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ΚΟΣΜΟΓΟΝIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ 

Τα αϊτ1α της Δηp.1ουρ)'iας 
(Κατά τους άρχαίους 'Έλληνας φιλοσόφους) 

Ύπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Το θέ,μα τούτο ήμπορεί να χω
ρισΟη σέ δύο μέρη. Το ενα ε1ναι 
αν ή αίτία τη; Δημιουρyίας ε1ναι 
μίιt η πολλέ;, και το αλλο &ν ή 
αίτία αύτή εύρίσκεται μέσα η ε
ξι·1 άπο το Σύμπαν. 

Θα πάρωμε λοιπόν και εμείς 
τιΊ θέμα χωρισμένο. Και πρώτα 
θα εξετάσωμε αν τα αίτια τη; 

ημιουργίας τοϋ Κόσμου είναι 
ενα η πολλά. 

Οί. δογματικές άντιλήψεις και 
οί γνώμες πολλών φιλοσοφικών 

σχολών, πού ε1ναι επηρεασμένες 
άπό τις πρώτες, ε!ναι μοναρ�ικές. 
Δηλαδή δέχονται μία μόνον αιτία 
τής ημιουργίας. Οί έ:τιστημονι
κέ; άπόψεις εΙναι μάλλον δυαρχι
κές. 'Ομιλούν για τ11ν ϋλη καt 
για την aνέργεια, αν και τον τε
λευταίο καιρό θεωρούν τά δύο 
αύτά στοιχεία τή; ημιουργίας 
άντιστρεπτά. Ή εσωτερική παρά
δοσις εlναι &υαρχική. Έδέχετο δ
τι αί Άρχαί τής Δημιουργία:; εί
ναι δύο και τις ώνόμαζε θείες, 
γιατί τlς θεωρούσε αύθύπαρκτες 
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καί αύτε, εργοί•;. Toίcro φαίνεται 
zαθαρα στα ιi:τοσ;τάσματα ωτί> 
εργα τ6)ν αρχαtω\' έ).λήΗ•Η' συ','· 
γραφεων. 'Ε,.ε.7,ο δμω; :τοί.• θα 
δοί1με :ταρα κάτω σε διαq:ορα η

τοια ri.-τοσ:τασιιατα, τά ό:τοία θά 
:ταραθΗΗ•)μΕ, ε1ναι δτι οί διαφο
ροι συγγραφΕί:: χιιησιιtοϊΟlΟί!\ 
οιαφόuου:: δρου: για νά εχφιια
σοι" τί; οίl() αιιτ�:: '..\.ρχε� τη::: 
Δημιουργία::;, τψ συ, εχη καί τψ 
ατOlLLΧll ( 111'\' λfονάδα Και τ11,• Δ U
rιδα τι7.Jt" Πυθαγορείων). 'Έτσι 
λοι:τον ό Πυθα','όρειο::: �ιλόλαο:::, 
σέ απόσ:τασμά του :τοι• διεσιοθη, 
λέ'γει: <<ΕΙ:: Κόσμο::; ύ:τάρχ,ι συ
νηρμοσμiνο::; εκ περαινόντι,η• τε 
χαί απείρων>>. Ό ίδιο; πάλι σέ 
αλλο α;τόσπασμα ά;τό τό ϋιϋλίο 
του <σιερί Φί,σεω;» γράφfl: <<Ή 
Φι•σι::; εν τψ zόσμ(:) άριιόχΟη εξ 
απείρων καί περαινό, των Υ.αί δ
λο::: κόσμο; καί τά εν αυτί[) πά,•
τα», δηλαδ11 δτι ή Φί•σι::; ι:ι; την 
κοσμικήν τη::; τάξιν συνηρμόσθη 
από απειρα καί περατοιίντα Υ.αι 
τό κοσμικόν σύστηuα rί)::; σί!\·ολον 
καί παντα τα εντός αυτού ύπάρ
χ οντα πράγματα. 'Άπειρα ονομά
ζει τ-ί1 μία Άρχ1) τη� Δημιουργί
α::;, την ατομική, ;τού α..-τοηλfίται 
σπο απειρα στο πλήθος ατομα, 
περατοίiντα δέ την αλλη 'Αρχή, 
η'ιν συνεχή, ;τού δίδει στί::; μορ
ψ::; πέρας. 

"Αλλο; ΠυθαγόρΕιος, ό Τίμαι
ο::; ό Λοκρό::;, σi διβι ίο ποί, α:το
δίδεται σ' αυτον Και ε;τιγρύ(f'Εται 
<<;τερί ψυzίi::; κόσμου Χαί φυσιο;,, 
·γρύφει σχετικά: «Δί-ο if)ν ηνΟf
σρzαί εναντίαν, (ι),ν τό ιιί:ν ε1οο;
λόγον [χει αρρενό; τε zαί πα
τρό::, ά δ' υλα θήλfό; τι καί μu
τiρος. Τρίτα δέ ημεν τα εκ τού-

των εκγονα>>. ( -\ί•ο fίναι αί. αρ
χαί τη; Φί•σεω;, άντίθετοι ιό; 
:τρό::: τά::: ιδιότητα; αι•τιίJν, εξ ιi:>ν 
11 του είδου::: :ταίζει τον ρόλον τιJυ 
:τατρό:::, 1Ί ο� ϋλη τι\" ni; μητρ&:;. 
Έκ τη::; ένιί>σεω; δϊ αυτιίJν προ
κί•πτει 11 τρίτη φάσι::: τη; δημι
οι•ργία:::, δηλαδ1Ί τα �κyονα αι1

-

τ<i'1ν , τά f:ν ηi Φί•σει πράγιιιηα. ό 
Κόσμο;). 

Ό Πλάτων στό υιυλίο του «Φί
ληϋο::;» αναφίρει σά� γνώσι ποί1 

:τροέρχεται από ηΊν έσωτερικ1'1 
Παράοοσι δτι 1Ί δημιουργία του 
Κόσμου όφΕΟ..fτω σι ούο 'Αρχές 
(lG-C). 

<<Είναι Ενα δώρον τιί>ν 0Εώv 
:τρό:: του::: ανΟuιοπου::;, δπω::; κα
ταλήγω ,ά πισηί•σω χαί έρρίφΟη 
από κανένα Ο,όν, δια μ{σου κά
ποιου ΠρομηΟiω::;, μαζί μ� εκ-
0αμ6ωτικη φλόγα· καί οί μέν πα
λαιότεροι ποί., ησαν καλύτεροί μας 
και t.οϋσαν πλησιiσηρα ποίκ; 
τούς 0Εοί•::, μα; παρiδωσαν αύ
ηΊν ηΊν φ�μην, δτι δλα �ί,· η<Τα 
λέγομεν έκάστοη δη {,πάuχουν. 
αποτελούνται ιlπό �να και ϊiπυ 
πολλά, πΕριtχουν δέ μtσα τουc:: 
i1νωμένα μα'c.ί. τό πέσα; Υ.αί τ1'1ν 
, , Τ' ,, , \ , απειριαν». ο <<Ενω> Υ..αι το «ΠΕ-

ρα::;» είναι ή συνεχ1'1ς 'Αρχή, τα. 
hε ({J[ολλά,> καί. ή «άπειρία» εΙναι 
11 ίίλλη 'Αuχή, r1 ιi.τΟ/ΗΚΊ\, πού 
ιtϊΟΤfλΕίται αΠΟ U.ΠfLQα στό πλη
Οος ατομα. 

Κaί. ό Παρμενίδη; στο ποιητι
ιiι του εργο <mερί Φί,σεω;ι>, πο1', 
γuι'ιφ.ι στον πρόλογό του, δτι 
τοϋτο i'ιπηγόρFυσε η Δαίμων Ί -Ι
ιιf (_Jα, γιίΊ. να δΕίξη OTL μt:ταφ{
(.>Ει άλή0Ηε; έσωτεuικές, δύο πα
(_)ΟυσιάζFL Άρχις πού δημιούργη-
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σαν καί σuντη(>οίίν τόν Κόσμο: 
Τό ον Οεωρε;;, άραιόν, πίίρ, φώ::;, 
τό δέ μ11 ον πυκνόν, οαι�ύ, νύκτα. 
Τό ον θεωρεί συνεχές, αναρχον 
καί απαυστον. «Δεν εlναι τό ον 
διαιρετόν, διότι δλα του τά μέρη 
[χουν διανεμηΟη έξ ίσου, ούδέ 
fίναι είς αύτό τό μέρος κάπως 
περισσότερον καί είς έκείνο κά
πως όλιγ<ί>τερον, πι�αγμα πού Οά 
1)μπόδιζε τήν συνοχήν του, είναι
δε έξ δλοκλήρου τό ον γεμάτο α
πό ον καί δια τούτο είναι έξ δλο
κλήρου συνεχές:ι>. Καί σέ αλλο
απόσπασμα:

«'Επειδή δέν εχει γένεσιν τό 
ον δεν εχει έξολοΟρεψόν, ύπάιΥ
χει ώς δλότης, χωρίς νά διασπά
ται είς γένη, χωρίς .νά συνταράσ
σεται καί χωρίς νά παραχΟη κα
τόπιν κατασκευης». Σέ αλλα ά
ποσπάσματα δ 'ίδιος ό Παρμενι
δης αλλάσσει τούς δρου; τών δύο 
' ι�χών: « 'ίτια έκρίναντο δέμας 
και. σήματ' εθεντο χωρίς άπ' αλ
λήλων ,τψ μεν φλογός αίΟέριον 
πίίρ, λεπτόν, άραιόν, έωuτοίί πάν
τοτε τωiηόν, τ(p δ' {τέρ(μ μή 
τωύτόν�. «'Έκριναν ώς αίτια δο
μηc; ( τού κόσμου) καί διεχώρι
σαν (διέκριναν) άπ' άλλήλύ1ν, τό 
μέν αίθέριον ώς ή φλόξ τού πυ
eός, το δέ ετερον ούχί το ιιύτό 
(τό 'ίδιον). 

Καί άλλού: «Κατά δόξαν δέ 
των πολλών είς τό γένεσιν απο
δούναι τι"ίJν φαινομένων δύο ποιών 
τάς άρχάς, πυρ καί γην, τό μεν 
(Ος ϋλην, τό δέ ώς α'ίτιο.ν καί ποι
ούν». ( Κατά 111ν γνώμην δέ τι"ίJν 
πολλών, ,Ί γένεσις των φαινομέ
νων αποδίδεται εις αρχάς δύο 
.:ποιοτήτων, τό πϋρ καl η')ν γην, 

δηλαδή την ϋλη
ν καί τό ποιητικόν 

αιτιον). 

Ό ημόκριτο;, επισης, δύο έ
δiχετ κοσμικά; άρχά;. Τό «πλή
ρες>> καl τό «κενόν». Τό πληρες 
θεωρούσε δτι εtναι διηρημένο σί: 
απειρα τό πληΟος, πολί, μικι�ι'1 
σωματίδια, τοUς «άτόμου;» η 
«ναστά» (πυκνά), πού εlνrιι χω
ρισμένα μεταξύ τους άπό τό κε
,νό. Τά ί.ίτομα εΙναι αγέννητα, α
διαίρετα καl δέν καταστρέφονται 
ποτέ. Στά ατομα εδιδε τρείς δα
σικές ίδιότητες: «ρυσμόν, τροπήν 
καl διαθιγήν>>, δηλαδ1 1 εκτασι, κί
νησι καl την δύναμι νά επιδρούν 
τό ενα τό αλλο (διαθιγή, άπό τό 
διαθιγγάνω, πού σημαίνει επι
δρώ). Κενόν Οεωρούσε τόν χώ
ρο, απειρον σέ εκτασι, πού πε
ριέχει τά ί.ίτομα καί τά χωρίζει 
μεταξύ τους. 

Τό κενόν καl τά ατομα ύπάρ
χουν μέσα σέ δλα τά πράγματη. 
Τά πράγματα από τά ατομα καί 
άπό τό κενό αποτελούνται. Τό 
κενόν και. τά ατομα είναι πρα
γματικά, ενώ αί ιδιότητες των 
πραγμάτων, δπως είναι τό χρώμα 
καί ή γεύσις, εlναι φαινομενικά. 
<,Νόμ([) χροιή, νόμψ γλυκύ, νόμφ 
πικρόν· έπη δέ ατομα καί κε
νόν». Καί ενα σχετικό απόσπα
σμα άπό τόν Σέξτον τόν Έμπει
ρικόν φιλόσοφον τού 3ου αίώνος 
μ. Χ., πού εγραψε ίστορία της 
φιλοσοφίας: «Λεύκι:τπος καί δ 
tταίρο; αύτοϋ .1ημόκριτο::;, στοι
χεία μεν τό πλήρες καί τό κενόν 
είναι φασί, λέγοντες οίον τό μεν 
ον, τό δέ μη ον, το{ιτων τό μεν 
πλήρες καl στερεόν τό ον, τό δέ 
κενόν γε καl μα,νόν ( αραιόν) τό 
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μη Ο\' ,αιίlα δέ τιίη• O\'TW\' ταύτα 
ώ; ϋλην». 

'ΕδιίJ πρέπει νά σημειωθη, γιά 
να μ1Ί γίνη σί•γχυσι, δτι οί όρο
λογίε; τού Παρμενίδου χαί τού 
ΔημοκρίτΟl) για τό δν και τό μ1Ί 
ον εfναι άντίστροφοι. Ό Παρμε
,,ίδη;, Ον Ονομάζει τ11ν συνεχή 
'Αρχήν, ενιίJ άντίΟετα ό \ημόχρι
τος την Άτομικ1Ίν 'Αρχήν. Λ11Ί 
δν δέ, ό Παρμενίδη::: 111-ν ί1τομι
χ1Ίν 'Αρχ{1, ενιίJ ό Δημόκριτο; 
τήν συνεχη Άρχήν. 

�ί•ο εδέχετο 'Αρχα; της: Δη
μιουργία:; καί rι 'Εμπεδοχλη;. Τα 
«ριζι;ψιηα :τά, •των» ( τί::: tsάσει::: 
ποi, χάνουν δλα τά πράγματα) 
χαί. την «φιλότητα χαί νείΥ.ο;». 

Τά (.JtζJψατα τά χώριζε σε 
τέσσαρα είδη, r}:τύ τά άδριtι\'η σnΊ 
ενεργότεc,α, χαί τά ι;Jνόμαζε: γη, 
ϋδωρ, ά1Ίι> Υ.αί πυρ. Οί O(.)Ol αίι
τοl δεν f;( Ουν υέ/'Sαια χαμμία σχέ
σι μέ εκείνα πού λέγουμε γη, νε
ρό, Μριι καί φωτιιί. Εfνω είκό
νε; οί όποίε; συμ6ολίζουν τίς 
δυνάμεις πού εχει κάΟε μίcι. ά:τό 
τίς τέσσαρε; αύτές κατιιστάσfι::; 
των ατόμων, οί όποίες δλες μαζί 
συνθέτουν την ϊi.τομιχ1Ί 'Αρχή 
του Κόσμου. Τ1Ίν αλλη 'Αρχή, 
τήν συνεχή, τ11ν (J)νόμαζε φιλίJ
τητrι Υ.αι νείκο;, άπό τί::; δί•ο ί
διότητε; πού εzει ή Άρχ1Ί αίrηΊ 
νά συνθέτη καί νά ίί.;ι:οσιινθέτη 
τις ίιλικέ; μορφέ:::, πού τί; ιl
ποτελοίίν τί.ι. (_)ιζι;ψrηα ,δηλαh1Ί τι'.ι 
bιι1φrψα ατομα. Καθι:ι::; δf rλεγF 
ό φιλόσο<yο; αυτι'ι::: <<1Ί ίl.(_)μονία έκ 
νείzοι•; Χαί φιλία; γίνετr_ω,, bη
λαδ11 δ �όσμο::; �ειτουρχεi, 

μι= τί:;
διαbοχιχε; συνΟεσει; και αποσυν
Οέσεις τ<Ϊ>ν μορφιί)ν. Άλλου πάλι 

rχει γριiψει :τι:>; αίι δί•ο χοσμιχηι 
'Λρχαί εlναι αφθαρτε; και αίιο
νιες. Ή γέννησι; χαί ή φθορά. 
γίνεται στά ίιλιχά πράγματα και 
όχι στί; κοσμικέ::; Άρχές. Δη
λαδ1Ί οί σί"·Οετε::: μορφέ; τού Κύ
πμοι εχουν άρχ11 και τέλο::: και 
οχι οί δί•ο Άρχε::: ;ι:οί1 σιιγχuο
τούν τον Κόσμο. Ό Πλοί1τηρ
χο; στο 6ιδλίο του «:τερί τοίJ μ 1Ί 
χρiν εμμετρα τι'rν Πι1θίαν» ΥQt(
φει δτι ό Έμπ�δοχλη; rλεγε για 
τά ριζώματα: «έκ τοί1των γάρ 

' 0' Ν ' �.  �, , � \ \ παν οσα τ 1rν, οση τ εστι και 
fσται» (Γιατί από αυτά προέρ
χονται δλα δσα ί,πηρξαν, ί1π<χ(_)
χουν χαί θά ί1πάρχουν). 

Καί δ 'Αριστοτέλη; παραbiχF
ται δύο Άρχά::; τη;, Δημιουργία;, 
χρησιμοποιεί δέ τοί1; δuου; τού 
Τιμαίου τοϋ Λοκρού, του Άρχί•
τα του ΠυΟαγορείου καί αλλων, 
δηλαδή «εlδος» και «ϋλη». Τί; 
δίιο αυτές Άρχέ; ό 'Αριστοτέλης 
τί; Οεωρε.� δτι fί1ρίσ ιονται σέ δλα 
τί.ι. πράγματα. ΊΊ'1ν i\λη τ11 bέχε
ται σαν ούσία άδριινη, Τ() hέ ff
δος ούσία πλαστιχ1Ί ποί.1 bίbFL 
στά πράγματα 111 μορφ1Ί χαί 
:τρο'Jδιορίζει τ11 t.Fι •ιυι,γία του:;. 

Οί Στωικοί φιλύ, οφοι παρου
σιάζουν τα::: bί•ο Άιιχά::. τοίί Κιί
σμου μέ τούς δρου; «ποιούν» και 
«.-τάσχον»: «Τό μF\ ούν πάσχον 
Fίναι nΊν αποιον ούι ίαν, ηΊν ϋ
λην ,τό δF ποιούν τίιν έν α&τί1 λι'ι
�'ΟV, τό.ι θfrJν. Τουτιιν )'ί'ι.Q ιΗδιον 
ονω δια :τί1.πη:; αύτrΊ:; δημιου(!γfί 
Ε χαστα». 'Εδι7J Οά. π JFΠFL ,,ά ση
μωJJΟη ίrτι οί Στωί. οί τ1 ιν ενει,
γητικ-i1 'Αιιχή, τήν ι'ί.Q(!fνα, την 
ιί1νύμαζαν Υ.αι fl.λύγον,ι ,δηλαδή αι
τία, πού δημιούργησε καί συγ-
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κιιοτεί τόν Κύσμο. Τόν OQO αυ
τό, τόν 'ίδιο, χρησιμοποιοίίσε άπό 
πριν δ 'Ηράκλειτο; γιά νά δη)..;)
ση τό αίτιο τη; Λημιουργία;. Τόν 
ίδιον δρο χρησιμοποίησε και ό 
ΕυαγγελισηΊς 'Ιωάννη;. Άλλ(J. 
και ϋστερα uπό αυτόν τόν έχιιη
σιμοποίησαν και αλλα νεC:ηεuα 
φλοσοφικά συστήμιηα. 

Τ1'jν λέξι λόγος τi1ν χρησιμο
ποιοί1ν στην φιλοσοφία μέ την ση
μασία «αίτιον», αιτία. Τ1Ίν χ(>η
σιμοποιοίίν δμως πολλέ::; φο(!ές 
σάν :tιt(!άyωγο τοίί ρήμιηο; <<λέ
γω», έπειδ1Ί ή 'Αρχ1Ί1 αυηi λέγΗ, 
συλλέγει, πλάΟFL τά lί.τομα τη; 
ι'.ίλλης ' ρχη; σέ μορφέ;. 

Καθιος λοιπόν και στην ϊιρχr1 
άναφέuουμε, αλλά και UΠ() τά 
διάφορα αποσπάσματα πού πα
ι,αΟέτουμε φαίνεται καΟαρά, 11 
έσωτερικi1 Παράδοσις δί10 έδέχε
το ' ρχά; κοσμογονικά; και κυ
σμικc't;. Τά; θεωροίίσε δέ 'Αρχά; 
Οείας, Γονείς τοίί Κόσμου. Την 
lί.ρρενα ' ρχήν, n'rν γονιμοποιό, 
τόν Πατέρα, τή συνεχη, τόν Πλά
στη πού πλάθει τά ατομα της 
rί.λλης ', ρχης σέ μορφές. Και 
ηΊν Οηλεία ' ρχή, την γονιμο
ποιουμένη, την Μητέρα, τ11ν α
τομική. Λυα(_)χική λοιπόν είναι f] 
έσώτερικ�Ί Παράδοσι;. 

* 

Τώρα και γιά τό αλλο ζήτημα, 
πού ξεχωρίσαμε από ηΊν αρχή 
και εt,•αι σχετικό μ' αυτό πού 
fξετάσαμε, αφοϋ αναφέρεται καί 
αυτό στά αίτια της Δημιουργίας: 
Τά αίτια η τό αίτιο τη; δημιουρ
γίας εΙναι μέσα η εξω από τον 
Κόσμο; ύο ύπάρχουν κι' έδω 

' f C :tξ 
, \ C 3 αποψει;: η ε ωκοσμικη και η α,ν-

τίΟετη π' αυτή, 11 ένδοκοσμικ1i. 
ογματικέ; και φιλοσοφικέ; ά

πόψει; εlναι συνήΟω; έξι,1κοrτμι
κέ;, δηλιιhιi Οιωιιοϋν τί1 ιιϊτιο τη;: 
ι\ημιουργία; έκτό; τοίί Κύσμου. 
' ντίθετα ή εσωτερική Πα(ιάδο
σι;, δυαρχικ11 καΟι:κ: ε'ίδαuε, bF
χεται δτι τά α'ίτια τη; δημιουρ
γία; εi•ι,ίσκονται u�σιι στον Κό
σμο. 'Όλοι αυτοί οί φιλ6σοφοι, 
πυί• πιψαΘέσαμε ιiποσπάσματιi 
τους, τί; δυο κοσμογονικέ; Άι_ι
χές τις Οεωροίίν καί σιJ. ν κnσμι · 
κές, δηλαδή δέχονται δτι rιύτες 
οί 'ίδιες; ύπάρχουν και δρηiίv μ{
σα στόν Κόσμο :τού bημιού(_Ιγη
σαν. Τοίίτο φαίνεται καΟαρrι από 
τ' αποσπάσματά του:: n.υτά. Ή 
Φύσις, λέγει ό Φιλόλαο;, εγινε 
άπό απειρα και περατοϋντα, άπο 
τά όποία clποτελοίίνται δλα τά 
πράγματα του Κόσμου. 'λπό την 
ενωσι των δύο κοσμογονικών ρ
χων άποτελούνται δλα τά πι>ά
γματα τη; Φύσεως, λέγει Τίμαι
ος ό Λοκρός, χαθώ; είδαμε. Κι.ιt 
α Πλάτων! τά \:δια ιέγει δταν 
γράφει πιος δ,τι ίιπάρχει !μέσα 
στον Κόσμο άποηλεϊτιιι dπί1 τό 
�να: και από τα πολλιJ. ποί, τόν 
δημιούργησαν. Κατά τόν ίδιο δέ 
τρόπο εκφράζονται δλοι οί φιλό
οοφοι πού αναφέραμε. Καί σάν 
γενικό συμπέρασμα ήμποροίίμε νά 
ποίίμε δτι κατά την εσωτερικη 
Παράδοσι, πού κατά καιρούς δι
ετύπωσαν δλοι οί «όρΟώς φιλοσο
φήσαντες» κατά Πλάτωνα, τοπο
θετούνται μέσα σn1 Φύσι. Γιατί, 
ώς ελεγαν, εάν τά α'ίτια αυτά η
σαν εξω από η1 Φύσι δέν θά ήμ
ποροίίσε ναι. τά έρευνήση ό αν
θρωπος. 'Αλλα και κάτι αλλο Οά 
συνέδαινι:: τα α'ίτια τη; ημι-
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ουρ ,ιία; θα ησαν ετσι χωρισμένα 
"Και ξένα ά.,ό τα δημιουρ 111ματά 
του;. 

τα τι; έσωτεριχές ιiντιλ11 1ει;. 
;τοί, εκθέσαμε, τά αίτια nϊ:: Δη
μιουργία; ε1ναι δυό, εί,ρίσκονται 
i:Jέ μfσα στ11ν Φί,σι χαί την κυ-
6ερνοί"' · 

* 

Καί �1ιά νά συ, οψίσωμε: χα- lJ:\f. ΙΩΑ� ΊΔΗ� 

'Από τόν Έαfκ ιητοv 

"'Εχει; μέσα σου Ενα κομμάτι ά.-τό τό Θεό. 

Γιατί. λοι:τόν άγνοf ί; αύηΊν ηΊν συ /yί,νΗα; 

Τον εχει:; μέσα σου καί. δεν αίσΟάνωαι δτι Ti)\ μολί•νΗ:: μέ ιl
κάΟαρτα διανοήματα χαί μέ ρυ:ταρές πράξεις; 

"Αν ήταν μ:τροστά σου ενα lίγαλμα τού Θfοίο, δέ, Οά τολμοί:>σΕ:; 
\ Ι ι � ) Ν ι ι να χανη:; τι;τοτα α;τ οσα κανει; τωρα. 

Και ενώ εlναι ό ίδιο:: ό Θcό:: παριι)ν μiσα σου κιΛ τύ 6λi:τΗ δλα 
και τ' άχούει, δiν ντρέπεσαι νά Χάνη; τό χυχό, μ1'-�ν εχο,•τα:: συναίσΟη
ση τού τί είναι ή φί•σι:: σου! 

'Εσί•, :τού f Ισαι τό zατασχcί•ασμα ι1ίιτοίi τού \ηιιιου(_) ,'Ού, (ΗλΗ:; 
να τό χατuισχί" η:· Και δμω:: ό Θεό; οχι μr'η•ον σ� χαησχεί•ασε, άλλα 
Χαι έμ:τισηύτηχε κιιί :ταρέδωσε σέ σέ,•α τό, � uυτι'ι σου. Καί έσί, δέν 
Οα τό 0υμη0η:: αύτό, άλι ά Οα ντρο:τιάση; την Χηδφι�νία σου; 

" ν ό Θεi):: σοϊ, :ταρiδιδε r να όρφανό, tτσι Οι'.ι. τi) ;ταριψfλοϋσε;; 

'Εκείνο:: σού ;ταρiδωσε τον fα-υτό σου ,αί εf;τf: <<'Ην είχα lίλλον, 
ποί, ,;·ά τον εμ;:ιιστευόuου;• ;τ�ρισσότερο ιl;τό σέ, ιι.· <rι.•λrι.γi μου αύτόιν
τον uνΟρω:το, οπω; είναι η φι•σις του: 

Τα;τΗνόν, ;τιστόν, ύψηλόφρονα, άτρόμητον, χω()ί: ;τι.ίΟη, ιίτr.ί
ραχον». 

Κι:χl εσύ δέν θα Τοϋ τό,ν φυλάξη;; 
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ΣΤ. Α. ΝΙΚΟΛΑ·Ι ΔΗ 

Την 13η, Μαίου ι'1,ηΎγέ)θη δ θάΗιτο� τού Στ . .\. ΝιΥο•αίδη, 
πρώην 'Τπο1,ργοίί. ιΕ.αιρετικοίί στοχαστοί, γ,ωστοίί ιί:: τοίι� παλαιο
ηρους iκ τι,1, ι'1νσγ1<,1στι,η τοί• «'Ιλισού» έκ δημοσιει•Οησιi'ι, iργα
σιι,η 101 1

• Ei� ιι, ηιιη, ιιί•τοί• προσ<r�ρομι, τήv άκο) ουΟοίίσαν περιι
κτιι.ή, Υr1ί ()αΟεία:: "ί\Η'LlίηιΥοτηίος ιιιλειτη, του. 

'Ένα παιδάκι [πιιιtι: σηΊν α
κρογιαλιά. :\1ά ηταν πολί, σο
οαρό τό παιχνίδι του: Γιόμιtι: 
συνεχώς τό κουοαδάκι του και 
τό αδειαζε σηΊν αμμουδιά. Κά
ποτε κουράσθηκε, καί κάΟισε u
γναντεί,οντας με απελπισιά ηΊ 
ι,άλασσα. Κάτι, φαινόταινε, τον 
οασάνιζε. 

- Τί εχεις :;ταιδάκι μου;
- Θέλω, μαμά, νά κουοαλή-

σω δλο τό νερό. Θέλω ν' αδειά
σω ηΊ Οάλασσα. �έν μπορώ. 
Κουράστηκα. ΊΙ Οάλασσα [χει 
πολυ νερό. 

- Ν αί, μωρό μου, δέν μπο
ρεί; οϋτε εσίι, οϋτε κανένα::; 
αλλος. ΊΙ Οάλασσα είναι :;τολί, 
μεγάλη, πάρα πολυ μεγάλη ... 

Τί διαφέρει από τό παιδάκι 
αύτό ό " νΟρωποc;, δτCΧ!v έπι
χειρη ν' άδειάση τον 'Απέραντον 
'Ωκεανό νά γνωρίση τον 
Θεό; Κι' ομω; ! 'Από ηΊ στι
γμή, πού είναι ύποχρεωμένο; 
νά δεχθη τή,v ϋπαρξί του, γιατί 
δέν μπορεί ν' αποδείξη την ά-

ξ' 
' ' δ' νυπαρ ια τι •. και γιατ� εν 

μπορεί ν' uρνηθη την μυστηρι
ι;1δη ΠρίJηη Αιτία τής Ζωής, 
:;τροοάλλει μπροστά του κατα-
Ολιπτικό τό ερώτημα: 11πορω 
να ·γνωρίσω τό., Θεό; "Εχω 
δηλαδ�Ί εμφυτη αύηΊ n')V ίκανό
τητα, η οχι; 

- 11πορω - είπε 11 ίλληνι
κή σοφία - νά γνωρίσω τον 
Θεό, γιατί ι,.lμαι «συγγενής» 
του: Ό επίγειος ανΟρωπο::;, κα
τά τον 'F:ρμη τον Τρισμέγιστον, 
Είναι Ονητός θεό::;, και ό ουράνιος 
Οεός είναι άθ<¼νατο; ανθρωπος. 
Μια ίδέα είναι, κατά τον Πλά
τωνα, ό ανθρωπος. Καί ό 
Θεός είναι 11 'Ιδέα τϊόν ιδεών. 
Καί ό 'Αριστοτέλης έπρόσθεσε: 
δ ανΟρωπος ι:ίναι 11 νόηq:η, καί 
ό Θεό::; είναι η νόηση της νοή
σεως. 'Αρχέτυπο της διανοίαc; 
είναι ό Θεός καί εκτυπό της ό 
ανθρωπος. Γι' αύτό τό κλειδί 
της Θεογνωσί('(ς είναι ή αύτο
γνωσία: δταν ό ανθρω:;τος μπο
ρέση νά γνωρίση τον εαυτό του, 
τότε θά μπορέση ,νά γνωρίση 
καί τόν Θεό. 
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Πιο; μ:τορεί νά γί, η αιrτ1Ί 1Ί 
γνωριμία με τον Θεό; "Οπω:::; 
·γίνεται 11 γνωριμία τοϋ ιiνθριίJ
:του μέ τον ηλιο. Τό εί:τε :τρώ
το; ό Πλωτίνο; και το �καμε
στίχου:: ό Γκα."::π:
- Α, δε, iΊτα, το ιιατι >'ιλιογέ'"ητο,
όΕΥ θα/J) ε-τε ,OTf Τό\ Y)l.lO.
'Α, τοί• Θεοί• ή δίrωuη έγτό: uα:;

( δέΥ ί�-τηρχε, 
:τίίJ: θι'ί.1αδε στu στfιθο:; μα:; θεία 

(<rωτια: 

Ό Θεό; cίναι «τό πλήnωuα 
πάση::; πλΗότητο::». 'Επομί,•�tJ:::; 
Υ.ατέχει δλε; τι:: αγαθε::, ίδιό
τηπ::; τοϋ φυσικού και τοϋ ;τνευ
ματιγοϋ ι.όσμου σε βαθμό, α

πόλυτο Υ.αι απεριόριστο. ΚάθΕ τι, 
πού rχει 11 φί•ση σι:, σιομα ύλι
κό, το κατέχΗ Και ό θΕΟ:: σε 
;τνι:ύμι1 (1σί,γκριτο. 'Όλε::; οί τε
λΗότηη:::; τού Συιαωτο:: -- εί
πεν ό Σίλλερ -- cΤναι ένωμενε; 
στο Θεο. 'Όλο τό αθροισμα τη::; 
άρμοΗκότητο:::; σηΊ φί•ση f Τναι 
μια L LΥ.όνα ιlμ υδρά τη:: ανέκcrρα
στη:::; άρμονία:::; τοϋ Θεού σέ ά
Πf ίρου:::; 6αθuο�::>,. 

'Ί'πάρχουν 6ίβαια &νηΟέσει:::; 
φυσικ�ς στον κόσμο: ήμέρrι Υαι 
νί•χτα, χειμώνα::; και Οίρο:::;, πό
λεμος καί ειρήνη, πείνα καί κό
ιιο;, άλλύ. και άντιθίσει::; ,Ίθιι.i::: 
κακία και αρετή, σωφροσύνη 
καί άφροσύνη, πίστι:::; και απι
στία. 0' ιl;τοδ<ί)σωμc Υο ι τί::; άν-
τιθiσεις τού φυσιχού κόσμου 
και τις ιlνωομίες τού iΊθιΥοί: 
κόσμου στον Θεό; .. αί! - είπαν 
- καl διεμόρφωσα,ν ηΊν Οεωρία
τη::; �συμπτ<ί)σεως των έναντίων»:
Στο Θεό συμπίπτουν δλε; οί άν
τιθέσεις, χωρίς νύ. θίγουν ηΊν
<ι:θείαν άπλότητα».

Ή θεωρία δμω; αυτη, σuνέ
πεια της αtJχη;, δτι δ Θεό::; εΙ
ναι τα πάντα σε ωτηρο βαθμό, 
δεν συμφωνεί :τρος ηΊν αρχή, 
δτι :τλ11ρωμα τη; τελειότητας εt
ναι ό "Τψιστ!)::, γιατί τό φυσικό 
και 1Ίθικό κακό εΤναι ατέλεια και 
οχι τελειότης. 

Είπαν ακόμα, δτι μπορεί δ 
'Α,•θρωπο:::; νά '.νωρ'°η κατά 
6άθο:::; ηΊν ούσία τοϋ Θεοϋ. Μά 
δ μεγαλόστομο:::; αυτός ίσχυρι
σμός των Γ,νωστικιον ξεπερνϊi 
καί τ11ν κραυγ1Ί τού 'Εωσφόρου: 
«"Επάνω T(OV αστρων θ11σομαι 
τόν Ορόνον μου». 

'ΤπάρχΗ δμως και 11 αντί
θετη οψη του νομίσματο:::;: Ό 
Θεός είναι άκατάληπτοc; καί α
νερμήνευτο::;. εν � tναι μονάχα 
οί 'Αγνωστικιστές καl οί Όνο
ματοκράπc;, πο1Ί τό ε1παν. Οί 
πριοτοι, γιατί αποκλι:.ίουν κάΟε 
γνιοση: «"Οτα;v δίν μπορουμε -
εΤ::ταν - νύ. μάθωμε ηΊν ούσία 
των φαινομένων καl των σχετι
κών, ϊώ; μπορουμc νά lμ6αΟί,
νωμε στην ούσία του 'Αοράτου 
και τού 'Απολυτου; Ευτυχής δ 
Σωκρ(ίτη:;, πού �ι-ττε: «' Εν οίδα, 
δτι ούδ!ν ο{δα». 'Εμείς δίν μπο
ι,ούμε μήτε ηΊν ϋ.γ,νοιά μας νά 
δμολογ11σωμf. Πω::; τόη νά τολ
μήσωμι:. νύ. κτυπήσωμε τlς α
φανεί:::; πί•λε; του 'Αδιαγνώ
στου;>> 

Οί Όνοματοκράη::; ΕΥπαν, δτι 
όλα τα οντu clναι ονόματα, 0-
νομα είναι καl δ Θεός. Καl δ
πως δλες οί γενικfc; άρχi,c; καl 
r νvοιις εtναι καΟαρiς ύποκειμε
νιΥlς αντιλήψεις, χωρίς καμμιά 
άντιχειμενιχή ύπόσταση, ετσι 

' 'θ 'ξ 
' ' < και χα ε ε ωκοσμικη χαι υπερ-
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οατική εννοια, αρα και η εννοια 
τοϋ Θεού, εtναι ενα άπλό ονομα 
χωρίc:; ν' άνταποκρίνεται σέ κα
νένα πραγμα, σέ καμμιά ούσία. 

Άλλα και ή 'Αρνητική Θεο
λογία ύπεστήριξε, οτι ό Θεό; 
εί,·α, ακατάληπτο::; και ανΕκφρα
στος καί κατέληξε στά έξης 
τσία πορίσματα: 

Ti1 Π [ )ΩΤΟΝ, οτι ό Θεός εl
ναι ή Σοφή 'Άγνοια. Τ1 1ν εψαλ
λαν πολύ παλαιά οί Ίινδοί μί1στες 
στις Ούπανισάδες τους: «Μόνον 
δποιο::; δέν Τον γνωρίζει, Τον 
γνωι_Jίζει, και οποιο; Τον γνω
ι,ιίζf ι, hέν Τόν γνωQίζει». rιιι
τί; οσο οαΟύτι:ρη είναι ή πεποί
θηση για την αγνοιά μας, τόσο 
και περισσότερο πλησιάζομι 
στην 'ΑλήΟεια, στi1ν Θεό. « ... l\Ιέ
γιστον αγαθόν - γράφει και ό 
Φίλων - είναι να καταλάοη κα
νείς, οτι εΊΊναι άκατάληπτο; στην 
ούσία του ό Θεόc:;». «Ή όμολο
γία τη; ει•σεοού::; ciγνοία::; t Ίναι 
προτιμ6τερη ιlπι\ ηΊν αύΟάδη 
γνώση» - επρόσθεσε και ό ίε
(!ός Αυγουστίνο::;. 

'Όμως 11 αγνοια αυτ1 Ί όδη
γε ί σn1 γνώση τού Ά γνιοστου. 
Εlναι τό μυστικό μονοπάτι, ποί, 
φέρfl στι\,νι ναό τού 'Ακαταλή
:rπου. 

Ti1 �ΕΎ'ΤF.ΓΟ πό(!ισμα εϊναι, 
οτι ό , κατάληπτο::; είναι καί 
'Ανέκφραστο::;. Πω::; να έκφράση 
κανείς εκείνο, πού δεν κατέχει; 
Τό λέγει ό Πλάτων στον Σοφι
στή του: «Πω; λοιπόν να δια
τυπώση κανείς μέ τό στόμα του 
η να καταλάοη μέ το μυαλό του 
κάτι, πού δέtν εlναι "Ον, δεν εΊ
ναι αντιληπτόν ;» Καί ό Γνωστι
κός Βασιλείδης επρόσθεσεν, οτι 

«δέν εΙναι άπλω; αρρητος ό θε
ός, αλλ' εΙναι πολί, πι�νω άπ' ο,τι 
[χει ονομα - εΙναι ύ.νιονυμος». 

Έπομέινω; ό Θεός εlναι «ύ
πέρ παν ονομα». Καί Οα επρεπε 
νά προσεύχεται κανεί::; uέ η1 σι
ωπή, μέ ί,μνο σιγηλό, μολονότι 
καί αύτό; ιlκόμα, επειδή δέν 
μπορεί νά εκφράση τον Θεό, ι

σω; εlναι «ϋορις>> η τούλcιχιστον 
κάποιο; <<ΚΕινό; τραυλισμό::;». "Ε
τσι ό Θεός είναι τελείως «αρ
ρητος>>. 

Καί τι'1 ΤΡΙΤΟ πόρισμα εf
ναι, οτι ό Θεό; είναι τό απόλυ
τα 'Έτερον, κάτι πού δεν ανή
κει στον κύκλο τη; γνωστή::; 
πραγματικότητος, αλλά σέ μιά 
τελέίω; διάφορη πραγματικότη
τα, αγνωστη και απροσδιόριστη. 
'Ανάμεσα στόν κόσμο καί στο Θεό 
ύπάQχει απόλυτη καί αγεφύρωτη 
ι'.ίουσσο;. 'Ένα μονάχα μπορούμε 
νά λέμε: Θεός ϊσον Θεός. Καί 
ό 'Ίδιο; γιά τόν 'Εαυτό του μια 
απάντηση εδωσε: «'Εvι:) ειμί ό 
'Ών». Δηλαδή: <<'Εγώ εlμαι Αύ
τός, πού είμαι». Τίποτε αλλο ! 

'Αλλα τί σημαίνουν τά τρία 
,ι:•τα χαρακτηQιστικά τοϋ Θεού: 
''\κατάληπτο;, "Α(!Qητο; καί α
:τι'Ω υτα "ΕτεQο::;; Σημαί.νουν αρ
νφή Του; ΚάΟε αλλο ! Έκφρά
�ουν την αιωνία ιiγωνία της 
i:ί'.r'ψηc:; νά συναντήση τον Θεό. 
Ίί όμολογία τη; «σοφή::; αγνοί
�;>> 1:.ίνιχι αληθιν�Ί σοφία, τη; 
«εύλαοικη; σιγη;» είναι θεία ευ
γλωττία, και τη; απόλυτη::; έ
τερότητος είναι δρόμο;, ηοί• ό
hηγεί πρό; τόν Ξένο Συγγενη 
μυ;. 

ΣΤ. Α. ΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗΣ 
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Ετiς μητέρες δλοu τού κόσμου 

στρινοι :τοταμοί nϊ: σκέψη:: 
α: :τλημμυρίσου, η1ν ά, Ορω:τοτητα 
α; :τά1 •οι,ν τ · u.λυχα στιλέτα τη:: Ολίψη; 
,να τρυ:τοϋν τί:: σάρκε: μα::, 
νά σzορ:τοίiν τi) q-ρίκη, 
τον άφα, ισuό ..... . 

" ουσυιτ:, Νταχαου, Χιροσίμα 
Κατι,. Βιfτ,άμ, Κι γzο, 
?11fαύ(.Ιf:: κηλίδε::; 
Χόρτασ� το χιί)UrJ να OOl'<rϋ uΤuιι 
σταυροι'.::; :έιιισαν οί τό:τοι, 
μοιιγ-,1ρητι'.ι c1',ιριuιϊi'η• ταuιί:ου, τί: ui(.IF: ..... 
Κατρακυλάμε uσΥΟ:τα 
στον Καιάδα τού u.:τfl(?Oυ 
ίνιί) λα/L-τοκο:τοϋν έλ:τιδοφόροι q,άροι 
οί \νiοι όρίtοΗf: :τ' ί.ίνοιξην 
οί Γκα ,ιzϊιριν, Κάρ:τε,•ηρ, Γιόχαν 
Κοϋ:τερ Βι..ιι εντίνη, .\εόνωφ. 

