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εύχεται

.'

εlς οl0-υς τ0-υς φ[l0-υς τO-lJ
ευτυχiς το rJvi0-v "6τ0-ς
1964
Καi πιστεύει δτι:
'Όλοι οί φίλοι θα προσπαθήσοι.ιν
.JlPΩTON: Νά άνανεώσουν την συνδρομή τους εντος του Ίανουαρίοιf
•,
του 1964,
ωστε ν' άπαλλάξουν τους άρμοδίους της έκδόσεωc;
άπο μια μη παραγωγικη άπασχόληση.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να διαδώσουν το περιοδικο στο φιλικό τους περιβάλ
λον μέ την πεποίθηση, δτι κάνουν μια άληθινα ψιλικη πράξη.
Η ΣΥΝΔΡΟιΜΗ ΔΙΑ

το

ΕΤΟΣ

1964

ΠΑΡΑΜ6ΝΕΙ ΔΡΧ.

50.-

'Εμβάσματα:
Κωστην Μελισσαρόπουλον
Δραγατσανίου 6
ΑΘΗΝΑΣ - 122
Προτιμάτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ ΚΗ έπιταγή.
"Ας ένδιαφερθοuν
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ol φίλοι.

r?i)ιa το 90-v έτ0-ς τ0-iJ- ΙΛΙΣΟΥ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

.:{·

ΤΕθΛΙΜΜΕΝΗ
ΑΝθΡRΗΟΤΗΣ

-

yιά -,;όυ θάυα-,;ο
-,;ου
Τzώυ tlJι-,;zέpadυ-,; Κέυυeυ-,;υ
Θα ητο δυνατόν, κάτω άπο την νΘκρώσιιμη άyγελία για τό.ν Τζών
-Φιτζέραλντ Κέννεντu, �α τεθη ή uπcγραφή ·
Η Τ5ΘΛΙΜΜ5ΝΗ ΑΝ
.ΘΡΩΠΟΤΗ Σ. Και θά ητο άπολύτως άληθινό. Διότι .δ Πρόεδρος των Ή
'Ιιωμiνων Παλιτειων της Άμερικης ητο ε.να �αμπρο κα1 ίιπέροχο παιδi
-τής ':Αινί:)ρωπότητος,
,ή όποια όλόκληρη 'έθρήνησ>ε την άδόκητη άπώ
.\ειά του.
Δεν εθρήνησε μόνον γι' αύτον τό., Ίδιον, που έφυγε και πρόωρα
·0<.αi 6ιαια άπο τη ,l,ωή μας c,ίίτε μόνον γιά την οίκογένειά του καi για
; την γενέθλια πατρίδα τc!u. 'Η 'Ανθρωπότης έθρήνησε πιο Π·Ολυ για τον
.Sικό της έαuτό, γιά ο,τι ή i'δια εχα:σε ...
uΟλως Ι·διαιτέρως έπόvεσαν άπο τόy χαμό του οί άπανταχοίΊ της
, :Γής νΑvθρωποι, σσοι πιστεύουν στην Είρήνη έπi Γής, στην έλευθερία
i5λωv των άνθρώπων, στην συναδέλφωση, στην κατάργηση των διακρίσε
ν φυλής, πίστεως, ταςεως, γένους, χρώματος, όσοι πι·στ�εύουν καi άγω-
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αίιτω\11'
,νίζcjνται για -την εύηιμερία του κόσμου ύπο -το φως -των ύψηλων
ίδανικων.
Διό-τι O Κέννεντu, συνδυάζοντας το πλεονέκτη•μα -της νεό·τητος με:
-τα εύεpγε-τήματα της δρασ-τηριότη-τος, -της πολιτικης όρθο�ροσύνης, της
πίστεως προς την είρήνη, του άνθρωπισμου και της ψuχικης άνωτειρότη
-τος, κ.ληθεiς να ύπηρετήση τη Χώρα του. π ροώθησε, κατά το 6ραχΙΡ
rοτω δ ι άσ-τη•μα τής ίιπατείας -τuu. -την μεγάλη ίδέα -της Είpήνης, ;ης 'Ε
λευθερίας, της Δημcιι<ρατίας, της Άνθρωπίνης ΆξιΟΠ1ρ<-"ϊΤείας.
Το εργον του είχε ριζώσει σέ κάθε άνθρώπινη :καρδιά. Γι'
και ό θάνατός του επληξε κάθε άνθρώπ ι νη καρδ ι ά. v6καμε δλοuς ·rouς
άνθρώποuς να α�σθανθουν σαν δ ι κή τους την άπώλεια καi να διερω-τη

•

αvτο

€ουν άνήσu;,cα για το μέλλον. Το πένθος δικαίως uπηρξε '!Τ'ανανθρώπιvο
Ε:ί�μα. Πένθος και όργή, πικρία και σuγκλονισμος καi σv�τρι6ή .
'Εμε'ίς cί "Ελληνες - και άνάμεσά τους ίδ ι αι-τέρως δλα τα μέλη_,
της οίκογενείας του I Λ I ΣΟΥ - είχΟΙμε χαιρετίσει -την ανσδο του Τζώ�
Κέννεντυ σ-τήν ήγεσία τής μεγάλης άμε.ρικανικης συμπολ ι τείσ_ς, μ' έν
θουσιασμο γ ι α -τα πρωτα -του κηρύγματα ύπεp -της Είρήνης και κατα
του Πcjλέμου, uπέρ της 'Ελευθερίας ικαi κατά της Δεσποτείας, ύπέρ της
• ;φ
Άvοχης και κατά της Μισαλλοδοξίας.
Πριν -έκιλ<Jγη Πρόεδρος, διεκήρuσσε -την άνάγικη της καλης σvνεν
νοησεως των με.γαλων δυνάμεων χάρ ι ν της Είρήνης. ΦΚαμμία σώφpωΙ>"
κ οινωνία ----.ελεγε- δεν έκλέγει την αύτοκτονίαν. Και όμως αύτο ι:Τναr
το πεπρωμένον μας με -τήν άμιλλαν των έξοπλισμων- έκτος αν εvρωμε
•jρό:ττον νά τήν στα;ματήσωμε.
Βοοαια, άναφέρονται διάφφοι προ6λέψε ι ς ώς προς τό ποσοστον
τού πληθυσμου, που θά κατεστpέφετο κατά την έπομένην δε:ικαετίαν, tαν·
,έγίνετο πόλεμος μεγατοννικων πνραύ,λων. Άλλά, έγώ, στηριζόμενος ε!ς::
τας άπόψΞ:ις των iπιστημόνων, φρονω ΟΤΙ vπάρχει 6άσις είς την ύπόθε
σιν. οτι ή ζωη εσ6ησεν άπο αλιλους πλανήτας έΤ!'ειδη cU έπιστή•μονει:;,
εΤχαν προχωρήσει περισσότερον άπο τούς δικούς ιμας».
Και έτόνισε: <(Πρέπει vα έμπιστεuθωμεν άλλήλους, ύπο τό �τνευ
μα ,δτι άναγνωρίζομε το .λογικόν ίδιον σuιμψέρον έ.κάσ-του, άψου ι<c�νοl"
συμφέρον εΤναι ή έπι6ίωσις.
1 ό '!Τpό6λημα είναι νά εuρωμεν ενα ξεκίνημα. Ό Άρχι•μήδης λέγοu
ότι εΤπε: �ός μου που νά σταθω και νά κινήσω -την γην». Χρειαζόμεθά
κάπου νά σ-ταθοίiμε και είς άναζήτησί.ν -τcιu πρέπει νά ιξετά.σωμε κάθε
πραι<τικήν δυνατότητα. Μrrορεί νά εΤναι ξi:ΙΚίνημ α μία συμφωνία έιλέγχοΙJ,Ι
και περιορισμου των πvρηνικων δο1<ιιμων . • • Νlσως ιμία σuμ.ψωνία -.τερί
άπο κοινού έρεύ.νης του Διαστήματος ύπο τη.v αίγίδα του ΟΗΕ. "Αλλο,
δραματικόν 6ημα μπφε'ί νά είναι •μία συμφωνία άπαστρατιωτικCΥΠοιήσε-·
ως έπιμάχων περιc!χωv».
v Οταν εγινε Πρόεδρος της · Αμερικης, συναισθανόμενος το
χρέος του, ώμί1λησε προς τους Άμεριι«χνούς,
και προς
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cσuμπολίτας το
, u δλοu τοϋ κό01μοu1,, για να τσνίση: <s. Ας έρεuνήσωμε
--ποία προβλήματα μας σuνενώνcυν, άντί να έξc,νuχίζωμε bκεινα 'ITOU μας
�ιαιροίιν Ας ένωθοίιμε καi ο\ δύο κόσμοι, για να άiναζητήσωμε τα Θαύ.ιατα της tπι' στήμης, άντi του τρόμοu. Ας έξερει,νήσωμε 1μαζύ τα άστρα,
οάς .κατακτήσωμε τ<'χς έρήμοuς, ας ξεpριζώσωμε τ<'χς άσθενείας, ας άξιο
mιήσωμε τα βά:θη των ώκεανών, ας ένθαρρύνωμε τας τέχνας καi το
Ρ

Ν

"Ας ένωθοϋμε ·καί αί •δύο παρατάξεις, για να 'καταστήσωιμε
.•... .ιμπόριο.
,τrρα�ματικότητα, σ' δλια. τά α.κρα της Γης, την έπιταγη τοϋ Ήσαiα -«νά καl"CΧλύης τά 5αρέα ψορτία καi να έλεuθερώνης τους δwαστευομέ
' !\ΙΟUς» ... Ί-1 σάλπιγξ μας καλεϊ ,καί πάλιν, •οχι για να λά5ωμε τα δπλα
.έναντίοiι άλλήλων, άλλα για νά πολεμήσωμε δλοι άπό κοινcιϋ cvαντίσν

,ων ,κοιr�ών έχθρών τοϋ άνθρώποu: της τuραννίας, της πτωχείας, της
• -άσθενείας •και αύτοϋ τούτοu τοϋ Πολέμου. .. Σvμπc/λιται μοu δλοv τοίι
κόσ•μοu ! . .. Ας προχωρήσωμε στό εργον ,μας, ζητοuντ,ες την cύλογία
.ι<αi την βοήθεια τοΟ Θεc 1Ο άλλα και εχοντες έπίγνωσιν, πώς έδω, έπά
-νω στή Γη, τό εργοv τοϋ ΘωΟ πρέπει, άληθινά, να έικπληρωθη άπό έμας
·-τους ίδίοuς ! ».
Καi πράγματι άψιερώθηκε στην προσπάθεια της Είρήνης. Και
ι<ληροδότησε στο ν κόσμο την συμφωνία μειρι•κης άπαγορεύσεως των πu
-pηvι,κών 1δc1κιμω�, πού iκαμε τόν cιύρανό κα,θαρώτερο καί φωτεινότεpο
Ν

•

•σ' δλη τη Γη ...
'5κι&έτοvτας στη Συ.έλευση των Ήνc.:ιμέvc.:v Έθνων τά τ,οΟ σποu
,δαίοu αύτοΟ 1έπιτεύγ<11ατος κ,αι της περαιτέρω προσπα1θείας για την Εί
ρήvη, εΤπε έπτά λέξεις ,μεγάλης σημασίας: «Σu-yκάτοικοί μοu αύτcD
,οΟ πλαvήτclJ, Στώ,μειv κ::χλώς ! ».
Καi σ' ενα 'μήvvμά 1'0U προς τόv Άμερι,καvικό λαό για τήν «Ήμέ
�ρ:χ τώv -ε,ύχαριστιωv>,, πού δi.ν πρόλα5ε vc'x το έκψωvήση ό ίδιος άψησε
στον κόσμο αύτη την rrτ�vματική τοu ύποθήκη:
«ιΚατ<'χ την ήμέραν ταύτην, ας σu�κεντρωθωμε1v είς τους ίερους
χώρους ,καθιερωμένοuς δια λατρείαv ,καί είς τάς οίκίας τάς εύλογη1μέvας
ίιπό της οίκ,ογεvε ι α,κης στοργής, ίνα έκψράσωμεv τήν είιγvωμοσύνηv ήμω11
τnρός τά ·δεδοξασμένα άγαθά τοΟ 'Υψίστου καi δ ι ακαώς καί ταπειvώς
.ό:ς προσεuχη'θώμειv δπως 'Εκείνος σuνεχίση να μας <όδηγη ι<αι νά προστα
,εύη ήμ
' ας είς τόν μέγαν «αί άvεκπλήpωτοv είσέτι σκοπόν της έπιτείιξεως
.είρήνης, δικαιοσύνης καί καταvcιή-σε, ως με, ταξυ τώv άνθοώπων ολωv ·rών
.έθvώv καi της άπαιλείψεως της ,άθλιότητος και των δεινών όποuδήποτε
·ταϋτα ίιψίστανται».
Δυστυχώς, α1 δuνάμεις 1'ο0 ΚακοΟ άπeσπασαν αύτόv τόv μ1εγάJ.-ο.v 'Άνθρωπο άν.α1μrοοv τώv <<συμπολιτών του δλοu τοΟ τrλOJVήτclu». ·ο
Σωκράτης, ό Ί ησοϋς καi δ Λίνκολν έγvώρισ,αν παρόμοιο τέλος, δ ι ότι
1<αί iκείvωv ίmηρξαv παρόμοια τά <<έγκλήματα». ΕΤ,χαν τ·ε1θη είς την
iJπηρείαν τclίΊ ΚCΙΙλοϊι, ,,.
Εϊ<θε ,ή θυσία τοΟ Κέvνεντυ νά αφvπνίση καί να διεγείpη σ' όλο ν
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τόv t<όσ,μο την αί�ση τοu χρέους γΊα την m:ριψρούρηση της 61,ρήνης.
για την αμννα t<αι έποcταση της 'Ελεvθερίας, για την έξάλειψη ΤωV"
ο.πάvθpωπωγ και άντίθετων σε t<ά.eε -θpη01<εία διακpίσεQV, για την έοκτό
πιση της •μισαλλοδοξίας, για την δημιουργία ομιας άξιας ζωης χωρiς;
ψόοο, χωρ1ς πίεση, χωρiς πλάνη_ χωρις άvάγχη - Ι&χνιΙΚά, στα όποϊα.
Άνθρωπισμοu Τζώv Φιτζέραλντ Κέv
άψιέρc:.χ1ε τη ζωη ό Μάρτυς
νεvτu.
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Όφείλω, έπομένως δύναμαι.

Κάντιος

Μί; δραξ αφιερωμένων ανθρωπίνων ύπάρξεων μπορεί να μετα6άλ�
τον ρουν του πολιτισμοσ.
Μαχάτμα Γκά ντι

θεωρίες εχομε αρκετές. Ή αμοι6αία κριτικη ε!vαι ί.ίψιστα ώφέ
λιμη πολιτική, που 6οηθάει στην έδραίωση τελικων και σαφων, κυ
ρίως δε πρακτικων, κανόνων ζωής.
,

uΕλενα Μπλαβάτσκυ

Σε κάθε άνθρωπο ύπάρχει κάτι, απο το δποϊον μπορω να διδα
χθω και ώς προς αύτο να γίνω μαθητής του.
WΕμερσον

Ή ζωη ε!ναι fνας τόπος ύπηρεσίας. Κάνει τον άνθρωπο πολυ,,
να ύποφέρη, αλλα συχνότερα του προσφέρει μια χαρούμενη πείρα.
Και νιώθει χαρα δ άνθρωπος, δταν εχει κάποιον καθωρισμένο σκοπό
στην ζωή του, εξω απο τον έαuτ6 του και την ατομική του εύτuχία •.
Κόμης Λέων Τολστόη

Να παραγάγ. ης αγάπη σ' ένος &νθρώποu τηv ψuχη και γι�
μια στιγμη μονάχα, ε!ναι πολυ πιο σπουδαίο, παρα να μοιράσης
έκιχτο πιάτα φαγητοσ σε φτωχούς.
Βοόδδας
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'Η άκριβήc;
χρονολογία
Γεννήσεως
του Χριστοϋ

,01 πρώτοι χριστιανοί διατε,λουν
τες όιλοι ίrττό την κοσμοικρατορίαv
της Ρωμαϊ,κης ικuριαρχίας έλογσ.
ριαζαν τό: ·ετη ,κατό: το τότε έv ί
ήμφολόγιοv
του
σ,χύϊ Ρωμαϊικόιv
Νοvμδ:, το διαρρυ9μισθε.v ίrπό του
'Ιουλίου �Καίσαρος ικαί ό ύπολογι
crμός τώv έτώv ηρ,χετο άπό της κτί
σtJως της Ρώμης.
Διό: πρώτην ψορό:v κατό: τό: μέσα
wu· 5ou μ.Χ. αίώl-'ος καθωρίσθη διό:
διαφόρων <ίιττολογισ,μώv ίrπό τοί) μο
ναχοί) , κ αi έκλεικτοί) έ,κκλησιαστικου
συ-γγραφέως Διονυσίου του Μικροί),
ήμεΡQμηνία της γεννήσεως τοv '1 η
σου Χριστοί) ώς ή όγδόη των Κα
λεvδώv T'OU Ία111οuαρίοu
του 754
άπό ι<τίσεως Ρώμης, ή δποία άvrι
στοιχεί' ε!ς την 25ηv Δeκειμορίου
'ΤΌU loo έτους του σημερινοί) έv ίσχύϊ ήμερολογίου μας.
Σιιv τι';> χρόve�> έyένοvτο αποδεκτό: τό: σuμπεράσ,ματα του Διονuσίοu του Μικροv, και έΠ1εκράτησαv
ι
, άρχιικώς ,μέv έv '1-ra,λίςι , και άργόr τε,ριοv ικαi είς τό:ς .λοιπό:ς Χpιστια
t- vικό:ς χώρας και ίδίως άπό της
στέψε.ως
έν Ρώμι;ι του Καpλομά
J γvου ώς αύτοκράτορος τό 800 μ.Χ.
'Α).)..ό: •κατό: νεωτέρας ά\ιαζητήσεις
i της πραγ,ματι,κης ιήμ,ερομηrιιίας της
-yενvήσ>εως του ΧριστοΟ, άτrοδεικνύ
.;.
erαι 5τι ό yεvόμεvqς τότε ίrπολογι
σ,μός όπό Διονυσίου του Μικpου δέv
!
ητο ό άκpι6ής. Και ούτω άρyότεροv καθώριζοv 5τι ό 'ί ησοΟς έyεv
νήθη τό 749 άπτό κτίσεως Ρώμης,
ητοι τό τέταρτον έτος πpό της άρ
χi\ς της χρο\.'Ολοyίας μας. Μεταyε-

1

..,,

'-...

..

vέστε:ραι δε ερευναι μεταθέτουν ά
κόμη wαλαιότε.ρσν τό γεγονός τηι;
γεννήσεως του Σωτηρος είς τό ε.τος
747 άπό κτίσεως Ρώμης, ητοι ες
όλόικ.ληρα ετη άκόμη ένωρίτεροv.
Κατό: ,ό: -rειλευτα'iα δμως ε.τη καt
ίδίως άπό του 1938 και έξης ηρ
χισεν έφαρ,μοζομέvη εiς την άστρο
λοyίαv
μία
άλάvθαστος μέθοδος
συμφώνως προς την όπ,οίαν κατέστη
εύ�ερές νό: καθορισθη έπαιφι6ώς ή
ήμε.ρομηνία ΤΙΟU προϊστορικοί) γεγο
νότος της έλεύσεως τοίι Σωτηρος:
-είς τον ικόσμον. Ή δέ όρθότ,ης και
ή άκpί6εια του ύπολογισμοί) τούτου
άποδέ:ικνύεται και άπό πολλό: i στ ο
ρικό: wερισταηκό: της έπdχης ταύ
της.
Κατό: τόv εύαγyελιστην Λουκαν
δ πατήρ του '1 ησοΟ 'Ι ωσήψ μετα
της •μητρός του εΤχοv μεταοη τήν
έσπέραν έκ€ίνηv έκ της πόλεως Να
ζαρέτ 5ποu διέμενοv ·είς τήν, Βηθλε
διότι
sμ διό: νό: άπογραψώσι ΘΚ'ΕΙ
συμφώνως 'Π'ΡΟς τό έκδοθε.v· διάτα
γμα του Καίσαρος Αύγούστοu έ
πρεπε ε ,καστος vό: άπογραφη είς την
πόλιν άπό τήv όποίαv κατήyετο Ι}
οίκοyένειά του.
Ή άΠ10ypαψή ομως περi της ό
τrοίας όμιλεί' ό � Αyιος Λουκ&ς
λα6ε χώραν ίrπό την κυβέρνησιν τοί}
Σέvτιου Σατουρνί,νου, ό ό'!rοϊος έ
ξέτέλεσε τό: κυοε,ρvητικά -rou κ.αθή
κοvτα άπό του ετοuς 746 μέχpι τοί),
μέσου του ετους 748 άπό κτίσεως
Ρώμης και άσφαλώς ,μεταξ'u των έ
τωy τούτων έyειννήθη ό 'l 1100Ος.
Κατό: τον Εόαγγε:λιστην Ματθσ:i-

ε
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ΌV, ό Ί ησοϋς έyεννήθη κατα τους
χρόνους τοϋ
Βασιλέως Ήρώδοv.
,ΑJ,.λα ό 'Ηρώδης crnέθανε κατα τα
,-θλη Μαpτίοu προς άρχας Άπριλί
QV του bους 750 ά.'Ι<.Ρ. κατό-ττιν
6αρυτάτης άσθενείας διαpκιείας πέν
πε ,μηνων. Το δε γεγονός του σψα
γιασμοίί όλων των μέχρι δύο έτων
ντγπίωv, περί του όποίοu κάw.ι λόγον
δ Εύαyyeλιστης ΜατθαΊος, μας άγει
είς το σvμ,τέρcχσμα δτι ό Ή,ρώδης
δεν έτrληροφοοήθη άμέσως την γέν
νησιν τοϋ Σωτηpος άλλα άοκετον
χρόνον άpγότεpον, δι'
και έξέδωκε
οιcπιχyηv οπως σφαγιασθωσι τα νή
-πια μέχρις ήλικίας 2 έτωv ίνα μη
οιαφύyη του •μέτρου καί ό Ίησοϋς.
-ολα δε ταϋτα μας δδηyοuv είς το
να παοαδεχθωμεv ώς έτος γ,ΘWήσε
ως του Ίησοϋ ΤΟ 747 η 748 ά!κ.Ρ.
δηλαιδη έπτα η εξ ετη προ της ύπο
Διονυσίου του Μικpοϋ καθωρισθεί
σης ήμερομηvίας.
Ή χρονολογία των παθωv εΤvαι
<άλληλέΙΙδετος με την δημοσίαν έμφά
νισιv τοϋ Χριστοί) και ή δποία ηρ
ξατο 6λίγ0ν μετα την τοιαύτην του
Ιωάννοu του Βαπτιστοϋ. Δια τοuτο
C:J Εύαγyελιστης Λουκάς την χροvο
jλ��γιεϊ Ιμετ' ακριβείας,
δηνναδη ΤΟ
1 � -ε-rος της βασιλείας του Τιύερίοu.
Ό Αύrοκpάτωρ Τιβέριος ηpξατο
σuμ6ασ-ιλεύωv μετά του Αύyούστοu
,-ο 11 η 12 μ.Χ. και το 15ov ετος
"Της βασιλείας του συμπίπτει με το
216 η 27 ,μ.Χ. Ή δε βάπτισις του
'Ίησοϋ ιίιτrολογίζεται δτι ελαιβε χώ
ραν ,κατΆίίyοuστοv-Σειπτέ1μ6ριον του
-έτους 26, έποχηv κατά την δποίαv τά
ύδατα του '1 οpδάνοu δεν εtχοv ά
κόμη τrλημμvρίσει. Μετά δε την 6ά
πτισιν ηpχισε :κυρίως, ώς γ:νωστόv,
ή δημαrία έμφάνησις και δpδ::σις του
'Ίησοϋ και ή όποία ίιτrολοyίζεται
ότι διήρκεσε τrε,pι ΤΟ
έτος και
τρεϊς μηνες. � Αpα συμφώνως προς
,-αuτα ή ή
, μεpομηvία των παθων του
Κυρίου τοποθετεϊται ιείς το ε-rος 28
του ήμειρολοyίου ιμας. Έτrειδη δε ή
ζωη τοί) Χpιστοίi &τrολσyίζε.ται είς
33
ικαι μερικούς rμηνας έξεvρί
σκομεν μετα την άφαίρε.σιv τούτων
2

ο

2

εν

ιετη

ώς έτος γε,wήσεως τοίi ' 1 η.σοϋ Χρι
στοίi το εrος -6.
Οί Πατέρες της έιΚiΚιλησίας
τους Π1pώτους τρε'ίς αiωvας τοτrο
θετ�Ον TQv θάνατον τοί) Σωτηpος,
κατόπιν
διαφόρων
ύπολογισμων
τωy συμΠ1αpομαρτούντωv γεγονότων,
είς το ετος 28.
'Αhλα και κατα τους ύπολογι
συμφώνως
σμοuς τού Ποοχ,,αλίοu
προς το Έ6ρα'i,κοv ,ήμεpολόγιοv δ
δηyούμεθα είς το συμπέρασμα δτι δ
'1 ησοϋς έσταupώθη κα:τα ΤΟ
ετο-ς
28 και ,μάλιστα την 1 Sηv ήμέpαν
ητις
του Έ6pαϊκοϋ ιμηvος vισάν,
άντιστοιχεΊ προς την 30-31 Μαρ 
τίου. 'Αλλα ή 15η τοϋ μηνός νισαv
κατά ΤΟ ετος τόίίτο ηΊ'Ο Τετάipτη
καί ούχι Παpασ�κευή.
Τέλος,
κατα τον άστ,ρολογικοv · .,,
νόμον των ώpοσ,κοπίωv έξει.φίΟ'Κεται
,5τι ό '1 ησοϋς έy,εννήθη την �5η ν ..
ΔeκεμGρίοu l'OU houς -6 προ τοϊι ήμεpολοyίοu μας και δη περί ώραν
23 ικαί 53'. Μάλιστα εχει διοοrιστωθη δια της άστpολοyίας δτι κα:θ" Όλη,v την νύκτα, λόγ<t) τ,οϋ έ,ξαιρετικοϋ )'εyοvότος της yεvvή,σεως rroO
Ίησ-οίί ό Ζεύς και ό ΚρόW>ς ησ,αν
σχεδόν ήνωμέvοι άνωθεν του άστφι
σμοίί των Ίχθύων έπ1 της τrεpιοχης
της Βηθλεέμ, κειμένης είς 320
τος και 350 ,μηκος, 'Εκ δε της δι
πλης ,λαμπpότητος τούτων ώδηyή
θησαy oi Μάγοι έξ άναl'ολωv καί
ιέπεσι<έφθησαv τό νεογέ1,1vητον Θε.ϊοv Βρέφος_
Σuμιψώνως λοιπον προς τα άνω
τέpω δ Κύριος ήμωv ΊησΌίίς Χpι
στος δεν έyε,ννήθη το ετος που καθώpισε δια των ίιπολοyισ,μωv του
ό έκ'Κ,/\ησιαστικος σuyypαφεuς Δισ-
vύσιος δ Μικρός, και το δποΊοv
χει γίνει μετέπειτα d:ποδε,κτοv ώς
έ ναρξις της χρονολογίας του ήμε.ρο-
•λογίοu μας, σ)ιλα εξ χρόνια ένωpί
τεpοv.
ΑΡIΣΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑιΚΗΣ
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Συνέντευξις
τοϋ καθηyητοϋ
Πανεπ ι στη μ ίο υ
κ. Π. ΤρεμπέΑα
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τη;
Ή μr,•ιι:χ.ί:χ.
«έ?τιι-ι-ωlς»
«Π :χ.νε):)τ1•ιi,;u Όο!k!οόξο,u Ένώσεω�)) ΤΥΠ ΟΣ Θδ ηψ;σι,:.υσε συ',.
,
νε,1τ-..uc;ι•1 σJrιτ:ιrι.του της μ.ε-α
του K-xθ·,,y·fj-:-00 Χ. Το•φ.πέλ:χ. ά
vι:χ.ς,ε1Gμιενϊι�i
ε;; τΟ 3·ημοσιε.ι>ιθΕ.ν
,εί; ,ό,, ΙΛΙΣΟΝ (τευχο� 30, Κd
λο-καί•ο< 1963) ο:ι?-θο\Q�Ι τ,ι;;ίί _. Άλε �. Τ�'-�=�λο u.
_
,
ΙΙ :.ο� εντ.με,(!}σι•ι των 11.'Ι:Χ.Υ'fω
σ-τώ·ν μ:χ.ς ) ά,;:χ.ο·rιι-ι-<:Ι'σι,εοομ.εν ό)ό
-χJ. "f/?'J'I _.·η•ι συνε'Ιτω
- ξι•ι' ,�υ Κ�-θ·ηγ r,τ'Οου ι.. Τ:.-φιπε-) α χ.:χ.ι ·εις τ1υτη·1 οιiχψ.έ,ν· -r1ν πι:χ.�ά το, υ ι.. Τζ-χ
ζ=ύλ.,υ ά.•1-;:χ.πά.ν-τ φι •ι.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
ΤΟΥ κ. ΤΡΕΜΠΕΑΑ
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Κι>οιε χα-θηγητά, έ.) :χ-α:χ.τε γνώσιν της ά-π1•1τ·ή
, ς '!'Ου Χ. Τζ,:χ.ζ'-Ιπούλο έ•ι σχέ
σεω
<rε( π,οο: τον Τ., χτονισμό,1 x:x.l τrην
:έπ' :χ.ύτ<.·Ϊ> γνωμάτευrnιν της Οε{ίλο,
γιχ η; Σz,:;λης;
ΑΠ ΑΝΤΗΣΙΣ: Μά.λι,στα. Νιοί�1ζω οτι ό Χ. Τζ:χ.ζόπουλος και -πά.
λ'ι ν 1t111οατοέy_ιει τi �ξη: ούσιώδ ')
άιπά.•ιτησι'ι
σ·r�εί:χ-: α) Είς τ·ην
τ·η: Θ,ο.λ'Jγι,χης Σχολη, ποο: τ·ην
'Ι. Σύ•ι{ίο{ί'/ οέν άιπ.-στ-ά.λ·η μ-ό•1ι0ν ·η
γ•ιώμη -της πλειοψη:φία;,
άλ)σ.
-πμ,σ, ·,.,οτ·ή-θη
· ώ; άnt1..οα,ίτητ<ι•ι
συ!'
,
'Π'λr ρ ωμ :1. τ:χ. ύη1ς ι.1 ί η γ:ιώμ η τ-η;
α) Ί-Ι γνων,ά.τω-σις
μει<;ιψr· 1 fι:χ.:.
σ,ϋτ·η_ ·η π.-οιέ ι.{ίυσ,1 ά.μφοιrέ?•:Χ.ς -τάς
γνώ�:, δέ·ι ·ητ? ίntιοz?εωτιχ·η δια
την Ί Σύνοοον, ά.λλ' ά-πλώς συμ6ουλ.,υ-ιι.·ή. γ) Ί-Ι Ί. Σύ•ι{ί�ι:,; ά
πε,..λείτο ά.πό 63 ά,:.zιεο-εί:, -θεο
λό γ'J,u: 1r��Jτ-1.:, μετ�ξU ΟΕ �ύτω,,
σιηι.:χ.τελέγετ•ο, ό mλ υγ1:χ.cι,ώτωο
, ;
ταιι •ι,εωτέοω•ι ,{)ε,rιλόγ ω•ι χ:χ.ί δι, α.,
π� ε.πης ι.1,{/,-r,γ·tJτ·η� τηϊ 'Ι.στι:ιοί�.;
&o.tO:μn::; Χ�υ.σG:στ·ομ�c π.�.ιΠ�όπ-,.υ
λο�, τ-αϋ i,πι:ι· ί(.ι•ι) τ·fι,ι έπιιrτ·ημ()"/ιΧ·fj J
ύπ...ο;, rι:rι-ι -ι:,ύο.\: ο:-�ι�·ήτ-ι:σέ 7t'{)
τε, Χ1.-θω; Ι.'1.! <J Οt7.τ-ελοοας Χ7.11

-θηyη-τ"Τ}ζ τη; ..9.sGλ\Qγι,χης Σχ,ολη;;
τηc: Χ«:λχ:r,: χα.l Δ-ιwυντης (LΙ)-τη: ά.οίδιμο; Κα�νδοείσ.; Εi@τιναίΙΟ::'. Μόν οέ ε'Ι"JΟΟΟΟς �'Ι ίιπ- ύ-θυ·ν,ο, ν' άπαφ:χ.νθη ,έιιrι τ6υ ζητή
μ:χ,-rος τούτιου ·όοι,στsιΓως χα.ί -rελι
χώ; δέν η-rο ή Θ,<Jtλ,;.γιχη Σχόλ'
η ,ό ά-ει•Lνηστο; Μ π-α.λα.,,ι,ος ά,λλ'
�Πε?εξήι.'Jντ :χ. ώοχιεοε, ίς χαί ,θ.-w
λόγι:ιι, ,ι;;.Ϊτινε; χα.ι άπsιφάν-θ-·ηιn.ν_
. λος χαί ατά
�Επει'"':t. ό Χ. Τζ:χ.ζό,rου
)ι·ι π:ι,:.ε,•0ιεξε τό γ,εγο>-ιός, 8τι χ.α.t
σ.ύτη ίJ Θε,ολογιχη .... χολη έι.ήου-
ξε 'tOl'I Τε,κτο,νι,σμον ά,συμ�ί�αΟ"t'ΙΟ'/
Χ-χl !Χ.'/"τtτι-θέμε'i'-1'1 ΠΟΟ; 'tΤι"Ι ί�ό- .
τητα -rοϋ χλ·ηοικο,ϋ.
"Ολα α.ύτα:.
άiπο-σι=ώντ:χ.ι χ:χί -πα.01:χ.τ?έχο•vτοι.t.
με ,π,ο,λ).·η'Ι άντικ·ειμ,ε'Ιtχό't"ητ<ι..

ιοr

ΕΡΩΤ.:
'Ε)πpοσέ.ξα..τε, 'Κtηιι..
Υ�:χ-θηγητ>ά, -οτι ..;ίς ·,άvα.iοεσιν τη;- ·
�εα:χιιώσιεώc ·σ.α.ς, οτι ό Μασσ· ωvι- •
σμος ει!fιαι ·S.Οr;σ
· χε, ί�, ώς έμφα.ινε-
'Τ7.ι έχ του οτι ·ε/:&ι ν:χ.ό•ι, 'Ιt1ροGά.ιλ,
λ•ετα.ι το οτι γi•Νται
λόγος Κ'1.''
π
, εοί νσ.<Jυ της -θέ.μιοο,, χωρίς &ιά.
t'Jιυτ,σ νi οι,:Χ.'Ι'-Ιη,τ-α.ί τις: οη Χαι η,
-θ.φις άποτι;λεί -θ�·ηισκεία.•1;
ΑΠΑΝΤ.: Μία. οια.ι ι,.όνον '),έ
ξις άιποδίδ1ετ:χ.ι π�ός συμοολιχην,
πι:χ.οάιστ,α.σιν τ<Jϋ έ!:ογου της δι·χα.ι
'Jσύι'Ιης, τ.οtϋ όποί-οιυ ·η ,rι;σχησ'ις ά 
'7tl()tlε)εί Ο't:LΧ�'Ιί·:χ.•1 οντω: ίε.οά'Ι
' .
'
\
'
,
ψrι,υ Χ:Χ.! ·η Α γιι:χ. JΌ:χ.:ρ·η 't'O•u; οιχ�στάς ώς -έvτ,ο.λιοδόχου; το,ϋ Θ.w5,
όνομά.ζει ·είς το'/ φ:ι:λμόν 81 «,θ..ε,
dύς)). 'Ε-ιώ ,ό :J'εΧτ().νισμός·, 8fν λέγι:ινwύ,
ιι,ε'Ι -σuμ�ολιι.ώς οτι εχε(
') λ� ε;
,, _.ει -Π·?αγμ>α.τι
'
'
α.,
το,ι. ουτουζ,
ε-ι',;
,
'
ι
τους οmιο,υ; γι·•ι-?·ντ:χ.ι μυησ,ει,, τελετ-:χ.ί, άν1πέμ11tο•1τ,7.ι ΙJ!.ΙΝΟι,
ο,έ,ι'
,
'
t
\
t
..,
"'
επιτ
-οε,πετ:χ.ι εις :χ. τους η
· εισ'J()Ο;""
εί, -οiαvο·ήπ-ατε, οτ:χ.•/ τελωντ,α.ι -.ά..
τε,ι.τ'Οονιχά &ρώμ,ε'Ι:Χ., έιπιολέ1rο•1w,
τ·η•/ ,ε\'σ<ιίοΟ"Ι ,.,ίοι,χ,ι:,.υ
άξ11ψ.αtΙΟ'ΙJ,
Ζ"J•ιJ, ,<�:ϋ σ�τ,εγ,;
, σ..-ιι.?iί. Ό Τ.-Χτ()'Ι!σμός εzει Χ:Χ.! σύι.ι.-�ολ:ι:, εχ. ει Υ.ια.t
μύ-.9-ν:;υ,. Ό χ. Τζ-α..ζcntοιυλος
έπ�
r;,;λwι -θά <Jt έιπιτρ•έψ·η ν� του ιε!-
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ΙΛΙΣΟΣ
1/\τc ύιπεκφεύ γιει. Του λέ γ,ι,μvι,
·η μύ.,.ισις τ,cιυ Τεχ.τονι,σψ)υ ε
eι �1οσ«ι?μ,ι.σ-θη πρός το π�λαί�
των ά.?χαίω·ν είοω,λολα.τρικών
'Ι}ιρ(ω,1 καί μας 1tα.?απέμπει είς
Q'V Παm.??Ι'Ιjγό-πο,υλο
• οιά νά. μας
• ν
' οτι τά ά.?χαία. ρ.υστ·ί�?tα. κα
όfπ,w,,ιται ύπο πέπλ�υ
;;γψ:ι(α.ς,
οτι
ω
, �ίς νά. λαμ,6ά·π1 �π' �ψιν,
Uτol io1t 1t?ό.Χ?!τ�ι
�ου Τεχτι0\;,έπα-ι,ειλ·Ι}μμέ•ιως
- οιε,κή?υt;�Ν
,συγγένειιαν τ·η; τεκτ(Jνtκης μυ
ΠΙ?Q, τά. μυστή ?tα έκ
> εί•ι,α.
σιεως
•ο,υ ,λέ γ,ομ.ε•ι, οτι είν"-t οιηκριι5ω,
fl
t
'
,
'
εrι,οη, οτι ,ει; τα μυστΊJ?t α εκεια, ιέyί,�ετιο, τα.:ρ·η κα.ί :χ.νάστα..σις
:rΙΟυ Ι/\Ιά't'ρω•ν,ος -θ<εου κα.ί τ,ου κα-θ-ο
�ομ3Ιν τΟν Χι?iμ ώ; πάτ?ω'i�
· ,υ Τε.κτ-ο•ιισμο,υ,
&στις -�t:χ.?ίστα.αι έr-ι τ'ίJ τρίτΏ !J-Uήσει τ,ι:ιυ Διο<α.
t 01κάλιο,υ ( τ,ρίτιο,υ 6α.-θμοίi) -θΨήσκων
χα.ι ,ανι,σταμ,ενο; ε•ι τψ ,πρ•οσω,πψ
1

1 , ,

,

,

_

,

μυ·ο,υμέ'Ι'ο.υ καί πiλιν μσς !;ε
φs.υγ,ε·ι. Μας 'Ιt'α..?απέ,μ-1tει είς τό•ι
"Τωάν-vην τον Βαπτ,ιστή•ι. Τ,ο,υ λέ
,yιομ,ε•ν οτι ,οί, Ύ,?ι,στιαν,οί τ έικτ,0.1ες
'f1!Jν Σεiiχ•ο,υλισλάμη-ι, Ην συμ6η να
ε1'να.ι ,με�υημένο; Τέκτω,1 τον -θ,εω�,ο,ίiν, ά.ο.ελφόν, ένω 't'O'I Π ατ ,?tά.9ην' έάν ,εΙ,ναι ά.μύ'Ι)'t'Ος τον όν,ομά.1.W 6Μ1ηλ10•1, κ•αί μα.
, ς άιπαντα: Μ�
·χiαJι ,ο,/ άι?χt•ερ,είς οcναμετα1;ύ 't'W'I

').lγ,ι, νται ,ά.ο.sλ φ,οί, zω?ίς νά. λαμ6άνη ύ-π' �ψι"/ οτι χαί το•ι ιπλέ'(ι'/
· σημ!ΟΙ'Ι' Χ9,ι,σ-τιιανον ο
αι
, ύ&είς
ά9χι !:
,l(J•EUς -θά. ,έτ,όλμ'1- να ό'Ι·Ο\-λ.ά,ση, 6έ.6η
λ!ΟΝ, έ.φ' ι3σ,ον Ιο,έ•ι φόλυνε το 6-ά
Π't(q.ι..ά; τιοιυ. Τ,οϋ λέ γομεν Οτι τfΧ.
, •ιτ'J, έπ1
ό.pιχα.ία. μ•Jστήφια. έστη?ίζο
ο
Δηλα;ή τη;
J -r υ σι,γκ?ητι
,
σμου
• .
άιιrο�λύτ,οιυ ιχ.α,ί ά.z:χλ
, ινώτ,ου ά.,ιεξι'
• vpη,
(\ σ.χειας.
ττι
' ηουνατο
, �'
' τις
'
η
.α.ι
να
,
\
{ 1tψ•ειιr,οεύη ό,π,οια.ν!οήπιοτε
,9φησκεί,ΙJ;/ -θα. η-θελε, συγz ?6Ίω, οέ να
'(
ι
'
• ,,
'
,
,stναι μυστη; κα.ι ,α.υτη; η εκειν-rι;
ς .μυστη?
• t.α.κη; ·θ?·'Ισκεία;. Κ,αί
ό
- ς ,ά.π-α.ντιi: 'Ημ'Πόοι,σέ ποτε
,
�Κ:tιΟ"ftσμος το.•ι Χρ ιιπια.•ι()ν νά .�-

!

f

23�

νt'1.t Χ,ι ιστια,1ός; Τ-ο;:ϊ ει5αλe'Ι ομως,.
ά.παντώμ•ε•ι, ΠΙα.pα.πλε!)?Wς του το�
• ον 1ι; 'Ει5r1αί-0'1-•
Τέκτ�ο•ια Μωψ,.-θ.αν
η ΊνοΟ") η... κ•αί του ,εfπεΊ: Αύ
τος εf,ηι ά
, αελφός σο,υ, 'Ενώ ό Χρι-.
στιανός, μέ τον όιπ,,:,,ί,ο•ι έ6α..πτίσ-θ.·ης
είς τ·ην α.ύτ
. '
, -ην κ,ολυμ6·ή-θ-?'1-'Ι, έφ
οσ-ον οέν ε.λα6ε, τε,κτ,ο•ιικη•ι μύησιν,.
εΙ•ιαι 6έι6ηλιος. Τ,ου λέ γ,Γ»;J,εΊ,
οη
ό Τεκτ-ονισ
· μος έ.πιοιώκει χ�ί ιπ-ο�λιτικου; ,σ,κ-0:πιο,υς κ:χί ό Χ. Τζα.ζό
ΠΟ
• UΝΟς οια.μ:χ.
• ?τύ?εται καί f'>ε6αιώ '
('ο,
, ('ο,
tl
'
'
νει οιαιηηοηrι οτι απ11.,γ·ο1 ευε,α.ι α- ·
ΙΠ'ολύτω; πάσα ΠΟ' ιλιτικ·η συζ·ήτ·ησ,ις
είς τα.; στι0ά;. «Μα.κ•? ά'Ι της πο
< '1'
λιηκη;» έ1tιγpοοψεt• μί,. 'Ι bλόκ),ΙJ,?0
'
\
ι-""'Ι
'
.,
,
πα.rαηα.:ριο,1. ι.=ε, z•ια,ει ομιως ΕΊτος·
όλίψ,υ, ο,τι ,είς 't'Tj'I Πα?'Ι.Υ•?,α.φο",Ι
�ύτήν οι•εκ·ί�?υξ,ε κα.ι έν συνε z,εί(f,

;;κ,ολιου-θεί vέ.α. ,πι:χ,ράγραιφος μέ τη'Ι'
έπιγ,?α.ψην (('Εθνικοί ά.γώνε;». Π.:χ.ί-
ζ ει με τά ς λ'έςειtς ό κ. Τζα.ζό,rοn.)-
λος. ιc.Δέ,1 ά.•1ι1χ<ψ.α.1, λέγει, να. ά.- ·
ποκαλη 1ό Τέχτων ά.ο,ελφου� μόν-ο"Ι·
τα μέλ·η τά ά.νήκ-οντ'1. είς 'τ'Tj'I l
έπtΧ?ίνω έν
νωσf'ί τ 01υ. �Οπ,ως
οεχομέ•ιω; χαί Οτt τα; 'l'ΟΟ"Ο•Κόμ,ους
'Αποσιωπ«
;;
, πιο,κα.λιοϋν ά.ο,ελ:φά;η!
, ύσιωδέστε?ΟV.
Άποκ•:χ.-
•ομω; το ο
λείτι.
, σ,s.ί; ,οί Τέκτ,ο,ιες, που λJ-.
yετ,ε Οτι ,εfσ"Ι91ε
κ:ιt Χ?tστι1�'/!Ο1ί,
ά.οελψ()ύ.ς'
τους Τ ΘΧt()'Ιια.ς μόνο•ν
χ,α-θ.' 0•1 υόνον τ-ους μη Τέκτ,ο·νας
Χ?ιστια.Νούς, τ-ου; ά.ποκα.λείτ,ε 6ε-6ή)Jους. Οί κα,θ.' ύμα; δέ 6έι'ί·'Ι-
λι0t 1οδτ�, t εi'\J1.ι αύτο,ί �10Uς όποίους
έ•ι σνοματι τ·ου Χ?ιστου όφείλετε
λlέγετ:. ά.&ε,λ, φ,ο �,' ούοέΠ'?"t'ε
6.6-ήλ,ου;.
1

1

..sα

οε

•ια

)ι:\1•ΙJJϋ φα.ί•,ετ:χι, οτι αύ,α είναι·
'
\
f
/
'
'
\
αι?ιΧεtτα ω; μια. απαΊτ·Ι}σι; ,ει; τα
το,υ κ. Τζα.ζοιπούλ?'υ Π'?'Ο•�λ·rιύι0πο
I
(". \
t
f
�\
'
νεντ:'Χ., 10 σ.. τ,�ν οπ,οιωΊ εν αν ρε
\
1γ�
...ο
1
τ·η; Π?ωτ·ης
-θ. ησ�·1 τα. <0υσιωο·rι
, σ··ημιεt'7-,
όπ,οί�σι)'\;ε'Vτ:εύ,ζεώ ς μ,συ
'
\
t
\
τη? της τε-1>?0 π-α..•ιτο; ο zα?ακ
'
κτ-ονικ,η,ς μυήσιειω;,
·η συμ&λ
, ικη.
'Πα.?ά,στα,σ,ις 't'O'U -θανάτου και της;
Ι

Ι

.
".

-
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ά·;�στ�iσεω:; ��υ Xt?½., αί ό,;,ομχ
σfχι bέ6τ�λιl):; χ:ι! iχχτS ?γχστ-ος λt
-�; χ.λ.τ.. Τ2 λr,ιπ2 ziν2ι λεπ-rο
�έ? εtι:�.t. δε;Jτέ��:) ).όγ r;u α�ι7.ι� κ.χ.τ'
έμέ)).
Η ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΤΖΑΖΟΠΟΥλΟΥ
·Λ.mχν�ώ,; εt :; τh τελεuτ�ίΊeιν μ.ιοιυ
(L ?,8'? Q� ό κ. Τ? εμπέλ�ς δ�ν &νό
μ!σε•; Οτι έ:π?εΠε "Ι,: άσχολ·η,9.Τj ιμ€
\
,
'
. �
τχ:; οι,.τuπουμεΊχ:; εν ::ιυτ�) πι:.ιλυπλ·r(θ-ε!:; ά.Π'??fχ;, ΟιΟ: τιi ς όπο;1; α)J..ω� τε χχί έγ1iφ-η -roίn,o.
Έ•;Οιέτι?ιΨε κχ! πiλι•; έπ! -:-ών λέ
ξεων 'i'":Lό:, άιΟ.ελ φ ό:;. μ ύ·ησις, bέ0·���;. τ�:; όwof�:;
χεf��νi τ�ι·ν1
κ�t ΤέχτQ;έ; τινε:;, χ:iτοιzc.ι τ,ο.U
Ο!ΧΧΤν?υσ-σομέ'ι?υ �τ.ό τ-ου Τεχτc•ιι
σμιr,υ ώ; ύπάτ,?υ άγχθ-ου, της έ
λευ,θ,.ε?lια-; τΎ}ς σzέψεως χχ! τ'Υj:;
σ,υνειΟ·ήσε�ω:;.
,μετχχει?ίζον�χι, 0. 1�ι1()ώ:; Χ�� u.·η Τέκτονε ς ε; ..
παι:; άκ
πε-?t'Πτώ�,ι�:
�λλχς '-π,:οψ.φ�:;ιϊί;
�έg-η,λ<J'Ι λ.z. '17t'OΧ'J.λOU'I τ�'/ μ:η
ι
ι
μεμυη:J.ε•;-:, 1J εt:; μtχν τεχν-η'Ι ·η �r
11
χχι
·tΓ
:-:χ.υτο
Π?:ιττ(.ιυ
ι
ημ
ο
Ι
πσ
.
( οί πε�tσ1σ.ότ�?WJt
ΤέΥ.τονέ:; τινz:;
}JJΞτχχει?ίζ�ντ�! τη·ι λέξι"Ι μΎ) μεμυ·ημέ'Ι�:;J. �ποκ:1.λοϋ�ιτιε; �ϋτω
'
'
'
' ιμη' υ.εμυΊJμε�Qυ;
' τεεις τ·ην
τους
Ί.Ψfι'Ι, τ-η·ι όm-ί:χ.ν οί Τ. Ί.?·rισιμ. ο
-πσ:,Υυν Τ.'!?0; 6Ξλτfωσ"!'ι τω·ι. π•ιευ
έπιπ ? �σ�έ
μ.:ιτιχ·�·ι zxl ·(1-θιΥ.·fj"ι.
-:-ω:; S'"t>x.fω:; πth:; τ·f}·ι ύπ�
r'η:;
..,9.::ι·rισχεJ.�:; ένΟ:; kκ:iστ�υ t•?tζrιιμέ
Ί'ffΙ.
ΕΤ·ι�t λ(.ιι�hν λογ�ιχόν έιχ τι?ύτ.-:ιυ
z:ιl ιμό"ι�•J, �Υ. Υ.Ο!'Ιώ•J λέξεω"Ι Χι'J.l
τη; Ί.?·rι σεω: εσ,ω άλλ·ηγ,ιηιχων
κ�l Οt�Χτtκών ..ύ�θων, 'Ιιi έξάγων
τ11 σ!J'!J,Πε-?ά.G"μι.τ:χ. τό:;�ν τολμ-φά.;
Τοι<ιύτων άλλω; τ'ε ιrυΙJ.ιΠε9·:ιιι;,μ.ά.
τω,ι1
6?f-θ-ει -τό bιgλί<J•ν του κ.
'Τ?ψπ:l),2 «Ο -:\ΙΑΣΣΩ ΙΣΜΟΣ»,
-rου &ποfηυ, μ.ετα.ξU riλλων εί' ο εν
, Π'J.?'10<\
'" ), ·η, Σ U'/ΟΟ'{ι
... Χ·η, ', Εγ ·fJ'O'V'W
'
, 'f('i το,υ ζ·η,η, Πι,ψ;,πη Π?Ο. ς με),ετ
f

,

-aιπι

•

1

Ί'

•

1

ι

t

μ:χ.,-ο; π.ηί Τ., ώς άιξ�ολό-rο,υ χα;τα:
ι,σε.
�
-� τ
. ον
,
...J;
'Ρ'
τ,1
&ο:χ.ση?'Ι�u.
-�ν Χ�:.ιι:·
τχ ��}',ΠΞφCΙJσμιχ.:':ι -�:;.,
u
Ουτω λ.χ. ·ειτcειe>η ο Τ. εχ>ει�
Χ'J.! έ•ι τψ ,στ,μ,sί<!> τ,ι>ύ-ψ 06V π.λα.- φ
,;ιi-:11 b Χ. χ,:χ_,θηγη-ή; 1- τ,ο.ύς ύ,π'
α.ύτοϋ έν τω �1ι6λίω τ'()t) ((0 1
�ΩΝΙ ΜΟ�» έχτι',9,φέν-ους σ-χ<0πού; (ιο,ύzί gε6α.fως χαί -bν ιπ-ριο
σηλυτισμό'Ι), τ?ύτέστι: «ΊΙ ,συνια
οiλφωσι ς 1rά.'1τω'1 των ά.νθ-ρώπ.ων )
·η ·η,θ..!Χ'Ι'j Χα.ι ιπν.ευμ,:-ιχη τελειο
Π'C1!"tjσις της ,:iν-θ-?'(J}Πότ-tjτ-ο;, ή eπ!
τευιξις το,ϋ Π?•ΟΙ?ι?ΙΟ'μ'ΟU α�'της ή
ά.•;χζήτησι; τη; ά.λη-θεί:χ.ς, ή μελέ
τη Χ•'J.ι ένά.σΧησις τη, ·η,θ.ιχης χ,α,ί
άλλ ληγύης, ·η έν:χ.σ,χ·r,σις της tχ.
γ1-θ-σ.εnί1ς 1ύιπό την ύψίσ-τ·ην α.ύ
τΊ}; ενw)ιιιιχν, τέ..λιQι:; Οέ ό !πι? οσΊμυ
τισμ,ός». 'Επειοη Οε �i>τ,οι «άΠΌ'Ι'ε
λιουσι σΧ•Ο<Πούς 1 τοου; οοt<>ίους ά.ονl
Χ'J.θ-ε,; α.ί ,θ.φισκϊία.ι
περιέλ�
,εί; την ,άm,στιοv-·η'Ι αύτων, χαί ,οΥ
τvνε; Χ•m2 το ΙΠλsίστο,ν άνεοείz,θ.η�
<JΙ'J.'i χ.ύτ·iι ·ί-ι oύ(j\fx τών χυ=,ιω-τέ
;,ων χχί σ,Gα.,?ωτiρων θ-,Ί;σ�ειών
;'
' '
\ .
'
/
μαλι; εt'/1! •:Χ.'Ιαγχ·η •;:χ. sξΙΠωμ,ε'Ι»
κχ; «τ:χ.υτCζ�ντ1.ι (κ1.τ:Χ τ?ν κ. κα.
-θ·,,γ·ητην πά.ντο,τε) έν πλεfστιοις
πth; τού ς σ�χ�vπ ού;. τQ,ύ ς όπο ίtJrυς
'
... , �
� ,
ο
t
επεοιωc,,:,; ,α,ιεχα.νΨΙ α! ·θ,,r1σχεί,2ι,
ώς έχ τούιτ"Jυ
χ
,.ύτΟ εΤναι
το συμπ�?,:�;μ:χ. εί; ,ό bποίον χα
τχ
· ,λ·ήγει) χχι ό ;ν!,α,σσω'Ιι �ός 8έν
εΙ1i�� ά.πλοϋν τt σωμιχτε'ίl)ν �,, έ-:,αιt
?ι,._ iλλ' είνχι ίΟ :χιτέ ? 1. τι; -θ.ι? ·η
σκείχ, Ιοι:χ.κ?ινr,μέ•ι·η τη; Χ�ιστια
•ιιχη; χχί οιά. τη; ά,1α,6ιώσεως τω,;
iπι
.,ί1οωλο.λ,1ηιχων μυστ·rι?ίω•ι,
οΥΟιώκ1�ιυσ,. τι0ι>; σχι:.ιπ-ού; ' αύτης
'
'
r
�,
τινιες Ο.ε'i ,ειν�ι α.π)\.ω; εκπο λ tτι1ιrτιΧ>?1ι Χ.1.ι -ΠΙ}λtτιχ�ί ,&,λλ2 Χ:Χ.ί ,θ.,?·η
σκευτtΚ1Οf>).
Είνιχι ιόγ,ο.λιογcυμέ'Ιω; ΧΜ:χ.1tv.·�:-.τιχό•, το .σι>μ,Π&??.σ1,1.:χ. τ<Jιίί Χ. Κ�,1,
ώς
Ί,7,?7.Χτ·rι?fζ'1"ιτ·ος
-θ-·,ιγ-ιrτ�οii,
-θ.ρ·,,σχ.,εία·ν πίiσ1•1 lνωσι•; ά.ονθψώ1tων έπιοιώ:ι,ουσχν
-�θ-ιχ<Jυς χαί
11

1

οε ( ,.ι
1

"..

•..
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,
' �
'
τως
ωνι•Κ•ΟJυς σΚΟΙΠ'ΟUς α,,/,ες:t..?'Ι'η
,θ,·?• ''�•
'
• λ ησ,ια.:;,
ως
έιΠ'ι,<rr.μ,ο υ ιεκκ
fια;ς, lI ε9, α.ιτέ-? ω ό κ. κ:ι.-θ·ηγ ·ηg ,οιιά. νιχ ,μ'Ι) ύπά?ξ·η ούοεμία
ώ:; -π,?ο :; το συμι πέ?• :ι.iλία
6, τιο,υ έ-πάγετ<1.ι: «Κ<1.ί έά.ν ό
,θ,,?'Ι\σκεί:ι.
6.σ>mω·νι�μο :; οε•ι ε!•1<1.ι
wικ�
'
\
'
,,
tl
� '
�εp ο,σιο•ι εy;ει •αυτ,ο.υ :; τους v v,
' ς) Π'Οίοι ,εΙ,1:-1ι τ•ότε -οι ϊ::-t?α- . '
"
'
, ι:-1ς, τω•ν ο-ποιων
-rηρ, ες τη:; ν?·η,σκε
6
σωνι
τ:-1ι
σ
ε
σ
,ό :\1[<1. ·
,rε,? ί
, μ. :; ;>J.

Κσιί οιεοωτα.τ:-1ι Κ:'1'/είς εiν:-1ι ου
iΟ"Ι κ:-1-θ·η,γητ·ης τη:; Θεολ-ο, γ ί:-1ς
έν-ΤΟ11tί ζ·η
'!'Ους ΚU•? ίου:; "/.:'1?:t.,ηφ,ας τη :; -θ?·ησκεί:-1:; ,;:ί:; τούς ώ :;
ω, άπι�?'�-θιμ :�υ μέν�υ:; Ο"ΚΟ?tΟύ:;, χ:χ.ι
,ά.κόμ η 1ή-θ,ελ�·ν -θ;. ω9·η-θη -οδτ<οι
όtt'•OιXOt τΎ}:; -θ1?'r1 , σκ,εf�:;, ιοί όπ1οi'·
1 τ• :-1ι
με τούς σκΟ
τ,α.υτίζ•ον
• 'Ιt•ΟΙU:;
οτ:-1•1
λεl,ιJ"t'ω'Ι οσων σωμ:-t
, τείων,
μό):ιστ:ι.ι
οε•/ εiν:-1ι ν-ο·ητο•ι '/' άγ νο•η
,
. ι τ1ου φ:-11•ν,ομ,ένου της ,θ?·rισκεία.ς
ΙΧ!οιάιf>λητ,ο :;
ό?ισμο :; οέν ύπάπ.ει
, ύ
1 G:ι.?·η :; 1 Έγκυκλ. Μα.κ?'ΪJ).
(Λο
Πιiντω:; rl.:; έ-πιτ?ιχπη ει; εν,.
ε\f>ηλ,ον της Θ,ΙQλ<ογία.:;, ά.νταιπο
ρι"Ι6μ1ε,10•1 εί:; τηv 1t1?6σκλη�ν -του
et. κ,:-1-θ·ηγη,τοϋ, 'l!X ά.,να.φέοη ώ :; zα.
Τηv
ριαιχ�η1:ι.ς τη :; .S?·ησκείας:
έ.σιν τ•ου άν-θ?- ώπ•ου Π ?Ος
τό•ι
Θ
Το GίωιJ..:-1
- εόν ( 'Λ.,�ο?ο-υτσιος).
<rη:; ,θ,?'ΙJ'Ο'Κευτιχότ-rιτο:;, τη:; όποίς κύ9!ιΟV στ10ιιzιεί�1ν ε Ιν1.ι ό πό-θο:;,
ιπψο:; �.πο,λύτ?ω,σι•ι. Τ·ην G.�:ι.ι6-τ η
ΤΙ:'1 τη· 1tο
• •::ι..νu.:ι.τ•ο1t'οι·ήσ-ε.ω• τη• ά.
'Ιt!Οιλυ•τ ?ώσε,' :;·' κ:-1ί -τη ; ,ά.πΌ, :ι..λ�ψε�
�
_
_
ς τη:;
-θεοτ·η•το:;• . Την συ•1αντηισ:•1
'l'QίU ,ά,ν,θ?ώπου μ,sτά, τιου Π ?Οσωπιi) ΆΠ>ο,λύτ-ου 'Όντ•ο:; τii �rη;-θε.
, ί q.
'Ι"'ίj,ς ΙΠ9,010'ευχ η,. Την ά.π6λι, το•1 έ
ς�άιρ,τ-r1αοc ν του ά.v-θ?ώ-που ά.πό του
, 'Όντ,ο.:; �α ί τη'/ Π•?Οσ>'1.?'Ύ''tjι/,01τ, ου
γηον τη:; �ουλ
ο ήσεως Π,?ός το θέ
ημιαι Αύτ\Qυ. Τη·� 1tiστιν χ:ι.1 το
φισ,το!'f ν,ο'Ι κ, :ι.ί τ·ηv λ:ι.τ9εί. 1. ν
υ ώς έκο·ή.λωσcν· της π,ίΟ'τεως.
·Δι,α,γρ,:χ.φων ,ό κ. κ-:ι..-θ-ηyητη :; τιο,u :;
Τ.εκτ. 1'/α έξ «ύτω 'Ι
ο011rους
1

.σrι.

τ,ο,υ

1

.

. '
�
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'
'
,�,
sςεzr.ι
�,;ιχ� '.Jι,C-�tν ,ει; την χ<>ινωvι:1..'ί 1κχt τ�; εΊ:ι,σιτΤ1μ:ι;.
Τί ,,;. σχ�φ-θη χχινε�; Οιi 't;ς
,;2:-Uιε!φa!; 1ύτi;. :iλλΧ κ�ι Οια.
'
'
'
'
'
τ·η� π;,.,σ..JC �χ T1'i_ εt; -το�; σχ,ο�οο;
,"}υ Τ. κ:�.ι -.,,:ιυ Π?οστι-,υ,ιcμο, υ, ;
Ni ύπr.,θέ.σ·r, Χ:ι'Ι!ε!; 0-:ι Ολ� αύτά,
-'lj,o ι ·η :i•ι-η,-:�.ιφ·η έν ,ι� συγγ?άμ
p.:�.-:ι wϋ χ. χ:�.'9-ηγ·rι το-ϋ ώ; ά.?zη;
,, οϋ Τ. ,,;,ϋ π,..οο·r.λυτι,;-μο.ϋ άντΥι9έ
-:ω; Π•?Ο; ,η'; ύπ' άι?ι-θ. 9 '9-ε.μu.ι-ώοη σ.?;ι:ίΊ'Ι του την ,:iπ:�.γο?εοουσ:χ.ν
1ti,,τ-:ι Π?οσ·,1λυτtσμάν. -η ά.π{)σιώ
π·r,σι; τώ·,• Τ.'Ξ?t�?ιt11.-ι,,ώ 1 <>�; -θέτει
() Τ .. Οιi τ·fιν ε�σWι_}J'i μξλών, ώ;
χ1..1 't"J'U έ?ωτ·ήμιΜ();:
αΤfνχ τα
Π?h; τΟν Θεόν χχ-θήΧ�"ιτ�ο>, έγέ
�ιο•;τr, &τ:ω; 1οιουχολυ--;Jη ,οδτ"}; �ί:
,η-; έ!;:�.γωγην ,ι"ό•; Π'nl?υμένω•;
·σuιμ1t1c.?χσμ'Χτων;
Δέ,, Π?t0τfθ.sμχt ../ ά.πχσχιι,Χ·ήσω
,:i; �ήλ:�.; το,ϋ Ίλισ,�ϋ έπ' αυτών
-:ων Jφ.:ί,ων. Ό χ. Τ,?ψ,1tέλα;
dzcι.ι τi; ά.πbψc.ι; τ�ου. '1ιπολύτω;
r.ί/ι.λ�"; τε σεC>7..στ'Χ�, 1 έφ' Οσο·ι. iπ-ο
,
--;,Qιc'}'.-Θ νω'; τών ά ;ωτέtω 7:"'Χ.?Χ-λεί
·Ψ�ων κ1! -π��-σθ·rικώ·ν Ξ!; κ�τ' rlν
,S?ωΠV.ιlν �Ουv1 -:χ.μί1�ν, π�έπει '\ιi "9-ε
<υ�?"r•,9ι�ιί),; ώ:; κχ.λΎj:; πίσ-τεω:;. Τ -:χ. ύ
τχ.; i)J\ω:; τ� έ :;) 3tΜν σιcι" :ι! �1:.1r:ι-)...6γ'J:, ιc.ιύzt οε �J.6·ψ:;,..; Ελλ·r,νε:; κ-:χ.l
bλc,κλ·r;,?ο; Σz,ολ·η οέv -;οϋ τά; με
-τέeχλε, -θ-i -�-:-10 μω�ίχ. ν� Ot11..;o-,;,Ι
, ,
' ,
,..
G, ;
..,,G - tt
νω οτι '"'7.
·η,ο, ουν,
:�.το'Ι ν:�. ε'ΠιτυΊ:r, τ�·-,ϋτc.•1 τι ·η π.πειvότ-ιJ; μοιυ.
Ρ η' o·rr
'
"'),Ου τ?ι:ιυ-;·�
"τ::,-;...
ι,.ετι:�.ο,ο).
1:..:; r:J,A
�
('\ \
"'
)
'
α.
'tJ.r
ι
. :,σ , ες:�.γγε ,Μ,μεγη ,.,.:χ, εc;εvετ,ε
τr;•; Χ. Χ:�.·9"·Ι)γ Ί1τη•ι ,o:i; τ�.λ:�.ιπωοί�:; ουσ-ο-:χ.στ:ικ τ(;ιuς.
•J.ένω
Il ά•ιτω:; έ,; π�ι:ικ,
't" τοΜ()\ ειϊ
,
'
....Οε'/1;
ν":L Π(�στε,θΊj: r'Οτι -οί ,.Γ. ά.σ�,;,Uν;r11: εi; τi έ�γ�-στ·�tιi τω•;
"'J":L crε6ωντ:ιι τ;_ :; κ1.)�·'η:; πίσ-τεω;
- επι?ιt"'9ήσει; χ Χt τ(Χ.;
• γ•;ώ!}Ι.Ι":Lς Χ,.; π
-θ.�·r1 σικε'JτιΥ..'Χ:; Gε61.. fω; τών &.λλω•;.
Π ιστεύ')υ'J Οτι τό Άλ'Χfθ.·ητ<J ν εί
-"'J'Χ.t ίΟ�ό:-.,,:; TOU Θει�υ μόν�ν. «Ό
Χ?ιστb:; ,εΙ'\1-:χ.t ·fj iλ·η'��cι:ι» ' έ�c; οο
' ,
,
...χ1.ι ,ο ν,ε•;,ο,; -.�ϋ Πωπισψ.;ίί χ:�.τ'
('\,

1

0

I

...

