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Κερένια κλεψύδρα
Την κbδριvn οτέιγη 00<:έnm ι11ου rmv •εiχα και. 16'\JV!tίρσφιά μου

την άθωότηrτ::α των (ώων. ,, Ααοουγα τα έλάχ�mα (ωάnαι::ι, κάδιμον
όλ6ιΜnροv να ξυπvα, να �j)Ol!εl pοοα !6το δάοοι;: rαιν reρn την
νuχτα. Την :r\μ{:,ρα fuαιν το iwι<l!ΚΌ φως: ,ροιλόϊ μου, rτ:ι\ νντχ.τα
ιμια λQΙ]]!Πάιδα οπου τα δ11αοτήμσrrά rmι;: ,εlχειν Π ιπιciiρα ιμου
6U1)]Jl}ετρ:ι:κα χαράξε1 με11ρτψmα 01161 να ιμου λbyουν Ί:ιι;: ωρ�
με m δαιτάrνn -vου οοφ1ΙΟU ·6ε φως:, ιιω.θώι;: Ιδε στύργους άλλο
ιτι'\ΙΙ()ύι;:, pΘ60J1tιJV1ΙΚους ιiι �ε�ρένrα αύτη ικλιεψύδρ:αι pεrτ;ροοοε των
Ί1Π1JτΟτών rco Χρόνο, τον 'Αστqpανrτο ΧρόVΌ, &rου δαν iιθαπο:ιοι;:
ικάθε ιmγμ:ι\ του βίου 1,1ας ιάπαι>ύ,ρειται, 6το βά� rtωv Αiωvίων
-rου Δι(l(δρψων.
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3,Η,

ΤΟ ΠΙΟ ΦΤΕΡΩΤΟ ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΛΟΓΟ ...
θέλω VQ ΙJΠαι<ΟιJ'δW ΙδπtV ΚΆn!δ'Ιl του ταιξιfuου ')_lΌυ.
Το :mo qφέοοω, το mo γοριγο φέlρτ:ε μοιυ αλογο.
Πnγαivω στρος: πι Ύ1!ΚΙ\ μου ο.ωi ιο\ν ruελιεΊΙΟΙΠιΟίnιυή ιμσυ
το πιο άJΜΙ.Ρα,ψτειρο φέφ;υε μοιυ αλτηrο,
να το άνειβω ε"ΟΟ-1 άφρ:ιJδlμέvο &πως: θά 'vαι
μέοο. 6τrι μαιύρn vύxrra.
το IJl],00 γορrrό, το :mo άφρά'Το φέlρ;-cε l}'O'U α.λιαγο,
να φθόυω l(j/'(()V ΙΚ!α/ΙΙρό ,μσυ !Πίρrv γίrν�ει ό καλος: 'TOU πλοίου μας:
(1άπάrτλαυς:.
Το πιο γ:αριγό, το mo όqψά'Το φέρ,uε [llOιJ αλαγο.

ε θα φύγω αν lvας 'Αινν1βα,ς:
για ()llQV εpψη :ruαραιλ.ία τfiς θάψου. Δεν ά:κ10ιλουθci πι φwγή
(μσυ
καvένης: Σιιαrπίωνας:, !ΚΌΙμια Ζόiμοι
Πορ,ειίΟ(Ι..1αι δε rτραιταιιουΧΌΙV αλλιο βίο.
Το 'ΠΙΟ φτερωτο φέ,ρ-οε !J:lOU α.λαγο,
να κόμω '),ψήγιοιρο π:ο τέλος: των ΧJJλrομέψων μου
που ρε ωρίζ,ουν ,οοο το Κα:ρό�βι τfίς: ,ΑJΠΙcψαινττω1δύνnς μσυ.
Το mo φrοερωτο φέ,ρτε ']10'U ΙΜΌγΟ.
Ο ΑΜΑΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ
Εlμαι ίc:νας ά,μαξας: με το αλογό του. Τ' &cημά p.ου iΠQρεύεται.
Σε παιν�δοχciα ξεnωu,ρά,('εw,ι. Ε]ίμαιι ιίc:mς: άμαξας: με το α.λσγό
υου κα'Ι. δύγχρwα ολοι μαις oi άJμιαξό!δες: ικαi τ' αλογα.
ΉγφοV111<:ος: ό ήνiίοχιος: ΙΠ(ροlδέJχει rω αλαγό του, τ' α.λοιγα, ΙΠΙΟU
δεν εχ.ουv άρl!θμό. 'Όλα ιύτιiίρα:αν ικαi υnCllf}XOU'V <(δυνάμει»
αιΤΟ τα στρiν !1<1αι τα στουλια ιιrοi ό αVΙειμος:
;καιι τα ψάρrο ικαιi ή ιθόλΟΙδlδα
καιl ή βραχn (llε την στηγή της rτα νέφη
ίΚαi oi ρίζες: τώ'v φυτών
mi :r'ι θεΪΚ:n. ιρί(α rιfίς φωτιrας:, ό 1cίν10J).WJ110<;;
για να Q1εΓΟΟJΚομίζιεuα1
uτους nλαν:fiτες

με τiς: δΙJΚές: mu τiς: φ,υεΙροίίγες.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛιΕιΑΣ
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

Τών έπτα βΟψών 0υμπό01ον
Ύ πο Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ό Πλούταρχος (46-127) γεν
νή-&ηκε στη Χαιρώνεια της Βοιω
τίας. Έσπούδασε φιλοσοφία στας
'Αθήνας. ' ταξtδεψε πολύ, κα\.
στη Ρώμη σχετίστηκε με την αύ
λή του αύτοκράτορος Τραϊανού
και ύπηρξε διδάσκαλος τού κα
τόπιν αύτοκράτορος ' δριανοϋ.
Γυρίζοντας στην 'Ελλάδα εγινε
ίερεύς τού Πυ{}ίου ' πόλλωνος
στους Δελφούς και επιμελητης
των Πυ{}ίων άγώνων.
Θαυμαστής της Όρφικης, Πυ
θαγορείου, Πλατωνικης κα\. Στω
ϊκης φιλοσοφίας, μύστη ς των 'Ε
λευσινίων Μυστηρίων, ίερεύς των
ελφων, 6α-&ύς γνώστης της κλασ
σικης φιλολογίας και ίστορίας,
χαρακτηρίζεται άπό πλατεια μόρ
φωση, αύστηρή κρίση, εύγένεια
ηθους, άπλότητα και χάρη, με
γάλη συγγραφικη γονιμότητα.
"Έγραψε τους γνωστους σε δ
λους <<Παραλλήλους Βίους» καί
τά «'Ηθικά», δηλαδη 83 πραγμα
τείες επάνω σε ποικίλα -θέματα,
φιλολΌγικά, φιλοσοφικά, μυστη-

ριακά, ή-θικά, κοινωνιολογικά, άρ
χαιολογικά, φυσιογνωστικά.
Στη σειρά των «'Ηθικών» τού
Πλουτάρχου περιλαμ6άνεται καί
τό «Συμπόσιον των 'Επτά Σοφών»
Εlναι ενα οχι μόνον έξαιρετικα
χαριτωμένο εργο, άλλα και γεμάτο σοφία, τού οποίου την περι
ληπτικη άφήγηση {}ά. επιχειρή
σωμε.
Προτου δμως εtσέλ-θωμε στην
α'ί-θουσα του συμποσίου, {}ά. θέσω
με ενα ερώτημα, που 'ίσως νά
φανη παράδοξο: «Πόσοι ήσαν οί
έπτά. σοφοί της 'Ελλάδος;» Μή
6ιασ-θητε ν' άπαντήσετε δτι ή
σαν έπτά. ΤΗσαν πολυ περισσό
τεροι.
Ό άρι-θμός έπτά. εχει μυστη
ριακη εννοια. Καί δταν οί άρ
χαίοι ελεγαν «οί έπτά σοφοί» η
«έπτάς ή σοφωτάτη», εννοούσαν
<ζΥJ κοινότης των σοφών». ή ομά
δα των μυστών της σοφίας. 'Ε
πρόκειτο γιά. ανδρες με μεγάλη
πείρα κα\. 6α-θειά γνώση τ ης ζωης
που ε!χαν - δπως -θα λέγσ.με
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«πρακτική σοφία».
σήμερα
Αυτοί [δωσαν τά σοφά γνωμ,ικά
της άρχαιότητος, που μi, τοση
λιτότητα, μi. bύο-τρείς μόνον λέ
ξεις, έξέφραζαν μεγάλες άλή
{}ειες. 'Ί-Ισαν οχι μόνον φιλόσο
φοι, άλλα και νομο{}έται, άναμορ
φωταί, ποιηταί, ανδρες - δπως
τούς ελεγαν - <-θεοφιλείς, μου-σόληπτοι και σοφοι περί τα
{}εία:..
'Έτσι, λοιπόν, εlναι πολλοί οί
άρχαίοι σοφοί πού άναφ{,ρονται
δτι άνήκουν στη χορεία των έπτά
σοφών της 'Ελλάδος. Και είοι
κότερα, τέσσερες κατέχουν αδια
φιλονείκητα την rδρα τους στό
συμϋούλιο των έπτά σοφών. Εί
ναι ό Θαλης, ό Πιττακός, ό Βίας,
καί ό Σόλων. Τρείς μας λείπουν.
