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ΑΝΟΙΞΗ

1964

ΑΘΗΝΑΙ -12Ζ
Τευχος 33ο�

24 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΣΤΗΝ ΑθΗΝΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ θΕΟΣΟΦΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
ΕΥΧΑΡ I ΣΤΩΣ άναγγέλλομε στους σuνδpο,μητάς καί άναγνώστας,
,τού ,ταρα:κολοuθοϋν την Θεοσοφικη κίνησι, δτι άπο 24--28 Άπριλίοιι
θά σ νίλθη στήν Άθή,να, στην έτησία τοu σvνοδο, ·το Σuμοούλιον της
'Ομοσπονδίας των έν Εύρώπ,;� έθνικων τμημάτων της παγκοσμίου Θεο
σcφικijς 'Εταιρίας, ύπο την προεδρία του γν(.)στοϋ καί σε6αστοίί στο
,τνευμα:τικο κοινον της πρωτευούσης · ι νδοϋ φιλοσόψοu Ν. ΣΡ I ΡΑΜ.
Αί έρyσ:σίαι τοϋ σιινεδρίου, στο δπο'ίον θά λάοοuν μερος έξέχον
τες Θεόσοφοι της Εύρώ,πης, Θά yί νοuν στην έπi της δδοϋ Χρ. 'Λαδ�
αΊθοuσα «ΕλΕΥΘΕΡ I Ο Σ Β ΕΝ I ΖΕλΟ Σ».
λεπτομέρειαι Θά yνωΗ
• ο
'Ποιηθοϋν διά τοϋ άβη,vαϊκοu Τύπου. Ή παρακολούθησις των ,'ργσ:σιών
άπο μη μέλη θά έπιτραπη, σέ άριθμο περιωρισ,μένο, άνάλογο με τίς
διαθέσιμες θέσεις, μόνον με είδικες προσκλήσεις, πού εχει δ Ιλl ΣΟΣ
στη διάθεσι των φίλων τοu.
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Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΕΙΠ ΟΣ

ί-ΛΩ Υ ΣΗΣ - ΒΟΥΔΔΑΣ - ΛΑΟ ΤΣΕ - ΙΗΣΟΥΣ - ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
- ΖΩΡΟΑΣΤΡΗΣ

φ Λούις Μόρα,
Ό άνωτέρω πιναξ τοu Άμερικανοu ζωγρδφΟU
είς καλλιτεχvικήv
σι.ι,.ι6οΑiζων τήι έ::1ωτφι,ιήν ίνότητα τών θρη:,,,<ειών,
έκδοσ, τοu ΙΛΙΣΟΥ (εις -:JΧiΊμα 22Χ12,5) άπεστάλη ώς δώρον εlς
τ::>uς σι ,Sρcιμητάς του.

Προς τους σvνδρομηταs
1

έτσαλακώθryκε είς τό ταχvδροΈπrι,Sή εiς πολλας περιπτώσεις
μείοv ό άποcτταλείς είς τούς σuvδρομητας τοu ΙΛΙ ΣΟΥ πίνα� «'Ο Αlώ
ί,ιcς Δ:.ί'πvος», έδόθη έvτολή είς τα Γραφεία να άvταλλά:rσεται με ι:αι
vc.ιργ.:ίς, πάς τυχόν τσαλα,<c.:μέ,cς πίvαξ, έπi τ� πρ:::.:,κομίσει αύrοίι.
ΕvχαριστοC:μεv όλους όσοι έξεφράσθηισcrv εύμεvώς η έvθοοοιωδώς
δια τόv όντως θαv,.ιασίας έμπvείισεως πίνσ!Κα καi τήv ίδέαv της δωρεάν
άποστc ιλης τοu είς ολοuς τούς σu\Ιδρομητας τοu ΙΛΙΣΟΥ.
Ό πί,αξ πωλείται είς τρίτcΙJς άvτι δρχ. 1 Ο.

Εvχαριστοvμεv ...
. . . τούς σννδρομητάς μας έκείvοuς οί όττοiοι αύθοpμήτως και έξ
ίδί::ι.ς τι..:,ι πρωτο6οuλίας έπλήρωσσv ώς σuvδρομήν δια τό 1964 ποσον
rμ,:.γαλίιτzροv τcίι κΘΚαvοvισμέvοu έκ δρχ. 50. Σuι-ι6άλιλοuv δια τήv ι:αι\u
τίρ::ι.ν [<δc::1ιν τοu ΙΛΙΣΟΥ.
'Επίσης εύχαριστοuμεv 5σοuς άπλώς έξεπλήρωσαv τήv ίmοχρέωσίv
των ώς σιΛ'5ρομητών.

Καl παρακαλοvμεv ...
τίμησιν

. οσοuς καθuστεροίιv, vα έμ6άσοuv τήv σuνδρομήv των, κατα ,τpο
δια ταχv5pcιμικης έπιταγης.

3

'

Όρθος δρόμος εμπρος
)

,Παρά τη μuσ-rικότητα, πού δια;,φίvε τίς ποοσπάθει·ες Άμcρικα
νώv 1<.αι Ρώ:,::rωv 1έιπιστη,μοvων τοίι ιδι•α:::rτι', �ατο ς σχεη<ό: με τήv πορεία
-πρός τη ΣΕJλη1•1 υΠ'cι::r-τηρίί,εται οτι ά·<c·λοv:>.:ίται ,ή ίδια μέθαSος cρyα
ν Νλλως τ.:, αύτό άπεδ:ιχ9η 'Κα-τ' έπΟΙvάληψιv άπό τό 1961
ΕΤvαι
σίας
,κ, ατα'Πλr;t,τ <ή ή σι•παύτισις της έπιστημοvικης σ.,<έιJ.:ως. Καί cιμως τα
δuο μεyα'Λα ε;
, θvη δεν άποφασιζυuv ν' αvταλλο::,σσuv όλείισερα τίς ΠΥΙηρο
ψορίες των καί να πρdχωροϋν σέ σuvεργΟΙJια
Πιθανόν η πρόdδ<ς vά παρέιμεvε ή ,δια, πάι.rτως θά άπεψ-::ύyονrο
ηερι-τrτές προσπαθειες καί δαπάvεc έξ ά:λλοu, ή έπισ,ημονική ι:ργcrσία
(!ό: διεξήγοετο σέ ά-τ,μόσψαιοα καλύτερη, άν οί έpεuνηταί μπορι::υσαν να
revμ6ο.λ:ύωvται άμοι6αίως καί ,vά άνrαλλάσ•cτοuv τίς πρc::rπάθειες θεω
ιρίες καί iδέες των.
ΕΤναι cμως ψανερό, δτι έvόσω τα εθνη έξοιιτλίζω,ται μέ διαρκώς
-πε;,ισσότ:,ρο 6λέ13ρια οπλα, εivαι μάταιο να έιλrπίζη κανείς μιά τέτοια
.iυεύGερη άνταλλαγή. Η μόνη άπάνrησις σ-τα προ6λήμα-τα της έπιστη
,ι,ονικης προό'δοu καί της ί,ωης της άvθpωπότη.τcς εΤvαι δ ι:αθσλικός άψο
Τ'1λισ μος καί ή όρyάιvωσις τοϋ κόσμου ώς ένότητος, άνrί της σημερινης
, όιμεvα μέρη.
του •δ ιαιρέσεως σέ τόcτα άλληλι.,υπο6λεπ

co Πρόεδρος Κέννεντv
Ό τραγικός καί όλως διόιλοu ,άπρcσδόικητος θάνα-τος τοϋ Προέιδρου
έννεντu πpο!κάλeσε 6α6ύ ι<Jλον101μό σ' δλοuς τούς λαούς τοϋ κόσμου
ιιι:αi τυύς έ!.<άλuψ! ,με σ,<0τειvια και 61λίψι. 'Αιrr-rούι,θη ·βιαίως ά'Πό την
1!ΤαΥ,κό01μια ΙΟtκηνη lνας ήyέτης, τοίι δποίοu τό θάρρος. δ δυναμισμός,
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ό :χνθρc..:πι:;,,.ιός καί ή όoSc�λ::ruvη σέ τ6::τα ζητήματα όπως αί σ χέ::τεις
μέ τήv Ρω::τ::τ,:χ, ό α:γοπλισμος, τά δι,<αιώ,.ιατα τών Νέγρων, ή 6:ήθεια
π ρός τις μη άνετrτuγμένΞ:ς χώρ:ς, κ.:χθώς καί αι ί,<ανότητες καί ή -.τρο
σ<,,;π1κή ,ου γοητεία, ,οίί εiχ:χν έξασψ::ιλί::τει μια μοναSι,<ή θέσι στήν
ηαy,<ά,,μια έ<τ,μησι ο<αί άψ::>σίω::τι ΕΤναι ειι,cλο να έ·ο<φ<,,;•ιη κανεiς λό
γους κατανοrμzως θάοο::>uς καί φιλιας, αν κ αi τέτοιοι λόγοι δέν άψ9ο
νοv, · στόν σύγχοονο ο<cα,.ιc, που τόv δια,<9ίνει ή ι<::ιχι..ποψία, η έχ9ροπά
θc.ια και η p::ι5ιοuργία Άλλα ό Ποόεδοος Κένν:ντu δέι π,φιc..:ριζε,ο μο
νό-χα σi. λόγους ΉξΞ:c: τό νόημα τών λογων καi 6αSιζε πpός την πρ:χ
γ ματΟ"Ποίη::τί των Σ τήν έξαισε, ικά πε9ίπλ-:,<η καi έπικίν5u,η ι,ατά::ττα
σι, πcu ζοi:< ,.ι ε, ό <ό�,.ιος δύ:;,:ολα θα .<αλύψη τι'-,ν μ:γαλ, άπ�λ:ι:χ ·roC.
ανδρός, ό όποίος ηξφε να οδηγη ποός την ά::rφα ':ια και την cιpήνη.

'Εξουσία καi συνείδησις
Έν:χ ιj, ..; χολοyικό φσιvc,Jενοv προσαρμογής από εvα τύπο σι..μπε
ριψοpάς σ' ε.. αν ό)- λο τ;j\ :,ως διαφοpΞ:τι <ό πcίι πpο:::<::,λ:σε πcλλή ·,τρο
σcχη και σχcλιάσθr <: π λα, :ια,
είναι ή άξιο::τr;,.ιείωτη ταχυrης καί cύ
κcλία, με τις όποίΞ:ς άλλtτε 8;:c,.ιοί uπο::ττηοι,ηαi τcίί Ναζιο-,�οϋ και
σuvέvοχοι στα ίγ<λή ,.ι ατα τau, γύρισαν στήv όμc'llή ζωή καί τα<τοποιήθη,<αν μέ τίς μ�απολε,.ιικi.ς σvνθη<ες
Πiioc ι τίς θέ::,εις τωv :\ο-ι..χ:χ
σαν ,<αλcι πcλίτες, γεί1οvες καί έογάτ:ς ώ::ττε δταν έγιvε γvι.;ο-τό τό
παρ:λSοι των, τα vέ:χ Φά,ηκαν σχε5όv άπίο-τεuτα στόv κί <λο τe,,ι, ·ε'
ενα τελευταίο 6ι6λίο υπό τόv τίτλο ,;. Ό • Αιχμαv ,:πήv 'Ι :�οι..:rαλήμ,,, ύ
συγγραφεύς Χα.α • Αο:ντι
uπεγοc•,.ιμι::τε τό γ:yονός, δτι ό Άιχμαv,
&-ταν έvεφαvισΘη στό έ5e,,λ ο τοϋ κατηγοο:,. Jέ,cυ, κσ3όλοu δέv c.Sειχvε
έyι,<λημdτι,<ότητα η πηνe,,5ια δπως θα π:-:>ίμεv,;: κανείι: Ά,v,ίθετα ύ
Α,χμαν φαινόταν σάv εvας σuνη9ισμέ,ος ανSpωπος, σαν ενσς ,irτό rούς
πc-λλ::τύς, μέ τούς οπcίοuς κα3ημφινα δια:τταιιρωνc-μ::τ::ττ;:, διχως ,:χί::τθη
μσ ένοχης η τύ4-:ως, δταv 1α έγκιλήματά του άrταοιeμοίίvτο.
Καί δταν
άπελογείτο, έ,εφά,ιο-ε τόν ε.αιιτό τοJ σαν έvα κc,,.ιιμάτι μιάς όργανώ:πως,
μ α ρc5α στη μηχα•,rή έναν urταωuο άν39ωπο στίς διαταγές 'Από ψu
χο) cyι,<ης άττο :ως ήταν μια πεοίπτωσις άνθρώποJ, ό όποίος η δέv c:Τχε
cuνει�rρι η τήν είχε άrτ σλλοτοιώσει στό, άνώτερό του, στην ι:ξJu-::τία,
Ν

ωο-τε διν είχε προ6λή;,ιατα έλέyχοu της σu,Ξιδή:τεώς -του. Π::λλοί αλλοι
όν&μεσα στους ψcνιά5:ς τοίί ΧίτλΞ:ο εΤχαν τήν ίδια ν::τοτροrτια, α.ι κα 1
vπηρχσν έπίσης πολλοi μεσυσμένοι ίδωλογι <α άττό -τήν €,:ω9ία της <ιφ\J
λής τώv Ι<ιιρίωι1>
Ό Χό p-::τ τ- Έμπερχαρτ Ρίχτερ_ σ' ενα α:�9pΌ του στήv ι:φημφί6α «N.i:o Τσά 1 τ,, τοϋ Άμ6cύοyοu, άναλύει αυτή τή νcστpοrτία τώv άν
θρC:.'ΠωV, πού ίrπc,<ατέ::ττησαν τό eάνώτερο έγώ1> τους μέ μια έ�ωτερικι')
έξουσία δvναμική.

Και υποστηρίζει δτι αυτή ή διαδικασία μπορεί νόι
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:τΤvαι <<'ΠΙΟ πολύ ιέικτεταμένη άπό δσο έπιτpέπιει ιή φαντασία». Ή άλ
...λαγή, που ε.γιν,ε στή Γφμανία προέρχεται άπό το γεγονός δτι σέ πα
,,pόμοι·ες περιστοοεις μεγάλο μέρος της κοινης Ύ'νώμης θ' ά!χcιλοvθήσουν
τίς δΞJστrόζcvσες προσωπικότητες η όμάδες της στιy,μης. Καί στή θρη
-ο,:..ευτ:ι<ή ίστορία ,έτrίσης ύπάpχοιιν σωρό πuραδείyμcrrα άνθρώπων, που
1ΠC'pέ15ωσαν τήν πρσσωπιική των συvεί•δησι σέ ι μιά έξωτεpι,κή έξοuσία
vαντι ψι..χιi\.ογικών πλεονε1χτη,μάτων, δπως ή άπα,λ,λαγή άπό ψυχcιλογι
κές συγικροϊισ1εις, ή σvμιμ,ετcχή στή δόξα η τή δvναιμι αύτης της έξου
Στίς π-εριπτώσ,εις αύτές, στό
.-σίας, •έξασψαλίζουν τήν προστασία των,
Νσί,ιστι,κό κα1θοο-τώς, δπως παλαιότερα στήν
εpά Έξέτασι, t.ξαπολύ-οvv τήι έιπιθετικότητά των δίχως κανένα συναίσθηιμα ένοχης, έναντίαν
-των κατcνομαιζcφέvων ώς <4χθρων>'. Ί-1 συνθηκολόγησις της προσωπικης
συνειδήσc.ως σικcrτώνει, φLΙΟΊ•κά, τήν ήθική των εύαισθησία καί διαψΒείρει
.,-όv άμαιλό τρόπο 'T'OU σικέπτε.σθαι. 'Υπακοή στήν έξουσία γίνεται ό μό

ε

·ι

,vος νάμος •καί το μόνο αϊσθηιμα.
Γι' αύτο στόν σημερινό κόσμο είναι άκρως έ.πικίνδυνη ή καλλιέρ
γεια των άτcιμιr><ων έξοvσιC::.-ν κα1 ή ,λατρεία της δυνάJμεως. Ή μόινη έ
ξοvσια πcύ μπορεί νά έπιδράση άπΟΙδοτιικά πάνω στή συνείδησι τοί) κό
,ο,μου είναι ή έξοvσία τοί) όμοσπόνδου ,κόσμου, ό όποίος νά εΤναι τrερι&
&ηιμέ�ος μέ τίς άναγκαίες δυνάμεις. Μη� ξεχνοuμε, ότι ή άποτυχία της
,Κcινωνίας των 'Εθνών νά δράση πρός πάταξιν αίφνιlδίων έπι6έ.σιε.ων ί,πε
•Υόμευσε την πίστι σ' αίπήν, προτοί) ειλι6η ή φυσική της κατάρρευσις.
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ όλης της άvθρωπότητος, όμοϋ με έπαρκη μέτρα
-ι<cιvωνικης δικαιοσύνης που θά έξασψαλίζουν ύγεία, μόρφωσι κα1 στοι
:χειώδη ίσότητα είικαιριων, θά προκαλοϋσε τέτοια έξαπόλυσι ά:vθρωπί
<νης έvεργείας, ωστε θά αvοιγε νέα ψάσι στην άvθρώπιvη Ιστορία.
ΟΥΕλλΣ
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Η

Αννι Μπέζαν-r - 1893

Γιατί κα ί Πώc;
Η ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΜΤ'
εyινε Θεόσοφος
Τί όφηyείται στό εiδικό βιβλrο τη
Τον ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ
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ΙΛΙΣΟΣ
Καρτερία είναι το όπέρ'Τ'<Χτο προσόv.
Καί ύπαμ'Ονή, ή δόξα της μΘγάλης της καρδιδ:ς.
Αύτες τη δύναιμί της 'Π'λάθουν.
Καί δταν δ κόο1μος δ άγροίικος
τη γαλήνια ν' άντιτάξη την άτrειιλητι,κή του ·.-η μορφή.
�Ερχεται, στη σκέψη
,
•Qταν ή ι$ύναιμις Q<τηνώδης σαν άγέρω�ς ,καταικτητης
Ρίχνει μέ. πάταγο τά δτηλα: της στης ζυγαριδ:ς τον ενα δίσκο.
Τότε, στον σ).ιλο ή έψ'!Τνε.ιχ,·μένη ή ψvχη άδειάζει την ύπομονή της.
Καί άργα σηι,<ώΙΑΞι της σταΒμητης ϋλης τον 5γ,κο.
Μια πίστις, μcναχή της, ένάντια στον 01κετπικισμο ένος όλάκαιρου
ΚΟΟ).ι'ΟU,
Μια ψυχή, μο�·αχή της, ένάντια στην "11αΧ1υλάrητα ένος όλόκαι,ρ:>υ
σίιμ'ΙΤαντος...

-rου

ύ-:,r;ιt.):; τtού; ώρχt)Ι)υς

1

σ-τfz�υc;

"Λ. "f'ι"λ!Ψ t'j\Ι��·η1�'"Ιυ Λ6ο1 uλ �
ζει �τη,ν ά?ι/.' '!Ι�ιϋ Π?ώ-τ,ου �ιελί
,ο,υ 't''fj; ·η "λ'l"Ι� ιΜ π•έ1;,χrιΙτ,
σάιν
trον,θ·φJ:ι. Το C,?�X .,.ι,,ύ ΟΙUΙJ)��ιλί
ζιοιυ<ν '!'Ο Κι;ι�Ι;; δύ,� q:1:1? b; (Ι)τ•η ζω ή
τη,;,
Μ'cr�:ίχ·η τ·'ί=, άν,τι1 �τ�πιισ,,
f"['α, χΙ�ιΙ?ό1�:Ι;;�:ι 11.1i :ι9rf.tJ.i:ιtτX έ,Jός όλι&.':ι,:χ.1.1;,,ιυ Χι;,ψ,IJΙU, Χ :χ,θ,;, ψ:1?'1 μ.1
m ?�ισ16"J1!1:Χ. --: ήι; ΙμΙΞ-γ&:.λ�,ιl; χ1. ?Cιt ιi.; κι�� ·ν1f κ ησ1z.
«Σε μειρ:ιωuς wε•pώποuς --,λέγει δ
δικός ιμας ποιητης ό Κα6άψης
ερχεται ,μια ιμfpά, που '!Τρέπει το
μεγάλο Ναί η το ιμ•.:γάλο wΟχι νά
ιποίίνε».
...ιτ·η ζω·η τη; Μπέζ,:χ.Ι'Ι'ϊ -�·?-θ,χν
000
Ούιοι τιlτr:ι:ε; μέ,�Ι�ς χ,1.1 �ίπ:�
τlτιο,ι� μ;;ΎόJ)Ι:ι,
,οι;,ο ,IJ.u,;;.λ'λ�Ι371
1 :1;1i, i1t'ε'ί'_ώι?η
'Όχι. Τη•ν Π'?1ώ,1η, φι
,σ,;, ά;πο -τ+,ιv έιχχ
1 λ
ι rφf,:χ., "Cη σ
, τ
ι -ιyμ·η
fΠI�\) 1έ1rο?ιόrΙ.!1 Ιt ";l:)1 '11&_ V\.�iff1ι άtϊeb -;όν
-πά�crτιοι;,:χ.
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ί: Ξ/� η :χ.ύτέ� :·ί; σ."ΙΤ,ιλήψ::ς, yισ.
\1. r.ι.πη ,a,�•η·ι Θ.:,σc;,·.χη 'Ε,:χ.:ι,,ί,-:ι.,
Ο' πω; Ο�ν ζ,1τι��τ·:t' 1-χι>'rιο ά.ΠΎJ κ171. 1έ1Ψ1.1, π;.ιέ. Δει 2:σ.ι.ε�ι-,: τα μέ.λ:η
-;-η; 1.1, �,J.:�.α, κ•?ι 11Ύ} ,άι-Jτ1:/λr1ψι" �η 1tί
crτ:;. ιfJ ΧIJ�· ψ
, /) ιέ�1 εtlι'
, JΎ'{�,ιι..�fj εφε·σt;
... ,
,
t
•
,...
σ1<.)'��'εlr•:
�'ι ,1π0, 11, υτη ει') ει.,, θ ε.�·ι' α
ιr.<,ε,1.1z,ως do-rrr,.,ι_
Ίr Μπ·έζ:χ.ντ οέ, �-π'r1:!;ε εύτυ
ι �r; ν' r:Lφ,· :1,ώση· -� ζω·ή τη; ύ
πει, :ι.jτ f'\; τ'η; έλε.υθιε�f-χ.:;_
1tOO
-; }ι) ϊί ι ε, bνi! ,.ειυ,τη ά.πΟ τ·f� ά.:)
τί�
'C' cΙΙ•έ3· ι;,,, τ;3 \Ιπω:ιι,έ,
υ,�γιs: «Π�έπι�: ν.ά, έν,9:χ,ού-νο,υ,μ�
τ·ην έχο·�λωσι χ1ά.rθ.;;, νέι:χ.·; σ'.<•έψειως.
Κ,ά,,9•s :01·1:χ.Ι'Ι'ΟΙ"Γjt'Ι· χ.η π ;,5cβ,:ι; έπι't1ελι.;ί
't!Χι ά.1tΟ ε,/] 1, &.τ,::L'J.l�Γi ποU σ\ιJt'Jiλ�bε
, λ·ίj-θ:ι�-:ι.ς ά1tό
μ.
, :ά. ά•11..λ:χ.�π·η .,_.-; ά.
· 
, :χ.ι,&.
πι,ί,σψ:v οiι:χ.1φο,1ηιΥ.Ο>). 'Όα1:,, π
νi
!Ξ.�νη χ:χ.,\ ά1u ι·ή-θ-ιστ-• r: ιμ,πιcι,.εί
,ε,Ι,�:χ.ι μι,ά. "'έ1. ,ιrχέψι, η Μ1tέζ:χιν-;
ιCl..."4'/� crτι�'ί)σ,� v,CX, τ·h•) 7tι:1�lσ'έ.ϊ,1�ΙU}Ι-'ε, α_..
�:,g,: 1t&i'Ιτ:χ. «"Erι.ιvris ά•ιά.γχ
�λι�γιε- Cικ.1sfι νωΝ τ<iΥ'; 'ίt':)1.Ιγμr.ί.τ,ωv
π�Ο:; τ� 1bπι-:;Ί1.. &,,1,,φω,\�::ίτε χ-χ;. Οχι
έκΞ, Ιf-νιω•J ·π�::ιιΟι :; τά. ό, πιοίχ cnυμφω:'ι�εί,
,
' - '
τι:: �s' "t': ,,�γ,α1·με�υ•!,t •\17. ισ-α.; εΠ'�
ν1:χ.Ιφεοη η
· ·ηz.ω ·ης ο-ιχιε, σι
, :χ.: σα,ε•
, � ες
, , ,ς , ε'f- ει;,
.ι. :
τι' -;
:;
ψ!- :. τ� ?'�
(1!:t. \Λ. c:;t
Ο�κέ:: ,ι:ι:χ�; ιό1εε·� ;)).
1 ι €J\J � tjlγtJ��\lτ'�Χo έ, ι? C.:>\ύτΟ ειν1
Σ7ι,έι, φε,r:χ.1: σΙέ ο),ο,υ; !J!�ς.
:JT,'JJ:t.
; μ·η το ζε>".(';<?ύμ1; 'ΠΙ,τέ.
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'lvόία cιμά cii μvιίpn
cns ΑΝΝΙ ΜΗΕΖΑΝΤ
'Έκδοσις γραμματοσήμου γιά τά 3()
χρόνια άπό τό θάνατό της

·Πρός τι,-ιηι ηiς Άνvι Μπέζαντ,
ή '1 ν5ική κυδέ::,νησις εξέSω:πν αvα
έπί τn
μνηστι,<ΟJ γοαμ,-ιατό:π,-ιον,
σvμπλΊι::.:.::τ:ι 30 �τώ, ατrό τοίι ε:χ
νάτοJ της ( 1933)
Ει5ι,<η τ:λ;;τη έyιv: �ίς τοv χώ
ρ::,ν τοίι α:c,<ηγ::ιοJ τής πα:Ύ ,c::,μιοv Θ:c ::,c;, ,:ής Έτ:χιοιας,
είς τό
w Αντuαρ
τcj Μ::5οας
ή
οποu
Μπέζαντ :ζ�:; Ξν t. \:χ τα vο::>νι:χ, α
φότου ειι3α::;:ν :ίc Ί,·3ια, ..Οι επι
σημοι σι..,:<εvτοC:.3-,::,c 1
,<αΤω α:πό
τό ί:ποο <Ον δέ.ι5ο::,ν Μπανuc•ι, ο
που ή II τέζαντ είχ: δv..:Jει π::,λλας
διαλέ�εις
Ώμ :λησ :v ό κι,5Ξοvήτης τοίι Μ':J'.
δράς
έξάο:χς τη., πp�::,c..,πι ,ότητα
Θεcσοφι
r{ής δια::τήμο1.1 ΆγγλScς
στρίας, ή cπcια ryω,ισβΊ διά τήv
άv;;ξσρτη::τ ,σ I τής Ί ,5,αc Το Ί ν
διι,όv ε3νος, είπ:v, αίσβω:ται εjεπι::της τήv
γνω,.ιc::,ύνΊV
ΈξiΊι::v
σv,μ6c.λή1 της
είς τήν κ:Jινωv •<ηv
άναμόρ;ι.:::τιν τnς Ί,5ία�. Τήν έπο
χήv της, αι διά'J)C'οοι 4:καστ':J'.ι-; έ
χώριζαν τόν λαόν είς άπό-σ'Τασιν
Ή Μπέζαντ κο9 :οv..:τε,; είς τά ί
δρι:,,.ι':J'.Τά της νά γΞι,,.ιατιζοuν όμαίι
δλοι c ι σποv5:χuταί
άδιαφίτως
Οί σπc�,Sαταξιr.<ής πp:y :ι:::τεως
σταί άνέπ.:αν
:υ�:ρίαν ά5Ξιλ;>ό
τητος ,αί Ο>ι,λ;;τι,< ;;ς ίσότητος 'Ι
διαιτέρως έv5ιε;,έι::3η διά τήv μόρ
ψωσιv τών γι.,;α,,,ών, αί cιποίαι εως
τότε ήσαν έ<Τός
τής ..:οινωνικής
καί
ζωής και μWα είς ά,_ι ά;>ΞΙQV
προλήψ"Ξις.
Έδοή9ησε πcλλάς γυ
ναίχας νά σιι,.ιπλl"οώσουν τάς σπου
Διά
iδάς των είς τό έξωτεpιι,όν.

υ

ν άπο8::,pρύvη τούς είς παι5ικήν ή
λι < ί:;, γαμcυζ, π::>ύ δέv εΤχ:χv κα
ι,έv:χ ::χveρώπινοv
χαρα <τr;ριστι"<όν,
c.•)\ά η::τα, ,.ιά\λον άγοpαπ:..λησι':J'.ι,
δεν έSέχετο είς τά ίορι:•,.ι:χτά της
έγγc1c1ς ::,ποι,Sσστας
ΣύvSr .ω: τής Μπέζαντ διά τήv
μόp;ι.:σιν τ:;,ύ λαοϋ ήτο· «'Ανοιχτός
δρc ,.ιος :rπό τό χωοιό μέχοι τό πα
; :πιστήμ ιο · 'Α'Τέ5ι5: 6ασικr,v ση 
μα-τίαν ,ίς ,ήν μό'J�ω::τιν. 'Επίσης
είργά::τ€η διά τήν άνάπτuξιv τοίι συ
' :ταιριστι ωϋ κ ,ruατος
Ό ω5ερ,ήτης τcϋ Μ::,5οάς έτό
vι::,ε κατcλf,γων, ότι ή 'Ά,vι Μπέ
ζαντ κατ::τλέyεται ιμι:ταξύ τώv 45 μεγό�λων άγωνι::ττC:,1 της 'Ι �-δ11<ής
ελ;;ι,9ερί:ις •<αi άναμcp;,ώ:rεως
Εί
eε ή Ο,<έι� ς μας ι:Τπε, γι' αίπήv,
,.,ά μά:ς ι ,.ι π•vεύ:,-η π:!) ::τσότεp::,ν θάρ
ρος καί tJJπισ'Τοσύvηι είς τήν ,το
,τρός
ρrίαν μας ποός τά έ.μπpός,
άντι,-ι:τώπ σιν τό:rων Sι,::,•,<όλωv προ
Sλ r;,μάτ�.
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( Άς Χί)Τ)Ο-ιμεύση αύτό τό μιι.φό
περιστατι<ό είς άπόδ�ιl,;ιν, οτι πάν
τα θά ίι πάοχουν cωνrόψ,Β::ιλμοι καi
φαν::η11<οί... ).
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ετ.�,;χ.εϊ.:-ε-:--:ι -:--;.·;:; Ό\γi,:.ιυ; Τlπ:ι·J;.
'.\.r.; -:-6-:-ε. r;,;ι,) ; ΙΙ έ:;.(.ι:; i·ιεy_<JJ 
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�":X'Jt ?ϋ i�O 7'η;
_
:Ί; s;?iσt;
.\γι:ιν 'Ε:,έ·π,· 1
• , ?U7s ή Χ:Χ-Χ,i'.J
:.ω�tς -:-Τ,; Ί�:.�:>σχλ'Υjμ ώ; -:-ότ-ι:ι'...1,
.,
ι
"'
ι:.tσ-:ι1..·ηχη; ι::ι:-:ιεt:ι; - οεν ει;-:-i�S 1ι ίχ:ι·ιή v:X. iτ:ομχχ:;.ύ.,,- 1 7j�;
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,
..
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ω; ;-:�-;σΧ!J"'JΎ1 :1.� χ:ι-; έπ1.•ιiλτ1 1�:ι
·
-i�y_-r, γr,ί i-:έ ? ω·ι 1.,ισ-:ι:ινιχώ·ι Ί�ι.
χλτ,σtών. (ιr:ω; � {)!χι:ι'J:J.Ξ'itΧ;:
]Ι :ι-:-:.ti?z-rι :;
l�ωvσ71.vτt•J:,J;:�λΞ
ω; ·.\..�·,1 ν:ιγ6;:ι;. � 1Ί ?tμi"":j; "":Ύ°1 ;
· γγλtΧΧ'ΙtΧ'ΪΊ;
.\.
Ί�χχλ·,11fχ;
Χ:ι�
(Oi;) ό ΙΙ :ι-=:.�i :. ι:r1 ; τη; �Ι�1ι:ι;
. \λέξ!:.;.
'Ο ΙΙ iπ:ι; ΙΙ :ιϋλ�;
-:-ι:ι; 11 :.·ιτf;,-, τ. :·J έπ 11:-:ιέ9st εi;
:·Γ,�, Π"ΙϊΥ1ί·ι 7Jϋ Χ:ιισ�t1.V!'!!J.jυ. με
:-7. :X.1:b 1U12 Ί.:ι�·ιι:ι �r.; -:-1"1 ; ί
Ο:.ύ11εω; ·Jπ; :-ι:.ιU '.\π�σ-τlλ:.; Jfέ
::.-;.� :'fj; Ί�κχί:r1 11ί:ι; τ'Υι ; l )ι�μ·,1 ;
'
.\πb
-:6:::: -;,γ·fι·�r· ::χν --:ϊ-; Ι)ω
μ1.tχΎ'1 ; -�Χι.ί.·r1 11f:ι; �fj;j J f Jν:f ,ι ·r1Υ..ε:.

r

;
1

Ι'ι,:,J.:ι ί:: χ,:ι r, Ί:�,:,_.'ί.ί:•,;.
ΙΙ:.ι•
ζ7.·ι-:!·,:.f. . \:.1.r.J�;.
�τ'Χ.·J:ι-:ι:;,�:. -:ιt.,
,r"J.,;J.si ι:ιϋχ':.ιt.
T�,J:ιx'J� :ι.χl B :. ::::,.
·ιJf, "1.. 1)::ιχ:,i-:,:,ι;:::;, Π'Χ7':.ιt'.Υ7'1/.:t'. t
εJi�χ"1.ι %"1.; 7ϊ.ί ,:,� i·ι·�':ιωτ.,., ! }ι
· ί.
·�-χ·ι σι:+1 •1 γ·ϊ-1 -:-f,; Ί::::ιι:·J-:,:ί.·f,J.• ε!
τε Ιj�V Y.x:1./.:-·,1 :1.f. ι:!τ! σ7..•1 -:1.
πει�μ,ι ΠJ'J'J%'Jι
' r1 -:-1.ι. Ό\ίj,.;_ %"1.'ΙΞ;�
1..Π�
i:ιΊ:rι γ-;_,):; :·rι -; 1� ,:,!) ,:ι ί �
χ·;,; Ί�χκλ·r1 ιr(7.; \l·ι ε1 Ί.ε επ�11:ι..ε
,ιS;1 -:1 :.,J; '.\γ::.·;; Γ-:.π�·.,.; '() τ:.ι;)
-;:.; ΙΙ·1ι:f:γ,1 �. 6 ;π:ιί-:ι; -1:.�; έr. t
rrι.iιϊJ:tc,-:.1r,· cI�,x! � ,·,1_11·:. ,;; :!t;ι ιlj �
ΤΙ 7.;;1.; Ι -χϋί.'J; ; tj,:;,;.
-χ! ; π-:ι�) 
-:-ι:ι:; π,:.ι� -.)7. i·Jτtχ-;,J,,.-,, -:-·f1 ·J ;·(1 ";�) 'J
:=:ιι:ι;·r1 -;ιι.. Ί. ":�υ:; Ι.'J�ι:.ι,;:; ει;, -::υ,;
�Π'Jt'J•J;
εζ·r,rJc:. iγ ._ί,r·r.11ε. Ε.ί:':.ιl εμ·r,ιrε Χ'Χ.ί 7:�-';ι·'1ευy:fι·ε;-rι
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ΙΛΙΣΟ'Σ
, ει-r·ην χώ?:Χ.'1 που έχινή.lJ.rησ:χ,'/ τ:χ.π
-νά ·η l\1:χ.?ίι:χ. :ι.:χ.t ό 'Ιωιrηφ διά νά
eύ ? ει-θοϋν είς την Βη-θλεεμ
διά
-r·η,, άπΙΟΥ?:Χ.'f>''Ι'I το,ϋ ΑtΥt,οχ?άτο,, ?ος
ύ -yι,ύιrτ,ου, τη'/ φτωχικ·η φάτη,
-:Ύj; Γεν'ι·/}σ,ειω; τ�U Χ?ιστοU . ..

«Οίι.< 5νι ΊωδαΊ•ος οίιδε Έλ
,λην· ού.< ενι δούλος cόδέ: έ,λιzύθε,ρος
ού,< ενι άp;:ι,εν καί θη,λu· πάντες
γάρ ίιμε'ίς εΤς έσ.ε έν Χριστc;, lησΌu»

.έχ·ή?υξε•ι ό 'Απόστολο;
ΙΙ :χ.ϋλ,ος
,,
'
... ,
'
.Χ:χ.ι' α,?ϊ.ιιrε τ·ην πε?:ο-οει:χ.ν του ε·t;
έπι,σχεφιθεCς ίΟ!ω;
το'/ κόσ,:,ι.;1ν,
-:.·η'/ Έλλά.δ:χ. :ι.:χ.ί τ•ην Ρώμ.·η'Ι ε:ς
τ·ην όπο(:χ.ν ε ίηηχε το 64 μ. Χ.
,tL:l.,?,U?tXO'I .IJ.α,_ '/:X.'t'O'I.
ΙΙ?iν άπο 1810 Χ?όνι:χ. εiχε γ:
"'Ι•: ·η Π ? ώ τ Ύ} Ο'Π}'Ι ϊ,?tσ>τt:Χ.'ΙΙΧΎ}
"'
ι
ι
'
,
ιιrτ��ι:χ. ιrυ,ιcι.ντ·ηιrι; εΧΠ?Ι.Jσωπων
τώ·ι · 'Εχχληιrιών 'Αν:χ.τολης
χ:χ.ί
.Δύσ�ω;. ''Ι-Ιτ�ν, -η χ�τά. τΟ ετο;
154 σ.·η Ρώμη, συνά.ντησις τ<JiJ
' Επιηοπου
' '
Ρ'ωμη; 'Ανιχητου
'
:ι.:χ.t'
-rΙΟϋ Έπισχόπ,ου
Σμύ�,ι·η; Π,ολυ
χ:ι.?π,:,υ τοϋ Ίεροϋ, τελευτ:χ.ίο,υ έ
-πιζώντο; μcι..lJ.ητ<Jϋ των μ:χ..lJ.ητών
-rοϋ Κυι?ίου.
Εiχ:χ.ν άν-:χ,πτυχ-θη πά.?:χ. πο,λλ:χ.1
. ί
-ο::χ.φ,ο?:χ.ί μειrοιξυ της �ύσεω, χσ.
τη; 'Λναιτο-λης - χ:χ.τ·ά. τον έ,ορ, -rα
�\u.0'1 τ1ι,ϋ Π άιrχ« α!,φνης - Μ,Ι
'111:Χl?'ά. το t-:ιηύ του ΎΎ'/?Ιας ό Ποv-ύ
;(. :Χ.?ΠΟς οεν έοίστ:χ.ιrε νά έ1t1ιχ,ειρ, ή
πη - χ:ιλοικcι.ί?ι 3μω; - το μαχρυ
τ:χ.ξJοι. Ή ιrυνά,ι-τ·ηιrι; τώ•ι ούο ',Ε
-πισχόπω•ι ύπη?ξ,;ν έγχά.?οι,ος Χ:Χ.Ι ό
Ρι�μ·η;, είς lνaε, ιξιν τιμης, ((Π:Χ.,?Ε
χύψη :rε», λέγ,ει ό Εί?η•ι:χ.ίο;. ε.ί; τον
]Τ ολύχ:χ.?π,ον την τέλεσιν της εύχα
pιστί:χ.ς. Κατά των κοινών έχ.lJ.ι?ων
-τη; ό?.Ι).,Ο'δσξ-ο,υ πίστεως των γνωιrτι
:Χω'Ι χ:χ.,ί χL?,ειτtχών, ΟΙί �ύο, ΙL?fΧ.η,γο1
,:ου; όσt'Ο�,Ο.υς τί-rοοrr-ε 0-Ε'Ι έχώ?•ιζ, ι;;:
:χατά. το οόyμ:χ., συνε, ζήτψ:Χ.'Ι έ'Ι
, ιrει τά.ς με.τ-α,ξύ τω•ι
-πλ·η?εt χ:χ..ταν�ή
1Jt:X.;?O?ά,, χ«ί, μετ:χ,ςυ α.λλων, ά.
:πεφά.σισ-:χ,ν νά. έξ:χ.χ-ολ,ου-θ,οϋν 'Αν-α-

τ,;,λ·η χαί Δύσις 'Ιά. έψt>ά.ζ�,υ,1 χατά.
τ·η'Ι Π:-t.?ά.ΟΟσιν τ·ης ·η κά.lJ.,ε μία, το
Π ά σχσ., έν τ'{} πίστει της έκ νεχ ?ιώ\ν ,άr�α1σιτάΙ:μω,ς1 ο,ϋ, Κιιη ί,0<υ.
ί aιαφο,?αί ,έξηκολ-ού.ΙJ.·ιισα'Ι νά.
μαστίζ<J,υ'Ι τ·ην 'J:!)χχλ·ησί:χ. τ,ι,ϋ Χρι
ιrτοϋ. ΤG,πιχές
φιλο,11;.ιχ,ίες σ-;ην
ά.?χ·η. Φιλ-?0•01ξίε; Πε?ί το πρωτεί
ον, επειτ:χ.. Στην Σύ,1,0•00, της Χ:χ.λ
χ·ηοόν,ος, το 451, h Έπίσχοιπ:ο; Ρώ
μ·η; - '�ο·η ά.•ιαγνω,?ισ-θ,είς ώς
π ά.π:χ.ς - ·i�?'ι·ή-θ·η νά. χα·θ·ησ·η στο
�uτΟ έrπίπεΟ·,jν μέ τΟν Έπίσ�χο
- π
, Q!
Θ1:ιολογι
,1 ω·ιr;:r:χ.·1-::ιν,;,υπό�εως/...
, οιενε;εt:;, τελο;.
κε:;
ι
Κ:1.{ι.ώς είπιε τελευτ:χ.ί:χ. h Π ά
π:χ.;, ·η Θwλο"'(ί:χ. εiν:χ.ι μί:χ., ά.λλά.
οί ,9..,.ολόγοι π,,λλ;, ,ί.
Μετ:χ.ξυ των ού, 'Εχχλησιων ιrι
γά.-σιγά έο·Ι)1J.tΟU?Ύ'ίγθ·η aιάστασις ά.
'ηγφ.ένη στο οιά. φ,ο,?<>'1 πνεϋμα, 1;
zι μ�όνι�ιν ώ:; ιπρΟι; τή1ν· ΟιΙΟΙ!χ·r1σ1tν,
cίλλi χαλ ώς π?ό; τ'ΥJν ΟιΟασχ�λl:ιv.
"λλλες ,άντιλήψεις CΙ'τη Δυτιχ·},
Έχκλησί:χ. γιά. τ·�v ά.?χέγοη κατ. ά.
στ:ισι των Π?ω't'Οιπλάcrτω'Ι, το 'Π?Ο
πη•ο,ιΧΟ'Ι iι.μά.
, ?τη,μα χ:χ.ί τον τρωtl),
τη; λυτρώιrε.ως άιπό αύτό, aια,φο
,pές στη '/η<Τ't1εί:χ., aιαιφοι?έ, ιrτή συμ
πειριφοpά. των χλ�ριχών, με πλή1η
ύιπ:αιχ()Ιεω'τι'Χη
ά.γ:χ,μί:χ. στη Δύσι.
,
τ
ι
?
πέ
ι
αν τ,οϋ 3τι ιrτην Ά
vΕ CΙ' ,
ν:χ.τ10ιλι�η
'Ε}χκλησία, ,ο,ί Έπiσχ,;
ιπ10<: έ.S.ειι,ψο.ϋ'Ιτ,ο, μετ':χ.ξύ των Υιrοι:,
με άνω,τά-την ά.?ΧΎ}'Ι μό•ΙΟ'Ι την Οί
χουμ,ενιχη Σύνο,ο,ι,, ένψ ιrτη Δυτική
'Ε χ' η ι'
' Π' π:ι
ε'ο εω ει� r :ο
αι �
χ., .ι,. σι : �
, ιχω; ως σ.νωτcι.τη σ.ρχ_η, α
Π?σ,ι;ωπ
κόμη χ:χ.ί Ενα,\/τι τών Συνό.δων,
χc�ιτας το 'Π?'Οι'Ι•όμι,ο νά. άποφαίνετ:χ.ι
ιcά.πο χαιθέa.?:χ,ς» έπί οογμ:χ,,ιχώ·ι
ζητημά.των «άλαιθ·ητως»- ά.νεφύ
ησαν aι-α.φ0ι?ές, ιmως: Οί Δυ-τικ,;�
πρεσι�εύ,ουν �τι "{'tά. τηv Θεί:χ. Μετά
ληψι ά?χ,εί ό "Α.ρτ,ι,ς (χ:χ.ί δίa.εrται
σέ cιOcτv.t..))) ό όπtο,ίιο,:; χχι ιπι,έrπΞ!
νi εΙν,αι �ζυμ,ος, aιότι aέν μ�•ιηϊί
να ύ φ!στ·ατα, 1tα.ρουσfχ τ-οϋ Ι(υρί1 �
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<,•) σε lνζυ:= i?:,;. έ'Ιψ '.Ji ·.\_v:ι-:-')λcχ-Κ Όt.S?Μ'ξ'Λ ot1 �'7'1 :; - '"t�; )ί1!J-;,χιλή, w.):; α.ι�·\,�'Ι"j'U"ι xrx.t � :.ιU
σώμ1τ�; (i? ";'tJ'"J) χ� -:,:,U 1.!μ2.ι:Ι):
( '.ι�:ψ.,υ ) ,:ν:,ϋ X�tσ-;'fJϋ. σύμ. ων:ι με
λόγι -χ ,,,ϋ Θε -χ·ι·�?ώπ,;,υ χ-χι μέ
-1 οσ1 7r1-χ;;i�ει τό Εύηγέ.λιο•ι:
"'
, Ρ
, •
t
'
'
c( ..\1οετε . �yazti, τΟ\Υtο ε.στι ':'?
-ω!J.% μ,υ -:'J •;πέ,; �ω<'Ι χλU)\Jiε!'/ν)"Ι
ί,u.� ? τtώ-ν>>. "Ετ:ίση�
εi;' α ;;σt'J
«Π!�-:-ε έξ χ�.-:ιϋ r.iντε;, �":Ο
έ σ :-1 τ? χΙ μ1. μι;,-; --:Ο τΤ1 :; 1 7.t "ιTj;
� 1 -χ-θ-ήΧ·Ιj; :ό n-έ? �μώ·ι έη_υ•ιόμε
"'Ι ?'I ε�; i-�σι•ι ;,:.1-2?-τtώrο>, είr:εν ό
..,' :. :σ:ό.; τ:.ι?:: .:ιύ; μ':t""Sι.·rι -;-:ί:;":':ι)
κ1.τi :h ν · �ίυσ-:1,χόν �εt'π-ν":ι'/ χ:ι1
:-�U :; εοωσε
ά.χ ι<>ν 2-t--:lj'J έμ�:ιπ�ι
. �;...u.
.,.
,
σ,μ.ε.ΨJ� ει:; ,;H'YJ-...;.
'1-Ι τ.ιΟ σπ,;;.υΟ�t 1. Οι:ιyμ1.:οι� Οι1.
�1j ;_
i•ι-1.�ft ει�t στ"fjν εχ1tΟΙtε.υ-σt
τ-:ι� 'λγ ι-?υ Π·�εύμ -χ :ο;. 01 Ά•ι-χ
-:(ιλtκ ο.l 'Ο�-θbοοι;'>! πιστε�υν Οτ:
τΟ ΙΙ ·1ε.Uμ � έχ ϊ:�εύ::"'::χt <<.έΥ. τ/)U
ΙΙ �ι.:-;�ό :; )). οί �υτtχ.ι::ιt ,,x1.t έ.χ �J'j=j
·yι ') υ); ( q,ti\ιeλΧ�ε).
K 1i -:� t'υγμ1.τ,.χώ ς <<iλ�·,r:.r.,.ν>,
τ,;ιύ ΙΙ iπχ Π':ι(Jσέ�εσε νέε:; Οι1.�έ:;
'
' ' ; '
με;ι.?ις επ εσχσ:rων. Τ'') 1951 , r,'
Π�π-χ; Πίο; ΙΒ' όμιλών ω1πό κ-χ
�9-έ.� ? �:;» έΟι':ι γμά.τ:σs:"ί 0-:ι ·ί-ι Π1.νχ
γί 1- ά.·ιελ·η;;-9·,1 σωμ:χ:rικώς 3πω; ό
Χ:.ιrr:ός.
Ei; τeι οr,γμ-χ -χυτr, 01-χ:pω'Ιεί +ι
' ?"5ιόιοοζ'); Ί�ι.ι zλγ1σ�..-.ι., OtCYft fεί.:;
,..,ύΟέ·ι έχχλ·r.σιχσ·ηχb,1 χεί. μιG'Υ.Ι'i ά
•11.�έ ? ετ1.t Οτι ·f'J ΤΙ 1.v-1.. γί7., iνελ·f'1c;,,θ·η ε; :; �,.ιύ; Ού? 1.ν?ύ ;. Ο.πω:; ό
Χ:.ιστ; :; xV. Οtότι ·f'J π:χ..?Wοοι:; ;
μι).εί σ.πλω; Πε.?ί ,S,:i,vσ:roυ ττι ς
Π7.'Ι-χγί-χ; Χ'Χί μό•κ, Ι.
Ή συσσώ?ευσ>t; δι-σ.ψ.ιyω•ι οιr,1χ·,1-1Χω•1 Χ7.ί οημσ.τιΧώ'Ι, μ1-ζί με
ε,� ? ί>'t'ε.?ε.:; i"ιτιζ·(V\�ε.,, ώΟΓή,γ·r. ε ,
Υ.'Χ-:-'Χ. το ε-;,ι;,; 10 4 στό μ.εγσ.λ'.J
Σ;ι_ί σμ-χ.
Ή 16·,1 'Ιwλ!-:ιυ 1054 -Sε�ϊί
ηι ;iJ ά.,:,,; :Ρ?ά.; -;1μέι?'Χ τ'" ; Χ;, ισ-ι -χ
vωσ 'ΙΊr ;.

