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ΧΕΙΜΑΡΑΣ

Αιωνιότης
Μέσα στους -κόλπους τοϋ άπολύτου· άνυπαρξίας σιγη
κι εμενεν ή αιω-vιότης οι•θισμίνη σε 'U'lVO f)είο
Μα ξάcrνΟ'\J στο α.rοειρο �εσπα γέννας f)είχή κοαυv1Ί
κι ό κύκλος έχωρίστηκε τοίi :\Ιηδενος στα δύο
Τότε άπ' τα χάη ξFπρόοαλε τοϋ χρόνου τJ f)ηρίο
'ξερνιί>ντας μέ.σα στο κενό τ' ά.στέρια και 111 γη
Και Υ.άτω άπο το νϋχι του χαράχτηκF σημείο
στο απόλυτο - {1 άν{}ρώ:τινη συνείδηση πληγ11 Πάλι οσα εγέννησε το τ•:.ρας {}α ·,ωταοροχθίσει
στο ά6υσσαλέο το στόμα του το παν {}' άφανιστεί
Τοϋ «εγώ>> μας ή φαρμακερ11 πληγή τότε Μ ·ι<λείσFL
Κι οταν σε ϋπνο μω<άριο {}έ νά ξανα6υθιστεϊ
- εξω άπο χρόνο κι εκταση ·ι..α'ι σχη,μα - η αιωνιότης
ισως κ,α'ι μας να όνι::ιρευτεί στο ά{}άvατο ονειρό της.
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Των έπτα Σοφων ρητα
K/.e,OOOl1/0: ίJ .\ίνδιο: ι)c'/Ε,\' · Ε[, το Ωωιια ι'iσ,ιΗ
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Φί}ου: μ11 τα;ί ιτι7.> 0(1::; δ
11η<1!] ιι11 ηιιί r'ιίοδοιιιιαζ1:,
�οι.ων ύ Σαλαι.ιίνιο::
Χίλω, υ .\απδαιιιό, ιο::; ελε.Υεν. Έ:τι τά δε.ΪίΗ1 των (j: ιλων
ϋραδcω; ίΟ(!Ε. ί•ου. Ε ίL δi τά; ατι1 ια; ταziως.
Έρωτη-θεί; lI ιτται.J; ό �Ιυτιληναίο::; τί <'l9ωτον: τi) ίαρον
είΊ τ:οιείν. ιq η.
Έρωτηθ
- -εις Θαλης i\Ι ιλ,1σιος, τί; ε.{δαίμων, �,rη · Ό τα μίν
σίδιια ί γι11;. ηΊν δf ψυ;,:ην ευ-ταί.δευτο;.
Βία::; ό Πριηνεί iρωτηθιί; τί '.'ΛυΧί• ανθρύηοις Έλ.πίς, ιcrη.
Περίανδρο; ό Κορίν-θιο: Ελε /Ε: �11:λ�τα το τιαν.
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Τ ρείς Θεοσοφικες άλήθειες
'Ί'-τάρ;,:ουν τριίς α/,ΊJfi-ω;, ;ωυ Είναι α-τόλυης ·ια\ δ?ν JlίΟ
νu ;ιαθοϋν, αν και τ- αραιμ{νουν σιωπηλε:ς.
1. Η ψυχη τοϋ <ί.ν-θρι:ηου εΙναι αθάνατη κ<1ί το uiλλον 1ης
ι-yΗ ανοδο ι.αί λαuπρότητα δίχως ορια.
2. Ί-Ι ζωο-τοιος αρχη χατοιι.ιϊ i.ντi,::; ήμ<J)V ι.αί lκτος ίιμών,
1:ίναι α-θάνατη ·ι.uι αιωνίως υγα!tοιργός, δεν αιο�'1ε.ται, O'Utf βλέ
ίιται, ουτε οσφραίνιται, αλλά την αντιλ αμ βάνεται u.<Ίνον (J ϊίνθ ρ ω
πο; ίΧιίνος, ό όποϊος ε;τι&υμιί νά ϊχη r}ντίληψιν.
3 'Έι.αστο: uν{}ρωπο: είναι α-τόλυτο; νομο{)ί της του ίαι
τοϋ του, /Ο(.>η�1ηη1::; ΜΕ.η::; η ιμtΑαγzοι.ία; στον εuυτόν του, θc.σπι
στη; της ζωη:; του, της αντα,μοιβη:; του, τη:; τιuωΓJίας του .
.\.ί ύΙ ή-θ-ως αίrrίς, uί ό;τοίες ιίνuι ι1ε.γάλε.; οσο ·ι.αι iΊ ίδια ή
�ω1Ί. είναι τόσ()ν ύϊλές οσον ό ά:τλuύσrερος νοίi; τοϊ, ύν8ρι6ποι•
(-)ρ{ψαη, Uf. αυτις τους =tεLνQ)VTE.ζ.
ροϋν

1

-
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ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ
Ύπό

Νά μιά εί1S,ηιση απ' τό Λο"δίνο,
που μuς ά.φήrνει πάλι κατάιπληκ.τοιυς
τm,τη τήν q,ο,ρά, �μως... ιέπί καλού,
οχι έπί κ.α-κοιί• 1 Δείχνει το πνευιμα της
άlλη{}ινης ημοrι<ρ.ατίας, της γνήσιας
-κι' ιίΙ.ό&ευτης, πού οί. Έ γγ λέlζοι δια-�.ψJοιϋν σάν κάρη όφ{)αλιμού, οταν ΠQό
-κειται, φuσιχά, μόνο γιά τον εαυτό
mυς. Το τί είδους δημοκ.ράτες ε[ναι
οί Έγγλiζοι οταν πρό-κειται γιά αλ
λοιυς λαοί•;, αvτο εΙvαι μιά αλ!λη ί.
σ-rαρία, σνγκλονιχrtιχή ιμέν, άλλιά οχ;ι
τοv π.α.ρόνrτος

Το σm,εϋμ α της rά.λη{}ιvijς Δημ οχ.ρ,α
τίας ποιiι iπικ{)αιτ,εί στην 'ΑΎ"'f'λία, έ
πιτ{)έπει ν' αrι<Ο'ύωνται έλείt&Ε{)α καί
ανε•uπαδLστ>α ολες Ot ίδέες, ολες ot
Lδwλιογίιε;, σλε; ο.ί. -yι1<ίψες κ.αί άπό
ψει;, χωρί; ε>χvευ.ρι,σμ,ούς, χωρίς φα
νατιισ,μοος, μίση, πά,{}η καί ιμισαλΝΟ-
δοξίες. Τ11ν έλευ&ερία -ιιαί την άιν<>�
χη α.uτήν μπορ,εί, ώς γνω1στόν, νά τήν
δη -καv,είς σε ,χοιvτρες γραιμ,μες στο
Χάϋδ Πά.ρκ, οπου εtναι έλεύlt0ρος ό
πiiς ν' dπειλήση -,με λόγια, νά έξη
γmψε{},CΙr--- άκόuα -κι' οτι Ιtά χάψη τά
αινάnιτσρα τΟ'ίι λΙπάκιγχι11μ, χωρίς ,,ά
έι11�χλry!},ϊ α'Π;ο 11;αινιένα. 2,'\J'\,\�{),ηn�o�,
και π�,οf,,ευτιwι, 'ι<.ομ μουνιστες -κ,αι α-

ΗΜ. ΨΑΘΑ

κροι δεξιuί, σοσι,αλιn,τές καί ιίιναρ,(ιιοί,
f!'(ΥΤJσ-ι<όλη,ττοι ,ωί <'ί{}εοι, χαι{Jοιλι,ωί,
ύρθ1ά)Ο1ξοι, ιίγγλι,ιc1,1 ο,ί χ,αί :τΙριατεσ,τάν
τε;, ολοι χηρύnσ >υν χαί ολοι ί;,ι {)έ,τουν
τίς �ι,έψει; �αί τά έ�ιχ�ιρή,μαtτ1 του:;,
,
χωρις κ.αυγαιδιες ι.αι ε,τεισόlδια. Γό πο
λύ - ,τολύ ή άποδοκιμασία των άντι
Ιtέτων να f ,ι,δηι}.ωιί)ή με λίγο χιο-ί•ιiΟ{)
Τίποτ' ϋ.λλο.
Έ:τισηuότερα, u)στόσο, ή �δια αιύ
τη έλευ()-ερία τού -ινcύματος έιδηλώ
νι ται στο M'TL - �fπί -Σί, οττου τόσο
σοφά καί ά�,ρι60iδί.ιαια 1:χονν ·ι.ατα
μερ11σ&η τά χρm•ικά δικαιώuατα εΥ
ΠQU-ιών τύJν διαφόρων κομιuάτωΙ,, ίΛ
στε και()-έγαι vά f;-::η τόσα λε.πτά στην
bιά&εσή του, ίiσα άντιστοιχοϋν στην
bί,1•αμή του, μiο αΙ.λα λόγια στο rολη
{)ος τών ο-ιαδιυl' TOl' Ώρ�σμt:να λε
ηά, �!=_αq:να, rχει ή ,ιι;6έρΥη-:Jη, '/ά
τι λιγώτερα -ελάχιστα- ή άντι-ιολί
τευση ι<αί -ιοΛί• λίγα οί ,ιο,μuουνιστί;,
ιίι1•άιλο,γα ιι' αυτοί με τον άρι{}μο των
ύταδών τους.
'Έτσι δουλεύει το -τνιϋμα της σω
στη; ημοι<ρα-ιία; στο .\Ιπί - λfτL Σί, πού άτο11ελεί η']ν έπισημ.ότερη
φωνή της χιόρα;: Έφ' οσον ύπάρ
χοvν ώρ�σμένοι α1•1tρ(Ι),τοι στην 'λ γ-
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γΙ.ια ιιε ή; α.Αq:α η οijτα ίδέε;, εχον•ν
;,.ά&ε Ιδιzαίω,μ.α νά τι; έκ&έσ(ΥUν κι' δ
:ωιο; -&έλει τ�tς αrι.ούει, ίίτοιο; Ιδέν {}έ
} ει δεν τί: ά,aοί•ει η τί; σu";ητεί η τ:;
dνη--ι..ρ.οί,ει.
2\fε τσ :τνεί•μα αύτη δουλεί•ΟΙ1 τu:
ύ ι:,αδιοq:ωηz,ό; στα&μυ; τού Λονδι
ΥΟΊ-' - διαοάζω στί; q: η,ιι,ερίδε; ιlτ,>ιrάσισε νά :τεριί.ά6η στίι τα·ι.τιιfί
{}ρησιευηι.ά -ιυηγράμιιc�τι.ί τuι' ιι·ι.ό
άθ�οι•:
uα ωι τοi•; Βι:,εταηυί•:
ιαι νά τυi-'; :ω.Qαι.ι•JQJlση τί, ά,·αίο
γοί1ν ιιε )ί)ιu τη:: ι�'ψα:: �·ιά τi:: lι-ι11ιι-τi; 1ου:: 1 .\ί1τό, (fι1 σιι.ά, εί,αι τ(,
αι.ρον ιίωτον τij: ι.1 ει•{)ι,ρία: ,ιαι τη:
_\�ιιυι,ιuτία;, -ιοί· γιά uα; τού; 'Έλ
Ϊ ψ•ε: ι[ναι fηεί.ι�,: ιlι.ατα., όητο. ] Ίά
ί{)'i•,; Έ γγ}ί�ου::, ϋ μ ω::, εfγαι Λuιτα
'"Ιlτύ. γιατί έιιίνοι iχο1·ν 'ξ,ε.ι.ωρί
rπι ιαι ι'ι μ> σα στί, u-ι•ω.ό του; ηΊν
δηλαδ1Ί
ίδυ,ιυ;•ιu ιi-ι' 11Ίν -ιρι.ί�η,
τ1'1ν ιί,·\τωα lrrιιι_ιι,γη: τϊι: Lδwιο
για:.
'-1:τι·vιί ύ α:}ι,υ; ι.Ξ.u�να νά λiη .
,
,
- .1ιν υ-ιαρμι Θευ;1
'() ι�·ύ,ωαιιιο; Έγγλiζο; 11-ίι τού
ιηuντ1\ση:
- -' Ωι, ράιτ. uί ι ,·
τιστεύη; CΥτόν
1-)ιc6, 1.ογαριασμ
, i,; διzός ΟΊΥU.
'.\;τ' η])\' στι,γμη, ίίμως πού {}' α
-ιο-ιε19uίlη <': αίίιο; νά &σ;βήση �μ
,
'
'Ί:(!αι.τu σι 6αρο: ;,,α:τοιας εκ.κλη,σιας,
τi,ν -ιιοιοοι τα αu.έσως ή Άσηwφία
·ια1 τι, μ ταγt αψ:J\, ι ίj-ιου δεί, �ηλ<;,_
,ο,τα;:
- .\ίγε ίί,τι {)έ).ει; ιlλλά .. μήιν
η,ι.ίττη:' 'Ο 01-,ό;, το-ί· ίγύ, mmεύω
:,rι {,-ιrlοzει, u,ού Ι'δωσ, rlρι.ετ(J μυα
(};τ ι�εί�ω ;ι:: ι��c; ({();'
ι ί, (�)nτ,.,
_
'
ιινοηrο; '>lη, ·ιανη:, οιιως, ζη,μια,
γιατί. αί•τίι εfναι ιίί.ί.η ί.στορίια.
.\ί•ri, i'.σι.ύιι ,ω στην :αιλιτιΧή zι'
χάρ.ις <rτήν
ι'ιι r,ϊ,,;, στt,ν '.\γγ) ία
,Ιιιι•11rΗrτη ιlντί) ηψη τίίη• δικ.αιωφi
των ϊοi, t χ ιι ό (lγf:t()ωπο; 1
έκ.φρά
:η iι.,ΜJεια τί: σι{ψrι; ,α: τά �ια
">1\ιιατιi τι,ι• '.\,' ηΊν .:1.ευρά αύτή,
ι υι-ιόν, -ιuιι'ι εΙναι ή zατάστ>ωση σ'
ί-ιιϋ; ί,δϋ,; Δί.ν f:tά ήταν ;,,α{}ό,
, λου ύ
-ιιρβοι τι νά π,7, ίjτ ι 6ρισκόιμCΙΙστ>ε σt.
zατάσταοη - για νά
-ιρωτ,ίγονη
μφ• -ιιϊ, αγρία - αφού φλεγόμ,ε{}α,
σι·νι.χ,7,; ιLτό τίτο�α. π:ά{)η Lδεολοιγιι-
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κα καί τόση μισιιλλαδο'ξ,ί.α, ι'&01τε ά
δίστακτα χαί Ι ίαν φυσι·�ά ν' ά:πο,χ.α
λοίiμε ο1 μ.ιισοt 'Έλλψrες τοi•: ι'ίλλσ,ι,ς
ιιιιτοi•: ανόητΌι>;, 'Τ,{)Οδότf:, αχι\ε.ί,σ.uς
/αi τανά.:ι1αλ1ν.
τού �αλλοιυ
- Κί·c>ιt, τοί• λί.ς
σι•ιι τατσιιίπη ,σου, έγι'ο πι,στεί'ΙιJ τού
τυ γιU. σωστΟ YJαt σοϋ ιLvιιδιά�ω tNO.
:"' τα π1y'ι()1�•ιαι,ί μn11 Πρύ,ο,εξε
ια Uν ,ιμί�η .. δrι i' ι. ω (ίδιι.ι) 1 άπάrν
τη1t UOl'
Και \"(l 1Ί uτα11τφη'
- ΕΙσαι παλιάν-&ρωπο:'
'Ο:τ:ύιτε α.roCC\1τii,: -ιι' ειrί, ·
zαί γάι\Ίαι(!uς
- Π αλιάν-ι'tραι,το:
είσαι έσύ καί ολο σου Τ'υ σόι!
'();ιότrε αreαντiί κ�· ε-ι.είνος:
- ΓαΊοούρι χσιί μουλάρι ε{ο,αι έ
ιαί ολο oou το �σι'
Κι' ύπόπ η άο:τ&:,ε 1Η στα χίρια
η ιι ισείσDε 1'JrηαΩίμω? ;riι :τι σ11ιιίv,
,
_
,
τc ιναγω,•ιω; -· ,,αι αμοι6αιιω; -ιύτε uά crτάση 1'1 ιι''>γη ι'γη ·ττ1;•1uη
χρ, μ α·ιψίνο
, ά Ι�1ϊτε τι'ιν rl\'τίπωλυ
στ11 ν -ιλαη ία τοί, 2:ι•ντάγιιατ,,ς!
Θϊι •uoiί πητε, ίjτι γιά τύση Μση
<r r,νατι ψοϊ, χQιcιάζ;τιιι ,α: 11\tίστΌι
ι.η δύ-ση ήλι,D,ότηιτος, ϊΊJJ.α Μν 1:.Ivαt
δά τόσο σπάvω το φαινό,uινο τ,7,ν ή
ί ιηίωv τού φανατισμοί�, -ποίι β '.)άt,υι,,1
ι.αί ·ι.οrχλά�ο,ι;ν Χαί γuυ()λι:,�·υι•νι τιΊ.
μάτια στην 'Ελλι.ίJδα,, t-ιrιb1Ί ,', ι1,,τί
τω ο; ί'χιcι διαψορετικί; ίιδtιtς ιl,' αύ-
τ οί1:, σκέττεrαι κ.αί Χ()ί,,, ι �ιαφο,οετι
•ιr'ι η τρr,τ�μίί ι'lλλα τρύΩω,α <l:τ' ο,τι
uί•τi,ς γιά rήν bιαιιιlριση τ,ϊ,ν ίιιrυυi
�-ων τοίι δηι,wσ{ου.
"Αν, ομως, αυτές εfναι ο'ί lξ�ψέ
σει.ς --<ttώιν φα�αηκίίw ,πκι•υ J,,rι�,ιϋν
την μι.σαλλοδ.οξία τuυ; μί ;,: ρι ;ι.τr,νω
δία; - γε,'l.κώ rε,ρα ΧQtνομ{�·ω1• η7,ν
-ι,ραγιμάτων, ποt/,ς λίγο, ,ιοιος πuλύ.
ίίΛοι uα; β{)ισκόμαιστε μαι.ρυά ιlπ τυ
Δ ημmψατίας
πνεί•μ,α της άλη θινης
· ϊνα; θευ; ξίρει π6σα ιl-.ι.όμ,α χQό
νια {}ά πρέ:τει νά 'tε()(1σουν u,ση
ι)'υχραψ.ία, μί u/, ruχ1'1 ,αί συγιατά,6α
ση ν' άzούμ,ε ό ϊνrι; τί; ί.δί1:.ς τuιίί
αλ1.ου.
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ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ποιμαν-ιορικα
Ύπό ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
Στήν ιlναιμπ,ο,u.μπούλα ό λίrιι.ος χαt
ρεrοιι. Μόινο ιωιύ �ιώ δεν σtQόκ.t:ιται
γω. λύκ()'\)ς αλλά γtά... ίr:ράρχες Και
rμιη ν,ο,μ.iσετε πως χQ,ησuμωtοιοϋ,με ϋα
'Απεν,ιwτίιας εΙναι
ιmς έχφρά,σεις.
ά(χ)όταιτες, {lν O'\Jlyrκρulroϋν με μ,ερι
κl:ς αλλες που έξακόντι.σαν ε.\'αντίοιν
ά.λιλήλων προοιχ{)-ές {)[ αγιοι σruνοιδιχοί,
οταιν μαζιύτη;ι.ιαιν - γιαrτl
--
γι,ά WL δrο,ϊ;ιv τί Μ γίΝ'Τ]! με τή μοιρα
σw τ:ών «χη{}ευουσών» μητροπόλεων.
cEtς τήν Ίερ,αQΙΧίαν Μαι - ιlπε
ίi11ας - συμ,πaρε.δρ,εί'Ου-ν ενίοτε τά
Π!ε()Ι,� τάγμαιτ,ΟJ τχσν δαιμόνων»
«Ί-Ι :παψJΙίΙJΙα ΙΟ'\JΙ\ΙαΙξις - εΙ.πε αλ
συναξι�·
λιος α-γιος - ίιπ:ενtθ,ψ,ί.ζει
σt!Ο'\1t11pι,ών'» «Έάιν, &γιt: f,ήc,ας, ί,'χης
κόοο,α - ,εΙπε τρίτος - lλα νά κ,ρε
μ
, ,άισ,ης το χουδο-ίΝι άπο τσ σ6iρχο της
γάτ,σ.ς ». Και ά.WΙ>σtl!-ηκwν κ,α,ί α.ρικ,εrές
φο&ρ,ες κατά. τσίί... ά:σεδέ'ΙJtt'αrrου 'ΚΙQά.
τ,�,uς «'ΙΙ Πολιτειία πρ;:σι1ει νά &εω
t}ή τη," Έ,αλησίαν 01.1,ιάλληιλο,v χαί
ιιίιχί ύπάλλη,\nv» δρόντηξε εvα; rίπό
τη κ1'ύιν•aιξη.
Το ώρ, αίο ιlναι σ' οιλην αιuτη rή,ν
ίσtί'Ιi)-[α, :τιu; ;'l)QΙ:V WΠΟ τή ... ΟΧJΟU,ρώ
τατη ιι.ύηΊ συζήτηση, οί Lερ,ά.()Χ.ες
μ,ας ιψaλαν εl.δι1κ:η
άwλ.ου{):f.α για
νά τοιυ ζ φωτί,ση δ Ε,\:όςt Καιί με τή
{)wα αιίm'� φώτοοη δ α1γιος 'Α,ργσJ.J.
δσς κ,ιι.τεχιραύνωσε διά.φοιριους -&ρη
ΟΙ>ιευτιχοί•; συιλλόγιοrυς καi. τα !,ώλη
-ιοιυς, ι1'rο�1χα,λώιvιτας τmχ; «;τ,ε,ζcrδ,ρ{\,μι
QΙV». 'Λλlλ,ά t'ά &έ.μαιτα -σννέχισε
της Έ!χrι<.λησ,ίας t!υ. τά λίιCΙJυ,v ι 1ί <1{)
ΧuειQΕ.Ϊς ,μας, πού «�έτάχ{}ησαrv ύι.,:υ τυυ
Ά:γwιι• Π ,��\wα1τος ώς ΠΚJ ,�ένις -καί
δ�αλοι τού λιαιJ,ί;» t
Ώ,στόσο ό -κ1αυγάς γί,sεται μόνο
γιά τ,ο πάπλωμ
, ,α. Δεκ,ατ-έ�σσα.ρ.ες δηλα
ιδή μψ(}οbτόJ..εις 11-ιιε Ο(}Κετά πtλΟ'ύισιες
,σ�αις {)ρuσχ.ωντ:αι χωρίς «ΠΧ)Lμέ,'\�»
Καί οί αγιοt μ
, ας �ισrάζουν "ά εκλέ
ξανν «ποομένες» γι' αίιτ:ές, -&έν,.ο ιvτα.ς
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,•ά ιμεταιτει!!-οϋv οί uδιοt ,από τtς διοcές
τους «ίι,χνές» tΟΟΙΙί.Lί,ΥΙ..ίες στί; χηρεύ
ουπς πλούσιις ,ι,αί, ο.ί ,ιαι'VΌύργwι νά
τι,'l'(]ΙίJηη,ίlούν μόl\Ιο στ�lς L01χνές. '.\
τοτίλε1σ,μ,α ιlvωι σήμεQοα vά 6ρί,σrκ.ωrν
ται δεχαιτέ01σαρα «ποίμνια» zωρiς -ιοι
μέ\Λες, γιατί τόσοι ιΤvαι οί ίίγιοι, JWύ
<�μετέrιτηιταν είς την &ιξιίιν tιYU Κυ
ρί()'\)» τά τελευτ�ι1ία χQ,όινια 'Ί'-τ,ιί,ρ
χαυν οιμ,ως Χιιλ αλλοι έφτά «'lOl1llf
VEς», ,σ,χεlδδν αίωνό6ι.οι, rcov πεgιuί
\'ΟυΙ11 άπο ιιiρα σε μέρα νά δια&ιυ,v
τήv Άχε{)ΟΙΙJ,σία .ι.αί που ή Dεία { τι
φοίτη� δεν κατά.φερε vά τοί•ς έιι-το
/�ίrαη νά εlvωι τυφιλοί ηιά τ' ι7ηu, τi,ν
tΙε VO'\W τά. τ' ομ,μ,α'tlα», ίτ,σι -τοv ;τ,α,'
τοεuδείς τοπ,οτηρητες ν' άλω,,ί�ουν
ιτrtς ίε,ρές ,μητ'()ΙΟιΠόλεις τ'ους. Καί οί
ίίγιιοι (J/l)vι Ιδιr.ισ,ί, ιwτ1t ,v' άι,ψ1,υι..ι rίν
, άt1cvια :ιε.ρι,μί
γιά τά. ποίμνια, ποιiι μ
νονν νά rcο,11ιιανi[)οrίi,•, χαί νά &ιrLιττοιϋν
νά χει(}οτοινήισQυν Υαι,vούργιου; μη
τ,ραrοολίτ�ες διαλέγοΙ,1τάς -m,υς ιl;ιό
μιά έχιαt()ντά�α ιrερίπο,u μοι_,q,ωμί
νους ά.ρι,<ι,μαν!'ρίτες, πού περιμένο,urν,
εχοl\W ιτrηλώσει τά πόιδια πάνω στi,
ιιιτ�α&ετο χαί ';ηωί•ν νά τΟ<ίι; ρυ{)μί
ση πρωτια ή ΙΙυλιτεLα τό «λεττον,>
- ,ιιετια1φο,ριχά /ιUΙί
υύτιαστ ,ι.ά
αύτ� {!iμ,
, ω κ,ατ,ά τά «συμφ&ρrα» της
'Α,ρχιε,ρωισιύνης mvς.
Έ111ειδή ομως δεν εΙναι
{)ίαμα
ι..αL κυρίως δίν ετvαι... άr.ι.,:tόαιια,
αυτ�ο πυv ταρ,οvσιάζει σ11uερα iι 'Ι
ι,Q1αιρ1χ�α., καιρl); 1εlναι
- ι\ΙΟιιί:οι,μc.
έιιιίς οί <οσJΟ1ε6είς» -- ,,ά έπέμδη 1Ί
Πολιτ�ε-ία, Υά φτιάξη μιά «ι1_ στιν
δηv» σύ·νΏΙδο ιlτό δώδεκα συνοδι.ι.οi•;
καί vά τούς διατά�η μέσα σ' fνα μη1•α νά διαλiξυι•ν τοιύς χιαηοί"Υ(ισυς
αητρcιτολί'τις, ιlνάΛοιγα με τά :tι)QΟ
όνrα του;, c.tτiε ;vιζοlδρο,μιιαι..ο'U; εtτε
, τού; όρίση
ί:χι, χαl ταυτόχριwα 11ά
χαί δριο 1iλικίας, εστω τά όγ&.Υντα
Καλο Μταν 6έβ.αια το "Αγιο Πνεϋ
μ;α, ιωιύ Lτιχαλοιυνται 0ιί συνοιδιrι..οί
μας χ,αί δταν ακόμη ξοοrrομίζοvν δσα
, ναφέρα1ιιε πιο πάνω, νά
ίtεάρ00:τια ά
6ιοιrj&ήrση την Πο�ιt'εuα, "Πρ()σκαιλών
τας Ο'ΠJ Δεξι, ά το,ϊ; Κυrρwυ, δσο,uς
Ιδιιασύρου-ν το ε(),γΟ του έπί γης ...
ΣΠ. ΓΙΑ,ΝΝΑΤω:
('�φφερtς «ΕΛΕΊ'ΘΕΡΙΑ»)
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'Ανθρωπισμός
Ύπό Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
Η εννοια ά ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς
ανή«ει στο έλληνικό '!Τi\Ιευματικό κλϊ
μα ΕΤχχι μια Ιδέα πού 6λάστησε
μέ:τα στην έλληνικη πvωματιΙΚη ί
στc,;:>ια Τη 6;::ισι<ο με ήδη στον Αί
σχύλο, στό έ,πιθετο «φιλάνθρωπος»
(«φιλάνθρωπος τρόπος»)
ό ΠQομη
θέας τιμω:εϊται άπό τc.ύς Θεούς y ιό:
τον «φ•λάνθ;::ωπο τρόπω> του, έπειδη
«άyάιττησε» τούς ά:νθpώποuς Καί ε
πειδή δεν άyα-πδ: κανείς κάτι πού δεν
τό πιστεύει καί δεν τό τιμδ: και δεν
τό λογαριάζει, ά:α ό Προμr;θέας, μέ
σα στη σκέψη καί στη φαι\Ι'Τα:τια
ποιryτη περνδ: τη οαρειά το01yικη δ�
κι,μασια του yιατι σε66:στηκε, τίμη
:τr, λογάριασε καί άyάπησε τον αν
θρωπο "Αν 3ιέλωμε τώ:α να σ�κάψω
με ά:ο<6,1α πιο οαθιά, νά π&uε πιο
πέρα άπό τον Αίσχύλο, πpέrτrει νά
πρcχωρήσωμε εως έκεϊνον πού έιπαί
δει,σε τήν 'Ελλάlδα στον Όμηρο
Έ,<εΪ θά ορc-ϊ,με τό ποώτο σ-πέρμα
της έννο:σς μας Στο °Ωμέγα τηc,
«'Ιλιάδας» λέγεται ότι ό 'ΑrπΟΛλων
πα;::ουσ • ά::ιτηο<ε σέ συγκέντρωση των
ΘεC::ν και διαμαρτυρήθηκε, yειμάτος
όρyή, γιά τον αyριο τρόπο πού έκ
δ •<εΪται τό θάνατο τοJ φίλ:u του ό
'Αχιλλέας Του ελειψε
λέει τό κει
μεvο, ό ε λ ε ο ς κ α ί ή α ι δ ώ ς
τα δυο πράγματα που κάνουν τον
άsθ;::ωτrο πcύ καταντησε ενα αyριο
λιο,τσο, ενα 6nοίο Νά, λcιπόν, π:ιό
εΤναι τα ά:νθρώπινα χαρακτηριστικό,
πού οται
, λείΨ:uν, ο άνθρωπος παu
ει νά εΤναι ό:�3·:ωπος ο<αί ξαναyupίζε
:τέ μια ι<ατάσταση πού ιmοτίθετα,
πωc: επμπε να τη, εΤχε ξεπεράσε,,
στή,ι κατά.στα::τη τοίι θηοίοu· ελεος
και αίδώς, συμπόιοια καί α!δώ�
(Αίδώς δέν εΤναι ή δική μας ντροιπή,

του

wά αvτο που εμεϊς θά όνομάζαμε
διά!κρ- ::τη). "Ας θuμηιθοC.με πώς έικδι
κεϊται ό 'Αχιλλέας, τό θάνατο του ά
γαπημένου
του q:-ίλc.υ. �5χει γίιvιει
αλλ6Φρω ν Ύστερα άιττό τον ι<οπετό,
οyαίvει κάθε φΟpα ε ξω άπό τή σ�κη
νή του άpπάζει αί)(!uαλώτc,υς καl
τcύς σκοτώνει μέ λύσσα Αύrό έξε
yειρει, έξοργίζει τό Θεό. "Ας πρ:σέ
ξω,.ιε τώρα ποιο Θεό έ,ξορyίζει: τον
πού διcr
'Απόλλωνα I Αύrόc εΤναι
μα:τύρετσι στη σννέλειιση των Θε
ών Ό 'Απόλλων συνδέεται μέ
C:)- ,
ρισμένο ίεσό στην Άι:ιχαία 'Ξλλάιδα
πού ε χει μεγάλη.ν ίστορία. μέ τό ί
ερό των Δελψων. Στους Δελφούς σιι
ναντcΟμε τα πρώτα ήθικά παpαry
yέλ.ματα, τά <<Δaλψικά Πc:φαyyέJλ,μα
τα», ,μέ τά άποϊα προσ6ιορίζεται τό
περιεχάμενο μιας fι&rος, πού θά γίνη
τό σπέΡΙμα της έννοίας του άνθρωιπι
CJ'μοϋ
'Εδώ εΤναι τό «y•νώθι
σαυτόν»,
γνώρισε τόν έαιιτό σ;;υ '5δω εΤvαι
τό <<Καιρό•ν δρα», πρόσε,χε την περί
σταση 'Βδώ εΤναι τό <ψέτρον .άpt•
στον» 'Βδώ εΤναι τ ό μσνcιλεικτιικό
<<σωφρόνει», γίνου σώφ�ων. Καί έδώ
εΤvαι άlκόμα ενα &λλc, πCΧΙpά-yyελιμα
οαl¼ ι<αί σνyικ.λοvιστικό: τό <ι:θνητά
φpονέειν>>, νά έ\χης τή φρόνηση ένόc,
θνητοϋ όντος, νά ά:,ποκτήσης την έm-ί
yνωση δτι εΤσαι θνητό ον
"Ας σuνδέσωμε τώρα τά τωριν.c'χ μέ
τά προηγούμενα ε.ύρήιματά μας. 'Από
τον ελεο 1<αί τήν αίδώ τc,,j Ό μή
, ρο.ι
περνοC,με στα «Δελψικά Παραγγέλ
ματα>> μέ έπίκεντρο καί έκεϊ καί έιδώ
τη μοDφη τcϋ 'Απόλλωνα. 'Ο 'Απόλ
λων έiκεϊ έπιrr11μ&:, έξοργίζεται, δια
μσpτύρεται. Ό 'Απόλλων εδώ παραγ
γέλλει, ιδιδάχ:ιlκει, ΦΡΟ\ΙΤ\Ιμcπίζει. νΑς
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θιομηθοuμε άκ6μη δτι στό Δε.λφι,κό
Ίερό c,1 διοό θε1•<ές μοι>4iς ΠΌU λα
τρεύοντα ι εΤναι ό Διόνυσος καί δ Ά
πόλλων, όχι μόνος ό 'Αιrrολλων Σ τή
δελψική λατρεία έναλλάσσονται ο!
δύο θεοί Ό Ήρόδοτος &ταν μι
λη γιά τούς λα:ιίις, πού τού<,
δρηι<ε σέ δαpοαοη κατάσταση, λέ
ει χαρCD<τηοιστ,κα· «αύτοi δεν γνω
ρίζουν τό Διόνvσο» Καi έδω ό Διό
νυσος ιδΞιν εΤναι μόνο δ Θεός καί ή λα
τρεία του. ΕΤναι καί τό άiμπέλι, καί
τό κρασί, ή είι3uμία ποίι φέpνει τό
ιφακτί, εΤναι - θά τολιμc,ύσαμε ά
κόμη νά προσθέσωμε - ή άγ&ττη
ι<αl ή τιιμή της ζωης, τό ά ν θ ρ ώ
π ι ν ο μέσα στό,1 6:νθpωπ>:.

...

'Α.ψοίί κρατήσωμε δλα αυτα μέσα
στό νοίί μας, ας κατηιpορισωμε έως
τόν Π.λό:τωνα και τόν 'Αριστοτέλη
Πε,ρνώντας ο,μως πρώτα από τόν Σω
κρό:τη. Ό Σωκράτης στήν 'Αιrrολο
γία του άναιψέοεται στόν Δελφικό
Θεό καί σέ ,κάποιο χαρακτηρισ,μό πού
πήρε άπ' αύτόν (διά μέσου τρίτου)
δτι πράiγματι αvτδsεΤ,ναι ό σοφώτερο<,
των άlιθρώτrων. Γιατί; ΓιCDTi έi601λε ά
ψετηpία στή ψιλοσοφι,κή τcι.ι πορεία
τό &λψικό πΟΙQάyyελμα: <(Ύllli::IJι σ'
αύτόν», άιττόι<τησε συνε/δηση τ:Cι έ
αιιτοίι σου. Τίνc,ς; Τοϋ ά ν θ ρ ώ n ,.
ν ο υ έαιοτοίι σου η όπως τό λέγε:
ενα άλιλο δΕJλψικό "ΤαJpά:γγελμα: τοίι
θ ν η τ ο Cι έαιοτοCι σου. Τ οCι άl,ιθρώ
πινc,ο_• έαιιτοCι σοv σέ άντιlδιαστ,:ιλή
η,ρος τό θηρίο. Καi προς τον 6:νθρω
πο πού έξακο.λοιιθεί' νά μοιάζη (η ε
χeι καταντήσει) θηρίο. Και έπrειτα σέ
άντιδιαl<Π'αλή προς το 5ν πού ξεπερ
ν& τον 6:llθ;JCJTTO σε δίιvαiμη και άξία:
πρός τό Θεό 'Ιδού οί δύο πόλοι, τά
δίιJ 6:-:ρα, οί δύο όσοι πpός τc,ύς ό
ποίους π�·έπει νά άντιδιαι:rταλη δ 6:ν
θρωπος, για νά γίνη έJκι:ί'νο πού εΤνα,,
άliθpCJTToc,, ,καi ,ό: τιμήση μέσα τcυ
τον &.ι:ρ:.:πο 'Από τή μια ιμεριό: τό
θηρίο, άπτό τήν αλλη δ Θεός
Τέιλος, στόν Πλάτωνα συναντοCιμε
ενα ποιλιοτ ,μο γ,ώρισ μα πού θά πλc,v
-τιίιση ·μ' ενα νέο. λαuποο συστατ1 1<Ο
στοιχε'ιο τήν ενν: ια του ά,θρωπισ�μου.
Οί Σοφιστές uε τόν Π;:CJΤαγόρα εΤ
χαιν άνα�κη,pίιξει τόν 6:νθpωπο
μ έ-

Τ ρ ο όλων των «.χρημό:των». <<Πάν
των μέτρον ανθρωπος» - και έκεί
νων πού υπάρχουν, ότι υπάρχουν, καί
F.JΚείνων π:ύ δεν ίιπάpχουν, δτι δεν ύ
πάρχουν. Τό: «δντα» (η άκόμη καί το:
«χρή,ματα») στό: χείλη των 'Αcχαί
ων δεν εΤναι uc,νo όσα «υπάρχουν!,)
(καί «χοηι::τιιμο,;.οιοCιντα,�>) αλλά καί
έκεί'να πού άξιζονν. Τό όντ:.λογικό
καί τό άξιολογιικό συνυψαίνονται στή
σκέψη ι<αί στό αίΌi)r,1μά τουc Ά,rέναν
ΤΙ στό μέτρο τοCι,,ο των Σοφιστών ό
Πλό:των Θέτει τό δικό τcυ. «Θεός ή
μ'ιν πάντων χρημάτων μέτρον». (Νό
μοι, 6ι6λίο 4ο). Ό Θεός, δχι ό 6:ν
θρωιττος
Στον 'Αριστοτέλη το <<ψι.λάνθρω
π:ν» καί τό «άνθρώπι,νον» και το (<άν
θρωπιι<όν» εΤναι λέξεις '!Τλοί.ισιες <Χ'Πό
νόημα πού ερχονται και ξανάρχονται
στήν πένα τοCι
ψι.λοσόψου, καθώς
πρcστταιθεί' νό: δοι,,λέψη τήν εwοια τcιίι
άνθρωπισμοCι. Στά «Νι,κσιμάιχεια Ή
θι,κά» του τονίζει δτι «6:ριστc,ς οιος»
εΤναι ό θlε.ωρητιικός, ϋψιστη εuδα ,μονια
τό θ ε ω ρ ε Ί ν, γιατi αίιτό εΤ'ΙΙαι
ένi.ρyεια
ν:υ καi ό νους εΤναι τό
έν ήμvν θ ε Ί ο ν. <<Ei δή 8-εΊον ό νοίιc,
πρός τόν άνθρωπον, ικαi δ κατά τοv
τον 6ίeις θεί'ος πρός τόν άνθcώπινον
6ίον» Ή ιμεγάιλη καi μοινα'δική άξία
του ά1ι18Ιρώπου εΤναι δτι εχει μέσα του
τό θ ε ί' ο ν ( τόν νου), έJπ,:ιμένως
δη μπορεΊ νό: ζήση έκτος άπτο την
ι<0ινή άνθρώπινη ζωή και μιάν 6:λλη,
Αύτή άπκrτελεΊ την τ t.
<<θεία».
λ ε ί ω σ ή του· <<Οίι γάρ δ 6:"θρω
πός έστ,rν οϋτως οιώσεται, αλλ.' η θεί'
ον τι έν αvτω ίιπάaχει». w Αριστος λοι
πόν Βίος εΤναι έ,κεί'νος πού έξαίρει τό
«θεί'ον» μέσα στ&ν 6:νc\ρωπο καi τό
ι<άνει νcιμο καi σκ:πτό του Θεί'ον μέ
σα στόν άνθρωπο εΤναι ό νους, τό
πνεύμα. ΤοCιτc, άπτοτΕJλεϊ τήν π α
ρ ο υ σ ί α του ΘεοCι μέσα uας Ό
Χριστιανισ,μόc,, uαζί με την Παiλαιό:
Διαθήκη,
πη δτι «κατ' είκόνα καi
όμοίωσιν τοCι ΘεοCι» πιλάσθηκε ό
Ξ;:ωπος.
Εί ι< ό ν <ΧΙ τοϊι Θεκ:ϋ δεν
εΤναι ψι,,σικό: τό ψθαρτό σώμα, &Ν-,ά
ή ψυχή, δ νους, τό πνεuμα του άν
θρώποι,, Στην ίδια γραμμή ορίσ,<ε
ται και δ Άρι•:ποτέιλης μαζί ,με τό
δάσκαλό του τόν Πιλό:τωνα. '0 ανθ;;ω
πος - λέει - άτrcιτε.λεί'ται άπο
fu-
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11<0 στοιχεϊc,, τό πvεuμα. Ή πραy,μά
τω::rη της 6αθvrερης ά ν Θ ρ ω π ι
α ς μας, της μονα6ιιι<όττyτάς μας
σαν w?Ι;:ώπων γίνεται όταν μέτρο
και στόχο, vόιμο και σκοπό τη<; ζωης
μας 6άλωμε αύτό τό έν ήμϊv θεϊοv.
Τό πώς θά τό έ,πιτίιχωμε, eό: μας τό
πη μέ τήν άκpι66λοyη γλώσσα τ:χι ό
ϊδιος ό 'Αpιστοτ�ης «Ov χ9ή δέ
κατά τους παpαιvοίίvτας άνθpώπιvα
φ;,οvεϊv α119pωπον όντα οίlδέ θνητά
τόv Slvητόv, άλλ' έφ όσον ένδέχετα, ά
θανατίζειν ι<αί πάντα ποιεϊv προς τό
τό ζην κατά τό κ:άτιστc,ν τώv έv αύ
τώ» ( Νά μή ζης λοιπόν, άνθρωπος
όντας, κατά τά κοινά άvθpώ,ττιvα μέ
τ;;α, άλλα νά 6άζης εναν αλλο Ι<ανό
να, εναν αλλο σκσπό μπ,cοστά σ:u,
γιά ν ά yινης ίσα-'ίvα αν9ρωπος τέλ�ι
οc, καί α:ξιος, τό <<σ!θανατίζειν» vά εί
ναι -τ,:') ί'δανιι<ό σου).
"Ας δ ρασ�κελισωμε τώpα δυό αίώ
vες και ας πάψε στά τέλη του δώ
τερου αίώ.ια πpό Χριστοϋ Έκεϊ θά
σ uvαvτή::rωμε μιαν έξέχοuσα μορφή
της έποχηc., πα.:ι άνήι<ει στή λεγάμενη
<<Μέση Στοά>>. τόv Παναίιτιο. Άιπ'
αυτόν πε,cvά.ει ό δρόμος πού μας φέρ
νει στο ,cωμαικό τύrrJ του άνθpωπι
σμοϋ στήv εννοισ της ά:ξιατφέπτειας.
ΊJ &.0:Jωπος - λέει ό Παναίτιος
ύπει:;,έχο:ι άπό τά ζώα με τίc, έξης ίδ.
ότητές του l σ Μέ τι'! σωφοοσύνη
Δεν ύπάpχει στά ζώα σωφροσύνη. 2ο.
Με την ύψηλcι�,οοσί.ιvη. Αύτή περιέχει
τήv άv'δοεία· τό ζώα δεν
εΤναι άν
δρεϊο, εΤvαι σικληpό. 3ο Μέ τήv κοι1,ωvι,<ότητά του (ε1,α, ή π:,λιτιt<ή ά
r;ετή τοϋ Άοιστοτέλη). Έδώ π�οι
λαμ5άνετα, ή άyα9οεpyία, άλλα και
ή δικα:ιο::rί.ιvn 4ο Με τnν αίσιΖηση
του μέτρου, της άpμονίας, της όμορ
φιας Ό &,Sοωπος εΤναι τό ucιιο όν
που εχει τr / αί�η::rl" της ό,ο:φι
σς
Από αυτό έξryεϊται -λέει ο
Παναίτιος και ό Κι,κέpωv μαζί του ότι άπό τά (ωντανσ δvτα •�όνο ό &ν
θρωπc,ς καλλιερyεϊ και χαίpεται τις

τέχvεc, ι<αί τίς έπιστηιμες "Ας θι.ιμη6::ιϋ ,.ι ε έδώ ενα άνεχδοτο που εχει πα
ρ5: 9'η y ά τόν Πλάτωνα. Σ' ενα τα
ξιδι του ό Γ1λάτων ,μέ τους σuντρ ό
φοuς του 6ρέ3ηκαν σέ μιάν ε;,ημο ά
ο<τή καί τρόμαξαν: ποϋ νά εχοw τά
χα όπrο6ι6ασθη: κσvτά σέ πολιτισμέ
ναυς ά\Ιθρώπους η σέ θηρία; Αίφνης
ό Πλmωγ 6λέπει άπάνω στήν άμμο
της άκτης σχήματα yεωμετρι•κά. «'Η
σuχάσετα εΤπε στc,υ c. συντρόφους
του· «αύτά εΤναι έργα ά..Θρώπων»
Στό Χριστιανισιμό εχαμε τήv ό;πο
κ:;;ί.ιφωση, τήv άπόληξη της ΥjΧΧΙμμης.
Ό 31:ϊος λόγος δίνει τον ό�ισμό του
άνθρωπισμου μ' έκείνη την περίφη
Ν
μη, τη θαι,,μόJσια ρήση του. « Οrχι τό
Σά66cιπο για τά� α:νιθpωπο, άλλα ό
α:νθρωπος yιά τό Σά66ατο». ΝΟχι ό
τί.ιποc, τό έξωτφιικό παράyγελ,μα, ή
μηχανική πpοσαpιμοyή σ' ενα r<α�όvα
(δσο Θεϊα; καί
εΤναι αύτός δ κα
νόνας), αλλα πάνω άπό τόιv όποιο
δήποτε τί.ιπ::,, καvοvα και vάμο ό αν- θpωπος. δ πόνος, ο καημός,, ή τιιμή,
ή άξιcιπρέπειά του
Τό σuμπερασuα μας: Κατά τήv
ταrπειvή μας γνώ!μη δ κεντpιικός πuρη
νας της έιλιλryv,,κης κα1 χριστιαvι1κης
έννοιας τοϋ άνθpω1rι01μοίί 6ρίστ<εται
στή σvvαίρε,ση του δελq:ιικοίi παραy
yέλιματος: «θνητά ψpοvέειν» καί της
άpιστσrελικης
σuμ,6,:uληc,:
«οσον
ένδέ�χεται �αιvατίζωι,,. Γιατί «6'vτyrά
φ;:eιιέειν,>, Γιαιτί αν δέv Φοονης θνη�
τά, όπως λέει ό Θεός τω•ν Δελφών,
τότε π]φΙΤ.εις σ' εvα eανά�::rιιuο άμάο
τrυα Στην «υ6,pι'ΙΙ» τών άρχαίων. Βε6αιωι; «δσοv έΜδέχεται άθcwατίζειν»
γιατί ή αίι9υπέρ6αση
εΤναι έJκείνη
που κάνει τό ζω: ανθρωπο 'Αiλλά
καί «θιητά φpονέ!tινΙQ: νά ξέρης νά
μέ'-1"� μέσα στά δ:,ιά σου, γα τα πα
ρσδέ.,(σαι ι<αί νά τά άναyνωρίζης.
Ν' ά:πα<τή:Τf!ς
έπίyωση των δοίωv

αν

σου

Ε. Π. ΠΑΙΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
('Εφr,με:ίς «ΤΟ ΒΗΜΑ»)
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Τό έπίτευγμα του «Μάρινερ 4»