?ΙΙητiρε:: δλου τού Κοσuου 
{rωνάξεη ,,, ιlκουστηη στο " :τειρο 
δονήσετε τα δάση, τα υου, ά 
άνοίςεη τi1ν αγκαλιύ σrι: να �-ίνουν 
uήνυμα Ειρήνη: ό οίψονο: τιίJν χfριιί)ν σ(J; 
Γίνετε με n1ν :τροσι:rορα τη: δημιουργία::: 
λευΥJ.ι :τεριστf ρια μι f/ rιιόκλαδα 
ση1ν :τονεμένη r1νΟρω:τοτητα. 
Χιτιίη•ε:::; χαρά: ύ::; κολυ:ττοι1ν 
την δcί ι.ι,m η :τρ(Jσφοι,ύ σα:: 
κι' ύ.; ακουστούν 'Ύ'μνοι Λ ιιτρωση; 
άγά:τη::, σύu:τνοια::; των Λ αrίη• 
στην φλο rισμiνη μα; γrj. 

ΝΑ. � Κ �Τ Ύ' 
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lH 

ΚΑΤΩ ΠΟ ΊΟ ΤΡΟ το 

οcιλι ,Ο ητcι Ι πολ f/'JJ f...t:/. Μια. 
σα 'ρα. ά ιε6οκcιτέοσι ιε σ' έ. ια. 
5ρά.χο, πού ητι:ι ι α.Υόμσ. ζcστός. 
Ή ιύχτσ θά. ηται ιρυσ, ιι' ό ή
) ιος θα i::κα ι: πο)) cς ώρες γ,ι:1. 
/ ά. ητε. Ι cι πά.) Τα γ:λά.ο () (, 
τcιv άποΥ.αμωμένι:ι. yι' α.ργοπερπσ 
- '1 ιτcις; γύριζα ι άπό τα. μακρ ;ά.
ι...ωραφ α οπου ωργω η ί μc τους
�φέ,τcς -ους. Μια. οαΑύyω;η
ι.ο κο 6ά.γ σ ε:Υpαζc ά.πό τη ι
κορ ή -:.οϋ )ό φου που ητσ; το
σπ τι της. Ι ά.θε δεί) ι συτή; -:.ή;
ωρσ πcρ που αρχι�ε, ηι ισθω:;
σκοτε. ιιcιζ.; πιο πολυ ,α. χpα.ξΙ
ματά. τη:; y.;οιτα; π.ό α.ρσ.ά.. Μα.
πότε πότε, άργά. με:ς τή ιύχτσ,
-ά. ξ:, ιά.κουycς. Ή μιάJ 10 Υουοα.
yια έκραζε τήν αλ) η πά. ;ω 1iπο
τή; κοιλαδct., και το 6αθ,J του:;
,ρά.ξιμο ή-:.α.ι σα; ια.δ.ιε μεγα
λύτερη σ.ωπή κα.ι όμορφιά. στ·η
•ιύ:χ τα.. 1-Πτα ι ε ια όμορ ο ·δει) ι
ιο, κct.ι ,ό ,σι ιο:ιρyιο y:γyά.ρι c
ουε πα IW από τό 'J/0,Ct 10 Ι Ο..ιΟ 

Ή συμπο ιια δc ι :ί ισ• -:όσcι δj
σκο) 0 ;αρθcι ότα I f/ ισρδ.άι δc Ι 

ει ιαι γφά.-:η από -σ πct. 10Jργσ 
πρά.γμcιτα, τοϋ ιοϋ. Ό ιοϋς ci ;αι 
cκείιο:; που με: τις άπα τήσει:; και 
τούς ό ου; του, τί:; προσκου ή
σε• ς και :ι; άπαρ ιήσε.:; του, τις 
, ' 

θ' αποψασc:ις και τι� ,�ct.pω ησει�
του, κct.τασ-.:ρcφc:ι τη; αyαπη. Κcιι 
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,:όσο ου:;χολ(j είν!Χι 'Ι'Χ εισαι ci
πλό; yύρω ατϊ δλ' αυτό! .. Ην 
.zρειά,ζεσαι r.pιλο:;ο-_ ίε. καίl οιδα
χέ; γιά 'Ι'Χ ε:-:;7.ι τράο; καί κι:χ
λό;. Οί ίκα.νοί χ7.ί οί δυνατοί τη; 
της !J-x δργα ιώvουv τή δι?.τpο:ρή 
χ7.ί τό ,,,j-:;:μο τώ'Ι λαών, καί θ-χ 
το,:.ι; Π7.pέχουν στέγη Κ?.t ίατρι
;ι,η περίθ7.λψι. Τοϋτο είνα.ι α.ΨJ.
πόψευκτο μέ τηv ταχεί?. α.νάπτu
ξι της παp:χγωγη;· είναι ή λει
-τοuργία. μιάς καΗ ώρyανωμέν'Υj; 
χυ6ερvή-:;εω; κ7.ί μιάς ίσορροτ.η· 
μένης κοινω'ιίας. 'Αλλά. ή 6ρyά
'ιωσι δέv προ:;ψέρει τή yeν ιαιο
δωρία τr,ς καρδιά.; χαί τοϋ χε
pιοϋ. Ή γενναιοδωρία. ,ερχεΗ.ι ά.
πό μιάν δλότελα. δι7.ψορετική πη
γή, μιά ι πηγή πέρ' &πό κάθε μέ
τρο. Ή ψιλοδοξl7. κι' δ ψθ6νος 
την κα.ταστρέψου·ι μέ τόση :;:γοu
ρισ, οσ/J χι' ·ή ψωτιά πού Υ.7.ίει. 
Πρέτει Υ.7.νείς νiJ. τήν αγγίξει 
αύ-+,ν τή'ι πηγή, άλλά πρέπει νά 
1tά.ει σ' ΙJ.ύ:·ηι μέ άδεια χέρισ., 

' ' ' θ ' χωρις προσευχη, χωρι; υσιΙJ.. 
Τά 6ι6λία δέν μπι:.ψ?ϋ•ι νά την 
ΟtΟ?.ξQυΥ, μήτε μπορεί δποιοσδή
ποτε πνευμιzτικός διδάσκαλος νά 
δδηyήσε: σ' αύτ1jν, Δέν μπορεί 
νrJ. την ;cτά'Jε� κ�νείς μέ τΎ'ιν κcιλ
λιέρyειιχ τrις αρετής, μο) ον6τι rι 

r , , , ' 1.ρετr; ε.•η.ι 7.Π7.p7.:,rτη, μητΕ. με 
-:Ύ)'Ι ί,.7.ν6:ητ7. Χ7.ί τή•ι ύπ?.κοή. 
υΟτΙJ.'ι δ ιου; είν?.ι γ?.λ+ι ιω;, χω
ρίc χ2μμιά., ·; ί vησι, τ6τ� ύπάp-
Ί Εt α.ύτ+, ·iι :;ιωπ·ή. Στη y7.λήνη 
δέν ύπάρχει κίνητρο, δέν ύπ±ρχει 
·rι πα.ρώθψ;ι γιά τό περισσότερο. 

·Ήτσ.ν μιά νέ-:ι. γυ'ιαίκα, άλλά
μiλλο·ι άπω.7.μωμένη ά.πό τ'6ν 
πόνο. Δέ'Ι ·ητα.γ δ :ρυ-:;ικό; πόνος 
1tού τ+,·ι έ ιοχλουπ -1;,Jo πολύ, 

ά:λλά. πόνο; ενο; διαψορετικοϋ 
είδους. Το σωματικό πό ,ο μπο
pι:;;ϋσ. yα τον ελέγξει μέ τά. φάρ
μακα, αλλά τήν αyω'Ιία. της ζή
λειι:χς ποτέ δέν μπόρεσε νά. την 
κατα.πρα.υνει. Τήν είχε, έξήγησε, 
ά.πό τήν πι:χιδική της ήλιχία.. .-' 
εκείνην τήν ήλικία. ήτι:χν κάτι το 
π,:ιδιάστικο, πού κανείς τό ά.νε
χόταν καί γελούσε μ' α.ύτ6, αλλά. 
-ώρα είχε yί'ιει ά.ρρώ:πεια. 'Η
τ:1.ν παντρεμέyη κ:' είχε δυο παι
διά, καί ή ζήλει:1. κατέστρεψε κά
θε σχέσι της.

«Φαίνεται νά ζηλεt)W, οχι μό
νο το σύ� υγο καί τά πα.ιδιά. μου, 
ά.λλά σχεδόν τον καθέναν πού ε

χει περισσότερα ά,π' δ,τι εγώ, κα
)/ιτερο κήπο η πιο ομορψο ψόρε
μσ.. �Ολ' .σ.ύτά. μπορεί νά φα.ί
'ιουνται ά.νόητ7., ά,λλά έγώ βα.σα
νίζομ,:ι απ' α.•jτά,. lipί / ά.πό λίγο 
καιρό πήγα σ' εναν ψυχαναλυτή, 
κα.ί γιά λίγο ενοιωσ,,: κάποια. γα
λ1ινη, ά.λλίχ. γρήγορα. ξανάρχισε . 

Ό πολιτισμός σ-:όν δποίο ζου
με δε'i ένθα.ρρύνει τό ψθόνο; Οί 
δισ.ψημίσεις, δ συναγωνισμός, rι 

σϊιyκρισι, ή λατρεία της έπιτυ
χίσ.ς μέ τίς πολλές δρα.στηριότη
τέ; της - ολ, σ.ύτσ. τά πρά.γμα
τσ. δέ·ι δισ.τηρου ι το ι:pθόνο; Ή ά.
παί τησι yιά. περισσότερο είναι 
ζήλεισ., δέν εί'/αι; 

<< 'r\.λλά ... >, 
'Άς εξετάσουμε τό φθόνο σΛ

tό'ι κ,,:θ' έαυτόν yιά. λίγα λεπτά, 
κι' οχι τούς προσωπιy,ούς σcι.ς ά.
γ<ίJνε; μσ.ζί του· θά έπανέλθουμε 
σ' cι.ύτό άργότερσ.. Σuμψωνείτε!; 

«Βε6,,:ιότ,,:τσ.." 
Το ψθόνο τόν ένθ7.ppύνeιυμε κοcί 

τόv σε6όμ,,:στε, ετσι δέ'Ι ε! ι,,:ι; Τό 
πνεϋμα. του συ•ια.γω'ιισμοϋ ένισχ{ι-
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εται ά.πό τήν πα.ιδική ήλιχίσ.. 
Τ ήν 11δέα. οτι πρέπει νά. είσσ.ι κ?:
λύτερος χαι νά κά.,ιεις χ&.τι πε
ρισσότερο ά.πό τό·ι άλλον μα.� τήν 
έπα. ιαλαμοάνουν συνεχώς μέ δια
φορετικούς τρόπους. Τό παράδει
γμα. της έπιτυχlας, δ ήρωας καί 
ή γενναία του πρα.ξι, ά.κατά.πα.υ
στα. ά.ντηχουν μέσα. στό νοϋ. Ό 
σημερινός πολιτισμός 6ασίζετα.� 
στο φθόνο, στ+ιν κτητικότητα. "λ Ι 

δέν εϊσαστε χτητικός γιά τά. έy
κόσμια. πράγματα., κι' ά.ντί ryι' α.ύ
tό ά.κολουθείτε κάποιον θρησκευ
τικό δά.σκα.λο, σα.ς ύπόσχοντα.ι τήν 
κα.τά.λλ ηλ η θέσι στο ,11 άλλον κό
σμο. 'Α να.τρεφόμαστε μ' αυτά., κ,' 
ή έπιθυμία. της έπιτυχίας είναι 
6α.θιά. ριζωμένη σχεδόν στον κα
θένα. μας. Τήν έπιτυχία. τή'Α έπι
διώκουμε μέ διάφορους τρόπους, 
έπιτυχlα. σά.ν καλλιτέχνη;;, σά.11 
έπιχειρηματία;;, σάν ανθρωπο;; 
της θρησκεία.;;. 'Όλ' αυτά. εΙνα.ι 
μιά μορφή φθό ,ου, ά.λλά. μόνον δ
τα.ν δ φθόνος γίνεται καταθλιπτ�
κός, όδυνηρό;;, προσπαθεί κα.νείς 
νά. έλευθερωθεί ά.π' α.ύτόν. uΟσο 
ά.ποδίδει καί ετ ναι ευχάριστος, δ 
φθόνος ετ ναι ε 11α πα.ρα.δεκτό κομ
μάτι της φύσεώς μας. Δέν 6λέ
πουμε δτι σ' α.ύτήν τήν εύχα.ρί
στησι ύπά.ρχει πόνος. Ή προσκόλ
λ ησι δl ,ει εύχαρίστησι, ά.λλά. έ
πίσης γεννά.ει τή ζ ήλεια κα.ίr τόν 
πόνο, καί αυτό δέν εfναι ά.γά.πη. 
... .: αυτήν τή σφαίρα. της δραστη
ριότητος ζεί κανείς, ύποφέρει, καί 
πεθα.1νει. Κα.ί μόνον δταν δ πό
νος α.ύτη;; της αύτοπεpιοριστικη;; 
δράσεως γίνεται ά.νυπό-φορος προ
σπαθοϋμε νά. 6ροϋμε διέξοδο ά.π' 
α.ότό ι.

« Jομί ω πως ά.μυδρα. το κα.τα-

λα.6α.ί νω δλ' α.ύτό, μά. τί νά. κά
νω;» 

Πρί ν έξετά.σουμε το τί νά. κά
νετε' α.ς δοϋμε στ:οιό ετ να.ι το πρό-
6λ ημα. Ποιο ,εί να.ι τό πρό6Χ η
μσ.; 

«Βασανίζομαι ά.πό τή ζήλεια. 
καί1 θέλω ν' άπελευθερωθώ ά.π' 
αυτήν». 

θέλετε νά. έλευθερωθείτε ά.πό 
τό·ι πόνο της, ά.λλά. δεν θέλετε 
'ι(Ι, κρατήσετε έκείνην τήν ίδιά.
ζουσα εόχαρίστησι πού ύπά.ρχ ει 
στήν κατοχή κσ.ί τήν προσκόλλη
σι ; 

«Φυσικά θέλω. Δεν περιμένετε 
ν' ά.πσ.ρνηθω δλσ. δσσ. κατέχω, ε
τσι ,δέν είναι;» 

Δέν μα.;; ά.πασχολεί ή ά.πά.ρνη
σι, άλλα. ή έπιθυμία. τοϋ νά. κα
τέχεις. θέλουμε νά. κ,:.ι,τέχουμε σ.ν

θρώπους δπως καί πράγματα., 
προσκολλιόμαστε στίς π( 'J-:εις ο

πως κα.ί στίς έλπίδες. Γιατί ύ
πά.ρχει α.ότή ή επιθυμία. νά. κα
τέχουμε πράγμα.τα. κι' ά. νθρώ
πους, αυτή ή προσκόλλησι πού 
καίει; 

«Δεν ξέρω, ποτέ δέν τό σκέ
φτηκα. αυτό. Φαίνεται νά. είναι 
φυσικό το νά είσαι φθονερός, ά.λ
λά. εχει γίνει δηλητήριο, ενα.ς

6ία.ιος ενοχλητικός πα.ρά.γων στ-η
ζωή μου». 

Χρειαζόμαστε ώρισμέ,ια. πρά
γμα.τα., τροφή, ροϋχα., στέγη, κα.ί

τά. λοιπά., άλλά. αό ά. -ά. χρησιμο
ποιοϋμε γιά. ψυχολογική εόχα.ρί
στησι, πρα.γμα. πού δημιουργεί 
πολλά. άλλα. προ6λ ήμα.τα.. Μέ τόΥ 
ϊδιο -ρόπο ή ψυχολογική εξάρτη
σις ά.πό άλλους άγθρώπους γεν
νά.ει τήν άνησυχία., τή ζήλεισ. 
καt το, φό6ο. 
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<,'ϊποθέτω, μ> cωτη·ι τήν εν
ΥΟtcι., δτt ές-:;φ-ιέμα:t ciπ' ώptσμέ
νους σ.νθpώτους. Αύτοί μου εί'ια:t 
τώρα. ciΨ1.γκαστικά. <iπ-χρα.ίτη-:οt, 
'Υ.?.ί χωρίς αύτούς θά. ήμουν τε
λείως χψέιη. ''Αν δέι είχα. το 
σύζυγό μου Χ?.ί τά π-:τ.ιοtά μου 
σιγά-σιγά. θά. τρελαινόμουν, η θά 
πpοσ-κολλιόμουν σε κάποιον άλ
λον. υΟμως, δέ•; βλέπω τt το Κ?.
ΧΟ ύπά.pχ ει στήν πpο:,ι:όλλ η::;ι . 

Δεγ λέμε: δτ•. α,·,τή εί·,αι κα.λή 
fι Υ.α:κή ciλH έξετάζουμε τήγ αί
τί,:ι. καί τό αποτέλεσμά -ηq,. ετσι 
δέν είνσ.ι; Δέν κα.τσ.δικάζουμε 
Όuτε κα.ί δι κιχιολογουμε -ήν έξάp
τησι. 'Αλλά. γισ..τί ν.ά. έξα:pτα:τα:ι 
Χ?.'/είς ψυχολογικά. από Χάποιον 
άλλο Ι; Αύτο δέν εί·ια.ι το πpό-
6λημσ., κι' οχι το πως νά. έλευ
θεpωθοσμε ά.πο τά. μ?.pτϊψια. της 
ζήλειcι.ς; Ή ζfιλει-:χ. είιcι.ι ά.πλως 
-ο &ποτέλεσμ,:ι., τό σύμπτωμ?., Χα:ί 
θά. ήταν άχρηστο ν' σ.σχοληθουμε 

, , , , 
Γ , , μοΊο με το συμπτωμα. •.α:τι ε-

ξcι.pτάται κcι.νεί; ψυχολογιΧά. άπο 
χ.ά.ποιο·; α.λλον; 

«Ξέρω δτι εξαpτtέμ,:ι σ.πό χά,
ποων σ.λλοι, σ.λλ?. δέν το εχω σκε
φτεί πpα.γμcι.τιχ.ά. α.ύτ6. Το πηpα. 
σ?.ν δεδομένο δτι ό χ.χθένcι.ς έξα.p
τάται άπο κrί.ποιον α.λλον,,. 

Βέ6cι.ιcι. στο φυσtκο επίπεδο ε-

ξ _ t υ 2 , , "'" -:ι:pτcι.τ?.t ο ε ;ας υ.πο τον σ.ΑΑΟΊ 
Χ7.!. πά.ιτrι. θ,χ συμοαίνεt ετσι, πού 
εΙ ιΙJ.ι φυσt χ.ό -ι.ι' σ. η.r.:6:ρευ:ι. :ο. 
'Λ))r;. έφ' δσον δέν κrι.τrι.•ιοουμε 
τήν ψ υ χ ο λ ο y ι Χι ή μ-:ι:ς 
εξάpτησι cr.πό -ι.άποιο'Ι α.) ι Q'Ι, δει 
•ιομιζετε ο-;;ι 6 πό•ιο:; της ζ·ήλειcι.ς 
θά. ω ιεχίζετ-:ι:ι; Λοιπ6·ι, γι-:ι:τί •'.J
πάρzει ω;τή ·ή φυzολογι-ι.ή &νάγ
ΧΥJ έ ιό; cι.) λου;

,,Χpειά.:ομc1.ι τή-ι οικ.ογέ ιειά. 

μο4 γtχτί τού; α.γα:πώ .. ,_\.ν δέ; 
τούς ιiγα.πουσχ οέν θά μ' ενοια.,.. 

€>,. 

Λέτε δτt ή αγάπη χα:ί ή ,.. ή
λεια. πάνε μcιζί; 

<-'Έτσι cιiνεται. "Α.ν δέν τούς 
��α:πουσα, ciσφα.λως δεν θά τούς
'-:,ηλωα., 

'Επομένως, δτcιν α.πχλλcιγείτε 
α:πο τ+, ζήλειcι εχετε επίσης α
παλλαγεί χι' άπό τήν α.γά:πr,, ε
τσι δέν εί ια.ι; Τό-;;ε γιατί θέλετε 
ν' απελευθερωθείτε ciπo τή ζή
λειcι; Θέλετε νά. κρατήσετε την 
εύχcιρίστησι της προσκολλήσεως 
Χα.'ί yσ, διώξετε! τόν π6νn της. 
Μπορεί νά γίνη cιύτό; 

«Γιατί οχι ;» 
Ή πpοσκόλλ ·φι συνεπά.rετα.t 

φό6ο, ετσι δεν είνcιι; Φο6aστε 
τό τί είσα.στε, η τό τί θά. γί, επ 
σ..ν δ άλλος σάς ά.φήσει η m:θά
ν�ι, κα.ί προσκολλιέστε λόγω αύ
του του φ66ου. υΟσο είσαστε &
πcι.σχολr1μένη με τήν εύχα.pίστησι 
τη:; προσκολλήσεως, δ φόοος εί
ναι κp μμένος, κλεισμένοι; σε 
μιά.ν α.κpη, &.λλχ δυστυχώ; βpί
σκετα.ι πάντα έκεί. Και εως; οτοιι 
άπελευθεpωθείτε σ.π' 7.υτον το 
φ66ο, τά μcι.ρτύpιz της ζ ήλεια.ς 
θά. συνεχ ίζοντσ.ι. 

«Τί πpaγμ-:ι: φοοσ.μcι.ι ;• 
Τό ζήτημα δεν ε!να.ι τί ε!νσ.ι 

έκεί,ο πού ψοοάστε, άλλά. fχe:tf 
επίyνωσι δτι φο6άστε; 

.-Τώρα. ποΙJ :όσο έπίμονσ. κά.
νετε cι.υτή'Ι Γf) Ι εpώτησt, ύποθέ tω 
οτι φο6iμ'Χt. Ει τ&.ξει, φο6iμcι.ι . 

Τί πρ&γμ.7.; 
«Τό νχ cι.lσθ&.νουμ.ΙJ,ι, χcι.μέιη, 

σ.6έοσ.ιη· το νσ. μή μ' cι.γ(ΧΠΟUΙ, 
·ισ, μ7ι1 νοιά.ζουν.:σ.ι γισ. μένσ: το

·ισ. ορίσΧουμ,:ι.ι σέ μοναξιά., μονά
χη. Νομίζ(J) δτι α.ύτό εΙνα.ι. Φο-
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οα.μαι νά εrμα.ι σέ μοναξιά., μή 
�tως δέν μπορέσω ν' ά.ντιμετωπί
σω τή ζωή μόνη μου, ετσι έξα.ρ
τιέμα.ι ά.πό τό1 σύζυγο κα.ί τά παι
διά. μου, απεγνωσμένα. κρατιέμαι 
1tά.νω τους. 'Υπάρχει διαρκώς μέ
σα ,μου ό φό6οςι μήπως τούς συμ· 
6εϊ τίποτα.. Μερικές ορές ή α. 
πόγνωσί μου παίρνει τή μορ:ρη 
της ζήλειας, της &.κρά.τητης μ(}..
νίας, και τi λοιπά.. Φο6αμαι μΎ'ι 
πως ό σύζυγός μου' στραφεί πρό:; 
μιάν α.λλην. Μέ κατα.τρώγε: ·ή ά.
γω,ία.. Σας δια6ε6αιώνω, πώ:; 
πολλές είναι οι ώρες πού περνώ 
κλα.ίγοντα.ς. uΟλη αύτή ή ά.ντί
φα.σι κι> ή τα.ρα.χή εrναι αύτό
πού τό ά.ποκαλουμε &.γά.πη, κα.ί 
σείς μέ ρωτάτε αν α.ύτa είναι ά.
γάπη. ,Εrνα.ι α.ύτό άγά.πη: δτσ.ν ύ
πά.ρχει προσκόλλησι; Βλέπω δτι 
δέν εr ναι. Είνα.ι άσκημο, τελείως 
έγωϊστικό· σκέπτομαι τόν έα.υτό 
μου διαρκώ.,;. Άλλά τι νά κά.
νω ;» 

Κα.τα.κρίνο ,τα.ς τόν έα.υτό dα..;. 
ά.πeικα.λώντα.ς τον μισερό, άσκ) -
μο, έγωϊστή, δέν ά.παλύνει διό
λου τό πρό6λημα.. Τούνα.ντίο..,., 
τό κάνει π:ό μεγάλο. Είναι 
σπουδαίο νά τό κατανοήσετε 
α.ύτό. Ή κατάκρισις η ή δικα.ιο
λόγησι σάς εμποδίζει ν' σ.τiνίσε
τει έκείνο πού ύπά.ρχει1 πίσω ά.πό 
τό φό6ο, εί ιαι μιά ενεργός &.πό
στ.α.σις ά.πό τήν άντιμετιί1πισι του 
γεγονότα:; του τ: πpα.γμα.τικά 
συμοα.ίνει. UΟτα.ν λέτε: «Είμαι ά
aκημη, εγωtστρια., οί λέξεις α.ύ
τές είναι φορτωμένες; μέ κα.τά
κρισι, κα.ί δυναμώνετε τό χαpα.
κτηpιστικό της κατακρίσεως πού 
είνα.� μέρος του έα.υτου. 

«Μν είμαι 6.έ6α.ιη δτι τό κα-

τα.λα.6α.ί γω α.ύτό .:. 
Κατακρίνοντας η δικα.ιολογών

τας μιά πραξι του π7.ιδιου σας, 
τό κατα.λα.6αί ιετε; Δέ·ι εχετε τ.όν 
καιρό η τή διάθεσι νά τeιϋ εξη
γήσετε, έπομένως γιά νά επιτύ
χετε ινα. άμεσο &.ποτέλεσμα. Ητε 
κάνε» η ψή κά..εις», δμως δέν 

εχετε κατανοήσει τίς περιπλοκές 
τοϋ πα.ιδιου. Μέ τόν ϊδιο τp6πο, 
·ή κα.cα,φισι, ή δικα.ιολόγησι, η ή
σύγκρισις εμποδίζει τήν κατανόη
σι του έαυτοϋ σας. Πρέπει νά
κατανοήσετε τήν περίπλοκη ό·ι
τότητα πού ετσθε εσείς.

« α.ί, ναί, τό άντιλαμ6ά νομαι 
α.ύτό.» 

Τότε μπείτε στό θέμ:1. σιγά., 
χωρίς νά κα.τα.κρίνετε η νά δι
καιολογείτε. θά τό βρείτε πολύ 
δύσκολο νά μήν κα-α.κpί-ιετε η νά 
δικαιολογείτε, γιατί σ.πό α.ιιΪ> ,ες 
ή άρνησι κι' ή 6ε6α.ίωσις εχουν 
γίνει συνήθεια.. Παρατηρείτε τίς 
ά. ντιδρά.σεις σας καθώς μιλάμε 
μαζί. 

Τό πρό6λημα λοιπόν, οέν εί
ναι ή ζ ήλεια. κα.ι πώς -,ά έλευ
θεpωθείτε ά.π' αύτήν, &.λλά. δ φ6-
6ος. Τί εrναι φό6ος; Πως γε ,. 
νιέτα.ι; 

«uΟτι όπά.ρχει είναι γεγονός, 
άλλά δέν ξέρω τί εlνα.:.» 

Ό φό6ος δέν μπορεί νά. ύπά.p
χει άφ' έαυτου του, ύπάpχει μό
νο σέ σχέσι πpός κάτι, ετσι δέν 
είναι; Ίπάpχε: μιά κα.τάστασι 
πού τήν ά.ποκΙJ.λείτε μοναξιά, κι' 
οτα.ν εχετε συνείδησι αύτης της 
καταστάσεως, ξεπηδάει δ φό6ος. 
Έπομένως δ φό6ος δέν ύπάpχει 
ά, ' έα.υτου του. Τί είναι έκείvο 
πού πραγματικά φο6a.στε; 
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«·r ποθέτω τή μοναςιιi μου, ό
πως λέ-ε Χ::Χί σεί;.» 

Γιατί ύποθέτεπ; Δέν είσασ:Ξ 
6έ6::χιη; 

«Δ.ισ-ιi�ω νσ. είμ::χ: 6έ6::χιη γ:σ. 
ό,ιοψτοτε, αλλά ή μον::χξισ. είνα: 
ε.ψJ., ιiπb -ιχ πιό 6::χθ:ά. προ6λήμ::χ· 
τιi μου. Τπηρχε πάν:::χ °'ό f3ά. 
θο;. αλλά είν::χι μό,ο τώρ::χ, σ' οού· 
τή·ι τr; -:;υζήτησι, πού άν::χγκιiζο
μαι νσ. -ήν ατενίσω α.μεσ::χ, νά. 
δω οτι {ιπάpχει. Είναι ενα ά.πέ
ρ::χvτο χενό, τρομ::χκταό κ::χί πού 
δέγ μπορείς γά, τό ciπo ύγεις.·> 

ΕίΨΧt δυνσ.τό ·,ά. 6λέπουμε αύ
τό\ τό κενό χωρί; νά. ,οϋ δίνουμε 
εγ,χ ο·ιομα, χωρίς δποισ.σδψτοτε 
μορφής περιγρα,ψή; 1έ τό 'Ισ.

6ά.ζουμε μιό:γ έτικέττσ. σέ μιάν 
Χατάσ:ασι οέν ι;�ημαίνει δτι τήν 
κατσ.ψ;οϋμε· τούνα ,τίον, σ.ύτό εί
νσ.ι ενσ. έμπόδιο γιά. τή•ι κατα
νόησι. 

«Κ::χτ,χλ::χ6αίνω τί εννοείτε, &.λ
λά δέν μπορώ ν' ατ.ο:.pύγω νά. τό 
κ::χ-ονομάσω· ούσιαστικά. είναι μιά 

, , , "'J("o αυτοματη αντιορσ.σι .» 

Τό σ.ισθημσ. κι' ή καw,ομα
σία του είναι σχεδόν τσ.ύτόχρο•,σ., 
δέν είναι; Μποροϋν νά. χωρ:-

:�θουν; Μπ-:ψεί νά. ύπάρςε: ενα.

ΧεΥΟ δισ:στr,μα σ.νά.μεσα σ' E.YCX. 
αίσθημα καί στην κατονομασία 
-ου; "Α·ιι ήσει κανείς πρσ.γματι
Χ� σ.ύτό -ό κενό διάστημα, θ' ιi
νακσ.λύψει δτι δ σκεπτόμενος.
παύει νά ύπά.ρχει σό:ν μισ. οντό
της χωριστη καί διαφορετικη ιi
πό -ή σκέyι. Ή λειτουργία τη.;
λεκτι κοποι ήσεω; είναι μέρος του
έαυτοϋ, του «έγώ», της όντότητος
πού ζηλεύει κ::χί πού προσπα
θεί νά ξεπεράσει τη ζήλεια. της.
"'Οτσ. 11 κσ.ταγοήσετε πραγματικά.
την αλήθεια αύτοϋ, τότε δ φό6ος
;τ::χμ::χτάει. Ή κατονομσ.σία. εχει
καt φυσιολογικη καί ψυχολογικη
iπίδρασι. "Ο,αν δέ·ι κατονομά

ν

ει
κσ.νείς, τότε μόνον είναι δυνατόν
νά. εχει πλήρη έπίγνωσι έκείνου
nού ιiτ.οκαλουμε τό κενό της μο
•η;:ας. Τό,ε δ νους δέν ξεχωρί
ζει ,ΟΥ έ-:ιυτόν του άπ' ::χυτό , πού

' 

:""t\α.t. 

«Τό 6ρίσκω εξαιρε,ικά. δύσκο
λο yσ. τά πσ.ρ::χκολουθήσω δλ' αυ
τά., αλλά α!σθά.νομαι πώς εχω 
χα.τα.νοήσει τουλάχιστον κά.τι σ..π' 
αυτά., και. θ' σ.φήσω α•;τήν τη-, 
κσ.τσ..ν6ησι νσ. ξε-υλιχθεί., ι 
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Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Όμιλία στον «Παρνασσόν>>

14 Μαρτίου 1967 

Οί πρω-rοι Σοφοi 

-rης fΕλλάδος 
Ή α.ρχή τη; σοφία; τών Έλ

�ήνων χ�νεται στ:ά �άθ� τ�,; :ί
ωνω ι. Χα.νε:αι σ:ην αχλυ της 
'Ελληνικής Μcιθολογία;. 

'1 [ ' ' θ ' · επιστημη τοπο ε:εί στην

άpχή της 'Ελληνική; Φιλσσο:ρία; 
:6·1 Θαλή τό'ι Μιλήσιο, μέ τού; 
δ::χδ6χου; του Άναξίμανδρο καί 
'.\'ιαξ:μένη. Είναι οί ;;ρεί; Μιλή
σιοι της 'Ιωνικής Σχολής, οί ο
νι;μχζόμενοι καί Φυσικοί. '.\τ.' 
αυ:ούς περνά.ει στόν Πυθαγόρα. 
κα.ί τή Σχολή του, στόν Ήρά.
κλειτο, τούς Έλεατες, τον Έμπε
δοκλη, τόν Ά·;αξαγόρα, τούς 'Α
τομικούς. Αύτοί είναι οί πρώτοι 

υΕλλψες σο9οί. Σοψοί, η μάλ
λον ψιλόσοψοι, οπως τούς προτι
μιχιει ή έλληνική σεμ·ιότης. 

Ή α' περίοδος τη; ψιλοσοψίας 
όνομά.ζετ:αι κ:χί «κοσμογονική», δι
ότι ά.ντικείμενο της μελέτης τη� 
είναι κυρίως ή σύσταση του κό
σμου καί ή αρχή τώy οντων. 'Α
πό -;-ούς σοψιa�ς καί τό� Σωκρά
τη ά.ρχίζει ή άνθpωπολογικη πε
ρίοδος τής ψιλοσοψίας, μέ άντι
κείμενο έξετά.σεως τόν σ.νθρωπο 
καί τίς ήθικές αξίες, τr,ν κοινω
νική καί πολιτικij ζωή. Αύτή δ
μως ή περίοδος δέν θά. μας ά.πα
σχολ ήση. θά. περιορισθουμε στούς 
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τ.ρώτου;, πού - οπω; ειπα.με -
ά.ρχίζου·ι ιiπό τό·ι θα.ι:η τόν Μι
):f:σιο. 

Εν :".i,j,".iι;, qJpovώ οτι δικαι
ούμεθα 1αί μτ.ορουμε •ια. ά: να.ζ ητή
σωμε τή:ι _αρχή ,τη; .'Ε�λ�νικ�ς
Φι)οσοψας

1 
πολυ πριν σ.πο το·; 

Θαλή κ?:ί :ή·ι ΊωνιΥ.ή �χολή, 
στούς θεολόγου; ποι η:ά.ς κ?.ί στά. 
'Λρχσ.ί?:, Μυστήρια.., , ,

Θεολογοι ποιητ?:ι ονομαζονται 
οί μυθικοί Όρφεύ;, Λί·ιος, Εϊj
μολπος, Μουσαίος. Κ?:τ' έπέκτα.
σι ν ό 'Όμηρος καί ό Ήσίοδο;, 
-zαθ�):;; κα:ί οί νεώτεροί τους' καί 
σύγχρονοι των Μιλησίων Θέογνις: 
κα.ί Φωκυλίδης. 

'Γων Μυστηρίων ή άρχή χά.νε
τ?:ι στά. Μθη της άρχσ.ιότητο;. 
Στόν έλληνικό χώρο, έκτός άπό 
τα. Όρ:ρικά. Υ.7.ί τά 'Ελευσίνια, 
των δποίων ή &:πήχηση ανευρί
σχεται στόν Ήρά.κλειτο κα.ί στόν 
Πυθαγόρα, ύπrιρχαν αρχαιότερα. 
τά ΜινωίΥ.ά., τά Καοείρια., τα 
Μυσ-ηρια των Λυκομηδων. Ό 
Θείοι; Πλάτων,, αναφερόμενος στά. 
Μυστήρια, λέγει οτι έκείνοι πού 
τά. ίδρυσαν δέν ήσαν σ.νδρες 'τυ
χαίοι, κcι.ί δτι οί μεμυημένοι οiν 
ήσσ.ν α.λλοι, πα.ριχ έκείνοι πού 
φιλοσοφουσσ.ν μέ τόν σωστό τρό
πο, οί «όρθω; πεφιλοσοφηκότες,.. 

Ή πρώτη, λοιπόν, φιλοσοφία 
έοιδά.χθηκε στα. 'Αρχαία Μυστή
ρια καί δέν ητ7.•; γνω-:;τή στούς 
αμύητους, δέ•; περιελf(fθη σέ 
συγγρσ,μμ,χτα. ,Απήχηση α•jτrις 
της διδασκαλίας ορίσκε:7.ι στ+,ν 
Έλληνική Μυθολ".ίγί?., C:ταν έπι
μελως &.παλλαγη ά.πό τιχ π?.ρεί-
--,χτα. (δπως τονίζει δ κ Δηv 
Ίω?.Υνίδης) και 3τα.y σωστσ, έρ
μηνεύετσ.ι, καθώς χαι στά. απο-

yθέγματα τών επτά. -:;οφών της 
Έλλά.δο;, οί δποίοι - δπως ξέ
ρομε - δέν ήσαν μόνον επτά., άλ
λα. πολύ περισσότεροι, μεταξύ α.ύ
των rκα.ί ό Θαλης ό Μιλήσιος. 

ν Α) λοι από τούς επτά. σοφούς 
ήσα.ν δ Πιττσ.κο;; δ Μυτιληναίος, 
δ Βίας δ Πριψεύς, Μύσων δ, η
·ιεύς, Σόλων δ Ό\θηναίο;, Χί
λων δ Λακεδαιμόνιος, Περίανδρος
ό Κορίνθιος, Κλεό6ουλος δ Λίν
διος, Ιlυθα.γόρα.ς δ Σ1ι-ιιος, ό άπ,
τή Φα.ιστό της Κρήτης ,,σοφος πε
ρί :ά. θεία� Έπιμενίδης;, ' νά.
χαρσις δ Σκύθης, 'Έλλην κα.ί
α.ύτός, οχι έκ κατα.γωγης;, άλλα.
έκ παιδείας.

'Όλοι αιjτοί ώνομά." οντα.ν πε
ριληπτικιί)ς οί επτά. σοφοί τη<,; 
Έλλά.δnς η Έπτά.ς ή, σοφωτά.τη. 
Κα.ί fισα.y γνωστοί &:πό τα. σοφώ
τα.τc,: λα.")(ωνικά. άποcpθέγμα.τά. τουι; 
rι γνωμικά.. 

Θα &.να.φέρωμε ένδεικτικώς με
ρικά.: 

Πρωτα-πρωτc,: τά. γνωστότατα. 
καί σοφώτσ.,α. Δε) φικχ γνωμι
κά.: 

Γνιί)θι σαυτόν. 
Μηδέν άγαν. 

Του Πιττακου: 
Άρχή άνδρα. δείκνυσι. 
Συγγνώμη τφωρ(c,:ς κρε(σ:; ι>ν. 

Του Βία: 
οι αγαθοί εύα.πά.τητοι. 
"Λ κουε πολλά.. Λά.λει Υ.αίρισ.. 
Πλουτον σ.δικον ψ�.ηε. 

'Γι:;ιυ Σόλω-ιο;;: 
Μηδένα πρό του τέλ.;υς μ,ακά · 

(ριζε 
Τα. σπουδ,:ία. μελέτα.. 
Γηρσ,σκω &ει πολλά. διδα.σ--λ.6-

(μενος 
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Γeιυ Περίανδρου: 
ι μέν ήδονα.ι θνητα.:' α.[ δέ 

(άρετα t ά.θάνα.το!. 
Μηδέν χρημάτων ενεκα. πράτ

rrou Κλεό6ουλου: 
Βία. μηδέν πράττειν. 
Μέτρον &ριστο,. 
Ί-\δικία.ν φεύγειν. 

Του Χίλω,ος: 
ρόνου φείδου. 

( τει·ι. 

Πρεσ6ύτερον σέ6ου. 
Μή έπιθύμει άδύνα.τα.. 

Του ' νάχα.ρσι: 
Πο1έμιον άνθρώποις α.ύτοί έ

( α.υτοίς. 
ου Πυθαγόρα: 
Ού τά. πάντα. τοίς πασι ρητά. 
Μή έν πολλοίς ολίγα. i..έyε, 

(άλλ' έν ολίγοις πολλά. 
Σιγ�ν τήν άλήθεια.ν, χρυσόν έ

(στι θάπτειν. 
UΟπως 6λέπομε, ή άποφθεγμα

τική α.ύτr, ψιλοσοψία. εχει 6α.θύτα
-το ήθικό κα.ί κοινωνικό περιεχό
μενο, κα.ί εχει προηγηθη της κο
σμολογικής περιόδου της φιλοσο
φίας. Άλλά. δέν ε!να.ι ευκολο νά. 
σπά.ση κα.νείς τό τα.μπού τώνι πα
ραδεδεγμένων. 

wΕτσι, πα.ρα.μερίζοντα.ς τή σο
φία. των Μυστηρίων, των θεολό
γων ποι ητω ι κα.ί των έπτά σο
φών της Έλλά.δος, σημειώνουν 
σάν ά ετηρία. της Έλληνικης φι
λοσοφία.; τόν Θα.λη τόν 1ιλήσιο, 
τον έπονομα.ζ6μενον Πατέρα. της 
φιλοσοφίας, τόν άρχηγέτη της 
'lωvικηc; Σχοληc:. 

Ή φιλοσο ία. των 'Ιώνων είναι 
συνδεδεμένη με τή υσική 'Επι
στήμη. Έξετά.ζει τό πρό6λημα. 
της συστάσεως της υλης κα.ί του 
-:κό'σμου, καθώς κα.ί τ!]ς άρχης 

των οντων. Ή cριλοσοcρία της Ί
ωνι κης Σχολη; έσψα.λμένως νομi
ζετα.ι ύλιστική. Οί 'Ίωνες Ι:Jεω
ρουν τή φύση εμψυχη. 

