Πήραμε τά σπίτια σειρά και δέv εΤχαv
εvα ρόδο στά
τζάμια τους.
Περπατωvτας
{6:κούσαμε
τις φωνές των παιδιωv,
φο6ισμέvες,
{ παράφωνες,
γιο1μάτες ραγίσματα. Οί μηχανές άπειλουσαv
στα έργοστάσια τούς φίλους μας- κι' uστερα
τόσα χέρια στον κόσμο, χωρίς λίγο χωμα,
vά φυτέψουν το σπόρο
τους, νά φτιάσοuνε
(κάτι,
νά δέσουν το έγώ τους με τοuτοv τόv κόσμο,
μέ τουτο το φως- Κι' άπάνω τους ετοιμο
τό κουάλτιο. Τό μαυρο του στόμιο
χάσκει σάv α6uσσο· εχει
:rι.
τη γης ολη άπέ
7
(Ύπάρχοuv σοφοι
πού σκ�οuο/ τον
λιο με άκάθαρτα χέρια.
Μην Λέ ;frιύuεστε.
όvον ή άγάπη
clvαι σοφή)
ο/
1 �
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
Έπ' εύκσιρiς3 της εiσόδου
τοϋ «Ί λισοϋ» στό 7ον ετος
1

0 'Αριθμός

7

,Α ρχαιότατον οίκουμεv,κόv
μυσ rηριακ ό ν σ ύ μ 6 ο λ ον
'l' \ �-9εω:_rι·9·η άν:χα.9εν
,
ω:: c.ν-χ.ς εκ των στ.ουο:1.ιοτε
σω•ι i(Jι5μών. (-)i --cον σJν:χ.ντ'}σωμ-:
-π:1.ντοU, ε;ς τ:Lς �S.ο·ησχεJτtχCt.ς Π'-
ο:χ.Οόσει�, -: �ν υ.u ,,9-ολο",'ι':J.ν. τ�fιν ί
στο:)ι:χ.ν, τΎjν (;)ι) vσο:Jι::�.ν, '"C'OV &.πο
Χ(ιJVισμόν. \r.� &_ο/_:Χ.ιοτ&":'ων /.Οό
νων Χ:Χ; είς ο) ΟJς τΟJς λ:χοuς έ-9-εω
Οε�το !εοος ι..:χ.! πεοι/..λειων ιΟι:χ.ιτε
Ο'Χν μJστιχ �ν Ο�ν:χ.μιν. ..λΕ.ν Jπαι:;ι.ει
ά.οι χιον μJστ:χ.γωγικον σUστr1 μα. εις
'
'
. }- ,
το ,y;;οων να μη ..ιατει:Ω εc.ε/ΟJσ:χ·ι
-θεr;ιv.
'() 1(:χέοων, εί.; τΟ «':C ιJπνιο J>)
λέ-.;c.ι ο-:ι «Ο::ν ';τ.&οι.ει σι.εΟοJ -;ι
-πο":'ε, 'ΠΟJ ό ά.οι.S.μος 7 να μ�ην ειναι
ό zόμ6ο� 70'J>>.

Τ (). ,� ",

1

,c'() άσι{Ι μ. ος 7 -) ε·:ει iJ 'Έλενχ.
11 ε-::�ο6ν:χ. 1\-;;) :χ6ατσχυ- εί11:χι τό
ά. ν:ιντ! χ '1.7&.στατον ΟεΟοΙ.Lένον,
που
Π':J.(;;J.. "':ει Ολ� τα. μvστιχ.α y:-χ.tν6μενα..
'
�
"'
-7ου αστοιι..ου πεοιοJη.
ΊΓ ... 60c.υ.η π�6-χσις τοϋ πεcισ·fj μ.ο�
�μ :ι.ο:ι;Οι 110J 11 !νχχ.ος 'T�ou.o� τοϋι
'Γο:σμ.εγίuτου πεοιC.ιει τα Cζής:
1
-(( \νεοι ε :ιι
ει.. τη:: Ι Ύις εiς τr;v,
cj,:;-:J..νoν 1-:ι.l έι..ε�Sεν χ:ι.τέοι.ε-:':1..ι ε!ς
,
·�
, "
,
.... ,
':�') 1• Γι 'Ι �,_, f),;:;,/Eτ':1..t, --:ην OUV':1..1J.t'I

-

1

--:ων �νωτεοων πο:Χ."(ματων)).

(ιr

Ε.ννοι-χ -:f,ς ....ιο&.σεως ,_j-:'fι ς εί
V"J.t ό'ϊ:'ι το Ϊ σJμ6ολfrει '7�'1 σJVΕ/t
rομέν-r;ν ο tjμtοJογί':1..ν Y.7.l τ·Ι)ν έ ιεο
γvν ;,) ) rιλεπιΟ01σιν μ.εταΕ.ύ ούαα
νου χ:ιl ]'Ύίς χ.οσμικών χ.αι "'('r1 ίνω,,

2

ΙΛΙΣΟΣ

-δυνάμεων J.
'Ως σ-.>νουασμος της τρι&δο; χαί
ττ,ς τετ?αοο;. --:ο 7 συμt>ολίζει την
ηfκ"Ι)ν τοϋ πνεύμ :χ.τος
( τ?tά.Οος)
-iπί τη, ϋλ·r,ς \ τετο&οο, . _υμf5ολί
"ζε� έ1:fσ·1jς τ·};ν έπικοινωνt1.ν τοϋ
-πνευμ:ιτο, μετά της ϋλ·ης.
Ηα'
(',.' " '
. ,
tιστανετ:ιι οε οια 7Ίjς ενωσεως ,.,..ou
'
,
'
τ σ ι "Ί' ω ν ο υ χ:χ.! -:ου τ ε τ ο :χ. γ ω·ι ο υ, συγκοοτούντων τΎjν ά. ρχ Ι}
· ν -:"ης
�υο:χμίΟος )') χ :1-ί Οι� Ούο συμ.τ.επλε
·.,μ:νων τοιγωνων μ.ετα σ τ ι γ μ η ς
είς τf.J χεν'7οον. ()U7ω εί ς τ·Ι) ι ποώ
τ·ην πεοίπτωσιν ·Sα ε ι. ωμει 'ι+3,
εi; οε τ·ην οωτέοαν G+Ι.
Ei: 7·/'Ί ν :Lr;οχuυσ?λογί:χ.ν ό ά(Η,θ.
υ.Ος ί ε�ναι ό ποώτος ά.οση J ά 9 ι,&.
�J.ο ς 7οϋ �λικοίJ ;εΟ�:>υ. Χ�.ο:ικτ·ηc.ιi
:ζει τ'ljν {;ε!:ιν έπι(;ρο·/)ν έπl τοϋ Jλι
�οU πε0υ)u. έχ.π(ιοσωπουμέ Γr1 ·ι έ ι τ(f)
([)J�1v({> �-πCJ τών Ξ:πτ;_ iστc.ιιχ.ώ ι πε
Όιων, τών έτ.τα 1σ-:-εοων τ'ης ' .. \.π)
χ:χ.λύψεως κ�ί τής όποf:χ.ς το γεω
_μετρικον σχ'ημα ειναι ό Έπτάχτι
νο; 'λσ--:·ηο
«'Επ τ ά. γ ρ α μ μ α"
τΟ όπο!ον φ':1..νε?ώνει τ·fιν ά.στοολογι
χ·fjν -&.έσιv τών άστέ y ων εί ς τΟ,ι ού
p':1..νv-ι.
Είναι i, ά. ,; ι,9ψ.hς ό e,ποίος συμ3σ
J\lζει τ·()ν έπιχ.οινωνί:χ.ν μ ετα. του
.. ,S.είου χ�ι τ·fιν iJπεροΊ:'lν τοU π /ΊU
,ι.ι.ατικου χόσμ. ου έτι του �λιχου. 1Ι ε
·
τ-r1 ν εννοι-:�.ν του
ριέzει &.χ.όμ. η
ο-υμπαvτος ώς ο·rι μιου?γ-rιμ. έv-ης όλό
τ·ητος,
Ί'-πό γεvικω-τεο7..ν 'ε·ινοι'J..ν, το 7
συμ.3ολίζει τ·ην 'λλ·rι -εJ.ειαν, ·Ϊj όποία
:Ζχ.π·fjγάζει α.πο τ·fjν νίχ·ην τοU πνεύ
�.:χ.το:; επι τΎj:; ϋλ·r;ς.
'TJ ϊ.?ησις των ίεοuJν ά.οι-θ μ. ων έ
.τεκτείνετ:ι.ι μ.έι. οι της έποχης μ. ας
είς --:Ον Ί;λευ-&.ε9οτεχ.τονισμόν, πε
?ιλαμ.3άνει οέ χα\ τον ά.ρι-θ μ. όν
'
'
.επτα..
01 ά.οι.αίοι λiγύπτιοι, οί 'Έλλ·η
-νες χ.χ� ίΟια.ιτέ�ως ο! ]Ι υ-&.1.γό ρ ειοι
έσυμbόJ\ιζ'J..ν με τΟν ά. ρ ιrθ μ �ν α.UτΟν
-τ·/'jν τ ε )\ ε ι ό τ ,
· , τ :ι., διότι ά.ποτε-

'η

λείται ά.πο τον 3 χαί τον Ιι., οί ό
ποιοι επισ·ης ·.9-εωρουνται τέλειοι
άρι·.>μοί χαί σzηματίζουν διά του
ά.ρι�μου των μονάδων των ό μέν
..... ,
,
τριyωνον, ο οε τετοσ.γω-Jον.
Οί έπτά πλανηται χαί οί ά.στερι
,
σμοι τών . ι.\t χτων με τοU ς έπτά ά
στεοας των, τους όποίους πρώτοι
οι .λ�::χ.λΟα.ίοι έσ·ημεfωσαν, έπίσης τΟ
c :.ψάνιον τό�ον με τα. έπ-:-ά του
Ί.�ωμ:ιτ:ι. Ι ·Γι μ.ουσικl'j με τοUς έπτα.
τόνους τ·r,ς χ.λτ.. έχ9·ησίμευσαν ώc;
Cf.φr.�μ·η, ώστε τΟ έπτά να μ·f} ,θ.εω
� η-θ:Ϊ) ώ, κοινός άοι·5\ μ. ό, τη; ά.ψύ
ου i?ι·9:J.ητιχ'rι ς, άλλ' ώς τι εχοι
θεf:ι.ν ύπ,:σ-r'1.σt J.
Είς τη I έ:Ξ.&.πλωσι; της ο,ξασίας
rι.Jτ·r1 ς συνετέλεσε πολv χ�l f
· j Π?ΟU
πάοςασα μ�γ&λ·η συμπάθεια των
Έλλ ,1 νω ι προς η,ν ά.οι·.9- μ. ον αύτ6 ;,
CΧ.πο�9έουσ:ι ά.πο τ·Ι)ν λατ?εί:-χ.ν των
ποΟ ς τΟν ' \1tόλλωνα χ:i.l τ·'}ν �z
λ r1 ν·ην.ί )ί άοχαίοι 'Έλλ·ηνες εί z. αν
π ρ οσέC:ε� τα.; φά.σει ς τΤ}c �ελή-Jης,
τ·ης οποιας �χαστον τετα.ρτον εc,αφανίζεται έντός 7 ·η μ.ερονυχτίω·,1,
ι�ς έχ τούτου έλ·ήφ-θ·rισαν ώς μ.έ
τψ;ν ϊ.οονιχου διαστ·ή μ. ατος.
1 J �c,ς τόν '.\πόλλωνα, ώς :ηλια
χ·�ν ·9-εότ·ητ::-ι.. σzετίζοντα.t α.ί έπτά
r
· ιμ. i ρ :ι.ι --:ης έ6οομ.ά.δος, οί έπτά πλα
νηται χαί οί έπτά. άστέρες της
11 λειά.οος. Κ:ι.τi τον Καλλίμαz.ο·;,
Οτλν έ�1ενν-'J,S.·η ό ',.\πόλλων 1 οί χύ
κ. νοt τΤ}ς λ1 :ιιονί�ς έστeιά. φ η
· σαν έ
πτά.κις περί τ·ην .:,.'r,λον. z. αιρετίζον
τες τον νεογένν·ητον -θ-εον χαί έπα.
νέλαbο-. έπτά.χις το ιχσμ.α τω•Ι Π()Οζ
τιμ.ήν του. .1ιά τουτο χαί ι λύρα
εiι.εν iπ,:-Ct ι_ορΟάς.
J.<;ίς τά.ς 3α6υλωνιαχb.ς χαί έλλ·η
νικάς οοξασίας προσετέ-9·ι�σαν χαί
αί μ.οναδιχαί μ. 11.·S·ηματικ11.ί ίδι6--:-ητες
�ο;, ά.ρι-θ μ.ου έπ-;&, ό όποί.ος έξ
λων των ά9ι·Sιμ.ών της οεκά.δος εί
ναι � μόνος, ό όποίος οϋτε Οι:χ.ιρεί
ται οϋτε πολλαπλασιάζεται
έ ;τός
του πλ,.tσίου της δεχΖΟος, οUτε.
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ΙΛΙΣΟ:S
-είν:ιι ου'Ια.τόν νά r.αρη_-θ'ίJ έχ τοu
.ιολλα.πλασια.σμ.οu
ουο
ά�ι-θμω-ι·
ε! ν:ιι μονα.οιχός :.ιίώ-ιιος άχi ι·ητος.
(Jί α.ν-θρωποι επίστευσα. 1 οτι άνεχά
λυψα.ν είς τcις ίοιότ-r1ης τα.ύη.ς ίε
ρά zα.ραχτ·ηριστ:χά τοu α.ίω'Ιίου, τοu
μονα.οιχου Θου, χ:.ιί οτα.'Ι ·η έt>οο
μάς έλ-rιφ·9·η ώς μέηον του z.οόπυ,
έ-θεσπίσ-5!·η ·η έbοό μ. ·η τ·ης ·ημέρα ώς
·ημέρα. άνα.π:ιίJσεω,. "Ενεχα. τούτου
ό ά.ρι·.Sμό, έπτά χ:�.τ·ήντησεν ίερό-ι
,
'
,
Ι!? ...
χα.ι\ υπερχοσμιον
συμοοΛον
χ:�.ι' μ.υι;τ·ηοιι�ο·ης σφρα.γίς του οιέποντος
-τά. π&.ντ1. ύπεοτάτου ο ιτος.
()ί ά.?z:χ.ίοι, Χα.λο1.ίοι χ1.ί 'λσσύ
,ιιοι υί όποίοι ά.νεχά.λυψ1.•1 πρι;-Jτοι
τΟ;Jς έπτσ Π/ :ινήτ:χ.ς, έσz.έτισ:.tν τό Ι
-άριiJμον έπτά. μέ τ·ην ά.-ι-θ?ωπί ;η 1
ζωr,ν χ:.ιί έχ·ή?υξα.ν οτι έπτά εί-11.ι
οί πίνηες της μοίο:χ.ς, οί ρυ-θμίζο-ι
τες τά.c τύz.1.ς των ά.Ψ&ψώπων. 'Η
οοiΞ.1.σία. α.ύτη 9:χ.ίνετ:χ.ι οτι εύχόλως
διεδό,θ.η χ:.ιl είς τ·η·ι lJ ερσία.ν, οπ:,υ
χ:χ.ί έχ:.ιλλιεργ·ή·S·rι χ1.ί ένισyύ-θη με
'Jέα� οU ρ �vιας ίΟιότ·ητας, χαi οϋτω
έπ ηυξ·ημέν-η χ:.ιί Gελτιωμένη έπα.
ν'r.λ"�εν ε!ς τ·Ι'}ν Βαbυλωνίαν δια να.
τ·ηv πα.ρα.λά.bουν οί Ί ,οοί, οί 'l�
bρα.ίοι, οί 'Έλλ·ηνες, χα.ί χ1.τόπιν οί
Χριστιανοί, οί Μουσουλμάνοι χ:�.ί
'λοι σzεοόν οί λα.οί. Φαίνέται οτι
Π?ώτοι οί 11 έρσ:�.ι έπίστευσα.ν οτι οί
0
t
\
\
r
\
\
1
'
ουρ1.νιι\ ειν:.ιι επτα. χα.ι επτα. τα ουράνια. πνεύματα.. Έ.ιτά. ·ησαν οί πα
.λα.ωί πλ:.ινητα.ι, έπτά οί άστέρες
τής μεyάλης ''λρχτου, έπτά οί της
:μιχριiς, έπτά. αί 11 λειά.οες, έπτά α.ί
Ί'άοες, έπτά 6ωμοί εχ:.ιιον οια.ρχως
·προ του Θεου ΛΙf-θρα.
Κατά. τάς άστρολογιχάς -θεωρίας
"!'OU Νlι-θρα.ϊσμου έξέzουσα.ν -θ-έσι-ι
είς τ-r1 ν ζωήν χα.τέχουν οί πλανηι,
'
,
.ι
τα.ι, εχα.στος των οποιων προιστα-rα.ι μιC:ς ·i;μ:1�1.ς της έbοομάδος. λί
ψυzαί χα.τερzόμεν:.ιι έχ του Έ μ π υ
ρ ί ο υ είς τ·ην Γην οι·ήρzοντο οι·
ολων των πλανητών χ:.ιί διά τουτο
ΙDί bα./i.μοί της μυ·ήσεως ·ησαν έπτά.

ο

Οί ''.\ο:ιGε; εί/_1.ν έπτά. ί,ρους
ν:�.c,ύ.;. Οί 'lνοr,ί έφα.ντάζοvτο το·ι
χοσμ.ον περιχλειόμενον έντός έτ.τ:.ι.
z. ερσοv-ήσων. Οί l'ότ-θοι εiz.ον έπτά
�εόητα.ς: τοv "1Ιλιον (�ά.ν;, τ·ην
�ελ-ήv-,1ν ( λf ούν), τον Τουίσχο, το ι
Βcντέν, τοv Θώο, τον Φρίγχα χα.ί
τΟν �ε...ι'ί."ούο, απο τ<Χ. ονομ:χτ� τώv
όποίων σy:ημ.:.ιτίζοντα.ι είς τ·ίΊν 'λγ
γλιχ·ην τά όν6 μ.α.τα. των έπτά ·η μ.ε
\'ων της έbοομάοος.
Είς τά 11 ερσιχσ. ;\fυστ·ήοια. υ
πηοΊ. οv έπτά. σπ·rιλα.ια., οιά των ό
ποίων sποεπε νά. διέλ-θΏ ό μ.υούμε
νος. Είς τά 1Ότ8ιχά. :'.Ιυστ·ηοια. ό ύ
ποψ·ήφιος συνα.ντουσεν έπτα. έμ. r:ό
δια., χα.λουμ. ενα. (( η όδος των έπτά
στ:ι.οίων)) χ:ι.ί τέλος :.ιi -θυσίαι έ-θεω
ροϋvτο πεpισσότεοο ι άποτελεσμ. :ι.τι
χ:�.ί εαν τά. -θ-υσι:ι.ζόμε•ι:�. ·ησα.ν έπτά
τον ά ρ ι·Sι μ.ό ι.
'l<;πτά είναι α.ί :fj μέeι::ιι της -1 ·rιμι
ου?γί:.ις. 'Επτά ::ιί ημέρα.ι του lT ά
σΊ.α..
ΤΟ «�cι.�b:ιτι:ινh'1 Ετο:;η ;_ποτελεί
τ,.ι άπΟ 7 ετ�η, Sπτά οε τοι�Uτ:t. ετ,Ί
ιJ.Π()τελοϋν το Ίω6ιλ:�.ίον, το όποίο,J
έπ:�.v-rιγυpiζετο έπί 7 έ6οομ.άο:�.ς χα.ί
χ::ιτά. τον
έορτ:�.σμόν
έz. αρίζο ιτο
zρέ·η χ:ιί ·ηλευ-θ-εροϋντο οουλοι.
Οί 'Ic:Goα.ioι έσέbοντο τόν ά.ρ ι-θ
μο•, έπ-;ά., 'l] έτυμ.ολογί:ι. της λέ
ξεως έπίσης έμφ ανfζει τ�f1ν ίε9ότγ1τά τ·ης, διότι �::ιμπάΊ. =- έπτά έGο:�.ι
στ! σημ:χίνει έ π ά {' χ ε ι α ν, π λ �η
ρ ό τ η τ α..
'Η λέ�ις σ·ημ.α.ίνει έπίσης ό ρ χ ίζ ο μ � ι, Οιότι οί Ο ? χοι Π7.? (Εb ρ αtοις έπεbεbαιοUντο απο iπτά
μάpτυρα.ς � ά.πό έπτά -θύμα.τ:.ι πpοσ
φεpόμενα. είς -θυσί:�.ν, χα.·.9-ως bλέπο
μεν είς τ·rιν συνiJ·ήχψ 'λbρα.άμ. χα.ί
'λ6ψ.ελέz ,Γένεσις, Κλ'28J. Είς
τ·ην Ηαλ:.ιιάν ..1ια-θ-·ήχ·ην συz.νά. άνα
φέ?οντ:ι.ι ό ά.ρι-θμός έπτά χ:.ιί τά.
τ.ολλ:ιπλάσιά του:
,ΓΟ �άbbατο ,ι
ητο ·η έ t ο 6 μ -τ1 ·ημέp::, ·ίjμέοα. ά
ν:�.π:.ιύσεως -;ου Θεου. 'Ο �ωε εί-

ΙΛΙΣΟ::S
� προ ΞΤ.τα fι μ ερών δια τΟν
Οοτ;ο�-η.,9,η
Χ::ιτ::υ.λυσμeιν Υ.αί Οιετάχ_,θη απο
πάντων τών χτηνών τών Υ.α-θαpών
Έπtσ·ης έ ·π τ α
να λάΟ·rι έ π τ
πρόσωπα τον συνώδευσαν ένι:ος τΤ)ς
6Οομον
Ι(ιbω-:οU, -η ότοfα. τΟv
μην:ι έΥ.&-θισεν έπί του οpους 'λpα
ράτ. Τ ρ lς iνi έ π τ i ·ί] μέοας &πέ
στειλεν ό ='Ιώε τ·rιν πεpιστεpά.ν δια.
να bεb�ιω·SΊ} Ζτι «ετ.αυσαν τα ϋδα
τ:ι άπο της l'ης». Τά -;-είχ·η της Ί
εC.!/_CU: πεοtΎ]λ�ον έπι έ τ. τ α ·f1 μ έ\
ρα� Ξ π τ 7. ιε�ε�ς, φε,cντες ε π τ α
Χεο::ιτιν:ις σσ.λπιγγ2ς Ί·ησους του
J\::.ωη, Z'J 3, Υ.::ιι τr1 ν έ g ο ό μ ·11 ,ι
·f'j μ.έ(.ιαν την πεG.ιΎjλ-θον έ π τ ά χ ι ς.
t() �ολομ.ων έπι έ π-: �- Ετ·η οίχο
οομ.ουσε τον Ναόν, οστις Υ.α·S\·ηγιά
σ�·η τΟν ε b Ο ο μ. ο ') μ:'}ν�, :ι.ί Οε τε
�Λετcιt Οι·fjοχεσ�ν έ τ. τ α. iJ μ έοας. rΓέ
λος, ό πύργος τΎjς Βαbελ λέ�,�τ:-tι
•ι
,,
ι
,
,
•
rι
οτι ει/ εν επτα. οοοφους, οταν εγινεν -η Οιασποοα τών ά,ι-9οι�πω,ι. 'Ε'
- . ,
' ,,
, -;
· σ'Χν τ1 ετ·η της ε.J9οοιας χ:χ.ι
πτα r,
7 τ1 της άφοο�ας, 7 ΙJ..ί fj μ.έ 9 ,:ι Οια
μον.-ής του Ίωνα έν τϊi Υ.οιλί q. του
χ·η-;-c;υς Υ..λ.π.
l1ίς ,..Ι)'Ι Ηαλαιiν ..lια-θ·ήην ό
ά.ρι-θμbς Ϊ ά.ν:χ.9έ ρε-:-χι ώς σ·ημ αίν ω·ι
ftΊfι.
π λήο ·η -;-ε λ ε ι ό τ ·η τ ::ι
B'z, ''Ες. K'8-J 1, Ίfσ. ΣΤ' 'ι1 .:>, 1/ 2;_. l" Ω) �η ώς πολύ-&πειοο·ι
πλ·r/J.oc l['::ιλμ. Ιλ'ϋ .
Ώc ο·ηλωτιΥ.ον ϊ.λ'Ϊjilος rJ.ΨJ.ψεQε
t.Ε
ΙJ.. α..
1:ι
-ται χ-:ι..! ε�ς τ+1 ν ") οyο φι ν:
φτάφJ/ο;. iφ-;-άπαz?ς, έφτάμυαλος
Χ.λ.Π,).

α.

ε

.

.

'ΕΥ. τών Εύ::ιγ rελιστών ό :.Ιατ
,.9�ίΌς iν-:ι..yέοει τΟ ν ά.οι·9 μ.Ον 7 είς
11 πεοιΥ.οπάς, ό :,ι&.οΥ.ος είς J 'ι, ό
ΛουΥ.ας είς 8. Τόv &ν'1.Φέοουν αί
11 ΟΙ1ζει, --;ώv 'λϊ.οστό):ων εiς 8
πεοιχοπi,. ό ΙΙ 11.Uλος εί ς τ·f/ν ποΟ ς
· ν του. Είς τ·/) ν
�l�Ο:ι:χίους έπισ-:ο) ή
-αι
'λπο>.αλυψιν Ίωάννου σ.Ψ1.Φέοε-;
'
ε!ς 39 πεοιχ.οτ.ό:;.
'] [ ά.,-οΥ.άλυψις του 'Ιωάννου ό μ.ι
)ί,εί πεοι 7 έκχλ·ησιών , 7 πν ευμάτων

ϊ.0) έc.υμνουν τον Θεόν, 7 σφραγfοωΨ
του βιbλίου τών προφητών, 7 ά.γγέ
λων που έξουσι&ζοον �ά.ς 7 μ&
στιγ·ιc, 7 λ'Jz.νιών χα,; 7 &στρων.
'Υπάοχουν έπίσ·ης Υ.αί &πειpοι
cίλλeιι έπ7α.Οιχο! συν δυα.σμοf, ώ; α.ί.
·ημέο:.:ι τ'ης ..l ημιοvpγίας, τα. 7 Χε
ρουb, μ χ.λ.π. Οι<Χ. ι:ών όποCων έμ
φ::ι.fνεται ·η Υ.υοιαιιι.ία του άpι-Θ-μοϋ
--;ούτοJ έο' 3λων των -�-θιΥ.ών Υ.σ.ί J
λιΥ.ών νόμων,
'Ο Χσιστ�c έοίδ:ιξε να συγχω
οουμεν τους έχ�οούς μ:.:ς Η:>δομ·η'
,
κονταχις ε:πτα.
�:-ημ,χντιΥ."Ι) ειναι ·η -θiσις του 7
εί; τ·/'1 ν Χοιστι-:ι..νιχ.. '}ν ΈχχΛ·ησί:�'J:
'l'παπουν 7 J\Ιυστήοια: Το Βα
πτισμ::ι, το Χοισμα, ·η 'Εξομολόγη
σις, η Ι<:ύ ι. ::ιοιστία, το Εύz.έλαιον, ό
Γάμο;, Υ.::ιί ·η Ίερωσύν-η.
7 t>::ισιχά. ά.μαοτ·rιματα: 'Υπεp·η
uάvεια, φιλ:ιογ'Jοίσ., πορνεία, όπ+ι,
'
'
�ονος,
'
":'J..�--::οιγ.. 11.�γι;, y-�
,:χ·ηυ ια.
,
_
. χυοιες α.οε--:ες: Τ':1..πεινοτ�η ς, ευσπ);αγ;_νί::ι. .:ιγνό τ ης, Φι_λα)},·,:λί::ι, έ
;
-πιειΥ.εια, Υ.::ιλωσυν-η Υ.::ιι ζ·ηλος.
7 πνευμχτικ/Χ Οώοχ: �ωφοοσυν·η ,.
εU φ :.>ία, σύνεσις, Ούν1.μ.ις, γ,ιώσι ς ,
εU/\άbεια., εύσέf5ειχ.
Οί Β::ιbυλω,ιιοι έτ.ίσης έτίμων τiη
ά.ο!� μ. Ον 7. 'Uπτα. ·{}σαν οί b6στου
ϊ,ες του l'Υ.ιλΥ.:ιμές, iπτά. οί Υ.λάδοc
"C'Οϋ Οέντ9ου της ζω:,;ς, έπτ&. α.t πύ
λαι του "λοου Υ.αί επτά. α.ί ϊ,ώp::ιι
του '!ύοσ.νου, έ; ο� Υ.αί διατ·nοεί ,αc
μέι.οι σ·ήμεοον ·η φοσ.σις <ψ ϊ ι. ? ι ;
έ b Ο ό μ ο υ ο � ρ α. ν ο U».
ΙΙ ΕΟ'J.ιτέοω ·rι άρ;_::ιιόηις ά.π·φf,θ
μει έτ.τ�. ·S\αύμ:ιτ2 του κόσμου, έ
hτlΧ σ�ψο�');, iπτά &γ έλ':1..ς bοών του..
'Ηλίου ( "Uμ·φος), έηά. πύλ::ις με
έπτα. r:ύ ?Υ Ο�ς τών (�·rιbών , έr;τΟ'. έ
ι:p·Γι Οους xrιl έπτ!Χ παρ ,θ ένους ά.πο
στελλcμ.ένας ώ ς φόοον εί ς τΟν 1[ι
νώταυοον τΎjς l{ο·ήτ·rις, έπτΟ'. πόΛεις
έοιζούσ'J.ς διά. τ·ην Υ.c1.τ;1.�'ωγ·ην το;:i
Όμrιοου.
Είς -;-·η,, Όλυμπίαν ύπηρχε στοιχ
διότι π,.ρΎjγε έέ π � 11. 9 ω ν ο ς,

.
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ΙΛΙΣΟΣ
-πτα:πλην ·ηχι:J.
Είς τ·ην l\Ιεσοποταμίαν ι:,ί Ίω:ι.v
νiται προσ·ηύχοντο και
έv-ήστευον
έπί 7 ·rι μέρας δια να άκούσουν τ·ην
ά χ. ολου-θίαν χ.αί να Η;ασφαλίσουν
άπό
ε'Ι.σοδο 1 είς τον· ΙΙ αρ&δεισον
τας 7 πυ\ας του.
�ίς τ·ην Βαγδάτην ύπο των έκεi
'Εο?αίων έπιστεύετο ο τι ·η ίλ1.ρα
..S.ε?απ,ύεται έαν το άσ-θενές παιοί
{JV περιαz:9'Ω έπτάχ.ις πέριξ της συ
να-yωγ r1ς.
()ί μπετακτσηδες τι:,υ Ίχ.ο-ιίου
χα\ της Κωνσταντινουπόλεως έχό
ρευον τον συμ6ολικον χορον εις ό
μίλους άνrι. 7, zωρίς ό ενας να έγγί
ζ·η τάν αλλον, οσον 11.ι χ.ρός χ.αί αν
ητο ό χώρος.
Το �ελz. ί έ·.9εωρεiτο οτι έ χ. τίσ-θ·η
έπί των έρειπίων έπτα πόλεων.
l:;ις τ·ην .\.ϊγυπτο 11 7 έ-θεω?ουντι:,
-:χί διι�ρυγες του ·9εου Νείλου, 7 τά.
στόμια του �έλτα. Καί οί "Ελλη
νες τον άπεχ. ά.λουν έ π τ ά ο ρ ου ν.
'Επτά. ίεροί σχ.οοπιοί ά.πετέλι:,υ·1
-τ·ην συνοδείαν της 'Ίσιοος.
εποεπε πρός
Οί J\fουσουλμ&.νοι
σωτ·ηοία.ν των να. έπtσκεφ·θοUν έπτά
χις τ·ην λΙέχ.χ.αν χ.αί να προσχ.υν-,1σουv έχει έπτά. τά(!)ους συνεογατώ·ι
του Μωά.με·9.
'
·υ 'l ππι:,χράτης γράφει οτι ό ά
ριθμός έπτα δια της μυστιχ.ης του
ά.ρετης τείνει είς τ·ην πλ·ήοωσιν δ
λωv ,,;)ν ποαγμάτων, είναι ό παοέ
.ι.ων την Ζ.ωην χ.αί ·η π·ηγ·η ολω 1
των μεταοαλι�ν τϊ1ς: και οπως b
�αίξπ·ηο, διαιρεί "="IJV αν-5ιοωπίνψ
ζωγ1 ν εiς έπτα. έποyά:;. 'J�ντος έπ�α.
μ;,νών χ:χt G χ ι ποότεοον Ε.ν bJέ y oς
υύναται νά. γενν-η·Sl'iΊ χ.αί νά ί,·ηστ,.
'Λοχαιό-:-ερον εν οοέ(!)ος οεν �) 1ομά
ζε70 πρΟ -:-Ύj:; παοελεJσεω:; fπτΟ'. -η
μερών άπό της γενΨησεώς τι:ιυ, διότι
δέν ύπελογίζετο οτι eίzε πλ·ήρη ζω
·ην προ της πεοιόδου αύτη,. Οί ό
δόντες φύονται τόν l6δομον μηνα
.χαί άν:χνεοϋντ�ι τΟ εbΟομ.ον Ετος
1

οταν ·η ορεφιχ.·η ·ηλικία άντικα..5ιίστα
ται οια της παιδιχ.ης. Είς τα τρίc;
έπτα ( 21; ετη αί οιcι.νο-ητικαί δυνά
μεις ιiναπτύσσονται και ·η άνδριχ.·η
·ηλικία α.ρz. εται: είς τrι. τετράχ.ιc;
�πτά. ( 2 ') b άν-θρωπος είναι χ.άτο
;_ος ολ·ης του της δυν&μεως. Είc;
το πεντάκις έπτα ( 3 :S) είναι κα
τά;,λ·ηλος οια τ·Ιjν έργασiαν του χ.ό
ο μου. Εί ς τα. έξ&.χις έπτα ( J1t)
κα.-θ(σταται -iίν χ.αταστ'η- σο6α
ρος χαί σοφός. biίς τα έπτάκις έπτά.
( :1\)) φθάνει είς το άπόγειόν του,
άπο οέ της έποzης αύτης α.ρzετα.ι
,
,
ι
t
\
•
ι
,
η παο:-J.κμ·η: εις τα εννεαχ.ις επτα.
( 63) εύοίσχ.ετα.ι είς την έπι χ. ίνουvον
έπ<Jz·ην χ.αί τα οεχ.&χ.ις έπτά. (70)
είναι χ.ατά. τον lI ροφ-ήτ·ην ·η ψυσι
κ·η περίοδος τ'r1 ς ά,ι-.9-οωπίΨΙ)ς Ζω·ί-1 ς.
Είς τ·ΙJν Έi"5ραι χ.·,1 ν, τ·ην Sυρια
χ.·iι "ι, την Π εοσιχ.·ήν, τ·ην Φοινιχ.ι
κ·�v, τ·'lν ΧαλΟαικ·fιν καl την �αξω
νιχ.rιν ·η λi;;ις Έ π τα σ·ημα.ίνει
π λ ·ή ο ·η,, έ:ι..άστ·ην οέ έοοόμ·ην ·η
μέο�ν μ ετα το ΠΟώ7ΟV τJταρτον �
σεΙ,rι Ψfι είναι πλ·ήο·ης έν ':Ί} μετα6ολ'Ω της.
. ..\� σχετικ1.t άξί:ι.ι τοU �Ιi}π7α είς
τ·fjν μουσι χ·fι ν κλίμ ακα και τον αογαίον πλαν-ητιχ.όν πίνακα. Ε/Ουν ώc;
εξης:
�1 ...�ελ·ήν-r,..."' .\c,γυ�ος
l Τ .. 'J�eι:J.Ύ1 ς

. 'Ι'Οο&.ογυeιος

l'J:,; .. '\ ;, οοοίτ·η .. Χα.λκος
λJ 1 ..."Ι Ιι ιοc. .Χουσος
'-I>�\ .. ''.\eι·,1 , • �fΟ·ηeιος
l'Ι.ασσί-:-εοι:,ς
�().\.. Ζ.εύc.
.\.\.. ι, οόνο, . "\J όλυ6οος.
'() κ�.> 'ϊΥ ητ·/Ί .:: τών μ.ουσικώ\ι
l\.α.-:ιλ \Ιπiο� χστ1.ιν τ:α..οέι ει έν ποο
χ.ειμένφ τ·fjν τ.λ·ηeιο9οοf:ι.ν: Οτι ό κα
λογηρος Γχ.ουίν-:-ο ?\τ' '\οέτσιο, ό
όποίοc έ9ευοε τ·ΙJν μουσιχ.·ην κλίμα
κα, χ.ατεσχ.εύασεν αύτ·ην άπό τ·ην
άοχιχ.�ν συλλα3ην έχ.άστης λέξεως
μιας ποοσευχης ποός τον "λγιον
Ίωάνν-ην, έzούσ·η: ώς έC.Ύ): λ�τινιστί:
1
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Γt ηιieant J,ι::-..ί::. Re,onare fib
ris ?-Iira gestorιtnι Fa1nnl1 tnornttt
So!Ye pollutί LalJii ι-ecιtιtttι San
cte Johanne .
Πρός τοϋτο μέ είιρ1Ί στη θος
οί δούλοι σου εlναι ίΥ.ανοί νά ύ
μ \'O'U\' τά εογα 0011,
Σηχωρη;ο,• τά ρυπω'>-ιντα χεί) η
τά ψιθ ι,ρίσαντα τrlς ι:ϊ.μαρτίας, 'Ά
γιε 'Ιωάννη !

'() ";Q'ΙΟζ ί'Τ μ.ε,Τc?&τ.·η rογοΗ
ρ?ν εί� ":? ε�/.?·rιστό--:ε�Ο'Ι 1)( ).
Ε,.τα τr; ε-:-οc 15G2 έτυπώ{/.·η ε�ς
7·r1 ν ... \εt·}ί,:ν 'i?γον 9έ�ον τόν -:ι-:-λον
«ΗΕΙ > Τ\1,(ΗΗΓλl \'Jl{(:IJ,I :-;λJ,
.']:ΗΊ\(:Εl\�Ι:-;η 'Ε-πτ:ιλ6γιον Βι�
;ι/ ίου τοU �1λσbου�γίου) π::ιΟ:; τι•
(
•
,
μ.·r.ν -;Cι'J αοι•.., μ�υ ετ.-:-C,,.,
1

πει:;ιέιον-:ο:; ετ.τα.
χ&στΟι) τούτων
χε9iλzι:ι Ί\:" JG;?Ί έιε97.ιfσ·θ·η εις
-το .\.ονΟ�'J'Jν Έ.ν πε::ιfεtγον b:bλί.J11
'Πε�ί :i.Qι-[/μών JπΟ το-J μ.,:χ�::σχ.ελ"fj
'ϊ:'ίτλον: ({Τό μ.υστ�:ι..ον -:ών !ι:ι�·9μώ·ι
άπh (..)εο} ογιΧ:ι ; 'λ::ιιr�μ τι -rι , Ι"'ε
� � �
:
ωμετ�ικ·r1 :; z.�.! \�μο ;ιχ:η:; :ιr.οφεω:;
ε!λ·rιμμέ'ι�ν ι:Χτ:t -rO πλείστον ;_ho
έχ.ειvvυς '70�: '.\οχΧ!ΟJ: 3σον Υ.Χl
-:σcJς �εω-:-εοικeιύς 1 ' Ί�ΟΤΕΙ\ Τ()( Έ:-; 1. Rύ1_&οιστον είς τ·ην i•ι&
γ·ιωσιν, ώ,;,iλtμον ε!ς τ·fιν χ:ιτ:ιιο·η
σιν, iποκ"Υ..λύτ.τον :ι{>τοUς τόσΟ'J εiς
τι: Jς μο(9ωμενους οσvν Χ'Υ..ι -:ου= αμ:ι-�ε:'ς: Οεν ε!ν,:� τ[ΠΟ'":'ε rlλλr; Π'Υ..Qα.
έv� χλειΟt Or:ωc &Ο·r,γ·ί-1 σ·!l τοU; ά.ν
..._y ��Jϊ.Vυς εί, ϊ:iσzν χ7.l ο! -χ νΟ·Αr.οτε
έπ�στ·η;-1.ονιχ'fιν γνώσινη. �ις 76 90·1
γ ε;ι"J..λ"J.!fJV του bι6λίου 7ΟJτ(..υ b
'
'
'
συ�ι γ,;ι1.9ευς �χ�:t.τ�.σσzι σ·rιμ7. J�ιXJ.;
·:νωμ.:ι� μ 0�9ωμi\1ων �.·1·9-�ώ-;:ων δια
νi iπ,;Οεf� {j τ·f1 ν σοb:ι.:ιi•ι σ·11u.'Υ..σί?'.'J
τr;ϋ �Qι·.)�1.03 �τ.τΟ::
'

f

'

'

.,

ο�τε Ύενν� ΟJ-:ε �ενν�τ7ι κχτα -b
λε --t6μ.ε'JΟν τvϋ ιf,fλωΨ)ς. λ[ε?tΧοl i
�ι-�μ.ο� r.�&.�1 μ.:ι-:ι έ·ιτΟc τ·Γί ς 7:-ε:ιιr;7.'Ϊ1 ;
,.. .... '
....
του eιεz.7. "[εV'J',ιU'J '1.Λλα οε' J γεννω'J,::.ιι: χ 1..t τοιοϋτGις εiν1ι -η �{ ο 'J ά c.
"ΑΙ J.οι γ=.ννών7'Υ.ι ά/ λi 3�,J γε·J-

.....

\

-

α.r
·ιοϋ ν , οπω, ·η '() κ τ ά ς. :\Ι 6 ν ο ν
'εzουν ι:-0 προνόμιl)V
·� 7t τ (1 Q ε ς
γεννοUν οϋτε νrL γεννώντ!J.ι.
οbτε
είναι :'l 1:9ώτη τελειότη�
fί
1ύτ
1\αt
τcυ Ί·� π τ ά. .λεύτεοον εtνα.ι ά.ρμο
;;·ηγ-η τοϋ z:ι
νιΥ.ος ά?�θμος Y.Xt
c,:τωμένου έκείνου � ί γα μ μ α, οι'
ι
...
,
'
,
-.
\
Ο'!'ι πεfJιΧ.Λει�ι εν αυτφ παντα τρο.
.
:ον 1.�μονlας. Τρfτ:ι-.ι ε"ί-.ι:ιι �εολο

να

·η

γιι.ος &ριJμc,, άποτελ?ύμενος άπό
ΤSτ1.(τον, λόγψ τΎjς
-:-ελειότ-,1 τ,..
<1υΨ!J.έ.σει:,ς 7VU: διότι είναι σύν•9ε
τος άπό τού� δύο πρώτους τελείους
α�ι�μοv:; ,;τε�ιττόν χ:ι! &?τιο-.ι, τΟ·-ι
;j χ.,) 7(ιν 1ι : διότι ό δύο ά.π.,τελού
,•.c.νο; �.7.h 7·fjν μονiδ:ι, έπ1.ν�λ1.μΟα.
νc..μ.έν�fιν, ΟΕν είναι τέλειος.
'1-:,Χ τού Qn τό 7 όε'Ι ΟU'ΙΧτ::ι.ι 'li
πα�:ιι.·Ι'J fr οια του πeιλλ:ιπλασια.σμοu
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έπτά rί.λογα r.ου σύ\' ουν τ� "λ γνι
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π:Χ.θ·, 1 κχt ν1 έζ�σ9'Αλfσ·f) ,·fjν έσω' . '
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ΕΝΟΤΗΣ
ΟΛ!JΝ τnΝ ΛΑnΝ
ΤΗΣ ΙtΝΟΡΙJΠΟΤΗΤΟΣ
'Ομιλία τοϋ Ν. ΣΡΙ Ρι\Μ
στήν Μ_-χνίλα, Φιλιππίνες

ψυχικά, θά προσέθετα. Έάν
ύπάρξη θΞλησις, θi είναι δυ·
νατή ή συνενωσις, διότι αί
πρόοδοι της 'Επιστήμης εκα
μαν δλα ι:ά τμήματα της ύ·
δροyείου νά νιώθουν άλλη·
λένδετα κ χί άμοιβαίως έξηρ·
τημένα, ένω αί δι,νάμεις πού
ή Έπισ,ή1η εθΞσε στη διάθε·
σι τοΟ 'Ανθρώπου καθ ιστοΟν
αύτήν την συνένωσι έπιτακτι·
κή, έάν πρόκειται νά άποτρα·
πfj ό δλεθρος τοΟ πολέμου.
Καταστροφή καί έρήμωσις ά
ναμένει την άνθρωπότητα έ·
άν δ3ν έητύχη την ένότητα,
ασχετα μέ τίς φυσικές δια·
φορές άνάμεσα στούς λαούς.
λαοί σήμερα εχουν μιά
ϋψιστη έπιθυμία, την είρήνη.
ΠοθοΟν νά έΕ.οστρακισθfj ό
πόλεμος, τώρα καί yιά πάν·
τα. 'Άλλως τε ό &νθρωπος
καί σάν ατομ:> ποθεί: άνέκα
θ.:οv rήv yαληvη του. Φυσικά,
yιά \ά ψθ.:χσουμε σέ είρηνική
κα r άστασι, θά χρειασθη νά
κάμουμε ώpισμέvα θετικά βή·
ματα. Τελικά θά πρέπει νά
συσταθfj 'Ομοσπονδία δλων

οι

ΠΕΣΤΗ ό καιρός yιά την
έπιδίωξι μιας πλήρους έ
νότητος της άνθpωπότητος,
σέ δλα τά μέ:>η καί οέ c-λα
τά έπίπεδα· οχι μόνον πολι·
ι ικά καί οίκονομικά,
άλλά
.. αί ττνευματικά, μάλιστα καί
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-των λαών του κόσμου η κά-ποιο είδος Παγκοσμίου Άρ)(fjς, ή όποία νά είναι Ικανή
νά διαιτητεύη στίς παρουσια·ζόμενες διενέξεις καινά έξα
σφαλίζη την· ε[ρήνη. Χωρίς
αύτό τό βfjμα, δέν θά είναι
δυνατή ή άποτροπή του πο
λέμου, ητοι τfjς καταστροφfjς
δλων των λαών. Προυπόθε
σ ις της παγκοσμίου κυβερνή
σεως θά είναι ό ο[κουμενικός
έθνικός άφοπλισμός. Δυστυ
χώς, τό πρόβλημα του ,χφο·
ίίλισμου σήμερα δέν συζητεϊ
ται σοβαρά, διότι ή ούσία εΊ·
ναι νά χαραχθfj μιά τάσις
πρός την συσσωμάτωσι δλης
της άνθρωπότητος μέ αύτόνο
μα έθνικά Κράτη, άλλά μέ ώ
ρισμένους ύπερεθνικούς όρ
yανισμούς.
Στόν ο[κονομικόν τομέα ή
συνεργασία δλων των χωρών
αύξάνει διαρκώς, διότι εχει
yίνει άντιληπτόν δτι τά συμ
βαίνοντα σέ ενα τμfjμα του
κόσμου έπιδρουν vτή ζωή δ
λων των λαών. Τά 'Ηνωμένα
'Έθνη έπέτυχαν μέχρι σήμερα
νά προωθήσουν τ�ν συνεργα
σία των διαφόρων χωρών σέ
δευτερευούσης σημασίας τομεϊς. Έκεϊνο, δμως, πού χρει
άζεται, πέραν άκόμη της οί
κονομικης καί πολιτικfjς ένό
τητος, είναι νά καλλιερyηθfj
ή κατανόησις δλων των λα
ων στά προσωπικά καί πνευ
ματικά έπίπεδα, έπειδή καμ
μιά διεθνής συνεργασία δέν
θά μπορέση ν' άνθέξη στίς
δοκιμασίες του χρόνου καί
των περιστάσεων έάν δέν βα·
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σίζεται στην άμοιβαία καλή
θέλησι των λαών και την κα
τανόησι άλλήλων. Είναι ση
μαντικό, φρονώ, ό καθένας
μας νά σκέφτεται έφεξfjς πε
ρισσότερο μέ νοοτροπία μέ
λους τfjς άνθρωπότητος, πα
ρά ένός εθνους η ένός ίδιαι
τέρου όμίλου. Μονάχα έάν
κατορθώσουμε νά άναπτύξου·
με νυμιμοφροσύνη πρός την
άνθρωπότητα σάν σύνολο, ά
ποβλέποντας πρός την εύημε
ρία της, μονάχα τότε θά καλ
λιερyήσουμε άτμόσφαιρα ά
ληθινfjς καί βιώσιμης είρήνης.
Ό καθένας πού θεωρεϊ τόν
έαυτό του σάν είρηνόφιλο
καί καλfjς θελήσεως ανθρωπο,
σ' αύτό θά πρέπει ν' άποβλέ
πη. Θά πρέπει ν' άναπτύσση
ενα πλατύ κοσμοπολιτικό έν
διαφέρον, πού ν' άyκαλιάζη
δλους τούς λαούς του κό
σμου, πραyμα πού θά τόν βο·
ηθήση νά έκτ ιμήση τ ί τό κα
λό καί ώραϊο ύπάρχει στον
χ-:χρακτfjρα, την ίδιοσυyκρα
σία καί τόν πολιτισμό των
αλλων λαών. Καί θά πρέπει
νά άρχίσωμε άπό τόν έαυτό
μας, διότι είναι δυνατόν, δ·
ποια καί ναναι ή θέσις μας,
ή φυλή μας, ή έθνικότης η ή
ψυχολογία μας, νά τηρήσωμε
αύτή την πλατειά έναyκαλι
στ ική στάσι, πού είναι πρα
yμς;r:τικα ή Παγκόσμια 'Αδελ
φότης της 'Α νθρωπότητος, τό
ίδανικό τό πιό ψηλό πού ύ
πάρχει.
Χωρίς αύτό τό αϊσθημα τfjς
άδελφότη ως μέσα σ τ ίς καρ
διές μας. α'ίσθημα άληθινfjς
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άδελψότητος πρός δλους τούς
λαούς, δέν θά γίνωμε ίκανοί
νά πραγματοποιήσουμε τό δ·
vειρο καί την έλπίδα δλων
των λαων, την είρήνη.
Στεκόμαστε σήμερα μπρο·
στά σ' ενα μοιραΊο σταυρο ·
δ;,ό� ι της !στuρίσς τοΟ κό·
σμου. 'Ή θά βαδίσουμε σύν·
τοuα τφός μιά παyκόσμια τά·
ξι η θά όδηyηθ:)Qμε άναπό·
ψευι<τα σέ παyκο:Jμίου κλί·
μακος καταστr:;οψή καί χάοc.
οι εύφυεϊς Ο:\θρωποι μπο·
r::oJv να διακρί\,ΟUV κάτω άπό
τίς έΕ.ωτερικrς καί τεχ\,η·ές
διαφ:::>ρέc μιά ώρι 7μενη τ :χυ·
τότητα οτή φύσι άνδρων καί
yuναικων. Ό αvθ.=,ωπος δέν
γεννιέται μέ καμμιά ίδιαίτε
ρη θρη:Jκεια η μιά ιδιαί 1 ε?η
πολιτική ταμπελα. Γεννιέται
ώς άvθρώπι,η ϋπαr:-ξις, άκο·
λουθουν ομως ποικίλες έπι,::>·
ροές πάνω του, διαποτίζουν
τό νοΟ του καί τόν έnηρεά
ζοuν βαθμιαία, ωστε κατα·
λήγει νά κατατάσσεται σέ
μιά κατηγορία, άλλο.ώτικη
άπό την κατηγορία των αλ·
λων άνθρώπων. 'Εγώ θεωρώ
πώς εΤμαι κάτι τι καί σε'ις θε
ωρεϊτ ε πώς είσθε κότι &λ·
λο. 'Αλλά bταν ηλθ.J με στόν
κόσμο, ναί μέν έφέραμε κάτι
δικό μας, άλλά ό νοCς μας η
ταν επόμενο νά μορφοττοιηθη
σέ διόφο�α καλούπια, των
περιJ1 οσsων, της έπιδράσε
ωc, cκ,μη κοί τής προπαyάν·
δας. Ή πίεσις τf,ς bημοσι·
ας γνώμης, τοΟ περιβαλλον·
τος καί των tδεων πού κυ·
κλοψσρούν εfναι τεράστια.

'Αλλά εαν έξετάσουμε πίσω
άπό δλα αύτά καί ίδοΟμε τόν
αvθρωπο σάν άνθρώπι νη ϋ
παρξι, τότε θά διακρίνουμε η
θά α(σθανθοC με την ενότη·
τα, ή όποία ύφίοταται στό
βόθος δλων των διαφορών.
'Εάν δέν ύπάρtη συνειδητο·
ποίησις η τουλάχιστον κατα
,όηο ις αύτfjς της ενότητος,
δέν θά καταστουμε ίκανοί νά
έyκαταστήσουμε παγκόσμια
τάξι, ή όποία νά σημαίνη εί
ρή1,η. Συ\ θήκες καί συμφω
νίες θά ύποyράφcυμε, άλλά
τό ζf,τημα είναι πόσο θά δι·
α, Κ)Ον;
Έτrίσης είναι σημανcικό νά
άντι λ ηφθοΟ με, δτι έ, ω πρέπει
ν' άπαβλέπουμε σέ μιά τάξι
πού ν' άyκαλιάζη τό σί,νολο
τοΟ κcσμου �;αί δλοι:ς_ τούς
λαούc, εΤναι άνάyκη τουτό·
χροvα κάθε &τομον δίχc.ι:ς έ
ξαίρεσι ,ά άπολαμβάνη έλευ
θερία κο ί νά μπορfj να άνα
πτύ:;σεται κο ί ,ά ζfj σύμφω
να μέ τή δική του έσωτερι-<ή
φύσι καί τό πνεΟμα του.
Πρεπει νά είναι έλεύθερο
νά χι:,ησιμοποιfj ιίς δυνατότη·
τες που ύφιοταvται μέσα του
'Εάν δέν του έπιτρέπιται νά
έκφράζη δ,τι καλύτερο καί
άληθέσιερο περικ"λείει μέσα
του, δέν θά ο ίσθάvεται 1--<ανο
ποιημένcς. Τ ό ο ϊσθημα της
άποyοητεύσεως eά τοΟ προ·
ξε\ η δυσαρμονία καί ταραχή.
Ή τάξις είναι άναyκα(α yιά.
την έλευθερία, άλλά ή έλευ·
θερία είναι τό ύπέρτατον ά·
yοθόν και ή έλευθερία είναι.
περισσότερο άναyκαία yιά

ΙΛΙΣΟ:Σ

την τάξι. 'Εάν δέν ύπάρχη
τάξι σέ μιά κοινωνία, κα·
νένας δέν θά μηορεϊ νά ά
σκfj την δική του έλευθερία,
διότι θά είναι στό ελεος
έκείνων, πού· θά θέλουν νά
έκμεταλλευθοΟν την άδυνα·
μία του. 'Από τό αλλο μέ·
ρος, έάν ύπάρχει τάξις μο·
νολιθική, καταπιεστική, πού
δεν έπιτρέπει στό ατομον
νά έκq:ράζεται, τότε όδηyού·
μεθα σέ άπωθημένη η εκ·
δηλη άνευτυχία, έξέyερσι καί
ρηξι. Μπορετrε νά χτίσcτε
ενα Κράτος πανίσχυρο, ώστό·
σο ο! δυνάμεις της δυ σ ψο?ίας
θά συναθροιοθοΟν καί θά ξε·
σηκωθοΟν. l\αί δ,τι θά εχη
καταπιεοθfj, θά ξερριζώση τόν
καταπιεστή. Μόνον όταν ύ·
πάρχει ά,Jμονία στην καρδιά
τοΟ άτόμου, τό όποιον ζητάει
την έλευθερία νά ζη μέ τόν
τρόπο πού δέν π-::ραβιάζει
την θεμελιώδη ψί:σι του άτ :i·
μου, τότε μόνον θά ύπάρχη
τάξις βιώσιμη.
Τάξις κο ί έλευθερία, αν κοί
φαίνονται ά,ντιλήψεις άντίθε·
τες, συμπληρώνουν ή μία την
αλλη. Χωρίς τάξι δέν μπορεί·
τε νά εχετε έλευθερία, άλλα
καί χωρίς έλευθερια δέν !:J::ι
εχετε πcτέ διαρκοΟσα κ::ιί ζω·
σα τάξι. ΧμιοζΗοι μια όμοι
βαία διείοουσι άμφο ι έρων, έ
να κραμσ. Σι.ινεrιως, bταv μι·
λοϋμε yιά π:χyκrσμια η ιθvι·
κη τάξι, θ::ι πρεπcι ν' άπο·
βλέπουμε σέ μια τ οξι, πcύ νά
κινετrαι yύ;>ω άπό τήν άvτί·
λήψι της έλευθερίας, πού νά
πα.ρέχη σέ κάθε ατομον την

1}

εύχέρεια νά αναπτύσσεται κα
τά τόν δικό του πλήοη τρόπο
χωρίς νά παρεμποδίζη την έ
λευθερία τC>ν αλλων. Δέv
yνωρίζω έάν θά μπορέσουμε
νά πραyματοποιήσοuμε τό ί·
δεωδες αύτό σ' ενα σχετικά
σύντομο διάστημ..,. 'Αλλά έ
άν δέν στοθοΟμε Ικανοί τώρα
vά ί5οϋμε σέ ποιά κατεύθυν
σι θά επρεπε νά βaδίση ό κό
σμcς, διατρέχουμε τό\ κίνδυ
νο ν' άκολουθήσουμε τόν σψα·
λερό δρόμο.
Τό αιομον καί μ.'>νον θά
πρέπει ν' άποβfj τό κέντρον
άλλαyfjς καί προόοου. Είναι
δυνατή ή δημιουρyία ένcς συ·
στήματος καί ή διατήρησίς
του καί ή διακυβέρvησίς του
μέσω f-1Ldς έπιτροπfjς, καθώς
καί ή βελτιωσίς του. 'Αλλά
μιά νέα ίδέα πραyμοτικfjς ά·
ξίας θά άνοδυθfj μόνον 6-πό
τήν καρδιά τοΟ άτόμου, ττού
δέv θό εΤναι ττολύ δεσμευμένο
στίς σκέψεις καί τά αίσθήμα·
τά του άπό όποιοδήποτε ύφι·
στάμενον σύστημα. 'Εάν τό
άτομον δέν εχει μέσα του έ
λευθερία yιά νό θεωρfj δλα
τό πράyματα, ό.δέσμευτο άπό
ιδέfς έyκατzστηuέvες, δέν θά
μπορέση ν' άvσκολύψη τίπο
τε νέο κοί ζωτικό. Ή έyκα··
τεοτημέvη ταξις δέv θό πρέ·
πει νά εΤναι τάξις άπολιθ:..J·
μενη απαξ διό παντός, χωρίς
δυνατότητα όλλc:yfjς. Ή ζων
τονη τάξις ττρεττει νό ύ rτόκει
ται οέ παραλλαyές, σέ κάθε
νέα ποιότητα πού θά προέρ·
χεται άπό την λειτουργία
της. Αύτη ή νέα άνάπτυξιι;..
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·θά είναι δυνατή μόνον εαν
είναι έλεύθερο νά έκδηλώνε
ται τό λανθάνον μέσα στόν
ανθρωπο άτομκό πνεΟμα. Εί·
{να πνεΟμα πρωτοτυπίας, δχι
πνεΟμα προσαρμοyης η έπα·
ναλήψεως έκείνων πού ενας
·αλλος έσκέψθηκε καί είπε.
Γιά την εκψρασι τοΟ πνεύμα
τος αύτοΟ ενας είναι ό ούσι
-ώδης ορος, ή έλευθερία. Δέν
-έννοω οτι τό ατομον πρέπει νά δικαιυΟται νά πράττη ά
κριβως ο,τι τοΟ άρέσει έν
σχέσει προς τούς άλλους. 'Ό
λες οι πράc,εις μας συναντων·
ται μέ τήν έλευθερία των αλ
λων. Ή ασκησις της έλευθε
ρίας προυποθετει κατανοησι
καί σοφία. 'Ώστε είναι χρη
σιμοι οι κοινωνικοί κανονι
σμοί. Άλλα μέσα σrήν καρ
δια τοΟ άτόμοι, πρεπει νά ύ
πάρχη χωρος για νεες ίδέες,
νέεc πραγματοποιήσεις, νεα
πείρα. Μόνον δταν θα έχου
με σ' ολον τον κόσμο άτμό
σψαιρα καί συvθηκες_, ποι'> θα
ένθαρρυνουν μια τέτοια έλευ
-tJερια καί βοηθεια. καθε άτο
μον θα άναπτύσσεται κατα

τόν τρόπο του καί δχι κατά
τόν τρόπο των αλλων, θά
σκέφτεται πάνω στίς δικές
_ του γραμμές καί θά άνακαλύ
πτη μέσα του την θαμμένη, άλ
λά καί πάντοτε ύψισταμένην
πραγματικότητα, καί τότε θά
ύπάρχη άληθινή εύτυχία στόν
κόσμο.
Φρονω δτι τό σχέδιον της
Φύσεως η τό σχέδιον τοΟ θε
οΟ ε[ναι ή 'Ανθρωπότης σ'
αύτήν την ψάσι της ιστορίας
της να ένωθη όλόκληρη. 'Ότι
οί άνακαλύψεις της 'Επιστή
μης θα ένισχύσουν τούς άν
θρώπους να έννοησουν οί μέν
καλύτερα τούς δέ καί νά ε
χουν μεταξύ τους περισσότt.·
ρο σεβασμο. 'Εάν βαδίσουμε
προς αύτή τήν άλλαyή, ή άν
θρωποτης θα εχη κάμει ενα
μεγάλο βημα μπροστά. θά
ύπάρΕ.η μακροχρόνια καί δ
μοpφη είρήνη. Καί μέσα σ'
αύτήν την είρήνη θα ίδοΟμε
νεα ..,.λούτη πολιτισuοJ καί
διανοήσεως, πού τώρα δεν
ε'ίμεθα 1κανοί οϋτε να φαντα
οθοΟμε καν.
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Il. Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τ 6 στρατιωτικο νεκροταφειο
Ώραίο τό στρατιωτικό νεκροταφείο.
Μέ γεωμετρική άκρίβεια ζηλευτή.
Σειρές- σειρές άμέτρητοι σταυροi
καθόλου δέ θυμίζουν τό σφαγείο ...
Φρεσκομπογιατισμένοι καί λευκοί,
χωρίς αίμάτινο λεκέ κανένα·
καί τά πτώματα κάτ' άπό τή γη,
κι' αύτά μέ τή σειρά τους ξαπλωμένα.
'Έτσι, δταν θά σαλπίσει «προσοχήη
ό αγγελος στών ούρανών τό θόλο,
όρθός κάθε νε.κρός θά σηκωθεί
κρατώντας τό στ:ιυρό σάν πολυβόλο.
Τό δρόμο τών γαλάζιων ούρανών
φωτοβολίδες θείες θά φωτίσουν
καί τά κούφια τά μάτια τών νεκρών
άπό χαρά μπορεί καί νά... δακρύσουν.
'Ένα μονάχα μένει σκοτεινό
πρόβλημα-κι' ό Θεός ας τούς φωτίσει :
Πώς θά κρατήσει βημα σταθερό
ό σκελετός, στητός ν' άνηφορίσει !

(•'Αγωνίες», 1959)

Η

Ovxovpov: άvε[apcn6ίa
6ciιv Ταyκαvίκα
Ξεκίνημα yιό: μιό:

κοινωνία χωρlς

διακρίσεις φυλης, χρώματος, 'Πίστεως

Α

ΠΟ
του

τή,

Ταy <ο.νίκα,

ΙΛΙ ΣΟΥ

ό ψίλος
Όρ

ΆλέJκος

ψαvος μας έστειλε έvSιαψέ:::::,v ύλι.<:ό

ο

ύ χ ο ύ
για τόv παvηyυr)ι:,μο της
Ρ ο υ της ποώτης ήμέο-:ις της έ8J, ,κης 'Ανεξαρτησίας
Ό πανηγυρισμός εyιvε την vί<τα

της 8ης προς την 9ηv Δεκεμβρίου
1 96 1, στο στάδιο τοJ Ντάρ-ες
Σ αλόμ, παροι,σίς,: του πρίyκιΠΌς
Φιλίππου της /1/,. Βρετο.vνίας.
'Ένα λεπτο ποίv άπο τα μεσά
νι. <Τα, .<:αθώς εσβηνο.ν στον άέρα οί
1 �λ- ;ταίΈς νότες του Β ρ,:τω,νικοCι
ΈθνικοCι 'ΥμJου, τό στάδιο βυθίστη
κε σ τό σκοτόSι Τότε ύττε::rτόλη ή
Βρεταvν,.<:ή σημαία Τα μεσάvι.ι<τ::χ
άφιβώς, έvώ τα ψώτα πάλι αναψαν,
ύψώθηκ.: ή σημαία τοϋ νέου εθvους
-τρεΊς έπιιμή <εις λουρί/Ξι:ς, μαCιρο,
πράσινο, χρι,:,αψί Την ίδια σχεδόν
στιyμι';, μια τολμr�οή ό,,..ιάδα όρειβα
τώJ, πού με τον χιοJCΙ<αιοο κατώρ
f)ι,_JG.J να άνεοοCιν crτή v ύψηλότοερη
κορυφή του κ ιλιμαvτζό :::,, ϊήJ . σ, έ
y η της Άψρ <ης», ϋψω:,αν τήν ση
μαία της Ταy'<
, ο.νίκας καί αναψαν
ένα μεyό.!λο πυο::rό, πού το ψώς του
έψάνr,•<ε

καί

ττpc:ιεκάλεσε

μεyάλ;yy

έv3ουσια::ψό.
Μεταf) τών αλλων έ<δηλώσεων
•με την εύκαιοία της Ο ύ χ ο ύ ρ ο υ
έyιν: δοξολογία .<:αί στον Έλληνικο
Όρ3όδοξο Ναο του Ντάρ--ες
Σ σλάμ.

ΙΟΥ ΛΙΟΣ ΝΥΕΡΕΡΕ

0 Π()(ίJτος πρωtJ1•πουργός
τής Ταγχανίχας

4

Ή Ταγ�<ανίκα, πορτογαλική ά
ποικία άπο το ετος 1500, μετεβλή
θη το 1885 σέ yερμαvιικό πpο'Τ'εκτο
ρδ:το μέχρι του τέλους του πρώτου

15

Τό νέο ε3νος-βFέφ:ις, ζητάει άπό τούς μεγάλους: Είρήνη
'Λ11.ο την Sιιnclcl) 1" e11 ', τϊ1 ς ΤαγΥανι>'ας
·παγ,ωσ-μ ίοu πcλέμου Τό 1920, με
δάψη απέκτι;σαv ι'Θv1•κη κυρ1αρχ1α
άπόψασι της Κο11,ων1ας τώv Έθvώv,
ύπό Β ι:; :το..ιv 1,η
<1<ηδ·· Jc,vία,

.ετέθη

.. ι,.ιέ ο <0πό
τηv
πλη6ι,,:; ,.ιοCι y1ό:

προετο�μασ1α -roJ
-τηv άν:ξαρτησια

Τ ό: υπcλο1πα βοί-σχοντα� κο.3' όδοv
προς την δ···<ήν -rouc:
ύ χούρου
'Η Ταyι<αvΙ•<σ F! Kλf1 Sη τοv Αυ

ο

yουστο -τοCι

1960

στ1ς καλπες y1ό:

ετό: τό ,-έλος του δ:υτέρ::>υ παγ <::>
-σμΙΟU ττc \έι,.ιου και -τηv Ίδρι;σ 1 του
Όργο.v1σμ,0Cι Ήvc.c-,.ιέvwv '59vώv , τό:
.rλεϊστα ,-ωv κοατώv πού δ 1 0 ,ωCισ·ο.v

να έκιλέξη -τηv έev 1 κή της συvέλει.σ1
και vό: πc::ι:-το11μάση -τπv ανεξαρτη
σία της 'Απεφάσισε ,-ήv παραμονή

άλλους λαούς ((UΠΟ έ.ιτολήv», σι.,ιε
ψώvησαv vό: μεταq::pσοCιv αι έξου
' σ 1οδοτή:π 1 ς -των στόv ΟΗΕ
Όταν ύπεy,ράq:,:το δ Χάρτης τώv
Ήvι.c,.ιένων Έ9ν.:'>v στc'V "Ay10 Φραγ
κίσκο, -τη v 26 ψ Ί ouvίou 1945 πε-

στηv Βοετο.vv,ι<η Κο1'Vοπcιλ1τε1α

,3Jίπου το εvα -τέτα:c1τοv -τοCι πληθυ
σ.μοCι της Γης έζοCισ;: σε άπο ,ω:ς
κυc-ερνώμε1,:ς άπο •μc.<0υvές μητρο
Σ-τό: 16 χρόv1α ύπαρξεως
πολε 1 ς

<της δοάσ,:ως τ ων 'Ηνι:.vμέvωv Έθvώv,
.ό άρ1Ε.'μός ,-ώv μη
αύ οκυβερvωμέ
νωv λαών eμε1ώ9η άπό 21 5 έικα.·ομ
,ι.ιύρ1α σέ 50 ·μόvοv έ,κατομμύρ1α
Ι\λέοv άπο 30 έξηρτη•μέvα πρώην έ-

της

ώς

κυρ1αρχου

πλέcν

κρατους
Σέ

ιλίyc..ις μηνες θό: άποκτήση -τηv δι
"-Γ," της Ο υ χ ο ύ ρ σ J κα1 •l Ού
γωvτο., γε1τοv, <Ο εδαψος 'Όσο yιό:
τηv Κένυα, ή όττοία σι,.ιπληρώvε1 τ ό:
έως τώοα ύπό Βρε-τι::rνv1κηv έ.ιτοληv
έδαψη -της 'Αvατολ ι<ης 'Αψρ ,<ης, δεν
,φίvετα� ακόμη ώρψος, έξ αίτ'ας
-τω.ι
συv,χ1ί ομέvωv
συyκρούσ'εωv
ε1αφόρωv φυλών
Πρώτος ποωθι,πουρyος -της ά ε
ςcφ rτ;�της Ταγ<αvίκας άvέλαβε ό 'Ι
ούλιος Νυει:;έρε,

38

έτώv, πρώην δά

σ',<Ο:λος
Ε-;vαι γυ1ος τοCι tιλάρχου Νυ::ρέ-
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ρε Μποvρίτ::,, της Φvλης Ζοvνάκι, 11

λετιι<ών διακρίσεων. ΕΤτtεν δτι εΤναa

όποία εΤναι μία άπο τις μι1κρότερες
έκ τώv 1 20 φυλών της Ταγ,,<ανίκας.
Ό '1 ούλιοc Νvερέρε άπο ήλικίας
11 έτών έδειξε ένSιαφέροv για τόv

εθνικιστής, άλλα οχι φυλετιστής. «Τόο
;.:ρώμα του δέρματος έvος άνθρώ

Χριστιανισμό

,και

σιΝεπλήρωσε το
Ρωμαιοκαθολ.ο<ός

έοαπτί:ιΘη
20ov

ετος

δταv
ΕΤναι

Αρχι<ά εγινε δάσκαιλος. Το 1949
πηγε στήJ Σ <ωτία και σπούδασε
στο Παν&πιστήμιο του Έδιιμβούρ
γου ίστοοία και c'ωvομιχά. Γvρι
ζcvτας ά;c:ιμίχ9η στην πολιτική και
αvΕJδείχθη
άρχηγος της «Τάνου,>
( Εθvικης άφρ,κανικης έvώσεως Ταγ
καvί <ας), ή όποία εΤναι σή,μερα τό
κυοεωώJ κόμμα, χωρίς διόλου άvτι
ηυλίτεvσι.
Τήv κυοέρvησί του έ::,χημάτισ,ε
την 1 η Σεπτεμορίου 1960 Ή πρώ

ηου, εΤπε, δέv θεωρείται άμάρτημα:
υτήJ Ταy'<αvίικα,,.
Για την
ύ χ ο ύ ρ ο V έξέδωσε

ο

εvα διάγy,ελμα, δπου μεταξυ των αλ
λων έτόνιζε.
<<Σή,μερα

η Ταγκαvίκα έπωμίζε

ται χαρωπά τίς εθνικές εύ3ύvες της.
"Υστερα άπό άγώvες έ<ε�Sίσαμε τό
bικαίι.:ι,.ια

της

δηιμοκρατι.<ης

κοινω

νίας και δημοκ9ατι1κης μορφης κυ
βερνήσεως. Έκερδίσαμε το δικαίω
μα vά ο(ωδαμήσοι,ιμε μια κοινωνία
ό11'ου δλοι οί πολίται εχοvν Ίσα δι
καιώματα, εύ,ωιρίες και εύθύvες το
δικαίωμα vά οίκοδομή::,οι,1με μια κοινωνία, εlς τηv όποία κανένας δεν θά
έχη προνόμια η

τη δημοσία αγόρευ:ιίς του ηταv μία
<:iήλωσις πίστεως στην άγvή δηιμο
κρατία καί στήv καταδί.<η τώv φυ-

θά

μειονεJκτη δια_

λόγους φυλης, χρC::ι,.ιατος,

γένους η

πίστ εως».

,

Ίνδικοl αφορισμοι
Καθώς ύπάρχοι;νε τέσσαρες τρόποι
τοσ χρυσοΟ-τρίψιμο, κόψιμο, λι,ώσιμο
ύπάρχουνε καί τέσσαρες τρόποι yιά την
που-συνομιλία, διάθεσι, οίκοyένεια καί

\

yιά την δοκιμασία
καί άντήχησι-ετσι
έξέτασι τοΟ άνθρώ
διαyωyή.