Ό 'Άρης, ό μυστηριιόδης ερυ
θρός ;r,λαινήτης, πού επί αίιϋνες
κ.εντρίζει την q�αντασία και το
ιΎfΗαφέρον τιϋν άν{}ρώπων της
Γ,1ς, πρόκειται πλέον νά άποκα
λύψη τα μυστι,.ά του. Στη 1.25
ωρα Γκρήνουίτς ( 3.25 ωρα Έλ
λάδnς) της 15ης 'Ιουλίου, τυ δι
απλανητιΧο διαστηιιόστλοιο «l\Ιά
ρινερ 4» έπλησίασε σέ ά:τύστασι
8.600 χιλιομέτρων από τιΊν αρει
ανή επιφάνεια. l\lέ μια καταπλη
Χτική μηχανή τηλεοράσεως πήρε
και μετέδωnε στιΊ γη � 1 φωτο
γραφίες, ποί1 μελετούνται τώρα
από τούς έπιστ{1μονες.
Ό «l\Ιάρινερ 4» ξεκίνησε γιά
το διαρκείας όκτι6ιιι ση μηνών τα
ξίδι του στας 23 Ι\οεμϋρίου
1964. Λίγες μέρες άργότερα ε
ιtτελναιν και οί Σοϋιετικοί τον
ιΖοντ - 2>,. λλλα. ΙΊrν μπόι� εσαν

νά διατηρήσουν συνεχη επαιr1'1 μ�
τυ διαστημόπ) οιο αυτό, πού χά
θηκε. Ό «Μάρινερ» ήταν πιυ τυ
χερός. λΙετέδωσε τί.ς φωτογραφί
ες στιΊ Γη μας ά.ϊο απόστασι 215
εκατομμυρίων χιλιομέτρων.
Με τι'1ν ε&καιρία τ\ς προσεγ
γίσεως τοϋ r ;\Jάρινερ 4» είς τον
"Αρην. i1 'Ακαδ ηιιία 'Επιστημών
των Η. π . .\. εξF,δωσε άνακοίΥω
σιν ε;τί τοl' τί αχριοως γνωρίζο
με σ�'�μ ερα :τερί αί1του, έκ τϊ.όν
ιιέχρι το-i;δε άστρονομικων παρα
τηρήσεων. Τά κυ9ιώrrερα σηuεία
της uναχοινι6σεωc: t! χο'Ι.1 \1 ώc: ε
� ii;:
--Ό ".\ρης ά:rrέχει τόJρα 215
�κατομμύρια χλμ. ά:τό τι1 Γη.
('Η Γη α:τiχει 284 χιλ. χλμ. άπn
ηΊ S ελ 11νη) .
-Γη καί. "λ9ης στρέφονται
;τερί τον "Ήλιον Χατc.ι την αύ-
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τ�1ν q:οράν. Οί,τε όμως, 1Ί ταzί·
τη;, ουπ i1 ι:'ι:τόστασι; ( ά:τi) τον
"Ηλιον) είναι αί αί•ταί. Ό "λ
ρη; :τρα',ιuατrηοιεί ιι ία ;τλ11ρη
στοοcr11 ;τfρί Tl)\' ''Ηλιον έντό;
6 ϊ i1μερι7η1 Ί 1 Γ1ϊ τ11ν ϊραγμu
το:τοιεί, ώς ','νωστr'Jν, iντί�; 365
i1uερι7)ν.
-Ή διάuετρο; τοίi " \uεω ς
είναι 6.6:?4 zλu. Είναι δηλαδ11
άνάλΟ','Ο; τ;ρi�ς τυ iΊμισυ :τερί:το1 1
τη:; ', ηtνη:; διαcιέτρου. Παρά
ταί:τα. ύ ".\ρης. tι·', ίζει το 1) 1()
:-τερί:του τ�ϊ:; Γης.
-Ό ".\ρη:; ϊzει ίlTll(JG(f'aLρa.
Δεν 1Ίuϊο(_)εί ομω;. κατά :-τiiσαν
:-τι&ανότητα, να ζήση σ· αί•τι\ν
?ίνθρωπο;. Ί--1 uρειαν11 άτμ όσcrαι
ρα άντιστοιχfί ϊρός εκείνη της
Γ1ϊς. εις ϊ-ψος 19.000 μέτρων.
-'Η &ερμοχρασία στον 'Ιση
μερινό τοίi "λρεως ·,η,μαίνεται
μεταξύ 30° Φαρενzάιτ χατα τ�1ν
διάρΜ:ια της ήμέρας, 90° Φάgεν
zαιτ ύ;το το μηδέν, κατά την δι
άρχεια της νυ;ι,τός.
-'Όταν παρατηρήση κανείς
τον "Αρη δια τηλεσzοπίου, 0{1τος εμφανίζεται συνή&ως έρυθρό
zρους. 'Εν τοί τοις χαθ' ώρισuέ
νrι; ι:tοzα; του ϊτου:::, εμcrανί
ζονται :-τ·ράσινα σημ,ία ι:τ'ι του
".\.ρεως. Τα σημεία αι!Τά. ι,δί
Χ εται να ί ποδηλουν υλάστησι.
Τουτο. δμω;. δεν είναι 6ίοαιον.
11Fυαιον είναι μόνον οτι, μετcΊ.
η1ν ϊίl[)Οδον άρκετUJ 11 U 1)\'(ΙJ\', τα
.'tρrίσινα σημεία γίνονται Υ..ίτρινα,
�ν συνfJ.cίrι δi:, σι:.ούρα zarrι
Σημειωτίον δτι 11 'Λzαδημία
'ΕϊιστηuuJV τuJI' ΗΙΙΑ, ει; την()
:-τσίαν μετί zουν -τλείστοι έπιστ�1μονε; τιμη{}ίντις μί βραβεία
� όμϊεΪ., f ίναι τη; γνc!Ju η; δτι
•

1

1

1

1

ι-

πί του "Αρεω; μαλλον πρέπει να
Ί'•πάρχη ζω11. Sχετικ11 διακ11ρυ
ξί; της ά.ναq-έρει έ:τί λέξει τα
ξ η;: "Έξ οσων προ,.ί-πτουν ά
:τi� τά; μizρι τουhι: Π1'Υ�Fντρω
{tείσα; ε,Ι()είξει;. είναι λογικόν
νά ϊισπί•ωμεl' uτι τον "Αρην
κατοιχοίiν ζιυνπς οργανισμοί
zαί δτι i1 ζω11 έξειλίχ&η εκεί αύ
τοcrυιυς».
'Ο δό-ι.τωρ Πί'{ερι� κ εδήλωσ,ε
οτι αί μετρήσει; συν&ίσεως της
άτμοσφαίρας Χαί της πιέσεω-;
ση1ν έ.πιq:-uνεια τοίi "Αρεως δεν
r'ι:-τοy).είουν η1ν ϋ:ταρξι λογικώ,•
οηων. Τα :τρώrτα :τορίσματα με
ριχ<Ϊ)ν q:'ωτογραψLU)'\Ι του « 1άρι
νερ - 4» όδ1ηοϋν σε άντι&ετeη
αποψι, δηλαδ11 στ11ν απουσία λο
γιχης ζωής επί του πλαν11του, ο
μω; τα πορίσματα αύτα δεν εί�
ναι όριατιχά, οϋτε καί εντελώς
:τειστικά από τουδε. Ό δόκτωρ
Π ίχεριγκ έπ{ στησε τ�Ίν πρσσοχ11
τι7)ν άντι:τροσώ:των του Τύπου
στrJ γεγονός δτι έλήψ&ησαν μόνον
21 crωτογραφίε;. Θά χρειασ-θοϋν
πολύ περωσότερες και αλλες εξε
τάσεις για �να άσφαλες αυμqιέ
ρασuιι. ΆρΥ.f ί νά σημειω{)η δτι
χιλιάιδες φωτογραφιών της Γ11ς,
πού ιλήφtJησαν άπο δορυψ6ρσυς
εξ α:τοστrίσεω; πολύ μικρ6τερ11ς
δίν παρί-ιουν ινδιίtεις περί ί•
( !)
:τάρ ςf ω; λογLΚU)V οντων
στiJν :τλα1•ήτη μας. rvlόνο-ν μία
μίσα στί; χιλιάδι; των rronoγρa
q. ιuJV ι:-τιτρ�ΠfL Tllν συναγωγ11ν
(<(Jι•μ:-τε(_Jαrτuιίτων τι\l(J)\'}1 (J)ζ πρc,ς
τ11ν ϋπαρξι λογικu)ν 1ίντων t:τί
της Γη;. "Λρα...
Οί 'Αμιριχανοί έπιστήμονις
διευχρίνισαν δτι δεν πρέπει δ χό
σμος να άναιμένη &τι, από εγχεί-
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ρημα ώς αύτο τοϊ- «Μάρινερ 4»,

είναι &υνατον να bιε'\Υ'ιιρινισ,&η τ()

-vέlμα της ί1 πάρξεως ζωης επί τού
ερυι&ρόχροου γείτονά μας. Τούτι
f}α συμοη μόνον μετα το 19G\J η
1971, οταν Γη καl "Αρης πλη
σιάσουν εξαιρετικώς προς αλλή
λους. Γιά την περίσδο αύτη αί
Ί-Ινωμέναι Π ολιτείαι σχεδιάζουν
ηδη την &1ωστολη ετέρας δ�α
στημοσυσκ,ευης, νεωτέρου και τε
λειοτέρου τύπου, 11 όποία {}ά
πριοσεδαφισθ-η δμαλώι: στην επι
φάνεια ταυ 'Άρεως. Τα αυτόμα
τα μηχανήματα, με τά όποϊα {)α
είναι εφωδιασμένη ή εν λόγφ ,δι
CΙJστημοσυσκευή, {)ά ίπιτρέψυυν
την εξαtιtρίβωσι της ύπάρξεωc
ζuriiς επί του πλανήτου.
Αί μέχρι τουδε ,&εωρίαι επί τοϋ
άνωτέρω {}έμΟ)τΟς είναι το άπο
τέλεσμα μαt,φών, αν και πολλά
κις διαμφισβηιτουμένwν παρατη
ρήσεων, με την βοή &εια τηλε
σκοπίων η συσκευών ραντάρ. Ει
δι-κώτερα, ομως, ώρισμέvαι {)εω
ρίαι άπορρέουν εκ πειρα1μάτων,
πραγματοrοοιη{}έvτων εντός εtδι
κων εργαιστηρίων, οπου επιστή
μονες εμιμή{)
, ησαν ιιατα το δυνα
τον τάς επί τοϋ γειτΟ'Vικοϋ μας
πλα:νήτο1, επικρατοί�σας συν{}ή
-κας.
"Αν δεν ύrcηρχε τρόπος άπο
στολης διαστημοσυσκευης προς
τον "Αρη, αί ανωτέρω ,&εωρίαι
δεν {}ά άπετέλουν τίποτε περισ
σότερον ά.rco ε{•φυείς ίπιστημονι
κας ύ:π:ο{)έσεις Δε�ομένου ομω::;
οτι 11 προσγείωσις αύτ ωάτων δι
αστημοσυσχευών έπί του "Αρεως
εύρtσκεται ηδη στο στάlδω τού
πρσγραμματισ1ιου, αί {),εωρίαι
<1χετικως με την ϋπαρξι ζωης ε,ις
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τιJν γείτονά μας, ιθά άποδειχ{)ουν
:τολί•τιμυι κατά την ληψιν απο
φάσεων �)ς προς το είδος των ορ
γάνων πού f}ά τοποfiετηf}οϋν εις
τάς διαστημοσυσκιυάς αύτάς.
"Λν ύπάρχη ζωη εις τον "Λ
ρη, ίνδiχεται αϋτη νά διαψέρη
της ζωης οπως την γνωρίζωμε
εδι7.J στη Γ1ϊ. Τά δργανα συνεπίiΊς,
με τά όποία f}ά {φοδιασ-θούν uί
αυτι\ματοι διιιιστημοσυσκευαί, {)-ά
πρΕπει νά είναι ει:;; {}έσιν νά επι
σημαίνουν άσυνή{)η καί άγνωστα
δείγματα βιολογικών οργανι
σμίi")ν. "Λνευ της ύπάρξ�ως τοι
ούτων οργάνων, ϊ1 ολη προσ
, πά
{)Ηα οιολογικης εξερευνήσεως
τοϋ "λρεως ύπά,ρχει κίνδυνος νά
όδηγη{)η είς άπουJχίαν.
'Ένα από τά προπινόμενα ορ
γανα, Υια την βισλογιΥ.11 εξερεύ
νησι τού 'Άρεως, αττ:οπλείται βα
σικώς άπυ ειδικη κλωστη, εμβα
πτισμένη σέ χαλλώδη χημικη ου
σία. Τi1ν κλωστη αί�τη {}ά ξfτυ
λίγη εξω ά,πύ την διαπτημοπυ
σχ�υ11 μικρασχοπικος μηχανι
(]μός, μέ σκοπο αϋτη νά ελf}η εις
επαφην με το εδαφος και την
τμόσφαιρα. Τά διu q:: ορα σώματα,
ποί1 {)ά κολλήσουν στr�ν κλωστή,
f}ά ύ:τοστοϋν αύ τόllατη χηιμικη
άνάλυσι. τα πορίσuατα της όποί
ας &ά &11 οσταλυϋν αί τομάτως
-,:ρος την Γ1ϊ llέσcρ ά.συρμάτου.
'Ύ'ϊάρχουν (1εβαίως καί F:τι
στ11μονες, ώς π.χ. ό καθηγητής
Σμολουχόcrσχυ του Πανεπιστη
ιιίου Ποίνστον, οί ότι:οϊοι ύπο
�τηρίζοι�' οτι ενδ-ίχεται να μην
ύπάρχη ζωη εις τον 'Άρη. Ό χ.
Σμολουχύφσ-tυ συγκεκριμένως, ε
χει τ�1ν γνώμη δτι το ευρ{>tατα
συζητη{)έν φαινόμενον της άλλα-
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γης τοi, χρωματισιιοϋ τοϋ "λρ ε
ω;, άναλόγως :τρος τάς ι;τοχας
τοϋ ιτοι•ς. 11μ;τορεϊ να εχη εξ1Ί
yησιν αλλην πλ11ν ηϊ; ί :τάρξεω;
(rυτισν. Ει:; αρ&ρον του. δηuοσι
ευ{Η.ν άπο το :τεριοbικον << Έ;τι
ση1μψ', ό εϊιστ{�μιον αυτος άνα
φέρει το ά;τοτΟ.εσμα :τειράμα
τός του μt ώρισμFνον στοιχείον,
το ό:-τοϊον :ταραδέzονται ·γενικώς
οί άστρονόμοι οτι ί :τάρχει εις
uεγάλα::; άνc.ιλογίας έ:τί τοϋ "),.
ρεως. Ό zα&ηγητης έξέ{}εσε το
πτοι zείον αι1το είς εντονΟ'\Ι {1πε
ριιοδη άκτινο6ολίαν, ϊοικίλλου
σαν κατα. η)ν αί,η)ν (1ναλογίαν
Ltf τ1Ίν rπl Τ01' ,, Αρεως ακτινουοi.ίαν τοϋ Ήλίοι: -11 ό;τοία εί
ναι ύ)ς γνιι)στον άπόρροια της ά
:τοστάσεως καί &έσεως τοϋ ;τλα
νήτου ιναντι του 11λίου. 'Λ:τοτέ
λεσμα τοϋ :τειράματος ητο OTL τiJ
1

1

χρησι: ιο:τοιη{}εν στοι χεϊον ηλλασ
σε ϊρωματισμούς, κατά τον 'ίδιον
άκριυιος τρό:τον οπως άλλάζει
χρωματισμούς ό ".-\ρης.
Παρ· δλας :τάντως τάς διαq-ο
ρά; έ:τιστημονικιον άντιλήψεων
έπί τοί! {}έματος της ί1 πάρξεως
�ω1iς είς τον "Α ί,' η, ολοι οί 'Α
μερικανοί ί:τιστ11μονες σνμφω
νοϋν οτι είναι έπιτακτικ1111 άνάγ
κη της υιολογικης εξερευνήσεως
τοϋ πλαν1Ίτου αυτοϋ. ια τούτο,
τύσον με.μονωμένοι ' μερικανοί
ί:τισηΊμονες οσον και 11 Άικαιδη
μία 'Επιστημών των Η.11.Α., εις
την όποίαν μετέχουν οί κορυφαί
οι ε:;ιιστ{1μονες της zιορας, συινι
στοϋν ίνθέρμως είς η1ν Κυβέρ
νησιν νά ί1ποστηρίξη δι' ολωγ
της τίJ)'\Ι μ{ σωf\1 το γχείρημα ά
ποστολης και προσγειώσεως αυ-'
τομάτου hιαστημοσυσκευης είς
τον ".\ρη το 1969 η 1971.

ι

Άπό τiς 'Αραβικές Νύχτες (Χαλιμα)

Μία ίστορία τοv Μεyάλοv 'Αλεξάνδρου
Στη χώρα των Πυγμσίων
Λένε δτι ό Ίσκάντεο (ό Μεγ 'Α
λέξανδρος) σε μια έκστρατεiα του
έ:.ψτασε σέ μια χώ ;:α, &που κ:χτοικού
σε μ α φυλη πι,γ,μαίων. Αίιτοί δέv
εΤχαν τιποτα άπό τ' άγαθα τού κό
σμου, κι' :ύτε τα f\9ελαν. Συνήθ1ζαv
να σι<ά6ΟJν τovc τάψοuς τως }ΙΠΡΟ
στα στήv πόστα τού σπιτιού τους,
πολύ π;:ίv φθη ό καιρός να rπεθά
VΟUJ --Και1ως μάλιστα κσvεις δεν ξέ-

ρει πάτε Ξα;:θη ή ωρα του-- καί τούς
σκοίιπιζαν, τούς καθάριζαν καi κατέL
6αιναιι μέσα για να πρ:σεu,χηθονν
και Va λατρεύσοvν τόv Παντcδύναμο
Θεό. Καί 6έν έτρωγαν
ποτέ ,οvς
κρέας, άλλα έτpέφοvτο μόνο ,μέ χόρ
,α καi δ,,ι σΧλο &yάζει ή γη.
Φτάνοντας, λοιπόν, ό 'Αλέξανδρος
σ' αίιτόν τi:Ν τ&πο, έστειλε να ψωνά
ξη τό βασιλιά τοu, για να ,ον γνω-
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ρ�ση. 'λλλά έι<-εivοc; άρνήθηκε vά πάη,
λεγs:ιντας;
Δέν τόv χρειάζομαι ,;έ rί,πc-,
-τα !
Ό 'ΑλέJξαvδρος εθαί.ιμασε Ι<α1 κί
νησε κα1 πηγε μόνος του σ' αίιτόν
J<α 1 -τον ρώτησε
- Τί σόι αιvθρωποι ε'ίσαστε σείς,
Πώς ιδέv λογαριάζετε τό χρυσά+ι κα1
τό όJσηιμι ,κι' δλα τ' άyαθά του κό
σμου;
Ό 6ασιλιάc, ά>πάvτησε.
- Κανείς δέ χόρτασε ποτέ μέ τά
άyαθά τοϋ κόσμου τούτου.
Ξαναρώτη,σε ό · Α.λ.Ξιξcwδοοc
- Κα1 γιατί άv:ίyετε τούς τά
φους σας, μπροστά στις πό�·τ-ες τώv
cτπιτών σας;
- ιΓιά 1,άναι μιά παντοτεινη πρJ
ε δοποίηιση μιπρcστά στά μάτια μας
- Και τί ,μ' αίιτό, έπέμε"ε ό
'.Α.ιλέξανS;χ:)ς.
-vΕτσι μπ:,οοCι,..ιε νά τούς 6λέπcυ
με, κι' εΤJαι ΠΟJΙ,τοτ;:ινη ή σκέψη yιά
τό θάν.:χτο κα1 δέ λησμc,1-':vuε ποτέ
τcν αιλλον Κόσιμο. Έ-rσι τό ένlδιαψέ
ροv yιά τόν κόσμο τούτο σ6ήνει μέ
σα στήr,ι ι<αι�ιδιά uας και μέvομε η
συχοι νά ττροσηλώvωιμε το νοu μας
στηv ίmηρwία του Θεου.
Ά'ΤΤόρησ-ε, ττάλι, ό 'Αλέiξανιδ;;ος:
- Γιατί τοώ-τε μόl.': χόρτα;
Κι' ό 6αισιλι&ς άπάl-'Τησε:
- Γιατί μα c; φΟJίvεται άπατρότrαιο
νά σψάζωμε τ' αΙ<ακα ζωα, πού μας
σvvτροψείιοw, καί νά κάνωιμε τις κοι
λιές ιμας τάφους των -πτωμάτων
τους. Ή ή1δονη του ψαγητοΟ δέv ξε
περ�.ιάει τό λα:ί,γγι τού άνθpώπου
'Ύστεοα απλωσε τό χέρι του σ' έ'.
να ράφι, ιπηpε εvα ,κρανίο, ένός ά
τrόγονω τού 'Αlδάlμ και δείχνοντάς
,ο στον 'λλέξαινδ;:ο τοϋ εΤπε:
- VΩ Ίσκάντερ, Κύριε του Κό
σμου ι Ξέρεις ποιαvοϋ ήταν αίιτό τό
κρανίο;
v Οχι ι
άπάvτηισε ό 'Αλέξαvδρος.
Μάθε, λοιπόν, πώς ηταv έν,ός
<6ασιλια: των 6ασιλιάlδων του κόσμου,
πού εtχε -τuραvvήσει τc,ύς ύπηι<όους
του, εΤχε άδ1κήσει τούς άiδύνατουc,
εΤχε ξοδέψει δλο του τον καιρό νά
μαζείιη όλα τά σκοιιττίδια τcCι κό-
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σμου, ταχατες πώς ήταν άyαθά, και
vά τά κάvη σω:::1:uς ,μπροστά του, ϊ
σαιμε πcύ ό Θεός έπηρε την ψυχή
του κα1 την εp:ιξε στην αίώνια φω
τιά, και τό καύι<αλό του άπόμειvε έ
δώ, οπως τό 6λέπεις
'Ύστε�α απλωσε πάλι τό χέρι του
σ' ένα αλλο ράφι. ε;6,yαλε εvα δεύ
τερο ,φανίο, και ξαναρώτησε τόv 'Α
λέξανδρο
- ·Κι' αίιτό έ.Ιδω, ξέρεις ττοιοvοΟ
ήταν,
- 'Όχι ι ξαvα:πάντησε ό 'λλέ:ξαν
δpος.
- Λοιπόν, αίιτο τό κρανίο ητα'J
ένός &λλου 6ασιλιά, πού q:έ;:Ι;ιη, <ε δί
καια στcύς ύπηκόcυς τω, ήταν ημε
ρος κι' εύ,yεvικός, καί καλός στο λαό,
ϊσαμε πού ό Θεός πηρ: -την ψuχή του
καί την ί'6α\ε vά εύφ:αινεται μέσα
στον ΚrΠο τοu
Κι' άιωUΙμπώvτας τά χέρια -του ά
πάvω στην κεφαλη του κατακ-τητη 1'1:u
κόσμου, τοC εΤπε
- "Ηe;:λα ,άξεpα σάν ποιόν άπό
τcύς δύ: εΤσαι έσύ,
Ό 'Αλέξανδρος συγκινήθηκε, ε
σψιξε τό 6ασιλια σ-τηv άγι<αλιά του
και τοίΊ ,πρότεινε vά τόΙV πάl)η κον
τά του, vά τόv κά:vη--ας ττοu,με
Βεζίιρη τcυ καί vά μωpαστη μσζί
τοJ τό άπέ:Jαvτο 6ασίλειό του Στο
αιωυ:Jψα, ό πυγιμαίος Βσσιλια:ς τινά
;,cΒηκε κι' άvαφώνησε
- Ό Θεός 1Jά μέ ψvλάη άπό τέ
τοιο π;:αγμα Όλ:, οί ανθρωποι εΤ
vαι έχθιροί σου, γιατί φθcονοίΊv τά
τrλοίιτη σου και τις δόξες σοv- και
δέv εχω κσ1μμιά ο�εξη vά μοιρασ-τώ
τις έχθipότητές σου. 'Εγώ εΤuαι ά
γαπημέvος μ' ολο τόv κόσιμο κι' οί
φίλοι μ ·υ εΤvα1 ττραyματ 1'<οί γιατί
καvείc δέv εχει -τ tποτα ,ά ,uoCι ζηλέ
ψη, c,jτε σι.ψφέροv vά μέ καλοπιάνη,
άψοϋ εΤμαι φτωχός και άχσή1μοvας
Καί εΤιμαι εύχαρισ-τηuέ,,ος άπό την
Κα,ά:ττα:τή μου, OUTE λαχ,αpω τιΠΟ
τα, και δέv ζη,άω τίττοτ' αλλο τταρά
νά μείνω όπως εΤ,μαι
Ό Άλέξανδ;, ος τον εσψιξε σ-τό
σ-τηθος τ:υ, τον q:ίλr;σε άvά,μεσα στά
,μάτια, και -ιράi6ηξε τό δρόμο του,
ττρός τό κισμέτ του ...

2 Ο
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(*)

Γ1ΕΡΙ tXOΛAtTll<QN
ΣχολαστιΧος εχαμε έ;τίσ-ι.εψη σί:, άρρωστο crίλο του Χαι τον
ρωτούσε για την Χατάστaσ11 του. άλλα ίχ,εϊνος άδυνατοϋσε νά τοϋ
-άπαντήση. Τότε χαι ίΧεί1•ος {}{,μωσε ·ι..αι του ε&τε : 'Ελπίζω και
έμε νοσησαι, έλΜντι δε σοι μ11 ά,πο·.<ριθηvαι!
Σχολαστιχός, &ίλοντα; να διδάξη ολιyοcrαγία τον ϊππο του,
:τεριώριζε συστημ,ατιΧα T1l'\' τροψ11 του, μc αποτέλεσμα να ΠρΟ'Κα
λέση τον -θάνατό του α,ό :τείνα. Καιί τόιtε εtπε: Ι α.κο πωπα.%α:
-Ότε '.'U. Q εμαθ-ε μη τρι:);'Ην, τότε άπέθανε.
Σχολαστιχος αΥόρασε οίκίαν, -&ρονιάστηκε στο παρά·&υρο καί
ρωτοί-σε τοί.1 ς διαβάτες εί πρέοτει αύτψ 11 οLκία ( αν τοϋ ταιριάζει) .
Σχολιιστικος βλi-τοντας το γιατρό στο δρό:.ιο, κρί1 φθηκε. Και
οταν τον ερι.ίιτησαν γιατί τi> εΥ.αμι, ά;�;άντησι οτι vτρέ:τεται ν' αν
τιι.ρύση το γιατρό, διότι ·ι,αιρ:.�ν εχει μ11 άσθεv,Ίσας.
,
Σzοι αστιΥο:; iσφρά ".'ισε στο πάνω μέρος ενα βαρθλι μέ χρα
σί. 'Ο δοϋλος ανοι1Ξ.ε τρί,-τα στο κάτω μέρος χ' ϊπινε. 'Όταν δ
σχολαστιχο; άντελήφθ-η οτι το κρασί εί--;ε λιγοστέψει, πάσχιζε
ν' αναΥ.αλ{ψη μι τί τρό,ο τοϋ είϊαν κλί-ψει το κρασί. 'Ένας φίλος
τοίi }Ιγει: 1,,v βλέ:τει; i δι7>. στi> Υ.άτω μέροc, που εzουν ανοίξει
τρί,cτα; 'Λuα-&έστατε, ά,αντα ύ σχολαστικός, το βλίπω, άλλα ά:τi>
το κρασι / είπει το άνω-δεν. mJ το κάτω-δεν.
Σχολοοτικος εχασε το wιδάκι του ά�πο ασ{}ένεια. Βλ�πον
,α; δi,, να συρρίη χrίσμος :τολυς σηΊν χηδεία, ελεγε : Αίσχύνομαι
είς τοιούτον ογλον μιχρi>ν -ταιί'\ίοv :τροσq-έρειν.
Σzολαστι;:ος ελαϋε � ράμuα crίλου του, πού τού ζητούσε νc1.
τού
οι::ιάση μ,ερι·ι..α βιβλία. άλλά το άμέλησε. Ti>v συνήντησε αρ
γότερα και ϊσπευσε να bιχαιολογη{)-η. Δέν ελαβον, τού εtπε, την
εϊιστολ11ν. ην ;τερι οιβλίων lπέστειλάς uοι.
Ό γυιος τού σzολαστι-r.οϋ εcrευγε για τον π6λεμο. Και ελεγε
,ως -tta � ύριζε με τ11ν ·ι.εcrαJην ένος των έχ{}ρών. Και ό σχολα
στιΧος τοi- είπε: Έγ�J {}ά ευψQανίtώ νά σε tδω καλά, εστω. και
χωρις Υ.Ηfαλήν.
Σχολαστικός -τ:εριηλ{}F σί άδει.αρίες και πουλούσι
οιβλία
του. Γράcr οντας δί στον =τ:ατέρα του, καμάρωνε: ωσε μου, ελεγ�.
συγχαρητήρια. διότι ηδη --:α ρ ήμας τα οιολία τρέq;ει.
1

σ�

1

1

τα

,(*) Πρωτη σειρά άνεκδότων στό τεϋχος lιΟ τοϋ «ΤΛΙΣΟΥ»
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Των 'Α{}ηνων 'Τ ερος Βρά r,ος,
δόξα πνευματικη αιώνων. 'Ίσως
11 μεγαλύτερη πνευματικ:η δόξα
της φυλής μας. Όμολογοϋν τη
δόξα αύτη την ί.ερή ή ίστορία
της, 1Ί προιστορία, οί {}ρί1λοι, οί
μϋ{}οι, οί άλληγ ορίες.
Ή πνευματικ11 αύτη δόξα
μως, κάποτε εσβησε. 'Έσβησε κι'
αύτή μαζί με η1ν αρχαία παρά
δοσι της πατρυδος μας. Πέρασε
και ή 'Ακρόπολις χρόνια δ-ύστι•
χα πολλά, πολύ δύστυχους και
ρούς, αιίωνες όλό·ι<ληρους, πού
και ξεχάιστηκε ακόμη. Με την
' ναγέννησι ση1 Δύσι, ηρ{}ε καί
αυτή, μαζί μέ τόσα αλλα, στη
μν1\μη μερικών φωτισμένων στο
νοϋ, για να γίνη στα χρόνια μας
προσκύνημα ευλαβικό, δικό μας
και των ξένων. Προσκύνημα
μως μόνο στ11ν τέχνη κα'ι στο αρ-

ο

ο

χαίο ελληνικό πνεϋμα, οπως το11λάχιστο το εlχαν εκφράσιι διά
φοροι άρχαίοι q,ιλόσοφοι, πού λί
γο η και κα{}όλου εΙ;- αν καταπια
στη με την εσωτερική, με την
πνευματική του παράδοσι. Εlναι
κι' αύτο κάτι, γιατί και ή τέχνη
και ή φιλοσοφία αύτή, ή ατροφι
κή, δίν παύουν να είναι κάτι σαν
ακτινοβολία των ί.εριυν παραιΜ
πεων τιυν καλών κωρων

*

'Από τα 6ά{}η της προΊ:στορί
ας, άπο τά μέσα της τρίτης χιλι
ετηρuδος, της λu&οχαλκης εποχη;,
κα{}ώ,: την ονομάζουν, ερχον
ται πληροφορίες πολύτιμες, μέ
κάτι {}ραύσματα αγγείων καί με
ρικά λί{}ιvα εργαλεία, πληροφο
ρίες οτι από τότε κατοικοϋσαν
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αν&ρω-τοι στο Gράzυ ιzείνο, :του
ι.ατό-τιν -τηρε το υνομα 'Ακσόπn
λις.
' \:το Tll σzω:ιά της αρχαιολο
'Ιίας fΧq ράζεται ΟLtως zα{}αρώ
τερα μία αι.λη έ:ωz11 μετα-:ενέ
στερη �ϊί του Βράzου ϊοί, -:ίνF
ται ά-το τότε Ίερϊις. Πρόzειται
'll l nΊ zαι.;.,η i:τoz11, Tll γνωσηΊ
'
'
'
ιιι·�ηναικη, :του ϊ.QΟνιzα καλ'ι•-ττει
τυ δε,ί•τερο ijιιισυ της έ-τοuίνης
zιλιετηρίδος, της δεί•η!_>ης. Είναι
σαcrη τά κατάλοι:τα της ε:το;,,_ης
ι;ι.είνnς =ιοί σώ ονται σ{1μερα.
Ε�
u
, '
ιναι ο,
τι σωιy,,"'εται α:το
τα' κυz/\Jω'
,
'
1
,
_()'
:τεια τειzη. τα πε,ωρ,,ιικα, καυως
τα δνομciζει ό Θουzυδίδης ;ι.αί με
ρικές ύστερύτερες έπιΥραφίς. ( *)
Είναι ά-ι.όuη καί μερι·ι.ά {}ι:,μiλια
από κα,τοιzί�ς, μαζί δε μ' αυτές
zαί οί δυο :τώρινες οάσεις κιόνων,
, ,
_(). ,
στα νότια του 'Ε ρεzυειου,
οι ο:
;�:οίες εοάσταζαν τ1Ί σzέπη τ�υ
«μεγάρου», δηλαδη της κεν�ρικης
αί&ούσης ησν άνωχτόρων των 6α
σιλίων της μυκηναϊzης έποι.fiς,
αν καί τοί!το άμq-ωοητείται σή
μερα. Τά μέγαρα των ανακτ�ρων
,
τιίΊν βασιλέων της μι•χηναικης ι:,
-τοχης, ήσαν zωροι ίΕροί, ναοί η
ηλεσ111ρια, ό δέ οασιλεί ς 11ταν
συγχρόνως zαί αρχιερεύ�, ΟΠ(ι�ς
-.ιαί στc1 μινωίκά z9όνια της Κρη
της.
'Η :ταράδοσις μας πληροφορει
μt διάφορους ι.ιύ{}-ους Χαί �λλη,
γορίες οτι την έποzη αυτη,, τη
μυy_ηναική, ιπάνω στην Άκρο:τοΓ

i

1

(*) Π ε λα ρ γικ α, π ε λαρ γ ό ς :
Έκ του πελός = φαιός και άρ
γός = άκατέργασ τος, δηλαδή τά
κατασκευασμένα άπό λίθους φαι
ούς, άκατέργαστοuς.

λι. ποί, αρzικά �λί·γετο ΚραΝαα
zαί ϋστερα Εηρο;τία αν{}ού<rε
uιά -τανάρχαιη λατρεία. Στ1Ίν ε
-τοχ�Ί αι•ΤΙΊ τοποθι:.τοϋνται οί μυ
&ιzο'ι ijρωες, ό Ι{ραναός, ό Κέ
;ι.ροψ, δ ΈρΕz{}ε,{•:;, ύ Έρυσίχ{}ω,•,
ι'1 .\ί.γει',ς i'αί ί1 Θησεί ς.
Κατa η)ν t-τύu�νη iϊοχ11, :π:ού
λ
{}
1i � μετα ΤΙ] μυ;.,ηναιχ11, δη�
δ1) -,ωτά τήν iποχ1Ί του καλουμε
νου πρ()ιστοριχου ω.σαίωνα, �Ί ό
_
ποία άρϊ.ίζει μi: τη κά&οδο των
Δυ1ριέων σηΊν Έλλάδα, οί δπο:
οι οuως δίν ειωναν σn1v 'Αττι
Λ1. uιά ,-.ατάστασι στι1σιμη χαρα
Χtη�ίζει ηΊν 'Αχρό;τολι και τ11ν
'Ατ;ιz11. 'Η yεωμετρικ1Ί τέχνη
χει καί lδισ αντικατασ111σει τη
μυzηναικ11φ{}άνουμε κατ6πιν σηΊν ίστο
ρι;ι.η περίοδο της 'Α.χρο:π:ύλεως,
,�
ι
!!:ου αρχι
. ττι�η' �ε' ;'ς
)
'
'\
c,ει στην
;
άρχίς του 8ου α1ώνα. Απο ο,τι
Fίν�ι γνωστό φαίνι:.ται οτι ctΠO
τον κaιοο έι.εϊνο απομ{νει ή Ά
κρό:τολις αποκλωτtιί'(l τόπος λα
τρείας. Uί\τε πλέον δασιλικά �
νάχτορα, οϋτε μέγαρα αvακτο=
ρων. Κα{}ως δε uiiς πληροq-ορει
δ 'Ηρόδοτος, τότε ίδρύ{τηκε ό
πρίστος ναός τοίi Έρεχ&έως; «νη
ός 'Ερεχθίως», το πρώτο ·��F
χ{)-εϊον. Πρίπει νά σημειω{}f\ οτι
Έρεχθεί1; είναι δ (.-)ι:,iJς Ποσει
δcϊη,, 'ό 'Ενοσίγαιος. 'Αλλά γι'
α�το στα Ιπόμενα.
, ' r,ιγο
ί,
,S. ,
"Ύ'στερα α-το
καιρο' �wρυ•τ,,
'
\.. πο1',
,'}ηκε το' πρωτο
.c..ι.ατομπεοο,
rίcr ιεριi){}η ση1 λατρεία της �περ
τάτης {}εικης ΣιJ([ ίuς, στη λα
τοεία της Θεϋς '_\ t) ηνας, ποi, ι.:
δ�σε το ίίνομά της στην πόλι,
1

r
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στην πόλι της, -rτ:ού την είχε στην
προστασία της και γι' αύτό τ�1
λέγανε κα'ι Πολιάδα.
Στα χρόνια του ΙΤ ιιι:τιστράτου
γίνfται τl) νέο 'Εκατόμπεδο και
κατόπιν μ�· τη �ηιιοκρατία τοϋ
Κλιισ&έ νου:; αρχίζeι νά οικοδο
μηται ύ πρϋηος Ι [ αρr(}ενιον από
πωρόλι flo, ποίι εμιι Vf οιιως στ�Ίν
ι:'ιρχη της κατασ-ι.rυης του, μέχρι
τοϋ στυλοϋάτου, γιατί μεσολάβη
σαν οί ι-ωtQαtιίcς ηον π ερσϋη1,
κα'ι σταμάτησαν τις ιργaσίες. Με
n1v εκστρατεία μι1λιΟ'τα τοϋ Ξ�ρ
tη, σιΊν :τηραν οί Πέρσαι την
'Α κρόϊολι κατέστι1εψαν τον Ί ε
ρο Χu)ρο και lοfο11λωσαν τα 'Ιε
ρά.
Σαν εcι υγαν κατόπιν όριστικα
οί Πέρσαι, ίδρί,{Jηκε ό Παρf1ε
νι'ον τοϋ 11 εpικλίους, Ο'τα μέσα
τοϋ 5ου αίιονος, του χρυσοϋ αίώ
νος, καf1ως λέγεται. Έκτίσ{}ηrιιε
ίπάνω οτυν πώρινο στυλοβάτη
του πρώτου Π αρ{}ενώνος. Τον ι
bι ον αι,το καιρό εγιναν κα'ι τα
η ροπύλαια μαζί με τά τόσα αλ
λσ. αριστουργήματα της τέχνης
άπh τc1. όποία {}αυμάζουμε σήμε
ρu. ο,τι ισεβάσ{}η ό χρόνος κα'ι
σ,τι δέν κατ�στρεψu.ν ή βαρβα
ρότης κα\ ό ι:rανατισμός.
Στά τέλη τοϋ χpιυσοϋ uιωνα,
αρχίζει δ επάρατος πελοποννη
σιακός πόλψος κα'ι μ' αύτον άρ
Χίζουν οί σκοrtεινοί καιροί τη,;
πατρίδος μας, της 'λ ττικης καί
τοϋ Σεπτού Πρά,χου.
' φήνοντας τό. ίστορικά, πρέ
:rοει κάτι να που.με δμως για ηΊv
άρχαϊκ11 τέχνη, την τέχνη του
βου αίιονα, tπάνω στην 'Ακρό
πολι. Έκτος άπο το πρώτο Έρέ
χ{}ειον καί το δεύτερο Έκ.αrtόμπε-
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δον ;ια'ι τά α})α ι.τίσιιατα δά
σος αγαλμuτων έστόλιtε το� Τc
ρο χιορο. 'Ένα μέρος άπ' αυτu.
τα αγάλματα, περίφηιιης τέχνης,
είναι οί -rτ:fρίη,.νες Κι')ρι::; της
'.\ι.ρο-,:όΛιως, -,:οί, q-υλάσσοντuι
στl> ιιουηιίο της ΕύQ{ θησαν στον
ι.αλο{1ιιε νο ?nof) :τη τι7>ν Π ιρ
σών, u-,:o άνασιαcr�'1 που ;γινε
τον ίF(_)(lOLlf\'O ιι1,;J\'α. �ΤΩ'\' UΠΟ
{:}έτη αυτι) τις ιι;αν θάψΗ οί 'Λ
ίrηναίοι ιιιτά τα uηδιιιά, γιατl
ιί ;,:αν βιϋηλω{),ϊ UίΟ Τί) βάρβα
ρο lrτ:ιbρομiα.

*

Δό�α μεγάλη, πνευματι%1l κα
λt•ϊτει τι)V Ί ιρυ Βοuχο (tί() τα
μυχηναικΔ χρ<ίνια, ϊσως και πα
λαιότερα. Μιλούν γιά ΤΊΊ δόξα
αύτη οί μϋίtοι για τούς "Ηρωας
ιια'ι τούς Θεους της 'Ακροπόλε
ως, οί {}ρϋλοι, οί μεταφορές, οί
άλληγορίες.
Ί-Ι λατρεία αρχίζει κα'ι ίδrο,
οπως καί στους Δελφούς, με
Δράκοντα, ανf1ρωπο και οφι, :τρο
χωρεϊ στη λαιτρεία του Θεού
Ποσειδώνος, για να ύψω{})ϊ ϋ
στερα & μιά λατρεία ύπέρτατη,
της Ουρανία; Θεiiς 'Αθ ηνiiς.
Κα\. στους Διλφούς, στο μαντι
κό κλάδο 11 άρχ11 γίνεται με τον
Π ύ{}ωνα πού είχε :τροέλθει άπο
rη σηψι της ·:ης, δηλαδη α:πίJ τη
μεταβολ11 τοϋ άvf)ροηίνου σέ κά
τι ανώτιρο, σί �ρά;ωντα, στον
ΙΙ ύf1ωνα, ό όϊοίος i'μο cίν{}ρωπος
κα'ι οψις. Τα υνόιιατα μαr_1τυ
ροϋν πολλά: ΙΙ 1Ί&ων :τροέρχεται
άπο το ρημα πύ{}ω, :τού {)ά :τη
σ11 ϊω, Δράκων δε άπο το δέρκο
μαι το όποίον σημαίνει φέγγω.
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'Αργότερα τον u.JJω zλάδο των
Δελq;ών. τον τελεστιzό, τον ::τuίρ
νει ό θεό; Π οσειδιϋν ' ιά ''α δο
{}η σn1ν a,ι_μ 11 rτλέον �τΊ1 {}εα τιον
�ΙυΜηριων Δ11ιιητρα, το ·δε μα,·
τιzο ΛΜ)() τον δίιδει �Ί δι,ωιοσί·
νη τοϋ Οι,ρανοϋ. 1Ί Θεά Θέμις,
στc uαντιzi> Θεό, στο Θεό 'Α
::τόί ί.ωνιι. Σr Θεοί•; δηλαδ11 τοϋ
Οι·οα, οι- ( *). Τό 'ίιδιο. χαθώ; εϊ
::ταμε. �1ίνεται Χαί στ11ν 'ΑΧρόπο
λι. Στ11ν αο:ι:11 λατρεί,εται ι,,εί ό
Κίzροψ. ::τού γενν11{}�1κε από 111
γη, CLΠ(J τα �'1ΊΊ \'ιl, τά άvflρώ::τι
να ( zαί ;ι' αί•τiJ τον λίγουν αι1 τά;,:ι}ο�1α), ίξελίχflηzf δί ;ωτ�
, παρωτα
,
:τιν σt Δραzοντα.
Τυν
1
νοι ν σαν ανflρωc:το μi:. ουρα ο q- ε
ος (L\'τΊ, �ιιύ. πόδι:�. λίrrο σηuαί
νει ανοδο α -τi> τi> σ ι.υη ι νό, α -το
το ϊινθρώπινο, σέ χr1τι πνευμα
τιι.ιίηερο , σί -χάτι -τοί1 �zει q;ίί)ς,
::τού φίγγει. ( Δράχων, από το
δέρzομαι =- q-έγγω, ,.αθuJς ει::τα
με). Δράκων λοι::τi>ν δ Κέχρο-ιj:.
uα; το λίει χαι 1() ονομά του, :-τού
::τροέρzεται α::το τ11 λέξι 11 «κίρ
κος;, i1 δποία Ωημαίνει ο-ι'>ρά.
"Α ν{}ρω;τος - ίJφις, αν13ρω-τος
Uf ούρά.
Τίος τού Κέχρο::το; κατα το
ιιϋflο, είναι {> Έ?υσίzθων (από
το ίρ{•ω= σί•ρω, συνεzδοχιχά δί
ξωχί�ω ι.αί α-τi> τiJ χ136Ό>ν= γ1ϊ).
Είναι έ:ι.είνος :τού σι.ίζει μέ τiJ
ι'ίροτριJ του τη γη, πού την καλ
λιεργεί. Ό μί:γ/}ος αύτος θυμίζει
την εικόνα τοϋ Τριπτολέμου της
ΈλευΩίνος, ::το,> χαι ίχεϊνος με
το αρμα του ·,ωλλιεργιί τη γη.
Και εδώ και εχεί πραδάλλεται 11
1

(*) Ίδε ίίρθρον: «Τό Μαντείον των
Δελφών». «ΙΛΙΣΟΣ», τεύχος 33.
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Fιχόνα τοϋ ιιι•Ωταγωγου.... Τοϋ
μυσταγωγοϋ :τού καλλιεργεί τη
γη, τα y11ϊνα, τοί1ς άν{}ριύπους
χα,ι τοί1ς δί1δει τι) crιϋς Τ(\)\ ιιυστη
ρίων.
l\Ιεταγενέστερα σn\ν '.\ χρότιο 
λι λατριύεται ό Έψχθεί•ς, οασι
σιλιί•; τίϋν '.\Ώη1·7Jν, υί:ς τη:; ','ης
zαί του Θεοί- ηuν ίΊδrίτων Πο
σειδώνυς. "Αλλοι Ηυ&οι συνταυ
rίζουν ΤΟν 'Ερεχθέα llt T!J\' ιδιο
Tl)\' ΘεrJ ΠοσΗδι7Jνα. Στον ταυ
τισμο αι110 συνηγορfϊ zαι 1] tτυ
μολογίrι τοϋ δνόματο:; Έρ1:-.χ{}ιί1ς.
π ροΕρ!εται �Π() το ρfi_μ,α έρiz
ftω, που σημαινΗ συντρι6ι,J, ·ι<λο
νώ, ταράττω, Πρ(1ξc ι:; :τοί u:τοδί
δονται στο Θcο Ποσι-.ιhι7Jνα, ό ό
:τοίος ui: τι:; τρικυμίf:; τη; {)αλάσ
σης συντρίοιι τίς ιl,.τi;. ΙΊΔ τίιν
ίbιο λ6"ο δ Θci>ς ΠυΩF.Lb,7Jν ι1>νό
uάζετο καΊ, ΈνοΩίyαιο;, ιi.;τό τr1,
ενοσι; :του ΩηιιαίνΗ σείσιιιο (ι
νό{)ω=σcίω) και �,η. Δηλιιδ11 εί
νrιι ίκείνος πού v::ίει μF την ορ
μη των κυμάτων 111 γη. 'Λλλά
και το ονομα Ποσειδών. πυί κα
τα την lτυμολογία τοϋ • r ικ. Έ
ί.ευ13εριάδη, τοϋ ανατολωτη, :τρο
έρχεται απο ΤΟ πελuΩγικο ρημα
p.s.d. (παΩαντά) πο1Ί {)ι'.ι :τη ανα
ΩΤατώνω, ΩυνταρώΩσω, τι'� ιbια
σημαίνει. Ά:το ολα αί1τά δια'tf'αί
νεται οτι �Ί λατρεία ΩΤην Άκρύ
::τολι από Κεκροπία είχε τιρο:η{)η
cr1-: Ποσειδωνία. Στην tlποψι αύ
τη συντρέzαυν χαι ot uϋθοι τοϋ
Αίγίως χαι τού Θησέως. Ό Αι
γεύς, ό μυ-θιχος βασιλεύς των Ά
{}ηνων, είναι η(_)ως θαλάlσσιος
χα{}uJς φανε,ρuJνει και τi> Ι,νομά
ταυ, πού ::τροέρχεται από το «ιιΙ
γες», το οποίο δηλο-ϊ τά μεγάλα
Χύμα.τα. Καί ό ΘησFύς, ύ υ-ίός
Ι

1

1
,
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του, βασιλεύς και αί,τός των 'Α
θηνών και ηρως, rpέρεται από τήν
παράδοσι νά εχη πατέρα πνευμα
τικό το Θεί> Ποσειδώνα.

