς πολύτιμες 

ψήφους τοῦ πιστοῦ 

ἐκκλησιάσματος. Τοῦ 

«ποιμνίου». 
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νέ ων πη γῶν καὶ τρό πων πνευ μα τι κῆς ἀ να βάθ μι σης καὶ τε κμη ρί ω σης τοῦ ἤ θους 
καὶ τῆς ἔκ φρα σης τῶν ἀ ξι ω μα τι κῶν, ὁ πλι τῶν καὶ πο λι τι κοῦ προ σω πι κοῦ. Ἔ τσι 
ἡ δρά ση τοῦ Θρη σκευ τι κοῦ Σώ μα τος πρέ πει νὰ ἐ πε κτεί νε ται σὲ πολ λοὺς το μεῖς, 
ποὺ θὰ κα λύ πτουν ὁ λό πλευ ρα τὶς πνευ μα τι κὲς ἀ νη συ χί ες τῶν με λῶν τῶν Ἐ νό-
πλων ∆υ νά με ων. 

» Στὴν ∆ιεύθυνση Θρη σκευ τι κοῦ προ βλέ πε ται νὰ ὑ πη ρε τοῦν ἕ νας συν ταγ μα-
τάρ χης ὡς διευθυντὴς καὶ δύο ἐ πι τε λεῖς, ἕ νας ἀν τι συν ταγ μα τάρ χης οἱ ου δή πο τε 
κλά δου γιὰ τὸ ∆ι οι κη τι κὸ Τμῆ μα καὶ ἕ νας ἀν τι συν ταγ μα τάρ χης Θρη σκευ τι κοῦ 
γιὰ τὸ Τμῆ μα Ἠ θι κῆς καὶ Θρη σκευ τι κῆς Ἀ γω γῆς.

» Στὴ Θρη σκευ τι κὴ Ὑ πη ρε σί α ὑ πη ρε τοῦν σή με ρα 44 στρα τι ω τι κοὶ ἱ ε ρεῖς, 
ἀ πὸ τὸν βαθ μὸ τοῦ συν ταγ μα τάρ χη μέ χρι τοῦ λο χα γοῦ. Εἶ ναι το πο θε τη μέ νοι 
29 ἱ ε ρεῖς στὸ Στρα τὸ Ξη ρᾶς, 6 στὸ Πο λε μι κὸ Ναυ τι κὸ καὶ 9 στὴν Πο λε μι κὴ 
Ἀ ε ρο πο ρί α. Ἐ πι δί ω ξη τῆς Θρη σκευ τι κῆς Ὑ πη ρε σί ας εἶ ναι νὰ αὐ ξη θοῦν οἱ 
νο μο θε τη μέ νες ὀρ γα νι κὲς θέ σεις στρα τι ω τι κῶν ἱ ε ρέ ων.

» Τὸ Θρη σκευ τι κὸ Σῶ μα τῶν Ἐ νό πλων ∆υ νά με ων, πνευ μα τι κῶς καὶ κα νο νι-
κῶς ἐ ξαρ τώ με νον ὑ πὸ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, ἀ νή κει 

Ἡ οὐ σί α ὅ μως τοῦ προ βλή μα τος ἦ ταν, πῶς νὰ πε ρά σουν τὰ συμ πε ρά σμα τα 
αὐ τῆς τῆς με λέ της στὸν ἀρ χι ε πί σκο πο, ὥ στε νὰ μὴ στε ρη θῇ ἡ κυ βέρ νη ση τὶς 
πο λύ τι μες ψή φους τοῦ πι στοῦ ἐκ κλη σι ά σμα τος. Τοῦ «ποι μνί ου». Ὁ ὑ πουρ γὸς 
καὶ ὁ ἀρ χη γὸς ΓΕΕθΑ ἀ πο ποι ή θη καν «τὸ πο τή ριον τοῦ το», τὸ ὁ ποῖ ο κα τέ λη ξε 
νὰ τὸ χει ρι στῶ ἐ γώ. Ἐ δῶ κυ ρι ο λε κτι κὰ ἰ σχύ ει ἡ ρή ση: «∆ὲν ἤ ξε ραν! ∆ὲν ρώ τα-
γαν;..» 

Κα τό πιν αὐ τοῦ καὶ δε δο μέ νου ὅ τι τὸ θέ μα θὰ τὸ χει-
ρι ζό μουν ἐ γώ, ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος ὥ ρι σε ὡς ἐν τε ταλ μέ νο 
του κά ποι ον μη τρο πο λί τη, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο θὰ ἐρ χό μουν σὲ 
ἐ πα φή. Ὄν τως ἐ πι κοι νω νή σα με τη λε φω νι κὰ καὶ συμ φω-
νή σα με νὰ συ ναν τη θοῦ με στὸ γρα φεῖ ο μου. Ἔ τσι καὶ 
ἔ γι νε. Τὸ ὅ λο θέ μα εἶ χα ἀ πο φα σί σει –καὶ εἶ χα ἐ ξ ἄλ λου 
καὶ σχε τι κὴ ἐν το λή– νὰ τὸ χει ρι στῶ ἤ πια καὶ δι πλω μα-
τι κά. Ἰ δα νι κὴ πε ρί πτω ση, ὅ πως μοῦ εἴ χα νε πεῖ, θὰ ἦ ταν 
νὰ ἀ να βάλ λε ται ἐ π’ ἀ ό ρι στον.

Εἴ σο δος μὲ «ἀ έ ρα» - Ἔ ξο δος μὲ ἄ τα κτη φυ γὴ

ὸ πρῶ το κα κὸ προ μή νυ μα ἦ ταν τὸ ὕ φος καὶ ὁ ἀ έ ρας, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο 
ὁ μη τρο πο λί της μπῆ κε στὸ γρα φεῖ ο μου. Ὁ μο λο γῶ ὅ τι δὲν τὸν εἶ δα 
μὲ συμ πά θεια καὶ δι αι σθάν θη κα, ὅ τι τὸ τέ λος τῆς συ νάν τη σής μας 
θὰ ἦ ταν στὴν κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση... ἀ νορ θό δο ξο. Κά θη σε στὸν κα-
να πὲ μὲ με γά λη ἄ νε ση, ἀ πο πνέ ον τας πε ρισ σὴ αὐ το πε ποί θη ση. Ἀ φοῦ 

μοῦ με τα βί βα σε τὶς «εὐ λο γί ες» τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που, μὲ εὐ χα ρί στη σε γιὰ τὴν ὅ λη 

Τὸ πρῶτο κακὸ 

προμήνυμα ἦταν τὸ 

ὕφος καὶ ὁ ἀέρας, 

μὲ τὸν ὁποῖο ὁ 

μητροπολίτης μπῆκε 

στὸ γραφεῖο μου.

‣
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συνεργασία καὶ κατανόηση γιὰ τὸ τόσο σοβαρὸ καὶ εὐαίσθητο, γιὰ τὴν πατρίδα 
καὶ τὴν Ἐκκλησία, θέμα! Μοῦ εἶπε μάλιστα ὅτι ἤξερε, πόσο πολὺ περίμεναν τὴν 
ἐπανίδρυση αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ οἱ Ἔνοπλες ∆υνάμεις!

Κατάλαβα ὅτι ἢ εἶχε κάποιο μεγάλο κενὸ ἐνημέρωσης ἢ 
ὅτι τὸ ἔκανε σκόπιμα, γιὰ νὰ μὲ προκαταλάβῃ καὶ νὰ πάρῃ 
τὸ πάνω χέρι στὴν συζήτηση. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐγὼ ἄρ-
χισα νὰ τοῦ ἐκθέτω δειλὰ δειλὰ τὰ ἀρνητικὰ συμπεράσμα-
τα τῆς μελέτης, διανθισμένα ὅμως καὶ μὲ τὴν προσωπική 
μου ἄποψη γιὰ τὸν ἐν λόγῳ θεσμό. Ὅσο ὅμως καὶ ἂν τὸ 
προσπάθησα, δὲν μπόρεσα νὰ κρατηθῶ γιὰ πολύ. ∆ὲν ἀνε-
χόμουν ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ σκοταδισμοῦ νὰ 
μοῦ ζητᾷ νὰ τοῦ παραχωρήσω διοικητικὲς ἁρμοδιότητες, 
οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν στὶς Ἔνοπλες ∆υνάμεις. Ἀγνοῶντας δι-
αταγὲς καὶ παροτρύνσεις, ἄρχισα τὴν φραστικὴ ἐπίθεση, 
ξεκινῶντας ἀπὸ τοὺς ἀρνητικοὺς συνειρμούς, τοὺς ὁποίους 
ἔχει ὁ θεσμὸς αὐτὸς στὶς Ἔνοπλες ∆υνάμεις, λόγῳ τοῦ ρό-
λου ποὺ εἶχε παίξει κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικτατορίας, καὶ 
καταλήγοντας ἐπιγραμματικά, ὅτι στὶς Ἔνοπλες ∆υνάμεις 
δὲν θεωροῦμε σκόπιμο, οὔτε εἶναι ἐπιθυμητό, νὰ ἀνακατευ-
τῇ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὴν σταδιοδρομία τῶν στρατιωτικῶν 
ἱερέων.

Ὅσο μιλοῦσα, ἀντιλαμβανόμουνα τὴν ἐπίδραση τῶν λόγων μου τόσο στὸ 
ὕφος ὅσο καὶ στὴν γλῶσσα τοῦ σώματος. Τὸ βλέμμα του εἶχε σκοτεινιάσει 
καὶ εἶχε χαθῆ τελείως ἡ αὐτοπεποίθηση καὶ ἡ χαλαρότητα τῆς στάσης, μὲ τὴν 

∆ὲν ἀνεχόμουν 

ἕναν ἐκπρόσωπο 

τοῦ πνευματικοῦ 

σκοταδισμοῦ νὰ 

μοῦ ζητᾷ νὰ τοῦ 

παραχωρήσω 

διοικητικὲς 

ἁρμοδιότητες, οἱ 

ὁποῖες ἀνῆκαν 

στὶς Ἔνοπλες 

∆υνάμεις. 

στὰ Κοινὰ Σώματα καὶ χειρίζεται θεολογικὰ - θρησκευτικά - ἐκκλησιαστικὰ 
θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὶς Ε.∆. Ὑπάγεται διοικητικὰ στὸν Β΄ ὑπαρχηγὸ Γ.Ε.ΕΘ.
Α., ὁ δὲ διευθυντὴς αὐτοῦ τυγχάνει σύμβουλος σὲ θέματα θρησκευτικὰ καὶ ἑλ-
ληνοχριστιανικῆς διαφώτισης τῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων.»

Περιφορὲς θαυματουργῶν εἰκόνων καὶ λειψάνων σὲ στρατόπεδα 

Παρουσιάζουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς πρόσφατες δραστηριότητες τῆς ∆ιεύθυνσης 
Θρησκευτικοῦ τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α.: 

• «Μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑωρτάστηκε τὸ Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγί-
ας Θεοτόκου στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ στρατοπέδου «Παπάγου», ἐντὸς τοῦ Ὑπουρ-
γείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας, στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2007. Κατὰ τὸν φετινὸ ἑορτασμὸ 
στὶς 7 Σεπτεμβρίου 2007 μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φοινικι-
ώτισσας στὴν Ι.Μ. Περιστερίου ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα της πρὸς εὐλογία καὶ 
ἁγιασμὸ τῶν ὑπηρετούντων καὶ ἐργαζόμενων στὸ χῶρο τοῦ ὑπουργείου.» 

• «Μεταφέρθηκαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ 401 Γενικοῦ 
‣
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Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ 
ἰατροῦ, ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Σαγ-
ματᾶ στὶς 10 Ἰουνίου 2007. Τὰ ἱερὰ λείψανα παρέμειναν στὸν ἱερὸ ναὸ ἕως 
τὶς 12 Ἰουνίου 2007.»

• «Μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑωρτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγα-
λομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 401 Γενικοῦ 
Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὸν φετινὸ ἑορτασμὸ καὶ τὸ 
χρονικὸ διάστημα 24 ἕως 30 Ἰουλίου 2007 μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν ἱερά, βασι-
λική, πατριαρχικὴ καὶ σταυροπηγιακή, κοινοβιακὴ Μονὴ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου Πάτμου ἡ τιμία κάρα τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, ἑνὸς ἐκ τῶν 
δώδεκα ἀποστόλων, πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν... Καλοῦνται οἱ 
φιλέορτοι καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ὅπως τιμήσουν τὸν ἅγιο ἀπόστολο Θωμᾶ 
κατὰ τὴν ἄφιξη τῆς τιμίας του κάρας στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Παντελεήμονος τοῦ 401 ΓΣΝΑ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ἀποστολακί-
δης, Συνταγματάρχης Θρησκευτικοῦ, ∆ιευθυντής.»

Γιάννης Λάζαρης

Τὸ στρατιωτικὸ προσωπικὸ συμμετέχει ὑποχρεωτικὰ διὰ διαταγῶν τῆς ∆ιεύθυνσης Στρα-
τιωτικοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α. σὲ πλῆθος χριστιανικῶν ἐκδηλώσεων ἐτησίως, εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς 
τῶν στρατοπέδων. Στὴν φωτογραφία δεκάδες ἀξιωματικοὶ καὶ ναῦτες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυ-
τικοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁριστῆ ὡς ἀντιπροσωπεία γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς λειτουργίας, 
ὡς ἄγημα γιὰ τὴν ἀπόδοση τιμῶν καὶ ὡς κουβαλητὲς γιὰ τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ 

ἁγ. Νικολάου στὸν Πειραιᾶ.
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ὁ ποί α ἀρ χι κὰ κα θό τα νε. Ἀ πὸ ἕ να ση μεῖ ο δὲ καὶ με τὰ ἐγ κα τέ λει ψε, καὶ μά λι στα 
ἀ πα ξι ω τι κά, τὴν προ σπά θεια δι α λό γου, ἀ φή νον τάς με νὰ ἐ πι χει ρη μα το λο γῶ 
μο νο λο γῶν τας.

∆ι α πι στώ νον τας ὅ μως ὅ τι ὑ πῆρ χε ἀ πύθ με νο χά ος ἀ νά με σα στὶς ἀν τι δι α με τρι κὰ 
ἀν τί θε τες ἀ πό ψεις μας, ἀ πο φά σι σα νὰ μὴν τὸν κου ρά ζω ἄλ λο ἄ δι κα καὶ κα τέ λη-
ξα:

«Ὅ πως ξέ ρε τε, σε βα σμι ώ τα τε, ἡ Πο λι τεί α ἔ χει ἤδη θέ σει τὸ θέ μα δι α χω ρι σμοῦ 
Κρά τους-Ἐκ κλη σί ας. Θε ω ρῶ λοι πόν, ὅ τι ἡ ἐμ μο νή σας στὸ θέ μα αὐ τὸ θὰ ἔ χῃ ἀν-

τί θε τα ἀ πο τε λέ σμα τα καί, ἀν τὶ γιὰ τὴν ἀ να βάθ μι ση ποὺ 
ζη τᾶ τε, μᾶλ λον βλέ πω τὴν κα τάρ γη ση τοῦ σώ μα τος τῶν 
στρα τι ω τι κῶν ἱ ε ρέ ων στὸ σύ νο λό τους.»

Ἦ ταν ἡ χα ρι στι κὴ βο λή. Πε τά χτη κε ἀ πό το μα ἀ πὸ τὴν 
πο λυ θρό να καὶ χω ρὶς ἄλ λη κου βέν τα κα τευ θύν θη κε πρὸς 
τὴν πόρ τα λέ γον τάς μου σὲ ἔν το νο ὕ φος: «Νο μί ζω, κ. 
ὑ παρ χη γέ, δὲν ἔ χου με τί πο τε ἄλ λο νὰ ποῦ με».

Συμ φώ νη σα, ἀλ λὰ ἀ κο λου θῶν τας τον μέ χρι τὴν πόρ τα 
δι α πί στω σα, ὅ τι ἀ πὸ τὴν σύγ χυ ση καὶ τὴν τα ρα χὴ εἶ χε 
κα τὰ λά θος ἀ νοί ξει τὸ φύλ λο μιᾶς πα ρα κεί με νης ἐν τοι χι-
σμέ νης ντου λά πας. Μέ χρι νὰ προ λά βω νὰ τὸν βο η θή σω, 
εἶ χε βρεῖ τὴν πόρ τα καὶ ἀ πο μα κρύν θη κε μὲ τὰ ρά σα νὰ 
ἀ νε μί ζουν πί σω του. 

Τὸν κοί τα ζα νὰ φεύ γῃ καὶ ἀ να λο γι ζό μου να τὶς συ νέ πει-
ες. Τὸ ἴ διο καὶ ὁ ὑ πα σπι στής μου, ὁ ὁ ποῖ ος ἔκ πλη κτος μὲ 
ρώ τη σε: «Τί τοῦ εἴ πα τε, κύ ρι ε ὑ παρ χη γέ;»

Τὴν ἑ πό με νη μέ ρα ἔ κα να μί α πε ρι ε κτι κὴ ἐ νη μέ ρω ση 
γιὰ τὰ ὅ σα δι η μεί φθη σαν στὸν ἀρ χη γὸ ΓΕΕΘΑ. Ἦ ταν 
τό σο χα ρού με νος, ποὺ εἶ χε ἀ πο φύ γει τὴν ἐμ πλο κή, ὥ στε 
δὲν ἔ δει ξε νὰ τὸν πο λὺ ἐν δι α φέ ρουν τὰ ὅ σα εἰ πώ θη καν 
κα τὰ τὴν συ ζή τη ση. Ἐ ξ ἄλ λου, ἡ οὐ σί α ἦ ταν, ὅ τι εἶ χα πε-
ρά σει τὸ μή νυ μα ποὺ θέ λα νε, ἄ σχε τα ἂν τὸ ἔ κα να μὲ πιὸ 
ἄ κομ ψο τρό πο ἀ π’ ὅ σο θὰ θέ λα νε.

Καὶ ἡ συ νέ χεια: οἱ ο νεὶ «ἀ φο ρι σμός» τοῦ ναυά ρχου

κτιμοῦσα, ὅ τι τὸ θέ μα εἶ χε λή ξει, ὅ ταν ἕ να πρω ὶ ὕ στε ρα ἀ πὸ λί γες 
μέ ρες μὲ φώ να ξε στὸ γρα φεῖ ο του ὁ ἀρ χη γός, γιὰ νὰ μοῦ δεί ξῃ ἕ να 
ἔγ γρα φο τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, λέ γον τάς μου: «Ἔ χω ἐ δῶ τὸν ἀ φο ρι σμό 
σου ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο, ὑ πο γε γραμ μέ νο ἀ πὸ τὸν ἀρ χι ε πί σκο πο. 
Ἐ πει δὴ ὅ μως ἀ πευ θύ νε ται πρὸς τὸν ὑ πουρ γό, νο μί ζω ὅ τι θὰ ἦ ταν 

προ τι μό τε ρο νὰ τὸν ἐ νη με ρώ σῃς αὐ το προ σώ πως.» Γιὰ νὰ προ σθέ σῃ εἰ ρω νι κά: 
«Μὴ στε νο χω ρι έ σαι, ἔ χει συμ βῆ καὶ σὲ κα λύ τε ρους...»

Ἦ ταν Κρη τι κός, καὶ εὐ ελ πι στῶ, ὅ τι ἐν νο οῦ σε τὸν Κα ζαν τζά κη.

Ἀπὸ τὴν σύγχυση 

καὶ τὴν ταραχὴ 

εἶχε κατὰ λάθος 

ἀνοίξει τὸ φύλλο 

μιᾶς παρακείμενης 

ἐντοιχισμένης 

ντουλάπας. 

Μέχρι νὰ προλάβω 

νὰ τὸν βοηθήσω, 

εἶχε βρεῖ τὴν πόρτα 

καὶ ἀπομακρύνθηκε 

μὲ τὰ ράσα 

νὰ ἀνεμίζουν 

πίσω του.
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Τὸ χαρ τὶ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου ὄν τως ἔ δι νε μί α πε ρι γρα φὴ τῶν ὅ σων συ ζη τή θη-
καν, ἀ πὸ τὴν ὀ πτι κὴ γω νί α βέ βαι α τοῦ μη τρο πο λί τη. Εἶ χε ἐ πί σης καὶ μί α ἐ κτε νῆ 
ἀ να φο ρὰ σὲ ἐ μέ να, χα ρα κτη ρί ζον τας τὴν στά ση μου ἔ ναν τι τοῦ μη τρο πο λί τη ὡς 
ἀ πρε πῆ καὶ θε ω ρῶν τας με ἀρ νη τι κὸ ἐ ξ ἀρ χῆς. Ἀ νέ φε ρε ἐ πί σης, πὼς δι α τύ πω σα 
τὴν ἄ πο ψη, ὅ τι ἐμ μο νὴ στὴν θέ ση αὐ τὴ ἐν δε χο μέ νως θὰ ὡ δη γοῦ σε στὴν δι ά λυ ση 
τοῦ σώ μα τος τῶν στρα τι ω τι κῶν ἱ ε ρέ ων, πὼς «ἡ ἀ προ κά λυ πτη αὐ τὴ ἀ πει λή, ὡς 
ἦ το φυ σι κόν, ὡ δή γη σε τὸν Σε βα σμι ώ τα τον Μη τροπο λί την εἰς τὸ νὰ ἐ γερ θῇ καὶ 
νὰ ἀ πο χω ρή σῃ ἐκ τοῦ Γρα φεί ου τοῦ Ὑ παρ χη γοῦ». Κα τέ λη γε μὲ ἕ να γε νι κό λο γο 
εὐ χο λό γιο, προ τρέ πον τας τὸν ὑ πουρ γὸ νὰ ξαναδῇ θε τι κὰ τὸ ὅ λο θέ μα.

* * *

ώ ρα δὲν ἀ πέ με νε πα ρὰ ἡ ἐ νη μέ ρω ση τοῦ 
ὑ πουρ γοῦ. Τὸν πέ τυ χα ἕ να ἀ πό γευ μα, 
ἐ πι στρέ φον τας ἀ πὸ ἐκ δή λω ση τοῦ Ναυ-
τι κοῦ στὸ Πο λε μι κὸ Μου σεῖ ο. «Κύ ρι ε 
ὑ πουρ γέ, θέ λω νὰ σᾶς δεί ξω ἕ να χαρ τὶ 

τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου σχε τι κὰ μὲ τὸ θέ μα τοῦ μη τρο πο λί-
τη Ἐ νό πλων ∆υ νά με ων, γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο σᾶς ἔ χει μι λή σει 
καὶ ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος.»

Πῆ ρε στὰ χέ ρια του τὸ τρι σέ λι δο κεί με νο καὶ χω ρὶς 
νὰ τὸ δι α βά σῃ μοῦ εἶ πε σὲ μᾶλ λον ἔν το νο ὕ φος:

«Τί! Θὰ κά νου με τώ ρα μη τρο πο λί τη Ἐ νό πλων ∆υ νά-
με ων; Εἶ στε μὲ τὰ κα λά σας;»

«Πε ρὶ αὐ τοῦ πρό κει ται, κύ ρι ε ὑ πουρ γέ. Εἶ πα στὸν 
ἀ πε σταλ μέ νο του, ὅ τι δὲν συμ φω νοῦ με μὲ τὴν ἰ δέ α, 
ὅ πως ἄλ λω στε προ κύ πτει καὶ ἀ πὸ σχε τι κὴ με λέ τη 
τοῦ ΓΕΕΘΑ».

«Πο λὺ ὡ ραῖ α!»
«Μή πως ὅ μως πρέ πει νὰ δι α βά σε τε τὸ κεί με νο, για-

τὶ τοῦ τὰ εἶ πα λί γο χον τρά;»
Μοῦ ἐ πέ στρε ψε τὸ χαρ τὶ μὲ ἕ να ἀ δι ά φο ρο: «Κα λά, 

κα λά, τὸ βλέ που με μί αν ἄλ λη φο ρά». 

∆ί πλω σα μὲ εὐ λά βεια τὸν «ἀ φο ρι σμό», τὸν ἔ βα λα στὴν τσέ πη μου καὶ ἐ πέ στρε-
ψα στὸ γρα φεῖ ο μου ἀ πό λυ τα ἱ κα νο ποι η μέ νος ποὺ εἶ χα τὴν τύ χη νὰ πε ρά σῃ ἀ πὸ 
τὰ χέ ρια μου ἡ ἀ πο φυ γὴ ἑ νὸς ὀ πι σθο δρο μι κοῦ θε σμοῦ, τὸν ὁ ποῖ ο μό νο μί α χώ ρα 
μὲ ἀ νύ παρ κτο ἐ πί πε δο παι δεί ας θὰ μπο ροῦ σε νὰ συ ζη τᾷ τὸν 21ο αἰ ῶ να. 

Ἦ ταν καὶ ἡ τε λευ ταί α ἀ πο στο λή, ποὺ δι εκ πε ραί ω σα ὡς ὑ παρ χη γὸς τοῦ 
ΓΕΕΘΑ.

 Ναύ αρ χος Ἀν τώ νιος Ἀν τω νιά δης
 Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς Ναυτικοῦ

Ὕστερα ἀπὸ λίγες 

μέρες μὲ φώναξε 

στὸ γραφεῖο του 

ὁ ἀρχηγός, γιὰ 

νὰ μοῦ δείξῃ ἕνα 

ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου, λέγοντάς 

μου: « Ἔχω ἐδῶ τὸν 

ἀφορισμό σου ἀπὸ 

τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, 

ὑπογεγραμμένο ἀπὸ 

τὸν ἀρχιεπίσκοπο. 



Ἁγιοάνδρειο Πανεπιστήμιο Πατρῶν;
Τὸ πα ρα πλεύ ρως σκί τσο δὲν ἐ λή φθη ἀ πὸ εἰ κό νι σμα να-

οῦ ἢ μο να στη ριοῦ, ἀλ λὰ ἀ πὸ ἔγ γρα φο ἀ νω τά του πνευ μα-
τι κοῦ ἱ δρύ μα τος τῆς σύγ χρο νης Ἑλ λά δας. Ὁ ἅ γιος Ἀν δρέ-
ας με τα φέ ρων χια στὶ σταυ ρὸ ἀ πο τε λεῖ τὸν ἐ πί ση μο λο γό-
τυ πο τοῦ Πα νε πι στη μί ου Πα τρῶν. Ὁ πνευ μα τι κὸς εὐ νου χι-
σμὸς τῶν κα τοί κων τῆς θε ο κρα τού με νης σύγ χρο νης Ἑλ λά-
δας εἶ ναι τέ τοι ος, ὥ στε κα θη γη τὲς καὶ φοι τη τὲς οὐ δό λως 
ἀν τι δροῦν. Τὸ ἑ πό με νο βῆ μα θὰ εἶ ναι νὰ με το νο μά σουν τὸ 
Πα νε πι στή μιο Πα τρῶν στὸν ἐν ἐ πι κε φα λί δι τίτ λο. 

Γ.Λ.

«ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏ» ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ
ÌÅ ÅÌÂËÇÌÁ ÔÏÍ ÁÃÉÏ ÄÇÌÇÔÑÉÏ,

ÐÏÕ ÅÉÍÁÉ Ï ÁÃÉÏÓ ÍÅÓÔÏÑÁÓ!

ε ρι πέ τει ες δὲν εἶ χε μό νο ἡ ἵ δρυ ση καὶ ἡ ἐ νη λι κί ω ση τοῦ 
Ἀ ρι στο τε λεί ου Πα νε πι στη μί ου Θεσ σα λο νί κης ἀλ λὰ ἀ κό μα 
ὁ τίτ λος καὶ τὰ ἐμ βλή μα τά του. Σύμ φω να μὲ τὸν ἱ δρυ τι κὸ 
Νό μο 3441/1925 ἀ πε κα λεῖτο «Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης». 
Τὸ 1931 ἀ πο φα σί στη κε ὅ πως οἱ πα νε πι στη μια κὲς Ἀρ χὲς 

(πρύ τα νις καὶ κο σμή το ρες) ἀ πο κτή σουν ἐγ κόλ πια. Ὁ τό τε πρύ τα νις καὶ 
ἰ σχυ ρὸς ἄν δρας τοῦ πα νε πι στη μί ου Πε ρι κλῆς Βι ζου κί δης, κα θη γη τὴς τῆς 
Νο μι κῆς Σχο λῆς, «ἀ πέ δει ξεν», ὅ τι ὁ πα νε πι στή μων Ἀ ρι στο τέ λης ται ριά ζει 
πε ρισ σό τε ρο στὸ ἐγ κόλ πιο τοῦ κο σμή το ρος τῆς Νο μι κῆς πα ρὰ σ’ ἐ κεῖ νο τοῦ 
πρυτάνεως τοῦ ὅ λου πα νε πι στη μί ου, γιὰ τὸ ὁ ποῖ ο κα θι ε ρώ θη κε ἡ μορ φὴ 
τοῦ ἁ γί ου ∆η μη τρί ου. 