Άλλ' άντl για τρείς εχομε πολ
λούς: Τόν Κλεόϋουλο, τόν Χεί
λωνα, τον Χηνέα Μύσωνα, τόν
Περίανδρο, τον Άνάχαρσι, τον,
Έπιμενίδη. τον Άναξίμανδρο,
τον Άναξιμενη, τον Πυ{}α-'
γόρα, τόv Έμπεδοκλη καl αλ
λους. Ό Πλούταρχος στο Συμ
πόσιο περιλαμϋάνει τους τέσσε
ρες πρώτους, πού είναι δπως
είπαμε, «μ ό ν ι μ α μ έ λ η»
τού συμϋουλίου των έπτά σοφών,
κι άκόμη τον Κλεόϋουλο, τον Χί
λωνα, τον Άνάχαρσι καί τόν Πε
ρίανδρο, στο σπίτι του όποίου γί
νεται το συμπόσιον. 'Έτσι εχο-
με όκτω σοφούς πού παίρνουν μέ
ρος στο Συμπόσιο των έπτά σο
φών. "Ας περιορισ{}ουμε, λοιπόν,
σ' αυτους και ας τους γνωρίσωμε
κάπως καλύτερα.
1. Θαλης ό Μιλήσιος. Εtναι ό
άρχηγος της Ίονικης η Φυσικης
Σχολης
ονομάζεται πατηρ

και
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της φιλοσ'οφίας. Πρώτος αυτός
στην 'Ελλάδα προϋπελόγισε εκλει,.
ψη του 1'Ίλίου, τό 585 π.Χ. 'Απέ
φευγε την κρεοφαγία, την οίνο
ποσία, κα{}ως καί κά{}ε άπώλεια
χρόνου. "Ελεγε δτι {}εωρουσε τον
έαυτό του ευτυχη, διότι γεννή
{}ηκε: αν{}ρωπος και οχι {}ηρίον,
άνδρας καί οχι γυναίκα, ·Έλλην
και οχι ϋάρϋαρος. Σ' αυτον ά
ποδί:δονται τά γνωμuκά «Γνω{}ι
σαυτόν», «Χαλεπον έαυτον γνω
ναι», «Μή πα.σι πίστευε».
2. Βίας ό Πριηνεύς. 'Ήταν δι,.
καστής στην Πριήνη και άγωνι
ζόταν με πά{}ος για το δίκαιον.
Σαν δικαστής που ήταν είπε τά
άποφ{}έγματα «Οί πλείστοι κα
κοί», «Οί ά.γα{}οl εύαπάτητοι»,
«Τί ποιων ανθρωπος τέρπεται;
Κερδαίνων». Ό ίδιος δμως «έ
τέρπετο» διαφορετικά, δότι οχι
μονον
υπερασπι
τους
ζοταν
ι
<
'
' α'δικουμένους,
ά.λλά καl
δταν
ot Πέρσαι κυρίευσαν
την
πατρίδα του και ό κα{}ένας
φευγε παίρνοντας δ,τι 11:ολύτιμο
εΊχε, ό Βίας -αν και πλουσιώ
τατος- εφυγε χωρlς νά πάρη
τίποτε, λέγοντας «"ο τι εχω το
'
φέρνω μαζί μου».
3. Πιττακοc; ό Μυτιληναίος.
'Ήταν αίσυμνήτης της Μυτιλή,... � για\ τη' σοφη-\
νης και, διακριvιιΚΕ
του νομD{}εσία και γιά τή συνετή
του διοίκηση. Ό αίσυμνήτης εκ-
λεγόταν με κοινή συμφωνία άπο
τον λαό, κυρίως γιά νά ε'ίρηνεύση
την πόλη, δταν ot ά.vτι{}έσείς των
πολιτικών μερίδων εφ{}αναν σε
6αθμο εμφυλίου πολέμου. 'Κι ά
φου κατέπαυε τlς &ντι{}έσεις καί
διόρθωνε τη νομοθεσία, λογοδQ
τουσε γιά την ασκησ'η της άρχης

ε
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του. Ή δικτατορία με τη σημερι
νή της εννοια ονομαζόταν στην
άρχαιότητα «τυραννία» και ό δι
κτάτωρ «τύραννος». Καί επειδή
συνή{}ως ή εξουσία του τυράννου
ήταν καταπιεστική, πηρε ή λέξη
τύραννος τη, σημερινή της εν
νοια. Ό Πιττακός, λοιπόν, ήταν
αίσυμνήτης της Μυτιλήνης καί επειδή δοκίμασε ό ίδιος την εξου
σία καί τίς δυνατότητές της, εl
πε τό περίφημο εκείνο «Χαλεπόν
αίσ{}λόν εμμεναι», δηλαδή: «Ε1ναι δύσκολο νά μένη κανεlς τί
μιος». Στον Πιττακό άποδίδον
ται επίσης τά γνωμικά «Καιρόν
γνω{}ι», «' Αρχή ανδρα δείκνυσι».
Ό Πιττακός εγκατέλειψεν έκου
σίως την άρχή, για νά άσχολη{}η
άποκλειστικά μέ τά γράμματα.
4. Σόλων ό ' -&ηναίος. 'Ήταν
ό γνωστός νομο{}έτης των Ά{}η
νων, πολυταξιδεμένος και ποιη
τής. Ή εξουσία του σαν νομο
{}έτου ήταν αυτη που περιγράψα
με σαν αίσυμνητεία, οί Ά{}ηναίοι
δμως δεν {}έλανε νά μεταχειρι
σi3-ουν αυτη τη λέξη, διότι ήσαν
προσκολλημένοι στους δημοκρατι
κούς τους {}fσΊ,ιούς'. Ό Σόλων
ελεγε «Γηράσκω αεί πολλά διδα
σκόμενος» και είχε πεί στον Κροί
σο «Μηδένα προ του τέλους μα
κάριζε». Οί φίλοι του τον συμ6ούλευαν νά γίνη τύραννος των
'Ά-&ηνων, λέγοντάς του δτι εlναι
κουτός νά μή σηκώνη τό δίχτυ
που είναι γεμάτο ψάρια. 'Αλλά ό
Σόλων άπαντούσε δτι ή τυραννία
δεν εχει διέξοδο.
5. Κλεό6ουλος ό Λίνδιος. 'Ή
ταν τύραννος της πόλεως Λίν
δου {Ρόδου), αλλά διακρί-&ηκε
γιά τή μετριοπά{}ειά του καl τη
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σωφροσύνη του. Λέγεται δτι αυ
τός είπε τά γνωμικά «Μέτρον
ριστον», «Νουν ήγεμόνα ποιου»,
«Ήδονης κράττει», «Β ίq. μηhέν
πράττειν».
6. Χίλων ό Λακεδαιμόνιος. ·Ή
ταν 'Έφορος στη Σπάρτη και ά
ναφέρεται σάν ίδρυτής του {}ε
σμού των 'Εφόρων. Σ' αυτόν ά
πέδιδαν αλλοτε τά ελφικά γνω
μικά <<Γνω{}ι σαυτόν» και «Μη
δέν αγαν», που πι{}ανώτατα ήσαν
αρχαιόιrερα του Χίλωνος. 'Επί
σης σ' αυτόν άποδίδονται τα
γνωμικά «Θυμου κράττει», «Πρε
σ'δύ-rερον σέ6ου», «Γλώσσα μη
προτρεχέτω του νου».
7. ' νάχαρσις ό Σκύ-&ης... Ή
ταν άπό 6ασιλική οικογένεια της
6αρϋαρικης Σκυ{}ίας, άλλ' άπό
μητέρα 'Ελληνίδα, καl ήρ{}ε στην
'Ελλάδα, σάν στην πιο πολιτισμέ
vη χώρα του κόσμου τον καιρό
εκείνο. Γιά τή νομο{}εσία του Σό
λωνος εδειχνε σκεπτικισμό, λέγον
τας δτι είναι αφέλεια νά νομίζη
κανείς δτι μέ νόμους {}ά περιο
ρίση τ1ν κακία, και δτι οί νόμοι
μοιάζουν μέ δίχτυα αράχνης, που
πιάνουν τους ασ{}ενείς και αδύνα
τους, άλλά που ευκολα ξεσκίζον
ται από τούς δυνατους και τούς
πλούσιους. Και δταν πηγε στην
εκκλησία του δήμου είπε πώς α
πορεί, διότι 6λέπει νά μιλούν οί
σοφοί, άλλά νά κρίνουν οί αμα
{}εϊς.
8. Περίανδρος ό Κορίνθιος.
.. Ηταν τύραννος της Κορίvθου,
στην αρχή μαλακός και καλός,
αργότερα 6ίαιος καl ωμός... Ηταν
ό πρώτος που σκέφτηκε νά ανοί
ξη τον ίσ{}μό της Κορίvθου. Προ
στάτης τού εμπορίου και των τε-
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χνων. Στο σπίτι του γίνεται το
ΣυμπόσLο, στο όποίο καλούμεθα
να παρευρεθοίίμε επειτα άπο 25
αιώνες.
Χαρακτηριστική της σοφίας
και συνεπώς καί της μετριοφρο
σύνης, που άπεδίδοντο στους
πτά σοφούς, είναι ή ώραιότατη
ιστορία, που αναφέρουν ό Διό
δωρος Σικελιώτης, ό Πλούταρχος,
ό ιογέvης Λαέρτιος και αλλοι:
Ψαράδες άπο την Κω, επώλησαν
σε εμπόρους άπο τή Μίλητο δ,τι
6γεί άπο το ψάρεμα, προτού τρα
βήξουν τα δίχτυα τους. 'Αλλά
μαζl με τα ψάρια βρέ{)-ηκε στα
δίχτυα κ' ενας χρυσος τρίποδας
(που ελεγαν πως τον είχε ρίξει
στη θάλασσα ή 'Ελένη του Μενε
λάου γυρίζοντας άπο την Τροία).
