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Προς τους φίλους
σvvδρομητας του ΙΛΙΣΟΥ
Μετα τ ο ,rροηγούμενο τευχος,
κατα μηνα Σε:ιττέμ6ριιc\ν, �
uτάλη σ' εναv. άριθμο σuνδρομητ ώv, ,rou δέv εΤχαν εως τό-ι;ε άποστεί,
:λει τ ην συνδρομή τοuς, μία έγκύκλιος π α ρ α κ λ η τ ι κ η.
Μεταξu αλλωιv άνεψέροντο σ' αύτηv καί τα άκόλοuθα:
Ιλl ΣΟΣ δεν είναι cίκονομικη έπιχείρησις. 'Ό, τιείσπράττει
δαπανά για τ ην πλοuσιώτερη εκδοσή του. Μη μας κοvράζ�ε με
�ιαρ-κη άπασχόληση για την ε'ίσπραξη τ ων σuνδρομων καί μη αύ�ά
νετε χωρΊς λόγο τα εξοδα του Περιοδικου με έκτ v-πώσεις, έπιστολες,
)'pαφικά, ταχυδρομικά και ίδίως
άποστολη είσπράκτ ορος, ,δια τσν ό
,τοϊον έπιοαρυνόμε
, θα μέ τ ο 25 ο)ο τ ων είσπράξεων. Θερμώς ,ταροοκα
λουμF να μiiv άναοάλλετε την άποστολη της σuνδρομης σας. ,, Αν δεν
13έλετf να είσθε συνδρομητής, παρακαλουμε να έπιστρέψετε το τευχοι;
άπλως l\lcx μας τό γνωρίσετε, ωστε να μη σάς r:νοχλουμε.».
Οί Π'ε.ρισσότε
, ροι άπο τους σuνδρομητάς._ στους -ό,τοίοuς έκάμαμε
αύτη τ ην ύπενθύμισιν και παράκλησιν, εσπεuσαν να έμ_ 6άσοvν την συν
θ ε ρ μ ώ ς.
δρομή τοuς καi τούς εύχαριστ ουμε
. Φαίνεται, _ομως, ότι το ίίψος τ ης έγκvκλίοu η κ
· αι αύτο τ ουτο ΤΟ
γεγονος της άποστολης της παρε.ξηγήθη άπο αλλοvς σvνδρομητας και
άγαπητούς ψίλοuς μας, οί όποϊοι και έξέψρασαν την λύπη τ οuς 'Πpαγμα γιά τ ο ό-ποϊοiι ίπίσης τ ους εύχαριστοίίμε, διότι εΤναι χρήσιμο
\,C( :εύρισκώιμε.
, θα σε έν11με
- ρότητα για τα αίσθήματα
· τ ων φίλων μας. 'Ο
φείλομε λοιπον να έξηγήσωμε, με την εύκαιρία αύτή, σε δλοuς τους
ψίλοuς τ ου ΙλΙΣΟΥ, δτι έ ξ ά ν ά γ-κ η ς τους ένοχλουμε
• για την όcτrο
στ cλη της σvνδρομης ίκάστοu ετους αμα τ5 ένάρξει του. η είς το μέ
λλ α
σον ,και όπωσδήποτε προ της λήξεως, άσχέτως του τί ,τράτ τοvν
περιοδικά, έτμιδη ό ΙΛΙΣΟΣ δεν ε1ναι έ,τ ι χ ε ί ρ η σ ι ς ,και δεν δια�
θέτει Κε φ ά λ α ι α. Πώς θά μ'Ποpουσε να όλοκληρώση τη,ν εΚΙδοσιν των
τιεvχων έκ
· α τ ό,τ ι γ ΤΟ άν
, άστ οu έτοuς, έαν έπpόκειτο να είσπpάξη Κ
τίτ tμΟV των συνδρομών, Πώς θα μπορουσε άκόμη να γvωριζη οτι oi,
είς οίίς άποστέλλιεται το περιοδικόν, έvδιαψέροvτ αι γι' αύτο ,τ ά ν το-·
τ ε, αν δεν ύπηρχε το τεκμηριον της ·σποστολης της σuνδρομης; "λλλωι;
τε, ή λεξις σ u ν δ ρ ο μ η εΤναι έκψραστ ική.
Οί σuνδρομηταί μας δέν
ίσοίiνται μέ τούς άπλους άγοραστ άς, οΊ όποϊοι δίδοuv το όοντ ίτι1μ. ον
και λαμ6άνοuν το τείίχος άπο τα πρακτορεία η τα 6ι,6λιοπωλεϊα,
σuνδρο,μηταi διδοuν την σuνδρομήν των όλόκληρον ,τ ρ i ν λά6οvv ολα
τα τεύχη, διότι δέJ·J διδοuν ά v·τ ί Τ ι μ Ον, άλλα σ U :ν δ p Ο,μ ή '11, ένί• • •
σχuσιv, πράγματι πολuτιμον, δια την δποίαν , καί τους ε'ίμε.
, 6α εύγνώ
μονες. 'Άν έ
, χρησι,μc-ποιησαμε ά
- ναρμόστουc λέξεις η μεθόδους ,τρος εγ
καιρον είσπραςιν των σv.δρομώ-ν, τ ους ζητ ουμε ,κ α τ α ν ό η σ ι v τC>v
προ6ληματων πού άντιμετωπίζομε καί, έν πάσι:� ,τεριπτώσει, τ ους ζη- "
τcυμε σuγχωρησιν, διότι δεν ητο ποτε δuνατ ον να εχωμ.ε την πρόθεσ
\,()' θίξωμε κανεναν άπο τους ψίλοuς μας δια μίαν σvνήθη (δuστυχωι;,
έν Έλ,λσδι) ,καθuστ έρησιν άποστολης της σuνδρ91μης. '•Ε-ιτειδη δ ΙΛΙ
ΣΟΣ δεν εΊναι σ ύ v η & ε ς ,τεριοδικό, θελήσαμ.ε 1και οί ψ�λοι του
εΤναι έπίσ
- ης bχι συνήθεις, άλλα έ ξ α Ι p ε Τ Ι Κ Ο ί, οπως Κ α i ε Τ 'V Ο: ι ,.
δύ\αται να λεχθ5, είς την όλότητα.
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Ο ΑΘΗΝΑίΚΟ�VΠΟΣ
Hepί Τeκ-,;ουιdμού
�αι· άιl ιΙωυ θp-ntJκev-,;ικώυ
,
,
enικαιpωυ θeμά-,;ω υ

Η

,;,:
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ΜΙ ΣΑΛΑΟΔΟΞΙΑ έζεδηλώθη σε δλη την είδεχθη μορφή της τον
τελευταίο καιρο στην Έλλαδα, κυριολεκτικά στην 'Αθήνα, έξ αφορμηc;
c:ψ' έJός μέν της προθέσεως των «Μαρτύρων του 'Ι·εχωοα» (γνωστών
ώς Χιλιαστωv, έπειδή πρεσβεύουν οτι θά ελθη κάποια ήμέρα πάνω στη
f"η μας ή ·άναφερομέ1<η απο τάς Γραφάς «χιλιετης» βασιλεία του Θεοί))
νά συγκροτήσουν συνέδριο αντιπροσώπων των όργανώσεών των από· διά
cρορες πόλεις της 'Ελλάδος, με συμμετοχην ώς ιέπισκεπτων όπαδων
..,-ων από άλλες χωρες, πραγμα πού έχαρακτηρίσθη ώς «παγκόσμιοv
ικογ,κρέσσον», -δια τό όποίον άπητ,ειτο άδεια καi δεν έ.δόθη, αφ' έτέρου
.δέ της αφίξεως είς την 'Αθήνα όμάδος Έλευθεροτεκτόνων απο εύά
s,ιθμ,ες εύρωπαικές χωρες ίιπό μορφην τουρισηκης Θκδρο-μης, πραγμα
-πού έπίσης έχαρακτηρίσ6η α6ασί·μως ώς «διεθνές συνέδριον του Τε
t<τονισμοίί», μέ αποτέλεσμα νά έξεγερθουν αί γνωσταi παρα-θρησκ
, ευ
..,.,,καί όργανώσεις καί νά παρασύρουν σε σχετικές έκδηλώσεις καi την
iπίσημη 'Εκκλησία της 'Ελλάδος εναντίον αίιτων των δηθεν «συνεδρί
•t.Jν», ώς κινδύνου για την 'Ορθοδοξία, αν οχι καi για το "Ε&νος ! ! !
·«ΤΕΚΤΩΝ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ... »

,;

κ Α I οοσJθ' &σον ,μεν άφορά ί'ΟUς «Μάρτυρες του '1 ιε.χωοα», πρόκε ι ί'αΙ
rπερi «γνωστοu» χριστιανικοί) θρησκιuματος η α,ί,ρέσεως, πού πρέmε ι v'
απαλαμοανη προστασίας, 6ασει της γεvιικης άρχης wερi θρησικεuτικης
&1ε.vθεριας (σίιμφωνα καί ,μέ γνωματεύσεις Είσαγγ. 'Α:ρείοu Πάγου 1)
1947, 18) 1948, 14) 1959 J. 'Ε1Τ'Ομένως, άσχέτως της γν�μης πού δι
ι<αιοί'rrαι νά έ:χη κανείς για ·δσα πρεσοεύοuν αυτ
οί οί «Μάιpτι.,,ρ ες ί'Ου
,
Ίεχωοό.», e·α εmρε.πε vά είναι άνφπόδιστη ή σuyιο<έvτ,ρ ωσις τώγ όμο
�ρόνων των, �έΦ' δσ,ον γίνεται σέ σεοαCJ'μο των νόιμων του Κράτους, π.χ.
σέ ΚVΙειστο χώρο, μέ τάξι κλπ. Τό αντίθετο θα έξέίkτε τη Χ�Ρα μαι;
cέ δυσ,μΈνη σχόλια στο έξω-τ,ερι,κό, σαν χ�ρα στεροuμένην ·θρφοοευrιικηι;
.έλωg,.;ρίας. ΚΟΙθ' δσοv δε άφορά την τοuριστιική συνάντησι - ικαi οχc
συνέδριο- άριθμοu Τε.κτόνωv άπο το έξωτεριrκό, δεν θα επρeτr,ε :καvονι..

t. t
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ll<CX ν' άναμ
: ι)(θη ό θρη;σκεvτικος Π'αράγων, άφ,bυ ό Τε.'<ΤΟWtσ:μος δεν ά'πο-·
τελει θ-ρ"]'σ'�Εια, άλλα •κ,cινωνική, ψιλοσοφΙ'Κη .και ψι.λιανθ-ρι:..:,πι,'<η ό γάνω:
_p
σι της στrοίας τα ;μέ,λη άνηκουν σ-τις ,δ,αψο. ρες ;έπίσ,η,μ,ες ΘpηισΙΚ.ει,ες, με.. ; ,.,,
την διαφορα ότι συνεογαζονται υπεοάνω Φ >.s;τικών ικαι δσγ� μ ατικωv δια
κ,ρίσεc,_;:v Μολσιταυτα, αί 'ΙΤ'ΟJΡα-9pησ,κευτιι><αι όργανώσ,εις έξεσ.ηκώθηΘ"αν
.και εναντιον των Τεκτόνων, με την α ψορ:μη του ·δηθεν συν,εδρi�υ (το
'5λλό;δι Tεκ1'1DVIIKOV
ιδουμα ,έδήλωσε rκατ,ηyορηματιtκως ότι ουτε 'Ι(,ερι
συνΕJδρι•ου έπ;ρο,κ•ειτο οίίτε ><αι ο 'iΕλληvικός Τ1,J'<τονισμος εΤχε τΤ)ν πα�
ρα,μι1,φη άναμιξι στην τοuοιστι'<η σvναντησι ξένων Τεκτόνων) .και ,μάλισϊ'α :eζήτηΟ'<Χν να ληψι9ου1, ιμέτρ,::χ έναr.πιον των.
Αί περ, ων ό λογος φανιαηκαι οογανώσεις (λέγεται 6τι άνέρχονταr
σέ εί-•ωσι πrε:οιπου) έ§έδωσαν αvακ,οινωσι, με την 6.τrοία
1 Χαρα,κτηpιζουν τον τε,κ-rcvισμ
. ο ώς 4:Όπ.λιον ο1 ω ν σ·κοτεινών δυ
νcφ.εων ΊrOU επιδιώ'<ΟUV τον αψ::λ
· ληνι,σμον 1,<αι ΙΟΟΕ:<)('Οιστιανισ•μον της Π'α
τpιδος μας» Και ως <<=ενοκινητον ο.ρyανωσιν 1uπη,ρ,εο1οιL1σ;α,., τό:ς επtδιώ-·
ξεις -τ,
. ου διeθνους σιωνισ;μου •και ,καπιταλισμου».
2 Ύποy,οσ.μμ ιc,ουν ότι 11 έv λοy(() ό::,.γανωσις «θα εΤχε :τrοο rπολ·λοι}.
διολuθη, έαν ,δεν ·εί�εν ,σχ..ι·οους πολιΤΙ''<ούς, ·διοι'ΚηΤΙΙ,<ούς, δι,><αJστt1<0uς
•κσι οί<0νcμ,1<0uς π,οαστατας, και δηλοϊιν •ότι εΤναι 1ά:π0Φa1σισ,μένα να άν
τιδρα:σουν διό: rπαvτος τpο τrου ποος έςοι,δ:;τέ.ρωσιrv των κινή·:J-εων . αύτων.
3 ΖητοCν να λυση την σιωπη ταυ ό Οικουμενικος Πατ,ριαρχ
, ης κ.
Άθηνοιyσ,pας σχετικώς ,με τον Τε .κτονισμο .καθ-οριζων την θέσιν 'TOU Σχε
τι:,<ως αι>εγραφη οτι ό Οί,�οιιμενι '<
, ος Πατοιαρχης εiναι Τέ!κτ,ων ό 'ίδι·ος
'Εξ αλλοι.1, UΠΟ την έπήοεια αότων των δημοσιευμάτων, 'δύο Ο
' ΟUι/\!ΞUταi.
,κατέ!θε,σαν στη Βουλη έρωτf:σεις, π,οώτον έαν ό ποώ1v πρωθυποι,p�ς.
1 ηνας,
0< Κ•α;ραμανλης ,εΊναι Τέκτωv κ•αι δευτεpον έαν ,έπιτ.pέπεται ε'ς "5λλ
δι·<ασ-τό:ς νό: ανηκο..ιν ε,ίς τον Τεκτονισμό
,

εν·

.. .

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

Α

ΝΤΙΔΡΑΣΙΣ σ' αύτο το κυμα της μισαλλοδοξίας ι:�εδηλώθιv
cmό των στηλων τοίι άθηναικ
· ου τύποu Ό γνωστός συyyραψευς και
χρονογράφος •κ. Παίιλος Παλαιο-λόyοc εyραψε στό·ν έ6δομαδιαιο κΤα
χuδρό,μο» της 31 ης Αuyούστοu το άκόλοuθο σχόλιο:
ί,(Πc:ραπηρ·ε δρόμο ό σκοτα1δισ�μός. Έκει-ν ο το εμ6
, λη·μα πού ι;Τχαν
ol άπερyοi θεολόγοι «Κάτω ol Μασωνοι», εγινε κήρuγμα των θρησκευ
τικ
, ών σωματείων και της έπισημης 'Εκκλησίας άκόμα. Άρες, άναθέ
, ατα ψανατισμοi -πού θvμίί,ουν Μεσαίων
μ
, α· έπιθέσ,ειc έναντίον ένό ι;
-πανεπιστημιακού δασκ
Βέλλα, που χαρακτηρίζεπαι ώς
, άλοu, του κ
«προδοτης της 'Ορθοδοξίας>,, έπειδη έδηλωσε οτι ό Μασω-νισμος
δέ:Ι'
εΤ1,αι θρη·σ��εία η· α'ίρε· ση. Ν' ά-παyορεuθή το συνέδριο των Τlε1κτόνω
,και νά διωχθουν ol Τέκτονες είναι το α'ίτημα τοίι Ί ερατειου. Τά 'ί·δια.
ε.καναν ,με το συνέδριο των Ί,εχω6ιτων. Τά 'ίδια θα κάνοuν αν ζηιτήσοuν
'1-ςχ σuνέλθοuν ol Ροταριανοί. Κορύφωμα μισαλλοδοξίας, έκτρο,-πη ά-πό>
τη σuνταyμαΤΙ"κη τάξη, άν.αχρσνισμοι έλεεινης μορφης».
Στο έπόμι;νο ψύλλο του 1δίοu περιοδικοί) της 7ης Σεπτεμ6ρίοιι
έδημοσίεuσε το άκόλοuθο σχόλιο, εiς cmάντησιν έ-πιστολων άναγνω
στων τοu:
«Το θέμα δεν εΤναι έκεί Ο'ΠΟU το τοποθε-rουν ol έπιστολογράφοι
Δεν
-πού cmοrντουν σε σχετικό σημείωμα της -περασμ
· ομάδας.
· ένης έοδ
θέσαμε, ζήτημα αν είναι καλή η κα-κrι ή δράση τοίι Τε;κτονισμου, αν ό!
Τέκτονες άποτ,ελουν θρησκεία η ψιλανθρω-πικό
σωματειο. 'Εκει·νο ποu
:
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όργανώσεις
ε'fπαμε εΤναι &τι ή 'Εκκλησία και οί παρΕΙκ.κλησιαστικες
δημ!
δεν εχουν δικαίωμα να πιέζουν την .Πολιτεία ικαί, με την άπειλη
ικα,
ουργιας �αρα�ών, να την παpασύρο�ν ,σε μέ-rρα άνΛτισυ,ν-rαγμα;r
εις
Επεμ6ασ
πολιτων.
ν
ελευθερω
ωσεως
συγι<:εντρ
υση
':όπως ή απαγορε
άvελεύθερες -και έκδηλώσεις μισαλλοδοξίας».
Πραγματικά, αύτή ε ναι μια πολυ άντικειμενικη -rοποθέτησις -rοϋ
.cλου θέ-μα-rος.
«ΧΩΛΑΙΝΕΙ Η ΙΔΙΑ Η 5ΚΚΛΗΣΙΑ
.ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΛΑΠΤΕΙ Ο ΤΕ.Ι<ΤΟ.Ν I ΣΜΟΣ»

Ε

I Σ -rό «Βήμα� (27 Αυγούστου) έδημοσιεύθη ή άκόλουθος έπιστολη
-ό:ναγνώστου -rου:
<�Κύριε Διευθυντά,

...

•

f

Δεν εΤναι σο6αρα πράγμα-rα αύτα που ίσχυρίζον-rαι -rα 19 Θρησκ ε, υ
·-rικα Σωματεία ,τερι «των σκοτεινων δυνάμεων 'TOU ΤΕΙκ-rονισ,μοϋ ,του
i.πιδ
, ιώκουν -rόν . . . άψελληνισμόν ( ! J καί . . . άπε;κχριστιανι,σμόν -rης
.. Ελλάδος» και πρό παν-rός ο-rαν σκεψθωμεν οτι αύτα λέγονται είς 'TOV
·::ιοόν αίωνα των διαστημοπλοίων, είς τον αίωνα -rων γοργων έξελίξεων
.είς ολας τας έπιστήμας και οχι εiς 'ΤΟΥ μεσαίωνα, ΕΙiς -rην έ,ποχήν τΌυ
"fΌ.λιλαίου. Πως ϊιναι δυνατόν να άτrο-rελη «σκο-rε, ινήν», άντιχριστιανι'f<ην δύναμιν ό Τεκτονισμος έ!Ι)' οσον εfναι γνωστόν οτι πολλοί έστε;μμέ
νοι -rης Εύρώπης, πολ"}:� Πρόε1δροι -rης 'Αμερικής ·και άλλων χωρων,
,τολλοι άνώτα-rοι Δικαστικοί και έν γένει ενας μεγάλος άριθμος άνδρων
είς όλην την ίιψήλιον, με. άνω-rάτας θέσεις και άξιώματα, ίιπηρξαν η
,εΤναι Τiκτο\•ες. 'Ασφαλώς όλοι αύτοί, καi ολα -rα μέλη του Τεκτονισμοί,
-άνά τον κόσμον κάθε αλλο παρα αθρησκοι. και άψελληνισταί εΤναι. Με
JJ.Ιεγάλη λύπη 6λέπει κανείς οτι χάρις είς -rην με1σαιωνικην στάσιv των
·Έκκλησιων είς ώρισμένα θέμα-rα, χάρις είς την στασιμότητα των 'Εκ
χλησιων, είς μίαν έποχην οπου αί διαστάσεις -rοίί χρόνου καί αί άπο
-cτάσεις μειώνον-rαι ραγδαίως, ή vεολαία δλου -rοίί κόσμου που βλέπει
,τολύ ΤΙ'ερισσό-rερα και καλύτερα άπο την νεολαίαν -rων παρελθόντων.
-<χίώνων δεν έλκύεται πλέον άπο -rην 'Εκκλησίαν. Δεν «άπεκχριστιανί-ζει» ό Τεκτονισμός τούς άνθρώπους, άλλ'α το γεγονος οτι ό μεν ανθρω-πος ,τροχωρεΊ όλο-rαχώς προς -ro Διάστημα, ή δε Έκκλησία
χωλαίvει,
ι
6αδιζει άκόμη με «6ημα σημειωτόν». Άπο ενα μικρον σπόρον έγeννή1:Ιη -ro Δένδρον της ',Εκ
J κλησίας και -ro δένδρον αύτο πρέπει να μεγαλώ
νη, να άναπτύσσΕΙΤαι, να λαμ6άνη νέον σχημα, να άποδίδη περισσ<Υrέ
φους καρπούς, να αύξάνη -rούς κλώνους του, ωσ-rε να χωρέσουν «κά-rω
-ό:π' την σκιάν του» δλοι οί Χριστιανοί. Δεν εχουν ατυχώς άν-rιληψ�
την άλήθειαν αύτήν_ αί Έκκλησίαι, άλλα οτι άρχίζουν να -ro άνtι�
λο.μ6άνονται άποδεικνύεται άπο -ro γεγονος &τι ό ,τροη,γούμΕΙνος τοίί
σημ,ερινοίί και μεταστας είς Κύριον Πάπας της Καθολικης 'Εκκλησίας
-.εΤ)(Ιε καλέσει τους άπανταχοίί -rης Γης 'Αρχιεπισκόπους είς Κονκλά6ι
.()Υ δια να συζη-rήσουν τρόπους και μεθόδους έκσυγχρονισμοϋ της Καθολικης 'Εκκλησίας. Eiq τας έλειiθέρας χώρας τουλάχιστον, άπο το:ς
'Εκκλησίας έξαρτ&-rαι έαν ό κόσμος θα άπεκχρισ-rιανισ<
• θη και οχι άπο
, .- .αλλοuς παράγοντας_.
Μετα -rιμης
.Sαλαωρίτοu 96
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Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Μ. ΑΘΑΝΑΙΙΟΣ»

Το

<�Βfιμσ� έδryμοισrευσε έν συνεχείςι τέσσ'cφες hπισταλες άναγ�ω
αιΊΤεc;
στων του που έmέκριναν τον ικ. Δοντόπουλο. 'Απο τις έπιΌϊσλες
τrο,ροJθέτα�ε την 1μδ:λλον <<ύπ.είιθυνη», άφοv ιmροέρχ-εται απο τον �- Χρ.
Καρ5®'όποvλο, �έπίτι�ο πρόε�ρο τ� σω_μα-ηείιοι.ιΛ «Ό Μέγας ·��ιος»,
όργανώσεως ιμε ένφγοτατο ρόλο στην ικινησι της ιμι�σδοξιας. Εγ,ραψε Ιλοιπον δ .κ. Καρδασόποvλος:
•
«'ι 6Κ'Πpόσωποι ικαι σννεχι<rrοι σήμερον ιτοΟ 'ΠVΕίψσπος των Γρο�μ
μ,ατέων ικαi Φαρισαίων εΤναι oi Ιθύνοντες τον Τσ:τcινιΟ"μον ικιαi Χιιλια
σμόν, διότι qμψό11εpαι αί 6ριyανώσ1Εις αύτων τυy,,cάνοιJσι θρησ11<ευrικο0!1ΚΌ\/Ομι0<ης qαιJ rτrολιτικης πνοης ΚΌΙΙ ·έπιδιώgεων, ιδιόιτι δεν παιραδ-έχον-
ται την 9είαν ψίισιν τοv Σωτηρος, άΧλ' εν ίιτrέpτατον ον «Τiίκτονα τοΟ.
σύμπαντος». '5ξ ου καi Τε11<τονισμος eκλήθη κ-αi έν όν&,μαrrι του δποίου,
ο Τε,<τονισ,μος τειλεί μυστήρια θρη σ�κιεuτικης ,ίJφης 0<αi έχει τιτλούχου<;.
και ή
. γήτορσς ιδιιαιψόρων οαθ,μων, έν οΤς και σηιμαίνοντα: Π1ρόσωmχ έν τίj
τrολιτι0<11, τij στρατιωτικij ικαi θρηστκεuτικij ίεραρχίςι: τοv σηιμερινοv 1<ό01μου και ικατεuθύνει ΘΚ τοΟ αφανούς τας μεγόιλας άναστισ:τώσ1Εις καv
όνατσ1pαχάς, με αιrοτέλεσμα τους πολ�μους και τας !EjK τούτων πολιrηικάς,
οίκον0ιμιικας κιαi ικοινωνικας ά!διικίας, οοτως ωστε δ ση1μeρινος κόσ�μος
το άγχος ικαi τη,γ άγωνίαν της άοεοαιότητος και κια
να εύρίσικετο;ι
κοδαιιμιονίας άνα τας ήπεί,ρους της γης. Και 'ΠpάΎ'μb'Τι ιή σημε.ρινη ικαικιο
ιδαι1μονία τοΟ κόσμου όψείλιετιαι άιφιοως εiς το γεγ,ονος ότι οί ήγήrrορες,
τοΟ Τeκτονισ�μ�οϋ ύπηρξαν οασιλείς, ήγεμόνες, ,φδε!δροι μ
ι ,εγόJλων κρα
τών, άνώτυτοι δ1,Κ'Ο:Ιστι,κοi και γενιικως ,μεγάλιοι τιπiλοCιχ.οι έν τω κόσμω,
ικαi οχι ιάληθείς Χ,ριστιανοί, διότι πνευμα πλάνης 'Και αποστασίας ένυ
'Πηρχε ΙΚ'CΧΙ ιύφίσταται είς το διηνεκες μέχρι σήμφον».

ύπο
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ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ»

ΙΑΦΩΤΙ ΣΤΙ κο -και σχεrrικα ιέκτεvες άρθρο περι ΤeκτιονισιμοΟ έ,δη
Ιjlοσιιεύθη στον έοδομαδιαίο «ΤαχιιJδρόμο� της 3 lιης Αύγοvστου. Μειρι0<0:
στοι)(Ιaία ψαί,vεται ιδτι i,λή,ψθησαν ιάπο τα δη;μοσιεuιθέvτα σε προη-y,οίιμε
να τείιχη τοv «' Ιλισου» άρθρα του 0<. '.Αλειξ. Τζαζοπούλοu. ΈπειΙδιη οιμωc;.
πρόκ.ειτ�αι για ,μια άντικιει,μεvι,κη άνόmτυξι τοΟ θέ!μιατος, άναιδη,μοσιεvομε.
πο αρθρο αύτο ιάκeραιο, ώς επεται:

«ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΙ»

Τ

Τίς οίiν ούσία Θεοί); Σάρξ; Μη γένοιτο. 'Αγρός; Μη γένοιτο.
Φήμη; Μη γένοιτο. Νους, έπιστή,μη, λόγος όρθός; Ναί. '.!Dνταuθα.
τοίνυν άπλως, ζήτει την ούσίαν τοΟ άγαθοu.
Έπικτήτου «Διατρι6αί».. 11, η'. 1-3.

ΗΝ περασμένη έ6δομάδα,
διακόσιοι π,ερίπου Τέκτονες άπο ,-ό,.
Βέλγιο, τη Γαλλία, την 'Ιταλία, την 'Ολλανδία και το λί6ανο συγκεν
τρώθηκαν σε μια άπο τις α'ίθουσες κεvτρικοΟ 'ΑθηναϊκοΟ ξε�οδο)('Είοι,
καί άσχολήθηκαν με τά θ[ματα, που ,καθορίζονται
τους άντικει
με�ικους ;σ-κοπους του ΤεκτονισμοΟ. Δηλαδή, την ήθι1κη τελειοποίηση
του ,άνθρω-που, την έπικράτηση της ήθικης τάξεως σε όλόκληρο τον κό
,
,
_
σ�ο και την ό:ποκατασταση αpμ.ονικων ,κοινωvι•κωv σχέσεων, μeταξu
,
,
των ανθρωτrωv.
Ή συγκέιντρωση αίιτή, οπως συμβαίνει και με: κάθε αλλη Τε,κτοvι-

6:πο

�·•
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tκδήλωgη, θα 'Πέρναγε &,rαρατήρητη για το εύρu κοινό, αν μ,ερικα
ο τα θρησ:κεuτικα σωματεϊα, δεν προκαλQυσαν θόρu6ο &,ro τις στη
λες τών έφημερίδων -και αν δεν ά'Πειλουσαν να όργανώσοuν σuγκεντρώ..σεις διαμαρτυρίας, στην περί'Πτωση 'ΠΟU οί 'Αρχες δεν &,rcχγόρεucχ�
σuν�δριο τών ξένων Μασώνων, ο-πως &,rcχγόρεuσαν και το διεθνε c;
σuνέδοιο των Χιλιαστών. Συγχρόνως, έ,δήλωναν &rι δ Τεκτοrνισμος εχει
χαρακτηρισθη σαν α'ί,ρεση άπο τήν 'Ιεραρχία της 'Εκκλησίας, με μία
ίmόφασή της του_ 1933, δτι εΤναι κίνηση άντεθνική ,και όργάνωση εί
δωλολcχτρική. 'Έλt.γcχν, άκόμcχ, οτι έκτος ά'ΠΟ τις 'Πολιτικές, οίκονομικέc;
κλ,τ, 'Προσωπικότητες -που εtναι Τέκτονες, Μcχσωνοι ύπηρξcχν κ
- cχι άνώ
τcχτοι κληρικοί.
Πολλοι Εσ'ΠεUσcχν να δηλώσουν δτι cχύτο το «άνώτατοι κληρικοί»,
εΤχε σαν -στόχο τοu τον ΟίκοuμΘνικο Πατριάρχη, 1<. Άθηναγόρα. Ή,
'Πληροφορία δεν εΤναι νέα, άφου περιέχεται και στο 6ι6λίο για τον Τε
Ι<'Τονισμο «ΟΙ γυιοί τού φωτός», -που εγραψε 'Πριν τρία χρόνια ό Γάλ
λος Ροζε Πιερφίτ. Ό σuγγρcχφέcχς, 'ΠΟU σε αλλο τοu 6ι-6λίο μας εδωσε
τιc; άναμrνήσεις τοu άπο την 'Προπολεμική τοu θητεία στη Γcχλλικη -πρε-1σ6εία της 'Αθήνας, -παραθέτει ·και τα όνόματcχ διαφόρων ξέ·νων προ
σωπικοτήτων -που ·ίrπηρξcχν η -που εΤνcχι Μcχ,σωνοι. ΕΤναι, έξ αλλοu, γνω
δτι Τέκτονες ησcχν -πολλοι 'Άγγλοι μονάρχες ·κcχι 'Αμερικανοι -πρό
Θδροι, Ο'Πως ό Ρουζ6ελτ κcχι ό Χ. Τρουμ
• αν.
Σ'J ην 'Ελλάδα, Τέκτονες ύπηρξcχν ενας 6ασιλιας, ό μακαρίτης
Γεώργιος Β·', 'ΠΟU τα Τεκτονικά τοu διάσημα έκτίθεντcχι σε μια διτρί1\/CΧ που ίrπάρ,χει στη Μcχσωνικη Στοα της 'Αθήνας, δύο -πρίγκι-πες, Ο)
Άνδρέας ι<αί δ Χριστόφορος, ο! Ξάνθος, Δ. Ρώμας, Θ. Κολοκοτρώrνης,
ό Οί,κοvμενι«ος Πατριάρχης Βασίλειος • κcχι δώδεκα -πρωθυπουργοί, με
ταξύ των όποίων οί Δεληγιάννης, Δεληγιώργης, 'Ελευθέριος Βενιζέλος,
'Ιωάννης Μεταξας και 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
Τα λίγα αύτα όνόματcχ, ελεγε φίλος -πού εχει σχέσ.εις με
τούς Τέκτονες, καθιστουν τοu>.άχιστον περίεργη τηrν κατηγορία δτι ό
Μασωνι,σ,μος εΤνcχ, «άντεθνι·κη» όργάνωση, 'Έλεγε, άκόμcχ, δτι δτcχν, το
1933, ή Ίερα Σύνοδος άπεφάσιζε νά χcχρακτηρίση σαν cχ'ίρεση τον Μα
σωνισμό, δεν στηρίχτηκε στο σχετικο -πόρισμα 'ΠΟU ζήτησε άπο τη
Θεολογικ, η Σχόλη του Πανεπιστημίου της 'Αθήνας, άλλά στην αποψrt
τοϋ ένος και μόνον άτόμοu, που μειοψήφησε. Το -πόρισμα έκείνο, που
δημοσιεύθηκε το 1934 στο περιοδικο «'Ανάπλασις», άνcχλύει τη φύση
του Τeκτσνισμου, ο-πως θα άντιληφθουν και οί άναγνώστcχι μας, άπο·κύρια σημεία τοu, που άκολοuθουν.
'Ο Μcχσωνισμος δεν εiναι όργάνωση θρησκεuτικη η με θρησκεuτι
κες ιπιδιώξεις. Δεν εχει άντιθρησ,κεuτι.κο η άντιχριστιανικο χαρακτη
ρα. 'Αντίθετα,- ίιπογραμμίζει την πιστη στόν Θεό, την άθcχνασία της
ψvχής ικcχί την' αίώνια ί,ωή. Οί ήθικες άρχές τοϋ Τεκτονισμου δεν εΤνcχι
άντίθετες πρός τίς Χριστιανικές, αφοϋ ol Μασωνοι -πρeσ6εύοuν δη
«θεωροϋμεν πάντcχς τους άνθρώποuς, άδιcχψόρως τάξεως και ψuλης, 'ίσους
πρός ήμας, άδελφους ήμων». Άλλα και ή Τεκτονικη φιλανθρω-πία, εΤνcχι
ύψηλης ήθικής 'Ποιότητος, άψου έκδηλώνετcχι, οχι μόνον μετcχξυ των Μα
σώνων, άλλα και -πρός τοu,ς αλλοuς, άνεξάρτητcχ ψuλης κcχί θρησκείας.
«Οίiτως ιδ ,Μασωνισμός ού μόνον συντηρεί συσσίτια, νuκτερινας σχολάς
και όρψcχνοτροψεία, ανεu οίασδή-ποτε -προπαγανδιστικης έινεργεί.ας, άλλα
και έιl'εργον έπεδείξατο ένδιcχφέρον κατά τε το παρελθον •και κατα τάς
ήμέρcχς ήιμωv-είς -πάσας τας έθνικας άνάγ·κας και είς -πάσας τας συμφο
ράς, α'ίτινες επληξcχν την 1tατρίδα και την κοινωνίαν».
Κcχι σuνεχιζει το πόρισμα της Θεολογικης Σχολί\ς του Πανεπιστη
:- μίου -rης 'Αθήνας: Χαρακτηριστικο στοιχεΊο -ri\ς ΤΘΚ'Τονικης ήθικης
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στο

τα

168

ΙΛΙΣΟ:Σ

εί�αι καί ό πόλεμος κατα του ύλιο-μΘυ. 'Ο Τεκτονιο-μός -πρε�ο.εύει δ;ι
τα μέλη του πρέπει να ε1ναι πάντα ετοιμα για να θυσιάζουν το άτο
μικό τους σuμφερον στο γενικό καλό και δτι πρέπει να άγαποvν τηv
έργαο-ία, πηγή κάθε- ήθικοϋ. «'ΕΦ' δσον λοιπόν ό Μασωνισ'μός... δεν ·
άναμιγνύεται είς δογματικα ζητήματα καi δεν ηλθεν είς άντί6εσιν η
σύ-yκροuσιν πρός την χριστιανικην διδασκαλίαν, δογματικην και ήθι
κήν, ούδ' έκήρuξεν άνατρεπτικάς θεωρίας, νομίζομεν δτι ούδείς λόγο5
υπάρχει 'ίνα ή έκκλησία άναλάοη άγωνα κατ' αvτου. .. "Αν δε έτ,ερο
δοξοί τινες ΕJ�κλη-σίαι,
όρμωμεναι έξ αγαν στενων άντιλήψεων,
άντι
ι<ειμέ,νων πρός το γνήσιον χριστιανικόν πνευμα, ηλθον είς ρηξιν πρός
τόν Μασωνισμον καί έκήρuξαν τόν πόλεμον κατ' αvτου, τοίίτ-ο εΤναι εό
εξήγητον, διότι ουτος προήσπισε την έλεuθερίαν της έρεύνης και r.πο
λέμησε ο-φοδρως καταπιεστικας , ης έλεuθερίας τάσεις, ώς και &να
μ ίξεις της έκκλησίας και των έκκλησιαστικων άρχόντωv είς εργα ξένα
της άποστολης αύτης και αvτων, καi μάλιστα τας κοσμοκρατορικας
τάσεις των παπων . . Ή όρθόδοξος έκκλησία εύτuχως, ούδέποτε δια
τρανώσαο-α τοιαύτας τασεις, ούδένα εχει λόγον να ελθη είς σύγκροuσιν
πρός τόν Μασωνισμόν, έψ' δσον μάλιστα τα πλεϊστα τουλάχιστον ·rωv
μελων του εΤναι ιέν άδιαρρήκτω σuνδέσμω πρός την μητέρα· έκκλησίαν,
ης θέλοuσι να εiναι πιστα τέκνα ...».
και τοις
Είιδαίμων iστiν ό κατ' αρετήν τελείαν ένεργων
έκτός άγαθοϊς, τοις περi τό σωμα, ίκανώς κεχορηγημένος,
οίι

τόν τυχόντα χρόνον, άλλCΧ τέλειον Οίον.

'

Άρ ι σ τ ο τ έ λ η ς

'Υπάρχουν Τέκτονες πού φρονουν οτι ί; &γνοια που έπι,κρατεϊ για
τόν Μασωνισμό καί ό ψανατισ,μός που δείχνουν με
, ρικοi απέναντί τοv,
οφειλεται στη μυστικότητα με τήν όποία oi Μασωνοι καλύπτουν τις'
σuy,κεντρώσεις τους και τίς συζητήσεις τους. 'Αλλά, οπως προσθέτοvν,
η ,μυστικότητα αυτή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μιά προσπά
θεια ώστε οί έλεύθερες συζητήσεις τους γύρω στα διάφορα ψιλοσ,οφικ<'χ
καi έπιστημονιcκά προ6λήμα-rα, νά μη γίνωνται τό αντικείμενο κακης
δημοσιότητος ·και χαμηλης, σε ποιότητα, έκλαικεύσεως.
Πράγματι, τό μεγάλο κοινό άγνοεϊ ώς και αύτη την iστορία του
Τεκτονισμου καi στηρίζει συνήθως τiς κρίσεις του γι' αύτόν στα δσα
άκούει ·και πού πολλά από αιίτά δεν ε ναι περισσότερο σοοαρα
τά ,διάφορα απίθανα περασμένων έποχων, οπως π.χ. δτι «oi Έοραϊοι
(;άζοuν μικρο: παιδιά σέ βαρέλια με καρφιά, τους ογάζοuν τό αΤμα και
τό πίvouv».

άπο

Ή λέξις Τέκτων, σημαίνει οίκοδόμος η κτίστης και αύτοι uπηρ
ξαν οί «πρόγονοι» των Μασωνων, που ή πρώτη τους εταιρία ίδρύθηκε
στό Λονδίνο τό 1717. Ή διάδο-ση του Τξjκτονισμου και στόν υπόλοιπο
1<όσμο, ύπηρξε ταχuτάτη. Μέσα σε τριάντα μόνο χρόνια, iδρύθηκαν
Στοέ στη Γαλλία, στις 'Ηνωμένες Πολιτεϊες, στη Γερμανία, στην 'lρ
_ς
λανδια ΙΚ.Ο.Κ. ΟΙ Στοες των διαφόρων χωρων, παρά τις προσπάθειες
που εγιναν νά ένωθοίιν, παραμένουν άνεξάρτητες. Κάθε Στοά, διευθύ
νεται άπό ενα σuμοούλιο, που έκλέγεται .κάθε χρόνο, από δλα τά μέλη
της, που γιά νά γίνουν τέτοια, θά πρέπει νά εχοuν ίιπεροη τό 230
ετος τfις ήλικίας τους. Τά αξιώματα άπονbμονται άπό τό σύνολο των
μελών, πού εΤνο.ι χωρισμένα σέ τρείς οαθμσύς' του μαθητου ' του εταίρου .και του διδ
- ασκάλοu.
ό φι�ελ �ύθε�ο πνευμα τ�υ Μα�ωνισμο�, του έ,δημιούργησε πληθος
:
,
,
�χθροu�, με .απ_οτελεσμα να, uπ�στη πολλοuς διωγμούς, κυρίως ιrτηv
Ισπανια 11<α1 τψ !:ο�τογ;1λι,α, o�ou άρκετοi Τέκτονες επeσαν θύματα
του σκοταδισμοu της I ερας Εξετασεως. 'Ο πάπας Κλήμης 12ος, cχφώ.·
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Ιί>ισ& τό 1738 τους Μασώνοuς με ; 'lv έγκ�κ�ιό του <� ΙΝ �ΜΙΝΕΝΤΙ�
_
Ρ 'TOLATUS SPEUOLA>) και τον επομενο χρονο εδινε διαταγη
να καη στή Ρώμη, ά,,rο τόν παπικό δήμιο, «Ή 'Απολογία της Έται
•pίας των 'Ελεuθεροτεκτόνων», 'Π'ΟU εΤχε κυκλοφορήσει στη Σκωτία άπο
,άvώνυμο Μασwvο.
Στi1v 'Ελλάδα ό Τεικτονισμός εγινε γvωστος άπό τα 'Ιόνια ν�
·σιά, οπου τόν εΤχαν μεταφέρει oi Γάλλοι και oi 'Άγγλοι κατακτητέ�
-τους. Τό 1867; oi Στοές της χώρας μας ένώθηκαν
και 'ίδρΙJΙσαν •rη
,
.Μι:.γάλη 'Ανατολη της 'Ελλάδος,
ποu περιλαμ16άνει σήμερα δεκάδες
Στοές, με χιλιάδες μέλη. Οί ίδρuται της Μεγάλης Άνατολης της Έλ
·λάδος έξΤhξαν σαν τόν πρωτο Μέγα Διδάσκαλό τους, τόν καθηγητη
--τοί) Πανειπιστημίοu
Νι1κ. Δαμασκηνό. "Ας ση1μειωθη οτι σ-την 'Ελλά
,
δα εχει έπικρατήσει τό Σκωτικό Δόγμα, ποu περιλαμβάνει στις άρχές
-του και τήν ίίπαρξη Θεοίi, υπό τό ονομα Μ,;{. Α{,. 'TOU Σ,.;1;.. και τήν άθα
wασία της ψvχης.
Πυνθανομένοu τινός, πως αν τις έαuτοίi διδάσκαλος γένοιτο;
εi υπέρ ων έπιτιμα τους αλλοuς, εφη και έαuτ� έπιτιμώη μά- .
λιστα.
Δ ι ο γ έ ν η ς π α ρ α Σ τ ο 6 α ί�
'Αναφέραμε οτι πρόγονοι των Τεκτόνων ησαν οί οικοδόμοι και ot
t<τίστες. Τόν Μεσαίω·να, οί τότε συντεχνίες ποu κατάφεραν να άπελεu1'θερωθοίί1ν άπό τήν κηδεμονία των καλογήρων και των μοναστηριων, δεν
,ιιπόρεισαv να άπαλλαγοίiν καί άπό τό μuστικιστικο πνείiμα. 'Έτσι, •rα
μέλη των συντεχνιών και στήν περίπτωση αύτη των οίκοδόμων, σuγκεν
-rρώθηκαν σέ δικά τους τάγματα και στοές, οπου συνέχισαν νά άσχο
'λοiίνται μέ τά θρησκευτικά, άλλα και με τα έπαγγελματικά ζητη1ματά
τους. :,;: ιγά - σιγά, ομως, αρχισαν να συζητοίίν και τα αλλα θέματα της
-.<αθημ,ερινης ζωης καί να δέχωνται στίς στοές τους και ατομα, 'ITOU
�εν c:Txαv σχέση μi. τή συντεχνία. Με τον καιρό, μέσα στις στοές --ποίι θα μποροίίσαν νά χαρακτηρισθοίίν σαν οί λέσχες της έποχης ;:κεί-νης - αρχισαν vά πλειοψηφοίίν οί μη τέκτονες, oi «πρόσθετοι άδελ,ψοί», οπως τους ελεγαν στην 'Αγγλία, ΟΠΟU το 1717, oi διάφορες
Στοές έν�η,καv και 'ίδρυσαν τή Μεγάλη Στοα τοίi Λονδίνου. Μέλος ·rης
Στοας εΤ�ε τό δι1καίωμα νά γίνη ό κάθε έλείιθερος ανθρωπος, ,:.ιvεξάρ-τητα άπό τήv πολιτική, θρησκευτική, έπαγγελματικη η κοινωνική θέση
--του. Οί νέοι αύτοi Τέκτονες, που δεν εΤχαν οίιδεμία σχέση μέ τα πρω-τα iκείνα τάγματα των οίκοδόμων του Μεσαίωνος, κράτησαν άπο έκείνα, τά σvμ6ολα, τις τελετές και τίς συνθηματικές λέξεις καi �ειρο
νομίες, που χρησιιμείιοuν σήμερα στους Τέκτονες ολων των χωρων, σαν
•σημεία αναγνωρίσεως.
'Υπάρχουν ομως και Μασωνοι που υποστηρίζοιιv οτι ό Τεκτονι
-σμός άποτελεΊ αύθίιπαρκτο ή.θuκοφιλοσοφικο 'ίδριιμα, κατά τό πρότ111Το
-των έταιριωv που εδρασαν ύπο τό γεινικο ονομα «μυστήρια», οχι μόνο
-στις χωρες της Άνατολης, άλλα και στην αρχαία 'Ελλάδα και Ρώμ
· η
·και που εΤχαν σαν 6ασικο σκοπό τους τη μελέτη 'TOU φαινόμενου •rro�
�έγεται ζωή, χωρiς δογματικους η αλλοuς περιορισμούς.
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
'1ΞΙΑ ΚΑΤλλΥΘΗ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

�- . Ν
·-

ΟΜ I ΖΟΜΕ δτι το τι,λέον �μ-αvτικο σχόλιο (iλόγ4> προeλείισεως
..ι<αι mφι,ε,χιομέvοu) rπου εyιvε για το θδμα της ·μισc:Μλqδοςίας ε:Τναι Ιενα