*
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πία. Είναι κάτι το ιδιο πού tγι
νε ι.αί στους ελψούς. Και εκεί,
-�ατά τί1 σχετικό !tϋθο, ή Θέμις,
hηλαδ11 -iΊ δικαιοσύνη των C-)εών,
εl'>ωσε. οταν ηταν ωιρός, το l\1αν
ηίο στίJ Θεό 'Απόλλωνα.
Ί Ι '.\κρόπολις με τήν πνευμα
τική αυ-ηΊ δόξα cίσέρχεται στοί,ς
ιστορικούς χρόνους και αποβαί
νει το πωνελλήνιο κέντρο μιu.ς
λατρείας ύπέροχης. Της λατρείας
της μεγάλης Θεας ' -δηνας, της
Θεας μιας ύπερτάτης Σοφίας.
Κατά τον zρυσοϋν αιώνα, :τοί,
άκολού{)ησε, μετά τά μηδικϊι, ή
'Ακρόπολις άποϋαίνει ενας χώ
ρος 'Ιερός, πού στ11ν πνευματι κή
του δόξα προστί-δεται και μία
αφθαστη τέχνη με τά εμπνευσμέ
να από τήν εσωτερική παράδοσι
αρχιτεκτονικα καί γλυπτικα ερ
γα. Ί δρί•εται δ Π αιρ-δενών άφιε
ρωμένος στήν Π ρόμαγο Θεα της
πόλεως, την Πολιάδα, το 'Ερέ
χθειον πού λατρεύονται μαζί οί
Θεοί Ποσειδών καί '\{}ηνα, σάν
ε1,λαδική άνάμνησι της πνευματι
κής ίστορίας τοϋ Ίεροϋ Χώρου,
ό ναός της 'λ-δηνας Άπτέρου �ί
κης καί τόσα άλλα ι'ιριστουργή
ματα της τέχνης.

Με τούς μί>&ους πού παραθέσαμε, εύρισκύμεθα στους προϊστο
ρικούς χρόνους της 'Αττικής,
στήν καλουμένη μυ-θική εποχή.
_,τ11ν εποχή λοιπi>ν αύτή ή λα
τρεία εις την. 'Ακρόπολι παίρνει
'
' Δ'
,
μι,α ε'ξε'λ ιξι αποφασιστικη,
υα €,
λέγαμε. Είναι αύτος κανών. 'Η
λατρεία σαν προrι.όοει δεν απομέ
νει στατική. 'Εξελίσσεται, προά
γεται. 'Έτσι και στήν Άκρόστο
λι, σαν ηλ-δαν οί κατάλληλοι χρό
νοι, προάγεται <bτο Ποσειδωνία
σε Ούρανία, σε 'Ολυμπία. 'Εστά
νω σ' ιιί-τiJ 11 παράδασις προΜλ
λει ενα μϋθο αξιοπρόσεκτο και
διαφωτιιπικό. Το γνωστό μίΊθο
για τ11 «hιέvεξι» των Θεϊϋν Πο
σειδώνος και 'Λ θηνας για τ11ν
ΠVfυματικ 11 bραστηριότητιι επά
νω στην 'λ κρόπολι, μί άποτέλε
σμα τ11 νίκη της Θεας 'Αθηνας.
J αί δ μϋ,θ-ος ομως αύτος, καθως
καί τόσοι αλλοι, είναι κακοποιη
μένος, δηλαδή αλλοιωμένος καί
παρεξη γημ Fνος. Οί Θι:οί δεν ερί
ζουν. Ευγλωττα ό μϋι&ος μαρτυρεί
ΪιrL την περίοδο ομως αυτη,
για τ�Ίν c.ίνοδο της λατρείας. '
ΠΟ Ποσειbωνία εξελίσσεται σε πού αρχίζει άπο την :τροϊστορία
'Ολυμπίαν. Άνέρ 1εται εις το ϋ καί κορυφοϋrι:αι στα ίστορικα χρό
πατον της πνευμα,τικης της δό νια, για τ11ν περίοδο της λατρείας
ξης. Άσ-ι.είται πλέσ.ν εκεί ή λα της Γλαυκώπιδος Π αλλ�ος,
τρεία της Θεας Σοφίας. Κατά το στην δποία εχει πλέον αφιερω-δη
μυ{)ο πού αναφέραμε, το ικα όλό;.,ληρος δ Ίερος Βράχος, της
στήριο των Θεών τοϋ 'Ολύμπου σεπτης κόρης τοϋ ύπερτάτου 'Ο
ε,-κρινε και εδωσε τή νίκη στη λυμπίου ιός καί της Ώκεανίδος
Θεά Ά&ηνα. Δηλαδή ή δικαιο Νύμφηc; l\Τήτιος, της ΤριτογF
σύνη τiίηι 'Ολυμπίων, σαν ηλθεν νείας Θεας Ί-\θηναc;, ::τρέπει χά
δ χρόνος, ϋψωσε τ11 λατρεία ε χοτε να ε::τανέλθουμε.
Ι ΗΣ
Η 1. λ. ΙΩΑ
πάνω στήν 'Ακρόστ:ολι σε Όλvμ-

*

0

286

1965

'Ένωση στη Μονάδα
Το σ,-;-)μα μου ϊνα::: Οι ρcινό;, «ι.ν στάσει>). ινιϋ 11 ψυχ11 μου,
μ' εσωτερικά χι ίξωτερι,..α α',ικάθια.
\ . .,
'
JC\,,-,μερινα.
,
λ'ωνονμε ,,αι ν U'/Υ.υ },ωνομαστε
'
για' ν ' αγr.υ
καu,
1
Το σώμα μου ενας ούρανό�. «�ν στάσει», ενιϋ ή ψυχή LIO\\,
οί•ρανi>ς <-iν -ι.ινήσει,.
:;ά, ;τ:ροχώρησα πέρα ά-τ:' τ' ανό ητ α κατασ,,ευάσμαω καί τα
;ταρα,,{,{}ια.
1

�ά. εtμαι γυμνός, ξεντύ{}ηικα δλα τό. δύγιιατα, Ολ�πω :τέρα άπ'

ολες τίς
δοξασίες -ι.αί δι-ι.αιοϋμω, Θεί μου, να Σε προσ�ωνι71 Έσέ,
τ11ν αχόλυτη Μονάδα. Πο{}ώ παντοϋ τ11ν 'Ένωση ση1 l\fονάδα. ,
)Ιόνον 1i μονά,δα είναι ',ιονιμο;τ:οιός. Αυτή συνενώνrι ·,ωί
,ιροστάζει τά άινωq;ερ1ϊ -ι.αί τά χατωq-ερη στοιχεία νά στα{)οϋν,
νά λιμενισ{)οϋν, νά ένω{}οϋν, να μιμη{}ουν της γέννψτης την
ένότητα.
(Δεν είuαι ;τ:αιδί νά με τρομάζει μί ;ι..οϋκλες και πα9αμί {)ια
ή τt,>οcrός μου) .
Μν καταδέχομαι μίσα στο ίδρυμίνο -yύρω μου απi> αίιί)νες
ψιμα νά το πιστεύω, οϋτε την ελπίδα του
δεν παίρνω. Π ροτι11ιί) την άλή{}εια. Κι ομως δεν εtμσι
μέσα σ' όλόκληρη την αλή{)εια κι αίισ{)άνομαι ιλλιπ11;.
'fiι οιολιάριο τCJ)V σ;τουδων μου των ουρανίων δίν εlναι
συμπληρωμfνο άχόμη με τις άπειρες παρουσίες μου.
Διδάσ,.αλε Αtώνιf, τώρα ιννοω. γιατ-ί δε, νοιώ{}ω ευτυχής.
"Εγινα αντρας :τιά -ι.αί πολεμ<Ϊ) νά καταιχτήσω
μί τον εσωτερι-ι.ό μου αγώνα την πραγματικδτηrrα η')ς
στιγμής μου η στο q;αινόμεν6 της μί άν1::ι.τικότητα
νά ;τ:ει{}αι:�zήσω.
1

ΣΑΡΑ�ΤΟΣ ΠΑΤΛΕ Σ
('λ·ηγωγ-η (1:rι Μονσ,δ7., 1965)
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Ζώα καί 'Άνθρωποι
'Από τούς ΜΥΘΟΥΣ τοϋ Τριλούσα
Μετάφρ. Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗ

tf Ι<ΑΡ ΔΙΑ Ttf t TIΓPtft
fιά Τίγρη, μίσα σ' ενα ιJ.ου
υί τοί: Ζωολογικου Ι ήnου, παρε
τr�ρησι ιιιά ιιίρα ά.νάιιεσα στον
κόσιιο, μιά οuορq-η -ιυρία, πού
ηiν ι<αλοκοίταζι. Κ' ιl;ιι 11 Τίγρη
ιΗί> Λιον-rάρι:
- ΚοLταξε τί Ύλυι..ά uάτια
JCουχει αύτη 11 γυναίκα! Πόσο
μ� γοη-rεύουν! Σε οιυαιώνω, αν
τύχαινε νά ηiν εϊρισι..α στην ί
ρημο, δίν {)ά μοϋ τηΊγαινε ή ιαρ
bια νά γυuήξω να ηi φάω "0χι, uα το Θευ. δι {)α τοι..ανα πο
τέ, δσο ,:ει νασιιε, η ι<ι' αν ημουν
Θαλεγα: Ι<:ρϊιια νίι χα{)η μιά π
τοια 01..LOQ(j'LU IUL {}ατρεχα ')(ΟVτα
της ι<.αί {}c.ίτεψτα στά πόδια της.
παιyνιδιάριι<η yαι ύπάι.ουη.
Μά 1� υμορcrη γυναί,ια, άrιο το
u)J..o w.ρος, τού ηiν ι<οίταt;ε μί
φλογ�ρ�ς μ.ατιεc; επι&υιιιας ι..αί
ελεγε μ�;σα της τι tuορφο τα,:ίτο
{)-ά γινότανε το τcιιάρι της, γύ-

ρισε στον σντρα της ι<αι του
είrιι
ί χορταίνω νά τη ολίπω!
Τί οίρμα! Τί ομορφιά! Πόσο
η&ιλα νά την εξσυσίαςα, γ1;α νά
τη γδάιρω ...

*

Ο ΘAt-lATOt
ΤΟΥ ι\ΙΟΙ'-ΙΤΑΡΙΟΥ
'Οταν ,:έ{)αvι ό Λέοντας, ό
,:ου τοίi άρεσε ,:ά ντα
ν' ανακατεί1παι ιιίσα στους 'J"L
λολογιιους ιύιλοι•ς, ιά νά (( α.ν
τά t, η ι.αι τοί•τη τη φορά στο ΥΟL
ν ·η τι7Jν τετιιατοδων σηιω{}η
�ι ,ιιιι ι'ι-tήγγ.,ιλι- ι.α λυπηη.ρο
σοννιτο
το εlzε α-vτιγρα
ψι.L ά..:ο ·ια,του άλλοϋ.
Σί oJ. α τα ζώα πού uαζώ
;τη ι..αν να ΥΛάψουν το VΕ')(ρΟ
-i)ρuε- τότι η ιιανία νά ,τ:οζάρου
νε κι' αυτά για -τοιητά ες. Ώς
καί το Μιριιήγ-ι..ι, άχόuα, είπε

π οντικοc;

-τού
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Ενα τρα·γούδι, Οπου έξ{ �,ινησε
την :ταλαιά φιλία :τού εLzε με
το λιοντάρι. l\lονάχα το Ι'αϊ
bουράΧι -χα:θότανε παqάμερα -,ωί
μί ιιάτια πού γυάλιζαν στον 11λιο
;ωίταζε ιιε ά.πά&εια ολα α�τά τα
�ιϋα ;τού ά.πάγγελναν στίχους, έ
νω αύτο ουτε λέξη δεν ;εστομοϋ
σε.
- Πίϋ; -ι.ά&εσαι ετσι σά χά
χας: τοϋ Χάνει ό Γρύλος. Ούτε
ενα τε.τράστιχο δί--ν εtσαι αξιος
νά ;της:
- 'Άϊντε άπο δω! Μη ε
σzοτίζεις! ά.πάντησε ό Γάϊδα
ρος. 'Εγώ, δόξα ναχει ό Θεός,
δεν συναναστρέφομαι τούς φι
λολογοϋντες, πού έξωτερι;ι.εύου
νε τη {}λίψη τους και τά δά
zρυά τους με ρί.μες. 'Όχι. Έγω
εtμαι πιο συμαζωμένος, καί χω
ρίς νά ζητάω η'ι ρίμα, κλαίω με
την καρ,διά ιιου. και uένω πάν
τα Γάιδαρος.
1

)(,.

ΟΙΙ<ΟΓΕ�€ΙΑ · nATPlt
ΘΡtΗ1<€ΙΑ
Ιια φορά μια Περιστέρα εί
;τε στο παιδί της :
- Πρ-ίν άφήσης τη φωλιά
σου ;ι.αί :τετάξεις, :τρέπει νά σοϋ
δώσω Χάποιες συμβουλές. παι-
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δί μοι. πρόσεχε ά.πο τον ,, \ {}ρωπο ! Θο. σε κυνηγ11σει, για
τί είναι σωστό; «μπόγιας». Μα
αν του άγγίσεις τ11ν πιο εύαί
σ{}ητη χορδ1'ι της Χαρδιας, {}ά
ΤΟϋ ερ{}ου'\ιε δάκρυα στα μά
τια. Γι' αύτο αν Jt'Οτε πέσης
στα ;yέρια του, πές του πως
fχεις ά.γαπη�ένο ταίρι, πού με
λαχτάρα σε περιμένει ι;τη φω
λιά σου ... Δε {}ά σέ σφάξει, για
rί εχει τούτο το καλό, να σέβε
ται το α'ίσθημα της οίκογενεια
κης στοργης. 'Ά ν ομως τύχει
καί δε φέρει αύτο άποτέλεσμα,
τόιτε πές του να σε κάνη Περι
στερά 'Αγγελιαφόρο, για να σώ
σης την Πατρίιδα άπο πολλα bει
νά.
Ιπρος οτον πατριωτισμ6,
συγκινείται ό "Ανιθρωπος καί
κλαίει. Σκέπτεται τούς δοξασμέ
νους ά.γώνες της φυλης, καί {}α
σε άφήσει έ.λεύ{}ερο.
1α κι'
σ.ν αύτο δεν πετ{χει, τόπ θύ
μησέ του τίνος είσαι συγγε
ν1Ίς: τοϋ ' γίου Πνεύματος,
πού ηταν κι' αύτο περιστερά.
Μόνο ση'ι θ ρ ησκευτι-κ11 α{ντ11
nκ[ψη, νάσαι βέβαιο πο>ς δε {}ά
(\� σφάξη και δέ θα σε ψήση
ση'ι σ-ι.άρα .... 'Όμως, ολα αyτά,
αν εtσαι τυχερό, έκείνη η'ι στιγ
μ1Ί, νrι., εχει φάει, νrι εtναι χορ
τάτος, -καημένο μου παιbί!...
1
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Τα

ζωα: διδάσκαλοι

ύyιειvηs των ανθρώπων
'\'πό Κ. Λ. ΜΕΡΑΝΑΙΟΥ
' πο τά ζώα, άπο την συμπε
ριφορά των και τάς συvη{)είας
των ήμπορο-με νά άντλήσωμε
πολίrτ ιιμα διδάγματα δια την δι
ατραφην και την &::ραπείαν μας.
.χ. προ πέντε αιίώνων ενας
Γάλλος ποιητής, :που ήσχολεϊτο
και\ ��ε τήν ίατρικήν, :ταρώτρυνε
τους συγχρόνους του νά λυτρω
tJ-οϋν άπο την τυραννίαν της <<κα
κοχυμίας» τρώγοντας μάραι&α,
μαρούλια και άλλα λαχανικά,
παρά παίρνοντας φάρμακα, για
τί αυτό κάνουν καί τα σκυλιά και
οί κόττες και οί πάπιες και άλλα
ζώα. Την 'ύδια περί.Jτου εποχ11 ε
νας άλλος εγραφε πως &ά :πρέ
πει να παρα-κολου{)ήσωμε τον ύ
πομ,ονετικον γάΊδαρο και {ro άντι
ληφ-θ-ο-ί1με οτι τρώγει α,σπληνο Ύ]
άιδίαντο (πολυτρίχι) δια νά ά
πα-λλαγη άπο τάς ενοχλήσεις της
χολης. Και οί ίατροι χρησψο
ποιοϋν το 'ύδιον βότανον δια τον
'ίδιον {}ερα.πευτικον σκοπόν.
Κατ' άργ11ν το ενστικτον όδη
γεϊ το ζώον εις την εκλογήν της
τροφης του και των φαρμάκων
του. Και ϋστερα, γενικώς, φαίνε
ται οτι το ζώον παρουσιάζει, ά
ναφορι-κώς με την άρρώστεια, υι
ολογικας άντuδράισεις άναιλόγους,
με την διαψοραν οτι είναι εντο-

π

νώτεραι και συχνά παρουσιάζει
μεγαλυτέραν αντίσταισιν είς τους
πα{}ογύνους παράγοντας ·,ωι τους
τραηιατισμούς.
Την cι.νάγ;ι,ην καταναλώσεως
τροcrων πλουσίων εις υιταιμίνας,
μεταλλικά αλαrrα, όρμόνας, κλπ.
τά ζιίJα τnν ίκανο,ποιοϋν άνέκα
{)εν. Και χαραrι<.τηριστικον παιρά
δειγμα εΤναι 1Ί «έξό ρμησις προς
το :τράσινuν», εκ μέρους των χορ
τοφάγων ζώων. 'Αγελάδες και
clλογα, :τρόυατα και κατσίκια, 0τα, μFτά τυ :πέρας τοϋ χειμώνα,
άψήνωνται έλεύ&::ρα νά υο<J'κή
σουν, άδια,φοροϋν δια το σανό,
τρέχουν εις το πρώτο πρά,σινο
χορτάρι ::του {)ά συναντήσουν.
Τα μ11 ;ι.ατοιχοοια έπι;ιειροϋν με
τανά•στει•σιν προς περιοχας πλου
σίας εί; :τράσινον και κάποτε έ
:τιδιbονται και εις άκρουασίας,
:τροκειμένου να ί ξασφαιλίσουν
την cίνοιξιάτι;ι,η τροφή τους. Τά
έλάq ιu. οτuν δεν βρίσκουν επαρ
κή τ1_1οφ1'1ν είς την χλόην, την ά
να�ψουν εις τά τρυq;ερά χλωνιά
τιίJν δένδρων και είς τους υλα
στους των crυτών, και δια νά
την ψ{}άσουν στηρίζονται είς τα
:τισινά των πόδια. Είς τον Βορ
ρά ot ρέννοι Χαι τά καρψ.;ι:ού συ
νη&ίζουν νά σ-ιιάυουν μέσα είς
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τά yιόνια αναζητώντας τά πρώ
τα βλαστάοια .
.\ ι.'Τ11 λcι -τον 11 συμπεριφορα
των zατοικιδίων και των άγρίων
χορτοιrά·γων ζώων, δεν προέρχε
ται μόνον αΠΟ ΤΟ EVOTL'XιtOV της
διατροq�ης, άλλα ?ωί άπο -&ερα
:τευτι-ι.άς ανάγΧας. Πρά--:ματι ό
ορ·
ωων, οπως
και\
, γανισμος
' των
- ζ,
�,
του άνθρό>που, ύπόχειται είς τ11ν
1zειμερινήν τοξίνωσιν)), είς την
δηλητηρίασιν άπο τ11ν πτωχην
χειμεριν11ν περίοδον. πού είναι
γεμάτη άπο μεταδολιΥ.άς σκωρίας,
ε'ίτε ιξ αίτίας του ψύχους και της
σπανιότητας τοϋ ήλια:ι.οϋ φωτός,
ειτε ίξ αίτίας μιας διατροφης,
;ιοί, τουλάχιστον επί τέ.σσαρες πέντε μηνας ι.αρακτηρίζεται ωcο
nΊν ίλλειψιν νωπών χορταρικών.
Δι' αυτό με την ανοιξιν, άλλα
χαί μέσα είς την γ.αρδίαν του
χειμώνα, τά χορτοq,άγα ζώα άνα
ζητουν έπvμόνως ρίζας και βλα
στούς φυτών, πού δεν είJμαι μό
νον τροιr{1, αλλά Υ,αί ούσίαι πλού
σιαι είς βιταμίνας, μεταλλιrι..ά
λατα και τονωτικά στοιχεία.
'Άν τώρα τά χορτοφάγα άνα
ζ ητοϋν υιταμίνας χαί αλλας πολυ
τLμου::; ούσίας, {}ρεπτικάς καί {}ε
ραπ�υτιχάς είς τά φυτά, τα σαρ1.-ουόρα άκολου-&οϋν την \;δια συ
vήθειαν ιμε τά ζώα, με τά όποϊα
bιατρέφονται.
Πριν από μερικά χρόνια γνωρί
ζομεν οτι είς τά εντόσθια, γ,α\,
ι..υρίως τα &�ενικης δομ-ης ( ση
zότι, σ-τληνα, κλπ.) ύπάρχουν
-τυκναί συyι.εvτρώσεις βιταμινού
χων Uf ταλλιχων Και όρμονιΧίJ)V
ούσιuη1• Και αύτο το σαρ·κουό
ρον το ίγνό)ριζε πάντοτε ενστι
Χτωδό)ς. Δια τον λόγον αύτον ει-

α
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τ� περί χατοι•ι.uδίου πρόκειται εί
τε περί αγρίου εχει ίδιαιτ-έραν
προτίμησιν δια τα εντόσ-&ια.
'Έτ1σι λοιπόν καί τα χορτοφά
γα καί τα σαρκοβόρα δια νά άν
τιμετωπίσουν η\ν έλλειμματικην
των διατpοφ11ν, ζητουν συμψηφι
στικως καί ένστικ.τωδως τροφας
πού είναι ξέναι προς τας συνη
-&εία::; των. Π.χ. εχει παρατηρη-&η οτι άγελά,δες καί σκύλοι γλύcrουν ενα τοίχο η μια πέτρα, διό
τι fχουν ανάγκην ασοeσττούχων
άλάτων. 'Αξιόπιστοι φυσισδί,φαι
αναq�έρουν οτι είς τ11ν ζούγΧιλαν
της '.\φριχης, περιοχαί πλούσιαι
είς θειϊΧα Και ι.λωριουχα αλαrτ:α,
οπω.; καί σ�δήρου, χαλΧοϋ, μαγνη
σίου άποτελουν περιοχάς, πoiJ
τάς επισκέπτονται περιοδικώς μι
κρα και μεγάιλα ζωα δια νά ψά
γοuν αλατα καί όλιγοστοιχεία,
δηλαιδ11 ουσίας πού τας συνιστίi
11 πλ{ον σύγχρονος διαιτητική.
Το φαινόμενον αυτό της ενcrτι
κτώδους προσαρμογής παραιτη
ρείται καί είς τον αν{}·ρωσαιν;
Ναί, άλλα είς μικρόν βαι61μόν. Αυ
τό παρατηρείται κυρίως καrτ:ά την
διάρκιιαν της πρώτης καί της
δεί1τερης παιδικης 11λικίας. _"0ταν το Παιδ\, βρίσκεται α,γ.,όμη Πε
ρισσόrτερον mλησίον είς την φύ
σιν. Ώρισμίναι «λαψ,αργίαι» οπως για τή ζά,χαριη, τα ζαχα
ρωτά, τα φρούτα - οπως κ,α\,
ώρισμίναι τροq�ικ.αί «διατροφα,ι))
- προτuμήσεις γιά Jψο ψάρι η
Χρέας, για τα χαλασμένα χορτα
ρι:ι.ά, για χλόη, χα\, άκόιμη το
γλί1ψιμ,ο σε τοίχους Χαί πέτρΕς έξηγοϋνται μέ την έ.νστικτώδη ά
ναζήτησιν ούσιων πού λείπουν η
είναι ελλειμμαrωι.ες είς την συνή-
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&η διατρο(r 11ν τοϋ παtιδιοϋ.
Τά αύτά ισχύουν και διά την
όργαvο{)ερα:τείαν ;ι.αί την όποθε
ραπείαν, δηλαiδη την {}εραπείαν
την οα1σιζομένην εις κατανάλωσιν
J>ρισμένων οργάνων η έrι<ιχυλισμά
των των. Αύτ1i ή παλαιοτάτη αυ
νή{}εια άπατελεϊ ηδη την οαJσικην
rlποψιν της οιομηχείας, διότι τά
οργανα εσω έκκρίαεως, περιέ
χουν διαφόρους χρησuμους ουαί
aς, μεταξύ των όποίων προέ
χουν αί δρμόναι. Πολλά ζώα
τρωγουν τύν πλωωϋvτα κόκ, διά
πολλούς λόγους, αλλά κυρίως δι
ότι έξασκεί διεγεριτικήν έπίδρα
αιν έπ\. της παραγωγής γάλα
κτος. Ή ϋιοχημεία εχει άποδεί
ξει οτι δ πλαr,ωϋς περιέχει γα
λακτογόνους δρμόνας. 'Ακόμη {}ά
πρέπει νά προστε{}η δτι ώρισμέ
Ύαι γυναίκες πρωτογόνων φυ
λών της Άφρικης κ.αιl . ' με
ρικής, Άαίας κα1 Αυστραλίας
χουν την αύτην συνή,&ειαν.
, λ .<Ι. ν και' 1!�
ακα ουυου,
Τ α' ζωα
λας {}εραnτευτιιχάς ένστικτώδεις
πράξεις. Σκύλοι και γάιτες τρώ
γουν ώρισμένα φυτά λεγόμενα «έ
μετικα)) πού ερε{)ίζουν τον στό
μαχ ον δια νά άποοάλη την τρο
φήν. 'Όταν το ζώον εχει πυρε
τον δεν τρώγει η τρώγει ολίγον,
πίνει πολύ νερό Υ,α\. καταφεύγη
εις μίαν γωνίαν ά:τόμερη. "Οtταν
πάσχη άπο ρευματισμούς κατα
φεύγει στον ijλιον. 'Όταν εχη
ενα- μέλος συν&λ ιμ ιιίνον iΊ μί
φλεγμον1\ν το βάζει σέ κρύο νε
ρό. 'Όταν εχη ενα κάταγμα επι
διώκει νά κραηϊ άκίνητον το μέ
λος αύτό. 'Όταν είναι τραυμαιτι
σμένm, γλύφει η1ν πληγήν με τήν
γλώαrJα του καιί με τοϊrrο άψ' έ-

ε
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νiς μίν μί την μηzανικ11ν :τρίίξιν
σταματάει την αίμορραγίαν ·ωί
αιr' έτ{ ιιου μί τα ενζυμα, τα ;(ε
ρι,χόμενα εις το σάλιο, φονεύει
τα μολυσι.ια,ηκά μικρόϋια της
:τληγψ;, εως οτου ιπουλω{)1ϊΤά περισσότερα ζiϊΊα [ <r αρμ<>
ζουν τ11ν προσω:τικήν των ύγιει
νήν, πού άποτελι:ί καί τήν πρ<l>
την αμυναν καιτά της νόσου. Τά
αίλο�ρυειδη κα�αρίζο�τα; καί
κτεvιζονται πολλες φορες ημερη
σίως. "Αλλα κάνουν μπάνιο εις
λίμνας η εις ποται.ιούς - u:κόμα
ΧCLΙ, ντους, ΟΠως συνη{}ίζουν οί
lλέφαντες. ιά νά άπαλλαγοϋν
άπύ τα ενοχλrγrικά ζωυφια, κά
νουν ιίμμιίλουτρα, λασπόλουτρα,
ένώ έλέφαντες, ρινό;ι.εροι, ίπσιο
πόταμοι άνέχονται τήν παρουσί
αν επί του σώματός των ώρισμέ
νων πτηνιϋν, πού επιτελούν το
εργον των ζώντων εντομοκτό
νων.
'Έτσι δλέ:τομεν οτι ύπάρχΗ
μια σοq ία της φύσεως, 1Ί δί: έ
πιστήμη είναι πολλές φορές ή
ορ{}ολογικ11 έξέλιξις αύτης της
σοφίας, πού άποολέπει εις τήν ε
πιστροcr11ν τοϋ ό.v{}ρώπου εις τον
δρόμον της φύσεως. Βέβαια, τά
ζιϋα δεν γνωρίζουν περιrJσότερα
ά-πύ μίίς. Ώατόσο. ημποροϋν ακό
μη νά μας οοη{}ήσουν νά γνωρί
σωμεν τ11ν crυσιολογίαν χα\. η1ν
διολογίαν uας. '..\Χόμη. εξωω
λου{}ουν νά είναι /)ΙΙ')( άσκαλοί μα;
ιί; πολλά &έματα iffραπευτι-ι.η;,
αι,ριβώς με την αι•το{)ερα:τευτι
κ11ν τωι.,τικ11ν :τού άκοΛουttο-ϋν.
Κ. _\. 11ΕΡΑ Α.ΙΟΣ
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Αύt'ός είναι
ό δρόμος;
Του είς Mansfield,Ohio,
ίε έ
Η.Π:Α ορθοδόξου ρ
ως Ζάνου Γούγούτα

Οί άνθρωποι της πολληc, σιωπής ό
μοιά.ζουν ,μέ τά 5οu5ά ήψαίστεια. Μέ
σα τους 5pά:ζει ψω-τια ικαί λοοα.
Ή σιωπή εχει τήν πιο δυνατή φω
νή � Αν μποοης vά την άlκαίσης, Θά
κ.λάψης γιατί όμ λεϊ γ,ά κάποιο έ
σω τεριr<ό δράιμα.
Και εΤναι πολλοί οί άνθ;:ωτr:Jι της
6αθιάς σιωτrης, τούς όποίους πρi.πει
μέ σvμπόνοια vά 5οηθ&με.
Ό Γέοc. Τάιμ ηταιν ένας άπό αύ
τούς Πάντοτε μόνος του μέ κλειστό
το στόμα, ικαl?-όταν μαζί ,μέ τό σκι..λά
κι του στο πάρκο.
Τοϋ άρθσε συχνά να πηγαί νη στήν
Έκκ.λη:,ία, άλλ' έπειδή δέv άφηναν να
πάη μέ-:τα και το σtκυλάlκι του και αί.ι
τός δέν πήιyαινε.
Ή αγάπη για το σ,ωλάκι ,c,υ
ητσ;1 σαν φά(-ιμακο στόv πόνο της
και::4διάς του
Για καιρό τόν εΤχα χάσει. Μιά χει
μωνιάτικη μέρα, πού πήγαινα σ,ό
Γκάλιον, τόv ε1Ιδα στό Νε.κροταψεϊο
πού θά6ων «ΓΑΤΕΣ-ΣΚΥΛΟΥΣ:ι>
να καθαρ:ζη ,α χιόνια άπrό κάποιο
τάφο
Σ,αμά:τησα τό αί.ιτοκίνrγτό μου και
πηγα κοντά ,ου. ΕΤδα πάνω στήν

τ11λάι<α ,-oC, τάφου ,ό 5-κιμα τοΟ σκύ
λου
Και μέ σvμπrόνοια τοϋ εΤπα:
- Τί κρίiμα ! �Εχασες τόν σύντρο
φό σου,
- �Οχι r μcr} εΤπε, δέν τόν ε.χα
σα Πριν ζοCισα ιμέ τή χαι:ά ,ου, ,ώ
ρα ζω μt την λύπην ,ου.
ΒλέπΞις ή καοδιά μου δέν εΤναι ά
δεια, εχω σύντροφο ,ήν λύπην.
Για να ζεστcrνω την ωu5έnπα του
εΤπα:
- 'Από ΤΟ Μάvσψηλδ ήλθες t!δω
μέ τά πόδια, 6 χιλιόμετρα δράμο καί
μέ 1"'CVTO το χιόνι;! !
- Δεν εΤναι ή πρώτη φορά, οίίrε
και κουράζομαι.
Όιταν χιονίζει, εpχομαι δυό φορές
τή μέρα και καιιι:φίζω τον τάφο, για
να μήν ιφuώvη τό 01Κuλάι<ι ,μcΙJ.
Το ξεί.φω, τρεΧλόν θά με πης. Προ
τιιμώ να εΤιμαι ενας; 1"1έτοιος τpε),ίλός,
'ΤΤ'αpα ένας σσψός με πέτρινη ι<αι;ιδιά,
Τί άξίζει ή ζωή, &ταν κανεις νοιώθει
μέσα ,ου την παγωμένη 'λλαι:τκα; ! !
Τροπικό κλίlμα εΤναι ή και,διά μ<ΚΙ.
Αί.ιτή εΤναι καί ή αί,ία πού δυό q:0>
ρές άπrέτυχα στό γάlμ:J.
Δέν εΤναι εC,κολο να συ ενν.:,rβ:,νν
οί α.1,IΞ;:ωποι για:τί π,Jς χωρίζει ό
ψuχοπνωματικός χαρακτήραc,, τον ό
πaϊον ή ό;γάπη για πάντα δέν uπο
ρεϊ να κνδεpvά.
'Εγώ ό,πό τό γάμο ζήτησα πρώ
τα ενωσιν UIU)(WV και δλα τα άλλα ώς
καρπ:,1 αί.ιτοϋ τοϋ δέντρου, και δεν
,α 5ρηικα
Και για να μήv άπrογοητεc.eω
και πάlλιν, eδω::rα τήν καρδιά ,μου
στό σκuλάlκι μ:::v, ικι' έξακοlλ.οtJ3'ω ν·
άγαπάω και τούς άiνιθρώιποuς.
πάνω στό
- ΈJδω, τοCι εtπα,
χιό11, θό: παγώσουν τα πόδια ιμας.
νΕλα να παιμε ιμέχ:rα στό αί.ιτοκί νη,
το να σvζητήσωμε.
νΟχι 1 ! μοίι εΤπε. Α1 λcιyικές συ
ζητήσεις δέν λύουν έιπιτυχως τα προ5ήματα της ι<αρδιάς. Φύγε, δέν ει::χο-
ι,αι.
'Απrό σε,5ασμό σ,ό δρα:μα της καρ
δ,άς ,ου, εψuιyα με ,ό έρώτη,μα:
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟrΣ;
Αίδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
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Πρωϊν-ός περίπα-ιος ο-ιό
Κοιμη-ιήριο -ιών σκύλων
Ύπό ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ . ΓΑΠΗΣ για
κά{}ε πλάσμα - ελεγε τελευταί
ως δ μεγάλος άν{}ρωπισιτης δό
κτωρ "Αλμπερτ Σϋάϊτσερ - εί
ναι 1i δύσκολη ::ιροσπά&εια ποί1
άντψετω::ιίζει σήμερα ή εποχή
μας. Ό σημερινός αν&ρωπος προσέ{}Θτε - εχει φ{}ά1σει πια
σέ σημείον εξελίξεως, πού 11 προ
σοχή του στρέφεται προς τις σχέ
σεις του και τ11ν ε{1&ύνη του ά
πέναντι σε κά&ε ζωντανό πλά
σμα...
1ια εκδήλωσις αγάπης προς

τά ζώιι, τά λεγόμενα «οίχόσιτω,
� ίναι κ,ιιί τc> Κοuμηηiριο τών σχύ
λων Ωt() Παρισινο προάστιο Ί-\
νιέρ. :τάνω σε μια γραφικη νη
nίδα του Σηzουάνα - μάλιστα,
εκhήλωσις :τρωτοποριω<.11, διότι
εχει ίδρυ{}η πριν 66 χρόνια, ά
:το τον 'ΑλέξαΥδρο ουμii (οχι
τον συγγραφέα) κα'ι τ11ν κυρία
:\Ιαργαρίτα �τυράν.
Σ' ενα άπο τά πιο μελαγχολι
κά π�ράσματα τοϋ :τοταμοί-, στη
βιομηχαν�κη ζώνη τοϋ δορρα,
κάτω από εναν γ·ι<ρίζον ούρανό,
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νοϊ-ιιε τ�Ίν :τί,λη της εtaόδου, το
l;ιιολητικ.ο μνημείο aτον Μπάρ
ρυ. τον διάσημο σ-ι.ί•λο της μο
νη; τοίi · .\ γίοι• Βερνάρδου. 'Ό
} οι Fy_ OLlf κάτι ακοί1σει για τα
&αψάσιc, αί,τά Ο'κtί.ιά, πού άπο
ΤΟ\' 130-ν αιώνα σιύζουν τούς ϋο
πκοί1ς κα\ τοί ς ταξιδιώτες, πού
!}ά ;,.ι νδυνέψουν νά ταcrοϋν στο
} ευι.ο σάβανο τ<�>ν άδιάκο;ια χι
ονοσ·ι.ε;ιιον " λπεων, σε μια πε
ριοχ 11 ί,διαι τ{ ρω:: ίίξενη, οπου δέν
άρι{}μοϋνται :ταρίι. μόνον δέκα
11μίρFς 11λιοcrανείας το χρόνο.
Οί σκί λοι αί•τοί, :τού τούς μι-,
τίcrεραν εκεί, τοί.1ς έγκλuμάτισαν
καί τού:; έξε:rrαLδευσαν οί Αύγου
πτίνοι uοναχοί, εχουν περιγραψη
σαν σκλ�ροί :τολεμ ωταί με τρυ
crερ11 �ωρδιά. Ί-Ι Ειρήνη Γκάζερ
γρά cr ει οτι αύτοί πού πρό{}υμα
θυσιάζουν τή ζωή τους στον ά
γώνα για τή σωτηρία τοϋ κινδυ
νεύοντος άν-θ-ρώ:τ:ου, δεν ζητοϋνε
:ταρα ενα τρυφερό βλίιμιμα άγά
;ιης. 'Ύ'ποcrέρουν από το άγριο
κυίταγμα, τι1ν ειρωνεία η κ.αί την
αδιαφορία τιυν άμαθων η των ά
ναίσ-θ-ητων. Ή ψυχ11 τους πλη
γιύνεται πιο fιJ'Ι.Ολα κι' α,Π:ο την
:τεταλοϋδα μέσα σε μια ροζιασμέ
νη παλάμη ... 'Ένας τέτοιος ύπέ
ροχος σκύλος ηταν Υ.αί ό Μπάρ
ρυ. «'Έσωσε - λέγει ή πλάκα
στiJν τάcr ο του - τη ζω� 4Ω
άν{Jριίηων. ΣΥ.οτιίJ-/}ηz.ε άπu τον
-llον!ιι
Έ;ιι6λητικο εΙναι -ι.cιί το μνη
μείον τϋJν άστυνομικών σκύλων,
:τεσύντων εν τη bι.τελέσει τον
zα-θ-�1κοντος. Ό .\{ων, ό Παπι
γιόν, ό Κϋρος, ό Τοϋιrι.ος, ή
:\'τόρα, ύ Τό::τ:... Τά yρόνια της
ί :τηρεσίας των y,αι τα μετάλλιά.
1

1

Τό μνημείο τοϋ Μπάρυ

τiι Κο�μητήριο των aκύλων εΙναι
ενα crωτεινο ξάνοιγμα, μέ τή
σειρά των μνημείων aτήν Π ίστι
zαί την '.\q:οσίωΟ'ι των αμίλη
των q:ίλων Χαί συντρόφων μας
'Ένας δυνατός ψυχικός κό
σμο::; εγείρεται άπο τrι μνήματα
τί;-Jν τετρα;ιύbων - :τού π,ανιω;
i :ταινοϋνται με τον χαρα:ι.τηρι
πuύ του:; ύJς «;ωτωτέρων άδελ
φjJν τοϋ αν{}ριίηου)) κ.αί aυχνα ύ
;ιοτιuυίiνται - καί δονεί τον έ
πωτερικiJν εαυτόν μα:;, με τά :το
ύ.:τλα, μά τόσο ίr.φραστικα
λ<'ιγια τϋJν ί:τιτυμβίων.
:ΊΙα:; ύποδέ7.εται, -ι.α-θ-ω :; :τερ/ '\.

1

1
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των άναcι iρονται ιηο μνημείο,
πού άνήγειραν, ιιτε&λιμμένοι και
ευγνώμονες», οί κάτοικοι της
' νιέρ, μίλη τοίi συλλόγου δη
μοσίας άσq-αλείας.
'&ι.εί rχουν ταφη και σκύλοι
ιξαιρετικης δημοτικότητος στον
καιρι1 του:;, ί\πως δ αξiχαστο::
ηρως του υωοοϋ κινηματογράφου
Ριν- ΤΊν- Τίν, ύ Πουαλύ ;{Q'\Ι
επαιζε στο εργον κ'Ένα μηνα με
τούς πλουσίου:;», τι1 σκυλιά το-ϋ
διαJσ1\μου λυρι,χοί• zαλλιτίχνο1 1
Σύριλ Σάντερσον, τα σκυλια τοϋ
συγγραφέως Έδμόνδου Ροστάν,
ό τράγκ της 'Ελισάβετ της Ρου
μανίας και πολλών αλλων προ
σωπικοτήτων. ' λλά-προς ίπιοε
οαίωσιν τοϋ θαυμα,σίου μέλους
της νεκρωσuμου ακολουθίας «α
ρα τις εστίν ... πλοί•σιος η πένης»
- εκεί ε!ναι καί ό τάφος ενός
ι1δεσπότου σκυλιου, cινεγερθείς
άπο την διεύθυνσι ν τοϋ Κοιμη
τηρίου, είς ανάμνησιν ένος περι
στατικοϋ, χαραγμένου τώρα στο
ιιάρuαοο τοϋ τάφου του: «Έν
{}άδ� �ίτο.ι ενας σκύλος περιπλα
νώμενος, ποί, ηρ{}ε, στας 15 Μα.t
ου 1958, νά πε&άνη στην πόρτα
μας. �Ηταν το 40.ΟΟΟον ζώον
πού εύρηκε στο Κοιμητήριο τιϋν
σκύλων της Άνιερ την όριστικήν
του άνάπαοοιν. Το μνημείον τοϋ
το άνηγέρ&η ύπο της διευιθύνσε
ως» - περίπου σαν ενα μνημείο
στον "Αγνωστο �κύλο, τον άδί
σποτο σκί,λο - μάρτvcα, πού δεν
δέχθηκε κανένας αν{}ρωστος τ11ν
προσφορά της άγάπης του ...
Πολυάριθμοι ε!ναι οί τάφοι ά
πJ-..ών σκύλων, ;τού δεν ύπη_ρξαν
παρά καλοι σύντροφοι των άν
&ρώπων «τους».
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'.\ϊ/.fς άνι;τί·γραCff:; ,λάΧις
ιι� ι'ινι1ματα ·,ωί zρονολο"(ίF; zρα
τοϋν τiι μυστι"Ι.() της (( ιλία; χαι
τη; άq- οσιιί)σιως γιά τοί•; συν
τρι'ιcι υυ; των. '.\J.λά και ι�:ιγρα
φ';, :τού -τροκαλουν πηγαία συγ
ι.ίνrμΗ:
'() μιι.ρι1; μου Ι'%1ι; ί•:τηρξε
τίι μι'ινο μου ση'jριγuα στι1. μα
κρυά zρι1νια της αιχμαλωσίας...
εν είϊ.U ;τα(!α μόνον ί; <ίΕ να h�ν fίzιν ;ταρά μι'ινον {μiνα. Κοι
μήσου tιρηνιzά...
Κοιμήσου ευτυχισμίνο, σκυ
λάκι μας, τον αιώνιο ϋ;τνυ. Τά
zάδια, σου ι:αqάz{}η·,ων για πάν
τα στις zαρδιες μα:; ...
Καλi μας, Κλόουν. Ι Uισο μας
ιίχις hιασκιbάσει. Ι1 άσο μας ε
καuες να κλάψουuε ...
'Ενθάδε Κfίται δ άδελφiις
�Ιπίλ, q-ίλος πιστός. θανών σε
άτί χημα ....
Ί--Ι μ6νη λύπη. πού μας επρο
ξένησε, ηταν στον θάνατό του...
�lι\ν-χυ μα:;, =�:ιστέ φίλε καλών
και ασχημων ήμερων, δεν -&ά σε
::,εχασουμ�: ποτε, ουτε υα οε
αντιγ.αταστήσουμε. 'Όταν δεν
θα ιρχώμε&α πιά. Μ ;τη ;τως
καί εμείς δέν ζουμε πιά ...
'Έργα τέχνης εκq-ραστικά συ
ναντι7)11ται σχflδον σ� κά&ε οημα
τι7!ν πκύ�ω�.
�το Κοιμ �ιη1ριο
,
Ενα σ;τιτακι αbειανο... Μια α
λυσίhα κομμένη ...
Καί σ' εναν τάιr ο, τα λό� ια
τοϋ Πασκάλ: «'Όσο περισσότερο
γνωρίζω τού; ανθριύπους, τόσο
;τερισσύτειιο άγα-τώ τον σκι:λο
μου»...
1
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.

,

nμερα

.,

ενα
--ισοπανόποuλο ...
Καποτε, σέ γιορτινές ημεcες έτα
ξιδ::uε σέ μιά μα.<οuνή ο.πα:χ α ε,ας
α,θpωπος άπό τήν πόλη Σ' έvα του
σταSμό, ίκCJμε μ•κpό περιπατο κοντά
στήv όχθη μ δ:ς λιμ11ης Ήταν ήuε
pα 6:οχε;;η ωί παγωμέ.η
Τά 6ήματά του τόν εφεpαν σ' έ
να μεyαλο κοπαδ άπό πpο6ατα ι<αί
πισω από αίπό 6λέπει δύο κcr<οv
τυμέvα τσ: "'Ταvόπουλα
ΕΤχαv μαζι
το,;ς ένα μικcό σκuλο καί έφαιvοντο
πcιλu εuθ�μα Σέ μ•ά στιγμη 6λέ
πει τό εvα τσcιπανόποι.,λο vά παίρsη
στά χέpια του τό μικpο ζωD'J και vά
-τό πετα στήv λίμvη
Τό σ«uλάκι άμέσως πpοσεπάθησε
νά 6yη άπό τό παγωμένο :rτοιχεϊο,
.άλλα τό τσοπαvw:vλο τό κτυπουσε
μέ τ ά πc�δ,α του στό ι<εψάλι καί τό
άvάγκαζε νά 6ρισκεται στό vερό
Τό μαρτύριο του μικ,ροί) αύτcί) ζώ
cu διασι<έlδα1ζε τόν 6ασαv,:rτή, όπότε
άκci,γεται τό @ιλο παιδί vα λέη
- «'Άσε τό σκυλί να 6yη Μην τό
παιδεύης αλλο
Αύτά, εμάς ειχοvvε
Θεό Έμεϊς έχουμε αύτόν» (καί έ
δειξε τόJ ούρανό)
Ό 6:vθρωπος συγκινήθηκε άπο τα

λογια τοJτα
σκεφτικός.