I

ρ

t � / {'\

ι

Ι

1

α.υ-.<",υ. ΊΙ WΙι�ύτη Β' άνιοχη
�
\
' \
'
,
'
ε,π,ιηsιπει εις .α.υ-rου; να
ιοουν,
,;ά ύGρ(ζ(JΙΙ)'t•
ν' σ.γχ,θ.εμ.:�.τίζο-1111,
τού; άr.ιτ-ιι' ?ΙΟ"ΙΙ•οοvτ:�.-, Ο7Qως σ-υυ.ι�αι!
'ΙΞt είς συγχεrιψώσεις π,ο,λύ γνω,..
σ-i,; s:i; τbν χ. χχθηγ-r,τήν.
Η ΠΑΡΑλΕΙΨΙΣ
ΤΟΥ κ. Κ.ΑΘΗΓΗΤΟΥ

\
�'
"'" ' tt
r:Ι ο·η ομω; οε-; Π?'οχειτ,αι Π,61)1
,
-rου,ων. "λν έπ:�.•;sρz.ωμ:t.ι έιπι 't'(J,U
?i ω οι� νά Βια;,
-θ-&)JΙ:7.Τ'
,
, Π ττ
, Ο
-τ�υπωσω Π'X?:i.πovov χ:χ.'ι σ-r,μειωσ-ω
6:�.?υτ:ίτ·Ιj"Ι π:�.,?:χλε,ιψιν wίί χ. χα.
,θ. 'fj-y-rιτ,oo.
Ό χ. ,χ:�.'9- ηy ·Ι)τη ς δέν έπωφελή
χι?ί:�.;, την ό1t1οί:�.ν π;ρ,ο'9- η' της εύχ
- �
\
, ,
σεφε?:t. ,ει; αυτοv οια της οιατυ1tώα,εω; έν τιί'J ΙΧ ?'θ.?φ ψιυ π,ο.λυσι:Ι.ΠΙΟ?ιώ•; vά. οιχλευχάrΤ·η
?ί-θιμων
,,
'
- ...
'
,
,:�.υ-:;ι;. c χ του οι:ιφευγη α.?,:�.γε
r ,ν
'Οτι έχσ.στ·fj τούτων θέτει έvώπ,ι0
1 , Οστις
π1.-ντΟ:; ειύσ�ε1d�1ϋ:; Χ?ιστ�1):ν·οU
1.:, σ-θ:ί-ιετ-:1.ι αλλω; τε τό,; έαυτόv
ΤΟυ 1Χ7.'ί0'ί 'Ι:Ι. ύrοο:ισέλ,9.η ε1ς την
με,1.,!;ύ Θε,ολιηιχη; Σχολ, ης χ,,.1 'I
•?':JJ?i'.W'ί οι:�.φωνί:�.ν, άv:�.πόφευχ-wν
,ί)ί),φ.ιμ:ι. Δια του ri? θ ? O.U !,IJOU πα.!
,
ι
'
ει:; οσα.
tειχ�ι τ� μι1 απ�ντ·r1 σι;
έλέχ,9.η'Π':ι;,ά τοϋ χ. χ:ιθ·ηy·ητvϋ,
σ:�.v έ-; τ'ί] συ'Ιε';τεύ!;ει τ·ο,υ, άλλα.
-πtΟ π,..•ν-τό;. έιζ --r1τ.ϊiτι0ι �η· 7t,:1?ΙOΧ'"IJ
τΤ1 :; συνΟ ( '�1,1.Ύ}•:; τ,"J,υ Οι-Χ. τ·}r; �ξο0-�ν Θκ 'τοϋ ιiΟυ-σωπ·ήτvυ Οtλ--�α
:'-?;, τb όιπιr.ιίον μ.�ι��ίω; ,θέτουν αί
ΘΧ της ύπ,-,στ-ι1;,ιζομέ•;-r1 ; ύπό wίί
χ. χ 1.1'19-ηγ-ητο, ίί ά.πόψεως πηγάζ,ο,υ•
'
σ�,.ι α.π,ο � ι ,.ι.
Ι

,ο

.

(',,

\

.

Ι

το

tf

ΔΙλΗΜΜΑ

Ν :i ο ε;ι_,θ.1;,ϋν λ,οιπόv (j1 εύ01ε6ι'ίς
Χ?tστι, αψ;ί π,ειθιJjJ.εΨ;ι εί; 3σ,α ό χ.
χ :χ.'9-ηγητ·ης x,:i.\ οί τά. α&τ;, φιρ,ο..
•;οοντε,ς, λέγου,v χ,,; ηά.φου'Ι π-ε,ρl
ιίσυμ6�6&,..
τ,ο,ϋ Τ. ώς -θι? ·ησχεf,:�.ς
σ-r,ι:;υ 7t.?ό; τό,; Χριστιανtσψ.)'Ι κ.ιιl
1t,ε.?t των Τ. ώς έz,9.ρώ,,ι '!!Ου X�cr
στι�'ΙC�JΟ>υ χ,1.,i
τ'ίjι; Ό�θώόξω

..ι.

.,,
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�μ.η

ησ!.α.ς κια.1 'Ια
λάΌι;.υ,1 ύ1t'
ι!'Ι τας ιδι,α/)sοα.ιώσ:ε.ις τω'Ι
Τ.
\
tι
1
'
ι
eιρι τ-ο,υ. ·ο-rι εινα..ι πισ"!α τεκwι,
7\, Ό? 'θ,�οόιξου 'Εκκλ. ·ησίας, bμ,ο
y,οίί'Ιτ,ες -ro σύ μ,οολ101ν -της πίστε
ς; Ούο' οσια. π:ε?ί ,α.ύτω.ν έγκ,ωμι
''t&οο,τιχα ,άιπιοιψα..ί'ιετα.
, ικ·η
, ϊ ·η Θεο,λιογ
. χ,r;ιλ·ή;
' λλά, τότε . . . 'Όλα.ι αύταί αί
• ί Οισ.'J<Οι
:'1tψt)ι\ΙrGιμιοΙ ιίίχο1 ι κα.ί έκλεκτα.
ια,1, αί τόσ,0 1 'Π'�rλυ
εύ,1,0.ηιθε'ίιrο.,1
m-α.ρα της Θε!,:χ.ς Χά?ι-rο,ς. "Ολο,ι
:0.l);'r•O'I ο,ί μ,εγάλ!ο•ι μJου, CJΙΟ•υrηο!, με
·τα -θε!ας έ.μrπγεύCJΙεω;
έικκ
, ληιrια
•ΙΟ'τtΚ,ά τω'Ι 6η1,1;ι,ο.υ?γ·ήμ,:χιrια, -οί ό
"Πlο,ίο• .t οι,εκή?υσσον οτι Οιtα της έ
"Π'tκ,λ·ήσ,εως της -θεία.ς χ,ά?ιτο, ς κ•:χ.ί
:�ης 'Πι?Ο• σ:• ειυχης έπετύγχα., •ν•Ο'Ι -rη'ι
, ς έγκα.τέ-4,πvε.υσι"Ι, οτ,ε. :χ.ϋη1 του
λειι-πεv·
' "Ολ
' 'ι, το' σνν•
' . ,οι •αυτιο,
' ο,λο'Ι σrι ε·οο•ν τω'Ι χλ·η?ικω,1 τη; 'Λγγλικ·':1.,
·,;ιικηις 'ffiκκλ·ησία.ς, μετα.ξύ των ό
'ΠΙΟ-ίω'Ι CJΙο-φο,ί -θ,ρ·ησκ ειιο,λόyο� <ιί ό
wο,ίο,ι οι,α.κ η9,ύσσ1ουν -r·η"Ι Τ. ίο, ιό- τ-ι,
-:rrα. κ,α.1 μά.λιστ:χ.
, ώς συ.μο&.λλ,ου, σα.ν
, ..ιε.ίς τη'Ι έπι-rυχε.σ,i?:Χ,'/ έπ:τέ.λε,σ�:ν
των z•ριστια
'κα-θηχόv
, •ιικιων τ,ωv·
τω'Ι, της Ά γγ,λικ ανι, κ η;, έπ,αιv:χ., 'λαiμ.Όά.νω, 'Εχ1κλ·ησίας τ'l}'/ όπ,ο,(α,/,
-rόCJΙO•V τιμ
ι α. Ί} ·η•μ,ετέ?:Χ. 'Q?,9όο,ο,ξοι ς.
·�ο Οίκ,ι ου. ,μεvικο; Η α.'r,?'ΙΙΧ.?Χ.·ης Βα., 
�ι.λει,ο.;, ιμvημ,01vεύοιΗ'Ι τουτ,ο"Ι μ.ό
�ν, έφ
. ' 0001\J τ�f),J Τ. αύτιοU tΟιό
·-rη-r:ι e!;Ύ'ι?ε ιrο,Όα.?ω·τάτη έ.φημ,ε?f·ς.
'Όλο,1 ,αύτ,ο,ι ,011 Βα..σι,λείς
κ,:ιί
?ίγκ
, ε; τη; Μεγ. Β?ετα.'Ι'i'tκης
Π,
ηπ
•<Jιι tΥΙtε?α.σπ
, ιστα..ι
υτο,κ,?ατ101?tα.ς,
ης πίστεως, -rων όποίων ή εύιrέ.!,g&ι,α.. είν,α.ι ΠΙα.σίγ•ιωσ:ο•;.
"Ολ,r;,ι
α.ύτιο,ί ,0ιί Βασιλε'ίς χι:χ.ί Π οόεδ.ο()ι
ί&ι,α.ι-.έ?ω, ι0έ τώ·ν Ή.
9 α.-τιω'Ι,
π Α., ό Βα.σιλε,υς Γεώ.?yι(}ς ό Β'
·της, Έλιλά10ιος χ•α..1 Π?iγχηπες αύ
ΙΙ ρω-Θυ
·-r'ϊ'ις, οί 't'6σιο1ι Τέ1κ-r1>'1ες
U!?γ,οιί της ΈλλάJοιο;.
'Όλη, τiλο,; -πά.'Ιτων, ·η πλ η.-θυς
ωιv έιπι. λ
ύ=υρ
. έχ-rω,ν 'Π'Ολ•t'rω'Ι,
""ν, κα,9.ηγη-rωv, οηιμ1001ωv ύπ-αλ11

1

1

:n

1

t

f

\

;ι-•

, σ. τιιχων κλπ.
,λ·ήλω•ι, οι,χα.
.,.'Α)Jλα τότ.ε. ισλο• ι α.ύτοί των όπιο,ί
ων ·η Τ. ίοιότη; οε't ού'ια.τα.ι
'Ια.
,
τε-θο'ί\ έν άιμφιιοόλφ, .Ι,ια.ι ά.,ιτί;οι
-σ-r,οι, έz"8?01 t• 't'Tjζ 'Εκκλ·ησιια.; ΥJα.Ι
τ,ο.ίί Χ?ιστι:ι,;ισμ.οίί, α.ί,?ετικοί κλπ.,
ά.λλα άσυνtείοητ(),ι κα.ί 'Ιt'Οιτα.π,ο,ί ώς
-r·ην -θ?·ησκείαη
έγκ,α.τα.λειίψα.ντες
,
' '
"'
\
r- ω·ν 'Πατει?ω'Ι τω'/, ,α.κο.μ.·η οε κα.ι
κα.ί
' ς, συζύ γιου;
,
,
-θυγα.
τά.ς 1μητέ?α.
τέμς -rωv, άφοίί ό Τ. οέν οέχε-...
. ..... ' ., "
,
�α:;ω
τ�, γυ1 ν�tΚJ_"JJ; ιου0 α.ι-.�091.;
�ω'/ 23 ετων; Τι πη
ιε?γο;
τφ
ον
,
τι -θ1?ησχε, ί,α. !!
«Αί άπο?ί-χ.ι ΟΕ'/ ηCJΙα.'Ι οευτέρ,ο,υ
λό y,ο υ αξια.ι». Θα έπείσ-θ·η ό εχων
ύ10' Οψ!''Ι τα ιάνωτέ 9,ω άλλα Κ1�1 ό
χ. ,χ,α.-θηγ·ητ·ης ν1,1μίζω οτι αί άπ,ο.
ρ, f1.,, αί έ,J τ<t} ά�-θι?<.μ τ�ου Οι�τυ
-πούμε·vα.ι, έξ ών 'Π?Ο' Όά.λλει το ά.
Ουσώπ·ητι�1ν αύτό ιQ[λ·ημJμ,., Οέ"J «,εί
να.ι οευτέ?<ιυ λόyr,υ αξι::t.!)) κ,α.ί μία
ά.πάντησι; - έπtό:Χλλετι ,.� έ :ρ ' ο�ν
ι
"
,
'
•
,
ι
ει;•ια.ι ου
•ια.τη, ε'Ι\Ο,!ιτ,-.ι. ο, υzι
μω;, πtΟς Θ,z,:iU, ώ� έχεfv-ι1, -η Οια
λ�μb&:ν,ουσ,. Οτt εΙν�t ο ? "f'-'ΙΧ της
'Λγγλικη; Υ.::ι.ί της Γ'::ιλλιιχη; rπ,ο
Π?Ος
λιτικη;, ,ά.λλα.ξ,οΠΙιιrτ·ησ1α.·1τ:χ.
eςυπ·φέτ·ησιν -χ.ύτης. Τοι::ι.ύτ·η ά
πάντη,σιι;, ν,cμ
ι Λζω, 3τ� -θi ύπεbfbα
ζε τΟν Ο,::ίλιογοιν ε.ί; έπιiπε&ο'J ά.1t1:xr
ρiOzx τι()ν έν τ'Ώ zθ,.μ�λότ·rτ; -τ10 υ.
ιΡ sο,:�ω;
Θ'� υ-τη.
' - 1z,s: �
Ρ ι
ι
Ι�
�t;
ο_" tες�
&ο,; εκ τ•ο,υ &, ιλ-ιγμΙJ.:ι-rο; -χ.υ,ου, α.v
ή ό ? ,θ!:ι1Ο�1ςιι� ιΟΟν,εγνώ ? �ζ� τΟ Άτης
λ:ά-θ-ητσ,1 τ<ιϋ 1t�οχα.θ·ημέ•1,ου
'.ΕJκκλησία.; της Έλλάlδο. ς, όπότ,s
t
,ι
,θ, ί ι
ι
\
t
χ�
·11, εJ?s.υ-ι; α ητ
μ τ
ι �
, ? αι �? �μ.,:_
1
tε ? � U;tΙΟΊ..?Ε
,'Π�σ,τι; αΊΖU ε?Ξ.υν·η:;
ωσις κα.ί ΟΕ'/ ,θά ύπη,�ϊ_Ξ καν Οί
λ·ημψ.α.. Θά ε, lχ,ε οέ -rότε χα.ί μi'Ja'I
6αα.ι10λ
, •ογ
, ία.,1 ·η ουσ:μένεια. της 'Εκ
Υ.λ·η,σ,ί,α.ς τη; Έλλάο,ος π,ος τον
Τ., οΥ.::ι..ν εΊ,ει ·η· Κ:1.-θο�λικ·η 'Εχχλη,
ιrί:ι, κα.θ' οτι ό Τ. -θεW!?�V ώς ϋ
rπα.το.ν άγα.-θrη την έ.λ ..υθε?ία.ν σκέ�πο
ψ �ω; •και' συν�ιιο·ησ�ω;
'
. ' τον
' μ�-'
'Ι'()Ι'/ πε., ?tΟ?•ιCJΙμοΊ τη; πισ--,ω; ε, ις
το'Ι Θεοv κ.α.ί τ·ηv 'Α-θοονα..σία.v της
1

ο-
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Ψυzη:;. οεν ./Η ά.-ι<rιώ?ι ζε -ό Ά
λά:θ·r,-;ΙC"Ι'ι ,:ι ύτό.
tH είλικ? ίνεια πiν�ω:;
έ πι6�
λει ,, · ά.•n.γ•ιω?ί<rωμε"Ι 1rοσον zρήσιιμnν, ει'J'--t
�ι:; ,:η-"Ι 1tε?tπτωσιν
-σ,ύ,τ-ην ο ΕΧ Cλ THEDRλ ά.λ:i-θ·ηwι" -rου Π ά.1tα.. α.•1 χα.ί ύ-πη?ζ:Χ.'Ι
Χ�?'Ο'C-ν,ά.λια,
&ttιίΌ,ι ε!ς τΊ)ν πε,
,
'
\
'
Ρ,
ριπτ-ωσιν 7-,r,;η το,υ ΤΟ ·ηfl:,=?*οητ·η�
,
σ·1Ν; χω.,,ι:; μα.λι�:χ. ΨJ. η:.ουν συ
ν,επιΥ.kΛΙJι?ΟV γνωματ::υ<rt'Ι ττ,:; Θειο
)J�γιχη:; �χ,ο,�,η:;: &πω:; ε,Ιι.ο'� οί �
μετε?Οι 67 t�?:1.?j'_,:ιι
εν αγ-α.στ-η
x:x.t ι3λω:; άσuιv-ή-θειι μετ:ι:ζύ 7ω·ν ό
κ:ι:7�
μοφω'Ιί q. 4,.φ,1�ισ�έ-,1τε; έ--1
Τ. Π ?1ςΙεt τω'Ι.
Κ:χ.1ί έντα.υ-θ� π�οβά.λλει l·n αλ
λ-σ 1tiν-θφYJ'I σ·fjΙJ,�ίον τη:; π:1.ρ'
μί"Ι -θλ,ι16�?α,
Π�α.Jγμ.α.-:ι•χό τ-η τιος.
'Αλλ' α.ύτό ηί τόσ,.. α.λJ..:1.
ά.
φοφaιϋν τ�ούλiχ ιστ�,ν άμ έσω:;,
τό
,

•

\

Ι

α

\Ίl

-r,οιυ

·iJ

οέ,,

.

"'

ύπό <rυζή-τησιν -θέμ.:1..
ΕΙν·1t θ.λ1bc.ρ<Jν τΟ ,9έ� ττjς δπισ-'?α.τεύσεω:;
ά.λι.ευμ.έ,νων μ� v
σχοοrο ν μόy;θ,ο"Ι λέξs.ων χαί φράσ
ων ει:; "3.γω"Ιι:ι. εW1.'/τιο -1 ου μον,ο,.,ι,
ά.•ιυπ�φιτω•ι έχ-θ?ω'Ι -ης 'Ορθιο&>
ξί:χ.ς. ά.λλά. τ�ο ύνα:vτίο"- Ι δ.ε.δηλωu.έ1
'Ιων πισ-ώ;ι οοt:1.Οω'/ αύ-rης :,,.α.,θ, 3νι
υόνο•ι συντ,s.λ,ουνιτ:χ.ι πε.ρί ήμα.ς χα.'
τ<όν χό σμ,οrι έ•ι γ!,νει μ,εγ-α.λειώοε�ς
έιξελίξει:; είς τον Π"/ε'Ι.>tLατιχόν χα�
χο,ινωνι•χον τ-ομέιχ. 'Ακόμη θέ θ�ιο..?ωτε?:χ. ·η οι:1.-ιtιστωσις της αιπιουσία.ς τη; Έχ1χλησ!,:χ.ς ά:πο Κνα. rJ;;.,,...
λον ά.γών:χ., 3στις tιε!;ά,γε-χι χα-.α;
τ·η ν τόrrο•ι Χ?tσιμ ,ο.ν ,πε?i•οοο ν της
ά.•1-θ?, ω,πίνης ζωη; !l'ετα.ξυ του Χpιστια.1νι OΊJ!OU χ α.ί δ,εδ·ηλωμs νων δια.
'it?υι;ίων ,έχ-θ,?ω'/ α.ύτοου.
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Έχάσαμε τc,ν 'Άνθρωπο! Τί σu·μφορά !
Ό κόσμος αψισε τα σπίτια, τίς δουλειές,
6γηκε στούς δρόμους μ' οργανα και τούμπανα.
Τόν 'Άνθρω'ΠΟ.. . Τόν 'Άνθρωπο, να Gρouv.
Κανείς δέν ξερει· τόσο ξαφνικα
εγινε τέτοια τρομερη διαπίστωση ...
Διαδόθηκε μεμιάς στην πολιτεία
σαν κήρυξη, πολέμου, σοιν θανατικό.
Άρχίσαν οί καμπάνες να χτuποuν
κι' δλοι να ψάχνουν Gάλθηκαν μέ βιάση.
Τόν "Ανθρωπο. . . Τόν "Ανθρωπο να Gροuν.

.t

θλιμμένοι σα να έχάσοψ την ψυχή τους,
Ποιος πuρετος τοvς πηρε τα μυαλά;
Ή σκέψη πιά δέν είχε χαλινάρι.
Που να τό- Gροuμε; Ρώτημα Gαρύ
πού πυρπολούσε μέσα τήν καρδιά.
Που να τόν 6ροuμε; Χάσαμε τcw 'Άνθρωπο!
Χωρίς άξία τώρα δ Gίος μας πάει ...
Κάπου θαναι κρυμμένος- μα κανεις
δέv ξέρει που και ψάχνουν και ρωτουv ...

( «Δ(,1:,,..�ιi;»)
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Ε I ΝΑ I καvεiς απο τους άνθρώ\
,
,
� '
,
, ποvς ,ευχαοισrrηιuενος απο Τον -nροτrο
�· . 'TOU βίου του; '1 δίως άπο τον τρόπο
τού ΠVΕΙUΙματικοu 'TOU βίου; Άπο 'TOV
it τρόπο της πνωματικης 'TO\J ζωης;
� Δη�λcl'δή, Ίιmάρχει άρμΙQvία μεrrαξυ
των έJκδηλώσ,εωv ,-ού βίου του και
,: έ,κείν<.?ν ΠΌU θα έπιθιψοuσε vό: πα
' ροuσιόiζη ·σαν πνευματικος άvθρω
,. πος;
Μάλλον οχι. Δ.ιότι εΤναι στη ψύ
;
'" ση ..
ανθρώπου vό: λαχ'Τσpά για
/, μια εόyενrοτερη, για ιμιό: mλ,ηρέσπ:ρη ζωή-.
Ζωη άπε�λευθεpφμένη
dπο τις ,μικοότητες, τίς ά:aλιότητες
• ,και τις δΟΟ'μεύσεις πού πε;ριο,ρίζουv
' · την έλειυθφία του πνεύματος
την
�-- ειλευθφία της σ,κέψεως κα:i της δια
γωγης.
�:
ΕΤ.αι παvαvθpώτnιvο
,-ο α'ίτη1μα
��- για ιμιό: πληιρέστεpη ζωή, Ιδίως '!"ο
',- αι'ΤηΙμια κάθε πvευιματιιωu ανθρώπου
για ιμιό: τrληρέcττερη
mιευματικη
;..'

)

ϊ
i

-rou

t.

1,:

ι�ωή.

�/;, Τί εΤναι &μ,ως ό �λεγόμεν<>ς «πνεv
v_.ι'' ματJΙΙ$ος άνθρω πος�;
_,Ειίναι 1ΤJΡCG'(1ματικό: μιό: αvω,-φη
-έ!κ(δή,λωση Της ζωης, με τάσεις φι
1
ί ' )Ιά!λ!ληλες ικαi ά�λτρ<>υιο ·ηκές, η κι
), -yε.ί'ται ά'TJ"Q την έl,,α:γώvια τφοσπά
•. 'θεία:.
έπιβάλη τον έαuτό 110V, τον

ι:

_;-•

.. ··,

rνσ.

. όποιον 'ΤΟΠΟθετ·ει στο κέντρον 'Τ'Qί)
Σuμπαvrrος;
'Αναγνωρίζει σε δλους τους συν
ανθρώπους του το ,ίεpο δικαίωμα της
i:λευθερί.ας Της σκέψεως και κιρίσεως
η εΤvαι ιμισαλλόδοςιος και έπιθυιμεϊ
vό: έπιβάλη την πνεuματικη δεσπο
τεία του έπάvω στους άλλους;
Είναι ενα έξευγεvισμέ�νο τφοιοv
πραγματικού πο�λιτι,σ,μΌu, ΠΌU β·α01ίζΕΠ1α:ι στον άιλιληWοσεβασμο
ΚΟΙΙ
στηιν άρμονιικη σνμβίωση r<αι συν
εργασία των άνθpώπωv, η εΤναι ενα
έκψυλισμέvο προιοv χρεωκοπημένης
κοι<νωνία:ς, στην όποία έπιικpατε'i ό
vό.μος της ζούγκλας, το δί,καιΌν τοΟ
ίσχuροτέpου και ε vας άvη�λεης αντα
γωνισμός;
ΕΤνο:ι
άvθpώ:πιvοv, ον που
γαπά 'ΤΟUς συνανeοώπους του ΠΟU
χαίρει για τη χαρά τους ικαί π· ονιε.ϊ
για 'ΤΟ\, πόn,ο τους, η είναι εν::χ άv
θρωποειδές, που ά'γαπ6: ,μάνον τον
έαuτό Του και ιδέv διστάζει vό: πα
τηση έπί πτω•μάτ:ωv;
Τό: έρωτήJματια αύτό: εΤνα:ι ού.:τιώ1δη. Δύσκολο v' άπαντήση κανεiς .<α
τηγορηματικό: κtα:1 vό: πwιλάιβη στην
απάντησή του διλοvς τους άνθρώ
πους η ικαi τον ϊδιο,., &νθiρωτrο σε
όλες τις στιγμ
, ες rτης ζωης του .
Γιατί μrοα σέ κάθε άνθρωπο συν-
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ιπτάρχει ό ό:νώτφος κα1 ό κατώτε
ρος έαvτός, ό Θεος καί το κτήνος.
-Αλλοτε έι6η,λοϊmχι ό ενας. αλλοτε
κvριαρχεϊ ό άλλος <<Ού γαρ δ θέλω
"ΠΟιώ άyαθόν --"('ράψει ό Παύλος
"Προς Ρωμαίους-, άλλ' δ ού θέλω
1<ακόν, ΤΟΙJΤΙΟ πράττωj).
Πνει.,•ματικος
,εΤναι ό άνθρωπος
.στον όποϊον οί έκδη<λώσεις που ύ
"Παγορείιει ό άνώΤΘ_DDς έαυτος ΚU
ριαρχουν άπέvαντι των έ,κδηλώσεων
""Τοίι •:ατωτέροu έαuτοϋ.
Ή άποκάλVψη ,και κυριαρχία τοϋ
-άνώτεροv έαvτοϋ εΤναι το π,ρωτ-::ι
6ημα έκείνοu που ,λαχταρ& για μια
,w..ηρέστερη ζωή. Δεν εΤναι 6έ6αια
δννατον να rrην ιέπιτίιχη άπο τη
μια στιγμή στην αλ,λη. Ή έπιτυχία
θα ε'f.ναι άποτέλεσ,μα ,μσ�κ�ς προ
σπαθείας •και όδι.,νηρων δοκιμασιών.
'λλλc'χ οί δυνατότη τες τής έπιτuχί
ας •ύπά!οχουν. Άποορέοuν άπο τις
θεϊες δυνάμεις τοϋ άνώτεΡ'ΟV έαu
τοϋ μας.
Πρέπει να άποκαιλίιιιιωμε
τίς θεϊες δυνάμεις μας, να τις .άφU
πνίσωιμε, να τους δώ::rωμε ΤΟ π,ρο6άδισψα. Έξ ά)J..Όu, να περιοpίσω
•με Τ� •κτηνώδεις τάσεις μΟ!ς να
τις δ001μείισωμε, να τις έξαφανίσω
,με. Και τότε, ταυτίζοντας τ11ν ϋ
παρξή μας Π!)Ος τον εύγ.ενέστερον
οοuτόν ,μας, θα b<δηιλώσωμε �u
ματικώτερες τάσεις, θα όδείι::rωιμε
για να γίνωμε ΠΟCΙ'Υ'ματικα έJλείιθε
ροι. οοσιαστικc'χ χ.οryσι•μοι στους άλ
λους, εύδαί, μονες και e�:ϊοι.
Τότε
,μόνον €ο: γίνουμε wραγματικιοι �Αν
θρωποι.
Ή ,μ:λέτη ,οϋ δρόμου προς τον
εύγενέστερc,., rrr.ι.rrόν μας πpέπει νό:
ιμας άπασχcλή:,-η •με ;φωταρχι,κον
ένSιαφέp::>ν άν 3έλι.. ..1.;: νc'χ έπιτίιχω
ΙJl!Ε ,μια πλnι:::::rτεπ tωή.

Το

Δελ;ικο ρητο «Γνώθι σα&
τον.1> θά, είν;:ι:ι πάντοτε ή άφετηρία
μας. Ό <'iνθρωπος όψείλει να γνωρί
ση τον έαυτό του, ιvά λά6η έπίγνω
ση τής άληθοϋς ύποστά::rεώς του,
γιά ,,οα •μπορέση vά ένl!Οήση τονς
σuνθρώποuς του και νά τους άγα
πήση.

.....,,
.,

'Εξετάζοντας τον ανθρωιrο στηv πραyμm-ική -rou ύπόσταση, θα κα- '
τaλήξωμε στο σνμη-φαΟΙμια ότι εΤvαι
1<'αθαρο πνεί'ιμα, ψυχή η vοϋς (λίγο '
ένδιαψέρει ή όΙ,ΙQΙμασία), ,rou έι1<15ηλώ
νεται στον φυσικό οώσμιο rμε τρία t
όργανα. Μέ ΤΟ σwμα, ,μέ το θυμικό,
.
με τή σκέψη Με ΤΟ σώμα ένε,ργεί
Κ'αι διχεται τους έξωτφικιοuς �ισμοίις (•ολέπει, άκοίιει, α!σΒόιl,,εται
πόνο η ήδονή, ζέστη η ιφϋιο_ πείνα, ι
δίψα, σεξοuαλιι<ή άνάΎ'κη, κοyραση). iι
Μ ε το θυμικό -,rou ιοί άτrοκιρυφισταί πνεvματισrαι κα1 Θεόσοφοι το 1
1
όνομάζοvν «άστρι,κο σώμα>-- δέχε- • �
έ,ρεθι
ται 1'0Uς σul'αισθη,ματικους
στμους ,και άναπτύσσει τις έπιθuμίάντιπαθεϊ, άγαπδ:,
ες (σvμπ-αιίεϊ,
φθοvει, ,μισει. ιύπφηφανεύεται, φΟ- '
6είται, αφοσιώνεται). Με τή σκέψη.::·:
-wου οί ,ά,το,φuφισται τήιv όνομά
ζουν «νοηιτι•κο σώμα>>-- δέχεται τους
νοητικούς
έρ.;:θιc,,μοίις,
συ)"Κlρίνε�
c,,κέπτ�ται, έ11θvμειται, προβαίνει σέ
λύνει προ6.λήμα-rοι, · !
σvλλογισιμοίις,
άντα.λλάσσει ίδέες,
έπεξε,ργάζεται ·
r,
ήθικες Εννοιες.
Αύτά τά ,:ρία ό�γανα έ,κδηιλώσε- , ,.
ως �οϋ πνεuμαπος η ψυχής στον ον--�
νη,θισμένον άv6pωπο δε..ι εΤναι οϋτε �
άνεπτuγ1μιένα,
οίίτ·ε ένα,ρ,μ•cwισ,μένα. }
Και τότε ό αν&,οωπος άγεται κα:1
ψέρε�αι, άλ.λοτε άπο τις άνάγ,κ,ες ,w ;\
σώμα'!'Ος, άλλο,τε άπο τίς πα1pοpμή
σεις τιοίΊ θιιμικοϋ, κ
, αι σ=ιώτατα
άπο τις ύπαγορείισεις τής σκέψεως.
Τοιουτοτρόπως ό ανθρωwος κνριQ;ρ
χεϊται άπο τις άπ,οκτημένες συνή
θειες τοϋ σώματός τοv, άπο τα ΚΙV
μαινσμεινα πάθη �ου, άπο τον καθι
ερωμένον τρόπο vποτuπώδους Λει
τουργίας τής σκέψεώς το .
uΕτσι
y
άμως, ό άνΘρωτrος δε,γ εΤναι κίφιοι;
τοϋ έαuτοϋ του. ΕΤναι ά6ouJ.Jov όρ
γανον τών συνηθειών τοu κ.α1 τ{j,/
παθών του.
Δεν εΤναι έιλείισερος,
οίίτε ,και ένά,οετος. Σ' εναιν τέrοιον
ανΘρωπο ο1 άτrοιτήΟ'εις του σ�
...
τος, οί παρορμήσεις του θuμικου
και οί ,ύπαyορείισεις της διανοίας
σvνrrθέστ�ατα
άλlληιλοσuγκιpοίιονται '
και δ ανθρωπος παραwαίει, ,μή γν�
ρίζοντας
ποιον δρόμο ν' άκολιοv,1θήση.
'Αλλ' δ φωτισμένος άνθρωπος θ�;
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ΙΛΙΣΟΣ
' .«άνη 1<άιθε φορα την όρθη rέπιι>νογή ,
ι.:eκ�οντας
έJκ,είΊνο πού ΙκQ1\.ΙΟ'Τrοιεί'
4Ι'Ον 'JΤ1ραγμαιικό, τον άνώτε,ρον έαu
τόν τοu, τον έν ,έαvτφ «Θείον u Αν
•θρωτrον,, τιοϋ δ'JΤ10ίιοu οργανα ικδη.λώσεως σ.τον φυσιικό κόσ,μο εΤvαι το
φvσιιΚ'ο σώμ•α, το •θυμικο ,κ,αι ή σκέ
φη. Ό φωτισμένος· αJ\Λθpl',.ΥΤΤΟς δεν θα
φpοντί,σ, η τόσο να 1,κανοποιήσ,η τις
άνάyικες των όρyάνων. δσο τις ά
•11άγκιες τοΟ «Θείου uΟνrος», το δ-rrοί
�ν έξυπ,η,p.,τειΤ'αι δια των όρyάνωV.
Αύτο ,δέν ση•μαίινει δτι θα πcφα
μελή,ση ΤΟ ψι;σι,κο σωμα η θα κ�ατα
στρέψη ΤΟ 'θuιμιικο η θα πειριψρονή
ση τη σικέψη, άλλα ιδτι τ!ά ιδώση σε
Ι<CΧ'σένα άτr' αυτά τα όργανα την
'Π'ρέποvσα ση1μασίια .και προσοχή,
ώστε να έπιτύχη την ισοστάθμιση
και άριμιονική σuνeρyασία σκέι!ιεως,
θvμικοΟ καi σώματος, yια την έξu
πηρέτηση τιοΟ άνώτεροu, του εύyε
vέστεροu έαuτοΟ.
Δεν πρόκειται, σU'\Λεπως, να περι
ψ,ρονηθη ΤΟ φυσι,κο σώμα ,και οί φu�
, ές τοv λειτουργίες, π�ού ττ,ρέ
σιολοyικ
'Π'εΙ ιrά ίικ1ανοπ1οιοΟ,ιΠ'αι λογιικά σίιμψω
·11α ,με τή σοφή επιταγή της Φύσεως.
Ή ,καθαριότης τοΟ σώματος_ ή γu•μvαστική, ιή φvσιιολοyική έγικράτεια,
ή ι�α>σαpή 11ριοψή_ ή vόμι,μιη ίικανοποί
ηιση -rών ισεξοuαλι,κωv ,άvαyικων,
ή
4Jιpοντίδα για την τήρησ,η της ύγι
ξινης 1'00 σώματος εΤναι πρωn:φχι
κες vποχρεώσεις
του ψωτισιμένοu
άvθρώποu.
Είναι σψαλειpή ή άντι
•φvσι,ολογική άντίιληψη τηΙς παραμε
λήσεως 1100 σώιμ crτος χά_οι,ν της ψu
χης, διότι ή ψU'XiTJ οχι μόνον δεν
6λάπτε'Ι1αι ά;πο ενα γειρο σωιμα, άιλλ'
άπεναντί1ας ώψΕJλείται.
ΟΙ άρχαίοι
UΕιλληνες σωστά ελεγαν «Νους ύyι
ης έν σώμ,ατι υγιεί::>. ιΕΤναι έντείλως
.διαψορετιικο πρ,&γ,μα ό πειριορισμός
των ά>1,1α:γικωv τ,οΟ σώμ1ατος στα ά'f1'1αραίτητα, ιμε την άπο6ο,λή των πε
ριττών, τα δτrοία σιυνήθως άΠ1Qpρο
�οΟν τη ζωτικότητα των πε,ρισσοτέ
.Ρων άvθpώπων ,και δημιουpyοuν τή
διιστυ�ία τους.
Δεν πpόκ,ειται, έπίσ,ης_ να κ�ατα-
-πνιγοΟν '01 έπιθuιμίες 1<α1 τα σuvαι
σι9ήματα, 'Π'Ού όπτοτελοuν τις ;>,.ει
τοvpγίε1ς -τ�οΟ θUΙμικοΟ. ΕΤναι άντιφu
σιολογιικο να 1Κ!αταπνίγτωνται oi έ1
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τrιθυμίες, να σιγδ: δ σuναισθη,ματι
κος κόσ�μ•ος. ,Πρόκειτάι και έδω πφι
-τ1ραγιικης ττσ,Ι):Jξηryήσεως της άσ,κη
τι,κης �δέας. ΆλλιοίμΟΙΑΟ στον άνθρω
πο που δεν ιδοvεί'ται ΤΟ θUΙμικό του
άπο σwαισθήματα Κ'αι έπιθUΙμίες.
'Μλά πρέπει να γίνη ή άπαρα1ίτη
τη κάθαρσ_η των συvαισθη·μάτωv και
έπιθUΙμιων. Να σιyάJσ�CJΙ..Ιv τα ταπεινά,
να άττοοιληθοΟν τα όλέθρια, να
ξαψανιστ!οΟν τα ά�κάiθσ�p'Τ1CΧ. Να ένι
σχuθοΟν τσ ,κο.�9cφά, να 'Π'ολλα.ττλα
σιασθοΟν τα •ύψηλα κ
, ιαi ώραί1α. Αύ
τή εΤναι ή κάθ�pσ,η της ψuχης.
Έπίσιης ή σκέψη πp,έπει να ά
σ�κηθη, ωστε να λει'Ι1ΟΙ.JΙΡ,yη φυσιιολο
γι,κά 1κ1αθαρά, έ.λεύθερα. Να άπο6ληθοuv οί ψειιδε.ϊς πίστεις, να
ματήση ιή 1μισαλλοδσfία, να σιyά
σοuιν οί ψ ανατι,σ�μοί. Ή σr.<έψη να
λειτουργη cψαλά άνεπηρέα�στα, χω
)(Ιωρiς παρωπί
ρiς δεισιδαι1μονίες,
δες, χωρiς πρακατ1αλή,ψεις, ιμε διαύ
γεια, με αγάπη, 1με έJλωθεοία. Τότε
ΤΟ διανοηηκο σuμπέοασιμ'α θα εΤvαι
άκ,ρι6ές, θα εΤναι ,καJ.Jcζuyι{)'Ιμένο θα
εΤναι άλη-θινό. Αυτή εΤναι ή προα
γωγή της σκέψεως.
ΆποτΕJJ-JοΟν,
ιλοιπόν,
πολύτιμα
δpyαvα τοΟ άνθρώ111οu. τόσο το φυ
σικό -τiou σώμα, δσο και το θυμικό,
δσο ιι<'αi ή {)1Κέψη. Διότι εΤ,vαι άπα
ραί-τ�η-τ;ο να λειτου?yοΟν και τα τρία
ι<ιατα -τ;ρόπ,ο τέλειφ, γιά νά έκφρασθη
,μ' αυτά έι>νεύθεοα ΤΟ πτνεvμα, ψυχή
η νους δηλJαJδη δ πpαγματι,κος uΑv
Θρ(,.Υ!Τος. Θα εΤναι, λοιπόν, λάθος
\ι(Χ τα1vτίσωμε τον uΑνepωπο ιμε ΤΟ
lενα μόνον αΠΟ TCX οpyαΙΑα της έq<,Sιη
λώσεώς του στον φvσιι'<ο ,κό,σ1μο. Δη
λαδή να αύξήσω•με την τφο,σήλωσή
'110U στο φUσΙΙΚΟ σ,ωμα, οπ,ως Θ'.<ιαJvαν
οί Ρι:.:1μαΊοι •κατά τους χρόνους της
μης (και σέ άντίδοαση έπη,λ
τταρακι
,
θε ή άλλη lκείνη άeιλιότης '1100 άvτι
φυσιολοyιι<ιΟΙJ άσκητισ1μοΟ των Αίyv
πτίων ιάναχωpητών). UH να αύ,ξή,σωμε την προσήλωση στον σuναισθη
,ματιισιμό, μα�κpιιά άπο ,κάθε έπαφη
με τον ρεα�λισ�μο -τ�οΟ ψuσικιοΟ κό
σ�μοu. UH να αύξήσωμε την 'Π'pοσή
λωσ,η στη διαvόιηση, κ,α.Ιθιστάμε,νοι
\]JΚαpδοι και σ,κιλη.pοι 'Π'ρQς τους σι,
νανθρώτrοvς μ
, ας, κχπσ6άλιλοντας ιrov
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,τ.λουrο τού σνναισθη•ματι,κου
κό
σμου.
Ή όpθη διαγωγη εΤναι ή iσΌσΤά
θμιση καi το '}.Ι�, πού επιτυγχά
νονται ιμε τον καθαρο Λόγο καi τη
διάκ.ριση, δηιλαδη ,με την ίκανότητα
της όρθης ,κρίσεως σε κάθε περί
πτωση συγιφούσεως σκέψεως - έ
πιθuμίας - ,rράιξεως. Διότι πpέ
τrει ν' 6:τrοικτήσοuμε ΤΤ)ν i=ότητα
--όπως -γpά.φει ό .Κρισναμοvρτι
πρώτο τοu 6ιόλίο <<Στά πόδια του
ΔιδαJσΙΚάλΟΙ)'.>-διακρίνοuμε άδί
στακτα άνάμεσα στο άπατη.λο και
στο άληθινό, άνά.μεσα στο άσήιμαv
άνάμεσα
'ΤΟ ,και σ'ΤΟ ΟηΙμαντικό.
στο π,ρόσκαιρο κιαi στο αίώvιο. Καί
ιμε την ό!'9η διάιφισ,η vc'x πpοοαί
νωμε κάιθε φΟpα στην κατά,λ,ληλη
έl<'λοyή.

στο

να

γνωρίσωιμε, .λιοιπόιν, τοv έα.ι.,
'Τό μας εΤναι ΤΟ ,τ,ρώτο οηιμα γ!ά
�μια πιλη(!)έστερη ζωή. Διότι άν δέν
y νωιρίσ�r ό άνθ>ρωτrος τον έαυτό του,
άν δεν άποκτή,:,η tπίγνωση των ά
τέλειωv ι<αi των σφcίλμάτωv του, -;rως
εΤ'ΙΑαι δuvατοv ιvό: άναλάοη τη διόρ
θωσή τους με ΤΟ,γ πρέποντα τρό
πον; Πως εΤναι δuνατοv να άρχίση
τη λάξευση του έαuτοϋ του;
Πως
εΤναι ιδυνατοv να άναγεΙΑvη9ή σε μιά
και'llούργια ζωή; 'Πως εΤναι δυνατnv
άνανεωθη; Καi εΤναι τόσο χρή
σιμο καί ώpαίο vά άτrοκτήση καvεiς
τηον 1,κανότητα τής σvvεχοίίς άvανεώ
σεως !
Χρειάζεται όμως άyρvτrνη προσο
χή, γιατi καραδοκεί' ό οκίΙΙδι.;•νος -τΌυ
πνεuματιrκοίί .έyωϊσ,�οίί, ό κίνδuvc,ς
της vπερηφανείας_ vοταv ί') άνθρω
,rος άφuτrvισ,θη
άπό την δου\εία
των παθών καί τωιν [ξεων κσi άρ
χίση ,μια πtpοσπάθrι-:χ
βελτιώσεως
110U έαιττ1.)ύ τοι1 1
�ν-:-- uει:J,r;ζεt ·rO
όλίσθrι;.ια της α.:. rοr,..:·rκ,.ί::χς. '!κα
νοποιηιμέvος άπο
τον έ::χuτό �ου,
ζητεί' έπαίνοuς '<α: επ!δ1ώι<0cι άνα
γνώpιση της ά,)ε ,ης TOJ. Αίοbό.νε
ται τον έαuτό του άνώτερο\•
ιr.το
τ ούς σuνανθρώπcuς τ·,ι.: Α.Jτό� εΤ
ναι ό π,νwματικός έγ:.>ϊ;,μ�. 3ελ-

να

τίωση όμως του .:α:uτοίί. ποιι &&ηyέί,
σε μια τέτοια άνόητη αίιταρέσκει�.
&ν εΤναι ,φαγ._:;;π;κr)
βελτίωση.
Κ'ανένας δεν εΤvαι σε: θέση να γνωρίζη τον '6α.θμο έξε.\ίξεως της Φυχης:
τα} ά).),.α;, Ούτε καi τήc δι.<ης του.
·Η 'b<τίιμησή του με τα ::rνθοώπιwr
μέτρα ,καi σταθμό: εfvα; άδύνχrη.
ιΓι' αίπό, ό άλλιη.λοσεοασμος εΤναr
άπαραίτη ΤΌς, ό σΕ!ΟΌU'μος προς ψαι
.-ομεvικως
άνωτέJρους και κhτωτέ
,\\
ιρους, ό σεοασμός προς όλους. Και
1i ταπειvοψροσύνη δείχνει σοφία. Ό
ΟΥJοφώτερος εΤναι 'ό ταπεινότερος όλων ...
'Βξ • άλλου, ό άνθριω-τrος, στψ"
προσπόJθειά 'l10I.J να &:ι\τιώσr, τον
έαuτό του, π-pέπει
εχη ξεκαθαρι
σ,μένη την ιάντίλιηψη οτι δέv ι<άvει
τίποτα τrεοισσότφαν ό:πο ΤΟ καθη
κιοv τοο. "1Ενα κl01θηικοv Π1CΚΙ δέ:v επι
βάλλεται έξωτε,ρι•κά, όJλ,λ' άπtορρέει
άπο την ιέ,σωτεριική του ίίτrοpξη καϊ
άποτειλεί- ψυσι11<ή κ,αί ά6ίαστη πα
pάp,μ,ηση τοϋ
έσω-rε,pικοίί του κό
Πραγ,ματικά ό άνθΡQΠοςσ.μοu.
6ελτιώνεται όχι οταν
κατιαοάιλλ.εr
6ε6ιασμέvη προσπάθεια --aύτη εΤ
vαι •μιά έξωτΕΙpική, π·pόσκαι,ρη καί
,,
ά6αθης '6ελτίωση, πού λίγο άπέχεr
J
��
άπό τf}ν ύποκ,ρισία- ι!:uv,.. Οταv, �
6ελτίωσ
• η έπέρχετα ι ,κατόπιν έσωτε
ρικης, ά6ίαστη,ς έπι1'αγης. Όταναίπό γίνεται ικατα -rρ&τrο φυσικ&
καi αύθόρ,μητο,
ό:πΌ έσωτφι,,_η ά
νάγκη_ οπως άι1,1θίζει τό λιοuιλούδι
κσi ώριμάζει δ rκ,σ:mός. Τότε 6 ,:;.ν
θρωπος δεν πε,ρι,μέvει άνταμιι,611,.
Έι,ε9γεί «ατ' , ,
διv έπιζιητε'i •επαιvο.
1
αύτόιν τόv τpότrο γιατi -r::>ίί t ίvαι
άδύνατον να ένειρyήσιη διαφαρε1 ικά.
Λύτη εΤΙΑCΧι η -τφαγματιικη άρετη.
Ή Μπαγκαοάντ--<Γκιτα πρ,yrιρέ
πει νά εrμαστε προσεκτικοί Ojl'f\,11''
έκπιλήρωση των έS?ΥωV ιμας, χωp•ις
νά ένδιαφφώμαστε για τούς ι«χp
πο ύς τοος, χωρις να ό:πο6λέπωιμέ:
σε ιάνταψοι·6ή. Καi ο! Στωϊικσί ελει
q
yαv &τι ό:ποτε�εϊ ό!δικία ή άιναμονή
άντσ.μοιβης yιc'x τη διιαιια:τύνrι.
Το άποτeλεcrμα των πράξεών μας:
�
ά-- ·
'θα έπέ�λθη ιμέ την ό:πσιρά6ατη
ναγκ
, αιότη τα της ίλειτοuργίας ' τωνφυσικών νόιμων. Δεν έχει ΙΚΟΙμ�μιά σιι,- ,
,μα.σία
θα 'Ε!Ϊiμαστε ,eμείς η
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έικείνοι ο1 δπο'ίοι θα ίδοίιν την
-πραy,μcrrοποίησή του. ΊΕιμ,είς οεν
'Τtpέπει να τφοισr6λέπωιμ,ε σ' αίιτό,
,άλλα να σvγκεντpώνωμε την π�ρα:το
')(ή ,μ,ας στην r είισννείδητη έπιτέλwη
-τοίι rκαθf,,κιοντος_ ι&τrως αυτό ά-τrορ
.ρέει ά-τrό τον έσ'C.ΥΙ'φι,κό ιμ�ας κόσ•μc,
<άπο τον ,εί,γενέστ�pον έαυτό μας.

Α

ΦΟΥ ό α�ι<θpωπος μελετήσει
-τον έ•αuτό -rou, ,εlσ'δίισει στα 6άθη
-της ψύσεώς τοv 1κ•αί άντιιληιφθη &τι
.εΤναι ,καθα�pο Π'ΙΛειιμα, ψυχη η νοος,
ί!1αίι έκδη.λώvετ�αι στον ΦLJ.σι,κο κό
.σμ•ο ιμέ ΤΟ φυσικό TIOU σωμα, με τό
'Ιθι;μικό τοv ,κα1 ,μέ τη σ,κέψη του, ό
ψείλει, γιά νά έπιτίιχη :μιά πλ'Τ] ρέ
στερη ζωή, να :έvα91μονί
σ
• η
, αύτά τά
,
-όργανα της έικ1δηιλώσεώς του τrρός
Ό Έ
Την πvεuμα:τι-κη φuση τοu.
«Ή θεότης που
-πί•κτη-τ,ος )"pάφει:
1,1έ επίλ�σε 6,pίσκεται ,μ,έσα μου. την
ψέρνω ,μαζί μου. �Γιατί νά την κη,λι
·Όώσω .μέ κακές σικέψεις, μ
, έ 6,ρώμι
«ες έπιθvμ,ί- ες, ,με ιΧJu.δα'ίες πράξεις;)>.
'Οφείλει, λοι'ΤΤ'όν, ό ανθρω-mος να
γίvη ,κίφι1ος τοίι φυσικού σώματός
-τοu, ,κ�ριος των ψυσι,κών rrοα;ρο ριμή-σεών του, ωστε αυτές νά ένcφμονί•i;ωνται ,με τη θeλιησή του. Να γίνη
·ιέ-τrίσ'Τ]ς κupιος -�,ων tέπιθuμιων
κα1
συγκινήσεών
'110u, χΟJλιναγωγωv. τό:
:
('
-πάθη -τ,οu, 'Οψείιλ,ει, τέλος, νά κυρι
αρχήση έπάνω στη διάνοιά -τ,οu, έ
vιέγχων τίς σκέψεις του.. Πόσαν αυτό
εΤναι ..δύσ !• <Οιλο! Το σώμα ΙΚαί να θέ
-λ'Τ] να τrορ,εικτ,ραπη,, παλλές φορές
,έ.μποδίl;ετχχι ά-πο ψυσικές άiδwοψίε�
wα1 vλικά έμπόδια. 'Αiλ:λό: ή σΚ'έψη;
, λικά έιμπάδια,
Δέν την σr.α;μα-τ,οw υ
δεν •ίσχίιοuν γι' αίιτηv φpαγϊμοί. Μέ
-<rα σέ λίγα δε,uτεpόV\δπτα διατρέχει
-δλόκιληιρη τη Γη, άντι,κρύζει χιιλιάιδες
-ανθρώπων •Κ!αι ί·δεων, έπΘξερyάζεται
τις •ύψηίλότφες ,κια1 άγνότφες π,ρά
·§εις ιη τό: 6 δειλuρώτερςc κακουργή
�.ιcrrα. uΟ,τ,ως •ελεγε δ Αίσωπος για
τη γλώσσα, ε,,σι κα1 για τη σ,κέψη
pπορουμε 1\/CX πο
, uμ.ε ότι εΤΙ\Λαι ή πε
pισσ&τ�ειρον ά:γαθη 11<,α] συγχρόνως ή
τrειρισσότεοpο .κ.α1καιrοιος δύνcημιη wίι
-·:: άνθρώrrοοu. άνα.λόγως ,με τον τρ&ιτο
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•κ.ο:τά τον δ-τrο'ίο θό: τη ιμεταχ,ειρ, ι
σθη ,καθένας. 'Ρ.JΝλό: για ι.ια μετα
χ.ειρισθη δ πvεvμαι-ι,κος άνaρωτrος
τη σκ·έψη του στην ύπ,ηρεσ
ία τοίι
,
άγαθοCι, πρέπει νά 1μά6η να κ
, vριαρ
χη έπάνω σ' αύτήv, νά τήy κατα
στήση πειθήνιον όργανόν wu, να
την 1καθοδηγη ωσ-rε να συvΤονισθη
προς τον εύγενέστ>ε,ρον, τον άνώτε
.ΡΟν έαυrαν ,καί vά 1καταστη !κανη
νά συλλα;μοάνη τίς '1 δέες - Μιηrτέ
ρες, τiς όποϊες άΙΛΟJφέρει δ Γκα'ίτ:ε,
rτά Πιλατωνικά 'Αρχέτυπα. τις άνώ�
τερες πνεuματικές wν-οιες τίς όποϊ
ες συνθέτει ό Καθια�ρος Λόγος. ΝΙΕ
τσι ή σκέψη δέν ιθα πεpι,ψΘpεται ,τιά
1έδω κ
, ι' έκεϊ, tξετ�οrντας τά άδιά
ψορα ,και τά ταπεινά, αΧλά θα κα
τει;θύνεται ,όπου ό άνώτ,ερος 'Εαυ
τός, ό Καθcηρος Λόγος, ύπαγορ,είιει,
κατοpθώση
• Οταν δ άνθιρωτrος
νά κυριαιρ,χήση τη 01κέψη -τ,ου, τότε
160ν θά του ,εΤναι δuσκολο νό: )(Ιο:Λι•
ναγωγή.σ'Τ] τό: πάθη του. 'ΑiΝλά κα1
άντιστ,ρόψως &τα:ν τά πάθη )(ΟJλινα
γωγηθοΟv, τότε ή 01<έψη άrττερίσπ-α
στ,η ιλειτουργε'ί ,καί εύκ-ολώτΕ)ρα στ,ρέ
ψεται π·ρός τό άγ,αθόν: Ή κuρια,ρ
χία έπάνω στις σικέψεις κια1 στίς
σuγ,κινήσεις rθά σδηγryση σέ τφόθu
ιμη έJΚ'11έλΈση τών ,τ,pάξεων. τίς ό
ποιες ύπαγοpεύει ή συνείδηση. Κα1
αύτο κ,ιφίω
• ς ένδιαψέ,ρει. ΟΙ 01κέψεις
και οί προθέσεις, αν δεν ένσαρκω
δεν ιέκδηiλω
Ιθοίιν σέ πράξεις,
θοCιν σε EJpyα, ά:πο-τ,ελοuν αγΟV'Τ] όμ
ψ0Jλοσ,κ1οπία. Δέν ώψs, λε'ί νό: εχωμε
qμeμπτε, ς ,θεωρίες ήθικης. 'Α.pκε'ί vό:•
ιε.ιμrαστ,ε
ιθέσ,η νό: μη μετ�ανοουμε
ποτέ για τίς πφάξεις ,μας, για τις
,κρυφές μας έπιθυμί-ες, γιό: rriς πιο
, ιυσηκες σ,κ'έψεις ιμας.
Τό ουσιώ
μ
δες δέν είιναι ,σί παλλές και ύψηλες
θεωρίες, •σ,),.)..ό: ό συντονισμός μας
, έ τον παλμό της Θείας Ζωrtς, ή
μ
έπαψή ιμας 1μέ τη ζωη της άΙΛθρωπό
τητος.
'Q α:νθpωπος ΠΟLΙ σκέπ"Τ1εται ΚΙCΧτό:
τον όρθό τpό1t10 δέν έrττeμ6αίνει ΠΌ
τέ στον τιρόπο της 01κέψε,ως των &λ
λωv άνθpώ-πων.
Σέβεται απόλυτα
τη,ν όποια!δήποτε, σκέψη τοίι 6:),),.ου.
c5:'I
Κάθε ά:ντίιληψη_ <'χrοδήποτε
φαίνεται άνόφη η ΘΟ'φαλ-μένη, δι,
rrηc;
νατοv να πφl'l(λείνη ,μια
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ολ-οι δσοι άνε6αίvουv στίς φηλες κο
'Αλήθειας. Και ή 'Αλήθεια iχει πολ
λες όψεις. ΕΤvαι πολύεδρ η. 01 άν
ρvψες της άννηθινης φιλατοψίιας.
θρωποι σvνήθισαν να θεωροuv σσΝ
,μοvαδιΙΚη 'Αλήθεια ΤΤ)ΙΙ ΟψΤ) Π0U ΤΟUς
εΤ\.ΟCΙι πφισσότε,pο γνώριμη. Α/.τrο
τήv 'λλτfjεια
όμως δεν 'έ,μποδίζει
ΜΑ τί έννοουμε όταν ιλέμε.
να iχη καi 0-Ιλιες, διαφΟρετικες
ψεις. Πρέπει να •μάθωμε να άναγvω
«'Αγάπη»; '.Εννοουμε την Άγά-πη
ρίζωμε
κάθε άνθρωπο ΤΟ ί,φο
στην πιο κΌθαρη •μορφή rτης, άw
δικαίωμα να εχη ό:πόλυτη έλευθερία
πόκpιτη και άνιδιοτελη, χωpις έπι
σκέψεως καi γνώμης. Άπσreλει ε.Υ_:
θvμία άνταποιδόσεως, αμόλυντη ά,rο.
κλη,μα κατα της Θείας ψύσa.,ς TOU
κά9ε έγωϊστι,κο ,cρωμα, άτφόσωπη,
άl.<θρώποu ή rπ"ΟΙ!)aμπόδιση της {:}.οJ
πηγαία σαν το τρεχούμενο
μι
θερ ίας τής σκέψεως, ή πνεuμα-τικη
ας τrηγής τοίί 6ουvου, που ν' άπεu
rή πνωματικη δοοπο
καταπίεση,
θύvεται π9ος όλα τα όντα, έπ1 δι
-rεία.
καίους <ΚΙCΙ'Ι άδίιΚ1οος, έπ1 ιάyαθοvς.
τrpοσψέρη
Μπορεϊ ιι<σaένας
καί πονηρούς, έπ1 όμΟφ<ρΟνοvνrας.
στους αλιλοuς δ,τι αύrος πιστε�ι
καi άντι�,ροl'Οuν-rας, χωρ1ς διστα
πώς εχει άξία. άλλα δέον πρέπει
γμούς, 1χ<..>9ις έ ξαιρέσεις, χωpις δια
να προσ-ιrα!θή να ΤΟ έπι'6άιλη
κρίσεις. Την 'Αγάπη που ά\Αθίζει,
σε δσοuς δεν ΘΘλονν να το τrαρια
άπλη Κ'<Χι ώραία,σαν το λουλούδι
Κανε1ς δεν cwcrγνω:ρίζει
δεχΘοϋν.
κάτω ό:πο τη l,ίεστασια τοϊι ηλιοv
μιαν άλήθεια, άν δεν τή νοιώση μό
Και που σαν ΤΟιν ήλιο ,λάJμπει, δη
νος του. 'Η άϊλή,9εια δεν άποδεικνύ
μιοupγιυ<r\ καi ζωογόνος, την 'Αγάεται με έ:πιχεφήματα. αοτσ.v εΤναι
πη &πως την πφιγράφει δ Παι)λο�
ώρ.μο γι' αύτήν το άνθpώπινο πvεϋ
ι ορινθίοuς.
προς Κ
μα τη ψώθει εuκολσ: ικ,α;J άμ,rοα.
vοποιος άγαπδ:, δεν μ-τrοpει
.&εν εΤvαι ώρι•μο. δε θά τη
a 0-rcnν
εΤναι σ,κ,λιη,ρος. Ή σκιληρότης εΤναι
νιώση πο'τi, δσο κι' άν πιροστταθή
τοϊι·
ή άρνηση τοϊι 6ασικ�οί) νόμου
σοον οί άλλοι νά του την άποδεί
Σύμπαντ ος, που εΤvαι ιή 'Αγάπη.
ξα.ιν rμε τή �yική.
ΕΤvαι ή ι6ασι,κη κ ακία, διόιτι εΤ....σ:ι
εy,κιλημα έ�τίοv της 'Αγάπης. 'Εν
'Αψοu, λοιπόιv, ό άνθ,ρ�ος. μελε
ιμιλ&με τόσ�
τούτοις &λοι ιέ,μεϊς
ι αι γvωρίσ,η T0y 00\JTO Τ°:7,
τήση κ
πολυ γΊα τήν 'Αγάπη, εΤtμαστε κα-·
και yίvη ,κύριος των όργάνwν της
θηιμεριvως σ,κιληρο1 προς τους σνν
έικ:δηλώc,,εώς TOU στον φυσιικο κόσμο,
δη,λαδη κύριος των π,ράξε�v τοο,
αvθ,ρώrrους μας. "Αiλ!λιοτε σuνειδηrrα.
οοα1 &ιλλοτ�ε ά.συνεί•δητα, έπειιδlη ετσι
κύριος τών tπιθι,μιων και των σνν
το έχουμε συν,ηθίσει, έπειδ'ή έτσι εΤ
αισθηrμό:τωv του, κύριος των σκiψε
όψ,είί)-.ει να τrpοστr-ελάση
ναι καθι,ε.pωμένο να γίνεται, έm:ιδi\
ών του,
τέτοιος εΤvαι ό πολιτισ�μός ,μας. vΕ
-τrρος τον άνώτερον εαυτόν τοu. Ποι
-τrρiπει vά εΤναι γι' αύτο δ δπί)-.ι
νας πολιτισ,μος ά-σννεπής πιρος τcw
έαuτό του και ό:πσmνιικτιικος για την
σ1μός τοv; Ποια τα έφόδιά τοv;"Εvα
άπαιτει-rαι aλλα 6,ασικό. Τα όj),)..α
ψυχη τ οϊι ανθρώπου. vΕνας 'Π'QΙ/\ιτι
σμος που δασίζεται στον άvταγωνι
δ'λα ό:κολο�ί)οίjν κατ' ό:�αιότητα.
αίιτό, το σα.σιικό, εΤναι ή Ά
Το
σlμΟ και στην έπιφό:τηστη, του !σ,χυ-·
γ ά π η. Το δίδαξε. έ:δω και δυο χι
ροτέροο, άντί να 6-ασί,ζεται
άδελφιι<η Ο\Νε,pyα.σία και στήv Ά
λιάδες χρόνια στην Παλαιστwη δ
«Υίος
'Ανθρώπ=, που εΤ')(.ε 6ρή
τόσο σ σοα,ρο εγ
γάπη. '/v.iλ.α
Α_ύτος τον ιάvώτερον �Εαυτόν Τou
κλημα_ δπως εΤναι ή σκληρότης, δεν
καi εΤχε ταυτισθη ,με Αύτόν. καeώς
παύει να εΤναι εy,κ,λημα έπειδη τι>
τό δι•εικfrρvξε: «'ιΕγώ και δ Πατήρ
διατφάποοv πολ:λοί. Ό ινάμbς η1ς
μου εν έσμέν». Σuνώψισε τήν διδα
ά ντα-π,οδόσεως δεν θά σν-y:χωρή
ση
κανέναν.
Ή Νέιμωις θά kιτοvργή
σκαλία "1'0U στην 'Αγάπη. Σ' αύτην

.
σ�η για δλες τις 1rΘpιπτώσεις. Ή
ιrοταλήγοvν,
δπως ,σ\ όρειδό:τες
�ίισ,η τι,μωρεί' δcrοι..ις
-ιrσραδαίvοw
σrηv όψη'λότερη ΙΚ'Ορvφη τοίί 6ovνov,
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Qvς ν6ιμοvς της. Και ή 'Αγάπη
ι φuσι,κος νόιμος. Αν ,φα,γματι
ά θιέιλωιμε ινα όπηριετήσωμε την 'Α
όmη, όχι �μόνον ιμε .λόγια, άJt.iλα
ιμε ,epγα, άιν τrραyμ,ατι,κα θΘλω
ε να έ ξ ΙCΧ σ ,κ ή σ ω μ ε την Άγάέπάνω
, ΤΤ'ρέπει να ί,ψωθοuμ,ε
ό:ιrο τις σννή9ειες ικαι τις σuιvθη,κες
ης έποχης μας, τοϋ τόπου μας
•.«χι τη δtΟίμοpφώσεως
τrοιλιτι
οιμο u •μιας. Να ,φοθuμοποιη,θουμε να
ιπ,ροσiJξωμε τον πόl,,ο των σννdvθpώ
ιτrων ,μας ικαι να ιμηιν άποστρέψωμε
π,ρόσω-πο ά'Πο 'l'ις -πληγές τους.
> Σννε,ςως έ'r1κιλ,ηιμαιιοuμ•ε •κατα της
, , ιμε έλctφιpη σννείδηση, με
,'ΑyάΤΤ'ης
. άσuy'y11\/ωστη ιέπtΤΤ'ΟV\αtότητα.
Ας
.;ιrροσ,έξωμ,ε πόσ,ο ε'ίιμαστε �η,ροι
O"fOV πόνο των σuνανθ•ρώπων μας.
. ''Ας προσέξωωμε πόσον ε'ίμαστε
. &διάφοροι στα δυισrruχήματά τους.
1,Ας π ,ροσiξ�με πόισον εrμαι:ττε δα. ρή,κοοι στην κ,pαυyη της δυστυχίας
_τοuς. ΝΑς π,ροσέ§ωμε ,μήπως απο
έπιτrολαιότητα ρί1wωuε ι<αuτε,ρο λάδι
·στις πλη)"ές τους_ μή,πως έιίμαστε
έμείς έκεΊνοι π�ου τους π.ληyώινοιμε.
''Ας 'ΤΤ'ροσέ§ω1με στiς σwέτrειες τωιν
σ,κέ.ψεών μας Ι<Ιαι έπιθνμιων ·μας,
'1'ωV 'JΤΙρ<)Ιξιεών μας ,κι αJ παρα,λείψεω!ΙΙ
• �ΠΌ παpέοην; Τί δ' εpε�α; Τί μοι
\δέον ιοόκ έτειλιέσθη;»<. Ας τrροσέξω
τη συμτrφιφοιρά
�ε τreρισσότειpο
_.μας τrρός όλους. Διότι η αν,θρωπό
της εΤwχι ένιαία. Καi q,τι κάνομε
εvαν, ΤΟ ,κάνοιμε σε όλους, 'ΓΟ
:'Κάvαμ,ε στον ίδιο τον έαuτό μας.
Κανεiς δεν 'μ'ΙΤΟpεΊ να ο!ικοδοιμήση
την ,είnνχία του, όταν αύτη θίγει
ην, εύτυχία των σiΝλων.
Ί Ka1i άφΟV έξετάσωιμε τη συιμ'ΙΤΕ
ιψορά �μιας ιπ-ρος τους άνθρώπους,
ας 011ρέψωμε για λίγο την πραrοχή
ας ,και π,ρος τους νεώτφοuς άi5ιειλ
ύς ,μας. τα ζωα.
' "Ας 01Κ'εψθοuμε πόσοv ίπrοφέρουν
ο την άσuλ,λόγιστη σκληρότητα
Λv ανθρώτrων. Πόσα σψάζαvται κα
' ΙΙJΙξ)ptνως για I\ICX •κατσ!βροχθίσωιμε
iς σάρκες 'l'Ouς, έμ,Θίς οί πολιτισ,μέ� 1T10IJ έπάψαμ,ε άπο ,rολιλα χ,ρόνια
στους θεούς.
ιθvσιάζωιμ,ε ζωα
θυσιόlζqμε στη �λαιμαργία μ.ας.
• 1 τ ί να πούμε για τη 6άριοορη
iί1,1η διασ,κέδιαση -roO κwηyιοu κα'ί
Ν

ι

τιοv

fro

Ν

Ν

σε

.. ..

