Mι συνντευξη το Mαρκπουλου
στν τηλεραση το «ANTENNA»
/H συνντευξη το μεγλου μουσικοσυνθτη Γιννη Mαρκπουλου στ%ν «Δ.», τ. 3Iανουαρ"ου, μ τν !πο"α ζτησε τν 'πο*ολ τς Παλαι+ς Διαθκης 'π% τ θρησκε"α
τν /Eλλνων, προκλεσε, ?ς γνωστν, διεθν σλο, κα: 'σχολθηκαν μ τ% γεγον%ς
α;τ% M.M.E. τς /Eλλδος, τς E;ρ πης, τς 3Aμερικς, Aπως «μπκαν στ% χορ%» κα:
πολλς προσωπικτητες, >ερωμνοι κα: κοσμικο: (*λ. «Δ» στ% τ. 142 κα: στ% παρν).
3Eδ θ8 'ναδημοσιε=σουμε συνντευξη ποG 6δωσε ! Γ.M. στ%ν τηλεοπτικ% σταθμ%
«ANTENNA», κα: δ στ% δορυφορικ του πργραμμα (μ εQρ=τατη θεαματικτητα
στν E;ρ πη, τν 3Aμερικ κα: τν A;στραλ"α). /H 'ναδημοσ"ευση στ% «Δ» τς συνντευξης α;τς γ"νεται, γι8 τ%ν λγο Aτι στ% σ=νολ της σχεδ%ν α) 'ναφρεται στ8
Aσα εLπε ! μουσικοσυνθτης στ% «Δ» κα: *) περιχει νδιαφρουσες συμπληρ σεις κα:
διασαφην"σεις.]
T κεμενο τς συνντευξης στν «!Aντννα»
Eρτηση: Πρσφατα σ συνντευξ σας στν «Δαυλ» ε#πατε %τι &π'ρχει ν'καμψη το* Eλληνικο* Πνε+ματος σ παγκσμια κλμακα. T κρι ς 0ννοετε;
Aπ ντηση: ELναι 'λθεια α;τ. M τ8 τελευτα<α να 'π% τ:ς Bδεολογ"ες, 'π% τ:ς
κομματικς κινσεις, 'π% τ8 μοντλλα τν κοινωνιν, 'π% τ% λελε ποG Qπρχει μ-

¶ø™ EI¢AN TH ™YNENTEY•H
Πραμε πληθ ρα πιστολν πικρτησης τς συνντευξης το Γιννη Mαρκπουλου («Δ», τ. 241), μ τν !πο"α ! μεγλος δημιουργ%ς ζτησε τν 'πο*ολ
τς Παλαι+ς Διαθκης 'π% τ θρησκε"α τν /Eλλνων. 3Eπειδ πολλς δν περιορ"ζονται 5πλς σ 6κφραση συμπαρστασης, 'λλ8 περιχουν κα: ο;σιαστικ8
σημε<α, κναμε μ"α πιλογ λαχ"στων 'π% α;τς κα: τ δημοσιε=ουμε κατωτρω.

H γελοα συκοφαντα περ «ντιεραϊκο ρατσισμο»

▲

K=ριε διευθυντ,
O> 'ντιδρσεις ?ρισμνων >εραρχν γι8 τ% προκ=ψαν θμα τς «Παλαι+ς Διαθκης» 'π%
τ συνντευξη το κ. Γ. Mαρκπουλου στ% «Δαυλ%» σχετικ8 μ τ% Aραμ του γι8 μι8 οBκουμενικ κα: παγκσμια /Eλλδα κθε Cλλο παρ8 «ποιμαντικς» μπορον ν8 χαρακτηρισθον.
μητροπολ"της 3Aλεξανδρουπλεως κ. FAνθιμος κατηγρησε τ%ν κ. Γ. Mαρκπουλο γι8 «ρατσισμ κατ τ ν E ραων», δανειζμενος 'π% τοGς 3Iουδα"ους τ:ς γελο<ες μεθδους συκοφαντσεως. O> 6ννοιες «ρατσιστς», «ντισημτης», «ντιιουδαος» κα: «ντισιωνιστς» 6χουν
σκπιμα διαστρε*λωθ, γι8 ν8 'χρηστε=εται κ τν προτρων κθε κριτικ ναντ"ον τν 3Iουδα"ων κα: γι8 τ% «ρατσιστικ%» περιεχμενο τς Bδεολογ"ας το 3Iουδαϊκο «TαλμοGδ» κα: τς
«Παλαι+ς Διαθκης». 3Aπγονοι το Σμ εLναι κα: Aλοι ο> 'ρα*ικο: λαο". Συνεπς Aποιος εLναι
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σα στ%ν ψυχικ% κσμο τς διο"κησης 'ντιλαμ*νεται κανε:ς Aτι 6χουμε 'ποφρια Bδεολογικ· 'ντιλαμ*νεται κανε:ς Aτι 6χουν πσει 'ρκετ8 Aλες α;τς ο> σπουδα<ες Bδεολογ"ες, ο> !πο<ες κρτησαν γι8 aνα μεγλο διστημα τν 'νθρωπτητα, ν8 μπορ` ν8
Uργαν σ`η τν κοινων"α, τ%ν καινο=ργιο Cνθρωπο, τ να διακ"νηση τν Bδεν. FEτσι
πιστρφουμε π"σω γι8 τ% μλλον.
Kα: 'μσως πετγομαι σ aνα Cλλο πρα πολG σο*αρ% θμα, λγοντας Aτι R 3Oρθοδοξ"α πρπει ν8 'γκαλισ`η τν 'ρχα"α /Eλλδα κα: τ%ν 3Oλυμπισμ% κα: Aλες τ:ς νες
κινσεις. \Oπως κα: ν8 6χ`η, τ%ν Πλτωνα κα: τ%ν 3Aριστοτλη ν8 τοGς κν`η 5γ"ους·
ν8 πλησισ`η κα: τ%ν Kαζαντζκη, ποG τ%ν εLχε 'φορ"σει, 'λλ8 κα: ν8 προσπαθσb`η ν8
μπεδ σ`η τ:ς νες γραμμς, γι8 ν8 συνυπρξ`η μ τ%ν /Eλληνισμ. Διαφορετικ8 θ8
εLναι μ"α θρησκε"α, R !πο"α θ8 μποδ"ζ`η τν καινο=ργια, σπουδα"α, cργανωμνη πι8
κοινων"α, ποG γ"νεται, *ασισμνη πνω στ:ς πανρχαιες 'ρχς το /Eλληνισμο.

