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Γιά σκεφθ�τε παρακαλώ!
τών

- 65 ο)ο

ά κ α θα ρ ί σ τ ω ν

= είσπράξεων στούς ΤΥΧΕΡΟΥΣ ! !

ΡΟΝ 5.000.000 Δρχ.

-

σέ κά&ε 'Έκδοσιv ! !

_300. 000.000
- συνολικά μοιράζει κά&ε χρόνο στούς
-

Καί τό καταπληκτικώτερο:
- 'Από τούς άyοραστάς 45 ο)ο
&ά κερδίσουν όπωσδήποτε

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΗΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕi ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗΣ
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ΑΙ ΕΙ'ΤΑΣΙΑΙ ΤΟΊ ΣΊΝΕΙJΙ'ΙΟΊ
TnN ΒΕΟΣΟΦΙΙ(nΝ ΕΤΑΙΙ'ΙnΝ
ΕΊΙ'nΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΒΗΝΑ

Τ

ΗΝ 24 η;ν 'Απριλιοu σuvηλθεv είς 'Αθήνας το ετησιοv Συνέδριον της
Όμοσπο διας τώv ίν Ευρώπη Τμηματωv της Θεοσοψικης Εταιριας
ToQ Σuvε�δριοu προηδρεuσεv ό πCΙΙyκδσμιος Πρόeδρος της Εταιριας κ
ΝΙΛΑ<ΚΑΝ,ΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ
Έ,,σός του πα-y1<0σ,μιοu Προέδρου, ελαβον μέρος είς τάς έοyασίας
του Σuνεδριοu
- Ό Προeδρος της Όμοσπονδίας τώv έv Εύρώπr:ι 1'μ11ματωv της
Θ.Ε. κ. ΤΖΩΝ ΚΟΑΤΣ.
-- Ό Γεν. ΓpCΙΙμματεuς του ΆyyλικοCι ε5vικοCι τμή,JαΤΟς κ
ΣΛΑ I ι-JΤΕΡ μετά της συζύγου τοu και έτέρων πέντε άντιπροσώπωv
-Ό Γεν ΓpCΙΙμματεuς του Έλ6ετικοCι τμήιματος ,κ ΖΩΡΖ ΤΡ I ΠΕ
μετά της σ ζύyοu τοu, θησαuροψύλακος της Εύpωrιται<ης Όμ
. οσπον
δίας.

ΙΛΙΣΟΣ
- Έ< μέρους του Γαλλικού -τ,μήματος ή κυρία ΕΡΜ. ΣΑΜΠΕΤΑΙ,
ή όποια yνωριζουσα καλώς τά άpχαία 'Ελληνικά, εΤχε καi άλλοτε έπι
e1<εψθή �ην Έλλ:iSα καί είιρήκεν είιχαιρίαν να έπι01<εφ9!3 έκ νέου προ
c-φιλείς άρχαιολογι.<ούς τόπους.
'Ο Γεν. Γραμ•,.ιατεύς του Γερμανιχου τμήματος κ. Χ. ΝΑΓΚΕΛ.
Ό Γεν. Γραμματεύς του ΌλλανSικου τμήματος κ. ΒΑΝ ΛΙ ΟΥΒΕΝ.
'Ε< μέρους του 'Ιταλικού τιμήματος ό -<· Ρ. ΦΑΝΤΕ.Κ1.
'Ε< μέρους του 'Ισραηλιτικού τμήματος δ κ. ΦΡ. ΝΤΟΥΤΣ.
άπο
'Επίσης παρευρέθησαν άντιπρόσωποι έ-< χωρών διειττομένων
δ,κ1:,.τcpω':ν κα3εστώς (άνατολικών 1<αi δυτικών), είς τας δποίας δεν
επι,ρέ-τεται ή λειτοuργια της Θεοσοφικ1ϊς 'Εταιρίας, δια τον λ όγον δε
αvτόv ή σu,.ιμετοχή των είς το συνέδριον έκαλύq;9η δι · άνωνuμ ίας.
Τέλος, μετέ::τχον πολλά μέλη της 'Εταιρίας έ-< διαφόρων εύρωπαϊ
κC:: χ:.pών καί πολλά τών έν 'Αθήναις μελών του 'Ελληνικού τμήματος.
ΤηJ εναρξι� του συνεδρίου έκήρuξεν ό παγκόσμιος Πρόεδρος ΙΚ.
ΣΡΙ FAM. Έ< μέ ρο ι,ς τοϋ 'Ελληνικού τμή,..ιατος τον προ::rε,ψώνησεν ό
1δρuτηr τού τμή,.ιατος ο<αi άοχαιότερaν τών έv 'Ελλάδι Μελών κ. '1 ω.
Χαι:iτο� Έπr. ωλοί,3ησε σuζ�τησις ι:,i;ηρεσιαr<ών καi οίκονομικών θeμά
των τού Σv,.ι6οι..λίοu της Εvpώπης, μετά6ασις είς άρχαιολογικους χώ
ρου,, καi τήν έσπέραv δημοσία όμιλία του Προέδρου κ. ΣΡ I ΡΑΜ εlς
την αί3ου::ταv <<Χρ Λαδάς.v, κατάμεστον
άκροατάς έ:ι>ωSιασμένοuς
μέ προσωπικάς προσκλήσεις.

άπο

Τήν έπο,.ιένηv ήμέpαν είς το Σvνέδριον ώμίλησαν δ Γεν. Γραμμα
τεύς τού Έλ6ετι-<ου τμήμctτος μέ θέμα περi των Σχολών τnς Γιόγκα
καί ό Γεν. Γραμματεύς του Όλλανδικου τμήματος, άvαφεp3εiς είς τήν
άρχαιaν Έλληvι ,ήv Σοψίαv Την έσπέραν είς την αίθουσαν c,Χρ. Λα
δάς.- ί:: Πρόεδρος κ. Ν. ΣΡ I ΡΑΜ άπήvτησεv είς έρωτή::rεις του ακροα
τηριου, μέ πc\ύ χιούμορ καί εύ:::rτροφιαv, είσερχόμεvος είς τον πυρήνα
έι<αστοu έρωτήματος.
Τήν τρίτην ήμέραν του συνεδρίου έγένετο έπίσκεψις της Άκρcrnό
λεως καί την έσπέραν είς την αϊθουσαν «Χρ. Λαδας), Θ-α6ον άλληλο
δια-δόχως τον λόγον ό Γεν. Γραμματευς του 'Αγγλικού Τμήματος, ό
Γεν. Γραμματευς του 'Ελληνικού Τμήματος καi Πρόεδρος τής έν 'Αθή
ναις Στοάς «Έλει,3έρα Σκέψις.., κ. Κω:::rτης Μελισσαρόπουλος_ δ Γεν.
Γραμματεύς τού Γερμανικού Τ,μήματος, ό Πρόεδρος της έν Άeήvαις
Στοάς «"ΑΙ3ηνά» κ. Δημ. Ίωαννίδης, ή έ.<πρό:::rωπος του Γαλλι,<ου Τμή
ματος, ή Πρόεδρος της έv 'Αθήναις Στοάς «Άιν.<uών>, κ. '5λένη Πα
λαιοδημοπούλοu, ό έι<Πρόσι...-.ττος του 'Ιταλικού Τμήματος, ό Πρόειδρος
τής Εύ;:,ωπαι<ης Όμο::rποv5ίας κ. ΚΟΑΤΣ καί τέλος δ Πρόεδρος της
'Εταιρίας κ. l'J. ΣΡ I ΡΑΜ, ό όποίος καί έκήρuξε την ληξιv του Συνε
δρίου
Ei c; τάς άκολου3ούσας σελίδας δημοσιεύονται μερικαί έκ τCΥν όμι
λιών του σι,νεδρίοu.
Τη� έπομένηv έγένετο έ.κδρομη με πούλμαν είς Δαφιvί, Έ.λευσϊvα,
Παλ. Κόρι\/Ζοv, Μι..1.<ήvας, ,κατά την δποίαν ώμίλησαv περi τCΥν 'Ε.λεv
σιvίων Μu:::r,ηρίων ή Κα ΣΑΜΓ1ΕΤΑΙ καί δ -1<- Κ. Μελισσαρόιττοuλος.
Τήv έπομέvηv έπραyματcrnοιήSη έχδρομη είς το Σούνιον.
Κύριον χαραr.<τηριστικόν του Συνεδρίου ίπτηρξεν ή έπιδειχθείσα έy
.-:αρ5ιότης ?<αί ή εξαρσις ά:πό ολοuς yενι-<ώς τους Συνέδρους της ση
μασίας την όποίαν εχει ή 'Ελευθερία της Σκέψεως, ή όποία πρέπει να
διακρίv�:ι τόν Θεόσοφαν μελετητήv.

83

,, το

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

<Ομιλία τοΟ Παyκοσμίοv Προέδρου

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
Ό όρθός τρόπος προσεγγLσεως τοϋ Θεοσοφικοϋ εργοu

·π

Γι JΤΙΘΕ:\Ι.\Ι •ιi μ!λ·ήσω σzει
'
'
\
τ:z.1. με τον τ?ΟΠΙJ π?,ι:ι,σεγγισεω.;
τr,υ θ,-,σr.:p!Χ�υ 'Έ?γ'Jυ.
Π 1.��-=-·fίt·ιισ� χ'-Ιποιο; Οτc, έ,ιω,
άσ�χί.ι7J;. εΙ·11.ι z?ήσιμο νi εz'Jυ
. i μι;� ίΟcοκτ·ησί:( η ν:Χ. Q,,.-θέ -; οuμε
Ε•ι-χ μεγiλ� ϊ_ώJσ, Οπου ·ιi συ·1:ι.ν
·η
�ώμε·S1. Χ•:tl v:X, έ:.γχζώμε,9χ,
χ1.τι:.ϊ)ϊ ΠΖ?t•Ιjυσί-χ; μ:ΠΟ?εί 1:Χ. άπG
t)η έμπόΟιο στ·/Jν έ?γ1.σί1. μα;. .λι
,6-:-� ;τ.1.σχ1;/.ούμενeιι μέ -:-ό πtόbλ·'ι' ....
'
1 :μ; 'J"'J. ')t1.�ει;:σ"ζ/jtJ'μ,ε
τ·η•� ϊ:Ξ?!OU,.
'J°t1 μχ; χυ:·η. μπι;,?εt ')'J.. λ·rι-:11μ<.ι/
'
,
�ΊjC'j�μΞ τ·ην π:.χyμ1.τcκ:η μ-χ; απο·σ-:�λή. -:·'1·1 Οιiάοσ·rι τΎj; ....JΟ?ιχ;.
] [ ,;λt.) συz·1ά, σ' 1.ύτΟ•1 τόν κό
ισμ�, ό ιr?όπο; crκεπiζει τh•; σκ.ι:ι
'1tό. "Ezlj�με εν1. ώ?tσμέ·ιο σ-κvrπό.
·πiljU τ.�έπει ν:Χ. έ:πιτύ:ι. ουμs.
Ι χι
,fl? ,
'
'
,
'
,
ο�!..σκι;'Jμε, τον ,τ"?Ο'Π'J. , με τ'.)ν ,ο'Π�t':ι'J Π?επε� 'J":J.. επ!τυχουμε τον
-σχGπό μα;, χχί iπχcrχολούμε-θχ τό
σ� π�λ� :,1-έ �τιν μέ-8�110 κχ! τ! :; λε
'Π7Ιjμi;;�:ε:;, ωσ-::ε ό τελικΟ:; σκ,ο' '
'
,
, ...
-r.�; �:χφευγει την χχ-;-α,10·,.σΊ} μχ;.
��μfζω. πώ:; ό.τιόήπσ�ε κχ! ν:Χ.
,,
\
,
,
,
ιχαν':ίuμ�� Π?ειπει π:1.ντχ. να c.χωμε
--στΟ μυχλό μχ:; τΟ τί άχ�Ηιgως Π?έ
·-:tε: 'Ji κi J1ουμε. τΟ τf -θέλοιυμε vCX.
. \ '
,
,
, ,
·χχ•ι?υμ. χ,χι τι σχο,π.:υου\J-ε Ψ:ι. ε,τι-:-ύχωμε. '() χχθέ-ιχ:; μα; εi'Ια!
-rπ�1.σμs'JΟ:; σε μ�":1.. ?Ουτι1Jα ει:ιγχσι'"α.:; κχ! -;b μυχλΟ b?υ-λιάζει σ' αύτ"tj
'
,
... ,
\
,
'
·-.η ?QU7!'1•X Χ χι οεν χυ-ταει πιο
Ι

1

1

.

1

'

'

,

-:πε?χ απ ,αυτη-t.
,

1

'

'

'

'

1

,

'Ότχν είμαι στο "λντυα?, πη
γχ;νω στ�η,J εο?χ τή:; Έτ-1.ιtίχ:; σέ
ώtισμέ 1ε:; ώ?ε:;. κά.-θ-aμ1.ι σ-τb Ύ?':1..
φείο μ;;ιυ, χχ
, ί iπα•ιτω σε οιάφο?ε;
έπ�σΜλέ:;. Έζ ά.λλοu. πηγ':J..ίνω σέ
" ,
' �,
- ,
,
οια:pο?α με?Τι του χοσμ?υ χχι Ο!'Ιω
Οι�λέξει:;. Οπω:; κ:iνω τώ?1. I(xi
'
,
,
.,
εtzοντ,:ιι στιγμε:; π-ου σκεπτ.(Jμ'Χt
γιχτί γfνοντχι Ολ-χ χύτά κχt ποϋ
χαταλ·ήγου-ι ολα αύτά.
Γιατί, Π?άγματι, γ[νο,ιται ολα.
1

ΙΛΙΣΟΣ

4

�ε ..

�υ-:-i;
χ�:χλΤιγc,:,v Ολχ X'J
ι:i; Ei,;x� έϊ:ι-δ'Jμίχ μχ;.
sI·,xt b
σχ�τ.ό; μχ; ·,i γ'j�"ιi δ -:1�zό; Χ
Χ ·1::i1tXOO'":X. σ�'Ιs.zώ;;
χι:ιυ11.ζ6μχ�-:-ε
) ε:ιιχ ;
-,:ιέ;
" ' Ι ' Ε:
,
,
2.1:? -:η μ'J'ι?-:-?ν�:ι των τ.�t1:1J.X7W'i.
χ:ιί π�':ισΠΧ'�'J�J.ε τό-:ε νi εiσχγiγωμε ω:ιισμεvs.; 6:1.Λl-1.γε; η τ.;,'J σ .. 5i-:-ι;;•,:J.ε ώ�ισμS,,.ε;
ο�χχ�:η.ι.Τ,,,.�ι;
"Ομω;. ;λχ :ιύ:i
σ-:-'r-1•1 έ.1γ:ι:σfχ.
έπι�itι:ι:>·J 61.σ:Χ-i-1 iλλχγή. �Ε·;
λέγω Ο-:! μπ'J:':ι- μ.s. vi π::-:-iξ-'J�με
.
--:·fj �,jυ-;-f·,x.
1 �τ.-'J�"JU :i, :: ν iπ':J;,ύ'
,
... \ "'
'
γω:�ε -;·r ,Ί ��υ-:ινχ, '.:Jε ί �J.Τ.'J?�υ:,ι,:: 'V':l.
,
' , '
'
....
::;ιυγ,::,με μ:χχ�:,:χ :χπ-:ι
Π?-:ιοι:χγεγ:ιχμμέ•J-:, σzέ.οt?.
'.\i λi. π:ιέτ.εt
?ti·1--=� 'i;, ,�υμόu.χσ-;ε 3-:ι εν-:ι. ώ:ιc'
'
γι:χ
7:'1.'17'1
�Sν.(ι Ο-/.έ�c,;, 'J'Τ.'L';;ϊ_ει
'
.
'
�
εν:χ ω�ιιrμεν, σΧ'jΤ.ό.
,
'
'\..1νε
σ-:·Ιj 4J)υ,-1·,
' εt
' 1 ,JT.'X':Jϊ
1,.,..
n (jf'/ εοιι;ι
,...
γιi τ·',•; έ.ξiλιξ�,. -:Ύ',; ζωΤ1 ;.
ι)''
πi:.χεt γιi ,,.;_ λεt-:-,;,υ,:ι, -:ιU·ι ώ:ιισ-.ιέ,
.. , σ'Jχνι:ι... γt"J..
.,, ε•ιχ
ιι
•Pr. σχ.,;,π��, - Π ':Jλυ
,
μ "1..Χ:. Ί.:,,:,��ΧΙ) Ot �']"τ·t,•,J."J...
.....ι·tlJ.εt(.ιί)ψ:"J..t Π.ι'jλλέ; :iλ).1..γέ; X.'1..t :)πi.:ι
Ί_'JU"i τ.�λλέ;
γω'ηέ;
ι:ίπόψεων.
'.\λλi --:ό Οi.ι'jν π:ι,;ιχω:ιεt giσεt ε'iΙJ; γε'itΧl'jU tjΧfjΠ-':.,U. 'J ΟΠ�tr;ι; U.Πfj(ιϊί 'ii λεχ�Τ. Οτt Ε:ι ει π:.ι:ιχ.'1.,.9-():ιt
σ;ιθ.η. "Ετσt u.έσχ σ � Oi ::; χύ-:έ; τt;
ά.λ),1γέ; π:.έ1tεt νi ξέ:ιωμ� πι;,ιb;
rεΙ·ι� h -:iλtχ.h:: r 6 r;:,11..y•.1:t":'tΧ;;) σΧ�
π6:, Οπ1J".> χ.χ! χ,.-:-ε'J'�υ-ιιό•.J.::-θι:ι... Π �έ'
,ι
s,.,
'
,
τεt πι:ι..·γτ"J.. Ψ:ι. ειμ:ισ-:-ε cυπνtι;,t στΙJ
' ,
,
,
,
,
τ: π:ιοχειτχt ν':1.. γtν·,1 • �t π:ιοικ;..ι-;"1..ι
νi έ.=.ελtΊ".9-i1 • Π .ι'Jti εI'i"J..t 1 b1.σtz·r, "J..Λλχγ·,1 • η l'jΠOt"J.. π:ιοκειτ"J..ι 'J'1..
γ!·ΙΊj. -:όσ'J 11έ μ.ένχ. 3σ,:ι χχί σέ
;7:':Jtl)VO-;ιπ,;,-:ε i•ιθ:ι(ι)Π''J σ-:? Q?όμ'j.
Rε6:χίω;.
:iλλ ·η :χύτ·η π�έ, ,
' ' :χγ
'
τ.εt •ιχ vιν-ι1 �'J εJJω,τε:ιιχο τ,;ι Χ"J..-θε•16-: . .λέ•ι μ.1t(ιt1�'Uμε ·ιi ΟιUξωμε
τ·f,•1 i;ελ ;ι ό7·r1 -:"1.. στl'jύ; �·ιθ.:ιώ-πι:ιυ;.
?ί.·ι Οέν έΊ. ωu.ε -;ό 'Π'ιεUu."1.. τΎ); iΟελ
Crιtτ·r,τι:ι; μέσ"J.. μχ;. ){ε" ι:ι.έ; ��έ;
μι).;:, - v..ε γι;_ τή'i νέ1., πε1ί-,;,ΟΟ.
?,
,,
'
.... ,
t
,
πι:,.�,χ ε?/.ετ-χt Χ'J.t ot�7.. ονομr.ιτχ
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·fι

ο:;:ν:χ: � =χύ:ή :"f) νέχ έπ9zή�
ϊ.G'J :tV-XμoΊZ":Xt.
· λλ
_ι :χγή, Π?έϊ.ει ν:r. σημ:χi•ιη νέ(;7?όπ, ζωτ,:; χ:χ\ 'IS:X σχέση ϊJ.δ ολ-χ.
71 τ.:;χγμ:χ�:χ σ-:η ζωή.
'λλΗ
χύ-:-'η ·ί, '1έ1. σχέση όδν μπ??sί 'iX
εi'Ι:ιt ιτύμ;>ω'ΙΎί μδ :t; έγκ.:ι-:s1Jτ1ϊ
.λιότt, ot ίΟέε:;
μέ,ιε; t5i.z.; μχ;.
μχ; sΙ,,χι π:.�ι;ν -:ώ'i πε?tσ-:-i-σεων ,..
6:Χ.σει -:ώ'i bτ.Ιjfων !χι;ι�s μεγχλώ
σ'Ξ:. tl-r νiχ σγ_έσt; Π�έπεt ν1 ε°ίν7.t
τωΨ
:χ-:ωΊ.
?Χγμ
ϊ.
Ή ζωή πi,;-:-χ Ο·,,μ�ου(γϊί. έξε
λtσσz-::ι� xxt iνχπ-:-ύσσετ:ιt. rιt)στε,
ά
Ο σ(ι xxt •11 είνχ:
σ·,1 ..,_•χι·;τιχ;;
;:,Cμ�; . π:.έπε: νi μΥJν ξεχ'Jιiμε -:·ην
'Jπ&σ:χση τώ,1 Τ:?ΧΥμi
ii,·,1 ·.Sιv-Yj
-;ω•ι. Κ:χί aέ•ι είν:χι τi λόγι:χ π-:ιυ
εi'Ι"J..: σ·rμχν"':�Χ:ί. iλλ� χ1.,! "1..ύ-:ό τό
;τ.�ί'J'Ι 'Jπχι·ιfσσ�'i�"J..t τi λ6γι-χ.
'.\κ6μ·r, χ:χί ·i; σπfjυ3-.χ.ι6τΥ1 ; τΤj;0:ε·θ-,ι�U; iOεi,96τ·r,-:�; εΙχε κ'Χπ��ε
:i•.L,>tT6-r,;-·r-θϊί.
')'π.:;,�ξ:χ•ι ;., Sι�ω
Π'Jt. πι;,U !λεγ'Χν πώ: ή ':J.'.JtJ. bτ ;
εΤ'ι:ιt χi:ι Ύ'Ιω'1-:ό σέ Ολ�:J;. -:iχχ
�.τ.ο:χιηι.έ·ι?. ιιΑέλ,;1η.�, λ�ιτ.;ν
εγ1.'J- :iπ�ΧJU?:rJμό.
bji:-,."J..τ:ι 't
γ'ιώσει; .».
,'(}υ.ω;. -iΧC :1- ·η κ-χt
ι
Ρ" ,
,,
•
,
τωr1:ι οΛεπι:ιυμ� (ιτt ·r, '1..'JιJ ,:ιο7·r1 ;
εΙν:ιι .;1 μό,,·,1 λύσ:; σε Ολ,. -:i π�Ι'j
�λ-f1 μχ-;7.. τ'η; i,1{,t:,ωπ6ιι·,1 --:ι;. Δίνει
σ-:-·f,·ι ιΕ-::ιι:ι! :ι ε,ι-.χ. i'.X'J"J..Χ�T,('1- +1δι
Υ..; Χ"J..ί ;::ι-χ..κ�ιzό. Χω?1; 1.ύ-:ό'ι. ,9,i
\
'
..,.
••
'
'
,
Τ
ο:ιγ,.νωιrt; .,
Ί)7'J υ.�1 1χ.:ιι:ι·rrJ.1.ικ·η
κ:ιί πc-θ,�ν?ν •ιi είχχμε y,.,�η
ΟJ'.,γμ'Χ7tΧες Οι,χy'J:έ;. '.\)\λ� ·fι (1�
τχ.�ι'J.. ε-ιε-ι i?::ιuύεt μ.έ biσ·r, τ·iϊ'f
ε:.ετr11. .. Vι) τ;ν a�γμ.'1..τισμ6.

εί

1

fJε

-;·ην μ.υιτ7tΧ·η
"0Ί. �·�ε. :γυσιχχ.
ΟιΟ1..σχ.1.λf-.χ., -;Ί ;π'Jί"J.. πε�ιέyεt γνώ
σ�ι; με· 1-1 .γά).·,, :i.Ε.ί:χ. '.\λΗ. ·ί) .υ
στικ·'ι Οι0:ι1"χ.,χλf-:ι. Οέ,1 ιΙ'11.ι Bfbi.t'Jς ..
:m-;γ?1.μμίζε
'EJE.1.x�ι.,;uι-θ·r(τι'ι.ω;
I
τ�ι οτt
έλε s.�·,, :iν:χζ·ηη,ιτι:; ·6ι ς
«λ·r,θ-εί:χ; :iπ,:;,τε).ϊί τ·tι 'I θεu.ιλιώο·
6�σ·η τ';,:; Έτ,ηί1.;.
'ΙΙ :i.3.ελφό-

·η

ΙΛΙΣΟΣ
-τ·rι; εf·ηι ό σχr,πός, ά.λλά. οέν εΙ
·ψι.ι ευχο,λ,ο νά. εί'μ,:στε ά.οελφιχοί.
�
'
,
t
,
('\
,
''1.'1 ;;ωηrσετε εμεν,χ, οε•ι γνω?ι"ζω. μόψ) 1ψοσπχ-θω νά. έπ�τύχω
ά.πο
τ·η·ι ά.οελφ&rητ,:.
Ι{,:,ιέν:ις
·v-α, οέ•1 εf·�χ.ι άο.ελφιχός, οπως ό
• ' ,; ισ-;ό;. Έ!; αλλο,υ. είΨJ.! ούtΤΧΟ
·λο νά. μ·η·� εί'μχστε οογμ,χτιχ•οf.
Λύτό;, οδτ?; ό ηbπ-ος πού σχε
-:π-:-όμε-θ:ι μΠ'C•?εί '1'- εί•η,ι οο,γμ,,:τι-κό;. ΏστόΤο Έf•ι,χι ά.Ψirχ·η νά μη'Ι
εί'μ,ε-θ,:ι οο,γμχτιχοί, ά.λλ:1. τχπει•ιοι
"I.Xt έ?ευ•ιιωντες.
Τό '1:7. μΥ('Ι εί'με-θχ.
ο,:;γμχτικο1
Οέ\f σ·r.ι:J.ι�fν�ει Οτι ά.πG1;εz.όμ ε,θ..-=ι4 κά-
�ε ίοcχ. ·ii όΠ()!Χ μα; &?zεται. '1-,;&,_Jz�υ•1 α•ι-θ?ωΠΟι ΠΟU Π?G'6ά,λλουν
Όι&ι:f>���ς ίΟέzς. Ί\.ν11μέν•ου,ν μέ χ&.
�:: -:?Gπ? τΎ!'J i
, ύx�ιtf� ν;_ �ί:; π�·o
biλuυ'J. 1(11 έ&..ν τοl>:; ποϋμε, Οτt
·οέ') iπ-:.ι0ι:χ6 με-ι9� τt:; ίΟέε:; τους
:/JεωJ�ύμz.-θ,: ώ; οογμ:ιτικοί. "Ετσι,
, .... ,
\
,,
'
'
'
-,, ιοε:ι. π?υ εzου-•1 γι.,_ τοΊ μη οο,
,
r
ι
, ... ,
tl
γμχτισμ? εινχι ·η ιοε,:
ιιτι Π?ε·πε! νi ·Οεγώμε-θ� κά-θε ίΟέ� πioU
1 �-:-1ι π�ό:; Ε1μ&:;.
'.\λΗ ό έ.λεύ-θε?Ο; ν,ους εiν::ιι έ
,χs°ίνος πού έπφ.ένει στην ά.λ·ή-θει::ι.
, ι ,ό ν•οu;. π,ο,υ Ύ.? ειά.ζετ::ιι.
ύτο; ,εfν::ι
""'Οτ::ι•ι μιλ,ουμε γι:,, έλεύ,θ-εpο ν,ο,u,
με?ιχο\ ένινο•οu·ν το•/ αν•θ?ωΠΟ Π,ΟU
�έ,1 ly ει τίπcιr:ι. στο ν-οu του. ' λ
Αά., πως εf.,.αι αύτο ου,11::ιτόν; Π ά.,,_
τ,χ 6λέπει κ::ινιε1; ώ?t'σμέ•ι:ι. Π?ά.
ώ?ι
Ύμ::ιτα, πάιψτ::ι !;έ?ει χ::ινε1;
·
"Ο-πω; 6λέπει
-τrμέν::ι π?άγμ:ι.τ,::ι.
-χ::ιν,ε,Jς εψχ. οένηο, χ1τ:,, τόν ίδιο
�?όπο μπο?εί 'Ια δη τ·η,1 ά.λ·ή-θ,ει::ι.
. ύτb όΕ:'JΙ σημ,,_f,ιει Οτι ά :p ,.ιρεί
χ::ιν,ει; άπό
έλευ-θ.ε.?ία του '/OU.
.Διότι ό 'i'O'U; εχ.ει ουνατότητ,α νά.
έχ νέ(jυ, vά.
με οιαψο?ετιχό

-

1

('

·ε�

την

οη

οη

--rρόιπο.
ην Έται?ί:t. μ::ι; ύπά.?χουν αν
-θφωπ-οι 700,υ λένε οιrι -rό -πιο ση
..,_αντιχο εf,.::ιι vά. συνοέση
χανε1ς
'!rην -πpοη"(Ιu.έvη έπι στη,υ.-ονι•χ σχέ-

η
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,ψη

μ.έ τίς ά.?Ί.έ, της Θεοσο,φί::ις.
της
έ?γ,:σ1,::ι;
ΕΙ·ι::ιι μ.ιά. απc,φις
μ1..;,
όπfJf1.. &z. ει τή,, σπ-ουΟαιό-τ·η
τά. τ·ης. ' ΙΙ- έ.πιστ-ι�μο,,ιχ·η Π?οσέγ,
,
\
γισι; συνιστ:ι.τ::ιι χυ?ιως, στ·η'Ι παρ::ιτ-ίι?·rιστ1 τω•1 γεγονότων. Όμοίω;
ύπ&.?Ί.
, ει στ·η•Ι έπι στ·ημ·η ό σy:rdJ-'1.τι σμΟ:; γενικών ιο.εων,
-θεω?tών
κ χ! ύπ-Grθέσεων.
Π ι,9.,. ,,ω;, ό ί'Οι,
'
'
ο; ηοπος Π?Οσεγγισεω; μπο?εt Ία.
:ρ
γίv-rι στ·η Θεοσ�, ί,:.
'Η Θε-οσο:ρί::ι στί; ά?;ι.-χίες 'ΙνΟfzς ϊστ1.το- ύπε9άινω Ολω,,,
ώ;
γ'Ιωσι; του ε,:υτοu.
Κ::ιί έπίσης
Οτι μποtεί
κ1.νει;
ύ,πεστη?ίζετο
ν� γνω?fζ· άπ' εύ-θGf7.; {Ο χ ι 'Jά
σχέπτετχι
·ιά. ,.,�τχσ-θη).
οτι κ::ι.μμι:,, αλλη γν[;}σις οέv μ,πο'
,
ς,ει •ι
α:ιτιχ,:τ::ιστ·ησ·r1 τ-,1 ν γΊωσ:
του έ::ιυτ>?u.
ε j'_Ί), ολων τω'/ εί
Π ι-θ1•1ό•1
ΟW'I τις γνώσ�ι;, iλλ:1. οέν γ'Ιω?ί
ζεc; -πώ; έπ·r��εάζc.σ1..ι στ1; σχέσει;
σ()υ. ολη αύτ·η
γνώσις εΙν::ι.ι πι
-θ.-:r.•10'1 'Ια Ί.?ΥfσψΟΠΟ! 0η..θ,η Χ'1.ΧWζ,
Ό Κ?ισν::ιμ-οu?τι όμιλεί έπιστα
μέ,fω; για. τ·/),) 1..ύ.τ=>
- γνωσί1.., με τΟν
ε•η
τ�'I αλλο,1 t?6πο.
Ι{.,_,θ,ως
γνωρίζουμ,ε τον έ:ι.υ't"ό μ::ι;
( π·ηγ-χ·ίwu,με g.,_,9.ύ,τε?•'στον
έ::ιυτό
μ::ις) έμ;6ιχ.-θύν,ουμ.ε στο'/ έ::ιtΥτό μ::ι;,
πι-θ::ινότ·η; ν:1. είσέλ-θω
ύπά.�χει
με 6α.-θύτε?::ι μέσα. μ::ι;.

·iι

-

1

-

η

'

'

μc,,.;

-

'Ι:,,

·η

η

·η

Τ&rε. πι,θ,.χνώς, να φ,,Η:.σουμε σ'
t,
t
,
�
\
'
,
,
ε•ι::ι επιπεοο που να γνω�ισωμ,ε τι
εΤν1..ι ή ζωή. J{,.ι Ολε; τl; όuνατότ·ητε; πού
ι μέσα τ·ης.
ύ, πi?zου•
'
'
t
'
1'
'
... το χα.τω - κιχ.τω, ::ιυτο εi•tαi που
-θέλ,;υ� 1t?:tγμ:ι.τιχά. oi α'!'θ?ω1tοι.
Θέλου'Ι νά !;έ?ουν -ί Π?αγμα.τικά.
ιr-ημ::ι
, ί·�ει αύτη
ζωή. Κά-θε, α.λλη
γ•ι,ωσις εf•1αι &ευτε?εύcυσ
, α.
'Αλλά. έCLν
γνω?fσο-υμε ,rό,ι
έ�υ't"ό μ�ς
-θά. μπο,?,οGμ.ε
φ-θάισουμε
έπι-rυ-ι..ί:ι. - τ·ην
πλ-,,?ό-ητα.
πού χά.ιθε «ν,θρ.ώπιν<>
0•1 11 νοοζητα.

·η

οε"
οεν
-ηη

vα
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'Ε;:t-S :>μ ι:ιϋ,; Χi:-t ϊ.Ιjύ μ-;.-'J-?εi' νi
:iλλ:χ
Οδν
όΨ,μχσ-5τ, .,).-r,?ό:τ,;,
γvω?f�"j'J'i ;:ω; ,;7. -:ή'Ι 9".9icro�v.
Δt67t ..
ό 'J'jU:; τ.,;,ι� Οέ,, rιω� t�εc
π,;,λ).i. �λέπεt Oti?'j?ε; tοε.ε; τ:ν;U
εΤνχι έτ.·rι:jεχσ-μέ·ιs;.
Zωlj ιrr.�if
�εt ν;. εΙ:-ι- �t έvσ'->'Ιεfδτ1 :G;. �(x.l 0,χ·ι χ:,:η -ι; σ:,•ι�ιι:ιτ,σι; ι;ινχι σττ1Ί
χ-χ::άΧ7.".9:ι::.·ί-1 ;_,,ε'J τ.ε:ιt":Ι::.t�..ιώ•ι
σ-;χσ·η --:-·r1; .. ,:-οτε ·mx::,zεt η εμr:εt:,f-7.
τ:;,;
έλε�9-ε?fχ:;. J(,xl �ύτ-i,
�η� ΧΧ7iσ-:1σι;
-:Υ1 :; έλε:r-9-ε:ιfχ:; b
""'
\
\
'
,
Ο"Ί'iγει T.?tJc -:η'Ι ευ-::'),χt-:ι.. Kx1 τότε έχπτ,γχζ�ι ·ίj iγir.τ, στη•ι χχλύ' ,...
'
,
\
τεί-·r, χχι ιοχΊιχη .-r1; μ')�,ιη. σε
' , ,
\
'
μt?:. ει:rω-:ε::.ιχη εv'J::.1.ση -:ου r.::.χγμχ-:ιχι:ιϋ έi-Y:Jjϋ.
ΊΙ ),έξ·η Γιόγχχ..,. �πl)ίχ z�τΓ
σ,μ'Jτ.�tείτχι σtJΊ.ν,;_ μπι:ι; εί ν:ί εΤν-χι ε;:t-:-ευ=;η χυττ1 :; -:τ.: χχτχσ-;ιχσεω:;. Γι6γχ� abι στμ...�f,;ει ά.πλώ:;
ν-i κ�Sε-:-�t χχ•;εt:; μέ 7; νι.ε?i1t
•;% συ-yκενκiτω 'fι ,,;_ 'Σ.·11.r.·ιέ·,1
,
'
tt
,
,
�=--ω'tε-:Χ! ,,. ε•t6J.. χεΊ7?'J -:'jυ σω. χύ--:-'Χ. 'έ·ι_'J"J') -="Τι" i
μ.·1::-:ι:;. "n)-x
ζf-x τ'jυ:;. iλλi ;έ·ι εΤ•;-χι.Οzι Χ;'}
Οευ�ε�εt)'j"/71.. εΙ·ιχc f•Jευ σ·rιν-χσf� ,
'
α.:; Χ1.t fTΠl')UO'Xt�·r ι;,:;.
Γtόγχ1 ε1•11.ι +,· έπf-:ε:.>ξι, μιά:;
Χ-χτ1.σ-:irrεω:; στ·},ν ;-π,;ι[χ.ν -η Ολ·η
•
,
,,...
'
,
Jo-"
'
ct?μ�·n1. οι.·,,; -:·r1 :; υπχ.�c;εω:; α.ν1.\
\
,
,
τ.:υσσε-;1.ι με ψυσικο 7?0ΠJ'J.
ΤΙ ιi=,ιε ;Π'j!'j"'JΟ·;ι 'Π"Jτε τ;"i 'J1v.J!�"V
γ'Jω?ίζει:;. έjεUΨi:; x1.l �jfσχει:; τt
εΙ·ιχ! χ,Jτ; -=; ;π(ιτ'j"J έπc-8υμεt. 'Ε
ιά.·ι τ.-;ιϋ -9.έσετε εν� έjώ-:·r1μ1.. 'Jί ;_
π1.·1-=·ί-ισεt; τι:ιυ θά. εΙν�ι ίσως έ
σq,χλμένε;. JI ι-θ-χ,ιώς •1:χ π'ή -θέJ.ω
,,
- ...
'\'\
,
εΊχ 7':oτ·r,?t ι;ι,,-ιχτο Υ.?Χσι ·η χ1τι
Π'Ι.?�Ι)t'). Άλλ:χ αύτi που χά.θε
,
C
ι
1
ν
,
()
'7Ίν?ω�ινο ο•ι ε�ιν-�μ.εt εt'l,'--t 1.υ:·η
·η χχ-;1στ1σι; ττ1 ; ελευ-9-ε?t'Ι.ς, της
•
,
,ι
'
,
\
'
CιΠ'it-'I.; εzει τ·ην εσωτε1ιχη εμπειΨ
�ί-'Ι.. Κχί -8-έλει τh άν,9 ί- ώΠι J ον,
έιπι-θ υμεί τ·r,•ι ίχχνότητ1 Ίσ.
ι
r,υ?γ·ήσ·r1 ε·ιχ °ε?Υ'> ά.ςίχ;. Ό :ι.1..f).έ·ιχ; έπι•θ-υμεί μf1 -άπά.-,τησ·η στο
,

\

t

,

,

ι,

,

,

s..

t

t

-

Τ

,

\

t

,

-

,

η

\

\

ο·�

�:;ό;λ γ,μχ τ.-:,� 1 i•12.0ύs 7Χ1
.
�
'
ά:πΟ
γ�·,ιι:ι:; -;,;;υ %,ϊ;�zω?tσμ'jυ
Π?lσωϊ:Ι) r.'Jυ :iyxr.is:. Ε!τs $I'n'.
' -'
,
(\
,, λ'�η
-�χνχ-του
'%.7t(",zω�t�J.o; Αογφ
,
,
λλλαr
;"<ι> χχχτ,; σ"J>νsν•1,·r1σsω;.
--π!.. Sχ·;ώ; •ιi 'J;;i�zη :i1rοzω?tσμ?;
λ&γ<�> -:ου έγωΧΞ'l,�!Ο"μl)U.
:\"�:.ιfζι:,με
iτ.?zω,ιζ�J.1.σ:Χ:ΧΠ'Jt':iν λόγ<ι> ·Sχ·ιχ-:ι;:,, '.Αλλ:χ �
Π{Ιzω?tζόμε..9.χ.
μiλλιι:ιν &πΟ -:-ού;
γύ�ω μχ; λόγ<ι> :τ,; οιχη; μχ; έσω7Ξ?:Χ'Jj;
'7iσsω;.
νΈτσ! 0).�!
'
,
'
,
'
Ρ
π:;επεt 'J"L Ο?'jUμε 7".J'I τ?ΟΠ?
'ίΧ
tzι:ι'Jμε σziσει;
μέ :-oU:; :iν.fJ.�ώ
r.1;>.>:; μ' g,,-x Ομο??'J -:-;;όπο χ1.; �i
σ-:, x·j:-T,; τΎ'1
σuγγε'ιεί�; εΤ•1χι
Ο,J·11. -ό·1 ,,;_
-:ιχ·r, .;,.,:χ-ή.
VE7'1t ·η
-�;_ μi;
'
,
,
χχ-;χλά.Τ.?�σ;,ε�Τ1 _ -:r-;•J -:-�cιι'Π?
��'->με 1.ύ-:-� '7� "'.9, ε.μ ::ιtώόη Κ'J.; tx"'"
'
,:, .. ,
'
�·,,11�υσικι:χ. τ.�ιι:,.οΑτ�μχ.τχ . /!\.X.t, ν'J.., r
με μ!;_ ζω"η ·i-J &π-:.ιfχ ϊίν'1.t τ,;)·r1 =,έ.' '
\
' ' ' ,
ιr-rε;,·r., ;:ι,;ι ευ-:υχ·,1; χτ: τ·η μt"- με?'- στ·�,, :V.λ·r1 •
".\,; ?έ•J π�'Jσπχ-9-,..,ϋμε Π?ά.γμχ-:-t
:ο-;ε π1.ίζ��.J.ε
νχ χχνr.".>με χυ7ο.
μό'Ι,;, μέ ώ?tσμέ•ιε; !t;;εε;.
'Η χχ,χνό·φι; 3λω·ι 1ύτων εΙνχr
,
'
(�o·r1);-ε ο σ ιι:ι ?_t -χ.
·•r,, ΠfΧΧ";!Χη Θ
' .. 1
7" ι.�1.χ-:ι•χ.ο με.�':Jς τ'Τ1 ; Θε'jσ,..,c;Η
α;). I(x.t Οzι μ..6Ψz •;i τείνη κ1.·;εl:;, '
,
,
,
'
σε ωjtσμεΊ'Χ. επι:;,χνεtχχ.� 'Π?'1.Ύ�.L'Χ-:-ι:ιU;
ιτχ.. iλλi γι?- 'iα, f;,:.,·,ι'.9,·f1 !]'·η
i).λ--:,υ;.
Λί.r.·}1 εΙ•ι-1.t. έϊ.lσ·,1 ;, ·ί-ι <<Θεr;σ'J,
'
'
φι1 τ·r,; ΧΧ?Ι)ια.;» χχι μt'Ι. Π?,:χτιχ·η Π',U 'εy_ει aιχπισ-ω{ι.'ή.
i.
ύπ; z iπ"Jt� ϊ,ιvfjt,τ.
., Ί-Ι :ι.1.fΟι
'
,
,
εινχι το χε•ιτί-'> τωΊ συγχιν-ησεωΊ y
των χχλων Υ.Χι τω•ι Y.1//.W'I. 'Λλλσ.
με �).).-η °ε•l'WJt'I. εt•ιχι ;, 6υ,,%; ττι ;.
?i
'γ'Υ/_Τι ; χχι της συ·ιειίΗιrr.εως.
πει •1:χ χ1τ1λ7,6ι;,υμ.ε τr.,ύς πε1ιl)?Ι
σμ,;υ; τ,;υ ;_,ι-,9.?ωπί•ι,;υ •ι<)υ. 'Λλλi
ό νοϋ; ;έ,ι εΙνι1.ι σέ κ�λύτι?·ίι τ�υ.,
κ.,:τά..σησ·η μέ.σ1 μ1;.

ο�:

;
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'

,

t

,

,
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ΙΛΙΣΟΣ
Π 9 έ,;.ει να. lz ι:,υμε ε,17.. 'ι<ιU ά
έπισ-τ·r.μο•ιιχό, λογικό.
λη θι-tό,
' λΗ :Χ.ΚGμ'f\ καί τότε -θά εy·η
τ(J.υς πεοιο1ισμr.ύ;. Ό Χ?ιστό; εΙ
-πε: 'Εγώ είμαι
άλ·ή-θεια
όοό;,
και ή ζω·ή.
έλ
Εi-ιαι ό Χ? ιστός μέ'1α σου.
ιπ& ς τ'η ς Οό-ξ·η;, 01tω:; εΤπε ό 'Λ.πό
αυλος.
σ-οολ<J;
"Ετσι, μ' iiλλα λό-,ια,
άλ·ή-θεια,
ζωη g? ίσκο•ιτχι μέσα
·ί�' όδος καl
μας. 'Εμ εί;. π,=,έπει ,,,χ g::ι' οϋ�c:
.._
ι
\
Ρ
μεσα ι.ι.α;.
οοομ.ο. πr,υ ο?ισχ.εται
Κ-χ.ί -θ' άν:ιπ-:υrι:θη μπ,οστά μας,
3πω: ό κ:ι-θ-εl; π�οzωοεί.
"Ετσι, Θ;:οοο,φία εΙ•ιαι i .. b μια
πλ�υοιi, ι.ι,ιά έπιστηu.<J•ιικ·η λογικ·n.
' λλά. συγυόνω- είναι αύτο που
μποοούσ:ι,με 'Ι!Χ. ό•ι•?•J.ά,σ,ουu.ε ιιπ�ίση της ά.λ·r,,θεί:ι:». 'Εκεί•ι·η; τ'r1 c
ά.λ ηιθιsl7..:;, πσU si'ι�ι έ1tίσ·η:; όμιl)�
�[�-ι,.;
Φιά. " z.ει λεz θεί πω;
έν-τόc μας, οπωc σy:rι μ:ιτί1:ε-αι ςε
διπλώ,�ε-:ιι στί: οι:ι. ?0%,ικέ: κατ,:ι Π c'J'J�ε, :,π�
-στi σsις τ:;:. :; ϋ.λ·η:;.
�!Lφ?Οετικε; φάσεις.
Π �ωτ' :ιπ'
Ολ:ι, ,Jπά.=,zει () ένο��τικb; iνθjω
πος. "Επειτα ά'Ιαπτύσσει τ71•1 ίκα
-ιότ Μ η έκο·ηλώνει
τη'Ι ίκ:ι'Ιό 
,rητα ν-α. 6λέπ·η -α. ποάγματα . σε
-ποοοπτι,κη καl •ια. σκέφ-Ηαι λογι
, �υ-θία.
κιi. με �α,ολ
Κα.ί έπειδ-h
έκδηλώ•ιεται :ιπό
μέσα. τη;.
αί'σθησις για Π?ά'fu.α
W. εiν,αι οrω;
Μουσικ·ή,
'λ?
χιτεκτ<J>'Ιικ·ή.
Μ' &λλα λόγι'J., ολες αύτε; <ιί
είναι μέ.σα στο'Ι κάθε
αιίσθήσεις
&ινθ-pωπ,ο.. "' τσι, στις μελέτε; μας
πρέπει 'Ια. σχαλίζ<ιυμε. ολα αύτα.
,τα. πεδία.
'
να
Πρέπει να. ειμ:ιστε ίκα-ιοί
:χ,ο.υμε έμ'Π'ειρ�α -ης ζωης με ο
λ,οιυς αύτ,ου; -rους τ?ό1t<Jυς.
ύτο εi-ιαι, πράγμα.τι ή έμπει
p(α
6ά-θ-ος της ύσεώς μ1.ς.
" ν διαι6ά.σουμε.
τα. ώραcότερα

·η

·η

·η

π

·η

·η

�ο

-θα.

·η

·η

στο

·η

·η

-

'
'
.
χομμα.τι7φ
τη; )�'Jγv--;c.χ·ι�'1.ς,
(ιι�σQ�ήποιτε zώ�1;, ,Sιi. b�(J�ι�.ε έχεί τ(L
-αι.'1?ίσμ<:tτ"χ ·,η; οιαισ•.9·ή�εω;.
ψήνεια, λ�γιχ-ή. :χκ?ί6zια.
Κχι
συτι.?ό•ιω;, ,Η 6?,;,ίίμε
στοιz είχ:.
'
,
....
""
εικτιμησεω; οι:ι��?ετtκου εtΟ!)υ; ...
ιΤ? '
1
'
(Ί
Ρ
,.._
ι
"'-αι συγ-ι_�οΊω; ·.;,α Ο?�υμε ιοιοτ·ητε; ποU ά.Ψήχ,;υν
cr:·fj b>-χ-θύτε�·'l
φύσι μας.
νΕ:σι,
εfvxt i ? Χετh να. yνω9ίζ?υμ, τ·ηΊ ά);r,Jεια μέ το μυα
λό μας. Π ?έπει •ιά -;·η•ι γ'Ι(ι)?ίζου'
'
,,....
'
'f
με με το ιοtο μ.'Χ; 70 ει'J7.ι.
Τό λέω -,_ύτΟ "(t:X. 'Ji ιCιΞίξω πWς
ζω·η μπο?iί νά είναι μιά. οιαφο
?ετικ·η πε°ί?α γιά. τ;'Ι κ<:t-θένα μας.
Λύτη τ·η στιγμ·η r.ί ά•ιτιδ?ά.σει;
μα; εί•ιαι
' λλά.
έπι9α•1ει:ικέ;.
'
f
,
,...
'
�
μπο?ει να υπα?ςη μια οι:ι, Ο?ετιΚ?Ιση Π?ό; -οuς σ.Ψθ ? ώκη ά-ιταπό
'
,
,
ι
t
,
;τ<;υ; και -α π�1.γμα,α, ·η οποια;
,Η άποκαλύψ·η κάτι άπb την ό μοο
φι;, τη, ά.τομικό,·rιτό; τ-:Jυ:
Τό.
μυστ·ί�?ιο που ,ί·ι:ιι
έντό, μας.
' ντιΟ?vUμε Οχt μόνο") Π?ό; τήν
μ<J?φ
• ή. άλλά Π?Ος τ·rι·ι ζωή, πσυ
εf')�ι έΨ:0; τ'l}; μ.0;1'·'1;. 'Έτσι ύ,
'
,
f
ιο..
'
'
πα,?χει ·η ου•ιατοτ·'i; να Ψ•?"Ι) τη�
ζωην είς το •ιά Κ1.?ΠΟ Ο?ήσ-η.