του ψcφιέ!ματος;
Τα έ'r1κλήμ1ατα τη,ς σικληρότητος,
'τα έ-yικ,λήμ;αΤΙCΧ έναντί,ον της 'Αγά
πης δέιν εΤναι σπάνια yuρω ,μας και
μrοα στη,ν ψυχή ,μα1ς. Πριέπει vα ει
ιμ,αστε ά-yρυπνοι ,και ΠΙροσεκτι,κοι yιcc
να τα άποψεύyω1με, οσο μας εΤr.ιαa
δυνατόν.

αύτο

·,

ο

Δ•ΡΟΜΟΣ προς τον άνώ-τ1ερc>Ι'
έαιrrον δ έv εΤναι στρωμένος 1μέ ρό&ο:.
'0 'Ηq-ίιοδος y,ρά�ει:
<�Πο,λι) λίγο
στοιχίζει το Ι<JαΙΚό. IQ δράμος π,pος
ιαύrο εΤναι ευκc.λ,ος. 'Αλλα για ΤΟ
δρόμο της άρετη1ς οιί θεοi έζήτησαν
τον ίδρωτα. Ό δ1pc1μος 1rρος
ιν ά
ρετή ,εΤναι άπότο1μος, ή προσέγγιση
δύσ,κ,αλη 1<αι ιάτrοθαρρuντι,κή_ , Α).λ...
C(Ι'Θοαί,νωιμε, τόσ'ον έξqμιαι\ύνε
ται ό δι:>όμος μας�. Καί δ Χριστος.
εΤ,τ,ε: «Στενη ή πύλη και τεθλιιμιμέ
νη ιή όδος ή αγουσα προς την ζωήν».
Χ,ρειάζεται,
λοιπόν.
άδιάκοπη
προσπάθεια. Χ,ρειαζεται καθαριμός.
Και ά,τ,αlλ,λαγη άm:, τις ΚΟΙ
' Κες συνή
θειες του ΠΙαρΘ/\θόντος. Χρειάζεται
ένδοσ�κόπηση και αύrογνωσία. Χρει
άζεται 'έξαγνισμος ,rροθέσεωιν, έπι
θuμιων 1και σικ,έψεωv. Χρειάζεται
y,ρul'Tl\'ll τrpΟΟΙοχη ,και όρ,Θή διαγωγή.
Χρειάζεται προ πάντων 'Αγάπη, Δι
ότι ή π�pαγ,ματικη ζιωη εΤv.αι ή ζωη
ή π,t,ημιμvρισμέινη άπο ΆγάΤΤ'η. Ή
άγάπη εΤναι έ,κ,είνη 'Π'ΟU &μειλιώνεr
την αδεvνψότηmαι, 1Τ10υ πραγματοποι
εϊ την έ.νότητα. Την ,άδ,ε)Jψότη'l'α και
την ένότ,ητα των ,άνθρώπων όλης της
Γης.
.Ποιος μποιρeί ν' άρνη1θη ότι ,μια.
't'έτοια ζωη ·δεν εΤναι ιμια πληρέστερrι
ζωή,;
.Ζουμε σήμ,φα σε ,μια ,δύσιrολιη έ1Τ1Οχή. Στον πιναιματικο τοιμαι 6α
σι•λεύει το χάος. Ή άνθpω1Τότης άν
τιιμιετωπίζει •μια q>α&ερη κρίση. Ό
,μηχανιmς πdίλιτι01μός
δύνα
μη του σλέ,θρο,υ που ξέφuγε άπο τα
χeρια ιμ,αθητευάμενου ιμάyοu- μ ας
δδηyε'i σε άδιέξdδο. Ή διάσπαση
τοΟ άτόιμοu έγινε ψόβη11ρο, 'JTIOU ά
π�ειιλιεϊ να ικιατασ-τ<ρέψη τη ,rfιι, άντί
να διεvκολύνη τη διαβίωση των άν-
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αvτήν.

Πρέπει,
θρώπων έπάνω σ'
.λοιπόν γ> άτreλπισ.θοί)με
για το
μέιλλοv' τοϋ κόσμου; Πprnει να πι
σ-τ.έψοvμε οτι το πνεί'ιμα της βίας,
της ιμισαλιλοδοξίας ,και τα'} ψανατι01μοίi, το πνεvμα τοίi έyωϊσμοϋ, της
σ,κ,ληρότητος -και της άπλησττίας θα
6ασι!λεύοuν για πάντα στόιv πtλανή
-rη μας; νΟχι. Ό άνθρωπος δεν μΠΌ
κτηνος. �σλη
ρεί' να ξαναγuρίση
ή σημεpινη άναταραχη δ�ν μ'ΤΤ'Οpεί'
παρα να εΤναι ,μεταβατική. Ή άντί
δραση της ικΟJλωσύνης θα έτrέιλθη.
·ο οηιμφινος άνταyωνισ,μος για έ
πι,κράτησ,η ικαι έπιβολη θα άντικ.α
-rασταθη κάποτε άπο τάση σννeρ,
Το
γαΟ'ίας σε ιφyα πολιτισ,μοΟ.
-πνε.Cιμ,α της ά&�λψοσύνης, που σή
μερα � άπανταται παpα σε ε�λα
χίστοuς, δεν ιμΠΌpει παpα ν' ό.,να
-ΠΊVχeη κάποτ,ε σε •μιε,γάλο ποσοσΤΟ
-των ιάνΒρώ πων. Τ&τε θα τηρ'α'Υμο:τοποιηθη ή ένότης της άνΘρωπότητος,
που θ' άντι-καταστήσ,η το σηιμ,ερινο
-πνεuμα της άπομονώσεως και τοίi
άmμικισ�μοίi. Θα οίικοδομηθη
μια
tαιινοίιρyι α ζωή, τrου θα βασίζεται
στην �::'yάπη. Οί νΑ\!θρω,rοι θα σν-

στο

vφγάζωντα1 ;με mιευμα άνιδιστειλεi
ας ικαι ά!&aλφότητος .
Ποιος ,μπορεί ν' άρvηθη ότι μια ,:
τέτοια ζωη δεν θα εΤΙΙCΧJ :μια εύγε.- •
\Αέσr.ερη ζωή, μια πtληpέστφη ζωή; .
Και τί ,μας έμπ<1δίζει να τη11 0!1«100ιμήσωμ·ε άπο τώρα, να την ιοι!!«1Q()
μήσQμ•ε ά!μrοως, ,μιέσα στην ψυχή
•μας Κ'αl στο πνεuμα μας, &:J,J...α ά
ικόμη
στις ;τ,ράξ:ε.ις ιμας, KCXT<X
,.·
το μέτρον του δuνατοΟ;
�
Πι,θανΟ\Ι μεριικο1 να τη θεωροuν •
ούτοπία. Πιθανόιv ,κα:1 να εΤναι. 'ΑiΝλ•
rύπάρχει στη ιζωη τίποτα στα;θΘρώ- t
'Τ'ε,ρD άπο την, πίστη σε 1μια ώραία
ούτοπία;
«οv
Και δεν εΤvαι ,τ,pαyματιικα
τοπία» της άδeλφότητος 1<αι τη;ς ένότη τος των άνθpώπ-ων αφθάσ-rου .,_·
•
ώραιότητος;
ά:ρvηθη οτι ή
Ποιος μπσρεΊ
ζωη της Ένό'Ι'ητος και της Ε!iρήνιης,
της 'Αγάπης ικο:ι της Άδ�οούνης,
εΤ1,1αι ,μια πtληρέστ,eρη ζωή;
Και ποιος ιμπσρεΊ ν' άρνηθfι τη '
μυκ,ρη σ,uμβολή του για την θε,μ,εiλί
ωση ,μιας τέτοιας ζωης;

ικια'ι

α,

ινα

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ

'�πο.λlώvισς σ bvavεvς llJ [fό.δφ

ΓΙΑ την άρμόζουσα παίδευσι κι άyωyη
ό 'Απολλώνιος δμιλοΟσε μ' εναν
νέον που εκτιζε πολυτελfj
ο[κίαν έν Ρόδ�. «Έyώ δε ές lερόν»
είπεν δ Τυανευς στό τέλος «παρελθών
πολλQ αν ηδιον έν αύτQ μικρq>
δντι αyαλμα έλέφαντός τε και ρυσοΟ
ϊδοιμι η έν μεyάλ� κεραμεοΟν τε και ψαΟλον».

\
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Τό «κεραμεοΟν» και «ψαίίλον»· τό σιχαμερό:
που κιόλας μερικους (χωρlς προπόνησι άρκετη)
άyυρτικως έξαπατδ:. Τό κεραμεοΟν και ψαΟλον.
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Μερικιχ άπο τα σχήματα των άριστουργηματικών μιχρών άστε
ριών ποu πέφτουν άπο τον Χριστουγεννιάτικον οuρανο

.,

Μια άπΑη νιφάδα
χιονιου:
Μαγεία καi Σοφία

Σ

ΙΩΠΗΛΕ�, σά,ι σκέψεις π,ο,υ
ΠΙ�p·νιοιυν,
01ί γιφάΟιε; του χtr(j ')1C JOU
πεφτιο1υΛ1, �/) κάιθε. μια., 't10•U;
ενια.
λ��μιπφΟ π�ετφ�άιΟι ---Μ γ ρ�φε ό "Αγ 
γλΌς ,σηηγ?:ι.
Ι φεύς Ού·tλλι:ι.μ. Χί,u.ιλ
τ101ν, Γ��f!J7t'!J1Gfl- Ό ίΓχfμπ,σ,οv, ,πΙο,υ η
τιαv ιr,υ γz.,?ό'ιως χ:ι.ί
•
ζω γράφος, ,εΊ
χε τό,σ,ο, μαγε.υτη σ.πό τη"Ι ,συμ.μο�
τρα. η ό μο,?φιά της ΧJά-θε, νιφά.ο:ι.ς
τ,ο,ϋ χιο, �ιι,ο,ϋ ωστε χά.-θ·ησ,ε χ,:ι.ί ζωώγ(,:χιφιιrε, ά.μέηη,,_ σ,χή�:ι.τα,
?'αιόη.?α Χ'ι' ά.πό πολύτιυ.ες
πέ't1? Ξις.
''Εzο1υν ιΠi1.Ι?ι0μ1 ο��σΙSΙι τtς "Jιφά.Οa.;
, ε λο, ,υλιούοι•α.
π ?'αγμ:χ.τ•ιχά,
χ:χ.ί μ
σ,α",Ι τά λουλο,ύοια Π>ΟιU φυτρώv,ου'Ι
μέσ,:χ. σε μιά νύχ.τια, <Jιί vιφά.οε,ς τioiu
y_ι•Ο.'/ι>ΟU Ο 'Ι)μtιουψ(Ο•ϋ•vτ•αι. με τον ί'
IΥι,ο, ά.Π?ΙΟtιrοbχη;τ�ο,, -θαtψ.:ι.,ιπό τ,ρό,rο.
ΕΙ-να• ύvο,:ι.,σl,:χ. ,η- ά.τwο,σφ:ι.l.01:ι.-ς
7t10,U ·χρυ�'ταλλ,ο-ιrοιϊί�αι•
�ε ,θ.•ερ�οχ,ρα:σ,ί,:ι. χαμηλό,ι-,ερη τ·ου μηι&ενός.
Oi κρύcrτ>α,λλο, ,ι -παί,ρνο,υv, <Ι'χήμα.τα.
γ,ε,ωμε,η·ιχιά, που εχ,ο,υv συν-ή,θως
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ισχ.�λ ε."';Ο ε"J-1.,. έξiκ.τ("ιο άσιτέ?" ι. Ή ·
νιψ:Χ.():L 1rο1χίλλει �δ �ιάμετpο ά.πο
δύο iχ-:χ.το, στi εω; 14 οεχάχις χι
λ•ιοσ--;ά., άν:χ.λόγω; της ./J.ε?μ'Οχρ-:χ.
σί-:χ.;. Οί μιεγ:χ.λύ τη ε; νιφάο.::; σχ_η
μn:τ-ίζ,ιητ:χ.ι. �� ,9. ..pψιΧ?•:Χ.,σ<α Πε?ί
'Μυ ο, Χ:Χ.! ,ol μtχ?-ό�ε?ες
Π'<Μ'U
zφη λέ; ,,9ε,?ψι•Χ?• αlσ'tες. '()σοοήπο
τ ε. ΙΟμω; χ�
, ; r.ίΝ είνι�ι τό μέ γ ε-θό;
η; ·η γ,ι:p:iο:χ. εzε,ι εν-:χ. .έλειο, ,θ.αιυ
μάσ,v;. crzτ,μ.-:x.. Οί σ,υνδυ-:χ.σμ.,οι mυ
εχ ,r;υν ΠJ:Χ.? :Χ. Ηι?η,9.η ύπε?6:χ.ίνιου
, ν
't1(Ά)ς χιλίου;.

σε

Η

ΕΦΕlΨ�ΙΣ του μιχ?ο, σχιο
π(-<,υ Τ(J'ί 17,0, α.ί ω,ν,:χ. -1). ε Π,? Ε1Πε V 1Χ.
.ειχε χι•ι·ήσs•ι το έ-νοι:χ.,:pέ?,οι,Ι
't'Ύj'I μειέτη τοο !)JΟΙ'Ι•:Χ.ΟΙΧ{i,υ α.ύτιου
�·ryμι,ο,υ?γήμ:χ.τ,�);. 'Η Π?ώτ-η 3μως
Χα.{
εμΠΞ-?tστα.τωμεγ-η 'Π'Ε>?�γp:χ.cpη
χ�:;;:χ.·��μη των ιrι.ημάτων, τους �
γιν,ε μό.λις το 1820 άπό ενα. "Αγ
γ λο. άλ,.J;:ι. ςpι:ι..λα.ι•ιων, τbν Ούtλλιφ
:Σχό?εισΊ,.πυ.
Κ,:χιι-ά. μί:χ. ΠΕ>?Ιε?ΎΎΙ σύμπτωσι,
'lόιιι� ά,;,..,?ιι�ως έ1t1ΟΙ"'J.ή, σ-τ'ryν μ.ια
Χ'?'Ι'ί'fj 'Ι:χ.πωνία., ό ζωγρά.φος Τοσι
τ,σ,ο�?,:χ.
τόϊ ,σχε�ί-α.ζε
ίσάρ(-θμα.
1ν ..pίπ,ου, (86) σ,, ι.�-rοα. Ύιφά.οων χ•ιιο,.
'
'
ι
1
ε.ιχσ»
ν1ι•ου, τα. π,εpισΟΊΟ't"Ε>?α. mrυ
?t':ll?MΊ}J?'l)..9.η Π?<ΟΙΤΟυ ·η μιΧ?Οq>ω-το
Ύ'?<α.ψία. ά.πιοχ•:χ.Jv&ψ-η, όλόχλη?ι(), τον
μα.γιχό χό01J-ι0ι των κρυστάλλων.
',Ο μεγάλο; Π?W'tΟΠό?Ος της μι-

nι,,

α.

για.

�--

\

Χι?Οφ(J)tΤΟ.γp:χ.φία.ς -ι;ω"Ι Χ�υσ-.ά.λλ�
τοϋ χιιοιvιιι0U
, ή�ν ό Ούfλσων Μπ-δ�
'tlλεϋ, 4-πο τ-ό Βspιοο:ντ- των ΗΠΑ.
Άpχίψιτας νά. φωτιο,γpαφίζη vι,φά.
ο,ες για, Ο<ιΧ
. ή τ,ο,υ ΠpΟ,σW'Π'ΙΧ 7) ΟΙtJ.
σ'Χέ' Ο:z,σ(, ό Μπέvτλεϋ συ·νεχέ"Ι't'{)ω
σε Π'Ε>?( τις 5.000 χσίθιαι?ές φωτο
Ύ?':Lψίε; αύ.των των μιΧr,�t().σΚΙΟ'Π,Χ<Ϊ>'Ι'
χιομψοrτ-εχνημάιrων της φύσεως.

'
πά:ντω;.
συλλiο,γή, Χι:χ.ι?Πος πο.λυε:t10,υ; μελέ
της χ·:χ.ί φωτ,ο,γ.ρ:χ.φ·ήσεω;, ό φιείλε
, έπιστήμ,ο,ν-α Ού
τ:χ.ι στον 'Ιά.πωιv:χ.
Ξιεcpυλλίζο,ιτα..c;
χιιzίpο Ν1:χ..'χάγι1:χ.,
το•ι όγχώδη τ- όμιο, του &?γοιυ τ,οί).
χα.ί
Ν:χ.χιά:γιι:χ- ( εχ, ει οηιmσ,ιευ-ι9η
Άγγ,λιιχά., ά.π-ό τον έχ0>0,τ-ιχό ()ltxlQI. •
τ�οιυ Π -α.-ν, επιι,σ,τ-ημ ίου 't'Q,υ Χά.
ι ρ- •
6:χ.?ντ) . εχει χα:ιεί ς -τ-b σ,υ,ια:ίσ./J.η
μ:χ. 3-rι 6λ1έπει μ,rp,ο,στά. wυ απει,pες !Ji! Κ•?ές σ:πιο,ο,εί ς.εις γι,α τ 7) ν
'Πlα.ι?'ζι έ,ιός ,9.ε,[ιο,υ π:χ.·νσόφιο,υ σχε
�ί!(),υ.
",Οτη,k\,,; ι:ιtJ.ψιt>άιλλιει' δεν ε'�ι't
Π:χ.ι?ι:ί νά. χιο,ιτά!;η με εν,:χ. μtΧ?Ο·
, ω μαp,ο.σχόπι,ο, 'η ά.;,.όψχ. χ-:χ.ί με
εστ
γυμνο ιι,άτιι τίς νιφά.οε; Π'Ού 'lt•έ
φτιοιυν, τά. λίγα. οευτερ6λεπτια. �
cχ.ΠVJμένΙΟ'1J"Ι cχ.Κι?•:Χ.t•ες πpιοrrου λειω
�•U'/. Τό,ι •σχ·r.μ:χ.τ-ισμό το,υς στ"fj�
ά.τμ-όσ,φαιφ:χ- μ1t1οιpεί χ:χ.νε,ίς νά. τη�
Π:Χ.?α• :rη?·ήσ·η μέ τηλεσκόπι,ο,.

Η π ΛHPffiΣTEPH

υ

Ή πνεuματικη ζωη κα:ι &:γάπη δέν �ξα:ντλοtJνται �t� tfi; δα
πα:νήσεώς των. • Αντίθετα, γίνονται δλοένα: πιο πλούσιες και έντονες.
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ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

�Υόpοβιοdοyία ι:ού χedιού·
Ήφαίστεια καi ήλικία της Γης
Tou �-

ΜΠ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

(Άναδημοσ(ευσις άπο την ιιΑόγη»)·

l·H
>-

ι8Π I ΣΤΗΜΗ πιστεuει οτι τά
· ?W-ια της Ευρώπης καi της Β. 'Α
�.:μιερικης γονιμοποιοΟνται και άνα'ΙΤ'<Χ
pά-yοντ,α ι ,μόνο στην θάλασσα των
στον
Σαpyακ:rσων ΠΟΙJ αοίσκεται
1
/Αrτ,λανrικο 'ΩκεαJνό,' άνάιμεσα στα
i, νφια: 'Αζόρες και 'Αντί.λ:λες. Αύτη
ς. 'TT'f'J γνώμη �οvν ο! ύδραβιαλόγοι
ϊ για τηιν γονιμοποίησι των χε.λιων,
tχωρις όμως να εχη άτrοδειχθη με
άπολύτως θετικο
έΙΑCΧ αψεvδη και
Ό
rr,ρόπο. Ό λόγος εΤν.αι ά-mλός.
r
ιQ:'Jθρωπος ιμέχρι τώρα δεν εχει πιάp�ει πο-τi � χέλι σε κατάσταιrι γο
. νψιστrοιήσεως. Τ-ελικη άπάιντησις δεν
)(ξι δσ9η Ο'Τ'Ο 111ρόβιλη1μα, ενα απο
,μ,υσ-τήρια τfι,ς άβύσσοu.
τα
Και να τώρα το έρώτη,μα: Πρα111<α τα χέJλι'Ο! ,μας γ,ονιιμοποι-

,i·�
f

πολιλα

1 .

θάιλCΧΙCΤ<Τ<Χ των
ΟUνται μόινο στη,y
ΣΟΙ,Οyασσων; Το eρώτη,μ.α εθεσ�ε ή
εϊδησις άπό rroν ,Πύρyο: Στο,
ίχθυο-ηροψεϊο τfι,ς Μαvρι&ς άλιεύm
κε ενα •χ,έ,λι γονιιμοποι,ημένο ! 01 �
τ.αποιφιταi στα τηιλεγ�ραφήματά 'Τ10Uς
111εριέyριαψαν και τό εΤδος του γό
νου, wu αυγοτάραχου, ποu βρέθη
κε
,ν κοιλιά του ιyονιμ,οιτrοιη,μένου
�ειλιου. «Ό γόνος ήτο κυλινδρικοΟ
σχήματος, ιμήκ'Οllς 22 0κατοσ"11Ο1μέ
τρων Ι<'αι διcφέ-φοu 2 πφίποu. λευ
κοί} )Cpώματος ιμε 6 άναθι,τλώσεις
και ώμοίαζε με 'δέσμη άπό Τνας
δάμοακος».
Το θεωρούμ•ενο ώς yονι,μοποιημέ
eίδιικο
νο χiJλι ιδρίσκε:rοι τώ,pα
έργαστήριο της διευθύνσεως 'Αιλιεί
Β ιqμηχανίας
ας του ίπrοφγ,είου
προς έξέταιτιν. uαμ,ως ο\ πρωτες

γνωστη

στη

στο

; .i

..
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ΙΛΙΣΟΣ

παρατηρήσεις •μ{;;λλοv δεν δικαιολο
-γοίiν ότι το χέλι της Μοuριας ήταν
γοvι•μοτrοιηιμένο.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ
Ό τrροϊστάμιειν,ος της Διεuθύvσε:
ως Άιλι'Είας κ. Σερμπέτη ς ,μας
ισε την -mλη,pοψορίαv ότι στο μικ,ρο
σ-κόπιο δ4 έιμψα,νίζεrο:ι σ'αlφως εί11<ό
να του κvττάpου -roii αύγοϋ ώστε να
πουuε ότι wpόκειται τreρι ώρίμοο
ώοθήκης_ Οί έπιστήμονες που άσχο
ίλοϋνται •με το θέμα θα χ.ρωματίσοuv
τούς ίστους γιο: να διΕJUJ<'Ολuνθουν
στις παpcrτηpήσ,ει ς τους.
Mf:rJλ:λov
δμως wpόκειται πφι λιπώδους ίστου
που παρατη ρείται στα χέλια την έ
-τrοχη της άναχωpήσεώς τους γιο: την
Ό ίδιος
τ!άλασσα των ΣαογσσσώΝ.
.
ό κ. Σεαμπέτης εΤχε άσχολη.Θη '-'ε
μια π αρόμοια πεpίπτωσι στην 'Ιτα
λία. νΕτσι το ,μvσ-τή•pιο τοίΊ χε,λιου
τrou άπησ'?Ιιόιλιησε τόιν άιιιθ�ι:>ωπο άπο
την ά9-χαιότητα άκόμf'!, Φαίνεται δτι
δεν ποό11<ειται vό: ψωτι�.
Γιcχ την ζωη και την άvαπαρα
γωγη τοϋ χeλιοϋ άπο τα παlληα τα
)(ίpόb α, διατvπώθη·καν ο1 πιο πα.οά
ξεvες άπόψεις και θεωρίες. Ό Ρω
μαίος ψvσισδίφης Πλίνιος π.ιχ. ίrπο
στήριζε ,μάλιστα οτι τα χέ,λια δταv
μ,εγάλωναv, πολλαπ.λ'α<7ιό:lζοvταv κτυ
πώντας •Ι<Jαι ικατσΙκομ,ματιάζοvτας το
υωμα τους στα βράχια!

εδω

Η «λl ΒΡΕΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ»
Για να φωΤΙσθη το ,μvστήριο της
ζωης του χελιου, στό σημ,είο βέβαια
που εχει ψωτισθη, :,ψειάσθη,κε να ά
ψιερώση στο σκοπό αίπο όλη σιχε
δόv τη ζωή του και την δραιστηιpιό
τη τά του εvας Δαvος έπιστήιμονας.
Ό Γιόχαν Σμίθ, διε:υθυvτης της Δα
νιικης Έπιτροπης για την έξερεv
vησι των θαιλσ:σσών.
Ό Σ•μιθ έπι 20 χρόνια, άπο τό
1903 ως το 1922. διέσχισε έπα
νει.λryμ,μέvα τ ον Άτολαvτικο και π,:
λικό: οcατώρθωσε να ,μας τrε.ριγpά
ψη τrαλλες άπο τις mλεvpες της ζω
ης τοϋ χυ-ιοΟ.
v Οταν το: �ηλuκό: χέλια φθάνουν
άπό
σε ήλικία 7 έ'rωv, άρ�ίζοuν
-τοϋ Όκτω&ρίοv μέ,eρι του '1 ανοvα-

ρίου, να ύφίστσινται •μία άιλλοίωσs&,
Ντvvονται την «iλι6ρf.α του yό1μοψ)
όπως άιναψέρεται στην «Θt4λασσι
�ΕγκυΚιλστrαίδεια» του κ. Άvανι�,
Το: χρώματά τοuς γί,νοvται άραιq
πορτσκαλιλ·ι •με άση,μένιε:ς άνταύγει
ες, ,ένω τα ,μάτια τους μεγεθύνονται '
και Παί,ι)Ι\,ΙΟUV μ ι Ο: -τηλεσu< ΟΠι,κη ΘΚ_:,
ψρασι σαν ,και των ψα;οιων των 6\J'
θων. Τα χέλια έτοι1μό:ζονται να έγ-.
11α:rrαλείψ0υν τα γιλuκό: vεpά, δτrου'
Φεύγοντας άκολοvθοϋν κάθε
ζούιι.
δδηγεί'
δυνατο vδάτινο δpόιμο
άπό τiς ολί,μ\λεlς ΙΙ<αl τοuς ποτσιμ<Οίις,,,
όwου εζησαν έπι χρόνια, στη,v θά�'
λασσα. •Πολ.λες ,ψοpες χρειάζεται vcc
βγουν ικαι στην ξηιρά. Την ήμέρα. t
ιφu6ονται στις ,ρωγ,μες του tδάφοuς
για ινό: συνεχίσουν την ένστ11Κ"Τώθη
τrορεία τοvς πpός τό νεpο την vύ-,
Κ'Τ'<Χ. Μια γλοιώδης ούσlα που κο!λv
πτει ΤΟ: ,6.pάγχια ThJV χε,λιων τα κια-,- ,
θιστα κο:ι σε τέτοιου eϊδους μετα
,κιwήσεις άνθεκτικά.

τrou

ΗΡΩΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Στις έ!ΚΙβολες των ποταιμωv, τα
θη,λι;,κό: χέλια σνvαvτιοΟvται >με
άρσεvικό: ,και άπο έικεΊ γλvστρουν
6uθο ικ>αι
κατεuθίινοvται
πια
π,ρος την θά.λασσ,α των Σαp'Υ'Q1CΤ-
σων. VΟταιν τα )(:έλια: ψθάσοuν στην
πε.ρισχη αίπή_ έξαφαvίζονται στηι.,
πpα)'Ιματικότητα: κα:ι δεν έπανεμψCΧ'
�μόνο οί ά:τrόγονσί
vίζονται ,ταρό:
τους. Τί άκ,ριβ
ι ώς γίvΕ'Ται στην θά
λασσα αύrή, που διακρίνεται για
τάv πολu ό!ψΒονο ψυr11κό της mλοίίτο
άΠ10τιεiλοίΊσε τον ψό6ο
•και Ο!λ,λοτε
των Ι\ΚΙΑΙΤΙΚωV, 1(1(11\1,Εtς δεν εχει μάθ ει ,με όιφίβεια.
Ό Σμιθ ξεJΚιvώvτας ό:τrο την θά
μ,ειλέτη σε
λασσα των ΣαργΟ!Οfσων
την τrορεία των ιμικρων χeλιωv προς
τα γολvκα νεpό: ,μέσ� του ώκεαvοΟ'.
Άπο το δυτικό τ,μfvμα της θ�
σας τώv Σαργασσων τα χέλια κα-
τwθίιναvται προς τiς άκτες της Βορ._
'Αιμε:ρικης, έvω ά1Τ1ο το άνατολι!'<δ
προς τις εύρωmχϊκες άκτές και τήν
Βορ. Άψριική. Ή θό:λασσα των Σ αρ,γασσων βρίστκεται σέ σχετικώς μι�
κρη άπόσταχ:τι άπο την Βόρειο 'Αιμ�
ΤΟ ταξίδι των ,αελιωv πρόι;
ιpι-κή,
τις είψωττ1αϊκες άι<τες εΤναι ,τερισ-
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ΙΛΙΣΟΣ
r;ιο ιήpωϊκό. Δuό καί τpία χρό
� διςφκεί ·αύτό τό ταξίδι καί δ
ψθάσο.uν τc'χ χeλια; στις έικδολέ:ς
Cw τrοταιμων εΤναι 1μόιλι,ς σαν σπφ
)tδξυλα. Με μια άποχιc'χ πιάινει κα
\.!εις πολλές φαpέ:ς χιλιάδες χΕJλάlκια.
�Οτι,ως ήρωϊκη εΤιναι -κα1 ή προσ
ιτtάaεια τ,,0 χειλιοΟ 1κατc'χ την <<κάθο
:Άό» "Τ"οtι π p
, ός την θάλC11σ1CΤα, άλλο
,, _ όσο ,ήρωϊ,κ:η εΤναι κ.α1 ή «ανοδός»
-tou Π'ρός τα γ.λUΙ<c'χ νφά. Ταξιδεύει
άντια στό 1pει.1μα �μέσα άπό ύπό{γειές Ι<Jα"Τ1αοόθρες
για να ψθάση
στόν προο:ρισμό τοv.
·-ΘΑλΑΣ,ΣΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
'' Γενι•κc'χ εΤναι γνωστό, οτι ή θά
'·λασσ,α των Σαογασ1σων εΤναι δ τό
ιrrος της ατ,,απΟJpαγωγης των χΕJλιωιν.
;' Αύrό δμως Ισχύει •μόνο για τα χeλια
_'ΠΟV (ιοΟν στα -yν,.uκ•c'x νερc'χ της Εύ
.. ρώπης ,κα1 της 1Bop., 'Α,μφικης, Π·α
ρσJλλή.λως ύπάp�οuν δuό &λλες πα• pόμιοιες θάJλασσες για τα χέλια της
, ίνας, καί της Αύ
• : 1 ς:ιπωνία ς •καi Κ
- στρα,,ίας ,κ.αί της Ν. Ζηλανδίας.
· Για τα χέλια των δύο τφώτων χω
ρων, ή θάλασσά τους 6,ρίσκεrο:ι στο
Ίαπωνι1κο ·άpχιπeλαyος 1καί σέ: μια
άντίστοιχ:η θέσι νοτίως 'Τ'ΟΟ 'Ι σηιμε
;.pινοΟ, οορίσ�κ,εται η θάλ01<rοα των �Ε
, .. Ιλιωv της Αύστpαιλίας και της Ν. Ζη
\.'λανδίας
� · Σέ: δλες αuτες τ1ς θ�ασσες έ
;.'πικρατοϋν φαίνεται Ι�δανι,κ·οί δροι για
την άναπα;pαγωγη
των wαpά�ενων
'αύτων ψαοιων. Ή θάιλασσα των Σαρ
• yασσων 6pίσικεται στο ,κέντρο δύο
, ε,υμά.,,ωιν.
�,μεγάλων
p
"\'10U Γκόιλψ
Ι' Στρημ άπο ·οοpρά. 1κα1 του ρεύματος 'T'OU ΒΟ!), 'Ισιη,με.pιvού άπο τοιν
. νότο. Τc'x vε,pc'x 'έκ.εί έχουν ύψη.λη
· κp,α!σία 1<.αί μ�γάλη
, -σχετιοκc'χ θεριμο
: άλiμuρότητα_ 'Η έπιφά1<εια της θα
. · άσ�σης των Σσ, pyασσων cτπάνια ά
• 1,.νι:m-αρόισu.ει'αι άπο άνέμοuς και, τα
�'νφά της οοpίσικονται σέ: ,!μια άδιά
(
; 3σιτη
'Π'εριστ,ρ,()ψικη , κίνησι. Παροu
\χ,:ιά(ιει έπίσης πuικν&rοτη 6λάστησι
;.:ι<Ια1 τα διάψσρα ψuτc'χ σχη.ματίζοuν
j'πραγ,ματικc'χ δάση.
'
'
Αλλα ρεύματα έξασψαλίζοuν παι,ε.ς σvν9Ίi, κες κα1 στις δύο αλ
ς ,θάλΌΧΤσες του Ε,(ρηvικου.
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Β ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΑΒ I ΣΜΟΣ
VΟμως π.ρέπει vc'x τrοvμε i:Sτι γι'
αύτη τή,ν μετανασ'Τ'Εuτικη τάσι των·
χειλιων διατυπώνεται κα1 1μιc'χ άλλη,
1θεωρία. Τ:ρείς ,ίιδροοιο,λόγοι συγ,κε
κ1ρι,μένως την 0:'Π'CJΙδίδοuv σέ: ενα εrδος
6ιολο-γικου άτα<οιισ,μ•ου.
Ύπσστηρί
ζουν δτι τα χέλια πριν ποιλ.λέ:ς χιλι
ετηρίδες ζοΟσιαv σ-rήy Π'ερισχη της
,μ,υθικης Ά-nλαντίδος που ή
θέσις
,
-ηης τrpέπει να 6pι.σκόταν ·κοντc'χ στη
θάλασσα των Σ�ργασσωv. Ή η
πει,ρος έξηφανίσθιη στοιν οuθο τοί),
ώκεανου, άλλα τα χeλια �δεν μπο
ρουν vc'x ξεχάσουν την άlρχι,κή τους
κοιτίδα
Τc'x χέλια &λων των χωρών Π'ΟL/'
ά,ναφέραμε ανήκουν στην όμο"11αξία
'11ωV ,cΕJλιων των εvκ,pάτ,ων ζωνων,
γιατ1 .εχοuμε 'Κ'α1 ,cθλια των 'Ιlpοπι
ικων ΙΧ]ω�pων, για την ζωη των δποί
v.Jι
• ν ςέp,ουμε ποιλu �ιγώτε:ρα
ττρά
γ�ματα. Ό οuθο ς άpνείται να ά'!Ι'ο
κ,αλύψη τα ιμuισηκά "\'1OV, ΠΟU 00'�•
άσχο.λούμεθα ιμι αζί τους τόσο χά
νουν τη,v άπ-λότητά τους.

,.

1,

10.000 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
vοταν ό Μαγγυ-.&:vος ΤΟ
1498:
έπε;χεί,ρησε τον ryOιpo "\'10V κόσιμ•ΟΙ.1'
κοντc'χ στην νησίδα u Αγιος Παυιλος:
ιε.κ1ανε ουΘοιμέ, τ�ρησι
σχοινί μήκΌuς
200 ό.pryυι,ων και νόμισε δτι εΤχε
ορη το 6αθίιτ;;pο ση,με'iο το
, υ ώκεα
νου. Τα χp
, όνια, οδ1μως, τrou ττέιρασα,ν
απο τότε άπέδειgαν δτι τα τrράγ•μα-
τα δεν εΤναι και τόσο άπλα.
Οί σο6ιεηκέις εpεuνες σ τον Εlρη
νι•κο ώκεσνο π.χ. ιάτrέδειξαν δτι στά.
διάφο� α ?"'Ιl'με'iα του ��ρ�οuν 1 Ο.
.
ηψσιστ•εια, '!Ι'Q-ι\λα απο τα δποία εί.,pίσκοvται σε έwέJpyεra κιαί·
τc'χ vδατα .άναταpάσισονται άπο τη 1
.λάοα τους. 'Η ώκεανογράφος Τατιά-
να Ποπόοα ,μας '6ε6αιώνει δτι ή πε
ριοχη αύτη του ιμ•εγάλοu ώ.κ,εανου εΤ
vαι ή πιο σειΟΙμι'Κη 'T'Ou ΙΚόσιμοu κα1
δτι στον 6ιιθό της ύ
, πάpχου,ν ποιλύτι-
μα μέταλλα.
Ή Θpεuνα των ιμuστι.κωv των ώ-
κεανων συγικενrρώνει 6λο �α1 πιο»
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πολυ την Πpοσ'Ο)(η
των μεγάλων
ιφατων.
πλαίσια τοu Γεωψυσι
Μέσα
κού ΝΕτοvς, αί ΗΠΑ θα διαθέσουν
,μέχρι τό 1 970 650 ά. δαλλάρια
για την ,με�λέτη των ώ.<�εcονών, ένω ή
ΕΣΣΔ θα ρίξη στην ,μάχη αύrη ά
κόμη ιμεγσιλύτεpα μέσα.
Διαθέτει
ε ίδικό στόλο άπό 75 σκάφη για ώ
κεανοwαψι•κές ·μελέτες κα] ώκεανο
γpα.φικό ύποβρύχιο έψωδιαι:,,μένο με
-rηλεόpασι.
Μια σ,ει_οα λόγοι κάνοuν έπιτα1<τικη την άνάγ.κη της μελέτης των
ώκεανων. Ό ώκεανολόγος Σοβιετι
κός άκ-αδηιμ.αϊκός Λέι6 ΖέΙΑκεοιτς, κά
νοντας παρατηρ
, ήσεις στόιν 6u9ό των
ώκεανων ύπελόγισε την ήλικία της
Γης σi 5 δισεκατομ,μύρια ετη δια
σταυρώνοντας άναλσγα σvμπεράσμα..
τα των γεωλόγων. Τό ίδιο τό μυστι
κό της καταγωγης κα1 της έξeλίξε
ως τής ζωής ,ορίσκ"εται κρuμμένο μέ
σα στίς θόJλιασσc1ς οπου ένεψανίσθη
σαν οί π,ρωτες ,μορφές των σντων.
.Μή··,.'ως ώpισμένοι άπό τους κρίκοvς
,.

στα

της ζωί'Ι<ης
άλυσίδας εΤναι κρuμ
μένοι στην α6υσσΌ των ώχεανων;

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
Οί ώκεο.,νο1 εΤναι οί θερμαrτάτε'
της Γης. 'Εικ,ε.ϊ ο,uγ,κεντρώνεται το
1 )3 της έw:pγείας τοΟ 'Ηλίου. Στην
άπεpαντοσύw� τών θαλαιcrοωv δι
μορψώνοινται τα δει9ομένα των και
ρι,κων 1με-rοιδοιλων καi της ποpείαις
ου
τ�ού καιρ .
Ή ραγδαία αίίξησις του πλη
σμοΟ της Γης άποτειλεϊ
-mpόσθε.-1
Τ'Ο κίνη-τφο για ώκιεανογραψιι, <ές με
ιλέτες. Ή Οll)σ,ημαηκη καi πιλήρης
με.λιέτιη της βιολογίας των ψαριών
μας εΤ\ΛCΧι πά_ο
, α πολυ χρήσι,μη γι''
την πλήρη άξιοποίησι των άιλια.ιιμά-
των. Οί ,μεταβολiς
ίJδροβιοιλογι..
κων συνθηκών (θεpμοκρΟJσίας, άιλΙμυ
ρότητος, όξuγόνοu) σέ μια θαλάσ
σια πε�pισ,cή, άναγκάζει τον τrληιθi.ι·'
σ;μό των ψαριών να ζητήση κατάλ
ιληιλόπρους δ,ροuς ιδιαοιώσεως. =έ
ρουμε άpκετα για την 6ιοιλογία εl
δων, σττως ή σα,pδέλλα Κα'Ι ή ρέγκα,
άλλα τrρέΠ'ει να ιμό!θοuμε τrοΝλα για
διά:φο.pα άλλα ψάρια.

ενα

-των

οι

ϊμεροι μιας παρωχημένης ανοιξης
βοyyανε μέσα μας σάν πληγωμένοι Σειληνοί,
λησμονημένοι άφότοu πέθανε ό Διόνυσος.
Οϋτε κι ό θάνατος τη λ6τρωση χαρίζει,
που α[ωνες τώρα γυροφέρνει μαζ1 μέ την 'Εκάτη
στά τρίστρατα, καθώς άπαυδημένος νυχτοκλέφτης.
'Όμως πως νιώθω τά φτερά τοΟ τραyικοΟ τοΟ 'Ικάρου
νά ξεκολλοΟν άπ' τό κορμί μου,
δσο άνεβαίνω πιό ψηλά
πρός τη θερμην άναπνοη τοΟ ζωοδότη τοΟ ηλιοu !

,(c'Εκλοyή;ι)
,f

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
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ι 'Εδ& ε!ναι τl> κριτήριο της σοψίας,
): .... Η σοφία δέν εχει στά σκολειά τελειωτικά κριθετ,
Η σοφία δέν ήμπορετ νά μεταβιβαστετ άπό κειόν όπου τήν
'
εχει, σ' εναν &λλον όπου δέν τήν εχει,
f ..,Η σοφία εΤναι μέσα άπ' τήν ψυχή, δέν έπιδέχεται άπόδειξη,
είναι μόνη της άπόδειξη.
J 'Εφαρμόζεται σ' δλους τους βαθμους και τ' άντ ικείμενα και
τίς ιδιότητες κι' είναι φχαριστημένη.
J Είν' ή βεβαίωση της πραγματικότητας και της άθανασίας
των πραγμάτων κ' είναι αύτή ή λαμπάδα των
,ι
πραγμάτων·,
1
'Ύπάρχει κάτι μέσα στό κυμάτισμα της δψης των πραyμά·
των, που τήνε κάνει ν' ·άναβλύζει άπ' την ψυχή.
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,·.Τώρα θέ νά ματαξετάσω τις φιλοσοφίες καί τά θρησκεύ
ματα,
.Μέσα στίς α'ίθουσες των παραδόσεων 'ίσως νά μή μποροΟνε
ν'άποδείχνοuνε πολλά, μά τίποτα νά μην μπορουνε κάτω
άπό τά ψηλά-άπλωμένα σύννεφα η στη μέση άπό βουνά
.
κι' άπό νεροσυρμές.
�t ·'Εδω είναι της ουσίας τό αδραyμα,
�t �Εδωπέρα έναρμον(ζ-εται ενας άνθρωπος, και β,:>ίσι<ει ξάστε
ρα δ,τι κλείνει έντός του,
. ό παρελθόν, τό μέλλον, μεyαλετο, άyάπη, αν είν' αυτά ά •
δειανά άπό σας, εϊσαστ' έσετς &δειοι άπ' αυτά.
κάθε άντικείμενου τό κουκοΟτσι μόνο θρέφει·
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ΠοΟ εΤν' έκειός πού θά τά ξεφλουδίσει yιά σένα καt για μένα;
ΠοΟ iΤν' έκειός πού θά ξεθηλυκώσει στρατηγήματα καί
περιβλήματα yιά σένα κα1 yιά μέ;
Έδω εΤναι τό συνδετικό, δέν εΤγ' έτοιμασμένο άπό τά πρίν ,.
εΤναι της ωρας·
Ξέρεις τί πάει νά πεί ν' άyαπιέσαι, ώς διαβαίνεις, άπ' ά
yνώστους;
Ξέρεις τη yλωσσα πού μιλοΟν αύτές οι στριφοyυριστες κό
ρες ματιων;
(cΦύλλα Χλόης»)

Μετάψρ. Ν. ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ

Χιλιόριζοι δενόμαστε στό χωμα.
Τη yfj με χίλιες ρίζες τη βυζαίνουμε.
Μά φορτωμένη σύννεφα και πούλιες
λούζεται q φυλλωσιά μας στό γαλάζιο.
Κι' ή γύρη μας ως τ' αστρα ταξιδεύει.
Με πρόσωπο διαρκως άνεστραμμένο
τό yάλα τ' ούρανοΟ πίνουμε λαίμαργα.
Μυριόριζοι δενόμαστε στην πόλη.
Χίλια δεσμά στην πόλη μας ριζώνουνε.
Μά μεϊς δραπέτες άπό χίλιες πόρτες,
πρός τούς γαλάζιους, άνοιχτούς, δρίζοντες
-rτρός τούς φλεγόμενους, τταμε, ούρανούς.
Και φτάνουμε μπρός στη μεγάλη θάλασσα
τά νέα νά όνειρευτοΟμε ξεκινήματα,
την τέλεια, των Θεων, έλευθερία...
(cΛυρικη έξομολόyησψ)
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ιτο ΑΠΕι,ο lΊΜΠΑΝ
ΔΙΑΝΟΕΙΤΑΙ
ΜΟΝΌΝ Ο ΑΝθΡ/JΠΟl:

·Ε

ΙιΝΑΙ ΧΙ' αύτο ε"/1α. έ.ρώτηιμια,
mύ έχ.φ?1άζ�t μ,ια, α.πο τ1; 't'6σε;
πιοtλλιες άινησυχl.ες τ•ου σ.ψθ,ρώπιου,
γιια. νά γνωpίΙJΙη τον Κόσμ(), μέσα.
Ή έpώτησις �χει
οiΊοι ζη.
όπστον
,
Ι
Ι
t
Ι
'
α;πιο,κιτησει τωρ,:χ. επ-1κα.19οτητα με
4 : τηιν έ.ν-rα.τ<ικη έ.ξερεύνησι ι του &ια
·
Η;α,ψνα
Ιf<. ισ,rw�τ,c1;,, Π!ΟΟ αρχι'(rιε
',π,pιν λίγα. χρ, όνια,.
,Μα. την ά.λή,θε,ια. 3μως και ·η
πpΙΟΙ�ολη άκό, μηι 't'ΙΟΪ> ζητ. �μ«τος αύ. 'tl(JIΪ) 1Jiε.ίχ"ΙεΙ, Πω
- ς "/α το Π'Ο,υμε, γε-·
�·ε.ψc-p.ιιαιμ.ό,
ά.,1-θρω,π,οικεντpισμό..•
Τ'ο ερωτημα.
' '
.ε,!•
ν
α:
ι
Ι)μως...
'"Α
•
"
ς
ι·
� •ιψοΙGά:λλεt1α.1 σ.πc, κά.-θε (ίψθρωπο,
\
Ι
'
\
'
'
Ι '
·" 1rou σκεπτετα.ι, α,πο -τηΊ ε.πισιrημη,
\Pl'JtO τη ι:pιλ•Οσ'Οlψία.

'

' -'Α

Σ ΠΑΡΟΎ'Μ1Ε λοιποv το
μ:ε συγκεκφι-�τημια., 13.ο,ο, ήμ1rορ,οιυ
, '
'
,.
,
'Υ,
,
f!ο�ν,cι;,
α:pχι-.ιοιν,rα.ς
α.πο τΌν πλα.ινη, τη μια,ς, Π'ΟU ειi'μεtθiα. πα;ιδιά. wιυ και
i1; έ1t11τ-�έπ<ετ1α.1 'fα. ξέ.�υμε γι'
�Jt<bv κιά.πως πε,pισσότερα. άπ' 3,τι

, -.,,; ,\. •,

sίναι 1Jυ"Ι•ατον Ία. γνωρ,ίζοQμε για
ψ:Χ,ΚΙ?ινώ τιεφιοιυς ,κόιφου;.
Στον πλοο,ιήτ·η μ:ας, καiθως Π'Ο
λύ καλά το (Jλέmυμε., φο,ρέα.ς τηιι;
'V'ΟΙήσ,εως Κ,ΟΟι της, 1Jφανιοήισιεως ,είι,ισ.�
ό αJΊ-θpωπος, ·η άν-θρωπ'ίνη μιοψ.pή.
Ε!,�αιι ό αν-θρωιπιος μιά. ψ)ρ<pη ά.ξι
όλογ·rι, ιμα κοοί σιει�αστή, που ο,τέ
κει� ιrτη κ,οι?υ.φη τη; ό•;τολογικ.ης
. κλίμια.κιοις της ώργα.νωμwης φύσε
ως τη,ς Γη,ς. Αίω-ιες 1εω1λογ,1κιοιυς
έ, ?γά.στηκιε με το 1(Jρα.1Jύ της pυ-θ μο
ή Φύσις !JITOV πλ'α.νήτη μα.ς, για να
πpιοκύψη αύτη ·η λαμπρη μ;ο,ρφή,
-rό έπιστ-έ�α, ·η «κιοφωνίς» της
1Jημιουργί1:χ.ς, κιαr&ώ ς τη λένε. Ή
μ,οιναι&ικη μοι ρ,φη π-ο,ό ποοοο.Qσιάζεt
την κα
• .τα.λληλ,ότητα να 1Jισ.ν10.ηται
,χ,:χ.ί 'Ι·α πρ1οισπαrθη ινα γνω�?1ση, μ- ε
ποιλύτιιμο, αύτο έφό1Jιο, το"/ Κό.
,
'
ι
..,
ι
Ι
σμο, μεσι:χ. σιτον οπΌ�οι,; υπ-αρχzι.
Τί ε:ίνι:χιι 3μωι; έκεiίvο Π'Ου οια.
vοiίταιι, Χ?ησιμιοιπιο,ιώντσ.ι; για ο ρ
γαrιό του τήν ά.ψθρ-ωπίνη μιο,?φή,
1t1olu lχε{ τ ,ε,λειό-rεο•ο. έγκέφαλο- κα.!
,νε,ιψικο ,σ,ύστημα. λεπτότε,p,ο,, yια
,/ ά."Ι·αtφlριοiυμε τα κυριώ"rερ. ,α,, ά"J.ο
-rις ια.λλε.ς ζωϊκες μ'Ο,ρψtς; Ή ψυ-
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:χη λένε οί cpιλόιrο?Οι χαί τηv χα
&;Λ ουv τί ε, ίνα.ι, cι1to πcϋ r.p()έ ;ι 
-χΙετ,:χιι χα,ι 'Π)()υ ,πηγα.ίvει. οοντ,ί-θιετιχ.
με τήv έπι,στήμη Π'<)ι) οεv CLV:Χ.Χtχ.
-τε,ύει=ι σ-έ -τέτ'(),tα. πrρά.γμ,χτα. Εί
"'iιχ.ι χαί ή ψυχή, 'Π'Ο-U <rέμψυχώ
"Ιεο, ,D"I σ.:ν,θ.?ω'Π'Ο<, ·η ά..v-θ1ωπίvη
-φυχ ή, εν«. 'Π'?ιο,ιοv έ,ξελίξεω;, ο
"Πω; .,f,>αι χιαί ή ύλιχή τcυ μ,οp
<?"'Ι ; Νιιχ.ί, μα.; λi:νε (),: cpιλόσ1ο·φ<�ιι,
-γι:χ.τί χ'α.ί αλλες ζωικές μ,ο?ψές, οί
-ά.τιsλέστε?ες -rου άΨ.S?ώΠ'Ο,υ, είναι
φψυχωμ 'έvες, ά.φ<�υ Κ!VOU'l'!αt Χ'α..ί
ζ<,ϋ,ι. ά ψ(),υ =?,οιu,σ�ά.ζο:υν δηλα.ο'η
, γιχο cpαι,;όμ·ε...ο, π,ου λέμε
"ΓΟ bι,ολιο
ζωη μαζί μ·ε χί,,ησι. Ζοϋ-ι' ά.λλά
χ·αί χινσιϋντιαι. Στον &ν-θ,;ιω'ΠΙΟ' ο
μω; ή ψυχή μπιιηεί Χ,αί vά. Βιιvl()
-ίyr:χιι. Γιατί εΙ•ι:ιι τε.λε.ιό-η-ρη-· μέ
σα ιrέ τελιειbτε,ρ,ο ίηγα•ιισμό.
Βλέπο,υμs λ,οιιπον μέ τη 6ο·ήθε.ι:χ.
-της έπιιrτημης κ·:χιί της φιλιοσ,οcpί
αις, οΠ'Ου ή 11ηώτη bά.ζει χά:τω· τά.
<>πλι:ι, Οτ� .,1'τό·ν -πλ�ν�ήτ�'l μα; ύπιά.ιp
χ,ε-ι έξέλι,ςις της ζωης χ,α,ί τη;
ψυχης, 'Π'Οlυ σ-την cινθ
- ?ωπίνη μορ
φή δίνε.ι '!1')"1 δυ,ι,--τότητα. τη; οι�α
νrJήσ'ε.ως. Θά -ελεγε κα•ιείς,
χαl
'ΠΙΟΙλύ σωστά:, πώς ,ό ·ιrκ,01rός πού
�χει ·η Φύ.σις ιrτο•ι τ.λανήτη μας
ιεΤνωι ·η' έμcpά:•ιισ:ις καί ·η λειwυο, �
'
για οι,α,ι,;,οrφtεωι;.
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ΥΤ Λ. 3,·.ι.ω; -τά ..9-αUΙμιχισια
μ6,,�-, στον π)�αν-ήτ·r, μα; γίνιανται;
"Ετσι _ π:;ον1ιι,J..t'JΧα στ·η μικρτ, Γη

:π:οt.)

ε;ί·γ:χ.,
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J..�γ<-Ι}ν, μiσ:χι ·,τ, :..πει10 Σύμπαν;
'Βοώ (): έπιστ·ήμ :i'Ιε; zωρί/;(J•ι,
-rιαι. ,, Α.λλο: ,ύτ.�ιστ-·,,,�ζο,υν οτι δι-α
'Ιόηιrις μ,ονοι ,ν σιτ·η Γη ·ημπv?ε.ί 'ΙΙΧ.
imiη:,ι. Καί τ'Jυτ"1 γιατί μΟ?ΨΊJ ιιrσ.ν
-του άν-θ?ώπιο.υ μbν�; στο•ι πλια.,νrήτη
μΙ:l.; ·Ψ,1tooaiiσε. �ι� Οrημ.�01J?Υ"ιjθή ..
Αύτιό δlέ γιιατί μόνσrι το πs;ι,6ά.λλιοv
μσ,ς -�'7110\?()·Uσ!ε. vα: -w?'°'σi:plp·η 't"tς �κα-

Τα.λλ'fίλ,ότητ,sς τ·- - &ημιου.ργ!σ.ς τ ης
ά.ν-θ-pωπίνης μιη-φης.
Γεωχε'\/τριχή, νcμίyο,ι>μ.s, ή κρ!
ισις. �άrι να. ητtα.•ι ά,π:χι?�ίτητο 1r'
,όλ6χλ>r�?'Ο' τιό Σύμιπια.v νά έ·χοηλών,6w ή 0ιισ.νόηιrις μ6vιοιν ιχ.πο μιι�pφη
�ά.ν τη μο,?φ,η τ,οϋ άν-θρώπο,υ χ-αι
οχι διαιφοp•ε-τ·ιχ
· ώτε.ρη.
Οί σλλcι πά:λ�, . χαί έδω_ είναι ό
ά,,�τίλοιγιοις, οιrοι gλέ'Π'Ο.Ι}'/ το ζήrr-η
γνώμη '
μα. εύ?iύτε�pα., . 'iχοον
π ώι; ό φο,?έα.ς · -της δια.ν,οrryσ-εως σιt
αλλους.κόφους &εν είναι ά.να.γκιαiίο
vl.ι. εί·�αι ό !&ιιος με τον ιχ,ψ9'pώπι
, ί 'rοΟΙλιύ ώ?«�:ι. χ,αι κ:χιλα.
·y,0,. ΜΠ'ο.pε
'νά. ,εivαι δι:ι.φο;pετ-ικος και οισ.μιοφ
φωμwcιiς κά.τω ά.πο 'τίς συν-θηκsς
· ος.
-τ,ο,ί) • έ.κε-ί πs?ι,6&λλο
ι Ψr
' μ'Π'Ο' ,.
,Ι.'
'.·συ"ΙΙΟψιιrουμ.tε.·
Γ'
ΙΙJ(Ηπον
ια. νιχ.
p·ο.υμ.ε. να. 'ΙΙ'Οιυμε οτι μο,?ψ'Τj ά,. 1,θ.pώ- \
πινη μό,�ο;ν σ1τη Γη ητι'-"'Ι δυνα.τ-ο : -,
•ιά &·ημ�ο,υ;ιγ�η. Δεν ε.t•ιαι ομω-ς '
χι:rJ,θ.6λου &ν,-γκα_ί;ο νά πspιμένουμε. 'οπως Κ•:l,! ,σ' iλλ-:ι. πεp,ιbοcλλiοιντ,, , σ' &λλα. ,ού,ρά,,�ι.α σώματα, διια.
φGΙp,ετικά. -του ·ίδιικ>Ου μαις, οημι()υp
γη-θη μιο?ι 'ψ-ΙJ 1σ<σ.,; w·ϋ & 1,;,θ9ώmυ.
Ό cpο?έα.ς της δι-:ι.•ιο·ήσεως σε rί.λλα ι0ιύpά:'Ιι'- ιrώ!Jlmiα ·ημπο;ιϊi χαi
qnάλισ1τα ,θ, ά π 9 έ π •s ι, χ,α,,θ,ως ,
,θά, &ουμε, νσ. εf.-�1! οιι-:ι.φορε.τιχός.
Στή,ι wπ-οψι α.ύτ·η σ11>Ψηγορ'οϋν:
11.- Ή πα.γκ,ο,σ<μ�6τ·η; τ-η,ν ό'ΙΙ!�fι:χι εχει δl, ιιαιτυπώ1σlsι ισ�ε Π'Οιλλi
ζ·ητ·ήι,,:χιτ:ι, ·η έιπιιrτήμ·η, οπως π .χ.
·η ελςις των ιύλι,κων μαζωv
(ή
πια.γκόσμιιοι; �λξις). ·η τα.υτότ�
ΟIΙ}Ο'tιΙΧ.τιΙκα '!Ύ)ζ \,λ·ης,
, ·η 't1αlυ•
τιΥt'Ίγ!'α- δηλ:ι.δή στά. χ·η,μικά ι,ιwι
τά ούpά.νι,α.
χεiαι 1Μιυ _cιΠ'οιτε.λ()υ'/
ισιφαιτ:α. '(στά. -αύ,τ6φωτα. τι0,υλά:χι
στο,1, 0'1\10,U εχsι διαπtrrτω,θ,η), ό
μετα.&f&οvτα.ι ,ο,ί δι.άιφο
ιτ-;ιάπος
·η >'..ι-:ι.μπυιλbτης
ρ1 ε.ς cιχτι�Ο<dΟίλfε.ς,
�τ-ίς >'Jt'/'f1a16tlς -των ,ού,?:ι,νίων σ,ω
!)JΜ'ων, •η ιrφ:χιιρ�·Χ'<J't"ftt:Χ. των OUplar
νίω•1 ι,;�ων, γι,ά, οσες ε.ί,ιαc 8ια-
μορ·φωμένε.ς, καιί σε τσιrα &.λ'λλι,.
2.- Το γεγ.ο�ς οτc ·η Φύιrc, r

�η

σ,τα

1t!Qυ

ι

'

ΙΛΙ.ΞΟΣ
-�t·ν έm:να.Α!ψtά.ν<ε;ι τά ο·ημι{)υι,γ·η
,;jι.α.τά. της. Δέν ε, l•ια.ι 0�/α
- -tO'V &η�, - α.
ι
�ι
·t' -.,,.ιvαJο,η
v ' πι:χιpιοιυσιασ·
fί 1ε-,ιστω και' ουο
;- ;ιιιοφφές, ώpγα.ν�ένες η μ·η, τίι; Υ
( οίει; άιπ·όλυ,τ,α.. Δ·υο Υοι.α ι0ύp!άινι. σ.
,\-crώ-!Jίαιτ:α., ουό ά.ν,θ,ρώπιο1υς, ουό ζω1α,
? ·�υό δέιν&pια., δυο φύλλα., ο,υο χρυ· - .
(!Ι
' 'r'�λλ10ιυι; χ..ο·.χ

Η

. Πι.ΑΡΑΤΗΡΟΥ, fffi Η )_ΟΙ•
'Π'ον χα,θολιχbτψα. στην· ύλιχ·η φύr,
Ί'
'
,
σι, �ωι; .ε1-ν1α.1 ιrτη συστα.σ11 της
,
α.
τω·ν νόμων
υλης χ<iί ·η τ-α.υτό· τ-η τ
,
·rπιού τη•ν χυl�ειpr11οιυν, οέν εί·ν:χ.ι κα
�9-ό'λtΝ ατο,πιο χα.ι χα,,θο,λο,υ .αύ,θα,(.
'()ετιο, νά γε,ΙC"χευ,θ,η χαί στ,ους σ,χο�
"Π10ιυς που έπιοιώχει ή ΦύΟ'ις, τη�
"δημιο.υργ!α.ς ο ηλ:α.οη σιέ χά•Sιε σιω
'!)JΙΧι οιύράνιο μ0ιρφης
χα.τάλλ·ηλης,
<pr>pέα, •ίχα
• .\ΙΙΟΙΪ>, γιcχ, ν· α έχοηλω,θη
ΧΙ:χ.ί νά λει·τουp-γήσ·η οιανόησι, ά.πό
,φυχη ποιυ έξε-λίχ-θηχ·ε στο κ•άιθε
"Πlερι:gά.λλ�ο·ν . Κ,αλ τέτοιο:ι φορ.ε'ί;
'Π'pέπ:ει νά, ύ, πά.οχ{)υν ά,μέτοητ,01ι ΙΟΙτ'ο
<fπειρ.ο, Σύμπ:αι-1, οπ,οιυ το·υλάχι-στον
εχ.ει .χ,χ>το· ο-θώ01ει ή έ-ξέλιξις νά
�ώ01η χ·α't"άλληλες γιά. του, ""ο μο,�' φές.
Τα.υ't'bτητα. ομως
στίς ι-ΙJΟφφες
'ΠΟ' •υ Ο· ι οιουντ-α:ι &έ·ν ήμποιQο· υμε Χ':Χ.
-θ·bλοιυ1 ν· ά. π:εοιιμέ·νο1υμε. Τουτ-ο &l
�• το' eλ''
ο ,
-γ
- •ια.τιι' οεν
υ ε1t1ι,υιι-ε π1>υνεινα,
:χα.-θώς . .,Υπ,α.μιε, μέσι:χ. σ":η Φύ01ι. Ά
-κb- μ η 3�ως --�ύτb Ο.$ ε.1-νχι κ1αί
το σπι.01υ�α.ιότερ,ο,---:... χαί για.τι, χ·α�
-θώς λ�ένε, χια.ί άπό τά · παίλη.ά λέ
γα.νε,- οιί φιλόσιοιφοι• ' ·η οέ· έ·πιιrτή
(JJ'Τj :εχε.ι cι'ριχ!σfει τώο:χ. στα τελευ
· 
"tlα.ία. νά οι,α.'Π'ιστώινη σε πολλά πρά
--γμ:α't"α. γιά τό·ν 1tλ1:χ:νήτη .μας, χά
, • ,θ.;.. ούράνιο1 σαι.μα. &έχεt' 'α.t άπό το
"1Jύ_1J/Ιt'αΝ, χαί ίοι•α:fτε, οια . ά.πο
τά.
ΧΟΙV't'ΙΙ\Ιά τ,ο,υ, O• UQ•α'/tα. σώμα.
• '!α, έ.πι;:;,,1'
'
s, '
, ρες
'
ι".Λ'
;.,αισe:.ις, τις
ο,tα.φιοι
α.χτι'/ΙΟΟΟ<Λι. �, πio·U -τόΟΙη Κχιουν- σημ-ασlα. γι/1
-� ε
'; •-τη φύσι το,υ Χαιι
· ,υ.ά.λιιrτ.α. γιά τη•ι
;t,�ργ;α,.ν�'ένη· το,υ φύ(!'Ι. Ό α.ν-θρω-

�{,..