'Άρχισε, λοιπόν, καυγας μεταξυ
των ψαράδων και των εμπόρων,
σε ποιούς ανήκει ό χρυσος τρί
ποδας. Οί ψαράδες άπο την Κω
ελεγαν δτι επώλησαν μόνον τα ψά
ρια. Οί ε μποροι άπο τή Μίλητο
ελεγαν δτι αγόρασαν δλο το 'tε
ριεχόμενο των διχτυών. Ό καυ
γας κατέληξε σε πόλεμο μεταξυ
Κω καl Μιλήτου. Τότε ή Πυ{}ία
των Δελφών εδωσε χρησμο δτι ε
πρεπε να σταματήσουν τον πόλε
μο και να δώσουν τον τρίποδα
στον σοφώτερο άπο τους άν{}ρώ
πους. Οί κάτοικοι της Κω εστει
λαν τον τρίποδα στον Θαλη τον
Μιλήσιο. Άλλ' ό Θαλης είπε πως
σοφώτερος είναι ό Βίας, κ' ε
στειλε σ' αυτον τον τρίποδα. Ό
Βίας πάλι είπε πως ό Πιττακος
είναι σοφώτερος άπ' αυτόν, ό Πιτ
τακοc: το ίδιο για αλλον, κ' ετσι ό
τρίποδας εκαμε τον γύρο των έ
πτα σοφών και ξαναγύρισε στον
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Θαλή, που τότε τον αφιέρωσε
στον Ίσμήνιο 'Απόλλωνα. Τί κα
λα να εΊχαν και οί σύγχρονοι σο
φοl σε 'ίδιο βαθμο ανεπτυγμένη
τή μετριοφροσύνη...
Άλλ' ας ξαναγυρίσωμε στο
Συμπόσιον. Είναι φανερόν, άπ'
δσα είπαμε, δτι ό κύριος σκοπος
του συμποσίου δεν ήταν να φαν
καl να πιουν, άλλα ν' άνταλλά
ξουν ίδέες, να συζητήσουν φιλο
σοφικα θέματα.
Έκτος άπο τους οκτώ σοφους
που αναφέραμε, στο συμπόσιο λά
βανε μέρος καί αλλα δευτερεύον
τα πρόσωπα. '0 μάvτις Διοκλής,
που μας περιγράφει το συμπό
σιο, ό ίερευς και αυλωδος "Α ρ 
δαλος, ό ίατρος
Κλεόδω
ρος, ό ποιητής Χερσίας, ό α
πεσταλμένος του βασιλέως της
Αιγύπτου J ειλόξενος, ό φίλος
καί -θαυμαστής του Σόλωνος
Μνησίφιλος, καί ό γνωστος Φρύ
γιος μυ-θοποιος Αίσωπος, που
εiχε παρακατιvη θέση στο συμ
πόσιο και στlς όμιλίες, διότι ή
ταν δουλος καl οχι ελεύθερος
πολίτης. Το ώραίο φύλον άvτι
προσωπευόταν άπο τή σύζυγο
του Περίανδρου Μέλισσα και ά
πο την κόρη του Κλεόβουλου Ευ
μητ,ι η Κλεοβουλίνη, που ηταν
ονομαστή ποιήτρια αινιγμάτων.
Καl τώρα που κατατοπιστή
καμε πάνω στα πρόσωπα του ερ"'
'
n(\..J,
γου, ας
παρακολn,,
vυυ
,,σωμε τον
Πλούταρχο.
***
Ό μάντις Διοκλης διηγείται
στον φίλο του Ν ίκαρχο τίς λε
πτομέρειες του συμποσίου των έ
πτα σοφών και του λέγει δτι το
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συμπόσιον εγινε στο Λέχαιον, πα
ρα{}αλάσσιο μέρος κοντα στην
Κόριν{}ο, στο σπίτι τού Περίαν
δρου, τυράννου της Κορίν{}ου. Ό
Περίανδρος εlχε στείλει άμάξι
για κά{}ε καλεσμένον, διότι εκανε
ζέστη και ό δρόμος ως τη {}άλασ
σα ήταν γεμάτος σκόνη και {}-ό
ρυ6ο από τ' άμάξ'ια κι από τούς
άv{)ρώπους. 'Αλλ' ό Θαλης, δταν
εlδε τό uμιίξι, χαμογέλασε γι'
αύτη την περιττη πολυτέλεια, πού
ήταν άνάξια για σοφούς, κ' εδιω'
λοιπον,
ξ ε το' αμα
' 'ξι. .:::.εκινησαν
.... '
πεζη, άφίνοvτας τον σκονισμένο
δρόμο και 6αδίζοvτας από τούς
αγρούς, με τον Διοκλη, πού τα
διηγείται δλα αύτά, και με τον
Ν ειλόξενο, πού ήταν απεσταλμέ
νος τού 6ασιλέως της Αίγύπτου
"Αμασι στον φιλόσοφο Βία, μ'
ενα γράμμα σφραγισμένο. 'Ο
Ν ειλόξενος εΤχε την ίδέα δτι ή
επιστολη εγραφε ενα πρόδλημα
προς λύσιν και εΤχε εντολή, αν
ό Βίας δεν τα κατάφερνε, να δεί
ξη τό γράμμα στους σοφωτέρους
των 'Ελλήνων. 'Ήταν λοιπόν, εύ
χαριστημένος, πού με την εύκαι
ρία τού συμποσίου {}cί6ρισκε μα
ζεμένους δλους μαζί τούς σοφούς,
κ' ετσι {)-α ξεπλήρωνε την αποστο
λή του.
Στο δρόμο συζητούν άναφέ
ροντες δτι τό καλύτερο και συγ
χρόνως χειρότερο οργανο τού
σώματος εtvαι ή γλωσσα. "Επει τα
ό Ν ειλόξενος λέγει στον Θαλη δ
τι δ 6ασιλεύς "'Αμασις τον θαυ
μάζει για τη σοφία του, άλλα τον
κατηγορεί δτι λέγει προσ6λη rι
κα λόγια για τούς τυράννnυς.
ιότι δταν ρώτησαν τον Θαλη
ποιο εtναι το περιεργότερο πρά-
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γμα πού εχει δεί, απο·κρί{)-ηκε «Γέ
ρος τύραννος». Και κάποτε αλλο
τε πάλι, σ' ενα συμπόσιο πού μι
λούσαν για τα ζωα, είπε δτι τό
χειρότερο ζωον, από μεν τα αγρια
εtναι ό τύραννος, από δε τα ημε
ρα ό κόλακας. Ό Θαλης τότε εί
πε στον Ν ειλόξενον δτι δεν τό
είπε αύτός, άλλα ό Πιττακδ:;, καί
δτι τον Σόλωνα τον θεωρεί πολύ
σοφόν, άκρι6ως διότι δεν δέχτη
κε νά γίνη τύραννος. Και ίίτι ό
Πιττακός, αν δεν γινόταν αί.συ
μνήτης, δεν θα ελεγε πώς εlναι
δύσκολο να μένη κανείς καλός.
«Χαλεπόν αίσ{)-λόν εμμεvαι,>. "O
σο για τον Περίανδρο, αν καί
πάσχει άπό την τυραννίδα σαν
άπό κληρονομικη άσ{)-έvzια ( τό
λέγει διότι κα'ι ό πατέt,ας τού
Περίανδρου Κύψελος r1ταν κι αύ
τός τύραννος της Κορίv{}ου), εν
τούτοις φαίνεται πώς 6ρίσκεται
σε ανάρρωση, διότι χρησιμοποι
εί ύγιεινές σχέσεις κα'ι συνανα
στρέφεται φρόνιμους ανθρώπους
και δεν δέχτηκε τη συμ6ουλη που
τού εδωσε ό τύραννος της Μιλή
του Θρασύ6ουλος.
Ή συμ6ουλη τού Θρασύ6ουλιυ
ήταν ή ακόλουθη: Ό Περίαν
δρος τον είχε συμ6ουλευ{}η με
ποιόν τρόπο {}α ηταν &σφαλισμέ
νος στην εξουσία του. 'Ο Θρα
σύ6ουλος άvτ'ι για αλλη απάντη
ση,
όδήγησε τον απεσταλμένο
τού Περίανδρου σ' ενα σπαρμέ
νον αγρό, κα'ι κεί αρχισε να κό6η τα ψηλότερα στάχυα, ύποδεικνύοντας ετσι δτι για να ε!ναι
άσφαλης δ τύραννος πρέπει να
σκοτώνη τούς σημαντικώτερους
πολίτες.
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Τή συμβουλή δμως αύτή δεν
τή δέχτηκε ό Περίανδρος, διότι
-δπως λέγει ό Θαλης- τύραν
νος που προτιμά νά κυβερνά άν
δράποδα παρά ανδρες ελεύθε
ρους, μοιάζει με γεωργό που προ
τιμά νά {}ερίζη ηρα παρά στάρι.
Καί δσοι άγαπουν την άσφάλεια,
παραβλέποντας το δίκαιο, {}άπρε
πε νά κυβερνούν πρόβατα, αλο
γα, βόδια, καί οχι άνθρώπους.