Τὰ πα ρα πά νω δι ευ κρίνι σε ὁ κα θη γη τὴς Βα σί λει ος Κυ ρι α ζό πουλος σὲ δη μο σί-
ευ μά του στὸ πε ρι ο δι κὸ «Νέ α Ἑ στί α» (12/85, σ. 283). Σύμ φω να μὲ τὸν κ. Κυ ρι α-
ζό που λο λοι πὸν πρὶν ἀ πὸ τὸν τε λευ ταῖ ο Παγ κό σμιο Πό λε μο ἡ Σύγ κλη τος εἶ χε 
ἀ να θέ σει στὸ ∆η μή τριο Γα λά νη τὴν φι λο τέ χνη ση τοῦ λα βάρου τοῦ πα νε πι στη μί-
ου, ἡ μα κέτ τα τοῦ ὁ ποί ου ἔ φτα σε στὴ Θεσ σα λονί κη με τὰ τὸν Πό λε μο. Σ’ αὐ τὴν 
ὁ Γα λά νης εἶ χε χρη σι μο ποι ή σει γιὰ μον τέλ λο τοῦ ἁ γί ου ∆η μη τρί ου τὴν εἰ κό να 
τοῦ γυιοῦ του, ποὺ εἶ χε σκο τω θῆ.

Τὸ 1954 τὸ Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης ἐ πω νο μά στη κε «Ἀ ρι στο τέ λει ο», καὶ 
ἀρ γό τε ρα ἀ να ζη τή θη κε μί α ἁ γι ο γρα φί α τοῦ ἁ γί ου ∆η μη τρί ου, ποὺ νὰ ἁρ μό ζῃ γιὰ 
τὴ σφρα γῖ δα του. Ἦ ταν τό τε ποὺ ὁ Ἀν δρέ ας Ξυγ γό που λος θυ μή θη κε, πὼς κα τάλ-



ληλη εἰκονογράφηση ὑπῆρχε στὴν βυζαντινὴ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ 
τῆς Θεσσαλονίκης. Πραγματικὰ πίσω ἀπὸ ἕνα στασίδι της ὑπῆρχε μία πολὺ ταλαι-
πωρημένη τοιχογραφία μὲ ὁλόσωμο τὸν ἅγιο, ποὺ μάλιστα τοῦ εἶχαν καρφώσει 
καὶ ἕνα διακόπτη τοῦ ἠλεκτρικοῦ στὸν ὦμο. Σὰν πρόεδρος τῆς ἄτυπης Καλλιτε-
χνικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ πανεπιστημίου ὁ καθηγητὴς Κυριαζόπουλος ἀνέθεσε στὸ 
Σπύρο Βασιλείου νὰ ἀντιγράψῃ τὴν εἰκόνα γιὰ τὴν τότε Αἴθουσα Τελετῶν. 

Ἀργότερα σὲ μία ἐπίσκεψή του στὴ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου ὁ κ. Κυριαζόπουλος 
συνάντησε ἕνα συνεργεῖο καθαρισμοῦ τῶν τοιχογραφιῶν, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὁποί-
ου τὸν πληροφόρησε, ὅτι μὲ τὸν καθαρισμὸ τῆς τοιχογραφίας ἀποκαλύφθηκε ὁ 
τίτλος της, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ εἰκονιζόμενος ἅγιος δὲν εἶναι ὁ ∆ημήτριος 
ἀλλὰ ὁ Νέστωρ.

Ἔτσι τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης ὠνομάσθηκε μὲν Ἀριστοτέλειον, 
ἄλλα ἔχει σὰν ἔμβλημα τὸν ἅγιο ∆ημήτριο, ποὺ δὲν εἶναι ὁ ἅγιος ∆ημήτριος 
ἀλλὰ ὁ ἅγιος Νέστωρ.

Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης

Ἀριστερὰ ἡ τοιχογραφία τοῦ ἁγί-
ου Νέστορα (σγουρὰ μαλλιὰ καὶ 
γαμψὴ μύτη) ἀπὸ τὴ Μονὴ Ἁγίου 
Νικολάου Ὀρφανοῦ Θεσσαλονίκης, 
ἡ ὁποία ἐκ παραδρομῆς ἐκλήφθηκε 
ὡς τοῦ ἁγίου ∆ημητρίου καὶ χρη-
σιμοποιήθηκε ὡς πρότυπο γιὰ τὴν 
ἀπεικόνισή του στὸ ἔμβλημα τοῦ 
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης (ἐπάνω).
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ÁÐÏ ÔÏÍ ÂÕÆÁÍÔÉÍÉÓÌÏ
ÓÔÇÍ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ
ÐÑÙÔÉÁ ÄÉÁÖÈÏÑÁÓ
 Ἡ ἱστορία τῆς ἠ θι κῆς ἐ ξέ λι ξης τοῦ Ρω μιοῦ

 ταν οἱ Ὀ θω μα νοὶ δι α δέ χτη καν τοὺς Βυ ζαν τι νούς, βα σί στη καν 
στοὺς ἴ διους ἀ κρι βῶς ὑ λι κο πνευ μα τι κοὺς κυ ριά ρχους τοῦ ἑλ-
λα δι κοῦ πλη θυ σμοῦ, οἱ ὁ ποῖ οι στή ρι ζαν καὶ συ νι στοῦ σαν τὴν 
πρό τε ρη «βυ ζαν τι νή» ἐ ξου σί α.  Πρό κει ται οὐ σι α στι κὰ γιὰ τὶς 
κά στες τῶν ἀ νω τέ ρων κλη ρι κῶν τῆς Ἀ να το λι κῆς Ὀρ θό δο ξης 

Χρι στι α νι κῆς Ἐκ κλη σί ας, τῶν οἰ κο νο μι κῶς ἰ σχυ ρῶν (με γά λων γαι ο κτη μό-
νων, με τέ πει τα κο τσαμ πα σή δων) καὶ τῶν πο λι τι κῶν στε λε χῶν (με τέ πει τα 
Φα να ρι ω τῶν) τῆς κα τα λυ θεί σας πρώ ην «Βυ ζαν τι νῆς» Αὐ το κρα το ρί ας. 

Οἱ κά στες αὐ τὲς ἐ πι βι ώ νουν ἐ λα φρῶς πα ραλ λαγ μέ νες ἀλ λὰ ἐ ξ ἴ σου ἰ σχυ ρὲς καὶ 
στὴ ση με ρι νὴ Ἑλ λά δα καὶ συγ κεν τρώ νουν ὅ λα τὰ χα ρα κτη ρι στι κὰ κλει στῶν καὶ 
ἀ πο κομ μέ νων ἀ πὸ τὴν κοι νω νί α ὁ μά δων δι α τή ρη σης μα κρο χρό νια κε κτη μέ νων προ-
νο μί ων, πα ρὰ τὸ ὅ τι δὲν βα σί ζον ται ἀ πο κλει στι κὰ στοὺς δε σμοὺς αἵ μα τος γιὰ τὴν 
ἀ να νέ ω σή τους σὲ ἔμ ψυ χο δυ να μι κό. 

Οἱ ἴ δι ες κά στες δι α πλέ κον ται στα θε ρὰ ὡς πρὸς τὴ συμ φε ρον το λο γι κὴ δρά ση τους 
κα θ’ ὅ λη τὴ διά ρκεια τοῦ βυ ζαν τι νοῦ Με σαί ω να, τῆς Τουρ κο κρα τί ας καὶ τῆς νε ώ τε-
ρης Ἑλ λά δας. Ἡ δι α πλο κὴ συ νά πτε ται ὡς ἄ τυ πη κοι νω νι κὴ συμ φω νί α καὶ ὁ λο κλη ρώ-
νε ται μέ σα ἀ πὸ τὴν ἀ φα νῆ καὶ γι’ αὐ τὸ πα νί σχυ ρη δο μὴ τοῦ λε γό με νου συ να φιοῦ. 

ΚΛΗΡΟΣ

ρό κει ται γιὰ ἕ ναν πε ρί που ἀ ει θα λῆ θε σμὸ ψυ χι κῆς καὶ πνευ μα τι κῆς 
χει ρα γώ γη σης, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πὸ ἕ να ἱ στο ρι κὸ ση μεῖ ο καὶ με τὰ ἀ πο τε λεῖ 
ζω τι κὸ συ στα τι κὸ κά θε ἐ ξου σι α στι κοῦ συ να φιοῦ, ποὺ θέ λει νὰ εἶ ναι 
ἀ πο τε λε σμα τι κό. Ἀ κό μα καὶ ὅ σα πα ρό μοι α ἐ ξου σι α στι κὰ μορ φώ μα τα 
τὸν ἀμ φι σβή τη σαν, ἀ ναγ κά στη καν νὰ ἀν τι γρά ψουν τὶς ὀρ γα νω τι κὲς 

καὶ ἰ δε ο λο γι κὲς δο μές του (π.χ. τὰ κομ μου νι στι κὰ κόμ μα τα, μὲ τὸν δι α χω ρι σμὸ σὲ 
πνευ μα τι κοὺς κα θο δη γη τὲς καὶ πι στούς, μὲ τὴν πί στη στὸ ἀ λά θη το τῆς κεν τρι κῆς 
ἐ πι τρο πῆς, τὴν πί στη σὲ ἕ ναν τα ξι κῶς προσ δι ω ρι σμέ νο μεσ σι α νι σμό, τὴν πί στη σὲ 
μί α ψευ δο ϊ στο ρι κὴ ἐ σχα το λο γί α κ.λπ.).

Ὡς γνω στόν, ὁ ὀρ θό δο ξος Κλῆ ρος εἶ ναι ὁ κύ ριος ὑ πεύ θυ νος ὡς πρὸς τὴν ἱ στο-
ρι κὴ ἐ πι λο γὴ νὰ ὑ πα χθῇ τὸ 1453 ἡ Βυ ζαν τι νὴ Αὐ το κρα το ρί α στὴν ὀ θω μα νι κὴ 
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κυριαρχία ἀντὶ στὸν δυτικοευρωπαϊκὸ πολιτισμικὸ χῶρο. Αὐτὸ δὲν ἔγινε φυσικὰ 
γιὰ δογματικοὺς ἢ ἐθνικοὺς λόγους, ἀλλὰ γιατὶ ἡ ἀνώτερη ἐκκλησιαστικὴ κάστα 
ἐκτίμησε ὅτι μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς θὰ διατηροῦσε τὰ ἐπὶ Βυζαντινῶν αὐτοκρατό-
ρων προνόμιά της. Ὡστόσο οἱ «ἐρωτοτροπίες» τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ 
τοὺς Ὀθωμανοὺς εἶχαν ἀρχίσει πολὺ ἐνωρίτερα, πρᾶγμα ποὺ φανερώνει μακρο-
πρόθεσμο πολιτικὸ σχεδιασμὸ (ἄλλη μιὰ ἀπόδειξη, ὅτι δὲν ὑφίσταντο δογματικοὶ 
ἢ ἐθνικοὶ λόγοι γιὰ τὴν τουρκόφρονα στάση τῆς Ἐκκλησίας). Π.χ. οἱ μονὲς τοῦ 
Ἅγιου Ὄρους ἤδη ἀπὸ τὸ 1372 εἶχαν προσφέρει γῆν καὶ ὕδωρ στὸν σουλτάνο(1). 

Οἱ Ὀθωμανοὶ ἀναγνωρίζοντας ἀμέσως τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία ὡς ἕναν ἱστο-
ρικῶς καταξιωμένο παράγοντα ἑδραίωσης τῆς ἐξουσίας τῆς παραχώρησαν προνό-
μια, ποὺ δὲν εἶχε οὔτε ἐπὶ Βυζαντινῆς ἐποχῆς. Τὰ προνόμια αὐτὰ εἶχαν φυσικὰ καὶ 
πρωτίστως τὸ ἀνάλογο ὑλικο-οἰκονομικὸ ἀντίκρυσμα. Ὁ Μωάμεθ ὁ Β΄ ἀμέσως μετὰ 
τὴν κατάληψη τῆς  Νέας Ρώμης-Κωνσταντινούπολης ἀναγνώρισε ὡς πατριάρχη καὶ 
ἐθνάρχη (Μιλιέτ- Μπασί) τὸν ἀντιδυτικὸ Γεννάδιο, παραχωρῶντας του ἐξουσίες ὄχι 
μόνο θρησκευτικὲς ἀλλὰ καὶ πολιτικὲς καὶ δικαστικές(2). Ἐπίσης θέσπισε καὶ εἰδικὲς 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μὲ ἀνώτερους κληρικοὺς τοῦ ιστ΄ αἰ., οἱ ὁποῖοι φέρουν 
σαρίκια καὶ ἄμφια ὅμοια μὲ τῶν ἀξιωματούχων τῶν σουλτάνων.



22314    ∆ΑΥΛΟΣ 315, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2008

εἰ σφο ρὲς ὑ πὲρ τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως τὸ νὰ πα ρα χω ρή σῃ κά θε χρι στια νὸς ὑ πή κο ος 
τὸ 1/3 (!) τῆς πε ρι ου σί ας του ὑ πέρ της(3). Μὲ σουλ τα νι κὸ δι ά ταγ μα ἡ Ἐκ κλη σί α δι-
α τή ρη σε ἐ πί σης ὅ λη τὴν ἀ κί νη τη πε ρι ου σί α της (ἑ κα τον τά δες χι λιά δες στρέμ μα τα 
καλ λι ερ γή σι μων ἐ κτά σε ων, βο σκο τό πια, ἐρ γα στή ρια, ἀ κό μα καὶ ὁ λό κλη ρα χω ριά) 
πλή ρως ἀ παλ λαγ μέ να ἀ πὸ φό ρους(4), ἐ νῷ τὸ πα τρι αρ χι κὸ τα μεῖ ο ἀ πηλ λά γη κι αὐ τὸ 
ἀ πὸ τὴν φο ρο λο γί α πλὴν ὡ ρι σμέ νων τε λῶν(3).  

Μὲ τὴν πά ρο δο τοῦ χρό νου δι ά φο ρα σουλ τα νι κὰ δι α τάγ μα τα τρο πο ποί η σαν τὶς 
ἀρ χι κὲς συμ φω νί ες με τα ξὺ Ἐκ κλη σί ας καὶ ὀ θω μα νι κῆς ἐ ξου σί ας. Ὅ πως συμ βαί νει 
σὲ ὅ λα τὰ κα θε στῶ τα μὲ αὐ ξη μέ νο βαθ μὸ δι α φθο ρᾶς, ἔ τσι καὶ στὴν Ὀ θω μα νι κὴ 
Αὐ το κρα το ρί α τὰ  δι ά φο ρα ἀ ξι ώ μα τα ἀ γο ρά ζον ταν μὲ τὶς με θό δους τῆς δω ρο δο κί-
ας ἢ τῆς δη μο πρα σί ας (κά τι ποὺ  ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ ἰ σχύ ῃ πιὸ συγ κα λυμ μέ να, μὲ μιὰ 
πλη θώ ρα τρό πων, στὴ σύγ χρο νη Ἑλ λά δα). 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ∆ΕΣ

ἶ ναι νὰ ἀ να ρω τι έ ται κα νείς, μὲ τό σο χρυ σὸ ποὺ μά ζευ ε ἡ Ἐκ κλη σί α 
ἀ πὸ τὸ  χρι στε πώ νυ μο ποί μνιο, πῶς ἔ με νε νὰ φο ρο λο γή σουν κά τι οἱ 
Τοῦρ κοι, οἱ ὁ ποῖ οι, ὅ πως εἶ ναι γνω στό, φο ρο λο γοῦ σαν μὲ ἕ να ἐ πα χθέ-
στα το καὶ πλή ρως πα ρα δο μέ νο στὴ δι α φθο ρὰ σύ στη μα ἐ κμι σθώ σε ως 
τῶν φό ρων. ∆η λα δὴ ἐκ χω ροῦ σαν τὸ δι καί ω μα τῆς εἴ σπρα ξης τῶν φό-

ρων σὲ με σά ζον τες ἐ κμι σθω τές, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ κα ναν κυ ρι ο λε κτι κὰ ὅ,τι ἀ συ δο σί α ἤ θε λαν 
εἰς βά ρος τῶν ρα γιά δων: «πλεῖ σται ὅ σαι πα ρα βά σεις καὶ κα τα πι έ σεις ἐ γί νον το 
κα τὰ τὴν εἴ σπρα ξη τῶν φό ρων, ἐ ὰν ἐ λά βω μεν ὑ π’ ὄ ψιν, ὅ τι ὁ ἐ κμι σθω τὴς ἐ λάμ βα νε 
πο λὺ πε ρισ σό τε ρα ἔ ναν τι τῶν ὅ σων συ νε φώ νη σεν»(3).  

Τὸ ἐ πι κερ δέ στα το αὐ τὸ κα θῆ κον τῆς εἴ σπρα ξης τῶν φό-
ρων γιὰ λο γα ρια σμὸ τῶν Ὀ θω μα νῶν τὸ εἶ χαν ἀ να λά βει 
οἱ χρι στια νοὶ πρού χον τες ἢ προ ε στοὶ ἢ δη μο γέ ρον τες ἢ 
κοτ ζαμ πά ση δες. Ἡ κοι νω νι κο ϊ στο ρι κὴ κα τα γω γή τους ἀ νι-
χνεύ ε ται στοὺς γαι ο κτή μο νες τῆς τε λευ ταί ας Βυ ζαν τι νῆς 
πε ρι ό δου καὶ τῆς πρώ ι μης Ὀ θω μα νι κῆς κα το χῆς. Ἐ πρό-
κει το γιὰ ἰ δι ο κτῆ τες με γά λων κα τοι κη μέ νων ἀ γρο τι κῶν 
πε ρι ο χῶν (τσι φλι κᾶ δες), οἱ ὁ ποῖ οι, ὅ πως καὶ ἡ Ἐκ κλη σί α, 
εἴ τε κά λε σαν οἱ ἴ διοι τοὺς Τούρ κους ἀ να γνω ρί ζον τάς 
τους προ κα τα βο λι κὰ ὡς κυ ριά ρχους εἴ τε δὲν προ έ βα λαν 
ἀν τί στα ση στὴν τουρ κι κὴ προ έ λα ση(7). Γιὰ τὴν «κα λὴ 
δι α γω γή» ποὺ ἐ πέ δει ξαν, οἱ Τοῦρ κοι τοὺς ἐ πέ τρε ψαν νὰ 
κρα τή σουν τὶς γαι ο κτη σί ες τους. Πα ράλ λη λα τοὺς ἀν τά μει ψαν, ὅ πως καὶ τὴν Ἐκ κλη-
σί α, μὲ μιὰ σει ρὰ νέ ων προ νο μί ων, ὅ πως ἡ δι α τή ρη ση προ σω πι κῶν στρα τι ω τι κῶν-
ἀ στυ νο μι κῶν σω μά των, ἡ ἄ σκη ση δι κα στι κῶν ἁρ μο δι ο τή των κ.λπ. Ἡ βα σι κώ τε ρη 
δρα στη ρι ό τη τά τους εἶ ναι, φυ σι κά, ἡ εἴ σπρα ξη τῶν κρα τι κῶν φό ρων, κά τι ποὺ τοὺς 
κα θι στᾷ το πο τη ρη τὲς τῶν Ὀ θω μα νῶν. Οἱ «ἐ κλο γές», ποὺ δι ε ξά γον ταν στὶς ἀ γρο τι κὲς 
κοι νό τη τες σχε τι κὰ μὲ τὸ ποι οί θὰ ἐκ προ σω ποῦσαν τοὺς κα τα κτη μέ νους ἀ πέ ναν τι 
στοὺς Τούρ κους, συ νή θως ἐ πι κύ ρω ναν ἁ πλῶς τὸ οὐ σι α στι κὰ κλη ρο νο μι κὸ δι καί ω μα 

Εἶναι νὰ ἀναρωτιέται 

κανείς, μὲ τόσο 

χρυσὸ ποὺ μάζευε 

ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ 

τὸ  χριστεπώνυμο 

ποίμνιο, πῶς ἔμενε 

νὰ φορολογήσουν 

κάτι οἱ Τοῦρκοι.
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τῶν κοτσαμπασήδων (συγκρίνατε μὲ τὶς ἐκλογὲς τῆς «βίας καὶ νοθείας» τῆς πολὺ 
πρόσφατης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, τὰ σύγχρονα νομικὰ ἐκλογικὰ μαγειρέματα, τὶς 
κληρονομικὲς κρυπτοδυναστεῖες τῆς σημερινῆς Νεοελλάδας(8) κ.λπ.). 

«Οἱ κοτσαμπάσηδες ἢ προύχοντες δὲν ἦσαν λαοπρόβλητοι, καθώς τινες γράφου-
σι καὶ λέγουσι. Ἀλλ’ ἦσαν ἕνα σῶμα ἑνωμένον διὰ τοῦ μεταξύ των συμφέροντος 
[…] Ὅλος ὁ θόρυβος καὶ ἡ κίνησις ἐγένετο πρὸς τὸ συμφέρον τῶν Τούρκων καὶ τῶν 
συντρόφων των κοτσαμπάσηδων […] Οὗτοι ἐνήργουν ὡς ὑπηρέται τῶν ὀρέξεων τῶν 
Τούρκων, καὶ τὸ ἐπάγγελμα αὐτὸ ἦτο ὁ πόρος τῆς ἀπαλλαγῆς των ἀπὸ τὰ βάρη καὶ 
τὰς φορολογίας. Εἰσέπραττον ἑκατὸν καὶ ἔδιδον μόνον εἰκοσιπέντε, ἐξαπατῶντες 
τοὺς Τούρκους. Τοιοῦτος ἦτο ὁ κοτσάμπασης, ὅστις κατὰ τὰ ἄλλα πάντα ἐμιμεῖτο 
τὸν Τοῦρκον, καθὼς εἰς τὴν ἐνδυμασίαν, εἰς τοὺς ἐξωτερικοὺς τρόπους καὶ εἰς τὰ 

Χριστιανὸς προύχων (κοτσάμπασης). Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπασπιστὴ τοῦ Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη, Φωτάκο, ἡ ταύτισή τους μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς δὲν περιοριζόταν μόνο σὲ ἐνδυ-
ματολογικὰ ζητήματα, ὅπως φαίνεται σὲ αὐτὸ τὸ σκίτσο τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ ἐπεκτεινόταν 
καὶ στὸν τρόπο ζωῆς καὶ στὴ νοοτροπία, πρᾶγμα ποὺ φανερώνει καὶ τὸν μεγάλο βαθμὸ 

ἐκτουρκισμοῦ τους.
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τῆς οἰ κί ας του. Ἡ εὐ ζω ί α του ἦ το ὁ μοί α μὲ ἐ κεί νην τοῦ Τούρ κου, καὶ μό νο κα τὰ τὸ 
ὄ νο μα δι έ φε ρεν, ἀν τὶ π.χ. νὰ τὸν λέ γουν Χα σά νην, τὸν ἔ λε γαν Γιά ννην καὶ ἀν τὶ νὰ 
πη γαί νῃ εἰς τὸ τζα μὶ ἐ πή γαι νε εἰς ἐκ κλη σί αν»(9). Ὁ Γάλ λος πε ρι η γη τὴς Που κε βὶλ μᾶς 
δί νει καὶ μί α μαρ τυ ρί α τῆς δι α πλο κῆς τους μὲ τὸν ὀρ θό δο ξο Κλῆ ρο: «Οἱ κοτ ζαμ πά-
ση δες εἶ ναι οἱ πιὸ πο τα ποὶ πρά κτο ρες καὶ οἱ πιὸ ἀ ξι ο πε ρι φρό νη τοι σα τρά πες τοῦ 
σουλ τά νου. Ἡ μό νη τους ἀ σχο λί α εἶ ναι πῶς νὰ κά νουν 
νὰ πε ρά σουν οἱ ἐκ βια σμοί τους καὶ στή νουν τὴν πε ρι ου-
σί α τους πά νω στὶς ἀ τι μί ες ποὺ δι α πράτ τουν καὶ στὴν 
κα τα πί ε ση τοῦ λα οῦ. Ἀ ναί σθη τα τέ ρα τα, βάρ βα ροι ἀ δελ-
φοὶ […]. Κα θὼς κρα τᾶ νε ἀ πὸ οἰ κο γέ νει ες, ποὺ κα τέ χουν 
τὶς ἐ πι σκο πές, κα λοῦν τοὺς ἱ ε ράρ χες στὶς ἀν τι δι κί ες 
ποὺ ξε σπᾶ νε, κι ὁ φό βος τοῦ ἀ φο ρι σμοῦ κά νει καὶ τοὺς 
πιὸ σκλη ρο τρά χη λους νὰ ἐ πα νέρ χων ται στὴν τά ξη»(10) 
(ὡς γνω στὸν ὁ ἀ φο ρι σμὸς ἦ ταν τὸ μό νι μο φό βη τρο τῆς 
Ἐκ κλη σί ας πρὸς κά θε δυ στρο ποῦν τα ρα γιᾶ: ἡ ἴ δια ἡ 
Ἐ πα νά στα ση ἀ φω ρί στη κε, κα θὼς καὶ πολ λοὶ ἐ πα να στά-
τες ὀ νο μα στι κά(13)). Ἀ ξί ζει νὰ προ σε χθῇ ἡ ἀ να λο γί α μὲ 
τὸ βυ ζαν τι νό τρο πο φο ρο λο γι κὸ σύ στη μα τῆς Νε ο ελ λά-
δας, ὅ που εὐ νο εῖ ται φε ου δαρ χι κό τα τα ἡ φο ρο α παλ λα γὴ 
κά ποι ας –συ νή θως κλη ρο νο μι κῆς- οἰ κο νο μι κῆς ἐ λίτ, ἐ νῷ 
οἱ  ἀ να λο γι σμέ νες φο ρο λο γι κὲς ὑ πο χρε ώ σεις αὐ ξά νον ται 
προ κλη τι κὰ ὅ σο κα τε βαί νουν στὴν κοι νω νι κο οι κο νο μι κὴ 
κλί μα κα. 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ

ρό κει ται γιὰ τοὺς ἱ στο ρι κούς, ψυ χι κοὺς καὶ  ἠ θι κοὺς προ γό νους τῶν 
συγ χρό νων Νε ο ελ λή νων «δη μο σί ων» ἀν δρῶν καὶ γυ ναι κῶν. Πῆ ραν 
τὴν ὀ νο μα σί α τους ἀ πὸ τὴ συ νοι κί α Φα νά ρι τῆς Κων σταν τι νού πο λης, 
ὅ που ἐγ κα τα στά θη κε τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο τὸ 1601. Γύ ρω ἀ πὸ τὸ τε λευ ταῖ ο 
θὰ συγ κεν τρω θῇ ὁ χρι στι α νι κὸς οἰ κο νο μι κὸς καὶ πνευ μα τι κὸς κό σμος. 

Οἱ Τοῦρ κοι χρη σι μο ποί η σαν τοὺς Φα να ρι ῶ τες ὡς ἀ νώ τε ρα δι οι κη τι κὰ καὶ δι πλω-
μα τι κὰ στε λέ χη. Θὰ ἀρ χί σουν ἀ πὸ ἐ πί ση μοι δι ερ μη νεῖς (δρα γου μά νοι) τῆς Πύ λης 
καὶ πρε σβευ τὲς καὶ θὰ ἐ ξε λι χθοῦν σὲ πα νί σχυ ρους ἄρ χον τες τῶν πα ρα δου νά βι ων, 
ὑ πο τε λῶν στοὺς Ὀ θω μα νούς, ἡ γε μο νι ῶν (π.χ. Μολ δο βλα χί α). 