'\·,·,·
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π ο,, ς σ't'ο ι:rύνο,)ιό τ-ο,υ, η ά:Ψθ-�ωπ!ν-η
!)Jσ<ριφή, ά.λλά χαλ ·η ψυχ·ή το,υ χια.ί
ή οι'α;νόησι, mυ ·ημποψεί •ιά. έχ
- , .ε,lν,α;ι, χαι-θώς ηεγια.ν ιοί
οηλών-1ι
· 0ιφο!, πα.ιοί της Γη,ς χ1α.l
ά.οχα,ίο1ι Σ
τ,ο,υ Ούρ,ΙΧΜοιυ. ( Π όσ,ο πετυχημένη
.εiνα.ι η Θ, ίχ6ν· α. ... ) . 'A1to τις οιύ�
σίες της Γης έ.ξ,ε'λιχ't"tΧά εχει πριο
χι)ψε,ι ό α.ν-θρωπος, σ- ά:ν μία. ένιαι11α..
μ0/\1ά.οα., με τ·ην ε•ιτο:νη σ· υμμειr<Jχη
- 't"W'I πιολλων
τ.συ Ούοαrιιου, οηλα.οη
· φόpω"Ι χο,ι:rμ,ι,χω•· ι
χ:χιί 1Jιια.
έ.πι·ορ· ά
·G'εω•ι, Π•Ου ·έχείνιος, μας σιτέλ),ε•ι Κα.ί
έμείς τις ?εχόμε-. θα.. (*)
Σε χά·-θs λοιπο'Ι ούο,άνιιο σωμα.
·η οι,:χ,•ιόησι χαί ό φο,οέας τ-ης &,έν
·hμπ,οο,ε-ί πα.οά. νά ...ί,ιαιι παιοι της
(;\)ι:JΙ!-ας τη'ς, με συμμετιοχ·η των έ.πt
&ρ,ά01εων τ,οu
: 'λοι1tο·υ Κόιψου. Οί
οι·αφ
. ό,ρετιχες; συ, ψ.9,ηχε
: ,ς ττ,.c ιο,ύσ!
α..ς χάιθε ο,ύιο,α.,if,rι,, σ- ώμα.τ,ος χ·αί ιοί
Ε!να.ι τώο,:χ. λ!γα. χΙJόνια.
(*)
eπιιFήψ)Ινες,
ΠΙΟΙυ ,ιι;ε·οιχ,οίι Ί-τ-α.λοί
των Π ανε• 1tιστ'"ημ'!ων της Φλωοε. ν
· ί το-υ ΤοJοί·νου με·λετι0,υν
τ,!ας χ:χ,
πειιο!Χί,wατιχ·ά τίς σχέσεις ΠΟ· υ· l· χο,υν:
ιο,ί χηλι. οες τ-ου- Ήλίο, υ
· , <Jιί ήλι·α.r..ιές
-έ.χ!J-1,ξεις χ·α.ί οί ι,ι.α.γ-ιηη,χ,ες -θύ
ε,λλες έπά.
, vω στό,ι το·� μέ τον ,ό
ποί, οιν γίvετ·αιι 7} χαι-θί•ζη01ις σε χιοιλ
' λύ, μα.�α. , Το -θέμα εχ�:
λ10ε,1 ιο· η ο· ι' α
σποιυοαιιότη.τα άπό αποψι· οιΟ+λιογι
χή, γι1ατί ή όοΎά,ιωσιις της ζωντα..
νης �λης των χυττά•Ο(.ι)Ι'/ εΤ-ν:ι,ι χολ
.λο·ει· ο, ο' υς 't'ύπιου. Χα:οαχτηοιι:rτιχό
, η:γη
,ε!,να;ι μά·λιστ
Ι ·α. πώς �'/ας χα.θ
τη ς τ -ο,υ Παι, ΜΙΠt•στημίου τ-ου- Ττου, 
οίγου, ό LUDO'VICO
GUILIO,
τώρα τελευ
εγ,οαιψε Κvα αο·.9-οq,,
τ,αiiα., έπάvω σ' αύτό το ζήτημα
με τον τ!τλο «'Από την ά.στο,ολι ιο�ί•Χ'Ο<σμιχη,Ι Οι,ο,λοτγfα.ν»
00'/ e:.ίς τ'ηV
,
μτη ορ!mχ•εχια.ι λέγεt- οτι ή
,
' · έπιστ·η
' ' · ' '
,
τα.ι τωρα. 01τηιν α.οχη ε'/Ος νεου
χλά.οr;υ π,ο,υ λέγsτ,α,ι: Κοισμιχη \3ιτο,
· φ&1�
λ;,ογ!α.,. με -13άιa,εις, ,κιαιθως γρά.
λrηιχωι; όρ,θ,ες κ-α:1 έ.πιmτημρινι�ω;
συιν�ειπ,ε,'iς•
,...._,1-

·•

.,

�.λ· \ �

.�

-

-.,

•

•

.., .• � i

ΙΛΙΣΟΣ

260

δι-α.φιηετιχε, έπ<ι½ά.-σεις iroύ α.ύιtο
δέχετ,:ι:ι, ί&ιά.ζ,οοο;;ς
ώ9"(':ιJνφμέ"Ι'ε,ς
μ ιοψp ες Jσ. σ"'l_ημ ?.ιτfση ιi V σ, y
,χ -7. ί ,:ι,. Στη χ,ο,ρυφη όε τ"ή· χ
, :λί-·
μn.χο,ς, gπ;ο,υ εχει π-pίοχωοήσ,� _rr:ό
fJ>O'V ή έξέλιξις, πρέπει . vά ειv-α-ι
ή διv,ιοοιυμέvη μ,οοφή, · δ�σ.φοι.ιη,
σε
,ο-α.τ' ά.vά.y χην όι«φο,ρη,
χά.,9 ει <J :ΧΝι,οι

οο

Σ

-σωμι,.,

ο,�.;

'!'αν ό χύρ,10-ς αν-θ,οωπ-ο,ς σ-rο
μrχς μόv,ο, -τάσ,ο μιJι.?<ι πλ!Wήτη.

κ

ΑΙ τώp-α. ας π9mla,ο.υμ,ε ά.-
χόμη λίγ:ι λόγιn. ιrά.ν έπίλο"((Ι' τ��
πά.9α-τ.ά.νω: Κσιθώς XjX,t qτη'/ �
π,ρο&λη τ,οο έ,ρωιrή
χ_η εfπαμε,.
�:ι:rο,ς, ,α.ν νόησι 1στό Σψ:παιν Ιf1χη_•
έχδ,ηλώσ'ει μσWJJ\I ό &.v-θρ,ωπ-ο,ς έπά,
νω
Γη, ;;}νι:χιι πο,λύ &ν,9.ρ,ωιιtl()•
ι
χ.ε,ψrρι.χη.
'Εκτός λοιπό ν απο τά. έ-ιtιχιει
-ρήμ:ιτ·α. ΠΙ()\\) χ·ρη
, σ'ψ.'ΟΙΠ'Οιήσ�μ.ε για..
,ι:χ δώιrουμε την �πά.ντησ,, ή ά.πλ'l\.
σιχέψι, σ-χJψις 3μως χω.ριι;
μ.όν· ·ον
,
· -rα
ά,ν,,θ-ρώ1t'.·νι, έγωισμ� Χαt Π?ΙΟ!Χα
λt1J,ε Σύμλτ,,μεις, οτι έχ.:είν.ο,
,
-·ο\ 1 '
,
'πα.
· ν, που, χ:χωως μας λ εγει aημ,εί
τ
α,
ή
έ
π
ι-στήμ�
α.?�
'iiς.
ά.σι·
ψ
JJ\ΙΙΟμ
,
_
�
,
α:ιrο:;ε.λειτ'α.ι
α,πο
ε χ α. τ Ο· ντ α�
ό s ς � •ι σ' ε χ ·α. τ ,ο, μ μ. ό {) < σ.
Γ α..:
)J ,α; ξ ί . ε ς χα.ι οί όια.στσJσ>εις το�
με.τ?ιο,iϊvτα1ι σε ο t ,σ -ε χ .α, τ 1(), μ μ ύ?· ( ·'Χ. ετ·η· φω τ ός,
πριfπει
μd, χά.νη οι.στα.χτιχ'ο,υς σ,το vά. ,9ιf,
τοΙJιι,ε, τtτιοrι,α, π·ο106λήμ, ατια..
ΕΤVΙ:ιt
ρωτιο.ί)με.
κα1 vα.
κ.. άιπως γ.ε.λο.ίο; ..
·
�φι,(>ά.λλο•υj»ε, αv vόησ': εχει μόνο·
,
' \
\
' , .
,,
με·σ::χ. σ α.υτο τΌ αψαιντwτ,ο α.πειι.ι·οοι ό ,αν,9?ω=ς μόνον - ' .

·η

01τη

ΑΝ σιυμπε\Qα,σμ� λο�πο'Ι ήμπο

ρ,S::ί &6ία.σ,rο, νά υγ'ή, &οία.στ-α.

χ-:ι.ι

έλιεύ,,91.,?.:ι, μ,,.χ9- υα. &πό χά.,9.ε
λο..
γ'ήι: ΠQ,ο,λήψεις,
.�τε &ογμ:χ.τ{χές,
( γιατί π-ρέπ<ει
, ) zω
νά το wοuμ,ε με -8119-�ος χα,
οίc να τΟ Υ,Υ.Jύ6σ,υμ.ε πως Μχ<.ιυμιε
·
μ,α,ς, ΠΟ•U
χ:χ:ί ,έμ•είς τίς ποολήψε.ις

.είτ.ε. έπ·ιστ-φ.ιοναε\ς,

οεν εiν:ι•t μά.λισιτ-α. <Jί>τε λίγες, (),1),
r,
'
'
τε μιχ?ες�) , οτι {Ι'Χf.ΙΙΠΌς της Φι}σεωι:, αστι,_ε't'ΙΧ, τάποv χ..χ;ί χο-ό-.ο,.,, ,εΙ
, ν<J:�σ1εως' ή
ο-ημιιοι),ηία. ο·ια.
- σ1υ,1,ε�ιδήσεων. Το a.vτf
οημιο,υ:ι,γία.
νια.ι -�

,θ..ετ() -.9ά. ητα.ν χά.
, τι το έξωψοεν�
χό, χά.τι το ά.χ:ι:rα.νό·ητQ, Δια-νόη

σ,ι χ.α,ί
συν.είοησι '\Ι•α. =9ι�·υσ<ά.ζη
στο Σbμ-π,:ι•ι, -στ -ηv απετοη Φbσι, μό-

ποιυ

'

,α,

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ό Ίνυcχτ Xcxv διηγείται μιcχ Ίνδικη fστορία γιcχ κάποιο ψάρι ,.
που πήγε στην Βασίλισσα των ψαριών καl την !ρώτησε: «Άκούω, να• γίγεται λ-ιηο_ς γι'd:··τη. θάλασσα, n?':ι:χ τί' ε!ναί αu1t"t) ή θάλ'ασσα ;;
Και ποσ εlνιχι ;».
,
Ή Βασίλισσα των ψαριων !ξfιγησε: «Ζης, κινείσαι, ·fχεις δλ6κληρη την ϋπαρξfι σου στη θάλασσα. Ή θάλασσα εlναι !ντ6ς
. σοι,, .
· μένσ -χα;c στή θά.λ,;t,σα,, ltu; ,, :
καl -!κτ6ς σου. •Απ.ο θ'άλtισσα: ε ίτfαι πλασ
τελειώσης. Ή θάλασσα σε πφι6άλλει, ε!vαι ή !δια ή ϋπ«ρffι σου-». ιΆ
f

J,
t�
.,,··

,!

', · ,
·,

� / , ·.:

�

'

�
, .. . i····
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�ΔΑΙΜΟΝΕΣ�
Πcιλcιιά δμιλ(cι τοu

,.,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΥΡΙΤΣΗ
σέ φιλοσοφικό iργcιστήριο

t'-0

j
ff'
.t,
J
'J'
.\._
�-

!,

f�

5

Ι
.ΑΡΧΑΙΟΙ ΙJJας π?όγο
· ι, , έκτος χπ-ο την ϋπαιpξιν των
'νο
1
έπίστ:ε.υαν και είς την ϋ
θ
- -ειων,
'ΠΙα?'ζΙV
, των cα.ιμόνωΙ, οί όπ().'ίοι η'· Ι
•
ι
,σα,� ΊϊΝΙε �Ι ματ α.σωμιατ
των
;ι-, �εχνα
,7
;
,
· 1, οπως
·-θ,εων, οχι •ομως -θ--ε0ι
πα
i():Χ.Ο'τ'αιτι;κώτατα ά.vα·cρέ-ρε
, ι cι' :αύ- ους ,ό Άpι1ιm-<χέλη; (Ρητ. 3.18.
.,
12) «Θs,ω'ΙΙμ εV m,.i&εc, -θ<εοι
8'"'

., -ου.».

Π λεiίσ-τοι 3σοι συγγaαcρε'ίς,
3m,ως ό 'Ησί0ιοος, ό Αί·σ,χ<>λ,ος,
ό
: Πίνcαp,ο,ς, ό Πλά.των κα.ί α.λλιοι,
J
t;; wυς ά.να.cρέ.?ιοιυν. Οϋτω, κ·ατα '\"OV
!'·' .. ΙΙ ' "
•• '
· σ-ι οοον,
.ι!.caγ,α ι.· α'ι •τ_τ
("fi'
.rψ,ε?α.Ι
1γ
t 121)
ό Ζεύς ή-θέλησε να cημ,τΓη; φύλα..κας
ο(Ιυpγήση έπ-ι τη;
1t1ρΟι; wU.τΟΙ
\·' �αίμιο,να.ι; κ1α..} �τα�ε
-τας ψυχας των κατα τον χpυισ,ο,uν
� "tχ.ί•ω,,;α ζ�σά.Ψt"ω·ν ά.ν-θ-οώπ,ω•ι. Αύ
Ύ.. ·"t'<J'ι ε
, ίν«ι, 3π,ως ά.να.,φέρ.ει:
φύλακ.$ς
«'·Εσ--θ-λιοί, έπ-ι,χ-θ-bνιο,:,
-θνητωl/ ά;ν,θ.ρώπων».
' " ''
τ
- '" '"
,Οι οα;ιμ,ονες του .rΙσιοσου ,ειναι
.
. ,π1ό,;ντοτε -χαλο•
ί , ι,Jά.λισ1τ,. 1t'Ολυτ·ιμό
.
. :τ,α.τ,01
1 &ι-α το
· υς ά,ψθ,?ώπ,ους κ,αί ά.π-ο
- λικης πλευaσ.ς. Διbτι ε:ίς αύτ•ου
:"ύ
. ς
;,-ά.Π'ε.c'ίcε, ,τ,ο π-σ.ν &λιχο•ι ά. γ,α-θ-όν και
" ''tη ή τ�όσ-ον . σ1ι;χνά. παρατη?οι;μένη
Ι,ει!ς 3λα.ς τας ιέπ,οχας ε�κ,ολ
: ος δια
'
' ' '
' υ. Το.υ- :ι:ι-εp·ΙΚΌ.υς α.πο_κτησ,ις π-'λουιτιο,
' υς
τα:ι ε:ι• ς 't"Ο·υ' ς λεγ,ομενο·
"'tJO C\' φ.ει
, 'λ•ε
Ό--πλ
, lο υ τ,ο,cbτας cα.ίμοrνα
: .ς.
;, Ε!ς lί.λλ',οι μέρος τοο ιpγο-υ του
._.;, σ-μγγψαφε.υς (Στ. 251) cεν όλιω,ρsi
προσ&ι.ο.()-ίσ-η και -rόιν ά.-
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p,ι-θμο-t 'rW'I ά.γ::,.θω'Ι cα..:μ?,ιων ά.
�
νάγω'Ι ι:ιύτο-ύς, π,οιητιη� εν'Ι'οειτα.ι
ά.δεί�, .είς τριάκοντα χιλιά.cα.ς:
•«Τρις γα.ρ μύ,pιιο,ί εί-σι"Ι έπί χ-θο�
νι ·πουλι>�οτ·ήp·tt
ά.-θά.να't'οι Ζηνος
φύλα
- χ
- ες -θ-νητων ά:ν-θ-ρώπων1>,
Ό Μέναινο?ιΟ.ς ('Άδηλα. 18) ά.
�αφ,έpει πεp'ισσ10-τέpας Νεπτο,μ ερ.ε(, 
·ας, π,εpι αύτων. Κατά ΤΟ'/ συγγψι.
cρέα αύτο·-t ό φύλαξ δαίμων διορί
ζεται ώ; τΙοιο,υιτ,ος καιτα 't"Ύj"I γέν
'ΠJ·σ'ΙV έχ,ά,στΟ'υ ά,-v,�pώπου, με iΙ
'
τ,οΑ
, ή,ι 'Ια τον όο η.γη χαί να τό,,
ποιοισταitεύη. «" Απαντι cα.ίμω·ν ά.ν
, '?ί.στ'ατ:αιι εύ•θ-υς γεννωμέ
c,ο ί σUί,ιι.rπα
vφ, μυστ:αγωγος τ,ου bίο,υ ά.γα-θό;»
(FR 551). Ή λέ!;ις .J.UΜα•γωγος
φα.ίν
· εται εύpυτέpας σημασίας, κ·α
, 
-r·ην συμπάρά.
-θbτι π-ρ.ου'Ιt'Οfθέτει
.
σw,σ-ιν 't',OU ψόλακο,ς δ::t.ί μJΟΙ'/Ος Καt
ε.ίς την 'Π"/ε.υμ·ατικ·ην
σταcιιοcρ.ο
μία.ν έκ-ά.στ,ου
, .
Παρα Πλάrrω,�,ι (Συμπ. 202.ε)
ό δαίμων με.σ,ο-λαbε,'ί μεται1Ξ.ύ ,θ..εων
κ::t.ί ά.-ν-θ-pώπων. Κατα λέ·ξι,1, «έο
μηνε., ύω·'Ι χαί cια"Ι!'ο,ο-θμεύω•ν -θ-ειο'ίς
1
τα Πα.? cι;ψθ,pώπω�
, κιαι ά.ν-θοώπ,ο.ις
τα παο-α ,θ.s,ω,111. σϋτω τ:ού ,, μεν
-θ-εούς εί• cο
· π,οιιεi έν εi'aει είσ11γη.τιου
περί τω,γ δεήσεω,1, τα: όπιοίας ά
ναπέμ1t1ο<>σιν οί- ·α:ν-θpωποι και των
-θ<υσ,ι·ω,1 τας όπ,ο.ία.ς
ποοσ,φέpιο,υσ,ι,
τοιυ; �ε ά.ν-9-aώπ,ους π-εοι τ,ί;,ν cια
τ,::,.γων τω11 -9-εω'Ι χ,αι • των ά.ντα
ψ)Ιt'bWΛΙ οια τάς ,9,υσ(,ας. Το δεύ
τ:εο�ι αύ-rο λει-το,ύpγημιιι sΠ{'tU"fΧ.«
'\Ιετα.ι δια των· iε.�έιιw χιι.1 τώιν μιάιν
τεων. Τη,ν -θiειιι)!�{α,� �� jrx'o-
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λ-οι�ησ�v ό Σ-πε.ΟΟ'tπ-;rο; χ�( ό Ξε
ε.,οιπυrθα.
;ν,ο,χ'? ά:τη;, wύΤοιυς ι>ε οιί
γό.?εtοι. Ό Π λιά:τω•ι .ε.ίς σ..λλ,ο -rου
ερ�Ι, τον ΦcJ.oωv,1, ( 108β), μιiς
όμιλεί έ1tί οτηις π,ε,ρί w,u ψύλα.χο-;
ΠΙ?'(Ιiσ"τειrι:tγμέ
&.'ίμ�,ι,ο.ς, ώς Πε.?ί
"JΟΟ οα,iμιοιν,ο-ς. Ό δσ.ίμωv ο.δ�ς
- v
ένw,λη
χ,ει πλέ.-οtν έχ τ,εταμένην
't'OU σt)'ιή&,υς τοιιοο-rο,ι>, Ο'�ιότι <p'ρ<JΙ\/
τίζει χα.ί μ,ειrά. ,9.ά:ν α. w'Ι ά.:ι.όμη διά.
τηrι ψυΧ,η'Ι τ,;ιιυ 7tl�Ι()σ't1Χ,τεοομέναυ
wυ.
Kxl οιί Dτωϊχ�,1 έγεφύ?ωσα.v τηv
με.-rοJξύ -θεώv χ2ί ά.v-θ'?ώ=,ι ά.π-ό
σι τ ιαισv.v διά. της υ'Π'ά:? ξεως ο,α,ιμό
'IΙJΥ'/. 'Εξ ο2ύταιν ό 'Επίχτη�,ς' ά
vαJcμέ,? εν. τον φύλ α.χ:ι
, , οα.ίμ;ο,'/ΙΙΧ, μ�
1r":α:rσ.'
σ., �ο' ψft ζ ωη?Ο;'
'
' ε.?α. , Χ.Jωμ2τ2.
το"/ ,συyηα.φεο2 ια.ι>τον ( Διατρ. 1.
14) ό Ζεύς ε-θεσ" �ά. το πλευ
ρόν έχά:σrr�οιυ, 0:1.ίμ'()'/α. ώς ;ι,ηο-εμό
ψι. χσ.l φύλσ.χα.. Κ?.ί λέγει:
«'Επίτι?κmο>ν i χ ά:σ-τ<J) Τι.Φ?έση,:ι. ε τόv
εχα.�-r�,υ :χ.-ιμ�'Ι';'- χ,α.ι Π•::Χ.Qεοωχε
φυιλα.'t"!"<J:"/ α!υ-ι"οv «υτψ,J>. ' Μ,ετά.
τα. υτα, ά.vα.φε.?όμε Ν'Ος ε.ίς την πσ.ν
των ΙΧ.'Ι ωτ½ω'Ι
τ::χ.χ_,ο,υ Π::Χ.?>0,υ,σί2ν
ουνά.μεωv, 'ΠΙ?(Jισ-θέτε.ι οτι, έά.ν χιλε,ί
, ετε. τάς -θύ?α.ς της ο;.χf::χ.ς σι:ι.ς
σ
\
\
\
'
\
:ι.ια.ι μ,ειvε.τ:ε ε.ις τΌ σχοτ1ος, 'Ια. μ.η
�ίζ,ετε
Οτι είσ�ε rJ.Cf'ι!Q·t. Δtότι
αέν είσ-θε. Εί,ια.ι μέ.σια. ό -θεός, χα..
ο,:ι.�μ, ων.
-θώς χ::χ.ί ό φύλα.ξ σας
(('AJ...?...' ό θ-W ς ενΟΟ"'} έ.σ,τl και ό
ψέτε..9οι ς, Οα,(μ ωf'οJ bιrτ-f)>.
Ό '.Fιπ,ίχο;η,;ις Οε'Ι ΠΙα.?αΟέχ,ετ,:ι.:
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τά; ΟΟζ�σίας α.ύ-τά.ς. (Όπως

.

ΟΕ.

λέγει 0t1 ' α.ύτόν ό π λούτα.ρχος
'
,., , .,.,
« '"'-'
1;'7-ι:ι.•ου?ιο; υε ο υοε·ν -rο-υτω-ι εγ.
ι
ει
ΥJ?1 ν »
"Ας 1t1?,ο.σι,θ.έσωμεν οτι χα.-θ·ηχi?'Ι
πα.pά.
τ::χ. φύλ::χ.χο; έπετέλει καί
-rφ Σωχ?ά:τει τό ο:ι.ψό"Ιt()>'Ι α.ύτο,ϋ,
''ι Π':Χ.?ΟΟοσία. τιο,υ όm�ο, ,υ η-rο έ.vσ.p
γ ε.στέ.? α κ�c &.μιειrο1;, ε.l'τ1ε ώ ς σ�η\
(',.'
' '
,..
με.t'()'Ι, ε'Π'ι πα,ψχ.οειγμ:ι.τι
πτα.�ψ.ος
-rου ίοίου 'ή τ?�το,υ, εΥτε. ώς :χι!,σ-θ·η
σις ψW"Ιης, ,ε.Υτε. ώς "Ιό η .σις• λbyoo.
1( Π1οιύτ. Π ερ, ί -rιο-υ Σ ωχ?'ά:τι0υς Q)α,,ι-

1
μοοίου).
1
υ,Οπ�ως, τέλος, ,()( χpΙΟ"t!Ι«VΟΙ ά.1t1ε'υ,θ,.ύν,αυv ί &ι ζL( τ sp.aJV �,ο,σ,ειυχη,.,.
,ειίς τόν, Φύλια.χι:χ. "Αγγiλοιν, οοτω.
χ«.ί ,oi, ά.ρχ_�α.ί,ο,ι μα.ς Πp-όγ{)Ι'/ΟΙ δ'tδ
ε-ίς Τ<μη�·
λ,οο•ν &ίδ'ιχην ,σ7tl()'\loη>v
'!'ου Άγα.-θιοιδ:ι.!μ,ο.ν,ο,ς, ώι; τον ά.1rε
Υ.ιά: λ'ΟU"Ι. Δϋτη �vίσταιrιο, είς τό νά.
τ.ε.λ,ειώνΌιUΎ τό γ.ευμα. τ-ων 'Ιt'{V,οιντε;;
όλίγιο)v «χιρα.'t'Ο'\Ι με την έπ!χλησηι
(('Αγα. &u δ�α.ίμιοιw>,ς!». Σ ημ,ειωτm
ιkι μί,α. των με.ριμνώv -rοϋ οα;ίμιο,
'
t
\
ί'
'
vo; τοοwιυ ητιο, χ«.ι η εγχρ-α.τειια...
'tlών έ,στιωμέvων, ά.7-όδε-.ξις οη .,.
οι' αιύ-rόv ,σπιο1vδη έπε.ρά:rω',Ιε το�
π •ό,rον.
Δι, ά. w,ϋτιο, ο,ί 't'tμ.ώ:vτ:ε.ς
, α. ύτον ώvοι μά.ζιοιν-rο Άγα.-θοο,α.ιμο"Ιι-
"Η.,
στια.l η ' γα&δ,α,ιfL!ΟVια.στ.α.ί.
•101:Il'I >Οi>τιοιι, Χ•α.τΙΧ. τον ' ρι,στ,οιτέ.λη"Ρ
(Ή-θ. Εύο. 3.6.3), έτα.ίριο-ι σ-υμπ<J
,σ,ια.στ:ι.ί γνω,ιrτιο,ί ώς ολJιγ,ο>ΠΙΟΙW•υV�
τ,ες.
Ή .σημ:ι.σία. τιο>υ ' για-θο-&α. !μιοιν,ο,ς
·ητ-1) τιο,ια.,ύτη, ωστε χα.ί �χίζο,ντ\:)
οι, ίς ι::χ.ύτό·ν. Τοt()1)τ()ιUς οpχ>0,υς, εύ
_ρέως οι:χ.δ.εο,ομέ,,ο,υς πι:χιρά. τφ λι α.φ,.
ό Ά,ρισ-τ ΟΙψά:ιν,ηις ;
rμιiς δι lσωισ1ε-ι
<�Μ·η•οέ'Π'οlτ'ε. πί•οψ.' αχ•ρα.-rιο-ν, μ,ι,σ-θόν
ά.γώθοιυ ο�ί1J!ΟΙ',Ι�ς» (Σφ. 52!)). Ν�.
!J)'η'ν ά.ξ�ω,θJώ νιά. ι'>ά:,λJω ισ'τ� ισ't'όμια...
μ;<)U τον αXJ?•rJ.W!V 'Π'01\) 'Ιt'ί)>Οισφέ,ρ,ομs..
στο•ι Άγα.-θιοοwίμ,οnια.. Κα.ί είς α.λ�,
-�-•ο,υ ε..ρ·γοι •ι (Ίπ. 107) άναιφέpι.t :
ιοΛι::χ.ι'>έ Χ•α.l σ1t1είσ,ο�/ άγα.-θου 0,α,ίμιο-
'V•Οι; !». Π ά:p.& χ,α,l χ•φε 0'7rο•ΙΟΊ]V εί ς
'Από τ-ι>νιος
το·ι Άγ,:ι.,-θιοοαίμ;ο,1,:χ..
ιμ.ά:λι,σ,α. άπιό,ψε.ως ψα.fνΞτα.t' O't't ό,
Άγα,9.1")8:ι.ίμων Wεωp,iίro · 1 '>vώτ-ε
,ρς, ;ι, τιοιυ Διός, ε-ίς τ·όν όπ,οί·ον πιριο..'
σ,ειφiρ ,ο•ιτ,ο, σ'Π'ΟΙ',Ιοα.ί χεχρα4',έ,10,υ pι!1\/Ι(jμ,. Oi ά.ιpιχιΜο.ι Π)�η'tσ�.σ...ν· 10rν, ιr·Ον,
; α. ύπό 11JΟ1?φη -v νεσ..νf
Άγ,α,./J.οιοι::χ.ίμοv.
ιοιυ ινοι�ιψ.ιέιΨΝ λ«μΠ'�ΙΧ.'Ι χ)«φ.όδ�.
κ α.ί xραtr•O>U"ITC!. το Κέ?ια.ς της, ά
μ;:ι).rθ-.εί,ας.

,.*,.

"Ας ελιθ-ωμε-ν τώιρα. ,ε,ίς τό"Ι 'Ερ
μi):ν, το"/ Κρια.τια.ιόv, τ-ό ν Τ,ρ·ι'Ο\J,έ γι
σtr'ΟΙV. 'Από τα. όλ!γ«. <τωζόμ·ενιά. τ,011).,
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ΙΛΙ:Σ'Ο:Σ

κ·α.ιt ά.πο οσα. ά.ν1αφlρ •ουσ�c όt' αυτον
Οι,ά,φο1ριο,ι άφ;χα.ιΙΟt ιrυγγρ,α,φείς, tιλέ
'Π'ψεν ·3τι ,ύφίσ�τα.τια.ι
κιαί εί,; τά,;
°
&ι&α.σ'κ,α,λl,α,; 't"•Ου ·ίJ Πeψί οα.ψ,ό,νωιν
δ-ιiξα.·ιrία.
Οοwι ύπα.κ,ού,ο,υσιν ε, ί ,;
-τ,ου,; ,θ,εο,, υ,; Καiί ο•ι0, ι1 κΙΟ1υσ,ι τ,ι>υ ,; άιν-θι() ώΠΙΟιι>,;,: Εί,; -rln ΙΣΙΤ λόγ-σν 't10υ, ,
προ,; "Αμμω·να. Βα..ιrιλέα, άν,σ.,γινώ
<Ι'χ.φεν τ·bν έJξη,,;< γε. νικο·ν όριιrμόν:
<cΚα.! ώ�,σ.νον ·η · �οηιτη ούσία οιΙΟ<ικ.ε.'ϊ, 10ΙΙ)p1α:νό,; οέ -θε101ύ,;. Δα.ίμιονι ε• ,;
δlέ -θ,ε.οίι,; ύιιtιοιτετια,yμ.ένο,c, ά.ν,9φώ-ιrου,; �ι•ο-.κιοiiιrιν. Αίkη ·η τω'\Ι -θε
ών καί ο-αφ.ό•νων στψα-rι·ά)),
Μέ
τήν Χέιξι•ν νιο,η,τη ο, ί}σιί� ύΠ'Ο'\1>0Ιεί ό
Ά,σκ,λ:ηπ110,; το ΆνώτατοΙν "Ον. Οί
ο�• α.ίμ•ο/1/ε,; 1οδτ,ο� εΤ,ια.ι ού.0ι .είδών,
κ.α.λΙΟ,ί κ,αί κ>ακιοιf. Οί κα.κ·ο,! χρησι
p;εύοlυιrι κ,αί ώς -rιμωριοι Αύτο1ί 100σα.tν,!ιyο,υσ'Ι 't'ά ι; ψυιχάς τW'V ά.μια,ρ
τ,ω,λ/ων, οτα'\Ι •OiO't''O•C άπ�ο-θ.ά.ν•ωσι. Το
ά,,�α.φέι?ει ώ ,; πριο,ε,ριχόμ.εν,οιν ά.πό την
οι,δαιιrκα:λίαν τ-οιυ Έ?μιου, Ίωά.ννη,;
ό Λυ&ος (Περί Μη/1/ω'ν 4.149),
�ι,α. τη,ς έJξης Ψ?'ΟΟσ'εω,ς:
((Κ,ατα.,
-rόν Αίγύπ-r·ι,ονι Έ?μη/1/, οι; έ,1 τψ
Λόγφ φη,σίν
λεγqι.έ•νφ Τ,εlλ�ίφ
<ΟΙίn·ως· α..ί δέ ΠΙα.ραgiiιrα.ι ψυχα.\ τον
τη,; εύσε, ib<ε!.α.ι;, κ�ιό-να., έα.ν άΠΙα.λ
, δ'ιον
λα. γω•σ�ι 't"O,t) σ-ώ,μια.τ-οςι , ΠΙχ9-αΜ
't'Ιαι τ-οιίς δ'α.ίμιοισι κιαί φέ?0- 1ντα.ι καιrα.
τ,ο.υ, ά.έριο:,; σ'ψ,&',ΙΟΙΟΙΙ/Ο•ύμ.εν•αιι)). Α&το!
ά.λλ' άνόσ:ιιο•t
εJνιαιι ΙJJΟΙι<ραί,οι μsν
�α.ίjJJΟΙVε,;, τιοιυ ,; ό1t101ί,01υ,,;, κ•α,τα τη'!
(Κα.τα.
(Ι)αρ,τι>pία.ν τιο,υ Κυρίλλο•υ
'JΙΟΙυλια.νιοο), Πι?έ�ει Π'ΟΟσ1) ,θ,υ&ί�
νά ά.ΠΙοιφ,εύγη, Χ•α.ν.εί,;: ((Γρ, άφε� δ'ε
ώο! ΧΙα! α.ύτός -ό Τριqι.έγι•σ''t"Ο•ζ
'ΊΕρμης- πιερ! -rω-ν άινο1σιίων δiα.ιμό
"/ων ' οιίS ,; 8ε, Γι φυλάττε,<J'-θα,ί τ,ε χαί
'
' '
,φεύγεΨν ΠΙ?'Οrr,ρ,ο!Π'α&ηιν)). A:Yt"o σ-η1
μαίνει Οτ-\ ΟΙί 't'ψW,Pl(Jaί :J.ύ't'Ο•ί 8,α(μιο
'VΙ&,; 01&CΧVOOυ, σtl\/ ύ1 π,ερι6ιολιΧ
• ΟV ένJ,ο
τ;ε ζηιλΙΟΙΙ/.
'1'Π'ά.ρχ<0t>σ'!',/ ομως χαί 01ί ά.γ-:ι.
,θ.01\ ΟiΧί!J!ΟΙ'/Ιε ,;, μ,ε't'ΟΟζU τ,UJ'V όπιο,ιω•ι
:χσλ ΙΟΙί φύΜκες, ΙQ<ί όπιοίι,ο,ι, Κiσ.'τα.
τηv μ•σ.ρ:τυρ1αιν Διι0γέ,11011}ς 't'Ιου .Λtι..61{),'•ίιοιυ ,πι�ρ,ί '®pμχ>υ, ά.γαιπιο,ϊrι 't'ΙΟ,υς
1
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άι-1-θ:ρώπιοιι>:;, κα.ι έ-πιbλέπιο,υιrι
τα.
χ·ατ' «.ύwιύ,;: ((Φα.σ<ί δ'έ εiναιι κσ.L
,ι,ι•WJ,ς &α11 μ.ΙΟ'ΙΙ,α.ι;, ά.ν,9ψώΠΙω'Ι σιυμιπά
-θ,ει,ανι εχ•ΟνΙ 't"α.ς· , έπιόmας 't'W'I ά.-ν1 πίνων πφ,α.γ/J)ά.-rων». ( 7 .1-51).
-θ>ρω
Ό φύ.λα.ξ οαιίμ.ων, κσ.τα. το'/ 'Εp
μη,1, άιντιπιρ•οlσ'ω.π:εύετα.ι ιrυχ,ιά άπό.
, ς , ιοιί ό π,οίο�
ΠΙειριιιrσ<οτι έ.ριο υς, ο α.ίμ,οινα
λι1ψJbά.ν,ο,υσιιν ύπό τήv /ψ.εσο·ν α.ύ
τ.ων Π•?1Ο.σ'τιασ, ιίσ.ν τό1ν αν-SpωΠΙΟ'ΙΙ, ,εύ
"19ιυ,; ώς -η-θ,ε.λε , γ,εν, ψη,θΙ'ή: <(Γεν1 νώμ,ε
·ν-0ν1 γά.ρ ·ημω·ν lκα.Ιστ•ο,1 κ,αί ψυχω
,,θέ·ν"t'Ια.' πιαρι ια..λαμιgάΝ,ο Ι)σ'! 'Ι ιοίι ο•αιfμ,ο 
'/Ιε.ς, οιί ,καιτ' έκ1ε1'\Ιηιν τηι ιrτ1ιw,η�
τη,; ϊ'Ιε.νέ.σ:εωι; ύπηρέταιιι». (ΙΣΙΤ'
15). Άλλα. θ'ε·ν· εi ναι πά:Ψt"'J't'ε ιοιt
Υοlιιοιι: ((Οοτιο,ι γάρ Κ•α.τα. σ;τιγμή-....
έ'!'α.λλάισσ<Ο'Ψt>α•ι, l(JrιJ'f. οιί ,αύτοί• έ'Π'ι
μένιο•ιτες,
ά.λλ' άιναιχ1>κλούμ,ενιο,ι».
Κα.τ' αλλην μα.ρτ,�ρία.ν (ΙΣΤ. 13)
μιεριικ,rJiί άπΙο α.ύ-rΙΟιυς είνα.ι 't'Ια.υ't'ΙΟ-,
Χ?&νως κα.ί κ•α..λ10,ί κ1α.ί χ,α.κ-οί: <ιΕί
ιrί οέ τι·νες ι:ι,ύ,ω·ν κιεκρια,μένο·ι έξ..
αγαι,θ,ο,jj χια! Χα.ΚΙ(JΙU!».
Οί �αί!JJΟ!νε, ς, γε,ιικως ε., ίπείν, οι
,σ.ι,ροι lυι-1τ-αι , εί ,; οιιαq,
ι ό ρ•ου, ; κσ.τηγΌΙρί
,α.ς, κα.τα. την είοικότηιt'α. έ.κάιιrτιο,υ,
,α.ύτιωv. 'Q Π?1 '01'1.V'ΟΟψεφ-θείς Ίωάν
'Ιης ό Δυοιος ά:νιαq,έι?ιει (Π,ερί Μ η
'/,UJl'II 4. 32) τ? �ίς Κ'α'τ'ηγ,οιp ίας α.ύ
't"UJ'V: Το1 υς τιμωροιύς, l(J,i όπιοίοι ε
χl()/1.)σιι -rην ειί,ο•ικότητ'α.
«τιμωριε.ί
•σ:-θια.ι το ά.ν-θ?, ώπει,ον χ,ατ-' οοt;ί-α/1/»
' '1

t-.,

.. ,()'

,,

\

ι�ι ?ΙτΊε
οε, �αJνω:; ειοομεν, /-αιι Π!��
1

,.

οοξια'V. Τιοιυς :Κ,::ι1θαρ,κτικιο.υς, ιο,ι οπι0ιίΊοιι έV1:χ..σχιολ10,U1ντα1� με τ'Υ}·ν χ1ά, ρ1ιrι·ν των ψυ,χων. Καί τl(Jυς Σω-θα
τηρ•ια.κιοιυ;, τω,1 οποιω,; ·η α.ΠΙοιστολlη σ<υ:νί ctτ1οοτια�ι ((ε.ί ,; το άπιο,σ-ώ1ζ :;.ι,.,.
-r·α.ς ψυχ
. άς. JJ.
'Οπωσ-&ή,ΠΙ01τ�ε,
κ1α.τα. τον Έρμην. , ό φύλΦξ ο'α-ίμω'Ι ()•t}ΟΙέν άφ"
< υ-rιο,υ ούν· ιατ. α.Ι
έα
, ι,. διότι μό1νη πηγ
1 η
το:υ ά.γαιθ-συ εi,ια.ι ό Θεός καί a.,ιευ
ιαύτ<οιυ ό άγα.-θος οιαίμ•ων ,είναι ά.νί
σ"'..(Ι>?Ο< ς: ,,Οίkε ο-αιφ.6,,ιω•ν τις δύν,�
't'Ια.ι κα.ν κα.τια. πιaισιοιν�ονν
, άιγα-θό,; .εi
ινα.
, r η 11Jόν;ο� ό ΘiεόςJ>. (Λόγ. Β'
14).
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ΕΤναι ή άγάπη «τό ζι'i>ν ϋδωρ�
μιας άστε(ρεuτης κρυστάλλινης πηγfjς
τ' οόρανοΟ τοΟ γαλανοΟ και της μέσαθέ μας γης·
τό τρεχούμενο τό γάργαρο νερό
άπό· .ιτό αχραντο και δροσερό
της άμόλεuτης ψuχfjς τό άχε(λι,
,τού δποιονε διψa: τόν ξεδιψa:.

ΕΤναι ή άγάπη �τό ζι'i>ν ϋδωρ»
,τεντακάθαρης πηγfjς
μιας ροδόχροης χαραuγης.

Κι δχι τό νερό τό διψασμένο της Σαμάρειας.
�οΣ Δ' ΑΝ ΠΙΗ, ΕΚ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
ΟΥ ΕΓΩ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ,
ΟΥ ΜΗ ΔΙΨΗΣΗ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ,
ΑΛΛΑ το γΔΩΡ ο ΕΓΩ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ,
ΓΕΝΝΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ, - ΠΗΓΗ ΥΔΑΤΟΣ
ΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ... »
(<Δείπνος της Βηθαν(ας:ιι)

J. Π.

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
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Τρείς άντcχποκρLσεις τοϋ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
«Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
'6κ της καθη.μερινης πιpωιvης έφημερίδ
ι ος
ΠΑΤΡΩΝ» άναδημοσιεύομεv τρία αρθρα του ΔιευθυvτοΟ της και
συvεργά-rοιι ,μας κ. ΧΡ I ΣΤΟΥ Ρ ΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, σχετιικως με ·rην
έξ άτrόψεως θρησκευτι,κης έλευθερίας και άvοχης κατάστασιν ι:ίς
τηv Άyγλίο:ν, τηv ότrοίαv προσ φάτως έπιεσκέφθη.
·
Τό: αρθρα ταΟτα εχουv ίδιαίτιεροv ένδιαψέροv, ώς έκ της γιvο
μ€Jνης συνδέσεως ,με. τό:ς προσφάτους έν 'Ελλάδι έκδηλώσ-εις μισαιλ
λοδοξίας.

1

τ ό συνiδριον

των Χιλιαστών
Το
ΠΡΑΚ!ΤΟΡΕΙΟ
μ.πέοιοlε-, ,π,.,?ί τά. -τέλη

Ρώϋτε.?
'Ι<Jουλίου,
JLνα. ,σJJN't'OμiO'V •ωε.ίο,ησ,ά,?ΙΟ'Ι,> άπο τη'ι
'Δ:θήv-α. σχrειτιχά. �έ την έξέγιε,?ισ,ιν
της Έλλη,νιχης
'Ο?-θ-10,Ο'όξου Έχ
ι
κλη,αtία.ς
χα.ί των -θ-ρη1σχ,ωτι-χω1
).α.iχων &ψ-rιw�σ,εων ένα.-ιτίοιν χά
'Π1Ο•ιοΟυ ((όιιε--θν,οϋς συνε&οίο,υ τωιν Χ:
λιοοσ:τ-ών?> ΧΙαλ -τελι�ά.- την ά:!1 ηw.·γό @Ιε.υισι!ν τ�οιυ ά.1t'ό τό Κρ·άτος. Σ'
�να. τέτιοιιο, ,θ.φ;α, ώις ητ,ο φt)σιχόιν,
+.. tsν !),Π'ο,ρ,ουσ,ε IVOC iχα.ινιο.π-οιη,θ.ω άιι:ό

�

\

J }

τίς 8.έ:ι.•α, •1ομJίζω, σ,ειρες της ε.ίο·η
ισlε.()η•αφί•α.ς
ά.γγ)..ι:ι.ών έφη,wε-ρί
οωψ γι' α.ύτό, �ετιά. την έπιστρ<J
φ-ή ιμJΟΙU έflrεζήτη,σα. πλ-r,ριεσιτ
, έ,?ια,V έ
νημrέρωσιν
rι.π,ο 1:0-ν
οιχό μια.ς
τύ1t10.
Καιί οιά.d:ΧΙmα. ο.λα 3.σα είχα·ν
cηιιον)>
Υ?'::tiψη- 1ιr,<.,ε-τιχα.' �ε' -το' <�σt)'Jε'"·
τω<ν Χιλι•:χ.στων η Μ•α.?τυιρωrι τιοϋ
,Ιεχω,bά. ΕfΟα. να. κα-τηγοφ'η.ταt +ι
χ.ιυdέ.ο,ν-ηισ,ις, ιοιι·ό"τι «'Πα.?ά. την y,ε·νι
Χ.η'Ι χατ,α.χ.?•:�ιυγην τ,οίί χριστι,α..νι<Χοϋ
χι>σ,μου �πέτρεφε την .συγχέ,ιτρω
mιν τω,1 ξένων Χιλι,α,στων ,είς Ά
-θιήνας)). Ε[οΙα τη1ν Έ,αληισία.ν ν'
ά"Ιαjσ'Π'α. τη'Ι ρ•ομιφαίαιν της πίστεως χ:�ιι v,σ., cημ,α. ε-ι ις τον αγων«.
'ΊΕ>ι,ας τίτ·λος: '-Επί χε.φαλης :ι.λ·ή
ρ()υ χσ..ί λ•α,οϋ είς τ-όν ίε-ρ'ον ά.γων'(t,.
Oi χώ&ωινΙε.ς τωιν έχχλησιων
ήχήσ,0<�χν -πε.ν-θ-ίμως. Θά γίνουν fltlO-

-rωιν
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οιε.�{ ο-!'ηL�,,τι>?�- έι.. των
zyiiw 'Π'
· pος "Α-θ-Ύ)'Ι-α,. Θά. γί"Ιη
μέz:Ρ�c; iσχ:ι't'(J)y,..
Είδ.:ι τό σ.,-θ--ψ;ν wιυ χ:χ:S�γηrcο-υ
του Πr.ι.ιν·ειπισττμίο,ι> 'Λ-θ- -τrJων χ.
1
Λεων ίίn Φιλι=ί�c� ά.πό τό ό1,<>ίοr,
έ,ν't't)Πω!σιηά.ς
έ;,..ι,,ά,τησ:ι �ε�ιχά.ς
φ,ά..σ!εις: «:\1:ας l1t"Ιι�α"Ι' -α.i ά..'1τ1rη
-θ.fοο�οι , ,:Π',ο:"':χ.1:ά.•ι�ι. , Θεωουν
τ7iν Ε)),:χ.ο-:ι α.γ,οογ α.1t1φιφ:ισ.χτο,ι...
'�ιη,.ως _ε.ί�.,.θ.:α. χ_ώ?-α. :ntlειο-έλ,ευ, 
-θ-εφ. χ� ;:�:ομιε,ν υw�ο δlτ,μιοχ,r;�-;"ηαΝ.-. Αι ςε,ι-:χ.ι -Π?,ΟΙ'Π':ιγα.ν· διαι δει
'Η
'
ιχ,;;,ει, :..!!'. ΙΟ"Ι't!1! Π<J',λ'υ ,'Ι:t.' χοιπια.σου'/.
;
,
(.J.ΙtJumιαJ μ,α,�, ·η ιi:δια.φοοι:1. μ:ις, η
χ;αΙy,1,ό της. μι:ις, ·η χλιι,a,οότ-ης μα.ς,
ό :χ:τιοψ.ιq.ι,ός μ,:ις χαλ ό ώχ�s)- Jφι
,σμός είψι;� τά. ΧΙ:ι.λύτεοα. 01tλι:ι ,των
- :ίmλια. ίοιχιης �μ·ας χ:χ.τ-α.σχ,ωης...».
:0ίοιχ ά.χόμ--η <αι?{),,?::χ.., ε,ίς· τσ. όΙΠ'Ο\t:Χ, ύιπ1ειtrφιζειrο οτι <ιί Χιλισ.
Ι στiί έινε,;,γουν ά. 1τε,θ.,νι,χως ( mει-1-θιυμcfι;ετ,ο, -οτ� χα.τσ. τ'ό,1 ισυμμοpιτ'Ο-πό,λι ψ,ο'Ι χ ί γ•ε'Ι!Κσ.
· χαιτά. τ-ην ιστ��
't1Θ<J,σί,ι τ• ν άιο,1<>,υντ�::χ..ι. ν·σ. λά�ου'/
• , !JJΞ,Ο!Χ<α! οέ• χα.ί έwcpεχfσιθη- 1
οιπ.λ:χ.
σ'JJV Οι/Χ. τοί,,τ-{)) κ:ι.ι Οτ:· άι-π-0 Π'νε, �υ
, ς .ά.-rοόψεω-ς μέ τσ.ς -θιεω.ο-ία.ς
�:ι,χη
't'ω<'Ι, τειί-νο.υ'Ι είς «,σ.π,ο,�λά..ι..ωσι,Ι))
, ί -«ά.-�rοχολοχύν-θιωσι1 ν>) τω'/ άλι1ω,χ:1,
1οιι,έ-tων ό"::χ..οιω•ι τω"Ι.
Εί·�α: τ·�,, άιπ>ά.'Ιτ"rμσι'Ι τ,ω ν ίί3'ίω,ι
'!W'I Χι.λι:χJστώ>·ι, χια,θ.' !ή'/ ο,έν έ1t1οό
χ•ο1ιτι0, νσ. x&.v,o,u 11 χm&ια. <ι&ι•ε-θ,νές)>
- 1 συγι.έ.ντρ-ω
. λα μ.ό=
συ-ιέι&pιοfι, Η
- ,1 χώ?'':JΝ ό-π,α;οιων
σιν τω,1 ά.ν� τη
των, ώς ,συν'έ.ο·η, ά.οι•α.μrψτυοήτιως
το 1 9 5 6 χ:ιί τό 19 59, ιι-έ -τη'/ δ.ι«
φup<χ.'Ι οτι τώ�"-, ά.ντ:. α,ί&υ,σω"Ι θic:
ά.τ,ο,ω,/, •,% έ.z:?'1j<σψ.1()1tQ-�ε,ί,ο, άθ
. iλη
τι,χόν γήιΠΙε.οιο,ι, c¼πλώς δέ •,9σ. έχα.ι
•?'έτιζl:ιν· τ·η•ι ισ'Uγχένt'?ω�ιν α..ύτ•ηrι
�όιψ.ι,ονές τω•ι έ.ξ Άμεοα'ής. Σύμ;
φων':ιι μ.έ τι�ς .ά,πόψεις τών Χιλιι.σ.r
· --1 "ΙιQμιχως
'lfτιu:i'/, οοπ�τ�ελιου
«"("Ιω
ισ,ό•ι -θ-ο·ή,σχωμ,:χ.)> χ:χ.ί ο�χ�wι-rσ.ι
έφ'
έ.)J,.υ-θ'ε.1:rία.ς συγ-ι.•ε"ι'τ?ώ-σ-' εως,
1->εΝ δι.ωτιαι?<Χισlσ!ετ,α,ι ή τά.ξις.
E}i�, -τtελ:ιrχ.ά., οτι άιπ-ΤιΎΟ!? ε.&.9-,η
1

οσοιν
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,. .,_
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το σU'/60.?ΙΟ"/ η συγχέ'Jτ{)ω·σις
οτι 0( -πληγέντ� έ.χ της ΙΙ.'Πlα."(Ο'- ,,
1?-εύσtε-ως -θ-ά. Ο:ιιεχοιχήισ,ο;υ-ν aιάσnτι- .•
�·
χ,ω ς' άιπsο.ζφf(J)Ι(ΙΙΙ"Ι,..
\&ι ύστΟΟ<ι"f'?CΧ:ψφ, ,s!8.α. ,ε!οησι� ,
οι' εn ύ�όμ'Ιημι:χ. -row ¾"Ισ-χ,.. υτι-,
,χων �σωtu,απείωιν, τσ. ό-mο:ία ζητου-r.
ά.πό
μέ'Ι τό Κ?ά.wς ινά. -θ-έ.σ-η -.ό
Χι.λιι:ιι
, σψJ'Ι cιέχτός ινόμ,ο,υ» χι:χ.ι γε-, �
ινιχσ.
· νσ. άιφ:χ.ι?έ,σ,η. ά-ιtό -rό Σύ'Ι"t'<χ.
Ύ!Jλ:Χ. τ,ά. Μ0ι -πρώ'τlα. α=ρ,θ. 9� τιου ('ΠJS;.. t
, οί, έλiω,θιεφία,ς ιπάισ,ης γν• ωστης -θφ-η-
σχ.<ί1:χ.ς εiς έ.χ�ηλώσέις α.νευ προισ<-- .ς της- τάίξιεως κιαλ των χ-9rη,-'
6ολη
σ· τω'Ι ·η,9'ωγ) έm:ί άιπ,ε,ι:λ'n δι,:χ.χο,π!ηι;
w,υ 1t<ιλυχρ,01νίοιυ τιών οοοσιλέιων · ti ς
't'Oluς· ό.?-θοοbξοιυς ,�α.ούς' ά.-πιό δ'έ τ-ην-. ·,
'•Εχχληισιί-αtι rισ. λ;ά;οη, -Π?α.Χιτι.χσ. μέ
τ,α, .Sο·ησχ·ευ-τα ης .άμύ'Ιης, ώς
άιπ>οΙστ·ολη ιειίς τη,ν 1,,πα,ι-θ,ρ<ιν ίιειριο
χηούχων, ·η έχ.χ:ι-θ-ά.?ι,σις της Έχ
χλη,σΙί11ς «έχ των φ:χ.ύλω'Ι χιχ.ί ά.γι.::
οcάιν.ω'ν>), ·η χατά.ογησις των τιμ,οιλο
γί.ων ιείς τσ. Μυ,στήοια, ·η χ,α.τ,ά.ρ
γησις τώ"Ι Ο(σχω,ν εiς τ.οU ς ναιοU ς·

ι

1%.

α..

Τώο'α., γι•:ιτ
- ί· μ' ένοιέ:φει('οον ολια.
οιότι χι:ιτ�
ια,ύτσ.ι; Ά'Π'λούστ:ιτα,
'
\
τον XJ�0'/0'/ της Π'ΟΟ?1Ι!J.Ο-"Ιης ΊJJOΙU ιε�ς
χ,�ί ,ιrυγχ•εχοιμέ,1ω ς
τ-ό Λο-νοί'ΙοΙν
έ'1ώ ια.ύτσ. 1σ,υι,1έfη.,,_να,ν εiς τη,ν ΊΕλ
. .οσ.. μJ:χ.ς, έχιεί ισυν-ή,οχετιο τό 'Αγ
Μ
yλι-χόν σιυνέοο· ι• ο 1 τω'/ χ�λιι:ι,στων
,ι
r
Ρ\
\
χω-? ις να. συμ'<>Ί\ τ ι ιπ ο τ ε α.ΙΠ'Οτ
Μ ως ,έι!; ά.ντ�θ'έwu, -πλε.υ()άς !
είς τό.
Τό cυν.έδ.ρ,ιοιν συνηλ,θιε.ν
,
μJέγα. Σ-r.ά.οι•ο,1 Τουfχw«μ. ίξω άιπ-�
τiό Λο1ν-1Jί,Ι'Ο-ν χ·:ιt αί &?)"αΙσl,:ιι 't10�
,&ιή
έ6ο.ομάι�:χ.. Παιρέ· οχ.φα.ι,ι, μία..'/
'
\
\
'
t
,στ·Ιjiσαiν ει- ς αυ·το χα.ι μ,ερι,χο., ι α;ντι'ΠΙΟ-ό(llω,πιοι, οοπό σ.).].-α.ς 'Ζώ�ια.ς, μ,ετΙ:ι
ξu 'Μ"Ι &πιrΑω•Ι ό 'ΑμεφιΚ(JJΙJ()ς πρό
ιε;ο,ρ,ο,ς της, b�γι,;νώσ,εως χ. Νάιθια:;
Κ'Ιόρ, ό �ος μό1ις εiχε. φ-θ,άισιει
ά-πό τ-ην, Στιοχ
, z.ό-λψη'Ι, 01to!.I πια.pό
p.ιοι,r,,•1 συ,ιέοριον, ιείχε. συ'fέλ-θ,ει και�
έ.χiί.
1σtφο11ιο1ν .ε-ίχ,αιν γ(νε,ι οια-
Π,�ί
"t!�σχηrvώισ1ε.ι1ι;, Ο�ιnι OW ητο W'Ι«.Ι

1

-ro

' ,( .