'Αλλά παρασυρ{}ήκαμε -λέγει δ
Θαλης- σε συζητήσεις άκατάλ
ληλες γιά την περίσταση, άvτί νά
προετοιμασθούμε γιά το δείπνο.
Διότι δπως προετοιμάζεται εκεί
νος που καλεί σε δείπνο, ετσι
πρέπει νά προετοιμάζεται κ' ε
κείνος που πηγαίνει σ' αύτό. Καί
άναφέρει ό Θαλης δτι οί Συοα
ρίτες κάνουν τίς προσκλήσεις των
γυναικών ενα χρόνο πρίν, γιά νά
εχουν τον καιρόν νά ετοιμάσουν
με ήσυχία τά φαρέματά τους και
τά στολίδια τους. Ή &ληθινη δ
μως προετοιμασία για να πάη
κανένας δπως πρέπει σε δείπνο,
άπαιτεί περισσότερον ακόμη χρό
νο, διότι είναι δυσκολώτερο να
βρη κανένας τον κατάλληλο στο
λισμό της ψυχης, παρα τον αχρη
στο στολισμο του σώματος. Διό
τι ό φρόνιμος cίv{}ρωπος δεν με
ταφέρει τον εαυτό του στο uεί
πνο σαν άγγείο για να το γεμίση,
σλλα γιρ. νά πη κάτι σΌβαρο
η άστείο καί νά συζητήση δ,τι
ή περίσταση απαιτεί γιά να περά
σουν καλα κα'ί εύγάριστα. Λtότι
φαγητα κα'ί κρασιά, πού δεν σ'
αρFσουν, μπορειc να τ αποφυγη;,
άλλα κουpαστικο σύντοnφο στο
τραπέζι, δεν μποοείc νά τον άπο
φύγης. ·Ώστε καλά εκανε δ Χί!t
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λων, που δταν πηρε την πρόσκλη
ση του Περίανδρου για το συμ
πόσιο, προτού &παντήση αν
δέχεται, ζήτησε να μά{}η τά
όνόματα των καλεσμένων. uo.
σο γιά τον σκελετό, που συνη{}ί:
ζουν να τοποθετούν οί Αίγί,πτι
οι στά συμπόσια, ανάμεσα στους
καλεσμένους, δεν εtναι 6έ6αια εύ
χάριστος συμπότης, αλλά με την
παρουσία του παρακινεί σε φι,.
λία και άγάπη, συμδο-vλεύοντας
να μη μακραίνουν οί ανθρωποι με
εχθρότητες κα'ί με κακίες τον
τόσο σύντομο 6ίο.
Αύτα λέγοντας εφ&ασαν στο σπί
τι του Περίανδρου κα'ί 6ρηκαν
την Κλεο6ουλίνη να χτενίζη τον
Άνάχαρσι. Ό Θαλης τη φίλησε
με φιλοσοφικη οίκειότητα κα'ί
της είπε να κάμη ώρσίο τον i;ένο
για νά μη φαίνεται με αγρια σ
ψη, ενω είναι πάρα πολυ ημε
ρος. 'Επαινεί στον Ν ειλόξενο την
Κλεοβουλίνη για τά αίσ{}ήματά
της, τον νου κα'ί τον χαρακτηρα
της, κα'ί λέγει πως μ' αυτές τίς
άρετες κάνει μαλακότερο κα'ί
δημοφιλέστερο τον πατέρα της.
Στο σημείο αύτο γίνεται ενα
επεισόδιο. Ό Άλεξίδημος, νό{}ος
γιος του τυράννου Θρrισυ6ούλου,
βγήκε εξω φρενών &πο την αί
{}ουσα του συμπο(iίου, φωνάζον
τας δτι ό Περίανδρος τον προ
σέβαλε διότι δεν τόν τοποθέτησε
σε τιμητικη {}έση 11το δείπνο. Ό
Θαλης του ύπενθυμίζει δτι ό
Σπαρτιάτης Δαμωνίδας σε &νά
λογη περίσταση είπε «Καλα εγι
νε ετσι, για νά τιμηθη κα'ί σι,τη
ή {}έση». Κα'ί προσθέτ,,ι οτι άντ'ί
να εξετάζωμε την πρωτοκαθεδρία,
καλύτερα να φροντίζωμε νά 6ρι-
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σκόμαστε σε άρμονία μέ τους γεί
τονές μας. 'Αλλά ό Άλεξίδημος
δεν άκουγε τίποτα κ' εφυγε φω
νάζοντας: «'Όλα αυτα είναι λό
για. Στην πραγματικότητα κ' ε
σείς οι σοφοt τίς τιμi:.; '>'.υνηγα
τε:b
.,Οταν μπηκαν στ11ν α'ί{}ουσα
του συμποσίου, ό Θαλης ρώτησε:
«Που τοπο{}ετή{}ηκε ιί κύριος :τού
παρεξηγή�ηκε ;» Κι δταv τοϋδει
ξαν τη {}έση, πηγε κ.:ϊι ξαπλώθη
κε αυτός εκεί κάτω ( «ξαπλώ{}η
κε:b κι' οχι «κά{}ησε», διότι οι άρ
χαίοι ετρωγαν ξαπλωμένοι με
τό πλευρό σε νtιδάνια, (<Κατακε
κλιμένοι») .
Ό ιοκλης, διηγούμενος στόν
Νίκαρχο δσα εγιναν στό συμπό
σιο, παρατηρεί δτι -rό δείπνο ή
ταν άπλούστερο άπό τό σι:νη{}ι
σμένο, κ' εκφράζει τη σκέψη δτι
ή πρόσκληση σοφών κ' εναρέ
των άν{}ρώπων δεν δημιουρνεί
πρόσθετες δαπάνες, άλλα μαλ
λον τίς περιορίζει, διότι άφαιρεί
τις περιττες φροντίδες για πρ()
μή{}εια πολλών φαγητών και μύ
ρων, γλυκισμάτων και άκρι6ών
κρασιών. Προσ{}έτει δμως την
πονηρη σκέψη δτι ό Περίανδρος,
ζώντας μέσα στην πολυτέλεια,
σαν τύραννος που ήταν' 'ίσως εεπι
τωρα
, δες εκανε
πιτη
.,
,
• 'δειξη λιτότη τος άπέναντι των σοφών που
είyε καλεσμένους. και οχι uονάχα
στα φαγητά. άλλα και ά::rο τη
γυναίκα του Μέλισσα της άφαίρ:::
σε τα πολύτιμα κοσμήματα που
φοpουσε συνή{}ως, καί την :τα
ρnυσίασε τώρα στολισμένη μέ ά
πλότητα.
�Αφού lφα rιν καί σήκωσαν
τα τραπέζια, ή Μέλισσα μοίρασε
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στεφάνους κ' εγιναν οι απαραί
τητες σπονδές, για ν' άρχίσουν
να πίνουν, ενώ ή αυλητρίδα συ
νώδευε τίς -&ρησκευτικες σπον
δες μέ την τέχνη της του α�λοϋ.
'Έπειτα ή αυλητρίδα εφυγε γιά
να τούς άφήση f\συχους ν' άρχί
σουν τό κρασt και πρό πάντων
τή συζήτηση.
Τότε ό ίερέας κι αύλωδός 'Άρ
δαλος ρώτησε τόν ' νάχαρσι αν
οί ΣκΜες εχουν αυλητρίδες. 'Ε
κείνος άποκρί{}ηκε «Ουτε άμπέ
λια». ηλαδή, άφου δεν εχουν
άμπέλια, δεν εχουν ουτε κρασιά,
κ' έπομένως ουτε συμπόσια, ουτε
σπονδες, ουτε αύλητρίδες. Τότε
ό "Αρδαλος, -&έλοντας να τόν
πειράξ'η, τόν ξαναρώτησε: <<'Αλ
λά -&εους εχουν οί ΣκΜες ;» ύπο
νοώντας δτι χωρίς μουσικη δεν
μπορουν νά γίνουν ίεrουργίες.
«Β εδαιότατα -άποκρί{} ηχε ό
νάρχασις- εχουν {)εούς που
νιώθουν τη γλώσσα t(J)V άνθρώ
πων, καt οχι οπως Gυμδαίνει με
σας τους "Ελληνε;, πnυ ενιί.'J νο
μίζετε δτι εχετε καλύτερη γλώσ
σα άπό τούς Σκύ{)ε;, πιστεύετε
δτι οί {}εοί άκοίiν με περισσότερη
ευχαρίστηση τα κόΥ.Υ.α/.α και τα
ξύλα (δηλαδη τους αυλους καl
τίς κιθάρες).
"Επειτα εδωσαν τον λόγο στον
Ν ειλόξενο, για να διαοάση ηiν
επιστολη που εφερε στον Βία.
Ό Βασιλευς των Αίγυπτίων
·Άμασις εγραφε δτι είχε διαγω
νισμο σοφίας με τον βασιλέα των
Αί-&ιόπων, Καί δτι ενC, νίκησε σε
δλα τά αλλα, τα δρηκε μπαστ<ΥΙJ
νια μ' ενα πρόδλημα που τnυ ε
δαλε δ δασιλε,Ίς των Λίθ•όπων,
δηλαδη νά πιη nλη τη θάλrισσα.