«Οἱ Φα να ρι ῶ τες ἀ νῆ καν στὴν προ νο μι οῦ χο τά ξη τῆς ὀ θω μα νι κῆς κοι νω νί ας […] 
λι μα σμέ νοι γιὰ ἐ ξου σί α καὶ πλού τη μη χα νορ ρα φοῦ σαν, ἔ στη ναν ἐ νέ δρες, συ κο-
φαν τοῦ σαν, δω ρο δο κοῦ σαν […] πά σχι ζαν μὲ τὴν ἁρ πα γή, τὴν κα τα πί ε ση καὶ τοὺς 
ἐκ βια σμοὺς νὰ θη σαυ ρί σουν σὲ ἕ να ἢ δύο χρό νια.»(11)  Χα ρι σμα τι κοὶ κλη ρο νό μοι 
τῆς τέ χνης τῆς λε πτῆς βυ ζαν τι νῆς μη χα νορ ρα φί ας, δι α πλέ χθη καν στε νώ τα τα (ὅ πως 
καὶ οἱ ση με ρι νοὶ ρω μιοὶ πο λι τι κάν τη δες) μὲ τὴν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α: «Τὸ ὄ ρος 
Ἄ θως, δι α μο νὴ τῶν πιὸ πλού σι ων καὶ ἰ σχυ ρῶν κα λο γή ρων ἀ π’ αὐ τούς, ποὺ ἔ χουν 
δι α σκορ πι στῆ στὴν Ἑλ λά δα, ἀν τὶ νὰ εἶ ναι ἄ συ λο εἰ ρή νης καὶ ἀ νά παυ σης, εἶ ναι, 

Οἱ κοτζαμπάσηδες 

κρατᾶνε ἀπὸ 

οἰκογένειες, ποὺ 

κατέχουν τὶς 

ἐπισκοπές, καλοῦν 

τοὺς ἱεράρχες 

στὶς ἀντιδικίες ποὺ 

ξεσπᾶνε, κι ὁ φόβος 

τοῦ ἀφορισμοῦ 

κάνει καὶ τοὺς πιὸ 

σκληροτράχηλους 

νὰ ἐπανέρχωνται 

στὴν τάξη.
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ὅπως ἀποδεικνύεται, τὸ κρησφύγετο τῆς διχόνοιας καὶ τῆς διαβολῆς […] Ἂν τὸ 
ὄρος Ἄθως εἶναι ἕνα ἀδιάκοπο θέατρο διχόνοιας καὶ διαβολῶν, δὲν εἶναι, ὡστόσο, 
παρὰ μόνο τὸ σημεῖο, ὅπου καταλήγουν οἱ πιὸ ἰσχυρὲς καὶ ἀποτελεσματικὲς ἀπὸ 
αὐτὲς ποὺ γίνονται στὸ Φανάρι. Σ’ αὐτὴ τὴ συνοικία τῆς ὀλιγαρχίας ἐξυφαίνονται 
οἱ μεγάλες σκευωρίες, γιὰ νὰ προωθήσουν στὸ πατριαρχικὸ ἀξίωμα ἕναν Ἕλληνα 
πρίγκηπα, ἁπλὸ ὣς τότε καλόγηρο στὸ ὄρος Ἄθως. ∆ωροδοκοῦν μὲ χρήματα τὸν 
βεζίρη ἢ ἐκείνους ποὺ τὸν πλησιάζουν, πολιορκοῦν μάλιστα τὸν σουλτάνο, ὁ ὁποῖ-
ος δίνει τὸ ἀξίωμα.»(10) 

Ἀνώτερος διοικητικὸς ὑπάλληλος τῶν Ὀθωμανῶν (φαναριώτης). Ἄλλη μιὰ περίπτωση 
ἐνδυματολογικῆς –καὶ ὄχι μόνο– ταύτισης κάποιων προνομιούχων –κατ’ ὄνομα μόνο «κα-
τακτημένων»– μὲ τοὺς Τούρκους. Ὅταν, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης, κάμποσοι 
ἀπὸ αὐτοὺς ἔσπευσαν στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ προκαταλάβουν τοὺς θώκους τῆς μετεπανα-

στατικῆς ἐξουσίας, φόρεσαν, φυσικά, τὰ λεγόμενα «φράγκικα».
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«Ὡς σκώ ληξ εἰσ δύ ων εἰς  σῶ μα ζῶν καὶ βι βρώ σκων αὐ τὸ ἕ ως οὐ κα τα στρέ ψει 
τὰ κύ ρια αὐ τοῦ ὄρ γα να, οὕ τω καὶ οἱ Φα να ρι ῶ ται διὰ τῆς δε σπο τι κῆς αὐ τῆς 
πι έ σε ως καὶ τῶν ἐκ τού των ἐ πι βλη θέν των νό μων, διὰ τῆς εἰ σα γω γῆς δι ε φθαρ μέ-
νων κα λο γή ρων καὶ ἐ πὶ τέ λους διὰ τῆς ἰ δί ας αὐ τῶν δι α φθο ρᾶς δι έ φθει ραν καὶ 
ἐ ξευ τέ λι σαν τὸν λα ὸν τοῦ τον.»(12) (Κα τὰ τὸν ἴ διο τρό πο ποὺ οἱ δι ά δο χοί τους, οἱ 
ση με ρι νοὶ ρω μι οὶ πο λι τι κάν τη δες, ἔ χουν ἐ πε κτεί νει τὴν δι α φθο ρὰ ἀ κό μα καὶ στὶς 
ἁ πλού στε ρες κα θη με ρι νὲς συ ναλ λα γὲς με τα ξὺ τῶν «ἁ πλῶν» πο λι τῶν, κα θι στῶν-
τας τους, ἔ ξυ πνα, συμ μέ το χους καὶ συ νέ νο χους τοῦ φαι νο μέ νου καὶ χα ρί ζον τας 
στὴ χώ ρα τὸ παγ κό σμιο πρω τά θλη μα δι α φθο ρᾶς(8).) 

Μὲ τὸ ξέ σπα σμα τῆς Ἐ πα νά στα σης θὰ ζυ γί σουν 
τὴν κα τά στα ση καὶ πολ λοὶ (Μαυ ρο κορ δᾶ τος, Νέ γρης 
κ.ἄ.) θὰ σπεύ σουν στὴν Ἑλ λά δα, ἡ ὁ ποί α ἀ πο τε λοῦ σε 
γι’ αὐ τοὺς ἕ να πολ λὰ ὑ πο σχό με νο δι α νοι γό με νο πε δί ο 
καρ ρι έ ρας.  Ἐ κεῖ θὰ ἐν τυ πω σιά σουν τοὺς κα τὰ κα νό-
να ἀ μόρ φω τους ἐ ξε γερ μέ νους μὲ τὸν κο σμο πο λί τι κο 
«ἀ έ ρα» τους, τὴ γλωσ σο μά θειά τους, τὴ γνώ ση τους 
τῆς δι ε θνοῦς πο λι τι κῆς κα τά στα σης καὶ θὰ ἐ πι δι ώ ξουν 
νὰ ἡ γη θοῦν πο λι τι κο στρα τι ω τι κά. Ἐ πι χεί ρη σαν νὰ 
ἑ δραι ω θοῦν καὶ νὰ κα το χυ ρώ σουν προ κα τα βο λι κὰ 
μερ τι κὸ στὴν πο λι τι κο οι κο νο μι κὴ ἐ ξου σι α στι κὴ πίτ-
τα τῆς με τε πα να στα τι κῆς ἑλ λη νι κῆς κοι νω νί ας. Στὴν 
πραγ μα τι κό τη τα με τέ φε ραν στὸ ἐ πα να στα τι κὸ στρα-
τό πε δο τὰ βυ ζαν τι νο θρεμ μέ να ἤ θη τῶν ἀ δι ά κο πων 
μη χα νορ ρα φι ῶν. Ἔ βα λαν ἔ τσι ἐ πα νει λημ μέ να τὴν 
Ἐ πα νά στα ση σὲ με γά λους κιν δύ νους. Ἀρ γό τε ρα καὶ 
σὲ συ νερ γα σί α μὲ με ρί δα τοῦ Κλή ρου θὰ εἰ ση γη θοῦν 
τὴν «Με γά λη Ἰ δέ α», γιὰ νὰ ἀ πο προ σα να το λί σουν τὸν 
πλη θυ σμὸ ὡς πρὸς τὰ δι αι ω νι ζό με να προ βλή μα τά 
του, τὰ ὁ ποῖ α ὑ πο τί θε ται ὅ τι θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶ χαν ἀν-
τι με τω πί σει οἱ με τε πα να στα τι κὲς κυ βερ νή σεις.

ΣΗΜΕΡΑ

δι α πλο κὴ τῶν χρι στι α νι κῶν ἐ ξου σι α στι κῶν ὁ μά δων, τό σο με τα ξύ 
τους ὅ σο καὶ μὲ τοὺς Ὀ θω μα νοὺς κυ ριά ρχους, εἶ χε κα ταγ γελ θῆ ἀ πε-
ρί φρα στα ἀ πὸ τὸν Νε ο ελ λη νι κὸ ∆ι α φω τι σμό. Τὸ πιὸ πα ρα στα τι κὸ 
πα ρά δειγ μα τέ τοι ας κα ταγ γε λί ας ἀ πο τε λεῖ ἡ πε ρί φη μη «Ἑλ λη νι κὴ 
Νο μαρ χί α» τοῦ Ἀ νω νύ μου τοῦ Ἕλ λη νος (ἕ να βι βλί ο, πού, κα τὰ τὴ 

γνώ μη τοῦ γρά φον τος, θὰ ἔ πρε πε νὰ δι δά σκε ται ὡς ξε χω ρι στὸ μά θη μα στὰ σχο λεῖ α, 
ὡς ἕ νας συν δυα σμὸς κοι νω νι κῆς καὶ πο λι τι κῆς Ἱ στο ρί ας καὶ Ἀ γω γῆς τοῦ -εὐ νο μού-
με νου- πο λί τη). 

∆ι α βά ζον τάς το δὲν εἶ ναι δύ σκο λο νὰ κά νῃ κα νεὶς τοὺς εὐ νό η τους πα ραλ λη λι-
σμοὺς μὲ τὴν ση με ρι νὴ ἐ πο χὴ καὶ νὰ κα τα νο ή σῃ, ὅ τι τὰ δι ά φο ρα γε γο νό τα δι α φθο-

Ὡς σκώληξ εἰσδύων 

εἰς  σῶμα ζῶν καὶ 

βιβρώσκων αὐτό, οὕτω 

καὶ οἱ Φαναριῶται διὰ 

τῆς δεσποτικῆς αὐτῆς 

πιέσεως καὶ τῶν ἐκ 

τούτων ἐπιβληθέντων 

νόμων, διὰ τῆς εἰσαγωγῆς 

διεφθαρμένων 

καλογήρων καὶ ἐπὶ τέλους 

διὰ τῆς ἰδίας αὐτῶν 

διαφθορᾶς διέφθειραν 

καὶ ἐξευτέλισαν 

τὸν λαὸν τοῦτον.
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ρᾶς καὶ διαπλοκῆς τοῦ δημόσιου βίου, ποὺ μὲ τόση δημοσιογραφικὴ ὑποκρισία 
καταγγέλονται σήμερα, εἶναι στὴν πραγματικότητα καταστάσεις, ποὺ ξεκινοῦν 
πολὺ παλαιότερα τῆς δαιμονοποιημένης Τουρκοκρατίας: «Ἐκεῖνοι οἱ  αὐτόματοι 
καὶ οὐτιδανοὶ ἄρχοντες, οἱ φυλάργυροι καὶ ἀμαθεῖς ἀρχιεπίσκοποι. Ἐκεῖνοι οἱ 
αὐθάδεις καὶ ὄντως βάρβαροι προεστοὶ […]. Τί λέγουσι λοιπὸν αὐτοὶ οἱ βρωμεροὶ 
καὶ χυδαιότατοι ἄνθρωποι; “Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κινηθῇ ἕνα τόσο μεγάλο Βασί-
λειον; Ἡμεῖς δὲν ἠμποροῦμεν νὰ κυβερνηθῶμεν μόνοι μας. Ποῦ νὰ εὕρωμεν ἄλλον 
βασιλέα τόσο εὔσπλαγχνον καὶ τόσο καλόν” (σ.σ.: ἐνν. ὁ σουλτάνος, ποὺ θεωρεῖτο 
ἀπὸ τοὺς καταγγελόμενους θεόσταλτος- τὰ ἴδια λέγονται καὶ σήμερα, ὅτι δῆθεν δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ κυβερνηθῇ ἡ χώρα χωρὶς τοὺς μπουνταλᾶδες γόνους τῶν διαφόρων 
κρυπτοδυναστειῶν, τὰ λαμόγια τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς καὶ τήν... «Ὀρθοδοξία») […], 
μάλιστα ἐκεῖνοι οἱ βρωμοάρχοντες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁποὺ ὅσον τῦφος 
καὶ ἀλαζονείαν ἔχουσι, ἄλλη τόση ἀμάθεια […]. Τί λοιπὸν ἠμπορῶ νὰ τοὺς εἴπω, 
διὰ νὰ τοὺς καταπείσω; νὰ τοὺς κράξω ἴσως ἀτίμους; Ἀλλ’ αὐτοὶ τὸ ἔχουν διὰ 
προτέρημα.» 

«Μηχανορράφοι», «κοιλιές-ἀμπάρια», «κατα-
πιεστές», «συμφεροντολόγοι», «ὑπηρέτες τῶν 
Τούρκων», «ἀπατεῶνες», «ποταποὶ πράκτορες», 
«ἀξιοπεριφρόνητοι», «ἀναίσθητοι» «βάρβαροι», 
«ἐκβιαστές», «ἄτιμοι», «λιμασμένοι γιὰ ἐξουσία 
καὶ πλούτη», «συκοφάντες», «σκευωροί», «σκουλή-
κια», «οὐτιδανοί», «φιλάργυροι», «ἀμαθεῖς», «βρω-
μεροί», «χυδαιότατοι», «ἀλαζόνες», «βρωμοάρχον-
τες», εἶναι μόνο μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισμούς, 
ποὺ ἔχουν ἀποδώσει οἱ ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ἡ ἱστο-
ριογραφία στοὺς ἐπισκόπους, κοτσαμπάσηδες καὶ 
φαναριῶτες. Εἶναι δύσκολο ἕως ἀδύνατο νὰ βρεθῇ 
ἔστω καὶ ἕνας σὲ αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμούς, 
ποὺ νὰ μὴν ταιριάζῃ καὶ γιὰ τοὺς σημερινούς τους 
ἐπιγόνους. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς τόλμησαν νὰ ἔλθουν 
σὲ σύγκρουση μὲ τὸ «συνάφι» τῆς διαπλοκῆς (π.χ. 
Καποδίστριας, Βενιζέλος), εἴτε δολοφονήθηκαν εἴ-
τε ἀναθεματίστηκαν, ἀφωρίστηκαν κ.λπ.(13).

Τελικὰ τί ἐπετεύχθη μὲ τὴν Ἐπανάσταση; Τί ἄλλαξε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἔφυγαν οἱ 
Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, δὲν ἦσαν ἡ κύρια αἰτία τῶν δεινῶν τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ; Μέσῳ τῆς Τουρκοκρατίας τὸ «Βυζάντιο» ἀναγεννήθηκε καὶ σήμερα 
διανύει τὴν ἀκμαιότερη ἴσως περίοδο τῆς ἱστορίας του. Τὸ κοινωνικό, οἰκονομικό, 
πολιτικό, καὶ ἠθικὸ «Βυζάντιο» εἶναι, ποὺ διέσωσε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὄχι 
φυσικὰ τὸν Ἑλληνισμό, τὸν ὁποῖο καταπίεσε μὲ τὸν πλέον κτηνώδη τρόπο. 

Οἱ Τοῦρκοι ἁπλῶς ἀναπαρήγαγαν καὶ ἐκμεταλλεύτηκαν ἕνα φαινόμενο κοινωνι-
κῆς παθογένειας (διαπλοκή-διαφθορά), ποὺ ἀποτελοῦσε ἐγγενὲς χαρακτηριστικὸ τῆς 

Μέσῳ τῆς Τουρκοκρατίας τὸ 

«Βυζάντιο» ἀναγεννήθηκε 

καὶ σήμερα διανύει τὴν 

ἀκμαιότερη ἴσως περίοδο 

τῆς ἱστορίας του. Τὸ 

κοινωνικό, οἰκονομικό, 

πολιτικό, καὶ ἠθικὸ 

«Βυζάντιο» εἶναι, ποὺ 

διέσωσε ἡ Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία καὶ ὄχι φυσικὰ 

τὸν Ἑλληνισμό, τὸν ὁποῖο 

καταπίεσε μὲ τὸν πλέον 

κτηνώδη τρόπο.
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«βυ ζαν τι νῆς» κοι νω νί ας καὶ ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ χα ρα κτη ρί ζῃ τὸ δι ά δο χό της ση με ρι νὸ 
ρω μαίι κο κρα τί διο. Τὸ τε λευ ταῖ ο, πα ρὰ τὸ δυ τι κο φα νὲς ἐ πί χρι σμα τῆς κα θη με ρι-
νό τη τάς του, ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ ἐ πι βι ώ νῃ ὡς μιὰ φαι νο με νι κὰ ἠ πι ό τε ρη ἐκ δο χὴ τοῦ 
βυ ζαν τι νοῦ με σαι ω νι σμοῦ. 

* * *
ρό κει ται γιὰ ἕ να τε λευ ταῖ ο με σαι ω νι κὸ ἀ πο λει φά δι-πα ρα φω νί α στὴ 
σύγ χρο νη Εὐ ρώ πη, στὸ ὁ ποῖ ο ἡ δι α δι κα σί α τοῦ Εὐ ρω πα ϊ κοῦ ∆ι α φω-
τι σμοῦ δὲν ὡ λο κλη ρώ θη κε ἀ κό μα. «Λα δώ μα τα», «μί ζες», ρου σφέ τια, 
ἐ ξα γο ρὰ ἀ ξι ω μά των μὲ κά θε μέ σο (χρῆ μα, ἐκ δου λεύ σεις, γλύ ψι μο, πα-
ρο χὴ «ὑ πη ρε σι ῶν» κ.λπ.), ἀ να ξι ο κρα τί α/βλα κο κρα τί α(14), παν το ει δεῖς 

κα τα χρή σεις τῆς δη μό σιας πε ρι ου σί ας, «ἀ να πτυ ξια κή» κα τα στρο φὴ τῆς χώ ρας (καὶ 
ταυ τό χρο νη ὑ πο νό μευ ση κά θε ἀ πό πει ρας γνή σιας καὶ κοι νω νι κῶς ἐ πω φε λοῦς ἀ νά-
πτυ ξης), πε λα τεια κὲς σχέ σεις, φε ου δαρ χι κῆς ἀν τί λη ψης φο ρο λο γι κὸ σύ στη μα, κα θὼς 
καὶ ἕ να ἄ γρα φο ∆ί και ο τῆς Σι ω πῆς/Συγ κά λυ ψης ἔ χουν πα γι ω θῆ συ νει δη σια κὰ στὴ 
Νε ο ελ λά δα. Καὶ πλέ ον ἀ πο τε λοῦν ἀ να πό σπα στο τμῆ μα τοῦ ἀ ξια κοῦ συ στή μα τος 
τοῦ «μέ σου» Νε ο έλ λη να. 

Ὅ λα αὐ τὰ μέ σα ἀ πὸ ἕ να πλή ρως νο μό τυ πο δί κτυ ο καὶ «δί και ο» προ σώ πων καὶ 
μη χα νι σμῶν, τοῦ ὁ ποί ου ἡ ἐμ φα νέ στε ρη ἐκ δή λω ση εἶ ναι μί α γε νι κευ μέ νη ὑ πο κρι-
σί α- συν θέ τουν μί α, μο να δι κὴ στὸν κό σμο, πε ρί πτω ση «ἐκ συ γχρο νι σμέ νης» νε ο βυ-
ζαν τι νῆς κοι νω νί ας. 
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‣

«Θαῦ μα, θαῦ μα!»

Ὁ «Βαγ γέ λης» (ὀ νό μα τα ἡ μεῖς δὲν γρά φο μεν, ὑ πο λή ψεις δὲν θί γο-
μεν) εἶ χε μί α σλα ϊ τσι έ ρα καὶ –πῶς τοῦ ’ρ θε μιὰ βρα διά;– ἔρ ρι ξε στὸν 
τοῖ χο τῆς πο λυ κα τοι κί ας ἀ πέ ναν τι, δί πλα στὸ τσον τά δι κο (θε ρι νὸ κι-
νη μα το γρά φο στὴν Πα τη σί ων), τὴν φω τὸ τῆς Με γα λό χα ρης. Ποῦ νὰ 
τὸ φαν τα στῇς; Βγῆ καν ἔ ξω ἀ π’ τ’ αὐ το κί νη τα, κα τε βή κα νε ἀ π’ τὰ λε ω-
φο ρεῖ α κι ἄρ χι σαν νὰ σταυ ρο κο πι οῦν ται: «Θαῦ μα, θαῦ μα!». Τὴν ἑ πο-
μέ νη τὸ πρω ὶ ἦρ θε ἕ νας πα πᾶς κι ἔ κα νε λει τουρ γί α. Γιὰ μέ ρες ἄ να βαν 
καν τή λια στὸν τοῖ χο δί πλα στὸ τσον τά δι κο... (Α. Ρου με λι ώ της, ἐ φημ. 
«Ἐ λευ θε ρο τυ πί α», 12.04.08.)

Ἡ εὐ σέ βεια στὸ ἐ θνι κὸ ὁ δι κὸ δί κτυ ο

Εὐ σε βὲς ἀ πο σμη τι κὸ στό μα τος

Ἀ πὸ δι α φή μι ση προ ϊ όν τος: «∆ύο γρή γο-
ρα φσσσστ στὴ γλῶσ σα σας εἶ ναι ἀρ κε τά, 
προ κει μέ νου νὰ φέ ρουν ἕ ναν πα ρά δει σο 
δρο σιᾶς θα λασ σι νῆς αὔ ρας στὸ δει νο πα-
θοῦν στό μα σας. ∆ό ξα σας μὲ κα θα ρὴ ἀ να-
πνο ὴ χά ρη στὸ ἀ πο σμη τι κὸ στό μα τος “Μη-
τέ ρα Τε ρέ ζα”».

Στὴν προ πό νη ση μὲ τὴ μαν τή λα

Ἡ εἰ κο νι ζό με νη μὲ κα λυμ μέ νο τὸ κε-
φά λι καὶ τὴν μπάλ λα τοῦ μπά σκετ στὰ 
χέ ρια κο πέλ λα εἶ ναι ἀ πὸ τὴν Ἰ ορ δα νί α. 
Ἡ φω το γρα φί α λή φθη κε σὲ γυ μνα στή-
ριο τοῦ Ἀμ μὰν (www.flickr.com).
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Χριστιανοδωδεκαθεϊσμὸς

Φωτογραφία ἀπὸ σύγχρονη δω-
δεκαθεϊστικὴ τελετή, κατὰ τὴν 
ὁποία πιστοὶ τοῦ δωδεκάθεου ἐπι-
ζητοῦν τὴν ἀρωγὴ τῶν θεῶν. (Σκέ-
ψη καὶ νοοτροπία ἀντίστοιχες μὲ 
τὶς χριστιανικές.)

Εὐσεβὴς λογοκρισία

Ἡ εἰκονιζόμενη ἀφίσσα μὲ τὸν πίνακα τοῦ 
σπουδαίου Γερμανοῦ ζωγράφου Λούκας Κρά-
ναχ (ιστ΄ αἰ.), ἡ ὁποία ἀπεικονίζει τὴν Ἀφροδί-
τη γυμνὴ νὰ φορᾷ μόνο ἕνα περιδέραιο καὶ νὰ 
κρατᾷ διάφανο πέπλο στὰ χέρια,  σχεδιάστη-
κε, γιὰ νὰ διαφημίσῃ τὴ μεγάλη ἔκθεση 70 ἔρ-
γων τοῦ ζωγράφου στὴν Βασιλικὴ Ἀκαδημία 
Τεχνῶν τοῦ Λονδίνου. Ἀπαγορεύτηκε ὅμως 
ἡ ἀνάρτησή της σὲ ὅλους τοὺς σταθμοὺς τῆς 
βρεταννικῆς πρωτεύουσας, διότι κρίθηκε ὅτι 
προσέβαλε τὴ δημόσια αἰδώ. Ὕστερα ἀπὸ δια-
βουλεύσεις οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Μετρὸ δήλωσαν, 
ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀφίσσα 
μόνον ἐὰν κοβόταν ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω.

Πετοῦν μωρὰ ἀπ’ τὴ στέγη τοῦ ναοῦ 

Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἀσυνήθιστης, ἀλλὰ 
κι ἐπικίνδυνης ταυτόχρονα θρησκευτικῆς τε-
λετῆς, εὐσεβεῖς Ἰνδοὶ ρίχνουν τὰ ἡλικίας ἀπὸ 
ἐννέα ἕως ἕνδεκα μηνῶν μωρά τους ἀπὸ τὴ στέ-
γη ναοῦ ὕψους 16 περίπου μέτρων σὲ σεντόνι, 
ποὺ κρατοῦν ἄλλοι τεντωμένο ἀπὸ κάτω. 

Τὸ τελετουργικό, ποὺ λαμβάνει χώρα στὸ 
ναὸ Μαρούτι στὴν Καρνατάκα τῆς Ἰνδίας, βα-
σίζεται στὴ θρησκευτικὴ πίστη, ὅτι ὁ θεὸς τοῦ 
ναοῦ μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς πτώσης θὰ 
εὐλογήσῃ τὰ μωρά, ὥστε νὰ μεγαλώσουν μὲ 
δύναμη καὶ ὑγεία.  

Γ.Λ.
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τρισ δι ά στα τη ἀ πει κό νι ση γί νε ται βα σι κὰ μὲ τὴ γλυ πτι κή. Ἡ ζω-
γρα φι κὴ ὡς δισ δι ά στα τη –τέ χνη ἐ πι φα νεί ας– δὲν ἔ χει βά θος. Ὁ 
ζω γρά φος ἐκ φρά ζε ται μὲ πε ρι γράμ μα τα (δῆ τε τὰ ἀ νε πα νά λη-
πτα ἑλ λη νι κὰ ἀγ γεῖ α). Ἡ ψευ δαί σθη ση ὅ μως τοῦ βά θους, δηλ. 
τῶν τρι ῶν δι α στά σε ων, ἐ πι τυγ χά νε ται μὲ δύο τρό πους:

 Τὴν προ ο πτι κή, ἤ τοι μὲ ἐμ πει ρι κὸ τρό πο («φω το γρά φι ση») τῶν ἀν τι κει-
μέ νων ἢ μὲ μα θη μα τι κὴ μέ θο δο καὶ μὲ

 τὴν σκι α γρα φί α, ἤ τοι μὲ φω το σκί α ση (αὐ το σκιά) ἤ/καὶ μὲ ἐρ ρι μέ νη 
σκιά.

Καὶ ἡ ἐ πί ση μη Ἱ στο ρί α τῆς Τέ χνης θε ω ρεῖ, ὅ τι οἱ τεχνικὲς αὐτὲς ἐ φευ ρέ θη σαν κα-
τὰ τὸ τέ λος τοῦ Με σαί ω να, τὶς χρη σι μο ποί η σαν δὲ δε κά δες ζω γρά φοι τῆς Ἀ να γέν-
νη σης. Ἑ πο μέ νως παγ κο σμί ως δι δά σκε ται, ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες πα ρ’ ὅ λη τὴν ἀ πέ ραν τη 
ἀγ γει ο γρα φί α τους δὲν γνώ ρι ζαν τὴν τρισ δι ά στα τη ζω γρα φι κή. Εἶ ναι ὅ μως ἔ τσι;

Ç ÔÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÇ 
ÆÙÃÑÁÖÉÊÇ 
ÔÙÍ ÁÑ×ÁÉÙÍ

‣

ÔÁ «ÏÐÔÉÊÁ» ÔÏÕ ÅÕÊËÅÉÄÇ

ε τὰ τὴ συ στη μα τι κὴ δι α τύ πω ση τῶν ὀ πτι κῶν νό μων οἱ 
μὲν ζω γρά φοι τῆς ἀρ χαι ό τη τας ὑ πο λό γι ζαν μὲ γρα φι κὲς 
χα ρά ξεις τὶς προ ο πτι κὲς σμι κρύν σεις στὰ ἔρ γα τους, 
οἱ δὲ ἀρ χι τέ κτο νες ὠρ γά νω ναν τὸ χῶ ρο, κα θώ ρι ζαν 
τὶς μορ φὲς τῶν κτη ρί ων, ἐ ξου δε τέ ρω ναν τὶς «ὀ πτι κὲς 

ἀ πά τες» καὶ δυ σμορ φί ες καὶ τό νι ζαν τὰ στοι χεῖ α, ποὺ ἀ να δεί κνυ αν 
τὴ σύν θε σή τους. 