�. r �. <

ΙΛΙΣΟΣ

170

άρ'θpιδιο τοίi -πεpιο15ικοίi «Συζήτησις», όpγάνοu της 'Ενώσεως «ΈΞ.λληνιικος;,
flαλιτιαμός», σvν.δεοιμένοv, ώς γνωστόν, ,με ,μ,εγάλην άlδε�λφότητα θεολό
γων. 'Βδη1μσσιεν9η στο τει}χος του ,μηνος Σ,επ-π:μο,ρίοu καί άναφέρεrω.
πρώτοις στις i�κ; δηλωcπις Θναντίον των _Βοuδδιrστων του νοτίου Β ι-
ετνάμ ('Αwχδη·μ οσίεuσις τοίi σχaλίοο στα «Χρονικα}) τοίi ,rα_ρόντος τεύ-
χοuς του «' Ιv-ισοίί»), για νc'χ προχωpήσ,;ι ως άj<ολούθως, σu,cr,χ:επίζοvrας;
τc'χ γεγονότα τοίi ,Βιετνc:φ ιμε τα πρόσφατα ΊΞλ:ληνικά:
<�Καί έ,π1 τέλους, αύτα γίνονται είς ΤΟ Βιετνάμ. Ό yεωγραφικος;
χάρτης ό;ως δεν ,λέγει δτι αί 'Α'θηναι ώρίΌ"Κσνται ,ejς το νότιον Βιετνά!μ_
'Α).;λ' 11\μείς ιθiλΌΙμιεν σώνει και κιαλά, έκεί να τας τοτrοθετήσωμεν, rπ''_f>Ο
-Κ 'ει,μένοu πεpι των ύπε9 τη:ς '0,ρθοιδόξοu ιττίστεως όtyώνων.. Τελευrαιως:
ή π�ροάσπισις της 'ΟDθdδοξίας τείνει να vπα�χθi;i,, !Κ'<ΧΤα το -6ιετνα�μ.έiζι
οcοv ύπόιδειyμα, ύπο τήν δι-καιοδοσίσ.ν των Σωμάτων Άσψα�λείας, και να·
όπταγορωθη δια της ά�στuνομι1κης ύίας και των δειτμrΟφuλάκ,ων πασα:
-μη ορθό:δοξος θρη·σ,κwτικη
eκ-δήλωσις. 01 χιλιαχτταί δεν ,rρeπει να κά
,
1μη να l.ξ<Χlφαllισθοίiν δια
;μοuν συνέδριον. Οί Είιαγγε:λικοί πρέπει,
,μιας νv<Τος τοίi 'Αγίου Βαρ�ολQμαίοu, πcwτως να φιμωθοίίν. 01 Καθολι
κοί rmpέπει να πrεpιορισθοίίν. 'Η •iλεuθεροτιιπία πρemει να στσιμοπήσ,;ι.
'Η 'Ορθοδοξία θίγε,'τ'αι · όταν ενας άλιλόδοξος 'δημοσιεύσr.ι είς έψη·μφίδαι;;.:
η πφιοδικα ιένα άp�ρον σuμψωνον ιμε τας πεπrοιθήσεις του κα1 άντl
Όρθαδόξοu άπαντήσεως, κατα τον αίιτον τρόπον διδοιμένης, ζηrrείταt
να J..α6η τον •λόγον ή λογοκρισία. Ουδόλως δμως θί,yrε:ται ή Όρθοδο
-ξία·
είς διάφορα <<ποικίλης ϋλης}) Π'Ε!ριοδι:κα ιδη:μιο,σιεύεται, διότι
· ιιφίvεται ιδτι -έχει έμ,rορικηv «πiρασιν», �, είκωv της Θεοτόrκτοu ΙδίΠ'λα είς:
ήμίγvμvα γύναια, της αιίσχροτέρας ψήμ
; ης !
rΚαι όψεί•λομεν να παρατηρήσQμεν, ότι αύτη ή α-ιλα-Βι·ετvαμ Όρ
θdδοξία, παν ά)iλο ,η ίκανοποιεΊ το αϊσθη,μα του ,σημφινοίi Όρθοδόξοι.,-
�,ΕJ..ληvος .καi παν σλλο η οίκσδαμητικηv έπι τούτου ,έ:πίδ
. ;ρασιν όχrκε ϊ..
Δια πνεuματι,κων σττλων, ούχι δια της Άστuναμίας θα γίν,;ι της 'Ορθο
δοξίας ή 'ΠipΟαΙΟ'πΙΚΤις Κατ' ά).λωv jθ
, ε,ωv. "'Εαν δε οί τετσ;γιμέvοι ίδια τη\Ι'
'Qrpθόlδοξον πvωματι.κηv 'Τlροψοδοο-ίαv τοίi έ>.ιληvιικοίi iλαοΟ ιπα!ραμ,ε:λονν
το rκαθηκον των, έrαuτοίις ας αίτιωνται και έαιtrους ας αι,α�καιλέσούν ε1ς:
τ::χς άyωνιστι:κας rέπάv\ιξεις της ·-ορθοδοξίας, έπάv-.ξεις άμιryως πvεt,1ματι-
κάς.
Δεν άγνοοG-με, v 6ε16αίως δτι μεταξυ τ&ν ζητούVΤων 6ιαίας όcπαγο
ρεύσ,εις -και μέτρα άστuνομικά υπάρχουν καί ανθρωrποι άγνώv προθέ
σεων και σε6αστωv κατα τc'χ λοιπό: έπιδιώξεων. Πρέπει ομως ,1Τάντει;.
ΗΧ το πάρωμεv έπi τέλους όcπόφασιν, δτι -ή 'Ελλας εχ·ει ενα πολίτ�εu
μα. �στι το πολίτειιμα αύτο κατα το αρθρον 21 του Σuντάγματοι;;
εΤναι ή Βασιλευομένη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α. 'Ότι το Σύνταγμα κατοχυρώ
νει μεν τή1ν έv 'Ελλάδι έπι,ιφατοίίσαν θρησκείαiι, προστατεύει δμωι;;
καί τας δημ
, οκρατικ
, c'χς έλεuθερίας του άτόμοu, πpς,.>τίστη των όποίων
εiναι_ ή έλεuθερία της συνειδήσεως. 'Όπου υπάρχει άθέμιτος προσηλu
τισμ�ς κα! έ �' οσ�ν �ίίτος δια;rrράττε;αι ?ντως, πρέ.πει 6ε6αίως να:
,
,
έπισ;νρη τας εκ_ τ�u νομ�υ κuρωσεις. Αλλα κατα τας νομίμους δια-
,
,
τυπωσεις και με τας νο'μιμοuς και σuνταγματικας έγyυήσεις».
ΊΕ,� κα'Το1κννευδι, ή <<Συζήτησις>� τονίζει τα ,άικόλοvθα είς ίπτιφάσπι
σ:v της όψειiλσμένης 6ρηu,κεuτι-κης και πνευματι1<ης έιv γένει t;λεvθε-
ρια ς :
�<Καί, ακόμη κάτι; Δεν πρέπει να λησμονίjται δτι υπάρχει μία.·
δι�θνrι_ς συμ6ασις περι προ':σ-πίσ�5 ;Cw δικαιωμάτων του άνθρώποι.ι
_
κc_:χι των θε• μ1ελιωδ�ν ελεu&εριων και uπαρχει ό νόμος ύπ' �ριθμον 2329'
της 18)21 Μα,ρτιου 1953 κuρων διά την Έ-λλάδα την δι,ε&νίj αύτή�
σύμ6ασιν. 'Ότι, κατα το sχρθρον 9 της συμβάσεως αιίτης, «παν πρόσω-

εν

αν
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Ύ ,δι,καιοίiται εlς την έλεuθερίαν σκέψεως συνειδήσεως και θρησκείας.
' δικαίωμα τοίiτο έπάγεται την έλεuθερίαν άλλαγης θρησκείας η πε
ιθήσεων, ώς και την έλεuθερίαν έκδηλώσεως της θρησκείας η των
εποιθήσεων με, μονωμένως η σuλλογικως δη,μοσίι;-ι η κατ' ίδίαν . .. ».
οιπόν; Θα σε6ώμειθα την σιJμ6ασιν αύτην η θα TTJI\I γράψωμεv ε!ς τα
'Ι'Ι'αλιά 1μας rπαπούτσια; Θα μείνωμεν δημοκρατία η θά καταλύσωμεν

την δημοκρατίαν, άρχίζοντες άπο την πνευματικήν της θεμελίωσιν, την
έλεuθερίαν της συνειδήσεως;
Και -δια
τ,ελειώνωμεν. Θέλομεν ή 'Ορθοδοξία μας νά άγωνίζε
ται Και VCX καpποφΟp\} f. V ΤΟ ς TOU πλαισίου των δημοκρατικών μαι;
έλεuθεριων, η ζητοϋμεν έν ονόματι της Όρθσδοξίας νά άνατρέψωμεv-
το ·πολίτεvμα, να ,καταλύσωμεν την δημοκρατίαν; "Αν το δεύτερον έπι-
διώκωμεν, ας το διακηρύξωμεν καθαρά. Άλλ' δ,τι θά γίνι;ι να γί111ι;ι
έν έπιγνώσει.
ΚαΊ πρέπει νά εχοuν τούτου έπίγνωσιν δλοι δσοι πιστεύουν F,ic;.
τήν Όρθοδοξίαν, την άλώ6ητον και άμόλυντον, ή όποία δέ.ν άνέχεται
-πρόΟ'μιξιν κρατικ
'Αλλά πρέπει νά εχουν·
- ης οίας εiς το κήρυγμά της.
τούτου έπίγνωσιν και δλοι δσοι οντως πιστεύουν ειίς την δημοκρατίαν.
Δια τοϋ άγωνος ύπέρ της έλε.υθερίας της σvνειδήσεως έπεκράτησmι
είς τον κόσμον ή δημοκρατία. Και διά της έ-πΊ διαφόροις προψάσεσιν
ύπονομεύσεως της έλευθερίας αύτης άρχίζει της δημοκρα-τ ίας ή κατά
λυσις!».

νά

ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕλΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ

ΕΝ
ΤΩ ΜΕΤ ΑΞ.Υ ή 'Ειι<κλησία της 'Ελλάδος έSγινε στόχος δριμυτάτωv
έτr11κρί1σεων γιά τήν άπτό ασί της ν' άπτόσχ�:� τοΟ πανορθοδόξ'Οu συ�δρί

ψ
οu της Ρόlδου, τrou σuνεκαλειτο άπο τον Οίκοuμεν11κο Πατριάρχη Κων
σταντι,vουπόλεως πρός έξέτασιν rπροσκλήσεως τοΟ Βατ11καν'ΟΟ νά σ-rα
λοΟν άντ ιrπρόσωποι - παρατηρη,ταi της 'Ορθοδοξίας σέ. σύνοδό 'ΙΌU,.
με άπώτειρο σu<crττό τήν άποι<ατάστασι στενώτερης έπαφης .μ1εταξu των
δύο ιμΘγά:λων 11<λαδQν ;,ου ΧριστιανισμοΟ. Ή 'ΕΚ!κλησία της Έ,λλάδος
έ)('Οlρα�κτήρισε τήν σύνοδο της Ρρδου «όλεθρίαv όρθοδόξως καί tθνικως».
Αίrrη την ό:ρνη,τι,κη στάσι της Έλληνικης 'Εκκλησίας rέσχολίασαν
! ές Ιέψηιμιερίιδες. Ή «Μ0011μορινή� μεταξu των άλλ.ων εyραψε:
rπαλλ
w
« / σως να �X,JJ ,δίκαιον ή 'ΕΚΙκλησία της 'Ελ,λάιδος •έπi της ούσίας.
Ε!ς η\'J έπτοχήν μας •και αύτοΟ ό:κόμη τοΟ ε'ίδοuς τα προ6λήματα ·δέ.ν
,&ντι1μετωπίζονται ιμε δοyιματισ1μούς. Τηv '15Ι<J«.ληισίαν ,όrιτο-τ�ελοΟσιν οχ ι μό
νον ol διοικοϋv11ες αύτήν,
καί ο! πισ'Τ'Οί. Και ο! πιστοι ε,χουν ώς παλίται της 'Εικ•κιλησίας - το δικαίωμα της πληροφορήσεως, δπως
εχοuν καί το δώρον της κρίσεως καί της ιλ·ογικης άνα�λίισεως. Δ ιαιrορουν,
λ,pιιπόν, εvλόγως: Διατί θά κατ<αστραψοΟν ή 'Ορθοδοξία 'Ι<αi το ΝΕθνος ά�
σvvέ�λθοuν είς την Ραδcν οί άντιπρόσω,rοι των Όρθαδόξων 'Βκικλησιων
και ,έξετάσοuν ικατα: πόσον vπά�ι δuνατό'Τ'ης καιι 5-1δειξις έvάρξεως
διαλόγου μέ. τηγ Κάθολ1κην 'ΕΙ<J1<1λησίαν; Διατί ή Έλληνι,κη 'Εκκλησία,
έψ' ιδσον γνωρίζει την άiλήθειαν τήν ικρύπτει ίιπο τον μόδιον; Δ ιατί δεν
,μάχεται δια την ό:πόιδειξίν της και τον θρία;μοόv της;
Δυστυχώς, διά μίαν άκάμη φοράν eπpuτάνεοο-εν αύτό το rπvεvμα
του ιδuσtrriu:rou ά;πο;.,.ονωτισμοίι, τό όποιον χα�ρα�κτηρίζει 1καί σιΝλας b<
.δηλώσεις της διοικήσεως της �ΕιΙ<Jκλησίας. Θά ήοijάνετο κανείς τον πει
σuναγάγΙJ το σvμπέρασ,μα ότι ό άττομονωτισtμος αvτος προραοu,ι.ον
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κ π,pοσωποuv την Έ,'ΚΙΚ η,δίδει ,aλλειψιv αύτ.οπεποιθήοεως •έ1<1είνων, που έ
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,μη συλλάβει έξ
συνεχώς ,και ταχύτατα ,μιεταοαλλοιμεvος ,κοσμος».

«ΔΕΝ ΖΩΜΕΝ ΠλΕΟΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙω�Α»

Η

ΔΥΣΦΟΡΙΑ των 'Ορθοδόξων Χριστιανών δεν η;εpι�pίσθr,ΙΚε, �ν
1
'Αθήνα. 'Εwεξε:τάθη και στίς έπαρχίες. 'Η έοδαμαδιαια εφημ_εplδα τ�ς
Τριπόλεως «'Αrλήθεια» έγραψε ΤΟ άκόλουθο πι κρό, ,&;J,iλα οχι όlδι,\<ο σχολιο:
•
<�Κόπτονται λόyοις ο\ ίθύvοv-rες τήv '5κ.ΚJληισίαv μας, κατα των συ"'<1δpίωv είτε των Χιλιαστών εΤvαι αίιτά, είτε των Τε1κτόvωv, είτε ικ αl διορ;
θόδόξα ,ε,ίσέτι. 'Αmειιλοίiv άvτι-σ�υyκεvτpώσε,ς, άpας ικαι ,δεν yνωρίζοιμεν
τί άλλο. Οι)δεμίαv συ-μπάθειαν τpέ,ψομεv προς τούς κ. κ. Χιλιαστας λόγω
τού ψανατισμοϋ των, Δέv γvωρίζαμιεv πολλα π:pάγ1ματα ιπεpl Τε1κ.τόνων,
όσα ,όμως γvωpίζαμεv μαλλοv σ,υμπα:θείς τούς καθι•στοuv .είς το ,κοινόν
σ'iσ�θημα, λόγω ηϊς εύρύτητος των ,άντιλήψε,ώv τωιv, άiπο των χpωιμά:των
,ων άνθρώπωv μέχρι της εpγοις 6οη.θείας. υQσοv ΙCl'φOPCX την διορθόδο
ξοv Σύvο>δοv, είς τήν όποίαv •έπίσης μέ π
, νευμα με1σωωνι1κόv, ,άνηδpα ή
Έπίση,μος 'Εκ!i<ιλιησία ,μας, ας θέJση ό Κύριος ,ψυλαικήν τω στ6ματί ιμας.
Δ1ερωτώμ1εθα ομως: Δέv θα ιάvτ1ληψ9η κάΠ'ΟΤ,ε ή Όρi:Jόδοξος '5λληvι,κή
ΈΚΙκλησία η μαλλοv ό ίθύvωv Κ.λη,ρος της, δτι _ό .καιιρός των .λόγωy ικ αι
της νοοτροπίας τοϋ Μεσαίωνος πcχ;ρfιλθεv; υΩσ-nε άvτι να άσχολήται με
έπουσιώδη δηθεv δογ,ματιικα ζητήματα δια τα όποΊα ό ,Λαός •ούδό.λως -·
διότι δεν τα άvτιλο:μ6άvετα, - έvδ,αψέρrΞ:Ται, να στραφη προς τήν με
εpγα άπόδzιξιv και έψαρμοyήν τής Διδασ•κα.λίας του Χριστού; �Ενώ ου
τοι ένδιαψέρονται •και ασχαλουv-rαι rμε τήv 1κΟΥΙοπέJρασίν των άψ' έvός
και τήιy ιδια v-.όγων και άπειrλων, σvγ,κράτησιν τοϋ Χριστεπωvύμου '!Τ'.λJη,ρώ
ιματος, τό όποΊοv ηδη άλλα και συνεχώς άπομα:κρύνεται της 'Εικκληισί
ας, άιφ16ως έξ αίτίας της ,αικ τιικης αύτης;».
Η

.Ε

ΔΙΑΤΙ,ΜΗΣ I Σ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΔΕΙ ΟΠλΑ ΣΤΟΥΣ «ΑΙΡΕΤΙ ΚΟΥΣ»

ΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ητο και ή άντί·δρασις των άπ.λων άνθρώπων -rοίί
.λαοϋ. Σ' •έ,πιστο.λή προς τό «'Έ)θvος» ό Άντ. '5λεuθεριάiδης ('Αναγ�εννή
σεως 84, Νέα Ί ωvία), άψοϋ ζητεί' να ληψθοuν ,μέτρα ιέναντίοv των ξένων
Θρησ1κ.εvτι1κωv ιτ:rροπαyανδωv
rδέν παιpαιλιείπει να τονίσι:� οτι 1ίιπάρι,cει
και ενας ταμευς, διπου ,ή ίδια ή ΊΕιΚΙΚJλησία όψείlλε, να δράτσι:� τιτρος εμπρακτον άντι•μετώπισιν αuτωv των προπαγανδών.
«Ή .έιii-ίσημος '51<1κλη:σία - ιεγραψε - πρέπει ικαιpίως να πατά
'ξ r.i τήv άπαράιδεκτον και Τflρός τό κοινοv θρησκεvτικον αίσ,θη,μα 'Πpοσ
_
ΙΚpουοιJσ'αv 'Κοσταλόγησιν ,και διατίμησιν TQv ίεpων Μυστηρίων ,κλπ ώς
.
όpθότ<;'α ιδ �ιφ;ΧΥής ίι;ροκήρυξ 'Α
, θην�v π. Αύγ. Καντιώ'της προσφάτως
εισηγηθη ( _ι1&ε « Εθvος» 30-.7-63), Δεν έvνοοί'ψεv έπl τέλους οτ
ι το
«δώσε .,τόσα .. ·;> ιδι� τό δεΊνα ί,εpόν Μυστήριον, �Τναι ενα
π,ρώτης τά
�εω5 ο;ηλο� Ι?ια τους κ_αιροψ�αικ.τοuντας α1ίρετικ, ούς; 'Αλλοίμονον,
η·�εις -ειις το ι• δι,κ,ον ιμας ε,ργαστηριον χαΛΙκ.εύωμεν ιδτι1λα 1με
τά όπ'οί'α θά
μας π�ειμήσουν. (<<Χα.λεπωτάτη γαρ (-έστiν) άδιrκία ε)(Ο
,
1JΟ'<Χ �αι ('Α• ριστοτέJλ'Οuς Πολ. Α. 2, 34 )�.
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Ο ΠΛΗΘΩΡ I ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
«ΜΕΤΑΘΕΤΟΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

ΩΤΕΙΝΗ άκ:rίνα θα μποροϋσε να άποκληθη ή ένέργεια τοϋ Μη
τροπολιτου Θεσσαλιώτιδος κ. Κυρίλλου, ό όποίος άπέκρουσε,ν α'ίτημα
τοϋ Νεοχωρίοv Καρδίτσης προς άνέγερσιν έκκλησίας.
των κατοίκων
,
«ΑΙ έκκλησίαι που ύπάρχουν είς τό χωριό σας - εiπεν -εΤ1ναι
άρκεταί. Δέν χρειάί,εσθε άλλη. Να φτειάξωμεν είς ολα τα 6οvνα έκ
κλησίες δεν το θε,ωρώ σκόπιμον. Τό θρησκευτικον συναίσθημα ·δεν καλ
λιεργείται· μέ την vπαρξιν πολλων ναών. 'Ένα πνεvματικον κέντρον μέ
6ι6λιοθήκην θρησκεvτικωv ,και αλλων κοσμίων 6ι6λίων καi μέ α'ίθουσαν
δια συγκεντρώσεις των μαθητων των κατηχητικω1ν σχολείω,ν και δι' έκ
πολιτιστικας διαλέξεις είναι προτι μότερον άπο την άνέγερσιν ένος
&περαρίθiμου ναοϋ».
Ό ίεράρχης αύτός έκήρvξε κατ' ουσίαν μια θρησκεvτικη είρηνικη
Lπανάστασι, άλλα διόλου άπίθανον να χαρακτηρισθϊj ώς ... 6έ6ηλος
καί άντιχριστιανός. Το όλιγώτερο, νά μείνη μόνος. Διότι «περί αλλα.
τvροάζουν)) οί ίεράρχαι.
Ι}ερί αίπων iέξεφράσθη με' σκληρότητα ό μητροπολίτης Έλευθε
ρουπόι-εως κ. Άμ6ρόσιος σέ τηλεγράφημά του προς την Κv6έρνησι
και τήν Ί ερα Σύνοδο έναντίον της σχεδιαζομένης
έπαναφορας τοϋ
«μεταθετοίί» των ίεραρχων. Τό κείμενον τοίί τηλεγραφήματος:
« 'Επισημαίνω 6αρvτάτας ύμετέρας είιθύνας δημιουργίας νέου σά
λου είς την 'Εκκλησίαν, δι' έ"δεχομένης έπαναφορας έπαράτοv μετα
θeτοϋ. Ί ερο ί κανόνες καταδικάζοvν τούτο, ορίζοντες καθαίρε,σιν και
iσό6ιον άφορισμον κατα μετατιθειμένων έπισκόπων. Έπιδιώκοντες με
ταθέσεις, έμψανιζόμεθα είς ομματα έκκλησιαστικοϋ πληρώματος
ώς
- χρυσοθηραι. Ό επίσκοπος δέον οπως μή λησμονη, οτι τυγχάνει ίσό6ι
ος καi άμετάθετος πατηρ και ποιμην όλίγων
, η πολλων ψυχών, ας ένεπι
στεύθη αίπώ, παρ' άξίαν, δεξια τοίi Ύψίστοv. Θεοφόροι πατέρες με
φωινην στέντορος διακηρύσσουν. οτι α'ίτια κατηραμένου μεταθετοϋ είσι
φιλαργυρία και κενοδοξία, πάθη ,δηλονότι ταπεινα καi όλέθρια, ίιφ' ων
δεινώς χειμάζονται οί την μετάθεσιν έκάστοτε έπιζητοuντες έπίσκο
ποι».
Καi μία λαϊ,κη άπήχησις:
«'Εάν δεν σπεύσεη: νά τοποθετήσετε μητροπολίτη εί ι: την κενην
μητρόπολίν μας, θά φέρομε έμείς παλαιοημερολογίτη έπίσκσττο» ...
Αύη11ν την άπειλην διατυπώνουν κάτοικοι της πόλεως Καλαμάτας,
δια προσφάτου άναφορας των προς τόν άpχιεπίσκοπον 'Αθηνών.
Παρόμοιαι ά,,,ειλαί, σημειωτέον, διατvποuνται ηδη καi άπο πολ
λας αλλας κενάς μητροπόλεις, αί όποίαι άνέρχσνται συνολικά είς δέκα ..
Το ολον θέ,μα θά άπασχολήση έvδεχομένως την Σύνοδον της Ί ε
ραρ�ίας τον τρέχοντα μηνα Όκτώοριον.

ΑΙ

Σ

ΑΠ.ΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΌΞΟΥ
ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΧΕΤΙ1ΚΑ μέ τήv Πανοpθό5ο§::ον Σύvο.5οv της Ρόδου, περi της δποίας
άvεφέρα,με 1καi πιο πάνω, αύτή σvνr,λθε άπο 26-28 Σεπτειμορίοv μέ
την 'σuμ,μει τοχήν 'Ι εραρχων ,ά,το ιδλας τό:ς 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας ·roίw
ι<όσιμοv. ·π-λήv της 'Ειλληνικης. Καί:

,.
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1. 'Εικη,ρ ύ)('θη κατ' άρχηv vττερ της �vώσεως όλων" των Χρι<;τιmιι "
-έκκ&--ησιώv, ικατά το πvεuμα, άλλως ,:ε της Χριστ�αvικης θρη__σ,κ,ε� ας.
.
,
,
2. 'Αιπεψάσισ�ε vά όδευση «προς ικαταλλαγηv μ,ετα των εξω» και
-σ,uγ1<:ξJΚ,pι1μ έvως πε,ρi <<καιλλιεργείας σχέσεων, έv τc\> πvεί.\ματι τής κα: α
.Χριστόν άγrοτης, ,μετά της Ρωμαιοκαθαλικης 'Ε�κκ.λησί�ς». ΝΕιθεσεv ως
-·προϋπόθεισιv την «έπi ίσ'Οις όροις» διεξαγωγηv τοϋ διαi
- λογου.
3. '6πi της ό:πσστολης η μη τrαρατηgητών των Χριστιανικών Ό,ρ9ο
-δόξωv 'Ε,κ,<1λησιώv στην Ο!.ιωυμεvιικη Σύνοδο της ιΚαθολι:κης '5κικληισίας,
σπε ,ψασίΟ"Ιθη έκάστη Έκκλησία vά έvε.ργήσ�;� κατά όiδέσμwτοv βούλησιν.
Το ΤΤΙεριέχον τάς άποψάσεις της Συνόδου <φήvι,1μα» άvαγράφει, με
-ταξύ άλλων, τά έξης:
«Ή 'Αγία ryμώv ΊΕκ,κ.λησία, την ίστορικη.y και όρθοτόιμοv αίιτfις
πορείαν συvεχί,ζ οι;σα. ,και προς τά πρόσω χωροϋισα, ικαι έπι την τιιμίαv
και είρηvΟΤΤΙοιον αίιτης εύ9ύvηv καi άποστοληv οαίvοvσ�α, έv Ε!κτιιμήσει
δέ πάντων των αίτηιμάτωv των καιρών και έv όlκριιοεί' άξιωιογήσει της
--πανταχό.Βεν άvcημενqμέvης πCΙΙρ' αύτης ύπεuθύνου πρωτοβουλίας ικαι 6ρά.σεωc;, ώδεvσιε J<Ιαί αίιθις, έν έvότ, ητι καi έJλeυθφίςχ , την οδόν, την προς
την ικαταλλαγηv ,μετά των εξω άδηγοϋισαν.
»Συvήλ,θσμ,εν tέvταCθα έπi τc\> σ.κοπc\>, ,δπως μειλετήσωμεν άπο 1<0ιvοϋ
,!θέ!ματα ,είς τάς σχέσεις της ήμετέρας κατά 'Ανατολάς �Ο.ρθαδόξοv Έικ
�λησίας ιμετά της σε, οασ�μίας '61<1Κiλησίας της Ρώιμης άvαγόμεvα, καΊ.,
άνατοιποθέτησιv τώv σχέσεων.
..είς τήv tέπι θετι,κωτέρας πάντως οάσεως
τούτων, οπrοολέποvτα !<Ιατα: το ΠW:Uμα των 'ΙΤάtλαι i!-Ιε\Ι iJ§cryyελθέvτωv, έτη' έ
σχάτων δέ ικαι δ 10: της έv TJJ ΠαvοpθΌδόξ� Δι<Χσ1Κέψει της Ροδου' έττι 1 916. l ,
!διατιιπωθείuη ς όιμιο.θύμου των Ό,pθαδόξωv 'Εκκιλησιώv άτrοψάσ.εως
περι
, ατά Χριστόν άγάπης» μετα:
-:,•κα.λλιεργείας σχeσεωv έ:ν τ(,:ι πν-εύματι της κ
-της Ρωμαιcικαθολικη-ς '•5κκλησίας.
»Θφμήν ή,κούσcrμεv την σύστασιν τοϋ 'Αποστόλου των Έθvωv :
<,Είpηvεύετε, το αίιτο φροvεί'τε... , τι;i ψιιλαδε.ινφείc;χ είς άλιλή.λους ψιλό
στοργοι, τi:i τιμι;i άλλήλοuς πpοηγ•οί.ιμεvοι, τι;i σπoul:Ξ.i:i 1μή όκνηpοί, τ�
-πνεύματι ζέοντες, τ� Κυρί� δοuλεύοvτες, τι;i έινπί,δι χαίροvτες, τι;i προ
σευχι;i προσκαρτφοϋντες» (Β' Κορ. 13, 11 και Ρώμ. 12, 10)12).
>�Κατά τάς •διημέροι,ς Συvεcρίας της Συσ1«έψεως ήιμώv έτέ;ΘηΙΟ"αΙΙ
.:έvώπιοv ,ή,μώv τά ,θέματα της άποστσλης η μη Παpατηρητωv είς την
.δευτέραν περίοδον τώv έργcrσιώv της Β • Βατιικαvης Συvάδου, και της
δπως
.εξ ΟΙφορ,μ1'\ς τούτου προτάσεως τοϋ Οίκουμεvι,κΌϋ Πατ,ριαρχείοu
-ή 'Οιpθόιδοξος '5«κλησία προτείvη ,ι;i Ρωιμαιοκαθολι,κι;i 'Ε,κ,κλη�ίc;χ διά
J...οyοy έπι ίσοις δροις.
»Ώς προς το πpω'Ι'οv θέ;μα, καίτοι αί Άvτιπροσ,ωπεί'αι τώv με-rε
έv
Jς:οvσωv '5«.ι<ιληισιωv κατά πλιειοvότητα έξέψρασαv τάς ·ύπαpχοί,σας
τc\> θέματι ,άvτιρρήσεις, έv τούτοις έγέvετο όμοψώvως άποδaκτόν, δπως
·έ,κάστη των 'Ορθοδόξων 'Εκκ),,,ησιωv, έv τc\> είδιικ� τούτ� θέματι, έvφ
γήσι;� ιάιδεσμεύτως.
»Ώς π,ρος δέ το ιδε.ύτεροv θeμα, � Παvορθόδοξος Σίιm<εψις ήμών,
,-άποδεχΘείσα τήv πρωτοοουλίc;χ τοϋ Παναγιωτάτου
Οίκοuμ-εvικοϋ
Πατριάρχου 0<.1κ. Ά,θηναγόριου, τφότασιv τοϋ Οίι«οvμεvι,κ•οϋ Πατριαριχtείοv,
όμοψώvως άπ€Ιφάσισεv, δπως ή κατό: 'Ανατολάς ·Ορθόδοξος ήμώv 'Εκ
.χlλησία προττε.ίvη τι;i σεοασμίc;χ Ρ�μαιοκαθο.λικ'(Ί 'ΕΚΙι<ιλησίc;χ την εvαρξιv
1
δια:λόγου μεταξύ των δύο '5κκλησιών ιέπι 'ίσοις .δροις.
»Έπι τήv άπόψαu,v ταύτην fjκc,μεν πρ
, ώτοv μέv άιp,ορωvτες ε1ς -rov
�οιvόv της πίστεως ή
, μώv Άρχηγοv ,και Τελειωτήv Ίη·σοvv, Οίί το &γιον
-θέ!ληιμα «Ίνα πάντες εν ώσιv:v (Ί ωάv. 17, 21). εΤτα δέ άπο6ιλέιποντες
και 1είς τούς απο της αδιαιρέτου '5κ'Κ,λησίας ,κοινούς τοϋ Πvεuματος θη..:σαuρούς, έv τι;i πεποιθήσει
δτι ού •μόνον την 1ύπερ της Χριστιανικfjς
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��· δτι � αί
iέvότητος ε:Ιλικριvη θέλησιv τής 'Ορθοδοξίας ιέJκφpάζqμεν,
,
,rρός τήv αίrrήv άπει.Α1uvό:μεθα της σεδασμίας Ρ ωιμαιοκαθολικης Εκικ�σι�ς
�ιόJΘοοιv lπi δέ πασι καi έv έλπί1δι δτι σuvοικοιδόμοι έσάμεθα της των
·πάντων 'έvότητος, έv άγάπη έποικοδομούvτες καi «αύξάvοvτες είς αίrrov
·τά ,τάVΤ'CΧ, vος έστιv ή κεφαλή, � Χριστός;�) (ΊΕφεχr. 4, 15 ).
»' Ι•δού έv · σuνόψει ο! άπό Θεού ε@-ογηιμέvοι ικ<φποi τώv έργασιων
,ή-μωv. Καρποi σuvοχfις, ,καταvοήΟ'εως καi άγάπης, είς 1Κ'αταλλαγήv καί
.tvότητα �δηγούvτες.
))'1-1 'Ορθόδοξος ήμώv '5κ,κλησία έ.χώρησεv η,δη ιέ,πi το �ργοv, τό
γόvιμοv ,καi αιrοδοτικοv καi άvογει vύv τήv ίεράv όδοv της έv Κι,•ρί� συ
'\Ιαvrήσεως καi τιού έ;κικλησιασηκού διαλόγου;�).
Λ

. ΑΝΤΕΓΚλΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ε

Ν ΤΩ ΜΕιΤΑ.ΞΥ ιhσrιμειώθησαv eλιδερες άvτεyκιλή.σιεις ,μεταξύ '1 ε,ραρ
χωv Ό")(ΕΤΙΚCΧ με τήv ,μη σι.φμετοχή της 'Ελληvι,κης 'ΕιΚΛ<λησίας στην Πα
•νορθόδοξο Σύvc!3ο της Ρ,όδοu.
Είς ιάlπάvτησιv πε�ικοπης τού λόγου τού Μητραπc-λίτοu Ρόδου ,κ.
Σπυρίδωνος, κατά τηv όττοίαv ή Έλοληvικη Έκκιλησία <�μυωπάζω>. έδη
")\ώθη άπτό τό πφιδάιλλοv τού Άρχιεπισ,κόιποu Έίλιλάiδος Χρuσοστόμοιι
•ΟΤΙ <ίιπάρχοuν �ΟΙ σοοαροi ,λόγοι, πού ,έ,πέοαλαv την άποχή_
Καί
κατηγγέλ!θησαv, ,έμμέσ,ως, οί ιμ,ετασιχ,όvτες της Συνόδου ώς <�έιπί1ορκοι».
'Εδόθη είς την δημοσιότητα τό ,κ·είuεvοv τού ,δpκου τόv δποϊ•ο v
όμvύοuv οί έ:τrίσικ.οποι κατά τηv 11;.ιέρα της χειροτονίας των καi πού άvα
•ψέρει:
«Πρός τούτοις, ,ά,τοδέχαμαι τάς άγίας καi Οί,κουμεvιικάς έπτα
Συνόδους, α'ίτιΙΑες έπi ψυλακ�;\ των σεπτώ.v δογ,μάτωv συvηθροίσθησαv,
,<Ο!θΟΙμολογω τούς •ύπ' αύτώv διωρι,σ,μένους στέιpγειv καi φuιλάττειv κα
νόνας ·καi τας άγίας διατάξεις, &σαι τοίς ήμώv ,Πα,1ρά.σι ικατα διαφό
_ροuς ,καιρούς ικαi χ,ρόvοuς έτυπώθηc,,αv, πάvτας σϋς άποιδέχοv;,αι σuvαπο
δεχόιμεvος- καi οϋς ιάποστρέψοvται, σuναποστpεφόιμ, εvος- ετι •καi τηv ,έκ
κλησιαστικήv είρήvηv όμαλογώ διαψuλάττειv ... :ι).
•Εκ 'τ1ού δρκοu αύτού ----;ττροσέθεσεv έκπρόσωπος της Άρχιεπισ,κο
,της- άς κ,ρίvη έJκαστος χριστιανός ποίος είναι ό Ιέ'!Τίο�ς.
'ΑΟ'φαλώς, ,έvvοούσεv ότι «έ,πίορκοι� εΤναι οί σuνελθόvτες είς την
'f>όδοv, !διότι έστω ικαi ικατ' άρχηv καi έπi 'ίσοις ,δ,:,οις, ,έδέ�θ,ησαv να
,άρχίσι;� <cδιάλογος» με την Ρ�μαιοκαθολι,κη Έκκ
, ,λησίι::χ, μi άiλλα λόγια
,
δέv άποστρέψοvrαι τούς άποστpιεφcψέvοuς τάς ,άποψάiσιεις τώv Όρθοδό
-ξωv Σuvόδωv .. ,
'Επίσης δ
ι 'Αρχιεπίσκοπος ικ. Χρυσόστ::,μος, άπαvrωv είς τόv περί
-<φ,uωπιικώv:�- χαρακτηρισ.μό τού Μητροιτrολίτοu Ρόδου. τού εγpαψ�: ,έπι
·στολή, δια της όποίας τόv πα,pαπέμ,πει είς τrεpι,κοπηv της <<Άποκαλύ
-.ψεως» (ΙΚεφαι\αιοv 3ov, παράγραψος 18), ,εχοι,uαv ώς έξr1ς:
« ... ούlκ οiδας ότι σύ εi δ ταλαίπω,pος καi ,έλεειvός ,καi πτωχός
�αi τυφλός ,και γι.ψvό-ς, συ�μ6ουλεύω σοι άyοράσαι παρ' ,έ,μού χ;pιJΙσίον
,τ,επυρωμ•έvοv έι,< ιττυρός, 'ίvα τrλοuτίσης- καi ί μάτια ιλευκα 'ίνα περιβά;λη·
�αi ικολλύριοv �γχρισοv τούς όψθα,λιμ'Ούς 'ίνα ολέπης».
ίΕΝΑΣ «ΤΑΠΕΙΝΟΣ» λΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Ε

ΝΩ τ,έ τοια λόγια ,έχ,ρησιμοποιούσαv σί "Ελιληvες '1 εράρχαι μιεταξύ
των καi yεvι,κά τέτοιο κιλίμα έχθρ�τητος •έιδημt'Ουpγοϋσαv όχι τr.λέοv γιά
_

.•
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τους Καθολ ι κούς, ά,λλα για τούς ίδίους τους 'Ορθοδόξους, ιε,ίς την Ρώμrr
συνήλθε την 29ην Σεπτε.μβ.ρίου ή Οίκοuιμεvικη Σύνοδος της Καθσλικηι;;
'&.ι,<λησίας, έvώπιοv της όποίας ό Πάπας Παϋλος ό 6ος _ έικήρυ§ε τήΙJ>
cr�&;«ηv μεταρρΙJ€Ιμίσεωv στην '5Κ!κλησία, έvώσεως ολωv των Χριστια
νών καi εvαρξ ιν ιδι-αJλόγοu ,μεταξύ της 'Εκκλησίας ικαi τοϋ συγχρόνου,
κόσμου. Για τόv χωρισ,μό των Χριστιανικών Έχκλrησιώv έξέψρασε την,
6α1θεια ιλύττη του καi εΤ'Πε χαρακτηριστικά.:
«Έαv ,καΞ>' οίΌvδήποτε τρότrοv είι9υvώιμεθα δια τόv χωρισ,μόv αυτόν,.
ζητοvμ1εv τCΧΙΊΤειvώς σvγχώpησιv άπό τόv Θεόv και άιπό τους ιάδελψούι;;.
μας οί όποίοι πιστοzύουv δτι τους εχομεv πληγώσει.
»Όσον άψορα ήμάς, ευχαρίστως συγχωp�οuιμεv έικ,είνους που έπιλή
γωσαv την Καθολι1κήv Έ«:κ•λr, σίαν 1καi λησμοvοCψεv τα δσ α ιμάς ιέπροξέ
νησ, αv κατα τήv διάρ<ειαv τοϋ ιμCΙ1κροϋ χω;.>ισμοϋ. Εϊθε ό ούράvιος Πατηρ.
ι·α εύδοκήση καi να άκού,ση τας ,τροσευχάς μας καi να μας ι5ώση πρα
γ,μ α'Τικηv άιδελφικηv είρήvηv:ss.

ι •

•'

Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ
ΑΡΚΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Β ΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ μπορει να θεωρηθη μια αλ�η περικοπη της όμιλίαι;
του Πάπα Παύλου τοϋ 6οι,.
«Ή Καθολι,κη 'Εκκλησία -εΤπε- προσβλέπει πέραν των συνό
ρων τοϋ χριστιαvισμοϋ. . . προς τάς αλλας θρησκείας, που διατηροϋ�,
τ η•v α'ίσθησιv καί εvvοιαν τοϋ έvός άvωτάτοu, ίιπερ6ατικοϋ Θ εοϋ - το�
δη,μιοuργοϋ».
Ή περικοπη αuτη -στην λογική της προέκτασι- άποτελε'i κα
ταδίκη της μ ι σ α λ λ ο δ ο ξ ί α ς. Πρέπει vά εΤvαι σεβαστές ολες οί
θρησκ•ειες πού βασίζονται είς την πίστιv περι ίιπάρξεως ανωτάτου δη
,μιοuργοίί καi κηρύσσουν ενα ήθικό νόμο.
'Από την άποψι αύτή θά πρέπει vά εΤναι σεβαστός και ό Τε
,κ τ ο ν ι σ μ ό ς, ό όποιος, χωρiς v' άποτελf\ θρησκείαον, · απαρτίζεται
άπό π ι σ τ ο ύ ς διαφόρων θρησκειών, ένω.μένοuς είς την πίστιv περι
ίιπάρξεως Θεοίί καί είς τόν σεβασμό κάθε χωριστης θρησκείας, (ίτοι,
στην πραγματικότητα, άποτελεί εvα τόπον συναντήσεως καi συνεργα
σίας εύσε6ών άvθρώπων, άδιακρίτως τοίί θρησκεύματός των, προς το
ιδεώδες, τό όποιον θέτει ηδη μια μεγάλη 'Εκκλησία, οπως ή Ρωμαιο
καθολική.
ι
Άλλα έάν -Βάσει πάντων των άνωτέρω- δέν θέλουν αl Έκκλη
σίαι v' ανταποδώσουν τόν προς αύτάς ίιψrηλόν σεβασμόν τοίί Τεκτονι
σμοίί, τουλάχιστον ας τον αφήσουν ανεvόχλητον, οπως καi αύτός καμ
μίαν 'Εκκλησίαν δέν ένοχλεί. Τό οτι δέχεται στους κόλπους του πι
στούς πά'σης θρησκείας δέv τον κατατάσσει είς τους έχθρούς ·κάθε θρησκείας ξεχωριστά, άλλα -τον κρατά π ρ ω τ ο π ό ρ ο v -της παγκοσμίου,
θρησκεu-τικης ανοχης καi συνεργασίας, ένός αίτήματος τ η ς έ π ο χ η c; p. α ς περισσότερο παρά ποτέ.
ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙ ΓΥΠΤQ·.γ"
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ι
�

ΈΥΑΓΓΕΛΊΟΝ·
Κ-ΑΤΑ ΘΩΜΑΝ

'

ι�.

Κατά την άπό�οσιν τοu κ�
ΣΤ. Α. ΝΙΚ Ο ΛΑ Ϊ ΔΗ

ι,ϊ< . ·
5;:.·

ϊ

Oi . ά.ναγνωισ-ται του ΙΛΙΣΟ '
,-.ωρίζοιυν, οειnάίως, οτt έκτος' της,
&.ναχ.αλ&φεως. των 1tεpιφήμων χsι-·
� "{)οιyράιφων του Κουμpά.ν , της Ν ει
'Ιt..i·· •.· χ.ρας (e)αλάισ-σ� χ.αί ά.σ--1.έτως ,προ;
t ... � cιύι�ά., ά.νεχ.α'λύψ-θηιrαν το .1945,
πλ .,,σίον των έρει1tίων τοϋ ά.ρχα!ου
J_
Αί� .· · Χηνο&σχ.!ο, υ της 'Άνω
"w_•
.
. γ..ύπτου,
ά.πο την- �καπάνην χωρ:,.
x.<iu, εντος πηλ'ινου ΠtV"ου, ε, υp:c,χομ-ένου εις τάφον ά.pχαίου Κ<Jt
μητηpίου, 13 -πάm�pο� γραμ..υ.έν<Η.
;.-: · !i� την, κοmηκην γλωισ,σαγ. · - Τό
�--�--- -ίfι;,p,ιεχό'μενον των πα.πόρων- -'ι.9
��·
Jtε!μενα- άναψέ?Ιεiτα.ι εις την άπόχ.pυ,ψον · Χp_ιιιf!ια,,,ιικην ψιλ<�λογίcιν χ.αl τον ΓνωιιrτιΙχ.ι,σμόν. Είναι 3
:.·
Ά,π<Jοκαλύφεις:
'Ιαχ.ώ,Gου,
Π έ
1
\. • ·;�ρ(J,u; •-1[ιχύ'λου. ΕΙνα� ιπρά.ξεις Π J-:
� .. �eou, Διά-λο,yος · Σ•ω-.η190-ς, ΒιfJλίον
-Θωμα, ΕΙ)αγγέλιον Φιλ!'Π'Που χ.αί
,Ή Εύα.γ.γiλω..ν .Θωμ� Είναι έιπ!σης
πα.eά.ψρα.σις Ση-θ- η Σήμ_ , . "Τπατο�
.··; ;· '.λλλ�ενής, Μυιστικη Βί!b-λ<Jς Ί
.· �. · ωάιν-;ού χ.αί · διαιq:ιο,pα. �pγα άναψε,: ,- �όμενα, εις τας . διιδαtσiχ.αλίας -'Ep·:· ._μου ου Τpι,σμεγ,ί,σ-rο-υ. -_
. . , · ΕΙ.wι.ι φα..νε�η .ή προέ:λευισις τοίi
"· , ,t111ερ1,-χφένΌu ,5ων, έν . λόγφ παιπύ�
'Ε"-,�--pi»i._.,άji-o Γνω-σ:.ι�ι.ας πηγάς.
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χ.είν<> οιμως, μειrχ!;Ί, των εύpε-θέν
των χ.ειμέ.νων' το ό�οί· ον έκ!νη<ι !\
'Ιtεpιισσότ- ερον 'το.. έν-δια'φέpον τωvι
.,ιlδιικων, είναι το «Κατά. Θωμα,;
Εύαγγέλι<iιν», το ό1tοί, οrν �π
- Θτελ.,
μίαν συλλογην ,διιδ'αισκαλιων
τοίi ·
'Ι η,ιrοϋ, δι' άiποιψ-θε.γ;μά-των καί -τ;α
?α.οολων, δυν· αμένων . νά. πσ.ραfJλ·η-θοϋν Π?Ος τας- δι&α1crκαλίας τω1 τριων πpώ-των κανονικών Εύαγ
γελίων, έπηρ.αισμένων 3μως εις
Jyo;J.λrι. _?"ψεία ά.'Πο _τον Γνωιστιχ.l
σμόrν.
�
_
Το lν λόγψ Εύαγγέ�ι,ο-v, το�
ό,πο,ου συγγραιφευς έμφαν!ζετχι ό .
'Λποο-τολος Θωμας ό Δ!θ υ,μ<J-ς, χα
pαικτηριζόμενος ώς «άιδελφ2 ;' . ·τ<J&
'lηcroϋ)), δέv η-το αγνωστ,ον είς. τη•/
ά.(lp!α..ν Έκχληισί�ν:, -.Ό 'Ωριγέ
νης, <ι Εύ.σέlbιος, ό Ίmόλυτος, τό
ά.ναψiρουν, ό δέ Κύριiλλος- άιπ,αγο-· ·
Ι
•'
I
�
'
\
,
Ι
ρευει ε,ις wυς π�ιrτ,ου_ς την ·σ.-ιαγνωσίν του, Υσως λόγφ · της έκ τοί),
Γνωσ'τικιτη.ι.,ου προε- λεύισεώς των •.
Τουτο έvΙδέχεταιι να . άιπε�έλε.ιrε
και τον λόγον της έξαφανίσεώς
τ,ο.μ,

.π ολ'υς εγενετο
• '
'Περι' αυιτου
• - λ;.
ογος ώς 1tει?ί «,πέ.μπτου>> Εύα.γγε
λ(ου.
Oi �ιδικ<J-ί δέν σ�ψων,;ιυ,;,

,. �
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.είς σ.ύτον τον χ·α?. α.χτηρισμόν, διό
't't παλ:λα. εinι τα μ'η χα�οvοιά.
Εύ αrtrέλια. 'Εν προχ-εψ.ένφ -πρό
.κει't'α.ι 1tε?ί z.ειρ·ογρά:φου. χα.τα.πλη
.κτιχης κα.λλιγρα:φία.ς,
ά.ποοιοομέ
'VΟU είς τον 5ον η 4ον, ίσως .ιαι
.είς το,.. 3ον μ.Χ. ,αίων:t., κα.ί συνε
-πως ή πα.λα.ιbτη; τ<;υ
οικα.ίως
�ψο.σελκ&ει την π�,,σοχην των εί
:Οικων.
'Ενοια.φέοον εΙ•ια.ι ν!ί σηv.ειω-θτ1
εί; την
:Οτι "Ιt:t.?όt.ι.·οι- ον κείμενον,
«Ελλη:νικ·ήν, μέ τον τίτλeι•ι ((Λόγοι
"tOU Ί η σου», εΙχεν άν:t.κ:t.λυφ-θ-ϊj το
1·897 καί 1903 · εί; την Ό!;ύ?ρυγ7..0-ν, μικράν 1tόλιν της λίγ&π't'.οι,
'ΠfΟς τά σύνο?α. της, Λιbύης. Μέ
-την a,ι:t.φοοάν οτι το Έλληνικcν
κείμενον των πα.1tύοων της
Ό"ξυρρύηου πεοιείχεν iλά.χιστα. α.ποΙσπ
. ν>τι του r.λή ρ ου-;
, άσμα.τα. ενα
.κειμέ·νου 't'OU «Κσ.τά Θ ωμαν Εύα.γγω.ίου»
των είψr;μ ά.των
του
�η•ΙΟΙbΟΟΙΚίου, το ·όποιον 'Π?Ο·q>:t.'Ιως
.είναι με.ιτάJφ?�σtς ε'tς τ"l}ν, κοπ�ιχ1Ιv
έλληνικ,ου
yλωιmσαν τ,ου ά?zικου
κειμένου.
Με.-τα.φέ?οιμεν το κείμενον των
:ι.οπ
. τικων χειοογρά.φων του κατά
Θωμαν Εύα.γγε'λίου, είς οημο:σιευ
-Sε-ίιrα.ν άιπόοοισιν του Χ. Στ. 'Α.
ικολαfοη. γενcμένην λί:ιν έπιτ:.ι
χως εί; την γλώσσ:t.') κ·α.ί το 1>. φο;
,ων κ:ινονικωv Ειύα.γγελίω Ι
κα.ί των «Λόγων του 'Ι-rισου, » των
χειοσ,γ?&,::�ων
της
'Ο!;υρούγχου,
z4οιν των άναγνωστων τ·ου ΙΛΙ
ΣΟΥ, ανευ ο-ύ'οεμ.ιας έ:ιrε1Ξη-γ-,,,μαιrι
.κης ποο-r-θ·ήκ·ης η έομηνε·ία.ς, ·η ό
-πο.ί:t. έ•ιiοέz.ετ:t.ι νά bοηrθ,·ή(rη
είς
'
,
!-'λ' • "',
σ.Λ α. ενι,εχετα.ι
την κmα.ινοησι•ι,
Χ,.1 να 'Π�?ε.�μηvεύισϊ1 τΟ κε-ί μενον.

ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ
ΕΊ"Λ,ΓΓίΕΛΙΟΝ

«'Ιδού ο! κε.ιφυμμένοι λόγοι, ους
έλάλησεν b Ίησους b Ζών, και με,.

τέγραψε θωμας ό Δίδυμος, δ 'lcw- -·;.
·. '-'
δαiος.
Και ε.Τπε11 ό Ίησοuς: «Ό δυνά-·, •,·
r
μενος έρμηνευσαι τούτους τους λόγους ού μη γεύσεται θανάτου εtς ...
τον αlωνα».
';'
1.-Και εΙπεν ό Ίησοίίς: «Ό
ζητων μη παuσάσθω του ζητησαι ;,
.,
εως αν είίρη· έ.παν δ' είίρη,θαμ6ηθή
σεται και θαμ6ηθεις 6ασιλεύσει έπΊ
της γης».
2.-Και ό Ίησοuς ε1πεν: «Έαν
οί ελκοντες ίιμας ε'ίπωσιν ύμiν>>:
«'Ιδού ή Βασι>.εία έν ούρίχν� έ
στί», τότε τα ,τετεινα του οv,
ρανου
τrροάγοuσιν
νμας
έΚ!εi.
Έαν δε ε{ίπωσιν: «'Εν τπ θαλάσ- .
σrι έστι» τότε τα δψάρια προάγοu,.
σιν ίιμάς hκεi. 'λλλ' ή Βασιλεία
του Θεοu -έντός ύμών έστιν και έκτος
ύμών».
3.--<�Και δταν
γνώσεσθε έαντούς, γνωσεται ύμας ό Πατήρ μοu,
,·
και όμεiς γνώσ�εσθε, οτι uloι έστε.
του Πατρος του Ζωντος. ΕΙ δε ύ
:�
μεiς ού γνώσεσθε έαυτούς, εύρεθή .. ι
σεσθ'ε έστερημένοι, και · ύμε.Ίς κλη
θήσεσθε «Στέρησις».
4.-Και ΈΤπεν b Ίησοuς: <(Oύκ
άτrοκνήσει γέρων, ήμέρας πεφορτι
σμένος, του έ,τιερωτησαι το παιδί
ον των έτrτα ήμερων περι τοΟ Τό,.
που της Ζωης, και ζήσεται· και.
γαρ ψανερον γενήσεται, δτι πολλόΊ
πρωτοι εσοινται εσχατοι Ι<αι γενή
σονται εΤς».
5.-Και εΤπε.ν b Ίησοuς: <cΓνώ-,.
ριζε παν το εμπροσθεν της σψεώς
σου και τότε το κεκρυμμένον άπο
σου άποκαλυφθήσεταί σοι: Ού γαρ
έ ι κρυτrτόν, ο ού μη φ<ΧΙ-'ερον ΥΕ.-;, ·
';'°
νησεται».

6.-Καi oi μαi:ιηταi αύτοU ήρώ-

-..

τησ:α.ν αύτόν: «Θέλεις, 'ίνα νηστε.ύ•
/
.
σωμΘν: Πώς προσευχηθωμε.ν, 'Πως
ποιήσωμεν την έλεημοσύνην και πώς
νηστενσωμΘν;». Και ό Ίησοvς εΤ- Ι _
πε:
«Μη ψε.ύδεσθε και δ μισείτε
μή 'ΠΟιητε• και γαρ πάντα ταυτα
φανερα γενήσΘΤαι εμπροσθt\Ι TQU
Ούρανοu· οvδεν γαρ έστιν το �fJΚα7".
λvμμένον, δ ουκ ,άποκαλuφθήσετ�ι; · __
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ιιc
· αi .ιφuπ't-όν, δ ού μη
_ 7.-- Kcx.i εtπεν ό ΊησοΟς: «Μ01ιιιαριδς έό'τιν ό λέων ουτος, ον φά
γεται ανθρωτrος, 'ίνα ό λέων γένη. ται ανθρωπος. Άλλ'
� άνθρωπος, ον φάγιεται ό λέων
ί1να ό λέων γένιyrαι
8.-"•Επειτα εΤπεν: «'Όμοιός 1:.
-στιν ό ανθρωπος φρονίμφ άλιεi, ος
:έ:ppιψε ΤΟ ΟίιΙΜ'VΟV αύτου είς την θά
λασσαν. •Ανέσvρε γαρ το δ-ίΚ· ΤVΟ\Ι έκ
της θαλόισσης πλiίRες ίχθύων μι11<ρω11, έν οΤς ό φρόνιμος clιλιεvς εu
Α)eν Ιχθuν μέγαν ιcαί καλόν. 'Α-πέρ
,;9ιψε πάντας τους μι,κρο,uς Ιχθυς είς
την θάλασσαν καί Ι:.ξελέξο:το τον μέ
-γαν ίχθuν. Ό εχων ωτα άκούειν ά�ο�τω! �
9.-Καί εΤ<ιrεν ό Ίησους: «Ίδού,
.έξηλθεν ό σπείρων, έπλήρωαε την
;χείρα αύτου σπορ&ς καί ερριψεν.
Καί α ,μειν των απερμάτων. επεσε,ν
-παρα την όδόν, καί έλθό\Ι'Τα τα πε.,/.
-rεινα κατέφαγεν αύ:τά. "Αλλα δε ε""Πεσεν έπί τα πετρώ'δη, καί δια το
,. .,_.η εχειν γην πολλην έξηράνθη. 'Έ
τερα Ε'Τ\"ΟΟ'εν έν τ4'> μέσφ των άκαν
Ιθών, και- αl ακανθαι άπέπνιξαν αύ
-rά, καί ό ,σκώληξ κατέφαγεν. 'Άλλα
�ε·επεσeν έπί την γην τήν καλην
.<Ι<αι έδίδοv ,καρπον πολύν, ο μεν έ
-ξήκοντα, ο δε έκατον ε'ίκοσι>>.
1 0.-ΕΤm;ν ό Ί ησους: «Πυρ ηλ
�011 6αλειν έπι TTJ'II γην και !δον
<αγρvπνός ε.· ίμι, εως αν &ναφθij».
11.-ΕΤπεν ό Ίησους: «Ό ού
sι.ανος παρελεύσεται ,και ό irπεράνω
-αvτου ώσαύτως, άλλ' οί νεικροί ού
ζήσονται, και οί ζώντες ού μη άrπο
ιθάνωσιν».
12.- Σήμερον -τρώγετε νeκρα
.καίτοι γε δια τούτων ποιείτ,ε. ζων
τα. Άλλα έαν έν τ4'> Φω-τί εσεσθε,
-rί ποιήσετε, δταν οντες εν γενήσε
σθε δύο, καί δταν γενήσεσθε δύο'
-ιί ποιήσετε τότε:».
13.-λέγοvν οί μαθηταί τ4'> Ί
,ησου: «Ο'ίδαμεν, οτι άψίσεις ήμας.
ίίς έξ ήμών εσεται τότε ό μείζων;>>
:Και εΤπεν ό Ίησους: «'Όποv irπά,_ γετε, είιρήσετε Ίάκω6ον τόν Δίκαι
� � ον' δι' ον ό ούρανος κα_i ή γη έγέ
.. '10VTO)),
14.-Καi εΤm:ν ό 'Ιησους προς
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τους έα�ου μαθιyτ-άς: «Συγκρίνατέ
με και ε{ίπατέ ,μοι τίνι ομοιός εί
μι;». Σίμων flέτρος εΤπε: «'Αιyγέ
λ(ι) δικαί rι> ομοιος εΤ». Ματθαίος εΤ
πε: «Σύ εΤ �δμοιος άνθρώπι�> φpονί
μ(�) καί .ψιλοσόφ<ι>». Θωμας λέγει
αύτ4Ί: «Το πρόσωπόν μοv ού μη
φθάση πώποτε έννοησαί σε, 'ίνα έί
,τω σοι -τίνι ομοιος εΤ». Ίησους εΤ
πεν: «Ουκ Θίμι διδάΟΙκαλός σοv, έ1Τει.δη ο'ίνοv μειμεστωμένος εΤ· και
γαρ έπλήσθης έ,κ της πηγης της άλ
λομέινης έν έJμοί, ην ,έκχέω έπi της
γης». ΕΤτα παρέλαδεν αύτον και ά
πεμακρύνθη: εΤπεν αύτω
λόγοvς
τρεις. 'Όταν δε έπανηλθε Θωμδ:ς
προς τούς έταίροvς αύτου, ήρώτη
σαν αύτόν: «Τί εΤπέ σοι ό Ίη
σοίίς;». Και ό Θωμας εΤπεν αύτοiς:
«Έαν ε'ίπιω ίιμίν ,και ενα μόνον λό
γον, ους είπέ μοι, λίθοvς λήψεσθε
καi λιθοδολήΟΙΘΤέ με και πυρ έξε
λεύσmαι έκ των λίθων και καταφά
γεται ίιμας».
15.-Καί εΤπε;ν ό Ίησοίίς προς
τούς έαvτου μαθrγrάς: «'Όταν νη
στεύσητr., γενήσετε ίιμ�ν άμαρτίαν.
'Ότα.11 προσείιξεσθε;, διώξοvσιν ίι
μας. 'Όταν ποιήσητιε την έλεημοσύ
νην ίιμων, κακον ποιήσετε τ4'> ΤΙ'νεύ
ματι ήμων. 'Όταν πορεuθητε όποv
δήποτε της γης και διέλθητε τας
έρήμοvς αύτης, και ,δεχθωσιν ίιμας,
τα παρατιθέμενα ίιμίν έσθίετε, και
τούς εκεί άσθενουντας θεραπεvετε·
καi γαρ ού παν το είσερχόμενον είς
το στόμα ·κοινοί ίιμας, άλλα ΤΟ έκ
πορεvόμενον έ,κ του στόματος τοϋ
το κοι\/ΟΙ τον ανθρωπον».
16.-ΕΤπεν ό Ί ησους: «'Όταν 'ί
δητε τον μη γεννηθέντα ίιπο γυναι
κός, προσκυνήσατε α&τ4'> j(αί λα
τρεuσατιε αύτόν. Ου-τός έστιν ό πα
τηρ όμων».
17.-Καi εΤπΘν ό ΊησοΟς: «Τϋ
άληθείc;ι νομί,ζοvσιν oi ανθρωποι,
ΟΤΙ έγω ηλθον, 'ίνα φέρω είρήνην
επί -της γης. Άλλ' ούκ ο'ίδασιν, οτι
έγω ηλθον 'ίνα ρίψω i:πi της γης
την διχόνοιαν, το πυρ, το ξίφος,
τον πόλειμον. Έαν τϋ άληθείqc eν
τι νι oiκίqc ωσι ιπέντε., ε1ίιρdtήσονται
-rρεϊς κατα δuο και δύο κατα τριωv

- ο -πατηρ 1«:ΙΟτα -του ulou και ό
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κλέτrται ούδεv του ·κ�ο,τοιησαι οuιος κατά του 'Πατρός
καί έγερμας· κα(Ύαρ εύρήσουσι ·την θλίψιv�
θήσοV'Ται ερημοι».
:\ ,..
δι' ηv ύμεί� άγρυπνεΊτε!».
18.-Καί εi'ITFJV ό Ίησους: «Κάγω
. r ·,
26.-«'Έστω δ' έv όμίv αvθ�πΌς
• �σω vμιν, <Χ όψθαλμ�ς OVK Εiδε,
\ -,._
-προητοι1μασ,μέvος 1 'Ότrοι• ώριμάσιu .
καί οίίς οι'ικ ηκουσε, f<α1 χείρ οι'ικ
ό καρ-πός, έv σποvδϊi, μ&� το δρέ
έψηλάψηό-ε, καί έ'Πί καρδίαv άvθρώ-
πανον άvα , χείρας νπάγει και θερί
·'Που οίικ άvέι6η».
ζει τοuτοv. Ό f_xωv ω:rα άκούει\Ιt
19.-Καί ήρώτηcrαv οί μαθηταί
άκουέτω!».
τον 'Ιησοuv: «Ei'Πi. ήμίιv, 'Πότε ε
27.-'Ιησους εΤδε -παιδfα· θηλά,..
σται το τέλος;». Καί ό Ίη·σους εΤ
ζοvτα ,και · εΤ111ε τοίς μαθητα'ίς αι'ι-·
'ΙΤεv: «'Α-πεικαλύψατε ουν την άρ
του: «Τά νήπια ταυτα ομοια εiσ"
χήv, 'ίνα έρωτ11σετε το τέλος; Καί
τοίς εlσερχομέvοις εiς την Βασιλεί
γαρ οπου έστi"./ ή άρχή, έκεί εσται
αν». Και' έκείνοι εΤπον · αυτφ: «Έ-,
το τέλος. Μακάριο'ς ος γνώσεται
αν ωμεv ιvήπια, εiσελευσόμεθα εiς;
την ά ρχήv: γvώσετά:ι το τέλος, καi
ού μη γεύσηται -θανάτου».
την Βασιλείαν;» Και εΤ'ΠΙΕV δ Ίη
. 20.-Καi εΤπεv δ '1 ησους: «Μα�
σοuς: «Ναί, Λέγω ί.ιμίv, οταν ποιή- ·
: \.'
κάριος ος η\Ι πρ
σητε τά δύο εν, και ΤΟ εσω ώς Τ!]Ρ:
, ο του γενέσθαι!».
21 .----«Έαv μαθηταί μου γέvεσθε,
εξω, καί το εξω ώς το εσω · και τα:
καi τους λόγους μου άκούσετε, οί
αvω ώς τα κάτω! Και έcον ποιήσητε:
λίθοι -i>uτοι ·ύ;π,.nρειτήσ�ιv ·ύμδ:ς».
το αρσεν ·,και το θηλυ εν, ωστε μή
22.....:--«Καi. γάρ εξετε έκεί, έv τι';�
τε το αρσεν η αρσεv, μήτε 'ΤΟ' θηλu,
Παραδείσ�, πέντε δένδρα, σ:τιvα
η θηλυ, και οταv άντί έvος όψθαλ� .•
ού 'Πίπτωσι: -ό γvους ταυτα ού μη
μοίί εξeτε δύο και άvτ1 της χειρόc;;·
,.
γwσεται θανάτου».
άλληv χείρα; άντi Του -ποδος ετΕρόν
23.-Καr ήρώτησά:ν οί 'μαθηταi ·-πόδα χα1 αλληv εiκόvα .άντ1 'της
τον Ίησουv: «Εiπε ήμ'ίv τίvι όμοίQ
νυν, τότε είσελεύσeσ-θε εiς την Βα
έστίv ή Βασιλεία των ουιχχvωv».
σιλείαν»-.
Καi εiπev ·αύιτοίς: «ΌμοίQ έστiv
28.-Καi ό Ίησους εΤπεv: «Έ
κόκκ� συvά'rοεως: ο jιικρότερόv έστι
γω έκλέξω ύμδ:ς, εvα έν χιλιάδι, χαϊ
'Πάντων των σπεριμάτωv, άλλ'
δύο έv μυριάδι, και ονrοι έγερθή:...
-'Πέση έπi την γην την άγ�θήv, πα-
σοvται ώς εiς».
pά)·ει •μέγαv κορμόν, ωστε του έλ29.__;Qj. μαθηταi αύτοίί λέγουσι :
θείv τα πετεινά του ούραvου καi κα«Δίδαξον ,ή1-1.άς περί του Τόπου ο
- . . τάσκη \/ΟΙV έv τοίς κλάδοις όίι'ιτου».
που εί· •καί γαρ -άvαγκαίον ήμiv έ- ·.
24.-Καί εΤπε,ν ή Μαρία τι';� Ί .. ρωτάν -περί τούτου». Και ε.iπεν αι'ι- , ·
ησου: <�Τίvι ομοιοί εtσιv οί μαθη
τοίς: «Ό εχωv ώτα άικοuέτω! Είi
ταί σου;» Καί εΤπεv αι'ιτij: «'Όμοι
εστι φως έv ψωτειvι';Ί δvτι, φωτίζει
οί εiσι μικροίς _ παιδίοι_ς, eiσελθοϋ�
σύμ,ταvτα τον ΚόΟ'μΟV' εί δε, Ού φω-C!'ιV εrς άγροv ξένον. 'Όταν ελθω
τίζει, σκότος έστί το έv αύτι';Ί φως».
σιv οί κύριοι του άγρου, έρουσιv:
30.-ΕΤπεv ό Ίησοu ς. : «'Αγάπα:·
«'Απiλθετε έJκ τοu άγροu ήμωv!»:
τον άδεψόν σου ώς την ψυχήν •σου"'···
Καί έικεrvοι γυμvοι- εσονται εμπρο-
i.παγρύπvησοv έπ' αι'ιτον ώς κόρη�·
σθεv τών κυρίων του άγρου καί ά
όφθαλμου».
ψήσουσι v αι'ιτοίς τουτοv».
31.-Καί 1εΤπεν δ Ίησοuς:· «TiP
25.-«tςαί δια τουτο λέγω ύμίv:
κάρφος, ΤΟ έv τι';) όψθαλιμι';°) του ά•
εl ηδει δ οiκοlδεσπότης, οτι δ κλέ
δελφοu, βλέπεις, την δε έv τι';� σφ,
π-της ερχεται, έγpιιΥόρησεv. αν και , όψθαλμί;Ι- .δεικον ού 6λέ'Π'εις ! 'Ότα11·
ούκ ε'ίάσεv ·διορυχθηναι την οiκίαν
έκδ'αλε'ίς την δοκόν, τηιv έv τι';� .σφ•
αι'ιτοίi και κλcrπηvαι τά ύ-πάρ,cοvτα
όψθαλμc;,, και τότε δια6λέψέ:ις< έκαι'ιτου. Καr διά τοίίτο καί ύμεί ς'
6αλειΥ. το κάρφος Ιέ!κ .τον όφθαλμοffi
, .
γρηγορείτε εμ,τροσθεv του . κόσμου! ' Του' άδελφΟu σου».
· ,'Έστωσα,' iιμ,�v αl όσφύες περιεζω
· - 3-2:--«'Εαν μή νησ,ιεύrιτε έν τφ
...qμivαι ;ι).ώς, 'ίvσ: μη εuρωσιv ol
ι<όσμφ, οι'ιχ ε,ύρήσeτε την Βασιλir.-

.

o-rαv

,·
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ΙΛΙΣΟΣ'
. '
1 ' ..

�ν τοu ΘεοΟ. Έαν μη, τηρητε το
. .Σ�66α<τον το άληθι·vόν. οό μη 'ίδη:-ι� τQν Π�έρα».
. · 33._JΚαι εΤ-πεν-ό Ίησους: «Έγώ
,.' �,.,.
,
-iν τc} κόσ,μ(ι) τοιJτ(ι) εiμί, και ΘV
�. .
-σαρκi έψα�,,ερώθην αuτοίς. Και ευί,
, φον duτους -πάντας έν μέθtι • και OIJ)(
-!:υρον έν αuτοίς οίιδέvα έν δίψtι. Και
,;
,. iJ,
·ψ11χή μου ,τερίλιrnός έστι δια
�"..
.-τους vlouς των άνθρώ-πωv. Καί γαρ
i
'ΤU.φλοι ε\.σΙ'V έν τi; κcφδίQ( αuτωιν,
· αί ού 6λέ-ποuσιv, και ηλθοv ιs-ενοι
,είς τον κόσμον, και ζητουσιν έξελ
'θείv έξ αuτου κενοί! Άλλ' έλθέτω
• ι .•
-τις, 'ίνα άvορθώση αύτούς ! Και ο(ταv μeθvσθωσι καθ' ίm'ερδολήν, με
ταvοησοvσιν».
.34.-Κcχι ό Ίησοϋς εΤπε,ν: «'.Εαν
;. ,'.' '
ή σαρξ ,τ ροέλθη ΘΚ του Πνεύματος,
�αυμά έστι τουτο. Εί δε το· Πν>εϋ.μα
προέλθη έκ της· σαρκός, τουτό έστι
�αυμα θαι.1μάτων. Άλλ' έγω θαvμά
�ω :τουτο, δτι ό -πλουτος της Βα
�.......
cιλείας κατώκησ,εv έν τi; 'Ιt'Τωχείc;t
-της σαρκός».
35.-Ό Ίησους εΤ-πεv: «"O-ποv
- ,�lσiv τρείς θεοί, οδτοι θεοι είσίv.
,··.•·
·:οποv δε είσίv δύο η μαλλον ·εΤς,
·
1J.Ιετ' αvτου είμι».
.
i
36.�Και εΤ-πεv ό Ίησους: «Ού
Ί
r;
.(\'εις -προφήτης δεκτος έστιν έιv τπ
Ί.
-τrατρίδι αuτοΟ, και ούδείς ίατρος
�ερα-πεύει τους γvωστους αuτοΟ».
37.-Και ό 'Ιησόυς εΤπεν: «Ού
-δύναται -πόλις κειμένη, έπάvω ορονς
«αι όχvρα -πεσείν, οόδε κρvοηvαι».
"
,, 1
-\ο ''--,
38.-Και εΤ-πεv ό Ίησους: «'Ό
,c;ίς το οί'iς σου το εν άκούειv και δ
....
-είς το ετεροv, κήρυξε έ,τι των δωμά
των! Και γαρ οίιδεις ,καίει λύχvοιν
«αί
τίθησιv αuτοv ύ,το τον· μόδιον
'•
η είς κεκρυμμένοv τό-ποv, άλλ' έ,τι
"T11JV λυχvίαv, 'ίνα 'ίδωσι το φως πάν
-τες όί, είσερχόμεvοι και έξερχόμε1
νοι».
39.--'Και ό ΊησοΟς ε;Τ-πεν: «Εί
. ' -τvψλο1; τvφλοv όδηγεi, άμψότεροι εiς
�όθυvον -πεσοΟνται».
40.-Καi ό Ίηcτους εΊ'πεv: «Οό
- δύvατtχί' τις είς τη�· οiκίαv του 1σχv ροΟ εlσελθεiν κα"ί :rι?t σκεύη αίι
- 'του άρτrάσαι, έαν μη �Τipω,όν τας
-χείρας αuτου δήση, · καΊ τότε την
, '. JΟ1κίcr,ι αuτου δι-αριπάσει».
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4 1 .�' 6 '1 ησους εΤ-πεv: «Μη με
ριμv&τε ά,rο -πρωίας. εως έσ-πέρας,
μήτε ,άτrο έσ-πέρας εω ι; ,τρωiαc; τί
ένδύσησθε».
42.-Και εΤ-πον αίίτ�' ο1 μάθητα"ί
αuτου:, <�Πότε ήμίν eμφανηc; εσει,
και -πότε σε όψόμεθα;» λέγεί ό Ί
ησοΟς: · «'Όταν hκδύσησθε · και μη
αίσχvvθητε; οτι έ�εδύθητε, και θέ
σητε τα ένδύματα· ,τρο. των ,τοδων
ύμώv, ώ ι; τα μικρα ,ταιδία, και κα
ταπατήσψrε ταυτα! Τότε γεvήσε
σθε τέκνα του Ζωντος, και ού φο6ηθήσεσθε».
43.-Καi εΤ-πεv ό Ίησους: «Έ11'ιθιιμίc;ι έ-πεθvμήσατε -πολλάκις ,:οίί
άκουσαι ταίίτα -παρ' αίιτου. Έλεύ-
σονται ήμέραι, οτε ζητήσετέ με κα"ί
ούχ eύρήσετε»:
44.--<Και ό Ίησοϊχ; εΤ-πεv: «01
Φαρισαίοι· και οί Γραμματείς .ελα6ον τα ι; κλείς της γνώσεως ·κα"ί ε
κρvψαv αύτά ι; : αuτοι ούκ εiσέρχον
ται, κc,ιι τους ·είσερχομέ, vοvς κωλύ
ουσιν. Άλλ' ύμείς εσεσθε ψρόvι.μοι
ώς οί οφεις και άκέραιοι ώς αί ,τε
ριστεραί» !
45.-Ό 'Ιησονς εΤπ:εν: '<(Κλημα
της άμπέλοv έψvτεvθη εξω του Πα
τρός μοv. Ούκ ηύξήθη: έκ6αλοuσιν
αuτο και άτrολείται».
46.---,Και ό Ί ησους εΤπεv: «Τ�
eχοντι -παvτι δοθήσεται, και άτrο
του μη lχοντοι; , και ο μ,κροv. εχει
άρθήσεrrαι».
47.-Και εΤ11'εV ό Ίησόυς: «'Έ
σοοθε; ώς ,ταροδίται έv τ� κόσμ�».
48.-Και εΤ-πον αuτ� ol μαθητα"ί
. αότου: «Τις εΤ ό λέγων ήμίv ταυ
τα;» - «'Εκ των εργωv, α εΤ-ποv ύ
μίv, ούκ έτrεγνωκατέ ,με; Άλλα και
ύμείς ,έγένεσθε δμοιοι τοίς '1 οvliαί
οις: άγατrωσι τοΊδένδροιv και μισου
·σι τον ·καρτrον αuτου,,"άγαπωσι τον
κςιρτrοv και 1μισουσι το δένδρον».
49.-Ό
Ίησους εΤπεv: «"Ο ι; δ'
'
αν 6λασψημήση τον Πατέρα, άψεθή
σεται αuτ�, και ος ·ολασφημήση τον
Υίόv, άψεθήσεται ώσαίοτως, άλ�' δς
β).ασψημήση ΤΟ Γ1"'6υμα 'Το ''Αγιον,
ού� άψεθήσεrrαι αύτ(ι) οiίτε έν τi
ΥΠ, οίrτε έν τ(ι) ούρανιί�».
50.--<Κα"ί ό Ίηαοuς etπεν: cΟύκ
έκ 6άτου τρuγωσ-ι σταφν>.ήν, οlιδi
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έξ άκανθων συλλέγοuσι σϋκα: ή δά
τος και αί ακανθαι ού δίδουσι κοορ
-πόν. Ό άγαθός ανθρω-πος έκ τοϋ
άγαθοϋ θησαuροϋ της χαρδίας αό
τοϋ προσφέρει το άγαθόν, και δ 'ΠΟ
νηρος έκ του -πονηροί, προσφέρει το
-πονηρόν- έκ γάρ του περισσεύμα
τος της καρδίας -προσφέρει το -πονη•
ρόν».
51 .-Και εΤπεν δ '1 ησοϋς: «' Απο
του 'Αδάμ εως 'Ιωάννου του Βαπτι
στοϋ, έν yεννητοίς γuναικων οίικ έ
γήγερται μείζων 'Ιωάννου. Άλλ' 'ίνα
μη οί όψθαλμοi ίιμων &-πολεσθωσι,
λέγω ύμίν, οτι ό μιιφότερος έν ύμίν
γνωρίσει την Βασιλείαν του ΘEiOu
καί μείζων εσται 'Ιωάννου».
52.-Καi εΤ,rnν ό Ίησους: «Ού
δύναταί τις ί,τ,τ.εuσαι δύο 'ί'Π'Ποuς,
ού δε τανϋσαι δύο τόξα. Ού δύναταί
τις δuσi κυρίους δοuλεύειν· η γαρ
τοϋ ένος άνθέξεται και του έτέρου
καταφρονήσει. Οίιδεiς -πίνει οΤνον
-παλαιον 'Κ'CΧΙ έ-πι&υμeί οίνον νέον
ούδε 6άλλοuσιν οΤνοv νέον είς ά
σκους -παλαιούς, '(να .μή ρήγνuνται
οί άσκοί, ούδε 6ά>.λουσιν οΤνον· πα
λαισ.ν είς ά:σκους νέους, 'ίνα μη
ψθαρη. Ούδεiς δέ έ-πι6άλλει έπί6λη
μα ράκους έ-πi ί.μσπί(ι) νέeι>, εί δε
μη χείρον σχίσμα γίνεται».
53.-Ό Ίησους εΤπεν: �<'Εάν δύο
ιέν τ4Ί αύτω ο'ί,κ(ι) σuμφωνήσωσι και
εϊ-πωσι τ4Ί ορει: «Μετά6ηθι έκεΊ!»
καί μετα6ήσm-αι».
54.-Ό Ίησους ε;Τ-πεν: «Μακά
ριοι οί μοναχοi και ol hκλεκτοί, οτι
ώρήσετε την Βασιλείαν! 'Εκείθεν
γάρ έξήλθατε και -πάλιν έκεί ά'Πε.
λεύσεσθε».
55.-Κ αi εΤ-πε;ν ό Ίησους: «Έcχν
ε'ίπωσfν ίιμίν ol άνθρωποι -πόθεν έ
ληλύθατε, ε'ί-πατε αύτοί'ς: «hκ του
Φωτός, έ.κ του τόπου, ενθα γεννα
ται το Φως». Και έcχν ε'ί-πωσι: «Τί- νες έστέ;» εϊ-πατε: «Τέκνα Φωτός
έσμέν, και έκλεκτοι rroϋ Πατρος ή
μων ·του Ζωντος». Και έcχν έρωτή
σωσιν ίιμας: «Ποίον το σημείον του
Πατρbς έν ύμίν;» - ε'ίπο:τε αu
τοίς< «Κίνησις και Άινά-παuσις!».
56.-Κάi εΤπον αύτ4Ί ol ιμαθη
,-αι cώroίi: «Πότε γενήσεται ή ά-

νάπαuσις των 'ΙΙΕίΚpων, καΊ πότε &, _
νέος κόσμος έλw<τεται;». Ό δε εi- _
-πεν αύτοίς: «Ή &νcrπανσις, ην -προσ
δο�ατε, έλήλυθεν ηδη, φ(QΙ όμε.ίς OUIC.
έ'Πεγνώκατε αύτήν».
�7.-Και εt-πον αύτ4Ί οί μαθηταί.
αύτοϋ: «8ίικοσι τrpοφηιται του Ίσρcq
ηλ ώμίλησαν και πάντες τrροεφήτευ-:,
σάν �ερι σου!». Ό δε εΤτrεν αύ
τοίς: «'Αφήκατε τον ε μ,προσθεν ίι
μων Ζωντα, και ώμιλήσατε περl
νιeκρων!».
�8.---'Καi ήρώτησαν α&rον οί μα
θηταi �ύτοϋ: «Ή ,rnριτομη ώφέλι
μος έστι η ού; Ό δε εΤ,ι,εν αύτοίς:
«Έάν ην ώφέλιμος, δ 'Πατηρ αύτωv·
έγέννα αν αvτούς έκ της μητρος αύ-
των -περιτετμημένους. 'Αλλά μόνοιι
ή άληθινη περιτομη έν πνεύματι ώ
φέλιμό-ς έστι».
59.-ΕΤ-πεν δ Ίησοϋς: «Μακάρι-
οι ol 'Π"tωχοί, οτι αύτωv έστιν 11':
Βασιλεία τ�ν ούρανων!».
60.-Ό Ίησους εΤπεν: «'? �η;
μισών τόν πατέρα αύτοϋ και την
μητέρα ού δύναται εΤναί. μου μαθη
τής, και δ ,μή μισων τον άδελ.φw
και την άδeλφην αίrτοu και μή άί-
ρ� τον σταuρ?,ν αvτου, ώς έγώ,
,,
οuκ εσται μου αξιος!». ·
61.-ΕΤ-πεν δ Ίησοiις: «Ό γν_οίι c;.
τον rκόσμον πέ,rτωκεν -έν νιε.t<Ρ4'1 σώ
μιατι, και τοϋ πεπτωκότος ό κόσμος
οίικ οο-τι άξιος».
62.-ΕΤπεν δ '1 ησουc;: «Ώμοιώ
θη ή Βασιλεία τοϋ Πατρος ά:νθρώ
'Π�, σπείραντι καλον σπέρμα έν τφ
, άγρ4Ί αύτοίi. Και ηλθεν αύτοϋ �
έχθρος νυ.κτος και έ-πέσπειρεν ζι
ζάνια ά:νάμεσον του σίτου. Και οόκ
άφηκε τούς δούλους αύτου συλλέξαι
· τα ζί-ζάνια, «'ί1να μη σuλλέγοντει;
ταυτα hκριζώσητε &μα αύτοίς τw
σίτον». Άληθως, έν καιρ4Ί του θε
ρισμοίi, τα ζιζάνια φανερcχ εσονται,
και τότε σuλλέ§m-ε ταίίτα και κα
τακαύσε:τεJ».
63.-Ό Ίησους εΤπε: «Μα-κάρι
ος δ ΚΟ'ΠΙων, οτι ευρίσκει την Ζω
ήν!».
64.-ΕΤπεν δ Ίησοίiς: «Στρέψα
ψατε τούς όφθαλμούς ύμων προc;
τον Ζώντα, οσον χρόνον ζωντές έστ ε ίνα ιμη άποθάνη.τι:, και ζητεϊ-
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·η: -roiί ΙδείΊν α.ύτόν ! Ού διίνασθε 1ταύτην τ�ν έσπέραν, και ύπάγω τοίi
δείν Σαμαρείτην, φέροντα άμνον
δοuναι έ\Ιτολάc;. Έρωτω σε, εχιε με:
.«χι εlσερχόμενόν εlc; τηιν Ίονδαi
-παρητηιμένον του δείπνου!». Ό δοu
αν». Τοίίτο δε εΤ-πεν πφi τοiί άμνον
λοc; ηλθε προς ετ,εροιv ,και εΤπεν αύ
'11'ροc; τους μαβηιτάc; αότον, ,Κ(Χ\
-rι';ι-: «'Ο ·κuριοc; καλεί σε». Ό δε
ιιeίνοι όmήντησαν αύτcj): «.Φονειίσει
λέγει αύτcj): «Οlκίαν ήγόρασα και
ΤΟΥ ι\ομνον κοιi φά-yεται αύτόν ! ». Ό
ζητοuσι με ταύτην την ήμέραν: οίιιc
δε eΤ-πεν αύτοi c; : «Ού φάγεται σlι
είμί έλεύθερο c;». Και ηλθε πρόc; τον
τόν, �σον χρόνον ζfj, cιλλά μόνον
-rρίτον ·και οεΤπεν αύτcj): «Ό κύριός
έαν φΟ\'WΟ'η αύτον και γίνη οίίτοc;
μου καλεί σε εί c; δciπνο�». Ό δi:
ΙΛΘΚροv σωμα». Και εΤπον αiιτcj): «'Εν
άπήντήσεν αύτcj): «Ό φίλος μου τε
ούδενi α>b.φ τραυμctτίσει αύτόv ! ».
λεί -roυ c; γάμοv c; αύτοίί και έγω,
Ό δε εΤ'ΙΙ'Ε:ν αύτοi c; : <(]Και ύμεi c; αί,,.
ποιήσω το δεi-πνον αύτοίί. Ού,κ έ
-roi ζητείτε οίίν τόπον άvα,παύσεωc; ,
λεύσομαι. Έρω-τω σε: εχε με πα
'ίνα μη γένησθε νεκροi και φάγωσιν
ρητημένον του δεί-πνοv!». ·Καi ηλ.
όμ&ς ! )>.
θεν -προς αύτο1ν και λέγει αύτcj):
65.----Kai εΤπεν ό Ί ησοϋc; : «Διίο
«Ό κύριός μου καλεί (1\ε».'Ο δε λέ
άvα,rαύσονται έ,κεi έπi κλίνης. Ό
γει αότcj): «'Αγρον ήγόρασα, καi οί,
εΤc; ·ά1τοθαvεiται, ό ετεροc; ζήσεrrαι».
μετέ6ην εlσέτι του λα6εiν τον καρ,
Ή Σαλώμη εΤπε: «Τίc; εΤ, ανθρωιπε;
πον αύτοίί. Ούκ ερχομαι: παρακα
Πόθεν ερχει, 'ίνα άνέλθη c; έπi "Της
λώ εχ, ε με -παρητη,μένον!». Καi πα
ραγενόμενοc; ό δοί».ος εΤ-πε τcj) κu
κλίνη c; μου και φάγηc; έν τη τραm-έ
ρ ί(ι) αύτοu: «ΟΙ κεκλημένοι σοv rrrα
ζtι μου;». Ό ·δέ Ίησοu c; λέγει αύ
Ρ'!lτημένοι είσίν». Ό δε κuριοc; λέ
τu: «'Εγώ εlμι ό φχόμενο c; παρ'
γει τcj) δούλ(ι) αύτοu: «"Εξελ&ε elι;
'Εκείνου, oc; ομοιό c; μοιί έστι: εδω
ταc; -πλατοεία c; και oσouc; εuρη c; εi
κέ ιμοι οσα τcj) Πατρί μου eίσίν».
σάγαγε ωδε, 'ίνα δει,τ,νήσωσιν. Οί
.-Etμi μαβήτριά σου!»--«Διά ,you
άγορασταi καi ol εμποροι ού μη εl
τo λέγω σοι: 'Όταν ε1ύρeθfί τι c; ε;Τ c;
σέλθω.σιν εί c; τους τό-πους του Πα
και μόνος ' ,τrλήρη c; φωτός εσειται.
τρός μοv ! ».
Άλλ' οτε διχασθη, πλήρης σκότους
69.-Καi εΤπεν: «'Άνθρωπός 'Τις:
εσται».
-πλοιίσιοc; εΤχεν άμπελώνα καi Lψ
66.-Εtπεν ό .' 1 ησοϋ c;: «'Όταν
δοτο αύτον γ,εωργοi c; , 'ίνα γεωργή
ε'ίπω τά μuσ-τήριά μου πρό c; ... μυ
σωσιν αύτον και άποδώσωσιν αύτφ
στήριον. Μη γνώτω ή δεξιά σου τί
τον ,καρ·πον αίιτοίί. Και άπέστειλι.
-ποιεί ή άριστερά σου».
-προς τους γεωργου c; τον δουλον αύ
67.-Ό Ίησοuc; εΤπεν:
«"Αντοίί, 'ίνα άποδώσωσι τον καριτrον 'TOV
θρωπό c; τιc; -πλούσιος ιεΤχεν άγα6α
άμ-πελωνοc;. Οδτοι δέ λα6όV'fε c; τον
,rολλά. ΕΤ-πεν έν έαuτcj): «Χρήσομαι
δοuλον ε�δειραν εως του φονεuσάι
τα άγαθά μου, 'ίνα σ-πε;ίρω τον ά
αίrτόν. Ό δε δοuλο c; έ.-πανηλθε καi
γρόν μου, φυτεύσω ΙΚαi συνάξω εic;
άπήγγειλε τcj) κuρί(ι) αύτοίί τοuτο.
--rα c; άποθή,κα c; μ-οu . τά εiσοδήματά
μου, ωστε οόδενο c; χρείαν εξω». Τοι• · · Και εt-πεν ό ,κuριοc; έν έαυτcj): «Ούιc
αν εγ,νωσαν αύτόν». Kcxi άπέστει
αϋτα διε;λογίζετο bι τη καρδίqι αί,,.
λεν ετερον δοuλον. 'Αλλά και του
-rou. 'Αλλά τη νυκτi έlιc:είνπ &-πέθα
τον εδειραν oi γεωργοί. Τότε όmέ
νε. Ό εχων ωτα άκούειν, άκοuέστειλεν δ κύριος τον υlον αύτοu, λέ
-,.ω ! ,,,
γων έν -έαυτc?ι: «Έ ντp<Χ"Πήσονται "l'OV
. 68.-ΕΤm:ν ό Ίησοίί c;: «'Άνθρ�
υlόν ,μου». Οί δε γινωντεc;, οτι ου
,τόc; τι c; έποίησεν διεmνον. �οτε δέ
τος ην ό κληρονόμος, ελα6ον αύτόν
ήτοίμα� το δείπνον, όmέστειλε τόν
και άπέιc:-τιι.ιναν ! -Ό εχων ωτα ά
δονλον καλέσαc; τους κεκλημένοuc;.
κοίιειν 'c5σκοvέτω!».
Οίίτοc; ηΜ!ε -παρα -rcj) -πρώτ(ι) και
70.-Ό Ίησοϋ c; εΤ-πε: «Δύνασαt
ε�ν αύτcj)� «Ό κύριος καλεί σε».
ε.Ιπεiν μοι τον λίθον, ον όmεδοκίμα
Ό δε ώπε: «'Έχω λαμδάνειν χρή
σαν oi οiκοδομονντεc;; Οδτόc; έιnι
ματά παρ' bμ-πόρω ν. 'Ί;ρχονταί μοι
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είς «εφαλην γωνία:ς»,
71 .-Ό Ίησοvς .· εΤπεv_: «"Ο· γι
γνώσκων το Παν, ό μη δεόμενος εl
, μiJ .έαυτου, δειταϊ τον Παντός».
72.--ιΚαι ό Ίησους εΤπε: «Μακά
ριοί έστε, οταν μισήσώσιν ύμ&ς .και
διώξωσιν ,άλλ' οι'ιχ εύρήσωσιν θέ
. σιν έν τ<Ϊ> Τόπ(ι), εως ου διώξωσιv
C. . ... .
'\
vμας».
73.-Ό Ίησους εΤπε: «Μακά
ριοι' ol δεδιωγμέ.νοι! Ουτοι γαρ τον
Θεον εγνωσαν: Μακάριοι oi τrειν, ων
τες, οτι χορτασθήσοντάι κατα την
έπιθuμίαν α6των>>.
74.�'ο· Ίησο·υς εiwεν: «'Όταν
>.είτrεταί τι ύμιν 1μερίσασθα:ι, σώ
. σaι ύμας, ο κατέχετε..ΕΙ δε οίι δύ
vασθε μερίσασθαι, ο ού κατέχετε,
-:ιουτο όμδ:;ς...».
, 75.-Ό Ίησους εΤ'Π'εν:, «'Εγώ ..•
κςχι οόδεις δνναται ...». (ΤεJνείως ά
σαψες το ιδάψιον δια τους κριτι.κούς).
76.- ...αύτ<ϊ>... «Ε
- ίπε τ<ϊ> άδελ
Φ<Ϊ> -μου μερίσασθαι 'μετ' έμοv την
.κληρονομίαν του πατρός μου». Ό
ίδ� άπήyτ ησεν αύτ<ϊ>: ϊΆνθρω;ιrε, τίς
ιιε <1<ατεστησε μεριστην, ;» Και στρα. •φεις προς τους ,μ�ητας. εΤπεν αv
-rοί'ς: «Δέομαι, ι,να μη ω πώποτ·ε
ι,ιεριστής! ».
77.-Ό Ίησους είπεν: «'Ο θε
φισμος πο?,yς, άλλ' oi έργάται ο
λίγοι. Δεήθητε του Κυρίου, δπως
.έργάτας άrποστείλη εiς τον θερι
cσμόν».
7·8.-Και εΤπεν: «Κύριε, πολλοι
είσιν περι το στόιμιον, άλλ' ούδεις
.iv τ<ϊ> ψρέατι».
79.-Ό. Ίη·σοίίς εΤπεν: <�Πολλοι
Υστανται iSμπ,ροσθεν rrης θύρας, άλ
�α μόνον oi μοναχοι εiσ-ελεύσονται
�ις τον νυμψι,κον θάλαμον».
80.-Ό Ί/ ησοΟς εΤπΘ\Ι; . «Ή Βα
σιλεία τον Θεου όμοία έστιν άνθρώ
ΤΓ(ι) έ,μ,rrόp(ι), ας εχει φορτίον και ος
�δρε μαργαρίτην. Ό φρόνιμος εμ
-πορος έπώλησε το φορτίον και ή
γόράσε τον μqργαρίτην. Και όμε'ις
J;;ητεϊτέ θησαuρόν, δς οίιιϊ άrπόλλυ
-ται, άλλα μένει, δποu σης οίικ -εί
σέρχ,ετcχι του ·ό:φα:νίσ· αι,. οίίτε δ σκώ
ληξ».
81.-Ό Ίησοvς εΤπεν:. «Έγω
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είμι τb Φως το έιrrι τr&άι. 'Εγa
είμι το'Πα:ν·� «α:ι το ηαν έξ i:μοϋ
ξηλθεν, Κ�Ι τ,ο Παν Φlς έ.Ι;.\ε έ,rι�.ρi- '_ .•
ψει. �χίσον το ξuλον! Ί;,κ.ε'ι m.ιιι. . , . ,
"'Αρον τδν λίθον! 'Εκεί με . ωρη- ': .'
σεις».'
�
. 82.-Και εΤπεν ό Ίησοuς:- «Τι
''
έξήλθατε εlς την. lρημον; Θφο:α
σθαι κάλαμό:ν νπο άνέ-μου σα?,wδ,.;
Ιμιενον και ανθρωπι:n,. έν μαλοικοic;
ήμφιεσμέινρν;· Άλλ' Ιδου οι τα·· μαλακα ·ψορουντες έν _τοις οϊκοις τω,11'
Βασιλέων, και· ού γιγνώσκοuσι την
άλή&f;ιαν».
. '
83.__,Και ··γυνή τ\ς έκ του. οχλον
εiπεν αύτ<ϊ>: <(Μακαρία ή κοιλία ή
6αστάσασά σε ,και μαστοί,· οίίc;' •.
έθήλασας>�. Αύτ�ς δε εΤπε: «Μεινο.Gν
μεμακάpιοι οι άκούοντες τον λόγον • \
του Ποπpος και ψuλάσσσντες αiι- . :
τόν! Άιληθως έλειίσονται ήμέ-pαι,' ,._
1
δτε · έρεiτε: «Μcικctρία. ή 1κ,οιλία ή
ΟΙJΚ έγέννησέ 'ΠΟ'ΤΕ· και οι μcχστοί,
ο'ί ούκ ε,θρεψαν! ».
84.-''1 ησοΟς εί-τrεν.: «Ό γνονc;
τον κόσμον πέmωκεν ιέν τ<Ϊ> σώ,μα,.
τι. Και του πεσόντος έν τ<ϊ> σώμσi,.
τι α�άξιος ό ·κόσμος έστί>>.
85.-Και ό ΊησοΟς εΤ-τrεv: «Ό.
πλουτίσας 6ασιλεumω, και δ Ισχυ-. ,.
ρος εστω εuσπλαγχνος! ».
86.-'Q Ίησοvς εΤ'Π'εν: «Ό
μ,ετ' έμοiί, παρα το πυρ έστι, και
ό ων μακραν έμοϋ, ,μ ακ, ραν της Βα-··
σιλείας έστί».
87.-Και εΤπεν ό Ίησοiίς: «Ai
εtκόνες φαίνονται τ<ϊ> άνθρώπ(ι), άλ
λα '!0 φως, το έν αύταις, κεκίχλuιμ
μένον έστί.- Έν τft ·ει!:κόνι του φωι:
τος τοϋ Πατρός, το φως όο-ιrοκ�v
ψθήσεται, άλλ' ή ειίκων ,καλuψ&ήσε
ται ύπο του φωτός».
88,__,Και εΤπΕΙΙΙ ό Ίησοvς: . «Νυν. ':
οτε 6λέπεrrε ΤΟ εξω ύιμων� χαίρετε.
'Αλλ' δταν 'ίδηrrε το_ 1rρόσωποv ύ
,μων εμπροσθεν όμων &θάνατα κα1
. ύπέρλα1μπρ
. α, ποΊον μεγαλέϊο11- ει:rε., . ,..
,
ταί · ίιμiν i»,
.
· ·. ',, ·
89.-Καi ό �JησoU c; ftiπ��: «'Α,,-�-.. · ">
δαμ έγεννήθη ό .πο μεγάλης δννά�μέ- •....
ι-,ς 'και μεγάλου πλούτου. 'Αλλ'. όόκ : ·:
ήν αξιος όμων, �αι γαρ ο.άκ ην &.. .; . '
··
ξιος του μη άτrοθανεϊν».
· , .
90.. -Και ιεΤπeν δ Ίησοϋς:
«At
:
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ΙΛ I Σ Ο Σ
' · .1 :..!ιλώτreκει; φωλεοίις i:χουσι και τα
• '· ,πετεινα του οίιρανοu κατασκηνώσεις.
Άλλ' ό Υlος του 'Ανθρώπου οόκ
. -&:χε, ι τrou την κεφαλην κλίvu και όc
νcrπαύσu».
91.-Ό Ίησοuς εΤπεν:· · «Ούαι
'
-r<ii σώματι, ο,τερ ηpτηται tκ σώ
,μcnbς, και τη Ψιιχη, ητις ηpτηται
:έξ. άιμφο-τiρω,ν !».
, .92.-Και εΤτrεν ό 'Ιησούς: «ΟΙ
. •αγγeλοι και oi προφηται ερχοινται
'll'poς ύμδ:ς και δώσουσιν ύμίν τα
.-iιvήκοντα ύμ'ιν. 'Υμείς δέ δώσατε
�ύτοίς, ο &ΧΘΤΕ, και ·εJ'ίπατε αύτοίς:
«'. Εν τrοί� ήμέ� έλεύσσνται και λή
,ψονται δσα ςχύτοiς έστιν;».
93,-Και ΈΤπεv·ό >'(ησοί)ς: «.Δια
-τί καθαρίζε.τε το i:ξωθεν τοϋ ποτη
;..
,ρίου, και ού λ· ογίζΟΟ'θε., δτι δ ποι
-ήσας το ·fσωθεν, ουτος έποίησε και
εξωeεv;».
" '"fO 94.-ΕΤπεν
ό 'Ιησούς: <(ΔευτεΙ·
"Πρός με, 'ΟΤΙ ό ζυγός μου Καλος και
εύρήσετε όcvάιπαυσιv ταίς ψυχαiς ύ
μώνο !».
t
9 5.--Και εΤπο11, αvτ4'�: «Εlπέ ήιμίv τίς εΤ σύ, 'ίνα πιστεύσωμέν σοι ! »
Ό δέ ε.ίπεv αύτοί'ς: «Έρευν&τε και
·διακρίvε:τε το πρόσω-τrοv του ούρ�
νου καί της γης, άλλα τόv 'Όντα
iμπροσθεv ύμων ού γιγvώσ.κετε, και
"Ι'ον καιρόν τοuτον ov γιγνώσκε'Ι'ε·
:δοκιμάζει ν !».
96.-Και εΤπεν ό Ίησοuς: «Ζη
τείτε 1<αι εύρήσετε ! 'Όσα δέ ή ρω
τήσατε έν ταί'ς ήμέραις ταύταις 1<αι
ούχ · εΤ-πον ύμίν αχρις ωρας, νίίv θέ, �ω ύμίv εlπεΊv, Ϊvα το
, ί) λοιτrοu μη
• ,.
�ζητήσητε ταuτα».
97.-«Μη δότε τα αγια τοις 1<υ-
-.σί� ϊνα μη ρίψωσι ταϋτα έv τ4'�
-σταύλ'1), μηδέ ρίψη:τε τούς μαργc»,ιρίτας ί,,μωv εμ-πpοσθΘV των χοίρων,
,μήποτε ποιήσωσιν αύτο-ύς...».
98.:._Ό Ίησοuς εΤπε1v: «Ό ζητών εύρήι,,ει, ,και τ4'� κρού()vτι άvοι\···
-γήσεται».
.._ •· . . 99.-Ό Ίησοuς εTm:v: «Έαv ε
�- - ...::χητε χρήματα, ,μη δαvείζηπε έπι τό�·,, ,,ιcω ι;,:λλά... οίικ άπολήψεσθε».
�. · • · 100.-Και εΤπεv ό.' 1 ησοϋς: «Ώ
� . ' iμ9ιώθη· Τ/· Βασιλε.ία του Πο:rρος γυ.... , ναΊκί,. η λαδοΟσα ζύμηv έvbκρυψεν
;- .. ;1είς, άλtύρον σάτα τρία καί έ1τοίησε
_
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μεγάλους αρτους έξ αύτών. Ό
χωv ώτα άκούειv όcκουέτω !».
1Ο 1.-ΕΤ1τεv ό '1 ησοvς: «Ώμοι
ώθη ή Βασιλε1ία του Πατρος γυναι
κί,·ητ.ιι� φέρουσα δοχείον πληρες ά
λε·ύρου -bπορεύθη όδοv μακράν. Ή
λα6η _του δοχείου θραuεται, τό αλευ
ροv διαχεί'ται ο-πισ&εv αιπη·ς και ή
γυvη ού δύναται μ�εiν τοίίτο 1<αι
θεραπεuσαι. 'Ότε εφθασεv είς την·
οωαv αίιτης,
όcπέθετο τό δοχεί
ον και είίρεν, οτι ην κενόν».
102.--«'Ομοία έστιν ή Βασιλεία
τού Πατρό-ς άνθρώπ'1) θέλοντι φο
νεϋσαι αρχοντα. Έv τη οίκί� αύ
τοu, όcνεσ,τάσατο το ξίφοι; έ.κ της
θή1<ης και ένΘτοίχισε τοuτο έv τ4'�
τοίχ'1> της οίκίας, 'ί, vα δεοαιωθη, &τι
ή χΘιρ αίιτοΟ εσt'"Ι'αι ατρομος. E:t-.
τα δέ ιέφόνευσε τον αρχοvτα».
103.-Και εΤ1τον αvτ4'� ol ·μαθη
ταί: «ΟΙ &δελφοί σου κ, αι ή μήτηρ
σου ε1iστήκησαv εξω». Ό δέ. εΤπεν
αvτοiς: «'Υμείς και ol ποιοϋvτες
του -Πατρός μου, οο-τοί
το θέλημα
ι
' ε.ίσιl\l άδeλψοι και μήτηρ μου, οίίτοι
· ε.ίσελεύσονται είς τη_v Βασιλείαν του
Θεου».
104.- Έ1τεδείξαντο τ4'� Ίησοίί
νόμισμα χριισουν και εΤποv αύτC.,:
«Οί αvθρωπόι του Καίσαρος ζητοu
σι -παρ' ή-μώv φόρον». Κ
. αι εi'ITW
ι:χύτοίς: «Άπόδοτε. τα του Καίσα,.
ρος τc';'> Καίσαρι και τα του Θε.οΟ
τι';> Θε4'�», και τα sμα άπόδοτε έ
μοί !».
105.-Ό μη όcποστραψείς, ώς έ,.
γώ, τον ,ταττρα αύτοu καt την μη�
τέρ·α ού Ιδυvήσεται εΤvαί μου μ�
τής, και ό άγαπήσας τον πατέρα
αύτοu και την μητέρα, ώς έγώ, οίι
δι.ίvαται ,εΤvαί μου μαθη!fής. Ή · μή
τηρ μου άληθώς... και γαρ άληθώς
αίίτη εδωκέ μοι την ζωήν»:
106.-ΕΤπεν ·δ Ίησοuς: «Ούαι
τοiς Φαρισ
· αίοις, δτι δμοιοί είσιl\l
·κυvαpί'1), ο ικατε:κλίθη έν τc>1f'1) και
εποίησε αύτον άκάΘαρτοv του μη
δύvασ&αι φαγε.ί'ν και αφησαι· .έκεϊ
. τα.περισσεύμα'τα των ορωμάτωv».
. Ί07.-ΕΤ-τrεv ό Ίησοίίς: «Μακά
ριος αvθρω-τrος, ·δς γιιvώσκ, ει τό ση
μ•είον, δπόθεv ol κλέ,τται' είσελεύ
σονται Θiς την οlκίαv αύτΌu, ϊνα
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γρηγορη, άθροίζη -τήν... και περι
ζώση-ται -τας όσφίίς αύτοίί, -προ τοίί
είσελθεiν αότούς».
108.-Καi εiπον αvτί;�: «Δεiπε
,τροσευχηθωμεν καi νησ-ταίσωιμεν σή
μερον!». Και ό Ίησ οίίς εiπε: «Ποί
αν ουν άμαρ-τίαν έποίησα, η έν -τίνι
ίιστέρησα 'ίrνα νησ-τεύσω; 'Όταν ό
νυμφίος έξέλθη -τη,ς πασ-τάδος, ον
νηστεύοuσι ,καi ού ,τροο-εύχονται».
109.-Ό Ίησοίίς εi,τεν:
«Ό
γνωρίζων ,τατέρα και μη-τ. έρα κ�η-·
θήσεται υίος πόρνης;».
110.-Ό Ίησοίίς εΤΠ'Εlν: «'Όταν
ποιήση-τε τα δύο εν, εσεσθε uioi
-rοίί 'Ανθρώπου, καi έαν εϊ,τητε :
«Με-rά6ηθι ιέV'Τ'Είίθεν έκεi!» και με:τα6ήσεπαι».
111.-Ό Ίησοίίς εΤπmι: «Ή Βα
σιλεία ώμοιώθη ποιιμένι εχοντι έ
κατον πρόβατα. "Εν τούτων, το μεi
ζοv, έ,τλανήθη. 'Αφfμ<εν ό ποιμην τα
hνενήκοντα έννέα και έζιγτησε ΤΟ
πλαrνώμενον, ιεως ου είiρmι αύτό. Και
τοίίτο ποιήσας εiπε τί;) προ6άτι,>:
«'Αγαπω σε πλεiον τών ένενήκοντα
' ,
εννεα.
».
112.-Ό Ίησοuς εΤπεν: «Ό πί
νων έκ τοu στόματός μου γενήσεται
ώς έγώ. Έγω δε γενήσομαι δ,τι
είμί, καί άποκw,υψθήσεταί μοι παν
το κε1κρυμ1μένcw».
113.-Ό Ίησοίίς εΤπεν: «Ή Βα
σιλεία όμοία έστiν ά<νθρώπι,�, δς
εχει θησαuρον έν τί;) άγρί;) αύτοu
κeκρuμμένον καi ού γινώσκει αύτόν,
�αi όύχ είiρεν αύτον προ τοu θα
-vεiν αύτόν, και άφηκε τα άγαθα αύ-