Ι
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"Αν ό "Άμασις τό λύση, {Jά. πάρη
πολλά χωριά των ΑΗ}ιόπων δικά
του. "Αν δεν τό λύσ1� {}ά παρα
χωρήση την περωχ1'j γύρω από
την 'Ελεφαντίνη. Ζητάει, λοιπόν,
την ϋοή{)-εια του Βία
'Αφού διαϋάστηκc: τ� γράμμα,
ό Βίας είπε: «Τι λεc; , ; ειλόξεν:;,
{)-ά, {)-ελήση ό "Άμασις πού είναι
ϋασιλιά.ς τόσων πολλών άν{)-ρώ
πων κ' εχει εξαίρετη χώρα, νά.
πιη τόση {)-άλασσα για άσήμαντα
χωριά;» Ό Νειλόξενος γέλασε
κι άποκρί{)-ηκε: «ΠαραδέξΌυ,
Βία, πως {)-ά. {)-ελήση νά. τό κάμη και σκέψου τι μπορεί νά. γί
νη». «"Ας άπαντήση λοιπόν,
στον Αωίοπα -είπε ό Βίας
νά. σταματήση τά. ποτάμια πού
χύνονται στο πέλαγος, ενώ αυ
τός {)-ά. πίνη τή {)-άλασσα, διότι ή
παραγγελία είναι γι αυτην πού
ύπάρχει τώρα, και οχι για κείνην
πού {)-α σχηματισfhϊ στο αναμε
ταξύ».
'Ο Νειλόξενος εν{)-ουσιάστηκε
με τη λύση του προϋλήματος, κ'
ένω οί αλλοι παινεύανε την ά
πάντηση του Βία, ό Χίλων ό Λα
κεδαιμόνιος είπε στον Νειλόξε
νο, δτι προτού ό "Άμασις πιη τη
{)-άλασσα και στερέψη τό πέλα
γος, καλά {)-ακανε να ταξιδέψη
και να πη στον
μασι δτι, άντι
νά. ρωτάη με τι τρόπο {)-ά. ξοδέψη
τόση άρμύρα, καλύτερα να ρω
τάη με τί τρόπο {)-ά. κάνη τή ϋα
σιλεία του πόσιμη καl γλυκεια
στους ύπηκόους του. Διότι καl
σ' αυτό είναι ό Βίας ικανότατος
να τον συμϋουλεύση. Τότε δ Πε.,
, δρος είπε οτι
ριαν
μαζ'ι με' το' �ψπόρευμα πού {)-ά, μεταφέρη δ Ν ει
λόξενος στον "Αμασι (δηλαδη
,ι

την απάντηση του Βία για τή
{)-άλασσα) , καλο {)-ά. ήταν νά. προ
σ{)-έσουν δλοι τους τέτοιες συμ
ϋουλες σαν δώρα, δηλαδή με
ποιόν τρόπο πρέπει νά. εξασκεί
ται ή ϋασιλεία.
Ό Χίλων πρότεινε ν' άρχίση
ό Σόλων, διότι είχε το τελειότε
ρο άξίωμα, σά.ν νομο{)-έτης των
Ά{)-ηνων.
Ό νομο{)-έτης Σόλων είπε: «'Ε
γώ νομίζω δτι καl ϋασιλεύς και
τύραννος &ά. γινόταν ιδιαίτερα
ενδοξος, αν άντι της μοναρχί
ας εκανε δημοκρατία».
Δεύτερος ό δικαστής Βίας εί
πε: «"Αν είχε για γνώμονα συμ
περιφοράς τούς νόμους της πα
τρίδος του».
Τρίτος ό φιλόσοφος Θαλης εί
πε πως {)-εωρεί ευτυχισμένο τοΥ
αρχοντα, αν γεράση και πε{)-άνη
άπο φυσικο {)-άvατο.
Τέταρτος δ σκεπτικιστής 'Α
νάχαρσις είπε: «"Αν δεν εtναι
μόνον αυτος φρόνιμος».
Πέμπ τος ό τύραννος Κλεό
ϋουλος: «"Αν δεν εχη εμπιστο
σύνη σε κανέναν άπ' δσους συν
αναστρέφεται».
"Εκτος ό αίσυμνήτης Πιττα
κός: «" ν δ ϋασιλεύς κατορ{}-ώ
ση ωστε οί ύπήκοοί του οχι νά.
τον φοϋοίίνται, άλλα να φοϋοίίν
ται μήπως αυτος πά{)-η τίποτα».
"Εϋδομος δ Σπαρτιάτης Χίλων
είπε πως δ αρχων δεν πρέπει νά.
σκέπτεται σε τίποτα σαν {)-vητός,
άλλα σε δλα σαν ά{)-άvατος.
'Αφού είπαν δλοι τη γνώμη
τους, ζήτησαν νά. πη καί δ Πε
ρίανδρος τη δική του. Ό τύραν
νος της Κορίv{)-ου, μελαγχολικος
άπ' δσα cίκουσε, διότι του φαίνον-

1'!}69

ΠΛΟΊΥΙ1ΑΡΧΟΤ ΣΤΜΠΟ,ΣLΟ

ταν δυσκολοκατόρ-&ωτα, εlπε:
«'Εγώ εχω νά προσθέσω δτι δλες
οί γνώμες που ε'ίπατε άποτρέπουν
απο την έξουσία τον φρόνιμον
αν-&ρωπο».
'Ο Σόλων τότε πρόσθεσε δτι
πραγματικά κάνει πιο μετριωτα
θη τον αρχοντα και. πιο μαλακο
τον τύραννον, δποιος τον πείθει
πώς εlναι καλύτερο γι' αυτον τον
ίδιο νά μην αρχη, παρά νά αρ
χη. Τότε ό Αίσωπος εlπε: «Για
τί νά πιστέψωμε τον Σόλωνα και.
οχι τον χρησμο πού δόθηκε στον
Σόλωνα, δτι είναι εύτυχισμένη ή
πόλις που ακούει εναν μόνο κή
ρυκα;» Ό Σόλων αποκρίθηκε:
«Άλλα καί τώρα οί 'Αθηναίοι, μέ
τη δημοκρατία που εχουν, εναν
κήρυκα ακοϋνε, τον Ν ό μ ο. 'Ε
συ δμως -είπε στον Α'ίσωπο-
είσαι ίκανος να καταλα6αίνης τή
γλώσσα των ζώων καί των πουλι
ών (έπειδή στους μύθους του Αί
σώπου μιλούν τα ζώα Χαι. τα που
λιά), οχι δμως καί τ11 γλώσσα
τοϋ Θεοϋ ( δηλαδή τούς χρησμους
της Πυθίας), Κ' ένω φαντάζωαι
δτι είναι εύτυχισμένη 1i πόλι; που
ύπακούει σ' εναν και. μόνον, νομί,
εί ναι σωζεις οτι
" στο' συμποσιο
στο να μιλουν δλοι και. για δλα».
Βέ6αια,-αποκρίθηκε ό Αίσωπος,
διότι δεν εκαμες ακόμη νόμο που
ν' άπαγορεύη στους δούλους να
μεθοϋν, σαν έκείνον που εκαμες
που άπαγορεύει στους δούλους
νά έρωτεύωνται καl νά γυμνά
ζωνται».
uΊ'στερα άπο διάφορα λογοπαί
γνια, ξαναγύρισαν στο γc,άμμα
τοϋ ., μασι και. ό Ν ειλόξενος
τους εlπε μία - μία τlς απαντήσεις
που εtχε δώσει ό βασιλευς των
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Αιθιόπων στα έρωτήματα πού
τοϋ εβαλε ό "Αμασις, δηλαδή τL
είναι το αρχαιότερο -ό χρόνος,
τί είναι το μεγαλύτερο -δ κό
σμος, τί είναι το σοφώτερο-- ή α
λήθεια, τί το ωραιότερο- το φως,
τί το καθολικώτερο-ό θάνατος, τί
το ώφελιμώτερο -ό Θεός, τί t(}
βλα6ερώτερο - ό κακος δαίμο
νας, τί το δυνατότερο - ή τύχη,
τί το εύκολώτερο - το εύ
χάριστο. Τότε ό Θαλης ρcί)
τησε αν ό "Αμασις παραδέ
χτηκε για σωστές τlς άπαντήσει:;,
που δόθηκαν, διότι ό 'ίδιος καμ
μιά απ' αύτές δεν βρίσκει σωιπή.
'Εξηγεί το γιατί καί δίνει τlς
δικές του απαντήσεις.
Τί το αρχαιότερο; Ό χρόνος,
αποκρίθηκε ό Αιθίοπας. ·Όχι, εΤ
πε ό Θαλης, αφοϋ ενα μέρος τοϋ
χρόνου είναι παρελθόν, αλλο πα
ρον και αλλο μέλλον. �ιότι τ&
μέλλον είναι νεώτερο και. άπο τα
πράγματα καl άπο τά πρόσωπα
τοϋ παρόντος. Το άρχαιότερο εt
ναι ό Θεός, διότι είναι αγέννη
τος.
Τί το μεγαλύτερο; Ό κόσμος,
αποκρίθηκε ό ίθίοπας. 'Όχι, εί
πε ό Θαλης. Μεγαλύτερο είναι
ό χώρος, διότι αύτος περιέχει τον
κόσμο.
Τί το σοφώτερο; Ή αλήθεια,
άποκρίθηκε ό Αίθίοπας. Λάθος,
είπε ό Θαλης, διότι είναι σά να
λέμε δτι φως είναι το μάτι. 'Αλ
λά ό χρόνος, διότι αλλα τα εχει
ηδη άνακαλύψει και αλλα θα τα
ανακαλύψη στο μέλλον,
Τί το ωραιότερο; Το φως, α
πο-χρί{}-ηκε ό Αίθίοπας. ·Όχι, εί
πε ό Θαλης, διότι τότε πως πα
ραβλέπει τον ίδιο τον ηλιο; Ώ-
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ραιότερο είναι ό κόσμος, διότι
κάθε τι με τάξη είναι μέρος του.