Θi έξετά.σωμε τούς τρείς Μι
λ ησίους, πού άποτελουν τή Σχολή 
τών 'Ιώνων η Φυσικών. Είναι δ 
Θα.λ*, δ Άνα.ξίμ-χνδρο; κα.ί ό 
' να.ξιμένης. 
ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ (624-546) 

Ε!να.ι περιττό νά έπιμείνωμε 
σε χρονολογίες, οί δποίες άμφι
σοητουνται. "Εζησε περίπου τ? 
60() πρό Χριστου, Όηλα.δή 100 
χρόνια. πρίν άπό τούς Μηδικούς 
πολέμους. Ό Θαλής ήταν πρωτο
πόρος; γιά τήν έποχή του φυσι
κός έπιστ'ήμων κα.ί συγχρόνως φι
λόσοφος. Πρώτος α.ύτός μετα.ξύ 
τGΊν 'Ελλήνων ύπελόy:σε και 
προείπε εκλειψη του Ήλίου. πού 
εyινε τόν Μάϊο του 585 π. Χ., κα
τά τή δ:άρκεια μάχης μεταξt) 
Λυδών κα.ί Περσών. Κα.τεσκεύα.
σε δια.στημ6μετρο, yιά. νά. ύπολο
yίζ η τήν άπόστα.ση των πλοίων 
ά.πό τήν παραλία.. Έδίδα.ξε τον 
νυκτερινό προσανατολισμό άπό 
τόν άστερισμό της Μικρα.ς "Αρ
κ του. Σά.ν πρωταρχική ούσία. θε
ωρουσε τό 'Τδωρ, ά.πό τό δποίο 
τά πάντα. προέρχονται. Ή Γη πλέ
ει έπάνω στά οοα.τα. του ώκεα.νου. 
Ή υλη δεν ε!να.ι &ψυχη κα.ί νε
κρή, άλλά. ζωντα.'ιή κα.ί εμψυχη. 
Ό κόσμος είνα.ι yε:μα.τος ά.πό θε
ούς. «Τ'όν κόqιον εμψυχον και 
δαιμόνων πλήρη» γράφει ό Διο
γένης Λαέρτιος, &να.φερόμενος 
στίς διδασκαλίες του θα.λη. Ό 
ιοιος ό Θα.λ ης δέν εyρα.ψε -ίπο
τα.. Κάθε πληρο· ορία. τήν εχομε 
ά.πό �ούς; L.Lεταyενέστερους. Ό Θα.
λ ης άπέφευγε τήν κρεοφαγία, τήν 
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πολt,φα.γίσ: κα.ί τήν οινοποσία. 
z:xflώς κσ:ί κιiθε άπώλεια χρόνου. 
Συγκατα.λέγετσ:ι μετα.ξυ των 'R
πτά. σοφών. Σ' αυτόν ά.ποδίδοντσ:ι 
τά. γνωμικά. ,-Χα.λεπόν έσ:υτον 
γνωνσ:ι ,, «Μή πα.σι πίστευε», 
«Ειρήνην ιiγιiπα.». «Ουδέν τον θά
να.το·ι δια.φέρειν του 'flν». 'Έλεγε 
δτι θεωρουσε τον έσ:υτό του εύτυ
yη, διότι γεννήθηκε άνθρωπος 
κσ.l οχι θηρίο, α,νδρσ:ς κσ:ί οχι 
γυνα.ίκσ., UΕλλην:χς χαί οχ ι οάρ
οα.ρος. 
ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ (610-545.) 

�ύ
1:

χρονος )-1-έ τόν 0-:ι.λη, iν 
και χα.πως νεω,ερος, ήταν δ συμ
πολίτης; του Άνσ:ξίμσ.νδρος, πού 
Χσ.τηότσ.y <ΧΠΟ μεγσ.λη Οtκογέ
Υεισ. ,η; Μιλήtου. Ό Άνσ.ξίμσ.ν
δρος σσ.ν πρωτσ.ρχική ούσίσ. θεω
pουσε τό 'Άπειρο, πού είνσ:ι στοι
χείο αφθσ.ρτο καί σ.θά να το, ιiτ.ό 
τό όποίο τά. πά.ντσ. προέρχονται, 
γιά. νrι. ξσ.νσ.γυρίσουν καί πάλι 
σ' αύ:ό κσ.τά. τό τέλος -ης μορφι
κής τους ύπά.ρξεως. Δεχόταν, δη
λαο-Ιι, τ�ν &,σ.κύκληση. πού ιiπο
τελουσε διδα.σκσ.λία.. των Όpφι
i'.G>ν. Το "Απειρο είνα..ι α.μορ ο, 
δέν εχει σχημσ., ουτε μορφή. Εί
να..ι α:ιώλεθρο κσ.ί αιώνιο� 'Απ'
a..υτό, μέ μιά. δισ.ρκ.-ή κίνηση, σχη
μσ.τίζοντσ.ι οί μορφές, τσ. ο ιτσ., 
κ6,θε τί πού ύπά.ρχει, Άλ) tJ. κ6.θε 
μορφικό r.ρθείρετσ.ι κσ.ί μέ τ·η δι-
6.λυση της μορr.ρης, ή ουσίω ξανα
γυρίζει στό άμορφο κσ.ί σ.ίώνιο
"Απειρο.

Ό 'Λ:ισ.ξίμ7. ισρος εγρ-zψε σύγ
γραμμα. περί φ,jσεως, σ.πο τό 
6ποίο cσώθηκε μισ. μόνο φρσ,'Jη, 
πού ci ιr.ι.r.ρέρετσ.ι στ·r;ν &νr.ι.κύκλ η
ση τω-ι πσ.ντωy κι:ι.ί τή·ι επσ.-

Υc.tψορά του; σ,ήν πηγή τη; έκ.
πορεύσεώς -ους. Έδίδσ.σκε, δηλσ.
οή, πzριοδική δημιουργία. και 
κα-αστροφή του κόσμου, αναρχr 
καί ά:,ελεύ:ητη διαδοχή κό:ψων. 
Ό 'Α ναξίμσ:νδρος ελεγε δτι στον 
άτελεύτητο χωρο του σύμπαντος 
ύπάρχουν ά.να.ρίθμ ητα κοσμι κιχ 
συστ-fn.t,α.τσ:, καί πρώτος στήν 
'Ελλάδα, 20 αίωνες πρίν ά.πο τον 
Κοπέρνικο, εξέψρσ:σε τήν τολμη
ρ+ι ιδέα οτι ή Γη σ.ίωρείτσ:ι στο 
διά:,στημα. Στή Γη ά.πέδιδε σχή
μα κυλίνδρου, μέ διάμετρο τρι
πλασίσ. του ϋψους. Έπίστευε δ:ι 
παλαιότερα. ή Γη βρισκόταν σέ 
ύγρή κατ±στσ.ση καί επειτα 
παρουσιάστηκε +ι ξηρά. Οί άν
θρωποι στ1ν &ρχr; ζουσσ.ν μέσα 
στο νερό, ά.ργότερσ. ογηκσ.ν στην 
ξηρά. Ό Ά να.ξίμσ.νδρος λέγεται 
οτι κσ.τεσχεύσ.σε το πρώτο ήλισ.
κο ώρολόγιο κσ.ί 8-ι έσχεδίασε 
χά.ρ-;;η της Γης κα� του Ούρα.
νου. Λέγεται δμως επίσης δτι 
το πρG>το ήλισ.κό Jψολόγιο τό 
Υ.α.τεσχεύασε στή Σσpο δ Φερεκύ
δης, δ διδάσκαλος του Πυθαγό
ρσ.. 
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ (585-528) 

Ό Ά νσ.ξιμένης, -ιεώ:ερος &π>.ι 
τούς άλλους δύο λ ιλησίους, ή
-σ.y μι:ι.θητης του '. νι:ι.ξιμά.νδρου. 
Θεωρ_ουσε σσ.ν πρωτσ.ρχιχη ούσίσ. 
τbν 'Λέρσ., δ δπο:ος 6ρίσΥ.εται σέ 
σ.έvσ.ο χίνηση καί με ,αβολ·ή. ,,Μσ.
ν&με vος", δηλαδή &ε ροι>ν.ε ·ιος, 
θερμσ.ί νετσ.ι κα.t •μετc-ι.6ά.λλετσ.ι 
-:;ε πυρ. Πυκ·ιοϊ,μεv'Jς ψυχρσ.ίνε
τ-:ι.ι, συστΟ J εται κι;ι ί μετα66.λλε
τ7.ι σέ δδωρ κι:ι.ί πεe,_ι;ι.ιτέρω σέ 
γ-η. Ό Άv-:ι.ξιμένης έδίδtt.σκε 3-
τ•. ή &p-y:,J πού έμψυχώνει ύπά.ρ-
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χει μέσα. στή1J ϋλη. 'Ότι ή Γη
ε!να.ι έπίπεδη σά.ν δίσκος καί 
αιωρείται στόν αέρα. υΟτι τό 
φως της Σελήνης οφείλεται σέ 
ά.ντανάκλα.ση ά.πό τόν υΠλιο. υΟ
τ: οι έκλείψεις του 'Ηλίου καί 
της Σελήνης προέρχονται ά.πό 
τήν παρεμ6ολή ούρα.νίων σωμά
των, παρομοίων μέ τή Γη, τά. 
δποία περιφέρονται στό σύμπαν. 

"Ό '_\ να.ξιμένης παραδεχόταν, 
καθώς κα.ί ό 'Αναξίμανδρος, πε
ριοδική δημιουργία. κα.ί κα.-;.α.
στρο· ή των κόσμων. Κα.ί άπό ,τόν 
'.\ να.ξιμένη μία. μόνον περικοπή 
σώζεται. 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ 

Ό Πυθα.yόρα.ς δ Σάμιος ε!να.ι 
ϊσως ή μεγαλύτερη μορφή της 
'λρχα.ία.ς Έλλά.δος. Μολονότι ε
χουν γραφή τόσα. πολλά, yι' α.ύ
τόν, τίποτα. δέν είναι έξα.κρι6ω
μένο. Οί νεοπλα.νωτικοί Πορφύρι
ος καί Ίάμ6λιχος εγρα.ψα.ν 6ιο
γρα.φίες τους, άλλά. α.!ώνες με
τά. τόν θάνατό του. Θεωρείται 6έ-
6α.ιον δτι δ Πυθαγόρας γεννήθη
κε στή Σάμο, τήν δποία. έyκα.τέ
λειψε έξ α.ίτία.ς της τυρα.ννίδος 
του Πολυκράτη. " λλοι τό11 πα.
ρουσιάζου J μαθητή του Φερεκύ
δη κα.ί άλλοι του Άνα.ξιμάνδρου 
κα.ί άλλων. ' φου ταξίδεψε στήν 
Αί'yυπτο κα.ί στήν Έλλάδά έγκα
τα.στάθηκε στήν Κρότωνα. της 
Κάτω Ί τα.λία.ς. έyετα.ι οτι 
στην ίyυπτο έμυήθη στά, Αίγυ
πτιακά. Μυστήρια. κα.ί δτι στήν 
Έλλάιδα. εyινε δεκτός μέ μεγά
λες τιμές από τούς ίερείς της Έ
:λευσίνος (οπου ό Ίεροφά.ντης του 

παρεχώρησε τή θέση του στά. Μυ
στήρια) καί του Μαντείου των 
Δελφών (τό δποίον άνεμόρφωσε) . 
Στήν Κρότωνα 'ίδρυσε τό1J Π11-
θαyόρειο Δεσμό ·η Σχολή, τό 
περίψημον «Όμακοείον», οπου 
δεχόταν μα.θητάς, άφου τούς 
ύπέ6α.λε σέ α•',στηρή έξέταση. οι

μα.θηταί αποτελουσαν τρείς τά
ξεις η μαλλον τρείς διαδοχικού� 
6αθμούς μυήσεως καί ζουσ(Ι.1J δ
λοι κοι νο6ια.κG>ς, σι.'ψφωνα. μ.έ 
τά. δωρικά. εθιμα., ύποχρεωμένοι 
ν' άκολουθουν ώρισμένους καν6-
νες α.ύστηρης ζωής κα.ί πειθαρ
χίας;. «Πυθαyόe_ειος τρόπος τοϋ 
6ίου». τΗτα.ν μιά, πρακτική έ
φαρμοyή της διδασκαλίας των 
Όρ· ικών. 

Ό lΙυΑαyόρας δέν εyρα.ψε 
κανένα ερyο. Τά. αποφθέγματά. 
του τά. έχάρα.ζαν στή μνήμη τουζ 
οι μαθηταί του, πού είχαν &πέ
ρα.ντο θαυμασμό κα.ί σε6α.σμό γιά, 
τόν Διδάσκαλο, λέγοντας «Αύ
τός εφα». Βάση -;.ης διδασκαλίας 
του λέγεται δτι ήταν ή αθανασία 
της ψυχής, πού περνάει ciπό αλ
λεπάλληλες ένσαρκώσε :ς σέ διά
φορα ανθρώπινα σώμα.τα, ά. 1Jαλό
yως του τρόπου ζωης κατά. τό•J 
προηγούμενο 6ίο. 'Ανώτερες 6α
θμίδες εξελίξεως εθεωρουντο οι 
6ίοι του ρα.ψωδου, του 1α.τρου, του 
οα.σιλέως. Γιά. -;.όν Πυθαγόρα. ε
λεyαν δτι θυμόταν 10 η 2() προη
γούμενες ενσαρκώσεις του σέ με
γάλους ηρωες κα.ί σοφούς της 
παλαιάς αρχαιότητος κα.ί ετσι έ
ξηγουσαν τήν καταπληκτικη πο
λυμάθειά του καί τήν ύ1Όεpανθρώ
πι νη σοφία του. Τόν θεωρουσαν 
υίό του 'Απόλλωνος καί ελεyαν ο
τι είχε τή δύνα.μη νά. κά.νη θαύ-
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μs-.τα, ·ιά. θφ:1.πε1η α:σθεvεί;, vi 
1ψcλέγη :ά μέλλc,·1::1.. 

Κ?.τά τόν Πυθ:χγόρα: ουσί:1. :ώ·ι 
0/'"ί.W'/ είν'7.ι ό αριθμό;. Τά. πά.ντ:χ 
,,tγέ·ιοv:ο κ:1.τ' άριθμόv.,, δηλαδή 
σύμyω'η. μ½ αριθμητικέ; αναλο
γίες. Κσ.ί οί νε<ί.nερες άνακα.λύ
ψι; :r1 ς Φ!Jσικης κα.ί τrις Χημεί:1.; 
έπtOEO?:t<ίJ'loU'; τήv σ.ποχρυψιστι
κή διδ?:σκ?.λία -ου Πυθαγόρα., 
κ:χτά. τήv όπο(ΙJ.. τσ. πά.ντΙJ.. εlνα.ι 
δισ.τετ:χγμένα μέ τά.ξη κα.ί ά.ρμο
vί?.. Ή άπόκρυ:.ρη σ..ριθμολογία η
α:ριθμοσο:.pί?: άπο:ελεί μέρος της 
- �  )' - π./) 1 � οιο7.σκα ,ιας το!J !Jucι:γop?:, υ 
όποίο; διε:ύπω-σε τό περίφημο 
«Πυθα,γόρειο θε<ίψημσ. > κ?.ί είχε 
άv:χγρiψει στήv εί-σοδο τοϋ Όμα
κr,εiο·J «Μηδεί; αγεωμέτρητος; εί
σίτω >. 

Ή μουσική κ-χ:έχει επίσης ση
μ?:ντική θέση στήν Πυθσ.γόρεια. 
.:...χr,λή. Ή μουσική άρμο,ίσ. 6ασί
ζετα.ι σε μα.θημ7.τικε; ά,γ7.) ογίες. 
Ι'ισ. :rn Πυθηόp!Χ ελεγσ.v οτι α.
κουγε τή μουσική πο.:ι εκσ.να.ν, 
χ7fJως διέτρεχαν τό διά.στημ7., 
-σ. ουρά.•ιι!Χ σώμ7.τ7 .. Οί Πυθ?:γό
ρειοι έγ •ι<ίψζσ.·ι οτι ή Γη κσ.ί οί
α.λλοι π) 7. vητες κι •ιου•ιτσ.ι στό
δισ.στημσ., σ15μφωνα. με vόμους
ΠΟ'J 07.σίζο•ι:σ.ι ΟΙ.Οι σε σ.pιθμητι
-zές σχέσει;.

οι Πυf:!:zγ6ρειοι α.ρχιζ!Χν τΥ(Ι 
ήμέρχ τους μέ μουσική, ξυπνώ·ι
τ-:ι.ς πρίν άπό τήv άvrι.τολr; τοϋ +,
λίvυ, &φου πριί)τσ. επα.ιp ισ.·ι τό 
λουτρό τους Χ?:ί γυμνά.ζοντ?:ν. 'Έ
τσι έπεδίωκσ.ν τόv Χ?:θ�φμό σ<ί)
μ7.τος κ?.! ψυχr,ς. Κ?.ί Υ.ά.θε 6ρι:ί:
δυ, πρίν κοιμr,θοϋν, εκα.νσ.ν cι.υ
στηρό r.ι.υτοέλεγχο στίς πριχξεις 
τους της 11μέρας. ,,Π"Ώ πα.ρέ-
6η ι; Τί δ' ερεξ7.; Τί δέ 

μοι δέον ουκ έτελέσθη ;.,. Έτη
ροw::χν αυστηρούς κ::χνόνες ζωr,ς. 
Οί κ::χνόνες α.υ:οί ρ!Jθμίζοvτα. ι από 
irθιχές iρχέ; ανωτέρα; πνοής. Οί 
νεο:ρώτιστοι ήταν -5ποχρεωμένοι 
νά τηρουν ι:ιυστηρή κ:1.ί ά,-όλυτη 
σιγή. τΗταν ο[ «άκουσμα.τικοί , 
διό,ι μόνον ν' άκοϋν είχ:χν δικαί
ωμα, οχι ομω; και νσ. μιλουν. 
Κσ.·ιέvα:ς δεν ετρωγε κρέας η κου
κιά.. «Κρέα.ς κα:ί κυά.μους μ ή 
τρώγειν,. 

"Ανδρες κ::χί γυ•ια.ίκες ήταν ά
δια.κρίτως οεκτοί στό Όμακοείοv 
καί ισότιμοι. Πολύ φυσικό, άφοϋ 
κατά. τίς διδασκ::χλίες τοϋ Πυθα
γόρα. οί ψυχέ::; ε'Ισαρκώνοντα:ι πό
τε σέ σώματα σ.:ιδριί)γ, πότε σέ 
σώμ::χη γυναικών. Οι Πυθα.γόρει
eιι συ'Ιδέοντα.ν μεταξύ τους με 
αpρηκ :ους δεσμούς άδελφότητος 
Κ7.t είχαν μυσ:ικσ. σημεία, με τά. 
6π-:;ί!Χ άv:-,.;νωρίζο'Ιτ7.Υ μετα.ξϊι 
τους. 

l'ιά. τό'Ι θά.να:το 'toιj Πυθαγόρα 
δέν ύπά.ρχει 6ε6α.ιωμέ•ιη πληρο
φορία. Λέγετ!Χι δτι χά.ποιος ύπο
ψr,9ιο:;; μσ.θητfι:;;, ΠCΙJ Cιέ 'Ι εγι νε 
δεκτός σ:ό Όμ ,κοείον, ξεσήκωσε 
τόν οχ λο έv:χν:ίον τοϋ Πυθσ.γό
p7. z7.ί έπ!Jρπόλησε τήΣχολή, μα
ζί μέ τό ι διδά.σκσ.λο καί τούς μσ.
θητά.ς. 'Αλλά. το πιθα.νιi)τερο εί
·ηι δ-tι ό Πυθσ.γόρσ.ς εφυγε &πό
:ήν Κρότω·η, θυμ.σ. τής όχλοκρcι.
τίσ.;; τGJ ι δημ,;.,κρατικ<ί1ν, δπως
είχε φύγει •ιέeις άπό τη Σά.μο εξ
α.ίτία; της τυp7.'1Υίδ,;.,ς του Πο) υ
zρά.τη, Κ7.ί πήγε στό Μετσ.πόντι
ον, &που έπέθ?.·ιε. Ή 1tυρπόληση
τr1ς Σχολής εγι•ιε 80 zρ6·ιιcι. σ.ρ
γ6τερα, διότι &να.φέρεται 3τι από 
τή·ι πυρπόληση έσιi1θηκα.ν δ Φι
λόλσ.ος κσ.l δ Λϋσι:;;, πού ξέρομε 
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δτι ήτα.·ι μετα.γενέ:;τεροι. 
Ή έπίδραση του Πυθχγόρα. δέν 

εστα.μά.τησε μέ τόν θιiνα.τό του. 
'Ε ' ' ,_ i Π θ ' πι μα.κρους α.ιωνες r,. υ α.γr,-
ρειοι ξεχ ω ριζα.ν ά.πό τό 17θος του;; 
κα.ί τήν ά.ρετή τους. Αύτό δείχνει 
δτι δ Πυθαγόρειο; Δεσμός θεμε
λιώθηκε πιiνω σ� σr,φές Μσει;;. 
Οί Πυθαγόρειες διδ::ι.σκα.λίε; επέ
δρα.σα.ν επάνω στό·ι Πλάτωνα. κα.ί 
στι:Jύς Στωϊκr,ύς. Οί Ιεοπυθα.γό
ρειοι ξεχώριζαιν ά.πό τό ήθος του,; 
α.ύτές εcπήριξα.ν τή μυστικιστική 
ροπή τους. Οί Πυθα.γόρεωι δια.
κρίθηκα.·ι οχι μόνr,ν 'JΓJ.V ψιλό'JΟ
ψο:, άλλά. κα.ί σά.ν 1α.τροί, θεμε
λιώνο-ιτα.; τή φυ-:Jική ύγεία. επά.
νω στήν άρετή κα.ί στήν ά.pμονία. 
τr,υ σώμα.τος. Έπίση; δια.κρίθη
κα.ν γιά. τόν λιτό τρόπο της ζωη;; 
τους. Στί; μα.θημα.τικες καί α

στρονομικές μελέτες των Πυθα
γορείων στηρίχ_τηκα.ν δ 'Αρί
σταρχο; κα.ί δ Σέλευκος γιά. να 
ύποστηρίξουν τό ήλ,ο-χ.εντρικό σύ
στημα., άντί του γεωκεντρικου, 
κα.τά. τόν Γ' κ::ι.ί Β' :;<lώνα. πρό 
Χριστου. 

Μετά. 1 α.ιωνε; δ Γαλιλαίο;, 
άποδεχόμενο;; τή θωρία. τοο Κο
πέρνικου οτι ή Γη κινείται γύρω 
άπό τόν 'Ήλιο, άνα.γκά.στηκε νά 
δηλώση οτι έπλα.νήθηκε, γιά νά 
μήν κα.η ζωντανός άπό τήν 'Ιερή 
Έξέτα.ση. 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (544-484) 

Ό 'Ηράκλειτος γεννήθηκε στήν 
'Έφεσο, άπό αρχοντική οίκο
γένεια. πού κα.τα.γότα.ν άπό τό·ι 
Κόδpο κα.ί ήτα.ν συ'Ιδεδεμένη με 
τά. 'Ελευσίνια. Μυστήρια.. Ά ντί
πα.λος -&πως κα.ί δ Πυθαγόρας 
- της τυρα.ννίδος, καθώς κα.ί

τiις όχλοκpα.τίας, άποσύρθηκε στή 
μόνωση :ου 'Ιερου της 'Αρτέμι
δος, ά.ηδια.σμένος ά.πό τήν πα.ρα.
κμή της εποχή; του καί τή χ':1.
λάρωση τώ•ι ηθών, πού εφερε δ 
πλουτος κα.ί YJ κατάκτηση της 'Ε
φέσου ά.πό τούς Πέρσα.;. '() Ή
ράκλειτr,ς άνεζήτησε τή·ι 'λλή
θεια. στήν α.ύτι:Jσυγκέντρωση κι:ι.ί 
εγρα.ψε εργο περί φύ:;εως) στό δ
ποίο μεταχειρίζετσ.ι χτυπητέ;; !ε
ρα.τικές φράσεις, πλούσιε; σέ ε1-
κ.όνες, άλλά. 6ρι:ι.χύλογε;; κα.ί σκο
τει •ιές, σά.ν χρησμούς Μα.ντείου. 
Γι' αύτό ονομάστηκ.ε <'Ηράκλει
τr,; δ σκοτεινό;;». Λέγετι:ι.ι δτι ό 
Σωκράτης, στον δποίοv δ Εύριπί
δη;; εδιi·ιεισε τό 6ι6λίο του Ί-Ιρσ.
κλείτου, επιστρέφοντάς το α.φοϋ 
:ό έδιά6ασε, είπε γι' αύτό: « υο-

.. , Τ "ξ ' 'r 
σα εννοησχ ει ναι ε α.ιρετι:ι.. πο-
θέτω νά. συμ6α.ίνη τό ϊδ:ο καί γιά. 
οσα δέν εννόησα». 

Ό Ήράκλειτος φρονεί δτι ο[ 
αίσθήσει;; δέν μποpου•ι νά. δώσουγ 
ά:;φα.λ η γνώση, κα.ί γι' αυτό στη
F ίζετα.: στή ν6ηση κα.ί 'Jτόν λόγο. 
Θεωρεί τόν κόσμο σά.·ι ένιαίον υο
λον, τό δποίον -:Jυτε γεννήθηκ.ε, 
ουτε θά. πεθά.νη. Τό ένιαίον υΟ
λον ά.ποτελεί τή θεότητα., τό πά.,
σοφον υΕν. 'Λλλά 6ρίσκετα.ι σε 
διαρκή ροή, σέ ά.διάκοπη ενα.'λλ7..
γή. Έμφαν(εται συνεχιi); μέ νέ
ε; μορφές. Τό κάθε τί Ηλά ει, 
περνάει ά.πό διαφορετικέ; κα.:α
cτά.σεις, μετσ.6άλλε:αι. «Πάντα. 
ρεί». Δέν εί·ια.ι cυνα.τόν νά μπη 
:ι.ανείς δυό φορές στό ϊδιο ποτά
μι, διότι τά. νεοά. του συνεχώς ά.λ
λάζουν. «Πσ,ντα. χωρεί κα.ί ού
δέν μένει». Τπάpχει, λοιπόν, g_ 
να. αίώιιο Γίγνεσθ::ι.ι, σε διαρκή 
ροή κα.ί κί·ιηση. Πίσω ομω;; ά.πό 
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τή μετ:χοολή ύπάρχει δ θείος Λό
γος. ,Θεός εστιν ήμέρχ κ:χί y•jς, 
θέρο; κ:χί χεψών, πόλεμο; κ:χί ει
ρfι-ιη. κόρο; κ:χί λιμός,,. Ή ou

cίtJ. δμως ολω Ι τ6)y Ο ιτω·ι εί ισ.ι 
τό πυp. ,Κό:;μο ι �όνδε, τόν αύ
τόν ά:τ.-iι:ων, ο.::ίτε τις θεών, ο.::ίτs 
α.vθρώπων εποίφεν α:λλ' ην αεί 
κ:ι.ί ε:ηι Ύ.:Χί εστ:χι, πϋρ &είζωον». 
Άπό :ο πϋp προέμχονται -,χ π-i•ι 
τ7. ,.7.ί, στό πυρ ξ7.Υσ.γυρίζουν. Ή 
λειτουργίtJ. :η; μετιχλλιχγη; δε·ι 
στ?.μιχτά.ει r;,υτε στιγμή. Τά. ΠIJ.Y-

e:. , , � , , υ τχ 02ισ,.,:;ντσ.ι σοι:Χ.κοπα , σε ε-
'i'J. σημείο μετ7.οά,σεω; 17.Πό :ή 
μιχ κ-;,:άστ7.:;Ύϊ σε άλλη ,.ιχί μάλι
στσ. σ-:·rι Ι 3:'Γίί:Jετf, τΎϊ;. Τούτο ση
μtJ.ί νει το άπό:ρθεγμα. τ,:;υ Ήρσ.
κλεί:,:;υ ,,ΠΙJ.τήρ π-i•ιτω ι πόλε
μος>'. 

Ό Ήρά,.λει,ο; ί3εχ6τ:χν χι' 
σ.ύτό; τή·ι ά:ισ.zύzλ ησΤι κc1,,ί ,:;ι
δασκε δτι, δπως δ σημερινός ,.6-
σμο:; εγι ιε iπο :ο πυρ, ε,σι :ηό 
τέλ,:;:; τη; χ,:;σμιzης περιόa,:;υ θά. 
ξα.νιχγυρίση στή ι έκπ•jρωση, γιcι. 
yά. ξ:χ·ησχΎϊμ,:ι;τισθ·η καί πάλι-r
πειτcι, &πό μακρά. χρονιzή περίο
δeι--Ε ια; νέος Χ6σμο;, σΖ &τε
λε,jτητη ε•ηλ) αγή χρφμ,:;σϊι ιη:; 
-z�ί κόρου:,, δηλιzδή ύπά.ρ ξεως
χωριστG)Ί ο ιτων z:ι.ί ενωσεω; 
των πάντω Ι σ-ό αρχέγονο Πυρ. 
'Έ•η τμηψι. του θείου Πυρός εί
ν:ι.ι -i

1 
i·ιΘρι_;)τ.ι·ιη ψ•1χf1 , π,:;ύ εz

δηί ι;)νε:,:ι;ι στό ι χνθρωτ.,:; σά. ι Ί 6-
γ,:;;-•ιόrρη. υΟ-:ι;ι.ι με :οι θ6.ισ.
:ι:ι 6γιχίνει ·ή ψυχ·η Ο',ΠΟ το :J(J)

μ,:ι;, γυρίζει στο zοσμιχο πυρ, από 
τό δπι:,ίι:, πρι:,η) θε. υrψιστι:, ά,γ,:ι;θό 

τ 
,λ , , , , θ , ει nι ·,1 εναρμονι ση με τη εισ. 

διά.τσ.ξη του Υ.όσμι:ιυ. Εύδσ.ιμι:ι•ι!,:ι; 
:η; πολι,εί-zς εί•ηι ·ή συμμ6ρ:ρω
ση δλω·ι με τ,:;1:ι; νόμι:;υ; :·η; πό-

λεω;. .Στί; θρησκευτι χές δοξα
σίες ό Ήρά,.λειτος απέδιδε συμbο
λιχή σημασίχ κ:χί fιταν αντίθε
τος με τή λ:χτρείσ. των αγαλμά:
τω·ι Ύ.αί τί; αίμ:χτηρέ; θυσίες 
προ; τού; θεούς της εποχr;ς του. 

Ό Ήρ&,κλει :ο; θεωρείται ό 
6αθύτερος μεταξύ των προσωκρα
τικών φιλοσόφων. Λέγεται 8τι 
τίς ::pι) οσοφαέ:: του ιδέες τί; πή
ρε ciπό :ί; διδασκαλίες των 'Ορ
φικών. Προσφιλείς του !δέε:: εί
'Ιιχι ή έ·ιότης του υΟλου, ή διη
'Ιεκής tνι;ι) λσ.γή καί ή vομοτέ-

ί ειιχ της κι:;:ψιzi'ις τά.ξεω::. 'Αεί
ζωον Πυρ, ιχιώνιο•ι Γίγνεσθαι, :χ.
κατάπcι.υστη σ:ν:χκυκλική δημι
ωργία. 

ΟΙ ΕΛΕΑΤΑΙ 

Σ•jμ:ρωΨχ με τ+, �χ,:;λrι της 
Έλε'l.ς. ό κόσμο; εΙνιχι μεταολη
τό;, ά.λλά τό «ΕΙναι πα.ρχμέν�ι 
7..Ί!'l λοίωτο κσ.ί ένισ.ίο. Γι' ιχύτ6, 
:ό εμ6) ημά της είναι ,, υΕν τό 
Π?..'/>'. �1ορυτ·η:; τrι=. Έλει;ι.τικης 
�χολής εi·nι δ Ξενοφά ιr1ς ό 
Κολ,:;ψ�J ιιο;. 

Ξ ε ν ο cr u " η :; ( J 7 υ-4 7 5) 
Ά ιτίθε:α. &πό ,ού:; σ.λλου; "Ιω
vες. ό Ξεv,:;φάνη:; δεν κσ.τα.γότα.ν 
σ.πό μεγά.λ η ,:;ικι:;γέ·ιειι;ι,. Έγκα.
τέλειψε ιέι:ι; τή ι πα.τρίί3α. του Κο
Ί r,:ρGJ•n, δτ-zν cκυριεϊι'θηκε &πό 
τι:;ύς ΙΙέρσιχ;, Υ.'1.ί &:ρου περιπλσ.
ι-/1θr1:ι.ε σχ Ι ρα.ψωοό; σε οιά.φορες 
zιiψες, cγκcι.τα.στ6.θηκε στ·r,ν Έ
i έα τής; Κά,τω Ίτ,:ι;λί-zς. Έκεί 
εγρ,:ι;ψε δύ,:; επικΙJ. ποιήμι;,,τ,z, κα.
θι:J; κσ.ί σι;ι.τιρικά. ποιήμι;ι.τσ. στσ. 
r;πι:;ίιχ εσ-zτίριζε τ·rι 'Ι ιrι;,zρα.κμτι τG)Ί 
Ίώ ιω Ι, ΠQ

1J το1'.ις οιέ:ρθειρε () 
π) ,:;ϋτος κ,:ι;ί ή zλιδή, ,ω.θ�,ι;; καt 
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τόν υΟμηρο καl τό1i ΊΙσίοδο, διό
τι πα.ρουσιά.ζου'i τούς θεούς αν
θρωπομορφι κο�ς κα.ί μέ ά., θρώπι
νrι. πά.θη. Ό Ξενο;ρά.1ης, αντίθε
,α. ά:πό τή μόνωση του Ήρα.κλεi
του, &.γα.πουσε τή στενή έπα.φ+ι 
μέ τον λα.ό' &.λλ, α ντι πα.θουσε ,ίς 
πολυθεϊστικές ά.ντιλήψεις του 
οχλου κα.ί τίς ειρωνευόταν. Τlς 
φιλοσοφικές του ιδέες εξέθεσε σ' 
.ένα. ποίημα., έπιγρα.φ6μενο «Πε
ρί ψιJσεως». 

'Η 6α.σική ιδέα. της φιλοσο:ρι
κης κοσμοθεωρίας του είνα.ι ·ή 
ένότης ,ων οντων, τό περίφημο 
"Εν τό παν των Έλεα.των ιλο

σόφων. < "Εν τό πα.•;> είνα.ι -iι χω
ρίς γέννηση κα.ί φθορά. θεότης, �
μοια. πάντοτε πρό; τόν έα.υτό τη:;, 
δηλα.δή ά.μετά.6λητη. Ό «Εί; θε
ός» εlνα.ι σύμφυτος μέ τόν κόσμο, 
τελείως οια.φορετικό; ά.πό τού; θε
ούς, δπως τούς φα.ντάζετα.ι δ λα.
ός &.πό τίς περιγραφές -ων ποι η
των. Ή θεότης, κατά. τόν Ξ�ψ;
φά. ,η, είνα.ι α.1ώνια., ά.να.λλοίωτη, 
ά.κίνητη κα.ί α.υτά.ρκης. «Είς θεός 
εν τε θεοίσι κα.ί ά.νθρώποισι μέ
γισ:ος . .Ην μοιάζει μέ τούς 
θνητού:;,\ ουτε στ+ϊ μορφή,, ουτε 
στή νόηση. «Ουτε δέμα.; θνη-:οί
σιν δμοίίος, ουτε νόημα.». ".\κο
πα. κινεί τό παν, με τή δύνα.μr; 
τr1:; νοήσεώ; του. < Οόλο; δρα, 
σόλο; δέ νοεί, οδλο:; δέ -:' ά.κού
ει». Ό πολυθεϊσιιό:; είνα.ι κάτι 
-άκα.τα.νόητο κα.ί ά.πα.ράδεκτο για. 
τόν Ξενοφάνη, δπω; είνα.ι ά.πα.
ράδεκτη ή βε6αία κα.ί σαφή; γνώ
σις δποιουδήποτε πράγμα.:ος. Ό 
κόσμος είναι ά.γέννητο; κα.ί α.φθα.ρ 
τος. Ή Γη ά.να.δύθηκε ά.πό τή θά
λασσα., στ+ϊν δποία. σιγά:--σιγά. 
κα.ί πάλι θά. 6υθισθη. Ό Ξενο-

φά.νης ά.πέδιδε στους α•;ΟριίJπους 
Κ'Ιί οχι Πια. στους θεούς τίς διά-

, ) ·ψ ' 'δ φορες α.νr:ι.κα. ,υ εις και πpοο ους 
του πολιτισμου, δπω; τή γεωργi.:ι., 
τήν αμπελουργία., τή χρ-Ιρη του 
πυρό;. 'Επίσης στου; ανθρώπου; 
αποδίδει τή γένεση της θρησκεί
α;; κιχί διε:ύπωσε τή'i 1δέα δτι 
στους θεούς δ α.νΟρωπος απεικο
νίζει τόν έαυτό του. Άλλά δέν 
είνα.ι α.θεος. 'Απενr:ι.ντίας, ά.πα.λ
λά.σει τό θείον ά.πό τόν ανθρωπο
μορφισμό καί τή δεισιδαιμονία.. 
Η α ρ μ ε ν  ί δ η  ς: (540-470) 
'() Ίi;λεά.της Παρμενίδης καταγό
ταν ά.πό μεγάλη πολιτευόμενη οι
κογένεια.. 'Αλλ' δ Πυθα.γόρειος 
διδάσκιχλός του Άμεινία.ς τόν ε
πε:σε νά. προτιμήση τήν ήρεμία 
-ης φιλοσοφίας άπό ,ήν τα.ρα.χή
της πολιτικής. Στί:; Ηυθα.γόρειε;
ι.,ιδασχ,χλίε; ό :ρείλει τή γνώση δτι
·ί, Γη είνα.ι σψιχιρική, δτι ,ης Σε
λ-11νης τό ς,ως προέρχεται άπό άν
τανσ.κλα.ση του 'Ηλίου, δτι δ Ά-

, , • ι, , (υΕ ποσπεριτης κα.ι ο .ωγερινος ,-
' 'Ε ' ) Τ ' σπερος κα.ι ωσφοpο;; ει να.ι ,ο 

ίδιο ουράνιο σGψα., οηλ. ή 'Αφρο
δίτη. ' ργ6τερα. άκολούθησε τίς 
διδα.σκcι.λίε; τοϋ Ξενοφ-iνr1 κα.ί
κα.,ά. τό πα.ρά.οει γμα. :ου οιδα.-

,, , � •α 
' ' ·ψ σ�-<?.λ.�υ του εςε(1z:;ε -:ις α.πο, ε�ς

του σ' ενα. ποίημα. .στfιν ά.ρχή του 
δποίου τα.ςιδεύει μ, ε ια α.ρμα. 
πρό; ,ή θεά., 11 6ποί 'Χ τοί:ί\ ά:τ:οκα.
λύπ:ει τήν 'Λλήθεια. κα.ί του ύ
ποδεικνύει τί; ψεϊι,ικε: οοξασίες 
,GJV ά:ιθρώπων. Κα.τά. τόν Παρμε
νίδη μόνον τό "Ον ύπά:ρχει. Τό 
μή ον δεν ύπά.ρχει. Ίό "Ον δεν 
εχει ουτε άρχή, ουτε τέλος. ,Νυν 
,ι � - - (\ ξ ' ΕΤ εστιν ομου τ;α.·; εν υνεχε;,,. ι'ιαι 
�ίιi1 1ιιο, &.μετά.6λητο, ά.κίνητο κrιί 
άδιcιίρετο. Τά. πάντα άπ' αυτό 
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έκπαpεύι:.•ι::ι:: Κ7.t ΠΞptλ:ι:μοά'ΙQ'i
:!Χι μέ-,7. 'J, ,:•j:ό. "Ολ7. τχ πρ:i
γμ:π:ι: οpί'JΧQ'ι:-:ι.t 'JΞ οι-:ι.pκij ραi,. 
Πίσω &μω; σ.πό :ή y-:ι.:vομενtΧ'Υj 
iλλσ.y+ι :;τ.ό:ρχ ε: :ό Q ιτω; � ()γ, :ο 
ά·ισ.λλοίωταν Εί·ηt. Οί αίσθήσ:a:; 
δέ-ι είνcι.ι Ο'J'i7.τό-ι ιi ,iy-;ιληφθο·}·ι 
:+1·1 αληθ:·ιή ι:.·:ισi:1.. Ό κόσμο; 
:ιi>'Ι αισθi;σεωγ είv-:ι.: ατ.:-:ι.τηλό;. 
Ma; οί·ιει , οόξ:1. ι,, :ω·ι πρημά
:ω·ι κ:ι:l ογι η·ιύ)'J:Υ» ΟΞΟ'Υ.ί:ι:·ι 
καi ά'Jcp:ι.λή, τη,, δπι')ία ζ η�czί δ 
φιλ6'Jc7eις. Το 3-ι:ω; "Ο·ι οέ·ι 
μ;;,;,ρεί 17. γί η α·ι::λη;;τό. τ.:-:ι.ρi 
μό ιο•ι μέ :ή ·ιόφη. 

Ζ ή 'i ω y Χ :,: ί l\I έ λ ι J-
σ c, ;. 'Ο Ζήνωy κ:χί 6 Μέλ:σ
σr:ις εΙ·ι,.� ,:,ιί δt±δΙJzο� :c,,j Ξ�,,�_ 
φά.-ιη Χ7.ί το'} Π7.pμε•ιίδη στή·ι 
Έλεσ.,:κή Σχολi;. '() Έλεά,r;; 
Ζrι 'ιω'ι - α.λλ,;,; iί•η.: 6 'lήνω·ι 
6 Κι,ιε•1;, 6 ίορυ:·η; ,η; Στωι
κης φιλο:ιοψί'Υ.; --- ήτ7.'/ δ :iγ•,( 
Τ.:ΎΊμέ·ιeι; μ7.f!yι,+ι; :c,t} π 7.pμε·ιίοη. 
Ό Σά.μ:�; l\Ιέλι:;'Jο;, fι,7.'ι να.�;7.p 
zος Χ7.ί Λκη'Jε ,Cι'Ι -,:όλο }tG) Ι 
'Λθη·nίω·ι. �Εγp!Χψε -,•jγγρψμ?: 
,Περί φ�;σεω; :;, περί τ,:;σ οvτο;•, 
ατ.:ευθυ·ι6με·ι,;,; σ,,;,ύ� φιλ,:;-,6φ,;,υ,, 

'Ζ�ι t)Τ;'J'Jτηρ{:ι')'Ι�?.; :ό έ·ι�7.ί'J, :ήv
-:ί.ψθσ.ρσiσ. Χ'Υ.t ττj 'Ι cι.ίωνιότητ,y, :,;,'J 
Ο ιτο:; � .. \εt ή·ι Cι,τ� ή·ι z,:ί άεl .,, εστ7.ι».

Λυ:,;,ί 'tι:7.'Ι ,;,ί -,ημ7.·ι::Υ.(ί;rεpv. 
��6tJ?φo� i:�1; ��iε7.-:�:ι.i(:: ,Σϊ,:ι
λrι :;. Εκ τ.:ρωτη; cψεω; υr:cι.ρχει 
Χ!ΧΠQl'Υ. c'7.ΙJτ6:ης α:ιτιλiιψεων με
:σ.ςυ τω-ι Έ) εcι.,{j)'Ι Χ7.ί -:οσ Ήp7.
'Υ./ είτcυ. Άι.ι '7. ο,y.θ•1:εr,η μελέ:η 
i3ι7.πισ:ιi>·ιει β'Υ.'JlΧΎ1 i·1:ίθε'JΥ1. '() 
Ήράκλει,eι; δέzε:'7.ι σi ι τ.:ρcι.γμ7.
:ι,.6τr1 -:'7. :τι'Ι 7.t<i>·ιt'7. με:7.r,-:,1.ή, 
τ·ί-1 οι7.pΧη ρeιή, τό 7.ίώ-ιιο Γίγ-ιε
σθ7.'.' ε ,μj) -:ιί Έί.εi:ε; θεωρ,;,σ·ι :Ύj 'Ι 

'7.M-:J.ΎYJ ?-:Χ.lΥΟμε-ιική, <ΧΠΟtιλ.έΠΟΥ· 
:-:ι.; :πό iμετ:iολ ητο Είν:ιι. 