Στὴ ζω γρα φι κὴ τῶν Κλα σι κῶν καὶ Ἑλ λη νι στι κῶν Χρό νων ἡ ὕ παρ ξη ἀ πει κο νι στι-
κῆς τε χνι κῆς, ποὺ ὠ νο μα ζό ταν σκη νο γρα φί α, κα τα γρά φε ται σὲ ἀρ χαῖ ες μαρ τυ ρί ες 

Ἡ ἐ πι στη μο νι κὴ βά ση τῆς ἀρ χαι ο ελ λη νι κῆς Προ ο πτι κῆς
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Γιὰ τὴν κατάρριψη τοῦ μύθου τούτου θὰ ἀκολουθήσουμε τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ 
σὲ ὅσο βάθος χρόνου γνωρίζουμε ἕως τώρα.

 ÌÅÔÁÊÁÔÁÊËÕÓÌÉÁÉÁ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇ. Ὁ Πλάτων τοποθετεῖ («Κριτίας») 
τὴν τελευταία παγκόσμια καταστροφή, τὴν ἀλληλοεξόντωση «Ἀτλάντων καὶ Ἀθη-
ναίων», περὶ τὸ 10.000 π.Χ. (Κατακλυσμὸς ∆αρδάνου;). Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰ. 
αὐτὸ θεωρεῖτο παραμυθάκι, ὅπως τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. ὁ Τρωικὸς πόλεμος. Ὁ Σλῆ-
μαν, ἕνας πρωτοποριακὸς ἐρασιτέχνης, τὸν κάνει Ἱστορία. Ἔτσι ἐπιβεβαιώθηκε καὶ 
ὁ «κατακλυσμός» ἀπὸ γεωλόγους1 καὶ ἀρχαιολόγους («∆», τ. 275).

Συνεπίκουρος ἔρχεται ἡ ἀνακάλυψη βραχογραφιῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἰδίως τῶν 
περίφημων ζωγραφιῶν τῆς Ἀλταμίρα, Λασκώ, Λιβύης κ.ἄ.

Στὴν ἀρχὴ τὶς θεωροῦσαν γενικῶς «προϊστορικὴ ζωγραφική» μετὰ τὴν 4η χιλιετία, 

Ἀριστερά: Περίτεχνη ζωγραφικὴ τέχνη ἀπὸ τὴν ἀμέσως μετὰ τὸν κατακλυσμὸ ἐποχὴ 
(βραχογραφία Altamira, 9η χιλιετία). ∆εξιά: Μεταγενέστερη πρωτόγονη τέχνη, μετὰ τὴν 

ὀπισθοδρόμηση τοῦ Πολιτισμοῦ (σπήλαιο Wadi). 

‣

τοῦ Πλούταρχου, τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τοῦ Βιτρούβιου. Ἡ ἀκρίβεια τῶν χαράξεων 
καὶ ἡ προοπτική, ποὺ παρατηρεῖται σὲ τοιχογραφίες ποὺ ἔχουν διασωθῆ, ὅπως ἡ 
ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης σὲ ταφικὸ μνημεῖο τῶν Αἰγῶν, γίνεται κατανοητὴ μόνο μὲ 
τὴν ὕπαρξη συστήματος προοπτικῆς ἀπεικόνισης. 

Οἱ καλλιτέχνες τῆς Ἀναγέννησης, προκειμένου νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς γνώσεις 
τους γιὰ τὴν ὀπτικὴ ἀντίληψη, ἀνέτρεχαν σὲ ἀρχαῖες πηγὲς καὶ μελετοῦσαν ἔργα 
φιλοσόφων καὶ μαθηματικῶν, εἰδικώτερα δὲ τὰ «Ὀπτικά», ποὺ ἀποδίδονται στὸν 
Εὐκλείδη, ὅπου ἐπιχειρεῖται γεωμετρικὴ ἑρμηνεία τῶν ὀπτικῶν φαινομένων. Οἱ 
παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματα, ποὺ καταγράφονται στὰ «Ὀπτικά», συγκρο-
τοῦν μία πλήρη μελέτη περὶ τῆς ὀπτικῆς ἀντίληψης καὶ παρέχουν τὴ δυνατότητα 
προσανατολισμοῦ πρὸς ἕνα συγκεκριμμένο σύστημα ἀπεικόνισης μὲ ὁδηγὸ τὶς 
ὀπτικὲς ἀκτῖνες καὶ τὶς ὀπτικὲς γωνίες ποὺ σχηματίζουν. Τὰ βασικώτερα σημεῖα 
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Ἐξαιρετικὲς μινωικὲς τοιχογραφίες (3η χιλιετία π.Χ.).

‣

τῆς πραγματείας αὐτῆς εἶναι: 
• Ἡ καμπυλόμορφη ἀντίληψη τοῦ χώρου, ἡ ὁποία σὲ ὡρισμένα σημεῖα διατυπώ-

νεται ρητὰ καὶ κυριαρχεῖ στὸ σύνολο τῶν προτάσεων, μὲ τὴν διαπίστωση, ὅτι 
ὅσα ἐπίπεδα βρίσκονται χαμηλότερα ἀπὸ τὸ μάτι φαίνονται κοῖλα. 

• Οἱ ὀπτικὲς ἀκτῖνες, ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὸν παρατηρητὴ πρὸς τὸ ἀντικείμε-
νο, καὶ ἡ ὀπτικὴ γωνία, ποὺ ὁρίζουν, ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ παράγοντα καθορι-
σμοῦ τῆς θέσης, τοῦ μεγέθους καὶ τῆς μορφῆς τῶν ἀντικειμένων. 

• Οἱ ἀναφορὲς στὶς ὀπτικὲς ψευδαισθήσεις, τὶς σχετικὲς μὲ τὴ θέση ἢ μὲ τὸ μέγεθος 
τοῦ ἀντικειμένου, ποὺ δημιουργοῦνται, ὅταν δὲν ὑπάρχῃ σαφὴς ἀντίληψη τῆς 
ἀπόστασης. 

• Οἱ ἀναφορὲς στὴν ἀσάφεια τῶν περιγραμμάτων τῶν ἀντικειμένων, ὅταν πα-
ρατηροῦνται ἀπὸ μεγάλη ἀπόσταση, δηλαδὴ στὴν ἀτμοσφαιρικὴ προοπτική, 

σήμερα οἱ πλεῖστοι ἐρευνητὲς τὶς ἀνάγουν στὴν 9η χιλιετία. ∆ηλαδὴ ἀμέσως μετὰ 
τὴν Καταστροφή. Καὶ ἐνῷ βρίσκουμε πρωτόγονα ἐργαλεῖα τὴν ἴδια ἐποχή, ἐμφανί-
ζεται ἀπὸ τὸ πουθενὰ μιὰ ζωγραφικὴ τέχνη, ποὺ μᾶς ἀφήνει ἐμβρόντητους.

Βλέπουμε ζωγραφισμένα ζῷα (βίσονες, ἄλογα, ἐλάφια) μὲ τέτοια τελειότητα, ποὺ 
ἔπρεπε νὰ φθάσουμε στὸν 20ὸ αἰ., γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ τὰ μιμηθοῦμε θαυμάζον-
τάς τα. Πράγματι ἡ «φωτογραφική» ἀρτιότητα τῆς μορφῆς, ἡ ἀνατομικὴ τελειότη-
τα τῆς κίνησης, ἡ ἀμυδρὴ «φυσική» προοπτικὴ καὶ κυρίως ἡ φωτοσκίαση τῶν ζῴων 
ἀποδίδουν τέλεια τὸ τρισδιάστατον.

Ποιοί τὰ ζωγράφισαν; Σίγουρα οἱ ἄμεσοι ἐπιζήσαντες τῆς Καταστροφῆς. Καὶ 
μὲ τὴν βαθμιαία λησμόνηση τοῦ Πολιτισμοῦ φθάνουμε στὸ κατάντημα τῆς «βρε-
φικῆς»-πρωτόγονης ζωγραφικῆς τῶν σπηλαίων.
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 Γε ω με τρι κὸς ἀμ φο ρέ ας τοῦ η΄ αἰ. π.Χ. χω ρὶς προ ο πτι κή.

Ἔργα μὲ προοπτικὰ στοιχεῖα: 

 Κρα τὴρ δ΄ αἰ. π.Χ. (ἰ σο με τρί α).

 ∆ί τρο χο ἅρ μα σὲ ἀ νά γλυ φο (Ἀμ φι α ρά ει ο Ὠ ρω ποῦ, δ΄ αἰ. π.Χ.).

 Τέ θριπ πο ἅρ μα δ΄ αἰ. π.Χ.

τὴν ἐ φαρ μο γὴ τῆς ὁ ποί ας θὰ συ ναν τή σου με σὲ τοι χο γρα φί ες τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς 
Πε ρι ό δου, καὶ ἀ να φο ρὲς στὰ ἀμ φίρ ρο πα σχή μα τα, ἀ πει κο νί σεις τῶν ὁ ποί ων 
πα ρου σι ά ζον ται σὲ ψη φι δω τὰ τῆς ἀρ χαι ό τη τας.

• Οἱ προ ο πτι κὲς πα ρα τη ρή σεις γιὰ τὶς ὀ πτι κὲς εἰ κό νες δι α φό ρων ἐ πι πέ δων καὶ 
χω ρι κῶν σχη μά των, ὅ πως ὁ κύ κλος, ὁ κῶ νος, ὁ κύ λιν δρος καὶ ἡ σφαῖ ρα ἀ πὸ 
δι ά φο ρες θέ σεις τοῦ πα ρα τη ρη τῆ, οἱ ὁ ποῖ ες βα σί ζον ται στὴν καμ πυ λό μορ φη 
ἀν τί λη ψη τοῦ χώ ρου. 

• Οἱ ἀ να φο ρὲς στὴν ἀν τί λη ψη τῆς κί νη σης. 

(Πη γή: ∆ρ Α. Μ. Κουρ νιά τη: «Ὀ πτι κὰ τοῦ Εὐ κλεί δη καὶ προ ο πτι κὲς ἀ πει κο νί-
σεις», http://www.ntua.gr.)

Ἴ ων ∆η μό φι λος 
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 ÌÉÍÙÚÊÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇ. Περνῶντας ἀπὸ 
τὴ Νεολιθικὴ Ἐποχὴ φθάνουμε στὶς περίφημες 
τοιχογραφίες (frescos) τῶν Μινώων τῆς ≈3ης χιλι-
ετίας. Ἡ ὅλο χάρη κίνηση, τὸ σωστὸ σχέδιο, ἡ γνώση 
καὶ ἀποτύπωση τῆς φύσης, ἀποτέλεσμα τῆς λατρεί-
ας της, ὅλα εἶναι ἐξαίρετα. Ἰδιαίτερα ἡ –πάλι– ἀμυ-
δρὴ προοπτικὴ καὶ ἡ σίγουρη φωτοσκίαση ἐκφρά-
ζουν σίγουρα τὶς τρεῖς διαστάσεις.

Μετὰ τὴ μίνι ἄνθιση τοῦ Πολιτισμοῦ ἔρχεται 
ἡ καταστροφή, τὰ «μαῦρα» ἀρχαϊκὰ χρόνια. 
Ἄγνωστοι οἱ λόγοι ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα πάλι 
τὸ ἴδιο: Εὐτελεῖς μορφὲς ἀπὸ ἕναν «βρεφικό» 
–πάλι– πολιτισμὸ μὲ ἀνθρωπάκια καὶ ζῷα 
γραμμικά, ἡ «Γεωμετρική» Περίοδος σὲ ὅλη 
της τὴν φτώχεια.

 ÊËÁÓÉÊÇ ÅÐÏ×Ç. Καὶ ἄξαφνα τὸ με-
γάλο μπάμ. Ἕνας πολιτισμός, ὁ Ἑλληνικός, 
ἕνας λαὸς σὲ ἔκρηξη. Ὁ Πολιτισμὸς στὴν πλή-
ρη, στὴν τέλεια ἔκφρασή του. Ἦθος, Τέχνη, 
Ἐπιστήμη, Ζωγραφική, ∆ιακόσμηση σὲ ἔξαρ-
ση. Καὶ τὶς δύο πρῶτες τὶς ἀπολαμβάνουμε 
ἔστω μὲ κατεστραμμένα ἔργα ἀπὸ τοὺς τὰ 
«φαιὰ φέροντες» καὶ τοὺς βαρβάρους Γερμα-
νοὺς τοῦ Urlich. Ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες λόγῳ τῆς 
μικρῆς ἀντοχῆς στὸ χρόνο ἀπέμειναν ὑφαντι-
κὰ ράκη, σάπια ξυλόγλυπτα, μεταλλικὰ ὀξει-
δωμένα.

Εἰδικὰ στὰ ζωγραφικὰ ἔργα ἡ καταστρο-
φὴ ἦταν, κατὰ εἶδος, ἀπὸ τεράστια ἕως ὁλική: 
Θραύσματα ἀπὸ ἀγγεῖα, ἐλάχιστα τὰ ἄθικτα ἐν 
σχέσει πρὸς τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἑλλ. ἀγγείων, 
ἴχνη ἀπὸ τὴ ζωγραφικὴ τῶν ἀπείρων ἀγαλμάτων (ἄρ-
θρο μου «Ἔγχρωμοι Θεοί», «∆», τ. 301). Καὶ τέλος 
γκρεμισμένα ὅλα τὰ ἐπιχρίσματα μὲ τὶς περίφημες 
τοιχογραφίες τῆς Ποικίλης Στοᾶς, τοῦ Θησαυροῦ 
τῶν Κνιδίων κ.ἄ, καμμένοι οἱ ξύλινοι «πίνακες».

Ἔτσι μὲ τὸ ἕνα χιλιοστὸ τῶν (σπασμένων) ἀγγείων μόνο τυχαῖα θὰ ἔχουμε ἕνα 
ἐξαίρετο ἔργο. Ὅμως ἔχουμε ἕνα ἐξαίρετο ἔργο. Ὅμως καὶ μὲ τὰ ἐναπομείναντα μέ-
νουμε ἐμβρόντητοι μὲ τὴν εὐχέρεια ἀπόδοσης τῆς κίνησης καὶ τῶν πραγμάτων μὲ 
σκίτσα μονοκονδυλιᾶς, ὅπως στὶς λευκὲς ληκύθους . Ἀκόμα καὶ σὲ τοίχους δεξαμε-
νῶν (!) ἔχουμε ὑπέροχα σχέδια, ὅπως τὸ περίγραμμα νέου πλήρως τρισδιάστατο2 
καὶ μὲ κανόνες προπτικῆς στὰ σκαλοπάτια.

Λευκὴ λήκυθος  
τῆς Κλασικῆς Ἐποχῆς.
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Σημ.: Τὰ ἀγγεῖα/ἀγγειογραφίες παρὰ τὴν τεράστια ποικιλότητα, συγκριτικὰ 
μὲ τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἀγάλματα, ἰδίως μὲ τὶς ζωγραφιὲς (ἐπιτοίχιες ἢ ἐπὶ πίνακι) 
τὰ θεωρῶ σαφῶς κατώτερα.

Πράγματι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δὲν περιελάμβαναν τοὺς ἀγγειογράφους (ἂν 
ὑπάρχῃ ἡ λέξη) στοὺς ζωγράφους (=γραφεῖς). Ἀπὸ τὶς δεκάδες γνωστῶν ὀνομά-
των πασίγνωστοι ἦσαν οἱ Πολύγνωστος, Ἀπελλῆς, Ζεῦξις, Παράσσιος μὲ ἑκα-
τοντάδες ἀναφορὲς στὴν Ἑλλ. Γραμματεία. Ἀντιθέτως οἱ ἀγγειογράφοι, ἐξ ὧν 
πολλοὶ δοῦλοι, ἐθεωροῦντο ὅτι ὑπηρετοῦσαν «βάναυσον τέχνην». Καὶ δὲν ἀπέ-
μειναν ὀνόματά τους στὴν Ἑλλ. Γραμματεία, μόνο ἡ ὑπογραφή τους στὰ ἀγγεῖα: 
Ἐξηκίας (ἢ Σόφιλος) ΕΓΡΑΦSΕ. Καὶ δὴ ἀνορθόγραφη!

Ἔτσι τὰ σκαριφήματα στὰ ἀγγεῖα δὲν μᾶς δηλοῦν παρὰ μακρινὸ ἄρωμα ἀπὸ τὸ 
μεγαλεῖο τῶν μεγάλων ζωγράφων. Φθάνουν στὸ ἐπίπεδο τῆς (θαυμάσιας) κίνησης 
καὶ σωστῆς ἀναλογίας. Λείπουν ὅμως ἡ σκιαγραφία (μόνο κάποιες ἀποχρώσεις στὰ 
ἐνδύματα) καὶ ἡ προοπτική. ∆ὲν λείπει ὅμως ἡ ἀξονομετρικὴ ἀπεικόνιση, ὅπου οἱ 
παράλληλες παραμένουν παράλληλες μὴ συγκλίνουσες σὲ σημεῖα φυγῆς (Σ.Φ.). Τέ-
τοιες ἔχουμε ἀπὸ κτήρια, σκαμνιά, πάγκους.

Βέβαια στοιχεῖα προοπτικὰ ἔχουμε, ὅπως οἱ ὀβὰλ ἀσπίδες ἀπὸ τὸν 6ο αἰ. (Ἐξη-
κίας), οἱ ρόδες ἁρμάτων καὶ τὸ μετωπικὸ τρέξιμο τῶν ἵππων. Αὐτὲς ἦσαν οἱ δυνα-
τότητες τῶν σκιτσογράφων τῶν ἀγγείων μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἐμπειρικῆς προο-
πτικῆς.

∆υστυχῶς τὰ ἔργα τῶν μεγάλων ζωγράφων δὲν διατηρήθησαν:

 Λόγῳ τῆς ἐξαφανίσεως τῶν φυτικῶν/ὀρυκτῶν χρωμάτων. Γιὰ παράδειγμα στὰ 
γλυπτά, ποὺ ἦσαν ὅλα χρωματισμένα (ἀπέμειναν τὸ 0,1%), λόγῳ κλίματος καὶ θαψί-
ματος (ἀπόκρυψη Ἑλλήνων ἢ μπαζοποίηση χριστιανῶν) ἀπέμειναν ἐλάχιστα ἴχνη 
τῶν 10 βασικῶν χρωμάτων καὶ τῶν ἀποχρώσεών των.

∆ίφυλλη θύρα σὲ ἀγγειογραφία μὲ ἐμπειρικὴ προοπτικὴ (κρατήρ, δ΄ αἰ. π.Χ.).
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Προοπτικὴ σὲ ἀρχαῖο  
χαρακτικὸ (λεπτομέρεια). 

Σ.Φ. = Σημεῖο φυγῆς.

Σ.Φ.

Σ.Φ.
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 Λόγῳ τοῦ εὔθραυστου fresco ὑλικῶν τῶν ἐπιφανειῶν. Ἐπιχρίσματα τοίχων ἢ 
ξύλινοι πίνακες, ὅλα ἀποσαθρωμένα.

Σημ.: Τὰ διατηρημένα frescos τῶν Μινώων εἶχαν χαθῆ ὡς τεχνογνωσία, ἡ δὲ ἐγ-
καυστικὴ (χρῶμα σὲ ζεστὸ κερί) ἐφευρέθηκε ἀπὸ Ἕλληνες τῶν Ἑλληνιστικῶν Χρό-
νων (Φαγιούμ).

∆ὲν θὰ δοῦμε –ἴσως– ποτὲ τὶς περίφημες «φωτογραφικές» λεπτομέρειες, ὅπως τὶς 
βλεφαρίδες τοῦ ἵππου καὶ τὸν «αἱματώδη ἀφρόν» στὰ ἔργα τοῦ Ἀπελλῆ, οὔτε τὴν 
«ζωντάνια» τοῦ λαγοῦ ἢ τοῦ ὄνου τοῦ Πολυκλείτου, τὰ ἀνεμίζοντα ἱμάτια τοῦ Ζεύ-
ξιδος, τὰ σταφύλια τοῦ Παρράσιου.

∆ὲν θὰ ἀπολαύσουμε τὴν ψευδαίσθηση τοῦ βάθους στὸν τοῖχο τῆς Λέσχης τῶν 
Κνιδίων καὶ τῆς Ποικίλης Στοᾶς.

Μόνο τὰ ἀνέκδοτα θὰ μείνουν ἐσαεὶ πρὸς δόξαν τῶν ἐπιφανῶν: Ὁ Σέξτος (Πύρρ. 
1.28) ἀναφέρει γιὰ τὸν Ἀπελλῆ: Ζωγράφιζε κάποτε ἕναν ἵππο πολεμικὸ στὸν ἀχὸ 
τῆς μάχης, σὰ νὰ ὁρμᾷ πρὸς τὸν θεατὴ ἀφηνιασμένος. Μέρες προσπαθοῦσε νὰ πα-
ραστήσῃ τὸν ματωμένο ἀφρὸ τοῦ στόματος. Ἀπελπισμένος καὶ ἔξαλλος πέταξε τὸ 
σφουγγάρι, ποὺ σκούπιζε τὰ χέρια του ἀπὸ τὶς νερομπογιές· Καὶ ἔπεσε ἀκριβῶς στὸ 
στόμα τοῦ ἵππου. Καί, ὦ τοῦ θαύματος, ὁ ἀφρὸς ἐκφράσθηκε τέλεια.

Ὁ Κλαύδιος Αἰλιανὸς ἔλεγε γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο, ὅτι πῆγε νὰ δῇ ἕναν ξακου-
στὸ πίνακα τοῦ Ἀπελλῆ μὲ τὸν ἑαυτό του καβάλα στὸν Βουκεφάλα. Μόλις τὸν 
εἶδε, δυσαρεστημένος εἶπε, «δὲν μοῦ μοιάζει». Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὁ Βουκεφάλας 
χλιμίντρισε πρὸς τὸν πίνακα, καὶ ὁ Ἀπελλῆς: «ὁ ἵππος ἐοικέ σου γραφικώτερος 
εἶναι κατὰ πολύ» (= ὁ ἵππος σου βασιλιᾶ, φαίνεται ὅτι ξέρει ἀπὸ ζωγραφικὴ κα-
λύτερα ἀπὸ σένα).

Καὶ ὁ θαυμασμὸς πρὸς τοὺς maîtres < magister < μέγιστος: «(Πολυγνώτου) ἀκρί-
βεια, πάθος, ἦθος, σχημάτων χρῆσιν (= προοπτική) καὶ ἱματίων λεπτότητα», Κλαύ-
διος καὶ «κοῖλα, ὑψηλὰ (=προοπτική) σκοτεινά, φωτεινὰ (=σκιαγραφημένα) σκλη-
ρά, μαλακὰ (=ὑφή) διὰ χρωμάτων ἀπεικονίζοντες ἐκμιμεῖσθε». Πλούτ: « (Ἀπελλῆς) 
ἐδίδασκε περὶ γραμμῆς καὶ σκιᾶς».

 ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÇ ÅÐÏ×Ç. Περὶ τὸν 4ο αἰ. οἱ Μακεδόνες βασιλεῖς (ἑλληνικὴ πο-
λεμικὴ φυλὴ στὶς παρυφὲς τοῦ Ἑλλ. Πολιτισμοῦ) καλοῦσαν Ἕλληνες ζωγράφους, 
γιὰ νὰ ὀμορφύνουν τὰ κτήριά τους. Τὰ ἔργα τους θὰ εἶχαν ὅλα τὴν τύχη τῶν λοι-
πῶν, ὅμως, ὦ τῆς Τύχης, ὁ Μ. Ἀνδρόνικος τὸ ’60 ἀνακάλυψε τοὺς περίφημους μα-
κεδονικοὺς τάφους.

Ἔτσι ἀποκαλύφθηκαν τὰ μόνα –μέχρι στιγμῆς– ζωγραφικὰ ἔργα μαθητῶν τῶν 
μεγάλων ζωγράφων σὲ καλὴ κατάσταση. Καὶ παγκοσμίως διελύθη ὁ μῦθος περὶ 
ἀνυπαρξίας προοπτικῆς καὶ σκιαγραφίας στοὺς Ἕλληνες. Εἴδαμε τοιχογραφίες μὲ 
ἅρματα, ποὺ τὰ ἄλογά τους ὁρμοῦν πρὸς τὸν θεατή, μὲ ρόδες ἐλλειπτικές, μὲ τὴν 
μπροστινὴ προοπτικὴ μεγαλύτερη, μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Περσεφόνης προοπτικὸ (ἀπὸ 
κάτω πρὸς τὰ πάνω).

Εἴδαμε πολεμιστὴ φωτοσκιασμένο στερεοσκοπικὰ (σὰν φωτογραφία ἀγάλματος) 
καὶ ἕνα ἐκπληκτικὸ περιστέρι, ποὺ φαίνεται σὰν νὰ κάθεται σὲ γεῖσο, αὐτοσκασμέ-
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Ζωγραφικὰ ἔργα τῆς Μακεδονι-
κῆς Ἐποχῆς μὲ χρήση προοπτικῆς 
καὶ σκιαγραφίας:

 «Ὁ τάφος τῆς Περσεφόνης». Ἡ 
αἴσθηση τῆς κίνησης καὶ τοῦ βά-
θους τονίζεται μὲ τὴν πλάγια προ-
οπτικὴ ἀπόδοση τῶν τροχῶν, ποὺ 
ἐξισορροποῦν σχεδιαστικὰ τὸ 
δυναμικὸ σχῆμα τοῦ δίφρου καὶ 
τῆς διαγωνίου τοῦ σκήπτρου.

 Φωτοσκιὰ καὶ ἐρριμένη σκιὰ σὲ 
τοιχογραφία ἀπὸ τὴν Βεργίνα (πε-
ρίπου 350 π.Χ.).

 Φωτοσκίαση σὲ τοιχογραφία μα-
κεδονικοῦ τάφου.
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Ἀρ χι τε κτο νι κὲς προ ο πτι κές. Λε πτο μέ ρεια τοι χο γρα φί ας ἀπὸ τὴν ἔπαυ λη Fannio Sinistore, 
πε ρὶ τὸ 40 π.Χ.

Στὸ ἔργο «Πε ρὶ Ἀρ χι τε κτο νι κῆς» τοῦ Βι τρου βί ου πε ρι λαμ βά νον ται σπου δαῖ ες πλη ρο-
φο ρί ες γιὰ τὴν τε χνι κὴ τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων. Στὸ ἕ βδο μο –ἀ πὸ τὰ δέ κα– βι βλί ο 
γί νε ται ἀ να φο ρὰ στὸν Σά μιο ζω γρά φο Ἀ γά θαρ χο, ὁ ὁ ποῖ ος κα τα σκεύ α σε πε ρί φη μη 
δι α κό σμη ση θε ά τρου, ὅ ταν ἐ πρό κει το νὰ παι χτῇ μιὰ τρα γῳ δί α τοῦ Αἰ σχύ λου καὶ συ-
νέ γρα ψε πραγ μα τεί α γιὰ τὰ σκη νι κὰ αὐ τά, ὅ που χρη σι μο ποι οῦν ταν νό μοι τῆς Προ ο-
πτι κῆς, οἱ ὁ ποῖ οι προ ϋ πο θέ τουν καὶ ἀ νά πτυ ξη τῶν Μα θη μα τι κῶν, ἐ κτὸς τῆς ἀ νά πτυ ξης 
τῆς Αἰ σθη τι κῆς. Ἰ δοὺ τί ἀ κρι βῶς ἀ να φέ ρει ὁ Βι τρού βιος: «Ἐ πει δὴ πα ρα τή ρη σα, ὅ τι 
πα ρό μοι ες ἐρ γα σί ες (τῶν Ἑλ λή νων) ἦ ταν χρή σι μες γιὰ τὸ σχε δι α ζό με νο σύγ γρα μά 
μου, ἄν τλη σα ἀ πὸ αὐ τὲς καὶ ἄρ χι σα νὰ γρά φω. Πρῶ τα ὁ Ἀ γά θαρ χος στὴν Ἀ θή να, 
ὅ ταν ἐ πρό κει το νὰ παι χτῇ μιὰ τρα γῳ δί α τοῦ Αἰ σχύ λου, ἔ κα νε τὴν κα τάλ λη λη δι α κό σμη-
ση καὶ ἔ γρα ψε γιὰ αὐ τὴν συ να φῆ πραγ μα τεί α. Ἀ πὸ αὐ τὴν ἀρ γό τε ρα πα ρορ μη θέν τες 
ὁ ∆η μό κρι τος καὶ ὁ Ἀ να ξα γό ρας ἔ γρα ψαν πα ρό μοι α πραγ μα τεί α, πῶς δη λα δή, ἐ ὰν 
ἔ χουν σχε δια σθῆ εἰ κό νες στὴ σκη νή, θὰ πα ρου σι ά ζων ται στὸν πα ρα τη ρη τὴ μὲ βά θος 
οἰ κο δο μή μα τα κα τὰ τοὺς φυ σι κοὺς νό μους...»
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νο, ρίχνοντας τὴ σκιά του στὸν τοῖχο, τελείως ζωντανό, ἕτοιμο νὰ πετάξῃ.