-::ι

Τό.rο; , - μsγ:χ.λι,υ Q.?cψ.'X ;
ή Κωvστ-χ•ι:ι�'π�ι;. Π?ι.>τsύο1>n
-:τ,; iχ-χ'/'.Jϋ; Βυζ:ιv,ι·ιη; ::ιύ-τ'Οιχ�::ι-.ο?i-χ;. ή ((Β-χσιλ�; :ω'Ι πόλεωιv»,
μ π,λ η �υσμο ά.'Ι.u '7"'Jϋ ix-x� ,ω
ttw;,'J,
::-.fιχ1ηλ Κ Τ,?'):JΗ?ιο.ς sTnι
Π ::ι-?1:i?χης :η; 'Α'/1-.ολ<χης Ρω
μ,2,:κή ς Έχ.Χιλ� !1.ς :iπό iν0i�xx1!1!'C
'X; ηο η . Γιό; iνω-:iτι-υ χ1::ιτιχ<ιϋ.
:m -χ λλήλου, εΙ;ι_ ε i•ι -χ μιz-θη χ-χτα.
-:η'Ι νεόττ1 τ::ι -:-ου ιrέ πι;,λιτιχη συ
'Ι�.L-Gιιrί:ι. ·.\ν1.τ-t:ιπ�f:;, iκitη μ1'W<L�
χb; χ"Χ-ί :i.πε..b·r. iν-9i�μa; ά.ιr.<ηrrή;
χ1ί -θ-wλόγ-a;, χ1-,χι;,με·1 ος
iπό
-:η'Ι έ.πι·9υμί -χv •11 γfν-n Π -χτ?ι�
χ·,,; Κωνστ::ιvτιν,υπόλεω;, Π?Ιiγμιχ.
-:h όπ-?i<J'i xxt κχ--;-ώ�-θ-ωσι.
ΥΕ;ι_ ει Π?ο·η γ·,,-θτ,, χ -χ τi το δ'Μ;863. ·η σ-:;137.1·η ?ΤJζΙ; μ•tτ'Χ,ξυ Ι ων
<Τ'ΜΙ'Ιτιrιουπόλεως χ-χί Ι'ώμη;, έξ ά.
:;ι-:ημη; ·της ;ι_ει?ν"ι;'ιί-χς wϋ Φωτί
ι:,υ ώ ; Π -χτ?Ιιχ.?ί'_<ΙU, ίπί -χύτ,?χ?σ.
-=�?'-:.; ::\fιχσ.ηλ --:ιϋ l''.
Ό Φώτιο;, ό bπoi,;; εΤ;ι_εν ά.,ιέλ
·�ει έ�πί -τ•:ιϋ -θ?/.r11'):, 1πb λ-χiΊχό;
οιελ-θώ•ι έντό; (j ·ημ9ώ•1 τά. στοά.οι�
τ'r,; έΧΧλησισ.σ-. ιχτ,; ίιι?'χ.?ί'.!α.ς, εΤ
;ι_ε σψ?οpο•ι ά'J-,ίπ-χλ,;v τον πρώ·η•ι
'Ιy,ν.&ιτι<ι,ι,
Κωνσ�τ•1•,τι 'Ι'Gr),�rοιλιε<ω;
-:-b•ι ;π(Jί().ν b -χύτ'J•Χ?άτUJ.? Μιχα.·�λ
; r' τ'ή Π?<Χ?='ή τr,iί Β111οσ. ε!
χε,1 έξι:J?�σει,
ύπ(ιrz?εώσας 1.ύτό,,
εί; ΠΣ.?-χίτ-ησι•ι. Οί ΠΕ?ί τον 'Ιγν&
τιον. 1ι:ιιιιπόν , έκtΨ;1ιθ,·,1 σ1..ν Πfόι; ά.7.'J.Χχτάστ1.σί�1 τΙ"Jυ κxl ί. φ-θ-ι:t.ισvι στό
σ·r.μείον vά. iπευ-θυ•ι&-ϋν χα.ί στο•ι
Π :iπ-χ•ι τ '" ; Ρώμ·ιj';, ζ·Ιjw-ϋ,ιτες τ·η'Ι'
Π7.?έι.ι.3=ίν wυ. 'ΙΙ χfνησις ::ιύτ·η
·ηνάγχ-χ.σε τ·ην σύγχι.-φιt/ μ.ιγίι.λ·η;
ΣU"ιb&ι-υ στη•ι Κ(ι)'ισ-τ::ιντιv<ιu-πολι.
π;,Q"G!εχλ·η,θ.·η Ο� vά_ Πσ.?:Χ.<Ττ] 1τ' �'
τ·}rι Χ-χl ό Π ά.π-σ., τη.ς Ρώμ·ης, 7t1b;
τb-ν �ποίον τόσ,σν ό α.ύτ.οrι,?σ.τωι;ι Β
,
σ,-,η Χ-χί ή Φώτιος άπέστειλα.ν έ
ι.ισ-ολά.ς, ό Π?Wτ'.J; ίχ•9&των τ&:_
γεν&μ•n. χα.t ό οεύτει,�; ά.ψ1.γγί),-
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'ίοuδαϊοι καιόμενοι ζωντανοί.
Ξυλογραφία του 1493 εlς Νu
ρεμ6έργην, την πόλιν πού θά έγίνετο επειτα άπό 440 :κτοτε
χρόνια λίκνον τής Χι τλερικης Οηριωδίας

λω'Ι χ:χ.τά Ί7. έ.χχλ·ησι:χ.στι,ι7. ε,9.ψ.-;:
τ�iι� έιν θ ')'ύ1ισf ν '!lj't.),
Π /ιπ:χ.; της Ρώμη; ητ:χ.·ι τότε b
ιχόλ:χ.,ο; ', α.ν-θοωπο; φ:λόο<J•ζ-0;
x,�t ,:iλ.71ζών, ό ό1t:>ίο;, ά.""Πχντ1ώ"'1 στι;
έπ-:σ-τ-ο·λές του αύτοχοά.τ,οοι,ς χ:χ.ί
τοϋ Φωτίου, εσ-τειλε δύ, έπ:σ-.,,.
λές στ-ην ποώτη -έχ. των όπο.:ω ι
ά. φ0ιυ ά.νέπτυσ-σε. τ��f\J 1Jπ1ε�. 1οχ:·'1 �eι3
·
Άποστόλο,υ
η έτ-?ο·υ εψχν·τ• ,ω'Ι
λοο:πών ' πο-στόλω'Ι - χ:χ.ί συνε
πώ; ,,..ην ύπ;οοχην τ-οϋ Πά.π:χ. Ρώ
μη;, εναντι ,UY'I αλλων έπισ.ιό1tω•1
'
'
,
'
- χ:ιτεχοι'Ι
.S:'Ι ω; �1τιχ.:χ.•1οrι:χ1
τηv έχλογη τ<.,ϋ Φωτ:<J<J α-ιευ της
ίδtχ'Τl; του .ά.δt!ας.
Π �,:χ. OS: τΟ
οτι συνηλ-θ-ε τό 8ΙΗ Σύ,,,,.3ος, με
συμ,μετο, χήν
χ:χ.ί
ά.ντιπο<J:rώπω'Ι
τοϋ ΙΙ ά.π:χ., ·- ·η ό.ποία. ,έπ,s.χ.ύ?ωσz
τη'Ι έχ.λογή το, ϋ Φω,τίου, ό Π οοπ:χ.ς
ά.πε.δ-ο•χίμ:χ..0 1$ ττμ «πόφ ιτι"Ι χ:χ.! 1•
ξίωσ�ε '17. -Π?Οσελ-θ--οιυ:ν ό Ίγνrιτι<J,
χα1 <ι Φώ-τιος εί; Ρώμτι 'Ι, γιi '17.
Χ?ι-θο- ϋ-'Ι ά.πό τόν !οιον συνεχά.λε1

τ

σε οέ τό 863 σύ-ι·οο,,ι J·τ·η Ρώμ·η,
iι όπc:χ χχτεΒ·fχχσε τbν Φώτι-1 χ.χt
1/'Ιεγνώ,ισ,ε τον 'Ι γ•ισ:-:ιο
t"'\rι '
'
'
Ρ
'
i rρ,(ε αυτο ':? ο:χ.ου π:χ.:ι�λ , �;
,
-θ-ον, ο,α•ι ο λ!ιz.1.ηλ Κ·ηο,υλά:,ιο;
:χntέσ'τειλs. έπιστο�λην ποός τό,ι ε
πίσχ�.πο· ν Το:χ..'Ιώ'Ι 'Ιωσ.ννηrι,
με
'
'
ι
'
'
την οπc·:1.,1 χ:χ..τεχ,οιrι•ε τι; χ-:χ.:νο-.-ομf�;
-:Tj; Δύσ�ω; κχί έ.ξέ ψ,:χζε
τ�fjν έπι-θυ�f:ι Οπω:; fJ έπιστολή τc;,,
·:χ.ύ-τή γ•ιω1-θη /.1.ί σέ &.λλους έπ:
ο.ιcπ:υ; τη; .l.ι--:ι.ιη; 'Εχχλησί1.ς
χ:χt σ' ,.ύτΟν τ;r; Π iπ:ιν. Ή έπι
θυμf�. τοϋ Μιι.:χ.ηλ 'ξεπληpώ-θ·η,
Ο,b-ι συνέπε- σε 1t"l1v έπ-cιχήν έχεt· νη'Ι
νi ε� ?.fσχ,�τ:χt πλ ησί�ν τ.ι:)U Το,.
'ιιώ· Ι, ό ά.πΞ.σ��λ(J.ένος τοί) Π ά.πα
Ο�:J.,Sέ.::>το:, ό ό, π ο ά. υ ετ. έ
()ί :; � .� 
φοσ.σ-ε <7ΊJ'Ι έ.πιστ·ολ, ·rrι , , την εστει
λε στόν Πσ.π·1. Λέ,ι;ντ:χ. τόν Θ' _
Αύτό; με τη σΞ. ιpσ. τ�υ ά.πή,ιτ·ησε
σ-τ-όν Μι;υι:ηλ χσ.τηγοοώντ�, τcrι
ώ:; CX. cp,o.'iα. κ1.ί κ:ι.λώντ:ι.ς <'!"οιv vi
μεταr10tήση. Π :x::>i --0 �τ:χμΟν ϋ φος-
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':Ύ4 ; f1:ισ-:ω.τ1 :;� 6 ΠX7?ti?zτ.:; XX
•SW; κχ;; χ;_:;Χ?i7ω; Κω•;σ7χν-:i
·t'); ; )!"J\V�J..iΊ:. ?; εσ��ιλχti έ.πtσ-7(,1:fι ·ι ;;:χ.:ι:ιχχλώ·,-;χ; -:;ν Π iι.1.•ι ν:l
,..
\
'
,
-σ-:ε.υ:11 ΧΊ-:tπ?ι:,σωτ.�:>; 71j')
σ-7Τ_'Ι
• .\.·ι-:: · 1.ϊι:-,.ϋ.
Κω Jσ-::χv-;:•ι?�πr.,ι.:•ι.
�μω::. ; ΓΙ iπχ; Sσ-:�ϊλΞ 7;•; (}-°Jμ
�έ:ι-:-:ι,,ι ... r-xζt �έ ;�.λι:ι:>; χ�f�ι;ιντ:ι
εί::11'7·�1 �,� Π?Ο:; 7'"J'Ι χυ\ι:,r.ι��-=-�?Χ
,
:t.:r.! -;CJ'Ι Π χτ�t�?Χ�ν. rx,u εγjχ?ε
ά;;χ!-:ώ·ι Οϊ:ω:; :-� Οι:ι,)Τ, -;, Β�'_,)/. χ:�. ".fj ... Ί·.
? -. . :ι , . χ-;
:'1..?��
, J J -.> !; � Ύ.Ύ"j ,j�
-σ� '";')'ί �\..·r,:ι'j'JJ.'Xj!':.'I ω :; :L'IX�?X-";'t
,
"'J"J.'l7'X ')σι;..,; μ�-:εχεt:ι!�οιν:--:.- �ζυμ,χ
-σ-:-·f,-, Θεfχ Εύzχ:ιιστfχ χχ! ώ :; {jί
ΧS!(r'ΠΙ)γ.,ύ!J..Ξ',":ι'ι -:-Ον τfτλι;ιν -:ι;ιϋ ()ί
Χ'�:ιμοv:;,.�� �I x-:,;ιi,;z,;'J:
; Ύ?Χ?!.'/ ε,.. σ r1 .., 3--:ι ·(1 .\ •11.-:ι:ιΛtΧη
·.ι:.:χχλ·,,σfχ. εχεt χχ::ιrι-:--"fισΞ-:
((σt)
··ι�·,,�,Jλευμ:ι 1t?ε-:ιχών. ε•ιχ:; εσμο:;
t.ι:.ιυ
·σj'_!σ:J..χτικ�ι Χχ! σ:.>νχγωγ.;,
�:χ.7χνά)).

Tr.,? �

·ο

ο:,μ,t>έ?,,;; ε�1.σ, -;; � J 05/ι
-1T-:-·lj·ι Ι\.ω·ισ--:χντιtΨJύπ-:.ιλt. Οπι;,:, ΟΕ·ι
,
f
'
'
,
'
7.. � -;-ωt�ωσε "l':1.. ε�;z?�:ιωΨrtσ·,1
μΞ
,
,
-:'.J'I ':J..'.):,,".JΧ?:tt'.J?X .,. "71)'/ ΙΤ 1"':?t1?. ,
,,.,
\
' .,
·χ·η,
(ιΠ�ε π;r.,εο·r1 σ1ε μt1. α.νευ
�;,ι;,·rιΎ:''->με..10,υ, j'_ε::ιι:ιν-�t�. �1 όπι;,!,χ
αϊ�ετελ.!.σε τ-ηΊ (ι�tσ-:tzη επt·1ψ:ιχ
-γισt τ�ϋ Σχ;σμ:ι::ι;,; ":ώ'J Έχκλ·ι,
r7tω•J.
�Ητ,.•1 \ �ϋ-,, Ί,;,'Jλf,;·J, ,-,ϋ_ 1054:
-ν1.ο :·,1 :; τ'J.)
Σ-:ο� μεγ;Αοπ�ε7:�
,
�)ε,;,υ Σr..ιιy"t':1.;. -;τι;ιυ 1..Π(ι>-:ε) ι:.ιυσε '7':J
Χ7.ύί':rιμ"1. τΎj:; Η:.>ζ-:ι ·ι-:t"ΙΎ1 ;
..\ύτ,;,'
,
• ι
,
:Υ.:ι:ι:-;�:,t1...; ΧΧt 1.,tWΊt.rz tΞΧμ·rι�t'J '7�J)
, ..,
.,
,
'
.._ ι
,
rχ.;ι..χτχι.υτ.ι:ιυ μ.εγχΛ.εtι:.ι·J zχι τ·,1 :; οr:ι�·,1 ; �·rι :. ; 'ΠXtJt�Jj'_-fj; ί'.'J�ι;,,σ--:χ'
\
.._ ι
ι. ι
7ιι:ιυσε κ�τι:1. �·r1•ι '->\2:ιΧ,Ξt:•ι :.ι•.!t1.:
ι.ει:ι;,υ:ιγtχ:;. '.:.χ;,νtκχ. εrιω ot χ'J
(tι;,! -:W·ι ψ1λτώ·1 2:1iϊ:ιεμπ1ν ,:-1/'jύς
ϋ μ:ι�υ:; π:ιh:; τhν l(ύ:,tι:ιν. έξΕσπ'1.
σ-ε τό ο�α,ιrt '-· Ό iτ.εσ-:-1.i.μέr;r:ις tl)ϋ
ΤΙ iπχ Ούμbέ?τ'J:. μ.1ζι
6 ε-11·1
τΊj; συ•ι½ε!χ:; -;ι:,υ τ;., Φ ;, εtΟε�fκιι:.ι
.
μετε, 1:1�tτ-:ι
-�,..
-:-,. Λ,,,.,,,.,:,..
ttN; , ,..
1�.
\ ,
Π'�r:-.ι..ν Στεψχ·1�·1 -;ον Θ'. είσib-.ι.....
,
,
,
'
,
ι
J.':L'J r;,;r.;•J '/"J.'j'i Χ1.t zω?t; ' Ι".1.. 7"f1 ?'t1•

1

1,.,

ιrου•ι χ1.vsv:ι :-ύτ.Gr/
:iνήγγsιλα:ι
στό'Ι Π :ι-::ι,.ιi? Ί.Τ1'/ Οί! () JI !Χ.Π�ς το'/
:iφώ?ισ�. '.\.χο.λ(),ύ-.S.ω,. έm,ι<ι,Ζώ? η
σ1.·1 τ.�?: -:ό � .\γι�,'Ι Βτ. μ.1.. είσηλ
·9.:ιν ε•ι-::'J;
1.υ:J)ϋ Υ.1.ί :iπi-θεcn'/
c-:-Ύj•ι c.\.γιχr,ι Τ�iπ::�χν
ά.. q>oφt
τοϋ
σ:Ύ'1 :,tj
' ·J 'έ.γγ?'1'.?-:ι,.., ( ;'Jύλχν).
Π iτ.:χ. Έν σ'J'ΙΞΊ.ο:;. 6Χ•1.'11.•1 μ.s.τ�
'
'
Ρ ... '
'
,
,
ο�λην χχι ε.Π?�Ί.ω?ησχν Π?Ο; την
εξ:δGν '7{.ϋ "JΧ�ϋ. Ένώ Οιέb:ιιν:ι.ν
'
, ...
, •
�
,
ι
:-ο Υa:ι-:!ύ9λ!'ί'/ ειτιv1.:;:χ•1 .-ην �ΧΟΊη
iτ.? -.:i :,π,.,,;ήμ1.,i �υ;. ήχ<.ύσ-θ η
σχ·ι
νi λi'Ι;.:
=ι; μ:ι.; Ολέπη xx.t
w
'
α.; μα.; Χ.':ι!Ί"fj.
,l'b iφ� �tΙJ":-ή:ιι•(ι"Ι �U JI i-π� ήτι:,
.ltό-;ι έ 
όμι:ιλ 7γ�'Jμέ•1ω; ψ:ιιχ :()'ι.
�ο-ύ;
χτό; -:-ών iλλων %π::χiλε.ι
'1-\.·JΙ�-:,:1λ�Χι�ύ; ·ιι;ι.):,36ς.1�'J; �ιμωνι
�χ.η.ύ;, ( )ύ1.λεντι -χ v�ύ;. ·�\?ειχν�ύ:;,
Δ�Ν:ιτισ,i;. �ιχ�).1.ι'-:1.;, Ηvευ'J.1.
τομiz(ιυ;� ::\fxΊtz-.ι..f'J'J; xxt
':J, α
r .,.,,�ύ; !
J[ ο?ιττcrι '1% λ ε;ι:S.·�. οτι ;:;ί ,.,._
�cσ-:-ό:μ,εν?:. κλ'ΪΊ�Cι; xxt λ1.Gι;. Εμει
"'1'1.Ν α'Ι-:ι'JΟ,;,.: μ.πjό; σl μti -;iτ(ι;'2,
•
'
'
,
\
'
t
'
'-'Π1 Χ�·'Jσ-:·,1 ενε?γzι:ι γι1. ,·φ οπι;:1·1 :όσ�'' ; ())μtέ,τ�:;. Οσ�'i χ1�
ό ιJ,:.ιitl1:1fχ -:ι; τό ;λtγώ-;ε�. eι·ι πιι:.ιU
·Sii μ1:��-:.ϋσε νi χ ::ιτ·ηγt:J�·,1 -&'JU"Ι },
τ::ιν ελλειφt; σ-:-r:ιιχε.tώΟ'>u:; Οεξιό
τ·fjτt:J; χ2! Οιπλωμ::ι-:(1;. l(�t v1ί
Ι ό Π'-'t?Ι:Χ.?ί'.'fι ;
· ·
οέ
μe., •ι έπτ
\
.
'
' (; ή,9. tι
'
�πι:ι. 7:'JΊ 1?�:ιtσμον� lj.J-;ι χα;ν συν�;ι�:·Ψf(θ.·η iπ(ι τ; συ-μ.6:i.•ι. Άπλώ;
;,.7,,·,,υ�ύψ[;·,1 Π?;; τ·rrι ' .\γί,.ν Τ9:ί.
π�.ζχ·1 κ1.t Χ�'Χι-:ώ•J
τ ..f,ν π�πιχΎj·ι
/Χ.υσε'Ι έ,ιώπι")'J όλο
ε�ύλ�·; -:-·fι •ι
;,.λ·ή?','J ,r,ϋ έΧ;ι.λ·,,σιiσμ1.τ,;;. Άλλ'
"τ"f1 ; σ-;ιγμΎj; έ.κc-ί'ι·r,ς. τ; Μέ
γ1. Σj'_ίσμ-,. είχιν έπiλ{;ει &ttστι
Χi. '.\.π;, τ6το 'έγι•11.•1 π!ίλλές π9,ο.σπi{ι.ιιε:; 1:�;;
Εtιωσtν
τών Ούο
•τ., •
- . ·r·ι
/Ο
'
ι!ιΧχΛ·r,σ:ων.
σljιο�tω":ε.(·r, π(',σ-π1/θ-�t1 !.γ 1 νε. ε.ί; τΎ'1 ·J Φλω�ε·Ι'τί�·J
,ό 14 3!) Χ,. -::i τ·r,·ι bπ�f1.•1 μiλιστα
•
ι
rr
•
\
,
υπεγ�1.φ- ,1 ;,.:ιι ε•11. «ο'ιω-.ι;,.�·ι συ ιι.φω· "ι-'J)> 11..ετ�ςυ τώ•ι Ούο Έχχλ·ι;σι-

�ο

οε

- ·ο �;:;

1

1

ε)'..

-.vπ;

ΙΛΙΣΟΣ
<ί'>ν, τΟ όποiον Ομω; ο,ύ�έ.πr.ιτε έ
:φηρμόσ-θ· χ.αί ετ'σι ·η χ.α ,,.gλ·η-ι'ί-.ίJ _ (\
\
ι
χν11ε'/'ειια. α:• πειιpοη ;t.ω?ις
CJ1� ΠJ?'ΟΙ�α.ν:
ι,υσι,.,στιχ.ο απ<;1τελ�aμ.χ.
Ei; -;ό 0-1.)!'Ι'iO.t ιCι"i τη; tl>λω?�ν
τίχς ,? 1439, �-r,�χο·η Π?!'� 525
"
χ.χι ·η τ.λευ,χιχ συ
:ι.?CJ', /ιχ., εγινε
.
ΨΧΨt. ησι• των ιi.η·ηvών των οίι.;
'Εχχλ·η;ιω•ι.
. . ,
Τότε συ'/3.'Ιτ-ή-&ηχχν ό lI χ.πχ;
Εύγέ•11ι.ο; ό 5.ο, χχί ό Π '-T?!X.?z-r.;
�1 �σ·η' :p �' 2ος. ,
Ειπ,,με"/ως, ·η συν1:1ντ·ησις
W•J

·ο
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Πχ.η Πχύ).ου ΣΤ' χ.,-ί τ<ιιϋ Πα
τ?ιά.?χου ' -θ·ηνχγό?� η,,.ν ·η Π?ώ
τ·η, 91 Ο χρόνιχ μ;ετα το Σχίσμα.
χ-χι 525 Χ?όV!"J. μετά τό σ'U'iέδρι-ο
τΎ'ι ; ι{)λω?ι�'/τί-χς .. .
του
'Εκ -;ό; τ Ύ); σκeιιπtμ.ότ.,1 τ�;
«3ι,.λόγvυ» με,τ,.ξί, των δύ,c. Χ?ι
στιχ·ιιχ.,ώ·ι Έχχλ·ησιων,
φχί•ιειτχι
3τ: τh τ�ξίΟι τι?ϋ Π ά1t1.
στήν
Π ,.λχιστfνη
ιi.π�!).λε.πε χ.,.ί στην
Π?Ο>ετοιμ,.σία τ'ΟU ((έδά.φο,υς» για
τ-τrι σχεοι�όμ,ενη, ΧΧtα τΟ•Ι Π?-Ο•σε
ΖΊJ Σε-πτέμg?ιο, ά.πόφχσι της Ρω-

διχασμός της Ίεροuσαλημ είς ενα ,ταραστατικόν σχέδΊοv
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μ1.tι:ικχ,S.ι:ιi.tχΤ1 : �J·,6;,:.J ϊ:Ξ�! Η:t.ϊ:':ι
Ί. 1·.,1;-ι. :-τ_;:, ..ι.::ι:> :;,:, Ί�·;::χ.ιχ,;:, i.:χ.
_
'.ιυ ω: «·5;ει:χ:.ι:.ι·�:.'J)>,
,�iμ: χ·�:ό . ·);-:� 7':ι'Ι :::ι.rί
..
<<�:�σt; :Τ1 ;
Εχχι.γ1σ:χ:;
'ε.·ιχ·ι--::
--:ώ·ι 'Εt::ιfω•ι>J. Έ.χ�! έγγ:.χ9Τ, :,,. ·
•
(Ί
,
'
....
ι:ι:.t·-.
>
μ. -l,. ι,-:-Τι'Ι
γ• Ξ?Τ.'Τ!, � ...�ιΧ:'Χ
�t
ν ι�
�:;•,?¾:>. ΗοΎj.
,:, tJχ'J:.'J�
:·r1 :
ϊ:1?χ;ω·1 7�ϋ Β:ι:tχχνι:ιϋ Kx:.;t"ιi-

.. Τ?

.

. .

λι,;; :\I .. i.1 τ.,:t�;σ:χσ�'ι i•ι,: σΊ_ε...
,
�!7'1 7.Π�;:>Χσ!ω:;. :,:, ')1':'';:�Ί- '7:�:
:
:
.� ϊ:Ξ?: σσό Ξ:."J·ι.
:;:ι:, s όλιγώ:�
:: ι - iϊ.:.πλύ·.Ξ: :;,, ·1�:.>Ο1.ϊσμ;V"
έχ ::ϋ χ!μ,.--::.;
:�ϋ Ί-r,:roU xxl
ιD •
•
•
,
!:; ιr:ιr::.χ7.::ιχ7-τ1 :.:σμGν)>
τ::;J!;:c:·�i:
:;:, ώ; «·5ι-;;�χ:6v;:ι». '() Κ:ι;Οι'Ιi
λ::.:; )fτ.έ:ι ε�ηΙ,W1$'i. έ.π! ιέ�Ε:�
ε:; :'7"1 ·1 Σύ•μ;,.3.ι;,·ι: Η�Ιή λ η σμι:.ι•ιiί\-

Ή καλοuμέvη ά,rο τοί.ις Λατίνους ΒΙΑ ΝΤΟΛΟΡΟΖΑ, ή «Όδος
τοίi Πόνου», ή αγοuσα προς τον Γολγοθάv, τον τόπον Ο'ΠΟU συν
ετελέσθη τό μυστήριον της Λυτρώσεως, ί ε.ροv δι' δλοuc; το&ς Χριστιανούς, άσχέτως τοίi γεvεαλογικοίi των δένδρου ...
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ΙΛΙΣΟΣ

το οτι, έιιω ό Ηά.π,:; Παυ,λ�;
μεν, ο-τι η π),ε.,: '·r..ρι,: τ-οu '0bο,:ιι.-ου λαοu οεν ηη σύμ:pων- ος ,ει;
�Τ' μετέ�αιν,� στή,ι ,'1ε.ο:υσ:ιλ·ί�:�,
ε-ιας πο,οι.αιτ,οΊ..,ο; --ου, ο ΙΙιος ΙΒ ,
Μ•,·
τ·η•ι ,9,,,.,1,ά.τωtrι'Ι -.:•ou Ί φι;υ
-ιr,ιν μl,: μει�,ψη• :,:,
έτί�ετ? οωθ'Ιω; u ο κα,τ�γ•οοί,:·ν
ίιπ-ο,λ.ι'Ιημέ-ι-η
ι:;
(με το -θ�-ατοικον εογ,ο-ι 't'Ου Γε.?-·
ιiπΟ
τ
ί��ιϊί;,
έχ
, ,�ύγχζ.!V'
μ,:νc,υ Ρόλφ Χόχι,uτ «'Ο ' -ιτιποόιισ,τ;,.' oωCl\:J.'I 1u ένω έ!; αλλ,ου ο- ί
,
t
/
\
,,
�
' '
ι
'
'
σωπ-ος», που «•εσα.οω•'ΙΕ)J -τις ευ.οω�6\Ο'ε�; εφ,
�rcΡ,:;·υ:_ v,,o .να. -θα:να.τω'σο,υ'•ι
'Π\χ,ιχ.1ές π1l1JJs:ς, ·flO� η Οέ ε�1.Τε χχί
τόrι Κύ. ι�rι -τ·η•ι ημέ.οα.•1 του Σ1ιiιbά
στην ' +.;ιχ) για τ·ίrι ιi-νο.χή τ,ου,
τcυ, Οια ι' ά.πο:pύγου•/ &ςέγοσι"Ι
�ν:χ.ψι:·ι της Χιτλε.οιιιη; &.(σιτ?:χ.-rεί
τ,οu λ:-.ιt>υ)>.
έ!;ολ1ο>θο,εύσεως τω•ι 'Εοο:ι.ίω•ι,
ας
Π εο,:ιτέοω, εί; τ·ην Οί�,ουμε ιι
άνο/. ή τό:ι;, πιο πο,i υ :i.οιιι:χ.ι,ι;λόγγ,κ\ν Σύν,ο·δ,:;ιν τω•ι l(,:,θο,λιχω-ι iτ-ο
τ·η, άιy.ιυ ό, ΤΙ ί-ο; Ι ι\.' .είχε ιJ-έ
'Ιίσ-θ-·η,, οτι εί,ηι αιοος οιά τη,ι
ιι-,:-r,aι
έγ.(υκ
ποιμα:ντ'G10,1•κη
Ftιικλ·ησιί,:,1 -,οϋ Χ,ισ-rο· ϋ 'Ια άπο, λιο,,
ιi.ντι-σ·ημιτι
κά.σει το•t λιr- λ1εοικο
κ1τσ.σ- -r·ήση iστ-ο:;ιιιιίi; το:ν Έ:bο,:(Ί_\ ει...
σ.μό, ,fΧ'ιχ.· 1 ήτ1.."ί μ,crJ.ά χ� -θεω-?fΥ ,.
•
) ι�ι,ν·
, , Ο/;
,
,
ιιιΌ•ι.
μονι.,1 -ο.... ι��.'-"α.
Τα'Ιίζοντας οτι έμεi'; ΙΙJ� Χρι,σ-rι11·•1ι:.ι
Ψχι ·η α.πG·ιια.
· τα.στ:ισις μια.; α.
, λτβει
ο�, έ.πt•το, fπε·τ�t ·;� Ξί- με.,9,(J. ά.ντ.
α;, άΗά ,ι,:.ι οιότι έπι6άλλετ,:
- ι ΨΙ.
, μιτισμ�;, ,ό ό
ΟΤlJ-�τ':ι.ι, •Οι· ·ότι ((·Πνευμmιι.ώς ειμε
έλ.:ιζω,θη ό iν;ιιη
-θ:χ. ΣημίταΟ) l\Ιέ το τ,:,!;ίοι τ-ου IJ
rπ:{)ι�ς εκα).)ι,εογη-θ:η._ ,ι,:;α. τα. π,:
Π α.i>λος ΣΤ' -θα έπε, -�εο:χ.ίω,ν-ε το•ι
λαι=εο:χι Ζ?ΓΧ:1-ι,:, ,:.πο το,υ; Χοισ,ι
e1ε621σμό τώrι Χοισ,τι,:χ.,ιων
στ·η-t
α.ιν,ού; χαιι έδ ημ ι:;ύ,γησε. τ1 6&.θο�
σημιτική κ·οιτίο,,: του :χ.οχτ;γvυ τη;
τ•ω'/ :pι;ibe,oων οιωγμων, πο- υ iκ·ηλ:
'Εκκλησία; των.
Οω<!'ΧV την 1•1-θοωπότηιr,: έν γένε:.
Το 1958, ό Π:i.π:χ.; 'Ιωiν•ιτ1 :
'0!; αλλου τά τ:χ.!Ξ,ιοι του 11 ά
πα -θα �ο-ιι-θ-, ,υιτε σ"t'TJ'I ί>ελτί. ωσι
ΚΓ' .εiι.εν άπ,:λείψει έιι r- ώ•ι -έ.(
· 
των σχέσεω•ι τ-ου- Βατικ:χ.•1,οίί μέ ,ό
κλησι:χ.στι.(ώ-/ ϋμ·νω•ι τη; Μεγά.λ·η;
ά.ο!Χfοικό κ11ί μουσ,ο-υ)ψ.α.νικό κ,owt'G;
Παο:ισχευης του; ι. :ι.,:χ.
· ,ι,τηο1σμ,ου;
της Ίοοο-α.νί-ας, μέ το όποΙον οέ-.
τω•ι 'Εbο,:,ίων ω; ,ά.νόu.ω•/)) κ,:ί
έπ,:,φή,
οια.
ι<παν?ύ�γω•J)). \ό 1959, ?ιέγο�
, ή
- τη?εi'ται ο-ι,πλω1J,,1τικ
'Η Ίερι.οuιrα,λημ εΤν:χ.ι κ,:,ί γισ. του:
ψεν ολοκληοο,ν τ·η:ι ποοσευχην, ,ει;
JΜυσιουλμά.νους, μετά τήιν lέ,χκ:χ.
�ή·ι όπο,[,:χ.ν άrιεφ;οε,τιο οτι oi !ο:,ι;ι
κ,:ιλ 'Μ'Jν �ε.&Cν.α, «τό1t10•;
ί,ε:,ό ς»
oi '•'bo:x.i'-oι, ζ·ητ-οϋντε; την ,θ-,:νά
Άπο,τελεi' λοιπόν αύτη ·η πόλις ί
τωσι•ι τι_:.3 'Jησ, Gu, 'έλεγ:χ.ν οτι οέ
εοόν τ,ιώv -θοησκειω'/. Κ:χ.•ί μπο
χοvτ�t νi bα�ύr;�η τό ,.ϊ μα. �ου έπ;
'
τάς κε, q>,:λάς ,:ύτων κ:χ.ί των τέ
?•i να :,πο,στ·ηο:z·.9-η οτι σέ μιά σ.
κ •· ιων α.ύτω'Ι ... Ό Παυλιος ΣΤ'
ΠJ:Jφ:χ.σι<!'τικη πο,οσπ:ί·S.s· ια -τη ς άν. 
·.9-οωπότητ,ο,; •ιά 1:,ειι,:>.0-α.οί�·η τ-r, ι
l,θ.εσ.ε το ολο!\Ι ζήτ·ημ:χ.
,εί; τη·ι
Π?,λομικ,τ11',1 κ) φ�•ιομ:,:•/ κα.ί ν' ά
Σύνοοα. Κn.ί ή μΗ:1.b,:σίς τ-ο,J στη·ι
Π<;μαΚ?ύ'Ιη
σ.ΠΟ τcι•ι ο:;όμ{)Ι'/ τη�
ΙΙ α�α.!!Έ.τ.'ί!!η, _ έκτο; τ_οu· ο:-ιι έοτ1 μιούογησε. ττ1 •Ι Κατάλληλη
σ.τμό-· -Αυ?ιΟΙ\Ι τα έ.μπόοι:χ. ,ι; την χ,: η
,
\
'
'
'
'
v.όησιι'ν χ,:ι,ί <!'U'/Ε?Υα.σίαν ολω', 1 τω•/
σφ:χ.,ιοα γισ. τον ;11σπ:ι.σ}Ι-ο με το•/
λα.�, ή Κ-α&λικ:η Έκχλη.:τi,:, ί
«,έν X?Mtrφ σ.ο!ελφο'/))
Π.ατο, ιά.ο
οια.ιτέ?ως �ε.ί>α?υμένη &.πό το π,:
ϊ.:rι'i, ,μ�?·τυ?ϊt _έ.π:ιι:,�ώ; π�,,t τώ
ι
οελ-θό,, χαί t1ελουσ,: πά.ν't'οτ
ποο-S.sσε.ων του Π απα στο α.μεσο
' ε Ζ�πό
κ:χιτηγ,ο.?ί-αν
-θέλει 'Ι� πο•οσ-. φέοη
μ,έ.λ�ν, ώς ιποό; -τό Έι{;;αικ'ό ζf1τημ:χ..
τηrι συμibσλ·ήν τη;. Άν:χ.μφ:6όλως,
π,οοπ
pι!α. τέτοtσ.,
Π1sπει νά λτ1φ-θη 'π' 5ψι.•ι κ:χ.
,
, τcκ η �ίνχ't έ.ζαι- 1
1

�';

1
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�Αποψις του �Ορους •.ών 'Ελαιών
·ι!iντ·r,σι ,ώ•ι i ;. y:r,γων ·6,; Ρωμ1ι
τ-ης
r.χ.:ι:-θ-,λιχ.η; "Εχχλ-r,σί:ι:; χ.1ί
. ι, � ',. :J.
' •\.r;:χ,-:ι;,Α;κ·�;'"" '() t?ΚJ��'j•
,.
1εt"1"Ι υπη�ς.ε χ.11.rSολι:.υ
ευ
_ χ.�J..η,
,
Ι):c,τι επ;,.πε '17. ;.υ-1:Jμ:σ·&.,-υν Π?ο·1ι
γ�:>J.i•1ω; ·.9-έ.μ:ι:.τ1 «π;,ωτ�χόλλου,ι.
Έ� ;_λλι;,u. iπb ,()?���ι?όξ'Jυ ?tλευ-�α.�
έΟό-ιS·,J κχμμι:1�ο,ή,9.ει�
γιi τ11ν
;;?(ι; -:b'J 11 -:ιτι?titi':r1 •
•
• \ 'c,
,, ''
π;ω:� ο.�·�λtχ :�υ. . ,ντινετ:χ, ι-:-·η;·r,·9-·r, ιrτ1.σι; η:.9- ;. ιχ·r1 •
'Οτ:ι:•1 6 Π '-,?-::i. ;, ;ι:r,ς Κωνσ-τ:ι:.•1":!V�υπ6) ::ω; έζή7�r,σε iπ; τήtι Έλ
τ·η·ι συγ:ι.1.τιi
λ·r,•ιι:ι.·η ΕΥ,χ.λ·r,ιτί1
{J;ι;ι•ι οιi -:ην συ•ι-iντ·r,σιν. π:ι:;.έ
w�μ:}� ·fj ιΙε?i Σύ•μ;,?�; τό ζ·'1τ1;μ'
ε.i; -;·}1 ν Ίι;:-:ι'(χί-:ι•ι (·(1 6πι:ιf2..
,9.).
μ.t7ά -:·'rμ συν:ίν�·ι,
σ 1,:ι.-:ι1.ει-:�
G!'ι ... ;. ](1�όπtν η ?ί'_ tσε 'l'X έχa11λώΨr1 �λιcr-εi·r,ta,; έ,η:ρυλάξεt;. χω-
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��-::;ι.;_ μχχ:-ι:ι;:?ό--5ιε.σμ'J:;.
�t6τt i.. ,
,:;,-. ,
-;:v;,οι.ε-π�ι πε(χν -;τ1 : ι:ι.τΆ·η; σι,,ιε;,γ1σ;1; τί;.>Ν Χ?tσ�ιχ:·Ηχώ·ι ΈxxJ\·,1'Vtώ·; ( π-ι;ιύ χχ; χύτΎj εί•Jχt έ� 1: � ε
-:ικi Ού�χ.r.,λη) ε( :; τ'1Ίν iπ'JΧχ:ιi
c:-χσtν Χ"-λ�-;έ�ω•J σχέσεωη με τ;•J
Ί-GΙ".>:\χ.i-σμ}:,ν i9' έ_..1� :; Χιχ1 μΕ. ":V°J·ι
:\ί�J,r�:λμχν1σμ?"'1 i;;· :τi�v:ι�, ��u
ΖΧ� -�ι τ�ει:; ,9-r·'ίσΧΗ�t σ'U'JOE/J'I "'"
ι:1: :,.ι.ε -:ι:.ύ;
γtt:.J'.J:. Τοπ-?υ:;.
-::..ι,
,,ί1-Τ:ε. τ; ;:i..'Y,�z:; '1ό·r '_J.X
JI :ι:;::;οϋ Π??σ:ι.•J•ι·ίjμ.:ι:-:�; συλλ :ι:μ ,
,
,
�, "'
, t
E
�:Χ., Jε.:::ι σε, συσzε:,:σ:J.'J με, το
·,0� 1t1Χ"j ·9- ει:.ι,α.
τ-r,"1 () !ίt :ι,-"J.ι:rιιικ ·η
·σύ•ι,.Ιj,;'J, τ·fjν iνl:ι.γκ.'!1 i�ι:.;χ�-:-χ�-:-i
,
,
σεω:; Χ:ι.π,;,,.:1.:; ε.πχ::Jϊ·r1 :; με ττιι ():..v?;ι:.ιςι1 χ:ι.: "::Ο ε�?υ�ε??
�χεοtj
,..,,.: �γγυ·ησ;;ω;
-:οο Β1τιχ.1ν?υ
ε ι :; λευ'Ι9 �(lχ:; Υ.Χ�
?τ
�:; -� � κ �-; ,zΎ} �
11 ·r,;
,·η•ι Π :ι:.π:χ.·r, εγχ.υχ.ι.:� -:·r1;
'�;:?ιλί,;υ
,,F.JΠι γτ,; .ί
1963
�·r1 -J·r,)>.
Τ-/)λμ:,,�; ξέΨ:ιt σzι:ιλι-:ιστ'Χl �1έ
Π�'J'i στlς -θt·rισ:ι.iυτι:ι.έ; -χύτΕ; έ
ξελfξιι; gN".Lν άντ!χτυπο, τώ·ν έπ?.
�1'Lι;τ:ι:.τιχ.ω·1 έ,ωη 1789, 1848 ;ι.,.;
1 () J 7.
τ. ..;.ι'.ι;.ισ-θ,ι;,ϋμε
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Χρυσά καi άσημηια καντηλια καίνε σήμερα στήν Βηθλεεμ, μπρο
στά στο ταπεινό σπήλαιο οποu γεννήθηκε ό Θεανθρ.;ιπος

.-

ΟΞ..)σS:, Oi:x. -::j π: Jι..1.9r;μiι;:'.J
.
εί; π:,')�ι./, t1·&.ε 1-:1::; JΠ(.ι ::j
π:�.'
'
τ�t1j/.':.J μfj:��;-;ι .. ,λι-:1.:; οτ.ω:;
-� Ι
1
' '
σ�ν:��υ::}Ί \."'J..�':, :·
tι,� r.·1.c:11 -...υι
·
ι ,,:;,.•πει ..J-...
Ηί:::Χ�ισ:JJγε J'ιω•
•
' ..
�χι-: • _ ·.ι',� τ' 1/.., ς.γ /.,J/ ι ,/». Ξ::. -.,',·ι
π,: :1:ν ωμ: / ;
, : τ. _,:ιι
(( J:iι;; ::,: -:"r1τώι• κ,:.! ·f:J3,,.τ. .. στ(Jαιι 1..1.� ΠΞ�
• "
.,.
ι
,,.,
,
•
'!'JU {(·:Χ.�!/..�'·':./• yfj:•..ιJ ..,ι ., (.':,J.
� ,.J _
, 1.:;
, Ξ: υ:: ι.. .. J;
Π�ίι:),:; 'ε/_:: 1.1.-:,,
,
'
...
. : !J..1.: 'ΊΤ-? :r,•J ε.::.ω:::tι..r1 ;
ιr:t1·•,,:J
1..1:
χΥ γ l r1 1 ι..χt :f,ι Ο'Τ.θ�ι ι�ι.:.·1
Ι'··ι.J., "1:. 'Ι ';
Ούι1:μ"1 ill r1 :;
'
ω,ω·ι,
π:
, 1.. ,�ιέ.ι"J9.·ι ι..1.: χτ?
έκ .ρ,θ�νj•J -�':J- :1'1 ·ι ό:ι.9J 7 · .. �·:ι ;.μω•ι τ::σ::1. π.ίίώι /.."'J.tU. Ι 7. .. 6�Ξ
\,

r

\

\

•

-

,,-

f· ..