�Εμεινε λιγες στιγ�μές

-Τα ζωα, εΤπε, εχουv έιμάς Θεό!
Άλή9τια, η σοφός λόγος έκειvοc, του
τσοπανόπουλου Τα ζωα εvρίσκcvται
σέ μια 6αΙΞ1ι-1ίδα κατώτεcη άlπό την
άvερώπινη
Οί 6:vθρωποι πέρασαν
τήv 6α9μίδα αύτή καi ή έξέJλιξις τους
ε,δωσε τό προvομιιο vα μήv περιβάλ
λεται τr\έοv ή ψυχή τους μέ σώμα
ζώου, άλλα μέ άvθcώπιvο11 όργαvι
σμό Χσρις σ' αύτc, ό άvθcωπος δι
αvοεΊται καί Θ<δηλώvει 11-vευιματικας
πλέ_,,, ίδιοτητας Ό έπόιμενος στα
θ ι-ι ός εΤvαι ή άποe�ωσ,ς ΕΤναι uία
κατάστασις άσuλλή,τττοu τελειότητος
καi είπuχιαc Έμεϊς εύpι:η<ομεθα στ ό
μέσcv Αvε6ήκσuε τrv ζωι.<η ι<λίμα
κα ωί ή εξέ\ιξις uας ώ9:Ί ποός τήv
πvευι-ιατική
Τα ζω::χ μάς 6λ,έποuv
σ ά-, Θεούς Έμ:ϊς όιuως <<0ί Θεοί» φε
ρόμ�α σ' αύτα 6αvαuσσ άπάv:Ίpω
-πα, χιιδαΊα Τι άπcγc/μει.ισι θ::,; αί
για μάς_ ι Έμεϊς δμως
σθάνονται
πάντα θέλcuε καί ζητουμε μόvοv τήν
δι..<αιοσύvη του ούοανου, ά)Ιλά καί
την είίvοια για )Ιοyσο σσuό μας
'Αλήθεια, έάv ό Θϊίος πνευματικός
<όσι-ιος σvμπεοιφέοετc, πpός έ,μάς �έ
τόση σι<1ληcότητα καi άιS ι<ία, ΙΠc:το
δv:rτυχεϊς θά είμα:rτε. 'Αλλά ας μήν
κάνωμε τέτοιες σ <έψειc:, Ό ούcαvός
άποτελεΊται πpά,γματι άπό θεϊα -πvεύ
ματα, τό φω c, της :rγάπης των ικατα
κ)Ιύζη τό βασίλειο
τωv Μρώπων
ι<αi μάς
όδηγουν μέ 'Jτcρ-yή πρός
τοuς δροuοuς τοuς έ,ξελικτικοuc,, πού
θά μάς φέcουv
κάποτε πpός τ,::vς
ι<όσμοuς έ<είvc.uς
τοuς ό-ποίους,
χριrπιαr,ιιική παράδοσις ώvόμασε 6ασι
λε' α τωv ού:,αv&η καi τό ά;::οcαϊο ·'Ε.λ
ληvικό πνεCιμα χωρες τοίι φωτός
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Κ. Θ.ΙΙΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Σvνοπτικη (Ιστορία της Φιλοσοφίας
Κριτικόν σημείωμα ύπό ΕΥ ΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
,
, ' ω ε � 7.,
Ξ:.:; τιiιν ε, ?ηο•:ι.ιiι·ι .ι�υ zρο, ιι,>·ι, τi1; τε.:; :, πιστρ:ψ
1.:; 'η.tιΊησ
λευτ-:.ι.ί!Χ;, •ιομίζω, γυ ινχ,ι7.κ71 : :ci.ξεω: ! "F, ,'/ iπ6γε•;:ι'Χ :κ'Χλο•Jμε
θ7. τά. μέλη τ·7ι.:; Έαιρεί,.; :ώ·ι ιi·,Jzικιίι•ι 'Ε ρευ·ιιjJ·ι ει; :-rι •ι μεγάλη ι
α.rθουσsι•ι τη:; '\κsι3ημίsι.:; '17. i:ι.ο•ίσιιψεν τό·ι ν:7pό·ι i) ι' έπι�'l·ιiι
ηοη οημοσιογρά :p ον κα.ί πνευματικόν
Κω·ισαντίψ;ν Ηα.πα.λεξάν
ανθρωπον
οp'.ίυ, τ,;ιύ όπ'.ίίου YJ 6μιλί!Χ θέμα. θά. εί
χε τά ο·ιεψΧ εί; τή•ι φ:λ-:ισοφία.ν του
:\>Ιπερξ6·ι. Κ7.ί i; ?.'Ι'.ίίςω έ3ώ μί7.ν Π7.
ρένθεσι·ι: Γρά :p ω , ΞΚ'Χλο•Jμεθ'Χ , ί3ιότι
μι τ7.; ανησυχία..:;, α.ί δπ'.ίί'Χι ήδέω; με
πά.νυ Κ7.tείχο•ι εκτοτε, Υj μ'.ίυ'Ι μέλος τη;
Έ-,χιpεί,χ; Κ'Χί 6 πρόεορ-:ι;-ό θα.υμάσι
ι:.; "λγγελος Τα·ιάγρ,χς, ό λογοτέχνη.:;,
ό ψυχολόγο;, ό ψυχίc1.τρ-:ι;, ό ίορυτ-rι;
ισίου iπισ-πιμονικου κλάδοcι πcφ,χψuχο
λογι κου, 6 περιζήτητος ά.ορό; κύριο;
τiί>ν μεγάλων α.ίθοuσών, ποϊJ ζ"Ώ τώp7.
Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου
α.;:ον του ip7.::ψίou 6ίου του ο ::ι. θ,j γήρα.ς - μέ ι:1-ιόμ:χζε Βε·ιιψί·ι τη; Έ::χιpεi'Χ:;.
".\.:; ανοίξω :ι.:χί σε•;:ip7.ν Π'Χ?iνθεσ ι•ι: Ίl '.\:α3rι ;•.t7. 'JΠήpzε
τότε μό·ιον ιίι.:; χ:ήριον, ή:ο α.κ6μη '.\κ:χοημί'l. α.-ιευ i:ι.:χδημ,χι:ι.ών ,
δπω; είχε γράψει άλλο:� 6 'Ε:ψ:χ·ι'.ίcΙΎjλ Ροί3η .:;. Κ:χί π'Χ;:;εχιιφε::,;
είς έχλεχτά; J'Jγκεντpώσει;. 'Ολίγ,;ι·ι εr:ε::7., :ψ 19�6, iπληρι:Jθη
α.κα.δημα.ίχώ•ι, Θεο�ι:φ ,cι ΙΙ:χ;κ:iλr;·; Έλι.ή·ιω ι ±·ιάσσ'.ί ι:ο.:;, οιό κ 'Χί
·πά.γκ:χλο; ±κχδημί:χ i6:χπτί:;θη κ:χί πα.γκ:χ1 ,;γέν·ιη:ο; :ι.7.ί σ.λλ'Χ τ-:ι:-α.υτα. δια.ψε•;οοντα. κ:χί κωμωδου•ιτα. (σuγεχζομεν κ:χί �ί; τόν :ι.ύτ�"\
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χλευ:χ.σμό'Ι τού; πρ�όνους μας!) τό περιλά.λητον δτι -ου UΕλληνος
ό τράχηλος ζυγόν δέν ύπrχ.pέρει ... Τό ά.πόγευμ:χ., λοιπόν, έκείνο εγν ώ
ρισ:χ. έκ προσώτ:ου τόν Παταλεξά.νδρου. Καί λέγω εκ προσώπου, διό
τι ώ; μορ:pή ύψr;λη; λογιότητος ήτ-:; εί; τούς νέους γνωστός, γνωστό
τ:χ.το;, ό iρχισυντά.κτης -ης «Πρωια;», τη; κα.λυτέρα.ς τότε όπό πα.σαν
Ιπr;ψιν i:.pημερίο,ς των 'λθηνών. μέ τά.; περι;ρήμους επιφυλλίδας τοϋ
·.-\pίστου Κ :χ.μπά.νη, του Γιά.ννη Βλα.χογιά.ννη, του λούοαρι, τοϋ «μυ
στικου (τό,ε) 'ίκου Κ -:ι.ρ 6ούνη. τ,;υ Π:χ.να.γιώπ1 Κ ανελλοπούλου, τοϋ
llπα.λεξά.·)ορου κα.ί τόσων άλλω'Ι ! · .\λλά. κ:χ.ί πέρα τr;ύτου ό Πα.πα,
, μετ:ι:.ppα.-:;:-y;
'
ς κσ.ι' δJ::
ε .,. ιω,εςανορ�υ μας ,1 τr; γνωρψο� κ:ιι ω; οε J::., ι?ς
τ,;ι.τος ερμηνευτής τοϋ l\fτ:εpξόν, -προσ· σ.τω; είχε τ6τε κυκλοψ,ψ)Γ
θη ή μετ&. :ρ p:zσ:ς τiις «�η!ιιr;υeιγου Έξελίξεω;, μέ πεpισπr; ϊιδα.στσ, κα.ί
μ,;ι.κρά. προλεγόμενα κ,;ι.ί πλr;ϊισt';. σχόλια. Καί α•'ιτά. ακριβώς έτόνισεν
ό Τ?.νά:γρα.; είς οίκαιον εγκώμιον - δσον 'ΥJ!Lπορι�) νά. ΞνΟυ:ιηθώ μέσχ
ατ:ο τή•ι iχλύν tW'I Υ.7.ψJ>'Ι - ϊ?.pουσιά.�ω'Ι τr,ν ήμipαν εκείνην τον
σοφόν κσ.ί (7.χpι τουδε) κομψόν κύριον κα.ί όμιλητ'i1 •ι.
'.\λλά. προς τί αύτή ή ανα.πόλησις; Έν πρώτοις τό ζητεί ή νο
στσ.λγοϋσσ. ψυχή,- κ:χ.ί εύγνωμ,•ιοϋσ?. πρός τά.ς πνευματικά.ς της αφε
τηρίας, προς δσου; χρεωσ:εί τό ελάχιστον σημερινό'! :η; «είναι,,. 'Έ
χω δμως Υ.7.ί σ.λλο·ι ) όγο·ι: ΘΩ.ω 'Ι?. δείξω ποϋ ο:pείλ?:ιεν τό στεpiόν
κ?..ί τό στιλπνόν -ης «Συνοπτικiι; Ίστοpί7.ς -ης Φιλοσοφίας,,, ή όποία,
�ίονεί είδος πρώτη; &νά.γκης, έπκλ,;c;:,ορήθη εντός ολίγων μηνών εί;
αευτέρσ.ν έΎ.Βο-σιν. Κ:Λ ή Q :p ειλή iν'iικει, κGt.τά. οά.σ:ν 6 εο,;ιίως, ε1ς τό
ευεκτ-;;υ'Ι κύταpον τοϋ σ'J'('(p7.:.pέω;, iλλά. κα.ί εις τiιν rpιλοσοψικήν
τr,υ α.ύτοδισ.πα.ιδαγώγησιν: δτι έπέοαλεν είς εαυτόν νά. δώσ"Q τήν μά
χην πρό: τήν φιλόσο:.pο·ι γνώσι,ι, οχι έπί εύοάτων κεψένω·ι, 1διά. τώγ
όποίων �ι,;ι,σr.pαλί ετ?..ι +ι πεpιώ',υμι:.ς «προοολ·ή» εtς &οχοντοχωριι:ι.τι
-ι.ά.ς κοινωνίας, κrι,πήλους τοϋ π'Ιεύμσ.τος, ώς ή έλληνι1�ή, --&λλά. έπί
κειμένων &νηφορικώ·ι, ορα.χωοών, «ίππr;κργpμων», Κ?.τ' Άριστο:ρά.
'Ιψ, &που οίκην Σισύ:ρr;υ κυλiεις κ7.ί έτccι.νrι.κυλίεις τόγ λίθον. Κα.ί τά.
κείμεν?. του Μπερξόν. iκ τG>ν όπr;ίων, πλή'Ι της , Δψ.ιιr;υργοϋ 'Εξε
λίξεως, δχι δλίγsι, α.λλ,;ι. μικρά., α.λλσ. ιlκτενη, μετ{:ρρσ.σε κrι.ί _ήρμή
νευσεν δ ΠΙJ.πα.λεξάνδpου, καί ι:ι.ί έπ7.νειληιψένrι.ι συστημα.τικσ.ί έρ
γα.σί?.ι τr;υ περί τοϋ Γά.λλr;υ φιλοσόφου, πού ά.πέρρευσ:χ.ν ά.πό τήν ένrι.
γιi1'1ιον πpο-σπσ.θει?.γ δισ.Κ?.τοχης τr;υ ε[ς ογκον ΧGt.ί π-:,ιότητα .½πιολη
Τt'Ζ.Ου :pιλοσο:pήματος, -είνα.ι εpγον ?,'Ιά.ντους όδου. I(rχt rι,[τείται ·ή
&νά.οασις όχι ε·η των πολλών θυρσοφόρωγ, ά.λλ' ενcι. έκ των ,,πσ.ύ
ρων>, τG>ν ολίγων, Βσ.-ι..χων. Ποίσ."Ι οέ σημασίσΝ εχει ό iγών προς ερ
γον οfον τό ΜπεpξονιΥ.ο'Ι οιά. τήν iποτέλεσιν &κερc1.ί,;ι.ς :ριλ,;σό:ρου διιz
νr.ιίιzς, &ν:ιλ,;ι.μβ?.νόμεθσ. ,,ct.ί μ/2ν,·ι σ.ν σκεφθωμεν τί ·lιτο δ Μπερξόν:
Φιλόσοφος μέγσ.ς εκ κλήσεως κ7.ί Υ.λίσεως, μ?.θημ,;ι.τικώτ,;ι.τος, εξοχος
έλλφιστή; κ7.ί λσ.τινιστής. δ α.ριστος εtς τούς χρόγους του γνώστης
τG>·ι Πρ-:ισωκρ,;ι.τιΧών Υ.?.ί :ου Πλωτί'Ιου κιzί ολης τ·7; 1έας Π)cι,τω
πzη:; Σχολ'Υ1;, 6 6,;ι,θύτc1.τος θεωρητής τGι'Ι περί χρόν-:ιυ σ.ριστοτελικω,;
-)
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·� φιλeισοφημά.των, -πλέων άνέτως, μέ &·ια.πεπτα,μένα. τά. ίστί'Χ, εις :ι:ι,J;
,. ώχιε'Χνο�:,ς τοϋ Λόγeιυ. Είνα.ι λοιπόν φυσικόv ό δι' &λι:ιυ τοϋ 6ίου αν'Χ
,. στρεcρόμενeις τον πολυτά.λα.ντοv Σοφόν, νά. τ,χξιδεϊι� μ,χζ( του &πιπ6νως κ'Χί νά. πα.ρcιπλέ"Ώ επιτυχώς σκοπέλους ε1ς τούς r,ϊνοπcις πόντους
κcιί νά. εθίζετ7.ι α.ρα. ε1ς τ+1 ι· γυμ•ι:zστικήν τGJν 3•ηχεpΞιιiJ'Ι, ε1; τΥj 'Ι,
Οσον i'ι�έχ ε--cαι, ά.yτιμετώπισιv τG)'Ι πpv0λr1 μά.τιι>'Ι, Ο χι εί; τήv π2.pά
κα.μψιν α.υτG>v. Κcιί ό θια.,:;ώτη; -κα.ί 'JΠΟ τiιν αρχtJ.ί'Χν Χ'Χί ύπό τi,·ι
νέαν σημ,χσ(,χν τη; λέξεως- τοϋ Μπερξόν, 6 ι• οfρ7.ς εις τή•ι π7.λ'Χί
στρcιν 'Χυτοϋ τήν πλα.τωνικήν ελλα.μφιv, δεν έχπi.fι ττει, &τι, Jψιμι:ις
σήμερο•ι Κ'J.ί ζά.πλουτtJς ει; «6ιοτικΥ1'Ι ' κ7.:χ Μ&.pκι:ι·ι νψήλιον, ιισ.ς
χα,ρίζει τ+Ι'ι ώρα.ί'Χv lπισκόπψη ν τfι ς δια. τιiι·ι 7.ιι;ινι,J•1 :.pιλι:ι-:Jι:ι:.pικrις
άγωνί'Χς,
Άλλ' iς άνοίξω Κ'Χί πά.λιv μί'Χ'Ι π'Χpένθε'Jιι, ι• ι:ιμίζω διδα.κτι
κήν: Μοϋ 1:λεγ1ε πρό ετών ό \l'ΧY.'Χp(τ-rl ;; Σπυ;:Βω•ι κ�ιλλtά.φ7.ς, έ:·η;
άπό τι:ι•J; πλέον έδρα.ίου;; κα.ί εδθ εμελιιίιτου; "Ελλ-r1 ·η; στι:,z,χστά;, ,.;,:
κα.τά. τά.; σπ�υδά.ς του ει; τήν Ζυρίχη·ι επεσκέφθη ,6 κ'Χλϊι:εpον θεωρι:ιύ
μενοv γ1;μ•1ά-:Jιον θηλέων κ'Χί κα.τά. τό ,:ιά.θημ:χ :ή; ζψ-,ί.,;γία.ς έπληptJφι:ι
ρf1θη, δτι ό καθηγητής έδίδα.σκε περί γ,χλη; Ξπί :p(;ιΎj'Ι'.J/' πλfιρε;, ·ίπ,;
χρεωμέν�; ·ε κ του προγρά.μιμα.τος •ιά. διδά.ξ� κ7.τ' 7.•1τ6 περί των θηλα
στικιί�ν �ν _γέ ;ει. Ε_�ς d. ορημα.τικήv , τ:υ έpιίΗ:Ί:ιν 6 7. λιά α.ς
f{ � r εΑ'1.;t
6ε την ,;ι.πα.·ιτησιν, οτt η συ-:Jτr;:ια.:ικ-r1 όtΟ'ΧσΥ.7.J.:7. πεpι ε ν ο ; θ·ι;λ�στικο? αγει ε1ς, δι�α.�ή·ι !'εp: , � 7. ι• τ ό ς , θ-r/7.στι,�ου, δι�τι
λω·ιει -:ov μ,χfJητην 'aΠι του κα.τ 7.πολυτον μετpον συyκεκpιμενου, επι
τιόν δμι:ιιοτfιτων, των άνα.λογιιiJ'Ι, τGJv οια.φcιpιο·ι, θεμελιι:ιυμένη; οl.ί
τω διά. τfις συγκρίσεως -άλλ' επί t"Q οάσει πά.ντι:ιτε έ 1' ο ς πpι:ι
τύπου -,η:; άρχης της λεγομένη; είς ΤΥj 'Ι lΙ7.ιi3ηωγικήν Συγκεν
τρωτική; Διδα.σκα.λ(ας. Κα.ί είν:χι 7.•J:όοηλο;; 6 σκ,;τ.6� τη; πσ.pενθέ
σεως : Χά. δείξη τό α.πα.pα.ίτητον της -:Jτερεώσεω; ε1; :6 εν κ'Χί ,η;
εκ.είθε'! εξ::ι.κτινώσεως πpός τά. Υ.1JΧλιρ , δπό:ε Υ.7.ί ±τ.•τυγχάνεΤ'Χ'. Υι
άνευ, κσ.τά :ό δυνατόν, χε·ιιίJν όλ,;κλήpωσις κ'Χί άp:ιο•ιικ-ί1 σύνθεσι;.
Κ7.ί φα.ίνεαι τώρα. έν:;ψyως. ;ψ,;·ιω, ·iι ±ς ·'ιyιο;,J; άφετηpί7.ς
έπίπον,;ς π�pεί:χ. του Πα.π:ι.λε�ά·ιi3ρου :φό; τήν : Ι' : Ξ λ έ z ε ι α, ν της φιλοσ,;:ρικη:; του Τ.?οστ.:α.θz:7.ς, πpό; τή·ι σ•1•ιτ,;ι.ξιν tl)ϋ
ά.yγελλο!ιένου 6ι6λίου, τό δποίον πληp,;ί - κ7.:7. r.piγ:ι7. οy_ι κσ.:ά.
συιμυ:χ.τtΧή'Ι εκψpα.σι'Ι - 7-J'IC/.''(Κη'I :ιίJ'Ι Π'ι:::υμχτ:Υ.lιJ'Ι ά•ιθι:ιώπωv T01J
'
r :,
• f)�r-,:,,,
-· ... τό Χ.'Υ.. "'", 7.. .ι. -y• /--., <f),';,_
'
" ' 'Ι 'Jτ,p
μα..,- . 'Η ,, Σ υιοπτ.χ.η
τοπου
J'τ·'·-., si•/"''
στάλ�;ι_γμ:χ πεvτα.ε,οϋς διδα.σκ,;ι:) i:ι.; .;pό; στο:zείωσιν ει; τήν φιλοσο
φίαν των σπουδαστών του Κέ•ι:pο;•J .lημοσιογpσ.:ρικιον Στ:r;υoGJv κ'Χί
\.α.ι\ εν
, π";,_cι:ιιυ'Χ;. ΙΤ
€ις τα; ευχυμους υιακοσια.ς πενηντcι: κ7.ι πι.ε,;•1 'Jελ'I::
.:εpι
Q;
7.υστηpότη-:
η;
σίψ άp:ί'Χς άpχιτεκτ�J'Ιαης Χ'Υ.ί ±τ:ισ,ημ.�νικ
λ α.ιμιοά.νει σ:ιι.Π'!"Υ)ν εισα.γωγή•ι, :ή•ι '.)):φ :.pιλοσ,;φί'Χ'I 7.Πό ΗΪ)'/ 7.'Ι'Χ
τολιΚώ'Ι Α:ΧGJν μέχρι σήμεptJV, zχει 1οιcι::τεp,;•; ΧΞψάλ7.ιΟ'Ι Πε::ιί :η;
ε·J' ρε,ηριο·
'
'
' ι ε'λι.ηνινεωτέp:χ; κα.ί συγχρόνου έλληνικη; φι ),Qσοψι'Χς,
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zι7,·ι z7.ί ;i'Ιω·ι c,pω'ι υ:ί r::'17.Y.7. z'Jfι•J'ι ό'ι:;1&.:ω'ι, iλλ-φικιίJ'ι καί
;έ'ΙW'Ι
..\έ-ι ΞJ:ΞprΊθrι 6 :6r:'J;, z:χ.ί ϊ:7.ί α:ό:Ξ.p'J'Ι ,.7.ί ,.7.-;cr::'I, ί:πο
pιώ·ι :r1 ; Φti.'JJ'J:_p::x.;. '.\λΗ, ϊ::ψ7.Ι.Ξ:r.-;'ι:Ξ; :χ ϊ:1.λα:i . τ:,p7.λεί
;:ιι;ι·ι:Ξ; Ξ.;:i-,η; :� �λιύ; ,:ΙJ�Υ,_.Ξ�(:)3γ1 :ι.,:� i;:�::�·ι::�:xxi 1:ι;") Χ'JΥ.)οφ�
;:,-:ι'} 1:1.� :;ή:ι��ι:ι·ι. (;); Z7.t :i Ξζ·J::Υ,?Ξ:':J',j·ι:λ :ιiJι:, }..:·1�ι,)·ι'.J μ ΙJ'J ;,tl.'J
'1':ιτ'�'-; ;:'jλ�:�:ι.:1J: Jzι:ι;-::,•j; - z,:� -:i :.ιk·ι z,� :� �Ξ (j,_Qλ[7. iντι
--:·ι.Ξ';:ι-:ι.::zi - :1η:ιz:ι:J·,,;;•. .Ξ ι �:� :6:-�·ι Ίl 67..θέ'j; j:,;ιχ,::r�ι,;ι') ��:�μο;
'Ί:;:-:ι;::,_ :Υ1 : (J)�/.'JJι:ι��:z: :'.15 \,;,j611:ι� �JJι z:xt 'j� :;:y�! z,:ί Ξ·ι ::ι:ιl.
ί ι:ιΙ: Τ:?<1):6:·1;:ι:,� :6 μ �� τ,:,,j J\<1J'ιJ:1.·,-:�·μJ'J .\'Jγ,;ιθ{-:'J'J iπ�υθ1jνοντ-χι
zt: z:�-,�·ι ι:ιίzzίι:ι·ι Υι arι τ::-;ιCι; :?: �.Ξp� z6:;:ι�'J κ,:ί o{o'J θΞι,)ρή:ι:ιτ�.
�17.; = z ::ιz�i.�.Ξ:I) /.ι:,���·ι 6�Qλ�'J'ι :;� μμΞ:p'J'Ι �pό; :i; jί:1:'JQ1.:,τικα; i
'Ιi../Χ'Υ;. �Αz·ι �p6,=Fr;;pr;-ι -ι.:ι.ί Ξ�: z,J p ,j:Ξ.pι:ι'ι Χ'J�'Ι�ν r;:'J'J θ{λzι νi πpι,'J
ϊ:Ξi.iΤ(ι "';Ί' (Ι ;:;:i.'J':J');:;::ι:ι, ,.ί λ:χ 6:&λ!'J·ι c>x ι ::n')tΖ. ε·.ω3ώ 1 :yκ'JY λ'JΠ1.ι
�� zιίJ•; JΖΞ.λΞ.:(ι)�ιΪ)'Ι
�ι/.(JJ'J,;�zιί)•; γ-;(JJJΞ.(ι)'Ι. 7:0'J ':'J'Ι:ελ'Jύ'Ι μό•ιι:J'Ι
Υ.Χ� :ι6·ι�·ι Ξί; τΥ,·ι �r:ιΥ.r1 -:,ιJι:ιy{1.ν. ;:ρb; :Y1v bπ'JίΧ'ι Ξκ γε.-ιzτΥ1 ; ρέπει
6 3:-ι.7.·ι:zό: 'Έί.ί.ην, 3:ό z:ι.ί iπ' αίώ·ιιιJ'Ι 3:Ξ:pθipη :1.1.ί 3ι7.:p&zίρε
·.:z: 'Jϊ:ό :r1; ;:'Jλt::κr1 ; ,.1.:. :ϊ::J:ημ,,·ι:κr1; -Jr;;:,ιJτείσ.;. ..\ι7. μέ:;r;•J T'Jtί
ϊ:ΞptΞz-::z,;•), -;�') ϊ:::,±γ:ι1.::
J 'J 'Ι ,, ϊ: -: ι Υ. ,, υ 6:&λί'J'J "';")U II1.
ϊ:1λzξi·,3 p 'J'J σ�Υ(Ι.Ξ� i·ι�1.[7. yp?.μ.μΥ,, �ί, ψ:,χή �r:ι1) φιλ�J'J:,ΡΙJϋ•ι:r;: 'J')y�
Ί
ρ1.=riι,>; ..\� γ·ιι�,Ξ�; aέ•ι :η:ε:;γ:ι·ι:1.� ε�; :Q 'J� Qι}�-ι 6ι6λ:'J'ί i'.:ιτ7..
:ρ6;:ι:ι ι :·ιθ'Jμ{:ο·ι:2 :i(ι σ�.:�p7.·ι :1;5 �,:.,λ,,JμοU, - Ξ Q ι�) Υι ""C J. 'ί
i 'Ι 'J. ; ?., ·ι θ ? (1) � ') ; Ζ. :ι.. ί χ ε Ι iι : � '/ � 'Ι 'J. ; : 6 π (. ; .
Ti; '('Ιt;JJει; z1.:Ξ'JfJ0.J'1Ξ: 6 J'J'('(()'J.�Ξ·1; r.pό; , +1 'ι y 'ι ιi, J ι ν.
"'Ι�,:.ι·J +ι iζί2 :,:,•j o�oi.ί':J'J, 1�,.� -=� Χi;:ι �'); τ,;i) i·ι1.γ·ιι:)J':'J'J - Ο χ ι
μ6·ιr;•ι :'Jij iμ1JΥ,:ι:ι 1J ?.. λ ί. � z "J. � : ,:; 'J μ ε μ 'J r, :ι έ. ν ο υ
- εί ·11.�. ;:έp�Χ :(ί)·ι Ξ�ί :ιέ?'J'J; 7. ;: ':Ι. ρ 'Υ.. ι : Υι : <i> ν κ�ιί α.
?. :,> 'Υ.. ί. !ΪJ ι, Ύ'�(�JE!tJ'�, Υ/, "/.'Υ,θ'Jί.t:ι.Υι fJ Ξ_ lJJ ,Ρ η :; ι ';, Υι 7.ίt() ,,οϋ
,
Ιlρ�πει
';:Ι,'J'J Ξ�:τ.:z::z �-r1 ; �:ι,:Jr;'τ',,'J, ϊ:�?Ξ:':·; :η; -�'Ιθpι,�ποτητ,,; ..
,
,
ομω; 'l'J. JYιil?.'ιfJ\/ "/.7.ι ";'J'J:'J:
() ιι.Ι,Υι 'Ι ':JΠ")'JQ'l.':Jτη;, μ:ι.Υ.pΙJ.'Ι ΠΙJ.:;ης
έί ί.rι 'ι'JΥ.7.ϊ:ηί.ί-:ι.;, ίΗ. J:zpzι,,θ·�1 ,.κ6μη τcΞpι:-:;6τερr;,γ ει; ,,χ Έi λη'ιιzχ
11 &.-:pι1. Β:1:1 ϊ:7.p7.Y.'Ji.'J·Jθtι Β-:ι -:ό Υ'ΙΥ1 Jίω; φιλr;Jr;:ρείν, τέμ,Ψ,'Ι .,+1ν
·•
...
r·
,
•
...
,
-..
,
,
..
,
l.
ι
cι.ι,ι,ω; JΞΟ7.J-:�'ι -ι.1.; Χ'JΙ.:Τ1ι1.ιι,,; r;:1.J-:ΙJ:Jει,,-� 1.νατr;,�,:κΥ{Ι οι,;Jr;,�ι'Υ.ν
,
{:ι.7.::χ.χp-r1 J:ικω; z-zι ,.-;ι.-;-;ι. J'J'ιθ·ψ.rι 'ι Υ.:Ζλ'Jυμεγη•ι φιι.'JJοφ:1:1), ειψ:ι.ι
Ξϊ:::zημ:z -::':ι μy&.1.'J'J Υ.:zί i·ιzτ.1:η.ί:Ι1 πτ'J'J λ?.'JiJ τG,ν Έί):11 ,ιω'ι.
Έί.ί.η-ιt:ι.ό·ι �ιi,;, r.:ληp6:η;, J7.ψ-lι ·ιειΙJ., ,.κpί6ειΙJ., λΙJ.κω,,�z·iΊ ��1.: 1J;:ι 11:;t:, Ξλί z�φι; Υ.6 μ τ:,:.,υ z1.ί νεοϊλλη vιΥ.:Υ1 ; μυ)pι:;κι'jπί':Ι.ς έν
-::r:-,r:ιΗ·Ιι 41.:�1 Ξμ 6 p �Οε�1.;, Ε:ν �ψzι π±'ι:,;ι:ε Q τεθιΞιμέv'jς σκοπ6;, άπεφθ,:,ν
Τ7.ί 7.'Ι:") Ι ?.'ΙfJ'Ji.':ι"(','J, Π7.l�7::ωγιz γ/ ίΚ7.'/6-;γ/ς ΖΠίψθr;,νο;, - 'J.7.pΙJ.
z:γ1,:.::';.,'J'i :ι:ι (J�(ιί.{ι:. ι. l{1.t 'JΤ/fι ,:,Ξε:ι O;:t �ίr.ι:ι.ιfJ·ι f.ι �Ι·ιε'ι�,:.,{ι:ι.,-:1)::: ε
ϊ:1.:-::; :,;•j ϊ:p-;:±·ιΞω; :ιjι·ι 'E).i:r, ιικu)·ι Γρ:z:1.μ&.-;ω'ι KύJ'1':J-:1:1�ί'l'J'J
,
,
, .. . : ..ι'.J- 1:.ιϊ:'J�'j'
- ,J r:._OtOΙ
/'_ .. t'J'I
"
ι
'
1--,_ Ξι,1;,ιγ 1:ι:�ι.r
J �?'J:ι:J.'J:Ξ.:7.� ε:., ; -�Q' χpu'Jι:JIJ'
7:') ...), 1Jtι1
:ι�; ;:;,ιοι.r,/'(':ι;, τ:ρ1.γμ�:ι:ει7. ί'.Ί.:':Ι. Χ'JptfJΙ.ε;ια�ι.
ΕlΆ.ΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΩΤΙ.'\ΔΗΣ
1

�

...

.,

r
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'Εκκλησία - Ζωη - Μεταφvσικη
ΠΑ ΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ: Περισυλλογή.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ : Τό χρέος
της 'Εκκλησίας.
ΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διατελών εν πελάγει.
Κριτικά σημειώματα ύπό XJ J. ΡJΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ KYPIAZH: «Π ε ρ ι συλ λογή». οκίμια καί iiλλα
δημοσιεύμ ατα. Β' εκδοσις. βι
βλιοπωλείον της «'Εστία ».

'Ο συyγρ::.ι:ρεύς εί·ιαι, καθώς τό
δηλώ-ιει δ ί'οιος, εν:J.;; «,μέσο;; σκε
πτόμε-ιο;; &·,θρωπο;;,, πού θέλει
ν' iπευθ1νε.τ-:ι.ι «στους πολλούς».
Τό γεγονός δτι iρyάζετ:J.ι σ' i:.ρη
μερίδες κ,;ι.ί περι'Jδικιi, πέρ-:ι.ν iπό
τ+ιν π•ιευμ:z,:κ1ι του τ1ση, τον έ
ξοικειώ1,ει •:ιέ τό μεγάλο Υ.οι·ιόν.
Καί 6λέπουμε ±μέσω; τή-ι πρώ:η
αρε:fι του Ξpyου :ου, τrιν σ:ι.:ρή
νει:ι. κχί κ:ι.θ-:ι.pό:η::J., πού lξηyεί,
κχτά εν,;ι. μέρος, κ-:ι.ί τήν .iπι,υχίχ
του σέ μιά χώρ:ι. φιλ�λογικου ύπο
σι,ισμοσ. Το Ηλο μέpσ: τη; .iπι
τυχί,;ι.;, οχι τό τεχ·ιικ6, άλλά ,ό
ούσι-:ι.στικ6, εί-ια.ι ή προσπάθειχ
του συyγp-:ι.ψέω;; ·ιά iσκήση α.ύ:ό
πού θά μπορσύσ2με -ιά :ό πουμε
,,ύψηλ 'Υ) οημοσιοyρ-:ι.φi,;ι. . �'12 ερ
γο πού ςεκινιiει iπό τήν έπικ:ι.ι
ρό,ηt7, γιά ·ιά �-ιεοη σέ ύψηλ�
_
,ερε; π 11ευμηικε;; κ-:ι.ι ψυχ ι κε;
σcρχίρε;;. Πρά.γμχτι, δ συγγρα.cρεύς
έπιζr1τεί οχι άπλως νά. πληρο:ρο
ρήση, iλλά νά χειρα.γωγήση, νά
φωτίση, ·ιά ΞΧΠ?.ιδεύσr; τον iνα.-

γνώστη σέ :ι.ιiτι :iνώτερσ, π6τε μέ
6ι�yρη;ιz?. σr1 με:ώμ-:ι.:,χ γιά ir.:ι
:.ρ:χvείς !Χ'ΙΟρε; Χ:Χί ΠCιtε μέ θε:μ:χ
τ,χ της :έχνη;; ri του κ-:ι.ιρου μ::.ις.
'Ο 1ημήτριο;; Τψr1 λά.ντη;;, δ
'Ελευθέριο;; Βενιζέλος, δ οημοσι
ογρά :.ρ ο; .λημήτριος λ,χμπpιiη;,
ό yυμν::.ιπr,; Ίωιiννης Χρυσά :ρης,
ό Βίκτωρ Οϊ.ιγκώ, δ Ι!ά.π-:,ι;; Ηίο;
δ 12ος, ό Μπιiυρο·ι κ-:,ιί ό Σ-:,ιτωμ
πριά·ι, δ Κώσ-τ::.ις Ούρά:ιr,; κ-:,ιί οί
τpοο-:,ιοουpοι τη; Κύπρου, ·ή 1,ω•ι
μάp:υρε; :'r;
σπ·ιτι·101Jπ')At;,
έπι'Jτήμη::::, ·ίι νέα. με:-:,ιτ:ολεμική
Γερμ-:,ι·ιί-χ, ,ό πρ66λημ-:,ι τ'rις iγιi
πr1 ; κ-:,ιί ,;,;ij r.ολέμου, τό πρ6ολη
μ::.ι :ου Χpι-Jτι-:ι:ιισμ:σ στού;;
τ.:ερχ6με'Ιου; α.ίω·ιε;; - -:,ι:;:ά εί
•ι-:,ιι :i :ι.υριιί!:ερ-:,ι Θέμη-χ :η;
Ιlεpισυλλογ'rι;». l\Ιιά iξ-:ι.ιρε,ιχ+1
ποι:ι.ιλί-:,ι, οι-:,ιοιiθμισις l·ιδι-:,ι :ρ ε
ρ6·ιτω·ι, :iτ.:ουσi:ι. μο·ιeι:ιηi:ι.;, σέ
συ·ιδυ:ι.::ιό μέ Ξ'Ι'λ δ :ρ ος λεr.:τό,
�<·>·ιη·ιό, συ:ιr.-:,ιθέ::, ir.:ο:εΑr,υ•ι
--:i πp��ό·ι::ι.. το,J Όιδλ[α�. ;:�ύ &... .....
' ' ,
� � .. ,
ςι .., ε τφ-:,ιγμηι:ι.-:,ι •η γιΊη οιοΑtο
yιά vi r.ερισώσΥj iπb ,ήν :-:,ιχεί-:,ι
θ·ιη-ό:η:-:,ι :οα :•jπου -:,ιύ:7. :ά
οροσεpά κ:ι.ί :ρω,t'Jμέ·η. οημο
σιεύ,μα..τα..
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Σέ μερικές περι.:τώσεις, ϊσως,
6 δpQ; δοκ{ μιο ν?. μήν άνταπο
κpίπ,7.ι στό άληθ:vό βά.ρο; του
οημοσιεύμ7.το;. οι6:ι δεν δι(;Ι.Πl
σ:ι:JVΕ,7.ι χά.ποι7. πληρότης στ·ηv
άνά..πτυξι του θέμ7.:ο;;, 5.λΗ δε
στ.6�ει ό φευγ7.λέος οημοσιογρ:χ
:.pιχό; τόνος. 1εv θά μποpουσ::ι.
τ..χ. νί:ι. πω δοκίμιο τό δημοσίευ
:11. :Μ,η'Jμη Έλευ&ερίου
Βεvιζέ
) o'J , ;J.ν κ:-ι.l περιέχει ά.ξιόλογες
πληpο:ρ�pίες, ο:6τι δεν όλοκλη
pι;J'/Ει τα. θιγόμεν:-ι. θέμ?-τ:Χ. Αιφv ς λέγει τι
μεγά.λος ρ :ι
�
,
? ��
� �
κος πολιτικος οε'ι θελησε vα. ριξη
θzσμο,;ς κι :-ι.ύτή τήv &δuv:-ι.μί::ι.
τοσ κ:-ι.τ:-ι.λογί,ζοu'ι ώρισμέ'ιοι ί
στοpικοί ,ερευνητές,, σ.'η.:ρέρο-ι
τ:-ι.ς στΥ/ 'JUVέχει:-ι. :ί ύποστη
pίζεαι μόνον 5.πό τ·η μί::ι. πλευ
ρά. χωρίς οtί:ε λέςη γιά τ·ηv uπε
ρά.σπι-:;η τη,; πολι:ιΧiJ; τ�υ Βενι
ζέλου &πΟ τΟv tδtov κ:ι.ι &πb
άλλους [σ-;ορικού;, μά..λιστα. π6.νω
·:/ εν:-ι. θέμcι. με ζέou:J7.V έπικαιpό
τητ::ι.. Άλλσ. πp6κει τ7.ι γισ. δευ
τερε,jοvτet. κσ.ί πεpιωpισμέ-ιcι. άλ
λως ,:,ε ψεγοοδια. Στό σύνολό του
το Οtολίο προσψέpει ύπηpεσί7. 'Γ.Ο
λύ αξιόλογη με τήν προοολή θε
·μά..τωv εθνικής &γωγής καί πvευ
μ:-ι.τικης κ:-ι.λλιεργείας.
Ίο,7.ι-έρως αξιοσημείωτο θεω
ρGJ :ό δοκίμιο του κ. Κuρια,ζiι ,
μέ cό έ.ρώτημet.: Θσ. επι1 οιώση ό
Χ p t�:t�Χ·ιι1Jμό; J:-oUς αίώνες ποU
.,
εpχο 1:7.ι;
Β:-ι:ω:σ.τ:Χ θpησκεuτ 1.κός στη
Βι6�θε:1ή -του, 6 '1υγyp7�:ρzϊ,:; ξε
χ•',1:� 3λη τήv r:ι-ι.pί7. του γιι:ι. τ·ίμ
σημερι-ιή
Υ.7.τ&.στ,;ι.ση
γε·ι.Υ.·rι
(,Πόσος λίγο: Θεό;; δπάρχει
-J:1 1 Θεολογί-:ι.!, Υ.7.ί
:ί μέσον
·ι.-:ιπη) &ι.ς κ-:ι.l έ.ξ•;τ.ηρέτφης -GJ'I

1965

τ.ιό τσ.1οειvωv συμ-:ρεοόvτωv εγι
'/Ε τό
σύμ,βολο της θuσία.ς ένός
�τ-χυρου,,), άλλα. κJJ.ί είδικα. τήv
έλληvική
(«0,[ &ξιωμχτουχ?ι
τής Έκκλησίας με :ά. π-χχυλά.
ε ι·σοδ-Ιιματα. πλrριά.ζουν πεpισ
::;ό-ερο τούς &vτιδρασcικούς κχρ
δ:νά.λιο11ς τής Ίσπ:χvίcr.ς, πα.pά. τό
πcr.pά.13ειγμα του Ίωά.vνη του
Χρυσόστομου.... &ποξε-ιωμ.ένος ό
άνώ:ερος κλrιρος &π' τό ποί
μνιο κet.ί σ:Χ.τpα.πικό; στον κα
τώτερο, πού είναι βυθισμένος
::;την α.μά.&εια, ζητά.ει κά.Ηε
τόσο τ+ι βοήθεια της χωρο-ψu
λ:-ι.κης .... έπακόλουθο της πνευ
μcr.:ικης κσ.ί θρησκευτικής κα.
χεξίας είναι ή θpψ;Υ.ευτικότητα
της μεγάλης ,μά.ζας, πού rεΧΙοη
λώ�ετ,7.ι με ε!δωλολ:-ι.τρικές, σχε00'/ μορφές. υΕvα τυπικό έκ
κJ ησί:r.'Jμet., εvα ivα.μιμet. κεριοϋ
Υ.α.ί τίποτε άλλο. Προπυχή καί
ψυχική καλλιέργειcι. άyvωστcι....
' .... Υh..τα.πτωσψ
,
� ηpet.σι:Χ
...
)
Άλλά., ό συγγρcιφεύς είνcι.ι :-ι.ί
'Jιόδ�ξος γισ. τό μέλλον, Ηπίζοv
τet.ς δτι ·ή ανάτασις της συνειδή
σεως θσ. δώση τ+ιv «&λ-ηθινή
θρησκεία., κα.ι οτι , ό τετρά.γω
vος όρθολογισμός δεν θά. κιiτορ
θύ)ση να. έκτοπίση τη ,θρησκεία.
κcι,ί μάλιστα. τήv Χριστια.ϊική,
πού ,δεν ,ε,δωσε &.κόμη τό μεγά.λο
Υ.7.pπό της».
Γενικι;ηερσ., ·ή 7.ίσιοδοξί-:ι, εΙ
v:-ι.ι τό μήvuμ,cι. πού μ,ετωδίδ,ει δ
συγγρcι,φεύς. Σχολιcί..ζοντΙJ.ς τίς
δμιλίες ξένων σοψGJν, πού εyι
ΨJ.'I στη «Συvcί..vτηση τGJV 'Αθη
νών, πέρυσι, λέγει δτι τά. ,,όψη
λά. κ-:ι.ί &σφuκτικσ. τείχη,- πού
δu-ιcι.στεύοuv 7.0V σύγzροvοv αν
θρω1t-?, «τά. δημιουργεί ή μετα-
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οο.τικότητα τrις έποχi'ις, πού έγ
κυμονεί κά,τι καλ.:ιτερο.
ΓΕΩΡΓ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ, πρωτοπρε·
σβυτέρου : «Ή Έ κ κ λ η σ
ί α
καί τό χρ έο ς της».Δοκίμιο
Δίφρος, 1965.

Σ' ενα κείμενr:ι 24 σ�λίοων, ό
γνωστός ±γωνι:ηικός κληρικός
συμπυκ'1ώ11ει ενα κ¼τηγορώ YJ έ,.
'
ςομο
λογηση γι?: την σημερινην
ά.ινεπά.ρκ1εια. τη; Έκκλησίας στό·ι
κοινωνικό, τόν πλέον ούσιώδη,
ρόλο ;ης.
« Ας α.'ηψέρομε
γρά.r.ρ ει
-μερικέ; ±πό τί; μεγ:Χλες ά.
μcφτίες μα.;: Που είνα.ι ή φωνr1
τη; 'Εκκλησία.;, ή ά.πόλυτη, ή
πεντακά.1θα.ρη, ή α φ οο η ; Για.τί
δέ: μπορεί νά διατρέχει κα.ί σή
μερα. α.στα.μά.τητα τήν ο1κουμέ
vη, κα.ί νά δημι-:υργεί τί; α.πα.
ρα.ί τη τες 6αθειέ:ς κα.ί σωστικέ:;
έντυπώσεις γιά άτεγκτες τομές
μετα.ξ•J του Καλου καί του Κα
κου στή γνώση κα.ί στίς ενεp
γειες του ανθρώπου; Γιατί ή δι
δαχή μα; νά μήν έμπ,ιέει καί
θεμελιώνει στί; ψυχές κα.ί στο
λογικό α.ντιλήψει; ριζοσπαστι
κές, γιά κ::ιταλύσει; καί έξαφα
vίσεις τη; αθλιότητας καί της
αδικίας; Γιατί νά μή μπορεί ό
έκκλησιαστικό; Ξλεγχος νά μπαί
νει π:1:ιτου καί 'Ιά γίνεται σω
στικό;; , σέ: εθνη καί λαού; καί
κοινω'ιίε; καί 6,ι:Χδες καί άτο
μα.;))
Καί πολλά α.λλ:χ ,,γιατί,,. Ό
α.ιδεσιμώτα,ο; σημειώνει τά τρω
τά τη; ση:ιεpι'ιή; Έκκ.λησία;.
Περι: ρίζετα.ι σέ: iπαγ�:.;pευτικέ;
•;ποδείξει;» η σi ,έ:κφοοιστική
νουθεσία» κα.ί έ:γ,.:χ.τα.λείπει τό
1

1

\

\
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±πο":'ελεσμα.τικώτερο
διδακτικό
μέσο'ι, τό π:χ.ράδειγμ-:χ. Όχυρώ
vετ,χι σέ «'Jτεί ρου; ?:vtι'Jεξουι:ι
ί.ικοι:ι; α.r.ρορισμο,j;, κ7.ί σέ: προ
τροπές ,νηστευτικής εγκp¼τεί
:χ.ς μ6νον. Πλfι pη;; iπουσία. κr,ι
'Ιω'ιι,.οσ προ6ληματι·ψου. Με
ρικέ:; μηδ,ψι·ιέ:ς «r.ριλ-:χνf-Jpωπι
κέ; έ:κδηλύJσει;". Σιωπηλή σ,jμ
πρ-:χ;η ,στίς έ:πι6ουλέ; τών ,.α
ταχραστG)ν του πολλου ά.νf-Jpωπί
·ιου ιι6χθου χα.ί τι7Jν δικαιωμά
των τGJ'Ι πολλών,. Κεριά ναί,
λt0'Χ'1ωτοί να.ί, r.ρλύαρο κήρυγμα.
να.ί. Κα.ί τ:ωτόχροη συ·ιεργα.σία
μέ τήν Κρατική εξουσία γιά
συμr.ρέρ-:ντα., αδι-:χr.ροpία γιά τrιν
ένότητα τών Χριστι-:ι.νών, λιπο
ταξία. στον ά.γών:χ. κατά τών φυ
λετικών δια.κρί-:,•εω·ι, μισαλλοδο
ξία. κατά τών ά.λλοθρήσκων.
Ό
κ. Ιlυρου·ιά.κης πι
στε,jει δτι ·ή 'Εκκλησία οφείλει
νά συγχρο•ιισθη κc1λ ν' ά.ποδυ1θη
σέ κοινωνικού; αγώνες «πού σή
μερα. είνιχ,ι περισ"ότερο iπό κά
θε άλλη έποχή χρήσιμοι καί α
παραίτητοι». Ζητά.ει τzλικά μιά
'Εκκλησία.: Κοινωνική, r.ριλε
λεύθε.ρη, χα.pcύμενη. Μιά τέ
τοιιχ, 'Εκκλησία. θά μπορου-:,ε νά
έλευθερώ"η τό·ι ά,1θρωπο ,<α.πό
τή χειρότερη τυραννία., του :
διου του έα.υτου του". λύτό τό
ε!πε πρίv δυόμιση χιλιά.δες χρό
νια ό ..lημόκριτο; -«πα.σών νι
κών πρώτη καί α.pίσtη, τό νι
κi•ι αϊιτόν έαυ:6ν» - <�Jστz προ
του οr; η θή" η :ό·ι 7.'ιθpωπο νά ·ιι
κήση τον ,.ιχ,τώτερ-;. έα.υτό του,
ή Έκκλφίιχ, εχει ν' iγωνισθη
γιά τόν δικόν της έαυτόν.