-

οε,)

·η

Τ(Χ λέω 1ύτ;. γι:Χ. 'Ji Ο.sί�ω τt
εΤν'Χι -η Θεο•σο,φί1, πσιό; εΙν'Χι Ο
σκοπό� μ:ι:;, ο·ηλ. τί κά-ιουμε. Ό
κ,αθένας μας Π?έτ,ι νά ζήση τ·η
ζωή τ<Jυ μέ •ιο·φ.οσύΨη. "Οχι τε
λείως νά έπ·η?εiζ·η τ!; ίΟέs; τ<Jυ
�πιό ί ς ί,3έ,Ξ:; κ1.i τi 1.ίσ,θ�ήμ11.-�
των α.λλω'Ι.
Π?έπει να. ζ·ήση
·ι κ:iποιος
ι
'
'
'
1t9α.γμ1.τικα. με 'Ι,ο·φ.οσυΨη και συνειο -τyτά, Π?έΠει νά_ ζ·ήσ·r, μακρυιχ
ά.πό του; α.λλου;.
Λέτε κάτι κ1.ι
iγώ σ.'Ιτ-rα_ω αύτ·r� τη•ι ίδέα. Τότε
οε'Ι χ_ρη-σψ.<JΠ<>ιω
την •J<Οημοσύνη
ο�ν�ισμέ,;ε:; ίόέες.
μου.
Λύτη είναι
κατάιστασcς τω'Ι
πε9ιΟ"σο,τέ.?<.ι)ν μ�c; Οσο"ί άφορά τά
ζητήμα.τα της ζωης.

zω με

·η

ΙΛΙΣΟΣ
·.\λλ:i. -:; ϊ:?65λτtμχ. σ:>•ιfσ::ι::χι
,σχ{.τ.ό; ;,ι.-z;. '.\.λΗ ό χ-z•.9έν-z; �sι
.;.J Ο!χό ':"'j� Ο?Cμ? ,,;_ Gχδίζη. 1 cιί
0"'7';, ·ι7. ζ·fι σι:.:>με μ • ε•Jχ OtX?'J?E":"tXO
b xx.,)ivx; Οε01,1εύsτ�t 2.r.O τόv δ
r:-=,�;:ι;, 1[� iλ-,..-S!νΎj ,έξ:>�;i.Οχ. με
�'J-:-ό 7/j'J. Wa:-ε ,,i ΠΧ??�σι2.ζη τ'η
-;:�χ;:1.χ-:ιχ.ό:·,;-:χ. Wσ-;i νi ϊίμ�,.Sχ
θi'J-σ�yfx. Χχ72. 7b,; Οtχό τ"υ τρόεϊ:! 7'jU !"1'ZU?1:ιU ε?Χ?'J:>; -:τ1; "J..λ"f11:J. tΩ?tσμέν:ι Π?iγμ� τχ Ολοι
·S!fx;. ;rrτ,v ;:i.-'ι.. S.εt1 δz,;,μεν έπι
"':�z=-�- "Έ:1! μ!i -:έ-;-')ιχ 1τ.�φt; .. .9; �λέ;:��.J.ε μέ -bv ίο�() 7tiπ?. fΌΑοι
i;;λ; iv,..S�ω-;:ι;,.
-;,χ·ι'f, σ-:;•; χ.i,�:.
<:ι! xxi.λt-:-έz'JXt �λέ�υν -:bν ούρα
�Ξ·ι ΞΙ·;χt π':Ιό�λ..,,:J.χ i•ι;; 'ΙνΟι:ιϋ.
:16•1. -:η y'r, x-z\ .η ·.9iλ1σσ1 με τόν
�ι;,·yr1 �ι;,U. Γiλλ�:>. γι Ι�ινέζι:ι-;. 11ί;�,; ":"?6ΠJ. ·�\λJ.i ι!ίμ� 7Gύ; ζ η,rή
")Χ! ;::,6ii,γ1 !.I.X γt; xi...Sε iΨ·.9.�ώπιΙσ·r,; ν1 71 ζωγ?L?ίσ?υν. ό χ-�-θέν:ι.,
•ψr, •Jϊ:X:=.t tOtXtτ-Ξ:,x.
ωγ:ιΧι:,,fζεt Οιχ �?$τtχ1 άπb τ-ούι;
J(-z\ έ1·1 1'11Π7'JΖ·�τ, -� Θεr,σr,
αλλ-,'J;. νΕ-:σι χ-zί ·rι χ-zτ:�.νό,
'
• '
'
-r
,
yύσΤ,
c;,! Χ ,r-:·i-,·ι τ.:; Χ �.J. Χ"":'!Χ.;Ι 7"f,;
'Τ1 rη μ-z; sιν-zι χ-zτ 1υ,0•1 ,ον τ?ο.. �; 7.:'J'j"Ξi.χύστ. :·fjν νέχ γ:.ντ1 :i. χχ!
πr,. Π -iτ.ει •11 6γη :iπ; μέσ-� μ:ι.ς,
'
\
'
'
... ,
'f '
,
' ,,..
' '
'JX ?<ύσγ ,τ:·ι'Jτ1 ,χ.χι �-:t: r:;x),·r,ε;
·1;; -:·ηΊ ?Λ'Τ1 μ:χ; εμπει?!-Ζ χ-zι την
γε•;zε:. �ε·ι π:,επεt •;:ι. 'i'J!J.t�-'j:)lrl,Ξ
ε�ι:':;J'ΙΧ .
,
•
•,
'
""'
'
Ρ
,
ΟΧt'J!ΧΥι OtX?J:,x
{.ι7! 'JΠΧ:,ϊ Ξι 7,;1·,.
'Έ:-σι. Τ-?iπει \Ji γf\Jω�ε Π?ώ
με:-χ�; -:ώ•; τ.χλχtώ•ι χχ; :ώ·ι •;έ
-:χ R�όσι:;;:ιt μέσχ μχ; Π?!\J γίνου
ων. r,ϊ •Jiι:ιt εΙν:ιι σ-:-Τιi πι:ι:ιεf-χ 7(Jυ;
μz. ίκχνο� ν1 ?ι?iξωμε τ11 Θ�οσ<ι'ii γ;·J'J'J'J γi�'Jt. Β:ισιχ:Χ. ·ί-1 ;ϊύσ�;
ΈγW νομίςω
9fχ. σ:ι:ι;; &λλ��;.
��υ: εί·ι:ιι ίΟ!:ι. 'n γi�ι:ι; ι,y μπο:ιεί
0-:-t γι 2. 'ii εf'i:ιc κ "J.'iένχ; Θεόσ(),φος
,
,
' '
' ,
"'i;, "tf·J·r1 'Jέ.ι:ι; G:-·}1•1 χ:ι�;!i. 'Έ�σι
τ.:ιεr.�! 'J"J.' ε·J�tσχ�-:χι αε ��μ,:,νιrL
61.έτ;ι;,•->:J.ε Οτt εI'J'Xt -;, iλ-;ι':).ει:ι +1
μέ 7·r,·1 :iλ+/)ει-z. �έ·1 συνίστ1.τ:ι.ι
(,7.'J!:t μ7.'�?ει ν'Χ -Π?ι:ισελκυσ·r, οJ.ι;,υ;.
σ
:-; νi έzωμc: μιΧ έτιχέ-;,:χ, �τ�ην
.
J(-x! ;ι Γ-)e,ι;,σ'J•;:ιf:ι. ε1•J:ιι :ιύ:-·}1 -;1 '6
εI•Jxt τό νΧ �ι;,Uμε zω�ί; πι
�,jσf"J.
ί.-;,.. 9-ε!1. - π:ι?' ΟλΙ'Jν Οτι ε•J:ι. μι
"1:ι:ι.ίΟχ. Διt":ι. ;έ•J π�iπε: νά. ύπο
χ�6 -:·,,; μέ?Ιj; i•J7tλ1.μ,�:ι•J6με,.9-:ι.
Χ?t'Ιώμε{ι-χ, 07ι είμs{J.1 Χ:.tιτ-:ι:ι.ν,οί,
Είν:ιι σ:Χ·J 'J� bλέπι:ιuμε -:-h•J ο,j?:ι•1ό
Ίν;r;υίσ-;1.t. �:)τε Β(JυΟ-Οtστ�ί,
(ι:jτε
ι;.τ.ό ε•J:t μ!Χ?ό τ.:ι:ι')... εJ.�:ι'J μέσ'Χ iπό
:,, �f r,υσr,υλμ1·1r,ι. Ε\'μ-zιτ7. ά.πλω,
Δέv μπ,;:,c,υ-μ πμ 
μί-� c;,υ'λη·ή.
:i_,J,5'��>1tι•Jε; ,Jπ&_?ξεt;. ιγ•Πi (ϊ,. (JU�) έ
γμ:ι-:cχ7. ·J· �'i7tλ·r 1,;--Soϋ-r1,,ε τf εΤν:ιt
πτi χύ;,ιε; i ςι :ι.έ; στ·ίι,ι ϋπχ.?ξί μ2.ς.
ή Θεfjσ�?f:ι. Ήλέ1:.ι:ι:J:J.Ξ- έ:·J:ι μtΧ(b
'n ;ν,θ?ω1tο; ά.π�τελείτ"J.ι άπb έ
μi ? ι:ι; -:-·,.; ·.9-:ιμπi.
�π.έ;. 'Ομιλ-,ίί:1.ε πε;,ισσ6τε;,ο
Π72
ΈΧ·1 i•J-:-ι),·r1 y"'�'JΪ)με :ιύτ·Ι'1·1 τ·t'j·ι
τ'Υ
r.ε!!
1 ; ψurιΥ,; τ,ljU i·1,9.�ώπου. ΊΙ
ά.i.·ίί.9ειχ. ιtό�ε �λέπουμε Οτι ·i} Θε
ι}·η:η οέ·1 εΤ•ηι γέ•ιr,; ΊΤ Ψυϊ.ΊJ
<.ισ.ι:ι;ιfχ ϊί·1-χι μιi 6;;; ·Ε?εύ·;·,1 ; εzει έ-{;νιχό,ηr-z. Δέ·1 εχει φυλ·ή.
Κχ-;--χ,•1,;·,1 .,-εω; - χ-zί Άv-zχ-�λύψε
εzει r.ιυτε χ-χ.ί ,9.?·ησ-ι.εί:χι. Διότι
Δέ•1
ω;. Δέ·J εΙ·nι {J.έ.μ,: νi iπ.ι;,σ-τ�,(θί
,.�:ι:·ί,.ϋ:·,1 -;, c;,ύσι; τ-r1 ; ιΤν�ι ·η
.
1
1ουμε
..
έπ:ι•J:ιλ:ι��i
ν�
με
χ:ι!
ζ.ι:.ι·.>
-ει�·φχεi-z τ·η;. "Ετσι τό '1!>: ζr.ιίίμε
Τ; ,.9,έμ,. εΙ,12.ι 'Ιi Ο·rtμt�U?Jf1 σι:.ιυμε
έοω χ1-ω στ;v χ6σμ/� Qπω; ·ή ψυ-:-·,, οιχ·,, μ1.; ά·1τίλ·,,·.γτί χ-�ί χ1τ1.
'J6·,ι σ·,1 · �ίέ iλλ1 λόγt':Ι.. :ιύ-τό:; εΙν:ι.ι
ϊ:ίι ζεί έχε'ί πά•1ω. Λύτ;, εfν1.ι ό
; π�υ -;, ζωΊ'1 μπr;tϊί ν;, εΤο?½,ι;;, ν:i ζr.ιυμε στ; Φω;. jΚιχί
'!ι �?&r.r;
,
\
,
\
'
'
1
•
'
\
...
'J:ιt �Ύ1μt�t>(γtz-r1 σ-;·r,·ι Πf:ιγμ.:ιτιχ·rι
,.υ7,;; ει•ηι r.ι -:-Τ'eιπr.ι; 'Ι'Χ. γιψη γvω't'f1 ; ε'i'Mt'1...
στb �ύτό τό μ.i ? ο; τΊ',; Θwσι:ιφιχ'ηι;
ό
ΑιΥ:h; α.t�9-i,κ.ιμ"J.t O�c εΙv1.,
'Λ).-,r9εί-�;.
�
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Θεοσοφία καi (Ελληvικοv Πνεvμα
Ή δμι)..(α -τοϋ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΜΕ
'μεγάιλη χαpα και με δλη
μα την άiδελφική άγσττη σας ίmο

ς
δεχόμ,εθα σ<rας 'Αθήνας, πόλι άp
-χαία
ιμε ίστορία και π,ροϊστοιρία
,τνει,ματιική. Ή ,τ,pος ί.ιμας άγσττη
ιμας ί.ιπαγοpείιετα1 άπό τή 6αθειά
μας
πεπ-οίΙθη,σι της άιγάπτης για
κόJθε άνSpωrττο, άλλα άκόιμη και άπο
την άντίληψι δτι αίιτή άπει.ιθίινεται
-σε άδελφους άνθρώποuς που εχοw
'Τις ίδιες με ήμας πεποιθήσ<εις για
'1'T)V Παγιl<όσ1μια αfiιελφότηΤα το σε
'δαΌ'μΟ -της γ,ιώμης των άλλων καi
άναζήτηισι της άλήθειας χωρις
πρcl'<αταλήψεις. Θ�αι αίιτες σί άρ
χες της 'Εταιρίας ,μας. Της Θεοσο
ψιικης Έταιρί,ας.
ΕΤναι έ�<εΊνο ,τ,οu
,.όσο έπιγρcι;μιμα-τικα εΤπε αλιλοτε ό
σε6ασ,ός μας ΠpόεJδρος, δ άδελφος
Σρi Ράιμ: «Νους χωρ1ς ψραγμούς.
'Καρδία χω.ρiς σίινορ,σ::-

'Tryv

Ή άλή9εια ! Λέξι μαγιική, εΙΛνοια
μεγάιλη. ΕΤναι εκεινο πcιυ ήμπορεΊ
δ ά,Θρωπος να Ύ'Ι'ω.οίση άπτο τήv
,τ,ραγιμα-τιΙJ<ότφα. Ό ανθpωπος ! Ή
ύπέρσχη αίιτη μορφή του πλανήτη
μας που έκ1δη1λώνει vόησι, που δια
νοεΊται, που eχει σwείδησι,
που
·σχη.μα-τίζει γνωστικο
περιεχόμενο,
πctι έ.κδηλώνει συvαι:σθήματα, που
ήιμπορεΊ rνα γίνη ένάρε-τ,ος σννειδη
'Τά,
που δύναται να γίνη ή9ικος
σ-τiς έκiδηλώσεις του τη:,ος τους
λοuς άν9ρώrττοuς. Που ήμπορεΊ να
δώση άγάπη σε ικό1€ιε ον που δύ
ναται ν' άποοη δίrκαιος. »Εχει λc ι
rττόν με;γάλη άξία ή άνθρωπίνη ίmό
-στασις.
Ό άνθρωπος έpεuνc: την Φίισι,
"Τη μεγά1λη αύτή
πραγματι11<ότη τα,

ώ-

την απ,ειpη καi άτελεύτητη, με τα
μέσα που του παpέiχοuν οί δuνατσ=.
τητες της ,μοpφης του. Οί δυvατό
τητες αμως αύτες που δια1θέτει ό
αvθρωπος εΤvαι λίγες. εΤvαι πε
ριωρισ•μένες.
Διa1θέτει δ άνθρωrττος
τα αίσ1θητή,οια καi τήrν διανόησι. Με
τα μοοα &μως αίιτα μόνcιν τα ί.ιλι
κα τr,οάγματα -της Φύσεως ήμ'Π'Οpεϊ
να έρευνήση. Καi δ κάθε α,θρωπος
καi δ έπιισ'Τήμωιν. Ή έπιστηιμο111ιικη
εpεuνα, ίδίως τους τε:�λευταίοuς αί
ωνας, εδωσ'ε πολλες άιλή&ιες στον
άΙΛΒρωπο,
άλλα περιωρι,σ1μeνες μό
νον στα ύλι•κα πράγματα.
Ή άπειρος &μως Φύσις εχει δυο
όψεις, Τηιv έξωτερι1κ11, την ί.ιλι,κή, πού,
ι-..•αθώς ε'ίπαιμε, έρευνα ό άνθρωrττος,
και ,ήν έσωτε,ριική, -την πνευματική
5ψι, πc,u μό�σν οί έ1άρετοι κα1 σο
ψοi ήμrττόρΞJσαν να έρωνήσοuν.
''R
άγνό,ης τους τους έπέiτρεψε να λά
βουν γvώ:τεις, δηιλαιSή να μά.θοuv
λή,θ,ειες καi για την πέραν της αι,
Βρωπίνης crίσθήι�εως πραγμα-τιι<ότη
,α. Για κόιο-μοuς θείους.
Και τις
εύρύτερc:ς αίιτες άλή19ειες να τiς δώ
σουν καi σε ό!λλους, σε δσοuς ησαν
ένάρε-τ,οι καi δίι καιaι καi εΤχαν την
τrροδιάιΒεσι να τiς μάθονν. Να τις
δώσουν στις ωριιμες t!ιuχές.
Με αύτόν λοιπόν τόν τρόιπο τrροέ
κυψε άπο του ά.οχα;ίοuς ΧΡ?νοuς ή
_ς
,
Θ ε ο σ ο φ ι α, πcυ εΤναι η ΟΌφια
των θείων οντων. καθώς την Ε')('ει ό
ρί,σει καi ή σe6α1στή iδρύτρια της
Θεοισοφιικης Έτ,αιρίας Ε. Μrττλαδάτ
σκu
Τiς 6αθίιτε�ρες αύτες άλήθειες, τiς
πνωματικες άιλήθειες, ήμπορεΊ ό χω
ρiς καικίες,
πάθη καi προλήψεις,
ά<γνος έρεuινητης ινα •μελε,ήση
ιάνατρέξη στ1ς άι:,χαΊες έσωτερι11<ες
παραδόσεις, ικάθε χώρας κα1 r,πο-
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χης. Οί πσραδοο-εις αίιτες δίδοι,ν
-γνώσεις άπο τηι θεοσοψία -γνώσεις
ψιλοσο:pικές Π{:ΙλύΤΙ'μες για μια ώ
ριμη ιμιχή. Δίδοw όμως άκόμη κ:χi
άλλες γνώσεις οαθύτε-ρες της θ,;:ο
σοψίας, που οί <Υ!)χαίοι σΟφΟi τiς
μετέ&.χταν μέ άλληγοοίες καi σύ!-' 
οcλα. Γιατί, καθώς ελεγαν,
ffiώ
στήν άpχαία 'Ελλάδα, οί Πυθαγόρει
οι: «οίί τα πάντα τοίς πασι ρητά».

Τα μέλη της Θεοσοψικης 'Εταιρ ί
ας σύμψω,α μέ τiς άρχές της 'Εται
ρίας μας, ήμπορουν_ χωρις κανένα
πφιορισιμό, να άνατpέχοuν στις άp
χαίΈ:ς αύτές έχ,ωτερικές παραδόσεις
,<αι)ε χώρας, για να μάθοvν 6αθύτε
ρες ά:λr,9ειες, για να εϋροu., 6ο.θvτε
ρες γ,ώσεις πνευιματικές
νΕτσι έδώ στας 'Ν)ή�ς λειτcυp
γεί καi μία θε.α.τοψική Στοα πού
φέρει τό άνομα «'Αθηνα», το τιμη
τ�κο αύτο όνομα της άρχαίας Θεας
της Σοψίας. Τα μέλη της •Στοας
α_ύτης εχcvν σαν εpγο, γ,ενικως μεν
την σπουδή τοC, cφχαίcu ΈλληνιιωC,
τιιεuμlατος, εJiιδικώς δε τή μελέτη
-;riiς ά,ρχ�ίας Έλληνικης σαρίας, της
Ελληνικης θεοσοφίας. Μέσα 6έ(Jαια
στα πλαίσια της Θεοσοψικης 'Εται
ρίας r:-.ι 'Ελλάδι.
Σαν VΕιλληvες που είμε8α, μας
προσείλκυσε το άρχαίο
Έ:ιλληινικο
στνει.ιμα. ΤοCιτο μας σv�ινεί.
Καί
11-1ας φρι� με χαρα στή μελέτη της
Έλληνικης θεοσοψίας,
της κοσμο
θεωρίας της καί της τινωματαδοξί
ας της.

ι.

Το άρχαίο πνει)μα της πατρίδος
μας εΤχε κοΘώς εΤναι γνωστό, πολ
λές ΘJ<δη,λώσεις. Θα άVαφέ,ρωιμε τίς
κvριώτερες.
άπο τryν ψιλοσc,
ν Ας άρ')(ίσοvμε
φία. Τή,, 'Ελληνική φιΜΟΌψία έδί
δαξαν οί άρχαίοι vΕλληνε,ς φιλόσο
φοι_ 'Απο τους ψιλοσόψοuς αύτους
ο1
-m:λλοί, δτrως οί ΠιJθο:yόρειοι,
Όρψιικοί, οί Προσωκρατιοωι σχε
δόν δλοι καi άρκετο1 άπο τους :Στc.r
ίιωύς κα1 τους Νεσrτ.λο:rωνιιιωυς διε-

τύπωσαν ψιλcb-οψικες ίδέ.Ες έσι.περι
κές για τήν κοσμογοvία_ τiς λει
τουργίες της <Ι>ίι.=ως, την •!AJ){T., -τον
ώ,0ρωπ-ο καi τους Θ:::ούς 'Ιδέες θεο
σοφικες κατα τr,ιν προΘλeυσι.
Έλ
ν Αλλη έοcδήλωσι του άρχαίοu
ληνικcύ τινεύμα-τος ήσαν οί άρχες
τής άρετης, της ήθι0<ης, οί σχέσεις
του ά-τάμοu προς τηι Πολιτεία
Με άντιπτρασωπεuτιιωυς τύπcυς τό�
Πλάτωνα καi τοιν Σω.'<9ά-τη.
Ή τέ>χνη πάλι, που τόσο ήκμασε
στήν 'Ελληνιοcη άpχαιότητα, άπcτε
ιλϊi αλιλη όf.ιόιλογη έ,<δήλr..vι τοu
Ή
άρχαίοu 'ΕλληνικοCι m·Ξίιματος.
ιiτο
τέχνη της αρχαίας 'Ελλάδος
στις διάφορες
πaλυ έ.πτηρεασtμέ;η
την
πο
ης
ά
μcρφές τ
έσω τΕ:f>Ι'Κη πα
ρόlδοσι της άlριχ.αίας λα-φείας. Θα
,ψέ,ροι,,με σαν πσρά!δ;;ιγ:μα στην ά,ρ
χιτ&τονική τον Πcφ9;;rνώl.<α, σ-τη -yίλu
πτι,<ή τον 'Ερμη του Πραξιτέλη καί
σ-rο θοο:τρ_ο το άοιχαίο δ,;,&μα, ποίι
εΤχε τα παθήματα τοίi
άρχή
ύπόθεσι δηλαδη έσωτε
Δισ,ύσοu,
ρικης μcιpφης.
Ή στπουδαιότερη δμως έlκ, δήλωσι
τοΟ άρχαίοu ΈΞΙλληνικοCι πνε�ιμα'τος
ή σρχαία Έλληνι«ή σο:ρία τών
Ναών Ι(αι τών 'Ιερών. Μια 6αθύτε
ρη σοψία •μια πολu 6αθεια θεοσο
φία. Ή μι:;:ιλέ'τη δε -της 6αtθύτφη.ς
αντης Έλιληνικης Θ;;οσcψίας, καΘώι;
εϊπα1με, ύπη9ξε ενα άπο τα κίιρια
ί.ργα της Στοας -..<Άθηνα�.

ι.:.α.

.;ου

r,ro

εΤναι
Ή θεοσοφία δμως αίιτη
διατ vπωμr:-.ιη σuμ6cιλικά, με άλλη
γορίες, ,με ε!'Ι<όνες με μίι9οuς UΟλα
αύτα άτιrοτελοίη την Έλληνι«ή Μu
Οολοyία.
Μa.ετουμε λc ιπον στη Στοά μας
με ά"γάιπη καί -τον '!Τ'ολύτι-μο αυτό θη
σαuρο πού λέ�γεται Έλλιηινιική ΜuθοΜέ σύσ-τη μα κα1 ιμε περίλσyία.
Και τοCιτο γιατ1 ή -πείρα
σι<€ψι.
μας εχει 6ιδάξει δτι οί mρωταρχι
κοι μt/θοι ποο σvνέθrοαν ο1 σοψο1
τών άρχαίων 'Ιερών, γιά να κρvπτο
γραφήσοuν τίς α{ώνιες κυJ ΠQi\ΙQΥ
θιχ:mwες ίΤ'\ΙWμα-τικες ά:λήθειες,
χοvν πάSει πολλές άλλοιώ�ις καl

ε

•
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προσ,θ,Ίκες βέβη.λiες κατά τούς κα
τ άττιν χρόνους. Έπίισης •και μίΊθc,ι
δλόκληροι εxouv συ,'Ι'ε.θεϊ κατά τούς
νεώτερους χρόνους πού καμιμία. δeν
έχc.uν σχέσι με τούς γνησίοuς άρχι
κούς μvθοuς.
Μεryάλη λοι'ΠΟV τφοσοχη χρειάζε
γιά το ξεκα.θάlρισ.μα των μύ
ται
θων καί το ξειχώρισιμα του γνησίου
άρχιοωυ στοιχείου απο το vεώrrερο
στοιχ,εΊο πcv το ε )(1ει νοβεvσει.

'Αιττο τίς μειλέτες μας που εχοu
μ,ε κάιμ,ει έπάινω στο ζήτημα της
'Ελληνιικης Μι.ι&Jιλογίας βγαίνΙΞι ά
βίαστα το σι,ιμ'Πέ�ρασμα ότι οί ά;ρ
χαίΌι μυθοι οίίτε ά'πο πρCJΤοyόνοuς
άΙΛθρc.'mους εχc�ν σwτΕΙθεΊ. οίίτε το
περιεJ)(όμενό τους σημαίνει ,rράγιμα
τα ασήμαnrτα, 15ιπως τr.χ. τά μετεω
ρολογικά ψαινόιμεινα,
καθώς vοιμί
ζοιΝ μφικοί. Γιατ1 τά φαιvόμ
, ενα
αvτά eά μ
, ποροίχrαν vά έικψρασθοίιν
χωρίς τίς άιλιληγορίες των μίιθωv.
Οί γενεαλογίες της θwς Άψρο-

δίτης η οί μεταιμοpψώσεις τοίι Διο
νύσου, γιά νά τrεριοριστοίιμιε σ' αύ
τά τά δύο τrα,ι>α!SΙ;:ίιyιμαtrα. εΤΙ\ΙQι άλ
ληγορίεις πού κ.pύβοuν 6α'θειες'-ε\Λ\.'Cι
ες τrνwμαιτιικες της Έλλη,vικης Θεοσοφίας, οί δποΊες άναψέρο,νται σε:
ζητήιματα ύψηλά της
έσωτεριι<ης
γvώσ�εως γιά την τύχη του έξt:Ιλισσο
μένοu
άγνcu άν'θ,pω-τrίνοu Π'\ο\Εύμα
τος και την οτ,,ο\δο αύτοίι σε θείους
κοομοuς. Σε κάσιμοuς που τους κu
βφνα ή άΎάιπη, ή έλωθ,ε,ρία καί ή
δ:ικαιοσύνη. Ό'Πcu βασιλι�ύει ή εί
ρήνη, ή χαρά και ή είιδαιμονία.

Αίrrες εΤναι, άγcιτrηιτές μας ά:δελ
φαί κιαι άιδ'ελψοί, οί άσχοιλίες μιας
όιδ.ΞΙΛιφvκης σας Θ;:οσr\φιικης
Στοας
στας Άθήvας, που ΘΙ<ρινα σικάττι μο
νά σας τις γνωρίσω, άψου μας έικά
μdrε τη τιιμη νά έπισ•κe, φ19η.ιτε τη
Χώρα μας, στήν Ο'ΠC1ία (Χ'ΠΟ τους
τrολύ τrαιληούς ικωρους έλατ,ρεύτηκε,
σάν θεά, ιή ί·δέα της έλεu9ερίας,

(Η προς τα εσω στροφη
'Η δμιλία FΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
νΑ,.,, κανείς
εχει έμβαιθύνει
στή
λέξη <<Θεοσοψία» και
εχει vοιω
σει το ττpαγιματ
, ιικ ό της νόημα, θά
άνα;κcιλύψη, οτι ή λέξη <<'Εταιρία»
η'εΙpΙοpίζει και τrοJλλες φΟpες δογμα
τίζει αύτο που δεν ιμ'ΠCIΡΕΊ άtττο τή.ν
φύση 'l'OU νά μtτrη
πεpιοpισ:μούς
και δόy,μα-rα.
νΑν
κα�νείς λοι'!ΤΟV 6λέπει
ετσι
τά ττ:ράry,μαιτα, αίσ1θάνεται τrραγμα
καί άνήικει
τικη χαρά, οταν,
μια Έται,ρία κ.α ί πειθσρχεΊ στους
κανονισμούς της_ αίσθάνεται
πώς
ή όργάνωση δεv τον δεσιμεύει, οίίτε
τον ίιπαχρεώvει ν' άκολουθη ώρισ1μέ
ν0, τράπο σο<έψεως.
Τοuvαvτίον εχει άψίσει πλήρη έ:
λευ&ρία στά ,μέV\η,
άτrοραίτητη
π,ροίίπόlθεση,
γιά μιά πραγματικη
ι<αι είλι,κ,ριινη ερευνα.

α:ν

σε

α:ν

σε

Μτrορω λοιιπον με χαρά νά πω οτι
στο 'Ελληvικο τιμηιμα της Θεοσclφι
κης 'Ετιαιρίας, με την πλατειά άντί
.
ληψη πού διαJκpίvει τήν ήγεσία της,
τά μ-έ.λη έιpγάζονται μέσα σ' ενα
άτrο
·θeρμο άι&ελιψι,κο περιοάλλον,
λύτως όμως ο\είιθ.ε,ρα καί ό�Sέσμ.:::u
τα στον τρόπο της ερευνσς. Καί
αύτο κατά τηrν γνώμην μας
εΤναι
πc)λυ ση,μαmιικό, γιατί εpευνα με
πφιΟp)σ)μΟU.ς και προ,κα8ωρ1Ω1μέvη·
σ�κέψη δεν εΤναι καθόλου ε,ρεuνα.
'1Εχιαμε την πεποίθηση πώς
ή
προς τά εσω στ,ροψή εΤναι άπαραί
τητη,
θέiλοuμε vό: δροίιμε καί νά
σvμ'Jt1ε'Ριφεpώμ€Ιθα
πραγματιικό:
άτομα. Χωρίς τήν γνώση -rοίι έαυ
τcυ μας, οιλες ο! δι!δam<αλίες τrα
ρα�μένοvν άπλες έ:-ξωτερι'Κες τrλη,ρο
φοριαικες γνώσεις.

α:ν

σα:ν
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(Η όρθη λειτοvρyία
.....,

τηs Θεοσοφικηs (Εταιρίας
. .
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Πασα θρησκεία ε ναι μία όδος προς τον Θεόν. Τα διάψορα θρη
cτκευτικά δόγματα, αί διάψοοοι θρησκευτικαi όμολογίαι, εΤναι διά.φοροι δρόμοι προς τον 'Ένα Θεόν.
Ν. λ ο ύ 6 α ρ ι ς
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στίς σuνε
ή πηγαι.rετε
δpια::τεις ii αpγοπορητε

Θεωρητε καθήκον την τα<τι
κ η φοιτησι και την ακρίβεια

2

Όταν μετεχετε των σuvε
κατηγορειτε τους
δρια·::τεωv
άί: ωματοuχοuς καί τ' άλλα
με η

2 • Α οι αξιωματούχοι πέφτουν
να
πpcχτπαθητε
σε λο:9η,
τους βοηθάτε με σuμιτταθεια

3

Μην Sεχε::τθε άξιωματα εΤ
ναι πιό εύ:<0λη ή κριτικη,
παοα η δ1μιοι,ργικη έργασια

4

Γ«ριvιαζετε, άv δεν σάς 6α
λουv σε ·καποια έπιΤρΟ'Πή αν
σάς 6αλοuv αποuσιαζετε

5 • Αν ζη,ησοιιv τη γνωμη σας
σο6αρο θέ>μα,
για κσποιο
μη λετε τιποτε Άλλtχ. μετα
τη συνεδριαση νά λετε δuvα
τα τι θα επι:>επε να γιvη

ιi

6

Μη σ11<οτιζεστε να άποκτή
σοuν οί σuvεδοιάσει ς ενδια
ψέ;:,οv· αφη::ττε τον προΕJδρο
να σr:Ι'<ω::τη το 6αοος

7

Σvμφωvητε με τα .λεγομενα
και
r<ατα την σιινεδι:>ιασιν
διαψωvητε με όλα ε,κτος της
συνεδριCΙίΟ'εως

8

Λα6ετε απο την όργαvωσή
σας πάν ο,τι μπορεί νά σάς
ιδω::τη άλλα μην δώσετε τιποτε έσεiς.

9 Δέχεσθε την συνεργασία αλλωv μελών, αλλα un συνεpγαζ�ε σεiς με αλλοuς
1Ο

'ΌτΟΝ χατι δέv πάει καλά,
ριχνετε την είι9ίινη στοίις άξιωματοίιχοuς

3 Να εΤσθε πάντα ετοιμοι προς
άvαλη.ι,ιv εύθuvώv καί v' α
ποδιδετε τον καλuτερο εαυ
το σας
4 Δινετε προτιμηση σε άλλους,
• Av
καλuτεροuς απο σάς
σάς έr.<λεξοuv 6αλετε όλα τα
δuvατα σας
5

Δίνετε την ειλικpιvη και ά
νεπηρεαστη γvωμη σας, δι
χως ψο6ο η είίvοια, άλλα με
ηπιο κ εuγενιι<ο τοvο

6 Προσπα9ητε να γιvωvται πιο
έv5ιαψέροuσες οι σuνεδρια
σεις; με την έποιχοδομητικη
6οηθεια σας.
7

• Απαξ συμφωνήσετε κατο
πιv π,ληρους έξετCΙίΟ'εως, μηv
αλλαζετε γνωμη χωρις 6σσι
μοι,ς ογους

8

Καλλιεργητε το πvείιμα της
προσψοράς στήv όργαvωση,
παρα της ωφελειας άπο αίι
τήv

9

Αν δεν μπορητε vά άναλά6ετε σrίς έpγασια, τοίιλαχιστον συνεργ�ητε με τους
aλλοuς

1 Ο Θεωρητε τόν έαuτό σας σαν
έvαv άπο αίιτοίις και σuμμεpιζεσθε την άποτuχια των

1

ι�'V'\-"',V\Λ,VV\11,'\1\Α.ι"-"ιΛ.ο'V<ιΛ.Λ-'\ΛΛJ'\-".Λ IV\/l,'VW\.�
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Η ΔΙΑΜΑΧΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Γελοιογραφία τού άγγλικοϋ περιοδικού Π ο ύ κ (ετος 1884) ι:μψανί
ζουσα τον Πάπαν και τον Τεκτονα συγκρουομένοuc, μέ την έπε�ήγη
σιν: «Πολύς σαματάς, άλλα οuδεις ποτέ τραυματίζεται»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
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�χι�ι:ι:.,:χ'Χf. Είς Οlλι:ις, bέ.bi1.•tt1.,
-τ�!Χ,:;
1..ώ?χ:; ιΧ•,.t εC:; -&λJ1..:; τι ά.:; �1v1t1 Vω"Jf.1.:;

.... '
-:
,
' �'
ΟεΊ ειν:χιι
,σ,υνι-;,ο-,Ν,σ�μ,vιη, χ,�ι ΟεΊ
<r:>μ.u:ιο�ζ .. ι ή «ίΟΙειοiλιο,γιοι.η)) μέ τ·η'Ι
·«:,λιχ·rι'I)) άη&..π·τυξιιν ΧΙΧ< ,χιmά. tΧι�
νfη,1 ·ή ΠΙ?ώτη 'Π'ψουισι ιχζιε( ιχ�-81.r
-στέ ;;,η�στ'/ ε'�Χ''Ιϊι τη; Οlε,υ,rέ,?,α;. Είς

τΥ1 ν Έλλ1a,::.. ομιω;
. ' -:

·η

,χ:ιι-θ\JΙ(Ι1tέ?·rισ1ιι;
, ,,
'

χ.υι:η it ,,,11i "t'f,�:ι:μι:t1κ1τιtικ Ί1, ο-πιωι:; CXJΠI0•0.Ξ1t1Χ 'Jύ:oυ 1J

π

ώ�ιtι<ru.έινιΧΙt

( Πι�ό :; τι� 1t'ί3'ω).

'

((��χ�l»

ΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1t,?00tφ1ιΤον τη;
,ΧJ'J.τ,11crτ1:χισ1εω; ,:ι.ύτ'η ι; ά.111οιτ .,λ.ί

't"o

ΙΛΙΣΟΣ

102

&άbτ�μ:χ. ώ?(Jσμ&','ω'Υ αsu-θυr,τ,ωv
«-χ.?'-ιστ,ιn.ι·ι,.ι'1.ών έ vτύπtων» έrνrx"mlfJt11
Ά'!Πα�ΙΧ.tr//!Χης
� 'Ελλϊzν!α-ή;
'Θ.�, ία.ς, ή b=n μιm &,m.:�
.prJ'I -θ-1 Ια ξ 1:γ,ά.γη τοv έ τηm,οη rm•1tw.J..'Tf'(O'I ε 7L'WJ'V τη; Οι!� 'ro'I ά.γ,ω
� .έιm!?άποο VOOIOO. Οί
,γ,σ, .χ�:ι,i
ιχ.tη!α ια.ύw: έ,πiλ:�-φw-1 τώ
ση ·η Ε. .Ε. ιιί�Μ-η οο�ί αι;οι7.�ειι�αι {,,ό Φ�ι �1.�.JJOtύzωv
τbυ ε\Χ M!q.JJ?<ϋ ιχnJ. � ή έ
-ιtcrτtM -rou �:χι-,ιν;,υ -.,.J-ιεί ύιπσ τi-ιv
'Π1?'CI• ?'1 = -roJu , ?'-Χ .tmιcnxbmo•J' ά.
�·r,�υr-�-ι ?Ο; �v ( -άwλ� Χ�
,ι;?(ό; wιι Β�11λέι7., -όtι 'ΠΙ?ιω-θ-υιπιοΙJι?
γ/fι ιχι:χ.ί wι � γc,1 Π ι?'Orl'O-t ;)
'τ'ΤjλιΞfΎΙ?�. οι,σ. '!'ΟΙυ ό-m:Αιοο ,�ςιι
ΙQϋv : •1-1 -W:tJ?ΟΟ!-πηθ."η ιό ' ?Ζ•tιεtπ.ίισwο.
'7!11); της ιπi",,ιοι.61�· 'V!L 01:�ιφω-ί-σ-η
"t'W; ά.?c_ι)Q�)ΟΟ .χ::χ.1 -_όv ωiλ.Τ('Ι'1λΧ�Ι
λ7Χι•Ι ιm.ι,ιί τ"Τfς ιι.:ι.m.ύλ.ωι. ιal?ώισ-rι;
άι-tτ1z��,>ιr,("7'iς ό,;ιγιwώισ1.ιω,1 •tΙί;)'Ι'

�

,

μι:χ,σ,οιv.ω,-1 ))

( t

ιη

=•π,
,

ι

,.. ,
'Ο I

,

,

ν
α.�α."Νι)ι...

��/. ι,νν '{�,uloiε ι'.Jv. 'Χ :ι τιε'υ..9-ύι-11ε�
At/'η!ιYJ:tJ?W,'i'tιX1')'1
'τ!"ΙJ 'Ι 'Ί!))J)Jφι Χ,'Ι')'Ι
�&Φ',1'11'1."1) ' ,χtχ,ι 'Ι!Ι. οι.ε-ξαrι.'9-'iΊ ό ε
·,-ι:ι•ι,,.; bιπ,ό ,ά.&�()).i 1()1\) 1έΠ!1 ,?'()itης.
Ε}ί; • r.;arJ_"OOl!tl -d?ϋ � ! g�mν.>; 1'1,l)
't\00 &ιrοrοσι.. .χ•:ιi ·i-,iJJ• ?1-ησίι:ι: έ Tf.J;:.
·�,. ή &πr;�-α, εφ-θι:ιJσ;ε έ:ι.'?ι -τv;υ ,σ,-η
�J.,,υ ιn -.,αrι.-θη ι�tσ1ω.; (Ι>'Jv. ϊJι>ι
<rτι:ιν1;,,.ιώ'i:ιτ:ι) ύ.πέι? τοϋ μ-ποί.iι-.<ιοrτ
"tl��.ι'σt..νντ��; 'ΟΟυ S?'f\O'υ -της Ε. .Ε ...
Ά,n�. ιχι:ιl. ι7'JΟν.1 ψυrέ
� ,έ,χ.τ�άια!..ω; ίm'iix.rι ·η �ιτί-½-:ι
(Ι!tς -r,i;yι ζ�v -τ% 10ί-σ,τ�εω; 'Π>έ
�σι τ?v
υ')"ΟΟΟ"'ΜΙΥ, οτ,:ιι,.ι, έ γrιώ
'Ο'θrrι .1m ·έιm�t,,1-qι::ι 'V ά. οσtΥγιχv,:r;θ η ,J.;
.συrι�ιοιν
'tlα.; 'A-θ-·rrta, &�ε-θιν έ ς
τωη 't'\<ΙΥ.'τόνω,1. 'Εχ,ι� ·fι-θ,·φωι
W'iiε i ιθν-,rηαt.<ιε11Χ1w.-α. �τ-εί-,,
έζτ,τ,·ή-θ-·η ·η ιάmα;γόι;�ιωστι:; τιο-ϋ ιιύά.,ι-τt!'1\Υ',ιόι')J,;ιυ, -π1�m&�σ,-1r,:10-u,
,,..
t
'
ϊf...ιtiσ'!Ι!�Ι<Ι·ΧΙ?υ, ια.•/'τ\!ιΧΥJf!''<ιΥ'Ιιαιοο ,y��ι
«-πφο ς άιπιι>
άmιειθ-,ιrιΥ.ιί, 11
φ υγ-,fΙ 4 · x'tl:tlfωv1>,
έφ�ύ,θ.·η
-π ?,(Jσ'ω,π ι.χ ή .έπ2f,9ιειmt-ς ιXm"t'cr. WU Οt
ιειυ,θ,υ,Jτιr.JU ,θφ-. :ιJ�utJ..άrrωv �u
ύ
'ΠΙΟt)Υ,,Ύ'Υ- ΟU Πιu6ιεί� (-τwχmιχιού- Χ'1.
-"θ.Ύ'fΥ·ηv..- 'tlη, "οοιλΙΟ-γιαης »t:ο-λης

Ν-�ωι,,rοιυ

:w 'A�rrvw,) ώ;.
. °'?'ι9-ο&ιξίαι;» οιό �
o-t1: ό mι� �;
εyν,ωμ:ι-t'· ""'
Ο' Ι είvι:ιι -θ.:ιτιcΙΧ lι:χ, αt:ι.ι ε'/17,; tκ.UKs""'�
Αιευ,τη� ( της • 'ιώσ�εω;
,s�; τ-ην
Sf/
χι:ιi ί1.'!Ι?()ο;) ιΧ/1.'t
Β,,,r.)),;' ι ,�_; ώτηc1!ν ·'; -«ιν •JΙιαιr..1γ
� .λ1ιχι:ιι'!JΙΟ"Wη; ζτ,trιω\Ι ινό. 10λ Tf?t<J� ,sί; "Ελ?Tfθ-'ή <ΙΦ! • , '
Αηvι:ι,- ο��ιχο:ιJσ't'ά.; ιν :ι ,:iι-ιήωοιυtι ,ιi �αιΞJθ.-11,ηοι.ά.; ό.,,Ι'('1.'Ιώ.σ!SΙΙ,ς 1 ιαπω;- �
'f;.;χτ�'.Χ;'Ι "l'oJ?U!JIX»,
.lεl/ ,ε�:ι,ι 't'Ιi.χ•τ,ωη οιι,.,1 ,έξ ίοι,ι;,
ΟΦ�γ,χι�ι:tJ; ν. σ--9 :χ.-.ν, :!ΙΙ !J,σ.J.w,•/ :ι
-π-ώ..9�,: .,.1 T.y�; 'Χ i�ε <roστTlJ."'J. ί()e;
ω•Ι ψιrο,τ�ημέ,nγ με � η χ-,.ί,
όλi-γγ,�v, &σ!t'Ιω μ.UοΦΤΙΙΧ< !Jnl, 'φ.(
ζω. ώ:; Sx mύτιου,
·�?ώ ά
����ι,ή,τιω.ς - 1>·ηλι:ι% οχ, μ.ό\/ΙG�
Ζ,(ι}j?':, φ,όwι Ιι'JΧ:ί rι.ωι?J, rιt111&;, Ιiλ
,Η 'ΧΙΧ!t Ζ <uι?<, ε>ύ ε"ι - 'ΠΙ?'(ΙΙΧι:ι Η r1ψι,ι - •11 -�ΠΙΟιΙΠ"fϊ?Ι(ςω ΟΤ'Ι -η (!'11,άσ't 'Ι) Ι:ιύτη ώ.?,Ι�J..έΨr1 ; μJιφtίοο; 'tTj ;
έλλϊfΙC•ι'-Τj, ι'JΟΙ!r/'Ϊj; "('Ιώψf\ς e:•'111.'V't"t
-rοϋ τι,rι.=1�
( ιά.)Jλ/α. οc,:ιι. τ-'η ;
.,9,.,,,,cv, (1:χι; IΧl:Lt 'τ1CJΪ> '9ΕΟΙτtα\?Ι�υ ",((
'IT,())1.ro; •ι.ι:ιιί lίJfJ.Jω,.ι •mσJ...'/Jγων b ? 
γ,:ιv.ώισ1.ιωrι) ί) φιεί m\1.Ιι ιείς ,χ,:ιλόtrοι
σ-τιοrι rπrJ..'�l',rt •ΟΙU'/1!\ΠΙ• � "("ΙΙΟιί-:χι;, ·η,
()'70?�:ι οέV' ιπ1?1bπtι11 rι,α. ��ια.ιω-;fζ,e,ι:ιr
•
ωJ).- ν,:αιο; λιχιο, ιuς τη�v· ισυ'Ιτ'?ι:1t't"!•Χ.·;,ν ιπvJwo•.i-bτrr,.rtiά. -τν:ι Ιr>IJ6imι't'ε
-θ-i :ι,ί,σ&ι,ι,θη ε.λιξr.rι ιπΥ,ιόcς -.ισ,,ι τ,.,l"'
·Υ..ιτν,111,: >.JΙ;,.,, r() cnao ; ι&.λ!λωισι ι IQ έ
έΜΙ'�'tι.,ίτιu �'Π'Ο φιJ �Ι?Ιξ�ς <ψ.ι:ιζ�
,.J?Π'?'!·ί;-σ1,1<,ψ>. Δuχ,:ι,ι,ο'ϋτ� φω;
1t!?-imc1! νπ 'f'V�-ίζ·η τ,ί 'ΠΙ?.&ιγ\ιι,Jτ� ιε.Τ,
.
.,
, , ....
•;:ι-. ιΥ.,Χ,! 'i'! Οι'/ ,ε,ι•f7.!ι Ο τιι:Υ."Ι'ΙΟ�IΙ/<;'J/J;
'Ο! 2 •Ι,:ι μ.η -.?0\J)GΓ-<r,!ν.χιτ"� ιά.ιπό φι:ιί-Ι
τ¼ :χι-;�:χ. ;,,,v. "111 μ-η -θιr.ι.λώι-�ειτ,v.
?'/ιΑΠ� τιου ι�

w•..

1

ο�

«.

ο
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'Ανάκρισις Έλευθεροτέικτονος ύπο της Ίερας 'Εξετάσεως
( Γκρα6οίίρα τοΟ 1 7 44, Λισσα6ών)

χα\;)ΙΧΙΧIΠ/?:Χ:, ιο-υτ<> )'ΙΕ•ΙΙΚω;, ουτ,ε ••�
οι,χώς (ιώ-ι1τ'ΙΧJ?�ιιπ1αl',/1,χ6r1). Αί ·η
-θ-1οι.αi ά�?χ::χ.ιi, τ,ά,ς- &πιοiια.ς ο•:11..χ ·ηρ,ύισ>
'Οiε<ι ιχα.i τη�ιqιηπώθιειi ·ιΙΧ, s φα.rc.Lc,σιη,
ιειiς 006 ,μ,f�ν ι�?ςχ_α--ι-cια�
:i,,τ_(-θι.ιιJΙ:ΙV
�pς τά.ς χ��'σ'τ11α1νιχά.ς ή-9,:r.<,ά.ς ά!?
χiς, -τ,αι,JΙηζφ}ξ\'Ιιχ.ι 1t!\Ι<>ς αύ•τ:&.ς. Ί<.:
ιπl,σ,ης, ;.έγ .ά,c1χιϊί �ΙGΙΠ.Ι ο,χrι Τ
ΙΠ\?ΙΟtστrιλυ-τι,ιφ.6•1. Ού.ο,έntο"t!Ιί. τ<)"Ι σ.ιιrη
σrχ_ό?.Jτ,,�'-iν C �'Ύ:JJχ.τ\:ιΧ OC ζ η/'t'Ύ'!J..α. ,ι:χ. ,χιχ.:
ΙOΪJΘs'ltlCtτlSι, ΙΟιύ!�χμιο\υ,
ισtυ�ΙεiXΙ?I0'1Jiσ.Sη
ΙΠ\?Κ>-.; τιάι;ι χι?ι:ΙιJΙτι:t'-Ι'�ιοι.,ά.; �ι: �ΙΧΙσ1Χ'Χλί
α..ς, ΤέJλι�ι;-, rοιύι&έ11rοiτ1ε έ1χ111?ιυι!;,s1ν ό.
'Vιαlτl�)ε/π't'!ιχ,ά.ς -θι.Ιωι�l,α,ς. Ή .Sιε'tl:.:.ι.η
, • ι
.,.
• t·
ι
...
'7\\λ!ε� τ\Φ lεΙΙ'/ιαΙ! ό'τt :
01:r.ι.ατιαι
•δΙΧΙ τtη1;1 11tί,(ήt1..ως εις '7t1;r.;ισιω,πιι,χον
.ώS.αιv:χ,σiοα•ι τ-ης
Θεp� :χα ,ε,ίς τ'
ψt>χηις', 'όj;,:χφ.Ιι:ΙV'� la;tς\ -t!ΟΟς tχόίλ
'1t'ο0,υς 't\(),\) •α:t1ψJΧ: • τάισrη,ς έ.S,1ι•Χ·CΥt'Ι}
"t'.οις, !Π'άJαιη; '9ι?ΙΤjσ'οι.Ιsιί,* 1tα•tτό ς Μ
γμ,σJτιο,ς ΙΧl:Χ� 11Μlσ\ης ΙΠΙιJiλιτ-.,Χ η,; ΠΙι:
πιοι,9,ή,σιεω._.. ( Ό έ.λιλ-φι,χ?ς τεχιr(J�
ιά•1ή,χ1ει ,ειί� -.ό ,1εry�ε-r,0•1
'V'Ι,cψ.ος
0

,

·-

,

t

• •

•

'

... -'� - , ,:;'
"'/��r.<Ιό1ν Δ'οιγtμιχ;ι> ι ,:χ�' :χι!:;'
« •'; �r;t
�
_
1
τ�ο,υς ειπ1,θ,υμοΙυο1, :χι; •ια. μιυrrJθιο,υ,v οr;_ι
μό,,.,:,1 νιά. 'ε7_ιοlυ"t ΙX"JJM"I ή-θι:ΙΧΙΟ'V ϊ..11.
ΙρΙΧΙΧrtΓΤ}t,;(χΙ, ιά,λ,λά, χ.�ί 'Λ!Χ. iμι:Ιλιοry-�
,σιοιυh/
1t1fι0\τι v ε1ί ς τ�ς ιQΙfι" ,:ιιύrτια.�
:1.Ι?'Χ. ά.ς) .
ιrocr,.i cpι,).χ,ιιθι?Ιω-πιr.<ό•ι
Y,�rl οχι «ιχ..λ1�ιι:�>τ6"1» (•δ:τ,ιλιχJ3Ιη :x,λw,
�oιbl�ι:tι.ι:iu χ,_:.ιι�ι:χ!ΧrtΓΤJ?�Ι;) , ,�ά,
Διε,φγ,ε,
οοφο,9ω•1 το συ'ι,οJ,,ο"Ι.
,9,;ιτ,:Ιχ(.)'/ ιά γ.ω•Ι:Χ. ΧiΧlτ\:Ι, 'rιCiϋ ,ύλ:ιrμJΟ.υ,
τ-η ς
Π '9 ι:;1:χ,,ιmίιζε,ι τ -ί-,�� iD,ΙΞυ-θι,ι?'ί.χ�ι
,έ.�•mν'Ι}1;. Κα� εΊ_ΙΞΡ. ,π�ιυ,σί,:χ,1 ί,σιτlζ),
Ρ��ν δι?'1ισεως έν1:ι1ν1τ�ί�r1 ιπι:Χ1σηι; -τ·ά�ιε
ω.; οι1:ι1 ,1χ:rn: έισιε.ω.ς 't'ηr;: έλιφn9Ιε,?ίιχ.ς
!ΧΙΧ� 'ΠΙ:Χ σJΤιiζ ,x\:j:JtJJ:\ΧΙ?•'- tΙΟl?�ΙΧ-τνςj 't"CXiσJ5,
W(;. Τό ,π-:ιι�ιο1λιθ&1 τιοιt) ,J"Ι'ΧΙΙ rπ1χ•�.Ιλ�
-θαv μιιιιiς /Xr.J•aμ.�rπt�:-.1:χiii; ά}jι.(λ,φό
't'η'tος !J.έ 11.ιύ,θΙε>/''ϊ'.\Χως Ιιtψ(.lοffiιευτ�Κ.ό',Ι, 6rφ.ι:Ιχι?Χlτ1!ΙΧ�•Ι κιχ� ,άrιJΙ'"'ΙΙΧΌ;'I χι"Jr
?'-'Χ't η,,ι:�ι ιχι:ι.ί - -.οό πι:Ιλύ - 'Π'οrλιύ rδ,:lotl ·η.S1.�χ.Ιοκp11ΙΑΙ0,σιcιφ1ιιχ. v
μ.α. i-διεώ"/.
1

με

εψ

ο rοσ1τ111-

ΙΟ!

ΙΛΙΣΟ.Σ

· Δ ιιτιτεκτονική
άπελπισία

Ο:ιγ...ι.χ:-fζω -�:-� 'Ο!:ι�πώ•;ω. Οτ,λ..,_
Οfι a i.. X'1tl':J�!fx1-:-�1'..); ;,:rz:)�·:μι-:;;;. "&

Τον )(. θ. ΠΑΠ�ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
c Μεσημβρινηjl 15-5--1954

Τ

γ:χ.'Ι'ω:r:·ι. xi·�� ;?iχ-ι :ι.αl xi-�. i
--=-�1:'J:.·;. Έ.3:ώι/.S·,,. έ.ϊ.fπι;. 2τ.·,μω;
:κ:ι::ί :::); •,;ω:i:.:'J; χ��-,�;=, i.π;
ii\)� :χ i.τ;ι,:.ιλ·J::ι:.χ:Χi. -;-� �!z�11.,�5-ΞJ'1':-ώ:χ. y-zγ:r;;; '7; ;�J�-:,ν ΙξΙ•ι-�:
-�;-/ i:ι"J:,'JU �;jγλω:-::.•;.
·1 wi ;,χs.:
G :;.,ω: z χ.� μf1 iλJ.γ, τ.1λε..,;,i. r!-:::•;ώ;
'
,
. , ... ,
7't1Ί ι:,ϊ":1j!"J.JΊ οε•; ε7:': τ·�1 ε.πιε-

.

λω-:ι�f: Τέ.κ:,ι:ι-ιz; ε� ;,,fιr�ι:.r-,:ι-:;
,σ,Sc.•; -:-;,; tJ,:ί.t:ι.:;Ί; Ί1.J:1.!:.fχι;.
. '/�1' 1':1-.χ.�:·1
'7..,' ,., Ξ.ϊ;'"J.•

.

,

...

.

1

t

\

'

1

1

1

1

'
Τ, 'itlf<J>"t'ι:.ιi}
�-e,, ?6; ε.,ι Vι"J.,t 'Ί)
,θ.έ,,;ιι;: () 't1ΘΧ"t'?!'ίt'Τμ{J; - "f'?�&t
- ά:-πι;,τ ε.), ε.ί ,,9.? ·r1 ιτ,κ. ε.1,:χ.ν,
Ι(rο'Ιέχεt71"ί ,ώ•ι 17.,;,v_uο,:,ιτοiτων
.υ,σ,τ- ;ιίι.Υ'ι ·6,; Ά,σ:χ.; κ,-,). τΎ1 ; ίγύ
'Τ.''11'.ιιυ. Οί c3c,,,.ι ,; τw.-τv,r;ε; bvν41ά.
ζ(,!>'Ι τ2 (( i;.ιγ'Χlιrτ·,,?t '1.» 't'(J)'Ι <<'1''1.Ι'ΑJι;
1

,j; Οi·ι :ι.iμνs.: Υ.�'-{�..ι.�1•; Ο:�Χ?tσtν
μJz.ι::ιξ; --:iuι 1i•.ι,;S!ι;, ώ1Jω•; ...

'

1

,.�1

,

-

ου

1

ε•ιι:.�J..i '":'Jr) μ.έ -;; tσ';i')Ι;,ιχ1'j'/ «'Όχt))
,.. .
,
- ')! 2. 'i �·11.;,ε:-ωμt-ι -:t'Jυ:; σ·rlh''J.:·;)

z

ο:

Ί

Γεώ�y�.,,; ,., Β '.