Δ#ν ε$μαστε %γγνια το !Aραμ κα το !Iσακ

Eρτηση: Mπκατε σ α3τ τ θμα, πο5 ε6χα σκοπ ν θξω λγο ργτερα. Mι
κα7 μπκατε %μως, ν κ'νω 8ναν πρλογο γι το5ς τηλεθεατς μας, πο5 0νδεχομνως
δν γνωρζουν τ δηλ:σατε τελευταα κα7 τ <κταση π=ρε α3τ σας > συνντευξη. Πρσφατα τ περιοδικ «Δαυλς» δημοσευσε μα συνντευξη το* πνευματικο* νθρ:που Γι'ννη Mαρκπουλου, @ @ποος μ μα δλωσ του «N πο ληθA= > Παλαι Διαθκη» ο3σιαστικ «Bνοιξε το5ς σκο5ς το* A1λου» γι μα συζτηση, πο5 θλει πολ5
θ'ρρος, ψυχραιμα κα7 π'νω π %λα παιδεα...
Aπ ντηση: Kοιτξτε ν8 δτε. ELναι 'λθεια, Aτι R Παλαι8 Διαθκη εLναι μ"α >στορ"α ποG 'ναπτ=χθηκε στ:ς δυνμεις Wν%ς Cλλου λαο, το /E*ραϊκο, Wν%ς σπουδα"ου
λαο, καθ’ Aλα σε*αστο. T% ν8 5ρπξ`η Aμως ! Xριστιανισμ%ς α;τν τν >στορ"α κα:
ν8 τν κν`η aναν νο Θε% κα: ν8 πα"ρν`η 'κμη κα: στοιχε<α ποG λ"γο πολG 'νκουν
στ μυθολογ"α κα: 6χουν μ"α *λα*ερ, eς πομε, «γραμμ», μ 'νγκασε ν8 π aνα

'ντιιουδα<ος, δν σημα"νει Aτι εLναι κα: 'ντισημ"της κα: ρατσιστς.
ELναι ψματα, Aτι R «Παλαι8 Διαθκη» εLναι γεμτη 'π% 'νθελληνισμ, ρατσισμ% κα: περιχει 'κμη κα: «μαθματα γενοκτον"ας»; ELναι ψευδς, Aτι ! 6τσι Uνομασθε:ς « κλεκτ%ς λα%ς
το Θεο» ε;θ=νεται γι8 τν γενοκτον"α Wπτ8 λαν τς Mσης 3Aνατολς; Πς μπορε< R 3Oρθοδοξ"α ν8 εLναι R «κι*ωτ%ς το γνους», Aταν ψλλωνται 'κμη στ:ς Uρθδοξες κκλησ"ες Wφτ8
'ναθεματισμο: κατ8 το /Eλληνικο 6θνους (Xδε «TριY διον» κα: τ% λειτουργικ% *ι*λ"ο τς
«Παρακλητικς»); Mπως δν εLναι R 3Oρθοδοξ"α α;τ ποG κατακρεο=ργησε τ%ν Wλληνισμ%
κα: ξλειψεν Aλες τ:ς μορφς κα: τοGς θεσμοGς α;το (φιλοσοφ"α, πιστμη, θατρο, θρησκε"α, 'ρχιτεκτονικ, γλυπτικ) κα: κατστρεψεν κ θεμελ"ων τν /Oλυμπ"α; /Oπο<ος φαρισαϊσμς!
Πρσφατα Qπγραψε R 3Oρθοδοξ"α μνημνιο συνεργασ"ας γι8 τν 3Oλυμπιδα το 2004! 3E8ν
R χ ρα μας κατοικονταν 'π% \Eλληνες κα: ^χι 'π% Pωμιο=ς, Γραικ=λους, Pαγιδες κα: Γκιαο=ρηδες, θ8 'παγορευταν δι8 νμου στ% /Iερατε<ο τς 3Oρθοδοξ"ας 'κμη κα: ν8 εBσλθ`η τ%
2004 στοGς >εροGς χ ρους τς /Oλυμπ"ας... Mνο Pωμιο", Γραικ=λοι, Pαγι+δες κα: Γκιαο=ρηδες,
'κον α;το=ς, ποG τοGς λγουν Aτι ε;λογον κα: 'ποδαιμονοποιον ο> κκλησ"ες τοGς «εBδωλολατρικοGς» χ ρους κα: Aτι « ξαγν"ζουν» τ%ν 'ρχα<ο να% ποG γκρεμ"ζουν («δαμονες ο1κο*σι
τν τπον»!) κα: μ τ8 Qλικ του κτ"ζουν στν θση του μι8 Bουδαιοχριστιανικ κκλησ"α.
Kποτε Xσως ν8 καταλ*ουν ! κ. FAνθιμος κα: ο> !μοιο" του Aτι μνο μ τν πανελληνο-

▲
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πολG 5πλ% πρ+γμα: Δν εXμαστε γγνια το 3A*ρα8μ κα: το 3Iσα8κ 'λλ8 το Σωκρτους, το Πλτωνος... A;τ% τ% πρ+γμα τ% εLπα 6τσι 5πλ+. 3Aκμη κα: ! Xριστ%ς τ8
6χει 'ναιρσει Aλα α;τ. T8 /Eλληνπουλα μαθα"νουν τ ρα στ8 σχολε<α τν Παλαι8
Διαθκη, γι8 ν8 *λπουν μ τρμο τ%ν «πατρα» τους τ%ν 3A*ρα8μ ν8 θυσιζ`η τ%ν 3Iσακ.