Με,± τον Πυθηόp3., τον Ή
ρ:iκλειτο κ:ιί τού; Έλεάτες ?:.ίJ· 
χ6μ-:ι.-,,ε σ,όν Έμπεδοκλή, τον 
'.\.-ιαξηόρ:χ, κ:ι:ί ,ού; 'Λτομικούς, 
μέ :ού; όποίο•J; τελειιίJνουν οί πα
λ:ι::ό:ερο: από :ό·ι Σωκράτη Χ!Χί 
,O•J; 'JOft'Jτ�; υΕλληνε; φιλόσο
yοι. 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ( 495 - 435) 

'() 'Εμπεδοκλής κ:ι:αγόταν σ.
πό ά.ρχο-ιτ:κή οικογέ·ιεια τ')υ Ά
η,:iγ7. •1::-ι τή; Σικελία�. 'Α χr,
;:. eιυθιίJ-ι::ι:; τ6 π:ι:ρά.δειγμ:ι: τοσ 
τ.::χ:έp7. τ,;,υ Μέτων'1. σ.·ισ.κατεύτη
ΧΖ i-ιεργη:ικχ -,τήν πολιτική κ!Χ: 
,.άπ,;,τε οί '.\κp7.γ'7.ντι-ιοι του προ
-Jέ:pεp7.'Ι :ό 67.σιλικό στέμμα, τό 
δπ,;,ι,;,·ι δμω; δ Έμπεδοκλης ά.ρ
ιiιθr1κε , οπω; Π'Υ.λ:ι:ιότε:)7. δ Σό
λω-ι είχε iρ-ιηθή τr;ν :υραννίδ). 
τri>ν ΌΊ.θφGJ'Ι. Άργό:εp7. οί δι'7.
θi:;ε :; τG>·ι -Jυμπ-:,λι τιj>·ι τ,:;υ με
,7.6λr1θi1κ7.'iε κσ.ί ό Έμπεδοκλη; 
εΞeιρί-,τηκε -,:+1·1 lf ελοπό·ινησο, δ
r.,:;υ επέθ7.'Ιε. Τπάρχει δμως κ7.ί 
·rι ε,.δ,;,χτι οτ: ό θά.ν:1.:6ς τeιυ 1ί
;;r,ρξε Uρυ) ικ6:; , διότι θέλοντσ.ς
'17. μ.6:Θη :i εΙ·ηι τό ήψ7.ίστειο,.
επε-,ε -,τό·ι χρcι.τ'11ρσ. της Αίτνας.
'.\π6 :i -Jυγγράμμ'Υ.τά ,ου έ-JιίJθη
Κ7.'Ι μό-ι,:;•ι ι3:.πeισπάσμ7.τ7. σ.πό δύο
;;c,ιi1μ7.τσ. τ,;,υ lfερl φύ-Jεω;, Χ7.l

«�:Ίθ'Υ.p!_ι,;,! .:. ,,,ά, �π,;,ιιy_ είχε εχ
θε'Jει τη οιeι'Υ.'JΧ'Υ.) ι'Υ. τ,:;υ. 

UΟπως ό Πυθη6p7.;, ετ-,ι 'Κ'Υ.l 
6 Έμπεδ,;,κί-'11; είχε σχεδό·ι θεα
;:,;,:r1θ'i; 1.π6 -;c,,;; "'JΥΎ.p6·ι,:;υς τι;,υ. 
'�,:,,} ?.τ.:έο,ιο7.:Ι ϊι�εp7.Υθfιi>πι.�ες ου_-?.μεις, τι; (./�(Jtες κ.�ιι δ ι(;ιος ι
·η_υpζότ'Υ:ι ο:ι είχε, λέγο·ιτcι.; οτι
θυμ6τ'Υ.Υ -:ίς πp,;,γε-ιέστεpες εν-1σ.p-
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κώσεις του, δτι εθεpά.πευε άσθε
νείς κα.ί έπέ6α.λλε τή θέλ ησ·ή του 
στά. στοιχεί-χ της φύσεως. Έοίδ-χ
σκε οτι, με τήν κά.θα.ρση καί τή·ι 
ά.γνότητα. τG)ν α.ίσθήσεων καί του 
νου, δύναται νάι κυpιαpχηθη ·ή 
φύσις. Ό 'Εμπεδοκλής, οπως 
δ Πυθαγόρας καί ο!, 'Ορφικοί, έ
δίδασκε τήν άκρε ωφαγία. 

Ό 'Εμπεδοκλής, έρμηνεύοντ::ι.; 
τόν φυσ(κό κόσμο, προσπαθεί νά. 
συμ6ι6ά.ση τί; άπόψε(ς τοϋ 'Ηρ::ι.
κλείτου, δηλαδή τήν άδιά.κοπη 
μετα.6ολ+ι καί pευστότηα, τό α.ί
ι�νιον Γίγνεσθαι, μέ τίς άπ6ψεις 
τG)ν ΈλεατG)'Ι, δηλ::ι.δή τό άφθαρ
το κα.ί άνα.λλοίωτο Είναι, καθι:,; 
επίσης καί μέ τίς διδα.σκα.λίες 
τών 'Ιώνων φυσικιί)ν περί άρχε
γόνων στοιχείω,ν. 

Ό Έμπεδοκλης είναι ό πατήρ 
τη; θεωρίας τών τεσσά.pων στοι
χείων (πϋρ, άήρ, ϋδωρ, γη) άπό 
τά. δποία. άποτελεί:αι δ χόσμος. 
'Γά. πά.ντα προέρχον:'Χι άπό τή 
διαφορετικr1 ά•ιά.μιξη τών άγέν
νητων, άφθαρτων κα.ί ά 11α.λλοίω
των στο�χε!ων, τά. όποία ονομά.�ει 
«ριζώματα. πάντων». Τά. στοιχεί'Χ 

., , 1 ' ,,... 

α.ναμιγνυοντα.ι και α.ποχωρι ΟΊ-

ται, «μίξις καί διά.λλα.ξις», άπό 
δύο ά.ντίρροπΞςδυνά.μει;, τή «φιλό
τη:α» κα.ί τό-ν «χότο•ι». Φιλότης, 
στοργή, ά.ρμονία., 'Αφροδίτη, εί-
11αι 1-ή δύναμη πού ένώνει τά στοι
χεία.. Καί κότος η •ιείκος είναι ή 
δύναμη πού ά.ποχωρίζΞι χα.ί διαι
ρεί τά. στοιχεία. 

Τοιουτοτρόπως ,το ϋδωρ τοϋ 
Θα.λη, -:ό άπειρο τοϋ Ί-\•ια.ςι
μά.νδpου, τον άέp!Χ τοϋ ' ναξι
μέ ,η, τον ά.ριθμό τοϋ ΙΤυθαγόρα, 
το άείζωcν πϋρ τοϋ Ήρακλείτου, 
άντικαθιστα στον Έμπεδοκλη ·rι 

φιλότης καί 6 κότος, πού προκα
λοϋν τήν ενωση κ,;ι.ί τον χωρισμό 
τών στοιχείων, τή γένεση κα.ί 
φθορά. τών οντων. υΟταν επικρα
τεί ή φιλότης γεννιέ:,;ι.ι τό «ΣψΧί
ρον», δ σψχιρόμορφο;; χόσμοg π,:;,ύ 
ζ Ύ'ι σά.ν μα.κά.ρ�ος θεός. 'Όταν έ
πικρα.τει δ κοτος η νείκος, δ χό
σμος διcι.λ�:ιεται. 

'fl διδασκαλία τοϋ Έμπεδο
κλ η θεωρείται οτι εμπ ιέετα.ι ά
πό τού;; 'Ορφικούς κα.ί τούς Πυ
θα.γ:ψείους. 'Απαγορεύει τίς α.ί
μ,χτηρές θυσίες κα.ί τΥJ 'Ι κpεω.ρα.
γία κα.ί άποδοκιμσ.ζει τούς πολέ
μου; σάν γέννημα του κότου. Κα
:ά. τον μυθικό χρυσόν αίG1να ό 
πόλεμος ήταν\ αγνωστο;, διότι τό
τε 6α.σίλευε ή Κύπρι; ,δηλ. ή ά.
γά.πη. Γι' αύτό ό Έμπεδοχλη; 
συμβουλεύει τή συμφιλίωση τών 
πόλεων καί τή συναδέλφωση τG)ν 
άνθρώπων. υΟπως δ Ήρά.χλειτο; 
κα.ί οί Έλεα.τες, άποχρούει τίς 
λαϊκές δοξασίες γι,;ι. τούς θεούς 
τοϋ 'Ολύμπου πού τί; ονομάζει 
<,σκοτόεσσαν δόξαν,. 

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ (500 428) 

Ό '_\ ν:-ι..ξαγόρας δ Κλαζομένιος 
Χα. :αγότα•ι κι' α.ύ:ός ά.τ.ό άρχοντι
κή καί πλούσια οικογένεια, άλλ' 
άδια.φόρησε yιάJ τήν πολιτική, 
παραμέλησε :ήν περιουσία του, 
καί άφοσιώθηκε σ.ποχλειστικ,;ι. 
στή μελέτη. 'λντίθετα. άπό τόν 
Έμπεοοκλη, δέν είχε κανένα δε
σμό μέ τί; Όρφικiς διδασκα.λίε; 
καί τή μυστιχιστική ροπή, στη
ριζόμενος σ-ή διανόηση κσ.ί στον 
ορθολογισμό γιά νά. λύση τό πρό-
6).ημα. -;ης γνώσεως τ,:;,ϋ κόσμου� 
χατά. -ά. πρότυπα τώ11r 'Ιώνων φυ
σικών. 
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Ό 'Α ηςη6ρ:χ.; έyκ!Χτέλειψε 
τ�ς Κλσ.ζr;μενχ; κ:χ.ί ήλθΞ :τ�; 
'Αθή·η;, ΟΤίΟU εζφs 30 χρόν:!Χ 
σε στενή σuν:χ.νσ.στρο:pή μέ τό·ι 
Περικλή, τήι 'Ασπ-:ισ.1. ,τόν Φε:
οίχ κ!Χί τόν Εϊ.ψπ:δη. 'λλΗ ή 
δημσ.γωyί1. ΕΚ!ΧΥΞ τόν οχλο ΥΧ 
δυστ:ιστη πρό; τόι �rων!Χ ψλόσο
φο, με τΎ'j-ι πρόy �'JΥ} ο�! ot ο�

δχσκ!Χλίες :ου ή,!Χ'/ σ. ι,ιθρησκευ
::κέ;. Κ:χ.ί δ μά·ι:ι:: .lιοπείθη; ε
τιεισε ,-Υ(Ι 'Εκκλησία ,ου .i-ήμου 
'/?. κσ.τσ.eιιχάση εκείνους πού δεν 
:ιμουν ,ή θρησκεί!Χ, σ.) Χσ. διδά
σκου ι , σ.στρονομιχέ; θεωρίες . Ό 
'ι\. ν7.ξ,χγόp!Χ; σ. ηγκσ.στηκε νά. φύ
γη από τσ.ς 'Αθή η; Χ'Χt πηγε 
:ηή \.ά.μψσ.κο, &που μετ?. 3 - 4 
-χρό·ιι1. έπέθσ.νε, θυμ7. :ου θρη
σκευ:•.κου cpαν-:ιτισμου. 'Έ:σ•. ε
χομε Πυθη6p7. ,·Εμπεδο·ι.λη, 'Λ
·ηξ7.γ6p7., πού πέθσ. η·ι σέ έξο
pi7 .. 'λπό :ό σ•jyyp?.u.116. :ου Πε
ρί :p•jσεω; , πού εΙχε μεγσ.λη κυ
χ) "XfΧ,piσ. σ:ά.; 'Αθf1ν7.ς, έσ<�θη
-;7. ι σ.pΧε:'Χ σ.ποσπ?:σψι.τσ..

'Ο 'λν7ξη6ρ-:ι; συμφω,;εί μέ
τό•ι Έμπεδ-:;κλ η &τι ·ή ε ιωση Χ7.ί
6 zωρισ:1ό:: τG)·ι σ,,:;ιχείυν τ.ρι:ι
χ7.) εα τή γένεση κ7.ί φθορά. τGJ•Ι
<5 ,των, σ.λλά. δέν eιέχε:7.ι &τι 7.J
:ό eι:pε:) ε,7.t στή cp) ότΥ(:7. Υ.!Χί
'J-:0 ι κ6τον, δ)) 'Χ 0-:t εί ιrχ� δ:ποτέ
j εσμ7. τi'ι; λογι κ·7ι; θε) ήσεω::, έ
•10::, πrι. ιτογ•ιJJσ:η Χ7.ί Π7.'Ι:001;·η
μ,:;υ ου, eι:άι.υτου σε 6) ό·ι) ηρη
τ+ι ψjση Χ!Χt σ.πσ.ί) σ.γμέ•ιου σ.πb
"Υ.?:,θε ω ικό στοιχείο. Ό Νου;, α.υ
ί.ο;, &πρόσωπ-:;., κσ.ί ενεργώντας
μ:: ioγ.,.f

1
, εΙηι 6 δr

1μιουργό�
του y/,σμου Υ.rι.ί τGJ•; ο•ιτω·ι. Κ,zί
εί Υ7.� Οtιχ:ρορε�ι κΟ; ?.π6 τi(Ι ijλ η.

Ό Νου; εί·η.ι άπ) ό; &.πλό-:;ς,
μ(ιαιο; ?.y" έzυτοσ, )επτ6τ1:ιτ6'1 τε

"άντων χρημάτων κ-χί κ!Χθαρώ
τ:χ.τον'>. Ή ϋλη, άντιθέτω;, είν-χι 
'-1ύνθετη. '.\τ.οτελεϊται από πολυ
άριθμα. αόρ:ηα. σωματίδια, α.γέν
ιητ-χ, α.yθ!Χpτα, χαί α.ν!Χλλοιωτα, 
πού ό 'Αναξ:χ.γόρα.; τά. όνομά.ζει 
σπέρμα.τα. η χρήματα>-. 

Στ+,ν αρχή τη; χοσμογονί!Χ; δ
λχ τά. σωματίδια τη; Ι.ίλ η; ήταν 
άνάμιχτα. "'Ομου πά.ντ-χ χρήμα
τ7. ήν». Ό του; τά. δια.χώρισε 
τ.ροκα.λώντσ.; σ · ε να σημείο μιά. 
δίνη ,πού περιέλ'Χοε σιγά. - σιγά. 
:χ πάντα καί εξακολουθεί νά. σ•J· 
νεχίζε,α.ι. Ή Γη είναι cπίπεδη, 
σ,jμφωνα. με τί;; &.πόψει;; του 'Α
vαξιμένη. 'Από όγκολίθου;; , πού 
ξεπετάχτηκαν στόv α�θέρα., σχη
ματίστ ηκ-:ι.ν τά. α.:ηρα. Ί-ί Σελήνη 
εΙ·nι δμοια μέ τή Γη καί κατοι
Υ.είται. Ό 'Ήλιο; ξίναι διάπυρο; 
μ1jδρο;;, πολύ μεγιχ) ύτερος άπό 
τήv Πελοπ6 ινησ,:;, καί φωτί
ζει τ' άστέριrι.. Μέ τή θερμότητά.
,ου στέγνωσε τή Γη, ·rι δποίri ή
τ7.ν λσ.σπεp·fι. 'Από τή λάσπη 
της Γης γεννrιθηκαν τά. εμψυχα, 
πού τά. ζωογονεί δ Νου;. Οι αι

σθfρει� πp,:;σcpέpου Ι c) λειπή γ•ιιίJ
ση. 'Αληθινή πrι.ρέχει μόνον το 
; ογικ6. uΟπως οί προηγούμενοι, 
ε τσι Χαί δ '\ nξrι.γ6ρrι.c; ήταν άι
:ίθετο::; πρός τίς ) ?.ι κές θρησκευ
:ιΥ.ές σ. ιτι) ήψεις. Κrι.τηγορήθηκε 
σ>Χν !Χθεος, διότι ελεyε τόν uΗλιο 
μ11δρον διάπυροι,;. 

ΟΙ ΑΤΟΜ1ΚΟΙ {ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) 

Ό Λεύκιππος θεωρείται ίδρυ
τής της Σχ-:;).rjς τGJ•ι Ά,ομιΧGJΥ, 
σύγχρο·ιος μέ τόv 'Έμπεοοκλη κα.t 
τό ι Άναξ7.γ6ρα, χωρίς 'Ισ, εrνσ.ι 
γνωστές περισσότερες λεπτομέ-
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ρειες γι' αυτ6'1. ί 'Επικούρειο: 
ά.μφισ6ήτησα ι καί αυτήν ά.κόμ η 
τήν ϋπαρξή του. ΊΙ κατα.γωγrι 
του ήταν κατ' άλλους ά.πό τή 
Μίλητο, κατ' άλλους ά.πό τά. " -
6δηρα., κατ' άλλους ά.πό τή ι 'Ε
λέα.. 'Εθεωρείτο μαθητής του Έ
λεάτη Παρμενίδη καί του ά.πέο.
δαν δύο συγγράμματα «Ό μέγα.ς 
διά.κοσμος» και «Περί νου». 

Ό Δημόκριτος (460-370) ά.
νέπτυξε τήν ά.τομική θεωρία. του 
Λευκίππου κα.ί έπεσκία.σε τό ι δι
δάσκαλο, μέ τήν Ισχυρή προσωπι
κότητά του καί μέ τήν καθολικό
τητα. του πνε�μα.τός του, σέ τρό
πο πού δ Δημόκριτος; κα.l οχι δ 
Λεύκιππος νά. εr ναι πλατύτερα. 
γνωστός σά.ν άρχηγός της Σχο
λής των Άτομικων. Ι αταγότα.ν 
ά.πό τά. "λ6δηρα.. Ή φιλομάθειά 
του τον εφερε στή Μίλητο, στήν 

ίγυπτο, στή Βα6υλωνα, στήν 
Περσία. στάς 'Αθήνας. 1 ατά τό 
μακρό διάστημα του 6ίου του -
λέγεται οτι εζησε 9 100 χρό
·ιια - έγνώρισε πολλούς ψιλοσό
φους. Θεωρείται c, περιφημότερος

υσιοδί ης της εποχής του. ' -
πό τά. πολλά. εργα του - διότι 
ήταν πολυγραφότατος - εσώθη
καν ά.ρκετά. ά.ποσπάσματα., ά.λλ' 
ά.μφισ6ητείται ή γνησιότης τους. 
Τό κύριο μεταφυσικό εργο του 
ήταν «Ό μικρός διάκοσμος». 

Ό Δημόκριτος θεωρεί ά.δύνατη 
τήν ά.πόλυτη γένεση καί φθορά, 
δεχόμενος τήν πολλαπλότητα των 
οντων καί έπομένως τή γένεση 
καί φθορά τους μόνο•ι σά.ν συνθέ
των οντων. Τό ον είναι τό «πλη
ρες» καί τό μή-δν τq «κενόν». Τό 
πλήρες διαιρείται σέ ά.ναρίθμητα 
σωματίδια, μή α!σθητά. επειδή εί-

να.ι πάρα. πολύ μικρά, πού χωρί-
ζ , ξ' , ' ' c;ντα.ι ανα.μετα υ τους απο κενο. 
Ει ναι άτμητα. Γι' αυτό καί όνο
μά.στηκα ι «άτομα» η «ναστά», δη
λαδή πυκ•ιά. σώμα.τα.. Είνα.ι ά.γέν
νητα. κα.ί ά.νώλεθρσ. καί στήν ου

σία τους δμοειδη κα.ί ά.·ιαλλοίω
τα.. Μετα.66.λλουν μόνον θέση στη 
διάταξη πού παίρνουν γιά. νά.. 
σχηματίσουν ενσ. 011. Κάθε γέ ιε
ση εr ναι σύνοδος των χωριστών 
άτόμων καl κά.θε ::ρΟορά. διάλυση 
της συνόδου. 

Μέ τή στρο6ιλοειδη κίνηση 
των ά.τόμων έσχηματίστηκα.ν οί 
κόσμοι. 1 α.ί επειδή ·ή κίνηση εί
να.ι άναρχη κα.ί τά. άτομα. ά.ια.ρί
θμητα. κα.ί δ χώρο; χωρίς' τέρμα, 
οί κόσμοι ύπηρξα.ν πάντοτε ά.να.
ρίθμ ητοι κα.ί μετσ.ξύ τους συγκα
ταλέγεται καί δ δικός μας κό
σμος. Τίποτα δέν γίνεται τυχαί
ως. u Ολα. εχουν τή·ι cι.ί:ία. τους 
καί γίνονται ά.να.γκαστικά. ,Ου
δέν χρήμα. μάτην γίγνεται, ά.λλά. 
πάντα έκ λόγου τε κα.ί εξ ά.νάγ
κης». Ό άνθρωπος είνα.ι ά.ποτέ
λεσμα. μακράς εξελίξεως, κα.θ�)ς 
καί δ πολιτισμός. Ή κατασκευή 
του ά.νθρωπίνου σώμα.τος εΙ ια.ι 
ά.ξιοθαύμα.στη. Ή ψυχή του ά.πο
τελείται καί αυτή &πό α.τομα., 
πού διασκοpπίζον-α.ι κατά. τον θά
νατο. Αϊσθηση είναι ή αλλοίωση 
πού γεννουν στή•ι ψυχή ο! ά.πορ
ροές των πραγμάτων. Ή νόηση 
δια.κρίνεται άπό τήν αϊσθηση καί 
δινει την «γνησία.ν γνώμην», κα.τ' 
ά.ντίθεση της «σκοτίης γνώμης» 
πού δίνουν οί α!σθήσεις. Ή ά.ξία. 
του βίου έξαρταται ά.πό την ά.
νύψωση επάνω ά.πό τά. α.1σθητά. 
Ή εύδα.ιμονία 6ρίσκετα.ι στή 
φαιδρότητα. κα.ί στήν ήρεμία της 
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ψυχής, πού πp7.yμ:χ-οπσιου•ιτciιt μέ 
τόy μετρια:ψό -:ωγ επιθυμιωy κα.ί 
με -ήν άπα.λλαγή άπό τή δουλεία. 
τω� παθών (ψόοου, έλπ(δος, όρ
γης) . Τίτ.ι:ιτα. δέ I πρέπει y' iπο
φεύ:r_η ό άνθρωπος, οσο μιά. πρά
ξη πού θά. τό ι κάνη νά ντρέπε
ται γιά. τόι έ-χυτό του. Τούς θε
ι:.ιύς της λ:χι-ι.ης δοξ:χ-:Jία.ς θεωρεί 
χι, σ.υτός σάν γεvνήμ-χτα. της φαν
τασίας των άvθρώπων γιά. τr,v 
εξήγηση των φυσικών σ.ιvομέ
vωv. Ή άμάθεια. Υ.αί δ φόοος εί
ναι οί δrrμιουργοί των θεω•ι. 

Ό Δrrμόκριτος εlvαι δ τελευ
ταίος απο τούς λεγόμεvο·Jς 
«πpοσωκ-ρατι-ι.ούς φιλασόφους». Μ' 
αυτόν τερματί _εται ή κασμολογι
--ι.ή περίοδος της φιλασοψία.ς. 

Μ, ' ' ) ' ε -α. σημερινσ. ετ.ιστημοvικ:χ. 
οεδομένα είvα.ι εuκολο νά. γε
Αάσωμε για. μερικές &πόψεις των 
-πρώτων Έλλήvων σοφών, καί νά.
τίι;; θεωρήσωμε πα.ιδαριώδεις. Π.
χ. δτι ή Γή είναι έπίπεδη σαν δί
σκος; (Άνσ.ξιμένης) η ΙSτι εχει
σχημrι. ·ι.υλι vδρι κό (Ά vαξίμα. ν
δρος) η δτι δ υΗλιος είναι μεγα
λύτερος ά.πό τήv ... Πελοπόννησο
(Άvc.ιξα.γόρας) .

Άλλ' !στα.ν ά.νσ.λογισθουμει οτι
-τον Υ.α.ιpό εκείνο, χωρίς έπιστη-

' ,ι 
' ' δ ,J ; μο, ι·ι.α. οργα.να, χωρις τη U',Cl.τ:,-

τr1τσ, διενεργείσ.ς πειρσ.μσ.τος, μ,6-
, '1 ",,.,,Α ' 6 VOY μέ. -η σκεψη, εψvσ.σΙJ. 'Ι σε τ -

σον &χριοη συμπερσ.σμα.τσ.,
υΟτσ.ν ό θα.λης' προΟπολογίζει

έπιτυzως εκλειψιν 'Ηλίου.
υΟτα.ν δ 'Αψι.ξιμένης διδσ.σκει 

οτι τό φω; τη; σελfινης ό είλετα:ι 
σε άvτανάκλαση ±7ό τόv ήλιο, 

'Όταν δ ' vαξίμα ,δρος μάς 
λέγει δ,ι στόv ατελεύ-ητο χωρι:, 
του σύμπαντος ύπά.ρχου, ά.ναρί
θμητα: κοσμικά. συστήματα:, 

'Ότα•J δ 'Εμπεδοκλής συμοου
λεύει τή συμφιλίωση των πόλεων 
κα:ί τη συναδέλ.ρωση των άνθρώ
πων, 

υΟταv δ Πυθαγόρας διδάσκει 
δτι τά. π±vτα έγέvο,το κατ' iρι
θμόv, 

'Όταν οι Πυθαγόρειοι έγvώρι
ζα:v τό ήλιοκεντρικό σύστημα, ά.
πορρίπτοντα:ς τό γεωκεντρικό, 20 
α!ωνες πρίν άπό τον Κοπέρνικο 
κα.ί τόν Γαλιλαίο, 

υΟτα:v δ -Ξενοφά.ιης διδάσκει 
τόν «υΕνα. θεόν», τό «"Εν τό 
πάν» καί είρωvεύετα:ι τούς άν
θρωπομορφικούς θεούς της λαί
κ·ης μυθολογίσ.ς, 

'Όταν δ ' vαξα:yόρας δμιλεί 
περί πα1/τοδυvάμου ου, ά.πηλλα
γμένου άπό κάθε ύλικό στοιχείο, 
πού είναι δ δημιουργός του κό
σμου, 

'Ότσ.ν δ Δημόκριτος λέγει δτι 
ή άμάθεια καί δ ψόοος ετγαι ,ι
δημιουργοί των θεών του 'Ολύμ-
που, 

τότε δέ•ι μποροϋμε, παριχ νά. 
μείνωμε κσ,τ6,πληκτοι άπό θαυμα
σμό; γιιχ τή σοφία. των ά.ρχσ.�ωv 
Έλλ·ήνων. για. την δποίσ. τούς 
θσ.υμάζει κα.ί θά. τούς θα.υμ.άζει 
είςι τούς σ.ίωvες δλόκληρη ·ή σκε
τ.τομένη άνθρωπότης. 

Κ. ΜΕΛΤΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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καi ΊδανJκα [OV

�Ελλην1κου ΤεκτονJ0μοϋ 

Πώς θα άξιοποιηθyj το νέον Μέγαρον

Την έσπέραν τής 15ης Μαίοιι 

συνήλθιον ιίς τό Τεκτονικόν Μf
γαρον 'Αθηναιν 11 έτησία τακΗ/41] 
γενική συνiλιουσις προς rγκρισt\ 
τοϋ διοικητικοϋ και. διαχttρισr 
κού άπολογισμοϋ τού προηγουιι�
,,·)υ rτους-

Κατ' αύτήν, ό αρχηγό:; τού 
Έλληνικοϋ Έλιουθιροτεκτονισuού 
Μέγας ιδάσκαλος ' λ�ξ. Τζα
ί,nπουλος, προσφω,ων του::; άντι
προσώπους - μέλη τής συνελευ
σεως, ήσχολήθη ίδιαιτiρως μέ τό 

Ίtγονός τής άινεγiρσεως του νέου 
ιι�vάρου, δπερ συμπίπηι uι n'J\' 
Ο'JΙλΠλήρωσιν 100 έτων άπο τη.; 
ί�:_ι--σεως τής l\1εγαλη; Στους 
�11-:: 'Ελλάδος, ώ; αύτοηλού:; Τε
)

( 

f jΗχη:; υ\αιιεω;. (Σηιι. -- Ό 
'Γ,χτονισμό; εί; την 'Ελλάδα ι:-ι,. 
πή;<Οη προ τής Έπαναστασεω; 
τ,,ϋ 1821 καί σπουδαίω:: συνiοι1-
� L V � ί; την ω\ ιιιην παλι γγΕ,' F • 

οίcιν). 

Και δια μεν τήν έπiτειον τού 
Π.(Η.ί�-ωυ Αίω ο:; τη; αύτοτελοί.; 
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:\Ι γόλη:: �τοά:; τη:: Έι.λάδο:: -ϊ
:τεν οτι :τροολέ:τεται :τανη·γυρικό; 
ί <ιρ,ασμό::, ό ό:τοίο::, έ:τειδ11 έ:τι
f'Sά λεται νά γίνη μέ διεθνη συ:ι
μεη,χή.ν, απαιτοίϊσαν :τρο:ταρα
Ιj/., \"))\', θά :τρογραμματισθη οι:.ι 
τίΛ ευθετον χρόνον, ώστε, έν η"ί> 
μεταξί, νά εχη τελείω:: α:τοπερα
τω9η το ::\Ιiγαρον. 

ΔιΟ δΕ τΟ �IΕi'αρον, ει-τε τα 
i..;ή::: 

«Εις �η)ν ανέγερσt\� τού Τ έοι• 
Μεγάρου α:τεδλέψαμεν, οχι μόνο.ν 
δια τ11ν ά:τόκτησιν στέγη::. :ταρε
χούση; ανεσιν ει:: TJ]\I διεξαyω
','11V έν α&τ ii ΤίJJν έρ·γασιων τώ1• 
r�ύξηθεισων κατά ΤΟ\' αριθμό�• 
Υαι έν ΠΟΟσδοκία Π>Οαtτέρω αυ
ξήσ1:ως 'Στοω,,' ι:ι,χόριστον δi 
bιαμον1Ίν έν τq> Μεγάρcρ TW\I 
ι:ί; αυτό φοιτώ, των φιλτάτων ά
bf λφc7η•, άιλα κυρίω:; εi:: η'jν δη
μιουργίαν οοηθητικων μέσων, ε
ξι.ιιρετιΥ.cίJ; σ:τουbαίων και λία 11 

:τολυτίιιων. τύ ό:τοία καταλλ11λω:: 
7οησιμοποιούμε� θά συμο Ί
t rrυν εις η1ν πληρεστέραν πρα
·1 μύτωσι ν των σκοπcίw και έπι
:'ΙιιJξεων τού Τάγματος έν :τίΊ 
ΧΟΙJ\'ωνίq., τού εργου δηλαδή ει:; 
Τι) ό:τοίον εΙ.ευθέρω; Υαι αοιά-

, 'ξ 
' ' στω:: ετα αμι:ν εαυτου::. 

Τό όρθούμενον ηδη :τρό ήμcίη, 
:τρυ ένό; έχάστου εξ 1ΊμuJν� πρό
ολημα εντοπίζεται Εις το Υ,ατα 
τ:να τρόπαν θ' άξιο:τοιήσωμ:1· 
τίι μέσα ταύτα, ωστε νά εί,·αι 
πί.έον ά;ωδοτικά. Και έπ' αυτού 
έπ,βάλλεται νά συγχεντρόJσωμεν 
rr, σχέψιν Υ.αι την δρασιν μα::. 

Διετύπωσα χαl αλλοτε την αρ
χήν δτι τά έμφσνιζόμε,να θέματα 
;,,,Jί προολήματα εν τφ Τεκτονι
σμφ δέον να ερευνώνται, μελc-

Η';Ίνται και dντ1μετω:τίζωντα1 α.ττό 
ιι,.:ί.; και μόνον σκο:τιάς, εκείνη::, 
δηλαδ11, 1] ό:τοία διαλο.μοάνει 
TL υς σΥ.Ο:τοί1ς, οπως οiίτοι χαράσ
σονται ί•:τό τού ίδεολοyικοίi ,τερι
' χυμένου τοϋ Τεκτονισμού, τιον 
Θεμελιωδών αυτοί� ι-iρχcον καl �
:τι 1 άσσονται ί1πό των έννοιιί:ιν τιί:ιν 
ένι•uρκωμtνω1• είς τα εν χρ11σει 
:τα()' αυτού σί•ιι6ολα καί άλληyο
ι)ία::, τα όποία σοφία αίώνω11 

ϊιΙ�)έδωσεν είς αύτόν. 
Οϋτω, καί τό :τρό6λημα τη; 

ιlνεγiρσεω:: ν�ου �ΙεγriιJου δεν 
έπαυσε, ιδίως μετα τοί•:: άπαι
σ:α:: μν11μη:: κατοχικοί•:; χρόνου;, 
να εύρίσκεται fι:; το Π!,)Οσκ11νιον 
111:; έπικαιρότητο:; και άντιμετω-

,� � \ - s:: , ' :-tιL,εταί, υη:ο τη:: •JΙΟιι10-ι:ση:: το J 

ΊΊ χτονισμον άρχη:; από της ; ί•. 
τrΊι;: σκοπιάς. 

Έκρίνσμεν δτι, δια ηϊ; θiσF. 
ι ,� ει; την διάθεσιν τη:: Μεγά
λψ; Στοά; τη:: Έλλάδο:: καί των 
�Ι:-Τ(Ί η)ν Αιγίδα αυτη:: εuγαζομι'
νwν φιλτάτων uδΕλcrων Μεγιί 
ρου, περιλαμϋάνοντοc; Α'ίθουσαν 
< ί 'ξ ' , ' 
ιJ, 1t f fων προσιτην εις το κοι-
,ύ,, ΜουσΕίον, περιι'χον :ιεταξ·j 
των αλλων Και ανΕΠι(')ΕΚτΟu άμφι
ιJΟψ11σΕω; στοιχεία άναφιρόμΞ· 
νu 'ει:; nιν1 συμυολ11ν τοϋ Τεκτο
νισιιού είc; τον άycί)\'(t ιlπεί.ευθι.-
Qωσεω; καί τ-ί ιν τεκτονικ11,• ίδιό
ηι rα ήγΕτικcίJν σηί ιχcίJν τού rχ
�ι}νο; άπελευΟει,όJσεω; τη:; Έι .. 
ί ψικη; πατρίδος, ιίJς και προσω
:-τικοτήτων καταλαδουσων lξ{� 
1,ο,·σαν θέσιν εί:; την Πολιτείον 
-ι.αί. την κοινωνίαν, ΒιϋλιοΟήκην 
:ω� εuπρόσωπον 'Εντευκτήι,ιον, 
:τιιι_ιείχοντο εί; αυτήν μέσα και 
6οηθήματα προ; πληρεστέραν έ 
πιτέλεσιν τού προορισμού, δι' ον 
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υφισταται εν τfi χοινωνί� ό 'Ε
ι f uθεροτεκτονσμός: 

Ή κατάλληλος χρησις των μέ
σων αυτών Οά διευκολίrνη σπου
δuίως τ'Υ\ν έπιτασσομένην ύπ) 
των Οεμελιωδων άρχων ιια, <<Fι_•
γασίαν αδιάλειπτον ύπέρ της 
προόδου καί της ήΟικη; καί 
πνευματικης άνορΟώσεως τη; 
ανΟρωπότητο.:; δια της είρη
νικης καί βαΟμιαίας ανυιμω.
ηως τού άτόμου». εν νοuίζ.u iί
τι. είναι δυνατόν νά τεθfi εν ιl ι ιφι
(ιόλψ το γεγονό::, δτι το νέο.ν Μέ
γαρον δια της ίΟοί,σης δια \.{ξε
ωv, τού Μουσείου, της Βιβλιr)Οή
κης καί τού 'Εντευκτηρίου, Οά 
προσφέρη είικαιρίας, ϊνα γίνη 
γνωστός ό Τεκτονισμός εν , ;l ιί
ι r 18� ί αύτοϋ εννοί� ειlς !:lJ!_)1 1 ίί
ρους κίικλου; ϊνα προσελικύ
ση περί έαυτόν όλοέν αύξανόμε
νον 1άριθμόν άνΟρώσrων καλής Οε
λήσεως, μέ :mν\fϋμα φωτισμένον 
καί πίσtιν βαΟείαν, άποβαίνων 
ευρωστος <<Πυρήν ένώσεως αγα
θών καί εναρέτων άνδρων, εργα
ζομένων ί.•πέρ της εύδαιμονίας 
της άινΟρωπότητος». 

Παρέχονται οϋτως εις τόν Τε
κτc νισμόν πρόσθετα μέσα, προς 
f:rτιτέλεσιν του βασικού αυτσu 
Π 1οορισμοϋ ,ώς τον χαρασσ()ι,ν αί 
διiπουσαι αύτό' καταστ,ηικι�: 
:-, 'ξ 'λλ' ' ' • ι ,ητα εις, α α και αι ενσ.1('κιι1 · 
�· {ναι είς δασικά αύτοίί σύμf>ολα 
καί. άλληγορίας επιταγαί. 

'Η ενωσις των προσερχομένων 
εί:: τον Τεκτονισμόν ανθρώπων 
θά συμ8άλη εtς τ�)ν άντιμετώ
πισιν των προβλημάτων τοϋ άν
θριοπου και του ανθρωπισμού, θά 
ανακόΨη την σημεριινην εξέλιξιν 
του κόσμου προς την αύτοκατα-

στροφ1)ν και Οά όδηγήση τά 
ι.λονιζόμενα βήματα της άνΟρω
πότητος προς μίαν όριστικ1)ν c� 

ρ11νην, δμόνοιαν καί άδελφοσ{
νη.ν δλου του κόσμου, θά κατr-
στήση τέλος εφικη)ν ηΊν δημι
ουργίαν μιας ευδαιμονούση:: ΚΟΙ• 

νωνίας, ητις είναι και ή τελικ1) 
επιδίωξις τού Τεκτονισμού. 

'Αποβαίνει οϋτω διά τόν Τε
κτο.νισμόν ζήτημα ύψίστης ση
μασίας, δπως δλα τά πεφωτισιιέ
να στοιχεία της ανθρωπότητο.;, 
τά όποία εχουν συναίσΟησιν 6'}ς 
αληθείας αυτής, λάβουν τά ((• 
""νκrι.ί α μέτρα, διά νά πραγμ � 
τοποιήσουν την ί:.νωσίν των. 

Προβάλλει ώ; εκ τούτου ζrι
τημα ύψίστης σημασίας δι' f,-

•- �, :, / 
1 μ�ς, οπως εμφανισωμε.ν είς ηΊν 

συγχρονον κοινωνίαν ενα όλονέν 
αύξανόμενον αριθμόν ανθρώπων 
καλης θελήσεως, μέ πλήρη συναί
σΟησιν της ούχί μόνον εξ ϋλης, 
άλλα και εκ πνεύματος καί. ψυ
χής ύποστάσεώς των καί μέ πί
στιν 8αθείαν είς εν -i1θιχον ί
δεωδες, δημιουργουντες μίαν 
κοινωνίαν εκλεκτών άνθρώπων, 
διατεθειμένων νά συνεργασΟο:;ν 
δ ' , :, , ξ t , ι :ι ια την αναπτυ ιν ενος νεου ,ιν-
θρωπιστικοϋ πολιτισμού, βασιζο
μένου επί της πλήρους καλωσύ
νης και άλτρουϊσμοϋ συμπεριφο
ράς των ανθρώπων προς αλλή
λους. 

Ή διαμόρφωσις δμως τωιν εκ
λεκτών αύτων άνΟρώπων είς εύ
γενείς άγωνιστάς δια τούς με
γάλους αγώνας των ίδεων και 
ίδεωδων και ή πραγμάτωσις 
και ενίσχυσις της ένώσεώς των 
εtς ένιαίαιν κοινωνίαν πνευμάτων 
bιεπομένων ίr.τό της άγαπης ε1-
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,·αι εργο, μα:, οι'1χί δε ευχc��:. 
'Εκ τω, εκηθεντων, νομιι.,ω 

δτι διαγράφεται έπαρκω; χαί 
σαφί); τό zαθηχο, καί ί1 ί,;τn
χρέωσι: ένό: έzαστου εξ ηuι,η 
χr:ιί ίδιαίτατα τη: διοικοί•ση: τn·: 
Τεκτονισuό.ν 'Αρχη: δπω: συ· 1

-

Υ.fντιι<οσ�μεν ό.1όθι 1�Ο\ τ;tΙ σΥ.�
ψιν μα;; δια η1ν αξιοποίησιν ηίη 
τιθεμένω\ εί: τ11ν διάθcσίν μα: 
μέσων, καθορίζο.ντ·ε; κανόνα; 
δράσεω; θι:τικού; και σαφεί:, 
οί όποίοι θά άνυψιοσουν τόν Τc
κτονισμόν είς τ11ν ανήκουσαν εί; 
αίηόν θεσιν έν τf1 f]μFτέρq. κοι
νωνίq. και θα Π(:JΟσοιοσΟtΙ\' εί; 
τόν Έλληνικόν Τεκτονισμόν τ11ν 
προσήκουσαν εί; αύτόν Οέσιν έν 
ηϊ) :τα',1κοσμίι:) Τεκτονισμ({). 

Τέλο;, θά φέροι1ν πρό; f1μά; 
τούς έλευθέρου; χαί χρηστιίη• 11-
θιί)ν άνθριί)που; καί θά χαταστ11-
σουν πλέον άποτελεσματικ11ν την 
συμδολήν μας είς n'jν ϋελτίωσιν 
της σχέψεω; των συγχρόνων 
μα; ,εί; την καθοδήγησί.ν τω, 
πρόc; άνακάλυψιν ένό; νοήματος 
έν τίi tωίi και εί;; τ11ν πρόοδον 
και δελτίωσιν τη; κοινωνία;, τη::; 
όποίας ε'ίμεθα μέλη και ύπηρέ
ται. 

Προ; τον σχοπόν αύτόν, ε:τι
Μλλεται εί; ήμά; .νά προβάλω
μεν τον Τεκτονισμόν εί;::; τόν εξω 
κόσμον έν δλη του τf1 αίγλη, η1ν 
ό:τοίαν τοϋ προσδίδι:ι ή ,:ταγκο
σμιότης του, τό ίστοριχον του 
παρελθόν Υ.αί αί φυσιuγνωμίαι, 
αί όπο.ται δια uiσου ηίΊν αίι;.>.νων 
έθήτευσαν και' θητεί1ουν και τιί)
ρα είς αύτόν. Ν ά χαταδcίξωμεν 
οτι ή παγκοσμιότης τοϋ Τεκτο
νισμού, ή όποία προχαλεί τόv 
χρονον ,αμα δέ ή φιλοσο(('ίυ. του, 

σί :-ταραδόσει; του καί τα σίιμδο
λά τοt•, προσφέρουν το προ; f
, ωσιν μέσον. Τελικό.ν σκοπόν τη::; 
τοιαυτη; :-τροσπαθεία::; μα; εχον
τε:, ηΊν προδολην τοίi τεκτονι
κοί• ίδανικοί\ τό όποίον είναι 
αι,τό: οvτο; ό ανΟρωπισμό::;, και 
τiίJν ιιξιiίJν αί όποίαι το ά:ται_�
τίζουν και έπικρατΟί\\1 εί::: τα 
'!<:ργαστήριά μα;, εχουν tιε ηΊν 
ίκανόn1τα νά προάγουν έξελι
;ιτιχ11ν κατεύθυνσιν δι' δλην ηΊν 
άνtJ ρωπότητα. 

Δια της κοινη::: πίστεως εί::; τό 
ίδεωδε; αύτό, θα εχωμε,• τή.ν 
δυνατότητα νά έν(οσωμεν τούς 
dνθρώπους καλη;::; θελ11Μως, 'ίνα 
όμοϋ άντιμετωπίσωμεν τά προ
f.λ 11ματα τού ανΟρώπου και τού 
,'ίνθρω:;,;ισ-μού, συνδέοντες τά α

τομα και τού::; λαούς εί::; .μίαν έ
'.'tαίαν κοινωνίαν πνΕυματικοϋ δί
υυ, εί; μίαν άδελφικ1Ίν συνεργα
σ ίαν προ; δημιουργίαν ένός (Ιν
Ορωπιστικού πολιτισμού, έδραζο
μένου επι τη::: πλήρου::; καλω
σί•νη; Και άλτρουιιψου συμΠF
()ιφορα::; τ<ι)V άνθριί>Jtων Προ::; 
αλλ11λου:::. 