'

τοίί είς -rον υιον αύτοίί, δς tγί�ε .J.'
τον θησαvρόν. Και λαδων έπώληαε::. ·
τον �ρον άνθρώπ<ι>, δς άπηλθε τofr
έργάζεσθαι τov:rov ΚCΙΙΙ ώρων TOV'
θησαuροιν έδάνειζεν είς οιις έ6ού-
λετο».
114.-'0 'Ιησοίίς εΤπεν: «Ό έu
ρων ΤΟ\/ κόσμον και γενόιμενος 'Π'λού
σιος, άπαρνησάσθω -τον κόσ\μον!».
115.-Ό Ίησοίίς εtπεν: «Ό οό
ρανος και ή γη παραμενοίίσιν εμ
προσθmι ι>μων, άλλ' . ό ζων έκ τον,
�ώντος ούκ δψεπαι θάναιτον», και
γαρ ό άρκοίιμενος ειlς έαυ-rον άνώ
-κρός έστιν τοίί ·κόσμου».
116.-Ό .'lησοuς εΤπεν: «Οόαi:
τii σαρκί, ητις ηρ-τηται έν της ψυ
χης και ούαi τii ψυχii, η τις ηρ-τηται
hκ της σαρκός!».
117.-01 μαθηταi - αύτοίί εΤπον
αύτί;): «Ποίαν ήμέραν ή Βασιλεία.
fρχεται;» - «Ούκ έλεύσεται, δσον
χρόνον όJναμένοuσιν αύτήν. Ού μτv
ε'ίπη τις: ·_«Ίδου έδώ!» η: «Ίδοlt:
έκεi!» Άλλ' ή· Βασι�εία τοu Θεοiί
ιδιακέχuται έπi της γη·ς, άλλ' ο1.
άνθρωποι ού 6λέποuσιν αύτήν».
118.-Σίμων Πέτρος εΤτrεν αί,
τοϊς: «Έξελθέτω ή Μαρίdχ bc: μέ-.
σου ήμών ·και γαρ αί γυναi1<ες οvχ
είσιν αξiαι της ζωης!» Ό Ίησοίίς
εΤπεν: «'Ιδού, έγω έλκύω αύτήν, ϊνα
γίνηται αρρην, ,τ,v,είίμα ζων και 0μ,οιον ύμϊν τοiς αρσεσιν! Και γαρ,
πασα γυνη γενομένη αρρην είσe-
λεύσεται είς την Βασιλείαν των οiι
ρανων».
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΚΡΙΣΝ_ΑΜΟΥΡΤΙ
•a ζωή ε{νcιι -τpω'tή, ά�).c!ι:_
iJ άποχώ,ησις ε{νcιι σaν θciνcι-τος.,
(

•,:
Ί-Ι χαταιγ!δα εiχ,ε χαιr, αστρέψει
� την iσοδ.εία, χαί τά. νερά. της .Sά.
λαισσας bορέ.-tιηχ.αν πά.νω στην ξη
"' pά.. Το τραίνο χ.υ:λοϋ. σε χατά. μη
χ.ος, χ�ί ά;πο τίς δυο -ιrλευρες τη;
t· _ ΎΡ;αμqJ.ης τσ. δέντρα ητα.ν ,πεσμένα
r.._ χιχιμω, τσ. σm·ίτια εμειναν χωρίς
στέγες χαί τσ. χω�aιφι:α έp7i..u.ώ-θη
' χ.αν. Μίλια ό· λbγυρα ·η -θ-ύ&λλα ε
. φε.ρε μ·εγά.λη 6λά.6η· πρά.γματα
· ζωvιταν!Χ. -είχανε χατ,α.ισνr�αφε, ί, Χt'
J.-. ή .στείρα γη ά.ντ!.χρυιζε τον -ο-ύ
ι. . pανό.
J
π··οτε δέν εΥμαστε μόνοι· εΥμ-1t:' σ, τε ιιt'εpιχ
ι υχλ.. �έ.νοι ά.π' το• υ; ά.·1r,. -θ-ρώπ,ου, ς χι' άiπο τίς σκέψεις μας.
.. Άχόμα ,χι' σ.ν ,οί σ.ν.Sοωπ,οι 6ρ:
� με τά.
t: σtΧ•Ο·ν't�ι �έ άιπόισ-rαισι, �έπο.
).• ·πραιγματα
,
,· νιχιμεσα
ι
ι ' το\ παραant
α.
1 6ά.ν τω-ι σχέψεών μας. Δεν ύ,πά.ρχει στιγμή, η .Sά. εΙναι πολύ ιΜtά.
c νια, που νι,. μην ύ:πά.ρχει :σχέφι.
�- · Δ�ν ξέ90�:ε τί είνα-ι ν!Χ. είμαστε
; ωμΟνοι, δλεύrθ. ερ,οι ιά:πΟ κάιιθε σ. υν.εταιρισμό, άι
· πο χάJθs συνέχισι, ά.πό
� κιvθε λΘςι χα.ί ε�χόνtJ:. "·Εχομε μ·ο
f'·. ν�ξιά., ά.λλα. δεν !;.έρομε τί είναι
r:
vά. εϊμαιστε μοναχια.οl. Ό πό,μ,�
γ.εμίζε,ι •ην χαρδ, ιά.
''} της μοναξιάς
,
μας, χαί ό νο,ϋς την σe<ε?tά.ζει με
· ιά., αύτη ή 611-θει:ί
φό�ο. Ή μοναξ
't
'
.,
'
'
'
σ.πομονωσι, ειναι ·η σχ,Q'τεινη σ?ιια
ας
Κά.ν<0με
ο,τι
μπο
·:της ζω.η ς μ
, .
.- ροϋμ& για. v' ά.:π-ομαχρυν-θοψ·ε άιπ •
�ύτήν, ρ<χνό;μα.στε σε χά.:.Sε δρόμο

f,;_

f'
i

-το

�

'

...

,-�

&ι:α,φυγης ιπ•ου γνωρί�ζομε, μά. ·η μο· �
ναξια. μάς -παpαχο,λοικl.ε.ί x.a.t π·οιτε.
δεν ε!μαιττι. χωρίς αύτήv. 'Αrπομό-
νω1σις είναι. ό δρόμος της ζωης
μας. Σπά.vισ. σι>Ψt,α.υτ, ιζόμαιστε με.
τον οολλ-ο-ν, γιατί μέσα μας εΥμα
· σμtνο.ι, .χο· υp·ε'λια,σμένοι χαl
σνrε σ-πα
ά.γιάιτρευτ<ιι. Μέσα. μας δεν ε·Υμα
στε π
, λήοεις, ώλοιχλ, ηρωμέ.νοι, , χαί.
ό ιfυνταυ<τιισμος με τον σ.λλοv μιπο· 
pεί νά γίνη μονά.χα οταv ύ11tiρχεr
&λοιχ.λήοωισι έντός. Φο16όμ:χιστε τη,.
ά.π·ομόvωιCΝ γιωtί ά.WJίγει τη ,9.,ύρα.
,
,
ι
ι
,
ι
ο-την αιν,ειπαpιχεια μας, -στην φτωχιεισ. τοϋ είναι μας. Μά ή .άιπ'ομό
νωlσι είv' �χείvη ,που -8-ερ-απεύει τη.
6αι-θειά πλη!γη τη;. μονα,ξιας. Το
, νεμπόeιστοι
να. 6α.ιδί:ζωμε μόνοι, ά.
· χvά.ρια-_
ά.:π' τη σχέΨι,
ά.ιπο τ' ά.
της έ�ι-S υμίας μας, είναι vά. πpο- s 1tεpα
'
,, '
' εχτα
,, σΊ του,χωρο·υμ
α.πο
τη:v
�
νοϋ. Ό vοϋς .εΤν' έχιείv<ις πού ά.
πομονώνει, πού χωρίζει χαί χό:6ει
την έmιχ,ο-ινωνία. Ό νους δεν μπο
ρεί vά. γίνη ά.χέρ-αιος· δεν μιπο
ρεί να. χάμη, τον έαυrtό του πλή?η,
γιατί σ.ύτη ή ϊδια ή πρ,()=ά..Sεια
'Τ
'
,
αι, π,ομονω1, σεω;,
ειν
αι
. μια ποpεισ.
:
- !;ια.ς ,που
είναι ενα μέρος της μο,να
τί:ποrrα δεν μπ•οοεί νά χαλύ,ψη. ·ο
νο.ϋς ε.ίναι το ·προϊόν των πολλω.v,
χαί ·οταv εΤναι χά.τι μαζί με τ ..
(fλλα, &έν μπορεί π<ιrrε vά. ε1vαι
,μο-ναχιιχό. Ή μ<ιναχιχότ· ης δεν εf
vα.ι το άιπ-ο.τ�λ·ειrμα της σr,ι έφεωι;.
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Μόνο ο-τ:χιν ή ,σι.έψι είνα.ι άιπόλuτα..
,ι
/ ι ι
\
,.
' ' . \
ηρεμη, υπαοzιs,ι το. πειτ:χ.γμα αιπ 'r& ·
,-ψ>'Ι:ιιχιχ._ο στο μο'Ια.χριό.
Το σπίτι ητ:χν ά.?χετά. πίσώ ά.π'
το apόμ-ο, χα.\ ό XT/7t'O; είzε ·rί.φ-1),ο
"Υ:Χ. λο, uiλο,�ι•:χ.. 'Ήταν Κ'Ια · ψυ:χρο
' ,, .
· 1t-οωινο' ,χ.ι ' ο· ου, ' ?α'Ιος
ητα.'Ιε κωrα.··γ&λαν-ος. Εύ,χά9ισ
, τ-ό·ς η-ταν ό π9ω
ti:νος 'ήλιο?.: κα\ μέ.σα. ά.rπ' το ΠUj)ιΨ)
. φuτειιμένο πε?ι�όλι ό ,θ,όρυ-6ος της
·σ.γορας, ,οί φωνές των πωλ ηιrων
.και το ηΗ;φ,01 των σ.λόγων στb
. ορόμο, ολα εμο,ια. ζ· α.ν πολυ μ•αχοu- νά. Μιά. κmσίχα. rπειοιφε?ότα.'Ι μέσα. στον x'i\Ιiro· με την χ,οντη. ούοά
-ι·ης μαιζεμwη, οάγκα'/,i τά. λοuλ, ού
"-..οια ιlJς 'ΠΟU ό ΧΊ'ιΠΟU?ΥΟς ηο,θ,ε
· την �οιω!;ε.
'Ίffiλε1 yε πώς α.ίσ-θ-ανότα.'Ι
πολ�
·τα.οα.γμέ'Ιη, μά. οεν η,θ.ελε να τα.
'9άιζ.ε!<tα.ι. "Ή,θ,.zλε να ά.:ποφύγη τη
---θ.λιι6εοη κα.rc-άστ:χισι της ά!6ε6α.ιό
·τηιτος. Γιαιτι 'Ια φο·6σ.ται τόσο, μ ί-1-:πωc -rα.ραχιθ'ή;
,
Τί ένν,οε, ίτε με το «ε.Τ,!Ι,αι. τα.οrι.
·Ύμέ-ι-η>}; Κα\ για.τι να φο6ώσ, αιστε
--γιαύτό;
\
'
'
. '
«"
Θελ ω νσ. ει,μα.ι ·ησιJχη, να ι�;ει-vω μόν-ίj. Αί.σ,θ.-άν•Ο)Jια.t ταpαγμενη
"CΙΙΧbμη κα.ι με σ
, ας. "Α'Ι και σας
Μχ ω Οεί μον�χ α ΟυΟ �η τp,εί ς φο
·;>έ:, ό φΜ,ος ι,ι.ήπως ταρα.χ,θ,ω άJΠο
·σαc, ά.ρχί:ζει 'Ια με 6αοαίνη. Θέ,
λω νά 6ρω γιατί ει,ω α.ύιtο'Ι το
φb6ο �ου εif�;t έσω,τεοικα σ.ι6έ• -<>αι·
-Ρ
"
,
η. Θ')
"ε. ,ω να.' εtι�,ιJ.α.t ησuχη
και' ειΟ'f\'tψ.έΨη . με τον έ:χ. >τό μοu, ,
.
ι
,
ει1-:μα.ι τα.ραγμεν-rι
μs'
·μω-ς -πα'Ιτα.
· το,::ίτ,ο 'ή μ έ-κείνο. Μέχρι τελ, ευ·ταία. •κα-τώ?θω:σα. νά ε.ίο·ηνεύσω
'λίγο 'ώς πο,λυ- με τον έα.υτό μ.όυ·
ά.λλα f,ισ.ς φίλος μ' �φε.ρε ισε μια
ά.πο τις όμιλί.:.ς •σα.,, και -τώρα. εϊ·.1,1.αι Τ:αοά!:.ενα ά•ιαιστα.τωμένη. Ν ό
-μι!σα. -πώς -θα με ΟιJΙVαμώνατε
στη
·γα.λ·ήνη μοιυ, μά ά'Ιτί-θ-ετα μου τ·ηv
Ίχ..ετε
σχεοόν _.θ,ρUΙΙΨ-ατίιr., ε.ι.
Δέ·ι
.,, a
" n ..!ι,,"
n' ηξερ�
-ηνε
λ α να.ρ'Ιl'ω
οω, κ«r.,.ως
(

1

• '

Υ.-1.ι

0

ο-

πώς •.9-α �ορόιδευ-α. τον έαuτ.ό μι-ο�
- · -�
ομωc, 'Ιά -π,ο,υ ηρ.,9.��.. ,,
Για.τι �1t'ψ.έ'Ιε-τε τ4οο -πb)ςt-θ-ίi:- - •
ποε�ε 'Ιά ε.χε•τε.
γα.λήvη; -Γι.i i - ·•
το χάνετε εινα πρό�η.u.α; ·. Αύτη
·η ά!;ίω.σι ναχε.τε γαJ.ή'Ιη, . έ1να1: -.
μια σ&γ6ιρο-υισι, οέν είν 1 _ ε.τσ- ι; 'Άν •
μπο,οω να ρω1τήσω, ·τί είν' . σ.1Χ'ρ - .
που θiλετε; "Αν -θ-έλm� -νi με!-�>
νετε jΙ-ό'Ιη, ά.'Ιενόιχ λητη και - έ,v ε, i-. ρ·ή·π1, τότε γιαιτι άιφήvε-τε. τΌν
αιJτό σ, ας νά τα.Qάζεται ; Κάλλι.στα, ·
μi'ίt•C>Qεί κ:ιv,εlς yά, κλεί,ση -. &λες τιξ .
-πόοτες χα/ τά. π:ιοάθυρα το· q .είναι'
'
'
,
'
t
,
του, 'Ι α..πΌ.μονωση τον εαυτο . το:.�
Α-ύ'ιt�
χαί να ζ'ή ά.πο,χλεισ· μέ'Ι?ς.
το -θ-έλου·ν π-ολλο,ί. Μεοιχοι έσ:χεμ:.
μέ'Ιως χσ:λ ,ιεοyο,υν τη·ι ,ά.πομό'Ιω�
σι, οολλοι με τις έϊπι·�.υ,μίες- •χαί
�οραστηοι·ο, rι;ηrι-ες
,
τοu' ς- , και' ,ε,,ιτε _� -.
κλειστΘ-) εΥτε ά.vοιχτοί,
φέpνόυν.
αύτον τον &πο·χλειΙσμό.. Οί . ε.ίλικοι-.
'Ιεί· α�>το'οι,χα·ι-ώ'/Ο",Ιτα.ι _με τά ίοεώ
ο·η κα1 τις ά.ρ�τές του
, ς, _'7t0t> εί'Vαι
.μ·ονά·ϊα. μια. �μυνα.· κι'
έχ'ε!ν10�
ο
μονώνο
που ει,
ου,i
λίγη
σ
·
κέψι
ά,π
,ν-.
,
' , '. τ·η' .ν οιχο�ικ
'
' , , ι ' · και'
τ:ιι cxnt
η. πιεσ
τις κοινω'Ιι!;<.ε.ς- έ!'Πιιοράισ.:.ις-, Πολλ,σ1
άιπο μ &:ς ζηιr-ουμε
να
ύψώ.σωμ•ε
τΟί'J ΟUς γύρω μας �Τσt 'γtα vα, ε, Υ
μα.στε αιτρωιτο,ι, ά.λλα .δυιστυχώ;
πάντα �π&ρχ ει �να.- αν-�ιγμα. . ά.νά
μεσα στο αποίο, είσχωοεί ·η ζω·η.
«Ι'ενιχα ·κατώο-9ωσα. •ι' άιπομα..:
Χ?ύνω πο.λλες 'σ.rπο τ/ς ένοχ
, λήiσε,ίς,;.
. tομ� ··
&.υ.ως άπ' τ·ην ?tεQασμέν-η έ6
οα -πε-ρίιπου-, έ!:,
σ:
ί
-τία.ς
σα.ς
-rαρά.., . ..
Ι ,
.•,
n
χ_•.,.·ηκ
, α '7tερι1σισοτε.ρο, πα-ρα. · -ποιrε. "
Π α.ρα..καλω -πέιrτε μου γιtt.τί · εί�w, ι
τ,-?α.γμέν-1).
Q,tα εlναι ·η αίτfα • �,:
της -ταρα.ιχης μ-ου ;». .
Γιατι,, •θ ε'λειrε vα.\ γνωρι'ζ· ετε την·
· '·•
.'
ιτια
'
ι
ι
Π
ι
.
της;
ρ
ο
φανω
α.
• ,
� · ιyvωeιζ,ο.ν-· ·, _.
'
·τ:ις τη
.11m ετε να ξ,εp, pt, ,ι' α ε''·-Ιζ'
· ' ν αιτ
ζώσεirε το ιχ.'ΠΟ· ιτέ.J,εσμrι.. lJ: ρrι..'(μ:J,_; \ ;
.. '
•
1
�·
θ, '"
' -rε για-;
-rι,κα,. _οε'Ι • ,ειΛ-ειτε. ν.α\ ξ'ερε.
,
,,
,
.
,
, ·Sιιν · ε1ν l .
τι εισα-ιπε τσ..pαιγμε.νη,
, 1

7 κα1

s- .

π
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.
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.ι _,,
τοίχου; μιιiς ,πεοιωρισ:J.έν-ης. -ιιχέ
"' �σι_; · Θlλετε μό�ο- ν' ιχlπο,φύγετε
•σεως που μ,πο,ρείτε νά έξουσίάζε,rε,
�- την ταραχ·ή.
Λύιτο δ�v -�Τνα.ι το π9ό�λr1JJ,ά. σας;
ι... - <εΘέλω ά.πλώι; . νά. μ' ιi.φήσουν.
Α!<ρΟυ έξα?τιiσ-θε, . -θέλ..τε vά κ :ι.
''
ν
νενόχ
και
συ
ό
ή

σ,r·}ι
� ηrrη .
ί · μ, ν\η ,. 4.
τ�χεrrε έlκεί-10- ά.π' το OΠ"Jio,, έξαρ
J χ!,α μ.ο-υ· για-τί λο·ιπον συνεχώς να
'\'αJσ_,θ,ε, ·Φο:fjόσοο- στε κι'
έπομένως·
· :-τα9άζωμαι;».
άmο,φεύγετε �άιSε σχέσ, ι 1tούtiv _
"FJx.ετe ύιπερα.σtπίσει τ1v έαυ-τl
μιπο,ρ,είτε, vά τ·ην έξ-ου.'Τιά.
- σεη. Αύ
σας ολη σας τ·η ζωή, ετσι δέν
τό οέν ε!v. α.ι;
ε!ναι, ; Αύ.το που σα.ς ,έ�δια,φέρει
ά.-πόιrομο,;.
,ϊmίιν�ι -u.άιλλ,ο,ν ενχς
.-πρά.γμαιτι:κα είναι νά gρ'ίγrε πως
Ι!Ο(J'Π'Ος κα.'19ώ.ς τί•.9-ετα.ι το ζ-f1ιτημα,,
ν ά φρά:ξετε ολα τά άν�ίγματα., καί
ά.λλσ. \'·σως αύιτο εt'/αι».
οrχ,ι πω� νά ζητε χωρίς φόgο, χω"Av· μπορούσα.τε νά έ.ξου'σιά,;σε-
'� pJς , έιξά.ρτηισι. 'Α,π' ο,τι- εχετε ιπεί
τε τ'ην αί,;ία · 'Ι'ης ιτωρινης τα.?α
. ._και. ά.φί1,1ε:τε νά ένvο-ηθη είναι φα
χης σας, ,θά ήlσυχά:ζατε· μα. έ:ψό
', νsρ'ό 'f<Ος εχετε >πρ- �σπα,9.·ήσει να
σοv ·δέv μ1t-ορείιτε, άvησυιχεί't',ε πολό •.
· ·, ,έ,!;αιrφα.λίσετε τη 'ζω-ή σας ένάντιχ
"Ολοι -θέλομε νά. κυ9ια9,χουμε ο
; , σέ κά.,9ε εΤδο,-. �σω.τεpιοιης δια.τα
• 9αιχης.
ιτιι,v δε'Ι χ.ατοολ-α:Gαίνομε θέλο•
'Αιπο- μακρυνθήκατ: ε άπ;
,, 'κά.θ-ε ,ιrχ�σι π
- ου μπορεί ' vά �
κατέχωμε; :/} και να.:
·�S- .,γ_Φ-·
οοστε.
· � προι!;εΨήιση . πόνό.' Κατωρ-θώσατε,
'
,μας · κα.τέχ()υν �τα.v φο�
't'O'I έα.υτό μας.
'Η ά6ε-bαιό
μ _iλλογ καλά, vά ;ιαφυλάιξετε τον
έα.υrτ-6 ίrq.ς, άhto '.κά-θ!ε. σύγκρουισ:,
της του έαυτου μας φέ.�νει [να ,συ- ., ζη:τε
να.ίισ�ημα. ,ά.νω�εοάτ·φος, ά.ποιχ.λει
'� , 'ν.α
,πισω
.αιπο
κ
ε�στες
λ
_
-πορ,
' \
'
,.,
'
στιχ.ότηιτος και ά..π-ομιοινώσεως.·
τες κα,ί πσ:ροο'!9υρα. Μεοικοί έ:πι-, 't'ι, φο--.
οωιτ·ησω
Ι
'
- ' να
"\_
� τυιχαίνο·υ-y κάΨ>ντα.ς α�ο, μά. lί.ν
• v μιπορω
·το !Πα.pαιrp�·;ήξ1ουν -το σχ·O·tvl, τΟ 6όμα.στε; Φο:6όσα,στε νά μείνε'!'�
�ά'τα.'t'ο· τ�λο.; τους εiναι 't'O α.συ
u.όνη, .μ-ή,πως σας άφ·ήσουν, μ-ήrπω�
λι,. "λλλοι άmοτυχαίνου- ν καί κα
b?E!Sη't'ε .ά6έ6αιη;
·τα.vτουι-,ιε κ
· υv[κοί, 1tικρόχο·λοι. "Αλ«Βλ�ετε, ολη μου τ·η. ζωή τη-;
ο·ι πά.λ� -π λο• υιrίζου, ν
έαυτό
't'OV
λ
yιά τους α.λλους, ετσι ν,οεζησα
\
"\\
\
,,
.'Ι'ους ·σε -προογμ οοτα η σε γνω1σεις,
μί·ζω τούλ:χχιιστο'/. Κρά.τησα tνα.
πι,υ ε1vαι ·η έξαιcrφάλισί '\'Ους. Πολ
ίδεω<δες χ.αί είχα. έπ,α.ιv-εθη για..
'λοί α.νθοωlποι, συμ.;εριλα.μ�άνο.vιrα:
την δοα1στηριότ-ι1, τά μ1ου κά.νο·ντα.�
σ αύτους και ,οί δηιθ.:ν ,θ.?η�σ-κευτο εiδος της ·έρ- γασία.ς που θεωρεί�
' τικοί, έπ:-θυι.J.ουν τη μόνιμη είοf,
τχι καλό. 'Έζησα μιά ζωή άιπα)
vη,, μιά κ
- α.τάκrτασι οrπο,•υ κά.-θε
ν-φεως, χωοί:ς έξαasφά.λισι, χω\μς.
σtiγκ!).!)υ.σις έ:χει π
- αύσει. :Κα.l cT
πα,dδ�ά, χωρίς σπιτι.χ-ό.. αι �φ,ές·
c· ναι κ1? έr.<είvοι Π•ΟU έκ-θειοοζουν τη
είναι κα-λά -π�ντρ·sμ,ένες και
μου
,·
,
.,
\
: , συyκ-οουσι σαν τη μονη πρα.γμαηsξέχου,σα, -θέσι, Jt-Oι'!W\/JΚά., και
ζωης, κ, αι ή
της
• χ.ή εκφοαισι
μεγάιλ'>ι μου άlδελψοί �χουιν ύψη.λ·η·
.:. . σύγοcρο!JΙσι εinι ·η ά..!Τ'Ιtίδα το-υς έ
κυι6ψιη,τιικη. ,θ.,έ1σ1. :'Οτα.ν τους έ- ''
-· vάντια στη �ω+..
πισκ.έtι;'τομα.ι rL�crθά.νομ
, αι πώς εχα
r_.. _.� 1'-Ι1t1�:'ί πο�ε νά. �χετε ειp·ι�ν·η
σα. τοv καιρό μου. -Νο.�_"91Ί> πίtΧο4,..
: . ·με το νσ, ζητά.τε άσq,άλc:ι'Χ. πί'σω χ.αί μετανοιώv, ω 6α-θεια. για. ολα.
!• . ώπ'
' !,�. τοΙυς 't'οίχους �ων φό6- ωv καl . 't'!X, -πράγμα.τα που δεν "άmέκτη9"α,
•. &λ _1twων σ11;;
Σ' ο"ληι ._σ ας τη' ζ,ωη'
Τώρα 3έ'Ι μ' ά
· ρέισ�ι πι:ι ·η iρrασ.!α..
'
�- ...
νε
α�ψ(JV�·.;ο 'λετt
ι, ε-ι γ,ι�ι•
1tι)υ ��ανα,_ δsν • μοϋ φέρνει χ.α.μ-..
,
μiά 'χα?ά, τη-ι �χω -�φ-hσει σε ιi.λ-ι;:να. εtσΙΧ1τε σι,γου?η '�με.σα σιτ•οu, .
..:
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"J.90
_λο, υς. Γύ?ισσ. τηv rιtλιχτη μου ιιι'
-�λσ. το-υτα. 'Όπως λέτε, εχω γ:-vει σχλη? η ιττην αύτοάμυονιχ μου.
π pοlσχο,λλή,θ·ηχ,-:ι. σ' εναν μικρό μου
πλού�ιος
-ά!οελcpο πού 6έν. είναι
.χ-:ι.ί που -θεω?εί τον έαυτό του εΠρο
V'J.V έρευ•ιητή της'Λλή,θει�.
·.σrιtιχ-θτισα νά. χ�ω το·ν έαυτό μοJ
.έJσωιτεριχά άσφ:χ,λη, μα ηταν ενα;
0 p.αιχ?υς ,x,.l Μιυvηοhς άγώvας. Αύ.
'
' "
\
.!.� λ
'
ε φος
μ ε ε ε σ
ιχ ς
το
φ �,
;
� � ι-:- ρ? ";'° ;
_p.ια αιπο τις ομι·Μες σας, χ-:ι.ι, το
<Jιίχοlδιί,'.ι.ημα πο·υ· μέ τόση φρο,ν, τί;α
είχα κτί,σει, α?χ_t'σε να γ.χοεμίζε
-τα.ι. Δοξάζω τον Θεό που δεν εί7_-:ι. �?-θει �ποτέ να. ,σας άχ'Ούσω·
-ώιστόσο, &έν μ'ΠΟ?W γα τ? ξαν:χ-χτί
οέν μ'Ποοω να ξ�,ναπεράισω
·σ>ω,
· σ.π' 3λ'Ο α1JτΟV τον πf_ rvo χα\ την
· ιχγων·ία. Δέν εχετε �οέα τί ητ«ν
, ια.
&οέλφ
γιά μέ•ια να f>λέrπω, τ'
'μου με -θέσi καλ·ή, μέ γόητοο, μέ
·χ?'rμχ. Μα. �έν ,θέλω ν' ιχνα.
, χα
-τειr.9-ω μέ ολχ τχϋτα. Άπομα.χού· •ι·-θ·φ,α άm' αύτους χαί rnά.νια το�, ;
'έιι. ω χλε:
�λέπω. 'Όπως λέιτε-,
--σει την πόοτα .σιγά. - ·σιγά σ' ολ:ς
,
c:-.
,,
'
'
t
'
t
'
'
--τις σ- χε.σειc, εκ.τος αmο μια ΊJ ουο.
Άτυχως ομω; ηο-�ε σ' αύτηι
την πόλι, χ:ιί τώοχ το χά.-θιε τ:
·ι;α.ν:ιζωντά:νεψε χχί ο.λε,, οί πχλη
·ες r.λ "Ι}γέ: ξχνά.νοι!:.αν, κχί είμαι
άςt0011:Χ?υτ·η. 'J'ί να
-,έ,λεψη ,ΧΙ
,
!ΧΧνω :)).
'Όσο, -πε· οισσότ ..οο ύιπεο:ι.σπίcζομ�
'-τον έχυιrό μχς, τόσο πιο πολυ μit;
-?νοοσf>ά.λλουν. "-Οσο Πt· Ο πο,λυ ζη·το-ϋ
. με ό:ισφιχλε�α, τό·σο- λι γώτεο·η
ύπά.?χ ει· οσ-ο -θέλομε είρήν-η, τόσ' ο
σύγκ?ουσί
·η
·μεγαλύτεοη είν:ι..ι
,·μχ;· 3σο -πιο πολλά ζ·,rτοϋμε, τό
σο λιγώτεοα εχομε. π οοισ'ΠαιθΎiσα"'t'ε νά κάμετε τον έ?.υτό σ, ας ατρω
�ο-, ά,π?60"bιλ·ητο· 1'0ν κάματε έ
οσωτεοιχά ,ά,πληισία.στο έ•κτος σε ε
�αν ουό, καί κλείσωτε ολες τί,
-:πό?τες στη ζωή. Είναι μιά 6? αt

οϊία αύτο,κτ-ονiχ. Λοιιπ
· όv, γισιrι .-rά: · ..
Θιbσ&τε 'Π'�s .
χά:νετε δλ' ιιύτά.;
ιrτον έαuτό σχ; 't'Oυ't'{) �Ο spώτη,: , ,
μα; Δέ-ν -θέλε'τε vά μά.-θε· τ.s; "Hp- . ·:
-θ:χ.τi, η νά 6ρηίτε Jναν τρόrπο- ν2. ·· �
η ·ι'
χλείσ: ετε ολ&<: τlς πόρτες,
ιi.να:καλύφετε rπω; να εiσασ-τε :χ
νοιιχτή, εϋτ?ω'<η, σ, τη ζω-ή; Ποι,
άιπ' αύτά -θέλετε, οχ1 σά.ν μιά
έχλrηή, ιχλλά σαν ενχ 'Πpαι;(μα. φυ-> '
σικ ο κ:χ.ί ιιύr8ό?μητο;
s
((Φυισιχιi, το 6.λέπω τώρα πως
ί
εΤν7ιι, ιη,:χ.γιu.α;τι,χά · ά.ο&νατο-ν vά. •
-πόοτε,ς, για..τi
κλείσω ολες τίς
πά.ντα -θά :ι.π&:οχ.ει εvα αιvοιγμσ..
Κχτα.λαωίνω τί fχω κά:νει· 6λέπω 3'-rι ό φόf>ος μο· υ γιά την &6ε- ·
την έςιiρ
,
6χιότητα δ ην.ιούογησ.:
τησ,. ι χ:ι..ί την χυ?tαιριχία. Προ.φα
νώ;, 'Οlν -θα μ ,πορ.οΪ>ισε .να ΚΙ>?tα.p- : �'
zή"<rω Χ.ιχ-θε Χ:Χ..'τάJστ:χ,σι, f>σο, ΠΟ· •λυ
ΧΙ. α.ν ΤΟ έ:πι-θυμω, XXt γι<ι!Υr"ο
__ ..
ff
\
,
'
'
,
τις
πεοιωοισχ
'Ο"'Ι,.εσεις μου σε ειv-α.ν
'ή ουό, στου: bποίους ,θά μποοοϋσ, α
νά έ, ,πι•bλη•Sω -χχ_ί νά το·υς χρα-τω.
"Ολα τοϋτα τά f>λέπω. Μά tπiί1ς
μ.πο,ω νά ξχν:χ--γίνω άν,οιχτ·ί;, i
λεύ,θ.εpη χαί χω,?ίς αύτον το •φόb,)·
τη; έσωτε?tΚης άιf>εf>αιό>r·ητος ;».
Βλ�πετε τη•ι ιχνάιγχη vά ε- ίσ, σ
,στε άνοιοcτη ,κχί _ ευτρωτ'r1; , "Αν
1 ε ,τε τΎjν -άλήrθει� αύιτ,ου
8Εν .hλέ1r
τ· οϋ- 'Π?ά:γματ·ος, τότs ιχνα ·πότp,;rπτα
',θά 1:.αιν:χ..χτίσετε του, τοίχους ·γύ
οω ,άιπο τον έαυτό σχς. Το νά 6λέ
π�με την ά.λ·ή-θε,ια, στο ψεύτικο εί
ναι ·η �χη της σοφί,χς· το 6λέ·πο
με το ψεύτ-ιιχο •σαν ψ;ύη,κο, εiν11.ι
·η ίSψισ. τ-η χατανό·ησ' ι. Το νά οητε
&τι :ι..ύτο ,πο,υ κάiμχτε 3λα το-υτα τ1
'
,
,.,
... '
,
).'?Ον.ια fJΙΠΌ?εt να σ, α,ς φεοη μιαν
&πώ>rεοη , ,θλίψι ι.αί -ά.γώνχ, - �
1νο:χ.γματικά να -πειοαu.ατι:σ-θητε ...
τη•ι ά.λή-θ.εια αύτ-οϋ το,ϋ πράryμα-π-ού δεν εiνσ..ι ά.πλως' μια. �
τ-ο;,
ποο· φο-οι, ,κη -παραΙο·οιχή,- ,θά, φέpη
�να τέλος �' αύτη•ι την ο,ράισι. Δεν
μ>πο·ρεiτε με τ·η -θέλησι vά κ&με;.ε '
τον έαΊΥrό σας ιχνοιχτό· ·ίι π.ρiξc ·:

ΙΛΙΣΟΣ

·•

�η ς -θ-ι.λήσεω; δέν μιπ,rψϊί νά �α.ς
Αύτη ή !δια. ·Ϊj
�άμη &τρwrη.
lιπι'19 υμία. ν"ά. ε!σα.ιrτε ευτ,ρωτη,· δη.
','fl,Ι;Ο·υpγ�ί ά.ντί1 α'ταισι. Μbνο, χα-τανο
,ωντας τό ψεύτι,χο σάν ψεύτικο, ύ
πάρχει έλευ-θερ, ί':1. -ά.π' αύτό. Νά
ε!σαιστε ιπαιθ-·ητιιχά. σ,γρυιπνη στί;
--συνη,θ-1:φ.Jνε; σ':1.; ά1tοχρίσει;· ά.
·πίλω; να. εχετε. έmίγνωσι αύτων
j(_ωpις
ά.ντίισ�:ισι•
Π':1.-θητι,χα _να
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τCι;
π,ροσέ-χ ε.�τ,ε, οtΠωι; ,Sά, 1tpο1σδ
χατε lνα mιuοί, χωρίς ·την εύχαρί
στησι η την aυ.σαρέΟΙχεια τ,ου ταυ
τισ,μου. Αύτη ή Ϊοια ή -πα-θ·ητιχη
έιπαγρύπνησι είναι έλευ,θ,ε,ρία ά.πό
τη,ν &.μυν,., έλευ-θερί•α άπό το χ
, ,λιί
!fφ.ο, τη; 1tόρτα,ς. Το νά. -�Ϊμιαστs
ευτ9ωι!0ι1 ,εΙναι νά ζουμε, ένω τ?
νά. �
, πο\συpώμαιστε εΙ,;αιι σά.ν νά. πε
-θ-:ιίνuψ,ε.

\

ΑΡΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ •

ΔιπλοΟv

Ι

ΚΕ

p ας

..

,

'

;

Στό διπλούν κέρας της Κνωσος άνάμε
· σα
Ό'τάθηκες μεγαλόπρεπη ώς ίέρεια
με φόντο τίς γραμμές τις άπαιλες
-rοίί Κ νωσ ίου τοπίου.
'Έλαμπε ό ίjλιος στη μορφή σου,
-τα μαλλιά σου έ6οτρυχοιιντο άπό .το άγέρι
--' 'ίδιες κομμώσεις. τοιχογράφιων
Μινωικων. Ή έσθητα σου
εκανε άνάερο το κορμί σου.
,Καί τότε,
Τα χέρια σου ίίψωσες
iν σχήματι διπλοίί κέρατος
«' ή σταση σου ή δεητικη
·,κάτω άπ' το πέλμα σου ζωντάνεψε
-rή,ν πέτρα - σίιμ6ολο,
·συμπλήρωσε τα κενά,
-άναστήλωσε τα έρείπια
κ' ή ζωή των Μινώων ξαινάρχισ,ε.
Έσή·κωι,,ες τα μάτια σου στα ούράνια
·,κ ι άγνάντ-εψες τον ηλιο
και με τα χέρια σου - &πο σάρκα διπλοίίν κέρας
(στο πέτριvον iπάλληλη γραμμή)
έιδεόσουv στο Θεό,
ολων ,:ων άvθρώπωv το Θεό,
. δλων των έποχων !

-\

'Α.πο τη συλλ<),γη «Ό iστό; τη; άpάχνη;».

�....

...

,.•

..