/'

.
, .,,,,'/
,

-rον ιαί, 50 χι.λι6.8ιες τω'/ ιιrύ>νέ8ιρω,ν
νά. ι0"t1ε.για,σ>θ-ουν ειίς τα. ς,εινοοοχεία.,
ΊΕπ.ειδ, η
.
εφ,θων,ειv 0ιυτε -ό ύπά.ρ
χων έ.λειύ-θ,ειp,ο,ς χω.ρ1r>ς, έμισ,θ,ώ,θη
,Κ1α.ι ε,ν,α, Ιλιι,6ά.οιι &Χτά.ιrειως ,π,ε,p,['Π'Ο,U
25 ιrτ
ι ρ, ι�ά.τ@ι, ε'Μ:ντt τεmιrάιp, ν
τιbν,1,ων• σ,α.νου οιά. -rά.; έκ το!Π'ιοσ-θ,εί
,Qlα.ς\ ά.γε,λά.οιας.
'Η 'Ετα
1 .ι,9ία Μετ,αιφο,ρ-ω•ν ΛκJ,νοί
r
?ος
ι
ο
Ι\Ι η) >ΠΙ
έξυπt'-,,ι?έ - η,ιrι•ι των «'Ιιε
Χω �ά,8,ω,1 » έκ? ά.τησ,, εν ά. ν,ο,ι κτ(),υς
'tVJlυς ,στωθμιο,υς τoii ύ,π,οyείου ιιrιοη
ιp,οΙο1p•όμ1ουι Κ El'l'r'?'! κ•ο,υ Κ•αι ά.νσ.τ,ο,λιΚ(),ί)
Χών,σ.λ()ιουι , έινω ,εlχ�εν άnrοφα.σι1σ,θ,η
το ,κλειί,σψ.όιν τω
, ι•ι
- 'ν 1t1?0; έκτέ'λιειr
φt1ειι•γιο1υσ,ω''l έJπιιισκευω/\1. Το σ,υ
, νi' 
οφιιο,οι τη•ι ημει ,ιψε με εύχ
. α
> ,?tστ·ήι?1ΙΟ\'/
ψηφιιισψχ., ά.λλά. έwι ό έ.py•ολά.6.ο,ς
•οέν μ,π,οιρ,ο,υmε νά. κε,�,οfιrη την κα, ..fJ.υ
σ-rέ,?ησιν της έ,60,ομά.οο, ςι κα-ί ·ή,1,αyκάζε τι> ·νια. έ? γιασι -8 η πέ.?-αν τι0υ
συμιπε., φωγημέν,ου, :υόν,ουι , ,θ.ά, έΒ:χ,α,ιιοΙίhιοι ·νά. ,ε,ί=
, ράιξη άπο τη'Ι 'Ε
τ,α,ι,ρlίαιν Μlε,τ,α,φιοι?-ω'Ι -τηιν κιαί ύ
ΙΠΙα.uτ-ίιαν- "Ιtlοιrιι�κήν φ·ήτ•ρα• ιν 3.000
J.ιιφ,ώ,ν στει ιρλι, νων.
'Ε)ξ α,λ,λ,ο,υ ή άιιrτυ•ι•ομ1α. 't'ΙΟυ Λ()•V
δίν,ο,υ π,α.ιρέ'σ<',(ε ,παιιrα;ν έκ της ά,pμk'J
&ι1ότ1·11ιrιος α:ύτη,; ,σ,υνSψψ.η•ι 8ιιά. τη•ν
όμωλιην1 οιεξια.yω'y,ηrι τ,ι>υ ,συν,ειδρί101υ κοα.ί έJξιυιπ'ηιp•έτη1mι"1
των σ,υ"Ιέ
&ρ,ωον, οο,u.ιειφιθιsί.σια. έ1t"ί1σης με ,εύχ,α
,ρι,σιτηιρι, ,ον ψ ή,φι1σμια..
Κια.τα. "t'Ύ»V Olt ά,pΚεΙ!1 :χJ'/ τ,ο,υ IO'U'V εοφ�ιοιυ ((&6:χιπ-τ[,σ,θ,η,σ,:ιη» είς την 'ΠΙ
, ίνια,
01
,crταιο,ί()υ, Τ•οιυfκιεeιιαιμ 1t1φι
τ101υς 1.1ιοq (('Ιεχω6άοιεςJ). 'Ε}ξ σ1J
τω1ν 8 ο ο ήΟ'α1ν γυν-αί-κε ς, ' λίγα, σrα.ι
ι ,J λ
ιο,ιά. , κα
, ι[y,ο,ι γέ.ρο, νι ,τ,ες γύρω στια.
70. Διά. τιοιυς Χιλι:ι
ι iΟ'τά.ς. το Μ
=ι1σμ�α. ισυμ,�ο,λiίζει τήν άιφιέ,ρω,σ,ιν
ε, ιίQ (, ('t!O' �?'Υ'Οi
- ν>> κα.ί γίνεται κωτ·ό
'ΙtiιΙV �κφα.ς πε.?1ι61οο•υ έκwαι,&εύ,σ,εω�.
Διά. ν'α ιεi,ια,ι τ,ό 6ά'πτι,σμ.α. αύτο
�γκ-υιρ1οrι,
1t1?έ-πιει ό d:ιιπτιζόμενιο,ς
•στtο •ν ε,pΟ τ•ο,ύιλιάχ,tlσ"t'O"I
',ΙΧ. μ,ε[•νη
�έκια. λε,,πτά. Είς τηιν ,πι,σί•ια φιπια,ι
'V(Ι# τ>μηψατι.κως
, ιο,ί ύ-π,ο.ψήψιιοιι ΚΙ�
s�αιwr!ζ'ΟΙVτ'Οο άιπό άιρμ,ο�ί,οιυς ά.ξιιιω-
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4JJαιτ101ύχιο,υ,ς της bρ"Ι'αινώmεως, ,ο,ι o
"ltlo,'ί,o,ι ,είι .ρ yά.ζ,ο,ντ�οι ιμ.ε 6ά.ρ&ειες. 'Εα.Υ-·
ιαJί ΠΙλJ'f»?()Ιcpιο,ρίι αι μιο,υ ε, ί•ν,α,� άκpιοείς
' '•
, !:
,ο,"οιοιτ-ι1μεΙΙ' /10ος
να' ,,υαιφτtι(f-η
ο• ΙΞΙc,Ι()Ιυ:σ,ι
τιοιυς 'J ειχωΙ�ά.οιες, τ,ου, ς ε-θετε &ύ0ι
�, ρ,ωτ·ήιn:χ.τια.: (('Αν1α.y,;ωρί1 ζε.ις οη ,ε.Ι1σ,αι «μαψ'!"ωιλος ,χ.α.ί. Χ?•ειά,ζιεισ;αι σ{ι)
τ1·rιρ\!>αιν ;» κ•α.ι «"Εχ,ε·ις άιπόφοοΟΙι'/ ινα.
r
ά.
, φι,ει?·ώσ,, η,ς ά!νιεπιφυλάκ- ως τον έ-1α.υτ,6ν• 1σ10,υ •είς 't"l'\V θέλησ, ιιv τιοϋ.
;")� ;». "Οτ,m ό Χ1:ι...ι1αιστ-ης ciιmαΝ
τ>οιυ01ει κια.-τιαιφαrtικ·ά. ,ειί; άιμφοιτέ.ρια,ς
τά.ς έ.?ω
1 τ-ήcr1 ε.ις, έκ1,1ί"11ε-τ•ο, ,αξιιι>ς 6α
ιmiί1σμ.α:τ,ο,ς ,καί. τότε έκ,α.λε'ίτtο, ιν,ά,,
ΚIΙψΙη... �οιυ, τιά. ΙΟ"t'() '/ιε,p,6. "ΑΝ δε'f
[!lJΠ'Ο•?Ο• υσ;ε, ινά, Κ,φη ,σωιστη dο,υ-τ�ά,.
s6οιt>λωινιε με τα. οlά.κτυ,λ1α. τη μύτη,
τ,οιυ χ
, ια.ί 6ύ'ι9·ιζ,ε σ, το ν,ε90 τ,ο κ•ειφά
.ΑΙΙ τιοιυ γιι,ά. 1οιω-τε?,6λιεπτ·α.
'Επίσης 1π19&πει •ν' ά.,ιαιφέρω οτt
κ,α.τά. το· ΙΟ'U"Ιέοφι•Ο"/ •οί, Χιιλ.ιαιστια.ί ε
κιmιαν �ν1α. ,εΙ.0ιος1 ο,ιικης 't'Ι()ιυς &ι1α.ί-
't'η,, άιπο- τ,},1ν ό"Ιtοι ,ί,α.•1 ησ,>αν σ:πιο
- . Μό
κlλιει1 σμ
1 έινα.
, τ:ά. ,οί·νΟ• Π
ι Ο/Ιειυψι,Ιτώ,οη
ιν,α,; λ:φ.ιο•ιά&ες, ιΠιοΙ?·τ-οκα.λ.ά&ες, χυ
μιοιί ιιχή,λωιν, 1κ·α,φες κ·αί. wαιyωιτά.Πα.
v'rjγ�?ι σ'W10''t'O ητ<αν, ό χωp()ς '!'\ΟΙ(),
Στα.οίιο,υ ά.πιο '!'\Ου; ,πλι αν. οοί•ο,υ.ς 'Πω
λ
, rΥjι't'άς έκ"t"ος τ'ω'Ι γ�ιρ,ω Χ!α.τ,ασ,. τη,
'
,
'
'
'
�α.τω
• . ν' π,οιυ 1t1αιρει,u.ε"1α.•1 ,α.ν-οι,κτα. μ-ε:
ύ1t1ε1ρω,?ίες. Σύ,,,ιοιλ,οιν χατ�:ιιναλώσ,εως μι10'0 έκ·�τ,ομμύιρι, ,ι, λιρ,ων.
l(>α.ί ά.φο,υ ο:λια. έτιελε,[,ωισ,αν'
ό
,έκαrθα.ρίσ,θ•·φι,ε,
χωρ101ς
έπψ,ε1λέ-1Ο(t'Μ.ΟΟ κα.
· ί ό κw-θέν,α.; πiηyε σιΠ'ίτι
τ�οιυ, 1α,ί έ.φηιJ.ιειρίδιε,ς έο·ημ'Οιr1.ευ-σιαν
,.,ί &1 ήσιεις Ικιαλ φωιτιογρ>α,φιfες δ.ιά.
,άJξιο• ,πιερί• ει φ"('Ο''Ι 't'IO υ 1t'?1 άγιμα.τ,ο,ς, χω-·
ι�t ς ,ιά άικ,ουι ισ'θ,η οι ιύο,αιμό,θιεν· · (),ύ&εμlf,α,. 1Qlιιψα.?τ,υρί,αι...
ίΚια.-θως ι6λέ' "Ιt'ε, τ, ε., ,πλήρης ώ-ιτί-
-θ.ε;σ,ις μιε 3, τι ,crυινέ6η, τό·ν Υοι-ο, ;ιια,ι
ιρ,ο ε·ί,ς τη•ι Έλλάοια..
'Ως ,πιρ:ος- τηιν έξήγη,σιν,, νιομίζω.
f>τ,ι ιεΙν>αιι �χι ή <(οοε,ο-έ.λευ-θ<ειρ,ί>α- >J
Κ•αίt ή ((ύ1t1ειο-ο•ηwοκ,οα
, τ-ί,α). J κ•ατ. ά.
Φιtλι"Ιt.π<ίδ<η•ν,
ή �δω ά. π ο υ
σ ί ια, έrπιαιpκ,οiυι; ε.λlειυ-θ.ειρ !�ς και
έ rπ ια; e χ. ,οι υ ς οημ,ο1κ1pΙΙΧ.τ!α.ς. Ή'

,το
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1)s ,ελλει,ψι: έ-ν Έλλi0οι τ-οu ��ίi
-.η:
'Αγγλ ί!f ο-φ,οχ.?':χ.τί:χ.ς ,x•:x.i
· -,9.?�Χ,εύtt'�Χ
· η: έ.λει>-.9.ε>?ί�; ι�ως έc,η γιε.ιτ,:χ.ι α.ΤDΟ ττrι ο-ι�π-ι�ωιrιν του
,οί-οο X�TrΎTι't10>U
χ. Φ�λι'Π'Π'f�,
οτ·ι b W'T/'1t/.OC λ�ός-χ.ω?ίς ινα.
�fη ό ί'Οιό,-«στει�ε.'tτχn .εiς με.
γίk;)Τψ ,ει.τ-:χισ-ιν ά.-�rοJ..ιο.γτ,-τιχης χ�ι
. �,:ι.τιτι•Υ-'r/; ίχ.ιοονό.ηwς ιιt:?Ός �ιχ-η9e>�νν ί·Ο:οοiλο,γιιχη·ν μiχ_τrι χαί 'Πt·στsύε.ι μεν εί: Χ-ο�,στά-1, ·ά.λλα. Χ�τ
σι
, τ-ό-: τ ί ,ε Ι ν •:χ. (, ο έ·ν γν ιμο,ίζιει
ι ηγήιr, η -ε,ίς τ.ού; ά-ρνητ-α.ς η
γ:,. έξ
, ». ΊΕπομb,ιως,
ιπ>:χ.�·ε.?μη'\/Ιει�ς το. υ
τiι �'O"f'OV· τη: -ποοσ-τ'αJσί1:χ.ς της hν
. 'Ελ:λ1οcοι «έΠtΧ•?Ι:Χ.,Οιύιrης, » ,θ,?ησχε, ία.; •σtt:χ.τί-θ:ετ-:χ.ι έλλειίψει πν.ειυμm:ι- '
'
,
7. ων υ-πιει,�αι=ιιιητων, ειις την... α.ιrτ·υ. ν,r"\.ιJ,:χ.ν !
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συνεργασία
τών·: · Εκκ Α ησ ιών
CH

Έ ΖΗΤΗΣΑ ά"Π'Ό το π-άιντοτε 'Ιt•?ό
-θ. υιJUι Κ!sντ·?ι' χ.όν Γ-?:χ.φε1ο;ν Πλ,η
•;;-c-φοο,ιωιν έξηγησι•ι της 'Ιt:Χ.'Ι'τειλ<ιυς
άπ01υ.01ί�ς ()Ιίοοδή,ποrt,ε έμποοίου είς
τ,ό ,ιrυνέ- Όφ ι1οιν τ•ω ν Χιλι•οοστ-ω-ν. ΚJ:χλ
iΜως η-θει� νά. μά-Sω -πιως σ,�ι- 6χζφ-α.ι ή ά.πιbλυτο, ;· α.Όι:χ.ψο?, ί,α 't'ω•Ι
'Α;?χω-v aι,ά. τ·η·ν δ.?οοσι,ν τω·ν· Χιλι, ,σ,ι.λvσ
. ,αJΙTTW''I με τον τ-fτλιοιν της Βα
, ε,
•01η; ώς «'Αμύν'το- ο· <ι; της Π ίσ,τ
ω;», wν όmίοι, ν 1Lλ:χ.0ιε χ:χ.τιχ την
,σ-τiψt'Ι τ-η;,--οπως >'J:x.i χ·άιθ-ε ι';:χ,σ;ι
. }Ji.i.Jo; ,ε,ίς 't'Ί"fl 'Αγγλίι:χ,;v-εv�ι ύΠ{)'σΤ"J.έJιr.εώ: -π.οο,στ:χlσία.; της Έχχ
: ννη
rσιf·�ς.
Μοϊυ έιοό-θrη, μ·οοζί με μία:ν· ε·χ-S.ει
σιrι επι της έν Άyγλί (f ·θφ,ηιrχευτ{
χη: ,χ.�\ έχ.:ι.λ,·rι�·�ιχη
· ς χ�τ-ά
,σ,ε,ωc, ·η πλ rι?�':f>O,?f,:x. Οτt 'η ε'Ι"/Ο'ιr.t.
. ι ειύ;:,υ, ,ι-άrr- η .
·61; ((Π &ιrτεω;»
ιείv:χ.
, τι χό:rη.Δ � σ,-�ίvιει. τη,, άιπιο.χλ, ειι ιr
. τ>?j ώ?�·σμwοο �όw,?Jτ'Ος, άλλα της

' ,\: ·.�···;,/τ • ,•

οον�-

ΙΗσrr.εω-ς εv γέ\llει. Κά.θ.ε
11t1οις 'Π'ΟΙU ,ζη .sίς τ71ν ]½s't'(ι'Ι'Χάιν
-Π?�στατειύε.τ. α.< οίς τα. sχ 't'()U �
&1οιυ 18 της οί<χο()υ.u.s·νιχης Διια.χη
?ιJςεως των Διχ�ιωμάιτ-ων -roίi Άν
�-π,ο.υ οιχ-α.ιψ;,'t'ά. ,'!'00, lj't'{),! ''t\O
�ι ΧΙ:χ:ίωJJJ:X. v α. -θι,-ησ;χ εύιε -r:χ..ι, να. ά.λ
, συι1si
,λάlζη χιmά �ύλ ιJΙt•Ι τη\' θοη
σ:v τοο, ινά �Ο\ΧΊΙ τ-ην λατ,,s, ίαν τη,ς
'Π',οt1ιμή,σ,εώι;, 't'(),υ, vιά. οι1Μ,σχη τ-ην
πί,σ,τ-ιν τ,ο,υ μέσψ σχω-είω,ν χ-αί συ
ν-·χιθ.�r,ί�εων, :&ιά. τtοίί λόγο,υ χ�ι 't'O-Q
τtm,ου, ;(�tς ή 't"()ι'Πt•Y.Tj ά.,χη η το
Κ?ά.wς ονά. �ι,χ1:χ.ι,οιίiντ:χ.ι να. Π'::t.?.έμ601\)"}.
ι
'λλ,λα. ·η -θ-,ηισ;χε:υη,χη έ-λειυθερία.
ε:i; την 'Αγγλί.'1Ν ιε:ί•νι:χ.ι ΠQλυ ά.;:,
χα.ιό:t1έ1;:,η της &ι•:χ.χη,ού
· ξ·εως άν-θι?ω
· ιωμά.των.
-rdίν· ω•ι
οι,χα
Άπιό 't\Ου
1 6 7 7 ε Π':Χ,ιJοσ,ε ν ' ά:1t'οτ>ελη ά,8,ίΧ"11(.Lια.
ή :χ.'ί?ε.σις. Κ:χ.ί :χιπο τ-<ιυ 1688, με·
-rόν λιεγόμ&'Ι'(.)'ι «Νόι,υο;ν
Άνοχης» •
έδlό,θι-η -για. .ποώτ-η φο.,ά. διχ,:χ.Jί�
λJ:χ,τι;:,,ειf,:χ.ς ε,ί,ς ·τ-Οιυς Π?•ΟΙ"C εlσ''t'ΙΙ. V"t' s,ς,
'A1t'o τ·οίi, 1828 ο'ί ((ά:crυu.u.b9φω't"(Jt))
(,ετ,ιrι ά.π-οχ·:χ.λσ,υ-;τ:χ.ι οί μη ,ά-vήχιον, 
tΙες ιειίς την έ-πίσ7ΚJJΟ'I άγγλι,χα.
· νιΧ η·ν έι.,χ.λησία.ν) άπηλλά. γη ιr:χ,;ν της
f<ΙΠ'Ολt·'t'tΧ.ης
ά;
, ,�ιχ·:z.ινόττ,-rο,ς» �1:Χ.ι
μ,ποοοuσ,ε ,�ά διο;:,1ί,ζωvιτ:χ.
ι ι ε,ίς ο-ημιο
ιr
, ί·:χ,;ς -S·έJσεJις. 'Αιπ,ο τ1οίi 1858 έ.π�-·
ηάπη ·η •είιrο.ο,ο�, είς -r-o Κο,ιν·ο!:)οnS
λι,w χ.:χJι ΈG?ιαιί(J)Ι'ι ά.χbμη. Σ·ήμιει?«,,
Π'λη,ν τισιίi 3τι ό Λό?οο.c Κ•:χ. γχελ?-.iά
οιι,ς ( 'Υmυο?γος της Δ�χα.ι10ισύνης)
,
ό φ,ειί λιειι 'Ι α. ά;ν"η·χη ιO"t''Tj'i •Αγγ).Jι,·ι.tι,
'-'tχ.·η 'Εχχ..λ η-:11ί:χ.,
το -θφή.σχευμιιχ. Ι
;,εν ά.πι(.)t1ελιεί ψιπ'ό'δι,ο, γιά. Χ�.'V'l1 νιιχ.
tτ�.ό-σιοη σ.!Ξί�α:.
Καί ύπά.ρχε·ι
άm.όλ,υ,w,ς θψησ-ι. E!U"t,t χ έλευθι�ρια)
έν τψ �λι�ισJ.φ τηις τφ.ή111ειως τ•ων
χ,ε,ψJb�ων νφ;ων 8τιμιοισί:χ.ς τοοξιεω
ι ;.
'Ε
, πί.σ-ης r.:ιφ:ιχ.τη?,είτ<α.ι σ.'Ιtό"λιυτο,;.
Ι
1
ά:ΠΙΟΙtJΙσ'ί:χ.
, μισt�λλιοΟΙ0 ςί�ς, σ,ρ κ,εί :Vα.
σ;, ·φ;ειω'-θ.η &τ1ι οτ:άcrοιν Gοοιrιλεί,ς ώ;
'
1
'
"
'
(�:ψ.υψτ,ο,p1ε,; :rηc πι,στεως», οσοιν κw..ι
ά.?z�ο,ι τ-ης '·Ε:ι..χλ·,ιcrί�,;. ύπ'η�ξ�,
ι,,έJJ.η τοο Τ,ε,χ,'t'()!VtιΟ'μο,υ!
Είς !t"η'Ι 'Νγγ)$n.,
'ΕκκλΤ/(ΙΙί.ιr.

η

·, ·'t·

,,
ΙΛΙΣΟΣ
;, κ.α.ί ΣτέΊJ1J,α ιι- ναιι σ-τ,εΝά. <Ι'υνο-εο. εμ i
"1'(1., 'Ο -�γιεμαιν
. ι· άπό τόν
Τ ισιτιίφετα
ά:ρχι,ειπlσκιοι1tΟ",Ι -rοο·υ Κα;Ψ,έι?μJΠ•Ο•υου,
/)λο,ι ΟΙ! χληοιχ
, ιοι CJ1J.νύου•ν οοφο σ!.ω
ιιrιν είς τον Βαισιλέια, εί,; τ<ιύς "�
;· ιΟΙυς ψά.λλιοιν-r:χ.ι εύχαί ύ-πέ? μια:χοιο1

6ιόrτητ,οιι; χ·α.1 ύγsί�ς" τοϋ b�σι:λ1έ,ωι;

;

,,

Ί

·t·
'.

J
.

Ι

χια.ί ((<Παιψτγ)ς 't"OU 'ΠIUJ:vrl.,o,υ», ένω
ά.π-ό 't"O α'.λλιο μiοος ό οαισιιλεύς οιιο1\)'ι.ι;,ειι ά.vωτάτ,ου,ς χ.ληι?ΙΧ:ΟιUς ώς ιεί0-ΙΧ
· 1Οιυς ΙσtUι!J,,άΟη)λΙΟιt>ς του. 'Π'ρω-θυπιοοφ"('ΟU Χ�! ε,�α,ς' ά?11-θμ.ός χ'ληο1χιω•1
( οιi Μο ά.?χ 1Ιε'1t'ί1σιχ Ο'ΠΙΟ 1 , t Ο U l{,,α,.ν
"t' έρμ-ποιυpιυ και της 'Υ'όρχ·η,ς, καιθαις
χα.ί ,ο,ί 24 -τιοrπιχ,οιί έπίσ,κ<JιΠοι) εf111,αι
�α.χ-ι:ιιχά. «λόγφ οοξιώμ,ατο<;)> μέλη
της Βο·υλ'rις τ·ων Λόοο. ων. Πιοοσέτι
τό Δημόσιιοιν έν{ισχύ·ει <11ίκ10,νομιχ
· ως
Ιt'η•ι '.Εχκλη,σιία'/ κ·:χιι ή Έκιιλ"Ι]Ισιι�
10,έ,ν ΟΙΙ>ναιτ�αι νά. λΜ,η
ά.ποιφάισε.ις
, 010υ, ,θμίιmε·ως, τ•ο,υ Χατ α,στατιχιο υ
μιε,τ:χ.
χάJpτοιυ α:νευ σιυ·ναι·rιiισι�ως τιου &,..
ισι. λέιως κ1:χ.ί τ,ο� Κοινιοοοιυλίου..
Τά. έχ Ο
· α,π-τί•ΙJΙεως μέλη της έ1t"Ι
,σιήμι0Ιυ Άγγλ1χαν-1χ·ης 'Εχκλη1σ,ί,α,ς
ύ,πιοiλιο,γίζον"r'αιι
ε,ίς 29 έχατοιφ.1>
·ρι1α;, ύ-παΎόιJJεν-:χ. είς τοιε'ίς πειο,φεpι ,εΙίιας. 'Υ',πάοχοιυ,1 1δύο πιεοιφέο,ει-αι
,ε,ίς τήν Άγγλιί,αν
( του Καιντέο
ι,ι,π,ουου χι:χλ της 'Υ'όοχης) κ�ί μ:ία,
,ε.ίς την Σχωτ!αrι. 'Ο ά.?οcιεrπιίσχιο
πιος του Κ:ιrιτέοι μιπιου?υ εΙvα•ι και ό
Π οιμαιτιa,ς της 'Αγγ.λίας.
Πα,ο
εκτός -rη: έ,π�σήμιου 'Αγγλ•χα,ιιχης
έ-χχλτμr!:χ.ς, ,ύ-πάοχ�,! υν �λλια1 έχ
χλη,<Ι'ίι:χ.1 ά.γγλααΝ�χ,αί iπίσιη.ς, ά.λ
λά. «.ύτόν�r.ι.01. 'Υ'1rά-οχουιν
iπίισ,η,ς
a.i ·« Έλιεύ-θε·οα I Έκ χ λη ιri,ιu», γνω
. ιον,φο-ρμ1<Ι'τιχαι>)
,σ,τ�.ί ώς <φ.η χ
η
«ά.01υμμιό.?'cpιωιτα1». Μιε,θ'(ιοι:Ι]''t''Lί, Β-α
,πτ1,σιτ1α.ί,
Συν-001χιοί1 , Κ<ιιυfικε.οιο�,
Π19ιειιr6υ't'Ιεpιισ.ινιο,ί, χι:χί. 0·1άφ0ιοοι αJ..
'λο,ι:...., . •
Φυιιrι.χ,ά. ύ-πά.οχουν χ:χι Ρωι.J.,:χι·ιοιχσιθ1οiλ1Χ.οί. Δέ,ι οε,(Ι'Πόζο,υν, 3πω:
mυνέι�ινε ιμέr.οι τιου 1 &ο!.>
· αίω'Ι'ΟΙ,,
ε - ι έλιεύ εο 1 είς την ο
.σ'I � 't'ω'iΤνΧ;:Χ.ι ύΠ"
· όJ-ογιίζιον· ,:ιαι ΠIE'?ί'lt'OU
UΙίς
5
έχια.wμμύρ,
,.9ι1α, ιο ιπιιιrτων. & �
α.
ιi.λ'λlά.

...

-�.., �.:
.. , ι·

'Ύ'mcά.ι?Χ,'ΟW 450.000 Έοραί1ο� (·η
�λ:έιQ!v -πιοιλιυtΠ.λη�ή; χο�ν&τ η ς σrή
μιεφιο: έv Εύ?ώι1tη) μέ 450 συνα
γωγάς.
ν 'Υ",πά!9χ1ου,1 200.000 Μω:χ.
ΙJ,ε.-θαινάί με τζ�v..:ά ε:ίς Λοιvοίνιο,1,.
Βί1ομ1γχ,αιμ, Μάιν-τζειιrτ,εο,
Κάι?ΟΙψ.
κ,:χ.ί Γλαισχ.ώf>ην. 'Ύ'πά?χιοιυιν έχχ).ιη
σία.ι '�;'ωΝ Όρ-θ<οιδό1;ω,ν χριστιιανώ·ν ·
Έλλή·ν·ων. Σ'έιp6ων, Ρώσων, Π<J
λιωνιωιν χια.ί 'Α?μΕ'Ιίωιν. 'Ύ'-πάpχοιυν
iv όλίγιο ,ις έχχλη!σιίαι π-:χ.ντός -θ?..η�
, ει ύμαπο,ς. .Ειίς ε·ν:χ. OC1t') 'tlX. ΧΙΕ•/'rl;J(
,σχ
κώτιειοια. 1σιτ�υJ,iα. r:ου Λο·νοιίνιου, στ, ό.
�,πάιρχει Χσ1
ΣάJοιυ-θ Κέ·νσιγχτ.ονι ·
ναιός 'tf<i'w Βουο'οιιττών.
"Ο:λια1 ιαύ'trα.ί ιαi έχχλτιιτίαι συιν-
ειογά-ζ,ο·ντι:χ.1 μετα1;ύ -rω'/ ιχ,ομ,ονικά ,..
με.τέχιουσ,αι. του άιπ-ό τ,ο.υ 1942 ίδr,)υ-
-θ-έrιτιος. Βρετ:χιν,1.ιχο-υ Συ.μgο,υλί<ιιυ.,
. κχ.J-•ησιιων, έ1!;α.1,ο•iισιε1. τη ς
'Ε
Ρωμα1ιοκi:-9οιλ1,κης έχκ·ληιnας. Γίνοιν-·
τ1α.1 άντ:χ.λλι:χγ�αί ιiπ-,όψεωιν έ-πί γ,.-νι·κωιν ,,9,ρησκευτι,ιων·
ζηιτιηιμάτων.
οcνιαλαιμιοάνιο.ντα1
1J.ιΠ1Ο χ,οψιου. •
,χ.:χ,ι
,
,,
,
ι:
,
, ,
υ1t'�οχοιυ;ν·
:'ογ:χ,
�;υπιο,
11ας.
, 'Ε,,πισ�η,
,αJ...λα. or,γα'V'.'L ιμ.εισψ τω
, 'ι οπο1ω•1 ε-1;:χσ<cpι:χλιfζετ1α1 ·η 'σ'υ,νε, ογαισία
JΙJ:Xt_.
τιω't Ρωr,JJα1ι 10,κ:χ,θ,ιολ:1κων, ε.ίοιχά. ·η·
0

Π�ΙΟJΤέγγ<σ!tς Χι�:ιtσ'Ιtt-.αl'Jών

χtαι

tF.,...

6οαιί-ω111, χα,ί γενικά ·η πρ,οώ-θηιΙJ'ι,;
της ίο-έι:χ.ς της -θο•ησκωτιχης ένό-
τη't'ο.r;.
"Ε-1,α, rακομη χαοα,κ--;ηοισΗκο,ι,·
της ·οcγγλικη
. ς -θοησκιευηκτ;ς ζωης
,..Ινα,1 ,ή ,σιυ,ψ.εw,χη
τ0ιυ λ·:χ.ιχοιϋ--·
,.,r ο,υ ιείς 1:ην iχκλή0'1:χστ1χη'Ι
�101ίχη1σ<1νι.
ffiίς τ-ην 'Α:.γγλί:χν, �όνοιν τη-,ΠΙΙΙιε.υ,μι:χιr.cιχ:ην Sζl/J!υJσ>f :χν ασχ(),υν ά.π,0ιχrλε11σ<τψχ,ως •ΟΙ! i7ciΙ(]'Κ0ιΠ>ΟC. Δια. τιr
cιο"ΝJι
• αιτιχ&, ό·ψf<α!'l'ωτικli. χάί τά. γ ..ν1χ.ά. ζηιτήr.J.Ι:χτα.
: .:.πιχιοχ,ουν αi Σύν?
οό.i τιο,υ 'Κ!7.'ντΊf?μ-irου.
, οiυ χ:χί .,.η ς Ύ
όιοχrη; Jιιt? την 1t1:ιοεΟ:?:αΝ τ.ών ιοί
οcοιχ1εmισχόπω•1.
'Εχά,στη
χ·ειfων
Σύνιοιδσς 01,:χ.ιρε-'ίτ:χ.ι.-είς" Ανω χ,:χί Κ.ά
-rω. Ή "Ανω Σύ.'Μ'οιο· ς ά.π·�:;ιίζ,τ
, :r.r
μόνΟ'ν ά.π,ό τιου-ς έm,σχmυ.ς -rη.;·
πsψ1ψc.'?ι.ίι:χ�.., έινώ ·η Κ:χ.τω ά.πtοτε-

� ι

..
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λϊίτi:u ά.πό �χι�οιη.-όι-,ι,οuς χ::ιι ιχ.λ η
�tχ-οU ς .:-iΟιιχώ :; πpΟ, τotn1o έχ.λc.
γομi•ιc".>,. Τό "/!Ο\JJ:�-,9.,ειτι.χόν οι,.ρcχη
-;,ιχόν σώ-.v� τir1 ; 'Εχχλησίαc s1ν,αι
· -ή '•Εθνιχη .ΣΙ)'Ι'Uνε-υσις τη; ΊΕχ
;γ.J.:ψίαις της- 'Αγγλί-�.ς η iπι το
· tl'Ι)'/τ-ομώτω�ν Σt>'Ι&λωσ�ς της Έκ
χλι .σ'('tt. 'Α1t1οτΜεtτ1ι
�ό τ!:.Ι. f�
,
τμ�:χ,τ::ι:_
Επι-�Χ•Ο'Πω"Ι, _χλη,-..χων
:χ::ιι :λ::ιιχ·ων. Τα -ούο· πι,ωτα τμή
-�Μ::ι συγχ,�οτ,Ο'ϋι-ιτ-::ιι ά.Π'Ο τσ μi· λη
·τω•Ι Συvάοων. Τά. μiλη τ.ι;υ ηίτο,υ
τμ·ήψχ:rος είνα.ι α;ν<Jiοε· ς χαί γυν-α.'ί·:χες έχ. λ.-γόμε,ψ)'t
1/t•ει'/τα.ετη ,θ,-η
"':'εi�ν ά.π:Ο τio1U: έ:ν:ο�ί-τας. Τόοο�ι o:t
-��νιοΟοι, 0σ"ο"; χ�
, ι �� 'Ε-θ,ιικη .:..ι�υ
"Ι"έ.λsυιmι,;- συνi η ,ο'Ιτ·':J.� τ,οοεί; φοιο-ας
' "
το ιετιο;.
"Ετισ,ι-, οι ενοο.οίτ,::ιι των yαωιν της
-Άγγλί{J.ς 'έχ•(j,'.Υ"/ έςσιι>σίαν. νά. .συμ
�ά.λουν •.ί, ς, τ
· ην Ο, �ισ- t"/ ΎΘ'ΙtΧW'/
-'ζ·ητημάτων, της Άγγλί.::ις, ένω οί
1
τα.λ ::ιίπωο ()! οιί οιιχ,οί μ-�.; -ο έν εχουν
,,,
� \
t
ι
· ιτοοπ·οους
-rιωμ.-ην ΙΟi!fε οι::ι τοι>ς ε1t1
του Ψ
, Χ,Ου των !
Κ,::ιλύτεο::ι έοω )ή έχεί;
1

u.ε

Ι

Ι

3

'Όχι δογματισμοί
καί μισαλλοδοξία

Ύ

π ΑιΡχΕr �,,α. 6::ι-θίι -θ�ησχε-υ
τιχό συναιίσ-θτ1JJ,::ι ε-ίς τ-}ιv 'Αγγλί-α..
.. ΊFι-r.ι�οιώ
σ�ν.:ιίι σ"θ·�ημ� πού ,εί�7�'ω?ε.'ί κά.τω
άπΟ το�Uς έξωτ�ερι
.χΙους τύπους, 6::ιθ,,ι,,ι,ά, στ-ίrι ψυχ·}.
, ι 01φο·:ι.'γίζ-εc τ·ίrι 1.�Ο<σοωιπιχότwα.,
:χα,
"ΟμJως, ::ιύ'!'ό το σ- υν�ίσ-.9 ηtJ,α έχ
·�·tμώ'\;,ετ�, .κ2.ι ιίΧ.:Υ..
, VΙΟΙΠΟ.tε'tτ�ι χα.,,τά_
ξψ:ι τιο()1t1/) ά.οχ.ε.τα. Otm'f)o?o άπΟ �(),;
· �� κό· ν μι,.::.
Δ S:ν, ά.�11:Jψέι�,φ.1.�
ιiπιοrκ.λε.ιιστ,ι,χ.α
-sί ς 'ΓΙ)'Ι '01.ffι'I -οι::ι, οι:,•;αισί ::ιl'/ τη•ς -θ:ε-ί-

ε\/\�

1

1

.

"'\,

· ς, 00'/ 'ΧιΧ.ι α.ύτη ιruνσ.ι; λιsιrου.;ι,γ{α.
-:r εJ.J$ί <Ι'ΠQυΌ-α,ίως s�c τη,'/ πρ- wD.-, .,
X,l)σ'IV ,πυχν,ο.υ ΘΧΧJλ--η mcά.σuαw,ς iΧσλ '
,στε, νης έπ�φης τ�ο,υ
την έχχλ!wι
σ,�α,'Ι, 'ότ:χ.ν ,π.χ. μι,ά Κυρι•α.χή sίω.
ε,ίς τ,ο,υ; «Ί1ά.ιμ,ς» το wοcγριψψι
97 Ι'/ΙσJω"/
χ-ο-οω-οίες χαι συν�υολ!ες έχχ
,ιρi .λ Ύ'ιΟΙtια-στι. χ-ου όφγά.wυ,
γ,α. Μπ:&χ
. , Χά.υο,ι, Μότσα,ρ.,., fέv: 
τ�ε,λσοιν, Π.�εστ,<ίνα, Μπύρντ, Στά:ν
,
φο·ο1>
- χια.ί ;f'J,λων
·νε, ω�έοων, κα.-θ-ως
ϊ
χαί χ:ηρύ γμ :χrtοα δοι,::ιχεχ·ρφ..έν ιJι'Ι χιsc
ριστω"/ του λόγ,ου
ά.π:ηλλαγμέv::ι
ΙΠ"::ιλ:χ.:,οιGιGλιιχο-υ μίσο.υ; χ·αί ά.πs-ι
"J.:ω.ν.
Κt>?ίω-ς έr-ι•ιο.ω την tιάχυτ·η -θ.ρ'r) ,,
σχειυτιχότητα.. κ�ί-τί αλλ10 �ιό
χ
, J::ι.λο χα.ί ά.-πιοοειιχτιχό ;- π-:χ.!ιρνω
- αp•σ,0:ε,ιγ
Π
, μ:χ, τ·1.; �φ'f\1J-Θ?·ίΟες• .
'Εάν έξαι�ρέση , χι::ινοείς μία η δύο,.
έlφτ�υ..εΙ?f'ί3:ες, π,ου
ε, ιίς.
, ι
' ά.ρ�σ-ι.οντ::ι.
χαι ;�εγι::ιλο
την ,σwα,,10, ::ιλο.-θ.·rι,:,::ι
ιπiΟΙ!IΟW το ΙΠαiΟ(ψ.CΧ:00 η χmα.Χλ.)
ζιοντ�, ά.πό φωt'ο,γο::ιφίες γνν::ιίων,
ό α.λλο,ς τ-ΙJιΠ'Ος σ-τέχε-τ::ι.ι 1J'ε 'Π!Ο'λυ
ύφη)Jή ,σ<τσ.-θμη, τόσον ά.πο άπiόψε'
'
,,
' '
�ς ε,ιχ,ο.Ίογρ-αφηιrεω;, ο,σ,ο•ι χ:ι.
- ι από ά
- :πόψε-ως υλ·r1ι;. Σ·ημ::ιίν,ει οτι
Ι!!'υ<'ΙΙΟυάyε,τ,α,c ·η σεμνότης ,με 't'TJ V
με-γ,ά.λι·η χ1uχ λ· ι0Ιφιο,,ί::ι
ο,ι :ι.φο ρετιχ ά ,;t:
. ,
,
l
έ�
χ::ιr�ένι:χ.ς έπιχ.,ι,?'·rιμ,::ιt'ία.ς οέν θ,ά,
-.9-υιrrί�ζε t'O ,σ,υμ;φ έ-?-Ο'ν το,υ γιά '1 ά
'�σ�ώΟ{-η... την ψυχ·ή το, ,υ
,,,,'
,,
π 'έοαν α.ύτη; της ., γειγιχης
οcα..
\
JI
..
,
ιπι,στωσ.εως, ΠΙ:χ.�tι.τη,ει χ:χ,,ιεις οτι
,., -; ε-φψ'
'
">
'
,,,,,,,
'
,_.
,μsγα,,.ι.
•!�tοες
α,ποοtι>ΟU'Ι
:κα'! ,
, 
ΠΙΟιιοο •σγοj:ι,�σ-ίr::ι �ίς τ-ην• ά,γά.γχ·rι -θιpη
/
σχε.υτ�.χ-ότ--r1τ
μυ_
'FΙ
Π'
ί
πα
υ
ος
�ο
)
.:_:
,
..,
·'
ρ�:χ.ο.είγμ α,η
-τα. «Έσtπ,εοι'Ιά. Νέ.α>ι
'.•
τ,ο.υ Λιο,,,ιο.ί�οιυ ( τά. ό,π,iι'-α., ε-ίγ,ι ·f�σrθ.ι,>
έν παι,όοφ.,. είναι, ,είλtΚ?'Ι'ΙWς έ.σιπε
,ρ,ι νά, 1�ότι, χυχλiοιφο1?ο' ίί,ν σέ τέισσ1α,.
pες έχ-ο-όrrειις τ,ου ά.πιογεύμ::ιτ<:1;, τη
,"
�ία, φpε-σχό-τε,pι·η τ"Ϊj,ς α.
, λλη.;) οημ;ο�
(1-Ι;Θύ[)ϊJV rr έ χ ά, ,θ, ε φύλλ;ο, ύπi,
τό•ι τίτ)JΟ"Ι ιι,Μιχι-θ.ε ":'TJ'I Βί6),ο σοω>
μίαν έpώτησ�-ι. Π::ι- οάοειγμα: Ό
ε,1>::ιγγε.λιc,στης Μmτ,θ.::ιί<:1-ς μriς λέ-

με

με

με

..
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Ι Ι
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-

f -yει, : « οτε, nt':t1?αγιν,ετιαι ο ηιrοu-:;,
i rσιπιό της ΓαJJ:,λαί.ι ας έπ\ τόν Ίο?, δσ.
t "Ψf('Ι Π?�ς τοιν Ίω:χrιν-ιyv -τιου fkntτι
r -σ,θ.ηναι ύπ' ,α,ύ.w,υ». Πο0,ία ητο, ή
;ι 1JΙΙ?ώ·τη ά.ντ,ί3ρrασιις τ,0ιυ Ίωά.ψι'ΟU ,
•'. "Ή ά:111ά.ντ-ιισι:,ς δ.ί-οε.ται ιrέ α.λλη
· σε
.:λίοια, ω:rτ-ε ό ά.να'("tώιrτης νά. σ.κε
: '1,θη νrά. ,ε,υ,ρ"f'/ τη"Ι λύσιν μό,ιος τlου,
�[),η. Καλ ·η ά.πάιντ-ι:σ1ι:; έύρ· ί• -σκεται ,είς την παeά.η,αφο,1 14. τού
:. ,.3- ου κ,εψαλα.ίου του κιατ;. Ματ&ί1 "O'I ειύαγγειλί,· ο,u. α'() δ.έ ·1ωά.ν•v-ης
'· �ιεκ•ώλυιε.•1 αύτον λiγων, έγώ Χ?εί"
' '
... Ι!
οtfE-wι εrι. ω υπ? σtου οχ-πτι:ισνη�
, ο>. '
'--pερrο•ι παιρχδ.ε.ιyι-ι,χ: Εις τ·η.'Ι πα.ρα
�ο.λη•t 't!Ο,υ Σ,π,φέrως
τ•ί .είπεν ό
.Χ.ριιrτος 3τ: ισiυιu.gοι)..ίζιε,ι ό σπό ?<(J ς
.. � πεσών έ,πί τα.ς ά.κάv-θιχς; Ή ά
-,gάν-tη,σις ε·ύρίιrκεr τα
. ι εί- :; το κsφά.
λα,ι:;rv 13, πα,?"ά.γ�χφο:; 22 το,υ α
r ύ
του Εύ αιγγε.λί,συ...
'illπtιr-,,1ς τιό ωΝταί·ηλ
, υ Έξπρέc,>
(κυκ')Jο,φrηία. 4.300.000
·r.με?, ηισί�ς) �ηi)JOΙ(Jlt1o1ύε,t Χ α,-θ, η μ ε ? t '1 W ζ
61/>α ά.π6φ,θ,εγ,u.α
ix της Βί6λιο,υ,
• το' tεΛ10
,, 1ς τω•ι
- -π,01λιτικωΊ
- σχο_-εΊ:;
λιωv, .
Π:χι?iλει,ψα νά. ά.·1χφέ1,ω, ώ :; μί
�·, ενο,ειξιν -θ-ρη,σκrευτικό-tη•το•:;, 3τ:
"'1C σ. ιr �
�υν�δι?ία.ιr;1ς ο· ημt-Jτικοu
συμι:ίου)11ι1ου αρχιζε.ι μ,ε π ο ? σ ιε υ-

. �α,ν,

'· 'J.. ·ή ν.

Κα.ι έπ,ανέιρχομαι
εί:; τά. τ ,οϋ
'!Ι}Π'ΟU. ''E"IOΘtζtV
�α-θο1:ιας ·θψη
. ?τυ�ο.ί:ν. .χα.τα.�
·, �κειυτι:κότητο1:; ,uα
'
,
' '
,
'. -την γνωμ·rι ν μο,υ., τα QΤp_�ισι ..υομε·ιvΙχ: κ·rι?ύγμα-:α, κ.λ·φικων χ υ 9 ί
(1)
ζ λόγψ -τιο1υ ΠS'JtΕΧΟ(.ι.έ•ιου τω·/.
Δέ,, εΤν:χιι οιογιματ•ιικά. ά.λλά. φιλελεύ·-θιερ:χι . .lε'Ι ΙεiV:X.t 'tiOU Ίt11.Ααιιο,υ συρ
•y,ου, ά.λλά. ΙJ)οοέιριvα.
Πα?ά.διsιγμα
ΙΠ?ω'!Ο'Υ,: Ό λJιο,ί> Ρέ-ιτγοιυντ οη
•p.ιΟσtι,εύ.ι' αν &εν 'λ:χ-θ-εύω είς το
τό «Κ·η
<eΣά.r-1-t:χιπ1 Τέλεγκραφ,»,
'()Uγrμα τ?r ιϋ ένιό.ς λεπ°"°υ)> άποτε.λ<0ύ
με.νΙ0'1 ά.'Π!ο 15 - 20 ά.ρ, ά.δlες ! Κχί
:°)JsεJ πολύ ά!ξι,01λο1γώτι�?:Χ. π,ρ-χγμα.τα
, ί ά.vούσιες μ;α
• �Π'Ο τ ίς φλύα1?ει:; κα
·, �Φ?ιΟ'Ιάiοεις •ιrολλών QtΚ,W.V μιας, 'lt'O�
1

'

� -� .... -�- -

,\'

ι. '1-

"'
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ν,ομίζι,υ'ν, έ.ξ α.λ'λο,υ, οτι χ·ήρυγμα
σ·φ,α,[,�ε,ι ,στφφιο,ς. Σ' ε'Ια κ·ηρυ
γμά. -τ'r>υ, Π'ΟU έιοιιά.6:χιιr,α, έξηΥ
r ιΟυσ ..
τηι ,σιυινή-θη έκκλ'7jσιt,:χιστικη,1 <p1ριi
σιν αιμε.τά. φb6ου κα.ί -τ.ρ�μοιυ». Καί
@άιιrε.ι της Βί16λ0ιυ (-πφ,ός- Έφεσίι0,uς
Π?ος Ρ ω,μ,α:
έιπιιrτ<Οrλη 2.8-10,
καί 5 .
,σ,υς 8.28, Ίιι);ά.ν·�ο,υ 4 .311
.
17) έιξ·ηγ01υσιε. 3τ1ι ό αν-θ-,ρωπ,ος οέ-ι
εz. ε,1 νά. '[>Ο16'r,,τα.ι τίπ,οτε-, ά.φου εΙ'
\
('ι, \
ναιι ωιrεισωσrμενο,:; κιατ'α z. α?ι' ν όι α.
-tη,ς ,πί,στε.ως>), ά.λλά. όφεΩ.Jει ,ιά. έ
ιιqιοιιώκrη ιrωηι?ίr α.ν <Cέξ ε.ργω,1» κ1αί
δε,οιο,wένοιυ οτι ό Υο,ιο, .:; ό Χριιrτος
εΤπ<,Ν «ό Π,α.τήιρ μιο\υ �ως
α. ρ τι
έ.ργάιζεται κά.γώ έργάζ-04JJαt»,
Ε?γ0<ν 'tΙΟΙυ' 'Πtrσ''tΙΟιυ είνα,ι ·η συμdολ·η
π�ός έκπλ·ή�,ωσι,1 'tOU εηου, ·η σ,
. υ,·1�?Υ(Ιαι εί,ς το ά. '(',α.-θόν, οιά. νά. γ-ίνη
Αύτά,
«κοοτά.· π?ό-θ-ε,σιν κλητός)).
οιιά. τη-ι ά.MfgEΙ�:trΙ, ιrε 17 Υ?αιμμές.
Πα?άοειγιμα. ο .. ύτερο,ν: Ό οιιά
κ0ινο,:; του χ α
, ,θιε\οοι,κου •ιαιο,υ τιου
'λ γί,οrυ Π,αύ)Jο,υ οόκτω., Μwθι�υς
- Οη!J,ΟΙ(]\tlε,ύει τακιτ1Χσ. κ·η.?ύγματα. οχι
,μ.ειγα:λύτερα. άrπό 1J.ιcrη ιrτή).·η, έπι6ε1bι:χ.ιώ•ηvτας το ά.οχ'?-ίο•ι έλλ·ηνι
κόν «0ιύχ έν -tφ -π,ολλιϊ'J τι!:, ε-δ».
τη:
_,ΚαJf, έ·κτος t!Ου z.,αιρί&ματος
•συvτοιμίχ
, r-J πλ:J.τUv κιχ.(
, ;1 , Ε.χ•Υ. lν�
αιοουγ'η ό�ίζ•οντα, γεμα,ον ά.π ό άν
·θφωπ,ισ.. Στ.ό χ·fι?υγμ.ά το,υ οιά. τό
-θια.�μ.α. το'υ Χ'Ο?'τασμ
, οii πε•1τ:χ.κι�ι.ι
λί1ω,ν ά.ν,θ,?ώπων· ιu.έ πιέν-r'ε- α.ρτο,υς,
ξεικι,ι,ω-ιται:; ά.1110 τη�, Βί6λι0 1tΙ?ι01σ<ο1yει�ώ-θη ιrτη'Ι ποαγματικότηrrα,
σ;, τηv γη 1wχς, 13-που έχ.:χ.τ,01μμ.ύο1ια
ά.ν-θ-�ώπων ύπ,0ισ;ιτίζο, ινται, έ,ιφ σ.λ
.λιοι
ύπε?μέηω:; κ,αί Π':tι?α.λόrγως
'Π''ff.(ύνο•ν-.:αι. <ι'ffiξ
ά.πόψεως τ,ρ10φης-ε,iπε-ό ,κόσιwος
μπο, ?, •εί να.
Οlι,οοι,:,ε,,9,η ιr' έκrείνα τα. ε-θ•ιη π,ου
'Θχ,οιυη "Ιt'άοα ··�ο,λJΙΙά. το�ό <pιμ<α, κα.ί rσ'
έκιεί;1α. 1t'OU εχ<01U'1 Νιγώτε,,α των ά.,
'
t
,
,
.,
rπαιτο,υμε•ιων, , ιr ,εκει,�ους τους αν-θ.,ώΙΠΙαυς που κιrνQJ,υνεύουν ά.πο τ-ην
'
,
'
' ,
ι
.
ι f! ,
π0<λlυφ:χ.γ,ια κα.ι σ εικέ•t',ΙΟ•Uς π,ο,υ υρ ιιrκ<JΙ'Ι'rαt •σ:τα σύν-ο,,α της λιμ<0,κτt>
vία.ς. 'Ότια•ι κι:χrθώμαψτε <rτο τραΙ

.·)

1

• 1

',

·,�

\.

;

,,.... .
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του

πέζι μια: εf.'f;Ι_JJSV ,συγα(,σ-θηο,ι'Ι
ι ,ϋ -ιt,:,.ο,άλfμτΌι;
-mχγΧJ�{)Ιυ .:χ.ύ.το
Τ-ίrι σ-τι γμή ιΠ'ΟΟ ά,1rολαμι6σ,,1ομε τα:
.σ�οο�-ά: μ;ας :χιiσ-θ.ανόμε-θ-7, χ·α�ιά:
ά,½�
φοι�ά Οτ.ι μιic ϊi.4-ρασ'τέχεt,
iλλά: ά..λη,θ,ιw;, ε-n..; σχελιε-

τ,α,;

,·

τ'Q;;».

κ �t.' �'οε·ν "ε.ισ-τ?ε. ψε το'

'

χ;ι-

?υγμά: τοοv ό αοί&ε.σιμώτ-:χ.το,: σ-tην
σ:τιφι..χή έ.λ,εη.ι;οwνη, ά.λ'λ,ά, το έ ε
y,
νόχΞΙΟΟ'ε.. ((Δέν 'Π&?tμ.ένιοΙJ,s -εί:πε
- λάιποιν:; -θ.:χ.�. ,ι;ϋτs τ-ό Χ·?·�α'
,
'
r:ι,
εμ.:χ.τ:χ. t?
ζόμ.εtθ·α. Τσ. -αιπ,ο.ν
· Ο'φ ιμω1
, ν γιοc •ια. το�φο- ϋ'Ι
τ7r; γ -ης bπ.αι?:Χ,οϋ
ολ� {)Ιί α:ν,,θ,,ο- ωπο,ι. Ή λύ:σι; �ς
'tlαυ :Π?iο-bλ�ατ<ο; .εiνα.ι δ-υv-:χ.το:ν νά:
έ1tι1 τ�wχθη μό,ι-οιν έ'1tί πα-γχο·σ�:,ίου
χλ!u..ακ•ος χ�ί χ,ατό-πt'Ι έπισ,τσ.με'/ης
μελέτη; 1t1ε•?t της χ•:χ.ταrι,ο,μη; το-3
�λψοοu,ο·ϋ . Τό ζήτη,,J;α εγχιειtαι
,ε.ίι ς τΟ αl') ιε!μ ��
ά.πιοιφχισ�tσy.έινιοι
χ�:
'Ια. ,θ. υσ
. { ά.ιrωu.ε π ·? ο- ν ό μ ι α
,
'
,
π λ ε• ο- v .ε. ,,-. τ η μ α τ α., πιοιυ ν,ομι..
τα. v.;:χ.τέχοι,ι,ε οιy·�ωμι:ι..
ζ{)Ιυμιε
uf.έo τ.ο,ϋ <Π·ε ι•νώ,ντ(), ς ιmλ·η·
τ.uχά. '
" ' 0, "
0'
'
να
&υ,ς. Εiμ.:νι:χ. ετο,ιμΙΟ-.: 'ΙΙ ),υσιc
ξε.χινήσ,-η έκ τ<>υ π•ι·sύμ:ατό,ς μ.ας».
X7j?U"((n
Φά:νηχιε !ΠΙΟτ
• ε tέτ,ο�· ο·
ιε:ί·ς τ·tj"ι Έ,λλά!δ.:χ.; Τα. τετ•?'-:Jμέ,ια...
:;>σ.ΨΙ)Χa:
Έπιίσ·η:ς 'l} ύ δ έ π ο, τε
ο'εν
'
, -?ιυγμ:χ. ιrαν
το' "'ΟΊ't,J.ΙΟ-σι•ων
χ.η
σ-το.
,
<�Γ.χ:ά:οντι•αν» ά:πο 't<J'I αi.ο-ε.σ. Λέσλι
1
Τhυιέδιει?χ.'0Ψt'. « 'ϊ-πά.?z,ν.-�'ι�εγ.εr
τι�ιοw:χ,χ,τι.κ ή �ύγχ,υ.σ-ιζ, έ-πι των -8-?η
έ,π.οχ ή
, -τi!ΙΧ-ων -θ.εμά.:-ι-:ω'Ι σ,ή,ι
ΟΙΧ'ευ
�ας. 'Όσ,,;, γ·ιά: μέ•ι-α, μοϋ φ:χ.ί,ιε.τ-αι.
ι
ν 1oi α,ν,θ.. ?'ωπιο ι
'()τι -θά μι,t'Ο'?'°
, σ"Οινν
γνωρίσμα
-σ,ψJφω;ή
τ.α. τ1οιϋ -θ ?rtιΤΧ,6!.)Ομέ-ΙiΘ�U :
1)
Π ί:σ-τ� ς 1εi ς την ί>π,:χι;�!;
, ι•ι
ΘΕΙΟίυ.
2) Πίστ
, ις 6τ� το σύμ,='Ι διέ
ά.?zηc.
<Π'Ι: w�ι:mι
π,Ε(r'αι
3) Π ίιrτις �;ς tην θ-εfα.•1 τΌ•υ
Χ,?Jψrτιο-υ
<Πψ.>·έλευ-mν.
4
) Π ίιrτι, οτι ΟCΠ-Ο't'ε,λε
, i' φά:ο
-θα: μ..α,ς γqι.Ιζε
τηm. χ.ιάr-.9ε
, τ-ί
,ε,;?�•σκιομέv()υ.: έvώπcοιν
μέ
-..αϋ
5) Π ί<σ'τις εlς την -Sε{α.'Ι r.ιρός

οτι

.

υιτα

ισε μ,�αα

ίJ.io

;νιτ1�·ΙJ.
Χι?-.-σ't'Οtϋ.

χιη,c: .

mυ

"tα

'Πά.ν-τα� ,σ�ηγνώμην.
6) Π ίσ-τ,ι; .ειίς την σ-φαισ-fα'ιl -τη;
,
, 11στο, ,.
ισ χ ε ιr ·ε, ω
Χο
'
\ 't()tν
ι ι; μtL:; με
ιε.Υ�,Jε.θα &σ.τε-θιεφ.έvιοt .,,� 1
ωιπε
ξ.εχι· νηισ-ψε
χα,ι,
ν�νμι��
ζωην
'
'
,
\
ε�ς tην :ί�ρ-ξιν,
7) Πϊιr·η;
't�
J,είας 'Π'?'Ο"ΙΟία; εί; ο,τ-ι ά_φιηιi
,
'
t
Ι'? ,
·&ιι; την ζωηιν
σ�υμοαιγο,ντ-α
' ,......,.
..,.�
χ:χlί φυσκιχ:i
. , ιπίστ,ις ειίς μ.ετα ,9.&.ι
'
υ
Ρ�
'
'
ιω,σι'.ν. (\ "Qλ:Χ.
ειπι
ν:χ.τιοιν
· αυτα. -t
'
'
.'
χ-m-α.ληγει - μ,ο,υ CΧ.?χιο,υν ως ιοιυ-Xρt,(l"tllα-YIO!U. '
σ�ιωο,ε; πι,ιrτεύω
Για τα: αJ.::λ:χ. ίχ•αινιο.πιο-.ιο,ϋμαι
,sίμ:χιι ά γν ωστιχ,ιστή,ς». ΜαΧ•?αν
ΟΟ•p-τωv' τ-ωι-ι ,7',αJ..''1.(.αιν που εiΠΙ'
, 0ο· ..
-�Μυ
ζουν, χ,:χ.ι τω·ν ν·εων
\ πλαν:-,'
τ�t...
.;
Τέλος, ν -ομί, ζω οτι είν-αι χ-οορα-Ο η:σχ,, ευτιχ·ό - i ·
Ρ Ο '
'
οα,...ειας ·.}'�·
Υ.ιτη�,ιστικον
,
,
ιι
!. '\
'
τητ,<;ς το γεγ,ry.10-ς οτ-ι με,γ,αι.Λα.ι αγ1
έ,cpη.u.-,?,ίδίες
γ.λιχαι
ο-ημ,ο,σ,ιεόΙΟιυ\f 1c
-θ ρη,σχ ωτιiχΙ"Ju,,
r.<. ,?' ι ·(J. l ,ρ -θ ·? οο
,,
,
ff
�)
,
'Π'εpιειχ,�ενο·
υ. .:.., ε,ι,α :ετ�οι� <;Ρ�-,
ε,ις την επ�
-θι?ο,ν αιν:ι.ιφειρφε,1ι0ν
του "Ορ·οιυ; Όμι•λίαιν, ά.νέπ-.υσισs-Ψ
((Χlα�•ιη . έντοiλrή» •
έιφ·ψε.pίς,
't1ΟΙυ Χ.?tσ,τ:ο,υ ητο τ·ο ((iγ,mtιiJιε ά.),..:
f
'
1
χpι,σtoc
t
!.'\"\.'
f
α•1εφ1:4pλ,ή)Jουι;», �Ιά. ο
,,
-θ,η χχ1 .:ίς =λαι·ατέp-:χ.ν έντολήv,
Τ U"I Νόμ0ιυ, τη,ν, λέγ(;υσαν :
μ,ε ίΙιf.
ι(Ιlά:ντ:χ. οσ�α -&,,ι -θέ.λιητε Υν.α π,ο.ιω-,, _Q
ι
f ..,
,-.
r,
-σιv ,υμ.t'I ,οιι 1α.ψ.}'.p-ωιιt10·ι, (;•υτ·ως χ•αt
Κατέληγ,ε_
ύμιε,ίς ιπιrJιείτε ιαιύτ�ο,ίς».
f>τι :χιύτο;· εfιιιι.χ.,ι' ό, ,.
·ή έιcpτι.1.ει?ις
,
<<Χp•Ι.J!σ1οιϋς Κανών», -&ν ό,π()ί"'ν έ.χ.ή-
ρ:υξε χ α.ί ό Κιομ-�ύΧt(),;, πενtα.χό-,
Θ'
<�·υ,
V
Κα.V"ως
σ�ι·α z?ο-Ιι;α ΠΙ?!ο' Δι?tσ!τ

vα.

τ-οιυ

να

;ω"' .

u

ο-τι

·η

�ε

ήγhταt
χ•:χ!ι α.λιλο� -θ.ρ:η:rχ,ωτιιχt.�ί
' .
.., "Ια;
,
..,
,
'\ ι
-;-ο' •ν ·cnroι.<>ν
Υ�:Χ:ι' φι"οιΦΟ/φοι,
αpχι.ι
Μχ:η ώς ό8ηγόν του }; ιχΝ,θ,.pω'1rος·
•Ο'τ'Ι)V 'Πj?Ι:Χ.Χ<'t'ΙιΧ:η yω·ή t01J, Π?ΟΚειψ.έ- ..;
:
οίιι,,η τ<·ην γ�·ήνην χ,α�
•�ΟΙυ
. >ι,ερ:
\
'
-τιη,, ,ευ-τυrι.�α,,.
, τέτ-οιfοι ,α.?,θ,?-<;, χ�<�ς Gλέ-
' ",Ε}ια
·π•ψ.'ε.v, γε,φ�ηώινει tις -θ.?ησχευτιχέ ς-

'Vα.

Οt1αΥJ?ί. σ'εις Υ�αι έ
. �ώνe.ι OJ\"fί"I. 't"tj'I ιiν•.9.ρωιπιότ--ιγτα.

ΧΡΙΣΤ{}Σ ΡΙΖΟΠΟ'Ι'ΛΟΣr'

t_�

..,

;

,•

ι

:ιΙ
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,..,
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Μυστήρια της Φύσεως

....Ί '

ιι

r

Ό Ρώσσ>
�Ιαξίμ.
, ος έπιστ·r,μ-ω•ι
Σbl?ε9 γ�ά1:pει� ε"i·'- 3ι1bλί<), (�b?t·ιιά τίς
.,' σμι:χ. ,ποι ,λ,υ,ετών �ιι«λε.τ•ών)
ουν"ή�,ειε,ς -τιώ"i ζώων κ�t τ,ών π10,u, λι<7>'Ι. Έζ·ητηm;:. ά.τ.ό τά τ.ιαιοιά. της
Σιοιbιε.τ,ικη,, 'Ενώσεω; •1:χ. το•ι b-Or1j
' ,θrήmo1υν ινι:L λbση w:.?ιικ1� &ι.Ο τα
μυcr, τ"ή p-t� τ'tlς t])ύσε,ω:;.
:1. με•?tκCL
ά:1110 τιά έρωτ'ήψι.τ.,.:
Ό χ.α1?υ1 οιθ?1οούση1; ,
�-ια Π'Ουλ\
μ•:Χ.UΙ?ι' eηό, με μοιγάλ101 ρ&ιμ.r_pο;, ΙΧ?ύ'ι ' �ει κουκο•υνά
, ,?ι« κάτ•ω σ.ιπό φύλλ:χ..
Το'Ι χεφk•ι,α, α.•ι κ1αί το χιόνι σκε
rπά.ζει 'i'rJ. πά,1τ1:χ., τ,χ. ξα•ΙJ!ιb?tσχ.Ιε(
.χω?, ι· ς •ισ. λ�αιθέψ·ry. 'Η οσ�ρ:η.σ η, τ,ώ·11\'Οιt>Νι1ων ,Οεν εfψ·ι,ι \'ΠΙΟΙλt> άν•εΠ'tUγμ.έν•η. 'Επίση,ς ,εiνα,ι . 1 ά.1ού•1ατοιν
.
\
•ισ. ίδ'ij ·κά, τω ά�,ό το χιόνι. Λο,ι,
:. '\
;
�,
c,ε?•
ει• -που ειν:χ.ι -κρυμμε1toι 'I, 1tως
·,ι ναι τ•:χ. χ.•ο,υκ•ο,υ•,1:χιο' ι,:Υ, τ ο,υ •
1
'Εά'Ι �να; ιιrκύ.λο,ς η ιι.ιά y&.τα.
',. μ,ε.τα, ·φηθ10υι •1 μ1ακ1·υά ά.πο -:η οια
μ'Ο•ν�ή τ,ους, ιθ ξι:t."i�b ?ιοιυν τΌ Οφ 1όμΙΟι ·να ΥU?ίσ1ουν. , ίΟfως έΟ:,; Εχο+υν
'" &φήmε�ι �ιχρι ιi τι0ιυ;, . IC �.lt τΟ: ·&.ΝΟ
γι�
i
ΥJαι! τlα l:iλλ� ζώ.� έπίση ς Μzιοι γ}
έπιστ?έ<γQ'υ�ι
την ίκ,α>ιότ,ηιτ,,., •1-ά
1

..

i,

1

'

1

1
�

1

λά ά-πό τόν συ-1τ,ομώτ1ηο. Τί τά ό
ο·η,γεί;
Τα τζιτζίκι.,: στ�Ιμ.! Χτιοϋνε τΟ 't'Ι&
?'έτΗη,Jά. -tΙOUtζ -τΟ b ? tXιou αν -:t1?όΧεt-
't1:Y.t •1,α. f'>?έ.ξη,. 'Η UJ:Y.t>?η άγ,ριό•?'/ι-·
1 άισ't1 χιιοι
-θ -:J. λ�ίγ,ες ώ?ε, ,ς ΙJtΙ?).'1 ξει σπ
νιοrθ-ύε- λιλι:χι ,πετ11,ει άπό τ•ο,υ; άγ?ιΟt>ζ
σ1ε άσ1φ,1.λέ.στ,εφ
κοοτα,φύγι,ο σ, τιο,
Ιο\ά,σ,ος. Oi φ:1.σιι:ι.πί Οτ:Χ.'1 ε,?Ί.Ε't1:Υ.t
,
'
'
fl
, ....
'
χ1�κο,Χ,7.t 9ι=ι.. α.φ,·η�ν�υ'i εψχ, t1ι7..tτειρ1Qι
,
Κ,?ώξι,μ,ο., Οί σ ,χ(,ου, ι,;οι επιc-·η,; κε
λι1.9ύζΙΟιυ·1. "Αν ε?zετ�αι f'>?oz.-η, πιολ
, 
)Jα, r�ντ�ομ,: κι=ι..τιαφεU γ οιυ"J σ-;' t/.ν-θη
-τ'fl; άικ1χχ, .ιία1;. Έ�ν εψrιομ� Π'ε-τισύι'/1
χ.ωο?ίς 11,ά κα-θ·ήσιουν σε λυχ,;ίοε.ι;
( εΙ-001 ,, 1t10.ώο,ους φυτιο�) ό κ,:ιι•?ος.
�ά ε, Ινα.ι �ο,:χ.ίΊο;. "Α,1 κ&.-θω,ιτ-:χιι '
G' ι> '!:
- το' ,-c;.ε?ο,
' υ•ν;
ν-α
cηε -,Ύj•. π'.ως
ί
π�
ο
,
υ.
λι;,
κ•
ά
•1•0υ, •1 έπίση,ι;
Ζαιι-:J. κα
,
rμ�ΧJ?ε ς ,π�,ογνώσs:·:Ιζ χι�ιοοU. TrL
φλ:1.,wίνγκ,ο,; χτίy01υν τη •ιεα φωληά.
τιο,υ�ς έπά. νιω στ'J'Jr; -πια.ληά, αν
χ,iλ101κ1:ι.ί.?ι ,9:χ. ιεΙ,111.ί 'JΎ•?ό, Άλλα.
1α.,1
.,ΠIΟ•υιν γ λυ&ω' Κ:Χ.''Λ•ΟΚΙ:Υ,t·-?�.
,, Π?'ΟΙΟ
�)ΛJΕΙ
ϊ.?''f/σψJ01t•οι, ο1 �ν τηv ΠUΎJ'Ι. φωλ111ά.
-τ�ους. Με·9ικά γε•?�κι,:χ. χτίr,<Jυν τη
� ετ-α\ μ,:ι..κ,οΨι.'
' \
φ,ω λη:χ., τ•ο,υς :Χ-?ΚΙ
απο
ι' •νε, ?, b,
' α.ν
,, το' καλιοκ:1.t?ι
.:ι
το
π?'ο•ι:ίλ,έπ,ετχ1ι ύ γ1?ό, ικ�c κιο,vτ-� ισε biλ
τ,ους, α.•ι -Π?ΙΟΙb.λέπε.ται ξτ,1?•:Χ.!J'ία_
Πώ ς είν, �ι
-θlση να κά.ν1ου�J
χ1�t μ' έπtιτιυχ f �όσ�ο, ιU. .'-'Χι�ΙQrπ�ό'
-θιε•σμες μ,επεω•?•ο,λιοιγ,ικές Π•?\>ογνώ
-·
σ�εις;

/'

1

,;(),

σ-ε

.

'.

"

ι :·.