α.�ο.
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ΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ: «Δια τε
λών έ ν π ε λ άγει. Ποιήμα
τα, 'Αθήνα 1963.

"Η γνωj:ή
7.r.o -:!Χ μ'Jθt::;-:,;;pf,,11.,'J.
Π 7.Τοpάλε > κ::ι.ί «'Η
�:Ξy'Υ.Υί7. J:6 7.'ημορ:ρω:11ριο»
1'J'('(PJ.ιfz,j;, .ο:ιν6.,ζει
yτερά
:η; J:6v τ.οιητ:κάν δpίζοντα.. μέ
?.'IZTf/ Χ'Χί χάpη.
Β7.θΞt7. �p�::� Ξυ:ικ6:η,7. κ-χί
;! ιυj:ικι :1::κ Υι ο:αθΞση χ-χρ-χκτη
?ίζΞι ,b r.pώ:o μέpο; τrι; σ>Jι.λο
γfι; Θέμ:χ :ό μγ6).,;; "Ev,:: Γι::ι.
":i ·ί',pθ:?.μ� ,:ό,ι χQ:;μο �

�α.

JI •Ηι°Jς μάς σφ� ντu•, t � ι

στά uεταιΙ.J�ία
llo,u: ζυγι�<l
uι τύ. ι.υό�ια
Ποιύ: u-τuξ .. 1ί
σ' έμU;,
:ωυ_ -ι.yι.6,Jτιμ�
�\α ι.ργαπ'ή91

τίi; 'Τ-τιu1�η:,

τ::� θιί1•ατu

μα;;
ιιιά δ ι.αιι Ι υ :ιu

τυi• , ΗΕQγιί.;ετα,

τ' c1ξzδιάΛυτα Λui τ' 6,·� φ "ΤΟ
ι.ι.ιά ;τα' αίστl)α σ,τό στίji{Jύς,
Ι..Ο '
για y' ί.b'J -ί'!\ 1"04
11 zαrά ιι ύ ,'ό,ο:·
u ά "\' η
11r11 frυJu.,ιfl τnΓ, ιv_ ι•rϋ,
ϊ ,ι u γωνί;εται
,(L �1\ά� )Η �11,
γ ά το μητ_ ι•> \α :

,ι\:,

('Ε p ιiJ τ Υι μ 7.)
'_\-;;;ά·ι:·φη οε:ι θi •1τ.6.p;ει.
.lt'J.tjθη-:;η μ6ν,;;ν. λ·'ι:- -rι ·r Q'J'/7.·
!L"fJ, τ:�/J ζΞΖ�'ι?:ε� i�Q �(J E.'10'J'I
:.ι1.; Χ 'Χl j'J'Ι�pz,j�ι μ� τ (ί. 'Jτp7. .
ΊΙ ::;κέ•}γ1 f7.pμ6:zt. 'Η a:1.ίσθη
ση μ6'1:·1, τ.οϊJ θi ξΞϊ-�pi::�εt ,Υ(Ι
i::�yi·,z�,.
:{J)'Ι 6 p ,.:ιί,·ι. θ�.. ε·)
ηγεί.ι::;θ·71 μ•η:11p:1. , Μ -;;;ρο-J
:;,έpη -:-ί1ι ·;τ.ι:.ψi1. :'1; ·.\ί:Ιι θε�,.;
Ί

\

,Jυ 1)-l δ ·ιu ι Jγησ,ι
1�1 -τ Jι,'τc.α τίj; γc,,η1η;.
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"'

τ-i1ν αι"J',<ί•, ηl τίΪJΙ' γηραιπu:ιJΙΙ',
ίJα δαιιιωει το q όμο τοί, tJαΗίτου
Ό \λλά. ίaι;,:, ::i' ::ι:ύτόν τόν ι3..γιί>
'Ι'Χ η Προοπτική
Πόσα &αι•uά.σια χρόνι,α,
({ί,ρι .. ,
: ι. οηι
π,ί,ιίΓJ,>ι ιε ιί &υό μα:
ύ.διάΗιτ
- τη: άμφιβυΛίαc; μου,
ά.μεiω,τη; ά-τορια.;'
Χού,·,α
γ,t uά.τα. Δ.τ' τiιν πv0>σευχη
τοϊ, έρε1.Ψψ.η,
&ι�ρμότερη U,-τ,() ·ι.άvε -τιστοϋ

,.:ι

0

Θά Σε μάι.ο!lαι,
01.ά Σί. ά.ρΗ.1ϋμαι
11 ΙJίι Σί d., α�η�τιu άδιά,ο.πu,
ί1-τω; τ°J 1Ί1 Τ(. i-τ•ο
τ,Ίν εί' γί .1. τ ϋ 'Ί \) '11\!
Κ' Έ,ί,.
{1"1 U i• 19 111i- ·:
(L' α-rά ίητ) τ:) fc>ιί>τr:�,..ια,
ι'ί16 r, 11η
τi1 δίι,•cι
γι?ι τα bι -') άιρ τα,
τr'ι -το Ο Jι>tιενα.
τ 1 ί -τοψιαζ!',1 ._ , J.
ι�)1,: J'l1, ,ιντάtι Jς
-τω ωιστή: Σου στσι ροq ιit
τιρήφuνα,
ιίγόγγυ1τα,
έ.γι..ιτα 1,<ιψω
τη ιω'μη τ1ϊ; ςωίj�.
γιά ιαι,,ούργιις
ιιτ ' ιιι,τ,; -τ ριηγηrιιι:
1

,.:ι

Στά. επομε·η. Χε:;;άλ7.t7. -:·7ις
εΥ.pΥ/ξε:ς
:J'Jι.ι.ογr1 :. '7.'Ι?:μεσ,χ σέ
μελ ,χγχολί7.; γι,:ι. ,·ή ζω1ι ,
:--
σ�iΞι �ιγGJ'ιι;ι.; ±·)'1.'Ι:ίοv :1;0 1J'J:ι(17.τt ::iμoij z1.ί Y.Y/P'J'(ΙJ.-'7. γιi ίο1.νι Υ.'7. 7.'ΙιiJ:εp::,.: Τ1.•1τι ::�η
:+1
ζω-r1 :,;,ij Υ..6-J;ωυ, τ.7.'/ΤΙΗριiJτ;ι·ιη
7.γάπη. θpη::�κεί7. -:ιιzως -::;•1·1,;;p1.,
;:,ι�·ψ1.:ιχή :ι.ν&.:1.::�η. "0:;η Ο'J::J
Χολ[7. "1.7.t v?� ,Jπ&.pχΥ1 , �σΥ1 iπ:
γr,·/1:Ξ·πr1 ,.7.ί 'Ι'Χ χ::π;iει ;ού;
,
ζ η-; ο σ Ί: 1. ;, οεν θ:χ υπ,;;-

μc
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':t, χωpήση. θά. μεί•ιη,
τλο του ποιήμα.,ος, ,'Ακρίτα;;
πvευμcι.τικ6;; :

.λι

(1'Ι\ηΙtlη1ι<fJj1 �γιί) ιι' α1\υΟ τ(1ν
uίιίηα.,
Π' ,ύ ιυ1,<ιtlεί
γιά μια χοϊ•crτα q:ώς,
π;ο'\) U,1 1 ρε:.ί ιι1t
τη γUΙΙ ή\ η ί., ί�; yωρ,..ιq: ιοϋ
\ί �OV (1(1/ J<ίίν «ΙTIU. '!()Ος 1(J
tην»,
T{J cιπ:αρτια,τιr,ι/J συ1101ίτιο
ΧΡ ΡΙΖΟΙΙΟΎ'ΛΟ�

�-------------------·
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗ Τ I Σ
(Τό βιβλίον της Σοφίας)
1963

Δψfvον δρχ 50

ΑΟΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ
1964
Β' Έκδοση αναθεωρημένη
καί συμπληρωμένη

", Jδετο�• t\ρχ 2 j - .Jειιο•ον JO

ΜΕΛΕΙΗΜΩΙΩ
1965

". lt\ετov δρχ JO - Δεμivοv 60

Ι 10\ t.Ι 1

., tJ•ι. th 11

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ίl l'ι•J<ίλ•α .\lαρ,ιιί.,ιη uι τ:ιτ�λο «Ί
στ1hν,u,J ιι�,ιλοψόρησε σi τολυ,τε,λη {,<
δ J,�η ·ιαί U.: στrά, ω ;ιαλαιcrθψτίu τίς
,:ιy σωτι,ιίς της �ντυm:ι:>σ>ιις άm:ό τή
'\ιύ,ρα τοί• �)ι,ρί\ιί.1 τις Το 6ιϋΗο αύ-
τυ ;ω�u.cιτuι uι 23 ώραίι.ς ψω,ωγρα
,[ .ς ι1τ J του: J:-τιhρt1uιλι ου: {)η1αυ
l ι; ,iΊ; '1 ϋηρι•,<ης Χιρr11Jνήσαυ και
ι1,•ω, οτω: έ ,< α.ραι.τψιίσΟη «' Εργ'1ν
ιl γ άτη; ιUι �\H'\OU /αιΑ.λιτ .. χ'\ι"/ Jί'
,ι, 11δα11 ι<Jϋ» .Ί 'Ισ;.�:uΗα > της Ι'ισ{-...
} α; \!ο_ lά 01, γράιrύ'l'\' �-ι-'1Ιης, εχιι
Υα τρ.1�q<ρη σελίδες γωίίτ1tς πασα
τη_,ητιι.ί :ητα ιu• α11,)ητιιη χαρά»
) ι<Κάι)a /,f[(!λUl) ίιιι Ί:ί) δι
(
ιύ τ υ } γοτι ,(\L,((J Οcι.γητρο ,<;αι
c�ίωΑο, παρο-ι,σιάςεται μr μιά 3αυμα
('Jt� Τc/\l,Ι ΊΊ ιvi, u.:Ξι: ... ι (.tί' Uλ.ο,υ: '\α
δω(1c.11πη
Ί ιJ (Sιϋ, ιο ,11·,το �ιωλιίται
σ' ί,ια 1τι'ι β,Ι',}ιιηωλι.ίu -τ1i>ς 90 δ_ι.
Ί Ι σι•γγ,•αιr ι.ί•:, r,ά, σ1 ,δ, 1ιι11τ)ια
τυί1 t lι1 ισ ι > τι) :-τ J{�ιι .... ' nτ υς σι1 \
δσ ιητά; του rιΙΤι δρ,< 30 '\-τ ω1rητ · \ 1,.ια1 τίδυυ 1 υ, Ψι ,<ιιό, τη)
67 J-�86

r

ιτο

"'
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Προειδοποίησις
'.-\πο τοϋ έ:τομένου ϊτους, ό ΙλΙ .... ΟΣ {}α γίνη ά:τυκλειστικώς
ΠΕΡΙΟ1ΙΚΟ:-.: ΣΤ:\ ΡΟ?ΙΙΙΙΤΩΝ. Α:ίvτο σ1�:ιαινει οτι δίν Μ
κυκλοq,ορϊj ;τλέον δια τιον :ιρακτορείων εq, ημερίδων στις επαρχίες.
Θα στίλ}εται .\ΙΟ�Ο:\ ΣΤΟΤΣ LTK ΡΟΜΗΤλΣ του δια τοϋ
ταχυδροuείου.
ίδομε στους q:-ίλους του Ι.\ΙΣΟΤ η1ν εξ{�γησι: Ή κυκλοφο
ρία δια :ιρακτορείων καί :τεQιπτίρων προύπο{}έτει τ11ν Ε"ι(tύπωσι ύ
περοc.ίΟ.οντος άριfJμοϋ ηυzών. 'Η σχετικ.11 tαπάνη, δοfJέντος δτι το
:τλείστον της κυΧλοcrορίας α cr ορα συνδρομητάς. είναι δυσανάλογη
:ιρος την ελεί,{h,ρη κυκλοcrορία Χαι αποβαίνει τελικά είς υJρος του
περιοhιι(οϋ. Και το εχομε Χατ' ιπανάληψιν τονίσει nτι ό ΙΛΙΣΟΣ
δi:_ν U:tΟτελεί επιzείρησι, αλλά ;τνευματιΧll προσπά{}εια. Π ρός περι
ορισιιον περιττύ)ν ------{J.λλά ,ωί δυσοαστάzτων- δωι:ανϊΤη1 εlναι άνάγ
zη νά uετ-ατρα.τ:η τό περιοδικό άποτελεσματιΧα διά συνδρομητάς.
,

TiJ έ:τόμενο τεϋχος 1\'Όφυρίου - Δεκεμβρίου {)ά είναι ΤΟ ΤΕ
.\ΕΊ'Τ Α 1 Ο πού {}ά ΧU/.λοcrορήση προς .τιίJλησιν οπως εως τώρα.
'ΑπίJ τiη• 'Ιανουάριο τοϋ 1966 {}ά στέλλεται uύνον στούς συνδρο
μητά::;.
\Η την ίν ιξ�i ίξει συμ.,-τλήρωσι ΕΚΑ ΕΤΩ έκiδόσ,εως, εχει
καταaτη συνείδησις οτι ό Ι.\ΙΣΟΣ δέν μοιάζει με ·/.ανένα αλλο πε
ριοhικύ. Είναι ενα ά:ταραίτητο ·,ωί αναντικατάστατο οο ή{}ημα. ·για
τούς cr ιλελευ{}έρους πνευματικούς αν{}ριίJ:τους. Σ' αυτούς ά:π:ευ·&υνό
ιιε{}α, πού :ταρεστά{}ησc.ιν στην :ιροσπά{}ειά μας, για νά το-ι,ς ζητήσωμε
νά διίJσουν και πάλι το ιιπαρών» τους. Είναι ανάγκη ΕΓΓΡ ΑΦΗΣ
ΝΕΩ\Τ ΣΤΝ ΡΟΜΗΤΩΝ, ωaτε ή διακοπή της κυ-ι.λοcrορίας με τα
:τραr.τορ�ϊc.ι νά uην ύ:τοοη είς ϋάρος ουτε του περιοδνι.οϋ. ουτε και
των ·ι.c.ιτά τεϋχος αναγνωστϋη1
•

.\Ιιληστε aτούς cr ίλους σuς για τον ΙΛΙΣΟ.'Εγγράψετέ τους
αυνδροιιητάς καί στ-εϊλτι η\ν συνδρcψή, μαζί μέ. την hική σας. Στείλ
τε :ως Ι'>ιιυ{)ί•νσιις ύ-τοψηq-ίων συνbροuητύJν, νά τm:ς στιίλωμε ενα.
τείiμJ:: Ι'>ω9ε6.ν. ώστι ΧUL σέ. cίλλους τή χαρά καί την ί;ι..ανο:π:οίησι πού
νιιίν{}ετε ·ιαί σιϊς. Βοη,')ηστε Χαί αλλους ν' άνυψω-{}οϋν στη στά{}μη
σα::;.
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ΟΙΚΟΥΜΕ ΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Έ,ι.,ι;ρόσω.rωι τού
Ο!rι.0ιυuιεινιιοϋ
,
Παιτ,ρ·�α�,(J�tου
Κω11,σ,τα11,τινο'ΙJ1tόλt-ως
·ιι.αί τ1Οιίί llαιηια\<Jυ, συ-ναt\'tηυηια,ν
στ111 ΒΙR,v\η r,ωί ίξήτα.σι.11\ ουρά ΙΗ,
τρωv γι'ά τη, ιαλλι.ε.\)γtια ,τοϊ: νιο1•
mvε:1Ίματ<'ς
ότ Ι])τ'Ος τώ, Χρuοτυανώ�
Στό α,,ιο,,ιληr!!tν <ΟίιουμΜ ιrιον Σψ
,ι:όιrιοιν» μοη&,<ο" ιαί Ζιιπtό=wι της
Αύσ'τ\)Ιαrιι.1'jι:; ΈιrιλησΙJCtς, οι καί),]Ύη
, ί Παιηποτημιου ι ι Κω.Jι·ηκοι:::
rο
-<.α
τ
σι.ώτης ιαι
ό \ΙΙησίτ�
ιί η Α.. Χραιό,ηομο;
Βι.:νινης
ρα'!Ι
Έtγνώο10η ύτ•ι αί, σνζητιήσι,ι.c:ώ ιτη
τοί•ς
< �υμcοο,σιου• ε,Ό'τράφηισαν στα άrιιό
Μ>ιικ!Ιtα:
'Λντταλλαιγαί ια'{}ηγητιον ιαt φοι
ττyrώιν ιι.αί άtιιοι6αια , \ ημΈ..Qωσις ε�·η
τ>ών δηrμο<JΙΙιΊJΙιιάτωv -<.αί. ι)ιΟΙ}
, ογι·-<.ων
ε, ι\5'όισvωιν
' λαγ1Ί -διαί!ισιωv ιιαι στάσιω::;
ώς JQQ,Oς τά vψιαιτ:α 'της _iξ, tάσlως
,
d.Joo ι<aO\ν<JU της Lστοιριας της Εrιιλη
σί.αι:; ,χ,α,ί -rώv διΙtΟΙμι,ώ, ειι.ιΗ.ι>ν γι
,
,
γονόιτων πού ίπηρια01α, rαι::: σryι,σι·
�
-<.αιτ' ά QΙΙ tηιt�ι,01 τρ<>'Ι'ο1 t-ίς <το σrα{μJ-

ι.,

'VΙσ\'.

'

Δηuιωιοογuα ,ι.ου ,ι,,1ί,ματοι::: άγα:π.ηι:;
"Χιατά '-nΊ, - -<.ατήιησιν t\ ί,,ι,,:αιδ�υσιΛ
TUW v.:ωv γ�ιιΟΙ
ΊΙ ι'ι!�τό ιιοιιΜίi φρ<>,'τ,l::; διά τη,, αv
τιuuι�τιί>"Ι:ισιι, 'της σημιρι, ίj::; χα) ακ.)ώσι
ως τ:ιϊνν 1'\Jι}ιϋν -<1αι ιι.υρίως 1Ί Ο'ΙJ'\tργα
σtα &ιά >τ1Ί, ί,Π'tρ τιϋ, μ1Ί τιctηι>ό,tιω,
π;ρο.�άιδ�ια,, οτως ά/\ιτω,ιτ()}-τ;ισ<>ι<ν
lιι vίου τίι 1Ι'{}όί-Α.ι1μα τη::; πιστιωι::: _
Ίο ι1π.όuι, \,]'\, 6i]Ι'ιια τ ΪJV ::rιη OLL\λ ιωΙΙ'
τη::; Πι{ 11ης {)-ά ιf'\αι, τιuαΗος ή uι
rά16α.σιc; τού '\�χι,:τιι'1!ιό'tlου • l\.cvu/\ι
,'OJ\.()I\_, l\.α.ί11γ, ιtc; Φαω?100 ι.αι r)
ιιv �,<ιιq. ί,,τι,11, ιι ; του Οι,v-ι,μ� 
,,ιι<ισu Πατ�αυου ' \·ί)η'"αyοaα _ι,ι::;
Βιί.νvηv, &τι.ου ηδη ::;ιι ;φ>σ,)ηίttJ.

Ο ΧΡΙΣΤΙ-\ΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ
2.00 ί<rιτιι\!ύ σ'V'\,tδοιο της Εύαγ
γιλιιηc Έ',ΨJ.ηcriια.ι::: της Ι\ρμα,ίαc
'!Ιοι• συ, ijλιJ, 1'τf11\ Κολω1ια, LγιΛ u,
l ι'δηλ UH ι::; Ο ,(,1 μ,όνο'\, '\N(f.{) τ 00 Q ί
/.(ίtlUIL\'i,'1Ί .Ι.OV uΗα ιαt ύ,ιι.,ρ HOU
της Έ,ι,,cλησiας ϊν
Πl;c.·σα, .1.τολ,ι�uου
1
νΕνc.t
' Και)u1J11ιοι ιαί. Διcψαριτυ,ρόμ.ε νοι μί
λη1<ηv στο σιrvt6iJ·ιo έτtι l•ο,Αη01ιαστ1ιι,}v 1)•ιμ,ά,τωιv ι-αί. ·tιαv έ'11:σης δημο
σι%::; διαλι'ηοu::; '1! (llilf.λ<μ,<οτη,ς τωιν
'\ σιστωι ώl', α J\..{ι,r()}ς δόγΙUκ:ιtrοι:::, ί 1tt ξιτιά,fJ11 1αι ιστή 1-αιιη 01τά(}μ,η, διότ<ι
π.οfλις ο,(,οοιγι.t\Ηις ΚαιJολιιω" ,της σtό
λtως ιφιlι,ΟΙξι�σcι,, λιαμαρwροuινο'ΙJς
συηδοαι,ς
Ό τρόιδρ'}; t'<>u συι, ,δριο�, �ρ Ρι
ια.01,τ φοv Βαιτσζάιι-ιρ ιί>Ι�/0,ηρ,ωefν
ά'ΙΙJ τt)ς τρώτη;, η,ιιίρα::; ,mυ συ'V'εδρι
ου ηιbη τ,) 6α01,Ιιι()Ι\, c:ύ,,ι)ημα ,«Χρ�σm.�
νι:σιιό-:: ι.αι Έ, υi}.ρ αt 1\ια -rων ι.
ξiϊς λbγων · �Ί [ ι,�.υ-!!ιερία y�11::τ·�ι
,
όrαιν '1tροσ ,,ί)η, ια\.Ιc,Ις σιq,ιικ:τlά t4ς ται:;
tt:αι>αδι11ιις ιaί. ά,ρn.ιϊτ,αι ,rην ,ι:αcα,.
δQ,<,η ιά,ί}. ννας ίιδωι::> 'Η Έ,ι,Λ1λησ'ια
τότι uό, o,v ι)ά ιδιυνη{)η νά dΜτα1tίΟ.ι<J(iι
&η -τ:ρός τόιν ττροορ,ι;:�ιu,αι rrης, οτ'αν ε�
ναι -τά,,ιτ•,ηι tτο μ,η 1:ά Π()Οlσ'αρu.οσι)η
τιρόc τή, σιt.Μ ι.ωr.. ξι, �Ι':_ rιι�
τά τα,τιv F,τ •rη::; ά1ωτι,ρω α,ρr,<ης ι.0'1'1)ρUJ-0η &, t)I, ;tιαJΙ\, σημα'VΠ1�r,ιω;ιρω;
ιJ,ι.ιια11ω1 -rr>, ατηαιιο)ησΜ το fυα.γΎ�
�νο, ίιι1Ιψ1ι,.ι�τ'·ι,ιη συ -ιδριο!V': .\ι
ι,,τ;α<rαl μ1 ά�-λο:')όt, ,οvc; tδίq. Ψ roύc
11.αίJ"� ,/%:; <υ τouc Έ6�α:tουι:::
, ζάιι,1,1_) ίί�Έ'ξ ωJαυ ό 1)ο Βαιτσ'
ριι, ,,_1'11\\
ί.>:; [ξη::; ΤΟΥ u·�JJ...O'\!TL1'0\I
oc Ιο, τη::; Έι.,,Αη:rια�
« 'F., ,,. ·,ϋ y.'/ΟΙ, ότl'ς ότι ή ά,,ί)ρω
τότη:; ιατά την διάριειcι,ν ηον ή-
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ιιερών ιια:, άιC11τr.:} εί όι ονi:ν ;ιαi :;τε
ρι,σσόη, )V ΕΙ έ,uαί ν σί,,σ�λον, ε;ιη1�,ά:ου1 ωr .,r..ιi-να J.,•αιγ ι,αiα σ�μrτt:ρά
C', ,ι-α, τά ό-το:α ιιiiς έπ16ά)λου�· τ1Ίν
τη_η:1•1 ιιια::: ciναλό",' ου mάοεως /:\•αντι
τ ί,ν δ α<r1�,•J'.' _ 16�ηιιάτων: Ί I συν
ι. τ 1_ :Ξ. � ,(1\ u1fi�1(υί'<OY εi10cι• ;τJfον
rί., L Ιιτητn; ιi-cό Τη'\ �,λ.tυ{rι ( (αν ύ-το
τη 1, ;-ω} ιτι;ιήν τη; νοιαν 'Ό ιι άιrο
-τ:λι,ΟJιιόc, ύ.J'λά ε}εγ ,:ος έ-τi τοϋ ξο-τΙ,ι,, ι�ϋ \ί.ν ιl,αι u.-ταραίτητο, ο;τως
ό ίί, 3 ω-τ,>c αρα.ιτηfJ�ϊ ,_υϋ ,διrια,ιiιμα�
_')
7 :ται δια το διΥαιο,• ,ι.aι
τος Ι"α αγωνίt,
τ1Ίν τάt,1 ν, άλ}α συγ7ρόνως ;τ:.ρicτει
, ά γνωρ'ζη , δη το :rα,ν δύ�•αται 1•ά
yabiJ οταν Ι•ιiν εί•ιcflα διατε{},ειιιt:Ηη
νά ια"cΙ..ιυτη,θ ,ίi:ιε ύJρισμ'�·ων άί=ιώσt.
ω• Ίl σι,:"όη; � uεrrα:Ξ_ί, τιίι1· ά,
{}ρώ-των ιiiναι -το.tύ -τιο σημα•ντι·ι1'1 ά
, ') τι11ν έ:ι:ι6<J�1'Jν έ,ω.ίων 113ώιν ;ια,ί
έ3LιωJν για ους τούς ά11,{)ρώιπου::: Ί Ι
έν, ι:ιL -τ:ί.στι; ια ί ό ιιο1•JδΟΎ1μαιη� ι:�ς
1!,χου, &ευιρt{'()αια,,, σημασίαν έν συγ
ΥQr σ1 ει ιιε το -τιρωτ'ΕΟΟ'Ι' ζήτημα της
(Jt•' ι:γαισίας τών ε•,01) ησιών ηϊς οί
Υ.Ο'\!μ.i.νηςt,

r,

οι

«ΤΖΕΜΙΝΙ»
Στιις 30 .\-ί:γοιύ'Jlτου, �)Qα ΈλΛά
ι α στ
1 5 ,
η, ώ
δJ� ; 5 ' _έ�� ,φ ', η Γ ? �ι
;ια α5Λα,6ιι; οι bι:J .\ wερ�ι..α,•οι α
στροναιυται Γ";.όQ'Ι'το,, Κου-τ!fρ ;ιαί
Τσά_ιι..ς Κό, ί ..ιντ, /:"!ιιτα ά-το την
τ-ri'j,π - ι;:«Υλι.ρ σ-το Διά.στημα
Έ-τ,ρα γιμ,αιαιrι:ο,ίη σα, lZO :τ:ε91 σron
q,ά.::; περi την r;;,,
Π �ιναν είς τυ Διάστ:η�α έ;ι,ί
t,'tτ'CJ ήu;ίς,αι;, 22 ύ\ρα; '/4'Lί 5(, Jι-ιτά,
δηλαιδη μόΙ ι; 64. )�,ττά της ύJρ,ας �λι
γιίJΤε()Qν ,τοϋ ό;,JΤΙQη,ιι.έ{)()υ,
\lν -την ιτη11 αύτή, wύ έπετιύχ{},η
μ, ri δ α'1Ιrηr1ά-τfοιο l'ζίμινι 5J, χα,.
τίρριψαν ,:ίντt -ταγιc;σμια ρεΥόQ, η
το
1) :\fαιρι,τίρα ι-τ�Ιδρωιwίνη δια
σ'Τ'ηιιι'Ι � -τ.τησι�-190 ιJ'Jρε; •ιJαιί 'i3 λε
:ττιί
JlαΙαιJν Qt-Ι(j()" llCJ ιfJρε; καί 6
Ι,c-τvά, το ο-τοί, ν ;.ατ,�,:01 ό Σο6ι.t
τιι.1ι� ύΗι:rι,ιή,α.Q1/.υ; ,\f-τυιόq σ'ΙΙ ά-ώ
-τσ, 'Ιοί•νιw τοlί• 1963
2) Σύ,•α) ον ύJQ ιίJ'Ι' -;ιτήσεως είς τό
διάστηιια ο/1.,ων τιίJΥ ' \ιιε(.ΥΙ'Ι.αV(JJΙΥ ΧΟ01UιΟ\ αυτιί1ν-639 {,Jραι ·,<,αί 48 λεσmά
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lI αιι αι;ιν ρ,a,ι<όρ: 50ϊ ώραι καi 16
λε-ττά, το ό.;αιίο11 κ.χτεϊ:χο,• οι 11 Ριίι
σοι ά'J<TQIJΙ αί,m1 μί. 'Τας lΥιι-τϊ'ο �πη�1δρωιι.ί Υαι:; -ττήσει� τω11 •
3) \Ιαιροτ'ίρα t- -m11•δριιJ<μ!ένη πnϊ
σι;, με Jt'ερισσ'οτέρους rοϋ ένός οχο
σιιοΙ"ιιύτα::;-190 ιίιραι ;ιrαί 33 ι>ιε;ττά.
ΠαJ.αιiη ρε.« J: 97 ώJα. γαί 5!)
ι,ε: cτά, τό όηίον ι<αη.ίχο,, ΟΙί επί•σης
'.\μ.εριι.αγοί dιστύJΥαυια ι ;ΊJαr,<,1tιί6ι-r
ιαί Ούάιτ
τη; 7ης 'Ιουνίου
1963
1) :ΊΙιγαλύτιρυς αριftμός σ�οφης
τεt ί τi1ν Γη,, ϊ τη 1!\ρω•ιί1ου δι1αιΟ'τη
ιι nJ ο-ίΟ'\!-120
Π αλ.αιόν gε ι<όρ: 81 πι:(Η!σΤQΟ(Ι'αί
ύ-τυ τοϋ Σο16ιετι;ιοϋ ;Ίlπυκόφσ,χ,ι ;ιατά
-τ-ι']ν 511μrQΙΟ1ν πnϊσι,• του ιrο 1963.
5)
Π ε,ρ ι::rσότ ε{)Ιαι έτη�1διι>ωlμiΙ"αι
ττήσης-ΙlΠ.\ 9, Σοιβιιειτιι·ι..11 'Ένω
σις 8.
Ό Πρ-όιδριος Τφνσον έτ'όινοοιε δη
ή -ττηο1; τι,,ϋ .ιΤζίμινι 3� ητtαιν «τα
t. 'J ιJ ρ1)'1' η; ά.-το ε! n.φ ;ι οi•ς ά"Λ&{)tυ
ίΟυς)
«'Η έ-u τυ,yης ·ι<αιτ,.ίληξις, εl'1!1ε, ά.πο
τal ει μίαιν εί•γινη στιγμ11 γιά τηγ
ι1v(}ρω-τ.ότψα καί μία ιrατά.λο.ηιλη εύ
;ιαιρία για μά;, να Uναv1ιώσωμε τ"ΙlΥ
;υρο,,-,άθει ά ιιαc για r,,aoν "ι<όΙ'!JU,Ο,
του νά βασ,.λεύη '1 ιίρήνη •ι<αί ή δι
Ι'λι-r :�ύνη . Το (Τζh.11 L) δίν
Τ,αι
-τα,:,ά ή ά, χ11 'Έχ( 1Uι
Jτ,JΙ('f'iι\Jί·1ει
νά Υά1•ω1..ιι ,,JΙ..Jά ί]_ι 1 α rτοΗδ,..ι -
ια' σr1J .\1άοτηι.ια ωι στη Γη, ω"1Ιτου
νά 6ρη t τι τίλους ό ι1νί!1ω-τ Jς τη,•
ε,: οή-νη ιι� τ(.)ν ι. .ιυτό'(1)1\,

u.w

σ

ΓΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΠΗ
Σί. -w,όσιrατη δ ,ιαιι<οί,,<J)(Jί τοω ό
Γά.ιJ..ος 01UγγQαφ�ί•c Pourιί.Q ΛQfJPV, ύ
, 1-η �ε, οτι ο cίl'l!ρω-αις δi.ν εΙναι
ηΙrό-τ:•ος. σ,τη Γη, ύJJ ά UΠ'Οιιnς, σωίι
ήλ.{}ι, ά,1Ιό u.JJl.oν ιr,1,,ανήτηι Την ιl>ια
αιπο,ψι ύ-τοστη,ρί�Η ·ι.αί δ '.\wιQ •ι.αινό-;
δ{,ιτω() Β,Λ• ιόφ�,α IΙρf'Ι1ει, Άtγrιυον,
Υά ·�ιτ'Οc,cί•3η t}διίJ ό -τ.nόγ J'I• ς τι,J�'
ά.1 ί)ρώ-των, ό ;tί{)ηικ.ος, ι.ιέrϊρ ί,·ός ·ιιο
μητη η r11ός γα?..α'ξία. '1'πο0έσεtς :τά
νω rr' ω',τ', 'ύο {); μ'α �,,:ουν γίνει πολ
)1.ς, rlϊ"J.ά ό δό�ι..τωρ Βελικόφe1'/JΙJ, ά
ναφέρει, γ1ά νά ύΙWk1Ίt'ηρίξη 'tDV tσχυ
ρι σιι.ό του ;,,α ί ά π.οι�τα άπ.ό τη
Γέ,wη Έnώης ),kι ϋ,τι lνας »ι..ω-
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τΙσέζας έlrο��τ--ήμων, ό ΜΗωρ. Μπρύ;,
ει;(!ε κάμ1ει ίρt.υινι,� (JΠ]V λΗ.ση Ι Λνατο
λή, mήv 'Λ(Jία, για να μnτορέσιη ,•α
&ρη ά,πιοδεLΈ,;,ις lαί νά σtτηρίΈ,η την
{ί:π,(}'Ιj.ιή τΌυ. 'Όλες τιίς γνωμες t()υ τίς
έξC!()τίi έν τού,rο� ά,τό τtι ,Ορησκεmιrlα
κε.ίιμJΕνια ΙΠUΙU βρι' tlψαν στ1ιν Μέ(Jη ' \
vατοΙ'λ..ή καl. τιΙ 11,ι;αUcί νrΊ. ά.τ Ι)ιίΈ,η ίi
τι ή Βί,βλος ετmε την άJλήftεια, αιναφο
t'',<ι'ι. μl-- � η-v � α rιαγωγή τοιϋ -;,όί1Jf.Ιου
ι !ι τ οι.ινι).ωϊrr·ν
".\�λος '\μι,ριωνύς, δ ',<ίllflηγητή;
τού Ηα1.τι,στη; •Jυ Κιι•ιιr·"ι,vια� ίJ
1:ζu;ρτζ �τιούα?,τ, �ι/ �Jς νά ι1-ι<JΙΙJ ιίη
,
,
'!'ο ενδιε,<ο:ι \ 1 οιτι ο ι•\ 0 1.) ω'!ο; cτ ,οεl_)
Ύ.< tαι ιlτΩ ?i}}ι, ,, ,ήτη, ι'•1 -rη_: ι
ίίτι, �, �cl,η ϊι..lΗϊΙτ1:1σιι 1 γιό. f'(Qι,Ηη
φ�c"J f.<α1 ι- τ(\ν l ιrrι.i,ισ1'1 του /1η rrΊ.
σηΊ• ί1t.flη ιάτ.-ιπι• .τοrιιμοϋ 1J (11111
,ίικ.τ 1Ί
1

01 ΕΒΡΑΙΟΙ
' \ '!\ τn Βατι ι ,, ,'ιν ιιε,:αl\ίδ, τ α, ο
τι i,,1τ\; 1 :ί• 'Οι<τι., )οιtου -,σ,όι< .... ιτu.ι
\q έγΙΚριι-{}-ij τιο 'tifQ, 'Εβ !)Jαiων
, t\ σιί
f'Jfι με τήν στuιί,uιι>ι1ιν τοϊ, '-:ο σ•τοίΊ
ψ11φισ1μ,ι1 1 κατόrιιν ι'>σωμέl(υν t(HJ'! ,
'!Ιω1101εωιν.
Τι> rοαΙ� •1,r)\ κιι,ιη,ον <1Η(('ι ρι ν.
«Ουbεν εt; -r& ,ωτηrχηrτ�,uν ιργο"' 11
εί;
κ.ήρυγμα tί ' \"(! /)ι/>άσ,<η ()
1111δ 1Ί-ι1JΙτ1ε τί, ό1'[)υίu, ftά ήδί'Ινατο , ά
:π�ροχαιλέση μ�01ος η τι, q:ρόνφιν διά
τοi; Έβ ριαίύυς ι,!; τας ·,ια,ρδία; τιίJν
Χρ· 1tι'U'\'ιΪΥν Ό έ&ι�αϊκος λαός οί•δt
JtΙστε π;ριέ.π:ε ι νά έιμιφα ,•ίζ.εται ιί>ς λαi1ς
Θγ,καΤΙαιλιελειμ,μί"ος, κu.τηρGΙιιένΏς η t
νσιχ.ος θ,ι,ο;χτοι\Ιίας \ {ιτο τlσ δτοί,ι 1\ (1L'
νί6η εί; τ/-,ν Χρι,ιrτi• ;,ατά τά :τά1)η
ίου, δίν Ι5ί•ΥατΙαι \rL J:ruδu101ϊ ιί; ί,
λόι,ι,ληιριον τ'ον τότι ζω,νrτα λαιό'Ι', :τοΑ-i,
δε όλιγώ.τιερον εις έκ.εϊ:νο,v τη� ι:sήμι
ρον».
Το "έο\ Τ(_)ί',1'[('11:,0\ η!Η. ν σχ/διον α
ναφι\ι,ι: <cllα(.>' ί'λι•1 ϋτι αί έβί,ια ι,ι.ι'ι
_
dοχιa: �uί �,κιϊ,σ,ι οί ό-τοίυι ή,<ο,Αοί•.:
{},συν αυτr'ι� έ�11τη(1αν τι>ν {}ά,•α1τον τ� υ
,
Χρ· ::rτοϋ, 1-,• τυύτυι;, ο, τι Ο"l'Ι 1,.6η εις
τον X<J Ι'it�J\' 'ι11tά τα πάθη Τ JU δί, V
δύ-να1τ1α.� , ά dποιδο,θij εί� υλου,: τοί•c
'Ε/iραίa,υ;, l:ί,Ψυ δι.<υρίΟ'Εωc. οΊ όrιοί
οι ϊζωιν τόιτJε, οί-τε εLς τοιiις Έ�αί
ους τ�ϊς rrήιμεριJΙΙ. Παρ' ολυν οτι η

το
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'Ευ•η11ί,ιι t.Lνι.ιι ιi Υί,1; 1.αος τοί• Θι,
ι υ, Uί εβοι1ίΟt δ V T(fJ( ί� L \U Τ(UΓ )V
Πl(!:(1 ,τ ιι -ω; ίγ,ιαταλ.ειιr'ι'!ίντες 'ί·,w
τι,υ (-)ι ,ί, η ω; ,< 1τ1,_α11ίνοι, ΙJJ(J<CLV
τ�ιϋτ,1 ,ά ,Jo ιι ί!'.,,ν ,1-τ(ι τα; Ό\γίας
_
1 ι ιιιι ιι;
\ι
Jί η 1ιή 1-ι:; fγι, α·ν, ιjις λέγfται, �·ιιt 1ιΊ. ίια,u1οιηΗοϋν αJt άντιρ
οη1,ι; ωι .1:ι, ων '\ρά6ων rΛηι ,ιιί>ν
τiΊ; \1 "'•Ι� '\η11 'ij; ι ιί γι,νι:ιι:η�·( UΙ
1' " σι,1r1'JΠ; ,-, ί) ,)ό ω,• f �αρά
'/
τιι� τ -r , , η" �. τ 1vι.ιιιf, ι ι 1) f1αι(1Ι
Γ
ι ί1 ι� ιι ,1ι , F. ιί , 1'�έν f1,uι (1\•1; ι '(ιιι7J; �, J/οι γι!J. τi1ν σταί ρωnιν
τοίi Ίη(Jοίi
t

ΣΧΕΔΙΑ MEXPl
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 000

·υ διcιι)υηιι ; τι,ϋ ,ιεντρου δ,α
(Jtη lt,<ι;\ , r1Ί1 ω, τ,ί�ν ΙJ Π ..\ br\
ιτωσ /J ι ιιτ,l,τ !Ίιfι ,ι ,! ιίηι,1ι,ω1ε
}ι,π ,μι_, [(t� /LU τά (11. δια ίu,υ,ων
ιιι r 1 το ί r � 1 'JϊΟ ( τοι• αq ΟQ,Ϊ τ�Ίν
�ιl)J\'lJ) nt �ltlf J·>\\; ,:/u.νίι τcς,
\rll'0\1111 Ιί, l!JϊO 111!.171, οι,μ JJύl, τΙ.ηnιον τrιίi τι ι1νητι,·υ ιtίιτοίί
μη ;,ηΙ�Jω ιι,ου b,c11rηuori:)�ω�1, �\'
σ�1,ι L(! ()_ 1 _ι 't_ HfU 1 /c!IT (1.(],(ίl�
ιιιΊ :-τψιδιωμιΗυ\, 11110-ιιν �ι t ηv
;:r
δvu μι,1ω.
ί'!ιατη..ισ,:Ιu ι,>,, ιι; υψος
,<ι}ιω 1.1111 ιιrvων
\l'I l� J ) 1%9 η 1υ10, ατυσω
Λη Ι ιιι ηιιμ,,τl υιου τυτιιυ ,ΤαΈ,ιδιuJ
τη;• ( Βύ rι,,, r-,,ρ), το όπίον vιΊ bι
ι Ι ί)η "Ι 111 1ιον ruυ 1:1 α,ή του ,<α, ιJά
rlτο6ά•η ίτωτ1'1ιιονι{ά 1ηγανα βάρους
ω 1,11 ιυγράμ,ιων, τά ότr ία {}ά α\'α
ιι 1 ,ι I ηΊ, ιlω '"rrι.ιι_•ά1 τ,υ Δί•J ί'
rη ΙSρι.ι1Ίι Η[ΗJν, ι ησο, �ια,σ•τημόπι οι
''' 1 ί• ιιι ι ϊ, πτυι•, ιJίt ιl.,ΟJt,ΕΙΙ)α{}η
\U '!1)ύ1 (cl(ΙJιJί1 όιιu.J.ιϋς διά ,ά f>ι•
\r"!)γη1η bιι 'υ .1ι<U; tοc.ίl\ας
Ι , 1 'Ιϊ\Ι 11 1!)80, b•αστημόπΑ-nιrt
ι -'
ι J/CL�
μί1 έτφiδρα,1uένα,
ιιtτι, , �t ίτψ Ί_ ,.u.,α - ιJ.'ι. τε
ρι,....rο�crω,ruι ϊt:( C. τοί1 ,;ρι,:D .. οϋ ι:ιλr,
,,Ίτυυ� ,ί, ϋ ιιs,; yιΑίων χιλιομέτοωv.
'Ετψ 'c"' l \ J\ bιcιι1Τ1j11LότΛ010\' Dί:
ϊσ·ηιρuθί1 \(J. ϊt_)(,1 °" ιιι{}Ϊ], c}ιfοί� \ιΟ
ηγοιμ{,ως τ .. 0)) ιί; TQ1..',.{l(lν "t�Q1ζ-rι111
.\,1c.ω:;
EP.\Ill� . .\Ιιταξυ του 1973 ι.αί
τ ,ϊ, 1980, δι, Ιcι•ryι; τΑ-φίον αί1τοϋ η

α
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-τροσγειω,ις μ1Ί �:ιr,, •δρωuένου διcrοτη
μοτλ.οίuυ. έν σιΨε,<εία δέ περιι<tr'ροφαί
btaJrr,uuιt.oιoυ εt: ϋψος 80 χ,ι.λιομi
τρων. Διάρ/.ειιι άπο-:;τολης, 8 1Ίu.έ
ρuι. ΤιJ.ο;, -τρ-,σγείωσι; έ-τψ δρωμέ
νου όι.11μπτυ:.
�lnlllTHP (ά.στεροειδ11ς διcψ.έτρου
300 μιΑιω,) : Το l!Jif, διέλευnι: :τλη11ιυν πιrrοϋ διαστημι,:tλοί,,υ, κατό:rιν
Ι\έ :rροσγειωσ1; έ-τφ-δρωμένου διαοοη
uο-τ/ οίου
ΖΕΤ.Σ: 1981 - 1 !:182, διέ-λευσις δι
αστημu:τι.οι3t' τι.ηr1ίuν αίποίί, έν συνε
Ζ είι;ι δέ ·τιριστροq:ή μή έ:ιψ δρωμέ, ου
διuσ τημι,-τι.οίοι• γυρω άτο τον δι,ρυ
φόJυν τυiί .λιό;, Γuνυμήι�ην. 'Εν σι•
νεzεί q. , προσγείωσι; έ:ιηνδρωμένο-ι ό
;:ήματο; έ-τί τοίί Γανυμ1\δη.
KPU:\O�. 1�86 - 1988, διέλευ
nι; :ιλησω, αί•τοϋ μη έ:rηνδρωμένου
διcιστημο-τ/.οιοι• .ι.ιιί -τεριq:ορά α-ί•τοϋ,
ιν συνει.�ί c_ι δί. -τειyιq-ορά l:τηνδρωμέ
νου διασrη�u-τι.οίοι• εt; {Ιψο; 300 χι
λιομέτρων -τιρι ,011 ,:τέριt τnϋ δrψυ
φύρου τοί• Κ Q υ,uυ, Τιτάν lΙρυσγεί
ω1 1 ; έπψ'!Ισωμίνου ό ;. ήuα τυ:: L-τί τοϋ

Ί'ιτάνος,

ΟΤΡ \:'\Ο� l!Ι8ϊ - 1!:188, διί.ιηισι; διuστη�ιηι.οίου -τλη1ίσ,, αί•τοϋ.
F\' συ, ι.zείι;ι δε ,ι!_)ΙΟΤQΟ(["Ι1 τuί•τοι•
ΠΟ�Ε[�Ω\: l!HHi - l!JfΙ8, διί
λευσι; "Jιuστημο;τ)οιοι• τιησ:(ιν αί•τοϋ,
;τrριστριΗfUι όι.ηuuτων, ι.ατ' u,.>ι..ίι;
μη &-τr1 ,δρωμίΗ,Jν, ι.CLτό-τιν δί. έ-την
δρωμένωΨ
l(()�!IIΓJJ� l!(H{J 2: J()80- )981,
διίι.ιυσι; hιαστηu(�-τι οίιιι• -τλψ1ίον αι
τυίί, έν σι•, εχειιι δί. συνά, τ η,:Η: uή
ίπηνδρωμένων δ 1 α.στημοπλοίων χα.ί :tι
/}α, uι; προσγείωσι;
l[ΛΟΤΤΩ:\: "Έτο; 2 000, διίΛευ
σι; bιαιrτημο,Jοίου :rληισίον αi,�ού,
κα,τό-τιν δέ ,�ριιrτροφή ί,ψ,δρωuίνου
i�χήuατο;
1

-

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟ
Ό ΠάJ-τα; Π αύί.ος Go; ι:L-τηύθ-υνε
ά, 1, τίJ ϋηuα τη; Γενυι.ij; Σm·ε.ι,εύσε
ω; τι,Jν Ί Ιναι!.ιίνων 'El{Jl11(JJV ε',<,.Υ λησι
ύτί.ρ τη; ιίοήνη; δρα,U,αΤι:ι.ού ;rεριεr
χοuένου 'U Π οντίιι:ηξ -τηγε άεροcοο
ριι,ι,J; στή Νέα ''ϊ'ύριη ι.αί μίι.η,rτε τήν
ευτ{ρα 5 ·οι.τωοοίοι•
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Τά χυ,ρι<ύrτtερα. σημ.εία. αιιϋ λόγου
του Πάπα εί; το,, Ο.Η.Ε. εχουν ιος
ίξη;:
1. 'Η εtρήνη π.ρέ..τει νά ,ω:&οδηγη
τά τε-τ.ρω,μiνα ηί>ν λαιί)ν Jtα.ί άλοχJιή
ρου ιτη; α,-θ-ρuχπότητος. ΈΟΙ\' -θ&τε
,•ά
, ά εtστ�ε ά:&ειλφο1 ά.q:νη'Ο'τε --rά
τί-τουν ά.."Ιό Τ'<Ίς χεί:Qα; σας. εν εr
\ αι δυνατόν ,•ά άγα-τίί χα.,•είς στα,,
ιριι τii t ί.ς χείρας τοι• &rολα.
2 'Η ί&ρα r ιr &ασε δtά ,,ά �rομα.Εr,,α, ται,ρα
τήσοι•ν οί ίξοπΛ�ιψοί.
Ο'τιyμί1 τερισυλ,λ,ο,γης κ.αί 'Π{Χ)Οεuχης.
3 Ό 'ι.ί ,•δυν� δί. ν προέ.ρlχεται ού
τι ά:-τυ την :τροοδον, ουτιε droo τήν
έ-τ.ιι:ιτήμη/,•. .-\ύται, i'iν χρψημοστοιη
Ι}οί,ν χαταJ.λήλω;, θά δυν•ryθοίιν μiiιλJ..r.ν
,•ά έ-τ.ι λί,σουν -ωιλλα άπο -τά ισο6α,ρά
τρο6λήμα,τα ποί, ά;τ:αc;χΟΙλούν τήν άν
f}ρω-τ.ότητα
4 'U ,ρα.γ,uατι ,{!)ζ Ι ί \Ιδι-νος ΠQOfQ 
f.LTαι clϊΩ τΟν <'.ί,�θρωπον, ό όποlος έ
-τ bιr!J;,ει νά u-το;,τ11ση δν,.ο,•εν ,-αt π,ε
tιι-r1ύτ:ρ � tσι..υρά δ-τ.λα, τά όιποία εr
\'(Ll δι•νατόν Υά zρη1ιιu.,ΙWιηΙθούν δια
ιαιτα,τροφήν ι.αί διά χατuιΗ1'\ιm::ις.