ο λΡΘΡο� � ωΥ τής 6ηι;
)lxt�,J O!i 77i•; «iν:t�τSJx'-:1jV1tXήv ύ
σ-;η: :ι:ι i: ·,, γ. :1�. ,,; ,)π!J-χ.? γ,ο(;)ν μΙα
τ;τι,;χ �ν �-ι-�τtΧ7'/'ί ώ?tαtJ.έtιων άινιι:ι.
Ύ"ιωrrτώ·ι. �ί όπ:;ί:;: μέ s��.ι.�:χιί)ΟΙσ'1.'J με μχκι:ι:ι:.t.<ι�,ιJεt;, ω:; επ1 rr.,o
.\ ί ,έ.πιισtτ'Ο
�)J ;.;ιr: � Ι. έ r;ι. ':ί : :ιί. i;.
ί,:χ.ί χυ-:-::r.: �έ-1 •οi•ι:χ.: τεϊ_ν�Χωι; ,δυ,
�'1.1":-;y_ι "'ΙΧ �-η,J.1:1:ι:ε1 t)θ.�1ϋν Ζ)JΧΙ:.
":'Ξ. �ω:; ii·.�xι �:r�;., �/ iγ j�w.
Ε&:-u-ι_ω;. ειχ; έ,χ τώrι Χ'Ι'Χiγ'Ιω.σ''t'ω"/
( � ικ. ΙΌ· .:ι·r,.J.·r,-;,�χ,χίπ,�υ,).,�,;, Μιοο
σι�ι 2'1). έ;;,�.6Ψ-:.-:ι�•ι ιε!:; Ού� �λ)Jε(μία.ιν
7D'i.,i.λΎ1"λ1".J•J:; έπι:•,rτ.�).i:; -το�
,υ:.χχιν�γ:ι"u..μέ.·ι--r1ν �ε·ιτ-χ crέ.) .ιΟ -;ιν ·πφ-0:;
' \
,
,
' ,
ειμ.a. Π":ι'':1";ωΠ1:Υ..ιω:; Χ1Χt μ�7.r; υπι:σrης
70-.,χrγ,�γ,-;ιχ1',),,μέ 1η1 �:1σέλ1Ο �ν '7tl(;ι; -τ1)•;
�•Υ.9-"J·ισι •ι 7;,; <(�{") •ι' i1t1Χ1?ι-θμ·ή
σ·ι; &ί χ -:-;_ έ·,χ�,ιιτ·f�ι·ι -τ :ιU -τιa.χτιον-ι
σ,:J.,',ϋ έτ.ι:ι.�ι�··iι:J..mχ.. με;,:κ..;. !>χ των
ε( ς τα.;
&π,;.rf ω •ι π cΙj tιλχ,:.ι.1�2.... ι τ�χιt
Qιλλt�; iπt'j1 :t(Jλ'X.;� έ-πc-τυΊ.ω") τ-ιχ.υτb
χ::ι&-ιω; ν� Οώσ·η i'l'i λ��'JJ'I ε�κ_<>
,
γ_
�:χ. Χ ΧΙ. '!".J 1t"1εrJ:')'XJ7' κ.•,,υ 'f(�•.>ς 't'ωV
Χ1"J.'τ'ιc:χι:ιQJ..έ"1ω�1 � τ·f1") iν-τιt't'�.(τ1�ι•
,
' ' Ρ' '
κ·,�Ί ·,ιr τ,ε;ι : 1.1•1. .. ,f��ο�)ΙJJΞ-;-1.ι ., 0tυνε.,
,
,
πω;-� "i':L ε.1t11.νε.ι.{1ω εt; τι:ι ,θ, Ε4-L'� 11
;t;_ 't'Ιει�ε r.1.f2.-�1 Ζμιω ; �-:ιr.,,�Jν -λ�
�ΧΙ'ιων ώ; t�l)Ψ'J τ�;.; Ούι'j �ύιτ�ά.; έ
'ΠΙ� σ'tvJi. i:; ��ϋ :ι... Γ. Δ ·r,:J..·r1τ?'�·?t'ΠΟΟ)Jι;,υ, τb π.��εϊ.(ιμ}Ξ!'Ι�'Ι των όΠ"),/ω'ν
01Y'J'})t�t ..,;_ 'atv.�v�T, 1EJ;; 1tέv,τιι.
')
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Άντιτεκτονικον γραμματόσημον ,έκδο&εν το 1941
εiς την κατεχομένην Σερ6ίαν
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επ � σ ). �
ι1 ι' iE
1 � χ ,λ �,, Ο" t, (J.; �
,
'; 'J.
1', ι; :χ. ν
r:x rιτ ι μ. ε � ω π 1() ι
_
τ fj υ "'t Ξ ιΧ 't" ( Ι''( t r$ μ1Οι U ιΚ,17.t ΙΧΧτιε
1
t ι��ν-,,χ;"i
QfχΙΧ111'1.,'Ι 7.\.)τιb1•; ώ; iνι�tΊ_=,1:1στ
-σύσ�τι1;m)). ....Jϊ_Ξ1tΙt,Χ1 ώ; ((�Π'�tΙΊ.ε� οο:ϊ
�;;ό :;, :χ�1rι; τη; 'Ι1ε1?'-Ι�Γ/,ί,:χι; τη; Έχ
f ς �η;- ΈλΙΗ,3,:; ..-.�ίί 1 �33,
�·λ:r,σ:
,
'
?!� της r.ιπ,?:1� σιχ:ρ�; ι�Π\�'μl'J"J�U;rxι
.
,
-r, μ:χσι?νι:χ. ε1χτος τ.ι;υ zλιλ·φιιχ,ου Ο?
��.�·ό ξι,:.> κιλίιμJ1J't1Ο1;».
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!, ,:)

}

1 �Ji μ�?'Ο1; ά,1t1Vt't'Ιε.λιε'i'
3.- ΤΟ "t1?'[-τo
τ�:χ,: ,ά!Π'ό τη•ι έπ&χιλητιv οι,:χιψόφω·ι
-m ύ ,θ. Ξ. 'J τ t ω "'ι :
Tf ε1πιενΕ·ιι�;

Γ�/.λ(ι; Οη;.ι.'jγ�i;$-;; \0 1Ω� i· τ�
,
lικι:ι 1:J.ΙΞ'J ·(1 cι�·,1�ιjγχ.ζ-;1,J.ε1 νγt με τιου:;
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Ρ ι
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r
l Ξ:ιt'1Ί•�υ;
γ;,ι,ι...�κ·η
x,1·J �1s.?'i·r.•σιις
μ1�1 :-:χ. -:·ηι χ1:ιt:Χ.:ι":.1:1'....Ι1:, 'J' τι� C}"'fj"J.ψS.'I
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. t,
,,
rι « lI χ��σ-:•;·rι �:1πει:!χ» ,Ξι� εν α.?:
,
,
,,5J..:-:.ν �·r1 ;· πι��"J."i γ•;ωμ·r1ν εχ'J':.J'i Ot
'f (ι �!�!Χt';1� Ο'"';':';1).1τtωτω�.,) Π !ιj ι -τ ΞιΧ τ'Ο'/Φ1μι'; ϋ.
( " ( 1λχ
ι ι� Θκ,λ•.:1κ1 -;1:χ.l μχ1? �u
? iι:x.�, Οπω; bλιέ:r;ιε.τ,ε) .
--i.- ΤΟ -:έ7�ιj'tlj'/ μi_:,(ι; ;, q, -:Jι?ά
1 11 -:.ι.:ΓλνSCr-;: (( Ά\. π ο 7 ε λ ε ί 0-:-ο Π'
λ ω .,
> •ι
ψεϋΟο;
ά.Ο'ύιrτ �70
( σ.v. ό ίσιzυ:ι�σr.J.ό; u..,;,υ) 0-:-ι ο,ί 'Π'ε
τ'ηv (J); λ t ��fj,ν· Έτ 1� ι � f "Lν,
,
ω:; χ•:χι ό Θ. Κ
ι ο,λ,οοχ•ο-;-�ώ-ι·r1;
ήσ�·ι μ�·σ'ό'iΙCιt.
('()στ�·ι ά.?-;1?ά
Οι:t
τό 1J Έιlνει:>θt�1:�1·1 Βι::ινtζ,!λ�Γ'J iν λά
t>ω1:-,ιJ!,.Ι ύπ-' Οιφ�v 3τ-t αιχ.l ? }(.��
ήτ1οι μιχ1σ,6ιν11); ... )>. ('Οσ��rι :i.ψο1?ά όtα.
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τtOt� Γ•Ξ ��γι•Οι"Ι �' ( σ.σ. ;ι� "Ch,:i �,
, ...
πtΙJΦ�'t εγι;α1 1 Οτ1! ((φ!.){')ειΟΙ!JσΖ. 't"� O
Vl'JρJi ττ0ιυ 1μιε -rό ί1σ�τ,�1?�χ.10"1 << '' () Ί t !»)
-τ<ό «Ιοz•ι η,τ,? ή εχι:,;φ�ι; τω,•1
1 ίί ),:χ-,ύ)).
ιr,θ,·r,1:.11�,W'I τιοϋ έλλη-,ιχr,
4
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5.-l�U � -πψ:πτrh
'� Uqr,r.;σ. -.0'1 Υϊν>"γ\'.λ1'�.;','Q/ : (( π �{)iω
: at'i-:-� ----μt>i> Ύ��ι- ιJα)';.•:
μ,ω; .-rrι
2-"f!ΜmΧ�π. η τηv
σ:γ!'/GΙΞ.ί.;, Χ2,-;ιά_ �/ .ά_σu-yχ_�η
�Ι». (( '�tώξσ. 1, - μέ τ-0 ���'V
'(J.X,; �ι� , iσ&�.Ξ "'t'Ον •έncι100WQV ')'JIX;t
«χαι::ιιrό-πιισmον μέ.ιrοιν rυnγνώ-ιrτην
οο,η-ήσ,�ε ψ· ι>'οιε.v,- έr-ι�::�ς I i;
.ΥJC)ι�γή-ν γνώμ,r1».
αΚ�χνmοι,zί ε -W�'1>σ'ω,; τ-ίrν ιiλ-ή
u
-8-ει'2!/ ιεi ,σ}n τ:1 σ7):-Uε.ί�». (( o_.,,,,
Ύ'?'2-φετιε χ.mι, όφ,d,J..ε, .
γνωι;ιί
ζετιε ΧΙ7.ι -τη-ι ιπt.*>Ίσ,rορfα.ν � ζ-η
'Τ 11 'Χ!. ;, :a:-i -τό � γ� irrtε»...
ύτi - έ--1 π- ιλήψει- n<J
�ζυ. &i Νι; ·ούο ιέtmστf()λά,; W,,J
() μ,:χrιητ.1,χός 2!'h.."f"/�- π ,;-.ιtιου
ιεbσ�έ.λ-θω v.ς -vηv ούσi'1Ν "t1ΟΙυ -8,έψi.
'tlrJ,; τ,;ν 'Π'λΤ/?' ;:,οι?Jω ,gτtι -τcισ.•Ι"t'?Ι't1ε
Yh.'t-7. ττrτι &1.'1ά:ι,2�τ1- σ�ιv wό; -8-έ
� •w/\ΧΙΠΚΙΙΟι.'
μπ>r-ο,; wπο-φειηω
ιχ,rοt); ί.σrι υr.ι:ψ.ς ( �½τ�οιν ιού
&Θ'ι ,'%.ειf<Οω») m.ί 'O"'rt ο,ύιοέnόο-τε. έ
ς>'1Ν-τ λώ �1 6έ.λ·η της φΦ?vΜ�ς
μι�ιυ, iλιλά. <Μι� ιχ:�:τα. σοοrη
� (.Ι.Ι•ι�ΙΥ.11 έ.:p.i·�tΧα, ΟΙια. �ς σ',ο
φούς (οο-..ω; ό χ•. Γ. Δ.) η ι&α. τούς
πι,�.ύ εξυ-m:οιγ,. Λ.ύ-το -το �Χω ό
'ΙΚιμ�.-.. ΙΠΙΚΙ �ω.Ι:ΧΙΠ'Υιτα,;,-τ1ι:�.ς <�iα
ΙJJΙLr.ιrι,o•; rι&μι-rι -τ:ώ-ι ιέ φιi'οοειώι-1».
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Πv,ώτχ - mωτ11, κ;'J);;rν •u•m ,ισ.
l-;._'.J �, ΥΠΙ' Gψt,ν "'rω"Ι σi ά.r-ιιvγνώ'
'
t,
1)J't1V. <0'!1ι r; -;Ι;,ι "Μ,'/'! σμ.ος Ε:'/,:&ι σ.tψι.γ'/<,Υ.�:σ,θη ,ι:ιίς -τηη 'Έλι� ώς 1,a,.,αιι,n οι' ·έ.'ϊ.�.,W)1) '7t!?tt.ζlε.ως της
-πιr:JΜΗ1α.ς ( 'iwΚJ\o.'0(.1'.JY.J'>υ ιοι.mά.)1-U'Χ,
"tΟ;) άnro ώ ί 927 yJxl 1>τι \JJ&Χ�'
1933 ·η 'D9,%&ξιας 'Ε}χι-ι.λ!'Τι�<Χ
't)ΤΓ, ',Ε}λλ� οέι-1 εiχιε ;,.φιtει ,ι;y;/;
'llίφ.',!'Ι
τuθη ΌηJΥ.>σίr.χ. ί'J:ι.< ώ,ς Ο'ώ
μι,; 11'/'ΤΙψ.έ'Τ<.ιJ'ίtlσ,; 'ΤQυ , DΧ'ΟΟ'Ιi!ισ;wίί.
Κ=� -τ:;
τ,οο,rο οι' έιγγfl.ά.ψο
ωDJ,;....,-α.?r,-ι Σχιο
τη; ,πφς την
ιλη•ι 't1Qυ Πw.-ε17Μ't"rι.J.ιοο Ά,9,-ψiiνν
έ.ζ·f,τr,jΦε. 't'ri t
,ί !π ( iσl 'tj ·rιιι q,•ι ι 't(

-τιου

•n.

εrος

'

• -;7,'D.
10.:χ
κλ-ηcιιfαι;.
Ή Θ εl!lιλογl χ η
ύ-πvJrrt.JJx.-1>.;
�η
7 έχ "!'<ι}V
ω�i
ΙΟ"'lwτ'ΙJW '!'ώ•ι :/.'' x ώv σr.,ζητή.σ,ε άπnrι-τ- σ,uΥ'/ ·Χ�η't'ωΥ "t'Ύ1 :;
•εf. ς -τ+rι Εκ-χ ιλ'Ύ: : Σtι 't1ής Έλ.λιi&.:;
• cι: Ό �χ. ,vισ�.ι;; ((0 v ιε 1 ν ι:χ. ι
,θ. ,, η q -χ ε υ ι χ η
ό ? γ ά, νω
ο υτ ε. IQ'ω μ. :t. τ . ί �, έσις
1! ι1, ι ώ χ. ιο, •ι
,S ;,, η -σ χ. ε υ -τ ι , . ,,...,_' ""'
ιο-;>υ:χ <;, - <J υ ;», σ.,Ιv<Jα.
χ. ,, ς
,
;
� ,φιJJ:Ισ'C,φοι:ο,ν
,·,;,,ι εΙΥtΙιΥ.<J'/
'XΙ'lt
Jω;,8..?Ιωιmιχιά-ι, αΑ•�,ποιν Μχ v ·ηv,
�Ι.:..1'1"1"1 ..-- ς ,�φε,i � ΧΙΧίt 't'Ύj-'I ,i), 1 ?1J'tlώ; 'Π'ά
'J..,ρ.ε. γyύην .ά..π�·�ιε00,,
ΟΙ"J.Ι'/ &·φαs.υ<,tα'η'ν iιJ'υ'ζή>τ,·Ιjιrιv,
-π,ο,χιλεί.ο•ι τιών -;•iςεω•Ι ΙΧύιτ�οϋ
γ<Jf\1'2,QX!'1Jς κα.ι 'ΠΙ:Χ.ι�, σ •τ ιε � (), ' ε V -τ -ω '1 ύ •ΙΤ ιω Ο ω V / '1,:; ,7;χ τ ·η Ρ ι σ τ ι χ: ώ η : η ς Ιεv ν ,,;. ι
_
,
•α. ς τ η ς -θ. .;, ·rι ,σ χ ,ε ι � ς χ. ,::ι ι μ η
tίιο,γμ.ιχ-τ:ι,Α"η'/"
ΕΖΙΟ'/ ,ίοί2•/
"Οτlι «a έ •;
-δ ι ο�..-σκιαλ1 α.v».
εχε ι ά.•ιτι,9.� 'ιJ'ΧΙ&υ<τ�Χ()?
χ χ. ? α. χ τ η � '1»
<(α. ί τ ,ελ ετ.,,ί '!IQ'\) 1()1. ,ί3.ό-λω,
ν?Jν-rι:χ:ι
't7. -8-εω<ιη19-ώ 1•1
ώ ς μυ
·ή' ι α., έν τrο έivwJ·i� '(;υ
χpιι,σ,τ-ια.•ι,rκ - ,-υσ'trι;· ί.ο,υ, icp' Qα((ι ,.
ιού (JW/o/ δ,έ,,ι εΤ•n,,ι ,mο.χ ?!&ω'Τ ι ι.,,:
'0-td 'Τ:Ο:. ίJ..η 't1C,
�:,. Χ>'!(
οέv,·
m ιιτιχιοιίδlvτιχ.ι οιι' σ.. &ιοw:ιJετι:χ,ι
T'W'I -θι!Ιί.Χ. .χάηψ>. " i (('17. ί ·η ,θ. ι
Υ
· . "' ί ,ά. �. Ζ � ί τ υ μ α. σ ιοι ry ι σ . ,,
αέ",Ι .δύ!'Ιια.ιντα.i 10:. -θ-ιω ·η,8. ώ ι �, ιά. ιν τ ι '(f τ
-τ ιε 6 μ. ι
v 12. ι ,π.pος -τ:α.ς τ<;,u χι?ιιστι
1
σ, 'Ι ( wτ μ, 0! υ>>. υ0rι έrν Έ)..λά.0aι ο
μn,σΥ1•ιισιι,6ς ( ά.Αωνν ,θ.ώ,,ι -rό ιrι.(J)\τ1ι
't'O'I .<Jκόιν � m.) ,ά,πιχ,ιτιιi
, 1ι�η •ι,,�' ....
rι,
' γγ'?wψν,
i.�_.. , κ,α.ι,
Q1ψ.ιε,,
Ο'r,,.
ωσ-η •ε
έπί -τ<ρ :;Jηφ τif ; -τί μf'ηις � �τι
'Π'ΙΟ'τΘύει •είc -τ:ό•ι �ιι.ΟΙ\Ι 7.:t.r
-τη;,εί ς τ·η,1 ά.,8, ν,:ι..ιτί�ν
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ψ υ Ί. η ς. "Οτ11 ΟΕΝ ηΝ8ε•ι εiς -ά.ν
τi,9,εσι, -ν �η 1mύγ κι?'0ιυσ�ν πφ'Οις ''t'�f}tι ϊ;?ι
«rtit "JJ'itχrt"ι,Ι Ο1ιιΒιιχ1σΥJχιλί�r, 1 Glο1γμιχιτι� ·}rν
ΚΙΧ-! ·ηθ1χ·r,1ν, ΙQΙ\)'Οε έχ�?lυ.ζΕl'Ι ά'ΙΜ�Ιεllqτ!Κlά_ς -θιε,ω,?�1.;. !Κ:χ.ί οτ< «ο ύ οιsις ;)..όγ 10; ύπipχιει
'ίν:χ.
·rι , Ε} χ χ λ 'lj Ο' ί Χ, ά, ·ι � λ -ά, () ·η ά
γω 'Ι α. χ ,χ τ,' ιΧ, ύ τ '°' ίiη. «" ·ι �έ
έ-τ1.ι?όcι�1ξιοίι 1ι•μ; 'Ειχχιλ1-ησιf11.11, ό.?
μuψ.εrιχι ,έξ αvJλωrι ιmτιειν-ών ,άιντ,.ίλ,ή
φε.ω1ν, 1ά,,τ11χιειψ.έι-1ων '1t1?1Ος 1τό γ-1ή
σι:ο1 r1 Ζ•?�.σ1τ>ιι1.r1 ι χ�ι πν ειίϊ(.l!ΧΙ, ·ηλ-θιο•ι
!jί � ? ..- t;1:ιν π�Ο; -;i"ι μ,�σι0ινιισμό,v, κιχ
έ.χ·ήι?•υιζ1.'1 τΟ'I πό,λεμ,ο•Ι χ1.
1 τ' 1.ύ-;-<ιυ,
wυιτιο, ,εί•ηι , Ί.. ξήγηrιοιν, δι:ό, τ-. -ο-δ
τ�ο,; nrφ O r1σ1π1ι G1Ξ. τ-ιyν έ.λιε,υ-θ-.εφ1f1:χιν "r 7),
έι?ιεύrΙ'Ιjι, ΚΙ:χιι 1έιπ1οιλφ ·�ιτε. 1σ1φοΙ09ως
- ιχιά.; της έ:)Jευιθι.ι?'-''-'• -τι&.
,κ1m,1.�11ε1στ
,σ�.,ι ι;, ώ; χι:χιί άιν•χμιί !;ιε�; -τ 'ή;t 'Ε)χ ,xlλrrJm!� χι:ιι! ών έχ1χlλ τJσι:1χισ'τ'ι'Κώf'Ι1
¼zό•ιτων ιεί; ε,�rγι,, !;έ•νΙΧ, 't''ης �ΠΙΟ
ΟΙτ1,iλης ια,ύτ,- ς ΧΙ:Χ.ι α.ύrτiω•Ι IXIX,t
λιισtτΙ:t -τ1ά.; χl(;ΙσJ:λΙ�IΚΙ?•1. τΙC1?,:1χ1ιχ.; -r•ά.
(Ι'Ε(•� τιων 1t1:xlrnωι-1n. ( 'Υrπόμιν γιtJ.ια. 'τ'η<;
Θε'Gλ
ι lιη(ΙΧη.,ς _,χ,ο,λ
't'O π :χrι .ΙΠ'ι
ο(Ι!Ηιμ)�οιυ 'Aιθrr,rf.ώr.ι ,ΠΙ!ι?'! του "!ΙΞ-Κ''tΙΟ
',/Ι, σtJJοιυ. Π1εl)ΙΙΟΙ01ιχιον ((Άν,άιmλιαισι;»,
- ιειίiχ.1-2, 1ιτ. 5 χ.έ.!;.,
τόμ. Μ,Ζ', τ
i.934).
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l!ΕιΡΑΡΧΙ ΤΗΣ ΕIΚΚιΛΗ
.uΙ ΛΣ -τ'η<; ίΕ)λiλιά& ς δ, ε•ν ειΝ:ιιtJε,,ι
1
00. οψ:•1 τη•ι I0'1Jσ>t1X!σll// τ�; Θ!οολιο
γtιχiης Σχο�λϊ'Jς
-τιο,ίi, Π,αινιε�.ισ-τ•ηιμ.ί,ου
' -θ τ1νών, ο,π,ως ,inοοιφύrγη ·ά.,,1ά.λrrιψ
1 :ν
άγών,οr, JΙJXl'tία. -rιου μr.χ,αιο,ν,ιιφ.ιοi> κι1.ί
τοr; ά.-πιε&ικψJ1.ια,ε, διι, >αJ1>σ'τ'Ιj!?'ω'ν έ.χ
<pι?'ΟΟσ'εωιν, ά.'Π!α.·rοψεύσ11.σι:χ. ,ειί,;, -τιουι;
>χλ·Ι)?Οιισ,υς -τ"f'fl qwγ�σοιιν.
Βαισι χώς
φ:ως όε'V δ·ιιεφώ ΙΤ/σιε. π,ρος 't'() ύ
-πiόμrΙψ}Χ,, Δ,ι,όιτ,ι ια. •ν ιά ,π ιε. � έ χ ιε�
ι.ιοι τ-η·� γινώμην 3-τ-ι ή μα.
ιτον ία ,εΤ·ι�t -θ-,pη:ιτ χειίΦ -θ-α.
τ>α. �-θ.ειωΙ?ήσ<ηι -Π.ΙΙΝ
Ι7Ο Ιί) ,ε, 1Π, ιε �17.
,
'
,
)
,,
σryψ;rοι ως μη Χ•?'ΙΙ(Ι'τ)Ιανοιν, ειφ 00'0�/
Ι()ι\Ι'ό•ε\, ς ούι•ι-αlτ�Ι ι' OC'\1-rνx'Til ,ε,ίς 000
.fJ.;>ηισιχ ιJ.ας ισιυ,γχ!()ό'Ιwς, χο:1 ιν' άιmι
γtο�ιε.ύιστη τ-ην μ,ε't'Ιιχ&:σι,ν εl-ς

ε

ωι't'Οιu,;

ί1εψωr1 ρ;t)(ηt"fJ?1 lu"I χ.,,ί τιε)Jε-των. 'Ό
Πi:1? ο\εν ε-ΠΙ?''-'ξε,1. 'Επιο�έι·ιω,;, ou
't'IΞ, ο, ί, )1�1.'19, η,γηιτιΧ,'ι 't''ηι; ΘιειΙJΙ)�r,ιγI Χ η;
Σχ,clλής -τι:JJυ lI �r1ε,πι,σ-τ·r,ιιJi•0ιι>, ο, ϋ�
'fj 'Ε)χr,<V.(η,α•ί'1.
ι ,9iοιιJ.t'ΙJΙ()'/ τΟ"Ι τJοΧ'r,0VΙ;Ισ(J.'Ο•/ ,θ,?'ησιχιείωι...
Αύτά. ώς 'Π'?1
't'() Πi?ώ'τlοιν
,
ΧΙ1JΙ?Ι'Ο<V--- ,θ. έ._ω1., τωη IO\JIOI έιmισιτιοιλών.
'Ειγ σχέcω
't'QV ίισιχUι?tσt,J.ΏΙ'Ι του
�i!lιJl't'ι?�I\.I μιέ?'Ους O"rl ((α, Π "- Ι(Τ ,Χ I αι
ΊΕχιχ.λ,γ11:rf χι: ιέτίιιι..-S·r,σ-m ,ά,,,-τφ,έτω1t1;1: τιου 't'l•Κ!'t(jl'/•ι•ai;JJΙJυ)), ·ii ιiιλή-θ.ει:�·
εf1\1Χ1: �t 1 iγιών1� κ•χ.οr' •χύτΙΟιϋ 01� ε,ζ·ή
Ύ'1. rε μι ό ,, ο, ν ·η Κιχιθιολιιχ
Έχ
χιλ ησ\111. ( κ,1..ί τ·ηrι έξή,γη,σιιιν -τ0ιύ-τtου
ε χ Cμ)ΞrΙ ιάνΙωιτέιt,ω Ιε{ ς ,ΙΟ ύιπ.όμΝ'φJ'1.
τΤ1; •Θιειclλογιχ,η; ... χο/λ1η,;). Ή �ι\'1..
{JJX,?lτ>ύp r- ,Ισ'Ιι; Ιοiει-1 τGιν χ-.ύrι..ο"ΙΙΧΙ:χ.σ!ε, ·η
&ε Άγγλαι1.'11ΙΚ·η 'Εαχλησ-ίιαJ, ειίδ:
χιως, οχι ι,ι.c•ι·�·ι -τ'ον ·ήνέχ,θ,ηι, άλλά.
χ,:ι,ί Ιέ'7t!:-τι?'έιΠ1Ξ� ,ε[, ς έJπf�εy..rm, μέ,λ·ΙJ
'
,
\
,
της τ'Ιjιν μυγ11σι:rv ει�; το•ι -τ1:::χ-τι�ν1:ε ο
Ι έ ?
σ
·σι:.ώ
, ν \'ΚΧ� Π( ι 'VΙ.ι 'Ι'(Ο'I υι.φ, ιτι z:ηv
•ε:ς την Cl?\α,σΙΙ"I 't\OI\).
Τοο τ-,pw
ί υ, ΙJ-�?Ι(Jtυις «i <οα.ύ-θ-,ε,1τ�:1:χι:.» εΙναι: ,έ-χ-τιος ιτυζ'$'71σΙεω, ς , 
ΟΙΠΙιιJ.;\ ιά.•Ι'τιιλ,χ1.ι.<>άr�ε:τr.u ¼ι.�ω,ς ό ά
11
·ν1:χιγνώι σ'Μ'jς. �η άJφιο\?� ( "r'έ 't\ΧΙ?
W•Ι μέΙ? ιος, ) "t'rj'VΙ 1ψ.1ψιισ�pιr1 τη;
�ε100Ιιώσ1 ..ώ; μιουι -οτιι fι'τlέκ-τ,ο•ιε.ι; ,tύ
φ•ί,mχΙΟΙvtτ'ΟΙ ΟΙΠ'ΙΙΦθt,•Ι "t'tης' Φιιλιι χιη.,ς Έ
'!1:χiιφ1αι;» ,κ�χ\ι (f-τ1έχ.ιτιων• η-τtοι ό Θ. Κ,ο
ό
ιλιοιχιοrcl�η.» (Ιbιεb
• ι:χ11ώσ1εω;,
rrooi:t.'I ό χ. Γ. Δ. χ�:χ.χη11?1ί-1jε-. «-3λιω; .άσιύ.σι�ν ψε-υο,ος))) 'ΠΙ1Ι�ιχ,πέμ
πιω τ,σι!,,ς ά.,�1.1γινώισιτια.; εί ς αιrθφ,οι-ι
τ1:ι.υ &:,mj?ε\π10ιυ; χ�fθ, ηιγητ'οιυ
'η;
Π,χ.'τ,pιGΙ�γcιχι; ειίς τΤ1 ν ·Θοοιλιοιyιιχη,ι
'
Σχ,ο.λ-rιν 't'oo Πιαιν,εiΠtlσ'τ�w.ιοιυ
,9.,ηνιω•ι χ� ,ιi,χ1:χJο,ημαϊχιο,ίi ιάιε.φ.νή
σ!τ100 Δ. Σ. Μι1t1�ά,.,ιιοn> (ια-r,�Φ.ιευ
-θ-έν ιειίις τtο ΙΠ1εΙ?ι,οt1,χόr1 f< 1 ΑΝ-ά.Ιπ-) ,:
•σ'!ς)> τόμ. M.z', τιειίίχ. 13 - 14,
193 4) , οοt10ιι> -τ.ο,ιiyειttι.1: : «iΝΊσμίζ,o
ι ,;σ, χ Ύ\ άη:r,Οι '�•Λα.-τόr
fJ.ιS-1 ΙΟ'τ!: 'Ο<ε-1'
t
'
'
,,,-χ.τ�,ιειπιτν.χιαι; 'ΧV. ιιιvηχρ:σ-τιιαrι,:χια.;
τ-ά.σιεις =μn>τιεί'οrι. ,ο,iΪ-!.ιΙ\ΙtΟς μέ.λιη έ
χ,ριημ,ά.-r��'Ι ό Ξ ά. ν ,θ. ο; ( οσ.�. ό
ίι&?'υτ� της Φιλzκης 'FιΜ.ιψ,ίΦ�) ,.
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Τηλεσκοπική φωτογραφία άπο το ΆστεpΟΟΙΚΟΠΕΪΟΙΙ Παλομαρ

ζωή στο.μς αλλ-ους κόσμους
τοϋ Διαστήματος

CH

Τοϋ καθηyητου Ι. Μ. ΛΕΒΙΤΤ

.Π

Πλανηταρ(ου τοϋ 'Ινστιτούτου Φραγκλίνου

ΡΟ όλίγοv μόλις καιpοίi και
:διά κcrποιον ώpισμένcν λόγον έξή-rο
·ζα μίαν φωτοypσ:,!)ίΟJ\Ι τc(ι Γαλcrξίοv
JJας r. Γσ.λακτώ5οvς Δpάμοv �ς
άπcι<aλεiται πσρασ-rατι"<ώτφ:χ δ νz
φελczι5ής αντος 0")(11ματι01μός τού
Σι:,.ιπαντος- πού εΤχ:. τάς 61α:τrά·σεις μιάς σελί5cς έ�η,μερίδ:,ς, Κ,.,.ι
,καθώς έπρόσΘ)(α 1τη:01σσότ:',Υ.)ν :-Ις
τrμ ψωτσγ9<Χψίαν. διέκρινα έπ' αίι
τής έ.κατσντό!δας χιλιά:5ων-μικρcσκΙJ
πικων λευ.<ων στιγ.μάτων έντος τnς
δμίχλης τού νεψ;;λώμα-τος.
Κόι�
στίγμα ητο ίσως ά:ττn;, πc�pδμοιος
προς τον Ιδικόν μας ·Ηλιοι_
Άπο τήν πλcω\ν της σνν%::τεως
αιπής πpα<ύπτοιιν είιλόγως τά έξη:;
Πc:;α άραγε ά-τrό τά
.έρ--...nή ,.ι ατα:
λ;:υκά αίιτά στίyι,.ιατα εΤvαι και <'v
�ά ηλ101 �ίς τά ά-τrαμεμο:ικ.ρυσ•,.ιένα

ήμών άλλα ήλιΟΙΚά :,vστήματα; Πό
σα άπο τά πλcr,ητικά αίιτά συστή
,μ ατα κατέ)(οvν κάJποιαν μοpιpην ζω
ής είς ένα κσ:τw-λήλως ηποθετημέ
νcιJ έναντι αίιτων πλcr.ήτην; Κάί,
έάν. ίιπάp,cοvν
rΑς αίιτόν λc�1κως
σr,c;:πτcι,.ιι:.να ζω· κά όντα, πόσα έξ αύ
τC.:ι έπpοχώρησαν σοαy:. έπι τEJ)(VO
λoyt•KOV έπt'Πέ5οv, πού νά τούς έπι
Τ•pέπη την σ<πομιττήν σryμάτωv πρός
τούς αλλ.οvς κό::τμοvc:: Και ΤΘλcς πό
σq., κατέ!χσντα. τήν Ι.ικανότητα αυτήν,
θά '_δvνa!,το ν' άνσ.λά6οιιν τήν δια
οί6ασιν cr μάτων π�ός τούς αλλοvς
Ι<οομους;
Τήν 29ην ΌκτωS-:ιίου 1961 σv
ViL<λή9η �ις τό Έ3νικόν Άστεροσκο
πείcν Ραδιοσοι-rρο.ο;Jίας τού Γιφην
Μπάιr.< της Δvηκης Βιpyινίας, μία
ά,εu προrtγουμένοu διάσr.<εψις μέ θέ
•μ α την έξωyη fνην cζωήν μετά νοη-

ιιt
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-σεως�. Εlς τήν διάΟ"κεψιv αvτην έ
γεινομένας έπi τού Αρεως έ1< μικ,ρας
"Πιστήμονες πωιλών ,ει/διικστήτων άvέ
άιπσστάJσεως , άπε1κ.αιλύφθη ή Ιίίτrο,οξις
"'ΠΤυξαν λόγους, στ ριζομένους εlς
έποχια:κώv μεταβολών, πτοu έπιση
η
,άΚJλόvητοv ;\σγιικήv, 'Καθώς και άδιαμαίν.ουν την ϋτrαρΕιν ψυτιικης ζωης,
έrrιιστήμοvες δέ rrι•,ές προχωροuν μέ
προς
6λήτοuς φίσεις έν σχοοει
αφορώντα
,σ,πc,uδαιό-rοτα στΌιχεία
χρι του σηιμείοι, νό: πιστεύcυν δτι
δέv άπcικiλείεrrαι νό: ύψίσ.αται και
εlς ΤΟ/ άpι!Θμον των άστ,,οιικων πε,ρι
ζωη ζωϊ,κων σντων.
•οχων, &που ιδίιvαται v' άναι<αιλvφθη
,Πέραν του Αρεως ιu πάρχει δ Ζεύς,
,ζωη 1κ α νη νό: έ\λθη εlς έπιικοινωνίαv
�έ άλλους κόΟ"μοuς.
δ όποίος εΤvαι τόσον άτrομεμακρυ-
Είς το σvστηιμα του γονωσ-rοu
σμέν.ος έ�κ -rou 'Ηλίου, ωστε ή θφ
·:μα<;_ Γαλαξίοu η Γο.iλακτώδους Δρό
μοιφΟJσία είς το ίίψcς των vεψελω
που περι5άλλοι,, τον
δων ζωνών_
μου πε,οι"'α�μι5άyοvται 100 δισεικα
τσμμύρια άσreρs:ς: Μέ κριτήριcιv την
πλαvήτην αύτόν, vό: ψθάvη είς την
τάξι,ι τώv 200 5-�μων Φαpενάϊτ κά
'1:iμε,σοv γει'ΤVία:σίν ιμας προς ΤΟΥ ·Η
τω του μηδΞνός, Φιwικά, είς ιμίαv τό
λιοv και λαμ,5άJ,οvrες έπίισης ύπ'
σον χαμηιληv θερμ,cι.φαισίαν ζωη δέv
πε,pιeιρισιμούς,
-όψιν τους άνωτέi�ω
δίιvαται vό: άναπτuχ,θη είς τοι Δία,
•:κατσλή,γο,μεν εrς το σι.ιμπέρασ�μα δτι
μολονότι ύπάρχουν ιλόγοι δια vό: πι
.έ,κ τώv 1 00 δισε1κατ01;.φυρίων αιιτώv
στ,εύεται δτ ι δέν ά�πακιλεί,εται ή υ
ι ύ,οια δέον
-.άστέρωv τό: 250 έικατeιμμ
π αρξις ύψηλων θερμαφασιώv κάτω
VCX «'ΠΕpιθαι\ιπcυν;:- πλανητι'ΚΟ: σUΟ"Τή
θι τωι νεφων αύτων. Τό: κuριώτ�ρα,
,,μ,α:,-α δποu δίιvανται v' άνε- uρεθοuν
έv τcύrοις,
σι.ιστατι•κό: της άτμο
-ζωϊκοi όργανιισιμοί.
σψαίρας του Διος εΤναι το μεθάνιον
Έαv θέλc.:ιμεv vό: έ,ριω,ήσωμεν δια
α. Τό: άέ!pια αύτό: εΤ
-καi ή άμμωvί'
·
,ηv ίίπα,ρξιν έξωγηίvης ζωης, ή λο
vαι θανατηφόρα είς τό:ς συγκεντρώ
Ύικη θέσις δια ν' άρχί,σωμεν την
σεις, τrou άνε�καλ�9ryσΌΙι είς τον
,pευ,αν αύτην εΤvαι το ίδικόν μας ή
Δίc.ι. Κ-αθώς δέ 'ΙΤ'pαχωpοuμεν πέραν
:λιακοv σύστημα. Τούς πλαvιyrας του
του Διος τrpός τον Κρόvον, τον Ού
-σuστήι,.ιατος αύτοu ήμπτοροϊι,.ιεν εύ
ρανόv, τόJ ιΠοσειιδώνα 1<α1 τον ΠΝοv
δια τώΪι
,κόλως vό: δι�pευνrρω,μεν
'Ι'ωνα ώρίιστκιqμεν δτι α1 '6ι.φιμdκ,ρα
τηλε,σ•«clrrίωιν μας και των έξαρτη,μά
σία1 είς τους τrλ-ανι'yrας αύτcυς εΤ
-rωv των. ,Ερεvvώντες κατά τον τρό
ναι ψυχρότεραι καi δτι κυριαpιχοuν
"'ΙΤ'C'V αύτον θα διαπτιστώσωμεν δτι
έ�κ!εί τό: �δια δηληοτηριώδη άέρια.
-ό '.Ερμης ειύρίσκιεται έγγύτα'rα του
ι
Κατόπιν τούτσu δυιάμεθα νό: 6ια
'Ηλίου και δτι λόΥC+J των ύψηλών
· ιδηψιοuργία ζω
yρά,!•c.,μ,εν ολιc/;ς τους ιτrλανήτας. .άπο
cθΞιρμιerφασιώv του �
τό:ς 01)(Ιετικας έ,ο::ύvας μας. Αύrο ση
ής είς αύτοv εΤvαι άiδίιvατος. 'Αλλά
μαίνει οτι είς το ήλιΟΙΚόν μας σv
.και ά•ι ά«όιμη ίmη,.οχε ή δvνα;τότης
στηιμα δ μόνος πτλανήτης, οποu εΤ
--παροu,:τίας ζωης ε!ς την κάπως ά
ναι γ',ω::rτη ή &πσpξις ζωuκοu 6ασι
'1ε,,:την Ϊ<αi με άμuδ,οοv φως ζώvην
λείοu εΤναι ή Γη καi δτι το �διον
του �Ερψοu, ή ατrοίισία ά,,μοσφαί
Ιδύvαπαι ίσως να λ� ι<αι δια τον
.pας άποκλείει την άvάτnυξιν ζωης.
Α,ρηv. Οίίτω, είς το σύστημα αύτό.
έπιστεύετο
Κάπcrτε, έξ &-.λοu,
πcu ιήμπορεί vό: -εΤο.αι και το μοvαιδι
,ότι εΤ·,αι δυvα'τη ή ίίπαρξις ζωης
κόν, ύψvστυν;ται δύο πλανηται μέ φυ
c:ίς την Άψραδίτηv. Αι1 διαrπιιστώσεις
τι,κην ζωηv ,καi εΤς η δύο μέ ζωηv
-δμως α1 γενόιμεvαι δια του 6ορu!φόζωϊκων 5ν:τωιι.
ρου «Μάρινερ 2» άπeδιzιξαν δτι ή
Άπο τους έ�ξαιρετιικώς σryμαvrι
θz,ρμο,:ρα1σία ε,ίς την έ,πιψάνειαν της
κοuς πειp01μα'τισ1μι0uς του δρος Φός
·Α,�ροδίτης ιάνέρχεται Ε'iς 8,ΟιQ <mερίδύο ιλειτπ,ομέιρει·αι 6ασικης οιποι.ιδαι
--ποu 6αΘ,.ιοuς Φαρενάϊτ . 'ΤΤ',00:γlμα 'irOU
τ ο χαρα
..άποκλείει την δΊ.ιvατότηΤ>α άναιπτύ
κτη?rζ�� το �PY:V του.
? ητ ς_
Η 'ΤΤ'DωΤη /)Ξι,κνuΞΙ οτι δια της θερ.ξεως ζωης καi είς αύτήν.
μάνσεως των μιy,μάτων άμι,,οξέων
'Από έ,μπεριστο.'Τc.ι 1έvσς_ έ·, τ?ύδύνανται, 'ΤΤ'ράιy,ματι. νό: πc,ραχθοuν
-,,cις, τηλΟΟl«)Πιιϊ<CΙς ΠΟ.•p::Χτr1;:>rρ:;:ις,
Ν
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πpωτεινοειδη μό_οια. Καi ή δευτέ
ρα ότι αί μι.φο:τψα'ίραι παρήχθησαν
ιμε ττ,•ι ιι:ύχpαv:τιν τώv θερμών καi
διαοp::χχεισών διαλύσεων π!)ωτεϊνο
ει-δών
Οίh-ω διεπιστώ9η μ�α βεβαιό
τητος π:λέον ή μετa:μόρ�ω:rις τινών
ό< τών 6ασιχών στοιχείω1 τοu Σίιμ
πα1:τcς προς δη·μιοupyίαν τών πρώ
των έ-<51λώ:τεc.:ι της ζωής. Ή άστρ36ιολ::>γιο<η σr1,.ιασία των ψά:τεων σίι
τώι εΤvαι (<αταπλr;,σική.
Έό:ν δ,τι διε�::αμ:χτίσθη άληθ-εύ1
ικαi δίιv::χται τούτο να έπιβε6αιω3η
δια μιας έπιτι,χ::>uς πρ::>σε5:χψίσ:::.:ις
είς τον Apr1 ν, τότε οι επι::ττή,.ι ::>νες
άνcJΧάλυ-ι,::χν εν έξαιpετιο<ον στοιχεϊΝ

ον είς ό,τι άψ;:ρά την υπαρξιv ζωηc;
ε!ς τό Σύμπαν.
Τα αύτα 6ο:σιt<α σ-τοιχεια, τα
ρεθέντα σχεδόν ίιπό τας Ιδίας ά:,ιαλο
yίας είς την Γην, ύποτίθεται
δτι
vπάρχοuν ικαθ' όλον το '!Μάτος και
τό μF_ι<0ς του Σύμπαντος. ΑΙ αύτ::χι
ά.<τινοδολίαι, πcu σvμδά,λλοι.,ν
είς
την δη•μισ-ι,ργίαν ζωσών μc_ο;ών έπi
της Γης, ύ�ί::ττa.νται έπίι:της καi είς
τα περιδάλ.λοντα τC:•ι ά:ττέοων. Ά
πό τας τελευταίας αύτας διαπιστώ
σc:ις οι επιστήμονες πιστεύ::>ι,ν δτr
ύπό.ρχει διάχυτος ή ζωη είς όλ6χλη
ρον το στεpέc.:ι,.ι α καi δτι ,με τήv ά
νε�•ρεσιν της καταλλήλου «κλειδός�
ή ζωή αύτη θ' άπcΙ,ω-λύι!ιη πλήρως
την παροι::τίαν της.

w

Τό πρόβλημα τηc; «vέac; θεότητοc;)>
Tou είc; Μάvσφηλδ Η.Π.Α. 'Έλληνος Όρ
θοδόξοu lερέωc; α.ίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Στο
Θοησ•-<ευτι'ι<ο.ι
περιοδικόν
«mH,, (20-2-1964)
καi άλλα
έχκλησιασ'Τιr<α εντuπα έyένετο λόγος
περί τώv Φιλ::σοφισ<C:ιν ίδεών τού
Τζούλιαν Χάξλεu, yίιpω άπό τήι ά
νά-y«η μιάς «Νέας Θεότητος» διότι
ό λριστιω,ισ·μός επαι!ιε να κατει,θύ1\/η τα βιώματά μας. Το πρόβλr;1μ:χ
αίπό το σvνε.ζήτησαν
καi πclλλοi
�Ε.λληνες άπό τών στηλών τού πz
ριο5ιιχοu «-ΕΠΟΧΙΞ Σ» χι.:,pίς ,α ζη
τή:τοuν καί των Θεολόγων ,μας τας
γνώμας, περί τοο όποίοu δικαίως
παραπονεϊται ή «ΖΩΗ».
'Ασψαλώς, ή πσpάιλειψις εyενεrτο
έκ της έσψαλμένης γνώμης δτι, πλην
τού άειμνήστcί.ι Ν. ι. Λοvδσρι, ο1
άλλοι Θεολόγοι μας . Κληρ:κοi καi
Λαύ,ωί, δέν κατέχουν τα σύγχρονα
ψuχοπνει.,,μα'τιrκα προδλήμcrτα τοu
ά1,�;:κ::ιτrc;J_ Πι€αινόν... Ή Θc:ολοyία
τcϋ 'Ανατολικού Χριστιανισ4,1οu, κα
θώς είναι έμποτισ1μέν η άπό τnν ά01χryτικήν θεώρησιν τού δίοu, ζητα
ει πολλα δια τον Θzόν καi έλάχι
Οϊα δια τc,� άlιθρωπΟ'ΙΙ, χάριv τού
όποίcu ό Χριστός έπi τοu Στm-ροu
άπffiανε.

Λη,::,ιμονεϊ cο,.ιως ότι ό Θzόc απο
τάς Δέ�<α Έντολας ΜΟΝΟΝ ΤΡΕΙ Σ
ζητάει για τόι ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ, τάς
δέ ίιπολοίποuς έπτά δια το ΠΑΙΔΙ
ΤΟΥ, τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ.
Τό αi'τημα αίττο τού Θεού σuγ'<ε
ρά.::,θηιi<ε μrοα στο πνεuματικο κλϊ
μα τ�ς Θεολογίας ,μας, καi ετσr
οί θεολόγοι μας άπeξ.εl,ώ9ησαν απο
τον w�ρωπον καί τα ,φοSλήμ:χτά
του, ω:ττε δέν τσ-uς κα:λοΟν να σι,,μ
μετάσχοuν σέ συζητήσεις ψ1,,χ:;πνεu•ματισ<ου περι�χc,μένοu κα1 φι1λ::τοφι
κώv μηνιιιμάτι.:•ι.
'Αλλά, καί δίχως την συμμετοχήν
των ή λάμπουσα άλήθεrα ε:Τναι δτι
δέ•1 χρειαζcιμd}α «Νέαν Θ-c:ότητσ>,
άλλ.α ΝJΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ
το ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΑιΝΘ-ΡΩΠ,ΟΝ.
Ή Έί.<ιc:λησία ιc:α1 ή Παιδεία ε
χοuν άπο:ττολήν vα bτιτίιχcvν ταύ
τα, άλλiως ό c'iνBpωrroς θα χαθη ,μέ
σ'α σ-τό δάσος τού κcrτc.πέροv έαιι
τοίί του.
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ό 1ό1t1�ι'ί•ο-; ,άχ
, αύιε,τΙ:χ:, π�ι οι Φ:χι-ιιω ς ιάιπ,'
, ιι :, :χ-,
,
·, ·
, ,
&υνι.:
:ι..ωι?ι;
·�α., wε:ριαισ·η
•αlπο
•τα.,
,:χJύ,τιι·ά..
Γvιωtlfζ1ομε. Οτt ,0�ί πέ,;τιε ((tΚΙV-JΙΟ�
1 ηατ;:,ις �,:χ;ς 'έzο, ,υ,ν 'tΎ)'I
•'11:Κε;�)> :χ,,ί01'θί1:ι.,11ν ό-τ"η τ,:χ, έl; :χ,:1t1ο1τ1ι1χη; ά
, •1 η!Π'τύξ1εr
ως ύτ.ό ώ?•ι ιημέ,νι:χ.ς ΙΠΙ?Ι(}ϋιπιοrθ-έισ1ε1ις.
1 έ•ν ύΠJΙΧi?'Ζ.Ιε-. λιό'γ1?<; αΙΙJτο
ψl)V
ά,λ·η-θεύ·rι έ.πίσης χ:χ1 για τί; λιyώ
't'ΙCι?10 γινωσ,τιΕς �i1σ"θfισ�at1ς.
, ,,1,�λή
Ώ?- 1,σιμέι-�:1, ε,'lδι·η �JJψΙΥτΙο,υ ά
ψΞJω, φ:xιf�?l\''tl:X.t ιν,σ. ,εb,;:χ,� •1.1iσ1θ·;�1cι.;ι:;. �ο ά,π,�,θ,:ιν,ώ,; 1δόχ·τ�ω ι, Άλέ
ξ·, η, ΙΚ ά,,ι:-.,λ τ- οt
'Ι 'ΙΙΙJΙτtι τ�ο-ύ τ<�,υ Ριοιχ
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9·r('ΤΙ'Ι, ΟΠω; ·η yνωσις ΠΟU άποχτσ.
'
'
'
'
'
,
ι,
ε v:χι� y ι1:χτ�
1 ;;,ο; ;; IJi!α. �1,ιτι α. Π'Ο-U '?':'
ι
ι '
,
'
1
ο;
Χ
ι
ε
:χσ,τ
ι
ν.
,:ισ1
J τϊ."'•'t για -τη• , :ι
Ι?ώσ�τ,�ιυ. ΑύτΟ GΙψ.gχ1f�;1Ξ!Ι 1eπ'ίσης 0-τ:χ.'Ι ε•�:χ.; α:ν,9φ,ωΠΙG; 1Ο•ιt:ΧΙ:σιθ!ΧΙ'ΙΙεtτ�:χ,,ι
, ξί.ει;, ιάJ?·εtτΕς
με ιμr!α μJ�tτ:ια τlς ά.
η ΚΙ'ΧΙΧfΙ ιε.; ένό; wλιλ\οιυ- ιά•\Jwθ,?tώ
πι:ιυ. �:χ1f"ι:..τ1�� �la. έξ1,��ατ�! ιά.π
� Ο
\
' ,
\
'
'
χι�: ιτ·φ �,.sτην :ι.
, χcr,·r!σ-ι
c;;,:z,
_σχ'1jrJ1:
r1ω1σ--;:ιω"1 :χι
, Ψθ.?ω-π:νω-t :χι�σιθ·ησ1t.ω•1
'1 χζ\
ί.λ1t1'"?'!':Υ.'ΧU�ά-τη ιάπόο-εις:.
ι)'Ί-rοά�?Ί.1�ι αχιομ·η ,κ�τια. τιόν Δι;,11.
�''
�
'
1j,:,.
'
,
1
,ειοΙΟΙ; �φυτ1οαι
�\.α,?;1�,λ ενα ιο�υ·τ1ε1?''
,
•:χι•ιτtιληψ�ως, ,,-,11 .. ξ,αι?'τ'fjΌ:J. "Ι'η, ,π,:χ.
?:Χ.-η?·iJσ,:;.ω, χι:χιί πr; ,λιο,..,.::ι.η ;.
1:χιύ τ-γ,r1 b1Υηγ,ούιwε,,9,:χ, 'Ο'το 1C1Χlοιπό �:χ,ς
1 0 τ�") ιοιε")
ζέι ?ΙG�ε 1t1ώ; ·νΟ. τΌ"Ι) S1η
,
, χ.όψη ,ΠΙΟ,U �ι[ ΙJΙΧιε"tl:χι!.
τύz ω/:JJS η άJ
Αύ"Μ} ε.Τν,:χι: κ, ,rι,ά στή,,1 όl:<Jψ:χιτ•:κό
·πι ί :ι, ισ�έ .
ε.:ι.-.,., :χιΊΦθ,ησ1: • Ε!ν"1Ιι
·η O"fJ'J.(, IOtιηy'o;, , rιt101λλιωγ ΘΠι:,σ\τ'"('l.,0,-J:
ΧΙωV, ά,ν,:χιχ,:χ;'λ,��'t. ,
Σ·Ιjμ/•Ι?Ι:χι ιοιι ιε.πι-σtt'ΊΙJ.WΟ'�&ς tJi6�.,,
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v,2. _zx,ι:ιf'::)hi�•:ι.J"ι ,_ ......� γ<i .. :;υ.;
μΎ,Ζ<Χ!'Ι':.ιΙ!J-:ι�- -τ�:;rJ � ·��,ψ.,:ι� ,χ7-;ω
�πι:ι τirι '� 1.-tλΎt}: -r7I; ((&'.<τη; αi.
�ψ.,ώ; μ:χ,::-» Γ.ν�ίζ�(.UΞ 'ΠW; ()
'έι. <2. � έ
, γ /. Ε Η
:r'Μk,(ι)ΙΠι:,;
��χ?� ' �i-r.xιΈ· χ.ς �χι:)J; , .!.
•
/.�, Ίi• •:9, :Χ.-J.•:'ψ;ι• ,Ξ! :Ir. :·ω�γ',"/0 ;.
_
'r
,
?ιt:ι: ,/.Α·r1::,�:(J.η-θ-rμ..:;. :ι .? ζωιχι:;.υ;
ι0πiyω σ-�ΙfJ...ι ΙΠJ:ι"τjν:ι
π1;,-;. 'tΙ:J;.
'
τ
,:ι .ΥΙ ..ι•,ιχ,: b "Ι: r:,- 1έv..4·ε;�,J)J-:,- u..•'.X.
ι
σ�:χ,.�;!:Χ. � γ.(::,:ζ.χ,
,
:1,•jU t;,•r:rJ :χ.ζ�-:
- ι:ι.. � ,f<J!:Jι!?; ? ()ΙΠΙ?t'?; α
rv.:; )J�ί τ�:ι.! ιi,π? ι : :·:·cr '-:--ε.=.1
7<t>ν
;έχ.2.
.ί:Ι� 'Xl:ι:fJt ..,:;,:ω Ι
V<!. .; :1 Χ .»'Ι
,
ιχ..Jm=.ιωιι μέ -��!�Ψ:ι."J 'Κ'ι.).Χ) ωJ.:ί':W"J _\ti -τ1:ί, 11/έ,':/J ύτ,W ·έγγr!�.),� J ,έ.-;ι.., σ,r ! 1ol�Jifζ,,;f\,τr11: �1/\Λtj :,t-.(1:�
iQοέ..ες χιU -�;b,ι.ιzt ς � -Gs.1111':lx· :ι,ίJ·JΙ!r,ι z �
:ίιΞ:νw; Ί-1 ·9-:χιλι:χr.ι.ιη. στό ;ι,έ γι �-θ :,;
--:vυ μιχ-�-ου μ:ι; ο:ιχτύ) ου.• Ι,ι:ιι τ?
,r
,
, ... ,
,
� ειΦ:χ.�:v χιεr:ι�r� �1J οε7.•ε'τ?,: ,εισr-., ;ι:rJ.;;ι,:ι; •:χ.:·σfθ· GΙΞι; r/.Ι:ιι τ:χ., σ,J•ι
τ-έ) λε;:
tJ�it� t Χ έ;
--:ι:,.Α ! ι 'Χι:r..1
σ'-;'Τ('I CΦ:χ.i:,:ι Ι
17'J 1':1 &�-::ι:ω;. \
Π? -7. ,Jf-�-rr..r.�·η ιΗ,.9--η
�':) b
-:t:.<iYt6 γ'G'Ψ"JΙ; 7.,jτό; έ,yχ1έ-r.1.,) 10; ι?·r,-

�:� � �

,

1,

•

-

1

1�,

·:--τ,;
:.,

'

;

,\

1

'

X't2\
γχ .. �ΙΞ't:;
",Ειγι'Ιι;; λΌ�;
•

\

Τ

s-nτι-

ι

ff

-

..-;:.Ξ't �2- ιδf''JU η ε (<Χ. � ω/ '1t'2,,φ
),uωιι s;� ! �η;:Ιsων
�υ Sϊfl_,JAΙ
ΧJ 7,:χ: • ιt-γη ισιrον ΙΠ'ΟV-: t11 cι. ε v,-,ry σ.ν
•.9ι: ω,ΠΙ:), :ί.λΗ δέv εz"JQV rσ'6ηιττη
:1:.J:·--!1:κ :; ν-i σι�ι.! r1ι':ιf�Ιπτ1:1:ι.:':
,
�
,
��J·I
σδ rπ:.ω-:1 :ιγet-ι� ; 'Ι'} �')cλ,-ιJ;·
:',,iθ :;,ώ,πι:.,JΙ:; ιmδ
Χ.: ·:i, η σ•& έ\Ι
/ !/.?'J; JΠΟ μεγά.λ-ην 'ε'/'!!:Ισιν. Εiν:ιt
6έ6χιοv Ο�ι ο-ί Ουνχτό-τη..�ε:; χU"'=έ;·
1

rι

Ι

"