&Eχουν α(ξηθ τ λαϊκστικα περιοδικ κα τ μαγαζι

Eρτηση: N μαθανουμε κα7 τν μυθολογα τ=ς ΠαλαιDς Διαθκης, > @ποα δν
πχει κα7 π'ρα πολ5 π ...ξρετε... Kα7 καλ κ'νει! Σε αστ ε6ναι > μυθολογα κ'θε τπου κα7 κ'θε λαο*. N λμε %μως κα7 κ'ποιες λθειες: H Kαιν Διαθκη, κ+ριε Mαρκπουλε, δν ναιρε κ'ποια στοιχεα π τν Παλαι Διαθκη, 0φσον ε6ναι
> «Nα Συμφωνα» μεταξ5 Θεο* κα7 νθρ:πων. Δν θ <πρεπε Bρα ν δνουμε 0κ τ ν
πραγμ'των...
Aπ ντηση: ELναι 'λθεια, Aτι γn σ α;τ% τ% θμα 6δωσα μ"α 'π% τ:ς ννα σελ"δες
τς συνντευξς μου μσα στ% «Δαυλ», στ:ς !πο<ες μ"λησα περισστερο γι8 τν τχνη.
/H τχνη στν σημεριν μουσικ 6χει μ"α φο*ερ δ=ναμη στν /Eλλδα κα: διατηρθηκε 'π% τν 'ρχαιοττη ποχ μχρι σμερα. /Yπρχει συνχει της, 'λλ8 τ%ν τελευτα<ο καιρ% κα: Bδια"τερα τ8 τελευτα<α χρνια *λπει κανε:ς ν8 γ"νεται R /Eλλδα
μ"α χ ρα φρικτ: N8 ντρπεσαι ν8 μιλσ`ης γι8 τ%ν /Eλληνισμ% κα: τν /Eλλδα τν
σημεριν. FEχουν 5πλωθ λαϊκ"στικα περιοδικ, λαϊκ"στικα μαγαζι, σκυλοτραγουδιστς. FEχει γ"νει aνα 'φρητο κακ στ%ν χρο τς μουσικς. FEχει εBσαχθ A,τι χυδαιτερο Qπρχει κα: 6χει πηρεσει τ8 ντπια Qποπροϊντα, μ 'ποτλεσμα ν8 6χ`η
Qποστ φθορ8 ! ψυχικ%ς κσμος τν /Eλλνων. ELπα Aτι σ μ"α χ ρα τς θλασσας,
Aπως κα: ν8 τ% κνουμε, δν εBσγεις θλασσα. Σ μ"α χ ρα τς >στορ"ας δν εBσγεις
>στορ"α. O> δημοκρατικς δυνμεις ποG Qπρχουν παγκσμια, ! λεγμενος δημοκρατικ%ς Cξονας, χρησιμοποιον τ8 κμματα p χρησιμοποιον τ8 πανεπιστμια, δυνμεις
ποG *γκαν 'π% τν 'ρχα"α /Eλλδα. ELναι μ"α θετικ κατσταση κα: γι8 τν χ ρα

πο"ηση τν Pωμιν, θ8 τιναχθ` στ%ν 'ρα, «μ+ τ%ν Z+», R π: 1700 χρνια ταφπλακα το Wλληνισμο, γι8 ν8 πανλθ`η α;τ%ς στ%ν 'στερισμ% τς δημιουργ"ας.
Mετ8 τιμς