Πρέπf.ι ν' άποψεύyουμε τόν κακοήθη ανθρωπο εστω και
αν εϊvαι στολισμένος μέ μόρψωσι. "Αν ενα ψίδι εχη κάποιο
κόσμημα στό κεφάλι του, μήπως θά τό άποψεύyαμε λιyώ
τερο ;
Ό λόyος τοΟ yενναιόψρονος άνθρώπου εϊvαι σάν τό
δόντι τοΟ έλέψαvτα, πού ούδέποτε άποσύρεται. Του χαμερ
ποΟς ό λόyος εϊναι σάν τfjς χελ(�νας τό λαιμό, πού διαρκως;.
προβάλλει καί τραβιέται μέσα.
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• Αρχαϊκήν εικονα παρουσιάζει αύτή ή γυναίκα, πού πορεύε
ται στίς παληέ� συνοικίες της Ίερουσασήμ. Παρά τήν δρμή
της προόδου, διατη,οϋνται άκόμη καί σήμερα είκόνες καί
τοπία δύο χιλιετηρίδων

Του Daniel

Rops, της Γαλλικής 'Ακαδημίας

Η 1 (f>ΟV5ΑΛΓ1Μ

5ΤΑ Xf>Of\/lA ΤΟΥ Xf>l5TOY
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Ι

ΙΛΙΣΟΣ
ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ! ... Τό όνομα αύ
το διεγείρει σε εκα.ομ1μύρια άν

�ρώπων άπηχήσεις πί:τ�ι:ως και έλ
ΕΤ,αι τό ο,c•,.ια μιας πcλε

-πίδος

ως, τr,, όποίαv τρείς μεγάλε� Cρη
-σκειες ΘεωροCv ώς πvεu,.ιατι<ηι μη-τρόπολιν.
Πρ:', εί,ω:τι αιώνων ητο ι ηSη μια
ε,S::�ξη πόλις, πpc.:τεύ::>ι.σσ roJ Ίε
_:
-χc.:οα, του Ε':ου των Ίοι,δαίων, ,::JU
,οποίου τό άvG<φο:χστcι cιομ:χ άvέ
� φ:χ,

στη,

ποc:τει,γή

τι.;ι1,

καθώς

λFγει τό Τ α λ ,.ι ο ύ δ, σε σι,λλ:: Sές
<,δι,vατες σαv τι:/ ηχο της σc λπιγ
γος, άλλα και ,cυφερες σαν τό τρ:χ
γούS, της q- \cγέρας>>
Σ 1 ίς διc - .ορπιcι,Jέ,:ς

άvα

τήv

ιουδ:χι•<ες
σύωκρ:χτορία
4Jω,.ιο ι<ή
1<οιvότητες τό οι::�μα της '1 Ε;)::Jυ:τα
"λήμ έχρr;:τ ι μοποιείτο σαv
χαιρ:τ ι 
..:rμός καί σαv προ::;,δ�<
, ία < Και ·ου
-χρc ιου στη ι Ίεοουσcλήμ ι ,
Τί ηταv αύτή ή πίι\ις, για vα ά
'ξιζη τc:τη τιμή και τc:το θαι,1μασμό;
Μήπως ηταv κcψμια μεγόιλη πόλις,
ό:τπ vα έπιοάλίl,εται με τόv 0)1(:)
της; Ό Κ ικέρωv λέγει με τή, πφι
ψρόvησι TT'OU έξεδήλωναv τα τέ<να
της Λύκαινας γ ι α κό.Jε ΤΙ που δέv
ηταv ρω,.ιαικό: <<'Ηταv μία πολί
-χvη ! » Εις άπι:ττάΘμισμα οί ρ:χ66ϊ
τC:.v
,vοι τηv έ-€εωροC:ταv έφc,,.ιιλλη
_ι..ιεyαλυ.έcι.;ι μεyαλοπόλεωv. Ύm:ρ
'6ολή. Ό ίστοο '<ος Φλάοιος 'Ι ώση
.rος, σχεδόν σύγχρονος του ΊηΟ'::Jυ,
:δε6α ι ώΙΛε ι δτ 1 τηv έποχη του Άλε
;ξάvδρου, δηλωδη τρεις αιώι,1ες vc.:ρί,
,ερα, άριθμοC-σε 120.COO ψυχές, δ
,αv ή 'Αlλεξά1,δρc ι α και ή Ρώμη εΤ
)(® τrληιθι,σμό άvώτεροv του έκατ:;,μ
).ωρίου. Άλλα οί άpιθμοi αύτοi δεν
οeχοι,v άποφα;σ ι στική σημασία, λαμ
"6ανομέvου ίιπ' 5ψ ι v δτι όλόκληρη ή
Παλα ι στίνη μόλις εΤχε εvα έκα,ομ
,μύρ ι ο κατοί•<ωv και δ ,..ι ως ηταv δ ι ά
..σημη σ' δλον τόv τότ1ε γνωστόν κό
σμο. Άλλα ας μήv

ήταν

μεγάλη,

.:;rηv έθαCμαζαv οί 'Ιουδαίοι τηv Ίε-

ρουσcιλr.u και την άyαπουσαv. <<ΕΤ
σαι ή ό�ορφότερη, ή τελειότε-ρη, ή
χαρc της γης», έλεy,ε 6 '1 ερ μίας.
�
,
Ή πόλ ι ς ηταν περιτειχισ'jJΕ'vη· σε
περιφέρεια 5 χ ι λιομέτ!')w"'ΙΙ τό τείχος
εtθανε σε ϋψος είκο:τι εως Τ'pιάvτα
, έτρω;, έvώ σέ διάφορες άποστά
μ
σεις ίιψώιοντο πύργοι Χϊισ,μέvοι άπό
τόν 'Ι-Ιρώδη, ό όποίcς τούς εΤχε ?ώ
σει όvόματα μελω; της οικοyεvειας

ι

του, άκόμη και μιας < των συζύ
γων του, της t,,ι:;ι:ριόμ, πcύ τηv εΤ'{::
σ,ωτώσει. Στους πί,ρyους διεvιιοέ
� ::υαν σ''<Οτrοί, που έφώι1αζc; μετα
ί,ύ τους, έ,ώ στό ίιψηλότεο::, σημε'ι::,
διε'τηρεί το μεγό.λη φωτιά. Τό τεΊχος
[έι έ•<ό.λυτrτε δλη τηι1 πcι\αια πόλι,
άλλα μόvοv τό νότιο τμ�ι.Jα της. Τό
προς 60006.v τείχος χrί:τθrι<ε άρyό,ηv εποχή του Χριστού έξε
τιίνcvτο έ<εΪ εοη1μα χωράφια, δπου
ησαv μοv;ι,.ιως έμτrεπη)ι,.ιένα στο έ

1•ερα·

δαφος κάί3ετα δοκάρια, ί::,:ττε να εΤ
ναι άπλοτrοιr,,.ιέvη με την προ:τβή,<η
έvός όριζc;τίου ξύλου ή ΕJ<Τέ.λ�σις
των δια σταυρ{,:,-εως €α.νατ, <ων ',τ::,ι
vώv. Τό φρικc.λέο έ•<ε'ιιο μέρος τό
ελεγαv «τόπο του φαλακρού κρ::χνί
ου,, έ:6ραι:ττ1 Γcλγc9α.
Διέσχιζε κσ:vείς τό τείχος άπό
δι,νατα ώχυρc.:1,.ιέ;ες.
cι<τώ πί•λες,
Μφ ι κές η:ταv διάσημες. Ή Χρι.ση
Πύλη, Π::JU σώζο1·1αι c.ι«:ιμη J τα λεί
ψανά της, ή Πύλη τω.ι Ίχ9ύωv, άπό
δπου με, εφέpοvτο τα (J)λίτrα:J'Τα της
Γαλrλο ίας, ή Πύλη τώv Ά•μν&,;, άπό
δπου εισήρχοvτο τα ά3ώα ζώα για
τις θι,,::,-ίες και με τα ότrοΊα παι:;ω
μοίασε τόv έαuτό του ό Ίησοuς.
ΠερvC::.,τ:χς μiα άπό τις πί.λες, ό
έπισ1<έπτης εύρί:τι<ετο μπροστα σ'
εvα δ:χίδαλο στενωπών δρc:1,.�ωv, χω
ρίς καvέvα σχέ,δ ι ο, άνό.μεσα σ'Τούς
άκαvόνιστα οίκοδομημέvους χώρσυς.
Τό πλείστον τC:v δρόμων δεν εΤχαν
δναμα. Τους διέκριναν άπό τό εΤδος
του έπαyγέ:λματος, πού εΤχεv έκει
διότι ίιπηρχε συνή
έy<α,ασταθη,
θεια vά εΤvαι συ-y;κεvτρωμέvοι σ' ενσ;

ι•

1!1

Ή πύλη τοϋ Άγίου Στεφά\ου. Ή μεσαιωνική αύτή πύλη πού
ώνοματίσθη είς άvάμνησιν τοϋ πρώ,ου Χοισcιανοίι μiοτυρ,ς,
πού έρρίφθη εξω άπό τά τείχη τϊjς 'Ιερουσαλήμ καί έλιθοβολήθη
:δρc•t,10 οί c ,.ι οιοι έπαγγελt,1ατίαι κ:χί
,aχvΊ-r.;:ς. Ύπr:,χαv ή όδος τώv Κp.;:
-οπωλί::ι , ή cδος των Ύφ:χι,•τουρyώv,
ή ρ::::ματιά τi::•ι Τ υροπι:..ί\C:.,, ή συ
νοι,κία τώv '1 χθυcπωλώv.
Τά σπίτια η:rαv κτι σ•μέvα με τ:,ϋ
ι€,λα καί π•λί,S:,υς, τά πλουσιώτεο:χ
.δε με λίθους ό.<σ:vόvιστcυς. Οί Έ
·6ραΊοι δεv εΤχc11 το οίκc5:::μ,1<.ο τα
λέvτο τ&ι Ρω,.ιαίωv. Τά Ο'πίτια η
σαν τετpάγι.v.-α, σ•το μέσοv της αύ
"λης, πού έκ•λείvετο με φpcιοη. Ύ
-ττηρχε σι,•ιήθως μιά μελαγχολι <η συ
κιά και εvας ύπαίeριος ψουρvος σέ
κάθε σπίτι. Τώv ψτc.:•χωv τά σπίτια
ησαv ίσόγεια, τ&,v πλουσίωv εΤχαv
.ε1,•α οροψο. Ό•λα cιμως τά σπίτια
.εΤχαv ταράτσα, ή όποία επαιζε ση
μαvτ11κό pcλo στην καθημεριvή ζωή
,ών κατοίκωv. Τις γλLt<ειές rιμέρες
-ΕΟ'Τpωvαν

τάπητας

και

περ,οCσc ι

i:κεί τά οpάδuα τους, κάτω άπό τοv
.εναστρcν ούοαvό, συζητωvτας. «·ο

είς τ ό ους c :ούπε -θά είπη ό
Χρ.στός- κηρύ�::.τε {.,-ί τώv δ:.:ι
μάτι.;\,'>>·
Οί Εο6μοι η:rc.v 6οοι,οώΕ:ις

Συ

vc.:στιο μός και κ�αι,yή. Οί ε ,.ι πcροι
πρ::-:,καλοC:rαv με φωvές τήι πελα
τεία γιά τό ίι,.ιπcοω,.ια, πού εΤχαv
άπλώ:,ει rηό κατώφλι τοι,ς. Οί όvη
γοι ε:τττ ιρι.;χvαv τά ζώα τους, φ:Jρτω
μέια με δύο μεγάλα κ:::pίvια. "Εvας
μ:χρσγκος πεr;ιcC:π
ί:τοζuyίζ:vτας
στc ι ώμο του ε1,α xc.•S�o δοκάρι.
Τό Εύαγγί!λιο μας πληροφορ,:ϊ δτι
έιω.Sί.ιευε vά τό δ:χ:rι στό μάτι
,ου δποιος ηταv ά:pnpη,μέvος προσέ
χ:,vτας τό α:χι!)::J Ο'Το μάτι του γεί
-τοvος ι Συχιά, ύπό την γεv ι,<ήν ά
διαφορία, περ,ουσε κάποιος δι,:, τυ
χισμέvος, ψορτωμέvος κι' αύτός ενα
δοκάρι, ύπό στοατιωτι•κην σuvοδεί
αν, κατα5.κασμέvος είς θάν ατοv, ό
ε 1γοί 1 μ:ιος στον «κρανίου τόπον».
'Ένα πρ&γμα, σί.νr,:ες στις εί
δωλcλατρικές πόλεις και άvύπαρκτο
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στην '1 ερου::ταλήμ, η:rαν τα άγάλ
ματα, τα πέτριv::χ είδωλα. Ό '1 ε
ρος Νcιμος ελ:γε: <<Ού ποιή�•εις σε
αuτ4'> είδι:..:i\ον». ΟύSεις διεν;:,ή9η να
παρα6η τον Νόμο.
Ά�τ·�νομιικαι διατάξεις,

βέβαια,

ύΥ�pχαι. Και λεπτομερέστατα, Ά
πηγορείιετο να καίc..:ιται τα άπορ
ρίμματα μέσα στπν πcι\ι 'Έπρεπε

να

τα πετοϋνε στο Φ::χοάyγι της Γέ
ενν:J<ς (σc..:::ττή προφορά: γε-εν1ιό ;..ι
=φαράγγι των yuιωv τοϋ Έιvό ,.ι ),

πού ε<αιγε άδ•άωπ::χ φωτια γι' αύ

τον τον ο .«::,ο <αι κατέληξε να χρ1σιμοπ;:,1ητα1 σc:.J άλ \•ΊΥο::>ία τοϋ αί
c.:,ιίοu πυρός της κ;:,λό :rεως.
Έπ ίσης άπηyοp:ύετο ή α:rι<ησις
έπαγγΈλι,.ι άτων,
δπως
ι::ρ :: ,.ιένωv
-τοϋ 6u::roSέψ;:,u, Sιότι ,�χρησι μοποιοϋ
σαν βοωμερά ί \ ι<ά στήι έργασία
τους. Οί Διδάσ•-:αλοι τοϋ Ne>,.ι::>u εΤ

πο χορταρ ι<ά, πιο δια•δε5ο,μένες η
σαν οί άγριες οίζες και βολβοί. Ή
διατροφη γενιι<α ήταν άπλη. Ψω
Ι ο
ιμί, έ'ληές, σίι<α ξερά, χόρτα.
κρέ::χ:ς ηταν σπάιιο. ΕΤδ;:,ς πολυτε
λείας. Σέ μεγάλες έο�'reς. Ψάρια,
Έχρησι•μοτrοι
δμως, ά:tS:ιvώτατα.
οϋ:rο:ν ώς μuοι:..:5 ι(α κύμινο, ανιθο,

ενα:

βασιtλι•<ό, ρίγο,ιη, κανέλλα και
εΤδος κάρυ πού το εφ::ιρναν άπο τις_
'Αγνοούσαν,
'Ι 1.tSίες με κσ':>::χβό.ιια.
φυ:rι,<ά, τη, ζάχαοη. Στη θό;:,ι της
χρησιμοποιούσαν μέλι άπο τις μέ
λισσες η άπο σCι<::χ. Οί οίικο5έσποι
παρα
στην
νες η:rαv έπιτήθ:ιες
σκεuη διc.4>όρωι γλι..<.:rμάτων, μετα
ξύ των &ποίων και λοu<οιι,.ιιώι.

Ή έιδι,.ιασία τω·J Ίοuδαίων μας
ιΤναι γνωστη έπί:rης Οί άρχ::χιολό
γοι σι•,.ιφωνούν δτι δεν φορέθηr<αν
ποτέ τά <<άνατολ •<ά» κο;:ττοίι, .ιι::χ, που

χαν άποφα ....θη δτι έό:ν ειας εγγα
μος άωλοuθοϋ:rε μετά τόv γά �-1 ::>
τοι· αu rό τό έπάyγε,\_..ια, έδ <αιοϋτ:ι
ή γuJαί,<σ του νά ζητr,:rη διαζύγιο.
Ύπηρχε ύπηοεσία καθαριότητος,

μας πσοοι..:rίαζ:χν οί άγιογράψοι τού
παp:λSόντος αίώ1,,:,ς. Ό Χριστός, ά
σφcι\ως, δέ.11 ψόρε::,-ε ποτέ μποuρνού

δ:παξ

σιώδ1 φορέ ,. ι ατα της έποχης του_
«Τω 6έ.λοντί σ:ιu τc•ι χιτώ.,σ: λα
βείν, αφεc αύr4' και το ίμάτιον».

πού έ:rάρωιz τούς δρ6_..ιοuς
της ήμέρο.ς

Π;:,λλές λεπτcι,.ιέοειες για την ύ
λι<η ζωή τriς '1 εροu:rοι\ήμ
εΤναι
γνωστές άπό τήι 'Αγία Γρ::χφή και
το Τc'λμούS Αίq:,ης, άπό τις άνα
έpy::χ:rί::χς
Q:p •ενzr άπαγορεύ:rειc
τοG Σαββάτ ου ττ1ληρ:,φορ::>ί1,.ιεθα δτι
οι οδοντοιατοοι έγνώοιζαν νά τοπο
Θc:τοϋι ι!ιεύτι <α δόι1τια, δτι οί χει
ρ:ιuργοι τοποθετοCJαν ξύλινα πό
δια, δτι οί κc,.ιΨΕC κuοίες φ:ιροϋ;:,αv
τrερροC (Ες ε'ίτε άπο τά δ 1 <ά τ:ιuς
μο1λλιά, είτε άπό ξέ.,:χ, της γει-τό

vισσας ή και τρίχι...ι_..ια ζώc,. ι
ΔέJ ύπιiοχαν τc,.ιάτες, οϋτε άρ::χ:
πο:rίτια, διότι εί;:,ήχ21Jαν άπό ΤΙl'
προ
'Αμερι«ή στην Εύοώπη μόλις
τετρ: ω:rίωι1 έτώι. Δεν ύπη:>χαι1 μη
λc., ά,(λάδι::χ, μπανάνες Έξ .'χλ\::>u,
ύπηρχ;:,ι φρ:ίΊτα πού δέv ύπάρχοuν
σ ήμερα, δπως ή σu<cμωρέα. 'Επί
σης ετρωγαv πcλιλά χαρούπια.

Ά-

ί,, ούτε γ<ελ_,,.ιπία. Ό 'ίδιος μας έ

π λrρc:pόρ1:rε ποια η:rαν τά δύο ού

Αύτα φΟΟΟL :rσ / α, 1':οzς και γuναί'
κες, μέ. μ <ρ'l δ ::χφορά. Ό χιτών κα
τέδ::χιιε (1ς τά γό,ατα. Ήταν άm:,
μc.λλί η λιvά'1ι. Οί ττλού:r,:,ι ΧΡΊΟΊ
μοττοιcύσο ι βύα-σον, οί κομψές κυ

e.

ρίες μ•Ξτάξι. Τό ίμάτιοv ..ιοιαζε με
τη; τ ήβεννο τ(:ι δ .<αστωι1 μας. Ά
πο μο.λλί, πcιλύ Fύpύχωοη. Φόρε•μα
r
yιc cλ.ες τις χρή: εις. Κuρίως, έ
πpο;:,τάτεuε άπο το κρύο, που ηταν
C:.,vατό, cτ' έ<ΕΙJΟ το C.ι,ος τωι1 800
μέτρωι1, δχι μό,.ιοv τον χει•μω,;α, μα

και τη: αvοιξι, καθώς προκύπτει ά
πό την άφήγr,:rι τ:ιύ ΕG.:ι:γγελιστού
Μάr:, Ωu, κατά την όποί::χν ό Πέτρος,
τηι τρ::χγ <η βρc.ι5Jά της δί·<ης τού
ΊησοΟ,

εΤχε άποτραοηχθεί'

κοvτό:-

στη-ν πι,οά. Το ίμάτιοv έπί:rης έχρη
σί�-1εuε σαν .<λιιο::rκέπΟ";:τμα. Ό Νό-
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,μος ίιπεχρέωνε τον πιστωτην νά πα
ιραδί1δη κάθε βρόιδυ στον χρεώστη
του το ίμάτιον, που εΤχε πάρει ώς
-ένέχυρον.
'Άλλο ,,μf,,,.ισ της έ.δυμασίας ά
-παραίτητο ητω η ζώνη. Έχρησί
μευε άφ' ένος στο σφίξιμο τοίi χι
τωνίου και των ηλευρων, ά:p' ετέρου
,διαφόρων άντι,<ειιμένι.;ι, πού σήμε
,ρα οί ανδ9ες βάζουν στην ΊJέ,τη
και οί γι,ιαϊκιες στο τσο.vτάJ<ι. Με
ρικές ζωvες ήσαν τ6ισο πλατειές,
-που μπcοοϊισε νά κρύψοι•ν ενα νεο
)' έvνητο βρίφος n ενα άοιό<ι.
Οί
πλούσιοι εΤχαν ζώι1ες μεταξένιες μέ
χρυσc κε, τή1μe-1τα. Γιά τις rυναΪ<ες
ηταν σποιδαΊο στολίδι, δίπλα στά
κοσμήμστα και τ ά άρώματα.
'Ασώματα Βει'\αίι,;� 1
Διαnδ:στε
το • Α ο μ α Ά σ ,.ι ά Τω J, γιά νά
.rεισθητε πόσΌ ηψαζε το έ ,.ι πόριο

�1

τω.ι άρc.:,μάτων. Οί διSάcικαιλοι του
Νόμου διεκήρι,σσαν δτι μόνον αi κα
κης διαyωyης yυναίiκες εβαζαν άρώ
ματα, έιω οί αλλες επρεπε νά άρ
κοίiνται στο αοωμα της άρε:της, άλ
λc αύτσ τά λόγια ησαν φι..νές στην
ερr:,μο ...
Το Ταλμοί,δ 6ε6αιώ1,1ει δτι μερι
κές γυιαϊκες εΤχαν κατορθώσει νά
τους άναyνωρισθη ώς δ,ικαίωμα η
παρα,φάτησις τοίi ημίσεος των εί
σοδημό.των της ποοίκας τwν, yιά
ν' άyοοάζουν άρώματα ι Στην Ί ερι
χώ ύ πηρχε ή 6ιομ11χανία τώι1 άρω

μα. των
και παρεσκεύαζαν μCιρον,
'Όταν
νάρδον, όrJιyκάν, 6άλσο.1μο.
ειχαν καλεσμένους για φαγητό, ε
χυνα.ι άοι.;,.ια στα μαλλιά της κεφα
ληc rι..ι1 και ο rά ,τόδισ rους, ,.ίς
έ,.5.;:ιξιν έ<τιμήσεως και ταπει.ιώ
"Ενα Ταλψουδικο άφήyr1 μα
σ�ως

Κατά τήν βιβλική παοάδοσι, σ α-..,την τήν στενωπό της κοι
λάδος τοϋ Ίωσαφάτ θά συναθροισθοϋν δλοι οί λαοί τοϋ κό
σμου κατά τήν Δευτέρα Παρουσία. Πολλοί 'Εβραίοι έλκύσθη
σαν στό 'Ισραήλ γισ νά τελειώσουν έκεί Ηοντά τίς ή!,]-έρες τους ...
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άvο.φέρ.c:ι δτι ύπήρχα.ι γυvαί �.Ξ:ς, πού
διατηροuσαν αvάμσα στα δc<τιJλ:χ
,-οίi πο5αριοίi ε..ια μι.<:)ούτσ,<0 σα
ΚΟJλσ<ι γε,μ&το άοωμα. Ότο:.ι η
θελαν vά αοέσουν, α:Jo<ou::r.c: vά κι
νήσουν λίγο τό νυχό...<ι τους, γιά vά
τuλιχτοuν σέ γλι,.<ό νέφος.
'Εξ άλλου, ή φρο.ιτί5α τοJ σώ
ματος ιωτελάμδο..ιε αξιόλογο μέρος
σ-τηv ίου5αι<η ζωή. Ένα από τά
χαρί::rμα-τιχ του '1 σραηλιτικοu λαοCι
ήταν ή άγάπη προς τη.ι κα3αριότη
τα. Τά λουτρά εΤχαv και θρησκευ
-Π'<η σημασία. Ο μέγας ίερ::ύς, πριν
λειτουργήση, ωψειλε νά κόψη τρία
λουτρά. Οί 'Εσσαίοι μοναχοι τής
Νεκρδ:ς Θαλάσσης ε<α.ιαν λουτρό
πρίv άπό κάθε άνάπαυσί τους. 'Αλ
λά καi γιά τούς απλούς πιστούς,
η κασαριότης είχε πvευματι..<ή ση
μασία. <<'Ev9uμou, ελεyε ενας δ δά
σ,<αλος τού Νό,,.ιου, &τι τό σώμα
σ ου εΤναι τό στήριγμα τής ψυχής
σου καί δτι ή ψυχή σου εΤ.ιαι πλα
Ή
σμένη κατά θείαν 6,.ιοίωσ •J".
φpαντί5α του σώματος, λοιπό.ι, η
ταν εύσεδής πρδ:ξις !
Τό. πάvτα έτελοuντο κάτω άπό τό
δλέμ•,.ια τού Θωu. Ό Νό ,.ιος προέ
βλεπε γιά τίς πλέον ά:rήμαvτες λε
Ό καλός Ί
πτομέρειες του δίου.
οιιSαίος, πpο«:ιμέ.ιου vά πά;η μια
άπόψασι, δέ.ι διηο:.vτδ:το «τί νά ο<ά
μω, ,•, άΝλό. <,τί λέγει ό Νόμος;1>.
Φυσικά, κατέληξε να δ.c:σμευθή ή
καθη,μερινή ζωή σ' εν:χν αβάστακτο
ψορμαλισ1,.ιό.
Μια μr,οίSα αύ.:rτηοώ.ι
τηρητών
τοϋ Νόμου ησα.ι οί Φ :χρ σαίοι. Ή
συ,.ιμόρφc.;:rις εποεπε vό. εΤ.ιαι τυ;\ή
και δίχως συζητήσεις, 'Επί παJα
δείγμα-τι, ό Νό,.ι.:,ς τής ά?γίας του
ΣCΧ'Οδάτοu απηγόρ.c:υε τή.ι σφαγή
ζώω,.ι έ><::·.ιη τή.ι ήuέοα. 'Αλλά, μια
ψείρ:χ· Ό Ίου5:χίος εΤχ:: τό διωίω
μα νό. σο<οτώση τό Σά·δδατο ψείρα;
Οί αύ::rτηpότεροι άπό τούς Φαρι
W
σαίους ελεγαv « Οχι ! », έvω οί διαλ-

/'Ο.,<τι ,ώτεροι έ-:τέφ.c:παν τό κόψιμο,
των ποδιώ.ι της ...
Ό Νόμος άπηγόρ.c:υε έ:πίση ς στις:
μαγείρισσες νό. παρ=κευάζουν φα
γητό τ ό Σά66::χτο. ΕΤχαν τάχα δι
καίωμα vά φανε ενα αύγό γεννημέ
νο Σά66ατο; Ή κόrτα εΤιχε έργα
σ9η, άρα εΤχε παραδιάσει τό Σάδ6::χτοί 'Εναντίον του Φα:pισαΊσμοίJ.
είναι γνωστό.ι δτι έστράφη δ,:,ιιμύτα
τα ό Χριστός καί τούς κατηγόρησε
δτι πp-οσέχουν τούς τuπι11<ούς καινο
ν -:- , .ιJί.ς, άλλα χάνουν τό ούσιαστι
κό περιεχόμενο της θρησ<είας, ποιι
εΤvαι ή άγάπη του Θεοu, ή εξαρσις
,-ής ψι,χής, ή έλεημοσύ.ιη προς τόv
πλη:rίο.ι. Και τούς άπηύθυνε τόν πε
ρίψημο.ι όρι:Jμό: <,Τό γρά1μ•μα φο
vεύ.c:ι, άλλα 10 Πνεu,Jα ζωοwοιεί».
Αύτή ηταv ή '1 ερουσαλήμ, μέ
χριι, ότου· κάποια Πέμπτη τοCι 'Α
πριλίου του ετους 30 άρχισε μια
σειρά γεγ-Όνότων, που άλλα,ξαv τό,
π.::πρι..,.έ
ι νο της.
lτό μεγάλο δω,.ιάτιο ένός σπιτι
ού της ανω πόλεως, μια όμάδα ψα
ραδω.ι της Γα1λιλαίας ησαv συvα
Ε.οοισμένοι

γύ-ρω

άπό

ΤΟ/

οδηγό,

τ ους . 'Α,,λλά ΤΤ) ν στιγμή ΠΟU επpε
ΠΕ νό: προψέοη τ ην συνηθισιμένη προ
σευχή γιο τή,ι εύλογία του φαγη
τού, ό αρχηγός της όμάδος έκείvης
1rροσέθεσε κάτι μυστηριώSη λόγια,
των όποίω.ι οί συ.,Sο:ιτυ ,.ι ό.-,tς δέ"
έvvόησαv τότε όλό1.<'ληpη τήv σημα
σ i ο. «Ό αοτος οίίτος έ:rτi τό σώ
,-.ια μου, ό οί11ος οίίτος έ:ττί τό αΤ
μο: μου. .

Λάβετε φαγετε . . . πίε

τε έξ αύτού πcτ.πες,>. . . Έ,<είvη την
uτιyμή 6:,οιγε μ ί :χ νέα σεiλίSα στην-
ιστορία τοϋ κό::�μου, και στην 1στο-
ρία της '/ ερ::,ι,,;,αλήμ.
"Έ,<τοΤ1ε, ή πόλις αύτή θά εΤναι
διάση,.ιη σ' δλοv τό.ι κόσι ,.ι ο δχι π-λέ
ο.ι για τb.ι μεγαλοπρεπή vαόv της,
άλλό διότι πάνω στο ν φαλα..φό λό
φ-0 της θά σταυρω9ή εvας αvθρω-
πος όvόματι '1 ησοίiς ...

ΠΑΛΗΟ AISlNIO

το

ΕΠΙΧΕΙΡΗW! JJ

ι,

- Xωpis θαvα-cικn nοιυιί� nώs

θά npoti-,;a-cεvθ(ι ,i κοιυωυία;
�ιριο τ<'i:, B!U� ::Ί!Aι.;Ll)IN
ο την ι:.ιrηι �( ιδα Ρ ,�t- ])ι�patcb τού
Sr. Lut11, Ί Ιν.
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2-!

του ΟΡΟUΣ omιnιR

Ή διδαχη του ΧριστοΟ
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'Εκ τοί> κατά Ματθαίον Εύαγγελίου

ο�

.λΩ?\'
τους ο ι. λου, α.νέέίη εις
τΟ 6?ος 1 χ1.! /":1'9.ίσ,ντος �u ,.... ου
-πt'οσ')λ ον αυτιρ ο: μ'Υ. ητα.i �υτοU,
"Χ?; ανο:�'Υς .-(J σ-όμ� συτου έΟίδο-
·σι.. •.:·ι ·:ιυτοtίς λ�γων
'Υ/&,ρ ,οι οι -;; ι- ωιο; τψ πν .., ύr.J. '.:ι..
·τι ότι :χ.υτών έστιν n �:ισιλcί:�, των

Ι

OU?'YVW'J

-:ι�ι:1. t ιο� 0 1 π�ν8οϋν -- c.ς, ότt :1υ-το · τ..-:ι t "1 ι�λ ,1 ,J, Γ1 σοv ,.... �ι
μ�χ.&�ιοι οί πρ:�c.;ς,
ότι 'Υυ ο;
Υ λ r,?ονομ Γ1σουσι τ '}ν -.rT1 J.
μο-χ&ρ,οι ο; πc.ινωντι.:; Y"ll Οιψώ'-J
""t' ς -:'ιν Q,�1ιοσύνr1ν
0-ϊ;ι αυτΟ; /Ο':ι·
'
.,ο..σ·5J. r1 σοντα.ι
,
Ι
�
Ι
-μ111_&.. ρ•ο! ο. c.J "·,! μ ο·J,.,ς 1 ο , ,-υ-:-οι
Jλε ,,,ε-.�ήσοντ:ο
iJXΙIJ'9ιo• οί Υ�-:ι-91._ιο; τ(1 χαρΟ�σ:
'
'
<'/
\
Ότ! ,,υτο, τον Θchν :.ωιοντ:ιι
.,
μ:ι ι άψ :)' οι ε �·ηνr..ποιο', r,τι ?'υ·τ r.,1 υίο) Θεου ι) τι-{) nσοντ,;,.,
f7ΥΟ'ριοι οι Οεο�
μδνοι έ:vεχεν
Όικ-:ι� οσύν!Jς· Οτι "JU't"ι�ν έ.σ.-;-ιv '1 b�
;
σιΧε�� των J. U?J�·-Jών
0

.

μ:tχ&.ριοι Cvτc. Οτ?'ν όνε 1 Οίσωσ•ν
ύμα.ς .ι..(1ι Ο,ώc.ωσι .ι..α.ι c.iπωσ� 1t&·,J
Ο'ΙΙ]?Ο'Ι /r,u:Y χ,;ι.5ι' :ψω'Ι ψωοόμ ..νο, CνεΥε.ν έμοί>. χ,..:,ρετc
άγ-:ι..λ
ιι:;,σSε ότι ό μ,σ,θ,0..- ύuών πολύ.
rι
-,
�
,,... ι
•
�
,
,... ,.
' .
ουτω γαρ εοιωl:ιν
.εν �ο ς ου�,-νοις
,ς
·,;ου π909ήτ1:; 'ϊ:οUς -:-tf;O ·J 1J.ών.
'Ηχούσα.τε οτι έQOli·&.·rι τοίς α.9'
·χι:ιιt):.ς, ού yονε�σc.!� ό� ο αν yo'
!/
,,
��υ� ',' ενοχο_ς ε�τ(1ι τΤJ κ.ρfσc.,. Jl�γώ
oc. ι.ε _ ω υμ,ν _ο -- ι, π5ς ο 6γyι ομε
,ι-.
:;ιυτοϋ είχ η iΙνοι oc
�'ος τφ -::1.ο�λ9φ
'
.εστ,:ι -τ Ω Κ?r.σc.ι.

χ�ι

lΙχούσ,;,η ότι έροέ-& η το"ίς α.ρ
'Cγω
),έ
γ,;ιlο,ς O•J μο•ιεύσ�·ς
.
γω ;;μίν Οτι π5; ο bλέπων γu.J;J..ιχα.
πρ?ς '":,) cπ,�9�μ·r;σ.1ι ,-vτf\ς /}Ο η έ
,
μο•; ευσεν cιυτ·nν �'i τη χα.ροίq. αύ
rο υ
lL & ι.ιν l)J' r.,ύσ:ιΗ ότι ερ;,C:θ·η το"ίς
ά t ι:ι.,ίυ ι ς ου-ι. :�ιο�χ f'1 σc. 1 ς, αποδωσ c.ις Ο� τι7) l\..υο 'ω τοι>ς Οοχουc σου
'Ε,,'
1,{γω. �μίν μη, r.,μ ό�α, ολως μ·ή-rc. '1-T<j) r.,ύο?νψ οτι Θοονος
έστ) τr.,υ Θ�uϋ· ι-1 !-,-ε C'I T fl γη, ο '
υ,τvπ60ιόν εστι τών ποδών -:ιύτοU
f-'- fj δ �
1 S�vu6Jωu :Χ Οτι 1tόλ• ς �
στ: τr.,ύ μεγ&Μυ bασιλiως μήτε έ·-1
'/ ι..y� λ Γ1 σeιυ ομ 6σ Ι)ς Οτι ο� Ού
ν:ισ:χ• μ!cι.ν τρ: J :ι. λευΥ r,ν ή μέλαι/
"'
/
εσ-- ω ο� v Λογος �μ ων
σ
Ψ:ι,ι π,,;, r, :ι
ν-:ι, ν-:ι.,�, οϋ ο1 τΟ
'Tt ρ�σσΟν τού
των έΥ τοU τον '!?Οϋ Cσ -- ι \J
11 ,c,ύσ:1τε οτι ε99έ{ι-η, r;φ.9-αλμόν
cίν -- ι όφ�:χ.λμοϋ
;;Οοντ1� α.vτι b06ντος Ί� γ,�
λέ�,ω υμίν μ TJ ιi ιτι
στ fι 'J?'L �'+) Τ:Uν ηρι)) CJ) λ' "'στt
ο�πfσ�ι ίπl τ fιν Οε�ι&ν σου σι:1"' ό
νr:ι, σ-� έψον :χυ-φ �.. :χ: τ;ην α.λλην
χ.�ι -7ίjJ Βiλοντί σο, χ.�ι-θ7Ινα.ι
/ �;
τG'J /ιτQ)ν' σου λ-χbεf� 1 tί cpι..ς σύτα)
Ι
ι
,
, ·ι
ι..α.ι τί.ι ψr:ιτιu'Ι' χ:χ• οστις σε ά.γγ:ι,
?εύσc� μ.:λιον εν, ϋπ-:ι.,γε μετ' C1�υτο:3
ΟιJα τ({J :ι.ίτσUντf σε Ο δου χα! τΟν
:)
,_
' εΛοντ,.,�
α.το σ�ίj 0,.νε.iσt:Jσ· αι μf'l
άϊ1;Οtr'tt'Χ-?fις
llι..ούσ:-ι.τε ότι C??έ&η,
άγα.πήσει..; τΟν πλησ:ον σου,
μισήσc.ις
τ�ν
λiγω ύ
·9.?όν σου 'l�γ�)
πaτ� τοUς Cι θ�οι.>ς υ ων,
μ� ·ι,
�uλογειτε τους ι.. :-ιτηωμ.iνr.,υς υμ ας,

ο�

ο�

-

οε

οε

/�ι

σε

1

έι

α.y

χ.�ι
aε

:καλώς ποιεί-:-ε τοίς μ.ισοίίσιν υμ.ας
-και προσεύΊ. εσ,θ.ε ίιπέο των ε
·;t·η9εαζόντων ίι μ. ας και ΟιωΥόντω·ι
ύ μ. ά :; , Οπω:; γέv-ησ,9-ε υίοl τοϋ π�
τρbς ίιμ.ών του έv _ού?ανοίς, οτι το 11

:ήλιrη αυτου ά.Ψ1..τέ.λλει έπί "tΟΨrι 
ρους καί ά.γα.[;ους κ:zί 6?έ. Ί. ει έπί
Οικ1ίοuς κα.ι ά.Οίκου:;. έά. ι γ α.u ά. γα
π·ήσ·ητε τοUς ά γ �πώντας ύ μ. ά:;, τt
'Ι'Υ, μ.ισ•�όν E/. iH; ούι.ι Υ.αι οί τελώ-

''

'·

Σ' αότό ν τ_ο, ν κ�πο τοϋ 'Ό ο
τι ουσε ό Ίη
ρ υς των 'Ελαιών 1t? ο μ_ ά ωνίας
ϋς
νά αποσυρεται καί έδώ δι ηλθε την νύκτα της γ
σο
πρίν άπό τήν σύλληψί Του

' .'
νχι -:ο 'XJ�O 7:Jtουσ!; Χ1..! ε"J..ν α.σϊ;�σ·r,σ·Υ.ε ,:οJς i�ελ9Ι'jJς Jμών μόνο'ι,
'
�
_,
,
' 7:0:Ξt-:-ε;
OUΊ.,.t Χ'Χ! Ο! τετt ϊ.ε�tσσ,;ν
λών-χι οJτω -;το�οUιη'J; lσεσ--9-:. ούν
ι
•
'
,
,...
'7εΛε�ο!, 1..υσπε::� ο π1-:·ηα Jμων ,., εν
,.. ,
.
..
τοις OJO'XVO!ς τ-εΛειος εσ-:t'J.
llοοσέιετε τ·f�ν έλε·ημοσJν·η1 J
μώ'Ι μ·'J ποιεί'/ Εμϊ:�οσ--.Sεν -:-ώ J iv ..
,9-εα·Sι·'ην�t :ιύτοίς·
.. :;ι,QQ)πων :-tQOς
μ·�γε, μ�σ,Sον ούχ Εy_ετ:.
εί
τψ Π:-!7(ι �μών 7�) έν τοί: ΟύQ:ινοίς.
"Ότ1.ν ούν τ.οι·(Ίς έλε·r1μοσύν·r1ν, μ·')
σ'Χλπiσ·()ς Εμποοσ.-9,έ,ι σου� �)σπερ οί
ύτ.οχ�t'71.; τ.οιοϋσιν έν τ:ιί: συν1γω
γ:.ιίς χαl έν -=-��ς ::�ύμ.:ι.tc, Οτ.ως Οο
ξ�σ-�ϊ�σ!ν )�Ο 7ών iν-9ο�)πω ι· i
μ·f1ν λέγω �:J-�ν. i-τ:iι.ουσι τ�ν μιu... 50ι
�οιοϋ ,τος έλε·r,μ?σU
�,jτών. σο�
ν-,:v μ·η γvώ-:ω ·η !!?ισ-;ε�& σα:; τf
-π�ιει ·Γ1 Οε=.ι� σου. Οτ.ωc ·fj σου ·f) έ
Ι�ε:r1 μQcύν-,1 έν τψ χουπ-:ϊ!), χ:ιt ό T.'J.•
!?" ,
•
·'
'7 ')Q cr:Jυ ο οΛεϊ.ων εν ,:-ι:) χουϊ.-:ωι
•
•
.._
:ι-;:οοωσεt σ'Jt εν τ<� 9-χνε::ιψ. Κ.1.t
6-:�ν ;;;:ιοσε�ΖΤJ, Ο�Χ εσ·() ωσϊ.ε:ι vί
ύ;:9χ:ιt71.f. 0-:-t 9!/�()ϋσιν έv -:1.t; σJ
v��'u)γf'J.!:.. ΧΧ! έν -::ιί:- γωνfαt: ι-:ώ·ι
π:ιι:ισε·Jzεσ,5J.1.�,
ϊ.λ:ι,:-ειών Ξuτ�)τε;
�-::ω:- :1.ν ::,:ινώσ!ν -:'Jίς άν,9οώποι::-.
0
l )7:ιν Οέ Ψησ-:ε�ητε, μ·'J v�vzσ·J.ε.
�)στ.ε.? ot J�ox�,τ1.l σχυ-.S:;ω�οf· ά9:ινίζουσ! γi� -:1 π:ι6σωϊ.1. 1.J:ών
0-::ως ?1νώσι 7Cιί; άν-9-Qώπeιtς νγJσ-:εύ
ον-:ε:-· iμ·f/ν λi�.,ω Jμ. 'tν Οτt άτ.έι__ ου
'Γrι στεύ
σι 7(),J μtσ·9;ν 1ύτών. cU
ων αλειφχf σου τ"fιν χε9:ιλ·'Jν κ:ι; �ι:ι
ϊ::ι6σωτ.ύν σου νlψ,..t, ό-::ω:- μ:f/ y"J..
ν·fi; τ-:ιίς :iν-θοι�τ.οtς ν·ηστεύων, iλ
λά. -=<:> τ.1-::: σου η:) έν -:ι� Χ?υτ.-;41,
Χ:Χt 6 Π1.'ί'fι9 σCι'J fJ 6)ί,έ,;:ων έ,J ":φ
Χ?J7t7ιj') �:ποΟώσει σοt εν -:ψ :;,�
νε:ι(f).
;\1·(1 ·9·,,v�Jeιtζ�-:ε vμί'J ,5,·r,σ7.υ:;οUς
�:τι τ'f1 .; ;1·;1 :;, Cτ.cv σ·'J:- χ:χι b:;ώσt;
α:;,1..,,fζει. xxt 0-:rr:ιJ zλέπτ:ιι Οιο�υ,;
σου1η :ι..σ.ι χλέτ.τουσι· ,&,.,1 σ?..υQίζετ� Οε
�μ''' ·J.γι σ,:υ?ο..,ς έ,, οJ:ι:-�.ν�), 0-:: 1 '..>
ο·Jτε σ·ης α..>τε ο:ιώσις ά.9:ινfζει, χ-χί
Οτ.ι:ιυ κλε7."'C'1..t ?� Οtο?�σσουσιν ούΟέ
\

.

�ο

οε

Π'Χ?α

οε

οε.

'
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1

.,

/::'

χλέτ.τουσιν· οπου γά? εσο;ιν 6 ,Sι η 
σ�υ:,Ος Jμών, έχεί εστχt xxi ·'l χ.α.9οι-χ. Jμών. '(J λύ 1/_'10ζ 7Qί) σώματος
έστ:ν r; ό :,, ·5-χ.λμ6ς· έά.ν oiiv ό όφ-θ-αλ
J.ός σ�υ iπλοU:; ή, Ολον τΟ σώμΟC.
σι:J 9ω7ε:νΟν εσ7:χ.t· έαν ΟΕ: ό όφ,θ.αλ
μ 6; σΠ ΠΟΨη?Ος
ολο'Ι -;α, σωμά;
σι: υ σχ.(ιτεινόν εστ:χ.t. εt οδν τΟ φώς
-.0 έν σοι σχό-:ος έστί, τΟ σχότσς
ϊ:Οσον; ()jδεlς Ούν:χ.τ:χ.t Ουσt χυρίοtς
Οο;;λεύειν· :η γ;.? τbν έ:νχ μισήσε,.
χχ� 7Qν ε--:εψ)ν άγ,.πήσει, η ενος
�.ν-θi=,ετ:.ι:ι χ-χ.ί τοϋ έτεοου χατ-χ.φρο
Ψί;σε:. OJ ούν:ι.σ-.9-ε Θεώ οουλεύειν·
αί μψων�. .1ιά. τοϋ-;ο' λέγω ύμίν_
u.·,1 μεοιu.vατε τ'iΊ '1υz11 :ιu.ώv
τί φά
1
·γ·tj-:ε. Χ�t τ[ πfε�ε,' μ�:οε �ι7) σώματι
Jμά.ν τi έvούσησ-θ-ε· oύz. i' ·η ψυχ-ί-,
7./ εί6ν έσ-:t τΎι ς τ9οφ'fjς χ αt τb σω.
μ-χ. τού ένούματος; έμtίλέψ:ι.τε εις
-:i τ.ε-:-c:tνcί τοϋ οUο:ινοϋ, Οτι ού σπεf
eιουσtν οjΟε .. 5,εοίζουσιν ο.JΟέ συν&.
γο'Jσtν ε�ς άπο-Sι�f1 >::χ.c. x7.i ό π:χ.τ+19
�μι�>'Ι � ούοάνιο; τοέ?ει αύτά· ού ϊ�
ι>μείc μiλλον Οt1;οέ�ε-:-ε αύτών; τίς
οε έξ ;μι;Jv μεριμνών ούν-:ιται ποοσ
·>είν!Χι έc:, -;·ην ήλιχί-χ.ν σ.ύτοϋ π-�zυν·
..
Ι
' ...,,
\
\
ς•
χ,.ι πε?ι ενουμ:ι.το; τι μεεν:ι.;
�ιμνiτε; Χ!Χταμά·5ιε-;ε -:,:ί Χ?ίνα τοϋ
iγ�r.,ί) πώ: αύςσ.νει· Ο� ΧΟΠΙ� ούοέ
ν�fι-9εt· λέγω OS ύ μ.ίν 0-:: ούΟΕ: Σολο'
"ι -s,..
,
'
,
:.J.ων εΊ πχr;τι :-rι οοc;τι ::χ.uτου πεοι1�Ονj
fιάλλε-:-ο ώς lν τούτων. Εί
ι.ό?τvν -:-οϋ ά.γ?οϋ, σ�ήμ_εοον 0-ιτα κ:χ.ί
cι.υοιΟJ είς r.λίfJ:ι.νον b:ι.λλlμε'ΙΟV, ()
ΑεΟ: οJτω: άμ�tiννυσιν, ο:) πvλ
λf μ.οcλλrJ'Ι, ύμi;, 6λιγόπιστοι; μ·1ι
O".J'I μεeιtμ'Ι'f)σ·r1 τε )\iγον-:ες, τί cοά
γωμεν =rι τi πίωμεν :η τ1 πεοι6αλλώ
με·Σι-χ.; ,.ά,ιτ-χ. γ�.ο τ::ι.ϋτcι. τά. ε-θ-v-η
έc:ιζ·r,τε'ί· ι.,iίοε γά.? ό π::ι.τ·η11 ύμωv
ό ο·J::ιανtο:- Οτι ϊ.D·'}ζετε -:ούτων i
τ.:ι.ντων. ζ·ητείτε οέ π11ώτον τ·ην �
σιλεί :ι.ν τι:;ϋ θεοϋ Χ?..ί τ·ην οιχ:1.ιοσύ
,Ψ,,ν α.ύτοϋ, Χ:J.1 τ�ϋτ'1.. πCΧ.ν-α προσ7ε·J·ήσετ::ι.ι ύμίν. μ:η oiiv με9ιμv-ησ·η-

η,

οε

τε είς τ·�ν αϋ?ιον·

·ί�

γ?..ρ �.ϋριον μ.ε

Ρψ.v-ήσει τσ. έ,χυτ·rιc· ά r, χε-;ον τΊJ

·η-
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.p.έρι+ ·η κ::ι.κία. ::ι.ύτ.. ής.
_
,
Μ·η κρίνετε, 'ίνα μ·η κρι,θ.·ητε. ε·ι
q> γάρ κρίμcι.τι κ 11 ίνετε κρι-θ.ησεσ-θ.;,
καί έν ι� μ.έτριρ μετ11είτε μ.ετ 11 ·η,θ.η�ετ::ι.ι ύμίν. τί δέ 6λέπεις το κά11c;,ος το έν τίj) t9,θ.α.λy.ψ του άδελ:;,r,�
σου, την δε έν τψ σψ όφ,θ.α.λμφ
δοκον ού κcι.τα.νοείς; ·η πως έ11 είς
εκοα
. λ φφ- σου, αφες
,,
' /Ε'λω το'
τψ α.οε
κάρφος άπό του όφ,θ.αλμου σου, κα.ί
ίδου ·η δοκός έ,1 τφ όφ-θ.αλμφ σου;
ύποκοιτά
τ·ην δοκόν
, εκ6αλε ποωτον
'
'
έκ του 6φθαλμου σου, καί τότε
δι::ι.6λέψεις έκ6::ι.λείν το κάρφος έκ
του όφ-S.αλμου του άδελφου σου. 1'1 η
δωτε το &γιον τοίς κυσί μηδέ 6ά
λψε τους μ::ι.ργαρ1τ::ι.ς ύμων εμπρο
σ{.Ιεν των y_οίρων, μ:ηπ_οτε κ::ι.τ::ι.π::ι.
τ·ήσωσιν αύτοUς έν -τοίς ποσtν αύ-::ων κ::ι.ι στρ::ι.φεντες ρ·ιμ;ωσιν υμα:;.
λίτείτε, κα.ί οο·;.Ι·ησετα.ι ύμ'ίν, ζ·η
τεt'τε, χ:χ.ί εj ρ ·ήσc.τε, κ ρ ούετε, χ:χ.ί
άνοtγ·ήσετ:χ.ι ύμ'iν· πάς --:αο ό αίτών
λ:χ.μ6άνc.t χ:χ.ι ό ζ·r,τώ'J εJ ρ ίσκει χ.αί
'
,
.,
ι
'
τφ κ9ουοντι ανοιγ·ησετ:ι.ι. ·η ,ις εστιν έζ jμ ών αν,� ρ υ>ΠΟς, Ον έiν :ιί
τ·ήσ·(Ι ό υιό:; α.ύτου αρτον, μ:η λίθον
έπιΟώσεt ,.ύτψ; χ,.ι έiν i χJUv �ι,
τ·'}σΊ), μ·}ι Ο 9 ιν έπιΟώσει αUτ4); εί
οδν ύμείς, πονγ�ροί Οντες, οl'Ο:ιτε δό
μ::ι.τ:ι. σ.γα.,θ.ά διοόν:ι.ι το'ίς τέκνοις
ύμ ών, πόσψ μάλλον ό Π'1.τ·fι ρ ύμώ\J
ό iν το�ς οUρ ανοί; δώσει CJ. γ :χ.�α
τοίς αίτοUσιν α.�τόν; J._[ ά.ντα ούν
Οσα aν ·&.iλ·ητε Υ.ν'Χ ποιώσιν ύμ.ίν ο,
&ν{).pωποι, οU7ω κ�ι J μείς ϊ.Οιεί7ε
αUτοtς· οδτος γr.t ? έστιν ό νό μο:: χ.:ι.!
οί π909ητ:ι.ι.
Ε:σέλ�.9ετ� O!i τΎ'1 : στεν-fι :: πύλ·η:;·
οτι πλ"J.τεί:ι. ·ii πύλη χ:ι.ί εύ,ύχω�ο:;
·f) όΟΟ ς -;, �πα;1ουσ:χ. ε! :; τ.. fj,J ά.�ώλεt
αv, χ:ι; πολλοf είσιν ?ί εfσερχόμ. ξ'

Ι

1

, γ

'

-

νοι Οι αύτης. τf στεΨΙ) ·η πύλ-r,,
Κ"l.t τεθλψ.μέΨη- ·η όοος ·η- ά'Ιvά-γοο
σα. εις τ'fι ν ζω·ήν, κ::ι.ί όλfγοι εισίν
οί εύρίιrκοντες αύτ·ήν.
Ού πας ό λέγων μοι Κύριε Κύ
οιε εισ-ελεύσετ:ι.ι εις τ·ηv 6:ι.σιλείαv,
�ώ� ούο-α.
ό ποιων
το θέ\ νων 1 άλλ'
Ι
,.,
•
•
λημα. του πα.τρος μου του εν ου?ανο'ίς. πολλοί έ 11 ουσί μοι έν έκείνΏ
τ'fl ·i)μέρ(f, Κύριε, Κύ11ιε, ού τ� σ
�
όνόμ.α.τι π11οεφ·ητεύσα.μεν, και τφ
σψ όν6ματι δαιμόνια. έ1;ε6άλομεν,
και τφ σ<i"> όνόμ:ι.τι δυνάμ.εις πολ
λάς έποι·ησαμεν; και τότε όμολογ·ή
σω αύτο'ίς οτι ούδέποτε εγνων ύ μ. ιiς·
άποyωρείτε άπ' έμου οί έργα.ζόμε
νοι τ·rι ν άνομίαν. lI ας οδν οστις ά
κούει μου το�ς λόγους τούτους κα.ί
ποιεί αύτούς, όμοιώσω αύτόν άνδ 11 ί
:f,QOνfμ4>, ο στις ύ>χοδόμησε τ·ην οί
χ.ί-:tν α.ύτοϋ έτ.l τ+ιν ϊ:έτραν· χ.αι χα
τέίJ·η r1 bψ)χ·η κ:ι.ί ·ηλθον οί ποτα\
,
•ι
ι
ν
•
u.o� χχι επνευσχν οι α.νεμ.οc κ-αι
'
. '
,
\
ποοσεπεσ,..ν -:·rι οιχ.ιq. εκειν�η, και ου:ιι
Jπεσε· 7ε·9εμ.ελfωτο γα ρ έπ! τ'ην πέ
τ�1.ν. x.�i ι.άς ό iκούων μου του�
λό γους τούτους Y;:X.l μ·fl ποιών αύ
άνΟ ρ ι μ.ω ρ ψ,
-τ-οUς όμ. οιω·S.·�σε--:1c
3στι; ώχοΟό μη σε τ·flv οίχίχν αύτου
έπt τ·ην αμμ.Ι')Ψ κ:ι.ι κ::ι.τέίJ·η ·η b ρ Oi'.'f}
κα.ί ·ηλ.S.ον οί ποτ::ι.μ. οί κ:ι.ί επνευσαν
ι:ι� iνεμ.οι χ.1.� 1:ροσiχ.οψ-αν τ'Ώ οίχί q..
έχείνΏ, x.1.l ε-πεσε, κ�ί ·/}ν ·'} πτώσις
:ι.ύ-'r,:; μ.εγi),η.
J.,:. ,.; έ γ ένε:_ο 3-:ε σvνετέλεσεν ό
'l·φl')υς το;; λόγου; τούτους, έξε
.:λ·r,σσοΨ-;ο οί �/.λΟι έπί τ'iJ διδαzn
:::ύ--:οU· ·�ν :?.ι. ? Οιδάσχων αύτοUc; ώς
Ξ.ξο•Jσfχν �ϊ_ων, χ1.! Οj ϊ. ώς ot γ �α..μ.--

.

.

.

ιcXC

Ό Ίησ JCς προ 1.ων

υ;\ων της Σιων
Τcϋ ωγράrrσ1 1 Σπ Βασιλείου

f ΓΈΛΟΥ �ΙΚΕΛΙ ΝΟ

"Α y ρ α φ ο v
Έπροyωροϋσαν έξω άπό τά τειχη
της Σιών ό Ίηοοίlς ιωί ol μαθητές το
σαν, λιyο άκόμα πρίν νά )Εtpει ό ήλιος,
ζυyώσανε άναπαντεχα στόν τοπο
πού ή πόλη lρριχνε χοόνια τά σκουπιδια,

•
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καμένα άρρώστων στρώματα, άποφSρια,
σπασμένα άyyειά, άπορpίμματα, ξεσκλίδια...

Κ' έκεϊ, στόν πιό ψηλό σωρόv άπάνω,
πρισμένο, μέ τά σκέλια γυρισμένα
στόν ούρανό, έvός σκύλου τό ψοφίμι,
πού, ώς ξαφνικά άκούοντας τά κοράκια
πού τό σκεπάζαν πάτημα τό άφηκαν,
μιά τέτοια όσμήν άνάδωκε, όπού δλοι

σάν μ' ενα βημα ol μαθητές, κρατώντας
στη φούχτα τους την ττνοή, πισωδρομησ:χν ...

Μά ό ΊησοΟς, μονάχος προχωρώντας
πρός τό σωρό γαλήνια, κοντοστάθη
και τό ψοφίμι έκύττοζε· ετσι, πδνας
δέν έκρατήθη μαθητής καί τοδπεv
άπό μακρά: «Ραββί, δέ νιώθεις τάχα
τη φοβερην όσμη καί στέκεσ' ετσι;»

Κι' αύτός, χωρίς νά στρέψει τό κεφάλt
άπ' τό σημεϊο πού κύτταξε, άττοκρίθη :
«Τη φοβερήν όσμήν έκεϊνος πδχει
καθάρια άνάσα καί στη χώρα μέσα
την άνασαίνει, δθ' η�θαμε... Μά τώρα
αύτό πού βγαίνει άπ' τή φτορ:χ θαμάζω,
μέ την ψυχή μου όλάκερη ... Κυτταχτε
πω..: λάμπουνε τά δόντια αύτοΟ τοΟ σκύλου
στόv ηλιο, ώς τό χαλάζι, ώσάν τό κρίνο,
πέρα άπό τή σάψη, ύττόσκεση μεγάλη,

2
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άντιψzyyιά του Αtώνιου, μά κι' ακομα
σκληρή του Δίκαιου άστραττή κ' έλπίδα !»
'Ί:Ξ:τσ' εfττ' έκεϊνος· κ' εϊτε νιωσαν η οχι
τά λόyια τουτα ο1 μαθητές άντάμα
σάν έκινήθη άκολούθησαν καί πάλι
τό σιωπηλό του δρόμο...
Καί νά τώρα,
βέβαια στερνcς, τό νου μου πως σέ κεϊνα,
Κύριε, τά λόyια Σου γυρίζω κι' δλος
μιά σκέψη στέκομαι μττροστά Σου: 'Ά, δωσε,
δός καί σέ μένα, Κύριε, ένω β:χδίζω
όλοένα ώς εξω άπ' της Σιών την πόλη,
κι' άπό τη μιά της yης στην &λλην &,φη
δλα είναι ρείπια, κι' δλα είναι σκουπίδια,
κ�' δλα εf vαι πτώματα &θαψτα πού πνίyουν
τη θF.ία πηyή τ' άνασασμου, η στη χώρα
εϊτ' εξω άπό τη χώρα, Κύριε, δός μου,
μέσ' στη ψριχτην όσμην όπού διαβαίνω,
yιά μιά cτιyμη την αyια Σου Γαλήνη
νά σταματήσω. άτάραχος στη μέση
άπ' τά ψο:pίμια καt v' άδράξω κάττου
καί στη δική μου τή ματιάν εν' ο:Jττρο
σημάδι, ώς τό χαλάζι, ώσάν τό κρίνο,
κάτι νά λάμψει ξάφνου καί βαθιά μου
-f.ξω άπ' τή σάψ 1, ττ<Ξρ::χ άπό τη σάψη
του κόσμου, ώσάν τά δ::ιντια αύτου του σκύλου,
πού, ω Κύριε, βλέττοντάς τα έκειό τό δείλι,
ταχες θαμάσει, ύπόσκεση μεγάλη,
-άντιψεyyιά του Α[ώνιου, μά κι' άντάμα
σκληρη του Δίκαιου άστραπη κι' έλττίδα !
-.ι:Ίερά 'Οδός» 19±1

:.η

t ΠΙ91.WΣΙΣ
mf TR ORΠRTOn

η � n1 Η Ρ I n Σ ιι n n υ t ΓΙ τ R R n ο Η R u Η r 1-1 τ 11 n
R m ϊ Ρ I Η R ΓΙ I Η Ο U Π R ΓΙ Ρ. Π I Σ Τ Η n1 1 Ο U

ο

ΤοίΊ

ΛΟ I

ένδ ι αφερόμεθα

J.

δ ι α το

πρ66λr,μα της έπ ι δ ι ώσεως,
.ιΘέλοι1t-1ε -δεν θί'λοι-'με ! ΕΤναι ενα
!θέμα πού έπ ι σύcε ι -τήv πρcσοχή ά'1<c<μη και των μη θpr,ι;;ικει,αμέvι:,.,,, άv-

Θρώπc.:ν, και μόJλ ι στα άποτελεΊ μία
..ό:πο τις γέφυοες ποος την θρr,::•<εί:χ
�Ωστε εΤνα ι yει 1<0:ί έ,•δ ιο. :pέρc,τ::,ς
ή έπιστημον •<η ε '> ει,Jα, τήv όποίa.v
-δ ι εξήγαγε έπι -του θέJματος τηg έπ ι β ι ώσεως μπα θάνατον ό ΠΟ:) ι στάμεvος του ψυχ ι a.το ,ωϋ
-τιμr,•,.ιατος
της '1 α, ο Ι<ης Σχcλης του Παvεπ ι ,σιτημίου Β ι ρτζίν ι α δeοσc.:ρ Γ ι αι Στή6ενσον.

Μό.λ ι ο'τα,

το δc,<Ί ,.ιι cν τ:>υ

έδρ:χ6εC3η
-«Τα•μήρ ι ο: έπ ι 6 ι ώσεως>
το επαeλcJ Ούίλλι c.μ Τζαίrι,.ι ς,

;μr

του δ ι ασήμου 'Αμερ •«ο.νου ψι,,χολόyου
.κσι φιλοσόφου (1842-1910) Σ >- :τ,•<ώς εyραψε το οργο.νοv ·�ης Βρεταvv ι κης Ί ατοι <ης Έτα ι οίας <<Πρόοδο ι της vευρcλοyίας» στο τεϋχος
-του παρ�3όντος 'Ιουλίου:
«Άvaιμφ ι δόλως εΤvαι άλr, θές, δτι
.ή έπ ι στημον ι<ή άπc1δει ξις και ή έ..σωτερική Θ"<είvη άπόΞε ι ξ,ς έπι της
'Λ:r.ό τ'>

1-::. (;;ιncly

όπο ι σς στr,ρίζετα ι ό φιλόσοφος εΤ,αι, καθώς το λό.δι και το κρ=ί,
δύο ποό.� μα:τα πού δέv μπορϊι να
άvC!μ ι χί:οCJ. Ώοτcσο, ό δ1 Στή6εvσ',Ν σι,,δυάζε ι στο C: 0 <:1μ ι ό 'TOU τήι
ir..μελη και έπcιω ι 6η έπ ,στr,ι ,.ιοv ι «ή
nc.ρο.,ήρησι μέ την rλεί,8εοη και άτ,ρc <0:τάληπτη
c.<έψι -του φ ι λοσόφου. Ή 8έσ ι ς, τr;ι όποίο.ν λcιμ6άνει
εΤvα ι πολύ άξιοπρόσ: <Τη».
μι α
υic3έτr,:π
Ό σuyyp:xφεuς
τ,,ρωϊότυπη yo: ,-ι,.ι ή πρ:;,σεγγίσεως
του ποοcλι',μc.τος της έπ ι δ ι ι' πως
ώς προς το δτ ι , &:ι και πσρο. Sέχετα ι
ώς ε) ωοη -τήι μέ9c5:, έρεί,ιr,ς του
φ,λc.,6:pου κο.&ηyητοϋ τc:ί Πο.vεπιΔ.
Κ.
του
ο τημίου
ΚαΊμπρ ι τζ
Μnρc,π, άπεφάσι -σε να έξετό.1ση μέ
έπ.:ηημον.«ές με9cδους -τις περ ι π τC:.,σεις 11ροσώπων, πού λέyοι,ν δτι
έζησc.1 και 6.λλc-τε στον τ.•λαvήτη
μας. Δέv περιc.:οίcθη σέ έμπε ι ρική
δ ι σn'::,τe-J ι , πού εΤvα ι τcσο προσφιλής ο τούς σύγχοοvους φιλοσόφους,
άλλα πσοέ6η σέ κρ ι τική άvόιλυσ1
,-ων συγκεντρωθέντων σ-το ι χείωv. Τό

ΊΊιc Ι11qιιiι-eι-,

Λο\δίνον
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ό:ποτέλεσ ,.ια εΤναι μιά σειρά άπο
yοητευτ, <Ες άφηyήσεις, πού καλύ
πτουν πολλές χC::pες τόσο στην 'Α
'Jατcλή δσο ,<αι στη ΔG::rι. Και το
γεν, <ο πόp σ,μα του δc <τοpος Σ τή6ενσον εΤναι δτι δσο και Jα ύ::πε
pοuν στηJ έπιστη,.ιGJ.<η βάσανο αί
άφηyή,::rειc τώι1 άrc,. ι ιc ι, ή σι,:η:rώ

ρευσις τών τεψηρίων τείνει είς έ

νίσχυσιν τοίι yεyοJότος της συνεχεί
ας άπο μια ζωή σέ αλλη. ΜπορεΊ,
έπi παρο:Sείyματι, ένα μέρος
τών
άφηyήσεων νά όψείλεται σέ άJπάτη,
αλλά αύτο δεν σι ,.ιοαί,ει με το σύ
νολcJ
Για νά δώσου,.ιε μια ίδέ:χ της δι
εοευ,ητ, οΊς με365::υ του δ:: ηορος
Στήοεvσοv 8ά άναψέpοι1 ,.ιε ενα άπο
Τή,., 1 Sη
τά πcλλά πεο στατ <ά
Μ::φτίου τ::Jίι 191 Ο, ή Άλεξο.,Sρίvα
Σc•,-16,:χ, πειταετής <όοl του δ:<το
ρος και της κυ'1ίας Καc,.ιέλο Σαμό
vα, στο Πc \έr:1 ;0, Σ <ε\ίας, πέ3ανε

άπό μηJιyγίτιΕα.

1\ ετά τοεΊς ήμέ

pες, ή κυοία Σc.,.ιc.rα
τηι1 κ6οη της, ή cποία
<<Μ"ιι κλσΊς
μ:χvοC\α
yιά πά,τα Θά γυρίσω

C.:.ιειρεύτη«ε
της ε7πε .
Δέv εφυyα
πάλι, vο:ί,

μικροίιλ.:χ, τcση δά,, Και με τό χέ
ρι της δειξε το ά1ό.J τr,,.ια έJό ς ,.ιι
κpοίι οJέ:pοι,ς Το ίδ·ο οιειpο έπav::
λή�9 η μετά τρ:ίς r1 ,.ιέρες Έπι::rης ,1

Άλεξσ,5pίνα ι!-νεψο.,ίσθη σέ πι1ευμα
τ, <ες συγ.<επρ:::::rεις καί προήγyει
λε δτι θα έπαJέ\8η σά, βρέ:p:,ς
πρ::;σ3έτοντας δτι eά εΤνο:ι �,α ά
πο τά μέ\λοJΤα νά yε.1ηθοίιι1 δίSu
μο. Αύτο ήτα, μια μεγάλη ί:<πλη
ξις yιά τούς yο1εΊς της, έπειδή λό
Υίj)

μιας

Σο.,.ιόνα-,

έγχειρήσεως της κυρίας
της εΤχ:χν πη οί yιατροι

δτι έ:pεξης θά ήτα, ::rxε5cJ άSGJατη
νέο: έy«ι ;cσί,Jη, CJ-:; τε φαι �όταν ά
π ίε:1ν::J νά έπολr,::ει:::rη ή άιοιωίJω

άλη9ινή.
Ή δεύτεοη φάσις έπσλη3ει:,σεως
της έπανόSου της Άλεξα1,1Sρίνας στο
ε1α άπό τά δύο νέα πίΧ15ιά,

1iλθο.

με τήJ άνάπτυξί τους. Το 'i.ια άπο
τά δ:Sι�, ;α κοοιτσό-χια ηταν μια νέα
',Δλεξανδοί,α σέ δλα. "1-iταν άpιστε

ρόχειρ, ποαy,μα τrού δεν εΤχε παpα
-τηpη3εϊ σέ κανέ\,1:Χ αλί\ο παιδί της
οί•ωyενείας, είχε ίι πε:-�α11_;ία στό ά
ριστερό μάτι, έλ:cφριά σμηγ•,.ιατόρ
ροια στο δεξi αύτi <αι άJι• ,.ιι,.ιετpία
στο ποόσωπο. <<Μ-ιτο9ώ νά βεβαιώ
σω κατά το, πιο θετιι<ο το6πο, έSή
λι,;σε 6 δp Σαμό,α, δτι πλην του
δτι τά μαλ\ιά και τά μάτια εΤ\.:ΧΙ
ά-10,ι<τότερου xoC:.: ,..ιατος; ή 6μοιότης
εΤι1α1 σχεδόν τελεία.

Περισσότερο,

δ,.ιως, άπο τι'ιν φιιJι.<ή <::ι,..ιοιότητα,
καταπλr.•<τ <η εΤναι ή ,:,υχcιλοy r<η 6μc ιότης
Ή δ:ύτεοη Άλεξavδρίνα
ό Sια:pορεΊ για KOL ,λες και προτιμα
\,CX παίί,η μέ άγόοια της ήλ1 1 <ίας
της, δπως άι<οιβώς ,και ή ποώτη Ά
λεξα\,5οίνα. '5πίσης έ<δηλώνει ίδι
αίτερο ένδιαφέpον νά εΤ�:χι καθαρό:
τά χέρια της, δεν της άοέσει το
τυρί η ή σοCπα με τή1 έλάχιστη
γεC::rι τυοιοίι καί διαJΙ<ε5άζει βγά

ζοντας άπο τά σι,οτάοια τις
κά 1 ::τες, δπως και ή παλαιότεpη άSελ
φή της».
λc:

Ό δρ Σο.t-1όι1σ παρέθεσε ,<αι &λ
π<,.ιrοια τr,ς ταυτότητος του

yαρ:J.<τηρ:Jς τC::, δύο κορ1τσ1C::ι1, ό
πως δτι ή νέα ΆλΞξα,Sρίνα εΤχε την
ι<1λίσ1 νά ό.Jλλοιώ, 1 τά 616 ,.ιατα τών
ό.,:2ρώπωv yιά γούστο, δπως εJ<ανε
και ή πρώτη, π.χ. άπcι<αλί:.JΤας τή.ι
Άyyε\ίνc. Άyy:\c,.ιvc.·.
Άλλα τό πιο ένδιαφέο-ον περι
στατ <c ύπηοξε δταν οί yονεΊς της
άJήγγε,λ: J στη1 'Αιλεξαvδρίνα δτι
γισ η ,:Jώτη φc:ρά θά τήJ πήγαιναν

σις αύτή . Και c_.1ως, μετά ε10: ετος,
ή κυοία Σο.,_ιόJο: yέ,Jησε δύο κορι

στο Μοιρzάλc:

τσό <ΙΟ.. Πσρ' cλε ς τις συ\1τριπτι,<ές

ναπάει , μανοίιλσ. Τά εχω ίδη>>.

άντιξο6τητες , ή πο::Jψητεία εΤχε βyη

vά

ί5η

τά

άρχαΊα

μπ,μεϊα, παρετήρησε: «Μά έχω ξα
.Η

μητέ::>σ της ό:πήντησε δτι θά κανrι

I.\ISOS
λ�θοc,, δt� τt δε,ι fXOuJ Πά:� α�λη φ'J
ρc έ <:1, η Άλεςα,Ξ;,1να επεμε1νε
�Πως t 'Έχcι,.ιε πάει Θιη.ιαμαι την
0

μεγάλη έκκλr, :1ία μέ τό μεγάλο &

τό εΤχε ή ίδια προηyοιι,.ιέvως

yηθει.
Ή πεοίπτι.::τις

άφη

Σc1,.ιόνα συvδυα

ζει την προδpcμ,<η άyyελία

μαζί μέ μιό. κυρία, πού εΤχε κέρα

(«θά
έπανέλθω πάλι σαν μιφό βρέφος»),
,ην άvαδρ::ψ,<η άvά,.ιvr,σι (<<i\μouv
έ<ΕΙ») και ,-η; τe,.,pιvη καταπλη'<τικη
όμοιότητα, έπi πλέον ,ην σι,1,..ιπερ, 

δτι εΤχε πάει στό Μονοεάλε μέ την
πρώτη Άλεξω,SρίJα, λίγους μηνες
πριν πε3άνη καi δτι ποάγματι μία

Πρέπει νc'χ ληφθη ύπ' οψιν τό ί
ατρ <Ο πεοι6άλλον ,iiς οί ωγενείας
Συ.μόνα, ώς προς την μείζονα έyκυ
ρότη�-α ,-ων άφηyή:τεων υΟσο yιά
τό σπάνιο, 6έ6αια, γεγονός ,ης έ

γο)1μα τοΟ ά1,ερώπου, πού εχει ύ
ψι.:•μένα τά χέρ.ια του, πάνω στη

στέγη. Δε θυ,.ια:ται δτι ε'ίχcι,.ιε πάει
τα, καi δτι συναντή:ταμε στην πό
λι κάτι παιττάSες μέ κc«1να ράσα,»
Ή κυρία Σα•μcνα Θι,.ιή9r,<ε τότε

κυρία, η οποία εΤχε στο μέτωπό
της ύπερ:1αρ<C:ψατα
(<<κέρατα»),
τούς σι,vώδει,:τε κατά την έπιστρο
ψή τους στό Παλέρ,.ιο y1ά νά σι,.ι-

6οιλω3η γιατρό. Έπι:της εΤχαν συ
vαντή:1ει μια όμαSα ίερέe,.,J, μέ <ό<
κινες λοι,οίSες ο τά οό.:τα τους Δε
δc,μένου δτ, τό παιδί άνε'<άλε1 στη
μνr,,..ιη του πρc:τι.:π, <ες σ'<ηνές, ηταν
φαιεpο οτι δεν έπρC <ειτο πεpΙ έπα
vόδοu έντιιπώ:τεωv, πού εΤχε σχr ..ια

τί:Jει σ' αύτη τη ζωή , ψέρ' είπειv
άπό ψc..:τοypο.φιες της πεοιοχης Έξ
αλλου, ή κυρία Σαμόvα μετά δυ

σκολίας θυμή9ηκε τό περιστατικό,
μόνον δταν της τό ά11έφερε η 'Αλε
ξανδρίνα, ω:ττε άποκλείεται · νά της

φΟΡά των δύο κοοιτσιωv

πσν65ου μιας παιδικης ψυχης, ή ό
πο:α προώ::,ως άπεδήμη:τε, 'ί:τως νά

της έ563η μία ά<όμη ε�•<α�pία άvα
πτύξεως και σrrην 'ίδια οίκογένεια,
λόyι., ,-ης μεγάλης λύπης της οίκο
γενείας ,-ης.

Στό 6ι6λίο ,-οΟ δόι<Τοοος Στή6εν
σοv άvαφέρο,ται πολλές αλλες έκ
τ, λη σ,ι<έ ς πεpιπτώ:τεις, άπό ,-ην ά-

1.άλυ:τιv των όποίων ό συγγραφεύς
σι,vάγει ,-ό συμπέρασμα δτι ή έπι6ίω:τις

άποτελει γεγονός.

Τώρα,

ό

συγγραφεύς

ταξιδεύει

Ο'τηι1 Ί 1,δία καi την Κ ευλάJη έρω
νC:.vτας περ1π,ώσε1ς άv;:τμvή::rεως πε
ρασμένης ζωης.

Τί χρησιμότητα εχουνε τά σπασμένα κλειδιά καί τό σω
μα πού είναι σκεπασμένο μέ στάχτη; 'Έχει θεία yνωσι καί
θά εχη τελικη λύτρωσι μόνον έκεϊνος, πού ή καρδιά του λυώ
νει άπό άyαθότητα πρός δλα τά ζωντανά δντα.
Ποιός είναι λυτρωμένος άπό την δοκησισοφία; Ή πέρδι
κα κοιμδ:ται μέ τά πόδια πρός τά ανω άπό φόβο μην πέση ό,
ούρανός.
(ΊνSική σοφία)
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Τροφη στη σκεψη
\

1

'Ένα κερί μπορcί ν?χ δώση ΙΣΗ φλόγα σε cνα άλλο δίχως νά.
χαση τιποτε άπό τη δική τcυ λαμψι. Μπορ1cί νά δωση ΙΣΗ φλογα σε
:μιά σειοα άπο αλλα κερια χαί νcι έξακολουθήση να λαμπη σάν καl
πρώτ ..ι. Καί καθεν:χ άπό αύτα τά νέ� χεριά, που άνάφτη\(αν άr.ο τό
ενα κερί, μποροϋν έπίσης νά μεταδώσουν το φως σέ άλλον όμιλο χαί
iχείνα παλι σέ άλλον δμιλ?ν η ;ιύχλο.
'Εάν ήταν δυνατόν νά έλέγξουμε το στοιχείο το:Ί χοόνου, κα
θώς ο·· κύκλοι θα πολλαπλασιάζωνται, δλcr τά κε�ια τοϋ κόσμου θά
μττοροϋσε νά εχουν άναψει διαδοχιχχ άπό τ·η φλογα τJϋ ένο; ποώ
του κ:ριοϋ. Καί έκ:ίνο έξακ,λ?υ9εί ν:ι. χαίη μ€ άλιγοστευτη φλοyα !
Αύτό είναι ενα; συμβολισμός γιά τό θ-χυμα τη; μεταδόσεως της
γνώσεως.