''rψηλ1Ί �Ί άποστολ1Ί αϋτη τού 
Τεκτονισμού και των θητευόν
των εί:; αύτόν. 'Fl.ι.ν ΟiλίJψfν νά 
έπιτύχι.uμεν είς αύτήν, άνάγκη 
f �::; εκαστο::; εξ ήμών νά έφοδια
σθfι διά τού ψυχικού fρματος 
-:-11: πίστεως είς την κοινω.νικην 
ιlποστολ11ν τοϋ Τεκτονισμού καl 
fι::; το τεκτονιΚ(JV ίδειί1δες, τον 
i•;τέρτατον αυτόν σκοπόν, ιί)ς 
:τριίηιστον και άπαραίτητον έ
<f ύδιον προς δρίiσιν. Νά άπο
;ιτήσωμε.ν οί έν τψ Τεκτονισμφ 
Οηπύοντε; πλήρη συναίσΟησιν 
της σημασία;, την όποίαν εχει 
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η παγκοσμιότης της ά.δελφότη
rός μας, Ο.λλά καl έπίγνωσιν
τού καταλογισμού, δστις βαρύνει 
εκαστον έξ ήμων εις την έμφά
νισιν τού έαυτού του είς τον εξω 
;ιόσμο,ν, δια τού άτομικού του 
;-ω.ραδείγματος, ώς στερεού έν τn 
ιi.ρετfl, κατόχου της ηθικής δυ
νάμεως της βουλήσεώς του προς 
επιδίωξιν τού άγαθού καί ώς ά
ξίου της αποστολης του ώ; τέ
κτονος. 

Μν Π()fΠΗ να διαφεύγη ουδε
νός την προσοχήν δτι ή κοινωνία 
εχει ανάγκην παραδειγμάτων. 
'Όσα δε εκαστος έξ ήμώ.ν έμ
ψανίζει είς τον εξω κόσμον, )
που ή άταξία καί ή σύγχυσις δε
uπόζουν, θα επιδείξουν το εξο
χον της 'Οργανώσεώς μας, το 
ι J έροχον των επιδιώξεό)ν μα:, 
την ώραιότητα των ελπίδων μας�>-

Ό 1έγας ιδάσκαλο;, ά.φοϋ 
ανεφέρθη είς ειδικά θέματα, σχε
τικά με τον διοικητικόν απολογι
r.μον τού λήξαντος ετους, απηύ
θυνε ,τέλος, συστάσεις δια τη,• 
έπιβαλλομένην δραστηριότητα 
τι7Jν 'Ελλήνων Τεκτόνων. 

«'Επιθυμώ - ε&τε - νά έπι
οί•ρω τ11ν προσοχ1\ν επι τοϋ 
γFyονότος δτι ή Μεγάλη Στοά 
της 'Ελλάδος διανύει περίοδον, 
f\τις αποτελεί σταθμόν εν τfl ί
σ ισρικn αύτης εξελίξει και αφ� -
τηρίαν προ; περαιτέρω προο
δFυτικ�'jν έξέλιξιν τοϋ Τεκτονι
σμuύ έν 'Ελλάδι. Ή κατανόησι.:; 

� ι f ' C \ του γεγονοτος τουτου παρ ενο; 
f κσστου τιο.ν θητευόντων εί; τ11 ,, 
. Ιεyάλην Στοάν, εις οίονδήποτε 
6uθμον της τεκτονικής έξελίξε
ώc του και αν εύρίσκεται, έπι
tιJλλει προσθέτους ύποχρεώσεις, 

F ίς τα; όποία; Ο' άντιιποκρ ι0&°)
μεν, εάν τονώσωμεν την πίστιν 
μας είς τον Τεκτο,νισμόν, ώς 
Όργανισμον καί εις τά. ίδεώδη 
αυτου, τον ύπiρτατον αυτοίι σκο
πόν. Τα ίδεώδη αυτά τη; δημι
οι•ργίας μιας κοινωνία;, ή όποία 
Οά. ζn καί Οά Π(>οάγπαι εν 
Jι\'fί•ματι αδελφότητος, μια; κοι
\(J)Vίας, εις την όποίαν τά πάΟη 
και τα μίση Οά δώσοuν τόπον 
είς τον λόγον και την έλευθέ
ραν σκέψιν, είς τ�1ν άνοχ1'jν καί 
την ά.γώτην, μιας κοινωνία; διε
πομένης ά.πό τον ϋψιστο.ν νόμον 
της άνθρωπίνης αλληλεγγύης, 
τού σεβασμού τοϋ ανθρώπου 
προς τον ανθρωπον, μιας εύδαι
μονούσης τέλος κοινωνίας. 

Τό δτι εχομεν εν ίδανικό.ν, τό 
όπσίον γνωρίζομεν να τό έκφρίι-
ζ ' ' 'λ \ ωμεν, υπο τινων μα ιστα κω 
μετ' ευγλωττίας, θα είναι κάτι 
\ 'λ' \ ' 'ξ' ro ε αχιστον και μετριας α ως 

uν περιοριζώμεθα μόνο.ν είς τri'; 
διακήρυξίν του. έν θά. ίκανο
ποιούμεθα και μέ αυτά; ακόμη 
τά.ς σκέψεις μας τάς πλέον ύ
ψηλάς, εάν δέν τα; μετετρέπω-

, 'ξ ,, δ' \ μεν εις πρα ει:::, εαν εν τας 
Οειωμεν εί; στ&θερά.ν εφαρμο
γήν, ώς έπι6άλλουν αί άρχαι καί 
αί επιδιώξεις τού Τεκτονισμού 
�ν τn κοινωνί� και τf1 άνθρω
:τότητι. 

Περισσότερον από φιλόσοφοι, 
ει,χόμεΟα νά. ε'ίμεθα πνευματικοί 
11γέται, έργάται της ίδία; μας 
θεωρίας, ζώντα παραδείγματα 
εκείνων, τά όποία πρέπει να κά
μωμεν δια την :τροβολην καl έ
;;:ίοειξιν τη; άρετη; μας>>. 

Καταλήγων, ε&τεν: 
«'Εν ονόματι τη; άνθρωπίνη; 
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κι ινωνίας, α:: ύ:το"Ι.λιθιοuεν :του 
η1ύ βωμού τϊί)ν τεzτονι;ι"ί)-\• ίδ�
ωδών. Παρ· δλους τού; άγώνα;. 

' δ ' ' \.. ' τιι:; υσχερεια; Υ.αι uιαμαχα;, 
παρ' δλον το πρόσΥ.αιρον nϊ,, 
tωη; μας, α; τηρήσωμεν άναλ
λr ίωτα τά ίδανιzά μα; αύτά, ;ιε 
ζωηράν η1ν υ,:τίδα τη; ε:τικρα
τησεώς των έν τfl ά.νΟρω:τίνπ 
ΚΩινωνίq.. 

Εί,ελ:τιστούμεν, δτι 11 έyzατά-

σ rασί; μα; εί; τό νέον ::Ίlέγαρον 
eα άποτελέση άφετηρίαν σΥ.ΟΠι
:Η ·τέρας κατευθί,νσεω; τής τε
κτnνική; έργατιΥ.ότητο:: και δι
δασΥ.αλίας καί Ο' ά:τοϋf1 όρμη-
11:(ΗΟν θετικωτέρας πνευματική; 
:τ(ιοσπαθείας, δια η1ν α.νέγερσιν 
f\ T(t) μέσιr nϊς δεινω; χειμαζο
μένης άνθρωπίνης κοι,·ωνία::. 
:οίi μεγαλειώδου::; Ν αοϋ τη; ά
ρrτη; καί τή; άγάπη;». 

Διερωτηθ.fiτε 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ : 

1.- Ή :ταρέμβασί; μου μήπω; ύπηιιξε πολύ μακρά; 

2.- Μή:τω; ελαβα πολλές φορi.ς τον λόγο; Καl γιατί; 

3.- :Μήπως δεν ελαβα άρκετά ένεργο μέρος; Καί γιατί; 

4.- Μή:τω; ά:rομακρύνθηκα άπό το θέμα; 

5.- 'Έχαμα δογματικέ; δηλώσει; η πvοσπάθησα δπωσδή:τοτε , ά 
:τείσω; 

6.- Οί :ταιιιηηρήσεις μου άνεφέροντο πρό; όλόκληρο τον δμιλο; 

7-- Στί; παρατηρήσει; μου μήπως ύπηρχε πνεύμα !:τικρίσεω;; 

8.- Προσε:τάΟησα ν· άποzσοί•σω τά λεγόμενα ένό; αλλου η ν' άν-
τα:τοδιί)σω ζωηρέ; έ:ι.φράσει::;; 

9.- "Αzοι•σα δλε; τίς α).ι.f-:, :τrιψμδάσει::; μι εύμενή Π(.JΟδιάΟιcσι; 

10.- Λ-fέzρι ποίου σημείου εχω σχηματίσει συνείδησι δ μ ά δ ο ς ; 
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΔΑΜΠΑΣΗ 

ΊΙ τu.οουσα μει.ετη ητι, -τροι Η,ι
,,.ετο όι' ομιΙuη• ει· τίη ]Ια, ·ησσόν, 
ι,,ό τirν ί ιδfι τι71\· • �0 1<[· ιι�• · '\μ· 

4' u/'η ο �ώ\ ιω δέ, έ-τ;ρσ,yματοποιη 
θη, ι ό,γι�• τΙJί ι'.ι.δΙJιηη,1; �η:ισι μt;r1 1-0� 
θα\ατοιο τοίι 1 ιοι- μοι ιιοiιωι, δ -
μοσιειιετω σήμεr,ον iι, τ11ς ιr ιι οζ,F 
Υ ι; στiγ.α; τοί 'ΙΙ σου ;ί; μ\ημο· 
σι•\ον αίτοi τοϋ τοσο,• η: ιοω ι,1; τίJ\' 
ιιι.ιιό,, ιόσ ο,, ιuταλΑ,ιψα,-τος 'Η 
συντετμμμένη ,:uτριιrι ι.αρδια μο1 
ίί; υ• η τή'\· "W.{Juμιθια, Ης τοι,; στ. 
ιου; του Με,u,1δρον ον οι Οεοι ιrι· 

Ιουσι, ό-τοΟΥησιει ,�ο; 

L _____ _ t 
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ΟΙ ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΜΥΣΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΑΙ 

Ό '.\πιίλλων, μfτι'1 η1ν γiννησίν του εν \ήλω έπέtSη ίίοuατο
σιψομiνου ί1πιJ κί�ι{V(ι)ν και μfη!Sη ει; την 'JιΙJραν �(7)ν 'Ί'πftJΟ�·ρείω: 
(;). Οίiτοι καπ.7χον τά μυστικά τη; μαγfία; και τη; ΟερυπFυτικη; 
τεχνη:::, )Ίhί1νιη•το, ίιπf (!VΙΚΙΪ)νΤF; ηΊν υι.ιρύτητα, .νά περι ίπτανται (11(() 
τόπου εις τόπον καί, ιlκόμη, flχov ηΊv ·ίκανότητα ν' άνιυρίσκωσι 
Κfκρυ�ιμ�νου; Οησαυ(.)Οίι::;. Τlα(.)' ι.ιύτοί::; δ Θεn::; εμαΟ11ηυσf καί απέ
κτησε γν<;>σΗ::; μαντικη:::, ιr.ιτvιyη::;, νομυΟfτικη; κι.ιί μουσική::; τiχνη;, 
ύπι:ρυά; καί ι.ιυτο1\ το1\:; bιhι.ισκάλοιι; το11 ( 2), οίτι νε:::, εγ τίί> μiσφ 
τη; πι•ωηυοίl(Jη; των, ϊhρυσαν ναι'Jν ΠQ<>ς τιμ11ν του ,τι')ν τοί, ''Υ'πι:ιι-
6ορείου Άπ(Jλλωνο::; (R). 'Ε .. -rrωη!ι!φων ό θfό::; ο'ίκαόF, fισηλ0fν έπι
σήμω::; f ί::; τοίι; \ελψοίι::; κιΛ Ϊb(!1'Μ ν FΚFί τό έπι:)νυμο.ν μανηίον, παρiι. 
111Ίv λαλiοι ισαν ΠΗγϊιν ΥΗί ηΊν μι.ίντιl'>ι.ι Μψνην ( 4). Οί \ελφι�ί, 
εν Φωκίδι κείμενοι και εκ του bfλφίι; (=μ{1τρα) �τυμολογούμενοι, 
κατι})ΚΟtl'\'το πuό της FλΗ'.σFω::; τοϊ, Άπόλλωνο::;, ι:>::: εκ τιjJν Λrιικηναι
κη; έποχη; εiΊ(!ημϊιτων τFΥμι.ιί(!Ηut ,κι.ιί 11 έκFί ιίνάμνησις τη; .l\Ιε
γάλης l\1 ητρό; τη::: :\[ινωικη::: Ορησκεία::: παρ�μFινε ζιi>σα ί1πn τiι 
ονομι.ι τη::: 1 Ίj; λf ητσό::: καί ηΊν ιhιιίτητιι τη::: fτuώτη; προφήτιhο; ( �), 
χρησμοδοτοί1ση; Ι'>ιr.ι τοίΊ ΙΙύΟωνο;, του /')(_Ι(.ικοντο; ιιίοϋ τη; ( ίi). Ό 
ουράνιο::;· ' πι1λλων, ϊνα ι1>::: κυιιίαρχο::: Θεό::: εγκατασταΟίi έ" \ελ
φοίς, έπάλαισε κατά τού χΟονίου διιάκοντο;, του Πί,Οωνο�, καί έφό-

, ' ( ) 'Ι ' 1 ' ' ' Β ' ' ' 
νFυσεν αυτον 7 . ,, fΤFκαr.εσε, κατοπιν, τον εκ οιωτια::: •ονομαστον 
αρχιτέκτονα καί μά.ντιν Τροφώνιον, δστι:::, μετiι τού άδελφοϋ του 
' γαμ ήδου:::, ιί.νήγειρε το λαμ:τ()<Jν ίFρόν ( 8), δ:τοιι, •δια τη; ίερεία; 

1) r'ιιιπιιση� Ι. :,;:_; Ίπτοnι,ωί, Ίιιτρικιιί 1\[�λfτω, τόιι .. \', σΗ. 33.
''l�χ.δ. 'Ετωρ�ίιι� Κ 1 1χ.λιιbικιί)\· Μελ.ετιί�ν, 'Αθη, αι 1 %6. (Τό θανιιαστον τοί>
το τιιt,ίδιον τοίι θεοί• h•ι':ιΗ11σ� τό, '.\λκαίον, Στ' :ι.Χ. αίι�ν, τοϋ ύποίου 
τό σχ�τικi>ν :τοίηιιιι ά:τι,,λέσθη και έγι\ετο γ,ι,,στό, ΕΥ πιιραqράσεω� τοϋ 
ρήτορος 'Ιμερίου, Δ' :τ.Χ. ιιίι;,ν). 

2) άιιπrιση� Ι. Ν.: .\ί Άρχαί τη; Παλχιινιγη� 'ΙατριΥiι� Τέχ1 η�. 
«'Ιrιτρικι'ι Χρο,ικά», ti.12.l!JGfi. Ή μελι'τη αϋτη, ύπο τόν τίτλο, «Les Oπ
gine de 1' Art 1edιcal Balkanιque.», ά,�κοινώθη κιιτι'.ι την σ1n.εδρία1 τη;
9η; Όκτω/\ρίο1• 196fi τη� \"Π!ι• Semaιne :\ledιcale Balkanιquc 

:.!) Grιmal, Ρ · DιcLionnaιre de la :\I,γthologιρ Grecque eι Rοιn:ιιnι•, 
p. 217-218. J;d. Prr1.ses t'nινι'r1.ιt::1ιreς dρ Francr, Ι aι·ιs 1961.

-1) �άιι:ταση::: Ι. Ν.: 'ΕνΟ' άl'!οτέρω. 
5) l)ρνambez. Ρ. eL ollaboraleιιr:,. Diclι onnaίrρ clr la C.ιvιlizatιon

Grecquρ, p. 147-151. Ed. Πazan. Paris, 1966. 
6' Jayne \V.: ΤJ1ρ Hcaling God of Anrιent Civιlizatιon, p. 218. 

Ed. Yale Univer it.)· Pre s. e1ν York, 1962. 
7) .fayne, \V.; Ibid., p. 2-Ί3
) Κουρέτα; . : 'Εκ Τροφωνίου Μεμάντευται. Ή 'Έ'κ:τλι'<Jι::: τού 'Εγ

κεφάλου και τό 'Αρχαιοελ:ιηνικόν Πρότυ:τογ Αύτη�. <,'Επιστημο'1κή Έπε
τηρίς», σελ. 21 και 51 - ϊ2. 'Αθηναι 1966. 
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Πι•θία::, ιδιδε τοί•; :τεριφ11ιιου; χρησμοί•::, ιί>; Πί,θιο; και λοξία:; 
''.\:τολλων- Χαρι:; Ει; τό μαντείον τού Θεού τοίιτου, vί Δελφοί. απέ-
6ησαν τό :τνευματικόν και μυστηριακόν-μυητικον κέντρον τη; Έλλά
δο::· εκεί :τροσ11ς�χο,>το έξ Έλλάδο; και τιί:ιν βαρβάρων χωριί:ιν να 
συμβουλευθι7>σι τον Θεον έ:τι των συμδησομένων· νά μελεη1σωσι τ' 
ά:τοστάγuατα μυσn1ριακή:: σοφία:: ρητά, «γνώθι σαυτον», «μηδεν 
u.γα\)), «έγγί1α :τάρα δ' ατα» και τό «ΕΙ», δια ηΊν έρμηνείαν του 
ό:τοίου ό Πλοί•ταρχο; άq,ιέρωσε ϋιβλίον τη; σειρά; των «ΉθιχιiJν» 

' , λ , ' δ , < "Ελλ ( Λ λ ' ' Λ του να ε:τι υσωσι τα; ιαφορα:: των οι ψ•ες 1 .1ε φικαι .�μφι-
κτιονίαι=όμοσπονδίαι γειτονικών πόλεων, και Άμφικτυονίαι έκ τοϋ 
ιηόματο:::: τού ηρωο; Άμφικτί'()νο;) · να λάϋωσι μέρος ει; τοις άγω
να:: τιi.J.,• Πυθίων ( 9). Ό 'Α:τόλλων, Θεο; τού πνευματικού φωτ&;, 
πλψt τη:: ιιαντικη:;, εθεωρΕίτο, ιiJ:; είδομεν, και της νομοθtτικη::;, ία
τρικη; και μουσικη; τ{χν,η:: ε{•ρέτη;. Τά ε;τιτηδεί,ματα ταύτα ησαν 
συνδεδι1ασuiνα κατά ηΊν :ταλαιά.ν εποχήν· οϋτω, μάνηι; {,;τηρξαν 
zαί ίατροί, νομοΟέται έθερϊι;τευον, θερα:τευται έχρησιμοποίουν ηΊν 
μουσιz1Ίν {i); 'ίαμα, σοφοί ηΊν ακεστορίαν εμελfτησαν. 'Εξ ου και ΤΟ 
επωνυμο,ν τού '.\:τόί.λωνο:; ίερον ύ:τηρξ(ν εστία φωτό:: Τ(()\' "(ψοθε
Τ(i)ν, τ(iJ\ φιλοσοq;ων, T(iJ\' ίατριί:Jν Και των Πuση:: σοcrία:; μυστών. 
Πρόσω:τα σπουδαία, μυθικά χαί ίστοριχά, εχουσι σχtσιν ιιί τ1\ν 
ΛελψιΥην μί•ησιν.1 ανωτέραν πϊιση; ύπονοία::, έφ' δσον έξέχουσαι τής 
u.ρχαιότητο:: φι•σιο--;1νωμίαι μετ' εύλαοεία:: άναφέρονται εί:: ηΊν
Λελφκην 'Ιδίαν. Ευάριθμοι ολιγόπιστοι η\ν μαντικ1 Ίν τiχνην θεω
ρούσιν ϊ,;το;ττον· εν τοίιτοι::, {•ΠΥ)()ζfν 11 θαυμασία ίιπάτη; υαθμίδος
ενορuτικ11 τ{χνη, 11τι:: τά σημεία τιiJν θυσιόη• και των οίωνι7η• 11ρμή
ινευε ,τά συμοησιψενα προiδλεπε και προέλεγε και ίιπι> τι7η• ιΊλίγων
fΚi.EΚHiJν τόη• θειiη• 11σκείτΟ, Καηχόντων και Τα μυστικά Και της θε
ραΠfUΤΙΥ.Τ):: ( 10). 'Τπο ηΊν ίατριΥ1Ίν ίδιότητά του ό 'Απόλλων ιiπε
Χαλείτο: Παιι;)ν.

«Έσσί δ' ίατ11ρ έπικαιρότατο:; 
Παιάν τa σοι τψff qάο;, 
Χρ11 μαλαχαν χέρα προ-
δύλί.οντu τρι;Juαν fλκως αμφι:τολfίν ( 11), 

9) �Η.ισσαQυ,οιiο: Κ.: .�η)qοί /ΙLί ''\μφ;,τιfJ\ίΕ:. <.'Ι)ισο:, 11:4.�,
1966. (Τη συνέδt>ια τ<ί,ν (t\Τιπροσιlι:ιι," τ<ίη ΈΙλη,ι·/<ίJΥ πυ!Η•ι, iγfνοντο 
δ: τοϊ• ετου:· το εαρ έ, Δυq,οί: ,οι το q,θι,υ:τωρο" t'< 'A,-err)η, JUtQ(ι τάς 
ΘεQuο,:ί,ια: η,,ιιέ,n ,.lιί Πιιίοίrι ι''\ομ·σσθείσn). 

IOJ Δάμηαση: Ι. Χ.: Ή Πι•θογορειο: Ψυ;ι,ι,ή 'Τγω,ή. 'Ι.'Ι«τρικιί Xρo
YL,fJ.,, 3:.\-4, 191,;;_ Ή UEIFTη rιiίτη lδοθη cl>: διάί.ΕΕι: iY τιϊι Π(JQΙ'ιισσιΤι, 
{ιπο την αίγίόα τη: Πα,υ Ι η,ίοι 'ΕΗ•JΟΕι•ι: Ψυχική: 'Τγω,•η;, τή, 29ην Ία
,ουuρίοι• 196::ί. 

111 Πί,δαQο:: Π{ιθιο, Ώδη Δ . 480 - 483, HunLιn�forιl. Ed. Cadel 
ι·L Dayιes. Lonf1ιrιι, 1821 
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έκ τοίί όνίιματο; τοίί παρ' ' μήρι!_) ίατροίί των 0Εών, Οεραπεύσαντος 
τού; τραυματισΟέντα; " ιδην καί " ρην ( 12) ,1 καί μετ' αύτοίί ύπό 
των ΠυΟαγορείων έτιματο ώς πάτρων της Οεοδιδάκτου ταύτης τέ
χνης ,έφ' δσο.ν ή ιατρική «τό σοφJηατον», διότι «εΙναι ταύτην έπι
στήμtην τον μFν εξ ιlρχη; Άπόλλωνός τε καί Παιώνος, ϋστερον δέ 
τ<ί>ν περί τον ' σκληπιίJν» ( L3) Ίατρόμαντιc, είιρέτης τής ίατρικης 
καl μαντικής. 

«ΤάντείίΟΕν ηδη τώνδε δεσπότη δόμων 
αί,τφ μελέσΟω Λοξί� μεγεσΟενfί" 
ίατρόμαντις δ' έστί καl τερασκόπος 
καί τοίσιν αλλοις δωμάτων καΟάρσιος» {14) · 

Οϋλιο;, προστάτη; n"Ίc ύγFίαc, «το γαρ οϋλειν ύγιαίνειν» ( 15) · ' -
λ�ξίκακο;, απομακρύνων τό κακόν καί διδάσκων τούς ιατrού;, 

<\Φοίυφ γαρ καί τόξιον έπιτρέπεται καί άοιδή , 
κείινου δέ Οριαί καl μάντιε:; εκ δέ νυ Φοίβου 
ίηη:,οί δΕδάασιν άνάδλησιν Οανάτοιο» ( L6) · 

οίμιος, πέμπων τούς λοιμοί,;, ώς, έπί παραδFίγματι, δ τη; Ίλιάδος, 

«λητοίί::; καί ιός υίός· δ γάρ δασιληι χολωΟεl; 
νούσον !άνά στρατόν ϊδρσε κακήν; όλέκοντο δέ λαοί, 
οϋνεκα τόν Χρί,σην -iμίμασε,ν αργτήρα 
Ά τρείδη;·» ( 17) · 

''Ί'δρόμαντι;, δ παρέχων δια τη; πόσεως τοίί ύπ' αύτοίί εύλογηΟί,ντο; 
ϋδατος τ11ν χάριν τοίί χρησμοδοτείν, ώ; επραττε τοίίτο ή ΠυΟία έν 

ελφοί;, <<ταί,τη δF τής Κασσοτίδος; δύεσΟαί τε κατά, γης λέγουσι τό 
ϋδωρ καl έν τφ άδύτφ τοίί Θεοίί τάς γυναίκας μαντικα::; ποιεί,ν» ( 1 ) · 
'Ιατρός, πρώτος έν τrρ «"Ορκrρ» της Ίπποκρατικη; Συλλογη; άνα-

12) άιιπασης Ι. Ν.: Γυ\αίκε:; Ία'Τροι τιϊ1ν Ί-fρωΙι.(,)\ ΧρόΗιJ\, (Με·
λiτη άνέκ.hοτο:;). Τ' ο\οιια Παιώ, :τροηλθε\ iκ τοϋ παί(11 χαί σηuαίΗι τόν 
δι' έ-:τιθiσ�ω:; τι,1γ ιχειραη Οερα:τεύογτα, έ:; οϋ καl ή προσι•Ι\ι•ιιία (τοϋ '.\πόλ
λωνο:;) 'Τ:τερδ� :;ιο:;, ό hι' l:τιθέσεω; τη:; δ� :;ιii::; χειρό:; θερωτείιι,1\. 

13) 'Ιάιιfiλιχο:;: Ιl�ρί τοίι Πι,θαγορικοί· Βίοι•, 208. Ed. F.rmιn-Γ'i dot,
Ρarί�ιι'>. 183�. 

1�) .\ίσχί,ιο:;: Εύιιε\ίh�:;, 60 - 63. "\!ιirraj'. F.d. Oxford Cnιvrr�ιιy 
Ρι·e . ι 960. 

13) Στρά/iι,1\: Πιliλίογ Ι.λ', 1, 6. Kraιner. Ed. :\ιcolaι,Berolιni,I 52.

16) Καλλίιιαχος: Είς 'Αιτόλλι,1\α, Η - Η, Cal1t'n, Ed. l,cs Relles
.Let tι·e&. Ρaι·ί , 194 . 

17) 'Όιιηροc: Α, 9-12, i\(azon. Ed. Lι''> Be!IC's Leιιres, Paris,1955.

1 ) ΠαυσαΥίαc: ΒιυλίοΥ Ι'. 2�, 7, hubart. Ed. Teubneri, Lιpsiae,
1 73. 'Η μεγ Κασσότις 1110 ή μα\1�κi1 πηγή τοϋ ίεροϋ, ή δέ Κασταλία, ρέου·
σα μεταξύ τιi>ν άποκρήuνων Φαιδριαδω\ βράχωγ, έχρησuμοιτοιείτο πρός χά
θαρσιγ τιί>γ προσερχοuέ\ω,·.
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φeρόμενο:, </ Ομνυμι � ... .\:τόλλ(υνα Lητρον �καL θεο\,: �ηίντα:: τε καί 
:τάσα;, ίπτnοα; ;τuιεί•μενο;, f;τιτελέrι πuιήσειν κατά δύναιιιν κα� κρί
σιν η'1ν εμ11ν ,δρyον τύνδε χαί ξι•yyοαφ1Ί\' n'1νδf ... » (19). Ό iν ..)fλ
φuί::: 'λ:τολλων, ι:J:; μάντι;-ίατρο;, έλατρεί•Ηο μετ' αλλων ίαματικιi:)ν 
Θεοτήτων Υ.Ηι εν \ίνδ<�), Τεγέ(!., �:rά!_nl), '.-\f111νι.ιι:::, Ώρω:τιϊ'J, �ι
r..υώνι, Θράr..11 καί αλλαχού ( 20). 

"λυχαι<)τατοι μάντει;-ίατυοί ί•:-τηιι;αν οί κάτωΟι. Ό λΙtλιχμ:-του:::, 
αr.μιίσα; %ατά τό (5' ημισυ τuί• Ι-1' :τ. Χ. αι(7Jνο:::, Κατfνόει ηΊν 
γλώσσαν η7.)\' :-ττηνι7Jν, ,ωτύ:-τιν καθιί(_) <Ηω::: ηον <;'ηων τuυ ί•:-τιJ οφεων, 
Υ.ατrωηίντων εκτοπ συμοόλων τή; θεuαπΗ•τικη; τεχνη;, κιιί, {,πό 
του 'λ:τόλλωνο::: ηΊν tιιτ(_)ικ11ν διδαχf1tί:::, εf!f (_)cx:τH•cH τον "Ιφικλον, 
ι•ίiιν τοί- υωΗλtω: τη:: έ, Θ πσι.ι/ ί[!. Φι•λακη; Φυι ιχχου, :-τιχπχοντα fX 
γεΗτηπίου ιlνι zανότηηι::;, ι;,: καί τι'ι: μα Η ίσα::: Οt",'<η{ρι.ι::: του f1ιι
σιί.{ω::: τη:: ΤίιιυνΟο::: lftJ(jίτoυ, τι1::; Ιlυοιτίδα:::, κι.ιί τι'.ι::: 'λι_� ','fίας yι•
ναίκι.ι::: (:21). Ό 'Αuιπτι.ιίο:;, ι1χuιωι.ι:: ;ωτc'.ι ΤΩ ι.ι' {jμιπι• τοίi ΙΓ' :τ. 
χ. (.([U)\'O:, υίύ:: του 'λ:-τολίωνο::: Υ.ι.ιί τη:: :τι.ιτυικη:: χαιιιτο::: τυχ<ον, 
εδίδαξf την r..ι.ιλλι1\ι�'fl(.ιν τοί• πtλ(j ίου, :τ�uι'::.ητ11τοι• ιlι_ιτί•ματο:: καί 
φαuμuχου τiΊ::: τύη ε:τοχϊ1::, την Υl'\'l]�·ωίω, η'1ν ιιμ:τελοιψγίαν, ηΊν 
μελισσοzομίαν, την ελωοιψγίαν χιιί κι.ιτ{στη hιιίπημο::;, hιύτι κατ{
:ται•σε ΤΩ\' {:ιfΧΤΗ0f\'Τι.ι %ι.ιί fι:: ηΊν ί.οι:την 'Ελλrχδι.ι μ�γάλον λοιμΩν 
τιiη· Κι•κi.rίhων (22). 'Ο Πολι',,ι/'Ιοc:, ιίκμάπιι:: χατά το 6' ημιπυ τoii 
11" :,:. Χ. αlιiη·ο::, έΥ. ;'fνι:ι:ϊ::; .\Ιfλαμποδο::: ;ωί τοίi 'ΑπολλωνFίου :τνεί•
μιηο: ι.i.ψ_ιονομο::, εδι;ψηπεν ft:: Τ()\' Όhι•πΠf(.( Τ() :τει_ιίφημον Τ<>ξον, 
δι.'' ο{, χι.ιητο.Ξ.fυπc τοί•::: μ, ηστηιια: τη; Π ηνfλύπη::;, συνεϋούλευσf 
τόν ΒελλF(!Οq,Cη•τα :τuJ:: \'U. δαμrίπη τό,· :ττε(_)ωτ<'ιν ί:τ:τον Π11yrω0ιν και 
U..."'ίf%τησf φ11uην, ()Tf έ-τr.ινiψ(!fν ft::' τi 1,· l(ι))JV T()V Γλαυκον, υίΩν 
του l\1ίνωο::,κυί τη: Πι.ισιφιίη::; (23). Τοί•των συγχι!ονοί•σιν οί μυστα
γωγοί Υ.ι..ιί ίεψί::: - 1ατροί: ό Λίνο::;, ιlνατείλα::; πει_ιί τιJ J .400 :τ.Χ. κιχί 
Οει,ψοί•μ�νο: πιιηJ(! τη: 'Ελλψ·ικη:: :τοι11Μω::, {φευιιετης τή; με
λr�δία::, συγγι,ιι.ιφεί•: τοί• «:ιf(_)Ι. γ�νf σfω::; τu"Jν ζ<ί)(ι)ν>>, διδάσκαλο:: 
τοϊ, 'Οuφiω:: καl Ί·Τψαλiοι,;· ό 'nι,ιφει�::, μαΟηηΊ:: του Λίνου καί 
Υlελάμπαδ<ι; μέγας μ()\'Οιr..ό;, Οαυματο:τοιι'ι::, fιπηγητή:: του clσκητι
κοϋ 6ίου συγγραιμί1::: του <<:ιFι_ιί c�ί·σεω::»· ύ l\loι•aιιlo::;, υίός τοϋ 'ΟQ
φέω: ,μiγα; μουσικiι; χι..ιί :τοιητ11;, ΟιιησκΗ•τικt'ι:; ο�ι,ιωrΗ•τή::: ,συγ-

19. Lιltrl!, Ε.· Ο1·ιινrι·� (,orιφlet,", rl'JiφρorraLι•, νοl. 4, ]'. b28.
Ed. Ballier�, Ρarις, 1844 

20) .J a)'Πι!, \\'. ΙΙ,ιιt., r, 306-'ΗΟ.
21) Δάu:τιιση: Ι. :--1.: Μεί.u.μ:τοι•:, ό �lάγτι; zιιί (1ει:,ιι:τfι•τiι:. "ΙΙιιιι

.ιιι'J'σικ . ( Δημοσιft•πuι :Ι(!ΟΟfj'ί•ι: J. 
221 Δάιι..-τu.ση: Ι. :--1.: Άι:,ιστι,ίο�, ί, ΚυρηΗιίο: Μι'�ντι� - Ίατρι1; κιιί 

ό Λοιuί,:: τι,ι'\ Kυziιibι,J\. ,'Ε..,ΕΤηιJ � ΈτιJιρείιι; ΚιγΜ,υbιΥ<ίι-ν Μει.ετ<ίιν,,, τύμ. 
Ε', σεΙ. 1:19 - 1;,ο. Άθη\ΙJΙ, 196::i. 

2:JJ Διψ;ιι.ι.ση� Ι. Χ.: IJoiύHbo:, ίJ Μάηι; /ιιί Ίuτρυ;. <ι:Ίατρικά 
XQo,1,u. , 6 :ί,, 19GG. 
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Υιιιιφείιςι τl)U «πfιιί Οε ιιαπfία; T(lJV νόσων», πρώτο::; αρχιερεύς των 
'�λευσινίων Μυστηρίων· ό Βάκι::;, χρησμολόγος, ηλετουργός τών 
μυστηριακιt)V ί(ισεων. Εί:; αι'ιτοίιc; Επονται οί έξη;. ''Υ'πό τό ονομα 
Μόψος φέρονται δί•ο ηρω::; μάντει::;--{)ιωνοσκοποι, ών ό μiν ελαοε 
μέρος είς την Οήραν τού Καλυδωνίου κάπρου καί τήν 'Αργοναυτικ11ν 
έκστρατείαν, ό δ{, υίός τού 'Απόλλωνος και τη; :\fαντού;, Ουγατρό::; 

τού/ 'Γflρι:σίου, fκτισtν εν Κιλικίςι η)ν πόλιν ΛΙαλλόν, δπου καί το 
περίφημον μανηίόν το1 1• Ό Τειιιωίας, περίφημο; μάντι; τη::; 11ρωί
κης έποχη;, πρ0tίπε ,ηρί τη::; μελλούση; ύπι:ιιοχης καί <lνδρεία; του 
Ί-Ιρα.κλέου::;, μtτψοιιφuιΟη Ε ί::; γυναίκα lπί επτά 1:τη καί μετά επανέ
κτησt η'rν rlνδρικην φί,σιν τοι>, <lλλ' ίδι;Jν τήν 'ΑΟηνr� γυμνήν, έτυ
φλιυΟη ίιπ' αύτη::;· εν 'Ορχομ�νrρ τη::; Βοιωτίας ί ύρίσκωJ τό ΠΕ(_)l
οόητον μανηϊον τοιι. Ό 'λμφιάραο::;, ιιπογοvο::; τού l\fελάμποδο::;, 
συγκαταιιιOμfίται μΗα!Ξί, ηον κυνηγri>ν του Καλυδωνίοu κάπρου κα1 
τίί)ν 'Λι.ιγοναιιτιΪJν, συvFξfστ()άηυσε μετά των λοιπ(Ϊ)ν ήριvων κατά 
τιuν ΘηοίΪJν καί έφονεί•Οη, ώ::; πι.ιοείδε τούτο έκ τη;ι μ ιντικη::; τέχνη; 
τοιι· νι16; του ίπήι.ιχε πλησίον τοίi ΌρχομΕνοϊί έν Βοιωτ�, δποv 
έδίδοντο χρησμοί αυτού δι' όνΕ ί (.JW\. ''rπό τ' ονομα 'Αμφίλοχο::; φέ
ρονται 1Ίί10 μ(ιντfl::;, αιν ό ι:f::;, υίόc; του '.\μφιάρεω, έξεστρ(ηευσf μετά 
τrον Fπιγ6νων f\Ι(!Vτίον Τ(Ϊ)ν Θη6ιuν �ωί είτα ελαοε μέρος εί::; ηΊν πο
λιορκίαv τη; Τι.ιοίας, ί•πηρξFν εκ τιϊιν κτητ6ρων του Μαλλού τηc; Κι-
λ f ,:ι , f - C \ ') '() - • � � '1 ικιαc;, οποιι επωνυμΦ' μαντειον, ως και εν ._ρωπψ ο Fτερο::;, εκγο-
νο; τού 'Αμφιάρεω, εκτισι μαντείον εν 'Αμφιλοχιακψ "Αργει της 
· ρκαδία;. Ό Τιιοφιυνιος, περίφημος αρχιτiκτων, κτίσα; μετά τnύ
άlΊFλφου του 'Λ γαμήδου::; τόν έν \ελφοί; ναόν τοίi ·' Απ6λλωνο::;, ιvς
ανωτέρω fιδομεν, καί, κατά τινα παράδοσιν, διωχθείc; επί άποπείρςχ.
κλοπη; τιί>ν Fν αυτψ Οησαυριi)ν· :τάντω;, έτιμ11Οη μετά θάνατον ώς
ηρω;, εχων 'ίδιον μαντείον είc; εν ί,πόγειον σπήλαιον παρά τήν Λε-
6άδειαν εν Βοιωτίςχ. ,δπου έδίδοντο χρησμοί μετά πολλών τελετιuν
καί καΟαρμίον άπό μέρους των μανηυομένων ( 24).

Ό 'Ασκληπι6::;, υίόc; τού ' π6λλωνο::; καί τη::; ώραία; πριγκιπίσ
σης Ι ορωνίδο::;, καταλέγεται μtταξύ τών μαΟητών τού σοφοϋ κεν
ταύρου ΧFίρωνο::; καί ύπό τοϋ 'Ομήρου μνημονεί,εται ι\J::; &μπειρο; ια
τρός εκ Τρίκκη::; τηc; θfσσαλία; καί παη1ρ των επιτηδείων περί TllY 
χειρουργικ11ν Μαχάονος καί ΠοδαλFιρίου, τοίι πρώτου ήγψόνος της 
Τρίκκης καί τού δειιτέιιου τη::; 'lθcίιμη::;, λα66ντων μέρος εί::; τήν 
κατά τη; Τροία; εκστρατείαν. 'Ήρως-ίατρό::; παρ' Όμήριρ, οχι μ6-

, ' '0 ' 'λλ' ' 3 

' \ "δ δ ,.. ' νον τους πασχοντα; ε -εραπευεν, α α και ει:; του::; νεκι.ιου:; ε ι ε ι,ωην
( 25). •;Έ0εοποιήOη μετά τόν εκ κεραυνού θάνατ6ν του, κατά τάς 

παλαιοτάτας ίγαίας δοξασία::; της 0εοποιήσεω::; τιον χεραuνωθέντων, 
και ετάφη έν Δελφοί; παρά τόν «όμφαλ6ν», δπου και ό τάφος τοϋ 

24) Δάμυταση::; Ι. �-: Ίστορικαί Ίατρικαί Μελέται, τόιι. Α ', σ. 28 - 2').
2ii) Δάιι.-ιαση; Ι. Ν.: "Ενθ' άνωτ., σελ. 29.
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πρΟ ,Απολλι,)νίου δρακοντο�-μάντει,):: Πυθωνο::, καίτοι. κατ" lίλλην 
.εΥ.δοχήν, ό τάφο; αι•του εύρίσχετο έν Κυνοσοί•ρ<;:ι τη; .\.ακύ�νίας -i1 
τη::; 'Αρχαbία::. Βραδυτειιον μετηνασηυσεν ιο; πνευμα εί:; '�πίοαυ
ρο, και κατο:τιν έμυ11Οη εί::; τά 'h"'λΕυσίΗα Μυστήρια (26). Κατά 
τον Δελφικό\ χρησιιό\, ό 'Ασκληπιό; έyεννήθη, 'ίνα ά:τουίj ό μf γα; 
σωη1ρ των: έν ηρ κοσμr:) :τασχόντων (27), έκ πατρική:: χάριτος, καί, 
όντω::, έδοξασθη χαί έλατρΕι•πο έν τοί::; έπωνί1μοιc; ναοί::, τ' 'Ασκλη
πιεία, άπό Στ' :τ. Χ. μέχρι Δ' μ. Χ. αιώνων, δη έπεκράrησΕν η 
θρησκεία του Χρωτου, σωτηρο; και προστάτου ά:το παντός κακο1\ 
-σωματιΥ.Οϋ και 1Ίθιχου, χαί μι:γαλου ίατροί'i τών ψυχιί�1 tΥ.αι Τ{Ο\' σω
ματων διά τού::; πιπτfύπαντα; (28). Διά των διασ11μων δ' υίιί>ν του 
Ύ.αί τίί)ν ά:τοyόΗύν αι,τιί)ν έδημιουργήΟη 11 ίατριyη παράδοσι:; ηί.>ν 
ΆσκληπιαδίiJν. 'Εν υραχεί, ό 'Ασκληπιός εθεωρείτο yθονία θεότη::;, 
είχεν ώ:; σ-ί•μυολον τον οψιν και έν τrρ άδύτφ έπεφαίνετσ fι:. τrη' -
ί1:τνφ διατελούντα::; ασθενεί::, ο'ίτινε::; προηγουμένω::; είχον καταλλ11-
"λω::; παρασκΕυασθn ύπό τών ίΕριfων του, ίκανών ιατρών. ·'Ασκληπιfίιι
ίιπηρχον έν Έπιδαί,ρc9, Τρίκκη� Κνίδφ, Κιμ και αλλαχου· έκ δέ, τών 
έν αυτοί:: εί,ρεΟεισών :τλαχίίη1 και αναθημάτων πληροφοροί,μεθα περί 
τών θεραπfυτιχώ, μεθόδων τών ΆσκληπιαΌών καί τών θαυμασίων 
ιάσεων τύ'Ίν :τασχίJντων (29). 