0

ι:..

.

1

-

r,

';J:; γ:•,;:"tι ι.,l
,- : ι
1:c,ι Έι.ι.),·rσ::ι.ι ι.:�.:
μ:ι;».

O:SiQ�•,-

·η-:,

"Οπω;
yJ:-.1.61. Γι -;-,-ι.:.ι.r,
:ιύ:·'l
$,J:·5'�:,:J',
,: 1..1.Ι iJ:� �� -: ι
_
,
ε!; 7.'f1 'ί έτ. ....XJ..'J: 1.') Of:t :i �ΊΞ�:J.J
"1" σ-:-;·ι.,ί,- "Ε,·,-,)Χ·ι:σ.9-rι. ε-σ:. ',
·
-ώ·ι Ί:�J.fΊ
, .. ;
<(Έr;t::,:πfj \;U:.·
νω'ι 'Οr,-θ · 36c.ω ι :\Ιr,ν:�.χι� ι ,.
, 1·,: .. �·fθ·η, Οιi :Ύ"ι (<ε ι·, .. π,:,!χ. C ..:J.
ξι'J, �πο �1-:θ,,i:ι:::
σJ··ι'9ήι..:ι; Oti
τΎ'jν Ό·J"S";)·:1;,f,. 1 1, Ο!:ιπ:ιχ':-υ.χ--=εJσ�-

ί� ;,
1

ω1 �.:::ι - J R·-•ι"Ji·j» ι..χ� έ.ι.&: (-r1 1 (FJ./,3 ιf1 ·ι
1.1.l 01:ι;
.χ; ,,ίί:ι.; ·ο:&:3:.Ξ. 1; Έ,1.41 ,,σ:D
"'1 : • - J ί J, 1 ';ι ·ι ι. Ύ � : r1 ι ι..J'J� :ι 'J γι Ο"' J
ότ.ω; �:':t. Π)./7?: :.,.�':'�J �Ξ.'1(JJ) -;;
� "J./ :-: 1/.. 1) ": i.: J. 'Υ : !:; - f'j ) ο t;,J.: 'j J Jγ JJ i ι t; Ι
ι.1.τ-:χ.σ·:1.σιι-1,
�/ 1 0::;;.,
'
1
(
7/jι εyXJJ.,.,J:41�1 .;11.;1
,j·.μ�·::; l..!JGJι ·J:; Q,& :ε -,1 1 π:σ:t·ι τ�rι 1tx-·
.J

--.u ι v.x;

�'Χ! O!i :·fj·ι έ,π.�!ωσιι
· 1 ; >.
, 1 τJο rΠ;:{γ
έ.λ,' r1 ,1 1.Ϊj: -t 1'Ί ί.
..
ι.t::ιι 'XΠfιw,θ.J;,1.J EΠ''.f:•: J�;
π::ιο;
-,;'J ll1-,':J! :. ,�/Ύj'J� ι..χ,/•:ϋι::; 1. \11"':0'J
ιi ((J.fj Ξ'.J.Πrι =.rl :..·�·ι:ι..fj·J μ& ι ,1.:�1.'ί·
:ί: -::·fjι ι..:r .. �i�1J :fj; Έ.<ι..)-r1 ,r[χ;Η.
cI-[���'J.: ,·�· u.: ,J,7) J ι:):-.'ι', JW1"'J.'J
ε�;
'
,
'
'
'
, � ,�Jcχι
..,
Ι"'J.! εt; -;�; ε:rι ι:ω1
ι.1.-;1,:1.;
-f,1 -τ1,:1.J,: 1·1'1 ι
· -:-Ύj: συ
·ν1.11:fjι:-:ω:,
<c�i"'JνJι..-; 11:n
·:α'JΞJ
rj�-L:i; ;ϊ,(/f,":ω:).
((·o."'JS:i-�lj-

-?1 ;

1

))
.Ε: .. - 1 ,-.:.; €,.J ( J. �
.
'
.. ':J.JWJ�JW''J επιι:r-;�-,_ ι ,··ω:
)ϊόι x q, 51,�-; ·ιr,7J:ό-;·r,�·=
\(_': CI::.ιrj,;1, ,JJ."'J. σJΊ 1.• :- 1J
-:ω'J
1;·1..θ.::. :θέ·,�ιι.. 1
ι..1..� π11·r1 γύj�ι..ώ:
�'1.ιr�.J1 :Ξ.iν-:ω1 -·fι·ι ΟΤ,θ·:·ι έ:·ιωσι'J
�i; ι Έ4κλ·r,σ:ώ•ι :,σ.σ.: Πότs κχ\
τ:ώ: ,; , ?jιr�1..·1,ς ,:ι..ώ:
Ομω; -;Ο·ι έ-.

-c-

1

ΙΛΙΣΟΣ
C.εJ:-ii-t μι:ιι μs.J

.
,
, σ�Ί.:.
Έ
ει
· 1.ι.1·r

:Ύ".:

·ο� .. 9-,;ό�')J

,
- ϊ.:.:�ωπφ
:ι:>_

-: ��
οε
;;:.-:.,ι.x.S�...,.ε"i�J :ιυ:-r;:. ες:ι:.σ:η
'7'1Ί : χ.ι;σμο�Τj: :x.t'yi·r1 : :i1 : 111.ht/.T,.:
���;
°᪩C/..1..J·r T.).:,> Χ:Χ.� iι.:ι/�σ'1.J
α:;.J/:ιι.:ι: 'Ι"- v:.,1 ..,.-;;:;:;,_ Ο:ι ό Ο:�,
� ..
Ο":.Ι'.ι: ϊ.Ξ:.:ε.:./Ξ-::ι: :ιι..:χ.:χπ:ι..>σ�ω=�
ζ·r,:i;
..)"J 7:','1. /.7."7:tϊ.:tι
1

1

. . .

r1 .ι.ι:ι:ιr1 ;ιω'J..t1 σ:·iΊ J
· \Ji:ι.
ι.1 σ Jι-:.: ϊ.-:, ι: ·(1 ϊ.ί : -: + r :ι : ·r,:.
Sω� /.�! -ι:ι σJι:.J,:, '1/_:�r;, ι ::ί,) i
�.S.,1 1:ι!ι..:3 T;::-:.J. ΞJ.Ξ:/7./ 'J..:X./.j J"f
�;:ι;, :.J� 111:.γ,1 :.:ι:;'J..:J:: Ι."1' -,1 ·�
'J't:1ii-::= 1,.
J.S.Y"-Ι r1
r:ω,...11
σ:,1 1
Ο, 1::.r:ι-,1-,
ι�: :.iι.r1 σ�Ί7.1:r
-ωι �ι..:.
S: r,11.:.J-:ι.ώι
:r,ι
'1:./ ,, .., 'ι ι. "1'
, '
-:.J: -::.ω:λ.. J/!7
,;: 1Hl.
fj
c:·,1,
1\.:χ.::ι :,1 , έτ.:rι:} --:J
JI 1i1•e,- ιr. ,, 111;:1.: i-:;�ι., ..ι �r,
fji�J: -.;:: ι:-:. ;: ιu ,."J: :ι:J Χ-:ι �: t, J '\ ';; : ) .. ε - � ", .; Ι J,; 7'; ι
7:: - f J - ϊ: ., .ι 7 f: [ Χ :; j /. (:; - j ] : J1γ-,.ι.'. j :r: Η:.:r,ι:; 1 ,ϊ.: 'j fι:;
JΞi -ι:, .J:�,)
'J::,Ξ.J -ώ, "Jίιωι
< Εδ;;j πλr,:;ιον εΤ1,::,1 το ο::>::>ς ο
1

1

ε/ ,...,

;:

...,:

ι;.-

c:--

ή-:ούσθησαν οί λλ<r-<:χpισ�ο1
που
άπό τά χείλ1 τοϋ Kuoι:v
!Μα<άριοι θά είμ�θα καί ήμείς
δ..ινηθώ ,.ι :ν νά άπα \λα-γωμεν
άι
από την απατr,λr1 γοη,Ξιαν
τοϋ
LλΙ<ΟU πλούτοιι καί πιστεvσωμεν
εις τά πνεvματι-:ά ><:αι θρησκεuτι
ι ά ιrγ::ιeα
»Μα•<αp οι θά γινωμ�ν άν δυ
νηεi:. ,.ι :ν νά ο.ντ <αταcπή::rω,.ιεν τόν
ψο6ον τώι όπλων με τr>ι γενναιο-
ψuχιαν τής άγαπης •<αi της συγ
yνωμης �αί δJνη�,.ιεν νά ε�<ατα
;Ί·ει.;.�,.ι:ν τό μι::,::,ς και τό τνευμα
της L <51 <η::,:ι..ς
,_ ι 'f,�- .. ,;,
- (
.c.__ _.,,:ι;Ί ε·--r:
.• ..,ι.�...;..ιfj
• -:. fj
\:-ωι
,ι.ιιr,;.1. :ων Ιlει-,
�: r, 1 1-- 7-;;: 17; �'.J.
r/ .) J ,J 1
-.rι
, �'-: :_j ,.�-:..ι..•ιrι- .. J : .. J /.'Jt έ
-;Ι ;
' .. /1:\.., f/J: r;:,ι:.,:; ::ι: 'J/ ),::
r..ιτ .. J -·, ε:.-'ϊ:'' :ι':JΊο_..,,� /":ι "1:, �J 7.'γW"'f:.
-;ι.,ι Ί-::ι,
J,;;.,:ι.,�5/r, -�
,., :,�:.
(-) ,: ι.,, ω ι ϊ: .. � · i '17:'J Οω:. /"J ...,;:� --:ι ,..,_,,_ �ωJ
,.. :ω:,,
-f:
1':J
�- .. ,
\ ιj. 1::1
'·'' Ί.::;:1.ιr1 --' : •
Ι.1-;1 1 ;1\. 'J -'..ι ϊ:' 1 u:-:-:ι/.- '·'ι ι: ::J':J"(.'J

Ό ναός τοίι Παν αγίου Τάψου

31

ΙΛΙΣΟΣ
.,
-61.ινεt σ-:0,·J 1 �λγ�,Υ.α. γι;: τΟ μ..εγ&
λ ο Π?:11χ.ύν�μχ ...
1
χώ;,;
(11
ιεt σ�;,, �-π1:ι6):r 1:tχ0
χ1.ι π?':�1 �ύΊ.ι��χι ω.t,. πι:,J.J.-ti�
μι;
χ.λειrJτi μiτιχ. :1--:h•ι τ6π.-:ι τ-'η; χ.1.,
.. �α ! :; π�υ.:
- -='-· χ.1.ι\ υ. , -:ε�χ σ:ο\
,{) ·r1 Λ
�
:
,
μ
,
σ· 1 a.t') ΟΠ:ί!.} ".Jψω-�·r1χ.:: fJ σ:χ'J:,:,:;
χ.χι ;lφ·,10:: -:·η•ι -;iAruτ-x1:1. πν·�·,1 -:�υ
ό :\"χζω?χί(ι;. Τ; σγ μεί� τ·'η :; ύψώt'J\Ξω:- -;,:ιυ -1τχ:.ι:::.) OJ�OΧ!':'Xt 1.Χ:,!χiτω iπΟ ·:·f}ν '.\yfx Τ�i;ε(}; π:ι:,t-:-:άν
ζ� τά.ιJ ό?·θ�36�ω
.
μειν:: Π1.?1.Ι..,.ι λ:.�v��Ι'/
σU'(Xt'J"fι!J ,i_ν:,1:.1 έν� 6 1l( {τ :Χ;,
Ι'!-,J.Ιϊ: 1.{)·r1�:κο. Λ! Y'J'j π:.οσωi;:.. iι..Ι'j".Jμπ:Χ i:
-το u.ε:-ωπο �:.'J σ:ην γ·,1 χχ� :;ι:Λ1.�: Π')/ λΕ:; 9:1:.�; -:-0 Οiπ!C:ι-έχ�:
π:.U x.x:-i :Ύ} ι πχ:,i;:11: φ1}::,ω111.·ι
�πο τ 'Χ.tμ; �.ι;υ μ.χ:.-;υ?!:ι� Π(.ι1:.φ )7
Π1.Π'1';:υ-ι::; -.
ρέ;. -ι.:ι:ιιχμο: �ε;
ενω -:'Χ z:// ", -:::ιυ ψ.".9:1:ιfζ:_1 ) :i��i
-Χ�Π"J. :ιγ 1Jω"Ι":·'ί. ΙJ.:)�τ·Η
-- ·'Ι π ·--�υι·�1
· ·- ·, •
·• i �
�"'Ί
Κiπ�,::-ι ο: Ύ!l··η απ)ω-ιε: 7'J 1.ε,1
1
· . -�1. μ Π :, ..
':'(.ιυ :1.ε πiθ :1: • ) 'J 'J. "1. :.y 1..
tι;ϋr·� 1i '.1?1 X:t'Ιsf;. x:xl -�έ--:ε: -;'Χ
π:,.U
� iχ.:υλ� -: 1 :) μ1:;χ ,σ:·�1 ,ι � π·f)
.
1
α.�·r,aε 'J ι;-:,.J�ο:;. :r.γγ�ζ:ι·ι:χ:; ":'ΟΙι
τ�χ:ι.ύ b,iz-J. -=hv zχ�χγμέvr;
bx·θ.εti iπh 7;,, σ�ι:1:J.Cι :7j; μ�γ:ΧJ.γ1:
W�:ι;. « 7'f-Ιι1
ώJΙs.t εω; ε-<-=·r1 κχί
ι
r,.,
σ;ιοτ'J: εγενs;:, ε:ρ οΛ·r1 Ί 7γμ γ-φ
rι
rι
,
ι
, � ι
, ...
ι
1
εω� ω';Χς- ε 1;--:·,1 τσυ /ιΛ�:..., εκΛs.:1
.
�� J7�:; ΚΧ! εcz:σ-θ·η ':Ο .<1.�1.ί.Ε�"J.,
_,
,
σμχ ":1 jU ν�1:υ με;::rJ'i ΧXt\ φω J'fι OX:;
;,ω·,·ii , μ;γ�λ·n 6 Ί·r,σ�ϋ; Ιπε· πi 
,
_;
τε, ει:; zει?Χ; σι�υ ΠΧ?Χ--::{Jsμχ: -='.ι
π•1ευμ1. μ'Jυ ..."·
·ο α,·ι-θ?ωπ:;•; πουτ σ-η:ιώθ·r
;ιs α, ι ,
'Π1:ι 7·ην π1;1:1:ι:1:,zη •ειχε σ�:r. μ�!!1.
'
... •
ϊ
't•:υ ειι1:χ. �ω:; π•.:�υ o�('\i η-;7•1 Ητ1:1J
,
,
1
ΧΟ�μJ';ι'.) 7? υ�
· ';U)), )Ι� :ιι,�:Χτ"η -:ι.γκ;
,
λc':t. Π?�Ί.ω?1:σ1 z Π?Ο; τον π:t.?ισ--;; 1 ,_
μ�ν:ιι
έκ. μe��υ; τών ό,θ�3όξω-J
"ro]:J� ):1:) ½Ι: ι:1:Ι:pί1i Ι:ιιχΧ.
':J. ?Ί.!: hl ,11ι:J:1 π �
.l:.ι•ιιήλ, :ιχί τό•ι άγ:ιiλιχσz
Λc
γ,:ιι";χ;: <<Ε!-ι9-ι.:. χύ:ΎJ
έπfσ-:ι..Ξt..J,ι.;
vi άπ�ι3η Ο:1 τ'tjv E'; t ·'1ν"f(J ,;1:ι"J χ�
σμου .. ».

�α

1

1

.,

\

.,

-

1

1

-

ρ

1

1

'

•

εω;

με ':�

1

\

,

,

\

-

1

1

'

1

1

;

-

/

1

•

/

aε

,

,

1

5.

1

,

,

tl

1

·'ι

-

.ι\ίγ·,1 W?x ά,?γC1-;Ξ;I'-, ό ]Ι iπ,.;,
\
,... ιοι�,
... ...υ
' τη·J
Χ�' Π�J·η τ�υ τ1.�
ΠΧ?�
/
Π?Χ.γμχτc1π0ιιει ":ην π1ω";·r1 επ1.:pΊj
τΟν χόσμ'J τη; h?-ι5ι, 3�ξf1.:;.
τ,;.υ
Β.:
'Ο πχr;:i?:ι.η; Ί,,,�,,�,λύμω•ι
, ;, εύ. :ρυ·Ι}ς, με
•ιέ3ιχ�ο;, μα�φωμέν :ι
<Χλλ1. λόγι1- έχλ:ιχτh; iχπ?όσωπ.ι:,ς,
'
ι
'
,
,
στη·ι χ1.τ<ιrιχι�
"':Γ.ι'Ι επισκε;tτε.�1.ι
�:·ϋ iπG��:λιχοϋ η�:J'JΤσίου.
Οιά
ι:; τηι::ι.. !J.:i:; ω;ιχ�, � Jl απ1: ]J :.ιυλο:;
-;Ον ά.•1-:$π:σκέπτετ1.� σ";·fι'J -θ�')ιν-i')
"!!�z7.-,..,,χ: χ. ---:., σ-0 "()--1 --, ..
•
... �.:. .. •
: .. • - �
-t, � ., �
1 1:pε?ε:
?υσ
J�
•
�.
:ιιω'ι.
t
-:ι;υ
X
Π
"1..
?
:
1
,
πο
�χ
�πο ·r � . Π"1..
ο:�ι
: ι r.ι
�:ι:1J ;_ , :r.
τ-:. ?ω:.,� �::> o?,�oo
.
,,
c:,:J ]! χ;::;::.ι,;_ε:r,.,;, ενχ sυ:ιγγελιο
1 ί�υ
Τ1 11 έπ:μέν-r, S.y:r-ι:. ·i-} πJώτ·r1 συ
•ιiν--:·r1 σ�; -:ώ•1 0( i";;Ί:r1 γών Έ.<,χλ·ησ:ώ·ι.
εγι 11:.. σΕ ά.τμ.6σ�ι.ι ιi;ι":·r,η:;
..
σ:;:χ. �1 πΛ·r1 :•:ιυ:; ί σ ό-: Ίj 7 c.ι; χ-:ιl
r.ι."1..9Ξ:i:; έγκχ:ι?ιό7·r1 -:�:;. Ί.?!<Γτ!Χ\Ιt
χ'i;;.
' ()
:\[·r1-::�• π,λί,·r1;
Θυ:.ι;:ε•f?ω'Ι
'.\θ·r1 11γ/2�"1..;, ; όπ�ί,:,; ϊί Ί. ε μετ�ο·� σ:Ίj ωμγ, :_ι:σ; :-ι ι.ν:J.!σtΊ ο�α...
.
Λεπτ ;μΞ?ε!ω\J,
?J:ω,� �κ:"Ι·9ω�ω,
�
,
,
:χ,ι-ι1γ·η·&.·'ί οτ! σJΨfί'J"C"t'Jσε εν1. εύ?ύ·
τ1.-:�1 π•ιs.ϋμχ. �ι:U ] [ iιπχ.
t ()ί
'():-ι9-ό Ο-c�1
έ1�·1}τ·ησ1 7:'i, Οπω;
_
,
r,,: · ·Sι,ι,•1:: των ou, α,:,ι:r1 γυ:·ι ,ώ·ι
Χ:t.τi -;Χ; σJΊ1.ν"C'·ήΈ /4χ.l.·,1 1ιώv.
' \
;
.,
σz!;, �!',Χ! ομ�.:. χχ: ε..πt τ�υ 1υ�1·3 έπ:τ.i3�J. Η�·,1 λ1Ο·ί1 \ εiπ:χ,ν ()
:1.ύλ:χ:,: τι:J 11 &π:ι. \JX κ1.τ,zbiσ�t1.)'J
τh Π:Χ,Π!:t..b•ι ;�fω,J.:t.. Π(;� έπι ΥΞ-'Jε
;_; γ:1εώ ι �;, χ:.1.:·r.ι:11:χ�:.
;ψ-r,λi,
Ί,1π·:Αv-:
', �χ.
,ι :χ.π
' , ,9.?CiJ
' :υ;
r\.' 1/.f.
� :
;
, �
,
-:ι;1χ�χ:οtων. ετσ: o::r. μ��;. ε.ι; t
GtJν έπίπ��ι�\,
,::,t) ]Ι :t..7?ti?..
Ί,
_\{'";� ΟS:ν γf JΞι!:Χ!)),
- ΓfινΞ"::Υ.!. εΙπεν b 11 iπ1.;.
1Ι ,έπzι •11 γίΨr, .
ν r\λλ? Π?άbλ·fιμ:t.:
ε:; τ��-;
C�Π'j; "':��
"J.'7':ι!':t.�Ί.Ο�
,
Ι'ωμ ην
εζητ-ησs ν1. χ•1τ-�,λΑ1.γ;,,;•1
έπ: rχ.iψει;, τ'fj•ι Π?-:.ηγσυ-μέ'\,·rι ν τώ·ι

-

με

1

�ε

-ω,,

ι��:1. ::;

:?

1

,.;ω-,�;.

1

1

�

·rr

,,_

1

' r

Ι

\

Ι_(

.._

J

!:,

.

-

1

\

1

1 1
...

με �ο

1

1

::.,;

- π

'

'

'

ΙΛΙΣΟΣ

32

- x:x.i 11 :ίσ"J·ηγ-:·r,'1'Ξω·ι "λ·>·r,·ι:χ.Ύ&?7
11 X7:Χ., Χ7.!' :.ι:,::::ι�'J
,. ' 11· '�Π1. Χ1!.
.. ,
,
't'?!�fy.:ι•J l=?�:11:ιλυμω'Ι.
v ox�. εΙτ.:r."1 ;;,� l�X"').�λtx?f.
,-: .
, :-u :ελεtω;. .λιοτι
Ατr.ο :ιτ."Jχλε!�μέ -=;../ Οtχ,:,υ:.,..ε·ΙtΧ�J π-,.�?ι:i:ιz-rrι.
·S.:ί ·>�ω:,γ1·&.i', ώ: σ"J·ι:ί•ι:γ,'1':; :,,_?zγ,
yώ,;. μέ -:hν -:ώ'ι Ί !J?ι:..�σ'>λύ�ων Οέ;
.εΙ"ι7.t z =�χr;,λι:.,ν νi O-ικ.xι.f)/'1j··rrrS.T ·i,
.
',.
,
"
,
JΠΟ.
ε.�t�Χs.ψ::ω;
αΊ-::ιτ.ο��σι;
Π ,:,.·1:f9..,,x'j::, ; ;-;τ�ίι:ι:: Οέ"ι �-1-:1.
:, ... Βχσιλϊt :;
τ.'j�f�z! ir;tσχέψΞt:;
ΙΙ j'ji;?'j.J:;-i:,χ·,.γι:ιU:; l\.t7.Χ'Χ.!
1

'.\..,.; πλs�?i; Ό?,9.οδόξο-.,
aέ-,.
\
'
,
"Ρ
,
.,
εγι•ι; χ:ι,μμι:ι �ο:ιQι:χ., Π:ι.??: �υς
96tjJ; xxi :;; 6λ-ο..,1υχ-:-fχ; με?t
Βs�:χ.ί
χώ•ι Έ�.λή•ιω� χλτ ?tΧώ'ΙΙ.
:
.
� ;, Π?ω:�:; ετ./-σχεq>-8η, ο Π :τ{Η
�:.zτ,; -:r:,•ι Π 11t:X.Y. οιο:ι Π?W':'Q'I
' �
.. χχλ �.att:ι
η;� zt:; -:γj'Ι ?-''J:t.,'Lι:v 'Ε
,
:ο 11 :χ.-;-:.ι:χ:.zει:,•1 τη; Ρωμ-η; Χ:Χ.!
Ο�ύ:εJι;,"ι :Ο :Ύ1 ; l(ωνσ,τχ."Ι-:-ιΙΙJουπ6λεω.;.
, \_λ).i, σ( ;Qu,:ιό�ειν,Qt 97.'iX't'tXOt
\',ω; iλJ:χ.ζ:χ·ι rιώμη, α.ν μόν?'I Ι
πόσιον
1(-χ:ιΟι"ιά.λι.ι:ι•ν
bλzΠΧ'Ι lν1
Ουσ-:Jι;,-;;,; ϋσΞ"/ 0-:χ.ν ό π iπχ.:; κχ
:Ύjλ·.9-ε :l; σκάλε; τοιϋ μεγi?"J"υ ΟιΧ
')i Jh'Ji0ε.z-ι9-'rι -:-?·1 π x:�titi':'ι " ε;;
-:-η•ι έξώ-5.ι.-.,:,2·1. -;-ό:ε ·Η χ:χτ�λ:ί
t1t'/Χ'/ 0-:ι b ΙΙ :X.7ιtti=,z·,,; Οέ·ι έπ'η
ΥΞ ν% π:ιJ�χυν-f1 σ--η τbν ΙΙ :ίπ:ι•ι, 0hω:; εΙ;-:!'J δ '-\::ιγ?λtΟ�;. iλJ.i. ώ:
,
... ,
'
"t/
\
.,
α.t--T�:; �J�:; :'1�'1.' 'Ί7.. Οωσ·1ι 7'JV
'
c,�1Yι:.J/)\/ �rr11� ε.t:'γ/,·tj; χιχ.ι τη; α
γ:ιπη;.
_\S.'I ε:.ιεt'JΞ ΧΧt'"/"fι "70; (J ΙΙ iπ1..:;,
γ:i ·ιχ �π,;ι_:.εω..9-τ1 ό Jl ,:τ:.ι%:.zγι ,
,,;:_ ;,:3fσ·,ι π,-;; '1..ύ-:άν. nϋ:ε δ
Χ"1..,.9,.έ;:χ.; '7W'i εκ1c.1.ι� «Ού-:, b·f'ιμ'Χ:'-')
r.th; :�·, α.λλr.;·ι. 3:,,χάσ{Jγ1 χ1..ν� rν,:
?:χ.ιι-ε;,i,;·�·r,Χ:χν -::ί έ,9.φ,-,:υπ:χά..
- :Μ:ί πω; εΙ•ι:χ.ι ου·ι:χ.-:6·1 εΙπιε'ι () ΙΙ Χ7�cα,�χτ1; Αιγι;ι π�ι:ι -;·r,�
συ'/'1.ν:ήιr:;ω;. •ιi εί'μ,:σ_. Χ?ι,σ-;ι
,:,ι�!. 1:ιί':r1 γljl Ί�/4χ.λ·fίσtώ'ι. χ.χl νΧ
lχ�U�J.t jQQ χ:ι�'Ι�:J. νi μιί.·fι ΙJ'JUμ.ε;
Τότ:: 7ι -ειi κiv-r, h rί..).λ,-,; κ6σμ.Jj:;;
c]J- π:ιώ-;·r, ((l�,:λ·rιμ i?XJ) -;ώ,ι Q,) ,;.
7-?z·r,γίjy,/ ,ί;)•/ Ε.Χ:ζλ 0ησιΙ7)ν 1J1t71 ?ζE,
π:.ά.γψι.τ:, ,;ηχιψr1:ιχ·ή. 'ΙΙ,7.ν ·η
<;}?,., 1 Ο -;; 6:ιiΟυ τΥ,; J(�?t�χ. :;1 ,;;
j·,t; ·1x·1�·J1.�f'jυ, εί; τΟ "(J::ιι:ι; τώ,
Έλ-χ.tώ•ι. Τό (ιϊκ ·,1μ.ιχ, iπ,;,•J ί,u.ιιvε.'ι
�ωτ:χ.γωγ·r,μέιψ/'I,
h ΙΙ ά.π:χ.;. ·η,,:,
EJvω ε1:ε.=?τ'Χ-'Ι επ�·ιω τ":Jυ Jj- t Π?���λεί; '!ών 0'1J';ε:ιγε.ίων Τ·r,λε.�:ιiΤ7.. Π-?ώτχ
σεω; κ�ί έπtχzf?ων.
-,..ύτ�1:ι.l•1�,,τ�.. Ε. :ρ,,Sι:ι.σ':J.'Ι μέ '=·' � π7.
Π ?ω't''J;
ιrο-1�οεf,:,,1.
".?ι7,;;ι_ιχ·η•1
�J.Π7ι Χ•'I εi; ".'fι'Ι ,,:ι&υσ-�•ι h Μ·rι'

'

'

•

τ

1

.λέ,ι zΙ•ιχ! Ου,ιχ-:6ν ·1� γfν·rι
ά.λλ.-:,;ώ;. εΙπ:ν· 6� "(}:..:'(i?ι:ιξ?; i·ι ,.
,
τtτ.:..ι:.ισωπlj.;. οιο:ι :ιυ-:Q :χ.τ::ιι:zt .,. ι
ε,;
οσr.JΊ
•
-::r.�t;
εχ.� ... r;�ιr:ιστιχΊ\
,
.
r.:,r:.,:ι.ει-:χι τ.ε;,ι
:'jϋ ΙΙ1.-:?tΧ:..ϊ.ι:ιυ
ττ,: zώ::χ.:
]�,.,�λιχ; :;
z1l
- Ί',;-;ί:,χzι
Π :x.::..!)::,χ·fj:; zι:; Ί::..'j�όλ'Jμχ, εΙ7:Χ'Ι ι;,ί .lJτtΧ'jf, ; 6π:ιίο; ...,):Χ ')Π�
-:r;υ
τtμ·r,..)·fι Oti -;·f1 :; έ ϊ;ι1χέψεω:;
Π ir:"1.. ε:; -;;"', "()?,S,.6Qljς�·1.
- Τ; ϊ)?·�όa��'J�ι ]J χ-::ιt,:?χεt�·ι Ξt'/'1.t 7') ':J.:ι/."1.!".ι'Ι, ':'J tT:'l'jJtΧ')"/
- ι:ιύ;
κ�; -;; 1·11ι1ω:ιtζl:J.ε11Jt;ι•J 1π; :
κ1·1ό•11:; -:ΎΊ:: Έz.χλ·,1 σfχ:;.
' \ r.; -..� fj·ι ��σχ�λt 1·1 ,x,j-;·ljν έχt·ι
Ού·ιz·Jσz ·ιi μ�-;,:tω,θ-'fι ·fj σ:)•ι:ί•ιτ·r,
σ!::. �.υJ.� χ,:; 1::ίλt'"i .;j πχ:ιiμ�
σ!:; -=-�ϋ ΙΙiπ,-. ε,;ωιrε -:·}1,, χ-χ-:i
σ-::χ.,;:Ί:
- Ι�1ί 1·)-:; -�Χ γί·ι-ιι, ξlr.ε.
](,:; iγt·ιε. Τι;ι'1)7(; εf•ι-χt t1·rι,J.':J.'Ι
':'! Χ &ν. έi•ι λ·r1 �-�'f, ·Jπ ' �ψt'J σχ λ·r.'
' .... ""''
'
' ....
-�7. ιι:.Η,: ."1..χ·r,. π'.ιυ όtz.ς:ιγετ,:t
ειι;
χ,:ί :l-ν ;;-χ·11.:;-ι
�i cΙε:;.ι:ισόλυ:J."1..
σμ;.., με-:"J..ς ύ -:ijy.1 aι 1.,;όt ω·1 Έκ
χλ·,1 σtώ·1 x-xi. Χ'J:ιfω:;_ "():ι,ι9-.ι;ι�6ξω•ι
·ι-Ι έπfσχεψt:; τ�υ
Χ':J.; .\.χ-:-f•ιω-.,.
Ι1 :ίπ2 εi; -:�ι Π :x.τJi-i,z·rrι Rs•ιi
Οιχτ,,.·ι ·Jπ·f1 :ιξz. -�:ιf�μ�; Oti -;�ύ.:
.
Ό:ι.�;C,ξι;ι�;
τ'f,:; Ίε;,ι;ιυσ�λ·i-1.1. κ-χί
ό .\.�-:ί·ι�; Π iτtt:ί?y:r, :; Ο�ι μπι;ι:ιιεί
π)\i'.ι'Ι ..,;_ 6μΩ,η πε:ιί ;σ�..-;tμf2.; -:�·.J
μl -;;,, ·01 ..Sόο--:ι�,;.
\
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ΙΛΙΣΟΣ
τ?,οιπι;.λίτ·r,; Θυ1.τ.ί,,ω•1 '.\·θ·,,,1'1. γ6�-,.ς ni 1ήλ.γξ.•1 έ1•1 ':"1 πiντ-χ
χ,ο.υ•ι κ1.•10,νικω;, οπως .ΙΊ.ε συ.μ?ω
ν-rι-θη.
Σέ λίγο οί Κ1.?οι•11.λιοι Τισσ;ρών, Τσικο•1ι1.•1ι κ1.ί Τέσ.1. :ιποο�
χ-ο.ντ;.ι ,ό"ι JI 1.ηι'-? Ί. "'�'Ι· '() 1Ι i,
\
'
- .
1
ι
1 '

ε

π α; στεκε: ει:; "':''fι V ΠtJ.?':''I / :·,1 :; ,Ξι·

σόοου κ1.ί ΠΕ?ιμi-ι.ι. '() Η 1.::.ιi:.
χης έστα·θ·η xxl χύ�;; μ:i ,;τι γ μ:Ι)
χ1.ί ·η:έ•ι•.σ-. ,r)'/ ]Ι iπ1.·1. Ί.ω:.ί; '11
χι•1ητ1.ι, ;,_ω,ί; ·11 όμιλτ,. Κ1.ί �ί
Ούι� έχχ.λ·,1 �ι1χστικοί ·ί-jγέ:,:!
:.l 'J':t.!
συγχ.tv-γ1μέv1�ι. "Εrι cιυν έπf γ•ιωσ�•;
τ'η:; σ·rι,J.1.σfχ:; τ-'r1 :; στιγμ/,; :;.
Το•ι ·θό ? υιf>ο•ι, που έπιχ:.χ.ο-:iσ,
Π'(i'J :iπό λί γο Εχ :.ε Oc,11;Ξi'."$L.:;I •ι�
Χ?tΧΎ) σιγ·ή. Τότε ό JI :iπχ; έλ·,,\
'
'
\
,ο
ι:rμοΨη,σε τι; συμφω•ιιες κ1.:
, 1
ΠΙ?ωτοχ�Αλ�1 ι. �J·ιεπχ?μέν�:; iπ�
τ·'1v συ-.ικi·ι·rισt"ι, μέ Ο1χκ,?υ1μεv1. μ:ι
'
ι
,
ρ
τια, :ί•;τt 'i':J. ΠΞ?!,με•)"fι, Χ1.ι:.!GΙΧ!'ιΞ:
1. τl; σχiλ�:; xxl -;:έ :ρ :;;:
Υ?ήy,ο,?
:ί γ χ'Χλ·,1·1 -:·eιϋ 1Ι ,�1�:ί��ι:; τ'Τι"J
χ()υ.
T·f1v κ,χrτ':Χ. T.:t:?iO�σ�v
τ.1.π!χ·fi•,
uπε?'οψία,ν
�'tτιx1.-τέcr,·r,-ro'I
1.π,
της ηώτη; �7tγμη; ·η υισ---;ια.ν:
χ"η €χ.φ,?:χ1σι; τή; ά.01::λ φ tκή; iγ i
πη; x,1.t τΎj; ίσότ·η-:ο;.
cO Π :Χπ1.; π=,�σs:ρώ·ι·r1 σ::�ι ώ; i
ξης τό•ι Π 1.τ,?ιά,?χ·,1 :
«Μεγάλη εΤvαι ή σu-yr<ίvησίς μας
καi 6ια6uτά'Τη ή χαρά κατά τήv
'Πραy,ματι,κώς ίστορι,κήv αίιτηv ω
ρα,v, δταν ιαιτόπιv αίώvωv σιωπής
καi πpcσ•δοικίας, rή Κα'θολιοΚή Έκ
ικ.λησία καi τό Οατρισρχ:εϊοv της
ΚωΙΙ'σ'1'CΧντ ινοvπόtλεως συναντώνται
b< νέου, έv τι;, προσώπ(ι) τώv ύ
ψηιλοτέρωv έκπροο-ώπωv τωv ...
»Ώς προισ;κυνηταi έκ Ρώμης καi
,Κω\.ΙCΤΤαντιvοιmόλεως_ όφείtλομεv vά
εΪ\ι<Ξ,θα εfς ιθέσιv νά σuva,vτηθοιιμε
ικαi vά έvώσοvμε τάς πρcσωχάς
ημών ...
»'Επ€ζητήΟ'Ό)με τrw σuvάν'Τ'ησιv
:.αύτηv άπό την έποχήv τοο ά'ειμονή
στοu προκατόχου ιημώv. '1 ωάvvou
23ou ...
1

1

,

κ ρατημέvοι άπο

το χέρι άδ:a:.λ
φικά ο! άρχηγοi τώv δύο
'Εκκλησιών
»Ή άδός ή όποία όδηγεί είς:
τήv εvωσιv πιθα:νώς θά είναι μακρά
,καί τιtλήρης έlμποδίωv ...
»Αί διαιtc οαi Π"έπει vά έ§::τα
σ6οϋ.ν είς ·τόv κ�άiλλη,λοv χοόνοv'
καi τόπον ...
»Σύ,μ•δc.λοv <χαi πσράδ::ιγμα τη�
άδ::.λψι•κης είισ-π,λαγχvίας όψείλει vα..
εivαι τό ψι.λi της είρήvης, -rό ό
ποϊοv ό ιΚίιριος έ:πέτρει1ιεv είς ή
μας vά άvrο�λιλάξι..:μ•εv ε:ς τόv "Α-
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γιον τοίιτc,1 Τόπον, και η προσευ
χή τiι_v όποί::χ.ι ό Ί ησοϋς Χριστός
μάς έ'δi.δ::ιξε και την όποίαν συν
τόμως θά άπ::χγγείλωμεν>.
. ·.ο }l :ι;:::,i-z.�ι:r,; ·_\,,S.-r,·�:ι;:rό?'J.;
-α.Τ.'Χ,Λ/·'°:'η-tj'Ξ μ� ε,J.7:'ΙΞ J.1μ�·ιJ J.C,"'('"J
(<'Η -:i.-;,;: e.ι:ι:- _,;-,
.
,_,
, :'., • • :ι; • - , - . ,. ... e.ι,-:ι;'::
.,
• ... � -=_
α.λλων- c::: -:':J·ι :J;:-:, ι '7')ι e,ne,!
·L:J'J ·�γγ!σ'Χ"'i �: ;:6�::; -:-ι:,j l�υtfr.,•;
'Χ�! ·i;.ι. ��'!,,)·� ·ί-ι ;::.-:. :r::_'Jz·ί-ι, -:-Ύι; iγω1
' :1-; -;,;,·;. v·r..J.:'...J':."(Ξ! -;γ1·1 εJ-;;:'):ι
3ί �: �; ι.:.:σ-:::ι·,�: ,S:L OJ·ι·r1,.S.-:.U·ι
:ι-;:� 7e,
�...."J. Χ�:·;ω�·,,1 ��;1 Χ:ιϊ.;:::
ιι:J:�·; r.-:.. :·,1 :.:: ιη.
'Ο Ι1 :,.τ.:ι;; :·r,; l'ώμ·r,; iτ.-z•1:ώ•1.
tiπi3iι:S·r, :·fι'Ι Ξύ ι:f, 7':.J ]] :ι-:-:.t11.:.z-:.:.> ΧΧ! :::.t"J,�:-:-:: �--:: ώ; σ;μΟ ι;, -:-1:Jυ
J.ιχ·� π:.7�.,, i;;:0:0:χ:ώcrΞω;
z:ιJ!ζ::: i;,J Ο:11.ι:ιι.6:.,
JI :.iγ:..ι�::. έ3ι:):ι·r,-:-; -;-;ι;,•ι ϊ:1.•11.γ:ώ::r.-:'J
Ϊ.., JJ(j; ϊ.::·'.: :. ι;: .. ί !1!.Ι.. .Ξ'Ι':ι
πrι '
.. '
.
... ,
.. (
λυ::μ,; J; Λ:"J: J;. yιε:,:.,;• J1Χ-;LJ' ι.σ--:ι
,;·fι.., iπ:γ:1.:;ι·fι: ιιΤι;:j:--;, έ 7:l -:-;
,μ:χ. μ: J)).
"'Er:-,�x: i: >S-�ι:-ε
Ο�ι.1. 1:1.:,.1-:1..1,ε-π:ι:ι; ί?::ι:-:έ:1. c·J•ι:J.tλf:ι -;ώ"ι Oύr'J
itχ·r,γώ•ι ;,χ: z.::ι.:-ι;;.:·ι. 0/ -;,! μ.χζ;,
i'ι-;!π?ί -;ω;: :: :-ώ•J Ού-;. Έ χ.χ λ·,,.�t 
-i;;•ι z.:ι! r:1::ιr:'Χμ:\-;.:. εΙπχ·ι -:'J
,((ll i:ε:; ·i-,:J.ώ 1n σε όtΥ.ι γλώσ-σε;,
J.x-::·Hxi χχ! iί.i:r,ιικ'Χ.
_'\.;:ό. iπ:-:-iλεr:::
-:-6. . . σ-χά·ι01.λι; 1 ! 1() τ.:ι:χχ:λ-;.J·�-;ισχ; μ-χ
χ:;�,fJε·ι. G:i λι:.γχ:;:χι;:J.;., --:οϋ '.\_ :; 
/.t.Ξ"ϊt��τκ.ό-πJυ '..\... �·r,·ιώ•ι. τi; κt·ι·;1��:; κ:ι! έ•ιε:.γεfχ; -::U ΙΙχ::cά:τΎι ;
�χ-';'J ( !) \::.,.:χ;; 11� J.i:·Jλ-;, ;
. ,...
,
...οικ·ι;γr..ι-,Εκ.χ
.. ,1 ; ιΕ• ...
1.1.2,:,.J;
·/-r, ....ι ,�:ι_; _:-�,;,; χ.• 111.,· χ.γtω:ά.z.-;.;
(έκ06,:- ·,1 ;
-:ι:-3 « ..-\ι;z:f,/'J
'Eι.xλ·Ιj�.. 1.σ'ttYJJU
"Χ�! Κ:ι .: ιιχ:� ..\:xxi�:,))J
Ο t ειΠf
-σ':ω-:-Ξ. «�:γμz::z� ι σy.χ.1.q.ι..�».
(ιΣ•_, !Τ.�Ι-ι':'!'J",Ι/f,.-[ι.·,, :1:11 '
Eiv-zt
,t:;ω-;iχ,;-_77� Ι !,).
·ε,ει:ω:-;1 ,�·�. O·r) 1 ;-(1 • tiσει π:ι
j,1 1:ά:�1 <<"Ι 1..·ιl•ιω·1Η. ώ; με.γϋ.·,1 α
f'J7•J:fx. Οι6:! Κχ... 5:ιί.ιχ:ιι ΧΧ; Ό;,-θ63���: Χt�ι;,:�χ.ιι�f.
τέΧ'/"1.
nύ:�ϋ rr χ�:.6;,
εiπ1-1 μ,:ι.1;;

ε::

1

:.:..

u.ε

�r...