' ;
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'Επιδρα ή φύσις
, '
επι του άνθρώπου;

-

Έπιδρ&: ή φύσις έπι τοϋ άvθpώ
.,..-ου;
'Ασφαλώς, vαί, διότι άπο αίπηv
γεννώμεθα, άπο αvτηv ζώμεv,
τηv άvαπvέσμεv, αύτηv αίσθαvόμεfu,
αίπηv ΤΟ πpωτο;ι γνωρίζσμεv, όταν
έι::1χι:::1μεθα είς τον ικόσtμοv καi τέ,λος
-αύτηv σκεπτόμεθα τάς τ,ε,λεuταίας
στιγ,μάς
πcu έγκατοlλείπQμεv την
,ζωήν.
Τί -εΤν αι Φύσις; Κατά τοuς δυνα
μένους νά άπαντήσουv είς το tρώ
τημα αυτό. Φύσις •εΤvαι ή Πα-y,κο
σμία ϋπαρξις,
εΤvαι ό α�ρ ποu
.μας περι6άλλει και
οίιpάνιος κό
σμος, τόσον ό γvω•στος είς την άν
t!ρωπότητα, δσον ,και ιό άγνωστος.
ΕΤvαι ,ή γη έπάνω ιείς Π)v οποίαν
ζωμεv' με '()'τι yvωpίζοιμεν άπο αύ
την ,και ιμε ·δ,τι ιδεν yvωρίζqμεv, εΤναι
ηλιος, το φως ιή 'Αλήθεια,
�Τναι ή ζωη που γ-ενναται qcαι ά
-m:>θνήσκει, εΤvαι το 6ασίJνε10τy τών
άψύχων, εΤναι ό ικόσ�μος τών ζώων,
άπο του έλαχί:στου ,μι,κιροδίοv μέχρι
εΤναι
•<'U φαντΟJστικοϋ yίγαvτος,
αύτος ό άvθοωπος, ΤΟ άριστουργη
-μα ·rής φύσεως.
Καi ή ψυχη εΤναι φίισις. Τίποτε
δεν ίιrrά.οχει ιεξω άπο αύτήv.
Τί<JΤ011ε δεν έyεvνήθη μακράν της,
·,�αi τίποτε δεν έγινε χω_οις αύτήv.
Το παν εΤΙΑαΙ φύσις, uλικοv και
-άιίλοv, i\μψιιχον καί άψυχον, γνωστοv
Ι<'αι άγvωστοv, άκόμη, διιvατοv κ.α1
άδύνατον, πρcητματικότης και ψαvτα
<rία.
'Εάν ψαντασθωμεv οτι οίιδεν δύ
νdται vά vπάp9η ,μέσα είς το σί,j.1παv, qμως θά ύπάρχη πάνrοτε ή
,tύσις ώς πραyματιικότης, Έφ' δσΌν

αυ

ο

ο

δε ύπά_οχει αύτη ΤΟ σύμπαν οσδέ
ποτε θα 'Ι!'αύqη ινά ·άποτεληται άπο
ικόσμους 'Είίτε γΙΑωCΤ"!'οuς σfιμιεtοον elι;
τον α\Αθρωποv, είτε άγνώστούς,
ΕΤναι, λοιπόν, ιή φίισις
δηιμιουρ- ,
γός τώv κόσμ,ωv τούτων άκόιμη
(
τώv άγνώο-τ�ωv είς τον wθρωπον; �
νΟχι, �ρέπει να εΤναι ιή άπάντησις, �
διότι σί ικόσμιοι, ή ψιιχή, δ Ι,ΙΟυς
και δ,τι άλλο υπάρχει είτε οχι εlς �,.
τον άvθρωποv, δεν δημιοuργοίίνται
mτο την φύσιν, όv.λ' εΤναι φύσις ά- ,.
την yένeσίv των, την υπαρξίv �
των •και τον άψαν101μόν των. Τίτrσrε
δεν ύπάρχει' δεν γεvvαται κ,αι δεν �
,άποθvή<σ;κει έξ αίτίας η λόγου �ι
ιμένου lξω άπο την υπα;ριξίν "l'OU, η- Ι
τις ,εΤ\.\Cl'Ι ή φύσις αίπου, ή δε φύσις
αύτc,
, υ,-δέv εΤvαι τί >eωριc,,μ,έvον
την δληv ψύσιν. Δι1ά -τ,συτο δε.y εΤ
vαι ιδwατον νά άποδοθη ή UΠΟΙpξις
τώv κόσμων αύτών, της ψι,)(ης της
διανοίας, του νου, ΙΘίς αλλο τί έκrος
της Φίι εως, ιι<αθόσοv αίιτά την ά- .
,:1
,
rποτελουv.
Με ΤΟψ άvθρώπιvοv όψ9αλιμοv Κιαl
με τον άόpCΧ110Υ 1άν�ΟώπΙ\.\ΟV νουν ΤΓα
pατηpοCιμεν δτι το σuμrπταv vφίιστα
-ηαι ιστη,ριζόμενοv 1έπι ,μιας θαuμο;
στης ά-pμοvίας. ΟΙ ισοψοi όλων των •
έποχών ,ήρεvνησαν διά vά έξ=ρι6w,
σοι,v τους Νάμους, ισ'ίτινες διέιτοw )
την θαιιμασίαν ,αίιτην άpμοvία
· ν,
της όπάρξεως της οποίας οάδεiς
άιμφέδαλε.
ΑΙ e_οευναί των ικατέλη-ξαν εlς τήv f
6ιατύπωσιv
ψυσιι<ών Νάμων, η�
1101 των ικανόνων hκείνων, οiτινες διξ�:
ποιισι τά φvσ111<α ,ψαινόμεvα. "Εικτόι;.
άπο την •ερειι.ιναv ταύτην ι1<αί ΤΤ)ν δΙΦf
τύπωσιν θeμελιωδων 4<ανόνωv,

ο

κιαι

ιπο
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"ντων τά φι.ισι,κά φαινόμενα, π�εΊ
c,-ται αλιλαι ειρε.νναι έyένοντο, άνά
""!'Ους α!ώνας, :κατ
1 ά ,κctτη, ryορίας άν
-rι,�ει,μένων, ,τeρι των όrrrοίων ήσχο
t
:f ληθησαν •καi ό:σχολοΟνται άκόμ,η, αi
� ,διάφe1ροι έ,πιστηιμαι. αί ι&ποΊαι διε1 τύ
'$. '!ΤΙ'ωσαν άνν.όyοuς θεμεJλιώδεις Νό
··, .,μοuς.
i
Π&σαι αl προcmrάθειαι ολων των
/ Έπιστημων, ώς ,κύριον και μοvαδικον 01ΚΟ1ΤΟΥ εχοuσι να άΠΟ'Κ!αλύψουν
' -τι\ν όρθην 1δδον ·έπι της όποίας rrrρέ
,, -mει νά 6αδί,ση ό άνθρωπος δια νό:
'"Π,ραyιμ,ατοποιήση την εύδαι,μονίαν
. ·-rου. Ή π,ροσrπάθεια δε αύτη των έ
, "Πι,στημών ,συνίσταται, ώς γινωστόν,
, iαν μεν ό:φορ& την ψύσιν έν τi,\ στενi,\ αύτης έννοίq:, ε!ς την ά-ποκάλv
�ιν των δυνάμεων, των πολvμό.ρψων
��δη•λώσι�ων και συνθέiσεως αύτης,
Ι' �Ε δια της ι�αταλ,λήλοu άνθpωrrrί
·vης δράσεως να χρησιμοποιωνται
•αύται 111ρος οφελος 1'00 άνθρώπιοu.
'Εάν αψcψ,Ξ: το άνθpώπινον σω
ι11α. η rrr,ροσ'!Τάθεια της σχετικης έ
-πιστή-μης συνίσταται είς τό νά ά
"Ιl'Οκαλι;ιι,η την άyνωστον πλεuράν
της ισυνθέlσιεως αύτοΟ ικα1 τάς eπ' w·-τοΟ ώφελί•μ•οuς έπιδpάσεις, αϊτινες
σιτωοlδήrrrοτ,ε, ύψίστανται η γεννων' --rαι eκ των όλιικων η άίιλων φuσικω1ν
σωμάτων, ώστε να ,καταστη δuνατη
ιή διατή,pη,σις του άνθρωπινου σώ
009ν
..ιμ, ατος, ή άνάπτιJξις ιwτοϋ,
-το δυνατον περιισσότ,ειρον ικαι ή ύyι-,
·ης .κατάστασις αvτ•οΟ Θίς άνώτφον
'6αθμόν ,και μ•α�ρό,-.φον χρόνον. 'Εάν
άφορα τον έσω-τιειρι,κόν _ανθ'ρωrrrον,
--ή πpοσπάlθει,α της σχετι,κης έπιστη. μης συνίσταται Θίς την διαπίιστω• -σιν και άν@>.ΙJσι, ν της πνε\,1ματικης
,i όντότητος ,wτου κ, αι την άνάπτι.ιξίv
·της τόσον. ώστε να διαιφίνη, ό αν
θρωπος την Q!)θην δδόv, την αyou
\:' O"Oiv π,οος την άνθρωπίνην τε,λ,ειό. -rητα.
'.�. �Εκ των άvωτ,έlρω η,ροκύπτει ότι,
_:' σκοπός 5λιων των έπιστη,μώv εΤvαι
χ' ό τrριοcrονατοιλισμος :καί σvyχρονι
-..- c�μός •του ρυθμ
, ου της ζωη.ς του άν
' θρώ,του .rρος τάς ιάνάyικας, άrrrαιτή
c:rει-ς καί τφοσταγάς της Παyκοσμί
.QJ άριμοvίας.
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Ή προσ,πάθεια αύτη του άνθρώ
.rοv τον διακρίνει της, έπι της yηί
νης σφαί.pας εύρισικοιμένης λοιπης
ζωης ητοι α) άπό της φυσι,κης ζω
ης, δι' ιiς .b�δηλοΟται 6ιό: δυνάμεων
ικαι λειτοuιρyιων ή ζωη είς τα φυτά,
ωιn'ε ταΟτα να άναtπαράyωνται, να
σuντη,ροιινται και να άvαπτύσσων'l'αι
έπι δραχύτερον η rμακρον χρόνον
και 6) άπό της ζωϊ,κης ζωης έι�δη
λοι,•μ,έvης j.ΙΕΥ δια των αί,ιτων λΕΙΤ'Ουp
yιων τεJλειότεροv οιμως, χαρακτη.ρι
ζομένης ιδε έπι τrιλέον και 6ιά της
έικουσίας ·κινήσΘως. Μοα.λος της
προσπσ,θ,είας ταύτης ιεΤvαι yενιικως ή
Π'VΕUΙματικη ,ζωή του ιάνθρώπcfJ. Δια
Ταύτης 'Π'pοσδιορίζεται ή θέσις του
άνθρώπιου έν τi,\ ψύσει, καθορίζεται
,ή όρθοτέρα ,κατεύθυνσις αύτοΟ και
έπιδιώΚΙεται ή J<!pηισιιμοποίησις των
δυνατοτήτων της 1ψύσ1Θως, π, pος οφε
.ι,ος αύτοΟ και ό σuντονισ�μός των έ
νερyειων του προς τάς ά νά)Οκας της
φύσεως.
Ή δο&σ1ς ,αϋτη του άνθρώποu
εΤvαι έ'<δή,λιωσις ένερy,είας άvωτέρας
δλων των άλλων δημιουργη,μάτων
της φύσtεως, εΤνι;,:ι δε άνύπα,pκτος,
άνα,μψισ6φήτ,ως,
είς την ;>,,Φιπην
ζωήν, φuσι,κην ·�αι ζωίκήν.
Ή άνάλυσις αvτη της έ•ννοίας της
ούσίας της •φύσεως μας παρουσιά
•ζει την σχέiσιν, ,ή ότrοία ύψ-iττταΤ'αι
,μ εταξύ wτης 1κα:ι του ά.eρώπιου.
Ε1ναι δε αϋτη •ή σχοοις τοϋ μέρους
προς το όλον.
Έτrίισης \ή tάνωτέlρω άνάλuσις ιμ&ς
'ΤΙ'α:pουσιάζ,ει, rδτι τό σuμπαν 6εν ύφί
στα-ηαι και tδι·ατηρεΊται ,νχαίως, αλ
λά διέπεται άπό ιθεJμελιώδεις Νό
μους, ,έξασψαλίζοντας την παγικό01μ 1ον άρμιονίαν. Κ,ατα τι\ν διατή
ρησιν της άρμοvίας ;,αύτης έιμψανί
ζονται έν τi;ι 1ψύσε1 δημιουρyήμ
, ο:rα
έ!κ των όποίtων, αλλα ά:ψανίζονται,
σiλιλ.α άλλοιοΟνται και άλ11α μεταμο.ρ
ψώνοΥΤ'αι. Πάντα ,δμ,ως ταΟτα συιμ6αίνουν κατά προσταyην των θειμελιωδων Νόιμων, οι ότrοΊοι έξασφ�ί
ζουv την ιΠαγ,κοομιον
άρμονίαν.
Μέσα ιεiς αύτόν τον αίώνιοv και ά
τφμ,ονα 6ίον του σύμπαντος, ζι\
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και ό ανθpωπος, το τε.λ,ειότΕ.fΧ)V δη
ΙμΙΟιJρΎΤ)Ιμα της φύσεως, διότι μόνον
αύτος εχει �δίαv έ,κοuσίαv κίνησιv
καi τl)v ίκαvότητα να σχη,ματίζη έv
vοίας και κ9ίσεις και να καθοδηγη
ται όπrο ιμίαv όψίστηv λει-rοupγίαv,
την ψυχήν, χρησι,μοτrοιωv τό:ς δυνα
τότη τας της ψύσεως και προσδιο
ιpίζωv τήv θέσιν του έv τφ κόσμ(ι).
Καίτοι ό άνθρωπος ΕΤvαι έλάχι
στ0,y μόιpιοv :έv τι:1 ψίισ>ε.ι έv τούτοις
είναι ό σο6αpώτερος κ�πος αύτης,
καθόσον 1μέ τας ψυ)(ικας αίποίί λει
τοuργ ίας (Ι<Οίίv) ικuριο�ρχϊί και κ6:
-θορίζει τον δpόμοv του οέv τι:1 ψύσ<ει,
-έvτος 6έ6αια των όρίωv των υπο
των -θεμελιωδών Νόμων, έπιτρε
πσμ.έvωv. Κάθε. λοιπτόv, τrα�ρΘΚδ<ιλισις
τοίί άνθρώτrοv, ,άττο τα καιθιερωμέvα
αύτα δ_οια, ικατα φvσιικήv άvαyκαι
ότητα _ δηιμιοu.ογεί άvτί<δραι:τιv, δυνα
ιμέvηv να ψθάση ικαi ,μέχρις άψαvι
σμοίί του.
Ό σ:\Λβρωπος εΤvαι φύσις ιμε tδί
αv τφωτοοουιλίαv καi ιδρασιv, άi}.).α
δεν είναι �Φύσις <ίmε�ρ τήv παγκό
σμιοv άpιμο\ιίαv. Αύτος δε εΤvαι ό
λόγος δια τον όποιον ό άνθρωπος
Π'pέπει να ·κθ
α οδηyηση Tl)v υπαρξίv
"ΤΌU ιμέσα Θfς τους ευρείς όpίζον
τας της παγκοσμίου ά_ο μοvίας, δη
λα&ή να σvvτονίση τους yιλvκείς η
χους της ψυχης του
<JΤρος την
Πα)'iκόσ�μιοv άομοvίαv, διότι μόνον
εtς τους •κόλπrους αίπης θα εvρη
την τελείωσίv του. ΑJ.iλως ή ύπάρ
χοvσα πρωτο6ουιλία καi δρδ:σις τοv
ε:Τ...αι φυσικον να αφαvισθοίίν.
ΕΤvαι ηδη γνωστόν, στι δ αvθ,ρω
'Πος δεν ζη, οπω ς τα λοιπό: οvτα
eπι της γης, φυτα και ζώα_ ιμε τον
ροίίv καi την ιέξέλιξιv της φύσεως
δηιλαδη αvευ ίδίας έvειpγείας
και
'ΤΓCψΟΡμψεως, σi}.iλα ζη έ'Τfι τ6 οά
σει ίδίωv άτσμικώv Ιδισrήτωv
δη
μιαιργοvσωv ,μίαν vro:v ιλειτοuργί
αv, την ψvχικήv, ιή wοία καi ρυθμί
<';ει την ,έλευθέραv δ_ο&σιv του άv6ρώπcv έv τι:1 ζωι:1. Ή έλειιθέρα αuΥ

'
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ι
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τη δpασις (ψυχιικ.η έvέργεια) ακο-
λοvθεϊ και την ,έ;ξέλιξιv της 5λης ψό- • ,
σ-ε:ως πλην δμως δέv δuvάιμιεθα να:
παραγ,νωρίσω;μεv ικαι την άγαθηv έ
πι,ρροήv, την όποίαv ιάστκεί έv τφ,
συvόιλ-4) της ιή ψύσις έ:πι της ύ- '
ψίστης -τ,αύτης λειτουργίας,
νοί'ί•
τοίί άvθρώπου.
Αύτη άσκεϊται
της πρώτης:.
uτιγμης της γεννήσεώς του, άσχέ
τως -τr_οος την πcφόρμ,ησιv ητις υφί
σταται, λόγ(ι) ΤΌU ότι ό αν,θρι:.,yτrος_
•Κ'αi αί -τrvεvματικαi q.ύτοv λειτουργί
α, άΠ'οτελοίίv και εΤvαι ή αύrη ού
σία με τι\ν φύσιν. Το ψως, ή θaρ
μότης, το ψΟχος ,και 'τα αλlλα άτι
να τον '!ΤΕJ_οιι6άιλλουv, συνεχώς, έπι
δροίίv είς την ζωηv καi την άγονον,
άκόμη, σκέψιv τοίί άvθ_οώπου. Ή'
φύσις διαΙ<Οίγει εlς τον άvθρωτrοv εύ
ρυτάτους τους ό_οίζοvτας ,δια την έ
πίγvωσιv των θείων Ι&ισrήτωv τας•
&ποίας πφιικ.λιείει.
Αύτη π.ροκαλεί ·
6α'θέα wγεvιΙΚα σνvαισθfιματα, τιχ
όποϊα στη,_οίζ
· οvται εtς την άρμοvί
αv καi την ίδανι,κηv ζωηv rττ,ρος την·
όποίαv ή φύσις ώθεϊ τον αvθρwποv.
Αύτη μας 'ΙΤαρέ:ΧΙει ζωvταvα πα
ραδείγ�ματα τοv ,άττε.ράvτου ,κόJλιλους,
,μας άπσκαλ,ίm-τ1ει την άλή,θειαv καv
μας διδοοκει, οτι τα δημιουργήιμα
τα πάντοτε ,κατασ-τ,pέφοvται, έαv δεΥ.
ό!κολουθοίίv τον δρόιμο.., της παγκο
σμίου άρ,μοvίας. Αίτrη 1Τ,�οκαλε'i την•
έσωτ<eρι,κην σι.ιyκίνησιv τοίί άvθρώ
που' σταv αύτος ιάvέ,ρχε-τ,αι άπο έ
-τrιπέ!δου εlς 1 έπί-τrε1δοv, άποκQΙλύ-τrτεt
τάς •θεί ,ας
Ιδιότητας της φοοεώι:;
του, τα άvώ'!'ε_οα Ιδεώδη του, -rouς:
νέους •κόσ,μοuς, τους κόσ�μους πο,υ
ουτε ή φαντασία του ητο δυvατΟΓ\1vα .:ηιλλάοη.
Τέλος, αύτη με την ιέπιρροήv της
δι αw:ιίγει τους όψθQΙλμούς, 'ίv.α άνα
γvωρίσουv ο! άνθρωποι τι:χς άληθεϊ<;
π.pcη1ματικότηn,ας, α'iτιvες 'Πρότερον-,
ησαv αγΙΛωστοι eίς αύτοίις.
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•Φύσις άγια κι αίωνία
.Δεν σοίι ζητώ να δείξεις στον θνητqν έμένα

.'

τα μυστικά σου 'δώρα τ' απαγορευμένα.
Σαν δώρο και σαν χάριν ουρανία
-χαιρομαι τα θαυμαστά σου, κάλλη:
·τον ηλιο σου, ·τά μύρια σου τ' άστέρια,
-την άνθοψόρα σου άνοιξη, τά καλοκαίρια,
του στερΈώματος το γαλανο κρυστάλλι.

Με

ψθανουν δσα μοu κρυφομιλά

·του δασους το ψιθύρισμα
.καi τό ρυάκι που σ�η μοναξια κυλα

'

-�.

καtι τού πελάγους τΟ έ.ναρμόνιο κύλισμα.
Δεν σοίί ζητώ του μυστικου σου το κλιειδί.

"Ισως νά κρύ6ης 'με ψιλοστ�ργία
όσα, παρ' δλη τομ τη νοσταλγία,

\\/'

-δεν πρεπει ,μάτι ανθρώπου να τα Ιδει.
.Πίσω άπ' τόν καθρέφτη σου το μαγικό,
ποιος ξερει αν κρύβεις τέτοια βάραθρα άχανfι
τέτοιου χαμου καi όλέθρου

μυστικό,

"'ITOU ό νους οtΠΟ τ·ΤJ φρίκη να πεpιφρονε'i,
"Αν. είν' άθάνατ' ή ψυχή μας, δέν άργεί'
.ήμέρο.

που

τιϊς• πλάσεως

το μεγαλεί'ον,

..ί., θεί'ος · κόσμος αίωνίων μυστηρίων

-στο

έκ�τατικα μας ματια θ' άνοι.γει.

'Αλλ' αν με τό ψθαρτό μας σώμα πάλι

-θο:

i

_με μόχθον ματαιον να την πικραίνω ζάλη;

�·. �-

"Ω κάλλιο άπο το ψώς dou καi την όμορψιά σου

�:,: ·
.:·

�·'

ώραιότερα τCΧ Π(ρα να δημιοuργω,
-παρα να σοίί ζήτω, θνητός tγώ,

�··,

-τ' άψάvταστα να φανερώσ,εις μυστικά σου.

'\,:...
��

σ6ύσει σάιν λαμπάδα κι' ή ψυχή,

γιατί τη στάλα της ζωης μας ή φτωχή

.<

r

(«'E-J..i'ρo; .στο άτ.ειοον»)
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Μεγάλοι άνδρες
περi Μετενσαρκώσεως
μ
σα
σεως παρέχει τη
<Ή tδέα της ετεν ρκώ
τ tLBA'Ι'JLt[p·, πλέον
n(Ρ
ΑΛΜ
άνακ.ουφιστικήν έξήγησιν της πραγματικότητος διά της δποίας ή Ίνδικη Σκέψις ύπερπηδα τά:; δυσκολίαc;.:.,
αί δπο'ιαι ζαλίζουν τούς στοχασιάς της Εύρώπης».
ΛΕΟΝ TOΛtLJOH·. yράψη
Πόσον καλόν. θά ητο έάν ητο δυνατόν νά περι· '
τις την πε'ιραν ένός άνθρώπου δ δποϊοc; '
1

είς προηγουμένην ζωήν εΤχεν αύτοκτονήσει. θά άντιμετώπιζε τά ίδια�
ζητήματα τά δπο'ια τόν άπησχόλησαν προηγουμένως καl θά κατέληγε.
νά άντιληφθη δτι πρέπει νά έκπληρώση τάς άπαιτήσεις αύτάς».
-.'Η μόνη έπίζησις μετά θάνατον την δποίαν- .
L
L • δύναμαι νά άντιληφθω εfναι ή εναρξις ένός νέοι!'
γηίνου κύκλου πάλιν».
«Δ�ν εfν�ι ΠΕ(?ισσ�τε�ον ΕΚΠ!-ηκτικ�ν νά ΥfVVατα� τις >,
l'Λ
L. δυο φορες άπο το να γενvαται μιαν. Καθε πραγμα: .,
....
είς την φύσιν εfναι. άνάστασις».
.
t
ο
γ
η
αιο
α
τ
«Ή άνα ένν σις βεβ
L L L
•
πλήρως εtς τ ήν «Σοφ(αν» τοί}, ·
Τ
(πρώην άρχιμcινδρtτης Κcιθεδρικου Σολομωντος, \ ΙΙΙ 19, 20 (Ά: ,
δικαίως πα· .
δπο'ιον
πόκρυφα)
τό
Νcιου 'Aγtou Πcιόλοu Λονδtνοu)
ραδέχεται ή Καθολική Έκκλη·
�ία ώς κανονικόν. Ύπονοε'ιται εtς τό κατά Ίωάvνην Εύαγyέλιον. 'Η'
πεποίθησις αύτή ητο εύρέως διαδεδομένη μετς::χξύ των 'Εβραίων. Πιστεύω, :
οτι ύπάρχει στοιχε'ιον άληθείας είς τήν πεποίθησιν αύτήν περl της ττρο· ;
σωπικότητός μας, ή δποία εfναι κοινή εtς τάς 'Ινδίας καl εtς δλουc;.1 Ό
τούς μuστικιστάς».
α
c Οσον περισσότερον παρατηρω καί μeλετω τά πράγματα
r 1\
, τόσον περισσότερον πείθομαι δτι ή λύπη διά τόν χωρισμόν- •
καί τόν θάνατον εΤναι ή μεγαλυτέρα πλάνη. Εtναι καλωσύνη της φυ·,
σεως νά μή θυμούμεθα τάς προηγουμένας ύπάρξεις μας. Ή ζωή θά ητο,/,;
ενα βάρος αν σηκώναμε τέτοιο τρομερό φορτίον άναμνήσεων:r>.
,,
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Την Κυριακη 15 Δεκεμβρίου ι:yέ
νετο δ εορτασμός της 36ης ι:πετει
1
μης του Άρ
ου &πό της α' έ,κδρο•
χαιοφίλοv. ΥΕλιαβον μέρος \Τερί τούς
70 έκδρομ,είς, οί οποίοι συνεκεντρώ
θησαν, ι<ατά τά καθιερωμένα.
είς
Κα,λο,rούλαv,
δποu ώμίλησαν ό
Πρόεδρος τοv Άρχαιοψίλου κ. Μ.
Λεβίδης άναπτύξας τό εpyov του Ό
μίιλου και ό κ. Παν. Βουρδουμπάκης
τr.ερι της πpοσωπιικότητος του έκλι
πόντclς Προέδροv Ί ω. Βασιλη.
Οί ώκδ;pο1μείς έπε;:;κέφθησαν τό
ΜΟ'Vαστηρι της .Καισαοιανης, δπου δ
κ. �Ayy, 1Π,ρο•κοπίου ώμίιλησε με την
γΙΑωστην yλαφυρότητά του διά την
ίστορίαν ικαι αiσιθητικηv της Μο
νης.
Δημοσιεύοιμεν 1μερι1κάς περικοπάς
άπό την όμιλίαν τοϋ Μ. Λεβίδη:
«Ή
σ�κέψη μας
στρέΦ,εται με
στορyη και εύyνωμοσύνη προς 'τούς
,καJλούς ,μας φίλους, των όιποίων ή
�Ατροτως εκοψε τό vημα της ζωης.
Σ' δλους αύτούς τούς καλούς μας
φίλους και πιστούς μας συνεκδρο
ιμεΊς στρέφεται αύτη τη στιy,μη ή
σ,κέψη μας ιμε στοοyη ,και είιγ•vωμο
σύl'η. Συνεπείς στις άpχές μας πι
σ-rεύου.μ.ε δτι νόμος φυσικός
1<αι
π1,,εuιματι·κός εΤvαι ή ιέπιβίωση της
άνθρωπίvης συνειδήσεως, Πιστεύου
με οτι ή •κάσε συνεί•δησις συνεχίζει
την έξειλι•«τική της ποοεία προς τούς
Θ:tέρομcμας ,όρίζοντας της πvειιμα
.ιικης ζωης. Ή σύστασις της άνθρω
πίvης •μοpψης ύπόκειται 6έβαια στόv
νόιμ ο της φ9οp&ς. Οί δεσμοι δ,μως
της �υματι•κης σvvερyασίας εΤναι
άκατά.λυr<Η. Ό θάνατος δεν χωρίζει

Ίω. Βασιλης
δ,τι εχει ένώσει ή κοινή προσπά€ιεια,
ό πόνος και ή ιδοάση yιά τό καλe>
των συνανθρώπων μας.
'Έτσι και οί ίδρυται καi συνε,ρ
γάτες •μας έμόχθησαν yιά την πρό
cιδο του 'Ομίλου μας κ::χi εχασαν
την άνθρωπίvη τους μορφή,
εΤναι
σf/ι,rεροv κοντά μας ,καi χαίρονται
για τόν σημε• ρινό γιορτασμό. Και
ίδιαί,-,ερα δ ψί,λτατός μας Γιάννη ς
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ΙΛΙΣΟΣ

Βασιλής_ ό ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ. Θα
να
άρκεσθω σσ:-.ι •μ/\ΙΤ)μοοννό του,
τις
σάς έπdνσiλάδω ιμεpι'Κες ό:πο
σΟφες ίιποθfικες που •μάς άψησε:
Στην είσαγωγη του πρώτου Κα
-ταστατικοίι ,μας τονίζει:
<<Άποολέτrομεν είς την 'δημιουργί
αν ένος κύκλου άνθpωπίνης έJκλeκτι
κότητος, έντδς του οποίου οίιχi μό
να κηρύσσωνται, αλλα και να
i:ψαpμόζωνται αί άpχαi της φUΟΊ
-t<ης Ήθι,κης, έξ ης ό:πορρέοuν οί
·U1<0ΠΟΙ του ή.μετέροu 'Ομίλου».
Στην πρώτη του όμιλ ία στους
.Δελψους άναφωΙ<ϊι:
«Προς Σέ, Θεϊε Κόσμε των άρ
χαίωv 'Ελλήνων Μυστών, απις έv
-τ� Να� τουτο έμυσταγωγή·θης είς
-τας άληθείας της ψύσεως, όψείλω
να άπεuθύvω τον πρώτον χαιρετιστή
ιριοv λόγον».
Καi έξακολοuθει:
«Αίσθανόμεθα το ικαθηκ0ν να δια
:λύσωμεv τας Π\ΟΟλήψεις KQI τας UU
..:,οψαντίας ,καi δια•μαρτuρδμεθα δια
,ηv άδι'Κία,ν_ ηv έπεχείρησαv ά;μα
<θεις 'Κατά� ώv Μυστηρίων.
»Το πάν καθ' ώρισ,μένηv κοσμο
θεωρίαν, οαί�ι t-κ του ό:πλου προς
,ο έντελέ:στεροv. Είς τουτο συνερ
γάζονται ολαι αί έξελικτιικαi δυνά
μεις της Φύσεως καi τclυτο τα Μυ
στήρι α
χαρακτηρί,ζοuν ώς νό,μον
'Αγάπης, οί δε άνθρωποι ώς νόμον
,άλληλεγγύης. Έαv δ νόμος οίιτος
δεν έξεδηλουτο, οί.ιδε:μία πpόdδος θό:
.έσημειουτο είς τα 1Jpάγματα κ<χi τό:
-πρόσωπά της Φύσεως.
» Ή άγάπη του άl.'θpώποu προς
-rη Φύση εύρίινει τη σ.κέψη τοu. Ό
"'ΠVΕΙ.Jματικός
όρίζο.v-rας :πλαταίνει
<t<αι φθάνει στα τ�αια όρόσημα
--rοϋ Έπαισθητου.
»Bλfurω σε κάθε μορψη να έπα
μορψή.
ναλαιμοάνεται ,ή δική ,μου
.Διακ,ρίvω σε ΙJ<ά.θ ε μοpψη σε κάθε
ύπόστιχσ,η, τη Δίιvα:μιη έικείvη που
εΤvαι ό κοινος γεννήτωρ και σνντη
,ρητής.
\Q πανταχοϊι παρών, δ έ
νώνωv τό ΠΑΝ είς vΕν. Και το δ
-rroιov αfσθάvο.μαι ένrός ,μου yιOiTi
εΤμαι .μέρος του και γέννημά του.
.Αίσθάναμαι τότε ότι εΤμαι :μ α δv-
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ναμις της ψνσεως. Στο νου μου κ�
στην ικαρδιά ·μου δεν θα vπάρχει rrό
τε χώρος για την -ίιποτίμησ η καΊ
την ,τ,εριφpόνηση προς τους άλλους,
για ΤΟ μισος, ΤΟ φθόνο, την κακία
.και για κάθε άπο.μεινάρι τών τα
πεινών :και .άγοον tvσrίκτων �
κατατuραvvοίίν τον άlιθpωπο Κ'Qι 6εv
τόν άψήνοuν να απο:>-ιαύση την έ
σωτ�:>Ι'κή του γαλήνη.
Γιατι όταν
μισώ τοvς άλλους, 1μισω και τον έ
αυτό ,μου, θα •μισω τό ,ταν, θα μι-·
σω τον Θεό γιατi και ιέγώ και αί
άλλοι ε'ίμεθ� ,μέρος τcμ δλιοu, τοϊι·
Παιv-rός. Μόνον ·�κεινος ,rου θα έ
νωθη με την παγκό01μια άρμονία
θό: δοκιμά,ζη συνεχώς το αί·�1μα
της μα:καpιότητος ,και της γ.λυκίι
τητος και θ' άκτινοοολει χα,pα καΊ
καιλωσίινη . Γιατi ή ψυχή του θα εχιε.ι
eκδηλώσει ώς Νόμον της τη.ν κα
θολική άγάπη, ,του δέv έχει όρια
καi δεν θέτει όρους άμοι•οαιότητοc•
,και δε� κάιμνει διάlιcpιση ,μετ-αξυ τοΟ·
'Εγώ και των αλλων».
Αύτα καi πΘλλα άλλα .μας έλε
γες καi μάς έδίδασκ,ες, φίλτατέ μας
ιΓιάννη, ως την τελeυταία στιγμη
της έπι της γης ζωης σου. Και
-ταν. ,κατ' έπιταγηv της Είμαρμένη(j,
άvτί,κρvσ,ες τόν Χάιρο, τον άντίrιφυ
σες άτάραχος και γαιλήvιος, τον ά:ν
τίίιφuσ,ες σσ:-.ι εvα φuσικον ψαινάμε
νοv. ΝΗμουν κοντά του στις τθλεu- _
ταϊες σου στιγ,μές, ,και .με pω-rοϋ-,
σες: Σταμάτησ�ε ό όψυΎ'μός:-Για- '
τi τό λες αύrό; Και ιμοϋ ά,ταντας
ηρεμα καi ψVχραιιμα. -Γιατi ξέ;ρω,
πώς δταιv σταματήση ό σψυy.μός Θα
ε\χω πεθάνει. Καi θέλω να ξέρω άν
ζώ άκόμα η πέθανα!
v
<< Ως .:rήv τε;λ•εuταία πνοή σου έ
πίσ11εuες είς δ,τι σ' •δλη τηrv ζωή σοv
έκήpuΤΊ'ες, δτι θάνατος δεν ύπάρχ�ι 1
Σ' αυτή την ίφα στιγμη ,ταρα-
καλω δλους δπως τη•ρήσωμεν σιγην
ένός λεπτοϋ και ψέρωμεv τας σκέ
ψεις , και την άγό:πην στίς σκιες των
ψιλτάτων ιμας.
Ίφαι Σκιαι του ιΠpοέδροu μας
και των λdι,τών σuνε,ργατών μας.; '
Σήμερα δ VΟμιλός ,μας, όπως κ�ε
χρδvο, γιορτάζει την έπέτειο
τηc;
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ΣεΊς
'"Πρώτης τοu fικδρομης.
..1uνε6άlλtπε στήν 'ίδρυση ικαi τήν
,,''"!Τρόdδό τοu, άσψαλως δποu ικαί
ύpίαι<εχ:ι1:Υε. 1θα α!01θάi11εσθε χαράν,
ΤΟ εργον σας ,έξακολοuθεΊ να
'Υιισπ1
�
και
Φως
�, δρα 1<α1 να σκορπίζη
.ι. Χαρςr.
,., ιΔιαι,σ,θάναμαι δτι αί ψuχαί σας
(.,.CUJ,ΙΤ/!<Χpίστqνται ιστήν σημερινή μας
J+:1σιιγκέντρωση. Χαρητε 1καi σεΊς μαζύ
,r, J,ιας ικαi 6οηθηστε 1μ1ας, 00101 άπό
-4:\;σας μΠΌpοCιν. Χαρητε, γιατi ή χαρα
� ·'δ.ίδει πτέ, ρuγες στήν ψυχή. Αί σχέ
·� .σεις -rώy ά11θρωπίνων ,μορφών σπά
', ν.ε .μέ τον θάνατον. 'ΗμεΊς δμως πι<rrεύοΙJμε δτι οί Ιδε10,μ•οi της άγάπης
και συνεργασίας σ' ,ε.να πνwματι1<ό
' ,έργο παρcψένοuν αίώνιοι ικαi άκα
τάλυτοι. Θα σάς θυμού .μ εθα πάντα
,με άδειλφικήν άγάπηy ικ α1 στοργήν.
• Σας ιεύχόμεθα ιή τpσχια της ιείς το
.απειρον· άνελίξεώς σας να 6ρίσκε
-rαι πάντα στον !δρόμο τοu Φωτός
1, ..ι<αi 1της Χαράς.
, •Αyαπηrrέ ιμας •διδάσκαλε! Κιλώ
-νοuς δάφνης 11<αί ακακίας καταθέ-
, --rouν' <li ,μαθηταί -σου ιέδω, στον ορά-
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χο του 'Υ,μηττοu, πού σuχνα ό:νέ6αινες και μας !δίδασκες.
Δάψν η •και άκa,κία σου ψέραι-t'f
για να μάς θυμίζουν τ'ο σ,υμ6ολικο
πε:pιικινείοuν τον με
τοuς νόη•μα,
γάλόν ψυσι,κόν ικαι πνευματικόν νό
μον της άναyιεννψεως και της αθα
νασίας, που ικλ.είνει ,μέσα της ή ό:ν
θρωπίνη μορφή.
Αί.ιτός δ θεΊος νόμ·�ς, εόχόμeθα
να δδηγήση ·rας ψυχάς σ,ας σέ τό
πους φωτεινούς, σέ τόπους πού δα
ιή ιέιλεuθερία. ή
σι.λ.εύει ή χαρά,
γνώση και το αίώνιο φως. Ή σημε
ρινή ,μας ιμέpα ιε.Τναι ενας σταθμός
στή ζωή τοί) Άρχαιοψί,λοu.
νΑς
γισρτάσοuμε
δτrως πρέπει ,μέ χαρα
,
τήν 120 1 ην ·έκ•δρομήν ,μας.
νι σ,ως ιμι:pιικοi άπό μάς τούς πα
ιλαιοίις και ίδρuτας ιδέν θα ,μπορέ
σουμε να -εϊμεθα ,μαζύ σας πάλι. Ή
σ,κέJψη τους Ιδμως ιθα τrερι16άλιλη
σ129ρyι1<α τον Ομιιλόν μας ικαi θό:
χειροκροτοuν άπό δποu ικαi αν ε.ίι
ρίσκωνται, τους σu\,\f1χιστας και δια
δόχους των».
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Ζησ ε μ ια � μ έ ρ α: κ άθε φο ρα
Ό-J,
Τελείωσε έκάστην �μέρ:χν ώλοκληρωμένος μ:χζί της. 'Έπρ:χξες
:(),τt μπορουσ;:ς. Λάθη κα.ί άνοησίες ανα:μφιβQλω; ύπήρξα:ν. 'Όσο τα:
,,._ -χyτερα μπορεtς, ξέχα:σέ τα:.
Αυριο είν:χι μιcχ καινούργια: ήμέρα:. Ξεκίνησέ την κα:λcχ κα:ί γα:·
..;,:- ,
� ).ήνια:, κα:ί με τόσο ύψηλο πvευμα:, ω::πε να μη βαρύνεται με τίς
'('�αληες άνοησίες.
'rούtη ή ήμέρα περιέχει παν δ,τι είν:χι καλό. Είναι τόσ? ά
\
�. '-,φι6η, με τίς έλπίοες της κα:ί τίς προσκλήσεις της, που δεν άξίζει
ί•\Ι� 'tίς ψθείρουμε ΟUτε μιtχ στιγμη με τtχ χθεσινά.
"Εμερσον
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.ΤΑ ΝΕΑ BIB/JA.

Κωστη Μελισσαροπούλοv: ΜΗΤΙΣ,
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ
Ή Μητις εΤναι μuθικο πρόσωπο:
Θυγατέρα τοv Ώκεανοv καi τιiς Θέ
τιδος, πρώτη σίιζuγος τοv Διός, την
όποίαν ό πατηρ των Θεωv κατέφα
γεν, ηω έκυοφclοοϋσε το πρωτο
τέκνον των, όταν ό Οίιρανος καi ή
Γαία τοv προείπαν ότι '6ό: ητο θη
λυ, πράy,ματι δέ ητο ή 'Αθηνά. γεν
νηθείσα w:tρyότερα ΘΚ της κεφαλης
τοv Διός: Άπο αύτη την μuΒαλογι
κη 6αθειό: συμοολι,κη πλοκη ή Μη
τις θεωρείται προσωποποίησις της
φρονήσεως καi της σοφίας. Έξ αύ
τίjς έχοu,,· παραχθη τό: ρήματα της
άρχαίας έλληνιικης μ η τ ι ά ω
μη
6ουλεύc,μαι καi μ η τ ί ο μ α ι
χανεύομαι, tπίσης το έπίθ,ετο τοv
πο
'Οδυσσέως π ο λ ύ μ η τ ι ς
λυμi1χανος, πολύβουλος. ιΕύρύτερα,
συναντάται ή μ η τ ι ς στην άρχαία
ψιλολογία με την ενvοια της συνέ
σεως, 6ονλης, γνώμης σχ'Ξ!δίοu.
'Επομένως, ΤΟ νέο οιολίο τοϋ ά
κούραστοu καi έκλε,κτοC, πνεvματι
·κοu ε,ρyάτοu,
τοv διεu-9vντοv τοϋ
Ιι\i ΣΟΥ μας, �μαρτυρεί άπο τον τί
τλο του, δτι εΤναι ,μιό: συλλοyή σο
ψων άπόψει.:1\1, ενα άπάvθισμα απο
τον πvεuμαΤi'κο κηπο της άν'6ρωπό
τηrrος.
Δεν εΤναι ή π ρ ώ Τη σuλλογη
αύτοv τοϋ είδους. άλλα εΤvαι ή ιμ ό
ν η, πού σχηματίσ'6η'Κε με ενα σα
ψες πρόγραμμα, •μιό: συΎ1κεφι,μέvη
άρχή μιό: ώρισμένη ίδεολοyία, ώ
στε vό: εχη σύνθεση, άpμονία καi έ-
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Καθώς έξηγεί' ό σuytρα-'��
νότητα.
ψεύς, όδηγος της έπιλοyης τοv
πηρξε ή σUΙμπά'6ειά TOU ,τpος έκ,εί
νοuς ί'Οuς στοχασμούς, ο1 όποiοι .
εΤναι iικανοi «vό: ξυπνήσουν το πάθο�<; .
για την Έλεu&ρία της σκέψεως'',
την 'Αλήθεια. την 'Αγάπη, την Ά- •'
ρετή». Ύπάρχει λοιπον ενα ΙθCινον·1
πνεvμα πού ικα9οδηγεί'. ενα ·πολιΙ<Q
1μιό: γαλαν!\·'
ά:στέρι πού φωτίζει,
έ.ν �
ικ.λωστη πού σννδέει τό: 1420
ολc,, άποφθέγματα η άποσπαι;,μα
τα. ΕΤναι ή διψαλέα π,ρος μά6'ησιν,
άλλα ΙΙ<αi ενάρετη έιλιευθεροψροσ
· (.,νη,
μονολεκτικό: ή Πναιματοδοξία.
Ό συγγραφεύς συνέλεξε ψήγμα
l)(ptftσOV καi λαμΠΙpα 1
τα καθαpοv
πολύέδρα άδαμάντων ·άtπο την πνεv- Ό
ματι•,<ή κληρονομία της άνθρω,τpτ'η
τος, πού ξε,κιvάει έπτό: αlωνες προ
Χριστού •καi φθάνει ,μέ χ:ρι την έ,τ,ο
χή μας. Ύπάρχουν περι•κο,rο1 ίφων·
616,λίωv των ά,νατολικων .λαών και
άπό τήv Χριστιανική Β ίδλο,
άτrο,':
τούς άρχαίοuς "Ελληνας καi Ρωμαί.:
ους σοφούς διδασ,κάλους, άπο
διασημοτέροvς σvγγρ<ΧΙφεί'ς όλων των;<
έποχώv, άπο σuγχρόvοvς Νεοέλ,λη.;
νας ,μέχpι καί των πνει4-Lατι1<ων ΠΟ:- •
λιηκων ήyετων Γ. Πcπrανδρέον καt
Π. Κανελλοπούλου, έπίc-ης δε άτrδ,
ιεργα καi διδασκαιλίες σuyΧ19όνων 'ψι��
.λοσόψων, οπως ό .Κρισναμούρτι κο:i
ό Νιλακάντα Σpi Ράμ. Ύπ�ΧQ�,
ϊ
άκόιμη .λιγοστό: άποσπάσ.ματα eρy�,,
σιων έντελως ση'μερινών διανοουμέ-,1

ύ-:
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άσψαλώς λίαv δυσαναλόγων
ώς προς τά λοιπά μεγέθη_ άλλά
,Sι,ακριινοιμένωv
yιά rrήv ζεσ-rασιά
τώv ό!δε.λψιικώv δεσ1μώv με τοv συy' γρα:ψέα ,και τήv δλη πvωματική ψι
ιλοσοψική ,κίνηση.
Τόλος, άποσ'Πά
σματα άπο τrιροηyσyμενα πρωrότu
'ΠCΧ ,ερyα του ίδίοu του σvyγρ�έως.
Ύπο τiς σuνθηκ,ες αύrές ή <<Μη
τις» εΤναι ιμιά άξιόλοyη προσφορά
σύy)(lpovo σκεπτόμ•ενο Υ.iνθρωποC

Ο"ΤΟιν

Γεωργfου Μαλτέζου: Έλευσ(νια
Μυστήρια

Ό έκδοτικός οΤκος Χαραλ. Σπα
γου, �δός 'Ιπποκράτους 23, έκυ
κλοψόρησε σέ δεύτερη έπιμελημέ·
' νη εκδοση, τη γνωστή μελέτη του
κ. Γεωρ. θεμ. Μαλτέζου περί των
«'Ελευσινίων- Μυστηρίων:.. Ή πρώ·
τη εκδοσις εfχε γίνει τό 1934 καi
τιροκάλεσε πλεϊστα δσα έπαινετι
κά σχόλια των περί τό θέμα ά
σχολουμένων.
Στό βιβλίο αύιό ό συyyραφεύς
άναπτύσσει άρχικως τά Μυστήρια
δλων των άνατολικων λαων, ητοι
Αtyυπτίων, Βαβυλωνίων,
Ίνbων
κλπ., ττροχωρεϊ στά «προελευσινι
ακά Μυστήρια�> της Σαμοθράκης,
Κύπρου, Ρόδου, ητοι των Καβεί
ρων καί Τελχινων, μή παραλεί"'1tων καi της θρησκείας καi λατρεί
ας των Κρητων, άναπτύσσει κατό
πιν μέ δλην την δύνατήν έπιστη·
μονικήν σαφήνειαν τά της :ελευ:
σϊνος, πcχραθέτων λεπτομερως και
τά έκεϊ εύρήματα, τελειώνει δέ μέ
τήν τότε προσπάθεια του 'f',λκιβιά4. • 1 δου καl των όπαδων του yιά την
περαιτέρω διάδοσή τους σέ όλόκληpη τήν 'Ελλάδα καi την εκ του
λόγου τούτου καταδίωξή τους άπ?
· τήν τότε επίσημη πολιτεία. Τελικα
όλοκληρώνει τό θέμα έκθέτων τά
της καταρyήσε�ς των �ύστηρίων,
� μετά τήν έπικρατησιν του Χριστια·
l. 'νισμου.
Σπανίως έπιστημονικόν θέμα, με
� τό όποϊον μάλιστα ήσχο_λήθησαy
πλεϊστοι δσοι συy�ραφει κα;_α
• τό παρελθόν, δχι μονον <:.Κ των
ήμετέρων άλλά καί ξένοι, ετυχε
_

1

f.

ι

ι

t
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τόσον λαμπρας άναπτύξεως κ':e
συνοχης, ωστε ν' άποτελfj μνημει
ον τfjς έλληνικfjς 'Ιστορίας καί:
'/> ρχαιολοyίας.
Ταυτοyρόνως μέ τήν έλληνική. ·
εκδοση των «'Ελευσινίων Μυστη
ρίων�> έκυκλοφόρησε καl στή Γερ
μανία, άπό τόν έκδοτικό οfκο Ε ..
Lincks--Crιιsius -Verlag του Kai
sersla utern, γερμανική μετάφρα·
σις του ερyου β' εκδοσις, yραφεί
σα είς τήν yερμανικήν άπό τόν
ίδιο τόν συγγραφέα κ . Γεώρy.
Μαλτέζον. Ή γερμανική αύΊή εκ
δοσις, φέρουσα τίτλο Elensis υncl
clie Mysterien πλουσίως είκονο
yραφημένη άπό τόν γνωστό cpω
τοyράφο L- Aυfsberg, δ όποιος
εστάλη έπίτηδες άπό τόν γερμανι
κό εκδοτικό οΤκο yιά νά φωτο·
yραφήση τάς 'Αρχαιότητας της Έ
λευσϊνος καί της Δήλ..ου, προορί
ζεται κυρίως yιά τά Πανεπιστη·
μιακά 'Ιδρύματα της Γερμανίας.
Μέ τό ερyο αύτό συμπληρώνεται
δ πέμπτος τόμος των ύπό του οί
κου Ε. Lincks-Crnsius-\"erlag
εκδόσεων των ίστορικο-άρχαιο
λοyικων ερyων του κ. Μαλτέζ0υ,
τά δποϊα οοτος συνέγραψε άπ'
εύθείας είς τήν yερμανικήν. 'Ήδη
τυπώνεται δ 6ος τόμος «Delos»,.
ητοι ίστορική καi άρχαιολοyική
ερευνα τfjς νήσου Δηλου, μέ λε
πτομερfj άνάπτυξη των άρχαιοτή·
των της.

"Αρη Χατζιδάκη: Ό ίσtος της
6ράχνης

Ό v Αρης Χατζιδάκης, έκ1λεπτu
σμέ11ος ποιητής ,καί θεατρικός σuγ
yραψευς ,μέ ωρι1μ10 ερyο άπό τήv
προπολιεμική περίοδο, εχει τό δικό
του ϋψος: Δέv στsκεται στο 6άΘ,ρο
του ποιητοu γιά μεγαλόστομη ά
Π'αyyελία, οϋτ::: σέ τρίπcιδα για δύσ
λυτους χρησμούς- ικάθ:::Ί'αι δίπλα
σου γνώριμα, φι,λ'ι,κά, ζrοτά. Και
άψη�εί'ται. 'Ο στίχος του εΤναι πιο
η,ολυ μιά ,ρυθμΙΙΚη «παρλάΤ'α», σε
ρvθμο καριδιας, ζεστόν, έvίοτε σκ� 
πτικον έλαψρά, ,μά πάντα άνθρω
πινον.
Σ' αύτή τή συλλογή, του, έκτος

''
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άπο μια σειpα ποιημάτων άφιεpω
μέvωv στη μεγάλη του άγάπη, τη
Ο'Κηvή,
καί λίγες έμπvείισεις άπο
τον κόσμο των άρχαίωv (ηδη οί ά
ναyνώσται τοϋ «' Ι.λισοϋ» χάρηκαν
σi: π,ροηγούμενα τεύχη <<Το 6ιrπλοϋv

�· Yt

cno.

Της Μπριγκέττας μας tΤπαv
(σκολειο
θεοi πως εΤστε σείς που πολεμ&τε,
και -πως αvτο στο Φύρ.ερ το χρω'"i
(στ&τε,
μα έγω τον •κύριο Φύρερ τον μισω..•

κέρας» και την (<'Αρχη TOU Άρχι
,μήδοuς»), ,rαρε!λαίινει καταθλιπτικjχ
'<) πόλεμος και ιή ,κατοχή. Τα Π10Ιη
ματα αύτά, γ.ραμ1μέ\,α άπο ενα 'Π'<ΧΙ. 'δi της μαρτuρι•κης ,Κρήτης_ εΤvαι ενα
μήνuμα άvώτ,εpου ανθρωπισμοϋ και
γνήσιας λεοεr.πιας.
ύ
VΕvας Γερμανος πο.λεμιστης
f,ρίζει χυδαΊα τον Χίτλερ, άλλα ό
Κpητικος rrrοιητης σέύεται τον νε
·-ιφο παλεμιστή, που ό τάψος του
παραμελήθηκε. Τον �μισεί'. γιατi έ:
σrάθηκε ενας -οάναυσος έχθpός, άλλα
-π,ροχωρεϊ 'Ίέρ' άrπο το μί'σος.

Κι' οταv &κούω να λεν γι' αύτον ι
(λυσσω
και θα τον επvιγα μέ το χεράκι '
,(μου,
· �
μα θαvαι σέ παλάτι αύτi>ς χρυσό ..•
-πές μου ποϋ θέλεις να ΤΟ\/ 6ρω,.
(πcmάκη μου;

μου, ας μ-ποροϋσε
να μην έπεφταν έχθροi
σε ξένη γη και χώρα ποτέ πιά,
· δλ' ή σψαΊρα στον "Αvθρω-πο ν'

μπορεϊς ·vα ψύγειt;
1
( νυχτωπά,
• ,
ξέρώ πως κεί'vος ερχεται κεϊ 'Πέρά. ..
Σμίξετε οί πατερούλη.δες μια μέρcχ, ',
καί σκοτωστε το δράκο, mein

Θεέ

tt•

;( άνή·κει

και τάψbι να μην εΤvαι πουθεvα
· που να έρημώνονται ετσι 6αθμηδόν
με μόνο φίλο τα λουλούδια
. τά σάξ, τα πορτοιψλi προς τό
(έρυθρό ...
Τρυφερώτατα εΤναι δύο απο τα
•,άντιπολεμι,κα π,οιήματ::χ, που άπευ
θύνοvται το εvα π_οος τις ,μητέρες
και το άλλο προς τους πατέρες των
μικρωv παιδιων. Το πρώτο («Οί
πόλεμο1 σ,;iς μάνες •μισητοί») έξεwu
λί-σσεται ,με τήν vπόr,φοuση
γvωστοu Χριστουγεvνιά-τικοv
θpησκευτικ,οί) ϋμvου «· Αγια νύχτα», άπό
το χτιιποκάρδι τής μητέρας
ε.ως
την κ,ραuγη τοϋ ποιητοu:
'Όχι! Χριστούγεννα δέv εΤvαι !
Θα πεθάνει σήμερα ό Χριστούλης
(μας ...
Στο ·δεύτερο ,μιλάει εvα Π1αιδάκ1,
εvα Γεpμανόπουλο, προς τον .μοιχ:6μεvο πατέρ α του.
τόσο τρυφερό:
και αιΜοϊκά, ποu γίνεται τό σίιμ6ολο
wu
άναίτιου Γφμανικοv
"λαοu:

Έσυ πρέπει να φύγεις &π' το
(μέτωπο
καί το γερό σου χέρι να ΤΟ\/ πνίξει: '
Το 6ουητο της σειρήνας το 6αρ/.•
(θηκα·
ω Θέ μου, ας παίξει πια για
(πάντ.α λήξη!
'
Μ'

'l�

αν

δεν

(papa ...

Διονύση
ριες

Κουλενrιανου: Δοξα
τις

Μετα

<<Λυοικες

άγωvίες:ι>,

( 1956) ικαi το «Τάδε εφη... Ναζ�
ραίΌς» ί 1959), δ κ. ΚουιλεντιΟJVος

,rcφουσιάζει τη νέα του εργασία,
πού άποτυ-εί' ενα άκόμη δfιμα πρ(Ις
την ώρι•μότητ-α.

Διαπνέεται πάντοτιε άπο ψι,λοσο-' 1
ψική, θα &λεγα 1διδσκτι,κή διάtJεση '•
για τήv χειραγώγηση τωy ά,\Αθρώ'Πων Ι;
σε άνώ-τ,ερες σψαΪRες.
u
Στό « Evα τ,αξuδι:ι, κηρύσσει την
'ΠΙθανότη-rα, ,μια άlξιοιπρόσεκτη πι
θανότητα, για τήv πέραν τοϋ τάφου

τ�

έπιοίωση, «για ΠΙΟ σποιιδαiες
σως π,εpιπέτειες», και ιιτρο τrQ:Υτος'
πολεμάει την αύθειντία. <ι:iΠΌΤε μ'ήy '

v

6ε-

πης : Α
τ ό ! Αύτο δεν εΤvαι
6αιο, μήτ' Έ ικ ε ί' ν ο:ι,.
, ,_:�
Στον «Χτίστη:!> ιτφοσπιαθε'ϊ να &
ψυπ,vίση το αίσθημα της προσc.:ητ: -, .

ι,

( ,, ...�ι,.,J. ,, ,,,.. 1 "ί...
,. .
1•

-�.

,ι,,/

ι ,.
'' "
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: �fiς εύθύνης γιά τήν •δη•μιουργία της
ί, ά-rομι1κης ζωης_ �
' ·, Εvκολο νά ψωνάζης και νά δια
(μαρτύρεσαι
,y,ια τις άναιrοδιές που σου τυ
(χαίνοuν.
\.Ω, δεν ευθύνονται,. μήτε ό πρω\ _
(τομάστορας,
μήτε ό μηχανικος καi τά τσιμέντα.
Έσύ 'σαι φταίχτης, που θα κατοι
(κήσης.
ΙΑJ,;λά �αι 1διαrπιστώνει με πολλή
,-rrικρία, οτι έλάχισwι ανθ,ρω1Τ'Οι ά
j γωνίζονται να χτίσουν το δι,κό τους
'" πνεvματικο οίκοιδόμη'μα, ιμε τήν εύ
, θόνη, ,με τον μόχθο, έ,λεvθεροι άπο
'ξένες αύθ,;;ντίες και δε;σποτεί'ες:
λίγοι σέ σπίτια
μένουνε δικά
(τους.
λίγοι κρατοί}ν δικιά τους τη ψυχή,
ελεύτερη, της σάρκας κu6ερνήτρα.
Οί πιο πολλοί, λιγόμυαλοι νοι(κάρηδες.
'Απο
τά
ώραιότερα
ποιήματια «Ή
'_
'απώλεια», ή άπώJ-ιεια τοϋ Άνθρώ
vου 'Καi ή συ
• yκ.λ:ονισηκή του άναζή
τηση. 'Επίσης εnια ξεχωριστό ένδια
$Ι)έpογ παρουσιάζει το «'Ό,λοι ψεύ
;δοvται». μιά διαικριτι,κή σάτιρα για
τους «χωματένιους.� ,άνθρώπους, που
δέ.οονται στις άνέσεις της
ζωης,
, δί�ως έρωτηματικά.
'Επίσης ώραί'α εΤναι μ,ε ρ
, ιικα έ.rττι
γραμιματικα στιχάκια:
1 ,Μν φυτρώνουν ρόδα
στην ασψαλτο της πολιτείας.
r,�
Κρύψτε τΥ\ν άλήθεια μέσα σε κά(στρο
για νά την κατακτήσουν οί δυ
(νατοί.
>Αχάριστος ό δρόμος του·σοφου.
;: Ξεκινα απο το «πιθανο·ν»
:για να καταλήξη στο «ίσως».
, �Οχι όμως ολα. Ύπάρι)('Ουν και
t_ ;κό-ινοτοπίες:, <<'Αμόρφωτος κ' εγωϊ
γε.λ:α
Ι · στής, πρωrrος τοϋ 'Κό,σ,μου
·: στής,. •Πουριτανισμ
, οί: «ΟΤνος εύ·ΦΙ;)'αl\!ει καρδίαν άvΘρώπου.- Ναί.
�- Tfl\ι 1καρδίαν του •κάπειλα:,), Και iλο
Ύ'Οπαικτικες άστtrότητες; <�η δόπ
,
.�α- ?για τ�ίς κυσί.- Για να μην
,
_ u,γιασοuν». Χ ρειαζεται σικληρη και
\

',

ι-1;- 1, "
1 ... t.;
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για συμπύ
αuστη.ρη προσπάΘεια
,
'Κνωση ίδ,,:ων,
δεl\/ πρόκειται γιά
άμrιrεiλοφιλοσοφίο:.

αν

Κυριακος Χορολομπίδης: Πρώτη

πηγη

Ό νέος αvτος ποιητης φαίνεται,
να εχη εύτΙJΙχεί'ς έ·μπrνεύ,ο,εις. ΞΕJκιvά
ει μ' ενα σύνθημα που πάει να συμ
φιλιώa_ι τη σuνωφρυωμέ\/Ιη θρη•σκευ
τικη ·δ.ιδcrοκα>λία με τον είμπρα:κτο
χριστιανισμό: «'Εν ,άρχη ό Θεος έ
Τ11Οίησεν εvα χα1μόγε.λ:ο». Και ,μέχρι
το ,
τέ.λ1ους κη-ρίισ,σει την ά:γάπη,
φως 'Τ'ο λουιλούιδι.
Ή άγάπη άποτε.λ:εί' μια πίσττιι
,ριζωμένη οα!θειά, 1TOU ιδεv την κρυ
ώνει καμμια άντιξοότης ( «ΊΤιστιεύω
και στο χειμώνα») κα; ,δεν την πε
,ριορίζει κανένας •διεσμός, Να ενα ά
πόΟ'Παcrμα:
Ή αγά.τη δεν ξέρει ά-ιτο σύνορα
κι' ολα τα χρώματα τ' αγαπδ:.
Ή αγάπη δεν εΤναι λουλούδι
που το καρφώνεις στο πέτο σου_
Ή αγάπη εΤναι τραγούδι
που άναδίνεται μέσα στον ανεμο_

!•

Ή άγάπη εΤναι λ�,1τερη σαν τcι.
( ποιιλια
που δεν εχοvν πατρίδα.
Άπο ολη τη συλ1λογη άναδί•νεται,
τρυφερότης και άνθρωπιά. Άκόομ η,
μερικές 1έκ•φράσεις εΤναι έικφραστι
ι<ες ζωγραφιές, ,δπως π.χ. <<Οί μαρ
γαρίτες άνοίγουν στον ηλιο τiς όμ
π,ρeλλες τους:,). Δεν ίσχύει τοίίτο γιό::
15,λες τίς προσπάθειες ρεαλιστι,κοΟ-•
σvμ6οιλισμου και Θα πρέπει ό ικ. Χ.
να π,ροσέξη πε,ρισuότιφο στη iλά
ξεuση του στίχ.ου του. Ή «συνα
στρ
, ιά», το <φπάλωμα των πληγών-·
μέ ... ςέτες άπο φως», ό <<ρηχός ά
νεμος», το ρημα περιπατώ στον πα
ραταηκο <ςπ,φπάτα-α�, ό «πανυ1t1εpγλι.ικίιτα-rος '1 ησου<;..> και α:Νλσ::
παρό•μοια δεν 6οηθουν, ·θαρρώ, πι1
λύρα του ν' άντηιχήση καθαρά.

Δημήτρη Κάββουρα; Αiθρίο

Ή αί,θρία της 'Ελληνικης φύσεως:
καi ιή αiθρία έvος φωτεινοϋ πνείιμα-

-.J
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ενος ά '\Ι θ ρ ώ π ο υ δ�ι<τικοίί
τος,
στις άνθρωπινες συγκινήσεις,
τiς
αίωνιες ι<αi απλές,· φωτίζει τούς
στι)('ους του κ Κά66ουοα στή δ�ύ
τερη συλλοyη του Ή πρωτη ήσαν
-< Οί οίωνοι» Καλοί οίωνοί Καi ε:ύ-χάριστη ή «Αlθρία,.
Ή γλώσσα στσωτή, χωρίς ιιπερ6ολέc
Ό οvθμος, παρα&::χηa,ως
καί �ουσ,•<ος Στην << Επιστροφή:)
διαψαινεται ιμια έπιδοαση άπό τό
Παλσ:μικο ΦΡο&ο του Μαοτιοϋa,
Ή <,'Αλαλητη άγαπφ
(Γαιληνc. μένο πελαγο του ,καμπου ή μοvσι
κ� - ήοΞ:μ�, σιγαιλοψωνη, •μ' ενα,
.
μ ολοuς τους τοοποvς - π' άρχι
i;ει άπο 'να σαλσ:yο ·ι<αι Φτανει ώς
τη σιι.)'Πή) και ό «Άμπελωνας» ά
-πό τα γλvκύτc:οα ποιη,ματα τοv'

)Κώστα Φραγκισιιάτου: Πέλειες
Π έ λ ΕΙ ε ς άΠεΙ<α:λοιιντο,
στά
χρονια του ·μαvτειου της Δωδωνης,
αι ίέρειαι _καί τφσψήτιδες είς άνα
μ�ησι� δ� αγρι':'ν ικαί μελανών (έξ
ου και το lπιθετο τους, άπο το π ε
λ ο ς =,μολυβδόχρους, σ<::ηεινοχρω
μος) περιστφών, ΠΟV Εφυγαν από
την Αιγυπτιακή Θήβα για να μετα. -δωσοu,ν τα Μvστή,οια, ή μια στη Λ1cv1 ·ι<αί ή άλιλη σ τ ή Θ.:σπρωτια
Με τη ΧΟ']σψοποιηοη αύτοϋ του
τιτλου θέλησ
, ε: ό ποιητής νά δηλω,ση την ποόθεσή του, για ,μια άνά
πλαση καi προσαρμογη του παλαι
, ών περιστερι
?_ϋ μη'Vύματος τών ιεο
ων στη ν έπο�η μας ' Ομως, έvώ τό
σο ,μc:
• γαλεπη15ολο εΤναι το ξ-εκίνη
μα, ό ποιητής περιοριζετ,αι μοναχα
στη θεώοη,σ•η ένός λειιυανου της άρ
χα�α� τέχνης,
τοϋ ά'π::η,εθειμένου
_
-σ;:ο Αρχαι·ολογικο Μοvσεϊον Ά$η
,
νω11 επιn,ιμδιου άναγλύΦου του νεα
,ροϋ ,κυνηγού
Τό πλαισιο τοϋ ποι
ήμα:ος, tvώ 1δέν στερείται έσωτερι
_
σμου, ε,ναι ξέ'Vο :προς τό 15ασιικό
,σ,κοπο 'Αλλα πέο' άπό τίς άρχιτε
κτc,νι•κές παοεκ;κλισεις άπό τό ποί
ημα άνα6λύζει ιμια ε:ύγ,c:νική Ιδεολο
γ ια, ένα κήρυγμα άγάπης, πραότη
--rος, συγγνώμης ((<>Ναί, •κρΊνα άς
,,άνθισουν στης :θυσίας -μας τό αΤμα

κι' ευλογημένη άς ·καρ,τί'σει σπο..,"
ο ,μηvuμσ ,αvτό; .
ρω). 'Ωστόσο,
έμ1l1\Ιευσμένο και άπό την πρόσφατη._'
έ:λληνική δοκψασία, δεν ψαίνεται να '
··.' :.
εχη λvpι·ι<ή •με-rουσίωση.

Πυθαγόρα Ν. Δρουσιώτη: '§- .
κλογη
Ό yvωστος και έκλεκτός ποιητής
της Κuπρου έξδωσε Φέτος μια Έ- . ;,
κ λ ο y ή απο τiς εργασίες του της _, '
περιοδου 1930 - 1963. Δέν πρό- .:
κειται να -κpιθη τώpα, διοτι εχει η-·.:
δ η ,καταλα6ει τή eέση του στην έλλη
νι,κη γραμματο:λογία • σμως, έττι- ·
6άλλΞ:ται να σημειωθη .δτι με τraρισ-:
ση ποοσοχή έγινε αύτή ή έπιλογή
του, ώστε να πσοουσιάίiεται με τα
πιο έκπpοσωπευτικα κομμάτια 'Κά-. �
θε πτνχή τοΟ ./:ργου του, άπο TQV ·� r
άπλο λυρισ.μό ,καί τόν α/ώνιο διά' · '
>
.λογο μέ τό θηλv,
δια �
ψιλοσοψι:κης (ποτισμένης, όμως, με
·μελαγ,eολια) θεωοή,:::,,εως των πρα
γμάτων, ως τή γαλήνια οέμ6η του , ,,.
άττικ·οϋ τοπιοu Παντα έλ"<υστικός
δ λαξευ,.ιέ"Ιος στίχ,οc του καi άπαλη•. ,
ή ρvθμι·«ή ,μ ουσικη του.
·
.. ϊ.

τη-ς'°

...

Γιάννη λεύκη: Το τραγούδι των
ξυπνημένων άνθρώπωv
ί,>

i

J.
'

'Απο τή Λεμεσό της Κύποοv μας "
έρχεται ·και αύτη ή συλλογή
Και. :'
συyχωρεΊται να μοιάζη περισσότεr. ·
ρο .με εμμετοες προκ.ηρυξεις 'Υπάpχει άφθονη ιμεγαλοστ�σμία, έπίσης
καί τρι,μμένη κοινωvι,αλογία. Ώσ-rό- -"':
σο, ,μφικα ποιήματα δονούνται άπό , ·,
ένα παλμό καί ψέονουν ενα μήνυμα. '.
Νά μερι,«οi στιχοι άπό «Τό τραyοvt
,,δι:,ι.
Το τραγούδι σου -πες
το τραγούδι
··· .ι
ί
Μήv κλα ι;

�i,

κι' αν ό άέρας μανιάζει
κι' αν το κvμα λuσσcχ
κι' αν ό λύκος ούρλιάζει
Το τραγούδι σου -πές.

/.,•,
•'

;'( ,.;
,,.

Το ποίημα -ι:'Εμεις θ' άλλάξομ�·_;'.
τον ΚΟΟ f,0:>} &ίνει ενα (τραχuν)
··;

φ;,;. .. :'

ί
:,,
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J�Ιλ«λο των «.μακαρισμών»:
ι

:
,,

ΊΞμείΊ; θ' άλλό:ξοιιμε τόν κόσμο.
Γιατι 1rεινό:σαμε.
Γιατι διψάσαμε.
Γιατί κρυώσαμε.