 ÅËËÇÍÉÓÔÉÊÇ-«ÑÙÌÁÚÊÇ». Ἡ ζωγραφικὴ τῶν βασιλείων τῶν Ἐπιγόνων 
ἐχάθη καὶ αὐτή. Μόνο μερικὲς μακρινὲς ἐπιρροὲς σὲ Ἰνδία καὶ Αἴγυπτο. Εἰδικὰ 
στὴν Αἴγυπτο (περιοχὴ Φαγιούμ) εὑρέθη σὰν ἐξαιρετικὲς μιμήσεις τῶν δασκάλων 
ἀπὸ Ἕλληνες (α΄ αἰ. π.Χ.), ἤτοι ἐγκαυστικὰ νεκρικὰ πορτραῖτα μὲ ἐξαίρετες ἀπο-
χρώσεις καὶ φωτοσκιάσεις.

Μὲ τὴν κατάκτηση ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν Ἕλληνες τεχνῖ-
τες καὶ καλλιτέχνες δούλευαν γιὰ τὴ Ρώμη. Ἔτσι οἱ καλύτεροι ζωγράφισαν τοίχους 
ἐπαύλεων, δημοσίων κτηρίων, ναῶν μὲ προοπτικὴ καὶ σκιαγραφία. Ἡ διαφορὰ μὲ 
τὶς παλαιότερες (διασωθεῖσες) ζωγραφιὲς εἶναι, ὅτι τώρα ἔχουμε μαθηματικὲς κα-
τασκευὲς μὲ σημεῖα φυγῆς.

 ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ. Περὶ τὰ 1350 ἐπέρχεται τὸ τέλος τοῦ Μεσαίωνα μὲ ραγδαῖες 
πολιτικο-οἰκονομικὲς ἐξελίξεις. Ἀποτέλεσμα, ἡ ἀπελευθέρωση τῶν πρώτων εὐρωπα-
ϊκῶν πανεπιστημίων [Πάδοβας < Πατάβιον 1220 μ.Χ., Σορβόνης 1250, Ὀξφόρδης < 
Ὀξωνία 1190] ἀπὸ τὸν θεοκρατικὸ κλοιό.

Ἡ ἔρευνα, ποὺ ξεκίνησε τὸν 10ο αἰ. μὲ μεταφράσεις στὰ Λατινικὰ ἀραβικῶν ἀν-
τιγράφων τῶν Ἑλλήνων, ἐπεκτείνεται στοὺς νεοφερμένους παπύρους ἀπὸ Κύπρο, 
Κρήτη (ἐγκ. «Ἡλίου»), ἀπὸ ὅπου πολλὲς ἐπιστῆμες ξεκινοῦν: Ἡ χυμεία < χυμέω(-
τῆς)  Ἀρ. Kimîja, Ἀστρονομία, Μαθηματικά.

Εἰδικὰ ἡ εὕρεση βιβλίων τῶν Πυθαγορείων, Ἀπολλωνίου κ.ἄ. ἐπανέφερε τὴν 
ἐφεύρεση τῶν Ἑλλήνων, τὴν προοπτική, ξανὰ στὸ προσκήνιο: «ἔστι μὲν ἀρχαία… 
καὶ τῆς τῶν πυθαγορείων μούσης (=ἐπιστήμης) εὑρήματα.. ἥ τε παραβολή, ὑπερ-
βολὴ καὶ ἔλλειψις ἐπὶ τὰς κωνικὰς τομάς… καὶ τῶν “Κωνικῶν” Ἀπολλωνίου καὶ 
Μεναίχμου», Πρόκλος.

Ἔτσι στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰ. ἔχουμε ἐπαναφορὰ τῆς ζωγραφικῆς σὲ διαφανῆ ὀθό-
νη, ἁπλῆ ἢ μὲ κάνναβο. Μὲ τὴν «φωτογραφική» αὐτὴ τεχνικὴ ἔγιναν πρώιμα ἔργα. 
Ἡ μαθηματικὴ ἐπίλυση τῆς ἀποτύπωσης μέσῳ τῆς κωνικῆς τομῆς δημιούργησε τὴν 
Προοπτική, τμῆμα τῆς παραστατικῆς Γεωμετρίας, μὲ εἰσηγητὴ –ὄχι ἐφευρέτη– τὸν 
Μπορουνελέσκι. Ἀποτέλεσμα, ἡ ἀναγέννηση τῆς Ζωγραφικῆς μὲ δεκάδες δασκά-
λους, ποὺ ξαναφθάνουν στὴν τελειότητα τῆς ἑλληνικῆς ζωγραφιᾶς, μετὰ ἀπὸ μία 
χιλιετία πλήρους ἀφασίας, μὲ μόνη ἔκφραση3 τὴ χριστιανικὴ «τέχνη» τοῦ Μεσαίω-
να («βυζαντινή-γοτθική»).

Βιβλιογραφία

1. Ἡλ. Μαριολάκος, «Γεωμυθολογία», «∆», τ. 296.

2. A. Konstam, «Ἱστ. Ἄτλας Ἀρχ. Ἑλλάδας», ἔκδ. Σαββάλας (σ. 26).

3. Κ. Καρμιράντζος, «Ἡ “βυζαντινὴ” τέχνη ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς», «∆», τ. 286.

 Κωστῆς Καρμιράντζος
 Ἀρχιτέκτων Ε.Μ.Π.



• «Ἡ Γῆ εἶ ναι ἐ πί πε δη καὶ ἔ χει ὅ ρια, τὰ ὁ ποῖ α ἴ σως εἶ ναι πα ραλ λη λό γραμ μα, 
ἐν δε χο μέ νως κυ κλι κά, ἡ Γῆ ὅ μως σί γου ρα δὲν εἶ ναι σφαι ρι κή.» 

• «Ὁ Οὐ ρα νὸς εἶ ναι ἡ ὀ ρο φὴ ἐ πά νω ἀ πὸ τὴ Γῆ. Ἕ να στα θε ρὸ ἀ δι α πέ ρα στο 
φράγ μα, ποὺ προ στα τεύ ει τό σο τοὺς πι στοὺς ὅ σο καὶ τοὺς ἄ πι στους ἀ πὸ τὰ 
ὕ δα τα, ποὺ ὑ πάρ χουν ἐ κεῖ θεν.» 

• «Τὰ ἀ στέ ρια ἐ πά νω στὸν Οὐ ρα νὸ (ἡ λέ ξη ἐ πά νω δὲν εἶ ναι τυ πο γρα φι κὸ λά θος) 
εἶ ναι πο λὺ μι κρό τε ρα τῆς Γῆς.»

Ἡ Βί βλος, οἱ Ἅ γιοι καὶ Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας, τὰ λει τουρ γι κὰ βι βλί α, ποὺ ἀ κό-
μα καὶ στὶς ἡ μέ ρες μας ψάλ λον ται στὶς ἐκ κλη σί ες πε ρι γρά φουν ἕ ναν κό σμο, ποὺ 
λί γοι ἀ πὸ ἐ μᾶς ἀ να γνω ρί ζου με σή με ρα. Ἕ ναν κό σμο, ὅ που ἡ Γῆ εἶ ναι στα θε ρή, 
ἀ κί νη τη καὶ στὴν μέ ση τῶν πραγ μά των, ἐ νῷ ὁ Ἥ λιος εἶ ναι ἐ κεῖ νος ποὺ κι νεῖ ται. 

Κά θε ἀν τί θε τη ἰ δέ α, ὅ πως αὐ τὲς ποὺ δί δα σκαν οἱ «εἰ δω λο λά τρες» Ἕλ λη νες 
αἰ ῶ νες πρίν, θε ω ρεῖ ται ἀ σε βὴς καὶ προ ο ρί ζε ται γιὰ τὸ πῦρ.

Ἀρ χαῖ ες ἑλ λη νι κὲς γνώ σεις γιὰ τὴ σφαι ρι κό τη τα τῆς Γῆς

α ρα τί θεν ται ἐν δει κτι κὰ ὡ ρι σμέ να ἀ πὸ τὰ δια σῳ θέν τα ἀ πο σπά σμα-
τα ἔρ γων ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων φι λο σό φων - ἐ πι στη μό νων, στὰ ὁ ποῖ α 
φαί νε ται ὅ τι εἶ χαν ἄ ρι στη γνώ ση τό σο τῆς σφαι ρι κό τη τας τῆς Γῆς 
ὅ σο καὶ τοῦ Ἡ λι ο κεν τρι κοῦ Συ στή μα τος. Ὁ «Πυ θα γό ρας λέ γει τὸν 
κό σμο σφαι ρο ει δῆ», μᾶς πλη ρο φο ρεῖ ὁ ∆ι ο γέ νης Λα έρ τιος («Πυ θα-

γό ρας», 19).

Πολ λὲς πλη ρο φο ρί ες γιὰ τὴ σφαι ρι κό τη τα τῆς Γῆς μᾶς δι α σῴ ζει ὁ Στρά βων 
στὰ «Γε ω γρα φι κά» καὶ κυ ρί ως στὰ δύο πρῶ τα βι βλί α του: «Ἡ ἐ πι φά νεια τῆς 
Γῆς εἶ ναι σφαι ρο ει δής» (Ά  20). «Ἡ Γῆ ὁ λό κλη ρη εἶ ναι σφαι ρο ει δής» (Β΄ ΙΙ,1). 
Ὁ λο στρόγ γυ λη; Ὄ χι βέ βαι α: «Σφαι ρο ει δὴς ἡ σύμ πα σα οὐχ ὡς ἐκ τόρ νου, ἀλ λ’ 
ἔ χει τι νὰς ἀ νω μα λί ας» (Ά  ΙΙΙ,3). 

Ὁ Στρά βων ἐ πί σης στὸ Ά  21 ἀ να φέ ρει τὸ ἑ ξῆς ἐκ πλη κτι κό: «Αὐ τὸς ποὺ ἔ χει 
στὰ χέ ρια του καὶ με λε τᾷ τὸ πα ρὸν σύγ γραμ μά μου, δὲν πρέ πει νὰ ἐμ φα νί ζε ται 
στὰ μά τια τοῦ κό σμου μέ χρι τέ τοι ου ση μεί ου ἀ παί δευ τος κι ὀ κνη ρός, ὥ στε νὰ 

«ÓTHTÙ Ï ÇËÉÏÓ
ÊÁÔÁ ÃÁÂÁÙÍ»
ἢ ὅ ταν τὸ ἑ βρα ϊ κὸ ἱ ε ρα τεῖ ο 
δι εκ δι κῇ δάφ νες Ἀ στρο νο μί ας
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Ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν Κόσμο ἀποτυπώνεται καθαρὰ στὸ ἔργο τοῦ μοναχοῦ 
Κοσμᾶ τοῦ Ἰνδικοπλεύστη (στ΄ αἰ. μ.Χ.), «Χριστιανικὴ Τοπογραφία»: Ἡ Γῆ, κατασκευα-
σμένη ὅπως ἡ Κιβωτὸς τῆς ∆ιαθήκης, «κολυμπάει» μέσα σὲ ἕναν τετράγωνο ὠκεανό. Ἀπὸ 
τὶς τέσσερις πλευρές της ἐκτείνονται πρὸς τὸν οὐρανὸ τέσσερις τοῖχοι ἔτσι, ὥστε τὸ ὅλο 
οἰκοδόμημα νὰ μοιάζῃ σὰ θόλος. Ὁ κόσμος χωρίζεται σὲ δύο χώρους: Τὸ ἰσόγειο, ὅπου κα-
τοικοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἔχει σὰν πάτωμα τὴ Γῆ καὶ σὰν στέγη τὸν οὐρανὸ καὶ τὸν ἐπάνω 
ὄροφο (τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν), ὅπου κατοικοῦν ὁ θεός, ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἄγγελοι, μὲ 
πάτωμα τὸν οὐρανὸ καὶ σκεπὴ τὸ στερέωμα. Μάλιστα ἔχει κι ἐκεῖνος ὁ χῶρος τοίχους καὶ 
καμαροειδῆ στέγη! (Βλ. «Ἡ περιπέτεια τῆς Ἀστρονομίας. Πῶς ἡ Ἐπιστήμη ἐκμηδενίστηκε 

ἀπὸ τὸ δόγμα», «∆», τ. 266.)
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μὴ φρον τί σῃ νὰ δῇ πο τέ του οὔ τε μί α σφαι ρι κὴ ἀ να πα ρά στα ση τῆς Γῆς οὔ τε 
τοὺς πε ρι γε γραμ μέ νους σ’ αὐ τὴν κύ κλους, ἄλ λους μὲν πα ράλ λη λους, ἤ τοι ἴ σο 
δι ά στη μα ἀ πέ χον τας τὸν ἕ ναν ἐκ τοῦ ἄλ λου, ἄλ λους δὲ κά θε τους, ἤ τοι προ σπί-
πτον τας στοὺς ἀ νω τέ ρω μὲ ὀρ θὴ γω νί α...» Αὐ τὸ ση μαί νει, ὅ τι τὴν ἐ πο χὴ τοῦ 
Στρά βω να (α΄ αἰ. π.Χ.) ὑ πῆρ χαν σφαι ρι κὲς ἀ να πα ρα στά σεις τῆς Γῆς, ὅ που ἦ σαν 
ση μει ω μέ νοι πα ράλ λη λοι καὶ με σημ βρι νοί. Ὁ Στρά βων εἶ χε ὑ πο λο γί σει τὸν Ἰ ση-
με ρι νὸ τῆς Γῆς, ἀ φοῦ τὴ χώ ρι σε σὲ 360 τμή μα τα: «ἑ πτα κο σί ων εἴ κο σι στα δί ων 
ἕ κα στον τῶν τμη μά των» (Β΄ Ε-132), δη λα δὴ ὁ Ἰ ση με ρι νὸς κα τὰ τὸ Στρά βω να 
ἦ ταν 360x720=259.200 στά δια. 

Ὁ Στρά βων ὄ χι μό νο εἶ χε τα ξι δεύ σει σὲ πά ρα πολ λοὺς τό πους, ἀλ λὰ καὶ εἶ χε 
δι α βά σει πολ λοὺς προ γε νέ στε ρούς του συγ γρα φεῖς, τοὺς ὁ ποί ους ἀ να φέ ρει στὰ 
ἔρ γα του. Στὸ Β΄ ΙΙ,2, ἀ να φέ ρει: «Λέ ει λοι πὸν ὁ Πο σει δώ νιος, ὅ τι ὁ Παρ με νί δης 
εἶ ναι εἰ ση γη τὴς τῆς δι αί ρε σης σὲ πέν τε ζῶ νες»· ἀ μέ σως 
με τὰ πα ρα θέ τει τὶς σχε τι κὲς ἀ πό ψεις τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη 
κι ἀ κο λού θως τὰ ὀ νό μα τα τῶν ζω νῶν (δι α κε καυ μέ-
νη, εὔ κρα τος κ.τ.λ.), τὸ πλά τος τους, τὶς πε ρι ο χές, 
στὶς ὁ ποῖ ες ἀν τι στοι χεῖ κά θε μί α ἀ πὸ αὐ τές, καὶ 
τὸ κλῖ μα τους. 

Οἱ ἀ πό ψεις τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη γιὰ τὴ σφαι ρι κό τη-
τα τῆς Γῆς εἶ ναι δι α τυ πω μέ νες στὸ ἔρ γο του «Πε ρὶ 
Οὐ ρα νοῦ» (297β - 298α).

Ἀρ χαῖ ες ἑλ λη νι κὲς γνώ σεις 
γιὰ τὸ Ἡ λι ο κεν τρι κὸ Σύ στη μα

τοὺς Ὀρ φι κοὺς Ὕ μνους ὁ Ἡ λι ο κεν τρι-
σμὸς λαμ βά νε ται ὡς δε δο μέ νος, δι ό τι 
με τα ξὺ πολ λῶν ση μαν τι κῶν πλη ρο-
φο ρι ῶν ὁ Ἥ λιος λαμ βά νε ται ὡς 
«κο σμο κρά τωρ» καὶ «δε σπό της 

τοῦ κό σμου», ἀ φαι ρῶν τας ἔ τσι ἀ πὸ τὴ Γῆ τὸ 
προ νό μιο τῆς ἡ γε τι κῆς θέ σης της στὸν κό σμο: 
«Κό σμου τὸν ἐ ναρ μό νιον δρό μον ἕλ κων».

Ἡ σφαι ρι κό τη τα τῆς Γῆς ἦ ταν γνω στὴ 
ἀ πὸ πα νάρ χαι ες (μυ θο λο γι κές) ἐ πο χές. 
Στὴν φω το γρα φί α ἀρ χαῖ ο μαρ μά ρι νο 
ἄ γαλ μα τοῦ Ἄτ λαν τα, ποὺ ὑ πο βα στά ζει 
τὴ (σφαι ρι κή) Γῆ, ἀ πὸ τὸ Ἀρ χαι ο λο γι κὸ 
Μου σεῖ ο τῆς Νά πο λης. ∆ι α κρί νον ται πα-
ράλ λη λοι χα ραγ μέ νοι στὴν πραγ μα τι κή 
τους θέ ση. (Βλ. «Ἡ Τε χνο λο γί α τῶν θε-

ῶν», ἔκδ. «∆αυ λός», 2003.)
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«Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος ὑποτίθεται τὰ μὲν ἀπλανέα τῶν ἄστρων καὶ τὸν 
Ἥλιον μένειν ἀκίνητον, τὴν δὲ Γῆν περιφέρεσθαι περὶ τὸν Ἥλιον κατὰ κύ-
κλου περιφέρειαν, ὃς ἔστι ἐν μέσῳ τῷ δρόμῳ κείμενος.» Ὁ Στοβαῖος γράφει: 
«Ἀρίσταρχος τὸν Ἥλιον ἵστησι» («Φυσικά», Α,25). Ὁ Πλούταρχος μᾶς πλη-
ροφορεῖ: «Ἀρίσταρχος τὸν Ἥλιον ἵστησι μετὰ τῶν ἀπλανῶν, τὴν δὲ Γῆ κινεῖν 
περὶ τὸν ἡλιακὸ κύκλο» («Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς 
Σελήνης»). Στὸ ἴδιο ἔργο ἀναφέρεται: «Σέλευκος ὁ μαθηματικὸς τὴν Γῆν, καὶ 
αὐτὸς κινεῖ... Τινὲς δὲ ἄλλοι μέσον πάντων τὸν Ἥλιον.» 

Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ «Περὶ Οὐρανοῦ» ἔργο του ἀναφέρει: «Οἱ Πυθαγόρειοι... 
λένε, ὅτι γύρω ἀπὸ τὸ κεντρικὸ πῦρ (Ἥλιο) ἡ Γῆ, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀστέρια (πλανῆ-
τες), γυρίζει σὲ κύκλο καὶ γίνεται ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νύκτα» (Β,13). Ὁ Σιμπλίκιος, 
σχολιάζοντας τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Ἀριστοτέλη, λέει, ὅτι: «Ἡ Γῆ, ὡς εἶναι ἕνα ἐκ 
τῶν ἄστρων περιφερομένων περὶ τὸ μέσον, σχηματίζει τὴ νύκτα καὶ τὴν ἡμέρα 
ἀνάλογα τῆς πρὸς τὸν Ἥλιον θέσεώς της.»

Πολλοὶ ἄλλοι ἀρχαῖοι σοφοὶ εἶχαν ἀναπτύξει θεωρίες σχετι-
κῶς μὲ τὸν Ἡλιοκεντρισμό. Ὁ Θαλῆς ὑπολόγισε τὴ διάρκεια 
τοῦ ἔτους σὲ 365 ἡμέρες, θεμελίωσε τὴ σφαιρικότητα τῆς Γῆς, 
βρῆκε τὴ λόξωση τῆς ἐκλειπτικῆς, ἐξήγησε, ὅτι ἡ Σελήνη δὲν 
εἶναι αὐτόφωτος, ἀλλὰ ἀντανακλᾷ τὸ φῶς τοῦ Ἥλιου, ἑρμή-
νευσε τὴν ἔκλειψη καὶ τὶς τροπὲς κ.τ.λ. Τὸ σημαντικώτερο ἀπ’ 
ὅλα θεωρεῖται ὁ ὑπολογισμὸς τῆς ἔκλειψης τοῦ Ἡλίου τῆς 
28ης Μαΐου 585 π.Χ., τὸν ὁποῖο ἔκανε πολλοὺς μῆνες πρίν. 
(Προκειμένου νὰ γίνῃ ὑπολογισμὸς ἔκλειψης Ἡλίου, πρέπει 
νὰ ὑπάρχῃ ἀσφαλῶς γνώση τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ Συστήματος, 
τῶν ἀποστάσεων Γῆς - Ἡλίου - Σελήνης, τῶν μεγεθῶν τους, 
τῶν τροχιῶν τους, τῶν ταχυτήτων τους κ.ἄ.)

Ὁ Θέων ὁ Σμυρναῖος λέει, ὅτι ὁ Ἀναξίμανδρος πρέσβευε τὸ Ἡλιοκεντρικὸ Σύ-
στημα: «Ἀναξίμανδρος δέ, ὅτι ἡ γῆ μετέωρος καὶ κινεῖται περὶ τὸ τοῦ κόσμου 
μέσον» (σ. 118, 18, ἔκδ. Χίλλερ). 

Ὁ Πλάτων στὸν «Τίμαιο» καὶ ἀλλαχοῦ τάσσεται ὑπὲρ τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ 
Συστήματος, λέγει δὲ μεταξὺ ἄλλων: «Τὴν δὲ Γῆ, ποὺ εἶναι τροφός μας, τὴν 
περιστρεφόμενη περὶ τὸν ἄξονα τοῦ κόσμου, φύλακα δὲ δημιουργὸ τῆς νύ-
κτας καὶ τῆς ἡμέρας.» Ἡ παρότρυνση τοῦ Πλάτωνα στὸν Εὔδοξο τὸν Κνίδιο 
νὰ ἑρμηνεύσῃ μαθηματικὰ τὶς ἀνωμαλίες ποὺ παρατηροῦνταν στὶς κινήσεις 
τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἑρμῆ καταδεικνύουν ἄριστη γνώση τῶν τροχιῶν τῶν 
πλανητῶν καὶ τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ Συστήματος. Ὁ Εὔδοξος ἐξήγησε τὸ φαι-
νόμενο μὲ τὴν βοήθεια ἀστρονομικῶν παρατηρήσεων καὶ τῆς Εὐκλειδείου 
Γεωμετρίας (βλ. «Ἡ Ἱπποπέδη τοῦ Εὐδόξου καὶ ἡ Οὐράνια Μηχανική», «∆», 
τ. 299 καὶ «Εὐκλείδεια Γεωμετρία: Ἀξεπέραστη στοὺς αἰῶνες», «∆», τ. 295). Οἱ 

Ἡ Γῆ 
μετέωρος 
καὶ κινεῖται 
περὶ τὸ τοῦ 

Κόσμου 
μέσον.

Ἀναξίμανδρος, 
στ΄ αἰ. π.Χ.
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ὑ πο λο γι σμοὶ αὐ τοὶ βρί σκον ται ἀ πο τυ πω μέ νοι στὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ-
θή ρων (βλ. «∆», τ. 299).

Ὁ Ἐ ρα το σθέ νης εἶ χε ὑ πο λο γί σει μὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ κρί βεια (ἐ πί σης μὲ τὴν Εὐ κλεί-
δεια Γε ω με τρί α) τὴν πε ρί με τρο τῆς Γῆς. Ὁ αὐ το κρά το ρας Ἰ ου λια νός, λά τρης τοῦ 
ἀρ χαί ου Ἑλ λη νι κοῦ Πνεύ μα τος, στὸ βι βλί ο του «Εἰς τὸν βα σι λέ α Ἥ λιον» γρά-
φει τὰ ἑ ξῆς : «Οἵ τε γὰρ πλά νη τες εὔ δη λον ὅ τι πε ρὶ αὐ τὸν (δη λα δὴ τὸν Ἥ λιον) 
ὥ σπερ βα σι λέ α χο ρεύ ον τες». (Βλ. «Ἡ ἐκ θρό νι ση τῆς Γῆς καὶ ἡ ἐν θρό νι ση τοῦ 
Ἥ λιου», «∆», τ. 313.)

Βί βλος: Ὁ Ἥ λιος κι νεῖ ται γύ ρω ἀ πὸ τὴ Γῆ 

Βί βλος πε ρι έ χει πά ρα πολ λὰ ἐ δά φια, στὰ ὁ ποῖ α φαί νε ται κα θα ρά, 
ὅ τι οἱ συγ γρα φεῖς της θε ω ροῦ σαν, ὅ τι ἡ Γῆ εἶ ναι ἐ πί πε δη καὶ βρί σκε-
ται στὸ κέν τρο τοῦ Σύμ παν τος: 
• «Ἑ ω σφό ρος δὲ εἶ δε τὴν ἑ αυ τοῦ τά ξιν, ἐ πι λα βέ σθαι πτε ρύ γων γῆς, 
ἐ κτι νά ξαι ἀ σε βεῖς ἐξ αὐ τῆς» («Ἰ ώβ», 38:12-13). Πῶς ἡ Γῆ μπο ρεῖ νὰ 

κρα τη θῇ ἀ πὸ τὶς πτέ ρυ γές της; Μιὰ σφαῖ ρα δὲν ἔ χει πτέ ρυ γες. Οἱ πτέ ρυ γες τῆς Γῆς 
ἀ να φέ ρον ται καὶ σὲ ἄλ λα ἀ πο σπά σμα τα τῆς «Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης» ὅ πως π.χ.: «Καὶ 
ἀ ρεῖ ση μεῖ ον εἰς τὰ ἔ θνη καὶ συ νά ξει τοὺς ἀ πο λο μέ νους Ἰσ ρα ὴλ καὶ τοὺς δι ε-
σπαρ μέ νους τοῦ Ἰ ού δα συ νά ξει ἐκ τῶν τεσ σά ρων πτε ρύ γων τῆς γῆς» («Ἡ σαΐ ας», 
11:12), «καὶ σύ, υἱ ὲ ἀν θρώ που, εἶ πον· τά δε λέ γει Κύ ριος τὴ γῆ τοῦ Ἰσ ρα ήλ· πέ ρας 
ἥ κει, τὸ πέ ρας ἥ κει ἐ πὶ τὰς τέσ σα ρας πτέ ρυ γας τῆς γῆς» («Ἰ ε ζε κι ήλ», 7:2).

• «Πά λιν πα ρα λαμ βά νει αὐ τὸν ὁ δι ά βο λος εἰς ὄ ρος ὑ ψη λὸν λί αν καὶ δεί κνυ σιν 
αὐ τῷ πά σας τὰς βα σι λεί ας τοῦ κό σμου καὶ τὴν δό ξαν αὐ τῶν» («Κα τὰ Ματ θαῖ-
ον», 4:8). Σὲ ὅ σο ὑ ψη λὸ ὄ ρος κι ἂν ἀ νε βῇς, λό γῳ τῆς σφαι ρι κό τη τας τῆς Γῆς 
δὲν μπο ρεῖς νὰ δῇς «πά σας τὰς βα σι λεί ας τοῦ κό σμου». Θὰ μπο ροῦ σες νὰ τὶς 
δῇς, μό νο ἐ ὰν ἡ Γῆ ἦ ταν ἐ πί πε δη. 

• Ἐ πά νω ἀ πὸ τὴν ἐ πί πε δη Γῆ ὁ Για χβὲ ἔ χει στή σει τὸν Οὐ ρα νό, μιὰ σκη νὴ σὰν 
κά μα ρα: «Ὁ στή σας ὡς κα μά ραν τὸν οὐ ρα νὸν καὶ δι α τεί νας ὡς σκη νὴν κα τοι-
κεῖν» («Ἡ σαΐ ας», 40:22).