έ.ι. 3τ,λώ,: 1,11: πι;,,ισι:�ιbτι,:ι;η
ο� '1."'r
t; ,Οι)\Ι;ί•δ,-τ; �:ς -ό ..,έzο :;
έγχέ-
xi ,;- �εν ·Jτ.ιε,:Ιπτι31Ci
έ)ι�ύ,9ιzι� ιΟ�σt �{)ι.):; •
'!E}v, &cιω ·η 'liίπl1,σi,ΎJ(J. η, •στ,ι.ώ·ι s,t
τ� -π�:χ1: :ιιπέτ, :11,.1.ι:ι σ-;'? μιυσ-7h-,•·ι:ι :ιύ-
το :χ!Π? '!? ,π;: ωτοb γ,r, i'':J. 1:17,,•Ξλ %•1"
μΙ:ι;. 71,'Ζ, i ζGtι;L·• 't7. •Χ :Χ."t':ΙΙλ:ιΙο:ιt. � � ψ,s.·
Ο'τ�ι μόι).ι:; ..,9ι;γ:μ.. ε. τί:; C ιχ.1 -:6-:r,-:έ-;
u.ιχι:;. 'Η v�ό:ι,:ότ'"rι : Οτ-t '�i:.χ'Ju Ι ιχf'
"!:
• -θ'
!: •γ
' �G7:�
'
τον
'-. :ιισ
ησε:; 1. ..,ι-.ει
της:
�
ε,:ι:,;�,:χ.; Ι Τ η; 1:ιr.:)χι;:μιισ Ι!>VΞς λ·�
� ?υ:ιγfιε,; -οιϋ �- •
0

Ή άλήθεια δεν δίδεται. 'Ή την άνακαλύπτεις έντός σου η δέl'
-την άναι<αλύπτεις ποτέ. Οίιδεις αλλος δύναται νά σε καταστήση Μύ
στηv. Rρ�ι - μόv.ος- σου νά γί ης.
Έ δ. Συ ρ
'

'
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ΕΤ Φ·ΕΡΩ έιοω μεptι.,ά. σ,·η
:fL • Ϊ 1. α,π,r, εν :Χ. ,σJ�,θ,?'0 ΠΙΟ U �·ηιμιοισι
..ε ύ,θ. �Χε.
στο Π'&ΟtΟΟ, ιι.ο
llE, J>E lt ,S DIGE. "Γ υ.έ τον· τίτλο
-1.ιΊ[ '0π:ιrτήιμ�η fοον-χ,/4ιχιλύrπτει τ�(ιϊi
'\λr:9:ι·η ' γιάπη)).
,�οι ,J;υ ι. ί,,-τ•::,ι,,: 'έ ι:ο υν φθά σιει .σιτ·ο
; οτι το b''-llft·ΧO ,α,'ίτιο
'(JΙ-,J,τ.έ.;ι:χι J,:ι,
, Ι 'Ο·t'-!'/0,'�τrιχωι'Ι ,άισ�.9.ΞJ'ιειω'Ι :εΙ,ι,:ι,.
·τώ
--� ελ;Α·ωJ,ι ά.γά�π η;. Οί �υr1,.,?1λόyοι
·7-ιι,υ μ:ελιε,Ι?ιuν τη.'Ι '7t ,-:οι•χη ·ηλιχί.,_,
τις α<Jζ·r1 τ·ή01SJ1ς τιους σΝ ΠΙ?•εΙΠει ινά.
�. ω-με'/ τα. π,-ιοια ω?ι·σμ-ενες ω�ε;� :η bvrα.v τοUς ε�h.9η
· � Ο�ι�ξ�ι, α�t
·,σ.γ m,,έπι. η &χι ν1 τι,- τψ.,ω�
ι ·οϊ:ι:.ιJε,
;άι,ηι.:άλυψ:ιrι οτι- τίπ
ι οτ<
, ., ,άιπl ,,-ΙΥtά.
,
οέ,ι ly_ει, ,μs,γάιλη ,σ·ψ-''-'σ�,- ενcισω
Ίiy•:χπ•,ϋ ι11;; τΙο ,π:χ:ι3ί. Οί κοψωνιολόΎ ::,,: ,ά v,:χι. ΗΙυψ:χι'Ι 01,'Ύ}ι ά.yά.'Π η τ<η.ν
-θι,,::,:χ ϊt':,::χ.
· .'6:χ,:JΙι τοιυ
, Ύ•ιά. 't"7J"I 1t1:χ1,ά
'ICιJΙ"υ, ,ι,·:χ.1 '01: ,έ. γ,χ,κr,ι:,.u:χ.τ•οiΧό,γοι τ·η
,θ,;;:ι:χπ·ει,,,-, ,ι:)Ιϋ ,έγχλ ί-,:,u:χιτος
'Όι,ι ο,μως έ.ι.•ε1'1 την �yά.-r.η
"Π,?U
ι τ C11 ?I :tJ�/1",IOC τ·η V 'Π •'? t'(IOalι:pO�ε
-σέ o. rr,yr,.J.ΙαJτι,- ΧΙ:Χlί Χt'l't;}Ι.,'-'ti?Ι'(::>-φι
'Χές τ:ιιν'ίε•ς. ' λλi τηι ·άγά�π· π
- οiι
() Ί η!i �Ιϋ; 1έ.γ·;(�,1:ζε. ά.
ι πιό εl\JΟΙ�ι�Ιιrι,
τη··ι ·Π'Ι,Ο ά:πλ"η ι.•:χί· 101υn?όν1ως πιο
'ΠΙ!Ι,f'ΠΙhΟ/1.ΓΙ) ιάιπtο 't'ίς ί,οιό• τ-ιγτtες τιου
ν,-θ � ώπ,� υ
.πtο ύ ·,ό (!Ιο, ιτ-η (!ΙU·ΥΧέ
ιr;ι.ι.Ιε Ι>.
· Ό .λ,::,, 'Α'�ο-:χ!φ, ""'τόοιt)Ι'/, της Ν.
')"c;�x -r,.ς λέyεrι: ιιΉ ά.γάπη ,εί 1α.ιι
-.Ιό με· ι:χ λιύτtει:�, φά::.' μ :Χ:ΧJοι. ,ά.λ λι ά. οιί
'Πε.οισιrότεοοι α. 1-θ<οωπG<:, ά,χόμη, κι'
έ ι.,iί"Ι,G. ,π οιυ ,νιοι..ι.ίζiο ι ,ϋτιι ι:χ,πιο,λιαμ
"tiά νιο.J ν τrηιν σιυζ.υyιχη ·εύτυχία, δ, έ·ι
· ξiι:,�υ:ν • ί εΙν:χ
l : ιά.γά-π:η11, .
ά.
γ
ά
• Π'η 'ο,ε"Ι ι..t-ι�ι ,ό 17t'ό-θ.ος
Ίι 'Η
·τη; , χα
: τ,ο.χηςι; ». ιrυ,νιεχίζει το σ.
, p
·-θφ, (ι!οεγ εi1iνια1! "Jά. χά.'Ι(Ι)jμε,
σfλ
λ/0, 'ΠΙ?ό,q,ω?t'ο είι ιχιόΜ:ι. μ:ιι;. Δ ε't ,.,!"ΙJαιι
έ!::ά.ο-τrr.ιιn. Ου-t<ε (φτtοh9ιυσuα, α.νι χι:χί
-ύπάοχ,ουv ΙΠ'εpιπτώσ,εις που ή ά.
γσ.π,η -θ.ά τηr
, ι χ�1ει:ι:χιζό-t1mε1>. Ι{ιαι,ι,ά.
't"O'I Δρα. �ιOO!εJ\)lσ'τlprtyr ,ιιrη ά:yάm!η ΎΙΟC
'ε-ν,:χι Ι'Π'?Ιόισ1ιι>ιιt10, δ· έ,1 έξ
· υ1t1α.χ,ο,δει τη'Ι
-χατοχή τιο.ϋ πpΌσώπου dιύτι0υ. Σ-r.�
,

'

�

\

C

,

'Ί"

•α

1

1

1

-το

Ή
'Αyάπη
πηyη
Ύyείας
11

Υπό ΚΛΑΡΑΣ ΚΟΝΤ
μετάφρ Κατ(νας Φράγκου
X1 �lz ώ�··r,ιη ,σyr()�i α_,,J, Χ� VΙΞ!• τΎJ V
•ο ::,1:χ., ιμ,έ χ:ιιοά Ιο,λιω·ν· έιι.ε, ί,1ωr1 't'•W'I
ο:χ·:χ.ιωψ1τω,ν πιου ,ε.Ϊ'Ι:tι! '<f,\JΙ'Ι:tιφη μέ
το,, ά.vΟ.�ι:ιq.ώ "t10Ιι).. . l\JLπo�ιϊi ε:ν1.ι;
άινc:ι,:ς
'ΙψJίζ-,1 1πως ά.γ:ιιπrα τ·η
•
,(Ο,.,t
,
,
γ rι:χ,ιu.,
:χ. τr ,οιυ ,ε, πε, ιο
η ιε.ι•τ ιαι ω;ι:χ,ια.
ι.·:' εχ·ει ι.:χισί σμ :ιτι,-. ΙΥtο tέν ιε.ί-ι•χιι ά.
, γ�.τ.η, ,ά.'λιλά. έ, 'ΠΨοο' ι.ι!μ':ιισί.χ. 'Η
, ,
<--' ει,�
'1: �jjt4t
- ι�� ·α' m,�' τι;
' �()t·�
;γσ..π�
Όε':
!
ιΠ'·φ.ε,
O't'"fί<H ς τιο,υ ·α γ:χ
,�ο,υ
ο,
ι
τ�ι>ς
.σ.λ
,
λιi :X.1t0 't'ff'I ίι.,:χ•rότ,·� ;:χ. τtου ά.γ�πtάιι Αύτή'Ι τ,ηrι ίι.ι,-,ιό-·ητια. 1tοε1
, JιεΌγ'fΊ' �ωJμιε. Δ'εν
:;1,,ι '1',1, τ·11' ι.11 :χ1')
E•�Z·E,1:X.t ΠΙ::Χ.'Ιιt :Χ. (<(:)Uσ'!ΓΙ.'αΙ>,
Ο�ως
π�:ι).λr,ί •ιομίζΙG('.ι.Ι!:.
ό Δ,ο Μέ,νιγχειο:: ιιΟί γο,- ' ΥJα:,ιιουν
,
,
-Λέγει
..... '
τ:ιπtονεις ο-εν !Ι,ΙΠΙΟΙ�ιου-1 ιχ
-r;; χ1:χ.λλί-τι.:1:ι, ά.-πο, τΙο ,νά. ·δι'δάιςώ'Ι
-r :χ. 'ΠΙΧΙ! οι· ά. τtο υς ,�ά, ά.γ :ΧIΠ'Ο ιj,/ , ά,λ;λά. .
ό μόνιο,ζ τοό:1\\Ος π
• οιυ ,θ.ά, τιό ΧJIX\u.lO'U",1
i ;;ιγμχ.
ει
- Τνι:χ.ι ν,ά. ι&ώσΙΟΙυιν τ,ο ·π:χ.ο.άοι
Τ,ά. Π:χJιοιιά. �οέιπιειι •ι' ,άι'(Ι:χ'π·r,�οϋ•ι
γι,ά, VOC q.ι)Π!ΟΙΟ έb,QlιJI'/ 1/Χ;Ο,γότ�εl�!'- •Ιοc δώ
•011),UΙ'/ ά.yάπ, .
Δεν,- ·ά.γι.t,1t1οϋμ-.. τά.
Τ.ΙΧιΟ·!Χ μι:�,; �ΠΙΑω; ε'Π1ει111>η τtα. Π'?IΟστατ,εύ,cμ.;; χ,:χιί ψ:ι,οrιτ·ίζφιε γι,ά. 't'ίς
iν&. γiκε; -mυ, ;.
ύτΟ 11t,ό ίδι(J- κά
··10,υν �:χ.ί τ� ζω; ( η Μ-;gλα�άιt'Ο',ι.,υ
λεειι οτι ,αιυτ.η, η τ�uπ:χότης τη
, ς
ΨΙ\'tl?!Χ/'ΤJς :χ:y<φπ-ης ιοέν άψήχ,οιι σ'
&'Ι·::Χ. -ύψ·,1λο 'Πεόίl)'t). Κ«ί ή ά,πόδ.ει1:,�, , ..ί,�:χιι 't'o.lJ't'η: Μέ.7..911 mto,:o .σιη
μ·ί10, έι7t'ιr6ιεJ�αιι ώνιομι� τ-ην ,πρ,ο,σωm. ι
, τ<Jϋ π.α.ιδ· ιe>ϋ μας;
Μέχ�ι
χότη.
r :χ.
πt01ιό ιr·φ.είιοι σιειοφ;:ιι(!Ιτιε τηι ά.τ,ομι
�ό-τη,τ-ά. τιοιυ; :Μέχριι rπι0ι10 σ-ΤιΙJ.είιο
το 6.?η-θιοιu_ωε ν '. ·ά νι:χιτρ·αιφη ά:'Ιε!;ά.ρ:;1
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-τη-:--%. :ίΥ7'i ,,;_ -:? zχιΟεύωμε χ.αί
'li -:-,;ι εj'_ωμ.ε στην χ:χ:rο χή μα.;;
μ.%Ιθ--r,'Α-τ,_--.:,S,υ-;ωJε-n,;
οτ-i:: ":Y�J ό χ..�"'S·,,γητ-ή:; Φ�vιχ Χό,φ
φε,, -;()υ Π -�•ιεπισ·η,μι<;υ τη; Βι�,
'
.
';'
,
γ,.,.,ι,ι�:. ιειπε «η σ,τ,ε'Vη •σχεισ>ι; , •eιv.r.t�"'E!I μ;ι�·ι όΜΙΧλ�� ιw..t.J
,9.φμ_ό έινιδιt� έ':Ι(ΑJ
ιPω1tl!YY.ιtrή ω'Ι,
-γι•-i τ-ί; t'3έι�:, τί� έ.)Jπrfδει: ?UU τ,r.,υ;
'/\;� ':"Α> ,:;;JJ.."P.) =�J' -.+rι
ό_..�)J-:ι.γΤ. Φχιb}ε&J ώς ,π1,�;- -r-'ην
ξέ.·Jη ::i�ιν:ι'Π:j έιπιuιι:ι χr.χλ τt) ιχ'υ,pr.):;.
'Υ ,:,:ι-.9-ιε-:,χ,.
·η ψΜν.Χ'Ι') σχΟΟ'<!
σΙJμμ'ετέχε< �.;'V •>.Jrr,ιλ'5τιsγ,)".> �Sμό
ε7�σ!,
"_:\.�) ισυ,,'°'"&.ί-JΙ.ει�
trA:,ι..·uWι � J=
μέ � την -:·f1v ε,rιο�11., τΟ ϋψιιrτο
σ-rιJ,είv.; <ϊix,ε:ό-trr�; μnm,,:ί Ύi ε,-.,..
, ....
' ,
'
(!�
"';1 ε � -χ ;y:x
,σ>ιΥΊ'>(JJ. λ'1-z, ,.,.-zυμiζ(;f'r.-z; ε.vΙJ.. fjλι!ιfοι:11 ιι)οψ,-�, συμ
,ο·εί'ϊ.1'1,. 'Η εrι
p;ετέχ"Ρrrο.·; -σέ
v,,--χι τΤ,: σ�Ξ<"'Ι-Ϊj.; .rrι..;rrεω; ;ε1', π r.�ε! <tJΠJό �·fϊ'Ι άιπ)/η ςpυιι;-ιΧ� έ �
φ·ή. Et'Vl-it μi:J.Jr.t'ι ο:-χ.•ff.,·rτ-ι.χ·,1 π�Ισ.
ψJΙσ'!·:ι.·ή. ιι�Ι=-:..ι:,�ε ·ιi &-rJ',ι.:χισωμιε.
't"°fϊΙ ι:ίγ�,; ,;ό S� q,,:ι :; στό ;�:/ί')r-.ι
ια..ύξi�;ε! -:ό iγ'1..π·rρ..έν,:, ΟΙ'ι ΤΟ zi' '
\
.... '
'
zω�ι; Ί-:ι.. �ο πεν.ει vx πκ-.ιιrΛευ·,;
�ι,;,�1ζ·rι 'Η σ.γά1ιτ-r1 ε!ν-�ι ·θεμε) ιω
;,.ι;1; iJ λιε·ι�υ.ryi� 'tl"Jυ ιιοΙ:-cΙε�v» μw.
),,.,1 :ή ιι) --�ι:�i<-11.ι."1)), οτ.,ω; σ•Jί':ιi
ιlfj :.ι.ΑζGt.J.ε',».
)ιLt'1 ώ:α.tχ. ,r.,Ξ,:,tγ���}, �,,; σ). "fj\
\
Ρ ,
,
(\ ,- ;η; 1' 1:ιnt"'fι;
'.,}'ι�
�:ιtσ'Χ'�τ.-.ιt σε μ-.ιν
-θι�ε-(,Χ.'Υfj γ;χ?·,1 : <fε'Μ!: ),\'Jt\·7,,1 ά
Ύ'7'Π��rτr.ι; τ� i γΧtΓ.·rι.,JJέ"''9 lν fΠ,':.ι έ
π- ,.;i ,εύz�J.J�ε. Ύ!�ύ,τό � μεγ:χιΑ.υτ,.ι�� ι.'LIJO, κιv ετm =ω; εωεί'VΙ(), -rι; wAεi1>.
Oi γιwt'�r..� 'έί'.v:ιtνν έtπίισrη; άJ.ιw.:αλύ.ψει
ά:τ,7.Jξ1σ.
·η σ'ο,ς�.ικrη
ο'Ψti(ι)"ι
ιruc..ι.'btv.·ιιειι ;ω� i ω; με,τι,.;ξ ύ
·:i.-;ώπττr,ι17, OJU"1�
,WA) 1Ι':ΙΤ.ψ:�.:•ια•ι
ot.9--r,..ΙJ7. v.κ>i, i-π? ,εJ.λιειιψι ιά.γά.πτrι;.
Aύr.l.i ψ;v -ι9·.Jt..ι.:ζε-. τ.i ).J.,γ.:,._ qι.1εί
'n τν:.υ Κ�ισΎΙJ..ψΑΚΙτι v5-n <<Δίν ύ
'Π!ά.�ί'."- 'Π��--,fι.lJ'J- �.,ι;�nJ..ι:ι.ό ΠV;.U
vά. μτ1•1 μlί.ι:.,η ·ιi λύστ, ·η ιά.γά.πη>),
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'Q Ι'��ύγ.χ i7Μϊf.··ί .:.ιύ-:-η'V την ίαιχ
�+,Sιε:α.
Θ' :ιnι.,;).,:τβώ τuχ με 'Ι'ί; �:;Πι
yr(<Ι'ει:;
μ»ύ ε.χαμ•vι υό τpιι
-σν,.i-κ� � τr.•,·:. νΕχrJ.μσ. τ+μ γ-νω�fxJJi�.
1,. φ..,:r7, �ϋ $ιο;*?; �V
61.•θ·ε-. i -θι�τισαιεJ. •χιό �
ν λ.·ι-�ω>m;
Ο'!τ,ύ,θ.,JΙ'ι,ε. ε•/,'1, ·ry'J)r, �:ι-. �ίι«
Χ',ς,SΜ,;7, που .ήν ,;.χ·ε -θ,ε,;ιχ,πιεοοs�
μέ -πiitγιε. v' ,ix ,ύ-σω μ,:-σ. ο-ι -ZJJS'!Ξί:.
..,,._()_
":'\Or.) ,σι' Ξ.-vι'-fJ Π� �-σΟ'..>Τ!ι,tΙ,Jν()
'
' rτι-�:ιγμ,χ.n
.'ι.
,
'10'.
ε,:εγ�ι-zψε.
·,c,:ι.;..-t
τι;
·
•
Τ
,.Q��1.L�ε' ; "'J-Q ει:r,.,πι�•tιεf πtj-U' •s.ιχε
�χ.1οιω; ε σrμζοφ,:ι.,•ιsι;
Π!tTUzε�,
·.9ι=�·�υ·ι-τ,-�.: i,.9ει?ΦΠ'ο11Χ'Ο{ fί-·
λη';Ιε γιά. Χ'Χ'Π"Α(} 7-rr.ιμο tmoιu έ, t'/ε
σ-ι.ιζ�wεv.:αό, γι'J.,:'t η ζωη εizs:
-πά.ψει: •ιά. �ι. η γι� ει-,-� νόφ.-�.
'Η -Sε�-�.π.ε1α. -συvίσ,τ,.,το -εί, -:-iJ voc:
τ,ι:;υ έπιο-�ψιλεύη σιγά. - σιγά., με.
ά.ΠΙi:ιv.π-η
ύ1t1oιmv-}. •χιχ� μέ -:-·ην
?rου •ιi χ-z.
π�=ευτί�, iγ:χιπ·rι,
'tl?� θ,ω,.9,-η -κ1-�1ί ��·ι. τ·;,,σ !;•-�,Ψχ ,ή,;.
i•ι-τ<1J ·rι.\,: &τ-ι ίj ζω·η εΙz.,, γι. χ 1:'h-,
Ρ
\
,
,
ι
t
r,
εη'»ι ω.�ιΙΦ.ι..ε•/1? σ,ι.ι:ιmο. Υ.� τ•rιν ,ut-·
01Jtότ··ητχ 3-.ιι α�-;-ό; Jεrl·& να. ,πι1.,[�·,r
, &π;1.�ι�ε·
y)Lπ,,,.,o, ?ό).ι?. ΊΙ έ-πιτυι.1,._
π�ω'tl�lqnvή;.
ll,;J� zr,,&1ι7. μ.ε:ά., χι,! τώ�α
't1ειλευ-τ7.1'7J σ-τη-ι 'Αψ.ι�1·χ-ή, ·αιι.1�,υσ,α;
ειJ:χ�ιmι μ,εγ'1Ιλη
"!lti -.9-ε:αιπιε.ίοε;
έvηπωσ-.. νJJψ,vv ;,ι41ξ1vl'(ι•J<,J.'ε'l'IJ'
σ-.ό ιr,;,ί-:--: h-ιhς ψφ.ι, :ι.έ•mu γι�.'t'�<ϊί)
πιοιυ 4''Υ'7ζότ1-�
-τ-7,, Β,χλ,ιμ&?·,,;.
·ν.ε μέ ":ΟΙ'/ γιιό -..,,υ iΚ"lJθ.·rιnε;-: 1,ώ;οι-χ.ί'Χ-,ί{ΙΚις
7t'J.,�W.IΩ.Y.,,y,9J,�ίjισw1
ί.'Π'ltnι;,ιι)Jέζ·ει�. &πό't1ε. μtα.
·,!,v; π;,')J�tl σ.υ,γ-ι.,)ι,.ι·η�έ"'Jir)� ά,m.; ιά.
, v
·iφ·ήγ-φν. 'Π",'!) OCM'.J•Xl'J.'Ι. Ό γ:ι-�τ�,.;,
-πν:ιύ ψ.ίλ:φ,ε έ-κι. ί vη τηΎ ,;γ,.,_έv,,.,. η-·
VJ>I ψυzί=ι�Ο:;' 'Π'()ύ ύπί,σrη; ε-fr/.• �
•6Unιιγ_, γιεrγανο; 3-.r
·�:χιι.. :χ.Αύψε.�
-;, τι;wn, ,σ,οο.�ί-�ε.ι 'f'- ,ι.,ι'VΙ'l!ι �
iwΛ'ίJ,εισ�m,
ΙΟ'ΤVJΙ?ΎΊΙ-,.
-rον ιpέι;ϊΥJΙΙΥ'Ι ;
Efzι ζ·ητ·,rσ,«
χει-.ιp/2τιε11ες π-φι'Π'τ'ώισ�ε.ι, 't10u ,ά,,rύ
λr.ιιυ, ί;, ;ι.ιε,!-νν;,Ι.); '7\YAJ
χ )�εv, my.ί
:ι.rιλ ιl;ι.ι;ισ( -ι.ρbιιrχ .
,,,,,,_ ,έrιJε�
Mεv,,ιwh. ·F,σ,αι-ι τ r;,σιο rφ ί.,ι.οι ιάιπ' τ·ίt
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ΙΛΙΣΟΣ
'ζωή mU π,�ψ1ε.vια.1ν ά.κίν·ηrο,t έml
ώ,pΙΞς 1t'!Jσ(J.έ,�ι Χάμ,ω. �ε λί '(':) ιχα.ι
ρό ιχ;ρrχ_ι�t.. 11;. ε,:η έ.λια· ?ές χ.,1.λλιτ•ε
ρει ύσ1ε�ς, ΥJχί στtι τέλιο; χ.,mώ1?-&.ω'liol?:
1σ1ε1 νά. -θ.φ,πε
� ύ,σ•η ιέντιειλαις
τιαυ; ισ11.01.•,τ:ι.. αιπ .αυ'tΙΟιυς.
7
• 'Ο ,π1οιλ�ς
11'�.μ?rΙ, ίοι?1Wη; της
έtπί,ση ς
ομtαtΟΙΠΙ:ι.tθι.ιι,:χ,c, -θ•εψι.π •�υισιε
�να.ν μειγάλο σ-τpατ·ηγό που είχε
τ,p,sιλ_lλιαJθ,;'ί, , ε ΠΙ1.Ι?()μ!Ο t'ες , ειθόοΙΟ,υς
άγάnt·η;, χ.•χί ύmομ�ο111�.
,
fl
,
�-ΥJΛ χ,(Ί
.ιi<� �:::ι. �"""",ι-ι'ε,. γ�:ι. ε'Ι; πψ1ω1
1
ΙΠΙοι τ,ο,υ cm �ιου, ·η α.γ1.nvφ.1ενrη συζυ
γιοι; bl?Ιι,σ1χ.ό't':ι.:ν,. IO''t<X. 'ΠΙ?ό-θιυι? :ι.. τι0 ϋ
-ι9ι1.Ι'1ά.·τt0ιυ. Τίm,τε: οέ,1 μιπι;,:ιοϋ, �σ1.. νιά.
-τrή"Ι -σ'ώtσιη, εfχι,:,ν -π'Υj io' γι1.�Υ.Jιi,
βέ.-ι -θά. -τ·η, ιsιΒι?'ισpιιε ·η !J,έψχ.. Ό
,σ,ύζυγός της εμιε'IΙΞ. 3λη τ·η νύχ Τ'α.
γ,οΜ:ι.1-nισtJ.έν,�, χ.ι,1νrrά. 1ιrτ>ό ,χ.ι?Ιο<�b-ΟΟΊι
' ς -της. ' 111ά,:,cειιr:ι. ά.π'
της άγωνιία.
vίς ηφοισtειυr/J&ς rrιοιυ
τfής μι)ι?<ϋισ,ε
γλuΧ\Χ.: «1 εν μΙΠΟ'?εί,ι 'ΙΙΧ. με έγχ.ιχ
-ι<::ι.λ,ε-/.ψηl;. Π ?ιέ'Π'ει νά. έmσ,τ?, έψης
Qt'f) ζω-ή. rύ,,ι, 1σ1s, 1tt•σω, άιγχί1t'η
flY.J'1J !... )). Με τό χάψχ.ιγμι:χ. -τ,ης αύ
γης ,ηi γιχτl?ΙΟ,ί βι,επ
r Ιί,σ,τωισ�:ι. t μιά.,1
έ.λα.:ιηά. άλιλιχιγη ιπt?ό; τη 6...λ�ίω•σιι,
'
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α?χισε να γί,1ετ:χ.ι στ1.θ,εt·'l,
1tου -θεpαπεύτ·ηχ.ε έ 1τελω; χ.ι'
εζη,:n.. ,π,ο,λίΜ. ,ά.χ.�μ:η χ,ό•ι:11., γs
ιnfζ,ι;ινtτ�, με zx,?i τ-ηrι χ.χ�οιά. .ιr;�
ά.γα1πrφ..έΙJ ο�υ τ·η1; σ,υ,μψ:ι φου.
• Fr,(ιι;[.ι.ιs. χ.11.ιθη,χ.ιι;rt •ιά. Χ.1'Ιωμ•ε tό'Ι
'
\
'
Ι'
'
X..OGJ;J.ΙO- τΙΟ<tΗ'?'Ι, τ.ου τk:Ιν χ.1υο�ψ1α τG
μίισο,ς, ειψJJν χ.ό,σμιο, φίλωnι, =ί π,?έ1tε� 1 •ΙΧΙ?'ί'.ι,σ,ωμε. απο χ.ε,: 1/Gυ,; 'ΠΙΟυ
ιμαι; ΓΠ'!Ι?ι• ΙΟιΙΧιλiλιοrJν. lI 1 ?έ
' Π .ιι 'IIX. μi
,θω�JI$ Ι';(Χ. άγ,1.1t1 )ϋ�ε, κ:>:ί γι'Χ να.
ι
'
ι
Τ
'
,
ι
γι"Ιη αυτο, ,ει'Ιχι αψ:ι.γ,χ.·η Ία μ:ι.�ωtJ..ε. •νi cιΞ-bώ 1.ισ-;ε. χ,; ν'Χ ιπι
σ�τ'εύωιμ.ε. στό•ι έ11.1υ.ιό μ,χς χ.ι:χ.ι στ·η,1
ί χ.1:,χ- 1-bτη-&. μιχ ς μ,,τ
r :ι.1b1?,λ'r1 ς �. χι
ιΠ'?�1όΟ1')U
ι . ν J.\.ν οέ�; '7tl:ισrtΙε'1Jω Ξ, στό'Ι
έι:ι.'1Jlτό •χ;, ·η άγ�η μ11.ς γ,ιά τιους
σ,
, υν1α-νιθ?ώΙ7t'Οιυς μιχς -θά. ε
, ί•ι,αι χω,?ι,
ΜΟΙ,έλι,ισtJ.1..
Εtψχι: ουό zιλιάιο;;,;
χρόνια ποU ό Χ?tστb; μiς εΤπε
<<'Εν-Ι()Ιλη,ι χ.,α.ιγηv 01ίοωμι ύμί'/ '{ψ1,
ά γα -�tιά:τιει ιά).wήιλιο�υ;».
Ή ,ά.Πlό·δ,sιςι τη; ά.λ·r,rθ,ι11η; ά.γά.πη; ε
, .ι�11.1: ·η οι,:ι.χυ,σι ;· ε,χ.1,·ι ν-η 11'?'?,
Ολl� τ� λιοtπα. Οψτ11.. πιeιύ έ."11ε?γzί
μέσσ.. μ:ι.ς οτα,t ά.γα1tοϋμε.
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Σε τίποτε που κάνουν ol ανθρωποι, δεν πλησιάζουν περισσότερο
-τον Θεο παρα ,μόνον οταν κάμνουν το καλο στους συνανθρώπους τους.
Κικέρ ων
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κrι�ΝΑΜΟΥΡΤΙ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ

Αυτογνωσία η αvτο-vπνωσις;
>

Ε ΙΧΕ βρέξει όλη τή νύχτα και άp.
�α το πρωινο, και τώρα ο ήλιος
βασιλευ: 'Πισω
σοcοτεινα ικαι
-πυκνά σύννεψα Δεν ιmricxαν χρώ
μσrα σrov cuρσ:νό, μό:' ή ομvρω6ιά
της μΟΙJJ!!<.ΘμΙμένης γης γε,μιζε τόv
άέρα Τά βατράχια t"1<οι;ζαν δλη
τη νύχτα eπι•uσvα ικαί pιιβμιι<α, -μα
δλα σc.mάχ7αν ,με το ;(άΡCΧiμα
της
αί,γης. 01 κοι,μοί τώv δέντρων εΤ
χαν σκουρινει όm την τrολιλη βρο
χή, κσ1 τα φύλιλα κσ:θαραπλvμένα
αιrο τη σκονη τού ικαλοκαι,ριοίι θά
παιρναν τό πλούσιο πράσινο χρι;'r
μα τοvς σε λίγες -μέρες Τα λει'6ά
δια θό: πραtτινιζαν, τα χccμόια\αδα
θ' ανθίζανε, και όλοι θό: ενιωθαν
χαρά καί σ:γαλλίασι.
Πόσο καλω
σώριζαν τη οροχη ίίστ ε:,ρα 6:π' τίς
ζεστές καί σι<σνισ,μένες ·μέρ;:ς ! Τά

σrτο

t/

6οvνα πέρ' όm' τοuς λόφους δεν
έμοιαζαν τοσο .μαιφuνα κι' ή αuρα
ποv ψί.ισαyε 6:πο κ�ί ήταν ι<αθάρια
καί δικισ,φή Θά ίιπηρχε πφισ,σό
τ�φη δοιιλειά καί 'ΠΙΟ πολλη τ,ρΟφή,
κι' ή πείνα θά ήταν κάτι 6:ιτ' τό
πα�θον ΌΕνας άπr' αύrούς
τοvς
ιμeγαλοvς καισ-τανσχρωμους
άiετούς
εικα\Ιε κύχλοvς στον όρίζ<>.ιτα Τι1λέσν
τας πάνω στην αuρα χωρις καθόλου
νά σαλεύη τίς ψτεοc(ιγιzς του Πο
λύς κόισ,μος πάνω uε τrσδηλατα έπ&
στρΘφε σ'ΠΙΤΙ τοu μΘΤα (Χ'ΠΟ μια ό
.λόκληpη μέοα στο γραφείο Μrιρι
'ΚΟΙ κουβέντια'ζαν καθώς προχωρcυ
σαν, ιμά ο1 πφισ,σ�ροι 6:ιτ' αύ
τούς ήσαν ά:μίλητοι καί πρσψαJ\Ιως
,κουρασμένοι.
Μια μεγάλη άμαδα
εtχε σταματήσει καί άκοvμιπώντας
τά 'Ποδήλατα έιπάνω τcvς, σι,(ητοίί
σαν ζωη,ρά για κάrrοιο ζήτημα, l.vω

ΙΛΙΣΟΣ
οντά τους ένας άστυφύλω<ας -rouς
"'!Ταρακολ1:ιuθοιισε μέ. άνία. Στη γω
νια τοϋ δρόμου ενα καινούpγιc ι<.τί
ριο ύψωνόταν. Ό δpό,μος ητα1-1z γε
μάτος από λό1κικιους καi κα•θώς περ
νοϋσαν τ' ·αvrοκίνητα
πιτσιλιώ-ταν
κανείς μέ 6,pώμι�κο νερό rπcu ΟΙφηΙΙΙΞ
01κοίφοuς λε.κέlδες πάνω στα !)Οvχα
του. Ένας ποιδηιλατιστής
σταιμά
άγόρα1σ1ε ενα -rσιγάρο άπό
-τη,σε,
σ<αποιον πι..ν.ητή καi συνέχισε
τό
δρόμο του.
",Ewx παι'δi έpχ&rαν άπό πέρα
ση,'<ώνοντας στό ιι<1ειφά:λι τc,υ εvαν πα
ληό τενΞΙ<έ μισογeμι1σ•μένο ,μέ
,κα
-ποιο ύγρό. Φαίvε.ται '!Τώς δούλιωε γύ
ρω άπ' αύτήv την καινούργια οiκο
δομή που κτιζόταν.
ΕΤχε μάτια
λαμπερα κι' ενα έξαιρεηκα χαρο ύ
tμΙΞ.VΟ πpόσωrπc. ?Η,ταν ΙCΙΙδύνατο μα
Ύε,ρct5ε.μένο, Κ'Ο!Ι τό δέpμα του ηταν
πρλu ()lK'OUPO, ψημένο όm' τον ηλιο.
·Φοροίισ,ε ενα -τrοu.«:ΙΙμισο ·μ' ενα ζω
νάρι πού είχwε χpC:,μα χωμάτινο,
ικι' άττ' την ποιλλή χpησι εΤχαν σκου
ρίνει άκόμα πιό πολύ. Ώpα'ίο ήταν
το κεψά:λι του καi τό πε.ρrπάτryμά
του πρόδιδε κάποιαν άιλαζοvεία ε:να παιΙδ] ΠΟU κάνει τη δουιλεια τοϋ
μεγάλου. Κα:9ώς άφηνε πίσω του τό
111λή9cς, αρχισε να τp
, αγοuδα, ξαφvι
<ΚCΧ άλλαξε ή όλη ό;ημόrψαιpα, Κοι
νή ήταν ή '!>ωνή του, φωνή ,τται1�1κή,
γερή καi ύπό6pαχvη, μα το τρα
γοϋSι εtχε ρuΞιμο -καi ψαίνε,α� πως
με τα χέρ1α 'TOV Κ.f'α'Τ'ΟUΟ'Ε τό χρόνο
γιατί δεν 6άισταγε ,κα:θόλ-ου τό τενε
κeδέν10 δοχε'ί,ο που εΤχε πάνω στό
κεφάλι του. Κσ;ταλά6α11.1ε πώς
"'!ΤΟιος 'Π'ερ-πατοϋσε πίσω του μα η
τανι: 'Π'cιλu χα;pούμενο για να ντραπη
,;αi ήταν ψα1ο1φό '!Τώς καιθόλοu δέν
,έvSιαψερότανε ,μέ την ίδιάζοvσα άλ
λαγή πτοu εΤχε έπέ.λθε1 στην mμό
σφαιρα. Ύ-πηpχε μ1ά εύλογία στον
άέρα, μ1α άγά'!Τη που σ,κέ�παζε το
κάθ;: τί. μια είιγέvε1α που η,αν ά'Πλη, χωρις ί.πrοιλογι,σμό, 1μ1α Κ'αλω
σύvη που α\Λθ1ζε πάντα. Τό παύδi
&,πότομα σ-rα!μό:τηΌ1ε
τραγουδά
t<αi στράφηικlε πpός ·μιαν έρει'ΙΤ'ωμέ�νη
1<01λύ6α ΠΌΙJ ηταν στημένη ,έικεί σέ
'4('(ΧΤΤΟια όmόστασι �ά:πο τό δράμο.

κ.α
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Σύντομα θα ξανάρχιζε ή 6ροχή.
Ό έιπισ<κέπτης ελειyε πώς εΤχε
μια θέσι στην Κu6έ.ρvησι που δεν
μιτrοροuσε να γίvη ,κ,α:λύτε,ρ η, καi ιαχ
θώς εΤχε μια πρώτης τάξiεως έκ
παί-δευ�σι, ,όσο στον τόπο του
καί στο έξωτερι,κό, θα μποροϋσε ν'
άΙΛz.6η τrολυ ψηλά. �Ηταν παντρεμέ
νος καi εΤχε δvό παιιδιά. Μποροίισt::
v' άποιλα•μ16άνη ηΊ ζωή του άpκετα
γιατί ή bπιτυχία
ήταν έξα;σψάλι
σ,μένη.
Τό σπίτι που κατοι1κοίίσαν
ηταvε δι,κό 'T10U, ικ,αi -εΤχε 6άλει κατά
•μέρος χρήματα για τήv bκπαίδωσι
, ών τrα�'διών ,ου. Γνώριζε την Σαv
σ,κριτ11<ή �καi )Ί§ε.ρε τη βρη'()ll(εu,ιικη
παράδοισι
Τα πpάγ•ματα προχω
άπως
ρουσαν άp1<ιετα εύχάp1σ"Ι'α,
ελ;:γε, � O,μως, ενα πρωί. ξύrπνησε
π,ολύ νωρίς, καi μετα το λοvτpό του,
κά8ηισε για τον διαλογισιμό, πρiv
ξuπvήσε1 ή οίκοιγέlvειά του καi ή γει
τονιά. Μο,λονότι εΤχε κοιμηθεί άνα
παυιτιr.<ά, δέv καrrώ.ο9ωvε να διαλι>
γ1σθη. Καi ξαψνι1κά ενιωσε εναν ά
κατανίι,<ητο πό<3ο v' ά:p1ερώση τό ύ
πόλοιιπο της ζωης του σ,όν διαλο
γι.σ,.ιό. Δεν ύπi\ι,χε σ' αύτό οίίτε δι
σ-rαγ1μος οίίτε ,καμμια
άμφ16οιλία·
θ' ά:φ1έpω1,,ε τα •χρόνια 'Π'ΟU ,οϋ Θμε
vαν για να 6,!)η δ,η'Sήποτε κ1'
εΤvαι να 6ρεθη μeσω τοϋ δ1αλογι
καi εΤπε σ.η γuναrκα του
.σιμοϋ.
καί στα δuό παιιδ1ά του, ΠΌΙJ ήσαν
στο κολλέγ10, πώς άναχωοοίισε γ1ά
να γίνη <«1αννυάσ1».
Οί σvνά
δaλφοί "l'OU eμε1ναν κcrrά'!fλη,κτο1 για
την άττόψασί του, μα δέ)('Τη,καv την
καρ-τ�ερία τ·ου, καi σέ λίγες •μέρ ες
αφηνε ,ό σ-πιηκό του για να μην
έπ11στρέψη ποτέ πιά.
Αvτό σvνέ6η
πριν είκσσ1πέντε
-χρόv1α, έξα1κο.λοίιθηΙCJΙε. 'Ειττιε1θάρχησ�ε
τόν έαυιτό του αίιστηρά· άλλα τό
δρfικε δύσικολιο έπειτα άττό ,μιαν α
,vετη ζωή, καi χpειάστηκε πολυv και
ρό για να 1κυρι•αρχήση έvπλως πάνω
στiς σικέψεις του καi στα πάθη του.
ΌπωσΙδήποτ,ε, -τ�ε!λικά, αρχ1σε vα εχη
όρσιμαη,σμοuς ,οϋ Βούδδα, τοϋ Χρι
στοϋ καi "l'OU Κpίσνα, δpά!μctτα που
ή όμο
• ρφιά τους έγοήπ,vε. καi έπl
μέρες ζοCισ�ε σέ μιαν .έ\κστα:σι πcύ
ολοένα eκαvε πιό πλατεια τα σύνο-
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ρο:
νοϋ Ι('(Ιι της καρδιάς του,
άπορρσψημένος όλοι(,ληρωτικα σ' έ
κεί�η την άγ<Χrτη που εΤναι άψοσίω
σι στο Ύπέι:rrατο. Τό κάθε τι γίr
ρω ό:π' α.:Πόν-οί χωριι<οί, τα ζώα,
τα δέντρα _ το χορτάρι-ηταν έντο
να ζωηρό, λαιμπρότατο μέχτα
στη
ζωτικότητα καί όμορψιά του.
Τοϋ
χρειάστηκαν όλ' αίπα τα χρόνια για
v· ό:yγίξη το κράχ:πτεδο τού 'Απεί
ρου, εΤ-τrε. καί εΤναι καταπληι<τικο
το &τι μ,πόρz.σε να έπιζήση_
«�Εχω έ:ναν άοιθμο μαθητών καί
όπαδών, δτrως εΤναι άνσπτόφευκτο σέ
τcύτη τή χώοαι, έξαικολοίιθησ,, 4.κι'
ενας ό:π' αύτοvς μοϋ πρότεινε να
παρακολοιι9ήσω μιάν όμιλία που
έπρόι<ειτο να δοθή άπτο σάς σ' αύ-
τήν την πόλι,
ΟΤΙΌU σννέπτεσε να
6,ρά3ώ για λίγες μέρες. Μάλλον για
να τον είιχαριστήσω παρα για ν' ά
κοί.σω τον όμιλητή, ήρθα στην όμι
λία, καί μοϋ εικαιμε μεγάιλη έντύπω
σι έκείνο πcu ιείπώθηκε σέ άττάντη
σι μιας έρωτήσεως έπάνω στον
δισιλογισ,μό· εΤ-χε δη�λωθεi ότι χωρίς
αύτσγνωσία. ποv καθ' έκάστην εΤ
ναι διαλογισμός, κάθε διαλογισμος
εΤναι μία πορεία αύτοιiπνώσεως, μια
προΞJΙ<ο-ολή της σ,κέψc:ως καί της έ
πιθυμ ίας μας. Σ4<Θψ9ηκα πάνω σ'
όλα τούτα, καί τώpα ηρ9α να μι
λrpω γιαύτα μαζί σας.
})Βλέπτω ότι αι.ίτο που λέτε εΤναι
άπόλυτα άληθινό, καί εΤναι
ένας
,μεγάλcς κλονισμος για μένα το να
δώ ότι ήμοιιν πιασ�μένος στiς είκό
νες η προε,κδαλές τοϋ νοϋ μου. Κα
τανοω τώρα πολυ δαθεια τί ήταν ό
διαλογισ>μός ιμου_ Έη-ί είκοσιπέντc:
χρόνια e\pισκC-.lCUV σ' ΕVαΥ
ώpαίο
κηττο της ίδιας ,μΟV ΚCCΤ(ΧΟ\(εvης" τα
πρόσωπα ΙΚαi οί άτrτασί,c:ς ήσαν το
όmοτέλεσμα της !διαίτε,ρης μορφώ
σεώς μου καί των πφαγμάτων που
εΤχα έπι�ήσει, ,μελετήσει καί ά..
Καταλα6αίνω τώρα
rιrορροψήο-ει.
τή σημασία ό<είνου -που εχω κάμει,
καί φρίττω που εχω σπαταλήσει τό
σα πc�ύτιμα χρόνιο->.
Για 1<αμ-τrοση ώρα μείναμε άμί
.λητοι.
c-Τί να κάμω τώρα;� σιινέχισε.
cΎπάρχει '!<ά-ττοιος τρόπος νά 6γώ

άπο τή φυλ�ή που εχω κτrσει yιcr
τον έ-αυrό μου; Βλέπω τώρα ότι σ•·
αύτο ΤΟ σημειο που έφθασα μέ τόν·
6ια>λογισ,μό μου εΤναι
άt'Sιέξοδο,
καί μονάχα λίγες μέρες
πρίν·
φαινόταν ΤΟΟΟ γε,ματcι ά:πο λαμπτρη,
σηιμασία. ·οσο πολυ κι'
ΤΟ έπι
Θιιμώ δέν μπορώ να ξmαγυρίσω πί
την αύταπάτrr
σω σ' όλη b<είνη
καί τήν αύrοδιέγερσι. Θέλω να σχί
σω
τους πέπλους της αvταπάτης
που δέν
και να φθάσω σ' έκ,εΊνο
έχει δημιουρyη8zί άπο το νοϋ. Δέν
Ε)('Ξ:Τε ίδέα πόσο ίmέ;ι>εpα τις τελευ
ταίες δυο ή-μέρες! Τό ο!,κοδόιuημα
που μέ τόσο κόπο καί qψσντίδα έ
κτισα σέ μια τrεpίο5ο εί,κcσιπέντε
χ ρόνων, δέv ε�ι πια κ�ια έννοια,
καί -μοϋ φαίνεται πώς θα πρέπει να
ξεκινη-σω ά:π' τήν άρ,;ι:ή. Άπο ποϋ,
πρέπει ν' άρχίσω;:»
Μήπως δέν εΤναι κάτι που θα
ΠΡ'Ξ1f', νό: ΤΟ ξαναρχίσωμε παpα μο
νάχα ή αντίίληψι τοϋ ψεύτιοκου σαν
ψεύτικου, πράγμα που εΤναι ή άρ
χή της κστανοήσεως; � Αν ηταv κα
νείς να ξαναpχίση, θα μπτc�ϋσ� νά
πιαστη σέ μιαν ά.λλη αύ,,απάτrι ί
σως μέ διαψορετιι<ο τοό,πc.
Έχε'i
νο που μας ΚαιΛtι να μη 5λέπωμι,:
είναι ή έ,πιθυμία να έπιτίιχωμε εvαν
ο,μως
ό:ποτέλ,οο,μα·
ΟΙΚΟΠό,
άvτιι,.ηφθούμε &τι το άποτέλεμα ποv
έπιθvμοιιμε 6ρίσοκεται πάντα ,μέσα
στο lγωκ1εντριικο πεδίον,
τό--rε δέν
θά ίmηρχε σrκέwις για έπίτwξι. Βλέ
ποντας ΤΟ ψzύτι,<Ο σάν ψεύτιικc και
το άληθινο σάν άλη•9ινό, εΤναι σο
φία.
«Jιλα το βλέπω άpαγ ε πραγματι
κά, πώς αύτο που εκmα τα τ-ελ�υ·
'Τ'CΙια 25 χοόνια εΤναι ψεύτικο; Έχω
έπίγνωσι δλων των έπσκόιλουθων yιό:
κείνο ποv θεωρούσα ώς διαλογισμό;�.
Ή μεγάλη έπιθιιμία για πείρα
εΤνσι ή άρχή της αύτcrπάτης.
Κα
θώς lννοεiτε τώρα, τα όράματά σας
δεν ήσαν παρα προεια,ολές τοίi
φόντοv
σας,
τοϋ
πφιc•ρισ,μοϋ
σας_ καί αίιτi:ς τίς προοκ6ολές
είχατ-ε πειραματισθή Βέοαια αύτο
5έν εΤναι διαιλσγισμός. Ή ά�ή τοϋ
διαλσyισ.μοίί εΤναι ή κατανόησι τοv
περι5άλλσντος, τοϋ έσυτοϋ· καί χω-
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ρίς αίπη την κα:τανόησι, έJκείνο ,rοίι
όνομάζε.ται διαλογισ�μός, δκrοδι'yτrο
τε εύχάριΟϊος η δυσάρw-rος, εΤναι
άπλως ,μια μορφη αίπcϋπνώσεως, ·�
ξαcη<ηθήκατε στ&ν αίπο--ελεγχο,
ι<υpιαρχήσα:τε πάνω στη σκέψι, καi
σι,yκεvφωθήκατ,ε στην προώθησι της
τrείρας. Αίπό εΤ1Λ<Χι μια έyωκεντρι,κη
&σχαλία, δεν εΤναι δι1αλοyι01μός- ικαi
το να διωφίνω;μ,ε ΟΤΙ δεν εΤναι δια
λσγι1Ο1μός, οεΤναι ή άρχη του διαλο
γιστμου. Τό να δοιιμε την άλήθεια
στο •!•Ξίιτιικο, έλι�ι.Jθφώνεται δ νcυς
από τό ψείιτνκο. Ή έιλευθερία όmό
το ψείιτιΙΚΟ δεν εp)(!ε'Τ'αι μ.έJσω
της
έ-πιθιιμίας να την ,έrπιτίιχωμε· άπο
κταται &ταν ό νους δεν i.�ι'()Ιφέpε
ται πια για έπιτvχία, γιό: την έπτί
'Ιl(υξι ένός σκοιπου. Θό: πρέπει νό:
πάψη 1κό!eε άναζήτηισι. καi τόrr,ε ,μό
νο εΤναι δυνCΧΙΤόν να ύπάρξη έ,κ,είνο
'Π'()U δέν Ε)(Ιει οναμα,
«Δέν ιθi�λω πια να αίπ01Πσ:τω�μαι�.
Αύταπάτη ύπάρχει, δταν vττάρχει
δποια1δήπ<Υ!'Ε μορφη
έπι�θυμίας η
τφοσικολιλήc,,εως: το να εχωμ'ε προσ
κόλλησι σέ ,μιό: πρσικατάιληψι, σέ �ια
ιτrείpα,
ενα σί.ι:πηιμα σικέ,ψεως.
Σννειδητα η άσυν,ευδητα, δ πειρα
ματιζόμ�ενος ζητc: πάντα με,yαλίιτt
οη, 6α�θύrε.ρη, πιο 'ΙΤ1λατειό: πείcα·
κ.αi ένόσω ύπάριχει δ -πειραιματιζό
,μενος θα ύπάρχη καi ,ή αίπαπάτη,
κατα τη •μια η την άλλη μορφή_
«·ολα τοιmχ σΙJΙΛεΠάyοιπαι χρό
νο καi όπαμονή, δέν εΤν' ε-τυι;�.
Χρόνος καi ύrrοιμονή •μπορεί να
,εΤναι άναγκαία για την έπίτ,ευξι έ
νός 01κσπου. 'Ένας άΙΑθρωτrος φιλό
δοξος, κ'<Χ7Ιμικος η δ,τιδή,ποτε σJλλο,
για να έrπιτύχη
χρειάζεται •χρόνο
τον σκ.από του. Ό νc(ις εΤναι τό
προϊόν
χρόνου, ιωθώς ,καi ,κάθε
οι<έψι εΤναι το άπrοτέιλεσ,μά τοu. Καi
-τrρdσ-τrαiθώντας ή σ,κ,έιJιι να έλ:εσθιε:
pώση τ&ν έαυτό της άπό τον χρό
νο, •μονά�α δwα�μώνει την ίrπαδού
.λωσί της στο χρόνο. Χρόνcς υπάρ
χει μόνο &ταν ύπάρ�ι
ψι,)(ολο-
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γι,κό χάσμα άνάμ•ε,σα σ' έJΚJείνο που
ε Τ ν α ι •καi σ' b<είνο π'οίι θ ά π ρ ε
'Π ε να εΤναι, καi πού όνοιμάζεται
iδεωδες, σ1καπός. Τό νό: εJ)(ι.:Ιμ,ε έπτί
yνωσι του ιj.ιΞΙJΤιΙΚC,υ αVTOU τρόιrrου
του σικέJπ-τ,οοθαι,
,εΤναι νό: .:ίμαστε
,έ,λεύθφοι άπ' αίπόΥ--'Πpαγιμα που
δέν άπαιτεί κα�μιμια
τφασtπάθεια,
, α�μ•μιό: πpα�κτιική, Ή κατανόησι εΤ
κ
ναι άμ,εση_ δέν εΤναι στο χρόνο.
«Ό διαλοyισιμός στον ότrοίο εΤ,χ α
άψοσιω9εί, •μιττcρει να εχη εννοια μο
�άχα δταν τόν 6ιλέιτrομε πώς ε ναι
ψ.:ύτικος, καi ναμίζω πώς το 6λέπω,·
&τι εΤναι ιJιείιτικ1ος. 'ΑJ.:λά...'1>.
Παρω<αλω, μηv κάνετε την άνα
πόψω'<τη έρώrrη,σι, δη�λ. τί πρόκει
ται νό: τόν αντι,καταστήση ικαi ούτω
Ι<Ο!θεξης_ υQταν το ψi:ΙJΤι'ΚΟ Εχει φύ
γει. τ<ΥΤ'ε έικείνο πού δέν εΤναι ψεύ
τι.κο εΤναι έ:Ιλ.είι9ε,ρο νό: παρουσιαι:τθ�.
Δέν •μπc,ρειτε να ζητατε τό άληθινό
μrοω του ψείιτιικου· τό φεύτιικο δέν
εΤναι ενα στκαλαττάτι προς το άλη
θ,νό. Πρέπει δλ�ακ.ληρωrrικα νό: πάψη
το ψtΙJΤIΙΚΟ, Οχι t,/ σιιιγκ.ρίlσει προς
τό ό!λrjθινό. Δέν ύπάρχει σvγκρισι
άνά!με.σα στο ψείιτ11κο καi στο άλη
θινό· ή βία ιcαi ή άγάττη 'δε.ν ·μιττο
ρεί νό: σιι1γ1ιφιθοιιν. Ή 6ί:α πρέπττι
να τrάψη για να ύπά_οξη άγό:πη Καi
ή ,καrάτrουσι της 6kχς �' εtναι ζή
τημα �ρόνοv. Ή άντίληψι του ψεύ
τι11<ου σαν φείιτιοcc,υ, εΤναι τό τέλος
'!'OU ψεύτικου. Άψηστ�ε το νου νό: μέ
νη κενός ικαι 1,Ιη τΟιV Υ,�μίζε-τ1ε με
τα πράγ�ματα -τΌυ νου. Καi τότε ύ
πάp)(Ιει ,μονόJχα διαλ·ογισ,μος και οχι
r, δια.λοιyιζό,μ.εινος πού διαλογίζεται.
«Έγώ ιεΤ χα όχ,Ιχ.cιλη:θεί , μέ τον δι:::ι
.λογι•ζάμενο, τον έρωνητή τον πει
,rοίι εΤναι δ έαυτός
pαματιζό•μe.οο
ιμ"ου. ΝΕζησα μοοα σ' ,εναν �ύχάρι
στο ,κηιττο της •δικης μου δηιμιοuργίας, κ:αι η.μοuν φυλαικισμέJνος μέσα
σ' αύrτό-ν. Β λέJπω τώρα τό άπατη
λο όλων αίπων-άμuδρά, θcΜ. άλ-
:λα ΤΟ 6λέJπω'1>.