Καθώς καi ό ί;διος λέγει,
στο
..,-ρα,γούδι τοu «στα,λά·ζει δάκρu και
-άΤμα». Καi ·έικδ
' ηλώvεται «όργή, ά
' νάθε:μα, καuτός �λόγος». Πράγιματι,
.. -�uτός, 'Αλλα οχι, κατα ΤΟ -πλιεϊ1.στον, τrοιητιικός.

r ... Αριστοτέλους Γ. Παπασταύρου:
Έπιστολαι προς άνώνυμον
'
Αι.πο το 6ιδλίο, τuπωμέvο έλιλη-

vικα στην Άμε,ρική, έστάιλη σε με
, ·,γάιλον άριΘμο Έιλλ,'ινων, χω,9ις να το
. ζητήσ10uν, χωρις να ΤΟ πλη,ρώσοu,ν.
·, Έαν μείνη πετα•μένο σε ,μιαν ακρη,
. χωρις και να ΤΟ δια6άσοuν, μοΟ
·�αίvε,,αι δτι θα ήταν πολύ καλό
·, για την ψuχιικη ύγεία των παραιλη' '-τrτων. Διότι, γίνεται ιέναντίιοv τοuς
' μια έ-πίθεσις έινος €,λιοεροΟ παρα1,' ,.).ογισμ,οΟ, άπο-rεΜσματος, δίχως αλ• .λο, τ,οΟ 1rνεvματισ1μοΟ. ΜπορεΊ να
,τη ,�αvείς, χωρις ικίvδuvο ύπερ-60�ης, δτι τό βιβλίο αύτο έyράψη
, στό .Δαφvι τοΟ ,rλέον σχιζοψρενικοΟ,
· ''πάντως άf.ιοιλu,rητοu, ,τvει,•ματισμοΟ.
ν
ΎποτίΘε-rαι δτι ·κάποια « Αyνω
, στος:> (μάλιστα... 'Αθηναία! ) θέ
t Ν]σε να έγι<ύψη στα μυστήρια της
;_. πέραν -roO τό:ψοu ζωης ι<αι της νο
' i-(Οθrοίας τοΟ 1Κόσ,μοu έπι διαπλα
' -νητικης έκτάσεως- εy,ραψ.: στό,v σuγ
; γραφέα, ό όποΊος τήν ... έψώτισε,
'μέ 22 έπιστολές, είς τις όποΊες πε
?fίΡΙέχοvται •και •κείμενα «'Α.νωτέρων
. Κοσμι•κων Ύ1rάρξεων», τα όποΊα έ
. .λήφ!θησαν δια -πνευματιστικών μεθό
.ιδων. Αόται αί <<'Υπάρξεις� εΤναι ό ...
"':"'0,μ,ηιpος, δ ,Πυθαγόρας, ό Λεωνίδας
ι """fήc; Σ ,rάρτης, ό Κομ·ψούκιος, ή ...
r,rJΊα�λλσ.ς 'Αθηνδ:. ό Χριστός, ή Πα
'�γία, ό 'Αρχάγγελος Μιχαηλ και•
,.όλλοι ! 'Αλλά, αί «.'Υπάρξεις» αύ

,,
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-rαί 'δια να κατέλθοu,γ είς την γην
καϊ να δώσ,ουv «διαλέξεις» (! ) , έ
χρειάζοv-rο αδειαν των ... ά vωτέρων
των. Ποος τοΟτο, ή «Πνεμματικη
'1 εραpχία τοΟ Πλανήτου μας'>) eκa:μεν
έπίκ
, λησιv είς τον <<Ήλιακον Λόyον"J>,
<<1rαρεχώρησε ταύ
ό ότrοίος •και
την» ...
Αί όμιιλίαι των ΦΚοσμ1,κωv 'Υ
πάρξεων>> χαρακτηοίζονται 'ίσης ση
μασίας μέ την •διάσπασιv τ,οΟ ά τό
μοu και την κατασ,κεuην των πu
ραύιλων. 'Αiλλά. ψρονω δτι ό συγγρα
φεύς εΤναι λίαν σvν-rηρητικός. Διότι,
αν τά περιεχόιμενα των <<cψιιλιωv»
εΤχαv και ενα μονάχα κόκκον άληθεί
ας, θα ήταν ή ,rιο σvνταρακΤΙ'κη ά
νακάλuψις των αίώvων.
'Ερεθίζεται ή Π',pιέργειά σας.
'Εννοώ. Και 1rρ,06αίνω σε σuvοπτι
τωv.. . τrαροξυσμων
κή εκθεση
παραιληρήματος:
Ό «Κύριος τοΟ κόσμοu� άψίχ,θη
στη Γη μας περίπου προ 4.50 0.000
Ιέτων, άψοΟ προηyοι.•μέvως ε1στειιλε
την ,έι< 30 -άτόμων άποτελοvμένην
σωματοφυ<λακήν τοu. Και άiνεχώρη
σεv, έπιστρέψων είς την δάσιν τοu,
την 2lηv Ίανοuαρί,οu 1956. Κατα
την άναχώρησίν τοu επαιξαν μουσι
κές, 1άνέμισαν σημαί'ες και τά τοι
Δεν
αΟτα. ΊΑπο ποΟ άνεχώοησεν:
α�l.'αψέρεται. Ι\,ε τί άνεχώρησε: Με
«οχη,μα αίθερικης ϋt-ης», τ ο δποΊον,
μάλιστα, κατεσκεύασαν γήΊνοι <<πι
στοί». Σε τrοιό έρyοστάσιο, δεν ά
ναψέ.ρ,ετ_αι . Κ•αι εύιλόγως . Άτrοκαιλύ
πτονται τέτοι α ,μvστι·«ά;
uολαι αί προσωπι'Κότητες, που
·άνεψέρSη.σαν ,άνωτέοω, εχοuν πλέον
έγ,ω-rασταθη σε διάφορες -rοτrοθεσί
ες, με είδικη άποσ-τ�ολή. 'Εκείνο πού
εχει γιά μας τούς UΕλιλη,..ες ίδιαί
τερη σηιμασία, εΤναι δτι στην Κρή
τη έγκατεστόlθησαν άπό τινων έτων
ό 'Απόστολος ΠαΟλος έπίσης και
Μάλιστα,
,ή.. . ,Παλλάς Άθηνα !
αύτη ή κvρία έvεψανίσθη τελευταί
ως, παρέα και με τόv. .. Πvθαγό
ραν, ,;το δε πολύ ... σέξ. Χρuσό-
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ξrο& μαλλιά, με ,κωτσον, στηριζer
μεν0rv δια ταινίας έκ φύλλων κισσου .ι
Κάπου είς νότιον Γαλλίαν έ:νεφα
vί<Π!η ό vο,μηpος, ό όποϊος περιέ
γpαψε τα βάσανά του ώς 6οσκου,
διατρεq,ομένου άποκλειστικως με
γιδόγαλο, ,έληες καi χόpτα της γης.
Ένεψανί<Πlη ι<αi ό Χριστός, δώ
σας ... όιμιιλίαν (την 27ην Σεπτεμ
βρίου 1954) καλwας ΤΌUς άνθρώ
πους να προετοιμασeουν δια τι\ν έ:
πικ�ειμένην... ΠΟρ€ίαν του Γαιλαξίου !
'Επίσης τον 'Ιούλιον του 1959
έδωσε «όμιιλί= καi ό 'Αρχάγγελος
Μιχαήλ_ ό όποϊος είΚΌ:;με την τρο,με
ρό:ν άποκάλυψιν, δτι ή Γη μας έSτ]
μιοv,ργή{)η άpχικως μόνον δια 4 χι
λιάδες έ-κατομμύρια ψυχων, άλλα έ:
γεννή.θησαv πε,ρισσότεραι ψvχαi «όρ
φαvαi» ,καi τό πλεόνασι-ια αύτο έ
πiJφφε . . . κάμψιν του άξονος της
,Γης ικαi άπιΜ;�ιαν -rου εύκpάτου κλί
•ματος. �Ετσι, δηλαδή, έξηγεϊται ,Ί
άφόpnτη ζέστη, rή όποία μερικους
τους χτυτl'�ι κατακούτελα!
Ό συγγpαψευς χρησιμοποιεϊ κα
θαρεύουσα τύπου
<<πρασινισμένης
6ελάδας�, πpdδίδεται ομως έξ <Χύ
της ώς μετρ
, ίων yρα1μματικων γνώ
σεων, παρό: την προσπά!Θιειάν του
νό: ψανη ώς «λόγιος». Άψιφώνει το
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6ι6ιλίο του «τ6 άγνώστ(ι) γv.uΊιζί�>.:
σ).λό: ιή δοτικη Q<λίσις άποδεικνύέ-· ·
ται άλισθηρη ο-τη συνiχεια, · ό-κχν-,
μας πληρΟφΟpεϊ τί πφϊ:έχοιιν αί έ_:,
πιστολαι «lν -rοις έ.Π'Οlμέναις σ ε λ t- '
δ ε σ ι».
Μερι'Κό: άJκόμη άπο ,:τcc:
σrραyyαλίc,,ματα της γρcφμ ατικης:'
Ή_ άνάγκη συνεπάγεται μ ε την_ προ
αγωγήν του άvθρώπου ... άνα,φιορικώς:
μ ι α ς πpοσωπικης πείρας... άδια�
ψοροuντες τ ό: ς άμφιοολίας... έτr\- .
κιληθητε ήμων... :,cpηζ-όμεθα άέ,pος..• '
Τό 6ι6λίο αύrό, για ινά τειλιειώ
νοuμε, εΤναι περισσότερο αξιολύπη
το, παpό: διασ,κεδαστιικό. Καi γι�
αύτον που το έγραψε >Και γιά έ:,κ,εί-'
νους_ που θα πέισοuν θύματά τοu,' .
τυχόν... Δείχνει
,μποοεϊ
κα-
ταντήση δποιος άσυλλόγιστα άφή-' ·
νει ν' άπcσλιλοτριωθη ή λογική του,'
παραδι�όμενος στις «'Κ'ΟσμΙΙΙ(ες
θεντίες-,, του τvχάρπασ-rοv πνει:ι,ιιατι.:
c,,μou. 'Εκτός, άν ό pυγγpαφευς eέ.:..
�ησε
άνταγω..ιιueη τον Ταρζαν ·
,καi τον Μασίστα, άλλα θα επρΈ-π-ε'
να τοποθετήση δίπλα στον «Κύριο
τοu Κόσμου» ποιλλες τέτοιες ψαντα-.
στ111<ες «ύπάιpξ,εις», δχι να άτrοτο�
μήση να διασύpι;�, με θρασύτητα 1$;
πρόσωπα σεοαστα
σvγχώρητη,
στους Αίωνες.

που

ινα

αv-

να

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ •

, ,. ,

Είναι έπιτακτικη ή άνάγκη μιας κοσμοπολιτικής διδασκαλίας ,, .
που θιi άπηυθύνετο στους λαους κάθε φυλης, κάθε εθνους καί χ�θε..,
πίστεως. 'Εδικαιολογείτο στο παρελθδν νιi εχωμe διάφορες θρψ;κετ-',
ες γιιi διάφορες άπομονωμένες δμάδες, άλλα τώρα που δλες οί φ4λες �αί δλε� οί εθνότητες άναμιγνύονται, χρεια:ζ6μαστε ενcχ μήνυμα; ·
,
ίκανο να ένωση δλη την άνθρωπότητα καt νιi άποκαλύφη τη.ν άληθι- ,
· · '
ΥΥ) &ξία της κάθε διαφοράς.
Ν. Σρt Ράμ
,
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Πρός τήν πρώτη θρησκευτική
� συνάντηση 'Α νατολης-Δύσεως
Μει.ά τ·ην Π,α•1•01? -θ6010,ξοr1 Διά
σχιsψι•ν τη, Ρόοου, , ·η όπ,ο,ία. έχ·ηι?ύ
χ-θη Κα,τ' rηzηv ύπέ?ι ((Χαταλλ«�
γης μ ..τά των εξω», ητ-οι έπαφης
- μ;ειτ,:χ.ξύ Άν:χ.,ιο!λιιχ,η,, 'Ο?,-θ,σοός<J•U
'Ε1',κληcrίας κ,αί Ρ,ωμJ
, α t'CI χ,:χ.-θ<Jιλικ ης,
ηος τον τε,λικιό σΚΟ'ΠΟ τ'τγς έ.vώσιε
ως ο.λων τω,1 Χ?·ι,στ·ι,α-ιιΥ.ωv Έχ
χλη•σ�ιω
, ν, ό Οίχι�,υ,μιεvικiός Π αηι
ά.pιχ ης χ • ' λ.,θιηιv α,γό,p ας, ό ό ,rο'ίο, ,ς
·ε·Ϊχs κιαί τη·v "Π"9ωτ<Jοο,u,λί.α.. τη; Διια
σκέψεως της Ρόο,ο•υ, έοή,λωσε.ν -ί5τι
έάν ·η Ρώψη ά.πεοέχ.ε-τ.οι τη'ι <�έπί
Υcrοις 3,?ιοις» εναι?ξιν «οια·λόγ:ου»
!J.o."t"(XJζU τω'Ι 'Εχχ,λη
ι crι•ων, αύτ·η ,9.ά
1Jτ0ι ή π9ώτ·η έπf, σ·ημ.ο,ς συζ·ήτη,σ�ις
άιπό της έπ,�zης τ,οϋ
, Σzίσματο,ς
του lτ,ο,υς 1054. Π,οο, c, rέ-θ!ε•cr εν ο'ι'ι
J;u οΠΙ?•ό-θυ}Ι,•Ο!ς νά σ'�vα,ιτη>θη
τόν Πά.π,�ν -τη.;< Ρώμ.η;, όπ-:;,rεο·ή
πιο,rιε. χα1ί όπιοιυ&-ή.ποτε. ·
'_Υπό τό πvευμα αύ'ι'ό κ,α\ μέ την
· εύ�αι:•?'ί-α- τη,ς ,ά.γγ;λ,θ.ειί crη ς έπισιχέ
ψεως τοιυ π ά1t1:t1 π σ.ύλιου C>ο,υ =ην
- ισvriνη
1ιά τό ΠΙ?'οσχύνημα
Π,α.λα.
τJώ,ι Άγιίων Τόπων ( ,9.ά είναι ·η
πp- ιώτη ά.πό 159 έτωv lξο-δος Π,ον
τ�ψηχ'(Jις ά.πό ·,ην Ί τ�λiια:), ό Oί
XIQJU!J)Sl'l(Κός Π,ατριάv,ιχηι; χ. 'Α>θη 
-νσιγόιp�ας έ1ψό-τ:ει-νε τήγ . σύγκιλ 11σw
<ι�ιΦσχέψε(ι)!; ΧΙΟ�·υφής» τω·ι ά?Χ τ,-

μ.s

'Ε,χχλη
σ'tων.
Σzιε.τ,ιιχά μέ τ·ηv ίσ-;οpικη σ.υτη
π,pότ,mι, 1t1οιυ οιε.τ·υ.πώ-θ·η κατά τ·η,,
aιάi?'χ,εοι•:χ.ν ,9,?ησχεuτιχης λειτο,u,p
γί:χ.ς, τηv 6ην Δεχ,εμb>?ί,ου, έξε&ό
,9.,η ά.πό τό Πατ,;ια?χείο•v τό ά.χό
),0ιU'-θΙ01'1 αΨΧ,ΧιΟ•ι,�ω,9. έ 'Ι·:
«Ή Αύτ�οΟ Θειοτάτη Παvαyιότης
δ Οίιωυμεvι,κος ,Πατριάρχης κ. 'Αθη
ναγόρας, χοροστατώιν έν τί;, παινη
γuρ ;ζ,οντι ίστοριικί;, vαί;, του Άyίου
Νικο�άοu Τζι6αιλίου, σήμε,ροv την
'ΤΙ\ρωίαv 6ην τρέχοντ,ος, ιέν μέσeι> πu
κΙΑΟΟ έ,κκλησιάσιματος, εξήγγειλε yη
,θοσύνως την εϊδησιv της μεταβάσεως
της ΑύτοΟ Άyιότητος Τ'Ου Πάπα
Ρώμ,ης Παύλου του ΣΤ' είς Ίερο
σάλvμα και ιμετα ιθεριμης συ-y,κιvή
σεως καί 1ερο0 ένθοιισιασ,μοΟ έξηρε
τ11v Ό:Πόψασιν ταύτη,γ της ΑύτοΟ Ά
yιότητος ,&πως •έντος 'T'OU ιιτροσεχοΟς
Ίαvοuαρίοu έιιτισκειψθη τα 'Ιεροσό
λυμα κ,αί η,ρασικ,uvήση τα πάv�επτα
σικ:ηvώματα της '1 ε:ρωσύ vη ς.
»Ό Πατριάρχης &ΝΘλvσεν έν συ-
νεχείςr την στrου:δαιότητα της τοιαύ
της άπο ΘεοΟ ιέμ
· πνεοομένης άπΌψά
της
σεως του σεπ.!QU Προκαθημένοu
:
Ρ-ωμ.αιοκαθσv.-ικης '5κ,κλησίας, έτόνι
σε�ν δτι ,ερyον της Θείας -ΠRονοίας
θα ηrο έαν-ΙΕι'ΙJΙ τ� 1ερq �ι�·η:ι ΠΌ
ρeίςr του Παιr.α της Ρώμης. σuνηv-
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-τωντο έν τη Άyίςι Πόλει Σιών 'Πάν-τες οί JΊpοκαθήμενοι των 'Αγίων τοΟ
Χριστού 'Εικκ.λησιων Άνατολης και
Δύσεως και των τpιων Ό,μολογιων,
ίνα έν ,κOιl\flJ συντpιοή πνεύματος και
'θε,ρμαϊς Π1pοσωχαϊς έπί -roO ποτι
σθέvτος ύπο -rou αϊματος -roO Χριστοu Γολyοθδ: και πέριξ τοΟ Πανα
γίου και Ζωοδόχου Τάφου, όπόθεν
άνέτειλε Συγγνώμη -καί Ζωή, γονυ
-ιτετοΟντες, ις, αιvοι καi εύλ,σyημέvοι έv
-ιτvεύματι άλη�υς έvότητος όδοv
-διανοίξωσι προς δόξαν -roO όνόματος
τοΟ ΚυpίουΉμωv 'Ιησού Χριστου έπ'
άγ0!8� σvμπάση ς της άνθρωπότητος
t<αί δ,α μίαν πε;ραιτέρω άποκατά
στασιv έv παντi ,κατά το θέιλημα
ΑίιτοΟ>ι.
τι:,.υ Οίχουμ,ε-ΙtΧΙΟ<υ
Τό ψrινυμ-χ
Π Χτ ? �ά,? zου Πι?Οιε.Χάλιs:σε μfγ1.. έ·ν()ι�:pέ. ?Ο'J σ' Qι)�QV -τόν ιχ.bσμιο.
Λiiz1�·t στιγ�/ή:;, οεν 1�Π� ιχ_<J1υ;J
t
,
10'k ?1)1:P:J.?tε; πε?t της ε 
α.σφ,:χ.λει;
-χτ:χ.σι..ω;, :,rη,ι hπio,:'Xv -θά. Π?'?.σλά.bη
·η •σ1U'Ι:χrι'τη-trι; τώ•ι r11zηγωy X?t
(HtΦltXUJ'I 'Εχχλ·ησιώ-ι. 'Ως 7t1?Ος
,·η•ι Έ1:ι.χ)Ι·φί·:χ.'Ι τη; 'Ελιλά.οος, -έv
συν.�zεί� της έ-πιφcJλ,:χ.χ-;ιχης σ�τά
σ,εω;, π,ι:,υ έτ·ή?'ησ; y., -χί έ'vαvτι της
Δι:χ.σΥJiψεως τη; Ρόοιοιu, ·η Ίε�?ά.
Σύ•ι,;;,οο; σ.πι:φυγε νά λά,f'ι·η οiwδή
π�οτε άπό φ:χ.σ�·ι. μΞ τ1:1 γρ-χ:pε.ιοχφα�
έmzεf?·'ί�J.� τΎ):; iv�μiQ:-./ή:;
τ!ΧΟ"i
Π -χ<ιέγ1?:ι.,ψ:,υ π,?,c,τ:χ.J'εω;» τ�ίί
'
t

-Ζ?!�?zε��υ.

'Ε•ι συ•ιεzε·ί� ·η Ί1ε?ά �ύνο,δ.ος
4f7UνΤ,λ� Ξ ε!;
εχ τ1;ιJτον ,συνεδ,? ία.
σι•ι, τ·η,1 1G·,ϊι Δεχ ψJί> :; ί,ου_ Y '1.Toot't'I
:_
,
τ·ηλεΥ
, ?α;νιχου JJ.·r,•ιυ;.ι.-χτ>ο; του ll,:x.; όπ,ο;ο;,
+τ;,�i ?z·�υ Ί\/:J-,1,.,J-zyό�-:ι�
α9 �νο; με'J εγ-;ωΟ"τ,οπο�ουισε οτι
'() Πi-π1;, Οι' έκτiκτου ό-π�εισταλ\
'
,
ι.ι-εΊr,υ του. α
, -π·η,ιτ·r1 GΙε στ·ην πφοτ1.σ·η 'Πεfι ιι1iU-V1.'fτ·fι σΞω;
Q).ιι.ιV τώ"J
ά?;ι:rιγώ·ι 'ΕχΥJλ·φιώ•ι
Ά-ι1.τ,ολης
χΙ1ί Δύσεως, οτι :χ.ύτ·η -θά. .l,ηι σ.
'Ιi:p�Χ'η;,, λόγψ τ?ϋ Ί.?ΟΎιχώς ΠΙε
{ιtW?tσμi•t<)·U ΥJ'Χί «1t'?ΟσΥ.ιU\/'fJ�Ι.1.τtl:ι.,οιυ
zαρ:χ.χ,τrι?Ος» 't1.ζtΟί�υ 't'OO: Π'ΟU ,9..ά,
.,

'

•

\

'

\

Ι

ff

-

I

. . ..�".

't"αι'�
έ-πέτ?-SΠε μόνοιv συvά.ν-ηση
ζη-
ί)ύο rJ.17.. ηyώr-ι' ά.φ έτsρ,c.υ
του�.. ό Π ατ?t άι?χης τη,, «"ΙΝΜό
τιμJοιν γνώμη ν)) -της «ά.γ �της χια.1
, Χ:Χ.?{ότη--;ο,ς» 't'ΟΪ>
ιπ,ε?tσ!ϊΟΟUΟιχισ't'(}υ JJ:Χ.
'Αr.1.ι,ο,Π't!Ι'Χ1όπιο,υ
'4-rr,ιων.
Ή άπά.vτησι; της Έ)J.η,νικης
'ffix.xλ-r,σf1.; ύπη?ςε μι-χ. νsα ύ10&Χ
φυyή. Θα. ειw,��πε, ά..π-ηντησε, να.
, της 'Ε�ικλ• 'η
έ.?ωτ·η-θη ·η 'Ι, εφ?z_ ί:χ.
σί-χ; τη, Έλλ,άiοιο;, άλλά. οέν είν., α.1
δυο;ατη ή σύγ:ι.λησίς τη;
έγΧια.ί
- p=ε νά. έ.?ω
?ως, α.)ιλω; τε -θά. επ
τηθ-ο,ϋ-ι χ..αι :χ.ί σ..λλι:χ.ι 'Ο? -θό-οιοξοι
'Ε:ι.χιλ·ησ,�:χ.ι χ..λ.π., ικ.λ.π.
, τ-σ.
Ή ά.rόφι-χσι; ,α.ύτ-η έ.λήφ-θ·η ,κα.
συ-;εο?ί1..σιν της Συνόοου (ψό.λις 6!ν
σ.πι1ψι·ί�», Π:χJ?όντων "t"Ο,ϋ ημίσειος
τώ-v με�λών α�η; ( 6 έι:ι. τώr-ι 12
Μητ?'οπολιτω'ι) :ι.-χί τοϋ 'Λ?χι·επι-.,
σ:ι.bπ-ου.
Κ:χ.τ� ο·ιw,ο.σι�γ?'Χ(;?tΥJ� ζ πληρ�
, ο;, &?ψ.Uς
ψο,?ίε;, ό 'Λ?ztειπί,σΥ.ιοπ
χ,:χ.ί qJJε ((υφο,; άιποιχ:χ.λύψ.Jω;1>, ύ.π<ε
ιστ·rι?ιlξε: &τι, ΟΠ't,σ·θ-ε�Ι της φ�λ[ια,ς
ιrη; Κ-χ-θολιχη; Έχχιλησί-χς χφύ
πτε"t1:χ.ι � &όλι�ς. Πιpοιrι:-S.εσιz, οτι ό
Πσ."11':Χ.ζ ((:ι.άτι αλλ,ο i'ΠtόtώHt. ,π,οιι,
,θ.ά, y.,1, τ-αλ·ήξ ·,: ·είς f'ιi ? o; τη: 'Ορ 
-θ.ο.ί>αξί:χ.ς» χ' έΥ,:χιΑJειrε τ,ο,υς συ�ο,&ι
τ·ην εγχ?ι,σιν
Χ•'>ύς 'Ιά 17.?'Ψιyθ,ο,ίίν
ιτ'ης σ'U'�'Χvτ·rρεως, διότι α.λλως -θ,α,
κλοrιι,σ-θη το χϋ.? �; τη; Ό ?-θιοι&ο
ξlα;.
Τά-ς γvώιμ-χς wϋ 'Α?ztεπιιτχό7t'ΟΙU
έιπεχ,ρ,ό-τησχv ΥJ:χ.ί <.ί ί Μ ·ητ,? o'lt'oλίτtα.ι
ΊΟ
ΦλωφίΨης :ι.:χιί Ναυ111:χ.:ι.ιτία.ς.
Τ?ίχκης ύπεστ·ή?tζ·Ε�Ι οτι το ,θ..φσ.
ιεfν:>:ι ,σ,οιb:χJ?ό'ι Υ.ι:χ.ί Π?ι:π.ε.ι νά. έ7t'ιλ!·,ι,
φ-θη αύwϋ ·η 'Ιε?:Χ.?χί11..
Ό Μ·ητ?•ο=λίτ·η; Γ?εί>ενωιν Χ,ρ·Ι)
σό,ιrτ,ψος - �.ο,,�:�ιδι•:ι.·η έξ:χJ.ρ,εαις
ε, f-πεv οτι ·η Σύνοιοο; δέ•ι π.pΘ'Π'ΘΙ
vά. ά..?η-θ'η τ-τrι ,συγχ•:χ.τσ.-θεσ·ή της,
έφ' οσ,οrι JJ,σ.λ�στ�α, ώς σ.νε:Ρέρ'ι9η ύ
ιΠΟ των Βιευ-θυ')των τ,οiί i;-π.ο,Ι)ρyε-�
ου
'Εξωτε?tιΚ'u>'Ι, CΥ.ί ι&,Χλα.ι '�
.y�),ησ!αι ε!νιαι σ, �φ(J)Ι'/Ο<Ι κ.' έτ6ν.ι

8-ε

,_,

.'.
ΙΛΙ.ΣΟΣ
111ιν ,3,.ι κι•1011ν1ε!)εt ν' άπομ.,0νωιθη
-c<·α.ί rπά.λι"Ι ·η Έλλ·rινιχ.η Έκχ.λησία
,, ...&.πό την λ•οι,π·ην '0?-θ,οοο,ξίαν. Πα
.ιpαιλλή,λως, εΤιπ
• εν iπίσ·η;, οτι, ώ;
ει
ε
ι,
•
·,π, ιrτ- ύ , ,b Π M'?t:t?Ί.'f\; εΙ-ιαι α.ξι
, ί,.;, γνώ-.ι;ς -�γlτης τη; 'Ο ?-θ,,ο,ο-οξ
-στ�; των 1ψχ,γμά.των χ.•αί οέ•ι -θ,ά
'-έδέ:t;ε-τ10 Π'Οtτε νά πα?'ίο-n τά, έ-πιτια
- -γα.ς τ-ών Ίεφ,ών Κα•ιόνων.
Ή •π,ρότ,α.σις το, ,ϋ Γ?ιάενiί)'Ι, -r,συ
μό-1ο, υ, ώς λέγ,01υ•1 οί -θ,,Ξ,Ολ,ο,γικοί κ1ύ
α.lΑJΙ)ι' 'Π'<J,υ είοε·ν ό?ι-θ,.ώ; τίι -θέμα,
j'
'8έν ,έγέν.-τιο δεκτή, οιότι ο1 ύπό
λιοι•Π•Ι)� Μ·f'Ιτρο,π•ο,λίτα.ι 'Αιλ1.�'Χ.'ΙΟ?ΟUm,ό,λ,ε,ως, Φλω?ίη;.
Ναυπα.κτία.ς,
έ?έz.-θ·η·ιrαιι
'Τψί•κχ. ης κ.αί Λήμ.ν·ο•υ
,τα.ς �πιφυλιά.ξ,ε.ις τσϋ 'Α?χιε1πισΚ1ό...
r,
τ
τπ:ο,υ,

.

t
!.·
'
•.,

..

ο ο-π10 ι101;� οπω; ει·Π1Cι1ν, «γνω1

�·!•ζ,ει κια λώς τά ,πρ1:ιγμ.1ατα» χ αί οι
;iiΌε τον οάλο, ,ν τ'ΟU π άιπα, τον ό
·1Jt10,ίσοι ό παγχ.10,σμίως άνεγνω?ισμέ
-v,ο; ώ; ·ηγ
Π ατρι:t?z.·η; Ά
�τ·η;
χ αί
�-rr11-γlηα.; <<οεν ά,,ιιτ,.λ-ήφ-θη
'
�'
' 'Ο n �
?'Ι,;'Ο•ο-ο{\ ''λιει• �α. :t'Χ.?•αο�σ·η την
��
.ςι:χιν ει,ς το-ι Π α.π:χ.ν».
Ό ιχ.ιυgε?Ψlj't'tχ.ος έπίηο•πο,ς
χ..
.,Αλι•!',ι•ζα-τιος, χ.1.τέgα.λ. χω?ίς έπι
"tlυχίια.ν, rnψοσ,πά,-θ,,ε,ι,α νά ιπ,.fσ·η 'C•Ους
<Ο'ο\)'/ΙΟ,ΟtΧ.•Ούς, Ιατ,ι ΟεV εύστ·α-θGU'/ Ο• ,ί
, ϋ 'Α?z.ιε•πισ:κόΠ'οu.
:φό,g,,ι το,
Κα-rό·π-ι,ν 1ολω'Ι .αύτων το ηξίοι .'t'OU
ll•αύλοιυ 't'Οϋ �Τ' ·9-ά άπιοτ.λέση ά
συ,;�vίτ·ή1trεώ; 't'OU
"Πιλώ; εύχ1���fα
'Α-θηναγόρ,α,
τον Πατ?ιά.?z.η
ο
ιχ.
χω?ίς
ν
ιλο
α-θα?
?
ς
τ
ιώ
κι
φ ,φ ' , η, ή,
111ά �ι,ε<ξαχ
, -θη χ.αι:.ι.;,u.'ί:ι συζήτ-rισις.

tJ.ε

}

\

,.

Ή�gαι.α καί ή ά.wλη έ.πα.φ·� -cων
�ύο άρχ·ιιγώ01 'Εκκ
, ·λησιων -θ,.ά &χη
,σηJ,α.σ!,α για τις μειλλοΝτικε� έξε
).'!1;,ε,ις.
Δεκφ.
Ή ιι.Μεσ�ημb?!'Ιη»
(9
�? !10,υ) Ο<! α. κ•υ,?,f,ο,υ αρ-θ?ου έξεφ,?ά
'fJ\θ η 81?,:υ..ύ.τ:χ.τα. οι' 1.
, ύτην την άψ
νη-cικην ισιτ-άσ,ψ.
Ν
« Εχουν έπανει·λημιμένως ικαi έπi
"!Ταλλων θεμά.ων άπογοητε001ει πι
. �,ρως την ικοινην γ,νώμην - γράψει

'.

�·
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- ο1 "Ελιληνες Ί εράp,χαι. Κ α 1 έc'xv
δέ.v ητο ,όσιον βαθu και τόσον άκ
ιμ,αίον - δπως Π'pάyματι διατηρεί
ται, έ,ξ ίστοpικων ικαι l!JUΙΧ'Ολοyιι<ωV
αίτίων - ,ό θρησικευτικόν συναίσθη
μα είς τον λαόν. ή διάστασις μεταξu
και ΤΙΟU πιλη,ρώματός
Ί6κκ1λησίας
,ης '6ό: καθίστατο, ,με άποκλ,.:ιστι
ι<ην εύθίινην της πρώτης, άyεψίιρω
,ος. ιΕ11.<α1 ϊ,σως 6λι6ερόν vc'x λέγεται
άλλ' εΤναι γεγονός δτι δ ιλαός έξαν
,λεί' τηy έπιείκ
ι ειάν ,ου ,καi την συγ
γνώμην ,ου άπέναντι άτιοπημάτων,
άδυιαμιων, σψαιλμά.c..w (συχνό: δε
ικ•αi γνησίων άμαρτηιμά.ωv)
,ων
πvευματιικων του ιήyε,ων, έν� ο1 ,ε
λευταίοι έμψανίζσνται, ικά:θε ,όσον,
ιέκπληκτικως ·άδιάψοροι, &ν μη έχθρι
κοί. προς τό λαϊκόv αίσθημα και
,άς πραγ,ματικάς, -τάς σLΙΥ')(:ρόνοuς
άνάγκας τω,y πισ,ων.
»Μακρύς, όχληρός και βιλCΧ'Πηκός
,διό: τό κύρος ,ης '6κ,κλησίας, σλλό:
•καi άvτιΠ'α,θ,ητι,κός διc'χ τους εύσε6
• εί'ς
θά ητο ό κατάλογος ,ών πλέον προ
σψάτων b(δηλώσεων 'ένός άπαραδέ
κτοu διό: την έποχήν μας βιιζαντtl\/Ι
σμου ( ίrπό την ικpατήσαΟ'αν δuσφη
,μιστικην σημασίαν του δpου). rε
νικη δμως εΤναι. δυστυχώς, ή πιε
ποίθησις, έδpαιοιιμέινη και είς τό:
Κ' α,ώτερα στρώματα ,ου ιλαου, δη
πιρω-τίστως τό προσωπικόν η τό οί
ονεi ·<dιπαγγ&ψατικόν�, ,ων σuιμφέ
ρον έπι-διώκοuν νά θεραπεύcrοuν οι
ίεράρχαι δταν συνέρχωνται είς σω
ιμα-ένω ι5χουν νό: έκπληρ
, ώcrοuν ύ
ψηλοτάτην άποστοιλήν.
»Τό:ς πι,κράς αύτάς σκέψεις
σννεχί/',!ει ή ,έψημερίς - Κ'αθιστ& έ
rιτικαιρο-τέρας η ίrποδηλ,ουμένη άν
τίδρασις ,ης �Ελληvιικης Έ1κικιλησί
ας είς την πρό,ασιl\/ ,ου Οίικοιιμενι
κου Πcr,,ριαρ�εί,οιι. ΕΤναι λαμπρόν
είς 1διατίιπωσιν ικαi συγκινητιικόν είς
πνεCιμα τό πατρι·αρχι•κόν ,μήνυμα,
δπως Θςε;πέιμφθη άπό τον μικpόίΙΙ,
ίστορικόν ναόν τοu Άγ. Νικολάου
,ης ΒασιλίSος ·Πό;λ,:ως. Καi μέ ι<C"
,άνυξιν καi μέ: σκιρτήματα έλπίδων,
,ο ηκου<rοιν οί όρ9όδοξοι Χριστια
νοί - οί όπιοι-οι βεβαίως δεν αί
σθάνονται δτι πρσδίδουν ,ην πί-

,.
στι,y των, CXV δεν eμφοροuvται άπο
τον ψανατιο,μον τοίi 1 lou αlώνος,
κατα τον δ,rοίΌν έ;,π,η>λθε το σχί
σμα. α Οταv ή εμπειρία της άΙΛθρω
πότη τος εχη �διέλθει άπο τόσον αΤ
μα, τόσα μίση, τόσην πα:ραψροσύ
νην καi tντος μιας καi •μόνης yε
νεας, δια να κατα�λήξη είς την στερ
ράν άπόφασιν 15τι τίποτε δέν εΤναι
περισσότε.ρον ζωτιικόν,
,τ,ερισσότερον ,έποικοδομητικόν, περισσότερον

άληθες καi ώραΊον άπο την κατά

κτησιν καi την διατήρησιν της είρή

ι,ιης, κ<rrα11τα και ικωμι0<ΟV VCX έJπι

Ι)(!ειρηται ή ύΠΌδαύλισις

έσύεσμέ

Ι(ων παθών η ή συμμαχία με το πα
ρ&-θόν».

Καi ιή έψημερiς καταλήγει ώς έ
ξης: <<Την μ
, αλλοv κωμικην αύτην

στάσιν ψαίvεται να άποιφvσταλλώ
νη_ δια μίαν άκό•μη φοράν, μία οχι

εύκαταφρόνητος μερiς (καi ϊσως ή

άρμοδιωτέρ�)

της έlκκλησιαστικης

μας ήγεσίας. Με �διαφόρους αίτι-ο

λοyίας - ιδογματικάς_ ινσμικάς, δι

οιικητικάς. Με διαφόρους tπιδιώξεις

-- παQελκύσ�εις, άνCΧ!6οrλάς, άπεραιν

τολογίας. Οίιδεiς άσφα�λώς uΕλλην

θα ηθελε νά 'l'Τέση 6ορα ξένων ιπρο

σηλuτισμών _ ',Α,i);λά - καi έκεί έκ

δηλοίiται ή ·μuωπάζοuσα
διάθεσις
- ούδεiς Όλην ψο6είται δτι εΤ

vαι δwατοv να ίιποστη παρόμοιον
πνεvματικον έ,ψαuλισ�μόν.

UΟλοι ,5.

rμως θα ήθελον ή άνταπόκρισις
Έλλην ικης Όρeοδόξου

της

'Εκκλησίας

,είς ΤΟ πατριαρχικον ,μήνυμα να ιέ.

στέκετο είς το ϊδιον ϋψος, την ίδί

αv θέρ-μηv αίcπJ,η,μάτων καi προ παν
τοϊ είς την'' ίδίQίν στάθμην είλι,κρι

νείας ώς προς την άναζήτησιν της
ένότητος

...�

:--.. l� � .
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τοίi χριστια�νισμ•οv,

ή ό

-ποία, &ν ήδύvατο να έπιτευχθi\, θα.
irro το λαμπρότεpον καi rπολυτιμό

τ-ερrον έπί-rευγμα των ήμερων μας>.

�,

�...

«ΠΑΡΩΔΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ»

' πο το

α-

«"Ε-θιW>;» τη; 2 ·ης

π,α � :φ. �w;μιειν :
- b-?ί,;,υ
« 1Ν
φ
ΤΟ•υ :;
έχχλ η-σlfαlσ',ΙΜU;
κό�;λι;:υς
ιγ�'ΙΙ&
σχ!(;Ιλι,ά.ζε't':Χ.ι ό 't'?όπιο,:; 7\'00
το z-θ.sσι•ι&-1 μ.νημό.σιυw;ν το,ϋ Π,;ιο,έ
Ο.?ι?ου Κέ·'Ι1'�tντ-υ είς -την Μ η't'?άπ(Ι'ώ?�σμέwι. "t1IO'lttt'- ...,
.λιv. Έψάλ σαν
- :; ΚΊJοει:χις,
.. '
'.\λ':χ. κ:χ.τα
' το' .,ΊJ
CLA
91,:χ. τ�
μισυ εΙΧ.Φστ>0ιν.
Ή εύχή
ύπε? ά,1:χ.π:χιύσ�sω; το[).
;
ι
ό
άΠ'σrθ.,r ντο• :Χ (!ΠJ?έ,9η άπ; τα 't'?(I�
π:ί?ι•'Ιt.
Ί-1 �ΞΙ?Ι>'Jαπη τ,ων υμιν ωv sγέrν•εr,;ο•,.
ώ; ί,u..ά; έπλ1 "ΤJ?'�·q,όfιι1σ:ιιv-,
δι•ότι ό
Π ?Ι()Ιεοl?·�·; Κέrινεντυ ύπη,?•!;ε Κ:χ.ιθο�
λικός. Τοi>τ-ο, ώ; π,:χ?':χ.τη?είτ:χ.ι ύ-
πΟ �?χιc.?έων,
δεν ε.fινι-χι ό?-θ-ό��
'
ι-.. '
'
'
�
'
('ο,'
ί
οιι,τ,ι α.ψ
€1'/ος οεν ητο μυ,στΊJ?ι,σ,,
r
-ro !J,l'i'fJ\JJOσιn� κ:χ.ι ηο υνατο ν:χ. γι-.,"
ΨΙ} αr�ω. Πε?ΙΚΟΙΠ'ης, άΗσ. κ:χ.ί διότ�
μ-ετ,7Jξύ τοων δύ,')( Έ,χκλ·ησ ,ιων, ·'Ο?
-θ-ο,&όξ,οrυ ;ι�χ.ί ιΚαι-80),ιχης, ύπ�?Χ.&ri'
'
r,
'
'
'
αν:χ. γνωτ,�,::χ.υτ'Ίj σ• χ ε-σις, ωστ,ε '1
μυ,
στ·ή�1α,
,;/ίζω•ιτr:χ.� έχα.τέ.pω·θ-εν τα
(ίε:?ώσ&ν-ι;, οάιπησις κ..λ. ). Οί Υ
διοι
- ι 'Π1:ΙJ?•:χ.τ·φ,οϋ•ι, gτι b�ότ'•?'�"i ..9ά.
·ητοι rι'
ά ?�ιγyθη ό 'Α?z.·ιε;;ίσκ,σπQς
π:χι?οc.
τ·ην τέλε-σι'ν της οε·ήσε,ως,
νi τ>ε-λεισ,δ.η,
ώ:; έϊ.:χ.?=τ-t ,•?ίσ>S,η,.
«πιαφιωδία. μ'Ι"φ,J�,σ:,νο-υ».
\

Ι

\

t(',I

\

Ι

μ,α.:;_

"Ας
έ.Πι' 't'?:Χ.
• 'ΠΊJ 'Ι ά. π?•Οr σ,θ. έ
σωμ,Εl'Ι:
,χ.ι μεν ,ο,ί 'Ι,,,?ΟΟ,ι Κα-•ιόn,ι,ε,�
άπιχγ1(.ψεύ,011Ji'I τσ.ς ,8.ε�σεις ΙJΠε? «έ
't!ε-?r>ο.όt,ωη», ά.λλά
ά,.-π�γc?'ευσ,ις ,.
lχ•Η
ϊ.?Ιοrν•cιλι?Ιγcυμέν·ι, π.αλ:χ.ιόιθ,εν,
UΠΙΜτη «ά1rο&11vσ�ΜJ)σ'1"/>ι, ,'/) -συμ
�ι•οα,ζcμένη σ't)jJJε'9,0V
,
<Wτε είς '!'ΙΧ..
ti�ψέ,()Gl'l"tα. 'tOO Χι?f.'στι,αr/tιηJJΟϋ, τα!
όπ<:,ϊ;7- sί; a:Jv)..{1,� έ'Ιt'ΟΙJ�σ.ς έ!;υ'7ΠJJ?ε
τιαϋ�, •Με ε,ίς το σύγϊ,;?Ο'/0"/
�Uτ'1J't"Qf'i
-θ-?·rισ,..,ειuιτικrό,ν
πνεϋμ,α . �
"λλλlως τε, έ.άι-t έπι?όκ,ε�ιτο vσ. τ·η
;ι·η,θ.η ό Κ:χ. νών, &.ς p.ιpr έ,γίν•ετο• δ1ι\
Μ!υ ι&ε'Ι-,gσ�ι.ς, !ΧΝτi •ισ. γ�'V'fJ Υ.α...9' 3,
-τι;;ό'Π'Οiν �CI0-1 ί ε,ρ-είς συ•ι,η..9ίζου,ι οι� ..
't'αυς π,ωχοος ... Τ·ί�1 'Π<ι?-ΙΚοtw·ίrι

·η
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ιμιάv εστω στιγιμη δτι ο! θρησ�εΊες,
',σιφ
; )J�:χ�σvι είς την ι'J..υη1οι iφ-ιwr.?1&λες οί θρησ,κειες, εΤvαι πρiιv άπr'
�α, (30 ΝιGΙΞμΙt?ίο,υ) ό Ζ'�'JΙ'Ι�γ?!ι.ψ,01ς
t
δλα πίστις ,καi αισθημα καi κατό
,αύ.τηq χ. Γ. Σ1t1Ο·?ίο1·ης. Λόγφ 't"'Οίί
[
πιν θεολογία κ' έπιστήμη.
-�pιt)'tfέ\?•r>υ WΟΙΙΧιφέ?,Q''Ι'Πς, μ,ε"tΧΙφέ
Αρχισαv, ,λΙοιπeοv,
λησμοvοΟν
·.�ισ!J),rΙ χm•ωτέ?'ω όΜχιλ·Ιjρι�'Ι το σzε
�
οί, άvθpωποι το ά,pχαίο χριστιανι
.
,
?
η
•r:ιιχ.όιν z?ιcΝοιγι 'ά.φ- μ χ_:
κο πνεύμα, αίιτο rπου έγαλιούχη σε
!:
Ε1Ύαι 'Περίεργο, αλλά •και συγ
καi άvέ:θρεψε την 'ΙΤ'pώτη 'Εκ,κλ
ι ησία
τοϋ '1 ησοΟ. WΕχασαv το οάθος της
J ··χρόvως τόσο όiλη:θιvό, δτι •ακόμη και
-<rα πιο άπιλδ: •καi τά πιο άληθι,vά
οίι::rίσς καί άντελαμ16άvοvτο μόν,οv
11
ειτε rδέες είναι αίrrά,
t ,τράγιματα,
τrροσέ
το πλά,-,ος των έ, vνοιώv,
> :είτέ "διαπιστώσεις_ χάνουν σιγάφΕραy τ<'χ σύμ•οο.λα,
Κ' εφ0ασε ό
σιγα ικαi ιμέσα ιστο ΧρόΙΛΟ την άρ
σταυρος να .λατpεύεται ,eδώ κ' έκεί
, ή τους .διαύγεια, ζυμώvοvmι με
-χικ
περισσότερο άπο 'Εκείνον,
μαρ
-τiς άvάγικες ώρισμέvης τάξεως η μετύρησε άπάιvω του, κι' ιό άριθμος
�ίδος άνθρώπωv και καταλήγουν να
των προσευχών νά παίζη ,μεγαλύτε
εΤvαι κάτι το διαψορετικο άττο iκεί
ρο pόλο ιάπο την είλικ'ριvη πίστι,
νο 'Π'ΟLΙ ,ξεικ ίvησαν ,vά είναι.
που περιέ)(!εται σε μια και μόνη άπr'
αύτές. Κ' έv τ4� ,μ,ε,-,αξυ προχωροϋ
κ Α'Τrειρα τά πα,ραδείγματα. 'λλ
λα παίρνω εvα, που μ' ένδιαφέρει
σε ή 'Ιστορία, τσαJΚώθηκαιν ό ου
ζαντιvος 1κι' ό λατιvικος ικόlσ,μιος,
,στην πpοκειμέvη rπε.ρίιπτωσι: Το χρι
κόσμοι ,κ' οί δυό, άπο αίώvες Πiεθα
-στιανικο πvεΟμα, τον Χρισηαvισμο
μέvοι, καi μας •Ι<.Ιληρ
ολόκληρο,
πpοτιιμδ:τε. Ξ�κί,vησοε,
, οδότησαv, τά μί
ση των. τiς προκαταλήψεις των και
.,,-,ρiv δυο χιλιάδες χρόνια, σαν κή
τiς άδικαιαλόγητες, σή1μιερα, άvτι
_ρυyμα άγάπης �αi πανανθρώπινης
θέσεις των. ιΚαi 69έθη1κε ή χριστια
.λυτρώσεως, ποτίσ·Βηικε με το αΤμα
vι,κη 'Ανθρωπότης με δυο Χριστούς,
"'11ο0 'Ι1δρυτοΟ του και χιλιάδων όπα
εvα11 Καθολικο ,κ'
Όρθόδο§ο,
δώv, που το έχυσαν στά άμψιθέαστους όποί,ους ιηιλιθε v<'x προστε!θη
• -τρα ικαi στους σταυρους .κρεμασμέ
κ' ε.vας Διαμαρτυρόμενος άργότερα.
yοι. καί, έ,vώ προχωροΟσε θριαμοευ
-της ,μέσα στην 'Ιστορία, άρχισε ν'
�Ω, τί μεγάλη άπογοήτευσις ύπηρ
άλλάζη ,καi αυτός.
ΈΧθρος της
ξε γιά έκιείvοuς, που πίστευαν καi
<σκ, rληρότητος καi της άπανθρωπίας,
πιστεύουν στόv γ;λuικύτατο Ναζω
j<ήρυξ τρυψερότητος καi οάλσαμοv
ραίο δσα έμεσολόίοησαv άπο τό'Τ1ε
-γι<'χ την καρδιά των θνητών, άκολούκ' έξακοινοvθοϋv καi σή.μερα ! Πόση
� θησε κι' ό Χριστιανισμος την μοίπόσος όiλ!λryλοσmα
μισαλλοδοξία,
,ροιyμός, πόση �διάθεσις γιά ,τ,εριq:,ρό
' Ι)α που τοϋ έπεψύλαξαv οί άvθρω
vησι καi ίi6ρεις είς το οvcψα της
:: ,τοι. Καi !)λθεv ή ,έrποχή, πού, δυθρησ�κείας της Ά γάπης ! Ό Ναιζω
νατος πλέον ό 'ίδιος, έχρησψοΠΌίη
ραιος; �Π οιος Ναζωραίος; Θά άπο
Qε την 'ίδια σκ1ληρότητα, ,με την όστρέψη, 6έ6αια. το ολέμιμα ,άπο έ
1τοίαv κάποτε ,-,οϋ εΤχαν φερθη_ έ
κεί,vους πού, στεvοκέlψαλοι, στενό
ναντίοv των δικών του άντιιπάλων,
μυαλοι, ,;τροσκολληιμέvοι στiς άντι
i\. �ησμόvησε τά κηρύγιματα της ταθέσεις τοϋ παρ�θόvτος, δυο πrεθα
,τειvότητος καi ντύθηικε
χρυσά
μένων πλέον •κόσιμωι. εχ,ουv φέρει το
,φι κ' έπάθησ,ε �ξουσία ,κοσμική κ'
χριστιαvι•κο ,τ,vεϊιμα σε τελείαv έξου
�ανε στο οναμά 1'0U τrολέμοuς Ι<'αl
θέvωσι καi το τrd5οπτατοϋv οί ϊ,δι
•;-διωγ;μιούς. 'Ο ΧριστιαΊ,ισμός; ΝΟχι !
οι ! Κήρυγμα άγάπης; Ποιά; Ή μι
, -Οί wθρωwοι. Αίιτοi πού, δσο ιπερ
σαλιλοδοξία; �ο, πόσον μακρυα ή
J. •• οΟσαν ό κωρος ικαi τ<'χ χρόνια, άρ
σύγχρονη 'Εκκλησία -nοϋ Χ,ριστοΟ
�- :χισ,αν νά τον "'οιώθουv λιγώτερο καi
άπο την Μητέρα 'Εκικλη
6ρίσ�κιεται
καταλάοουv
·
"-'<Χ
πpοσ,ταθοϋv
νά
τον
:.
σία της Παραδόσεως! 'fuίνη,., την
,με, τους σ,υλλογισ;μους της ψυχρης
άξιαγάπητη Έκl<.lλησία, σιτοv ησαν
.111ιογιικης.
Χωρiς νά σκεψ8οϋv για
Ν

να

,rou

,rou

αν

εναν

t,

στο
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άπλοϊ οί ίεράpχαι της και αγνες οί
καpδιες των πιστω"J της. Και ίmηρ
οcεv εvας ,μόνον Χριστός, 'Εκε'ίvος
που ,μας 11<ληροδότησε την έπι τοίi
ορους όμιλίαν, '&εϊvος που εμεινεv
ό ίδιος σύμ6ολο βαιθύτατον άνθρω
πισ,μοϋ, ό Όποϊος_ άγvωστον που,
βρηκε καταφύγιον σΤΤ)ν έποχή μας.
Με ποια άφΟρμη ολ' αυτά; Με
την άψοpμη ότι δσλοψοvήθηκε εvας
μεγάλος άνθρωπος. Καi ή Ίερα Σύ
νοδος της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος
δυο μέρες σ'ι<εψτόταν, άν ετφεπε να
του ψάλη έπιμνημόσvvο· δέησι, για
τi ετvχε ό νεικρός να γεννηθη Καθολικός. Καi στην πρώτη φάσι άρ
ιvήθηκε την δέησι καi θα την άρvιω-
ταν καi την &ύ-ιτρη, άv δεν έπεvέ
ύαινε ή Κυβέρινησις. Κι' δταv εyι
vε ή δέησις πφιεκόπησαν οί ψο:λ
μοi καί τα τροιττάρια! Σά:μπως κι'
ό Χριστος έχει άvάγ,κη άπο λόγια
κυi άπτο ψράσεις_ κο.μμένες η όλό
κλη,ρες, για να 11<ρίvη \Κάποιον, που
πηγε κοντά Του καi να τον άναπαύ
ση ! ιΚαi μc;,j ψαίvεται ότι οί κομ•μέ,
t
\
'
,
νες ψρασεις και οι περιτετιμημενοι
ψαλμοι ιΚαi τα κουτσουpε1μέvα τρο
,πάρια, πιο πολυ ,μίλησαν, έκεϊ ψηλά, στον Χριστό, για έκείvους, που
τα κοvτσούpεψσ,v. Καi για κανέναν
αiλ!λοv ! Οίίτε για τον νε,κρό, που
εψυγε πιστος στό καθηκον του, 6ά
φσvτας με ΤΟ αΤμα του ίδαVΙiΚCΧ άv
θρώπινης ίσότητος, που ησαν κά
ποτε τα ί•δανικα της Μητέρας '5κ
κλησίας, της παλιδ:ς, των 'Αποστό
λων καi των άγνώv καρδιών. Καi ό
Χριστος και οί άνθρωποι εκριναv ...
Τίποτε ciJ,;λo.
«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ»
Ό Κ:ι.-�λι:ι.ός ο·φ.ο-σ:,η,?iψ?ς Χ.
(Χ ? υιrοr
Α. Β�ύ�σ!'J�:;-Ξ.-χ.ν-ι9f-χ.ς
σ�c:J.ι�,:, �μύ rΠι ; 57 , Βύ?ων) σ νε
�,
J
,
Ί..Χ?''ι -SΙ-ε;,(J.ιrτ'l.τ:ι. το•ι :ι. �-�rο,?ιο·ΙJ·Ι
r v 'Π(L�?·rισιf-χ,v κ•1.1 εi)ιΧ-?•fν1εt
Οιi 7�'ι
ά.,,J ,τ,;,.υ, τ(.if\/�a11.; 3τι ήτ,ο, &στοzος
·ή ΠΙ&?tΧ/j,Π..η τώ'Ι ϋμ"Jι,)'V, κ-χ"9�σν;.ν
1

'
....

<Cό Κέ\fι"ε<ν'!'Ι1) &εν ύΠΊ)?Q& ό'Ρι �
γα.; 'Αrrl½ω'Π'ι-σ-τη, .χ-σ.ι μlγια.ς -�
1Q1• 1:t"i'Ql'Π,O-lo; :χ.λλά χ.:ι..1 πιστ'όν -.έχ�
Ι
)
της Χι?(�τ1ι7.ν,ιχη,ς Εχχλησ'Ι.α.ς ..rτε ιχ.ϋτη λέγsτ.σ.� 'Ορ&iθiοξοc; ιε.1τε Ι{7.,θιολ1χή. vΕπ-ε-σtε·ν ώς άληθι-ν'.ος
�Ι:ωτυς ε>ίς τ�άς έπ<ά.1ξε.1ς τ-οϋ χια.,-
,θ.ή;.,οΙΨrο;, ά.γ,ωνι,σιθ.&ις 3ισιοιν ού�ε-ι�
ύ-πέ, των sύγο1ν1εσ-�?W"/ ίοο.ιν-1Χω1'/ ,.
:χ.πο τά. οιδά.γμια't"α..
φ.�τ-ι-σμ,έ-νιος
,
' σ1:χ.ς».
- 'ΕΧ'Χ/\.'η
- Χ
- τ(;υ
της
','?ισ-τ�υ
Π S?•:ι.ιτ&?ω εγ?
, :ιφε:
Ό Χι?·ισ-τι,:ι•ι,ι,σψJ;, ειίς τον ΧαJΙ�()
μ'l.ς πά.σr,(ει χω. ό Χ,ρ·ιστος ξα,ν:α,..
ι,�Ι
'
\
'
Ι
ι
'
ιυιτους
απο
�tΥ',("Υα,
στ-:χ,ιη�/Ιο-τ-7.ι,
ους τ,ο.υς :&9,-ση:ινούς. Δέν '11'7.\Jι&Ι ,
ομως, -νά άποζ·ητη, έιπί -.ω-ν ήjJ,ε
�ών μ�ς-, χάι100,ιαν 01.έ.ξοm χχί "Ια..
έπι-θι�η νά ξ.εφύγη ά.πό τά. διε-σ-μσ..
μ.ε-σ,:χιιων,ιχω-ν σΧΙΙΧΞΙ1ν,ω Π!Χ.?:Χ.81ό(!1ε- _.
ω•ι χ:ι.ί άνη,λήψ.ιω'/ χ,:ι.ί νά. έπιδιώ-- •
:ι.η νά πι;ιιc,<J<:ι.?μ,οσι-θη - μέ πινε�
ί'.?!•στι:ι.νιχ ης χι7.τ17.vιο-·ήσ,..ως )'.,σ.ι ,01υ
4
'1:Χ-λλιηη;, πi•ιτοτε οέ Π?()ς τα.ς ,έι Ίδ,?υτcυ του, Θε1,0υ
Π!'αγάς τ,ου
'
\
, ,
'
'
'
ε.ι ς τας Ο-ΊJ/J,,&?ι-νας αΊαγΧι7.ς χ�ι τα.
ΠΙ?ο�λ·ήφ:χ-τα �λιων των Ά,ιθpώ'Π'ω'V,.
σ,σχ έ-. ω,ι;
ο )ιω•ι τώ-1 Χ.?'ιστ ι :ι.ινω,ν,
οιι:ι.φ,οψ1Jr1 η διενέξε
; ωιψ
οιο.γμ'l.τιχων
,
πιr.1ύ δlέν
· εΙν-χι '11':χ,?ά Χ-7.τάλιοι'ΠΙ:ι. νοαλλων-,
0<τι?,ι;ιπ[7.ς χ:ιί ά.νιrι- λ·ήψε.ω•ι
σ;ν-θ?ώιπων' α),λωr-ι έπιοχώ•ι.
Φα.νατισμ,ο,ί, 'Πlε.ί σματα, έγωϊσμJΟΙί ,..
μ.ι>',?'Οψυχί,σ.ι, πσ,,θ.·ΙJ Χ"l.\ μ.ίση οέΝ
εiν'l.ι ΙΧΙ?ετ:ι.
• ι ιε&:ιγγιελο�αί.
1

/

ΜΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ
, ; Θw
ι χα.?�
Ό ί,ε?< ,ευς Χ. Ί-Ιλία
Π•QιυΜJς, ιέφγ�έφο-ς Λ/αιου το,υ Πα.ι--;
έτ.ιμωι?"ή-θ4'η
μ.έ.)..αι�}ι} Φι:iJ�·'Ι ? ιΙJrυ ,
15-θf1ι1,&?Ο'Ι ά.ρy!-α.01. Ώς π.?ός τ-η
:ιιί τία"Ι ,:Χ.'/ εγ'?�'Ρ'f;7Χ�"Ι ούο έχδΟ".1.α.l-
π ;,,ώτη : \Ι!}τέ.λε,ο-.�ν έπφΝ·nμόσυιw,•,
3έ·φιrι 'Π'?σς άν.ά.π,.υ-σ-1•1 τη; ψυχης
Π ?Ο1έ81?<0υ Κέιν•ι•ε'Ιτυ, Κ·α&ιλιι
τ!)Ιί,
- ν ο•ιτο,;., Δ,ε.υ-.•έ?. "·: 'ΙDψω-τιο,γιρια,.
χν
φ·ή>θι·η ,έν μέσψ χ
, -ολυμβ·ΙJτων ο! ό
m'ί-ο1 ψοψ,οοα.ν \J,�'γιό.
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''Ισως νά. ύπάι?χη α.με,σ·η σχέσιις
�leω'/ τωι-1 έχδιο7-.ων, διότι -.ό
μν'ημιόσιυ,νιο,ν ,cl(}i, Κέ'Ι'Ιιεν' τυ έ-c,ε
ι.ιsιnθ�η διά -riN "Οψ.λοιν Χε-ιμει ?ι
νώ·ν ,χο• ,λυ• μtί
· ·ιιτώ--1, τ·(>υ όπΙQίιου +ιτο
bπ-!-τψ;ο,ς 'ΠΙ?'ό,εοψJς,
'F.,ν συνεχε-ί q.
δέ έ
, -rελtσ-θ·η ά.γι,:χ.σιμfJ,; έ;;' εύχ,:χ.ι
tι! q. της έ, νά.ρ,!;.,, ω; τη; (χεψ.Ιε?J ι
νης) κ.ιολ
, υ!JJΟ"ΙJτΙΧης π�:Ι?ιόδ,ου, , μιε
τά. δ-έ -.ό,v άy11:χ.σμον ιο,ί κο,λυμοητ«ί
έ.γαύ-θηχ1:χ.ν Sιά. το μπάrΙ,Ι<J ,ο,υς.
Κ-αλ έιά.ν- ,με'Ι ·η τιμω?ί:χ. ά,ηφέ
()'ε-τκχ-1 μ,φι,vωμέινω; ε, ί:; τη•; έπι
.μ.ν-ημό,σ11JΙ'110'1 οέrησι'Ι, π,ρόχ�:ι,,:ι.ι 7vε,?ί
&ο,γμ:χ.τιχης ιr.χ'λη,?ό-τη
· το1 ς, άv:χ.ρμό
σιτιοιυ .ίς τ·η,•1 έπ•οχήν μ,:χ.ς. Έά•ι ·η
τψJω?. �.:t. ά'Ι-:χ.φt?•εται εί. ς τη'Ι φωτη
γφ,ά.φ-ryσιν, πtι?ό,χ,ειτ,, ι π·ε?, ί πιου'?ιτο:χ.
'111 χ ης ύ-πο\?Οοιλης, έπί1 σ·η; άν:χ.ρμό
Ο"t'Ο-υ είς τ·η•ν έπ·οχ
, ·ή'Ι μ:χ.ς. Είς σ7.ό
λt1Ο"i ά.,θ�ιγ,117.Ϊχ.'fjς έφ·η,μ,�?ΙlΟιο; έτ<J1νί
� οτι ·η συyχέ'1τ1?ωσις των ΚΙΟ
λλ!ΙJ,Ο'fj'tωi'Ι, άπά,1,ω'Ι lLοοένων
έ
'111ίσιης οέ μ,ειτ-rιλίχωιν, :η�ο, σιο�α?. ά,
Έγίνtε.τιο, Οέ �:νιεl. α. τW!v &.ν:υ χ υιοώ
?°'(.ι)ΙΙI τ1ειλ0, υ1 μένω.'1 άy,ια,σιμων '·είς
άιθ.λητιχιού, ς άyών,:χ.ς χ•:χ.ί τ·ου έ-&ί
μ,ο, υ τω,; Φώτ,ων, rοτrε- χ·οrλυιμt)·ητ:χ.1
π'ε•φ-rιοιυrι -στ·η' νrο',,
αΛ:χ.,σσι:χ., α.. ν>α,συ' .οΙΟ,υ;ν
ι τόι πιν τΟv � πε
�Ο1ν Στ�Uι?Ον Κ''--' χ
ι �
1
()Ι• άyου, ', Ι ώς -θέ\:ψ.α,
φέ,?οντες το
μ.αιyιό, χω,?ί, 'Ια. σι.:χ.νδ-:χ.λίζ.·,-:χ.ι κ•:χ.
ν,εί, ς.
';'·1.ΛJ'λ'α, αγι,
' :χ.σμ,οι1
'
γ1ι,1<�', Ιται
ά.ισιχlαr;ο.αrλίιστω; μό,ιrον ,ε�ίς ά-θληιτι
χ,ού, ς σ.γω'Ι:ι.ς; Καί ε, ί, ς 'Π'ά ιrης φύ
σ1εως φπορικ�ι; έπιχ•1ειο' ήσ·εις κΙ:χ. 1
λ'εισ<Ί.1:t.ς κ•:χ.ι' χ όμι,ι,α -rα . . .
Η ΕΚΚΑΗΣ ΙΑ 'ΓΗΣ ΕλλΑΔΟΣ
<οΚΟ Ι,ΜΩΜΕΝΗ» η ΖΩΣΑ