Γιργιος Xατζηθεοδρου
Δρ Πολιτικ%ς Mηχανικ%ς
Nτ=σσελντορφ, Γερμαν"α

!Aσυναρτησες μσα στ θεπνευστο ιλο

▲

K=ριε διευθυντ,
Περ: τς θεοπνε=στου «Παλαι+ς Διαθκης» μ"λησαν ο> πικριτς το Γιννη Mαρκπουλου. 3Aπ% aνα κα: μνο παρδειγμα, 'ναγκα<ο κα: >καν, Aπως θ8 καταδειχθ`, θ8 φανερωθ`
σ’ Aλο της τ% μεγαλε<ο R 'νυπαρξ"α θεοπνευστ"ας 'λλ8 κα: R 'ναξιοπιστ"α το «>ερο» κατ8
τν Uρθδοξη θεολογ"α α;το *ι*λ"ου.
Πρτο *ι*λ"ο τς Διαθκης α;τς, α´ κα: *´ κεφλαια: Στ% μν α´ κεφλαιο, τς «Γενσεως»,
! Θε%ς δημιουργε< πρτα Aλο τ% φυτικ% κα: κατπιν ζωικ% κσμο κα: μετ8 'π’ Aλ’ α;τ8 τ%ν
Cνθρωπο. 3Aμσως στ% Wπμενο κεφ. *´ ! Xδιος μοναδικ%ς θε%ς δημιουγε< πρτα τ%ν Cνθρωπο
κα: μετ8 τ8 φυτ8 κα: τ8 ζYα. Ποις Cραγε συγγραφας sταν ! θεπνευστος; α;τ%ς το κεφαλα"ου α´ p ! Cλλος το κεφαλα"ου *´; Γι8 το λγου τ% 'ληθς («\Aπαντα κ τς Παλαι+ς Διαθκης», 6κδοση τς 3Aδελφτητος Θεολγων R «ZΩH», γκρ"σει τς Mεγλης το Xριστο
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μας, Aπου γεννθηκε τ% φς. 3Aπ% τν Cλλη μερι8 οwτε R Δημοκρατ"α 'λλ8 οwτε κα:
τ8 πανεπιστμια 6καναν ποτ κακ% στοGς 'νθρ πους, ποG τ8 'σπστηκαν, ποG τ8
γκολπ θηκαν, ποG τ8 οBκειοποιθηκαν –θ8 6λεγε κανε"ς. Στν πατρ"δα μας, 'ντ: ν8
κοιτξουμε τ%ν Wαυτ μας κα: ν8 'νασυμφιλι σουμε τν Γα<α θε8 μ τ%ν 3Aπλλωνα
κα: Aλα α;τ8 τ8 σπουδα<α χαρακτηριστικ, τ8 !πο<α 6χει R δ=ναμη τς τχνης κα: τς
>στορ"ας τς /Eλλδας κα: ν8 προσπαθσουμε ν8 τ8 προχωρσουμε κα: ν8 εXμαστε
παντο aνας συμφιλιωτικ%ς Cξονας, μ"α μεγλη /Eλλδα, Aπως εLπε κα: ! κ=ριος πρωθυπουργς... 'ντ: ν8 κνουμε α;τ% τ% πρ+γμα, προσπαθομε ν8 Qποταχθομε κτω 'π%
τοGς *ομ*αρδισμοGς ξνων Qπολαϊκ"στικων προϊντων, τ8 !πο<α δν συνδουν μ τ%ν
χρο, τ% τοπ"ο, τ% φς.
3Eπ: χιλιδες χρνια διδσκουμε α;τ, τ8 !πο<α τ8 παιδι8 τρομζουν ν8 τ8 'κο=σουν. Δηλαδ μ λ"γα λγια κα: γι8 ν8 μιλσω πολG 5πλ+, εBσγουμε φρμακα γι8
'ρρ στιες ποG δν 6χουμε· κα: α;τ% τ% πρ+γμα μ 6κανε ν8 δ σω α;τν τν συνντευξη. Δν sταν μνο γι8 τν Παλαι8 Διαθκη κα: δν sταν μνο γι8 τν 3Oρθοδοξ"α. ELπα π"σης Aτι στν >στορ"α του ! Xριστιανισμ%ς 6σπασε τ8 'γλματα, σ=λησε
*ι*λ"α, 'λλ8 κα: Cλλες φορς τ8 δισωσε σ8ν τ%ν Παπαφλσσα, τ%ν Mακρυγιννη...
3Aδ"κως 'ντιπαρατθηκαν 'πναντ" μου ο> ε;γενικο: μητροπολ"τες, Xσως πειδ γn
δν θ8 xθελα ν8 λγωνται μητροπολ"τες p δεσπτες 'λλ8 θ8 xθελα ν8 λγωνται π"σκοποι.
/H Aλη συνντευξ μου στ% «Δ» δν λει τ"ποτε Cλλο 'π% τ% ν8 'γαπσουμε τ%ν Wαυτ μας· κα: γι8 α;τ% κα: στοGς !μογενε<ς χαρ"ζω τν ψυχ μου κα: τ8 τραγο=δια μου
μ Aλη μου τν καρδι, πιστε=οντας Aτι μ τ% ν8 π μερικς φρσεις γι8 θματα τ8
!πο<α μπορον ν8 'λλαχθον p κατ8 κποιο τρπο ν8 δ σουμε μ"α δ=ναμη σ Aλους
α;το=ς, ποG 'ποτελομε, eν θλετε, τν μεγλη πλειοντητα τν /Eλλνων... δ νομ"ζω Aτι εLναι κακ, yστε ν8 μ πετρο*ολσουν.

3Eκκλησ"ας κα: τς Διαρκος /Iερ+ς Συνδου τς 3Eκκλησ"ας τς /Eλλδος): «Γνεσις», κεφλαιο α´ ( δ δηλαδ ποG δημιουργε< ! Θε%ς τ%ν Cνθρωπο μετ8 'π% τ%ν φυτικ% κα: ζωικ% κσμο):
Στ"χ. 11-12: «Kα7 ε6πεν @ Θες· λαστησ'τω > γ= οτ'νην χρτου σπερουσα σπρμα κατ
γνος κα7 καθ’ @μοιτητα, κα7 ξ+λον κ'ρπιμον ποιο*ν καρπν...». Kατπιν: Στ"χ. 20-24: «Kα7
ε6πεν @ Θες· 0ξαγαγτω τ Jδατα Lρπετ ψυχ ν ζωσ ν κα7 πετειν πετμενα... 0ξαγαγτω >
γ= ψυχν ζ σαν κατ γνος, τετρ'ποδα κα7 Lρπετ κα7 θηρα... κα7 τ κτνη...». Tλος ν8 κι
! Cνθρωπος (στ"χ. 27): «Kα7 0ποησεν @ Θες τν Bνθρωπον, κατ’ ε1κνα Θεο* 0ποησεν α3τν,
Bρσεν κα7 θ=λυ 0ποησεν α3το+ς».
Πηγα"νουμε τ ρα μ τν σειρ8 στ% κεφλαιο *´. 3Eδ δημιουργε< ! Θε%ς πρτα τ%ν Cνθρωπο κα: μετ8 τ8 φυτ κα: τ8 ζYα:
Στ"χ. 5: «Kα7 πDν χλωρν γρο* πρ το* γενσθαι 0π7 τ=ς γ=ς κα7 π'ντα χρτον γρο* πρ
το* νατελαι·... κα7 Bνθρωπος ο3κ Oν 0ργ'ζεσθαι α3τν·». Στ"χ 7: «Kα7 <πλασεν @ Θες τν
Bνθρωπον χο*ν π τ=ς γ=ς». Στ"χ. 9: «κα7 0ξαντειλεν @ Θες <τι 0κ τ=ς γ=ς πDν ξ+λον Pραον
ε1ς %ρασιν κα7 καλν ε1ς ρ σιν...». Στ"χ. 18-19: «Kα7 ε6πεν @ K+ριος @ Θες· ο3 καλν ε6ναι τν
Bνθρωπον μνον· ποισωμεν α3τQ οηθν κατ’ α3τν· κα7 <πλασεν @ Θες <τι 0κ τ=ς γ=ς π'ντα τ θηρα το* γρο* κα7 π'ντα τ πετειν το* ο3ρανο*...».
E;λγως λοιπ%ν πικαλο=μαστε τν 'ρωγ τν θεολγων. 3E8ν δν vμαρτσαμεν, κλιπα-