,
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ �ΩΗ
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Ό

Μεοικοι α.ν-θρωιποι, λόγψ τu,·ι
πολλών πόνων πο� δοχιμ!Χlζο,υνε στη
ζω-ή, 1t9οσπα-θοίίνε νά μας πεί.σQυν
!iτι ό κό�.ο; .εlναι α.ξιός ιπεριψρ()νή
σεως και fjτι ποέιπει νά οοr.<J1bλέιπω
.με μό'Ιον στην μέλλουσ� ζω·ή.
.Σφάλλο.υν, νο.μ�ζω. Ό Δημιου, ρ
γός του κόσμου, τόν όποίον τ&σον
σπά.,ταλα iσ-τόλισ-ε με -θαύματα. εύ
μιηφια'; \ χαί ώ?' t:ιtότ-rιτ()ς, δέν 'έιχ<JtΠίαnεν επι μα.ταιψ .
. Ό ,κόσμο- c δ- έ'Ι είναι α.ξιο; πε. ρι
. φρr;ν-ήσεω:. 'Α9κεί νά μη άγαποίίμε
τον κό σ-μον, τουτΟ'I ύ'Πει()t>Ολικοc.
Αύ-;οι ΠΟ-U ύ-π{Χtιμοίίν την παοοτί
σά ζω·ή, 'J.11.'IOU'I το ένο�rt.φέ()0- '1 του;
για τ·ην Π?όοδο τω'/ συναν-θρώπων
του;.
. 'Ομιλ()ίί, 'Ιτ·ες
ύ1tοτφ.ητικα για
· τόν κό σμο τ()υτ(),, εΙ'Ιαι σαν να δυ
σφ�,1 μο,υ.με τοU; φίλους μ·=ι.ς, τ"flν -oi, '
κογενεια μα:.
Το οτι ούν'1-μα-ι νά είμαι ενας φί
λος,· κ:χ.l .τό Οτι δύναμαι νά. ϊχω
�να - φίλο,ν - κα.ί α.ς είναι ε,ιας μό
'ΙΟ'f σε όλόκλ
• η0. 0, τον . κόσμο. - ποl
πει νά: α1t<Jrcελ'ή. άντισ-τά-9μισμα για
δλες τι, ταλαιπω?lες < μας.
"Οη ύ-πά.pχει ενα μέοος στ-όν χό
α,μο, τουτο, οπως ·η ΕΣΤΙΑ, τb
σπ-ίτι μας, αύτό μπο_ρουμ,ε '/σ. το -θε
ωρήσωμοε ώ: άντιστά-θμ�ιrμα · yισ.· .
τις. τ,οιγ�ω ά, ιπο,γ,ο,ητεύσεις της ζω
ηc�. Τό ·. οτί μ1rο�εj ναw.εiναι -�α.νειις
�•ι-χς ε-ίλιrι..οινής, κο- .ι,ιωνικος α.,1-θρω
πος ·και '/3. -ούνα.ται '117. έκφρά.ζη τις
ποαγμσ.τι,κες σκέ.ψε'ι'ς . τ(),υ έν · μ�σ<ι>
-r:ων ά.
, ντ��των συζ-ητήσεφν, των
λ(),γ•ομαr.ι.ιων καί της οια.φο,ρα.ς των
α:ν,τιλ·ήψεων, α&τό κα,ι μόνο-'/ το γε
γον- ός, ίσο:φαpίζει άφ' ._έαυτου- -τ,οt
�λα τα α.λλα sξωτε?ιΚα γεγ0,νοο;α
Με το να �λέιπωμε τ·η.ν ό?ατη ·

μόνο, μορφή και δ9α.σιν της κοινω:. 1
νlας, π-ου εiνα.ι συχνάiκις ιχ,π,οΧpου. 
στικη και ένοχληrηκή, οιινδυνεύο
με να χάσ. ω�ε την πρέπ·Ο\)\σαν Mt�
νο-ια των μη Ιηατων σ;γα-8-ων της. . .
Δέν πρέ.'πει να ύ1ι'ο.τιμ,οίίμε, την
πίγεια ζωή. Δέν πρέιπει, άναλογιζό-μεyοι τον -9ά.ν:χπο,, να GρέJχωμε . με ..
οάικ�υσ... τη ζωή μ'J.ς_.
�11 ζω.. 'J,Π:Χ?' Ολα. τ°ης τα χ.ά.:χ&:·,
εiναι. μί·α εύλογία.
'Εν-9c. Jμούμε-θα. -τις ,/),ν-(ψεις μας,_
οπως έν-θυ,μούμε-θα μισ. κα-rσ.1:y1.οςι. ., .
r,
,
1'
ι
, ,
'
·οιοτι ειναι
καιrι
εχτος_ ενα σεισμ
- ο,
,,
ρ
της κανον- ικης σε,ι?άς των π _σ.γμά:-
τω-ν της �ης μας.
ΆΔ.ντι-θέτως, πολλές ·ημέρες -,εύ�- ·
τυχία.ς και χα?α.,, περνουν .. άn-:αρ_α-,
- '
\
to.\
,,
τηρητε-ς και οε'/ εχουν χ-χταγρ-αφ-r,
στό bι.gλίο της μΨήμης μα;.
'Η ζωη είναι το ·ι9α.υμά.σ;�ν ' δ -ιr .:
μιο,ύογ,ημα. τοϋ Θεου. Είναι φως�: .
, ι
, '
'
'-r
ι
πο,- υ' ε,πηγαισε
α.πο το ιrκοτΙ>ς,
ειναι
δύναμις άφυ�πνισ-θ•είσα άπο την
. δ?�νεια.,
είναι' δραστηριότηι; 'δ-ιι.- · _
i
, · _ .:;μ_ιουογη�•εί,σα άπο· το μ-φ/.,1.
Ή γη,: qτην ό,r.οlα-ν εΥμα.στε. προ.:...-' 1 '
σκο-λλ ημένοι; ε,fναι [νας -τόπ�ς _ιlκχ._ι:- ,:
, (\
,
'
ι
,. ,
νηιι σεως, με"' τερμα
τη'/
<ι,να·
•ι·\ασια.;.:
Είναι το , 'Jψηλον �ρ-ος τη; . σγ,έψε, ' r,
,
. ,,
'
ως-, α'ito οπου
· ιt?).
ο ε'ι πQt>με το,ι
ουρα-- ·
'νόν, τό ''Α-πειρον και την. Αίωνιό
,
τητα, ν ._ άιπλώνω,ιται μrιροστά μαΊ;' - , ..... μας.
/···
κα.ι γυρω
· Χα.ρηιτε τσ. άγα-θσ. της ·ημέρ.α"�
π,οU στέλνεc ό Θεός, καt. χαρ'η,τε·
με αιtομονη κα:ί καρτε,ρ1·α τσ. δεινιz
τ·ης, διότι ή ·ημέρα αύτη μόνον μας-.
άνήκε_
, ι:, , "Έzχ,ομε ά:π(),,%.νε,ι' yισ. ·τα
χ-8ες, Κ�t ΟΕ'/ �χομε άιχόμη γενyη,θ�
γισ. τό α{ί_?ι()ν.
ΑΠ-ΟΣ-Τ,Ο.ΛΟΣ,ΚDΤ:Ι{Ο�ΒΙΝΟ
·Ε ., .
/
.
·,#•

s

('ο,

,

σ.-'

.

-:

�\�\

- �-

�-.;. ;_'ί .
. '-4�-':
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

Τά ϊl·,ί y ό ιi ό e v ιι
Τοϋ κ. ΔΗΜ.

πά.λc �φετος
bpειθ-ήχαμs
με τον 'Αρχαιό.φιλο στά. Αίγό,σ·.9�
vα., στο Π όρτο-Γ,ερμενό, χαθώ:
τli λέ.ν., σήμερα. Μαγευτικό είναι
το τοπ!-ο, χ::.ιSώ� εiν-αc μέισα στά.
πε�χα. και τό-πο-θ,ετημένα στο ιχέν
τρ.αι -τοϋ χα?c·τωu.έν,qυ μι1χροϋ στ�
νόμαιχ.ρου χόλπο.u, ποu σχημα.τίζ.ι
έιοω ή 'Αλχυονίοα
,,%.λαισσ
� α. τ{)ϋ
Κοριν-θc-αχοϋ. Κον-.ά. JJ,ας ό Κc-ι9αc
ρων και πιο πέρα ό Έλιχων μέ
το,υς -θρύιλους τ<Jυ και τι, παλτ,i;
του δό�ες.
'Ε1δω, κοντά. σ-.ην ιiχ.ρη τοϋ -άρ
χ- αί1ου φοουο!ου, σ-.η,ν α.χοη το,υ που
είναι χ.ατά. τη -θσ.λαισσα, τ<Jπο-.9.
τείταc με πc-θανάτητα το 'Ιερό -.oj
Μ!(\1ψ.Ποδος.
'Ανα,σχ.α,φε; �χ ου•ι
,
,
' '
\
' 1
"(ινιc στο' το'Π'Ο- αυτο χ:χιι αρχ
ετα'
•.9. εμέλια ά.πο ά.ρχαί_α κτίρια �χ<Jυν
φανερω.-θη. Το 'Ιερό Υσως, χα-θω;
λένε, νά. 6?tG.Y..§,'Tv:X,t χάιτω ά.πό τό
έ.χικλτpά.χι, που εΙ•ιαι στη μέ.ση
Αύτ. ό �μως ·θιχ το οε· ίξη, rί.ν ,γίνη
και έχεί ά.να,σοιαφή.

-.

t..

..

Π ρο-ϊστοριχό πp6σω-πο- ό λΙεί.ιψπου·ς, ,πο, -υ το περ16ά.λλε1 ό -θ ρ ϋ1-ο-ς της ά.ρ�aιία.ςc. παραδόσεως. ΕΙ-

ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ναι ό Π?ώτο;, σ-.όν bποίον oi Θε
ο: tοωcrαν τη ούναμ·t νά. προφητεύ·,,
και νιχ -θεραιπεύη. Μάντ-ι�ς και ·θε
ραπευrrή;, λοιtπόν.
Λάτ�?ης τοi>
Διονύσου, χαιθως γ9ά,φει ό, ΊΙpό:οc
το, ς, που �φερε έοω τις μυσ-.ιχέ;
· τελε-.ές · έχείνου.
Π νευμα--:ιχές,
χα-θως φα1ν.ταc άιπό αjτχ, oi έπ.
οιώξεις του- , μυστηριακές.
Κέν>τpο πνευ:υ.ατικό ητα'Ι τά. Α1γό-σ-θ-ε- να.
το, υς χ
· αιρ<Jυς έχεί'ΙΟ•'J:�
χα-θ-ως φα'Ιερώνεται ά:πό τι; τό-
σες ά.?ετές που είχε ό Μελά,<J.ιπ,ου:�
ό έχλεχτός αύτός τ-ω•ι θεών.
Τον
ελεγα'Ι Μελάμ-ποδ�, λiγει ό μ,υ-θος, γιατί τά. -πόοια τ()ιt.
.. ησ,.ν μ'-U?α. Είχαν μαυρίσει,
έ
πειδή, οταν ηταν ά.χ6μη 6ρέιφο,�
·η μητ�ρα του είχε 6ά.λει τά. πόδι�
τοί) παιοιου στον 'Ήλιο- χαί μ,:
να.νε ετlσι μαϋρα ιi,πό τότε σ' ολ η,
τ,οt) τη ζωή. Άπλοϊχός μυ-θος θό.. ·
ποϋν ,()i πολλ<Jι που 1tαί9νουν τ·ir
μυ-θαιλογία χατιχ Ύ?ά,μμα. χαί �χ:
'
tt
,
'
>-.ατα._ το -πνε, υ,μα, - οιπως της π,ε-πει. Κα-θωζ' δ, μως τά. ποοια εl 1αe
·η {ίά,σις το-, u όργανισμου, το μα;
�ισμά. του; ά.-πό τον ί'Ηλιο φα11.:..
ρώνει πως ·η π•ιεuματrχη,
�σ,σ: ;·τοϋ. Με.λά,μποοο; ητα'Ι ή-�ι�ή, φω1

..

, ..
,.

·,
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τειν-ή. χχ-θώ, π-?έ!πει σ' ενχ Μυ
�ταγώγό.
Ό ,.-:J�λυς ?tόσμος ι;.αί?vει αύτά
- α r.οά.γμ χτα ά.νά λα.ψ?α κχt ΧΟ.?jτ
iοεύει g_τι δεν χχτχλα6α.ivει
η
-r,
Ε"ιναι αυ�. ο
<0;η οεv το,υ α.ρεσει.
"1tολύ π,όχει90 χαι πολύ .ευχ<Jλc.
πνευμα.τιχό
ομως
μεγαλείο
λiμπει οπως λάμπει το οι:ιμά.ντι
για οσου; -θέλο,Jy νά fίλέ,.οc>v τα
:?:ητ·ήματχ αύτά
με σ<J<6χοότη��
κχι zω,ί, Π?ΟΗτ:χ-λήψεις. Οί τε
Αεuτχίοι 1½.Lως τουτοι είναι <Jί ) ι
-γώτεοοι. Τί νά. γfv-η �μως;
Τ-'ι
οεν λύονται μ�
'ζ·,,-τ·ή μ �τχ αύ-τα.
πλει(),.Jι·ηφί:ι ...
Κ:ι-θώ; εί'mαμε. ό μυ-θό, γιά. τiιν
J\Iελ��JJπo·a,.
τΟν φχνεοώνει σά·.,
εν:ι ΜJ·ιrτ:ιγωΎό, Τά. έ:πί-θ,ετα μύ ·
στ·η, χχ1 μυσ-:α•γωγός, ο,u.ω,, σήμε�,
..,
,
, ,
iJX οιΊοντ:ιι ·η χ
· χι' πχι?νον-,αι αrι.ο!
_μ η με συνείοηΙσι, πως νιχ το που
με, ,χ.άιπως έλχ·φοή. Είνχι
,χα:
ff
'
'
'
-τουτο ενχ αιπο τα Χ'-?Χχτ·η?ι•στικά τη; έποιzης μ:ις ...
'Ι'ο,'

,

...

'

φιοιων κ:ιί γιατί έοιiΊ'111. -rων .εύ·
γνωμον,ουσαν. Π()tος ξέοsι... f.>ιχ.
�χουν f-σως χ�ι α.ύ'!'ά �η· σημασCιχ.

.

� .•

τ'Οι)ζ.,,

'

·ro

Νά και χ.ά.τι lί.λλο ά.χ.όμ·η για
"το'' Μελ�πο, 'ο:ι.
Λέγει ό μυ-θο,
οτι είχε άν:χι-.9,οέψει χά.τι φίδια, ,που
-.σ. πη.οε ι:ι.'Πο μιχ.οά., ά..φου rποο0ηγου
μέ,1ως εχ.
• χψε του: νε.χ.οο-υς y,ονείς
't"()υ,. Σά.ν τά. φίοιχ
μεγά.λωσα'Ι,
Ι
-άιπό ε�γνωμο1σύν-η, του α.νοιξαν -.ά
,
ι
,
rι
-αυτι
χ1 το-υ με\ τειr()tΟ
τροπο-, ωστε
'ICJ. ·ήμ.πο,οη. νά. ώχ-ού·η τις φωνες
τω,1 οι::ιq,όοων ζώων, μικ9ων χ.αι
μεγάιλων, χ.χι νά. μχ-θ:ιίν-η ετσι τά.
μέλλ()ντ:ι. Νά. μιά. είχ.όνα,
μιά.
u.λλ·ηγοοιrι.η δι·ηγ·ησι, γιά. το πω ,;
fJ μύστ·η, ούν:ιται '1 1 ά,,π()χτ·ήση έ
χείνο πού λέγουν διαχο·ή. Δέν -Sά
π�όκειτ�t, bέ�
ι ιχ� έ!δώ για τα φf
όι:ι χ.:ι.1 τά. ζωχ ΠΟ·U ξέ9ουμε, Ο J
τε :ι.χ1 γι� τα. αύτμ1.. μαc;, τΟ αt
σ·S.·ητ·ηοιο με το bποίο
&χουμε..•
Τό πα.οά.1;ενο στο μυθο εΙνχι για
-τί εχ.αψε τ·ους νεΧ?ΟUς γο,ιείς τω•ι
0

01 'Οι!Χίφορε.; 1t-ά.λιν
έ>πιδόσεις
του Με.λά.μπο1οος στην ία-rριιχη φα
νε?ώ'Ι•οντχι με οιά:φο?ες ,θ.εραmϊί\
1'
'
\
ες που ειναι μεταφοριχα' ιχι ' αυτες
οι,χτ�πωμένες. Να. με?ι'Χές άπό αύ
-;έ:. 'Ε-Sε?άJπευσε τη στειρότη-r;ι
του ΊφίΥ.:λου, πού. εγινε χατό'Πί J
χα1 · αύτος Άργ-οναύτης. Έ>πίση�
εοωσε την �γεία σε ουο ά..δελφές,
τη'Ι Ίφινόη, χαι. την Ίφιά.νασσα,
πού επασχαν άπό μ:ι'ΙIΧ. Την τ .. -·
λευ":ιία μά.λιστα την ελα6ε γι:χ.
σύζυ.γο,. Αύτο το «ίφι» εΙ-ι:ιι, χα� , ' ,
\
,
(Ί 1
νω;
γ:;α,φουν τα λεc;ιχ.α1 επιρρημ-α έ'τ.ιχ.ο χ:ιί ,θ.ά, 1tτ1, αισχυρως».
'Ισχυοος το χλlος λοιιπον ό "Ιφι
χλο;, ί·σχυοη στο νου ·η Ίφιvόη,
ί•σχυ9η
6:ιισίλισσ:ι ·η Ί-φιά.νασσχ.
'Εάν εί'χαμε το μα.γtΙΧΟ χ.λειοί του
συμ�οJ,ισμου ,θ,ά ήμποψJν,;η.ε_. .,ϊσω;
9
r
\ ' Ρ Ο1
να ειμ;οανυ_νουμε π�ρισσο't"ερο σ αυτά. τα νο,ήματα. ποιος ξέοει τί ά.'
ο\ ε.ποειπε
,,
,
'ΙΧσχαφες
να
να' γι'Ιουv
για'
να. 6οε-.9η αύτό το πε.οιιπό-S.·ητο κλει
δί πού ο1 Σοφοί συ'Ι-θέται -rων. μύο'
' ,,
,
)
νω'Ι το εχουν τοσο χχ ,α ιχ9υμμένο.
1

.,.
. ,.

1
iΚαί τώ?:ι λίγα λόγια γιά. τ�
Λίγbσ,θ.1ενα, ΠΟ· U είχε το 'Π'Ιευματ.ι.;,
χ6 του 1tα,λ6.τι ό Με.λαu1tους. Δέv
,θ.ά, είναι -.ό ονομ:ι αύτό τυχα'ίο..
-ί-,
,t\Jί-γός - σθένος. Τη; α..ίγος
οώv.η, ·η ούνψι. π,ιευματιχό σύμ,,
e ),ο η• αιγχ.
Τ'ο α,πχvτουμε
'
οο,
και' ι; '
lί.λλους !J.ύ,θ.ους ,της έ..9-νιχης μαι;
παο:χιοόσsως. Ό Θεός
Ζευς
έ
.
-r?ά.φ ,.r χε χ.:ιί μεγά.λωσε μ� το γά
λα της ά.μαλ•.9είας αί γός, της rπο
λύ ,θ.εf7.ς αίγός. 'Η αίγις -rης Θ�
ά:ς Ά-S.·ηνας, ΠQ� εΙ:ι.. � γιά θώριχ-

\ .

,,
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,,

-.

«α, ά:πο οέρμα αίγος �αν φ,t"tα
cμέΨη. Τ10,φός λοιrπόν ·rι αΥyα, το
-οέ οέ?μα τ·ης οmλ,ο ώμύΨης. Ρω
:μαλέες, 01>'1:Χ.τες
τρο,φους
τ,:i:j
.πνεύματος είχε λοιπόν το -παλάτι
·τr;,ϋ Με.λάφποοος-.

***

Κέντρο -πνευμαιrικό σ'Ι'Οι>ς άρ:χαίους ·μόνους ηταv τα Αίyόισ-θε
να, ,κα-θώς φαίνεται άιπό ολα αύ
τά. Τελεστήριο, Μαντείο καί Θε-9α-πευιτήριο. Με α.ρχοvτα τοv Με
:λάιμιποιοα, κ&ιθε Μελάμ-πο, δα. �Ητο,
.ί!.να ,άιπό τα ιπολ, λα τέτοια κέ•ι't'�α
ΠΟ,ι> Μt:Χ.'Ιτ•οϋνται τόσο, 1tUΚ'lα σ'Ι''η
:χώρα μας τη11 άρχαία έ-ποχή. Το
''Γελεστή,ρι,ο ηταν yιά. τους
όλίγο-υς, τους έ.κλεικτού;, τους ίf)9ι-μους καί άyνούς. 'Γό Μαντείο και
-το Θερ�ωτ·ήριο για ολους, οσοι
�-ήγαιν:1.ν έκϊί για Χ.?ησμους οι..1.ί
·-θεραrπε'ίες.
Τα Μαν,τε'iα καί τα Άσκληl'Πι
ε'ία ησαv ·η 'Π?ό-σοψις της άρχα!α;
έισωτε?ιικης λ:χ.-τρι ε!ας, ή ά.κτιvο,g?·

λ!α της -πνευ_u.:χ.το,δ,οt,
, ίας των Μυ
στηρίων στη ΚΟ·ιvωνία, 'ΠΟt> τόσες
εύεργεκrίες εκαναv στους άν-θρώ
-πους, οταν gέ,ι>αια ·η λατ?εία αύ'
7'
'
,
,
ι
'
τ·η ηταv στ·ηv ακμ·η τ·η;, τοτε -που
οέv ε!χε11 άικιJΙμη vο-θευιθη ά.-πό τους
διανοουμένους των καιρών της ιπα
ρακμη; ,και κατό"Πιν ά.πό το-υς κα
τακτητας της Ρώμης.

***

Τί εχει άποιμείνει σ·φερα αntl)
τα Αίγόσ-θεψ;ι.; Μερικά , -θ εμέλια
Υ..ιηρίωv, κάτι εύ?ήιμ :χ.τα 'ΠΟt> iltη•
γαv στο Μουσ• ε'ίο καί οιά,φrηες άλ
ληγΟΙρίες για τον Με>Ημ-ποδα σαι
χι' αύτές ,που Ύ?άψαμε, οί ό,πο'ίε:
τόσο, δύσκολα έt,η,γοϋvται. 'Αλλά,
'ΠΟt> δε[χ 'IOU'I εστω α'ΠΟ την έt,u\
τερική τους οψι -πόσο σπουδαίο ,θά,
ε1-πρειπε 'Ια ηταv το -πνευματι•κο έ
κε'i110 κέντρο στους καλούς και
ρο-υς της ,άρχα!ας Έλλάοδος,
ΔΗΜ. ΙΩΑ1 ΝΙΔΗΣ

... Τό πάν εΤναι να πάρετε τό μάρμαρο του κατωτέρου έαuτου
και με τη σμίλη της θελήσεως και το σφuρι της σκέψεως να άποκό
•ΨΕΤ·ε την ϋλη που έ.μποδίζει τό έντός σας Ώρ�ϊον να εΤναι δρατόν-•, ν'
,άψήσuτ,ε τον έντός -σας· ·Θεό-ν
λάμψτι σε δόξα και να φωτίστι οrον .
ικόσμον οπού ζ�τε ..•

να

ΑΝΝ I ΜΠΕΖΑΝΤ

''

...
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Γιατi άyαπω τα ζωα...

Λ

,rρόσω,το ,του μαζί του μιλώ δε��>
ΕΝΕ ,τως ή άγά-πη για την
πρόσπάθησε άκόμα να ξεψύγη. 'Αν
άνθρ�,τόηττα εΤνα'ί ή μεγαλύτερη
τ ίθε,τα τrστε δεν αίσθάνσμαι Πλή
άρετή. Την θαυμάζω άλήθεια αίιτή
ξη στη συvτροφια ένός άγαθοϋ σκύ
την άρετή και πιστεύω ά-πόλυ,τα
λου, άκόμα κι αν δεν τον γνωρίζω,'
πώς εΤιvαι κά-τι ,του χαρακτηρίζει
η έκεiνος' δεν γνωρίζει έ,μένα. 'Ένα.
τις ειίγενικες ψυχές. 'Ωστόσο ή ψυ
σκύλο ,του ,τερ,τατα μοναχός στο,
χή μου εΤναι ,τολυ μικρή, οί (71Κέψεις
δρόμο τον σταματώ, τον ρωτώ ποί',
μου 6ρίσκσνται ,rολυ κοντά στη γη,
πηγαίνει, κουβεντιάζω λίγο μαζί
ΚΙ αίσθάνομαι ίrποχpεωμένος να 'ό
του.'Ακόμα κι αν ή κουδεντοϋλα
μολογήσω -πως οσο περισσότερο ζώ
μας δεν εχει συνέχεια μ' άρέσει
τόσο -περισσότερο ά-πσμακρύνομαι
άπό αvτό τό ίδανι1<ό. Θα ελεγα ψέ
άπ_λώς να τον 1<οιτώ καί προσπα
ματα αν όμολογοϋσα πως άγαnτώ
θώ συχνα να ,τροσανατο ισθω με.
την άvθρω,τότητα.
τiς σκέψεις του. Αύτό τό μεγάλο,
πρστέρημα εχουν τα c,,κυλια ά-πέ
'Ωστόσο άγα,τώ τα ζώα, τα ,τε.
ναντι στον άνθρωπο· δεν μ,τοροϋι,
ριφρονηιμένα, τα τυpCΙΙΙΙiVισμένα ζώα
να ίrποκριθοίιν. Και ικεiνο TCT ,τ-αρά
και καθόλου δέν με νοιάζει ,του ol
δοξο -που εΤ]Τε ό Ταλλεϋράνδος, _πως
ανθρω,τοι με. κοροίοεύον.ν οταιι τους;
ή όμιλία έφευρέθηκε για να μ,το
λέω -πω c; συνεννοοίίμαι ι<αλύτερα μ'
ροϋν ο·Ι αvθ ρω,rοι να κριίδουν τi ι;.
αύτα ,τc.ιρα με τους ,τερισσότερους
.σtκέψεις τους, δεν μπορεί να έφαρ
άπό τούς άΙ!_θρώ,τους που ερχομαι
μοσθη στα σκυλιά. Μ ορώ θαυμά
σ' επαφή.
σια να περάσω τη μισή μέρά μοu,
'Όταν ενας αvθρι:.mος συζητη με
«ά-ποιον αλλον· μιση ωρα σ'υvέ.χεια, . κοιτάζο�ας τα ,τρό6ατα ,rou 6ό,.-.---..α�·-4,<αfθρτ.,,rο,;�tτρi,tε,ι 't<�τα· κ�· · ό'κοuν.
νόνα να αίσθάw:ται μ-πουχτισ-μένος.
Στήv 'Ίσκια εζησα κάποτε, για.
πολυ καιρό, με ά-πόΚλειστικη συν
Έγω τουλάχιστον. νοιώθω πως θα
θiλιχ να yλυστρήσ� ησυχά ησυχα
τροφια εvα -μιχρό γάϊδαρο. Ή· τι.ίχiιι
TQ,Y εvαv στοΊ, 'αλ
t(CXTf_ ou. _μ�ιφ.υα ·καi,,:ι��Ο.- μο.ϋ . .J<�- •. μας 'ΕΦερε κοντά
'°
·.-·,1
λον. "Ειμfν'α cτ' 'ενα "μιΙCρό�" σπιτακ�
�ει έντύ,τωση δταν· 6λέ�ω ,rως το

...
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-6άρκα, ΚΙ' ιδ γάiδαpcις ζοuσε ά
'Ι(ρι6ως δίπλα μου. ΕΤχα χάσει έν
-rελώς τον ίmνο μου μέσα στα τιινι
γηρ,α δωμάτια 'TOU ξενοδοχείου και
,ιιέ χαρά ιμου δέχ-τηκα την πρόσκλη
ση
'Αντώνιο να μείνω στο μι
•1<ρό <ΜΤιτάκι-6άρκα, οταν αντός
!θα ψά!ρευε στον_ ·κόλπο της Γαέτα.
Τα περνοuσα μια χαρα έκεΊ κάτω
-όνάμεσα στα τσουκάλια και τα ψα
,.ράδικα δίχ-τυα.
Καθισμένος τrάνω
, στην καρί,να μιας άναrποδογυρισμέ
νης 6άρκας εγραφα μεγάλα έρωτικα
γρό-μμΟότα στη θάλασσα. Κι' οταν
.iρχόταν τό δειλινό και τό σούpου
·-ιrο φώλιαζε μέσα στο μικρό ξύλινο
<σπιτάκι, πήγαινα και ξά,rλωνα στο
.κρεοάτ-ι μου ιμ' ,ενα πανι 6άρκας
για σκέπασμα και την εύτυχισμέη άνάμνηση μιας έξαίσιας μέρας
για προσκεψάλι. Τα κύματα με να
νούριζαν γλυκά, κι' ύτrοδειχόμουνα
ξύ:rυχισ'μένος την αύγή. Κάθε πρωί
.iρχόταν ό γείτονάς μου ό γάιδα
,ρος κι.' εχωνε με ,rολ,λη έπιση,μότη
-rα τό κεφάλι του μέσα άπό την ά
νοιχτη πόρτα, κοιτάζοντάς με κα
-τόιιματα, έ"Π ίμονα.
Πάντοιτε άναρω
τιόμουνα γιατι καθόταν έκεΊ άκίνη
-τος και με τα μάτια προσηλωμένα
.έπάνω μου. Καμμια αλλη έξήγηση
�εν ιμποροuσα να δώσω σ' αύτη την
άπορία πcφα ιμόνον ,rως ημουνα
iιρα'iος και τοu αρεσε να με κοιτα.
ΒpιΟ'Κόμουν
λοιπόν ξαπλωμέ·νος
.i:κεϊ, κι' άκόμα ό υ,rνος βάραινε τα
'6λέφαρά μου, και τον ·κοιτοuσα και
τον καμάρω,να, πίστευα κι' έγω
-πως ητCΧΙν άρκετα ομορφος. Καθώς
στεκόταν έκεΊ με τό γκρίζο κεφάλι
-του άνάμw,α στο ξύλινο τι,λαίσιο
-της πόρτας και τό γαλάζιο τ' ούρανοίι σου εδινε την έντύπωση παλιοu
οίκογενειακοu
πορτρ
'Έξω
, αίτου.
ή μέρα αρχιζε να φωτίζη όλοένα 1<1'
ή ,καθαρη έπιφάνεια της θάλασσας
iπαιρνε ενα καινούργιο λαμπρό
χρωμα. Μια ήλιαχτίδα επεσε χορεύ
.οντας πάνω στα ιμάτια μου, πήδη
ξα ορθιος και πηγα να χαιρειτίσω
-την καινούργια .μέρα. Έγω δεν εΤ
,ια τί-ιrοτε να .κάνω, δμως ό φτωχός
γαιδαρακος εΤχε πολλη δουλεια ολο
-τό πρωϊνό. 'Ωστόσο τόση ηταν

του

·..

η

..

......
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συμπάθεια που γεννήθηκε άνάμεσά
μα,ς που πηρα αδεια ·άπ' ΤΟ άφεν
τικό του καί γυρίζαμε _ολη μέρα,
εδώ κι' έκεΊ, ξέγνοιαστο,, σαν άλη
θινοι μπαγα'Πόντες, ΟΠ'ΟU μας ε6γα
ζε ό δρόμος. Πότε--'Πότε πήγαινα
έγώ πρώτος κι' ό φίλος μου ό γά
Ί'δαρος άκολουθοu(Τε με άργο 6ημα
πίσω .μου, κάποτε
, τόν επιανε ή έ
πιμονή να προπορεύειται και. φυσι
κα έγώ άκολουθοuσα. 'Όλον αύτο
τον καιρο παρατηροuσα με πολλη
προΟ'Οχη αύτη
τη/ ένδιαφέρουσα
προσω,τιικότητα που εΤχα την τύχη
να συναντήσω
σκεπτόμουνα
,και
πώς εΤχα πολυ καιρο να 6ρεθώ με
τόσο φιλικη συντροφιά.
Και τα πουλιά- ποιος μπορεΊ
ποτε να 6αρεθη το τραγούδι τους;
"Ώρες όλόκληρες μπορώ να κάθω
μαι πάνω σε μια χορταριασμένη
πέτρα και ν' ακούω εύτυχισμένος
αύτα που εχει να πη ενα μικρο
πουλάκι, έγω που δεν μπορω να
συγκεντρωθώ δταν ,κάποιος μου μι
λά. Μα προσέξατε ποτε πόσο γλυ
κο εΤναι ενα μικ
· ρο πουλάκι οταν
κελαι1δδ: ·και τεντώνει ποC, και ποu
το κεφαλάκι του σαν να περιμένη
κάποια άπάντηση άπο κάποιον μέ
σα στο δάσος;
Κι' δταν τα πουλια σωπαίνουν
μου φτάνει νά ,κοιτώ την πράσι
νη χλόη, κι' έκε'i ν' άνακαιλύΠ'Τω και
νούργιες γνωριμίες -κι' εύχάριστες
συντροφιές. Πάνω άπ' τη χλόη που
κuματίζει κι' άπο τα στάχυα, μια
χρυσόμυγα πετδ: με φΤ1εpά που
λαμτιιοκοποCιν
κάτω άπ' τον ηλιο
στο στενο μονο,πάτι που φιδοσέρνε
ται άνάμrοα στους ψηλούς μίσχους
του χορταριοϋ· ενα ,μικρο μυρμήγκι
πεpπατα άργα με δυσκολία κου6α
λωντας στην πλάτη μια ξερη πευ
κοβελόνα. Τραχυς εΤναι ό δρόμος.
Πότε άνε6αίνει και πότε κατeοαί
νει, μια σπρώχνει το 6αρυ φορτίο
μια το σηκώνει πάνω στ_ους άδύ
νατους ωμους. Βάζει τόση δύναμη
γιά ν' άνέ6η τον άνήφορο που τα
λεπτα
άραχνούφαντα
ποδαράκια
του δεν το •κρατουν, και κατροακυλcχ
στην κατηψορια
φορτίο σφι
χτά άνάμεσα
χέρια.
ά-

με το
στα
Δw -ro

' ;
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ψήνει, άγc.ννίζεται, και διάζεται να
φ
- τάση σπίτι. Τώρα ό δρόμος γίvε
·-rαι άvηψσρι•κος ,και ξαφvι·κα εvα με.
γάλο βouvo φράζει το μονοπάτι
πως όνομάζεται το μονοπάτι μόνο
το μυρμήγκι ξέρει-για μένα το
βουνο δέv εΤvαι παρα εvα δ&τσ�
λο, οχι μεγαλύτερο άπ' τη γροθιά
μου. Το μυρμήγκι σταματα άπότο
μα και φαίνεται σuλλογισμέ.νο,
'ΙΙΙειτα στbλvει σινιάλο με την άvτέ
να του, ένα σινιάλο που έγω ό φ'Τω
χος δεν εΤμαι σε θέση να κιrταλά
βω, μα που τ' αλλα μυρμήγκια φαί
νεται να ξέρουν τόσο καλα τη ση
μασία του, γιατi ·vά, πισω άπ' το
ξεραμένο ψύλλ
• ο δύο αλλα μυρμήγκια
ξmτροβάλλουν προσφέροντας
βοή
θεια Τα κ
• οιτω που καvouv συμβού
λιο, επ.ειτα οί νεοφερμένοι τραβοίiv
με πολλή φpοvτί-δα και προσπάθεια
τον ,κορμό, ζυγιάζοντας ΤΟ οά"ρος
του. ΞάΦvοu μένουν ά;κίvητα και ά
κοίivε. Μια μι,κρη φpοuρα άπο μuρ
μήγκ
, ια ερχεται κι' άiμέσως βλέπω
>
δύο αλλα μυρμήγκια να ερχωvται
είς βοήθειαv. 'Όλοι μαζi πιάνουν
άπο παvτοίi τον κορμό--εΤvαι πάν
τα ή πευκο6
- ελόvα-καi σαν vαuτ-ερ
γάτε, ς τον ση-κώvοuv με άργες κι
vήσεις. Καταλαβαίνω πως ό κοp
μος χρειάζεται για να διορθώσουν
την καταστροφη που προκάλεσε 'ί
σως κάrποιος σεισμός. Πόσες άλή
θειια •μι-κρες ζωοίiλες χάθηκαν κάτω
άiπο τά έρείπια των πεσμένων σ-πι
τιωv; Και ποιος κακος δαίμονας
κατέστρεψε αίπο που με τόσο μό
χθο -κι' άγωvα εΤχε χτιστη; Δεν
τολμω να ρωτήσω γιατi ποιος ξέ-

ε

-

t.

ρει, έκείΎος που προκάλεσε την κα
ταστροφή,
μ'ιτορεΊ ν&ταv κάποιοι;
πού, θέλοντας να διασ,κεδάση, χά
λασε με το μπαστουνι του τον μι
κρο λόφο των μuρμηγκιωv.
Και τί YCX πω για αλλα μικρού-
τσικα πλασματάκια τ'Οίi Θεοίi, τrου<
δεν ξέρω ουτε τ' οvομά τους 6:κόμα,,
μα σ,κύ6ω πάνω στο μικρό τους κό
σμο, με τόση άγάπη· εΤvαι κι' αύ
τα πολ'ί'τες στη μεγάλη κοι,vωνία:
τοίi Θοοίi - κι' 'ίσως να έκτrληρώvου
τα κοιvω'V!κά τους καθήκο·vτα καλύ
τερα κι' άπο μέwα τον ' ίδιο. Κι' ε
πειτα &ταν καν.εις ξcmλώση πάνω,
στη χλόη, στο τέ.λος αίσθό:vεταt.
κι·' ό ιδιος τόσο μικρός!
Καμμια φορα μοίi φαίνεται πως;
δεν είμαι τίποτα περισσ&τφο άπο,
ένα μυρμήγκι τrου άγωvίζεται
να:
περάση το πuκvο δάσος ιrου6αλωv-
τας στην πλάτη του ε,να βαρυ φορ
τίο. Έδω ό- ιδρόμος γίνεται άvηψο
ρικός, έκε'ί' το ·μοιvοπάτι κατηφορί
ζει. Κι' ολα παvε καλα σαν βpεθ�
κάποιος να σοίί δώση χέρι οταv ό,
αvήφΟρος γίνεται τραχύς, Κ'<ΧΙ το,
φορτίο στην πλάτη άσήκωτο.
Μα ξαφ·vικα' ή Τύχη σοίi κλωστα:
με μιας ολα οσα εχτισες με μόχθο,
και σκληρη δουλειά.
Το μuρμήγ-κι μοχθεΊ με το βαρ'
φορτίο μέσα στο πυκvο κι' &διά
βα-το δάσος. Ό ,κάιματος της ήμέ-
ρας δεν τέλειωσε άκόμη, κι' ό δρό
Μα ψηλά,.
μος φαίvεται μακρύς.
πολιι ψηλά, τοvειρο πετα με διάφα
να φτερα που λαμποκοποίiv στον η
λιο.

'Επειδή δέιv είσδύετε στις σκέψεις έvος αλλοu άvθρώποu, άγvοεΊτε:.
οτι αιιτος ,εΤvαι έ V δ ε χ ο μ έ V ω ς άvεuτuχής- άλλα έαv δέv ε!Ο'δύετ
στ1Ίν κίνηση τοίi δικοίi σας voίi θα εΤΟ'θε κ α τ' ά ν ά γ κ η ν άvεuτυχής.

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ
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"'''·

'

f
ι

Η ΑΠΕΛΠ/l/Α
ΤΟΥ ''ΝΤΑΜΥ,,

ο

Της ΚΑΘΡΙΝ ΝΤΑΙΗ/\
« Τ ΑΜΥ» εκοψε τη �ό ρ i

του, τέντωσε όλά.νοιχτ:χ. τά μα.τι 1.
κ,' Θμ.εινε, για. ω ρ α.- ά.κtνηrrος. ·11
μι:φι.ρυά., λε'Πτ·η ούρά. το,υ, σκυλιοϋ
πόϊ,ι-rερ, τα.λαν-rευότανε μακρυά., έ
νω τα κ:χ::pετιά., λεία καl μαλακά
α.ύτιά. του όψθώνον-η.ν μέ κωμι>.J
καί χα.ριτς,ψένο τρό·πο.
Μπροστά
στη δεν&ροΙστοιχία. πeι,ύ τη ·ι
τ,ου,
?tλημμύοιζε ό ηλιος, μιά κοκκινό
μαυρη πεταλοΜα εοειχ•ιε νά γελ
• i
κα.ί νά χορ,εύη μέσ' στο οιά.q:,α νο, ά
έρα. του ύπέροχ,οu έ1κείνου καλο,και
ριου.
μικρή
'Η καστα.ν-η κα,ί ρ·όδινη
τούφα. ποδχε το σκυλάκι γιά μύτη,
σc,ύφρω1σε �πο �κπληξη,, τόσο το
ποcραιξένευε το άναπάντεχο έκεt'Ι'),
,θ./.,αμα.. Ό «:Ντάμυ» ηταν μικοός,
πολύ μι1Χ1?ός μά.λιιστα. -rΗταν στ?
στάδιο έκείνο τ'ης ζωης, 3που εχει
χανε'lς, τά , πάντα'.
ν' ά.να1χαλύψη
'
'
'
vα.' τα.' εΙΧτψ.·ηση, να. τ σ.yα.ιπηση, Ψι.
τά μισ·ήση. 'Α.π
, ότομα., ωρμησε, μέ
το στόμα άνοιχτό, ετΟt!).Ο να ςανα
κλείση π:χ.νω ·στην παοsίσακτη. 'Ό
μως πρlν ποο-λάg·rι, μ' ενα. χα?tτω
μέ•ιο τίναγμ:ι.. των φ-τεοων της, ;,
ΚαΙ 1tη,γz
Π&τα.λού
'
,
.,
' ' ο:ι.. , r.έτ:χ.,ζ' ε ψηλά
ν α.ΚΟΙJ(J."ιtηση σε μια. τουφα. γεοσ.νια, 3που ό ιιΝτάμυη οέν μ1t,οοού
σε νά τη φτάσ·η. 'Απογοητ.ευμένος,
γυpεl)οντα.ς να κρύψη τη ντροπή
το.υ, 'ΠΟU φάνηΚ$ τόσ-ο οοοέξιος, ό
c- :<Ντάμ υ» t>άλ•S.τ�χε νά μυρίζη τη·ι

α-ιφο, της οενηοστ,οιχί:χ.ς, γυ?ίζο11 ..
τας γύ?ω - γύρω, σάν νά ζητουσσ,
τίποτα φ:ι..ντ:ι.σ<τικά χνάοια. Κά.το;.
άπ' τ' α.ύτιά. του που τοϋπεωτ�,
\
ι ,
'
'Ε!
rι
ποα-:tανω ·στη μυτη, --,ε.τ.,ουαλ ε ενα
σινο καί δί)σ-θυμο, μά.τι, γυ?ι•σμέ�ο
κmα την τούφα. τα γ&οάνια 3πο,�
'
�
' ,
,
,,
εσ;:κε 1tαντα, α,κιΨη,τη, ·η πετα·
λ,ουοα.
Βλέ1tο,1τας 1tως οεν γινότα.νε τί
ποτα, μια και τό μικρό μπόί του>
'
tl
,
'
(\ Ι!
\
('.'
οεν τον υοηvουσε να φταση ως εκεί πάνω, -θυμήrθ·ηκ
, ε ςαψ
• 'ΙtΚα τη.
•
•
'
(\
'
'�
vαυμα::rια. α.παλα1οα. της χλοης, που,
την είχε μόλις κο:.ιοέψει τό r.oωt
, ,
,
,
'r
ο• 1tερι-υe ογ1
αοης. Χυιι;ι,, ηκε στο ιπα,χυ,
'
..
\
'
,,,,
.χαλ
, ι και κυλιστΊj1κε, τ?ι
- υο
- vτας με::
ούvαμι τ� οάιχη, του στό χοοτάοι
,
''
'
....
'
lf'\.
ενω τα ιιtοοια. του χτυ1t-ου,σαν -.ον αέοα. με μικοές, κο:p-rές κιv-ήσεις. Δ,ο .
κίμαζε μια ?tαοά.ξενη ·ηοc,νη νά κυ,
('\\ σταματησε
,,
,
λιετα.ι
?t:x.pα.
και' οεν
ετσι
οταν σ,κε,πάστη.κε όλ&κλ·ηοος μ�
τοίμμα.τα. χόοτων κι' εμοιαιζε με '":�
κοκκινο1tοά.σινα. μηλα πού εiχε δ 'ίΊι
1tοίν λίyο στην κουζίνα. Τό;ε ξά.
1tλω,σε στην κοιλιά., πάνω στη ο,,ο,σιά
της χλόη; κι' οοκούμ-πησε μα.λα.χ�
'
' , ,,
'1�
'
!. "'!
το κε,φ=ι
στα. 1tοοια τ-ου, 1tου εμc,ισ.ζαι,ι με δύο ασιιt?:Χ. μα.ξιλα.ρά-χ.ια.
Ι

Ε

Ι

..
-·

�

ΚΔJ!}�ΣIΕ κιόλας τα μ&τια κ,:;
πή,γαινε νά 1tέση σ' ε,1:χ. γλυκό fmvo.,.
οταν ξαφνικά σήκωσ$ το κεφά.λ�
Κ:Χ.Ι ΚΙ)τταςε, με: φανερη ουσα.�έ-

.,
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ισχεια, το ά.πv.σ'ιο ά.σtπ?Ο?�ιwι «πρli
γμχ» που τ5σπ?ωχ-ιαν χεί χάτω, ιστη
ιδε-ιτpο�το-ιχία.
Το «πριi.γμα)) πήγαι,ιε χατά τη
α1χ�r%, τη ς μεγiλη; όξιάς, έιχεί Οι'Που
ιεΙχε ομ. ο.?φες, μαλαιχ.ες πο.λυ,θ.ρ6�ες,
ψπλέ μαξιλ�ια. Ή γριά
:χυ?ία.. -που [,σπ?ωrχ.-ιε το «Π�ΙiηJ.α»
:χά,,θ.ισε, σ.,�οι- ξε τά λεπτά. χΥ. διά
-.pαψι, πέ,πλ,α -κ1.ί χ'-μογέλασε σχύ
;6οντ�ς. Κουνο-ί:ι:rε ενα �.:χ.ρά.ξενο, ,r,ι
:κ9Ο ά.νιr-ιχεfu.ενο, 'Π{)ύ εf>γ αζε ε,ια,
Ύιz<> ά.πΟ κου·Οουνiκt� Χt, αύτό εχα
"Jε νt!. σω1πα.tν�η τΟ cc Π ?άγμα», ποU
τά.μυ
'(JU?λιαζ� δυσά.?ε�τ:χ. . Ό
"'Ιtωσε το στο!Ι.Ι.αzαχι
: του ,ιά μ:χ.ζεύ, μ '\
� χ1.τα' το\ σπιτt
.εται χαι' χυι, τ'tαι:;ε
«
χεί
.
κι
έ?χ6τ1.ν
ν
γωνία
'
ψη)) ,
'Ε
"Α
α
Θ:Χ.
ν
π
�fjyαivε
, 3τf ,θ.,?iκ'-ινε α ? �γε;
ε'Ι::t.
·πως χά-θ-ε φο?ά., ,ιά ζητια-ιέψ·η
, \ ,
,
"�
ο\ του_. τοοι'Ιε
1.υ-rη α:χ :χιδι. 1tου' ν,α
�·ηοτμ.έν1. ένω 't?. μεγάλα τ·ης ' μά'
,
ι
'
'_.
('
'
·τια. 1tου είχ1.,1 το Ζ.?ω'μ'- τ 01ηατο
1t1.pά
uσ1.ν
κυιrτο
,θ.
-vοu δεν ά
' '
'
'·
Οι"�λ
-<ι Π ?α.y,μα» :ι.1.ι μονο α.υrι-ο ν,α,ο ε-

-με

ε

1

-π,::ι.,:ν.

,
- το'Ι
, αγ1.πο.
,
'υ.., σε «'Ε
1tως
Θυ,μοταν
ά.διάιχο
ε.σφιyγε
Τον
:κε[ψφ) πρώτα.
-ιπα στο ,στ'η>θ,ος τ-r1 ς, φιιλοuσε τη μιστο' με' ....
οου'λα mouzε
:κο·'η χαφειτια\ e.
χηστον
του
μαζ
ί
ετρεχε
χι'
<t�πο
,
c,υσψ.ο
-πο. Θ�.J.οταν
η1�οονιοcο' �'
τσ'
τ'
ποU ικα,1ε τΟ χέ ρ ι τ·ης πίσω' άπ'
'
'
'
,
'
•
ι::.το μααιπ
w:,,z
απαλ!.ι
-αυτιά. του, την
'
"1
λ
'
"
'
γοu.λο της οτ1.ν τον φι ουσε. η ιο-.
μέ?'Ζ είχε ψέ?ει στο πα'Ιέρι του,
-σάν ,θ.·ησα.υρ6. '''Ι-Ιτ:χ.,1 σάν κάτι ά.π'
-αύτ·ην :ι.αι τοχε Κ?�,τήΙσει ολη μέρα
-κον-rά. το,υ. Dt·η'Ι ά.?χη είχε διασχε13ά,σει γλείφο,ιτας τ·ην -π1.ντ6φλα οcι'
ϋστεtσ.. - μ' Ολο� 1tοϋξερε πWς
κα'ιε ::αιχ.ό - εΙχε μιπ·ηςει τά δο-ν,
,
'� πο-υ, το\ τpιτου σ-το' μετα,ι:;ι,
-τα.κι,z
1:;ψ.ό του, χ,.,θ.ώς ξε,σ,χιζ6τ1.ν, το•ι
,ε!χ.ε έν-θ-ουισιά-σει. 'Ότ1.ν εΙχε γυ
ί)ισει ιιέ.χείv-φ) κι' είzε δεί τ·η ζ·η
μιά, είzε -θ-υμώσει κ1.ί τοδzε δώσει
f-'/α μπάιr�ο. στά -πισι'Ιά., ιπου τον
(

ε

:.-

.. .

είχε ,πο,νέισει, πο,λύ. Γρή.γο.ρα. φω�
είχε !;ανά.?-θ-ει κα.1 τον -sΙχ. ε -πά.ρεr
-στά γ6ν{1.τά της, λέγ,οντάς -rο,υ r'J-υ�
κόλο,γα, •sνω αύτος -rην Κυ't"!Ο•Uσ'δ
κ,�ι σή,κωνε τ' α&τ-ιά. τ,ου για v' ά.
;,,ούση τί τοu Μλε.yε.
Ά'Ι:χ,στένα.ξε 6α-θ-ειά κ1.ί για ωρα.
'Ί·Ιτ1.'1 φοι6ερά δυστυχισ!J.έ,ιος κι' .ά
ν:χ.ρωτι6τ:χ.,1 πως ιι'Εκείνη)) είχε
/JΙΠΟ.?έσει νά τον ξεχάιση -r6σ,ο, γ:ρή
Υ°''i'-· Μ6νο. το «Ιl?α.y,μα)J λο,yα.ρια
ζόταν γι, ,1.ύτην τώρα. υολοι τρέ
χουν ,έrπάνω - χάτω, μ1.ζεύο.ντα.ν και
ψι-θύ?ιζ1.,1 γιά το (( Π ραιγμα..)>.
Ό
ιιΝτά.,u.U)) ά.,11.ρωτι6ην, για-rί; Στο
6ά.-θ-ος, πως ολοι αύτοί οί σ.-ι-θ-ρωποι
δεν χ,zτ1.λ,:χ.eων-ουν mώς το ιι Π ρli
γ,μα)) 8.ε,1 ηταν :ι.1.-θ-όλου ά.ξιαγά.πη
το; Όλοέν,z φώναζε κ:χ.ί οεν εΙχs
'
� ?φο.. 1νιια
,, ' μ.ονο'
' ο'
τι1πο.τ1. ομο,
φο,;ρα,
« τώμυ» ,εΙχ ε. 1tiει κ.οντ� χχ.ί τΟχε
χιχrτοοξει -γιά ω?'-· "Ητ,1.,1 κ6,χκινι>
:ι.1.ί ζα?ωμένο,
τυλιγμένο ολο μ'
οοσ,πρα π1.νιά και κατέληγε σε δύο.
Π1.?ά.ςε'Ι1. 1 p6διν-1. 1tοiδαρά.χια, ΠΟU
zτυ-πουσ1.
, ν με μα'Ιία τά μαξιλά.ρια.
'Όμως «'•Εκείνη)> δεν φ,zιν6ταν 'Ιά
κ 'Ζτ:χλχ,f>1.ίνη αύrrό πο-υ εf>λεπε κ
, αί
το χιχr-rο.u1σε, το (( π ?Ιiγμ1.» λες κι'
,
ο
,
'
·η-,, τανε κατι
ν,αυμασιο.