Τι τό καθολικώτερο; Ό θάνα
τος, είχε άπαντήσει ό Αt,q-ίοπας.
"Όχι, λέγει ό Θαλης, διότ, δεν
ισχύει γιά τούς ζωντανούς. 'Αλ
λά ή ελπίδα, διότι αύτη υπάρχει
και σε δσους δεν εχουν τίποτε
αλλο.
Τί τό ώφελιμώτερο; Ό Θεός,
άποκρί{}ηκε ό Αιθίοπας. Άλλ'
αύτη την άπάντηση ό Θαλης την
εδωσε γιά τό άρχαιότερο. Τό ώ
φελιμώτερο -λέγει ό Θαλης
είναι ή άρετή, διότι με την κα
λη χρήση τά κάνει δλα ωφέλιμα.
Τί τό δλα6ερώτερο; Ό κακός
}
δαίμονας, άποκρί{ηκε
ό Αιθίο
πας. Ή κακία -λέγει ό Θα
λης- διότι με την παρουσία της
δλάπτει και τά καλά.
Τί τό δυνατότερο; Ί-Ι τύχη, εί
χε άπαντήσει ό Αιθίοπας. Παρά
λογο -λέγει ό Θαλης- διότι αν
ηταν τό δυνατότερο, δεν θ' αλλα
ζε τόσον εϋκολα. Τό δυνατότερο
είναι ή άνάΥκη, διότι είναι τό
μόνο άνίχητο. «Άνάγκα καί Θε
οί πείθονται».
Τί τό εύκολώτερο; Τό εύχάρι,
'.(\.,.,,
στο, αποκριv
, 1 κε ο< A'�Q'
ιυιοπας. "Ο
χι, άπαντα ό Θαλης, διότι στις
ηδονές πολλοί πολλές φορές χου
ράζονται. Εύκολώτερο είναι τό
σύμφωνο με τη φύση.
<Όλοι συμφώνησαν με τις ά
παντήσεις του Θαλη, καί ό για
τρός Κλεόδωρος είπε: <<Να τί
πρέπει να ρωτούν και ν' άποχρί
νωνται οί 6ασιλείς. Καί στον 6άρ6αρο που φιλοδώρησε τον "Αμα
σι με τη θάλασσα, χρειαζόταν ή
άπάντηση «να τρώη κρεμμύδια
καί ζεστό ψωμί». (Αυτη ηταν
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μια περιφρονητικη εκφραση των
άρχαίων, πού είναι αγνωστο από
που προέρχεται).
'Έπειτα άπό αλλα λογοπαίγνια,
ό 'Αθηναίος Μνησίφιλος, φίλος
καί θαυμαστης του Σόλωνος, και
παιδαγωγός του Θεμιστοκλέους,
επρότεινε, δπως πιο πριν είπε κα
θένας τή γνώμη του, για τό πως
πρέπει να φέρωνται οί 6ασιλείς
και οί τύραννοι, ετσι τώρα να
πη καθένας τη γνώμη του, για τό
ποιά είναι ή καλύτερη δημοκρα
τία.
<Όλοι συμφώνησαν και πάλι
πρώτος ό νομοι&έτης Σόλων είπε
δτι ή καλύτερη δημοκρατία είναι
εκείνη, στην όποία και δσοι δεν
άδικουνται, καταγγέλουν και τι
μωρούν εκείνους που άδικουν, δ
σο και οί άδικούμενοι.
Δεύτερος ό δικαστης Βίας εί
πε δτι ή καλύτερη δημοκρατία εί
ναι εκείνη, στην όποία δλοι φο
δουνται τον νόμο, δπως τον τύ
ραννο.
Τρίτος ό φιλόσοφος Θαλης εί
πε πως είναι εκείνη, ποιυ δεν
εχει οϋτε ύπερ6ολικά πλσύσισυς,
οϋτε ύπερ6ολικά φτωχούς πολί
τες.
Τέταρτος ό 'Ανάχαρσις είπε δ
τι καλύτερη δημοκρατία είναι ε
κείνη, στην όποία, ενω δλα τα
αλλα κρίνονται με ισότητα, 1) ύπε
ροχη όρίζεται με 6άση την ά
ρετη και ή κατωτερότης με Μση
την κακία.
Πέμπτος ό Κλεό6ουλος δτι τη
μεγαλύτεpη σοφρωσύνη παρουσια'ζει ηe δημοκρατια, οπου οι πολιτικοι φο6ουνται περισσότερο
την ηθικη κατηγορία, παρα τόν
νόμο.
f

�f
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"Εκ-ιος ό αίσυμνήτης Πιττα
κος δτι καλύτερη εlναι ή δημο
κρατία, στην δποία δεν έπιτρέ
πεται, οϋτε στους κακούς να α.ρ
χουν, οϋτε στους καλούς να μην
αρχουν.
'Έδδομος ό Σπαρτιάτης Χί
λων εlπε δτι καλύτερη δημοκρατία
εlναι έκείνη, στην δποία άκού
γονται πάρα πολύ οί νόμοι κα'ι
πολύ λίγο οί ρήτορες.
Τελευταίος ό Περίανδρος εκα
με την παρατήρηση δτι, ώτο
φαίνεται πώς
δσα εlπαν,
δλοι παινεύοvν τη δημοκρατία,
πού μοιάζει περισσότερο με άρι
στακρατία ( δηλαδη με άρχη των
άρίστων).
Τότε ό ιοκλης, πού διηγείται δσα εγιναν στο συμπόσιο, εl
πε δτι δασίλεια κα'ι πόλεις λίγοι
κυδερνοϋν, ένω σπίτια δλοι ε
χουν. � α πρέπει, λοιπόν, οί σο
φοί να πούν τή γνώμη τους, γιά
το πως πρέπει να κυδερνιέται τό
σπίτι. Ό ίσωπος παρατήρησε
δτι ό ' νάχαρσις δεν εχει σπίτι.
διότι οί Σκύθες δεν �οϋν μέσα
σε σπίτια, άλλα μέσα σ' άμά;ια.
Ο 'Ανάχαρσις τού άποκρί{}ηκε
πώς κάνει λά{}ος να νομί:η δτι
σπίτι είναι τα ξύλα, ή λάσπη κα'ι
τά κεραμίδια κα'ι οχι ή συζυγικη
ζωή, τα παιδιά, οί φίλοι κα'ι οί
ύπηρέτες. Κα'ι πώς δταν δλοι αύ
το'ι εχουν νου καί φρόνηση, ε1ναι εύτυχισμένο το σπίτι, κα'ι δεν
εχει καμμια σημασία αν εlναι
μόνον μια φωλια μερμυγκιων
η ποvλιων.
Γι αύτο κα'ι ό Σόλων δεν ξιπά
στηκε δταν εtδε τούς θησαυρούς
τού παλατιού τού Κροίσου και
ζήτησε νά δη τα άγα{}ά πού
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ήσαν σ χ ι γ ύ ρ ω στον
Κροίσο, άλλα μ έ σ α στον
Κροίσο. Λύτη ήταν ή ώτάντηση
πού έδωσε ό 'Ανάχαρσις για
την οίκιακη ζωή.
Ό Σόλων εlπε δτι καλο είναι
τό σπίτι, δπου την περιουσία, οϋ
τε δταν την ώτοκτούν την παρα
κολουθεί άδικία, οϋτε δταν τη φυ
λάσσοvν δυσπιστία, οϋτε δταν την
ξοδεύουν την παρc..κολουθεί με
ταμέλεια.
Ό Βίας εlπε δτι καλο ε1ναι τό
σπίτι, μέσα στο όποίο ό νοικοκύ
ρης φέρεται με τη θέλησή τm,,
δπως φέρεται εξω έξ αίτίας τού
νόμου.
Ό Θαλης εlπε πώς εΙναι έ
κείνο, πού έπιτρέπει στον νοικο
κύρη νά εχη πολύ διαθέσιμο χρό
νο.
Ό Κλεόδοvλος εlπε δτι καλο
σπίτι ε1ναι έκείνο, πού ό νοικο
κύρης εχει περισσότερους νά τον
άγαπουν, παρά νά τον φοδούνται.
Ό Πιττακος πώς είναι έκείνο,
πού δεν χρειάζεται τίποτα περιτ
το και δεν του λείπει τίποτα ά
ναγκαίο.
Ό Χίλων εlπε δτι το σπίτι πρέ
πει νά μοιάζη με δασιλευόμε
νη πόλη, διότι και ό Λυκούργος,
σε κάποιον πού τοϋ εδωσε συμδου
λή νά κάμη στη Σπάρτη δημοκρα
τία, εlπε: «Κάμε πρωτα έσύ δη
μΟ"..ιρατία στο σπίτι σου».
Στο σημείο αύτο εφυγαν άπο
τό συμπόσιο ή Μέλισσα και ή
Κλεοδουλίνη, και τότε οί συμπό
ται αρχισαν να πίνουν κρασί με
μεγάλα ποτήρια και ν' άνταλ
λάσσουν διάφορα πειράγματα. 'Ο
Πιττακος παρατήρησε δτι ό Σό
λων δεν επινε, �ιαψεύδοντας το,
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ποίημά του, στο όποίο ελεγε:
«Τώρα τον ερωτ' άγαπω, τραγού
δι και κρασί, διότι αυτά δίνουν
ζω11 εϋ-&υμη στους άv{}ρώπους».