▲
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«Γι μνα - “Δαυλς” λγεται «A(λς»

Eρτηση: Kανε7ς δν σDς πετρο λησε, λλ’ ντιθτως ρκατε κα7 συμπαραστ'τες, 8ναν Bλλο μεγ'λο συνθτη, τν Mκη Θεοδωρ'κη, κα7 νθρ:πους τ=ς διανησης
κα7 τ ν Πανεπιστημων...
Aπ ντηση: /Yπρχουν Cνθρωποι, ποG θλουν ^χι ν8 παναφρουν τ%ν 'ρχα<ο /Eλληνισμ, 'λλ8 ν8 συμ*αδ"σουν...
Eρτηση: H Παλαι Διαθκη <ρχεται σ σ+γκρουση μ τν λγο το* Xριστο* στ
κ'τω κ'τω. K'που δηλαδ πρπει > REκκλησα ν τ ρA= α3τ τ ζητματα. REδ
<χω μα σειρ π τε+χη το* «Δαυλο*», στ @ποα <χουν συγκεντρωθ= %λα τ νθελληνικ κεμενα. SEχουμε δηλαδ τν Kυριακ τ=ς ROρθοδοξας VYμνους πο5 & ρζουν τν Eλλ'δα. Σ Bλλο τε*χος: «Πορνογραφικ στοιχεα στν Παλαι Διαθκη».
REδ πσαμε σ α3τ: «RAναθεματζονται οW VEλληνες στ7ς 0κκλησες τ=ς Eλλ'δος». Kα7
ε#παμε %τι α3τ γνεται μ πολλο5ς Jμνους, ε1δικ τν Kυριακ τ=ς ROρθοδοξας. REδ
<χουμε: «RAπ τν Παλαι Διαθκη στν Mαρξισμ». SEχει συλλξει, λπετε, @
«Δαυλς» @,τιδποτε νθελληνικ στν Παλαι Διαθκη. SAλλο: « H νθελληνικτητα τ=ς ΠαλαιDς Διαθκης». Kα7 Bλλο: «N πο ληθA= > Παλαι Διαθκη π τν
θρησκεα τ ν Eλλνων», π'λι 8να θμα πο5 ε6χε θσει πρ7ν π 7 περπου χρνια @
«Δαυλς»... Mσα σ α3τ τ τε+χη &π'ρχουν %λα 0κενα τ κεμενα πο5 & ρζουν τν
Σωκρ'τη...
Aπ ντηση: Θ8 xθελα ν8 σ+ς π κτι σημαντικ. ELναι 'λθεια, Aτι ! «Δαυλ%ς»
εLναι aνα περιοδικ% πολG σπουδα<ο κα: γn σ*ομαι τν γν μη, τ8 ?ρα<α Wλληνικ8 το
Λμπρου, τ% κουργιο του κα: τ8 λοιπ. Γι8 μνα **αια, 'π% τν συνντευξ μου
κα: πρα, ! «Δαυλ%ς» λγεται A;λς.
Eρτηση: T 0ννοετε;
Aπ ντηση: /O α;λ%ς εLναι aνα πολG σπουδα<ο ^ργανο μουσικς, σ8ν φλογρα, τ%
!πο<ο sταν πντοτε κα: στν διθεση τν πνευματικν 'νθρ πων. Θλω ν8 π δη-

ρομε ν8 φωτισθομε γι8 τ% πς γ"νεται ν8 Qφ"στανται ττοιου εXδους 'νοικονμητες 'ντιφσεις ντ%ς το >ερο κα: θεοπνε=στου α;το *ι*λ"ου;
E;χαριστομε προκατα*ολικς.

Σταρος Bασδκης
Σρρες

Προτ/σσει τν Eραϊσμ το Eλληνισμο - κ. &Aνθιμος

▲

K=ριε διευθυντ,
Στν φημερ"δα «3Eλευθεροτυπ"α» (Tετρτη 23-1-2002, σ. 46) σ πιστολ το κ. Γιννη Γ.
Kωνσταντουδκη δια*ζουμε, Aτι ! π"σκοπος 3Aλεξανδρουπλεως κ. FAνθιμος κατηγρησε
«γι ντιε ραϊκ \ατσισμ» τ%ν μουσικοσυνθτη Γιννη Mαρκπουλο γι8 τ συνντευξ του
στ% «Δ», τ. 241.
3Aπ% τν μελτη τς συνεντε=ξε ς του δν διαπιστ σαμε «'ντιε*ραϊκ% ρατσισμ». Γενν+ται
τ% ρ τημα, γιατ: ! π"σκοπος 'μσως ρ"χνει α;τ%ν τ%ν χαρακτηρισμ% '*ασνιστα; Γιατ: συκοφαντικ, 6τσι, κακοχαρακτηρ"ζει aναν συνλλην του, κτοικο γηγεν α;το το /Aγ"ου
Tπου, ποG λγεται /Eλλδα; 3Aντιστρφεται ε;λγως τ% ρ τημα: Πο<ος θ8 προστατε=σ`η
τοGς \Eλληνες γι8 τ%ν 'ντιελληνικ% ρατσισμ τν /E*ρα"ων, ποG γ"νεται σ Aλα τ8 πλτη κα:
μκη τς Γς, νωρχηστρωμνα κα: μεθοδικ8 (Aρα «Mα=ρη 3Aθην+» το Mπερν8λ κ.C.);
Συμπερασματικ8 δια*λπουμε, Aτι ! κ. FAνθιμος προτσσει τ%ν /E*ραϊσμ%ν 6ναντι το /Eλλη-
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λαδ Aτι ! «Δαυλ%ς» μετ8 τ8 20 του χρνια, Aπως λνε ο> φ"λοι του κα: Aπως πιστε=ω
Aτι θ8 κν`η κα: ! κ. Λμπρου, θ8 'λλξουν τν >στορ"α, γιατ: ! Cξονας /Eλλδα πλον εLναι τσο Bσχυρς, ποG θ8 πρπει ν8 συμ*ουλε=`η κα: τοGς συμπατριτες μας, τοGς
συγγενε<ς 3Aνατολ"τες, ν8 Qπρχ`η 6τσι μ"α συμφιλ"ωση σ Aλα τ8 μρη κα: μ aναν ττοιο τρπο, yστε κανε:ς ν8 μν μπορ` ν8 εLναι δολος το Cλλου. Kοιτξτε ν8 δτε:
ELναι καιρς, με<ς ο> \Eλληνες ν8 κοιτξουμε τ%ν Wαυτ μας, 'λλ8 ν8 τ%ν κοιτξουμε
σ8ν aνα Cξονα σ Aλη τν κτεταμνη Mεσγειο κα: στ8 Bαλκνια· κα: R E;ρ πη πρπει ν8 'ρχ"σ`η ν8 τ% σκφτεται, 'λλις δν γ"νεται τ"ποτε...