..

ο

ιιΝΤΑΜΥ» εγλειψε ,θ.λφ.:μ.ένα.
τά χοντρά, &σπ?« 1tοιδαράχια του καί
Π:Χ.?αJΧΟ<λο1Jfθησε C.ψl)?ημένα εν,z με
γοcλο μυρμ·ήγιχι, πο.υ -περπα.τουισε ά.
νε1έ>ο1χ:χ.τεlf>αί'1οντας στά κοντά χα\
γυα.λιστερά χ6ρτα.. "Ήταν πο,λυ λυ
π·,μένος γιά ν&χη ορεξι γιά π1.ι
χνίδι χι' ·η ζωη του φ1.ιν6τα,1 πι
Κ?·η. Άχόμα χα,1 το τιτί•έ>ισμα 't'W'I
που),ιων μέσ' στά δέντρα χαί -r·
άrπαλο ,θ.ρ6ϊσμ,z τω,1 φύλλων, 'l'IOU
τά σάλευε ·η αυρ�., οεν ε φιr αν-αν vά
ζ�στσ.ν-ουν -rην Χ-'-{Ιόιά. του. Ή μα'
,,
r
υ
,
τια του εμεινε ,σ-ΡσησμεΨη
οταν τη�
,ιtδε ,ιά 6γα,[ψf1 αιπ' το σπίτι. Τη ι
παρ1.κ0ιλούrθ·η�σε -πο-ο ιπέ.ρασε -rην

..

,.,.
� f,-..
1

�

ί

...

.. ....
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�!ιλιούζιχ, χ.ι' · ή χ.όχ.,κινη φο,ύστα τ-η;
�μοι,αζ'ε νά χο,ρεύη στο χ.άιθε 6ηq.ι.7..
-+της. 'Ητ:χ.ν ψηλή χ.:χ.ί λεπτ·ή, τό
�ο. /)μο?ψη πού, Π'Ι?' οιλες τJ< υ τις
, άιθειs;, οεν μπόρε.σε VOC έμιπο
'"JΙ'?Ο,σπ
�ισ·η την χα9Ιοιά. 'τ<Jυ νοc Ο\Χt()τ·ήσ, ·η,
τόσο, ενιωθε ιπως την άγα.ποϋσε. 'Η
--θλίψ·η του πέτα,!;ε, σ·ηχώ-θ·η,χε χαί,
'ΧΟ\J,vώντας τ·ην <Jύ9ά του, πλη,σfα.σε
τ·ην όμά.οα. που ηταν μαζεμένη χά
-τω άπ
· ' τ·η μεγά.λ·η ό!;ιά. ι<'Εχείνη,,
ηταν σχυ�μένη στο «Π?ιiyμα" χα.ί
J<.ουνοi3σ-ε τώ ρ α χι' αύτη τΟ π�pά
.ξενο, άντι·χε.ίμεν,ο, που Ηίyαζε ·ηχο
·ά,πό χουοουνά.χ.ια.. Χα.μογε.λοϋσε χ.αί
'δεν εiοε τον «Ν-τ-άμυ", χα.-θώ; χά
--θι,σε ·φ?όνη,.α. στο χορτά.?ι, πε9ιμέ
""1ο1)'1τας νά. του οaί!;ουνε τρυφε9ότη
'τα. 'Η ηιά. ΧU?ί:Χ. ε6γαλε μιά. φωνή:
- Κά.-θυ ! Μιά μυίγα. είναι πά
...,Ιω στο u.ωQό !
- Δ;ι;Ίξε, λο-ιιπόν, το σ�χύλο-. Αύ
τός φέ9νει α.ύτά τα έλεεινά ζωt
,φια..
«'ffiχ.είνη" γύρισε τότε χα.ί χού
"'Ι'Ι)σε το χέ9ι τ·ης γιά νσ. τον οιώ!;η.
λ'
'
' πα.ρα
ΤΗ ταν πο,)ω,
ιπο, υ για τη ι
.
·ωπέ9αντ-η ά.γάπ·η τοϋ «Ντά.μυ" τγ,ν
"«γα.,π·η που α.υτη τοσο α.υvσρμ·η-τα
. καί πιστά της εοινε. Ό « τάv.υη
ε6γ:ι.λε �να 69α.χνό γ'Ιύγισμα. πλ·η
-γωμένου σχ.υιλιοϋ που τέλειω-σε μ'
:ενα μα,χρύ χ:χ.ί σ,πα?αχ
, τι,χό <Jύρλια"Ε}φυγε Χι' ετQεζε να. XQU-y_τό.
'
Ί."
,
- με' ο\χυμμενοl)
χα.-, τ-ω . αχεφιυ.ι,
·ςρτ·η,
πό μια. τού,φ,. ό?ταν,σίε;, 'Π'Ου πλ'Ιι
·σfων'Ιν τη
, οενηο,στ·οιχία. Ξάπλω-σ'
έχεί χ.ι εχωσε τη μοt>σούοα τιχι
-μ�σ' στα πbοι,:χ. τοt>, με κλειισμέν�.
•σφιχ-τ-ά τά. μάτια..
\

1

'

I

·π

\

'

\

Ι

'()1

'

ιι'Εχεί•ιη))
t\,PA8E}N0l\IENI-I
-;'
'
\
,
ί'
·.ειχε γυρισει και τον ειχε παρα.χο·λοt}-θήσει με το 6λέμμα. Τον χ.ύτ
·τα.!;ε για μια στιγμ-ή, χωρίς να χ.α
·-rαλα6αίνη, χ.ι' ϋστε.?α μια παράξε
-V-1) εχφραιση με1ταιμό9φωcr,ε το πρό-
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σωπό τ-ης. :Ξέrι. α.σε το (( π ριiγμ σ.»,
\
,.
'
'
ι
'
'
τ·η γρια χυ9ια και τις μυιγες π<J-υ
τη•ι ένο,χλο,ϋσαν χι' ετρεξε προς τις
όpτα•ισίε; οπου γον- ::ιτισε οίιπλα τους.
Τότε, άm1λά, πη,9ε το μικρό πόϊν
τε? στην ά.yχ,αλιά της χι, ενιωσε
μια εντοψη χ:χ.ί γλυχειά. συ.γχίνηση,
χ.α-θως έχεί•ιο άχούμπ·ηισε τ·ην χ.,ρύα
μυτο,ύ.λα του στο λαιμό τ·ης.
"Εσ,φι!;ε το •σ'Χt}λιχ.χι πάνω τ·ης,
χ.wώς έχείνο Υ?ύλλιζε εύτυχισμέ
νο. Τ�ϋ ελεγε γλυιχόλο,γα, λόγι-ι..
πο,υ τραγου.οουσαν χ.αί πο,υ κείνο -θ-υ
μότ'Ιν πως τ&χε άχούσε• ,συχνά. α.λ
λο,τε, οτα•ι τό ε�αt?νε ετσι στ·ην
άγχ:χ.λιά. τ·ης. �η,χ.ώ•θ-. ηχε και τό•1
π'ijγε Π?ος τ·ην ό!;ιά. Ό ι<Ντάμω>
ψΟΙf>·�,θ·rιΧε λίγο, μ·ην τον οιώςουν
χαί ,πά.λι χ:ι.ί χάσ·η τη -θ-εισπέσια αύ
τη στιγμή. "Ομω; έχεί'Ιη τόν ,χρά
τ·ησε σφιγιμένο- πά•ιω τ·ης, οταν χά
,θ.·ησε στα. μ,πλε μα!;ιλά?ια. Ό ιιΝτά
μυ" ε.Ι1οε μ' άγωνία μιά. μυίγ'- να
ηέχη πά.νω στό τ?ιαντ:χ.φυλλί με
τάι!;ι π�-υ σκέπ:χ:ζε το « Π ρα;γμα,>, 3μω ς , Π�?' QX' α.ύτά. Χ1.νεl ς δεν ε!πε
νά. τον διώ!;ουν. <ι'Εχε1Ψη" τόν χ::ι
ϊοευε χαί τον χυττουσε με χαμόγ
, ε
λο,. Και με z."41-όγελο, τουο3ειχνε τn
(( Π 9α-γιμα)), πο,υ δεν φώναζε πιά.
Μά.λι,σ-τα, π?ιi�μα
- πα.?άι!;ενο, -θα.λεγε
κανείς πω; το (( π ?α.γμα)) χ.υττουσε
τον ((Ντάιμυ,>. Κα1 δεν εδει,χνε πια
τό,σp ασχ·ημο,
ηταν, μ&.λιστα, σχΞ
ι
οόν ομο?φο.. Κι' υστεοα χι' έ.χείνο
σά.ν νά χαιμογέλ:χ,σε χ.ι' ό ιι τάμυ)>
ε'/ιωισε πως το (( π ?α.γu.α)) χαιμογε
λο-ϋσε σ' αύτόν. τον «Ν-τάιμυ),.
Τότε, τεν-τ-ώ-θηχε πά•ιω στ' ασπ9α του πόδια χ.α1 με τά. π9ά.σιν:ι.
μάτια του γψιiτα εύτυχία, ε6γαλε
ενα χα9ωπό, Χ?Uστάλλινο- γαύyι,σμα,
πού άνi6ηχι χ:ι.τα τον ού9α1ό, τ¼
οένηα χαί τα λουλούδια, οι:ι.οηλι:).
ν<,•ιτας τη Χ'-?ά το,υ που την εiχε
1;:ι.ν:χ.6?η, οταν εiχε πιστiψει πd\;
την εtχε χάισει για. πάντα.
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'Ένα κενο στή δυτική Φιλοσοφ(α

'
"Ανθρωποι και ζωα
Του μεγάλου. άνθpωπιστοϋ
ίατροϋ - φιλοσόφου ΣΒΑ·Ι·ΤΣΕΡ'

Η

της
Δύσεως
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
-παρουσιάζει ενα ΚΘΥΟ τραγι.κο σε
.μια έκδήλωσι ζωης, -που άφίνει τον
ανθρω-πο eκτεθει,μένο και τον έμφα
vίζει
θεωρητικα
άκάλυ-πτο
στην
ένεργο στάσι, που θα επρεπε να
εΤχε άπέναντι στην
άλλη κατηγο
ρία «κατοί,κωv» του -πλανήτου μας
-στα ζωα Γιατi ή φιλοσοφία μας,
έντελως άρ,νητικη στον τομέα αύ
τό, ·θεωρεί: την πρακτική ε&κφρασι
συμπαθείας άπένα\/'Τι στα ζωα ώς
συναισθηματισμο άσχετο με την ή
θικη η άποδίδει στην
συμπάθεια
αύτη δεvτερεύουσα
σημασία. Κα'ί
ή άπογοήτευσις άπο το γeγοvος γί
νεται
ακόμη 'ΠΙΟ ε·ντονη με την
δια-πίστωσι δτι στην κινεζι<Κη κα'ί
στην ίνδι·κη σκέψι ή είιθύνη τοίi άν
θρώποιι -προς τα πλάσιματα της Φύ
σεως παίζει -πολυ μεγαλύτερο ρόλο
άπο δ,τι στον τρόπο σκέψεως της
Δύσεως.
Ό Κινέζος ψιλόσοφbς Μενγκ Τσε
(370 π.Χ.), όπαδος
της σχολης
τοίi Κομφουκίου, εγραψε με 6α
θεισ αγάπη για τα ζωα. Ό λιεν
Τσέ, της σχο!λης τοίi Λάο Τσε (6ος

αίωv -π.Χ.), έξέψρασε 'Την -ιτεποίθη
σί του δτι ή καρδια καί ό νους: �
των ζώων δεν διαφέρουν, όσο πι
στεύεται,
άπο -:riς άνάλογες ίδιό-
·rητες του άνθρώrιτου. Ή συμπάθεια·�
προς τα ζωα άποτε
, ιλ,εί: έπίσης 6α-
σικο κεφαλαιο στο «Βιβλίο της Ά-
μοι6ης και του Κολασμοίi» - κι-
νεζικης συλλογης 112 ήθικων άξιω-
μάτων, χρονολογουμένης άπο την πα-
νάρχαια δυναστεία των
Σουvγκ.:
( 1227 -π.Χ.). 'Ανάμεσα στις ήθικες;
αvτες άρχές-πολλες άποτελοίiv ά-
κόμη ι-ανόνες ζωης και στην σημε-
ρι•νη
Κίνα---έ·κφράζεται ή σκέψις·
(Θεος) εΤναι αύ-
ότι ό «Ούραvος»
.
τος τrου ·δίνει ζωη σ' δλα τα -πλά-.
σματα. 'Έτσι, για να ύπάρχη άρ-1/·
μονία εναντι τοίi «Ούρανοίi», ό αν-
θρωπος όψείλει να φέρεται με κα-.
έξ.
λωσύνη προς τα ζωα. Βασι,κη
αλλου άρχη των Ταόιστωv μοναχωv,
άvάyει σε καθηκσν την κα,λωσύvη1
-προς κάθε ζω\/'Τανο
πλάσμα κα'ί.
φθάνει ως το σημεί:ο να άπαγορεύη,
το χGσιμο 6ραστοίi vεροίi στο χωμα,.
για VCX μη καουv εντομ
, α η ΚαΚΟ'Πά•-

θουν σκουλήκια.
Για την ίνδική, πάλι, σκέψι, ή,,

/.:.

ΙΛ.ΙΣΟΣ
άρχη τη ι; ένότητο ι; κάθε ύτrάρξεω ι;
- άvθρώπινης, ζωϊκης καi φvτικη ι;
- άποτελεi γ,t,γονό ι; . Ή 6ραχμανικη πίστις πρεσ6·εύει δτι κάθε ψυ-
Χ'Ι προέρχεται άπο την Παγ�όσμιο
Ψυχη ( Βράχμα) κ
, αi σ' αίrτην έπι
στρέφει. Καi τiι; σχέσεις του άν. θρώ'!του προς τα ζωα ιόρίζουν ο! 6α
σιικει; έντον.έι; «οίι φονεύσει ι;» καi
<<Όύ 6λάψει ι;».
'Ύστερα ,άπο το σύντομο αίrτο
6λέμμα στις φιλοσοφικοθρησκευτι
κέι; πεποιθήσει ι; των άρχαί ων σινοϊν
δικων πολιτισμων, εϋλογος άνακύπτει ή άπορία γιατi ή άγάπη προς
τα ζωα δεν περιελήφθη στις έντο
t λει; της Χριστιανικης Θρησιtείαι;
iδιαίτερα, άψοϋ ό ίοιιδαΊκος Νόμος
περιεΊχε σχετικες όδηγίει; μερίμνης
,- για τα ζωα. Ή μόνη έξήγησις θα
,τρέπει 'ίσως, να άνα�ζητηθη στο γε
γονοι; δτι oi πρώτοι Χριστιανοi
ζοίίσαν με την άναμοvη της συντε
λείας του Κόσμου, την όποία1ν πί
στευαν ώς ,έπερχομένην ραγδαίως.
'Έβλεπαν ετσι να πλησιάζη η ημέ
ρα, που ολα τα πλάσματα της Γης,
ανθρωποι καi ζωα, θα άπαλλάσσον
ταν άπο τi ι; όδύνει; καi το αγχοι;
της ζωηι;. Ό 'Απόστολοι; Παίίλοι;
έικφράζει την βαθεια σμμπάθειά του
προς τα ζωα στους στίχους 1824 της προς Ρωιμαίουι; έπιστοληι;
του. Έπειδη δμως το τέλος τοίί ·φυ
σι•κοίί Κόσμου, με τους πόνους καi
τiς άθλιότητέ ι; του, έπιστεύετο δτι
βρίσ,κεται τόσο κοντά,
έλάχιστη
σκέψις άφιερώθη,κε για την προστα
σία των ζώων,, το 'ίδιο δπωι; σχε
δον κανένα μέτρο δεν έλήφθη για
τήν κατάργησι της δουλείας. Μόνο
με την δικαιολογία αίrτή γίνεται
κατανοητο πως το μεγάλο χριστια-
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νικο
μήνυμα της 'Αγάπης δεν άvα- ,
φέρεται
�ίδικα καi στα ζωα μ'
δλο που θα πρέπει να περιληφθοίίν
κι' αίrτα στηrν γενικη Ιδέα.
Ό σημερινοι; άνθρωπος,
παρα
το γεγοvος ΟΤΙ η φιλοσοφική του '
σκέψι ι; δεν τον όδηγεΊ
προς την
,κατεύθυνσι της άγάπης για τα ζωα�
εχει φθάσει σε σημεΊο εξελίξεως,
που η προσοχή τ-ου στρέφεται προς
τiς ·σχέσεις καi την είιθύνη του άπέ
vαντι σε κάθε ζωνταvο πλάσμα και
τοποθετε· i το α'ίτημα της άγάπης
προς τα ζωα στην '�δια οαθμίδα
με τη,ν άγάπη προς τα άvθρώπινα
πλάσματα. Κάθε ανδρας 1<αi κάθε
γυναίκα, που σκέπτονται άπλα καi
φυσιολογικά, εχουv χρέος πλέον να
έκφράσουv με τρόπο ένεργο την
γάπη τους αίrτη οχι μόνο για λο
γαριασμο τοίί άvθρωπίvου Γένους,.
άλλα καi για λογαριασΙμο κάθε ζώ
σης ύτrάρξεωι;. ΈμεΊς, που δεν ά
vαμέ,vομε τον λvτρωμο τοίί Κόσμου ·
άπο τα δει vά του σέ σύvτομο χρο
νι κο διάστημα, έίμΕJθα ύτrοχρεωμέ-.
νοι, άπο την έντολη της 'Αγάπης,
που περιέχεται
στο νοίί καi την
καρδιά μας
καi διεκηρύχθη άπο
τον Ίησου, ν' άφήσωμε ελεύθερο
το χαλινάρι στη φυσική μας συμπά
θεια προς ·rα ζωα. Καi σαν αvθρω
ποι, που αίrτοαποκαλούμεθα πολι
τισμένοι, εχομε ήθικο χρέος να 60ηθουμε τούς τετράποδας «συνοδοι
πόρους της ζωηι;» καi να τούς ά
παλλάσσοuμε, δσο μποροίίμε, άπ&
τον πόνο καi τον φόβο. Ή άρχrι,
της άγάπης για κάθε
πλάσμα
αύτη εΤvαι ή δύσκολη προσπάθεια:
που άντιμετωπίζει σήμερα η επο-
χή μας.
Δρ ΑΛΜΠΕΡΤ Σ ΒΑ· Ι ·ΤΣ ΕΡ�
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χρωστοuμε σ τ ο \) ς
·•ccκατώτερους άδελφοuς1>

'Eφev pέ6eιs
όφeιdόμeυes
- Βρι01κόμαστε στον αιώνα των
έ!κπιλή1§εων. Ή ιέπτισ-τήμη και ή �
χνικη ΙΚ1α�θηιμι εpινως ιμας ΠΟi,DΟuισια
•-ζοuν κάτι 1<,αινούρyιο. Και δεν εΤναι
μόν0ιν αύτό. Δη1μιοvργ,οίίνται οί πιρο
ϋπο9sσεις 'ΤΤΌLΙ έχουν ώς σuνέιτrεια την
,-ε1μφάνισι νέων ιέπιστηιμων. Μιό: άπ'
αυτές εΤναι καi ή βιονική.
Π,,:ρι τίνος �ρόκειται; Οί εί,δικοι
μας έξηιyοίίν δτι 'Τ\ όνοιμασία προέρ
χεται άlπο την έλΥ\ηνιικη λέξι «βίος».
ΣκΟ'πος της νέας αίιτης έπιστη:μιης
·εΤναι ινό: Ιχρηισι,μοποιryση τις eρwνες
των βιοίλόyων, των ήλΕJκτρονιικ.ών, των
νευρολόγων, των χη1μι.κών και των
ψυχολόγ, ων, ωrπε ά:πο την σύνΒεσι
αύτη της €/ργασίας των και τις πα
-,pατηρήσεις των -έπι τQγ ζώων νό:
ιδη•μιοupγηθοίίν νέες κτιJσ1Κεuές, ΙΙΤΟΙJ
ν' άνοί,ξοuν ιμει yάλες
δυνατότητες
για τον άνθpc..:mο.
Σχετιικώς, ό �ράντς Πάτ4ραθ, δι
εuΘuντη.ς τί\�ς
Νευρόλιοyικης Ύπη
,p�ίας στην ιΝέα Ύόιρικη, tδήλωισε
, _
τα a,κοιλουθα:
- Δεν π,ρέ;π,ει να ψανη τr�ρίερyο
)'ιατι τα ζωα ε, yιναν tιφΟpμη '\10: ά
νακαλuφθοίίν ικιαι να τελειοποιηθοίίν
πολλες σuσtκιeuες ικαι νό: γίνουν ση
,μαντικες
έπιτεύξεις.
Γνωρίζουμε,
αίφνης, τώρα, δτι το μάτι τοίί δα-

1'pόιχοu εχει μιό: ιμεγάλη ικανότητα
διακ,ρί1CJ1εως. Αί•ψνης, δεν μετa1δί6ει,
στον έytκέψαιλο 11<α1μιμιό: (�άνώψεJλη»•
π.ληροιψοιρία, ά,λλ.ά, άνηθέτως, έπι
-τ,ρέπιει στον 6άτρα,cο νό: γνωρίζη
τό: κινη;τό: άντιικείιμενα, την φίισι τους,
τiς διαστάσεις τους, άκόμα δε καί
τό: έrπιικί�δuνα ,για την ζωή τ,οu 5νrα.
Οί 'Αiμιε,ρικανοi βιολόγοι ,καί ψυ
χολόγοι b<αναν rττολ.λες καί έ1-1διαlφέ
ροuσες παρατη,ρήσεις σε ήλεκτρο
νικό: τη�όπια κ�αi άλλα ιμέισα !Πα
ρατηρήσεως, άντιγιράψαντας τα ζώα.
Οί νέες ψ.εκτ,ρονικες σι.ι01κιε:uiς της
«Ράντιο Κορπ<:ψέϊ1CJ10ν:s) της Άμερι
κης εχοuν ψ.,Ε!κ'τ1ρονι,κό: ναιρώδια, που
σί 1'εJ)(νικοi
τό: ικατcχσ��vάζουν άν
τιyρό!φοντες
νευριικiχ 1<ύτταρα
των ζώων.
'Αναψφόμ•ενος στο ·μάτι τών 6:α
τρό:χων, ό Πά!τζραθ ιεΤπε τα όικό
λοtιβα:
- ΕΤναι Π'ολυ 'Περίφyο το y,ε
γονός δτι το ιμάτι των f>ατpάιχωv
παίρνει άπσφοοεις ,,φοτοίί τίς με
τα!δώση στον ιέγικέψαλο.
»Ετσι, έ
χοντας σ/Jτο ώς π,ρότι.ιπο, μπορέ
σαμε �αi ιάναπτί.t�αιμ,ε rrις Θpyσχτίε,ς
μ�ας για την 1κα-rασ,κwη
, σικmεuωγ
ίκανών να ιάναyνωρίζουν
τις διά
φορες μορφές.
Τώρα μας 6ιανοί
γονται 11;,εγάννες δuναιόιτητες, δε&ο--
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ΙΛΙΣΟΣ

•1-1ένοu δτι τ;ελειdποιο�με
σι.ισκ.εuες
'TT'OU ιεχοuν IΟΙ'Τmη <ςμνήμη� και διπλ11
«λογικη>1 ικαi ΙμΠΙΟΙpουν να αι.<αγνωρί
ζουν πρόσωπα rκαi ,φάγ,ματα. Τ ό
'!'ΓΙΟ σποu6αίΌ
άκόμο: εΤναι σrι ή
άνccγνώρισις
αvτη θό: γuνεται με
αΚ'pίlδεια 1κ.αι χωpi• ς λάθσς. Δεν εΤ
ναι ύπερ6ολη νό: •ίιπ,οστη,ρίξοvμε δτι
χάρις στο μάτι τού 6άτράχοu θά
μπορέσομμ,ε νό: ξειπεράσα.1με τό ραν
�rάρ.
ίιποστηρίζει
� οιες ιάπό.ψεις
Πcχρόμ
Q<αι δ δια'Κεκριιμένος -6ιΟΙλόγος Χ:φ
-,.(λάιν, τον Ίvστιτούτ,οv Ρακψiιλλ,ερ,
δ όποί'ός eκα� ,rολuε.τεί'ς 'Π'αρατη
ρήσ-εις γιό: τό ,μάτι του καδοuριοϋ.
- ΝΕχω iςαιφι.6ώοτι, εΤπε, οτι
τό ιμάτι του κα6οι.ιpιοϋ δέχεται τις
εJ!iιςόVες ,με ΙΘΚΠΤλ )1Κ'ΤIΚΤJ καθαpότηrrα
'Ι<.CΧι αύrο θό: μας έrπι,,pέψη, άντιypά-
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ψοντας ώρισιμένες άπό τις ,!ιδιότητές;-__
του, νό: τελεισmοιήισοuμ,ε τίς σι,ιο,κεu
ες τη�οοpάσειως. ·ΊΕwι, οί εί<κόνες,
θό: μδ::ς ποpοuσιάζωνται κα!θα;pώτε
ρα. Φαιί·νε-ι,αι, δτι χάρις σε άσ,κή
σεις ώρισμένων νεuριικών κυττάρων,
τό 1κα
· δοQ_οι πετvχαίνει νό: δλέιπη τό
σο 1<:αθαρό: τό: διάφορα άντικεί,μενα.
ΟΙ Άμερι,κανοi ιέμιπει,pσγνώμονες;:
μeλετοϋν τώρα τό -μvστήpιο των ά
ιπσδη�ηϊrιικών πτη
, νών 11<,αι 1'0U ιmροσα-,.
ν(ΧΤΤQλισιμοϋ των. 'Επίσης τrορακο
λΙΟvθοϋν τό ,μvστή,pιο των δεJλφινιών,
που ,μπορούν και άναιτπίισΌ'οuν έ.κ
τrλιηκτικη ταχύτη-τα, ,rο.ρό: τό 6άρος.
των.
- Τό: ζώα και τό: πτηνό: ,μας 6ο-
η8ούν 'Π'Ολίι στ,ην; ιέ,ρ'γ<Χ'Ο ία μας και.,
ΠΙdλU σύντοιμα θα lπιτύχοι.,μ,ε νέες:.
άνακα1λ-ίιψc:1ς χάρις σ' αvτά.
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Για τούς .άναλφ&.δητοuς,_Q!. κάτqχοι-..y.Ι!ώσUο),ς�"�οθ'}Κψμi.yης σέ.·
�ιδλια εΤναι άνώτεροι. Γ!« τους κατόχους 6ι6λίων, οί κάτοχοι yινώσε,
ω,ι; ·ατrοθη,κειιμένης σ,:η μ•νήμη-· τους εΤναι άνώ'Τεpοι. 'Έναν-η αίrτων, έκ�
νοι που :κα τ α ν ο ο ίί ν τr� άμοιδαiες σχi-σεις της ά'Π'ομνημονεvμέ.νης;:
μάζας γνώσεων εiναι άνώτεροι. Και άπό όλους αύτοuς άκόμη πιό άνώ
-ιεροι έκεiνοι που μεταφέρουν την λοyικη γνώση τους σε πράξη .
..... ··-·-.. � ... ., •
Νο�·οι τοίί Μάνοu ·(11:χ11,103)
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Πόθος 'Απείρου
,.
σ η ω ύ.πέρτ•Μ0: 1 πνεϋμα. ΤΟ gv καl
Καιrιf6ηχ.α -στην άι.ρο,γι:χ.λιά χ.σι
το πσ.ν, το. ην ·χ.αι το
ον, μοναιδι-·
---σ' αιι.ο,, ηα στην ,ά,νάισ:χ. της θά.λασ
χ.η ,άλ·ή-θεια στο σύμ,παν. Κ:χ.ί στη
•• 1!:Χ.ζ ώ?α πολλ·ή.
χαοά την -ποό�χ.α.ιοη χ.αί ,στον πόνο
Κά:ποτε τα!Ξ,ίδευα χ.ι' &ι.ο- ύy<J'Ιτα;
"το οόyχο -του μεγάλο<\) ώ•χ.εανου, ε'Ι χ.αί σ-ι-οϋ- -θανάτο,υ τη λ ύ τ ·? ω σ η,
τ η y α λ ή ν Ί\, τ ό μ υ σ τ ή ρ 1· ο
. νοιω,σα την πα?ουσία. σου πά.λι, ι�
, π
- ό το &ογο, σ<Jυ το άπέ
εί,δσ. χ.ά.τι ά.
κεανέ' της ζωηc.
ραντο, το ,άέ�αο, το αίώνι{)·.
ll Ξ?'Ιωντας τη μεyάιλη X,:X.OOOQOQ.
Κυνηyων,ταc χίμαιρες κι'· αιπιαστο 6ουνο των Θεών �αχ.ου,σα -πά.λι
, σάν -θοόϊσuα πάνω •σ-ι-ις φυλλωσιέ�
σ-τες σκιές μέσ' ,στην ψωδαί,σ-θη,σ :
των δέ,ιδοων, ,σεννοιωσ1 -σάν ά.yέοι
ζώντας αύτου που λέγαμε υλ η �αι •
, ό μου, ησουν
πά,ιω στο Π?ό.σωπ
πο,υ σύντομα δ!ν -θά 1Ξ,έοου
- με πως
. 'Εσύ. . . Με-τά στο γυρισμό είχαν
να το ποίίμε - παιχνίtδι της &χ.τι'Ι{ι·
ΙΙJ.α.ζευτη τα. σύννε- φ1, ·η?-Sα,1 <Jί ά6ολίας σ,ου •κι' αύτό - αyκυψχ,
ot xc:oαuνot
. σ- τt�πές, οί btοντές,
,ιαι�διά:σ-ι-ι,κα, ,άιδέξια. πασ--.ιίζοντα;
κ1ι ϊΟ• ντοές στά.λε; tοοχη
uέ χ.αu.,
� ., ά.'Πο μύοι·ους ·δοόμους ολ<Jι π-ορευόμα
' ... ' ' '
τσι,ι.ιζ '1.·Ι. . . ήσουν
πα.λι
Εσυ.
σ-ι-ε ποός "Ι�σέ Παιτέρα, &πο
Μέ κλειστά τα. μά.τια σάν φύΊ;
ξε:ι..tνήσαμ
, ε κι' &που χ�οτε
. &σύλλ·ηπτο άπό τις αί,σ-θ·ή,σεις χ.ά
ρ..9-ο,
u
ιυ.ε.
:ποτ� χ.ά.ποια στιy,μ·η μέ .χ.υ?ίεψεc
�Κι' η στιnυ:η έι.είνη ηταν ·η λύτρωΠ. Α. ΜΑΚΡΗΣ

*

/

'Ο θαΎατός οεν σ6ήνει το φως, άλλά μόνον θέτει έκτ'ος λέι'rουpγίας
η λάμ1"α έπειοη ·ηλθε η ο.ίιγή.
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αναποφεvκτη σύζευξις
:)

.:)Επιστήμης και' Τέχνης
Tou κ. ΛΥΝΝ ΠΟΥΛ, τοu Πανεπιστημ(οu
Τζών Χόπκινς, της Βα)..τιμόpης-Μα(pu)..αντ
''Η ώραιότης, ένότης χαι &πλό
"J:ης ολων· 'sWV Π?αγμάτων
<ττο 1
�όσμο, μας· -πε?ιέπεσε στην άντίλ·η
-φι άι
, ?χ.αίωv
φιλο,σόφων-έ.πιση
::μόνων, χαλλιτεχνων, ποι·ητω,1 καί
ά.σηονόμων πολλους αίωvες π9ί·1
γεννη-θη ό 'Ιησ,ους Χριστός.
'Όλοι αυτοί δεν διέκ?ιναν 6ια
χω?ισμο η Ιδιαμσ.",l_"Ιj μεταξυ έπι
,wτ·η'μ"Ι)ζ Χ'J.ί τέχνης, ζωης και ,θ, ρη
<σΚείας.
Ί\ντι-θέτως
-θεωρουσαν
"t"OV 'ΧΟ:Jμο, σαν �να -θαυμαστό, .τε•
�άστιο ;:χ,σ/;λειq f>που
έιπικρατεί
,«ένότης εν τ'ίΊ πο,ι,κιλίφ>.
Ό μα;9.ηματιχο; του 6ου π. χ.
,οοiων•ος' ό π υ-θ•αιγό?ας ό .... ά.μιο•ς
:.εΙ.δε το'/ χόσμ ο
σάν ά ? μ ο, ν ί α
•«?υ�u.ικη διευ-Θέτησι ολων των μ-
"?WV του πο'λυπ�όκου αύτου συ.yχρο
·τ'·ήματος». 'Ύ'-πη,ρξε, ό 1tρωτr>ς ό ό
"Ιt'Οίος έχ?ησψ,ο�πο, ίησε τη λέξη άρ: μονία στην άιστ9,ον,ομία και μαιθη
μωtι_κ ά κα-1 ,χατό1tιν εϊ�ε «τη;1 αύ�. -rην τε'λείαν τάξιν» σε ολην την
:αν-θψωιπίνη υπαρξι.
'Ό �Αριστ•ο't'lλη; όιεχήρυξε την
't•ελε[α, ενότητα έπιστήμης ,Χαι τέ
χνης χαι χατά τον Με.σαίωνα ό
α,στρ,r>νόμος Κ=έρνιχος ί)ψωσε τ,ους
νύκτα. ,στό,1
«��αλμο, ύς το· -υ μία.

... ..

ΟU?ανό,
-στο π ανεπιστή,μιο τ·ης
Κ?αχο1Gίας, και ά.νέκραξε: «'Ω,ραι
ότης γεννημένη άιπο τ·ην &πλότη
τα το-υ σύμπαιντο;, ιiσαι ·η ψυrχη
καί
ιrΊ}:; Θπιστήμ·rις, τη; τέz vη;
του ά.ν-θοώπο, υ».
'Η Ν;υτο', Ιιχ·η μ·ηz.ανικη συνεζη
τή-θη, κατεvr>ή-θη και εγινε χτη
μα έπιστ-ιnJ.όνων, 1tοι·ητων, χαλλι
τΕj, χνιών χαί φιλο,σόφων. Ό Ϊδιος
ό
,εύτων ελεγε: «·η μεγαλυτέρα
μου συμGο,λη είναι ·η σύν'!9εσις μι
Gασιζομένη
iiς ζωης με νόημα.
στην άπλότ·ητα
και ώ?αιότητα».
'Άλλοι τιτάνε; τη; έπιστήμης �ι:χ.
μlσο,υ των αiώνων
μίλησαιν μ�
την \'ιδια ιδηψοιηγικη
κατανόησι
γιά t'!'j'I ά.ναπόφευκτη σύζω!;ι έ
'ΠtΟ'τ·ή,μης χαί τέχν-ης.
Δυστυχώς, πολλοί σύγχρονr>ι ά
ν:χιζη,rωντας ά.ποδείξεις στον έιπι
ταχ_υν�u.ενο, ά.λλα. καί με οιαχοrπάς
μηχ_ανικο ύλιστι,χο χόσμο εχ:χ,σα,1
αυτήν την ά.ντίληψι της ένότ-η(t<Jζ
Χ:Χ.ι χαλλιτέf'/.'/αι, ποιητΙΥ.ί, φιλόσ<J
φοι και δο,χιμιογράφοι ?tεσχίσ'Sη
σαν, άιποΗσαντες τά !χ_ 'Ιη της ρο
η; tTjζ έ•πιστήμ·ης' και με τον τρό
πο- α.ύτο ά.-πομα,χ?ύν-θηκαν
1Lπ'>
την 1t?αγμα.τιχότητα του .σύμ-παν-

'.ι

.
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-τ6ς μας. Οί έ.πιστήμονες κ
· �� ,οί
χαλλιτέχ_ψχι -ά.'Ιεπτυξαν τη'Ι -θεω
�ία της διαμάχτ1 c μεταξύ --:ων δύο
οιόσμων,
τ?Uς ό1tοf.ους έΧ<Π?Οσ· ω
'ίt·Ο-U'/.
'A1to τη δι:χμά.z.η :χυτή ό
ήττημένο; είν:χι :χύτος οδτο; ,ό σ.ν
..9-οω:π-οc.
'-Εύτι>χως, ομως, αοz. ισ'J.ν νά.
ν:χφαίνωνται έvοείξεις έ1tιστ9οcpης
- μηc Χ'J.ί τέστην σύν-.9-εσι έιπιστή
'
'
'
'
'
(Ί'
ς
Χ
<>
Χη
νι
νε'J.
ε'
Π
ν
α σημειω -σ-η,
·
·
Ί �
�Ι
,
,
η α.ν:χΙΠΟ cpευχτη συζευξ
, ις τω'Ι. Τε,
r
'
'
' .,
,,
λ,ωτα,ιως, ·,1 _ε-πισ· τοο·φ� :υτη εχαγ-,
την εμφα.νισι της με εν1. ΟιΟλιο,
π•ού έ.φώτtσε τόν ό-οίζο,ντ� σαν α,_
στοο, λ ηι. 1tεοό.
Ό τίτλος Του είναι «'Εξερευ
νωντες το Σ½,'Π'J.ν» - �Χοοσις
τ•ου Οιχου Μ:ά:χ - Γχοόου Χίλλ
Κόμm·αν· υ - ·χαί εz.,ει γρα.cpη ά.1tο
53 ευ'J.ισ-θήτ·ους, ένΌ·οατιχους Χ'J.ι
έ.!:,έχο,ντχς ·έ1tιστήμ,ονας με ποό
λογον του "Αλχν Γο-υότερμχ-ν, δι
α.χε:,.οφ.έ-νου
·διευ-θυντου το- -υ Έ
-θ,ιιχ.-ου ·�1&ούματος 'Επισττ1 μων.
'Αναφεοόμε•;ον
είς
λεχ·'J.έ-ντ"J.
άιπο τον 'Α?ιστοτέλη. εω; τον Χου
σ..ίτχέντ το οι•ολtο, ,ά.σχαλείτχι με
τά. cpιλοσοψιχά. έοωτήματα. ιπεοί
της φύσεως της έπιστήμης, της
έιπιστημ-ονιχης με-θόδου, των σχέ
σεων έiΠιστημ·ο-νιχων
ιilποδείξ,εων
·ιχαί ,θ,εω?, ιών, χαι με το -συγχ.εντοωτιχ.ό των ά.πο,τέλεσμχ στ·}'1 ν
φύσι τ-ου ,ά.ν-'J.?ώπ,ου.
Με φ:χεινότητα
-οί συγγοαcpε'ίς
,,χ α,,9,(ηtζΌ,υν__ 't..0'1 ogo, έ Π ι σ τ ή μ η,
έξε,ρέυνου
- •ι τη οα-άτΧ'1)· φύσι της έ
πιστημ,ονιχ.ης μc:,· 9-άδι:ιυ
χαι της
·σrι..έq.._ώ:; τη-ς· με. την οημι•ουργητι
χότι- 1τα, τ·ην χαλλιτεχ-ιία. χ.αί ·τη Ι·
φ
- α'Ιτασί-α. Τό ε'/α χεφάλσιιο- ά_; χ.ο-

«

'

,. ,

λου•'J.εί το σ.λλο χ.αι ά.ναιιtτΙJΙσQ'Ο•νταt
αί γνωστότεοαι μορφαι
των· i:πι
στημόνω•ι "Vεχρων .χαί ζώντων, χα
-θώς έξερ-ωνου•ι τη γη, τό ήλιαχό
μας σύστημα,
το ολ-ον σύμ1tαν ,.
.πάντ-οrr.ε έχ,φρά.ζο,ιτες την συμ.u.α
χί-α. έ1tισ, τήμης και ζω'i\ς, rπά-ι-το
τε. το,νίζο'Ιτες την άπλότητα 't'()i).
-πεοιιπλόιχσ- υ.
Α�ί 1tοώτ
. αι σελί&ες του οι�λίου
μα.ς ·χα-θήλωσαν. 'Εκεί οπου ό Δρ
Μπο,ο-νόοσχ.ι πε, ριΥ?ά.φει τή δ-η_υ,ι
ο, υ
, ογcοcή φαντασία, με λεπτφc:ρε!
α� ά.'Ιαλύει τά. έχοηχτιχά. ά.πο, τελέ- .
σματα των t'οεων χαί τω,1 λαμ
-ποω,1 ά.'Ιτιλήψεων των έπι-στημό-
·νων, χαι ·σχιαγρα,cpεί με εύρϊίς
'Χ'J.ιτ'α'/Οη
, eι-οιύς χαpα'χτηpισμους τά.,; έπιστ-ί-ιμης και τέ_χνη, •. : •
- σv_έσεις
Συμ;πε, ρασμ;ιτ. ιiιως λέγει: ·iJ δ ηιι,ι
•ουρyιχή 1tpιiξις είναι όμοία Χαι ,εί ,;
τά.ς δ&ο,. 'ΙΙ έ.πιστήμ η είναι' ·iJ δη
,μι·ο-υργία 1 ά.ντιλή,ψε_ ων Χαι έξ.εp.ευ
νήσεως _εως τά γ.:γο,νότα. Ό έξε-
•pευντ1τής �αί ό χαλλιτέrχ_ν-ης ά.\ιτι
-ποοσω-πεύουν 'ού,ο, οψεις της φύσεως\
' υ, ν εις
'
,.
:
μια'/.
χαι' τας
συγχεντοωνο
Αύτη είναι ή ποα.ςις της δ·ημιGυρ- •
γί,ας με την 1όποία γεν'Vα.ται ·iJ ά.p-"•
χιχ't) crκ.έψις και ε!ν�ι .η. αύτ·}ι ?tOO:-έ-πιστ·ημ-η ,χα,�
ξις σ, τη•ι οασι;χ ή
στην 6ασιχη τέιχ -ιη.
Το 6ιολί-σ- αύτό οέ,1 εiναι άπb,
τά. ευχ.ολ
, α. Κά.-θ--ε χειcpάλαιο γι%.
-ιά. χατα,ιοη,'J.η χρc:ισ.�εται 6ρα.δ.εία.ν
ά.νά.γνωσι'Ι.
'Αλλά. ό χρόνος·_
αύτος Χαι ·η χ.ατα:ο_αλλομ s'Ιη σ· κέ
ψις ψέeουν τΌύς χ.α_όπο, ύς των χ.
- .,_:·
ό ά.ν�- ;,ν �στ·ης χ.εροίζει στ.η-ι- . πλ·η
οέ(Jtt.έJ·� �tα'Ιό·ησι αύτ� της Υ.tι.Γ
χως ό_νe:.ιJ.- �είιtης <(εllttO"t"fjμO'ltY.ης»>
,
έ.Π{J(ι.:ης "·η•ι ,ό,πσί, α yoiJμi,
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗ,Σ
ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο I Ο Σ εΤναι ό σκοπος της ζω
ης; ιΕΤναι ενα θέιμα, Τ11ου π�ρέτrει να
μας χη ά-πa:σ,χσν-.ή'Ο1ει πολιλες φΟ
ρές_ είτε ,6ρήκ,α,
1 μιε ιμιαν άπάντηση,
σε κανέινα
.,, • ' s'ίτε δεν ικαταιλήξΟjμ,ε
--.. συμπέpα1σ,μα_ Ας το ιέ§ε:τάσ�με ά
- ικόιμη μια φΟρά_ ιχωρις να επη,ριεα
σθούμε
τις γνωμ,ες των άλλων:
είτε άπο έiκε'ίνες 'IT"OU έJμέiς οί 'ίiδιοι
πάνω σ'' αύτο το
διιε.μοιρφώcrο:ιμε•
έ
θ�μα, κατα το π,cψε�λiθόν. Ας
ξετάσωΙμ-ε ά:κόμ,η μια φQΟά, ,με έ1λεύ
θφη σικέψη, δτrως άpμόl;ει σε έλεύ, &ρους αν θρώπους. Ας πpοΟ"'Π'αθή
' σ�μέ. να ε'ίiμα:στε 'Πάν11οτε έλεύθε;ροι
άνθρωποι, ιμε αδέσμευτη ·και άνεπη
ρέαJCJτη m:έψη.
Π,ρώτα-ΠΙρώrrα, άς έξετάσωιμε αιv
εΤναι 6έ6αιΌV οτι 10χει ικάποιον σκοπο
ή ζωή. υοταv rνέμε «ζωή», τί άl}φι
�ως ιέvVΌουιμε; Γιατι είναι πολυ πι
θανόν . ·με-rοχει.ριζόψενοι αuη1 τη ιχ-έξη, να εχω
, ιμε γι' αίrτην ό καθέvας
ι '
δ_ιαφόρετι,κη ό:ντίληψη, να της 6ίiδωμε
δ καθένας, :διαφοιρετιικη 'εννοια. Εt
ναι, λοιπόν, ά'τrσιραίτηm να ξεικα!θα,ρίσωμ-ε τί ένvσσuμιε δτιαv λέμιε <<ζωή:,s.
�. ', :Κq:ι "Τ'ότε να ιέξ'ετάσωμε αν ή ζωή,,
,.
με αuτη η την άλv-η έννοια, ένδέχετια:ι να 5χη η va ,μην ,εχη m<οπό. Θα
'
ΕΚ:θέσω,με την 6:τrοψή •μας. Καθένας
Ί . , ,εΤναι έ,λ,εύθεpος να την ικρ
, ίνη σύμψω
\'q με την άνrί-,,1Ψή 1'\0V, να τη ορη
σωστη η να την άτrοppίφη,.
ΝΕχομε την γνώμη δτι π�ρέπει να
.,_ .γίvη διάκριση, αvά;μιαια σ:rη <<Ζωή:,s
.με ,κ,αθαλικη ΙΕVνΌια Ι(Ι(Χι στη Φζωη»
:' .. :μ,ε ιμφ.ικη έννοια. Και 8α ύτrοσ,-ηρί
ξ��t ΟΤΙ. Ζωή, μ'ε._ ι<αθολικη εννοια,
'

ε

Ν

mro

'·'

Ν

Ν

'

'

rro

δεν ,μπορε'ί να Ίε:χ�η ()lΚΟ'Π(?, �νώ ή
ζωή, με ιμφικη ιεννοι,α, πρέπrει vo:
{:χη ()lΚΌ<Πό, τον Ι()ΠΌΙΟ θα ,rροσπα
να �ητήισωιμιε και vo:
.
·θήσω�με
mρσσ'διορίσωιμε.
Ή Ζωή, •με την καθολικηv εν
v.οια, σαν άμορφη, ιάιμeρuστη κaι έ-,
vιαία, τrου ύτrάριχει εξω ό:ττο το χρό
νο καί το 'Χώ!)ο ικαι ε;ι<,δηλών=ι. σε
χpόΙΑΟ και σε χω;pΟ, Ιμε τη μοpφη
τοϋ σύμπαντ,ος-, ιμε τους γαλα�ίες
του, τα ήλιακα συστήμα--rα, τα ού
ράvι,α σώμα-τα ικο;ι ικάι3ε τί- άιπο
το μεyαλύτε,ρο ως το μι,,φότιερο ΠΟU ,ίrτrάpχει σ' αύτά, ΠΟU Τα δημιουργεί., τα ζωοy,ονε'ί και τα κα
--rαστ,ρέψ,ει ( δηιλ. τους �αλλάζει μορ
φή), αίπη ή καiθοίλική z'ωή
, _ π-ου ·την
εχουν όvοιμάι::rει Θιεο ιη δημιου,ρyικο:
,Πύρ η 'δηιμιουριyιική Πvοη η ίmΙΕΙρσύ
σισ Μηδεv η Άyαθον η ,κιvοvν άικί
vητοv, αύrrη ιή άγνωστη καi μυστη
ιριώδης
ικαθολι,κή, άlμέριι μvη, δηιμι
ουρyιική, έvιάία, Ζωή, δεν ιμπορεΊ vό:
εχη 01κ•οιπό, δεν νοε'ί-nαι να εχη σκο
πό, οπως δεν νοε'ίτctι να εχη άριχ,ι'ι
και τέλος. 'Αvτιστραπύεται στηv.ύ,πόστασή rτη·ς να 'ε)Cη σκοπό, διότι
εΤναι ώλ:οκιλη,ρωμιέw, στον έαυτό της,
δεν χ�ιάζεται τίποτε -(άlνεΙΙ&,ής),
ίιπό.pχει
πληρότητα. Έπομ�νως
δεν εΤvαι vοητο να ιεί)@) σ;κΌπό. Αύ
τα για την ικα:θολιική, ,αμ•οιpφη, όμ,έ
ρισ'l"Ιη, evιαία Ζωή.
Ή ζωη , οιμ,ως, ιμε την εvνοια της
·μ,εριικης της μερισ,τής, της Ιrδιαίτε
ρης ζωης των οντωv, ομάδων η άτό
μι...w, ή �κ.δη:λ,οuμένη σέ χρόvq κ0:�
χω:pο, ή ιμαpφικη - ζωή, άναμφισοή
τητα εχει' Ο'κοπό, αττ,ως έχει cφχη
'/
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καί τέλος. Έκ,Ξ:ΪVΟ που εχει
,και τέλος, lχει σ-οοπό. 'Ε<κ.ε'ίνο τrου
-δεν έχει άρrχη 'Κ•α i τeλος δεν εχ.ει
σκοπό. �Εχει Oli<OΠO tή ζωη του φU
,ου. ή ζωη του ζώου, ή ζωη του
άνθρώιπου, ,ή ζωη του τάδε η του
=δείνα άνθοώΤΙ'ου, ,ή ζωη της Γης, ή
.ζωη 'T'OG 'Ηίλίου. Δεν ε�ι δμως σκο
ϊΤΟ ή &μ•οpψη Ζω·η που έκ•δηλώvεται
.ιέ: τη μ
ι ορφη του σύμπαντος.
ΥΩστε tή καθολική, άμέριστη, έ
νιαία Ζωή, Π'ΟU εΤvαι ώλοκληρωμέ
νη στό.ν έαυτό της καi πεπληρωμέ
νη δεν νοεί'ται να eχη Ο"ΚCΥΠό. Οί
6ιά;•::.ρες •σμως ,μeρικες έ'κδηλώσεtς
της εχουν, κό:ι&ε ιμία, τον δικό της
()"ΚΟΠό.
'λλλα •και O:V 1άiκόμη L,ΙΠΟτεθη οτι
ύπάρΧ'Ει και για την ΙΚαiθοιλικη Ζωη
,κά;ποιοc σ,,ωπός, αύτος δέ:v μ'Ποpεί
ττσ:ρά vό: εΤvαι ιέξωαvθρώπιvος, δηλ,
,-zλιείως απρόσιτος στην άινθρώπινη
πφιοχή, στην 10:ΙΛ9pώπινη ίιπόσταση.
Καi οχι •μόνον έfωα11eρώιπινος, άιλλα
καi έξωγήϊvος, άκcιμ,η καi έ§ωγα
λαξιακός. Τί ,εννοια, λοιπόν, •μτrο,ρεί'
να
κάθ;ε ιεpε.υνα και σκέψη για
την ,ό,νεμp_;:ιση έvος σ�κοπου τόσον ά
πρόσιτοu για την άνθρώπινη άvτί,λη. ψη; 'λλλα ,μήπως καi ,ή ενvοια του
<«J1κοπ,οιυ � 1δεv είναι άν3ρωπο1μοpφι
κή _ 'Πεp1ωρι,01μέ1,1ου χcφαικτη,ρος, δη
ιμι10ύρyηιμα του ικόισιμου των τριών
διαστάσεων, δημιομρyη,μα της σκέ
ψεως του άvθιρώπου, κάτι άvύπαρκτο
ίσως καi ,άvυπόισ'Τ'ατο για τον κό
σμο ,της πραy1ματιικότητος, ο Ο'ΙΤ'ΟΪ
ος ύπ&,:�•χει καi λειτοι,_:>γεί' εξω άπο
τό χρό,.,ο καi το χώρο;
Ή έξέτσση, λοιπόν, -rου ffi<O'ΠOU
τής Κ<J,3cλι1 <ης Ζωης εΤvαι μάταιη
mρc·:JϊΤάθεια, χ�ρiς να μπορή να κα
το1λήξη σε α
• τr:>τέλ�Ξσ�μα. Ή αντίλη
ψη ι<αί ή νοηι;l•Οσύνη του ανθρώπου
τ
δέ:v q:ι9άνει τη δυνα ότητα να σvλλ.ά6η τη φύση, τη,v όπόσταση, τη v-.ει
τουρyία της ικαθο.λικης Z{,)fjς και έ
πομένως οϋυε κ,αi τον σι<Ο'Πό της,
άν δεχ3ουιμε την ύπόθΕJση δτι μπτο
ρεί να εχη σ,κοπτό.
Ή έξέυαιση &μως -τ�οΟ σκοπου τής
μφικής ζωης, τής ζωής που εΤναι
τηpοσιτη στην άvτί•ληψή ,μας κσ:i στη

ε;�

�, ��
νοημοσύνη ,μας, άv,-η ιεΤvαι δwc.«rι·· '
και )('ρήσιμη, είναι άπαιpαίτητη γ1ά •
κάθε σικεπτόμε• νον άνθρωπο. �Αν δεν · �
κατ,αιλήξη ιδ ό;ν,Βpω"Πος, 'ITOU ένφγε'ι .·
συνειδητά, σε ,κ.άποιο συγκειφιμέvο
συμ'Πέpοο,μ,α για τον σtκαπο της ζω-.
flς του, για τQv ΟΙΚΟΠο της ύπ�ρξε- 7'
ώς τ,ο:.ι, rπως εΤναι δυνατόν να ρυ91,1ί- "
•
ση τα mράyιμαrτtt του 6ί1οu του. τ,ς ....
έvέργειές του και τiς ,έ,πιδιώ§εις ;rου,, ,ξ
με -τ�ρόπο λογι•κό καi δικαιολοyη:μ�-. ·'
νο; ιΠώς ·εΤvαι δυνατόν να διαιμοp-.
ψώση
6ιοτι,κους κανόlλες και να
-rους θέση σε ιέφσρμογή; uο'Πως ή
φουρτουνιο:σιμένη θάλασισα σ,mρώ�ι
άκυοeρνητο •κα1ρά6ι,
έ;δω και ιεκεί'
δπως ό ,ψθινοΠ'ω,ρινος άvε,μος κάνει
τα ξη,ρα ψύλλα των δένδρων να ')C()
pοπη δουν, ετσι •και ό άνθρωπος που
,δεν εχει 'ΤllpΟσανα:τ,ολισJθη στQy ΟΙΚΟ'ΙΤΟ της ζωής του θο1λ,αJCτσο,δέρνε,ται _
�αi σ,,ρι,φα-γυρίζει ιμwαια καi έ,πιπό- .,
:>ν
, αια, χωρίς να γνωρίζη το καiλο καΊ
το iΚα,κό, ό.:φου καιλο εΤvαι ό,τι έ
§υπηpετεί τον σικcmο τη•ς ζωης και
κ•αικο 5,τι 1έιμ'JΤΙcι5ίζει ικαi άvασ,-έλιλει
την επίτωξη -rου σικοπου.