*

Ό Χενr,υ Βάν Νταυκ έλεγε γιά τlς πνευ..ι.ο.τιχές μυστ fJFLακέ:ς
-όργανώσ�ις :
,,Κανενας δεσμός, χι ας είναι ύφασμέvος άττό μεταξι, άσημι καί
χρυσάφι, δεν μπορεί νά συyχριθη μέ τόv δε�.ι.ο π:ιύ ύφ:χίνουν οί άυ
λες ίδιότητες-καλή θέλησις χαl άδελφική άγάπη, έπανω άπό δια φο
()Ες έθνοτητος, θρησκείας, τάξεως και έχπαιδεύσεως. Μήν ξεχνάτε,
άδελφοί μου, ότι δσα χατεχετε στόν κόσμο eά εύρεθοϋνε την ήμέρα
τοϋ θανατου σας νά άνήχουνε σέ άλλους. l:.νώ αύτο πού είσθε θά σας
άνήχει γιά πάντα».

Ή 'Ελευθερία

τοϋ 'Ανθρώπου έξαpτiiται

άπό τήν ίχανότητα άξιοποιήσεως -ιίjς με
γαλυτέpας πηγης δημιουpγιχότητος

Pit{rim .ι\. Sorokin

κ

Ρώσσου χαθηγητοϋ της κοινωνιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Χάpβα?τ

νομ.ι ζομέ.\Τ.� τ•ς τελευτ α. iες ΟεΥ.:>'.�νων έπιστ'f1 μονικών Ξως τότε. ιέπιστ·t',μ·η Οιάνc,ιξε
-;ιες
Οι,:.ι--:ερ'Χ έκείνων -τ; r;υ ήσι.ολ,ϋ Jτο
νι:f�υς τομϊ� :; έtευν ώ ν. f() ύπ,:.τομιμ.ε τl: αiτ!ες κ:ι) τ'Υ. μ.έσ:1. άποτοο-χ.Ο c
κ6σu.1ς κ�� -� άτομικ·Ι) ένέ�π·Γ1:; πολiμ.ων, έπ,:.ν:ι.σ--:άσεω J,
κ,.l
γειrJ.. είJαι πλέον στ·/) J ύπη9εσί'Χ τ)ϋ
τοU έγκλ·ήμ:ι.τος.
�ν 99ώπου. 'λ πομένει Ομω :; π&Jτ ;:\Ιετ,.ξύ "C"<i)ν rJ'λλων, -χϊ γt--(ι fJ �...
τε π::>0 :; έςεοεύν-rισιν ό μ.υστ·ηοιώvα.·5'ει�ο·ησ,ς
κα.τέοειξε οτι Ζλα.ι α.ί
ο·ης κ6σμ.�ς τη:; :ι.λη ουιστικης ά.γ&.Π:».λ α.ια.ς μ.6οα. :; r,ο·ηγί α. ι γι?. τ·η Ι έ7: ης. '11 έπιστ·φονtΧΎ) μ.ελέτ·η � O U
ξ'JυΟε--:Ξρωσι ,:.ύτώ ν τι() J JJσ·ημ.&των
yαινομένου �ύτeιϋ, &ν χ,:.( εlν7.ι τώ7·ή:;
ά.ΨθοωπΟτ·ητο :;
U.ΠΟ�Jϋ J vα.
'Ρ�� στ·'lν π�ιΟ ! κ η τ·η:; 1:ερfοδο, "9-tJ.
έ�!τ�λέσ'Juν τG ν π,'Jοοοισ;ό τ��:;, (ωάποτελέσ·η στΟ μέλλον τ·fjν πλέ :; J
_
,
,
ρις ε.νισJ Jσι τ·ης ενε9γει�ς τ·ης α.οJιένΟι:χ.φέοουσ:1. πε9ιοy:Ι} έ?εύJ·η:;.
Οι,:.,τϊλοϋ�
iγ&.τ.·r;:;.
11
ο6κειτ,.ι
γιά
JΙ οίν άπΟ τΟν Π'Jώτο ] 1 ':Ι.."',ιχόσμ.ι)
πο·>
εΊ,,ι
εφ
α. ρμ.οεν:ι.
συμ.πε?
α. σ!-J.:>'.,
lf όλεμο ·ί] έπιστ·ημη ά.πέφευγε γεγ·fj έ� lσoJ σ' Ολε:; τlς μεJ.όδr:.ιυς ά.cνιχC'. τό .. ΕJ.έμ'-. Ί"/Χ φ:χ.ινόμεJ'- τ:;1;
ποτ? οτ. 'ής συ'.'Χ? ο ύσεω,1 μ. έ μέσ α. ειά.λτρουιστικ·ης ά.γάπ·η :; έθεω?ου�το
τε κ α. ·.S.α.ρώ ς 7ολιτικά, μορφωτικά,
·�ν-ηκον,:>'. στ·ην -θ?·ησκεί α. κα.ί τ·ην
��υΟ089·ησκεJτιχά, οίχ.ονομιχ.ά., εί'-1ι-&.ιχ.·Ι) μiλλον, πα?α στ·fj oJ έπιστ·Ι',τε με σ7Ο,.τιωτιχ.α μέσλ. Ί�πι πα11-·η. ·1��ε<υ9οϋντο
<�9:χ.ία ,9έμ:ι-:,.
ρ :χ. δεiγμ '- Τ ! , Ουν,.τόν να. μάς ά?έσ·η
για χ·η?ύγμ.λ'!'-, άλλα έί ϊ,ι για εaε.υ-� σχέψ!ς 3τι έ�ν :χ.ύριο γfνου'J 0-η-v-z χ�ι Οιδ ,. σκ:ι.}ί ,.. JΙετ&. τόν πολεμ. οχ �λ':'tΧ7l οχ,.� ,.; xυbz?J"fι σει ; τοϋ
�ιχ.Ον Qλε�ρο &ρι_ισε +1 έπισ�·,ι�:,. ι:ΧGσμου, ..
χ.ατ,./3j�"(j )'J. εz.ω;ι.;
χ·;ι μελέτγι τΎ1; α.,ιιδιοτελοϋς i ':άδι-:ι..ρχ-ϊ, ε!9·ηνΊ) χ.:χι Ύ '-λ·ήνια άνεγ-:π·η ., . ,, _\ρχισε iπίσ·rι; b:χ.σικΊ'J άν,.�εΆ11ί) τό :\1ηιιι C111τe11t!> i11 111ocle1·11 tlιoιιglιt, Ν. '�όQΧ!)

·fι

οε,J

rl

I

Ι

sια

Ί

,

'
ΙΛΙSΟ"
,,_.
,'7.ςι.
C:μω:; μ.!'Χ. τ.οοσaκτικ·f'j μ.ελiτ·η συγχ?t
τ!χ ·fις έγχλγιμ. �τολο",'ί:t.c περl τών
�υ7 πολέμων χ:ιί 1629 έσω,εοιχ ώ;
ηρ-η_ών σ,·ην ίστοοιχ 6ι ς Έλλά
Ο�ς, τ7jς l )ώμ·r1 ς χ:ι.l --:ών .λυτιχών
zωοών ά.π� του GOO τ:.Χ. μέι.οι -=-ίΊς
,
•
"'
,
r,
π�ρουσ·η:; εποχ η:; χ:-ι.τ-χοειχνυει οτι
αί Ο·r1 μ.οχ�1τί'Χ.ι Οεν Jπη�ξ:ι.ν λιγώ
':'ε?ο
τ.ι')λεμο/_:t.�εiς,
τ,::ι,:χοr:οιοί
Y.:t.! μολυσμiνες μ.' έ"/χλ·ημ,:τιχ.ό-:·η
τ"J ':ιϊ:'? τ(.ιJc όλοχλ·r1 eιωτισμοJ :; .
Το · ιΟιο !σχιJει x-xl γιi --:Ύj ι έχ.τ.,:ί3ευσ.. η ι-;:')f'J. έπfσ·ης έμ. �:ι.νίζzτ=ι.ι
�7.ν τ.-χν&.χε!7. χ.:ι.τCf.. τών Οιε·.9νώ\ ι πο,
ι.εμω1, εμ::ιυJιι•JΙ
:ιr1 ::...εων χ-χ.ι -:ων
.., '
... , r;μ�.-:ων. '\π(J τι:.ιϋ Οεχάτου :χ.ί
έγχ/
ώνο, μέ/Ο! -:f,ς Οιχής :J.Χς έπ)ι:Γι ς
·ίJ έχι.:ιιΟευσις εχ.:t.με τ.ελώ�ιΟJς δι:ι
σ χ ελισμους πο;ς τά έμτ:οόc. l !ύξ·η
-3-η σ·ημ.ΧΗ(Υ.!!. () ΧΟι·9μος τω Ι fJ/_)
)._εiων, τών iγγQ:t.μμάτωι Πjλ'-:<� J
κ:χι τώv έπιστ·r1 μονικών iν'Χχ:1.λυ� -
ων.
'�2σ-:όσο, οεν έμειώ-9-·η ;) α.
ρι-S. μ. ι:ις Χ7.; η �ονικότ·η� τών πολέ
μων� τών :ι.ί μ. :χτ·ηοών έπ-:ι. .J:χ.ιτ-τiσ:
ων κ:χ.! τών σοb:χ.σών έγχλ·r1 μiτων.
ΊΌύν1ντfr;ν, στΓJν πιΟ έπ!στ·ημ.ονιχον Χ'1.! πιο εχ.π:χ.ιοευμ.ενον εικ Jστσ J
σ.tων1. μ.:ι.:;, €.y,θ.:χ.σ'Χν σε �σύγκσιτ:χ.
ϋψ·η χαl €.χ:ι.μ.�.ν τόν :χ.ίών1. μ1ς τΟν
α!μ.:χ.τ"t1οότεοον τών τ.ε�:ι.σμένων 23
"Ελλ·ηι?-1,ωμ:ιι:ι.η:
1:�)vων -;η;
χ,-_; �υτικ"f\:; ίσ-:οοf:χ.ς.
( 1υτε Χ"J.l -� τσομ.7.Χτικ·/) π�οοο):;
-:-·f1 "ι''Jι�σεωc: χ-χ.! έ�Ο!Χειι:)σεως Ο
Ι.ων τών μοοφών -;·fjς φJσι χ "f\ς ένε�
γε;:χ.ς Εaωσε στ;ν �ν{J.:;ωπο Oι:x.ox·fJ
,ί9·ή'Ι"η. .\17.λλον τl'Ju έπ·ηύ�:r,σε -;ις
....
,
'
οuν:-χ.τοτ Ίιτε:; :Χ.?:-χ.νισμ.οu.
()ϋ,ε χ:ι: r1 i3χ-5·η:-·η χ:ι·Sι:ιοώς
'
)�ογοχοπιχ Ί'Ί Χ'Χ!' τελε-:οuσγιχ·ή--9, 0 -,1'
,, -,γ.:ι·� r;ισ·rι τολυ ' σ
' μπο�ει- ν:χ.' οο
σ ,χ ει:χ.
α.uτον τΟν σχοπό, έ9όσσν μ.ιCt. τέτοι:χ.
((εϋχολ·η)) -9:.·ησκε�7.. οεν συu.πλ·rισώ'Jc.. :ι� :Χ.ι.ο ,,;�α.c;εις 'Χνιοιοτελοuς "J.γάπ-,1 :. 'Ο Ί-ησους, ;, ;J.y. Ίά χ ωGος
zα� ό &γ. J 1 'Χϋλος πολU σωστα. έτό'

1
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ν!σ'1..ν Οτι (<πlστις zω�!ς "εργα εiν��
νεχ?i)) χ�! Οτι ccστΟν Ί·ησοU Οεv,,
έκ--:ιμiτ�ι +ι πεοιτομ71 1) ·fl μ·fl τ-ε 
�! τ-ΙJμ ή, iλλCt. μόνον ·fl πίστις συνο
Οε·Jομ.έν·rι άπΟ �?Y-:J.. iγ&.πης)>. ιf}υ
σι χ ά, έπ;ιδ·η ή συσ,ηματιχ·η έφχρ
μο-.,·η -:ύ)ν έν-;ολών τηc άγάπ-r1 ς εί
νχι πολ� περισσόΗοο δύσχ ολ·η παρά.
η iπλη <Cλ,;ιγοχοπιχ·η-τελετουογι
χ ίι)) ο·ήλωσις πίστεως, Ι')( άλη·9ινά.
--��/f1 σχοι, έχ.είνοι πού έ9'Χ?μόζοu,1ε.
στ·f,1 , π�iC.ι τ;,ς ·fj�&.ιχ�ς έ 1τcλiς,
άι.�τελο�σ'Χ.ν τ.&Ψr?τε :Χσ·ήμ'1. 1τ·rι μει
οφ-,1,,ιί:ι. ,.&,-θ,:; i,(?·rισχευτικ,υ σώμχ
το:;. ,1έσ-:J.. στά. $χ.ατομμύρια
τώ,ι
�'\.�ιστιχνών είν"J..! έλά.ι. ιστο� έχ.εί,Jοr.
πο� ·Υέτο'J•Ι -::χ.χ-;ι χ ά σ' έ :,:, χομ,γ·η
'
'
"or:�;
τ·�1 ν ,ε' π: ,τ,ου- ''.() ?OU_� '() μ.,ιΛι�,
τ'1.c εντο1- "1.ς <U:J. �'"1..Πατε ":'ους ει-θQ)υς
σ"J..ς, ΠQά-τετε Χ"J..λ;. σ' έχείν:ι:;ς Π)l)
ιτας μ σοϋν>) :;Ί ((έ7. ι κάποιος σάς
χ-:υπ·fΊ11·η ιττ·Γ1 ν Οε�ι;_ π-χοειά, στοέ'
'
,
1 τε χ .' τ ην
α στεο η �[, ο\ \ ... ιο
"1.. -,
�eι
ο�
ιy"J..
:ι !, ·
ισJ.JΞι Υ.�.ι
για 7::t. πολυ'7.αι·9μχ =
ι.,.-ομμJο•7. ;JΠ7.0(�)V τών i) λω J 9ο·η
σχειων. Τό t-:ι.-θ� :ι.•1το ι.άσμχ με
τ7.. :Ξ.υ Ξ.ύγ:.νώ-ι χ·rι (ι)�'μ. ατων χ,_ι �ενων πtαc..:ων ε�·ηγει τα μ.ετοι�
iπ-:ι-:ελέσ!J.'"J.'!7� τών -9:ι·ησχ.ειών Οσο'�
':J.�Ο�α τ·f1 ν τ.:.όλ·1ιψι -:Ού ΠJλέμ.ου.
ΤΟ ι. &.σμ.:ι. "l.1)--:h y,.ίvετ,.ι νά. έ0ά,9u
νε πε9ισσ6τεοο χ,.τ;. τ!ς ;;λίγες τε
λευ-r:,.ιε; έχ7.τοvτ7.�τίε :; , ι':>στε 'Χί
λοyrJ χιγ;:!Χ:,.l -��·ηr;κεί1.! έ:ι.)υVΞ. εΛrlf.!G -r·η �)'J'J'Υ.'!'.ι�Ί\77.. Jι:J. εr.! ελε'1ΟU:
\
'Jε r;-:o :J.ελλr; J τον ι.?r.,ο?ισμο τω·1.
1

1

1

�

, }ο-

-

1

...

....

'!,,-

1

-

\

,

\

...

'

.

Τ έλ�ς, το ίΟιο μ.r.οο:ί ,1rJ. λει_,9,·fί
χ.:ι.l γι:1. τl ζ iλλεζ \<μ-:ι.γιχεςη μ.:.-Slό
�ou:; έ�-:ιuΟε7εΟ�)t'jεωζ τώ ι 9v 1:χώ 1t
Υ.';!•1ων!χων σ".Jγχι:;ο�σεω J. ( )ϋτε ·'l
Κομ.μου Ησ-τιχ·fj:;
:η
ε ""'Χ"J..τ&σ71r1ις
�;οιτ�:ι�λtσ7!Χ·f1 � Ί) 1,:ι.πι-:7.λιr;-;ιχ.Ύj:; 'J!Ί "Jνομ.ι.-:,.:; μποοει να. ?Ξ-? Ί) ,.υ:Ό ,;ο
;_πr,;τέλεσμ,., Οι6τι χ,.μ μ.ι�. ;πο τtς
ίστv:.,!Χ Ε :; Υ. ?!νωνf Εζ ΙJ.ε τέτ?!CJU τ�
που o�x. r; 1ομf-,. ΟΞ•1 ·}1 -;1.v Χυτ:ιωμ.ένη
ά.πό τΟν π6λεμ.r;. ();jτε �.κr;μ.,1 εtν:ι.ι
0:;ν,.τ;.ιν ν7. rrτ·ηοιϊ:9οϋ-ι έλπίΟε ζ γι'L
1

'

-

1

1

•

1

37

ΙΛtΣΟ�
-r·ην έ,;κ :ι.τ&.ση.σι οι:ι.ρκοϋς εί9·rιν-r1 ;
-οι:ι.ρκοϋς κ�)
iσωτερικης-στά.
p.έσ�. <ψ.�-�ικ'ής σ.'ιτεκδικ·rι σεως» με
1tυρ·ηνικb. :η αλλ:ι. ((τελειωτικά.» μέ
-σ:ι. πολέμου. 'Κ:J·φμόσ{Ι·η έπι ι.ιλι
ετίες ·η πολιτικ·η της ((είρ·ηψης οιά.
�ης ίσι.. ύο�η X7.l οεν ΕΟωσε στ�f}ν ά.v
� ρ ωπό-:-·,γr'Χ ο;Jτε με'ϊ:ρί�ς Οι1-.ρχεί".J.ς
εt ρ �ηνιχά ς πεο�60ο� ς . Ί I μ.ελiτη τΎJς
ίστο;:,f:ι.ς μάς οείι.νει οτι κ:ι.τά μ.έ
σον οοον συνέt�.ινε πόλεμος κά.·.9ε
δύα εως τέσσ:χ.ο:ι. zοόνι:ι. στ·ην Έλ
λr1 νο-l'ωμ.:ι.ικ·ίΊ κ:ι.ι ΕύQω-'.\. μ. ε
;,ικ:ι.νικ·η ίστοQί:ι., ένώ κά.-&ε π,ντε
lω ς Οεχ".J.επτ:i ι.?όν�".J. συνέb11.ιν1. 1 X".J.t
σο�:ι.οi: έμφύλιες συγκρούσεις. Ί 1
ί'Οι� μ.ελέτ·r, �Ε!/_Vε! 3τι χά.. 9,ε φοuα
-τ.ο'.> άνεκ:ι.λύπτ�το εν:ι. πιο φονικό
·μ.iσον 'ίtολέμου, οεν ετεινε ν' �ύ�·η
·Υ.'ίΊ μόνο·J ·ί-1 κ:ι.τ:ι.στροφικοτ·ης τ�J i
πολέμ. wν και έπ:ι.ν:ι.στάσεων, άλλα.
'
'
χ:ι.ι ·η συι.νοτ·ης των.
�υνο-Jιί�ουμ.ε:
ά.λ-ησμόνy:ο μά
-5,·ημα των κ:ι.τ:ι.σηο9ώv -:-οϋ :ι.ίιiJ
νος αύ--:οϋ μ &ς Οεf ι.. νει πειστιχα Οτι
,
�/
,...
οιzως ·ηυ' ςημεν- r1 ((πα.ρ:ι.γωγ-η, συσσώ ρ ευσι χ1.ι χυχλοφο?fα» τ·f'ι ς έν�?
γεfας �νι,?ιοτελο�ς ά.γ�π·ης, κ.α;εν7
.απο τα. α.λλ'1. μεσ:ι. οεν μπορει να.
,φολά6η τους μέλλο•ιτας πολέμους
-α.ύτοκτονfας, ουτε νά. έγκαs9-ιορύσ·η
ά. ρμονικΎl τά�ι στΟ ά.νiλ ρ ώτ.ινο σUμ
π:�ν.... \ί μυστ·ηριώΟs.ι ς δυνάμεις τΎ,:;
�
\
\
ιστο?ιας φ:ι.ινετ:ι.ι να. τασσουν στον
αν·Υ.ρωπο εv:χ. ,;-ελεσίγ?α.φο: 1 -9ά. ά.
πολεσs9-ης άπό τά. ί'οι:ι. τα. zέοι:ι. σου
-η -θά. άνέλ-�ης σε i.ιψ·ηλότεοο ·ηθικό
έπίπεοο ι,.έ την zά9ιτ':1. τη; ο·ι;μιο:ψ
γικη; ά.γάπ·ης. λύτη ·η κ:ι.τάσ-;-:ι.σις
€ξ·ηγεί τΟ πώ ς & ρz ισε ηο.,Ι μια σο
t:αρη μελέ τ-η αύτης της ένε9γεί:ι.ς
-Και γιατί -9ά. κατα.στη ό πλέον ένοια-φέρων τομεύς μελέτης στο μέλλον.
((Ολλ α.ύτά. μπορεί νά. εΤναι σω
-στά)), μοϋ λένε συνή,9.ως οί σκεπτι
.χιστα.l 9ίλοι μου, ((άλλα. ποϋ είναι
αl ά.ποδεfζεις περl τΎj ς δυνάμεως
Καl
-της ένεργεί'1.c της ά.γά.π-,ις;

Ί'ο

I

Ι

I

'r

πως
έαν Jπά.?χουνε Π?1.γματtχά.,
μπ'ηοϋ μ.ε ν· α.ύi:;·ησουμ.ε τ·ην π:ι.ρα,
,
\
' \
�,ω·γ-rι τ·η:;, τ·ην συσσω? ευσι Χ:l! τ·ην
ά.ν-.9c.ιώπι'JΟ
κυκλουο? f<1 τ·r1 :; στΟν
κ6,ψ.ο ;». ·ιr ά.πάντ·ησίς μ.ου στό ού
σκολο τοϋτr, έρώ τ-ημ.α είν:ι.ι ·η ά.κό
λου·θος: ΊΙ Jπάοι.ουσα γνώσι, μ:ι.ς
\
' - '
,
'
Τ:ε?! α.υτ Ί1 ς τ·rι:: ενεGι γεια.ς εtνα.ι,
σι.εο6ν, ?.μελ·ητέ'J.. 'J Ι γνώσις μ.:ι.ς
πεcΛ τΎ) ς π:ι,:ι. 'Ιtω�,;;.1 :; τ·rι ς κ.α.l τής
ι�·�σιμ.οπο!·ησε�Jς τ·ης, πεc,ισσότερο
άσ-�ενεσ,έ�:ι..
:.\[ολ:ι.,:ι.ϋτα., ·η μι
χ.eι6τ1.τ·η :1.ύτ·f1 ·γνώσι ς μ.1.ς έγγυάτα.ι
i ρ χετd• τ fjν ύτ;6,9εσιν Οτι α.ύτ·'} ·fl
- ' '
;
, , .
<</_α�ις τ r1 ι:. α 'Ιtα.π·rις» εtν1.ι μ.t1. απσ
τ! ς τ�ε�ς Jψ·ηλότεeιε ς γνωστε ς στΟν
'1.ν-&�ωπο ουνάμ. εις έ ιεργεί:ι.ς ( μαζί
με την ά.λ·,ι '.9ει'J. κ:ι.ι το κάλλος .
11 u6χειτ1.! τ;εοl ένεrι� εiα.ς �η Ου
'ιά.μ.εω ς Οι:χ.y:ιοε-:-ικ·fj ς άπΟ 0,-;ι στ·f}ν
�vσ::ι..·� ά.ποκ:ιλοί ψ.ε «Ούναμιν», «ε ρ 
. \ί ί
�·ον , ((ίσιυν>J �;1 «ένέ1:;γει':.Ι..V>) ...
Οιό-:-Ί1τJ ς τ'f1 ς είν1.: ϊ.οιοτtχα.l μ.άλ
ί.ον, ϊ.'Χ(Ιi τ;οσ�:-ιχ1.!. K1.l έπ! πλέ
ον, οέν ει_ο'Jμε μ. ονάο:ι. για το μέτ?·η
μi -:·η=. \[τ.ο?οϋμ� μ.6·10'1 να 7 rιν δια.
κuίνουμε ίiτ:ι.ν 1 :ι., -ί-1 εJτα.σις, (6)
; iκτ:1σι:, � �' ·fι ά.�;νότ·η ς, (() -η
....Ι ,
' '
οtα.vχ.ει1., :ι..1.ι I ε η επαοχ.εια ειναt
<<α;σ{J·,;τώ ς με-y(Χ.λύτεt·η :η μ.!κ�οτε
σ·ηη. Ί:;_., ::ι.ύτά. τα στοι;_εί:ι. , '1., b,
γ, Ο. ε κλ·11,οϋν <<Οι1.στά.σεις τΎ)ς
iγάh·η ς », -�i είν�! :ιύτ€ ς :ιί Οt,.,στά1

\

.

σεις �r1 ; «Ουν&. μ.εως» :'i «έ1Jεογεί
α..;,1 σ-:·fΊν φ.)σικ·ή, ποU έχφ9ά.ζοντα.t
μι, τοί1 ς τί1 ;τοι•ς :.\JLT' καί ML' Τ 2
.λεν �'νωc.-�ζουμε, έπfσ·fj ς , έαv 6 νόι
,
,
μο ς τ-r1 ς συν�Ύι?Ί1σεω ς τ�ης ενs. ?γει:ι.ς κ:ι.l των άλλων ά?ι.ών τ'i'ις φυ
σικ ης έφ:ι.ομ .όζετ:ι.ι κα.l στ·ην ένέρ
γεια. της ά.γάπ·ης. 'Ο ο ρ ος ((ένέρ
γει:ι.» έοώ y_ρ·ησψ.οποιεiτα.ι στ·ην γε
νικ·η του σ·ημ.ασία., σά.ν ((ίκα.νότ·ητα
πα.ρ:ι.γωγης οράσεως 1fj άποτελέσμα.
τΟς'>.
Αύτ·η -ί-1 ένέσγεια. λειτουργεί μ.εσα.
στις άν,9 t ώπινες ύrά ρ ξει ς Π':1..pά.--:ο"J-

Ι .\ Ι
τ�� -�,. Οti�ο?ες Y.:t.! 7Cολύτ.λοκες
έμ7:;!?ίε:, ποJ τ!ς χ.χλοϋμε εμτ.ιi
.[,.ει1... συμτ.&·S.ε:1.., χ -χλωσ Jv-,1. σ ..ψ.πό
νι 1., -�1..υμ�σμο,, Π(;Οfυrί:, σε�'1..
σμ.r;, σ--:?')'(''ι, 9ιλ!-χ. χ-:ι..ι αγαπ·η. l\..:ι.ι
"
,
_,
"'ι
,
"
• ι
ει.: -:CJυ %.Οt'ιωνιχου πεοιου εχ.ο·rιΛω,�
' .,.,
\
....
νε-;�ι σ οΛε:, -:-ι:: π�α.�εις μ.ετ1..::;υ
OJo :;1 ι.ε:ιισσο-:-έ')ων :1:τό μ. ων ποU
σ·J:J.με�ιζι:ιΨ:1..ι ·η 6ογ1 ·5οϋν ώ�Ησμέι:-:;
f.ιλέφ!ι::. ''{ )λχι 1..ι σι_έσει, μι.rι?εί
ν� ,].εω�η{�οϋν ώς <ιλει-:-'Jυ')�1 ί1..ιη -:Τ1 ς
αγ�π·r1ς-ΞΊε:ι'ι'ει1..ς σε
οιε:ι-Jμ(;Jς ':J.γνο7"f(70�,
'
'
Χ'Υ�ι ετ.1..:ιχει1..ς.
•

'

'

1

ν:.:,,γεtz -;·r1 ς αγ�ΠΊjς ειν:ι.ι τοuμ.�?·η
-�·r1 μ.�ι:rυ:ι�'(Χ Ί) Χ:t.t ,.γυ/.:t.",'ωγι;1-"r10J'Ι1..μt::. '()τ7.J � νωσ·�·f'1 χ.1..λύ-:ε��,
Ξ::.1..:.μοσ·)·f'ι με σεb-:ι.σμ.� Χ7..l εύφυί,-.,
-�1.. '.LΠ()�έσ η ΨΧ. 3ο·,ι'�·(1 σ r1 ούσι1..ι;--:ι
χ i σ-: f1 ν άτ.ε/.εv,S,.έ�ωσ! --:oU :Χ.ι-� ,ω
τ.f νοJ ενοJ:. 1πο --::=ι b1')Jτε::ι:ι ιο
σ·ί-,μ.1.-:-1. 71JU: τ.όλψο, ε·:χλ·rιμ 7.. 7.
,5, J ι6--:·r1 --:::ι., χ 17�.:;..-,._.
,,
Γι οιοι:ι..ΧΙ ι:ιι
χ/ iOo� "C'i1 ς έπ!σ--: fΊ :J. r1 ς σJιi--:εt".Jj.'J
' ΧJ-:-η
' ' ηι τ. .
σ-:-iVE'.,,X ϊ.�Ο:
τ
:χ ,φ: Τ�
Jί:r.J.'.,,j_"Jν--:'1. ·,1 0 Γ1 τ:::ι..μ:r1 '.,,t ,_ μας οει-

•

1

1

1

(

'

\

,

., ...

1

-

,
'
,
'
u.-:,._7:·r1 ς ειν:χ.ι ,._π:ι�'J..!τ·η--:·r1 �'! 'J..
α.'1'1.ϊ.'1.'Jl'J. γωγ ,1 , σJ'lεj ει :ι χ '1.! ,_ι:ιπτυ_: -:ωv μQr.,9ων, --::·r1 ν ετ.ιοιωσι Υ.'1..!
Τ.( λλ:ι 1:/\:ιc1ι1.σμ.ο --;ί;) ι ε�Ο,:>ν
. , --::·fj ι Ο!- . '
' ,
�-:-r1 �·r,σ! -: ης Jγει:ις Χ:t..ι :ιΧΞ:')'J..ιοτ·ηι-ceι:: ειοιχ 'Χ -;ί;>·ι -;ι,9 ;.ι ωπίνωι � ιτι,) ι.
Δ..·r) :ιΟ·rι η σύγϊ_')f.JV"f) 6:ολ;;f,._ μ1.::
Οι��σχcι ε-:-ι χω:;l: lι:ι έλ�ϊ. tσ-τ-ο
σJ•1::::ι·,11σi1.; z1.t :Ζμ.οιb:ιί:ι:; βο·η,.9-εί'
�
ι:J:ο::. με:-:ι. .::.. ''J y'Jνεων χ :ι.! 7:r:.0�1 r.., ιω ι
CιJ:-ε � -:τι:ιί/.:ι-:::λ1.σ:,:σμ; :; οJτε ·Γ1 έ...
-,
r
ι
::: ο!ωσ!:: ' J. '.JΊ'JΧ u:--:1.,ω'J ·r1 -;: .;/, 'JΧυτ-:, :ιω·ι ι:ιuγ:ι·ι�σμώι rι J'J.� O·J1'1:--:6:.
Ί·-:ι:-:'J ��ι:ιι-ε:.ω::. :σχ.J�: ;:�ι:ιzr�με
ν( J -:ε=..t iΨ.S�ωπ�νων Ον-:-ων. 'Γ,:; :ι�
r:t·,1c.·1ν rι '7'J Cι,:;έ�eιc ,S.'1. -;:ε·Sιά.ν·η ':1..
σ;; α./ώ; έ�ν οεν εο-,,,θ·η,θ-"fι κατά τα.
6tε,ιtz.i '"CQU ετ·ι�. Εlν:ι.t Οσο γι' ,_,)_
,

'\,ο-

,

-

-

'

'

'

/Ί

•

1

-:ο r-c'J ζωτιχΟ ζ·ήτημ:χ. :;,:ινε�σ:: 6 ά.
πc :p:ισιστικQς
οόλος :-·Γ,::: Ξτε9οφύ
λο ... ά�1άπ·η:; σ-τΎj,.ι Π':/..(;ι:Χ.γωγ·fι χ.αί.
iνάπτυ�ι κανονικών iΨ.S�ωπίνων Ον
των, με τlς <ιλειτου9γίε::.η τ·'}; άγ&..
ΠΊΊ::-έ ;1ε9;1εί1ς.
'Λ.. χόμ.,, κ,:ι το y:x.i ι6με ιJ ι τ'Τ);
':1..�-:οz-:ον(,::; μ� τbν τ9όπο του :ιπο
'Ι..'Υ..)ύπτει :χ..JϊΕς τι: <1 λειτουt--:ίες)).
'() xJoto; ϊ.'J..9:i�,ων τ·fί:: <,εγω�στt
z.·flς 'Χ�τ"Jχτονf�.:; ειv:ι.ι � π/:, η9·ης
μ.ύ'1:1.=.ι�. τοϋ ·S.ύμ,:το;, ίδfω:; 3τα,,
ϊ.Qοχ1.λεί-:1.ι :Χπ; ,:!φJfΟι1. :;.')ζ! τώ r
' J�κεί ,ο�
ΧΟ!νωvιχ.i;">·ι του Οεσμώ ι.
Π�� οεv (l."(:X.ίtOUΨt7.t :Χ.ΠΟ X'J..JέJ':.I.I
x.1..t Ο�ν iγ1.π0Uν χ1..νέ1"'J.ν εtν,..t ο[
πσι7>--:αt Jποψ·fj<;ιtοι -:-ου ·51. 1&7ου. f]�
πομivως, τ; χ.,._λUτε�ο ι-�vλ·r,ι.τtχ.b.
r1 οια:ι�·r,.::..ις τη:: -,;;J) χχίσzως
'
μ.εlj"', ,;-:ο χε}/) του � 'Υ. J7Ου Ξ 10';
' '
i 'J•) �<� πr, J :J.ε --:ο να '1.�''1.ϊ.α.
;.",'"'J.T.7.-::ι.i �πο αl/ου:.
ι

.._

/

γ

-

\

·:ι·

,j,ε�1:;;ε:)":tΧ''l Ουιjμ.!, τ'J; :ι
�1 :>:π·tj: έ.1-Ο ,1 /�)νετ1.! χ:1.! z:t.τlX τ.ολ
/ι:.ι·Jς }j_//r.,υ:: -:-::ιόπο:Jς. Ίf σf)με:ιιν'f';.,
·}Jf.jσωμ1.τιχ·fj i:ι.τ�ικ·fι μi; πλ·ηρο
y�:ιϊί Οτι (J συ'ιΟυ:1.σμ;ς τ.&.�:ι πJλt).
J.f ..r-rι:: i�,iπ,;ς μ.ε. ϊ.it:x. ι.ολU μ.ίσος
•
•ι
.,
�
•
'
,
7 ει:ι :ι-: r;μ.CιΊ ει11.ι εJ:ιJ7'Χ71. Jί.ΞU�υ·ιο; �-,; ίt?λλε:: 7σ-5έ Jειεc: Χ:ιQΟι
'J.Χi;, �ν,.-::νε:.>σ-:ιχ.ές, � :ι.σ-:jοει-:z�:,
. ....
..
,
χε_ ενΟΟΧ�ιVΟJ..Ο�'ι'Ι..ε:,
ΟJ�ΟγΞ Ι ι·rι τt:ι..�: Χ:t.t οε�μ,..τιχε::, ε::! πΛεοι οε..
�'t'J. μεtι/..ες μ.ι:.ι?;.,εc έπ,λ·ηψf'J..ς :ι..1.ί
,
ΧC....J"J..λ�πι:ινΟιJ:;. r J..ιν:t.ς μ.ε� &_J,;ς zε�
�: V'j�'6ς. ;; Τζώ'J Χ 7.ντε�, Jι.;9έtο 1-:1.:; 1.ι.v τ·fιν Χ'J..90ι&. τοJ, συιώψι,;z.
-: f1 ν χ1τάστ:ι.σί του μ.ε ,._jτi τ'1. λG�'ι".1.,: «'} [ ζω·(, 11.Gιυ ε�ν:ιt στΟ lλεος το�
,:r;ϋ ϊ::ιώτ:ι J τυϊ. lντο:; τ.χλ·,1� ,-5,�ώϊ.ου,
� ;ποΙ-:.:; μ::: r;�ε'ί ν-Χ μ€. έξο .J γίσ·r: ).
ι Ι 6σ,:; έπtΟ�σ. στ·fjν Ύ? .. �'_'')ρ·η Χ�717.TU)ljt -:fι:; �yεf:ις τών b?ε9ώ'1 3-:':1.'Ι σ-:εJ·rι·Sι�υv ,·r,'I ζεστ·η μ.·l]ηΗΧ'f\
:;ι�ι:ιν-;ίΟ:-ι• .1-2.τε0εfχ·5" Ί) iπΟ "C'·fj ι χ.ιι·η
μ:ι.,�γJ:ι.:,:;·ημ.ε'Ι"fι μ.ελέ-:-·ΙJ -:-ώ ι συμ.ο,.,
τu)'ι σ' S.,11. 2.tιστο b(εy?χ.ομείο έχ
� ε-:ω•ι τη:; �έ'1.ς ιΊ'όρκ·η:;. rΓ9εί,1

\

....

1

'

'

....

1

Λ
p ηνες μετά τον /ωοισμ.ό τοιJς άπο
τ·η; μ.ητεοΧ τοιJς, τά Μχ-θετα. α.οι.ι
σΧν νά /ΙJ..νOJJ την οοεει τους ΧσΙ
το� �πνο τοιJς ι..α.ι έγινα.ν ι..λα.ψip 1 χα., ζα.\'ωμ έν1 ι..α.ι τpέμ.οντα.. "Ίlετrι
ούο μ. ηνε, άι..ό μ. η η ι..α.τα.στα.σίς τοιJς
έι.ειοοτέ;;εψε . Τον ποωτο ιο6νο πε
·θαν'J.'Ι ε:χοσι- cπτά, -ον οεύ-:ερ,J
, �π-�. "Ί[ονον ειι..οσι-l•Ι'Υ. έπε
ί}.),)α.
ζ ησαν χ-ιί fj'ί'J.'I τόσο /'1.λα.σμ.ονα,
πο� �ά μ.ποοουσε νά ι..ατα.τα.ι·θου, 1
στί-,ν ι..ηηγσοί-:ι, των η),ιθlωv. Κσ.ι
.0 11 ω, εϊ ι α.ν ο)ες τις περιποιήσεις
Χ�ι Ο:: -1 --ο�; έ).cιψε τtποτε, έ/..τ'J�
ά.π� '1'1)'1 μη-[pχ 'Τ'ΟJς. '\)) '1. iι..pι
bω; η έι),ειJιις τϊ:� γ;ησια.ς άγάπης
εκ-:ιμε ο),ες --ι::; u..l)ε:::: έΕ:ιι�ετικε:;
σ!.)'JD')Λε:::: ιy JεΠ"'/�Ι..ε!ς "'tr:ι -ην έπ16ιωσι l.."J.t l..'J'l'.J'Jι/..1) αισπ-:JΕ.ι τωι
έχ.t1 έτων.
'[[ ι&9ι� -:r�. ; γ 1ϊ.r1 : --σε iμ. Φο
-τε�ε� τις μ?(.ιvε:::: -ο3 Ι"J.. ; γ 1πi /..�
νει,: .1-21 ψ:( iγα.πάτ�ι-είν�t i
,:ι.. γι'-!1.�'1 ".Jf.t v.o 10ι --ιι-:ι 7ηι έ--τ.b ω
σt ι..�t ..,.ι ιJσ•χ fJ :ιν-:r.7.-uE.c -ώ,ι τ.1!.. .. ' '
,:,,. ,:ιιων, '1..J.λ':J. ετ.tσ rμ: ι.. 7.t νt'J. -η.' π1:Jι
, ,.. "' ,,,.
1
1
, (
μ1τ t..fj ι..:ιc {ι..Jtι
.. η -r.ιJ:::: ε=.,:ι,•.=.t σε
Ι."J.Ϊ Quς -::r;/ ι-:ε�. Τ'ιv�:ι γ·ιω�fί,;J!). .:
τ:vί-,.) ι..'1./"J.. 6-c ό r,; ..'Ι.. ':J:, -:():::: '/$."'ΙJ.ι..fί.; � --:ι.lr,ux-- ιιt:J-fj..,.. ::J:: Ι. "f ι -;ύ .1 .J
/fj'J:..υ�ω-,σJ?: ;:?rC?/Ξ. ,... "Jι /.J':. ω:;
�·-;; J .... :: -:-!ι=: -- ε�Ξ.,ιω·ι -:-_··ι ,-�
μω·J, ί":': ., Υ.:•-1 -'r/J 7:�!�!Χfj ,..;J: Γι 
) �1-.:,, �cr�:? r,). r,σ:ι J -Γ,:: i γ 1..-: η� .' :·
σ:t. c7ην ο Ι'J''':.JΞ-'"t -:-ou: ι.-:ι� σ-.-1 1
(c:..•1::-:ν•11-:ί ··:,-,,,,1.:> -::-:;J:.
ΓΞ.
,fi,, .... , ..,-::ι�:: \ί_;:�·1.;1'-"1.. "" • \·,"J�ηπ-::σ-::1:, -:Ωχ '\fι:;,u.i ι,,: ι.α.•
- ,J:
.
}\_(lJi-x�uOύ: -:ωv [[ /(ύ.)... 1 [ ι:;Ί •,:•
ω'Ι σ·ημεΙί.ιύ7':J..Ι μ r1 ;έ Ι fί /'1.U Ι)Ι•u-7.
τος 'Χ�!·�:1ι:ι: i:vι.i-rμ.x-:-ι<J)J. ·!/J/1GJ:..,ιi;)ν. i/ι.r;r;J,yώJ σ:Ε."J"'Jιι··· 1 ' ·
άτ6μων έλευι9εοίω•ι ,1-θω'Ι. Ό χύ
� _: J6 γ r;: Ξ.�V"/! V'!� G "'J..J7ε:: '.:- 1 ::
iOi.J....,,ι.�� ι.ο�ι·
rι -:-:,..� �ει π::.ι'):ι
·
ζc·ι-:χι σ-:ο ι.. iμ,ιJγμα. -ί-,: χγ'J.ϊ. η:,
ά))� την έ..Jας;,μ.6ζου>1 ι.α.t 'j/ι :,,ί,Cι
ν'.J'Ι μ�τ:ι:Ξ,J -:<°Ίι Ωι7,ι r.xS.: ;• .,1

"'ο
yενείας, ά),)1. έπιση, ποός τα. μ.ε:λ ljj
ό),6χληρψ τη, ι..οιν6τητος, τη; στοε
Φουν οέ /..'1.ι προς ο)α. τα iJ ε), 1) τηc:
ά.ν.99ώπι'Ιης ς;ι)). ης.
'[[ θεο:ιπεύ-rιι..η ΟιJΙ'ψ.ις τnς άγα.
πης τονι(ετ:ι.ι έπισης άπο τις ποο
σ<.>'1.τε, ψύ1ια.τοιι..ές iοωιε.
- , '�ιε�
χα.τα.οεt/. θ η οτι για την � εοα.πει7.
'!W'I Οι'1.'ΙΟ ητιι..ων οια.τ_;χ,pα.ιωv τυ
πιο σποιJοαίΌ μεσeιν οέν ει ηι τ6σ·>
η είΟΙΧΙ) τε/.'Ιιι..η τών Οι'J.UΟpωΙ• G/0).ώ•ι ψηιατοιι..r1 ς. όσο η σποχα.,,.α.
σ-:α.σις σ/έσεως έμ πιστοσυvης /.. 'J ε
_σuμ.πα..9ει:ι,ς -c,j α.σθενους ΠΟ(;ς το-,
θ:ο:ιπ:J-;-η, χα..9�Jς χ1ι η τοποDέ
τησιc --?ϋ icr.9ενo3::; σε ι.)ίμ:, ά
π η), ),αyμ_ένο ,πο έ ι &:.ο-rΓ1 ι..α.•
�ηc.ι. Ίοδτο ισως έξη·ιε• -1, ·(θ1υ
μ.1.,ί -nς 9εο1πει:ι: μεγ'J.)Οu �.Jι.9 ι-' Jύ
r/σθεJών iτ.ο το�, &, .. ,:� ; .. '"tT.Oσ'ϊG
/ ouc .-;1 ς "JJ';-"Y-εAo) .. 7"'? ,.... r,:.
i[ i..,i�t,----ε-.ι��"'.'ε�:ι -::?'/ -rυϋ.
_
'J'7! .:.:ν:t.! (/..':t'J Γι J· "J 5,l;:.J'YΠE.U '1 ...JJσιι.ε:, J!:>fjτtι..ε::; ι.:ι� r,.S:/.ι..� άσ)c,·Jει'
ε,, σJν-εJει ... -:,σr:
... ; -r,·ι π1:.ι"Jτ1σ! -:-Γ,:: ίωr:,
ι'J- ι;:� -:.L.;.ι�Ο:.�γμ"J'_
fj μ:ι.ι..:,ο&ιcι-r,: 11ΊΟΟ \�ισ- :ι.ιι-:iι• α
•ι l ωJ, -ων Γ,ί.ΟΙ(ι)'Ι έΙJ.ο) :-rι :) Ι) η ζω fι ,
Οί cι.γιr.ιι α.�--,ι .(r,σ1ι 7-;ο - ;υ ποωι
- ..._
..., '
�r:, J u :../ 9ι ,...r;_u oc,1.7-e, ;, - '.;"'{,.Jr;�u �!ωJ':JC, r:ι-:'1. ι r; :1 �σ,:ι� ';�')� _ω Ι'jς -11r
'
r-7,
Τ. Ί/ ι) ' 'Q';"j / υ-:ε:.ο:
':J.7':0 rcvΊ�
,,
σr1 μ::�t'JOJ. (..τ., 7:/:.0J E-fjίJ"J·J uπ,;.,
r;J-.ι9fΊι.ε� 1.·J5J "','tε:ιε: :ι σuγ/.�ισ;:�
uε -rι. σrι μΞ.?!J1.. /.�:-:-r1 ? '1 ()ί π)είσ7 r.;t fι (j"'J'J '1σΙ.f1 ,...'Ί!
-1)
t;(;-)U..� :-ο J: iτ.ό -r Ί ιι.�. ν οποι11σ�
1
�ω-t/.'-ϋ J 7ν'J.. "'(ι..ών. 111..� · OJ' χUτά,
·r1 u:ι/.ο-:,Ο,,., -'ι: -οι ,1 -1.J ''1fί το.J)α.
/ tG�'.. J 7:?'J� -;') σ rιu ε�: J':J 111.ε?!Χ':J.
,
_
ιιι..αν :;:ιϊ.εοοι
\.,.9,;ιη ι..α.: 1.y'I'�
, .._,'".1..τ.'J ,...ώ,J' ,. ...,,ι,)ι τ.�ι:ις -r:ι,ι Θεο
'
1.1.t' -:� J: τ.Λ fjG!O'J ....,1..! ·νε-:-1.ι ν Α σuνε;:�.Ί. α.ισ5η,'1. σ' '1.Γfι'Ι -:ην μ.1.ι..00;tο-: Γ(�':J..
·
1 r; -;;σpισμα :ι..�-:ο έ1:ι�;.6:.1.ιω.,ι�-;α!'
/:tl "J'.JJt1 -:tι..':I.• :ι�ο �6ν G•JJτε)εσ-:r�
τ':.J JJ..t"J�.J:: '(.{ i ι ·S.-;;r/r'1'ίJ� t7ϊf 'Ji
1

•

1

ι

ΙλΙΣΟΣ
b?:1.ιυbιότ·ητ:χ., σJμyων:χ. με πολλεc
ν.ελsτε:.
0
()λχ τ� Jτ.i�ι.οντ� τεχμ�fι ?t:Χ ει
ναι λt".Χν πεtστικα για τ·')ν �ψ·ηλ·fj
.εϊ>ε�γετιχ·'Ι σJμ.bολ+1 τής ένε9γεtαc:
-τΎ'1 ς ά"';':1..π·rις στ·fι,, άν-.9�ώ'ϊ:ιΨr1 ζω+ι 
�τ·Ιjν έξέλιC.ι --:ώv ε;οων και τ·fjν
-σuμτ.εeιt9οοα τών ζώντων, πεeιιλαμ
Qα ·ιομένου �Gι J αν-.Υ Cιι�-τ;ου χ:χ.� τη,
.Υο�νω'ηκ'Τ1 c: ζωfjς τοι.>, 'ειει έπ:σ·r,::
ά.ν-:ι.-:νωeιισ{J fj iπΟ ,.. Γιν έπ!στ ήμ·fι ό
{)όλο, τ·f1 ς :iμοιb:χ.ί�ς br:ny&ειxc:, σu
νεeιγασί,., x:x.t αλλων μ.οe,Φών τΎj:
.ένεeι�,εf,.ς τfjς άγ&.τ.ηc, τουλα.ιιστον
.iξ ϊσου σ·r;ι1.:χ.ντιχvc: Οσον ό ,;;όλοc
του ,α.γωνοΞ τ·r,ς J�Ct-?�εω::, ο οποι
_ ος ε�εωeιειτο χ:χ.τ:χ. τ�, -:-ελεJτ:χ.ιε::
"
ι
•
"
,
ι
οεχ,.ε-:-ιε:: ω:: ο μ.ον:χ.οικος π':l.:/.1.γων
τf,:: έ�ελι�εωc: τ·ϊ-1 :: ζωής χ:χ.� τΎjc
τ.οeιει:χ.:: -:Γ1 :: άνSeιώπt'ιης ίστοGι�:χ.ς.
,
'
JL \t >.\.\..\.JU. \ π��ς Χ,..Υ�ε:: τι::
tιολογιχε:: λειτου��,fε:: η ένέογc.ι:1.
- . .
.
...
-τ·ης ;J.y;1..π·r1 :: JΠ"Γ1 ::ιετε� χ:ι.ι χ:ι.τ7. ποΛ) ού:: α.λ/ ους το6πους το &.ν-Υ.::ιιΟτ.ινeι
γένο::. Είν:χ.ι ό χι:ι..λύτεvο, «χ:χ.τ:1.
σbέστ·,;::» τγι :: ά.ν-5ι�ώπι,ι·rι:; έι ·&":.Jοτ·r,
] [ �v: ,:ει::ι:ι.το:: Χ'Χt ά-.ντι·Υ.έσεως.
,μ.?':�ιvμCιν,
έλ,.,b:ι.μ.ε πεντε ζεJ�, r1
\
•
'
•
ρ ,
•
9οι-:'f1 των με ισι.u:.·'i :χμοιο-:ι.ι:ι. α.ντιπά.·5ει,._ μ.ετ:1.ξJ τών συντeι6yων χ,-__
�θε ζεbγοvς. 'n:ι.εΟιώζ:χ.μ.ε νά μ.ετ,-.
-6&.)1λωμ.ε μέσ-χ 'jε τ::ιε�:; μ.f1 νε:: χ:ι.ι
μ.S. τ·Ιjν τεχνιχ·}1 τών ((χ7.)ών 7:::ι'1.
ξεων» -;·}.ν dοιλ·η σιJμ.πεοιφο":.Jά -;ων
σέ 9ιλι:ι..-Ι}. Έι.είσ:ι.μ.ε ενι:ι.. μ.εl.r;:: ΛΧ
.. θ,ε ζεύ·γr;:.>ς ν· ά.::ι;_ίσ·η να. π,r;σ;ιέοΊj
στο·ι ?.Σλλον μ.ιχοi Οεfγμ.:χ.τrι. γιλί:ι.,�
3,:ως μ.ι?. πvόσχλ·ησι σε γεϋμ. ,-., σε
..:Jέ:ιμα, σl ϊ.ο;;() ι μια. Π(ιοσφο�7.
bO'f(�εfxς σε 0�%!':1..Χ'fι έ�γασf,� Χ.Ο.Χ.
�τ·f,ν ά�ι.·(1 �ύτέ:: αl ι.(ιάξειc: χ,.λωο�ι.ως έ ,Vουσύ Ψη:; έ�ε-:-ελοϋντ r..ι
,
\
•
\
,
r•
ι
σιασμv απο το εν:ι. με.(Jος χ 1.ι συy_να
άπε�οfπτvΨrο ά.π� τh ?J.λλr;. 'Ετ.,.ν'1.
).�.μt:χνόμ. ενε:;, Ομω:;, iπέτυι _,.ν ν'Χ
μ::ι.λ:ι.χώσΟU'I '::"fι 'Ι έι_-9r,6,:;ψ;α. χ::ι) ;__
χόμ.-,J να -i--fjν μετ'1.--:?έψουν σε ζε
στ�rι ς:ιιλί:ι. σ-:α τέσσΧ(J'1. ζεύγ·η. μ.ε
-

•

-

-

•

1

�r

1--'

•

•

-

«άΟια9ορί:χ>> Οέ στο πέμπτον. rΊ)
μοια -πειράματα στό ι1·υχοπ:ι.θητι
χΟν ?\οσοχομεϊο,, Βοστών�η:; μsτ:χ.
ξl) άντιπ:χ.-θών νοσοχ6μων x�t σ.
σθενων ΕΟωσ:χ.ν
Ομοια άτ.οτελέ
σμ:ι.τ:ι..
r Ι�ν:χ. άλλο πεt(Jαμα γιrJ. το πα
χ,.,� i�fωμ-1 «-ί-1 ά.γάπ.,1 yεννά ά
γσ.π·η χ:χ.; το μ!σος έχτοέφει μίσος»,
με OUv πεtο1.μ:χ.τιχ:>�ς όμίλου:; yοι
c:·η":"ων Χ:Ι.! ;�.σ•(;)ενω•Ι ένος VSUO:JλOyt
χ�t) ίΟ�ύ,μ:-1.το:;, iΟειζε Οτι ·(1 9ιλt
χ·η 'ϊ.�f)σΞ�'γtσtc. 7ωv μελών τού ένΟc
lμiλου Π?bc τ� μέλη το� �λλου &
πεοωσε ψιλ,χ:ι. άποτελέσμ:ι.τ:ι. χ::ι.τά
Gδ -tω ο' ο, ένι7J ·η έπι·&ετιχη προ
σέγ�1ισι:: C:Οιυσε �.ποτελέσμ.1.τα επι·S.εηΧ'7 J 00 Ο �"..\λλ·r1 έ:(ιεUνα άν&.μ.εσ:ι. σε .) ο ο
'
'
'
ι.ιο:τ ιγ:αc. για τον «χ::ι.λύτεοο 9fλο»
χ:χ.ι τον (<Jειc.ότε�σ έι·θ.ι:;ό}) του:; ά
πεΟει:Ξ_ ... 3-:ι σε Ολεc. σι εδον τί:; πε
�!ϊ:τ�)t1ει:: ·(1 άοίσ7·r1 φιλ!α
*οyισε
με χ.&.πr;ι'Υ. vιλι:ι.. 'J έχΟ·fιλωσι, ε ιω
'ί ;.ειc.ιfστ'fj έι:�αότ·r,:; α9y_ισε μ.έ κά.
πο:-χ έπι,SJετιχ.·fj π:ιiΕ.ι iτ.Ο μ.έοους
εν�, μiλο�, τοϋ ζεόγους.
(Jστv�ιχ.·'J άπόΟει�ις πε�l -:η; Ου
�αμtω; τ�: i�&πηc νi a'Υ..μ&ση τbν
πlλεμ� χ.�ι τ f1 ν σ�γΧ(JΟJσι περιS.ι.ε
τ:ι.ι σ,·η'Ι π�λιτιχ·η του .\,;τοχοάτr,
�ος '.\cr6ι..::ι. 1;2(>'ι-2;2(j π.Χ.). Τρο
μ:ι;μένο:: απο τr; Η60έ) .;γμα τ·fj:; έ
(ιγ1 μώσεω:)). ι.οJ εi;.:χ.ν έξ:χ:πλώσει οί
νικ·r1 �Gι�(.;ι τ(.;υ πόλεμοι, (; '... \.σό:ι.."Υ.,
_ ,
°;τ.,,, τ·,1 v �π/1 σεια. �ου Β ο�οοι�μ.ου
κ,..τ':Ί τι:ι οεuτε�ο ·rιμισυ της ζω·ης
το.> '1..ντιχ.,.7εστ·r1 σε "='·fjν τ.ολεμ.ιΥ�·'J
7()U τ-:ι..χ.τιχ.·') μ. €, είο·fjν·η, φιλία. κα.L
Χ.'Υ..λυτέ�ευσι τU)ν οίχ.ονομ.ιχών, πνευ
μ:χ.,ιΧ�)'Ι Χ::ι.ί ·η·.)ιΧW'Ι συν-θ·ηχων τr,υ
�
..
tl
'
οιχ.ου το.; Λ"Υ.ου, οσο χ.1.! των γειτονιχων Χ\'Χτων. :ΊΙ ε τ·ην μ.έ·3οοο « η ά
γ�.π·η ...,ενv5. &γάπ·η» μπόρεσε νΟC έ�
...
,
,
,
,
,,
c-.. ι
.:;Χσψ'Υ.ΛttΊ"'i ε�ο·ηψη επι εικοσι-ουο
ϊ.οόνι"Υ. . .λο,9έντο:: Οτι τόσο μ.(Ι.χ.ρα.
ι "
•
ι
ιp
ι
•
περ!οοος ει�·η'Ι"fις συνεο·
η μονr;ν τρεις
φορε, σε Ολ�rι τ+1 ν ίστορί� τ·ης tl�λ-

ΙΛΙ�Ο "λά.οος, της l'ώμ:r,� κ::ι.ι OεΚ':J.7J((-;i'I
Εύρωπ-:ι.ικων zωρων, μποοουμs ια.
οεz-θουμε το έπίτευγμα του 'λσ6κ:ι.
σά.ν άπόοειςι του 3τι ·η πολιτικ+,
της ,ψχ.γμ-:ι.τικης φιλί::ι.ς μπορεί νά
έξ::ι.σφ:ι.λίσ·η βιώσψ:·η είο ην-η πι� σι
γου?::ι. ά.πο τ r,•ι πολιτικ·η τr,υ μί11ου�
κ-:ι.1 της έπι·9έσεωc, που ουστυιι-;i,
έξαχολου·�εί
νtl έ-<yαομόζετ11.�
�πΟ
,
..,
Ι'
τις κυο�ρνΊ1σειc του κ::ι.ιοου μ-:ι.ς.
Γενικά,
ίj είJ·ηνοποως ούν-:ι.μι,
•
,
'
';
•
1
τΊις �γαπ·η; φ:ιινετ-χι να ειν1..ι r; χ.υ(iΙΟ: σΚΟΠίJς του τεομ:ι.τισμου τω 1
μ:ικeιοι. οονfων χ:ιl ·9':1.J&.σ:μ:ι έπιχιν
Ού·Jων χ:ιτχστ:ι')�ών στ·'J ζω·,1 τώ ι
UJ.νων. �υστ-ημ.:χ.τιχ η με) έη α:ιτω·ι
τών χ.:ιτ,.στοοyών είc τ·f'jν ίστο:ιι :ι. ι
τiΊς CX. (i /_:x.ί,., \ίγύπτοJ, Β:χ.6υλωνι
ας, l(ιν::ι.ς, 'lνοί,.,, Ί I εοσι:χ.,, 'fσJ:x.
·r,λ, 'Ελλ::ι.οr,ς, rώμ·rι, κ:χ.ί των .λ:J
τιχiΟν χω�ών μiς iποΟειχ.νύε� fJ μ. οι
όμ οοφ:ι 07ι Ολ:ιι :ιύτ:ιι :�.ί χ:ιτ1στrιο;ια! τελιχi �πεeιενιχ. ή,θ·r1σ7..ν
-χπο
τόν :Χ.λτuαυιστιχΟ iC,ευ·γεvισμ ο τοϋ
λα.ου, ά.πο τr1 ν ά.·:ωγ+, καί του, κοι
νωνικού:; ·.9εσμο�ς έχείνων τών έ
·�νών. \ύτi;:; ό έ�ευγενισμο� έ ι[οτz
ά.ν:ι.Ούετ:ιι χ:ιί ά.πλι�νεται Jπό τ·Ι)ν
μ.ορφ-η μια., νέ::ι., ·Sι�·φκεί:χ., iγάπ-ι;ς
κ1ί συμ.πόνι::ι.,
\ οπως ό Βaυοοι
σμ.ός, :'1 ό Ζ::ι.ινισμ.οc ''1 ό Χοισ-..-ι:χ.νι
σμbc:) η ώ: �η�S!Υ..Ος xxl π•ιευμ.-χτι
κό, iμ. πλουτισμ.ό, τη, π::ι.λ::ι.ια.ς -Sιο·r,
σκεί::ι.ς κ:χ.ί των ·η·&ικων έν-..-οΛων
τ·�ς. ....1\ εν
' π? 7' πει ν�' )\·ησμ.ον�υμε
" :ι
ο.
, r
ουσι:,.στικα ολαι αι -&ο·ησκει-χι α.νε
δύ-θ·φ::ι.ν ά.πό κ::ι.τ:χ.στροφικες πεοι
στάσεις, Χ'J."9ώς χ-χι Οτι στ·')ν ά.οϊ.ι
χή των περίr,οο ·ησ:χ.ν κατά το πλεί
,σ�ον χ.χ! :t'ρό παντ?ς κ�ινωvο�.α. κt
Ψfjμ::ι.τ:χ., εμπνεJσμεν::ι. :χ.πο σJμπά
-θει:χ., σuμπόνι::ι. κ:χ.ι iπό τό Ευ:ιγ
γέλιο της 'λ γiπ·η,.
'λποδλεπουν
στην ·ί�-&ικ·η ά.ν::ι.γέννησι της 1;,επε
σμέΨr
1 ς κοινωνί::ι.ς. Βραδύτεο::ι. πεJt
�ά.λλονταt
�περνιχ&\vται άπο πε
rΛπλοκ::ι. ·3-εολογικά δόγματα κ:ι.ί έν
τυπωσι::ι.κά. τυπικά. λύτ·η ·η ΠΟ?εί::ι.
ίσι_ύει έξ ίσου για τ�f)ν άρϊ ικ"fj

�rι
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έμ. ..Jάν:σι χ.1.ι έξέλιξι τοϋ l(Jμ.9ου
κι::ι.νισμου, του Τ::ι.οισμου, του Ζω
\Ιο:ι.στοισμου, του Ί νοουισμ.ου. του
Ζ:ι.ινισμου. του Ηουοοισμr,υ,
του
λlωσ:χ.ικου κ:χ.ί 11 �ογφιχου 'Ιουο:χ.
ισμου, του Χοιστι:ι.νισμ.οϋ,
κ:χ.-�ώ,
- :ί.λλων ·ί�·9ικο-θ?·ησκευτι
κ:χ.ί τι;)ν
ι..ώ J χιν-ημ άτων.
· ι [ ά:γ:Χπ·η-ένέ�γει:ι.. ΟΕ.ν χυ�α
νει μόνον τ·ην μ.:χ.κοοβιότ·ητ::ι. των ά.
τc.μ.ων, άλλιi χ :ι.l τ�f1 ν Οιά.�χ ει:,_ τών
κο�νωνιών χ-:χ.ι όογ'J. 1J�)σεων. 1\.οινω•
•
/
1
1
νιγ,ες ,;ογ'J.νωσεις ι τισμ.ενες κυοιωc
Ξπ! τοϋ μfσουc, τ'ης χ:ι..--:-:χ.χτ·ήσεωc
χ.-χι τΊι: ο�-:χ.ς, Gπωc α.ι -χυτοχο1.τορι:ι..ι τού ::\1ε"(ά.λr;J 'λλε�α.νΟοου, του
1,'Χίσ1.�ο:. του Τζi γ χις Χά.ν, του
·η
Ί'-:t.,J.εοΊ ανr;υ 1 τοU � :-ιπολεοντι:ις
τr;υ Χιτl ε�, εί/'1..V, Χ.'1..τα '/..1,'J(j'J':J..,
.., ,
ι
..., ι
... ι
ι
τ;(;ΛJ συν-:-vμ·fj Οt:Χ.(;z.ει1.- λιγ"J. /_,:;ο,1ι1 :η Οει..1.ε-::fες, στ.�νι:χ. λ[ γοJς -:χ.ί
ωνες. 'ΙΌ i�ιf) σJνεbr1 με r;(;�':L.νι�σcις
6πο.; ·fi-:-'1..ν iσ·f1 μ1.ν-�ος ό tόλος -rΥ1 ς
iν��ιοτελοU, i ..,,απ r1ς. '() μεσος 0,�� ζωη, των μ.ικuω'Ι ΟtΚΟ'ΙΟ!J.CΚων
,:,�γχνισμ.ι�ν Οπως 91.ομ-χχεfων, έσιΟ·ηtοπωλεtων
Οω�ιμ.οπωλείων,
στ·ην , \με�t,ζ') είν"'J..ι μόνον πi?l τ:Χ.
τέσσ1.,:;:ι� ϊ.�6νι:,.. \Lε;"'J..λύτεοες έτ.ι
ι.ει� ήσει=. τών όποίων '1..ί μ.ετο / :χ.;
;_ν�yέ ? Gι'J7:-tt στα. /.f'..ι ημ:-ιτιστ �οι:χ. '.ι\
μ.ε:ιιχ'f1 � Υ.7.! Ι�ύ,:;�)Π'fί:. έπιζοϋν χ:χ.τ:i
μ.εσον Οοον ϊι.ι..r.ισι -ένvέ-χ ιοόνι'Χ.
-\ί τ.λέον μ.1.χ�όbι1.ι έπιι .ειο'Γ1 σεις :Χ
eιι·S μ r:.ιϋν ζω·'} Ξνο: :η Ούο αίώνων.
Jτ.io / ου
'Εν�) 1.ί μ-:χ.χοοbι<;>τε�"'J..t
σ1.ι ��γ"'J..ν<:>σ�ι, ϊίναι τ;. μεγάλ-χ -�
·9.ιχη-9,:ι·r1 σχεvτ!Υ.'Χ σώμ:-tτ"'J.. Οτ.ως
ό ϊ''1..οισμ6:, ό l,ομφουχι:χ.νισμ.ός, ό
'Ιν�ο��σμ._ός, � ό ΒουΟΟισμό�, ,ό '/;;1..
ινισμος, v Χ,:;ιστι:χ.νισμr;ς κ1.ι ο :λ[ωα μ �·.S.1.νισμός. hο'ϋν ϊ.λέ,ον ά ,O ιtλι:1.
zc
,
zοονι::ι., μ.ε,;ικα, τ:λεον
::ι.πο, ουο ι.ιλι
άδες y_�όνι'1.., ϊ_ω9lς να Jπ7_�ϊ:'Ι Χ;J..
νένα σ·rιμ.'ΧΟι έπιχειμ.ένη: δι:,.λύσε�)ς
των. Τό μυστικό μιας τέτοια, μ::ι.'
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,

χροbιότητος ε�,κειτ1.ι πι-θανόν στ·'}ν
ά.ψ;σίωσί των σ-..-·ην
άλτρουιστικ-ί-ι
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'
εΖ.ϊ.'Χ:ΟzJr.π -:-r1: '1'J..,.:.,ωϊ.ι:ι-:r1::r;:, yε... ...
1
Ζ.".1..ΛJ �ε�*'[Ξt"J. -:·,,, ':1."'f":Ι.Π-rι=
. , '
,
G-::':ι :χ.ν,..ι ?ωτ.� Ί'J σ .,Jμτ.1. ι
• .
1
1
:-Γ1,
ε/
!Χ'Χ,
iΊ
·,
!�'"J.'
J
-:t-:ι.f1.
OJ 11.μt:
Τ

'1. ..,''Χί."f1 ς ει:.οr1 Λιι)'Jε-:-1ι r;-:r1 ι ετ.ισ�ΟΊ)
-:ών '_1.ε--:71 ι•)'J iτ.r;σ-:-ol ω•ι 7·f1 ; �γ&.
;:-r1: έ�t -:ώ•1 iν1.�f,S,,μr1 -::ι,)'J ει..1.-:ομ
μ.J�fω•1 1·, .9�ώι.ων Χ 1::7. -:r;•ι :ι'Jυν
-::r,:. ;_ν9�ι:)-;:!ν·r1 : ί,;7')�!7...;. ']:1.ν ε.
, "'
,
,
�ω-:r1 f'j'JJ:1.z -;r:ιν z1.J-:r; μ.'1:. 7t c.tοους
b.-:'4ιμ7 /'Ίσχ-r,σχν -::·f1 ν μz..,'kλJ7ε�·η έ7:"!:.:..r.ι·,1 σ-::f1 1 iνS::-.ιωτ.t•ιr1 !σ-:Ό::-.ιf:ι. ·fj
:i.;::ι•ι:-ιjtϊ'.ς μ1.: ,.)'1, εiν-:ι.ι ο-:-! �
- σ"J. 11
�.7r:.ιμ'Χ σiν -:r:ι•1 .\'1.ο Τι1έ. -:r;•ι l(ομ
:..,ι:ι::ι.!Ο. 7':ι') Hr..ιJOOx, 70') ιω:..ο':Χ.77:,·r,, -:r:ι·J \[1/_'J.6t:..:t., -: r..ιν \[ωJσ·Ϊj,
,
-:r.ι•ι Ί r,tJι:ιJ. -:r.ι ι . \�1 to 11,:�)/ J, -:,.;'J
Λ
\·,'t':ι •l1Jx ,'/.�/j/.(/ -:f.:. '\,;�ζ•rι =· '7,(J')
\{1.;_1.-υ.1. ι·/.1.Ψ7!, χχ\ '1.//',J� ίο�υ71.: 1/1.� (1 ;,;.-:"1: :/.)-:-:.ιι:.ιJttj7!/.ώ•ι -�:ιr1 -;1.c.iι•)J ι.:ιt ;1 ,S:Χώι
Ι"JJσ-:r.μα":'ωJ.
.
εϊ.:-:.ι'jι:., rι ";;"\.U'J με;χ.
.
.
'
ι ωι '1.ϊ.':ισ-:';Ι ων
ι '1.�''1..7:"f1 : -::ι r1 σι"1.�'JJJ 'JO'Jι:,J �t
μ::;''XiVt
'Jt:. ε ....,ι ;.J:,.;,-::χ.!. :..,:jr.JG':.ι�':ιt /.:Χ.! Χ"J.λ
/t-:t/ J"J.t. �r1 Ϊ:Χ.; fί -7. �f1 !J'".ιJJ'f!Χ'1.
.
:-:ιεJ:J.1.-:1.. σ-:-ι:ιJ: 7'.1u.s.ί: -: ,,: \J Γ1 .)Ξι7..: ι.:χ.! -:ι:ιJ l\.:ιίίι:ιJ:. · \ι-:tJε-:·1.
;.-::r; 7fί'J l�γ,:.ζω-,1 χ:ι� έιιι:.ι-:-ε χ.1.-:1.
,
_
J-:-::.ιε::--:ι/.r1 ;.-::�:;..::ιι:ιr1 -:ω·ι :χ.J-::χ.::..ι.ιχ.ω'J
:;-:: ι1.:.ι.ων. ι;-::,,:-:�ω-:-:Χ�)'J 1.r:ι..-:-:ιι.--:·r1 -:(L 'J,
Ξ7:"1.V:Χ.V":':Χ.7!Χώ Ι
r;�/• .-"J.7r;�ων
/1.; υ.ε·ι:r:;-::ινων -:-vj 7.ίr.ι; --ι:ιJ. ':ιt �.;;
'"J.i(ι: 7..-:: ,,,rr7 ) ι -:;: i�,i-::-,,� ;.τ.ε
: _:
:
_
!.Ι':.ι'Ί.J'Ί'J :LΤ.1:ι')Ξ:':ιΞt�.,μs.ν<•): ί:Ξ.(!'1'10'7.!
:;..ι; r;:-ι:: �ω:.:. -::r. ;:;ε ... μχ-:"1. /..'J.t -:-i
Gω;,ι"J.-:"1. ;:ι;εz."J..-:-;ιμ.μJ:.,ιω•ι iι.)::.ι�-::ω·ι
..
,
z.1..-:-J. -:•ς /.tJ tΞ-7tε; -:·r1 ; ισ,: r;?t:Χ.::, ε. .... �
...
(
...
=.,'J.Ι.'.Ι c.·)·J'':ιJ'J ':ιε 1xr..,μr, J
' 'J. ει.ιο::,.r;υν.
_λ;, J �tε·�ε-:7.'J εJr.ι-::Ί.ε: �'J ι:ιμει:. 1))•

•

....

..

1

•

'

f

-: ' =
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-

,
,
τ.:ι.·:z.':ιr;μι1. μ.;.σ1. ε::t::ι::.ο·r,: ,;-:-,,ν ϊ:'J:iit'J. -:·71 : ίr;-;�:;..ί:ι:: :ι.�! -:ό ;:ετ.:ιωμεJ':ι :ώΊ Ξ.·S.νών.
Τ:ι σωμ :ι::χ -;,:,.;:
.
.....
'
'
l'jJ7Ξ
'JεJ ·r1 r;1.'J :ι;-:-:.ι 7:ι trj/_J';;r;τ:.�1..
/.::ι: τ:�. ϊ.'Jε ... μ,.-::ι -:ι:ιJ:: 1-::ι;ι τα. Jψ·,1 )07ε�'-, rJJμ9ω·;7. μ� τ:χ. τ?εχοντ'Υ.
�t'J.'JV-r,τιxi x:ι:-:·f,�tx, Y."1.l 0- μ. ω:; με
\

.

