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Eureka 
Dziennik Hellady 

wtorek 

20 maja 556  

nr 142 
Nakład 640 egzemplarzy 

cena 3 drachmy 

 Wielki powrót 

herosa!  
Sławny w całej Grecji heros Herakles   

powrócił.  Jego obecność wywołuje wiele 

skrajnych emocji w mieszkańcach Aten, 

do których zmierza heros, towarzyszy sil-

ny niepokój.  

 Dwa dni temu, w Mykenach, jak 

zdradził nam pewien obywatel, wszystkich 

mieszkańców obudził potężny huk, głośny 

niczym „trąby jerychońskie”. Kilka domów 

zatrzęsło  się, dwa z nich straciły dachy. 

Mieszkańcy miasta, którzy zaczęli zbierać się 

na placu centralnym,  wyglądali na zagubio-

nych i lekko ogłuszonych. Po dwóch klepsy-

drach cały plac zapełniony był ludem Myken. 

Klepsydrę później wszyscy ujrzeli postać He-

raklesa, ciągnącego Cerbera do zamku  

Erysteusza. Stały mieszkaniec podziemia 

buntował się, chłoszcząc herosa wężowym 

ogonem. To siła, z jaką Herakles odpierał 

ataki, wywołała tak wielkie zniszczenia.  

Świadkowie donoszą, że Herakles wyruszył 

w drogę do Aten.  

cd. str.3 

 

Rywalizują  

o jabłko dla 

najpiękniejszej 
 

 W dniu 1 lipca na promenadzie przy  

plaży głównej odbędzie się Konkurs Piękno-

ści „O jabłko dla najpiękniejszej”.  

Udział w nim weźmie 30 pań, które wygrają 

casting. Zaprezentują swoje wdzięki na pla-

ży. Oprócz urody będą miały także przekonać 

surowych sędziów o swoich pięknych  

duszach i umysłach. Na zwyciężczynię czeka 

przejażdżka złotym rydwanem na Olimp oraz 

niepowtarzalny puchar z wygrawerowanym 

napisem „dla najpiękniejszej”. 

 Relacje z konkursu wraz ze zdjęciami 

zamieścimy w specjalnym wydaniu naszego 

dziennika, gdyż nasza redakcja objęła kon-

kurs patronatem honorowym.  

 
Afroditas Bellanos 

Proces lekarki z Aten! 

Udawała mężczyznę, grozi jej śmierć. 

 Sensacyjny proces rozpoczął się w trybunale na ateńskiej 

Agorze. Przed sędziami stanęła Agnodike, która udawała lekarza - 

mężczyznę przed pacjentkami. Grozi jej za to kara śmierci.  

 

Na długo przed rozpoczęciem procesu, przed budynkiem trybunału 

zgromadziły się tłumy kobiet nawołujące do uwolnienia lekarki. 

Dotychczas sędziowie nie widzieli tu jeszcze tak ogromnej ilości 

osób.  

 

Na proces Agnodike zjawiła się w męskiej tunice i z krótko obcię-

tymi włosami. Jak przyznała kobieta, w takim stroju przyjmowała 

swoje pacjentki oraz odbierała porody. Podczas przesłuchania 

twierdziła, że większość pań, które przychodziła do niej z różnymi 

dolegliwościami, wiedziała o jej prawdziwej płci.  

 

Głównym świadkiem w procesie Atenki jest wybitny znawca  

anatomii - Herofilos z Chalcedonu. To u niego Agnodike  

zdobyła swoją wiedzę medyczną. 

- Nie wiedziałem o tym, że moim studentem była kobieta - powiedział  

Herofilos. - Zawsze był, to znaczy była, dobrze przygotowana do zajęć i wyróżniała się swoją wiedzą. 

Gdybym wiedział, że to kobieta, nigdy nie pozwoliłbym na naukę u mnie. Przecież już sam Hipokra-

tes zakazał niewiastom wstępu do swojej szkoły na wyspie Kos i nauki medycyny - tak zakończył 

swoje zeznanie znany medyk.  

 

Zgodnie z prawem obowiązującym we wszystkich polis, panie nie mogą wykonywać praktyk me-

dycznych pod groźbą kary pozbawienia życia. Czy zatem Agnodike zostanie skazana na śmierć? 

