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∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ο ΜΗΛΙΟΣ

Το όνοµα ∆ιαγόρας, στην Αρχαιότητα ήταν σύνηθες. Τον 3ο π.Χ.
αιώνα, στην Κύπρο συναντάµε τον Ιαρό ∆ιαγόρα που ασχολήθηκε µε την
οφθαλµολογία και την ωτολογία. Μέχρι και φαρµακευτικά κατασκευάσµατα.
(ΗΛΙΟΣ τόµ. Η, σελ.120).
Εταίρος ∆ιαγόρας ήταν ο διάσηµος Ρόδιος Αθλητής του 5ου π.Χ.
αιώνα. Τα παιδιά του Ακουσίλαος, ∆ηµάγετος και ∆ωριέας, µετά τη νίκη τους
τον στεφανώσανε, τον σήκωσαν στα χέρια τους και τον γύρισαν µέσα στο
Στάδιο της Ολυµπίας. Τότε συνέβη το καταπληκτικότερο γεγονός, στην
Ιστορία. Την ώρα που τον σήκωναν τα παιδιά του, το πλήθος φώναζε, στον
γέροντα ∆ιαγόρα «Πέθανε πια ∆ιαγόρα, δεν µπορείς να γίνεις και Ολύµπιος»
(κάταθνε ∆ιαγόρα ουκ εις τον Όλυµπο αναβήσει). Πράγµατι ο γέροντας
αθλητής ∆ιαγόρας απέθανε από τη χαρά του. (ΗΛΙΟΣ, τόµ. Η, σελ.120.)
Ένας άλλος ∆ιαγόρας ήταν, ο ∆ιαγόρας ο Μήλιος (ΗΛΙ0Σ, Τόµ. Η, σελ.
120.). Καταγόταν από τη Μήλο. Τα τελευταία του χρόνια έζησε στην Αθήνα
(5ος αι. π.Χ). Ήταν φιλόσοφος και διακρινόταν, για το βαθύ θρησκευτικό του
αίσθηµα.
Στις Θρησκευτικές του πεποιθήσεις υπέστη µεγάλη µεταστροφή, λόγω
της ατιµωρησίας των Αθηναίων, συνεπεία της σφαγής των Μηλίων, από τους
Αθηνάιους, (416 π.Χ.). Ο ∆ιαγόρας µετά τη σφαγή των Μηλίων και των
εξανδραποδισµόν των υπολοίπων Μηλίων, περίµενε την επέµβαση των
Θεών και τη σκληρή και παραδειγµατική τιµωρία των. Ο ∆ιαγόρας πίστευε,
εφόσον υπάρχουν Θεοί δεν είναι δυνατό να παραµείνουν οι Αθηναίοι
ατιµώρητοι, από τη Θεία ∆ίκη, για τα φοβερά εγκλήµατα που διέπραξαν.
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∆υστυχώς κανένας Θεός δεν ασχολήθηκε. Μήπως και σήµερα
ασχολείται. Θα τους τιµωρήσει στον άλλο κόσµο. Βρήκαν ωραία φόρµα οι
εβραιοχριστιανοί.
Ο ∆ιαγόρας βλέποντας αυτή την αδιαφορία, των θεών, και την
ατιµωρησία των Αθηναίων έπαυσε να πιστεύει, στους Θεούς. Τους σχολίαζε
ειρωνικά και χαρακτηρίστηκε ΑΘΕΟΣ.
Οι λεβέντες οι Αθηναίοι, οι Μεγάλοι ∆ηµοκράτες, της εποχής εκείνης,
ξεκάνανε τους Μηλίους, έπρεπε να εξαφανίσουν και τον ∆ιαγόρα τον Μήλιο.
Βρήκαν την ευκαιρία και τον καταδικάσανε σε θάνατο, για ασέβεια (κάτι
ανάλογο Σαντάµ, Οτσαλάν, Καντάφι και τώρα Ασάντ, Αίγυπτο, Περσία και
παλαιότερα Σερβία, λεβέντες ∆ηµοκράτες Αµερικανοί).
Ο ∆ιαγόρας, ευτυχώς, βρήκε την ευκαιρία και τόσκασε.
Η ∆ηµοκρατία όταν γίνεται οχλοκρατία είναι το πιο επικίνδυνο
πολίτευµα (βλέπετε τι γίνεται σήµερα).
Όποιος θέλει λεπτοµέρειες, γύρω από αυτό το θέµα, να διαβάσει
Θουκυδίδη Ιστορία Ε-84, Κ. Πλεύρη «ο διωγµός των αρίστων», σελ. 74, έτος
2012, Αριστοφάνη «ΟΡΝΙΘΕΣ» 1068.
Ο ∆ιαγόρας ο Μήλιος, ευτυχώς, έστω και εξόριστος πέθανε, στην
Κόρινθο.
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ
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