��ν δbνχμι της i�ν�: xxl �νεξ&�
τλ·rι'τ--,1 :; iγά-τ·r1 ς των έϊετέλεσχν ιr·f}v
μ ετ:ιμόρ?ωσι έχ:χ.τομμ.υρίων άνΟρώv
άν�μόο9ωσ1.ν πολι
-ι ::ιί γυν:ι.ιχων,
τισμ.c. Jς κ:χ.ι χοινω'ΗΧΟ�ς θεσμο1)c
x:x.l χ:χ.·.9.ώ?ισ:ιν τ·Ι}ν πο�εί:χ. τής ίστο(.ι:'1..ζ.
Ί'Ο :ινωτέοω σκι:t.�?&.φ·ημ:χ. τΎj:; έ
πε;ε?';::ισί,ς ,η; :iνιδιο,ελοϋς :iγά.•
""
,
rι
, • ,
τ.-r,; :χ.ποοc:ιχ·ιυει οτι ·η :χ.νωτερ·η μ.οοφ·f1 τ·;1 ς ΟημιοJογικ'ηc :Χ. -:,11.π·η; ει 1:χ.ι
�ν"C"ω:; άν:χ.�1 χ:χ.f1. για τ·fjν έπι�ίωσι
,
'
ι-:ιύν μοο�ων, των 1τομων x.:it τωι
/.1' :•Jω'ΗΧ�)'J ;JQγ:χ.νισμών. rΈv:ι έλ!Χ.
άπό τ·ην μυσ-:·ηοιώο·11 τ-Ιjς
ι.ισ-:r 'J
ι.α�ιτ:t. ειν�t �.π:χ.ο:χ.fτ·ΙjτΟ για. τ·f'j·ι
?Jrrιx·h, ·η-9-ικ·η χ::ιι οι::ινο·ητιχη !:ι..νά1:-:υ;ι -:ών iν·5'οωπι•ιων Ον-:-ωv κ:χ.t
-:ώ•ι ι..ο:νωνιών. l�Ιν:-.ιι τΟ εUγειέστε
:ι: ·1 χ. :ι.l χ.:ιλ.Jτεοον iν-:ιΟοτον Χ:Χ.τ:t.
,
•
1
η
, ..
�ω
. ·η:
Π Ί
�'JΟ��fιζ • :Χ.Π�Ψ.J> 7.·�;
:Χ.λ jζ
7 :Χ.�
χ.:χ..� /."J.71.. --;;ω� ε�rχ.λ·ηu.:ι'7ιΥ.ω J, Jj(f'(
�ώ'J ι.:Lι "'t.J7V/_uaι1..Y.ώ ι :--iσεων. Ι�ι
Ψ'J.: i-ι Ξ�ι:.ιώ:-ε::.·η Π'X!�:t.;ω"ftΧ·fj Ού
ι:χ..μι: χ:ι.: ί.tϊ':'·'J Ο·r1 υ.t'JJ:.ιγιΧ6τr1 -:ος
σ-� �j �J: -:ο�ς τομείς -:Γ1 :; '1.Ψθ�U)πι
νr1 ::: ;:�'Jσί:ά·&.ει-:ι.ς. L�·ι1..ι r1 Χ"1.ο0ι6:
11.� r1 1J/ (Ί -;,·(8 έλεJ'�ε�::ι.; Χ'J.t ο1 ωι 7ωJ -��r1 ,;χ.ε τιΥ.ω'J ι.:ι� Γj5ιΧώι
���<�ν.
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-
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'
'
'
�γ,.ι.·
ης-.: JZ':J;1εt':J.ς χ.1.ι '7'1. μεσ1. 7:'1.'
'
,;.,.J,;ω,εur.ϊεως Y."1.t ι.�·ησι�1."'!ω� ·r1
Oυv�.
;J.r ;;r_:·f1 σεω:::. ;νω:.-fζουμε 6-:ι
yi:ι. f1 -:r1 : μοι;;:::ι·fj -;;1..�εϊε--:1.t στvν cί.ιr
,
..ι-::ιι,)7.'J �"J..'J 7Ι,Ι"f1 �.7. --: r,: ο:ι:.ι),'J_yι�·�::
;:��:/.:,;ει•):: 7?'' ως αΥ.'J! ιωΗ /.ου ζω
' J >. ΊΙ trJ/ύ; --;:·r1 :; τ.αι:ι.fλλει iπό rJ.ν
s�<·)T.O rJέ iΨ,9.?ωΠΟ. 'Τ'ι:.ι 'ί:Οσόν της
1. -y 1:ι-;;.r1 ::. Π'JJ �.ε-:,.τc.έπε-:'J.t σέ ι<Χtν'fι -:-�x.·r,'' ε•ιει:;;ε:':1. εc;.:ι(.ιτ·:ι-:�.t :ι."J.77. μ.ε·.11. μέ::..ο:: iπr; τό τ.ε�ιb:χ.1.λον, !.ι.λλι:ι.
1.1.l -:';'ι Χ'Jtνωνιχ; rJ:>σ1/_ε7:σμ.ό τού
:Ϊ-:6:1.ι:.ι'J 7'::J':ις 70�:; 'ΧΙ Λι"jJ
' ς &.Ψ5?ώ
Τ.� Jc. '
' f)σ-:ι με;:ι.λ�-:ε::�·fj εlν-:ι.ι '}
· bιoj ι:. "'!ιχ·η 7;:,�tχισtς iγάπ ης Π(ός τι:ι.
..
- .... ...
'
'
,
μει:r1 μ ια: οεοομεν·ης Χ')tνω-ιιι:ι.ς, τv"J? τ.ε?tσσ6τεr.ιο
-1--:'Jμ.:z iλλ·ηλεπ,1

,

-:,

•

,

-η

'.,...

'7;.

-

1

,

ο�t:ιϋΙ' σύμ. 9ω,1:χ μ.ε τr;'Ι 'Ι.'1.'ΙΟ'ΙΧ « η
τόσο πεtt7σ6 
άγάπ·η γεν•Ji άγάπη)),
�
.
.
τε?Ο οι -ι.οινωνι-ι.οι ·J εσμ.rιι -ι.:;ιι η
:1.i:o -:ο
κ.�υλτc{ψι:ι. Οι 1.ποτfζοντ,.ι
ιιχλi ι-ι.:Υ. άγ,.π·ηςη, τόσ:ι ι-r,εγ1.λJτε�η
είν:χι η εχλυσ�ς ένε?·:εί:χς iγ:χπ·rι ς
�.πό την -ι.οινωνί:χ σ1ν σ�νολο.
.. \..Jτ }1 1) έχ.λ'Jσtς μ.ΠΟ(ιεί' ν'). έπ�υ· 1 θ·fj μS: �?οσγJγ·fl σε ώο�σ:J.έ 1ες
ξr
τει.νιχες με-�όΟου:; Π,.?-:ι.·γωγ"η; κ1ι
συσσω�εύσεω: ·ϊr1 ς ένz�-:εί:χς. 1.1 :Χ?ά
τ·ΙΊ 'J σι_ε"C'ιχ.ι7>ς πειιι_ρfj γ 11ωσ: μ.:ι.:;
1:ά•Jι,) υ' �ΛτΟ τΟ -�έμ1, ε!ν-:ι.� γιω
G7ε:; τ.ε�f;:οu τ?�&ντ� μ.έ�οΟι:.ιι. �ιε
..
,
,
,
,ι
,
τ·,1 ν1 ��ευν,. '1 χ.:t.τ7.νο·ησι:; μ.1.:; πι.ου-;ίζετ:ιι χ2! έμb,.·Sύν�ι. \! �, ιωcrτ1.ι
μi{,..οΟο! τ Ξϊ νιχ.·():; ΠΟ!κf) λουν σΕ !:ι
'\ ;:) ΟJ;-;) r,,·Ι)τ:-. -ι.:;ι: τ.ε�:τ.λο-ι. ή.
1:-��:ιι μέr&.οΟοι ειν:ι� ·fj ιοήσις ώ
:ιισμi Jι,)'J J:r;μιχ.ών, ;?U'JtX.ύ)'I Χ,.; bt
'.:7:Ι.. ύ)•ι μ.iσ<,)Ι' , fι έΞ.&σχ·ησ,ς -:- r.ιϋ ιsυ
?:Χ',L σJσ,;1 μ:χ-:ος, η τεy.νι-ι.·ί-1 τωι
ά·,-:χ•ι-χχλ'1.r;zωv, :-oU έ-�ισμοU, τή:;
τ:μ.ιύ:ιf1.:; Χλι iν-;):μοιbη�. A\ε;;τc.-::
J1.t μi·.9;;οι πε::ιιλχμU,..,,ο.J ι τ·f1 ν )\ο· iπ�σ-:-·ημ'1ιtι..f1 �·,,ιι.}, ϊ.�ι)ι:), --:·fιι
ι
'
�
r:ι:ιοεt.::.ι, τr,ν χ.ι·ι·,ι' :r.ιτ.(Η'r1 σι -;ωι σJ, r
�
r
V"J.tf'f'J- Γ1μ."J. 7tXWV, G7Ο':.Jγιχων /..1.t OOJ) 'f1 -:tΧ�>'J Ουν� μεων, 7 Γ,ν f.':.J·(1 σι ί-1 Jωι, -: fΊ ν irJ.εσ fj
ι:ιω·ι ;:χ::,:χ.;εt"'u.1τω
'
:,
-. '
' ν εμϊ.
ι.ει:,1.. 7 fj: ζω·η:; χ.:ι.t' τ·η
ιε:>σt
1

1

�.

":i;__'I Χ):λι�ν --:ε;νώ•J. ')'7:�:,-:ε:,,-.ι

1..-

z,;μ-,, μ.ε·.,ι,ι:ιοοt :t.J.::;·ησεω:; -:συ ':J.Λ7':.ι')Jtσμι:ιU -:ι:;ϋ iΨ9::ιι�-;:συ τ.:ε:ιιλχμbiνοJ•ι
- r:; ο·r,μιοJ�":ιχ.c-:-·η-:ι:ι:,
ι:-r,·ι οι�γε::ισι :
τf"ι'ι σ Jγχ.Ξv-:::ιωσt, "":'J''ι Οι1.λο ..:ιι:rμ6,
1

\
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-:-r1 :; Ι ιr:.ι�'Χ:Χ., του Βο·;��!σ:1.r.ιϋ hέι.
1.ων ίΟ�υ-:ών -�eι·r,σχ.ειών ά.γαπ·η;, και
τών μεγ&λω•ι μ.ον�t1τιι.ώι τ%'\'μ.&.
-;ω 1.
1ο\ JΠά�ι.ει ι:,' γ_,j-;ό το &�D�r.;
ϊίΊ)οr:;ς γι�� λεπ-rομε:ιέστε� r1 μ.ελέτη
'
r, ,
"
-:-ου π�οvΛ·r1 μ-:ι.τος τω'J π·rιγωι της �γ�.7= η:;-ΙνεQγεί�:; κ7.l τώ'ι μ.ε·5ιόΟω,,
:,v:ι.π7�ξεω:; κ::χ.; /.:)·r1 σtμ.οποι �σεώς_
τ·η=. JΙ�έ�ει να ί.:JΟσ-;ε,θfj Οτt έ(/.,,,
"
Ι
'" ι
,
\
ι,.:ιι ε'ι'Υ. εΛ':J.ϊισ-::ο μ.εα?ς τωι 01.π:ινών χ.:ιι τώι ΠQΟσπ:χ.·9ειώι ίtfJJ Ο1.
�'1.1ιων-:-:ιι ;ι7 π:>λεμικου:; σχ.-:ιτ. ;υ;
_:η X:t.! γι� -:/'jν μελέτη ,:ώι, Π�Γjγώι
,ι;)σ.χή:; έ•ιε�γεια.:;- 6',τf,9-ετο �,ι�
�-�ν έtευv,. κ1.l χ-:tλλιέογει1. τΎ'[ς ά.
νιΟιοτε) eιϋ; iγά.π·η:;, '7'Χ iποτελ�
σμ:ι:-:ι. ,,5ti f.σχν έξ6 ϊ, ω:; εϊ)εQγετικ&.�
Ί�πίσ·ης, έiν ό χα·.9 ε•ι:χς μ.-:ι.ς ·η S.ελΞ.
στ·η'Ι ποσσωπι-ι.·ή -.συ ζω η ιά Ί :ι
λ1.c..ωσ η τ·'J·ι μ::��ο,. τώι, συγχιι·fισε
ων μiσ-:ι J:: χ1.! έιεQγειώι έι8ρότ·η
, 7. :ι�:Ξ. f'ισ·r1 Οέ --:·!1 ν μ.ε�fο,. τώι
-;ος, ι
1.ίq9·r1:1.ά.-:ωJ κ:ι.: ένε::ι·:ειώι iηΟιο.
.,...
. ,
..
-::ει.οι� 'Υ.. "',"1.ίi.r8-π�ι:ι: ol.'1.. τ-:ι α.J5:-.ι<:)':t:ν7_ �ν-::1.-μ� 1.ύτ·Γ1 --:·Γ1 ν άλλ,.
i'·'Ι στο Ι'1ϋ μ:ι::; χ:ιt -:·Γι I tJΙ.)μ.περιq:ο
':J'Υ μ:ι: ,J'). bελτιώ-11με τh ·ή.,.9ικο
χ.λt'μ:χ. το,j ά.ν''-?ωπινου �,iνους χ:ι�
·5-� ;-1:1:v:ιοUσ:ιμ.s. Ψi σJν-:s.λiσουμε
Π1.γf1. εί:ι·fι Ψfι ΠJi.J Πt:ιισσότερr;
σε
�
1
.....
'
\
•
:ιτ.ο --:-r,·1 6�:ιστ'Γ1 �ιοτ·r1 τ:ι --: r,::; ουι::ι.μι\

χ·r1 c Τ.?/.t,ιΧ.-r,ς -ι.:χί ·6Ίς :ι.μ. ιλλ·ης τώ1,
έξ�r;λισμ.<ί)v_ 'J�πέστ·η ό χ1.ιρΟς να.
γιv-,1 ·η έ ·17:ιι:-ι Υ.. ·'Ι Χ '1.λλιέ�γει :χ. Ο·η
μι'Ju�γιχοϋ ?όλου Jπ6...9εσις ΞνΟς $
χγ_στου.
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ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ
'Υπό Ίω. Ν. Βασιλη
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Ε τη ν αίιrο:.τχέδ,α αύτη λέ
ξη <<αύτc,.ιυητική» θέλω �α
χσρα.<τηρίσω τη, μέec5ο έ<εί,η μέ
την όποίο μπορε,, νά έ'τιτί,χη ό
σημερ,νός σ τ-cχαστ1.<ός μελετητής,
έν μέρε, τούλαχ,στον, τά 15:.τα ά\
λοτε έπετύyχαναν μέ την μύr,:.τη στις
κλε,στές σχολές οι 5λ6,οι πρόyο1,οί μας.
Ό Εί.ριπιδης
χαρα-<τηρίζει ε1 :.τι έ'<εί ιους όσοι κατώΓJ3ω,αν νά
μπούv σ' αύτές τις έ:τωτεοι<ές όρ
γανώ:.τεις και νά ύπο:.ττούv τη, μύ
η:.τη ('Όλο,οι ΟΙ δ,ά των μυ:.ττηρι
ωv διελθόντες ΟίΊτοι y ιωρίζοι,, 1ήν
άρχήv και τόv σκοπόν της ζωης,>,
Έπcμέ,ως μύησις σημαίνει yνω
σωλοyι.<ό κατόρ9v..,.ια πού ό σημε
έοευvητής τού δ,αστήματος
ρ,νοc,
κσί της yεvετείρας του γης, νc,.ι ιζω,
δτι δέv τολμδ: vά ίσχυρι:.τSη δτι τό
έπέτυχε. Γιατί όχόμα ή έπιστήμη
δέν μας εδωσε
ί.<αVCΠΟΙητ1 <όv ό
ριο,.ιό περί ζωης, άφου άγvοει .<αί
την άρχη και τό τέλος της Τούτο
εΤναι και τό δυ::ι.<c\ώτεοο α'ίvιyμα
πού άντιμετι.:πiζει ή άvθρώπινη σκέ
tj,η. Άλλα και όπό &.λλα σωζόμε
να σχεη.<ά με την μύη;;η, μέ αυτή
τη λέξη εννοούσαν την δράση, την
τέλεση, δηλαδή την άτομική προσ
πάθεια_ ή όποία όδηyούσε τόv μύ
στη σέ ήθικά, σέ ψυχικά και σέ
πνευματικά έπιτεύyματα, π ού τού
χάριζαν, τελικά, σοφία και μακα
ριότητα. Αυτά τά δύο άyαθά άνέ
καθεν ό &�θρωπος της γης έπιδιώ
«ει νά άπο'<Τήση μέ δσα μέσα δια-

θέτει. 'Αλλά γ,ά νά τα επιτί-χ1 σά"'
άyαSο του άvαφαίρ:,ο, ,τρέπει νό:
yιωριση την άλήSεια Και τά μέσα
ποu δια6έτc:ι γι' αύrό τό έyχειρη
μα εi',αι οί αίσθή:τεις του, τό λοy•
κό του, οί ψυχ <ές του δυνάμεις
στcχ•.:χ::ι rrι;,
Τούι, σύyχρc ;ους
μποροιιμε νά τοι,ς χαρ�<τηρι::ι-οι.,.ιε,
yεν <ά, σαν λoyc.<ΓJQ τι.<ΟUς 1\ λοyι
ο τ, ωυς κατ' 'ΑΓJ ::ιτοτέλrι,, και σό:ν
ΟΠως
μι,1,J Τι <Ους Π διαισ ίJητι ωύς,
ουνηθιζοι..v να τούς όνc,.ιαζοι., ση
μερ::.
Κσ; Οι δυό cμως αurες κατηyο
ρίεc,, πρέπει νά τό άιαyνι.:ρί::ι-οι,με,
είλ φινα, πρc::ι-παθούv νά τrλησιά
σοι,v, νά yνωοiσουv, και νά κατακτή
σουν την αλή8εια.
'Όμω<,, ή κά8ε μία άπ' αύτές,
μεταχειρίζεται δ.<ό της τοόπο και
αωλοι,3εϊ α'λλο δρc ,.ι ο
και
Οί λογιστιωί, έμπνέο ...ται
καθοδηγούνται άπό τις άοχέ:ς της
Νοησιαρχι<ης και της Αί:.τθησιαρ
χι<ης Φιλοσοφίας, ή όποία στηρίζει
τή, άπc <τηση των yνώ::ι-ει.:v άποκ.λειστικά και μόνο,
σ'τη, ίκανότητα τC:; πέντε αίσθή::ι-εω, και στη
Εί-vαμη τού Νού Και οί Έπισ'τη
,.ιες οί θετικές στα 'ίδια βάθρα θε
μελιC:-,ουv τά ποοiσματά τους. 'Αν
τλούν δέ: τό κύρος τους και την γο
ητεία τους ά.πό τ ό πείραμα και την
άπόδειξη.
'Έτσι, οί λογιστικοί κινούνται
άνετα και βοίστκοι,ν εϋκολα και &
φθονα τά μέσα της καταρτίσεώς
τους στά συγγράμματα, στα άνώ-
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--τατα έ <παιδει.ιτήρια, στiς διάφορ::ς
,και ποι,<ίλες Σχολές. Ή άπλη έπι
θιι,.ιία τοι.ις για μόρ:ρω::τη ί<αvοποι
εί'ται είίκολα.
Οί μι.ι::ττ ,ωi ά:κcιλουθοCιv την Έ
σωτερικη λεycιμέvη Φιλο::τοψία, ή ό
ποία σαν μέ::τοv άπcι<τήσεως
της
Γvc.:::τεως παοαδέχπαι τiς ψι.ιχιι<ές
δι,,όι,.ιεις πού ψωλιάζοι.ιv μέσα στον
πι.ιρηv:χ της ά:v9:�ώπιvης ύπο::ττάσε
ως. Αύτές ο,μως στους περι::τσότε
ροι.ις ά:vθρώποι.ις βρί::JΊκοvται σέ λαv
eάνcι.ι::τα κα:τά::ττα::τη, για νά έ.'<δη
λωΞ;;C 1 δέ ,<αi ν' ά,απτι,χ3ουv, ά
παιτοCνται ώρι::τ μέvοι δpοι καi κα
τάλληλες σuv3r, <ες.
Έ,ώ cμως οί λοyισηκοi
βρίσιωι.ιv �ι.ικολο καi αφ3cια τά μέσα
για την επίδο::τή τοι.ις, οί μι.ιστι ωί,
ά:vτί€::τα, εχοι,v περιωρι::,,μέ,:χ καi
δu::τεύρπα τά μέ::τα yιά τη; '<ατάρ
τι::rή τοι.ις
Σπάνια είναι σή•μεοα τά σοοαρά
σι.ιyyρόιμμc.'τσ το ά::rχολοί1,.ιεvα με.
το, Έ::τωτερ.σμό 'Όσα δέ σοβα
ρό άπ' αύτά κι <λcφοοοCι
εΤvαι
y::,c μμέvα σέ σιr,.ιβcιλ <η καi άλλη
yορι'<ή )ιλC:::τ::τα. Τά πφ.:τ:rότερ::χ
εΤναι Ί,S <ης προελεt:::τ:ως, ό!,Jφι6ό
λου, κατ' έ ,.ι έ, άξίας Τά τελει.ιταϊα
πρcέp)(c,ται άπο
δύ:, φιλ::::rοφ r<ά
σι,·::ττi1,.1ατα του Σc.t- (ύα καi τωι
Ε' εvτάvτc..:
Αuτά κι,σίως διδάσιωυv, δ::τα τού
μεταφρα:19η στην
λάχι::ττcv εχσι.ιv
καi
Έλλην Ι<ή, τη, αύτc ωριαρχία
την έ<δήλc.; ::τη δυνάμεων άπο τον &v
E)pc.:πc I γιο. νά καταπλr;:τ:τοι,ν καi
vc' q-9ό.,οι _. στην θαL1,.ια τcποιια. Ύ
πο[,: <VύOLΙJ μεJc5οι.ις άτc,.ι <ων ά
σ <r,:τει.:ι yιά τΤ}Ι άπό<Τr,::τη τC::; ί
καvc,ήτωv αυτe,,1,
οί όποίες σι.ιχνά
αποβαίvοι,v fπ <',1δι.ιvες κ:χi όλέ3ρ,
ες γιά τούς ά:: <Οι Jέ,:JJς έάι δέv
πc .ρ:ιωλοL ;ουvται άπο
πεπ:ιρα,.ιέ
vοι.ι, Διδ:χc <άλοι.ις.
Θc έλάμ6αvα το Θάρρος yιά κεί
v-:,�c ποί. ρέποι.ιv προς τc) έ::τωτε
ρι::τ ι,-10 vό rοί,ς σι,στή::τω για ν' ά
πc«ή,οι,, μετά λόγοι., την αύτcω
ριαρ,χίc., νό. στραφου; στους αο
χαίοι.ιc- Έλλ.� 1εc σ .ιι γyρ:χφϊίς και yι
λο::τό:ι,οι.ιc,. Ή άπά3εια <σι η α:ταρα
.ξία δ:Sά:1,ωνται
είς τά σωζόμενα

•

τών Στωι <ων. Το θαψα::ττο σύγ
yρ:ι,.ιμα yραμμέιο σ-τή, Έλληvικήν
1 ου Μαρ ωι.ι Αύρr,λιοι.ι << Τά είς έαι.ι
τοv> εΤναι το ά:vε«ίμητο έφόδιο για:
"άθε στοχο::ττή. Το έyχειρίδιο ·:ου
Έπιι<'τήτοι.ι πρέπει vά είναι
·;ό
Έy<όλπιο του κάθε μu::ττιωυ
Τό:
σc.:ζc1,.ι::vο των Πι.ιθαyορείc.:., άποτε
λουv το Α καi το Ω rων μv::ττι:<ώv.
Ό αύτοέλεyχος «Τί εiΠCΙJ, τί εκα
μc., τί παρέλειψα vά πράξω,» στον
όπο'i'ον
ι.ιπεβάλλοvτο οί Πι,9::χyόρει
οι, εΤ ιαι άπαρχη της στροφης ·rοος
την έ::τωτερ <ή μας ύπc:ττα::τη. ΕΤ
vαι ή άπαρχη της έvδ:χ,<οπή::τεως
πού μιό μέρ::χ είναι δι,νατο νά φ9ά
ση καi στο μι,:,,τ <Ο έ.<ε'i'νο διάλογο
πού θά άπcβη ό όδηyος ι<αi :> κα
λύτερο', ε,<παιS:ι.ιτής μας
'Από
κει μέσ-ο 8ό άωι,:τ8η ,1 βροντερή
φω,ή της σιγης πού 6ά φc.:τίση το
Νου μας
Οί μι:1τι,ωί, δ ι,-1 ως,
απο rότε
πού σίγησαν τά μυστήρια,-..πού
δρα::τα.· τc:JC θετ, <ά στη χώρα μας
<αi άνέSειξαν τούς
Σοψούς καί
1 ο.:ις υπέροχους μC::rτες, εχσc::ταν ·, ό:
ά::rφαλη κέ ιτρα cποι.ι <<βρί: <c.,•:» 6:
φΘοvc· τό μέ:τα γιά τήv 1 <CΝοποίη
ση της ροπης πού αίσθ:χν6vοι.οαν
γιο. τη; κατά'<τηση της Γ vC:::τεως
καί τήv άπc «η::τη της Έ:τc.:τερ κης
Βέβαια σιΊ,.ιε'.Jα
τοι.ις ί::τοροοπίας
λc1τo1.-pyoC, κλειστές μι,:ττ.•<ες όρ
yονώ:τεις καi ί::τχι.ιοίζc,ται δτι ό..<ο
λοι.ι,;ουv τήι παο&Sc:1η τr,ς Έ:1ω
τερ ι<ης Φιλοσο:pίας Δι,:1τυχώς δ
μωr σύτc' τc' μι:ττ ,ά κέc•ρ:χ εχα
σαv τ1); ά<τιvοβολία καi τήv θέρ,.ιη
ηϊς Ί εpας Έ:ττίας πού αλλοτε κα
τέ<αιε τά άν3οώπιvα πάθη, έφώτιζε
κο i μετεμόρ:pι.: ιε τούς ε'ς αύτά Φοι
,-C:.,ταr σέ αγνούς μC:ηες κ:χi σ�
φωτοδότες της άi,.ιι.ιήτοι.ι κοινωνίας.
'Η ά<τιvοβολία τοι.ις δει ξεπερνάει
τή1 ό.<Τ,νc6ολία της <α.Sήλας ·τού
ανάδει μr λοι.ι ι,-1 ίvιο άπό χόρτο ΕΤ
ναι άπλες ;τι.ιycλαμπίδες ι
ΆΙ'λό έάν τηρη3::::ν οι :Sροι ;υύς
όποιου, c κηρυf τώ, Έλει.ισιιίc.:.ι
δ·έyρ:χψε στηv π::,όρρ,,σή τοι.ι κατά
,η. :;-ι:ισξη τηc: .τουπης (ΧΠΟ rηv
Άθήιc· στή1 Έλει,:τίvα,
yιατi ιά
μή λειτοι.ιρyήσοι.ιv 1<c.ί σήμερα Έ-
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σωτερ.κο; κί <λοι, πού οί μυ::ττι,ωί
-θό: εύρ ;;.<αν τό ιμ,χ <ό τους κατα
φύγιο, Κα1 ή πρόρρη:rη έ.<είvη
J-εγε <<'Ας άπέλθη έ<εΪ.ιος πού δέ:v
εχε1 καc::χράc χ.::ίρ::χc κα1 rηι ,1ωvηv
αξιJ.ιετοv ( δηλ : :pα:pλ::χτας) >>
Άλλό: έ:pιστω την πρ:::::τcχη στό
έξη c, άταπο γιό: κα8ε ::ρεu.ιητή Έ
αv 01 στοχα::ττέ:ς κατέχων τ::χι απο
-την τυ<j'λη πι::ττη κα1 , η, .τροσήλω
ση στό άλά9ητο τc':J.ι μεθό5ω.ι ',τού
άκολοι.,?οC,, ή μοvc,-ιέι:::ιά τους θά
1 cύς όδηγr1 :,η ά:rφσλέ::ττατα σε •,JU
")(,KC .<α1 διανοητικό άδιέξοδο
Ό
-ά.ιrι,<ειμε.ιι<ός τους
c <cπός,
πού
εϊvαι ή κατάπη::τη της άλήθειας θ'
άπομοφί,εται σι.,.ιεχως
Τό: κενό: πού θό: σvvαvτοίιv στις
άτο,-ι <ί.ς έ:ρει.,.ιές τοι.,ς, οί άποριες,
�ί ι':.::τωτερ <ες άvη::τuχίες, τά αi,ί
γ,_ιατ::τ καί τά πaο6λή,_ιατα πού θό:
πc:ροι.,::τιάζc,..,ι,ται σε κάθε rouς 6η
μα, εί .ιαι φv::rι.<c; .ιό: μη 1 <α.ιοποι
οvvτ::χι ηλήρως Τότε, ή άμφι6ολία,
ό σ <επτι.<ισμός καί ο; άvάy.<ες μι
,6:ς όπωσδήποτε έσωτερ <ης
ί::τορ
pοπή::τεως Εό: τούς όδηγή::τcuv η εiς
τc.ι άγνe,__::ττικισμόv η είς τό Δόγμα
Κα1 τά δύο αύτό: διανοητι<ό: ν:ηή
ματα εΪναι ολέθοια καί ά10.::τχετικό:
της έξελίξεως τοίι τr,.::ι.,,.ι:χτ <Οίι άv
'θρC::που Είνα, ό -τάφος τοίι σ-τοχα
•a του πού άι,τί νό: διαλογίζεται, 6α
πι:ηεύrι , καί ά,τί v' άπινο6ολη φως,
€)α κα-τανrή::τη άρνησις
σ <cτειιή,
αύτόχειραc, γιό τc.ι έαvτό , ου, κα
-τσ:::ττρ:πτ :ός για rούς ':i\λοuς Γι'
αί.τό στις :πιδc:rεις αύτέ:ς ;<ρειάζε
' αι ί φωτ,ο μέι,ος Διδά;; <cλος ι<αί
-σ1ε.ιη κJί ειλικρινης σι.,ν:ργα::τία με
τούc, όμοιδεάτες
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Άλλα 'ί::τως μ' έοωτή::τετε: Μας
θέτεις σ' ενα δίλη,μμα Δυ μπορεϊς
νά μας 6γάλης άπό τοίιτο τό άδιέ
ξοδο, ΈγC:.,, δχι Εί ,.ι αι ι<' {γώ ::vας
όπλοίις Ε.ιητός, ε.ιας άπλους ι:ρωνη
τ11..;
Σαι προσκc,.ιίζω πάν-τοτε τό:
πορίσματσ τ ων σοφc,..,1τέρc,..,ν μου, πού
ετι.,χ 0 ι,ο γνωρίσω η vά δια6ά:τω.
Καί αυτοί οι σο:pοί λένε
,'Όταν
ό α,:::ρωπος θέτει ε.ια σκοπό στη
ζωή τοι.,, πρέπει με καθσ'Jότητα και
σα.pή.ιε•c νά .<αθοριζη αύτό τόv c :ο·-:ιτc, Πρέπει vά γvωρίζη KMCI ό-τι ό

διο λογι::τμός του εχει
δημιουργικη
Και έλ <τι.<η δύναμη rηV όποία ·,τρέ
πει vά χαλιvαγωyη κα1 vά <ατευθύ
vη σε όποιc σr,,.ι:ϊο αύτός 8-έλει. Ό
άνθρωπος εί.ιαι έ:να αίιτοδίιναμο και
αύτεξοί::τιο δu.ιο.μιr.<ό έγώ. vΕχει δι
κ::χιc..:μ vc τrροοδεύη κα1 ι,c μάθη
Κανείς δέ:v μπορε'ί vό:
τη.' άλή9εια
το; ε,-ιποδίί,η στη; πρc::τπάθει::χ αύ
τrι Γιατί n φύσι ς τοίι εχει δ�::τει
τί δ 1<αιι...,.ιο vc q:3ά:τη στη; rελειό
τητc,., vό άvαδειχθη Θεός, προ::τωπι
,<Ο< Λόγος Mόvc; ή α:γ.ιοιά του, οί
σ5u.ια,-ι ίες του, ή όκvηρία της σκέ
ιι,.::ώς του και ή άτc 1ία της 6οuλή
σεώc- ,οι., Βσ τόv έ,-ιποδίσοvv vό:
φθάJη ε.<ε'ί πού τον προορίζει ή
Θ:ίο Νομοτέλεια» Γι' αύτό
άπο6αί .ιει πρ:,; ταρχικό μέλημα τό ξερ
ριζωμα
αύτώ.ι rωv άSu.ια•,-ιιώv
-6:παιτε'ίται ή κά3αρ::τις 'Επί του
πρc<ειμέι,ου έρωrώ
Οί στοχαστές
μας, Λογι::ττ .<Οι η λ\,::ττ ωί, εχοuv
καθορίσει τ6ν σκοπc τους,
Μας
εδv..JC; ενο όρισμά τοίι τί εΤvαι ή
άλr;3εια, 'Έχοι.,; σαφη ίδέα rοίι άv
τ <1:ι,-ιέvου
πού ζηrοίι, vά σuλλά6οιιv,

c\ι..:,

Δuστι.,χως τά σvγγράμ,,-ιατα ·,τολ
λωv φιλοσό:pι..., συyχρο.ιι..;; :ωί ·,τa
λαιών
φα.ιερC:· ιοι.,ν -την , τ :ποί9 r. ::τί
-τοι,r δτι ή ά\ή9εια δέ:.ι εΤvαι ·,τρο
σ ιτη
στcι α, • .Jc..;no 'Ο αι3ρωπος
έvα
c:ίσθά,:ται EJO δέοc; για τηv
τέ;,ση της άλή::ιαc, Οί δέ σεολό
γοι χριστιανοί q:3&,-ταv- έι: ,.ιr,.ιείον
τες ,ήν άπα,τη::τη τοC Ίησοίι στη;
έ:ώτη::τη
�Τί έ:;τί άλήSΞια, οτι
έγω ει,.ιί ή άλή3::ιω>, vά ποC.ι δτι ό
'1 r,σοίις εύρέθη σέ: άδυνο.ιμία vά κα
θορίση καί αύτός τί εΤναι
άλή
Βειc: καί είπε αύτό: ·,τού ,:Τπε. Καθ'
ήμδ:c- δμως ετσι ε,πρεττ.:: νά άπαvτή
ση ι<αί Βσ ,-ό άvαπτύξοuμε ·,ταρακά
τω Θσ σαc άvαφέρω τί γράφει κά
ποιος συγγραφέας για ενα σύγχρο
νο φ λόσοφο, ό όποϊος άπεuΗuvόμε
vος προς τό ύπέ!ηατον V ον ελεγε:
<,Πάτερ, έάν κρατεϊς την άλήθεια
είς την δ.::ξιάι σου καί την ί <ανότη
τα της έοεύvης είς την άρι::ττεράν
σου, δώσε μου την τελευταία, διότι
ή άλr,::ια άvή,�ι μόνον είς Σέ, Καi
άλλος έπαναλο.μ6άνει τό τοίι Πλου-

,17
,άρχου άλλοιωμένο: <<Ό Σατάν κα
-τεϊχε την άλήΞεια πτόJ οίπα ό χα
;ρα-γμέJη σ' ενα καθρέπτη. Για νά
<ρέρη σύγχι.,ση στους άv3ρώπους ·,τέ
-ταξε
τόν ωε;:,έπτη στη γη πού
φυ::τ, <Ο /,,γ,;ε χίλια κομμάτια. Κά
θε &.3ρωπος πού 6ρί::ι•<ει ε;α κ::ψ
μάτι
καi 6λέπει μέ::τσ τον έαι, rό
του νομίζει δτι εύρr, <ε δλη την α
λή3εια, ένώ κατέχει ε;α μέσος της
Άλλα ό Πλοίιrαρχος
άλή3ειας>>
.άιαψέρει δτι οί &νθο:...ποι της γης
ο υ;εpγαζcμενοι ποέπει νά μαζέψουν
-,·σ κομμάτια της αλήθειας νά τα
σu)ι.c\λήσοι,ν για νά βοοϋν ώλο
. εια Τοϋτο εΤ
κληρc..,.ιένη την ά\ή9
vα:ι πολύ διαφcJετικό
Τώρα άς δοϋμ, τί λένε οί σοφο1
ποίr γνωρί;:,-ομε και διαβά:rα,.ιε.
Ή άλήθειο εΤναι Γ ν.::rις. <<Γνώσις
-άλά3ητη», αίιrό σημαίνει ή έτυ,.ιολο
γίc· τη, λέξΞως 'Από τό στερητι
κό; Α καi τό λαι-3άvομαι. 'Αλλά τί
νος πράγματος Γνώσις, Γν&:::τις τω;
cύ::τιών '<αt τών Νόμc.;; της φί.:r.;:ως
Γνώ::τις τών μορφών και τώ; σι,,ει
δή::τεω,
Γνω::τις rr\ς ·,rροΞ.λεί.::τ:ώς
,ους καi τη ς σι,,9έ::τεώς τους Γνώ
σις τών γνωρ σμάτω; τους, των ί
διοτή rων τους, τών έvεογειω.ι τους
Νομίζω δτι εfναι €νας ώλοκληρω,.ιέ
·vος όριο•,.ιός πού ί,<ανοποιει και τον
πιί, άπαιτητ <Ο ::ρει,νητή.
Τώρα: άς δοC,μ ποια μέ::τα δια
θέτει ό ανθρωπος για τrμ 0:ΠCΙ<Τη
ση τηι, ώλc«ληρω,.ιενης αύτης Γ vώ
--σεω, Έ:.δω πρέπει νά συγι<εράσω-με τα .μέ::rα πού
μεrαχ:ιοιζονται
χωρ ::rrc οί Λογιστ,•<01 και οί Μυ
στικοί
Οί πέπε αί::τθή;:,-εις ιω1 ό Ncjς
·άιήιωι,ν στό ένΞDγητικό μέ::το
πού
-cισθέτει ή συνείδηση καi πού εΤναι
ή Έσωτερ.κ11 υπό::ττα::τη rοϋ άν9ρώ
που Αύτή εΤναι τό κινοίίν, τό διδον
/,ωή;, ενεογειαν, yνω::rτ.«ήν iκανό-τητα στηι μορφή πού λέγεται άν
θρωπος. Συνεπώς χp.;:ιάζεται <J"L \
λ::ιτοvpγία αίσθή::τεωι, Νου, ·.μχης
Ή συνείδησις η ψυχή εχει ενα
-πλοu::rιώτατο άπό9εμσ γνώ::τεων καi
i«cιιοτήτω;, τις cπcιες άτrί1<τησε
<'r:πc διάφορες διαβιώ;:,-ε,ς ,τJύ τέ ;:, α
cε άπό την κλίμc..<α τ rι ς ζωης.
Οί

σύγχρονοι ψυχανολυτέr τiς χαρα
κτηρίζουν σαν ύποσι,νείδητο καi τό
πεpιορίί,οι,ν οί πεαισσ6τεροι στο
π:pιφημο <,λίμπ,ντο», δr,λ. στiς ά
πc..Jημέ.:ς έπ,ευμιες Σ rό ιωτώ.pλι
δμωι, της :rι,νειδή::τεως 6ρι::ι.<�.ιται
ίιπ νωτιc ,.ιενες γνώ::τεις καi
δυνα
μεις, πού πεο 1,.ιέιοι,ν την εί.\ογr,,.ιέ
νη πνοή πού θά riς άψι,πνιση για
νσ μας φC.:rίσουν τό παρελθόν πού
εχομ- διανί.πι καi νό μας μιλή::τουν
η να μας ψιθυpίσοι,.ι κάτι γι αυτο
τό ο«οτεινό αγ.ιc..;:,-το πού μας δια
φεί.γει άλλc ώ::rτc::τ.:ι :Τναι ,1 ιστο
ρίσ τηr Ιj.v.ι(ης έsός εκοJ
. του απο
μας Αύτές cμως e,ρίσ\ωνται σέ λαν
θάνοι:rc κατά::rταση στc; ι<οινό &ν
(pωπο Γιό νό έ<δηλω9οϋν χρειά
ζονται ωρ σμένες συ• 3ηκες ι<αi είδι
κοi 6001 Ποό παντός χρειάζεται άp1ονική σιι\\i ιτοι :γία όργανι::rμοϋ
καi ψι,χηc;
Τοϋrο κατώρθωσαν οί πραγματι
ιωi μC::rτες δταν άωλου8οC::rαν τούς
βιονομικοί-ς ,<ανόvες μιας
μι,στα
γωγικης ί,ωης Ποιοι η:rαν αύrοι oi
Κ ο νόνες, Οσ τούr ά,α:πτύξοι•,.ιε σέ
πpο::τεχη μελέτη
Σήμερα ·,οϋτο
μποροC,.ινι:
τονίσοι•με ·
'Ότι
σύμψc..νο με τη; .<c:ιμοθεωpία
των
Έσc.. τφ•κώ: Σχολωι ή ά,8pώπινη
υπc:πσοη (συνείδησις •<αι μορ:�,ή)
πpο�λ3, και σύΎ1<ειται άπό τις ού
σίει: ποί• σι,,,3έτοuν την cλη φύση.
Ή Φί.::τη δ,έπεται άπό Νό•μους. Ό
,:Τναι ή ,:χρ,.ιο
6ασικός της Νόμος
νια , ή όποία διακανονίζει rάς μετα
ςίι ού:ιιώ;, μορψων και συνειδή::τεων
ο χέσεις, πpός -τόν σκοπον της ά�
νάοu έξελίξεως, μεταμορφώ:πως, τε
λειοποιή:rεως και θεοποιή:rεως αύ
τών, δια της άλλr,λεπιtpό.::τ εως I α1
του {pωτος
Τούτον τόν Νόμο ποέπει νά έκδη
λωση κά3r σι,ιείδη:rις σαν δ <ό της
Νcμο για να μποpέση vά ·rλη::τιαση
,<α:ι γ;ωpιση τήv Άλή3εια. "J rαν
λοιπόν ό '1 ησοϋς ελεγε δτι έγώ εί
μ • ι'1 Άλήθειc.:, ύπενόει δτι είχε έ.κ
δηλώσει σαν Νc1μο της ψυχης ΊΟU
τrμ άpμοvίο και αίιrή; έδί1δ:χξε και
έ�ελαικεu::rr με τό κήρυγμα της κα
Θολ <ηr άγάπης. Και ό Ίησοϋς ά
γάπη:ιε τό Παν και �Τχε άφομοιι,..-
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61 μέ τόv Πατέρα, δηλ. μέ ,η; .%
vαμη έ'<zί,η που έχει τη,ι πλα:,τι,<η
ί,<α,ό rητc vc σι, ,9έ rη καί vό: έξz
λίσ:;η τ c Πα,ι «'Εγώ καί δ Π:nι'1Ρ
μΟJ έ, έσμέ,», ελzyε. Καί έπομέ
vωr κατείχ, την ώλc<ληρωμέvη άλή
θc:ιc., τη, Γ vώση, yιcrτί :Τχ, ά:p:ψοι
ω8η μέ τό Παv, έyvώριζε ωί άω
λου9οCσr τούς Νόμους .-ου Παvτός
Ί-i πραyματι <η ί:νν::>ια της άπαvτή
σεώς του ηταv. Πράξατε δ,τι πράτ
τω, για να yvωpί:;πε τηv άλή3zια
Άλλc οί Έσωτεpι,<οί κι: <λοι έ
θzταc σα1, i5ρο yιό τr,ι είσc5::>
εiς
αυτούς τη, Ή9 <η κατάσταση rou
έπιθι,,..ιοC.vτος ,α πρ:::σέλθη εiς αυ
τούς για vα μεταδ<.:.:τοι,; την Γvώ
ση, -:-ην Άλή3:ια πού •<ατείχαv 'Ε
πομένως Ή9. <η ,<αί Γ ,ώση εΤ ναι άλ
ληλέ, Ξzτες εvνvιες για τούς Έσω
τερ ,ωύς Ά.Jετη καί Σο:pία εivαι ά
χώρ :;τες 'Sιότητzς του πραyι-1ατι
κοC Μύ:που
Κc.τόπιv των c:τωv άνέ:pφα σάν
προzισαyι,.,γικα σέ yεvιι,<ές γραμμές,
yιό. τηv μέθοδο της Αύτο,..ιυητιι<ης,
θα σας ύπε1,9υμίσω τί έπίστευαv
δύο μεγάλοι Σο:pοί '<σί τί ύπε5είκvυ
ω για την έπιτU;(η έ:pαρμ::>yή της

Καί ο 6α3uστόχαστος Ήρσ<λzιτος
έλ:yε «Διζή:τασ8αι (έρzυνή:ταπ:, ά1,::1cη1ήσατε) αύτc; καί μο::7ι πάι
τc. ,ταρ' έαι, τοίι».
t
Ό δέ Μά.c. ως Αυρήλιος έ:S:�: JΚE.
« Σκάππ μέσα σου, οσον ,τc:ρ.σσό
τερον σκάπτεις τό έ\5ον σου, τ6σοv
περισσότεροι άvα6λίιζει ψως».
Αύτc ειvαι καί ό σω:ττός δJόμος
για τούς έ)σωτερ.κούς στοχαστές
1 ιά vα ορ::>C, τη, Άλή3εια.
Οι δύο αύτοί σοψοί πρέπει vα θz
ωρηθοC,ι σαν οί θεμελιωτές της αύ
τc ,..ιυητι'<ης
Ό πρώτος
χαρο'<τηρίζεται δι1σ
cόητος, σ,<οτειvός. Καί τοίιτο γιατί
τό ί5ι6τuποv της διατυπώσεως των
c:::-ι μάτων του ποοέρχεται άπό τηv
ί::>χυραν του άτομ ι<ότητα,
δπως
συμ6σι,ιει στους αί.τοδίδcι<τους, χω
ρίς να έπηp:άζεται ά�πό την κα8:,λι
κότητο τω ν άλλοτρίι..., συλλήψεων
Τι,.�c., ποιος ε�.ιαι ό τρόπ::>ς της
στρο:pηr μα, προς τό «ε,5vι» ήμων
yιc να έπιτύχι,.•,..ιε την Αύτcμύησή
μας, θό πρcσπα9ή:τω ωλοτε να δώ
σω μ:ο <α στοιχzί'α Αί,τομυητικης r
ποί, έλπίζω ο<αί εϋχc,..ιαι ,α 6:η8ή
σοι,.ι δλους μας
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είναι πολιτισμός; Τί έι1νο
ούμε λέγοντας δτι ενα ατο
μο η ει1ας λαός εΤναι πολιτισμένος,
Ποιc είναι το στοιχεϊα και τα yνω
ρίσψcrτα τού πολιτισ1μού, Ποιες οί
έ<Sηλώ:πιr του και οί καρποί του,
Ποιος εΤναι 6 άiληθινος πολιτισμός,

Πολλοί αν9ρωποι και λαΌί Οεω
ρούJ1·αι πολιτισμένοι, ένω &λλοι χα
ρο:ι,<τηρίζσ.rrαι άποιλίτιστοι, αγριοι
η ίιποανάπτι.ι<τοι, κατα τn λέξη της
μόδας ΕΤναι ένSιαφέρον να έξετά
σοuμ, πωr; πρέπει vo. :<δηλώι1εται
μιο άνθρώπινη ψι,ιχή, πως πρέπει να
είναι ώρyαινωι-ιένη μια κοινι,,;ι1ία, για
νο. τις χααακτηρίσοι•με δ καίως πο
λιτισμένες.
"Ας δοCμε
τί εΤναι πολιτισμός,
σύμφωνα μέ τα γεν •<ως ·,ταραc.:δε
yιμένο.. Πολλοί 6ρισ1μοί εχουι1 δοθη
στη λέξη <<Πολιτι:.yμός». "Ας άιοί
ξουιι-ι- τα έyκυ <λοπαιδικα λεξι<ά.
<<Πολιτισμός εΤναι ή καταιπαση
της κοινωνίας πού άι1τCΧΙπαφίνεται
στις προuποθέσεις οί όποϊες άπαι
τοϋνται διο: βίοι1, δπως τον άπαν
-τ-οC.με στις πόλεις». Ποιες εΤναι δ-

μως οί προυποθέσεις πού άπαιτούν
ται δια βίον δπως τον άπαντούμε
στιr; π6ιλεις, Αύτό ά,φιβως
cίναι
τό rτρόοληιμά μας
<<Πολιτι,J-ιμόc; είναι ή κατάσταση
τη.ς κοινι,,;ι1ίας, πού διαφέρει στο
φος, στις πσοαδ6σεις και στην εύ
μαρειο., άπό την &γρια, τη βάρβα
ρη καί την ήμι6άρ6αρη ζωή» Ποια
δ ι-ι ως είναι ή βάρ6αρη
και
ποια
ή μή 6άρβαρη ζωή, Αυτό ά:οφι6ως
πρέπει νο. cξετάσουμε
<<Πολιτισμός εΤναι ή κατάσταση
της κοινωνίας πού διαμορφώνεται
σαι1 άποτέλεσμα ι-'νερyειων, οί όποΊ
ες Τ'Είνοuν στηι1 ύλικη και πν.ωμα
τιr<η άvύψωση τού άν9ρωπίvοu γέ
νους». Άλλα σε τί συνίσταται ή
πνεuματιι<η άνύψωση, και ποιες εί
ναι οί έ<δηλώσεις πού τη χαρακτη
ρίl οuv,
«Πολιτισμός είναι ή ήμερότης τοCι
ήθους και ή εύπροσηyορία». Άλλα
ήμερότης και εύπροσηyοοία εΤναι
καλοι -r.Jόποι σι,•μπεpιφοpδ:ς.
Δεν
άρ-:ούν για να συστήσουν πολιτι
σ ,.,. ό. Είναι άπλως έι<δηλώσεις του.
«Παλιτισ1μός εΤναι ή προαγωyη
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,ων βιι.:τ <ων O'JC.:V <αι ο εςεuγεvισ�-1ός
,ης ζωης ΠΟU Ε.<δr,ιλ.ώ\.C:Ται με τα εp
γα ,ης τέχνης, της έπι::rτή•�-1ης και
,ης φιλολογίας, κο.3ώς και με ,ις
r<Ο,νωv.<ες και τις πολιη<ες παρα
δό::rεις» Άπό που δμως πηγάζει ό
έξεvγεν,σμός της ζωης; Και μήπως
,ά εογα τ11ς τέχνης, της έπι ::rτή ,.ι rις
και της φιλολογίας €Τναι οί εϋχuμοι
καρποί του πcιλιτισμου και δχι αύ
τός σίιτος ο πολιτισμός,
«Πολιτισμός εΤvαι ,ό ο:Ξροισμα
Ο,<0πC:.1 στους οποίους άπο6λέπει ή άν:pC::πιvη δρό.::τη iϊ τό α8ρπ::: ,.ια τώv άξιώv <αι τώv άγαθώv,
τά οποία πσοάγοvται άπο τήv άv
θρC:: πιvη δοάση)) Άλλα -τό κιvητρο
πού έχει σή ,.ι εοα ή άvS')ώπιvη δράση
εΤναι για τή μεγάλη πλειοψηφία έ
yι.:-<εvτρικο και σάv τέτοιο δεv δη�-11οι.,ργεί βέβαια πολιτισμό
ορι
Άπc τήJ παρά3εση τc:n.::v
σμώ.ι γιό. ,όv πολιτισμό, πού καvέ
vαc άπ' αίπούς δεν μας ικαJοποιει
άπl \ι,το., γι.ιεται φανερό ΠCJ::J λίγο
σι .ι: vοούμΔα cλοι :xvc ,-1:ταξύ μας,
δτο.v μετο.χ:ιριζόμαστε ,ή λέξη «πο
λιτισμός».
Θέλeι.ιrας οι έπισ'τήμοvες vα δια
κρίvοι.,J διάφοpες διαβο.ί:� �-1 ίσεις στήν
έξέλιξη του πολιτι::rμου, χρησιμο
ποιου, μεγάλες 1<ατακτήJεις -του άv
θρώποu σάv σταe ,-ιούς της έξελίξε
ως του πολιτι:::,-ιου, στο.Ξμούς πού
χωρίζοι,, μεγάλο χροv <ά δια:ηή
ματα στή ζωή της άνSp:.:πότητος
'Έ1:11 ή ίστορία του ,τολιτισμοu
διακρί,:ι έπτό μc <,Jάς, μακροτά
-rαc, περιόδους, πού τις δ αιρεί σε
τρεις κατηγοοίες Οί τοείς κατηγο
ρίες είναι.
Ή άγρια κατάσταση
της άvίοωπότητος, ή 6άρβαρη, και
ή rrολιτισί,ένη.
Σ τή, &γρια, καθώς ,<αι στή βάρυπάγονται αvα
6αρη κατηγορία,
τρείς πε1:JίcSοι, πού όvαμάζοvται ·,τα
λαιά, μέ::rη και vει.:τέρα. Στην -.τολι
,ισψέ.ιη κο. rηγcρίc δε\. υπάρχει δι
αίρ:ση ,rεριcSι,...ι
'Ac δ::Juμ- ποιες εΤvαι οί μεγά
λες κατc1 <τή:1εις της ά,3ρωπ6τη
τος, πού €εc.::ρ::Jυvται σάv στα3 ,-ι ο1
και
διαχωρίζονΤ'ες τις κα rηγορίες
περιόδο._ις πού ά,αφέρ::χμ.::

,ωJ

Ή παλαιά περίοδQς rης αγριας
κατηγο,:Jίας άpχίζει άπό rή δημιουρ
γία γλωσσ.1«ης έπικοινι.:,ίας με ε1•αρSροur, q:,Sόγγοuζ. Οί ,Ίv3ρωποι
άρχίζοuν vc σuνενvοοC,ται στ::Jιχει
ωδώς μεταξύ rους με μια , τρωτό) ο
vη γλώJσο.. Είναι ή άρχή rou σχη
ματιc ,-ιοC rηr άν3pώπιvηr: κοινωνί
ας 'Αρχίζει ή ίστορία , ου ·,τολιτι
σ,-ιοC, ή παλαιc περίοδος rης άyρί
ας κα.ηγορίας
Τ ό χρόvιc..., οί αίώvες,
·,rεp1::Juv
Ό ανSρc.::πος έπιvc:ϊ rροπο για vά
αναβη φωτιά. Ή φι.;rιά ζε::ι rαίvει,
ή φωτιο
φωτίζει
r1ς
::;•«οτειvες
vύχτεζ, ή φωrιc διC:·χνιι τά &γρια
θηρία ,<αι προ:1τατείιει rούς :<αταυ
λισ,-ιούι τω, ά,3ρώπων 'Αρχίζει
μέ!:1η περί�Sος της άyρίας κατηγο
ρία<,.
Τ ά χρόνια, οί αίωvες, ·,τερvουv.
Ή <:ρευρπικότης rης
ά,3οωπινης
διάνοιας ώριμό.ζει Ό πέλυυς δεν
ιfvαι άp<ετός γισ τήv κα.rαπολέμη
ση τώ1 έχSp:i>v καί για τό ιωvηyι
των ζώων. 1\ .ά μεγάλη έφεύρεση ση
μειώνει τη μετά6ο.ση άπό τή μέση
ο τή νεωτέρα ποίdδο τ ης αγριας
κατηγορίας Ή έq:εύρεση rc:ι Τόξου
μ ε τά 6έλη.
Ό άyριάv8ρωπος άπέ,οησε
τήv
εuvα. τότητα σuνε\. .ιοή:πως με τους
οuν::χν3ρώποι.,ς του. Άπέ,κτη::rε οίκο
γενειc <η έο rία, με τό vά γvωρίζη
vά α1αοη φι.; rιά 'Έχει <:να ί:,χυρό
όπλο, με rό :'>ποιο μπορεί να σκο
τι,,vη άπό μc•φuά 'Έτσι ο φόβος
του λιyο:ηε�_ι Μπορ:ί άποτελε.σμα
τι <ώτερα καί υπερα::rπιζη τό οίκογε
vεια«ο του &σιιλο. Καιρός vά 6ελ
τιώ::rη την κο.�rο,«ία του και την
έγκστά::rτο.::rή του.

;1

'Έτσι, μια καινούργια μεγάλη {
φεύρε::rη ερχεται vά σημειώση τή ι..rε
τάβα::rη σ rήv παλαια περίοόο ·, ης
6σρβάρου κατηγορίας Ή ,τηλ,πλα
σ-:-ι«ή Ό c5:"'3ρωπος επαuσε vά είιαι
αyριος ΕΤ\,αι μόvοv βάρβαρος
Με την πηλοπλαστιική άπέ.,ση:;ε
μόνιμη έy«α.άστα.ση Τώρυ: εχει ά
vαyκη άπό βοηθούς. Έξημερωνει ·,ό.
ζώα και έφαp..ιόLει αρδΞι,::rη τ::Cι έ
δάφοuς. 'Έτσι πρeο,<ωρεί στη μέση
πεpίοδο της βαρβάρου κατηγορίας.

Ι ΛΙ
Άρye,,rερα θά μετc.6η στη vεω
-τέρ::χ περίcδο με τη μεγάλη ::φ.:ύρ:
,ση της rf.ξ::ως ϊC.,; μετάλλων Είvσ1
'li 61ομηχανία της 6:,ροάρ:.�υ κατη
ΎΟpί::χι,
Και ψθάvο1.,ι1ε :rr1\J ::pεύρ.:ση έ:
«είνη πού σrμε1ώ:.:1 r'l μ::ταοσJη
-στην περίcδ:.� του rτολ1τι:rμ:.1υ ΕΤ
Σ π:.�υ
vαι ή f:pεύρ.:ση της γρ:χψης.
δαίc ειμCρ::rη, ,ταρ' 5λες riς ι:'χv
-,,ρρή:rε1ς του Φτωχ:.�πJcSρ:,.ιου, πού
•άπ,λπισμέvος άν:χφων:Ί ά;άΞ.,.ια ·, ά
yράe1ιμα1 c. <αί κεΊνοv rroύ ϊά 6oη1t<c:

1 ))

'Αλλά δί; cT ,.:χ1 μόνcν :> Φτc.:χ:.�
προδρ:.�μος πού κο rσρ,έται ,ήν
ψεCι:.:ση πού στ;,.ιεΙώνει rή; 1:rrαρχη
του πολιτ1c,.ιου.
Ό Πλάτc.:, στό
ΨαΊΕρe,, λίγες ο.:λίδες ,τρίv αrro ·,ό
,έλοι, βάζει orc στc ,.ι α του Σωφα
-,η τc ciι<6\οι,:::χ:
,
« , .λ.. χουσ�. Οιτι χο ντα στ·t') ι\ί7..ύι
-;
, .() ·ηχε χ
--χ.�1.τι τ:11
\ ...\.
1..ιγ�πτου γενν-�,...,
.
α.1
-παιο; απο ταυ: πcι.λcι.ιου; Θεους,
Τ.ο�, 'cO �νομό, του είναι Θεύ-θ. Λύ1
�
'
'
'
('
\
-το� πρ,ω-:ος εφευοε ,τους _αοι1/μ.ο >c
χcι.ι "cΟυι, λο',':Υ.Οι:Υ,σμους χcι.ι τ 1) γει
'
\
,
Ι
,
Ι
ωμεται:- χcι.ι τ·r,ν cι.στοονομιcι., cι.χο, \
\
'
,�
'
μ·η χcι.ι τcι. πcι.ι·ι�ιο,7. με πsσσ>•>ς χcι.ι
Χ.Jbους χαl τέλος χcι.ί τη Y?:t.·
Φr1 • Τ'rι , λίv·'ιπτου ολ·η; ητο τοτε
b7.σιλεUς ; Θ�μοUν κατοικώ J στ·f1
υ.εν:χλη π6λ·n, που οί "Ελλψες XCI.
"J..o;jν λί yυπτtας Θ·ηbας χαί τον Θε
[.ι\,
:ιύτ Γι:: ".λμ.μ ωνα. _/ αύτΟ-ι ·}1 Λ
·θε ; Θευ-& χcι.ί έξέ·θεσε τάς τέzνcι.ς
του, jποστ·ηοιζων Ο τι εποεπε
οιχ
στους Αiγυπτίους. 'Ο Θcι.
μοϋ\. τΟν έοώτ·ησε ποf:ιν ώ φέλει:�. J
' '
'
l' '
χ τ
ε ει
τε/. ·r το .
>J , , �
\._�!
� α.� -�
:t:χ.? f_
ενω ο (:)εJ·5' cι.νεπ-:υσσε τcι.ς εφευοε
σsις 'cOI.,, ό Θcι.μουν α.λλες
εψ:γε
-χα.) αλλες έτ.cι.ινουσε. 'λλλιχ -θιχ "/Οει
έ�":J έ
α.ζότ�ν μ.αχ�6ς, λ_όγος ·'tι/1.
,
Ί
σαυu.ε τα ποΛλcι. επιzειο·ημcι.τcι. υπεο
ένα.ντίον έχάστης τέy_ν-η;. "Οτα.ν
J.p-& cι.σε σ7·η γααφ-η, ειπεν ό Θεύ·5ι:
Τούτο δέ το u.ά-θ·ημα, ώ fJcι.σιλευ, 5J.ά
,.άu.·η του; Λίγυπτιους σοφώτεο:ι:.>ς
και μν·ημονιχώτεοους.
�tότι εJvέ
-� η της μ.Ψnu.·ης χ:ιι τΤΙς σJοί:, • �;;
vάρμα.χο. Τότε ό Θcι.μουν άποχοί-&·η
-χε: Έφευαετιχώτα.τε Θεύ·S!, αλλχ

ι:.

--με

οο-θ�υ,

να

να

'r,

""

ΟΣ

μ�,, ει_:.t τ·η ουνα.μ.·'1 ν"Χ έπιν1Ί) τ·r1 v
τέιΨη, Uλλος
νά χοίΨη ποiον με,
ι
,1
� ι p
(Ι 1
,
) cι. ·η
) ει ς
ν
ρ?ς u)φε , :Υ. Ί\, ο_, ο ;, ιιcι. Λcι.ω.J
οι μελλοντες νcι. ε;η.ομ.οσουν
τ r,ν
τεz Ι'Ι) 1( α.ι τ�JO:t έσύ, έπειο·η εισcι.ι
1
'
'
'
π
των γοχμ.μα ω χχι :ι χ ς
. γ πα
� �
�τη�
το ε,:;γ,:; σου, ε,πες χ.οισ·η :ιJτt-&ε-:·η
1
1 ι::,.ι
ι
\ ι
1
πeιος τΊ), ουν�μ.:η -του. �ιοτι ;α. γ�ΥJ..�.μ::ιτα. ·&:ι πα.%/_Ουν λ·�σμοσυΨη στt;
έπειο·r,
υ ι έ;
πcι.οcι.μ .ελ-rι .9'r1
{
',._. ,. ,
- ..., ι
•ι
εc.α.σ,<·ησ·η του μΨΙ)μο ιικου, οιcτι ε\
•
(
/
,{j
zοντ�ς οι_ cι.•ι·.:;�ψ!'οι πεπ_:ιι·.,·η�·r1 στ·η
'�:ιψr -&α ·>υu.ουντcι.ι τα ποcι.γμα.-:cι.
'
.... \
),-: 1
(\
"t:
εκ των ε
�ω-..i'εν,, οια _ ς:νων στ.;�/.ε.!ωv, χχ� Vϊ.t εκ του εσωτεριχου
τω1, χύτο! ά.ς:. έλυτών. 1\.οιπόν, 3εν
εi>οε; φάρμ.cι.:-0:1 μ. ν ίιμ.·ης άλι,ά u
,
_
πc•μ.·ιrι σεως. 1, :ι.ι στου; u.cι.·.9 ·ητcι.ς πα.
��/. εις φ:ιντ:ι� τιχ fj, σο(?f�,, χ�! όι.,
αΛ�η-& ε.ιι:ι., v. .λ ιοτι
α J 'Υ.. γιγvωσκον'":α.'=
1:ολλ&., z.ωο!ς ΟιΟ:-ισχ'Υ..λf:ι.ν, 9C. yx J
-.iζω•ιτcι.ι cτι εινcι.ι πολυμcι.·9είς, ένω
t
'
\
..
�
(: \
'
'
ωc,_ επι ;ο . πΛειστον vι:ι ε!V'Υ#ι ;l-μ:ι,
-θει; κα.ι cι.νυπeιy,οοι σ-.ις σzεσεις
'
�,
(1 \
1
'
\
E/OUJ ;'ινει α.ντ,
τους επ�ιοr1
_
σοφω,, οοχ·rισισο;,οι,J.
Αί.τc yραψει ό Γ!\άrωv Και ,ω
ρ� CXC' συνεχίσΟL ,.ιε TT)V :ξέτα:rη ,Ου
πολι τισμου.
'Όπως ή δημιουργία rης yλώ:r
σης με έvάρε ,J ους φ9όγγους είsαι
η απαρχή της προιστορ;ας του πο
λιτιοι,.ιοC, ε,τσι ή έφεύpΞ::rη rης γρα
ψης .Ξ:Ίναι 11 άπαρχη rηr ,τ.:pιc):Ju
τοJ ,τολιτιο μc.;
Μ,γάλοι ο τα(•,.ιοί στη δι:JSρ;:;,Jή
της περιόδου τοC πολιτισ,.ιου θεω
ρcυsτω ή έψεύρεση της πυρίτιδος
-•,.ιιc
τελε1οποίr,:rη του τόξου cτroίc άπ:λΞ:ι.:ερώνει τον άν3pω
πσ άπό τη δουλ�ία rou ψε:.�ι,Sαρ
χου Ή έψείι:.::rη της πυξίδος, ή ό
ποί::χ πλαταίνει τά δρια
του γvω
στου κόcμου και επιτρέπει τις μα
,φι,sές θαλασσοπλοίες και την α
vα,<άλυψη νέων κό:rμων Ή έφεύρΞ:
ο η τ1Ίς τυπογρ:J.:pίας, ή οποία έπι
τρέπε1
τ1Ίv έ<λαι <ει,:rη των γνώ
σεων ,<αι διει,•<ολύνει
τη Sιαvοητι
κr έπι'<Οινωvία Ή έψεύρεση
του
τr;λεσ,<οπίου και rou μι1<ρ:;Jιωπίου,
μ' ΊC όποια μΞ:λ:ταται ό μ� ·r:;- J
σ μος και ό κ6σιμος τωJ μ <ρ.Jδι�,.
'Η άv:;.-:άλι,ψη της δuvο.,.ι:ως του ά-
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τμοC, η οποία έπιφέρει την τελειο
ποίηση τώv μηχανών καi διευ.<0λύ
νει τόv άνθρώπιvο βίο. Ή άvακά
λu.jιη τοίΊ ήλε,,σρισιμοv καi οί έφεu
ρέσεις πού προέκυψαν με τiς ·,τολ
λαπλές έφαp,.ιοyές του (τηλέγρα
φος, τηλέφωvοv, ή.λεκτρικό φώς, .. ι
vηματοyράφος, ήλΞJσρ11<η κίνησις).
Μέ yεωμετριr«ή πρόοδο καi μέ yι
yαντιαια βr,•,.ιατα βαδίζει ή έξέλιξη
και πολλαπλο.σιάζοvται οί ι:πιvοή
σειc rοίΊ ά,Sρώπι1,οu vοίΊ.
Σημειωνο_,.ιε ά'<:6,.ι η τη, ι:φεύρε
ση τηι- φc.. rοyραφίας, την άvα«αλu
ψη του ραδίου, τή, άvοι<άλuψη τώv
παu:Jιπονc,.,,
,ή, κατό«τηση τοίΊ
άέροί,, ,η; ι!:p:ur _.:rη τοίΊ άσuρμάτοu
,ηλεφώνοu, ,οίΊ :)αδιοφώvοu καi της
τηλ:ορο:πως, -τήv άλματ <η πρόοδο
τC:., έπιστημώ1, καi ίδίως στόv το
,.ιεα της ίατι;Jι <ης, της φυσ <ης, της
χημείας, της βιολογίας, τήv άιο.«ά
λι1ψη τώv ά,τιβιωτ.•<ών καi τελ�u
ταίως τη διάσιτrο.ση τοίΊ άτc ,.ι οu και
τη, κολοσσιαία πι;pϊν <η έ,έρyεια
πού άποδεσμεύc:ται άπ' αuτηv, κα
θώι- και ,ή; έ,Sεχcι,.ιεvη κατά<τηση
του διαστήματος.
'Αλλά μήπως cλη αύτή ή θαι,.ια
στή πορεία της έξελίξεως τοίΊ πολι
τισ,.ιοίΊ άvαφέρεται στη, έξι.;τερι1<ή
του μόvοv πλεuοά, μήπως δλη αύτή
ή καταπλη<τική πρόοδος- πού r:Τ
ναι βέβαια άνuπολόyισ τα σημαντι
κή- ειν;χι πρόοδος μόvο, τηι- τε
χ,ι«ηί,, πρόοδος rοίΊ uλ ωίΊ μόνον
μέο�υc της ζωης και μή"Τως άλλοίΊ
πρ::πει vά στραφοίΊμε καi v' ά,αζη
τήσοι•,.ιε τά έσωτερικά στοιχϊια καi
τά γνι.:ί)ίσματα τοίΊ άι\ηθιvοίΊ πολι
τι crμoC, δr .λαδή της έσωτερικης του
δψεως καi οχι μόvοv της έξωτεJικης
έπιφανείαr, rou;
Μήπως έτrίσης εΤvαι λάθος vά θε
ωρούνται σάv πcιλιτισ'μός οί έξω
τερ <Ες έ<δηλώσεις ,ου καi οί καρ
ποί του, πού εΤναι ή φιλολογία και
τά έργα τέχνης, οί �πιτιεύξεις
·rης
i.πιστή ,.ι ης καi ή άvάπτuξη της φιλο
σοφιας; Οί λαμπρές αύτές ι:<δηλώ
σειr
τοίΊ
άvθρωπίνοu ·,τvεί•,.ι ατος
άποτελοίΊv τά έξαίσια εϋοσμα ανθη
της άναπτύξεως
τοίΊ πολιτισμοίΊ,
χωρίς αυτά και μόνα νά άπαρτί-

ζουν 1όv άληθιvό πολιτιο-μό. Πρέπεn
vά άναζητήσοuμε τiς ρίζες τού •,το
λιτιο-ιμοίι καi vά μην περιοριζ&μαστε.
vά θαι,.ιάζοuμε μόνον τό: άνθη του.
υΟΊ'αv οί ρίζες εΤvαι γερές και δυ
νατές, τότε
ή άνθοφορία δέv θά.
βραδύvη vc έκδηλωθη με rήv στα
(\_Jότητο. της λειτοuοyίας τών φu
σικώ, vόμωv.
Ποιές, λοιπόν, είναι οί ρίζες και
τό θεμέλιο i.ν6ς όJ\ηθιvοίΊ πολιτι
σ,.ιοCι καi πώς 6ό: δια«ρίνοιιμε άv·
εvαc άvθρι.:πος η ε,ας λαός ,:Τναι
άληθιvc
πc\ιτισμέvος η &:, εΤvαι
έπιφανειακό. μόνc; πολιτισιμέvος και
στό βά3ος 6:yριος, βάρβαρJς η ήμι6αρ6αρος,
Πώς θά έρyασSοίΊ ,.ι ε yιά νά στε
ρεώσοι•,.ι; τά Β:μέλιά του, vά δι,α
μώ:rοuμε τιc ρίζες του, Πρός ·.τοίαν
,ωτεί3u1,ο-η Θί έρyαο 3οCι,.ιιε, c'iv θέ
λοι,με 1,ά ειμαστε οί έρyάται του
καi οί ο <απα,εις του, δπως εΤναι
άν3ρώπινο χρέοc ι<άθε μέλους του
KO,νC..J <OU σι,νόλοu,
"Ας δώσουμε, έπι τέλους, :tvαv ό
ρισμά στόv πcλιτιο,.ιό, πού νά μας
iκανcποιr κατά τό δυνατόν.
Ή λέξη πcλιτ,:rμός, ,τού πα,Jά
yεται από rη λέξη πολίτης, ·,τc.λις,
δηλώνzι τό σινcλο τών άyρό.�ωv νόμω; πού ρv: ,.ιίζοuv τις σχέ:rεις τώ.ι
άv3ρώπων, οί όποιοι κατ :::ι,1«οίΊv στίς
πc\εις, δηλαSή τ iς «οινωvικές σχέ
σcχ, είς τ ρόποv ώ:ηιε vά ύπάρχη
αρι1cν <η σιμ6ίc.:::,-η 'Επομένως πο
λιτισμός είvαι ή άρ,.ιονική κοινωvικη ζωή 'Ο'τω σέ μιά κοινωνία διατ, ι::, 1C: :1ουι1z τ η; ϋπ.:ιc;η άρ,Jοvι«η�
ζωης τC.,J ά,3ρώπωJ πού άπ JτελJίΊv
την κοιvωvία, τ6τε μποροC ,.ι ε ό:Sί
στα<Τα vά ποC,,.ιε δτι αύτή ή «οιvω1,ία εΤιcι:ι πολιτι:;μέvη Γά μέλη ·,ης
μπcpοίΊ, έπιτuχώς
ν άποτελέσοuv
«πόλι Ι,>
ΈπίJηί,,
,'ν:χς αJ:3ρωπος ζη ά r, ,.ιον ι<ά καi δ,ατηρη ·,ήν
ά.Jμονιο στic σχέσεις τ:Ju με τούς
άλλους άν:ρώποuς, τότε ό ανθρωποc; αύτός �Τvαι ·;τολιτισμέv::,ς
Κα6ρέπτης, λοιπόν, του πολιτι
σμοί κάθ, άvθρώποv εΤvαι ό τρό
πος τηc ζωης του καi της σuμτrερι
φορας του πρός τούς α.λλοuς άν
θρώποuς και πρός τόν έαuτόν του_
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-Av ό τρόπος της ζωης του είναι
-άρμοvικός, αν δεν δημιουργη δι.,σαρ,μοvία τριγύρω του ;τότε αίιτός ό
>άνθρωπος είναι άληθινά πολιτισt-1έ
vος. "Αν ό τρόπος της ζωης του δέ.v
-t:Τναι αριμοvικός, αv ή συμπεριφορά
του δημιουργεϊ δυσαρμονία, τότε ό
-άνθρωπο,, αίιτός δέ. ,ι εΤvαι άληθιvά
·πολιτισμένος.
Τό ϊδιο και για τήv κοινωνία.
"Αν ή κοιvωvιική διαβίωση έvός λα
·ου είναι άpμοvιική, πρα-y,ματι,κά άρ
,ι..οvική και δχι καταπιεσμέJvη η ύ
ποκριτική, τότε ό λαός rτού άπuτε
λεϊ αύτήv την κοινωνία εΤvαι λαός
ιάληθιvά πολιτισμένος Άv ή κοινω
νική διαβίωση δεν εΤναι άρμοvική,
·αv κυριαρχη ό ψόβος, ή καταπίεση,
ή ύποκρισια, ή δυ:ταρμοvία, τό'Τε ό
λαός αίιτός δέ ., εΤvαι άληθιvά πολιτι
σμέvοc,,
δσες και αv εΤvαι οί π
λειοποιήσεις τ ώv μηχανών πού με
'Τα:χ•ειρίζεται για τή συγ!:οιvc.ψία
του η για την ψυχαγωγία του, είτε
για vά καθισταται επίφοβος στους
,άλλους λαού,.
Γιό: vά εΤναι άρμοv11--ή ή κοινω\,Ι
κή διαβίω:τη πρέπει vά βασίζεται
στη δι,καιοσύvη
Γιο. vά κρίvου,.ιε,
λοιπόν, αJ μια ,ωιvωvία είναι πολι
τισμένη, πρέπει vά μελε'Τήσουμε τη
νομοθεσία της, τούς θεσ•μούς της,
τα ηθη της. "Αν β=ίζονται πραγμα
τι,ι<α στή δικαιοσύνη, τότε ύπάρ>.ουv
οί προυποθέσεις άληθιvου πολιτι
σμοϋ.
'Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι:
Οί αγριοι, οί πολιτιΟ'μέvοι και οί
ο.γιοι. "Αγριοι εΤvαι έκεί'vοι πού για
κίvηΤρο της δράσεώς τους εχουv
τόv έγωίσμό. Πολιτισμένοι εΤναι έ
κεϊvοι πού για κίνητρο της δράσε
-ώς τους εχουv τήv αϊσθηση τοJ κα-θήκοvτος, τό σεβασ�μό της δικαιοσύνη<; "Αγιοι είναι έκεί'vοι ·,τού για
κίvητιpο της δράσεώς τους εχουv
,ήv 'Αγάπη καί πού κάθε τους κί
νηση εΤvαι έκδήλωση της 'Αγάπης
πού πλημμυρίζει τηv καρδιά τους.
Οι άγριοι δροΟv με τη βία. Οί πο
λιτ101μέvο1 με τη δικαιοσύνη. Οί "Α
γ101 με τηv 'Αγάπη και τήv αύτο
Φuσία.
Οί πολιτισμένοι, λοιπόν, διακρί-
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vοvται άπό τηv αύ9όρμητη προσή
λωσή τους στη δικαιοσύvη. Ή κοι
νωνία τους θα εΤvαι συγκροτημένη
μέ βάση τή δικαιοσύνη Οί νόμοι
μιας τέτοιας ι<οιvωνίας πολιτισμένων
άvθρώπωv θα εΤvαι δί,κα101. Κανείς
δε θα σιι<έJπτεται νά τούς παραβη
η vά τούς δολιευθη.
Οί ύφιστάμε
vοι θεσ•μοί της και τα ,καθιερωμένα
ήθη της θ' άνταπcκpίvωνται πρός
τό δίκαιον. Δεv θα τό ύττερφαλαγ
γίζοuv, δεν θα τό διαστρεβλώνουν.
Ώστε ή νομοθεσία, οί θε,σμοί καί
τα ηθη άποτελουv τόv δείκτη του
πολιτισμοΟ μιάς κοινωνίας καί οχι
οί τέχνες, τα γράμματα, οί έπιστη
μες και ή φιλοσοφία, πού εΤvαι τ ά
ν η του πολ1τ1Q"μοΟ και οχι αύ1ός οίιτος ό πολιτισμός.