1

1

'
7.?".,σΞ Jχ·r1 '1 •••
Τ'Τ;ι i;:�μi·ιτ,·ι, �i�:it x 6 Ί�ιrη-;
ι• . :,-...χ�:
'
. '�) Evt''.IΞ ·Γ., i·ι::r.τ.6�,�;
ε::� 7Χ�'}Ξω.; :χ.;;ι:ι -:,:;ν �Ι �;;χ_ (Jlt"Oν
,
11 :ι;:,�:ι;,ι.·r,. σ-:ο στ.::-ι ,:ιυ Πα
-:,:-z:ι_,J
Ί.�οσ:ιλ(,J.ω'Ι
Β ..v-εοf
:ι.:-: J.
ΊΙ o;;,i:1. :ι;�:--τ, ση:χ·ι,·φι; ίι
τ.-ϊ-.��z 7:!Jtσσ67s.J'J �5)Ξ�μ·ίΊ,
Eixs
;:i:α·S'Yj γti ::!; J Ο 7rι τ.�ωt. ·ο
]Ι χ;:χ; ,. --.,γs. -πiν-:Ξ i,s.;-::1. ένω,?f
-:-s.:.�ι χ:ι! ό ]Ι:ι::;�:ι:;ί':r;.;. 7°"?ώv
-::·ί;·ι ,;;;.ι:.-ω·1::ι;•1. 6γ'i,χ, σ:ην πό?::ι. iι..:.:Οώ; σ:i; 10. � !'1. νΧ ύπο
"?:,,zι·�Ύj -;;�; Jj,.l''/7ί?·t1 XX.
,1, --' · ι ί ,;---:•:ι; τ-ϊiι "Οσ-·• '::J.,,_
c.
,· "'!
_""· .-.:. ..,J.. ,� η
ι
'
.1 ;:-ι:ι.-r,; Ε:ι.χι.·r,ι;� :ι; ; :ι. :ι: γνω?ιζο1JΙ'Ι
τ:l'1�'1 )ψ·r1 J.i "εχ>';'.Υ"Ι 7'JΠ�,.��-;ήσει ?
·!J.,ϋι.,; :ι.' ·ί-1 ίσ-τ-ο?ί:ι; -;,;ύ lI :ι;πισμι.>.ϋ
-;; ι 1/,J:r,γ'-'J ,·ϊΊ; 1υ-;ιχ'r,; Ί�χχλη,
p ι
'
σ�χ;.
:ι•• ι:ιι.χμο:χ.•
ι'J"/1ϊ1.! :·,ην σΎ1μ=χ.·
π
�f:1· ...':�ϋ γε_γ'j"�ότr;;.
'( � ]� ά α.ι;,
?·,,�.χ'J·"ι,· r,; 2·.9.ε.χτ?;· ο χπ?οσι:,ος,
r.; :χ.:;·ι-;,�,;.ι..ε�'JJ; C'J'i"1.''l'!�r{H'I :J.e. Aυw
z�i:'.J:,x...
; ' xxt -Β1ισt) ,ϊ.;.- �,� ' σ-:&-Κη
,,
σ-:�,1 -1 χυι.�,1 7'JU σπ::!'.Jυ� π�υ φ.ε'Jο'Ι � Jl :ι;-:?ιi�;ι:r,;. 'Ji πε,?ιμένη
Χxt συΨ�Χι.gόμ.ε,.10;
σ'.)'/ω"&.�u�J.ε..;'.J:;
φωτ-ο.?-ε...
με::-χξύ Ο·,ι μ �"7t"JγJifω'Ι,
πι:t?7ε� :ι..:ιl τ,;ιU l'-'jt'J'Jij. π.r_;U ήλ..Sε.
·ι'Χ -:;�ι ίΟ"fι �π; χ.ι:.1ιτi χ1.t '17. 't'(jU
?!Ι,·rι σ·r, 7; Χ�?t. Γ-)7. iζtζε τhν κό,ιp
'
•
,
'
πι;, 'Ι',.,' εοl
;εσ:: -;γ1 ι· c.ι,:ι..fj-ι,': ο μ·t(f?-OΠJI� τ·r1 ; εχι�t"ι1�;.. πr.;υ e.J.�γr:ι1t�c ξε,
0:-t Η; J J iπ-χ,; π·;j γε ')':f.. Πjζιt(f"λU')"ή..
σ·r, -=�·ι Τiψ':ι"Ι -;�ϋ Χ-?ι-σ-;�ϋ Χ 'Ιί ό
11,:ι;-:;,ι:χ:.;ι:r,; τJ.,ι· Π :ι.π:χ.v».
' ... , ..
'
' , ... ,
.,'f ε7:ι τ·r(Ι ο,ε:ι.._"1.J.ε��·η �?.-; :ο,7.'Ι σ,;•ιψ.�λι-z·ι των ο•>� 'L?ί'."fίΎω 'Ι,
α'i'�tξε σε 3λ1?1υ ; .;, �ί{J.--;,υσ?.. ύ'Π(r
γ:i 'Ιi Π:Χ..?�:�λι:.ιυ-θ·ήσ,ο.�ν
ifJ/.5ι ;�
-:ο
τυ-π!Χ'j
μΕ10; -;·r1 :; συ"Ιι'VΙ1Τη
σεω;.
ωοω"Ι
'() , π :χr:,;,ιi-? ;ι:rι ;, ., οι&χτμγ
�
,
-;·�ιΊ επtΧ?-1..,τ�σ�ιΝ εω; :ω,?z χ.ιιχ· , �'J <ΓyoEJ?εrι· ια, Χ,.ιι,σ>πι7.,.-Μ', 7.c�ιι
'Jι:ι. ·r1 :ι.•1·[.?ω,πότ-rι; &π� 7.-ίώvwι ζη
'
,
...
,
'
-;·rιΊ •ιυz:1. ,;·,,:; CΦ1...t(ε.tJ,εω:;· 0t r;-
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,,...p,91.λμ-?: α�τη; έb>1.ο?ύνιθ·ηιJ1:Χ-'/ α:,.
, σκότος». K-xl Π?Ο"'Jfζ"J'Jτ,ε:; πpο:; το
'
'
'
•n
�.σ�·ν-::σs.
μ; σ 1�yκ�Ί·r1 σt'i:
<� Α v1.κ-τ��1
σ�:.,.ε•J(.ι1� :χ.λ):ηΛιjυ:; συ vχιντω�J.εΝ ο
_μσυ τό·ι Κύ?ισ•ι. "Α; συ,ν.;,.ίσωμε·ι
...
\
'
,
' \
λ�tΠΟ'i την Π?�Χs.�με'J'f1�i ιιεtα"J ποέγγfσ1:ις ,θ,� συμ.
1?εf:χ.1•ι, έχ.είνο:;
.,.��.υ-9η με ·ί-ι μιi;, οπω; αλλοτ. μ.l
τ1�ιU :; είς 'Ειμ μ-χι;ύ :; π:Ι?lΙ fJΙ';ι,J.έ')Ιj.J :;
O�j μχθ·ητά:;, Οεικνύων τbν 0?6•
'
ι
τΟ"i
O' Π1j..,t(.ι•J π:>επ�
1.J.;·1, ει:;
t '/':1.., Ι!ο-χτeιύ;
ο:1σω1:J.ε'i. χ-:χ..ι, Χt'JωΊ τ:χ.zιc.ί:;
π60:ι :; ·i},μώ,; π:ι'J:; τό π,;,.9·,;7fJ,;
-τi;ςJJ'].)).
Ό οε π ά.π1.; άπ·;ι ντ'rι σ'Ξν: «n:
Ού, Ο1?6μοι� συyκλfν1�1υν π�Ο:; iλλ·ή
λ��:; χ.χt έ.ν τέλει ?-θά.ινιουν eί :; τα:;
'Π·r1 γά; του Εύ1.γγελίοu. Δεν εΙ•ια.ι
λο,:πΟν εύτuz�η:; 1οiωνό:;, Οτι ·fj ση'
'
, γ1.1,1.το'Ιt1?ιp,ε?:'_!Ί) σuνα.ντ·r,σι; π-;,1.
...
'
,
,
,ι
•
ει ,α.ι εν τ·Ω χω,;,Ι{, τ•1..u,11 οπου ο
-'� ?tcr-tO:; ΥΟ?υσι�
τ·fι•ν ΊΕκκλη11ί-:t."Ι
'"t'C:.>, χ -xl χ.υcrε Οι' :χύ-, ην
..
α.Ιμχ
-του; Εν πά.σΏ τ.ηιπτώσ.ι. ,i•11.ι
iιfx εϋγλωτ-τ�; εχφ?χσι:; τ"fj� κχ
),η; -9::λfισεω;, "ι όπ,ίχ ο61;χ τιj)
'θΞι}> έ:-, ιπνέ��
=χιψο1νώτ�?ΟΙ\Ι έχά
�τ�ο1-;--ε. Ολοιυς το• U :; άξίο1υ:; -τοU ό1νό
-μ1.,-?; Χ?ι1σ-τι1..ν,,ύς· της -θελ·ήιrεω;
π90;· ύΌ·r,λ-:ι,aή '/IX έ.?γ1.σι-θώμιε'Ι
Χ χι
-π ε?Χ i?1'Χσ't1ν -τΎJ; Οtιχ1σ1πά.Φεω:;
τη;
-χχ.τάt?tΨι·ν του φ?ά.γμχ.τ,ο:;·
--θ::λ·ήσ�.ω; να ά.χολου-θ·ήσωμεν
ό�ισ-ιχώ; τ·Ο�; δ.?C�J.01V τό1ν όΟηγοUν
-χ εi; την σ'U'νοι:χλλ1.γ·ήν.
Πφέ
'Π!� ν:Χ. :Χ.p, χίιση τώ9χ -ί-ι ri0,:λψιχ11
εχείνη :ίγά.ιπη, ή 'όΠ'ο1α εϊ•ηι μο
""/1:tιΟtχ·'} είς τΊ'jν άι'J�c.ιύ�1εσι\J 1νέω•; ό
ό-ωι'Ι αύ-τ,ειχΟΙΎfλώισι::, ω;.. Το σύ)Φο .
ΝΗ Χ :χ.ί τ.ό ΠΙ:Χ.? :χ.ο.ειγμι:χ. τιοι, α ύr.η;
, γiπ·η; ,ψlπει ·νά ιεi'Ι':Χ.! το φίλημα.
τη; ε, i.σήνης, , ,ό ό7t'οίG�ν ό Ι ύ9ι,ος
ήμω·ι έ,πέιτ,?εΨ ε νά άιντ1χλλά.1;ωμε"Ι
rεi; τ·rι 'I 'Αγ1:χ.ν Γη,ι κχί ή π101ιJ1ευ
Ύ.'f! τη'Ι iπ,ο,[α.ν .ό 'Ι·φου; Χ,ιστο;
εοιο'Ιtςε'} εις ημα.; χα.ι τ·�ν 00tοι>1.ν
�:Χ. Χν-χ,πέμ.φω,μ sν bμoU μετ' όλί
γu-1».
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χ,:χ.τέ),η!;ε•ι:
Ι<,1.ί ό Π&π,:χ;,
«Εί'-θε αί οί::. Έχχλ·,,σ·ί1.1 ,ι' ά
π�1τ1ελ&σ'eιυν Ούο Π�?χλλ·ήλ�υς crτ·fj
),x;, π,;υ -θ:ι. ύψ�,υ'Ιτ:χ.ι �,ο·ι Ού? 1.
νv11 κ1χl έκεί Οια. μ.ι&.; ά.ψtΟο:; ,θ(Χ.
έ,ι,�ύν,ηι. 'ΙΙ ά.ψίς 1.ύr·η -θ:ι. εt•ια.ι
·η �γάnt·η χχί, ·η εί?+ι·ι·�·
rr ΠΙΧι?ι:;(J.Ο�ωσι; των Ούa Έκ�λ·r,ιrιωιν με «Π1.?1-λλ·�λους»' στ·η
, 1.cr ε του; Π?Ο; στι
Λα.; Χ :χ.-θ·ηο υ;ι_
•
γμ.Ύ}ν τ1.? -:ι.ι· _.&,έ.ντ1..; iπΟ &λλ�rιν ?ά.α: 'tGυ JI :Χ.Π•1.. ΠΙΞ?t έ.π,1.•1όοου τω•ι
«κεχω?t<1;J.έ1 ιω11 ά.Οι�λφώ'J>> εί:; τ·fjν
χα..-θι,λιχ·η•ι έχχλ·φί:ι.ν.
ΊΙ ε•1•1,1α.
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(οχι της έ •ι ώ σ ε,,,ς) των 'Εχ
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·θ-:ι. Π?:χ.γμ.:χιtΙCιΠΟ!'ηθη ·η έ.π&ιν,οδ,ος
ο Λ ω ν ει; την «υ.ια.•1, α.γ11.•1 χ1.1
ο:ιι τ·η-1
χ,1.-θ.ολιχ·rι ν• έχχλ·rισί1.·1»,
Ρω,μ1.ιο,χ,χ-θολ1χ·ή,1, άλλ:ι. τ·η•ι �rο..
·�:χιν-θ.οώπιψη. Ί'π'iΊ?ςε σ1..φέ.στ:χ.τιο,ς
, ,,ι 'Αν,:χ-το,λη nί Δύσις,
εί; το cί
,·η•ι 'Εχχλ·ησίχ·ι των ·η χ&-θε μί1.,
,,9.'
άποΙτελέιJ1:,:)<ν
«ΠΧ?χλλ·ήλου;»
σ-;·ήλχ.ς π?Ο; τb"J ού?tt.νόν.
ι'Ωστε, τΟ νό·ημ.31, τη; συ'Ιι�ντ·ή
σεω; των σ,?χ-ηγω"Ι των δύ, Έχ
χλ·η,ιrιω•ι ούν,:ιιτιχι νά συιν,οφι�η ώς
έξη;: Αί ούο- 'Εr.αλησία.ι, xεoc¼pt,
' \ ' ,
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,ιιcημι"ϋ συνιδέειτ'Χιι ,ά.-π101λύτως 1t?Ος
τη•ι τύχ-ην τιο,υ χ.?ιισ>τιια.νισψου εί�
τhν χόσμ.οιv, ιΟι'Πιου ά.γτιΠ?Ο!σω.πεύιει
όλιγώτ1ε.;;ιο•1
τ(1}1 30 τοίς έχ,mον
του πλ·,,&>σ,UΥ.)ιυ της Γη;.
Π ?ά.γμα..τι, ,ο,ί Χ.?ι{Ι'τιχ"Ι,ο�, έπί
σιΝο,λιχcιίί πλΎγθυισμ{),υ της Γη; έιχ
,
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0:-..
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σ:ημερι αι,
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τ,?ίτο,υ.
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Ό Πατριάρχης φοpει σ-τόv Πάπα τό δωρηθέv είι; αυτόν χρυσοuv
έγκόλπιοv της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας
'
6ολήν και τόν θρί�μ6οv της 'Ορ
.λ·(jψΞω;� ":όσιο 9ω:-s!'Ι6, έκϊίv,ο ":Ο
θοδοξίας.
tJr?ωt•ι6. Οί Ο ηιμ�1�r;γ�iψοt τό'Ι
»'Όλων ή πp:>σπά8Ξια πpέπει να
'{ΗΧUΧJ ώ,;ι;'JV.
κατατείvη είς τήν δόξαν της 'Ορ
-- ΊΙ ,θ;ο):,γί'Υ.. :i λέ�! γ!α την
θοδοξίας.
• :
.ενο-;·,;-; 1.;
»Πιστεύω, δτι ή προσπάθεια δια
οί
τήν πpοσέγγισιν
σv�εργασίαν η
-:, ΊΙ �:;,ολογi:. '•!·11.: μ:1.1
�Ξ1 ''JιΑCιγ�: .Ξt'/1.t 7.'jλ/ �:.
και ένότητα των Έκ,<λησιωv θα ά
ποδώση, μόνcv δταν oi άρχηγοι
- 1(11.l τ1 Οόγ;J.1.:1;
των 'Εκκλησιών δέν εχοuν ίιστερο- Ti οόγμ,.-;1. τ.:.iπ., ·η χ:ί-9.
6οιλίας, όiλλά ,καθήσοu� είς μίαν
Έκ:ι.λ·r�Τf� ν:Χ. τi biλ·r1 μl σsb-χισμΟ
στρογγύλψ τράτΤ'ειζσ,J και έκεΊ μέ
σ,τό σχ1ε;;ο1φυλά.κι6 -:·,1 ; Χ 1.l νΧ εκ.
ψό6οv ΘΞοu και έ.ν γνώσει της εύ
Οώσωμs. :iπό Κ�!'J'jU :; '1/�(J.!σ�L:X.. -;Ύ'ι;
θύνης των, ά,οίξοuv
πρσγματικά
άγiπ·,,;.
τήv καρδίαν των.
λΙ�::Χ τΟ τ./:χ; --;;,� σ'Jν:ι.��·f1 σε�Ai σuνειργασίαι καί έπαφαι θε
ω:. ο Π 1.ηι:χ.,;ι:r,;
ωρουνται δι' έJμέ άπαραίτη τοι. ΕΤ
J;�.ι:;,(Ι':;Λ�μω'Ι
vαι ή άνάyκη της έπcχης μας καί,
Β :.··ιέ.Οικτ�ο; έΟ·ήλωσs:
δποιος δί.� καταvοει αύτήv τήv ά 
<<Είναι ιέτrαινετή ή προσπάθεια
vάγκην, είιρίσκεται
μακρα:ν
της
του Οίκοuμενι,κοu Πατριάρχου και
πραyματιr<ότητος».
·θεωρώ τήv σuvάντησιv ώς μέγα έ
Έξ αλλ�υ,
ό ο!ε)Αιώ·ι έξ '.Α·'ΙΤίτεu:γ,μα του ίδίcu δια τήv προ-
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την άπο έτών στάσιν της εναντι
τών μεγαλων πpοδλημάτων
ά'ΠΌ
άντιδραστικη
δεικνίιεται ή τrλέΌν
και τι,q:,λώτrοιισα '�λησ ία
της
Όpθο5οξιας
Φο6είται την παρα
μι<pαν α,ανέωσιν
Τρέμει τον διά
λcyο\ Δεν έπιθι.ιμεί την έξιιγίαν
σιν. Εil.'αι άνικανος να συλλά6η
το πνείιμα τών καιρών ένώ έπιδει1<.νvει εξαιp:τι,ό:ς
:κανοτητας εlς
τΤ}, προασπισιν ύλικών συμφερόν
των Δε.ν κατώρθω.:τε ν' άντιληφθη
την ηθικην σημασιαν τών χ,:ιρισ,μών
τού οtκοJμενικοίι
,rατpιαο)(ΌV (δ
όποίος αΦηοεσε την ποωτο6οuλίαν
άπο τήν 'Ε.<κλησιαν τής Ρωσίας,
ΠΟ\J δια τής •ΚCpιιφης της άσκεΪ
σvντσ,ισμένην
προς τα κρατικά
συμψεροντα τού κομ•μοvνισμού πο
ιλιτι�ην)
Καί αντιμετωπισεν ενα
μέγα θε.ια με καλογηοικον πείσμα
καί στειp.:>ν άpνητισμ
, ο,, εύοεθεϊσα
είς απc\vτον αντ,ε:σιν
ποος την
συvrρ πτι�ην τrλειονοτητα τcύ χρι
στεπων�ι,.ισu τrλ1οώματος,,

ΕιΣ ΤΗΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ:
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Τά όλοκαυτώμα-τα στό νότιο

Βιετνάμ και ό Βουδδισμός

Βιετνάμ

Νγκρό Nτiv Ντιέμ - Ντιγκ Νού --

Μαντάμ Νού - Πρωθυπουργός Θο
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Ε

ΝΑΣ άο<.eι,..ιη Βcιι55ιστης έ9ιχrία
σε τη ζωή του, τήι Κυ:,ιar<η 11
ΊανοvαοίοJ, 6:::έχοντας τα �α τοι.ι
μέ 6:;:νζίνη και 6άζcvτας ψωτια σέ
μια πλ:χτεία της Σα ιγ<όι. . Ήταν
ό εi <cσ:χετης μον:χχόςαίδ;σ ,,ιώτατcς
Θi,< Ϊ <ιαγκ Νγωυγιέν. Σ' ε<,α ση
μείc.;,..ια πού 6::pησε, έξηγοώ-ε δτι ή
θυσία τ-οι.ι γίνεται �είς [1,&ιξιν ε&
γνωμc.σύνης» για τηι έπιτυχία τού
6οv55::πικοϋ <ινήματος ι<αί είς έχ
π\ήρωσιν υπcσ)(έσc:ως_
τήν όποίαν
εΤ Χ'.Ξ: δώσει ,<ατα την διάρ<:;:ια τοϋ
άγώvcς τών 6:η,55ι:πών έιr::χντίον τοϋ
,καJ:;:::rτώτος τοϋ πaοέ5�:>v Ντιέμ.
Τό '<αθεστώς αίιτό εΤχ� έγ,<ατα
σ ταθη τό 1954, άπο την Γαλλία,
δτσ:-J ή δ•ά:::-,<�ις της Γzνεύης κα
τ!J5ί ω:σε τό Βιετνάμ είς διχοτc.μη
σιν ικαί τό 6όοειcν τ�μη ,.ι α π:χρέ ,ι : νε υπό κ:•,J,.ιc..ιν στι,<όν ί:,λ:;:γχον, ένώ
τό νότιον ήτ::χν άνσσχ: φατού ι-ι ,:.cν.
Ό πσλα όc έ3νικι:ηης μαχητης Νγκό
Ντί, Ντιέ ,.ι
,<ατοπιν έ1ί,Ιτσr<τικης
πρ:::σ•<λf:σεως, έyκ::χτέλειι!;. τό Ρω-
μ:::ιc <αcc.\ -<Ο J..JVJJTT'')ι 5που εΤχ:
άπc:r_ο9η ,<Q] άvέλα6: τr,ν πρωθυ
πο,ργί:χ τού 1,οτίcυ Βιετvαμ, c,ω
πεύοντ:χς να έφσ;:,.ιc:rη
κοινωνι<ες
μετ:r;:,ρvS ,.ι ί:ι•:ις η !)::>ς 9ετ κηv άντι
μετώπισιν τοϋ ·<ο ,.. ,ιο,•Jιση<οϋ ι<ιν
δύ,cυ. Ά'λλά, π:ι\ύ σύντc,.ια έ:γκα
τέλ:;:ιψε τό δημc<οατι<ό ποόγρα,.ι,.ι:χ
και έγ<ατέστr,σε ε1,:χ στυγνό ά:rτυ
νa,.ιικό ωάτος, στό όποί::,ν ή γvναιr<α
δέλ:pη TCJ /ν\:χντσJ Ν::,ύ ποοσέδ:.::rεν
έ:να γελοίο πc_οιτανισμό: Άπ::χγόρεuσις 5ιαζuγίων, άπαγcρενσις τοϋ
,<,απνίσματος
χcροϋ άπαγcοευσις
είς τούς κάτώ τών 18 έτών, άπαγό
ρεuσις των ποτών είς τούς κάτω τώι
21 έτών . . . Πpο:rεπάΒη::rε να ι:μρ
μόιση μετσοσuS ,.ι ίσεις στήν άγροτι
κή ίδιοιπησια, ά'λλά πσpάλληλα συ
νήψθ�σαν πc.λλές οι;αν.5::χ.λώδ:;:ις σι.ι,.ι
οάσεις άπό μέ\η της οίκοyενείας
τοu και τοu σΤΞνοϋ τcu περι6άλλον
τος, ένώ ή δη,ιc·<9ατία r<ατε,ρρ-σ1<ώ
θη μέ έκλογές 6ίας, δποu τα 98
τών έJ<.λογέr->J <ιέψήψι
τοίς έο<.ατοv
ζαν-,, ύπέp της κuοερνήσεως.
Στο
διάστη,μα
αύτο ό κομ,μοuνιστικός

κίνιδυνcς δuνάμω1,•ε, μέ τον σννaχιζό
μενο άντορτοπόλΞ-μο.
Και δ Nyxo
Ντίν ι τιεμ νόμισε πώς θα κατώρ
ec..."Jε ν' άπCJΤΤάση τήν προο-οχή
λαcύ άπο τίς άποτuχίες του. ίσως
ι<αί νά ΤΟ-' σuναγεί_aη ύπεο αύτοϋ,
άι έ:rτοέ;:το κατα των ο:>υδSιστών,
οί όποίοι εμεναν άδιάφο_οοι στον άν
τιι<αμμοuν,στι«ό τau άyώνα
άπό
λόγους epησr<Ξ:uτι•<Ούς, έξ όJ),iλou, δεν

του

€ίχαν κ:χνέ!Jα λόγc να ύποο-τη9ίξοvν
την διει,•3J.χ:,.ιένη
ά πό Καθcλικούς
κι.ιδ-έpνησι, πού Sέv άνεγvώpιζε τον
οοι ιSS•σ,.ιο ώς έπιι<pατοϋσα θοησκtία
-5πως κ::χ:ί εΤναι-- ά'λλα την Θεω
ρcίκπ ώς «ιδιωτικό σωματείο», για
τήν λειτοι·pγία τοϋ όπσίοu σε κά::J:
περίπτωσι,
χοειαζότσ.ν άδεια των
άpχι;';ν.
Ή σύγκ'Jcvσις ,.ιεταξύ Τ':Jϋ 6cι,5δ σ ,.ιcu r<o.i τού '<ο.θωτώτος Ντιέμ
αρχι:ι:;: τον Πf:,α:ι Jένο Μάιο, δταν
χιλια!Ξ:;:ς
6οι.55ισταi
σu1,έpρ;:uσαν
στήν άοχαία πcλι τοϋ Χσι,έ, νcr
γιοpτάσc..ιν τη\ο 2527η έπέτειο της
yεvνiμ :ως τ:;::, Bcύ55::χ, μέ πρ::σεu
χές, <rρύγ ,.ιατα <αi πσpσκλή:rεις
Κα€:λι<ός
Άpχι:πί:J''<ΟΠΟς
Θ::,ί,< άS:.λφος τοϋ ..,-ο:ιέ5οο.ι Ντι
έu, άξίc.:σε v' άπ::χγcο:;:υ3η ή άvάp
τησ,ς σημαιών Τα τοπι,<α στρατ:ύ
ματα ποοστrό 3r,σσι •Jα έμπ::5ίσcuv
τούς
Βο_ S5ιστάς να ξεδιπλώ;:ι:>Jν
τίς στ;,,.ισ.ϊ:ς τοJς 'Ένας άξιι..ματι
κος διέταξε τούς ω.S'Jες του να πυ
ρ:δc,\ή:rουν χσ.ί τό άποτέλεσμα η
ταν να σ <cτωSοϋν έννέα yυν:χί<-ες
κ•:χί -ται Sιά.
'Εητ1 ,<ολού3ησαν έ<5ηλώσ-εις δια
μσρτι,ρίας των Βο�55ιστών. Με έ
πι «:ιr,σλης καλογf:::,::Jς και ,<αλόγ-ρη
ες μέ τα κροκάτα τους ράσα και τά
ξ;υρισ1μένα ,<εψάλι:χ ό •<όσμος συ,y«εν
τρώνονταν σιωητ,λά •μπροστα στα
δη,μό:rια κτίρια καί ε,,<Qiμνε άπε.ργίες
πείνας μiσα στους ν:χούς. Ό Ντιέμ
έξαπέ.λιχτε έν:χvτίcν τους τήν άστι.νc,ιία και τό στο::χτό. Τελικα δμως
κα:τc,λα6αίνcnας, δτι οί συνεχιζόμε
νες σuγχ:•::ύ:ηις δει θα άπέληγσν
σέ τίποτα, ή οί<0yέvεια Ντιέμ σχη
μάτισε μια έπιτροπή γιά �να μελε
τή:rη τήν κατάσταση» καί bκηρύχθηι

·ο
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π,ροσ�,ριvη έκ<.χ:::ιρία.
Άiλλα ή '8vελλώδης Μαvτά,μ Νου
�6<CΙΙμ·ε
άvέτpr•!ιε την lέι<εχειρία.
σκηνές σ-rόv Ντιέ�;.ι πού συμ6ι6ά
στηκ<. με <<αιια.λι:pά6ηΤΌυς
κρvπτc
κc-μ ,μ οιηι::ττάς Βοuδδιστάς» κc:χι μια
,μέρα στό γεύμα χτύπησε το τρα
, ε τέτοια όρ'μή ω::ττε v' άνα
πέζι μ
ποδογuρί,ση ε-,α πιάτο με σοϊιττα,
δπως άvέψ,pαv οί οίκείοι της c ίκο
γενείας. 'Επί πλέον διέταξε
τούς
άγγιλόψωvους «Τάiμς του Βιετνάμ»-
μιά r.<α0η,,.ιεpινη έφη,μ'εpίδα της Σα
ϊγι«όv πού διηύ3u"ε εvας Άι,.ιερικα
νός πρc1::παπuδμενός τους- vά 1<α
τηγc.ρήση τούς ΒcιιδSιστάς γιά τά
πάντα, άπό τήν ά,τα;ρ::τία καί την
ούδ::τεpοq,ιιλί,α ως τήv προο•6,αλή της
ση,μαίας και την «ί,ποvό,με.υση τιοu
εθνοι..ς>> γιά ιλογσ,pιασ1μό ξένων δυνά
μεων.
·�πηικ:ιλού�σαν ιέπιδρc,μαί στους
ιvαους των Βοuι:!Sιστων. Ό Ά,μιφι
καvός άινταπα<ριτης Στάι;λ ::υ Κάρ
νοοu k:5:.>::τε ,.ιιά wσp:χσΤατικη εί,<ό
να των έπιδ_ο,:1;.ιων αύτωv. 'Έγραψε:
Ή μάχη γιά τό ναό αρχισε ά
• ετά τά μεσάνυχτα. Κα,μιό
ικριbως μ
νια μέ «ρανcι�,όρους ά::ττuvc,μικούς,
ώπλισμέ,cuς ,μέ κσρο:ψπί111:::ς, αύτό
χ,rιρο6c•μ6ί
ματα ι,<αί δQΙ<pJγόνες
δες ετp,::χαJ στους διαδρόμους γιά
νά έπιτεθοuv έναvτίοv του Χά ΛΌι
ΤΌu 1«ι:_>Jιωτέροu 6οu,5Sιστικοu ·vαci}
της Σαιγ,'<όν. Μέ::τα ξfjψώvιζαv 1<αί
τηγάνια
κατσ:χιρόλ::ς,
χτuπσϊι::ταν
,καί τt:•μπανα, καθώς ή άστινcιμία ε
σπασε τή σιδερένια πύλη του να,οu.
Κάπου 4()0 καλόγεροι καί καλόγpη
ες άιτι1μrτώπισαv την αγpια έ:πί8•;:
σι. 'Α'<ούγοvται σπαpα,κτικές κραυ
γές, πι.,ρcι6cιλισιμοί •καί έκ.ρήξεις. Οί
άστυνοιμικοί ερpιξαν πολλούς καλο
γήρους άπό τά •μπα,λ,κόvια στην τσι
μεντένια α ι.Μή οποu ιωμάτιζαv ση
μαίες ιμε τη,J έ:-πιγραψή <<ΟΥ ΦΟ
Ν,ΕΥΣΗ Σ». Μέσα σέ δυό ώρες cιλοι
οί ΒουδδισΤαί -ιh.<Τός άπό δύο πού
ξ έφυγαν άπό εναν τcιχο σέ παραι<εί
ιμενο ό.'μεpιι<ανι,κό ,,<τίpιο- ,εΤ )('(W �ε
'Ανάμεσα
ταψερ,9η σιτίς φιιλα,.<ές.
στΌύς συλληφ18έντες ήταν •καί ό σε
πατριάρχης
Βοv85ιστης
βάσμιος

της χC:ψας Θίς Τίvχ Κιέτ, ήλικίας
80 έτωv,
6ορειότερα,
ιμίιλια
Τετρακόσια
στην έπσpχ1α1<η πρωτεύουσα Χουέ,
ηταv ά
ιi κυοε.pvητικη ιέπιδpc,μη
κόιμη άyριώτεοη. Έ,<ει έvω ci Βοιιδ
μέσα στό �αό
δισταί ώχυρώ9η,καν
Ντιού Ντε καί παλέιμησαv μέ 'r'Ούς
άιλεξιπτωτιστάς έπί ό·<Τώ ώρες, 1500
στούς ιSρόμοuς
ατομα ξεJχύθη•καν
συριματοπλέγματα με
ξηιλώvοντας
τά γυμνά τους χ,έpια καί άvτιμε
τωπίζοvτας τούς vπc,κοπάνοuς των
δπιλωv των στρατιωτών. Μάζευαν τίς
δα,.φυγC'ΙΙΟUς οόμοες ΠOIJ τούς ερ
ριχvαν 1 :αί τίς πετουσαv πίσω. Τό
πρωί, δταν εληξ;: ή μάχη, ενας Δυ
1Ο
•μέτpηστε
τιr«ός άνταπcι<οιτης
κΟJμιόvια γεμάτα ,φοιτητές πού μετα
κουνώντας
Φέροvταν στις φu•λ=ές
τά ,ματc..:ιμένα τ,ους χέpια καθώς περ
vcuοαν,
άποκορuψώ9ηκε την
Ή 1κpίσ1ς
11 η '1 οι•,ίοu. Ό Ντιέμ ιεΤχε πάει
στσν κα.θεΙSp.•«ό ναό της Σαιγι<όv,
νά πσ:,c1<CΙ\οιfiSή1:rη ιμιά λ::ιτου,ργία
Πάπα '1 ωάwου
του
ε,ς μ.ή•μηv
23ou. 'Ει<ΞΙ κοντά, σέ ιμιά δ,α,σταύ
ρωσι, καθόταν σταu,:ιοπc,Sι εvας ή
ό
λικιωμέvος 6οu&5ιστης ,μοναχός,
Θίτς Κουάγι< Ντοι:,<. Κρατοu:rε τό
,και ψιθύριζε �ιά
κομπολόγι του
πρ:)σεvχή . .. Τίποπ δέv έπρόδιδε
τό δ,pόlμα . . . Σέ λίγο, εvας ά.λλος
μc•,αχός αδειασr πάνω του ενα δc
χείο μέ 6ενCίνα. Ό γέρω---,μ,οναχός_
γc,λήvιcς, δίχως την '!Ταραιμικρη τα
ρο.χή ά,αψε ό ίδιος εvα σπίρτο και
μονομιάς εγιl';: εvα φρικαλέο πυρο
τέχνr;,μα: ...
Ήταν ή ποώτη θ u σ ί α είς
ενδειξιv διαμσpτυpίας γιά τούς δι
Ό 6ουδ5ισ-rης ,μοναχός
ωγμcύς
εfχε άψήσει τήν ό:'<cιλου9η διαθήκη:
Θίτς ύπογραι:pt,μενος
«Ό
της
μοναχός
Κουάγι,< - ΝΤού.<,
Παγόδας Κc1ι:άγ1< - Αμ του Γκια
-- Ντιv,χ (Σα'iγκόv),
διcrπιστώσας ότι ό Βοl..,&Sισμός τiΊς
χώρας μου τrε,pvάει περίοδο μεγά
λω,!.. δvσχερrιωv,
ώς 1μ cναχός,
έγώ,
δέv δύναι;,αι_
π,ρωτότοκος ιιιος του Σαι«vcrμούvι,
vά πα,ραμείvω ,μέ σταυρωμένα χέ#
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ρ α Βλέπσντας τον Βοuδδισ�μο να
ίιποψέ.ρη.
Γι' αύτο προσφέρομαι να καη το
-πρόσοcαιρο σώμα ·μου ώς προσφ<ρά
μου στον Βοί15δα, για να έπαναψέρη
την ευλογία του έπι του Βουδδι

σμοίι.

'Ελπίζω δτι ό Βού5δας τώ, δέκα
κατευθύνσεων, καθώς καί όλοι cί ί
.εpείς καί όλοι οί μοναχοι θα μέ
001Sήσouv στην πραγματοποίησι τών
ά><ολούθων εύχώv ποv διατιnτώνω:
l. Είθε ή Χάpις τcϋ Βού&5α vα
ψωτίση τόιν πρ&..-δρο της δημοκρατί
ας τοίι t�οτίοu Βιετναμ ν' άποδε
χdή τα πέντε έλάχιστα αιτηματα
rou Βιετναμέζικοu Βου5δισμοu, τα
πφιεχόμε,α
στην διο..κήpυξί μας.
( Σημ. Τα αίτή,ι ατα αίπα ησαν
1. Έλευθέοα επαρσις τοίι 6ου&δι
στι,<cu έμ6λήματος, 2. Παραχώρησις
·,ών άνψ:όvτων είς τάς θρησκευτι
κάς άποσταλας προνομίων 3. Παύ
σις τών διώξεων, 4. 'Ελευθερία λα
τρείας καί διαδόσεως, καί 5. 'Απο
ζημίωσις τών θιιμάτων της /ιης Μα
ίου 1%3).
2. Είθε ή Χάpις του Βοv&5α να
ψι.,λάτ-rη τον _Βιετναιμέζικο
Βου5δισ,μό έσαειί.
3. Είθε ιή Χάοις του Βού55α νά
σώζη τcuς ά,ωτέρους μοναχούς, τοvς
�·πόντζοι,ς ( μονcrχοvς) καί τοvς πι
στούς, άπό καταδιώξεως . τρομο
ιφατίας καi φυλακίσεως έκ μέρους
τών ι α:κών.
4. Είθε ή χώpα μας να έπανεύρη
τη-, είρήνη καί ό λαός μας την εύ
δαιμονία.
Πρ::ποu κλείσω τα μάτια για να
έπιστρέψω στη γη του Βού55α,
-παρακαλώ είισεf>άστως τον προc
δρο της δημο,φατίας να έπιδείξη
εύμένειcr; και Θλεος άπέναvτι του
λαού του
Ας πραγματοποιήση την άρχή
της ίσό-;ητος
τών θρησκωμάτων
γιά τό αίώνιο καλό της χώρας μας.
Προm<αλώ
έκ f,άθcυς καρδίας
τοvς μπόντζwς και τάς μΟVΟJ)(άς,
καθώς και όλους τοvς πιστοvς να
ένωθοϋν όλοψύχως .και ν' άψιερω·Βοϋν στην ίιπόθεσι τού Βοvδδισμοu.
Ν

Πιστεύω στην νίκη τοίι
σμοu.