1. Π ΚΟ Τ-ΟΧΕΡΑ

ΤcΊ, αyvώστ� 'Αvθρώπ�
Κανεις δεν είπε τον τρανό το λογο
που καρτεροίιv χλωμες στιγμές, ο! αίωνες,
οί θαλασσες, ο1 κάμποι, 1<' οί ανεμώνες.

Κανείς

δεν

εΤπε πως δ uίος τοίi Θεοίi

μπορεί να γίνει και uίος τοίi άνθρώποu.
Κι δ άνθρωπος - δ <d:.ν ήμίν> έσταuρωμένος
ακλαψτος, άτραγούδιστος, 6οuοος
θωρεί να φεύγουν οι στιγμές,

οί αiώνες,

και νά μαραίνωνται οί παρθένες άνεμώνες.

Κανεις στον άγνωcττο

Ν

Ανθρωπο βωμός

κι οίίτε ΝΟλuμπος η τοίi Κρανιο υ δ τόπος
Νά γεννη.θεί το θέλημά σου, ω Κύριε,
μά άς γίνει και το θόλη-μα τοίi 'Ανθρώπου.
Το καρτφοίίν χλωμες στιγμές, ol αlωνες
ο1 θαλασuες, ο! κάμποι, κ' ol άνεμώνες

ΙΛΙΣΟΣ

Εύχαριστω
τον Θεον
που εζησα
'
μια
'
�
'
ακομη ημερα ...

·�
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Συνέντευξις του διασήμου
ήθοποιου ΠΗΤΕΡ ΣΕΛΛΕΡΣ
ΛΟ, .λJ.Ό . 'O)Jf '('O"ι 1t1?ί•1 ξ,ε
οutν·ήαη ΟΟ:1?�1πιο1t1:κώ; άm-ιb \f'O .ι\(ι1ν
δuν>GΙ\Ι �ιά. 't'D Χόλ).υγιο,υrιτ' ,ό Β?ε;,χ•ι
?ς, ό όμ:κιο; ' Π 'r,-τε?l t Σέιλλει
νός... ιχ.ω,,....
•
\
'
rιrοι1ος ηοη •:Χ.',ιΧι??ω'ΙU.ε:
:ιιπ-? μι:ι
• ν
ΧJΧΙpΙΟι: '1ΧΓψ ΠΙ�•Clι;J():λ, "fj'I, t�W'Gl3 μ( Χ ν
,01�είντ1ειυξ r; πει::ιί τη; ..9,,·ησχ,.,(,:ι;
ΙΥJχλ 'ι'ής �:,σι:�εώ; του ,εί; τ�rι Λόy
Κ:ιJΙJ Γχώ,�Ι),ευ. 'Ε,�υ ·η σ"J'Ιέν�ευξι;
cχ.ντ-ή:
ΕJΡΩΤΙl�ΙΣ:
-rο-ν -Θειό·,;
ΠΑ. ΤΙΙΣlΣ: �χί. �λλά. οχι
Ο!ε 1Xl"JJVέ'fιX,Y ώ?t•m:J.έrιιtι Θιό. Θέ.λω
� lει�ώ Ο1τιt Οιέν π�:ιcrτιzύω ει;; τΟ 11
Θιε·όιν "t'(LIY Κιχ,θ-�.λ:,:ι.,ων, ,ω•ι Έ6:,χ,fωη η
" -τ '.J.}
- "'i �
Α t :tCJJ7i?'τ'UΙ?Ι�t..ι..a' ν ω1ν. 1''1 ι ο-τ-εύω Ιει:; [νι:χ. Θ.1ό•1.
ΕΡ.: Σειίς ό �οι:ο; ,ε1ιr..9 ε. 'FJ6,,x.ί
•D;-, Οέν ι�Ι•;' ετιrt; ,ιl·f tmbι:ιχί0; ·χ,1.1

,

\

't'IX. 'ΤΙ()
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T_(J.' ::ι.:ι;

·S?·φιχ1,:χ. Γι' α.ίi-;,ό χιι' εyω w;1f,1X iπ� μι�iν έ
1 ΨrΙG:λ'Υ) ιάιπb Χi
1 J,s �θι?·η
ι rθησ�:ι •ι•ά. τί; συ
σ'Χ13Ι:L :ι.,χί πr,?c101πά
ν,χ1:1:��:1λι:;.γf;α�ω...
'
ΕΡ.: 'Λιπι�ι3ΙflοΙεrt1ε ιό ι.α1: τ,ιι � η σ,, ·ημJχ,ιrf � mε XΙXtJ.l:JJ�ά ιάιπό -τiς έι-ι�r;.λές �
ΑΠ.: "Oz,:, άιm)v(!}ζ ΠΙ?•Οσ]!i1-θ·φα.
'i'%. ζ�f1 σtω ιμ.!1� εf\;τιμ.-η ζω·fj, έπΞ:Ο·iϊ
,.
,
\
,,
,
εφ.ιχ,: ,π,:1π,,:σ1;JJΕ.'ΙΙ)ς ιπ-ως eι:τ-ι ,:ι.,χ;.ι.,�ι
Χ�\'\Ξ.ιίς ιS;ω χ�τfω, bι? ιfισΙΧι!fι! ,έ3ώ τ·fι,,,.
...
,
,κ ι ...ι 'ί:ι\ , π,:, ,
ΠΑ
υ ?'/_ηει
, ·r,•f'ωμ·η 't'GU. .νιΠΟΙ ?
,α.λJλ·η ζω·ή,
χ1χ1 •ιά. ψf\"Ι ύ,πά,?Ί."'ί
i)ι)/ sirJ.,Xi: ΦΠ!οιλύτως ιπ1Ξ1rο�!ισι!J.έ1v1�1;
\
' ..... ,
1
\
\
,
•
πω, Ο,"!l'Ο"f\'Π'�,ΙΞΙ •ΧΙΧ.ι ��ΙΧ. χι�;η χια,'�efc. 6.,i.,σχ
ι , ..ι έ6ώ '.tΙάιτ-ω ια.ύτ-ό 'ί.JOoU
11�1ϋ i�fζ!ι:. Δέrι πι:στεύ.ω πώς μιπιο.
:ιiί •ι' ιi'γ c,,άια•η :ι.,χ•,ι.ιίς μι,:. :ι.:ιλ·η
�9.έι1ι• σ-;?ι ,; riλλr;, Κι�•C'tJJ� με � χλει;,
r.�ιr\�Ι!�;.
ΕΡ.: 'ΕνrJΙ':ιΙ!ίτι�. Οtπtως ,εT1t1i κά
π: -.:, χ\�7t''jlψJ,;. 3τ� .πιαλιλέ.ς )'J�ιλε;
πι:ι'Χ;zι:; ιΟέ"J εΤν1χ� π111,i κ,.τιχ,θ.έ
cι :1·; σιέ �J.ι� 71,ι Θπι-; uΙ:,1.f'\;ιΨ), τι:ι� �ιζ '1. ;
οτ�
Λ.Π.: 'Λ:ι.?�6ως. Νι�•J.ίζω
,θά_ επ;:επε νά_ χiη χ:ιλέ, Π?(Lζεtς'
t
'
'
-:ι•πο (L:,:xl'I
ε1'Jlω1:Ι ,,,1:χrη ,;τ,,:1?°'? Ί\Ισ'r
1 ;Ξ,--; ;l:1Ξ-� χ11;νιsl
:; iπιό ποU tπ'?ΙΟtέο.
χε.τ 11: ) • έ Πι!Jt1Ο η --Sέiλι� ι "J i ο:ώισ·rι χi
-ι, �� v1i χ1i μ:η Χ�l!. "Λ"J �?Yf�rι
'
t
,
'
'
'
•
'
Ψ:ι. εr.-χ ·1Ψη τοΊ ειχυτο τ•�Ι\J y: ,χυ,ο�
ή
1
ή
-:1?�t! ; tiz fζ,s.�
σΎjφ::. Ό.τ1:Ο· πιο τε
χ,i νω . τ� rκ 1J"'Jω :]....;ώνι;μ,χ. c·y·_
��1 �rzι:1υγ
π:ι)Ιλ,.;_ �:λχ11�Ι?ω'Π!Υ.;_ ((ι�ι��J.Ι1.':1χ. π,'jl\) χιiνι�ιUV" ,θ,χιυr.1. -iισι:,χ. ΟΟυ
)Ι!t:ί. , .. \, λ λ.;_ · :ι1frJΙiτx1t 07ι ιτι:.1.ΟΟU1v
%Ψθ.?ώΠΙ'j1υ;, ο, ι! ό.π:ι� ίι?ι '8ιέλΙΟ�J "JX.
(•::,fξι:Ι:>ν Οτ� κ.
, iι "'J!'j,UJν τό χ.11..λό. Ι{��
,ϊ,,τb Οέ1,1, μιπ,:.1?Ιώ ν1i ό ύι1t1�ιφιέι?..ω.
Ί.�·ί�!-1-!m-χι·
Φι,-:,::ι.,:ί. (!11)1γιΧJ:ι'Ι'!•?ώ'Ι-01.JΑΙ
ι',:χι\ ;ι.�r,ι�ι:J'Ι ώ :j>.fλ•ψf\ έ1�yιχ11f,χ. J Xt
·Jrο�"9-.έτ1ω Οτη �το ιεrΙΙ"Jl�Ι� 1t?ύ εχε,t
πι:ι �• "fΙ:J.ιΧ.τι σι·(1:1.1; α�:• �- '.��1.�'Ι).'• ·η• ·"'
ιaι:1λ<:ρ·� :l1: σ>: ς ,'Ϊj; .ευ,:nπλ1χ -rι:ιι1:ι;, μ' i•ι·ο�
zλι-!ί..
1
&τι �ίι111rτ1.s.
FJP.: Τό γιε."f0νό;
,
'E)�?"DO, έ�Π'-ι;?ι έι:χlσΙε τη ζω·ή σ1χ; 'ή
- ι�f1:ι σ:ι:; ; Ι(ι:ιί �y_,ει
'tj"�'I σft"Ια!0<ι,οlο1?ο
ι';:i:r.ψ.t«. ισ,χείσ1ι μέ τό τ,:χ.):ένιτι� mχι; ;·
Π.: τ,,._ί, νιο,μίζω. Ή w;εχή;:

Α.Π.: Γιά ,,1,ά. ,.,;πιω 'Tl'j'I :i,λ-r(S..:ια.,
,εΤ�:ι..ι ΠΙέ,;ιχ. γι:ά. ,πέ,?':ι Έ�:ι ,χ:ί�ς. Ό
'Π!α!t έι? ,ΧΙ<; μ,�.J 1 :ιι�ήχ,., ιττη'Ι '.\ γyλ ! χ.αιν,ιΧJηi\Ι ΊΞ:ιχ.χλ·ι;ιτ�:ι, 1:iλιλ' -;, μ-r1 ,έ,?ια
μ,οιυ ητ,:•ι '0ά,,χ.f1χ. ΙΙ G?ι τ1a,y,,:,λ1:1.;
"'b?J�;2, ----'Χ x.t Οtί 'Ε)�;,:ι ί)fJ1 -πχ1[ ? 'ΙΙQιυ'J
'Ιt'ά,,νt1Ο1τ1ε τrη -θι?r;,c1:<1ε.ί,,:. ,ά.-πό τ1r·1 μ -r,
"'t'έι?1Χ 't1G1υ.;. ι,0πως Χ�λ Λ.fi εχlfJJ1JΙV
-rά. ΙΠΙ�iγμι11.1α., μέ ,ά,,�έ-θt�Ιεψ:χιν ώς
·�?α.iΌι. π-γα ι&μως σέ l{,.,θ,οJ.ι
�ό σ;.(_�ιλεί.α. eιπ�ει%, ,θ.,.\?ι?'ώ, ητwι
τ'σ
,πιλησ{.ΟΟ'τ.ε.?'().
�Οιπωσ1&ή"ιrοtΙε,
?OOJt& Οε\/ μs �σ!Πφιωςι:Χ'V ισtε Χ(ψ-μ!α.
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Δεν είναι οί λόγοι
,ο παράδειγμά μας.
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γiλ>?; ι �Π1 ;. l\fι� P-iMi.
ΕΡ.: Π 71Ύν.νι.-ε �ν έ.χιχιλ σ:-2.;

λ.ΙΙ.: ν 7.1, si��I sχιχ.λ -φί.1 -00,1)
έ,:χ,:,)'t<:-;,υ μ,",Ι'..) •ΧΙ'J.ί
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?
�λ/.ι,; χGσ�J.ο.; ,; 1t'όσ•, εύλχοιχ.ός
Τ
-Ξt)σχι.
ΕΡ.: Π ;,�ι:ύ 1.•ε,σ--9ε ,mtrαi;
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�:ι..ί,
2•ι-τ,�-;ιs �έω -rην
'ΠΙ?�•CI' Ί. 1 μω
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μας που έπηρεάζουν τούς άνθρώπους, άλλοι
'Άννι Μπέζ αντ
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Ευχαριστία
- Θεέ μου!
Γεμάτη άyάπη όδοιπορω.
Χαίρομαι τόν ηλιο
μπορώ καί γεJ..ω
μ,πορώ κι άκούω τό τραγούδι της ώφογιαλιάς
κοιτάζω τη θάλαcrοα
μετρώ καί τα σύγνεφα.
Τρέχω σπιθαμή, σπιθαμη τη γη
καί ψτάνω ί'σαμε σένα Θεέ μου
και σ' άyyίζω.
Και 6pί1σ1κω πως ή χαρά μου αύτη
που ζεί εξω άπ' τη χαρα των α,λλc,y,,ι,
εφΤ())ΟΈ σε μένα μόνο
και για μένα μόνο.
Συχώρεσε, Θεέ μου,
την όmαρόtδε)("Ι'η τούτη περηφάνεια μου.
Τ ρέ�χει μέσα μου ή χαρα
καί μ' έξουσιάζει.
Μπροστά σου τώρα γονατίζω
καί σ' εvχαριστω:
«ΜοΟ φτάνει που άκουμιπω στην καρδιά του
τα μάτια του μοΟ φτάνουν
που μ' εμαθαv τήv άyάπη
που ·μέ:σα τους τόν κόc,,μο 6ρηκα άκέριο».
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΜΟΥ
({Μνήμες καί παρουσίες, Θεσσαf\ονίκη 1964)

Βέβαιη Γνώση
wΕνα γνωρίζω, δτι εΤμαι δεμένος μ' εvα άόρατο νfιμα τοΟ ΘεοΟ,
που δέv ,κόβεται ποτέ. Εrμαι συσπειρωμένος
σ' αύτό τό ιδpοσερό ,καλοκαίρι της Γνώσης.
Μέσα μου λάμπrοuν δλες οί μ,έρες
;των διαρκών μου προσώπων καί των είδώλc,y,,ι,
ΝΕτσι ιή όiθανασία μου εΤναι κάιτι περισσότερο άπό 6ε;6αιότητα
κι ή σ�κέψη δτι διαρκώς θα γίvομ
. αι πιό τέλειος και νέος
καθαρίζει τό ΝοΟ μου ,άπό τη σκόνη
-�αί τις ψαvτασίες των ψαινομέvων
γυρίζοντας στην άθάvατη αίθρία της ΨLΙχιϊς �9υ,
ΣΑΙΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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Προσδοκία
Νατανε να ςημέοωνε μιας νέας αύγης ήμέρα,
και στο δορια Ιf<αι στο νοτια, σ' άνατολή κα1 δίιση,
να γίvη η προσευχή σεισμος κι ή δέηση ψοδέοα,
και τοίι Μολωχ

τσσους 6ωμούς τοίι μισους να γκρεμίσει

Πανω από ταφους κα1 σταυρους τρανός ν' άνθισει κρίνος
;καi ν' άπλω'aει σ' ολη τη γη

κι ώς τ' οvρανοίι τα πλατια.

ΑΤνος ειρήνης ν' ανεβεί ό παναιώνιος θρήνος
Και να στεγνώσουν των λαών Τα δακρυσμένα μάτια.

Τα όρη rμ' άμφια λευκα τριγυρω να σταθοίινε,
να παραστέ.<ουν θαλασσες γαλάζιες στο γιορ-τάσι,
'Ι<ρινσπεπλες ά,φcrιγιαλιες σrι<υψτές να προσκwοίινε,
να στρι•μωχτοίιν στήν τελετή λαμιπαδοφόρα δάση.

Καi πέρ' άπ' τ' άκροοίιρανα κι άπό τήν Οlκουμένη,
σαν σέ λαμ'Πρόφωτο ναό κα1 δίχως τους 6ε6ήλοvς,
όλοι οι λαοί, ΟΙΙ<ληροί, δειλοί, -μι1<ροi 1<αί σκλαδωμένοι
νά ψαλλοw πανευψρόσuνο τό q:Άγαπάτε άλλήλους:..
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Η �ΣΥΝ ΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ�
Α[ώνια )(αι iπ[)(αιρα προβ:λήμα.�
σuζη,οuν,αι σ,ον :λόφο της Πνu)(ος

Η ....

ΒΑΣ ΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

ΤΙ-Ι .... ΙΣ τω ι ' ,θ.-,Γ
ΥΝ
νίi··,,ι - Οπω; 6,,;ομαcr-θ r1:ι: ε ί'l σεtρ:χ. τω·ν όμ.ιλιW
· ψ.έ'1ω'1
· 'Ι Οια.,ι.1ΞΙ.?
έ.πιστημόνων
ι. :χ..ί ιλοσό ων ά.πό
ολον τ'Ν .ιοσμ,ο, στον λοό. ο της Π •ιυι
χ.ος, την Π,?ωτ·rι και Ι)ευιτε,οη. c'σοομαr
δα. του 'lο,υ'Ι1ου-- ά.πετέλεσ,ε ιrπα.νιο
πν,ευμα.τικό γεγογ,ός, Τα ,θtέμα.τtι. τω'Ι
ό:μιλιών ιττ�ροο η.ια.'Ι σέ α.fώ,ιισ. ;,..,α,ι
Όμιλητα
έπ�χ·α.ψχ. π?<Jι!Μ ήμ,α.τα
, λ
ησ:χ:ν, ά.λη/θι"Ιοί yίyα.ψrε:; της συγ
Χά.?ιν τω'Ι ά.·v.α.
χpό.,10υ
, Σκέψε<ιJς
.
γνω.στω•ν 't'ΙΟ•υ ΙΛΙΣΟl' =ο,ο σιά.
· '1-θιισ,μ.α τ·ω'Ι 1t1ολυ ιr, η
ζ�..ι:ε. l·'l:X άιπά.
μα·ντιχω·ι 1α.ύτών ιόμιλιω·ν
π ρωτ•α - πο, ωτ·α ό φι.ιλομε νά.
,

,

,

,

('ι,

,

tptι..

της ((.:.,υ,v,α.ντ·ήσ.ω:; 't'·W'I ' -θη•tω'Ι»
ά.νΎ)!Χ�ε. ιtττΟ'i •:i�sfμν"r1 σ-τιο
B�G't1E4
Π α.ίίλ,ο, που :ομω:; �εν 1/1.οτ,,κε- τη', Ι
•πψαγμ,:χτο,;rοf ησι
τη:;
ί�έα.:; τ.:;,
τη -θέ-ση το. έ.χχιρέτισ.,ε το,υς ξέδιαvο·ο :,ι.iν:ους ,ό Β·:ι.ιrιλεύ�
'VΟ,υ:;
} ω•Ι'(Ττα.
. ντί,�ο:; 'Α.ι.ολού,θ·φε. η σεt· "
'
ρα. τ,ω•ν ί.,u.ιλιω•ι. 'Ιοού, Ο-!J-ως, τσ
ι :;.
ά.π>&."1-θι.φά. μα.

'Ανάγκη «κόσμου

άρετης»

Ί-f '(ΙΞ'/•ε1 μ·�υ ποο,σ'ολεπει Π?ό;
0Cν0?1�ς, ώ; U?)ε't,, Οιi ν� 6.ΙJ,r(θ�r�-θf\
,ει; τ·�,, ιeι,i.<•οΟόμησ:"'Ι ,::ιό; ι:�λ τέ
ψιυ χόσμ,ο . Βλέπω τ ,ε·ρ:ι..στί:ι.,ι ε
j'Ιιι. η•ι ποόοο,ο,ι ι.,α.ι σo,yy Jόνω, το-,
σ:ι ά.,rθtώ Π!'Ι'-· 'Oεt'ii Ν.ι �ι ω O�t ό
ι.όσ:ι.,ο-ς χο.-ια.ζε-cαι .ι.ά
, .-τι· πλέ�,•ι ά.πο.
ι.,:ι.λύτ> ΞΟΟ'I μ '1/ :X'IHO'/ έ1Ξ,οπ.λι,σ'U.ό·ν.
.,.. �cι,Χιζόμ,��,._ ivώ-.ιi,� ίΟχ,1ιι..):, fl
-τιν,� έψ:ι�ΑJ..10,ζόμεr-1·:ι θi μά; ι..1-χτ,7..
.στ·ήσω·σι ι.:ι.λυ-ci?'ου, ς.
Οί 'iέ
i,J:i. -τb'i ι..όσμ.Ο'I, έπt-θu-.
.��υ·ι
να α.ίσrθ-1χvω•1τα.ι gτι άv-ή:ι.;;υ•f
,
ι
, ._.,
.εις ι..ι0trιωνι:t.\t ι:χ.::;ι.,ν., -:ωΊ πη9s σιιών των Π �έπει, σ'U'Jεπώ�. -οί fjγέ,
' , ,..
-.,:ι.ι τη; ι.,ο:·•ιιuΊι:ι.
. :; η.μ·ωΊ να. ει•ια.ι.
έ:!J.ιπνει �έν·ο� ivιO=,z;. γ 1ω,�tζ-ο iτΙzς .
·να συνθ ,χζωιr, r-ι- έ--1-τv- σύγ-ι,06-ιφ
1 ,ι� τω'Ι την -c,.-ιγολ
, ,),γί- ·
:ι.·�ιr. μ,ο.-θε.ω,
α.•ι, -τι'Ι άy&.πη•ι π,ο; τον π:λ·Ιfσί,ο 1.
χ·:χ.t τήν \λιχ.ή'\1 1tοό.ι:)Ο'?'Ι μ.6. Ο.τι η_
μιείς οί 'Έ1λλη•1ε; ν·�,,υ-μ,ε.ν ο:ά -;-η,;-.
ά.οετη;
(I•t� iώ 3-τι -πι,λ�τισ· 1 J.b; G'J'JΙΟυiζων
τα. ,:χ.νωτε.,ω, ουοε.π·οτ
, ,ε κι•ιο ·•ιεuι.ι
•ια ά.π,ο.λέση τ·η-1 συνα.ί,σ-θ·r,,σ�ν τω'Ι
ά.ξιω-i τ·ου η •ιά άφ·ήσ·η, το'; vέ.ο.υ,;1

1
1� �,

1

,

t

'
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'

τ /
-:-Τ,: ϊ..?ι(;-σ;>Οι?i; i?ιλ1Jιχ�Οr?ϋ; ύπη
f?ΞtΤ:1.;.
b?γά.'Ι(ι)ισ'(;
'_\J!1":τ, 0:-?oc·r,--:ιx'T,
'
'
t
'
\
;χ :ιτ:ι '71) Π'/'ZU',L:I ττ,; :χ.γ:ιΠΊj; Π??;
"7;V πλΤ. iov χ1.! τΥ,; i?·Ξ�fj; ,Si έ,
t
'
,
...
��-ε.?"', O!X'2.t'XV X.2.!"1'Y4J.Tt''I 't'(ι)'J -αγ1..fJών. ίσ--ην 0Jν2.-:ό--: Ύj �1. έπι-:t)y)
α; Ο!· 3λΙJυ; χχ! :Χ.,tώ-:ε?�'J 6:οι;ιχbν
.
έτ.fϊ.!�:ι·ι Οι! ε.,j-:'Jz1 :..σ-:έ-:ιl'fJ; iν-θ?ώ
,:tj-:>;. Τό -θε.μέλι?·ι τΤι; χ�νωνί1;
0-έ'Jv v;.. cr,,,?fζε-:-2.t έ1t{ -;Τ1 ; έσω
'τ"�U Ί.Χ?1Χ'!- �,ο;
r:έ:χ; �uν�uω;
·f,μ�·ι. Ή iγiτ.-·,, ϊ.?;; τ�·, π).-� ί
..r.;•1 χ.χ; ·h άι ? ε�ή iπ'j:ελ�ϋν ί& ε.ώΟη.
α::·ιχ ,Si π=,έτ.�t νi Π?-(.)-σλ2bωσι
rι
ι
t ,
,
t
ι
t
..,,c.J'J •ιοημχ ,ε,ι-:ο; ε.'Ι'j ; χο,σμοu, o.... ,
τ1.,zύτc.0'7t; 7::':ι½Οε'Uε.! τ-ε.zνιχώ;
Χώ;.
λΟΡΔΟΣ ΑΝΤΡΙΑΝ:
'Επιστημονικώς άλυτον τό πρό
�λημ
, α της συνειδήσεως

·n

Λό ;, οο; 'Έν-.γιχ :ι , . ,ά.γ:ι.λ :ι :
".\.•Ι,?!Χ"Ι. Χ :ι -θ·r,γ·rr:·η; ττ1 ; ψt>σι")).r,
yfx; στb ΠΧV!Πtσ�·ί-,μt?- τ�u Κχ.ίμ 
?tζ,t�ζ. iνέ-π--:υςε τh ,9-έμ7. ((ΊΙ Οιε,
,
...

�!υ·rr1 ιr!;

-

τη;

Ot'X"tO!'X;))

'�ι\·J�π7ύιrσι,ντ'Χ; τb .. .9-�-χ.. b όμι1.·r,-:·�; ά.·ιέ ς, ��ε -; ΟεΟ-Ομέν-χ. πηυ
'ί:�?έ:ι.:.Υ}:ιrJ γιi -τΤ1-ν σύνΟε-σ1 iνiι�ε
σχ σ-:-}ιν ϋλ·,1 x2.t στ; π•JεU,:J.'X. γι7:
,·,,·ι �λληλ?εςi?,·,,σι ώμ:ιτ?ς χ:ιί
λ·�γ!χ.�ϋ. μέ τ·ί,·1 ε=,ευνχ π�'U Ο�εξά..
wυ
γz7,:: <<7π? τί; Qύ,'j τλευ?ε;
'
'
1
ϊ.:ισμ:ιτ?;» -,·r,•ι π•ιzυψχ.,ιχ·,1 χ:χ.ι
-τ·,,-ι ,:ιυσιχ·ή-. ο!ό.! «,ό Π?Μ)λ·r,μ:ι
\
\
1
\
,,
ε;;:χ.υι;. 'ΙΧ ει•ηι φ,τ:ι;ιυσι:ω χ :ι ι μ,ε.. c. στό πεΟf,:, τΎ1; ςχ>σιχ.Ύ}ς
'!χ�έ.t'θ·r.:ι
1
,
r.:.ι;·τγt.J-·r,;>).
ιι'Η Π'fΞUi'J.X7!Χ1'1 Π/.Ξt>?1 Π:Ι?<J σ!iζ.Ξ-! τ·'rιι Ο σ-.ι.h1ί2. Οτι r r1έ.πv. ,;'1,
Jέz--?,��f'�,; μl )i�εt "' τ3. 3bl&ιw.
,;_,π,;,,.,ελέ.σμ,:ι ,:ι ττ1; έν.οrΑ"Ι.")Π-' εως
μ.:ι;.
μέσ:χ. cττ·}rι ιrυ11είο1:
»' ΠΟ τ·η•/ (jίt>'1!ΧΊ'1 π,λεtη'7. εχ� -

'Εόω
μs πs�t,σσιότε,2. δ-s�έ��.
μετ:z.z St?t ό.μ.ε,θ.:ι τί; μ&θ.όοους τω
έ�sτιίζον-τ ς
�α-!χών έπ�-σττf\υ..ών
ίΥ-, τv;.ίί έγχ iλου χ,αί
την
't"ά.
'Χ!'Ιόμεη,:χ π-?ύ ?t-2.?Ο-υσt :iζουv
%ίσ-.SΤ.-;ή?tΧ. o?YXV2., τά. Viϋ?α χα1
-:ιί μ i>Ξ ;)).
Ό Μ?οο; ν_ vηι:ι'Ι ΙLΠΧι?i,9,μησ,s
- ' '
,
\
υσιχ ς ,ε.ρsυτ:χ. -xε.X'7Ύj;LS'i'X τη;
·Jγ,;.
ΟΕν χ,:τώ�σs. Ομω; νrl.
ό
σ
ω,
? ί Ίj , � ' π?όί)λ·φ:ι -:η; :ίν,9.? ώ-πιοι-η; -συΊΖΙΟΤrι!'εω;.
«'Ίσω; -θi π,έπει, χ:ι-;έ,λτ,ξsΊ ό
?
ΛC> �':Ι; ν_\.•ιηι:ι·ι, '11 Π:ι? :ι r.εμφθη
r.ηι -:ό 7t?ί::Ιλ· ,.J.:ι στl; . ιλ'ΟΟ?ψι
έπο•,-lγ.J.η τηι;
χέ; cτz�λέ;. ό:ό.ι
ζωη; ε zει :ixό ψlj π,;,λλά. α.λλ:ι 'Ιψr
άλ·ή,J.:ι, :ι νi λuσ-η. ηίν νi :ίπ:ιvτ-ή
ση στ? έ?ώτ� . -χ: γι,:τl }; α,ν,9?ωιe:ίΟ·ησιν».
1Μ; Εχzι

η

-rιχ.

�{)υ

·η

ΤΖΩΝ Φ ΝΛΕ·Υ·:
'Αθηναίοι την σκέψιν

'n

'�ι.ληνι•στ�
'.\μΙΞ?tΧΧ'I;�;
Τζώ·ι Φf•ιλεϋ μίλ·r1 01ε με -θi.'!-:ι την
ιι-·r:.J.:tσί:ι. -:ών χλ:ι.σσιχώ•ι -είς τ·ην
�,;,.y_-ήν ι,ι.:ις)).
εk�ε
<< ';�ισ;:ι.ό�,-θ,:ι ίΊτ- :ι υ-θα
ιr.·ην :i ;, y_-ή - :ίπ-':ιτελ<iυrΙτε; μίαv
σJγκέ"r:?ωσι'Ι ' -8,..,.1,ι.1.ίω'ί. ε!τι ιδχ..
γ�•;,ι-"f1 ;. ε'ί-,ε ο/...,:τ-ά. ιτ·}�,, <rι.έφcv. Ό
π,,.ί,ι.ιcφ.;; :χ.π?-τελε.ί
ί:ιv ψη<pη'Ι
,;,.ίχ,;ιγενzί:ι; χ:ιι ώ; iξ2.0ελιφοι
π.r,,.λιτισμφ χ:ι.τ:χ.γόμ.,θ.:ι ολοι '!/ζ
,
f
t
V .._
\
'
σι,υ απι, α•t??:Χ.; ι:..ι (ί'7\ΚΧ0{ χα.'Π'Οιtls
έστ:ιιθ-· σ-:χ.ν χ:ιι cυ•1ιιv,.1Αλησ:ι•1 κ:ιl �
ριψ:ι.ν τό �λέ�,w,.ι, :ι Π?Ο; -rην -θά.λαιr
σ:ιν χ:χ.ί τά. gουνά. «ύτ- - τ:-; α. ί..9,ε.
ί ιτz ύ,λιο,ς 'ΧιΙL�
ρί:ι; Πo-?tf.ιl'f.Tjς:
•
ό Π1ε1ιχλη;, ό Φει;ί:ι.ς κ:ιl ,ό Σω
χ9άτ·,1 ; κ.1..l Qλης ν'.J λ'Ι{J..ΙΠf,ός κιΥι..λΙGς
,ω-ν. Λίσ-θ:1.:;_εη! χ �εl; aίο; άιr.ό
τ·f},1 ΠΞ--?fw.: � ,π�?")υσί�.·,
τ.ο :CΙό,ιω-ν

έν

r-

'

�'.J"(OVW'/)).

Κ :ι τόπ-�ν έτ.όνι,σ,ε τ1 iζ�:
(( ίw&-ίγπ,ο-τ-ε λέ.ξ.ιις χ:ιι &.ν χ�·ιr
ολοι ά.1n ι<ιη(.ζ,ο,σψ.ο=!·ήσω;.ι,εν,

ΙΛΙΣΟΣ
"!Ι·• Ι ,ό·ι
έ,λλ·ηνικeι•ι κλ'1.σ�σιι.ισιι:ό,ι.
ΙΙ ώ; ομως νά. τrι•ι έ,ς·fiγ ησωμε 11 ;
., \; Π?�σ-π,,.-θ·ησωμε11, έ.κ..8ύ.ο 'ή τοι
�.1 πλ.υοω't
1

Ποωτ<ι·v ά.πό ,ης πλ·ε�οα; τη;
Όι,•ισ,ήσεω; Κά-θε- σκέψις
άπο-τε
ι λεί
·
��1:.ι116μ·ησι",Ι, ·κ'1.1 ο,τι8·ήποτε α.))ο
ΊένΟέ7 ,ε";'�ι
ή μεί; ιοi· rlν,9.;:ιωπtJt ')(L
-e!1J.tεθ.1, �εϊ ε-&1. χ.�τά πr
, ') )ό
, �ω-:fj
γο11 ν.(,. φ λη τ•,.ςιvό.μων. Το π•ιευ
--μ,. ίλιγγια. ποο τη; .ά.πεο&.ντο•ι) πο) 1.�ι� f7.; 't"CU κ,ό:11μι:.ι
1 υ Ί\vfκ,:'),ο ι
"
'
t
'
'
'
,
(),J.ω; '1'1. α.Ψt"ΙΚ?U!Τω1J-,'1· Κ'1.t ε'\JΊO"fj' '
\
' ,
�
t
<
ω•J c'I '1.υτη't τ·η- α.'Ιει.φ�'1.σ,ι>ι οι'1.'
'
,
., ,
�,�ΙJπeι: /η,'Ι, κ�τ�τα.ισσ10με'ι τα π,α' ,
'
,
'('.Ι.'1.-,.
,ει; κ1.τ·ηγο,οι,1.ς - ανηο,
--γtJ'J f), �ν�ιζις, φ,θ,ιν6-ιπω�'J, ά'ΙεμώΨ'Ι jάι.•'Ιθc, •έπιστή.μ η, στο1.τιώ'
f',t.
S"'
-τ·η� - Κι'1.ι -r1.::.ι, 11cμο·υ,•1τε; •οι,1.τ·η>()r,υ ;.nεν σώ,,.; τά.; φ,έ,11.ς .μ,.; 'Λ'
,
,
•'(fυγι.οι,ω;. το ιιι.uοι?'Ι y_,.?1κτ·η,οιοι'1.
--σ-τιι.ό•1 't"?U
· κ)J1.,σσ-ικ,ου είΊ1.t
··1η ,,ικη φύσις τ,ου ύπο τ·η11 ά.ν,.λ
· υ' '
'
,,
,ικ·ην 1.υτ
· η•ι εΝ'ΙΟι•'1.'Ι.
Ό '\�tστι:,.τέλ·η�:; εί ς μf:x.,J πε�f
.• ·φ.r,,ι �η1!Τι'Ι τα,υ ά.πε., κάλ,σε
τ·ην
,,;.�f·r.11�·ν φιλιοσ1�φιχή,1 έν ώ μέτοφ
r
·ιπ,?'1.γμ,,.-;·εύετ,:χι κ:χ-θολ
έ•ινοί• ι ι.ά.;
--α "' tTI
ιέζοικ:εfωσ�;
ι0ύ.Οέ
, πο,τε
-ά,•J.·b)ύrJ::· ! τόν �χυμχσμόν ώ:; 1t�O:;
'"t() οτι 1ΠΟ το•ι λ'1.'άύοιν-θο'Ι τώ·ι γε
γJνότω'J χιχι. -τιώ'J π,�,sωv χ,�ι �ω..,
..
, τ& όπ�ίχ
έμφχ,,fζο�ι7χ:ιαΥτή�ωv
'
'
"
- '
ι
ει;
τα ε,γ-ι
't'-Ι
οιστοφ:χ., . του
·
�,._ιους� �J.tά. ο�αυγ&ζ,,,-υσχ
• πα:,όjμ..,.'Jt;
' εχώ :,
πχ
toU; π·συ-ι
, οt.ιγ. tά:;
, .:,J θs:
Π?Ο; το κ.:χ-θ<1λικο1t έπίπε.8,0 11. Το
-χ) ,.,σ-:ηκ&•ι, έπ
, ι,ζητεί το γ,ε 11ι,ΚΟ'Ι ·ε.ί;
... τό μ,�ν,:χΟιχό'i, 't,ό στ·χθι�tbν ,εί:; ,rό
'
'
,
'
•μ>Ξ•,:χο
• Ι!,:χτικον, το π,.,,.
. στ,.τικο11 ει;
τuχ:χί,ον, οzι οι:χ. της ά.γν?ία
• ;
τω• ι iν-θ.,ώπων �ς τ,οιούτιιΥ'Ι, ά.λ1. ά. 011 της Π'1.?ο�v-ήσεω; ποο; μί
�Ν ε,j�υτέ.?α'Ι οιυλυσ-ιν.
1 \.ί
κ:χτ:χκτήσει; είς το'Ι τ<ιμι:ι
η; 1ν:χλυιt'ικη; σκέψε.ως <ι,ί ί.πο,ί
-mι.ι !ι\1zισα1; με του; Π?ο>--Σ ωκρ«1

·η

οε

.ο
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τικ10.ύς, ά'Jιε1t·τύι ,θ...,1 m:ιν χυ,iως κατά.
την έπtο1/._·r1ν το.υ Σωι.,,ά.τ<ι·u; και
τώ 11 Σ� φιστω'Ι
Χ'1.t έ,ξει)ίχ-θ·ησ:χ't
μέιοι της ΝtΠι; τ-; Άι.,:χοημί,.,ς,
Κ'1.ί τω'Ι ί1.τ,pικών
"'Cf)\I Λυι.είου
συγγο-ι.φέων, αί οε c•λ,), ·Ι}ιΊισtτικαί σχ,ο
.
Α'1.\ κ1.ί άι-6ιλιο-θηκ.1.ι· κ::χτέλ·ηζ'1.'
Ι είς
τ η•ι ά.Ίτικατά:στ, ,1.Ο'
, t'Ι του πεζου λό
γ�υ οιά. της ποι·ήσ-εω;, τη; ά,ψ:ι.).ύ... '
t
,
της
σεω: οια τη; απεικ•ο� ιι-σ,εω;.
ί,ογιι.η; Κ'1.τ-r,γοοί-ι.; οιά. "C'OU ήοω
lΙ.')U επ,υ;. ώc μ&σω'Ι κ:χτ:Χ'ΙΟ'ήσε
ω; κ·1.ί έ.οψη'ιεί:χ
. : τη;, φύσsεω; κ1.
. ί
ττ1 ; κ•?ινω·ιία: Τά. συστ·ήυ,'1.τα της
πχιΟ,�f:ι: •εί:; τ7. σύγ
· ϊ_1:J•ονχ Π1.
, νε
πιστ·ήμι•-ι. ΗΞ,ακολ
. :;,υ,θου•ι ά.κόμ:η· νά.
Π'1.?ακ,,λ-:ι,υιθ,;·υ•1 -ό Π'1.'Ιόο:χμα
της
..
τΟ
:iνχ.
: λ-.)τικΎj:; Πjαγυ/χ.τtκόrt ,ιτ,ο:;
όποίον 1i1I ι i τό�-ε Οιαγ=,α.φ"η οι;, π�ώ
τ-r,•1 φο,ά.•1.
,..

� '

ι

το
, ι,wοu; οια τωv
.
ε!Ψχι Ου
όπ�ίω,J ,.η ,π,:ι,:ι.γ.,ι�τικότ.,,:;
.
'J1.τΟν ν; τχ�,ι'i,,,μ.,,Sη
χ.χ1 νά. χ1.
τ,. νο,·,ι'θ-η, 'ήτηι τη; έπιστ·ή1-1.·η;, της
.S�·,1 σκ·sfx: κ,:1 τη:; τέΊ'i·η,:;� ό -:,ό'
,
' ,
'
ε-πεπ?ωτ<1 να
π•ο; τη; ,ε πιισ-τ·ηυ.·η;
γzννη ,θη Κ'1.
, τα "CΎ} 1 έ.-π:χκ�• ιλ,ο<J-θήιm
σ,1.'Ι έ.πr;χ·r1•Ι του ποζ?υ 'λόγ,ου και
ηϋ ίο.,.'λισμ·
· ί, ώ; ύπεγ,αμ-.
, r;υ κ:χ
κατά.-τη'Ι ,ά.Ί-ιοι,., στ-ολ·ην τοϋ
μ, (σ·9
ο<>
Ό,μ-ή.,οu με τ ;ου; 'Ειάο:χίου;
• ικ·η
φή-::χ;.
ά.ν-θ,ωπιστι· , κη έλι'λ·η.ι
σκέ·tι; ιi'Jτ�uτ·fj �ί; τά.; -ι9�η'1'κευ
ι στ-zύ·σι�,ις 'Η έλλ·ην
τικ;; άπλ-r;υ
, ι
-ά. μu
κη ..S�·φκεί:χ έ., στο:χ· η
στ-ή.,ι.:χ κ:χ
, ί ο Ί. ι .π�ο; το οόγ:μα. Τά.
Ο!χtσ-θ
τώ'J τεχvώ'J εΙ, ..η't�κα. μ έ,σα
'
,
� '
,
y_o'I -π:χοαμ,εινει οια τη•ι κοι'Ιω'Ιια. 11
,έκείΨr1 ν ό κ.υοιώτε�ο, ; κ:χ-θοέ.πτ·ης
τ"η; 1t�1.γμ�-:ικότηιτσ;, χ�
νό:
. 1
· :χλάι6ωιμ,εν οιά μ[:χν τελευτ-α.1έ,π,:ν
α•ι φ??:χ.•1 ιοη π«σ,'1. σκέψις σuνί!Τ"'C·:ι
't"'1.ι είς τ-ι.1;ινόμησιν) ,θ,έμ, '1.Ιτα τώ•ι
H'/'IWV ά.π:ετέλ?U'Ι τά. ε
, !οη χι:y_) αί
· ων, ή
�::ίξ!ι; τών �ν-θ,ωιπfνω'J Οντ
'!ΙGΙ1Μ�έτΤ;σt:; 't'ω'i ε'Jtα.V'Tlf ιtTj:; έ..μ π,εt
Οί·:χ,, ή -θ,,έ,ι;ις τω'Ι 'εί;
�χέοt<J'�

-

π

·η

ιπ,ο;

cο�α.

�ο
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σ"f."Τ,μ"Ζ�,τ.�τι;•;ω; -:-ων κ.χ:τ,�?tώ•;
'
'
-:η- ,ι' Ξ"ω;. Αύτb; h 7?ΟΠΟ .. ��ΟΟΟ�ω:; "j,U χόισ,JΔι'J Ot:i. "":"η:; �έz,;η;
ΥΛ; -:-ώ'J --:-U..,ξ�υ?γtχώv 7.-?ι:r-:ύr:ων ..
λεz-θη. Οέ,1 1tt1?1.7Tι?iί'ΠΞ?tτ--:-;ν
,
'
,
τχι μcrμ-;;.,; ,εt:; '7,ου; �?ΧΧ.tl)-7ε.'?,;ιυ:;
ε.χ -;ώ•ι 'Εlλλήvω-ι. iλλi σvν1v-:-i'
Π'?ω":'')ΎΟ'ίl)•J:;
'7r1ι ΧJχ1 ε!:; ω'λλ-?"J:;
ΈΧ;ίν,;,. �ω;.
λ1,;,υ; iπ1·1η;ι_,;,υ.
..
'
'
'
,
Ρ
•Ξt')ιχω; με
7'J ΙzΠι:ι<-'jν -σ�J.'OXt'J!!
τ'),� :; rΈλλτ,νχ:;. εt :; :χ.ύ--:-ό iχb:..ιη τΟ
v.iόrtlfJ.V .. εΙνχι ή Οt�ύγεt:χ. :ών μυ
,S.οcών Χ11.-:;jγ?'jtώ•1 --:-ων. -� -:-i�t:;
χ,χ! -:-? χiλλ� :; -;ι:ιi3 χ6σμ�υ. ω :; --:όν
ι:ι r. v. χ'j"J;r,'jυ'i.
,..
'f-' '),tc;t:;
.
'Η ι, σ-:�'jtΧη
' ε.�ε
'7')U ε').i,·,1 νιχ'.ι - μ�υ �J.�!iζει μέ -;6ξ,ι;,,ι
,
' . το ι:.ιπ�v.ιν χι:ι:J.π-ε:t:χ.ι συν�zωζ πε�ι7σ6-:-�,'j')ν :.ΥΠ'Ο -:Ο 6�:� ... :i,:; συ
·
'J!Ξtο·,1 . ··,.; :; i•1-;-ιλ·t; �ιzω:;. ., iω:; 37'JrJ
·S?:tύ.$τχι. π21χ-ΟίΟ�ν -:i:; χ:ι:ευ'8υν.. ,, ,
7�r,?t<(ι�; Y?7.:J.fJ.�;
":'"'f'r; ε.ΛλΎ1'Ηrι..η:;
0-!"1.'J.'Jήσε.ω:: ει.:; χϊί:ιχ; :Ύι; ?ι),..,_
QV".,;.i!J1.; • .λt' .;.�J.i; σ-ή�J..ε';�"J. -:? rrrΓ
tι."1.'Ιτιχόν e.ί; τ·},ν :.mό-θ-ε.σι·1 2.ύ-;·},ν
'
'
,
,,
' ...
τ-ο(Μιν εt:; -:·η'J ετtοειΚ'JυrιεΥiΧει-:-2.ι
υ.έν·r1'J ίκχν&τ-Ύι':.ιχ
π:ιb: i)Jλχγ·fί·ν.
;.σfj'J κχt Ξf:; Ο.σ2. Π"J.�"1.'J.έ•ι':J"J'J i•12.)\
έκ :-ώ•J ·Jrr:i
i
λ-':ι!ω-:-χ. Θεω,; rJυ:J.·v·r,
�ω·J. -� iλλχγή Π�JrTO;;Ξt ε::; :-όν
μU'�·Ι μ'f Χ"Ι �J,θ')j :,γικ+1•1 �ί·.:,U�·,1τχ
π,:,ύ aέ,1 !rJ:ιf�.ι(C,';"J.t ε1:; iν:f,9,;iσtν
' ' , , ·n
, .... , ,
1η·1. 1...1,λ χv-;ι�Sέ--:ω:;
με τη•1 ο:χιι:rν·r.
έπχ.νχπ,;�-σ�ν:ιτ�,λίζ1!7"1.t
συ•1:.zώ;
1t>?b:; ,:ύτ-ίιν Οι' �..,,χ•1έωσt"Ι χ ,:ί Οι εύ1'JΊ.σι•J - ο·r1 λ.1.οη ε\•ω εχεt εσ�χ μέ.νfj'ί τΟ f>)\�J.x Π,?h:; τi iιJ.π-Ji;.
εΙνχι έν τ,;,ύ--rι:,:ς εί; -θέ.11ιt'Ι νi iνχ'
,, '
ο-.ιπτt ε7"1.t •Κ11ι ιit; "!"Ο π��εJ,,9;'1
'i·J i(J','j?:.,:,πtci.. Ό ·',?c:J."J:; Ζεύ; -:-71;
,
,
'()() �·:11r·ι-χ�
r'ι:rr.;ιπτε , �ι �. ν"'1.. μ!."":""1.μι:ι?.
,
?-:ιι ·ι. :·ι:·ι x ... -..Jj'J
fJε 'J :p--9,:)•ι:J;
��ϊύ ;;ι,:y-:ι:.s:-!:ι�ύ:: 7-Π? iz!f',': '"J:;
i•;;; :J.7"'tJ'J..\,�-;(/ :-� =,π'j'ί·::•ι -τ;..,�,
:l·,1� -�,--;1 :,ω•ι)•ι��ι ;.,,., ί j .. .[
-<,) ----·J
'
,
. '
!ΧΙ)Ί σ:: ....,!�οι/j'). 7'T':i�I ε�:- --:-r·i G�-V..(Jσ'"Jν z.:ιι
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Οιχ1 �-�r')tηJ.ένΥ1'Ι ϋπL?ξcv. ..ι\.ί α.
,,.iγλ:.ι(j>?ι μιη:;>7ί .. - -:-ό οι� ω:..ι.:ι. -:-,;�
Π 1?θεvώ•η; οι1-:--τ1,?,;;i>v τόσ'�'ιl μi1•1
,
:ι.τ-:�1Lοιη-ι α.χ ..?1Ηι-:--r,τ1 Οσι:t'j χ:ι.C
�fx•J ύν,-θ.s.το•ι -:-iξι,ι. ή δέ όμο?yιi
"':ων, π:ι?' 0-:ι 'Jπε?i'ιω τi,; χ.ο-ινΤ,;
ζωΎj:;_ Οέν ε'J?fσχιΞ't"J.ι ·έχ �h; .sw:ι
:;,η; μέ 1ύ--:-ήν. Τό ?:.ι·9-μίζ,;;-ι χλ1σ
σ�χόν π-vεUt.J.X έχ. ?i.ζst ":·i}ν έξ:i::ι
:·r1 σfν μχ:; iπΟ μf7.'I ό ?��·?:'':ισύ·ιΤ1 '1 ,.
·'J hπ:ιfχ έ't:>"Χ?χών�ι ιzt:ι;,:ιλλήλω;
χ V. :; -�i?:.�;n.

.

.

\

ΒΕΡΝΕΡ ΧΑ·Ι·ΖΕΜΠΕΡΓΚ:

αει

Ό Θεος

γεωμετρεί

ns 

'() Ι'εtμ.1νb; Χ1·Sηγψη;
t
•,η Χi":ζ,:..ι.πε?ΥΧ (�όμmελ Φυσι
Χ'r,; 1 μiλ-τ,,-ε μέ -Sέμχ: «'Ο φυσι
χ;; ·ι1G�J.:ι� χ,:ιί ·tι σύ·�ισι; --:η- ϋ
lf �λλ1 iπό τi π;,:ιολf,:J.χ
J.-,.;η.
-::ι. εΙ1;!_ τi όπ�ίχ ά.π·,,,,zliλτι '1'1...,,
ελ,--G:ι•,
-:·r,•ι %Ψ��ωπίΨr,'1 σΧέψιν,
ε�; τη·,
μ";•(;ι·,1 γι,._ τ.;,ωτ·r, :;>�1?�
Έι.λ:i?χ... �;ν 2.:ΊΟΟ υόνι,χ.
·n .. \s:ύχtΠΠ?:; χ:ιi ό Δ·r,:J.όΧ?t":'�ς
εΙχ 1.."J έ�ε:.>νή.σ-εt τ·}ι"' σύΨ�ε'1t'Ι ,;-Ύ1 ;
ίίλ·fj; ηί � 1Ι Ητων ·ί�σ-ι:-λή-θη
ά:τ;;
i:.γ6-7•Ζ?1. μέ τ; ϊ;:,J"i ,θ.έ,•.ι1.
.l!' α.ύτ6,
�!i �σ���κ·r,; ,;ιπl,}�ω:.
'
'
.,.. ,
�,σωμε•,ι τ�ηΊ σ·rfJ.t?:Ί"tι Ί
εςετ
' '
·Sέσιν -;Τ;; iπ<στ-;1:J.·η; εί; 7.υ:r,•1 --;'J•ι7'J:J.έ'1... ,�i ΠJέΠΞ: •;'Χ, έχ,:)έ ;-ω�J.Ζ"Ι
με:.tχ'J�:: συλί.:ιιγισμι:ιύς τ<\)ν
ων σ�:ι;,ώ·, Oti ,θ.έ:J.,"1.Τ'1.. τ·;,;
:ι.χ! τΎ1 ; ζω'Τ1;.
Χ:ι:.ι1.z.-;·r,:ιι-στικ;ν γνώ t ια1vι.. -:'ri :;
'J'Χέψ.ω; είς -:-·h·ι i?:ι.1ί11·1 Έλλ"-?1
·t}-τ?- O:t ,:;� πtώ�(ι: φ:λόσ/j;,'J: άν-ε
ζ·ήτ·,1,σ�"ι υ.t'J..•J ·)l.�κ---ίι•ι1 6ά11ι•; ;: ' &).�
-:i y'tJσtxi ""Χtνόμεν1.. Tb ϋ�ιι.).:., τ�
πυ:j η 1λλ·r, ':ιύσί�. ·rι bπ.cιί 1. έ:.1.." ,__
•ιfrε-:-:ιt •J.fJ•ι'JV ,εi:; μιιτtΧf:a1.τι,κi; .';ιί,'
;:,,:;. ·>π·r1 :.ςχν Ί� Cι "" σΗ; '"''?'ι';(•\'f"
·�::;,·:,:;"1•1 ·�·ω·,�ω·ι.
Γι� ,ι,i :Υ-πi-:ιί:·,.,S:ι»'ι :i �1.:·,::J.ε•ι,. 1.)'ί ;:-Χ
νi i·ιευ�i".9jU•J �: ν�:Jj�. '";; C,-,.��"j!'
t
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'

\

0

.

,

:;,·ι

•

-

,..

•

Ι',),

..

.