 

Sędziowie trybunału zdecydują o tym dzisiaj o zachodzie słońca. Kiedy zamykaliśmy ten numer ga-

zety, w trybunale ustawiono dwie urny. Do pierwszej sędziowie będą wrzucać krążki przebite, ozna-

czające skazanie na śmierć. Do drugiej zaś krążki pełne. Jeśli tych drugich będzie więcej, Agnodike 

zostanie uwolniona od kary. 

Z sądu relacjonował Amelius z Aten 

REKLAMA 

Przyjdź do Salonu Piękności    

AFRODYTAAFRODYTAAFRODYTA   
nikt już o twą urodę nie spyta! 

W ofercie fryzury, maseczki, kąpiele oliwkowe,  

                masaże i kąpiele w ambrozji. 
 

Plac Ludu 24 

czynne od wschodu do zachodu słońca 

grafika Afrodytus Bellanus 
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Droga redakcjo! 

Niedługo wybieram się                   

na romantyczną kolację z moim  

narzeczonym, niejakim Alfeuszem. 

Wszystko jest już zaplanowane 

oprócz jednej rzeczy – nie wiem, 

 w co się ubrać i do jakiego krawca 

pójść. Chciałabym wyglądać  

elegancko i szykownie. Proszę, do-

radźcie mi, jaki powinnam wybrać 

strój i dodatki.  

Czekam z niecierpliwością  

na odpowiedź. 

 

Mirona Roditi 

    

 

Szanowna Mirono, 

jesteśmy uradowani, że to właśnie 

nas poprosiłaś o opinię na temat 

Twojego stroju. Uważamy, że  

najstosowniej byłoby iść do krawca 

Argeusa,  polecanego przez samą 

Afrodytę. Najlepiej, gdyby uszył Ci 

biały peplos ze wzorami na dole  

i przy rękawach. Do tego wspaniale 

pasuje srebrny naszyjnik oraz srebr-

na bransoleta. Najładniejszym ucze-

saniem będzie luźno upięty kok  

z dodatkiem białych kwiatów.  

Uzupełnieniem wszystkiego będą 

białe, skórzane sandały. 

      Mamy nadzieję, że w propono-

wanym przez nas stroju  będziesz 

czuła się elegancka i szykowna,  

a Twoja  romantyczna kolacja z Al-

feuszem przebiegnie w miłej atmos-

ferze. 

                                                      

Redakcja                                       

SPOŁECZEŃSTWO 

LIST  

DO REDAKCJI  

„Eureka”  Wydawca: „Eureka”, spółka polis, Ateny, Plac Posejdona. 

Redaktor naczelny: Amelis Ziembalistu redaktorzy: Majus z Wesolus, Elektra Babinus, Mateos z Chotonu,  Korolus Krolokunos, Ameliuz z Aten,  

Rysownicy: Afrodyta Bellanus. 

Kolportaż: posłańcy na każdym placu miasta.  

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Tylko u nas! 

Fidiasz oskarżony o kradzież 
Rozmowa z Fidiaszem, rzeźbiarzem i doradcą Peryklesa do spraw 

artystycznych. 

- Na zlecenie Peryklesa wykonuje pan posąg Ateny Partenos.  

Kiedy przewiduje pan zakończenie prac rzeźbiarskich przy 
tym dziele? 
- Zaledwie kilka dni temu ukończyłem ostatni element, czyli  

tarczę bogini. Znalazł się na niej wizerunek Peryklesa. 

- Mówi się, że na tej tarczy umieścił pan również własną oso-

bę. Czy to prawda? 
- Miało to pozostać tajemnicą, ale skoro wszyscy już o tym wie-

dzą, to powiem prawdę. Otóż na tarczy pokazana jest walka  

Greków z Amazonkami. Jednym z wyrzeźbionych wojowników 

jestem ja sam.  

- Podobno zużył pan gigantyczną ilość złota do ozdobienia po-

sągu. Proszę zdradzić, jak dużo złota znajduje się na pomni-
ku? 
- To 44 talenty złota pochodzące z budżetu państwa. Zatem posąg 

będzie pełnił teraz funkcję skarbca Aten. Złoto ma formę płytek, 

które można zdejmować w przypadku trudności finansowych 

miasta. Owe płytki będą niedługo ściągane. 