O4 Kρητικο λυρ/ρηδες, ο4 -μογενε6ς κα ο4 !Aμερικανο

Eρτηση: Στ συνντευξ σας στ «Δαυλ» λτε: «Στ7ς HΠA <χω καιρ ν δ:σω συναυλες κα7 ν 0πικοινωνσω μ τν 0κε Eλληνισμ, πο5 πραγματικ –%πως συν'γεται π τ γρ'μματα πο5 παρνω– ζητο*ν 0πιμνως τν παρουσα μου 0κε σ συναυλιακς παραστ'σεις. SEχει &ποστ= @ πδημος Eλληνισμς τ π'νδεινα, γι ν ξεχ'σAη
τν καταγωγ του, τ δ+ναμη πο5 διαθτει στ DNA του. RAθλιτητες, ψματα, λαϊκστικα μουσικ σκουπδια, πολιτικ'ντηδες διαλαλο*ν νθελληνικς πραγμ'τειες, διοχετε+οντας τν μ'θεια κα7 τν φιλοσοσφα το* τσιφτετλι κα7 τ ν χορ ν τ=ς παρακμιακ=ς, τ=ς κομματικ=ς χυδαιολογας...».
Aπ ντηση: ELναι 'λθεια. Παλαιτερα πγαινα, κα: κναμε 6τσι μ"α πικοινων"α,
ποG sταν καταπληκτικ. FEνοιωθαν κα: α;το", Aτι R /Eλλδα εLναι α;το: ο> Xδιοι. 3Aπ%
ττε Qπρχουν διφοροι μπορικο: τραγουδιστς, ποG *γα"νουν μνιμα. /H χ ρα δν
σ*εται τοGς πνευματικο=ς της 'νθρ πους παρ’ Aλες τ:ς προσπθειες –προσωπικς–
το κυρ"ου πρωθουπουργο. Tοποθετονται Cνθρωποι σ κα"ριες θσεις, ο> !πο<οι
εLναι «Cλλ’ 'ντ’ Cλλων» κα: !δηγο=μαστε στοGς 3OλυμπιακοGς 3Aγνες μνο 'π% τ%
πνεμα, τ% μερκι κα: τν σχση ποG 6χουμε κποιοι γι8 α;τ% ποG κρατ+με. Δν εLναι
κατσταση α;τ. Δν εLναι δυνατ%ν κθε μρα ν8 πισκπτεται τοGς \Eλληνες 'π’ 6ξω
A,τι χυδαιτερο Qπρχει κα: ν8 διοχετε=εται μ πολG Cγριο τρπο 'π% τ8 κανλια. Kνισμο σ’ α;τ τ χ ρα. Kα: Aτι 'ποσκοπε< τν κθε Wλληνικ φων ν8 τν 'πονευρ ν`η μ τ%
στ<γμα το «'ντι-W*ραιορατσισμο». Kα: διερωτ μεθα, γιατ: δν γ"νεται π"σκοπος το /E*ραϊσμο κα: ν8 'φσ`η κεν τ θση του γι8 Cλλον π"σκοπο, ποG δν θ8 *λπ`η σ κθε Wλληνικ%
λγο «'ντι-ε*ραϊκ% ρατσισμ».
Πρπει ν8 γνωρ"ζ`η ! π"σκοπος, Aτι κα: R θρησκε"α εLναι πντα Qπ% τ%ν 6λεγχο τς /Iστορ"ας κα: τν *σανο τς 3Eπιστμης, πρ%ς 6ρευνα κα: γν ση τς 'λθειας.
M τιμ

Σωτριος Φλκκας
Γαλτσι 3Aττικς

O πανεπιστ1μων δεσπτης %ναντον τ3ν δημιουργ3ν
K=ριε διευθυντ,
/H «Παλαι8 Διαθκη», ! Γιννης Mαρκπουλος κα: ! «πανεπιστμων» 3Aλεξανδρουπλεως (p πς aνας δοκησ"σοφος 'ντιτ"θεται στ% δικα"ωμα το διαφορετικο λγου). /O Γιννης
Mαρκπουλος, ζ ντας ?ς λε=θερος Cνθρωπος σ δημοκρατικ χ ρα (χ ρα Qπ% καθεστnς
Aμως, 'τυχς, σχεδ%ν 'νεξλεγκτης θεοκρατ"ας), εLπε τ γν μη του γι8 τν 3Iουδαϊκ μυθολογ"α σ σχση μ τ%ν /Eλληνισμ. /O Γιννης Mαρκπουλος 6χει κθε δικα"ωμα ν8 6χ`η γν μη γι8 κθε τι κα: 6χει τ% δικα"ωμα ν8 λ`η τ γν μη του.