• «Καὶ εἶ πεν Ἰ η σοῦς· στή τω ὁ ἥ λιος κα τὰ Γα βα ὼν καὶ ἡ σε λή νη κα τὰ φά ραγ-
γα Αἰ λών. Καὶ ἔ στη ὁ ἥ λιος καὶ ἡ σε λή νη ἐν στά σει, ἕ ως ἠ μύ να το ὁ Θε ὸς 
τοὺς ἐ χθροὺς αὐ τῶν. καὶ ἔ στη ὁ ἥ λιος κα τὰ μέ σον τοῦ οὐ ρα νοῦ, οὐ προ ε-
πο ρεύ ε το εἰς δυ σμὰς εἰς τέ λος ἡ μέ ρας μιᾶς.» («Ἰ η σοῦς τοῦ Ναυ ῆ», 10:12-13.) 
Πρό κει ται γιὰ τὸ ση μαν τι κώ τε ρο βι βλι κὸ ἀ πό σπα σμα, ποὺ ὑ πο στη ρί ζει τὸν 
ἱ ε ρὸ Γε ω κεν τρι σμό. Ὁ θε ὸς ἤ θε λε νὰ πα ρα τεί νῃ τὴν ἡ μέ ρα, προ κει μέ νου οἱ 
Ἑ βραῖ οι νὰ προ λά βουν νὰ σφά ξουν τοὺς ἐ χθρούς τους. Ἔ δω σε λοι πὸν δι-
α τα γὴ νὰ στα μα τή σῃ –ὄ χι ἡ Γῆ, ποὺ εἶ ναι αὐ τή, ποὺ κι νεῖ ται γύ ρω ἀ πὸ τὸν 
Ἥ λιο, ἀλ λά– ὁ Ἥ λιος· καὶ ὁ Ἥ λιος στή θη κε στὴ μέ ση τοῦ Οὐ ρα νοῦ καὶ 
δὲν πο ρευ ό ταν πρὸς τὴ δύ ση.
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• «Καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει. Αὐ-
τὸς ἀνατέλλων ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν· κυκλοῖ 
κυκλών, πορεύεται» («Ἐκκλησιαστής», 1:5).

• «Φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ, κατορθωθήτω ἡ γῆ καὶ μὴ σα-
λευθήτω» («Παραλειπομένων Ά», 16:30).

• «Καὶ ὤφθησαν ἀφέσεις θαλάσσης, καὶ ἀπεκαλύφθη θεμέλια τῆς οἰκουμένης 
ἐν τῇ ἐπιτιμήσει Κυρίου, ἀπὸ πνοῆς πνεύματος θυμοῦ αὐτοῦ» («Βασιλειῶν Β »́, 
22:16).

• «Καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια της γῆς» («Παροιμί-
αι Σολομῶντος», 8:29).

• «Καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, καὶ ἡ δεξιά 
μου ἐστερέωσε τὸν οὐρανόν» («Ἡσαΐας», 48:13).

• «Ὁ σείων τὴν ὑπ’ οὐρανὸν ἐκ θεμελίων, οἱ δὲ στῦ-
λοι αὐτῆς σαλεύονται» («Ἰώβ», 9:6). 

• «Ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν μὲ τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ 
μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν. Τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ 
οἶδᾳς; ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς; Ἐπὶ 
τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασι; τίς δὲ ἔστιν ὁ βα-
λὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς». («Ἰώβ», 38:4-6).

• «Καὶ διασπερεῖ σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς» («∆ευ-
τερονόμιον», 28:64). Μία σφαῖρα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ 
δύο ἄκρα.

• «Ἐν αὐτοῖς ἔθνη κερατιεῖ ἅμα ἕως ἀπ’ ἄκρου γῆς» («∆ευτερονόμιον», 28:64). 
Ἐδῶ ἡ Γῆ περιγράφεται μὲ ἕνα ἄκρο. 

• Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γῆ ἔχει κι ὁ Οὐρανὸς ἕνα ἄκρο: «Καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέ-
λους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, 
ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ» («Κατὰ Ματθαῖον», 13:27).

• Ἡ «Ἀποκάλυψις» ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ Γῆ ἔχει τέσσερις γωνίες: «Καὶ μετὰ τοῦτο 
εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς» (7:1), 
«καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς» 
(20:8).

• Ἀπὸ τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς Βίβλου καθίσταται σαφές, ὅτι ὑπάρχουν νερὰ 
τόσο ἐπάνω ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅσο καὶ κάτω ἀπὸ τὴν Γῆ. Ὁ θεὸς ἔβαλε τὴ 
Γῆ νὰ ἐπιπλέῃ στὰ νερά, ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ κάτω της: «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· 
γεννηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον 
ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, 

Ἐπάνω ἀπὸ τὴν 

ἐπίπεδη Γῆ ὁ Γιαχβὲ 

ἔχει στήσει τὸν 

Οὐρανό, μιὰ σκηνὴ 

σὰν κάμαρα: «Ὁ 

στήσας ὡς καμάραν 

τὸν οὐρανὸν καὶ 

διατείνας ὡς 

σκηνὴν κατοικεῖν».

(«Ἡσαΐας», 40:22.)
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καὶ δι ε χώ ρι σεν ὁ Θε ὸς ἀ νὰ μέ σον τοῦ ὕ δα τος, ὃ ἦν ὑ πο κά τω τοῦ στε ρε ώ μα-
τος, καὶ ἀ να μέ σον τοῦ ὕ δα τος τοῦ ἐ πά νω τοῦ στε ρε ώ μα τος. Καὶ ἐ κά λε σεν 
ὁ Θε ὸς τὸ στε ρέ ω μα οὐ ρα νόν. καὶ εἶ δεν ὁ Θε ός, ὅ τι κα λόν, καὶ ἐ γέ νε το 
ἑ σπέ ρα καὶ ἐ γέ νε το πρω ΐ, ἡ μέ ρα δευ τέ ρα. Καὶ εἶ πεν ὁ Θε ός· συ να χθή τω τὸ 
ὕ δωρ τὸ ὑ πο κά τω τοῦ οὐ ρα νοῦ εἰς συ να γω γὴν μί αν, καὶ ὀ φθή τω ἡ ξη ρά. 
καὶ ἐ γέ νε το οὕ τως. καὶ συ νή χθη τὸ ὕ δωρ τὸ ὑ πο κά τω τοῦ οὐ ρα νοῦ εἰς τὰς 
συ να γω γὰς αὐ τῶν, καὶ ὤ φθη ἡ ξη ρά. Καὶ ἐ κά λε σεν ὁ Θε ὸς τὴν ξη ρὰν γῆν» 
(«Γέ νε σις» 1,6:10).

• «Οὐ ποι ή σεις σε αυ τῷ εἴ δω λον, οὐ δὲ παν τὸς ὁ μοί ω μα, ὅ σα ἐν τῷ οὐ ρα νῷ ἄ νω 
καὶ ὅ σα ἐν τῇ γῇ κά τω καὶ ὅ σα ἐν τοῖς ὕ δα σιν ὑ πο κά τω τῆς γῆς» («Ἔ ξο δος», 
20:4 καὶ «∆ευ τε ρο νό μιον», 5:8).

• «Κύ ρι ε, ὁ Θε ὸς Ἰσ ραήλ, ἀ πὸ τῶν πτε ρύ γων τῆς γῆς τέ ρα τα ἠ κού σα μεν, ἐλ πὶς 
τῷ εὐ σε βεῖ. καὶ ἐ ροῦ σιν· οὐ αῖ τοῖς ἀ θε τοῦ σιν, οἱ ἀ θε τοῦν τες τὸν νό μον. Φό-
βος καὶ βό θυ νος καὶ πα γὶς ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς ἐ νοι κοῦν τας ἐ πὶ τῆς γῆς καὶ ἔ σται 
ὁ φεύ γων τὸν φό βον ἐμ πε σεῖ ται εἰς τὸν βό θυ νον, ὁ δὲ ἐκ βαί νων ἐκ τοῦ βο θύ-
νου ἁ λώ σε ται ὑ πὸ τῆς πα γί δος, ὅ τι θυ ρί δες ἐκ τοῦ οὐ ρα νοῦ ἠ νεῴχθη σαν, καὶ 
σει σθή σε ται τὰ θε μέ λια της γῆς» (Ἡ σαΐ ας, 24:15-18). Αὐ τός, ποὺ θὰ φύ γῃ ἀ πὸ 
τὸν φό βο, θὰ πέ σῃ στὸν βό θρο, αὐ τός, ποὺ θὰ ἀ νέ βῃ ἐ πά νω ἀ πὸ τὸν βό θρο, 
θὰ πια στῇ στὴν πα γί δα, δι ό τι ὁ Κύ ριος, ὁ θε ὸς Ἰσ ρα ήλ, ἄ νοι ξε τὶς θυ ρί δες τοῦ 
Οὐ ρα νοῦ καὶ σεί ον ται τὰ θε μέ λια τῆς Γῆς, ἡ ὁ ποί α βέ βαι α ἔ χει πτέ ρυ γες. Ἀ σχο-
λί α στο.

• Τὰ ὕ δα τα, ποὺ βρί σκον ται κά τω ἀ πὸ τὴ Γῆ, ἔ χουν καὶ ψά ρια: «Παν τὸς ἰ χθύ ος, 
ὅ σα ἐ στὶν ἐν τοῖς ὕ δα σιν ὑ πο κά τω τῆς γῆς» («∆ευ τε ρο νό μιον», 4:18.).

Ἡ ἱ ε ρὴ ἐ πι πε δό τη τα σὲ κη ρύγ μα τα Ἁ γί ων Πα τέ ρων

ε τὰ τὴν ἐ πι κρά τη ση τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ ἔ γι ναν πολ λὲς καὶ δι ά φο ρες 
προ σπά θει ες νὰ ἐ ξη γη θοῦν τὸ σχῆ μα τῆς Γῆς καὶ ἡ θέ ση της στὸ 
Σύμ παν μὲ κύ ριο στό χο νὰ ἀ πορ ρι φθοῦν ὅ λες οἱ «εἰ δω λο λα τρι κές» 
ἑλ λη νι κὲς κο σμο λο γι κὲς θε ω ρί ες, ὥ στε νὰ προ σαρ μο στοῦν οἱ πα ρα-
τη ρή σεις στὰ ἀ να γρα φό με να στὴν Βί βλο. Ἐν δει κτι κά:

• «Ἐν τῇ χει ρὶ αὐ τοῦ τὰ πέ ρα τα τῆς γῆς καί, ὅ τι ἐ πὶ θα λασ σῶν ἐ θε με λί ω σεν 
αὐ τήν. Καὶ δο κεῖ μὲν ἐ ναν τί α ταῦ τα εἶ ναι, πολ λὴν δὲ ἔ χει τὴν συμ φω νί αν. Ὁ 
γὰρ εἰ πών, ὅ τι ἐ πὶ τῶν ὑ δά των ἐ θε με λί ω σεν αὐ τήν» (Ἰ ω άν νης Χρυ σό στο μος, 
«Αd populum Antiochenum», ὁ μι λί ες 1-21, τόμ. 49, σελ. 108, γρ. 19-24).

• «Τὴν γῆν ὑ πὸ τῶν ὑ δά των βα στα ζο μέ νην» (Ἰ ω άν νης Χρυ σό στο μος, «Αd 
populum Antiochenum», ὁ μι λί ες 1-21, τόμ. 49, σελ. 112, γρ. 50).

• «Ὁ στε ρε ώ σας τὴν γῆν» (Μέ γας Βα σί λει ος, «Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», 22, 
53:33). 
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• «Χριστὸς γὰρ ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Υἱός, ὁ πήξας τοὺς οὐρανοὺς ὡσεὶ 
καμάραν, καὶ θεμελιώσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, καὶ στερεώσας τὴν 
θάλασσαν· ὁ πῦρ, καὶ θεῖον, καὶ γέενναν, καὶ φόβον, καὶ τρόμον αἰωνίων 
κριτηρίων ἑτοιμάσας τοῖς ἁμαρτάνουσιν» (Μέγας Βασίλειος, «Λόγος», τό-
μος 30, σελ. 813, γρ. 13).

•  «Ὁ στήσας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ καμάραν» (Μέγας Βασίλειος, «Ὁμιλίαι ἑξαη-
μέρου», ὁμιλία 1, 8:12). Στὸ συγκεκριμένο βιβλίο ὁ Μ. Βασίλειος ἀπορρίπτει 
ὅλες τὶς ἑλληνικὲς κοσμολογικὲς θεωρίες, γιατὶ εἶναι εἰδωλολατρικές. Περιγρά-
φει τὸ «στερέωμα» ὡς ἐσωτερικὰ κοῖλο καὶ ἐξηγεῖ, ὅτι ὁ «οὐράνιος θόλος» 
εἶναι ἐξωτερικὰ ἐπίπεδος ἢ κυρτός, ὥστε νὰ συγκεντρώνωνται τὰ νερά, ποὺ 
πέφτουν ἀπὸ ἐκεῖ στὴ Γῆ μὲ τὴ μορφὴ τῆς βροχῆς κ.λπ.. Ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ 
τῶν θαλασσῶν τῆς Γῆς, ποὺ ἀποτελοῦσε γιὰ κοσμολογικοὺς καὶ θεολογικοὺς 
λόγους ἀντικείμενο συζητήσεων, ὁ Βασίλειος ἀποφαίνεται, ὅτι ὑπάρχει μόνο 
μία θάλασσα, ἡ Κασπία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ συγκοινωνῇ μὲ τὸν Ὠκεανό, ἀλλὰ 
οἱ ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουν τὸ ἀκριβὲς σημεῖο. Οἱ «καταργημένοι» γιὰ τὸν Μ. 
Βασίλειο Ἕλληνες φιλόσοφοι εἶχαν ἁπλοϊκὲς ἢ ἀφελεῖς ἀντιλήψεις. 

Ἕνας καλόγερος τοῦ Μεσαίωνα ἀκολουθῶντας τὶς βιβλικὲς περιγραφὲς βρίσκει τὸ σημεῖο, 
ὅπου συναντῶνται ἡ Γῆ καὶ ὁ Οὐρανός. (L’atmosphère: météorologie populaire, Camille 

Flammarion, 1888.)
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Χάρτης τῆς ἐπίπεδης Γῆς σύμφωνα μὲ τὴ «Χριστιανικὴ Τοπογραφία» τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἰνδι-
κοπλεύστη (κάτω σχεδιαστικὴ ἀποτύπωση). Ὁ Νεῖλος περνᾷ κάτω ἀπὸ τὸν ὠκεανό, συνε-
χίζεται στὴ στεριὰ (περιοχὲς «ἔνθεν τοῦ ἐπιγείου Παραδείσου») καὶ φθάνει στὸν ἐπίγειο 
Παράδεισο, ἀπὸ ὅπου πηγάζει· τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς τρεῖς μεγάλους ποταμοὺς 

τῆς Ἀσίας, Εὐφράτη, Τίγρη καὶ Γάγγη.
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• «Γῆ δὲ οὐκ ἀ φ’ ἑ αυ τῆς ἐ ρή ρει σται, ἀλ λ’  ἐ πὶ μὲν τὴν τῶν ὑ δά των οὐ σί αν συ νέ-
στη κεν, ἐμ πε ρι έ χε ται δὲ καὶ αὕ τη κα τὰ τὸ μέ σον συν δε θεῖ σα τοῦ παν τός. ἥ 
τε θά λασ σα καὶ ὁ ἔ ξω θεν πε ριρ ρέ ων τὴν σύμ πα σαν γῆν μέ γας ὠ κε α νὸς ὑ πὸ 
ἀ νέ μων κι νεῖ ται» (Μέ γας Ἀ θα νά σιος, «Κα τὰ Ἑλ λή νων», τμ. 27, γρ. 46-49).

«Ἀ νε λεῖν τῶν ἑλ λη νι κῶν ὑ πο θέ σε ων τὴν πλά νην»

ἐ πι βο λὴ τῆς ἑ βρα ϊ κῆς βι βλι κῆς ἀν τί λη ψης πε ρὶ Κό σμου ὡ λο κλη ρώ-
θη κε ἀ πὸ τὸν Κο σμᾶ τὸν Ἰν δι κο πλεύ στη. Τὸ βι βλί ο του μὲ τίτ λο: 
«Χρι στι α νι κὴ Το πο γρα φί α» ἀ πο τέ λε σε ἔ κτο τε τὸ μο να δι κὸ ἐ πι τρε-
πτὸ ἐγ χει ρί διο Κο σμο λο γί ας. Ὁ Κο σμᾶς Ἰν δι κο πλεύ στης ἦ ταν Αἰ-
γύ πτιος μο να χός, ὁ ὁ ποῖ ος –ὅ πως μαρ τυ ρᾷ τὸ ὄ νο μά του– πρέ πει 

νὰ εἶ χε τα ξι δεύ σει στὸν Ἰν δι κὸ Ὠ κε α νό. Στὸ ἐμ πλου τι σμέ νο μὲ ἐ πε ξη γη μα τι κὰ 
σχέ δια βι βλί ο του «δι α ψεύ δει» τοὺς «εἰ δω λο λά τρες» Ἕλ λη νες ἐ πι στή μο νες καὶ 
φι λο σό φους, ποὺ ἔ κα ναν λό γο γιὰ σφαι ρι κὴ Γῆ, καὶ «ἐ πι βε βαι ώ νει» τὴν ἐ πι πε-
δό τη τά της. 

Πα ρου σιά ζει τὴ Γῆ σὰν μί α ἐ πι μή κη πε διά δα, σὰν ἰ σό γει ο δω μά τιο, ποὺ ἐ πι-
στε γά ζε ται ἀ πὸ τὸν οὐ ρά νιο θό λο κα τ’ ἀ πο μί μη ση τῆς Κι βω τοῦ τῆς ∆ι α θή κης 
τοῦ Μω υ σέ ως καὶ τὸν βι βλι κὸ πα ρά δει σο στὸ πρῶ το πά τω μα. Ὑ πο στη ρί ζει, 
πὼς ἡ Γῆ πε ρι βάλ λε ται ἀ πὸ τὸν ὠ κε α νό, πέ ρα καὶ γύ ρω ἀ πὸ τὸν ὁ ποῖ ο βρί σκε-
ται ἡ χώ ρα, ποὺ ζοῦ σαν οἱ ἄν θρω ποι πρὶν ἀ πὸ τὸν κα τα κλυ σμὸ τοῦ Νῶ ε. Στὴν 
βο ρει νὴ ἄ κρη της ἡ Γῆ ἀ νυ ψώ νε ται καὶ δη μι ουρ γεῖ ἕ να κω νι κὸ βου νό. Ὁ Ἥ λιος 
εἶ ναι πο λὺ μι κρό τε ρος ἀ πὸ τὴ Γῆ καὶ κρύ βε ται τὸ βρά δυ πί σω ἀ πὸ τὸ κω νι κὸ 
βου νό, γύ ρω ἀ πὸ τὸ ὁ ποῖ ο κι νεῖ ται ὁ ἀ στρι κὸς κό σμος, ὑ πο βα στα ζό με νος ἀ πὸ 
τοὺς ἴ διους τοὺς ἀγ γέ λους.

 Πα ρα τί θεν ται με ρι κὰ ἐν δει κτι κὰ ἀ πο σπά σμα τα ἀ πὸ τὴν «Χρι στι α νι κὴ Το πο-
γρα φί α»:

• «Ὅ στις τε σὺν Θε ῷ ἱ κα νὸς ὑ πάρ χει, μά λι στα σὺν ταύ τῃ τῇ βί βλῳ καὶ τῷ τό-
μῳ ἐκ βά θρων ἀ νε λεῖν τῶν ἑλ λη νι κῶν ὑ πο θέ σε ων τὴν πλά νην... Πρὸς μά θη σιν 
καὶ κα τα νό η σιν θεί ων δογ μά των καὶ ἀ να τρο πὴν ἑλ λη νι κῶν προ λή ψε ων, καὶ 
ὅ πως ἅ πας ὁ σκο πὸς τῆς θεί ας Γρα φῆς εἰς τὴν μέλ λου σαν κα τά στα σιν ἀ φο ρᾷ» 
(Πρό λο γος).

• «Εἰ γὰρ ὡς χρι στια νὸς ἀ να τρέ πειν ἠ βού λε το τὴν δό ξαν τὴν ἑλ λη νι κήν, τάς γε 
πε ρὶ τού του πρῶ τον ἀρ χὰς ἐ χρῆν ἐκ βά θρων ἀ νε λεῖν, τὴν σφαῖ ραν καὶ τὴν 
ταύ της πε ρι φο ράν, ὅ περ ἡ μεῖς βου λή σει Θε οῦ ἐν ἑ τέ ρῳ συγ γράμ μα τι αἰ τη θέν-
τες πε ποι ήκα μεν» (Χρι στια νοῦ, «Πε ρὶ δι α μο νῆς οὐ ρα νῶν», Λό γος Ζ , 7.1).

• «Αἰ σχυ νέ σθω σαν τοί νυν Ἕλ λη νες οἱ συ να ΐ διον τῷ Θε ῷ τὸν κό σμον ὑ πο τι θέ-
με νοι καὶ προ βι ο τὴν κα ταγ γέλ λον τες καὶ ἀ νά στα σιν σω μά των ἀ θε τοῦν τες. 
Αἰ σχυ νέ σθω σαν καὶ οἱ τού των ἐ πα κό λου θοι, οἱ χρι στι α νί ζειν μὲν δο κοῦν τες, 
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τῷ δὲ ἔρ γῳ τὰ τῶν Ἑλ λή νων φρο νοῦν τες, οἱ λέ γον τες σφαι ρο ει δῆ εἶ ναι τὸν 
οὐ ρα νόν. Οὐ δὲν γὰρ ἕ τε ρον καὶ αὐ τοὶ λέ γου σιν, ὧν οἱ Ἕλ λη νες κα ταγ γέλ-
λου σιν, ἀ εὶ τὸν κό σμον οὕ τως ἐν φθο ρᾷ τῶν σω μά των εἶ ναι καὶ ἀ νά στα σιν 
σω μά των μη δέ πο τε γί νε σθαι, μή τε ἑ τέ ραν κα τά στα σιν» (Πρό λο γος πε ρὶ τῶν 
Ἀ πο στό λων, 5.178).

Ἀ στρο νό μοι στὶς πυ ρὲς τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἐ ξέ τα σης

ὰ σκο τει νὰ χρό νια τοῦ Με σαί ω να οἱ ἐ πι στή μο νες, ποὺ τολ μοῦ σαν 
νὰ ὑ πο στη ρί ξουν κά ποι α θε ω ρί α, ἡ ὁ ποί α ἐρ χό ταν σὲ ἀν τί θε ση μὲ 
τὴν Βί βλο, ἀν τι με τώ πι ζαν τὶς πυ ρὲς τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἐ ξέ τα σης. Στὸ τεῦ χος 
311 τοῦ «∆» πα ρου σι ά στη κε ἡ κα τα δί κη σὲ διὰ πυ ρᾶς θά να το τοῦ 
φι λο σό φου Τζι ορ ντά νο Μπροῦ νο, ὁ ὁ ποῖ ος θε ω ρή θη κε ἄ κρως ἐ πι-

κίν δυ νος, δι ό τι ἐ πα νε λάμ βα νε τὰ πο ρί σμα τα τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων φι λο σό φων, 
σύμ φω να μὲ τὰ ὁ ποῖ α τὸ Σύμ παν εἶ ναι ἄ πει ρο καὶ ὁ μο γε νές.

Τὸ 1633 ὁ Γα λι λαῖ ος πα ρου σι ά στη κε σι δη ρο δέ σμιος μπρο στὰ στὴν Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση, ἀ πὸ 
τὴν ὁ ποί α κα τα δι κά σθη κε, για τὶ πί στευ ε καὶ ὑ πο στή ρι ζε «δο ξα σί ες ψεύ τι κες καὶ ἀν τί θε-
τες πρὸς τὶς Ἁ γί ες καὶ Ἱ ε ρὲς Γρα φές, ὅ τι ὁ Ἥ λιος εἶ ναι τὸ κέν τρο τοῦ κό σμου καὶ ὅ τι δὲν 
κι νεῖ ται ἀ πὸ τὴν ἀ να το λὴ πρὸς τὴ δύ ση, ἀλ λὰ ὅ τι ἡ Γῆ κι νεῖ ται καὶ αὐ τὴ δὲν ἀ πο τε λεῖ τὸ 

κέν τρο τοῦ κό σμου». 

Ὁ Γα λι λαῖ ος ἀν τι με τω πί ζει τὴν Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση. 
(Κρι στιά νο Μπάν τι, 1857.)
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Ἡ πλέ ον γνω στὴ πε ρί πτω ση δί ω ξης ἐ πι στή μο να εἶ ναι αὐ τὴ τοῦ Γα λι λαί ου. Ἡ 
ἀ νοι κτὴ ὑ πο στή ρι ξη τοῦ Ἡ λι ο κεν τρι κοῦ Συ στή μα τος ἔ φε ρε τὸν Γα λι λαῖ ο σὲ ὁ ρι-
στι κὴ σύγ κρου ση μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ ποί α τοῦ συ νέ στη σε νὰ στα μα τή σῃ νὰ δι-
δά σκῃ τὶς «αἱ ρε τι κές» ἡ λι ο κεν τρι κὲς ἀρ χές, οἱ ὁ ποῖ ες ἦ ταν ἀν τί θε τες μὲ τὴν Ἁ γί α 
Γρα φή. Λό γῳ τῆς κυ κλο φο ρί ας τοῦ βι βλί ου του «∆ι ά λο γος», ὅ που ὁ Γα λι λαῖ ος 
συ νέ κρι νε τὶς πλα νη τι κὲς ἀρ χὲς τοῦ Πτο λε μαί ου καὶ τοῦ Κο πέρ νι κου, προ κλή θη κε 
τε ρά στια ἀ να στά τω ση, καὶ τὸν κά λε σαν σὲ ἀ πο λο γί α. Τὸ 1633 ἀ ναγ κά στη κε νὰ 
πα ρα δε χθῇ δη μό σια τὶς «πλά νες» του γιὰ τὸ Ἡ λι ο κεν τρι κὸ Σύ στη μα, προ κει μέ-
νου νὰ ἀπο φύ γῃ τὴ θα να τι κὴ κα τα δί κη στὴν πυ ρὰ ἀ πὸ τὴν «Ἱ ε ρὰ Ἐ ξέ τα ση», ἀλ-
λὰ κα τα δι κά στη κε σὲ κα τ’ οἶ κον πε ρι ο ρι σμὸ χω ρὶς χρο νι κὸ ὅ ριο, λό γῳ «βα ρύ τα-
των ἐγ κλη μά των» καὶ «ὑ πο ψί ας αἵ ρε σης». Τὸ βι βλί ο του κα θὼς καὶ ἡ «Ἐ πι το μή» 
τοῦ Κέ πλερ προ στέ θη καν στὸν κα τά λο γο τῶν ἀ πα γο ρευ μέ νων βι βλί ων. 

* * *
ὴν ἐ πο χὴ ἐ κεί νη ἐ πι βλή θη κε ἡ πρα κτι κὴ τῆς ἀ να γρα φῆς πα ρα πομ-
πῶν σὲ βι βλι ο γρα φί α. Κά θε ἐ πι στή μο νας, ποὺ ὑ πο στή ρι ζε κά ποι α 
θε ω ρί α, ὤ φει λε νὰ ση μει ώ σῃ σὲ πα ρα πομ πὴ τὸ σχε τι κὸ ἐ δά φιο τῆς 
Βί βλου, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ἐ ναρ μο νι ζό ταν ἡ θε ω ρί α του αὐ τή, ὥ στε νὰ μὴν 
θε ω ρη θῇ ὡς αἱ ρε τι κός. [Ἀ νά λο γη πρα κτι κὴ ἀ κο λου θοῦ σαν ἀ νελ λι-

πῶς καὶ οἱ κομ μου νι στὲς συγ γρα φεῖς στὴν πρώ ην Σο βι ε τι κὴ Ἕ νω ση τὸν πε ρα-
σμέ νο αἰ ῶ να, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ βα ζαν στὰ συγ γράμ μα τά τους πα ρα πομ πὲς ἀ πὸ κεί με να 
τοῦ Μάρξ, ὥ στε νὰ μὴν κα τη γο ρη θοῦν γιὰ ἀ να θε ω ρη τές.] 