- Dlaczego?! Czyżby Ateny miały kłopoty finansowe? 

- Nie o to chodzi. Ale znaleźli się zazdrośnicy, którzy oskarżają 

mnie o to, że ukradłem część złota przeznaczonego do ozdobienia 

posągu. Lada dzień od państwa redakcji goniec przyniesie zapro-

szenie na konferencję prasową, na której ja i moi współpracowni-

cy zdejmiemy z posągu wszystkie złote płytki, a potem je zważy-

my. Chcę udowodnić moim przeciwnikom, że tego złota będzie 

dokładnie 44 talenty. Nie jestem złodziejem.  

- Zaskoczył mnie pan tą wiadomością. Do zobaczenia na kon-

ferencji prasowej. 
 

Amelius z Aten 

  

 

Istnieją tylko atomy i próżnia. 

Nowe wygłoszenie Demokryta. 

 Filozof o imieniu Demokryt jest bardzo lubiany w naszym kraju. Ten obywatel Grecji jest znany jako 

roześmiany człowiek oraz filozof, ponieważ nie wstydzi się śmiać z dziwacznych i nieprzemyślanych tez. 

 W dniu wczorajszym, w czasie gdy od trzech minut słońce było w zenicie, Demokryt  stanął w centrum Aten 

i wygłosił swoją tezę. Zaskoczyła ona większość słuchaczy. Była krótka i jak zwykle wprawiająca  

w konsternację. 

 Demokryt stwierdził:  ,,Z umowy pochodzi barwa, z umowy słodycz i gorycz, w rzeczywistości zaś ist-

nieją tylko atomy i próżnia”. Wyjaśniał, że myśli i marzenia to tylko nasze wyobrażenia. Większość filozofów 

uważała, że teza Demokryta jest absurdalna. Jednak  znaleźli się tacy, między innymi Arystoteles, którzy tę 

tezę uznali za prawidłową. Czy Demokryt będzie dalej tak lubianym obywatelem Grecji? 

Mateos z Chitonu 

 

 

rys.http://historiasztukii.blogspot.com 

W sandałach  

od Filiusa 

Nawet leń w drogę 

rusza! 

 

 

Salon Filius, Plac Ateny 7  

REKLAMA 
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Wielki powrót  

herosa    
cd.ze str.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herakles, będący w drodze do Aten,  za-

trzymał się w Illadosie. Jak relacjonował nasz 

korespondent, Herakles przyjechał rydwanem, 

 przyodziany był w lwią skórę, w ręce dzierżył  

włócznię. Mimo kolizji ze skałą, ran na ciele 

oraz głodu i zmęczenia, wyglądał olśniewająco.  

Tamtejsza ludność witała go z entuzjazmem. 

Kiedy słońce było na środku widnokręgu, zaafe-

rowany władca metropolii Fatimeusz podarował 

gościowi miecz, zdobiony drogocennymi ka-

mieniami szlachetnymi, prosząc syna Zeusa, by 

przekazał swemu boskiemu ojcu ten dar - sym-

bol uwielbienia bogów przez mieszkańców me-

tropolii.  

Herakles wyruszył w drogę do Aten. W 

stolicy oczekują nasi reporterzy i podekscyto-

wani, ale też zaniepokojeni mieszkańcy stolicy, 

którzy pamiętają niechlubne czyny herosa oraz 

jego nadludzką siłę.  

 relacjonował Wiktorius Babinus  

 
 

Z żalem zawiadamiamy  o śmierci naszego dziadka, ojca i męża  

 
Sofonusa z Milos  

 
Prothesis trwają przez dwa dni. We wtorek rano odbędzie się ekphora,  

a następnie obrzęd pochówku  

na głównym cmentarzu  w Atenach.  

                                                                                                           

            Rodzina  

Kolizja w centrum Aten 

Poszukiwany koń 

 Wczoraj tuż przed zachodem słońca zderzyły się dwa rydwany. Do wypadku doszło na 

skrzyżowaniu ulic - Pięty Achillesa i Stajni Augiasza. Woźnicom pojazdów nic się nie stało,  

ale konie uciekły w popłochu (jednego z nich nie odnaleziono do czasu zamknięcia tego wydania 

gazety). Rydwany, które brały udział w tym zdarzeniu, nadają się jedynie do kasacji. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jednym z prowadzących rydwan, był znany ateński polityk, 

który spieszył się na sąd skorupkowy i powoził wypożyczonym pojazdem od mistrza igrzysk  

olimpijskich. Przybyli na miejsce kolizji strażnicy ateńscy nie stwierdzili u polityka zapachu wina 

z ust.  