τ.:.ε-

ΙΛΙ.ΣΟΣ
·-πε,ι 'f:ί_ έgΞτ'-σ"�Ου'/ τσ. έιλά.Ί.tσιτ'
'JJ.�?tο!'L -:η; υιλ·ΙJ;. Ί 1- ε•ιν,ο,ια τω'/ έ
),,.y_ί,σ- των ΙJ,Ο?ίων συ 110Θε-ται με τ·η'Ι
ε'ί'JΟ!•'Χν το1ϋ ά..πεί,1ου. ΤΟ bι�σιχό)
I
'(
;,
t,
Ι
ιε,?ωτ·ι;ιμ,,. ειν·'-t εσ.•1 ε•η, τε,';).σ.y_ι'ΟΊ
"1>λ·ΙJ; εi•ηι ΟUΨtτ.ον νά Οι,_ι,?ητ-αι
Επ' α.-rοειt�ον χ�ί �ύτ·'l -η Ουσκο,λf7.
ώa·ήγ-r,rη: το,u; "Ειλλ·ΙJ'Ι'-,
φιλ'Οσό
φ�υ. είς τ·ην σύλληψιΊ της έννοί- ' '
"1':Χ..; τ.ου <ι �το-μιου».
'() Λεύκιπ
, 1Ν,; κ1ί ό Δ·r,ψ\.κ?ιτο;
εοω,ιr�ν -τ·ίιν έιζ-ήγ·,:,ιrιν Ot!X τη:; ;
,τοοr,χης της έvν�ί,., του άιοιαι?έ
τlj-t) τοϋ iτόtL�u. Τό iτ·ομ,01ν είναι
α.φ,9ι,.?το•ι Κ'-t :χ.π 'Οτελε'ί
•-:χ.ιωνιο0'1,
1

0

?.υ-:-·ην τχύτ·rιν τ'tjν ϋπ,1. =,ξ,,J. t()
-τ?Gπι?ς με τΟν &ποίο') εΊ,':JU'Ι συ,;1

-� ε ,θη τ;. αιτομ
, 7. οοηγεί εί :; τ·f},; ϋ--πχ?1;.•·ι των Ο!'-φό,ω'Ι Κ'--:"'-στά.σ,εω•/ της ϋλ· ;. 'Λλλσ. έά.·1 τά α.τομα
s:Ι'Jιχι τb έ.rο�ΝΧ·?Οοιμ·'ι,τtχ.Ο,, ύλικόν�
,
,,
'"",
,
,
�οη
εzουν ιοιοτ-ητ,., :ι•11φs•?Ομε'Ι1χ:; ε.ί ς τό,, χώι? ο 1. Αύτό �:μως ά.,;
τιτί-8,εται ε, ί; την εννοιαν τ,οίί ά.οι
-αι,ΘτΙG•υ του ά.τόμου. Δι' σ.ύτο ·η
·rη;ι_ικ·η μ�·?φη της. -θιεω?, ί'-, τ 'Ου ά
-;6�
, �υ ·ητο ά•ιεπ:ι?κ·ής, Επίσ·r,; ύ
το Π?Μ>λ·f\ιμ, 1 τιοίί τ9όπΟ' υ
''ί1"1J?• Χ'εόπο
ιά
ί, ου Κ'--θ-ο?fζεται ·η θέΟ
'U
τ>
Ό
σι; Xl:X,t ·η κίψφ•ι:; τ'Οιυ ά.τόμσυ. Οί
'"Ελληv.ε� ψιλ6σοι· οι δεν ιi1διοκίμ,α
'fJ''-'Ι ,ιά. έχ φ?ά.ι!'ου•ι [•ια φυσικο•ι •ιό
!J,Ο'' είς ,.ύτ,ό το σημε'ίο•ι. Ή Π?ό--8-.,σί ς τω•ι ητ10, νά οώσου 11 μίσ.·ν ύ
Αιχ·ην �άσιν οιά. την έ!:,ήγ
, τ,ισιν 0}ω,1 των φαι•ι •ι::ιμένων. Ό φυσ, ιχος
,
,
'
ι
,
ι ·οιον τ?, ο'ΙC.μ}?:; 11t-ε,?ιεχ1ει κατσ. καπ
' ,,
...
'
'
πον τ·ΙJν ε,1,10,ια,1 του Χ?Ο'Ι•ου. κσ.ι
1
·ιαύτη ή σκέψις ,εi η.ι Χ•'JJ.?'-Κ, Τ?ιστι
χό•ι μετ,. γεvεστέpχ:; 'Π•Ε?ιό
ι &ου της
· 'Ί!.<:.πιστ·ήμ,ης.
'Ο il λάrrων έ.οιέχθη τ·η·Ι ί&έια 1
τω'Ι έ.λσ.χίστων μο-?ίων της υλης,
ά.λλά. ,ά.,ιτ,ετά.χθη ιε-ίς τη•ι α.π,οψιν
οτι .α.ύτά ά.ΠΙΟτελ'ΟU'I -ην �:χισι•ι της
ύ,,π,::ί.ρ,t, εω :; . Τ ά. μόρι,α τιοιυ Π λά.τω
··ν-r;,ς ·ησσ.·ι �α.σικω:; γιεω.,wε-τ,ριχσ. σχή-

1�3

μα,τα ούο οια,στά.ι!'εω,11 κα.1 ετσ:ι οε,1
έτέ·θ·rι θέ:μα τειμ.'-Υ,t'σl!}.,ο,ίί των. τΗ' "
, λ- μι'; μαν,·r�.J.ιατ
ο
σι'J.'1 �π,'ω•
�χη ε�•qψ�,
α•ιτιχ,α-θ-ι,ι!'-α κιατα κασις, 'ΙJ οπ,οια,
, ,
'
'
,
π�0ι10•1 τφοΊt'Ο'Ι -το'/ φυσ, ικ
, ον νιψ..()ν.
'Η σκ,έψι; αύ,τ·η σ:υμ,φω,�εί με τ·η•ι
φιλο;σοψίχ,; τ;οϋ Πλά.τω•ιο:;, οιότι
,
tJ-χσ'ι ετ�α-ι ε.tς c<μοι?φ<χ.ς», «ίΙΟέ' ι-χς»,
αί ιόπ,οίαι
χ,,.,θ..ο,?ίζου•ι τ·η·ι ϋλ·ην.
l(χτ:ί τόν Π,λ�τωνχ -χί iOέ-xc είν.αc
π�ό �χσιχ,,.ι ά.πΟ τ:Χ. ά,ιτι�κείμε.ν�.
Με το"/ Π?
• σ, μον τω·ν έλα.χ ί
, <JlσοιΟ?ι
στω•ι μ,<,?ίων τη; ίJλ·ης πλ·φ,ι&.ζ(ψ.ε 11
ιτ�}r1 ίΟ.έ�ν του ((έvΟ; Οντος».
ί
ί,Οl-χι -πιλέ·ο'J έχ. ?άιζοντ-χc μόνον U
πο μ'J.-θ''ι1J.11τιΚη'Ι , Ο?φ·ή·ι. Ί-Ι εκ?Χ·Φtς ((;ι�ι ή Θ1ε?; ό μέ γ 'Χς γεω
μεηε'ί» έπχλ·r,,θ..εύετσ.ι.
'Εν συν.y_εί� ,ό όμιλ·ητης άνε
φ,έ.?,θ·ΙJ εί; τον 19�·1 .χ. αίω,)ια.
ιΚατά τ·ην Πε?fοοον αύτην ·ii Έ
πι•στ-�μ·η ·ήκ,ο,λΙΟ1ύ,θησ,ε πιστω :; την
Υ'?'-(.J.(J.η•ι το,ίί Λ,ευχίπποι> κιαί τΙΟίί
,
.λ·Ιjι:.ι-οχ,?ίτου.
Τα. ά,1,χκ·αλυφ,θέντ:ι
σωμιχτί0ι'Χ ( άτιομ11.. χ1αl Κ1χτόπιν ..η_
λεκ ��όνι�,
π�ωτό'Jι��
ούΟ.ετιεοό•ιι:ι �.λ.π.)
εοιει;,_'f'-'I
οτι
ητο
ο-υν,ατον 'Ισ. ./).εω-?"t(θΟυ'i «α.τομα» ύ
'ΠΟ τ·η•ι ε'ΙνΟι'-'I -τη; ύλι,στικη; φι
λο.σο-φίας. Οί δt}σJΧJΟΙλίε;, ομως, τ ,ου
ΠΙ?C• .(ΙΙΟt<Jφισμ.,οο της έννι0ί:ι.; του ά
τό._υ.ο,t} των ά.?;r:α.ίων φιλοσόφων έ
vειφα,νίσ-θησα 11 �,.; πιχλ
. ι'Ι κ,ατά. το•ι
200'1 σ.ίω'/•Χ.
"Qπω; Ί. '-•?'-Κ'tΎJ,?tσ, τιχω; άνέ7"
\
�,
Ρ
'
t
φε,?ε'Ι 0,υτο;. -τα ου,ο Q!'LJσ-ικ:ι G>?ωτ· ·η1
��τιχ:Χ.� τα. όποί� τίrθενταt εΤ')αι:
α) Έ;.,, ε, f\)7,;� 1Ου"'),�τη ·ίι πιε?�ιτέιρ ω
.... ,
�
οιχι?ε,σι; των στοιιχειωοων σωμα.-ιΟίων ΧJ�ι b) έi') τα. σωιμΛτί'Οιια rε.Ι
νχ� δυν,χτΟν να. -θ.εω?η,θιοϋ,ι φυcrtκ!Χ.
ά.ντικεί,μ.,ενα. ΊΙ κ,G,.,1,ιχη θεω-ρίσ.
άπα.•ιτιi &, τι σ.ί φt}ι!'ικ-σ.ί ί&ιό-τ-η,τε,ς
-ω.., σωμ.,ατιοιω,1 δεν ,εΙνιαι &υ,�α-ό,,
- (t'σ.
'Ι' άιπ,ο,&ο-θο•υ•ι ϊ.(ι),? ί ς άιbι�αιότΤ
'"
'"
\
,ει; τα.' σ, το,ιχειω-οη �ωμια.τι•ο·ια και
Ο't'ι μό•�Ο'Ι ·η !)Λθη,μα.τιχη γλώσ:σ'f.
1

1

-
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μ.τv:,�εί '1%
σ.ύ-:'Χ.
Ή ψ,-•1:-έ.?w.χ. 'Εmισ-:τ,μη έv fr/)' \ ,
\
' ,
..,
, . εzει
σει �ε ,() 'J.?zι..xr,v ε?ω:-τ,μ:ι
σuμq,ωvτ1 σε: με τη•ι -9-bnv τ?υ Π Η
τω·Jι"j:;. Ή έ.π-ιδ!ωξι:; --:Τ,:; 'Fιπιστ-f.
μ ·,1 ς ., εiπε'Ι b όμιλητή:;. εί'JΧ� ή διχ
μό;; ?(ι}·Τ!; μια.; μ'J.��τcχ-ης ,9.εω\
'
,
'
l)t'J.; γ:'1. ,η•ι �J.πε;ι;y/4:ιΊ
των
.,._
... ,
' ' ,
σ"τ'>!Ί.•::!W'.>WV
�'J.'7t<:HW'I, η ',Π'?!'-.
χ,:ι,' έιr:έχ":1'7.σ:v. ·9-χ 1:ηιγ;1:;>η ολ,,..
,
'
ι
Ί"cL �:)cG"!v'Λ
':°'J.!VOJJ.δΊ'J.. Ή ivι'J.ί-2
ι
-;;�ε.πεt
�ύ-:1') ιθεω.:ιfχ -:Τ1 ; ϋ.λ..,,:;
\
,,,
t
\
f'r
,
ΨL εΊ:r, ω; z'-;'1.χτ·r,;:σ-:ιχ'J. ε•1'J.Ί 7.?t .. 9μt,ι �'XC"� -ι.ώ"'Ι σ:>:�J.ε 7?tώ·ι
,εί:;
'
ι
τ·r,'J φ ,r�ν.
Et :; -:-·},ν �'\J--χζ·ί-1 7Τ-Ο-!') τ,;;ϋ ((;νο:;
έ� ·r,-γ·ήσεω:; -:,fjϋ
Ο·ιτlj:;)> ώ:; μέσ?υ
φυ-σικ�υ X.ooulJU. ?ί Ο'?Gμ.ι:,ι τ'Υj:; 'E
Πt<1"tfl}- ·,,; χ.�ί -τΤ1 :; Α:ι·,,�χ1Ξfχς O'ιx
Q'Yt'�t).:,.ι;;υ•J'7'Xt. Έz --:-ΎJ:; ;!�.σ""ΜιΥJώ
σ;c.ω:; χύ�Τ,:; 'έzlju;.ν π'Jλλ'1. � π:ι'j�t
� ,
Ι?Χ'J.Ί'-
οειγμ,_,,. π,-:--στ�ιοω•ι
ω;
τr,υ
O,f,x·r,· τ�υ -ω χ
. �i�-ο�:;
λιλ'J.ίΟ:>. '.\.Υ.�J.η Χο'J.!

·η

r,,_-

.;ι

χ.λ·tι'jW7tΧi Κ/1. .. 9�,r;ώ-;νχ. 31t".A)
Έπ:στ{:J.Τ, ·11t? τη•ι ψηφηv ττ1 ; Έ
γε-λ�-χνΤ1 :; Δι"ΙλεχτtκΎ;: iπ�πεt?i-θ·η
Ι
t
/
,:,,, \
t,. Ι
"1.'/τιχχτ'J.στ-r,,,;·η t.H'J. οογ ,:ιτ.r,;
'1'1.
τ·f1•1 @�γ/ΤΧεf�-ν. ,χ.ί 1"'4ι:ιστ,:,ι(nί -:ιύ-�ί π�,:;ύJ.εt"Ι".L'Ι.
Kx.l -:ι:ιυ-τσ Οι&τι
'
ι
,
,
• Ρ '
.,.,
,ι
•
�t Πj.ι:.ιG'7j!Ό'Χ.ι οεΊ εϊ-'J'JΊ ω; 1ι;;χ·rι"Ι
τ·iΊv 7,..,-:-f .. ,9.::;σιν "':ών
:)!λ":ισο'J�tώ•ι.
Ύyτ-,.ι ,;ljU ·Jλι-σμrJ'U χ 'Χ.ί t;εχλι-σμιο,U.
ά.λλi τ·}�,, Ot X�?iv ει� τΊ'}ν έπιστ·r�
μιιι:ινιχ·fJ,, μέ,S�..,:
Τ·},·ι έ.ξε�εύντ, 
σιv -ω-v λεπ�μ,ε9εtώ") &.πό -ήν :
α.ν πJ\ευ?;..., Χ1ί τ1)ν έ.ζάι?τ_..ησt'Ι τt)•/
πά.•ιτω'Ι έχ -:�ϋ ccέ-vhς Οvτο.;» iιπό
τ·η·Ι «λλτ1 '1.
Ί-1 Μνιχ·η έπιιrηι!)/J
vιχή
·6,; iτ..,,.λ·,β ..ύσιεω; οιά.
'TO,:-,U ΠV.i'1μ'-τ<>;. 1ΠΙ'J>Χλ,(ει
χ1,9.ε
iζt�.L-'1.-;ικ·'Ιν ,θέ,σι,,. ·η �π')ί,. ΟΕ:ν έ
π.-,.λ·,1,θ..ε' ε -�ι εί; 7i; λεπv.ιμΕι?1εf
�;. Άντι,9ί-:ω;, εί·ι�t Ουνι:ιτbν :ί-ι
ά.,t�ζ-f1 --τ·r,.σι; τ�υ <<ένbς Ο•ιτljς» ·ιi ε
..ξuπ·,1 tε�η c-iς 't�; )'h.νω-vικCΧ.ς έ.πt-

aoo

½z-}ι

έσωτΞ.?ΙΧ'Υj'Ι
'
'
Χl)!'/W'l!'J.; Χ"J.Ι
,
,:,,, ,
τ
....
,
, ,
,<)υ-;ο:ι οεν εtΊ'-! ο:>Ίχ-;ον Ψ� εγκ,.-;:ιλΞ.-ι :ρθη.
'Η σ:ι•ι-εισ ,?i :-η; ι:rυγ-υόwη έ
πι(J-:-i. τ1 ; ει; --:-; �?ό�λημχ ��ϋ-;ο
,
'
-:
\
ειv'J.ι •ι-� μα; ιr.>στ·r,σ-η τη•ι r.:;ι;cro'
\
' ' ,
τr.ν .ι; την ιιvι.ωσσι'-'I)), η οπ,;ιι�
OtX τη•Ι r.�,ι�Χ y,τ,σιμΟ:--ΠΙ)tΤ1-Sη
\
'
,
'
•ι;χ τ;ι -:ω-ι �χ:·ι-r.μδνωΊ χ, χ ι τη'Ι'
δν'ΚJtχν -:-Ύ)ν hπι:ιf7.Ί ,9.(Χ. Οι�σιι>μεv
ε;; 7%,; λέΕ.εt:.
'() �ωχt�:τ: Ύ'1Ο11 �fχε 61.-θ-είΣ\J έπfγ,ιω�ην 1. 1.>-:ι:ιυ
'Μυ 'ί.ε?ι"),ισμ.ου 7Cf'I όπ<ιίι;•ι •9-s-;ε(
.;., γλώοοχ εί- -:η•ι εΧψ?'--<Τt'Ι
'7WΨ
έν•J?J.ών. Tb έjώ":'" :.ι�:χ., τ? ;r:,ί?'Ι'
V
ισω;
'
t
'
,
\
π,.,χ·r,; η �π-�;z,;:ισ:ι μ.")�:;>η :-τ,:;
γλώ,;σ·,,= ο:χ :-τ•ι έπχ.χ?ι�η εχ?;'-, ... ,
'
,
σιν �ι:χ.,σ'jτ1 π�τε εν'Ί�ι:χ.:;.
Iv.; -;η•ι σύγz;,;ιψ,•1 έπια-rήμ ·r,•ι ή
οι ψiΊ, η •J.ε,1.ξύ 7;ω•1 ιiκ,;,).�ύ-9-ω,,
-:-Ύj; -zι:ιλΤ,; . .;. &π'Jί:Χ. Π?εσιtεbzt Οτr
·fι γ).ωιrlj1:χ. εΙ,1:χ.ι Ου"J�τόν ,,;_ έx
;,ji.,,.·r, zi-θε σκέψ�ν κ-:χ.l τι-;> 11 ύπ'i
'17Τ/:ιιΙΧ -;WJ τΎj:; iπ6ψ!ωc;
O:t εί;
-:η•ι γ),ωΟΟΧ'I
Πi ?Ϊ ()1)1'/ ,έσω,Ε•j\'
'
'
t \
'
...
κ.1?t πε?t?jtιιηJnιι εt; :χ.υτο 't'O σ·r,J.,;.ι,;;ν εΙ'Ι:Χ.( ίΟι1..ιιτέ.tω; Εμφ:χ.ν·ή:;.
έ
:;;1.,-ψ,γη τη; μ'1.·.9·r,μ-�τιχης έχ(?;!7.'
\
,:,,,\
,
ιrεω; ει; ,α α� ιχ '1. ;,:ιt'ΚJJJ.c.'11 r,εν
i7Q�τελ::i' iπό�ειζιν τη;
Οε·>-:έ:,:χ.ς
iιτ:όψεω; κ.:χ.,,' Οσ�·ι ε.Τν:χ.ι iπ'X.(:X.ft
'"",
:-·,,,.,.,; ·η ε.ςηγ·r,σι ς
tW"I φ:ι11: Χω'Ι'
. ιω ττr; χ<;,: Ψη; Ύ λJ)ΙJ:;;χι '1"-(J,&'/W'I μέσ
\
,
'
ση; Χ'-t "fj ε1tιστηψr1 !Τ'Ι)μιt,ι"J"Ι z,η,..
\
\
..... ,
t
,
σt�J.nιι:,ιzt �κι'.ΊJι τα.; οοο ε,χ�ιχ.σει;.
Ei; .-:"}t ν �'rΧζ·ίγrψt"t τ<,U aέ,ιb;
Ο·ιτ">;» μΕ "=ή'ι &·f1 -θειισ.,1 τΎ,:; χ,9.·r1μ1τιΧη; γλ.ώ-σ�·r1; ό �ν,θ.ρω,π,;.; χα-

-

.

.. -

-

(ττ

.

.

'

-

-:1λ·r1 γει ,είς ε.•1,. σ&-ι,-,,λQ>ι ι,.,..fJ.·ψ'-...
'
,
\
'
τιΧ'<JΝ ,,,...,.1,w,,ιω•ι Χ'-t πpεπεt Ψι. ιχ1,�,w.,ι·r,,,9.η έ ϋi"L «Θι.όν Γεωμέ
,;j·r,ν». ; �ίο:; τb'ι Πε{)ι-οtίζει εί;
'
,
'
...
,
'
-;ο ε-(lj; εΥ....ε't'Jιf) -:�υ tJOO:W.t."l'tl)ι; το.
'-/ί</Α"-ι'Ι -?ύ-11-τ-:ι,ι •ιχ έχwσ,σ-θη μδ
WΙ μα.fJ.·,,1,1,7.τιχι;-,;, Ό !οι,;ις ό ΠΗ-

-

-

ΙΛΙΣΟΣ
"tι.ι>'Ι, Π•Ολυ όλί"('Q'I ίκ'1.ψJΠΟι·ημέ•ι.ος
άιπ:ό τ·fjν τt ?1t·iT'i ιrών -Π?r�γμά.των,
ιε.Ιr.ι ε εταm·,p·ήσει είς τb τέλιQς είς
την γ,λωσισ1•1 τω I πιοιη--ω•ι. Δέν οί
οιεrrοιι ό Ύ_?(),V>'Jς οιά. •ιά. έ!;ετ-άσω έοω
\
1�
ι
\
t
,
το ειοιο,; της γ-ιωσιsως, τΊ'ι"Ι οπ,;ι1ν
ΜΙV-χται ,,ά. ά.πc,χιrήσ, η. ό οcΨθ,?ωπ,ος
ιδι�' α,ύτης τη,; yλώσισ·η;, ά.λ�ά. πι
ϊ
ΟΙ't'εύω Ο't'Ι ·ί yλωσσ'1. W'I μεΗψΟ'
\
' '
{)ω"Ι',
Π'1.-?ιG οιωσιεων χ'1.t ειχονω•ι
ειΤνσ.ι ίσω; ·ii μόv-η όοό, οιά. vά. πλ·ιι,
tl
,,
,
'
,
,
,
-σ�α,σ,η το' «εν Ο'Ι)> α.πο μι1Ί ευ?υτε{)'1.V πJ.ε,υ<?άν. 'Εά.ν ·η ά?μονίχ εί;
,
,
..,
, ' '
μια.ν κ1?t1νω·νι1ν εc;χ?τα.τ1ι 1πο την
' ' ,,
,
'
'
<(ε,ιος 0,1χιο1ν,ην a.1i.1 η•ι,εια•ι τ•ου
τ,0;)>, της μια; όψrό-τ·ι;τ,ο; π.ου υπά�
χει π1σω ά,wό τό πλη-θ-?ς των φ1ι
ν,ομgνω"Ι, τότε ·η yλωσισα -τω,1 7Μι·η,,
1'
'
...
'
'
'
τω-,1 ισως ειrηι πιο σrπου.0,11'1. αιπο
"'
ιτ'ην γλώσ• �σια. Ι τών έπt.στ·fιμό'ιω"J.
ΑΡΝΕ ΤΙΖιΕΛΙΟΥΣ:
'Αρμονία, α'ίνιγ,μα της ζωης
κ�·ηy·η,τη; τ,ο,ϋ π1ν,επιστ·,,μί
ιοο της Ούψά�.,.ς χ11 π,ό.,ο??; -=�υ
όμιπελ εΙy,ε ώ; -θέ'Ιν<!'τ'ιιrο0ύτ1�nJ
'
'
,
' '
,
μ'1. τ·ηv «(σ,?•??,;πιχ κ1ι ανι,ιrο,,-,οπια.
ειίς τ·η•ι έ.πιστ-ιμ.ονικη•ι έ!;έλι ςι ν».
' ')ιει l?-θ'fl
στην ά?ΧΊ)
ΕΙ; ,·η•/
.
ΈλΗοος
Gϊυμ,6,οv.η της ά,?rz.χ1-α;
π�
, ρΟς θιεμ.ειλίωσιν τ 0U εύ?'ωι;τι1.ΪκtJU
πιο,λ•ιτισμ,ο
(rΘ1 ει(ι)ι?t0ϋμ,sνι, εfπεν ό όμ:λ�ητής,
't'7)"1' έπrο;ϊ}ι,v, έ1κείη1 ώς μί-χrι πωί,ο
οον ά�(JJΟ'Ιία; χ,,.,; ίσ>Οι?'?'Οr7tί'1.;. Κ1τ'
αιύτη-ι οέΊ ύπΎ'ι? Χ ε σύyχ,?ουιrι; με
-τ,α,ξυ ιrης ά.γωγης, της ψυχης κ1ί
yεyο•ιός οτι
't10!U σ,ώιι,'1.,'!ι?;. Εί,ια
ι ι
α.ί έ.πιτ,εύ-ξεις τη; έmχη; έκείνης
=λυ έντυ,πωσια.χα
- ί, ,εΙχ1•1 ιι,ε
γά.λ1ς1 1έ,πι, πτώ,σ;ει; �σιrε ό ύπόλοι71\Ο,ς κόσιμ,ος &εν 'ηt'Ο είς -θέσt'I '/�
'
' .
τι; α,φ?μοιωσ"Ιl·
' ,ι,:χ�itω σi,, m:χ.?ά.�Ο::�::.ι'-: <ϊΟ
' ?ίσn,� z,;, h μ,1-θτ, :η; 7 �:; Η υ
-θα.γ/ηχ, 'ηt'1.'1 ό Π?W"ίΟ; ;tOU Οια·ή
ρυοξε οτι ό "Ηλι,ος χ1ί οy_ι ·η Γη
1

-

·�

υ.

ηαwι

-

1
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·�τχν τΟ κέν�,tο τι:ιυ κόι:1:mυ κ1.t
οτι ιG1ί πλ-χ•ιητ,,.ι Χ!'/•,Ur/1!'1.t yίηυ>
άπό το•ι 'ΊΤ- .λι�)). λύτi.ι τό yεγ,,ν6;,
Οτι ό ύ.πbλ,ι:ιιπο:; κ6σ,,ι-1.�:; ΟΕν -ητ,.,,
σέ -θέσ· ν'Χ. τt :; Οεχ-ι9η �Ιχε σ;ν i
πη6λ,ουιθ,σ. •ιά. iκολ,�υ-θ·r,;•η μιά. •?'-'
, ...
γ�χγl ΠΞ?t1�1�1':ι; Π�?�Κ;.ι:ης.
"Α; σ't?έΨ:ιυ�.1ε ομω; τώ?:.ι. τ·η•t
πφιο,σ,rιχ·ή μ-χ:;, στ!; π•:ι�·σιπά,,9-ειε:; τ'ης
επο,χη; μ-ι; χ1ι t0!'1.ΙΗ?'- στ·ηΊ επιιrη';ψη.
"Οιπως χ1ί στ·η•ι �--ϊ.'-ιότ·η (!''1.,
τσt κ1 :1ί σ·ήμε:ι-χ. τh 1:?C1b,λ·rιμ-χ
, ιο:η:;
ζω"η:; εΙν-χt iπΟ τ'Χ. πιό �εγάλχ.
yιά. τό·ι άν-θ?ώπι 110 •1,:ιϋ.
'Ωστόσl) Ομω:;, Οσο χι':ι"Ι�ά κι'
'
Π'λ:,ισια.' σ:.ι ε, στην yΊω' ·η Χ·'- t\ τω•ι
�
�
, ,
πιο μικ?, ω'Ι λειπτομε; �ιων που α.πο
τ.λ�· υ''Ι τ:,1 ζω-ή_ ':'() t:ι.σ:χό Π?6bλ·η,
' ,,...
μ:.ι. Π''-?'1.1μενει το ιοι,:>.
i11t'Gι?εi" 'J:X. Οι-χσπάσχ-με τΟ ό:7�, '
,,
' '
,
μ σ, α.χομη ομω:;. ΠΧ?:Χ. τι:; τε??..στιε:; έιπtτεύζ�ι; :·ί-ι:; .: '{:r,1:.ι.είχ:;
κ�τ-ω?1Sώm:r:μ� ·ι� Ο·r,ι,.ιΛ�υ,?γ·ήσοuμε,
ά. :; π�v1U1;.ι.ε, S.νχ συν ,..9ε-τ 1 κΟ εΙΟ�; τ:..ι:.�
φη; έψ�,μtλ)ν0J μέ χύτi πού 6?f
σ,χο.υ�:.1ε στόrι φυσιχ•? η ζωϊκό χόσ;1.'>
κι' ά; ζέ.tι?uμιε g,,,x-lν:r:. τi συσ-τ:χ:τ-ι
κά. '!',Ου την συ·ι-θiτ•?υ·ι. Κ1ιr1Ηι
γου:μ1ε λ�:πόν νά.
πχ?',.Οε·χC1�.1σ�τε
Οτt ύπi?χει μιf-χ. ' ..\.?�JJ�1νf1. στΎ}'Ι ι{)ύ
ση π-ο.U όtfζει �� τi,ιτχ. ICt' χύ�b
φ�ίνετα,
Oλ'j'J; τJU; ζώrιτ-χ:; hι:.ι
γ1-..ια1μ:0ιύ;. Μ,οι, :χ•ζου•ι '/1 εΊ{JU'/ σz·rι 
μ1-τιστη iπό μί1 σει,:ιά. γεγονότων
' ,,
- rι
"
,
πο,υ α.ν κ'1.,'1.στ•?'1.ψη ε•ι:.ι., κινο• υΊ,ευ-.
r
ει νά. z.1λάιrηι ,δλ·η ·rι ι ε:ψχ.. Νά. κα
τ-αστ-91:ρη ·η ζω·ή.
'
n�
'Αllt'O, τη_:
, ι ιr,ιyμ·η οr,�ω; πιου' ν-�
,
υπ1?ξη τη;
τ·η•ι
Π'1.?'1.C.εχ-θ.:υ,με.
,Si
άι�ΙJ.()!V'ίχς u:Τ1"Ι :.:·.:11·�'η ζω·�.
,π�έπ�ι να Π).1?7.ΟΞϊ_,θ�ί:..ι.� 3-:ι Υ.�ι
3. λε:; �χ; χ! π����ι; Χ1.:1�υ,θ.ύν1�·1'
' ... , ,...
'
, \ '
-11 1πο -;ην επιοιωc;-η Ί'1. yιΊουμε'
κύ?:ο,! τη; &.ι?μ1�1νf11.:; χύτη; ποU ,θ(Χ.
μα-:; Gο η-θήσΊ\ νά. λύσου?,ε τό α.ί'νιyμχ,

-

,

-

'

....

,

\

t

ε
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1
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ω1Ί:;.
�η:;
$υΧ�'Ι
ΕΙ..ιχt Ξw-4J.Ξ"1ω;
έ?"J:; -:Τ1 ; ljtX�'ε"'ι-χ -:-ε1iΥ:-t�ν
μiχ: �J.X .. νi Oιx-:f..s�7Xt γc1 77}'/
fo'.)'IX .

ε-

�ε-1 εΙ·nι 3.μω:; bξύ:J.ω:'j σrι.=iμ"1.
'ti ;!,_...5,έ-:ι;-;:J,,;: τ-i -:-ε1i.σ:-ι1. ικχ�
Π·�t.) 1t:ιχγμ"1.-:ιχ.i
"'}";:J.�Χ '): Χ�"/3' λι"J.
O!x,Si-:lj·... :-ιε γci :Τιι έ-;�·,γ,χ
έξ:>;:·,,: Ξ:εί μό\•�v l·ι; .J.tX � με��;
� �
-:γ,; :ίν...S-:ιωτ.&:-r,:--:ι:;. ενω :-� μεyχ-

.�υ

i.ύ:- Ξ �-:. 1:� τ�σ:-6 -;·,,:; i"'ι:-t�J.ε-:-ωπίζει
°00χ�:..ι"f 1 :·(4•) ελλεtι}Υ1 7?��°1j:;; '_\.τ.�
\
.., . ..
..,
, ..,
� .,
'7:'fι'Ι "J.J.Λ"'f 1 ομω:; με�tχ. -:t•J ·ι; ε-:.s�')Χ :ι.χ:-χiΎ"1 ξ·,, σ� 6χσικέ:; χχ! χ�fι
..
σt�J.ε.: :ί7':-:ι χχλύι,Υεt:; yι 1
i·ι.,9.�ω
πό-;·r;-;χ.
�1 iξίζ·rι :-ό ,:ίμ·ι. :Χ
�,,;;

-:-fι·;

οε-ι

ΧΙΝΤΕΚ I ΓΙ ΟΥΚΑΒΑ:
Διαίσθησις και Άψαίρεσ_.1ς

·ο Ί7τ.ω'Ι Χx·Sl·r,y-r{t"Tι ; -:τ,; Φυ
C'!Κ"f,:; f�:.x�εί,fj'J Χ6μπ�λ) Χιν�έ
�t Γt'J'JΧi�x μίλ-,1 ιrε μέ ,9έ.:J.χ -=·Ι)ν
((;t1fσ,S!'f 1 j: χχ! ;. ;;,:ιί:.ε-r: σ-:ή•J έπt σ:·tf.J.'J'itΧ·f, 11κέψt)).
�: --ί,•J i:.ϊ. --'ι έ,
'
Ρ .. '
,
,
r:�ν-ι.σ�ε -:·,1 ·i σ�μο':ιJ.--,1 :ω·J :ιι;,ϊ_χιω'i
Έi.λ·fι'iω'J σ-:-·Ι)·J π:.�ι:,Οι:, :Ύ",; Έπι
σ�·ft�-·,.:;. Γti νi 1;:.':ιy_ωj·f,σ·,, -ί-1 ;>;.>'
'
,
.,
":
11tκ·r' 1 επ:ιτ:·t/J.·r1 επ:.επε. ειπε. ,,':1.. υπi�ξ-,1 ε,ι:ι:; ΤΙ υ"�-:tΎ6:.:ι;.

-:-r

ΊΤ-:-, yι1
1·ι 'Ιοω7i:.χ Φ·Μ!Χ·η
�πχ.�-:ιι-:-·r(:ι:, 'i':J.. 'JΠΧ.�ς·r1 ε.πιιπr,; ε•J-:ι:;
Δ·rr.J.fιΧ:.!7'J;, ό �π-'jί,;.-:; "ii σ�;.>λλ�·η
, ,
, ,
'
,,
ι τ'Jυ χ.ι:ι:.':J..:,:,�
ι:·ην υτ.:ι�c;
ιι-:ι":ομ:ο•,))
.,
,
,
'
'
κχt ι:·r1 •ι ':J..'yl·rι:1·r1�J.ε,:'ιγJ εΊ'Ι""Jt-:ι 7,:ιυ χ.ε�ι�υ.
1

,

,

'

,..

φ

,

�

,

,

,,

-

-

(( Γ .·ι·ι·r/J.·r,Χ '1rrε μf-:ι zώ:.χ.. ;π.....,.., εT•i:tt πι:ιλύ Οιι:ι
; z;ι:.�.J.έ"ι·r, -;1 yιλ,:,-σ(,;Α ιχ
J\�
Τσέ χ.χ! -:-f;ιϋ ]{��J.ψ'J:)fι.ί1υ. .A,y:vjf.
τ
,
,
υ
,
σ1.:;,ω; ειϊ_':Ι.'Ι '1.'1"1.Ύνω:.ισει
07! -:r;
,
,
"" ,
,
συ τ· � · η
Χ :;
t
1:�Ι.l'J'I'f �Ί
r.i �'Μ� ?
� ,�
'ir:Jμ'J:; ε.πικtχ.τεt π1,·ψ;ιr;ϋ
ε.ι; τ·r1ν
ιJ>ύσ:'ι. 1ιχ.τf Ομω; Ο< !��
.....,ί b... ,
""'
7'
'
'
'
,
'ί:Χ½! -;ωΊ ΟΕ!'/ Ί)Ι!7.'1 ΙΧΧΊ'J-! '/Χ αΊ7.-

�.r:ιυ

η

.

....

".

'- -

π,ύξουν 't=t � ιοεχ; των
ύψ-rrυσιλf.iv έπfrε&ν iν�v
χΤ,:; !λ-Ο
t ,. .. π<,U ε, . χ.νίσ-8η
ε.c; τη·ι i?χχί1•1 Έλλ�χ;

. �·

"Ειι>; :ω�-χ. ΟΊ S�?T1 XX iχόμη
π�λU σ:ι 1 iπi'ι";ησιν εt:; τΟ &ρώ
�· �χ -:ιύ-;ό. iιλλi ε'ίμχt 6έSχι<>ς Οτι
�π7ντ·r,:rι; Π?iπsι νi σχs.τίζ,sτα.ι
σιτ�νi
Ξ ι:'ην ίχ-:ινό'7τ;-ΤΧ τ.tJϋ ά,ι
,θ.�ώπι:;υ '11 σΙJλλψG7·ΙΤ, χχι iφηρη
μi'i'Χ-:; έ'r;ofx;.
'.\π; 7Τι 'Ι ά,:,Ί_Ύ)'I 7r,Ϊ) 20οϋ �ίω
'Jι�:;. ή?y.ισε μί:ι -:-iσι .. Π?Ο:; δχφpα.,
,
.... ,
,
σ:•ι ":'ων π�ντων οι " χ 't(:ι"f1μενω'i εvΨ.ι!W'Ι. -ΙJ;.Ι.�ω'ΙΧ \Lέ τηΊ οι:χίσ-θη
σι•ι. (J έπισ7·ήμω·1 iπ�οέχε-::χι ευ
Χ.ΙΙ)λ:t τη,J Ενν'�� :t.'i
τοU άιπιο1λύτου
1
zώ?ι:ι�. χ:.6,� ';'J χχ1 Χt'\)ήσεω; "NJIU
τ.ύτωv'.;. ']1 σzεηΧό-:·r1 ; -;οϋ χώ
:��υ. z?ό'J?'J χ:ι! χινΤ,σεω:; τc.ιU ' Ϊ\,
στάϊ'i γf•Jε \Χ! ;.r.ο,Οεχ τή μόν-ον είc;
bi?'J:; τ'Υι ; aιχι�·ήσεω:;. -η ό1rοία.
2'πε7'έλεσε �·}1 ν tJiσt"i Ολων �ων φυ
σικών μέΊ.?! ";W'I iπω·Ι τοο 20<ιϋ
α.ίώvιο;.
ff ε'/V'JtX -=�υ ':'ε7?:t0ιχστiτ,ο.υ
χω:.'.f/_;,ι�νιrι.r,Ϊ) Χόσψ:ιυ εyι•/ε πλέον
�:ω!J.:Χ -;η; συγχ:.b-Ι"Jυ έπιστ-r1ψ;νι
αΎj:; σχέψΞω:;.

-r

·η

1

n1 έ1ttσ':-·ήν..Ιj"/ε:; lπl μ.�χ1όν άτε41Jίζ�υν έ 0Vj :; τΟ Οι1σu-πόστχτοv το,ϋ
ψωw; ώ; χϋμ� χ� σωμ-χ.τίο�Q'Ι. Το
0Π,r,1J-11.X ώξ' ι.fJ·ri ΠS.?tσσότηον 3τχ"i .άνεχ-:ιιλύ�·,, Οτ! τό ίOt�i ίσzύ
ει χ1..ί Οι7.. τh ·ήλεχτ?6'ιJι�ι:.ιv. τή
ό
π,;ί,;•1 �π-:ι-;ελεί (,ίχ,:,οr,v,ιιχόν λί&v
τη; ϋι,r1 ;. Κ ,.; π:χ.λι·ι
�σιχ·η δι
-αίσθ· ί; μχς Ί.-:,ει:χ.σ-θ-·rrιJε νά. έyχια
τχλωφ{ι.τ, εί; '1.ύτό τό ,η .είr;•ι. ΊΙ

·η

-

-

ά,γs.π:χ.?χει7. τ ';1; ·.9- ΕiJ,ώ.(ώοο.υς
έν,
,
'
ν,:,!χ; 'Μυ Χυι-,.'1.τ,:,ς Χχι το σωμ.ιχ,
τιοί-:ιν ώδ·ήγ- σε τ,;.υ; vπιστ·ημχΝαι;
s.ί; τγ1 •ι 'έι-ιΨ.ι:7.ν της πι-θ-χ•ιό-τ·�
Αύτ; ,θ.:Χ, ί.hεγε Χ1Νεί; Οτι Οίν άοοτελu ;::,!σttΧ"Ιj'I
διv.σ-θ-·ήσ.ω;.

έ yιΧχτά.λε1ψ1'1 της
ιχύτά.
κι.ι-

π :χι;,' ελ:χ

·η'

ΙΛΙΣΟΣ
--τά.11�α.σtς εΤ. ν1.ι π,ολύ π,Ο tJΙG�x9ά,
:κ::ι.\ ·η πι-θ::ι.νότ·�; ύΠΙεισέ.:zε-::ι..ι ύπο
·1έ::ι.,1 μ•?9:ρήν.
'Όσ•ον ά.mμ::tΧ?U•ΙGμε-θ-χ ά.πό τ-ηΙJ
χ,::ι.-θ·r.•ε•?ιΨη•ι ζω·ήν. τό(!ΙΙ)•/ ·η ά.φ::ι.ί
?εσις ΕΊ_•ΕI ά_,ιάγΧ"(jl'Ι
01:Χ.l�·ή,σεω;
χ,:ιι χν��σί�:;. Εί ς χύτΟ iΧ,?tbώς
τό σ·φ.είο-, οι::ι.,φέ?ει ή ΓεΙJιχη -θεω
�,ί::ι. της _.y_ετ-ιιχότ-ιγrιο; χ::ι.ί Β::ι.?ύη1το,;
ΙΠΙC•τ!Ό''μέΨΙ} με τ·ηrι μεγά.λ·η'Ι
, σία'Ι το� υ, w ΑΊνστσ..ΪΙJ. Δεν εΙΨχ.ι
φχψr::ι.
, -ή, ά.λλά.
-ά.πλως άπ,λη χ::ι.ί ά..?μο•ιιχ
.,,
'
'
ι...ι
f! ,
εχει χαι την ουΙ J•::ι.μι01 τ..η, Π?'ΟΌλ,εψεω;.
' ντιh9έτως, το ::ι.!σrθ-ηJJ,::t ::ι.ύτό
οε•ι π::ι.pέz,εηι ά.πό τΊ}'I σ&γΊ_?t'J'Ι•Ο'Ι
α,χ�, ως μ::ι.-θ u.::ι.,τιχ·ην ψηφ·ην
της
ψJσιχ'i:,; χ ::ι.ί το• υτΙΟ διότι χ::ι.τά. τά.
τει.,ωταί::ι. 30 ετ·η οέν έ,1ε:ρ::tι'1ίσ-θ·η
-άλ·r/J,.·t); έπ1.ν,άιστ1.,σι; 1είς -τόν τφό
πω της ιτχέψεω;. Μέ τηΙJ συ,ιεzη
ά. :p ::ι.ίρ,εσΙ'I, άΨrι-θέ•τω;, ·η ού•ι::ι.μις
• η; πσ•c�λέψεως εχει σy_εοο•ι χ::ι.-θη
sι.::ι.ί ή Θ,εω?ητιχη Φt>σιχ·η εzει σχε
οt,01 μετ::ι.�λ-ηrθ·η, εί; μί::ι.'Ι ά. η?ημέ
'1''}'1 εχιψ?, •1.G!'Ι τω'Ι οσωΙ, J ηο·η γ1tω
�Λζ�μεν έ μιπ� ε.ι,ςr:χώς. ΙC,:.τα τα τ,ε
, ·η εχει χά
λ.υ"ί•::ι.ί::ι.. 60 ετ· ·η Φ σιχ
τ
?
Ο'Ι
μέ
εγ
ι
τ
::ι.
λ
ύ
?ιο; του π::ι.
. ,
�. ο
),::ι.ιου p-!:μ::ι..ντισμου τ·η; χ::ι.l τί:θεται
το έ.σώτ-ιμ,::ι.. ,έ:χΙJ ηο η πλησιά.ζωμε'Ι
'
' εις το γτι?ας τ·η,..
'Η ίσ-τ•οσί::ι. τ'i:; έπιστ·�μη; εύτυ
zώ, ΠΧ?έzει ΠΟλλα
Π::ι.?:Χ..Ο.είγμ::ι.τ::ι.
•
O:i Ο ά�Jτ�θ.s. ο.ν κ•:ι1 εΙν-:ιι Ουν, ατό,J
ν ά. ά.'1αμέ•1,ε1τ::ι.ι μί::ι.
άν1;γέ,1•1ησις
τη; Φυσιχης έ:χ.'Ι οο.-θη μf::ι. χ::ι.λυ
τ έ�, :ι, -θέσ,; εί; τ"flν Οιχ.ίσ,9...'i:σtν Οt, α,
νϊ σ•υμπλ· ?ώσ·η τηΙJ οσ."1::ι..πόφευ,χτ,ον
t�:ιΎ)ν -της ά.φαι?έσεως».

ι.,

ΙΩ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥλΟΣ:
Έλλας και Οίκοvμένη

«Ί-Ι σχέ.σι; μετ::ι.1:;υ ένο; χι0σ, μ,οϊ
·�'t'Ορι�χ.,ι,ϋ λαου χ ::ι..ί της Οίχ,οψέ'Ιης
,,;:ίψχι οι::ι.λεχτ,!χ·ή. Κ::ι.τά. τή,ι ά.μοι1>::ι.ιότητ::ι. ί)μω; του οουν::ι..ι χ::ι.ι λα-
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6είΙJ , ε,1;ξυ χοσμοϊσ,ΙJριχου λ ::ι.,ο u
χ::ι.ί της Οίχ,�υ,,u.έν·ης Πα?::ι.τ-φουμεν
0-ι τh Ooύ"Jt1.C τιοU λ1.0U εΙνχι μεγα
λύ τεψ;,1 άπο τό λαlι$εί'Ι τ,:;υ έ χ μ.έ
?Ου; -η; Οίχ,ο.υ.μέν-ης.
λfι:χ 1ΠΟ τί; Π?ωτιες -θέσει; με, 
-::ι.,ςυ τω'/ ΧΟ;'JJ,Ι)ΪιΤτΟ?ΙΧω•/
λ'J..WV
χ
, ατέΊ,ουν οί 'Έλληνες. Κ::ι.; τοϋτο
" '
9
'
'f\
•
, ....
�
οιοτι ::ι.υτ,'Jι χ•::ι.τ ' εc
:Χ'tεοειc,αν
,r;rι:η•ι
σ:χ.•1 τ-η•ι ύψίστ-r, ,:χ�ξί::ι. έπί τii}ς γης
τ? πνευ μ. ::ι... λ'J' ολες τίς μο?φές wυ
πινεύιμχ1'1�;, Ο·ηλ1.Οη μέ τhν μU&.,
\
,
\
'
'
' -.ετ·η•ι
τεy_ν-η . τ·ην επιστ·ημη, τ·η'Ι
Ί,νι:ι.,·η χ::ι.ί τ·η·ι -θ?·r,ισχεί::ι.. ο•ί 'Έλλ·η,
ν,,; έπέ, Ο•?:Χ..G:Χ..'Ι χ::ι.-8.ολιχ:χ. �τ·η'Ι Οί
'/.Ι�,φ.έν-'ι χ1::ι.ί α,λλ::ι.ξ:χ..,1 το'Ι ?Ου•ι της
.
'
Ισ"Μ?!:Χ.;.
t[�J π��'Τ:Ρ??i τών (Ελλ·ήνω�J στb�J
χόσ!-f-0 εγ ινιε μέ ώ? ισ�μένε:; ��,θε. ιε ς
τΟ• (J.έ;. με τί; ό-rοοίε; οί 'Έλ),ηνες
έπ
- ι•ό�ληε τ·η•ι Π'Ιευ!J.::ι.τιχ·ήν τιους
πηουσί::ι. στ·ην σχ-r,1•1η του χόσμ;ο,υ .
Τη·ι π?ώτ·η'ι b::ι.-θεί::ι..ν τv• μ·η'Ι άπ,ο
τ.λεί ό χω?ισμο; τη; Έ,λλάιοο; ά.
πιό τ·η'Ι 'λσί::ι., π-ου εγι'/Ιε στ-η'Ι Ίω
•ιί::ι.., ά.πο τ-ου; Π?ώτο,υ; 'Έλλ·ιyν,ες
φιλο, σό,, ο,υ;. Οί π,?οσω,χ?ατιχ?l φιλόσc:ρο,ι ΠΙ)ωτοι ύπε?'l!Χή(!Ι:Χ.'/ε τrJ'I
uυ·9�'1 ό i>�οίο; χυ,bεΟ'ΙΟυσε τ"Ι]'Ι 'Α.'
. ' στην
' ,ο'
- ::ι..• λ)., ηγοσια'Ι
χ::ι.ι
,, εΌ'ι'/' τω•ι
?t,χώ�ι, μχ γ ικών χ�l �J.υθ,ιχών ά.σια
τιχώ"J μιο, ?φών ύψώσ1.νε τΎJν Π1.Ψ!" ο
ουν•::ι.μ
, ί :χ.,1 -ου Λόγ,ο υ.
Το ιrέ.•; ά,?z
, 'Ω ηΙJ ό Λόγο;» -ά.χο-ύσ-θηχε πσωτο'Ι στ·η·ι Ίω,tί::ι..
Ή
"
'
ι
Ρ '
, η; I?
αχσυνειοτ1.οπ-οι·ησΊ Ροεο
, ::ι.ιω; _:-θ.εί1.; -τομΎj; πιοU έ.πέι, Ξ?ε -� i1λλη
'ΙΙΙΧΊ} ιλΟΌ"?ψί::ι. μ,ετ::ι.,ςυ 'Ει),λάi3οςΕύ,ώπ"t•; χχ1 Άσf7.; γfν ..fί1Χε ά? ,...
-γοτε.σ�, ::ι.πο το•ι tIT
'"?000-,0,1
-:ο' Π?ω
•
\
t
t",,
\
t",,\
'rο'Ι. γι::ι..τι ο,ι ογ1 μ!•ΟU?'f'ΟΙ τ·η; οε,,
έ'Jνόησ1.ν εύ-θ.ύ:; άι}L,έσω; τό μέγ ε-�9όι;
τη;. Μέ τον ΧW?tσμο
'έγιν::ι.'Ι ο-ί
_ Δυσε
,
",Ειλλη'ΙΙε; -οί -θ.εμε.λιω1τές της
ω;, του �ευτέ.?J· υ πόλο, υ της ίστο
•?ί::ι.;, Ί ·Ι i•ιτί-θ-εσι; αϋτ·η συ·�iχίζε,

9

\

\
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':'Xt ';J-Ξ.ϊ.,:.t 11·f.:,..ι:.:.�·;. � _\;-;� : ό-: Ξ. Ύi
E1J:.ώ;:·r1 i;-:ι;χ:,�jΞ.t.
;-:z:.:ι:,.:.tζit 7'j
.
1:"t:.U:J.x -:1',: \σtχ:;, iλίi οi·ι :τ,·1
2.,:,,1:.�:xt
ν•
' μ:.-:χ.:;J
-:,;:.ι.r.
"tl χ:.ι:rμ'.ιισ7-;:.:χΎj
Έλί Β,,.: χ:ιί "λσί 1.: Ξt'Ι'Χ! �:, Χ71ι
σ-:ή·ι
i:.χ:τs..(:�·ιtχΤι Χ'Χt γ/J
τ.::ι.·r,
Τ-τ,·ι :έz·η, :ώ·ι iσ!1.7!ΧW'Ι

-:Ξ.z·,-,...

σfχ :ι.1..: ��ι:ι���J.�:.?fχ. Tljν Ξ)λ"Τ1";tχΤ1
τέϊ.''ι·r, zχ:.χι..:τ.:ιfζs.: tj ι..f"Ι"f,��. ,:;
ΊΙ
μ';,·ι-χ'J�ι..,;ι 1..1! :ί·;:.;:χ·11λτ1 ;:,:-Jj.
έ.λi:ς;:1.·(1 -:iχ •ι-r1 έιι.?J�ζΞt 7; i:.ι.i
"t''J-;:":ι -:'.ιυ i; ,9-:.ώ-;:ι;J ·1;1.•;tι..6•1 ':Ύ1
�ί"ί'Χt ':ι γ �·J. ιο: -ϊ,ι,.9-:.ωr.'z: vFr.σ�
έλεJ,.Ss.:.ώ·ι:.: �'J σώμχ. -:ι;U iΨ9-:.ώ,., ..,
,
.,,
ι
π-ι:,:,. ':ιτ.ω: 'ι, ΞΙ J�"ιtι.η Ξ'tJι:.ιΙJ
, ι:ι?�'Χ
D ΞJ'.St:.ω'JΞ. -:ι:ι r.;c.υμχ -:-�� χ-ι,.9-:.ω7:'JJ χϊ.'J :r,·ι ;ΧΧ/_εfχ 7'.ιU iσ::χ.-:tι..,;,ϋ
μύ-θ,.,,J
:;

η

ϊ
:Ε·,ώ ,r: f l "':iΊ. ι·rι
u.;.γ7.J 't1 ":'�μ -}i
μέ -:f/ι ;r.'Jf1.·ι ι;ί fΈ/λ-,...ιz:; zώ:ιt
σχ•; -:·1/i Ί-:J,λ1J3χ iπ; -:·i-,ν � ...\σf "1.'J
εΙ--,χ� 6:.�:: f1 , σ� f,•J :;,�),;,σ�,ϊfχ -ΞΙ'ιΧ!
'YzT,--:·,. tn 'λiγχ:, a�i,).,..ιγ'J:,
Ξi
λ Υj 'Jtι..Ύι ; ;,ii'Jσι:.ι:ί!χ:, i:ι..ι.fζεt μέ -:-b•J
Θχifι ι.:ι! -:ύεtώ·,z.t μέ -:-;ν Πίω
τί•J,;,. 'Ε,-:'Ι! �ί ιιΕJ)r
· 1·1ε:, O·r:J.t,;,ύ:.
,r1 σ1·J i·ι:ι t1::ι,.9ε:,; ·J�'.J.tσux. ιο;; ;_
'
)ϊ.Ίε.JμΧ'!!/..Ε:
vxJ.J--x ..tέ: --:ώ•J Ι χών μέ./_':Jt 'Ι·ί-,μ.ε
�-χ T'j μiγχ 7.a:ι�l'j.)lj�xzό '1"7'-'�ι_ϊt'J
tl'jϋ fj j"f ΗΙ.'.ιU ϊ.')ε 1:μχ-:-ι:ι:, 'έ/.Ε.t ·rf,
'
'' Jεt f'Jf1 �.Ξ.:.'X. Ι.'J!'Ι':ι ι.�τ1μχ οΙωΊ ι-:ωΊ
j
( f�J.ξ';!'ιώ•J i•J".9-�ι:)ΠW")
�)U)') -:ώ•)
· , ιιχ·r, ?!λr,σr,?i1. .Ι·11.ι
λ'J.ω·ι. ΊΙ :i i r
γλώtJtJX ,;,!ι.,,:,υυ.ε·ΗΧ"'ι,
;1t1:Λ1. σJ
"iX"ι-:i-:-x� tJέ �)χ 72 'J.i:ι·rι -;'Υ;:, γΤ,:,
χ.χ! 6,J.tiεt:χι iπ; ,i,,..9:ιώ»�J:, ;ι1φ6�ω·1 i"-�Y/· f.J Ϊώ•ι ,,_; •:J.':J t1 fjι.ειώ•J.
:
�
..
_
.\�ι:,tJ ":''J ε)λ"'.')t"/.0 Π'ΙΕ.�.L'Υ. Τ::,')
σέ. ;,-ε:,ε σ-:-·Γ,·J r>;χ.ι:ι�J.έ.·1·,1 -:-·f,,, ;aέχ
τt:ιU ι.iiil'jJ:,
z-:ι! τ·rr :, ι!ι.)-,(.9εf7..:;,
Π:ι'zlji•{;ε,;Ξ Ι.'1.t ε-.ι-;ι -:-:ιf--:-'J �y'J.•,9,6:
1
τΟ -:-(1 :, 7:'JΪt7tΧΤι :, έλεJ•9-ε:ιt'1.:,.
τ;
ά.γ-:ι.'�Ι'j -xj-:-; ϊ[·1-χt εύπχ·SΕ:; ι.χί γιi
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1

,,
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-
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.
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,
'
..
\
\
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r
•
.._'
"""
,
,
ο�χ. Ύj 1ε ο·, J.'.ι.<.:.χ::χ τ,�υ εϊ::::.ε,
e .. ,
,
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,
,
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..
... ,
....
=..1.·J -:'Jν t:J:.ι'..J� :r1 :. ϊ:'.ιJtτtι.,1 :. ,;:�7.J
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..ι
=εω:, 1.1.ι με
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ΙΛΙΣΟΣ
ησμ,ούι; οέν μετ,εμόψj)ωσε. χαί οέν
μετα �Ρ ώ,1,ει τόσc τl>"Ι χό ιψ.Ο'Ι, 3G'O ό cλλ η,vο,δυτιι.όι; 1t10λιτι·σι,ι.όι;. Ό
κόσμιοι; γιά τον πολιτισ,ι.ό αύτόν
οέ'Ι ειναι ου'/ατό,1 νά :,,,τ,ε.pπ·η,ο-rγθ'η
ά.πό το11 ω-ιθ,,ω'1t0'1. Τιουτο εοω-ι..ε
σ,τ,ι;υς " 'λλ·φε; χα.ί Ίηους Δυιrοιουι;
bα-θυιrά.τ η πείο� τηι; ζωη; χαί ώ
,δ ήγ ησε. ιrτ ην σ �ειο·ησ"/)1 -rου τφ:γι
κο,υ. Γι' α.ύτο μόνον ιοί "illλληνει;
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κ, ,αί oi Δι>τt1ι.1οl Ο ημι,ού?γ ηισα,1 τρα.
γωοία..
Έξ α.λλου, γ 11ώοισμα. των μzγά
λων wολιτισμίίvι, ό.πως ό ;ηηιιι.ό;
ι.αί ,ό ο,υτιι.ό.;, .ίνα.ι οτι οέ,1 ύπη,ρ
t,:Ι.'1 ποτέ οογμα.τιι.,ι;ιί ι.αί οτι άια.νε.ώνο,υν σu'/'E/.W' Ο Π'ΙδUfΙ,α., °t'O
"
\
t
'
Xt'/Όt>"I οια.οχω;
ιειο ,ιαι α.'/(;ιγου'Ι ·
πψ·οοιπτιι.ές στο I i.pίζ,οντ·α. της Οί-
χιου�έv-ης».

wΑνεu άρετης οίίτε πόλις εύδαιμονεi οίίτε πολίτης.