''

Φανειρό, λοιπόν, εΤναι το καιθη-'

κον, άλλα ικαi το ισvμ•φtρον τιοί) σικε

'JΤτομένου άνβρώπ,ου να άναζητήσ
· η
καi να τrpοσδιορίση τον σκοιπο .της
ζωης του Ι<Jαι να mροσανα:τολίση π-ον
'Τlρόπο του •οίου του σ' αίπον τοy
σκ,Ο'JΤό. Μόνον ετσι ο1 1έvέργ;ειές του
θα Θχουv συνέπεια στην ,έπιτ,αγη τοΟ
έαυτου του.

'Αλλα ποιος ,μπτορει νά εΤιναι �ι .,._ '/
01Καrrος της ζωης του 1άνθρώτrοιι , , '•
Φροvοuμε &τι δλες οί άπαντήσεις, • <,
μπο.οουν να δοθουν σ' αίπο
ι- ·_
έρώτημα, 'ΙΤεpt�ΟΙμ6άΙ'ΟV'!1αl Uξ μια
,;
άπο τις ιά!κό.λοu8'Ξς 'Τlpiεις κατηγο- - •':,
ρίες:
α') Σκοπος της ζωης :τοίί άν- ,- .:
θρώπ,ου ή εvδαι•μοvία, ή i,κανΟ'Ποίη- 7-:,,
!') θε-, .i
ση των νομιrζqμέlλ(4v
ραπεία των έ:πιταγωv του έyωϊσιμοϋ.,
6') Σrίωπός της ζωης 1100 άνθρώ;- ς.

rrrou
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ΙΛΙΣΟΣ
""ΙΤΟU ή έικ.τeλεση τοίΊ ΙJ<αt
, θήκοντος, ή
,έ,ξV'Πηρέτηση τοίΊ πννη1σίοv_
γ' ) Σ ΚΌπός -rης ζωης τοίΊ .άνθρώ
·ποu δ σuνειιδητός σuν,οvι01μος τφός
,-ήv πορεία τής rέξελίξεως, ή ψuχο
πvει.ιματικη τε.λιει•οποίηση που συνο
δεύεται ,ό:πό τιΊv άyάπη τοίΊ 'ΙΤλη
-σίοv.
Σύμφωνα ιμε τό 11'ε,pι.ε.χόιμενο της
,μιας η της αλλης ,από τiς τ,ρεΊς αίι
τες κατηrγορίες •άvτιλαμβάvονται οί
wθρωποι τον σ1κοπό της ζωης τους,
άvάλοyα ιμε τόv •/3.αί:Jμό της ψuχο
πvαψατι,κης τους Ιέιξε!λίξεως_
Σrrα άντιΚΙείμενα της α' κατηγο
ρίας, τήv 1έπιδίωξη της εύδαι,μονίας
καi τή,v ίκαvοποίηση τοίΊ έγωΊσμοίΊ,
ταποθετοίΊν
τόv σκοπό της ζωης
τους οί περισσότεροι ά
ι πό -rους άv
θρώ,,,ους, ιοί '!Τι ό π,ολλοi άσυναίσθη
τα, όiρικετ,οi ,δ,μως καi συνειδη
τά. ΕΤvαι οί αδίστακτοι έyωισταί.
-Κανέναν διv ε.χ<�ιμ, ε ΤΟ διικαίωιμα να
ι<αταιδικάζc.:ιμε. Καi αύτοi δJ-Jοι δεν
ζητοίΊν, wαρα ΤΟ 'Αγαθόν. 'Νiλα κά
,νουv το ιλό.ιθιος να τό άναιζητοίΊv έκ
, εΊ
rrrou δεν υτrάp)(!ει. Όπου ύπάρχει ό
έαυτός, δεν ιύπάρχει ή 'Αλήθεια.
Στα 1άvτι•κε, ίιμεν,α τής ο' κατηγο
ρίας, την έκτέλειση τοίΊ καθήκοντος
ιι<αί την ιέξuwηρέ;τησ,η του πλησίον,
TO'll'Oθετouv TOV σ,κατrο τη,ς ζωης
, τους
,ά,ρ,κ•εrο1 άyαθο1 καi ικαινοπpοαίρετοι
-.6:νθρωποι, π,οιλυ περισσότε,ροι άπο
δσοuς νaμίζο,με, ΕΤνα ι οί πιστοί ό
1
πο.δοi •μιας ,όποιασιδή,τ11οτε ί δεο,r,ογί
ας, θρη,σ,<είας, όpyαvώσεως, οί δ
ποίοι ,vομίζουν ,δτ, ,διαπνέlονται άπό
είιγενικc'χ ικα1 άλΤΙpουΊστικα έλατή
ρια . 11'ρό8,uμοι vα ιύποο:ληθοίΊv και
σε θυσίες χάριν τη'ς έιξυτrη,ρετήσεως
της ίδεΜοyίας τους ικαi έικείνων που
τr'iv ά,ωλουθοϋv η των φιλων τους.
-Αν &μως έξετάσωμ•ε κάπως 6αθύ
'l'ΕJΡα τα •τψά)'1μιατα, θα δρούμε δτι
-καi ,αύτοi Ιδεν παύουν vα έiπιδιώκοοv,
χωρίς σί ιlδιοι να ΤΟ άντι.λιαιμιοάνων
ται, τήv είJδαιμοvία η την ίκανΟ'!ΤΟί
η:σ,η έvος ικιpl,\μ[μέvου ΙΚCΧΙ μιεΤα\μψιε
σμέVΟU ιέγωΊο,μοίί, ιμοιλονότι θα mpέ
-m;;ι να κό!μ,ωμε ιδιάi�φιση άνάiμεσα
στους εύyεvέcrΤΙφοuς ,καi χωρiς έ-πί
γνωσ,η αύτοuς έyωϊστας καi στους
,r,ρώτοuς, τους σ<αψεις ικαi άκραιψvεις

'
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σuνειιδηrτους ιέ,yωϊστάς.
Στήν γ' ικατη,yοιρία ιύ'Πάyοv-rαι ι5 ..
σοι άνaκάλuψα)γ δτι ό σ1κοπός της
ζωης 11οίΊ ,άvθpώτrοu ιεΤναι ό ισυνeι1δητυς συντοvισ1μός
προς την ιrrο
ρεία της έξε:λίξεως ,καi ή ψv�απνεv
ιματι,κή -rελειοποίηση IJT'OLΙ συvdδεύε
ται άπο την άyόπη τοίΊ rπλησίον.
'Όσοι ,έπιδιώκιοuv να έ,πιτΘλέσονν
1::.vα 'άlκό•μ,η ,f3ηιμα rrπρός την περαιτέ
ρω ιέξέλι ξη της 1άv8�ρώπιvης ψvχης
, .
υ Οσ,οι άvαζη11οίΊv τή συl.'ειδητή '!Τ'f.ι
ρα, 'ΙΤ'ΟLΙ θα Κ
, CΧ'ΤσJcrτήση τήν ψυχή σο
ψι:ηφη κ,αί πε,ρι,σσότφο ό::yαιθή. Ό
σοι 11οποιΒετοϋv σαν σικοπο της ζω
ής τους vά βοηθήσουν τήv wθρώ'!Τι
νη ψυχή ---τή δικ_ή τους ικα1 των
άλλω1r- να πιροχω,ρήση πιό πέρα
στηγ άτειλείπητη π1ορεία της έξ,ειλίξε
ώς της, στην άrτοπνει,•μάτωσή της.
Καi ή ιάiποπνευιμάτωση της ψυχης δεν
μrπορει '!T(XJpα νά συνοδεύεται άτrό
την ικαθοιλι,κη 'Αγάπη πιρος δλοuς.
Έαν καi δταν της γ' ικσ:τηγορί
,ας ό σ,κοπος τrρα:γματοποιηθη, αύ
τcιματα πραy�μ,ατοποιοίΊνται και ai
σ1κοποi τώv δύο &;J,;λωv κατηy,αριώv,
,δηλ, ή έiπίτεuξη της άληθινης εύ
δαιιμονίας, που δεν συνοδεύεται ά>πο
έyωιοψό, καi της Ιάποτελεσ,ματικης
ιέξ υττη ρ,zτήσεως -rοϋ πιλησίοv. Διότι
ό σuντονισ�μος mρος την ποριεία της
έξελίς�ως, ή ιένcφιμόvιση 111ρος τή
Μητέφα Φύση, ,κατα το λόγιον των
Στωίκώv <<το κατα φύσιν ζην», αύ
τό,ματα ικαi άvαγκαfστικα καiθιστδ:
τον ανβρωπο '1Τ'ΡαΎΙμ1αηκα έιvάρετ,ο,
άληθ ι vα εύδαί1μοvα. άποτειλεο,ματικό:
έlξυπη1ρετι,κο στόv πιλησίοv.

'Αλλ' ό π,ροσδιορισμος τοίΊ σικο
,,,οίΊ της ζωης δέv ,εΤναι ,μόνος Ι:φικε
τός, Πρέπει, yιά να εΤναι δ &ν-θρω
;rος σ�uνετrης mρος :τόν έ,αuτό του,
να άναζητήση ικα1 τα μέσα για τήν
τηραyιματοι
, ποίη,σιη του σικοποΟ, δη,λ.
να π,ροσα11crτοιλίση τον -rρόπο "(1()1J
6ί1οu τοu προς τον σ�κοιπό της ζω
ης του.
Πως θα τό ικατορθώση; ιΠως θα
σuντονιΌ'θη σvνειδητα: ,φος την 11rο
ρεία της έξειλί§εως; .Πως θα όJπιcιλεu..
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'ΙΤ ρ α γ μ α τ Ο 'ΤΤ Ο ι Ο υ IJ.V. 'τον ιπpο-- ..\'· �
θ�θη άπ� τi5 άτV...ιες ποu, συνο,
,
οριυ,μο τού 6ίοv ιμας, δεν έJ!<'ττ-ληροίi- . �
. δεvουν την άνθρωπινη υποσrο:ιση;
με τον ισ11<από της ζωης ΙJ.Ιας. Διότι.. . ' __
Πώς θα τειλειοποιηθη ψ,.))(Οπνευιμα
τι11<α· ικαi θα όJν.αιππύξη την άληθινη
ά:ντ 1 να άπτε.λωΒφώσωμε τη,ν ψυι)(!f' • "· Άγάπη -προς ιόλοuς; Την τελικη ά
καιi το πνεuμα ιμας Κ1'ΤτΌ τiς καικες:. ' πάντηση θα την δώσ,η ικαθένας, στον
ικαi άνδητ1ες σννήθειες του mφ�
οουτό τον. Γι-σ:τi ιή q,ωνη της συν.ει
θόντος, άντi να Q'Π'ΟΙ/3εσ1μεύσωμ'Ε Tηill·
δfισ,ε,ώς του εΤναι ό ιμοναιδικός του
ψυχη καi το πνεu μα ιμας άrπδ τ]ς:
,•
π,ρολήψει-ς ιι<αl δεισιδαιιμονίες
ττοίJt.
· � ..
κριτής. Καi εΤvαι φV(Τικόν, στην ά
ναζήτηση τfυς rτrορείας, δ και)ένας
μ&ς έικιληιpdδότησε ή ιάνε�ξέ"ταστη ά
\.
,.,α rπα,ρcm�λανηθη καi τ1εJλι,κα να πο
ποδοχη §ένων ,άντιιλήψΞΜΙV, έ-ξαικολοu.-·
θοίίμε να ιμένωιμε δοuλοι στην τupαννέση, 'Αιλλ' αιφιβώς ό πόνος εΤναι
έ1<1είΎος που διδάσ1Κει ,καi εξαγνίζει.
νία τωγ rrroJθώv, φυίλακι, ιc,,μένοι στiς:
σ.κοτεινες τpώγλιες της πφιωpισμέΔεν <τηpέ-τrει, .λοιπόν, ν' άπορη κανεiς
διια:τi οί άγια9οi συνηΙ9ώ-rοπα πο
νης σκέψεως ..που μδ:ς ύτrCΙΙγορεvει ή;
vοΟν. ΕΤναι διότι ό πόνος θα τους
αύθ.c:ντία τών πνευμα�τικών τuράν-ψέρη πιληισιέστε,ρα προς τΤJιν πύλη
νων. Φυiλακισ,μέ. νοι στα 'Τ1Εί1χη ,Π,Ο\J"
της Π1ραγ,μcrτικης Μυήσιεως, δηλ. στη
εχτισαν οί rrr,pοιλήψεις του 'ΤΤ!ΕΙΡιβά!λ,συνzιδητη γvώσ η, των λειτουργιών
λοντός ιμας καi -μια ξένη δεοντολο-·
της Φύσεως καi του ΓνΟΟι σαvτόν.
γία, που rττΙνίγει την 'ελεί.ιθε;ρη σοcέ
.'
ψη 11<:xi την έλε,ύθε.pη σννείδηιση. �JΞ
Για να τr.ραγιμσrοποιηθη ό συνει
τσ, ή ο<Χ\'θιpώπινη ψυχή, ,άvτi να ά
δητος συντοvι01μος '!Τ'pος την πορεία
τrειλεu9ειριω9η, Ιδε01μεύεται περισσότης έξειλίξεως
·εΤvαι άπαραίτητο
τε�ρο. Μ' -Q:ύmuς τους δρους κα'ζ πρώτα να γvωιοίσωιμ,ε --,κιατα το δu
τiς συνθηικες ό ,:rροορι.σιμος του βίου·
ιν(ΧΤΟV ό1;φι&έισ"Ι'φα ικαi σαφέu-τφα,-
δεν είναι δυνατον να ΙJ11ραγ,μιατοποιτrοια εΤναι ή, πορεία τη;ς έ§ελίξ�ως
ηi)η, Άπτοτ,ελιμα;,οuτ�ι στα lλη τώvκαi συνεπώς να ,μ ·ε iλ ε τ ή σ ω
τι.ιψι
λών συινηθειωv ικαi ναυαγε'ί στο
ρ
iς
ι
κ
αιμι
μ
ια
ΊΤ'ροκαrτά!ληψη,
,μ ε, χω
,
,
1
πέJλαγος τώv τrαθώv_καi προκαταλή
' τη ·λειmοvργία των νόιμων της Φύσε
ψεων.
ως, καi σε συνέχεια να π ρ α γ ,μ α
Ί.
τ ο π ο ι ή σ ω μ ε τα συμπτε,ρά
Για να π.pα,γοματοτrοιηίθουν ό 'ΙΤ'ρο
σματa τών ιμeλιετών μας, δηλ. να
ορισι;.ιος τού βίιου ικα1 ό σκοπος της:
Ιέψα,ριμό'σωμε ·στο βίο ιμας τη δεον
ζωης_ τr,οωτα πpέπΤ'ει να άιψαιρέσω1με
τοιλοyία. ή ,όποία ,σ:ποpρέει άπο τiς
τα ,έJμ,πόιδια που ιάιπαγ,οιρεύουν τον·
'
'
'
•
J,.
,
άτιiροικ,ο:τά,λ,ηrπτ,ες 1μ,ελmιες καi πα
συvτονισιμο προς την π,αρεια της εξ)εiλίξεως .• Τα ιέ,μπάδιια αύrα ,εΤναr,
,ρατηρrι�εις Ιjlας, κα'θώς καi άπο τiς
'Π'rοοιθήσιεις που ιμ' αίπες αβίαστα
τα πάθη, ,ή ίδ,σrέiλει,α, δ έγωϊ01μός,
δια1μ•αρφώνοιμε.
οί m_οιοιλήψΞις, οί δεισι,δαιμοvίΕς, ο\'
ψεύτικzς πrστεις, ή, μισιαλλοδοξία, δ,
Δuστu, χώς π-ολυ σπάνια κατορ
,ψανα, ισιμός. 'Επειδη ;ή 'ΙΤοpεία της:�·. '
θώνσμε rιια ιδιαβιοι'Αμε σ�μφωνα �,ιε
....
,έ§ελί·ξΘc..>.ς ιδέιv ΙμΓJΤΌipιε'ί rπσιρά νΟ: ε.Τναt ..
τ]ς πεποιθήu,εις ιμας, 6ιότι πα,ρασυ
ά,pμονι,κή, πρέπει να έ,ξαφανίσωιμε
ρ όιμε;ι θα, σαν ψuλιλα άπο τ_ον άvφο,
κάθε δυ1:ταιριμο
, νία. Θα ΠJρsπε.ι ή ζω,y . ,.. , -
άπο τις τuφJλες 1κα] χωιp)ς επίγνωση
μας να _ξετ,u1λίγ,ε,τ.αι &βίο:κπη, αύι3όρ�. : ·',
σuvf/θε.,·ές μας κα.i άπο τα ασίγα
r,
μητη, ό:πλη, οcαιmpή, άρ,μονιική. Να·
στα 'ΙΤρ:θη ,μας, που ιμδ:ς σuστκοτί
ζουν το λ01yι•κο η ιμδ:ς όδη,γουν άν
,μη Ιδηιμιοvριγη σε l<'<XVOOV rτrόνο η_
θλίψη_ να ,μη γεννά.η ctδι'Κίες, να μη
τίιθετα Π'pος τiς ,ίιπαγοριzύσ'εις τqυ.
. •''·
'ΊΕτσι ζοCψε ενα •βίο νδθο, άτειλέ
όξύvη αίχμοές, 'Vα ,μη άνε.γείρη έμ'!Τό-·
στατο, άνικανΟ'ΠΟίητο. ιδι&rι διαφέρει
δια. Δι&rι ---<σε τε.λιwταίια άνάλuση,
ή 'Π'ράξη Ιατrο τη θς)(,)Jpία, η διαγωγη · --,και3ε πτόνος 11<α;i θλίψη τώv ciJw,.ωv,
άπο ,τις ι,παγοp1Ξv:,εις της δεοντο
κά,θ,z. όδιικία, ctlχμη ΙΙ<αi έJμπτόδιο, .δεΙΙ
λογίας τηr,ι όποία οί ίδιοι &tιαιμοp�
εlvαι πόνος, ,θλίψη, οά:δικία, αιί,χιμ,ηφ�οιμε ,με τiς π01pατηρήσεις μας
,καi έJμ'ΙΤόδιq για τους-�vςι αλ!λα: .,.
καi τη �ογική 'μας. ΊΕτrοιμένως, δ ε ν
για κ.ciνον που -rους π,ρά«χιλε'ί. Μ..

ΙΛΙΣΟΣ
,αότον &μως τον τράτrο δεν μπορε'ί
, Ψα 'Πlρατytμα'Τ'οποιηiθη ό σuνrονισιμος
,τ,ρος την παρεία της ιέ§ελίξlεως κ.αι
,;, ψu)('Ο'Πνευματι1κη τeλειαποίηση, ιrrou
;διακρίνονται κυρίως άπο την
-των τrειριοριc,,μων ,και των έμrrrοιδίων,
άπό έλιενθφία, 0.-ι,ροuΊσ,μό, �,λ,ο,
σε:0CΧ101μο Ι<Ιαι άρμονία.

αριση

, Θα ιπpαγ1ματοπ,οιήσω1με, !λοιπόν,
-τον σκοπό της ζωης �μας μόνοιν με
·-την καθη•μφινη
σvμπεριφφά μας
"mρός -rούς α:λλοuς. Δηr-. &ταν έ,μπο
-τ ιc,,θοuμ,ε με τις ιπεποιθήσεις που θα
,δια,μορφώσωμ,ε άπο τις άνεπηιρέαr
-<ττες μελέτες και παρατηιρήσ�ειις μας,
σε τρόπον ώστε κάlθε σικέψη, κάeε
.έπιθι.1μία. ,κ.άθε rmράlξιη ιμας να εΤναι
'.άοίαστη και ώλοικληρω�μένη άπόρ
,ροια άπο τις ιπεποιθή,σεις τrou δια-
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μ0ιρφώνομιε έJινeύθsρα και άνειπηιρέα
στα, τις στrb'ίες οιμως να ε�μαστε
τφα3ι,ιμ,οι να όπταρνηΙθοί,.μ,ε Οiν δια
0
γνώσωtμε ότι ιεΤναι άtτrοιτη,λές. Όταν
δλόκλφος δ ο ίος ιμk:,Jς θα ιεΤναι σl.J
τόιματη,, '(:1),λα c;uνειδητή, έικδήιλωση
της δεοντολtαγίας στην όιτrοία κατα
λήγομε άπο τις μ
, εiλέτες μας και_
τις ΠαpCΧ'Τη,pήισεις ιμας, άλλα την' δ•
ποία .έπτίση1ς 'ΤΤpέττει να εϊμααι-ε δ
λοπιρόθι.ψοι να τιροποιτrοιήσωμε έαν
διαγνώσωμε ότι εΤναι ,λΟJ\Αθαlσ1μένη.
Τότε ή ζωή μας θα ,κuιλάη φυσιοιλο
γι Ι(ή, ,ε;Ιiλιιιφινής, Θ-είιθφη, σuν�ειδη
τή, άρμονι,κ.ή, ώφέλtιμη
σ'Τ'Οuς αλ�
λοuς, ·eύτνχι01μένη. Τό'Τ'ε ή 'Αγάπη
θα διαχιέη αυτόματα
τη ζωογόνο
θο.!λ,�,ωtρη και ΤΟ άρωμά της για
δλοuς. Τότε δ ισκοπος της ζωης μας
Θα εχη έ!κπλη,ρωθη.

·011οιος έ11ιθυμει να ά11οκ=�·
βιβλίο που έκυκλοφόρησε ό κ. Κωστης
Μελισσαρόπουλος

ΜΗΤΙΣ

"ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,

.f.

.

·. ι'

νά στείλη δρχ. 50 με ταχυδρομικη έπι
τ α yή, Κ. Μελισσα ρόπουλον, Δρα yα 
τσα νίου 6, 'Αθήν ας 122, κα i θά τό λά
βη τ αχυδρομικως στη διεύθυνση που
θά σημειώση στό άπόκομμα της τ α)κης
έπιτα yης, πίσω άπό το όποίο νά yράψη μόνον τη λέξη « Μ η τ ι ς ».
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ

�υγκλο•ι;στικες .είο�σεις κ«.ταφ-9-αtνο,υν τον τ.ελευ.ταιο, , και�ό ά
πό το νbτιο Βιετνάμ, οr.ου διεξά
γεται ενας πρωτοφ:ι.νης ά.γων τω·1
Βουiοδι,στων γιά. την -θ ρη,σκευτική
-.,ους έ:λε,υ-.9-ερία. Οί Βου!οδισται ά
r.ο-τελοίί, ν τά. 70 ο) ο του r.λη-θυ
σ•μο· υ καί καιτα.πιέζ,ον-,αι ά.πο την
Ρωμ,αι0ικα-θο.λικη μει,οψη1φία, ιπ-ου
κυGερνσ. .
Το «κακό» ,αρχισε. την 8η ΜαίΌυ έlπέ'rειο των γενε,θ.λίων το'3
ΒοίJ&οα., που είναι γιά. τ,ους πιστού, του τόσον, μεγάλη έ,ορτή, ο
σο και τά. Χρι, σ· τού:γεννα γιά. τούς
Χιοι· ,στιαvο,ύς. Σ<την Χουέ, τ·ην ο- ευ
τiοα. σε μέγεrθος πό,λι της χώρα;
χ-αι κέντρο τ:ων Βο,υιοοιστων,
·η
στον
ΚυGέοΨφtς ,ά:πηγό.ρευσε
Β,ουιδ:οιστ·η -άρ.z.ιιερiα. νά. άπευ,9ύνη
μ:ήνυμα
ιπρός τους πισ'rους σ.7tQ
τον το.πικ-ο ραοιοσ'rα-θμό. παρ' ολ'
αύτά, ά.ο·κε-τες zι),ιάδε; πιστ()ί,
r.ο,υ είχαν .συγκ
, ,εντρ.ω>θη, οι.ε.τήιρη
σαν -τ·ην ψυχραιμία τους κάτω άπ�
' ιπα?αινε.σε
, t· ς -των
- μ,ονα.χω,1.
- ι!!ια�
τις
,
α
,
, .Ο
ι
φνι,χα, ομως, εv-rανισν-η,κα.ν πεν,
' τrι.
ιι
σ
μενα.
α.υτοκιν·
't'ε τε-S.·ωρακ
·
η
και σ,οχισαν νά. π,ολ. υ6ολο,ίίν το πλη
,θ,ος. Δεκαιπέντε σ.τομα ποοοrπατή
-θ.ηκα
· ν- χαί τραυμα:τ!σ-θ-·ιριαν μέ.σα
στον πανι·χο
πο,υ έ.οημι,ουρyήrθη ,
ε.νω μια γυναι.ια και ε,φ,τα παιδιά. σ�Υ.οιrώ-θ·ηκα.ν άπό τ1ς σφαίρε.;
των π·ολ- υιGόλων.
,

-

,

'

'

f

'

ri

'Αιπό τη στιγμή έκε!νη, ·η λα.ν-·
-θα:νουισα. ά.πό ά.ρ,χετά. χρόνια. ουσα
ρiσκεια. των Βουιοιοισ-των μετεGλή
-θη σε πραJγμιmικη άναμέτιρησι δυ
νφεως με τους Κα-θο·λικ,ούς, πο-�
ά,πr,τε,λ,ουν μόλις το 10 Ο· ) •Ο• το�
πλη,θυισμοίί.
'Ο ά,γώνας των Βουοοιστων ·ά-·
πο1�έιπει στη•ι κατάργησι έvος άρ,
'
'
'
- J
χ-α.ιου
νψ,ο,
υ
του αυιrοικ�αιτορος- ·
Μιπάιοι Ντά.ϊ τ�ς παλαι�; 'ΙνιS,ο,χ!- ·
,.

,·.μι(

• ,.

>!.- __,

•
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,,"·.•
Ι

!

f•.,.
,.

vας ( της όιιtο- ίας τμημα ητο το
. σημε.ρινό Βιετνάμ, έχ. το·υ όπtοίου
-.ό �όρειο χ.υριαρχείται ά.πό ψιλο
κ,ομιμ,ουνιστάς χ.αί το νότιο άιπό ου
τι,χ.,ο;φί,λους), ό όποί<Jς έχαραχ..τή{)·ι
ζε τον Βουοοισμό ως ίοιωιrικό σω
-θρήσκευμα.
μαπε'ίο,, κα-ί οχι ώς
Αύτό σημαίνει 3τι γιά την παρα
μιχ.ρη έιχ.·οήλωσι ά.παιτε!ίται &δεια
των άρχων.
Το 1955, 3ταν ό Ντιφ άνlλα
�ε την 'Ε!;,ουσία, ύιιtεσχ&9η νά ά
·κυρώση το νομοιΘέτημα αύτό. 'Αλ
την &πό,σχεσί του
λά δεν έτήQησ'ε
:
καί, έiπί πλέον, lοωσε ίοιαίτεpα
- ολιχ.·η Έ.χ.κλη
πρ<Jνόμια στην Καθ
σία. Σήμεοα, μmοοεί _κανείς vά ά
γορά.ση στην, ά.γορά της Χουέ
τρόψφ.α - λάδι, κ
· αλαμmό·χι, τυ
ρί --που φέρουν την ε'/'οειζι «ά
παγο,ρzύε.'ται ·η 1tώλη,σις η άνταλ
λαγη • οωρΟ'I του ά_u.,εοικανιχου
ΛαQυ» και εχο-υν σταλη ά.1tό τους
'¼ε.ριχ.ανο,υς σε Καιθολικές
όρ
γανώ.σεις γιά νά οιαν�μηeθουν οω
pεάν στην ίSπαι'9οο.
Την 12η Μαtο,υ οί Βουοιδιστα1
ύπέJΙ>α.λαν στην Κυ:6έονη.σι 5 6α·σι
κα. αί- τήματα γιά την -θοησχ.ευ,τι
κη έιλει>'9ερία τους. Τά αίτήμα,;-α
φ.ειναν α
- ναπαντη'Ι"α, ο-ι υποσχε·
•σεις ά.νε.χ.πλ·ηρωτες
χαί οί είοην, ι
Κές διαιδη,λώσεις
άντιμειτωπίσ'9η
χ.αν με -συ?μα.τ,ο,πλέ'γματα καί το
ξικά. ά.έρια, -Π?οφανως ά.πό έχείνα,
-πού εΤχαν έ1χ.αταλείψει οί Ίά1tω
νες χ.ατά τον πόλεμο.
Oi Βουδδισταί, 1t·OU δεν πιστεύ
ουν στη,ν 6ί.α ,χ-ατά των α.λ)-ων,
την α
· σ�χου, ν χ.ατα του εαυ'!",ο.υ τ-ους·.
π έvιτ-ε. μονα,χο, ι εχουν αύτοχτονή
σ-ει ηοη χα.τα. Ψ?ΙΚtα.στιχό τοό1tο,
για. νά έιπισύο-ου- ν την ποοσοχή του
Κόσμου- σ-τά αίτήματά. τους και έ.
χατοντά.δες �λλοι είναι �τοω.οι να.
'
τ-ο,υς μφ:1γθ-οίίν.
Oi Βουιοιοισ'ται του Νοτi<>υ Βιετ
vιφ οι' έιχ.χ.λήσ, εών των ζητοίίν 60' '
!. �
��()_
,
,,,..ε-ιcr.ν α:πο Κονν'ε
γωνια
του� ε'λε:>,,

..
<

,

'

,

-

'

t

'

-

f

t

'

-

.

-θέρου κόσμου για. ,ήν εύόο, ω,σι του
αψ.α'!"·φοίί ,ά;γωνος Π()U οιεξ&yουν
έναν'!"ίον τ'ί-1ς κυ($ερνήσεως
τ()υ
προlορου Γχό Νου Ντιφ.
, lλήσε.ις
Αί
έιχ.χ
έν
όνόμαη.
των οικαιωμά'!"ων του άψ9οώ,που
έιστά.λησαν
τ'7\λεγ9αψιχ.ως π�ό;
,όν πρόεορον των 'Ηνωμέ•ιων Π ο
λιτειων χ. ΚέννεντιJ, τον γ,νικό,,.
"('ΟΙΥ'iJJματέα του ΟΗΕ χ. Θάντ χ.αi
είς t>ουiδοισ'τιχ.ά.ς όργανώσεις τ'ήι;
'Ασfας. Οί Βουδοιστ:-ι.ί του Νοτί-
ου Βι-ετνά.μ άναφέοο-υv ιr:ί ς έχχ.,λ·ή.
σεις των οτι ·η χυ:6,οvητιχη πο
λιτική εφεοε τ-ους Βουδδισ-rας της
χώ�:-ι.ς αύτ'ής ,σε τοα.γ: .... ή· '9i.σι.
'Ένας νεαρός, Βου- ιοδιστης εγpα
ψε τ·ην εκ,χλ. ·ηισι π9ος τον γενικό
γοαμ.ματέα.
. των 'Ηνωμένων Έ
-θνων με _το αίμα. τ-ου, ,ρυmωντα;
";'0 στη-θο· ς, τ,ο.υ !
ΑΠΗΧΗΣΙΣ
ΕΙ Σ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό έλληνιχ..ός τύ1tος εδωσε με
γά.λη ποοσοχ·η στα γ;.γο,νότα τοi>
νοτί.ου Rιετναμ καί έδ ημο,σ(ευσ&
πολλlα. σχόλια.
Χαοα.χτηοιστιχ.ό είν:χι το δηl!J.(),,,
σίευιμα του 1tεοιο:οι1χοίί ,,Συζ·η�η
σις», του άποίου, γνωστοι είvα.ι oi
. οε•σμοι με μεγά.!λην όογάνω,σιν -θεο
λόγων, ωστε να. '9εωοη;ται οτι ά
πηχε'ί την γνώμην της, . Είναι μία.
' ·ΟΟ'λλ'α ε ι'λ ι ,κ ο ι ν ·'η c;
α. υ• σ-. η p. η,
φω,�ή, ό1tωσδfιποτε δε χοιστια'
νιχη:

.

«Εfναι τόσον γνωστα τα γεγονό
τα τα όποια ό:πο μηνων ηδη δια
δραμCΧ'Τίζονται εlς το '\Ι<ΥΤισν Β ιεrr
vαμ και εχουν τόσον 6:πασχολήσει
την κοινην γνώμη,ν εlς ολον τον κό
σμον, ωστε όλίγα μόνοiι μένουν δια
να λεχθοίiν ό:πο της θέσεως ταύτης.
'Όντως, eίιρισκόμεθα lνώπιον τοίi
άξιοθρηνήτου φαινομένου lπαισχύν• του θρησκευτικοϋ φοοναιτισμοίi, ικ
δηλοvμένοu εlς το ονομα του Είιάγ
γε;λίου της &γά,της καΊ της σuνιχ-
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δελφώσεως. Ες τη'! χώραν αύτήν, · κρι6ως ή καταπληκτιχη, ι1<ΟΙVQΤης ,
του ,όονθρώπου: να μη διδάσκ� ·.
6ουδδιστικην χώραν, μόλις τα δσcα
οuτε άπο τα παθήιματα 1)uτε άιiα,
-τοις έκατον των κατοίκων εΤναι χρι
τiιν Ισ:(ορίαν !.».
στιανοΊ (-καθολικοί), ένί;Ι τα, έ6δο
·' .
μηντα τοiς έκατον εΤναι 6οvδδισταΊ
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ·Σ
KCXJ αλλα ε'ίκοσι τοις tκατον άνή
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ·
κουν εΙς· αλλα εlδωλολατρικcχ θρη
_σίc:εύματα. 'Αλλ' ό καθολι,κος Πρόε
. Τον 'Ιοw-ιο συνηίλ,θ.ε. στην · Ά- •
-,
δρος Γκο Νου Ντιέμ, έν συ1,<εpγcχσίςι
,θ,ή,ισ. συνέ.8ριον ν,ομιχων άπο 105,, .::-:: ·
με τον άρχιεπίσ,κοπο,ν άδελφόν του,
χώρες, το οποίον άntησχολή
, -θη μs
iξαπέλυσαν κατα των 6οuδδιστων
-θέ
χ.
<cffiί,
ρ
ήνη.
_
·
8ισ.
τοι
ίί Δ�χσ.ί.; , '/ .- .
το
ψ
δJωγμόν, . μετερχόμενοι πότε την
OU)). Στό τ&λοι; των• έJ?γσ.σιων_ τ�u-. ,.,, ' \;
κουτοπόνηρον δολοπλοκίαν κα:Ί πότε
έν·ι,χρινε fνσ. χείμε• ν,ο.ν, το e>ΠΟι(}ν' _, :. :'·
την ώμην 6ίαν των τάνκς καΊ των_
όμαδικων φόνων. Ταυτα δε πάντα
ώνομάσ-θη «Προιχή?υ!;ιι; των Ά
εν ονόματι του Χριστου !
-θηνων»
χα\
άntευ.,θ.ύνειται πρόι;
, Το άποτέλεσμα εΤναι δτι οί 6ουδ
το,υι; λσ.ου
- ι; ολο1> το-ίί χάσμου, π{)ο,.
δι-σ:rαί_, δ(ωκ6μενοι, στερεουνται ετι
τον σκοπό χαλλιεργεία.ι; της- ίδέ�μαλλον εiς την θρησκευτικήν των
τηι; είρη!'itr.<ηι; - χσ.ι -8ιχαίσ.ι; -πίστιν, και το αίμα των μαpτύρων
έιπιλύσ,ως ολων "ων διαφο,;;ων. Το
της ·πίστεώς_ των, ,άκόμη ιδε και το
χ.εkι,ενον της προικη,ρύξεωι; ' εχει
όλοκαύτωμα των είς διαμαpτυρίαν
,,: ι
ώι; άικο-λού�ωι;:
iκουσίως καιομένωιν μgναχων, προσ
,..
δίδουν λαμ-π'ηδόνα πρωτσφανη καΊ
«Προς τQν σ,κοποv της καθιερώ
σφρΪγος νεότητος εlς ενα θρήσκεν
σεως άποτελεσμcχτικου δiεθνου ι; vόμα το όποiο,ν 'αλλως θα έπερίμενε
μικου συστήματος ύrπο το κρ_άτος
κανει ς- να εΤναι «παλαιούμενον καΊ
του ·δικαίου το όποιον' θα �οκλιε:ίη
γηράσκον κα:Ί έγγυς άφανισμοίJ».
την προσψυγηv είς την βίαν, διαΧάρις εiς τον ίερόσυλοιν έν ονόματι
κηρύσσομεν οτι:
του Χριστου φανα"rισμόν, δίδεται
1 ) "Απαντcχ τα κράτη καΊ τα
τομα δέον να δΕΙ)(θουν το κράτος του
· σήμερον μάχη ιεlς το νότιον Βιετ
δικαίου -εlς τη"' παγκόσμιον κοι'νω-··
νάμ�. μάχη ή όποία έπί,κεντρον εχ
• ει
την έλευθερίαν της θρησκευτικης
νίαν. '>Επι δι�νων θεμάτων, τα α
ΚαΊ έίτε μας άρέ
συνει,δήσεως.
τομ
· α_ τα νομικα πρόσωπα, τα κράτη καΊ ol διεθνεϊς οργανισμοΊ δέον
σει ε'ίτε δχι, ίιπερ της έλωθερίας
άπαντες να &πόκ,εινται εlς το διε:,μάχονται τώρα του 6ουδδισμου καΊ
θνες -δίκαιον, ,έξ ου πηγάζουν τα δι
οχι του Ευαγγελίου οί έκπρόσω
'\
καιώματα καΊ αl ίnrοχρεώσεις των.
'!Τοι !
.. :.
.
..
2) Το κράτος του δικαίου ε1ς
,,Ας έμψανισθη
_ κατόπ_ι ν τούτων
. . Ί>
τας διεθνείς ίιποθέσεις 6αο-ίζετcχι
·ε1ς την περιοχην έκείνην του Πλα
":'·
έπι της άρχrίs της 1σότητος έvώπι- '
.. νήτου χριστιανος Ιεραπόστολος, ό
ον του νόμου.
. όποi�ς να άξιώση άπο τους 6οvδδι
3) Το διεθνες -δίκαιον ικαl ol δι.:.
στας να άπαρνηθοίίν 'την θρησκείcχν
εθνεις νομικοΊ θοο-μοΊ δέον να 6ασί- �
των Πcχτέρων των καΊ να άσπασθουν
ζωνται έπι 6ασικων έννοιων Ισότη
μίαν θρησ,κείαν ή ·όποίcχ τοιαυτcχ
τος, δικαιοσύνης και &νθρωπίνης
δείγματα
παρουσίασε.
Και ας
,
άξιοπρFJΠείας.
'Πpοσπcχθήσr, να τους έξηγήσr,, δτι
ολα αίπα δεν εΤναι άληθι νος χρι
4) Το διεθνες δίκαιον καΊ ol �1ε
στίανισμός !
θ11εiς νομικοι θεσμοl '!Τρέπει να
Θα έρωτήσετε 'ίσως, μα ό κα&ο,λι
χοuv δυνατότητα διευρύνσεως κctι
κος αίπος Πρόεδρος δεν εχει αρά
άναπ-τύξεως, ϊνα &νταπεξέρχωνται
γε διδαχθη άπο την iστορίαν, 'ΠΟU
εlς τας &ν�ας έξελισσομένοu κό
καταλήγουν τοιαυται μέθοδοι <<εό
σμου, και ,ycx συvτείνοuv ε1ς την
αγγελισμοίJ»; 'Έ, μα αίπη εΤναι &1!Ρόοδον της κοιvωvιικης, · -οικονομι.;
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·.::_' -.;;ι; καΊ 'Ιtολιτικηι; δικ, αιοσύνηι; δι'
-c>λοuι; τouc; λαούς.
5) 'Άπασαι αi έκ �οϋ διεf!νοϋc;
δικαίου· 'Π'ηγάζοuσ
. αι uποχρεωσεις
�έον νά έκπληροϋνται καΊ άπαντα
· έξ αύτοϋ άπορρέοντα δικαιώμα
\" -τ ά
·τα νά έκψράζωνται, έν καλυ πίστει.
6) Θεμελιώδης άρχη τοϋ διεθνοϋς
-i: ! -i<ράτους δικαίου εΤναι ή τοϋ δικαιώ
ματος της αύτοδιαθέσ,εωc; των λα
., -ων τοϋ κόσ,μοu, ώς καθορίζεται εiς
τον Κατcχστατικον Χάρτην των Ή· νωμένων Έθνων.
7) Ύπο το ,διεθνές κράτοι; δικαί�.•. '
,cu, τά ατομα δικαιοvνται εiς άπο� · · τελεσμcχτικην νομικην προστασίαν
των θεμελιωδων και άπαραγράτrτων
<άνθρωτrίνων δικαιωμάτων ανεu δι�
--��
. .οφίσεως ώς προς την ψυλήν, θρη.σκείαν η πίστιν.
}. ·_
8) "Ολοι οσοt ίrπόκεινται εiς το
διεθνές δί.καιον δέον να λύουν τάς
,διεθνείς διαφοράς των διά διαιτη<σίας η αλλοu . είρηνικοϋ μέσου.
ff
9) Αί διεθνείς ύττοχρεώσεις, συμ,t"
περιλοαμδανομένων των άποψάσεων
�
;διεθνών δικαστηρίων, δέον νά έπι. !..
-6άλλωνται διά της δεούσης διεθνοϋς
} · :-,",1<οινης ένεργείας.
' '
10) Ό Ο.Η.Ε. είναι ή καλuτέρα
.J..:. :·· -έλπiς τοϋ κόσμου δια την διεθνη
't: . . .ι:ίρήνην υπο το .κράτος τοϋ δικαί
.ou, και δέον νά ίrποστηριχθυ καΊ
νά ένισχυθπ δι' δλων των δυνατων
;
'>··
31έσων».
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!ΡΩΣΣΙ,ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΑΑΝΤΙΔΑ

Τ·όv Αϋγουιrτο χ.α.τέ'Ιtλευσε στη·ι
-Θ·ήρσ. το σο1f.ίιετ:χ.ο ,άτμόπλοιο «'Α
(: ,.. χα.ντεμί Βαισιλ�)φ», του &ποίου έ�πι(Ι"t'ημοv· ιχ.η.
�-· -r.έ,f.ία.ιvε Ρωιrcrιχ.η
'Πlρός άvα
': ; άιπο(Ι"t'οiλη
. ,ζήτησιv τη;
.. . -. ''Α -;λα.vτιu<>ς.
η' α.πο'"'
Προφα.vως,
'
,τ;η\
να.\ ε.'λ'εγι..,
"'··.• . στsΟΙλ'η προιrινετα.ι
,.(\
!: η
-�:.
vέ'1. θ.εωρία. 'tOU χ.α.-θηyητ-ο,υ Γα.λα.
νο�ούλου
(ΙΛΙΣ}ΟΣ · Δεχ.φJf.ίριο-;
1960 χ.α.ι Σεπτέμgριος 1961) χα.τα
t,
f.ίυ>θ-ισμένη
. :-rην άιι-ΙJί'1- ή μυθ.ικη
..,,
t
,
\
\
. �ειρος ε.υρισχ.ι;το, στην περι<�rχ_η
._.�' -της"Σα.vτ<>• e,ίvης.. Τα πο,ρίσμσ.τα

t:.-·'
i'-

;:l',

τω'/ έ.ρευvωv σ.ύτωv θά γvωσθουv
ά.?Ύότερα..
ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΝ,ΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ

Τό '.Ελληvι1χ.όv Τε.χ.τοvιχ.οv 'Ί
δρυμα crυvεχά.ρη: τον π?ώηv Πρό,
ε,οροv, τωv ΗΠΑ Χάρpυ Τρο-ύ,μα.v
μέ τ·ηv εύ,χ.•αιρία των ά.πο· χ.αλυπτη.;
ρfω,1 του ά.v'οριά.vτος το-υ crτ·ην Ά
θ·ήv'1-, λσ.�f.ίαvομένου ύπ' οψιv· οτι
ό Τ?ούμα.v ε!vσ.ι Τέχ.τωv. 'Lοου ή
ά.πά.,ιτ-ησίς τ,ου:
Ί Κ'
,,,
« 'Αγα.πγγrε
υρι·ε χ.αι\ Σεοαισμιε
'Αοελιφέ. 'Εχ.τιμω μεγάλως το ,τ;η
λιεγοάιφημά.
.
crσ.ς χ.σ.1 εΤμαι εύτυ�χ_ης
οιότι έ'Ιε.χ.ρίvα.τ.ε σ.ύτό τό bποίΌv
εγιvεv. 'Εν τούτ-οις ά.ποχ.λίvω vα.
της ά.v.εγέρ,crεω;
εΥv-7.ι έvαvτί·οv
άν,οpιάvτωv εί· ς πρόσωπα., τα όποία
ά.κόιμη ζουν ,χ.α.ί χ., ιν<ιυvτα.ι' διότι
οιwα.τόv τ'1-υτα. ποίv ?Οgιώσουv vά:
ιπράξιουv• χ.άιτ-ι τι τό/ <JΙΠοίον. vα
προ,χ.αλέ-crη την έ·πιθυμίαv χ.α.τα.
Χ.ΡΎ'1Ιμvίcrεω:; τοί> έγsοθέ,ιτος άvδ,ρ ι
ά.vτος. 'Ελιπί,ζω έv ,τ;ούτοι:; gτι εί;
την ίοιχ.ήv μ<>υ περίπτωcrιν οέv θα
συμf.ίη τοιουτοv 'tι. Εί-λικΡιvως ύμέτε?Ος».
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
. ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣ.Ο

"Λγγλος χ.ληρι,χ.ός, μιλά')'Ιτα.ς στο
Συvέδpιο των 'Εχ.χ.λ- ησιωv τοί>
Κ:χ..v:χ..οα, εiιπε gτι, .χ.α.ιτα την γνώ
μη τ·ο-υ, τbιrov ό Κάολ Μάρξ,
σον, ικ,λ ό Φρόϋντ Μχουν. δtκ·:χcώ
ματα. εί,:; το θείον. Oi χριστι-α.νσί,
έ,ξήγ11σε, οέv �χο, υν το !J, Ο'ΙΟΠώλι. ον της θείσ.ς εύvοίσ.ς-, οιότι ό Θε- ·
ος χρη,σιμοποιεί χ.αι τα.ς α.λλα.;
θοησχ.είας ά.χ.�μη χ.rιλ την ά, θεϊστι
κη έ.πι1(Ι"t'ή.μη για να έ.πιτύχη τους
·σ'Χ.ΙΟ'ΠΟύ· , του. Ο�τω, ·πολiλα ό,φε:
λονrrσ.ι είς τόv του.έα της χ.οιvω
vιχ.ης δ· ιrχ,α,ιο,σύ,ιη,; είς την δροοσι
του Καρλ Μάιρξ, �πως ·πολύ συ-
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νέ·6α.λε ·iJ ψυχανά.λυ,σις τοϋ Φρόυντ
ε.ίς την -θ.εο,:ι.ιπεία των Π'Ιευ-μάτωv.
ΒΟΥΔΔΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓλΙΑ

'Ένας "Αyyλος ,ά.-πό1φοιτος το-3
Καί1J.ΙΠ ?tτζ κ, αι ε'Ιας Ούαλλος -σύv
Βουδδι
't'ομα. ,θα χεt?Οrt·Ο'Ιηrθ·ο,ϋv
:
στε:;1 χ.:χιλόγηοοι. Άφοϋ έιπl · εvα
'
'
χρονο,
,σ-πο,υ:'"'οαmαν στη' Βο.ετα-vνια
τ�ς 6ου&δι·στικες yρα,φές, τ·η yλω•σ
σα. Πάλι, τ·η,1 χ.α.λογερικη -πει•Sα,?
χία καl το '<Ττοχαισμό, ,θά πα.vε
ο' σ-πο,υ"''
"ο:-π-ου 'U'α.
στη' Β -οιημα.
οα.σ,ουv
έ.πl αλλα. τέσσαψ:ι. χaόνια.
- ο έ,τ.ει vά μά!θου'Ι 227 μο
Θά π
vα�δικ
, ς. Π,pέπει νά ,ό ρ 
· 1ούς κα,ιόvα
κιισ-θο,ϋv ά.-π,ο;χ η ά.-πο τα mτά κα.l
τlς
γυναίκ.ες χ.αl. νά. νη,στε.ύο· υ- ·ι
πolv άrπο το με,σ·ημέρι. Δε'Ι -πρέlπει
fΠVτε ν� ιχ.�χ:ταιιrτpέι φ,ο υν η Ε.στω να.
μα.ζεύουν λ10UΙλού'δια..
Θα τούς έiπιτοαmη νά κα.τέχο,υν
'
,
'
'
,
μovov ε'1'1εα , α.ντιχ..εφ.ενα. - τα.
'
'
tl
'
'
'
,
τpια. .κ•φμα·τια. ο
· οπο υφα.σμα. rπου α.1
ρά-σο τους, τη
π,οιr,ελ, ο,ϋv το χ.ίτριν0,
ζώνη, εψι. ,δίmχ.ο. έπαιτείας,
εvα
ο για. νά στρα..γγοϋν
μ�κο{) τοι,π·ητ
:
,
'
' ' '
' ,,
\
τα. μι·κpα εv_τ,ομα. α�rπο το νερο π-ου
'
ιι
...,
-.,
ι
πι,10-υν ·η χοησψ.οrποι-ουν ωστε vα
μ·η τα σκ<ιιrώνουv, εv·α. ξυρά.φι για
νά ξυοί·ζ,ο,υν το κεφάλι τ•ου• ς, μια
6ελό'ιαι για να μrπ�ώνουν το ρά
σο·, τ:ους καl μια 6εντάλια. για να
\
,
,
πο- ·οσ· ταιτευ·η τα.\ ματια
τ•ους αιπο
τα tγκόσμια -θεάματα.
Δεν ύmά.οχουν πολλοl στη Βpε
ταvνία π·οu- ,θέ).ουν να γίνο-υν ικα
J-όyηοοι. 'Αλλά ό Βο·υοκίισμος -σαν
τρόtπος ζωης ,θά, παρ«μείνη. Μ1 ά .
πρόσφα.τ·η rγδ-ειξ-r� �ταν το ανοι
γμα. στο Μ.πελ, σάϊζ Π ι½κ του Λον
οίνου, μι•α.ς κατοικίας κα.λ�r;.γήρων
ποόκ,ειτα
- ι έιπίσης� vά zοησιμο,ποιη
ται σάv 6, ωμος χ.α.l τόiπος ιrrο· χα
σμοϋ για 'tO· U· ς -πιστούς. 'Υπάρχει
το σχέδιο νά χ.τι·σ,θη δεύτερο;
6ουδ. διCΙ"τικος vα.ος -σ-το Λ,ο,νοίνr;. χ.αί
1

1

�1�' .. ·:-�,.� �'- . ..
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-t-. ' .. .,.:...