Ἡ ἱ ε ρὴ ἐ πι πε δό τη τα ὑ μνεῖ ται στοὺς να οὺς ἀ κό μα καὶ σήμερα

Βί βλος δὲν ἔ χει χά σει τὴν ἱ ε ρό τη τά της, ἑ πο μέ νως ὅ λα τὰ προ α-
να φερ θέν τα ἀν τι ε πι στη μο νι κὰ ἐ δά φια γιὰ τὸ σχῆ μα τῆς Γῆς καὶ 
τοῦ Κό σμου ἐ ξα κο λου θοῦν καὶ σή με ρα νὰ θε ω ροῦν ται ἱ ε ρὰ καὶ 
θε ό πνευ στα καὶ νὰ ψάλ λων ται ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρεῖς στοὺς να οὺς τῆς 
χώ ρας μας. Ὁ μοί ως καὶ τὰ δι δάγ μα τα τῶν Ἁ γί ων καὶ Πα τέ ρων τῆς 

Ἐκ κλη σί ας. 
Στὰ λει τουρ γι κὰ ἐ πί σης κεί με να τῆς Ἐκ κλη σί ας, αὐ τὰ ποὺ δι α βά ζον ται κα θη-

με ρι νὰ στοὺς να ούς, ὑ πάρ χουν πλεῖ στα σχε τι κὰ κεί με να, τὰ ὁ ποῖ α ὑ μνοῦν τὶς 
ἀν τι ε πι στη μο νι κὲς βι βλι κὲς θε ω ρί ες, ὅ πως:

• ᾩδὴ γ :́ «Ὁ στε ρε ώ σας λό γῳ τοὺς οὐ ρα νούς, καὶ τὴν γῆν ἑ δρά σας ἐ πὶ ὑ δά των 
πολ λῶν, στε ρέ ω σόν με πρὸς ὕ μνον, καὶ δο ξο λο γί αν σου Κύ ρι ε» («Μη ναῖ ον 
Ἰ α νου α ρί ου»).

• Εἱρ μός: «Ὁ στε ρε ώ σας κα τ’ ἀρ χὰς τοὺς οὐ ρα νοὺς ἐν συ νέ σει, καὶ τὴν γῆν ἐ πὶ 
ὑ δά των ἑ δρά σας, ἐν τῇ πέ τρᾳ τε Χρι στέ, τῶν ἐν το λῶν σου στή ρι ξον, ὅ τι οὔκ 
ἐ στι πλήν σου, Ἅ γιος, μό νε Φι λάν θρω πε» («Μη ναῖ ον» Αὐ γού στου).

Γιά ννης Λά ζα ρης



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

ὸ δεύ τε ρο μέ ρος τῆς πα ρου σί α σης κοι νῶν στοι χεί ων τῶν 
Ἑλ λη νι κοῦ καὶ Κι νέ ζι κου Πο λι τι σμῶν ἀ πὸ τὸ βι βλί ο τῆς 
ἀρ χαι ο λό γου Τε ρέ ζας Μη τσο πού λου «Hellas China – One 
Culture», ἔκδ. Τ. Μη τσο πού λου, 1991. (Τὸ πρῶ το μέ ρος εἶ χε 
δη μο σι ευ θῆ στὸ τεῦ χος 311.)

Μπρούντ ζι να λι βα νι-
στή ρια. Ἀ ρι στε ρὰ ἀ πὸ 
τοὺς ∆ελ φοὺς (450 π.Χ.) 
καὶ δε ξιὰ ἀ πὸ τὸ Χο πέ ι 
τῆς Κί νας (β΄ αἰ. π.Χ.).

Ἀριστερὰ κε φα λὴ 
τοῦ ζ΄ αἰ. π.Χ. ἀ πὸ 
τὸ Μου σεῖ ο Ἡ ρα κλεί-
ου. Φο ρά ει δι ά δη μα 
δι α κο σμη μέ νο μὲ 
ἑ λισ σό με να σι ρί τια 
ἢ φί δια. ∆εξιὰ πα ρό-
μοι α κε φα λὴ τῆς ∆υ-
να στεί ας Σάνγκ.



Τὸ ἑλισσόμενο γύρω ἀπὸ δένδρο φίδι - δράκος: 
1. Ἀσκληπιὸς (Μουσεῖο Ἐπιδαύρου).
2. Ἐρυθρόμομορφος ἀμφορέας (δ΄ αἰ. π.Χ., Βρεταννικὸ Μουσεῖο) μὲ παράσταση φι-

διοῦ γύρω ἀπὸ δέντρο, ποὺ φύλαγε τὰ μῆλα τῶν Ἑσπερίδων.  
3. ∆ύο δράκοι ἑλισσόμενοι σὲ ξύλινες κολῶνες φυλάσσουν τὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ Yuan 

Tong (ί  αἰ. μ.Χ.) στὴν ἐπαρχία Γιουνὰν τῆς Κίνας.
4. καὶ 5. Ὁμοίως δράκοι σὲ ναοὺς τῆς Φουτζιὰν (Ciji, Baijiao, ια΄ αἰ. μ.Χ.) καὶ τῆς 

Ταϊβάν.
6. ∆ράκος γύρω ἀπὸ ξύλινη κολώνα στὸ ἱερὸ πάρκο Yellow Dragon Cave.
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ἱ ἀν θρω πι στὲς ἀ πο τε λοῦν ἕ να ση μαν τι κὸ τμῆ μα τῆς ἀ με ρι κα-
νι κῆς κοι νω νί ας. Ἀ ριθ μοῦν δε κά δες ἑ κα τομ μυ ρί ων ἀν θρώ πων, 
οἱ ὁ ποῖ οι, ἂν καὶ μὴ θρη σκευ ό με νοι, εἶ ναι ἠ θι κῶς ἀ κέ ραι οι. Ὁ 
ὅ ρος μὴ θρη σκευ ό με νοι μπο ρεῖ νὰ χρη σι μο ποι η θῇ εὐ ρέ ως γιὰ 
ἐ κεί νους ποὺ δὲν ἀ νή κουν σὲ κά ποι ο θρη σκευ τι κὸ δόγ μα ἢ δὲν 

πι στεύ ουν στὴν ὕ παρ ξη τοῦ Θε οῦ – μπο ρεῖ νὰ εἶ ναι ἀ γνω στι κι στές, ἄ θε οι ἢ 
σκε πτι κι στές. Πη γὴ ἔμ πνευ σής τους εἶ ναι ἡ σύγ χρο νη Ἐ πι στή μη, ἡ Λο γο τε-
χνί α, ἡ Φι λο σο φί α καὶ ὄ χι τὰ πα ρα δο σια κὰ «ἱ ε ρὰ κεί με να». ∆ὲν ἀ κο λου θοῦν 
τὰ κε λεύ σμα τα τῆς Βί βλου, τοῦ Κο ρα νί ου κ.λπ. 

Οἱ πε ρισ σό τε ροι ἀ πὸ αὐ τοὺς δὲν θρη σκεύ ον ται, ἂν καὶ λό γῳ τῆς οἰ κο γε νεί ας ἢ ἄλ-
λων κοι νω νι κῶν πι έ σε ων, ποὺ δέ χον ται, ἐν δέ χε ται νὰ πα ρα μέ νουν κα τ’ ὄ νο μα μέ λη 
κά ποι ας Ἐκ κλη σί ας. Πρό κει ται γιὰ μον τέρ νους ἀν θρώ πους τό σο στὸν τρό πο μὲ τὸν 
ὁ ποῖ ο θε ῶν ται τὸν κό σμο ὅ σο καὶ στὴν συμ πε ρι φο ρά. Ἐλ λεί ψει ἀ κρι βέ στε ρου ὅ ρου 
ἀ πο κα λοῦν ται ἀν θρω πι στὲς καὶ εἶ ναι ἀ φω σι ω μέ νοι στὶς οὐ μα νι στι κὲς ἀ ξί ες καὶ τὶς 
πο λι τι κὲς ἀ ρε τὲς τῆς ∆η μο κρα τί ας. Πι στεύ ουν στὴν ἀν θρώ πι νη ἐ λευ θε ρί α καὶ ἀ ξι ο-
πρέ πεια. Ἐν δι α φέ ρον ται νὰ ζή σουν μί α ζω ὴ γε μά τη δη μι ουρ γι κό τη τα καὶ εὐ τυ χί α. 
∆εί χνουν ἀλ τρου ϊ στι κὸ ἐν δι α φέ ρον γιὰ τὸ κα λὸ τῶν ἄλ λων. Εἶ ναι ἀ νε κτι κοὶ ὡς πρὸς 
τὸν τρό πο, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο ζοῦν οἱ συ νάν θρω ποί τους, καὶ σέ βον ται τὴν προ σω πι κή 
τους ζω ή.

Ἀ γνω στι κι στὲς στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐ ρώ πη
ρό σφα τη ἔ ρευ να, δι ε ξα χθεῖ σα ἀ πὸ τοὺς «Financial Times», ἂν καὶ δὲν ἔ τυ-
χε τῆς ἁρ μό ζου σας προ σο χῆς, κα τα δει κνύ ει σα φέ στα τα τὸ γί γνε σθαι τῆς 
σύγ χρο νης ἀ με ρι κα νι κῆς κοι νω νί ας. Ὅ ταν ρω τή θη καν, ἐ ὰν πι στεύ ουν σὲ 
ὁ ποι α δή πο τε μορ φὴ Θε οῦ ἢ ἀ νω τά του ὄν τος, τὸ 14 % τῶν Ἀ με ρι κα νῶν 
ἀ πάν τη σαν ὅ τι εἶ ναι ἀ γνω στι κι στὲς (σκε πτι κι στὲς ὡς πρὸς τὴν ὕ παρ ξη 

Θε οῦ, 4% ἀ πάν τη σαν ὅ τι εἶ ναι ἄ θε οι, 6% ὅ τι «θὰ προ τι μοῦ σαν νὰ μὴν ποῦν» καὶ 3% 
ὅ τι «δὲν εἶ ναι βέ βαι οι». Τὰ πο σο στὰ αὐ τὰ συ νι στοῦν τὸ 27% τοῦ πλη θυ σμοῦ.

Πό σοι Ἀ με ρι κα νοὶ δη λώ νουν ὅ τι πι στεύ ουν στὸν Θε ό; 73%, σύμ φω να μὲ τὴν συγ-
κε κρι μέ νη ἔ ρευ να καὶ ὄ χι 91%, ὅ πως συ χνὰ ἀ να φέ ρε ται ἀ πὸ τὸ λόμ πυ τῆς θρη σκευ-
τι κῆς προ πα γάν δας. Ἂν σὲ ὅ σα ἀ να φέ ρον ται ἀ νω τέ ρω προ σθέ σου με ἐ κεί νους ποὺ 
δὲν ἐκ κλη σι ά ζον ται, ποὺ πη γαί νουν στὴν ἐκ κλη σί α μό νο γιὰ γά μο ἢ γιὰ κη δεί α ἢ 
ποὺ ἀ πο τε λοῦν μό νον κα τ’ ὄ νο μα μέ λη κά ποι ας Ἐκ κλη σί ας, τό τε ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν μὴ 

ÁÈÅÏÉ ÔÏ 27%
ÔÙÍ ÁÌÅÑÉÊÁÍÙÍ
Ἀ νή κουν στὴν τά ξη τῶν μορ φω μέ νων
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τὸν «∆αυ λό», Ἰ ουλ.-Αὔγ. 2007, δι ά βα σα τὴν πε ρί λη ψη ἀ πὸ τὸ 
«Βιβλί ο τοῦ Μορ μόν» («The Book of Mormon»), ποὺ εἶ ναι ἱ ε ρὸ βι-
βλί ο μιᾶς ἀ πὸ τὶς πολ λὲς ἑ βρα ϊ κὲς αἱ ρέ σεις, ποὺ δροῦν ἐ λεύ  θε ρα 
στὴν Ἀ με ρι κὴ καὶ μα ζὶ μὲ τὴν Ἁ γία Γρα φὴ τῶν Ἑ βραί ων ἀ πο τε-
λοῦν τὸ ἐρ γα λεῖ ο ἐ πι κοι νω νί ας τοῦ δι κοῦ τους θε οῦ, τοῦ Για χβέ, 

μὲ τοὺς ἀρ χαί ους κα τοί κους τῆς Ἀ με ρι κῆς. Σύμ φω να μὲ τὸ βι βλί ο τοῦ Μορ μὸν 
οἱ ἀρ χαῖ οι κά τοι κοι τῆς Ἀ με ρι κῆς ἦ ταν δύο ἑ βρα ϊ κὲς φυ λές, οἱ Λα μα νί τες καὶ 
οἱ Νε φί τες, ποὺ ἦρ θαν στὴν Ἀ με ρι κὴ τὸν 6ο αἰ. π.Χ. ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρου σα λήμ. Ἄ ρα, 
μὲ τὴν ἱ στο ρί α ποὺ πλά θε ται σ’ αὐ τὸ τὸ βι βλί ο, ἡ ἑ βρα ϊ κὴ αἵ ρε ση δι εκ δι κεῖ τὴν 
πα τρό τη τα τῶν ἰ θα γε νῶν τῆς Ἀ με ρι κῆς καὶ συ νε πῶς τὴν κοι νὴ ἑ βρα ϊ κὴ κα τα γω-
γὴ τοῦ Ἀ με ρι κα νι κοῦ λα οῦ πού, ὅ πως ξέ ρου με, ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ 102 ἐ θνι κό τη-

‣

ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

ΜΑΥΡΟΣ ΑΘΕΟΣ

θρη σκευ ό με νων ἀν θρώ πων στὶς ΗΠΑ εἶ ναι πο λὺ με γα λύ τε ρος ἀ π’ ὅ,τι ἰ σχυ ρί ζον ται 
οἱ «εἰ δή μο νες» τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐ πι πλέ ον πολ λοὶ ἀ πὸ ἐ κεί νους, ποὺ ἰ σχυ ρί ζον ται ὅ τι 
πι στεύ ουν στὸν Θε ό, μι λοῦν μᾶλ λον σὲ πνευ μα τι κὸ καὶ ὄ χι σὲ ὑ περ φυ σι κὸ ἐ πί πε δο. 
Γι’ αὐ τοὺς ἡ ἔν νοι α τοῦ Θε οῦ δὲν εἶ ναι ταυ τό ση μη μὲ ἐ κεί νη τοῦ Θε ϊ σμοῦ.

Ἔ ρευ νες ἔ χουν δεί ξει, ὅ τι ὅ σο πιὸ μορ φω μέ νος εἶ ναι ἕ νας ἄν θρω πος τό σο πιὸ πι θα-
νὸν εἶ ναι νὰ εἶ ναι ἀν θρω πι στής, ἀ γνω στι κι στὴς ἢ ἄ θε ος. Ἔ τσι σὲ γε νι κὲς γραμ μὲς οἱ 
κα θη γη τὲς σὲ ἐ ρευ νη τι κὰ κέν τρα/πα νε πι στή μια εἶ ναι κα τὰ κα νό να ἀν θρω πι στές· τὸ 

ÊÁI Ç ÁËËÇ ÏØÇ...
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τες. Καὶ ἀ να ρω τι έ μαι, πῶς μπο ροῦν νὰ δι εκ δι κήσουν ἕ να τέ τοι ο πρᾶγ μα; Πῶς 
μπο ροῦν νὰ προβάλλουν ἕ ναν τέ τοι ο ὠ μὸ ἰ σχυ ρι σμό; Μὲ ποι ά ἐ πι χει ρή μα τα; 
Ἀλ λά..! ∆υ στυ χῶς στὴν Ἀ με ρι κὴ ὅ λα συμ βαί νουν. Γιὰ ὅ λα δί δουν λύ σεις καὶ 
ἀ παν τή σεις, ἀ φοῦ καὶ οἱ ἀ λο γί ες ἐκλαμβάνονται ὡς λόγος.

Τὴν κα λύ τε ρη ἀ πάν τη ση στὰ ἐ ρω τή μα τα τὴν ἔ δω σε πο λὺ εὔ στο χα πρὶν ἀ πὸ 
10 χρό νια ἡ Ἑ βραί α ἑλ λη νί στρια Μαί ρη Λέφ κο βιτς (συ νέν τευ ξη στὸν «∆αυ λό», 
τ. 208, 1999) βα σι ζό με νη στὴν ση με ρι νὴ ἀ με ρι κα νι κὴ «φι λο σο φί α» ὅ πως: «Ἀ λή-
θεια θὰ πρέ πει νὰ εἶ ναι ἡ μὴ Ἀ λή θεια. Τὴν Ἱ στο ρί α νὰ τὴν κά νου με ὅ πως τὴν 
θέ λουν οἱ κα τα πι ε σμέ νες λα ϊ κὲς ὁ μά δες τῆς Ἀ με ρι κῆς, ποὺ εἶ ναι οἱ μαῦ ροι καὶ 
οἱ ἰ θα γε νεῖς. Καὶ ἂν ἀ κό μα οἱ ἰ σχυ ρι σμοὶ δὲν εἶ ναι ἀ λη θεῖς, δὲν πει ρά ζει, για τὶ 
αὐ τὴ πρέ πει νὰ εἶ ναι ἡ Ἀ λή θεια. Θέ λου με οἱ ἰ θα γε νεῖς νὰ ἀ πε λευ θε ρω θοῦν, καὶ 

‣

60% τῶν Ἀ με ρι κα νῶν ἐ πι στη μό νων εἶ ναι εἴ τε ἄ θε οι εἴ τε ἀ γνω στι κι στές, πο σο στὸ ποὺ 
φθά νει τὸ 93% στὴν Ἐ θνι κὴ Ἀ κα δη μί α Ἐ πι στη μῶν.

Ὡ στό σο τὸ πο σο στὸ τῶν ἀν θρώ πων, ποὺ δὲν πι στεύ ουν στὸν Θε ό, στὶς λα ϊ κὲς τά-
ξεις στὶς Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες, εἶ ναι μι κρό τε ρο ἀ π’ ὅ σο στὶς πέν τε εὐ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες, 
ὅ που ἐ πί σης δι ε ξή χθη ἡ ἀ νά λο γη ἔ ρευ να. Ἐ κεῖ οἱ ἀ γνω στι κι στὲς εἶ ναι πε ρισ σό τε ροι 
τῶν ἀ θέ ων, ἐ κτὸς ἀ πὸ τὴν Γαλ λί α, ὅ που τὸ πο σο στὸ εἶ ναι ἀ νά λο γο, 32% ἀν τι στοί-
χως. Στὴν Με γά λη Βρε ταν νί α οἱ ἀ γνω στι κι στὲς ἀ πο τε λοῦν τὸ 35 % τοῦ πλη θυ σμοῦ 
καὶ οἱ ἄ θε οι τὸ 17%, στὴν Ἰ τα λί α οἱ ἀ γνω στι κι στὲς φθά νουν τὸ 20% καὶ οἱ ἄ θε οι 
τὸ 7%, στὴν Ἱ σπα νί α 30% εἶ ναι ἀ γνω στι κι στὲς καὶ 11 % ἄ θε οι, ἐ νῷ στὴν Γερ μα νί α 
25% εἶ ναι ἀ γνω στι κι στὲς καὶ 20% ἄ θε οι. Πολ λοὶ δή λω σαν, ὅ τι θὰ προ τι μοῦ σαν νὰ 
μὴν ἀ παν τή σουν ἢ ὅ τι δὲν εἶ ναι σί γου ροι.

Σὲ ὅ λες τὶς προ α να φερ θεῖ σες εὐ ρω πα ϊ κὲς χῶ ρες ἐ κεῖ νοι ποὺ δὲν πι στεύ ουν στὸν Θε ὸ 
εἶ ναι πο λὺ πε ρισ σό τε ροι τῶν πι στῶν, ἐ ξαι ρου μέ νης τῆς Ἰ τα λί ας. Ἡ Εὐ ρώ πη ἔ χει γί νει 
οὐ μα νι στι κή, καὶ οἱ Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες κι νοῦν ται πρὸς τὴν αὐ τὴν κα τεύ θυν ση.

Οἱ δη μο κρά τες καὶ ἡ ψῆ φος τοῦ Θε οῦ
 πὸ αὐ τὲς τὶς συν θῆ κες ἦ ταν πραγ μα τι κὸ σὸκ νὰ βλέ που με τοὺς ἡ γέ τες τῶν 
δη μο κρα τι κῶν νὰ δι α τρα νώ νουν τὶς θρη σκευ τι κές τους δε σμεύ σεις στὶς 
4 Ἰ ου νί ου τοῦ 2007 στὸ (χρη μα το δο τη μέ νο ἀ πὸ εὐ αγ γε λι στές) πρό γραμ-
μα τοῦ CNN «The Situation Room», σὲ συ ζή τη ση σχε τι κὰ μὲ τὴν πί στη 
καὶ τὴν πο λι τι κή. Οἱ προ τε στάν τες Χί λα ρυ Κλίν τον, Μπά ρακ Ὀμ πά μα 

καὶ Τζὼν Ἔν τουα ρντς ἕ νω σαν τὶς φω νές τους μὲ τοὺς κα θο λι κοὺς Τζό ζεφ Μπίν τεν, 
Κρί στο φερ Ντόντ, Γου ίλ λιαμ Ρί τσαρν τσον καὶ Ντέ νις Κου σί νιτς καὶ δι ε κή ρυ ξαν τὴν 
θρη σκευ τι κή τους ἀ φο σί ω ση. Κα νεὶς δὲν τόλ μη σε νὰ πῇ ὅ τι εἶ ναι ἀ γνω στι κι στής, σκε-
πτι κι στὴς ἢ ὅ τι «δὲν εἶ ναι σί γου ρος», πό σῳ μᾶλ λον νὰ πῇ ὅ τι εἶ ναι ἄ θε ος. Κα νεὶς δὲν 
τόλ μη σε νὰ δι α τυ πώ σῃ μί α δι α φο ρε τι κὴ ἄ πο ψη, κα νεὶς δὲν τόλ μη σε νὰ ὑ πε ρα σπι στῇ 
τὸ δι καί ω μα τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ λό γου καὶ τῆς προ σω πι κῆς ζω ῆς, ὅ πως εἶ χε κά νει 
ὁ ὑ πο ψή φιος γιὰ τὴν Προ ε δρί α τοῦ 2000 Μπὶλ Μπράν τλε ϋ. Θὰ πε ρι χα ρα κω θῇ τὸ 
∆η μο κρα τι κὸ κόμ μα μέ σα στὴν Θρη σκευ τι κὴ ∆ε ξιά, θὰ ἀ ε ρο λο γῇ ἀ να φο ρι κὰ μὲ τὶς 
ἐ ξαγ γε λί ες του πε ρὶ ἀν θρω πι στι κῆς θέ α σης τῶν πραγ μά των, προ κει μέ νου νὰ ἐ ξα σφα-
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Στὸν ἀμερικανικὸ διαθρησκειακὸ ἱστότοπο Beliefnet μὲ ἑκατομμύρια συνδρομητῶν καὶ 
ἀγοραστῶν προϊόντων συμπεριλήφθηκε πρόσφατα καὶ ὁ δείκτης Θεόμετρο (God-o-Meter), 
ὁ ὁποῖος -μεταξὺ ἄλλων- μετρᾷ καὶ τὸν βαθμὸ πίστης τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ προεδρικὸ 

χρῖσμα στὶς Η.Π.Α.

συνεπῶς ὁτιδήποτε ἐξυπηρετεῖ αὐτὸ τὸ σκοπὸ εἶναι σωστό. Μὲ ἕνα λόγο «Ὁ σκο-
πὸς ἁγιάζει τὰ μέσα» σ’ ὅλο τὸ μεγαλεῖο του. Αὐτὴ εἶναι ἡ μοντέρνα φιλοσοφία, 
ποὺ μᾶς κυβερνᾷ. Μὲ αὐτὴν τὴν φιλοσοφία ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἔφτασε σήμερα 
νὰ γίνῃ ὁ πιὸ θρησκευόμενος λαὸς τοῦ κόσμου. Οἱ θρησκευτικὲς μεταστάσεις 
τῶν ἑβραϊκῶν αἱρέσεων, μὲ βάση τὴν Βίβλο, δροῦν ἀνεξέλεγκτες σ’ ὅλη τὴν Ἀμε-
ρική, καθιστῶντας τὸν ἀμερικανικὸ λαὸ ἄβουλο νὰ ἀντιδράσῃ.

Οἱ νέοι, καλοντυμένοι, εὐγενικοί, μορφωμένοι καὶ δραστήριοι φοιτητὲς καὶ 
κομψοὶ κύριοι μὲ ρεπούμπλικα, μαῦρα γυαλιὰ καὶ μαῦρες Μερσεντές, ποὺ μᾶς 
ἐπισκέπτονται τακτικά, προσπαθοῦν νὰ μᾶς προσεγγίσουν μὲ καλοὺς τρόπους 
καὶ μερικὰ βιβλία, γιὰ νὰ μᾶς ψιθυρίσουν τὸ παραμύθι τῆς μεγάλης ἀγάπης 
καὶ τῆς γενναιοδωρίας τοῦ δικοῦ τους θεοῦ, τοῦ Γιαχβέ, γιὰ ὅλον τὸν κόσμο. 

‣
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λί σῃ τὴν ψῆ φο τοῦ Θε οῦ ; 
Πα ρὰ τὸ γε γο νός, ὅ τι σχε δὸν ὅ λοι οἱ δη μο κρα τι κοὶ εἶ ναι 

ὑ πὲρ τοῦ χω ρι σμοῦ Κρά τους-Ἐκ κλη σί ας καὶ ἄλ λων φι λε-
λεύ θε ρων μέ τρων, ὡ στό σο αἰ σθά νον ται ὑ πο χρε ω μέ νοι νὰ 
ψέλ νουν ἐκ κω φαν τι κὰ ὡ σαν νὰ γι’ αὐ τὴν τὴν πα λι ο μο δί τι κη 
θρη σκεί α. Τί ἀ η δι α στι κὴ ὑ πο κρι σί α !

* * *

Θρη σκευ τι κὴ ∆ε ξιὰ ὑ πο στη ρί ζει, ὅ τι χω ρὶς 
Θε ὸ δὲν ὑ πάρ χει ἠ θι κή. Οἱ ἀν θρω πι στὲς μι-
λοῦν πε ρὶ ἤ θους, τὸ ὁ ποῖ ο ἀ σφα λῶς καὶ ὑ πάρ-
χει χω ρὶς Θε ό. Οἱ συν τη ρη τι κοὶ ἰ σχυ ρί ζον ται 
ὅ τι ὑ πε ρα σπί ζον ται τὴν προ σω πι κὴ ἐ λευ θε-

ρί α, ἀλ λὰ μὲ αὐ τὸ ἐν νο οῦν τὴν οἰ κο νο μι κὴ ἐ λευ θε ρί α. Πο λὺ 
συ χνὰ ὅ λοι τους εἶ ναι πο λὺ πρό θυ μοι νὰ πα ρέμ βουν στὸν 
κώ δι κα ἀ ξι ῶν καὶ στὶς πλέ ον προ σω πι κὲς ἀ πο φά σεις τῶν 
ἀ τό μων. Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ἡ Θρη σκευ τι κὴ ∆ε ξιὰ ἔ δει ξε 
ἀ πο φα σι σμέ νη νὰ λά βῃ δρα στι κὰ μέ τρα σὲ σο βα ρώ τα τα 
ζη τή μα τα, ὅ πως τὸ δι καί ω μα τῆς γυ ναί κας νὰ ἀ πο φα σί ζῃ 
γιὰ τὸν ἑ αυ τό της καὶ τὸ δι καί ω μα νὰ πε θά νῃ κα νεὶς μὲ 
ἀ ξι ο πρέ πεια.

Ἡ πρό σφα τη ἀ πο φυ λά κι ση τοῦ δρ Τζὰκ Κε βορ κιὰν ἀ πει-
κο νί ζει κα θα ρὰ τὸν πο λι τι σμι κὸ πό λε μο, ποὺ βι ώ νου με τὶς τε λευ ταῖ ες δύο δε κα ε τί ες. 
Ὁ δρ Κε βορ κιὰν ἐ ξέ τι σε ποι νὴ ἑ πτὰ ἐ τῶν (συ νή θως προ βλέ πε ται ποι νὴ ποι νὴ δέ κα 
ἕ ως εἰ κο σι πέν τε ἐ τῶν), ἐ πει δὴ ὑ πε ρα σπί στη κε τὸ δι καί ω μα τῆς προ σω πι κῆς ἐ πι λο γῆς 
τοῦ τρόπου θανάτου τῶν ἀν θρώ πων. Τὸ ζή τη μα εἶ ναι κα τὰ πό σον ἕ να ἄ το μο ἔ χει τὸ 
δι καί ω μα νὰ πε θά νῃ μὲ ἀ ξι ο πρέ πεια καὶ τὸ Κρά τος ἢ ἡ Ἐκ κλη σί α μπο ροῦν νὰ πα ρέμ-
βουν καὶ νὰ ἐμ πο δί σουν τό σο προ σω πι κὲς ἀ πο φά σεις.

Με τά φρα ση: A.Γ. Πὼλ Κὲρτζ
 (Ἐκ δό της Πε ρι ο δι κοῦ «Free Inquiry»)

Παρὰ τὸ γεγονός, 

ὅτι σχεδὸν ὅλοι 

οἱ δημοκρατικοὶ 

εἶναι ὑπὲρ τοῦ 

χωρισμοῦ Κράτους-

Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων 

φιλελεύθερων 

μέτρων, ὡστόσο 

αἰσθάνονται 

ὑποχρεωμένοι νὰ 

ψέλνουν ἐκκωφαντικὰ 

ὡσαννὰ γι’ αὐτὴν 

τὴν παλιομοδίτικη 

θρησκεία. Τί 

ἀηδιαστικὴ ὑποκρισία!