▲
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ποια στιγμ πρπει ?ρισμνα 'π% τ8 κανλια ν8 ζητσουν συγγν μη 'π% τοGς Xδιους
τοGς \Eλληνες.
Eρτηση: H REκκλησα πρπει ν ζητσAη συγγν:μη π το5ς #διους το5ς VEλληνες κα7 τν Lαυτ της;
Aπ ντηση: Kα: τ8 κανλια. Γιατ", Aταν Qπρχουν 4 δημοσιογρφοι, ο> !πο<οι χαλ+νε
τ δ=ναμη τν δημοσιογρφων, τ" φτα"ω γ ; \Oταν Qπρχουν τσα πολλ8 μπορικ,
δε=τερα Qποπροϊντα, στ% τλος διαμαρτ=ρονται ο> Xδιες ο> Wταιρε<ες Aτι θ8 κλε"σουνε. [...] /Yπρχουν στν Bδια"τερη πατρ"δα μου, τν Kρτη, 200 λυρρηδες κα: λαουτιρηδες, ποG πα"ζουνε κα: ζονε 'π% κε<. FAρα λοιπ%ν κα: τ% δημοτικ τους τραγο=δι κα: R δ=ναμ του κα: ! Πλτωνς τους κα: ! 3Aριστοτλης τους κα: R μαντινδα τους κα: ! 3Eρωτκριτος κα: ! Kαζαντζκης κα: ! Θεοτοκπουλος κα: ο> σημα"νοντες σμερα ζωγρφοι τους... συγγραφε<ς τους Qπρχουν. N8 πικοινωνσουμε μ
Aλον τ%ν 'πδημο /Eλληνισμ. \Oλοι μαζ" πρπει ν8 εXμαστε πνω 'π% 30 Wκατομμ=ρια. Πρπει ν8 γ"νουμε φωτοδτες μι+ς νας κ"νησης, ποG ν8 συμφιλιωθ` μ τν φ=ση. A;τ% *λπουμε ν8 τ% κνουν μνο στν 3Aμερικ τ%ν τελευτα<ο καιρ% κα: σ ?ρισμνα κρτη τς E;ρ πης. Στν 3Aμερικ μετ8 τ% κτ=πημα τς Wνδεκτης Σεπτεμ*ρ"ου 'ντιληφθκαμε Aλοι μας, κα: Aλοι ο> 'ριστερ"ζοντες 'κμη, Aτι Qπρχε μ"α μεγλη σ=μπνοια μεταξG τν 3Aμερικανν, πρ+γμα τ% !πο<ο δν τ% 6χει ο;δε:ς στν
E;ρ πη. A;τ R σ=μπνοια σημα"νει, Aτι ο> δημοκρατικς τους 'ρχς, Aσο κι eν θλουν
διορθωτικς κινσεις p !,τιδποτε Cλλο, εLναι πρα πολG Bσχυρς. 3Eγn δχομαι Aτι Aλος
! 'μερικανικ%ς λα%ς θ=μωσε ναντ"ον τν Tαλιμπν. T% δχομαι α;τ. Kα: τ% Aτι *ομ*αρδ"σανε τοGς Tαλιμπν, τ% δχομαι κα: α;τ. 3Aλλ8 πραγματικ, πστε μου: Ποι%ς
'π% μ+ς, ποG εLδε μ"α εBκνα σ Aλες τ:ς τηλεορσεις, ν8 σκοτ νουνε τ γυνα<κα του,
ν8 τν 6χουν μ τσου*λια πνω της... οwτε στ8 ζYα δν κνουνε ττοια πργματα...
εLναι δυνατ%ν ν8 μν καταδικσ`ης α;τοGς τοGς Cρρωστους μανιακο=ς. ELναι Cρρωστοι,
Qπνθρωποι.

O> >στορικο: 'π% τν ποχ το Διαφωτισμο 6χουν μελετσει σ *θος τ8 κε"μενα, γι8 τ8
!πο<α ! λγος κα: 6χουν διατυπωθ διφορες γνμες γι8 τν >στορικτητ τους, τν ποιητικ
κα: τν vθικολογικ τους, 'ξ"α κα: τ θρησκευτικ τους σημασ"α. /O Γιννης Mαρκπουλος,
! μουσικοσυνθτης, 'νκει στ% τγμα τν πνευματικν ταγν το τπου μας. Στ%ν κατλογο
το τγματος εLναι καταχωρισμνοι διαλεχτο: \Eλληνες, 'π% τ%ν στρατηγ% Mακρυγιννη ~ς τοGς
γιατροGς Λορο κα: Παπανικολου κα: ~ς τ%ν Kα"ρη κα: τ%ν Kορα, τ%ν Kοσμ+ τ%ν ABτωλ%
κα: τ%ν Παπαδιαμντη. 3Aπ% τ% Σολωμ% κα: τ%ν Kλ*ο ~ς τ%ν Παλαμ+, τ% Σικελιαν, τ% Σεφρη, τ%ν 3Eλ=τη κα: τ% P"τσο. 3Aπ% τ% Bαμ*ακρη κα: τ%ν Tσιτσνη ~ς τ%ν Xατζιδκι, τ%ν Θεοδωρκη κα: Aλη τ χορε"α το >ερατε"ου τν Mουσν.
/O δεσπτης 3Aλεξανδρουπλεως γνωμτευσε 'παξιωτικ κα: μ φος «μπλαζ», πnς !
Mαρκπουλος «δν εLναι πιστμων». Nομ"ζει, φα"νεται, πnς 6τσι πιχειρηματολογε<, γι8 ν8
'νασκευσ`η μι8ν Cποψη, μ τν !πο"α δν συμφωνε<. /O σοφς μας γρων μ τ%ν τρπον α;τ%ν
'ποδε"χνει μνο πnς δν δχεται ν8 'κο=γεται καμμι8 διαφορετικ γν μη. Kα: Aμως R Uργνωση τς 3Eκκλησ"ας διακηρ=σσει, Qποκριτικ8 **αια, σ κθε ε;καιρ"α τν –'ν=παρκτη– δημοκρατικ της συμπεριφορ. Γι8 'ντιπερισπασμ% μλιστα ! πολυπργμων 'ρχιερεGς κατηγρησε τ%ν μουσικο-συνθτη γι8 «'ντιε*ραϊκ% ρατσισμ»!..
/O δεσπτης στ% πρσωπο το Γιννη Mαρκπουλου πρσ*αλε συλλ*δην τοGς πνευματικοGς μπροστρηδες τν νεοελλνων μ τν γνωστ... μετριοπθεια ποG χαρακτηρ"ζει πα-