Στην ((Κ:χ.-θ·η,με?ιv, η» της 15ης
Όχ.τωb1?1i1(Jυ ό yvω.ι:τό; ,χ,οινων,t(),λό
· ευς χ. Θ. Π :χ.π•:χ.
γο; χι:ιί σ1υ'γy?·:χ.φ
χιωνσ,τα,ντί•ι,:;,υ, σέ σ. ? -θι? (> του υπο
'
--''
'
Εχκ.ληr
-ιον τ•ι'τλ (> (( '"Ι
r κ,ο.ιμωμενη
ι
σία», κ α.τ·ηγ6?-r,,crε τή,1 'Εκχλησί,α.
τη,; Έλλά.ο,ο; ώ; π�α.?ο,υισιά.ζου,σ,αrι
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�ειt,κο, νι11.. (<Χ�μά τιου1 , ά.μ..bλύ1τητο.; χι1..i
ά1t10ισιτιs:ώ,σεως», έινω <ι;ί αιλλ:χ.ι Έκ
χλ>-r,σ�ίr,-ι Πj?ΙΟ-σα,?μόζο,ντ,αι 09αστ·φίω� σιτις σιύyΪJ?<ΟVε1; έ,!;ε,λ[ξεις.
<<Κατά τό οχι πολυ μακρuνοv πα
ρελθόν - lγραψε - άψορμαί προ6,λη'ματισμου των συνειδήσεων έδη
μιοuργοΟντ,ο είς π,εριωρισμέJνον μό
vοv πΟΟ'οστοv ιμορψωμέvωv, οί όποϊ
οι ιέ,πιληροψορουvτο προνομια;κως τάς
βραδείας μάλλον μεταοολάς που ύ
φίστατο, με τήv τrρόοδοv τωv έ-τrι
στημωv, το «κοσμοείδωλοιν». Τώρα
δισεκα11ομ•μύρια ά
, νθρώπω.ν παρακο
λοuθουv καί «ύψίστανται::) τήν κατα
ι λuτιικήν κ, ατάκτησrν l'OU διαστήμα
τος, χωρις ή ελλειψις άνα!λόγοu μορ
φώσεως νά <ΧΠ'CΥΤ'Μη σο,δαρόν έμrττό
διον. Διότι αί πραγματοποιήσεις εΤ
ναι άπταί καί αίσ<θηταί είς δλοuς.
'Ώς έικ τού'Τ'ΟU, κι;
, ίσιv σuνειδήσεως
δοκι.μάζοUγ οείς τήv έπ,ο,χή.ν μας και.
οί ό:πιλοϊ άvθρωτrοι.
»Τήν ση•μασίαν του γ,εγοvότ·ος αύ
'Ι'ΟU fε)('OUV άντιληψ,Θη πλήρως α! ζω
,σαι Έκκλησίαι καί προσπαιΒοίιv, ψι
ιλοτίιμως_ άψ' ένος νά καλύψουν τάς
πνεuματικάς ά1ιηονχί·ας των CCΙ!θρώ
τrων ,με ,διαρκώς 1ά>νανεοuιμέvηv πα
νοπλίαν καί άψ' έτέροu νά δη•μιοuρ
γή,σοuν νέους γονίμοuς ιδεο,μο• υς με
τό σύvολοn; δι' 'Ολονέν μεyαιλuτέρας
«κοιvωνι,κο;οιήσεως:,) της δραστηριό
τητός τωv. Είς τήv προοτrάθεrαn; αύ
τήν τά πρωτεΊα ικατsχει άvαμψισδη
τήτως ή Καθολικη Έ,ΚJ<λησία, ή ό
ποία έπιδει,κνύει έv προκεr,μέν� α1φαν είιαισθησίαν. 'Νiλά ικαi αί Δια
•μαρτupόrμεναι ,δεv ,ίιστεροw. 'Εκεί
νη που παραμένει ά vίιποπτος και
μακαρία εΤναι ή, 'Ορθοδοξία - είς
το έλεύθεpον τμη•μα της, που διότι
εΤνο.ι έλεύθεροv εχει καi τάς 4-1εγα' λuτέρας είιθwας. /
>�Είδι,κώτεροv - συνέχιζε ό κ.
Παπακωνστ-αvτίνου - ή 'Ορθόδοξος
'Ε�κ.λησία της 'Ελλάδος π.αροuσιά
ζει άπο 1έτων τrολλων είκόνα κα.μά
τ-οu, άμοιλύτητος ικαi άποστεώσεως,
ή ότrοία τrpοκα;λε'ί άληθη άπόγνωσιν
είς τό ψωτισμένοv τμήμα τωv πι
στων ,καί αυξάνει tπικινδύνως τηv
άδιαψορίαν των UΠΜΟίπων)}.
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Ό ι.. Π :ιπ:ι.ι.ωJστ�:χ.ντ[,ι,ο.> σΝεrι-ι1S�ετ-ο ·σιιJγλεΚ�ιwέ"ίω; ε.ίς τα. ά.χό, \'
7 \
,Αο,
· υ-θι-,. Ύ, εγα� οτ,'ΥJ :
,
1. Το «ε'Ι γ'Ιωσει οι:ι1t�•:ι.ι.-θ-έ·1
'(j':!J:X.A{J. •:ι. τη; 13·η; 'Ι:ι.,;οιJ:ι.,fΌ-υ
έπηι.-ο-}ούJησ,s
1962:;, 'tO όm:ί'.<'Ι
ν:1.
«σεcσι�ό:;)), χωι?ι::: ε:ν rούτο.tς
- ση η Έχι..λrηdί:ι τη'ι
σι>�ειο·r,τQ'Π'), ι,ή
,,...
\
'
,
σ.Ψ�γι. η «:ιφιm.vισό>ω: χ:ι.ι εc.:ι"('ιισu.Οlίί.>.
2. ΤηΥ «σ�ιειη ,�ι-ηοιχ::ι•ι» π�ο;
".fJ'Ι Π·ο)ι,τε
- ι-:ι. Ό Κ:ι.τ:ιστ:ιηι.b:
Χάι�·,η; τ'ίΊ: '.!Jι.ι.λr,σι::ι,. ό ψη:;»ι
σ�ει,ς ά.πο ,-; �-ι π�ι, 1jγC·:>με·•1 ι; Bo�J-.
. )·η. ι.,:ι.τ:ι.�γι.υσ,ε το •J.ε,1θ,ετΟ'Ι των
τ:ι.πει•'ΙίΊ:
:ΛΙ ,,τ,,-οπιο,λιτω·ι ( �;-,,:ι I
σJ'Ι:ι.λλ:ιγΪ}:) ι.:ι; ι.-:ι9ώ�ιζε ,�·�σόΨ
rrx τωι•ι , έι.)ογιμω ι. γιά. ,-; fj'I σ.·ιύ
ψωσι τη: πc,ιο, η
· ι.,,: στ:χ.-θ-μ-r1 :. '.Αλ
λi ί-1 Ίε�,i Σι)νοΟο: έ.1-�fιr,.vξ,ε «tΟι-όuι>πο,.i ά.π,ε=,1γι� J:)� ά,�ν<J1Jμέν r1 •;:Χ.
!Πlλφώσ·η τ1: ι.:111: -θέ(llει: \1rr
τ:ιι
ι l)ΠΙι;ιλ,t-τ�'I, 1 1..ι '.J-:�ι-.ι.ι έt:,'J /..Ο)n,vι-.. 1:;..ε�J�
:iπό οιετι�:;,
�.%ιίΥ'Ι 11 ·,·i
,
, \.,,
-rτϊ�ι'c,τι1.ι:; Χ/Χ.! 1t'Gj>JT:-X.��t:X.
· ς� έι,ώ ι0ί
]�:Χ."iόη,ες ά.1t1χγο,?1εύcιι)ν / η-;,ε:, 'J.Ν πέ
:ρ,1•1 τ•οϋ, τ,,tιμ rrn:ι·u.
3. Δι-άι:pο.,:ι ι.:ιτ1 πε·�·tο· ο�·J:. έ.�7 ό-μεγ� 1ε;:; τ·/} ι Ο,ηt.!. 1Jσ�ότ·ητ1. σι.ά·ι
�:χ.λ� ιφ.η 'O!u γ/ Wi�·O•l} ,J.ε 'Ι:ι ·Ο υτε ,ε.ίς
)�ιι.ιο1 ύς, ειί: -τ:Χ. bπcί,7.. ά.π-οΟεικνύε' ,
- ,, ,:,,,,,
1 ι... �ιrτ,ιχ.ως οτι ειΙJ/χ.ι, w.εσω::
't"α.ι οι
:;!IJ �uέσω;' ά.--ι�ί,.Ι.ιΞ1,ΙJ! γμ.έ ιοι ο·�,. έ'1ιε�,
ίε,:χ.η:ιι,
γειω0J 'η π:χ.;:ι) ε,[ψsW(Ι
(\τι ε,ίς -τι•ι:ις μ ,,τ�ο111όλει: ά·ι&εί
-ό 1άισiφι.>1.τtχ.ώιrει?v: 1.11.ι έξ
ι ο, :γισττι-αώτtερο� νιε-πι?Ιτισu
, ό:;, Οτι π-,,λλοt μr�τr1,,οιπι0ι)ίτ1.ιι, σ�ύμπει�ιψει�όμε· ';{)ι ΟΠΙω:
σί 1 (,'ε·ιΜ�:χ.)ιι.,οί ά,?/;Ο'Ιτε,ς τοϋ ιιJε.
J έ γ 'Ιώι,ιζι�:ν
ισ,:ι.ι[ων�ο;, ο; h1t1oί()t
-τ�ά. κτfι�αιr&. τω'ι, :χ).,λ' ε.ί(llz:t�:ιττ,ι;,1
τ·:ι έ,1; ια.ύτών είσσ-ο·rιν.1τ:1 1'Ιε.λλι
r;r;ω�, εΊ,_1()<>'1 ιέγι.t.χ.ησ·η-θ-η ,,ί: τ·ην
έπισι.έ-πτονται
ΙΠΙΟω�εΟΟι.>σt:ιν.
;rα.:; mε.(ι1 ψ�εf,:; των μόνον &πι��
,του ετ<Ιύζ χ•:ι.ί οτι με., γά.λ-η &Πt.Χ?ι:ι,
ιτιiί �ιιε.f1ι..1ει1., ε, ί, ,:; -τ-0: έι..κ.λ·ησιι�σ'τι
Ο'ιχ,σ.ιcrτ·ή?ι,:, τα. όποτα. οεν ά..π(),1
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τελιdϋ'Ι �,�:ωα."J· έ ύησ"ΙJ·
, λλι:ι. πειrH-G"Γ/1-rtw
4. 'Ω.�ι�έ-,-:ι. σ.
ηλθα"J τ...λs;υτ>il.ως v άdsl-{
ζ•W',Ι 3τ-ι «·ή Οι�[χΎ)σι: της Ε)χ;
χ•λησt:ι; της Έλλlιοο:; 'J'τl&;)_δi 'ΜΙ
χ,J; σ-τσιχε,ιώοους, ε:στω, &εξιό-τ-ηι
w:: r.< 111.l 10-τiι χ�τέχ.sτ�t
tJ.•πb ά.
σι>)"f.ιοο<ήτως μισ:ι.λλόοi()ξ,ο,ν ν�uρι
,χό-τ η τ:ι� ·ίj 1bπtώ� ΟΟτε α{>,τοπε1rοf
-θ-ησι'1 1ν�.οι&[&.,ι. :Ι)υτ,ε τ()υς ύψ71λο.υς
σχ<ιπο:�ς τη: ;Οο&όοξί:ι, έ. ξυ-πη
G:ιτεί». Ό ι.. Π,:ιπ,:ιχω'Ι· σ't'ΧΙ'Ι't!'ν-οιυ
"' '
- � :ι.ι>τ:ι' τ:ι' οι:ιq,Ο?:l
(\
r,ι,e=:χ.οι,;,μ�:;.υ,01
�:
ο,
ητι
.
α.
τ:χ.τι.<,
ι
�
ι σ�
'Η αr�ε.� λόγαύ ο1Ξ<>•ι�
· ι: των ΙJΤ'f.έ
.σεω ι με το Οίι.ο.u.!J.ε'Ιιι.eιν Π-:ι.τρ·ιή· ,ι
'1.J':,f.ε,ίr,,1 l ω•ισ't''J.J'Ι•τιν,οιu.πόλεω;,
)., ιπ,(;ι-:,χ1;ί:ι άπ,ο -τ-r;•ι π:χιν,ο·,8όδ<ιξσιv
ίΗ.σι.εψιν τη, Ρr.,οο.υ. ό ά.ι.'1.Jv-θ-·οχο.ι
, �ιτι τ 0'ϋ Β χτικ,:ν,vυ
ι:ιΝr.u.Ο:; 'έ--ι:χ.
ι
'
,
ι
,
Ιf:'ο.
\
ι.ι:ιτ:ι π,ε,, ιοcοι.1: επι-θ-εσεις ε•ι:ιvτιαιν
, ί όπ:ο.ϊ':ι.1 οέν εχ-οο'Ι
όογ:χ.1ώσ·εω·1, :ι
.S.:ιφ,1.1ε.ύ·'tt/G"I π,, ο,σηλυ
, τι�τιι.ο•J f.''Jr -"
C1χι.:τΎ'r;,ι1 1 ,(/.),) i ιε.ίν�ι Χ1'J!'Jω'JCΧης η �·
cpιλ:ο,σ�:ψιι.71: 1.:ιί φιλ:ι.,1'9-�ωπιχ- ς
f
.,••
tpι)σ\;.ω;. �:ι'Ν?.Οϋν οτι Π'ο:) λ·η ιχ.ν,εr
'Ιd:χ.,ι.'ε.ι,:χ. Χ·:ι.ι όπι,σθ-,;,ο'•οGr,.ι.tχότ·ι1; Χι:ι.ι
•ιωθ.:,ότ ης σι.tψεω, ,μ:ι.στ!ζει τους
ά.πιο
'Πlφισ,(llοτέ·ο·D<>c
τ0<ιιhάzι,01το'Ι
-τ-ου; έι.π,, ·ο:σώ·Π10<υ; της 'Ελ.ληνιχης
Έχι.λ rιιrίχ;.
ΙJί; :χιπάγτησι, v :ιι)τ•ου, του άι;ι-θ- ρ οu
εγ,ο•:ι.Ψε·ι ό Χ. Στ. Λιππιώτ-r, ς ε.ίς
τ·ry•ι <(Βο:ι.&J'ι·η» τη: 6 ης, 1ο·φJ6,ί
οιι, ύποστ· ,fζω•ι:
1. Εί";1,ι π'L.), χι6�9-ε I γνωστα. τι%.
· l
,άπύ-θ μιε"ιι,... τ�tl Οt�J'τ·ήιυ..m,ο,; x �
σ ήμε�•[;'I η 'Ε,π,ιστ-ήμ η οιέι. ετ:ιι Ό't't
η bξt, λιξις τ10,υ ύ}ιι.-Gιϋ Σύμw:ιντος
έν1.1��..οιν frζιε t'�ι π.λ ή �ως μ έ 't" /},ι "ltl'i w- .
q.,,:ιτι,ι.·η'Ι έΕ,έ) ι,ξιν
Ή «Ι..J�f,σi· :; 1CJiι)J&tΟή,σεω:;» -είν:α.ι
),οιπb·ι πηγ fj π,,'). :χ.ιά. «χ-1.ί π·ο-v .λ:ι.ι
Ελ,.ι:γ�ι, εχτ,οrτε, έπ.ειπόθ- ησ,•:�,Ν έ,π' .
-,;,yτ·ηι• Ι. :ι,ί ,άπ ..οι ψ r1 σ-θ-·ησ,.1'1».
2. Οί ά&ε.λ :,�,,; Π,:ι.πικοί εf_ο()U,ν
άσφ:χ.λω; λ[:ι.,J έςο2.f?,ετ�ον &ρα-σι'Ι,
συγ:ι.1:ιτ1, ,?ι�?ϋν σ-το'Ι χλήρ.ον 't'Ο'Ι>ζ
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Πι��
χ �ί ά.?χετ()•uς
υ όμ01!,ου, ϊ, 'Αλλά κ1.ί ·η ΈχάιΟι·1.:τυμ.π·7.,,; ίσ τ-υ.J;,
��σ,{ αι
ιμιχς,
υγκ•αJ't1α:λ'Θγειι ά.οάιμ,:χJvτ1.ς Jή-S.ου;,
?ΟΙ1JΙ'ι'•Ο,υς 1εύΠ10,ιtα.ς, σz.,εοό,1 σέ κά-θ1ε
''IJ't'91b1t101λι"I. Θά ·ητ� ουν1.το'Ι να
' !.αJφέφ,η .κοονείς ά.πό το Ίερ,1.τεϊ,ο,ν
fi',/Ι α,σ'τt':ΙJως ύπέ? του; 30 σ>τα;
�I 1,α,ς χχι\ ο?ι\ το,υΙ ς ε1 ,rικοσι σ•το\ ν1
� "ΠΙ ι
,
Ιε,ι1?1α..tα., :(Wι?ίς '1'1. μη,σ-θη οεκά.
"qu':i'/ α.λλω•ι 01τά.; έπ:χ•?z.ί1., ;. Δέν ύ
m-ά.?,χειι οέ •σχ1Ε.ΟCJ"Ι Κ1:Χ'1Εί; ).{ψ?Ο�
� 'q!Ιο,λlίτης ( 1η 'Επίσκ•οπ•ο;, ;ι 1.ηιο,λ 1ε-χτικώτεψ;ιν) τη; 'Ελλ�:χ•οικ·ης Έχ-χ.λ·ησιίας ιιt1ου 'Ιά. ύ1t>ελείφ-θ·η σέ -θ.:χυ&σ�cια.. ι?γα. σ1Uιμ(Τt'J.?t'-!Ιrτ&σ, ει ω; χιχ1
•ΟΙυναιντι,λ·ήψεως των ά,ψ1Jγκω•1 τ•ο,ίi
• -γ·ήρ,α,τοι ς, της ό?ψ
' 'tΝεί•::ι.ς, τη; άσ�,ε
� "',/tεlc•x.ς, 't1olυ Π1'Ιεύμ,ατ,ος Κ:Χt της ψυ1 ι
-χη;. Το οτι σιωποιίiν οΙί Ίηχ.π.:χ..
·,_.�ισιτ-αι-.., έπtι�lσΙΞJtς/, Οε v ιr�r.1UJXίνεt
Χ�1
..
, ·orrι δέν έ,?y&.ζο1•1ται i'.?ι,ι;το;;?επως !
3. Δέν εγι•ι,ε ((ΙΧ.Π'Ξ1?Ύί'-)) μ� τό •ν•α
�
έ:ι.λιεγ, •οίi·ι, «δ
z.υ �τι, )) οι,&,.
�-η
...'1-1:'ΎΝJ.!α.
, ιά.10;;οr.;1 ?χ
\ z.·.1�·νειο1� •επισκ
1: ει, :; τ,.;
� ;{JΕλU1�ύσιχς •::J.έcrει;. l(xl xl EQ<?'-! J�
"'ΙΙ'λη?ω-θ·�·U'Ι, όσ :"10,ύπω χ.:χί ο·η μέ
'\ οιU; άι?ίJΙτc,υ; xxl τ� Ο:.ι1-:ι τ ών �Ε 1, ι,σ,χ,οπ;;;,ν ( �1 ηηοπόλεω'ν) {Η οι:χ1? -φ.uθμια·,θ1 οϋ·ν χ1 τΟ εύε?γε:ιχΟ"'ι χ�!
-<rω-tη,:, ώr)ε,; �?γ'GΙ'Ι τη; 'Εχχ.λ·ηι1ί-- -θα συ•ι,εzισ-θ-η- πιλ10,υ,σ�ι:)τε,,0'1.
,
.
'ΕΙπιειο·η οέ ό χ. . π 7.'Π'ΧΚu\'Ι!;'t:Χ'Ι
{,v1ου ά,νiψε?ε χ1:χ.ι 3τι σ�υγμ,;ι;JJέ
?··tισι ::; τή; χιι:Η νΤι -; γνώμ�η; 1πιέCω
-σε1ν Οτι μό1 'i•Ο"i τ:Χ. !ι 2 ο) ο -ώ•J έ.?ωΤ(θ.έ�νιτων �ε1ω?ι 0, U·1 τΎ'jν σ·:η.ιrπε?ιq:
1 1ΙJ- ,�&,./ 't<Ου
, χ.λ·ή?, Ο' •υ χ.:χ λ
, ·η•Ι, 4fι ο)•'),
"'· -ιοχι
"
' ν χ.,:χι' 1 �ι ο, ) ,ο, οεν
�' ε'"'ε't:,
ΚΙ;_λη·
?�ισ�:χιν γνώμη,ν, ό χ. Λιπ:.ιώτη;.
χU?'Ος 7ών σφ.υά.t1νεi
1 τ«.t
.;'i"1J.Οί,U.ετ,9·ήσι;;:,ων, Χ::Ι.71 :Χλήγι;;ι g._�X!W'I
�&τι,: «Τά. 98 τιοrις έχ.:χτόν τοίi Λ:χ,,ίi,
' '
'
Ό ·�ς α.' γιαΠ>
, Ο,U"Ι τη•ι Εχ.χ.ΝΎ;•σ, χν • πι1
-� aύο,υ;ι όε χ. ::ι.ί σέ•t;οντ,:χι Χ,.; χύτην
χα.1 τ�1υς α�1τt-π?-οσω1t10-υ; του 'Υ40

1

,.ι

....

1

�ο

�1υ

1

\

'

1,σmο,υ».

t

'
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•ει,Jμrιrου, Οστιις είχε Π?<Jσ'tρύγει ,
τb l. υ</)JgΙJύλι,rν,
τ-ϊiς 'Επ,ι;ι
�ν:χ•ιτίο,ν της ά.1t1οι:pιχισιεω; της Ί,ε,,
\
'
- ' \ '
�1�.φ:ι.1ι,_,; ΠΙΕι?t α.πιο, 11c1μ·η;- εις τον τεω; �π.ιΙ�ίσχ.10Ιπισrι χ. Ίάκω(;ey,1 -θ,έ
σsω.; <ιπ?οέο?'σω) της Μ·r1•τ,ρ<>'π6λε
ως 'Λττιχ.ης, άπέσ
. υ, ?ε τ·η,1 πρΟ1 Ισ,
ι
,� ι λωσι ,
το• υ, αι·ν::ι. ,μ·ηι ως
φ�yη'Ι
ε<ό"\
�
:
_
ιιο·η�ι10,υ?Ύ''i-θ,η χ.�τ:χστ1.σις eιις 6α
'?οι l� τη; Έχχλlησί1.;», έχ. της ο·η�
μ,ο,σί,:χ,; σιυζητ·ή,σιεως της γνω.στης
ύπ1vιθέσ1ειω; ,εiς τb ά,1ώτι�τον -πιο-
1 στ·ή?ι•ο•ν. 'Η οίχ.·η είς
λ�τ-ιχ.0•1 οιχ.:χ
το Συ,μ,οούλι, ον 'ΕπtΧ?':Χ'rlε.ί'J.ς, λό
γφ ,μη έμ,φ:χ.,1ίσ1εω; τιο,ίi Μ·η-:-,?ο'πΟΙι λί
τ,r;Ιυ Ίεφι,σΙΙ1'QU, IΧ., /θbλή-θη οι,ά. τηrι
25·η•ι Φεb?ΙΟΙΙ.)ΙΧι?ίου 1964.
Κα,τα.
τη11 1 είοησεογ1?:Χψί::ι.•1 τώ,ν έ q,·ημ,ε?ί
οων, ''t'CJ'I Μ·ηιηο1πολί τ-η ν (1\1,)'/εχιχι?'/\
σ,::ι.ν «απ:χrιτ,ε; ,ο.ί �υοιοοιχ.,ο,f, π:λη•ι
ττο,ίi Νι:χ,υπι:χ1:ιJτί1:χ1;. w,ίi Τ?ίχ.κ•·ης
Κ.\.Ι το,ϋ '.λ,?1.ιεπισχ.όπιου)),. Δια
ά.•ιε•γ?άψη, 3τι -θιά
το'/ �ε.λευτ,:χίο, ν•
iν·έ-θ�τεν ει ;ς Ο!1 ΧΠ?�Ύ! ν�ομ
� �κhν ιvα
ΠΧl?'Χστη εi; το 1ικ1:χστ·ή?, tΟ'Ι, Υ,ιχ
ύπ �1ιr-:·,ρfζ·η τiς :l.πόψΞι�ς ταϋ riιε
ttιC)j!jfϋ� εσ·τω χχ1 :iπέϊ.Q"Jτο;. Έ
?t.ν τοιϋτ,ο 1Οεv 1σuμbη. -� ύπό-θ,�σ:, ς
-θ' ΙΧ.Π'�σ·υ?,9.η, Ο'ΠΞ•? χ.,.,; το πι-θΧJν ώ
't':ι?(;Ι'J.
1

1

1

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡ I ΣΜΟΣ
Ί ΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

T·f\·v ΠΙ?ώτ·η έGΟ(.ι,J.5:011 του :rοιει μ
b?ι fο.υ . χχτi -τ·f\ν 0:ά.?χειχ της Οί
Κ.1�,υμ�'J•ιχ.Ύj; :Συ"JόC1'Jυ τΎ\1; Ρω!)JΧι10...
χ.1,-θ�Ιλιχ.η; Έχ.χλ·φίΧJς, οι .. t;·ήχ-S.·η
συζ·ήτ,..fΙ�σ,ις π�?t τ(.ιU Oi orJτιcς Π?'Ο•cr
Οι1cι?1:σμο1ϋ τη; Θ.:1�1:.ι�ήτοι?'J1ς
Π �?
-θένr;ι'J λlχ?1ιχ;.
"Ηο'η τό Β:χτικ:χ
, ,ιό•ν Ei' ει Ο!Ι::1.Χ'Ιjr
?ύξ.ε1: ού,ο ο,όγ!J.'Χτ::Ι.: Τό 1854, πηί
τη; Ί-\.σπόι?ο
. υ• �υ,λλ·ήψεως χ.1:χί το
1950, πε?ί τη; 'ffi,fσω:J.ά't'oυ 'ΑΝ'J.
λ·ήψ�ως τrις Μ:χ,?ί,:;. Έά.ν Π•?'Ο•Ο'ΕJ,ί
�1$Ι't1()
χ.�;
-το{ι τ,οιν. rLνiε.t.J.Ji-νετo �α.
ουC!"',(Ε•?•::ι.,ι,θ.οϋν ·α.ί Π?'οσπ&-θει:χι τοίi,
Β,1.τιχ.11.Jν(),ίi Πlοι?ί• CΙΙυ'Μ·?Ύ''-Ο'ί:χς με
1
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-rον

Ί..�?αχ
, τ"Ι'(?fσμον -rης Πa.vbtyt
α; ώ; «μιε�ζ,ο.οοη;»
-.φ Θsφ,;.
&ιότ1 �οο-ά.ζων ,εί•rαι μό,,ι,οιν ό �•-·,
σ-τός.
, ?{α &ΠΙ της ή.:_
Διιs�ξήz-θη φηφοφο
/JJiΞΙ?Ύjσίσ.ς ο.ι:ι"t'>άJξεω,; τη; ...,ννό&.υ.
Οί «μ"-ξψ.ι:χ.,λι,σ>Μ.1» tΥΠ'sσ-rή91ζ,α.-.,.
Q'"t'( έπ-ι.gάλλ,ε,ι-αι
't ε-θιη χ ωιρι,σ,το,
-θφα. έ,;ώ ,ο,ί <ψ.ινιμ-,_,λ,ιστ«ι>ι
ύπ,�? σ�ι>ζτ,,τήσ�εως -rou -θέμα:rος της
Πα.•1,:ιγi:ι.; όμοίυ μ1 sτ,α. -rών σJ..λωι-,
-θιφ.άτων «Π ε?ί Έχχλησίας». Έ
φ·ηφ,ισ�1 :ι•1 2.233 έπ!σ'χι0ιπ-ο,ι, χια�ι1Υάι
).ιι<J1 ,χ:ιί ίε,?άπ_,:ιι . Μό"Ι'Ο1ν 40 ύ1t&?
της Π'?<Οισ,θ.ήχης sίδιχ,οu -�έμα.wις.
έ1t1sχ1ά-τ-ηισ-α,v ,.
01 ίψ.ι•ιψ,w.ισ-τ-α.ί»
άλ λά μό,ψ;ν εί; -ro -τ,υπιχό,ν θέμισ..
'Η άπόφ:ισι; έm\ τη; οι ύσf-ας -θα λτr
φ-θη -πι-θ-.:ι�νώς το φ,θ..ινιόπω?Ο. τ,οιυ,.
1964.

=-9α.

,;α

ηα"α,'r

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

τi; σ.λλ-,_; Χ?ι,σ,τι,.•ιιχά; Έχχλ ·η'
σιι�;.
, ε?'ιΧ"J! Χχi?οιν:iλι�, ι 9?<Jl\l'CιU'I,
Μ
οτι ·ηοη ·ίj Π α.·η.γί,:ι εzει Η�ει ύ
ι -w�tμιειτι?'°.Jiν �έ,σι· ;, cί:; τ·Ι'jν Ζ:?tσνrια
'\Νχ·η•; -θ.?·ησχιε,:1:ι.·ι. Βει&:ιfω;, λέ'
'
e
, '
γ�u··-1, ο:ρ,ει λ ε"!ΙΊ-t �J>J.� ,σ�z.01..�·μος 1ειις
,
Η/'1 :Μ·rιτε?,:ι "t'O·U Χ?ιστ<ΙJυ, σ.υuά
'

'

ι-. ,

ι

ΠΙfε?tε.,ι ';'1.. γινc.τ�ι 0(:Χ..Χ(<tσ�ς

μ.vtα-

ξύ τη; ίοιότrηιτο; αύτη; ώς <φ.·η,
τ'?ό; -θεfοο 1t'?'ο,σώπουη χ:ι.; τη; «-θιεί, 
, ς)>. Έm έ1tι
α.; ιοιότγ,rt�σ,� ri1ς ίο;�
Υ..ι?m·ί-1 σ
, rη ·ί-ι cίπ-11.fι:; πε9t τΊJ:: Οιε.υτέ,
. '
,
,...,,
ι
ςι11.1ς ιοιc,τγ1 το.:;, τ1οτ•ε

υπα.?zε, χ .ν-

- Τι �έ-τ?..9τΟ"1 1C1?ό
ΟlυΨ:ι1:; 'i;. 1t?ΙJ σlτειθσ�ω,πι�,, ,είς τ1ί"Ι t.A.γf1..,; Τ t ιάό� κχl
vά οrφιιο,,ηy-rrθ-η μί'1. «οfουμ·η ·θεό
τ·φ>
(Ό Ί-r;σ�ιυ..; χ:ιί ·ί- μ·ήτ·η?
-7.,ύ,τ()ϋ). λ.ύτb "!� «Χ,}.>) τό z,ψ·r,σt
μιι:,,πrΙJ•��ίrι μες,ιχrΛ :ι..λ·rι?·tΧ�Α' έ.νώ &.λ
λοι τό σ.π,;:,�?'J<ύ,:,1υν. Έπiσης inrά.?
z�υ'i κλ·η1tιχαf, ποU άrπΟΧf,�·ΟΟιυ•;
1

:Σέ ξ,έ,νοι έπιστ'Ίjiμ!ΟΙ\Ι{ΙΧΟ 'Π'εριιο'οιχtο
ά.ν,1J:ρέ,?ιr;•1τ,αι αί υrί)σιεις των ύΠ1ε,9ύ-θ,?ω'Ι σ.χτi·�ω·ι. 'Ε'Ι π�ώτιοις, 't'�
1εi'11:ι.ι τΙΟ ύιπέ?. υrl).�,ον: ΕΙ•ιαι ά,χ-r,ι
νΟΙdΟJht'αι μήχι0υ; χύμ.!1.τ·�ς �ΠΟ 1!.νrι. •
<φ.ιχ,?Ο'Ι» ( Ιb-1:ι. χι.λιΙΟ,σ'το'/ τ'ου χιλι-·
Qστ,ομέτ1?<0·υ) μέχρι μει?'ιχών δεχ,ά.
rrων τ�ο,υ zιλι101στ1ομέ't'f!ΙΟ1υ. Εt'Ι-αι. 't'Ο
ά.π-ο.τέ:λι..,�JJ:ι τοιυ φωτ1.ι:ν<0u cρά.σμα
τ,ος, mιυ σ.π:ι
, ν:,ciτ:ιι σ'tά χιλι-οc-τιο�
1Jε,τ,?ι:ι,ά χύ,μ,:ιyr,α. τώ'Ι λί-α.'Ι ύφηλης·
σ,υz•wπ1τ-ος ραο.ι=ομ-πω'ν. 'Η σ-η
μα.σί·:ιι :χ.ύτ100 τοο τιι:ήμ�W(, τ,οiί φ,ά,-,
φ,:ι.το, ς 1ε1Ι 1'1-α.ι ).J.ια.•ι
, �ίρ,ο,u.(!Ια.,
έ,;ο.ι:ι
τ,όσιΙJ ,στcιν τομέ.α τη; :ι,α.-θ-αρα.ς έ,...
πισrrιψη;, 0σ"J<
, �·:ι.ί στόν τ<Jμέ,:χ. τωι1·
ΠΙ?χiΧτιχω'Ι έ,:ρ:χ,?μιογώ,ν. Π ,ολλά ά.ντ,ι:ιJείμιε 'Ι''-',
φυσιχά χ:ιί τε.χνηιτι&.
SΧ1tφ,tr,11n ύΠ'έ?, 1J-θ-,::ς :χ.χτί•;ες Χ·�ι·
\
'
....
_,
'
... '
ο,ι
,:ιυ>τωrι
είι- ·ι�ι ουν,
:ιτο•ν •ι:χ. π,:ι,?,:χ.,.
τ.φ·Ιj,θ.1()1υ•1, έντ•οιπιιr,θ.,οιuιν χι:χ., γνωpι
•σ-θ.ι:ιιυ•ι �ε ι,J-•Ι?ΙΙΧε� 17.Π�Ι()·σ,ιτε; ΙΞΙως
τώ?:ι )aε1tτ1Cιιnέ.?·ει zς, Ο'Π'ω,; τη"Ι -8εψ
μJ:,,χι;;ι:ιρ-i-,, τω•ι. Μιά. σ,;ι, ρ, ά άπό λe.-τστότ,, .τα. ΟΙ?Υ'αΨχ, (-θ.ε,?μ.ιχά
, , φωτ,ο,- ;
·ηλεχv,,ιχχ, 'ψωw&ι,λτ-:ιϊχά) χρη,- ,

:.!':/

"...

,�., �
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Φωτογραφία δι' ύπερύθρωv άκτίvωv
'
, ' υ, c,η
�
επιτε
σ,:μο,ποι, 101υ1ψ:1χι για.' 'Π)Ί
1
'CΙΎ)ς ιε ίιχόν,;,ι; ά.ντικειμέ·ιω�J π 'J.U έκιπφπ�ο,υ'Ι ύπε?ύ·.9?ους iχτίνες. Τί
• '
• ' ,
·
χ9,ει1α,, ζ 0•11τ,�ι α.υτε;
οι, εικο··{ες; 1ο,01υ με,?tΧε;
ι.?·r1 σ-:μοτητε:;: 1:α.
ΙΠΙι,σ,τώ1νετ1χι τχχύη.71'1. ·η ·9εψ.οκ,?Χ
ιιrίι:ι ώ? �σμ.i"ι:ιυ τμ·ή μιΧ το:; τ,:,3 ά.ν
,θ ?'ωπfνουι σι�ιμι:ιτι:ι:;, -η ii:; iννθ ? �Χ:κι
χιΟ!'i όξL) .1t1εt1 tεκτιχότΎ't:; τιιϋ α.ί'μι�
"t'1�ς, �η έ�ω;ερcκΎ}
χ).τ&.στ::χ.σt:; t-J:Ξ�
�
,
'tlα.λλ,ου, 'Ι) εντοr.ισι; εσωτε?ιχων
�:ηγμάτ,ων Ξί:; ,: ,U :; πi γ�,υ�, �η π�-9,α.τή,?Τ,
/ 1ΟΙtς ·ηφχισ1 τΙειΧΧW'Ι ψΧΙ'ΙΟμέ
•tω"Ι, ΠU?Κχιώlν c1χσων, έςχ'Πο1λύσε'
'
.
ως π�υ,?αυλ_ W'Ι: ω ς, χχι' ·Ι) οοηγησι;
tι•α.στη,μ�:κ,ωιν οχημχτω·ι.
1

f"'

)

.

ΤΑ ΑΑΚΤΥΛΑ
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΟΡΑΣΕΩΣ

Τό �ΞΙU?C1λογιχσν
'Ινc;-:ιw5τ�ν
't'η; 'λκχο'τ,μ:χς 'Ιχ:�ο. ιχων 'Eπ�
•(ll't"f�:J.aU)'/ τη; �οgιετιχης Έ1•1ώσεω;
,ι άισχ ο,λ,ήrθηχ& τ,ελ1.;1υτχίω;
μέ τη'Ι
,
1-: <?ςει@lιπτ1ωσrl) τη; Ρόζα.; Κουλέ σχt0�
r /Ο
t
•
•
e '
'
'
'
, ., .. υλεπ�ει με ":Χ δ:ι,χ τυ1_ �, η '1'/tΌ,ι:χ
._,

r

f_

.,.,_:

11" .....
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λιά της. Τη; καλ
. ύπ1το1 υν τα μ:χτι�,
άΝGΙ(γGIUΙ'/ μιπ?1 �στά -ι-·,ις l•ια. g,ολί'.J,
τό ο.ια.η�έ.;ι_ιει μέ τα ο:χ.χ'τυλά τ·Ι),
χ,χί. .. ο.:Ι:χJΜζει με ίχχ•ιο•π-οι·rι'τιχrη
't1'1.;ι_ύηγt•:ι. ΚΙΧ! χωι?ί; λά,θ.•Ι),
ΊΙ Ρόζ:χ. Κι;ιυλέσχο�χ είναι 22
έτω'Ι, οίκοχυ,?ά, ζ'ή στό Νιζ,ιί
-Τχγκίλ τ•ω'Ι Ού?χλfων
Ί Ι- ίχiΧ'Ιότη; τη,; νά οιαοiζ·Ι) χω
?ί<;' 't'"l)\'I 'f.?"tJO'ψJOΠ-10!"/jtσ'I) τωϊ όφ,θ.αλ
μων οιΞΙ7it1στώ,θ.η ΟτΧ'/ 'fjTO 1 U έ
τω'/. 'Ησχ�λείτο, μέ τrι έ?1.σιιτ-ε,χνι
χό -θ�χηο, τω'/ τυφλ�ων χχί τ�υ;
�ιbλt-χ. τυ
εb�λιε-πCJ νιi Οιχdάζουi\ι
πωμέ'Ιια. μέ τ· η,1 -iνάγλυφ·Ι) γ,�χ,φ-η
λlπ?άiγ. Τη; ·ηλ.Οε τό'τε ·η ίοέ1χ
νi οιχί>άζ·Ι) χι, :χ.ύτη οιά τ'Ϊ\; - &·?ηι;,
:χ.λλά σέ ΚJ:ι:1νιοιικi �ιί>λίχ. "Δ�χι
σε άπο άλJψχοητά?Ι•Χ μέ μιεγά.λ:χ_
γ�1ιί,υ.μ1χτ:χ. χχί Χ?'W!J.'1.τtστα σzέοιιχ.
ιι"Εbολε'Π'ε» -ι-όσ�ο, τά γι,:φμχτχ, οιrο
χ1αί τά υώμχτ:χ.. �ιά τ'ή.ς :χ.σκ·ή,σε. 
ω:; ε φJασιε.
ιr.ε ά.�ιώ-,:ε?Χ. έπιιτεύ
γμιαlτ/'1..,
\
.... ,
.
Κmα τη οc1.�κε�ι� -των πε��ιχμα.'t'W'I α.ύτ,ων :ύιπέστ-1) Χ?ί,σει; έπιλ·Ι)
ψfχς χ1χί -θΙε1?αιπεύ·S·r,κ
, ε στ·ην '1ευ1Qο.)1ηι,χη χλι,ιιχ·n
τ�ου Σgε?τ λ6tίιτχ, οοπό τόν χχ.-Sηy·Ι)τ-η �:χ.·tίί1> Σέ φε,?, zω?ί, •ια έ1:,α) ειψ,θ.'ή ·η
ίχ:ι.·�ό>t-η,; τ,ης.
'Ε·ι ι;υο�εzείq. μ1ε
τεφέ?,θ.'Ι) στη Μόσ;ι_α, Ο'1t()υ 'έγι•ν-σΝ
πιο ιπε?1 ίπλlοκ,χ. πει�άμ,χτ:χ. 1(ό?άσ'ε
ω;» Ί.?ωιμ,:χτω,ν. Τ�πο,θ.έτ·ησ,χν ά.•1�τσχ1εlμε'Ι'1.. z,,ωμ,χτ:στά μέσα σ>έ
ΧΟU'τ1ι(Χ. •Χ:χ..ι τ'tjν έΥ.iλ�σ�,Υ ν(Χ. ε(σ�χ
η τό zέ?� τηι; άπό S'/'1. μtΚ?ό.
γά.y
"
ι'
\
\
t
α.ν�ιγμια , του κ,,υτιου, απ� το 0. ,
,
,
�
· ι,Υ.J.
π�οιο,,1 δlεν φχ�t'Ιοτ:ι.,'Ι το εγχ,?ω
ά--1ιτ1:,χε!μ.Ξνο,ν -01ϋτε άπΟ έι<εf�;οιυ:;,
π10οU εizxv κχ,τα τΟ πεt��v.χ έ.λε ύ
Jι��?ιχ. τΟ μ�ά-τι:χ. του:;. Τ� ε6λΞΠΕι
, λύτε?η εύχολ
Μέ τά
, (χ.
,μέ ί,UJεγ:χ
1\\ι;ι?ΧJJμιχτι χ '1.'υ τά. iπεχλείσ-θη -�
'�κδιοzή τη; (((,!)άσεω;» 't'W'I Z?W
ΙJJ:X.'t'W'I μ,έ,σψ σ�υνειο·Ι)'t"Ύjς 'η ύπιο•συ
'IΙΞ,t δ 1τ,ου b πτιχi1 ; έΠ't 8,ο &ισ-�ω ς.
'Η Ρόζα. l(,0υ1 λέσ-;;ο�α. μπ,οφ• ο.>σ,ε.:
1

τ

�· .. .,,..·
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σε μι2 m;.λί?kι. nc v' ά.,�χ lση
αι,:χ,�η. •έ,ιω ολ:Jο: -σ.ί ΠΧΟ·Χ�
-θ,ο,ϋντ-ε; -ό πεί,χμ,:ι. '9.ά - ά.-.εμχ·χ.,
'XJ'.'i'r-� �έ μιi γων· ιi της α.ί&ύ mης
χ :ι.ί δε-ι -θιά εbλεπ:ιν το bιbλίtι. ''Ο- .-χ·ι έο::ά!�χ-ζε μιά φο:χση, τ-ότε έ-·
πλ η�ί :χ.ζχ·ν ΧJ:ι.ί έπι:ιλ-ή,θιευι1. ν.
, ·ηγητη:; Φί,λιιππο, ,ς Μ'Π'ά.'Ο χ,1.θ
,
1>
σι•ι τ?ϋ,
.υ�·ο.λιογ.χ,,;,.j Ί,1στι,τ�
τη; Μό.σχ;:ι.; έδήλωσε., οτι ·η Ρόνι,
κο�-,λέσr;;ο•b:χ. χ:χ,έμ,: σ-:η·ι έπιδ1ειρ
μιοαΙ τώ,ι Q,:Χ,.(τύλω-ι τ·η: μ!:Ιi ά.νε
,π,τ,.ιγμένη 1οεχ.τιχότ-rι,,χ στο:�, φω
τει1 "10U; 'Πι��t'iγιι;ιιτε.:. 'Ί:rω; νi -πpο
imoί«
χ,ειτχι πεοί :χ:ίσθ-ήm;ω:, ·η
ι.άrθ,,η ιJ;, δ,ι,ότι οέ·ν /ρ�ι1.ζ6τχ'Ι πιιά..
... τη•ι πε�ίπτωσ·η -η; Ρόζχς ·η έπι
χ:χπιο·.� ρόλο, ό ό
),ηψι:χ.
, lπ:χJ:ςε
,
πι'Jiί•ο:; Οε'Ι •εΙ•ν:ι.
· ι σ,χφή:. "Εγι·ναιν,
χι:χιτ,i •ι--η ι>ι,ιχ,ο'Χ.'ει· 1. τώ'Ι πει,οχμά:τω"Ι, .,
·
,
έγι.ειψ:ι,λΘ�.ο�ήw:ι.τχ
, χ·χί οιεπ:στώ- ,
-θ-·η οτι, ένώ η Ρόζχ έδέy ετ,ο στα.
αi:.<τι>),:χ_ Ε,,;1, 'g...}�G•Jι') φώ;, σ'U'Ji6X!t- ....�
ν1..ν :rτο άι::ιιστz:ιο τ'μη;.,.,χ. τ�·U έyκ,s
ψΧι)JG.ι.) ή), ε..< τJιιι..ε;
ψ'" ?τ
, fσεtς Π'�{J�, ,) :ιγιι.ι,u /.' :L�'J-Χτr,σ•ο;.
·ο ·«1ιθ-1ιγrι,·ίι: π�r,·σέ9;.σε
V1i Ο'IΞ•t.Χ/_./λσυι Πο,t'Ο:Χ.:-ι1.τχ μέ 't'U
r..,).:,ύ;. ι.11.-&-ώ; ιι.:ιί ,με J '(ιεί;, rπ,ο,ός
με)�έτ rι J τr�ϋ τ:ι1 όπ�·J, μ.έ τ;ν (ιΠ\()ί,
ι,,.ι"
μετι,.οtG'ετtχιt
r;,·'J το σ rρ..χ,--�χ':Jω-•J.,
άπ'ΙJ τ6 q.t.Jάτt στον έγι..έφ'J..),,,, πϊίϊς
άποκωδ-tκ0, 1,:ι..ω.;,,/.�Π� είτχ.ι, .πώ�
,
- α,ν:ι.Αυετ•
'
'
\
... ,
πr,:ει,. ,'1.ι, ,πω:
χι, .<'1.ι ε'Ι yε1,;ι π•.ϊ'>; δ:,εt.:iγετχι η πσ,λύπλ!),Χ'η.
, α' .r χ. ι � �'.Ξω:
...C1 αο.... 1Ι..1 11'1.
- •ειι' ι 7
ι γ ιω ι
των
rι.· ό Ι'W'I.

u

'
'
.
'ι'7 !Jfι υε '1J�./;Ξ,:,, t':J. ιiJt"1- 7f1:;,
r
\f1�::ι;r1: 7ι..fJ.r, Ji G.1&1·if; 1-,εί;1.:..,
- " ,....
..,
.... ι
'Ι'>Ι J.."1• J.C. 7'"1.. (.-.t.-:..;J.,"1. 7:,,) (i.-,=.t'j,J
7:-:,,:, ). τ·rιi -· 7ι. r J."(1 1.7.� JC τ·fι ι ΙJ..
,...
ι,:,η �r.; γi. -L·:; ,.1x:; τr1 :;. 1-1 t0!7
.;.γ,·Ί ..'.,;�ι::: Ο-·! 'ε ι :" l."J! ,J-;-ε::; τι:
ίι..1:>"J6τ·rrτc.:. · \ r.i�•!t/·S ησ,. i σ:τ�i
'
"Π Ξ •.; ".J.,J ,"'1.: "1..
αν1}] πε:..π-:ωσ�� έι..τ"1ι.-;:.,...)
iπΞι.),ε!·:ϊ•Θ,1 •
ι:-υ.=..εω.: τf': ':Ι...ιf,:
,.f"f1 εΟ.ωr-,)'/ 'l'i Q,,6,•σfι 'Π"1./..Ε''!1'Χ.
γι;,'v
ισ�γ,,1·:.ιέτ'!ω,ι uS. ;�'J?yλJι y;!: έπ,
1
;,ε: ι.:ιί οέ1 �-� ι.:ι-;:-ώ:,θω-σε. \1,ι
..&�ετα-. έ�ι Χbχζ:. -�ε/_"J1.JμΞΝ'1. I.Ξ.� tJ �
"l·"'.L σ/..ε.-π,χ.cν.έ11 μ Ε γυ7J ι πι:ι.ιοyι:;
ΟJ:ι έκ,1-τ:.στ:,u..έτ:.ω;, πο,ύ έμπ6Οιζε1
'
,..
...
\
'
,,
,
':"tι l α•'J.;.�· r· ι εϊ:ι1,-)fι Cιχι..τυ/u'ν 1..1.>t
:
ι:,ί::ι:·>1, ..ενr.Jιυ.
..
'
\
'
1π�χλι::�10"?,υJ τη,ι π:.�ιΓια ,,'
π-:-ωσι μετ-�6�61σι ε.ω: rσι..έι...�εως ά.π6
�2.'ΠΙ��'(ι ' 1 '7t7., J1./..•fj)J'J��lί;,J� το 'Π•CJ�
·��,μ�, +Της εa.ωc:ιι εν,,._ bιGλf-Q κι1..,1
·,·η, εiπ:ιι ν ,νά τ,; :Χ'Ι'>ίςη μόη ,η;
1

1

:

1

1

οτsι

11

.

ΑΠΟ το ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
'\πο τ1,;ι 'ΙνΟtι..ο πε�t�Οtκ} ,ιΝέ�
τ,ηςι Υ.:ι.ο·ημι1αις
Κ•:ιλ•:ιι.,ιrέτt,η
( '\.
1936
ίο,?υ-θ-εί(;·r,; τh
Τ,ε;νώ ,,
iπi6 τΊ)"Ι Σ�ψ.:χ.τι ΡG.>ι...μίνι Ντέ.fίt
' '
,
,
.... ε v ( .,ν .εν
Χ::ι.'ι οι
φ ,1ς πιχ•ιτ-ο--ε α.-πο
τηι ίΖι�·ι) Π'):ηο,..,.ψι:;,,ο�ύμε-θ.χ fm
,ο-/ Β"Υ.ισ>ι)J&iς τη� Έλλ�ος έ1t1ε,σιχsέ-

-�

3011.

φ-θ,·rισ•:χΝ, χ:χτα τ·ην Οι•ά?ΧΙ.:ι,.'Ι
ΠΙ�,?'�μιι;rψ1j; "tω\t ΤτΎrΥ 'Ι,Jό:�,

τη,;
τ'Ο

μιι1?'q>ωτιχ·ο•1 χ•:χι χ,:χλλιηχ:�ιχbν χέ·ν
τ,?,ον τη; Κ:χ}ι:χχσέτ,?·:χ, εγ�1.ψαν δέ

κ�ι

mτΟ 6.�1f>λί�

έπισχ1εm-:ώ:ν τt;

Τζων Μάνας, Πρόεδρος Πυθαγορεί

cν

Νέc;ι Ύόρ·κrι.

Σπϋρος Γλυκιώτης, iατρός,
κυρα.

Δ.ύ.ο καλαι φίλοι τοϋ

και

έκλεκτοi

μησαν.

Κέρ-

ΙλΙΣΟΥ

διανοούμενοι

emεδή

Εύχόμεθα στους οiκείους

. των καrτα-νόησιν και
- -περισσότερο φως.

ι

'

rι

ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ Ε1'1.\.Ι ΑΛΗΘΕΙΛ.
ΚΜ Η ΑΛΗΘ,ΕΤλ,
ΚΑΛΛΟΣ."
Βα,ιrι,λε.υς Π 1.13.λο; χ,:χί Φ7ε.ιδ.:,?ίχrη.
Β :χι�: λι σι;,,. τη;
ι
Έ,λ)Jάδι,,;.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Θερμη ποράκλησ:rς-

Η φωτεινότερους κόομους
ου 'Εταιρίας

,

ενtιU-Πω�ιrε,:; τωι-;, ω; επ�-;�ι:

στοvς iδίους

Ό δι-διrο:,καλος
ικ. 'Αριστείδης:
Καvδηλάτrη;ς, ,ίιπj,pετωΨ
χ.ωριό
Πολι:ιλαι<κοΙL - Βοίοu περιφερείας.
Κ•αζάνη_ς, ιμfu; .δ�·κτ,ρα-yωδ::ί τήv -κσ.1'άστάση του σχολείcν του καr· ζη
την -έ.Λσχυση
τώv δυvαμέ.νωv,
Μπ,ορεπ.ι, να στείλετε μεταχειρισμέ-
νο ρ.ουχισιμο για τα ψσωχα
μικρi:ι
' ης:
γpαφιΙ<.
παιδια;· καθώς ,καί
ίίλης_ 'Επίσης •εΤναι χρήσιμα 6.ιΜία
κατάλλτγ;α για παι.διά:, προκειμέινοu,

στο

-τιε.ι

ϋ-Χ:ττ ·

,·.
ΙΛΙΣΟΣ

�02

να

σχrιματισθη
φκρη δαw:ιστικη
6ι6λιοθήχη Διεύθυνσις
Δη,μοτικον
Σχολείον Πqλuλάκικοu Βοιοu - Κο-ζανης.

Βιβλία που λάβαμε
Ά γ γ έ λ ο u Ί Κ ο ύ ιc: ο u · <<Πι
νελιές» (ποιήματα), 'Αθήνα 1962
-Β ι 6 λ ι ο θ
, ή ,κ η ς Ή π ε ι ρ ω τ ι
,κ η ς Έ τ α ι ο ε ίσ;ς Άθ η ν ωv
<<Δημήτριος Σ Μπαλανος,, Μνη 
.μόσuνο Λόγοι Σπ Μ Καλλιά
φα - Έ .Π Φωτιαδοu, �6κ�\:,-ις
Β' Άθηναι 1 963.
ω ν. Σ Γι α ν ν α κ ά κ η · «Πως
και πότε θα εύτuχήση ή άvθρω
πότης>>.
,Ιlερ,οδικόν «Σ π ε τ σ ι ώ τ η ς,>
1 963 Πανη γuρι,κη ε,<δοσις έπι τη
συμπληρώσει 35 ετιας άπό της
ίδρύσεως της ΆνQiργυρείοu και
Κοργιαλενείοu Σχολης Σπετσ.ων
Ή ·eν λόyί{J εκδοσις, άψ:vδης εi
•κων λαμιποδ:ς συντε.λουμένης έρ
γcrοίας, τιμ& την Έλληνι,,<ην έκ
παίδευσι'ιί, rκαι τb:ι Έλληνι<κόν πο
λιτι01μόν
Π>.c'υσια εi,κονογράφη
σις ,και ϋλη γενιικοίi έ11διαψέρον
τος
Θερμά συγχαρητήpια άνή
κοuν στόrιι .Ποδ:δοο της Έκτ�ε. στικης Έπιτροπης •κ Ε Σuνοδι
νόν και τον Δ,ωθuντην της Σχο
λής '< Θ Παπα�κ ωνσταντινοu
:n ε ρ ι ο -δ ι κ α
Ό Αίώrοι, Δρόμοι
της Ειρήνης Ό .Κόσμος της Ψu
χης, Σψίyξ ιΠελεκαν, Δελψικές
Άμψιrκτιονίες, .Πανα<3ήναια, Εύ
οοiκος Λογος, Λει.',<αδιτικα, Σύγ
χρονη ειι<παιδεuσις.

·κ

Περι ποιημάτων
Έπει-δη λ01μ6άνο.με πολλά ποιή_ μ αl'<Χ πpός δ η,μοσίευσιν, παpοιι<αλοv
με τους άγαπητούς ψίλοuς, wού μας
-τά στέλκ/υν, νά σ,ημ•ειώσουν δτι ό
ιΛΙ ΣΟΣ δε.ν εΤναι λογοτεχνικό •;τ,ε_.ριοδικό και ότι τά όλίγα τrοιήματα
· πού ·δη,μοσιεύει εΤναι κατά '<αν&vα,
παγκο,νως ό:'.ιεγνωρισμένων ποιη
. των η νέων ,μέν ποιητών δη,μοσιεu
_ μένα δ ,.ι ως ε'ς σuλλογάς, άπό τά
.ιjπqια μόνοι μας τά έκλέyομε, δταν

...

..,

"

,

..

,

-•� �-"'
...

·tJ

ιφίνοvμε ')(ρήσψη για ΤΟ -�
στες ,μας τη δημοσί-εvσή 'l'OU!,,.-·
νεπως, νά μη στevοχωpοuντ'Q.'ι'
δέν έγ,φίνσμε τη δημοσrεοοη
εργασίας σuνδpaμητων η
σ-rων και τοϋrο διότι, ή ποίησ
· ις
ναι τό δυσικ{:V-ώτερο εΤδος λόιyοu,
Όλιγώτεοη δuσικολία ύπάΟJχει··
τά άοθοα, �μολονότι και
νονται οχι �μόνον από τό περιεχ'
νό τους, άλλα άπό τον τρόπο
ψράσεως και δια-τνπώσεως ικ:α1
τό -εάν ,κρίνεται σκόπι•μη ή δη·μ
ευσίς των
iΠοοσπαθοvμε να μ
ίκανοποιημένη ή μεγάλη ,τ>λει<:φηφ
των άναyνωστων μας με την δι
ρηση ,uψηλης στάθμης στην ύλη
πφιοιδικοv. Και κατ' άνάyκην
ρισκό'μεiθα στην άνάyι<η να δ
μ,ερικοuς Φlλ
στήσωμε ,ένίοτε,
μας.

αίτrα

,,.

,Εκυκλοφ.όρησε:
ΚΟΗΗ MfA ΙΗΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ·

ΚΑΙ

Μ f Ι 1111 Ι Μ I Ι ι.
Β' Ηfκδοσις
άναθεω.ρημένη και
συμπληρωμένη

.•

�ΔΕΜΕΝΟ 35 ,.

..
., r

1

.. .

.-'

,,

Περιεχόμενα cτοvς 1963
• ΣΡΙ ΡΑΜ (Διεθνης 'Επικαιρότης)
Τά Ήνωμένά wΕθνη χρειάζονται η δχι:
'Αφοπλισμός καί διακοπή πυρηνικών &οκιμών

Σελίς
»

3
82

ΙΙΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
· Χωρlς καλωσύνn, ή 'Αγάπη δέν εχει άνατροψή
uΟπου εtναι δ 'Εαυτός, δέν εtναι ή Άyάπη
Ή ζωή εtναι τρωτή, άλλά ή άποχώρησις
εtναι σάν θάνατος

67

121
»

187

"

126
209
241

»
�ι
»
»

12
59
1 J8
177

�ι
�ι

231
265

.»
»

17
23

»

102

»

107

�ι

142

»
»

217
251

»
Τό wΑτομον των φιλοσόφων
Δημ. Ίωαννίδη
»
Περί ψυχης Φιλοσοφικό Λεξικό Βολταίρου
Στό άπειρο σύμπαν διανοεϊται μόνον
δ άνθρωπος; Δημ. Ίωαν,•ίδη »
':ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ό Τε1<τονισμός. •Απάντησις ε!ς κe1θηyητήν
Π. Τρεμπέλαν Άλ. Τζαζοπούλου

7
115

ιJ{ΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ό άποκρυφισμός
Ό σκοπός της ζωης
Γιά μιά πληρέστερη ζωη
ιΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ή μορψη του Χριστου Κωστη
Παλαμά
Κομφούκιος καl Κομψουκισταt Στ. Νικολαιδη
Ή παλινόρθωση του μεταψυσικου Γ. Φτέρη
Τό Εύαyνέλιον κατά θωμαν
Στ. Νικολαιόη
• Η χρονολοy(α Γεννήσεως του Χριστου
Άρ. Μιχελιδάκη
θρησκευτική έλευθερ[α καί άνοχη Χρ. Ριζοπούλου
ΟΞΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ό «Χιονάνθρωπος» των Ίμαλαίων
Όδ. Κοσμοπούλου
Ή θρυλικη η!Ιειρος ΜΑ · Alberto Fenoglio
Πότε πρωτοψάνηκαν φυτά και ζώα
Παν. Ζέρβα
πάνω στη γη
Τά έρωτήματα περί της έξελ[ξεως των κόσμων
Γ. Στεργίου
Α! λανθά.νουαι δυνάμεις του άνθρώπου
Rohit Mehta
Ή άναπόψευκrος σύζευξις 'Επιστήμης καί
Τέχνης Lynn Pnll
'Υδροβιολογία του χελιου
J\Ιπ. Εύστα{!ιάδη
ιι!ΙJ)IΛΟΣΟΦΙΑ

257
85

Περi Τεκτονισμοϋ καί άλλων ·έπικα{ρων θεμάτων
Περιλ11ψεις τύπου lίllill, >
Συνέντευξις κ.Τρεμπέλα καί άπάντησις
·:
κ. Τζαζοπούλου >
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ό ϋμνος στόν άνθρωπο (Σοφοκλέους: Γρυπάρη)
Σαράντου Παυλέα
Έξ{σωση
«Μεγάλοι θεοί>
Πυ{}αγόρα ρουσιώτη
Ή διορία του Νέρωνος
Κ. Καβάφη
Ή άρχή του ,Αρχιμήδους
Αρη Χατζιδάκη
Ό Αγγελος
Γεωργ. Τσουκαλά
Αρη Χατζιδάκη
Αιπλουν κέρας
Άνάπη τό παν Π. Πrη•αγιωτούνη
'Απολλώνιος Τυανεύς έν Ρόδω Κ. Καβάφ η
Σύμβολο Πυ{}αγόρα Δρουσιι�τη
Ή Σοφία \Valt Whitman
'Ελευθερία Μελισσάν{},ης
Ή άγάπη
'Ι. Π. Κουτσοχέρα
Φύσις Άγ(α Άρ. Προβελεγγίου

1

1

66
1C6

Υ

Υ

Υ

2

249'

..'

Ί

ΔIΗΓΗΜΑΤΑ
Τό δρομαλάκι της εύτυχίας Παύλου ιρβάνα
Ή άπελπισ(α του «Ντάμυ:ιι Κά{}ρην Ντα_ίηλ
ΚΡΙΤ/ΚΗ

>

«Ίερ� 'Οδός> Σικελιανου Κ. Λ. Μεραναίου
«Μητις:. Κ. Μελισσαροπούλον Γ. Μ. Πολιτάρχη
cΜητις> καί διάφοροι πcιητ. συλλογαi
Χρ.Ριζοπούλου
ΠΟΙΚΙΛΑ

:ιι
»
)

1

6

28�

Τό Εtκοσιένα στήν ίστορ(α μας Κ. Κιτρινιάρη >
>
Φράντς Μέσμερ Daniel Coben
3
Τά φυσικά δικαιώματα του άνθρώπου 1.Βασιλη >
,.
'Ανοιξιάτικες σκέψεις
Ή μυστική μοίρα δύο μεγάλων (Τσωρτσιλ:ιι
Φλέμιγκ)
54
:ιι
'Απ. Κcυκουβίνου
θάνατος καί καθηκον
6 5>
«Ό Το.τιοτηρητής>
97
'Απ. Κουκουβίνου
Χθές-Σήμερα-Αϋριο
192"'
Τά Αtγόσθε11c;ι..
Δημ. 'Ιωανίδη
1Q_)
Αλεξ Μοϋντε
Γιατt άγαπω τα ζωα.
1.95
Άλμπερτ Σβάϊτσερ
Ανθρωπο� κα-ί ζωα.
'Εφευρέσεις όφειλδμενες στά ζωα
Πόθος άπείρου
Π.Α. Μακρη
205
>
249
Μιά άιιλη νιφάδα χιονιοϋ
>
261
«Δα(μονες:ιι Άριστ. Σταυρίτση
>
27.
Μυστήρια:- της Φύσεως
Έπιδρα i) Φύσις έπί τοϋ άνθρώπου ;
,.
274
Ευ. Τσιτσώνη
>
Μεγάλοι άνδρες τιερί μετενσαρκώσεως
'lJ
Ό 'Αρχαιόφιλος τιμ.α τήν μνήμη Ίω.Βασιλη
>Χρονικά .•........•....... Σελ
72-149-214Υ

Υ

Υ

, '

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ
(Δραyατσαvίοv 6, Δεvτέρα καί Παρασκεvη 11-12 καl 6,30-7,30)

Η. Ρ. Blavatsky
))

Annιe Be aot
))
))
))

C. Leadb�ate1
))

))

Το Κλειδί τ·ης Θεοσοφίας
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών

Δρχ.
50"'
20

1ελέτη επί της Συνειδήσεως
Προς την Μύησιν
Μετενσάρκωση
Κάρμα

50"'
2U
10
10

Οί Διδάσκαλοι και ή Άτραπος
δεμ. 90
Ή Κεκρυμμένη ωη hν τφ Τεκτονισμφ » 90
10
Σ• εκείνους που πεν-θοϋν

Besant-Leadbeater
Ed. Arnold
J. Van der Leeuw
*

•ο . Αστρικος

J. Krishnamuι ti

10
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου
20
Το Βιισίλειον τ·ης Εύδαιμονίας
Ί Ι- Πηγη της Σοφίας
20
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931-1933 fκιιστ. 30
30
12 Όμιλίαι ι-,ίς Όχάι 1934
10 °Ομιλίαι εις Όχάι 1944
25
50
Στοχασμοί πάνω ιττη ζωή μας

* *
))
))
))
))
))
))

Κόσμος
Το Φως της 'Ασίας
Θεοι εν εξορίq.
Φως στην Άτραπο

10
30
10
10

50
50

Ίωάν Βιισιλης
Γεωργ. Μαλτέ ος

Το σημειωματάριο ενος Μύστου
Τα Έλευσίνια Μυστήρια

Κ. Μελισσαρόπουλος

δεμ. 50
Μήτις (Το βιβλίον της σοφίας)
25*
• Αποκρυφισμος καί Μυστικισμος
25
·ο Ίησοϋς
20
Προσωι.ρατικοί "Ελληνε:: Φιλόσοφοι
15
·ο Κομήτης (Θέατρο ιδεών)
10
«·Αγ ώστφ Θεφ»
Π1:ρικλέους Έπιτάφιος- ιακήρυξη Ο Η.Ε. 10

))
))
))
))
))

>)

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ «ΙΛlΣΟΣ» Τόμοι 1956-1963, ε.καστος

χαρτόδ. 50

Τά σημειούμενα δι' άστερισκωv πωλοvμεvα δεμεvα έπιβαρύvοvται με
δραχ 10
'Όταν προκειται δι' άποστολάs eis το έξωτερικοv, τα άπο δρχ 50 καί
αvω έπιβαρvvοvται με δραχ. 10.
Άποστείλατε το άvτιτιμοv, διά ταχvδρομικf\s έπιταyηs, eis τήv διεύ
θvvσιv
Κ Μελισσα ρ όποvλον, Δ ραyατσα11Lοv 6, Ά-θή11ας ( 122), άvαyρα
φοvτεs όπισθεν τοv άποκομματοs τf\s έπιταyηs τovs τιτλοvs των βιβλίων
ποv θέλετε Θά τα λαβετε els την διεvθvvσιν τοv άποστολεωs τf\s έπιταyηs.
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ΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

έπί της λεωφ?ρου Άχαρνων 308. Διαμερlσματα 16,
.
δωμότια 43, καταστήμωτα 3.
.
•
: :
3 ΚΕΡ.ΔΗ ΜΑΖΥ.- το ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 1963 •
(Μέ πλήρη έξοπλισμόν είς ήλεκτρικό σκεύη)
ΜΑΓΑΖΙ · ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΤΟΝ 1ον ΤΥΧΕΡΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΣΕLΡΩΝ
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ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕIΣ ΜΕΤΡΗΤΑ
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Τά λαχεία δλων τών σειρών
μετέχουν τής κληρώσεως
διά τήν πολυκατοικίαν
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ΑΛΛΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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ΟΛΟΚΛΗΡΗ
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕIΔΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑΝ

'Όλα τά κέρδη παραδίδονται
μέ πληρωμένα όλα τά έξοδα

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ
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Τιμή Τεόχοuς δρχ. 10.-