'Α δ. Κ

ο ρα η ς

'Όποιος έλεύθερα σuλλογάται, συλλογαται καλά.
Ρήγας Βελ εσ-τιν λης
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%ΑΝ ΠΕθΑΝR•••
'Από τήv διαθήκη τοϋ 'Ιvδοϋ ήγέτοu Γιαβαχαρλάλ Νεχροϋ

Μετάψρ. Π. Α. Μ ΚΡΗ

!Ε

ΧΩ δε.χτη τόση αγαπη καί άΦο
σ:ωση άτrό τον 'Ινδικό λαό, που
6,τι κι δ:ν κάμω εέν μπορεί νά ξε
πληρώση οίίτε μικρό κομμάτι ό.π'
αυτήν· καί άληθινά δiν ξεπληρώ
νεται σε τίποτα ενα τόσο πολύτι
μο άγαθό σαν την άφοσίωση.
Θέλω νά δηλώσω μολη τή σοδα
ρόητα πώς δέ t)έλω νά γίνουν θρη
σχι:.:vτιοκές πλετές γιά μένα μετά
τό θάνατό μοu. Δiν πιστεύω σέ τέ
τοιες τελετές καί νά τίς ύποστώ,
έ:στω κcί γιά τόν τύπο, θ&ταν ύ
ποκρισία καί άπόπειpα νά Εεγελά
σοuμε τcuς έαvτούς μας �,φί τους
άλλους.
Σαν πεθάνω θσ!9ελα νά καη τό
σώμα μοu. •Αν πεθάνω σέ ξένη χώ
ρα τό σώμα μοu νά καη έκεί καί ή
,έφρα μοu νά σταλη στό Άλλα
χαμπ άτ ( •)
Μιά μικρή χούψτα άπ' ,ή στά
κ,η αύτή νά ριχτη στό Γάγγη, Κα
νένα μέρος της νά μην ιψαΊ'ηθη η
νά φυλαχθή.
Ή έπιθυμία μοu μια χο�φ,α άπ'
τή σταχτη μοu νά ριχτη στό� Γάγyη
δεν εχει θρησκευτική σημασία. Δέν
δίνω θρησκευτικό χαρακτηρα
σ,ό
πράγμα. ·Εχω σvνδεθη ,μέ τό Γάγ
γη άπ' τά παιδιΙΚά μοu χρόνια και
δταν μεγάλωσα, μεγάλωσε ικαί δ
σύνδεσμός ,μοu μ' αίιτόν.
. ο ποταμός αίιτός vπηρξε ενα
σύμβολο της πανάρχαιας καλλιέρ
γειας καί τοίi '!Τολιτισμοίi ,ης 'Ιν
δίας, που πάντα άλλάζει .
πάντα
ρέει καί μδλα ταίττα πάντα ρέει ό
ίδιος ό Γάγγης. Μοίi θυμίζει τίς
χιονοσκέπασπ ς κορυφες καί ,ίς 6α
θιες οιλά.δες των '1 μαλαίων
που
( *) Τήν πόλη όπου γεννήθηκε.

άγάπησα τόσο πολu καί τίς κάτω
πλούσιες καί άπέραντες ,rε<διάδες
όπου εζησα καί δούλεψα.
Γελαστός ικαί χορευτής στό ,rρω
ϊνό
ήλιόφωτο, m<οτεινός καί με
λαγχολικος κσi γεμά.ος μυστήριο,
καθώς πέ:ρ-τοuν ο\ σκιες τοίi 6ραδυ
οίi, ενα στενό, σιγανό καi γεμά.ο
χάρη ρuό:κι τό χειμώνα, ενα πρά;μα
<θεό�ατο που ,μοuγγρίζει τόν καιρό
,ων μονσοίιν, είιρίιστηθο σχεδόν Jαν
την θάλασσα καί με κάτι άπό της
eάλασσας τή δύναμη γιά καταστρο
ψή, ό Γά γγ ης ύπήρξε γιά μένα τό
σύμβολο κι' ή άνάμνηση τοίi πα
ρελθόντος της Ίν5ίας που κυλάει
στό παρόν καί που χύνεται στό με
γάλο ώκεανό τοίi μέλλοντος.
Καί πα�>' δλο που εχω πετάξει
πολλά άπ' την παληά παράδοση
1(1' άπ' τίς παληες συνήθειες καί
άνvπομονώ νά έλειι9ερω9η ή 'Ινδία
άπ' δλα τά δεσμά που δένοιιν, που
σπνοχωροίiν, καί διαιροίiν τόν λαό
της καί που καταπιέζουν μεγάλο ά
ρι θμό άπ' τούς άνθρώποuς της και
έμπσδίζοvν ,ήν tλεύθερη άνάrrτvfη
,οίi σώματος καί τοίi νοίi, πα;ρ' δλο
που τά -έπιδιώκω δλ' <ι:ίιτά, δεν θέ
λω μολαταίττα νά ξeκόψω δλότελα
άπ' τό παρεΜόΥ.
ΕΤμαι πεp111>ανος γιά την μεγά
λη κληρονομιά που ,ϊταν και εΤναι
δι1<ή μας καί εχω συνείδηση πώς
καί 'γώ σαν δλοuς μας εΤ.μαι ενας
κρίκος σ' αίιτήν τήν άδιάσπαστη
άλυσί6α
που πάει πίσω ως ,ην
αύyη τής 'Ιστορίας μrοα στό άμνη
μόνεvτο παρελ-θόν τ ής Ί¼Sίας.
Δεν θά σπάσω τήν 6λvσίδα αίι
τη γιατί, τήν σέ6ομαι καi ζη,τώ νά
με έμπνεύση. Κα1 σαν ιμαρτυρία αύ
,ης της πΕ'Jθυμιάς μοu κα1 σάν τε-

ΟΡΘΟΔΟ-ΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ
(Ι

Σκιαl χαl χηλLδες1ι lν οψει τοϋ νέοu διαλόγου των 'Ε ιcκληαιώv

Τρ(α αρθρα τοϋ καθηγητοϋ
κ. ΑΜΙΛΚι\ ι\ΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

Κ

ΑΤΑ δημοσιοyραψιrκό:ς πληρο
φορίας. ή διάσ,κεψις τών όρ9οδόξων
iκκλη,σιών, α1 έρyασίαι της όποίας
Ιάναμέινεται να άρχίσου,ν .είς Ρόδον
κατά τό: τέλη Αίιyούσ-του, θεωρειται
σχεδόν οέJδαιον, δτι θό: άποψασίση
νά ά'π·οστείλη
μόνιμον έιπιτροπην
εlς Ρώμην, πιrθανώς έντός τοί) Νο
ι;μr6ρίου, δια νά έ.y,καινιοοη «σuστη
ματιι<ην <έπαψην» με την Καθολικην
eκικλησίαν.
ΣJχετι1κώς,
σεδασμιώrτατος
ό
Μπρουνέλλο είς αρ;!ρον του δη,μοσ·ι
εvόμενcw είς την καθολι.κην έφημε:ρί
δα «JΚοιχττιντιάνο» λέγει δτι ή έπι
τροπη αί.ίτη θά συνί1σταται άπό εξ
λεvταιο φόρο τι,μης στην πολιτιστι
ι<η ,κληρονομιά της Ί νδίας,
ζητώ
μια ψούχτα άπ' τίς στά,χτες μου νά
ριχτη μέσα στό Γάyyη στο Άλλα
χαιμπάτ.
Τό μεyαλύτε90 μέpος άπ' την τέ
φρα μου όμως νό: ξdδευτη άλλοιώς.
Να την πάρουν ψηλά στον άέpα μέ
σα σ' άεροπλάνο και νό: τη σκορ
πίσου.ν άπ' τα uψη στους άyρούς,
όπου ο1 άyρότες της 'Ινδίας μο
χ>θοuν, ετσι που νό: yίνη ενα με τη
σκόνη και τό χώμα της Ίν.δίας και
κοιμμάτι
νά yίνη ενα άξdϊιώφιτο
της.

μητρο�ολίτας
έκπροσωποuντας δ
λας τας 'Ορθοδόξους έΚΙΚλησίας, θ ά
περιλάδη πιθανόν, τ.οεις Έλληνας,
δύο Ρώσσους ,καί ενα Σέρδον.
Κατά τόν σεδασιμιώτατον Μπρου
νέλλο, ή έπιτpοπη δεν θό: άσχολη
θη άριχι0<ως με θεολοyι,κό: eέματα
ώς τοί) άνεικοίνωσεν ό Πατριάρχης'
ό όποιος διηuκρίνη
Άθηναyόοας_
σεν δ-τι ή συνεργασία •μεταξu τώv
δύο Έκ,κλησιών δεν πρό'Ι(ειται νά
πpοκαλέση οίανδή,ποτε άιλιλαyην είς
την Όρθόι5οξον έι<σ<λησίαν προσλαμ
δάνοοοαν τήν μοpψην «σιψπληρώ
έ
σεως ικαί οίιχί άπορροψήσεως,
νώσεως καί ού,χi συγχωνεύσεως».
ΊΕπιικειμένων τών νέων τούτων έ
παΦώ;ν Όρθο5όξοu και Καθολικης
έικλοyην
'Εκκλησίας, παραθέτ0ιμεν
περι,κοrπών Θ'< τώ,ν δημοσιει.Jθέντω-.ι
(1έψη,μερίς ΒΗΜΑ 17 - 20 Μαίοu έ.
ε.) τοιών άpepων του Καθηyητοίί,
καί Άκαδημαϊ,:<00 κ-,-'Αμίλκα Άλι
διζάτου ύπό τον τίτλον «'Ορθοδο
ξία και Καθολικοί-Σrκιαι καί κη
,λί'δες», yραφέντων έξ άψορμης της
σvναντήσεως Πάπα Ρώμης καί Πα
τριάρ,χου Κωνσταντινοvπό�εως.

Μ

ΕΤΑ μακpοτάτην περίοδον
της
κτηνώδους άλληλοσπαραyμοί)
χρισrτιανικης οίκοyε,νείας, έχρειάσ.θη
σαν και έπί τών ήμερων μας άκόμη,

Ι

Ι Σ Ο Σ

δύο φρικτοί παγκόσμιοι Οl<ληρότα
-τοι καί καταστρε:τπι oi πόλεμοι, με
τον άπαίσιον άπολογισμόν των εlς
άν3ρώπινον αΤμα,
δια να κάμουν
τους άνθρώπους κάπως να σκεψθοίιν
μόνοι των δια την άν<Χ)'1<ην της εi
ρηνικης διευθετήσεως τών διαφΟρων
των. �Ετσι δε ίδρvθησαν ή «Κοινω
νία τών '03νων.t, δ «ΟΗΕ, και οί
οJδήπστε άλλος διε&.,ης
όργανι
σμός.
Παρά ταίιτα, οί άνθρωποι έξrο<ο
λου9οίιν νά παίζοι.,ν έν οί, παικτοίς
καί μόνον ό φόδος της όλσκληρωτι
κης κ::χταστ,ροφης έκ τοίί άπο στι
γμής είς στιyμην έπαπειλοιιμένου
νέου τρίτου παγκοσμίου πολέμου,
με όλα τα νέα δπλα της καταστρο
φής, σι,yτφατεί κάπως την ίσορρο
πίαν μέχρι τούδε άποτε.λεσματικώς,
χωρίς όμως την διαπίστωσιν πρα
γματι•<οίι σωφρονισμου της άνθρω
;τότητος.
Ή λεγομένη χpιστιανι� Εύρώιrη κυρίως ψαίνεται έξαιaλο\Jθητι
κώς ά�ιό�.,ωτος, ή δε μόνη mιωμα
τι•<η δύναμις, ή όποία θα ήδvνατο
να την Φέpη είς θεογνωσίαν καί την
σώ::τη, ή χpιστιανικη Έ.κ.κλησία. ά
"δυνατεϊ να το πpόςη, ενεκα τών ποι1<ιλωνύμων διαιρέ:π�-ν της και τοίι
κρατοίιντος έν αίιταϊς κοσμι1<οίι πνεύ
ματος.

Σ

ΗΜΕΡΟΝ ή 'Ο_οθό5οξος '&1<λησία, με έπικεφαλης τόν, ώς προς
τοίιτο, έμπνεuσμένον Οiκουμενικον
"Πατpιάpχην Ά-θηναγόpαν, άνεξαρτή
,ως τών ώς άνω ύπογραμ,μισΘεισών
-πα;,σλείψεων καί λασων, πρωτοστα
τεί δια τf,ς μετά τοCι Πάπα Ρώμης
iπα:pης προς άποκατάστασιν της
·έκπεσούσης !)('pιστιανικης σwειδή
-σεως καί τιιμης και προς έπανασύν
δεσιν τών δια6ολικως άποκοπέντων
-έ::τωτεριικών 6εσμων της '.Ει<οcλησίαι,
τοCι Χ_οιστοCι καί άντιrrταράταξιν ένι
. αίου του χριστιανιχου κrομου,
να-rτι τ-:,0 ένιαίοu πα-ιι :τχί·p:)υ ΙSεο
trστ•=ύ -έ:χ9ροϋ -,-ής--έν -η7� �
·τάξεως τr;ς άγάπης καί της είpήνης
•.
·-τού-. )(ρ":Jτοίι,
Ή άπαρχη της νέας ίστφικης

ε

πφιόδοu και ως προς τάς σχόπις
τών δύο 'Εκiκλησιών ( αί δποϊαι άπο
τοίίδε αι εiς το έξης δεν εΤναι δυ
νατόν παρά να εΤναι όλ ως διάφΟpοι
άπο πάσης έπόψεως άπο ό,τι -ησαν
μέχρι τοu5ε)' ή έγκαινιασθείσα άπο
της Βατικανης Συνόδου του Πάπα
'1ωάννοu του ΧΧ 1 1 1, δεν έχρειάζε
το καλvτφαν σvμδολι ην άφετηρί
αν ώς τό, κατά το δη λεγόμενον,
«σιττάσιμο του πάγου�, άπο τό γε
γονός τής συναντήσεως έκείνης τοίί
Πάπα και του ΟίκουμενικοΟ Πατρι
άρχου. Βέ16αια, τό σπάσψο αύτό ά
ψη::τεν έ.κατέρωθεν (και πως ητο δυ
νατόν άλλως;) διαφόρους αlχμάς,
άλλα πpός χαpαν της, άληθώς φε
ρούσης τό 5νομά της, Χριστιανωσύ
νης, ό πάγος μια ψορά
και
αίιτη δε δεν θα διαπράξη τό έγκλη
μα ό:πiναντι του ΧριστοCι καί της
ίσ-τορίας, να άψήση νά ξαναπήξη,
άνεπαν�ωτα τrλέον,
το ΦΟ6εpόν
χάος, χωpις vά άναμνησθη των Μα
καρισuώJ τοίί Χ_οιστοCι, ότι «μΟΙΚά
pιοι oi βλέποντες, & 6λέπουσιν (ά 
ψάνταστα)' έάν δεν σκανδαλισθουν
έν αύτοϊς,, (Μα-rθ. ΙΑ' 6). και «μα
κόριος ό ypnyopών και τηρων τα Ι
μάτια αύτου, 'ίνα μη γuμνος περι
πατη και ( χωpις να τό άντιλαμ,6ά
νεται δ ίδιος) βλέπωσι τήν άσ')('Ιl,..
μοσύνην αύτοΟ,, !
( Ί ωάv. Άπσκ.
ΙΣΤ' 16). καί, ώς eκ τούτου, θά
ύποχρεωθη νά τό yεφupώση .

εσπασε,

Η

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΈΚ'κλησία
πάντοτε tτήρησε την άνε.ξαρτησίαν
της, ώς και ή Ρωμαιοκαθολι'Κή, έ
πίση ς. ΟίιSεμ ία, συνεπως, ,rρόκει
ται να πpοσέλθη είς τόν διάλογον
πpό της έτέ,ρας, οίονει άπολογου
μένη, η άκούΟ\Jσ'α άνεξε,λbγιχτως τα
και
ύπο τής άλΜ]ς Ισχυpιζόμwα
πολύ όλιγώτερον να δεχθii όπλως
της άλλης προτεινάμενα, η
τα
έπιβ
, αλλόμενα, άλλ' έν πνεύματι ά
δε,λ-ψι'Κης Ισότηrrος να άκ.ούση τάς
cκc:τc;c..-1-?ε,• ά-πό--1-�ις και δικαιολογί
ας - •1-i �u Ι«<Χι τη
. ι; έλαχίστης
ττιέσε(.!ς, ii vά τάς δεχθii, έάv εΤναι
δp3αί :_� ά τάς όmορρίψη, eάν εΤ
vαι έσψαλμέ.Υαι.

vπο

ΙΛΙΣΟΣ
Ό διάλογος λοιπον οvτος
έ.κ
-πρ{,της όψεως δέν δύναται η να ά
εiς τα έξης τρία κύρια
·ναλύεται
�.ιχπατι�ά, άνεξαρτήτως άλλων με
γfστης κα] •θeμελιώδοι,ς σημασίας
λεπ-τομερειων κα] φuσικων άvτιλο
-γιων
α ) Ό διάλογος εΤναι διάλογος
άγαπης κα] άληθινης εlρήνης. Οί αί
-.ωνες 'ι<αι τα σ:<ληρά γ,εγονότα συ
νεσώpεu·:r�ν άδιαψQριαν, άγνοιαν, ύ
-ποιιιιαν, εχ,σρότητα. μίσος, έyκλήμα
·το. καί φανατισ,μόν Αυτά εχει να
·άντικρι,ση δ διάλογος της άγά!πης
· κα] αιιτα εχει νά έξαλειψη παντε
.λώς 'Οποίος προς τοϋτο όπλισμός
αγαπης καί ύπο,μονης κα] ά:δια6λή
-τοu άλληλουποχωpήσεως κα] όπο
,ση άληi3ι•νη χριστιανιt<ή πίστις κα]
διαe•:Jσις εΤναι άναyκη να έπιδειχθη ι
-·Αλλα προς τούτο καί άνευ έτέιροu,
με την προυπόθεσιv της άγάπης, εΤ
δια
ναι άναγ•<η να αποκα18αρ9ή
rρόποu ή ·όδός άlπο τωv
-παντός
'διαφοpc.;,J ,έ1><είνων άκανθών κα] τρι
'6όλων τοί,των, δια των όποίων ό
'δρο1μος εΤναι δια6ολικώτατα άπό αi
<ώνι.vν (t,pαγμ
· ένος 'Απαιτείται τερα
-στία Βελησις •κα] άπέοαντος καλω�
- ύνη ι<αι άγα:θη διά0"'σις καί ίδία
-σ
-προσευχή διότι τό γένος τοϋτο «ού
<δ'vαται έξελθεί'ν, εi μη έν προσεu
Χ'l και νηστεία» (Μάρκ Θ' 29)· κα]
"() χωοων ι χωοείτω 1
6') Ό διάλογος εΤναι -θεολογι
·κός ,καί παρο: τα έν Ί οuδηθ (Η'
ή
1 2-21 ) λεγόμενα, και άΦοϋ
Ε><Κλησια εγινε Ηεολογία και διδα
c•<αλία, αν ήμπορουμεv να άποφίι
ΎC..ιμεν τοv θεολογι,κόv ,διάλογον και
'ξΤvαι ανα-y:κη να τόv άντιικρύσωμεv
με τόv άπαιτούμ,ενον όπλισ,μον και
ϊ·ην πρέπουσο.ν προπαρασ'Κεuή:ν.
γ') Ό διάλογος πρέπει να εΤναι,
-κατα τας γε:,νομένας ύψηλας έκφρά-σεις τοϋ Πάπα 'Ιωάννου ΧΧΙ 11 και
Υ
,-οϋ Παπα Παύλου τοϋ - Ι, διάλο
γος ;rραγματιικης, και ούχι λεκτικη.ς
αι ρητορι-κης, μετανοίας κα] άνα
γνωρισεως των έ�κατέρω9εν διαπρα
)(Θέντων λαθων, ·-δια να πρα)'Ιματο
-ποιη&η και 6οηθηθη .καλώς ιr<αί ά:με
,.ακινήτως ή πεpαιτέοω c-<0λοι,'3r,υ
'!D"α -άlδιατάρακτος εξέλιξις της Έκ-
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κλησίας καί τοϋ αiωνο6ίοu όργανι

σμοϋ της Πώς εΤναι δυνατόν να πα

ραλειψθη τό ·οασι <ον τοϋτο στοιχεί
ον τοϋ διαλόγου. χωρίς να έπcrrrει
�frται, δι' άληθοφανών ψει.ιδων καi
σvμοατικων φιλοφρονήστεων και ά:6ασίμ ων και άνοήτων σ1.;1μ,6ι6ασιμών
και άλληλουποχωρή:rεων, ή γνησιό
της της δοyματιιι<ης και της έκ ταύ
της άπορρεουσης ήθικης ό:ληιθείας
της ΊΕ,κt<λησιας μέ πραγματικην νο-
Θειαν, Ό Χριστος εΤναι εΤς και ή
άλή,9ειά του μία Ό iσχυρισμός διτ
της έ•κατέρωθεν άλη,θείας, άποτελεΊ
άμάοτημα ,θανά:σιμον και σπόρον
διαιρέσεως iσχuρότατον

Ε

I Σ το ση,μείον τοϋτο ύπάρχει,
φφ είπείΊ,, εν σημείον ένοχης της
'/>:νατολι-κης Όρ9οδόξοu 'Εκ,κλησί
ας, δια τό όποίον άπαιτεϊται κα<θυ
άλλά
στερημένη εστω άπολογία,
<Και έπι Ίσοις δοοις άναγνώρισις της
ένοχης, ή δποία δεν νομίζω &τι διά
της παοό'δοu των αίώνων εΤναι δυνα
τόν να παραγραφη, διότι παραγρα
έπιπτώ
ψc·;.ιέJνr έχει μελλοντιικας
σεις Ή ύπόμνη,σίς της τοίιναντίον
εΤναι άvαΥ,<αία ,διότι εις την πα
όψείλεται ή πρώτη
οάλειψίν της
<,έ-π1 ίσοις δροις» ά:6αιοία, έπι της
&ποίας ,έστηρίχθησαν αί μετέπειτα
·διαφωνία, •καί τό δλον σχίσμα.
'ΕΦ' όσον ή 'Εκt<λησία ηΤο μία
και ή Άvατολι.><η ''6κι<λησία, &πως
κοινώς λέγομεν, τpαοουσε τον δρό
,-ιοv της, ά:φήνο :rα τη:ν ίδίαν τCΙ1κτι
Δvτιική-ν ·ε�κλησίαν,
κην είς τήv
καί -ctμ< φότεοα τα τμήματα, τό δ�
'TIKOV και το αvατολιικόν, έοάιδιζαν
παραλλr,λως, χωοiς άμε,σώτε,ρον έν
διαφέρον κ
• αί πσοα'<ολούθησι<ΙΙ έκα
τέρωS'εν, της ζωης τοϋ έτέρου ήμί
σεος της ,μιάς Έ,κ1<λη9"ίας, τότε εΤ
ναι έπόμενον, δτι έ.πι της άδιCΙΙφΟρί
ας αίιτης έ6ασίο-Θr� ή πε:,ραιΤέρω ά:
διατάρακτος άνάπτυξις των διαφΟ
ρωv τούτων καί ή δοισ
• τική διαμόρ
φωσις τοϋ σ χίσματος. Παράδειγμα:
Ό Πάπας ού5έποτε έπενέοη εiς τά
της Άνcrι ολης, εί μή τύποις και
έθίγοντο τα
συμοατικώς, η δταν
συμφέροντα της εδpας του Και ή
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'Ανατολή οv5έποτε έπέδειξε ζωηpό
τερον ένδια έpσν δια τα είς τήν
Δίισιν σι1;.ι6αίνοντα, άκόμη πpΟΙ<ει
μένοu χαi πε,ρi της δογματικης δι
δαm<αλίας καi έξελίξεως. �Ετσι δια
τό περί ημον l.'ILI QlΈ. δια τήν
πρός τήν σημερινήv -τοu ύπόσ-τασιv
έξέλιξιν
τοϋ π,ρωτείοu -τοϋ Πάπα
Ρώμης, -τήν έξέλιξιv "Καi τή,., π,ροϊ
οϋσαv σvγκέν-τρωσιν άπολύτοu α&
θεντίας είς -τό πρόσωπόν -τοu εlς
Δύ::rιν ι<.λ.π., Τ! '&.<χλησία της
'Αvατολής
έv διεμαρ-τuρή9η άμέ
σως -τότε διά τά γεν&μενα άτοπα
-ταίίτα, οί,ι5έ κα-τήγγειλεν αύτά είς
τήν 'Εκκλησίαν δταν προέ�κυψαν καi
eδη,μιοuργή9ησαν �i εrσι αύτά πα
ρέμειναν, έf,,ι -τη ά5ιαφ0pίq: τής Ά
νατολι,<ης Έ.:κλησίας, έπi αίωνας
έ-κεί, καi μόνον μετα τό σχίσμα -τα
ένεθuμή,3η διά νά τά προσάπτη είς
τήν Δύ::rιv ώς έτεροδοξίας, ένω προ
,yγοuμένως σιωπηρώς -τά ήνείχε-το !
• Αν τότε, ώς ώφειλε, ( χαi ώς θα
έγίνετο σήμερον π.χ. έντός τr,ι; 'Ο ρ
θοδοξίας
έντός -των χόλπτωv της
παρετr,ροϋvτο τοιαϋ-ται
άσuνή'θεις
άνώμαλοι δΞ. έξελίξεις) ή 'Ανατολική
·ΕΚΙΚλησία διομαpτύρετο έγ,<αίρως
καi καταλλήλως . θά είχαν ηδη άπό
τότε άπομαιφvνθη πολλα σ-τοιχεία,
τά &ποία σήμεpον σvνιστοϋν τό σχί
σμα, τό όποίοv ίσως καi θα άπε
ψεί,γε-το -καi δέv θά ίι�ίσ-ταwτο σή
,μεροv διά να προσκολλώνται
είς
αυτά πολλοi σημεριvοi
θεολόγοι,
lπi παραγνωρίσει
της 1σ-τορικης
σημασίας καi έξελίξεώς των
καi
παραβλέψει δ,λλων ούσιασ-τιι<ωτέρων
σήμφον σ-τοιχείωv.

-τrμι

αν

Α

I ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ
βιαζόμεναι
ύπό των πραγμάτων, άvτιλαμβάνον
-ται πλέον ότι, παρά τάς διαφοράς

Ι.ΣΟΣ
των, τό κλίμα -τό ση,μεριvόν δεν εΤ
vαι ατάλληλον δι' αvτας και συνε
πώς, έlψ' όσον κοινή καi έvιαία εt
ναι ή προοπτι ή, τα πάντα θα σι>
vεργήσοuv είς τό άγα&>v. Ν.τrό δέ
βαια δειν άναιμένεται αvριοv η ίσως
καi ,uε.θαύριοv άλλα π,ρο-τιμότερος
όλίγόι, ό.t<όιμη 'χρόνος χωρισμοϋ διιχ
πεφω,ισμένοu κατά πάντα καi ά5ια
,6λfyτοu
διαλόγου ιc:α1 πpεποοοηι;
προπαρασ-κεuης, με -τήν προστrτικήν·
της βεβαίας ένότητος, παρα βεδια
σμένη καi προχειρολόγος ενωσις,
με την προοπ-τικηv νέας καί πάλιv
καί δή όρισ-τιιc:ης πλέον αί,τήν -τήν
ψοράν διαλύσεως.
Ιν-",.,ός τό παρόν εΤναι άρ.:ε-τη ή
άπαρχη δημιοvργίας άτμοσφ(Χίρας
άyάπης καί ε!ρήνης ,καί άπόο<ειται
είς έ,χ άτερον τμήμα της μιας 'Εκ
κλησίας, άψοϋ 5μαθεν, άφ' ών fπα

θε, να προπαpαοοοεuαισθη -τώρα
καταλλήλως καi να προχωρήση ε !ς
την σίιν:9t:σιν καi έπεξεργ01CΤίαv της.
ένότητος καi της καταρ-τίσεως καί
είι:τrαθείας
της μιας ·εκ,κλησίας,
περί της δποίας τώρα πρός τό 'Πα
ρόν προψητιικώς μόνον δwάμεθα να
όμιλοϋμεv καi εί.iχό.μeeα καi τήν ό
ποίαv, ώς άλλοι Μωϋσείς, όραματι
ζόμr.θα, εί.ιχόμεvοι δπως δ Θεός της
'Εοχικ λησίας άvαδείξη ταιχέως
Ί
ησοίίν τοϋ Ναuη, δ δ'Ποϊος θα όδη·
γήση αίιτήv εlς την άλη9ινήν μεγά
λην ήμέραν της των 'ΙΤό,ν-τωv ένώσε
ως, εlς δόξαν καί α1vον Αίι-τοu καi

τον

εύτιιχίαν πραγματι•κιγv, δια τ ου Χρι
στού, της �ωπότη-τος δ,λοκλήροu.

Σ-τό μίσος v' άποκρίvεσθε με "c:χγάπη.
λά ο-Τσέ·
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Πάλιν η Άτλαντiς
C

Τοϋ Σοβιετικοϋ καθηγητοϋ Ν. ΖΙΡΩΦ

,- Π

Ρ I Ν λίγα χρόνια τό σουηδικό
τrλοί'd «'λλ,μιπατρός:,}
έπισκέφθψ<ε
τόν ίσηιμερινό 'Ατλαντικό. Mt.
εi'δι,κό σc.:λη, α π ηpε άπό 6άθος μ ::
γαλύπρ::, τών 3,5 χιλιομέτρων δ;;ί'
γμα του 6υθου, στό ση1μεί'ο O'TTOU ή
ίιτrα6ρύχια 6ορι;:ιο�άΤ'λαντική όροσει
ρά, διαι"<λα•δώνεται 1111pός την Άφ,ρι
κή_ Στό δ·�Ϊγιμ•α αίιτό άνακαλύφθη
•καν ίιπολείιμ,ματα διατόιμων, οχι
άπό θαλάσσια φΙJΙΚΙα, άλλά άπό
φΙΑ<Ια ΠΟU εύδΟΙΚψουν
μόνο
στά
άν�τερα
στρώματα
τcu
γλ
, u1<ου vεpου. Σ' ενα άλιλο δεί'Υ,μα ·ΠCU
'Πηραν άπό διτηκώτερο σηιμεί'ο τής
μέχ:τα
ίιδιας ίιπο6pύχιας όροσει,οας
στήν άμμο, άναι<01λύφθηκαν λεί,ιιανα
φιιτών ξηρας και •μεριικών ζώωι ·που
11<ατοικουν στήν αίγιΟJλίτιδα ζώνη.
Πώς 6pέθη1καν σε τόσο μεγάλο/
6άθος φύκια του γλι,1κου νεpου καi
,κάτοικοι τών ρηχ
, ών νεpωι καί, τό
στποι.ιδαιότ,ε,ρο, γιατι τά Φύκια του
γλυ.<Ου νε,pου δέν άνακατεύθηκαν με
θαλάισσια;
Ό γνωστός Σουηδός 6ιοy,εωγρά
φος, οταν εμαJ8ε γι' αύτό τό ΙΤΤαpά
�Ο εϋρημα κατέληξε ό-τό σuμπέ
ρΟJ01μα, δτι κά'Ποτε στό σηιμεί'ο αίιτό
του ώκεα•ιου fuαθ;; καθίζησι μιά λί
μνη ιμε y.λυκό νερό. .Κι' δ άρχηγός
του
της tπιστημονιικης άποστολης
«Ά.λιμπατρός»
καθηγητής
Χανς
Πέττφσο, ,με 6άσι τα είιρή-ματα,
πιστεύει δτι κάποτε στην περιcχή

εν:χ

αύτή 6ρισκόταν ενα μεγάλο νησί.
'ΝJ...α στήν πε,ριοχή της ίιπaδρυ
όροσειρδ:ς
χίου 6ορειοα'1'λα-πικης
δια"ΤΤιστώθηικαν κι' άλλες καθιζrρεις.
Σέ μιά άπό τις πρόσφατες σσ6ιε
τικες άποστολες με τό mλοί'ο «Μι
χαήλ Λομονόσωφ», πολύ 6αρειόcτερα
άπό cτις Άζό,pες νήσους άνΟJσύρθη
κε άπό 6άιΒος 2,5 χιλιομέτοc...ν ενα
κοιμμάτι κοραλλιου, άπό ,κ,εί'να τrο&
εύιδοκι:μουν Ο"Τα θφμά νερά, σε 6ά
Βος λίγων δΕΙκάδc.:•ι uέcτρων. Συνε
πώς ΚΙ έ!δώ εγινε καθίζησ�ς cτης ό
pασειρας σε βάθος περισσότερο
πό 2.000 μέτρα_
Αύ'Τά εΤναι μόνο μερικα <Χ'ΤΤΟ cτά:
πολυά,ριιθμα παραδείγματα που δεί
χνουν δτι στό 0)(1 πciλu μα!Κpυνό
γεωλογ11κό παρελθόν, τό πρόσωΙJΤο
του πλανήτη μας ηl1αν έντελώς δια
ψορεηκό. Και δσ-ο πιό πφοσΕΙκτικά:
έξετάζονται τά χαρακτη,ριστιι<α rιύ
της της ,μορψης της Γης που &,λλ-::.
ξε ,μέ τόν καιρό, τόσο πιό πc'λύ έ
δραιώνεται ή πε;ποίθησις δτι πφί
που πριν ό)πό 12.000 y9όνια στην
πΕΙpι-οχή του Άτλαντι,κου 'Ωl<εανοίί
εγι•;ε πραyμ•ατιικα μια τε,οάστια γ;:ω
λογική καταστ_ο
ίχνη
, σφή, πού τα
της ανdκαλύτπουμε άκό,μ α και σή
ιμφα.
Ισως ή ,καταστοοφή σ,:rrή
VCX μην ηταν ή μcνΟΙ5ική_ δπότε ι<αί
σε άλιλους ώκεανοuς Επαθαν έ'Πίσης
καθίζησι σηιμαντιικες περιοχες
της
ξηρ&ς.
τίς
Άζόρει;
Νοτιώτερα
άπό

α

Ν

J-!6

1

1 .Σ Ο Σ

ινήσους, όπως εΤναι -γνωστό, bcrείνέται ή δwτερη άλυσίδα (Χ'ΤΤΟ ΙJ'ΠΟ6ρί,χια 601.Νά. Τό: δί)(τυα
ιας έ
πιστr;,μονικης άποσ-rολης κατέ6ηκαν
ώς την κ09 η ένός άπό τό: 6οννό:
αύrά. Άπό χεί σir-<=α-.ι περίπctι
ένα τόwο �αλάσσια μπισκό-π:χ>, ά
σ6εστολίθινοι μΙΩ<ΟC ί, ά�ό: καν-ο
ψτισyμένοι, δίσ1<οι. Θό: νόμιζε κα
vεiς ότι τό: «-μπισκότα> εΤvαι cομω-
μέν:χ ά:rό άνθpώπινο χφι_ 'Α).J..ό: ή
έξέτασι τών αίνιγμαηκων αύτί:Υν δί
σκων με τη μέ9ο5ο της !}'αδιοχροκ
λόγη-::της (με ί::,-ότοπα) άπό5aιξc; ο-τι
τό: , 3.:χλάσ-σια μπισκότα> δρί01<.0ν
ται στό δvθό της θάλασσας περίποv
12.000 χρόνια!
Στό νοτιώτεpο ση,μείο της ί,πο6ρί,χιας όpοσειράς τcί, 'Ατλαντικοί,
άναχαλίι 3ηχσι
πνpόλιθοι καi πε
τρώματα, που τό: μετέφεραν ώς οοώ
71'λωτό: παγόδοι,να. Τ ώpα, στό πλά
-rος αύτό (πλάτος τοί, Μαρό«ου καi
-της Αίγύπτου! ) δεν tuψανίζονται
ποτέ καi οίί-ηε εΤναι δvνατόν νό: έiμψα
vισθcvι πλέοvτες πάγοι, γιατi έμ
πο5 ίζονται ά:πό -τό .r>Είιμα «Γκόλψ
στρημ>. Άλλα καi στό παρελθόν δεν
ηταν &..ινατόν νό: έμψανισθοίιν παγό6οwα bχ.εί, άν... τ ό Γκό,λψσ-τpημ δεν
εΤχε έντε.λώς δια ρετικη κατεύθυνση, δηλαδή, άν δεν φραζόταν δ δρό-

μος του πρός 'Ανσ:rολό:ς οοτό κά
ποια ιέκτεταμένη ξηρά.
(f((Χι
·ολα αύrό: τα γεγονότα
'ΠΟλλό: άλλα) λένε ότι σΤ0 τr>ρΟΟφ<ΠΟ
γεωλογιι<ό
παρελθόν ή ύποδρύχια
6ορειοατλαντικη
όροσειρό: σε
της τό μήκος, άπό την Ίσ�Γα
ως τον 'lσηιμε,pινό, άνι,ψωνόταν πά
νω άπό την έπιψάνεια της θάλασ
σας. Αίιτή, άκριδώς_ είναι ή ξηρά,
που τη συvδέοvν με την ύ παρξη της
θριιλι ης Άτλαντίδος
Πρέπει να σr,μειωΘij ό τι ή eξ,α
ψάνισις της Άτλαντίδος εΤναι ά!λη
θοψανης καi δεν κρίιδει κανένα μυ
στήριο.
Δεν άξίζει νό: άναζητηθη ή
θεια γιό: την έξαψάνιση, οίίτε σε μυ
στηριώδεις σιιyκpοίισεις της γης με
cσμικό: σώματα_ οίίτε σε σiλλα μυ
στηριώδη ψαινόμενα, όπως γίνεται
με-ριrκες ψορές.
·ολα μπορ:χιν νό:
έξηγ!"}θοί.ιν πολυ καλά, με δάσι τ1ς
άντιλή1!1εις.
σημφινές. γεωλογικές
Μέ τη'Ι ίίτrσpξι της Ά"Τ1λαvτίιSος
μnτοpοίίν νό: έξηγηθοίίν πολιλό: άνεξι
χνίαστα μέχρι σήμερα σημιεία της Ι
στορίας τcίι πολιτισμού καi Ιδίως
μερικα στόJδια στην έξέλιξη της άν
θρω-πό.τητος. Ή δέ έξαφάνισή της,
άπσδει1,<νίιει ο-τι στό πολυ -mρόσψα
το πσp,Ξ.λθόν ή Γη ήταν πΕΙδίο μεγά
λων γεωλογι,κων κοπαστρΟφών.

οΝ>

άλη

'Η ψίισις ημιν γλώ-τταν μεν μίαν, δύο δε ώτα παρέσχεν, 'ίνα δι·
-πλασίονα ων λέγομεν άκούομεν.
Ζήνων Κιτιεύς
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ΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ
'Υπό ΕΥ ΑΓΓ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ

Ω

Σ ΓίΝΩΣΤΟΝ

ή διανόησις
,άvήκει εlς τήν δληv φύσιv και τό:ς
δU'ΙΙάιμεις τοϋ σύμπαντος. Συvτε;θεΊ
<σα δια των δurνάμεωv τούτων ή <δια
νόησις ό:πακτ&
αί.ιτοτέλειαν, πάν
ϊοοε εlς το τnλαίσιοv της όλης Φύ
σεως,. έικ -της ,όποίας λαμβάνει τα
( πρώτα ιδιιδά:γματα και την πρώτην
·.ωθησιv
δια την όλακλήρωσιv τοϋ
ΙΟ1ΚΟΠΟϋ τοϋ άνθρώποu. Δια της αύ
-rοτελεία ς της λαμβάνει θέJσιv εvαv
·-rι των φuσικωv έμφύτων pοπωv τοϋ
-άνθρώποu (ένσ-rί·κτωv) και καθορί
..ζει την πορείαν τnς δράσεως τοϋ
,-ατόμου άποολέποuσα εlι: τ·ηv δια
-τήρησιv, είς την άνάπ-rυξιv και γε
vιικως είς τήv διαμόρψωσιν των δ
,pων διαβιώσεως των άτόμων προς
..έξασφάλισιν γαλήνης και εί.ιδαι-μο
�ίας.
Καίτοι ή διαvόryσις άποτελεΊ · το
,ανώτατον έπίπεδοv της έικφράσεως
·της μορφης τοϋ σύμrτταντος, έv τού
·-τοις δεν πεpι1κλείει δληv την Φύσιν,
.-άλλα μόνον τας ίιψηλοτέpας και λε
π-τοτέρας Ιδιότη,τας αί,της, αϊτιvες
,είιρίσκονται σuγκεvτρωμέvαι και δια
μορψωμέναι εις τον άνθρώπινοv όp
-γανισμόν.
Ή αίιτο11έλεια της διανοίας, ή κί
-νησίς της, ή καλλιέργειά της, όμοϋ
.με-τα τοϋ προορισμού της, άποτε
ει τήν άνθpωπίνην ζωήν.
Δια τοϋ νοϋ και της διανοίας ό
οαν,θρωπος γνωρίζει, οχι μόνον
ΤΟ
iνσώμαιτον περιβάλλον του και δ,τι
ίιποπίπrrει εις την άντίληψίν του,
• α και άνωτέpας έννοίας, άσω-(j.Ιάτοuς, άυλους, 5πως εΤναι ή δια
V11οητ ι κη ίιπαρξίς του, τα αίσθήμ
· α-

τά του και ή π-pοσωπικότης αίιτοιι.
Τέλος δι' αύτων ό άνθρωπος άrττ ο ,κ α λ ύ rττ τε ι
τήν
ψ υ χήν

'Το u.

Ό άνθρωπος
συλλαμβάνει δια
τοϋ νοϋ την εννοιαv της ψ χr\ς, ό
σά:κις φιλοσοφει, διότι ,ή ψιλοσοφία
,άποτελεϊ σvγκέντρωσιν της ψυχης,
έ:κ της όποίας προκύπτει ,ένέpγεια
της ιδιανοίας, πpοκαλοιισα τα σuμ:
περάσματα τοϋ άvθρωπίvοu νοϋ δια
τήv ζωήv, τον Κόσμον, το σύμπαν,
τήv ,έ,μφάνισιv
τοϋ άνθpώποu καi
τον θάrνατοv.
'Η εvvοια της ψυχης σuιλλαμβά
νεται δταv ό άνθρωπος σιιγ,κεντρώ
νεται είς έαu:τον έπι τ�:Ί -θέq: της
καλλοvης και άpμονίας της φύσεως,
έπι τ�:Ί άφθάισ-r� χαρξτ της άπακα
λύψεως τοϋ συνδέσμου τοϋ άτόμοu
προς το δλον, το σύμrτταv, έ:πι τ�:Ί
σuναισ'θήσει τοϋ πόνου, τοϋ πόrνοu
πού διανοίγει τό: παρα1Π1ετάσματα
τοϋ σώματος διό: νό: φανη το κάλ
λος της ψ u ')( η ς.
Τήv ενvοιαv της Ψuχης δέv εΤναι
Suvoπoν να την σuλλάβοuν δλοι οί
αrνθρωrποι,
δμως την αί·σθάνοvται,
τήv νοιώθουν, την άvτιλαμβάvοvται.
αί.σ<θάνεται την
Ό φιλόσοφος
ψυχήν του δταν φιλοσοφη, άναγνω
ρίζει δτι ίιπάρχ:ει μία είιγενης δύ
ναμις είς το έσ-ωτεpιικόν του, ίιψη
λή, ώpαία, ά ϋ λ ο ς, θ ε ί α, ή ό
ποία καθdδηyε'ι τον νοσv του και
τοϋ άπακαλύπτει την άλήθειαν. 'Ε
πίση ς ό καλλιτ�ης καί ό ποιητής
αίσθάνονται την Ψιιχήν των. Αίσθό:
νονται δτι μέJσα eίς τον σκοτεινοrν
πέπλον τοϋ άνθ.pωπίνοu
σώματος,
ίιπάpχει ενας κόσμος, πού άκόμη
ιδέv τον άπεκάλuψαν και διακρίνουν
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μίαν άλληv ζωήν ώραίαν . εί,yενή,
Αυτήν
ί,ψηλήv, θείαν, άρμονικήv.
τήν ζωήν πα_pα6άλλοι.ιν μέ τήv ζωήν
πού έγνώρισαν άψ' ότου έγεννήθη
σαv καi τότε έ'Υ1(αταλείποvv
την
ζωήν τοίί γηίνου κόσμου, φθάνουν
είς τήv ζωήν τοίί ούοονοίί καi άπει
κονίζοι.ιν η άπαγγέλλοι,ν τήν ζωήν
τήν άληθινήν_ τήν ζωήν ποίι αiσ3ά
νεται ή ψι,χή των.
Τήν u:vχήν του αίσθάvεται καί 6
κοινός ανθρωπος, 6 άμcρφωτος Ό
ταν αύτός γεμί ση άπό χαράν, άπό
όποuSήποτε καί αν ποοέρχεται αίι
τη, όταν γεμίσπ άπό πόνο, πόνο
6αθύ, αiσθ6:νεται ότι τό συναίσθη
μα αίιτό άντικατοπτρίζεται είς τον
έσωτερικόν του ανθρωπον η μάλ
λον ότι μέσα του ύπάρχει κάτι τό
οποίον τοίί σταθμίζει τήν χαράν καi
την λύπην. Τήν αiσοονεται τήν ψυ
χήν του 6 άνθρωπος όταν άντικού
ση τό μεγαλείον τiiς ψC.Πc.Jς καί
τοίί σύμπαντος.
Ή ψυχή ύπάpχει, διότι τήν αi
σθανόμεθ:χ, διότι μάς παρακινεί είς
τάς πράξεις της ζωης μας, διότι πε
ρικλείει τάς δυνάμεις ποίι άποτε
λοίίν τό ατομόν μας, τήν διανόησίν
μας.
Συνεπώς ή ψυχή δέν εΤναι
ψαντασία, εΤναι πραγματικότης καί
εΤναι
αύτοτελής καί άνε�άοτητος
είς κάθε ανθpωπον. 'Εξ δλων τών
άvωτέρω δvνά•,..ιεθα νά είπω,..ιεν δτι
Ψυχή εΤ ν α ι ή σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η
τών
άνωτέρων
Φυσικώ ν
δυ ν ά μ ε ω ν έ�δ η λ ο υμέ ν ω ν
άν9οώπινον
ά τ 0είς εν
μ ο v.'H ψvχή άποτελεί την τελειο
τέραv καi λεπτοτέραν έ<δήλωσιν της
συνΘέσεως τών είς εν άνθρώπινον ά
τομον σι.ιναντωμένων δυνάμεων της
ψίι::rεως.
Ή ψvχή γίνεται αίσθητή είς τό
τοίί
άτομον διά της διανοίας καi
νοίί, διότι αίίτη, συνισταμένη έξ έμ
ψύτωv ίδιοτήτων, δέν έμπίπτει είς
τάς αi'J"θήσεις. Ϊvα συλληψθη άμέ
οως ίιπό της διανοίας καί ούτω
σyηματιο.;η
σvγ<ε<οιυένη
εννο·α
αι:τ.:'1ς. Οίiτε γίνεται άμέ::rι..:ς άντι
ληπτή είς ά!<αλλιεργήτους ν::ας καί
διανοίας, διότι, ώς άυλος καί ύι-,
λή ίδέα, είναι ιηθα::rτος άπό τοίις

μή άνεπτvγμένοvς άν9ρωπίνους έγ
Αί ίδιότητες της ψvχης,
κεψάλοvς.
ώς γνωστόν. έπεvεργοίίν καί έττη ρε
άζοι.ιν τους ανθρωπίvοvς έ'Υ1(εφάλοuς,
ή δράσις δμως αίiτη της φ\; ης εΤ
vαι έ\ΛσΤικτώδης καi συνεπώς καθί
Οϊαται
όλιγώτερον νοητή είς κα
τωτέρας διανοίας. Ή ψυχή δέv εΤ
vαι άπολιiτως γνω::rτή, ώ::rτε vά ά
ποτελη εννοιαν Π'λήρως καθωρισμέ
νηv, είς όλην αύτης τήν ού::rίαv. Ώς
EJ.< τούτου, διά τοίις περισσοτέρους
τών άνθρώπωv, ή σκέψις περi της
ψvχης καi τών :διοτήτων αύτi\ς, εΤ
ναι πράγματα άγνω:,-τα. Πολλοi ά
ναψέροvν τήν ψvχήν, διότι ά <α3ορί
στως τήν αiσΘάνονται καί ώρισμέ
νας ώοαίας καί ί,ψηλάς
ίδιότητας
αίιτης τάς άναγνωοίζουν,
κ�96σον
τήν Φαντάζονται ώς κάτι άνώτεοοv,
ίιψηλόν, Θείον.
Όργανον της ψυχης, διά τού 6ποίοu αϋτη καθίσ,αται
συνει5ητι't
άπόλvτος άξία, εΤναι 6 νοίίς. Ή έ
πικpάτησις της ά πολύτοu ταίιτης ά
ξίας (ψυχής) έπί τού έπιπέ5ου της
καθαράς σvνειδή::rεως τού άνθρώποv
εχει ώς έπακόλουθον τήν
άκρι6η
καi όρθήν καθο5ήγησιν τούτου πρός
τά ίιψηλά iδεώδη. Αί i3ιότπτες της
�·uχης παρορμούσι τήν άνθρι..:πίνην
διάνοιαν εiς τήν ά ποκάλuψιν παντός
άληθούς. Είς τήν ψυχήν, λοιπόν. ό
ψείλεται ή εμψuτος τάσις τ ού άν
θρώποu προς τό ψιλο:rο;,είν, ήτοι
ή ερεuνα προς έξαγωγήν συμπει:αc,,μάτων περi της άρχης τών όντων.
Είς αύτήν έπίσης όφείλονται aί εμ
ψuτοι ίδιότητες τού άνθοώποu, αϊ
τινες έξασψαλίζοv::rι είς αύτόν την
σι.ιντήρησιν καί ώθού::rιν αύτόν πc;ός
τήν προαγωγήν. Είς αύτήν ό:bείλε
ται ή εμφvτος ίδέα τού άνωτέρου
5ντος.
Είς αύτήν ποέπει νά άπο
δίδωνται δλαι αί διανοηηκαi •<α
-τωθύνσεις, αϊτινες έξευγενίζοuν τόν
άν9ρι..:ποJ, τόν ψέροι.ιν ε!ς ά\'ώτεοα
ήθικά καi πνευματικά έπίπεδα καί
τού ίιποδειικνίιοvν τόν προορισμόv
του. Δι' αύτiiς κc:,:,τατ(Τι γόνιμος
ή διάνοια καi ί.ιανή νά δια1<οίν·1 ύ
� ηλc' ί5εC:.,5η καi tfεvγενισμέ�α σu
ναισ Sήι,..ια-τα. τά δποία ένώνου� τό�·
άνθρωπον μέ. τό σύμπαν.
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'Ό,τι εΤναι ή καρδία δια τό άν
'�θρώπινον σωμα, τό αύrό εΤναι και
·.ή ψυχή διά την ύψηλοτέραν σίινθε
-σιν
των φυσικων δυνάμεων, ητοι
τήv άνθρωπίνην διάνοιαν. Χωρίς τήν
,ϋπαρξιν της ψυχης δέν θά ίιπηρχε
.δ
- ιάνοια. Ό άνθρώπινος νους εΤναι
-rό οpyανον, τό όποίον, τ�:Ί UΠα<ι
νr,::rει της ψuχης, άvαπτύσσεται πε
,_ρισσότεροv, διά νά καταστ�:Ί
iκα
νός ό άνθρωπος vά γνωρίση την θεί
-αv πpοέλευσίν τοu, την δύναμίν τοu
-�αι τόv προοpισμόv του.
u5καστος άνθρωπος εχει
iδίαν
-διαμόρφωσ'ιν της ψuχΓ}ς,
σuvεπως
πρέτrει αi ψuχαι vά διαφέρωσι μετα
ξύ των. ΕΤναι όμως τούτο άληθές;
Ή ούσία των άvθ_οω , πίνων ψυχων
εΤναι μία, διότι, ώς έλέχθη ή φύσις
των εΤναι ή αύτή. Ή μόνη δυνατή
διαφορα εΤναι ή δημιοupγοuμένη εiς
την ψυχήν , δια της έν ,-ι7> άvθρωπί
V<t) όργανισμ'7> δεσμεύσεως αίιτης,
ι<αι ,οίιτο διότι ό άvθpώπινος όργα
vισμός, ώς ύλικόν ον. οι:ιSέιποτε εΤ
·ναι ό αύrός, άλλ' ό εΤς άπό ,οίι
άλλου διαφέρει, οο-τω και έλάχισ,α.
Δια ,-όν λόγον αίιτόν ή ψυχή, δε
σμευμένη έντός ,οίι άνθpωπίνοu όp
γανισμοίι,
έμφανίζεται
διάφορος.
Αύrός εΤναι ό λόγος, δια τόν όποί· οv δι01φίνομεν
άνθρώποuς καλούς
και άνθρώποuς κακούς.
Έ'<ατέρων αί ψυχαί. διαμένουσαι
έν-τός των σωιματι-κων κλοιών ,ων,
δεν έμq:ανίζονται έν τ�:Ί καθαρ�- σu
νειδή,::τει καθόλου η εμφανίζονται
-όλίyΟ'ΙΙ. υΟποu ύφί•στατο μεyαιλυ,έ
ρα έπίδpασις ,οίι ύλι,κοίι σ,οι,χείοu
,οϋ άνθpώποu, συμπι€Jζεται ή ψυχη
·και αί ίδιότητες αύrης, ή δέ αύτο
,-ελης ένέpγεια του νοίι Φέρει κuρι
αϊτινες
αρχοίισας τας ίδιότη,ας,
παρορμωνται άπό τ ης ταπεινης ϋ
λης καί ού-χί ύπό των ύψηλων δuνά
,μεων ,ης ψuχης.
'6κ της αiτίας ταύτης 6λέ,πομεν
άνθρώποuς κακούς και πιστεύομεν
,οτ1 ή ψυχή ,ων εΤναι ,κ01κή. Όμως
r
- οίιτο δεν όψείλε,αι είς την κακίαv
·της ψυχης άλλ' εiς ,ηv rοφαλμέ
vην κατεύ9uνσιν ,οίι νοίι και είς την
άνάπτυξιv αύτοίι πpός την κατεύ
ίθuvσιν ταύτην. 'Ενδεχομένως να ύ-
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πάρξη καί έξαίρεσις,
ητοι άνώτε
ραι φuσικαι δυνάμεις να σuναντη
θοίιν έν τ�:Ί διαμορφώσει του άνθρω
π ίνοu όργανισμοίι, οϋ,-ως ώστε να
παρουσιάσουν μίαν άνθρωπίνηv ζω
ήν και ψυχήν, άντι1<ειμένην είς τόν
προορισμόν των δuνάμεωv τ ης Φύ
σεως πού την άtποτελοίιν. Καί ναι
μεν αί φuσι•καί αύταί δυνάμεις, σιJμ
πίπτοuσαι είς ενα άνθpώπιvοv όρ
γανισμόv, λαμβάνουν
αύ,οτέλειC\1\1
καί άποτελοίιν ψι.,)eήν, π.λην &μως αi
ψuχαι αύται έμφανίζονται κατα πα
ρά6ασιν των θεμελιω5ων
φυσι,κων
νόμων, και άποΤ'ελοίιν τα παράσι
τα, τα τέρατα, ητοι παραμορφώσεις
ικαί παpeκ«λί�σεις ά πό των &μα.λων
φuσιικων δηιμιοuργημάrrων.
Κατ' έξαίρε.σιν, πιθανόν να υπάρ
ξουν πολλαι τοιαίιται ψuχαί και να
ιδryμιοuργήσοuν πλείστα δσα δεινα
εiς την άνθpωπό,ητα. 'Εκ τούτου
&μως δέν επεται ότι αi ψυχα1 αύrαι
εχοuν εiς την αίωνιότητα μίαν ίστο
ρίαν η ότι έάν μία τοιαύτη ψυχη
έδημιούργη::rε
μίαν ίστοpίαν, ή i
σ,ορία αϋτη δύναται να ζή•ση Ι<αι
να διατηρη,θη περισσότερον άιπό
μίαν γεvεάν, περισσότερον άπό την
ζωήν του σώματος τό όποίον ,ηv
περικλείει. Αί ψvχα1 αύταί, μη σuν
δεόμεναι μέ τάς δυνάμεις ,ης άpμο
νίας της φίισεως ικαι άποτελοίισαι
-παρα φύσιν ίιπάpξεις_ ζουν μόνον
έπί ώρισ�μένον τινά χρόνον, έάν δέν
άφανισθοίιν προώpως άπό ,ούς θεί
ους νόμους της φύσεως, πpός τούς
&ποίους ,κα,ά φυσιικην συνέπειαν θα
ελθοuν είc άντί1θεσιν.
Είς την άν
θρωπίνην ζωήν ,οιαίιται ψuχαί μόνον
μίαν κα�<ήν
άνάμvησιν της κατα
σ,pοφης πού έ!δημιούργησαν θα ά
φή,σοuv, πο,έ δέ ,ά εpγα αύrών
δέν θα σu δεθοίιv μέ τό παρελθόν
η ,-ό μέλλον της άvθpωπότη,ος. Τα
εργα των θα παραμείνουν μακpαv
του άνθpωπίνοu περιβάλλοντος, είς
,ηv άφάνειαν, μέχρις ότου ό χρό
νος η ·ή άφάνεια έξαλείψη ,ην ϋ
παρξίν ,-c,."11. Αί ιιιuχιαί αύτα1 εΤναι
τα σφάλματα καί αί όλίγαι c<ατ' ά
ριθμόν έξαιpέσεις της φύσεως, πα
ραμένουν δέ πάv-ι'οτε εiς ,-ό περιθώ
ριον της &δοίι, ,-ης άγοίισης άπό την
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ζωην είς την αίωνιότη τα.
Ό άνθpωπος έν τη ψύ::τε:ι εύρί
σκεται ίrπο δ11rλοίιν &σ,μόν, ό εΤς
άψορq το σω-,.ιατικόν, το ύλικον αό
του στοιχείον, ένώνει δε τον άνθρω
πον μέ την υλην της όλης φύσεως,
rην ναραν ψύσιν, ό δε ετερος άφο
ρά την ψvχικην του άνθρώπου ύπό
ητις σvvδέει αύrον προς
στασιν,
τας άνωτέρας καi άξιωτέρας δvνά
μεις της φύΠως, τας pι,6μιζοίισας
την άvμcνίαν του σύμπαντος.
�Εκα::rrος τώv σvν.δέχ:τμων τούτων
του ro,€pώπou άσκεί έπιρροην έπ1
του στοιχείου, το όποίον άlψορά, έ
πειδη δε πολλάκις
το σωματικον
στοιχείον, ώς κατωτέρα
ποιοτικη
σύνθεσις της φυσικής δράσεως εύ
ρί01<εται είς άντί6εσιν προς το ψυ
χικόν στοιχείον, παpατηροίιμεν την
έv τi:i άνθρωπίνΤJ ύπάpξει διαμάχηv,
περi της έπικρατήσεως των άρχών,
τας όποίας
ά1<ολου9οίιν τα στοιχεία ταύτα τοίι άνθpώπου.
Ό άνθρωπος, το τε.λειότεf,ον 5ν
έν ,5 φύσει, δστις άνέπτuξε:, έπ1 τi:i
6άσει πάvτοτε τών ή3ικC:W αύτου
δυνατοτήτων, αύ-τοτελή δpασιν, δια
τής διανοίας, μέ σκοπον την διατή
ρησίν του, την άνό:τπυξίν του και
τοv σwτονισμον των ένεργειών του
προς την άpμονίαν του σύμπαντος,
-rε-ίνει πάντοτε, b<τος παλιν.δρομή
σεών τινων, όψειλοιμένων ε!ς κακην
πολλά.κις κατείιθυνσιν του vov, προς
τηv τε.λειότητα.
Ή ΨU'Χ11 τοίι άνθpώπου. κατc'χ τα
άνωτέρω, περιλαμδάνει εν μέρος τοίι
όλου των δυνάlμεων, αί όποιαι άπο
τελοίιν την οίι:7ίαν του Θείου. Ή
γνώσις λοιπόν, της ουσίας της ψv
χιiς τοv άτ&μοu καί ή άπα<ά.λuψις
των
ίδιοτfrτων καί τών δυνατοτή
των αυτής άποτε.λει
ταυτοχρόνως
κα1 άποκάλυψιν των
δννατοτήrτων
του Θείου. Α! χαρακ'Τηpίζουσαι το
Θειον εννοιαι εΤναι Ιδιότητες ένυπάρ-

χουσαι είς την ψυχηv παvτος άτό
μοu, με την διαψοραν όμως ότι
ται 01<ιάζονται, κατα το πλειστcw·
μέρος του ψV)(ιικοί, πεδίου, άπrο τον
άνταγωνισμον του ί.ιλικοίι στοιχείου
και τών συμφερόντων του.