α e

Κοινωνικο συμβόλαιο
Μ' άiJvλα λόγια, δ πολιτισμός εΤ
vαι τό κοιvωvιικό συμβόλαιο "Αν τό
κοιvωvιι<ό συt-1βόλα10 βασίζεται πρα
γματικά στη δικαιοσύνη και στήv
ήθική, τότε ύπάρχει άληθινός πολι
τισ,.ιός "Av τό κοινωνικό συμβόλαιο
εΙvαι αδι <Ο ll ά11ήθ1ικο η αν παραβι
άζεται άσύστολα η ύποκριτικά, τό
τε δέv ύπάρχει άληθιvός πολιτισμός.
Πώς δt-1ως θα κρίνουμε αv τό κοι
vωvικό συμβόλαιο, ή νομοθεσία, οί
Ειωμοί και τά η9η βασίζονται στο
δίκαιο καί στην ήθ11κή; Πώς θα κρί
νουμε και θα άvαικαλύψουμε ΠΟΙΟ
είναι το πpαγματι,κο δίκαιο και ή
πραγματιική ήθική, Μήπως δεν το
ξέρουμε δτι το δίκαιο καί ή ήθική
εΤvαι συμβατιι<ες έννοιες πού ποικίλ
λουν άvάλογα με τον τόπο καί τον
καιρό,
Ναί, το συμβατικο δίκαιο και ή
συμβατική ήθική ποικίλλουν κατά τό
πους και κατά καιρούς. 'Αλλά πιο
πέρα άπό το συμβατικο δίκαιο και
τη σι.ψβατιική ήθική, ύπάρχει το Φυ
σικό Δ1κα10 και ή Φυσική 'Ηθική,
το δίκαιο δηλαδή και ή ήθική που
6ασίζοvτα1 στους νόμους της φύσε
ως. Και έπει,δή οί vόμοι της φύσε
ως είναι σταθεροί, το Φυσικο Δί
καιο και ή Φυσική 'Ηθική δεv μετα
βάλλονται κατά τόπους και <ατό:

ΙΛΙΣΟΣ
καιρούς.
Άλλα πώς θ' άνσ:r<αλύψσuμε τό
Φu:Jικ.ό Δίκαιο καi τη Φuσικη 'Ηθι
κή; Ύπάρχει κανών διι<αίοu καi ή
θιι'<ης έπάνω στον όποίοv να 6ασι
σθοCμε για να κρίνουμε τις πράξεις
τις δικές μας καi τών άλλων άν
θρώπων; Βεοαίως υπάρχει. Ό κα
νών αίιτός είναι: <<Μην κάνεις στους
άλλους
τι δέν θέλε.ις να κάνουν οί
άλλοι σέ σένα. Κάνε στους άλλους
δ,τι θέλεις να κά-ιουν οί &.>λλοι σέ
σένα».

ο,

Να ενας 6ασικός κανών δ11<αίοu
και ή9ιΙ<ης, πού •μένει άνεπηρέο:στος
άπό τό χρόν ο και άπό τό γεωγρα
φικό μ • ,ως καi πλδ:τος. Έ,πάνω σ'
αύτόν μπορεί να 6ασι::rση νο,.ιοθε
σία, πού ν' ά-Jταπο<οί•Jεται στο δί
καιc, να καλλιεpyη9ούν η9η καi νά
διαμορ:pω9οuv θε::τμοί, πού ν' άντα
πc,<pίνωvται στην ή3ι,<ή. Μποοεί νά
οίκοδομη'9η
άλη91νός
πολιτισμός,
άρμσνιι<η κοινωνι,<ή συμοίωση.

Κοινωνίαι άγρίων
Στις κοινι:..:.ιίες τών άyρίων έπι
κρατεϊ τό δ\καιον του ί:Jχιροτέροu.
Ό δυ ,ατώτερcς η ό σ <ληρότερος η
ό έξυπ.ιότερος της φuλης γίνεται
άρχηyός της. vΕχει τη; καλύτερη
χαλύοα,
τρώyει την έ,<.λει<Τότερη
τροφή, χαίρεται την ώραιότερη yυ
vαί <α. Πολεμδ: τούς ι-'Ιχθ:>ούς του και
μέ μεγάλη ί <ανοποίη:rη τούς 1<ατα
κρ2ουρyεί. Κά.ιει στους άλλους δ, ΤΙ
δεν θα ηθελε νά κά.ισυν οί &λλοι
σ' αύτόν. Σ' αύτη την κοινωνία δέν
ύπό.ρχει άρμο.ιία, δε.ι ύπάpχΈ:ι πο
λιτι::,μός.
ΕΤναι, άοαγε, άνάy.<η vά παρου
σιάζεται τό:Jσν εντονα χρωματισμέ
νο τό παοάδπy,μα της κοινωνίας
τών άγρίωι; Μήπως καi πολλές ά
πό τις κοι.ιωνίες πού θΈ:ωρσuνται ,<.αι
όνομάζονται πολιτισιμένες κάνουν ά
κριοώς ό,τι και οί άyοιοι, άλλα μέ
πιό λεπτούς, ,.ιέ πιο vπcιφιτικούς
τρόπους, Μήπως καi σ' αύτές έπί
σης οί ίσχυρ&τεροι καρποCινται τά
"Πλοu:Jιώτερα Κ'Τήματα, νέμονται τά
ύλικά άyαθά,
άπσλαμ6άνοuν
τά
"ΤVΕL,.ι:χτι<ά άγα3ά, άφαιρσύν η πε-

pισρίζοuν τη ζωη των άλλων άvθρώ
πων, δεσμεύουν την ύλι:κη καi "Πνευ
ματική έλωθερία τους, καi γενικά
δέν φέοσvται στους �ους δπως θά
ηθε�λαν νά ψέρωνται οί &λiλοι σ' αύ
τ ούς;
Αν ύπηρχε άλη9ινός "Πολιτισμός,
έπιιωατοu:Jε τό Φvσιικό Δίι'<αιο,
και ή Φικrιι,<ή 'Ηθική, δέν θά υπηρ
χε σ ,<ιληρότης στον κόσιμο, δέ θά ύ
πηρχε άπαν3ρωπία, δέ θά ύπηρχε
καταπίεση, δέ θά ύπηοχε έ,φετάλ
\ευ:Jη, δέ θά ύπηρχε άδι,<ία. Δέ θά
έyίνοντο πόλεμοι μεταξύ των διαψό
pω; λαών. Ό πόλεμος, πού εΤναι rr
ώ,.ιότερη μοpφη όμα:Sικης βίας και
.<a,τa,:yτρο:pης, θα εΤχε κατα1δι,ωσ-θηι
στη συνείδη::,η ολω.ι τών άνΘρώττων
σάν έ<δήλωση άyριότητος και σάν
εy,κλημα, πού yεννδ: πολλά άλλα
έyr.<λήι,.ιατα. 'Αλλά, δu::rτuχως, δέv
ύπάρχει ά<ό•μη στον κό�::rμο άληθι
vόc; π-cλιτισιμός.
Ή 6ια εΤναι άi<όμη σήμερα ό
πέρτατος νcι,..ιος τ ών άνθρωπίvων cωι
νωvιών. Πρέπει vά παρcηχωpήση κά
ποτε τη θέ:Jη της στη δι•καιοσ�νη
και στό σε6α::rμό των φu::rιι.<ών δι
.<αιω,.ιάτωJ του ά,3οώπου. Ό ΟΗΕ
διε,<ήρυξε τά ά.9οώπινα δ ιωιώ,μα
τα.
'Εν τούτοις, οί πεpισ<σό'τε.ρες
ό:ν>Sρώπ• .ιες κοινω,.ιίες δέv τά με
τοι.,:rίω:rα.ι ά'<όμη σέ πράξη. Δεν ά
πετέ.λεσω ά.<όμη θει:rμόν σ'Τις σύγ
χρονες κοινωνίες. Και ομως, ό σε6α::rμός των άv9ρωπίνων διr<αιω,.ιά
τω-J, πού εΤναι τα φu::rιr<.ά δι.<αιώμα
τα του ανθοώπου, άποτελεί την ά
παραίτητη προί.ιπόθεση της υπάρ
ξεως μιας πολιτι-::,μένης άνθρώπιvης
ΚΟΙ'Vωνίας. Χω:::,ις τό cποασμό τώv
:pu::ru.<ώv δι•<αιω,..ιάτωv του άνΒρώ
που, δέν εΤναι δυνατόν Jα υπάρξη
άρμονικη συμ6ίω:Jη, δέν εΤναι δυ
νατόν νά ύπάρξη πολιτισμένη κοι
νωvίο..
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Τα φυσικα δικαιώματα του άν
θρώπου
Ποια είναι τα φυσικά δικαιώμα
τ α του άν9pώπου;
Είναι τό δr.c:αίωμα της ζωης καi
της διατηρή-::rεώς της. Τ ό δικαίωμα.
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-rης ψυ:σιολογικης κα1 ύγιεινης ά
vαπτύξεως του φυσι·,<Ου
σώματος
Της ,καλλιεργειας της διαvοιας κα1
της άνατrτύξεως της ηθι"<ης συνει
δήσεως Τ ό διΙΚαιωμα του σε16ασμου
της πρΟJωrιη<ης έ!λευι9εοίας Τ ό δι
καίω·μα της ελεv9ερίας της σ'<έψε
ως, της &.ευθερίας του λογου και
της έ•·<φρασεως, της έλευ9εοιας της
συνειδή,:rεως Τό διr<αιωμα :της συμ
με.τοχης στον καταρτ ισμό της νc.μο
θε.σιας και της έ.κλογης και του ε
λ6ΥΧΟU τών κυοερνήσεων
Τα δι..:αιC:: μcrτα αύτό: συνc:5:ύον
ται πάντοτε
άνΤΙ':r'τοιχες υπο
χρεώσεις σεοασμου τών δ .χαιωμα
τ ων τών άλλων Και ή έλει.Θεοία κα
,
σ:το.ματαει αύ-τομcrτα έJ:<εί' ό
εενός
που αρχίζει ή έλευθερία των άλ
λων, ώ: rτε να υπαρχη άρμον :·< η συμοι
ωση
Στη διο.ιδρομή της ί·στορίας και
του π·c1λιτι:r 1 μου, /J'(EI όπου τό: δικαι
C::.,,..ιαιτα αvτα α·Jαγνωο ισ-τη..:αν
καί
έξcrσ,<η,9π<crν εί,λ ιωινά και έλευθε
ρα:, F,.<εί έσημειω9r,ι<ε άpμονι,< η ωι
·νωJ,..<ή συμ6ίωση και ανθ ση πολ1Ε•<::ί γεvνή.Sη,<αν έλευ9::ροι
τ1σ,-.ιο4
&vaρωποι, αξιοποεπεϊς, έναρ,:τοι και
yε.rναϊοι Ά,.φ,6ώς οπως π::ριyραφει
ό Π::ρ.,"<λης στον Ε'Πιτάφιό του για
τή·J πόλη τώJ Άθηνώ·J Διοτι έ«:ί'
οι δυνατa ιτητες καθενός Fξε.S,λω3Ί
σαv ελ;:υ3εοα κα 1 άνεπτύχ3ηι:rαv ά6 ι αστc.
Κα::ίένας f 1 ')rμε τό δρομο
του, ά,,,άλογα με τήJ κλ.•:rη του -<α1
τc;πο9ετή3r:<:- στο κο ι,ω·νιι<ό
συvο
λο, χωρίς να ταραξη την ά�,1οv1α
Τ οιου·. τοτρόπως έ5r,,;.ι ι-ουργή9η
του
σαν οι ά'Ταοαιτητες πpΟU'Π':Jθέσεις
κα1 άνθισαν τό: γοαμματα και οί τέ
οί tπιστi'Ί,.ιες και ή φιλο:rΌ
χνες,
φία
'Ρ,,..,ιτι,Sέτως, ε«:ϊ οπου έπεολη3η
τυρ:χvvία, ε<εί' οπου τό δ ι<αιωμα της
ζωης και της ελει.ι·3έρας ανα.π·τυξε
ως της διανοιας και της συv::ιδήσε
ως αμφισοητή9r,:<ε,- Ε'<ΕΙ OΠ:JU δέν
υπηρχε σε6a:r•μός ποός τόJ αν9ρω
: α,
πο και τά φι.ισιι<α του δ-ι<α1C::.1,..ιατ
έ<:εί' όπου έμπaιδίστη·<ε ή έλει,9ερια
της σικέψεως ή ,-λευ�:οί·:χ τοCι λα
γοJ και -rης ·ε·: <φοασεως, ή ε,λω3ερια
τ�Ίς σuvει'δrι:r εως, ε;.<εi οποu έπεολή-
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θη άvαγ;·<ΟΙστι1 <ό: μία ,λατρεία κατ�
�πιταγήν η ώοισ·μέν•ες κ.αθ' υπαγο
ρευ:rιv αντιλήψεις και ή σι<έψη &
σμεύτr,.<ε, έκεϊ οπου οί άνθρωποι έ
χο:σαν την πολι•τι <ή τους έ!λευ3ερια .
και υπε.δουλωθησαν σε ξένους κατα
ι<:τητες η σε έσωτεοι.κους τυραννους,
έ1<εί' ή κο11vων :<η δια6ιω:rη δεν υπήρ
ξε άρμονι..:ή, 00τω και αν υπήρχε ε
πιφα:rη ήσι,χιας
Γιατί και στα vε
κροταφεϊα ύπαο,χει ήσυχια,
άλλά
δεν υπαρχει ζωή Έι<εΪ όπου οι αν
Θρωποι δε·J υπήρξαν ελεG,9ε·ροι και
η σκέψη δω μείι τr, <ε, έι<εί' δεv έση
μειώθη ποτε τιποτα μεγαλο η yεv
ναί'ο 'Οπου υπαρχει τυοαννια δεν
έψο.ρ,μοζεται ό κο.νων «MnJ κανεις
στους άλλους ο,τι δεν θέ).εις vό:.
κανοι,v οι α'λλοι σε σένσ, Δεν υπάρ
χει άρμονιιι<ή κοιvωνι·<η σι.μ6ιωση,
οεv υπάρχει αληθινός πολιτι,:rμος
'Ω:rτc: πολιτισμός είναι ό α.,3ρω
η ι•σιμος 'Αν θέι\ουμε vα συ·μ οαλλου
με στήJ αναπτυξη αληι9ινου πολιτι
σμου, πpέJΤ
' ε.ι v' αγωvισθουμε γιά
Τη') αναγ-JώΟ ση Και ΤΟ σεοασμο
rώJ Φι.ισ ι<ώv δ ι<αιι..ματωv του άv6ρωπου Για τό δ •·<αιωμα της ζωης_
<αi της ελευθεοια,, για τό δ <αιω
μο. της καλλιεογειας της διανοίας
και της συvειδη:πως Νό: έργασθ:1υ-
με για ,ηV 0:0ιj.JOV <<η ΚΟινωVΙΚΤ}.
συμ6ιωση. Κc,;.ιμιό: δοαση, σ•<έψη η
επιθυμ ια μας vό: μή γε.rvα δυσαρμΌ
νια Να '<αταστή:::rουμ
- ε τον έαυτο
μας μ ιό: διωοι,γα πού να κυλα μέ
σα απ' αvτηv άοιασ- τα ή Ζωή Και
να σιωρπιί,ουμε ολόγυρα μας την
Άγαπη, πού είναι ή άνώτερη καί
ωραιοτερη μορφή της Άρμονιας.

Ό άnοκρυφισμος για τον πολι
τι,μο

Ό Απαφυφισ,μός, έρμψεύ:1ντας
τηJ αJθιση και πτώση τώJ πολιτι
σμών, τt'1ι, ωψη ·-<α1 παρcκμή τών
πcλεωJ ,'<αι τών λαών, ί:rχvριζεται
Οτι στις πολ::ις έ:<εινες ΟΠΟU άvθεί
Ο πολιΤισιμος, ΟΠΟU υπάρχουν ΟUV
f>ί,ι<ες άομονι..:-,ς διαοιώ:rεως, οπου
έπ,κρατεί' τό δ,ι<αιον και ο άν3ρω
πισμος, στις πcλεις έ:<εί'νc:ς έ\/:rο.ρ-
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κC::ννονται έξελιyμένες ψυχές, διότι
e'<εί βρίσ.ωι,ν ορους ζωης κατάλλη
λους για τόν ίιψηλό 6α8μό της έ
ξελίξεώς τους. Και ή ένσάρ.<ωση
ιών έξελιγ,μέ,ων ψuχων μέσα σε: μια
πολιτισμένη κοινωνία άνυψώvει ά
κόμη περισσότερο τη στά8μη τοϋ
πο\ιτισ,μοϋ της κοινωνίας αυτης και
σ.:ιξάνει την άκμή της. 'Ενώ, άντί
θετα, στίς πόλεις όπου άφάζοvv
ϊCΧ πά9η, όπου έπικοατεΊ άνηθικότη
ϊα, σκληοότητα και άδικία, έκεΊ έν
σαp,<ώνονται άνεξέλικτες ψυχές, με
·πρωτόγονα τrάθη, έvώ άπc,μc φί,νοv1αι άπ' αυτες οί έξελιγμέvες ψυχές,
και iτσι έπέρχεται ραγδαία ή πα
pα,<μή
Πραy,.ιατ,,<ά, πώς vά ζήσουν
u1,,ηλοϋ 6αθμοϋ έξελιγμέvα οvτα στην
ό:Θλιότη-τα τ ης σημεριvης μας κοι
νωvικης ζωης; Μπορεί κανείς vά ί
σχυριΟ'θη οτι υπάρχει σήμερα πολι
-τισμός, οτι ύπαρχει άpμοv11κός κοι
vωvικος βίος, οταν οί περισσότεροι
άνθρωποι εΤvαι άδιαφοροι -αν οχι
iχθρ,κοί- για τούς διπλανούς τ ους,
οταv δεν συγκινοCιvται για τις λύ
πες και τις χαρές τους, δεν έvδια
ψέροvται για τόv πόνο τους, δεv α
σχολοϋνται με τα προ βλήμα rα πού
,ούς τυραννοϋv,
Πώς μποροϋμε vά ευτυχήσουμε,
οται, άδιαφοροCιμε για τον διπλανό
t-�ας; Ή ευτυχία γεννιέται απο την
άvάκλαση
τώv
προσπαθειών μας
και τrις άyαπης μας για τούς αλ
λου:. Έννοοϋμε οιαρκη και άληθιvή
.ευτυχία, και οχι προσ,<αφη διασκέ
,δαση η ήSο,ή η πρόσ11<αφη ίκαvο
ποίηση κάποιας φιλοδοξίας Τό κυ
νηyι της ευτυχίας άπό τόv ανθρω
πο εΤvαι άτελεύτητο Τοποθε:τεΊ τήv
ευτυχία του σε κάποιο σ1κοπό, και
μόλις τόv έπιτύχει, μόλις τον φθά
σει, βλέπει οτι ή ευτυχία του μετα
,-οπίστηκε σ' εvαν αλλο σ1,ωπό, σέ
μιάv έπόμεvη έπιδίωξη Και τό κυ
νηyι της ευτυχίας έξακολοι,Θεί ατε
λεύ τη το και άvεπίτεv<το. Διότι ή
ευτυχία άπομαικούνεται άπό τον αv
θρωπο τrού τηv κυνηγάει για τον έ
αυτό του. Έvώ, άντίθετα, ή ευτυχία
προσεγγίζει προς τόν ανθρωπο πού
στκορπίζει άyάπη, διότι ή ευτυχία

και η αγάπη συνταυτίζονται, έvώ ή
ευτυχία και ό έyωϊσμός δέv μπο
ροCιv vά συνυπάρξουν.

Έγωκεντρισμος και άπανθρω
nία
Ό εγωισμός, ό έyω<εντρισμός,
ε'ivαι ή βασική αίτία της δυστυχίας
τώv άνθρώπωv. Πώς μπορεΊ ό έyω
κεντρι <ός vά εΤvαι είιτuχισ μένος ;
Πώς μποpε'i ό έyω<εντριχόc νά είναι
Ό Σοπενχάουερ
πολιτισμένος ,
yραφει οτι ό 6:v8οωπος εΤvαι διατε
θειμένος vά σφάξη τον διπλανό του,
μόνο και μόνο yιά vά yυαλίuη τα
παπούτσια του με τό λίπος του
σφαγμένου ΕΤναι μόνον μια φραστι
κη ι,περβολή ,
'Ας άv;:χιλοyισθοCιμε
τόv τελευταίο παy,<όσμιο πόλεμο,
τη σκληοότητα ,<αι την άπα θρωπία
πού σκόρπισε σ' ολο τον κό::τμο καί
πού δηλητηρίασε τις Ψυχές Άvαλο
yισ8.::ίτι τούς εξολοθρευτικούς βομ6αρ5ισ μούς των άμάχωv στις άvο
χύρωτες μεγαλουπόλεις, τη, άπηvη
έξόντω::τη τώv 'Ι ουSαίω;, τις όμαδι
κές έκτε,λέσεις και τα στρατόπεδα
συγκεντρώσεως με τούς σκελετωμέ
ς των, τούς θαλάμους
�ους τ ροφ ιμου_
,
αεριωv και τα δεομάτινα εi'δη άπό
άνθρώπιvο δέρ,.ια.
Πώς εΤ ιαι δυνατόν vά συγχωρη
Τοϋ
θη ή άyριότης τοϋ πολέψου.
κάΘε πcλέμου, Πώς εΤvαι δυνατόν
νά συvυπάρχη πόλεμος και πολι'Τι
ο μό,, Νά συvυπάοχη προετοιμασία
πολέμου και πολιτισμός, Ό πόλε
μος εΤvαι ή υπέρτατη μορφή της
δυσαρμονίας, έvώ ό πολιτισμός εΤ
ναι ή άομονι:ι.ή κοινωνική ζωή Πώς
μπορεί vά υπάοχη πολιτισ•μός οταv
ίιπάρχει πείνα και άθλιότη ς; Όταν
6ιοπαλαίουv παιδιά, "Οταv ύτrάρχει
α,<αταλόyιστη διαφορά τrλούτου και
πενίας, 'Όταιv άκμάζει τό έιμπόριο
τη, λω<ης σαρ,<ος και τό .λαθρεμπό
ριο των ναρκωτικών;

Ή θανατικη nοινη
Θά άvαφέρω 6:λλο εvα δείγμα έλ
λείψεως άληθινοϋ πeiλιτι,στμοϋ καi
άνθρωπισμοϋ στη vομοθe;σία
των
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<<ΠΟλιτισμέvω;� κοινωνιών μας. Τόv
άποτρόπαιο θωμό της θαvατικης
"JΤΟι111ης.
Πως μπορεΊ μια πολιτισ•μέvη νο
μοθεrσία vό: τιιμωρη τό εyκλημα δι'
έyικλήιματος; Διότι ή άψαίρεση της
-άv3ρωπίνης ζωης, σε κά!θε περίrπτω"':.
.ση άποτελεΊ εyι<λημα. Καi καvεiς
-ποτέ σκσπός δεv έξαyιάζει τό: μέ-σα. Δε.v έπιΤ'pέπεται σέ μια πολιτισμέvη κοιvωvία νό: έχτειλη έ; ψυχρ�
ιψόνΟJ, yιό: vό: τιμωpή:rη τό εyι<λη
μα του φόvου.
Ό όποιο:r•δήποτε
έy�<ληιματίας εivαι αvθρωπος ψυχικό:
καi διαvοη,τικό: αρρω:r<τος Ή πολι
τι01μέvη κοιvωvία δεv πρέπει 6έ6αια vα τόv άψήι:rη έ,λεύθερο καi ά
σύδοτο, διότι άποτελεΊ κίvδυvο yιό:
τους συναν9,οώπους του. Θα τον πε
ριορίση άvαyκασιτι1.<ά, για vό: του
-άφαιρέση τηv δυvατότητα να βλάψη
καi θα ποοσπαθή::rη vό: τόι θερα
πεύ::ιη Άννλό: δέv 8ό: του άψαιρέση
τ η ζωή, δέv θό: του στεpήση rτηv δυ
vατό-τητα vό: συvέλθη καi vό: μετα
vοήση για τό εyκλη,μά του
Έπi
πλέον, ή θαvατ,•κη ποιvη εΤvαι· άvε
παvόρθωτη, καi γι' αίιτό ή πολιτι
σμένη άvθpώπιvη συνείδηση τηιν
ποκρούει, διότι ή διχασηκη πλάvη
οι'ιδέποτε δύvαται να άπο1'<λεισθη καi
είναι φοβερό vό: θαvατωθη α3ωος έξ
αίτίας διικαστικης πλάνης.

α

Έξ αλλου, ή θαvατικη ποινή; άv
τi vό: πεοιοοίση, μαλλον έvισχύει
τό εyι<λημα, διότι ήρωοποιεί ·.ους
έ,κτελουμέvους έyικληματίας στηv άι
,ίληψη πολλωv ά;οfιτωv καi δηλητη
ριάζει άπαίσια την άτμόσφαιρα. Ή
αγρία ποιvη -του θανάτου τrοέπει vό:
.καταρyηθη σό:v λείψαvο σικληοης ά
vάyκης του παοελθόvτος Ή σηιμε
ρινή συvαισθηιματική, άλλα καi ή
όρθολοyιστική άιτίληψη, τήv
άπο
κρούει. Ή κακία χαi τό εyκ•λημα
δέν καταπολεμοuνται με τή,v άyριό
τητα. Άτrεvαντίας, έvισχύονται. Ή
κa,κία ι<αταπολεμεΊ-�; αι άποτελεσμα
τιικό: μόνον με τηv καλωσίιvη

άπαvτήσω
περιβά),,λοvτά; ,ον με
την άνεπιφύλ01κ1τη άyάπη μου. 'Όσο
περισσότερο κοικό θό: μου κάνη, τό
σο περισσότερο καλό θό: του άvτα
πaSίδω Ποτε τό μΊσος δέv κατα
στέλλεται με τό μίσος, άλλα μέ τήv
άyάπη»
Καi ό Λαο-Τσέ <<Τόν καλόv α:v
θρωπο θό: τόι ύποδεχ3ω με καλω:rύ
vη. Άλλα καi έκείvοv πού δέv εΤvαι
καλός, Θό: ,όv ίιποδεχθω έπίσης μέ
καλωσί:ιη Τόv φιλάργυρο vό: τόv δι
δόJσr<ετε με ,ή δύvα1μη της yενvαιο
δωρίας, και τόv ψεύτη με τη δύvα
μη της φιλαλήθειας»
Και ό Διδάσκαλος της Ναζαρέτ
στήv έπι

του 'Όρους όμιλία του:

«'Όστις σε ραπίσει έπι την δεξιατv
σιαyόvα, στ_οέψοv αίιr� και ,ήv α:λ
.ληv>>.
μώv,

«Άyαπ&τε
εύλοyεΊτε

τούς

τούς

έχSρούς

ίι

καταρωμέvους

v ι,-1 ας, καλώς ποιεΊτε τοΊς μισοίισιv
ίιμας�
Ή δύvαμη της αγάπης εΤvαι ά
,καταyώvιστη.

Τήv καλe,;:rύvη θό: έ
μόvαv

πιτύχοuμε
κο.λωσύvη

'r-i

πότητος,

ή

με

εύτυχία

άπεριόριστη
της

πολιτισμέvη

άvθρω
κοιvωvία

δέν εΤvαι δυvατόv vό: βαισισθη στη
σκληρότητα
σμό.

ι<αi

στόv

έyω<εvτρι

Πρέπει vό: βασισθη στην κα

λωσύvη, στόv άλτρουισμό, στήv ά
yάπη
<,'Αyαπαv

και

ίιπηρετεί'v»

Αύτό

πρέπει vά εΤιαι τό δίδαy�μα και τό
ε ι,-1 6λη1μα κάθε

πολιτισμέvης

κοινω

νίας.
«Άyαπ&v

και

ίιπηρετεΊv»

Αύτό

εΤναι τό yvώρισμα ,ου άληθιvό: πο
λι'-rισμέvου άvθρώπου, πού δεv δημι
ουρyεΊ δυσαρμονία ,ριγύρω του, πού
εΤvαι άρμοvι,κό κύτταρο στη ζωή του
κοιvωvικοίι συνόλου.
«Άyccπ&v και ύπηρετεί,v».

Αύτή

Καλωσύνη και άγάπη

πρέπει vα εΤvαι ή ένερyητική συμβο

Ό Βούδδας έδίδαξε· «Σ' έκεϊvοv
πού άvαί-τια μου προξενεΊ κCΧ"<ό, θ'

λή μας στήv άρμ
κοιvωvική
, ονιική
συμ6ίωση, δηλαδή στο"' πολιτισμό.
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ο

lΙλΙΟ� 'ήΒcλε ούο - �?ε·ς
Τ
u:�ες :ιι.όμ η
ν;J σηχωθ !

�τΟν oi) ? "JνΟ δεν ·Jπ η?ϊ ε ού-:ε Lν�
iστ:?ι"1 1σύννε...;ο uoιrJιo ι."1'

στρ::�.. yτ"Jν ι"'.Ι?ωτ.fJ. ι,�ν� u1ϋ?Ο στ;ί
ο�νι πι!ινω JπΟ τcJ:; γJ�ω Λόοο υς
i/..λεινε τΟν Ο?;ζοντ,. �,; η νύΊ,....:ι�
η rJ'I y'J.), η ι•-y_ έν,ε),ώ; Οϋ,ε εJ-'/,

ο:,-;ε 2-1'1.ς /W
ριχό: �ύ-τνιο: :αοu r, '\.χόμ. η χ:ι)
� xoJι.oυb:i:., "J �u.ενε σ.;;ωνη '\.--:;;
-τh π,.,?� 9-υ?ο τοϋ Οωμ::ιτ�ου φ,ινότ,ν η ;πε?"Jν-ωσ�ν 'i - r,ς ιύ ι -χ;
.ιλ(η,ισμ-Υ σχυλ•οϋ

z-:ι.. .. επΛ"Jν:ιτο c.ν"J� 7."J?σ=..:νο :>-:σ 5ι ημtΧ?Ο'
μ:ι, πΛίμου: μον-ΥΕ•α:
/ε ί μ1�ιQ..ιΟς /.UΛΟϋσε ι:�τω ':J-ΠΓ; ,...Ο Πε.'
'
�ι
'
'
,....?ι ιο Υi:Υ'->?ι, μ -:ι ΠQεΠε ν, -:ον π .., rJ•

'

-

�

f/

·ο

σ .... ξ ηc

"1Ιλοtω:;

ο )\επτο::

τ(.ιιJ

l.,·_

�.9.υ?Ος Ο:ν ·ητ:ιν ;ι:ουσ":Ο� μεσ-,., στ 1', .ι
έ.ι..τετ::ιμ � J η σιγ1λ, � πο J f/τ1ν -όσο
'>
'
"
Ι
e..ντο,ι η, -τοσο ο 1ι.ε9'Χ.στ, /.. η, που ε-

νcψ ιζε:: Οτι Υ..?1τ&. ε Οι.ο σου τό ε!
'J:Χ.ι ..1εν r,τ1.ν τΟ a.. ντ, :J.,το τοϋ ,5ο
()υ0ου, γt�_.-τ; .Jotυ6oc; μ πο:ιούσε ν�
'Jτ.!ι.?/'Ι, u;, rιαν ι.c1-:ι �λ)'),ώ-ιι.ο

�11τ"Jν "1χόμ"1 σι:οτάΟι CJτ,.'ι1 -:ι...·ιc6 r1 κ,u.ε σ70 '1t-' � �ι, αλΛ7 ο ':Ιύγε.?ι

νΟ:; ΕΛ::tμπε fηλ� στου, ;:f# >J7τολ, χοl>ς
.,
1 :-ι, Oc. ιτ(ι"i.. .ι..-1) οί θάμ·ιοι
λf)..?!'Λ.)�
'
ν.....
'
,
cοειϊ_Ψ'Γ'J cν ονο
το Π?r:t'σ νο -ους
χ-:ι:9-ώς ιlπε�τ:ιν πiνω του� οί Π?Ο
() Ο�όμος
GοΛει; 7');j '1.υτο/..ινfj--ου

'.J/

Ο ν μ ο
σ μ
νό
ν
11:�ί �Q,, ,y ς,
'
π �? J � ε
ν':1. τ?--/ΟUμι;. 'Ι -! fιΥΟ?':.Ι
γ,7τ, ειyε
\να.τολιχcι α.?ιισε
πολλές στ?ο��;
t
v ':1. ιεG:ιιν ,1 τΟ ....ιώ:; JΊ �?' όλον οτι
σuζ r1 τούσ':.Ιμε ε�'μ :χ.στε >'J :ι; σS ι::χ.τά
1

t ...

σ,c1σ

3, :ι λο"ισ οϋ

Ο

ιοϋ:

7ΓΥ'Ι

:ι7ε.)ώς 11..ίνητο:;, Ο/ι Ι.Ο!μισμενuς,
iι_, zοι.-φ-7ι:i1 J �ν c;, ά),λ(J άπό)υτ:ι f1 j{� )ως () Ού :1'1hC yινόΤ::J'Ι
Q:μo:

λ-:ιμπ?οτερος, ο
y:,}
; ':Ιμποc,τ.:r1ος
ν ·υ; έ� η ,ινε :ιπU)τcρ, ι..:χ.: άπώ
\.·ι
-:?:>-, b'J.�ύ-;c?:Y χ,: f;-y ,;Ιυ,ε9::ι
ι:.,.! 'Jτ-7ν ένf rl εfiOς τrις πελωρι7ς
/';(Jσ7y:'Ιι'J.ς φω-ε νης σ,:η 1)'1.ς ιc1:
τr,ς συζ-ητ ήσεως πο J έξελίσσ�το,
Τ.'1.?�Jενε μ�""1/Ο:, ιινούμενος ιω

>;

::ιv-ίσ-:1σι ι.-Υμυ.ι&., /W')ίς χc1,τcυ

·u.υ)1σι 7.:Ιμ,J''-, μ'')Ψ:L/Ος,' σσ•ν E'lc/,
....ιωτ�ι_ι σ-τ� σι..ο-ειν,fι
..λ�ν fjE.::.ρc
f
-;ω:; ειν1, μ ον-ι:ι ο:; �ο -:...ε?ε. μ1Jν11V

\

ιi

'Ι

ι-'c.·�

ι

'

�

-ι,τ:1'1 μι; χίνησις οί

/ ς O :υ5ι-υνσ, /J') /.ω?;C τέ)\Οζ �U1:�χιν_ ι.ωρ·ς ::ι• ιc1, ι.'1.) θi π�ο
ιωροϋσε οί;ι,ω ι.ρ σνο
�
_
_
�t=ι τα. φωτ.,y Ι."1.ι προ_bυσ:ινε

ΙΛΙΣΟΣ
z ωρούσαμε στο φως της αύγ.-fjς σ' έ
χείΨη τ·ην πλούσια καί πρά.σιΨΙ} μα
γευτική τοπο·.9-εσία. τllταν 6αρειά.
·η Π?(ΜΨ'J Ο?Οσιά. και κα-θώς α.γγι
ζαν οί ·ηλιαj'_τίοες τ·η γη ά.μ. έτρ-ητα
οιαμά.ντια σπι-&ο6ολουσαν σ' ολα τά.
χρώμα.τα της 'iριοος. ΈκείΨη τ·ην
rι
'
e ι
•
ω9α
οι• γυμ.νοι\ γρανιτινοι
O?rt.'f.Ot ε�αι •,οντο απαιωι-μια. αυταπα.τ Ι}
�ου -θά. τ·η,1 εοιωΊ, νε γρ·ηγο9α ό !ή
λιος ά.νατέλλο,1τας. '() δρόμος πε9νουσε α.να.μ.εσα σε τερπνές ρυζοφυ
τειες κα.ί πελώρια τέλμα.τα. ςεf.,t
λισμένα. ά.πό νερά., -;,;ου ,9.ά. έί',ασφά.
λιζα.ν τ·η οια.τροφ-η της Ί, ώ9ας εως
,
•
ι
ι ,:,...
Ρ
τ·η,1
επομ.εΨΙ}
πε9ιοοο
τω�
opoj'_ω
1.
'λλ),ά. �ί 690/ε� οέν �ίzαν όλότελα
.
στ11.ματ·ησει. l I οσο πρα.σινο και ζωντι:J.νΟ ·fjτα'ι τό χ.&.,&.ε τί ! Τ!:ι ζώα
i
'
\
\
,
ησα.ν παι.ει!J. και τα προσωπ1. -::ων
άν-θρώπων στό δ?Ομο lλ�μ.π1.ν ά
πΟ -:·/)ν ΠQUΗΨ'} 9Qεσχ.ά.Ο1.. 'Έχ.1.11.ν
τω?'· χατα. μ:ηχος του ορCιμου ,..η 1
έμc:;. άν�(jf του; :ι.. 'Χl πολλοl πf�S·ηχ.ο!.
..ltν ·')σαν 70U εϊΟο 'Jς μΕ τ?ι μ-xx.oJOC
σώμ,.-;α.. χ:1.l μ.-χχ.?υi ι.oOiQt:X. τ.οU
π·rι οουν ε..ικολα καί Ί,αpιτωμέ,α :χ
πΟ κλ:ιΟt σε χ.λ-χΟl :η στέχ.Ο\γ;<\ .ι i
·ι&λ�φ?'- χ:ιi πεQ·ή9ι:J.Ψχ. σ-:-οU:; ά� toU:;
π�ρ1.τ·,19ωντ-1.ς σοο:ι..ρα. τους_ r.ε��ιστιχού�. "Ιlσαν μιΚ?Ο! πί,9.·ηκοι με
μ:ιχ�uΕς ού ? ες χ. 1.t χ. 1.φεπ?άσι ν·η yού
ν:ι.., παιzνιδ!ά. ρ Ί)Οες x.1.l ζ·r1μιιi ? ·r�δε:;.
'
άπό 7.ύ:-οU:; τ.ι:ιρi λf γ ο 'Ji
rΕν�ς
. '
'
.
.. ,�
,
μτ.Λε�·fj χα.τω
;πο τ;ν, μ7:?r;cτ� ,ο
,
τροzο, σω·θ·ηκε ομως α.πο τη I γ9·η
γο?άΟα. του χ:1.! άπό τ·Γ1 -ι έπι0εξι6ηη. του όο·η;ου.
Τώ ρ α είχ ε φωτfσ�t για χ:ιλi χ,.,ί
πCιλυάpι,9.μοι ϊ.ωοιχοί
χυκλο9ο?οίί
σ:ιν. ]'0 ά.μiζ� μ:ι.ς Εποεπε νΟ: πvο
zωρη στ·ην άχρ·η του ορόμου γιά.
vα. πε?νοϋν οί i:)γοχίν·ητε:; 6ω0ά.μ:ι.
ξε;, πού ·')σ:ιν � φ -�ονες.
χαi τi
�ορτη-;ια δεν α�·ηναν Ο ρ όμο
πε
οάσετε 7.ν
έκορ,ιάρ :ιτε έξα.χο
ΛΟυ-θητικ� ενα καί ούο λεπτά. ]1 ε
ρίφ·ημ.οt ναοl �ψων,._ν τοU :; πU ρ ·γ,ου,;
,
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1

\

..

\

-

_,

1

f'o.

'

1

1

1

-

Ρ

οεν

'

Ι

να

των έπά.νω �πο τα. Οέντ9� χαt τb
cι.μ.ά.ξt Πψ)σΠε?νουσε ;ρ·ηγορα. το γε
νέ{)λιο ί'. ω?ιό έvός ά.γίου οιοασκά.
λου.
Ι.\ μ.ικο·η όμά.οα εi Ί, ε φ-θά.'
,
'
ιrεt, μ.ια. γυνα.ικα και μερtχοt &νΟ 9 ες, ά.λλi μόνον τρείς 'f\ τέσ
r;αοες πηραν μέρος στ·η συζ·ητ-r,σι.
"Ολσι τr.ιυς ·ησαν σο6αροί καί τό Ί6λεπες οτt ·ησαν καλοί φίλοι , α.•ι
καί εΙ Ί, αν στ·η ιrκiψι -::ους οιαφο?ές.
'{) Π?ί;°}τΟς ανδρας ΠOtJ μιλψε εiί'.ε
μ.ισ. περιποι·ημ.έν-η γενειά.οα, γρυπ·η
μ.ύτ-η χαί πλατύ μ.έτωπο. Τά. μαυρα
u.:iτια. του ·�σαν ζωησά. καί πολυ
'σοοασά.. '() οεύτε?Ος ·η-:α•Ι ,9.λιι'Jερά.
λιγνός
κ1.ί 9αλακ9ός. Ό τσίτος
ήταν παι.ύς, εύκίν-ητος κ,.ί ϊ.αρω1:οc:. �� χ.Uτ-::ιζε σi ν�·Sελε νrJ.. σ�
κυ�ιεUσ ϊ1 %.1.! σiν άνιχ1.νοποί·ητος
σέ �:ιν�χύτ--::1.ζε ν'Χ �οη αν εί ι. ε χά
'Ιει ιrωστό λογα?ια.σμό. l�Ι Ί, ε λεπτά.
χέ ρ ιιz με μ�Χ(jU� Οάκτυλι:ι. �ϋκολ:ι.
γελουσε, ώσ-:όσο κατά. 6&-θος ητα 1
σc6αρό:;. '() -:-έτ1.?τος είΊ_ε Ε.ν� εύ
Ί_ά�ιστο μ.ε�Οί-χμχ χ,._; τ11. μ&τι3. το 1 >
εοεrϊ.νΧν �ν8:)ωΠΓJ πολ� Οι7..b-χσμ.έ
Ψ'Jν.., .\ν χ:ι: ι.·(1 Qε μ.ικ?b μέρ ος στ·f}
συζ'ητ·rιt1�,
ε μ εtνε διόλου ξένοc.
'()λο� 7ους ·f/t11.ν περfπου σ':Ι.ρ"J.-ιτά.9-r10ε:; ��l μ.�νον -� γ�ν�!:,, � �"' ινό
:
,
τ1.•1 πoJ.J νεωτεο·η. \υ:-·η οεν μ.ιλ·rΓ
r;ε Χ"J...96λ'Jυ, :.;_ν Y.,.,l ·f'jτ:χ.ν προσε
/.τι:ι..·� σε 0,-:t εiτ.ώ·Sl·ηχε.
«'1�0�) Χ7.; μ::οικ.ο�:; μ."fjνε:; συζ·rι
τQ� μ ε μ.ε-=�ξυ μ':Ι.:; μερικα ποάyμ. α
τ'J. καί ·S.ά ·.9.έλαμε νά έ�ετσ.σουμ.,
μ�ζl εν:1. π�l0λ·,1μ:ι ποU μάς � ι.::.ι
ζ:ι.λfσει», είπε ό Π(ώϊο:;. «Ξέρ ετΊ�
'
.
- ειν�ι χρεω-"('Χ{Οt
'
μερικοt 1.-;-:ο μα:;
Χ"J.ι οί ;λλο! Ο y_ι. '1 1}y ι� τ.οοσωπικώ:
,,
·ι
,
,..
,
οεν
ε91.γα
τ.'Jτει μου κοεας,
μου ειV"J.! άποχρουστtΧό σε όποι-χο-r1ι-οτ�
μο?;,·η, καt δεν :1.Πο?ί;°J •ιi ά.νεί'.{)ώ
τ·fι ν ίΟέα του 9όνου iνό :; ζι�Ο',) ..,,ια
να γεμίσω 70 στομάχι μου.., .\. ν κ�,
οεv μποQέσ:ι.με να συμ.φω-ι·ήσουμ.Ξ
για τΟ πο�ο τ.ρά γμχ ε111.ι σωσ-:Cι

Μ

οε-ι

';'

1 Λ

(iO

σ 1..Uτο τΟ ζ·ί-1 τημ:ι, μ.είν;J.μ ε χ.:ιλο!
(,ΙfλΟι ολοι μ:ις χα\ ,{Jά_ έξ:αολου-�·η
σουμ ε, έλπιζω1>.
<<'Εγ ώ. π6-:-ε-πότε τtώγω κρέ
α.ς», ϊίτ.ε ό Οεύτεοο::. ((l1έb1..ια Οεν
'70 Π ? Οτιμώ. άλλα. Ζτ:ιν τ:ιζιΟεύ·ηc
-ϊίν:ιι δύσκολο να χ.ρ:ιτ·fjσ·r,:: μ.!α. σω
Gτ·'} Οί:ιιτ�. χωρt ς χρέας. τΟ ά.ι.λού
στεοο εΤναι ν:χ ψiς Χ�εας. ..1εν μ'
ά.�έσει ν�. σχ.οτώνω ζι�α. σ· r:ιύ-:ο το
Π?άγμ.:ι ϊί μ.1.ι -;τ')λ� εύ�tσ·Sι·,γ;οc I άλ
λtΧ μ.οϋ φ:ιίνετ�.ι χ�νονιχ.Ο το να
,
'
, .
. .
-;�ωγω χ:-;ε:ις ;1.τ:ο χαιeιο σε χ:ιιοο.
'J�ξ clλλ'Jυ τ.ολλοι άΟι:iλλ:χχ.τοι χο�
":'οyι&. γ οι είν:ιι περισσότεc-ο CΙ.μ.:ι�τω
ί�οι ά.π(ι τοU ς άν-5�<�πeιυ; ποU σχ.οτω,
' νουν --:ια ν'1.. 9ανε >.
c<'O γυι6:, μου τtς τ.eιοά.λλεc έσι..ό
τωσε €.ν"J. τ.ιτσοU'η χα! τΟ φ i"f7.με)),
εlτ.ε ό τρίτο;. ι<Τό π1.ιΟt έQε·9ιστ·η
κε τ.ολU 3τ:ιν χ:ιτ& φ ερε νi τb πε
τύι.·r1 μ.έ τh καινού ρ γιο τουφέκι του.
''Ετ.�ετ.ε νi 6λέπ:ιτε τ�f1 ν Οψ·η τών
μ:ιτ�ών του ! 'JΙ-:αν ·S.:ιμ.ϊ:ωμένος
Χ'1.ι εύ/.'1. ( tστ f1μ. ένος. '']�'J0ttιY9ε ενο
Ί_Ος, μ.;. ϊίz ε χα.1 τΟν άi? :t. τοϋ Υ..:Χ.
τ:ιχτ·ητου. Του είπα νά μ·'i νοιώ-�·η
€'JO/O�. f() σΧοτωμ(;ς είν::ιι σκ/.·η�ό ς ,
-iλ) ά είναι μέ�ο: τ'r1 c ζω'r1 ς Χαί δέν
εiνα.ι τίποτε 70 σπουΟα.�ο έ φ ' δσον
έ y :-ιeιμ.όζεται μ.έτοιχ χ.α.ι ύπΟ 'ελεγ
χΓ.Jν. fj Ι κρ εωy,::γία. δεν ε1ναι το φο
�ε�ό 'ε γχ.λ·ημ.α. Οπως .[) έλου,ιε ot φί
) οι μαc ν�. το τ.:ι�ουσιάσουν. Τα.
�.ί μ. -:t.τ·11eια σπο� Ο εν μ.οU πολ:.>:t.Ο έ
σΟJ'Ι. άλλα. τό σΧότωμ:ι για. ψ:ι.γ-η
τό
τΟ ,5λεω�ω ά.μ & ? τ·rιμ.:-χ. έναν
τiυν του Θεου. Η ολυς -θό?υ3ος οέν
γfνετ;J.ι :»
((]�:-ι,5ιώς 6) έ;cετε, κύ( ιε», ξα.νci
πε ό 1:eι<7)τος. «Οεν μ.πό ? εσα. να τους
πε�σω Οτι τΟ σχότωμ.:-χ. ζώων για
τροφ·fj είναι bά.οb:�ιοο. 'λ φίνω 3τι -;1
κοεω9αγία "(εVιΧ<1. εϊναι ά.ν-.9-υγιει
ν η, Χα.•.9ωc το εϊ.ΟU'Ι 6εbα.ιώσει τό
σοι &με ? όλ·,1 τ.τοι έ�ευν·ητα.ί. Για μέ
ν-:ι. ·η α.Χ%ωψLγία εiναι ζ·ήτ·ημ:ι. άο
ϊ.71 :.. �τ f1 ν ο!κeιγένειά. μ.οJ εϊμ αστε

οεν

Σ Ο Σ
ά.κ�sω?& γο: ά.πh γενεεc όλόκλ·ηqιε:;.
λΙοCι 9::ιfν6ται 0-:ι ό &ν8 ρ ωπος ό φεί
λει να. έξαλείψ·'i την σκλ·rιρότ·r,τ:J.
του 9όνου ζώων για. τοοq,η, αν -θ-έ
λ·η να. λο·:αριασ·�η ά.λ-η·θ-ινά πολι,ι
σμένο ς ».
«"Όλο τετοι:ι: μάς κοπ:χ.νά.εtη ι Οι
έΧο·-!,ε Ο οεύτε?Ος. «<::Jέλει να. έΧ7iΟ
λιτίσ·η έμαc τους Χ?εω9άγουc, ι .ω
ρι:: να πολvσκοτίζετ::ιι για &λλες
μορ;.ιες σ/ϊ/ ·r1 (.ιότ·ητο ς . �ίvαι Ο κ·η ό
� χ
:
,
ρι,; Χα� οεν τον νοιαζει για. τ'f1 ν
σχ.λ·Γι?lτ·r,-:α που συνετ.ά γ ετ:ιι +1
σχ.·rισις τοϋ έπ,.:y··/έ) ματ6ς του. '!.2στόσο π:χ.οα τ�f]ν Ο!αφωνfα μ α ς στΟ
σ·r,μεί.ο τοϋτο, π&.Ψ:-:-χ. εί'μ ::ιστε yιλοι.
ΊΌ συζ·ητ·ησαμε
σ.μ.ετο·ητο, <ί)Ο?έ,
Χα! χ::ι-&ώ: Οεν μ.ποοέσαμ.ε να 3(.ιοϋ
μ.ε Q:χο·η, συμφωΨ�'Ταμε να f,ι:;,θ,ου
με Χα.ι νά το συζ·ητ ησουμε ιηζί
G:XC>).
«'1'π&.ο;_ι,υν άλλ:1. μεγαλύτερ1. Χ:ιί
πλ:ιτUτεfΙ:ι ζ·rιτ·'J μ:ιτ� iπο το 96νο
μ.ε:ιιχών τ,.λ,.fπω�ων ζ�)ων γι(J.. τ ? Ο9·fιη 1 εί-;τε ό τέτ:-1.(.ι-:ο ς . (<Τ'(.ι ζί-1 -:·ημ. α
εΤναι με τ� 't"?CJΠO γενιχα tιλεπει
χ:1.νε!ς τ·fj ζω·fρ>.
<< 11 οιό είναι το ποό3λ-r1 μ:ι, Χ�οι
οι ;»--<ι:\°CJ., τοώμε Χ?έας �� να μ· fj τρώ
με», έπανέλα.3ε i, ά.Χρεω9άγος.
...\_ύτΟ ε'ίν,.ι τΟ κύ ρ ιο π�66λ·,1μ.α
:,1 ειναι τμημ.1. μ.εγαλυτέ?ΟU 7i?Ο6λ '1!1.ατο:;

α

1,..

' ' '

'

/

..,

'

'".<J υμ ια η απ ο
εμ.ε ·η
.
ρ
<ι \.:Χτ
Τ. (.ιΟ ν
·
·.9υμί,. ένΟς α.Ψθ t ωπου
σχοτώ
νωντα.ι ζώα γιά τόν Χορεσμό τ'η; ό
?έ�εώς του y ,:νε�ώνει τ·fjν στάσι
του χα.1 άτ.έν�vτι στα. πλα.τύτε�'1..
π�οbλ·fιμ. ατα. τΎ;, ζωης».
Ί�αν bλiπουμε Οτc ·fι ά.ποκλειστι
κ·rι συγκέντ::ιωσι:; π&.νω σε Ε.να -θΕ.
μα οεν μας i,ο·ηγεί στ·ην Χατ(Ι.νό·ησι
του συνόλου, τότε Υσως -θ,ά. πρέπει
να. μ:η ΧΟU?1.ζόμ:1.στε με τα. έπί μέ
�ου; -θέμσ.τα.. 'Εά.ν οέν εΥμα.στε ί
κα.νοί να άντιλα.μ.b�,ιώμ ε,.9α. τΟ σύ
νολον, τό μέρος προσλαμ.Gάνει μ.ε
γ,.λύτερ-η σ·ημ.:ι.σiα ά.πό οσ·ην ε;_ει.
1

1

να

ΙΗ

ΙΛΙΣΟΣ
'Ί'πά.pΊ, ει ε'Jk μ.εγ-χΛυτε�ο �.9-έμ. 1., €
τσι οέν είναι; Τό πρΜ.:λ·ημα 11υ ιί
σταται γενικά στον φόνο καί '6 ι.ι
άπλώς στον φόνο ζώων γιά τοοφ-ή.
'Ένας αΨ.9-ρωπος οέν είναι ένάρετος
έπειο·η οέν τ9ώ.γει κοέας, οuτε εί
ναι λιγώτε90 ένάοετο:; έπειο·η τοώ
ει. 'Ο Θεός ένος ε•;τελους πνεύμα
· ς. ΤΟ εύ
τος εΙν,.ι έπισ·,,ς εύτελή
τελές "cOU μ.ετριέται μέ έκείνο του
άν-.$ιοώπου ΠΟU
άφιερι�νει αΨ.9-·η
στχ ποοια του. Το μεγαλύ--;ερο ποό
g),r1μα Πε?ιλαμbάνεt τά πολλά και
9αινομενικώς ϊ.ωοιστά ποοbλ-r1 μct.τα
.:ου ό αν-.9-9ωπο:; έο·ημιούογ·ησε μέσα
και εξω άπο τόν έαυτό του. '() φό
νο:; είναι
π9αγματικά �να πολυ
μεγάλο καί πολύτ.λοκο π96bλ-ημα.
Θελετε νΟ: τΟ έ�ετάσουμε, κύρ ιοι;
«:\Τομίζω ναί», άπ·ήντ·ησε ό τέταο
το;. <<�lέ έvδιαφέοει πολύ αύτό τό
πρόολ·r,μα και -θά 'ή·Sελα 'Ιά τό
ποοσεγ-:ίσουμε πλατύτατα».
')_ πάοϊ.ουν πολλ�ς μορφές φ6,ου,
οέν είν' ετσι; 'l'π�οΊ_ει φόνος μέ
μι/Χ λέζ� Jη χειοονομί'Χ, 9ό,Jος άπό
φόbο :1) ,9 υμ6, φόνο:; γιά τη
· ν πατοί
δα η μιά ίδεολογία, φόνος γιά οικο
νομικ;. οόγματα :η -θ9·ησκευηκές οο
�-:ι.σfε::.
« ΙΙ ω:; μποοεί κανείς νά σκοτώ
σ·η με μιά λε�ι il) με μιά Ί_εt?ΟVΟ
μfα;}>, οώτ�r;σε ό τοfτος.
�έν τό ξέοετε; �[έ μιά λέξι =η
μ€ μια zειρονομfα μπο,είτε να σκ.ο
τώσ:;τε τ·ην Jπόλ ηψι ένό:; ά ι·.9-οι�
που. λlέ
κουτσομπολιό, τ·ην ου
σφήμ ησι, τ·ην χατα;,,όνια, μποοεί--;ε
V7. τόν έξοντώσετε. '_\λλά καί ·η
σύγ κοισις δέν σχοτι�'ιει; .λΕ. σχο,
"' .,
'
,
τωνετε ενα π:ιιοι' οταν το συγκοινετε μέ Ε.να &λλο πιΟ εξυπJο κ1.ι
πιό έπιδέξιο; ιο &ν-θ ρ ωπος που σκο
τώνει άπό μ:σο:; :'i όογ·η -.9-εωοείται
έyκ),ημα"ctας και ,Sιανατώνεται. '.\λ
λά ό ;,fψS�οωπος που οομbαροίζsι ά
δiσ--;ακτα ί',tλιά.οες λαοu και τους έ
ξοντώνει έν 6νόμ. ατι της πα--;ρίοος

-;ο

(/

του, αύτi.ις τψ.άται, παοασ·ημοφ,;ρεί
ται, λογαοιά.ζεται 'ήρω:;. '() φόνος
μαί,ιεται πά.νω στ·η γη. Γισ. τ·}1 ν ά
σφσ.λεια �η τ·ην έπέκτασι ένός ε
·�νους,
καταστρέφεται ενα αλλο.
½ώα σκοτ,;>νονται γιά τροφ-ή, γιά.
χέροος 1η, οπως λένε, γιά σπόο. 'λ
χόμ:η και ζωοτομουνται
γιά τ·ί;ν
<ιεύ·ημε?ία» του άν-θ?ώπου. '() στρα
τιι:>τ·η:; Jπά9y ει γιά ν?. σκο"cών-η. 'Ε
:Ξ,αιοε-τικη ποοοοος συντελείται στ·ην
τει.vολοyία του σκοτωμου τεραστί
ου iοι{.iμοϋ άν8οώπων σέ λίγα οsυ
Τεσόλεπτ-7. καl άπh μακρυνες άπο
στάσεις. llολλοί έπιστ·r,μονο:ς οέ11
'i ι.ουν 1.λλ·η φοοντίοα άπό αύτ·ην καί
οί fεοείς εύλογοϋ'J τα bομ.bα ρ Οιστικό:.
χαί τά τ.r;λεμικα πλοία. Έπίσ·ης,
σκοτώνουμε ε.ΨJ.. λά./_"J..νΟ �rι ΚJ:ι καρότ
το γιχ νά τό φliμ.ε. Κατ:-ι.στ?έφουμε
τ·ην πανω),η. 11 ου λοιπόν ·9-σ. σύ�ου
με την οιαϊ.ωοιστικ·η γοαμμη πiρα11
της ;,ποία:; Οε'Ι -θά Π?εΠει νά σκο
τώνουμε;
«λύτb έξα9τliται άπο το χά�ε
ατομον)>, ά-πήντΊισε ό Οεύτs.ρο:;.
]��ίνα.ι τόσο άπλΟ π�αγμ.eι.::-ι.(ά ;
Έάν iοv-η�ητε νά πάτε στο� πόλε
μο, ·.9-ά σάς τουφεκίσουν 1η -θσ. σlic
φυλαχίσουν, --;ό λιγώτερο νά σlic
κλείσουν σέ φι,ί'.ιατοι>.·η
κλι ιιχ η.
'J�"l.'I άοv-η,Sιητε νά λά6ετε μέ?ο,
στΟ έ�θνιχισ-:ικh π:ιιγΛΟι τJϋ μί
σοJ:;, π€. γτετε
στ·�.., κατ:......ροόηα ..
μποοεί χ,.l τ·Ι) δουλειά. σ:χ.ς να zα
σετε. '1 �ξασ.(ε�τ:χ.ι με ποικΟ>Jυς τοό
-r.�υς μιi ,?Οbεο·}. πίεσις �ρhς συμ
μ.όο;,ωσιν.
] 1 ),ηρώνοντας φό9οc1:,
άκόμ·η Xct.ι σ.γο9άζο ,1τας ενα γ9αμμα
τόσ·rιμ.ο, bο·η-θάτε τον πόλεμο, τόν
c.,,6νο τώ-1 έν1.λλασσομ.ένων έί'.-θρωι.
{<Τό c-ε τι να. χάμ ·η χανεf ς ;», οώ
τ • ι σε ό μ κοεωφά.γος. αΤό κατα) αΡ ι
ο
,
,
,
,
1
_
ο:ι.ινω, ο-ι χαι εγω απο νομιχ·ης
ά,τοφεω; �/.ω σκοτι�σει, πολλές φ,9ές, στ� οικαστή9ια. 'Αλλά σάν αύ
σ-;:·rιοός y_ο9τοr../1.γος, ποτέ μου Οε'Ι
σχvτι:) 1Jω με τα. χέρ ια μ.ου εvα ζων1

'ι

ΙΛΙ�Ο�
'
'
'
'7'1.V'; ΠΛΧσμ1.,.
\1()�τε Χ'J..l Εν1. Ο·ηλ·'iτ·ηtιώΟες Ενι
ι
,
"
-:-ομο ;>, yωτ·rι σε ο οευτεeιο::.
ιι "()y_�. 'Υ.ν μπο,ώ ν; το άπ':JφJyωΗ.
.. Θά. το σι.οτώσ·η χ&τ.οως αλλο:
�,ια �-?Ί�Qt:ιυμ.ό ,GJV». '
ΗI\_U(ι!ε , σ Jνει.ισε ο /.Ο?':09':ι..�'J:;
Οιχ:ι,γο::ι:ι: . «συνιστU-:ε να. μ·rιν πλη
:..ώ,,ουμε φό.;'Jυc )Ι} νi μ·'Jν iλλ·r1 λο
�':ι:ιyοUμ$ J ;>)
· \.λ).l, ε"'J.ν έJ0ι:ιyε,5'οϋμε ΠQω' �� eια.σ
' ειες τ:-η:; ο
-:'Υ. � ι� τ�:: ),ετ.τομεο
.
_
_
ω:;, ε'.1. J1 τ.:t.eι:ισJ�·.S,.ουμε σε σvζr1 τrι 
σει, ι:): ϊ.:ιο; τι; έα.v πeιει.ει ν=t χά
1/_7/:J.oJέκείνο .
νουμε τc-�τυ
]J.ε στις λετ.τομέtεtες ΖW?!ς νi χ1.
-::1.vο·ήσου11 ε το σ.;νολον τοϋ π�οοΛ ί-1 μ:-1.τc:. Τ :ι π�όbλ·ημ-χ Π?έτ.ει Ψ:J.. έ
C.ετ&.ζετ:ιι σ1ν uύνολυ, έ rσι Οε J ει
J' 'J.ι;
α ...\1.ί, �.Jτιλ1μb&.νοι-,.1.ι Οτι ϊ.Ο:..ιάτοU
ζε-:-.1.ι μf,. γενι./.."'J Χ':Ι.τ1.νό·ησι::
•" ., '
Ι' ... ι
ΠCιΟ(J/� r,μ:ιτος, αΛΛα ε;ν:ι! Κ'Χ!Ι οι• )\ετ.τ,η.ι.εCιε�ες σ·r1 μ.1..ντικες.
�εJ μ.-πο�cUμ δ ν� Π".J..Cι'Χμελ�σοJ μ ε τ�� � μ �ση
;::ι:ιστ·tj:-.ιιότ·η-:-ά. μ. :ις Ύ1 μ.πο?οϋμ. ε ;))
'l'! ένJΟε!τc. με το <ι�,ενιχ·¾ Υ..7.:-:-:ι
νό �σι τοC π:-.ιοbλ-r1 μ:ι.τοςη; Ε! J":J.t ζ tι -

;;α

:η

'
'HJ.r.., Π.Jοy::ιοιΧη: σuγχ.1..τ1.Jεύσ!ως,
"
Γι Ο C! τώο,:, Χ :t.t 'Υ. JΟε':-:ε το σJ JuλιΧΓ; 1t::ιό6Λ fιμ1. τοU q,-; JΞ.ύε!V;
<<1�,;_ νCΙ. ε� μ. ,:,ι ειλικοιν-ή:. ΧJ(ι!Ε,
ΟΕ.ν �οω�:ι lιύς τι:)::ι:t. πο) λΊl Τ.':.ι.Jσ JΊ fJ στ!; τ.Λ,.τu--:ε:ιι:.:; επ!πτωσε!ς τJu
π:ιοbλ 'Jμ.,:,το:; Ί:JΟ!:ι;:>ε:ιC:μ:r1 ν μο Jά
/7. γ,; μ.ι Χ �ψι του)).
'

1

-.

1

,

Ι

-

.. \J-:r:, μοι&ζε! σ,.ν ν-1 μ3·1 J iι.JJί
�1 ετε Οια.πλχτ,:, τh π:ιο�.�VυCιο, J':J.. ά J
'7tΧι:..υσετε τr;ν ο r)ι:;χνό, -;α Οέ J0 ':J ":J.,
-;ου:; 7.νSι(.ι�)πους, τ�fj·J δλ·η κί J·ησι
τ·fj: ζω {ιc, (L) λα σα. J να μ.!G")Υ..Uτ-:ά
ζε--:ε μ έσ' b.πο μι�. ι.χι:.ι,.μ.'ΧΟιχ.
Το
!Οιο σJι.ιb:t.fιει z.,.l με το νού:' r'Εν:ι.
μ!χ.:ιό, �- σ·f'1 μ:r.ν-:-:. μ.ε::ιο:; του εΤJ".J..t έJ
έν::J�'Εf "{., έJϊ7) το ά) λα Χοιμ.ciτ:ι.ι. fj [
μ·rιΟ1.μ.ιν-f1 Ο'J1.στ.,1 οιότ·ης του νοU Ο·r�
..αυJJι:..γει -:α μ:ηΟ:ι.μ.ινά τ·rις π�οbλ·ή-

μ:ιτ,:, του κ,:,Λου x:x.t τJU κ,:,χ.οϋ, τ1ς
πολιτtκες X':J.l ·ίy�tχ€ς αξιες, Χ:t.i
ς.., λ ν μ.πο?ούσcι.μ.ε νά.
πάει λένοντ:ι.
.
, ),ογο
τ.ο:ι.γμcι.-:ιχcι.' τσ π:ι.ρcι.
ν:ώσ?υu.s
ι
,.,.,
,
,
χω;
ο
τοτε
ι,:,;,
αύτ·'ης τΎ]:; Οι�Οιχ�σ
: ;
π:ι.�ότ�uνσι. c.ουσιΧ.<υτατ,:,, ;9-α. ερ ευνο{ισ,:�.ε --cα. πλ:ι.τύ--:εο:χ. πεΟί:χ. τJυ
\

0

νου
.\ο:πον τό i!έμcι. Π:JU συζ·η-:,ϋμs
μ·Ι'j
Οεν ε!ν:χ.ι &.πλώς τ& οονεύειν
· 1 σχλ-φότ·ης
QΟ•ιε:>ειν ζω:ι, ά.λλά_ ίχ.,:! τό μ�σcς ϊ.οJ όλοέν1. άπλώ J) ιτ:χ.ι
σ7ον κόσμο Χ7.! μ.iσ,:, μ':ι.ς. �\ύτh
ε1ν:Lι τΟ iλ·γθινh τ.�όbλ·r1 μ':ι., συμ.φω
νε-;τε;
«Χα�». iπ·ήντ·r1 σε ο τέτ:χ.?τος τΎΊ:;
συντοο:;,:άς μ' εμφ:χ.σ:. ((Ί I χτ·ηνω
�ίχ &.πλώνετ:χ.! στΟν χόσμ.ο σiν έπι
οη.ί:ι.. 'Ολ6χλ·η�:χ. ε·θν-η χ:χ.τ:ι.ση,&9ηχ.αν άτ.ο τuν μεγ,:,λύτε�ο x:x.i δυ
ν:ιτ<:)τεuο ".'εfτuιιά. τJυ:;. Ί I σχ):η�ό
τ·η:;. τh μ.-;σο::, ν,.f, ,.ύτο εΙ•J:χ.ι τΟ
π�60λ-,,μ�. Ο ι. ι έάν κάποιος συμ.b,:,t
� ι. ι τ fJ J γεUσι
νει ν1. γουστά:ι fj
του χ.ι:..ε:χ.τοςη.
ΊΙ σχ.λ·η,6τ·rι:;, fj ;c.,y·fj, "C'O μ.�σ)::
τ.οU ύ::ιfσ-:-7.Ψ'C'J.! μ.iσ:ι μ.:ις ι�ο·fjλ(:)
�Ι r:
νον-:,.ι μ ε τ.λείστου:; τοόπου:;:
τ·ην έχμ.ετ&λλευσt τοϋ ά.ούν:ι.του ά.ι-...
'
'
'
•
'
πο --:ον ισfUζ;Ο χ,.ι το J επιτ·ηο:ιο·
.
με τ�ν ε -- ':J.'/1."/Χ.'1.συ.Ο
Ξ JO:; όλ Jχλ·Γι 
ά�ο3ε�:�·fj εν,. ώ�ισι.ι d
(.ι(.) λαοί>
νο ίΟεσ) αγ·χ.6 σι έΟ!ο ζωη::, Jπο 1.. fι ν
ά.πει) "fι κ:ι.�-χσ7ΩΟ?'ίς· μ.Ε. τ f'1 J\ έι.ι
γ:,�τ-,μπ τ?ϋ i.Υνιχ!σμ.οϋ χ.�ί χ.υ�ι�ι.Gι
ϊιχι"7)ν ;ι., 1)tίε:ιJf1 σεων μ.έσω έJτ,.τιχΎjς
π�οπ:ι..γb.νΟ':ι.ς· με τ�'}ν ,i'.'1.λλιέ':Jγει-,.
<,)Cι"'.''Χνωμ.ενων οογμ.�.των χ.�.ι πιστεω,, λεyομ. ε'Jων ,S,,ι;;·r7z.ειώ J, πού ·(1 0η
(
•ι
ι.�)Gιιι..,0 JJ a.νiJ.uωπo ;1.�ο α.Ψv�ωπ.;.
( !: τσοποι τη; σχλ·φοτ·ητος εi n.t
-πολλοι Χ.7) Π':J.'JΟι)Ογοι.
Τότε i, τ�iτος π-:ι.�ετ·ηο·ησε: ((Κσ.ί
;;λ6χ.λ·r1 �·η τ·};ν �πόλοιπ·η ζω·ή μ.-χς νά
α.9ιεσών,.μ.ε Π7.':.ι7.τ·η�ώντ�ις, Οε) ,9,'
ά.ν:ι..κ'Υ.λ�πτ'Χ�ε �λους το�ς συγκεκ:ι) υμένου:; τι:..όποu::, μ.Ε. 7Ους
Ηως

η

η

�α.