Βουδδι-

Το τrαρον έγέvετο είς τήν παγό
δα Αμ - Κοvάγκ, την όγδόη η
μέρα του τετάρτου ,μηνός του σι�λη
ν ακού ετο.;ς Kcuι Μαό».
Ή Β.:σία αύτή -την ότrοίαν ά
κολούθησαν καi άλλες έικ τών δ
ποίωv μία μπpοστα στο σπίτι τού
Άμεοικανοίι πρw-ΒΞvτοu- σu,ε
κλόvισε τον κόσμο.
Καί δέν μπορcϋσε να συμΒη άλ
λιώς Ότ·αν ά1,9ρωποι πέφτουν μό
νοι των η ρίπτονται άπο άλλους
στίς � \όγες γιά νά γίνουν δλοχαύ
τω,.ια uπέ� τών ί5εώ, τους,
οί
στραγγαλισται της έλευΘφίας εΤ
ναι ήSη καταδικασ•μέvοι. Ό 'Ιωάν
νης Xcύc, ό Τσέχος Θρησι<ευτ,κός
μεταρρuί\.ιιστής
έΒασανίσθη καi
έρpίψση ζωντανός στην πupά, διότι
κατ :,1>έpΕτο έvο..πίον τών
vπερΒα
σιών της Ρω,.ιαι"<ης 'Εκκλησίας.
Καi ή σποδός του
διεσκοpπίσeη
στόι Ρηνο, για νά μή την πάρουν
οι οπαδοί του. 'Αi).;λ' άπό την τέ
ΦΡ.:Χ έ"<είνη άνεπή&η•σε ή Θρησκευ
τιι<ή Μεταppύ;:ι,ιισις.
Διότι δέv ύ
πάρχει ίσχuρότε.ρο δπλο άπό την
αvτc8υσία. Γι' αύτό τό «πιστεύω�
στη νίι<η του Βο.ι&διαμοCι, ΠOIJ ά
φησε πpiν ικαη ό μπόντζος της Σα
ιy,<c,; ήταν άπcιλvτα 6άσιμο ...
Ύπό την τrίεσι της διεθνούς κοι
vης γνώμης καi τίς παραστάσεις τού
Βατικανού και της Ούάσιγκτων . ό
πρόεδρος Ντιέψ δέχθηκε νά ί.ιψώ
vωνται ελεύΒε.ρα αί σημαίαι τών
Βcvδ5ιστών, άπέλυσε ,μεp:κοuς έ,χ
-τών σwJλη,ψΕiντωv καi ί.ιπεσχέθη νά
καταpγήση τc1<; παληό γαλιλικό νόμο
τών θρησr,c:ευτι-κών δισ,φίσεων ε!ς
Βάρος τώι 6οu55ιστών. 'Α)).ά, τό
καθεστώς τοv εΤχε κλοvισθη
πιά.
Καί έvώ ή Μ:rντάμ Nov i:πίεζ ε κατά
-τού σvμ6ι6ασμcύ προς τούς Β οιιδδι
στάς ή 'Αlμεpική άvτελή<!>9η δτι η
ταν άνευ άξίας ό σvμ6ιΒασμος μέ
τόν Ντιέμ και χρειαζόταν
ριζική
λύσις. ΕΤχσ,v •Βοηθήσει τό καιθrοτώς
Ντιέμ μόνο για να πcιλεμήση τον
κομμοwισψό και τώρα ε6λεπαν, δτι
,μέ τήν πο,λιτιr,<ή της ,μισαλιλοδοξίας
,<αJ μέ την διαψθορά_ 6οηθοϋσαν
Ν

ΙΛΙΣΟΣ

Ξυπόλητος ό μπόντζος έκτελε'ί
την πρώ·τη έπαιτεία
π,ράγματι τον KCl,- 1,JOuvισμό, Έvτ κατaJδιωγμένοι
μοι έ,θνιι<όq:ρ:vες,
άπο το καθ;;στώς Ντιέμ, πήγαιναν
στους άντάρτες. ' .
Ό ΆμΞpι,<ανος πpΞ::ι6aυτής στη
Σαϊγκόν Κάμποτ Λό-τζ είσηγήθη
τηv δι{:.•.<οπή τiΊς 6οη,9ειας, για τήv
περίπτωσι που ό Ντιέμ δέv έπαυε
-rους δ•!λ>yμους τώι 6ουι5διστώv καi
δεν
άνΞ.λά:μ5α�ιε
σο&,-pόv άγωvα
κατά των κcιμιμοννιστώv άvταρτών.
Ό Ντιi.ι,J άναyκάσι3r:•<ε να στείλη τό:
εiδtl:(t',- σώμσ"m." ri><:"foς τήε;
Αlττό έyιvε
την 31 η Όκτω•5ρίcv.
Και α.ιοιξε τό 6-ρcιμο σ' ε:να στρατι
ωτι,κό π,pαξι•κό,πηιμα, πού κατέληξε
στήv άνατpοπή τοϋ κα&στωτος τοϋ
�τιέ.μ ι<αi ...,τη·ι �γή. τοο ίιδίου,
,καθώς κ
, αι των συγ�νων και συvερ-

��ιw.
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γατών του. Ή νfα κυ6έρvησις προ
ε1δρεύετο άπο TOV άνΤΙ"πp6ΕJδpο τΟΙJ•
Ντιέι,J, 6cμ5διστή Γικουγιέν
Νγκόκ
Θό. Ό Βοίιδ5ας εΤχε νικήσει ... Ή
πίστις
τοϋ πρώτοv όλcικαυτωθi-ν
τος 6οuδδιστοϋ •εΤχε δικαιωθη. Μετα
τήv άπαλλαγή τοϋ νcτίου Β ιετ
vόμ
καθ:στώς,
, άπο το -τuοανvικό
ιi κσ,οδιό: -τc•ϋ Θίrτς - Κουό:γ,κ t�TOU< έξε-τέθη σέ προσικίιvηιμα. Και
δ άρχηγος της ο:>ιιδδιστικης άντι
στά::τεως σε5ασ•μιώτατος Θiτς-Τρι
-Κουάγκ έδήλω:,,ε:
<<0 άγώνας
μας δέv εΤχε ικαvέvα ποιλιτικό σκο
πό. Θέλαμε άπιλώς ν' άναικ-τήσωμε
την βp7]Ι:Jl,<'ΞJUTIKT\ έλωθ:εpία και για
μας r,<α] y,ό: δλcι,<λnpο -τό λαό. Ή
στο Β ιετ
έπικρατοϋσα θρησικεία
vάομ εΤ�•αι δ Βcι.ι5δισιμός. 'λλ,λό: το
8 ιε-τνάμ Ιε)(!.:.ι
α•ια-Υ,<η και
των
c,\λωv €pησκειών.
'Όσοι θά έσ,<έ
rrτc•ντο οτι ή rεύη,μ,,οία τοϋ Βοι.,S
δ·::ιfiοϋ θό: έξη,:,·�ολίζετο μέ την έ
ι ρησ•<ειώι, δεν
ξόντω:,ι τώv &λ,λων θ
είναι ΒοιιΕδ,σταί. ΘΞJμελιω&ς δόγμα
τών Βουδδισ-τών εΤναι ή αρνησις της
6ίας. 'Εξ αλ,λου, κά:8'Ξ 8οησκεία έ
χει τήν ρίζα -της,
Και δλαι των
σι•,Jπληρώνcυν ή μία την αλλφ,
Ή ιμέθ,:,δος τοϋ άγώνος τών Βουδ
διστώ ι τοϋ Βιε-τvάμ,
ή
μ
, έθοδος
της €υ::ιίας, πp::,ΕJ<όJλεσε κα-τάπληξι
σ-τόν ,δv-τι <ο •κcσιμο, καθώς ηταv έ
π6ιμεvο. Κσί πολλά ypάψ-τη,καν. Θcr
τrα,ρ::r8έσωμε ενα μι,<_οο άπάνθισμα:
Έv ποώτοις, -το έθιμο της αύτο
κτοvίας εΤvαι άcιχια'ίο Κt1'Ξζικό, Ό
ταν κάποιcς ηθ.Ιλε νά uτιγματίση,
εναv &λλο σ-τό: μάτια της κοιvωvί
ας, πήγαινε έξω άπο τό σπίτι του
και αύτc.,<τονοίισ�::. Βασικά, αύrτό έ
πεδίc.:ι<αν ,και οί 6λοκαυτω9,έντε.ς μο
ναχοί τοϋ Βιε-τvc.1μ.
Νά έ�κθέσcuν
τους τυpαιr;ους τiΊς χώ_οας των στην
Τ11:rγ,κό,σ1μια ικο νή γνώμη. Εί,διικό: ή
αύrτα<τοvία ,μπ_οcστό: στο crπίτι τοu
Άμ.:�ρι,<αvοϋ π_οεσ6'Ξ:υ-τοϋ έgήμαινε
δη ικαί ,ή 'Αμερική έΘεωpεϊτο ενc�
χη, άφοϋ έ,στήpιζε τό τuραvvικ&.
καθεστώς.
. 'Αλλά, στην σ,υyκ'c:Jκριμένη περί
πτωσι τών 6ουδδισ-τών μοναχών, δέ11--
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Γεν.r<ά, ποέπε, νά λεχθη δτι οί
Βο.55ισται άπο5ί5ονν έξαγνιστικη
δύι,αμι στή Φωτιά. Στο Βιεrιάμ ή
νε:όνι.',..ιq,η κοπέλλ::χ, πp::ηοϋ μπη στο
σπίτι τού άν5c6ς της, που θά εΤναι
41:.ξης κ:χί δ·<ό της, όψεί�ι ν'
άγκ:1.λιά:τη έν::χ άνm,.ι•,..ιένο μαγκάλι.
Και οί π:,.,λα οί μπόντζcι,
επειτα
άπό μια όλόχλrοη ό::τκητική
ζωή,
-πού εΤχαν σκοτώ::τει κά3ε έπιθvμία,
ψυσι�ά καί την έπι€vμία της ζωης,
συχνά έ,<αίοντο π:-_οί τό τέλος της
ζωής των.
Ε'5ι <ά, ΤΟ όλc <αύτω,..ι::χ των μο
ναχών τού Βιετ ιά:μ δέν άπετέλ:;:ι ά
το,..ιικη και αίι3όομητη πράξι, οπως
σι:,-16::χίνει στη Δι::Jι με τους αίιτό
Άν
χc:ψ:ς_ σvνεπεί::χ άπελπισίας.
,τί&ετα, ηταν μια: ένέογεια ιμείλετη
Οί Βου5ιSισταί μο
μ.ένη eι,Jα5ι.:ά.
ναχοί 6λέπο,τ::χς το εοή::τκ:;:.7ι,ι ά των
σε διωγμό, ωΦ:;:ιλαν ν' άντιδράσονν.
'Αλλά, πως; Νά πιά:1ονν τά οπλα;
Αύτό άπ::χγορεύεται. Έναc Βουδδι
στής δεν έπιτρέπεται νά 6λάuιη τον
-πλησίον TC J, εσrτω καί ·έχε.'>όν �Ε
πρ;:πε λοιπόν νά πc:>ο:>ϋν σέ κάπο,α
-τrρiχξι, ή όποία να μττ�οοη νά ιSιε
γεί;:>η πνευματικές δννάμεις έναντίον
των ί.λ·.:ώv δυνάμεων
Ό μπόν
τζος, επειτα άπό μιά ζωή ά:Jr.<ήσε:
·ως
διαλογισμc j r.<αί συy,<:;:ντρώ
σεως, εχει έξο�!::;:τεοι;'):,-:;:ι στο ,μέγι
στοι διΝατόν οο οι τις σννδ:δ z:μ ένες
με τή ζωή έπιθι.,,..ιί�ς, άνή<:ι. μ�
'λον στον πνευματικό κόσιμο - ο
-πως εiτr:;: <αί δ Χοιστός «Sέν ε:Τ,γαι
τό οα::τίλειό τcυ έ.: τοϋ κό:Jιμο:ι τού
τcv:ι,, Έτσι, καθώς μιά μητέο::χ, ά
σχέτως t'οηΟ'Κείας, δέν διστξιζ€ι νό:
θυσια�:rrη άν )(pειαστη γιό: νά σώ
ση τό: παιδιά τnς r,:ι' αίπός δέν δι
-στά�ι νά θυσιασ.η αν πεισθη &τι
ή χειροvομί::χ τοιι μπορzί ν' ό:ποδη
-ώφέιλιμη.
'Εξ άλλου, ή θυσία τ-ών Βοvδ5ι
στων δέν ήταν ζήτημα άτο,.ιικής ά
πcφά::τεως. Ό πρώτος όλc•<αυrωθείς
.:σεοάσμιος
Θίτς-<Κοιιάγκ-Ντουκ

,έζήτησε νό: θυ::τιασ'3ή δι' αtτήσεώς
ΤΟ\) προς ΤΟ συ,.ιοούλιον των άνω
Ή αίτησίς του
'Γέpωv ιμπόντζωι.
εγι�ε δΞJ<Τή ένα •μηνα προ της l lης
Ίc:ινίοu. πcιύ έξετελέσθη. Στο μετα
ξύ διά::ττr:μα προ:τοιμαζ&ταv yιό: το
μεγάλο ταξί5ι με -τrοο::τευχές 'IT'OU
ελεγε αύτός κ::χί οί άλλ:>ι γύρω τcv.
Δέv είχε διcιλου τήν έντύπω::τι τοϋ
θανάτου σάν 'Κατασ.pΟφης. Οί Βοvδ
δισ.αί, γενι,<ώτερα οί Άσιάται, πι
στεύοJν οτι ή ζ ω ή τοϋ άν3ρώπου
άπc•τειλείται άπό π::ι\λούς 6ίους, δ
πως ένα σχα\είο άπό τάξεις. Θα
άι<c\.:,,.Srρη ό ενας 6ίος τον αλλον,
μέ έ,5ιάμεσα ε::χvάτων τοϋ σώμα
τος, γιά νό: συντελ:-::τθη n έκπαίδευ
σις τvϋ πο::χγ•ματι.:οϋ έ α u τ c, ϋ
μέχρι σr,ιμείου ωστε να ,μή χρειάζε
ται άλλες έν:Jσο <ώ:Jεις καί νό: είσέλ
θη _,,.,.ή Ν_ ι ρ 6 ά ν α.
Ή τύχη τοϋ έσωτεοικοϋ άν3ρώ
που, τό μέλιλc,; του, έξα,ρτάται άπο
τόν τρόπο κάeε οίου.
Γι' αύτό ή
ε,,_.:Jία γίνεται με χσοά. Κατά τον
δ:;:ύτερο παγκ6::ιιμιο πολεμ::> cί Ίά
πω�ες άεροπ6οοι τών Κ α μ ι κ α
ζ ε ( «eείων ά,έμωv») επεφτ:χv πάvω
στο στόχο μέ ,ό ψοοτίο έφη.�τι
κώv vλ�ν κα1 ιέψονεύοντο G<ατό: τή�ν
Εi<ρηξι. �Ησαν τr στοί. Έπίστευαν
δτι θ.σιαζc•,.ιενοι για τήν πατρίδα,
fσ έο-είλτίωναν την έπαvαγέ,νησί
τι.:,ι. Άπό την ίδια πίστι έξηγείται
ΤΙ'::::τcΙJΤό
τό καταπληκτικό: μιωό
των 'Ιαπώνων αίχμ:χλώτων.
Μόνον
2% κατά τό πλ:;:ϊ::ττον τρ:wματίαι.
Σύμφωνα με ΤΟ/ Κώδ·κα τ.μης,

π-οv

εχει 6οι..65ιστική πpοέλω::τι, δποιος
1Τ_:>οσδάλλει τό 'Πρόσωπόν του θό:
έπαναγεννrr3ίi ταrπ,εινωτικά.
Κ�ι ή
αίχμαλ<.:::τία εΤ /::ΧΙ Π!)ΟΟοcιλή_
Με
6άσι .λ:>ιπόν •τήν πί::ττι στην έπανα
γέννησι, ή θu::τία προσφέρεται 1τ;ρο-
€•>ως σό:ν σιιμ6eιλή στήι ,αχύτφη
καί άσψα.λi::ττεpη G<ατάι.:τησι
της
Ν ι ρ 6 ά ν α.
'Νiλά τί εΤναι ,ή Νφοάνα;
Ό
7διος ό Βού:ι5ας εΤπε: <ι:Ό γνωρίζων
δέν δμιλεί καί ό όμιιλων δέν γνωρί
ζει,,. 'Ωστόσο, θό: μποροίίσ-ε νό: λε-
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-χθη ΟΤ'Ι με τον 000 Νιο6αvα άπcδί
·δουν ,οί Βοu1&δ,,τ·αί τη, πέσαν της
1<.ατάστασ ν
άν8'pωπιvης ,έ:μπειριας
τε:λ�ιοτητος -τοu έσωτεοι--<οu
tγω,
rrroυ δεν χ,ρειόιζεται π·λεοv γn ιvη έκ
παιδ::uσι ιποος •έξευγεν •σι..ιc-v και ά
πό<τησιv συν:ιδr1 J::ως -της θειας ού-
σιας τοι.ι πcv ιάποτελεΊ συvέvι...σιv
,μετα του ,ec:ίοιι, έσαει Αύτο που οι
άρ,(!:χΪο, άπο<αλοC.σατν Παvθεοv και
-οι .11.pιστιαvοί ιΠαpαδεισ,v
ό
-τί εΤ :χι γενικώτ:.ο:χ
'Αλλά,
ΒοJδ5ισ•μός, Στο έοωτημα αύτο, ο
δc<τωο Νγ,<ιέv-Τ,οα•,-.ι<ο., αv, cμι. �ητής στn Σχcλη Άvω-τέοωv Σ,nJu
δώv στο Παρίσι άπηvτησε με πα
Μια Φορά, �vας οαγιάς
,ρ:χ6ολες
σuvαepοισε -τvιt:λους έ< γεvετης καί
Τ'ους ε6σλε vά ιι.ι:χύσcuv εναv Θλέ
ψαvτα σε δ αΦοο:τι-<ά μέ'1'] τοϋ σώ-
,ματός του. �Επειτα, τους έκάλεσε
ν' άπαvτι'ρ.οuv τί νaμ ιζουν ότι εΤvαι
<ι:ύτο που έ\ψ::ω;,αv «'Ένα σα.pωμσ ,,
άπr,vτησε έ<•εϊvος
που ,εΤ χι: πιασει
-τήι ούpά «Ένα μεγάλο Sοχ::.ϊο»,
εΤπε i1<εΪvος που έ6αιλε το χέοι του
1
μέσ::χ σ-το αύτί «'Έ�α αλέτρι», εΤπc
i><εΪvος που bτιασε τον ναυλιόSοv
τα... Ώστ,ε, tδποιcς θα μιλούσ�
κινδ��ωε vά
πφi Βου5ιδισμοϋ
πέση στο λάθος -τωv τυφλών. Οί Δυ
τr,c:οί δ:v ,μπcp::,C,v Ευ<cλα vά vιώ
σοu� τοv Βοuιδδισμό, γιατί δεν έv
-voc-ϋv τον άσιατι-<ο τ,ρόπο τοϋ σκέ
'ΤΠΞJσθαι. ΕΤvαι &πως στο μ03·ο -τοί,
ψαpιοϋ καί της χελώνας Μια μέρα,
σ-το <1>ίλο της το
ή χειλώ�α εΤrιτ-ε
ιι,άοι, δτι 6' άπουσίαζε για λιγο,
διότι θα ιε'<αvε ιπερίπα-το σ-την ξηρά
<�ηιλαδή, θα κcιλι.1μπήσης στη yn_ >),
,ρώτησε -το ψάρι. Ή χ,ε:λώνα προσπάθησε vά -rοϋ ,έξηγήση, δτι στη γη
δέv κcι\ι1,.ιποίιv , 6αδίζουν. Το εδα
ψος εΤvαι σrεοεό, συμΠΌ,γές, δέ.v
εΤvο.ι ί.ιy,pό. ιΚαί -το ψάοι ξαναρώτη 
<JΙε: <<'Αφοϋ δέv εΤιvαι ίιγ[>ό, πώς θα
μwορέσης vά κ '<λοφορήσης · .'

eα

Καi ή πρώτη δυσκολία στη σu
ι!:υτικώv ,καi άνcπολικών
νενvόησι
:εγκειτ,αι σ-το δτι ό Βο1.1δδισ1μος θc
ωρεΪ'Ι'αι αιτο -τους δυτικους �ρη-

Ιi

Ο ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ
Άπο -τον ναόν Σαρi
τοϋ Βιετνάμ
σ><ε.ία, ε,νω δ C V ·εΤναι. Δέv εχει
Θεό, cuτε άγίοuς, οuτε δογ,μα-τ-α,
ούτε 6άπ-τισιμα Δέv εΤvαι παοά μία
μέθοδος 6 ι ω τ ι ·κ η ς, την όποί
αv έδιδ
' αξε ό Βοίιδδας Καί ό Βοίιδ
δας δέv εΤvαι θεία -έvσαρ«ι..::;ις αλ
λά άν9οωπ·ος, ό όΠ'Οίος _με τον κα
Θαpό τρόπο της (ωης του εγινε -τέ
λειc·ς, ψ ω τ ι σ.μ έ ν ο ς Ιαύτή εΤvαι
καί η σημασία της λέξ::ως Βούδ
δ:χς) Ό ίδ,,:,ς είπε <<Δεν υπάρχει
ό.ναγ,<η να ,με πιστέ·J)Ξ.Τ'ε ώς θεϊοv
Μόνον νά σ,κεψθη
άντιπροοωπο-,
τα \ς�ια μου σuμφωvοΟv με
τε
ΤΙ); λοy:,<ή. Καi τό-τε να με ά'<Ο
ιλc ι,θήσ.ετε. Δέν ζη-τώ vα αναγvωρι
σ Θώ ώς θ::ότης ,όJ)-.λά_ ώς ψορε�ς της
Αίωνίοu 'Αίλη9ειας.v
ηrον εvα
που
'0 Βοίι�Sας,
πρ,γικι.πότrουλο πpiν tέγκα-ταλείώη τον
κόσμο, διεπιστωσε •δτι παντοϋ είναι
κυρίcφιχος 'ό πόνος. Καί θέλησιε vά
την ε, ίpήνη ,καi -τ-ην εύτυχία
ψέpη

αν
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στοος άνθρώπcvς.
Γι' αίπό χά ρα
ξε κώδ •<α ζωης. Σvχνά δλά<ληρος
δ Β-ουδδι:,,μός άποκαλΕίται ή διδα
σκαλία της �μέσης όδοϋ>, γιατί δ•
με
δάσ�<'!; την πλήρη άναιττροψή
την κοι.ω, ία, 0/)(1 με την άναχώ
ρησι.
'Απέφυγε vά i'<ανσποιη άπορίες
ιμεταφυσι <ές. Τiς έχαpω<τή-ριζε σάν
<ι:έρή,μοuς γνωμώ .,._
Άντi νςι μπλb<η τους άν9ρώποvς
με πνει..ιμ::rτικά -τοι6έλ,α, προτι,ιοv
σε νά τοίις έπι.:1,.�ίζη την είι3vνη του
δ·κοϋ τοvς πεπρt.:μέ,οu. Ό καθένας
θα yί'!η ΒcίιδSας, κατανοώ.πας τiς
Τ έ.σσαρες Εί,y.νείς ΆλήΒειες ...
Ποιες εΤναι
αύτες οί Τέ:τσαρες
@γενείς Άλήθει.:c;
1. Ή Άλήeεια τού Πόνου.
2. Ή Άλή2.:.ια της Αiτίας τοϋ
Πόνο-J.
3. Ή Άλή3εια της Καταπαίκ:τε
ως τοv Πόνου.
4. Ή Ά\ή�εια της Όδοv της άyοίισης είς την Κατάπαυσιν
τcv
Πόνου.
Βάσις λοιπόν κσi τών τεσσά ρων
άiληθειών εΤναι ό Πόνος Ή διδασκα
λία αίιτη φ::χίνεται άπλη στοιχειώ
δης. Καί cι,.�ως ό Βοίι&5ας
ελεyε
δτι ή 6::χθειά κατανόησις αυrων τών
ώδήyη:,-ε -τόν ίιSιον στόν
άληΕ>.:.ιών
φ ω τ Ι σ μ ό και μπ�ΕΪ να όδηγή
ση έπί :,-η ς όλοuc. ΕΤ ,αι λοιπόν δλη
ή δ.δασκαλία -τcί, Βοίιδδα ιφι,μμένη
σ· αίιτες τiς 'Αλήθειες.
Ό Πόνος
άποτε.λεί μιά πραγματικότητα τόν
ιάΛιθρώττινο '<λήοο. Αίτία του Πόνοο
εΤναι ή προσffλωσις τού άν9ρώποv
στό πρόσκαιοο. Ό Πόνcς θά κατα
παίιση. Καi ύπάρχει ή 'Οδός. Ή
Εύγενής Ζωή.
Βασιχός ,κανόνας τού Βοίιδδα η
ταν ό έξεuγενισμό ,; της ζωής, οχι
ή άσvησίς της. Μια φοpά ενας έπι
σκέπτης σε 6οι..ι55.:στικό μονασ-τήρι
ζή-τησε νά μά'3η ποια εΤναι ή πει
θαρχία -τών ;ιοναχών. Τοϋ άπήντη
σΕΝ ένας μοναχός: <ι: Τρώγω όταν πει
νώ, κο11μαμαι όταν νυστάζω, 6αδί
ζω όταν ε.χω διάθrοι vά κινηΟΟ.'λλ
ιια δταν τρώγω, τρώγω. Όταν κcι-

μό.μαι, κοιμάμαι.
·οταν 6αδίζω,..
6ο!Sίζω». Ό άληSι,.ιός
5οuδδιστηι;
δεν δένεται με τΟ>
ζη στο παρόν_
παρzλθόν,
δεν άσχολείτσι με το,
μέλλον, γιατί ξέρει δτι τό μέλλον
άπσρτίζ;:ται άπό στοιχεία τοϋ πα
ρόντος. Κάθε στιγμη τοίι παρόν
τος είναι γι' αύτόν όλό(<ληpη ζωή.
'Από ήθι<ή αποψι δ Βcίιδδας σu
νώψισε -την διδ::rο,,;αλία τοu σε τρείς
στίχους:
Φc:ύγε -τό και<ό.
Γlρά:ττε τό καλό.
Έξάyνιζε τη, καρδιά.
Ή διδ::χσ.καλίσ τού Βοίιδδα έπί
σης στηρίζεται σε πέντε κανόνες ά
παyοpεvτικης μορφής:
1. Μή φοvείισης.
2 Μή κ"'έψης.
3 Μη μοιχείισης.
4. Μη ι!>Εuδομαpτuρήσης.
5. Μήv πιης μεθι..ι::1-τικά ποτά.
Ή έφσρι-ιcιyή τώv κανόνων αύτών
εΤvαι φαιvcμενιr.<ά είίκcιλη. �Ας πά
p:>uμε τόv πρ'.=:ιτο: <ιλλη ψονείισηι;�.
Φαίv.:ται στοιχειώSης γιά τ ους Δu
τιιωύς. 'Αλλά ol Βοuιδδισταi τόν
άναλίιοuν: �Νά μη σ,<crτώσης κανέ
ναν άνθpω-πο, ,με ικανένα πρόσχημα.
'Αλλά, νά μή σκοτώ:,-,ης
κανένα
11λάο,μα που i.χει ζωή, αύτό εΤναι
τό πιό ιέπαινετό». Γι' αύτο και ol
μπόντζοι δεν -τρώ.ι;: ι<ρέας --που-·
προuποθέτει σψ::χγή- οίίτε καi αύ
yα. ΕΤναι χορ-τcψάyοι.
Τονίζ,εται. δμως, ότι ό Βοίιδδαι;
δέ:.ν διcΠVπωσε τους ικαvόνες τοu ύ
πό τήv εννοια της άπαιyορεuτικηι;
έ ν τ Ο λ η ς, άλλα της σ U μ 6 Ο U
,λ η ς ;ιάlλλον.
�Ετσι •μπορεί
ζήση δ άνθpωττcς σέ ό:ρμοvία μέ
σα στην κοι�ωvία ικαi μέσα στα εύ-
ρίιτερα ιπλι::χίσια -της Ζωής.
Σάν συμπέρασ•μα, 1μτrοpει να λε
χθη ότι, έι<τός άπο τη νίκη της θρηol φλόγες·
�,c:wτικης V,ε�ε,ρ ίας_
τών •<αιομένωv ιμονα')(ών τοϋ Βιετ
vά;μ, ιμε τό ένδιαφέ!ροv που προΞJ<ά
λοοαιι, φριξαv το ψως τοvς ικα1 στ�\,·
Βcvδδιστιικη διrδασκαι\ία.
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Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
ΚΑΙ

Ή πορεία της
άνθρωπότητος
*
Μια ένδιαφέροuσα συνέντευ
ξις ληφθείσα riρo 30 έτωv

Ε I ΝΑ I παλυ εvχα!> στη ή σινανα
στροψή ιμε τον Κρισvαμοίιρτι. ΝΕχει
κάποιον πρcισωπι,κον
μαγνητισμόν
πυυ μπαρι:::ί' νό: άφσπλίση και τόv
χειρότεpόν του ιέ)(!?-!)όν,
έό:ν εΤναι
δυνατόν νό: ψαντα,σ1Θη κανεiς δτι αύ
τός ό ά,θρωτrος μπc,ρ;:ί vό: εχη κα
νέναν έχθρόν. Ή φυσιογνc.:ι,.ιία του
εΤιναι ίιπέ ροχη, με 0αLJ1μάσια χαρακτηριστι•κά, ,και οί rτ•ρόποι του εΤναι
άψογοι. 1Εκείl'ο 'Π'ΟLΙ άιμέσως πα
ρατηρεΊ κανείς ,εΤvαι ή τε-λεία άττcυ
σία και της 'ΤΤ'αlp,αιμιιφας έπιθυμίας
να έπιβιΜλεται· και κάβε τί 'Π'ΟLΙ θα

περιεΊχε r.<αί τόv έ,λάχιστοv ετrαιvον,
yί\Ι\c:ται Φανφόv δτι τόv βάζει σέ
μεγάiλ ηv αμηχανίαv.
Με ει)yένειαν
και ,κaλωσύνηv -των όποίωv εΤ�αι
ή πρσσωποποίησις- συνδυάζει ά
σιινήΘισιτα )(!αρίσματα
διανοητtι<ης
δυνάμεως και πvευιματι,κης άvτιλήψε
ως. ΕΤvαι πpαyματι<ως ό πp:Jψήτης
μιας νέας έπυχης. Τό,; συvήvτησα
πάiλιv uστε,p,α άπό 1δέ:κα χ_οόvια, είς
τό Μόσμαν, είς την κατοικίαν τcΟ
κ. και της ικ. Τζώv Μά,<:::η, δτrου φι
λοξενείται.
Συνοψίζωv τήν 1ιλοσοφίαν του δ
Κριοvα,μουρτι ελεγεv: «Ό άνθρ,ωπος
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"'διαρκώς καί περισσότερον κατcοπά
την φύσιν, ά,λλα δεν ΙΚατ�i τίς
Ο')(rοεις τc\J ',JE τούς άλλους σννm-
θpώπους του. Καί σ<είνο ποί.ι έ;μτrο
δίζει την cm:χvόησιν τών σχέσει,;y,ι
του με τους άλλους άνσpώποος εΤ
ναι οί διάψορ!ς πpcιλή�ις, οί κοι
νωνικοί πepιaρισ�μοί και οί οiκονc,μι
κες b,μεταiλλεύσεις
που uπά.ρχοuv
στον Ι<ό::rμαr--.
«Αύτό σημαί!Ι'<:Ι δτι χρΞιάζεται μια
ριζική άλλαyή στην κοινωνία:., πα
ρΞτήpησα.
&τι Π'pέπει να
«Αύτό σημαίνει
άλλάξουμε δλο τό κοινωνικό σίιστη
μ=, άπήντησ1c.--v.
«· Ισως σείς να τό κάμετε:..
«Πώς μπορώ να τό κάμω έyώ ;
άπήπησεν. Έyώ σχηματίζω παν
-τσχοu πυρήνες άπό έικείνους
τοί.ις
άνSpώπους Π'ΟU 6p:;rο,rιΙΚα σκbτrτον
ται αvτά τα ποάyματα πcv ζουν
&.τονα καί που.
πως τούς
συναν3pώποvς των
τούς έκμεταiλ
.λεύοντ-αι καί όχι άπό Θ�εί,Jους που
ένδιαφέρονται ,πώς νά σώσα.JV τόν
έ αvτό� rrovς�.

6λέτrου;

«'Ώστε τό καθισ-τάτε ζήτηιμα ά
τομικης είι%νης;> τον 5ιέκαι,α.
«Είιθίινης�, άπήντησ,εν δ Κρισvα
μοupτι· <ι�μα δέv μπΟf)ΞΪΤε να χωρί
σετε τό άτομον άπό την ολότητα.
Έyώ δέv ιμπορώ νά ζώ έyώ για
-τόν έαυτόν ιμου�.
Μήπως δ Κρι.σνmμοuρτι πpcσψέ
ρει rκάποισιv ιλίισιν σ-τό οίκονcιμικόν
πρό6λημα; Ό ίδιος άπήντησε: «Δεν
μπορείτε με κάποιο θαύμα να VΙ,\J
σc:τε τίς ο!,<ονclμικές σ-ας &χιιωλί
ες; Έχετε δημιουργήσει
σίιστη
ιμα, που οαtτίζεται έπάνω στόv άν
�yωνισ�όν καi, στ�ν έγωι;7'μόv; Λ�ι
πον πρεπει να τει¼.,Ξ, οχι αmλως
στην άντιΚ'αΤάσ-τΌΙσιν έ,νός σνσ-τήμα1'Ός με κάποιο σiλλ.ο, σ».α στον ριζι
ΚΟJ άναπpο:τανατcιλισrμόν του νου
καί τής ,κασδιό:ς σας. "Εχει τρο.μφή
στ,μασ ία τό να ψθάσετε εως
την
ρίζα του πpσ5λή,�ατος. Ε!ς τον κό
σμον της σ-,<έψΞ-ως ,καί του α!�μα
τος δεν πρέπει νά έξαρτάσθε άπο

ενα

κανέναν για καθο:δήγrρίν σας- πρέ
τrει να στέ,<00'3ε
καθ' όλο.κ�ληρίαν
ιμ.οναχι,κός, ένώ τcίιναντiον στον κό
σμον της έρyασίας πρέπει άπο κοι
νού να όρyανώνετε
τρό,πον της
δια6ιώσεώς σας. Μέχτα σ' αύrο �
,ρίΟ'Κ,εται
<!>(Χpιμα ο. Μπορείη:
6ρητε την έλ,ωθ�ίαν ,t,κδηλώl'ΟΥΤ'ες
την άτομικότητα
στη σω:ττή της
eέσι καί με την
πραγματοποίησι
α:vτης της άλή9ειας θα .λί.ισετ,ε τα
ΙΚcινων�κα καί οί«ονομικά σας ,τ,ρο6λήματα.

τον

το

να

Στον οί-1<ονσμιχον κόσ�μ.ον ή χει
ρότερη ιμοpψή της άρpώστει� εΤναι
ό ,έθνιχισμός . Όλοι καταστρώνουν
. ης άσψαλείας.
'Α»-.α
σχέδια έθνιχ
για να άντιμ,ετωπίσετε .καί έπαpκέ
σετε στίς άπαιτή:τεις της δια:6ιώσ,ε
ως, πρέτrει να έρyάζε�::r& καί vα
καταιστpώνετε σχέδια άπο
κοινού·
δηιλαδή πpέπει να m:τάξε-rε άπο τή
μοοη όλες αύrες τίς !δέες της έ
θν�κότητος, τών σημαιών
και τών
συνόρων. Πρέπει ό έ.αυτός σας να
t�,Sιαψέρεται 61' όλc,ι το σίινοιλον
της άνθρωπίνης ψuλης ικαi δχι κά
ποιας τάξεως καi rκά'τrοιας fδιαι-τi
ρας ψιιλης • Οταν ιδιατnρητε την ά
ικε
, ραιότητά σας
στον ΙΚόσιμον της
σκέψεως και ,ou α!σθήμαwς, ,ότε
υπάρχει αίιθορ,.ιήτως ή πραγματική
σwz.ρyασία σ-τον κόmμον της δρά
σεως, στην άπο 'ΚOIVOU έρyασίο:ν
δια ΤΟ καv,όν όλων.
�Στον ικόσιμον τrιS eρησ.χείας, έ
συνέχισεν δ Κρισναι,.ιοuf:1fι, uπάρχει
δ ίδιcς ά;yώνας.
Ή rάλή9εια δw
μοτrορεί ,Jά πρ�ματοποιη9ή •μέσα ά
πο ικαμμιάν ώpyανωομένη
μορφήν
σ'Κέψεως, η πνωματικης αίι9εντίας.
N.rrά εΤναι γιά •μένα ή π.λήpης
\(ησtς της άληθείας. Ή άλήSεια
μπορεί' νά πpαγ�μaττοποιηθη μέσα ά
πο σινένα σίιστr;μα, θpησικεία 1Ί σλ
.λο 'JΤ'Οόσω,πον - ικανένας 6εν μrπο
ρεί ν� σώση τον άνΒpι,.mΟ'\Ι έκτος δ
Ϊδιcς τον έαυτόν ΤΟΟ, ικαί αίιτο ά
κριοώς ,εΤναι ΤΟ με.yαλιείον ,OU άν
θpώπου, ιδτι δη.λαδή ιμέσα του, μέσα
στην 'Π'ληρόττyτα της πράξεώς του,

αp
οοι

ΙΛΙ:ΣΟ:Σ
11<-ε'iται ή πpαγμcrτ
• οπcψ·rσις .,-ης άλη
�είας. Ή ά'λήθεια rδεy εΤναι ζήiη,μα
πίστεως ό)iλά κα;,α,�ήσεως- ή πί
.στις εΤναι άκ,ρι6ώς ιέικ,ΕΙίνο πού έ.μ'ΤΤ'Ο
.δίζει τόν ανθρω-πcν ιάrττό τοίi νά ζη
.είς τό α1Ιώνιο
· ν, άτrό τορ νά κατα.λά
·'6η έικεϊνο 'TTOU εΤwχι αl4lνιον).
'5ρώτη:σα τόν Κρισνρψοuρτι για
τι δεν 'Πιστεύει στiς θ�ησκείες. «Οί
.ώpγανωμένες ιθpησ,κεϊες εΤναι
μιά
�QΡφη ιέιιφε-ι�αλιλtύστως», άrπήντησε.
-«Γιά τούς Π'ερισσο.,-έρουs άνθρώ'Ττόvς
ή ίδέα τc.Ο Θεοίi ιεΤwχι f.Vας τρόπος
διαψuγης
rrόν κόισt�,ον. Οί πεισο ότε;ρες άπό τις θρησκΙείες προσ
.φέροuν αυτόν τόν Θεόν, η την άλή
,θειαν. ώσάν κάπ·οιο τέ,�μα στό δ
"Π'Οία1 •θά ψθάσ,οu,με, και ετσι κατα4,θά�•οuν ιδι5η,yο1 και διδάf71καiλοι γιά
,νά 1μας 6cηθήσ'ΟUV νά ευ�ωμεν αvτό
--τ-ό τέpιμα, rκαi oi όποίοι κατα'-'ΤοCιν
hψεταλλεuταi της σικέψει;.,ς τού άν
,Θρώποu, ,έψ' 'Ο'σ'ον γνωρίζοUν -<τφέ
-πει νά γνωpίζοuν- δτι rμιά ζώ<tα
Π'pα�uαττι•κότης δεν rμtτrορι�ί νά Π'pα
γματ�πcιηΘη μέισα άrπό rκψrοιον οJλ
Ίλον 'ΟJλλ.ά ποέΠ'ει νά κα-ηανοηθη με
,J)ν· άrομιr.<η� Τ!'Είραν rκαθ�νός. 'Εγώ
γνωρίζω �ότι ιίιπά:οχει μια �ώσα πρα-

αιrο
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�ματι,κότης, ιπέ.στε την. οπως θέλε
τε Θιεόν '.Αιλήθειαν Άθανα:σίαν 1<cαi
ό Ίαιθέιν�ς μπορεί
γνωρίση α&
την τήν π.ραγ1ματτιrκότητα ·μέσα στόιν
έαvτόν τοu».

Ύa

Ό Κρισνα1μ1οϋρτι 1 δεν ένδιαψέρε
;,αι διά τό μrετά θάνατον. Λέγει δτι
ίιπάρχ,ει αθανασία. •δτι vπάρχει αι
ωνιότης, γιrσπi ό ίδιος τά rέπrραγμα
τοποίηrσεν. 'ΑiΛλά ενας νοίiς πcίι εΤ
ναι σοολα6ωμtνος δεν ,μπορεί νά τά
κατανοήση. «Διά τ9ίιτο, λέγει, μην
άσχ9λησθε με τό τί εΤναι ,ή αίωνιό
της, ,αλλά Ιμ�ΟV άσχσληθηrrε εντο
VΟ: με τό παρόν, ,μέσα στό δποίcν
ζητ.ε, ,με τόν άγώvια με την σ,κλ
r η
ρότητα, rμε rτόν πόνσν των καθη· με
ρ1νών έτrεισοδίων της ζωης. Ζήσετε
με εντασι τό πcφόιν, γιατi �μέσα στό
Π'αρόν ,κείται ή αlωνιότη·ς. Ή αθα
νασία, •δεν εΤναι ενα μΟΙκρuνό μέλ
λον, και ή άπασχόιλησις γιά την ά1,aμι•κήν
σας
διαιώνιrσιν
εΤναι
rκαθαρά •μΟΙΤ
• αία προσπάθεια. Μαrα
στό 'ΠΟΙριόν , μόνον ιεJίιpίσκεταr ή πλη
ρότης της ικατανοήσ,εως, που εΤναι ή
άποκορύφωσις της νcημ
, οσύνης,,.

J. L. D.\ νIDGE

Οί μεγάλες ίδέες ερχόνται στον κόσμ? άπα�ά σ�ν περι?°'έρια.
-Αν eντείνοuμε προσεκτικά -την άκοήν μας, μεσα στον σαλαγο αvτοκρα-,οριών και έθνών, 'ίσως άκούσωμε ενα άμuδρο θρόϊσμα φτερών, τό άνάf.:λuσ,μα ζωης και έλπίδος.
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-;-�ι� �f,.•ι-;ε:,:,υ. Ι-Ι ,5ιεσt:; .t;;t'Jε.t α.
'ι ΙΞJ71J πι:ι� :; 1τ·fι ν ΧΙ';!λi�;,... -:·fj:; ·�\�J.,
\
\
,.. \
?:17,rr�:; με ':(.ιU:; ε.1.1.. �ω"Jε.; -·�"r1:;, ι-:fJ")"
Ρ
l..,.
.<ι
\.ι;,:ι�,.J�t'LY.fJ �,ο ίtε..;χ, ι,ι.ε τ� οJυ'11. -η,ς Π .,ι,nr,,ιν-r1 ιr,υ
σιτr, 6,-,.
,{).ι;ς.
Τό τ6,σ11 πι'Jr.ιJJεΧ-:-tκ.6, ά.λλ�
� '
Ο!:7..έμ.π•ι•..,,ιη.ι.έ'Ι(Ι, ,θ.2 ,έ-λέγ1. .ε,
:;

1

1

'

'

1

1

ΙΛΙΣΟΣ
ποο 11"7J?ε το
Jνε,γμα. τ,ο,ϋ τό-που
Μ�·ιτεί�•ι, οέ-t ε!ν:ιι μ,ο,ψωιχό μέ
νιους Δελφοούς. Τό 6λέ�l'Jlυμε σ' 3λα.
1ipχ�ί1.ς λm1tεt1-:ι:;
τά Ίε,?'Χ 'nlς
τΊ}:; Π�t•?1fΟιοι:; �':J.ς. __,τ,ού:; Ν:χJούς,
·,σοτά. Τε,λι.ατ·�?ια, σ'�:,. Μ:ι'Ι'τ'εί,
,•πα 'λσκλ·r,πιiί:ι.