Ό υίό:: του 'Ασκληπιού Ποδαλείριος μετέυη, μετα τ�Ίν α,ωσιν 
της Τροίας, εί:; Δελφούς και ελαυε χρησμόν να ύπάγη El( η1ν Χερ
σόνησον τη:; Καρία:;. Μεταβά:; καί έγκατασταθΕ�:; έκιί, έθερcίπευσε 
τ&ν οασιλFα της zcίιραc; ταί•της �άμαιθον και {ιπανδρεύθη η1ν θυ
γατiρα του Σίιρναν ( 30) · ί1πηρξε '& ό yινάρχη:: τών από της 'Ασία:; 
·Άσκλη;rιαδG>ν ( 31). Ό "Αυαρις, ίερευς τοϋ 'Ύ'περυορείου 'Απόλ
λωνος, έγiνυο fυφήμω:; γνωστό::;, δτε, κατά η1ν. γ' ολυμπιάδα ( 7 G8

�G' Χ) ' , ' ' ' ' ' ' ' ' δ- ι ;:> π . ., . , μιγας ,,οιμο:: ανα n1ν οικουμινην fνωκηιjιε και 
., Απόλλων έχρησμοδότησι:ν ι:ίς τούς αιτήσαντα:; τ-ίιν υοήΟειάν του
"Ελληνα:; και 6uροάροκ, δπω:: ό δημο:; των 'Αθηναίων, Οι:ίκίj εύ-, ' ι ' ., ' \ 1 ' Τ' ι,,. \ λ ' νοιςι, ποιηση υπfρ πr.ιντων ευχας και 1ιιτανειας. οη, ο,,αι τα, οιμο-
πι ηκτα rθνη ιπωψαν πρiσυεις, θεραπfυτάς-ίερετς, ι:,ί,ς 'Αθήνας καί. 
οί 'Ύ'πΕρυόρΕtΟι τον 'Άυαριν, δστις άφίκετο, έποχούμενο; του ίπτα
μέvου 6έλους του θωϋ, χαί, έπί κεφαλή:; τη:; ύγεωνομικη:: ταύτης 
ϊί:τοστολη:; ,σ11νιστq. τά Fνδειχνυόμε:να μέτρα καθαριότητος, τήν 
(1νάι ογο, δίσιταν χuί χορηγίσν ηίιν καταλλήλων φαρμάκων καί. προ-

26) Jayne. " : Tbιd., p 2'"i:!.
27) Ja,nι, \\· ll>Jd, p. 101
2 J Δίl'ι.ιιταση� Ι. Ν.: Ή Ίατριvη της ΚσιΥr)� �ι(ΙJθή-ι.η;. «Ίατρικύ

Χρο,ι·ι.α , '1 :2, 1965. 
28) 1αι.ι.;τuση� Ι. Ν.:
301 Gr1mal, Γ · Jbιd 
.31 J Δά.ι.ι.παση� Ι. Ν.: 

Ίστορι.Χαι. Ίατρι;,,σl Μ1:-1iτσι, τόμ. Λ.', σι). 30. 
Ρ- 3R0-3 1 

Ή Ίατριrι.η Σχοl.η τη� Ρόδου. "Ίστρικσ Χρο-
,ιιά.1>, 6 :12, 1966. 
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ισταται της διδασκαλία::; τrις ηλέσεω:; παρακλητικών λιτανειών, έξα
γνιστικιi>ν θυσιών και εύχαριστηρίων πανηγύρεων· καί, τ' άποτελέ
σματα των έργασιιί>ν του ύπό τόν 'Άβαριν παγκοσ,μίου τούτου ίατρι
κοϋ συνεδρίου ί�πήρξαν λίαν ΗJ,νοϊκα δια Tll\' κατάπαυσιν του λοιμού 
(32). Ό 'Επιμενίδης, Κρής χρησμοδότη::; καί θεραπευτής, δστις, 
φΟίνοντο::; τοϋ Ζ' π.Χ. αίώνος, απεκάΟηρε ηΊν πόλιν των ' θηνων τοϋ 
Κυλωνείοu ίlγους, ελέγχων ποτi τόν μϋΟον τη::; συναντήσεως των 
αετών από τώ.ν άκρων της γη:; ε ίς τόν «όμφαλόν>> ( 3 3) Χαl λαβών 
χρησμόν ασαφή εfπεν· <<ουτε yύ.() ην γαίης μέσος όμφαλό::; οϋτε Οα
λάσσης· είδέ τις εστι, Οεοίς δηλο-:, Ονητοίς δ' αφαντος>>. ΠιΟανω::, 
δ' εκ τοϋ ανωτέρω άποφθέγματος ό ' ριστοτέλης όρμώμενος άναφέ
ρει· «περί των έσομiνων ουκ έμαντεί,ετο, ιlλλά περί των γεγονότων 
άδ{1λων δέ>> ( 34). Ό Λ υκοϋργο::; έκ Fλφων ένεπνεύσΟη την «ΟF
σμοΟεσίαν>> του ( 3:S) καί, δη οί Λακεδαιμόνιοι ύπό λοιμοϊί έμαστί
ζοντο, μεηκάλrσε κατά πυΟόχρηστον τόν, επίσης Κρητα, Θαλήταν, 
nπτις άπεμάκρυνF η'1ν επιδημίαν δια καΟαρμων, μουσ•κης καί μαγι
κιi>ν ϋμνων καί, έπί τn ευκαιρίq. ταί,τη, έδίδαξε τόν Λυκοϋργον την 
τέχνη.ν τοϋ νομοΟεηίν (36). Ό πρώτος φιλόσοφος ,ό Φερεκύδης, 
ημών τόν Θεόν, έπεσκέφΟη τοί,::; ι\ελφούς καί, κατά τινα ποιητικήν 
εκδοχήν, ερρίφθη (ΙΠό τοϋ Κωρυκίου ορους, 'ίνα τό σωμά του εξα
φανισΟn· έν ώ κατ' ί.ίλλην, απέΟανεν εις ηλον καί ετάφη ύπό τοϋ 
ΠυΟαγόροιι (37). 'Αλλά καί ετερος φιλόσοφος, ό σκοτεινός 'Ηρά
κλειτος, λέγει, δη ό fν \fλφοίς 'Απόλλων οί;τε διιΊ\ λόγων εκφράζει 
τας σκέψεις του 0-UΤε τα::; άποκρm:τει, άλλα δια σημείων φαν>ρι.ονFΙ 
ταύτας· καί ή ίέρεια-έρμηνFί1τρια των χρησμών του λαλεί από στό
ματος παραληροϋντος, ανευ χάριτος, λεπτότητος καί ϋφους, δια φω
νής έξικνουμένης εις τ1\ν αίωνιότητα, Οείq. χάριτι (38). Ό μέγας 

1964. 
�2) άιιπαση� Ι. Ν.: Οί Σr-ιύθαι 'Ιατροί. «'Ιατρικά Χρονικά», 3 :2, 

33) Ό «όr�ταλό,» ητο λίιΟο:: ίερό::, σχi1urιτο:: κω,ικοϋ, ίιπέρ ο.Η,) τοϋ 
όποίο,, σι,νηνηΊΟησαγ οί δύο άετοl τοϋ '\ιό�, :τεμφθένπ:: έχ τιiΊΥ περάτων 
της διαιιέτρου της ίι:τό τιί>ν άρχαίωΥ \'Οιιιtοuέ, ης δισκοειδοϋ, γηc, καl έθεω· 
ρε1το σύιιϋολον τοϋ κέγτρου ταύτηc, εΥθα οί �λq,οί. ( Deνambez, Ρ. eι Col
la borateu1·s · Ibid.). 

3-1) Δάιιι.;τασης Ι. 1 . : Έ.-τιιιενtδης, ό Ποιnτή::, ό Χρησιιοδότης, ό Θε-
ρα.πε,,τής. «Παρνασσός», 3: 1, 1953. 

35) Μελισσαρό.-τουλος Κ.: 'Έ.-θ' άνωτ.
36) Δάιuτασης Ι. Ν.: Ίστορικαl Ίατρικαί Μελέται, τόμ. Α', σ. 51-52.
37) άιμ:ταση:; Ι. Ό: Φερεκύδη::, ό Σύριο; Κοσuολ&γος Φιλόσοφος.

«'Ιλισός», 7 :239, 1962. 
3 ) ά.uπασης Ι. τ.: Ήρά·ιJί ειτο:;, ό Φιλόσοφο:: καl Βιολόγο;. «'Ελ· 

ληνιιχή 'Ιατρική», 36 :3, 1967. Τά είς τόν Ήράκλειτον άποδιδόιιεyα άποφθέ
γματα εχουσιν ούτως· «ό α.-α�, ου τό uαγτείόν έστι τό ιν Δελφοί::, ούτε λέ
γει οvτε κρύπτει, άλλά σηuαίΗι» καl «Σίδυλλα δέ μαιyοιιέ,φ στόματι καθ' 
Ήράr-ιλειτον άγέλαστα καl άκαλi-<αιτιστα χαl άuύριστα φθεγγοuέyη χιλίων 
έτών έξικΥείται τii φω,η διά τόγ θεόν». (Πλούταρχος: Περί Χρησμώγ της 
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μί•στη:: Πυθαγόρα::, θεωροί•μενο; ένσάρκωσι; τοίι 'Ύ':τερβορείου 'Α
;τόλλωνο:: ( 39), ί1:τό τη; Πυθεία; Θεμιστοχλεία; «τά ;τλείστα τιϊ�,· 
ήl:Jικών δογμάτων λα6ε�ν» ένομίtετο ( 40) καί ύπό τού ίερατείου τοίi 
Θεοϋ έδιδαχθη η'jν τέχ, ψ τη; νGμοθεσία::, δι' δ και οΊ Πυθαγόρειοι 
«.νομοθέται :τάντων αριστοι γεγόνασι» ( 41)' και ni; μουσική::, 11τι::; 
«μεγάλα συμδιiλλεσθαι προ; ύyείαν, αν τις αύτfi χρηται κατά το1Ί:;; 
;τροσήκοντα; τρόπου;» ( 42) · και ό Πυθαγόρα; «κάμνοντα:: δέ τά 
dώματα έθtράπευε και τα:; ψυχά:;; τού:: νοσούντα:: παρεμυθείτυ, τοί1::; 

μέ.ν Εl[<�δαί; και μαγείαι::, τοίι; δε μουσικij» ( 43). Ό Πλάτων τόν 
Ά::rόλλωνα τιμi' μετά τού \ιός, ώ; νομοΟέτην, θεωρεί αtrrόν έξέχον
τι:ι μεταξιι τiον μάνηων Υ.αι άναγνωρίζει, μετά των l\-foυσ(ΪJV, 11γέn1ν 
της παιδεία;, ην θέτει πρώτην και ύστερέαν ( 44). Προκειμένου 
περί μοι•σιχη::, ό άδελφό:: τού έκ Λοκρών τη; κάτω Ί ταλία:: ίατροϋ 
Φιλιστίωνο;, χαθ' α έκ ·rυίί Καιλίου Αύρηλιανού πληροφορούμεθα., έ
θεράπευε τά; ρι:υματιχάc νόσους διά μουσικη::::, 11τις θέτει είς παλ
μικ1iν κίνησιν τά προσβληθέντα μέλη και άνακουφίζει έκ των πόνων 
( 45). Κατά Θ,όφραστον, έ:τίσης, «νόσου; ίο.ται μουσική, ίσχιακούc; 
ανόσου� έπιτελείν εί χιιταυλήσοι τι:; του τόπου τii φρυγιστί άρμονίq:. 
Ίϊi;rαιι γαρ ή καταί•λησι::; καl ίσχιάδα. Μία δi φύσι::; τηc μουσικής, 
κίνησις τήf ψυχη::κατ' άπόλυσιν γιγνομένη τιον διά. τά πάΟη κακιίJν» 
( 46). 

Πυθία;, 40-Ι<δ, 21 ;,,αί 39ϊιι, G. Ed. Firmin - Didot, Parιs11s, 1 68). 'Τπίι 
τ' οl'ομα Σ ίf>υί.λα φrρο, τω ίrtιειο,ι χρrισμοδότιδες καί προφrjτuδ�:;, ώς ή 
Τρωί,,ή, ή Δελφι·ι.ή, ή Λυδw.ή, ή Κι-μαία, ή Έρι•θραία. (Grimal, Ρ .. IbHI.,
JJ. 4.20-421 ). 

39) Δάμπασης Ι. Ν.: ΠυθαΎόρας, «'Ιδρυτής Φ,ί.οσοφικης και Ίατρι·
·ι.η: Σχοί.η:>>. «Έ) ί.ηνικη 'Ιατρική>,, 32 :9, 1963.

40) ΔιοΎε, η� Λαίρτιο:: Βίωy -ιαί Γνι,}μι,ιν τGιν i\ Φι, οσοφίι� ΕΜοκι-
uησάντι,η, Η', 8. Ed Ilanard ι niνPrsity Pre�'>. 1<J Ο 

41) Ίάιw).ιχο:: Περί τού Πυθα:γορι-ι.ού Βιου, 1 ι;:J.
42) 'ΙάU-δ)ιχος: Ένθ' ά,•υη., 1G4.
43) Πορφίιριο:: Πιιθαγυρου Βίος, 33. Ed. F1rmιn-J)ιdol,Parί<,ίi&l829.
44) Πλάτων: Θεός, ίlι; γε τό δικα.ιότατον είπεί, · πrιριΊ μέν ήμίν Ζεί1ς,

:rοιιρά δε Λακεδαιuο,iοι:;, όθεν σδ' i.στίν, οtμαι -q;ά,·αι τοί•του:; 'ΑtJτόλλωνα. 
(. • όμοy Α' 624αJ. Πι,1:; iν τοί:; τού Διός Ι.εγομ{, οις νόμοις τοίς τε τού 
Πυθίου Ά:τό) λι,ηο:;, οϊι:; Μί,ω:; η -ι.,αί Λιrι.ούογο:; �θέτην. 1 Αί,το:θι, (;32δ). 
Προς τούτοι:; δ' ετι ,αί ;τοι)οί:; μάντεσι ;,,εχρnu{yου:; ε[ναι τοί:; τι αλι,οις 
;,,αί τι,ι Δυ.q,ικίίΊ '!\;το/ λυηι. 1 Αύτόθι, Γ' (,f\(jα) Θι,ψεν παιδfίrιν εt,r1ι πρύι� 
την δ,α Μουσι,ιν η Υr1ί Άπο1.1 ω\Ιι:. ( Αί,τόθι, Γ b:i4ιι). Γ,d. Teubnf'l'Ι 
Lιp'>Ιae, 1859 

ι, 3 \ Caelnι<, .\ ure11anu ς Loιa dolent ιa dι•c,ιn ta<,'>C, quar• c um ">,11-
tum '>umρrr·nt pc1lρ1tanrlo sιdι u<,<,o dolore mιtι•<,uιenl. (Tardarum 
J'a�',ιοηuπι, V :!1 Drabkιn Ed 1Jniver<,ιt) ol (,h1c.ago J )rι•<,<,, 1950. 
'Ε-τίσr,:;, ί,ρα -ι.,σί Δα.LLrτασην Ι. Ν.: Ίστορι-ιi ι 'ι\. \σ,ι:r-ιοπησις τι,ιν «Ρευ,ματι
;,,ι,ιν Νοσων. «'Ιατρι-ια Χροyι·ι.w,. (Δημοσιεύεται προσεχι,ις). 

46) Θεόφραστος: 'Αποσπά-σμ<ηα �7ο,, 88οΥ, 89ονΕd. Teubnc-rί, vo],
ΠΙ, Lip5ίae, 1862. 'Ε-τίση:;, όρσ -ιαί Δάμπασην Ι. Ν.: Ένθ' ύ.νωτ. 
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Τόν 'Απόλλωνα ετίμων σοφοί, συνFβουλεί•ο.ντο ήγψόΗ:;, έξ αύ
τού ένεπνέοντο ποιηταί και καλλιτiχναι, δια της Οείας χάuιτός του 
.έμυούντο μάντεις, ,1ομοΟέτω καί Οεραπευταί. Οί χρόνοι bιεbέχοντυ 
αλλήλους μέχρι τού �Fιιτiρου ήμίσως το1ί ' μ. Χ. αίιί)νο:;, εποχ11 ν 
έπlώνυμον τού ιατρού Όρειβασίου, τού δποίο1• τό μέγα συγγραφικόν 
εργον Οεωρείται μοναδικόν καί μνημηώδε:;· εν αυτψ απαντώνται 
ί�έαι πολλιίJν μεγάλων ιατρίον της ύ.Qχαιότητο; ,αϊτινες μετ' άκρι
δείας περιγράφονται· δiν έκπροσωπεί, τοϋτο, μόνον την ίατρικ11ν τού 

' μ. Χ. αίώνος, άλλα καί μετιιl'>ίδει clποσπάσματα τού Γαληνού και 
u.λλων bιuσήμων συγγuαφέων, ατι να Οά έχιίνοντυ, και ή εκλυγ11 αυ
τών. μετά φροντίδος γενομένη, συνετέλεσεν εις τήν διατήρησιν τών
καλλιτέρων σελίδων τη:; ίατρικης γραμματεία;· άκόμη, χά(>ις είς 
αύτό, διεδόΟησαν καί ε�1ένοντο προσφιλή τά Γαληνικά εργα. Ό 
χαλκέντερος και άκάματος οίίτο; της τέχνης τοϋ ' σκληπιού θεράπων 
εγραψεν έβδομήκοντα βιβλία, ύπό τόν τίτλον «'ΙατριΥ.αί Συναγω
γαί», κατά παραγγελιαν τού αυτοκράτορος 'Ιουλιανο�, καί, βραδύτε
ρον, περίληψιν αύτών ύπό τόν τίτλυν «Σύνοψις 'Ιατρική», αφιερωμέ
νη εί:; τό.ν υίόν του ίατρόν ΕυστάΟιον, ώς καί «Περί Εύrοορίστων», 
χάριν τού ίστοριογράφου καl σοφιστού Εύναπίου ( 4 7). Κατά την 
έποχήν τού Όρειβασίου εμφανίζεται τό φωτεινόν μετέωρον τού φιλο
σόφου 'Ιουλιανού, καίσαρο:;, εί:; ήλικίαν είκοσι τεσσάρων ετών, άπό 
355· μ. Χ. και αί1τοκράτορος άπο 3Gl μέχρι 363 μ. Χ., οίίτινο::; ή 
προσωπικότης επέπυρε τ11ν προσοχ11ν καί τό ενδιαφέρον σοφιίJν καί 
λογοτεχνών καί εξακολουΟεί γοητεί•ουσα μέχρι σήμερον_ ( 48). Οίί
τος μεγάλως ετίμα τι'-Jν ίατρικ11v έπιστήμην και έθέσπισε νόμους 
προστατεύQντας τούς εντεταλμένους νά διδάσκωσι ταύτην άρχιάτρους 
( 49) και τούς επαγγελματίας ίατροί,ς, περί ών, τG)ν τελευταίων
«Ίουλιανοϋ ,1όμο� περί τrίJν ίατρr7>ν. Τ11ν ίατρικ1Ί.ν έπιστήμην σωτη
ριώδη τοί; άνΟρώποις τuγχάvειν τό εναργές της χρείας μαρτυρεί, διό
και ταύτην έξ ούρανού πεφοιτηκέ-ναι δικαίως φιλοσόφων παίδες κη
ρύττουσι· τό γάρ άσθενές της ήμετέρας φύσεως και τά τών έπισυμ-
6αινόντων άρρωστημάτων έπανορΟοϋται δια ταύτη;. 'Όθεν κατά τόν
τού δικαίου λογισμόν, συvίrδά τοί; ανωΟεν βασιλεύσι θεσπίζοντες

47) Δάμ.:ιαΙση� Ι. '.: Ό Όρε,6άσιοc καί ή 'Εποχή του. «Ίατρικα Χρο
νικά>>, 6: 2, J 966. 

48) \'a ilicv, Α: IIisLoire dr Ι' Empire Byzantin, vol. Ι, r, 86
Ed. Picard, Paris, 1931 

49) Ιιηp. Iulianus Α. ad Arc111atroς Radιo arquiLaLis rxpo�cιι ut
Yeterum privilegia principuιη cιrca vos censraωιιs cςςρ fιrmanr]a. 
Pι·oinde no ιrae m.ιn�uPludinis s.1nctιonr ubnixi, securi a mole lii� 
munerum omnιum pub\icorum ι·elιquuω ιempus eaιatis ιuqiter agitabι
li . ('Jο,�λια,•οϋ: · �;πιστολαί, τομ. 2, σ. 76, Bιιiet. Ed. Le Belles 
Lettres, Paris, 1960. 
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ήμετέρ<t φιλανθρω:τί<t κελεί'Ομεν ηον οουλευτικιον λειτουργημάτων 
ανενοχλήτους ίψά; τοί•; λοι:τού; χρόνου; διάγει ν» ( 30). 

Ό Ίουι.ιανός μετά τού 'Ορεrυασίου ύπηρξαν οί ϋστατοι ελφι
κοί μυσται, τού δευτέρου φερομενου ώ; ακούσαντος του τελευταίου 
Δελφικού χρησμοίi, δτε εστάλη ώς πρέσυυς ύπό του πρώτου εις τό 
μαντείον του ·Απόλλωνος. Καί τό ίερόν κατάχειται είς έρείπια, 11 
λαλούσα :τηy1Ί έστείρευσεν, ή μάντις δάφνη έξηράνθη, τα ύλικσ.. 
σύμυολα, ύ:τέχυψαν εί; ηΊν φθοράν τοϋ χρόνου. Ή Έλλη

ν ιχή, δμως, 
ψυχ1Ί tfj καί κρατεί n)ν δiοα τού Άπολλωνίου Φωτός ανημμένην 
Χαί καταυγάζουσαν τό Πνευματικόν Τέμε,νο; nϊς Δελφικης 'Ιδέας. 

:'>Ο) Ίοι•Ι.ι<1'ό:: Ένθ' ά\ιιΗ., σελ. 77. 'Επίσης ;ι..α.ί πυι;.,u Idί']er, Ι.:
Physιcι et Μρdιcι Graecι l\11nores, νο]. ΙΙ, p. 464. Ed. Hakkf'rt, Am
sterdam, 1963. 
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ΠΡΟΣεΧΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΟ ΑΝΤΥΑΡ 
Ό Πρόεδρος της Όμοσπονδί

•:ις 1ών έν Ευρώπη έθνικών τμη
μάτων της Θ�οσοφικης 'Εταιρία;, 
Τζων Κόατς, άγγέλλει δτι δια
,τρι,) ματεύεται ναύλωσι άεροπλά
v,ιι, για μια έκδρομή στο " ν
:-υο�, μέ την ευκαιρία της προ
σFχοϋς διεθ,νοϋ; συνόδου της Θ•
οσοφικης 'Εταιρίας. Περίπου Ο 
μίλη της 'Εταιρίας άπό διάφορι'c; 
χϊϋρες της Ευρώπης Οά μπορέ
c,, 'ι!ν νά έπισκεφΟουν τ11ν παγκο
σμια εδρα μέ σχετικά οίκονοω
κοί,ς δρους. Ή έκδρομ1Ί Ο' άρ
χίση λίγες f1μέρεc; πρό των Χρι
()τουγέννων καί θά τερματισΟη 
στάς 10 'Ιανουαρίου. 'Εκτός άπ.'> 
τ11ν 1διαμον1Ί στο "Αντυαρ (πού 
δr:,·1 πεοιλαuδάνεται στο κόστος) 
ύπολογ(ζετ�ι δτι τό ταξίδι Οά 
στοιχίση περί τις 175 στερλίνες 

Τό αεροπλάνο θά περάση καl 
&πi) ηΊν ' θ11να, ωστε θα μπο
ρέση νά παραλάβη έκδρομείς, ίι,· 
' ' ξ υπαρ συν. 

ΚΑΙ ΠΑλ 1 

ΠΡΟΕΔΡΟ� 

Ο Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

185 

Τό πρωί της 17ης Φεβρου...ιρίι•υ έγκατεστάθη στα καΟήκοντά του ,έπανεκλεγείς ώς παγκόσμιο-
, δ - Θ 

" πr!οε ρος της - εοσοφικης Έται-
ι,ίας, ό Νιλακάντα Σρί Ράμ. 

'Εκ των 26.487 δικαιούχων εν.
λi γέωιν - μελών της Έταιο(,.. · 
ί ιt ήφισαν 16.145. 'Εξ αυ.τω� 
13.627 έψήφισαν ύπέρ τού προ
i�Qου, 241 έναντίον, ύπηρξαν δί 
κιιί 277 ο.κυρα ψηφοδέλτια. Κα
τά τ11ν εκλογή αυτ11 δέν εtχεν 
zιτεθfi αλλος ύποψήφιος άπό τον 
{:τ; σειράν έτών θαυμασίως διευ
l\. νοντα ηΊν Θεοσοφικ11ν Έταιρί
αν εξοχον Ί νδόν διδάσκαλον φ�-
1 όσοφον. Τά έν 'Ελλάδι μέλη 
τi':: 'Εταιρίας έψήφισαν απαντ,:ι 
ύ:τέρ τοϋ Ν. Σρl Ράμ. 

'Αποδεχόμενος την έκλογή του, 
rι:τε: 

«Προς δλους δσοι έξέφρασαν 
πι_>ός έμέ τ11ν φιλοφροσί\ν!] καl 
ε ι ιπιστοσ{,νη τους, έπιθυμωνά. ά
;' cυθύνω είλικρινείς ευχαριστίας 
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Υ.')ι τά; αρίστα:: ει-χι.ι::. Θεωccϊι 
�i r, 11 :τρύ; ειιέ έμ:τιστοσί•νη ση-
1, ,.1ί Ηι μΟΗJ\' εμ:τιστΟΟl'\ η :τρύ� 
ι\ ι:ι'ψfνψ u.:τοψιν, :τολιτιzην Υ.·tι 
z,ιτα.νόησι, τι7η· θωσοqιι.ι7η· �η
τηιιάτc,η. 'Ω:: :TQ():: τ11ν νομιμο
ι,·ι,οσι•νψ. 11 ό�ωίυ ιl, αφέρt τω 
ο� :τολλι.ι μφιιματrι, 0Η,ψι7ι οτι 
ί ί"αι :τάντοτε αμοιδαία. � ημαί \ 1 

"". ιΥ.u'ηωα αμοιβuία εξάρτησι 
;1: 60{10Ηι.ι ·για τφ έ:τιηiΗΗ 
; Ι'(J- μεγάλου σzο:τοv. Θά ιt_)ΟιJ
� ,tΟήσω \(Ί. διατηρ{1σω α ι•τ11 ΤΙ�\ 
�: ,μ--τ:ιστοσί•, η, :τοί• ε;έqρασt 11 ψ�ι
<('Οφορία. Ται•τοχρο,ω::, ,ι'>φείλω 
νc: εΥ.φQάaω τον σεβιωιιό μου 
:Τ['Ο; το δι zαίωμα κάθε Llf λοιι:, 
ιl/.ί.α χαί το χαΟηκον του 11ι•νάμα, 
νϊ, yηφί'Cη κατά ατι•μtΚ1]\" yρίσι'.. 
rιη ψηιrίtη «ί•πφ> 11 <<Υατά», .-"· ΙJ"Εί :ταντοη α:τύ το lί)ΙΟ ενδια
(, c[)�V για ηΊ,ν εί•ημερίη nϊ:: 'Ε-
1ωρία:::. Ί{ bιαcrouά απυψfων ()ΕΙ' 
E:"Ol(Jf!1'CH την ιδt()Τψά μη::: ίιJ:: 
�· Ε I ιίη• μια; οιχογtνεία; , διύτι Ί 
αhελφότη;, 11 άφοσίωσι; χαί 11 
cr•,) ικότη::: :τψ,ιάζουν u:τ<'ι :τηγη 
ϋιιΟύηρη, :ταρά οί διuφορi:: 1-:;ιόψεων. Γι' αυτό, ά, τιλαμβάν J

μαι καί ύ:τογραμμίt'J) τ1 1ν rlνάγ
κη νά ύ:ταρχη πάντοη ατην 'F, 
ταιι_ιία :τλήι_ιη:: ελΕυΟεuίrι γω '/(λ

θε μέλο; ν' tντιλαμοάνετuι ϋi. ι 
τύ ζητήιιατο ·γιά λογαριασμό του, 
ινά ι.ρίνη ','tά λογαuιαιψιΊ του, 
X"L ιιέσ' ι'ίπό αυτήν ηΊν 0.ΕυΟr-

' ' ' C: ' ' ") ριη για τον εαυτο του ν ι.ινυγνω-
(·ι'ί:η την ίδια ελευ0Ερία καί ;'HJ.
r.αCένσν lί.ι.λαν.

Σ' fναν αριθμό τηλεγραφημά
των καί έ:ηστο) ων τά συγχαρητ11-(!Ι ι1 μιλούν γιά «έΥ.ι.ογική έπι
τ,,.1ίω>. 'Rϊιτυχία σημαίηι άνr.1.ί ηψι μια; προσπαθείας, :.τού μπ >-

ι1υvσε \'(1 καταλ{1ξη και σί: απο
Η'ι. ία. 'Αλλά έγιο διν άνέλαf�α 
r ιμιιία ΠLJΟσ:τάθΗσ αυγκεντρ{ΟΟΕ
ω:: ΙJ•�'μpι,η· ;•ιά. τ�'ι,ν θέσι τοϋ :τρο
t "-ι Ol'. 'Όαη συιιυαίνουν σηΊν πο
(.1 ,ι.η δεν ισχί•οι•ν στi1 Θωσοφι-

, 'Ε ' 'Η ' ' ,.η "ταιρια. παρουσιασι:: μου 
α ''" ψηcrο τιίιν μελι7ιν ήταν ό μό
, ο: τρο:το:: νά :τροσφέιιω ηΊν r
ι.ηύ ιιοι· ι:τειδ�Ί αι•το ιl:τοτελο,. 
Ι•t τ�'{ν ε�ιΟυμία τιί)ν :τtρισσοτf
- ων τμημάτων και μtλιϊιν. Δ�ν 
αηιιηίνΗ δτι 'Cητοϊ-σα νά έκλεγιίJ. 
,;\' έ'C{μησα ποτi α:τό κανι'.ναν, 

')Ι ')\ ')' \ \ f ω•ωα η εμμεσα ,να με ψηφιση. 
'Ωaτε. b�ν τίθΗαι ζ11τημα έκλο
''ιι.η:: έ:τιτυχία:: <<μου». 

Τέλο::, ό Πρόtδρο; Σρί 
J'ιΊ.μ �ί;τε: 

«"Ενι:ι:: α:τό τοί1:: l\Ιι.ιχάτμαr.τι'· :τur7πα χ(!ιλνια �η:: 'Εταιρία�: ' "l '1 ο , ' ' , r ι ,f: .,,. f η απο τον κοσμο σα; α r',ν διχόν μα::. Δεν εσήμαινε 1•ά.f{ ι γη κανtίς α1tό fνα μ{ρο:; γιαil\ μεταβη σί: αλλο, π. χ. σταΊυ,ι)ιίια η το Θιυiτ. 'Εα{ψαινc ,,, r;;ιοχτ{1ση μιά bιαψΟ(!Fτικ�Ί l ι.τ:•ι ,�σι γιά δλα τά :πράγματα τη::-1,;ϊ1::, r να διαφορfτικό πνειϊμ t
;'ιιι τ�'ιν σκiψι καί ορασι σ� κιίΟt
�ητι,μα. λωρί; αυτό το πνιυμα, �l
Ί•.τ 1ιuία μποροιiσε νά [χη ενr.ιf ιτομμύριο μέλη, να [χη γρα
<ι·� ίr:ι μFγαλοπρεπη καί νά έντι•
τr,J,J / )1 η'ιν κόσμο. 'Αλλά πρrι::;
τί; :\ιΊηΊ hιν Οί.ό :τροωΟοϋαf τοί,::;
, ,,r τrού;, γιά τοί,::; όποίου:: 11 'Ε
τ ι[():α ίδρί,Οη. Θά διαακΕοιίζαυϊ. 
rι,ι•::: ίουτού; μα; μ, r να φr.ίντα
ΟΨΙ, μ' fνα απατηλό μι'γαQΟ 
r n',v rρημο . .,Οσο για ηΊv δύν 1-

. 'Ε , " , "ξ' ι τη:; • τοιρια; και η)ν α ια 
τη:-, Οά -ijΟελα να τονίσω Π�)ς οα
σ:t,,αι σέ Υ.ύ.θε μD.ο; και OX,L 
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σ ·ι ίι:: άξιωματούχου:::;, δποιοι καί 
,α �Τναι. 'ΙΙ 'Εταιρία, μ{σψ ίκά
� 1JU των μελrί')ν της, ΠQέΠΗ \1CL 

-γινη fνα κανάλι, πού :τρ�πει νά 
μ· τ ιφ{ρη τό φως καί την ΕL(!ήνιι 
cιr ί,ς ιlνΟρώπους, πΕρινώντας 

' � ' ' 
'δ - R 

-ι:�,. α�ο το σκοτα ι τη; uασιΥ.ης
ι .. ι"Ι0f ιας». 

Ή 91n Διεθνiις 

Εύνοδος Θ. Ε. 
ΊΙ 91 η διεΟν1Ίς σύνοδος της 

Θεοσοφικης 'Εταιρία:::; συνηλθt, 
κατ' εξαίρεσιν αυτή η\ φορά, ο
�ι στην εδρα της 'Εταιρίας, τό 
"λrντυαρ, αλλά στό Βαρανάσι 
(Μπενάρες), δπου ή εδρα τού ε-
0, ικού Ί νδικού τμήματος, για 
, ά διευκολυνΟούν στην παρ'lκο
λοί,Οησί της οί Οεόσοφοι τη; 60-
ρείου Ί νδίας. 

Παρέστησαν αύτο�ροσώπως αν
τιπρόσωποι από t'l]V ' μερική, 
'Αγγλία, Νέα Ζηλανδία,, Όλλαιν
tία, Γερμανία, Φινλανδία, Κανα
-<)ii, Αύστραλία, Άφρικ1Ί καί ϋ.λ
; ες χώρε:::;. Περίπου 400 μέλη, 
αντιπρόσωποι εΟνικιί:ιν τμημάτων 
τη; Θεοσοφικης Έταιρίαc; ,συνε
,ιc ότησαν την 91 η διεΟνη σί,νο
hο. 

Κατά το εθιμον, 11 σύνοδο; 
αρχισε μέ προσευχάς :τιστών τιο J 

�,fεγάλων Πίστεων: 'Ινδουισμού, 
Ζωροαστρισμού, ΖαΊνισμοϋ, Έ-
6ραϊσμού, Βουδδισμοϋ, Λlωαμε
θανισιιοϋ καί Χοιστιανισιιοϋ. Έ
..πίσης: δλοι μαζί, εκαμαιν ηΊ, 
:ταγκόσμια προσευχ11 της 'Άννι 
1\1,,:{ζαντ. 

Κατα ηΊν διάρκεια ηϊς συνn-

δου εγιναν �ιιο :τ, fUflίl.TlY.U συμ
πί�σια. Το Π(.Jώτο είχf ώ:: Οέιω: 
1 lοιο Είναι το Πα(.J()V σίινΟημα 
της Θεοσοφικης 'Εταιρία::. '[Ι 
.. ί::. ΚάΟρην Μπητσυ Ε 11n δτι r1Ί 
σί•,•Οημα Εlναι πνευματικότη:: Εtς 
άντίΟεσιν πρό:::; ηΊν ίιλοφuοn ι, •ην, 
r'.ν•bιrτέλεια Ει:::; άντίΟεσιν Π(!ΙJ; 
τό.ν έγωισμόν. 'Η μί; Τζόαν ί\Ιόu
ι_ιι:: ,αΟώρισε τό σύνθημα ,;ς 
<,Στ�ριγμα 1:.ις τον εσωΟΕν θf
()1'). Ό ανUρωπος, είπε, δίν μπο
ρΕί νά όδηγηθη πρός τον Fνtό; 
αυτού Θεόν, άλλά μπορεί νά 
στ()αq, η πρύς αύτόν. 

Το δεύτερον συμπόpιον είχε 
Οέμα το εφικτόν της Ειρήνη; στό 
έγγί•c, μέλλον. Ό ΡαμανάΟαν εt
ΠΕ Ο rι ή έτέQα επιλογή, πλην τη; 
: ίρηνηc;, εΙναι ή εκμηδένισις, λό 
γω της ταχείας αναπτύξεως τω� 
ϊU[l'ΊVLΚWV nη;Ϊ.ων. Διετύπωσε t11ν 
γνώμη δτι οί -iΊγούμενοι nϊς άν
Ορωπότητος προσπαθούν να μα; 
i:ντu:τώσουν τ11ν ιδέα δτι έαν 
δ�ν μπορέσωμε να ζήσωμε αδελ
φωμένοι, δεν Οα ζήσωμε διό
; ()ΙJ. Ά νεφέρθη στο προοίμιον 
του Συντάγματος της ΟΊ'ΝΕ
'Σ Ι<Ο: «ΔοΟέ�ντος δτι ό πόλεμος 
αρχ tει στό νου t(tJν ανθQώJΤων, 
κα.ί ίι αμυνα της ειρήνη:: πρέπcι 
ν' &ρχίση οίκοδομουμένη στό νου 
ηί:Jν ανθρώπων». Συνέστησε νά 
i' •τ-ινη ή Θεοσοφικ11 'Εταιρία 
τι'11 �ρ'iiσι της για να όδηγήση 
τσίι:: ανθρώπου; να μεταβληΟούν 
εί:; :τολίτας τού κόσμου. Ό hίι
κτωρ "Αγκαροαλ διερωτ11θηγ_c 
αν Οέλουν είρή,νη, αληΟινά, οί ϋ.ν
Uρω τυι. "Αν την θέλουν ,είπε, Οα 
ηΊν εχουν. 'Αλλά θα πρέπει να 
j:: ζ' ' , ' - λ' ι;�()ρι ωσουν τις αιτιες του :;το Ξ· 

�ιοι·, πού ε1ναι ή όργή, τό μίσο;, 
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δ ω Ι){,νο:: κ).:τ. Ό Ράμ �άντρα 
Σn-ί,ιλα ε'ί:τfν δτι αιτία των ϊΟ
λiμων εΙναι f1 1δέα ni:: κυριαρχί
α;. Τά εθνη θά ε:τρεπε ,•ά θυσι
άσ(11•ν ενα μέρο; τη::; κυριαρχία::; 
ϊC•)\ χάριν nϊ::; :ταγ,ωσμίου cι
ρi,, η;. 

Ό :ταγΥ.όσμιο::; :τρόεδρο:: τη; 
Έτυιρία::; Ν. Σρί Ρuμ, στον χαι
ρετισμό του ;τρό:: τά μέλη τη::; 
συνόδου, άνεφέρθη στα γε'.1ονό
τrχ τοίi 19ιίG και Υ.υρίω::; στο παγ
κόσμιο συνέδριο τοίi �άλτσ
μ:τοιψγκ . .\1ιλ<Ϊ)ντας γενιχώτερα, 
μεταξί, ηον u.λλων, εί:τε: 

«Κάθε σημαντικό κίνημα στον 
χόσμο εΤzε καί θά εχη διακυμά.1•
,πιc. Ή Θεοσοφικ11 Έταιρία δεν 
ιιπορεί να έξαιρεθη. 'Εάν αί ί
δέω :τοί• ενσαρκuJνει ΕΥ.ψράtου,• 
ηΊν ουσιι;>bη άληθεια έν σχέσFι 
:τ1ό:: τi1ν Φί,σι, ηΊν ζω1Ί και ΤΟ\' 
ίϊ., Ορωπο ,Οά εχουν Τί) ίbιο χίiρο::, 
τη, ίδια άξία καί την ίδια εu
:τνrυστιχη δί•ναμι, σ11με!_)α κrιι 
ιι, QlO, δπω::; χαί στα ;τρ(7)Τα f;\'
noι"J[(J)δη χρόνια. 'Αλλιi, εάν η 
'-)cι1σοφία f1νω αυτό που ή λ�ξι-:: 
FΖΙfQάζει, έrΊ.ν ιϊνω ή Θεία Σ'>
φn, 11 έχ ψί•σFω:: u.χuονη, τόί.., 
(1ύ. :τρίπει νά εtfλιχΟη εί::; εyτ,,
σιν καί δάΟο;, (ΪJση νά uοι�φι
πσιήση καί ένδυναμu)ση την (J 
τομιχ1Ί tωή uα:;. !Ία νύ �1ίνη 
(( �τ,ι. ΧQΗ(ί.':εται να μi1 έxλnuori-

1 ται ώ:: fνα σί•,ολον ίbΗ7Jν, 11:-το
μ,,,11,μένων r}:τι\ την ':ωην έχ ί-

* 

r,του, αποδεκτών ρηματιχιο:: 1\ 
:-τηυuατικιο:: ,:αί κατ' αi:•τόν τον 
τ(>ι,:τΌ ιιεταbιδοuέ.νων. Πάσα ιiν-- . . 

,... (: t' ' δ' ' 
τιι,ηψι; η ο:ττοια εν μετατ[_)fΠF-
ται σέ δυναμισμό ':ωη::, άλλα δια
ηοείται σέ κάποιο ράφι, 11λιχι,;ι 1-.. \ \ , ι ται χαι χάνει 6α0μηδον τψ• 
εi ξι της. Ί\fέ αλλα λόγια 11 Θεο� 
,1ι>φία όφείλΗ νά μεταφρασΟη σf 
tι,111 και τότε θά U\'α\'f(O\'fTιtt Κ"'L 
11 'Εταιρία και έμεί;. 'ΙΙ ι.,ωη 
'ί, αι μία διαδικασία εμπειρία.::: 
-(\σο για τό σίινολον δσο και yιά. 
zυθf ατομον. 'Όταιν μία ιίλi,-
0tια εισέρχεται σ' αι'ιηΊ nΊv δια
ο,ι.σσία ,τότε παύει ν' ιl;τοτελij f
ν, ν άριθμό ιδεcον και γίνεται Ί 
οι•σιαστικ1Ί εκφρασι::: τη:: tωη:::. 

Ή Θεοσοφία :τρέπει νιί ιlνα
γνωρισθη ώ; δδός tωη::;. 'Ότ,χν 
Οiλ ε1ναι ενα διαρκές ρείiμα :
:τι LΙQΟη::; σηΊ t,ωή μας, τότε Ο,ι 
ιΑϋ:: πλημμυρήση 11 μελωδία του. 
Τότε το νόημα χαί ή όμοuφιά τη::; 
Σο<rία::; γίνΗαι για τι'ιν καΟένα 
μ,Υ::; θiμα πρησωπικη::; έuπειρία::, 
ί',τω::; και κάθf αλλη :τροσωπιΥ.;1 
fUΠft(Jία, ΠΟι• όέν ΕΚφ(}ί1':Fται μέ 
Ϊ f ;Η; ,α; ΠΟίίμε δπω::; ΤΟ (tντί
Υ.(! uσμα μια; όροσΗρά;:; η τοϊ• ο-ί•
ι •,ινίου άστροφιί)Τιστου Οόλου». 

ΤΕλειu)νοντα::;, είπε: 

<<Το μέλλον, δFδοuιίνο11 δτι 
μ�ί: μποuοϋμε να Τ() σχfδιόσωι�•, 
cΕοΙJταται ά:τό τό τί καί πιjJ; σι.�
:-. τιΊμεθα Υ.αί ενεργοίίμΕ ijbη.». 