�

'

,

f'J'

1

,

1

,

11

(J

ΙΛΙΣΟ�
),οιπόν -θά -π9οχωρ·ησωμε; >
«λfου φαίνεται», ε1πε ό ποωτος
-όμιλ·rιτ·ης, «οτι μας δια9εύγει το κεν
τρικό -Ε.ιέμα. Ό κα-Ε.ιέ.νας άπο μας
-προστατεύει τόν έαυτό του, ολοι μας
υπερασπιζ6με·θ-α τά οικά. μα, συμ.φέ9οντc1., τlς δικές μας οίκονομικές :;Ί
πνευματικές άπόψεις, :1\ Υσω, μιά
-παο�.Οοσι, που μ.άς δίνει κάποιο κέρ 
δος, '6Ί. ι ι. ο·ηι,ι.ατικο
σ.παραίτ·r1 τα.
'lΌύτ·η η ίοιοτiλεια σε ο,τι iγγίζ;υ
,με, σ.πό τ·ην πολιτικ·η μέ/_Οι τό Θεό,
είναι ·η ρίζ:ι. του ζ-ητ-ί-,ματος».
...\οιτ.όν, τι -Θα λέγ ;1.τε πι�:; ειν:1.ι
1:1..Jτό, ά.ν σ&.ς ρωτουσαν: Είναι μιά.
7.πλη π9οψ;οικ·ί; αποψις, 11 λογικο
συμπέ?ασμα που μποοεί νά. γίι·η
-&?(�:ι.λ:ι. 1 ν' &.ν8έ!:;η; 'Ί r μ·ηπως
'
' .,
•
1
,
:ι.ντ:ι.νακΛα ενα Jπαρι,ον γεγο ιος,
'ΠΟU έπιορσ, τ·ηv κα·S.Τ,μερι'Ι'η μας �ωη
σκέψεως κ:1.ι 0? &.σεω:;;
(( ιι ροσπα•S.είτε νi μας όδ·ηγ·ησετ:
στ·ην οιά.κρισι άν&. μ.εσα στ·rι I λέc,ι •
χ:1.ί τΟ '..J7.άι:;ι.ον γεγο Jός )), ε:πε ό
ηiτοc,, ((ΙΧ ?Ί, fζω δέ νά. άιτιλ αμ. 3&.
νωμαι π/,σο σ·ημαντικο εϊναι νά. έ
Π!τ� ι. ουμε :Υ.υτ�}J τ·'1 Οι&κοισι. '.ι.\λ
λιώτιΥα -θά ι.α-θουμε στίς λιΗΞ.,ις,
zωο!ς Χ�u.u.ια. Οοάσι-Οπως x:1.i
χουμε πα.·S<ει».
Για τ }1 ν Ο ρ άσι π ρ έπει να. jπάρ 
Ί:η αισ·51·ημ:ι.. "Ενα αίσ-θ·rιμ.α γιά το
γενικό πρόf>λ·ημα bο·ηγεί σέ χα•S<ολι
χΎι Ο t άσι.
_ <<"Οταν εν::ι.ς vιώ-θει κάτι Gα-&ειά.»,
είπε ό τέταρτος, «ένεογε�, ά.λλCJ. 1.U
,r·� ·'] ένέι:; ..ι'ειά του δΕ.ν ειναι ό ρ 
μεμ φυτος Ύj έ: μφυτο ς , οϋτε χ:ιl Π;jΟ
σΊ, εοι::ι.σμέv-η, ύπολοyισμέΨη.
Γε 1νιέτ::ι.ι άπο τά f>ά,9.η της �πάοc,εως.
ι
Ί�α.ν �υτ�fj ·Γι έ,1Εο γ ειι:1. ποοχ�λτ
• 6λά.' (1
'
'
'
,,...'
c
οη, ,.c,ιιο τον _;φ:ι;νrαμε·v'α ευzα1>ιστ:χ.. �πά.ν:� & μως ειν:ιt bλ�bεo·f\ :Ε
τοι�� iνi�";εt:YH rro ζ f'j-:-�ημ:ι εiν:ιt,
1tώ: -θα ποΕπει ΧΧ-Jει:; να συντ·ηοη
-τέτοι:ι. bα·.9-ειά αίσ-θ·ημ::ι.τ::ι.».
1( lJ \)Οτου
νά. Π?ΟΊ.ω?·ησουμε», εΤ1
(Ί
e ' ο' -:-ριτο,,
πε σοοαρα
«ας �c;ε:ι.7.υα.ρι-

ε

η

ε

β3

σουμε τοϊ:το iοώ, κύοιε.'Λντιλα.μbα
νόι,ι.εi,1:-. lτι γισ, τ·}_ν πλ·ηο·η δριiσι ά
'
πα:τε'iται bα·S<υ αiι;·.9-·ημ.::ι., στό όποί.
0'1 νσ Πε?tέΊ,εται τ λ·ηο·η, ψυΊ, ολογι
κ·η κατανό·ησις του τ.οοtλ·ίΊμ.ατος, άλ
λιί�ς εΊ, Ομε κομ.μ.ατάκια έιεογείας,
'ί:Ο� 0€ν σμ. ί γου'ιε ποτ€ μ.ετ:ι�ύ τJJζ.
Λ.1)τΟ είν:ι! -;:ολύ χ,.,9ι:ιοό. �Ί�πε!τα.
έλΕγ 1.μ ε, Οτι -� ) έζις Ο�ν είν:ι,,.ι τό
α.iσ·&·ημα. Ί I λέξις ύποο·ηλώνει τό
cι.ισ·θ-·ημα., άλλά ·η ΠΟΟ?Ο?tΚ η έκδ·η
λωσις οε.•1 συντ·ηοεί το αίσ·θ·ημ.α. Καί
τ�)Ο7. έ 9 ωτι-;,, μ.πο9εί Χ'Χ.'ιεl:; νi εi
σcλ·S<·η στόν κόσμο του αiσ-� ηuι ατος
•
,
, (
,
,
απ
ευ·�ε:7.,,
ι.ωοις
τ·η, ι πεοιγοα.ψη
του� ;_ω:ιlc τΟ σύμ bολο τ·f'1 ς λiC.εως ·
·
ι\.JτΟ ΟS.ν ε1ν:ιι τv έπόu.ενο
έ�ώ�
'
'
τ Ί1μα :»
1':ιί. ΧJCιιε. '.\ποσπι� μ. ε·S7.
απο
λεΕει ς , άπο σύ μ bολ:ι. �πάνι�. :ι.ισ-θ:ι
νG μ.ε·�,:. zω?l ς τ·f\ν Οιέγ εοσι τοU 0οου, της πεοι-,οα.Φr1 �- '\ [ λέ1Ξ.ι-., ((ΑC
() ς )) 0€ν ϊίν;, ό ί�εό ς , Ομω:; fj χε�:ς
αύ-:Γι μ&.ς όΟ·ηiϊί στΟ ν'Χ ά.'ιτιΟ:ι:ιUμ.ε
'
'
'
.
'
' )�ογ ι:ι. μ.ε τη,ι υποχειμ.ενιχοτ·ητά.
α.να
.
μ::ι.ς. Θ:1 ::ι.ν:ιχαλύψουμε τ·ην άλ·η
--�ε!,. η τ·f\ν πλ:!·1·η τ εο! ΘioU \υ.G Jj)
t •. �
Ι
. / \παψ·η
οτ7.ν rι Λε:::;ις «Ηεο:))
να π�οχ:χ.λΎ] μέσ:χ. μ :ις ώοισμ.Ενε ς συν ('ι'θ.ε:c
;.,υσιολο;,ιχ.€. ς Ύ) ψυχολογιχΕ ς ά.ντι
πο'Jη"ΙΟJδcάfJ'ει ., . l\'Y.,&.W:; έλέγ 'Υ.u..ε
·· r
"
"
· r, )
ι c.'
u.
.! ι ω -,,
• EV'Y. X':1.'V'O -.ιΧΟ �..ιu-U·η μ:t. (). ""(ει
σε κ::ι.·θολικ η οοιiσι - η μσ.λι ον ια
κ:1.&ολικό ::ι.!σ5·ημ::ι. ε ίν α. ι κα·S<ολιχ·η ο�α.σ!::;. ι.:.ιι'Υ. συ ι:χ.:σθ-,1 1•J.':J. πεο,
,
ι
,
,
ι
,
ν:.ι.:._ t .ι..cι.! 9ε.Jγει. α.9:νοντα::; σ:.ις εΛ.ε:' όπr.ιυ εJeιiσχ.εσ·�ε χ:ιl ποf J. '�\λ, ' 7r;' κ:ι-�ολικο
(
Λc:
:ι..ίσ&·ημ 'Υ. ":ια. το όπ�ίο μ.ιλοU με, ΟΞ.ν ϊίν'Υ.ι C J'Y. φευ'''Υ.
λέο συ•ι:ιίσθ"f,!J'Υ..
iζ:χοτάτ:ιt ι ά.' � '
., οείτ:χ.ι u..ονάΊ ο του,
σ!,
συν-:
Ο!ε
εο
γ
�;
�
1
οε,, /.�ει�ζετ:χ.ι τεzv�.σμ.ιχ.
<(Κ:ι.ι πω, α .Jτο -:ό κ:1.i,1ολικό cι.ϊ
σ&ϊιμ�.. μ ποο�ί να. Ο!ε;1 ερ-.9 η ;η, έπέ
μ.εινε ό ποώτος όμ ιλ·fjτ·f1 ::;.
Έiν έ�ωτ&.-�ε 'Υ.jτό, ,5α, πΎ} Οτι
Οέν π:.ιραχολοu-�ε�τε τh ζ·f'jτ ημ'Υ.. \.Υ
σSι·ημ.:χ. που μ.ποCιεί να ..:fν'Γι iιτιχεί1
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με'JΟ Οιε γέ()σεω::, εlν,:.ι 7.πλο συναf
σ�·ημ�· �υτό, 'J�f, τ9έ φ ετ:ι.ι με διά
ψι;,:.ι. μέσ:-�. κ:-�.ί με-θόοους. 'λλλά., σέ
,
,
rι
,ι
ι:-ετr::ι:χ. rεοιπτωσι ο,τι εzει σημασί'Ι. είν:-�.ι ·η μέ·9οοος, οzι τό συ
v:-t.ί'J·.Υ-·ημ:.ι.. �ύμbολα ώς μέσα :.ι.ίσ-θ·η
ματων δι1..τγ(J?Uντ:χ.ι σ�ν ίερό:. σε να
ού; χ:χ.! τεμέ'Γfj, μ.$ iποτέλεσμ1. νi
έκΟ·,1 λώvωντ:ι.ι :χ.�σ-θή μ:χ.τ,.,, μόνο ,J Οια
μεσου συμbόλωv :η λέ1;εωv. 'λλλά.,
Jπά.ι;;ι_ει ,&έμα Οιεγέuσεως τοU όλο
κλ·φωτικου :.ι.ίσ-θ·ήμ:.ι. τος; �υλλογι
σ·Sι·ίΊτε, κύ<:>ιε, μ·ηv bι:.ι.σ·.9-:ήτε v' ά.,
Τ.kντ·ησετε.

((Ι\.1..τ:χ.λ:χ.b:ιινω τί έννοείτε>}, είπε
ό -ωί7ος. ((Το κ:.ι.-θολικό σύστημ:.ι.
OEv Jπόχειται σε Οιέγεοσι. "Ι[ �
0
τ.!�.,;;ι_ει :η Οε·ι Jπά.�ϊ,ει. Ωσ·τε, χα7:.ι.λ·ηγουμε σέ μιά. μα.λλeιι ά.πέλπιΟ'Ί. κ.:χ.ταG-::χ.σι, ετσι οεν ειναι ;η
.\.ετε ; flπαCιϊ,εt χά.ποι:χ. γεUσις
άπελπισ!�ς μ.6νον έ�ειδ+1 ζ·f}τά:τε να
9,ιSά.σετε κάπου, ,&,έλετε ν' iτ.οχτ·ή
σετε τΟ Χ':ι.!Jολικο :χ.ϊσ,θ.�ημ:χ.· δεν μ.πο
ρ ε�τε Χ'Υ.� νιώ,&ετε σ�.ν χα μέιοt. '] [
έπ!·Sυμ!1� νi 9,S.&.σουμε, ν i έπιτε
λέσουμ.ε, να γ:νουμ.ε, α.)τ·Ι'j ϊίναι ποJ
ο r1μι r,υαγεί τ·ηv μέ-9000, 70 σύμ.Gοι
•
ι-.. ,
1
,
,
..
Λ?, το οιεγεοτιχο, οια των οπο:ω'J
σ νους iποσr.άτ-χι χ -xl ίχ.αιοποιείτα!.
' ...\ί λ7. iς C.'1.ναγυc.ιίσουμε στο π�ό6λ r1 μ.1.. τοU 9ονεύειν, τ"f)ς σχ.λ ηο6� Ίjτ'J,, 7t;ιϋ μ.fσου::.
Το ένΟια9έοον γιi «άι,.9οωπιστι
χ�,> ;;6νο iπο7ελεί π1.οαλογισμό. '1[
ι:ίπr.,ι:ί� ά.τ.ό κ9εωy:.ι.γί:.ι.. δτ:.ι.v κ:ι.τ:ι.
στeιεy·η Χ7..νεις τΟ π-χι�ί του συ γχοί
νον--cα: το μ.' εν-χ dλλο, είν�ιι σχ.λ·rι
ρ6τ·η;. Ί [ συμμετr,ι:ί� σέ σεb-:ι.στόν
η τ·'ης ίCz;6νo γιi ϊάοι -:-ΎJς ϊ�>οας
. ι
ι
ι
., -.
...
.,
(',.
οεr;ι '.J�'t'Y.ς ειναt Χ':ι..ΛΑιεογει11.. μ.ισους.
'll κ:χλωσύv-η ποό, τά ζώ:-�. συvτοο
φευμεΨη μέ σχλ·φό7·rιτ:χ. ποό; τούς
σ..,ν:χ.·ι-�οώπους με έογον, λό γον ;η
zεtΟ')V':Ιμ.ι:χ., έχ.τοέ 9 ει τ·Ι'jν έJ:θοότ·ητ"Ι..
'
�,
χ.1..ι �·,1 ν χτ·r,νu>οι1...
« ... ·"Jμ.ίζω, χύeιιε, 0-;ι χ.1..τα,ιοώ τf
εΥπ�ιτε "'C'W?'X, ' ..λ.λλ'Χ τ.ώ ς έπέDϊ.�τ-χι
....

Ί

('.'

-

το χ:.ι.·S.ολικο :ι.ϊσ-θ·ημ:.ι.; Θέτω τό ε
οώτ-r1 u.:.ι. άπλώς zά.οιν της ΠΟ?εf:.ι.ς
�ης i?εύν-ης. .λέ,; iπιζψώ μέ-θοδο �
κ:ι.τ:.ι.λ:.ι.G:ι.ίvω οτι .S.ά. η�:ι.v &,ιόη το.
Βλέϊω, ώσα.Δτως, ότι �η έπι-θυμί�
έπιτελέσεως χτίζει έμπόΟια, χαt Οτι
το νά vιώ·5'η χ:.ι.νε\ς ά.bοή-θ η τος η
0
άνέλπιΟος, είναι ά.νό�ητο. Ολ' αύ
τά ε1ν:.ι.ι κα-θ:ι.οά.J>.
'Εά.v είναι ;.α-θαρά., 07. ι λεκτικά
:η δι:.ι.νοητικά, μα. μέ ούσι:.ι.στικότητ:ι.
τοU πόνου Οτ,..ν ενα. ά γχά-θι τρυπά:
τΟ ι;:οΟι σα:;, τότε jπά ρχει συμ ι.ό
vι:.ι., ά.γά.π·η. Τότε Κzετε ά.vοίξει τ·η
-θύ ? :t, για. α:�τό τό κα-θολικο αί'σ·.9-·η,,
, αv·ο σπ) :.ι.' Ζ ικος
,
μ::.ι σ:.>μπ:.ι.v;ο ει:.ι.ς.
, , � f..." �
,
·Sιρωπος 1;ε9ει τ·ην οο-θ η ορασι. Χω
ρ!ς ά γάπ�η, ποοσπ:χ.·.9-ώντας να 6 ρ 7jτε
τ.οιb είναι το όο-.9-ό, φ-θά.γ�τε σέ με
γ:.ι.λύτε?·η ζ·ημιά. κ:.ι.1 ά."9λιότψα, 3� '
\
Ρ ι
τ.ως συ.μ.ο:-�.ιvει με την ορασι τωv
.;ολιτικών κ:.ι.ί μετ:.ι.ρρυ-.9-μιστώv.Χω
οίς ά.γ:ιτ.·η, οέv μΠΟ?είτε vσ. Κ:.ι.τ:.t.
νc·ήσετε τ·ηv σκλ·ηρότ·ητ:.ι.. 'Υπό τό
Κ?ά.τος του τρόμου μπορεί V:X. έγκ:.ι.7:t.στ:ι.•.9-η εν:ι. εiοος εi;:,·ή;·ης, άλλά.
ό πόλεμος, ό φόνος, -θά έξακολου
,9 ήσουν σ' εν:.ι. σ.λλο έπίπεδο της
•
ι
ι �
Jπαρςεως μ:.ι.ς.
«.λέv εzουμε ά.ποκτ·ήσει συμπόνι:.ι., κ:.>οιε, κ:.ι.ι :ι.υτο φ:.ι.ινεται vι:ι. ειv:ι.ι ·η ά.λ·η,,9.ιψη Π'Ι)"('η τ·ης ΟUστυχί:.ι.ς
μ.αςΗ, είπε ά.bίαcrτ1. ό ποώτος της
συν-:-�οφια.ς. «λΙέσ:.ι. μας εί'με·.9α σκλ·η
οοf, ά.π:ιίσιοι, άλλ� -θάbουμ.ε α.ύτb
τΟν i�υτό μ.:ιc χά.τω ;.πΟ ά. γα,θΕ. ς
λέξει ς κα.! έπίπλαστες π ρά.ξεις γεν
v:.ι.ιο:;,ροσύν-ης. Ι�ί'μ:.ι.στε καρκι ;ι;πα
,.9,ϊίς στ·ην Κ:t.οοιά., σέ Πείσμα τώ'Ι
·.9-?·ι;σκευ,ιχών μ.ας άvτιλ·ήψεων κ:.ι.ί
τώv κοινωνικών άν:ι.μοοφώσεωv.'Ε
κεί, μέσα στ-ην κ:ι.οοιά. μ.:ι,ς ϊ,ρειά.
ζετ-:ι.ι ·η 7.ειρουργικ·η έπέμ.tι:.ι.σις, γιά.
Vσ yUτευ,θη εv:ι.ς καινούργιος σπό
ΟCιr. 'Η έπείρψις είν::.ιι ·η ζω·η του-
'Ιέου σπόρου. Ί f έγχείο·ησις αρχισε,
να Χ7..{)ΠΟφο
Χ�) ε'ί�ε 6 σπόοος
?·ήσψ>.
/

1

J

1

/

1

1"

ΛΑΜΠΡ Υ Π ΡΦΥΡΑ

Τα

μαρμαρα
Σκόρπιοι ναcί! Κατά)εωωι ιυΟμοί Υαί χαλασμέ,•οr..
μιάς Άπολλc,'Jνιας μουσιχης 1jχοι μαρμαρωμένοι,
ποί, τό f rι,f]ό τραγοί•ί'ι σας κριιψC:ι. ή ψυχή τ' ι1 Χ ο,\ει
11 σιωπή στ ιΊν /ίρπα τ ης τ11ν αίiλη Ηλ τυ κροί,ει,

'Λπό μακριϊι. σfί.ς χα,ρετουν της ιrοι,·ικιϊί.ς τri tό�α,
Χλαδια σεμνrι. ύργοΧίνητα που τά σα)ειίει 11 δό�α,
τ t'j 'ίχη σύ_ HL 'Οσταλγουν π' ανοιtε τu C('τερα της Ι
#cμη τ1'1ν ΥΥ(fμιο μ έ,η της ύι(1'1 ,ο,τας crωληα της.
Ό Χρό,ος στ 11 σχληράι'-α σας τό ί'ιr1 1 Jα του σ;,αλίtει.
μά 11 τεχν11τcα 1Ί "Ανοι�η τάχα πι;1ς ξαναχτί(ει,
τό ραγισμfνο τρίγλι•crο καί τ11 ,εχρ11 ύbρορι•όη
)t:..ιιίιει μi: μι' (LΗ{ιq-ελη 1ίς χα(1αμάcες χ)όη.
Τι,λί1ει μάταια γύρω σας τ1) ,,ι',χτα Χαί ni μrρα
ό αγιος χύχ)ος του rrωτός στό σιωπηλό,, αγtρα,
fcεϊς μέ τά μαρμcιρινα, μέ τ' αλυωτα τϊι χιι',νια
σ;,ε,ι1tετε τι)ν κορυrri1 της Όμο::ιcrιίίς αίι(1,ια.
Ώ! μιriν αι'γι'ι-μιά ό, είcου αι'ιy1'1 -οτc'; rάίJη <'ας χαρά(ει
1101, δλη ή λάμψη τηc, στερ'1J σπουb1)ν άργοστα)αζει,
, ri crέη ει μtσ' οη1 σ;,οτει,ιά της Λ �ΊίJ ης τό θεό σας,
)�ς καί rέν εσf]ησε γι' αί•τόν ό λιίχνος στό σψό σαc.
«Σ, ιές»
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ω

:ΗΟ ΡΦ.:l εί η.: (ι Β; ωτ(:χ
,
,
π.οτ,;,tε τεtι:Η.ι. επ:οχη, τη-ι
άνοιξι, μ: τ-;ύ; λο:;)ου?ι:ψt·ιοJς
-κάμπου; της 'Αλλ± χzι ποιά. yω
vr± της Π7.tpίδ:χς μ:χς δει είΥ:Χt
ώp:χί:χ τούτη την ώ ,? :Χ τοϋ χp6ιου!
Τό'χει πpοι,μιο φ:χίνετ:χι δ τό11:ος μχ;, άπό τόν Ουpχνό, vi
)': ::ι.ίpΞt7.t α.υτή τ /)'/ ευλοy ημtνη
εποy_ή, σ±ι λ,γες άλλες χωpες .
.Jl,;, ΙΧ f. 7. π,;,υ έμsίς οί αιθpωποι,
Π:Χ'/t:Χ άπησ1.ολημΞ'ΙΟl με τά. ζη
τ1ματά μ�:, μιχp± YJ μεyάλ�,
,
με μιχpοrpχyμ::ι.τ::ι. σJνηθως, σπ::ι.
vι:χ πpοσtχοJμε τί yίιεται τpιyύ
μ::ι.; τούτη τήι έποχή .. Κι' ετ'Jt
π::ι.pουσιiζουμε, σχεδόν κατά. κ:χ
vόι::ι., άνtίθεσ σ:όν π::ι.λμ/; πού
μ-χ; χ::ι.p:ζει τόσο yεινα.ιόδωp::ι.
Φύσι. Ή ψυχpή μ::ι.; λογική πάει
Ψ:.t.' πνι'ξ η πεp::ι.
yι::ι.' τεp:χ
τη' ι
,
,
-κχpδιi ..

1ι

lΗει ένr.ι.;, χp6νο; &.πό τ�τε
πού μα; έφερε πάλι σtά yνι.ίφι
μ::ι. χώμ-χτ::ι. της Ηοιωτίας ο'Δp
χαιοφιλο;, σε τόπου; αyα.πημέ
vου;' σt, άpχαίυ; ίεpά τη;' σε
μtpη δοξασμέν:Χ από τό αρχαίο
πνεϋμ,;ι.. 2;τi 6:χσ:λει,;ι. τοϋ Κά'3μου στή Θήο:χ, στό l\cι.οε'pιο, στή
.Λεο:ii3ε 7., yιi τό Τpοψώ'ΙtΟ �Η
τ::ι.ν και τ,;,τε cι. �,;,ι ;:, κοιτα στην
�1σημεpίc1.. Ή σκέψι μr.ι.ς εκ:χvε
,

')Ι

�

'

'

ϊ:':JtΞ

π:χλι σtΟf.:Χσμ,;,υ; εJλ:χσι
y χ τi πψ:χ'Jμ:,ι;ι, σ:χι φθχ
σ .ι.μs στήι· 'Έ ,? χυη, τή φ ημ σμt
v η πηγή, y i v' ανη:ροp σοJμε
στι;;ι τοπο ποu ήα·ι άλλοτε το
ξ:χι.ουσt6 �1:χνtείο, πιό χχτω
άτ6 κεί πού είv:χι σήμsp:t δ πpο
φήtη; Ήλί7.ς, απάνω στό οουν6.
ΚάπΟJ κοιτi σtά έpΞίπι:χ του
ν:tοϋ τοϋ -8:ι:σιλέω- .lι6ς, τ-ού σι11ζονται ακ6μχ.
'll 'Έ ,? ΚU /:Χ μπpοσtά μχς με
τi α :.ρ θον:Χ νεpi της, που πήρε
τό ο•ιομ::ι. ά.π' cήν κόpη του Τpο
φω-ιίου, τοϋ μεγάλου πpο:�τάτ-ι:
τοϋ lχιτε:ίCιJ. Άιτ'κ,?J της εί•ι.ι.ι
χχί τώp,;ι. πηγή Κpύχ, που τόι•
π::ι.λη6 χ:χιpό λεγό:::ι.νε «l\[ •ιημc
σ1ιη>>. 'Ι<�κεί πίvχιε άπ6 τό ΨΞ
p6 της, κ:χθω; θά δοϋμε, όσοL
θi πήy::ι.ιvχ·ι σt6 Μχιtείο:
Κ')ΙJζ

1ι

'Ανήξεροι, θέλουν έ3ω τό Τpο
μi δ 11::ω'JΧΙί:Χ;, αυτός δ
·
φώιιο,
τολύτιμος περιηγητής τοϋ δεύ
τspου :χίωιχ, πού πηγε κι' δ ίδι
cς στό 1Ί1 χ ιτείο, ypi :ρ ει τω; αυ
τά ήt:χνε: έπάνω σtό βουνό: «'Έ
σtι δε τό 1Ί1χνtείο•ι ύπέp τά &λ
σος έπι τοϋ οpου;» Κ7.l «' ψ/.07.'Jt δε έπί τ6 ΜχvτsΙον Κ7ί ('Ι.L)
τόθΞ'/ 1ου'Jιv ε!; τ&. πp�σω του
opoJ:::, Κόpη; έσ,ί χχλο�μi•ιη
θήp:ι. χ::ι..ι Διο; 6::ι..�ιλtω; v::ι.6�».
1Ί1α.; περιγράφει δε κχt μΞ λε-

ιπ

ΙΛΙΣΟΣ

,τ:τομipειε; πω; ήtα'Ι το Μ:χντείο
άπ' εξω. Λέγει λοιπόν δτι ε,ι:χ
"
'
). , αυτu
, ). ;J,
γυpο
:;ιΠ
,1 τ:χν εν:χ μεγ:χ'λ ο
-ο:χθpο, εν:χ κρηπίδωμα άπο μάp
:μηο, κι' απάνω στο βάθρο ήταν
πe:pίφp:χγμα άιtο κολώνες χάλκι
νες. Μέσα στο πzρίφp:χγμα ήτ:χν
'ή εξωτερική ε!σο:Sο;, ε·ια τεχ'ιη
τό ϊ,άσμ:χ σκαμμέ•ιο στή γη. Και
άπό τό χάσμ,: αυτό κ:χτέο:χιν:χν
-σε άpκετό ο:χθο; με σκχλα γι:i
-v:i φτάσου•ι στήν εσωτερική ε'ί·
,σc;δο, πού ήtα·ι μι:i ό ;τή πολύ
-στενή, άπό τή·ι 6ϊCr:.ίχ γι:i νά
πεpiση κα·ιε1 ς μ-S·ιο πλ:χγι:ι.στ:i
-μ ποpοCισε. l'ι:i του το τό λ?yο fι
:ε!σο3ο; στό λ1:χ·ιτεrο λεγ6t:Χ'ΙΞ
·«κ:χθοδος».
ΛΗχpι σή:J.Ξp:χ cμω; τ:ποτχ
,άπ' X'Jt:X οi•ι ει. ει ε'ηεθεί, μ:z
cυτε κ:χί fι Οiσι t')CJ Μχιτε:ου
.Ξίt.Χ'ΙW στr, OO'JΙIJ
ει. ει ΧΧ? .17.
-κ:χλ.χ-κχλi Π?O'J?tO?� 1Οεί ϊτό
-το::ι; :i?ι. .(t')λ�γο·J;.
1

* ,.

..

'ι·

l'ι6; t?Ci Ί�η>ιο·J, 6:ι.σιΗχ
't'J.Cί 'U,;χομε·ιο) τώι Λlι·ιυώι, 6
· του
:l'pο:ρώ:ι_-:ι; κχί, 6 άοελφ6ς
_
Αγαμηοη;, δ το10 συιετ-:.;, κχ
,(-Jώ; δηλώιει τό oyoμi τr;υ (α y α·ι
-μi(3ος). ΛΒ: ή πχpχ3οσι, μi
-τό σψι:ίολισμ6 τη;, τόν θέλει
.πχι3ί το5 'Απ6λλω·ιο;, τοCΙ μ:χ·ι·
-:τικου θεοϋ...
�ίtΟ'J?αίc;ι τεχνίτε; Υ.ι' r;,[ δυό
ό:3ελ :ρ οί στό ν:i κτt:'Jυι νχού;
-yιά τού; θεού;, κ:χθώ; μχ; λέγει
δ μϋθος, άλλα κ:χί παΗτιχ γι:i
τού; άνθρ(;,;τους. Τό τελευταίο
του; δημιούpγημ:χ ήτ:χ·ι δ νχό;
τοϋ tJεού σcc;ύ; J:λ ;:, ού;, π,;,·1 γ ά
cάμοιοη πηp:χν άπο τόν ',\ ϊ')λ
λω'Ι':Χ νi πεθ:χΥου·ι κχί οί δυό σi
cιπο
που' τεέ πτα;' .$.,1μερε;,
,
:,
' τοτε
,

λείωσ:χ·ι τό ν:χ6! llόσο πχρiλογες
ψχίνο'ιτ-χι οι άλληγορίε; σ:i•ι τί;
παίρνουμε κ:χτά γράμμ:χ...
Κι' ετσι δ 'l'ρeιφώνι?; εyινz
προστάτης τοϋ 1-χyτείου, που
πήρε τό δνομi του.
-1'
,ι. -�

Ή άρχrι τοϋ Λ1:χ'ιtείου χάΥΕ:t:Χι
κι' αυτή, 5πω; τόσε; αλλες, στα
6ΗJη τη; Π?'JίJcοpί-:ι.:; το·J τ6που,
στ':ύΞ πρr;ε).λ-ψικου; χpό�ου;.
,
,
1 �ι·η·J;:,;,;
ο τp?;:');
τ,;, J «μ-χν
το·JεσΙJ:�ι» έ3ώ. 'Αρχεtά γι' αυτό
τ6·ι τp6πο μχθχί,ιου:.ιε άπό tO'I
Jlχυσχ-/:χ, α.λλ-i -ι.:ιί α.π':! t6'1
llλo·;t:ι.pχo, στο οι3λίο ϊ.'JIJ ε
γρχψε γι:χ t? 3χι,.ι�,ι,;, τc,5 �'..ύ·
κ:Λ.τη.
.λz'Ι Ε?l?Χ'/ tι-:ί τ:�; χpφμου;;
οί λlχ ,τΞι;. 'lΌ·;; ε,:Χt?'ιαν μ6'ιοι
t")'Jς iι-:ί•ιοt ϊ.Ο'J TtY) (7.t'l7.'I στο
λl.ι·ιtείο, σ:iι τού; ει.pt'Ι:Χ'Ι αΞιου;
ν± κχti,:!-:ιυι σ�:6 α3υt?. Κ:χί 0 1, ι
ολ'Jι κχτ± tό'Ι ί3ιr; cp? ;το εμiΟχι
νχ·ι τ:χ μiλλοιτ:χ, μ± αλλο; τ::ι
ε6λ: ΠΞ Κ χ( αλλr;; t:i α ΧΟΤ(Ε,
κχf)ώ; μχ; λέγει εϊCχ·ιω σ' α�τό
δ ll ::ω1χ·ι:7.;: «Τό δl ειτΞCιf-lε'Ι
τοί; έyτ �; τοϋ α 3ύ rr;·J γzνομi·ιοι;;
O'JX εί; ου3έ δ α·Jt'J; τp6π?;
εστ(ν ΟισχσΧΟ'/t:Χt τα μέλλονt:Χ,
άλΗ πο:; τι; κχί εί'3z κ:χί άλλος
ήι.'JυJΞ'/)), ll?OJθΞEt ol nώ; αυ
τ:i πού γp± :ρ ει δε'/ t:Χ ακουσε
μ6·,ο·ι, αλΗ κχί αλλ-:.υ;, που
είχ:t.'/ ΚΧtΞΟεί, εί3ε κ:χί δ ι3ιο;
ει-χμ ε χρiρι τοϋ Τpο:ρω-Αου:
«L'ρά :ρ :.ο 3έ ουκ ακοή·ι, αλΗ έi:i
poυ; τε ι3ώι κχί α·;τό; 'l'ρο:ρω
νίφ χρησ±με·ιο;».
Ιlρίν κχτΗ5η δ άξιος στ6 ά3υ·
t?, τ�·ι πήγαι·ιαι σl OJ) τ.rι ·(:..,
δπου ειtι·ιε νΞ?ό, �tΥ(ι πηγή τ·ή;
Λήθης πpώτα:, γιά να. λφμο·ιή1

ΙΛΙ.ΣΟΣ
ση eιλr.ι. οσ?: μέχρι τ,:;τε τόν απ?:·
σι..eιλοJσ-:ι.ν ζητήμηχ ,αί ϋσ,εp-:ι.
σ:ή·ι πηγή τfιc �lι-ημοσ:ιιηc, πc-ύ
αηφέpr.ι.με πιό τά:νω, γι± νά
Ιiψiται κατ6πιι δ:1-:ι. Ηά zrίJ,Ξ-.Ξ,
σάν θά κατέοχιιΞ στό )1:.ι.ιϊ:ΞίΟ:
«Ένταϋθα δε χpή πιείι s>:υτό•ι
ήθη; ,ε J3ωp κχλούμε·ιο•ι, ί ιχ
λήθη γέν-ητrχι οί πά:ντων α τέω;
ε:οpόντιας, καί επί τψ3Ξ άλλο
αJRι:, ϋδωp π: νει �J ιημοσύιη�,
ά"ο τοίηοJ τε μνημονzύΞι τi ο
φθΞ ιτχ c-ι κ :ι. ,α136.ιτι».
.1. ι μχlJ.ιιϊ.ιι όμω::, κ:zΟώ; -:ρχί
νετ-:ι.•, μ�ι• eιι τ:ι. μ:))οιτ:ι. οσοι
χ:ιτi:5.ιιηι σ:r, 'lpo:.pι,)Jtoι, έ?)Ξ·
ΠΧ'Ι αι,;μη έχΞί, καf:Ιω; λέγετ:;ιι,
κ:-ιt °'c-ια ή,α-ι ή πιευμ:ι.τt/.Υ) τοιJζ
κ.Η:χστασι. Γι' α:.�τό οί πφtσσ6τεpοι ανέβαιην ύστερα τpομα
yμένοι καί σχεπτιχο:, έτσι πeιύ
είyε γίνΞι τ6τε σJ·ιήθεια νά ;...έιΞ
για ΚΧΙΞ'Ι7. πο),ύ σ/.ΕΠτtΥ.Cι χr.ι.ί
κr.ι.χόκε:ρο, τό γ ιωστό : « Έ; Τpο
φω ιίου μεμ-χ•ιτευτ:-ι.t».
'υ-ιοι πήγ:-ι.ιηι π:χ)ι ΕΥ.Ξί
γι± να λ6.οου Ι μι± α-.'l. ιτησι σΞ
ζητήματα φιλοσο:p. ιs>: τ-ο J το.:ις
ΌJ ,.ι.ι r ζχι. Τέτοιο:: ήτr.ι.•ι 6 '1' μ-:ιp·
ι,c-:, απο τη Xc.(tpWJZl7., φ )ο:,
τ ι:,J '( οίί τ?υ �ωyρ{τη, τοJ \.αμ·
πpΟ/.λέοJ�. �υτός Υ.ατέ:5ηκΞ στό
Τpοφώ·ιιοι γιά νά μ:χθη τι ·ητr.ι. ι
ε/.εί•ιο τ-cύ έλεy:;ι.ν τό,ε δ:;ι.ιμ6ιιο
του �ωκp6.τη. Τό πεp:στ:;ι.τιι..ό
τό πεp:γp6.φ:ι δ Πλού,-:ιp;.ο;.
Ό Τφ:-ι.pχο:; ·ητ:;ι.ν νέο; μέ ευ
γειι/.,α ψυχή. Του άpεσΞ ή φι
λοσι;,/:;ι_ πολύ ']·Jτ:;ι.ι ψ)ομ7.
θή�. Ή δ.ψ:z γιά τή yιωσι τόι
ω�JφΞ νά Κ7.tεο1) σ,Ο �1:ι.ι·
τείο. 'Ο ταν & ιέοηκε πυ ι διη
γ·ήθ -ηχ ε τό τί είί3ε κ7.ί τί &-

ΚOJ::JE. 'Ελεyz λοοτ�ν δτι σά·,
τόι ήpι�τησr.ι.ι έχΞί τί θiλει νά:
μ6.θη, γιά ολα, απή•ιτησε, γιατι
ολα είι• αι 0αυμ6.σι:z· «!Ηιτr.ι., τί
γά,? OJ Ο.ιυμ:ι.σt?'Ι;» 'l',;J ε3Ξι;α·,·
τήν ταςι τοJ χ6σμοJ τωι ψ\Jχωι·
τοJ '' �δη και τω·ι τνευμά:τuJν τοi>
0Jpχνοίί. Γ{:zι τοίί έξ;ήyησα'ι ποϊ-·
οι ήσχν οι «3αίμοιε:;», πιεύματχ
πpοστ:χτες tW'J α ,,θpι�Πω'Ι.
ΙΙή rα.ι JΞ, τοj ε�πr.ι.) σ,ό τΞλος,
κχί ολα αυτά θχ ,ά μ6.Ο η ; καλ
λίτεpc.( μΞτά τpεϊ: μήιες: «Τα.σ
τα δ' ε'ίση σ:.ι.φέστψον, ώ ΥΞΧ
νί'Χ., τpίτφ μη,ί, νϋι ο' &πιθι».
_,χι γυptσz ο rl"ιμχρι_ος σt,..>,1 ν'Αθήη, τpεϊς μηιε:; μετά την έ
πίσι.εlιι του σ-ό )1:.ι.ιτεϊο, απέ
U:χνε. '
,-, ,

,

ι:

"Ι-Ιτ::ιι ;ι:;ιι ,6 �1:υτΞίο τοϋ
'l'pοφωιtc-J έο. άπο τ± τ:,;λ)±.
λ! ι. ιτsί .ι. τ 1jc π:-ι.ψ.;,::,:: μχς, πο:J
μ:;ι.ζι με τχ '�σι)η-:εί:1.. αποτε
λοϋσ.ι. ι, (·1 :z ε) ±γ:;ιμε. -.χ Ο? (:Χ ι'Χ..
της άp,(7..ί7.:; λ-zτpε''Χ.(, με τ± δ
π:οί:;ι. το ::;c-.ρό Ίεpr.ι.τεtο πpοσ.cr.ι.·
θr:ιGσΞ Ι'Χ οοr/Jήση t')Ι <ZJtJ?WΠ?,
, Η η ι τ± opγc.( ια X.Jtά ή πp�σο
ψ,, ήμ�ι:ιpΞΙ ι± πη κ:ιιε ς 1 τη; έσωτεp:κ1ις ) ..ι.tpεί::ι.,;:
Κ:-ι.ί tίtc.('J ή χρ.1-.':Jία ) ατps[α i;·
";."J.'I O�YJ J ακμή Τf)ζ_ ίί.?QΤfΞ?'Χ)·
πολύ μεr6.)ες )τ..ηρ.:σ ες σ�:61 α.ι
Ορωπο με τις ίJι:p,;ι.πcιες κιί τ·ς_
μχιτε.ίεc, ϊ:ΟJ• &-3 ιοιτ�ι, OAt Όέ
Ο7ι7 γι.ι. Τψ7. (μ.;ι_ :.J. Cl.>Y);..L"J.lt".I.,
σ: O'JOJς ζη,v,ί)σ:ι.1 τη οοήΟει,;ι..
-:'J.Jζ.

· '.\)λοι ό-..ι:ως ή,,;ι.ι .σ:ί χr:,όνοc:.
Ε/.Είιc-ι, ο[ πr.ι.λrιο' T.OJ ο:ι μοι
cί.ζ'Jύ) κχθc-)ου με τοι.ι; σημεμ
νούς καφο..:ις πού ζο:)με.

C9

�Αρχαία (Ελληvικη Σοφία
Δ ι ο y έ ν η ς έρωrηθείς, τί χαλεπώrερον άνθpώπcp;
:εψη· τό yιyνώσκειν εαυτόν' πολλά ),άρ ύπό φιλαυτίας εκry
στον έ::rυτQ πρ::Jστιθέναι.
Δη μ ο σ θ έ ν η ς έρωτηθείc, τί ανθρωπος εχει δμοιον
-ΘεQ; εφη· τό εύερy�τc:ϊν καί άληθεύειν.
Δη μ ά δη ς ό ρήτωρ έρωτηθείς τί ή yη βαρύτερον β::r
-στάζει; εφη· ανθρωπον άπαιδευτον.
Ζ ή v ω v εφη, μή δϊΞϊν ζητεϊν τούς άνθρώπους, εϊτινες
εκ μεγάλων πόλεων εlσίν, άλλ' εί μεγάλης πόλεως αξιοι.
Δ ι ο y έ ν η ς ό Σινωπεύς έρωτηθείς, τι των θ,1ρίων
ικάκιστα δάκνει; εφη· των μέν άyρίων, συκοφάντης, των δέ
,ημέρων, κόλαξ.
Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ό μέγας έρωτηθείς, που τούς θησαυ
ρούς εχεις; δείξας τούς φίλους, εφη· «έν τούτοις».
Β ί α ς ό Πριηνεύς είπε· μακάριος έστίν ό πλουτών,
,καί ων έπιθυμετ άπολαύων, ό δέ μή έπιθυμων μακαριώτατος.
Ο ι ν ο π ι δ η ς όρων μειράκιον πολλά βιβλία κτώμε
νον, εφη· Μή έν τft κιβωτQ, άλλ' έν τQ στήθει.
Σωκ ρ ά τ η ς, εtπόντος αύrQ τινος, ol Άθην.:χϊοι σ)ϋ
ιΒάνσrον έψηφίσαντο, εφη· πρό αύτ&ν δ� ή φύJΊς.
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rΓr; ϊ.�/;bλ·ημ.� ,.ύτb έποόκειτο ν
σ.ν:1.γνω,ισ-�·η ώς Jφιστ&.μ.ενον, ·fjO·η
&τ.ο -:Ο πε�υσ�'ιΟ χ1.λοχ�ίοι, χ.1.t να
Ξ'Ί'"f�'1-�-{η στr;;ν π:ν-:ι.. κ,. τ·ης πα.ρασχω:-ι.ζομ.iν·ης SJ•16ooυ των Ό ρ -&ο06Ξων Έχ.χ.λ·rισιών, ΟεΟομ.ένου
Οτι.
ά.�Υ.ετοί έχχλ·rισιc1.στιχοί ·ηγέτι:ι.ι ·9-ε
ω90U' 1ι Οτι έπέστ·fι ό κ,-ιρόc; για μ.ι<Χ.
νέ"J. -:οπο9έτ·r1 σι, πε?ισσότερο έναρ
μ.�νισμ.έν :rι στ·η•ι έποχ-ή_ ι.ι.:-ι.ς· χρειι:1.
,
ζο-:,.·1 1 ομως, π,.μψ·η�ι7., -� όποία.
•

-

f

-

Ε!ναι λαθος νά γίνεται λόγος πε
ρι «άyαμίας του ά�ωτέροu κλήρου,,
διότι τόν άνώτερο κληρο δέν τόν άπο
τελοϋ, μόνο� σι έπίσκοποι, άλλά έπί
σης σι διακονοι και πρεσβύτεροι. Κα
τώτερος κληρος ε!ναι οι ύποδιάκονοι,.
ψαλται, νεωκόροι κ. α.

ΙΛΙΣΟΣ
οέν έπετεύχ-θ·η χατσ. τ·ην πανορ•9ό
,οοξ? οιάσχεψι -.η; ι�όοου, διότι οί
«ντιποόσωποι της ']�λλ·ηνιχης 'Εχ
κλ-r1σίας άοΨrι·.9-·ηχαν τ·}1 ν ϋπαο!;ι τέ
�ι:οJ -θεμ�τc.; χ.α.l ετσι τοUτο Οιε
γράψι; -:ιμέσως άπό τόν προσωριιό
πίν:αα. �άν άτ.ό χ&.ποιο πείσμα
τ·Ϊj� μοίοας, τ·ην •.9-ύοα, που -Ειέλ·η'
'
Ρ
,
ι
σαν με το ((Οετο» τους να χοατ·ησου'ι: χλειστ η οί 'Έλληνες ίεράο
χαι, τ·ην έγιιρέμισαν με πάταγο τά
γεγονότα, μέσα στ·ην 'Ελλάδα α
χοι6<7Jς. Καί συζ·ητείται πλέον άτ.ό
,
,
"'
τ?Jς αομ?οιους παοαγοντας του τοπου Χ�.:-:Cl. πόσον, σύμζf) ων� με τbν
1
bοιι;μό τοϋ [ L λάτωνος
((Παντί ·:άο
ά.01J'J:X.70V
Z<VOiς
:t.ίτίJU
" έJεσι <J
σϊ.:ίνη. Τ( μ.. 28 1, π�έπzι ν άJ'J..
γνω(;ισ-.9-·η ώς αίτιώδ·ης σ;ι έσις, ποός
τ-ί-1 ,1 φvλετιχ·η
διαστροψη μεοίοο;
τc� l\.λ·ήοου,
άπαγόοευσις τ'ίΊς
9-.Jσιολογιχης λειτου?γίας.
\

.

1

1

η

�-;·fj·; σι.ετιχ+1 Εοευν� -r;ot) Οιε�·Γ1 γαγ� &-�·ηναιχ·η έ ;,-φεοίοα, ό ο·ή
.μ:t.�ϊ.Ος τ·fj:; ποωτευούσ·ης χ. ,, \�'":·
Τσ-:υχσ.λάς έ;ι_αοαχτ·ήοισε τvν ,;)εσμο τΊ):; :χ.�1 ,μι�.; ως «απ αχ.σου ει;
ν
,
,
ι
, "
ο.χ.�ον εσ9αΛ μεJ'JV)), 00Ί1γουντ1. στο'J
9αοισ7.ισ 6, i�,λά χα\ σέ ψη_JΙ'"ί':t.
r
_
-θολογιχ:ι. Πf εγματα, νοσ φε: χ:ι.ί
' ,
..
,
,
ανιι':.ι:ι.Αε�
εJ
� :,Jει χ:χ.τ1.στ�σ::!:.
'() ΠJω9!ε�εJ; τΎ;; Έλευσ!J)ζ χ,:,ι
γνωσ70c. ;1ι-i τ·}1 ι κοινωνιχ. ή του
ο�:ι.σ:-·φιότητ7. αί3εσ. Γεώογ. Η υ
ρο·;να:ι.·η,, έγγ:ι.μο; χαί τ.ολύτειι ιο�,
έz ���Χϊ:'"fι :;ισε τ+ι ν i�1 αμία. σiν (<�ή
πο� π:;οκ�) εί
-θιχ.0 εJνουχ!σμόΗ,
b��ε:; �-θοοi
στ·i ι
Έκκ)\·r,�ί:ι.
,,'Ολε·Sοια και οιαbοωτιχ·ή)) τ·ην έ
zα:,αχ:-·r,ρισε ό ψυ;ι_:ι.ναλυτ·ης
ία
οο χ. Χ. �α'Υ._χουλ fΟ11c, ό όπJί�ς
: ,�
1
,
α.τ.ε')ωσε ι;τγ�ν α.γ�μ!-1. 'i."O ι c(Χ:ιτ·1ι
ς:αJ? π:ιν7ο:; ε�Οου� Οι�σ .. Sοοά:;η X'X.t
'
'
..
'
,
,
τ=ι. \,J.υptα ΧλΧ-:Χ.)), τα CιΠΟ!'Χ- εr.Jν'CXt ((i ιό :; κ:ικοϋ Οο--Sέντο:;)>. '()
νομ.ομ;,.·.9·ης χ. 'λλέ=..
γ'ιωσ,).,ς
Ι3αμbέ:-σοc, μέ ξε:ι.ω?ιστ·η οοψ.·;:-·η,
�
,
'
-r:ι. επε:-ε·.;·η εναντιον της (ωπαχοι,

-

•

1

.

f

�

�

,

1

.

(

,,

-

οε

ίl

τιχης &.γνότ·ητr;ς>) , :ι.αί iπεφάν,9.-rd
Οτι ((Ot όλίγ οι α γ αμ.ο, �νώτεροt κ�ι
,
'
�νωτ�τοι ;ι�λ�η�ικο\, αντι a να ε�_ου ι•
ανεψιας και οιχονομους, ιν:ι. μ.·η τι
,..
,
'
,,
;ι ειοον εtπωμ.εν, ποστιμ.οτε�ον ειναr.
να� $ χ ουν συζύ γ ου:;».
!

,

'

,,

'λπ1 το iι.λλο μ.έοος, ό χ:ι.•.9--,,γ·η
τ·}ι ς του Η ανεπιστ·ημίου 'λ-.9-·η ιω,,
χ. ] [ αν:ι.γ. Ί'οεμπέλα;, ένω οέ ι.ε
τ:χ.ι 3τt Ίπάοι.οuν χλ·ηοιχοί, ((Ο'ίτι
νες μ·η 'έ;_ον--:ες το ι.άοισμα της ά
�'αμι:ι.:.
;π • .9·ηχαι ,ον το&.ιηλ,,,
σ.Uτώι iπεοισκέπτως εt:; τΟν ζυ·γv·ι
α:ι--:ης, 'ίνα ιια.9ισ-::ι.ιται σχάνοαλο·,
εί :; τού :; Χ ρ ιστι-χ.νού:;,), iπο�Qίι.-:ει
τ·Ι}·ι αποφιν ότι ό γ& μ':ι:; 1.π )τελεί
1
τ<�ν 'Χπο τfj:;
((�.σφ&.λιστοον ε J�ντι
γενετ·ησίου όομ·ϊΊς -�:ειοασμω ι». ,Ιά
λιστ:ι., 6 .\[·ητοοπολί:-·η: '\ογολιοο:
�εU. Χουσc.στι'Jμ.ο: π-χ.οiπευφε ,(είc:
'i.";'I έJ 7r Ίε�� �ιJJoOιu πιι'J..Κ'Χ.
τι:)'1 οι�. λr,γου: ·η.9ιχr,: χα·.9:ι.ιρε
,9i'Jτω,; έ γγ & μ ω'ι .ι./ ·ηQtΧώ'J 'η ΟιΟC
πο) υε-;οU:; -i�γι χ:;
-:!μωο-r(S.έντωι,
Οστι:; ε!ν:ιι πολυσελιΟο:)>. I(�t ό ίε(Jοκήουξ :Χ�:ι. ιμχJ0of--;·fj:; Χ. IC,. J·�ι�-:·11:;,, �πεστ/1ο_ιC.εν
�7t
x-x.i
:ι.κeι μΊJ ·r,οετο '1 �π:ι"(ΟΟΞJσt:; του ·γα
u.ου, πiλιν \( (j 0!:-J.:..ι'S 'JD� �εν ,,9i έ
Ξ.:rι) εί::ιε--:ο. ΟιCτ! ό 7zολχσ-:-ο:;
χ.�!
έ J τι� έ γ ;i μ.ψ &�ψ έζ:ιχο/ ου-θεί ιά:
1

�"

οί �-iχελλι'Jt -;όσων έ ..,,γ-!ι. μων κλ·η
οιχι)ν χ�-;-χ.Οtχ.:ισ Sέ'Jτωι Οι' ά. ι·η,Ειι
ΧΟJ:; τ.:ι:Χ�ει:;». 1(:ι.l :ιJτi συμbαf
νοJν, Oto-:t, σ� μ.9 ων'J.. μέ τ fj ι γ ,ιώ
μ·η κοινωνιο/ ό�,ων χ1! ψυι.ολό γ ων,
έαν h iλ·ιιθ,, J fj ά'1/ '- μί'J.. είν'J..ι Οu
σι. εο ή:, έτι ΟυσχεοΞστέσα ε1ν1ι
τ·ήο·Ι}σt.; &. γ ν-fjς μονο γ χμ�:χ.ς. r'Ωστε,
ΟSν ,θ,� ποiπει νi .Sεωο·fjτ:ιι ό -θεΊπ�t'7ιο:; τώ·,
ά_ ..:α μ ι:ι:;
σμος τΎj:;
παοεχ7οοπωι τ:ου οοοντο9ωνJυ,ιται
•lιι .9,:;οιζο-ιται.
'Ωστόσο, το ·S.έμα έτε-θ·η άπό τη ι

·ff

-

1

Ρ

-

η

ζέ,:.ιJσ"'� έπ�κ:ι.ιαΟτητχ. 1(:ιl Χ�τα τα..
9αινcμενα .5.;_
χ&.ποια έ1;έλιξr:.
στά Ξπόμενα
έιιχλ·ησ�αστιχά συνέ-

ει:ΙJ

l .\

'ί2

,�

,...
αποχτα.
Οtι:χ.. _το\ μ.ετ�ζυ
'
!στυeιικ·
η
άν:χ.σχόπ·rισις
;
ε
'
Ι
Ο
9
':J
.,,
(JλOJ τ.:ιοbλ·ί-,μ:χ.τοc.
\

του

1

Η

μ&; έχλ-φ:,
Ί.l'Χ \lOTlJ�
,
�
Ο(.τΊjσε τον τ.ιο :ιψ·ηλο σει;,__
<iμο 1:::ιο; τον ·&-εσμ.Ο του γ&.μου.
Σε 7:1;λλες ¾λλ·rι 'ΗΧεc πόλειc ·t'j ;J.
;�μ.ι:χ. 1 ταν ά.Οίχ·ημ:χ. π:ιι'ηΧο χ:χ.ι έ
--τιμ ω:ιείτο1 ε[:
τ·'I J �πα.οτ fj έ
�ιμωt::ιτο
έπ!ση:; ·(, όψt",':t.μί:χ. x:x.l
1 Χ:Ι.ΧΟ'(:Ι.μι::ι. 1 Jlλr,υ-;-ά�/Ου, λ.JΧ.
J :"j • Οιότι οεv ώΟ·η� οt>σ:χ.ν σε τε-χνrιτwvί·r1 σι. ι· _\.τιμ.οι έ,9,εω?οϋ ιτο αr, '
π:ο:ιο:ι.ι,ι J7.Όνον-:ες :'1 τ.εοιγοάφον_-:ες ' τ·η
'
'
_
Ί �εωσι -:r;'J γα.μοJ, απεχΛεtΟΨ�'.J σ.r
-;: .ι τi Ο·r;μ.όσι:χ. :iξιώμ:χ.-:-:χ. κ:χ.ι jτ.εοαι ι ο·ιτο ει: οr1μ.οσι�ν οια.πομπευ��ν. . \.·ιiξιου:; χ.:χ.ι τηc έλ:ιιί_ σ7·η:;
ύπ,;λ·f1 ψεως τοU :; �εωοεί ό ] Τ λ&-;ων
Y..:t.i Οιτ.λ& έγ:ι.λ·rιμ,-.τι:ι.ς:
έν-:t ιτίον
-των τ.?c.ιγ6νων Υ.:ι.l τΊ}ς χο:νω,ιί-:t::
\�r,μ. ί21 1 • Ε:ι; η 1'ώμ:η ειοιε;:;εfετο απο9-:tσιστι:ι.α .Jτ.εeι του εγ'{α:J.ΟU bfoυ. 0! rίγ:ιμ.οι έπλ·fι �ων:t.ν 9ό
,?�UC� Οεν μποv(JUσαν να χ) γρο 1:ιμ:fj
σf)U'J έχ Ο!χ-5 fι:ι.·ηc, σι.εΟΟν ;πεκλεf
{;'J-:;fj iτ.Gι τ;.ς Ο·r1 μοσ[,..ς ,&.έσειc, έπ'
.ώ9�λεf (f τώ'Ι έγγ&.μων Υ.αl Ο·/) τών
πολυ-:-Ε.:ι.νων, αί Οε ci.γι:ι.μ.οι γυνα'iκ-:c
.
Οεν εΙ ι. ;1.ν τf; Ο!κ:χ.ίωμ ;1.,
·',λιΥ.ι:χ.
:ι..&.7ω '7:ών fι j έτών, να 9ο�οϋν ΧΟ
,σμ r1 μ.:ι.τ:ι Y.:X.t να έ�έ�y_ωντχι έπl
90:)εfων.
1, :ι.l
Ηί6λοc :Ξεκινiει τ· }1ν -;/)ι
Χ rι ΟιΟ1.σχαλί:χ. τ()ϋ άv-θ?ώ-που με το
χα-.) fιχον τ·f1 ς σ:χ.�χ.ιΥ.γ1 ς συνε�γ,.σί
ας -.,,1 τ·/)ν ά.νά.πτυξι τ·'ης ά.ν-&?ωπό
"!"fj7Q:. «l\.α.l έποf·fjσεν ό ΘεΟ, τΟν
dν-5J.':Jωτ.ον, χα.τ' ε!χ.όν:χ. Θ�οϋ έπr.Λ'
·r,,;εν ;-υ�,σ, ν, �
. v�εν Υ.;.ι' ,,y,
( η
- )�υ επ�'ι,
,
σεν :χ.υτους. Ι<..:ι.ι ευλογ·ησεν ::ι.υ-;-ους
ό Θεός, λέγων: Λύξάνεσ·5ε
χ:ι.ί
πλ-,ι '9ύνεσ-θε Y.:t.� πλ·ηρώσ:χ.τε
τ��ν
γην χ:ιl χ:χτ�κυριεύσ:ι.τε
αυτ·ης))
( ['ένεσις Λ' 27-28),
'() ·θεσμ.rχ του γσ.μου ·ητ:χ.ν υ-
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σε
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'
_ εωτικΟς άχ6μ·η χα.ι γιά. 'i:'OUC
ΠΌ/Cι
χλ·ηοιχού,, οι όr:οίΌι μ:χ.λιστ:χ. μετέμoJv ι
ΟιΟ�\ τι:.ι tεοz-τ-ιχ.ό α�ιωμtι�
σ,τ; τ .Ζχν� "C'OU::, σιμφω •J:t. με τΟ Ι
'λ1ωσ��ΧΟ νCμο. Λfόvον ο! :.ιίο:.τιχοί.
Οι.ω:; c.ιί Έσσ:χ.!:ιι,
σ;οv ':J.�χεγ.,;
νCμ ο -:-'Ϊj:: Οι�Λωνfσεω; τοj εΥΟJυι:
•
ι
•
ι
,
•
ι
αν--:ετ-:ι.(jσ:ι.,ν σ�:ιν :::ι.ιωτεοον τον νομο ':�η:: τ.α.?·.;Lενfα.:; xxl iπ:ιχής άπΟ
/..�·S.ε fjOo��- r,�)σο για τ��, σ:ι;κt
_
Υ ·fj σ .J'ιοu.!Λι �-- εJc.ωQ ει70 :χ.συμbιb:ι..,
"'
'
'
'
στ"Γ, ':Jf.! με το τ.tοσωπ:ι τJυ χΛηe.ιιχ.οU, ά.λλt/. με � (1ι iσΥ. ·ησι 7ώΙ· Υ.7.
,5} rΥ.όντω•ι του. "1�-:-σι, ο; ΊουΟαί..ιι
έιω�:ζον-;ο iπο τlς �,υν-:χ.ίχες τ J.J:
τόv yοόνον της :,,.-,Γ
μόιον χα.τσ
των εις 70 J ν-:ι.ό, :ιι
τ.1.-:ι·&i·ιr..ιι f}�στι':1.Οες 7'Ϊj� L }ώμ·η:; έΟι
χ.,.!ουντο να Jπ:χ.νΟ�ε.J.9οϋν
μ:::"C'α.
:-"fJ ν �ϊ.οι.ώ�-,ι(jfν τους iτ.Ο τ.,ι J J'

.,.,

-

οε

τ.η:ιεσ!::ι..

��τ}1 ν 1\:χ.�νη �ι,.:�·fιχ·r ι, Ομω:;, ά.t 
ι.fζε: ν;. ΠοQbiλλετ'Υ.! ·(1 ανωτ:�ο,
.,
τ·,::: τ�,1 : Ο:Ί':Χ.μι, 1.c εν:�.ντι του �'αμοJ. '() 'lη,;ους είν:χ.ι \ϊο: του '.\ν
,:)::,U)T.:f)�, Χλλ�. Οι:-ι..φο?ε7ικ6ς. Ί� γει
ν-ή--�·r, έ,χ ι.,.�-&ενου. ](α.ι μέιει α."',1 ':J.
μι::. Ί�-;-;ί πλέο·ι έπιτ�ετ.ει τ·f1 ν πε
vιστc.λ·fιν τοϋ σ-:χ.�χιχοϋ ν6 μ.ο.υ, του
άoztΧ',U νόμου του 11 λ&στου. "()_
' τ.Ίιτ;.;. οι <1 )?-Q!σ�..ιvι, για' ν'1.' '1'ον
e.ιαc.ουν, :χ.νε:;,ε��ν-:ο G7!:; πε�ιπτω
σzι; οι:1.ζυγίr,υ του .\Γωσ:1.ιχο� Νό
μ οι..' Χ:Χ.ι χα.τέ/.. .-rι��ν στ·Γι J γνώμ:rι
3'7:ι Υ!α νi μ:fι·ι l ι:η ;) b:νΟ?1.ς μ.πλε
�ψ.:ι.τc1. μc πο�νεiες χ:1.ί μοιΊ_εi�ς,
'":Ον συμ.�έQει
χ.�λύ7εο� ν�. μ.�fjν
νυμ.:pευ-5ι'η οιόλου γυη.iχ:ι., ό Ί·η
σοUς ά.π Γι ντ-,1 σεν: «C)ύ π�.'ιτες χω
�c.ϋσι -:-ον λόγο•ι τοUτο'Ι, ά.λλ' οίς
ΟέΟοτ:-χ.ι. JΔίσ! γαρ εJνοϋy_οι οϊτινες
έχ. Χf)tλ:ι:ι.ς μ:ητ(ός έγε,ιν-ή-θ·ησα,,ι υϋ
τω. J\αt είσιν εύνοUχοι οϊτινες εύ
ν'.JJ/fσ·5·rισ-:χ.ν :Jπh τω'J &,,,,9Qώπων,
Υ.1.! ε�σlν εύνοϋzοι οΊτινες εύ ιούyι_ 
σι:ι.ν k:χ.υτοU; Βια. τ��ν b�σιλεί�ν τώ 1
ο·;�:1.νων. 'Ο ουνσ.μ.ενος Ί.ω�,iν Ί_ω
ρείτω» ("Ίf::ι.τ·.9-. ΙΘ' 10-12).

-

'

1

Λ
'ι J ί ε�ος Χ?υσ6στvμο; έομ·ηιεύω,
--τ-0 ϊ.ωρίον τοϋτο τc.ιϋ ΕU-χγγϊλί ..,J
1�'�'1.ψεν: « ΕtπWν r h Κ.ύeιιο:;) Οτι
'
ι
'
,
'
ε νου σαν. ε�υ ους ου των μ.ε
,
,,
;
z;... �
λω•ι λεγει τ·ην εχτομ·ην, tι.λ) -:ι. τω,
πον-η?ύ')ν λογισμών τη; ά.ι:-ι.ίοεσιν».
l πη?ζ�ν, � μ ω:;, πολ) cΛ, οί �π:ιίο�
έπ:;Ίρ �ν κ:ιτα γρ άμ..μ-χ τ }1 J yοάσι J
α 1Jτ�f}ν τοi3 'Jγισοϋ Κ=t.l ·Γιχ.�Η.ι)τΊϊ�tά
σ:J.·ησαν, +1 πλέον ορ-:ι.μ:�.τιχ·r1 σε -;τε
ρi,τωσις είν:χι τeιϋ μεγάλω οιο:�
'Ωοι
σχ:χλr,J τοϋ Χοιστι:ι.νισμeιϋ
Ύένους.
Τεκμήοιr, γιά τ·ην ;.,οβε"t! η :i.:.in,
π:ι.ο.1Ξ.·ηγ·ησι ά.ποτελεί ι.:χ\ ό Ί.' Υ.'Υ.
νι�·, τ'ί1 ; έν Νιχ:t.ί (!. π:,�η·ης Οιχ r,υ
μενικ.-Ϊjς �υν6οου τω, 318 11 :ι.τέ
ρωv, ί-1 όποία συνηλ-θ-ε κJοίως γιά
τ·ην κ:ι.τ:ι.υίκ·η της ,.ίοέσεω: τr,::; '\
(,εtου, ώστ6σr, εκοινε σκότ.ψ.ο ι' :;_.
<Dtερ ώση τfJν Τ. ? ώτr; -- ποώτ; Y..:i.,
'
. \ '
'
νον-:ι.. τ·ης γt αυτες 7tς πε�ιπτι�>σειc.
ά.ποκλείοντ:ι.ς ά.πο τον Κληοο τ,J:
'
Ι
'
Ι
11
•
•
Ρ'
εχ.τομ1.'1.ς, εκτος αν ·η ε�:; ο'1.οο:; -:-ω 1
ένέ:.γει'1. πρv·f1 λ--.9.ε ά.πΟ ίατJιχ.�η ά.ιά":
κ·η :η ά.ϊ:Cι πολεμιχ.·� πεοιπiτεt:χ.. «Ι�ι
τις έν νόσιμ ύπό i:ιτοών έι_ειοσυ�,γή-9,·η :,., ύπό f'5:χ9f;άοων έΞΞ,ετμ+1 &·η.
οbτο:; μ.ενiτω έν τιj) κλ·fj(Jφ.
Ιι�ί
Οέ τις ύ γ ιαίνων έαυτον έΕ.-έτ:μ-:.
τοϋ-;;ον αί έν τιi'J χλ·ήοφ έξετ:ι.ζό
]( :ι.ι
μ.ενον πεπ:ι.ϋσ,5\:ι.ι τ.οοσήκει.
εκ τοϋ Οεϋ ? ο, μ.·ηΟέ•ι:ι τών το: ;J
των χρην:χι ποοάγεσ-θ:ι.ι». Ι.'ιά -;;r,
ί'οιο ·5\έμ:ι. ό ΚΒ' '.\ποστολικό; κα
'Ιών έπιτάσσει: «Ό ά.κ9ωτ·ηοιάσ:χc
--θω κλ·ηοιχό:;..\ύέ:χ.υτΟν μ f}
'· ''.'ινέσ
\
.
'
\
τοφονευτ·ης γα.ο εστιν ε:ι.υτου χ:χι
τη: τοϋ Θεοϋ δ·ημιουργίας έz:9-?ός».
1

!

( 1 εγονό; εινα.ι οτι ό ά.κοωτ·η
ριχσμΟ:; άπΟ Jπε�bολ+1 εύσεbειας
δέν έσ·ημειι�-θ·ηκε γιά πρώτ·η φορά
στά χρ6νι:ι. τοϋ Χριστιανισμοϋ. Οί
ίερείς της Κυ6έλ·ης ύπέf>:χλ:ι.v σέ
ά.v:ι.γκ:ι.στιχη έκτομ·η πολλά α-;;ο
μα. χ:χ\ ·η συν-ή-θεια αύτ·η ηταν
δια.δεδομέν-η κ:ι.ί στ·ην ΑΊ.γυπτο, ω
-στε νά -θεσπισ-θουν ποιν:χf,
Καl

σt ,,ν ιι εvσία, για. νσ. έχο·ηλωσ)J'J
τον ά.ποτοοπιασμό τους
έν�ιτίοJ
των ά.χ.οωτ Ι'}(.ιt:1.σμών.
έ-&.έσπισ� 1
.
\
-�
'
\
\
αυτ·η τ·ην ποαc.ι σαν τ-r1 ν πιο :;,υ6εο·fj ';:)�ν-'1 Χ'Υ.ι Οτ:ιν ι.. :ι.τε0ικάζ::τ6
ι&.π::ι::ι. τ.r,ριη, ποο τ'ης -9:ι.νrι.τικ'ίΊ;
i.χτελέσεω:, τ'i1 ς �.:;,χιοοϋσ:ι.ν τις ω
ο-&�rχε;. Ί�Ε. rJ.λλ'JJ, Π?έπει να. σ·η
μ.ειω·& r,, οτι ;, Λfεσ:�.ίων έγ,ι�ρισ:
b..ν-�τ
1 σι 7fj:; έχτομ.Ύ}:;, ά.φ' ένΟς μ.�ν
Ι
'
,
1
•
, •
(',\
/.'1.ο:ν εJσsοεια.ς, αφ c.τεQOU οε Jα.Qιν
λυοιχ6�·ητο; τη; φω, r,ς. �τ·r1 ι Ίτα
λί, π::ιΗοl -yονεις :.�πέ6:ι.Η:ι.v τά.
π�..ιοι. "' τ�υ� εις έ/4τομ�Ι)ν γι.r.J.. νCΧ. 7/).
έχυ.ετχλλ� )•&οϋ) Q):; μουσικους και
:ι.�-- "f1 ντ·ησ$ νr/ ίΟ'.;υ&οU1 εiΟιχCΧ. χα
τι:ι.σ� f1μ. χτ:ι., iλλtJ. χ�l ν� περ�τρέ
;_ουν τ�, �'ειτονιες πλα.νόΟ�οι Ί_ει'()
11 &.π:χc
Κλ·ί; μ. ης
GΟJQ"(r,ί 1
J '·ο:; ι..:χτεχ.ε��ύνωσε 1.ύτ'ι τ·fι συ
ν ',·�ε!:t.. r, πολ!τεf-χ έ-9έσπισε <i;�fιν
ΠΟ! ν ') τώ'J ίσσbιω J Οεσμ. ών, iχόμ:η
/.).l "C'Οϋ •fJ'J..ν&.-:oJ, ώστόσο ΟΕ)
λει }:i.v --;-ά κροJσμ.:ι.η μέ/.?t τοϋ 18ου
rι.ιω,ιος
1

ε

Ί<�c, ίσ:;J με τά λεy-9-έντ,. τοϋ Ί
.,�σ-:;3 πε�ι ((εύνου;ισμ:JU)), Π'1.�εC.:η
γ'fj ':J.-ηχ.'1.ν χ.:-tι Οσ:ι.. ε1πε
rJ
((:χ.ϋ
λο:; ύπΕ.ο τ·η, ά γ αμ.!�ς έν γένει.
'Ο . \τ.6στολο; των Ί�-9-vών
μ.Ψησ; τΟν γ &.μο. «Τf μιος ό
'(;J..'
μ.ο, εν πα.σ� χ?'.! η χοίτ·η ά.μ. ί,.ν' l�U εώ�ει
το:;, 'Εb:ι. ΙΙ''
ι:Ον "ι'άμ. ον ΓJΊι μό•ιον ώ-; μέσοι άν-'1..
τ.-χ�:χ.�'ω",'Ύiς, �λλ':t. κ:ι..l ;_άσιν ίχα,10'ϊ.�Η·'}σεωc <:pJσιχϊί>ν όομών ( Οπως
σωστ;. lcμ:1jνεύει fJ Χ r"- .ιuσόστομοc:
«·1�δό·.9·rι χ:ι..l π�ιΟοποιί:ι..ς Ενεχει,
πολλ�)
πλέον Jπε� του σbέσ:χ.ι
τΎ'jν τη, y\)σεω: ι.Jοωσι•ι))) γι α.υ
τΟ α.π�rιύ·S vνε πολλΕ, :ι.:ι.l έπf μ. οιεc
συστάσει:: �πε� τών τ:ιχτιχ.ών συ
ζυγιχών σχέσεων. «'11 γυν-η τοϋ ί
δίου σώμ:ι.--;-ος ojx έcΞ.ουσιάζει, ά.λλ'
ό iΨήρ. '() μο[ως QS, Χ:Χ.� ό iν"f1ρ τοϋ
ίΟίου σώμα.το, οιJχ. έξουσιάζει, άλλ'
·η γυΨή. �Ιή ά.ποστε9είτε ά.λλ·ήλουc,
εt μ�Ι) &ν έχ συμ φι�νου πρ Ος χ:χ.ι?όν,

υ-

οε

οε

ϊ4

ΙΛΙΣΟ:S
'

χα.�

�:ι'Jσεuι_η κ:χl Π":Ι..Λtν ει.ι -tO �ύτό
συνiι:;z·tjσ-Sε., {ψ:ι., μ+ι πειοάζει Jμας
ι
" \
\
'
,
•
v σ:χ.τ:1.νας οι:χ. 7ΊΊν :t.κ�:χ.σι:ιν Jμωνη
(λ' Κο,ιν-&. Ζ' 'ι-5 . Κ:ι.ί έοί
ο::ι.σχε 71)'1 οι::ι.,ή,·ησι τώι οεσμ.ώι
-;-ο3 γiμου. «11:ι.σ:ι.γγέλλω, OJY. ε
;ω, iλλ' ό ]�J�ιο:;, γu 1:ιίχ:χ. :1.πο
άν0(;1ς μ.
y_ωοισ-θ·fjν:ιι χ:ι! cίνΟι:;�
γυ'Ι:ι.;Υ.7. μ:η :χ;;ιέν7.ι Ι \.' Κοοιι-S..
'L,' 10 . Ένά) οε ί-1 Χοιστι:ι.,ιιχ·η έι
--:ο/ η
πεο! ενοι:. μόνοι γ&. μ.οJ ετ.ε6:ι.))ε με-:ι ,·r,ν λύσιν ,OJ
μη
Ξιν�ζ·η-:Ύj Χ:Χ.'ιε!ς ':J.λλ·rι ν �'JΨ'J.!X% ��
άλλον �.νΟο,,
�Οs:ι �ε ο 1 Ι 7.3λ .Jς
..,
'
1:νευμ1. Jποιωο·η-:ι.ι..ο. σJστΊ/σ:χ.:; να
ύπ:χ.νΟοεJωντ:ιι '1.ί νε:ιο�! χ'Τ}(.ι:1.t, ά.ι
--:ι ν':Χ. μ ;:,'J')Jν :i.ογ:χ.ί, ΨΧ yλυ:χ.ο)ϋν
χ:ι! 'J; έπι�1ούιοJι τ·fιν έ/..χ.)·ηrrί::ι.ν 'Τψ.6·.9. \.' ) .

'1

'Ι:ι

1

Ι

'.\λλά. ,., H·1.:j),:;: έ-:ο.:ο·S.έ,φ:
--:·fjν iγ:1.μ �� ·1-r) ΓJ-: ε?�- 7.1:r; -:Ον γά
μ?. «Κ:ι.)ον �-ι � eιι:);;ψ "'(JJ"J.!'l.'Jς μ·fι
"
-χπτεσJ"J..�)>
\'. • Κ,;�ιι-θ. 7.'Ι ι . .1ει
'
ει·ι,ι :ι:1,�τι� ο γ�μ.f'Jc, <<ιυσ"r'!. ;.,:�
ό :ι:γ:ι.μ,ζωι χ:ι.λώc ,.,:;ιεi >,
i)ί -ι.
«? υ:Ι) έχ�':Ι,Jf(ων %.Jε�r;ιjJJ πeι·�ι>
f�•JS. iν. Jt) . (jιέ�ε! χ�-=· έπ·χJά
λ·rιφ:}'
-:�ν ,_'J..Jτό του ώ: �'1..ι'J.
Ο�ιγμχ H(-)ϊλill γ;,;; 'i:'1J7':J.: iJ�'Jι:J1:ι:ιJ; ε�ν,:� ι:>: έμ. 1.J-:6ν)) \.' ]" 1:ιιJ'9-.
Ζ'
1..1.� έ-Ξ.r1 γ:.t �'t".1.--:ι 70 �c.1 -- ι
�.)-:6. < (.:)εJ ω Jί).i; :ι..μz::ιιμνοJ: Ξ-�ν1ι, 'J -χ�1 :,μ ο: 1,1-εJιμνi -:i τr:.ιϋ Ι\ J
':Jfoυ. ;:ώ: i:ι εσε! -:-ϊj} 1� ):ιfφ >, i ιι�
6 °ε;'(,:μ.ο; <<με::ιιμ'J(!. 7'1. �:ιυ ι..6,
,
'
σu.oJ. τ.ω: :ι::ιεσει
τr1 γυν,:tκ�>, το
ίΌ:ο ΟΞ. ισι.Jει %.1..� γι7. τ·f1 ν γJν:ι..ι" ι
,
,
,
χχ, οιο-:ι Χ'J..t 2 1J7 '1 αμεμε':Jtσ-τ,.tη
'
αμε::ιιμν,. -:"J.. --:ι:ιυ χ6σμύυ
,
,
'
" ι
,.:.ιεσει 7<•) 7.'JO�tn, ένίp ώς 'Υ.ιχμο; ·1..1..� τ.;J,:Jενr:ι: ({μ.εJιμ.Ji '7'1.
-:οϋ l\..uJtr;;J. ϊJ"J. (1 i..,t:ι χ.:χ.ι σώ•J::ι-:t l 1..! ;:JεJU..1.7t') ;
i ). 3 2--Δ 1
(

1

f

-

ιr

ε,.,.�.

ε·.Υ

'λλλ'J., ;,
1.ϋί r,:
ετε ώ�ισ� ο
νε; 7:JOJT:')·.)εrJει; ·:ι�
1 J έι.)Ο"'('()
τ·η; ά.γ:ι.μ.ι:ι.:. Β:ι.σιχ·η πpουπ6·.9-εσι;
,
'
•
ι
'
'i"l. Jϊ.'1.JJ:rι 7') <lf."1.':Jισμ:χ», �? r:,r;oι-

-;·/

r-;v

iΟέι. ετο εχ �)εοU, ποU Οεν τα>
"ε 7. t"Jυν Ολοι οί άν-ι9-ρωποι� να ά.ντέ
ι. ου'Ι ο·ηλαο·η στ·η,1 ά.ποzη ά.πό της
�υνιστοϋσε
λοιπόν τ η-ι
r;:ι.οχό;.
-:ι.,γνοτ�rι τ'Χ, μονο� εαν επροχειτο να..
,
,
r;υνοοευε-:-:χι α.τ:ο γ:ι.λ·φ·η, οzι άπό
.
πει9α.σμό. , _\_ γα.μοι χ:χλόν ήτο νά.
'
\
μενΓ.'JJ
' μονον εχειν:>t, πο:.> μ:πο::ιοU
σ"i..ν ·1� έ�,χ�:,.,;εύων-::χ.ι χ:χl να ϊστ,:.ντ-χι
«iδ?χίΌι εν τ·ri χαρΟί�».
1
.
το�
.,.L\'Jτι'"Sέτως, εχειJοι
«ο�χ εγ
χ.�1τεJ?ν--1.ι1>, ο�ότι είν,:.ι «�πέοχχ
μοt> , :χ.�το� π�έΤ:ει να ix,oλou-θoU\1'
7·�ν :ιΟr;;ν του --.,άμου. Γητώς έξ·η
γει. Οτι -:-·fιν άγχμf:χ. συνιστα 'ό ϊ_ ι.
γι:' ν )., έπι6iλ·η «Ό?όϊ. ο .ι»,
&.λλά.
\
\
\
•
Ι
�
,π.:ιος ,τ1; εJσ/�r.μο.ι κ�ιι ευπ:1.ρεο?Ον·
1(
JΩ!ι,)
:Χ.πεαισπ&στω:»
'
..
\.'
l{o
τι7,
(J�ν�. 7/ 3� . ](-χι το 1fζει άπ,911.\
'
\
•
σισ-:-ιχ:- οτι <χ.αε�σσ�ν εστιη ν"l. ακολοJJ ί-1 ση τ·t'.ν όΟοJ τοJ -:,ά.μου «'η
rwu�v-:σS-xo> �uν�τ:<7)::, r, iγ·:ιμ!,.. σu' '
' J
μr:ινο'
οε�ι')7�ι η.
f

,

Ι

,,

,

,

\

1

1

Ι

'\;;ι:.ι '":fι ) Π�L .. -'ι 7:':.":J; Τ μι,.,:ο,,
έ.ϊ:�ι;-r;/ ·f'j -�3 ] 1 .., J/ OJ ;;/ fι'j ;� 1αού
με �· :ι. ·,,,.. -: � ...,:,6::ιε ... 7:'J.�/J..ι,;ί-1 7:ις,
ί:(ιJ
�/"j; r_,, .,, ,5; fισ"J..J. '{) j ι μt_,Jl'jJ Χ'Χ7Ξ�!/...ι :ε -- � � {,..J J".lσ7iι.. ή, r.,;� μ.Gι: J 'J!ε J':,::-1 �1 :Υ.Π"J/.Γι 1.πο ώοισμ�J"' :,;·ι','r--:-!ι.., 1.110'. χ1.! επ�ΟΠ7.' '
'
� : 7:Ο/ Γι -χτ.,r; τ.-;ι J Ύ'-μα
/.λl fj
-;ών J·..ι:στ'1.μ.έJω ).
· \.τ. ..·:1-:�.:�1-; --:Γ1 : τ.:tστεω,, ψευΟολC
�'':.ιJ:.� π) 1.'JΟ:.>ς Χ::t..! 0�tμον!σμένους
�... �Υ.:ι.λεϊ ό f[ 7.υλο; 70J; φο9ε'ίς
-:��-ο,ων &.Jτιλf1 }εω1.
'
[,f.Qt.ιμε Υ."/.! σλλε; πολλές ε1'
' ,_
οειcεt: ;ι'Χ τ·t'Ίν Oc εστο�ιμμ.έν-η 11..ί '1.ζ')'JZ.i'J.. τώJ �γ&-μων.
tεeιομ.ά.. ρ
( πο 1J έ��ί9-9.·η bορα
..,
,
'
'
" ι
7ωΊ Λεον-7ων, χ '1.τιχ. τον οευτε�ο
:ι.ιu1ν::ι;
r;;;·ην έ.:ιστολ·η του ποός
Jl __vλ?κ:ι:.πον,
-;ι�i του; έJ ά.yvεί q; ..
_
τει eιυντ�ς, ι:ι.λλ"J. 7?υ::: σJ .ιιστα. να.
μ·rι νG.μtζv ν πω; ε! J'J..ι /.. ,.λ,)τεροι
; ,
1τ.r; τeιν επ:ι:r:ι.οπο τοJ:, ο όποίΌς
,
.,
ί
:,;-χ�νε.ι:α.t Ί)τ::t..'J εγγ'1.μος.
_
'\.λλi ό 'λ,S·Ιj'Ι:ι.ίος '\_,S.·
φ"l.γόο-ι.ς,,

..