·..,.-

-� ·.�;

,,
,.\ .
,
.Ο,..
·:;.-,.
αραι&tr:Σ"•
ήδη εχοt'J<'Ι συιγιχ..ε.vτ,ρωνη
"'
>
Χ?Wατα. για. ενα �ξοχιχο χ.wror;-- , .
φύγιο fmo,υ οί Βου!&διιιrτές -θά μmο:... �:
'
...
' '
:...-r
_-_·" .
μα.κρυα.' ,α;πQ,
ρ-ουν νσ. ιrr<Q<χ=,ωνται
το ·Sbpooo, τω'/ πόλεω,v.
Ό Βο,υ1οιδι,σμος δεν συvα
· .γων!ζε
ται rι.αιτιχ. rι.ανέvα
, τρ()ΙΠ•Ο, τις δυτικες- -θοηισχείες. "·Οιπως εί:π-ε ενα.ς- ..
έ·ξέχων "Λγγλο-ς Βο,υ'Οδιιrrής: «Ύ- · ,
-πάρχο•t>'Ι διά,φοροι Ιδρόμοι για, 't'l')V.•
κο�υφη του 6ο·υνοϋ. Ό δρόμος ιπ,ο,/J...
δια.λέγει ό χά-ι9ϊ' αν-θpωίltος
δε� ...
έ-ιδια:φέp.ει αv ιτφίξουμ,ε τα χέριrt.
σ,την χ.ο,ρt>φή».

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟλΥΓΑΜΙΑ

Στο ΣUΙμ�6ούλι-ο των Έχκλησι,
λ - αιως
.::,).0
'
στ. ()1
ΠΌt> συ'Ι,11,_νιε τε ευτ
ων,
Τορό'Ιτο- τ·οϋ· Καν�ii, oi μειτέιχο,v-· ·
-τ,ε,ς έι, π!ιιrκο- ;πο, ι ε.ύρέ'-θηισαν �ί, φ
, νιδί- "•
ως ά.νιταλλά.mσοντες μετα ζωηρό
τητος• ά.'ιtόψεις π-ερl των άγαιθω·1'-'
τη.ς 1rο,λυγαμί- ας. 'Η συζ·ή�τηCΙ"ις αρ- · .:
, ,
"
ς 'tO· U- Ίμ- . -:
ο, Ε<ΠtσlΧΟ'ΙtΟ·
χισ, ,ε ο-τα'/
-.
1tοο
, νταν (Νt-γη?ία) αί·δεσιμώτ-ατο·�
Σολομων 'Ον.του· 't'όχα έ:οήλωσε οη
.(
oi α.ν>θοωιπ'ο·ι της Δύ,CΙ"εως ε]ψ1,ι ύ
ποκριται χ.αιταδι1κά.ζοντες τη'/ 'Ιtl)λυιγαμ!α, ένω την έιπιτρέ'ΠΟ•U'/ εiς·
,
' ., '
'
,
'
τας χ.οινωνιας των υπο τον τυrπσ,.
-rοϋ δ· ιαιζυγ
, ίου. (('Ε_wείς τουλά.χι-.
στον, ε!:πε, έφα?μό- ζομε, τ·ην π-ολυ- .
γ:χ,μία.
, άνοι- χτά χ.αl έντίμως; Π,αίp
ν·ομε μία γ
- υνα.iiχ.α το 1963 χ.α
- ι ενα.
· χρόνο άργότε. pαι v-υιμ:φευόμιε.-θα. χ.q.ί
οεύτερη.- Καλ έρωrι"ω, ποίον εΤνα1·
καιλύτεοr-ν; Ή ΠΟΟ;()!Οε· υτι·κη πο:λυ
γαμία, ,πο-u 6.λέιπcμε ε,ίς τ"ηv ΔύCΙ"t
'ή ή ημί,α ποίλ:uγαμ!α. πο� �χομε /
σ-τ·ην Άφοι1χ.·ή ;». Και ό έπfσκο-πο;
ΊΟvιτιουιτόΙχα-,
πατη:ρ, 6 tέχ.vων.
άιλλά σύιζυ,γ�ος μια.ς γuνιοοιχ6ς, πpο-
-σέ-θεσs: <<'Εύτυχως, δεν έιπ�ζητεJτε νά χ. ρ υιφ,θηrs. Εt·ιαι ,χ.ι' αύτb,
χ.ά.τι. 'ΑJΚ.όμη κι' αν πρόκειται γι�
μέι· λ<ι,ς -του Κοινο&U'λ!rυ- δεν δι,σ<τιί- .. ,
ζειrε να ιδημ;οσιε·ύσ�ε.τε είς fίλας τά� :-:.
έφημ=ε-ρ!ιδ�α:ς �ί, πλη:v · -της ιrοζό ·.
•
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� ιy-0 υ ιrου, Οια.τη.pιεi •O"'J. έσεις καl μ!
ΚΜt•Ο•Ι•α. φ1Ιλ'eνάJοα.».
'Αιπο,στcιμωιr11κ6ς, έι!; �λλου, για
.•
', <tO ,σημε.ρινό έπίιπεδ(} τη; πί,σ't'ε.ωc;
, tα.νων ύ-πη?!;ε ό δρ Ρά.μ.
• των Χρισ't'
.;,ι GΙεϋ, 'Αρχ1ειπ1σΙΚΟΙΠΟς του Κα.ψ,έ�' μπ<>υρυ: cc"Ας ά.φήσωμε, εΤπε, τ·ου;
'Α,φρ1κα.νου, χαί 'Α<σιάιt- α ς ίερα-πο
,, aτόλ,(}υς νά. ελθουν �την 'Αγγλία
γιά. νά. -προσηλυrr(ισν.J,υν τ-ους μ.ετα
ποιλεμικους Χ?tστια.νο,ύ ς τ'r1 ς χώ,. ρα.ς μας είς τά. Μ>ά. γιματα. της Έχ
κλη,σ1α.ς του Χ.ρt•σ'τ'Ου».
1

'Αλλα ·ί� χριστιανικ·(]

ύιπο·κ�ισfα.

περιοιρίζετα1 μο,ιά.χα. είς το ζ�-rη
μα. του γά,μου;
1964, ΕΤΟΣ
ΤΟΥ «ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ»

Το Π?Οσ,• ε,χές ετιο,ς εχε1 χαρακτηρ1,σ-θη ωr, το �τος το,υ cc·ή�lu.o�
?ι'Ηλίου
�rι χα, ?α.;-rή
>)•. • Π �·�19ανως
'
ι
'
- ο;
σ,μ
αυτος σημαινzι c,�ι υπα,χ-ο:..ν
κχι ετ1>, ,κατ, ά. τά. bπoix ό "Ηλιος
δεν &�?ίσχετα.ι έν ήρεμία. Εiν.χ.ι
τεταραγμένος 1ή ε.ύρί,σχ.εται έν δρά.
σει. il α?ό!J.ΟΙ•Ον ετc; έντόνου δρα
σ,τηρtότ-tγr·Ος, του 'Ηλίου ·i:το το i
τοΙς 1957 η γιά. νά. εί'με, ιθ-α ά.κ,ρ16lιrτε.ροι, ή πε?1οιδος
1957-58.
Κα.ί κατά. τη•ι περfc,δο αίnη είχαν
τεθη έ.πι πcοός, γιά. την ιπα.?ατή
καί 3.λων των
ρ η•σ\ του Ήλί,οι>
φαινομένων rπου σχειτίζο,νται
μe
τά.ς έχ.δ·rjλώσεις του έ.πί της Γης,
χ1λ1άJδες έιπ11στημ6νω,1 είς ολον το•/
χό,σμ,ο.ν, 'Ήταν ή πε.?ίοδος τ-οίi Δι
.ειθ-νσυ< ς Γεωφυ.σ�κου "ffiτο,υς,
π-ου, έιπι τ1� 6ά.σ,ε,ι καλώς με.λεττ,
Π?-Ο•γρά;μμαrr•ος, ,σ,υνε1ρ•γά
-θέν 't"'Ο<ζ
σ,θ,ησα.ν ,έ�πιστήμονες, ά.-πό ολα σχε
δόν τά. κράτη του οcbιrμ,ου: ά.στρο
vόμaι, γεωιφυ,σι,κ,ο.ί, γεω.λόγοι, σει
σμ()ιλό•γοι, μετεω9ολόγο1, φυσικ-οι,
άιστρο,φυσιοcοί, ώκεα·νο· γ9άφοι, έ.ρευ
vητα.ι των πο�ικωv χωρών, ίατρ<Jί,
μα.θημα.τιχ•οι· κλπ. 'Ήταν μ.ιά. π�
ρίοιδ-ος έ!;όιχου συ�ε,?γα.,σία.ς μεται!;υ
-ι-ων έιπιιιrτηιμόvων.
'Υ.1t<οιλο- ,γ1•ζειτα.ι

ο
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οτι σ' α.υτην την πρc,σπάιθεια. τ-ο�
Διε·.9.νοίiς Γε.ω.φοο1<Χου "0το,υς 1957
-58 συμιμετέσχον περί τους 5.000 1
�π�1,στ·ήιμ ,r.,νες,
ά.ντιπρο,σωιπεύlο•ι,τ,ες40 ιπερίιπου χώρα.ς. Είς το τέJ.ος ,..
ομως, άπε�ε,ίχ-θη οτι ό σ, υν, ολ, ικ
, ό;
ά?1-θμος των •συμιμετα.σr1,6ντων έ1t11στημόνω'1 ητ1(} 10.000, -πc•υ άντι
προ,σώ'Πευ.σαν 66 χώρα.ς .χα.ί έ!;ετέ-
λεσαv Π!Χ.·?αtr·ηρ·ήσεις Και έρ,εύνα;_
ά.πό πε,ρισσοτέρου,ς τω'/ 2.000 σrrα.-
θμούς.
'Σιχε.τι,κά., ό κ. Δ. Κωτσ,ά.χ·r,ς, ύ-
φηγητης της άιστρονqι.ίας ,στο ΙΙ α.
νεπι,σ't'ήμιον Άθ·ηνων, 'Παρέσχε
τίς άκόλι(}υ-θιες δια1φωτισ'τι1Χες πλ·f\'"
ροιφορίες:
1. Γ1ά. τον χ_αρακτη,ι,σμο τ<J::;·
ιιέ:τους του ή ρ φ:ο,υ ·ηλίου>'. Στ:η1ι
-π�αγμ:χ.τοι.ότητα. ό "Ηλ1 �ος ού,οέ:π,ο-
τε ή9φ.εί. Μία. μα.ζ:χ, - 3rπως ό,
''Ηλιος - -που εΤναι 334.000 φr;.
, ο την ά.ννrίιrτοt-·
ρες μεγαλ•ύ,τε?· η, ά.π
χη της Γης καλ ιπου ·ί�' θερμωι,ρα-
σία στ
• ην έπι•φάνειά. -::ου εfνα.ι 5.
500 6,.,θμο,ι καί 15-20 έκατομ
μύ?t!Χ. bα,θ.μοί στο ι3ά.-θος - π�Ί,
εiν:χ.1 δ!>ν:χ.τό'Ι νά. ή ρ ,ψ.η; "Α.λλως
τε, ό :ι\λιο,ς συνεχώς φ,θ.1v,ει. Σε
κά,θ.ε δευτε?ό<λεπτ,ο. χά.νει 4 έ•κα
τοιμμόρια τ6•ιν•ους ( πρα.γμα. π-ου δέ-,.
διικα.1,0λ
, ο,γεί, ομως, καιμιμ.�ά. ά.νησυ
χία. γ1ά. ά.?κ,εrrά. . . . οισε.κα:rομμύ
ρια χρόνια). Καιθως ε.!να.ι γ'Ιω-
ιrτόν,. έ-πάνω εί- ς τον "Ηλιο, έ.!;ε
λ1.ιrσονται οιά.φορ•α. φαινό!),ενα., �ου
cί.λλ•ο.τε ε.ύρ1σκον, τα.ι είς μεγά.λην
εντα,σι ν και &λlλοιτε είς μικρc,τέ•
ρα'Ι. 'Υιπά.ρχο,υν ομως κα1 περ1ο
δοι ο-που ό "Ηλιος φα.1'Ιε,τα,ι νά. μ-η-
ο ρ α.στη
εχη κ:χμιμιά. !;ε, rχωρ1στη
ριό-τητα. Φα.fνε,τα.ι ώς •ιά. <Cήρφ.η)>.
2. Π ότ< ε θά, σ'!'α�ειω-θη. ή έ.λα-
χίιrτη δρα.σ't'η•ριότη,ς
του ΊΙλί-ου.
Το ΙΠ'?Ο•σεχές έ.λά,χι,Q"t"ΙΟ<V της ·ηλι«
χ,ης δ,α.στηριότη-r-ο.ς ά.vα.μένετ-α.ι για
την cί.νοι!;ι η το ,θ.έρ-ο; το,υ 1964.
Καrrά. την ,π,ερ1cιδ,ο. αύrι-η ·η δρα,σ,τη
ριbτης του 'Ηλίου -θά. είνα.ι έιλια-

,/
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_7-.ιστη, κ:χ.ι επομε'/�ς λ�γομe ο-ι
,
,
--θά. ήQ�η. ΦιJiσικα o,t α,σ-ι"ρονομο:,
oi γ.ε,ωφυσιχ-οί,
ο- ,ί με,τεωψJλόγ<; 1
καl οί λο,ιrποί έιπιστήμονες ιπαρ«.χο
λου-θουν τά. �τη των οιατα1αχων
·του Ήλ1-ου, τά. ετη που ή οραστη
- ίστη.
.ριότης τ·ου είναι μ.εγ
3. Σε τί συνί,σταται γενικά . 'Ι)
�Qαστηοι6της τ-ο-υ 'Ηλίου. Το κυφαινqυ.ενο, της �λιοοχης
1ιώτεpο
�
ι
'
Ρ'
,
·Ο?αιστηQιοτΊ'ιft'Ος , ανα,μ,φισ
, οητητως
, ιοες, Και αύrti.l αi
είναι α.ί κηλ
κ·ηλ:!ο; ε;- είναι τά. κυοίως -χέ,ιτρσ.
τ· ης· ή,λια.κης •ΟQαστηpιότητος. Π1η
•σοί, 1tοο...1Ξ,07-.·αί, έ.κ1λcψ.φε1ς και ,ποι
κίλα οολλα φαινόμενα σχ,ετ!ζΟΙ\Ιτσι
"η gαίvο,υν παοαλ, λήλως με την έ
ξέλιξι των .κηλί,οων.
,

. -'-���-i_ϊ:\ .
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ιΑ ΕΚΑΤΟ Χ.ΡΟΝΙΑ

·τοΥ ΒΙΒΕ,ΚΑΝΑΝΤΑ
'Η Ί vδία έώ?τα,σε. τά. 100 χ•οό.. '
'
,
·νια απ
, ο την γεyν-ησι του φι:λοσό'φο-υ
Σο-ύά!J. Ι
Βιf>εκα,�ά.ντσ.
( + 1902) ο οrποίΌς έιπη, ρέα-σε 6α
·-θe.1ά. τά. ιr:ε.πρωμ-ένα τη; πατ:ρί:οα;
·του.
'.0κ·ηουττe, .. ίς Υοιες π,:χιλαιες ή--θ�κές οι•οασκ-α.λίε,ς, ά.λλά. προσΜJ.,ε
τε κα\ ύ.1tεη
- �ιζε τ·ην &,1ά.γ1κη
-ο ρ ά. σ ε ω ς. Πρέ- ιr:ει, ελεγε,
-νά. εχωμε τ·η ούναιι,t καί την σιπό\
'
,
\
'
·φα.σι να υ,π·φε-τ-η,σωμε το-υς
α.ν·θοώπου
- =, κι' α,1 χοειαισ-θ-η άκbμα,
, α�·η
&πως ει..αμε ό Υοι·ος· 'l(t. Κ·Ου6
,σωJJ,,ε μοQόνΙJΙχτα στ-ο -uς ωμο,υς μας,
:·μ.έισ:χ, 'άmό την ά,οιαιπέοαστη καί έ
1 α το κοο'Ι,J..\ τ<Jυ άφ
·πί16ουλ·η ζο,ύγκλ
ο- ωστημέ°vο,υ άιδ.ελ1φου μα.ς, τ-ο,υ Σα
·ταvάντα.
Ή-Sικη- της -Sρ·ησ,κείας
δε'Ι είναι μόνο- καθαρμοί,
άιλΜ
πραξι. Καί πρό π-α.Ψrος
αγα;πη.
Και ά.γάmη,, γιά. O'ltOt•oν_ τη.ν χρ,ειά
"'ζεται πε.ρι,σ,σότεp�. · «Θρησ1Κεία .εΙ
ναι έκείνο· ,π,ού
· μιi,; οίvει την rπί
"1Μ't 1στ-οuς έαυτοος μας :και το σε
'bαισμΟ "1ών ΟΟhλων,. τη δ�vαμι νά
νά.
•θ-ρέψφδ το·υ� πειναισμέ'νσ.υ,;,

"

, ..

-

�i
νι.κήιrωμε τη ιpτώχει�, �/ �ξ!>ψt6---�;
σωμε τίς μiζες. "Αν θέλδ,'rε γ-α' �
f>ρητε το Θεό, ύπη:?εrrη,στε τόν ilν- _.:._
-θ?ω11tο». Είναι ή έγγύησι -γιά. τη,λ<'·
' ' , '
,
\' ο,υ, -. ,--'ρρητη -συναντησι με' τον
αναν η
ρσ.νι,ο- :-ιατέοα. το 3,τι ποά.ττιου.ε γιb. ..
, '
'
, • �
οπc-ιονο�ι >ι,;ο,τε
απtο
τους
«ε'λαιχ.ι_
,
σ'τ·οt>;>ι αιοελφο,υ=.
Κα-l αύτο οεν είναι μόνο, bπι-τ-αγη της -θ�η,σκευιη;κης
ήθικης.
�1ιiς τb ύ,π:-,:γο?·s:ύει ή πρα;γ1�α:�ικ6- �: 1
τητα η 3/οια. ΊΙ μον�οικη καί: rί- ·.•\
π-εtQΊ'Ι Π•Qαη;.ι.ατι,κότη-τ-α πΌ-υ ύ:π:i�χει ,1.Jσα μα�, σέ ι,· ένα, ιr� ολουi;.•
σ-;-ο εγώ, στ�·ι ψc1χή... ή &πει9η
ένότ-ι;τα τη� Ψυχης, αύτη -i, ί&έ� '_':. -t
_ πω ς σεί ι: καt έ,.γ(� 0€ν. εΥu -χ.στε uό-·;\ .. · �
νο- ά.οελιφοί, ε,�μ�-9-tJ. τό "Ε,ια... · 'Ε- ··...,.
οω )'_�,ί αιώ·ιες οιδά.σκο-Jν -r-:b λα�
μας -θεω�ί-:.:; έί;ευ•τε;,ιαι,οj, ΕΥπ-α- .. .,
-..ε. στ;ς μάζες ολ:-υ του πλ
- α.νfτη,
π�ς 3 ;ν εΙ ιr.ι. τ1ιr:ο-,ε. Τ\, έκ·φ.;-6:, �: __
t
'
,,
.
. .
σ::,.ν ε-ϊ:t τcι'Τ?.)ς αt<•>'ιε:, ωr.τε κχτ.j,v,; r:σ�ν ά.γe.λ.; 1::ωu> ι 11-1,!'t'ε oiv • �
τ-0-υ: �πέτοε•�α'Ι νά. ά.κ-ούσου- ν ,ιά.
μι.5.·ι γ,i τόν "Aτ(J:J.'/ ... "Α:; �
::·ού.σουν λ·ο:1:σv γιά -;-c·ι 'Άiμαν�
,

ΚΑΙ

rt>.

ΑΦΟΣΙΩΣ,IΣ
ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.

· f>ε-ί<J, άφοισιώσεω=
Το έιτ·η,σιο �ρα
, ,π,ε,νφ:η-θ-η. ιrτην Ίτ«-: r
γιά. σκύλους ά,
λία, στο Σάν Ρόκο ντl Καμόiλι,
στον Τζ!μμυ. ενα ·9-αυμά.σιο λυκ6σ:ωλο. πο,u ε·σωσε ιπέρΙJΙσ{
την κυ-.- . '
·J·
ρία -rου·.
'ΙΙ τότε.
Κt>Qσ. του, . Ροζάιρια,
Γκά;- το. :κά.τ,οικ,ος, μιας λσ.ϊκης συ
νο-ικία.ς της :1\εα.πlλεως, ε.Ιχε έμ-:.
�λαικη είς «γυνσ;:κ·οκ:1.υγσ.1) με μί·α • /
γειτόv•ι.σισά. τη·ς. Σε μία. στιγμή,
ό άι
, οεJλφος της τελευτα1α,; GSρψη,(i,s · , ·' '
ένα.ντ(ο,ν της Γ.rάιττο με fνσ. μι:ι-.
χαί?t γιά. νά. την φονεύση:.
Ό·
Τζίμ,μυ, ,παρ' 3λο,v 3τι -ητο δφiψ)Ις με την άλυισίrοα, καίt-�ρ�ώσς νά. ά
, mο,0-εσμ
' ?υ>θη και ωρψφε ,για.
να. �ρο,σ,τ-α.τεύιr.η
την ��ρία. τοu.
, ά.νω της οcα� �κ�μ,ε τG
ι ε έιπ
"Επ,εσ

;ι.., .. "'

.;.·./'

.f

Ι

J

•
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ΙΛΙΣΟΣ
1
της. Καί έοέχ,θ,·ι:
σώμα. του ά.αιπίδ:χ.
i.Χε'ίν,ος, το χτύιπ·ημα τoii μα,χαιρι
,ου. 'Μετε,φέρθη ιχ.!J.έ.σως ε.ίς, το νο
σοχ,ομϊίο,ν των σ
, κύ.λω,ν, οιπου έ,θ,ε
'ραπεύ-θη άιπο το τρ�υμα το-υ.
Ί-1 •συνέχεια. της
ίιrτο?ί:χ.ς αύτης είναι σχεδόν ά:πίστευτη. Θ.λι6ερό δεί�μ:χ. της ,ά.γνωμ,ο•σύν-ης τω'J
άν-θρώπων... "Επειτα ιχ.πο με.;ηκες
s•6δομάιοες ό Τζίμμυ ώδ·η,yϊίτο ά.
πο τον σύζυ1γ,ο της ΧU?α., του στο
δη,μαρχείον
τη,; πό.λεως. Ό ,σύ
ζυγος δεν 1ή-θ,ε.λε 'Ιά πληρών-η rπλέ-

':.·
.
;.

το ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ
': , ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

"
,,

, 'Ένα πα?ά!Β�ιγμα της έrπιοε.ο.λη
μένης ' - ά),λά., ιχ.τυrzως, ά,ιυπάρ
κτου - ,μ,ε.τα,!;υ 3.λων των χριιrτι
'ανικων έ,κχ.λ·ησιων
ά.οελφότητος,
είναι
το οημιουρyο,ύμενον άπο τσ
π αγ.χ.ό,σμtΟ'Ι �υμοοόλιΟ'Ι Έ,χ.κλησ, ιων ε,ίς τη'Ι Μυτιλ·ήνη
«Οί.κουμενι,
κον Drρ:χ.τόιπειδον». Του-τ,ο άνε.γ�ίp.εται άntό μία διε-Sνη ίmερ-φυιλε-

22h

τον φόJ?Ο'Ι γιά ταuς σκύλους;
κ:χ.ί εΤχε φε·?ει το αιrυχο, ζώο, yι:.ι:
νά το φονεύσ,01υν είς τον θά.λ,:χ.μο,
τών άερίων ! Άλλ' ·η τύχη έλυιπ·ή
θη τον Τζίμμυ. Ί Ι- οιε&θυψrις της
'Εταιρί:χ.ς Π ρο,στα.σί:χ.,ς Ζώων ιπου,
ένε-θυμείτο τ·η,ι γενν:χ.ί:χ. 1τριi!;ι του,.
έφρόντισε κ:χ.ί τόν
έ.τ<Jnr·ο,Sέτ·η,σε,
είς εν:χ. ζευγος ζω,ο,φίλων. Oi νέοt
του κύριοι τον συνώιοευσαν στολι
!J1',J.ένον με χ.σ,ριaέλλ.:ς, είς το Καμό-
λι, γιά νά οεχ,θ,'η το ο?αοϊί<ι τ·ου._
Ο'/

τιχ.·ή, ύπερ---<aο,γματιχη όμάοα 3�··
περίιπο, υ νέων &πο •οιά.φΟ'ρα κ•οινω\
'
t
t
..
'
r:,.t
•ιικ
ι α σ-τ?ωματα, οι ο,π,ο•ιοι αιι,οοι-οου,ι πι,στως τ·ην ποικιλία της συν
θέσεως της Χ?t;, τιανικης κοινωνί
ας, πο,ύ οέχ•ονται νά έργασ'θ<Jυν έ
..9.λ,οντιχ.ιώς χα.ί χωρίς 1tλ·ηρωμ·ή.
Οί νέοι αύτ/}ί χαί αί νέαι κατα"{ό- μενο•ι άiπό τ·ην :;\>{εγά.λη,ν Β ρ ε-rα'Ι•
νία. την ΓερΙJ.ανία, τη·,ι Όλλαν
οία, την Δα,ιία. τ·ηv Σουηδία., τ·ην
Έλοε.τία, τάς Ήνωμέν:χ.7 Π,οιλιιτεί
ας, την Αύ.στρ•ίcι,, την Αύσ"r
, pαιλία�
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ΙΛΙΣΟΣ
τον Καν:χιδα. 7-α: την Ούγκ&νη,
. έογά.,σ,θ. ηχ;αν tΥΠό τη'Ι έ�πίb-λεψι τοίί
Άοχιε;;ι,σι..όιπου της Μtr.ιλήνη ς,
εg��.J.tωτάrrοι.> 'Ι�λώ·6ου, έιπι �ψ':t.
·μτ;να και έπί 6 ώοεc ήu.εοτι σίω ς ,
-γιά τ- ην σ.νέγε?σι μια.: νέας διω�
σό:pου πτέ�υγ,ο; εί.:; τό ηδη ύιπάο·y_ον έκεί «Σ-;;ίτι των Ά-πό,?ων Φ,ο.,.
-τ·Ιjτών». (ο b:ιc.1:po; �ης νέ�; πτi
?Ι.)ΥΟ•ς οιεοο,1·θψ.ίιr,θ.·η ε•ί ς 6ι6λιο- ιθfΓ κ·η και ά-ιαγνω.σ•τ-ήοιο,, ένω εί ς τ;
·1σόγει·ον έγrι..α-ιε-στάιSη έστια-τόοιο
- :ι. παι,οιά. 'Η όμά ς των
για Φτωz
έ?γαζ,σ.μέ,ιων νέων εΙχε'Ι έ.πιχεφ:r·1ης τ·ης τον χ. 'Έντ·οοο.ον-ι Χό)
Άαντ, ·Α,γγ)Μα'ΙΟ'Ι ίεοω�έ,ιον 6 0'
,
' ,
-�ο '
'Ί'rvου,.u,.;;νο,ν υπο τοϋ κ. Γεωογίο- J
'Ζά.χου, έ1; 'Ιω-α•ηίνων.

":.r , ·

f.;i, .
ι&a

..

Δ
'Υ ,σ τ ε ο ό -γ ? α φ <J, �
χως, ένω ή κίνησις σ.ί>τ:Jι, έ:�ι,
�χτω, θα Κποειπε νά. πα.pάχ.w� .
τους ήγέ-ια.ς των 'illχ.χ.λησιων ·' σ�- -,
μιά ,ποαιγμαιτι1χ.η χ ο ι -σ τ ι αν ι � :ή_
ύπεο---<οογμα.τ�κη συνε-?-γ:χισί,α, δεν·
κ,χ•το·ο·-θώνουν ,οϋ
, τε νά ,συν,αν. -;;η;a,0,ϋ.,i
χ.αν γύοω ά.πό gν,α -τοm:έζι νά. συ..;. '
ζτ1 τ ήσσ.υν τά. - ά.νχ,μφισ6·1yrή,τω;·�.
':.:,πά9ιο•ν-τα - χ-ο-ι-ιά. ποο6λήμαιτα·�·
τ·οίί Χοι,στιανι.σιμου. Ποόσιφα.τη εΤ:. ,·.
ναι ή διέ,ιεςις των 'Ο?-θοδό,ξων :
αν sποεπε 1η �χι νά. γίνη το Πα-..•
Ρ'όδ' :Ου . �
ν-ο�-θόδο,ξ,ο-ν συ,ιέδοι,ον της
π�·ο κ.ειμέ·νο- υ νά. σ<τ�λ{)υν '1tα.ο,α.τη
Ρ"f:'ϊαιι στ·ι;'Ι Σ�ν-οο· ο του Βχ.τtχ.%..-

.,

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

.,
1\ΙΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Άyάπη το Παν
-Άγαπημένη
αν κατι μάς εχει μείνει στη Ζωη
μετα το γκρεμισμα τόσων είδώλων
μετα τον καθημερινό μας μόχθο
γιά το πικρο ψωμi καi τήν μεγάλη
άληθεια,
είναι ή άγάπη.
Το ύδρογόνο
σκοτώνει την άγάπη
ή πuρηνικη δύναμη
δολοφονεϊ τον ερωτα
πουναι ή ΠΙΟ λεπτη ανθοπνόη
της άνθρω,τιας ·μας,
ή έγκαρτέρησή μας
εχει πιά θρuμματισθεϊ.
Ε'f.ναι 6έ6αιο
δi.ν ύπάρχει τίποτε πιο πέρα
άπ' την πuρηνι,κ η -καταστροφη
κι' ύπάρχει ΤΟ παν
μετα άπ' την άyάπη.
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ΠΑΝΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
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1-Ι. Ρ. Blavatsky: Το Κλειδt της Θεοσοφίας
Δρχ. 50*
»
»
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνων
20
»
Μελέτη έπt της Συνειδήσεως
40
.Annie Besant:
»
»
Προς την Μύησιν
20
»
»
Μετενσάρκωση
10
Κάρμα
»
»
10
'C. Leadbeater:
Οι Διδάσκαλοι καί � Άτρα.πος
»
80*
»
Κεκρυμμένη Ζωη έν τψ Τεκτονισμψ »
80*
»
»
Σ' έκείνους που πενθοσν
10
»
Besant-Leadbeater: Ό 'Αστρικος Κόσμος
10
»
Τδ Φως της 'Ασίας
30
Ed. Arnold:
»
J. Van cler Leeιιw: Θεοί έν έξορί�
10
)>
Φως στην Άτρα.πο
10
J. Krishnaιnurtί: Στα πόδια. τοσ Διοασκiλου
»
10
»
»
15
Το Βασίλειον της Εύδα.ιμονία.ς
»
»
Ή Πηγη της Σοφίας
15
»
«Δελτίον Άστέρος» έτων 1931, 32, 33 »
60
>>
»
12 Όμιλία.ι ε1ς Όχά'ί 1934
20
»
»
10 '9μιλίαι ε1ς Όχά'ί 19J4
20
»
»
Στοχασμοί πάνω στη ζωή μα.ς
50*
»
Ίωάν. Βα.σιλη:
Το Σημειωματάριο ένος l\Ιύστου
50*
Κ. Μελισσαροπούλου: l\l ητις (Το 6ι6λίσν της σο:ρία.ς) δεμ. »
50 *
»
»
25
Ό Ί ησους
»
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι καί Θεοσοφία »
20
»
»
15
Ό Κομήτης (Θέατρο lδεων)
lΙΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι 1956 - 1962, εκαστος »
50*
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Τα σημειούμενα δι' άστερlσκοu έπιβαpύvοvται με δραχ. 10 δταν
.:� -πρόκειται δι' άποστολας είς τό έξωτερικόv. Έξ αύτώv τα 3 πρώτα
�αι ή Μελέτη έπι της Συνειδήσεως πωλούμενα δεμένα έπιβαρύνονται
-μέ δρχ. 10
• Αποστ�lλατε τό άvτlτιμοv τώv βιβλίων που θέλετε δια ταχ)κ ij
•. , .ιπ•ταγijς είς την διεύθuvσιv: Κ. Μελισσαρόποuλον, Δραγατσανίου 6
·; • Αθήνας 122, άvαγράφοv-τες οπισθεv τοϋ άποκόμματος της έπιτα )' ij
• - �ους τίτλους τώv βιβλίων. Θα τα λάβετε άμέσως είς την διεύθυv σιν
· . -iou &.ποστολέως της έπιταγij�. 'Ή έπισκεφθijτε τόv ΙΛΙΣΟΝ προς έ
-.....-.:�ιτόπιον άγοράν, κάθε Παρασκεuήν 11-12 και 7-8 .
... ,·'
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Σε φωτεινότερους κόομου�

_.:.•••

1..,

Και αλλοι καλοi φίλοι του Ι,λl-.:
ΟΥ, ΣΟΥ έγκατέλειψαν το γήϊνον· .mι.ή�. ·
Ι
Σ
Ι
Λ
Τα Γραφεfια του
Δραγατσανίου 6 (Πλατ. Κλαvθμω
νωμά τους:
νοr;) εΤvαι άvοικτα κάθε Δευτέρα
Τιμολέων Βρατ<rαvος, Στρατη..:.:' .:.
και Παρασκευη 11-12 π.μ. -καί
• 1� ..
γος έ.&.
6,30-7,30 μ:μ. Οί φιλοι του ΙΛΙ
'Σ ΟΥ να περvοϋv άπο τα Γ.ραφεΊα
για ,κάθε πληροφορία.•
- Ό Ταχvδρομι.κος τομευς τοίί
ΙΛΙΣΟΥ εΤvαι 1�2. Νά ,μη _το ξr.
xvouv δσοι μας γράφοw: Δραγα
-rσαvίοv 6, Άθηvαι-122.
- 'Όσοι συνδρομ
· ηταί μας 6λέ-ποvv την διεύθυv
. σίv των λαvθασμένηv η άvεπαρκη, να μας εiδοποιουv
χωρίς άvα6ολή, ωστε να λα1μ6άvοvv
άσφαλώς τα έ-κδιδόμεvα τε
• ιίχη.
- Πολλοί σvv·δρcrμηταί άλλάζοvν
διεύθιινσιν χωρiς να μας γνωρίσουν
την νέαν δι εύθυνσί V των και το τα
τα
έπιστρέφει
μας
χυδρομείον
-rεύχη.

- Προηγούμενα τεύχη και τόμοι
άπο του 1956, πωΙ
ΣΟΥ
-rοϋ ΙΛ
κάθε
λουνται στα Γραφεία μας
Δευτέρα και Παρασκεvη 11-12 π.
μ. και 6,30-7,30 μ.μ.
- Κάθε εμβασμα πρέπει να γί
νεται με ταχvδρομι.κηv
έπιταγήν,
iπ' όvόματι ιΚωστη Μελισσαροπού
λοv, Δραγατσα1vίοv 6, 'Αθηvαι 122. 'Αποστολές ,με τραπeζιτικες
έπιταγές η έντολες μας δvσκολεύ
ιη,ν.
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Φίλος και συνεργάτης τοίi Λ
ΣΟΥ στα πρωτα ετη. της έκδόσεώ, ι;
του. Διeχωρίσθησαv εκτοτε αί κα.:.·.'
,,εvθύvσεις μας, άλλα έπιθvμοίiμt να-
ένθυμούμεθα την βοήθεια και σιιv
�Ητο φλογερος και.·
εργασία του.
φαvατικος ύποστηρικτης των Ιδεων,_
ε\ς τις C>'ΠΟίες άφιέρων-ε τον έαυτό:
Έπλούτισε τηιv 6ι6λιοθήκl't. · .•
του.
των φιλελευθέρων πvειιματικωv άν
της
θρώπων με τiς- μεταφράσεις
<(Μπαγκαβαvτ Γκιτα» και τοϋ «Φω- .- 
.
τος της 'Ασίας». 'Επίσης tδημοσί-- ;,
ευσε πολλα αρθρα έπι πνευματικων·
θεμάτων.
Γεώργιος Πετρόποvλος, Καθηγη
της Πολυτεχνείου.
Νικόλαος Βαμ6C(Κο:ς, Τμηματά ρχης Έθvικης Τραπέζης.
Ματίνα Σπορίδου, Άθηvαι.
Κωv<rτ. Κωβαιος, 'Αμοργός.
Παvαγ. Δημακόποvλος, Χαλκίς.
Τάσος Μαγδαληvός, Δικηγόρος ,.·
Πάτραι.
Είιχόμεθα είς τους οiκείους τω\/'
παρηγορίαν .
Β I ΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΠΡΟΣ ΟΧΗ!
Ή Θεοσοφικη 'Εταιρία έv 'Ελ
λάδι μας παρακαλεί να γvωστο
ποιήσωμεv, δτι έΦιστα την προ
σοχήν των παρακολοvθούvτωv -rην
κίvησίv της σ ο 6 α ρ ω ν άv
θρώπωv, έπi τοϋ γεγονότος δτι
6ι-6λίοv τι, έσχάτως έκτvπωθεν
είς Άμερικήν κvκλοφορουv έν-.
'Ελλάδι ύπο τον τίτλον «Έπι
στολαί σε μία αγvωστη», ύπό
τινος κυρίου Παπασταύρου, ο ύ
δ ε μ ί α ν εχ·ει σχέσιv με την
Θεοσοφικήν Έταιρίαv.

Πιιθαγόρα Ν. Δpο�ιώτη: «'Εκλο
γή�, τrοιήματα, Κvττρος 1963. ' ·
Δ111μ·ητρίοu Ναμικοίί:
«Θεο,οψικαr· ._-·
·
,
Μeλέται», �Αθηvαι 1963.
'Αντιγόνης Γαλανάlκηr- Βοupλέικη :
«-Περίπατοι ιμικρης διαδρομης» •.
("
Διηγήματα, 1963.
u
Καίτης Καμ ίv,η: << ιΕvα χαμό,γειλο»;
Ποιryματα, 1963.
ιΕύαyγέλοv Β. Εvα;yγελίου: «1ΠuιρΟ-:
ι r.,_· .
.
'
.
6:rο-ία ικ-αi Άναcrr,εvαρηiδες:ι>,' Βό_
, ·
λος 1963.
Γιάννη Κ. Σταuροποολοu:
«Λαϊκο- ·· �'
·
Α-'•Ετrιστημονικ•η
Μ-ελέτη:!>,
: :}._.
θήv-α 1963.
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ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΛiiov
Το Κλειδί της Θεοσοφίας
Στη χώρα τών Γαλάζιων Βουνών

ΔQΧ•
50•
20

Μελέτη έπί της Συνειδήσεως
Προς την Μύησιν
Μετενσάρκωση
Κάρμα

40
20
10
10

Οι ιδάσχι.ιλοι καl η 'Α τρι.ιπος
'Η Κεχρυμμένη ζωη έν τiρ Τεκτονισμφ
Σ' έκι,,ίνους που πεν&οϊιν

80*
80*
10

Ό Άστρικος Κοσμος
'Η Θι,οσοφία είς δλίγα κι,,φάλαια
Το Φώς της 'Ασίας
Θεοί έν εξορί�

10
10
30
10

Φώ; στην Άτραπο

10

Στίι ποδια του Διδασκάλου
Τό Β_,ισίλΗΟV της Ευδαιμονίας
'Η Πηγη της Σοφίας
«Δι,,λτίον Ί-\.στερος» Τόμ. 1931-1933 εκ'Jστ.
12 Όμιλίαι ι,ίς Όχάι 1934 (3 τεύzη)
10 Όμιλίαι εις Όχάι 1944
Στοχασμοί πάνω ατη ζωή μας

10
20
20
30
30
23
50*

Ίωάν Βι.ισιλής

Το σημειωματάριο tνος Μύστου

50*

Κ. Μελισσαροπουλος

Μήτις (Το βιβλίον της σοφίας)
δεμένον
Ό Ίησοϋς, &πο την αποψη του δρ{}-ολογισμοϊι καί τοίι μ uστικισμοίι
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Θεοσοφίπ
Ό Κομήτης (Θfατρο ίδεών)
« 'Α γνώστφ Θεφ »
Περικλέους 'Επιτάφιος-Διακήρυξη 0.Η.Ε.
των &ν-θρωπίν· ων δικαιωμάτων

50*

Η. Ρ. Blavatsky
))

Annιe Besant
))

))
))

C. Leadb.;ι.1teι
))
))

Besa n t-Leadbea ter
Τ11. Pascal
Ed Arnold
J. Van der Leeuw

* *

J. Κι ιshnamuι tι
))
))

))
))
))
))

))

))
))
))
))

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ «ΙΛlΣΟΣ» Τομοι 1956-1962, εκαστος

2Ό
20
15
10
10
50*

Τα σημε1οvμενα δ1' άστερίσκοv έπιβαρvνοντα1 μέ δραχ. 10 δταν πρό•
κε1τα1 δ1' άποστολαs εis το έξωτερ1κόν.
Τα 3 πρώτα έκ των σημε1οvμενων δι' άστeρίσκων καi ή «Μελέτη tπ\
τηs Σvνe1δήσeωs» πωλοvμενα δeμενα έπ1βαρvνονται μέ δραχ. 10.
'Αποστείλατε το άντιτιμον των βιβλίων πού θέλετε, δια ταχvδρομικης
έπιταyηs, els τήν δ1evθvνσ1ν : Κ. Με.1�σσαρόnοv.1οιο, Δ ραyα'&'σα,ι/οv 8,
Άθήνας ( ι 22), άναyράφοντes όπ1σθeν τοv άποκόμματοs της έπ1ταyης
τούs τιτλοvs των β1βλίων. Θα τά λά�eτe άμέσως e\ς τήν δ1evθvνς11ν τοv
ςιποστολεως τηs έπ1ταyης.

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛ ΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ε,JJ ΤΝΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 308

ΜΕ 16 ίΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ 3 ΜΑΓ λΖΙΑ

Ο R�ΩΤΟΣ·ΥΑΕΡΤΥΧΕΡΟ1

Θά JJnoρtαη λοιπόν
α Ι Νό καδήση σ' ενα Διαμέρισμα
δι Νό-νοικιόση η vό nι.,λήση
τό �nόλοιπα &ιαμε;ρiσμοτα
f1 � οτοστήματa !

ΠΟΑΑΕΙ ΑλλΕΣ .Α.ΕΚΑΑΕΣ
Σ ITJA- ΑΎΤΟΚΙΜΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΑΙΑ ΤΙΙ ΧΙΑΙΑ.ΔΕΣ
ΑΑ.λ Υ TYXiPOYI

· Α yοράστε έyκαlρως άπό

ολες τις σειρές

Τιμή Τεuχι.:>uς δρχ, 10