'Η άι,ΗηΊ ι.,αι η σοι.rίa ,ίνυι ί1:τi(Jτr1Τα πρύγμστυ. 'Αλλ' ύν πρn
zαλοίj,• ί1:τf(JΟψία Υ.αί αίσΟηuσ χωιιισμοϋ (JΠίJ το ί•πωωι:ι:οντη::; ιlνΟρω
:τότητο:;, τότε όf ν είναι :ταί_!α ΟψΗ::; τοϋ 'Ε�ιr;,, πού εμq;ανίζονται ύπό 
πι.έον έ:τιτήδFια μορφή. 

ΜΠ.\.ΑΒΑΤΣΚΤ 
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�Επίδειξις 

πuροβαοfος 

στη Χαβάη 

'lχα τι1ν τύχη νά παρευρεΟώ 
κατά το 1954, σέ μιίι έπίδειξι 
πυροβασίας ένός δμίλου ιθαγε
νών της Ταιτης, ατό ύπαίθριο 
Οέατρο τοϋ πανεπιστημίου της 
Χuδάης. 

'Όταν φΟάσαμε και κατελάβα
με τις 0Fσει; μας, ε'ίδαμε στο 
κέντρον τοϋ στίβου εναν μεγάλο 
λάκκο, περίπου τέσσαρα μέτρα 

μήκους, ένάμισυ πλάτους καl 
ογδόντα έκατοστα εως ενα μέ
τρο 6ά0ους. Έγέμισαν τόν λάκ
κο με ξϋλα καl πάνω τους έτο
ποθέτησαν πέτρες μεγάλες σαν 
μπάλλες ποδοσφαίρου. 'Έβαλαν 
φωτια ατά ξϋλα καl αι;ιχισαν χο
ρευτικές έπιδείξεις, ως να η
Οη ή ωρα της πυροl,ασίας. "0-
λο τό άπόγευμα ή φωτια εκαιγε. 

ΤΗταν πέιντε ή (Υ>ρα δταν ενας 
δμιλος νέων της Τα"ίτης έπλησία
σαν τόν λάκκο καl αρχισαν ,,α 
σί,ρουν εξω τα ξϋλα ,πού ακόμη 
ησαν, τα περισσότερα, λαμπα
διαστά. Μέσα στον λάκκο εμει
ναν οί πυρακτωμινες πέτρες καί 
ή θράκα. Τότε δ άρχηγός τίΪ>ν 
:πυροβατών, ξυπόλητος, ελαοε Οέ
σιν ση1ν ακρη τοϋ λάκκου, πί
σω του δέ παρετάχθησαν 15 αλ
λοι νέοι καl κοπέλλες, δλοι ξυ
πόλητοι έπίσης. 

'Έγινε αναγγελία πώς θά α.ρ
,:ιζε i1 τελετη καl έκαλοϋντο δ
σοι ησαν δύσπιστοι νά παρατα
_χθούν στο αλλο ακρον τοϋ λάκ-
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κου, ωστε δ αρχηγός, δταν Οά 
εκαινε την διαδρομή, νά τού::; 
πάρη μαζί του κατά τ11ν επιστρο
φή. 'Εξήγησαν δτι f1 προστασία 
τοϋ άρχηγού έξετεί,νtτu σ' δ
ί.ους δσοι θά τόν ακολουΟοϊΊσαν, 
φθάνει να συνψορφώνuντο στί::; 
όδηγίες: νά βαbίζουν ση1 σει
ι>ά του δ καθένας καl μ� αργί> 
ρυθμό, ατόν ρυΟμό τού ιlρχηγοίt 
τη-� όuάδοc:, νά μή κυττάζουν πί-

� ι ;, 
' , σω, να μή δοκιμάσουιν να φυγουν 

άπο τά πλάγι(1, αλλά. νά ακολου
Οήσουν εως τό τέλος. 

Ό αρχηγος επροχ<ί>uησι: στό 
χείλος τοϋ λάκκου, εκαμε κλίσι 
της κεφαλής γιά λίγα λεπτά, ε
πειτα χτύπησε τlς πλησιέσηρες 
;τέτρες τρείς φορές μέ μια δέσμη 
φύλλων «τl», πού κρατούσε. ' 
μέσως επειτα ξεκίνησε, βαδίζον
τας άργα καί ησυχα, άκολουθού
μενος από τα μέλη τη; όμάδος 
του. Κανένας δεν εδειξε βιασύ
νη η πόνο, ουτε-έξωτερικα του
λάχιστσιν-νευρικότητα η φό
ϋο. Αυτό φαίνεται να ε1ναι 11η
μαντικό, άπό δσα έπηκολούΟη
σαν. 

Ό αρχηγός, αφού διέσχισε τόν 
λάκκο άπό δυσμών προς άνα
τολάς, ετέθη επί κεφαλης της δ
μάδος, πού ε1χαν σχηματίσει Οεα
ταί, καί αρχισε τήν άντίστροφη 
πορεία. "ΗμοΊ,\ν τελευταίος στή·J 
όμάδα καί οφείλω να δμολογ11σω 
δτι είχα κάποια νευρικότητα δταν 
ήλθε ή σειr·4 μου να πατήσω 
πάνω σ' έκείνες τις μαυρισμέ
νες πέτρες. 

Συμμορφώθηκα προς τις δ
δηγίες καl θέτοντας τό γυμνό 
πόδι ση1ν πρώτη πέτρα αρχισα 
να οαδίζω αργά. 
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Δέ, θυuαιιαι να αισθά, θηΥ.α 
έξαιψτικ11 θερμοτητα στί::; :τα
τοϋσες μου. 'Έμοιαtε σιη να 
περ;τατοίl(Jα ξυ;τόλητο::; το καλο
καίρι ;τάνω σf- μπετόν. Δυστυχιί>:, 
εχοντα;; διασχίσει το :τλείστον 
τη; ά;τοστασεω;, θέλησα να ηρ
ματίσω ταχυτερα την ε, τασί μου 
πηδώντα; άπο την πέτρα δπου 
;τατοί-σα στο χείλο::; τοϋ λακκου. 
Ήταν λάθο: μου, γιατί τφ 'ίδια 
έΥ.είνη στιγμ1 1 11 πέτρα Ε")1ινε 
Υ.αυη1 και μολο, ότι βρέθηκα ε
ξω απο τον λάκκο (Jf, χρόνο μι
Υ.ρότερον τοϋ ένο; δευτερολέ:ττου 
:τροει.λήθη ση1ν πατουσα τοϋ α
οιστεοοίι ποδιου μου μια crλι·
;τ ιι, � καλών διαστύσcιω. 'Εκεί
νο; :του προηγείτο έμου ιί>μολο-

�, , , , ο ' νψ1[. οτι ε:ηση::; εσκεφ ηκε να 
Ιπι-rαχί•νη το βάδισμά του προ; 
το τίλος καί αισθάνΟηκε κάψι-

, �, j, CJO μο, χωρι; ομω: φ,,υ.:-ται, α. , 
-

λοι οί αλλοι διν ειχαν νιωσει 
διόλου κάψιμο. 

ΈνδιαφέρΟηκα νά :ταρrικολου
Οήσω δμοια έπίδειξι και η)ν f
πομένη έ6δομάδα, μάλιστα πη
ρα και rξη φίλους μαζί μου, οί 
όπο ίοι δυσπιστουσσ.ν έντελιί)ς. 
Ό Τζαίημ; "Ενγκλ, ραδιομηχα
νικός, -iiOFλε να Υ.άμη την δια
δρομή, γιά ν' αποδείξη δτι οί 
:τέτρF; δFν εκuιγαν ι.αί δτιf1 διύ-
6ασι; του λύΥ.κου γι,ύτα, γρήγο
ρα, όJση νά μφ εtναι αίσΟηηJ ή 
Υ.άποια θcρμότητσ. 

Έγιναν :τάλι οί 'ίδιες προε
τοιμασίε;, με τ1 1ν διucrορά δτι 
ό κήριrια; ανήγγειλε δτι αύηΊ τη 
φορά οί :τέ.τρε; είχαν φλογιστη 
ε;τι � ξη Υ.υ ί πί.έον δΊρε::;, συνεπ<ΪJ; 
εζήτησε ά.,,:ο τους έπιθυμουντας 
,ό. πειραματισθούν, νά μ11ν το έ-

:τιχειρ11σουν αν αίσθανόνταν ψό-
60 η σκεπτικισμό, και αν bέν η
Γ U\ ίκανΟL να ύΠΟΟτΟυν "Π)\Ι δο
κιμασία μ� τό συναίσθημα δτι 
ε:τροκειτο :τερί έπισ1']-μου θρη
(ΙΥ.fυτικη; τελετή:, γιατί ί1πηρχc 
σοοαρο::; κίνδυνος να ί1ποστουν 
c γΥ.α ί1ματα. 

Τωσαρε::; από τον δuιλό μα::; 
u;τι:φάσισαν να μετάσχοuν. 'Εγι;, 
:τεριορίσθηΥ.α να φωτογραφίt,ω. 
l\Ιι το χέρι μου δοκίμαζα τ11ν 
θερμότητα των λίθων, έπίση; 
του; έράντι�α μέ νfρο καί ίχχνι
ζαν. 

Καί οί τiσσαρι:; παρ{ϋησαν 
σΥ.όπιμα τίς όδηγίες, τρ�χοντας 
ση' )ν διαδρομή. 'Όλοι διεπίστω
σαν πι�; οί ;τέτρΕς tκαιγαν. Τά 
:τύδια του:; εδγαλα,1 φουσκάλΕ:;, 
μάλιστα δ Τtαίημ::; 'Ένγκλ rπα
θε εγκαύματα δι:υτίρου ϋαθμοϋ 
Υαί fισ1]Χθη σf νοσοκομείο-

«Έπερίμενα η1ν σΗρf1 μου -
μου αφηγήθηκε- καί φα(νεταL 
;τω; fΟfιχνα νΕυρικu::;. Μια κο
:τέλλιι ;η_ιίν α;τr1 εuf,' ιι, f γυοωr 
κuί ιω1ϊ συνι'πτησε νυ μη λάϋω 
μέρος, υν έξοκολουΟuύΜ δ έιι
νει:ρισμό:; μου. Την διfυε6αί
ωπJ πω; Οά τα καταφι\>ω. 'Ό
Ί(Jν ηλ0f ή σειιιά τη:;, μπηιιε 
στον λάκΥ.ο Υ.υί πuτοίiπf πτί::; 
Πf τρΕ; μF ήρΕμία, πού μοιi εοω

σF Οάιιιιο:. Την άκολοί,Οησιι ιωί 
ι'ίιιχισιι νϊi.. πατ<ΪJ rlπr1 την μιϊι 
πέτριι ση1ιν u.λλη. Λεν Ουμαμο ι 
,ύ αίσΟανύμουν 1:;έστη Υuί προ
zωροϋσu κuνονιy.,ύ, ίSταν πτό μ{
σον σχFbίιν τη:; διαhροuη; εΤhιι 
φλόγα κύτω άπό μιι'ι πέτurι. ΘF
ι οντπς νύ. η� 1ν uποφί•γω, εγλί•
στιιησα. ΑυτοστιγμΕt εκρι,να οτι 
το Υ.αλύηρο θά ηταν να 6γιί) rl-
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πό τόν λάκκο τιΊ ταχί•τερον κιιί 
αρχισιι νύ. πηδάω. Μέ τό πρι"ί:ιτο 
ί.ίγγιγμα, χάΟηκε τό αίσΟημα rη::; 
·ψυχρότητος πού εΙχα ω; εκείνη
την στιγμ1Ί κατά τ11ν έπαcrή
μου μi- τίς πiτιης, τί::; f νιωΟιι
να κα.τνε κrιί μέ κυρίΗ 1σf άγω
,νία».

"Ο ' 'Γζ ' "]' 1 ' ταν ο αιημς �νγκ,, μπο-

* 

ρεσε νά 6γη, έκτό::; απο ,ίς 
φλίικταινες στις πατοϋσι,ς του, 
ψlνηκι, δτι μερικές πέτσες τού 
δέρματός του είχαν κολλήσει 
στίς πέτρες. Τον μfτiφfραν (l
μiσω::; στό Κουήν':; 'Όσπιτuλ. 

D. . l\1c. Go,\an

«\lyslιc \lagazιne»

Υaιι Lon . . λ. 

«' νάμεσα στα αναρίΟμητα αραπάκια πού ,είδα στη Νότιο ' φρι
κή, μπορε.τ νά ύπάρχει ενας ' ϊνστrΗν. Το χρώμα τη:; επιδερμίhος εί
ναι εντελώς επιφανειακ1Ί διαφορά μεταξύ των φυλαι,•. 'Ο Θεnς εκαμε 
απο ενα αίμα κάΟε ανθρώπινο εθνος, για να κατοικοιiν σ' δλο το πρό
σωπο της γης» (Πράξ. ιζ' 26) 

ΡΟ1ΙΠΕΡΤ ΚΕ ΕΝΤΤ 

'Η ούσία ηϊς ειδωλολατρεία; δεν εγκειται στό νά λατρεί•η κανεί� 
τοϋτο ή έκεί.vο τό ι,ίδωλον, άλλά σέ μιά συγκεκριμένη άνΟρώπινη συμ
περιφορά: σηΊν Οεοποίησι καί ηΊν πνευματικ1Ί ύποδούλωσι σέ πρά
γματα η απόψεις τμηματικές τού κόσμου, Ιάσχέτως αν πρόκειται για εί
κόνες από πέτρα και ξύλο, γιά λόγια, μηχανiς η μορφές. Είδωλα μπο
ρει να γίνουν επίσης 11 ίσχύς, τό κράτος, 11 επιστήμη η 11 γν(:)μη ένός 
αλλου άνθριοπου. 

ΕΡΙΧ ΦΡΟJ\ΙλΙ 

Μ11,λ ά:τοκλείετε κανένα από ηΊν καρδιά σας. 
ΟΤ·Ι·ΛΊΑl\Ι ΤΖ ΤΖ 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΖΗΤΕΙ 

ΡΕΥΜΑ ΑΓ ΑΠΗΣ 

Οί :τριίιτοι δt,ω ωι,JΙ·r: τίj: Έι

:ιί.ηrιια: ίι;τηρ:Ξ.f1\ ιιίιίJΗ: δογιιιιτο:. 
διοργιηι;,σtι•ι: ιιιί hιαδοσrι•ι: ιιί•τϊ1: 
ιΊ., α Ηη -ιοοιιο,. 

Οί i.�:rι-ιυι.οι•θοι δr-ια ιιίιϊ,η: τιϊ,, 
διωρi σtι•η ιιιι τιί" όί.rθt·ίr,,Υ αί•τιίJΙ 
σι•,ε:τιιιϊ,,. 

Έ, δε τιιί: i1ιιtρω: ήιιιίJΙ ιιί Έι 
"/.Ι ησίrιι �·ι, ιzιίJ: hr, ;ταροι•rιιά':01-σι 1 
ιί μη ι'ι ,ο-ιrιρδιι,,τι-ιη, rίzι,, ιι. 

Ίfί θι ί.οι:το, ίι {:,ψ, ί;,:r,,: ί1 ι'ι·

'{ΙJ..,η ιr1hιί,rιη τιι νιηιιι ιττοιyιία, θα-
1ι•η τrι ιιίι:J\ιrι ιιίση, ii ιι..Οερύιση τφ 
<1:ιι.ιιlιι,,ιιι,η, ι'ι111Οιιιι, -ιαί τr'ι: 1ιυιιι
::ιισιιΗrι: ,,:ρrιγιιrιτι:ιυτητα: . 

Ο,τι,,: rι i:τιqrι,11: ήμiρα t,ι
στη. ί,:τι,,: ή ·�η)ησίι-ι, :ιατ' i:Ξ.οχi ι1 
έριιη1: ι•τη: τη: ιί.γα .�:η:, i-τιδιι;,:Ξ.η τυ
σον τη1 i:τι-ιριιτηιη, τη: είρ{ι,η:, 
τη: διιιιιοσί,, η: ιιιι τη: ιί,ηuι(Ιία: 
τιίιν ι'ι, θριιι-τι,,1 ιιιί ;τρι,,τίστι,,: τή, 
fίνάδ�-1Ξιν u.ί,τοϊ• τοί1 (ί'\"θtΗ:,-,n,•. fί:: 
u νθρι,,πιη. 

'Ο :ιοσιιο: ί'χιι ι'ι,άγzφ ιL,ι'ι ί
!'1)'1'(ΙίJ\ (.Jιί,μιι ι'ιγά:τη: , ΟΙ'U.,ιιιJιισϊ.
uο, </ σιιγιιοί•: ιrιι :τσο-ιιιτιι ι ηψει: ιιιι 
ιί�:ιστίιι:. 

'Δι.ι.ι ιι το (.Jιί•ιιιι τοί1το τϊι: ι'ιγά.�:η: 
r:τι,ί:ττιι ιτηιιιρυ, -ιιιί i:τί τϊι: Ι!οιι
τεία:. 

'.\(Ι)'ΟΥΗ: zαι Κι•6FΙJ\\ι,<Τιt: ίι,:ιι
σιίJ\ τG,, χι,,ριίJ\ τίj; Δί,rιιι,,: :ιιιί 'Α
, ιιτοι η:, διιιq οQι•ι\ σι•rι�:ηιιατι,,, zrιί 
ίδεοι.ογιG,1, μετί, τi1, διιΟμωίΗ'\' -ιιι 
τι1:τ111•σι1 τοi• ψΙ"/ρnϊ• :τοιiιιοι•, t:τι· 
'Ξ.ιι:,γαC01τrιι, t\' γ,ι,,σιι iΊ ι ιι.ηfJοτι ,:, 
διδηίι,ιμi,ω: Ι) ιί.qrηιίι:, τη, δηιιι· 
οι•ργίιι, έ,ο: {ιγιοϊ•: μι,ιrιrιιιοiι rι1•1-
1 1:ιαρ�t:tL-)::; zαί ΧΟι Υο:τραΞία: , Ι1Qιι
διίrι: ίrιω:, ιlι.λα rιτιιθιράc, :τψι: i
:τιτι7_η ιiνηuετύ,:τισιν τG/\ ά,ει• :τι1οη
γουμέ1οι• ;τροδι.ημάτι,η•, ατι1<1 ή η· 
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y,ι-ιη z,ιι 1; t:τtστ11ιιη ί:τiqrραy iηό
:τ,ο, hιί ηιιιιατv: ι'ιhιισι11:τ1°)τοι-. 

Δrϊrτι. :τοιια .�:ίι•>μf\' Υιιι νόν". 
ΑΘΗΝ:\ΓΟΡ..\ � 

Πασχάλιο, μi1η,μα 
ΙΣΤΟΡIΑ ΑΓ ΑΠΗΣ 

'Η :τροσiγγιοη, χ<Η,�: :τόθο; τιίιν 
ΧρισΤL(1\(ΪJ\ . Οί θεολόγοι α: /.fH τά 
δι;,α τοt•;. (Jί ιιάtι: :τοi, ιlωι iιι.�:ο
τισuΗ f: ι'ι-τu το ;τ1ιί,μα τiΊ: Οt•ησκεί
ιι:, 'Ξ.rΗ: :t(H•: κι'ιθι μισιιί λοδο::,ίιι, 
,ιυιιιF\(Jt'\ ι'ι:το τφ ιΊ.γά."Ιη 1ι'ι χηhιίι
ση τιι ΗΥι•ιι στοιrrία κιιί 111 Οάψη 
τα ιιίω,ια ιιίιτη. Ό Υ.όσμο: rχει ά,·άγ
:ιη -σ-ιiψιι� τοϊ• Ι!ατι>ιάυχη μετα
q f(..lt•>- ι'ι:το ί ιτχνψι (!fί•ιιιι ('ιγωτης 
:10\1 θι� σ1•μ:τιιυιι�ί1υη �/ ψιγμο11:, :τρο
ιιιτα) ηιι•ιι: ι.ιιι ιι:τιστιι :. 

'Η hi i \ΙJτητα iiχι μοΙΟ ιττ i11 iκ
ι I ησιιιιττιz�1 ;ηριοχ11. 'Ε,ηί,011ι1: 
:ιι,. rιτι: :τυι.ιηίις το :τιρισ,ω;τ,ιό του, 
ύ '.\θηl"ιιγοψι: δω:τιστι:,Ηι ί,τι χι,,
(..Ιt � τϊ1: ι\ί,rιtι•ι: �ιιί τίj: '_-\, ιιτοl.η�, 
ιιι hωq οψι ιτ1•στηιιατα zιιι ΙhιοΙ,ογι
f:, ί•rιη ρ' ιΊ.�:ο τ i1 J1α0 μιιιί,ιι κιι τά.Jται,
ιτη τοϊ• ψ1 7.ι:,οϊ• :τοΙ.rμον, «i:τι ::,ιργά
:r11'Τιιι f\' γ,ωrιι• i ι ι.ιιηUuτω�, bι,δη-
1ι,,ιιι1ι,ι: i ι ιί.ιιιJ.\ιίι:, τήΥ δημιο1•ιιγί
ο, �, ο: ίιγιοi•: μιιισω-ι.οίι rιι•\\ 0:τι'tρ.Ξ,ι-
1,,: -ιιιι /()(\ΟΊ:(.JΙΙ:,ίιι:, ιΙιιιιδιίιι: ίσω�. 
ω ιιι στιιθιι_ιιϊ.:, :τι:,r'ι: ι'L\'Τιμιτι:ι:τισιν 
τιί,y (t1ι1• ;τρrιηγο1•μi,ου ;τψι(ίλημrί.
τι,,, . 

'Ε,οτητιι 'Εz-ι.ι.ησ ιί11, :τ(.Jοιτiγγιιτη 
χι,,ιιιϊιν . .\iσιι,hοςο; ίι 1 /ιιτι:,ιιί.ιJχη; ίι
ψι ιιιιτί:ιτrιι ,ιι ι ί,τι r1ι: γιιι ί,ι 01•-:; η 
ιιiρι: . .-'Η ηο11 τη: ,iιι; :τιιγzοσμί-
011 ϊΙΗί fιίι,,νίιι-: r'ηοίΞι-ω-: ί1πι.οίηο.ι 
-ιιιτιι�:1 η,πι-ιιϊ,; t:τι �:ιϊ., το :τιιrισ<οι:tΟΥ 
τη: Οί-ιιJΙ•μi, η:,. 

,\fιι-ιιJ.{Jιι: οί γινη: :τοί, IJri δι
;,θοϊ" τφ Ο,,,,fίιι μιιϊ.: τiτιιιιι: ιi.νοί-

Il. ΙΙΑΛ.\ΙΟΛΟΓΟΣ 
(,Uηιιιι,, 7 Μιιίου 191j7) 



1967 ΑΓUΟΚΟΜΜ ΤΑ 193 

ΓΟΗΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΙ<ΗΑ 

ΊΙ παρουσία τιΪ>'\' παιδιιίη είc; μίαν 
οίκοΎέΗια, έπιl\ά.1 λΗ μεγω ιrτ{ρας 
ί,ποχριώσΗ::; lπί τιϊη· γο\fι,η. Θίι 
πρέπει ,ά γνι,)ρίt,ουν ότι ή συμπιρι
φορά τι,,, θα χρησιιιεύη κάιιοη ώς 
παράιδιιγμα, κά.ιτοη, ά, τιθfτως, θίι 
δίδη εις τά .ιιαιδιίι ιιίrι, ί,Ο< rεράν εί
κ?,α, της, tωη::;: μίαν �ί

γ,
οω πού πο

τε /)εγ θα ξεχασοι,,. Καιτοη παρου
σιάt,εται ή ά,rιγκη νά θυσιασθη κά
ποια έφi1ιι�ρη ιύχαρίστησιc; nρός χά
ριν τi\c; ιιελλοντι·ιης εί,τυχίαc; της οί
κογινεία::;. 

'Ες αλι ου, ή αί,στηρότη::; τιίη κρί
σεων της f([η/)ιyη::; ήλικίας με τόΥ 
και ρο, θι'ι ιιειοίΊται. Το �ταιδί, πού ύ
πέφf ρε, διότι ή ά,εΈ,αρτησία το,, ε{χε 
πιριορισθη ά.πό τούς γονείς του καί 
πού έςαΥίστατο κατά τίίη συμδουλίίη 
κ.αί διαταγών των, θά άγαγνωρίση 
δτι χρεωστά δλ ην την δί,νcιμί ν του είς 
την αύστηρι'ιν διαπαιδαγώγησι,. 'Η 
εχθρότης θά μεταil\ληθη εί::; t:ύγ, ωμο
σύνη·ν. Καί αύτός ε{ναι ό πραγιιιιτι
κός κύκλος τη::; οίκογενείαc;. 

ANDRE MAUROIS 
( «Βηιια�, 30 'Απριλίου t 967) 

ΦΙλΟΣΟΦΙΑ 

.ΑΠΑΟΥ ΑΗΘΡΟΠΟΥ 
«lΙαραδέχοιιαι δτι. άq οίί ε{ιιαι ι'ί ν

θρωnος, θά κά\!,) λάθη, άλλά προσ· 
παθίί> 1ά κάνω δσο ιιnορώ λιγότε-�ιι 
κ,αί νά ιι ην κά \!•> τά ί1δια λάθη δυό 
φορ�ς, , Ι t 

\ εν ε"θοι1σιαt,οιιαι υπ�ρδολικα με 
την έπιτυχία ουτε γογτίtω με Την ιl
ποτυχία. Καί τά δι•ό όπωdδήποτε Οα 
περάσου,. 

�'ί<}nτομα� τίι αί_σθ�ιια;α τ9γ ϋ.,.
λω,, οnως θελι•! και γω 1α ιr-ιε:ιηι,η
ται οί αί λοι τά δικά uοιι αίσθ11uατα. 

Κάνω δ,τι καλύτερο uποριί! τι,>ρα. 
χωρίς νά μέ άπασχολη τί θι'ι γίνη ι,τ'ι 
uέλλο,, άφοίί δε'\' UΠOQ(•) ,ά τό προ· 
δλέψω. 

Βο θιί! τού::; αλλουc, δταν μπορώ, 

καί τοί•::; άqήνω ησυyους δτω αύτό 
ι{ναι καlύηρο γι' αύτού::;. 

έν μέ παρασί,ρΗ ή ρουτίνα τη� 
δουλΗiiς, ά/,λα βρίσκω καιρό γιά ,α

πι οιrτίt,ω τό μυαλό μου καί την ψυ
χή μου, μι τό ,ίι εχω πίστη, vά δισ
bαζω καλ.η λογοτεχ,ία, ,ά κοιτά:::ο 
ώραίου; πί\(ι.Υεc;, νά άιούc1) iuπ\1:υ
σuέvη uουσικη καί ,ά έπ�11οινω,ω μι
τ11 φύση. 

εν ιi. ναθέτο> σε αλλου::; δουλc .'ι 
πού θά επρεπι νίι την κάνc,) {γύ>, �ί
χομαι ιτικρίσειc; αν τlς άςίt,ω καί bt:., 
κ�έ�_ω nl'τέ i,α, ίnαι,ο πού ά,i1κει
σε αλλο,. 

�εχ,�ί> ν 
γρ{r(?ρ?- ,;ι.ό.θε nρ�σδο •.ή

που ιιου εγι, f απο αλλου:;, και f., τ -
tω πώ::; οί αλλοι θά uοίί σι>γχωροίv 
δποιον όςύ λόγο ξέφυγε αιτό τά χεί
λη uου σέ στιγμή θυμοί•. 

Μοιράtοuαι τό θάρρος καί την εί,
τυχία μου με αλλουc, κ.αί κρατ<Ϊ) τούς 
•rόοους, τίς πίκρες μου καί τlς άπο
γοητεύσΗς uo11 γιiι τόν έαυτό μου.»
(lΙεριοδ. «Ευηu�ρία», Φεδρ. 1967).

ΕΙΡΗt,ιΗ ΥΜΙΗ ... 

* Ό ίί,,θρω:τοc δ�, μ;τοριϊ vά είρη
yεύση μέ τού:; αλλους ουτε καί μι
τόγ έαuτό του, αν δέΥ άνοίξη τό bρό
uο πρός τό, Θεό. Ό καθέ1ας μα;
κα�.εϊται, �-· ι'η οί'ξη μό, ο� του, τό
δροuο αυτο .... 
* Ί -Ι σινγγγιοuη Ellfιι στοιχ�ίο γιίι
,ι'ι ύnάρ'ξη άγάπη. Κι' ή ιί.γάπη φίρ
,·ει τήv Είρή, η .. .
* Εlίρi)\'η, Εl,αι ή σ1•uqιλίι,1σι τ11ίί
ά,·θρώnου ιιέ τό δηuιουργο του χιιί 
τό ;ηρtδό.1 λο, το,,.
* Ποτέ ό 0.1 θρω;το� δεν uίσησc τc
σο ε1τονα τόν m•,ά,θρω;τό του, δσο
σήι.ι,ερα. Καί ποτέ α).λοτε δέν αί
σθά,,θηκε τόσο f\ τοΥα τi1ν ά,αγ;(η
της είρή, η� όσο σi1uεριι .... 

ΙΩ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
Άκαδηuαiκό::; 

('Λπό όuιλία στi1 Χ.Ε.;\!'.) 
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, Ανεξαρτήτως πάσης φύσ( ως διακρίσεων. 

Διεκήρυξεν ό νέος &ρχιεπίσκοπος 

Άθη'νων ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

'.\ τίJ τη: Ιεταc τη: ] ί "\IΗι 1' ;. 
1c ιί ν;, ι 1f, r•t /ι θή/1 ηι:ι. τοι ύ έο: 
'.\ "ι ετισ/ τrι: '\ 01 ο, /ΙΗ τασr: 
'L ιαδ,: Ί Ο'Ι:!<ι; Ι\οτσι,ηη., 
;τΓ'(> 1 '\ r /' μ J\ δοιτη; /ιιι /Uθη η
της Κι ,·ο t/ιι Δι/ιιιοι ι; τυ Πανε 
π,στιiμιΙΥ (-)fσσι .ο,υη: 

'Η ϊηογη τοι � ιι ετο ταμψηqει 
ιιτίJ οrι:στί δηΥ Ίε ιι1 Συ,οδο,, δ,ο
ιι·ιrθc σιι ιιτο τι,; Ί.10\' /11; Κιδεcηr 
σiι ;, με /uτιι το ημισι σ1 μμετο/ηΥ 
f /τΟ<ιΟ'Οτ( '\ τη; 'L/// ησια; τη:; τα 
Jοιά; 'Ι:11αδr: /Ul /uτσ το Ι)Ησι i-/· 
;τροσΪίηι,, τη; 'L//Ιησιι; \fί•>Ι 
;ιωοίίι τοίι / Ι ι,.ωτο; τι u Οι/οtμ,ν,
/ου Γlr•τοιιι, /cίοι, ιiτfι θι'ι ι ισ/Ι' 
Oil /Ο ει: το μΕΙIΟΙ', HΙ"tfOOl,.lf η: 
τι εο, τι ηροι-: ε οτητο: /Ul σt\ ff -

ιισια: τη; 'Lι ι� / : 'Οι ΟοhοΕ,ια: 
'\-ιο•ωιrηΓΙο το,., ί!UΤ'•: Jnwτι 

/ω; ή μ,σuι ωδο:;:ω /Οι ο σ1 1,ηnητι
'/iJ:; q σνοτισμο; τοι tL;r,ιν α.τuμ.ο,<•> 
σει τi, uιΊ 11 ιΙειθrnιJ\', ,ι; Όnθι',
δοξο, Κnυτο:, Όι.ιΟοοοΈ.ι,, 'L//1 η
σιαν /Ul <'[;t r ,, ιuτ·1.στησ< ιιυτη· (ιν -
ιυ,ο, ,υ δι,ση τό τ,ιοι<J' ,, tί: τή•, 
/Ο<Τμο,,οιια τη; τΩούδοι εnο; τϊ•: 
Ουου ·,vr; υι.1ησιαστι/r1: /Ι\'η· 
σε·>:; 

\ι Ί τi>ν Η0nο11στηοιι" δηΙ ωσι-
1· ο '\ οιιετισ/οτο: Ίεnωη•μο; /ιι

ι�·στ σ σιιιr:, ,ίτι Οιι ε[1ιι Η:; τφ 
τ I ιι, ι η <> γοιιuμη1 τl..Ι'ιισfι.J; μf το 
Ου Η ιιε1· /01 1111,-0 οn;rειο1 /ιΗ η 
'],-,, / ι ησί ι τη: Ί,ι I σδο;, Σ m οδος, 
Ίεο 1'>/t<L, Κι ηοο; ιιιί '\αος θιι ιο
τ .στοιιν οί τ1>•1γματιι<οι GοηΟοι τού ί
στοrι, /Ου ηη .. HLτt/Ou fnγοι, τού rιε· 

ιιιι.1 Ποτnιω!fοι '\ΟηΗι όnα. 
'L0 ω· οι, ο Ηο: ιίρ/Ητισ.-οτο;, 

_ ΤΙJ fΙθοιη στηοιο1 / <ιΥΟ\ τΟΙ, < 
ιιΊ ο·Ξ riJ .τοο rιιι μμυ τοι, �, συΙΟ 
ψfι ω: άιο οί Οως · 

'\ιiι ,·ιΊ 'Η>Ο/Ι•Η1i1σι,,μη, τΜ�ι<ι vιι 
,τ /1 ιτηση τ υμιι ιi rLτη;, rιq οσιω
σc _ /'Η Θι,σ ιι: J.:ηΙ ο: 'HHfO' /ο;, ύ
τι ύτη: /111 ί ιτιiτη:; οτοιπΟΙt/η, ']� 
νο η: / ιι ομοιι ιιοσυ η ' \, ιί ι ι ιι ξοι 
μr,νο τi1 τοι,σι,ηιι, σι"Ιfϊ"σθη δ� ,ιΊ 
/Ι (JΙ ιιιιf1 τίι ίδιο ηεύμο, ουδi::v ,Τ
'\'Η bι•ηιτίJ, ,•iι /ο.τοιιΟι,ιΘfί L[, ιιι bι,
yιηίι, τi, \γ•ο,· 1 f εύμ(J ,ιΊ G1.ιτι1 
ν1ι /t'ι> αr,tfi ι'Ι\,ι τη; rιγιmης το 
μισο:, α,,· τη; rίιι οσιωσεω; /tJL τη; 
01 σιι1; η ιδιοτf/ F•ιι /rJt ί, ίγωισμο-, 
ιι ·τι ττ - ,.ιτί,τητο; /rJί τη; ύ�ιι οτη· 
τ·,- η / Ι 1,δη, ό ντί τη; ε οτητο� ,οι ί,
μι:ιι ιιοσu η� η Ι>ω.σ;wσι�; 
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ΣιrvτήρηΌις τού ,1ήρο1• ί,πό τοί, 
Κράτου::; :ιρο.τι,>ρι·Ηϊις, μίχρις έ:τι 
ηίιξιως αίιτο ρrιείu.:::; τη::; Έ>,ικ) ησί.α::;, 
δι' ιi'ξιοποιήσΗ•Jς της ώτοιιει,άση:; 
Πf ρ.ιουσίας της. 

Δωρεάν Θι�ησηία. ι\ύσ,,ιολο.v, άλλά 
Θ<'ι ρυθμισ:Θη. 'Εν 14> ιιε-rα'ξύ, ό ι'ιρ
χιεπίσ,ιοπος εδήΙ-ωσεv δτι Θά είσ
πράηη ιωνο� τ�ν μη�ι��ο\ μισΟύ

_v του, παηα δ1ο το λοι.πα fσοδα διιι,θf
ηι, ιιέχρι μίν τέλου::; Αυγούστου ίι 
πίρ ΗΪ>V σεισμΟ11iαθαη, έπέ,ει·να δε 
ύπi:ρ , οσοκοuείου τίί1ν κ)ηρικαη. 

Θι'ι f>Ελτιι,1Οη το κήρυγuιι, χρησιιιο
ποιο1•,uί '.ης κa1 τη::; τηι_ιο�ά.σεω

1
. 

'\ω τας θρησκευτικας C,Qγα,vωσε ς, 
θά πρiπει ΗΊ. έ,ταχθο'ϋν είς τό δι ο, 
προγρrωιια της 'Εlκ,κ)ησία:;. Έκεί,αι 
οί, όττοιαι; Θει,>Qο�,: ίαυτrι5 ώς «i

κ_,
λε

κ.τη, ιιιρtδ'α; · και αποχωριtοvτrtι απο 
το' λοιπο: ?(Ϊ)U[� της ·�κλ�σίας, Οίι 
ΠQΕΠΗ \'ιι ιννοησοιιv το σφα:λιια των 
καl πιιί,σου, \ α ιiποχωρίζοιιν tηυτού::; 
ι'ιπό τό J-οι:τόv σα1uα της 'Έ,,ικ)ησία::; 
καί, δ:τως οί ίι�όλοιποι Χρ1 στια, οί, 
tηrroίl\ καl αυτοί το ι, εος τΟV κ ιιρίοL 
διά τή-, σωτηρία, τω,•. Διο,τι καl ί.ι, 
ιί.κοιιη ύ-τοrrεθiϊ, ότι καl οί uΗίχο,
τ!c; τιί)ν :οργ�ι,ώσεω:ι χιαl ο� :τά,τε; 
Ηχαιιεν εκηλεσει «Πα\'Τα τα δια,τα
χΘF'\ τα» ί,π,rι το? Θεο�, ?περ άvθqω:�:\,ως Ε[ναι α•τι)ΙΙυτω::; αδυ,ατο,, θα ε
:τρεπε καl :τάλι, , ιΊ. όιιολογιί'Juε, δτι 
«δοί•λοι ά.χρείοί έσιιε,, δτι ο ώcr είλ<ι
ιιε, -rοιη.σ:αι -rε:τοίήΙΥαuε,» (Λοιι,. ιί,' 
10). 

Θ' ι'ιΗurτι1χθiϊ 11 σι11εργασία ui: rύ 
Οί,ιοι•ω,ικο, Πατριαρχείο,, χάρι, 
τηc �,ότητος τη::; 'Ορθοδοξίας. 

'Επί τοϋ θέuατος τη::; σιη εργασία:; 
μί τίιc λοι.'!ά� χριστιω ικάς ί.κκl.η
σία:;, ό άρ,χιεπίσκοσιος ε&ιε τά κά· 
τωθι: 

Ή Χρι�τια,ι,1σί,,η, όιιο,ο-οί•σα �ν 
ΠQΟΚttιιέΗ!), :ταρu. τu.ς ί1.-rαρχοuσας δο 
γuατικά:; διαq,οράc, αί ύ:τοίαι θά έ
Ε.ακ?λοι•θήσουν �ιrιδο.χι;ιι,;ς, ίσcγς, έ:τί 
:τολυ ιιακρο,, 'δ-αστηuα ιιφιστruuεναι, 
θά -τρέ:τΗ νά bια,ηρύξn τίιc δασικας 
αρχάς τοί, ιιη,ί,ιιατο::; τοϋ Χριστοiί, 
έ:τl τιίJ, ό:τοίωv οιαι αί ιιεγάλαι χρι
στιανικαl Όuολογίιαι εl,αι σύuφι,1,uι, 
�αί νά κατα&άλn ί.,'Τcιτικ1Ίν καί συ
στηματικήν προσιτάθειηγ πρός έφαρ
μογην τω,, 11τοι νά διQ.!Κηρί,ξη τά ι.
ξης: 

�- Ή ττρό::; ι'ιl �,ήλου; ιί.γ�-τη μ,ο.ς 
:τρεπει \Η ,ιιταΙ αδn Ης την �ω�ν 
τα>ν άτόιιων, τω, ,οιvωνιίίη, τιί>, ι
θνων ιαl τη� 'Λ,θρι,!πότη;rος ό)οyι,ry
ροιι, τη, :τQωτφ και ,υριιι \ της Θι
σι,' ,οπι115 τη, κωθύ1ρισε, αuτόc ου
τος ο Κυριοc 

2. "0,λοι οί rί,,θρωττοι, ι'η.εξαρτή 
τω:; φύλου, φιιJ-ης, ίc\θ,011:;, κοιΗ•ηι
ιη:; ΟέσΕι•>ς, θρησ,ιειrτι,α)ν, φιι .. οσο
<rι κιίη, ποl- ι τι ;ια1, ,αί ,οι, ι,JΗ,ίίη ,ε
-rοιθησΕι,1\, tΙ,αι ιίδελ.:rοί ιια� ,ul 
'tQF'!.ft \ α θΗηρ<ΪJ\"Ται ιηταξί, τισ, ώ:; 
rιδεfq:οί, ώς τ{Υ\α τού αύτοίΊ ούρα 
, ίυυ Π ατρο::;, τοί• όποίου, ιuτiι τον 
ιlfαάριον 'c\;τοστο) ο, «,αl γέ, ος έ
σui:, (Πράξ. ιζ', 28). 

3. 'Η διιωοσύη1 ,αί τό γε,ι,ο,
ΠUΛ τι,η τι,1, rι\ θρύ1πων σι1uφiρο, Εί
Ηt� το uiτρ?'' ί.

11;
ί τ� δάσει ;οίί �

:τοιοιι Θα πρf''!.Ει ,α ;ιριΗ,1,ται αι σχΕ
σΗς τι,1, λοι-τιϊη ά,,Ορι:>-τι,1, uεταξιί 
τι,)\, ιαl ώ:; iΊτοιιων, ιαι ώ::: ΥΟί\(•)
'\ιιϊη, καt ώ:; ί0\C7η. 

-1. 'Η :τροσω:τιικόιτη::; τοϋ ι'ι,•Ορώ-του
είωι ά-rαρ<ιδίαστος. 

3. Ί-Ι ί.ληιθερία τi'\; συΗιδήσεω::;, 
ώ:; καl ή ιί.τοuι,κή έ, γί,ι•, ή πο11-
τι,11, ή iθ,ικιΊ ,ω\ ή ,οιΗ•>Η,ή ΕΙ,Ευ
θΕρία ε[Ηιι ;τρι,ηαρχι,α στοιyfία της 
προσωπικό ητοc τού ά, θρωπου. 

fJ. Ή ιιορφωσι::;, όσο, το δυ,ατο, 
άρ,τιι,1τέρα ,αl '!Αουσιωrrίρα, :ιρf:τει 
,α γίη1 -τροσιτή Είc -rάηα:; τού:; ά,
Ορι:>:τοι•::;. 

7. Ί -Ι ύJιιή Ευηuερί-α ε[Ηιι ιοι,όν
δικαίωuα :τάηι,η ταη ι'ι,Ορω.-τ<•>\. 

. Ή η),Ειο:τοίησι:; της προσω:ιι
,ό.τηιτος έ.-τι τυγyάΗται διά τη:; συ
στηιιατικης θρηο%Ηuτικη:;, ηευιιατι
Υi'\; ,αl ίιΑι,ης κ.αλλιεργείας. 'Εντευ 
θε ν ή δι,, α'fοτη:; της καJ..J.ιεργεία:; 
ταύτη:; -τρέ,ιει , α ί.ξι�σφλισθii εί :; 
τοί•:; -τάηα:. 