**"'
' Δ Ξιλ φ?υ:;
' εt'(
,, τ/jυ:;
Τ ε τ'
.
? πν� υμχ
�
-τιχο 1"Ου π:χ.λατι, το ν1:χ.ο με, 'to
ό
Μ �ντεί:,1•:, b Ε'!·εb:; �.\.πόλλ�(\Ι,
�ε.ο:; :1�υ φωτο:; �υ πνιευμ1.το:;,
-Χ:χ/
:χ. π:ι,?ό.οοσι. '.\λ,λά ,
, τ:ι. τ·η•Ι ,ά,?χ::t.:•
'
_ ,
'l\1' :; 'tΊj:;
κ1.ι''
� �01
Qt1X'l��•t1z.
tα:;
� Θ
κχ::-ά
οιχν,�χ:; uπει?'τχτγ1 :;, 1φ-:ιu.
�ό μϋ-θ�, ε11J1..: �Ι�uσ�,1 �rέτ·r1ς, α.?
_y__-ηγεύ,ι δηλ:χ.δ·η στις :\Ι,c,ϋσες τις
'
'
'
,_
]1 ,. ?'11 11 η�οε:;,
-��ou:;, 1σα•;
<:tGu:;
?
,
μια:; Θε�•χ,:; o't7JV�•:x:;.
·vi ),εμιε.
:l :; ;\f(ιϋσ-ες, στC:; J<iλ?ε:; τοU Θε
-<,1ϋ .l:ός χα.1 της •ιύμφ-r1ς Μ'Ι'ημιο
ιqrύνη;.
_�Εν �Χισtλεύ.εt μόνύ;Ι σ-;() λ[,.ν
·τεt0"1 ο' μ,:χ.ντιχος
Θ�ο ς , ό Πύ-θι,
'
' .,,
<e0:;� α,.Λλ'α. σ 0'λ'οκλ 7Ί•?Ο
' Ί το Όου•;-ο,
,στο•ι ΙΙ,:ι:Ι?ν,:χ,σισιο, ΙΠΙ�ιυ τΟ"Ι γιφ.ίζsι
,με τb φως το•υ.
Ή ψη,λ�τ-εφη ΧΟι?υφ·η τ-οιϋ Πα.?
•ι,:χ.σσσϋ, ·η· Λιι>χώ?ι ι., ι,:χ., 'Ιt'OI\J ,θ,ά,· πη
(λύχ,ο,ς - �ΙΟς)
τpωηινό �ου- νό
'
,
,ι
'
'
� ,
·-οιειχ•ιει με τ ονιο1μα. τη,ς 't'O φω,.
ίΚ1ι <.ί Φ:χ.ιl�ιάι&ε5 �λι ,τό φώ,
Η ετιψ.ιο,λ,ο,γι:χ. τοους
-σ·rψ.:ι:ί·�·υrι.
, :χlι�?·όις.
Π',tυ γί•νιετ1:χ.:
-1,1:ι,1 :ι.πib φ
.ά!πό το φάιος, 1t'OIU -θά 1ιη φως. Οί
:λ�πφες λο-ιπόν, ol φ,ωτ10Ιbbλ�οι.
Θ.ϊχό ,εai,ι,:χ,: τ<ό μ,.γ:χίλό.π·?Ιεm:0:60-ι>•ιό. Τό ts.ί'Χ 'Ιε,' Ι ά.χόμ·η χ:ιι το
κι' α.ύτΟ
μ &. το,u, πΟΟ εi\;ιχι
.. Qνιο.
'Πε.λl).σγιχό, σα.,, τό.σχ. α.λλ·� όνόμιχ
'Τα. &ιι>,ιώ•ι τ'ης χώι?:tς μ:ις. Φαψ
·t\Jια; η π αι?)ά.ς ϊί1ν:χ.ι +ι πελχσγι
Έ
-Χ-1) λέ!;:, χα.τα τό'Ι ικόλ-αο.
'λs.υ,θ,εφ:�ο-η, ,,ό.ν ά.ν:χ,τ,οίλιατ-ή, π,ο,υ
--θ:ι. πη, σ,α",/ ,ο,ύσι,:ι:σ, τ-ιχό, τό ψηλό.
ό :r.ο•λυ μεγά.λ,ο,, τό ,θ,,ϊiχό.
-

1

1

1

1
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Σά.•1 λέμε Δελφ()<ί, έ•Ι'!-ο,ο,ϋμε τ,
Μ:χ.,,ιτείοι-1. "Ez. s.1 γί,ν-ει τ<,υτο χοι
Ψη σ,υΙ,11ε.fο·φ1. "Ας ά.?rι.ίιr�ιuμε λοι
Οπω;; χι�vιΟ.�) χχί
πόν κ:χ.ί μ,εί;,
α/λι),ι:.ι, με 'τΊ'('/ ίlσ'τl',Ι?'ί,:χ. χι:χ.ι μέ τ71'Ι
ϊστι01?f1� τeιϋ Μχντ�Cου. Ι(χί -;,
Π'?'..ιι
•
,,.. ..
•
'
1
1χι
μ� :χ. χ,χ.� ·η �ι..Α·r� εtν
γεμα.τε:;
cυμb-:.ιλe{)'μ,:,.�ς χχl 1λλ·ηγcηf�;. Ei
• 1..t χύ�Cι; ;J συΨrjθισμέν�; τtό1tι:ι�
π-�υ έξωτε,?ικεύι�1-:-ο ·ί-ι ά.tι.1χί-χ λχ
•'?εί:ι. ((Ού ,,. π:i•ιτ,:ι τοίς πασιν
εΑεγ:ι1 1 •οιί ΙΙ tΥSι:ι:γόι?ει,ο:.
?'r;c:x.»,
- _Λ'-t�ε�:ι,
p,_ ο_ ; τη;
' μr.ι' -' ;, 1t1ου
,
Τ'σ ο�:
'Jir-; το Ιε?-Χl-:ειιeιι'J εγvω.?,:ζε, Κ,?�
τ·ή,ε.ιηΧε γι:ι. Π:Χ.'Ι,:ι μι>στιχό. Μόν�
μ Ε μύ,,.9ιους -:ό ί ψ�ιf:Χ'. ί α:· ·/) Ο·ημιοσt
ότητ1χ. �ιε μύιθc.ιυ:;, π?ύ �όσι? πιο 
λU εΊ.(J(U'. ί Π::t.?εζ
. ·,ι y·,,.Sη, ')'t�τ;- τ�ο.ύ;
π,1.t?'JΙCιιυιμε κχ.:i Υ?�μμχ. ΔΕ'J ·ήμΠ'C1?�ιϋμε. ν'- είσιΟύσ�:ιυμε στΟ bχ,θ.ύ
... , .,
\
,
,ους 'ιo·rr.J.:ι, γι:ι:ι οε,, εί(_Ο>υ(.ι.,;; το'
χλειΟι rι ιχύτ·'η; τ1j; Χι?υπ�τ,ο,"Ι�?:χιφlχ:;.
Κ:χ.ι γ1' :χύτιό 07.ε.οα� τ i π ο- τ α.
άJπΟ τΟ iσωτει?ικΟ "'ιό·r,-μι"J.. τ'Ϊ}: ιλχ
τ�ε, f. 1χ; χύτ'η:; aεν γvωι?ίζ-οιυμε. '1\
χόμη χ:ιι ο•ί ί'.•�ησ,μοl των Μ::t.'1-rε;
ω•ι έ.i:•:13:ι·ιτ•ο συμbι,,λιχά.. Για τ-οu
σαν
-τ�οι κ�l ό Θεό ς '..-\:πόλλω'Ι.
μα;ντιχΟς Θειό;-, εί-ι ε -πά.?ει τΟ έ-πώ
νιυμα <<Μ1ζ�α.ι;», έ.π1ειΙΟΎ)
ΕΟιCε
'Πllι?CX. Χαιt'α τριm,οι λο.ξό, οηλ:ι,ο '}
χ,:ιί �χι χ:χ.τ' εύ,θ.ε'ί�.·1,
πιλά.γ�ο,
't10IUς Χ?'IJ(l1JJJ°'ύ; τιΟ'υ. Ό -δέ Ί-t?ά.
χλ
. ει-rο-ς �λε"(ε για τό Μ:χ.•1-.:είον
τώ,; Δε�λιφών ()'τι ό " ?ΧW•'J αύτ�οίi,
& ηλ,:χa.ι ή ό μ:ι•ιτιχ.ό ς Θz-6ς, ό Θ�?;
Ί-\.πό).J.ω,ν, �ϋτε. 1:Χ.πd',<,�λύπτει, !JU-
τε ir.ι�1χ?ύπιτει τή γ'Jώ, μ η τeι�, iλ
λά ,ή•ι φ:1Νε•?ώνιs.ι συ1J,ιbι�1λικά.. ((Ό
v·χ.ξ οι δ τ·Ο ΝΙαvτεiο,.ι Εστι τΟ έ.v
Δ�ΑJψοιi5. �ϋτz λ�γει,
οϋτε Κ1?ύ
πτε.ι. άλλ:χ, σημ:ιινει».
'
λοιπο'Ι
Θά. :ι.-t:Χ.φlΘ?'Ο.�με
του;
Οιαιψό.?ου:; μύ&υ; χ�! -θά Π?�ιr-π1-θ-ή,ιrουμε ν� bγά.λιο'\)/-Lε ά.πό :ιύ-ού;
,ι
ι
�
Τ
,,
ο;η μα.ς ειν:χ.ι ο-ι>ν-:χ.τον, εστω μεγι:ιτί
ρικά. έξωτ..?tχ'- νοrήμα'Ι':χ.,
είνα!, 'Π·ολυ χ:χ.λσ.
τ:ι. b:ι-θύτ�ε?:χ.
1

α..

οε�
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χ�
κ.?υ�,ψ..bn. :.Lδ -:Ο σ-;:-J..�,;λt�..10
-τl:; iλtλliΎ'-'Yfε.;. τ; οε μ χγιχό xλs!
Of, γι1 τΤrι ίξfιr� ι ��ϋ b1"�..>;
Ι
'
Τ
Ρ "'
-:-ων σ���J,ισw.ι_ων., εc'1]4 _ γ��, π��� ...
-:--1 f.. '4Lε"';· Τι:ι_ εirθ-?:; --: � 'L?Χ?.t:x.; ι.:χ.:?::ι:χ.; μα.ς ,:Ι-ι,:χ.ι :x.γyωrrτf'J.
-rr� :.r.,. εiν1.ι μti iλτrθι.tα, εί-.ε. τό
ϊίη οέ•ι τό .9iλοομε.
·�έλι;.υμ�,
'
'
'"'·
'
•
' <, !, LΙΧ -:-,; :; �� τ.v
.�μs ν,σ.. χrχ.τ2.ι:pυλ
�
ευχ
γ<",:><,ιε rr.τ1>ι
,; ·r1 � yή Χ'-
..jώ :; xi•ι"J�'i ΠJj)Jν?t. x1.t vi Οώ
-σν.ιυ:..ιc: κ1.
( l ιr.--,ού:; μt)"9.ου; a.ύτ">ύ:;,
μύ,�..,rJ;, Οτ1λ1.Οή γtά τν>'t);
σ�οU :;
Δ..λφ,-.,ίι; κ:χ.ι :ο :\f,:χ.νηwι, έ�Τι
ΥΤ,1�:; {.J.�ε:r,!ω?'>λ�ιχέ :; η x1.l α.λ
'Α.λλ.1,
λε; ϊ. '-μ·,jλέ; έςηγτ,σε.ι;.
κ1.tθω; •,φ).,ζf)υμ::.
οέ·ι � ητο
τ-".ιύ-:1? μf,,. λ&σι Χ"'-l mίλύ ��ή.

•••

ΗΓσ.; ;μ;,1.,λό :; η. λέγ�.,ι ·η rπt1.J,�τ.ώ :; �ητ1v 'Α .lελ q;,,; :': .Κ:ι.ί
Τ
bτι � :\f ,.•ι-;,εί.-;,-1 στη•ι -ά.?ϊ:ί� η-τν,
-:crno
τ'ΤΊ:; Γ'1.\:1χ;� -:-'τι; Γτ,;. Τi,,-ι
στοU:;
τ'(.ιυ :\!:ι,•r:εf,:,-., !'JΊ ει.εγ"J.'ί
στη·ι
π1.λτρ'U:; Χ�t�'j,I}:;.
1(','_ή,
Χ:Χ.: �χι iκόμη ι< .l ε.λιι ΙΙ ινθ-ώ»
-?��)). Th (J•;��J,;:X, .l!λ:p,;i το ri1?ε
�γ&.ε?:ι.
".\; %. tz. iσιι:ι'J:.J..i ).�ιπΟν iπό 1"'J-v
Γ:ι.ί-. χ. :ι.. -:ι; /·; 'Π?:ιιrrπ,α,.Sήσ..:.r�J.ι ;�
??�1ί��Ξ -:-,1,•ι '1ΤJ.mσι1 -;·,1 �. Στ τ1·1
ω;
��f :Ιι�'j� ·ί-ι riί� ϊ
"J...'f'f."L:7. ... --�
χι: πtj�ε; κ7\ o·t7.1yv;?ετtz.ε1\ σ-�1,
....
μΣ�σιε.:; �·1 ;�ε.Λ·r1 σ,r.ι�;�:-Ξ.. ·1'% εc;ε,:-:ι
σ�ιυμ.ε τ� ζ·rι't'Y!,J.'1. , ε r4ι,;,,σ�rχ·η.
ΊΙ Γ�ί1 λ1-:ι:,π_;,, 'έχε.ι Πt?ώτ1 -;ι;,ωτχ. μι� Ε"'"'��1::-ι.. χ ο ,σ μ ιι")Ι γ r; ν ι Χ ·(,. ):-i, τί (J.i; λέγει σχυηχi
(ι 'J-Jσf��I';,; ; · • .\ιrι.ι?f.ιv.ι,;, .ή θεγ;λ()
γν;;:; ;��-�,τ..�:;� , x'118W:; τό,1 λέ"'λε,
":'"'..;;1) f'Jγo /JrJ επιΧ"ιu> χ:ί:�ω� �ί�ιt1.,
σ:·}, Θ!'.Ι"(�νJ:ι -:-��- Σε μετ�ψ,?..χσι

..

;,.Jί7t;

1

r

Ρ ,,,
Ot:Q'1.!7..:

.

ε iλi.'j ·Ι'jτ'(ι 7':ι
(( Π ?1·, r' 1πr.ι χi·9"
' '
) ' στ ε
Χ.:χ,,, .;.
�]. ,;,ε =ιπο 'l. 1)τb ii
' ι
1
ε ?�,τ �?V�-;. αί.ώ·ιι-:ι
Γ
Τ
:ι.�t 7-χλfι·ι·,,�,:, ατ·,1,ς, t γμ-α Π7/•Ιτό;

,.

Τ

Ι

'

ΙCJ ? � �, �• Vtλ,a7:ι?iγμ% �, xxt � vr.,
'
τοο; :ιθ:ι'Ι'α,τ-:,".);_
'JY, ��,άπb
π�υ eυ ?'-·:Vtει μέ τη γλυχύ.-η�
-:-�tJ .xixt 1�; "' ε�ύ� οια.,( -τ�:;.ύ; <Lιν-θ .,ώ1rο'.);1>.
:\ϊ -:χ.u,,.:ι που μιi; λιίγ ..ι ό ΊΙσί
�?
,;;�; ϊtι?G π�-θsί v:X. 1'tι!l?tγ'9ά4η
πώ; εγc-.ε ό Κόσ,mς. Βά.ζ,sι λvι
τ.?ν π,:...ι :i.πό τό--1 J{,ό..Α,,,.,,
' ...tw.,.,, Πι�• !!ιν i.π�
,
,
-;η·ι &τι!J-!Ι!)υ,�γι :χ., μι :χ. χ-:χ.rι-:ισ-τ,:χ.σι :χ.γιi τό-ι α.ν-θ.?=,
ν ε-ξε?ε.ιιντ1τη
δτι).'1ο·rι.
rnίι :ην ό�μi ει Χάχ>ς
κiτι σiν cίιτ%.κτο, χάιτ.t ι?tού
χ,� "7ή�ι -τ(¼,ζt '1tJ:ιιύ bλέrπicrJμ.s στb"'
Κόσμ,,. Ί·Ι ίδέ:χ. q.J.ω; 1ύτη οέ•ι η
μόν? �� 'Η
-:-z.·ι Χψ';J.Cf
1 -ολυ ν�ι, ε,?"-- -2.πο αυ
σ:tοΟ'Ου.
"=?'Ι αi Όρ ιχ,ο� είχ,,.., μιλήσει γι:ι
ητ-:ι•,,
-:η·ι χ �οτ1σ 1.,σι :ιw.ή, ποιυ
' ,
....
, . \
π.,ιν ,:χ.7.10 τ,\ ν ο·r,μι<iΙUι?Ύ'Ι'--, Χ'-ι τη;ε.iϊ_:ι'ι ι3ώσ,Εi τό σ�ΟΙλιχό ;;.,.�.ι.:χ.:
(!Χ•OICJ!.J.�'IIΧ9'1 ώσν». Λέ γι'VΙ!. 0-ιψ,,.•
οη οτι ·η ά.�ι:ιμό-?:pωtrη ,.ύτή κ1:tτ1στ•:ισ1 εtχ,ε. �-ι,ε.κ07ιλ°ω'τr'} οτ·ίrι τ,iξ: •
τό.., Ι\.όισν..., Π"';t) XJ�:roπt·ν ζ,ε ύ
-:?<ι}σε ιiπό ,.ύτή. 'Όπως ο·ηλ: χ.ο-�
:; 1ύγΟ Εχ�� μiσ� τ,r;-υ τό πιι:; λί
"
' \ χ'
.,
. ι ''iλω

οε,, ε

r:ν��

1", �:ι��·η

f,.�?,

ε-;1:11! ,χ,:tt

τ,ο

w:;, �-

U! '-'Ι�Χ'(.;·rί).φτο μ,ε� w;υ, w•ι l:_v
σι:JJ?. Το ιι-ι.fJιfiιJJ';"('(ι"ΙC'Χr/,'Ι ωον» -:ω·ι
.()ι φ:χων η�� μ,ι:ι ΠΙ'J<λυ έπιτουχη
:;,
�έ,·ψι, eίxb,.-,...
Κ'Ιlθώς ε-Υ111ψε. χ-mά. -την �Ιτ:·
λ·r.1Ψ� :ιύτ·t) �,, ;ι?ϊ.�l� iπ� -:·fj·,.
'Χ-τ7.ξ!� έκ,ε,iv·r;� im? τό Χ�; ψύ
-:?ω,Τε � ιΚόοιv.ις, τό Σύμπ:ιν, !
ιfJύσι;. ι,.ι' ι1-U't'<ι -τhν Κl-σψ., τ.hν·
''
,
,
, \ \
f υ, σ ι ;. ,,.,πτο
,, το
ι.tt·�i ι'
,
φύ,;μχι � τ(J ,υ�ώvω. Κι.ιι ιττ� i\x-·
τι·ιιχi τ.b ΝΑΤU!ιΑ γίν,ε.τ-:χ.c iπό
-τ; ?Ύ(.J.ι:Χ. i , ·οοrι, ποο ,,Η πϊ;
'(ε•rιώψlλ .
.ι\ύτ·η ·η ί�έχ. τΤ1 ς iτ<1.ιξ.ί-7.ς πιι:ιJ
π;,,;,-ηyή,θ·,1 χf. .v.,ϋ JUσιmου τ·�ν εi
J.'-'Ι Χ'.tί ii)J..,.,ι "Ε)vλτrιε; ιr:),6σ�
:;:,r,,ι. Ό '�.π.,v,χλη; π.χ. η ν ω
..,l μ7.ζε «σ χιί-�)) κχί ϊλεγι
πω�
�ύ:;:; (ι Q'f7.¼,'.ιι; ·}ιτι�'/ μtά_ Χ1., τ�.
G'Μισ't; i1?αι-.1; (χωγί; wr.ι1.bν)
κ,.�·
1

φ,υι:�,

i

lj

ΙΛΙΣΟΣ
-ά.ν.J.ο,ιο.; (z.ω?ίς ε!tι,;). Oi Π υ&.
· ιοt τ-ην :.c.αιτ,άστ:χισι• ,:χύτ·η ή ι
Ύ'G'?ε.ι
υ.,ε-r,.Jν «ελλe•:Φι ά.;;μ,:;·ιί-χς. ».
Ifu�
α.Μr.J,ι την i-πι�ιι.α
, ιΝ,υσ':Χ",Ι με ά.λλ :χ
ό,ιόμ,:χτ:χ.. 'Η ί'οέ?. ομω;, η ε'Ι'ΙΙΟ(α.
Τ
!!,""ι
•
,, �
t
,'
ηrrα:
ν σ_\ε ':"
'ου:_ ·ιι , ι,ο: :χ:: τ-r1_; �τ:χ:!;ι.
ι · ,,� τ1�υ, ιτ�ου α;'tΕJξε
αις, ;�rυ α.νιε�
,ρ ε,ι>vιη τ,Gιυ για. το'ι α.•1θ,ω1tl()•,
Υ�:�.
ά.πό
-θώς είπαμιε·.
Της ,ά.-τ·:χξiα;
,
την όmι:;1:cι: b
' γημ, ;; ιl(όσμ,:;;· Τώr.ι�, τόrv τελ.-υτ:χ.ίr;ι Χ:Χ,t.?'() ο:ά.6:ι.σ�α ενα. σ.ο,9,οο· -τιο.ϋ μεγά�ο•υ ψύσ',
χι,υ τη; έ ,π1:rχη;, μ:χ•;, ,;:;ij rιωσ-τιο·ΪJ
�9, μ"7!'!Ι?'τ 'Ο>ϊtΠ'l\Ι'/;άιμ, Ο, με 'tO'J -τί•
't'i,i�: · ) .ϊ( '!-J :'JΙ+:1π1�ιιν:ι ,q;;,ι '�J·ίνν..-η, -τ'ό Of011,\WJ:X, τή; -�\G"t,ήμη,;». -01τό όπ-ο,ί,ι;•ι
έ.χ.--θl-τ1ε ι τ(, ς �,ιi1tO, ψit:; --;ο:υ
iπό.ν·ω
διάq:ι:,?α. ζηπ,ι.ι,:χι.�α. ,σύμφωv1τήv σ'"l'J1LE.?tVη έιξέλι!;ι τη; �πι·
σ1τ-ήμης. Μ?ζυ μέ σ.).JJ1. θiμ.1.,1 -θf
γ,•.ι χ,.ί τό χ,ο·σr.1•�·γ1�1v:, ι. ο τ.,, 6,bληJ.:ι
,
Y.i:x.1 γοάιφη &.1: «:, Σ(μ-πΙΝ
1
t
,..
\
t
1
νr.ιι χα.·η a.,ια.ι.,�yι:, με ισ
· ,:1,οιο φ:χ.νιrJ.ε'tσ·ι, δ�λ:ι'&-η ε ι_ ;;ι ά,ι.ή», π,�:,,;
�ιι:ι:: rδ.έ πW:; Ηγ.α. Ο,τι .;rJ.Jτ.1:ι:j 1U\
c...
'
'
,
,;τα•:;χη π
· ?· ι v οε'Ι γ ιω·
σ>s '11
·
, . Ί-J ά,,1'8i:ιωιΠt'Ιη έJ.
�
. fζ:,:Jr..t.i τ,f7:}:,τ�
,
έν χ,:ιόι νq.η>. '\
πε11:,f� Π!:>t:1:,fζ1 ε.-τχι
,
i 1.�ι
,
ή ι.1.τ1.σ'Τ
' η δ. η)αοή
•,ει!;,,ι,,sύν· ψ
:
·
τ·'η; ά.τ:::r.,ζ,f:r; ;;,pίy φ\)τι:,ώ�
, η τ?
Σ�Π:Χ'Ι.
Ti Ηγει
οη)χδή CT:lJ
.
;, τ11ς. �1:,7,,ι1.fχ.ς
φ:.λόσι�λCfι:,
χ 6JJ'ιέ:ν�;
ΊD)ιλά,c,:;;.
�,Ε;αι
Π'1.ι�Ι';,Uσ"tάζ.ε"!'α,t e. \J 1 X,;\J�"'ft.J.:�τι xό φ�cν6 μ1s\; :>ι, 1t?1j ού., /41·\λγ.
ημrnοsϊ yι; έξηγη-θη μέ , τ\ συγy_,:;ι�r1ιη τ�!;-ι σ;, χ,έφ,u�-:, u.ε τ- ·η ),�γιχη τ�y"χ.:χιc•ου μ-:χ;
Πώ; ήμ,πόΠ J
ο·s·σχv ()ί ά;:ι z. :ι.i,�. Ό�,:;;:χ�ι
,9.):;y,ό? ε:ο, •:, Θ.c
- ιλό.γο:, π ?,:η ,τ:χ ί, σά'1
τόν 'l-ΙσιίοΟΟ, Xdt τ.όc1:� Xt'X1. τ6ct:>�
α\) 11.0: "IJ. :ιJi-θ:;,v .χ:χcί •ιi 1tο,υ•1, iλήο
' (f
' η
- \ π·,υ, ' , ε,,ι· 1t1μ
,....,εtε.;
, ':J..' "'i Xt ' 'Χ
· υt
, ε,
r.t,L, ν �ό π�λλ0�ύ; :�ιώ νΦ:;
'L\λή
� :: :ες π-a-U ι�χ�τ'Χt �ίμ.:ι ':J1 κ·χt τί;
έπrn.λ:X(J.6iv.,.: ·η έπ:.ιr,-ήμ.η μόv:;•1
ϋ�'t!?i. .iπό τόσ,ε.ς π:1-:.·�-Gι":Jυ; 1t1::ιU
'έχ ει χ.ά
, μ ε.t. Αύτό ά.πΌτιελϊί gψ:t..
1

1

,σ,ε

1

με

.τ.

ά1tό ,ά. ,σιυν-θ-�τιχά σ· -tοι ι:χi�1 έ.ιε(
νιου 1rοιύ ,λέγ �t σή�εJ?�,
· ά.λλcι Χ•'Χί
αιλλ<;ι,.- �λε:yε,
·η ά.:vrθρωπ5. τ·η-;
Ί!ill.λ-rινιχό -θ :ι.ίίμι:χ.
Είνοαι έ.ι.ε, ίγr.
"TqQί, τόσιοι -Π1�ΗΤ1ιτtκιι%. ε.fπε. ε,�ς σύγ
. ,ς φι-λόσιοq.!()ς, μέ
, ύ.Qωιπ-α.ίο
/J=ιJCίl\ι")]:; Ε
σ.λλ'.t. λόγ,ι'1., gτι «·η ΙΧΙΟ.(Χt:α. ',Ελ-τ
• 1.� ηwι
'
\τω•ι
....
- �
. μεvη
Θο<ι\
l,WJ'1..
ου'' V\ΟιΟυ
'
τ-ης».
• Ας ,yυ1,11σιουμ,1 3μως τώ�·:ι στό,�
Ί+rί�:ε·:;., ιχιπο τό·v ΟΠΙΟ'ί'-'ν ζ,o/Jl'J η
σ'Χi.ι.ε 'Από τό Χάι,;1 6γηχ
, :χ'Ι ot»
π,οά.γμ1.1τ1:ι. μιi; λi1ε1, η Γοαί:χ ι.:ι.ι
· οω;, r.10 � ά.1t!ξ,τ έ.λε,σ,1.·1 'tΌ"Ι l 6ό "Ε
σν-/:.I. 'Ό JEAIN ΙΗCΗιΕιΡΙΝ, τ'η:;
Ι''1.Ιλλι•χη<;
' χ•:χε· η,μ.1 :ι.ς, σn-ό πει,•: φ η
,
(JJΟΙ έ.ο"(Ι':ιι το·υ «ΊΓ.λlλη•1�χή Μυ,,θ.σv-ο
γ 1ιχ.�>, π-��1:11π,,.ι,9ώγτl:7,; ν ά. οώ ση έ 0μ �ην�· tf 1.t
έπ�νω 1σ' -χ.ύιrά., .Υ·?ά.. ψ-ε!
οτι: «Ό "Ε,ω;ο χ:χιt1ά. τον 'ΗΟ'ί�ιο-'),
εfγ:ιι μfχ. ά. 1�Χ. ή χ�οισ μ)Qιγιον ι
χ ή.
ΡΗ 11 CIPIUM,
χ,:χrθώ :;
την όv,:,, .J,ά�ζει, :i;;ι;,:η μέ &ψ"Ι',Ιλη crrr
μ.:χΟ'
. fα., δύv·χμ.:; �λςεω;, ή όmί:χ bΟΤjγει τ-α στ10:χsι:χ. .εις -τΊ; ε•1ω01ε::;
χ:χ.1 τ:: σ, υ
· ν{.Ιέσε:ς ,ων». Δηλ1.ιο·η;
πε:ιfπ1�u χ.:iτ.ι με
iχϊ. ί...1,� ro:i,U λέμ
. ::
.
ι · στrη /_γ1με, 1:χ. «χημιχ·η συγ
ιπ;(JJ::· :χ
γ έ_�ε, t,'X-», Ϊ'j ,όΠΙ�fα. ά VI�γχάζEJ. � α rl"t'C/.1;'1. 't"W'J Cι•:χφό.,ω·v χημαων σ't•').f..C., ι!ω') 'J';J., ενωνωντ�α.ι χ.ια.ι 'ία. 2.Π'J';ιτ,,J,,,ϋ,; στ· ύ,1-θ1;τ·ες μ�ι,φ-ές, τά. μ.
. ά,ι:χ τ
Μι.tθώ; τά ό\οi�(.ι.ά.ψ .. (J.•. "Η σ.•ι. -θi
λ�υ
με ,,ά. μιετ- �1φ ::1 1θ1:�-ϋμε στ� z:rιιμ:r
' '
', " ,
χ,χ ?.τ:!L:χ.
, εινια: ε. χειν1, ,π1ου σ,
, υγχ,7
'
�
\
'
,.,
' .τ,ει τΙΟCΊ� cu·�α.τα. τ�α. σ>υστ11ιτιχ?. των'
f
'
,
πυ�ηνω•ι τ r.υ;. το, Ο.Π'Οt'Ο'Ι· τω?α. τε:χ
G
είr.;�/
Νόμ'Π'ε.
λ
φυσ�:χη;
(��·
λευ.,.αίχ
,
,
19 63) 1cιί έπι:ισ�τfψ:ι,1·ε.; εχr.1υν ό,1,ο
ι4i111ε! (( >1t1,η1ψιχές Ιο\>Ι'/άμ,;,ι;Ι)
or
. ές δυ.γ�J..!ι, ; .εΙν'Χt έπυ:ι.η"'ιιχέ; 1.ύτ
...
'
\
,
χ
�, 1tο,υ φ:ιaνε,,ι· ω,'11:;ιν-,:χ1ι, χχτα.,
, ειv'
,
ι
'
τ·η,·ι ·σχα.
, σ-ι �ω,J π,υ?!lj'Ιων-, .σα.,1 Π�
· �1r
'Ιιχ..1) έ.v·έj. γzιtισ.., �η bπιΚrχ,, χ-�rθώ :; 0)J?-t γνω:ι, lζcυι:�ιz, �Ι...;ιχ: -τόΦ?ν, πι�λ
. U''
'
' �τ('λ T1fψ!t
'
··1•• υ' τ· ' Χ1.ϊ
Σ
ισr
·:ην
· ,ιυ�η
1
,
�
�
�
,
τεληξε ·η επισ-τημγ, γ�χ-τι τα συ'
"'
t
σ't1αιτ�χ.α. του 1tJ?η'J<>; οεν ημπσ, ��t.
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'
- �,,υτε η,λs.χτtοιε;
'i':L\ ;rι. συγχ'fr:'0-υ"Ι
.
;,
ε
ΟΟΥ!ψ.ε.ι (;-υτ �ΙΥrης
Γι:i -:-ή-ν Γαl-Τ. ό �ο; ό J. RI
CHEPIN Ύ?ir;>ε.ι ιδ,ι : «�iν:ιι ή
.Χ2Ι'��tΧΎj μ·t,-;έtχ. Χ�λ ";'�Ο:; -:ώ'Ι
-o-;-:uJ•ι. Κ,1ί ο,ι, x1-.-:i τό-1 Ή<r1οοο,
τ:ι
έγiv'Ι"ψΞ ,ό•ι Όύ� ':1."Ιό, η
Σύ:-=1·1». 1έzε,.,::ι,ι Α>?<ΙΠΟ"Ι χ1ί 't"lj'I
Γ1"ί:-.. ώ; i�zή x,;>qJE.ι<"'f'(lvιxή,PRI ·
CIPICλI :ι.1ί 7.'�,ή. 'Α,λλ�οϋ οέ �
1otilj,; τ·fι '' ό\Ι!��ζu � �-; ε 1j�ε'ί11
,
«Θ �ο,,:-ητ":ι ��σtJJ�Ύ'O"ttχ:'!».
,
,
,,
0 IJ λ1>υτ�?z,ι;ιι; rW:χ.Αι' εzει Ύ?1'
'"
'
Ι
"
Τ
ι
ε
ο
ψz.t :
« , η...; η 'rf'i'ίv εv �η,
σ,:ι•ι .,,,. Π'1λι:ιιιqτ,ο1?-?,ι τr.,".) οzι μον()ν
σ�"i κάτι τ� Θ.s ιχ&, ά.�λi τ..lγν ά
,
νυψωσ:ι,; στη•ι -.rι.ξι Θεο,·r,τ>'>; 'ΠΙ?':1.ΎμΙ'Χ�tκ�η�)�
\
_ Αυτη :ί•f1ι λι1>ιπον ·ηr.? ώτ η
,
Σ 1•1 ά.?z. η;,
:;.
ν
·
:;
.ε, γ·Οt�� τ η �ίχ.
σ?χ:ν Wσi!1:-i..:;, νi mιϋμε., χοσμt.)γQvι-

ο λ'Ζοη

.-.

:ι.η;.

,ιΗ r�ti Ομω:; Ε. ι_ ε.ι Y..1.t ο ε. ύ
τ ε.
·r ,σημ,7σ!�.. ...J"fίJ.,-:X.σ'f: ΠΙΟύ
� ι
,
τc,υ Π λ1τ�1υ-:ιyο1τ'1! με τη•Α ε,v-�r.,�1
.
(ΙΙ
Ε."'1r:;ι1
:χ.ύτ·fι bγ:x.t,ιs.t
�;-(1 -;·η μ-:ι:;
..,
,
,
'
•
ι
'7..νε;-�
7π?
-:1�υ:;
!!�,υ:;
�- �.,.υ:; εΧ,
σ-;ι;,υ:; ΟΠ-')!+'Jυς b-?!U/.. i-;:ι.: Ο:1.-:-υ-πω
μ.έν ·r, ·η :iι?z1 f ':J.. Π1ΧΙ?i0.�σ:; fι σχε-; t
χ ·fl μξ τ·'J·ι ;_.ιJλtζ! -;-Τ,:; ?r.ι·ί-1 σ'e.ω:;.
' ..... ,
,
........ ,
Τω•ι r.;, •r:ω"ι ο·ηΛJ�,:;·η π�ι:ιιυ' ε.κ�·r,;ω,
...,,'i!.)'Ι ,,�·,1τ!κε, ;
ι:ι..1.·10-:-r�:-ε:; επ2νω
-T:·f. r;;ι · �ύμ,;,ω•;-χ με τ·fjν π1�iο(.ι' · · r - · ·•
117: 1.υ-:-�,1 Ίj' -χ:�· ·,1 1 �'ι μ.�;, ,υ.ε
-;c,•ι Ου?::ι,ψ, μ,1ζυ γε'rν?. σ-:·r,·ι η
J:'ι �Πi?�:ι:; ,σχr;-;ε,�"'ιέ;. ΔΕ·ι ϊί·ι1...�
έ;ώ ·f1 ί'.Ι'JΙσμ�..,γι:r•ιtχ·i; Γ7.ίr-1... πι�U ϊί....
,
,
, ..... .
�ιχ�J.ε π2::.ι1..-π1.·Ίω. ':1..IJJ.':L ,-.., σY..ι'J!'7S..t..,;; τ.Jw-:ι.·;·f]τ·η:; μ,7..-:;. Γε·ι·ι-i ":'�U; Tt
""7i,,.;, τ':ι11J; Κύ:ι., /.ω1π,1..:;. -:-·�·� :; Γ't
-γ:ιv-:-:ι.,;. vn,1τ1 ,;,;·rι -:ιχ&.. IJ 'ιi:ι εi�
\
' ,,ΟΊ";'Χ τ·r- ;
...i":L� JJ.,'..)'7'1,' ";':J.. ΨJ"f
. ϊ !!Χ2
ι
ΓΎ,�; ?\Ι� 7rfjί� α.λ).1; Ι�ίΊ·-:ι.! h ;;.,_
..�=.ω1t1�;. -:-ό i•Ι"Sι?ώΠt'/1� γέγ,'),ς, T"lr'Ot)
-;. �?Z�tf7. -πι1.1?i�ι:ισt; :ό �νψ..�εt
τ�-:--:ι.·1�:ι..ό,
σχ.r..ι:-ει'Jb O·r,JΛJ;·fι.
ιΟ
1

1

,
-τ,__
.ΩJ?,O"t/t(j.ς

' '
'
' η' Ρ,ε1χ., σ.�Ο "N>U;

Χ,1,�

π�ι:ιιοu; γeνν+,θηχ.?.'V

'
0-

οι 'Ολuμ(Π[Ιοι

',
' τη
'
!.�.
�
σ� Χ.Χ •':1. - ν ·��ΜΙ,' "'F'"
Ti't'<l'Yε;. Τ.οοτ-ο. σηm..ιν&ι ,"η\/ Θ!;,εΜιχιτ�χή ά-.,,�� τ<η; Ψ.flp'sω; �ον
Πλ-:ι,νή-:-τ1 μι�. 'Η ί>,ύ,-;,.,?η λιοφ.ον
<Τ"'ΙJ:.1.:χισ<i1 -:η;- Γιυ.οc;
ή Γη. �;,
που με .ή σ,.>μ1t1:ι,?:ί,ιη-;mσι τ,σ,ϋ Ού
ω
φι'i'dϋ γεv-,ά τ?ν αrιtθ�?
, 'Π.ο-, ό' ό-ιοοί' '
' ν νοτ
, ....0.τ,r-ωY&t
,). ,
'j Χ�ι α.πο
(;� e,:·1
τη
��,
..,,
,
,
τ(,'/ σ;ν,θ.?ωΠ'ι-,
σocv ε.c;ελιςι -rou,
τό έw.�sς,ιο•ι 'Π"ιι:ϋμ,1, 't'ι;υ; Θwύς.
""

ητ,ι)

Τ ρ t τ η Ε·t't'ι;.ι:ι:ι τΎ'ι; !, αίχ;, τΎ);
Γή:;, χ :x.i :χ.ύ71"J εΙν:χι� ·', ε'i'Jί�:α m·U
μάς �v0-t•:x.φ1(.St έΟ� ,, εΙ"ιιχι συν-εχ
ιχ·
χ ω;
ε
ι τ ς
οοr� η, �::ι,ι, , "J!tθ.
η
' lμ�,α�ω
γν-ωμ7ι:;, ::X.'l''XlqiStεiτ:x.ι στον
πtο, rπό πλiφχ. τΟ iΨ��?ώπ.ιν,0�, ot10U
d,η:ι γ·ήίν'>, &τε,λε; =ί ,σχιο-cειι�ό.
ΕΙ•,:ιιι ά.πό zωμ1, zωψχιτέ•,ι(), .χrι.
θώς το λέ�υ·ι α
λιΜι. ΕΙ•,1ι, «z.οϋς».
'ΕΟ,ώ ). ,:;1 π6·1. ώ:; ���ζω θιi δ$pε
, ,
,i
π,ε 't':L ocψi(,τr,·rr{}·r, ·,1 εvΨJΟ. της
π:η,11>6-σεω;. <ιτι στ-'rrι ttJ?ϊ."'I
το
:Ί1:ιv:-ε;�·ι -:ώ·ι 1,λ :;,ώ•ι ·}1 :•;
τ'ης
Γ:χ.;'Χ:;. ,,()-;t 7(1 i:-.ιχtχό .. -:-0 Πι?ώ 't'G
:Ίl,η-:εί,..1 o·r,i,:xJ3·rι +ι-:', 1'1".9.:.ώπι•�(),
α--;εΛε:.
��f{'ι iπ,�ψ! ιz,)-;·fί σ:)•ι·rιγ"�tεί Υ..αλ
-:; Οτι ·f i�i'.,},: π,:����-σ't5 φέρε.rt,
, !
εz-::'J; Χ,Πι:.ι -;;-ο ?\.f 1.•ι-;ιει :;,ν -::ω·ν Δελ:pώ·ι, χ:ι! �λλ,. λ[:ι-ι-:zί:ι Ζ-:ι στ·ην
7ιi-:ι:ή -;�'J;
�ηc,�,, �Ι-:χ.�... ,.-;η-εί11., tι τη�,
,ντ;,
,,
1 115. 1�:-ι'1't ε�_ει --m:χ,? 'ΧΙ�ιι:ιν·fj ":'; το.
_
�τ,ς
Δυ}Οων·ης
T.t(W':'1 :\Ι1.,;:ειι-:.ι ν
f.-:j Χ 7) έχ Ξίν,-.., �l '1."1'7είr;•ι -:-Ίj:; Γής.
'�πf,--�4; σ-;·fι ·ι 7..-:.ιΊ_,:,{7,,. '()λυμ-πιt1. ά.
πο :':1u; Χ':t.t=. ?U;- τ'Τj; μ:ιιz:,υl\ιη; �?
:ι.11:-6--:η:ι'J; 'jwfι;,ξε. �Ι ,:.·ψ;είι�Τ"/ τ:-;
Γη;. Π ,;1λ) i·,ιb�ώπιν,1. ίJ:·π;,, τ�
,.1;(J)-;,., :\I1.1y-;z'�1.. ΠΙ�1λU ?..ν,θ.tU>πιιν�
χ,:! τΟ i�Ί.tΧό ?\ί,:·ι,-;c.��"i τ�)V Δελ
::.,�·1. Ου-:,; σ-;-rι ν χ�ΙψJ�'Ύ'��ι.χ·η Γ,512.
:η-;,., iq;,:ε,�ωμέ,,� -:-ό �f7.,,1τ��':.ι'ι. 0:J_
τ� 11'"":'fι r:;J μ..7.ιζ, σ7.Ί σώ-μη, l)'>t �'it/JI.
'Λλλχ ·:-i, �17.'IΗ�':ι<'Ι
mτ·η,v
.,
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ΙΛΙ..ΞΟΣ
-ητο, χ,αl-θ.ώς ,ε,!π-χιυ,.., ά.τελέ; ά.χ6·ν:η. τΗ w «ν-θ.?ώ1t'ιν,ο.
\Εοω πpέ.πει ν·!ι. σ·r1μειω-θ·η χ:χ.:
ο,υ ΚΧ π '\J χ 1.1� :1ι:iu:; wυ
οτι
1 ιστ, :; Ι το-' ι
' -χ.ντειιοιu, σ��υ:; ιστι�ι�ικου:; π!λέ·ιον z -;;6,;1r..iu 0-ε.Ιz,ε:ν tι�ι ιυθ
ι η στιο.U :;
.
f•λΙjί)ιύ·'- �1�1'/!Τ'� σ1τ!ι. ·.&σ�:1. α.λλ:1.
� Ι ?α, χ:χ.ι, Ν�ό. -τη; Γ,.;,.,, Κ7.>-θω;
,
:,
:ν.ας λεγε•! ό llλιοΔ,η:ι.ο;. Εί υ ί
QΙ?�η ό
ια.Ο:; ,χιύιτΟ; τη:; Γχf-χ.:;,
'ίσω; σ�'J 1άιν,άιμV'r1 �: εύλχd�χ-� στιοU :;
�χλ1�ηGιύ; χ.αιις.ι�ύ:;
σ·τiι"J 1t1?ώτ·r1
-ειμφ,χ't:,ιη τ10ιϋ ιΜι�r;ιτ�εf(ιιJ, πι�1U y_!χινιε-τΧ�ι σ�·fι"J ·πφο'ι1σ-τ10:1Ιf"'J...
\

,fl

'

,

• \

f

rι�ιν Or1Jω; τελειώσ1'Jrυμε με :ΎΙ
Γ:ϊίχ. χχί τΟ �1χ."Jτ1εί ,;ι'J τ·rι:; στιο:.,;
.Δελψ'Jύς π9έπ�ει κ3Jτι ·ι:Χ π�ι;,ύμε Χ':1.:
Ύ!i τ? ((rιiς ό�φ,χλό;)), Π•?!U κιχτ1 :ι
�-rι,1 ΠΙ�?αk5101σ ι ήτι:χ.\J 01t Δ$λψ:ιιf. Λ.
. ,.,λό;», κ,.-θώ; ψ;το .ii ((Γα; ό,uφ
1,Ιltζω, οεν ώνι1φέ:�1Lτι:ιχ., στΟ l\1[ 1,r)I εt
�"Ι, ά.λλ!ι. ιrέ Τε!λ.ε.σ�τΎί?!'�'I, &ηλ'7.Ο7}
χέ•ι ?'Ο• μ.υι·ητ ι, ;ι,.ι ο ΠΟ<U λ !τ�?-γοϋσ,ε, μαιζύ έ -.ό Μ:χ.ντ• είο, rι τιο.ύ;
Χαtt'ΟιΠΙΙ)CίΙ'J; ί(.?1ό,ν10<υ,ς, Κ•:χιθω, ,θ:χ, οiοϋ•
με. πά�?Χr-Κά�τω ά.μέσω;. �ιfέ τ1"1 ν
�λλ·η"('!)l?ΙΚ7} αύτη εΚ,({)?ΦσΙ ·η,θελt:χ.•ι
�(Χ. 0.ε.ίξ,οιυν. ΧΧ
ι :θω; νι -ομfζω, ,τήν
χιοι, ,;ωνί:�. τιο,ϋ Ούρl:χ.'110,ϋ Π?Ο, το. Τε
λε1στ·r1?!,Ο'Ι, -.tlOI\J iχιε'ίvος 'tΙ?'Oι:pO\Q,O' \ � ,
"tΊΟ'υιr, με τι; ι:�υΊαμει; του.
1

1

>

1

,σε

Ι�χ-:?ι τ½\t π:ι��1ΟQ0: 7J ;:Ί_1.�Ί,ι
1\1:ι·ι:είο·i �ης Γχ.:1.;, �·? ;.1,�1:,iιr: r;
.κ.i ΧΧ��r.�ν -η
;- u} 7?'1 ., Θ��
Π c•Τιztοω•1:χ.., τον ()λυμ.πtιο- ':Ι.J?Ί.'J'ι·
,1 •
- Uι. ',
• λ�1:1π,�·:
:'JΧ:τω"). Ί ? Χ?:(tΧΟ
·τ�χ :ω�
,
σε
πλ7.ι;,:ω•1z,1.! μεσ,:χ.
Μ7.>'Ι7ι101•1
χέ τ?� μ:,· τ-ικό χ-:ιt Ξι•Η-σχύ.;-:,.,:
ι -'J
rτσι σ: .. Ι),μχ"rτιχή τ,;1 1υ Ο?ιiη. Τ1Jύ
ψ:χ.ί·��τ7.! άπb ,ό ?τι ό
κ:xr9:i.,;:x
.. iO; Πιeισ!�:Οώ"ι δΕ.-·ι φi;ι::τ�ι άπ?
-τ·ίι·ι X.;'°/_V.1x Π'�·?ά.Οιο,σ,: ιr:Χ.ν
Θεό;
• Χ"iτ:χό;, �λλα σα"Ι) Θ::;; μυΎjτt1

11

rx."i

κό;. Το οτ,ι έ•ιι-στ,ιύ-θηκ,., -rό. Μ:1.v
τ,-1��11, �έ Τ,ι�εισ:r-ίι_?Ιιι��- φ:χ.νιει?ώνε.
,
τ:χ.1 ·α:κον,η �:χ.ι α.�ο αιλλ.ες π--�γες.
•J ιι;;v-rα
στο ΠιΕΙ?Ιι,φ-η,μ,,:;, Κω,?υχ10ιν
,, λ�ιτι?�ι'Ι, ΠΟύ εi\HXr� 01τbν ff1�?'11:in�
ύ
- π�ό τι�,ύ; .l ε.iνψ?
σ,h έιπ�i') ω ά.
"Π Ύι; Ζε τ•�ιύ; 00?Ί/1. ιr�ιυς ΧΙΧtΙ?�ύ; μ_ιά.
ι
I
• Τ
,,
Χ•Qι:�λ ��·1.- πι:ι� ·ητι1.ιν, 1�t1εt?Ι ε'J�η .σ\τ?ν·
W1J:
.λιο'!υιο•:-, τον �υηη.κο Θεο. Στ-·ηv
0Φ?1νιυιn�ΥJ�ι�λ�ι1. �η έ.γtw;,ντΙ,?
'
\
\
'
,
,
κ.ε; εα?1τε; ιrε �?t?μενε� ειπο�ιε�
τ•eι,ϋ Ί �10'"°..,υ χ.;ι εμχ1�s;uι�ν·�?1 ε�εt
.
, �1?υ:; Δειλψους',
1..1x.l γυ'Jι2..ι�ε;- :ιπο
iπ; τ�fj 1310,ιωτiιχ χ. xl ά.χ.1όμ�η άιπό
τη•ι 'λττ1κ·ή. Oi π,Ξ?ί :p-·'i!J'.., Θυϊά
(;,πr; το ,θύω) Κ7.rθω; τίς
λε.γι':J."J, π•DU έλό:�dχv,χ'J μέ.�,'Ji:; στl;
ΪΞ":1rrέ1;. ΤΟ 0Φ'J�J�υσιιχιχ,ό ί S-? 0 Οέ -:ή;
χr-:ι�λ:iι11?1; ,άιν- χ.ε εί; τh ΛΙ χ Ψ:ε.iι0-v
-:ι�·ι Δ,λφων. 'λλλ!ι. ηί τ; ., Αν-.?'�1·1 τό Κωι,;ύκι•r.11 i,;ηκ,.ι <rτ'Ο"Ι Ι1 α\Ι!Χ, τh'J μυ.,ιτιχιό Θεh χ.χ1 σr.-ίς Ι{ω9υχ.ι:χ!Ο,ε:; 1ύμι φει;, χχ,9ω; τό φ�·
•1ε.?ώ·�ε.1 κ,.ί έ.π1Υ?'-Ψ'Ι) πού �?έ,θη
κε έ.χεί.
'Λ.?γότ-ε,?7. το 1\[7.vτ·εί<iΝ, κ,7.iθ,ως
λiγ,! ό ,θ,.?ϋλιος. -το πη,?,Θ
Θe:χ
.λήμ·,,:-�1χ. Ι{ιαt.ι9,χι�ή &μως ε-Τν:χιι ή
Π'�\?7.Νό'tι σι; :ιJ1.ί έ;ι ω. Ί 1- Θεά Δή
μ·,,η,:1., ·ί� 'Ολ υιμπί,. Θ.,ά, οέ•ι ηταν
- .,!,_ !J-7.'l't'IΚ,·ή, ά.ιλλ!ι. ·ii Θ.ά των ,με
γ&,λω•Ι ι,.υ·ή,σ,,ω•ι, τω•ι Τε�λε<]Ιτ-r,?ί
ω,, τ"f\; �?ϊ.·�tόtΥ�t1:ι Θii . ..;.ι' α.ύτb
ευγλωττl:χ. μ):Χ,�τι;ρ,Θ'ί το π�,1[φημ:>
ΊΊ ..λ!,ιΟ'τ-r/?�t·ι τη, 'Ελιε,υισ,ί,yο,; χ1α.1 αi
έκ,�τ γιvόμ�'JΧ! τ.ειλε-τιχί
ytιi -τΎ1';
'
:\ ' \ ,
, Ι''
τη�
\.C)\'1 .·,1;, τ·η�
Η .�ισεcpΟ'νη Κ.7.Ι TO'I .λιονυσ,�. T-:i
'
'
'
,,...
'
ιο-ι? γ�νετα1, Υ..ι:χι με -:·':L Ι'�x.�oΞJ!?t:'
,Κ
_
�
?
ιr7η �·:�.,μΙ ιθι '- γ1 _ ιr.η Α·φ.·ι·ο . =η
AiO'� Χι7.f; ιr:--'η R�1:ω7ί χ. Ι{χί Or.0 11
iλλ1r,1ϋ ιr-:'ή Χώ?χ. μι:ι:; έγ;'JΟΙ'Ι":ό μυ
Ύϊ�·,:�ε; i:,?�έ;. Οπω; σ'-:'�η,) '-Ε1μιό
'Jη. στ"tlν 'Ε?έτ?, t7.. χ.,χί σε τό-σε.;
iλλ::;. 'Ε:ι.ιεi ;ΟΧ?��σ:'Χζε�τ_:, πά:v
•
,α ,Ξ ·η λ:χ.τ�, Θι,. ,·η; Θ�:χ.; Δ·ήμ·η
.
- ; J(()?..,,; χ1.ι1 τιι:ιϋ ΔιΙΟt';ύ
τι,:χ.; τΎ\
<]10,:.1 •
Δέ•ι ΠΤ1?'� hOΙ'iiO'I το i\f7.•1-τiίQ\I ή

υ:; '

.