ο� �-; :;

1

·n

C?"

1 •

Ι ΛΙΣΟΣ
στο εργον του « l1 ρεσ6εfα περί τω'Ι
Χριστι:χ.νών» ι γρ:·1.9εν Πε?ί το 17 ϋ)
άσχολsίταt ύπέ? των 'Γ'1?:χ.σ&.·17ω,1
έν άγαμί q. «ϊ.ά ρ t')
κοινω,ιfα:; μει:σ.
τού Θεοϋ στενωτε�ΗJ.ς». Καί ό \[έ
γας Κωνσταντίνός, χωρίς ν::ι. καταο
γ·ήση
· τά άρz.:ι.ία προν6μ.ια των πο
λυτέκνων, Κ'Χτ'fι?γησε Ομως
7ι:t,ς
ποινάς 7ων άγ&.μ.ων.

'

1[έ τόν και?ό,
9•9&.νουμε στον
' '
,
γ
,
\
τε.τα�το �ιωνα, οποτε ζεσπαει το
μ.εγ&λο σκ&νοαλο των Εύστα9-ια
νων,
bπαοων του 1[·ητοοπολίτου
�εb�στει-χ:; '.λ tμ ενfιχς J_�Ι)στ-,.{ι.fοv,
οί bπο!οι πεοι ;.ι�ονοUσ-χν κ-χί έ60ε
λύσσοντο τhν γά μ ?. ., �λε.�'7.'J Οτ�
κανείς Jγγαμος οέν 'έ;_ει έλτ.ίο1. σω
τ·η?ίας παρ�. Θει:), ιr ολλες Οtκ,γε
νsιες οtελύ9-ησαν μ.έ ποω7οbουλια
ι
• " •ι
ειτε τ<•>ν αν ι·.)�ων ειτε τωΊ ;Jν".Ι..!κώ·ι,
�:r.οτiλεσμχ έ�ώ γ 7.μον i
ΧΟλ'Χσt-χν. \ί γυν').Ιχε::, μ S τf)ν τ.�6ι;,ασι της εύσεbείας,
sΧοόα•ι ":%
μ:ι.λλ�ά τl)υ:; κ-χί φοQ0Uσ1.ν iιO�!i'.. IX
1·
'
'
ρο'J"f.'Χ. i\
1 -r' στ�υ-:ι.ν χ:ι� τ·r ι '\ J�Η:ι�
�
,
,
κ·\, "( tι:t !α uπε,?εf.ΟJν τι 'J J..))ω·ι
�
, .
κ:ι� 1'1.. ε.:;:χ.σ;:ι-χλισοJν
Χ".Ι..λJ-;ε:ι·r, -Υε
σι σ--;:�ν πα. ? '1.Οεισο. ](,.� :1. Jτ-ι ν'J.
στι�' μ '---;:ίσvυν α..JτΟ τΟ ΠΧ�:ιλ f1 :ι·r1 μ'-,
'
ot Ε.Jστ,.·Sιι�νοl ίε�είς ��νοϋν--:ο τ·r1 J
-&εί1.. μετάλ·,1 ψι στοJ; έγγ ά'_J.ΟJ:;, ο,;\
,
.,
τε χ�ν εμr.�ιν1ν στα σπιτι:χ. το,;;;
, " r ι
,
, ,
να οιαc.ιασΟJ'Ι μ.ια ευι:η.
,

με

1

1

Γι
i•ι
'ΕΊ_? ει&σ·Υη ΨJ. σJνελ·.9-·η
l,ά.γγ (Ι�. σJνυΟο:; γιi ν' ΞιJ--;:ιμ�-:ωπf
ση τ·ην κατ&.σ7ασι. Ευγλωττα μι)ο3νε �ι· :χ.Uτην ot ψ·η9!σJi,ιτΞ:; 'J.J
στ·ηροι χανόνεc:
l(ανών \.' ((Ι�Υ '":ις --:r;;•ι ";1μ ο J
μέμφοηο και τ·ην κ::ι.-θεύοουσαν με
τά τοϋ !Χ'ΙΟ�()ς αύτ(ις, οδσαν ΠtG7'fι 'I
χαί ε.Jλα6η, bοελύσσοtτJ η μ.cμyοι
το, ώς α.ν μ·η Ουναμέν-ην ει:; bχσι
λείαν είσελ-9-είν, άι&.-9:μα εσ7ω11.
Ι�':Ι..νων Θ' ((Εί' �,::; π�ο8Ξ·JεύJt70
:;.. έ γ κ.οατεUοιτο, ως r.ί.ν bΟελU·η
τών γάμ ων �να.χω�·ήσ7.ς, χ,.ι μ·')
Οι' �UτΟ τΟ καλΟν χ:ι.t &.γιJ·ι --;:ή;

75-

πα�·θενίας, ά,ιά-θεμ.α. εστω1>.
Κανω•ι Ι' «Εϊ τις -;-ωι παρ·θε
ν�υόντων Οια τΟ ι l{\J ? ιον, κατεπαί
�οιτ? των γεγαμ:ηΧ67ω'ι, άνά-Sεμα
εστω>1.
1

Κα•ιων Ι�' «1�ϊ τις '(U'Ι'Ι) κ�.τα
λιμ.πάνοι τ�ν α.νο�α, και ά.ναΊ,ω
?είν έ,:Jέλοι, bΟελυττομ.εΨη τόν γχ
μον, :i•Jά�.9s.:J.� εστω)),
Κανω'Ι lZ' «E'i τις γυιαικω'Ι
Οιi νομ.ιζeιμέΨη'ι &σχ·ησιν !ιπ·ηχsf(Jα70 ":�.ς κόμας, ας ΕΟtι)ΧΕ'I ό (cJεος
είς 1πLμΨησιν της JΠΟτα·rης,
ως
�'-'J'ΧλΔουσ:χ. τΟ r.οόστ1..γμ1.. τ"f1ς υ
ϊ:Ο':'Χ"(fις, iιά"� εμ.� εστω >.
(); �J'J00tκol ι1· 1..τ€':Jε:; έξ·'}"(fι σα.ν
-;-ις άπσ.,;ι&σεις 7ων. �έ� ειι.αν σΧΟ7:ο νi:/. ir:ο/..61 �ουν iτ.ο τ·}1 ν έκχλ·rι
'Ji1. 7ΟJς άχο)oJ-f)oϋ Jτας τ·ηι άγα
1
1
iσ-ι.·Γ1 σεω,, W9ε!/ 'J. ι
u.f 1. ι.άι:ιιι
0μ ω:; νi π:ιτi=-ουν τ·' ι ι Jπε::ι·η'r16. ιει �
κ.-χl τ·Ι'Ί ν πε7ιf� 6ν�ησι τώι iγ & μ ων
,
f
π�ος -:-ου:; ε"'(γαμ 'JJ:. (< l ! μεt.; το!
·:αοc3ν-άνα:,,έ�ει ό Κανών Κλ'
-κ'Χ! Π'Χ':J·5-s..Jί1..ν μετα. τ1..πει•ιJφeιο
σ Jν-η:; ,9 :χ.υ:J.άζ'J μεν, χ 'Xl έγ κοάτ'Ξ!
α.'J μ.�τ7. σεμνότ·ητο:; κ1..ι ,.9εοσεbzf
'Χζ yιν�μ.€ν·rιν άπο0εϊ.όμ ε·9,:, Χ7.l i
Ψ"Ι..ϊ,ι�':J r1 σιν -:ών εγκl')G·μιων
π�:ι.'
' η:; �μ.ετ'Χ τ1..πεtΊ09:,οσvν·
�1
μ α.-7ων
•
cr:•ιr.με·.9-α 1 χα•
'(:Υ. ιu.ου συν:ιιχ·
_.
'- �1 σιν
,
,
μ.Ψην τιμ.ωμενι>.
ι,()r.ως
Ξ"/?'1..Ψε. J ;J ((Π'ΧτΎj':J -:-Ύ'Ι :;
1

οε

'f)�,s�oo�ί:x.:;'1
λΙεγ,.ς , \9χιασ!J;
π:,Ο:; τόν μ.ον'Χ/_Ον '\μμ οϋν,
Χ'Χ
-:-7.. Οfκ·rι τc;>ν σ:ι:,χικών σι.Εσεων ,:).,χ
·lj-:-o Υ�Χτ' εύSlείαν χ.1..-:-:ιΟίκ·η
τe,�
�-,,μ:_συ':JΊοϋ. ((�� �ων τσJ Θε�·3
1
ι.ειι:;ων ε':Jγον ;:�σ--:-ευομ ει
ειν,.ι το J1
χ'Ι'��ω..0·1, .. ώ; ·ηούνα70 έκ κα.{)α
?ά:; Ουν/Χμ.εω:; ��γον τ� γfγιεσil"i.!
Ι\.αl εί γέ,ιος τοl.)
μ εμ.ολυσμ.Ενον;
(�εοϋ Jπά�y.ομεν, οϊ)Οεν εz ομ.εν έ J'
:ίαJτοίς άκά:Jαο-;-ον. [Γ Jtα τJί•ιυι
iστl π�Ο; ΘεοU, ώ π:;εσbύτ,: ,θΞ.J,_;Η
λέστατε, � μ. :ιρτf:ι �ύτeιϋ τσϋ πλά
c;αν--:ος το ζώον �εσπότου, -θελ·ηc;::ι.ν-
το:; χ.αι ποt·ήσ�ντος τ,.ϋτα τ� μ.Ε):η ,.

'ι

Ι .\

ϊ(,

ι ,, υ ,,

":0!:X.J-τ:x.c: έι_ειν Ο:ε=.u6:ι-.>c ;η
lJ 'J.�. 3λ' σ.ύτ&, έ�αχ:ιλ:ιύ-5.ι·ησ:
. \
. .....
ε'Π! 1.!ω'Jες "f1 r'.H1.σ-c-c.,t;9·η -:·η:; ':ι."[1.μ.ισ.;. '() !l&π,.: Ε)r1μ. ης \" --:ο-ι
ΟωΟεχ,.το 1.ιών). έξέΟωκε έγχύ:ι.λι::ι
έν=ι.. ντιον 7ij)ν Cι:α λονο:Jς έγωισμ)ύ
ι
ι
,
,
τασεων των νεων ν'J. εισεοι_ωντ:χ.ι
σ7ό έκι../ "fjσι:χ.σ-:-ιχ.r; σ-::χ.Οιο Χ'J.� (j'7α,
μον:χ.στ"Γ1 :ι!'-. Ί) 7�ι:r1 γος τί-1 :; Ουτι
χ'Ί}: Ί�χχ}ησιχc Οιέbλεπε τους Χ!'Jι:-.,
.....
\"- ,
'
'
•
ουνου; οιαστvοyη:, οιστι Gιι νε.Jt 'J.χr;)οJ·.Υοϋσ:χ.ν -:·'J·ι ιε:ι:χ.τιχf1 όΟΙ') π&.
νω στ·fj'J •ιε'J.νιΧ η ό:ιμ31 τ?ϋ -�:ι·ησχ �J
ε!/"J.Ι i:ιι_ι
τιχuϋ ζ·fιλοv, Οτχν
σε! νi έι.Ο r) :-;ϋ•1τ:ιι 1.ί �:ιμ:ι.ι -: fj:
σα.9χό:. πο� ·�� έ·γινον--;:ο !i..'J�,6τει;;-:ι
.
·η αι--:fα σ.ισι�ω·ι σχανοα)ων. \)λcι
οεν γj--::J..ν μ.v J'J.J_':J. r; εγωισμ.ος, 7: JU
έ-:στ6ε�ε τους ν!ους σ-;:f;ν χ.λ'ηc.'J.Ϊ 1
'
'
'
yεcυΟ:ι.(.,/tΙ..'f1 Χ'J!Ίωνι,.,
-:J..�γλ r. : τά)ν μΞ-γiλι·JJ
εl ϊ_ ε'J έπι6&λει 7hν γ�μο μr; ι:,_ ι σ.
'
στr1 J; ϊ.Cιι1)το-:οχοvς Ό ()ί αλλσι T,QJωοtζr., ψ;eι γ�� τhv στο"J.70 χ,) τιi έι..
χλησι ,.στ�ι. i i=.ιι�μ:.ιτ".J.. Γ 1�;Οιχ� ΟΕ.
ο; s�σε:.χ6μs·1J: στο έχι..λ·r1 47:'1.f'J"��χο
σ-τά.Οι(.ι, ι.:ι�α --:·fιν {ι,έJ 'i(jf του:, νέοι
Χα.ι νε(Ι..JιΟε::
Π!JW7:'Χ."(WΙJισ7Cιϋσ-:ι1
σε ,.π:σ���τ".J. σΥ.."1.ν(yχ).".J.. μολJ J6τt
έσυ'Ι'f(�ιζο•ι-:-ο τr,--:ε σ-:-α μσνασ-:-ί-1 .
,
fιt:Y. :-χ.ι j';:,:ι�μα.::.ει;. ':JY ε1ος μ.ε1
γιΟ: λ6·.,r.;v; Jγε:λς, έι.ε:Ο'f1 ί-1 Y..�'St
στιx·f'j ζω·fj πor;x"J.I r;ϋt7ε JΤ.Ε('Χιμ ί-χ\J,
ι
•
,
•
..._,
,
ι
ι
σ.φ ετε:ιου οε χ,.! Χ.J�!ως τ.�r;ς μ.ε!ωσιν τΎ)c 9λόγ1.ς τών π-χ·�ών .
'λλλi μ:ήτ.ως Υ.1.! στ;rι·ι έπ r,ι ΓJ
μ.:χ.; Ε.)ει1.!ι�ν έν-:ελώς τ1 σκ.Ζν�-:ι.
)�α σ-:α μ.ον:χ.στ·fj�:'1. %)'.� τi ίε�"J.τι'
Υ.σ. σzοι.ε•.α;

.

\

Ι

οε,,

..... 1

Η

•

•

'

,

- -

Τ \_ · ;:,Jσιχό, 'ι.φοϋ η ά.γαμ.ιcι
έ·.9-εω�·ή.. �·η σ�ν ε!σιτ·ή�ιο Οι:1.
ΧΕΧ?tμ.έν·ης ·&.έσεως γι7. τόν π:χ.�&.
Οεισο γενιχα γ�7. τοUς λ=ι.ιχούς, νά.
,θεω�·η,5J.η είοιΥ.'ι. γι'ι. τον χληQΟ �
ΠΟ1/_Qεωτιχ·ή.
· ι.?ώτ·η X?t
Ε1ν,.ι ;_λ·ή.. ι)ει-:ι., Οτι ')
. �-rι�vιy,·η 'Εχχλ·ησίcι δέν σχέφ-θψε

xciv J
' :Z Ε.ι..6�.λ 'i σ-:'JJ χ)Ύ';:;J τ,,ν
π:ι��ενf:-ι.. ]1,.tέμεJε ζων7;Jο το
π��:ι3εtγμ-:ι. το� Χ?�σ-:οJ. ό iϊ.J -; J:;
sJ)ογ-φc τον γ&μ:ι, μ.αλισ-:-� με το
-,.Qί;;,σ S �c ιJ- σ. Του, iλλά χ,_; έδc
ι·&·r έγ�iμους U): (jj Jε?"/6.7α: / JU,
"Η�γγ'J..ι,ι.οι ·}{ί'Υ..ν ο! :ι;;�στο) ;� 11 C
,Qo; Y.1.l Φίλιπτ.):. ']� 1,.ψ',)ΞJ·5Ιη;� ι
ό 'ιουΟ:ι: χ,) ό ":\.".!.,&':J.ψ·..:r
:ι 1 λ ο οι.:ιι.
ος Y..':J.t θ�ω?είτ'Υ..ι ό νvμyίος τ;υ ε.J
1(:-ι.ν� γ�μου . 1(:-ι.! ;_:,γότε'J'J.. επ:.
bλ·ή.. &-'1 πλ'Γι Q·η� &. ς, μ'Jν!'J.. --:άμου χ:χι
lε:ι:ιτείου. ''()χι μόνον ίε��ί.; X."J.!
Otα.%.O'Jύt, �λλα. :ι.α! έτ.�G%.ΟΠΟ! ·(,t1�J
iγγψcι. ]"cι! Π')λλο\ εγι1�·1 'ι.S<λ·η•
r
,
ι
rι
ο�ω; ο 'J..'_·ι J
τ'J..� τγ1 ς πισ-cεως,
�πv�f�ων, f; Γ�·r1 �,6�!ο; ( Π'J..τ t'j:ι τ ;t)
\-)ε .. J.() "'/VUJ 1 ; 1 :;·r1 � 6vιo- r,τ ύσσ·η-; .. �
'Τλά�ιο.:, ο �υJΞσιc,r-; 11 --::ιλεu.:ιί0):
χ-:ι.! τόσοι &λλοι.
"'

1

λΙ&λισ--::ι. � :�,γ�μ.:;ς 6fJς έ-&�ω
οεtτο σiν €.ν�. άπv τσ. π�:>σόντ-:ι -::ιU
$ϊ;ισχόποu. «..1εί ob1 τr.J'J ε-:ισχοπJν
α·1επίλ·ητ.τον εtνkt, μιiς ",'υν,.�χ.ο�
.,
" �
"
'
α.νο:;7� . .
OtY.OJ
τCJυ !OtO.J
ι
ι
•ι
π��!σ�σ.μ.ενον. τε%.Ψ"J. εϊ_οντ"Ί. εv J-ποτ"Υ.γ·f1 μ.zτα. π1.σ fι: σεμν6τ·rιτο:. ι��
Οε τtζ τ'Jϋ ίΟίου οίκου τ.:;οστ·;1 J'1.t
ουι. ο10ε. πώς έχ:ι.λ-,1 σ;:χ.ς Θεοϋ έπψ.sλ·rισε,kι :> ( \' 'Γψ.ό·&-. J" 21.
· .\ν Υ.:ι\ Jτ:&.u/'f χ:iπ:ιια ά,ι.-ιφα
1
σις μ.Ξτct�υ της \' Π?�ζ Τψ.ό·.9εον
έπιι;L r;λΎ'1 :;
� Οιεύ·&υνσις ο;:ι.Ογ$ 1εί
ι:ις τεχμ:f1 ?�Ον Υ.'1.)Ύjς Οιευει.ύνσεως
τ:;.,:; έχχλ·ησf:ις; χ,.! τΤ1 ς λ.' π�ος
1(r,:,ιv.9ίου;
,1 άπόχτ·ησις οiΥ.eιγε
νε:.:-ις πε�ιστ.&. x:x.t μ.ε9fζει τ Ι'}ν ά :γ ο
σfωσι π:ι f;:: τΟν l(ύ�ιο J, τh γεγονος
ε1ν,.ι Οτι )π·fj�:Ξ.,.ν τ.iμ.πολλοι σί Ε.γ, '
γ�ιμοι επισχοπr;ι.
1

�εν

μ.πο?οϋσαν νά νυμ.φευJeι::iν
μ.ετt1. τ·'lν ι.ει::ιοτονί:ι. (τΟ i:Οιο, ποU
ίσϊ_ύει σ·ήμ. ε:;:χ. για τοUς Π(εσ6υτέ
Q0 1Jζ 1, άλλα. έΟιχ:1..ιοUντο να νυμ.φευ
,θvί>ν Π?Ο τής ϊ_εt9οτονία.ς, έtΧ.·ι
χριν�ν Οτι οεν -θ/1. χ:ι.τώ:;,θων,.ν ν�.
έγκ?1τευ·&.οϋν ίσοblως. 'Επί πλέον,
ωφειλ,.,1 ν?�. Οιι:ι.τ·ηρ·fjσουν τtς γυν-:ι.ϊ-

ε..

..

1.\1�0 "'
Υ ;ς -.ω.ι. '() I•;' '\ποσ-.�λιχος κ,.
νων είν,.ι σ::.ι;,ής: «'Επίσκοπος ·η
,., ,
�·
.... ,
1
•
Π?εσουτε?ος ·η οι,.χονος, τ·ην ε,.υτc ϋ γυν::.ιίχ::.ι μ. η έχ6::.ιλέτω προφά11ει εJλ=ι.bε':ι.ς. '1�7.v Οε έκb&.λϊ1 , i
:,?,..,:;ιζiσ·.9ω. 'l1�π�μένω J Οέ, χ,...9:χ.ι
?εiσ·Sω».
l\.1.·5ι:1.t?εσ�ς χ:ι1 iπoboλ·f} άπο τf1 ν
Έχκλ·ησι:χ. :l.ι.itλoUσs., χ.:ιτ:Χ. τ;Jν � \'
�\π(στ r λ!κΟν l\.'λJC.J1., τ�J έπ[σι..ο
τ:r J έι..εΙ·1'Jν ( η ΠQεσb�τε:v J
Οι&.
κοJζ_.,
�τ;r;::ινΟ h� rJ7i r:ι..ί) ΟJ iϊ-:ό
-τr:;ν ι:.�ατιχ�ν χα,τ&.λογον J, f) όποί
ι:ι:; fJ?!_ iπz'ί/ε 7Οϋ "[f1.μ oJ, r;/� J/Ι.?ι J
,
,
.. .. ,
,
r.... ..
:χ.σι r�τ�σμου, α1.Λι::ι.. ':J.ϊ.f.J 1.;'JεΛυ·γμι1..ν
π��:; τοJ Jεσμ6.J,
,,Ξτ;ιι"1.9�μ-:. )-;
3-:� 7:jv7� ι..2λι:1 ) ί:χν, ι..,.! 0'ϊ:"ι Uσ
r;·εJ x.:x.t ·&.·r1 λυ έπ�f·11σεν ό ΘεΟς τον
οι::.ι�νv-Οωπο Ι, ά.λλά. bΛ::.ισ9·ημ.ω J
6άλλ·r, τ-r, •/ ο·ημ.ιου�γi,. /)),
1

·η

�η

Ί Ι μόν-η οεσμευσις για τοUς έπι
σκόπους χ.:ι·�ι: ς x,.l τ-?Uς λ)ιποUς
; εσωμένου:;) ·ίy:�.v νά.
π:>'.9ουν
�ει. t"εQη γυνΧ!Χ:t.. Ί) να πά90JV Ϊ.η
�7. ·fι Οιωγμ!Ψην iπο ?lλλον :ίνΟQχ,
ν' �πoxτf1 ooJ'J π:-ιλλ:-ιχ·}1 ν
έτr:ι.ί
�'J.ν (Κ::.ι,16,ιες lZ' χ::.ιί 111').
Ί 1 ;::;�τ-η :i.πότ.ε1 ο::.ι ά.π:ι.γ J: •ύ
σeω� -. ης έγγό μ.οJ ζωης τώ ι χλ·η
Q!χ.ών έC.ε3-,1 λι�·.S1 η ΧΧτi τ·{1ν
. ποω
τ·η ()ίχcυμενιχ+ι σύνοδο -.η; Χο1στ1χνιι.:'ης 'Ι 1�z.κλ·1ισfΧ:;, στΎ)J �ίΚ"-tΧ,
τΟ ι.12�. Ι�[χ.οσι ;,;,όvι':Ι.. νωρίτεοχ,
τΑΠ' /4 σJν::ιΟc:; τ fj:; '1�λ6fQα:; 'Ισπ1,
,
'
(,
νι"'.ι� εt/$ νΕσπ:σΞ.!
":f1 J Jίt'J/�εω,:ιχ·η 1 '( ψf::.ι τοϋ χλ·ή?ΟU, μ.·ηοε 7,U
JΠ" 3ι'1.�(Jν�J ΞΞ:-ιιQοι.riνου. l{:ι..! ό
.\ε·:α-.:ς 70J 116'.;:::.ι τη; l 'ωμ·η;, έ
π:crκοπο:; τή; i\o?Oo.J·η;, Π?Jσεπά.
fι7::. v:1. γεν�χευ)Τj ό Κ:-t<J� J :ιυ
ΤΟζ. , \λλ'Χ iντεΟQ,:,σε ζω-,1 :>6τ:χ.τχ ό
Ί�πίσι.οτ.ος -.η; έ.·ι '.\�oιx:ii ".\νω
<--)·r1 b:-ιiCo:;, ό μ�τέπε�7Χ �γιο:; 1119νούτιο:;. λ1�λον6τι ό ι1�:�; ·,ι�) i
�·1.μl):; χ1.� π:ι.�ΟιC,J Ξ. J άσχ ητ
ι<i6ό7..)> ότι Οεν ΠQέΠε: V� έπ:τε•&-fι
υyλ·rι�fj; �υγο:; c.ι� -;;(. J :-�'Χχη) J
-των χλ·rιQ�Χώ'J, Ηι:ί-:-ε τοU γάμου

μ·η

η

:η

η

fl

ι

r.:,
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χ,7.: τ·jf :; συζ 1;�·ι.4 fΊς σJν'Χ�ει�ς r;ντω ι
τιμ.!ων, σεμ.νώ,ι ι..7.l i�'Jύπωιη. (,.;)(Υ_
Ιπ�επε νι:1. 11.,;,χεσ·&·(j
σύ,ιοΟος, εt
π�, 'Ιά μ"f}V ε?/Ε11..! εtζ γάμον ()
...
'
'
'
1
κ.ι,·η��χ.ι:ι; μετ-χ τ fj'I ι.ε!':JVτοιι".Ι.ι του,
ο·ύμ. uων::.ι μ.έ -. ην χο-:ι.τι:ιϋσ'J.•1 ά.?z::.ιί
-:ι.ι Π1..(J�.Οc.σ:ν, 1,7.ι fj
· σJνοΟο:; έπεf
σ& 'ι · '\ .,., 'ί;χε -.ους χλφιχοcι; έλευ
�έ':JΟJζ να. έχλif,:ιυJ τον ε�,γαμο
Glo
την ::ι.-.,7/!".Ι.. Ί 1:�ετ\ιΟ:, ομ.ως,
ί� .. J .. 5ι� έΟι&)ε...,':J�'J .-,}1 ι �/'!'1../J)':ι., ώ
:pzι/ -χν ν;_ π�οσi;ουι -;:-; τ.ε�!biλ) ι
των. [{7_:-Ct --;Ον J� ι x7.JL J"J.., ol μ.�f}
ε�')C,ί.ιΞ ν�
d --: γ'Υ.μ.ο: έτ.fσχ.οποι
$ 1. r.;υ•ι ((σJ'ιεισ&χ.τ:ιJς > γυJ1..ίχ.ι:1.ς, ει
μη μ·ητCt�, �.:ε;<, Γ1 ν
{;,:f1.J.

η

η

'J

οεν
�'Ι

...\.ε-Uτz,;,·rι �Π�Τ.$:� :ι. έπ.6ΙJλ·η� τη;
iyJ :J.�1.=, πάλ� �ΠΟ μ.i� >#υ:; - _,J [t 0.
Π Ν, τη; 1',;ψ rι;, έσημ.ειωσε [Ε?ιχ ·η
έπ!τυ;ί,. χ,:,.τ/1 τ·'},ι
ιι�ι�&Εχτ'fι Ι
�ύνοδο·ι. τ·ί ι ν εν Τοούλλψ
( τού
f>-:ι.σιλιχοϋ π·ιλ::.ιτίου) συ;ελ-θ,ϋσ�ν,
το fτος G9 I. Οί λεγ&.τοι τ·ης l >ώ
μ.·η; οέν χ�τι:Jο-9ωσ::.ιν νά. {)�σπισ-θη
γ1ά_ ολον τον χλrι ΟΟ
JΠ:Jf.Οεωτιχη
ά.γ::.ιμ.ί::.ι, iλλά. έπέτυ;_::.ιν: ::.ι) νά. ά.
Π':J." 'ΟQευ-θΤj ο γάμος ;ποΌ!:ιχtνωι,
ι
,
p ι
,
ι,
Οι'J..χονων χ1.ι ΠQεσουτεοων
μ$τα..
'
' r�
,
τγ1 ; χει�οτονι::.ι του; χ::.ιι ο Ι 1::.ι -:ι.,. ι
pι
,
ι
π'1.--:r-:ιευι.1·r rι συμο:ωσις -:ωJ επ:σχ.cπων μ.ε τις ποώηι γJν::.ιί,cες 7JUς.
'"
'() �Τ' 1 7.νWν �νε-:Jι��:ζε Ου<J1..τC
τ"η-,.. �'άμου υ.ε7ά τ�f1 ν ίεQωΙJ"ύJ�fjV μ6,.. _ ν εί� iν"J.'"ι�.,στ1..ς χχ: φχλτ�ς.()ί
ρ,
1ν�εσου_.ι. �3ιαι..ονο�, ΟιάχοJΟι
τε�ο: οεν εΙι.1..ν έyεC:η, -:ί.ΟειαJ «y':1.
μ,ιχον συ-Ηοrr� ι συνοικέσιο;».'() 113'
Κ1..νWν άϊ.ε(.!j'1.Ψθ·η ί,\-πεα! -:-ου μ·'} συ
νr χ.είι του-; έ-=τισχοr.οJς τ:-ιίς -;τ�G
τεGον οιχεί::.ιις Ύ'Jν::.ιι:Ξ.ί,,. '() οέ i\Il[
Κ:ινWν έμεο:μΨΙ)σε Πε(Jt τη:; τύ/.'6
, :ι.J�<�ν. '\9:ιϋ έξε
τ1.. Jν �'J-J'Χιχ.ι:)ι
δ:Ο�τc Ο!�ζJγιοι ϊ.Qό τfj; ι:.ιr;1τJ
ν,,.; του έπισχ6π;υ, -,9.'1, έ/4λε[ ,Ον
το σε. μον2σ�Ί'j'Jι, ΠJλυ μ1...,ι9υα άπΟ
τι,ν .��,. της iπισχοπης . '() επι
ο/4 r τ.ο; W9ειλ:.. νi �?ΟJο"Ώ Πε?t ;1.ύ
τΊjς χ.αι έrJ.ν εφχίιετο iξί:χ, μπ:�ροϋ1

1

ΙΛΙ�ο::s
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σε ν;_ άν1.Ο�6:χσ S·'fι στο
διακόνου.
έπfσχ.ο] Ι eιλλο! -�εο9ιλlστ'J.�Οι
πο�, tΟι7.ίτε�� στ·/)ν Λιt'>/)-r1 , �ιετ:Γι
;;οuν τt-: �,�,;1.ιχες των Χ.).ι μ�τα τ·rιν
χειοcτονί:ι.. 'Ε� iίλλου, ό J1 άπ:ι.,
�J έ ?γιο:; �\.'. όπ:χ.Οος τ·η ς πλ·'ί ? ους
α�'"J..μt:t.ς του x.λ·fj�o�, δΕν έ9·f\()μ.Ο
· του ":'Ους zχλ"'J.
ζε στ·f'jv τ.ε ?�οy'}
?Ο�ς κ-:ι..νόνε: τ'ης σ!JνόΟου κ'l.l μ ό
νον ϋσ-:ε?:ι iπΟ εν1.ν 1.tώ,;1.. b J ι. ά.
ι.1.:. · .\Ο? �"-'1Ος .. \.' i ;1. ·γχ.άσ-�·ηχ.ε \J�
-τοUς Οει.--Υ"[1 •
λΙε"C':Χ. -:Ο �y)σμ.1. τώ 1 'Εκκλ·r1 σι
τΞλ·η τοϋ1(--)' 1.iώνος;.
-ώ•; (πο; ς
οί r'Ελλ·ηνες
έΟέΊ_ οντο έγγ άμ. ους
χλγ1 ? ιχ.0Uς Τ.? �;ς ϊ.εt�οτονί-:ι..ν, biσει
-τών χ. 1.νόνων τ fις έν Τ ? ο6λλ ιρ συ·νόΟ�υ. ' ... \λλi μΕ τον Xι:t.t90, σα,J
Ι
ι
-...
Ο
\
συνεπει�ι τ·rις r:9οπ1.y1.νο1.ς
vπε?
- -;ών ϊ:λε(,ιrιεχ.-:·r1 μ.άτων του ά �1 ά μ ου
.:Οfου, Ελ:χ.τ�ώνετο χ.:ιl σι.εδο·ι επι:ι.
·ψε ·η ι.ει�οτονί:ι. έγγlι.μων. «Καλό;
Ό γ άμ.ος , ά.λλ' οϊ,χ "εϊ. ω λέγ ειν Οτ!
Χ:χ.� ύψ·ηλότε:ιον π:ιρ·& ενί:1.ς)>, 'ε γ? :t.. ψε [Ό-,1γο;,ιο; ;, Θεολόγος. «Κ :ι.λός
-ο γ αμ.ο:, ο�ς ου πα.:::ιεστιν εγΥ�?ατzι:χ.,
χρsίττων
fι Π:Χ.(.ι·Sενfα)), ε γ? -:ιψεν
�r'.Λ.;!ος Ίω&vν-11:; ό ..λ,.μ.χσχ·ηνός .l\.α.l
. �ν&σιο,, τ·t'1 ν ό0ό'J τοU
ό :λ!έγ �ς '.\...Υ
γά. μ �u iπiχ.ά.λεσε ((Gιοτ!;ι�-/'Ί ν x.1..l με
-τριωτέ:ι:J.νΗ,
�-rιν Οέ iτέ�χν, τ'fις
π:ιψθενf:Χς, «!χ γγ ελικ·}1 ν Κ�ι α. JUΠέ? .p,
cΛ·ητuνη.
ΪJ f-:-1..•1 7ολv 9uσικο
:ι.ι.:ι3�)1

τα

f

1

�

'

Ι

•

,

οε

να

,. Κατι άνάλοyο σuνfβη κοι με την
.τξc.>τερική περιβολή ,ω, κλημι,ώ, Με
:χρι των μέσων τοίί e· οίι,,,' ς δέν διε
φερε της περιβι,λης των λαι.ών, τ,σρα
μονον οτό χρώμα, π, u η rσν σοβftρο.
'Από τοίί θ' μ,χρι και 1οίί Ι 1-' οlώνnς
��αμορφώνε!αι κοπσιο είδικό ένδι μα
των κληρικων, χωρις και 1σ rίναι ύ
.τοχρεωτικό, άφοίί πολλοι ίερείς φο
ροίίσαν φσuστnνrλλα η βρnκσ Μόλις
-τσς άρχος τοίί I θ" ο ίω, ος κσθιεριj, Ε·
-ται το ρασο, που

προηyουμένι,1 c Τ)τον

ενδuμσ άιτοκλειστικο των μο,ηχών "().
-;τως, άλλως Η, γνώρισμα τών μονσ
:χών η <αν καί ή yεvειοδσ, που την έ
,ζήλεψαν και ο\ κληρικοι της ά,ατολιης Έκκλησlαc, για να μην ί-Jιεροίίν
--των «άyyεΑικών».

'

σουν χ1..?Ποuς :χ.υτα τα
τ:χ. (')
. '
υϊ.Ο
�τ+1 ν Γωμ.:ι.ιχ·η έχχλ·ησί:χ,
τ r1 ν έπίΟ? ι:ισι τι�ν π:χλαιοτέρω ι οικ.ουμ.ενιχ.ών χ�νόνων, έγ ίνοντ:ι μέ
ι.�ι χ:ι.ι 70U J λ' αίώνο; δεχτοί ωc
ίεο;.! ς οί ε 'ι'γ �μ.Ο!. :λΗ:χ. τοπικ�fj σύ
νο3ο: του J 07 'ι ά.π·ηγό?ευσε τελεί
ω; 'rQ'I γάμο στους χλ·Ι)?!ΧΟUς Χ:t.ι
σε οσους η
· σαν "ήο·η εγγα.μ.οι εταί;ε
ποο-5ιεσμί� gς�η μ ·ηνών να. διώξουν
Π-:J..tδι&_ τους !
τ�: y:.>ν�ίΧες Χ.��
'() τστε ] 1 άπ:χς Γ?·ηγό?ιο; ό Ίλ6εοράνο·rι;,
μεγάλο; Π?άγμ:χ7! ά.
ν:t.μ.ΟΟyωτ η; τη: ουτιχη; Έχχλ·ησία.;, ό όπο�ος έπολέ μ. ·ησε τ�'}ν σιμω'
' ν γυν:ι.ιχοχρ:ι.τι:χ,
'
' '/Υ
•,ισ.
χ:χι' τ·η
επεο:χλε τ·ην γενιΧ"Ιj :χγ:ψ.f:ι. του Χλ-fJ ?OU,
ά.λλά. οι. ι zωοίς άντιδ?άσεις. �τ·ην
'.\γγλί:χ εχ:χψ:ι..ν τον σ.πεσταλμένD
του . . . Ε :χ:ί αλλες έξεγέ?σεις έσ·η
μειι:J-&·ηχ:ι.ν στ·ην Ι�ύοι�π·η. Τελιχ&..
� άγ :>:μ.f,-. έπε6λ·ί-ι -9·η. �-r1 με�ω7έσ J,
� μ ...u;, Οτ� ό �ύστ·ηοΟς έχ.είνος ]Ι &ύπΊ"1 ο�:
-;τ,._,, α.γ -:ι..μο; έπισ·fj μ ω;,
Π?1γ μ.-:ι..τ!ΧΟ'. πολύ γ -:ι.. J.ι:Jς. ΙΙ ολλi
Ί.Γ•J') γ ρ-:ι.9εί γι':/ τίς σzέσεις -:ου
\
•
1
t
\ •
\
\
με � υν�:χ.ε; ιΞ:ιεων χ.-:ι..ι υ.ε Χ.)ινεc:
α.:ι.6 μ:r1 γ:.>,ια.ίκες, για νό•&:J.. τέΧ J:t.
τοJ, �λλα χ.σ) γι'Υ.. χ.ατοιο Ο μ )�ψο
Υ Jιτσ6τ.c,uλο.
ΠΟJ cσερνε πά,1τ1
μ.:ι.ζυ '"C'O:J. -:·fιν �f 1.. τ·9fλΟ·η J, (cΧό fι ·ην
τ:U &.·-.,ιου 11 έ-τοου», χ.�,9ώ ς τ·}1 ν
λε"rε γ ��. ν�. τ·'} J χ.:ι:τ-1στ·ήσ·η ιε
ρ1)

\

τα

ε-

1

ε

Τ

11:,, ά.γ:ι.:,.ί:ι. του χλ·η;,ου τ·ην
;ι. :ι.τ,.π,,λiu.·ηcr:ι. ι π�λλοi. '()
Λο>{)·r,�ο= χ:ι.ί ό Κ:ι.λbί•ιος μέ τό
τ.���.Ο:.:γμ.7 του;. Ί 1 1,7.λλιχ.·'} '1�
π-χΨiστ�ισις μ.Ε: -;}· 1 νομ.ο-5' zσί':J.. τ·,1 ;.
'λλ))·. ;, ·.9Ξσμο: έπέζ·φε. Μσ.ζί του
έτ.�ζη χ.�.! 6 ά.ντΟ.ογ ο;.
()ί ι.:t.(�Οοσι:�.χ.(.Λ
έπιχ.:�.ΧοU,ι��ι
,r r1 ν π�Οϊ.�ισ-:;-:ι.ν::ι.;}1; ά.pl�!J�ιότ:rιτ':1.. τ�ϋ
-&0-::,1.,υ της :χγ:ι.μ.ι:ι.ς. l\.:t.! σε λ:-ι.ου�
ε!Οωλολ'Υ.τρtχ.οUς �π'f1 9 ζ:χν οί ά.φωσι
ωμ.ένο:
σ-τ;. ·.9ϊί:ι., μέι. ρι ·.9-υσί:ι.ς

..

ΙΛΙΣΟ�
-των σ::ι.οχιχών άπ:χ.ιτ·ησεων, οιότι μό--νον ετσt έπετύγzα'Ι'J.V τόν b:x.•S.υ 1
.έσωτεριχό οι:χ.λογισμό χ:χ.ί χ1.λλtε?
-γοuσ1.ν εν:χ. πνεϋμ:χ. οιεισουτιχό στον
κόσμο τοϋ �ειου.
Οί άναμο?;:;ωταi Π?Ο6άλλου·1 τό 1
·γάμο σά.ν εν:χ. ά.χόμ·Ι) μέσον οιοχ
/_ ης. '() εγγ1.μος χλ·φιχος ·θ-ά. εί
·v:χ.ι τό ύπ6οειγμ.1. τοϋ έν:χ.?έτου οiχο·:ενεtά?zου χ:χ.ί τοϋ συνετοϋ συ
-ζύγου. 'λντι-&.έτως, οί παο1.ο:,σι1.
γ,ο; ·ι9εω?οUν τ·}.ν ο�χογένεια σά.ν έ
π�ζ-;1μ. !ο πc:ο�σπ�σμ.6. ...\ί CD;) ::ι JτiO �:;
γιά. τ·'lν σUζυγ v, άλλα Χλ! τ·fι ν άνά
·πτ:;ξι, μ. 6 ρ9 ωσι χα! συντ·;Ί? ·ησ"ι τώ 1
τέχνων, πέρ:χ.ν τοϋ χ:χ.τ:ι.μεοισμ.οϋ
--r'ί;ς Ο?:χ.σηfιότ-ητος ταϋ ίε?άρzου ,
-τΟν συντ?ί6ουν χαt οiχονομtχά., ί:>-στε
πε9ισσεύει τtπο-:ε για το·J ς
φτωy_ούς (λύτά. τά. έπιyεψημ:χ. τ:χ.
°'ϊ.σy:,1.ν τ·ην έποy_-ή, �τ.ου δέ-ι είyη
.
�·r1 μοσιευ-.9η οι1.�ήχ1.ι ίε?:χ.ρy_ών μέ
χλ·Ι)�ΟΟCσi:χ.ν zιλιάοων Ί_Ουσω Ι λι1W'Ι ;Jπέ? στενών συγγενών).
"Οσο γιά. τό b:χ.σιχο χ:ι.ί ά.χα 1-θώ
·οε:; σ·ημείr; τη:; ά. γαμίας, οί άν1.μο?
yωτ�l τ·'ίν ·Sεω?οUν σαν Ε.vα χ:χ.τ:ι.
?�μ.ένο ΟένΟ�ο, που φέ 9 ει Χ1.CιΠ)U ς
-αiσzρούς, τ·ην π:χ.λλ:χ.χεί:χ. «χ,.;ά. 9ύ
σιν)) χ1.ί τ·ην οι1.στρο;:;η «π:χ.ρά. φύ
σιν)>. Ένώ οί πα9αδοσιαχοί, Οπω ς
στ·ην ά?z·η, άναγνω?ίζουν
ϊiο::ι.με
,μεν οτι ·η παρ·,ε� i α είν:ι.ι δυσχ:χ.τ6ρs9ωτο;, ο,α.ν οί ύποσzόμενοι ά.
γαμί:ι.ν οέν εχου, το zάρισμ1. της
<<-&εί:χ.ς χλ·ησεως)), ά.λλά. χιΨη�ψι:χ.ν
απΟ iΟιοτελΥ1 έλ:χ.τ·ήοι:χ. η άπΟ �
·1ts. ρ �χτίμ·ησι τών δυν�μ. c:ών τους. άχόμη χ::ι.ί
,;ποτίμ·ησιν
τής
χοινωνι:6ι ς αντιδράσεως. 'λλλά. χ:ι.ί
-τιpο6&.λλουν τό μεγάλο ένεργ·Ι)τιχόν
-τοϋ τάγματος των άγάμων χλ·Ι)οtχών, ενα Οείγμ1. τοϋ 6ποίου εΊναι ό
-�·ησα.υρος των 300 τόμων της Η ,._
-rρολογί:ι.ς.

οεν

�-το

χ:χ.τά πόσο·ι
.μπορεί ό ύποσzόμ. ενος τ·ην άγ:χ.μ.ί
D-ν νά. ύπερνιχ·rι ση την 9υσιχην ό? -

μ:rι {τ:ί\ς όποf1.ς ·(1 ίσϊ.U :; ε1ν-χι, χ-χτα..
τΟν Χ ρ υσόστομvν, <<Οσ·η καt πυσΟς
Χ?:ι σιΟ·f1 οουΗJ κ-χl ν; τ+1ν Οιοι.ετε6'
ι
,
,
σ·Ι) σε, ανωτε
φυσινη πε�:χ. «υπεQ
,
,
,
p
1
�,
οια, πσαγμ.,:χ. που συμ.ο:χ.ινει χ:χ.ι με
ά. ρκετοJ :; έπισ-τ·f} μ.ον'Χς χ:χ.1 γενιχα
πνευμ. -:.ι.τιχοU ς Cf�,Ψ� ? ώπους. ��ημ.είον
σ.ντιλεγόμενον είν1.ι έά.ν οι ά.γνοί
χληριχοί ά.ποτελοϊ:"1 τον χ:χ.ν6ν:χ.,
λt�1 ες έξ-:ι..ι?έσεις, :η τΟ J χι:ι..1όν:ι..
τον Ο�Οουν οι πι:ι.. 9 ,.bά�αι, �ου
1
zουν α?ϊ.tσει τ·ην ΠΟ?εια στον χ:χ.
τ·η• Ο?Ι'J ά.ντιστρό9ως ά.νάλογα μ.έ
τ·ην στ:χ.οιοο?ομiα τους, ά.πό τά. έ
Ο�Ω.ι� τών ίε?:Χ.τtκών σ/ολών χ:�.ι
Οιi τοU ά.ξιώμ.1.το:; τr;� ά.σΊ.ιμ.α,1Ο ρ f
τeιυ μ.έ ι.eιι .�ϋ έπ:σχοπιχοϋ {)αόνου ...
]�ίvα.ι έπfσ·r1ς σ·ημε�ον άντιλεγό μ.ε
νο•ι ε:χ.ν, cπως -θέλει χ1.�·Ι)γ·ητ·ης
τής Θεολογί:ι.ς, ει.ει τ&.zα άποοεί
ξει ·i} πείσα «Οτι τα έχ τών οίχ.ογε
νειών τών i γγ άμ.ων έπισκόπων ( Ο
που ύπάpzουν) πpοχ:ι.λούμεν:χ. σχά.νO'J.,A':1.. οεν �πτ1 ?c;αν 0Λιγωτεο1. και
μιχρότ;ρ:χ. τών σχ:χ.νοάλων &τ:ν:χ. ,.9,ά.
·ήδύ,1:ι.ντο νά. δ·ημ.ιου?γ·η·.9οίιν άπό
τΟν iπ?όσc:χ-:ον bfoν τοϋ πλέο'J α
τάχτου ά.γ άμ.ου έπισκόπου».
11 άντως, το πρό6λ·Ι)μ:Χ. εϊ_ε ι γι
νει έτ.fχ:ι.ιρο χαl Ο ϊ, ι μόνο στόν ,:ό
πο μ.:χ.�. .λο-ύέντος οτι ·η άγαμία
οεν ά.-;;:>τελεί χε9�λ:ι.ιον πιστεως,
ά. 9 χετο;
ά.λλri «χε9&.λ:ιιον ζω:;1 :»,
σύγ/. ?OVOt 11 ατέ?ες ει ναι Οιατε•θειμενοι να τ·ην επ:χ.νεςετασουν στ:ι.
πλ1.ίσ:1. ,ηc Π?ΟσεΊ_ΟUC Π1.'ΙΟ?-θοοό
ξου �υνόΟου
l{ :χ. τσ. τΟν !ε?ΟΧ'Γι (ιUΧ� Χ. ](:χντι<�τ·ην, Ίσω; ,9;, ένεΟεtχνύετο ό
γαμ.ο, χ�ι γ ια το 11 τι')tτο b�-&. μ.ό
της ιε?ωσυν-ης «μ.ονον Π?Ος εςαχ?ιοωσιν χ:χ.ι οι:χ.Ί.ωρισμ.ον των ειΛιχρινώ, ποfJ.ούντων τ·fιv ά.γαμiα.ν, άπο
των (1.λλων, ol όπο�Οt άν� γΧ':J�στι
χι7):; π�ρ�μ.ενουν & γ α.μοι, ϊΨ:J. ά.πο
χτ·ήσουν Π?οσΟν έπισχόπων». Γενt
χά.. Ομως, ε!ν1ι χατi του γ&.μ.ου
τω'J επισχοπων, οιοτι, στον κιvου-
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. ()

ι.'ΧΙ.'Ϊj; a�J.",'W'Ί'rι:: :t.)τι-:-.>ν τωJ �Ο!
'
ω.-. εσ7ω ΧJ.ι έ-y� ά.μω J, .. y7_ π�σσ:�
'
:J ό Χ!'ΙΟUJ':Jς :ιι.ο τ�,Ι J ο�-:ι..-yω-:-ι .. �ε'J'j

.

1

i'ι -:ων, �J�J";ων Χ'Υ-_� των -:εΑν�ι
\

-

,

f

-

\

των. 1. 7:?'.�Χοι :ι.:-ι.ι α φ,JJ.ολογι:ι.ας
Τ."JΔt!.�1 ων. 'L:πtσχc1:οι τ"f1 ς • \γ�,λ�
Χ�J�z.·rις έχι..λησι:ις s:γ� :ιμ.ο�. μετιχ
G/.όΨ;;ες τοϋ σJνεΟοCοJ τ·f1 :: L ) όΟου,
επΎ;1:ιν το ,5:1.λάσσιο λoJ7':J6 τους.
)\.:ιι μ.όν:ιν 70 Τ.ε::)ιιrτ:ι--:tzh ,.. Jτό, που
ΟΕ·ι εΙι .ε 7[ποτε τΟ άι fJ·&ιχο--μ.οιJι
}J -:-".t.ν
iσJv1·/j&ιστο--έπ::.ιοκ.&λεσε ΟJ
c-,ι.�νη σΊ,ολι'J. στΟJζ :ι.ύ:ι.λου, των
�ιχ.ω·ι μ.:ιc ά.γά μ. ων, �στω χ:ιl iν οί
εϊ.:σΥVΠ(Η, οι Λο.Jc.μ.ενοι 1.ν:ιι1,ιζ μ ετα
τ�Ί ι �,υν:ι.ιχ.ών των, Ί'Jσ:ι•ι :ιπεf?ως
τ.ιο έν��ε-:οι iϊ.ο το�ς σι_ολι'Χστιχς
των, .._,ιi τούς όπο:οJς OE.v εΙι_ε "J..
γ r.ιμ r1 c<Χτυι.�ήσεt -ί-1 χ.:ι�,ι.π& 11.>) τώ 11 ':1.7:r 1,.:ιλ ... ι_!ιεων...
l,:cτ7. -;όν :ι.. Τ�ψτ.ελ1. JΠ'-?Ί,:t
•,-..
•
ι
,...,
ι
•
l.."J' ε� 7..ντιχειμεvου 1.ου ιΧμ.!Χ εισΧ'
'
τω ι επισι..οι.ωJ
στι:.ιν τόπο μΧ:, ο�ότι «Οεν Ει_ομ.'i J
,:χc.,μ·η μ.ο(qΗ�σει
έχχ.λ·rισι7.στιχ).,,ι
έχχλ·11σι,:στιχ·'Jν συμ.πz?�όν-r1,μ1.,
....
'"
(;1!9" :ι:.ι.ν, χu�Η1.ς χ,-_ι οεσποιν�ολς , �ι,
6πο�-χι -�i Ούν1.ντ:tι ίε1ι:�r.�επώς ν'λ
στ-:ι..-�Ο�'J X'J.i να. έχϊ.; '" σωπfι σJJ'J TOJ
.ε π!σχοπο•J - σύζJ'','Ον ΧΧ! τΟ I έπf'
ι
σ.ι..οτ.,: � - Π7._:-ερ'Χ.'>. .IF\.J..!, Ί)ι ...,οι1.πιστω•
,
u., 7.Jτ '• εινzι "1.πόλJ--:1. b-xσ.J.·r..
�'ι 'r;ι:.. εΙ,11.ι δ1.σ:μη ι..7l ,1 ..J.λλ·rι Οι1.1
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\
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ϊ.ιστωσις , ποU Π?Οέχuψz άπΟ τηΡ
τελεJτχf,: τε?ιπέτει7.. τΥjς έχχλη
σ.�= μ.Χς . '_\�/ ±ιΟc μ.έν, Οτι Jτ.ά.Q
ι.r;υν iνώ-:-ε?Οι χλ·ηριχοί, πού :)ί ϊ
�ιοι
J1 μποtοUν να στ1.9οϋν iε?C
χ:ι.
π�επώ :; · χ-χι άφ' ±τiροu, Οτι
τά.στ:ι.σις ' "1.ύτ·'J 'έπ! \/_ρόνιΧ έχα.λύ,
'
, επειfτετο "1.ΠΟ σιωπη χχι 1.νΟϊ."'l,
Ο·'J έ1;�6χειτο μόνον γιi τ·fι,1 χα.-:01.1· 1 μ.ιχ?ων πε:ιι;.ιε:::ιει:ι.χών -θ, ρ l Jω J
:ι.1.ί v/_ι του {;,�ό'ΙοJ τών · \.θψι7>;
x1.l πάσ·rι:; Ί�λλάΟος.
ι
r
rι
",
.
1 0 σvμπεο;-σ:1.1. �ιν�� ο�ι οεν ν:)σ?ι
,
.
μονσ.y_':Ι.. r; Χλ"Γι??ς. ':Ι..λλσ. η ΧΟ! ΙW'Ι!Χ
όλόχλ·ηοη. Ι\. :ιl 'έάν -& ελ·fισουμ.�
ν�
'
,
'
,
Π:tQCψ.ο!α.σοuu.ε τ·ην 1.γΧμι:χ. σα.ν π-ηγ-η τ ϊΊς
:ί:ι.ολ:ι.σί1.ς :ι.::ιί τ'rι , οι :-ι.
στeι�γη:; τών «μ .'J
· ι.ω(;ιούντωιη, ,θ(1�
τ.οi�Ξt έτίσ·η� να. 0�ντασ-θ 0U�ε σά-1
στeιαr_;Jιγy'".Ι. τ r1 ς π·ηγ·ης, πο.J ετ.ιτοε
' �,·η ';"fι ζ, -;·rι ν '1.
τ.ει τ·rι Ι
/ λ?"Δ"fι -ί-,-9-ι
· ς έπfjΊ fΊ:; μ:ι.ς . �εν Jπ·Γj?ξε τ.ο
:ι.·fj τfj
τε, ι: J7ε χ:χ.ι τ�)('Χ, � 1.μειλι χτ·η
_
_
ι..:ιτ:ι.Οfχ·η χ:ιl ?:.ΠΟΧοι.·11 τili\/ JΠΟ1/ �Η7ών, οί ότ.uίΌι,
��ου συρ•.9)3 J
στόν πιΟ 6:::ιω;1.ε:;Ο 6:ιUοχ:), -1οιώD JU J
�τ� μ.ποtοUν ν' iνεb,:.fνουν x:x.l ν' ;__
'"
'
()
νεο"'J.!νουν 7.' 11εμ.ποοιστ:ι., 1.ν μ.·η Χ7.ι'
εύ:ι.c) �)τε:ι1.... 'Ί:ν4) στ"f1 ν �.οχ:χ.ιότ·r1 τ�, η Ί�στιας τ.οJ ,θα, Π7�?�bί:ι.ζ-;.
τ·�ν ΊπGσι. εσι -:fjς παο,,Jειί�.ς :ή�:
eιz Οτι ,5;,:_ έλ�·Sιοb1λε�τ:) μ.έϊ�t ·θ.
1 'J7.T':'J...
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ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ

Στο χελιδόνι
Χαίρε, τσιγγάνικο πουλί! Σέ μιά σχεποϋλα άπάνεμη
σέ μιά φτωχήν άκροϋλα,
fi?flε; τό τσα\iτηράκι σου νά χτίσης μ' άπ.:ηλιάτικης
αύγης ξανά δροσοϋλα.
Τί είσαι, πουλάκι μου γλυκό; Πές μου ποιος εί'#' ό άληθινος
ό τόπος σου, ή πατρίδα;
ΠJιός σοϋ εμαθε το ούράνιο σου τραγοϋδι πού στο στηθος μας
ξεχύνει τέτοια έλπίδα;

..

•

Μήπως σέ γέννησεν έσέ τοϋ ξένου το παράπονο,
τοϋ άνθρώπου ή νοσταλγία
κι' οί μαγεμένες σου στροφές κρύβουνε τέτοιο φτέρω:J.α:
και τέτοιαν άρμονία ;
'Ή μi11tως κ όρης προσμονή και φλογισμένος ερωτ.α.ς
σέ γέννησεν έσένα,
γιιχ 1tαλληκάρι άσύγκριτο πού άπο καιρόν έμίσεψε:
κ' είναι μακρυά στά ξένα ;;
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Ή τοσιδ)-λα σου ϋπαρξη τόν αδειο τόπο ξαφνικ:ι
γεμίζει πέρα ώς πέρα
κι' όrαν rετας καμαρωτό, θαρρεί κανείς πώς γίνεσαι
τό λούλουδο τοϋ αίθcρα.
Σάν αγορ:iκ λατρευτό πού με τά παιχνιδάκια του
καί τα χρυσόγελα του
σκορπάει στό σπί cι τή ζωή καί την πλατια κι' άvcκφραστη
χαρα στα γονικά του,
'Έτσι κι' cσύ, γλυ;.tο πουλί, σ' δλα τά μέρη πού περνας,
σ' όλους που ·ιτας τούς τόπους,
σκορπας με τά τραγούδια σου τά κρυσταλλοπερίχυτα
τό μέθυ στους άνθρώπους.
:Καί πια σ::ι. φύγεις, πίσω σου τή θλίψη τήν άνό r,ηστη
άφήνεις καί τή λύπη,
καθώς άπό τά λούλουδα, σάν έρθει τό φθινό�ωρο,
άδειάζουν όλοι οί κηποι.
Γιατί cισαι τοϋ Καλοχαιριοϋ τό Πνεϋμα cσύ, της 'Άνοιξης
έσύ ή Ψυχή ή δροσάτη
κι' δπου κι' αν πας σ' άκολουΘοϋν καί τό Ίδιο πάντα πέρνουνε
μαζί σου μονοπάτι.
Χαίρε, τσιγγάνικο πουλί! Μ' cσένα ας εϊτανε κι' έγώ
αχ, νάμοιαζα μιά στάλα,
ας είταν στά ταξίδια σου χαρούμενος νJ. σ· άκλου9ώ
τά αίώνια, τά μεγάλα.
"Ας ε'ίτανε παντοτεινcι νά ζώ μέσα σε μιά άνοιξη
καί σ' ένα καλοκαίρι
κι' άπό τούς τόπους πού περνώ, πουλί μου ταξιδιά?ιχο,
κι' άπ' δσα άφήνω μέρη,
"Ας είτανε κρυφή χαρά χάποιοι άπό τά τραγούδια μου
νά νιώθουν στήν ψυχή τους
καί φεύγοντας, λίγον καιρό, νά μένω μέ συμπάθεια
μες στήν άνάμνησή τους.
,("Υμ,οι καί Συμφω,ίες)
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"ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥ�ΙΝΑ
�}ημ:χντικi 'i?γα. έποογο:χrι.μ:χτi.σ��ησ�ν κ:χ.ι ε'ίν:χι έν έξελιζει ε; ς
τ·,1 ν 'Ελευσ'ίν:χ, γιά τ·ην πεο:χιτJ :, ω
,άνά.οει1Ξ,ι τοϋ ίεοοϋ zώρου των :\lυ
·ιπηρfων, Χ:Χi.'<�; άναφέοει σέ αοJοο
του σ-;ο «"l}9νοςη ό Χ. Β. Κωνστ:χν
·τιν6πουλος.
,
,
,
. ' '
ε:χι :χν:χσκαφ:χι γινοντ:χι α.πο -.ον
ια.ρχαιολόγον , ά. ρy ι ,;κτον:χ κ. Ί.
Τρ:χ.υλ6,·, συ•,επικουοούμενJν άπό την
άρz:χ.ιολόγον κ. ?11:χοί:χν Ί\ναγνω
-στοτ.ούλου καl τον άρzιτέκτον:χ κ.
,λο-ιύο·ην lI ετρονώτ·rιν.
Είναι γνωσ-.όν, οτι ·η ίεοότ·η; ,;;ων
,1�λωσινίων :\Ιυσηρίων και ·η ά.τ:ό
.λυτο; έzεμυ-&εια των μυστών, που
έτιμωρουντο οιl πάσαν άκριτομ.υ·S.ί
-c.ν μέ τ·ην
ποιν+ι ν τοϋ ..9-ανάτου,
-ήμτ.6οισ:χν ολους σzεοόν τους συγγοα9ε'ί; τη; ά_ρzαιότ·ητος, μ·ηοέ 'τΟϋ
Tl αυσ).νlοv έζ:χ.ιρουμένου, νr/. πε�ι
-γpάψου•ι τσ. τελούμενα και νσ. ά·9·�σου•1 οι:ιι:,:,ωτισ:rικσ. σ-τοιχεί:χ. οιά
·τοJς μεταγενεστεοους.
'Ολίγ:χ στ-οι;.ε'ία, που έμετ,ιi:χ
-σαν ι:Ο Ο�,θύ σχότος τών Έλsυσινf
,ων :\Ιυστ·ηf,ίων, είναι α.ί εύοε·.9-είσ:χι
•
-.
,
\
Ι? ι _(ι ι� τ<fν
με' τ_:rιν
οοηνε
ο:ε;:;γf,�:.;;�:,
1
"Ι
ρ
"ΠΟ�ων αν:χ. �νωριζc.ιντ:χ., τα Οιαφο :χ.
χτ�σμ:χτ:χ.. 1'ό σπουΟ�ιότε9ον συν-:ε
λούμενον εργον είναι ·η κατάτ:χξις
.χαί τ:χξινόμησις των άοχιτεκτονικών μελω,ν τω� οι_αφ,όρων κ�ισμα
·των, χ:χ·.9-ως και α.ι αν:χστηλωσειJ;.
�r\.πb τα :; δύο άψfδας, ποU εύοίσχον
-ται εfς τάς ούο πλευράς της ρωμ:χϊκ'ί-1 , αύλ'ί-1 ;, {).� cι.·ιαστ·ηλω-&η ·η άνατολικ ;Ί, τ::/, εiν:χι σy εοόν πιστον
αvτίγ?α:ρον τη; π ύλ·ης τοϋ '.\.ορια\

νuυ ε!ζ τας ';,\,&.:ί'ι���- χ�ο�κ��ηJι;
στικον είναι eιτι εσω·9·ησ:χν κ:χι τα.
έτ.ιστύλι�, έπ! �ων όποίων ειν�ι
ϊ,:χοαγμέν-η ·ί; έπιγρ:χψή: «το'ίν Θε
οίν κ:χί τί;°) λϊιτοκοάτοοι οί 11 :χνέλ1,r,ν�;». '(:-J ε ο ϊ ν ύπονοοϋντ:χι α.ί
Ου? ·:Jεαί: _j,γ1 μ·r.τ·ηο κ:χί Κόc;·η κ:χί
λύτο κ ρ ά τ ω ρ ό 'λντωιϊιeι;.
Θσ. άπΟΧ:Χ':':Χσταi/η ·η πλακόστοωτος
τ:λ:χτεί:ι, οπου κατέληγεν ·η 'Ιερά
'Uοός κ:χί -9σ. οιαμορφω·9οϋ·ι ,;;ά, .\Ιε
γάλα Η ροπύλαια, -θά ά,ιαστηλω_ι.ι '
ι
,
•
_
,
·<.1bυν ω�ισμ
ενοι
εκ
των
ιο-:ικω�
κ,ιονωv κ:χι .[;α συγκεντοω-θουν τσ. σ.ο
;.ιτεκτονικ�. μέλη, που άποοίοοντ:χι
είς τ:1 Λ[ικρά Π �οπύλαια. ΊΤ αύτ·η
ποοσπά·S.ει:χ ·9ά κ:χταSλ·η·.9-η οιά .. όν
«Θ·ησαυρ6ν,·, το «Τελεστ·ήριο,ιη, τ�ν
«Οίκον ,ων Κ·η?ύκων», το «Έτι
στiσιον,, το «Ν εωκ6ριον,•, τον «Οί
κον τοϋ ,j,α.δούzου», τον «Οiκον τ'r,ς
Ίερεί:χς» κ.λ.π.
1

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
'Λ!;ιόλογσ. ϊ.ψήμ.ατα ·ηλ-θ:χν έπί
σ·η; είς φως είς τόν χώοο,1 της 'λ
κ:χο·ημί:χς 1Ι Ητωνος. Εύοέ-θ·η ·η οί
κίσ, τοϋ 'λκαο·rιμοu κ:χί ·� 'Ιερά σίκια, κα,οπιν σ.ν:χσκ:χφων υπο τ·ην
οιεύ-θυνσιν του άρϊ,:χιολόγου Χ. Φοι
bου �ταυροπούλου.
'Ο 'λκά.ο·ημος εiναι μυ-θικο; ·,1ρως που εζΎ)σε περί το 2300-2200
π.Χ. και ό πρώτος οίκισ-.·r,; της με
τέπειτ,-. έπεχτ�"S.εiσης πεtιοχ'ης, π::ι�
ι�νομάσ,S-·η 'λ κ '.!. ο ή μ ε ι α κ:χί ό
Gποίο;, Οπως ά.ν�φC"-:ι ό ΙΙλ;J-:-ι:•'"'ϊ,ος, έ c;ι:χνέοωσεν εiς τους Τυνοαι�
\
-:
,
ι
\
ριο�ς, που ειχ�ν εχστο�τευσs! κ�.-:-�
�η; '.ι.\.�-;ιχΤ1 ς, τΟν τόπον. Οτ.,υ ό
,

Ι

,

-

f

1

\
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ΙΛΙΣΟΣ

Θ·ησευς εκρυψε την ά.ρπα.γε'ίσαν ά
οελφ·ήv των Έλενην. 'Η πριiξις
τοϋ 'Ακαδ·ήμου έτιμ·rι-θη μεγάλως
κα.1 ε_γινε'Ι αίτία. οί έz:.9ροί που εί
σέ6αλλον είς τ·ην 'λττικ·ην νά σέ6ωνται πάντοτε τ·ην περί την 'Α
καδ·r,μειαν εκτα.σιν, οπου ·ησαν αί
σzολαί, είς τάς όποίας έοίδαξεν ό
Ιlλά.των.
Παραπλεύρως τοίί οίκίσκου το3
'Λκα.δ·ήμου άινααλύφ-θ·η
'Ιερά
Οίκία, οπου έ·:ίνον-ο αί ·.9υσίαι. Είς
τον αύτ�'Ι zώρον εJρέ-θ·rι σα'Ι ·---v-o1
'
�α.�tχ.α.ι ει7 τον κοσμ ον----: πλ'αχες
zρη
απr, σzιστολι ·.9-ον, ποοφανως
σιμο;;οιούμ ενα.ι άπΟ τούς μα.8-η-τας
'ίΟ6 πρώι:ου έπισ·� μου 'Υ?'�μμ:ιτοΟι
δασκαλείου.
Το ·.9λιbερο•Ι είναι Ο7ι ό χ_ώρος
της μ.εγαλυ-�;έρας φιλοσοφικης σyο
λ-ης τών 'A·:J.·nvjj)ν κατακλύζεται ά
πό τα Ο μ.g:,ια. ϋΟα.τα κ:χ.ι ·') τελε>J
ταία πλ·ημ.μυρ:ι. είzεν όου'Ι"fjΟάς συ
νεπείας διά τους ά.ρzα.ιολογικους
-&·ησαυρούς. Οί σ-πουδαιότατοι zώ
ροι της '.\.καο·ημεία.ς είναι αφρα
χτοι, εyουν μ.ετα6λη-.9η σέ σκουπι\
'
οαοισ. και στερουνται επιγραφων,

·η

t",

�

\

'

'

-

-

ποU -θα. ώΟ�ηγοUσα.ν τΟν έπισχέπτγ1ν.

'Έκτασις α.νω των 500 στοεμ. '
'
' 9 ·η ,α' πα.).λο,το;ματ,ων εzα.?ακτ;rι�ισ;
ωτεα., zωρις να γιΨη τιποτε α.κο
μ·η. 'Ανα.μ.ένετα.ι
μετα.-στέγα.σις
τών έκϊί πτωzών >Jίκογενειώ-1,
,
s,.
..,
1
\
•
•,
πεοιφοα.c;ις του y_ω�ου χ;-.ι ΊJ ε ιαρξις συσ,·ημ.α.τιχών ά.ν;-.σχαφών.

·η

·η

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ

ΤΟΥ κ. ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΥ
Κα.τά τ·ηv οεξίωσί του στ·ην '\
χα.ο·r;μί:ι. 'Α-θ·r;νών, ό νέος 'λκαο·η
μα.ικός χ. Κωνστα.ντ'ίνος Τσάτσος
,s,. ε ω
, ν·ησ τ ' ν
) ο' ον ο ,
ρωτον
�ς 9 1
/ γ
ε ? ';
� �
cι.να.τ.τυξας το ..S.εμα: ((.\.ι αντινομι
αι τοίί πρα.χτικοίί λόγου».
«Ζώμεv -εΤπε στην άρχή- r.Ις
μίαν έποχην κατά την &ποίαν α1 1-δεολοyίαι, άπολέσccσαι την ην �J
φειλαv νσ εχΟU'V αίι::ττηpαν δο•μην
•και κpυ::τταλλίνηv κα;3αοότη-τα, δι
έpχοvτσι μίαν ψάσιv συvεχοος άπ:,
συνβέσr.ως και συyκpη'Τισ>μου, ·.τας
δέ έλείι3ερος ανθρωτrος, έy-ι<αταλε-

λ,ειμμέ,ος εlς τάς ίδίας του δυνά
μεις, άyωvίζεται
vά σvy1<pα τή0'7)
την σκέψιv του, άπό πο111<ίλας άiκα
θφίστους πηyάς άντιλών τό στίγμα.
της πορείας του και τηv πίστιv του,
οπου ώ<όμη πίστις ύπάpχει. Εfνα,,.
έπομέvως, χρέος του συγχρόνου άv
Θpώπου vά λάοη θέ::τιν άπέvαvτι του.
χάους των κpατοΙJ::rώv 151.Ξ:ών, δη-μι
cupyώv άπό την ά«οσμίαν του ·,τα
ρόvτος τον κ6σ1μον του μέλλοντος»ΙΙ ε?ιέγ9α.ψε
κατόπιν
έχτε'Ιώς.
τίς συγκρούσεις της φιλοσοφίας, 't''Ϊ]ς,
τ�zΨης, της -�ρ·ησκειας ά.χόμη, με.
τ·ην πολιτικ·η ούναμι, με άποτέλε
σμ:-. σεφσ. ά.ντινομιών και άντι-θέ
σεων ά.τόμ.ου χα: πολιτείας. Έπί
σ·ης έ-:όνισε τά κα.-θ·ηχοντα του.
τ.νευμα.τικοίi άν-θρώπου, τοίί έλευ
,θ.έ ρ ου ό,.ν-θ-?ώπου, ό όποίος όφείλει
νσ. ύψω-θ·η ύπεράνω
ίοεολογιώ�
'
1'
" '
'
-y·riς, εποz
- �ης τr,υ, rJ.λλο;ε οι�, τη,ι,
διχαιοσυΨης, αλλοτε
αρzην τ·ης
Οtσ, τ·fι'Ι σ. () 'f."fι'Ι της ΠρΟσωπιΚ ης
λευ{!εοί�ς Χ�l α.λλοτε Οια. τΊ)ν ά. ρ 
J_ην της δημ.ιουργιχότητος των κοι
νωνιών, νά. προκρίΨη
ώς ·η-θικώς
\
,
(' \
ι
,
,
Ι
,
ο�iJ·ην
τ·rιν 7:οοειαν
Ίj
, οr:οι: �ατα.
τον π�οσyο�ωτε�ον 't'?ΟΠΟν εχαστο-

;,_

.....

,.,

•

..

\
τf. οο·ηγει εις τ·r.ν Π?��'μ.ατωσιν �ου,
Ι

-

τελικοίi σκοπr,υ.
Τελικά Χ:7.-&ώο:σε το νό·ημα. τ'ί�c
ζωης G:1'1 ε'Ι:7. Οι:ΧΟΧΊ} σ.γωνα. γιά..
την κατάκτ·ησι της ά.λ·η-θεία.ς. Ί�
α.ν ποτε έξέλει�εν -είπε- άπ()'
τ·η-1 μα.{l·ημ.:ι.τικ·ην σκέψι � ό αγ'Ιω
στο:; Χ, ,5; έ φ·θ-ά.ν:ιμεν εί τ
έ
:; η � 
•.
λο; τΥ1 ς μ:,.,5)·ημα.τιχ 'ης έπιστ-ημ:ης
Κα.ί τό τέλος είναι -θσ.-ια.τος. ΈάΨ
πvτ� έπε�:ιτοUτο ό
] Ι ύογος r;ΎJς�
Βα.Βέλ -θά επ;-.υε πιiσ,α. ύλικ·η οη-
μιου�γία. Το ά.τελες εΙναι τό μ.όνο\Ι'
σ.ίώνιΟ'Ι χί'Ι'fJτ?Ο'Ι προς το τέλειον_
'Εξ α.λλου, ,θέμ. :ι. ύψίστης πα.ιδεί' ' ι
- ' C ι
ας του α;·:J.ρ�που ει·�;-.ι :η επιγν�-_
σις του αφευχτου τω-1 σ.ντινομιων,
•
1
-s.-'
'(',,
,
εις τ·ην π�σ.c;ιν χα.ι της αο·ηριτοι>
�νάγ_χ:ης της τ.άντοτε ά.τομ.ι:ι.ης τωv,
επιλυσεως.
«Ή ποc•:ία του ά.9pώ'Ι'Γ::>U εΤπε- άπό άτελ�ίας εlς ατέλεισv,
άπό άvτ1vαμίας εlς άνηνομίαv, έv
τ�:\ κατεu3ύνσε1 ομως τηv δποίαι:>

..