Ό 'Ανάχαρσις άπαντα: «Διότι
φοβάται σένα, Πιττακέ, και ιόν
σκληρό σου νόμο, πού διπλασιά
ζει την τιμωρία για κάθε σφαλ
μα πού {}ά κάνη κανείς μεθυσμέ
νος».
'Ο {}αυμαστής του Σόλωνος
Μνησίφιλος λέγει δτι τό κρασί
δεν είναι σκοπός, άλλα μέσον για
νά γεννήση άνάμεσα στους αν
{}ρώπους τή συμπά{}εια κσί ιή φι
λία, δπως ή μουσική είναι μέσον
για νά μορφω{}ουν cά 1\θη και νά
καταπραϋν{}ούν τά πάθη. Έπίση;
ό ερωτας είναι μέσον για να \'(V
νάη την δμορφοσύνη των άν
δρων προς τις γυναίκες τους και
νά ένώνη, με τ11 βοήfrεια της
ήδονης, μαζί με τά σώματα, και
τις ψυχές τους. Μεταξύ σοφών δ
μως δεν χρειάζεται κρασι για νά
γενν11ση τή φιλία, διότι άρκεί
δ λόγος, πού βάζουν στη μέση οί
Μούσες.
Τότε δ Χερσίας ρωτάει, αν α
ραγε δ Ζεύς ϋάζη μετρημένο τό
νέκταρ στους αλλους Θεούς, δπως:
ό 'Όμηρος άναφέρει δτι εβαζF
«δαιτρόν», δηλαδή μετρημένο, τό
κρασί δ Άγαμέμνων στους ήγε
μόνες των 'Αχαιών. Και επειτα
ζητάει τή γνώμη των σοφών, αv
δεν πρέπει νά ύπάρχη ενα δριον
ίδιωτικης περιουσίας για τον κα
θένα, πού νά είναι άρκετό για
τις άνάγκες του. Ό Κλεόβουλος,
πού είχε πεί τό γνωμικό «Μέτρον
αριστον», άπαντα δτι για εναν
ανθρωπον άνόητο και ταπεινό
δ έ ν ύπάρχει κανένα μέ-
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τρο περιουσίας, διότι κά{}ε φορά
εχει διαφορετικές άνάγκες, δπως
δ σκύλος του Αίσώπου, 'JT,O'\J cον
χειμώνα κουλουριάζεται άπό τό
κρύο και σκέπτεται νά χτίση σπι
τάκι να μπη μέσα, και τό καλο
καίρι ξαπλώνεται τεντωμένος και
βρίσκει πώς είναι πολύ μεγάλος
για νά χωρέση σε σπιτάκι. Ό
γιατρός Κλεόδωρος παρατηρεί ο
τι και οί σοφοι δεν εχουν εξ 'ίσου
μοιρασμένες άναμεταξύ τους τις
περιουσίες τους. Άλλα δ Κλεό
βουλος του άπαντα nτι Ύ.αι αυ
τός, σαν γιατρός, δεν παρσ.γγέλ
νει τά ίδια φάρμακα κα'ι την ίδια
δίαιτα στους άρρώστους του, δί
δοντας σε κα{}έναν δ,τι του ύ.ρμό
ζει.
Τότε δ "Αρδαλος αναφέρει δτι
ό 'Επιμενίδης άπέχει άπ· δλα τά
φαγητά και ζη, μ' ενα άπλό πα
ρασκεύασμα, πού τό έτοιμάζει
προχείρως μονάχος του, και μένει
δλη την ήμέρα χωρ'ις γεύμα και
δείπνο. Ό Σόλων λέγει δτι πρώ
τος δ 'Ησίοδος δίδαξε τη λιτότη
τα κ' εδωσε στον Έπιμενίδη την
ίδέα του λιτου αυτου τρόπου ζω
ης. Ζητούν τότε άπο τον Σόλωνα
νά τούς πη σχετικα με τη δίcιιτα
τού Έπιμενίδη, με τον οποίον ή
σαν ιδιαίτεροι φίλοι.
('Αλλά πρώτα νά ποϋμε ποιος
ηταν δ 'Επιμενίδης. Καταγόταν
άπό τη Φαιστό της Κρήτης και
,Ίταν -δπως γράφει ό Πλούταρ
χος στους Παραλλήλους Βίους
του- «υίός της νύμφης Βάλτης,
&νηρ {}εοφιλης κα'ι σοφός περί τά
{}εία». 'Έζησε πάνω άπό 150 χρό
νια και κανείς ποτέ δεν τον είχε
δεί νά τρώγη. Συναναστρεφόταν
τις Μοϋσες και είχε κοιμη&η μέ-
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σα σ' ενα σπήλαιο της Κρήτης
57 όλόκληρα χρόνια. Ό Σόλων
τόν ε1χε καλέσει στας 'Α{}ήνας,
σύμφωνα με προτροπή τού Μαν
τείου των ελφων, για να κα{}αρί
ση την πόλη άπό την επιδημία,
την δποία προκάλεσε τό Κυλώνει
ον αγος. Ό 'Επιμενίδης θεράπευ
σε την πόλη με καθαρμους και με
μεγάλες φωτιές που αναψε στους
δρόμους, ανήγειρε δωμόν στις
Ε-ύμενίδες και «'Α γνώστφ Θεψ»,
και εφυγε για την Κρήτη, άφου
αρνήθηκε κάθε αλλη άμοιδή, εκ
τός άπό εναν κλάδο της ίερης ε
λιάς της ' κροπόλεως. Αυτός ή
ταν ό 'Επιμενίδης, που αναφέρε
ται επίσης σάν ενας από τους
επτά σοφούς) .
Ό Σόλων μιλώντας γιά τη δί
αιτα του Έπιμενίδη, λέγει δτι το
μεγαλύτερο άγαθο ε1ναι να μη
χρειάζεται κανένας καθόλου τρο
φή. εύτερο ερχεται το να χρειά
ζεται πάρα πολυ λίγη τροφή. Το
ίδιο λέγει και ό Σωκράτης στ' α
πομνημονεύματα του Ξενοφών
τος: «'Εγώ δε νομίζω το μεν μη
δενος δείσθαι θείον εtναι, το δε
ώς ελαχίστων εγγυτάτφ τού θεί
ου. Και το μεν θείον κράτιστον,
τό δε εγγυτάτφ του θείου Jγγυ
τάτω του κρατίστου».
'Αλλά σ' αυτό διεφώνησε ό
γιατρόc Κλεό ωρος. που επλεξε
τό εγκώμιο της τροφης, λέγοντας
δτι ή κατάργησή της εtναι ή διά
λυση τοϋ σπιτιού. Διότι εξαφανί' οι• υποuοχες,
• 11: ' τα,
ζεται η••Εστια,
συμπόσια και οί φιλοξενίες, που
εtναι οί πρώτες εκδηλώσεις αγά
πης και κοινωνικότητος ανάμεσα
στους ανθρώπους. Κι' &κόμη, μέ
την κατάργηση της τροφης, άλ-
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λάζει ολόκληρος ό ρυ{}μος της
ζωης, αφού οί περισσότερες ενέρ
γειες των ανθρώπων προκαλούν
ται άπο την ανάγκη της τροφής.
Τό νά επιδιώκη -λέγε1r-- κανέ
νας κάθε ήδονή και με κάθε τρό
πον εlναι δείγμα ανοησίας, αλλά
και ν' άποφεύγη κάθε ήδονή με
κάθε τρόπον, εlναι δείγμα αναι
σθησίας. "Ας &φήσωμε, λοιπόν,
την ψuχη να εχη μερικές αλλες
ανώτερες ήδονές, άλλα και τό σώ
μα να εχη την ήδονη της τρο
φής. Και την ήδονη της τροφης
μπορούμε να την άπολαύσωμε στο
φως της ήμέρας, ενω τα εργα
της 'Αφροδίτης -yίνονται στο σκο
τάδι της νύχτας.
' φου τελείωσε το εγκώμιο
της τροφης, παίρνει τον λόγο δ
Σόλων, για ν' άναπύξη την αντί
θετη αποψη. Λέγει δτι οί Αιγύ
πτιοι, ταριχεύοντας τους νεκρούς,
πετούν τά εντόσθια, διότι τά θεω
ρούν σάν ακάθαρτο μέρος του σώ
ματος. ιότι ή ανάγκη της τρο
φής ε1ναι ή αιτία της εξοντώσε
ως των ζωντανών οργανισμών
που χρησιμοποιούνται για τη δια
τροφη μας. Και δεν ε1ναι αρκε
τό αυτό που διδάσκουν ot 'Ορφι
κοί, δηλαδή ή άποχ'η άπΟ τήν
κρεοφαγία, διότι και τά φυτά εt, αφου
, - τρεφονται
,
ναι ζωντανα,
και'
μεγαλώνουν. Τό τέλειον, λοιπόν.
εtναι νά μη γρειάtεται κανέναc
τίποτα. εν είναι, λοιπόν, σωστό
-ρωτάει-. μαtl με την άδικία.
νά πετάς'ωμε και την κοιλιά. το
στομάγι καl δλα τ' lί.λλα οργανα,
πού μοιάtουν με μανειρικci σκε{·η
κα1 ζυμωτήnια. και δ/:ν ιιας γr:ν
νουν τόν πό-θο νι' ανώτερα ποά
γματα; Ή ψυχη των περισσοτέ-
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«Ού γσ,ρ σίτον ίSδουσ' ού πίνουσ'
ρων άν-θρώπων είναι κλεισμένη
(αίθωτα οfνον.