ε

οι.,,

·η

1;

(:,,,. ..,-��'=''-·,
Ι

ΙΛΙΣΟΣ

.

• ' .LT(:φ. .:. '1 '.:. ;,
Χ
�1' .J.Tf.
�"� ?:;
-;,t;(J
ΧΑ%ω;
ε-11στι.&-θ-τ,χ,ε- μ.ε. τον
χαιι:ιό x-U iπ-? ΙΙ, �οώt-ιιf).; SΎ'( Vί:.
�Τι.;_ή,:,')\ ν _.\γ�):,., σ"Τ'Τj J.1:X.,Q.Sί'1.
ιχ•ι-οο,; χ.:χ.ι τη μ"FΙ!·:αη Ο?Χισ-η,
ριό-:-η-τσ.. ά� ιοt 000 �U'Mi χλ�00'. �ίζ,.,.η ;r'J.,/ziM,τiJ..:x..
Ki1 � -rώ?i εγινε- λό γο; γι,;_
την Θε.i των μ,εs-rχ).,ων μυή εων,
"Τj'Ι Θ si :ώ-1 Τελε σ'.η'?(-ω�ν
τη;
�, ό:
:iι? 1."1.:ό-;γ,�, ,":-i,ν , Ό�ιυμ,m'Χν
r.rχ-θω;
Δη., u."fPrl:X.. w.ιυ :;.ι:ωv'iζε1..
ε'λs.γ'1-'Ι ,,; i?z'Σί.?ι Σο·y,ι. ι ο::ι Π'/,ε'J
ματιχ� χ11 ί.πέ.7.,;ι.Ι()ι r.ε-?ι- εΖzε
ή
π�ι.υpn�ί� -:ών �ιz :χ.iων 'Ε)λ
λή,ιω..., O,-t1: ί,εt? () χ,� 0σ"Ιιο, Ο.τ� ά.
πitJλ:tπ� ιπ�i.� i-ν�1:ι '!ΙJύ π--;εύμ:χ.·
-ro; � ,,χ
- ' �υ. Π9έ.πει
•1i σ-.<Σ.& ϋμ.ε. -οοώ χ-:ι.ιί '/,;_ -θ,-;ιιιψ--1�υμ. τη μ,εγιiJ..τ1 'Π'Ηνη, =ίι.�ό
νων χrχ.ί ΠJ'X.w.Ltώv� π�υ lfJ3τs .λιfγι;
, ε.ι τη•ι
">U,.C w.;λυ ε zε,ι Ζ'J.,?ΧΧΤΤf?ίσ
Θ ..i σiν Θεi τiz:x. τη; γ..ω?,γί:χ.;.
ΤΌ �v."1-όμ�ν1? 1:χ.ύτb είvu 0-�-;-,υχώ;
σ1>"1η·.9':C1J,.έ';i-:,w κ1.l ;.,ivτ-1 γf,�ε--:-1t 3τ-'1..'J <fj'; μ,��ι: ΧΧt "jt iλληγ<·�,?ί�;
πχί.? ιω'J�Χιt :Χ.Πf) τι-,'U; iΨθ-.�ώ-m�;
Χ:Χ.,7. γ;,:ψ._u.:χ. Χ:Χ.: oz; χ:χι
, τ:Χ: Π'Jεϋ
Εiχ% ι
&πω; 'Tl"'JIUς π�επ�1.
�,
Π-%.? ει! Χ"Χιt V..,αι -τ; σν:.J.��ιλι.σι.J.h τΎ,;
:>!:'1,λλ�e.,vs.fz.; τη; γτ1 - Χ1',2. vι;,άu.
, ,;ι;,f.,;τω�ι
<μ,:Χ.. ΆJ,.λιi γτ1 κι1.ί ,�ην π
12,ύτ·fj σ"rf.J.ΙX�'V!t! τ;ν iΨ·.9--?ωΠΙ?ι, �,J
τ�'ι Χ �)ιλ: ε,?r,U72."J σ-:i Τ ε.λειrτ·fι�
:;ιt 7. τi1 ; .. ειi; rι�υ-_.ι.17.-:tκ..ά-, γ!?. 'Ji
·.9.ιί-:,,
τ?·ι κiν,:..:,-1 :ι.π.c?iν-θ-?ωΠΙ?.
χ.αιθώ; μα.; λέγε;,. ·ή 1τ�?iΒιr,;.α.ις τi1.;
πχ,τ;,fό'J'; μ,1;. TTJ; Ύ«.ι),?γt1; iJ'j: ..
πQ'J 2.&τ�η;-, -;Τ1 ;
ε. ϊ χ ·η ; γε..
ω,?γί-:χ.;, ητ.-:ι Θ.i ·η Δ·rf..1.·r,reι:x..
t
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Κ11: ΕτιtJΤ: ι.1.ιέ τ�,., :t.\χι.ι?� φ,θάινι:ι μ.�
σ'Τό �'1:χ.•ιτεv.ι-ν π,:,1.1 γ ί ετ:χ.e. Αw.ιλ
λώ,ιιο πγΑ) ΠΙt�ιi γιε.τt1.! a·r1)aι0·i1 i..
:t..ι&ς-1.:r, χ.ι:ιi '�GΞΙΤ�� 7tιλέ'f.J"'Ι &:πό τ·fj
ιο�::ι�11:,.,.ύ,�ιγ, ,τijy-1 Θ ιών WJ�ι rkvr-:, :ιlι
-Θε.,;, πον • ε? 'Απb)J,ωψ1.:

'Επό.νω σ-:0 ζήττ� -cιύtό ύπ¼
zω•ι .�λλ-cd �ϋλ(Ι(, μ.ϊ,,&ι, :χλλ-τ,
ΥG'?�ε; χ:χ..1 σ,υμ�:ι,.λι,ιηι.ιοi.
Π?sιπ.sι
:χ.ύτi '7� Οιε�φ, :,:. � τi 1$ξεΟλ�
, ι
\
,
\
\
τcι.σ�r.>μ,s με τ.;?'()W..rι.η, γισ. vιχ � .,σπ�ή�..,rJ,μ.ε ,,..i �?O�u..s, διr.ω Χ,%1
μέ π� έγγισι -ί -θέmιυv νi =ϋν.
Με�?ΙΧ�;, μ�
λs γc-υν οτι τολfι:χ..ντs.ίι:ιν πsι?ιτμ-θ.ε �'/1:ι:. Χ.7.tι?ό ,στη,
Θέ,ι-l'ι�. "Οτι της τό
�
... ή μ�τ�
�.J.ω;
τ�-σ. τ �; � Γ:χ.i':χ. -�
7..ιζ,Ξ.( μ�ι:χ.. α,λλη Π'J.,?,:Χ.VΟψ.
γιατt
μιητ�Δ τ% .. , ι&1;. Οδν ,Jrro ιi
Γ:χ.ί-;ι τι;, ,:; �ί:χ.ν,εί, ου, οέtν ητι:χ.ν ή
iv,9.?ωίt':νη
μ.1v'tllx·η ��-χ
:iιλΗ ή Γη μ:χ.;. ό ΙΙ.λ:χν-�ττ,; μ,:χ.
·,
<ι< οοσ,:s.; τοο )1 λ:χ.Ψή
μ:χ.; σ;;;
ά:νώτεο-η ο_υ.ω, τά:!;ι, i. ,υ ·η Θέμtς 9έ?1! ��! σι�ν xr.Ot τ'ης Γη; ιμέτη συμ:1...,,1-;rι.·rι τ,ι;ϋ Οίψχν,?υ.
Κ:χ.τi τη·ι iπ_'J.,f:x. Π-'J.,?ιχ,&ι;,σ� ·η;
""έμtς 1rt'xν. χ,χ.. .9ώς εί-πι:cμε, χCι?
τη; Γ:χ.{�;, τοϋ Ι1 λ,;ι.v-ήτη μ.:χ.; κ,:χ.1
-;,:.� Οί1t:χ.,·,,:ϋ. Ί-1,-:χ.ν �.λ/Π'�t .,8,?,:,�
,ώ·ι 'Ολυ:,ι.ιπίων Θεώ•ι, ητ,:χ.ν ·η συ
'JΙ:ιrτ1�.Lέν1'} -:1).; S.:rJλήσε,ω; � · -ώ'J.
ητ,:; ·η F.iμ:x.'tμέ·nJ τ1;ϋ έ),ευ-θέ?:,.,.
Π'1ε�%ft1,,; ιποU -ά.-π�mτ�?ώ-θ·ηκ..ι. iπ;
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τχ. ο.ε�v.ι της υΑ�r1 ;, 1πο τον '7?;:ι...

zό τώ·ι γενν·ή εαι·ι, οπω; ί1).εγι:χ.•1
oi. ;.1,z1:χ.ίι;,ι. Τ,;ιϋ π•ιιvύμι:χ.τιο; πι;υ i
πέ:ι.η;-r .. τ-ην 7t"Ι�υ:.ι.:χ.τιχη έ)J;,υ-θr
�ίχ. Τeιϋ πν,εύμιχ'":ο; τών ,. εών. :\[!
Ουb λl ιχ ·ί-ι � έμ:; �ητ�,,ι ·ί-ι Ο>tκ.,χ.�'f'j
ιτύΨr, :·ώ,J .. !ώ'Ι.
Δον ΠΞ,?'-7iλ-θ.ε )ι:ι:- πόν τό l\f ·ι.-1τ1ε,ί:t1 ,σ-τ•η • έμ(f:ι�. :χ
, κι:χ.ιθώ; φi;
, Ριλi
711).·ιy;:, 1 η,εί �λ).,:,; μϋtθι,, τώ•ι Έ).
λ·,ι•ιικτ1; 1tί'J.,t:χ.ι;tσιω�. ·η Θέμι;. ώ;
""εά. Οικ.•χ:ι:ισ-ύ'\1·,1 ;. ϊΟωmι. τό �f-χ'J
τε, ίr.ιrν. σα'J ή)Α)ε, b Χ'Χ.tι?ό ι; , στb .. ε?
Άπ.όλλων:χ., τbν μι:χ.."Ιτ1χ? Θε.ό. ΙΠ?'Ι'
Cί'WJ,ί?ι f'I τώ.?χ -Οι κv.ωμιχτικ� ; γ:;, 1,κ.ι.

•••

Ό μ.χ.,ιτt:ι...b; Θιh; -mx.l1ν"Nt'X.ς -;?,
M:X.'/'7-!V.I'/ ';? μ,ετi-G.:ιλε, τό Π�'r,
ψ1,γι., τb μεtrοι;.J.C?��ι. .i.πb ά·ι-

Ιλl:ΣΟ:Σ
-θ�?�Πι�,ο σ,έ Θεικ.ό. 7 Ητι,,1ν η 8,
χ.z:·7. αν�:');, η ,έ1;έλι1;ι της ο,�,χ
στη,ιότητο;
της ;.ι,χ•ιτα ης
·,,u
l\ίχντιa.ίοu, mU _ιfΊ_ιε πιχ1,ά.λJ\·,,λ1..
Φν'-Πτύξι!.t τ1ε..λφτοι7l Π:?όCιΙε1j1 iζιtό
λο, γ·η. 'Αφ,υ τό Τ ε:λειττ ή,ιο, ι.z
-θ-ω:; είΟιηι.ε, .άιπό Π ·οm::,ιΟών:-ο'Ι ε.ί7.;ε•ι iπGι�η (> ημ·�τι?�ιοιν
�τ-,, v ΠΙ?i·�Ε,?Ι ·�ύτ'η τής τα:1;εω;
τιου Μχ•ιιτ,ε:f aιυ ά;-�χ.φi?>QΨΜι �ί σrι. ε�ο �, ,π 'u' α.ΛιΛ.
•,,
'
•
τιχ.1οι' .ι.ιιιν�
?
�1')..(Χα �α..:
πιλη·ο�ι ι:pο·: ?,υ•ι πως π,χι�·ε.λχ,� ε -χ υ τ�
ό Θ,εός 'Απόλλω•ι
Ό �υν�ισμέ 1,,1; κχ
· ί π,)νί,ο,ν γ•ιω·
1
11'
· .:ός μϋ,θ.?; λέγε: �τ,ι ό Θεbς Απ,ου
1tόλλων πτ,ι?ε το ί\[· α.ντ.,ϊ.01ν,
't\Ο,υ εοωσε. ;. Θέμις, i ψ.ι υ ,έ.τό1;εu
σε xoot έφόν,ε;t.)ιrε. Εν� 0-�άιΑ.<J"Jτ,χ, j
ό'ΠΙΟJΪΙΟ; τό φύλ,χγε.
Κ1χί1 οτι τ'
Π''t'<Αlμα_ τιοί) οpiι.ιcΝτ,χ. ε-πιχιθ-ε 7.Π.Ο·
σ,ύν-θsιw. ά.πό τίς ά.ΚΙτiνες τ,υ 'Η
λι!οο, έ.σάrπΨσε, χ,χί γι' �,ύ,τό ό ο'?i
χ.,ωιν ,π'ηί!)s. τό Ον�μι� Π ύ-θων, ό 01
Θεό:; -;Ο S:πι�νur,J..� Π ύ�·�=,,:;. :Ϊ:Π'() το
.
π ύ θ ω, π,�,υ ,Η πη ιrήπω.
,ηϊJνχ.
σήπ�μιχ�.
'ϊπ��χ,U"ι &μ.ω; σχετικ,ά μέ χυ
τά. κzί αλλιοι μυ-θι?ι, όλιγ<λιt,ε?-0 με•ι
γ•ιωστΙGJ, :χλλά μίi&-. που ΟΙΊ.'ΙΟU 1
,ΧΙ�ΠG.? φως ,στ+,,, "Π'7.?iο:ισι.
Θά
τ•ΟιΙ>ς G• •?UϊJ-ε )Ι?ιπό•ι ι.χί •,%. ,?υς έ
ςι-Τά..σ1�"�.!. μέ -:ή π-�101σt?χή
π·��
πΙ;�έJt'ε:, .
Ό c,,ά.χω•ι π�υ εl'π:φ.,ε, ι..χ-θώ;
ό:ν�φέ1:;1:-t εν�; άλλrο; υ.ϋι-,�;, ώ"/(J
, τ. ί είχε γ,ωντ,
μiζΞΙtΙq 11 ύθων, για
-Sη ά.πό -:-η σηψ: της γη;. · \.π;
τ·η με.,,χι'J,,λη ο• η),χ.ο.·η -τ, ου ά•ιθ ,ωπ:
vι�υ σ�δ χ.ά-r� ,i..ιώτεοιv,
Π"ι�uμ"Χrη'
1

ΧW"t1El�IQ.

π ύθω•ι ομω;, κχ.-θώς μα., λέγ,ου•ι τά. λε.ςιχ• i, ,έσήμχ.,νε xxi τσ
.ιmνsϋμχ, ,.; ο-�tμόν�-ον, τό όπ,'Ji� 'J :··· OrO-s έμ1 ,rJ,ιύσε:;, τό 1t"'Jlεί:1J.� πioU
είχε JΑΙΧντιχ ό• έν,.9,υ. σ,:χ.σ!)-ό. "Λλ),ος
μίίιθιr,1; π
, iλ ι όν,φ.άζ.ει ,ό•ι Οζ12.Χ•?'Ι-r.7. :ιύτόν Δ.ελφύνην.
Είν:ι.ι ο,άκω'Ι θήλυ; κα.τά. τό·ν Όμη,αό "Υ1

ιι,νο π�ό, τό·ι Θεό ' :π<ίλ,λω.'/17.·. Ό
''\,π,�λιλό�ω.�?; πά
· λι ό ' σιχlλ-ι;�πι<J.-·
C:,J, ι.,vθώς ,μα.; ·οιέ(Ι'(J)σε η ((' \.-·
'7t'�), . λι�.ο-ώ,, r,., Β ι•ί>λι,ο,θ-ήχ·�>>, λέγε•
οτι η 1 ε,λφύ•ιη, z,ύτη +1 -rX'. 1 ι. ::ι τ,ά -.�.
'ηu.:,συ ι.ό�-η κ,αί ι.. χ.τά. το ίίλλ,?
μισ,.> ? ις
Δ?ά.Χω•ι ι.cl!ί Δ,·ά.ι.1 αι'Ι7.
1:'=>iπιειι 'Jιi Εzο.υμε. �π' dφιν μιΧ�ς Οτt
σ r,μzί•ι,ει χά.τι -ro λ,:φ.ιπ,;�·ό, τό �1;,ε- ·
· χιι-χ τ'Ο φως τ�υ,
λιγμέ 'ΙΙ() 'Όχι �έG.
Θε�υ 'Αr.ολλ :1,;ς
άλ!λ« /"1.<.J.,ηλό-
"?
; ς Π:?�>ε.?Χ.>ι.'/'t"•
_
,
τ,εs1'- rι χ.τι ιr,ι λεςs.ι.
Χt
7.Π() τό �Τι.JΙΧ, «οi?1Χιrψ.,:ω1. ΠΙ?J σ'Ι}- ·
IJJX.�IVi&I «·φtγγω>Ι.
'Κχ,θώ, λ>?:,πον b.),επι,υμ� τώ.�.,..
' ,
'
,
. ' fl
π ολ
α,
γ τ χλλ'
::ι. 7.�' τ:ι -Π·�,χ rJ:ι �χ., _ ' 7.··
::ι ο
yο,υι
Ο Δ?α,ι.ων η ·η Δ()· :,:χ,v.,�χ
πτJ,ε τ,ό όν,:ι.ι.ιχ ΙΙ ύ,.9ω•ι (.πάλιι .σ.π�
τό, πύ-θω =,σίγπ,ω, �· πι..μ,αι), γι,zτ;
, .� ά.πό τη στ,ψ.: της γη;
y ;;,•Νή,θ. η ι.
'Α:λΜ., κχ
, fθώς ,ε!cιχιι,;. στ;_ π,v.ix71':tl'tω, η Γη της όπ1,.:χ
, ; -�τ·? στ-η ι
:χ,:;ι.η τό ,,ι:χ.,1τεΪ?•1 .ιrή_.ι.., χινε συ•�.. ι-·
ιΙ:ιχ:ι.;. τό·ι α.•1ιθ-.?ω1t,,1, το ά.ν-θο�1tι
Ψ,, ι.2-ι τό χψηλ. <ί. •F_;rσι -�T'X'r
στή� :ΪJ::ιιχ:ή 1:.υ, .{�ω; ειπ�tJ..ε, τ�.
Μχντ. ..ίr.,ι �ηψις πι
, :χ,λι -θά. πη με
, ?λή, μιs,τι�όοφωσι. .Την Ε'Ι'/0!7..
τ�
:χ.ύτη τ-ϊΊ; σ, ήψεω.ς εΊχ. 1..ν οώσε-. y.,:x,:
� 1 :p: λόσ,,,ιpο,ι iλ ι. -η.ω σι, χ!. τη,; '.\.-·
γ:χ.γεννήσ,, εαι;. 01'�7.'Ι ποιέγ,α1ψχ•;
C'J(J.,�sλιx
, i τό Με,γά;λ�, τ'°υ; 'Έ�
ε
Ψ
ι
θ
γ,
, ω :,:;,ϋισιχν -rη•; στη.ψι σ ά,1 τ·η ν
π,ώτ ι; 6χ·θ-.J.::οιχ τη;• τ .,λε:οmοιήιηε
ω; τ�υ iν-θ,,ώπ,ο,υ. Στ,,ψι: μι.τα16tJ
λη στiς ίοέες χιχί σ,τi συν,χι,cn9·η
UJΧ �χ.
Έζέλ�ζι ·�ύτώ'J π.::ιό; τό-.
ι.,:χ.λλ:ίτε�'J, πι,ο; τό τελιε:ότ,εοο.
ι, ϊστιε.�,� i.πιb δ)ι1,. χύτ:Χ. γtνε.τ,χ:
Τ;
ο:ά φ.ανη πλέ·ο,,1 ή iλλτ1r�1?Ι'Χ
Μ:χ:1ΗΪΟ'1 άιπ'ό z.:χμ·ηλό, ά.πό i•;,θ.,ώ-·
1tϊν<οι ,i:νlε�
\ ; ί,i,1u ,CJ!έ μι:� 6:χ...9ιϊί!'z
iνώτι�;,η,, Π"''-JSιυt:.J.ι:ι'τι, χ· , ώτε�·η. 'ι\.π:ΙJ
ι.τα. σΣΙ
· 'Ι ()οιηyό τ,�υ εν:χ. οχiψ.1�1:χ.
1
τb Ο,:ιίω = πu�
π).i:"J�Ι ( iπ·Ο
· t,λώ,.
,9.ε,,μιαfνω ' ε•η πν,s,υμ,,. έ!;ελιγμέ"
\
'
ι
\
ν•? ε.νιχ. Jt'IΞ-uμ� mυ εν-ε1t'1'εε τι;'
,
,
'
, (1'
Π υ-.,.ιες, τις μχ'Ιτικες κο,ε;. Το

'ι

ο

.

'

Ι Σ Ο Σ

Ι

-

.,.. '

'

.,
.
t�ν?
ε. 'J'x.t ε.;7., πr-ιε.�� ε.ς�
ο-,
.... ;
':Ο οsιι:�v._ .lj !;'-�?:ΡΎi -,rJ; Η :!�Ο
μα.; ,.., τ:χι:.-:ιr.>σι:;iζv.. l\.Q?Ί'1
'1"1z:ιt Ο. t;. '.U. .λ� ό O";>t:; σn)v ά.,?
χv.2 .. ::.,w,•n �έ-ι ή-:ι�v σύμ6οιλο
��;j Θz :.ϋ -_\. πόλλω' �:;;
J η� -:ό
,σύ:.J..b-'.,j..� 7,:.ιϋ γιΟΟ -:,�:.>. -:-,�ϋ Θ�ϋ
'_\.cr..(λτ. .t'Jιϋ;
Ό Ο,!; δμω; :-Gυ
Θε�υ ·},-:i1'J Χ?�σ?:;.
-�.,? Θεϊκό:;.
b,ιιώ τι�ιϋ Π &.9-ω\,�:; ή-:,1ν ;_,.��ω,π
-l;,ι;. Ki7t ,:,η χχτώτε�?-. Π"'/'&υ
_μ,'1(":ο�ώτε�ι? 00.ω.ς '%-π; τΟ έ't7Θλώ:;
�ν-θ.tώ-πt��- Α:; μή ξ�χ,ιιοϋμε έ.Οω
.,
� '
,
, ...
'Ο�� ·η ':L'://, "1...: "J.. μχ:; Π1'1. ?�<>�:rι ":"'Q.'J.,9.z,τ�ϋ,στΞ. με7:Vζύ -:'Οϋ :J.,,-9,�ώr:,. νv-'J
,
'
,
Y... �1!J.'40 Χ1! -t�υ .. �ι.χι:;ιυ, τον ΧOOC.J..(;
-:-ώ'i (11t�6vων κ�ι :ώ·1 "fιμι,�έων.
�\ σ1:χ.ν ι;,ιt χ:u1?-:.ιιι
r.Ξι?"i �υσ.1'1
_
, ...
.χ u, -=ο �Ι X.'JJ7εt/'jv ΠJ?lljιu>oεuε. Π"'tευ
μ1τ,tκi -�λ�ε. ό κ1:ι?ό :; vi γf·ψη fJϊ)
1,lx.λ·,,�ι-; -πr1ωιμ11τιχ6, Θ�αό.
λύιrL,πt 1).. to Δt�χων -. �υ� 1roU εΙιν1ι
Απ:?. τh "f1μtσ� iν.,θ.?ω-w..,; χ.,� Χιχ.τi
-:-� �)JJ:, i."'u ·f�cσυ Θϊϊκ.ό;. '71'.)Ιξεύ-ε"":111. με ,:�; ά.χ.τtνε -wlU φωτό;
Θεw 'Α:r;Ιiλ.λω-Ι<?<; χ� O'Mιtώ"lιc-7U. Οηλχ.;η μ;ε-τιΧbιi)Jλ�τ-�ι ά.πό
�b,, ΘW. σ-;-Ον ιbmi�ι εό<J)rl'!- τώtα
-.;;λb-J'I --:h �{-:ι�πΕι't'J'Ι'
· ..η ,9εf1 Οc:ι.11.�ι'j-σύνη. ·η Θ�ι;, :ι.mθ-ως sί�ψε. Τ�
-:\Ι'Ι:ι-;ϊί')Ι'ι γί•ιε.-:-1.ι r,,λό-;-ε)ι1. 'Λmλ. ώ·,ι�'/.
λ
"g'κί) ΟtΧ�t�ιί.r.ιγϊi:1t Χι-:Χ) •η Π1.·
��,:.,�fj1�; πι�υ εtπη,..ε
Π.2.ι?1-Π\?."Ιfι)
ι�, τb μέ�; ΟΠΙ�rJ ήτ�, τό :\L1..νrrεί
Q) '1ί·}1•J
ηχ εΙχε ":°b O,Jt'.ιtJ..1 Π υ
..θώ iπh -r#)·ι έζέ)�ζι -CVΛ> !χ.1Μ γ·ί1- ί�)v., ιrέ Π")��χτtκ-ώτε??. ι,()ϊ:'1.J'Ι ΟτΟ ){2.,:ϊίι:ι,, ο ... ,ε,η;
" 1J,ω; πΎrtε.
"'Α.πδ)νi.ωv
ώ w-��7..σιτ-rρ1.-ε τό �έ.?1r;ι;
_
,
�ελ;-:.-l iπό .-;t') c.ιr,,:,,..1.ι1 τ·r1 ; �?α:ι..,v.
;
γιi
1'/�JΙ'Ι·φι
ίσω;
'1'1.; Δελ,,ύ-t·r1
";flji\,)
Π,L?t.σ-Μ..τ-ιχ.r'.J'ϋ α.ΙΥ!'�υ. Γιi τόv
ί�ιcι λσψ.,, -τ·f,c; ivbOoυ -rOfU Μ�v
-;ιε.ί,.ιυ YJ".L·; b Θε.tς 'Απόλλων πt1ft
"Jι;1. τ� έπώ'i'.>μt)' ";VU Π υ,,9,irι , iκεί
π,?-1.) μετα�iλ?\εt, ετJ}.'Ψ/J φ
' ε
ω
.
·_WΟΙ?cp 'ΙΙ !
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1ε..
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ά ·}ι

ο ,μι�-t'j

V

,

,

�:;

��ι 'Α1tιιΜ!λώ-ι� π.λw,ι ΤΟ 1αν
τsίο-; ε.iOls ήμ ' ? S; ά.χμ- ς Χαλ δός:ι; π <ψi'J."ΝΧη.;.
'Υπfι?ιξs
το
σ'10():.)b�:ότφ xxt τG σ, �σνt"ότ.sιρ.ο
�1��τs.ίιοrν -:η;
ώ?t1; μ.1;. Π tSι9 ί
λαμ, ;•') χ
:;>-φι: μέ,�. Ή μεγ,άλη
iχμη rοϋ ::0.11.-r..;ί,ο:,, -θά. ήμ=?�ϋ
σ� ν·i �Τ, χ.χ.�ε!!;. Οιτι όtή?Χ,scrs μέ
ώ
z�ι σ-;-:ι ίσ>:>;ι?ιΧ� Ί.?όνιι'Ι -.ης
') α.ί,ώ
::1:ι.; μ,χ;. Γύ?ω crτΟν f}οι
VtΧ. _ ζt,; μ.;:,,) JtΟι'.>με. ιrτ't}ν tστc1?JJX
εz{.ί'J�J.ι;.
άιtz"'Ί ?tΙQ,t,) χ�-;-ε��
·ί) i=,χ-7f:x. λ1-:-?ε.�:χ. γsνtχώ-τει?� χι2ιt
μχ
, ζύ -:-·,,; Χ'J.! -rι i ψή ,τ,ο,ϋ Μ:ι-ιτ,ε.[-:,:,. '11 χiμψι:; τη; i?y_:ιί :χ.ς λ:ι' '
,
τt�ε.�.,'1.; Κ �'! Ί) Π�χμ;η τ·ης
Χχτόπ!'Ι iχ,-:,./.ι�·φ-s. ίόtως
τοU;
μt";'-Ζ?tιrτt:ινtχι,,U;
ο:;,ώ"'Ιιt;,
iQ!zs.; χ:.fm�ι; γι' ttίn-�. 1' ?Φσ1εις
�: ό�'t1ες_ Ιοέν ξ1ε�ω?4ίζ�1�1 τ,�v· 1t1?'1.Χ(J.·η τ-η; λι:ιιτρε11.:;, 1.πο -rου:;
λ�tr)U; Χl1t?- �t); τη; ιχ'tγλη;. -τ'η,;
Οόξ.-χ;
φω�·ό; 2ύτΎj;. Π',U τό-ιrο
ά.-1ύ·-\,ωσ<:χr1
•'t"IJ'I άι�Ί. χ.ί,χ, Έλ:λ-ά.ο:χ.
:ι,:χ.ί
έ.�·,ιμ,ιιw?γ·,,σ11'1 το μ,ε11χ)..ε'ίο
-:-:ή; Φυ,λη :; μι�;.

'Ιι

1"

η

'7η'Ι

=

του

Γιi .orh τt έγίνετ,Ιj μ.έ.σ2 -στb l\tχ"ι
τ ι'i ':ι '1 � σ--:- ό �Qιυ,τv;ι, σrι. ε.ΟΙΟ,ι τί,πιο,τ,α.
Οέ·ι ·ί-r,.,.7rο:ι-:.ιι�ε "Ι'Χ. γ\Ιωι?tζ!(ι!υ�ε. ιΌ
πω; έπt(rη;
ζl?·Ο-uμ� σ,tY.ιlU0'1.t•'L Π?:ιγμ,:χ-7"1- γ�i ΤΟ() έσωη•?tΧό,
γι i τό �1.-θίι ύπ.6..9-φ,'Ι. τη:; άι?Ί.'Ι!ί
ι:ι.; λι:ιτ� si ::.,;. 'Ό),2 ::.ύτά. Χ'?1.τή,θ·η
ΧΙ'1.'Ι !J,έ έπφ.έλει'J. μυσ-τιχ-i.
ι,n�-τt γι.;. mU ς Δελφού;, γtιi -τb
6,,-r;ν
:\-11.•ιτεί.-:rι γ•Ιω?ίν,ιυι;J.ε .ε.Τ-1,:χ.:
111;,;,-.γ?21yέ; iλιλ'ΙJΥ�?!Χέ; ;ι.ι,.ί σ-υμ
ι",ω,τχές. Στό M-IYtl(ιo .ό'11rJν το Ίε
rt2τεt�ι εlχε. ,θ.έ.σ:ι. Γι' -α.ύτΟ τό ί
λ,,γ:ι•ι 'wυ-v.ι. Μέ,;ι..,.; σ<το b111ow οί•ι
έ-πέ τι;,ε.π2·1 την ε'ίσΥ"m σ't'Ο χlιψκ).
,
'Ιο,-./4
τι λέ-γv:,v•ι <Α 1t1E1ι"'f"tU9i,,
π,�ύ, Υ..ι'J..'.9-ω; ε-!1111-41,ε, -�σ\'1.'I σ,) ·ηγιο
(fε.;. 'Αλλ·r;γιt,ι(ιε; -πν.ΑJ τίς ίzοο,ι

οε•ι

61.!

ΙΛΙΣΟΣ
1t1άι?,ε.ι τU)?"J., :iλΗ κ,χί π,χ.λ�χι6τε
φι:ιι, Χr"J.τ•:ι ΎJ?άμι:.ι.,"J.:
' Η Π ΙJ'19.ί,1., ·η 1.γψη μ.1r1,ικ·η κ6κ:χ.
ι θ�ισμέ-Ψη σιέ τ :ι fπ1ι:.ι13ι:) ά.πh
�η,
'! 'JJ'Π1?Ι{lιειτ·,.με'JΙJ ' έπ�νω σS.
χ9 υαιό,
ωγ
ρ μ-η τη; γη;, μέσ. ι:ι σ',ό &μί1:ι.
�
•ι
'
,
Ι
'
,
ουτ�οι τιο,υ
νιχ,οιυ,
:χ.ιπο τ�fjJ' (.ιΠΙ'jφΧ, εν"J.
u,
έ,
f
J:ιt
'J
i:�i
ι
1
'J
Κ1
!
(>γι�t1ν11,.ν ιoii 'ιιιJΧ,"JΙ";
,
Γ"
'
•
,,
τ��ύειτιοι, ά φ,Ι)u π,�rωτιχ επι•11; /' ει,ο. :iτ·}μ Κχσ•111,λ,ί1. π·r1 γ·η κ,χί μ,χ
rσιαUΙσε φύιλ/α Ο,:ίιφ•1γ1;, π,:ιU, <7γ1 ;
διι�ε ό i?:J..63Ψ,; ί.::1?1ilU; τ1:ι1 ϋ �Ι1.·1τ,ε1ι•ου.
'Η Πυs%:χ. η,α•ι ί:ίέf'>χιι1, κό Η1
άγν-ή. 'Η �?ιετ..η κ,11 ·η γ'ιωσι; χ;,__
9 :χ.χ.τ��?tζ�·ι τό ;'Jχιχίσ Ί ::1tχτείι'J,
Οτιχ•ι ·ή λ:χ.τ ι?εί1:χ. ή:ιχ."J σ17·�·1 iχμ·f1
τη;. Ί[ Πυθ1f11 σ1 i•ι Cέ.�::ιχ Ϊ1:ι1ιπ;·ι
·ητιι, άγΨη κό�η. '() ,ι,ίπ,'J; πiλι
ύπΎΊι:ιz� σ,τΟ �11�1·1τ�ί1:ι·ν, -:-:ι, υ�') Ez$.t
6ε�,"J.ιω·5\'r,. ΊΙτι, c,;1.ω; ε'Ιr"J. σύι .ι.i,
λ10<. Χ,�υ.σ•ΟΙ; η,,1'1 κχτ:i ,·}1·1 iλ)·rι
>
Ύ'ΩΙ?ίι� () τ?Ιfπι-:;1!J;. Ι ωγ�J .η :Ύj; γή;
ΟΟΠ.Ο τΎjν όπι:ιf,:χ. &6γ1".1.1� \11. 'J ,; ί μΙ".1.'J �ι-χιο� iτrJ.1?1t για. vi φέ:,::ιυν -;'(ΓJ l [ υ,θ1f� σε Ε:χ.1Ττ1χ1=1: ήτ1.ν έπf, σ·tj:; ε•;χ
ι ;
\
'
σ�υι�Jeι1
'\
1 σ/;χφ� :,
·-, πο\ τ;\ :; ,"1-1'• J1.
Ρ λ!σμο:;.
:�
1
Π1?υ εγt•;χν σ-;:Jυ; 1ει.,;1jυ1 :; Gυτ! t"'
Χ'Ψ)1:; χ�σ;μ:ι7cι; τΎ.:; γΤ1 :; zJ:ε-Υ.·η
ιnό αaυ�tj -τ1:1ϋ ν1.1:ϋ. ()υ'7ε, ή:,iπj-,,jsιι,;1j·,1-&η Οτι Jπ·f\:ιϊ.Ξ
�ic;:i)σ,i ν1:Χ.
χα.cr� J.X mτΎJ γή, τh bπ'Jί1-:.1ν εχ Ί1s1 111:::
ΥJχ-τοπtν α.πο σz.::::-'J.ι:iυ:; πι:.ιυ γ!ν•:r-;:".1.�
Έ:χ.ι'; σ1 υ�;έ(1.Χt\1Ξ 3στrΥιν ' ΠΙ!J:ιι.ι:ιχ·ή.
, 1 ε:. �G1 1:? εΠ1'J
,,
χ:χ,7
ω
�ΠΞ r;ι �'7;-1-!;,!
� �1
�
ε�ειJ: ι� "'ί:J.. εbγι�tV'Χ.'ί σ.. r'J.Ξ.� 11.. σε. χ.:ι -
,
,
vεν� α.λλ') Ci'"η'J.1Ξί1-; ν
τ :ύ EQ:i�,?Ju :;
κ•άπ,ι υ έκ1Ξi' 7:λ·r,σfι� 'jJ� .
ϊ'!Οϋ �;_
Το εc::ιψ:ι:; -;ω'J
bι?Jε�S ::ιύ·; 1C1� :t.71:J.1:.
Δελφώ"Ι .sl\11�, tJέbxι-x σει1μ1:tϊ-rχθ� :;
οχ_ι ομ
ι ω:; ηq.11..�0τ1 �.1:1γ1Ξν· ε:; γι"J. νχ
δtχ.ιγ1:1:1)1:,γ·ηθιjϋ�J έ�:::,:Ιj'.cΊJ.Ξ'iΙ:ί ι i,::J.Ι:ιί.
•
'
Τ Ο o;r�
λι γ:-:ι.., ν� ?ΙΧ'�';ΙΞUΞι -=1"1..t fι
lΊrυ.θ.1:ι ;;,πι•,ιz r,,!l?O απο τγ1'Ι l\.,.. 1:t,;,,1.
λ{17� χ.1.
9�ιλλ1.ι Ciψ,;·η:;,
1 ; μ:ιc;1J,ίi1�ε
σιυ,μb/jι1:σr,J.ι:ι; χ,1! χt>τ(Χ. ήσι:χΝ. 1ά
φ�η, κι:ιιθώ.; λέγιει � μϋ-θ•,;, ήτ'"J.'ι
νψrφη άιγ:tΙΠ�μέγη ,iπο W'/ Θε:�
1

1

π'ο

ε

1

1

1

•

1

\

1

1
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'Λ1t16,λλω,�1.. Τό 'Μι?Ο τη; Κ1.στ'1.
).fχ;- σ':χΙV σύ��ι:,),:, τη; σ. '('ιότητο;
εli'.Ξ. τ·ην εl)"'JΙJtά. 't�U.
ά,λλ·ηγ<ι ?1'•;
Κ,1.ί
Σ:U(J;b!Jtλι Cf,JJ�I!
είν1.: )ι:ιt-πΟ"J ια.ύτ- ά., κ11.�W; είπι:χμ;ε,
πι:ι,υ J,11:J.ιοανι:ϊr-ι�-:ιιχ,ι ομιω:; κ1χ.-τα. Ύ�?�μμ1. Χη,ι �τιrι Ο ·r1μ
1 :•�tU•�γ,εtτ 'ΧΙ� ε V11., Πε/ lΧyι,,; ,iπό σιυγχύσ·ει;. 'Όλα αύτχ
1t1�υ
·fjσ/Y.'I έΧ(f;ι i:Ξ1 t; συ1:J.1b1,1λ�κε�
εχ1:ιυt1:ι"1 ύψ·, λό-=ε1?ε,:; , πνε�μ, τ- ιχC
;
ιΦ?·η τc..•
n,: 1..γι;J. χ.�:1π:ι1 1ι·r,σε ::; σ1την
1
/,'J'f't τι:1 J μ1:ι.•ψ;εu�1cr-,εlι1..:.
Ου:'� i;1;,;1υ; Jdγιχζ,� ·η Π υ,θ.ί,,.,
{.υ�z. έ�ι1.�ι;.ι.1:ι�1J1fζετιο,
Χ-:ι..
ι ,9.ώ:; 'ΠΕι?!
γ�:ιiι:ρ,:1'J') c;ι; μ1Ξτ11.γ.::11;έσ•-=ε.�1�:. Οϋτε
:ι.11:ψ/ 1 σύγlι.,?:' μ; 11.'\:'Ϊj; ·rι μ;πΙ:1;1ϊί
\
'
'
ι
'
'J':1.. Υ!Ψr1 �ε ":'t:; Π'Jευμ1..:τισι-=ιχε;
ι
\
ι
,
ι
"
σJνει:.1:ιι�σzt;1 , π-:..υ γι•ιι�ιJτ'Χ! Χ'Χ! τω1
�1-:ι., κχt tΧ.λλ1:ι τε, ι:ιί Cιπ1Jί::::; εΙν1.ι :ό
αι::."J έπ:κf<J3υν,ε:;, :Χλλ:Χ. κιΧtΙ γ,zλι,;1:1,;ΠJ::;υ-ι ":'ι; πι:1�ιc•10:1 !Ι:ιΞ1:; φι:,:ιε; εχ�ι 1 :υ1 :; π-;ιυ χιχτι χπι1J" 1J"Jτ,:.ι μ ,χυιι:; ·ήμ.-'
-:ε:. - Οϋ' τε. , κ-:ι..:-.ι,μfι:χ'ι σύγχ?ισ
\
1ί1:1:ι�ι "J� γ� ΨΙJ με -τχ σ·r,�J .,:-l?f�;,λiιEJ HL'λI κ,χί μ,iλισ,
, ι,_ ,:i έ1t11.1γ
γ,Ω1;ητικi. "Ολχ ,,.ύ,i,
κ,1.-θω;
f':1,J.f�ω, εl\Χ� π1:1λU i'.:X:J.'f�λε :; -α·κέ
φΞι:;. Πl'J l) 0€. 'J 'τlΧ:ι:ιιιi1�,; J'V ιrτ·i) σια
f1Χ 'J ό τη:1-:ι., �Jϋ ζητ·�μ1.τ���;.
'Ει..zί 1:ι ϊ,1 ::.U si--,11.ι �λ·f'{θa.tα, iπι:ιU ώμ::ιλ6γησ"Χ') �1ί
χ::ι•,1:ιι
1Π1:b.
μ,Ξγ:iλΞ:; yJσ 1:γ
1 νω1:J.f1Ξ:; τή:; (Ε,λλ·,,
1 : Οτι. 0\,:ΥJi;ι; ·�\1::.χ1χ:6τ·η:1-::;, zl•;x
,,.., τό λΙχ·ι:εί�,ν -:ω·ι .λε) :ρων +1 -;ι,
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ΙΛΙΣΟΣ
«'Γο γν�θι

σ' αύτό•ι

·
ού&έν μέγ1.
. '
"Ει,γφ δέ μ,�,�:ιι; το:,τ' εmcrτ:ι.τιαι
Θ�.ός».
, Ι'/$1; 't'ό·ν έ1υ
'Γό να. γνω?ί(j\�,, κ:Χ
ό τ,ου, τ\ν cί,1-θι,ω,πιί,�-,, ύπό-ιr-r :χ.σι,
,οέ,1 .,Τ,�1.,ι Π\?Ι,lσι-τό α1τόν κ1:χ,,θέ,Λ1.. Ε Ι
ΨΧι ε?'ΥΟ θειχό.