Niestety, tożsamość drugiego prowadzącego rydwan nie została ustalona, ponieważ uciekł  

z miejsca wypadku. Po zakończeniu prac dochodzeniowych, skrzyżowanie było przejezdne. 

Amelius z Aten 

 

Kolos Rodyjski ukończony! 
Władca wyspy Rodos doniósł naszej redakcji,  

że dnia 28 marca  została dokończona budowa naj-
większego posągu na świecie.   

 Kolos Rodyjski przedstawia boga słońca Heliosa 

i stoi on u wejścia do portu w mieście Rodos,  

na wyspie o tej samej nazwie. Upamiętnia nieudany 

najazd na Rodos Demetriusza Poliorketsa w latach  

305-304 p.n.e.  Szkielet kolosa wykonano z kamieni 

 i gliny, a pozostałość z brązu i żelaza. Posiada piękny 

wieniec z płomykami ognia. Wszystko razem waży 

20,3 ton i ma około 31 metrów wysokości. Wielu  

zachodzi w głowę, w jaki sposób posąg został  

zbudowany. Architekci martwią się, że na wyspie  

często zdarzają się trzęsienia ziemi i kolos w końcu  

może się przewrócić. Natomiast  władca Rodosu  

Chares z Lidosu uspokaja  mieszkańców, żeby się nie 

obawiali trzęsienia ziemi, bo bóg słońca nad nimi  

czuwa. 

Mateos z Chitonu 

         

   rys. http://historiacudyswiata.blox.pl 

ODKRYCIA-WYDARZENIA 

rys. Afrodytus Bellanus 

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odszedł do krainy Hadesa nasz przyjaciel i mędrzec  

Tales z Aten  

Pożegnanie zmarłego odbędzie się tuż po wschodzie słońca na cmentarzu w Atenach  

 

ZAKŁAD POGRZEBOWY  

CERBER 
POMAGA  W PRZEPRAWIE  

DO HADESU  
GDY STANIECIE U ŻYCIA KRESU 

 

 wynajmujemy płaczki 

 oferujemy najlepsze olejki 

 trumny z kamienia, gliny lub  cyprysu 

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ  

Plac Persefony 14  



str. 4 

Eureka                                                              Dziennik Hellady  wtorek, 20 maja 556 r. 

Przepis na... 

Maseczka 

Afrodyty 
Chcesz wyglądać młodziej  
i piękniej? Wypróbuj maseczkę, 
która możesz zrobić sama!  

Składniki: 

garstka sera feta  

5 daktyli 

4 łyżki oliwy 

szczypta oregano 

garść  piasku (najlepiej 

z Cypru) 

 

Sposób przygotowania: 

Ser feta i daktyle rozetrzeć na 

miazgę, dodać oliwy, wymieszać  

i wsypać oregano. Pozostawić na 

noc na dworze. Na drugi dzień 

dosypać piasek, wymieszać przez 

około pół klepsydry, a następnie 

nałożyć na twarz. Odczekać trzy 

klepsydry i delikatnie zmyć. 

Resztę produktu przechowywać  

w zacienionym miejscu w muszli. 

Zabieg powtarzać swa razy w ty-

godniu. Efekty gwarantowane.  

Annos  z Afrozjonu 

Szkoła Pitagorasa 

W Krotonie powstała szkoła pitagorejczyków. Wy-

kłady odbywają się w domu Pitagorasa, a ucznio-

wie są zobowiązani do milczenia i zachowania na-

uk w tajemnicy.   

       (azi) 

Higiena a nauka 

Archimedes, znany innowator w dziedzinie hy-

drauliki, mimo sprzeciwu sąsiadów, zainstalował w 

swoim domu wannę. Sprzeciwił się tym samym 

mocno zakorzenionej w kulturze greckiej tradycji 

wspólnego przesiadywania w łaźni. Można dopa-

trywać się w tym posunięciu  także początków 

wzmożonego dbania o higienę osobistą.  