αν-

Ή αιι9ρωπίνη ΨVΧΓJ άποτελει τσυς
ώραιοτέρους μουσιικους ηχους.
Ό·
άνθρωπος (σωμα καί ψυχή), Φύσις
έν τ4'> σvνόλ<ι> αύτής (νειφα καί έμ
ψιι)(Ος) άψ' ένος και Θειον άιφ' έ
τέρου, άποτελοί,ν εν σύνολον, μέ τ\1V
διαφοραν ότι μέρος -του συνόλου τού
των έ.μψαviζεται ίrπο αυτοτελή μορ
φήν.
Ύπάpχουv στιγμαί εiς όλας τας
.
ανθρωπίνοuς διανοίας, κα9' άς, 6υ
tJισμέναι εiς την γαλήνην καί την
σιωπην του περι,6άλλοvτος, έπΘΚοι
vώνησαν δια της ψυχής με το Θει
οv. Τό ίδιον δύναται να σvμδή όταν
μία ά\ιθρωπίνη uπαρξις πληγή 6α
θειc'χ ίrπό t-ύπης η χαράς η άλλο ί
σχυρό-τατον συναίσθημα.
Τότε δ άνθρω,ττος,
άvεξαρτήτως
τής τrερ1 του Θείου ό:ντιλήψεως, τα.
αίσθάνεται, το νοιώθει.
Αύται αί στιγμα1 εΤναι α\ ώραιό
τεραι. διότι δ άνθρωπος έγ,καταλεί
πει το πτωχοv σαpικίοv του, γίνεται
πανίσχυρος, α!σθάvεται έαv-τΟΙ\Ι εiς
,ύψηλα έπίπεδα, γνωpίζει την άλή
θειαν, έαν δέ α! στιγμαi αυταi δια
τηρηθο ύν έπi μαιφότερον χρόνον ii
έπαναλαμδάvοV'Ται σ υχνά, τότε: δ άν
θρωπος με-yαλοvpγει.
δια
Κατc'χ τας στιγμας αυτάς,
της
συγκεν-τρώ:,-εως της διtχνοίας
και τιiς άπσμa1φύνσεως τών ύλικώ"
έπιρροώv τοίι άν.9ρώπου, άνοίγεται
ή θύρα, δια της δποίας -ή προσωπι
κότης τ ου ά;rόμου δύναται να γνωρί
μορφην της ψι,,χης_
ση την άληθη
του,
ώς μέρους της μορφής τοίί,
Θείου.
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Αί Ί Ι- νωμiν:χ.ι ΙΙ(Ι)ιτ,.:ί :χ. ι
τη:
μ-ε?tχ'f\,:;
επ�1.γ,μ.:tτ•GΠ?ι f1 J"J.'i με
γά.λο gημ1. Π:':ιο:; τ·f1ν i1;,ι;σ-:·ολί; αν
,9.tώιπου �t:; τ1)ν �ελ·;1 ·ι rι, 077. ν --:ο
ά.πόγε-υμα. τη; ΙΙ:χ.::χ.σ,ηυrι; 31 Ί
,ουλίιου, τό οι:χ.στ·,::.ιοπ),,ι: ι <tΙ'ει·ι
't'ζε? 7» π;cσiχ�G JΟ-�Ι'/ έπi τή:; έπι
φχνει�ς τ'Υj:; Σε), ή,ι.,1 :;, :ί ;, 'J3 ,;:o·r.
y,oυ'fέ ;ω:; μΞτε3ω.cr Ξ'i εί:; :·fι"i Γ·f1 •,,
οιά. των --;γ) ;::,π,ι.<.W'Ι π·:,J.πων t-!J<),
/1.ΟΟΟ Π'Ξ:.ιπ:υ :ρωτ,:;'(:.:χ.:ρ·:χ.;
τcυ
φυσιχο•υ c1:,:;η)o•:;QJ ,μ.:χ.ς, έ.<. των ό
ΠΙΟίω•ι ·η τ.λ.:υ,:χ.ι:χ. έλί-,ψ ·,, ί\�.:�υ
�ε,υτι:,,όλ.:πτl()•ν π,ό τ·η; π:.οσ·.οο-ύ(!Ιε,ω; τ-ου χ:.ιι εc, α.π��1<Ι'τσ.ιr1:ω; ·ημι(11;;,ο,ς ,μόνον μιλί-!:! J.
ΊψJε.�ιχ χν,'j·l έπtστήμ:�νε:_ ol άποί,οι 1t1:οηχ(ι) ού θου•ι .ό �· :χ.ση:,.ιό
πλοι10•1, υ.έ.σψ -;-•;:.,·:χ.σ-τίου τ·rιλεcπτι
χtι)ί) .ιrηλειrχοπf�J, 1iν· εχy:,fνιυσ1:ν Οτt
έ.χ. τ'η:; π,��ιr/4-�ούσεω:; τ�,ϋ «Ρiιν
τ,ζe,» έπt -:ή:; �ελ·ή·ι·r,:; iν!σΎ"1 Χ�}
-θ η μtχ�Gν λεt.).1-?ν νέφ'J:;, τb όπ?ί
,οrγ ά.χολο.;.9-ω; δι.:λύ.9-η.
ί cρωτο,γ�:z.;.ιί:χ.ι χ:χ.ί τ-r,λε.�7Qτιχ:χ.ί
μηχα.,ια.ί τοϋ Ϊ)ι:χ.ιrημ·οr:λοίο,υ έ-.i,θ, η
α,α.ν είς λειτ1ου,γf:χ..•1 οιi σ·ήμ:χ.,-ο;
μετε·οό-θη έχ τη; Γτ,; Χ:Χ..! ά.sσως ,;ιωτη,α. ::χ.ι 'cΎ); _.λήνη,;
11�χισ:χν νi ιι!τ,�;·b7:rω ι-,χ,
.z:;
τG,υ; έ,1 τ11 π;,:,zi1 τη; Κ:ι.λι:p:,�
νlα.� στχ.,.9u.�υ: Π·1. :,:χ,χσ/\οu5·;ι,.. :ω;
_υ,μ.ιλtχώ: έλή:;�-θ·ηc:χ.ν χ:χ.ι
δόθησ:χ..•ι 4.000 cρωτο,Υ?:χ.φ:,:χ.ι,
:χ.ί
1

,

'

,,...

'

,

f

,

1

'ΠΙ,υ

u..�.-

Π"ι:;�1:χ: τί..·ι όπ1�fωΊ έλί-ι���'ι11ν ,JJ'
χ:ι1 40'' π,Ο τΊ"j; σJy.<::ι::!ως, ό
r.�:i :- ό ο�χ:ι-;�ημίπ) :.::·J εJ�fσί'--:'Λ
εtς 2,π,όσ-:ιΧσΙ!V' 1 J 2Q ΠΞ �7:J� μfλί
�
W'Ι ά.πό της Σελ·ήψr1 ; χαι εχα.λυψη
1
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:έ/. ,Χιrι; 1 0 (J(jl) ,Ξ,��:γω,vιχω•/ μι
) :ω, '77Ί: i:ιtσ:i:ιi: ϊ.l ε..)�i;
":"j,U
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"
-α.�J�f):ι"j,J.
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2τ.όσ,1�v
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4
σχ: Jh� '7ή"J μr.:ι:i"rjJ εύΧ':.ι( }ώ'Ι ή zη
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""J ΞΙ f1 - 5-τ,a,xv 17:''J
ψ;.>: 2 ΙJ.ε::ιω ι :-�J σ:xJ·J.� �Γ .<6)·1:1trrJ'I
G�/..ι:.ί "JJS-;1 'TΞω:
'7-'jι.)
έγ/.χ-;.11"-: f/J.i.•ι'jJ ε:� E:.·r.-.ι'J ι.
ε.>�t
σ/..r;.1 i";τ,r; �!; iτ.6σ-χσιι 1ί5 μc}ί
(JY"J ii;; -·f.1 Π,ι:χι-i•ιχ
Τ; ?:χσ:-r,-tJ..�πi�:'J"\J
ιιχτir:,σs.ν
7ώ"J - Τ ��ω'/))
,ε�; ":°"ft)
(((-)�) "17'J"1)
T.L:.� -=-� Q�O μ:/:-:ι
'i';ι.7:">Ο.>7tΧώ:;
�Wi ,;;•ι-::.:J..·J.�:ω•ι ,:.ι:.ιj �ι;g:Ξ-:tχ.")οϋ
σJ'JΞ-:=-f�γj
((.\�J)',.{ ι ι . � �,-:ι!�=
μ;ε-:χ=.u -ων ι.:.-χ.:(:,ω,; ιι � \.=-ιστεC;.,j:)J /.'Χ, ((t \:.ι:ΙJ.·f.;,ι = 7·}.ν 1 � η
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�Ξ.::Ξ:-ιε;:�.> !9jfl,
nJ-:ω. έ-:�:.μγ:fσS·,1 iξχ.ι� f,:: ά
u ::ι:1.χ ,:/. }1 ;;:,:,ιr;:,Sz:"'1. /4χ-:i τ·η,,
,
;;:r:,fx"I %;:έ--: J/'.J'J ;ώ;Ξ./.'Χ. T.'X.�O!J,"Jt-

ο'

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΟΣ

Ύτ

έ;:t:J;·f,� �7:''jtJ':'.J)·l"1 -;-�ϋ a!�
σ'": f/J.'Jτ.l ?f�J <(Ρέι ι-:-ζε=- 7 >> μετέ6.�
λε εί; b:.b1.t6�·,,::x. -;i: μ έ;.=-t -:'JUOε
,
,
,
.... \
\
ot-x τον
ε-::ισ-·rμ'.ι ttι.1.; εtι.1Jt1ι1�
C)Jσ!Χ;'J 0-.ι:ι·=-Jτ'(/:,ι:,") ,:-;;1 ; r;,: .ι:χ.1 ,):_
πει..�) ;ψε...ι 0-:ι fι �ε) (1 1-r, ΟΕν εί"Ι'Χt
')�-:-ε)εfω� 'ΙΞI.�?") iσ:J'.ι'J
;, � � tΠ i J / •Ξ t έ 7: "J.. ύ '": 71 �
σ ,_ ε ! � ιΙ. ·f) ? � ,"J.. σ ":° ·η ,J ! � 7 ·η ;
ΣJγ1-ει..�tμέιιω:; iΊ
· i�στ"))·}1 T')U
ιrΡέι-ι-:-ζ., ί)). οι� ·6,: ), ήψ.ω; 'ι.
31 G z,ω,τ{ι-"Ι�1.:ιtω"1 7:τ.ει..�i:) .,ψε ε.!ζ
'
'
εϊ";tστ
r'1μ'i''Ί'1..� τ"J..'
τ'�J; '\ με.:.':1.1 Υ.ι.J:
. �ε:::. "ft�:
ί. Ό κ,;,ιι,;n6; - τr,ύΗ,yιστο-ν
ε;� :·fj1 :.ιω-:--ι:.ι;:.1.�·,,,�εί7:, ι
π:.'Jt?
ϊ.;,i - έ;_ι �πi�;·,,. ?ε"J ,�Χ uπ�61.;ν·,. τΟ πi 1., 1:,: έ...1;: -;:ν.,?6�.

ε"/

1 .Σ Ο :Σ
<> Ε:: :-',; sςz.:-ι.:->ν'1j sίσ:χv cpω
-:ν)"f\�2. t.ιώ; ;;'Ξ.�tοz'ην -;-- :; ......Jδλήνη;
06'/ J-;;1,z •nν όχ·.9-Ξί χ.ι Χ.ΧΙ u.syά.λ�ι
�ωγμ-χt ε;:; -:-2.; ό,.'?-<:Χ.; .-πtδ2ινώ; v!S
χχτ�s.Π"'.ι-ι:t�s.-:,? -:-? Ο:χ�:-ηι.όπλο:?γ.
3 .\ί ..,ω:-χι ,'1j), ;,:,;;-:-ιχ,χί aπ)η0,,�?-:.fit. έ;;ι-:�iϊ:�,.>v -:-1ίv είχχσίχv
0-:-� γc:'ιtχώ; -:-? �Oi �; �η� �sλή"vη� εΙ,ι-χ:
σχ� Υι�6ν
έv::;χ..1:ιΛv σ7�:ι..Ξι� J 7ΎΊ; μsλλοιν'
,:-:.r,σΦΞλ 'Ι'JωΦzω;
- ω5- r, r, υτ.:χ.,ξις
Έτ.-ισr1 � &:,.τ:ισ:,
�) u' μ:::.ω'� χ:.χ-r' :ιωι - �ο�:χ.με�
,
τ��J μ�1 :: :ιι?; ��·':.?� - r.:.αγμ�
τ.,J i;-::;!ex:�� ό-:-t l ��/·ί-.ιr. ��μ
��:ιatζε-,,: 'ΙJ"ίΞ/ϊ;.)-:_ i;:,:ι tJ.Ξ7&ω�<J
)f .. �J; )όyψ έ)/�ι}�ω; 'Χ�'ί 1' xf
�'1..; Ί-Ι έϊ:it=.Ξ�v�7::ι -'.ιϋ ;;)���υ;
τω'/ Φω-,,:,γμ :ά,1
.>χ έτ:ι:-;iψη
,σ.,.-ι:-όμω: -:-ή-1 έ=.�yωy}1 ; ι..χt ά.λ
)ω'Ι σtju.χι-:ιι..ών σ;vr.ii:.xσ--J.i:ω"i

-

r

ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ ΖΩΗΣ.
\ί
ω:r,y?x;,:x: : 'ι� έ'Πι;,χιεί!J.ς
-::;,: _s,.1�,1 ,1r1 �. :ιί bπ4:Ιί1.! έ) fr ;.,9 η,σ,ιχ,ι
�τ.� τ'.ιU .λι-χ.στr J.-'Jπl,ι;;f�:.> <<l">ειντζεο
7» ,;��ει ίι-,,,� ζω';,� iπε.<:ί),,.�α.v
,,
επt '°:'Ι�ϋ ;,J:.J���'.ιJ -:fι; Ί ;ι :;
Ί�/4
έ�ε-:-iσ:: ω:; ϊ:ώ"Ι Οtι)τ,οι-
γ:ι,ψιώι. Ιjί � \υε:ιt/4χνοt έμπειρο-
Ύ ί�)μ?'Ιε� Π'Χ.�εΟέ; ...� r,σ�) Οτc
)π% ? / Ξt ζω·fι έπι 7;1 ; Σε.) ί-1 'ir1 :;� ώς
έΕ. 7..i)'JJ, Jr.ειr:f1 �tζ-x; εί; 7h Π7.
,;;ελ
, ,9-fjι 'Jl ξέ"ι'.ιt σJι-i�,ε) ;,�f -:ω").
,�,; ":(J�7ΙJt: μιχ.9Ος άιοιι,θμός
έπι
,
"7ίfJJ.6Jω'ι Jπ,.,,,.τ..,,'J�ζει έι.. ,,έ�ιJ τ·f}ν
�Sεω��1.·1 0-:-ι τr.,)j � ιιrττr; J Εν μί�ος
� r1 � �εl ή�ιr,� iπ'.ι-;εJ...ει"':'1ι έκ. ιπε
-τ-�ωιJ:•1.-�ω Ι ε�σ').)7(Jι)
1

-r:

aεv

p,;�

-:-·fι"J ΓΤ,ι ; �χσιχι -:·rt ; πε.�ιέ
χε, ,,1ω'J :ι.-χί 7; UΟω:, --θ.εω.f·η-τι
χω: τ,:,(,ι 1;_ιιrτ,,,v- /.Χ·.9-ιιrτα. οι>ν!Χ.
τ·η,ι τ·}1 v Uπ7..�t.tJ ζι,>ν-,ιώ'J bfγ-Χ
-ιιι,μω·ι.
ΎΤ με'"Jψ·rι1 ;ιf 'Χ , j-;·}1 των έπισ τ-ιι
.ό•ιωv � ΙΗ.vει μέ ι. ,ι τ,;ίί σ· f'.ιίοu

ΙΛΙΣΟΣ
"'"'iX ύπ1'4ι:r-;·r�ttζ·r1 Οτι εΙν,.t Ου,J1.τhν νi
��(.>Χ:1.Λεσ,,.υv οι α.σ-r�c.v:ι.'υτ!Υ.t
ε::;α-rμ.ισιν -;oU ϋΟ1.τeις Οιi \)α O·ri!J.tOυ?γ·ή•

,

'

t

-

� 1/ π:-θχ.v,;,Ι τη_ Ψr,ιτ-rι 'Ι
\'1.'1 έ-πί της Σε.λ·ήψη,.
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άτμ.όσφ1.ι

•
-� ϋπχ?ζt:; 'ή μ·'} ϋ'Εν τούτοις
01.το:; έπί τ'η :; -JΘλ·ήνη; Οέ,; ,9,:Χ, εT
"'J1.t Ου...11.�ό,1 ν:Χ. iπ"ΌΟειΊ.-θη 1t?h της
., Π�σ-;ο,λ'η:; τ1οϋ Πt
1 ώτου ί,�ι! :ιtΚ.7.'ίt1

<(-JΞ�οεγιοt»,
rrό όπ�ί'Jν τb Π??σΞΊ,έ:;
ετο:;
,θα,
'1t?7.γμχ'7,:ι1tοι·ί-1.�·r, τ� ζfΟιον μετ' εελ·ήv-r,•1.
·rπισ ηιο:ρης εί, τη-ι
p,

....

Τό Οt1.στΥ1�J.όπλ"Jιιον «�εtbέγιο9)>
·-θ.=1. π�1'jσΞ�,1.:pισ-ι9.Ύj b:ιχΟέω:; εί:; τΎI';
έπι &.νει1.ν τ"η:; �ελ·f1 ,;·η:; Οι� ν� i
"'Π'�:·;:,1.πη
κ1.τ1.ση?φ·η τω•/
συ
v-ι.Ξ
, υωv τ•ου.

·η

Ωϋτω� Οιi των ,.ύτ('j·�iτω'J συ
-σικzυών� τi; όπ?ίχ:;
μετ1.φέt·rι
19:Χ. Πι?�ιb·f! εί :; τήν i,1iλυσt') Ο�ιγμ&.
-rω'Ι --,;ω•ι π•τ,?ω.μ&:τω•ι τη; -ελή
,ι·,,:;.
Ttνi:; έκ τών τεχνικών χ.χt μγΓ
/."1..V!Κίύ'J.
οί δπι�ιί?ι εί?γiσ,9 ..,1 σΧ'J
Ο!� ,'fj'I κ1.ησκευ·η·1 τ?υ «Ρiϊντζε?
7)>, ;π!σπ&σ-θ·,1 σ-:ι'J είς τΟ σί',έΟι,ον
Ρ,
\
,
ι
«� ;: οεγι?,?)), π�-,; επ�τ�y_υνσι •1 τη;
�
�
ι
ι
εχ7σ.;suσsω:; το�.

,θ;

ΔΗι\ΩΣΙΣ
ηΡΟΕΔΡΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ

«'Ο Π:ίπ1., lf1.ϋ).ι:ις ό 6-,, προ
σ·φy_-ή-θ η
vi.1.•1 π;,ό,�οο•ι τη; 'Ε
π,στ·ήμ·,,ς εi:; τ·/'Jν όΟΟ•; π�U 1�νοιξεν
πτησι; του «Ρέϊ•ιτζε? 7» Π?ό; τηv
�ελ·ήν-η•J)). ε1πε ό ?�Οιοστ1.,Sμός τοϋ
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ε; .. τ"l1ν kξη:; Οήλωσιtν:
<ιΕ1':,ι..z·$1. ύ-:τ:.�·ί-ι? 'Χ"')'J: O:i
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'?=ιστιιι�") ι-:εχνι:κ.0•) έπί7$..'JΥ+ιΧ,
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α.ϋτ·η
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»ΙΙ �όχs,τχι πι�! έ•;ό; μs:γiλου
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\
,
'
νιου εt;, την ,συyκεν7?ωσ-�Ί -τωνι α.'Πα;χ:τ·ητων επ:στΤ11:JΥ/'J!κω•ι y-.;ωσ,εων Ot ?ι -:Ο -,χξfΟ,ιο·; τοί> &•;ιS.?ώπο,υ
-π?;ς τ·η•ι Lελήrιη·v».

�ο

·η

-

ojU�

,�.ε

ΚΑΙ Αι\ι\Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
«ΟΡΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΣ»
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μz-:,'XO!')!t:

Μιi ·1ύy_-.1 ';'!"JU ΠΞ?•1.σ-μέΨ;.υ
-w:;ιλfου. ή 10,;χι')γέν,:.ιχ τιοϋ γt1..�?οϋ
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1
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με
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ΜΕΤΕιΝΣΑΡΚΩΣ ΙΣ
'() Χ. Θ. Π 1.ϊ.1.Χι,J•/'J'::ιιντίΨ.i'J, G'ί
i�,9 t � -:�υ γ:i -:i :i-:::.1Y.�1:,.. "/.':!6•1::ι. 7ΠQ -:·' 1 γέrrι·r!'Η :-�ϋ Γ:ιλιλ:ι.ί
','J (18 Φε�?:,,,η�ί-,:; 1ϋGΙι) iνέ�tι
,
,
•,
ι
η
ti eιτι ιι:ι..:χ�.�ιεt tot:x.tτε;i-x.v ι•Jτυπυ)-:'f',; θ!tι>(t'Χ.;
σ:�; ε!; �J�;

;ί:1.��υ;

ΙΛΙΣΟΣ
τη; μετε,;σ:Χ?ΧώC11εω;)) το οτ·ι b Γ:χ
λιλ:χίο.ςιιέγειVΛι-ίγθ,η οτ1ΧΙ'/ ά.πέ-θι-1ησχ1ε'Ι
ό Μιχ:χ:ηλ " γγιελ•ο-; χ:χι ά.πi-θ:χv,ε•ι
0-τ,�ν ιέ γις.γviτιο- ιό εύτωη» ( 8 'Ι 'X
',ll()tn?t•Oυ f(j 12).
'Εν πρώ-rοις, οε•ί ,εΤ·ηι χ-:ι.-θόλ{ιυ
{>.�:χ.ιωμέ•-rο•ι οτι :χύτά τά π.,?ιστ-:ι.
τιχά ελ:-t,ο-:ι.,; z.ώ,?:χν ιιαύ-θ·ημ,,,?ό•ι))
σε λογιχ·η •(]'1)/'/έπει-:ι.,
ό
' '
Γ-α.λιλ:χίο; γε'Ιψr1 -θηχ,ε μ ε ' α ΤΟΊ
-θ<ά.ν,-:ι.1:0 τGϋ Μιz.-:ι.ηλ 'Λγγέλ.r..υ χ:χί
πέθ"J.'Ιιc. π ? i ν ά.πb -τ.. ί;νγέ'ιν·r1 crc
εύτω
τ,ο,ϋ
- •ιο;, ωστ ε 'lrJ. ύπο• στ·η?ι
μετ:χξύ
χ-θη χσ.π0,:1, 1:iλληλ�· υ;ι_ί1.
-rω"Ι. Διεύτ,ηο'Ι, ·η -θεω?:"1. της με
"t'ε'νσ:χ'?χώσεω; οέrι Πε?t έχ,ει
μια
τέτ•ι>ι1.
άλληλ•,υ7.ί:χ,
ά.•ιτι-θέτω;.
"Οπω; ύπvσ-:-η?iζει ό Ζινι:χ,?�γι�ν
τάιιr:ι σ1τb Ει:ιγ,ν τ�· υ ( μ �τχφ?-χσμέ
v,ο χ:χί Έλλ-r1·ι:χ&.):
«Ί\.πόχ?υψc-;
έξέλιξι; τη; άrι-θ?ωπό-:·ητ?;)), ιrχο'
'
1'
'
πο; τη; μετενσ:χ?χωσεω; ει•ι:χι •11.
έπt't'?:ΧΠΎ) σε μ:1-:ι. ψυz.·η '/' άπο,ο'η
ΧtΧλύτ-.::?η χ1χι Ο!Gι:.pώτιε?η μέ τ.. f}νiι.'
,
ι
ι
'
ποχτη,σι •ιε.-:ι.; π,ει,?':χ.; σ-τη yη, χ:χτα.
την διά'?χει-:ι. �χ:iστ-r1 ; ζωη;. Τι'
α.ύτό �ί Χ"J.τώτ.εt1t η κ1θuιrτ�?..,,
ιμέν'Χι ψυχ-χι έν·G1'Χ?Χώνcιν-τ'Χt συχ,;ό
τη:χ, π;-:ι.?ά α.i χι:χλλι,ε.?γημέ'\11.ι χ1.ί
. '
ανωη?:χι.
«Ει; ,·ην Πε?ίπτω,σw τω'/ μ·η ά.
νsιπτυγμένω'Ι χ:χί άπλ1ciiκώ•1 ψυχ.ών
-ά.ν:χ.:;�έ?'s-.α.ι σ-τη α;ελ. 55 wϋ οι
Gλί,ο,ι;-- μί,:χ ζωή έ ,; τψ φυσιχιjΊ
σώ\ιι:,,.�, έπt έξήκοn;τα. ετη .sα ά.
'l:ΧΠ'τtιξ·η
μ.1.:ιχη;
ψ·η ει:; τ:Χ.; Π?ώτ1.
ι ; ·;� Π1.?�μzf•Jω
σι•ι εί; τό Δεd:χχά.ν 5 εω; 50 ετη
x.xt εt; -τ:i; ψυχlΧ; τ'η; Οευτέ ?χ;
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κ�τ·rιγο.?ί1.; Ού εω:; τ�είς α.ιων,χ;.
..lιi τ1'1 ; πλzιι:ι,.;ό:.,,�� τώ"J κ.χλλ�
"?Υ'",μέ'Ιω•ι Ψυ.ι.ών, μί-:ι. ζω·η
GO
έτώ-1 ,,Η ε;ι:ΙJ ά•ι!:ι.γχ·φ π1�:χμ�·1η;
1000 μέί'. ?ι 1200 ε:ω•ι εi; 7? 1.,, '
ο:χχ1ν».
ιιλlύστ1ς»
Μοιψ;ιοι
1,;,

ι,

η

ό Ζιι,11..?1.y:�v�ά.σ� �;;�,77γ ;fζzt ε:�
με:1. τόν ,.9,i,ι�τ,ι:, μετενσΧ?Χ�Uη:1.:
i μ. έσω;, ·fιτ�: <ι�z:i τιν7.; μ"f,•J,:;
1

Π�ιυιθ-εfΙJ� Π'Ξι?i μ�z:χ6�σ-εω; ((7..ύ:�
σ-:ιγμεf)), :Χπb ε.•11.. σώ,μ1.. σΕ. &λλ?.
'
' Οσ•:, γιά -;; έχπλ·,;:�7ικο Π?iγμ-:ι. :ι
'
'
ω?t1crμ.ενων
τ·ή-rωη, ·η με aησf:ι.?κωσις το έξ·η
γεί μ� -;-�η,, μΧ.
, Χ?i Χ1..Τε?. γ:χ.σί1. 7 ώ,;
Ψ�i'.W'I,
9"
<(1 1..θ' ε•Jι'-- i:t.17..':�Ι'ίό·η:vν εί; ·i)
μ.ά; τ,?όΠ'�'Ι- Υ?ά :ρε,:χι σ-;-·η σελ.
17 �·0ιU bt;λιου - iν τι'μ Π?ώ:φ
κυττά.t<μ ζώσ�η; ϋλ·,1 ; έ,ι,;υπ"fηΧ.�"J ό
:Σ,:χίξπη? χ..:χί ιό λlπ$τόι$εν. Άλλ'
\'σως ·η Φύσι;- -ιά. εχη ά.νά.γχ·ην έ
κ1.100;μμυ?fων έτών Π?ό; έ1t11,;ευ·9"i- . , .
'
-;-ησΤ'i τη; ιvυιη:χ.;, ;.χ.1.,7�μμυ?tων ετών, χ-:ι.τα το οι:χ.ση,,μ-:ι., των όΠ'οί
έ;:ι) r:tγ·ή, μέi'.?:;
(fff συ•,1,:.zfζz:1t •η

.

συγκ?ό�--ι;μ1.. :ι.1.! ό �χiξπη? κ::ιl ό
λfΠJzτι:ιg,s•ι ου,ιη-θ-ώο-ι •ιi έξέλ,9..ω.σι'1
εκ. των κόλπων τη; φύσεω; οιά.
'11.

Κ:χί, έ•ι

:Ί} �:Χ.; μzγχλ,�:pυf1; Τ1ύ1-1χ;... !{1.-·
λοi�μ.εν τ<;υτο, έ!;έλιξ:ν>�:
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., .. : ,:i..,,·,1.-: -:i z ,-,1:. "Ε :ι_ �: :;ι:Jr;
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:J z:'Χ Oπi"J.: �::;·r.
ι;:::!::J.0!':i:,
χ / π.

ΠΡΟΣΙ<ΟΠΙΣΜΟΣ
-,.,ωτ:: J : J"f·. 'Ί. ::ι:,,);
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111.ύί
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�:J
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Δf..ν πρόι<ειται
-τrερι θεατρικης
'Παραστάσεως, άλλά ...των ψαλμων
τοϋ Δαu·ιδ μr σuνσ5είαν κιθάρας
μ�λω3i1. : :.:.:; :l, 'J.:: : : : � ι ·/ :ο:�'
λ:χύσ�υι �ί.�z:ί.1::1 -=� -9-i:ι:η
τ:•::ιυ
Π: :1:'y'Ξ.�Ξ:.

�υ;

1

ΚΑΙ ΕΙ Σ ΙΤΑλΙΑΝ
'Λλλ:ι χ:ιί �ί; -;·ην 'Ι-:1.λ:1.•1 ε
·ιrημεrι:ι.-θ-η -�ί; :ίλλ�-1
τ�μέ:ι
τι>λμ:Jr?:l χ:ιι•ιοτG!J-ί:ι. Ου-τω, ό ν:ι-

<<θρίc,;Jοος τής σ•<οuοι&.ς Μασο
νία και ό προ::ικοπισμόc Τό εΤπε
άπc-, 5:u6ωvα εvας άρχιμανδρίτης.
Τό έπαvέλαδε εvα άπό τά χριστια
ν: <ά
λεγόμενα έντυπα: «Παραyω
yι,κόv Φι.,τώοιοv τοίι Μα::ιοvισμοίι ό
πρσ:,,κοπισ•μός,, εΤvαι ό τίτ,λος τής
•κστσ:yyελίας. Άvαφέpοvται όνόμα
τα προσ,-<όπωv μα::ιόvωv.
Πόλεμος
λοιπόν καί έvαvτίοv
τ οίι προ::ικο
πισμοίι; Μήπως πρόκειται vά σύροι.,v πάλι άπό τά οοοα τον άτυχη
Μακαριώτατο,
γιά ν' άνCΧ'Χαλέση
προηγούμενες
εύχές η v' άρvηθη
καινοίφyιες εvχές του στους προ
σ•-<όποuς;».
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Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

·n

Π ir.:-1.: JI xϋi.J; έ·ιiι.,-ι•ι; :τ,·1
Χ7.�7� '7ώ•ι "ΙΖ.Χ.�ώ'i. -;ι ;,..-;fx μ3zι;,t
Ύ!;
ι:si,:J.!':ι'X. 'Υ;:·1·1 i;:·r1γ•1>;,z�μi•ιτ1
�:): Kx·S.-:,J:χ'j°.);.
�:; ϊξΤ,; vί
Ρω:J.χ:,:,χz·�,λ!Χ� έχϊί'ι'j:. r.ι:.� ε.,
.
,
r
ϊ.:•.; ):J.�:>'ι ,:,;:ω; ,:, ·;z χ:.�; 7,;,:,; χ:ιτ
-;Ξ·1 ..�.;_ ·.J-Ξιι.>-:.�:>·ι-:χ: 2-ΙJ.χ:.-:-ω/.J! χ1.�
.;, 'F.n'ί.η�ίχ ;έ'Ι
:i-�·1τ,:1ι σ
ι:ι·J--:��= -:Ύ".-, μ::-:-iί,γ;ψ: -:ώ·ι ·.\ χ :.i·ι
'7ω·ι :\Ι·Jr.τ,:ίωι Έ·ι 7-,�:J:;.
,;,:
έΨ:ji.ε: 7:'';,,� ;&-S.·t,Y..1."I
ΙJ"'fι:,J,1.;'iJ'J'I
,
'
,:,-� 7:'':.Ξϊ:!: ΊΧ ;::.-'J:t��:x: ·,, κ:ιυσ:;
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ΚΑ.ΛΝl,ΑΤΑ. ( Τοίι άνταπσ.<ριτοϋ
μας) - Τά συνεχή όοάματα της
'Ηλέκτρας Μπλάνα, έτών 30, κα
τοίκου τοίι χωρίου Διόδια Μεcrοηνί
ας καi ή έπιμονή της δτι είς την
τοποθεσίαν
«'Αyιάννηr..>
ίιπάρχει
«θαμμένη; είκών της Μεγαλόχαρης,
i\ρχισαν άπό προχθές να άπασχο
λοίιν ζωηρώς τούς όμοχωpίοuς της,
παp' όλον δτι έν άοχ� οίιτοι δεν
διδον ση·μασίαν είς αύτά Ή Μπλά
να, πάντως έπέμενεν δτι κατ· δναp
τής ένεψανίζετο χαθημεοινώς ή Πα
ναγία καi συνεχώς την προέτρεπε
vά άvασ'κάψη είς ενα σr,ιμείοv της
ώς άvω πεοιοχης, δποu θα άνεύρι
σκεv ει'<ονα Της, πpοκειμέvοu vcx
έκτίζετο ίιπό τώv κατοίκων έJ<"<,λη
σία Της.
Ο ίεpεύς άv0-α6ε ποωτο6ουλί
αv δια τήv άvασικαψήν. Πpός τοϋτο,
σuvε'<p6τησε
σuvεpyεiov,
άποτε
λούμεvοv έκ χωpικώv καi
έπικε
ψαλης την δραματί:τrριαν Μπλάνα
i\ρχισε τό σι<άψιμο είς εvα σημεϊοv
της πεpισχης «Άyιάvvης�. πού ύπέ
δειξεν αίίτη.
Μέ δι.ισπιστίαι οΊ xc.;:,ιxoi προ
χωροίισαv τήv άvασ•ι<αψήν, δταν εlς
6ό�ος μόλις ένός μέτpοu οί άξίνες
-των προσέκρου:rαJ είς πεpίερ-γα άν
τι,κεiμενc;.:. Συνεχίσαvτες πpοσεκτι
κC:>Τερον τό σ�κά ι,ι,μο, οί χωρικοί,
κατάπλrr<τοι άνείιpον τ ά έpεrπια
άρχαίοu κτίσματος, θpαύ.:rματα μι
κp�ι καί μεγάλων άyyείωv pω,ιαϊ1<ης έποχης ώς καi τοία χάλκινα
νομίσματα τού 4ou π.Χ αίώνος.
Tc: έι λ6yω νο"..Ιίσμστα φέρουν
είς τή, μίαν 6 •,ιν παοά:1τα:1ιν τοίι
'1 Θω;Jάτοu Διός, κοατο::..rτο� κεραu
νc ι έvώ είc τήν έτέοαJ τή, ι<ε�λην
-τού Βα:,-ιλέι:.:ς τί.,-ν ά:,χαί:.:ν Με-σση
νίων Άριστομένοuς.
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Τα Γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ, Δρα
-γατσανίοu 6 (Πλατ Κλαυθμώνος)
-εΓναι συνήθως άνοικτα κάθε πρωι
'9-2 και Δευτέρα - Τεταρτη - Πα
ρασκευή 6,30 - .8 μ μ Οι φίλοι
τοi.ί I Λ I ΣΟΥ να περνουν άπο τα
Τραφεiα για -κάθε -π,ληροΦορία
- Ό Ταχuδρο,μι,κος τομεύς του
Ί Λ I ΣΟΥ εΤναι 122 Να μη το ξε
Άχνουν οσοι μας γράΦοuν Δραγα
·τσανίοu 6, Άθηναι-122
-- "Ο.σοι σuνδρομηταί μας 6λέ
οu� την διεύθuνσί ν των λανθασμέ
-νην η άνεπαpκη, να μας είδ :ιποιουν
ωρiς άνα6ολ11, ωστε να λαμ6άνοuν
,άσΦαλώς τα -έκδιδόμενα τεύ,χη
- Πολλοί σuνδρc,μηταί άλλάζοuν
· �ιι.u6uνσι1ν χωρις να μας γνωρίσουν
·την νέαν διεύθuνσί ν των και το τα
·.χuδρο,μείον μαι:: επι στρέ<!>ει τα τεύ
·χη, με την ενδειξι · «'Έφυγε είς α
-yνωστον διεύθuνσιν».
- Προηγούμενα τεύχη καί τόμοι
-του ΙΛΙΣΟΥ άπο του 1956, πω·.λουνται στα Γραφεία μας και άπο
στέλλονται είς τους αίτουντας
- 'Όποι,οι: επιθυμεϊ ν:χ άγορά
,ση 6ι6λία άπb τα άναΦερόμενα είς
--τον τι,μοκατάλογον πωλοL•μένων 6ι
'6λίων πρέπει να έ�μ6άση δια ταχu
�δρομι,κης έπιταγης «Κωστην Μελισ
,σαρόποuλον, Δραγατσανίου 6, Ά
'θήνας-122» το άκρι6εr άντίτιμον
·τών 6ι6λίων ποίι επιθυμεί, άναγρά
·φων όπισ·θεν του άποκό.μματος
της
,
�.επιταγής τour τίτλουc:: των 6ι6λί
•ων Θο. τα λά6η άμέσως. "Ανευ άc() /?'�·'J"'Jγ
ι ':J�-. -=.1-:ι; ι.. 'Ιω ..:\ψΨχ;
,i�Ί.'�-λ:χσ.! σy ;:-:ι.:ί ·
<ς α ύποθέσοιιμε δτι ·ιi Παναγία
i.ε<ανε λάθος, Θα ήταν άσέοεια Μ&.λ:
·)ΙΟν λοιπ όν ιi χωpιά-τισσα θα τα
μπέρδεψε, καi θα πηοε την Ήρα
·για Παναγία
Ή πιθανώ,εpη ομω_ς
εξήγηση εΤναι πώς δεν ε1'δε καν,ε
να άπολ ύτως δραμα, άλλα τiθελε α
'!Τλώς να ,κάνη την θεοΦώ;τισ,η κι'
• Π'ΟΟΞ1 ξτ-eνα --uη ):tΕΪο -σ-τ-,,v�η .Σ -�:11ν
�-Ελλό:Sα δπο1.1 κι' αν σ<α ι;�ς κατι
αντq θα βρijς»

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

'Ποστολης του άντιτίμου δέν άπο
στέλλονται 6ι6λία, διότι δεν ε ναι
δυνατόν να τηρ
, ουνται λογαριασμοί.
- Ό I Λ I ΣΟΣ δεν εΤναι εϋ.κο
λον νά άποστέλλη
αλλα 6ι6λια,
έκ-τός έκείνων τα
όποια άναγρά
'φει ώς πωλούμενα είς τα Γραφεία
του
- Κάθε εμ6ασμα πρέπει να γί
νεται μέ ταχιιδρομι.κην
έπι,αγήν,
,έπ' όνοματι Κωστη Μελισσαροπού
λοu, Δραγατσανίου 6, Άθηναι 122
Άποστολέι: με τραπεζιτι,κες
έπι,αγες η έντολές μας δυσκολεύ
ουν 'Όπισθεν του άποκόμματοι;
της έπιταyηι: να αναγράΦεται λ?
κωνικως ό λόγος της άποστοληι;
των χρημάτων

Σε φωτεινότερους κόσμους

Καi άλλοι καλοι και άyαπητοι
φίλοι του ΙΛΙ ΣΟΥ
εγκατέλειψαν
τό yήινον ο•κήνι.:ιμά τους.
Έλεuθ Κνιθακης
Ρένος Βαμβακούσης
Βασ Τσινούκας
Βασ Ποuρίκας
Βασ Ρηγ
, όποuλος
Ε' χόμεθα παρηγορια στους συγ
γενείς τους

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Τε r< ΤΟ ν ι •< C υ
1 δ
, p ύ ,μ α Τ O ς:
«Ή Έ1<1κλησια της Έλλα1δος και
ό ΤΕJΚ,ονισμός», 1964
"Ε Ν -Π λ α , η «Τό έοωΤΙ Ικό στοι
χείο στό Μυσηκισμο�, Δοκίιμιο,
ΆΒnνα 1964
C. \\;_' S a η (1 e r ς (,μετ Α. Χ ) :
· «Ή έσωτερι·κή φωνή>>, ΆΑθήvα 19�4
Ι
Ca rI e 1
(μετ Διον. Ζαμανοu)
<<Ή προσευχή
Τ ά ·κ η Δ όξα Ήλειαr<ή Γρα1μμα
τολ0Ύιa, Πύργος 1963
Κ u π ρ ο υ Χ ρ u •σ ά ν Θ η «Παyκυ
σπανο
πριον <ες , «Δ ο
ι,
»
'1
ί
ύ
κ
· οι» «Δεκατρία άντιποιητι•κ α θε
ματ��' ('Ποιήματα) Κύπρος__ 196 3
,
Πάν ου Τσί ν α· <<Οι τρεις με
,
(ποιημιαρες», «Ήλιο6CΙ'Ισί.λε·μα.J

:'vρ!

τα)

'Α!θηναι 1964

ι< ω στη Κο κ ό ρ ο 6 ι τ ς:
τι άλλο

εοχιετα•:::-

Άθή,να 1964

«Κά-

(-ποιήματα).
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 'Ιλ/ΣΟΣ.,
Έτησια σuνδρομη
Δρχ
Δια το Έξωτερικον
»
Τιμη τόμων παρελθ έτων »
Τιμη μεμονωμενοu τεuχοuς »

50
60
50
1Ο

Τομοι ετοuς 1962
ξηντλήθησαν 'Επίσης δεν ίrπάρχοuν μεμο
νωμενα τεuχη Νο 1, 3, 4, 5, 11,
12, 13, 16, 23, 25, 29
Ύπαρχοuν τ0,μοι χαρτοδετοι των
ύπολοίπων ετων 1956 -- 1963 και
μεμονuμένα τεuχη Νο 2, 6, 7, 8,
9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
33.
Δια πάσαν παραyγελιαν
άπο
στείλατε το άντίτιμον δια ταχu
δρομικης �:πιταγης έπ' όνόματι του
ΔιευSuντού του Ιλl ΣΟΥ κ Κωστη
Μελισσαροπούλοu,
Δραγατσανιοu
6, Άθηνας 122, άναyράψοντες εύ
κρινως ro ονοματεπώνυμον �και δι
εύθuνσιν του ά-ιτοστολεως και στο
πίσω μέροc του ά-ιτοκό.μματος της
έπ-ιταγης το περιεχόμενον της πα
ραγγελιας, ή δποία θcχ σάς ταχu-

��
ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΗΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΠΟΚΡΥΦΙΙΜΟΙ
ΚΑΙ

ΜΥΙΤΙΚΙιΜΟΣ
Β' "Εκδοσις
άνaθεωρημένη και
συμπληρωμένη
ΔΡΑΧ. 25 - ΔΕΜΕΝΟ 35
�...,., �

δρομηθη άμέσωι;: εlι: την διεί-&uν
σιν που θα δώσετε του ά-ιτοστολέ
ως της έπιταγης.
Ό Ιλl ΣΟΣ δεν είναι οίκονομικi}
έπι ειρησις
"Ο,τι είσπράττει το
διαθετει δια την δελτίωσιν του Ε ναι, λοιπον, κερδος δλων των σuν
δρομητων να αύξανοuν oi σuνδρο-
μηταί � Ας ψροντιση καθε σuνδρο
μητης δια την έγγοαψην και άλλων
σuνδρcψητων εic τον Ιλl ΣΟΝ Και
να αποστειλη καθε σuνδρομηιτης

η

να εμl>αση δια ταχuδρομικης έπι-
τσγης την σuνδρομην του δια το,
1964 Μη μάς υποχρεώνετε να εlσ
πράττωιμεν τcχς σuνδρομας δι' εiσ
πρακτορος, ζημιούμενοι 20-30 %
άπο ταc είσπραξεις, με το όποiο
ποσοστόν, θα ήδuναμεθα να κδι
δωμεν αλλο ενα τευχος κατ' ετος
Μη μάς ίrποχρεώνετε να αλληλο-
γραψωμεν μετα των έπαρχιων δια·
την εισπραξιν των σuνδρομων, δα
πανωντες χρονον και χρημα 'Απο
στείλατε ανεu καθυστερήσεως
την
σuνδρσμην σαc,
έπιταγης
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Qια ταχuδρομικης
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λLOOUS HUXLEY'

ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΩΛ ΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ (Δραyατσαvιοv 6J
Δρχ.
Το Κλειδι της � εοσοφίας
:10.ι))
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
20
Annie Be ant
Μελέτη επι της Συνειδήσεως
50.,:
»
Προς την Μύησιν
.:!Ο
Μετενσάρκωση
ΙΟ
Κάρμα
10
C. Leadbeater
Οί ιδάσκαλοι καt f1 • τραπο:;
δεμ. 90
Η Κεκρυμμένη ζωη εν τφ Τεκτονισμφ » 90
Σ' �κι,ίνου:: που πενi1ουν
ιυ
Besant-Leadbea ter
Ό ' στρικος Κόσμος
10
Ed. Arnold
Το Φως της Άσίας
3
J. Van der Leeuw
"εοi εν εξορί c_ι
IιΙ
.,:
111
Φως στην • \.τραπο
* �
J· Kri hnamurti
Στα πόδια του ιδασκάλου
ιΟ
Το Βασίλειον τ11ς Εύδαιμονίας
:ω
Η Πη γη της Σοφίας
20
»
« ελτίονΆσ τέρο::» Τόμ. 1931-1933 f'καστ. :)0
ι � Ομιλίαι εις Όχάι 19;1.ι.
:30
10 °Ομιλίαι εις Ό ,<άι 19�4
2.-1
ιι
»
.... τοχασμοι πάνω στη ζωή μας
60
Έλευ&ερία, ή άρχ11 και το τέλο;
Το σημειωματάριο ενος Μύστου
50
Ίωάν. Βασιλης
Τα 'Ελευσίνια Μυστ ήρια
50
Γεωρ γ. Μαλτέζος
δεμ. 5( ι ·
Κ. Μελισσαρόπουλος Μητις (Το βιβλίον της σοφίας}
':!5 ..«
' ποκρυφισμί,:: και lυστικισμος
»
·ο Ίησους
�:>
Προσωκρατικοί 'Έλληνες Φιλόσοφοι
20
ης
Κομ
ιδε
ατρο
lfi
ν
τ
έ
·ο 11 (Θ
<'ί> }
10
«· γνώστφ Θεφ»
Περικ .:οuςΈπιτάq:ιος- ιακήρυξη O.Η.Ε. 10
Η. Ρ. Blavat ky
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«Ι ΙΣΟΣ« Τομοι 1956-1963, εκαστος χαρτόδ.
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Τά σημειοvμεvα δι' άστερίσκωv, πc..:λοvμεvα δεμένα, έπιβαρvνονται με
δρ. 10 "Ο-ταν πρόκειται δι' άποστολάs εls τό έξωτeρικόv, τά άπό δρχ. 50.
καl άνω έπιβαρvvοvται μέ δραχ 10.
'Αποστείλατε τό άvτίτιμοv, διά ταχvδρομικης έπιταyηs, ε\ς τήv διεv
θvvσιv : Κ Μελ&σσαρόποvλον, Δραγατσανίου 6, Ά-θ-ήνας ( 122), άvαyρά
φοvτες όπισθεν τοv άποκόμματοs τfis έπιταyης τοvς τίτλοvs των βιβλίων
ποv θέλετε. Θά τά λάβετε εls τήv διεvθvvσιν τοv άποστολέως τηs έπι, αyης.