ι

ΙΛΙΣΟΣ
-προσδιορίζει δ τελιικος σι,ωπός, η
ιαν θέλομεν νά τόν όνομόισωμεν μέ
τό λcφπρότερόν του σνομα, ή c
.λευθερία, αύτή ή πορεία άποτελεϊ
τό π,pαy,ματικόν νόημα ·rης ίστο
.ρίας, τryν ούσίαν τf,,ς έγι,<οσμίου
,ζωης.
Ή δια της πορείας αύτης
α!ωνία προσπέ.λοισις του 'Απολύ
του άποτελεϊ και την μόνην δικαιοόγησιν του κσ,<00, της άδικίας και
τοC πόνου έπι γης.
Avc:u αίιτης
'6ά κατeλύετο το μόνον -γεγονός ·, ό
όποιον δ:ι<αιώνει την Δημιουργίαν.
'Αποτε.λεϊ ώς {ι< τούτου την μόνην
πραyματικήv θεοδικίαν. Μόνον πέ
,ραv της έγκο::τ.μίου ζωης, cκεί δπου
«οίι<έτι εσται χρόνος», κατά την
Άποκό.λυψιv, μ6vον εκεί παύουν vά
,υπάρχουν και
άντινομίαι καi ή
πορεία διό μέσ ου σuτών
Διό τόv πνω,.ιατικόv αv9ρωποv ή
έπίγνωσις καi εύ3εί'α άν τι μετώπι
σις των άΗΙVΟμιωJ δεν άποτ;λουv
i-!όνΟV χρέος και τίτλοv τιμης, uλλα
�αi τό μόνον άσψαλές ερεισμα ·rης
έσωτερικηc, τ ου έλε1.;9ερίας.
Ή α
·παλλαγή άπό τούς έ <αστοτε άθε• μελιώτους μεσσιαvισμους του και
pοCι του καi τάς μονοπλεύρ::,υς άφε
λεί'ς άντιλήιμις τώ.ι πολλών λυτιpώ
ν1c.1 τόν ανθρωποv καi ,όν όδηγcί
,τρός ,ήv κάθαρσιν.
μ

'Η κάθαρσις αϋτη πλειοCιται Lίς
το όριακόν έκειvο σημειον, δπου ά
πό την άδιάκοποv έπίγvωσιν
1 ης
,-ραγικότητος της ύπάρξεώς ,ου ι-α
ταργειται δια ,όv ανθρωπον ·,rάσα
μορφή
ύλ •<ης εί.5αιμονίας καi
-που ε.ι , ...ιυτ� καταργειται καi πά
σο συσχέτισις της αρετης ,ου ·;τρος
-οίαν5ήποτε μορφήν έξωτερ <ηc cπι6ρα6εύοεως Τό-τε μόνον ό ά,θρω
τrοι, πατεϊ έπi στερεοCι έδαψους, ,ό
τε μόιον δύναται, ίσχυρός έv -τη
γυμνότη,ί ,ου, νά δι:ι<δικήση ,όν
-άλαμπη κότιvοv του μεγίστου, άλλ'
ουδέποτε -τελειουμέ:νου άθλήματσς
Τότε μόνcJ καθιστα,αι άξιος δια
την έv κα9αρq: καi τrJφωτισμένr:�
σv"ειδήσει πραγιμάτωσιν ,ωv ίδεών
tπi γης, -την πάντοτε άτελη καi
,καπΟJ<ερ,ματισμένην, άλλα καi πάν
τοτε σ1.;·ντελουμένψ ύπό ,ο ψώς ,ου
..Απολύτου

ο
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Ο ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ
ΣΤΗΝ ΑΘJ-ΙΝΑ

Μέσ,-, στο πρώτο οεχα·ήμερeι τοϋ
Φε6ρουαρίο1.; -� πρωτεύουσ,-. ύπεοέ
y-θ·η έν-θουσιωοώς τον ποωτο χοσμο'Ιαυ' τ η l' ιουοι
'
l' χαγχαρ
, ιν, συν;
τα.γματα.f-ί':fJ του �ο6ιετιχου στοα. 
του. Εύιαρίστ·ησε γιά τ·ην ύπο cί ο 
ί'."ΙJ χα.\ ά.πέφυγε χά-θε χολα.χεί1. τοϋ
�ιχου μας λαου. ΊΙ ύποοοz·r. είπε
ήταν ατο ί'οιο -θεομη χα\ · dτίς ε\'�
χοσι ιωοες, που έπεσχέφ-θ·η» Κατά.
.

Γιcuρι Γκαγ;,άριν

:;tν γνώμ·η του, •Jπά.οj'_ει ζω·η χαί
εc,ω ά.τ.ο τ·ην l'η. Το έπόμενο 6η
μ η στο ..'lιάστ'Γ,μ:Υ. ά.πό μέσους των
�οΟιετιχών χοσμ(;ιν�υτών Οlν ,9-α,
ε!ν�ι μι� &.π/ Γι πτήσις, :Lλλά κατι
-τ-c πιe, σUν&.ετο.
Ι\.:�::α τ·ljν Ο:ζίωσf του στ·t'}ν 'Δ.,
' \. (j
;'
r,
\
aλ
ι�α.όΊ'):J.:'Χ "·,.,.·ηνων ειπε οτι -_ο
,χα αχτ -θ· γ
πει
ν
τ
μ.
ο
;
_α.
;1 1
ι�
':' rι 1. ,τ- :
ει� r,νιxovc σι..οποJc χαι για την ε
ε ι
π r έτ
τών ά.ν ώπων
9p
�� ιο. :r_r-�
. Τ �
χα ευι:r,[). rι χε αστενη συνεογ1.σια.
με':'�Ε.J όλων τών έπιστ·ημ6νων τf1 ς
Ύ fjς),.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΚΡΟΥ�Τ�ΕΦ - ΚΕΝΝΕΝΤΥ
Το

,5 έu ,-,

τ ϊΊ::

συνεογασfας

της

�= ��

1...ι 1ωι.J
_.ο
"' οι
" ετι κ -ης ',-,
' �ως Χ?-t' :ι,
- J, 'ΙΙ,

νωμεν�ν Π ολ:τειων �ια., τ·r1 1
να ,;-ου ..'lι7.στ r,μ1.τος ετεθ·η χαι ε-

ΊΙ κοκετ;:ι.ρία τι7Λ• Μεγάλων (σκίτσο του Καμμιγκς)
,

πισ·fjμω:;,

οεχ�

•

ι

ημ.εQχ:;

'

μετσ..

\

τ'Γ,ν

ο·ί:λωσι ν του Γχ::ι νχάο ιν, μ.έ άφοQμ.η
τ·Ι)ν ' ... \. μ zοιχαν�χ.·}1 έπιτυzί:χ. τοU ::ι..
στ�ον:1.6του Τ�ών Γχλέν.
Τό πλ'r1οες - χεί μ. ενον του τ·ηλε
'(Q::ι.;,ημ::ιτος του χ.ΚρουσJσεφ προς
τόν Υ... l{έννεντυ ε z. ει ώς έ�ης:
«Κύριε Π ,: όεδρ�, ί< μέρους ·:ου
λαοu της Σο6. Έ,ώσεωc Ι<αι έ ,.ι οu
προσωπικώς σας συγχαίρω,
σας
και τΟJ άμ:οικC' JIKOJ λαόν με ,ήν
εύ.:αιρίαv της έπιτuχοuς έξαπολύ
σεως διαστημοτ.ί\οίοu με έπι6άτην
έ:J:χ κοσμοναύτη;. 'Ένα ά1 <ι:,,.ιη 6η
μα εiς τή.ι κατC:,πησιν του Διαστή
ματος έπραγματοποιή3η <αι n οi
κοyένεια των κοσ ,.ιωαuτών έ,.ιεγά
λι,;σε μr τόv άvτι σuνταγματάρχην
Τζ. Γκλέv, την ψορό:v αύτήν ·τολί
την των Ήν. Πολιτειών. Αί έπιτu
χεϊc έξαπολύσεις
διc::rτημοπλοίων
πού σημειC.::,ιοuv την κατ&πησι ν νέ
ων ωρuφών της έπιστήμης και της
τε-χνικης, yεννουν εϋλογον ίιπερη�ά
vειαν δι α τό:r; άπεριορί::ττοuς δu.ια
τότητας του άνΘοι.:πίνοu ΠJεί ,.ι ατος
1,c ύπηρετη τό κσ\όν 11ης ά,3pω'!Τό
τητο-, . Θέλω νό έλπίζω δτι ή ά;
θρωπίνη διάνοια πού εiσ•5ύ.::ι εiς τα
βάθη του Σί ,.ι παντος θό: δuνηθη νά
άνεύpη τό:ς όδούς, πού όδηyοuv εiς
σταθερό:ν είρήνην και έξασψαλίζοuν

TT)J εύημΕ,:JΙαν ολω; τώJ λαC..,; του•
πλανήτου �-.ας. Ή Γη, ή όποία εiς
τη; έποχήν του Διαστή,.ιατος,
δεν
q;σίνεται τοσοv μεγάλπ, παρ:χ ,.ι ένει
προσφιλής εiς δλοuς τούς κατοίκους.
της. 'Εάν ι:ιί χωραι μας ηνι:.,,νc) τό:ς
έπ;στημονι><άς - τεχνικό:ς και ύλι
κάr , των πμοσπαSείας δια την ι<.ηά
κτησ,; του Διαστή,.ιατος, θα ητο
χρησιιμώτο. τον
δια την άvάπ ruξιν
τηr έπιστή ,.ι ης, 8ό: έyί1.::το δέ δε
κτό, τοuτο με χαράν άπό όλοuς
τούς λαοuς ποί, θέλου.ι •;ό: χι)ηο ι
μοποιηθοuv αί έπι στημ::J Ι(αι ΕΠΙ
Τεύξει ς δια τό καλό; τcu ά,9ρώ
ποι και δχι δια τούς σ <Οπού -, ·rou
ιj,υχροu πολέι,..ιου και rοϋ � ,ταγω;ι
C',.ΙΟU τώv έξοπλι:rμώι. Σας τ,αρα
κσλC:: να δια6ι6ά:Jετε ίο .:.Ύ'<ά:'5ια
σι γχαρητήρια και τό:ς κc•λυ ,έρας,
μου εύχό:ς εiς τό, n ιλότο ., κ:ι:rμοναύτη;
κ. Γζώ; Γ <\έν-->.
'Γ'ο =ειμ.ε•
, �eιν τ·ης
- , α. π�ντ·ητιr:·ης
- ,ε.
πιστολ·ης του χ. Κεννεντυ ποος τον,
Χ. Κ�οϋστσε9 εχει ώς iς'ης:
«· Αγαπητέ- κ. Προ;:,5ρ�,
Σας εύχαριστω 6ερ_.ιώς δια rό
σvγχαρητf.ριον μήJι,.ιό σας έ1rι τι:Ί
επιτuχ;:ι
πτήσΞι τοίi
συvrαγμα
τάρχου Γ ,.λέν εiς τό Διά:rτημu και
χαιρετίζω τrμ δήλv.:σίν σας δ τι αι
χώρα� μας όψείλουν νά συvφγα-

..
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Στή Γή t ιν U.T εrr ίlc-ιtαν ποτέ την συ, ί,παρξι
(ΣΥί �co τuϋ Ι3ί�,)
σθοC,ι διά τηJ έξεpεύνησιν τυϋ Δια
στrJ,..ιατος. 'Από μCJφοϋ έπίστεuον
i<αi έγώ τό αύτό καί μάλισ,α ύ
πεγράμμισα την α:ποψιν αύτηJ ε 1ς
το πpώτοJ μήνι.,.ιq: μου διά την κα
τάΟ"Τασιν της συμπολιτείας.
'Εμείς, φυσικά, πισ-rεύc,Η.J έπί
- ην έvίσχι.σιv του εpyou
σης
είς τ
-τώv Ήvωμέvωv Έ9vώι είς τc•J το
μέα αύτόv καί σuvεργαζe>μεθα άμέ
σως με ,rciλλά αλλα κράτη χωρι0 τά. Είναι c ,.ι ως φανερόv δτι είδ,
καί εί.ω:ιρίαι <αi εύθϋvαι Ί5::φuv:,uv
τό:ς δύο Χ-Jρας μας.
ΔϊSω έντολό:ς είς τους άρ,.._,5ί
οuς άξ1c.:1,.ιατούχοuς της κuοερJή:τε
ώς μου,
vά
προ,:τοιμάσοuv vεας
καi σuγκεωιμέ.,ας πpc,τά1σεις
διά
τόJ α,.Jεσοv σχΞJδιασ μόv κοιJωv έ
νεργειωv, και έλπίζω οτι πολυ ΟUJ
τόμως άντιπρ6::,c.,;ποί μας θά σu,αν
τηθοCι διά νά συζητήσουν τάς iδι
κάς μας <
- αi ίδι'<άς σας ίδέας έι,ός
πvε(ι,.ιαιος πο::.<τ,,<ης σuνε'Jyασίο:ς».

Ίl τ.οοτΞΙΨψ.έν-η συιzογασί:- ι�ι
εiναι εύχο),r,, '.\λλ(J ΟΕ Ι εϊν:-ι.t Υ.:-J.ί
ά.ούν:χτ-ι1. Οί i >ωσσο1 συ ιειο·::χσ·�·η
σ�ν ·f.;·η σΞ έπcσ--:-ι1μονιχε; μελέτs::;
κα.l

έτ.ιy ειeι·ίΊσεις

στ·fjν

'\ ..Jτ��χ-:-ι-

χ·ή. 'Επίσης �πέγραψαν μαζί με α.λ
λες δέχ:r, :χ_ώ9ες συμφωνία νά, μειv-η
·η 'Ανταρχτιχη μαχ9υά ά.πό έο,.-

'

pιχ.ες

�οιεχδ ι�·Ι)σεις
'

'

, χ��

..

'

7-Ολιτιχες

αντι·S.εσεις, ωστε ν:-ι, z?·ι;σψ.οποι·η
-θη
ά.τ.οχλειστιχά. γιά είο·ην1χους
σχοπv�:. Ί�πfσ·ης lλ�bον υ.έ 9 ος στΟ
�,ε-&ι, ές Γεωφυσιχον ''Ετο:.
'l'
π&.οϊουν, συνεπώς, έλπίοες οτι ,θ.ά.
ε:ι 9 ε·&η τροπος γιά. τ·ην συνεο-:α
σί··. στό·ι τομέ:-. το3 �ιαστ-r1μ. ::.ι.το;.

Η ΠΤΗΣΙΣ ΤΟΥ TZQN ΓΚΛΕΝ
ΊΙ τ.,·ϊ-1 σις τ'Jυ 'Λμεσιχανοϋ i
σ-τ9ον::.ι.ύτου
ά.vτισυν.::.ι. ·:μ::.ι.τά.ρy ου
Τ�<;!ν Γχλ�ν έπ,αγμ::.ι.τοποι·ή,θ,·η "η•,
Τ οίτ;η 20 , Φz6�ο_υ::.ι.ο_ίου J_ 962, ά.π?
το, ::.:χοωτ·ι;οιο lυινα6:οαΑ, τοπιχη
περίωο-:. 9.1ιί τ. μ.. κ:ι.! δt·f;:ικεσε
,.,
/
'
-;:ο πε J'ϊ:ε ωοε:::, "'!!σ' --:�ει; ίtε?ιστο?yέ:; ·γύ�ω �.πΟ --: fjν "ιη. '\. ιτι, ως ποο
,
·�
τ·,ην. μ.υσ ικ , ·η
-_<�ι ετ
; ο--: 7-::ι., , η
�
e,ποι., ετηο·η-&·η ει; τας οωσσιχα;
7:τ·ήσε�c;, -� :iμεο:Χ:t.'ηί'.:fl Ι�υΟέρνη
σι5 ά. y 'ηκε �πόλυτο;. έ�εJSιε�f7..,, είς
το π�γκο�μ.ιον l�οιν� ι, ν� συμ
μεοισ·S.·η τΎ1 ν ϊ.α.::;-::ι.ν οισ. τ·tjν επι
τυι,.ί�ν τ'ης έχ.τοξεύσεως χ�ι τl'lν
iγ ιι>ν:χν κ:ι.! τΟ ένΟι�φέοvν Οιά. τ·f}ν
εJ6οωσ, ι της π,·ήσεως.
'Ι.::χα�'Jντά.οε; δ·rι:J.οσιογ�χφων η
χουσ::.ι.ν τ·ην :;;,ωv-ην του ά.σ.. οοναύ
του, Ζτα.ν μετεδό--.S.-,1 ά.πΟ τΟ ο�α.στ·η
μόπλοιον οτι ό πύραυλο; άπεz.ωρί1

1

1

1
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σ1)·η του 8:ι.λ:ι.μίσχου eιμ:ι.λως, οτι ·ί-,
πeι�ε!�. ;fνεται iτ:ολύτως έν τάξει
χ:ι.ί ό Τζων Γκλεν άπο-θ:ι.υμά.ζει τ-i;ν
-�έ:ι.'Ι της' Γτ,ς
:ιπό ϋψος 100 μι.
)'
'
. λων
- ?-' ι απ
\ιων. 1\'Χ! c.χ1τvμμυρια
,..
,
:ι.πο,
π:ι.ο:ι.χολου8ουσ:ι.ν
�οωπων
-τ·�ν τ·ηλεόο:ι.σι το Π?ωτο :ιμεοιχ:ι.
0
"ηχΟ τ-;ι.ς!Οι στΟ .λιάστ·rιμα. Uλο;
χ
σ
ν
α
ατc.ι
τΊι,
ο �σμ')� Jνc.χ�
J ι:ι..π·ιο η
,
.....
του. . . ] 1 -;-·ηλεeιρ:.ισις, ·η ο:ι.οιο:;,ω' τ·fJ)\ετ:.>;;:ι
'
νι� 1 τ,ο ;:riι, ε' _.,.,ωνον, τα.
,
:χ:.ιι τcι, zιοιχως μισ·.Sωθεν-:-<:ι. -;--r1λε
γο-χ;ϊοt1 uπεeιι.ον--:ια Οfκτυ� έτ=λ·rι,
\
'
.(j
ροφ�ο
� >ν ,συν�/.ω; _τ·ην, α J".ι'Ο�πο:cη-τcι. για τ-r1 ,ι :αοι6·η Jεσιν του οι:.ι...
ι
\
\
στ_:ημ?πλοtου, και �·ην r-.;�-ταστ,α.σ1ι
του cι.σ:-οον:ι.υτου, Σε χα8εν:.ιν απο
,:ο�; έπ�;1είουc σ-:;1.·S.μούc:, εν:χ.: ί�
τρΟ ,, ·'ί,λε;'zc.
τ:χ.:.>τοιοό�ω;
τοU;
�

Ι

f

\

•

Ι

Ι

παλμούς της χαρδί:.ις, �όν ρυ•.S μ,rόν
της άνα.πνοης χ:.ιί την -θερ�οκ σι:ι.ν
, του- αστ9οναυτου.
'
'
ιιολα αυ. ια'
τά στοιzεία μετεδίδοντο συνεχως
δισ. -;-ί;�ν πομπών του διασ-τ·ημοπλόί
ου. l\.:χ.τ; τΟν τ16πον αUτόν, οί τε
Ζνι χοί ,;:ι.ρηκeιλού·�ου� συ ιεz.ως •ι..ηv
,..
Ι
'
ιι:-.
�τΊ1σιν τ1υ _ π....οωτου ε-πη�ορωμε..ιου
αμε�ικ:.ινιχr,υ οιασ-τ·r,μ,πλοιeιυ.
'ι) Τ:ω'Ι l'κλέv ποοσε-θ-:ιλάσσω.
�
, )ι.Οt�,
σΞ '!/, 6�'1.στ·r;
μετα' τ�ν
reιτ:
,
συμπΛ·r1 Jωσι τ·r1 ς τ�tτ·r1 ς πε.οι9ορα;
,,ύοω iπi, τ·ην γτ,. Είχε διατeέξει
130.00J y)_,J.. σέ 'ι ώ?ες 36 μέ
τ�y�η ;:·, :!8; 300 Ί.�Ψ- τ·ην ωρα,
,
cr� �1ωr:ι.το1
.,ψeι: :!ϋΟ Ί.λμ.
. ,
- �
'
'l ο ε�!�.::υγμ,� �υτο u. �:ηρςε
α,
νωτεαο το rχχγκα.Jιν ( μια. περt9οι'ά. της ;ης σέ πτησι 108 λεΙ

1

Ό συηu.γματύρχης ΤζιίJ,, Γκ\�" διπ\α πτό" πύcαυλο
:τοί, r�ετ ϊiΞειισε τ ," �Φιλ:α Έ-rτ ί:ο

89

r� �-..

- Τί 1'ισυ,<η

L� 1

ποίι

ιrαί ,•εται 11 Γη

;;z;ν) χαί κατώτερο του Τιτώφ
(17 2_tεριyορές σ$ ;2j ώρες 18').
'./-[ ίοιαίτερη -ψuzολοyικ·η-σ·η
p._ασίσ. τ'r1ς -:τ-:-·ησεως τ�υ Γκλεν σu
νιστα.τ7.ι στ·fj παναν5QωΠt'Ι'η σ.ψπαρ&.στα.ι;ι.
«Ά6οήθητος-εyραψ: στην <<Κα
θ11μερ1v11 ή κ Έλέvη Βλάχ:Ju--μο
vος, περίποu άyvc.:::i τος εΊχε κάπο
τε ξε«ιvή::τει δ ξο.ν3ος ύψηλός Λίvϊ
μπερyκ καi άv τότε εΊχε χαθη στοv
Άτλο.vτικό, το ονcμά του θα εΤχε
6u9ισθη μαζi μέ τόσα σ)J,,α που
πλήρω::ταv μέ το χαμο τους ηΊv τολ
μη, τηv φαντασία, την αίσι::>δοξια
του πνεύματος της νεότητος,
της
άvαζητήσεως καi της περιπετείας
Κό3ε 6ημα προς νέ:>uς δριζοντες,
κάθε άvθρώπιvη νί«η εχει ·,1ληρωθη
άφιβα μέ yvωσ,α κσi αγνωστα θύ
μ ατα, μέ μαρτι.,ρ «ους θα,ιάτοuς, μέ
πικρές άπσyοητεCσεις, μέ μο.φό
χρο,ιεc, ά:yωνίες ΚάS: κορuφη 6ou
νoJ, κάθε ερημος, κάθε ζοuyκλα ε
χει είσπράξει τiς ζωές
καi
τόv
ψόρον της ,. Για vό. φ9ά::τοι.,ι στους

από

έδίί'J !

(Σκ τσο τ JU Κάμμιγχς)
Πόλο,;ς, αν9ρωποι
γνώρισαν τηv
πιο έφιο.λτ,'<η εi'<όια λω-<ης κολά
σεως καi προχώοησαv,
άyωvίσθη
'<<:ι:�, ά:λληλc,.::,ξωvτώθη::ταv καi άλλη
λο1;σπαρσχ6ησαν
πpiv
φθάσουν
στό,ι πιο πικρό, φο6ερό καi μονα
χικό θάνατο. Για να δώ::τοuv στόv
σvερωπ:J q:τερα, για vα τόv ταξι
δέψουν στο
6ιι9ό της θόJλαcτσας,
για να τΟV ψέO:JUJ στηι ΚΟ:Juφη του
vΕ6ερεσ,, άvώνuμοι ήρωες,
περι
στοιχισμένοι απο
περισσότερη εί
ρ..:>vεια παοα θαuμα:τμό,
εχασαv
τiς ζωές τους η yύοισαν 6αρεια
,ραuμστιcτμέ,ο,, ψuχ «ά καi σω,.ια
'Α"<cμη
τι.<u, απο τηι άποτι.,χία
καi οί ν,κηται, οι θριο.μ6:ιπαί, τrι ν
ώρc: της χαοδ:ς τη.ι γvC:,οισαν πολύ
άργότερα,
όταv ή περιπέτεια είχε
τελειώσει, εΤχε χάσει rηv μεθιιστι
κή της επ <αιρότητα Κανένας την
δ,«ή τοιι περιπέτεια, ποτέ, δέν τηv
εζηοf οπως τη., εζησε ό Γ•<λέv. Κα
vέιας δέv 6ρέ:Jηκε ποτέ ,όσο μό
νος, τόσο μOJ<puo., καi σι.,Υ'χρcιιως
τόσο «οντά, τόσο θερμά δεμένος μέ
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τους κατο:ωuς ,ής Γής. Δε,v ξέρο
με διόλου ,ί γινε•ται με ,ους μα
γνητιίJμ ούc,, δε.ι ξέρομε ,ήv δύναμι
που κρύοουJ ή άvθρώπιvη σκέψις
και ή rrρ=ει..ιχή, άλλα τάv.ως ·r:J
τε κα.ιc:iς α/;ρc.:πος ο τον ι<6:rμο,
ίσc μ σf1,..ιερο., ,τροφή rης , .jγέτης,
6ασιληας, ηρως, δεν cTxc την ι,ιJχι
κή έπαq;ή που είχ;: ό Γ <.λέν, •Jτo.v
ή δι,.ιατή, άλλα γε,.ιάτη ,τλέ:J.ι •;>-::J.Vi:
j)O αγχvc φt.:Jή ϊixc: ά-Jαγγείλει δτι
σε έ.ισ λ�πτο έ <Τοξεύ:;ται ό ά:rτρ:J
ναύτηr Γ κ \έ,. 'Όσοι ,rαρr, <C λ:>ύθ1σαJ άπ;: .<.αλο ραδ,c.;>ι,,ο ,ή; έ.<
πομrrrή ic.ζr,J"α, δΞι, rερόλεπrο με δ:u
τερόλΞττ τα ,ή, ττ :pιπέτ-::.ια ... ».
Ο ΤΕΚΤΟΝΙ2:ΜΟΣ
ΣΤΗ ΙΝΔΙΑ
] [ ε?l 77., τέλ·η τ�υ Π"J.'Jελ{)(J J'70ς
ε'��vς έ�'Χ χτεστά'8·fj
στ·'lν Ί νΟt�
�τοά τ�υ Ί'εχτο-ιισμσυ.
λlεy:�.λ-Ιj
r'J�ως τώο,: χί λει,:-ουργοQσ:χ.t στ·η ι
'l νΟι-, τ�ΧτJ\Jιχ�ι στο�) ύπ ή γ οντο
είς τ·ην λfεγά.λη �τοσ τ'ής _\Ι. Π?ε
ταν'ιιας.
1 lo·r, ό 'Ινοιχός <:εχτο
vισμο ς έ γ t ιε ά.νεζά ρ τΊ'}'τΟ ς 3ύν:ι.μις.
Ί l ό�γ,.νωτικ·f} έπιτοοπ·}ι άπετελέ
σ·&·η άτ.σ 18 μ.έλ·η, έ,. ,ων i;;;υί
ων 10 'Τνοουιση.ί, 4. ΙΙά.οσοι, 2
Λ?ιστιανοί, J :\Ιουσοc>λμ. ανος χαί 1
�iι.- "Εοοα ,η; J\Ιεγ ά.λ·ης �ηiς
ώ�!G Jγι τό .λ ε)�zί. Έτ.ίσ��μο_ς γλι;)��:' .. ;ελετοJ: γ ιω:ι ει <J"J.� ·,\ αγ"': Αικ η,
rι.ΛΛσ μπQc,ει μ.ι:J. σ.02 νr: /.Q·ησψ.ο
ποι·ί-1ση ;,.αί i�.λλ·η γλώσσ-:ι..
] 1 οώ
τeις :\Ιέγc.ις .λιοά.σχσ.λος ώοίσ'5i·η ό
π;;ίγχ·rι Ψ Ν'J.6:χ μ. π του Ρ2μ;πο60.
Η �ΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑ ΉΤQΝ
ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ Tli
�ΥΝΤΕΛΕΙΑ
' ηΤ,rιν ,J·
. fι <Ι�εU?0U:t.
"
Cι/'0J 1rι59
, .J ,.., :σ·
,
μ.ειω-θ·η συνοοc,ς
πε•ιτε μεγαΛων
- τών (του 'Ερμ.συ, ·;ης '\.τ.λ:zνη
9Qοοίτ·,ι - τΟL' "λοεω;,
τ?U λιος
κ:ιι το·- !{�όνου) μετα. τής �εΑ·fι
ν-η.; χαί το - 'Ιlλfου.
11 σ.ο6μ. Jιr:.ι
«σ.J'ι,οσι' ε J.OJ'J συμ.bη χσ.\ σ.ί.λο
"" χ:χτ' έπ-1.·1&λ·r1 ψιv. 'J [ έπομ. έ ι·η
σύνοδος π�οbλΕ1:ετ:1.ι γιC,. τΟ ετος
2.1 00 Χαί &χ6μ:η σ.λλ·r μ.ί:χ γιiJ.
2Α Ο Ο, άλλά σύνοοο ς ύπο τους ί
διους :ΧΧ?ιtιώς Ο?ΟUς, ο·ηλ. μ.έ -.ους
1

1

,ο

.... ,
...
'
ωοιο χα�
ιοιου\ �Α'1..ν, rι;ας στ,ο :οιο ζ'
, (' 1 ,..
,
μs\ •ΊΤι 'Ι :χυτ·r;ν .,9,εσιν, ·S.α. πρεπει
ι
rι
,
,
νΎ. αν:χ.μενετ�ι μονον υστεο:χ.
απο
81) πεcίπου
οισεχατομμύρια. χρόνι:,, 1
.λεοομενου
οτι ·η σ.J ιοοος <:ω �
τ:λχ·ιr1 -:ών σvνέπtτ.'i:"ε μΞ όλικ�fι i
xX$:·1.: e:vϋ f1 λfου, 'Ι ιΟ:ιi άστο:->λc
γQ: iπε9&νθ ησχν dτι �� iτ:ηeιιz�J
·η Χ'Ζ,7.στοο9·η του Χόσμου, έr.το:
Ε'1.ν ( ώοχt,. «πισινή\> -χί ίτρ:"Jσεu
χ:χ.! τών ά.νr�:)ώπω,.ι έγ ίνοιτJ
ειGΧ/..Ουσ-:-χ; . . .
J I λ ;:&·�·ι εστ.ευο:χν στον Γά.vγ"f!
,, ι Ι
�; λ? υσ5ι_ο ϋ,f �ιστεUο,ιτ� ς 6τι �ο
ΛOJ7:)'J XJ70 ,9:ι :1.1:ετQεΠΞ.
':Ο��
Χ!'ιουνου� ΤΟ ι,ουτ-QΟ :χ.Jτο γτα.·ι
'
. ' �' υ,' ΠΟ'ν
'� εσι � . λ.GUOUVΊ)Q·
μ.ι .....' μ�-)ιΛΟ�
";'t., τ�ι.. ψJf.OU� κ:χ.ι , ot ΠΞ�tσσοτε
,
οcι των λοJομενων επεc;,
τα ι
σ-:α.
ί;ibα-.9 :1.. έφέλλιζαν έ I σπ:,υοη 7 Γι 1
π9οσc.υΊ η χ.α� εογ"J.ι να. J τ:;zμ..:ι'ιτ .::ς.
Ε iς τ-r1 ι Π?ωτεύουσα ι τ:;ίί '\;_
μεντ:ι.μπάντ 30.000 Ί11οοί πrι.ο·rχο
λού.. θ·ησ:χ.ν τi ς τελετCl :; έξ:ι(ιχισ .ι:>ϋ,
7:0J οιεξ·ί)ι-.9·ησ:χν JΠΟ 1200 ι;:,i
ων. Χιλιάδες Ί νοά. 1 εις :-i.. i\ ;,
'
'),ε�·-;ι' :χ.ν τα' σπ�τ.ι,: r:; )ς
Π:Χ, [.. \ εγχ"J.τε
,
χ, ! εμ.ι:.:'Ι"J. v σ:_ τσ:χ.ντ·η�ι'°�· Ει� �-r,'J
.:.
, ο :χ:,
ι νοσ ι φ: -:ι.χ,- , , 'Ι"fι �Ο
:\lπ1;Λι,
;
χι ε�ει; ΠJJσεπα-θο'Jν να. 1:εισ:>υ J
τ:ι. πλ·i(S.·η,
Οτt
έποόΧε!τΟ Ji
\
'
,
pι
η
συμ.ο
� ;ιποτε, το χ:,χοrι στ·;ι.... οιχ·η
;ι:ιυς ϊWΟ�, λ?Ύψ τοι.. , ο-;, ,ε�ε/.!.7)
εκεtνε� 'ϊ:':, ·ημε.�ες -:ην
επ�σκ$φι
�
τv! _'Ι&. ;- ι, J:ι; ;π:;ίγ�ιΠ)ς ')--χιι.fτ:ι,
-τ:"ϊ, οπο:ου η Ο!ΧΟ:_'εν�:�, «ωι; ι,;ω,
στον
χ:ιτανετ:χ.ι :ιπο τον Θzο.
Ε�� "C"O .λελzι οί �μποοοι Ο:�)ε
,
μο. οω:,�αν
Λ:χΊ_ανιΧ-: Χα.ι, 9�01τ-:ι,
'
' ' '
'
στους -?7W/.ους χχ! επ:χ.ιτχς,
γι7.
ν� έξε1.ιr1.a.νισουν τ()Uς 7tλ:χ...νήτ1ς. . .
Γ�ίς r;Ύj,ι �ιγγ:χ.πeιύ�·η, οί πιστο�
ι (\
1
,..._
1
συ 11εχ:_'Ιτ ρ ω·ν·ryσ�ν στ:ς '1;αγοο�5 κ;ι
χτυτουσ_αν _χυμ.6α.λ7., χ:ι.ι χουο?υΥrι.
χι:ι, γι':J.. να α.ποτ_οεψουν ιrό-. κ:ιτα.
σ�� επτιΧ·, σ.ποτ �λεσμ.c.ιτ-:ι. -rης «συ
νοο�υ
ΙΙ οέ7ι:ε:
οέ ν; όμ.σλσγ·η-θη, οτι
ι
,
,
\
\
ι
•
ι.ι:ι.ρις ειf . ... σ.υτ�. τσ. !J.ετρα., ·η κα'"1.-�G-:QQ ? ΊΙ σ.π �σ _jb·ιγS·η.
'f 1 :ίφέλει:ι. οέ'Ι έμσνοπωλ·ή-θ·η ά.
πό τ·η•ι άνατολ·ή. Κ.7.τrι. τ·ηλεγρ&.φ-η1

'

'

.,

1

1

οεν

1

1

\
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..
ΊΙ) ιοηντcιιαί t!έrεις τiiJ\' πλ Ηητι,Jν Υατα τη,• . 11ν <J. εΓροιαρίου
J\JG2, αί ό-:-οίοι πιοοττι.uς διcου,· 111ν έηι'. ι,cιν ιιγχι,•τρι'σcι,ς
μα έξ '.\ γίου Φοαγκί-rκου, πλει,;-;:ι.
α:,ομ.:ι. έο-ί-λωσ;1.ν
άπο τηλεφω•,ΟJ
είς την ά.στυνομί;1.ν οτι α.1α.μiνου1
πα.λιρ�οικά. κύμα._τ;1. κ::ι.l σεισμοι ):t.
πλ-η;ουν άπb σηγμ.'r,ς είς στtΊ' [Η1 ι
't'όν rΊ\. γ . ιJ)ρ-χ�,χ�σχον χ.:χ.τόπt·J :fj::
μερικης
έκλείψεως του 'llλι ,υ.
]νΙί:χ. γυν-fl Ύι ρώτ·'}σε τ·�ν ά.στ..;, .Jμί
αν τί ,θ.rJ. επηεπε νi χαμ·η Οτ�J :-i
π::ι.λιρροικσ. χ'ύματ:ι. ·9ά. κ:ι.τέκι.υζ�ν
την πόλ,ιν. Ί [ ,ά.στυιομ:α. άπ_ήνη,
�ε�: c:λι πι-θ:ι.νοτ;ητες τ.νιγμου σ�;ς
α.πο τα. π:ι.λιοοοικα. κυμα.τ:ι. ειν:ι.: c
• OU σ:ις ,έχ ι:�Ί Οι
σα t, χα.ι τοϋ 96 J
πτωσεως υ.ετεωοιτου'>. �Ιι:ι. ι ωο7. ι
ά ργ ότερον, +1 ίΟf:ι �,υν ή, έτ·ηλεφιυνησεν ει:; τ;:ν :χ.σ-τυνομι-χν οια να ερωτ·η,;·η C<ϊως 9ά. ήο.;ν:ι.το νl ;:;,ο
στα.τευ-θη άπό μετεωρίτ·ην».
�1Ι εtιχο!
Ί νδοι ά.σ7(ιΟλ6·'()t έ�&.
οησα.ν άπό το πλγ,{Ιος, ο,ότι ει/:ι.Ι
�?ΟΚ�λέσει τΟν πχνιχό1. έ1u� :...λ
λοι έδέy{)·ησ:ι.ν οώο:ι., διότι •ιε ':''tς
ποοσευy_&.ς των άπεσ66·ι;σ:ι.ν τ �·1 .α
τα.στροφ·ήν . . .
,

\

,

/

�

\

\

1

1

Έiv Jπ'f'1 �ϊε ).ίγ ·η γνΓ,σ�� �r;-�σ
νομίας,_.
-&α. jπ1j, .. :- ·ι6 γ -:;ς 'J;)τε
,.. ...
ι
,,
παv�χου, ΟJ":'ε ςυΛοχ.οπ·ημ�τ:.>.;, �Jτε Οώ ρ ων . ..
ΤΟ σ .... μπα·ι ά.ν�πτυσσόμ. ε ιον ·ιΕ.
απ$ι�·η σο�ί::ι., άκολου-5/.ε( ά.π;1.ο:ι.σά
) ευτ:1. χ1τα τ·'}ν κίν·ησίν του ώσι
σμένοu:; ν6 μ οuc:, οί όπο�οι είν:ιι αύ
στη?οl σ:.>νzπεί q. μ.,:� ημ �τ!χ.ών σli-

οεν,,

σεων.
Το _:� μ ;-;1.ν, ά.ποτελείτ�! ά�Cι ϊ�. �,
, � Ίι σιJ,"( 1..//:;λ�c;ιε:;. 'Ι' εο-1..στια. ��-ηΛ70
τ fιμ.:τα. , ά�Λ::Lνώ� ,αστεο<f J-ηλ.ων
-των οτ.ο:ων οι α.οι-Dψ.οι r.,,-9-:ι. JJJ ι
τ·r1 ν ίλι Ύ'.'ιώc>η τ&tΞ,ιν -.:ων J 00 ·.:
;rεκ,.-tομ.μ.υ�ίωJ Πε�fΠ:JJ σε χ�,.):,
J'α.λ��ία., fνq'>, υ.ιχ.ο1. σωμ.ατ!Ο!� ϋ
λ·ης-συμπΑ·ηοω ιουν -.:ο τ.εοιει.Lμε
1
V'J'J τώ•J 1 �λ:1.�ιών.
' GΞ�
()� ά:r:λα.νε'i ς ·άστέοε ς με r:·fι J
ράν τωJ περιb&λλον�:tι ά.ι.� ::lAA':1..
0-.>οανια. σuψ:ι.τα.,
τ?υς ;tλ:ι.ΙΤ1 τες
χαl οί τελεuτ:ιίοι ά.πΟ το�; Οο9υ;.ιό
ρc,υς των ότ.ως είν:χι
η �:λ·r:1 rι
γιά τ·,,ν οικ·ή μας Γ'η.
rΌλο �.ύτο τΟ τεοά.σ·-:ιο σJγχcατ·ημ.:1. Χ!'Ιειτ:,ι, }(�ι ot ά.τ.λl"J.JΞ�ς
r.α.οσ. -;Q όςJ μ ωοο..ι "ί,'ΟU Ο ΙΟΙJ.'Χ":(ιζ
των κ:νοUντ:l.ι χ:χ.ι :zύτοί.
�fG,H
ι.'J:.> χινού Jτ-:l.ι Οι�φοοετικα &πΟ τούς
�λα.νΎ;τες χ7) τοU ς Οορυφόοοuς.
, 'Ί):�ν 1\οι-τ;bν ο! πλ��τ�τ�ι χα.τ,7τ·rι'J Χ\ν·ησ\ν -:ω.ν ευ�;-θ-ουν_ τ-:ι.Jτ?/CV
1
νως εις τον σ.υτον ωο:::ι.!Ο'Ι Χ'JΙ.λ: ι
u.E. τbν r'.Ηλtον τότε λέγετα� �τ�
ΕΟ/Ο'Ιτα.ι είς σύ'ΙΟΟΟ'Ι 'L�τσ. -.:Jύ 'i [.
λfο�. Ε�οtσχeιΨτχι Ο ηλ. έπl τ,:, α.ύ
του Υ.ΟινοU έπιπέΟου, άλλCt. έ�:.tΧ')
λου-θ-οUν vi :1.π.έyουν ίλιγγιώΟ�t; ά.
ποστάσειc μετ�:Ξ.,ύ -:-ων. 'ff 5λ:fσ�; ϊμως τ'iΊς Γης χαί κυ�fως ί�
· ( )Τ.-.:!χ.·η)
:ί.π&.�·Ι) έχ τ·f\ς ποοο-πτιχ. Ύjς .9έσεως
•
•
'
\
�
\
Ι
ιJΠΟ τ-r1 ν οποι�.ν το φαινcμzνJν z:Ίαι
Ι

ΙΛΙΣΟ�
lρ1.τΟν :ιπο τΟν πλ=ι..ν-ήτ-,1 ν μ1.ς Οι
-15ει την έν-;ύπωσιν οτι "Ηλιος, :�ε
)\ήν·r�, ϊτλ:J.ν'ητε, χ.1.ι ά.πλ'J.νεt:;
Ί.Ουν μιά στεv-η συντοο:ριά., ε•ιψ
r.οά.γμ.:ι-;ι ,.-ά σώ μ.:ιτ:ι άκολοJ·9-ουν
,
\
\
'
,
ιτ·r1ν , Χ-:J.νονι�-� χ.ινησιν των -:J.πεzοντ� ιλιγγιωοως.
r]] ΠΟΟσέγγισι: χα.1 -η . . . σbγΧ[JΟU
σ�:; ϊί��ι σ��.έ'fεις τών ά�-�-ΑJ.�ν.' "ΙΙ
ιτων α.Π'J.7εωνων
( στους eι1:οιου:;
ι.οεπει ν;, χ:ιτ:J.λε·ι,SιοUν οί iσ-τ:.ο
),όγοι iπαγγελμ:ιτf�ι . Ί,0 π&� ημ&.
ιτων ΟΕν
7:?έπει ν:Χ ιοεω--9-·η ε!ς
<>1.?Ο:; τ·,::; αστ90Λο� ι:J.ς εν γενει.
«Ίl 'Λση,ολογί::ι.
ε'ΙΟ:ι'!Ιε ·rι
:\Ι,.λ:ιt::iτσκυ σηι ν 'λποκ�λυ�·3εϊ
σ:J. ι.t" Ισι01.>> - ειν:ιι μιC/. έτ:ιστ·ημ.·,1
τ fιν ά.στ�ονοάλά-9·r�τ·η, έξ ίσοJ
'
•
'
,,
α
ι
μι7. υτ.ο τον οοο� οτι οι, 1:ειτ�J:.�'Οι τ·Ι'j:; 7:(;Οσωπιχ.α ειναι αλ:χ.-.9,·η-rοι,
ποiiγμ:ι ομ.ως ουσκολώτα.-;ον. '11 !ι.,
...
'
' �zε�ει
�τ?ΟΛογι� ε!�:χ.ι εν
1:00� 'ϊ �ν
α.σ-;οονομ.ια. ο,τι κ:ι: rι ψυι.οΑ',·, ::r.
,
'
'
'
'
ε•ι
σz�σοι ,τ.?'J,ς
την
ψJσιολ ογ�::ι..
Στr1 ν αστ'JοΛοyι'Υ., ο7:ω� χ.�ι σι:r,ν
yυzολογί:ι, ό9είλει κ:ινεις να. 6·r,μ:ι
τ!ζ·η τ.έ.οαν τοU
(;:γχτου
Χόσμ.uυ
τ�c ϋλ·rις_ κιχί , να εισιωοήσ·fj στον
κοσμο του πνεJμ.:χ.τc,ς).
'Έ-:σι, έκτοc άπΟ τοJς
σ.G-7(.ιΟ.. ι
\
,
ι
,
/1ογ0Jς 1:ου ε-π�οv η7ευσ�ν τ·,1 ,1 ,1., -:ι.ταστοοy·fι, ύπ'ηο�α.ν χ.α.l b.λλο!. ποJ
μιλ·φ::ι.'Ι η;;ά.λι:ι.

ε.

.

ρ,

-

�α.

'

...

1

1

'

'

με

\

<( \..}\IEJ.tl(�λ.�
:S-;0
πεοιοΟιχ;
ΤΙΙΕΟ�ΟΓΙΙΙ<-;Τ > , τΞJ/_Ο: 'Ι:ι•1JJαοίr.,υ 1 έ?;r1 μοσιε.J-5'·rι α1:J{Jοον τ'ίc Χ.
(}•ο�b·,1ς \Ιπiν7ιτ, fj &ποι� έτοι!�ε
τ� έΕ fι ς:
(c'Ι�ι:.t.ν 71,ιστεύουμε 'Τ.�)=
τ� fllf,ι:ι.ι.ό σ�σ1:·1ιμ:ι κ:ιι .... -�ι έξέλ�ξι:
τ r1 ς α.•ι,&.οωποτγ(�Οc σJνοεοντ:χ.ι :J ετ:ι.�J των Χ.'1.! οτι Τ.!σω r:.ιπο 7,:; ΊVος Jπ&οιει σ;έΟιο νόμοJ
r:�
ξεω:, yJσιχα Ji Οει_ώυ.ε--9α Χ�! Οτ!
7:ε�ν(;υμε τω�'J. u.ια 1:εv!οοο ΧCι!G: ...
6t/..α.tολογεί ;;r:;_�
μ Γι , που Q μ. ως
"
'
' ....
νικ.ο, �ε��οοο
r.ου οο-r1 γει σε' ν.:.ε�
σ .... vειΟ·rι 7οποιί-1 σε! ... Χλ-1 πείο,-.. '.λ.. τ,. ;
τ Γι ν σJvoO'J τω) ι.) "J..Ψfι -:ώ'J, ϊ!';';vτε
ΟΕν στ·ηeιίζει πeιοb) iψειc: πεο� J.;�
μ.1.τι χι7\'J γεγον6των. () J-ε Χ-χ! χ·,,
.
'
. γε�'ονο:;
'
νεΨ:ι.. εντυ1:ωσι:χ.χο
γ Jοω '1.,
•
\
\
,
, " '
,;;ο αυτ·η τγι 'J -,,u.εeιοι1.·'ί H'J. ενοε; ε7�t
νά σ·φειω-.�η. λΙτ.ο%ί ομ ως ν::ι. ) ε�

\

-

1

1

1

'

οεν .

.

Ι

,

\

,

"

χ.,ι

·η

ϊ:θη

οτι
σύνοδος των πλανψι7)'1
άντt-Π?Οσωπεύει τΎ}ν ά.χμΎ} μιάς άλ
λ:χ.γής, fj
·
όποfα εzεt ά.pχίσ$ι ισω�
ά.πό τ·ην 'Αν:ιγένv-ησι Χ:ιι ,;)σ, z.ρει
α.σ{)η άκό μ. ·η άρκετους α.ίωνες
νά bλοκλ·η?ω·>η.
αλλ α λόγι:ι,
μποοε� ν:Χ. Οεχ.,9οϋμε Οτι τΟ π-1ει.>
μ-:ιτικό κίν-ημ.α., που έξεο·ηλώ-θ·:ι
τll; . α.�::.χάλυψι, τ�:; :_υ�ογfrα�ί :1- ς
κ.:χ.ι '.J"'ι',χωνετ1.ι ,υ.ε τΊ1ν οια.δοσι των
ιγο:χ.μματων χ:χ.ι τις χατ�κτ·ησε!:;
•
'
•, '
•
τη:; ε;:!στ-·tι μ·�:;. ,ενο�zετ-:ι.ι Ίl��-fi • "v:J.
πλ:rι�ια.ζ·r, �τΊ}'', �κμ.·η του. , ι ε,:ι
ουΑασσεt το μ.ελΛον ειν-:ι.ι 'J.'JJν1.τov
ν:χ. λει·S'rι ι>.
Έ=. άλλου. ό Η6eιις Ζισχω y cτ�
r:ε�tOOtΧO «ΤΙΙΕο:-;οιηηλ)) \ Η.U
(Ος '�ε:-εμ.6οί_ ου 1\)611 - εγο�9s,, Ζ;ι
·η σ.:ινοοο: των πλ,.ν-ητων ,θ:ι ει..1υ
σ·'ι !σyυ�6τε?Ο μ'Χiν-η-:ισμΟ ποbς τ+1ν
Γ'r, χ:ι: οτι ::ι.ύτ�ς ό μ:ιγ ,ητισμ.6ς
�ot.) ,5;; πΎj Ί,είμ'Χ�ΟΟι ζωιχ.Ύ)ς ί
σι.ύο:--Sά_ :ρέο·η έν κ:ιιοιϊ'J, άλλά ά
φεύχτως, έπ[ο��σ: στΟ ιiν-9ρώπι
νο γένο� σ�ν σ6νολο, έπfΟ?-χσι προ
οΟευτιχ·ή, ά·Jυψω-:ιχ·f ι, πνεuμ-:ι.τικα
Οι c.�εuν-r1 τιχ·ίι.

·r:σ.

l\Ιε

με

1

Ι

!

Ο ΣΑΛΟ_ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η... ΜΑΣΩΝΙΑ

]{'Χτi τbν Ενα. μ7\ν� άπΟ τ7\:; έ
κλογ'ης του άπο 'λ,,ιΧ ης καί :.Ιε
γ:ιr,ίοQ: ώς Ι1 ροκ::ι.-5ι·rιμ.ένοc> της Έκκ),r,σί:ι.c ( 13 Ί:ινου:ιαίοc>
19G2)
με;_οι '!·r,:; αναοειc.εω: ως ο�ιστιχου
'λ�ι.ι επισχόπου του
μ:ητο1πολίτου
Κ:-ι.6:1) 7.ς Χ. Χeιc>σοστόμ. eιυ, έγρ&ψ·η
1

-

,

"

f<;,,,

t

t

-

σ'J.,ν ϊ.'1.�'J. πvλλ� ,5 λι6εα:Χ. για τ·�ν
/.::Ι,-;:1.στα.σι τ'ί�: 'F,χχ),ησία.ς. ((Κα.τά
στ:,..σι 7.πeι.ι..10Οιωτιχ fj·> ίσοΟυν,..μοU
σ�
<,j&.oc.)> τfι ν ']';C�tέγο�φ.sν b
x1.J·rι ":r1 --:f,, χ. '\:10/..-:ι., '\)ιb�ζα.
το:.

μ.ε

'\)λα εγ�&�γη
· σ1.ν x,.l με�ιχi αυ
τόι�·ηu.::ι.. Χωμικ&.

έ'c;,1 γγειλε τ·ην
ΊΙ Κυf'iέeι.,-r,σις
ποό 9 εσ! ν τ·�c νά έπ11. J2φέο·η τΟ σύ
σημ.::ι. τ·rις έκλογ Ϊjς ί εοα.οι. W'Ι ((ψ
9φ xλ·fj�oJ ι.::χ.t λ�οϋ». έ Η:') ά:τ;h τ·fι 'J
τ.λευ,,i των λα.ικων έτ,;νίζετο δη

η-

'

ft
f

l

1.

Ι ΛΙ .... ΟΣ
-θα ύψωθη η στά.θμ·η τω I ποιμε
ναο ;.ων χαί ,θά. τονω-θουν αί έντος
τηc 'Εχχλ·ησίας
ύγιείς Ού•νά.μ.εις,
άπο την πλωρά.ν του άνωτά.του ι.) η
ρού έΕ,εδηλου,ο σχληρά. άντίορα
σις. Ό i\Ιητροπολιτης Δραμας Φι
λιππος έν σύνεντεJξει πόος /.'Υ θ η
μεοιν-ην έy ημεpίοα
πρσειοοποιησε
τ·ην Πολιτεία νά. μηι έπέμι:ίη είς
τά. της 'Cχι.) ησία.c, οιότι υο6ο: ύ
πά.ρ;ει <, •• να ι.ληθη α.ύpιον r1 Ί
εοά ΣJνοοος να ;ειοστο-ιηση τοι έ
χλεχτον τrις \Ιασωνί::ι.ς η αλλού
τινος σχοτει νο3
σύγι.οοτ ημ ατος>.
(Μ.α.σωνοι θί:
ησα.ι, πov,.J:X.ιωc,
οί έχ). εχτορες έι. του )::ι.ο3, οη)α.
ο η οί χα.-θ rι γητ,:ιι του Παιεπιστη
μιου, οί 'λοεοπαy'ίτ-αι, οί 'Αι.αοη
μαιχοί χαί οί ένορι.οι, πού θα έλαμ6ά.νοντο Oιrt. ι.) fJ ()Oύ
).
·�ά.ν ομ ως οειθωμεν τηι απο
ψιν ένας έι. των άσιο) ·ηθε-1τω•1 με
το άοιιεπισχο·πιι.ον ζήτημα έιτύ
πων, παλιν έnενε6�η, ποΟ :; ά.πομα
χοuνσιν του 'Ι:l-χώ6ού η. .
\Ια
σω-ιία 1 -ύμyωνα μ.$ το έ,1 λογφ
�VΤύΠΟν, τον χ. Ίά.ι.ω6ον ε'-(αγε «το
-θηοίον της 'Αποι.αλuψεως, ποJ ωέ
ρει είς το στηθος ι.αc1τεοην την
σφοαγιοα: Μασωνισμός, Παπισμός,
Έ6ραισμ.όc, Χοηματιστιι.ος ώyε) ι
μισμός» .. .
'<\.λ)ά., σJμυωνα μέ τοι ένθρονι
στήοιο ι ) όγον τοίi \[ αχα.οιωτατ.Jύ
'Λ?/ιεπισι.όπού χ. Χούσοστόμού, ά
c;.ιο3- έ1:, αίτιας τύΊ ι γνωσταιν γc
γοι1ότων- έγενομεθα «τοίς γειτο
σιν ημών μυχτ·ηρισμος χαι ι)ω11.
σμ.ος τοίς χύχλφ ημων·>, ΟεοομεΙΟύ
οτι ένέσι.ηψε στ·ην 'Cι.ι.λ·ησι::ι. «πλη
γη χ::ι.)επη χα.ί 6α.ρεία.·,, τελικώς
είοομεν έπεμ.6::ι.ίνουσαν την �ώτει
ρα.ν Π οό•ιοια.ν.
....ιυμπεοασμα:

Ξέν fJ

η

«\Ιασω

νfαη ποος τ Ι'jν άπομα.χοvνσιν τοϋ
χ. Ίαχώ6ού καί--:�:ι παιτό ς-ποό ς
't' l)V άνcι._Οειςίν του ...

!)}-

"ΣQΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,,
«\Ιόνο σά.ν σώζης τούς α.)),οuς
μποοείς να σωσ·ης το•ι :αυτό σού>�
Ηγει ό ά66άς Πιερ, ό «οuι::ι.μ.ικός)>
Γάι,)ος ίεσωμενος, που ποοσuά.τως
;πισι.εs;ι9 r1 ι.ε τη_ν '\.θ ήνα., πε
pαστιι.ός Υι:Χ '71) Ι πατριοα του, τ '1Γ
- :χ),)ί::ι., �πο τic ιωοεc τηc i\Ιέ
σης '\.ν::ι.τοληc.
Ό ά66άς Η ιέο ει-ιαι ό γνωστός
ιο� ύτης της όpγ1νώσεω: « \[ιι.?Οί
'\.οελψοί τ�ίi :cΙJ.u.::ι.ούς», _η �ποί;1yοοντιζει για ,ην στεγ::ι.σι των α.στε
γων ι.αι γενιι.ά. τηι περίθ,:ι).ψι τω-ι·
άποι.), ,,οων της ζωης. Είναι μισ.
όργαιωσιc, που :Ξ,ει.ίνησc στη Γαλ-
Ί-i:χ, iλ)(Χ έ;c.ι πtα. �επεο7.σει τά..
έθ ιιι."t ι.:ιι .9-οησι.ωτιιiα
σύ-100:ι.
'Ειει γίνει πανανθοώπιιη. Προτε
στcι.ντες ι.αί ι.αS.ολιχοι στην �οJ·η
οι::ι., μοc>σοJ)μcι.νοι ι.αι ιοιστιανοί'
στον Λί6ανο, στο \[::ι.οό,(ο, στά. ιcω-
ριcι. της �:ιιαοαc, στηι Αιθιοπία,
στο l'Ι..αμερούν, 6οuοοιστcι.ι χ:ι_) ιοι
στιανοι στrιι Ίαπωνια ι.::ι.ι στην Ίν-
οια, ;τιζούν μα.1:ί σπιτια για -ισJς
<ι,ιτωι.ο�ς, σιο)εί:χ. για τα π:χ.tδιά.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΒΑ
Έσωτησ:ιν
οί
οημοσωγσά.9Jι ,.
ι.ατά. το πέρασμα του άπο την Ά-
,θ ή Ι'Υ., τον 1'ιούγι.οσλά6ο σύγγρα.σεα.
�Ιοο "Ι\.ντριτς
(6ρα6είο "\ομπελ
1961) yιά. το �oyo του <<'Ι-Ι γέr.;Jσα._
το3 ποτ,:ιμοCι '\;τpιν:ι», για,\ η γε
vuο::ι. αύτ η παίζει τοσο μεγcι.). ο c,ό
Ί ο στο μύθιστοοημα. τού. Και ό
σύγγοα.c;.ιεύc άπ 1) 1 "' ησε ετσι:
«Είναι ένα. &εμα ΠΟύ πο)ω μέ ά
πασχολησε. Πάντα σχεψτόμούν πως
η ζωη -θά. έποεπε νά. είναι μιά. γέ
φuσ·α. γιά. τοuς άνθρώπούc, οπως
yέφc1eια μπορε'ί νά είναι χαμμιά φο
οσ. ενα /αμόγε)ο. �ομιζω πωc οί
'
'
γες;υpεc πρεπει να ειναι τοποι πιο,;ε�οι χι' άπ' τις lΟtες τ,, έ.ι...ιJ. �σί
:ς, γt:χ.τt έπιτοέποc.)ν στους ά.νθ�ώ
πους νά. πλησιcι.ζοιτ�ιη.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ.

ΙΛΙΣΟΣ

(Ο ΙΛΙΣΟΣ ευχαριστεί
θερ μα oλovs τους φίλους του
Ό ΙΛ ΣΟΣ είσέοχεται με τό άν.χ χείρα; τευχο; είς το 7ον άπ?ι
-της έκδοσ:ώς του ετος.
Αίσθανεται ύποχρεωσι νά εύχαριστήση θερμά όλους τούς πα
λαιούς καί πιστούς φίλους του, χαθώ; καί όλους τούς νέους φί
λους του, πού προστίθενται σε κάθε βημα του στίς τάξεις των
--συνδρ:>μητων του.
Ίδιαιτεpω; εύχαοιστεί οσους εσπευσαν ν' άνταποκριθουν �ίς
τήν έκκλησιν του παοελθόντος Δsκεμβ;,ίου κ:χί άνενέω:1αν τήν σvν
,δpομήν των διά τό 1962, έπί πλέον δε ένέγpα.JJαν καί νέου; συν
,δpομητας.
Αύταί α\ έκSηλώσΞις έκτιμήσεω; μ:iς συγκινουν καί μα; ύπο7tοχρεών.:ιυν νi έξα,κολουθήσωμε τήν έργασία μας διά τήν έκδοσιν
.καί διαρκώς καλυτέραν έμ·.ράνισιν του περιοδικου.
Εύχαρισ,ουμε καί όνομαστικώς τούς κάτω9ι φίλους μας, οί
-δποίοι bιε,ιpίθησαν ίδιαιτέρω; εί� την έγγραφή νέων συνδρομητών:
ΑΘΗΝΑΙ
nα:ν 'Αvα:yvι,;::rτου
'Ιω Βασιλης
Παν Βοuρ!::οιμπc;χης
Τ &σος Για,νατος
Έλπ. Ζcι Jι1 Sό,κης
.Δ ημ ΊωανvίΕ;,ς
Ε<"ιμ Κ απc.ταv.:-,:<ης
Λ Καρα, 1 δης
αρ',.zα Κσρκο· η
.Διοv Κου) ·π,αvος
Εύαyy Λορεvτζά του
Κω; Μαvτζουρά, ης
. Γεωρy Μαρyαρcπουι.ος
Ά�·)pεας Ι, < :χϋρος
Ίω Μπρουμης
'ΕλΞ:vα Μττρουμη
'Κλ 06 Μισιος
'Αρ : :rτ. Νι κολοπουλος
'Κοσμάς Οικονόμου
- α3 Πο.rλαιοδημοποι.,1λος
Στ
Ευαyy Παπαχατζης
Σ-τιι\ Πα:ττc,:<ός
.Εύαyy Πετυχακη
Στυλ ΡοvτοyιcJνης
Έλ ι:Θ Σvvοδιvός
Ά,Sρ Σώ:ως
Άλεξ Τζαζοποι•λ:,ς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•Θ_οS Άστρzινίδης
Τουλα Λι•μπερη

.Λεαvδρος Μίχας

ΑΛΕΞΑ}'-ΙΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Δη,μ, ΜΟJκρης
ΔΡΑΜΑ
l. πυρ

ΓεωρyοJκόπουλι,ς
ΕΔΕΣΣΑ

Κωv

Σιοέvας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

'Αρ;,σ1. Μ1χελ•δc..<ης
ΚΑΒΑΜ
Κω;

Σαρ:ικας

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

('Α v θ ε ι α)

Ί-1λ 1 αι, Κοrc,μηλάς
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Δ t,J c:rcς Kc.: εττης
Αvτωv Οίκονc1μου
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
1 c.ώpy ΚαοCιστος
Βα:J, Παπα'<ω σταντί,·ου
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Άyαπη Κασι.ι δσυ
Άyyε,λ Κατεοαινη
ΚΟΝΙΤΣΑ
Δη,μητρ

Τιμο-9εου

ΚΟΖΑΝΗ (Ν ε α'Πολι ς)
Άρ;G'7

Κc.νS:-;λαπτης
KOMOTINll

Έλlωθ Βασιrλάς
Ήλιας Παr.αδόπουλος

ΙΛΙΣΟΣ

ΛΑΜΙΑ
Νικ. Ά\σ;μάνης
ΛΑΡΙΣΑ
Έύ:;, Άνάyνοu
Φιλόλ. Γεωργe1κος
Γ εώρy Πpόyρης
Ά9ο..ι. Τ ριανταφύλλ:)u
λ\ΥΚΟ ΝΟΣ
Σαρία Χο.λ.1<1σπούλ:)u
ΜΥΤΙΛΗΝ
Γ. Άλ:,ποuf:,ί\η
ΞΑΝΟΗ
Παρ�z1,•c,πη Χατζr;ιμ :χαηλ

!)5

ΡΟΔΟΣ
Δr,,μ Καρο:μητσ6ποuλος
'Ελ�ιοθ. ΛC•;<ος
ΣΑΜΟΣ
Κων·;:η. Γρηyοpόποι,•λος
ΣΥΡΟΣ
Σ πυρ. Ροζά:<ης
Δη.μ. Μηλιος
ΧΑΝΙΑ
Eύ6:yy Σκεντζ:)ς
ΚΑΝΑΔΑ:>
Δημ 'Αλ:ξα,ιδρόπουλcς

Ζητοϋμε·.ι συγγνώμην άτrο o::rouς τu;�::η πα-ρ:λc:ί-J)αμε,

;) Αλλά, παρακαλοvμε και πάλιν:
'Όσους καθυστερου J την άποστολην της συνδρομης δ ια τό 1962
νά την άποστείλουν άνευ αλλης άναβολης, δια ταχυδρομικης έπι
ταγης. Μας προσφέρουν μεγάλην έξυπηρέτησιν.
�.Η παράκλησις δι' έγγραφήν καί αλλων σ•)νδρομητων ίσχύει
-έπlσης πάντοτε.

Περιοδικα που λάβαμε:

Σφίγξ Κοσ,_.ιος τη:; Ψυχης, Δρό
μοι της Είοηνης, θ.)α1<ι<α Χρ)νι
κά, Ήπεφωτικη Έσ,ί-:χ, Τ11 The
o-.;ophιst (Acl ,·a 1 \ L Lotιιs Blen
(ParJS), Tl1e T11eosopl11cal Jοιιιηal (Lonclon), lba Sρiπlιιal (Ιιο
111a), Mnin Cnrιents (Ν. ΥοΓk),
Tb A111eri an Tl1eosopbιst (\Yl1 aton-Ill), �flιe Canaclιan Theo
sopbιst (Toronto), ΊΊι osopl1 ica 1
Re,·i 1v (\'aι·anasι), Tbeosopl1γ ίη
Ansίnιlia (S )·clney), Tbeosoρl1γ 111
Ne, - Zealand (Au kland), Tl1
Lιnk (Jobannesbυrg ), Dl1a1 ιηa
(ίΊΙ χιcο), Kalak3be:ra Ν 11s (Acl
aΓ),
'Αντιπρόσωπος του ΙΛΙΣΟΥ
δι' όλόκληρον την Κύπρον
Βιβλιοπωλείον 'Αντ. Στυλιανού
Λεμεσός - Κύπρου

ΑΠΟ ΤΟΥ 1932
κα3ωρισθ1 yενιχ&\ς
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΛΙΣnΝ
ΔΡΑΧΜΑΙ 5)
Έξωτερικοϋ δ:,λλ 2
Σας τταρ::ι: ωλουμεν θερμώς
tv,H.'I ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:--1 ΤΗΣ:
Κωστη ν Μελισσ.:χοόπουλον
Δραyατσα1,ιου 6
ΑΘΗΝΑΣ (Κ)

Προσεχώς έκδίδεται
Κωστη Μελισσαροπούλου

Μη τι s

(Τό βιβλίον της Σοφίας)
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ι==

Είς δλους δσους μδ:ς άJπέσrει
λαν την σι,"νδρc•μην διό: το 1962
έταχυδρομήσο:μιεν τ<>:ς σχετ,,<ό:ς α
Έα, κανείς δεν ::5λαπο5είξεις.
ΠΑΡΑΚΑ
6εν είσέτι άπ65ειξιν,
ΛΟΥΜΕΝ ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΗ.
- Είς χεϊρας του ('.ιευθιιντc:ί
μας παρε,δόθησαv, είς την 6�:';,; 'Α
χαρνων, δύο συνδρομαί, διό: τό:� ο
ποίας δεν έστάλη άπ6δειξις, λογ�)
άπωλείας της σχετικης σημειώσε
ως. Πα,χ1<αλοί1,..ιεν τούς έν λόγ�
συνδρομητάς ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΟ) ��
διό: νό: τούς στείλωμεν την άπόδει

ξιν.
- Άπrι τήσαμεν είς δλας τάς
έπιστολάς, τάς οποίας
ι:.λάοομεν.
Έό:ν κανείς δεν ελαοεν απάντησιν,
σr.ιμαί ει δτι Τ] έπιστολή του δε 11
λήφθη. ΠαρακαλοCιμεv vό cπανέλθη.
- υΟσοι άποστέλλουν συ,δρο
μάς, τrαρ::χ><αλοC,,..ι•εν νά 'ίrpοτιμοCιν
ταχuδρομιι.<ήν έπιταγήν.
- Τά Γραφεϊα του ΙΛΙ ΣCΥ,
Δραγα-rσανίου 6 ( Πλα1. Κλαυ:Jμώ
εΤναι &1 �·κτα
νος), οροφος 6ος,
κάθc: Δευτέρα καί Παρα1σκευή : 112 π.μ. και 7-7,30' μ.μ. Π<.lρα
καλοCινται οί φίλοι -roCι ΙΛΙ Σ ι)'(
νά
έπισι<έπτων'ται
-:'λιευθέρως ·rά
Γραιrεϊα.
- Οί σU1,Spο,μηταί, οί όποϊοι άλ
λάζοuJ διεύ3ι,ισ,., ή βλέπουν τη; δι
είι3υνσίν τι t
λανθα,σμέvην η ,.;;;ε
παρ<η, vά μας ::ίδοποιοCιν, ω:πε ,ά
λcι,..ιοάνου, άσφαλώς τό ό<διδόμυα
τεύχη.
Προηγοί 1,..ι ενα τεύχη ιωι
1ί.ομο1
του ΙΛΙ ΣΟΥ
1956, 1957, 1958,
1959, 1960 και
1961 τrωλ:Jυνται

ε

είς τό: yραφεΪα μας.

Πως βλέπουν τον «ΙΛΙΣΟ»
Είιχο.:ριστουμε τή.ι έφημερίδα ..,<!'ι
λοθεά·της» δι' δσα •<αλά εγρα+c
διά το.ι «' 1 λισcιν».
<<'Απέριττο στο έξώφυλλό του --
εγραψ; διά το περιοδ ι<ό μας- χω
ρίc; πολι,χρωμίες και λαχταρ•στες
εί·,«'Ί ες υΕνα άληθινο κομψοτέχνη
μα γ,ώσεων.
Χωρίς ψεύτικη ιωι

φτηνή ά<τινοοολία.
'Αναλογίζομαι πόσο πιο άξιόλο
γα θό: ησαν τό: vειό:τα μας, ποσο:
πιο ϋαθuστόχαστα και ·,,νευματικά,
παροτρυνcιμενα άiπο τούς γονείς.
τους,
έγίνcι το φίλοι !-1ε εντυπ:α
πραγματ,•.<ου
περιεχσμενου
σJ.v,
αίιτό.

αν

Ξ1J1>υλλίζοvτάς το <'t α,λογίζε.σαι
αν θό: επρεπε vό: γίνη διό: Νcμου τό,
απαραίτητο έγχειρίδιο κάθε φοιτη
τοCι κό:θc: σποuδαστοCι, κάθε
επι
στ/μονος, κάθε μορψι..:,μένοu και γε
ν,.<ώτε:ρα κάθε άJνεπτv)ι,..ιένου ά θρώ
ποv ... »Είι�αριιστου,με. 'Α).λά, οχι '<αι
<<διό: Νόμου». . . Ό «' 1 λιισος» :_Τναr
τrεριοδικον έιλευθέ�ρας ο,ι<έιjτεως. 'Ό
σοι έι.<τι1μ0Cιν το εργοv ·,ου εΤ.ισι έ
λεύθεροι νό: τον διαδώσουν.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΩΝ. Σ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ: Φιλ'J
στράτοu «Γ υμvα1σ'τ1.<ός»,
Ά <:>η;αι.
Πολίιτιιμος
σι/ εργάτης του ΙΛΙ
ΣΟΥ 6 διαπρεπής φιλόλογος
και
Γ υμνασιά,ρχης προσέθ,εσ
, ε;ν .:ίς ·rάς
έξαιιρέτους &λλας έργασίας τ')U -την•
λαιμ1πράν ταύτην ε'<5οσιν, περιέχοu
σαν είσαγωιγήν, κεί•μενο-ν με έρμη
νείαν και σχολιασμ
, όν, παράρτημα
,με πίνοα.<ας Όλι.r,..ιπιονικων καi �ίκό
vας.
ΙΩ. Ξ. ΚΟΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ: <<Καο
κίνος, αύτο το αγνc.::ο:ττο». 'Λθηναι
1960-61. Έπ1::rτr;1,..ιοv ι<η έργασία,
,με ψιλοσοφικήν πνοήν, ,-ου νέ:,υ ί:::.
τpοCι και άγαιτητοCι φίλου. Εύχόμε
θα άδιάn'τωτον ζηλον r:ίς την δ:αι<c
νίαt; της Έπιcrτι':,Jης.
ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:

Έλ-

ληνι•.c:ή Ίφό: 'Ιστορία.

(Θρησ.<ει,τι

καί

φιλοσοφ r,<αι

παραδόσεις και

,Sοξασίαι

τω.ι

άρχαίων

Έλλή,;.,ν),

Θεσ)κη.
ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:
Βυζαντινή

οΊωγένεια

Χαιρέτη

Ί--r
κσ�

το έ, Πό:τραις άρχείον της. Πάτραt
1962.

«9ϊΟΣΟΦΙ�RΙ ϊ�ΩΟΣϊΙΣ» ΣUΠ)ΣΠlΟΣ Π. ϊ.
Δραγατσανίου 6, έχάστην Δευτέρανχαt Παρασχευήν 11-12 χαt 7-7,30

Η. Ρ. Blavatsky: Τό Κλειδί τ'11 ς Θεοσο:ρίας
Δρχ.
»
»
�τrι χώ ?χ των l'αλ:fζιωv Βουνών
»
Μελέτη έ;:ί ιfις �υvειδήσεως
A.nnie B:-sant:
»
»
1/ρό; τr1 ·ι Μύησιv
»
»
ΙΗεvσχpχωση
»
»
Κάpμχ
C. Lead1)eateΓ:
Ο: Δι3:χσχ.χλοι κχί ή 'Ατρχπός
»
»
ΚεκpJμμέ·ιη Ζωη ε•ι τφ Τεκt')Vtσμ•Τ) »
»
»
�, εχείvο:.ις πού πε•ιθουv
»
Besant-I,eadυeateΓ: Ό 'Αστρικός Κ6σμος
C. JinaΓajadasa: Άπ6χ.ρυψο; Έξέλιξι; 'Αν9pωπ6τητο; »
»
Ed. Arnolcl:
'lΌ ΦlJ; τή; 'Ασ:ας
»
J. νaη deΓ Leeιt\\': Θεοί ΕΙ εςοp: ι;ι
,>
φιi); στή·ι 'Ατpχπσ
»
J. Kι-:s!111an1l1Γti: �τά τ.όοιχ του .λιοασκ:fλου
»
Τό Ι3χσίλειο·ι τη; Ε:ι3::ι:ιμο•/α;
»
»
'Η lI ηγή τη; �ο:ρίας
»
»
«.λελτίον 'Αστέρος» ετωv 1931, 32, 33 »
»
»
12 Όμιλίαι είς Ό χάϊ 193-±
»
»
10 '()μιλίαι ε1ς Ό χάϊ 19-:1:..J.
»
�τοχασμοί πάvω στή ζωή μας
»
»
Άvτ. Άδριανο..:ούλου: 'Ο 'Άvθρωπος χχί � Ζωή
»
Τό �ημειωμχτάpιο έ·ιό; l\Jύστου
'Jω:χν. 13:χ.σιλη:
Κ. l\lελισσαροπούλου: Ό 'Ι ησους, από τήv αποψη του
Όρθολογισμου καί του l\lυστιχισμοσ »
»
llροσωχ.(J:Χtιχοί Φιλ6σο:ροι χ:χί Θεοσο:ρίsι. »
»
Ό Κομήτη; (θέατρο ί-3εωv}
>>
llEPIOΔIKON «ΙΔ.Ι�Ο�» Τόμοι 1956 - 1961, εκ:χστος »
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Τά σημειούμενα δι' άστεpίσχου έπιβαρύνονται με δραχ. 10 δταν
πρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτεριχόν. Έξ αύτών τά 4 πρώτα
χαl ή Μελέτη έπl της Συνειδήσεως πωλούμενα δεμένα έπιβαρύνωνται
με δρχ, 10

όμιλεϊ τή γλωσσα των άριΘμων
l{ai οί άριθμοί λένε ...
65 ο)ο των άκοθσρίστωv είσπράξεωγ
έπιστρέφονται είς τους ΤΥΧΕΡΟΥΣ

5.000.000 - ΔΡΧ.

. .

:ΔΩ ΡΟ Ν
.)

93.123.300 δραχ.

=:J

μοιρ_άζει ή παροϋσα έκδοσις

L

Ο ΕΝΑΣ στοίις ΔΥΟ

. Τιμή τεύχους δp.χ. 10.-