οrολα

5
Ό<rείλειτι νά ,(;α't,α.6άιl.λετε
'[.\_)UO":tu0,,ίa; /Ίι,α Tll\l αυ�η,Ο'ι,, ΤΟΙU ε
-τιυυσίο-ι• αρrου, αισ,τι νά έ:ταρκ:η δια
τίι; τρuπέζα; δΙ,uιλήρου τη; ά.ιθρω
-τίηητο; xcn• ο;:ι νά -ίιπr1,τηc>ίζιετ1ε -ιόν
τuι γε.:ννή,σ,ε.ων,
τ:,_νητυν θλεγχον
τυi1γμα. πού ιδέν {}ά ητο όQΙθ-οiλοιγ ιοτι
ι.ίJν ,δια νά μ,ειω,θ·η δ ά,ρ(Ιθiμ!ός τών
-τρ�ιr,οεr,<,ληιuέ-νων εtςτήν ,δειξί(Ι)ΙΟ'ιιv rτη;
ζωης.
G. εν ά.ιrιεί, έν Τ()ύτ�οις, � Τ()ίφuψ.εν ι.ι,όνον τούς m:ινώντας. Ειναι
ιlνά,γ,.η f:�;ίση;, νά έξωσq αιλuι:ιωιμεν ε!.ς
ι,άJθ-ε lί.ν&ρωπ'1ν ζωή,, r1ντι:ιξiα.ν της
ιl� ιοπ(.)ε ΊJεία: -τ 1υ
Ό Π άιrοα.ς ;τ;ροωτη {}-ρ η,σr,<1ειυι.;.η;
/.rιrουργί,ας , ή ό:rοία. έιελiσ'θη <J,' ε,•α
ι.ι.εγά,λο στι::J\ιο, &ποv εt;:αν σtυy;,..εν
Τ\JJJ3η /Ίυ,άi&ες zιλιάJ5ων πUΟ'tών. 1ί
ι.ησε άγγλw..ά, π:ροοευ.;ι,ή{}-ηr.<.ιε λαιτwι
ι.ά, ή δέ ΠιQΟΙοcν1,ή του ύπέρ ,τ,ijς ειί,Qή
,η; μετεφράlyεrrο ταιrτuχ,ρόνr.ι>ς στά ιlγ
γΛιχά, γα1λλιrι.ά, LΟ'.Παν1/.ά, ρωισ:ι"-'ά καιί.
ι.ινb�ι·,ια. ΕW:ε νά ψθ-άσΤ) σέ �
Jιτα ·ι,αί. σε π:ρόDνμ,ες, r,ιcφδ ιές ...
Ο ΧΡΟ ΟΙ'ΡΑΦΟΣ
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ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ
ΤΑ ΓΡ.\<Ι>ΕΙ.\. τού ΙΛυ:Ο'r
'
Ι{Jαγαιrσ,αινίυ,1 r;, Τ. Τ. 1 :!2 ( l[ λιιιτ.
ΚλαU'Ι'Jιμωινος), ιf\Ι(Ιι ιίνοt"Η(l μόνΙΟΙV
κά.�ε ΔΕΤΤΕΡ.\ ·ι.α ίΠΑΡΛΣΚΕΤΙΙ
11-1.

ω.ρας

ΙΕΤΘΤΝΣΕΙΣ: Οί σ�ο,μη.ταί
ΠΙ()i, α!λλά.ζου,v !)ιευίJί>νΙΟ'ιι; η 6λέJΙJomr
myν διuεύιίhJΜσί τm•ς νά ά;,,α.γράφt.ται
λαι\13,α,σμιένη rοαρ αr.οο λοιυν•τα ι ν ά μα;
'
εLδοοοοιωί•ν wμέσως
Ε.\1Βι\Σ)1 \Τ.\ μί ταχ έ:τιτ1ι.ι.γήν
εLς τιην διεύιilι•νrnν: «Κωσοjν \Ιελισ
<JΟ{)()JΙΧ)υιλοιν, \uαγατ,σα,1 ίο11 r;, '\θή
νας 12'2). '\rτ,•Ι(J1τυιλαί μr τραπι.ζt-rιι.άς
ειreιταιγάς η i.ντολάς, uα- 1)υσrι.t�/ ι.ί•
CΙ\Ν. Νά άινα,γκ�άιrεrτω κ.αθtαρά τ,, ίι
ν,cιμ:αιυ;;.ιιιί>'\'lψnν καί 1Ί bιι.ί1,Ουνσις του
ιίrοσ,τQιλίως ΙΙ ί11ω ιίπύ τί1 ά-ιό.κ,1,u,ι1ιι
της •ε.111ι1rο1γ1ϊς νά γράφεται λ α ; ω
ν ι κ. ά ό λιJyu; τ•η; u'-ιυστ,u.λη; τιυν
Χ,Qημσt(!)'\Ι.
ΕΙ
0�01'� /,,δ,αφέ ρ.ον, τ αι νά
σuμ,rολ.ηl()(υ1'01.-ν την σειρ.άν, ύσιε,νιθι,μί
{ρμε &τι ή τ ,uή τόμων παρε,Η!όιvτι,J,ν
rn1ώ,v ε{ναι 50 δρ,χ. 'Αλλά, t'όμοι 1'-
rους 1962 ύπάρα,ουν μόνο.ν χω,ρ,ί; το
t1εi)
; χ ος Ν 11 �5. Μ ψ οιvωιμέ , α τ>εί-,χη i-
t'α.ιv 1956-1959 (Νο 1-lG) δ,t,ν {,
rοά.ρχοιυν. Έπίισ>ης οέιv {1:ι'ι1(1r,<ο'Ι."Ι' μ,ε
μΟΙVωμένα t'Εύχη ι ο 23, 25, 29
Ί Λ ΝΕΛ ΒΙΒΛΙΑ
Θ. Α Κο�ο,π:οί,'\.ου: Ό &εο; στην
ΟΙΟ\ς ) .
Όιλιuμιπi,α. ( π:οιλυτ1ειλ ής
Γιοολuα- )11.1.ρrκάι.η: Τά �αιί,ματα
m"\ς Π ανtαΎ ίας m τό Lερ,ο της Λο ίιρ,δη,;,
'Α�vαι 19G5.

ε·.ι.δ

Γ.ριηγ. Κασιμά.τη: Ot Έ,-ιιτ'αν11σωι
')(,(lί ό JΙJσιλιηκ.ό� εί Jς μετά Π]\' ϊ,ω-
ση, 'Α&η�,αι ϊη65
Λείι.u:tJΙ,ιια: 'Εκατό )'JQό,,ια Γηρcα,ο...
μ,Θί.σν 'Αtlη,•ιίνν, 18G ι-196-!.
ΣΚ1Qά1ντο 1! 11 α,ιjλέια : '.\να'Υ ωγ η ση')
Μοινά!<)α ( πι>ι ήιιατα), Θεσ)γ(rι.η 1963

(\ λυιΥΙ.ά"ι.η. Το π;α1�δάι l ·ωί• ίrr υγε (-τυ1�'μιu,τιι), '\Ο�'1,•α l!Hij
l' �� τu1• · Οί Οεμ•Α.ιι:ιi'Ιει; αίηιι:ιά-
η; τ,1ϊ• ΚομμοJΙJ�'ιιψnύ, '.\1�ήνα 19-Η-Ι
Γ. ffα-τιιγιωργίου: Τί, ίνηρ.ιίΝ
Η\Ιω�ο ση1,ν Παηι1η 'ίΩϋ Κοi•Ι η Κά
ΙJη, '.\!1ή,•α. 19G-!
13α-, .\αζανίί· .\ΓΙΒΕ l)E Ι.' E1 .,,F:E, ί, Βι.,μι.λιωτή; της ι:1γωγii� τώ1
κωιrαJάιλω\', '.\Οηωι 1%5
'\γτ Φ ,ωίί.. 'υ 'Ε-τιuι.,i'�ιιι �
ί•ηο;, '\,Ιij,•αι l!Hij
ιι εrω \ΙΚ \
Πα'!)� ασ,..,-ό�, Ώ \tι:η, Ό Κόn,uος της
Ψι·,<η;, �ιrιγ�, ΙΙιf�ι.ι.ί,, Jlcnu'!!ή
, u ιι, \ωδ�rω
, τη 'Ωuα, Κuίιο;, Ί l
-ιιιQωrτι �η Έ(J!rία, ιf>ωιτ'fι\uί 'Ο,,ί:ον-
τ,ι.;, :Ίluρα{)ιίJν (η.λιuταίο:, 1ι\γι!, {Ιιι-
\'ι.ίτοι, ι tο(Ό fχ,δι\tοιι> t01' �Η ίf \lοι>
(Τ(),ί>ρη)
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ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩ ΟΥΜΕ Ω
Η. Ι->. I3la, at:,k )·
»
.\1:nie Be::,a11t
»
»
»
C. I.,e,ιd'>e.ιt�1·
»
»
Β,:,;.ιη -J,c,.ι1!x·;ιtl'r
Ed. Arnιlιl
J. \"an der Leet.\\'
�
*
J. I..::.ri-.,l111<111111rt ί
»
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Ίωάν. Ηυσιλης
Γ\.J)ργ. ::Ί!αλτiζο;
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»
»
»
»
»
»
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κ.

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ι !ΣΟΥ (Δραγατσανίου 6)
Το Κλειδί τ1ϊς Θεοσοφίας
αδ. 50 δεμ.
Στι1 zώρα ηυν Γαλά ιων Βουνών
::ΊΙει.έτη ε:τί της � υνειδ11σεως αδ . 50 δεμ.
Προς τι1ν :\Ιύησιν
::ΊΙετενσάρ;-: ωση
Κάρμα
Οί .:λιδάσ,.αλοι zαί ί1 'Ατραπός
δεμ.
Ή Κεκρυμμένη ζω11 εν τc"i°J Τεzτονισμφ >>
�' �ι.fίνοι•ς :τού :τενθοϋν
·ο 'Αστρικός l(όσμος
'Το Φως της 'Λσίας
(-)ιοί ί ν ε ξορ ίι,ι
Φι7)ς ση1ν 'λτρα:τίι
Στά -τόδια τοϋ Διδασκάλου
Το Βασίλειον τiiς Ει•δαψύ1'ίας
ΊΙ Π ηγιΊ της Σοφίας
ι 1ελτίuν 'Αστiρος" Τομ. 1931-1933 εκαστ.
1:2 Όιιιλίuι εις Όzάι 1934
1() Όuιλίαι είς Ό ;,:(Η 1944
�το1uσμοί :τάνω ση1 ζω11 μας
'Ελfι•(}ερία, �Ί α (.}χ11 καί το τίλος ϋ.δ. ϋΟ δειι.
Ti) σηuΗωματι1ριο ίνi>ς ::ΊΙύστου
Τά Έλιυσίνια ?1Ιυστ11�ια
Μiμις (Τiι υιϋλίον της σοφίας)
δεμ.
·.\:τυι.ρυ(rισuος zαί Μυστικισμός αδ. 25 δεu
::ΊΙ ε λ 1:. τ ή μ α τ α
αδ. 40 δεμ.
Ό Ίησοϋς
· () Κυιι 11της ( 0� ατρο ιδΗ7Jν)
<Άγν<:Jστφ Θεφ>
lfεοιr.ι.ίου; Έ-τιτ(1(rιος - Δια,.ήρυξη Ο.Η.Ε
1

1

ρχ.
60
20
60
20
10
10
ΌΟ
90
10
10
30
1Ο
10
:!.Ο
20
20
30
30
25
5()
75
50
50
50
40
60
30
20
10
10

ΠΕΡΙΟ1ΙΚΟ:ί\' « Ι.\JΣΟΣ» Τόuοι 195(-ί - 1964. εr.αστος χαρτόδ. 50
Όrαν π ρόκειται δι' άποστολάς είς τό έξωτε ρικόν, τα άπό δ ρχ . SO καί
άνω έπιβαρυνονται με δ ραχ. 10.
Άποστειλατε τό άντιτιμον, δια ταχυδρομ1κης έπιταγης, είς την διεύ
θυνσιν: Κ. Μελισσαpόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας (lH), άναγράφοντες
δπισΟεν τοϋ άποκόμματος της έπ1ταγης τούς τίτλους τG)V βιβλίων πού θέλετε
Θα τά λάβετε είς την διεύθυνσιν τοϋ άποστολέως της έπιταγfις.
ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥ..,

ΙΛΙΣΟΥ

ΔΡΑΧ.

10

1
ι

1

r

--------------------------------------------�
ΤΡΙΑ Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ιευΟυντοϋ Σχολης Έκπ. Λειτουργών
ιδάκτορος Πανεπιστημίου .'Υόρκης

1-1 tΥΓΧΡΟΝΙ-Ι
ΟΙΙ<ΟΓΕΝΕΙΑΚΙ-Ι ZQI-I
Ι<ΑΙ ΤΑ Γ1ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Tt-ιt
'Ομιλία στό Έλλη,·οαμερικανικόν
Έπιμορφωτικόν Ίνστιτουτον
12 Μαίου J 965

ΚυrΛε.; καί Κύριοι,
Τό θέμ:χ γι� τό δποίο θά. σσ.; μιλή:;ω ά.π6,J;ε, ά.•ι:χ:ρέρε::ι.ι σ,-i-ι :;ύγ
'ΧΡC'η) οίκογ�νει7κ-i-1 ζωή κ:;,.ί :;τά. πpοολήματά. τη;. Θέμ:ι. ά.ρκετά. πολύ
.:λοκο καί iρκετά. a•Jσκολ,; γιά. νχ zςαντληθη μέσ:ι. στcι πεpιωpισμένα
χρσνικχ δpι:ι. :ιιά:: δ:ιι)ία;. Γι' αυτό κ:ι.ί Οεώοησ:ι. σκ6πιμο νά. δώσω μι::r.
σύν:ομη 11.εοιγο::ι.:ρ-i-1 τ'lι ; ,;ικογενειακiι; ζω'lι;, οπω; παρ,;;υ:;ιά.ζε,?:ι σή
με?α καί μετά. ν:ι εr.ιλέξω τά. πιό σοδαpά. πpσ6λήματα πο >J ά.ντιμετωπί
�ει ή έλλ ηνική cίκογένεια, πpοτ>είψ,ντας, μέ τό :;r,τωyό μου >εξοπλισμό,
:φισ:ιένα. μέτι)α. γιά. τή r;ωστή :ους ά.ντιμετώπι:;η.
Θά. μπορούσαμε έπομένω; νά. πούμε δτι -ό κέντρο τοα 6άρου; τη;
ά.ποψινής όμιλί7� ορίσκεται στον τομέα τη;; οιά.γνω:;r,; των οασικών προ6λημάτων πού ά:ντιμετωπίζει rι vύγyρονη οίκογένει,:ι.., πού είναι κcιί δ
�υσκολώτεpο;, καί πάνω σ' αύτή τή διάγνωση ·ιά. προταθούν :. ά. μέτρα γιά.
τ·ήν όp θή ά.ντιμετώπισή τ�υς. Ι σω; ό πιό Κ'Ηά.λληλο; τρόπος ά.•ιακά.λυ
�η; των Π'pΟΟΑΥι ,..tάτων αυτών θά. ήταν νά. εpωτrι θΎJ ό Κ7.θένα; μας μέσα
σ' σ.ύτή τή·ι αϊθ:υσα, ποιέ;; είναι οί σο6αpώτερε;; δυσκσλίε; πού ά.ντιμε
τωπί ει στή•ι οικογένειά. του; "λν αύτό γινόταν, θά. 6λέπαμε δτι πολλά.
α.πό τά. προ6λ-i1 μc:τα αυτά. είναι κοινά. για. δλου;;, οπω;; κοινά είναι καί
πολλά. από τά πι;οολrιμ:χτα τής καθημερινής ζωή;, π:ύ bα::;::ινίζουν σή
μ::ρα. τόν α.νθpωπο. Ή διαφορά. βρίσκεται πpGJ,7. στό 6αθμό τη; ενταση;
t•έ -r:ήν δ-ποία πα.pου:;ι:i�ε:αι τό πpόολημα καί επει:α στον τp6πο μέ τον
',πο�ο δ καθένα:: iντιμετωπίζει αύτό τό πp6ολημα. 'Αλλά ί'σω; μέ 'ΥJ'Ι
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ποώ:η έπα:;>ή r.o 'ι θi εχου ι μέ ενα τέτοι� πpό6λημα δημ:ουργουν έσω
,: pικέ.; συγκρούπις καί συμπλέγμα,α, μέ απο,έλεσμα να δια,σα.λευθη
εσωτερική τeιυ; ά.pμονία καί ή σύνθεση :ου ψυχ_ικου του; οίου, άλλοι &.
τΟΥ έα,υτό
:ψε:ωπίζΟ'J'i :ό ιοιο πpόολημα.' πιό\ ψύχp:χιμα, συγκpατοi}y
,
τους, κρα.τουν τό πpόοΡ),r;μα γεpα. σ:α yο.;;ια :ου;. σκε.::οv::χι ο:: οεv ει
'ι'Υ.1 (Ίt μόνοι πού &:ντ:μετωπίζουv τzτοια. προολήματ:χ κ:χί ετσι διατηροί}γ
:�·ι έα.ι:,ό τους στή·ι κανονική τροyια της ζωη;;.
Μερικοί τ.ροσπαθuυΥ να καθορίσουν τή σ,:Jγχ_ροvη οίκογενειακή ζωη
σάν μια κατάσταση cτήν όr.οί% -έπικpα.τεί συνέχ_ει% rι σ.:Jγκρουση. Έν
τοϊι:οις, ή οίκογενειι:ι.κή σύγκρουση δέv είν:χι δυσάpεσ:η δ:α.ν απ' αυτή
ποοέρχων,αι ευχάριστες μετα,οολέ; στή συμπερι::γορά, των μελών της οί
κογένειας κ%ί δταv ή άpμοvί,-, έπανα.ποκα.θίστα.τα.ι. Ή σύγχρονη οίκογε
'ΙΞl7.κή ζω+, είνι:ι.ι σύνθετη καί εκτεθειμένη σ:ήν έπίδpα.ση πολλών πα.
;:,uγόντων πού εχουν τή ο•Jνα,μη να δια.ταράξουν τή γα.λήνη της.
Ζουμε σήμερα., σέ· μια εποχή πού ή z.πιστημοΥιΧή καί ή τεχyικ-q
-:ιr,όοδος εyουν φΟάσει σέ δυσθεώρητα. ϋψη. Τί μεγά.λη ευyαpίστηση θά;
-r1 τι:ι.ν γιά. τον άνθρωπο αν δλες αυτές οί επιστημονικές καί :εyνιΔς έπι:εύξεις εΚ'J.'/α.') τή ζωή του πι6 lΚ'Χ'IΟΠΟιητική κα.ί πιο ήρεμη. Κιχί δμως!
ίl:;φ' ολες αυτές τίς έπιτυχ_ίε;, στον επιστημονικό Κ'Υ.ί στον τεχνικό το
μ[7. 1 δ σ,νθσωπο; δέν μπόρεσε νά. λύση τά 07.σικά προολή,.ι.,χτα της ζωής
του κ'Χί είδικώτεpιy_ έκείν(Χ τά προβλήματα π,:,ύ θα του lξι:ι.σφά.λιζα.ν μιά;
ί•γρροπημένη κα.ί &πηλλα.γμένη συγκρούσεων ζωή, κ'Υ.ί πού &.να.φέρονται
κ:.ψίως στίς σχέσεις πού άνα.πτύσσει μέ τ�ύς συν7.Υθpώπους του, μέ τόν
� τr,ν σ�ζυγό το•1, με τά πιy_ιδιά ,o'J, μέ τό γείτονά. του, γενικά μέ τόν συν
.ι..νθρωπο του.
Ό άνθρωπο. εχει γ:vει δ χειρότερος zyθρός του ανθρώπου Κ7.ί δσο
πιό κοντά ζεί δ ενας στόν σ.λλο τό:;Ό περισσότερη έyθρότητcι, ά.να.πτύσσει,
:όσο περι'Jσότερ-:; πολεμά.ει δ εyι:ι.ς τον α.λλο, τόσο περισσότερο φο6σ,ται δ
�'/"(� τον άλλο.
Κσ,ί γενΨiται άμέσως τό έρώτημσ. τί ο&ξία εχ_ ει ή πρόοδος πού ά.ΥΙΧ
φέp:χμε π?.pα.πά.νω, i5,ν δέν μσ.ς 6-;,ηθά.ει νά. ήσωμε ειρηνικά μέ τόν έα.υ
:ό μ?:ς κ7.ί μέ ,c.ύς αλλους. Κσ.νέν?:ς δέν 1ιπορεί νu ά.ρνηθη τό γεγονός
i5τι οί περισσότεροι &nό μσ.ς δs·; ?:ίσeά.νονται &σφ?: λείc;. Άνασφά.λεια, φό6::ις κσ.ί &.μφιο'Jλί?: κΗi χ_ ει τού;; περισσοτέpοuς μας. 'Έλλειψη εσωτερικής
'((Χ)ήνης κ:'Ι.ί εύτυyίας, μή πριy_γμ-,.τοποίηση των φιλοδοξιG')'ί, ε!ναι 6:Χσι
κσ. γvωρίσμ7.:α, 1.οσ σημεριvου ά.νθpώπου. ΕΙναι, &λήθεια,, ή ά.νθpωπό' Ε!
:Υjτα τοσο ανικανη γιcι. μια yαρουιιεΥ� κι ευτυχισμενη ζωη;
i yα,ι δ
Ηύpγος Β:,ι. �,έλ τ? ΙJ.ίιί)Υιο σύμοολl') της δ:νικα•ι6τηη:.ς τοσ &νθρώπου νά
:;fJσ.ση στα υψη;
Ό άνθρωπος, πr,ύ εμ7.θε τόσο πολλά δέν γνωρίζει μερικές ά.π' τίς
θεμελιώδεις &π7.ι,ήσεις γιά τrι ζωή. Δεν μπι:ιρεί νu ζήση ειpηνικ,χ ,μέ τήν
ο:,ωγένειά :ου, OUtE ξα(ρει έπίσ·ης πώς νά. ά.·ιαθρέψη τά πcι.ιοιά. του. οι
• με'θ -;ιυοι -r:ου ξ (Χlp(Χμε
ϊ;(Χ).ιες
για, τις
Κ(Χι για· την
·
,
, οιcι.προ-Jωπικες
.....
, σγεσεις
,
εϊ.:λυση τG')'i δμ,-δικG')'/ πpοολημά.τω Ι οέν εΙν?.ι πισ. ίκcι.νοποιητικές, ά.λ
;,α κσ.ί οί κ?:ιψ,ύpγιε;; δέν είν?:ι γνωστές στή μεγιΗη πλειοψ·ηφίr:ι. των άν
θprί)πων. Εί·ιcι.ι δύσ-ι,-;,).ο γιά, πcιλλούς y,χ πισ,έ1ιι:ιυ·ι 8τι ·ή δpθ·η ά.ντιμετώ
πισ·η των πpο6λ·rιμά.τω·ι τfις οι·ι.ογένεια.ς πpι:ιϋποθέτει τήν ά.ναγνώριση
μ σ.ς 6ασικ·ης &νθρώπινης 1σ6τητcι.ς Κ(Χί ένός i ψΛ Ο?.ίου σε6cι,σμου.
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'Γί εϊcϊους ι:.ιισιοδοξίΙJ. μπορεί 'ΙΓJ. Χ')ΙJ.πτϊιξη κΙJ.•ιέ.'η; &τ'Χν οpίσκεται
.>έ μιά τέτοια κcι.τά.σταση; Έν τοϊι:ΙJις, ύπipyει εaΙJ.:.ρr;::; γιά. σ.ίσι,;;Βοξία,
γι.χ.τι α.ύτή ή ουι;τυχία., α.ύτή ή ύπεpέγ::ι:ι.ση μέ'1'Χ '1":ΓJ'Ι πλrι θωpισμό των
άy�θων, δέν ετ,ιω τυy Δα.. 'Λπενα.'/,1-:ι.;, •,πr;,ο·ψ(;)'ΙΞι ΞΨJ. σπr;ΙJa'ΧίΙJ στά01.:J προόδου τοG πολι tισμοϋ μι:ι.ς. Βpισχ6μ-:ι.στε στ6 χιχτG):.ρλ: μια.; νέι:ι.ς
τ.ολιτιστικi')ς εποχής. Η ύπεpένταση, οί συγχp,;;•jσε:; χ-:ι.ί τό α.γyο; α.πο
τελοϋν ίσως τούς πόνους τrις ενα.ρξης ωJτή; τfι; 'ιέ-:ι.; lτ.r;,yYjς. Πολλr,ί τrι'i
ονομάζουν τή'ι έπ,χή αύτή, !πΙJχή του liγyo•J;, α.λλο: :πΙJyr1 τής ά.τομικrις
ένέpyεια.5. '.\�λ?. ,στr1� πpα.yμ.ατ;κόη1:ι:ι. �ίν�ι r1 �p�r1 :·71; Ι_πΙJ'f.Υ!� 6α.,σικ�ν
μετι:ι.6ολων στις cινθpωπινες σχεσε:;, 'ΠΟ'J -:ι.πο:ει.ει :r;, ϊ.'ΧλΥ1ο ονειpο της
άνθpωπότψ-:ι.ς κ:ι.ί 1tού ή πpα.yμα.τΙJπr;,ίrρ·ή του i py ί�ει 5.π6 τ·rι'ι οίκΙJyέ
νεια..
ιΙΙ οlκ'Jγένει?.., Cιπως καί () ".\ p ι'Jτ�-:έλ η : πzp7.:ηρzί, iϊ:�:zλ::ί τ�
πr,ωτα.pχικό 6ιολοyι·.<.ό ;ιύττα.pο τής κΙJι'Ιω'ιίΙJ.:. Σ-1.'1 μιά. τέτr;,ια. χοινωνι
κί1 μονά.δα ά.1tοτελεί τ·η ρίζα. ΚΙJ.ί τrι ν :po:.ρr1 :·71 ; δλr1 ; 9•η�σωμ-:ι.τικr1 ς
&ξ:tλιξrς τ'JΟ ά.νθpώ1tου. .liν ϊιπir,χει κ7:1έΨ1.:, -=�·1i.-:ί.1ισ:r;, :ιέχ:,ι σ-ί1:tφ:<.,
πο,:ι νά. α.:1:.ρι,:;6ητεί τrι'ι έπίδ :, :ι.ση τη; ι;iκογi'ιΞ:'l.; πi·ιιJJ σ:ή'Ι 1:ιά.π:•Jξη
κα.ί τήν εξΩ.ιξη της πpοσωπικότητΙJ.ς του α.νΟp<;)ΠΟ'J. Τrι ν ά.ξίΙJ. της οίκο
yέ .ι,ια.ς iτόνισα.ν κα.τά. κα.ιρο1;ς r,1! μεγάλοι πα.ιΒ:ι.γωγοί της α.νθpωπότη
τ'Χς. Ό Πεσταλότσι λέγοντας θά. μείνr1 ς Π:Χ'ι:ο:ε .::<.:pικό σπίτ: ή οά.ση
τη;; άyωy·η; τ·ης ανθρωπότητας, δ πιό κα:ά.λλr1 i.ΙJ; τ6τ:ι;,; γιi iγωγ+1 η ;:_,
F roebel, πού θεωpι;ϊ τήν οίκοyενειακή έστία. τή μον?.δική πού πp'J'Jαρμ6�-ιτα.ι στό πΙJ.ι�ί Υ.α.ί πού 7:ροσπ_α.θεί 'iά. όpγ'Χνώση _τ6 τ:α.:ο.:'-γω,γικό του �
,τ-ημα για., τους; νηπιακους κηπ�υς χα.τα., τό πpο:υπ'J :η; 'Jικοyεϊε::ι.χrι;
άγωyης.
'Γό δραστ:κώτεpο δπλο πού διαθέτzι ή οίΚΙJyέ·ιει:ι. y:i τrι 'Ι α.yωy·h
τοϋ πα.ιδιοϋ είνα.: 1ι αγάπη. Ι αί ξα.ίpομε ποιά. είν-χι -iι aϊι'η!ιη τr1 ς αγrί.πr1 ς
σά.ν μέσου παιδα.γωyικοϋ, πού οiΥτε οί y'ιώ�ει;, r;,δτε r,ί kμπειpίε; μπΙJpοΟν
νά. τήν iναπληr,ι�σουν. Στήν κα.pi3ιά τrι ; μητέp'Χ; χυpίω; τοποθέτφε ή
φύσΎ) τό συναίσθημα αύτό σέ ;.ι.εyάλο 6α0μό κα.ί μ.τ.ι;,ρεί πραγματικά. νά.
,��τοpθύση θαύματα οταν τήν χpησιμοτ:οιεϊ 6πω; πpέπzι. Ή μητέρα εr
να.1 γιά τήν η!κι,yένεια. ή ζωντανή πηyη :ή;; r1 θιχrι;, εί'ηι ή δα.:Υι.άλα.
πού τά. i3ιδάyματ6. της παραμένουν iλη::; μόνητ:-ι. χαί δ:α.'ι iκόμη δ θά.ν7.
τος Εχει κλείσει τό στόμα πού τά μετέδωσε. Εί·ιαι -iχεί'ιη ΠΙJ'J εμπνέε,
C'T.G πα.ιοί της τήν άποστpοφή προς τή φ:-ι.υλ6π,τα.
,
. Υ.ΙJ.ί
,, :r,ν &.δικία.
' καί πο1'ι
'
' ' του κα'θ ε ε•JγεΊικο
ε'ξελισ'Jει
στη' νε.αpη' ψυχη
εΊσ:ιχ:ΙJ που 'J1tαpyει
Jτήν άνθpώπινη φύση. Τά. δάκρυα. πού Υ'J'ιει γιi ϊ,_ipι :ου στίς zπικίν
δυνες στιγμές τι, δυναμώνουν στ,;ι•;: iγώ·ιε; :ο•; (Simon).
' λλά. θά μπο.pοϋσε κάποιr,; 'ΙΧ τ:ή &τ: -:ι.•j:ά 7:ιήχου·ι στήν τ.pοοιο
μηχανική οίκοyέ·ιεια., οπως τήν ά.πr,κ:-ι.λ,,ijν, �τ:-;•J :;::χpα.:ου'Jε ή πα:ρ�
αr>χική σύνθεση της οίκοyενείας, μέ :rj'ι i.:6λυ:r, ·1r.ΙJ.χοή στό'i αρχηγό
της καί μέ τήν �ύστηpή -rοειθαpχία χΙJ.ί :+,·ι ;;:pr.'Jfι λω:-r; 'J:r,-ι πΙJ.pά.δοση,
στά. ήθη καί εθψ:>:.. Σήμερα η χαλϊ,,εp:ι. ά.;::' :ί: ipyέ; ακόμη :ης iκοι
ο� ηχάνισης της κοινωνίας τά. πpάγμ:Η::<. <;J; r;pό; :ή σ•j,ιθzσr; τής οίκσ
yένεια.ς άλλαξαν. Ό καθένα; !χει ά.τ.'Jκ:ήσει :ήν Ηε•JfJΞρί-χ του iνεξάp
τητα. σ.ν κάνη κακή ypήσι αύτη; χ-χί ΟΞ'ι :jr;ιχκοΙJε� τυ:pλά. 'Jτό'Ι άpy_ηyό.
Θα. μπορούσα.με έδω να. κάνωμε μιά πεpιypΙJ.:;;ή τω'ι δυό ,ύπων ο1κοyενεια.κf.; ζωή;, τής πpο6ιομηχανική; μέ τή·ι πα.τρια.ρχική τη;; σ•;ν
t
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θ::η; υ:ί :i1 ; -;ύγy?r,·ιη; r.aύ εί-ιχt ,}ι:ο,έι,Ξ'Jμχ τη; i:ι.οtαμr;yχ·ιατ.οίησης
:rι; Χ?t'ΙW'ι:χ; :ι.χί '17. 6γ±λwμοο ,ά, 1-ιάλογχ -:;c.ιμτ:Ξpά-;μχ:7.. Ό σχοπός
μ7.ς 5μω; 7:'Υ) 'JΎι�•.εpt 'Ιή μχ; δμιλίχ δεν είν,:t '/:Χ ά.ξιοJ.ογή-;ωμε ποιος ciπ'
:ι:ιύ; ϊ::-lp,:τ:7.'ιι,J �');-:�'J; ο�κ1Jγένz�:ι; zi·ι,:ι ό χ:χ.λ•j:Ξρι:;;. ]Jpl'I �μιο; �ποΟ
μ: -;-;ή•ι εξέ:7.'JΎι τώ·ι είΟtΥ.WΥ Π[J�ολrιμ ±:ω•ι T:Q'J i:ι:ψετω1:ίζεt 'f) σύγ
"ι r;�vη oί:ι.G"(Z'IZtO.. θά. iΊθΞΙ,7. νά 'Jτ:-:ιγpχμμ:'Jω :ό γzγr:ι'Ιό; δτt για μα.ς
:(J'J; ι'Ελi.r/ιΞ; Ξ�',ι 1..t 7':'jλ'J ϊ:tΟ �1�zcλo iτ:.. �.:� γti iλλc•J;, •;i παp�δε
yτ-:ιi)μz 3:t ή μο,,;,ή :η; ο1:ι.ογt'ιειχ;, τ-rιv δπο:χ πzpι6άλλομz μέ άπειρο
θ7. Ξλ:::γ,: θ�r;Jz:;:tzό 1:::61.. :1it6. ii.λi;zι n ;;ι �:1ί'6 ι ι-;(:;-::: �.ϊ:6-,,,,_,. ΙtΠpαι:,:ά.
,-:t; 7.λί.:ι.γΞ; :ϊi)'/ z,::,::1:i:1:::ι )'Ι z:-ι.ι ?�·ι:tμ::::ιuτ:��-:ι: .. : �J� :�p�·�:;zt; ;:�J �p:
:ι.1.λrΛ·ι :ι.iθΞ iί.ί "J.'(Υι , yωρ:; '17. [yωμε ες οt:ι.Ξιωθzί μέ τί; viz; κχτχστά
'Jεt; :ι.1.ί ΤJϊ'ι7. i·η.τ:�λοi)με :ό τ:χpΞλθ6-ι, τ:aύ παλλι; ;,apέ; :ό i;tδxvι
χz·jljμ:::.
1