Ὅ ποι ος γί νῃ ὀ πα δὸς καὶ πι στέ ψῃ σ’ αὐ τόν, θὰ ἀ παλ λα γῇ ἀ πὸ τὶς ἁ μαρ τί ες καὶ 
θὰ ἐ ξα σφα λί σῃ ἕ ναν ἐ πί γει ο καὶ με τὰ θά να τον πα ρά δει σο. ∆υ στυ χῶς πολ λοὶ εἶ-
ναι ἐ κεῖ νοι ποὺ πα ρα σύ ρον ται ἀ πὸ τὰ γλυ κὰ καὶ εὐ γε νι κὰ λό για τῶν «κα λῶν» 
ἀν θρώ πων καὶ ἄ θε λα γί νον ται ὀ πα δοί, χω ρὶς νὰ ξέ ρουν, ποῦ θὰ φθά σουν, για-
τὶ στε ροῦν ται κρί σης καὶ λό γου καὶ κυ ρι αρ χοῦν ται ἀ πὸ τὸ «πι στεύ ω» καὶ ὄ χι 
τὸ «σκέ πτο μαι». Τό σο πε ρισ σό τε ρο, ὅ ταν βλέ πουν νὰ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὸ 
«πιστεύω» με γά λοι παν το δύ να μοι πρό ε δροι καὶ ὑ πο ψή φιοι γιὰ πρόε δροι, ποὺ 
δὲν δι στά ζουν νὰ ποῦν, πὼς τοὺς ἔ στει λε ὁ Θε ὸς νὰ κυ βερ νή σουν, πὼς ἐ πι κοι-
νω νοῦν μὲ τὸν Θε ό, καὶ οἱ πρά ξεις τους εἶ ναι θέ λη μα Θε οῦ.

 Ἐ λευ θέ ριος Βα σι λεί ου
 Νιοὺ Χαμ σά ιρ, Η.Π.Α.
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ἡ με γά λη ἐ πι γρα φὴ μὲ τὸν 
κώ δι κα τῶν νό μων στὴ Γόρ τυ να 

«Τὸ ∆ί και ο τῆς ἀρ χαί ας Γόρ τυ νας εἶ ναι ὑ πο δειγ μα τι κό, 
ἀ κό μη καὶ σή με ρα, για τὶ δι έ πε ται ἀ πὸ πνεῦ μα ἐ λευ θε ρί ας 
καὶ εἶ ναι προ ο δευ τι κό. Πε ρι έ χει μα ζὶ μὲ τὶς νέ ες δι α τά ξεις 
καὶ τὸ πα λαι ὸ δί και ο, ποὺ μᾶς πλη σιά ζει πρὸς τὸν ἀρ χαι ό-
τε ρο πυ ρῆ να ἠ θῶν καὶ ἐ θί μων, ποὺ ἀ πο τέ λε σαν τὴν βά ση 
τοῦ ∆ι καί ου τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λά δας. Οἱ με γα λύ τε ροι δι α νο-
η τὲς τῆς ἀρ χαι ό τη τας, ὁ Πλά των καὶ ὁ Ἀ ρι στο τέ λης, εἶ χαν 
σὲ με γά λη ὑ πό λη ψη τὸ δί και ο καὶ τοὺς θε σμοὺς τῶν Κρη τι-
κῶν πό λε ων. Πολ λοὶ ἔ χουν ἀ πο δώ σει τὴν προ ο δευ τι κό τη τα 
καὶ τὴν ἐ λευ θε ρί α τοῦ ∆ι καί ου τῆς Γόρ τυ νας στὴν ἰ σχυ ρὴ 
μι νω ι κὴ κλη ρο νο μιά. Τὰ ζη τή μα τα, ποὺ πραγ μα τεύ ε ται ὁ 

κώ δι κας, ἀ νή κουν στὸ οἰ κο γε νεια κὸ δί και ο: υἱ ο θε σί α, ἐ ξώ γα μα τέ κνα, δω ρε ὲς με τα-
ξὺ συ ζύ γων. Εἶ ναι ἀ κό μη τὰ “ἐγ κλή μα τα κα τὰ τῶν ἠ θῶν” (βια σμός, ἀ πο πλά νη ση, μοι-
χεί α), τὰ θέ μα τα πω λή σε ων, ὑ πο θή κευ σης καὶ χρε ῶν καὶ θέ μα τα προ σω πι κῆς ἐ λευ θε-
ρί ας γιὰ τοὺς δού λους καὶ τὰ δι και ώ μα τά τους. Στὸν Κώ δι κα ὑ πάρ χουν ἐ πί σης δι κο-
νο μι κὲς δι α τά ξεις.» 

Τὰ πα ρα πά νω ἀ να φέ ρον ται στὸ βι βλί ο τοῦ δι δά κτο ρα Προ ϊ στο ρι κῆς Ἀρ χαι ο λο γί ας 
τοῦ Πα νε πι στη μί ου τῆς Κρή της Ἀν τώ νη Βα σι λά κη, ὅ που ἀ να λύ ον ται τὰ ἀ να γρα φό με-
να στὴ με γά λη ἐ πι γρα φὴ μὲ κώ δι κα νό μων τοῦ ε΄ π.Χ. αἰ ῶ να, ποὺ ἀ να κα λύ φθη κε πρὶν 
ἀ πὸ 120 χρό νια στὴ Γόρ τυ να. Ἡ ἐ πι γρα φὴ ἔ χει μῆ κος 9 μ., ὕ ψος 1,5 μ. καὶ πε ρισ σό τε-

Ï ÂÑÅÔÁÍÍÏÓ ËÅÊÔÏÑÁÓ

 νας Βρε ταν νὸς λέ κτο ρας, ὁ Τζαί ημς Νταί η βιν τσον, ὁ μο φυ λό φι λος 
ὁ ἴ διος σύμ φω να μὲ δή λω σή του στὸν Βρε ταν νι κὸ Τύ πο, γρά φει: 
«Ἔ νοι ω θα ὑ πο χρε ω μέ νος νὰ τε λει ώ σω τὸ βι βλί ο μου. Ὄ χι ὅ πως 
ἕ νας ὁ μο φυ λό φι λος, ποὺ ἁ πλᾶ θέ λη σε νὰ ἐκ πλη ρώ σῃ τὸ χρέ ος του 
στὴν κοι νό τη τα τῶν γκέ υ, ἀλ λὰ ὡς ἕ νας με λε τη τὴς τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ-

λή νων, ποὺ θέ λη σε νὰ βά λῃ ἕ να λι θα ρά κι σὲ ὅ σα σπου δαῖα ἄλ λοι ἐ ρευ νη τὲς ἔ χουν 
προ σφέ ρει.» Βε βαί ως-βε βαί ως (ποὺ ἔ λε γε καὶ ὁ ἀ εί μνη στος ἠ θο ποι ὸς Χρῆστος 
Τσαγανέας) τὸ βι βλί ο τοῦ κ. Τζ. Ντ. ἔ χει τίτ λο «Οἱ Ἕλ λη νες καὶ ὁ Ἑλ λη νι κὸς 
Ἔ ρω τας» καὶ βε βαί ως βε βαί ως στὸ βι βλί ο ὅ λοι οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες ἀ πὸ τὸν ∆ί α 
μέ χρι τὸν τε λευ ταῖ ο στρα τι ώ τη τοῦ Ἱ ε ροῦ Λό χου ἦ ταν ὁ μο φυ λό φι λοι. Καὶ βε βαί-
ως βε βαί ως στὸ βι βλί ο ἡ λέ ξη «ἔ ρως» δὲν ἔ χει νὰ κά νῃ μὲ τὴν μά θη ση (ἔ ρω τας = 
ἐ ρώ τη σις = ἐ ρω τῶ, γιὰ νὰ μά θω πε ρὶ τῆς ἀ λη θεί ας) ἀλ λὰ μὲ σὲξ καὶ μά λι στα με-
τα ξὺ ἀν θρώ πων τοῦ ἰ δί ου φύ λου. Πα ρο μοί ως συμ βαί νει καὶ στὴν πε ρί πτω ση τοῦ 

κώ δι κας, ἀ νή κουν στὸ οἰ κο γε νεια κὸ δί και ο: υἱ ο θε σί α, ἐ ξώ γα μα τέ κνα, δω ρε ὲς με τα-

‣
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ρους ἀ πὸ 600 στί χους γραμ μέ νους στὴν Ἑλ λη νι κὴ βου στρο φη δόν. Πρό κει ται γιὰ τὸν 
ἀρ χαι ό τε ρο ἀ στι κὸ κώ δι κα, τὸ ἀρ χαι ό τε ρο γρα πτὸ νο μο θε τι κὸ κεί με νο. 

Ἡ «∆ω δε κά δελ τος Ἐ πι γρα φὴ τῆς Γόρ τυ νας», ὅ πως εἶ ναι ἐ πί σης γνω στή, για τὶ εἶ ναι 
γραμ μέ νη σὲ δώ δε κα στῆ λες (δέλ τους) ἀ πο τε λεῖ πο λύ τι μη κι βω τὸ πλη ρο φο ρι ῶν γιὰ τὸ 
ἐ πί πε δο τῶν θε σμῶν τοῦ ∆ι καί ου στὴν ἀρ χαι ό τη τα καὶ συ νει σφέ ρει ση μαν τι κὰ στὴν 
ἀ πο κα τά στα ση ὄ χι μό νο τῆς ἄ πο ψης, ποὺ ἔ χου με γιὰ τὸ ἀρ χαῖ ο Ἑλ λη νι κὸ ∆ί και ο, ἀλ-
λὰ καὶ γιὰ τὸν Πο λι τι σμὸ καὶ τὴ ζω ὴ γε νι κώ τε ρα στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα καὶ στὴν ἀ πο-
κά θαρ σή της ἀ πὸ τοὺς δι α χρο νι κοὺς «τόν νους χρι στι α νι κῆς λά σπης». Εἰ δι κώ τε ρα:

Οἱ νο μι κὲς δι α τά ξεις, ποὺ ἀ να γρά φον ται στὴν πι να κί δα, προ ϋ πο θέ τουν πο λυ αί ω νη 
πο λι τι στι κὴ ἐ ξέ λι ξη, ἡ ἐ πί ση μη ὅ μως ἐ πι στη μο νι κὴ ἄ πο ψη ὁ μι λεῖ πε ρὶ Ἑλ λη νι κοῦ Με-
σαί ω να πρὶν τὸν η΄ αἰ. π.Χ.

Ἡ θέ ση καὶ ὁ ρό λος τῆς γυ ναί κας στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα ἦ ταν πο λὺ ση μαν τι κοί: «Ἡ 
θέ ση τῆς γυ ναί κας στὴν κοι νω νί α τῆς Γόρ τυ νας ἦ ταν πο λὺ κα λύ τε ρη ἀ πὸ τὴ θέ ση τῆς 
γυ ναί κας στὴν Ἀ θή να... Ἡ Γορ τύ νια μπο ροῦ σε νὰ ἔ χῃ δι κή της πε ρι ου σί α καὶ μπο ροῦ-
σε ἐ πί σης νὰ ἐμ φα νί ζε ται μό νη, χω ρὶς συμ πα ρα στά τη, στὰ δι κα στή ρια γιὰ ὑ πο θέ σεις 
της... Εἶ χε τὸ δι καί ω μα νὰ δι α θέ τῃ κά θε πρᾶγ μα ποὺ τῆς ἀ νῆ κε, νὰ ἀ πο φα σί ζῃ μό νη 
της γιὰ τὸ γά μο της καὶ νὰ δι α νέ μῃ μὲ τοὺς ἀ δελ φούς της τὴν πα τρι κὴ κλη ρο νο μιά» 
(σελ. 78). Ὁ Χρι στι α νι σμὸς δὲν βελ τί ω σε τὴ θέ ση τῆς γυ ναί κας, τοὐ ναν τί ον τὴν ἔρ ρι ξε 
στὸ τε λευ ταῖ ο σκα λο πά τι τῆς κοι νω νί ας. [Βλ. «∆», τ. 236-237 (ἢ http://www.davlos.gr/
pdf/151991.pdf), τ. 278 (ἢ http://www.davlos.gr/pdf/18497.pdf), τ. 289 (ἢ http://www.davlos.
gr/pdf/19600.pdf) κ.ἄ.] 

Ὁ μοί ως καὶ ἡ θέ ση τῶν δού λων στὴν ἀρ χαί α Ἑλ λά δα ἦ ταν τε λεί ως δι α φο ρε τι κὴ καὶ 
πο λὺ κα λύ τε ρη ἀ πὸ τὴν ἐ πι σή μως προ πα γαν δι ζό με νη: «Ὁ νό μος τι μω ροῦ σε... ὅ ποι ον 
προ σέ βαλ λε ἕ ναν δοῦ λο ἢ μιὰ δού λη... Γε νι κὰ οἱ δοῦ λοι στὴ νο μο θε σί α τῆς Γόρ τυ νας 
ἀν τι με τω πί ζον ταν πε ρί που ὡς ἀ νε ξάρ τη τα αὐ το τε λῆ ἀν θρώ πι να ὄν τα καὶ ὄ χι ὡς “πράγ-
μα τα”... Οἱ οἰ κεῖς (ἰ δι ω τι κοὶ δοῦ λοι) μπο ροῦ σαν νὰ ἔ χουν ὡ ρι σμέ νη πε ρι ου σί α... καὶ 
νὰ παν τρεύ ων ται» (σελ. 79, 80). [Γιὰ τὴν ὑ πὲρ τῶν δού λων νο μο θε σί α στὴν ἀρ χαι ό τη-

Γα νυ μή δη. Ὁ συγ γρα φέ ας ἀ φι ε ρώ νει γύ ρω στὶς 
τριά ντα σε λί δες προ σπα θῶν τας νὰ ἀ πο δεί ξῃ, ὅ τι 
ὁ Ζεὺς ἦ ταν ὁ θε ὸς καὶ τῆς ὁ μο φυ λο φι λί ας. Ὅ μως, 
κα λέ μου, κρυ φο φο βι κὲ ὁ μο φυ λό φι λε συγ γρα φέ α, 
τὸ σύν θε το ὄ νο μα «Γα νυ μή δης» (γά νυ μαι = εὐ χα-
ρι στι έ μαι καὶ μή δε α = ἰ δέ α-σκέ ψη) δὲν ση μαί νει 
βέ βαι α, ὅ τι ὁ Ζεὺς εὐ χα ρι στι ό ταν μὲ τὰ ὄ μορ φα 
ὀ πί σθια τοῦ Γα νυ μή δη. Γιὰ νὰ μὴν ξε χνι ώ μα στε, 
προ σθέ το με, ὅ τι οἱ πα ρα φρά σεις πολ λῶν λέ ξε ων 
ἔ χουν ξε κι νή σει σκό πι μα καὶ μὲ ἔν τε χνο τρό πο ἀ π’ 
τὸ χρι στι α νι κὸ ἱ ε ρα τεῖ ο τῶν πρώ των με τα χρι στι α νι-
κῶν αἰ ώ νων, μὲ σκο πὸ νὰ ἀ μαυ ρώ σουν τὸν Ἑλ λη νι-
κὸ Πο λι τι σμό. (Γιὰ τὴν ὑ πο τι θέ με νη ὁ μο φυ λο φι λί α 
στὴν Ἀρ χαί α Ἑλ λά δα βλέπετε «∆αυ λό», τεύχη 47, 
49, 60, 98, 114, 116-117, 157.)

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της
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τα καὶ γιὰ συγκρίσεις μὲ τὴ δουλεία τῶν νεώτερων χρόνων βλ. «∆», τ. 181, 182, 183, 279, 
283 (http://www.davlos.gr/pdf/18977.pdf) κ.ἄ.]

Ἡ μελέτη τῆς πινακίδας ἐγείρει ἐπίσης τὸ ἐρώτημα: Μιὰ κοινωνία, ποὺ διέθετε ∆ίκαιο, 
στὸ ὁποῖο προβλέπονταν διατάξεις ὅπως π.χ. γιὰ ὑφαίρεση περιουσίας (ΙΙΙ 1-16), γιὰ 
γέννηση τέκνου μετὰ τὸ διαζύγιο κι ἔκθεση ἀνηλίκου (ΙΙΙ 44- ΙV 23), γιὰ υἱοθεσία («ἄν-
πανσις», Χ 33 - ΧΙ 23) ἢ γιὰ εὐθύνη γιὰ χρέη θανόντος (ΧΙ 31-45), εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὶς 
ἐντολὲς τῶν «οὐ» τῶν Ἑβραίων νομάδων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης («οὐ κλέψεις», «οὐ φο-
νεύσεις» κ.τ.λ.), οἱ ὁποῖες ἐπεβλήθησαν ὡς ἱερὰ κείμενα στοὺς Ἕλληνες, προκειμένου -
ὑποτίθεται- νὰ ἀποκαταστήσουν τὸ ∆ίκαιο καὶ τὸ Νόμο στὶς δῆθεν ἄδικες καὶ ἄνομες 
ἑλληνικὲς προχριστιανικὲς κοινωνίες; 

Γιῶργος Γαλανὸς

Πρωτοπρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ἑλληνισμὸς μετέωρος
Ἀπὸ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα τοῦ «∆», τ. 260-261 μὲ τίτλο: «Ἡ “ἅλωση” στὰ 1821 καὶ 

ὄχι στὰ 1453 καὶ οἱ φοβερὲς λέξεις “Ἑλλάς” - “Ἕλλην”» διαβάζουμε: «Ἡ Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821 δὲν δικαιώθηκε ἀπὸ τὰ ἀπορρεύσαντα ἀπὸ αὐτὴν μέχρι στιγμῆς ἱστορι-
κὰ ἀποτελέσματά της. Ἡ πρώτη πολυαίμακτη ἑξάχρονης διάρκειας ἐθνεγερσία τῆς 
Ἱστορίας ἀπέδωσε ἕναν συνήθη ἢ καὶ ὑποδεέστερο πολιτικά, ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ 
τῶν ἄλλων κρατῶν τῆς Γῆς πολιτικὸ ὀργανισμό, ποὺ μπορεῖ γενικῶς νὰ θεωρηθῇ ὡς 
ἕνα κρατικὸ σχῆμα ἐξαιρετικὰ ἐλλειμματικὸ ὡς πρὸς τὴν βαρειὰ ὀνομασία ποὺ ἐπι-
σήμως υἱοθέτησε...

» Ὁ κυρίαρχος στὸ νέο κράτος σκοταδισμὸς καὶ παραδοσιακὸς ἀνθελληνισμὸς τῆς 
θεοκρατίας καὶ τοῦ Βυζαντινισμοῦ ἀναδείχθηκε σὲ ἀπόλυτο ρυθμιστὴ τῆς νεοελληνι-
κῆς Παιδεύσεως (ὄχι μόνο τῆς σχολικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς θρησκευτικῆς, πολιτικῆς, πνευ-
ματικῆς, πολιτισμικῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων) καὶ κράτησε κάτω ἀπὸ τὸ βαρὺ ἀσιατι-
κὸ πέλμα του τὸν Νεοέλληνα ἐθνικὰ συγκεχυμένο ἢ ἀσυνείδητο, ἱστορικὰ ἀνεπίγνω-
στο καὶ κατὰ συνέπεια πολιτισμικὰ στεῖρο (ἐκτὸς σπανιωτάτων ἐξαιρέσεων, ἐκείνων 
ἀκριβῶς ποὺ τόλμησαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὰ ἰδεολογήματα τοῦ “Ἑλληνοχριστιανι-
σμοῦ” καὶ Ρωμιοσυνισμοῦ)...

» Ἑπομένως; Τὸ Εἰκοσιένα ὑπῆρξε καθ’ ὅλα ἀρνητικὸ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό; Ὅσο κι 
ἂν φανῇ παράξενο, τὸ ἑξάχρονο Ἑλληνικὸ Ὁλοκαύτωμα ἀπέδωσε ἕνα γιγάντιο πλεο-
νέκτημα, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ δύο... λέξεις: Ἐξ αἰτίας τοῦ ἀγῶνα τῶν μεγά-
λων προεπαναστατικῶν διαφωτιστῶν μας καὶ μὲ τὴν κρίσιμη συμβολὴ τῶν Εὐρωπαί-
ων φιλελλήνων (φιλοαρχαιοελλήνων γιὰ τὴν ἀκρίβεια) τὸ νέο κράτος θυμήθηκε, καὶ 
μ’ αὐτὴν αὐτοωνομάσθηκε ἐπίσημα, τὴν ἐντελῶς ξεχασμένη ἀλλὰ καὶ συκοφαντημέ-
νη καὶ ἀπαγορευμένη ἐπὶ 16 αἰῶνες λέξη “Ἑλλάς”- καὶ ὁ πολίτης του μὲ τὴν ἐπίσης ἐν-
τελῶς ξεχασμένη, συκοφαντημένη καὶ ἀπαγορευμένη λέξη “Ἕλλην”. (Εὐτυχῶς ποὺ ἡ 
Ρωμιοσύνη τότε πιάσθηκε στὸν ὕπνο καὶ αἰφνιδιάστηκε, διότι ἐν τῇ σουλτανολατρίᾳ 
της περίμενε τὴν ἀποτυχία τοῦ Εἰκοσιένα, καὶ τὴν ἐπεδίωκε ἄλλωστε μὲ τοὺς ἀφορι-
σμούς της καὶ ὅ,τι ἄλλο ἄθλιο καὶ ποταπὸ μέσον διέθετε· κι ὅταν βρέθηκε πρὸ τετελε-
σμένου γεγονότος, οἱ ἀπόπειρές της νὰ μετονομάσῃ τὸ νέο κράτος σὲ “Ρωμανία” καὶ 
τοὺς πολίτες του σὲ “Ρωμιούς” -ἀπόπειρες ποὺ συνεχίζονται ἕως σήμερα- προκάλεσαν 
πάντοτε καὶ προκαλοῦν καὶ σήμερα μόνο τὸ γέλιο.»

Τὸ βιβλίο «Ἑλληνισμὸς μετέωρος» εἶναι γεμᾶτο μὲ τὰ συνήθη ἑλληνοχριστιανικὰ προ-
παγανδιστικὰ φληναφήματα τῶν ἱερωμένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἀντιπαρέλθω· ἔχουν ἐξ ἄλ-
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λου ἀντικρουσθῆ σὲ πληθώρα δημοσιευμάτων μας. Θὰ ἐπισημάνω ὅμως αὐτό, ποὺ κά-
νει ἀπὸ τὴν πρώτη ἀνάγνωση ἐντύπωση σὲ ὅλο τὸ κείμενο: Ἡ χρήση τῶν λέξεων «Ρω-
μανία» καὶ «Ρωμηός», ἀντὶ τῶν λέξεων «Ἑλλάς» καὶ «Ἕλλην».

Ὁ ὀρθόδοξος θεωρητικὸς παπα-Μεταλληνὸς εἶναι ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἔχουν ἀντιληφθῆ, 
ὅτι πραγματικὰ πιάστηκαν στὸν ὕπνο κατὰ τὴν ἀναβίωση τῶν λέξεων «Ἑλλάς»- «Ἕλ-
λην» κι ἔχουν ξεκινήσει μιὰ μεθοδευμένη ἐπιχείρηση μὲ ὁμιλίες, ἐμφανίσεις στὴν Τηλε-
όραση, δημοσιεύσεις στὸ ∆ιαδίκτυο καὶ σὲ βιβλία νὰ ἐπαναφέρουν ἀντ’ αὐτῶν τὶς λέ-
ξεις «Ρωμανία» καὶ «Ρωμηός». 

Ἀντιγράφω δειγματοληπτικά:
• «Ἡ Ρωμαίικη ἰδέα καὶ τὸ ὅραμα τῆς Εὐρώπης» (ὑπότιτλος στὸ ἐσώφυλλο).
• «Κινοῦνται σὲ ἕνα ρωμαίικο, ἑλληνορθόδοξο δηλαδὴ ἑρμηνευτικὸ πλαίσιο» (Προ-

λογικὸ ψέλλισμα, σελ. 5).
• «Ὁ Ἕλληνας, εἴτε ὡς ἀρχαῖος εἴτε ὡς Ρωμηός» (ὁμοίως, σελ. 6).
• «Ἡ ἀπουσία ὅμως ἐθνικῆς ἰδέας στὴ Ρωμανία» (σελ. 9).
• «Γιὰ τὴν Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία, καὶ μέσα σ’ αὐτήν, συνεχίζεται ἡ «ὑπερεθνικὴ καὶ 

ἀνεθνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας», τὸ γένος τῶν Ρωμαίων, δηλαδὴ 
ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς Νέας Ρώμης» (σελ. 14). 

• «Μιλῶντας γιὰ τὰ ρωμαίικα ὀνόματα» (σελ. 18).
• «Γαλλικὴ ἐπανάσταση καὶ Ρωμαίικη ἐθναρχία” (τίτλος κεφαλαίου) καὶ ἄλλα πολ-

λά.
Τὸ προαναφερθὲν ἐκδοτικὸ σημείωμα τοῦ «∆» καταλήγει: «Αὐτὴ ἡ ἀναβίωση τῶν 

δύο “λέξεων” ἀποτελεῖ μιὰ βραδυφλεγῆ βόμβα, τῆς ὁποίας ἐπίκειται ἡ ἔκρηξη, ποὺ θὰ 
προκαλέσῃ ἀνατροπὴ τῶν πάντων· ἀνατροπὴ τῆς ἀπολιτισιᾶς μας, τῆς ἀνιστορισιᾶς 
μας, τῆς ἀνελληνισιᾶς μας, μὲ μιὰ φράση τὴν ἄρση τῶν πραγματικῶν, ὅσο καὶ ἀνομο-
λόγητων αἰτίων τῆς κακοδαιμονίας μας- καὶ βέβαια ἀνατροπὴ καὶ διάλυση ἀντιφάσε-
ων καὶ ἀντινομιῶν ὅπως ὁ “Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός”, αὐτὸς ὁ ἀρνητὴς καὶ δι-
ώκτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ “Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος” ἡ ἀναθεματίζουσα στὶς 
ἐκκλησίες της τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες κ.λπ., κ.λπ., ἀντιφάσεων καὶ ἀντινομιῶν 
προδήλως κωμικῶν, ποὺ ὅμως “λειτουργοῦν” στὴ συνείδηση τοῦ Ἕλληνα χάρη στὴν 
ἀπίστευτη πνευματικὴ καὶ ἰδεολογική του κάκωση.

» Γι’ αὐτὸ (“γιὰ νὰ ποῦμε καὶ τοῦ στραβοῦ τὸ δίκιο” καὶ νὰ τελειώσουμε εὐχάριστα) 
κακῶς ἐπικρίνονται κατὰ τὴ γνώμη μας οἱ καθηγητὲς θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης παπα-Θεόδωρος Ζήσης, Ἀθηνῶν παπα-Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ οἱ 
ὅμοιοί τους, ποὺ δηλώνουν, ὅτι ἡ “Ἅλωση” ἔγινε τὸ 1821 κι ὄχι τὸ 1453.

» Πράγματι τὸ 1453 οἱ τότε ὁμόφρονές τους ἄνοιξαν μιὰ Κερκόπορτα τῆς εἰσόδου 
στὴν ἐποχὴ τῆς τουρκικῆς τυραννίας κι ἔτσι διατήρησαν καὶ ἀπήλαυσαν γιὰ 400 ἀκό-
μη χρόνια τοὺς γλυκεροὺς καρπούς, ποὺ τοὺς προμήθευε ἡ (μετὰ τὴν βυζαντινή) σουλ-
τανικὴ τυραννία· ἀντίθετα τὸ 1821 τὴν Πόρτα (τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ σκλαβιά) δὲν τὴν 
ἄνοιξαν οἱ ἴδιοι, τὴν ἄνοιξαν οἱ ἀρνητὲς τοῦ βυζαντινοσουλτανοπατριαρχικοῦ ἐξου-
σιασμοῦ. Καὶ τὸ 1821 οἱ δύο ἀόρατες ἀλλὰ πανίσχυρες παραστάδες τῆς νέας Πύλης 
εἰσόδου τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Παγκόσμια Ἱστορία ἦσαν οἱ φοβερὲς λέξεις “Ἑλλάς” 
καὶ “Ἕλλην”.»

Γιάννης Λάζαρης