         (jad) 

Ku czci Afrodyty 

Znana poetka z wyspy Lesbos, Safona założyła ko-

ło ku czci muz i bogini Afrodyty. Należą do niego 

młode, niezamężne dziewczęta, które poetka 

kształci w swoim domu  w grze na instrumentach, 

poezji i tańcu aż do momentu ich zamążpójścia.  

(mad) 

URODA KULTURA I NAUKA 

  NAUKA   LITERATURA           TEATR  

SENSACJE 

Kobieta na scenie! 

Feminizm czy szaleństwo?  
Ateńska piękność, postanowiwszy 

złamać wszelkie stereotypy obowią-

zujące w teatrze, pojawiła się na sce-

nie jako brodata Antygona. Nikt z 

publiczności nie odkryłby oszustwa, 

gdyby nie słabej jakości klej mocu-

jący zarost do twarzy. Gdy rekwizyt 

znalazł się deskach sceny, oczom 

zdumionej  publiczności ukazała się 

przepiękna twarz kobiety. W środo-

wisku artystycznym zawrzało. Przed 

sądem, który zajął się sprawą, zgro-

madziły się broniące swych praw 

kobiety. 

    (mad) 

  Abakus 

Urządzenie do liczenia!  

Deska z wyżłobionymi rowkami , 

oznaczającymi kolejne potęgi dzie-

sięciu. Liczenie na nich dokonuje się 

przez  kamyków w rowkach. Jest to 

przełomowe odkrycie. 

(mad) 

OGŁOSZENIE 

 

Casting  do Konkursu Piękności 

„O jabłko dla najpiękniejszej”. 

  

 Stowarzyszenie Piękna i  Urody serdecznie zaprasza 

panie do udziału w XXVI edycji Konkursu Piękności.   

Casting odbędzie się 12 czerwca  przy ulicy Oliwkowej  

w Hellańskim Domu Kultury.  

Uczestniczki powinny mieć przygotowane dwa stroje: wie-

czorowy i kąpielowy. Kandydatka musi być dorosła, ale 

nie starsza niż 30 lat. Mile widziany  makijaż! Zgłoszenia 

przyjmowane będą do 31 maja tego roku. 

O więcej informacji oraz formularze  zgłoszeniowe proszę 

się pytać w biurze SPiU  na głównym rynku  

przy łaźni.  

 

Dyrektor Stowarzyszenia Agaton Soeri 

 

 

Afera dopingowa na 

igrzyskach! 

Znany dyskobol przyznał się, że zaży-

wał środków dopingujących. 

Regularnie spożywał miksturę przyrzą-

dzoną przez swoją babkę. W jej skład 

wchodziło sfermentowane wino z krwią 

barana.  Sprawa wyszła na jaw , gdy na 

przyjęciu, które na powitanie  zwycięzcy 

urządzili mieszkańcy Teb, sportowiec 

wypił za dużo wina i w przypływie 

szczerości opowiedział o swoich prakty-

kach.  

(mad) 

Zemsta Bachusa! 

Afera biznesowa z winem i winą  

w tle. 

Znany producent win, do tej pory uzna-

wanych za najlepsze, Leopold Bachus, 

został uznany winnym przed sądem w 

Tebach. Dopuścił się oszustwa- dolewał 

wody do kadzi z winem. Sprawa wyszła 

na jaw podczas Dionizji.  

(mad) 

Sejm kobiet 

Komedia o takim tytule, będąca dziełem Arystofane-

sa, została wystawiona na deskach teatru w Atenach. 

Spektakl wpisał się w żywe ostatnio nastroje femini-

styczne, gdyż nie mężczyzna, lecz kobieta jest uka-

zana jako zdolna zakończyć wojnę. Czyżby wiesz-

czyło to kres kultury patriarchatu? 

        (kar) 

REKLAMA 

SPECJALISTYCZNE GABINETY 

 LEKARSKIE  

Gabinet dentystyczny 

             TRÓJZĄB 

         Gabinet okulistyczny 

              CYKLOP  

 profesjonalnie  

 tanio 

W dni nieparzyste – 50 % zniżki  

Plac Teatralny 4 