ι

ΠλΡλΓΟ:\ΊΕ� lΙΟϊ .ΗΣΧΕΡ.\ΙΚΟϊ�
'ΓΗΝ Ο�f.\ΛΗ ΟΙΚΟΓΕ�ΕΙ.\ΚΗ ΖΩΗ
α) Σ,jy!peι:�Yί με c,.,ξ,J �G)·ι ,δ,jο ΙJυζύγ ων. � _
Γιχ '17. τ.z:;:γι,σ.ψωμε τι; )'.ατχ-;τχ-;ει; ΞΥ.Ξt'ΙΞ; τ:ου (;ιr1 ,ιtο·Jργr,υν -;υy
zp':.ι'jJzι; μz-:7.ζ,J .. 6)'/ ':J'J�'J γ ι,>'ι, πpΞr:ει 'ι7... Ξε,.�v11 �ιuμε iπό -:+ι 'Ι r:εpίοΟ",
½ιεί·ιη πσ 1J eι� ·ιέ� Jυv�v-:GJ'/"r7.ι κ�ί 5.,r:οφα'Jίζο'J'Ι ν� άνοίξουν :Ο -4�ινο1p
y�ο �,j-:0 χ,.ι μc.τ 5:λο κε:.p&λ7.ιG τη; ζι,Jή; -πού λέγ ετ�χι οtχογέ•ιει�.
'Έ·η; ±πό 'ού; ΟΎ.:Jt:ι.ού; π7.pάγ,;-ιτε; πού έπηpεά.ζει :ι.υpίι•>; τά. μ,ν
τέpνΎ. :ι.αpί:'Jι(λ 'J cην 7:pοσπά&εtά του,; ν:χ οpου-ι τόv &-ιοp1. ΠΟ'J Οα περά
σ':J'J'/ μ7.:,:, -:ό·ι ·J;:61.Ό��':J yΙ:JόV':I -:ή; ζtJJής :ου:, είν�ι 6 έ;fi;: "'.\πΟ τό ενα
μέp-:ι; ς7.ί?-:ιμε r,-: r1 γc.ι·ηί:ι.χ εί·η.ι τό προιό•ι zιλι&.ί3ω·ι iτG>·ι δποτ7.γής
,,.,,.--,..10-- ' 7.' οc _,η- .,_,,! ΓΙΓ.•
ο;::,,...,,.
.. ,. i ;.._,. f,!'/(J)- ·r" .._,,,_!"ι ',.
'1
'ι""':"'IX'J"l.
'/.'Ί., "";·',--_"
,, ' /
'·-'';" ,Ι 'Ί. Π�-'�'·;· ": Ι. , ί-' , ,.7.ί.,.,Ι
:'J; :;
r' ,'
σ:α·ι οτ:αι-:ι·ι Ψι. :τη;:,:ζε:1.ι :ι.1.t ο ο;;:οιο; να τγ1v τ.p•η:1.,Ξυεt. Ι-;ω;,. στα
Υ Γ ό·ι�'Υ.. τή; 7:ι7;1:: 1JΞΥι = -τ;�; ν7. z� Ύ(JΕ μιC/: τέ,-:'Jι?: �-;τά.'J:�ι,η με �όν πατέ
,
,
Ο'Χ ,η;, :ι.-zt' •l;:,.yvε: ΨΧ, οpη- χ1.τ.αι�ν
τ.:ου •η μQια�γ1 με τό•ι πατερr;ι.
της.
'Α;;:ό τό iί),ο •1:;-r,; -rι σ•jγyρο·ιη γυ·η[:ι.r;ι. εί·ηt πpοίό·ι :o•j είκο-;τοϋ α.1ι�·ιιz. μιΖ ,J7::1.pΞ 'ι Τ.� ) aε•ι θέλει νlχ είν�Χt χιzτώ:εpη &πό Χ?.νέ'Ι'λ oUtε κσ.ί
Υ7. ·,τ.οτηθη
:ι.1:ιέ·η Οί -;υvέτ.:ειε; iπ' τηv τ.:7.pχπάvω Χ7.τά-;τα.ση il-zι ;:αλ•'.ι :ι.7.:7. Τ;;pεr.τι:ι.έ;. Εί'τε -rι κοπέ)λ7. &τ.ο:ρε,jγει κάθε ί3u-ι:,.τό α.v
�'- Υ. πο 1J 7.r:Ξtλ�; ν?. τή,, Χ?.θ�ποt?..ξη κ�l π�ν-:ρε,jετιzι Υ.. 6.. π'Jιον πΟύ θά.
?:ηγ·ιωρ!-;η τrι•ι ύπεpoyfi π1 ;, :ι.-zί τά. πχρ&.πο•η άοyίζ-:ιc.ιv 6έ6-:ι.ι?. γρή
γοr1.. δτι δ -;,jζ·Jγό; τη; olv είvσ.ι ,πρ1.γμσ.τιχός α.•ιοp1.ς,, fι ί:ιτι οεy μπο
ρεί ·ιi --:6ν "ε67.-;Οr'ι r),:ϊ:. εt:ε 7..πο:p?.. -:1ίζει Χ-:ι..ί 7:?.ν:pεϊ,ετ�ιι μέ τ6ν ί'1yυρυ
-zz! 7.:ιώ:εp6 :r1; Εί.·ι�p?.., &r:6τε ΙJτή ζtJJfJ τrι; φ6: y ·ιει v'λ 6pY1 τp6πr:.ι 'Ι� ά.1tο
Οε�ξη :;:όν έz11:6 :η: r..:ι.t 'J, Ξ:κϊt·ι-:ιv -Οτι Υ, ύπεpοy·/1 :ι:.ι'J είνιzt φε,j-:ιΧη. Στίς
-;-cεριπ-:ώ:;ει; z,j:;:.: ·(1 ,,jyχρo'J'JYι εί'ιzι iν11.r:6�ευr..:r,. ('()τ?..v 81ιι,J; ή &
:μ6:;:ριz�p7. ΞΙ'Ι7.t fιλι-χή, 0-:-:ι.'ι 3Ζ·ι ,J�± pι ει μετ7.. ξ J -:G)'Ι �,jι:.ι -,υζϊ,yαιv άν
τ-zγω•ιι-;116; iλί?. 1.μ-;ι67.!7. Χ7.t7.vόηση '1.::ι.ι 1.μ-:ιι67.ίος σε6:,.σμ.ός, δταv
'Jϊ.Ζ ?ϊ. Ξl ·ή �ιiθε'JΥι '17. Π7.?7-�εχθη δ fy7.; τ�·ι iλλο·ι οπω; εl·ηι, τότε ολ7.
,?. 'Jπόλ-:ιtτ:1. πpο6λήμσ.τ7. πο•:.ι iγ-z:ρέpο·ι:7.ι -;,ί; σyέ-;εις τG>'Ι �ζύγων
1.1:�p�ϋν νlχ ;.. v�ιμε:ι,Jπι'jθι:.ι�·ι πi..ρ-:ι.. �ολϊ, Χ1.λά.. Για.τι πο�,_λ7., &π� ?�ύτtΖι τα.
-;-;cr;,6λήμ7.:,z 'J:Υι 'Ι πp-zγμ:,.τι:ι.6:γ,τ-;ι. Οε'/ άποτε) οϋ•ι σ.ίτιr;ι., &λλά. ευκαιρίες
' ?.μοι6-zί7. Χ7.τι:ι.v6φ'Υ_! :ι.1.ί τό 'JΖΌ'Ζ-'Jμ6, οί 'j'J;υγοι εργιά. Χ'ZcJ'(7.. Με -·φ
,:,,'',
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Υ'Γιντα.ι πλη::ιιέ;:.;pα. δ ενα.ς πpi:ι; τi:ι•ι iλλr:ι Κ':/.t Υ.Ξ'Ιtpί:ετ:ι.ι Yj χ,;ι•ιή τους
προσπά.θεια. γιά τήv όι:,θrι 1.•ιτιμετιiιπισr, τGJ·ι i3•JσΥ.ολι<iι'ι. '.\·ι:ιliε:7., σε
ι.ι,ιά, άψόcιφα.ιρα. &�τα.γωνισι;ου κα. ι ά:ιτι�έσει,ι·ι, b ε•η.; κηηγ:ψε� τό•ι α.λ
,
.
λον για. κr:ιινα._ .;,ι:α.λμα.τα. ο κα.θε•η;
7.ισΗ�;ι:ιε:,χι
π,χp:zγκι,ινισ:ιε·ιο;;, :α.
'Ιtειvωμέvο,, -κα.κcμετα.χι.ιριζόμεvrJι; κλπ.
Στi:ι π,;ι.pεΛΙΙόν ±κείνοι πο•'ι ζr1τ�ϋσ'Χ'Ι ί3ι,χ:,jγι,; -/1 ;,χ·ι r:ιί i·ιί3pε;. Σrι 
ι..:.εpα. ά.πό τίς οιεθvείς στα.τιστικές 6γα.ίvει οτι εί·ι-:ι.ι πεpιcισ6τεpες οί γυ
\ α.ίκες π-;.ύ ζητουv σιιχ.ζύγιο. ύτό iποτελε.ί μιά ,j_,,τα.•ιά.κλα.-:1η της μεγ-χ
λύτεpης i•ιεξα.ρ:·1,σία.ς τiις γ•Jνα.ίκα.ς, fι τ·i, γ·ιιiψ-,1 τrι ;; ϊσω; 3τι κ,.ί γω
ρ!ς τόν χνδpα. μπορεί νά δια.τηρ-iιστι τ·η θέ-:1η της ;τr1•ι ·ι<οι•ιωνία.. Άλλα
ύ·,rι;οηλι1.ιvει κα.ί κά.τι αλλο: τά. ύψηλά πρότυπα. πού 6ά.:ουv cιά σκοπό της
ζω·ης του; Οί '('J'Ια.ίΚΕζ Κα.ί trJ. δποία, Οί α.'ΙΟpε; Οέ',Ι μπ,;p,;ϋ•ι ΠιrJ. 'lrJ. τσ.
ιiντιμετωπίσουν. Κά.ποτε ο: γυνα.ίκες ·rιθελα.ν νά γί·ηJ'Ι :6σο κα.λέ; οσο
κο.ί ο! α.νδρες· σήμερα. θέλουν νά γίνουν κα.λύτερες ά.π' το•;; α.•ιδpες.
Τπά.ρχουv πολλοί πού ύποστηρίζουv δτι οί δια.φορές 'J'tά δια.φέρον
τα, τGJν ουό -,υζύγων παρεμποδίζοuv τrιν επίτευξrι μιa; Cψ\'J'Ι(Κ'7ι ; ;ια.θη
ι.ιερινης ζωής μετα,ξύ τους. Τ<Jυτο ομως δέν σ.Vt?.ΠΟΥ.pί·ιετα.ι πά•ιτοτε
πρός crιν πρα.'(ιια.τικότητα.. Μία. νέα. κοπέλλ':Ι.. πού ά.γα.πα. πρ?.γμα.tι,.ά τό
νέο πού θέλει νt.ι πα.ντρευτη, είνα.ι πρό6υμη •;ά. :6·1 iκr:ιλουθ-Ιισr, σ:ά δια
.;έpοντά. του. "Υ'�τερσ. κα.ί οί ουό με τή συνεpγ':Ι..σί':Ι. κα.ί άμοιοα.ί-7.. κατα
νόηση μπορ,;,ίΊν νά ά.κολουθήσουν καινούργια. δι'1;:,έpοντα.. Μό·ιο οα.ν οί
�ια.φορές α."Jτέ;; μπα.ίνουν πάι'Ιω dέ ά,ψ;α.γωνιστιyά πλα.!σι'Χ ά.ποτελουν τδ
-rrιό κατασ:ρεπτιιrό δπλο τής οίκογέvεια.ς.
"Λ;; εyωμε •)r:' οψι μας δτι α/ηό πού κά.νωιιε γ_ αϊη6 Π'J'J λέμε εyει λι
γι:>,.ερη σημασί'1 -.iπό τό π GJ ς τό λέμε.
"Ενα;; '.\:,εpικανός ψυyολόγος πού θεωρεί τίς συγκp?ύσει;; α.ψ1..πό
φευκτε;, δίνει ::- παρακάτω δοηγίε;
κεί·ιου; ποϊ.ι lι.•ιο: γ r:ιυ·ι τό Υ.ε:;ά.
λαιο τη; οίκογε•ιειακης ζωiις:
1) Νά παp'1δέyεσθε τό φαινόμενο τiι ; σύγκp?υση;, yωρί; vτpοπ-Υ1 •
Ή σύγχp?υσrι ά;-c?τελεί ;pυσικ& φαινόμενο γιi -:ούς &·ιθρώπ�υς.
2) Πρ?:JΠΙJ..t!i,σ:ε ·ιά. i-ιακ:<λύψετε τή σημ'Χσία ί.'J'J εyει -=� σλο '(<.·
γο11ό: γιά τό σύ•,·:ρο:ρό :,α.ς. Τί είνα.ι κείνο πc,ι'ι τόν η :r;·ι 6:<σΙJ..'Ι:�ει; Πώς
α.ίσθά·ιεσθε σεί;;. γι' αύτό καί γιατί; Πpο:,πα.θrρτε •ιά ε!σθε γjpε•ιQι -καί
νά. ε�9ηρ,jνε:ε :ό :;ύ•ι:ρο;:;ό :;,χ; 'IIΧ :ιιλήση γι-i :ό πpόολημ7. Π'J'J τi:ι·ι :zτ;α
:,χολεί.
�) Μέ 6:'ι � ι Υι 'Ι ά.μοιοα:,ι, &.πcι�?ΥΥ/ καί Κ'lτα.·ιόrιση πpοσπ'1θήστε
-ιά. οήτε τί μ��pεί •ιά. γίνη γι� νά. καλυτερέ*-ετε τr;·ι -κατά.σ:αcιη. Μ-ί1ν
, ε·ιταση να._ μεγαλωνη καθημεpι·ιως.
ιiφη,, γετε την
4) ΠρQ:::�π�f1ηστε vά 6οηθή1ετε th •Jύ ι:Ρ?:.['r, σ-:ι.;; νiJ. αίσθά.νε::1.� συ·
να.τώτερο;, νά. 7.:σθάνεται :r;ν &.γά.πη :,α.;. Συγκε·ι:pG)σ:ε τr,·ι πp?σοχi,
σας καί τί; zνέργειέ; σα.; μάλλον στό πώς θά λ•jσε:ε τό τ;p6ολημα παρά
στ"f;ν άπαpίθμr;σr: τών σ:p-α.λμά.,ω·ι :ου &λλου.
5) .lείξτε 6τ;,:;;μονή. .lε-y θείτε νά, δα.πα.νήσετε λί '(Q ypό·ιο γιc, :ήν
.iντιμετώπιση τών δuΤι<ολιών σας κα.ί μή περιμένετε θαύμα.τα.
6) �οταν ορίσκετε δτι τό πρόολημά. σα; είναι δϊισκολr; γιά. νά. άν
τιμετωπισθη μέ τί;; ϊδιε;; σας τί;; ,δυνάμει;;_, μή δισ:ά.σε:ε ·ιi ζητrρετε συμ
οουλές ά.πό κάποιοv πού γνωρίζει περισσότερα. γι' αt1τό τό θέμα..
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ϊ;) Ή kpγΧζόμε� r; :,,jζυγο; κΧί μητέρα.
�E 'i:r. χλλο τ.pόολr1 μ,: πο::.� &ντιμετωτ.ίζει ή σύγypο-ιη οίκογένω�. εί
η. . .:6 τ.p6ολημ7. :-r1; Ξpγ:1.ζόμε·ιη; συζύγου κα.ί μητέρας.
Σ-ή ::η;μεpι·ιi; 'J'J'iθε-Jr1 :ή; οίκογενειΧκi1; ζω-rι; ή γυνΧίκΧ δεν εί
•,1.ι μ6νο Υ/ VO!ΚOΚ'Jp�t Υ..7.ί ή μ11 :έp7.. Τά τ.ασο'Jτcι τώ·ι γυν,:ικων πού ερ
γ$:�οντ7.ι. ?.υξ:iνι:;•J'Ι J'JVεyιίJ; Υ..7.: όpί:τι.:ι•ιτ,:ι σε άμεση Τ,Ιέση με τ-ήν έχ
ι:;ιομ"Υjy:i•ιιση τfι ::: �:iθε yώp7.ς. Δ7.ί έδώ οpί::;κετα.ι τό μεγ1.λ1τεpο πρό13λr, μ7. γιά. τί; μr:έpε; χ.α.ί πού ά•η.;r,έrετ1.ι στήν ί:J':ψpόπη:Jη μεταξύ της
κΧp:έp7.; -ι.1.ί :-r1 ; ,μ·r1 τpο:r1 τ7.; . Γεyο·ιό; εί•ι1.ι δ:ι μιά. γυ•η.ίκ,: πού
6p(::;-ι.ε:7.ι :Jέ χ.7.� ,!J•ηιχ·r, �γεί7., μ;;οpεί ·ιά. i·ιτ1.πΤ,φιθr, ·:αί στού; δυό
τσμεί;. Γι7.:ί Ύι στ;Ο"JΟ7.ιότητχ δεν οpiJκεαι χυρίως στά. περιθώρια τ,ι:;Ο
ΊΡό'iο'J ϊ.ο•; θά ξο�έ•!;η μ:ά μητέpΧ με τά. πΧιδιά τη;, &λΗ στό πώς Θά
�ο�έ·!ι η 1.ύ:6 τό ypόνο. Σήμερα έχι�ίνο πο::.� ρυθμίζει τή Τ,Ιέση μητέρας 7((1.\οιι:;υ ε!y,:ι :6 είοο; τrι ; σyέσrι ; πο.:ι θά. ΟίJ!ΗΟ.:pγήση ή μητέρα μέ τό
πc1.:ο: :rι; ΠΟ:J πr,έπει vij_ 6hσ.��::tι J7Yf'I ε:jγ!.•ιει7., σ,ή θαλπωρή καί στόν
άμοιο7.ίο σεοασμ;,,
"Υ'τ.ipyου·ι �:.ισ::.ιyώ; κα.ί γ:.ιν::r.ίχε;. πού σ.ν κα.ί οέ·ι έpγά.ζονται εξω
το,j :Jτ.ι-::ιου. Ξ'I : r (ιτοι; άοι7.yΟpοσ·ι γιά -την &να.τροφή των π1.ιδιών του;.
, γ�νΧ�χε;_ - μη:έρε; π ύ ξοδεύ�-υν δλη :ή �ύyτα. καί
Κ,7- ί ,:,jτj; ε,ίν:.ι οί
_ο
ιιε:,ο; τη; 11μεp7.; ::;:ις ι.εγομενες Υ.οσ�ιικες :Jυy-1-•εντρωσει; και στη συ
:,τr;μ:r.:ι χ ή ϊΧpt(.Τ.:ΙJ.ιξίι:1., τ+ι δε μέp::r. Υ.οιμ::;υ•ιτχι «μ.α.κα.pίως, ±φου πολ
λέ; σ.τ.' ι:1.ύ:έ; πάpου·ι κ,:ί τό σyετικό νι:1.pκωτικό. Πολλές φορές τό opά.
i3'J, τ.ο•; ό:vείλαυ, &ι.7. :?. μέλη :ης οίκογέvειΧ; νά συγ-1-εvτpι�vωνται στό
-στ:ί:ι ι:ύpω ά.πό εν7; κοινό, τραπέζι γιά ·ιά φσ.νε μ�ύ οί γυ�αίκες αυτές
,
, εpγ:r.σια τους
π,:;γ1.συpο'Jν κ'l.ι, 7'.ί'J; συζυγους τους, κουρ,:σμενοι
σ.π; την
Ξ:πω; εΙν'Χι, γιά 'irι. ογουv rξω κ:χί νά εκπληρώσουν ά.ντί τω·ι ο!κογεν-ει
α.χιiι•ι .τά πολ•j - πολ•J -άvώτεp7. κοι·ιω•ιικ&. τους κα.θήΧοντ::r.. Τά. παιδιά.
-τοτΞ
μο·n
-του-; η""' :ι:1., ψρ'J 1ιτι'ζ ει μισ., υπηρε
(
, τρι 7,. )'Ε1 τσι τc;υς
,
, ει,:ε :ρω·ιε
,
cίνε:α.ι ή εύ-ι.:r.ι:;ί:r vά. οουν τά τ.:r.ιοιά του; μιά fι τό πολύ δυό φορές τrιν
έο?.ίομά.ο:r.. Θά μπopOU'J''l. νά άν:χ:.pέρω τό πα.pά.'5ειγμα. ένό; μ:r.θηrrij 1.ου
Δ rιμ .οτικου σχΙJ) είου (9 ετών) π-:ιύ κά.θ,ε μέρα πηγαίνει στό σχολείο
itτέ'iισϊ:ος, κ::r.κοντυμένος μέ τrrι ποδιά του ά.κάθ::r.ρτη κα.ί τσαλακωμένη.
Ό επι:1τάτrι; -οσ σyολείου του κάνει μ.ιά. παpα.τήpηση πάνω σ' α.υτό κι'
i-ι.είν':ι 1.π:r.·ιτά.ει: «Πω; θέλετε vα.pχωμ:r.ι, κυρ-Στρα.τη, ά.φου δέν _ έχω
•ιά•n ! » Πέθ,:•ιε fι μά.Ψ:ι. σου; - 'Όyι, ά.λλά 8τι:ι.ν έγω έτοιμά.ζομσ.ι νά
ε�θω :τ:6 -;χολεί�. 7:Jτή -ι.οιμ.-:ί,τ:r.ι· i\τχ·ι γυρίζω, αύ:ή δέ'i εΙναι έκεί, Πε
p:μένει; οί ύπηpέτpιε; νά μσ.ς έ-τοιμά.σο'Jν δπως πρέπει: Μόνο εvα άπό
·,,ευμ.νχ χ:iθε έ6δ:μ6.οας ολέπω τή μητέρα 1..οου».
Κοι•ιωνιχi f, Y.7.t:i'J'τc1.ση ι:ι.ύτή είvι:ι.ι πάpσ. πολύ έπικίνδυνη για.τι
ϊ .. -φιμεύει σiv 7:ι:ι.pά.οειγμ.ι:ι. γισ. μίμηση. Μετ-1:t.δίδετι:1.ι οέ μέ μεγάλη τα,
γ•j-:"f1,7. αΔτό :ό θλιοεpό πι:ι.ράδειγμσ..
Σ•ην-;ι. ·i, '('J'nίυ.. μέ τ-iΊ'Ι ι:ί:ι6.λr1 ψr1 τiι � εκπλ-ι'ιpωση; i3υό 6χρ,jτ-7.τωv
cόλων. π,σ νοιχο,.•Jpιου κΧί της άνΧtpοφ-rις τιi>ν π-:ι.ιδιωv, έπωμ1ζετα.ι
χ:,,ί μέ: τ+rι s 1?ιθ1·ιΥι -:·7ι ; 'J!J'i,Yι PYJ OΎι ; ,o'J;. ΚΧί άμέ'J'ως πpοκιjπτει τό έpώ
:r,μι:ι. ποια. εΙ•ηι τ-z ψυyολογικά πpοολ·/1μ.ι:ι.τ,χ πού δημιο•Jργοϋν γιά τή
γυ·η.ί-ι.:r. ι:ι.,jτέ: ,: ·ιέε; σΤιθiι,.ες :'11; ι:ι.•1ξι:ι:ιοι1ένη; οί-κοψψι,5ι ς 'Ι.ΙΧί κοι
"Ιωνική; τrι; ά.1ιε�7.pτφί-:ι.; -ι.7.ί πόσο γ(yετΧι δεκτή &πό τόv α.νδp:r. rι τόσο
υ.εγάλη ,χύτη ά.λλι:ι.γ·η τοϋ ρόλου τη;. Ά:1:ρι:ι.λιi1ς, εΙν'Χι δύσκολο vσ. ά.πο
::,1·tωμ.ε τίς έπιπτώσεις πά.νω στό ρόλο τοϋ άνδρα άπό μιά τέτοιιz άλλα.-
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γfι, πάνω στ+1v είκ6να. πού ό ϊοιος εϊει γιά :όν έα.υτ6 του σά.ν α.νδpας.
Γιατί, α.ύτός πιΗ'Χ'Ιόν νά. μεγάιλωσε σ' Ε'ι'l. -:;πί:ι T.'J'J ό π,;ι.τέp?.ς τ'J'J i(':?.ν
&φέντης κα.ί πο·'ι 'YJ μψέp,;ι. τ(ι'J Κt' 'Jl 7.�ελ:,sέ; ':'JIJ �E'I εογ?.t'/'l.'Ι α.π,; :ό
"Ι
σπίτι, παρά μ.Ε, �ή �U'ΙΟ6εί� τ'J!J, Υ.ι Ξ�'J� ":fjϋ zί·ι7.� ί.ιγι:ϊzι �·)'1Χ'Jλ'J 'Jl:J.
Οε)ι'θ'Υj οίπλα. του μιά, γυ'Ι'Υ.ίΚα με ισι:ιυ; οp-:,υς Κ?.ί �ικ:;ω;)μ'Χ":%. '.\λλα. Χ:1.t
fι γυναίκα., ΠΟ ΙJ -Υι μητέρα. τή δίο?.ζΖ ΠU); ·rι Ι:Ιέση :·71 ; '{'J'Ι:Ι.ίκ'Χ: είν?.ι στο
σπιτι χα,), 'YJ ύπ'Jτ,;ι.γ·ή στόν α.νοp,χ ή Ο'Χ'J(ΚΊJ '{IJ'l'l.tκεία. &pετή οέν μπορεί
'JiJ. χpησιμσποιή::-η μι άνεση κα.l μέ τ+ι'Ι &:ι&λογη ιiψιμ6:ηα τ+ιν έλευθε'
,
'
ι(
,
,.._
,
,
,
, ..
pια. της κα.ι να. r:?.ιςη επι:ιικ'Jοομη:ικ,χ ,'J νε'J :r1; pω.ι:ι.
1Ι'Jλλι:ιl 'JΠ'J'Ηηpίζι:ιυν δτι δλες α.ϊι:�; ι:ιi &λλ α.γ έ; [χ'Jυ'; ,;ι.ι'ι;11 σει τό•ι
iί•ιθμό τGJν διαζυγίων Ο'τίς χώρε; δπου τ,:,5τ'J zπιτpέπετ,;ι.ι. Θά μπορού
σα.με δμως 'Ιά πtJϋμε δ:ι, δ,'Χ'/ :ά πεpιθιiψι'Χ :rΊ; zπιλ-:.γr1 ; τ'JiJ συ·ιτp6φου
εύpόνοντα.ι κα.ί cιύξά.νει κc1.ί ή zλευθεpί-z τr1 ς σ•;•ιε)ι'ίσεω; ·rι Γ.ιϊt του γά.
μr,υ, τότε ,:,[ συν::ι.ισθr,μα.τικοl δεσμοί, πού οένο'J'ι ε•n ζευγάρι ά.'Ιtοκτουν
ιιι;γάλrι σημασία.. Άλλα ποιος μα.ς οεοα.ιώ·ιει δτι εϊμα.στε πά.ντα. ώριμοι,
vια μιά τέτοια. έπιτυ)ι'ή επιλογή κα.ί πόσε:;; ;;,οpές δέν οι,;ι.λέγεται δ πιο
-�ί.α.τάλληλος σύ·ιτpοφος, πού να τpοφοοοτη τίς αου·ια.μίες η τίς α.ppω
(!τημένες πλευp½ς του άλλου, α.ντl νά. γίνετα.ι μιά πιό σωστή, ψύ)ι'pσ.ιμ11
:κλογή. Γι' α.ύτt; κα.l π-:,λλές :ροpέ:;; ολέπομε ζευγάpι,χ πού π?.ντpεύτηκα.v
από σφοδρό εpωτα. νά )ι'Wpίζουν γρήγορα.. Κα.ί τουτο γιατί δεν εδειξα.ν
τr,ν άπαιτούμενη συναισθηματική σταθερότητα. ώστε νά. γνωpίση ό ενα.ς
τον αλλο πιό κcι.λύτεpα., ά.λλά τυφλωμένοι α.πό τό πάθος του εpωτα. πpο
')(ώpησαν στήν E'ιW'JYI τους. Συμ6cι.ίνει ομως ϋστεpα -iπό κσ.μποσο ypονικσ
5, άστημα α•jτά τά. σύννεφα του τυφλου εpωτα νά διαλύω•ιτα.ι σιγά σιγά
μc αποτέλεσμα. •ιά άνακα.λύπτοuν άδυνα.μίες δ ενα.ς στόν άλλο πού πpί ν
οίίτε καν τίς εί,,αv ύπ' ο(j;ει τους. Βέο'Χια., α.ύτό δέν σημαίνει δτι δποιος
:ιcι.ντpεύεται απb τυφλή άγάπη δπωσοήποτε ϊWpίζει μετά από μεpι-κά
,ρ6νια. Γιατί κα.ί στίς περιπτώσεις α.ύτές πού είναι σοοαpώτεpες ή α.μοι1:ί�ία κατα.ν6ηση κα.ί ύπο)ι'ωpητικ6τητα., δ άμοιοαίο; σε6ασμ6ς, μποpουν
νά 6poυv λύσεις -καί νά οημιουpγηθη τό ύγιεινό σπίτι.
γ) 01 γονείς κ,;,ί τα πα.ιδιά.
Ή μετ,-}3ο)ή του ρόλου τής σύγypονrι; γυνα.ίκα.ς σημαί•ιει καί με
τα6ολή στό ρόλο της σα μητέρας. Σέ πολλές οίκογένειε:;;, σήμερα., ή μη
-::έpα. άσκεί lf.λεγy-:, στα. παιδιά της, η τούλάχιστον πιστεύει δτι ά.σκεί. Ό
πα.τέρας πού δέν ά.να.γνωpίζεται πιά. σά'Ι α.pχηγό; της οίκογένει-z;, ά.ντι
καθίστατα.ι qέ ι:φισμένες περιπτώσεις ά.πό τή μητέρα. Έπομένως ό πα.
-::έpα.ς εϊτε οέν &νακα.τεύεται σέ πpοολήμα.τα άνατpοφή; των παιδιών εί
i.C αντιτάσσετα.ι πpό; τίς μέθοοε:;; πού χp·φιμοποιεί ή μητέρα. γι' α.ύτή
τήν &.να.τροφή.
Μια. τf.τοια. ανταγωνιστική ά.τt.tόσ;pαιpα. στήν οίκογέ·ιεια. επηρεάζει
-:ή σyέση μεα;,' γονέων κα.ί παιδιών καί των παιδιών μετ'Χξύ τους. 0[
μητέρες, α ς μου επιτpαπη νά. πω, πληpι�ν�υν &.κpιοά. τrι θέ-:;rι ,.-./ι κέr;δι
σα.ν μέσα. στήν ο1κογένεια. Τό γόητρό του;; κατα.πίπτει δταν τά. παιδιά
θέν δέχονται τ+ιν έ�ουσία του; κα.ί τού; καν6νε; τ.οϊι "έ.yουν θεσ;;:ίσει. Συ
νεπω; κάποιο α.ϊσθημα. ανεπάρκειας α·ηπτύ::�σεται μέσ,χ ,'Jυς καί θεω
pουν κάθε κα.κή σιψπεpιφορά τιίJ•ι r.αιδιω·ι σά.ν ε•ια. δείγμα τής δικη;
τους αποτυχίας
Στήν &ποχ-!1 πού ζουμε ;pαίνετ-zι δτι οί γονείς γε·ιικά. εy�'JV πεpισ
σ6τεpες δυσκολίες σ:r,ν άvατροφή των παιδιών του;, ά.πό κάθε χλλη πpοη-
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γούμε'ιη Ξϊ:'Jyή Ή �ετικi:ι. ηρzμη ±-:μό:1:ρ:χιp:χ μέ:1:χ ::,-;:Υjν δποία. μεγά
λω:1:χν τi:ι. π:χι3ιχ :;έ μια πρω:όγονη κοινωνί:χ, 6ρί:;κε-::χι σέ μ.εγάλη ά.ν
:ίθε::,η μέ :Υjν i.-:�•ό:1;,:χιp:χ -:ή; ::,ημερινής κοινω',ί:χ;. _,:fιν π:χληά. μεγάλη
ο!zογέ'ιει:χ τ& π:χιεά μεγάλων:χ'ι σχεδόν μόν:χ του; ::.i:ι.ν μέλη μια.ς φυσικής
:μ6.ο:χ;. Έ1:ί τ.) έο'J όπr;ρy:χν δpι:1τικοί κ:χνόνε; πο'J pύθμι�,:χν τή συμπε..
c-ι:ρ-:,pά. κ:χί :GJν γονέων κ:χί τωv π:χιδ•ώγ ή σΥ,μερινή :�ιως ::ιύνθεση τ1jς
:,ι.e,ινωyί:χ; οά:ε• Y.7.l'/CΛJpytΧ Χ:Χθήκοyτχ χαί εuθυνες στούς γονείς, γtά.
,,χ δποί:χ τ.ολΗ; φορές δέν ε[ν:χ: κ:χί τό:10 ·ι.:χλ.χ τ.:ροε-:οιμ:χJμέ'ιοι.
UΟπω; -:b ί.πίπεδο τώ·ι άvθρώπι ιων :1yέ-:JεtύΥ μεαοάλλετ:χι, lτ:1ι
κ:χί οί μέθ-:.;3ο: ,ού yρrριμο.:οι'Jϋντ:χι ::,-;:ί; 3ι:χπρο::.ωπικέ; σχέ::.εις πρέ
-ιτ:ει νά με:-χrΗ:λλωντ:χι. Παληότερ:χ ή �πίλυ:;η τών οι:χφορών οασιζότσ.ν
,άγω ':1tYjV IJΠ'J:-:J.γ'Y) χαι ::,τή δύν:χμη. '() ,,°J �υpός" ρύθμιζε τά. πάντα.
j>j ;.ι :;,ων:χ μέ :ά οικά του διη:έροντ:χ ;αί Ί?η:;ιμοr.οι�ϋ::,ε κά:θε μέσο για.
·ιrι. δ::χτηρ+,ση .�, γόr,:pό του. Πσι·ιr, κ:χί iμοι6r1 ή:-χν 1δεώδεις μέθοδοι
γιά -:+ι•ι πpc1.γμ-χτ�τ.οίη:1η τώ·ι ::.χοπών -χύ:ών. 'λλλi:ι. ::,ήμερ-χ τέτοιες μέθο�Ε - "
,:;οι γι-χ :η 'J:-χ:ηρrι:1η η1 ;•::χςεω; οεν ειν-χι ικ'ΧΊοποιητικε.;. κει οπου ή συ,
•
• '
"' '
'
'
'
'
e
' με'θ οδ οι δ'εν
νεpγ-χ:1ι:χ :χ π-:ι.ι-:ει �μο:ο-χι-:ι. ,.�:?.;οηπ1 -ι?ι :1εω.
�μο, οι π:χλ ;ιες
"7:'J[)'JU'/ ν:χ, Ο'J'Υjθr; :1ουν, γι:χτι δεν πpσ?.γουν ,η 'J'JΊεpγ:χ:;ι:χ.
Το νi:ι. 7:ηθpέ9η -ι.:χνεί; ΕΨJ. τ.-χιδί δέν ε:'Ι'Χl ευκολη δουλειά, ίδιως
κi-:ω i;:' ,ί; :;r,:1εp:νέ: :;υ·ιθr",:ι.ε:. Τ6 Π'J.tδί ζη:άει :&. δίκ-χι± του -χι:r,ί
:·i,Ί iςtο1:ρέπει±
του. Σκι:r:τετ,:ι δτι σ.Ί άλλοι μποpοuν νά. -:b τιμωρήσουν
1
μ πCΙp!ί zϊ ,::j:� l1\�?η; νi., -:?'J; �ι μ ιupf,Jrι �ι� -cO Οικ6 του τpό 0.
7;
, XOtYlύ'/tY.η
μ-χς α
Ο: 'J'J'/ε;:ε:ε: οι,'Υj; 'J.'J:γ,: ,η; :•ετ-:ι.6'.ιΙ.Υι; :1:r,•ι
:μό:1:p'Χtp'Χ :μi·ιε-:'Χι κ-χθ-χpώ:ερ?. ::,τ,χ πρe,οί.ήμη-χ :G)'I 'ϊ:7.tδιG)'/ τής δεύ
:εpΥι; yε·ιεi; ;,;;:ω; τr,'ι iτ.οκ-:ι.λου·ι. Οί γονείς πρί·ι υ:�θπr,::.ου·ι t,ποt-χδiι
τ.,;;::ε μέθr,δr, γιi :r,ν κ:χθ�δΥ((Υ( JΥι :ιίJν τ.?.ιδιών τους πρέπει να.χουν ύπ'
ΓJ�εt :ι:ι·J: �:� ·jπipγzt Ε•ι'J..:: �6λεμ�; ±viιιε,�. :,-:ί� Ο·Jό γε.·ιηές· τΥJ γ�νη?�
·.ιjJ·ι μεγ±λι,J·ι κ,:ί :+ι yε·π,ά -:GJ'Ι τ.:χιδιιΪ)'Ι. '() πόί.ε,ιο: ?.ύ·.ό; είν:χι τόσο
"
' ι:ιJ
' ξε, '
'1Τ?.' ���ο' ��') .ι:ι.. '() Ti:O. )�ε,.ι?� �υ, �ος
τ..'J.1-. r;o;
; Υ;7.�' 'J. τ.ο'.:,ε·ι;; �ιΊα��:11
:
,
,
κ:·ιαε: iπ το γ:y,•ισ; ο:: ?ί μεγcι.λοt Y.7.t :1:Υι'Ι προκεψε'ηι πεpιπτω-::�η
?t γοvεΙ;. �έ·ι :ιπ?p') 1j·ι 'ιίy. θειι)�ή:,�υ·ι :&.. πr.α�tά ":ου; 'j�'ι νθ ρ ώπινες
'Jπ6:pξει; π,:,'J 'ε y ,:,,,;·ι, Ξz:6; ?..π" :t:: J<ιJμιχ-:ι,.έ: :o·J; ?.vάγ Χε;, κι:ι.t (J)pισμέ�
'
' � .. ,
'
' 0�
θιχ
'
) ':Jγιzε.;,
' ε'ξ ει.tΥ.
"
Π�'J '1.'J ΟΕΊ tY..�Ίf'jΠJ';tY θ fJC.')
η
!ες --�Ot'IU)ΊtΧ�u;uyr:.ι
:
-.,:ι-:ι.Αα ή r.pο:1ω;;ιzι:;π1:::ι, :ο:Jς.
Tb -::ι:ι.��� :--: κάθε ·Τ:7.�ι,:, 7.·ι:ιπτ'Jξεt,):: Χ?.. t Ξξ�λtξεtJ>:: :: 1J εί·ι?.� μιά
:υπικΎΊ i·ιθpι{>π�',r σπ7.pξη πr:.ιύ ζrιτ&ει τ'Υ1 θέ-Jr1 τr.; ,�Ύ,'ι 6 μiΟ11. χzί έπ?.
'ι?..Jτz:εί ι;:p�; :·'r/ι ίQέz τή; IJϊ.ο:rι.γΥ1 ς.
'Ό:1'J -:i τ.-;ι.ιδ::.-. εί·η: μ:Χp7. i τ.61-φr,: μέ -:'J•;ς ι.ιεγ6.λ:ιυς πεpιορ(
�zτιχι
::Π!Χ, πλσ.i:Jt7
τοi}
Jπιτιι:;Q
και
τοϋ
::,yολε[ου.
'Λπ� τ·η στιγJιή ομως:
,
,
-,
,
,
r
,
.. ,
,
�
, ...
, ,
,
τ.'.ιυ μπ?.tΊεt :? τ:ι.ι'Jι :1:r,·ι ε:;,γ,οιzγ, ηΑιΊ.t'l. ι:; τ.οι Ξ11ι:;ς -:ι.υ:ι:ι;
�πεκ:ειν:ε·:ι� στ"f/ι Χ')�'Ι(J)'ι{ι:ι. +ι όπr:.ιίι:ι. ,Ζγ-:�11ε:ιι>1:ί�ει :ί; 'J'J·ι:�ε�ε: :-�� ί'.:z"ΙΎ: ·ιp·r
-:.φοπ,;;ίr,JΥ,:: :η� ·,ε�λ-:ι.ί-:ι.;. 'Π σ.ύξσ.v6με'ιη π-:ι.ιδιΊ.·iΊ έγχλημ-χtι"Ι.6τητ� εΙ
·ιJ.ι ·�t� 7.1:· zύ:έ; :ί; J1J'ιέπΞ�ες. Ι'Qνεί; Ζ?.ί π�ΧιΟιQ. Υ.?.tηyοpQΟ'ιτσι σά.,ι
(ι�ε,jθ·J'ΙΙJt. '.\λ) iJ τΟ ,�i/.μ7. �pi1:εt 'ι7. τ� &ν7.ζ·rιτΥ1 ,ιι>με 'Ζ?.ί στ+ι ν και
ν ιJ'/[7.. JΊ11:r,pι:;,j1:Ξ Ί7. Π'.ι,jμε 1-:�J; Υ.7.θ::: Κ'.ιtΥω'ιί-:ι. εyει τού; ε:pr,οους ΠΟU
:fις 7. ξiζ-:,:,y. ν 0:-:ι.·ι -;i r;-;ι.ι�ι'7. μ-τ.ι:;ι}•; στ·r;·ι .½ y'Υ1 οεί 'l. τ.pέr.ει vi ένσωμ!Χ
τιι)θ�τ:ι·ι JΖ·ι μέ�:, τ"fι ; "/..'j�'ιt,>·ι[z;. llr:ιλ,J λ[γ·η ει)Υ.-;ι.ιpί,. Cι:JtJJ; �ί�ετι:ι.ι σ'
7.·;τr;•;ς νrι. 7.Π',Ί.:rρΟ'J'Ι σ:ηγ'ιύ)�ιση '1.(1.( zκ-;ίμΥJ'1Υ1 .
Οί γ�·ιεί;, μέσ-;ι. σ' 7.'J:yt -:·i(I i:μ6:1:ρ,;ι.ψ:ι. τι:ιυ &ντ,;ι.γωνι:1:J.οϋ, 6ά.ζο1.Ν
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γιά. τά. πα.ιοιά του; ,jψηλέ; ψιλοδοξίες. Πόσοι δμως ε :ρ η6οι εχου'ι τ+ι'ι
εύκαιpία: νά. cι.ίσCάνωvτα:ι σπουοα:ίοι μέ: έπιτε,jγμ1:τα: πι:.ι 1:ι 'Ιά. εί-ια:ι παpα:
δειι.τά. άπ' τήν κοινωνία:; Για:τι λίγοι ε!'ια.ι �κεί-ιr;ι Π?1J κατορθώνουν κά"
τι σημαντικό μέσω άκα.δημαϊκών, κr,ιvω'ιικG)ν η άθλητικών έ:πιτεύξεων.
Χ\λιά.δε; [ φη οο•. δέ 6pίσκουν. αύτή τ+1v εύκα:ιpία.. Έν τούτοις π:στεύουν
οτι εyουν τό δικαίωμα νά ε!να:ι σπουδαίοι - θέλουν να είναι. Γι' αύτό
κ:<ί πpοσπα:θ':Ιϋν νά ά.ποκτήσουν φ-ήμη μέ ε'η είδος συμπεριφ,pας πο•J
� ιω ετνα.ι κα.τα.οικcι.στέο άπ' τούς μεγάλου;, &α:υμά.ζεια:ι ά.π' τούς συνο1.LΎJλίκους τους. Κάπνισμα, κλέψιμο α.ύτοκινήτ,,υ, αλλα. ειδη α.ντι·/4οινω
νικης συμπεpιφοr,ας (παpά.fJα.r;η νόμου ;ι.λπ.) τού; δδηγ,;υν �ό 'ιά. άπο
κτήσουν τό ,χι::θημα. τfι; σπουοα.ωφάνεια:ς. Ί[ έχθpότητ'Χ ε'ια.'ιτι τη; κοι
νωνίας εrνο:ι ·ή συνέπεια της ά:rcot'JY (!).ς τη� 'ιά. οpή τr, Ι κcιτάλλΥjλ"fj θέ
ση γιά. τούς έφήcr,υ;.
Κάθε γονηό� εyει ενα. ονειpο γιά. τό πα.ιοί του, ΠΟ1J άνcι.φέpε,α.ι στή
σr.μιουpγία. ένος α.νθpώπου πού νrχ εχη μιά, καλή ΚΟl'/ω'/lΚΥ) θέση, ενα
εύyάρι:ηο σπίτι, gyα, καλό έπάγγελμ:ι κλπ. 'Εκείνο δμω; τό δνειpο στ+1 ν
π:,c-,γμα.τοποίησrι Ό,υ όποιου μποροϋν όπωσδfρτοτε 'Ιά. 6,;ηθήσουν οί γc1,ε·ς εί_να.ι ή δημιcυργ1α. μια.<;; γερής npοσωπι-χ.6τr1τα.; του πα.ιδιου. Μιας
πι;οσωπικότrι τα.ς πού νά άνα.πτύσσε,α.ι όμα.λά. χα.ί νά. άντα.να.)ιλα τά συν
αtJθήμ.α.τα., τίς σκέψεις κ!Χί τί; ενέpγειε; τοϋ πα.ιδιοσ. Μιaς προσωπικό
τητας πού θά. 6�·rιθήση τό π:χ.ιδί νά. είνι:.ιι y:χ.pούμε-ιι:ι, vά. :χ.ίσθά·ιετα.ι ά.
σφάλεια. κα.ί νά. iντι•1ετωπίζει τά προ6λήμα:τά. του pεα.λιστικά. Μια.; πpο
σωπικότητα.ς πο� θά. τό κάνη ίκα.νό νά πάρη τή θέση του σά.ν κ7λό;
π-:ιλίτης στή χάιι:;cι πο,'1 άνήκει κα.ί στ·r1v ά.νθρωπότr1 α όλόκληpη. Μιας
προσωπικότητα.; πού έκδηλώνεt>:Χι στον τρόπο μέ: τόv δποίο αντιμετωπί
�ει τό ατομ" τά. προ6λήμια.τά του καl στον τρόπο μ.έ τόν όποίο θέτει σέ
ίφάξη τίς πν:.υιια.τικέ; του πεποιθήσει.; κα.ί τά tδεωδη του.
Σyεδόν κ.χ.θ: μέρα: καί σ' δπι�ιοδήποτε στάδιο ανα.πτύξεω; του πι:.ιι
διοϋ οί γονείς 1_1-r;ο,ρουν νά. προσ:pέ,ρουν κάτι στή δημιουργία. τής πpcσω
�.:κότητα.ς α1.'ηη;;. Ή ύγιεινή ι:.ιύτή προσωπικότητα, τ+1 ν δποία μποpου
μί: νά. σνομά.σωιιε κ!Χί πραγμα.,τική �σωτιερική εύτυyία., είναι κάτι π1ού
θ.Ω.ει τό ϊδιο το π•αιδί. Ή ολη του i')1θpώπιν-n fύση τό σπpώyνει προς
cΎι'ι κ:ιτε,ίθυνση α.ύc-ή. Πά.vτοτε τό πα.<6ί ζrιtάtι έκείvο του 6ποίου εyει
±νά.γκη. Πάντο,z πpοσπα.θεί νά. έξωτεpικεύσει τίς ανάγκες του κα.ί τίς
επιθυμίες του. Λυτό σημαίνει οτι τό ϊδιο τό παιδί π:χ.[ζει πpι.ηε•jογτα
r..6λ 0 στήν προκειμένη πε�ίπτωσr;. Οϊ y,;ν<.ί; οr.ηθουν ,ό πα.ιοί στί; προ
σπάθειές του, διευκολύνουν τό δρόμο του. 'λποτελουν, οί γονείς, τον
πραγμ,α.τικό 6cηAc, φίλο, ενισχυτή, δδηγό του παιδωυ.
".\ς προσέξ�υν οί γο'ιεί; νά. έδραιώσ-:ιυν στα. π:χ.ιδιά του; τό συνα.ί
σfJ·ι;μα τής α.σφάλει•ας, πού άποτελεί τον α.κρογω·ιια.ίο λίθο γιά. δλη τή
μΞτέπειτ:χ ζωή τους. Σ' α.ύτό μπορουν οί γοvείς νά 6-:ιηθήσουν μέ δλ:χ. τά.
δ,πί.α. πράγμα.τα πού χpησιμι,ποιουν γιά τ� παιδιά τους. Κυρίως ομως
τό συναίσθημα �ή; άσφάλει:χ.; στεcεώνετ,. με τή σ:οργή κα.ί τr,·ι ά.γά
πr; πού ά.ποτελουν 6!Χσικούς παράγοντιες στο'ι τομέ!Χ α.ύτόν Χα.ί ά.Χόμη
πεrισσότεpο μέ ιόν σε6α..σμό προ; τό π!Χιδί. Ή ά'Ιάγιιη αύτή για. ά.σφά
λεια κ!Χl έμπιστοσύνη άpyίζει από τή νrιπιακή ήλιιιία. κ:χ.ί συνεyίζετα.ι
:;' δλόκληρη τή ζωή.
Στήν περίοδο της έφη6ική; ήλικία; μπορεί κα.νέ'Ι!Χ; νά. πα.p:χ.τηpή1
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σr, μιά. μεγάλη σ.vτίrθεση στο νέο: ιiφ' έvος μέv έκθέτει τον έα.υτό του σέ
?)c-: τίς trcιδpά:;εις, είναι εύα.ίσθητος καί :πιδε-κτικος σέ κάθε ρ-ευμ.α·
iφ' έτέρου δέ :ίvα.ι κ-α.yύrc01t-oc: στίς οpα.'Jtηpιότητέ; του κα.ί έπομ.έvως
.'1' έιαv-ιοv τ(ίι ι γοιέω·ι του 7ού εί vα.ι κα.ί -:ά. αμ.ε:;α. έμ.πόδια στ-rτν πρα
γ1ιiτω:;η τώι :;;,οπών τιου. Ό ε· ηοος α.L:J'θάνετα.ι τήv ανάγκη γιά. α.vε
Ε ,cτη:;ία κα.: :) ευθcrJί:χ. τήv όποία. :;υyνά :πι1:η:ε- ιιε :πιθετικό,ητα. Ή
:r.•θυμία. του α.ύτi, εΙve1ι ά.ρκετά. δι-κα.ιολογημένη. Ό νέος πρέπει νά. σχη
μ,τίση τήv πpσσωπικό.:ητα. του μέ tμπειpίες α.κο)ουθώντα.ς τήν έσωτε,ρι
κ ή γο,y••" ή της α·ιάπτυξής του. Κά-θε ά.δι-κα.ιο)όγητη παρεμπόδιση, κά
, ο πpοσπά.θεια yιά. συμ.οΟJ)ή, κάθε πί•εση νά τον δια.πλάσΟΙ:;υν ά.νάλογα
μι: τί :; &τ:ό•Jιεις τωι αλ) ωγ y,yρc,χτησ:ζοvτ,ι σπ' τοι νέο σά.ν πα.,ρα.6ία.ση
•Ι -:;άν :J,Πειλή για τον c)εύθεpο κσί συθόpμ,ητο
μετ,α,,σyηματισμό του.
� :Cτ:;ι οί ά.ντιδpάσεις του σ' α.υτcς τίς πα.ρεμ,6ά:;�εις εί η.ι συχνά. σ-κλrιρές
ι...':ι: &ν�πιθύμΎ)τες.
έι εί ηι τόσο ευκο),ο γιά. ,ούς γονείς νά κα.τα.νι,-fρουν και νά. δε
1
ι''ουι ωά τέτοι,y. κα.τά:;αση. Ή κα.τα.ιόηση
δμω; αυτή είναι ά.πα.ραί
τr1 τη γι' c,ύ-:011:, γιά. / ά.πο· ύγου·ι :;υyκρούσεις.
'Εκείνοι ά.n' rούς γονείς 'ΠJού δει εΙνσ.ι ετοιμοι ciπo πρίv γιά την
ι..ι:rινόηση e1.ύτή π,εονσνε ά.πο μιά -κρίση πού εΙνα.ι σyεοον πrι,pάλληλη
11=. κείνη πού πεpνάιε οί νcοι, άλλα δια.φορετικου yα.ρα,,τηρος. Ένώ δ
ι:r.,::: :iyω,ιίζcc,ι νά. άποκτή:;η τήν σνεtσρ ησί7. του, cfγα.ι δύσκοm για
:�υ::: γ?ιείς νά έγκ7.τα.λείι!ιουν τήν α.νά)ογη α.:;κη:;η τ-rις έξουσία.ς των
κ'Jί πολιέc: :ο,;,:-;_ - α.πο 1ί.γνο1 'λ ύ-τ:cρηφσνεύο•ιτα.ι δτι τά πcι.ιδιά τους δέν
χάνουν ουτε ενι:ι. 6ημ.α άι οέγ τούς ρωτήσουν. 'Ότσ.ν ομω:; :ά. παιδιά.
τ,. φύγουγ :iπ' τήν οίκογένειι:ι. Χr7ί εpθουν σέ επαφή μέ τήν κ.οινωνlα,
3: 1 θά είι,ι ε:σ.μα νά «πετσ.ξου•ι μέ τά οικά τους φτερά» γιατί δέν έτοι
ι.ι6.στψ.r7 Ι γι' -χί,τό. Θά πεpιιιένουν ·ισ. Gpouν &-ιθρώπου:; πάνω στούς
; :Jίους ιά. μ.ποοουν νά. :;τηpίζωνται καί δταν σ.ποτυγyάνουν σ.να.πτύσ
:;ουν δλα tκείν-χ τά ειδη τr:ς άντικοινωνικης συμπεριφοράς.
Ό Key er!inlζ για νrι. κά.μη τίς σ.πόψεις τcu π,ερισσότερο έvτυπω
""t�·κές εγ:;cι.(!)c, μέ κάποι-χ ύπερ6ο)ή, δτι μετεyειρίζετο τά παιδιά του
ιbς !>φη)ού; cτ.tσκcπτα.ς» κσί ετσι ο! σχέ:;εις του μέ τά π-1.ιδιά του ήσαν
δ .1,)ώτ-χ:ες. Σ-:·ήι πα.ρά.3/'jξη -χύτή πρότα.ση :υ Keyserling τονίζεται το
-:.α.·ιτ κ,;,.ί ή εύγέ ,ει-:ι., μέ τηι δποί,;,. πρέπει νά. συμπεριφερώμε,θα. προς τά.
π,ιδιά.. έ ,7. c κά μ,;,ς )όγι::ι. θά μποpουμε νσ. ιπουμε δτι οί γονείς πρέ
τ: _ι νά. ε[ψχι ωί)οι μέ τά. πrι.ιδιά τους μέ τήν εύρείσ. σημα.σlrι. της λέξης.
'Ει,;,ς cοΟος εΙιcιι έτοιμος νά. •ι.άμη το πσ.ι γιά. το φΟο τ,υ ά.λλά κα.τά.
-:r-ι ιοιο .:οόπο 7.JJ-fινει l'J.Ι)tOV υ εύθcοο. Εlνα.ι στή διά.Οεση του φlλου του
6τ,;, ι ,ου ζητσ Ο'iήθειcι ,χ)Η ποτέ δcι :πιβά.)),ει tίς ύπηpεσίε:; του σ' α.ύ
-;;, δcν πpοσr-,;,.θεί δη). νά κυρισρι...ήση πάιω σ' α.υτόν.
υΟτσ Ι (ι: γονείς απ,;,pιοϋιτ,;,ι ,ήι σ.σιη:;η τ·7ις :,ύ:;,ηοάς �ξσυσιrι.ς,
�τ, Ι Πrl j,;,υ Ι V7, &.νr7.,μιγιύω Ιt'Χι πσ.ντοτε στα εpγα. τώy Π"Χιδιών, yά, κα.
: η (ΟΡΙ'jU / νά Υ.pιτιι.ά.pωι, τότc τά π?'ιδιά :;τr7μσ.τa.ι τ·rι γ α.μ,υνά τους
rιpy ζουι ιά crηωιτr7ι π) φιt•:ηεοι;ι. πpl;ις tQIJζ γι:ιιεί:;, / &ι,Λγ Ι'jΙJV σ' σ.ύ
tΟJς :ίς yσρδιcς τr,υς· ν' 7 1-:7.)) IJ.'.J'.Jl')J Ι ί•3cες, γιGψες ισ.ί ε ιτυπώσεις -χα.ί
-5y• σπb.ιιrι '17. :ητουι συμ,οουJcc:, -:ις δποίcς κr7ί νά. ά.κο)ουΟουν.
Οί γοι· cίς τ.r:ιtτ.ει 17. &σ:ιουν -:'r1ι r;,πιδp,σ-fι τουc έμ,με"Jr7, μέ �τήv τέ
/ ιη Π(ιύ 1στορθι:) ιει τά πάντ-:ι., yωpίς νά φr7.νερώνει τον έ�υτό της». 'Π
:;τάση δc πl'Jύ πp:πει ισ, υίαθετηθη κσ.ί ·ή μέθοδος πού πρέπει vά. χρησ •
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μοποιηθη μπορεί γ' ά:η.κεφι;ι.λα.ιωθi1 σ:ό έξ·71 ς: κifJΞ γ,•J Ξ.νεpγε,ι;ι_ 'Ιά
εyη συμ6ουλευτ:κό yα.pι:ι.κτ-Ιιpι:ι. κι;ι.ί ο 1 ι i5ικτι:ι.τοpικ6 . 'Ο τ.ιό α.πr,τελε
σμ,,χτικός τρόπο:; καί ουστυyG)ς ό πιό i5•1-JΧολο: εί·η.ι τό π:ψiδειγμι:ι. τό
ζωντανό, τό σιωπηρό παράδει_yιισ.. ί\ά. εϊμεθι;ι_ ,.ι;ι_ί 'Ιά. ;ι.ά.μηωμε έμεί;; ".ιί
ίδιοι έκείνο πού θέλομε νά εΙ,η.ι κι:ι.ί ·ιά Χά.Ψ,υ'Ι τ-z πι:ι.ιi5ιά μι:ι.ς.
'Έτσι, με α·,τά. πού εί:πι:ι.με γ,,z τί; :;χέπι;; γο·ιέω•ι κι:ι.ί τ;ι;ι.ιοιG)'/ μπο
ρούμε νά 6γάλωμε τό έξης συμπέρι;ι_σμ::ι.: οτι 6 πιό iποτελεσμα.τικός τρό
πος ά.γωγης τG)·ι πσ.ιοιιί)'Ι είνα.ι εκείνο;; :ατά τόν όποίο α.�ολο•jμεfJα.
τ.εοισσότφο με τr; δική μι;ι_ς συιιπεpιψ:;pά πι:ι.pά μέ τήν ά.γωγή τG)Υ πι;ι_ι
διών. ΠεpισσότΞ:;r; με τή i5ικ-Ιι ιη;; πειθι:ι.p1(ι;ι_ γ,ά. νά γiνωμε κι;ι_λ,jτεpοι.
ΎΙ Σύγκρουση ά.π' τήν πι;ι_pουσία πεθεpου ·η πεθΞpάς στrJ'Ι ο1κογένεια.
Οί συγκρούσεις αιηου του εί'δους ά.pyίζουν ακ6μη καί πpίν οί νέοι
πα.ντρευτουν. Πο)) οί νέοι κι;ι_ί νέες ?.iέ·ι οέyο'ιτι:ι.ι ΖΧΞί'/0'/ Υ/ εκείνη πού θά
π�οτ�μουσα.ν οί γονείς του;; γι' αύτούς. «'Ο Γιά.'Ι'ιης είνι;ι_ι &.κόμη πολύ
·ιέος γιά νά. παντpευτiι'. «'ΙΙ 'Αλίκη οε'ι θ&. yίνη ποτέ κι:ι.λή 'ΙΟtΚQκυρά.,.
«'Ό Γιώργος ποτ� δεν θά ι.ιποpέση νά κά.μη τ+ι Δώpι;ι_ εύτυyισμένη". «Τί
τής 6ρίσκει αύτψ; της Κ!'.iπέλλας δ προκομμένο;; 6 γυι6ς 1 ιι;ι_;;, ΟΕ'/ μπορίί>
νά κα.τα.λά.6ω" κ.λ.π. 'Έτσι, από τήν πρώτη κι' δλι:ι.;; 11 μέρχ του γάμο•J ')ί
νε6νυμφοι γίνοντα.ι ά.ντικείμενο τιί)ν πpοκατα.λ-fι ψΞω'ι κα.ί ί'-:�ως κι;ι.ί τη;;
iντιπά.9ειας των πεθερικών.
'Από τό αλλο μέρος τά πεθερικά πρέπει ν' α'ιτιμετωπί:;ουν τήν άδι
κη προκατάληψη των νεQV•->:.ιφων &:πένι;ι_γτί τους. «'.\γ:ι.πώ τ� .lήμητρα.·
ά.λλά τή μητέρα. της θά. τήν κρατήσω σέ ά.πόστΙJ.ση». ,Π-χντpεύομαι τήν
Έλένη ά.λλά οχι καί τ-rιν οίΚΙογένειά. της". «Δεν εyω σκοπό νά. εyω δο
σοληψίες με τήν οίκογένειι;ι_ του Παύλου· δεν εyω κι;ι_θ6λου οpεξη ,/ αφή
σω τούς γονείς τcυ νά �pχωντ�ι καί νά μου �ΠtΌά.λλ�υν τ:η �έλ1σ1 τους".
υ σπως κα.ταλα.6α.ι'ΙΞτε με τετοιες
,
διαθεσει;; κι iπ τις ουο πλευ
ι:,ες είνα.ι δύσκολα, γιά. νά μ+. πουμε ±δ,jνατο, νά. yε·ινηθή μιά. πραyμα.τι
;ιή ανυστερό6ι:;υλη φιλία ά.νά.μεσα. στού;; νεονύμφους καί στί;; ο1κογένειές
,ους. Γι' α.ύτό κα.ί είνα.ι σκόπιμο νά τίς Ιξαφανίσωμε αύτες τίς δια.θέσεις
ιi.π' τήν ά.p-χή.
Ό σπουδα.ιότεpος κανόνας πού πpέπ-ει νά τηpουν οί οικογένειες των
yuΊέων εΙνα.ι νά. ά,φήσουν τό \!εα.pό ζευγάρι ησυ-χο. Μιά. φιλική επίσκε
'.j 11, ενα.ς εύyενιχός yαιpετισμό ;;, μιά ένοεy6μενη πpο:;φοpά. οοήθεια.ς εΙ
.ια.ι ά.pκετά.. Μετά ά.π' α.ύτό α.ς τούς iφήσουν ησυyιJυς νά. κάνουν τά σχέ
διά τους, νά. δημιουργήσουν μόνοι τους :ήν ευτυyί-χ τους. Καί α.ς είνα.ι
6έοο.ιοι οί γονεί,::, δτι, δτα.ν οί νέοι εχcυν τ+ιν &:νά.γκη τους θά πά.•ιε οί
ϊ:οιοι νά. 't'ούς 6pcυν χχί νά ζητήισουν τή 6οήθειά. του;;. 'Ά·ι zπιχειpήσουν
ομως νά έπι6λ ηΑ('υν, τότε θά δημιουpγή-:;οU'/ μιά ά.τ!t6:J:pι;ι.φα ποϊ.ι ?.iε θ-χ.
εΙνα.ι κα.1θόλου εύyά.pιστη οϋτε γι' α.ύτούς ουτε yιά τά παιοιά τους. Συvή1:Jως ή επέμβαση γίνεται μέ τή οιχαιολογiα δτι οί γέοι δέν είναι πpοε
ιοιμα.σμένοι γιά τό κε:ρά.λαι10 αύτό τη;; ζω"iΊ;;. 'λ)J..ά, είναι πcλύ άpγά.
-;::ιά. γιά vά γίνη α.ύτή ή iπέμοαση. Θά. τά μάθο'J•ι ι;ι_ύ:ά., πο·; πρέπει νά
"J.u.9ουν αν -χpειασθη, ά.πό τό σχολειό τη;; ζωή;; .
.lεν ά.μφιοά.λλομc δτι δπά.ρyουν πεpιπτώσε,;; κχ:ά. τίς όποίε;; θά
'i}τα.ν ίσως συμφ�ρώτεpο ά.πό οίκονομική; πλευρά;;, νά ζοσν τά πεθερικά
:.ιαζύ μέ τά. πα.vτρεμένα. π,:ιδιά τους. 'Αλλά :6τε πρέπει vά συμπεpιφέ
pωντα.ι μέ τόν ίδιο σεοι;ι.σιμό, μέ τ+ιν ί'δι:Χ λεπτό:ητι;ι,, καί διάκριση με τήν
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δw:ι�� :,,;μ;:�:=,t�έr,ο,ι τ,:� r.�ί �pό; -:�ύ; άλλ�'J; :ΤJΎΥΞ'ΙΞί;.
Οί γο·1εΙ; T.!:'J .:pο:;:::χ.θου'Ι '17. υ,έγy�'J'Ι :ή : ωή τίίι'Ι π:χ·1τpεμένων
T.7.(Q(W'I :o'J;, Υ.:Χ: 7:0'J &π:χι:οϋ-1 :ήv ϊιδι:χ τ.pο:;Qχ_ή Υ.'Χί ύτ.-χ:χ.οή από α.ύrτ:ά.,
r, ;:ο•; οέv iνzpίνω·,ι. :ή TJμ,πzpι::;;opi :ου Yj :fι; ,:;'J�'.JΎO'J ά.ποτελουv πολ
ί.:; ::;;οοέ; μ:i ±;:' τί; :;Qο-χpώ:εpε; α ::;; οpμέ; γιi 1 v ±νι�μ.αλη ο1κογεvει
?.ΖΥ. ζωf1 • ll6:;Q δμω; ypfρ:μοι θi μ-τ;(ψ;υ-:;:χ•1 vi ε:·ηι οί γονείς στήν
�ί1.Qγi·1ει,: :ώ'Ι τ.:χι3:ώ·1 :ου; σ..·1 fι:;,:y τ.εp::;:;6-:zpo :;υνzt".Jί ! Γι-χτί είναι
ε:>zολο γ:i :ο•;; γο·1zί; '17. zάμουγ θ'J:;ίε;.
z) .Σ•.:ιγzp-:,·J:;r; τ.�·:, 6 ::;; ziλε::χι :;τή·1 οιΥ.0·1σμ:zή z:χ:ά,:;::χ:;η τrι ; Q!κογένει:χς
Οί τ.:1.pάγο·1:z; τ.ο,j 6pί:;κοντ:χ: !ξω αr.6 ,6ν α.μz:;σ ελεγχισ των συ
:,jγω·ι z1.ί :GJ'Ι ?.ί),ω·1 μεί.ιίJν :r1 ; οίκογi:1zι:χ;. μτ.ο�ουν ·1i δ3ηγή:;ουv
:;l :JT{ZP'J'.J'JΞt; f ±Χόμη z:χί :;έ ο:ά.ί.'Jση. �έ•1 iμ::;;ι:;οη:ουμε �ό γεγονός
δ:: Υι 'J!"Ι.'J'Ι')μ::6, z,::άτ.:χπ, εΙ·ι:ι:.ι 'j'J'ΙQΞ,QΞμέ·1η μέ :Υ,'Ι πpι:η-χpμογή
:fι; ι:Jίκι:Jγέ·1zι-χ;. Οί οίzοQ·�ομιzέ; με:1.οσλέ-:: εί'τε τ.pό; τi α.νω είτε πpός
:7. Υ.:i:ω "i.yo'J'Ι μεγ±λr, iτ.:ί3_p'Χ:J'Yi r.ά·1ω :;:r,'Ι ι:Jικι:Jγ•z·1εια-κή ζωή. Φιλοδο
ζι:..; :GJ'ι τ:,:���ϊί)'ι. ;τ;ο,J 1:ΙJ.. p�μέ·ι•�1J"Υ ά.r:pχγμ?..:οπο{η-;:�; λ6γω τών οίικονο
μ: κGJ'Ι 3'J:;y Ξpε:r7,·,. 63ηγ�υv τ.ολλέ; ::;;ι:Jpέ.; σέ ±τ.οr οfι:ευ:;η χ,αί :;έ ο1κο·
'(Ξ'ιΞ:7."Ι.έ.; :1.p7.yέ;. 'Αλλά Y.7.t ή ±τ-ό:ομη οελ-;:ίωτη τr; οtκονομικης κsι
::z:;:cί.:;εω;, :;έ ,;>p::η.ιένε; τ.εp:τ;:ώ:;ει;, ε-yει ιδ'J:;:ipz.:;:α ±ποτελέσμα.τα.
)Ε :rι 'Ι ο[zι:;·1ομ•.-κrι α.·1,δι:J 3r1 μιουpyουvτ:χ: νέε; ::;;:λι:Jaοξίες ΖQtΥωνικές
z7.ί i:oμizέ; γι& :ί; 6ποίε; -r1 ι:Jιzογένει'Χ 3έ·1 εί•η.ι f'J:Jι-κά. πpοετοιμsι
Jμi·1r,
• Κ•Jpίω; 3μω; ι ελλει•�r, ypr,μά-;:ω-1 είναι -χι:::χ στεvοχιοpια.ς καl
,
.
'
- -- - � ' ι:Jικ-:,γεΊ
- - ' ε?:χι τ� αντpόγυ•Ι�
τ.��-J.ι;>Ί 1.υ.<,JΊ
r•�::;κοι.ιω-ι ;:rιv
�t7:.. ΙΙ ι:JΛΛα
,
,
.
,
;:,'J 1..:ε:•JΥα'1 :;-;η•1 r.ρ:π.:χθε:-χ :ου; ν-χ οιαyειpι::;θο•J'Ι με επιτυχια. το
ιι�zp6 εl'J6δr1 μ:i. :eι'J;.
τ.ιχ:έp,:; τ:eιύ "'/..εpa[�zι �1έ ί�pώ�?: :ό ψ(J}:J.� του � y ει �+(ι Ξ.ντύπω-:τr1
�:ι τ7. Ξξι:ιΒz -:r.� eι�z.t:Jy{·1Ξt1.; �έ'Ιι γί·ι,:;γ-:.'J..ι !.ιέ ί:,pιμΥ1 -,:,,.έφrJ. ()ί /.ογ?.p��
'Jμοί ε!ν,:ι πολλ'J:. Υ.7.ί iξογzωμένοι κ1.ί 6 ;::6βr,; '):ι :i ypr,μ'l.τst οέν θά.
iτ.1.p-1.έ:;r,"J'I 'Χ'1;±·1ε:'Χ:.
έ-11,(zt'J, :6 r,λz.z:pιY.ό.
θέpμ'Χ'Ιση, τά. τpό
C,::ψ?. zλπ. άτ.r,:εί.-:..υν 61,,,:;7,
•;ι:;:ιzές,,...:;ziψε:;
γιiι :6·1f" Π?'.:έp1
.. Πω; νά. εί,
tι
,
,
ι
.,,
,
..
ν'Χι ηρε!..ιο; z1.: γει.1.σ:ο; ι:J,1.'Ι τ.:ιε"ε:-χι 1.τ.:ο -:ο:;-χ r;,7.pη.
Ποι.Η πp-iγμ,χ:7 T.O'J 'J'J�'J'(O; :i θεωρεί 7.Π1.p7.ί:η::χ 6 :J'Jζυγος
:-χ θεω;:,εί τ.εpι::±. φ7.·1:!i�ετ1.ι 3:: -,;ρέπει 7/J:ή ·1i Υ.άνη μεγ-χΜτεpΥJ
,.,:1.':ι'!Cιμ[7. z:χί ·ι?. τ.εpιeιρ[ζε--:-:ι.ι 'Jέ 6λιγι;)τεp,: Ζξι:.ι�ιz. \..\ πό τ6 ά.λλι:ι μ.έpος
·rι ΙJ,Υι :έ;:,,: ,.,:ί 'J'J�'Jγ'J; 7.γωι:ζε-;:7.ι "/.'l.1θr1μεpι·1i '17. Ξ.'l!JJ'Jη τά. O'JO ακpα
Υ:ι.ί Π'J�,ι.έ� :;,r,p�; �τεpεί :6,: έ7.υ:? -=:,;}:τ:j:ι :i 7::6 1.π-χp-χίτηα πpά.γμα
τ:ι. 'Y.?.t Χ?.7:'J'J - Χ'λί.'J'J τ.:-:ι.ι -:, ει Χ?.ι ':Yj .ι:Λ1:ι .υ,μ..z:ι 1:ι -:r1 ;.
�tιxr:λrι z-1.t:T!J.ljί 'Ζ'l.ί (.ι� χ7.,τγιy!jpίε; ,:,:,,J δ/'1..lji.l'j�θoUv μιi τέτ,:,ιcι Χ7..
.:ι.::7.'J'fι ΞΡΊ'-'Ι:'J.. 'l:Χ πί:Ιι ςι;υ'Ι :Υ,'Ι iμτ.:::;·.1::;ύ·η,, :+1·1 7.γrι.πη Κ'J.ί τ+,·1 δμό
'1ι;:1. μέ'J'Χ. 'JΤό πί:ι Ζ'l.ί :;:y/ •θέ:;η :ι:,•;; 'Ι'Χ Ξγκ7.:7.:;:·/ρο'JV τόv οzpεθι:;μι:,,
-:"fι μ·ι...r,��Χ'-Χ�'l. Tlj� �Υι λγι�Υι Ρ�±;ΙJυ·ι τ"f1·ι &:μ6'1τ'7.�fjα τ'JQ .,-πιτιt:Jϋ.
ΙC' •
'
ΓΙ ".Jι.ι.7..
• • ,, z-:ι.ι• τ:"Jιz�ι.1.
,. ειΊzt τ'Χ r.��οι.ημ-7.:
:ι:ι. ;:ι:, 1J' ϊ.:(:ι,:.ιz.υπτc.ιυΊ
7>..πο' μια'
.
:ε:,:.,�1. z7.::1/:,:7.Jγι ·
'Ί-f ε•J:·Jγ�7. :;�ι,):, μ�7.; �ίz'Jγέ·ιΞ�.:z;. Ξξ7.;:ι:i:7.t 11.τ:ι:ι :1,·ι κιzλΎ) 6pγC//ιι,,r,η
ι
ι
,
�
,
γ,
_
. _
Z'l(• 'J'JΊΞ�'(1.'J:7.
Ζ?.: :η, ':J'JΊΞΊΊ','f,'JΥ
ι τ;ι;'J ')ί.7.�ΊΖt μ,ετ'J.ς'J τω-ι μ-ελων ";;Ύjζ.
ι
1
Τό ·ι�·7ι 1.'J., 7.,j:Q :� ,J).�z.� μέ:r,:., �,:., J μi; 6ι:ιγ/tiεt 'JtYμ ίz?.'/l'jΠ':Jirr,η τG}'/
Ξ;:�θ'J!J.�ώ·ι μ�ι;, τ.:pέτ:ει ·ιl:ι. ϊ{jΥ(�..ι�J.,(/ί�'Jιεί:7.ι Χ'J.:Ζ :p6πfJ π,:ιύ yiJ.. εy η κα.
,.-, ι::;θr, iτ.6 τ:.pί·1 Δι?,fοpε,tΥ.:Χ θ&. -κ1.:1.Ί:fρ·r1 '17. γί·ιη -;1 pίζrι. τοϋ Υ.,'J.
zι:.ιίj -zzί γιl:ι.. :ι:ιϊJ; Π:U)Ύ,:,,J; "'Ι.ι:ι.ί γ�?� � 1J; πλl'j'J-Jί,:.ιυ;.
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΜΙ.\ �ΙΕΓ.\ΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ \
ΤΗΝ ΚΟΤΝΟΤΗΤ.\
"Α 'Ι ο� γον�ί; Ξv�ι?.φέpιtl'/'"=7.ι ·ι?.. �o•j'I :'J.. �1.ι�. i :1:J'Jς •ι7.. r;;.':Ι..ίΓ,J·ιf')'J�ι
ένcΕpγδ μέ ρ ος στΥ/'Ι κοινι,J�ιί� μέ-,z '1τΎι·ι 6π,:.,fι:ι. πp6χΞι:ι;,.ι 'ι& ζΥι 'JΙ'J'J'Ι, πρέ
πε� vά. προ'jέξ,:ι,;,ι τόν τp6πο με τό·ι 6r:ι�Λι:ι ζι:ι1J·ι ι:ι/)τι:ιt οί ί'οιοι. �() p6λι:ι;
π�,J π:/4ίζr:.ιυν ο! γοvεί; 'JiJ..'J μέλ·η 11ι?�:: χοι·ι6:η-:':Ι..; ,Ξ.ζ7'1ΧΞί -:zpά,:;:ι':Ι.. &1tί5p7,/JYJ π�'ιω στήν κ,;,t'Ιω'ιικr;πr:ιίr1 ση -:G)·ι π-:ι.t�ιιjJ'Ι.
Είν':Ι..ι πtΑ7'16ν οΕ γι:ινεί; y?,. xi ι(J'J'Ι :(./ J�&.) 1,:ι · :ί >ι:ιt Π')λιJ i·ιυ
π61ι-:ινι:,ι -,τ� νi ��·J·ι τ� πι;,.ιQιά του� ·ιl:ι.. zi:ιι:ιυ·ι Χi:ι 1.Ξι6λ,:.ιγΓJ. ι\,J-τ;(ι Ο1ιιι)ς
πα.ι
,:,�ηγεί πr;λλέ; :ρr,r;έ; σέ &νύJ11α.ΑΥJ iξΩ.ι;r1 -:·71 πp�σωπικ6πι τ-:ι.;
ιaιιj)ν. Σ :ράί.ιι'Χ :;τί,,η; -:ιj)') "('J'/έ(J)'/ εϋι-:1.ι Χ1.� i1 '1.r:Ξγ J(Ι)'Jl tέ·ιΥι r:r;;"Jπ7.Hεt:J.
'Π'Jύ Χ'Χτ'ΧΟ!ΧΙ.} 'J'J'I γι7. τγl 6ελ,ίω'JΥ1 :rι : Υ.',l'Ι(•)'ΙlΖ6,η-'ι.; :ιίJ'Ι ϊ.7.l6t(ί)'I !tέ
ιιέ11cι. ποU �ε·ι Ζ·ιGε:.ίΚ'Ι'J')":αι γιά. τ·i}'ι κοινι,)'ΙtΧ'Υι �Ρ':.ι'J'Υ.Ρ 1(/"(ή τιίJ'Ι Π7..t�tG}ν
(πr:ιλ•1τελέστ-:ιτ7. -;-7,c,,υ - πr;λυτελέ-στα.τχ i·1οϊιμ1.:α. κλπ.).
'() πιό κ:ι,ά.λληλr;; τρόπr;; Π'J'J μπr;ρr;ϋν '17. χρφψ,;,πr:ιιή-::1r,υ·1 οί γr;
\Ξίς γιά να. �:ηr.τ,jς,;,υν ,() Κ'Jl'Ι(J)Ιci<.() 'JΙJV7.ί:f)γ11ι7 :(ί)'Ι Π7.tΟ:ιj)'Ι z'ί,ηι '17.
οη-μιc,υργγ/'JQU'Ι μtσ. φ).ιχ·rι &τμ6-:Jφ7'.C'Χ. στ!_; ::πί:� l\fπJr;,r;,Q•ι ,;,( '('J'ΙΞί: νά
με:7.,Ό!Χλ_r;'J'Ι ;ό -:Jπίτ� τr;υς -:J� εν'J. κέ_ντpο 7.7.p:z'Tι; Π!Χp'Χ. Π'JλλW'Ι ευκα:ι
,,�ων για. δια,:pr;pες ορα:-::1τr1 pιeιη1 τ1ε; -:ων Π'Χtott1)'1.
Μέ τό ·ιά. -::1υμπεριφέpωvτα:ι r;ί γ,�νεί; τ:pό:: :ά. πcιιϊSι6: τ,;,υ; 11έ σε6?.:Νc κ:ιί ιιέ τό vά. έν,οιcι.,;ρέρωναι 6 ZV?.; νιά ,ί:: οp7.σ-γ1 pιόπ1τε; τοϋ
'
t: - 'Ο π-:ι.τερχς
πουλ
rι,"λ).'JΙJ ενισ�
υουν
τ η' Ί χοινωΊικη' α'!α.πτυ
'
'
ξ η των
- Π'Χ.tCJtωΊ.
' '
�έν ωλά.ει πr;τέ γιά. τί; ύπr;1θέσει:: του -::1:6 σπίτι δέ·ι εyει τό οιχαίωμcι. νά.
...'":'-η:αει
,
') ., τα�
' π:J.ιοι�
,.., , το1-; να' ι.ιι�r:rουν
... '
' ο�κε;
.... ' ,τ')υ� υ7;0
, θ'εJ
για' :ι�
7:π
· �ι;.
1
_ , Πρεπει οι γο�ει; 1χ κ:'τcι,οα::,r;t:ν πp?-::1π�θει� 'ιcι. y-ιωρι-:JΟ'J'Ι χα;ι
.ι.-::ο τήν έσω-:εο:χΎ1 ζωr1 τr;υ πχ�c,ιου γιχτι τοτε 7.'Ι'Χ.r.τυσ-,r;υν περισσο
-:-J.ρο ένδια.φέρον γιά ,ό τί κάνουν τά. πα.wιi :r:ιυ;. Τότε χ·ιτί vά. έ'Ι,;,yλr;ϋν
,:.ι.ι δτ:.ι.ν 6λέπου, το πι;ιιδί τr;υς vά. άJσyολείαι 1ιέ το•J; zι'ιημ:<.τr,γρα.φι
Υ ,�ς :χ::πέρες τr;ϋ Χόλλυγουντ, θά. :,?pοvτίσr;υ'ι νά. Όr1 :ιιουpγ-lρr;υ·1 γι' ιχ,?Jτό
τό χχτάλληλο
'
'Ε , π•ριtΗλλον Ύιά τή'ι &-ιάιπτuξη των πp7γιια.τιχGJν του ίκα.νοτr,τω�. ,πι�·η; �τ:ι·� γνωρι1:,ο�� r;; γανει: :ι; Cιι'Χ:,;r;_ρε; :=r:ιυ π7,pr;•:σιrι.ζοuν τα πα.ι1 δtα στι; οια.φοDες r1ι.ικιε; 6r;ηΑr;υ·ι:1ι χ:ιι στr:ι :.<.:<.τ'Χνο,ρη
-.ων �ια.φr;ρών κr.ινωνtκή; ώριμότητα.ς μετι;ιξi., των &.γοριώv κα.ί τω'ι κο
οιτ;,;ιών.
' ' , ' 6
'
'
,ι:;:)
•
'
'
, Μερι:<�,..,χ�ο ,τα ����α.,�.<�ι'ι<;>Ίtκ� ��αΊικα c ,?.:τ���ο,
�ν ι:J":.ην
οι�.α".("::νειια.. Ο; αόει.;ρο: χ_α.ι ο,ι �ΟΕΑfε� ?ι,Cια;χ:γ:;:ιι :r,·ι Μ_ΞΑ:;r;συ,νr1 , ;rιν
αλληλαοοηθειι;ι ·ιαι τφ εuθυ-ιη απο τα; zπ1..:,;α� τ�υ:. ιι:::Jα σ:ην r;ικο
7-λ�ω.ν
Ύένεια.., Ή συγκ�ν:ρ�ση, τη_� πρ?σr;-yή; τ�υ: στί,; i·�.άγκε;
πzρι-::1c;οτερο πα.p'J, :;τι; ,εγωιστικε; του; επιθυμιε;, εyει τερα,-::1τι1. επι3ρα.ση πά.νω στί; μzλλοντικέ; άνΙθρώπινε; σyέ::Jεt;, γιηί yωρίς τ+,·ι προ
θυμία.. α.υ:η γιά. αυτοθu-::1ί:.ι. χά.pιν τGJ•Ι &λλων, πr;λλές σr;οα.pέ; zpίσεις
τοϋ πολιτι-::1μσϋ δέν θά ήτ:ιν δυνατό-1 νά. &ν"cψετωπι-::1θr;•:)·1 άποτελz:,μ.ι;ιτι
χά.. Ή συμοολ Υ] τη; οικογένειχς στ+ιν &-ιά.,πτuξη :έτοιω'Ι Κ'Jl'lllMΧW'/
ίδεωδων εγΗ μεγάλη -::1ημα-::1ίsι; γιά. τόν π,;,λιτι::Jμό.
1
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1
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Ο ΒΕΩ1ΗΣ ΓΟΚΕϊΣ
Κα.ί τώρι;ι r-t..ιά. είναι έχείνα. ,ά. βασικά. χαρ1-χτηρισιικά. πού πρέπει
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·,ά εyr; 6π' ο�ι :ου κά.θε γονηο; γιά νά. εκπληpι�:JΥj ίκα.Υcm'ΙJιη-ικά. το ρό
λο του. Ποιος δr; λ. ε!να.ι ό �δεώδης γονηός.
Γενt,ά θά ,�;:οραύ:;α.με νά 1cουμε ο-:ι ε:·ηt εκείνος πού 6ιολογικά
i(α,: φ!J:;ιολι�;γιi(σ. είνα.,ι ύγιής: κοινωνικά., ηθικά, α.ίσθημα,τικά και πνευ
μ.ατιi(� κα.λά τ-ι:;οσχv,χτολισ�ιένος κχί τ-ροσηρμοσμέvος, πράγμα, πού ση
�ια.!νει οτι "i.yε: -ι.α.λλιεργf,:;ει τήν αύ:�τ.εtθα.ρyία., ή δέ r.:ροσωπικότητά
τJυ είνα.ι δλοκλr; pωμένη, iπα.p-:ιωμέ·ιη, ε-::;ι ιί>στιε πά.ντατε νά Υ.α.τα.6ά.λη
c:ροσπά.θεια. νά. σ.r.;ι�η καλι1-:ερο άτομο, -ι.α.λύ:εpο; η κα.λϊιτεpη σύζυγος
,α.ί -ι.?.λύτερας γr.,νr;ός.
Είδικώ:ερα. ό ιδεώδης γοvηο; είΨχι 1-ρό:;ω-τ:ο ;cιλικ6. Είν:χι πρόθυ11ος νά. έpγcr,:;θη γιά. το κοι Χα.λο συνεργα.ζόμεvο; μέ τούς άλλους. Κοι
·ιωνι-ι.ά είv'Χι ωpιμ.ο;. Ήθικές &.ξίε; κtνοϋ1 Χ'Χί κ:χτευθύ')�υν τίς ένέρyει
Ις του. Ί{7..-:7.vο:cί κ'Χί εκτιμά :ί; θεμελιώi3εις ά.pyές πού εχουν δημιουρ
γηθη μΕ -;;ήν 1-είp?: τωv αιώνων -ι.cr,ί πού ελέγχουν καί κ.α.τευθύνουν τίς
-,06-lεις τωv &νθρώπων. Εί·ηι έa.<ειvο; πού γνωρί�ει δτι ή γνώση ε!ναι
J,yρηστη ί9:ι δέν yρησιμοl'tοιείται στήν καιθημεpινή ζωή.
Ό ίi3εώ3η� γο;ιηος είν?:ι εκείνο; πού δ.ν1.γνωοί:::ει -:ή μεγάλη ση
!L';(:Jί7. τ-ού εyο!Jν οί r1 θικοί σκοτ.οί τούς δποίως έπιΙΟιώ"Ι.ιzι κα.ί ίδιαίτερα,
εκείvο:: r.:ού πεpιλ1.μοά.νει κα.ί -:ήν αvά.πτυξη καί εξέλιξη των παιδιών του.
Ό ίιδεώδης γονηος εyει μιά π·ιε,ψ'Χτική άντίληψη r,:;ϋ κάσμου καί
,γjς . ωης. l\fόvr; �τσι μπορεί δ yι:,ιηος νά. επιτύyη μιά. ά.ρμονί7.. μέ τον
.<&:;μο τ:ού τον τιεριοά.λλει κα.ί μιc.ι εσωτεpικr; εύ:υyί1. γιά. τήν δποία.
1,1.σ.c: εyουν μιλή:;ει οί, φιλόσοφοι.
Ό ίδεώ'οης γονr,ός εξ cί,λλο!J είναι εκείνος πι:;ύ yα.ίρετ:7.ι τ+rι παρου
σία. -ωv πcι.ιδιω•ι του κ?:ί πού ypησιμι:,ποιεί καλές μεθόδους γιά. τήν ά. ιά
;:τυξη τη:: προσωπtκό:η-ά.ς -;;ων. Ί-Ι πειθ�:φyίcι., τrrι διποί,y,, αύτος χρησι
μ.αποιεί είναι λοy�κή κcι.ί σ-.<όπιμη κcr.ί σ,πο6λέ-πει στrιν ανάπτυξη ά.πο
,ά παιδιά. του αύ'i:Ιοελέγχου καί της αύτσπειθχρyίσ.ς. Άνσ,γνωρ(ζει έπί
σης δτι πρέπε: νά. εyΎι τερά.στιcι. ύπομονή ίδίως στον τομέ-χ της ά.να.τρο
, rjς κχί νενικά. της μορφώσεως των πα.�διω•ι του.
Ό ίδεώδης γονηος ιπpσσπ:ι.θ·εί VCJ. 6ελτιώση τόν έαυτό οου στον το
μέ-χ τG,ν σy έσεΙJ> ι ταυ μΕ τά. &λλα μέλη της ο!κσγένειcι.ς κσ.ί νσ. προ6λέ
του κ?:λύτερη (JJ!Jyολσγι-ι.ή
Υ..αί
φροντίδα..
π·r1 γιά τcι. Π?:�δι6
'"
" μέριμνσ,
- i
·
, ,. yοΊηος
• ανι:ι.γνωρι
•
Τε'λος; ο, ί ΟGωοη;
'ζει cιτι η ... ργασιcr. του κσ. ο ευ9ϋ'Ιε;; t'JU ιi,ς γσ·ιέως ΟΕ'/ τελειώVΟ!J'/, έφ' δσον τά πcι.ιδιC( έcα•.<Ι,λου9οϋν
να. εtψ:ι.ι πcι.ιοια.
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,