▲
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Eρτηση: Δια λπετε, κ. Mαρκπουλε, τν ν'γκη, ] τν γνεση _ν θλετε, Lνς νου πολιτισμικο* ρε+ματος παγκοσμως;
Aπ ντηση: Nα", Qπρχει aνα νο ρεμα παγκσμια, τ% !πο<ο 6χει 'φσει τ:ς φασιστικς 'ρχς τς πι*ολς κα: 'ναπτ=σσεται σ πολλς χρες· πιστε=ω Aτι μ"α 'π% τ:ς
μεγλες κινσεις ποG γ"νανε πρ:ν 'π% λ"γα χρνια, sταν ν8 πρ`η R χ ρα μας τοGς
3OλυμπιακοGς 3Aγνες. M"α χ ρα δκα Wκατομμυρ"ων, γεγον%ς ποG δ"νει 'μσως τ%
6ναυσμα κα: τν λπ"δα σ χρες δκα Wκατομμυρ"ων ν8 κνουν κα: α;τς O.A., κα:
ν8 μν εLναι προνμιο μνο τν δυνατν κα: Bσχυρν. 3Aλλ8 α;τ% ντσσεται μσα σ
κποιο Cνοιγμα πολιτιστικ· κα: πιστε=ω σ=ντομα Aτι τ8 6ργα μας θ8 'κουστον διεθνς, Aτι R χ ρα μας εLναι προικισμνη χ ρα ^χι μνο μ τ%ν λα της, ! !πο<ος 'λλζει κα: μσα στ% DNA του εLναι γραμμνα πολλ8 πργματα. \Oτι ξεπερσαμε τ8 δ=σκολα χρνια. Πρπει ν8 προυμε Aλα τ8 ζωνταν8 στοιχε<α ποG εLναι γ=ρω μας, κα:
πιστε=ω π"σης Aτι ο> O.A. πρπει ν8 γ"νουν σ=μφωνα μ τοGς νμους, τ:ς δομς κα:
τ8 6ργα τ8 δικ μας. EBδεμ θ8 'ποτ=χουν τελε"ως. Δν μπορον ν8 κνουν A,τι θλουν. Θ8 Qπολογ"σουμε Aλες τ:ς προσωπικτητες τς χ ρας, τοGς 'νθρ πους α;το=ς,
ο> !πο<οι κου*αλ+νε aναν πολιτισμ% κα: 6χουν πα"ξει ρλο. N8 τ8 κοιτξουν Aλα α;τ,
yστε ο> O.A. ν8 γ"νουν μ aναν συγκλονιστικ% τρπο.
Kα: Aσον 'φορb+ στν συνντευξ μου στ% «Δαυλ», θ8 xθελα ν8 σ+ς π Aτι, Aταν
6γραφα τ8 τραγο=δια «Πρα 'π% τν θλασσα», «Παραπονεμνα λγια», τν «Mννα το 3Aλξανδρου», τ% «Zα*αρακατρανμια», τν «Φμπρικα», τν «Λειτουργ"α
το 3Oρφα», τν «3Aναγννηση», τ8 «Kρτη 'νμεσα σ Bενετι8 κα: Πλη», «Kρτη
μου ^μορφο νησ"», «Xρ ματα κι 'ρ ματα»..., xθελα πντοτε ν8 Qπρχ`η aνα περιοδικ% ξεχωριστ, ποG ν8 κοιτζ`η 6τσι... 3Aπ% δ κα: πρα, στν δε=τερη εBκοσαετ"α το
«Δαυλο», εwχομαι ν8 κοιτζουμε A,τι εLναι Qπρ μας, Aπου κα: eν τ% *ρ"σκουμε. Προτε"νω μσα 'π% α;τν τν συνντευξη ! «Δαυλ%ς» ν8 γ"ν`η «A;λς».

N νσυ Mπσκα
λαιθεν τοGς κρατικοδ"αιτους « παγγελματ"ες μπρους το Θεο». 3Eγ , 6σχατος πολ"της
α;το το τπου, Uργ"ζομαι κα: διαμαρτ=ρομαι. 3Aρκετ!

Γι ννης Kωνσταντουδ κης
Kτην"ατρος, Pθυμνο

Kα φιρωση 7νς ποι1ματος στν Γ.M.
3Aγαπητ κ. Mαρκπουλε,
Στ% τσο *αρυσμαντο Cρθρο σας στ%ν 'γαπητ% «Δαυλ%» (τεχος 241) μ τ%ν τ"τλο «N’
'πο*ληθ` R Π. Διαθκη» γρφω τ:ς φτωχς 'πψεις μου:
Kαλ ς ν’ πο ληθA= > Π. Διαθκη,
μ γι τ Nα δν λτε μιλι',
πο5 ε6ναι σ ψε+δη, πλ'νες, «θα+ματα»
τρες φορς χειρτερη π’ τν Παλι'...
Kα7 οW δ+ο L ραιογραφς
ε6ναι @μογ'λακτες δελφς·
> μα συμπληρ:νει τν Bλλη

κα7 <χουν στο5ς φελες 0πδραση μεγ'λη,
πο5 πιστε+ουν κμη σ ναστ'σεις,
δε+τερες παρουσες, παραδεσους ] κολ'σεις.
Δυστυχ ς δν &π'ρχει ληθιν θρησκεα
παρ μνο νθρωπολατρα!
Πρ'ξη πο5 δν <χει σχση μ τ ρχγονο ^ν,
πο5 <πλασε τ Σ+μπαν κα7 τν περιο+σιν του λαν.
E;χαριστ πολG γι8 τν 'κραση

Iων Στυλιανδης

Mεταλλουργ"α Xρυσο, Στρατ νι Xαλκιδικς