9. ΛιΕρyσuεθα Τη\ παροίισω -ταγ 
,όσuιο., ;ιρίσι,, έπΕtιδη δε, ί•ταρyου, 
οί ί.ίνθριηοι, οί ό-rοίοι θά άξιοποι11-
σο� 1,, �'!' ι'ιγαθφ, διιως, τη:; 'Α,θρι,1-�
�οτητο:;; τα ιιεγ

,
άλα iπ, ηύγιιατα τοϋ

α,,θρωπι,ου :τηυuατο:;. Και 
10. 'Η δλη, ίc-τοιιέΗ•J:, -τροσ.-τάθεια

τη:; Χριστια\ι1Jσύ,η:; :τρέτΗ '\U. εχη 
ώc ά.-τοrrέλεσuα την δηuιονργίιαν των 
καταλλ11λι•>\ ί.·ιείΗον ά,,Θριο:τω,, οί ό
:τοίοι θά άξιο..,οιrγσΌvΥ ύπicρ τού συ-
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, ω οι• <,:τά, b(;ψηu,ι πι ΗΟ\ ι'ί., (•ιθι, 
:ιιιτιι!,ιιϊ,η, χrιι ύJ: fί r,θη rίΗίτι•:τ.ι 
τοί• ιιο,ο-.•ε,οί•: θα yιΗ•ι,-τω rι(fοριιιι 

δο::οί ογίfι: /ιιι ιιί\Οι' τοί• 1 Ίατσο: 
iiιtϊi)\. τuί1 Ε\ τοι: οί1υα,οι::. 

'0:τ(•ι: ταί11ιι %(ιτ,ιστιi>CΙι \ �q ι/.τιι, 
;τρε:τει l-τι τιiι\ ύJ: ι'ί.", δi,;ι_;ι σ1μιΗ1,., 
,(ι ι'-τιτει,χθη :τσιϊ,το, ιιέ, iι ση, ι; 
,αί αuισο: σι•\ εργιωίιι :τιισιϊη τιϊJ\ 
ΊQιrιτιrι,ι,ιϊJ\ Όuοί.ογιιϊl'\ :τσο: uε 
ίετφ διιι τφ ι(fαριιοyi1, τιϊι, rί\!•,
τf!_!t•ι rί(.Ιχιϊη. δειιτερο, δ� ή � \Ισχι'σι: 
,ω ί,-τοC.Οί1θησι: -τω-το: άτύ.uοι• /Ιιι 
:ταση: :τι1ο<Τ--τfιθιί<1:, όθfΥδί1rτοτε :τ(!Ο· 
�tιzοιιΗη:. &οηθοί>ση: εί: τψ �u.-τι
δι,,σι, :ιιιί iqαtιuογη, τιϊl'\ <;>: ι'ί.\ί•ι rίtι
χιϊη. 

ι,,ΙΕΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΤΗΖ ΣΕλΗΝΗΣ 

'Ο ιίιιεσι,α\ιχι'ι: ηχ\ητο: δηι_ιι•ιιο
{ΙΟ: τη: Σιιή,η: ,.\οίr\(ι(Ι Όρu-τι
Η(Ι -! , irιηuιίι,,σι :ιιιτι,-τι.η-:ιτιzη i:τι-
117.ίιι rιτη, f'ι.-τοστοί 11 τοι•. Ό ίrπuδ -
Ηθ1•ντη: τοϊ• ιίδι-:ιο,-, τuι1uιιτο: τη: 
):.Α.Σ.Α ,. Σηριviδ�')<•ι<Ηiηι ιιί 
γνι;,σει: uιι: i /rιτοyτιι:τι ιιrιιιί.rιθηχιι, . 
Αί ιιι,,τογσrιιrιω, τιiη ί,:τοίι,η ή :τρι;,. 
τη ιιιτιδοθη τi ι, 11η, Μιιtοι•, διι:ι.vί
,ιητο γιιι την :ιιιθιιροτητι't. τι,", αν 
,ιιι i ί ΨΙ θησιη ιί.-το ί•ψο: τριιϊl\ χι
ί ,οuFτρι,,, fi:τ•, τφ σι Ι.φ ιιι:ι.η ?:τιrι ιι
' ιιιι. Οί i:τιστιμωΗ: :τιrιτιί•ο1•\ ί;τι 
rί,Ηι ()ί zοιί1τΕρε: ϊr.ιi1 f'χοι1

, Uf:ΤιJ
δοθη ιΊ.-το δ ιιrιτημο:τΙ οιο. 

'() .\οί,,ιι., Οιιu:τιηn 4 θη ιι •,ι
τογριιq: ήrιη τ;ι 91! 'Ιϊ'/r- τrι: Σ�1.1ι
,η:. Θιι ιί\!ιι fΗι rι:τιJΙ-διιιο Ι-\rιμrι γιιΊ 
τφ :τριιγuητο-τοίησι τοί• :τιιι,γιJάμμr,
το: <(' Α:τοι.ι <1,, , :το1• :τ(Ιοf,ι f.ϊΗ �4 

-τrι\h(,ι,ιuί,η, :ττησι, :τρο: τη, Σι
ιφη.

Κ ιι τrι το, '1 ο, 11-τριω�•,, iι -τιJι;,τη 
i-τη,hρι .. ιιf\η :ττiΊrιι: IΊf, πηuιιίΗι 
-,ιιι ι'ι-τοf,ίlιrισι,. 'Ο :τριϊιτο: iJ'\Ορι,ι
:το: :τοι• θrι ιι θαrιη στφ L ι I rι\ η, θιι 
τψ γι•ρίrιη :ιιιι θιΊ ,11,uη :τιιι,ιιτηρη
σιι:. 'Ο f:τ1,uι10: Ο' r'ι-τoti fιι.ιrιθiΊ. 

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Οί rί.ufρι·/α,οι :τωτε�'11η'"Ι ίιτι Ο,ι ε! 
,ιιι <11•μ.-τιιτριι;ιτη: τι,ιν i%ει,ο:, :τοi• 
:τtιιϊ,τ,,: θα :τιιτr]'!Jη :τόδι στην Σι ί:11-
, η. Διι,τι :τροηγοϊ" τιιι στιη τομί rι 

τιϊ" � ,η,·δσι,ιιιf \(,η· .-ττ�'1σει,,ν. 'Ε, :τά
ση :τερι:ηωσει, .ΤQ{)χι,ιροί•ν ιιέ :τιίσιιπ. 
στφ ίi.ιιιU η τοί• \ιιιστ11ιωτο:. 

Τι) ε1•τιιίι,1:, i1 Ρ ι,,σίιι t κ111Ίι ι•σε i
-τησηιωι:: 1ύν ιΊ.στσοΗιί•τη R).ά,-τιιιιρ 
Κοιιαvι•ιιr. ό ό-τοίο:. :τερi τίι τΗη 
• .\.:τοι ίο1, ιτ-.<οτι,ι1Jη,ε ιιi το bιιιστ11-
ιιu-τiοιυ τοι•. • .\ί,λι'ι Χ(ιτι'ι τι"· δι'ικτ{)
οιι Ζοιιί.ιο1•: Έ:τστάι,. ό ό:τοίο: Οι
δασκει στο -τω ι-τ1στί1ιιιο � τά, f οι•h 
τiΊ: Κιιί ι<rορνίιι:, τοί11.άχισ-το, 1�
l' ιiΊσοι ιίστροηιί•τιιι ιΊ..:τι,1λί crθησιι \' 
,rιτι'ι τi11 διάρΥειιn :ττησει•Ι\. χι•ισi:
,ιι rι\Ιι-:ιοι\!•1θοί•, ιιί,τι'ι τιι ιΊ.η•χ11uιι
τιι. 

',Ε/τιΊ: ιί.-τi1 τι'ι θί•μιιτιι, :το).)ι'ι δι
σε;ιfιτιψιιί•ρι ιι /){)).' ιισίι,,, /)ιι -τιι \ί1>\ τιιι 
rιτi�ν r::ιψί,, ησι τοί• �ι{ιστί1ιιιιτο:, 
)'Ι•ι(.Ιιrιτιι ιΊ..-τί, τi: δί•ο μεγιί) ε: δν,ά 
ιηι::, i,ιί) θιι μ:τουοί,cη ..<αi t.ω�::: καi 
χρήιια \(Ί u i1 θΝΗιιιrθοϊ". Γι 1 � γ( \ ι το 
σί•ιι,(.Ι<•:Ξι:. 'ΑΗιί, οi--ν γίνιτω. 

'Τ:τάσχοι'\' ώσισμrνω σμικσύταται 
:τροσ:τάθειηι σ1•n(.Ιγασίιι:. Π ).ηροq ο
ριω :τιρi τιϊ" :ττ11σιr•>\ ιί.\τιιί.ί.ιi.σσο\
τηι Οιιι ιιισο1• τιϊιν Ή,·ι,ιμflί•Ι\' 'F> 
θ1ύl\. Έ-τιrιτί,uοΗ: τιϊιy δί•ο χι,>ριϊι\ 
σ1•,ιι,τιi1Υτιιι εί:: διιθ,ϊι σι•νrΟρι,ι :ιιιi 
ιΊ., rιιr rυο1•1 :τοι11σμ,ιτιι τύ" � ιιιι•nϊ,ν 
τ,,ιν. Γίητιιι :ι.ιιί ιί.ντιιΙ.ίιιγiι μιτιι,ι
ι,οΙ.ογ,-:ιιϊη ιι ωτογρωι ιιϊl\. "F,νιι:: iY 
τιϊη ,'ιuιρι,ιινιΥύιν τrχνητιϊ,ν ΟΟ(.11'4 u·
Q<•ιΥ ?χρηrιιιιο -τοι ί1θη διιΊ τφ ιί.νι�ιιι
τάδοrιιν ριι/)ιοrιημάτι•ι\ μιτrι:Ξιι τη: 
L οfιιιτι-:ιi1: Ί.:νύισει,,: χιιi τϊ1:: Βψ

τιι\\ίιι:. Αί ΊΙ,ι,ιμί,ιrι !Jοιιτrίrιι :ι.ιιί 
ί1 Σοtiιι-τικη 'l.:Ιί•Ιrιι: σχιδιάtοι'\ νι'ι 
<Jl'l't!_)"(HιTθoΪ'\ ιί: 11\\' Οημοσίιι•CΙΙΥ ι
\Ιι: Ι-\ιΙΊ1.ίο1• :τιtιί δ1ιιστημικης ίατρι
,η:. Ε': μίιι, :τΗJίrττι,,πι, iι Lοiιιι
τι·/η "1.:Η•ιCΙ,: ?C�'ιτηrιι τi1ν Ιlηί1θωη 
τοί• (irJι τιι \, ι /ΟΪ• ι:.,ιι/)ι οτηi ιιr,,ωπίιη• 
TCo\"T(!ιl. Μ:τι1\°/, δω τη.· ι'ιν�ί•vι rιιΥ 
i,ί,: rιοlίιιτι-:ιοί• hιιιrιτημο:τλοίο1•, :τοi• 
:ταψΕ.i·/Ι ιη :ιιιι ιί.:τι,,1.ίσΟη ;,ιιτι'ι τηγ 
:τοριίο, τοι• :τρο: τφ 'Α(ι ροδίτην. 

'Οι.ιιι ί,μι,ι� οί :τροσ:τιί.Οιιιιι αύωί 
fY.ΙJ\'"\' i ι ιιχί.rιτη1 rιημιιπίι.ι,. 

Σ)'Ηιr/ύι:. ,, J > οί"'1'' 'Λ μ.;rιριιμrιον 
f'(Q<Lψf στου: "Λί,; , Α\'τC.εί.ι; Τrί.
ιμ: : 

Ίrιτοιιι/οί, iνhιαιr ιψ•μινοι όιιΎι;,
τιροΥ διι.ι τογ iΟ,ι:ι.ιΙJμίιν :ι.rιί πιιJLrJ· 
σΙJτ�ρr" διι.ι τ,', :ι.οιίη τrι: άνΟρωπιί· 
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τητο:, βλέποι•ν ίσως τόν ιΊνταγοJΙι
σμόν u.ίιτόν ώ::; ;ταραφροσύνην. Έξε
ταtόμενος ύπό τό πρίσuα τιίJΙ• σιιuφ�
ρόντων τη:; ά,iJρωπίνη:; ιί,ηuερία:;, 
ό άνταγωνισuόc; αίιτός ιrαίΗται ηδη 
περιττ�ς. ϋσον, καl �ν αί ηχ�οι,ο-γι,
καt προοδοι, αι ποοκυπτουσαι απο τu. 
διαστημιrιιά προγράμματα, έ1q;αρμό 
tονται είς άνθριωιίνας άνάγκας τα
χύηρον άπό δσον q;rL\1τάtονται πο)-
1 ol άνθρωποι. Έιr' δσο, συνιχίtεται 
ό ψινχρόc; ;τό)ψοc;, ό ά,,ταγωνισuοc; 
τοϊ, διαστήuατοc; Οί1 ι'1ποτελη ε,α 
σπουδαίο τμηuα του. "Αν ό ψιΙΧ.ρός 
πόλε,uος τερματισθη, ή διαστημική 
συνιρ-γασία θα ι'L.τιοηλέση f,α ι'1:τό τι'ι. 
σπουδαιότερα βή'uατα πρόc; τήν εί
ρήνη1. 'Αλιά δi, ει�θασεν άκοuη ή 
ίl.)ρα. Καl πρίν rλθη ή ποθητή ίl.1ρα, 
θι'1 εχωμεν .;τι1θα1ως fναν ι'1γωνα δρό
μοι• πρός τού::; :τλα νητας uι κόσ'τος 
πολλι1πλάσιο, τού άγίί)Ι'Ο:; δρόuου 
;τοός τή, Σελ1r-η,. 

ΗλΕΚΤΡIΣΜΟΣ 

ΑΠΟ ΗλlΑΚΕΙ ΑΚΤΙΗΕΣ 

'Η ;τι1ρα γι,,γή ήλεκτρισιιού ά;τό τίς 
ήλιακες άκτίνες καl άπό χηuικά στοι
χεία φαίνεται ίίτι θά γίνη σπο11δαία 
βιομηχα,ία την έπ0ιμέ,η δεκαετία. 
.λεν θά συνu.γωνισθη τήν ήλικτροπα
ραγωγή των θερuικων καί ύδροψ ε
κτρικιί>ν στruθμων, άλλά θι'ι. lξυπηρε
τήση διάιrορες άνάγκες σε ολο, τόν 
κόσιιο. 

'Έω:; τώρα, ό ιιο, ruδιrιιό:; κατανα
λωτής ι!1αι ό Όρ-γανισuό:; 'Αερο1αιι
τικης καί Διαστή•uατος τιοv Ί-Ι 11,�uέ
, ωv ΠολιηιιίJν. ΧQησιιιοποιεϊ ιιικρό
τατες φωτοηλεκτριΙΚεc; κυψέλες ποιι 
μετατρέ:το1•ν τό ήλιακό φιί>ς κατ' ευ
θείαν σέ ήλικτρική lνέρ-γεια, γιά τήν 
;ροq�0,δότηση, των, τηλεπικοι 1 ,ωνιακω� 
οργανι,J1• που βρισκονται uεσα στα 
διαστηιιόιτl) οια. Κάθε τέτοια κυψέλη 
εL, αι εγα q,ί,λλο διαμέτροιι όκτώ έκα
τοστομέτρων, καuωιιέ,ο άπό χρυσό 11 
χάλκινο σί,ριια πλεγuέ,ο uέ ώρισuέ
νες άλλες χηιιικές οίισίες. 'Αποδίδει 
ιιικρότατη ήλεκτρική δίηt1uη, uόλι: 
tνα τρίτο τού βάτ. 

Τιυρα, μιά uε,,άλη άuερικαl'ιΧη 
βιοιιηχαl'ία έτοιμάtει uεγάλη παρα
-γωγή των φωτοη\εκτρικων αίιτιον 

στοιχείι,11. Το σηuερι1ό του κόστο:; 
ε[\'αι γύρω στί:; 450 δραχuέ::;, ι'1λλα 
θά ύπο6ι6ιωθη στίς 70 εως 80 δρα
χμές με τήv μαtική παραγωγή. Συ1-
δεόuενα σf ιi.ντιστοιχίε;, τα φύλλα 
αί,τι'ι. μ;τοροί•ν να χρησιιωποιηΟοϋν 
γιά κί,ηση μηχιl\ίΪ)ν, ά.τί τίϊ)ν συνη
θισ�uέγι,η σ11σσωρει•τιΪJΥ. "Ηδη ό ά
uερικα,ικος στρατό::; καησικείιασι �
\ίι uιικρό q ορτηγό αίιτοrιιίνητο, ίΥα-
1οτητος τριίiJ\ ητάρτων τού τόν,011

, 

ui ήΙ ι,κτροκινητήρα ;τού τροqοδοτει
ται ά;τό τέτοια στοιχεία. Τό αί,το;ι.ί
' ητο αί,το 1:Ιναι πt:ιραuατιχό καl γι' 
ιιί,τiι κοστίtει uιι'1 όλό•ιιληρη περιου· 
σία. ΠιστεύΗαι ί5uω,::, οτι τό κόστος 
θί1 μειι,1θη πολi, uε τήγ πληθο7ιαρα
γι•)ΎΥ) κιιί δτι σι λί γιι χρο1 ια οί σιισ
σωρευτηί θι'ι. ;ταίtοιl'\' σπουbαίο ροι ο. 

Οί έ<πιστημονεc ;ι.αί οί τεχγικοl ι'1-
;τοδι έ7!0\ΙΥ τιυρα σΤΟΙ' ηλιο σάν πη
γή ήλfκτρικής lΗργfία:;, διότι οί ά
ΚΤLΙ'fς το11 ;τιιρέχοηαι δωρεά,. Κά
θε μέρα, ό ηλιοc; έ,ωτi'uπηι στήγ lπι
φά, Ηα τή:; γή:; 170 τριl(J]εκατοuuύρια 
κιλοβάτ lνιργεία:;. 'Έ1α μι•ιιρό πο
σοστόν τηc; έl'ιργιίας αί,τη:, αν δε
σuε1iθή u� οίκο1Quι;,ό, τρό-,:ο, ι'ιρκfί 
γιά I ά άq,αΙ.ατιί)σι,ηιΕ το θω ιΊ.σσιο Η 
ρο, ,ίι άο&εύσωμε ολι:; τί:; lρ11uου:; 
τού κόσuοιι καί , ί1 λύσω μι διίι :τα,
τόc τό :τρό6ληuα δ ατροq,η:;. 

Ο ΥΠΝΟΙ 
Όuά:; είδικfι•uέ, ι,,γ έ:ιιστηuόνωv 

διε;άγΗ άπό Καιρού ερεU\α'\' διά τηΥ 
άu.;τνίο \, ά.'tο τήν όποία \, πάσχουν ώ
ρισιιέ, αι ;,ατηγορίαι άσθενίϊJν καί I ευ 
ρι,ηι;ι.ωy άτιιu(,)Ι'. οι ίρευ,ηταί ηρχι
σα, το kργο τωγ uέ την :ταρατήρη
σ,v τιίJγ άτόuων αίιτίϊ�ν ;ι.ατι'1 την {ύ
ραν τού ίr.ινου τι,J, δι' είδικιον συ
σιιειιίϊ1,. 

Αί uέχρι τοϊ:δε ί 1'δεί°ξειc άΥαφέ
ρονται είc τό είδος τού ϋπνου καί οχι 
είc; την διάρκειά, του. 'Η «;τοιότης» 
τού ϋ:τ, ου �ίl'αι, ί οιπο,, ό κρίσ11.uος 
;ταράγωγ είς την άνά;ταυσιν ;ι.αί τήγ 
καλή, διά.θεσιν τού άτομου. 
"1 Πέραν αpτοί1, crαί,�ετ';ι Οτ,ι καl ,ήασκησι:; παιtει σηuω τικοv ρολοl' εις 
τήl' είικολίαΥ με τήv όποίαν δύ.αται 
εγα ατοuον νά κοιμηθή. Πράγματι, 
κατά τάς σχετικάς παρατηρήσεις ά-
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:τεδει.χθη ότι δια τη: άσιησεω: ι!:τι
τt'γχαΗτω ά.ϊο τό, ι!γ,εq-αί.ο ,. -ή ;τη
ριιγωγη ε;,εί,ι,η τοJ\' i1i ε-;.τροuαγ, η
τι;,ιίη ιι•ιιατο,, τα ό:τοία :τρο;,αi.οί11 
το, ϊrτ, ο,. 

Κατα τl]\ ;τρόοδ-ο, τη: έρΕί1, η:; 
τω,, οί ι!:τιστηuιη ε: διΕ:τιστιησα, ίί
τι iι } αι,η σοq:ια ϊ� ρι ί•η οι• r!, αι 
ορθοταϊη. Π ραγuατι, ά..-ιεδΗ')'θη, ί1 
τ, αίrτό ϊΟυ ι Εγοι•y οί ι'ι:τ) οί ίi,-θρ,,,
ποι (, ησι'Χη σι•Ηίδησι:. ησι7_0: ϊ,
.ηο:,,) δε; ε!,αι iογοι ηΥοί. 

Ο ΕΓΚΕΦΔλΟΣ 

το ΜΕΓ Α ΜΥΣΤΗΡΙΟΗ 

'() ι!γ-ι.εqrιιο: τοϋ ά,•θρι:1:το1 1 tίωι 
η fδρα τή: r1!-ιί::.εω: ,αl τη, άωχι,,
ρησΕω: έιατο,uuι'Qίι,J\ μrr,•ιιάϊι•η. Αί 
iιλε,τριrιη: φί,σεω:; ωιηι:, τα<Ξ,ιδε{,
οιt\ uέ τηΥ Ηιχί•ττrτα τη, ;τιριλαιιύα
' ο,uέ1 η; ιιtτα:Ξ,ύ τόη J.200 ιαί 32.000 
μι'τρι,11 τη1 ι':ιριι1 <\ί ιΊ'ισιι:; αίηαι i 
t.ασq:αi ίc.οι•y τηy ια,ο, ;,η1 Ι.εηοι•ρ
για1 δισειιιτομ,u1•ρίι,11 •ιυττάρω,, δια
q:ορι,11 οργα\ί•)Ι /.αί ϊΟ/ \'!1.Qίθμι•J\ Ο
στοη · τη1 δραστηριοτητ(L τη:; �-αρ
δία:;, τη; <'11α.π1οή1, τ11' άφοιιοίι,,σι,, 
τφ ει,ι.ρισι1 ,.) .π. 

Εί:; το ι!σι,,ηρι,ο, τοί• ιρfllίου ύ
πάρχοι•, J Ο δισε,ατομμί•ρισ. Yfl'QL
,..όn zυττάρι,η, σι•ι.ι..,ϊιrι, ωuι' 1 ι,,,. εί; 
�ια1 uιί.C.α1 ύJη:;, λε, .. ι�:; z.αl_ ιpαια:.
Ο φ)οιο:, :η.-1,10:; zαι πιρι,_τ/ο;ιος, 

προε:Ξ,άρytι cl:; τα:; περι:i, ο,ωτέρα:; 
1.ΗΤΟιιργία:; τού ά,•θρωϊι \ 0\' οργω ι
σuοϋ. Καθι τuημ,1 101• f')' H �-αθορι
σθη i1 Ηι δεχπαι μο101 τα uηΥί1uα
τα άπο τφ ;τιριq,έρεια, ΪJ ,u τύ έ.Ε.α
ποσηι.Ιη ιί:; αί•τήy η ,α iϊιτ,ε)η ,αί
ταc δύο Ι ιιτονργια:;. Λαμ(ιω Ει γ,ό,
σι, τιϊη αίσθησεων ;ι.,οί ιrιθορίC.ει ά
πιη-rήσει:: ,ι I ηπ-,,i1Υ δραστηριότητα,
Ι ειτοι•ργί,ιι; των οργά,<•)\ ;ι .J..π.

Τε} Ηrταίu,: σ.Υειοι,ι:)Οησω τ' ι'Lϊο
τ,εί ι'σuατα ΤΟ)\' ι!ρειt\01\- ί,μο,δος έ.πι· 
στηuο1 ι,η τοϊ• Πα, F.:τιστημίου Καρά
,α � υϊο τι11 ιαθτr,ιτrττr, Γ ιου,ιi.Q ;ιιιι 
τοϋ Πα1εϊιστηuίου Κιι!ιι�ορ,uι:; ύϊο 
ΤΟ\ Mϊf\f(_)IHJ\. 

'Ί'ϊοστηQίc,ιΗt\ υτι εί; ΤΟ\' έγ,έιfα· 
ί 01 ryoυ1 τ!)Ι iδραν τω, ύ ιrοf,ος, -iι 
ήθ '11\ όδι11η, τυ μϊσο:, ή όργή, τι 
μω ία, άλλα ιαι το αίσ{Ιημ,α τη, ί:.Ι.
'ξεω, πρό:: f;\O uλλο ;τJ,ιj_σμα Ζ ) .. :τ. 

Ή έγz.εq-α} Ι"/ 1] ιιάtα � r \(\1 ακι I η
το:, δε, αί1!=,ά1,�τιιι, ,ατιι1αίίσΥrι τιΊ 
2;;<1,, τοί• χ0Qηγουμέ1ου ίr.το τοί• αι
ιι,ιτο: ο:Ξυγο101•, εί•ρίσ,ετιιι C!\11 rχίi1:; 
fί: έ1α λουτQΟ\' αϊιιιιτο:; -ιω 1 0,οτι 
ιί I τι:τρο.σω:τευει τό 2'7c τοί• Ι\αQΟ\1:; 
τοίι σωιιατο:- εί: σηιιfίο1, ίι1<rτε 
φθάηι και μο10Υ 11 διαΥο"Ιi\ τiι: ρο
ή: τοί• αϊιιατο: δια I ά. ε-χωιιf ά..ϊιu
) ιια1 τη: σι•1Ηδ11σει,1:;. 

Ή ί,;,α\"QΤη:; τη: U\ηι1η: εr,-αι ι'ι
;τί η δραστηρ οτη: i I αποΟη-ιrί•σΗΙ):; 
τη: uη;yα,,j,, fl!υ 11 Υιι•ρικi1 ά,-θοω
:τι1η δραστηρωτη: �!1αι �Ηογό� f-
\:: ' Μ , , , - " -...,εQγασια. ο,ο\' ο ιιΥθρωπι10:; yου:; 
-i1ιιπορεί ,iι λησιιο, 11ση, ,ρατι:η-rα:; 
άπό τα:: ά1'11UΙ'1Jσrις το οί,σιιi)δfς Υαι 
ά..τορρLττοy το ϊfριπυ1. 'Η i1λfκτρο
,ικi1 ιιηχωη i'!=,αοω}οι•θεί ,ιι i1α.-ιο
θηιεί1η μέχρι �-ορεσμοίι. 

'Η ίι.αΙΟτη: Ηι λησμο,οί•ιιf f11αι 
i';,,ει 1η :τοί, Υαθιστii τό\' ι'.ί1•θρι,1ποy ά 
yι:ηερον ι'ι."Ιο ιάθε -i1) ε-;1,τροyι.κόν κί,
κι.ωμα. Μαtί μι Τηl ά1άμ,ησι, τiι:; 
ωσθήσεω:;, ιi:ιυuη ;,αl της ;τ,1iο1 ιi.
πωτάτη:;, ό ,οίι: tη καί fί;:; μίαν ίiλ
λη1 διάστασι 1 -τετάρτη\' 11 πι' μπτην 
- που πrιριιμι'1ει ά1·ε!=,άρτητος r,αντι 
τοϋ χι:1ρου Υ.σ.ί τοϋ χρο, ου. Καί Εί; 
αι',τή, ι.ίσέρχtτω ό τό·ΙΟς, δη).ια,δiι ό
:τερί.π!.ο-ι.ος �-οσμος το>Υ αί.σθημιίτωΥ.
Τι:Jρα. πόι:; ή ψι,χή ΠfQL(f'fQιtαι μι'
σα Είς αύτφ τi1Υ μϋ.tαγ της Ι'fυρι,οϊς
Ι.ειτουργι,οτητος, αίπό ταριιμι'νιι ιi.
κόuη μυστήρ n1. 

ΤΑ ΧΡΩΜΟrΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚλΗΜΑ 

Ή 'ΑΎγιίδα ίατρο:; Ιfατι,ίτσιιι 
Τcάισμϊ:; διετί•ϊωσε τi1ν Ο,εωρία, ίηι 
ποι ύ ) ί γο i1 ιιι·Οιιl 011 δεν q-τιιίrι ή 
:οι,ω:ία, για το, i.γ;,;, ημοτα,, οiίη ό
ιδιο; ο ι γ ι.Ι ηuοτιο ς, ά} ι.ο τα χ ρ ι,,
μ ο σ ι:> μ rι τ α, δ•ύτι οίπιi. δημιο11ρ
γοίr, τον -yrιψι ιτijψι τοϋ ι'1y0ρι;,που. 

Σί,μφωω με τη \'fO θεωρίιι τη� 
'Λγγl.ωrις lτιιστ11μο10�. οί {γ·ιlηuο
τιc:; δε\ �{\(Jl θί,μΟΤΟ της ΚΟl\'(1)"\•ίυ:, 
δicν δημιοι•ργοίι;τω, rί}) ιi. γεγ; ιόη-rιιι 
,rι' μο10 τι ιΙJΤ(ΗΊη μπο()fί ,·ιι τni,� 
;,,ιι,η Ίtι/11. 

, 'Ί':ι<J.Q')'Η μιι'ι γενι.-ιη ά-vωμ,υ) ία, 
εLτε η zυρίσ ΤC.άιομπς, ;ι,υl το δUJ
πίστωσα αύτό ϋτα-v έξiτασα 197 
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;ιακοποιούς στη Βρετα\\'ία. ι\ιαπί
στωσα τοτε ίίτι τα χρωμοσbψατα ε{
ναι έκείνα πού διαμορφbηοι,γ τό, χα 
ρακτrιρα των r'ηΟρb)Π(Ι)V καί κrιΟορί
ζουν τη συιι.ιτεριqοQά τοιις άπi,uηι 
στ' α,} λα ατvιια. 

Εf,αι δύσ;ιολο ,ά διαπιστb>ση κα
νεί� κατά ποσο ά,-τ(L"!οκρίΗται προ: 
τή, άλήθεια ή θΗ•)ρίu αίιτή τη; rr α 
τρίτσια Τζάr,ι,οιι.ιτς. 'Η �πιστi1ιιη ά
ϊ'.ο,ιιη δε, μ;π:ορεσε \U λύση ίίλα τα 
μυστήρια τοί• μυστικοί• ιι ηrχα, ισιιοί, 
ϊιΪJν χρωμοσωμάτω,. 

Εlναι διrl'ατον ο,ιιως ή iπιστήιιη 
νά ,ταρέμδη άποηλεσιιοτικα καί ,α 
iπιq i ρη τηγ ίσορροιιία στιΊ χρωμο
σώματα καί ,ά προ,Μη τόν ιγκλη
μαϊία; Ό ;ιαθηγητής Ζοσι,ά Λεντε
μπέργκ ύποστηρίt,Η οτι ΚΜΟΗ ή ι

πιστήιιη Οα λ{,ση αίrrό τό πρόδληιια. 

ΣΕ ΧΡΥΙΑΦΙ 

το ΒΑΡΟΙ ... ΤΗΣ r ΑΤΑΣ 

Κατά τύ σύστηιια μιας έταιρίας 
άπορρυπα,-τικωy U1 καί ά,-τιστρό
φως) μιά εταιρία τροq-ων γιά tωα 
?τ\ Γαλ�ία ε-καιt;f δ)αΥ,?>ησμό, το?οποιοu οι γικητιιι Οα Fιταιρναν σε
χρυσάqι τό βάρος, οχι τό δικό τους, 
άJ)λό. της.... γάτας τους. Ό πρώτος 
νικητής ελα6ε χρυσάq-ι άςίας 150.000 
δραχμω, καί οί άλλοι ιιικρότερα πο
σά. 

�κοπός τού διαγωνισμού ηταν νά 
διαφηιιισΟοί•ν αί εί.δι-ι.αί τρr>φαl γιά 
τά tG>α. Σ τήγ Γαλλία ύπάρχουν 6. 
210.000 Οbιύλοι, 7.050.000 γάτες καί 
2.915.000 καναρί,ια, δηλαδή κάθε 
σπίτι εχει γάϊ'α η σκύλο ;,,αl σε έν
νηό. σιπίτια τό ε,α εχει καyαρίνι. Γιά 
την διατροq{1 τωy δαπαγω,-ται ιτη
σίως 420 έκατοιιμ{,ρια δραχιιων γιίι. 
τούς σκύλους, 4 Ο γιά τlς γάτες καl 
18 γιά τό. κα,αρί,ια. 

'Αλλά είναι ά.Υεκτίιιητη ή ψυχική 
προσιrορά τω, ζιόωγ αύτωγ στόγ α,

θρωπο. 
Ο ΧΡΟΝΟΤΡΑΦΟΣ 

ΑrΓΕλΟΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

_τl; 13 Μαίου 1967 ό 'Άγγεί.ος 
Ηρο.κοπίοιι { γκατέ Λειψf τόν κόσιιο 
τG>ν Qyητων. 

Γεν-νήθηκε στην '.\ι ε tά,Ιδρεια στίς 
3, .\ύγο-f,στου 19,09, άπ? ο�κογένε� 
με, παρά:δοση στις Καλες ΤεχΥες και 
στα Γραιιματα. 

Έσποίιδασε νοιιιΙΚά στό ΠαΥεπι
στήιιιον 'ΑΟηΥω,, tωγρr�q ι;ι1', στην 
Α. Σ. Κ. Τ., άρχαιολογία, ulσΟη
τι-κή ΥJαί ίστορία τής Τέχ, ης στό 
] Τα, επιστήιιιο ΠαρισίωΥ. Τό 194.0 έ
ξελέγη καθηγητής τού Πολυτεα,Υείου 
στην εδρα Γε,1.•,ιης Ίστορίαc; της 
ΤιχΥης. Έπεσκέq-Οη τηγ Ά γγ λία, 
Γαλλία, Ίrrαλίο, Σ ουηbία, Ό λλαν
δία, 'Ισραήλ. Η. Π. Α. 

'Α νάu.εσα στά π�ί λά εργα του ση
ιιειοίiιιΕ'\•: «Τό 21 στi1 ΛαΊκή ςωγρα
φική:», <ι.Αί.σθητι•,ι1', και Τέχνη στην 
Ευρώπη», «Ό λαό; της Βύδλου». 

Ί-Ι πρ σω,πικότηc: του ύπηρςt πο
ί.υσύγθετη ;ι.αl έπιδλητι•,ιή. Τυγ �.;
κριγεν ά.γάπη καί έλεύθερο:; στοχα 
σιιός. Ή u.τοιιονή, ιιέ τήγ όποία ά,
τειιετώπισε τό πεπρωιιένο του της f· 
;τάρατηc , οσου, τοί, έχαρισε τυ, διά 
τού ;τόνου i:Ξαγ,ισιιό, ln:l τii; γης. 
Οί ψυχές τGJν rq-ωτισμένων i:,ιείΥων, 
πού εtχε συγγεηίc; καl διδαακαλοι•ς 
σηΊ ::ωή, τύν ύ:τοδέχο, τα� τι;)ρα στη 
χώρα των ιιακάρων. 
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IΜΕΤΑΞΥ MAEf 

Τα Γι:.,rι(fιϊrι τοί• «Ίί.ισοί• , ρα-
γατσrι1ίου 6, (Τ. 122), Πι. Κλαυ
θuιϊJ\ο:, r1,αι ά\Οικτιί. κατα Ίοί"ιο, 
- Σ r:τπιιδριο, uόνο, ,άθι \Η•τiρα
,αι !Ιαι:.,,ισκrι•η 11-1.

Ε)1Β..\ Σ ΜΑ ΤΑ uic τιιχ. i:τιταγi1ν 
Ει: τη, διrί•θι'"Ισι,: Κωστij,· Μrλισ
σαρυ:τουί.ο,, ραΎατσαΥίου 6, 'Αθ1Ί-
1α:, 122». 'Α:τοστοi αί με τρα.τ!ί,,ΙΤΙ
ί'(1: έ:τιταγά: i1 i \ΤΟΪ ά:, uij.: δυσ,ο
ί.είΙQι•ν. Κ α ά1 αγράqεται /αθαρά τό 
ό\C�uατε:τι,)\"l'UΟ\ ,αί 1Ί διrί•θι•,σι: τοί• 
ά-:το-στοι.rω;. 

Ί'ΙΜΗ τοuι,η· .ταοrι.θυ,-τι,1ν iτιϊ>,· 
ΕL,αι 50 δρy. Τιuη τ�ί,χυι•: δρχ. 1(). 
Δεν ί1:1άρχουy Ufιl(J\(•Juέ,α τείrχη Νο 
1, 3, 4, 3, 6, , 10, 11, 12, 13_ 16_ 
1 , 23, 23, 2 , 29, 33, 4-1 οuτε τόμοι 
19,'jί, 19:; , 1%2. 

ΚΤΠ ΡΟ Σ : ':\ηι.τρύσω:το: τοί, 
,,'Ιi.ισοί• δι' όι.ο:ι.J ηρο, τη, Κί•:τρον: 
«Βιδλιο,;τω/.Είον ':\,-τι,η. Σ τυί.ια,οίί, 
Λrμεσο: - Κί•:τρο: . 

ΧΩΡΙ Σ ΔΙΕΤΘΤΝ ΣΕΙ Σ. Τεύ
χη τίι δ-τοϊα ι'ι:τεστάί.ησαν στοί,: κα
τωτi ρω σι•,·δροιιητά: μα:, L-τεστρά
φησαy ά.-το τυ Τιιχι•δρ()μεϊο, με την 
σηu.rίωσι \ : '<Uι Τι;ι,.ησΕ .> η < U.γΗι)
στο:,,. Π αρu:ιυ ί.οί•νται ύσοι τού; γ, ι,>
ρίtοι"\ ,ά τού: Είδο..,οι1)(1οι•, i1 ,ά uii; 
διί1σουν τα: διει•θύΥσει: τι,η. 
ΑΘΗΝΩΝ: 

Γει;,ργ. Ζαι.ι.τογ ι.οι•, :\1. Χ οuι,ιοί• 
�8. Χαριι.. Ζαχαι:.,ιαι>η:. Κ ηq:ισψ: 
dl. \. Κιιι:.,ιι,-τιyύ: - Φιι.ι.ιταιη:,
'Αθ. 1ιά·ιο1• 31;. Ροδ. Κι:.,άοι·:, ΔFΙ
,ο;,ράτοι•: �n. Μιιίι:.,η Πιι;ιιιγιu"ο
:τούJ.οι•, 'Η:τιίροι• 27. '.\Η. !Ι ι:.,ί,ο:,
Σοι.ωuοίί 3ϊ. 'Α\ΙιΙJϊ. Σηργιο:τοι1-
).ου, )1ηθίιu,η: 3!1-:»:i. Ίι,ι. Χορuμι-
τση:, Λι•ιαυηττοίί 1. 
ΕΙΤι\ΡΧΙΩΝ: 

Ίωάη·. Θεοδι',ση:, Ποi υ/.λινι:ι.ή, 
'Ηράzλιιον. Β. Κοι,γιοψτζη:, Βορ. 
Ή:ηίρου 17, Δρό,μα. Θωδ. Λιάτση;, 

-'";'ΎQΟί•.�, ��σ),-ί:<η, Ίι,1�ν. f�
τσοιαα;, ιατρο;, Ποι.ιικλιΥΙ.κη, Ήρα
,., rιΩν. Ίωάγ, Ταδλαρίδη;, Κομ,η
,ώ, -17, Καδάλα. 

_Ε ΚΟΣ)10ΤΣ 

ΦΩΤΕΙ!\'ΟΤΕΡΟΤ -
Ε!ι_,. '.\ νιιγ\<•>στο:τοίιλου, Ό\θη,αι. 
XHQ. Βfρ,άρδο;, '<\θή\αι. 
Σιιιι Kor,, ΆθήΗΙΙ. 

Μιχ. :Ί1αρκQγια\\άκn:, 'ΛΟηναι. 
Στιιί•οο: �ικοιαwη:, ΆθijΥαι. 

.\γγΗο; Ιlρο/.ο:τίοι•, Άθηνω. 

�Ε..\ ΒΙΒΛΙΛ 
:--ιι1 1σι,ιl ΓΗ•>Qγιά.δη - Μσ\Ισοί•ρη : 

/.ι•ΙΕ, τ\'{)(1 \ νισμr, ι ;. ( Δι ηγiηιατιι). 
'.\Oir\(I 1%ti. 

'Ι.,,σηq Σ ηqαί.ά,η:: Θiσιι; -;ιιιί 
:τροσ:τάΗω:. Άθή'Ιιιι 19Lifi. 

'Λ,.,τιγο,η Γιι)ιινwη - Ηοι•ρλι'κη: 
Εί1Οιϊι, -�ιιί Κ•ι ιι:τί-1.Ε: f :τοιi1μιιτα). 
'.\Oη\(LI 19fi:i. 

Γεωι γω; Κιιψι•Jμtνο�: ::0Vι\Ιι;1τι;,.01 

J Ιιι/;μοί. 1 Το τοι ητιΥ..ύ ί:'{.)γο του 
.\γγ. Κωο·ιωρι,Ι'ί•). Χιηιιί. l'Jfi7. 

Διο,. Κ. Μαγy.) ι(,i ou,; : Τοι1ιιισηκ-i1 
Ά,ιi.ττυΕ.ι: ,ιιί \ηuοση: Σχiσrις. 
Λιi.ρισιι l'lli7. 

Είσιιγωγη στη, -τοίηση τοίι Κρίτιοηα 
'Λ θιι νιισούι η. 'Α \ ιΊ.τι•:τ.ο ,ΔωδiΥλJ.· 
τη "Ω(.)ιι , l 'IG ί. 

ΠΕΡΙΟ�ΙΚΛ: 
· Ο Κοιτuο: τϊι; ΨυχrΊ; ι Ι '!4, 'Λ-τιιίi. 

1%7 /.αι !�.;, Μϊιιο: 1%7).
Κι:.,ί,ο: ΛιΗδίνου IΙ'J:ί, Μάιιτ. 1%7). 
'Ε/.ί'/.ηιτω,στικα IJρο(,ιήμuτιι (12,

Μιιι:.,τιο, 191, 7). 
'1.ωδικιηη 'Ωψι ( 17 - Η!, Νοiμ. 196G

- Γινάοη: 1%7). 
'(J Φι•σιωιΊ.τρη:: 1221, Ίούν. 19/ιί)

'Η.,:,f1(.)ι1,τι,η ·�στίu ι 172-,J-4, Λϋγ.
'Οιπ. l!H,G). 

ΘιJ(J.ιΑΥ..ιι Χριη,;,ύ 12fJ, 'Λ;ιρ. 1967).
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την σuνδρομή σας τοu �τοuς 1967

Έσωτεpικοu και Κύπpοu Δρχ. 50 

Έξωτεpικοu $ 2, 
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ΕΝ Α ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Μορφωvει-Ψυχαγωγεί-Ξεκουράζει 

ΦΩ! ΣΤΗΝ ATPAl10 

t 1 Α Π O tι 1 ,� 

rςι>ι e.1.-1ι:c,·-.Mo't 

(Βλέπε Τιμοκατάλογον είς σελ. 2 τοϋ έξωφύλλοu) 



ΑlΟΛΟ Υ 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 

cf � �� :�-�� 
·- ΞΞ=' 

ΛΟΠDfΙΑ ..

ΟΜΒΡΕΛΛΕΣ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ'

70 Τηλ, 312.322 

115 Τηλ. 831.768 

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΒΣ 289 Τηλ. 968.467 

ΑθΗΝΑΙ 

ΑθΗΝΑΙ 

ΚΑΛΛΙθΕΑ 
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