1

ι ι ·

'
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Κ!Jρίε; κ,.ί l{,jρισι,
Ή οίκογένcισ. είναι � τόπο; τ-ού ά.ξι,;λογοϋντcι.ι οί στάσεις καt uί
'}yέ�ει; π:ι 1J &ν�1 :-:τ1J:;:1'Jμε μέ τ 1:/ι; ':i'1νz\1θ p ώπ,:;υ; μ�;. Στι ς -:Jyέ:rεις μz·
:7.ςύ των συζύγων ·?ι :;' έκεί'Ιε; μετσ.ξ•; π,.ιδιG,ν κσ.ί yονέω·ι, σ•;•ιι:ι.ντσ..με τίς
01σ-.<ολίε� πού yαp,,κ,ηρίζουν -:.+rι κοινωνική ζωή της εποχ·ης μcι.ς. Είναι
·ή οίκοyένεισ. δ τ6πο; &που μ-7.θcι.ί'Ιr,,με rι πρέπει '17. μ.cι.θσ.ίνωμ.ε τή δυναμική
παύ ο'?!σ,ομε &:16:μεσ-:ι. &νά.με'J?: r.ί; σyέ,σεις τG,•ι ά.τόμω·ι. ΕΙν-:ι.ι δ τόπος
�που δtδ7.σz.6μεθ, -;;ίς μεθ&aους :;υ•ιεpyα.σίcι.ς. 'Ό ,-;;ι μcι.ί,,..(νομε στ·ην σίκο
γέ•ιεtcι. 1,1.tί.ς Sο·rιθ-χει ·?ι μtί.ς π-:ι.ρε,.ι,ποδίζει στη σ11·ιεργα.σί-:ι. μΕ τούς άλλους
-:;υνcι.·ιθρώπαυ; 1_1.,z;. Στ+1 ν vίκ,;;γέ·ιει-:ι. σ'Jr1 μzτίζαμε τ+rι εννοια της κοινωνι
:-ι.ς πού :;τέ·ι,ει συ·ιήθως μ-:ι.ζί μ1.; μέypι τέλους της ζωης μας.
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Π!σω από τ:·η·ι ποικιλία κα.ί τr;ν πολλι:.ιπλ6τηα -:G,ν συγκρr,ύ::�εων,
-:ιϊJν δια.τα.ρα.χG,•ι, των ά.ντα.yωνι::�τικG,ν οια.θέσεων, μέ::�'Ι. στή σ•'Jyγρον-ιι
οικογένεια. κpϊιοετ'Ι.ι Υ/ μεγάλη πpοστ:άΟειΧ πού κα.ταοάλλει 6 κι:.ιθένα.ς
νά. μή περάση σε μιά. κα.τώτερr1 , μειονεκτ�κ-rι θέ::�η, κ�θι\,; ·ι.α.ί ·rι α.γνοια.
στο πώς θά. αντ•μετωπι1θοϋν 'Ι.ύτε; οί ::�υγ'ΧιpΟ•.Jσ<εις ίΔστε νά. μ·rι •mά,pyων
κεpιδισμένοι η χα.μ,ένοι. Ή σ,jγ_yp οΨη (ιtκr,γένεισ. &ντι:.ιvι:.ι,)Ji τ-rι•ι τρι:.ιγική
σύγχυση μια.; γ,ν-ηας πού εΙν::ιι α.π6pροι::ι των 'Ι.ύτα.pyι:ι.G,ν μεθl,οω·ι κ:ι.l
πού οpίσκοντα.ι 1&.ντιμέτωποι προς τό εpγο -:·7ι ; υ!οθέτrρη; νέω·) δημο:ι.pα.
τικωιν μεθόδων, πού είναι εpγο τοϋ κα.Βενός μιχς.
πισω άιπό κσ.θε σύγκρου:;η ύπάρyει ιιιά. οια.τάpα,ξη τ·lj ; ά.pμονικης
σyέσης μεταξύ τG,ν μελών τ·rις οίκογένειr,,.;. Πολλοί, α:ιτί •ι&. πpοσπιχθ-iι
σουν νά. 6ελτιώ-::�cυν τίς σ-yέσεις των, -:1κέπτοντα.ι πώ; ·ιά. λύ::�ουν τ-rι σύγ
κρουση κα.ί έπομlνως αύtάνουν τ-rι ν &.νωμ'Ι.λία. στίς σyέ::�ει:::. Κ:χ.ιιμιά. λύσrι
δεν μπορεί νά. έ11.1τευyθη στή σύγκρουση α.ν δεν κ:ι.τα.οληθη α.πό :ήν &.p
yή είλικοι•ιή; π,οο�άJθεια γιά. τή οημιουργίι:ι. μιας φιλική; ά.τμόσιφα.ιpας.
οι δέ συζητήσει; πού &.κολουθοϋν &.μέσως μετά. α.πό lνα. Κ'Υ.υγα εΙνα.ι σχε
οόν κα.τοοδικα.::�μένες σε &.ποτυyία., γιατί δ κια.θένα.ς θά. yρησιμοπ(ιιήση τ-r1
νοηιμ,οσύνη του oyi γιά. νά. ορη μια. λύση, αλλά. γι:z νά. οι-,_τηpήσrι -:ήν ,;πό
θέση οτι αύτός έχει δίκηο.
'Όταν εοιθη ή εύκα.ιρία. γιά. -:1υζήτr1::�η, δτα.ν οr1 λα.ο·rι κ�.ι τά. ούο
μέρη αιίσθάνονται ετοιw..ι, μέσα. σέ μιά. φιλική 7.τμό::1+1α.ιp:1., νά. συζητή
σουν, τότε είναι ά.παpα.ίτητο κα.ί ά.pκετά. μεγάλη.:: σπουοα.ιότητα.-,;, οyι μό
νον να. πα.pου::�ιάζ 'Yj δ ενας τίς !iπόψεις του στον α.λλο, άλλά. Κ:Ι.ί ΨΧ έκφpάζΥι
την έπιθυμία. να, ά.κούση, ετσι ω:;τε να. κα.τ,χλά6γ; Πώς σκέπτετα.ι Χ'Χί πώς
α.ίσθάνετ-χι δ α.λ) ος. 'Έτσι, α.ν ορεθη μιά. λύση ί κα.νοποιητικ ή στή σύγκpο�
ση, α.ύτό 1θά. ιά.να.γνωρισθη σά.ν εργο κα.ί των δυο οχι μόνον τοϋ ένός. Κά9ε σύγκρουση, lπηρ�άζει ομοια. καί τά. δυο μέρη, κα.ί έπομένως καί τοc
δυο μ,&p'Υ] ,ένδια.φέροντα.ι έξ ίσου νά. 6ροϋν μια. λύση. Διωφορετικοc δεν εί
ναι ,δυνατόν να. ορεθη λύση. Σέ δποιοδήποτε τομέα. καί α.ν άνα:ρέρετα.ι τό
πρόο.λημ.α, είνα.ι κοινό καί σά.ν τέτοιο πρέπει νά. θεωρητ::ιι. Εα.ί ας εyωμε
ύπ' οφει u.α.ς οτι κα.νένα. πρόολημια δεν είναι τό,:;ο .ού::11Κολο οτα.'Ι άναγνω
pίζεται σά.ν κοιν� πρόολημα.
Κα.ί κάτι άλλο. Τό νά. σκεπτόμιχσι,ε πάντοτε τί πρέπει τό α.λλο πρό
σω:rοο να. κά.μη, δεν δοηγεί σε κα.μμια. λύση. Μόνο rJ..,, &.ρχίζωμε ά.πό τό
τί μποροϋμε καί ,:-;[ δυο νά. κάνωμε σε μια. δεδομέ·ιη κατάσταση, ά.νοίγομε
τό δρό,μ,ο γιά τήν όρθη ά.ντ�μετώπισή της. Μ' αυτέ; ,ίς προϋποθέσεις.
ύπάρyουν πάντα έλπGδες 6ελτίω-σης ±κόμη καί στί; πtό ούσκολες κα.τα
στάισεις.
Ύπά,ρyουν δμως περιπτώσ"εις, ϊσω; λίγες;, κατά. τί; 6ποίε; δέν ξέ
rομε τί νά κάνωμε. Σ' αύτες τίς περιπτώσεις οί γονεί;, ειτε πρέπει νά
ορuσκουν γpόνο vά πα.ρακολουθσϋ,ι ενα, σ-yολειό «γιά γ�νεί; ' πού ύπάο
yουν, εύτυyώς, Χα.ί σ-::ή χώρα. μας, η νά. δια-οά.ζουν κανένα ::�yετικό 6ι6λια.ράκι. Καί κάτι α.λλο: μια. γρήγορη ::�κέψη μπορεί νά. μά; 6οηθήση
σ' αύτες τίς περιπτώσεις. .\.ύτή πού μας λέει νά. α.ποφεύγωμε νά. κάνωμε
έκείνο πού δέν πpέπει νά. κάνωμε. Καί α.ύ,ό πο1:ι δέν πρέπει ν?ι. κάνωμε,
είνιαι 'Κάθε τι ΠΙ')'> θα. χεψ:;τέρευε τί; σyέσεις μα.ς ·η θά. τιχπείνωνε καί θα.
Gημιουργοϋσε ά.πcγοήτευση στον αντίπαλό μας. 'Έτ::�ι, ίσως πιχρα.μερίσω
με την πίετη κα.ί τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα άπό τόν α.λλο καί τοϋ
δώ.σωμε την εύκαιρία. νά. σκεφθij τί πpέΠ'ει να. ·ιιάμη γιά νά. 6οηθήση τήν
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ι.7.,ά:τ.?.ση. Κ:χί. θά. ελεyε Κ:Χ'Ιεί;, ot?.V πρόκει,7.ι yιά πρQΌλήμ,:Χτα μετα
ξύ τω·ι σ,J�ύγω ι μ:ποpοϋμε ·ιά. iκολωθ-i,σωμε -:ί; π:χp:χ:tάvω ά.pyές.
Τί θ:z κάνωμε ί5;ιω; πpοκει!tέν�υ γιά. τίς σχέσεις μετ:χξύ yονέωv καί παι3ιων; Έκεί πιά:, σύμφων?. ιιέ -:ή γνώμη π?λ)ω·ι γονέω·ι, πρέπει νά. ypη
σιμοποιηθη ή · iμεση οpάση . 'Αλλ:Χ δέ•ι π&,!1ε Τs:ολύ μ-χκρυά. με τήν «α.με
ση ορ1.ση ..
llp6.yμx-:ι. οί :;yέσει; .,ι:χ; γιενικά. !ιέ -:ά. π:χιδιά. εyουν 7.ψ;,γκη ά.να
ι:Jεώpφη; κ?.ί 6ελτίωσης. Ή ά.γάπη μόνη, οσο καί νά. εΙναι α.π:Χpαίτητη,
δέ·ι ε�·η.ι &pκετi,. Ή &γάπη δεν Ξζ7.σ:p:Χλίζει πάv,οτε κ·:χί τό σειοα.σμό.
Ε�·η.: κi:ι ϊ.?'J τ.-χρ:::Ξηγοσι πολλοί μέ τό '/!Χ ϊ.lT,ειJOUV οτι ή &γάπη μόνη
r,:οει σ-:ό π?.ιοί ά.σφiλει-χ. 'Λσφ&:λεια θά. πη πίστη στό δυv:χμικό τοϋ κα
f\:νό; κ::ι.ί ή &γ άτ.Υι δέv πpοπ7.p-χσκευσ,ζει πά•ιτο:ε τά. π'Χιδιά. με τέτοιου
εί'δ,υ; zμπειpίε;. Πρέπει νά. μάθωμε νά. μ,ετ'ΧyΞιpιςό,ι:χστε τά. π-χιδιά με
:;εο7.σ11ό, πρ5.:μ,7. πού &:ποτΩ,εί 07.:Jtκή πpσύπόθ:::ση γιά κ'Χλέ::: ά.νθρώπινες
:;yέσει::;. Τήv εκCDp'Χση τοϋ σε5:χσμ,οϋ 7.,jτοϋ τή ορίσκο:.ιε καί στά λόγια
,�7.ί στά. εργ'Χ •:;-όv ,όνο τη; :.;;ωνη;, r.ήν .επιθυμί-χ μ:χς νά. ά.κούσωμε τή
"'rνώ 1η -:�'J::� -J1;b σzΟ:1::,μΟ ,-:ϊί>v χt:,θy-,ιάτων �ου; χ,:( τών 'J'Υ.οπιί>v -:ους,
δ.κc,.ι·η κ:χί 3αν δέ·ι συμ:.pω·ιοϋμε μ.?.ζί τους.
Σεο-:ι.:;11.ός π;;ό::; τά T.7.lQl!Χ :JY)!J.'J.ί'IΞt '17. ε?••εθ7. y:,)οί :t l λοι, οyι νά ζη-::ι.•ι,; :ΥJ :.?tl;ι'Χ Υ�.ι τΥ_!'Ι ε,μπ�:;:ο,υν�. �-ΑΙ; ν': την κ�cιοι-,ωμ}· Ι(7.t' , δ'ε'!
,
-ι.ερ)• ,, ε,7.ι η :.r,ιλι7. των Π7.t5ιων με το vι:χ τα. τα.π-εινωνωμε η με, το w;,
,'Ίποyωροϋμε στί; 12ίι'Jτρ'Jπίες του;, iλλά . μέσ?. ,;έ μι:χ. π_,α.γμ7.τική φιλική
c! γονεί� πρέπει νά
!•τ,_ιόσφ?.ιpα.. Πcι.pάλληλ,7. με τή φιλική ά.τμόσ:;;1.ιr,χ.
θ
1.
z·ι
, θ·:ο?υ,f'ΠΊ ,r;- �7.ιοιc,: 'J"t;J (,,�η τ�υ;, για.τι η εν αppυνση ειναι για τίk
-Π7.tΟι7. ο,,ι Κ7,ι το νερό για. το 9υτο.
"Α; εyωμε ύπ' οι!ιει μσ.ς J.5,ι ή έξέ:-χση :ων 1θε:;μων, μεταξύ των όποί
ω,ι :JΤ.Ο'JΟ'Χί'Χ θέ'"ΤΥ. Κ'Χτέyει ·11 cίχογέ'ιει'J., ά.ποτε) εί τή σσση τr,ζ ,.ι.ελέτηc:
-?,j 0?6.,17.τος τf::; κοι�ωνιχη� ζωrι;; Κά.,θε θεσ17ός, χ?.ί έ,ποy-έ_yως καί ή
,
,
,
!
r ικ'Jγε•ιε�7., περ•' 7. J.'07.NEt μια πλοχη στο 7.νθρωr.ινο χυτο ορα.μα., και ή
άv711ενό•.ιε·ιη συιιπερι:Dορi χσθε i,61.ιου z;r-.::ελεί τό ρόλο τr,υ. 'Η προ:;ε
Ύ.,ική μεΗηι ::ι.�-:G)ν των πλσΥ.G)ν κ1.ί των ρόλω·ι μ-χ; 6οηθσ.ει στήν κατα
v6ηση τη; φύ:;εω; ένό; πολιτισμσϋ, Κ'Χ1θύ)ς κσ.ί των πpοοληι_ιά:των των
�.-:ό1_ιι,}'Ι πού ζοϋν σ' 7.υτόν. Ή �uελέ,η cι.ίηrι βοηθά. ει στή δια.τύπωση ,jπο
�είςεων γιά. τή 6ελτίωση τG)'/ ΕιεJ'μG>'ι.
Ή οίκοyέ·ιει7 σαv θεσμό; &ποτελεί σχετιχσ. μόνιμο πρότυπο κοινω
vικι71v :;yέπωv, Τ.'Jύ εyει :JCI. :JΥ.οπό ,Υι 'Ι ίκ-Ζ'/'JΠΟ l "'.:Jη 61:,ι,G>·ι ά:,θΌιί) .,,. 1'1/ι)'/
'ΧV'Χ'(Κων. .lι?.τηpείt7.t ΟΕ γιχ Π'Jλύ yροvικό οισ.J'ϊ:Ίίl-17, yωρί� μ.ετα.οολές.
'Ότ7.'Ι ισί μετσ.6:,ί ές 7.ύ,έ; έπιυ1Jμο7.ίνων, ,ά. ά:ομ,7.. μι&.ς κσ.ί της αυτής
γεν�i� σπ1.·�ι7. υ,τ:οp_οϋν νά. τί; α:ιτιληφ{Jοϋ·ι ί.όγω της 6ρωούτητας με τήν
. ,οι-χ Λ7.μ6α.νουν yωp:x.v.
"Ας στ-χμα.τ·/ρω•.ιε κι' έμεί; μπροστά. στά πpοολήμ7.,'Χ πού &ντιμε
�ι,Jτ;:{ζε� :r·t ιεοΙJ. "ίι Έλλrι'ΙtΧή οLκογένει?., ?.:: �Οt;'J,Π?ιθ"' 'JUJ!ιz yi;/4 &,yτιλr
-Dθσσ,_ιε τί; μετ-z'6c) έ;; πού γί·ιοντ7.ι μέσ'Χ :;' σ.ι1τή γιά τrι'Ι όοθή &ντιμ-εuώ
πι:;-/1 τσ•J:. ί'ι7.-:� 7:π' τ·ή οι7.τήριιση τ·n: rηιει-ι-7,::: σύ•,Ηεσης τfι; οικογέ
·,ει7.;
z:7.ρτ5,,'Χι
·ή ύπό:;,7_:,η του ε·θ·ιους. "Ας μ·η ιiπογοητωόμα.στε
.,
iπ τΥι -:;ύγγυJη, τό (/.,γy':Jς, τΥΓι Ξ·ιοyΥJ π,,:.,,J ΞπιΧp7τοUv �Ί;μεpz &ν6-.,t1.ιεσά
,, 7.ς. ''Ας μ Υι ξεyνα.ι.ιε α.ύτό πού ο[ μεγά.λοι φιλόσοφοι κcι,ί οι ποιητ?.ί εy(;υν
'"tcvf�ει, Οτι ·�ηλ:1.�ή έ-κεί Ζπι:ιυ ,Jπ6_pyεt δ κίνΟυ'ιος &ν�.6λο.·'Jταί,ιει �ή σω
-τ,_pί::ι., fι έΥ.εί·ιο τrι; Γpcι.φ?ι;: οπου zπλ-iιθυvε·ι ·ή σ.μ7.pτίcι., έπερίσσευσεv
·ή yά.pι; τοϋ Θεού.
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τό άπcιτiλεσμα τώv όyδόvτα έτώv πείρας τής φίρμας Καμπα •.. Oi'il,o, Καμnά
διπλής άποστάξεως ! Ιτήv έξοχή, στό σπίτι, στή θάλασσα, είναι μιά ξεχω
ριστή άπόλαυση yιά δσοuς ξέρουν νά πιουν ..• Μιά ευχάριστη έκπληξη yια
έκείνοuς πού τό πρωτοπίνουv .. Οuζο Καμπα .. Είναι τό ξεκίνημα κά&ε yε.:ι
ματος.Οi'iζο Καμπα ..τό άπεριτίφ, ποίιθά δuση κέφι στή συντροφιά σας ••
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