-θσ.

l'-:& τώ?:χ.
π:;έπει νά. μιλή,
010.;μιs χχί 1ιά. τό ιπ;1:;ίφ·φ.ι:; «ΕΙ»
τώ•ι ΔελιφιώΙV.
11 σιλλι:;ιί εγφ•:ιψχ•. 1
.χ1.ί πcιλλ�ί ,.,Ιπ1.ν γι' ,:1.ύτ1ό. J(χΙί ό
Η λιούτ1:ι.1:;7,;ος γ.
εν:�. bιbλί, ό
ίλόκ,λι·φι:ι.
Π ο.λλέ; .εΙνο:ι.ι οιi έ�μ·η
'�ο,ίες Π?U εχου•ι οοιθη.
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�,,ι..χιίω.•1 1 'Χ!ώ•ι χαί <rτά. Τιsλ,ε.σ-τ·r1•
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Ο'f ήτ� ά. γι νό x:x.t �::.1:ρό xxt -τ-1 Ο?-

'

τα.
της

' Α:crκiλ -r,ιπ, εί'1., ηαι:ι.•ι ,crτό ϋψο;
μι�γά.λ•ης
)!σιτlολη; τι,,;;. Γι' σ.υ·
-τό lzα
, ::;xi; τ,ό,σ.-ης ,φήμ,η; χ,,.; γι' α.ύ-

οοπ

'
' '
τ,ων ά.Ψθi?ώπων τη,; ε.π,οιzης �χε.ιν-η;.
ΔΙΕ:VΙΗΤΡΙΟ-'-' Α.

ΙΩι ΝΝΙΔΗΣ

(?1 σο�ι της άρχαιότητος, όταν έψιλοδόξησαν να κάμουν δλοv
-τον κοσ,μο ειρηνικο και εύτυχii, 'Πpώ-τα ε6αλαν σε τάξι τα κράτη -των.
Άλλα πριν τακτοποιήσουν τα κράτη των, ε6αλαν τάξι στίς οiκογένειές
των. Πριν δάλοvν την πρέ;πουσα τάξι στις οiκογένειές των έτακτοποίη
σαν τους έαιrτούς · των. Πρίν τακτο'Ποιήσουv τους έαvτούς των -.τροσε
--ττάθη,σαν να εΤναι εiλικριvείς στην σκέψι των. Πριν άκόμη να γίνουν
�iλικρινείς στην• σκέψι των προσεπάθησαν να 6λέπουν τήν πραγματικό-τη-τα, οπως άκριδως εΤναι.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

6ί

.JAMES

β.

ΡΟΡΕ.

Το Τραyούδι των Έθνων
Δουλεύοντας για είρήνη, σαν ενας ένωμένοι
Ό μόχθος μας τό μνήμ τοϋ πολέμου θα γένει.
Σέ κάθε μια πατρίδα, καινούργια 6:νθίζει έλπίδα
πού διώχνει τών πολέμων την μαύρη καταιγίδα.
Στα ε6'νη, γλυκές σάν γάλα, ή ένότητα θα δίνει:
Είρήνη, Έλε.u&ε,ρία κι' αίώνια Άδελφωσύνη.
Μάς ψλέγοvνε τ' άνθρώπινα δικαιώματα σ-rα 6άθη
Ι:οιά ή Λε.vτεριά, στ' άλή θεια, παντοϋ κανεlς να μάθει
Καθένας εχει θρόνο, στοϋ κόσμου τό παλάτι:
Καθε Φυλή, κάθε 'Έθνος, σε ολα της γης τα πλάτη
Στά i6-νη, γλuκα σαν γάλα, ή tνότητα θα δίνει:
Τόν Προορισμό τοϋ άνθρώποu και την Άδελψωσύνη.
Τάξη και νόμος θέμε άψέντης να ναι τώρα
'Απάνω σ-rά εθνη, άπάvω σ-rης γης την κάθε χώρα.
Τις διαφωνίες, συγκρούσεις, τα πάθη καl τα μίση
Ή είρήvη να περάσει, για πάντα να τα σούσει
Στά έθνη, γλι..κά σαν γάλα, ή ένότητα θα δίνει:
Νόμο, Δικαιοσύνη, κι' αiώνια Άδελψωσύνη.
'Εμπρός, τα δυνατά μας, για μια ζωη πιο τέλεια
Της κοινωνίας ή πρόοδος ν' αίιξαίνει, μα κι' ή ώψέλεια.
Να ζουν ol άνθρC>ποι ως πέρα σε λεvτεριδ:ς άγέρι
Καθεiς στην άνθρωπότητα αξιο να δίνει χέρι.
Στά εθνη, γλuκες σαν γάλα . ή ένότητα θα δίνει:
Την Πρόοδο του 'Ανθρώπου και την 'Αδελψωσύνη.
'Απόδοση: ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ
Άπό την ψιλc.λογικη �Βραδuνηb 2 Μαρτ. 1964
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Μαθητες τοv Πλάτωνα
ΠΑΝΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ
Ξανάγινε γαλήνη,
άπόψε, Μεγακλrί, Βάκούσωμε
και παλι τά θεία λογια τοίί δασκάλου
Δάψ111ης κλαριά στα χερια άς κρατοίίμε
κι' ενα ρα6δί, σχήματα γεωμετρικά
νά γράψουμε στο χωμα.
Κι' αψηνε τούς Θεοuς vά χαίρωνται
τον ούρανό, τον ' Ολuμπο καi τα παχειά τα κρέατα.
'Εμείς το δασκαλο
με το πλατύ το μέτωπο
iiς �ροσiχωμ,.

!
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Θεολοyία και Ήθικη
Δενόμαστε με τη Μοίρα μας, σαν καρά6ι άπο την αγκuρά του.
(Ό θάνατος αίρει όλες τις αγκuρές μας).
Δε ψο6άται ό Θεος Ο'Πως το αγριο ζώο,
δέ μαζεύεται στη λόχμη του
στό 6ημα του 'Ανθρώπου και της ημερας,
Στiς �Άπειρες άπλώνεται τοίί Σύμπαντος μορφές,
Δεν είναι ξενος ποuθενα ό Θεος οπως ό ανθρωπος,
Δεν είναι ενδεια καi πόθος σάν κάθε ϋπαρξη του Χώρου.
αιν τελειώνει 11 άκοή του Θεου με τα μικρά μας 'Άπειρα,
δεν περιορίζεται ή δρασή του.
Τη Μοuσικη άγαπά, που &ναδίνει κάθε σώμα,
γιατί όλα τα φαινόμενα, τα εϊδωλα καi τα -;τρόσωπα
τή μουσική τους εχοuν,
Κάθε θάνατος είναι ενα �προοίμιο μιας νέας μοuσικης.
. Οποιος δε φο6άται, δεν εΤναι άμαρτωλος
παρά των παραδείσων αξιος.

....

Κατασκευάζουμε ό6ελίσκοuς Θεών,
προσευχόμαστε να μάς λuπηθουν,
ένω μπορουμε με τη φωτια του Πνεύματος
ν' άνθισουμε την περηφάνεια δλ�>ν των όχυρωμάτων.

Δεν ίιττάρχει κανένα Κακο στους Κόσμους.
(Το πάθος του Θεου ή ώραιότης_ σκοπός του ή 'Αλήθεια.)
( Πόσο καιρο μένουμz. άπό την άλήθεια εξω.)
Κu,<λοφορουμε ,ό ψεύτικο νόμισμα
καi λύπη άγοράζοuμε, άπιστία καί σύγκρουση,

Πλησ:άζω τά πράγματα μέ τη λαμπράδα της όρθότητας;
Μοίί χαμογελουν. Πηγαίνω κοντά τους με την παράνοια;
Κάθομαι -σ' ενα τραπέζι συμποσίου. Δε διάζομαι,
Μου δειχνουν τα δόντια τους, ίιμνουν τη δύναμη των δηγμάτων,
Δεν άψήνομ
- αι να με παρασύρει της έπιθuμίας ό 'ίππος.
'Υπακούω καί μάχομαι. Μάχομαι καi ίιττακούω.
Για τή μάχη και την παραδοχη έτοιμάζομαι ένδιάμΘσα,
<ταν ξημερώνει το πρωί καi περιμένω τό 6ράδu.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
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• Απb τις «Παράδοξες Ίστορίεςη
·τοϋ ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΙ\.ι\Ν ΠΟΕ

Η ΣΙΟΠΗ
Εϋδουσι δ' όρέων κορυφαί τε καl φάραγγει;
Πρωνες τε και χαράδραι ...
«· Ακοv::τέ 1με'!>, εΤπε δ Δαίμονας
-<1<1' άJ<οvμπησε τό χ:έοι του στό κε
φάλι ιμc,:.ι· <�ή χώρα 'ΠΟύ σου λέω εΤ
vαι μιά μελαγχολική περιοχή
της
Λυβίας, κοντά σ-rις οχτες του ποτα
.!llοΟ Ζαιpα. Κι' έκεί δεν ίιπάpχει ή
συχία· και δεν ίιπάpχει σιωπή.
» Τά νεpα του ποτ01μοϋ εχουv τοϋ
σαφpαvιοϋ το ιάppωστη,μέvc, χpωμα·
μά άvτι να ικulλ&:,ε ιπpος τή θάιλασ
σα, γυροφέp,ου1.<ε αίών1α κάτω άπ'
το κόιαιvο μάτι τοϋ iγλιου ,μ' ενα
βουεp6, σπασιμu:ι5ικο πσλμό. Πέρα
,άπ' τις λασ'Π1ερες δχτες του ποτα�-ιοϋ, απλώνεται μιά ώχ,ρη ερη,μος,
γεμάτη πελώρια νούφαρα, πcu άvα
στενάζουv, τόνα με τ' σλλο •μες στην
έpηιμιά και τ>εvτώvουν πpος τά ού,ράvια τούς 1μα.φυούς, ώχpούς λαιJJΟύς τους, yερvovroς έδώ ,κι' έκεί
τά αμάραντα •κεφάλια τους, Κι' εινα
σιγα1λο μcιuριμούpισμα εpχεται απο
'vά!μεσά τους, σάv το βούισ;μ α υ
Κι' άvαστεvάζοuv,
πογείου vεροϋ.
τόvα με τ' αλλο.
»Μά ύπάρχει εvα δριο στο βασί
λειό τους - το ιδριο του σ•κοτειvc.0,
ό:πέρα,του
δάσους.
·τρ.JιμΟΙ)('τιr<ου.
Έικεί, τά χαμόι.<λαδα ταράζονται ά
.-σrαμάτητα, �καθώς ταράζονται τά
•.νερά γύρω άπ' τις 'Εβρίδες. Κι' ώ
.στόσο ο.νaμος 6εv ίιπάρχει σ' δλcι
τον ούpανό. Και τά ψηλά, πpωτόyο
•:να δέντρα, σιειοϋvται α(ώvια έδώ και
κεί, βοuιζοvτας , και τρίζοντας. 'Aιrr'
·τις κορφές τους, μια μιά σταιλάζουv
-άστέpευτες στά�λες δpοσιδ:ς,
και
στις ρίζες τους •κc,ιιμοϋvrοι τον άιή
-cυχο ίίπvο -rouς παράξενα ψαpιμα'Ι<ε(Ρά λουλούδια. Ψηlλά_ θpοιζοντας και

βροντώντας τά -y,κρίζα σύ1.<vεφα δp
μοϋv προς τά δuτιικά, άστα�μάτητα,
ώς vά ,κιιλήοοuv σάv καταρράχτες
πάνω ιάπ' τοv �λογι01μέvcι τοίχο τοΟ
δpίζοιτα. Κι' ώστόσο δέv ύπάρχει
αvε,μος στον ούοοvό. Καί στις οχτες
τοΟ ποταμού Ζαιρα, δεv ίιπάρχει ή
σuχία, δέv ,ίιπό.ρχει σιωπή.
» Ήταν νύχτα επεφτε βροχή· κι'
ηταv βροχή ιδσο επειψτε, άλλ' δταv
π1ά εΤχε πέσ�1, ηταv αίμα. Κι' έγώ
στεκό,μου�· •μες στο βάιλτc, άvάιμεσα
στά •με,γάλα νούφαρα, •κι' ή βροχή
ΘΠΕφτε στο ΚΕφ<J1ζ\ι ιμοu - και τα
vούψαρα στέναζαν_ τό,α ,μέ τ' αλλο,
μες στη 1μεγαλωσύvη τιiΊς έρη,μιδ:ς
τους.
:tιΚ1' άξαψνα, το ψεyyάρι υψώθη
κε μέσα στην άιλαψ!)ιά, τήv ώχpή
,άμίχ,λ η_ 1κ1' ητια,v το χpC::•μα 'l'DU αλι
κο. Και τά ιμάτια μου πέχ:ταvε σ' εvα
πειλώpιο y,κρίζο βράχο πού στεκό
ταν στήv άκρσποταμιά, φωτισμένος
ιάπ' το φεγγαρόφωτο. Κι' δ βράχος
ηταv γκρίζος •και τρcιμερός, και πα
νύ 41ηλος - 1κ1' ηταv γκρίζος ό βρά
χος. . . Σ τή,ι όψη της πέτρας ηταv
χαραγμένα γράμιματα· κι' έγώ περ
πάτησα ιμέ.::τα στο εJλος ιμέ τα νού
φαρα_ εως O'T'OU .εψτασα δίπλα στην
άκροποτ·�μιά,
γ1ά vά μπορώ
vό:
ι
δι·αβάζω τα γράμιμ ατα πάνω στην
πέτρα. Μά δέv κατάψrρvα νά τά κα
ταλάβω. Κι' ήμουν ετοιμος νά γυρί
σω uτο ,εiλος, δτα;v το φεγγάρι ε
λαμψε ,μ' ενα ζωηρότερο
κόκκινο
χρώlμα, και τότε γύρισα και ξαvα
κcιίταξα τό βράlχο και τά γράμμα
τα - κι' εiyραφαν τα yρά μ,ματα,
ΕΡΗΜΙΑ.
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:.Κα1 -κοίταξα προς τα πάνω κι'
εΤδα έναν άν3pωττο καθισ�μένο στην
κορφή τού δράχοu· και κρvψτηκα ά
vάμεσα στα νοίιΦαρα για να μιιτορω
να παρcr,,.ιονείιω τό τί θα εκαvε δ άν-
θρω-πος. Κι' ό ό:,θρωπος ητανε ψη
ν--ός και μεγα,λόπpετrος, κι' ητανε τu
ιλιyιμένc,ς σ:π' τήv κοο�ή ως τα νύ
χια με τήv τή5εrΝο τής 'Αρχαίας
Ρώ,.ιης.
Και τό ΠΞpίγp:r,.ιμα τοίι
κορ,.ιιοίι του ξ�C:.'Οιζ:: ό.ι,.ιv5ρά-μα
τα χαραr<τnpιστιr<ά του ηταν θεικά
-γιατi δ μανδίιας της ν1)χτας, και
της δ.μίχιλης, και τοίι ψεγγαριοίι, και
της δο:Υ.Jιας, είγε άφrpει ά"<όJλvτπες
τις γDσ:μμές τοίι προσώπου TCU Καi
τό μέτωπό το..ι ηταν πλατύ και γε
μάτο σr<έΨΊ «αi τό μάτι του άγριο,
γεμάτο έννοια· 'Και στις λιγοστές
πάνω στα μάγο� \ά τοv,
ρuτίδ;ς
διά6σ.σα ίστc-οίες πόνου και "Κοίιρα
σης καi άηSίαι; για τούc ά,Sοώποι.ς,
καί μια λ:χχτάοα για μο,σξ•:χ.
>Κι' δ ά�3οω-πος
<αθότ:::ι;y στό
βράχο στnpίζοντας τό •< εΦό-\ι στό
χέρι TOU, r,<al άγνάντεuε Tr,J έρη,μια
τριγύρω. Κοί-ταζε κάτω, -τα χσιμηλά,
άνrρuχα θά,.ινα καi Ψ,λά, τα θεώ
ρ:χτα πο:.πόγονα δέντpα, r<ι' άο<όμα
ψ-,λότερα τόν 6ou.pό οup:χνό
και
τό άλικο ψεγγά-!)ι. Κι' έγώ στ.:r<ό
μcvv ά<ίνητος, κοvμμένος 1-1έ:χα στα
νοί,φαρ:χ o<":xi πσοο1μό,εv:χ τις κινή
σεις τοίι άvθpώποu. Κι' δ άν3ρωrπος
ριγούσε μες σΤΓ'J έοημ•ά - μα ή
νύχτα ποοχωοοο:χε, Ι'(ι' '«ίνος κα
θόταν πάντα πάνω στό 6οάχο.
�Κι' δ άνΕοω-πος
εστρzψε την
πρ=οχή τcu άπ' τόν οuοανό και
κοίταζε τό σ<v3οωπό ποτσ,,.ιό Ζαι
ρα ικαί Τα ωχο:>κίτοινα �'ΞΟά, και
τίς χιλω,.ιές λ.yΞώνες τα νούψαοα Κι'
δ rο·9pωπος
α;«)ι.ιγε
Πp:χ7ε)(ΤΙ!<CΙ
τούς στεναγ,μούς άπό τα νοίι�α ρα,
κσί τό ,μcπ•,.ιούpισμά τovc;. Κι' έ γώ
στετο<cιμΟvJ άt<ίνητος στήν κ!)Uώώνα
μου 1<αί παραμόνει,:χ τίc: κινήσεις τού
άνθρώποu. Κι' ό αν".ιρωπα; ριγούσε
ιμές στην tοr1μιά - μα ή νύχτα πφ
·νοvσε, κι' έ<εivος ικαθότCΙJ. πάντα πά
νω στό 6pcJ,(O.
.ι,,Τότε πιγyα στις rοφ·ες τού 6άλ
τοv καί πιλανή,�ο<α μακpvά,
μες
στην έρηιμια τών νc<,ψαρων κα1 κά0

ποv

λωα τους ίππ01Τοτάμοuς
μοο
στα έλη, στις άκρες τοίι βάλτοv_
Κι' οί ίπποπότσμοι αιουσαν τό κά
λοο-μά ,μcu, ι' ηpθαν .με τα μπεχε
μό9, στα πόδια τού 5ρά. ι.ι,
και
μούγyρισαν άγρια καi τρομαχτικα
κάτω άιπ' τό ,φεγγάρι. Κι' έγώ στε1<6μοuν ά�<ίνητος στην κρuψώ-ια μοι.,
και ΠΌοαμό�,ευα τίς κινήσεις
τοϋ
άν9ρώποu. Κι' δ άνθρωπος pιγοCσε
μες στήv έοημιά - μα ή νv χτα
πpοχωρcίισε,
9<ι' h<είvος καθόταΙΥ
πάντα πάr,ω στό 6;χrχο.
�Τότε καταράστη9<α τα στοιχεία
με τήv ατό-.οα της καταιγίδας- και
μια ψο5;:οή θί,�\α �έσπασε στόν
ουρανό, t<εi τrού πρώτα δέ:, ύπηρ
χε rοειι-ιος Κι' δ ούρανός εγινε ώ
χρός ,με τήν δp,ι-ιή της καταιγίδας
κι' ή 6-ροχή χτίnτησε τό κεφάλι τοϊ,
άν(Ιpώποu - κι' ο1 ικαταρράχτες της
6ρcχης ΠΘ':70V στή γn - κι' δ πο
ταιμός τσοάχτηκε οκι' άφρισε - καi
τα vοίψ:,:οα οίί�ι:,:ξαν στην ι<?ίτη
τους - ναί τό δάσος λί,yισε στόν•
άνεμο - κι' ή 6ροντή μούγyρισε κι' έπεσε κεοcιvνός - κι' δ βράχος
ταρόχτηκε σv9έμελα. Κι' δ άν3ρω
ποc; pιγcαιε μες στην :έpημιά •μα ή ,vχτα 'ΠfΧ>χωοοίι::rε, κι' έκείνος
κσθόταv πάντα πάνω στό 6pάχο.
- Τότε 6ί1ι-1ω:χα ικαi καταpάστr,κα
τόv ποτσμό, και τα νούψσοα
και
τόν άνεμο και τό ι�άσος, •<αί τόv
cupανό, και τή 6-οοντή, και τούς
στυιαγμcuς σ:πό τα VΟVΦ::ιpα με. ΤΤ)Υ'
κατάρα της σιωιπης. Κι' ιή κατάpcr
επιCΙJCΤΕ, κι' έιμειναν δλα σιωπη.λά.
Και τό ψε-γyόοι στω;.ιάτησε νά κu
].άη τό δοό,μο τοv στόJ ουρανό,
κι' δ κεοαvvος έσδησε ,μακοuά ξανόλσμ,!ιαv,
κι' ο1 άστρα;πες δεν
και τα σύννΞ:φα ικpεμάστηο<αν ά<ίνη
τα - καί τα νερό: χαμr\λ<..::χαν 1,αι
στάθηr<αν στις κοίτες τοι.ις - και
τα Ιδέντοα
έπαψαν νά σειούνται .
καί τα ,ού�ο9α αιν στέναζαν πιά
- ,κι' οϋrε άι<0ι.ιyόταν τό μοuρ,μcύ
ριοιμα άνόι,.ι ε:χά τους. κι' οίίτε ίχνος
i\xou μέσα σ' δλη τήν �έpαντη
ρr,ιμο. Και κοίταξα Τα yράμuατα
τοίi βράχου κι' έο<είν:χ εΤχαν άλλά
ξει - κι' έγραψαν τώρα ΣΙΩΠΗ.
:i,Kαi τα •μάτια 1μcu πέσαν στrι

ε

ΙΛΙΣΟΣ
1111ορφή ,ου <άvθρώποu κι ή μορφή
-τοu ταν ώχρη άτrο τοαμο Και 6ια
ο-rιικα σΤ]'<ωΙ::Τ<ε το κεΦa:λι ποu στήρι
..ζε στο χέοι ,ou, αι σrαθη.'<ε όρθος
-πάνω στο βοαχο, στήνον,ας τ' α:φη
--rou Μα ικΟΙμ'μια ψωνη δεν ακcΙιJγο,αν σ' ολη ,ήν όιτrέραντη εο ,μο, 1<αί
-τα γραιμ1ματα, ή-αvω στο •βοα:χο εγραψαv Σ ΙΩΠΗ. Κι' ο αvθρωπος
,ριγησε κι' Θστpεψε •αλλοu το προοω
-ττο τοu, κι' iψυγε 1μα'<,ρια κι' εψvγε
'6ιασηκα, και δεν μποροu.σα να τον
λέπω ιrrια.

••

ΝΟμορψες 1στοοιες ίnταρχοuν μα
-την άληθεια, στά 6ι5λια ,ών Μα-:yων - τά σιfuοοδε,α μΘλαγ.χολικα 6ι6�ια τώv Μαγωv. Υιπαpχοuν,
.:λέω, λαψποi:ς 1·σ.οριες για τον Ού
,ρανο και γιά ,η Γίη, και ,ή δuνατη
ΙJαλα,�σα - καί για ,α Πνεύματα
wτού κuβφvοvσαv ,η θαλασσα και ,η
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γη ικαι ,OV τ,ε,,ραψη�Ό ούpαvό Κι'
uπηρ� και �εyαλη σοψια σ' αύ.α
rτrcu λέγαν οι Σι βύΝλες και ,ον πα
λιο καιοό, τα ώχοα τα ψυλλα ποu
οιyοτρεμ{Χν yuoω στή Δωδώνη ακοu
σαιν πανιεοα ιλοyια - .:ι' ομως, 4,ια
τον ΑJ.iλαχ, πιστεύω 'DTI ό ,μuθος
avτος πού ,μου ιδιηyήθηκε ό Δαι.μο
ιvας, καθισιμενος τrλαι μοu στη σκιά
του ,αφοu, ηταv ό πιό θαυμαστός!
Κι' οταν ό Δαιμονας τέλειωσε τrιά
την 1στοοια rcιu, εyιειρε πιισω,
βαθος του ταψοu ικι' άρχισε vά yε
ιλαη 1Μά δε ,μπσpοvσα να yελοοω
.μαζι -rou, κι' ε.:εί'νος .με
κα.αρά
στηκ,ε έπrειδη, >δε •μτrοροv= νά γε
λώ.
Κι' ό λύyξ, ποu ,κατc,ικοίΊσε
αiωνια ,μοο-α στον ταφο 6ΥΤ\1Κε έξω
ιςαι ξσιπλω9η1,<1ε σr,ά τrοδια ,ου Δαί
μονα και ,ον κοιταξε έτrιμονα στα
μάτια

PRUDHOMME

1 Ν Τ

στο

Μετάψραση
ΑιΓίtΕΛΙ ΚΗΣ ιΚΟΥΜΕΤΑΚΗ

u s

Δuο ψωνi:ς υψώνονται ή μι ά μεrrά ,ηv αλλη
1: την ταραyμενη μας ψuχη
Ή Λογική πού 6λασφημϊί κι' ή άγάπη,
τrou νοιωθει μεσα ,ης Θεό ·και ,ό διαλαλεϊ.
'Πανθειστης η αθεος ή Χριστιανός κι' ά.ν εΤσαι,
Τiς νοιώθεις τοuτες τις ψωvες
Κι' εΤναι μαρ,τύριο σωστό να ζης καi να κινησαι
Μέ τόν καuyα πού στήvοuνε μες την ψυχή σου αύ.ές.
Ή ι\οyικη λέει στην, καρδιά:
-«Πατέρας δεν εΤν' ό Θεός καλος για μας, νομίζω.
1: τον κόσμο το κακο νικ&».
Καi λέει ή καρδιά· «Πιστεύω και έλπίζω».
=ελπιζε, άδελψσuλα μου, και το Θεο θα δρης
:Μες την άyάπ' εΤν' ό Θεός καi τοuτ;> πίστεψέ το
-τότε μόνον άθάνατη είμαι καi yω θα τrης.,
Ι.Καί λέει ή κρύα λογικ
• ή: «'Απόδειξέ το».
Μετάφραση:

Ει\ΕΝΗΣ

Π. ΔΡΟΜΑΖΟΥ
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Ρόδο και μvημα
\

Στο τριαvτάψυλλο ελεγε, το άχαρο το μvημα:
-Λουλούδι σύ τοίί ερωτα τί κάνεις μ' δλα κείνα
Τ� δάκ- ρυα πού η αυvη τά ψυλλσ σου ΠΟ'fιζει,
Και τότε έκείνο lρω-r&:
-Και συ τί κάνεις τα κορμια πού τ' άvοιχτο
Το στόμα σου διαρκώς κατα6ροχθίζει;
Ko.i λέει το ρόδο. -�Ακουσε, μαίίρο μ.vημα,
Μcιναχο μου ο-τά σ«οτει vά, 'γω με τα δάκρυα 'κείνα
"Αρωμα ψτιάvω, μέλι γλυκό!
-Κι' έγώ. λέει το μνημα, μη με κοιτάζεις ετσι,
Mi: καθ' άνθρώ-τrιvο κορμί, στά χέρια μ()υ που πέψτει
Φτιάνω εvαν αγγr.λο στον ()(ιρcννό!
Μετάψραση: ΕΛΕΝΗΣ Π. ΔΡΟΜΑΖΟΥ
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Τα Γραφεία τοu ΙΛΙΣΟΥ, Δρα
{ Πλα-τ
Κλαuθμω
γατσανι ou 6
νος) είναι συνήθως άνοικτά κάθε
πρωι 9-2 και Δευτερα - Τετάρ
τη - Παρασκεuη 6 - 8 μ μ ','1 φί
λοι του I Λ I ΣΟΥ νά περνοuν άπο
τά Γραφεία για καθε τrληροψορία
- Ό Ταχuδρομικος τομεuς του
ΙΛΙΣΟΥ ε , ναι 122 Να μη το ξεr
χνοuν όσοι μας γραψοuν Δραγα
τσα,νιοu 6, Άθηναι-122
- 'Οσοι σuνδρομηταί μας 6λέ
ποuν την διεύθv�rσιν των λανθασμέ
νην, η άνε,ταρκη, να μάς είδοποιοuν χωρις ανα6ολη, ωστε νά λαμ6α
νοuν άσψαλί',ς τά έικδιδομενα τεύχη
- Πολλοι σuνδρομηταi άλλάζοvν
δι,εuθuνσιν χωρίς νά μάς γνωρίσουν
την νεαν διεύθuνσιν τω,ν καi το τα
χvδρομειον μάς έπισ-τρεφει τά τεύ
χη, με την ενδει ξι « Εψuγε εις α
γνωστον δι εuθuνσι ν»
- Προηγούμενα τεuχη και τόμοι
του ΙΛΙ ΣΟΥ άπο του 1956, πω
λοuνται στα Γραψεια μας και άπο
στελλονται είς τοuς αίτοGντας
- 'Οποιος έπιθvμει ,vά άγορά
ση 6ι6λια άπο τά ά;αφερόμενα είς
· τον τιμοκα-rάλογον πωλοuμενων 6ι
·6λιων πρέπει νά έμ6αση δια ταχu
δρομ
, ικης έπιταγης «Κωστην Μελισ
σαροποuλον, Δραγατσανίου 6, Ά-

Σε φωτεινότεροu.ς κόσμους
Και αλλοι καλοί και άγαπητοι
ψίλοι του I Λ I ΣΟΥ έγκατέλειψαν
·το γήινον σκήνωμά τοuς
Θρασ. Βλησίδης, Άθην, αι
Αγγελος Παnταχατζης, Άθη-ναι
'Ηλίας ΓεραΙκόποuλος, Άθηναι
'Εκτωρ Σuνανίδης, Άθηναι
Χρισ-τόδοuλος Καμπούρης
Δημητριος Παnταδόποιrλος,
Κο;μοτινή
Δημος Δι1μη•τριάδης, Θεσ)νίκ
· η
Εύχομεθα παρηγοριά σ-τους σuγ
γεινείς τοuς.
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θήνας-122» το άκρι6ες άντίτιμον
τών 6ι6-λιι.:,ν που έπιθuμει, άναγρά
φων οπισθεν του άποκόμμα-τος της
έπιταγης τους τιτλοuς τών 6ι6λί
ΙJ\/ Θά τα λά6η άμεσως "Ανεu ά
ποσ-τολης τοu άντιτιμοu δεν άπο
σ-τελλο,νται 6ι6λία, διότι δεν εΤναι
δuνατσ,ν νά τηροuνται λογαριασιμοί.
- Ό ΙΛΙΣΟΣ δεν εiναι είικο
λον νά άποσ-τέλλη αλλα 6ι6λία,
έιll'τος έ,κιίνων τά όποία άναγρά
φει ώς πωλούμενα είς τά Γραψεί'α
τοu
- Καθε r-μ6ασμα πρέπει νά γί
έπιταγήν,
νι-ται με ταχ δρο,μικην
έπ ονόμα-τι Κωσ-τη Μελισσαρο,,τού
λοu, Δραγατσανίου 6, Άθηναι 122 Άποσ-τολεc με τραπεζιτικές
έπιταγες η έντολες μάc: δuσκολεύ
οuν
Οπισθεν τ�u άποκόμμα-τος
της έπιταγης νά άναγραφεται λα
της άποστολης
κωνικως ό λόγος
τών χρημάτων

Βιβλία που λάβαμε

Ν€ λ λ η ς Θε οδώρο u
,,Δια-τ�tιλώv εv π,_ίλαyει» ποιή,μα-τα Ά
θηvαι 1963.
<<Κων)νος
Ά ν τ ,Κ 'α'ν αt< α ο η
Προ6ελέγγιοc', Ά�ηvαι 1963.

Νικ Γα ζ η
«Σuμ
, ψωvκι συνδέσεως \ΕιλλΟJS<:ς ιμετα Είισωπαικης
Οικσ\.ΙΟμ11<ης Κοινότητος,,
Άθη 
ναι 1963
Ί Ν Θε οδω ρα,κ ο π ούλοu:
,/Ελ,λας και Είι::ιώπη»
Άθηναι
1963
- Ξα νΆ v τ ,Βοu τσι ν οu
0 ια
<<Στα τrλο,<ά:μια -nης όρ
γηc, μ 3ιστορη·μα, 'Αlθηναι 1 962.
Δ Λ α ζ ο γ ι ώ .ρ γ c,u - Έ ίλ λ η
ν ι .κ ο u · <�ΠΞ011ΚΙλ1ς Γιαννόποu
,λος., 'Αiθηvαι 1963
«ΦuΆ γ y Κ α λ ο ,κ α ι ρ ι ν ο ϋ
γη καi πctθος» ( 1 Ποιηματα), Άθη
ναι 19'62
ί ε ω ργ
Γ ε ω σ γ ι cu
<<Σπα{Ποιήματα--'Β'
σ.μένα ικλc.,Jισ
Τομος), Άeηvαι l 963.
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ΙΛΙΣΟΣ

Γ ε ω ρ γ.
Β α6αρέτοv :
4:'Η
σνμ6ολη της 'Ηπείρου είς τους
άγώνας ύπέο της 'Ελε�ρίας::.>,
'Αθηvαι 1963.
«Οίχσνομικος
'1 ω. Έ ξ ά ρ χ c u :
π�γρα�ματισ,μος είς τον Ήπει
ρωτιχοv χώρον:t, Άθrιναι 1963.
Ά λ εξ. Μ α μ •μ ο π ού λ ο u : 4:'Q
μuθος της Άλ6α,;ικης συμ6ολης
-είς τη. άνc:ξσρτησίαv της 'Ελλά
δος:» 'Αε iνσι l 963.
Ν. Δ ά •,.ι π α σ η : «Πυθαγό
'1 ω.
ρας» (Ά\.άτιιποv), 0εuσαλοvίκη
1963, <<'Επίχσο;,1ος
ό κω;,1ι.:διο(Ά,άτuγράφcς και ιατρος�
ποv), Ά9ηναι 1964, 4:Λέων, ό Βu
ζαντινος ψιλ&:τοψος καi ίατοός»,
( Άvάτuπαν), Ά9ηναι l 964
Σ α ρ ά ν το u Π α u λ έα
<<ΜΞ-σοδια:ηr,,.ια >, ποιr,,.ιατα, Θ:σ) vΊ<η
1964.
Γ. Μ Π ο λ ι τ ά ρ χ η
«Πρcσωπα
καi ίSέrς> (Δ:<;;,1ια)
Μελι::τσ α ρ ο;rrούΚω σ τη
λ ο u : <<'Απc<οuφισμός κα� Μυ
στικισμός>, Άθη·�αι 1964.

Θερμη παράκλησις

Ό I λ I Σ Ο Σ δεν εΤναι οίκο,νομικη
έπ,χείρησις. 'Ό,τι είσπράττει το
διαθετει διά την 6ελτιωσίν του. ΕΤ
ναι, λοιπόν, κέρδοc ολων τών συν
δρομητών να αύξάνοuν oi σuνδρο
μηταί. "Ας Φροντίση κάθε συνδρο
μητης διά την έγγραΦην και αλλων
συνδρομητών είc τόν Ιλ/ ΣΟΝ. Καi
νά άποστείλη κάβ.: συνδρομητης η
να έμ6άση δια ταχυδρομικης έπι
ταγης την συνδρο.μήν του δια το
1964. Μη μας ίιποχρεi,νετε νά είσ
πράττωμεν τάς συ\.δρομαc δι' είσ
πράκτορος, ζημιούμενοι 20-30 %
άπο τάς είστrράξεις . με τό όποϊον
ποσοστόν, θα ήδuνάμεθα να έκδί
δωμεν αλλο ενα τείίχος κατ' ετος.
Μη μαc ίιποχρεώνετε να άλληλο 
γραψώμεν μετα τι::,, έπαρχιων διά
την ε'ίσπραξιν τών σuνδρομων, δα
πανωντες χρόνον καί χρημα. 'Απο
στείλατε ανεu καθυστερήσεως τήν
συvδρομήν σας, διά ταχuδρομικης
έτrιταγης.

Φι λ ί π. Κ. Φά λμπ οu
«'1-f
Θεία Κ ωμωδία του Δάντη_ εργο""
Μυσ-rαγωγικΜ ( Άνά:τuπον), Ά
θηvαι 1963 .

Περιοδικα που λάβαμε:

Δρόμοι της Εlρήνης�
Ό Αίών.
Παlο'CrtJήναια, Εvδοικος Λόγος, Δω
δέ«ατη Ώρα, Ό Κόιcrμος τής Ψυ
χής, Σφίγξ, �!lv.εκάν, Σύyχρονη 'Εκ
παίδευσις, Θραχιχα Χρονικά, Δω
δωναίον Φώς, ΛΕU<αδίτικα, Φωτει
νοi ΌοίζcιVΤ'Ες, Μαραθών, Ήπειρω
τι«η ·Εστία T11e Theosoρh1�t (Α
ιlyιυ ), Le Lotn� Βleιι (Part'>), T11e
TI.Jeo,opb1c.ιl Juιιrn,ιl (Lun,\011)
Alb,ι Sμιrιtuale \Ro111a', Μ,1111 l'ιιι·,
re11t-, (�- Yurk), Tl1c L111k (Jυi1a1111e�lJ11rg) f>Ι1,1ι JΙ1.ι (:Ίle:-..1cu', T\1c
o�opl11cal Re\ ie" \\',ιωιιa-.ι'.
Ο

ΙΛΙΣΟ�

ΕΙ� ΤΗΝ

ΚΥΠΡΟΝ

'Αντιπρόσωπος τoii I λ I ΣΟΥ
δι' όλόκληρον την Κ ίιπρον:
Βι6λιοπωλεϊοv ΑΝΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Λεμεσός - Κύπρου

'f κυκλοφόρησε:
ΚΟΣΤΗ ΜΕΛΙΠΑΡΟnΟΥΛΟΥ

nnoκr ν Φ ΙΣ Μ ο Σ
ΚΑΙ

ΜΥΙΤΙΚΙΙΜΟΣ
Β' 'Έκδοσις
άνοθεωρημένη και
συμπληρωμέ\-η
ΔΡΑΧ. 25 - ΔΕΜΕΝΟ 35

�

� ���

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛ

ΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦ ΙΑ ΤΟΥ ΙΛΙ_ γ (Δραyατσανίοv 6)

Η. Ρ. Blavat ky
»

Δρχ

50.ι:
20
50*
Με:.λέτη έπι της Συνειδήσεως
20
Προς την Μύησιν
Μι,τενσάρκωση
10
10
Ι άρμα
δ ι,μ. 90
Οί ιδάσκαλοι και ή • τραπος
'Η Κι,κρυμμένη ζωη έν τφ Τεκτονισμφ » 90
Σ· tκε:.ίνους που πενΌ οίιν
10

Το Ι λειδι τηc; - εοσοφίας
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών

Annie Be ant
»
»
»
. Leadb�ater
»
»
Be ant-Leadbeater
d. Arnold
J. Van der Leeuw
*
* *
J. Kri hnamurti

Ό Άστρικος Κόσμος
Το Φως τη:; • σίας
Θεοt έν εξορίq.
Φώc; στην • τραπο

10
30
10
10

Στα πόδια του ιδασκάλου
10
20
Το Βασίλειον της Ευδαιμονίας
))
20
·_Η Πηγη τ�ϊς Σοφίας
))
« ε:.λτίον' στέρος» Τόμ. 1931-1933 f'καστ. 30
))
12 Όμιλίαι ε:.ίς • χάι 1934
30
10 Όμιλίαι είς Ό;.άι 1944
))
25
))
50
Στοχασμοί πάνω πτη ζω11 μας
50
Το σημειωματάριο ένος -Ιύστου
Ίωάν Βασιλη:;
50
Τα Έλευσίνια Μυστήρια
Γεωργ. Μαλτέζο;
δεμ. 50
Ι . Μελισσαρόπουλο; Μητις (Το βιβλίον της σοφίας)
))
25*
Ί-\ποκρυφισμος καt Μυστικισμος
' Ίησοίι;
))
25
))
Προσωκρατικοί 'Έλληνες Φιλόσοφοι
20
Ό Κομήτης (Θ�ατρο ιδεών)
15
))
«•Αyνώστφ Θεφ»
10
))
Περικλέους Έπιτάφιο;-�ιακήρυξη Ο.Η.Ε. 10
))

))

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ

«ΙΛlΣΟΣ» Τόμοι 1956-1963, εκαστος

χαρτόδ. 50

Τά σημεtοvμενα δt' άστερισκων, πωλοvμενα δεμένα, έπtβαρvνονταt μέ
, δραχ. 10.
'Όταν πρόκειταt δt' άποστολάs είs τό έξωτερικόν, τά άπό δρχ. 50 καί
άνω έπtβαρvνονταt με δραχ. 10.
Άποστειλατε τό άνητψον, δtά ταχvδρομικηs έπιταyης, εis τήν διεv
θv�·σtν : Κ. Μελισσαρ όποvλον, Δ ραyατσα�ίοv 6, ,Αθήνας ( Ι 22 ), άναyμά
. φοντεs όπισθεν τοv άποκόμματοs τηs έπιταyης τovs ητλοvs των βtβλiων
ποv θέλετε Θά τά λάβετε εis τήν δtεύθvνσ,ν τοv άποστολεωs τfis έπ,ταyηs.

Τιμη Τεύχους