μέσα
στο σώμα, αν
μέ
καl άιθάν-ατο�
σα σ' εναν μύλο, και διαρκώς τούνl'Ρ!J' άνα�μονές εLσι(κα:λέοv.ται>.
περιτριγυρίζει, σάν σε μαγγανο-
«.Δεν τρώγουν φαγητό πο,τi, λαιμιτρc\
πήγαδο, γύρω άπ:ό την άνάγκη
(ικ,ρα,σl δεν πίινουν. της τροφης. Κ' έμείς προ ολίγου Α1μα
· γι αύτό δεν εχουνε, ικι. άίθό.-_
( νατους τούς λ{νε, ».
στο δείπνο ειχαμε πέσι:.ι με τά
Καί
κα-θώς
οί Δαναίδες - έ-.
μούτρα στο φαί, ενω τώρα ποιι
ξακολου-θεί
ο
Σόλων
- αν ώταλ-.
σηκώ-θ-ηκε τό τραπ:{ζι και (χομε
lλευ-θερω{}η άπό την άνάγκη της λαγουν άπό τη δουλεία νά γεμί
τροφης, στι:,φανωμένοι, καταγι ζουν τό χωρίς πάτο πι-θάρι, δεν
νόμαστε σε συζητήσεις, κ' εχομε {}-α ξέρουν τί νά κάνουν, ετσι κ:
την ανεση και τ11 διά-θεση γιά εμείς απορούμε τί {)ά κάνωμε αν,
συναναστροφή. "Αν, λοιπ:όv, ή έπαύαμε νά φροντίζωμε γιά τό
τωρινή μας κατάσταση, στην ο αχόρταγο στομάχι μας. Διότι ευ-.
ποία δεν χρειαζόμαστε τροφή, δια χαριστιόμαστε σε μιά ζωη δ,φο-.
τηρη-θη σ' δλη μας τη ζαη1, δεν σιωμένη μόνο στις ανάγκες- μας_
και ξεχνάμε κά{)ε τι ανώτερο.
{}ά εχωμε πάντοτε καιρό ρ ω τ ά ε ι - vά συναναστρε
,,ΑV ή ψυχη άπαλλασσόταν άπσ,
τους κόπους και τις φροντίδες της
φώμαστε χωρίς νά φο6ώμα
στε τη φτώχεια η νά έπι{)υμου με διατροφης τοϋ σώματος, {)ά έ
τον πλοuτο; Διότι με την ανάγκη λευ-θ-ερωνόταν από τη δουλεία καίt
των απαραιτr1των έγκα-θιδρύεται {)' αφοσιωνόταν απερίσπαστη στη
καί ή έπι-θυμία των περιττών. Με μελέτη τοϋ έαυτου της και της
την κατάργηση της τροφης {}ά αλ άλη{)είας.
Αυτά είπε ο Σόλων, και τότε
λάξη ο ρυ-θμός της ζωης, με άπο
τέλεσμα δμως ν' άπαλλαγουμε άπό μπηκε στο Συμπόσιο ο αδελφος
ολες τις αχρηστες ασχολίες. 'Από τοϋ Περίανδρου Γόργος, ο οποί
την τροφη προέρχονται οί περισ ος μίλησε μυστικά στον Περία
. ν_,
δρο, που τον ακουγε με κατάπ?,;ηr
σότερες αρρώστειες, κι' (τσι κα
ξη. Κι δταν τελείωσε, ο Περίαν
ταρρέει τό έπιχείρημα δτι χρειά
δρος είπε: «Θά η{)ελα νά σας
ζεται γιά νά δυναμώνη τό σώμα.
Πολλ�ς φορές είναι δυσκολώτερο διηγη-&ω την ειδηση που μοϋ ε-,
νά χωνέψης, π:αρά νά π:ρομη-θ-ευ φεραν, αλλά διστάζω, διότι
{}ης την τροφή. Ή τροφη προξε κουσα κάποιτε τον Θαλη νά λέ
νεί περισσότερες λύπες, π:αρά ή γη δτι τά πι{)αvά π:ρέπει να τα.
δονές. Ή ήδονη πιάνει λίγον τόπο λέμε, αλλα τά άνε ξήγητα να τα
και χρόνο, ένω ή φροντίδα για απ:οσιωποϋμε», Τότε ο Βίας ά
την προετοιμασία της μας γεμίζει πήντησε δτι ο Θαλης εχει πεί έ
με ασχήμιες και με λύπες. Γι' αυ πίσης πώς τους κακους και ά-.
τό καl ο 'Όμηρος, σαν άπόδειξη νόητους δεν πρέπει κανείς νά
της άθανασίας των &ων, φέρνει τους πιστεύη ουτε ΚαL στα ΠL·.
δτι Μν εχουν ανάγκη άπό τροφή. στευτά, άλλά στους τίμιους και
ttι
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οσύ
φρόνιμους νά. Εχη έ μπ ιστ νη
καί για τα άπίστευτα. <ι:Τοίς Π()
νηροίς άπιστείν ώσπερ τοίς χρη
στοίς πιστεύειν». Τότε ό Περίαν
δρος παίρνει {}άρρος καί λέγει
στον άδελφό του Γόργο να ε
παναλάϋη δυνατα τα νέα που ε
φερε.
'
όργος διηγείται μια καταπληκτικη ίστορία διασώσεως ά
πό δελφίνια του κιθαρωδού ' ρίονος, που τον πέταξαν στη {}ά
λασσα οί ναύτες τού πλοίου με
τό όποίο ταξίδευε, και τα δελ
φίνια τον μετέφεραν στην ξηρα
ενώ ό ' ρίων, στις πλάτες των
δελφινιών ϋλέποντας τον γεμα
τον άπό α.στρα ούρανό κα\. τη
σελήνη ν' άνατέλη πάνω άπό τη
γαλήνια {}άλασσα, συλλογιζόταν
δτι δεν εtναι ενας ό όφ{}αλμός
της ίκης «'Έτσι ίκης όφ{}αλ
μός, δς τα πάν{}' όρα», άλλα με
δλα τ' άστέρια επιϋλέπει ό Θε
ός δσα συμϋαίνουν στον κόσμο.
ιοκλης άναφέρει τη μυ{}ο
λογικη διάσωση τού υίού της
'!νους Μελικέρτη άπό δελφίνια
και ό Σόλων διηγείται κι αύτός
δτι δταν σκότωσαν τον 'Ησίοδο
στο Λοκρικό Ν έμειον κα\. πέτα
ξαν τό σωμα του στη {}άλασσα,
τό παρέλαϋαν δελφίνια, τα όποία
'Αντίρ
τό εφεραν ανέπαφο
ριο, τη στιγμη της τελέσεως άπο
τους Λοκρους της συνη&ισμένης
{}υσίας, κατα την πανήγυρη των
Ρίων, ή όποία-δπως προσθέτει
ό Σόλων- εξακολου{}ούσε καί
την εποχή του να τεληται στην
τΌποθεσία εκείνη.
Μετα τον Σόλωνα, δ Πιττακός
διηγείται κι αύτος την ίστορία
τού 'Έναλου, που επεσε στη {}ά-
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λασσα για να σώση την κόρη
που άγαπουσε, τον όποίον επίσης
εσωσαν, μαζί με την άγαπημένη
του, τα δελφίνια κα\. τους άπε
ϋίϋασαν στη Λέσϋο.
Κα\. προσθέτει ό Πιττακός δτι
δποιος γνωρίζει τί διαφέρει τό
αδύνατο άπό τό άσυvή{}ιστο και
τό παράλογο άπό τό παράδοξο,
κι δποιος οϋτε πιστεύει τυφλά,
οϋτε δυσπιστεί άδικαιολόγητα,
αύτός ε1ναι που εφαρμόζει τό
« Ιηδεν α.γαν» που είχε πεί ό Χί
λων.
Ό ' νάχαρσις λέγει δτι αν αύ
τό που παραδέχεται δ Θαλης
ε1ναι σωστό, δηλαδη δτι στα κυ
ριώτερα καί μεγαλύτερα πρά
γματα τοϋ κόσμου ύπάρχει ψυχή,
τότε δεν πρέπει κανένας ν' άπο
ρη, διότι τα ωραιότερα συμϋάντα
γίνονται ιιε τη {}έληση του Θεού,
που μ zταχειρίζεται σαν οργανά
του τις ψυχές, των δποίων οργα
να είνrχι τα σώματα,
'Έπειτα ό Χερσίας, μαζί με
τις α.λλες ανέλπιστες σωιτηρίες,
αναφέρει μια χαριτωμένη ίστο
ρία διασώσεως τού Κύψελου, πα
τέρα τού Περίανδρου, που οταν
ήταν ϋρέφος πηγαν να τό σκο
τώσουν, για πολιτικους λόγους,
και τό ϋρέφος χαμογέλασε στους
σταλμένους φονείς του, που α
φοπλίστηκαν άπό τό χαμόγελο τού
ϋρέφους κ' εφυγαν yωρις να εκ
τελέσουν την αποστολή τους. Εύ
γνωμονώντας δ Κύψελος τους
θεους, που τον εκαναν να χαμο
γελάστι. εκτισε τον {}-ησαυρο των
ΚοpιvιΊίων στους ελφούς.
'Έτσι �ρχεται
συμπόσιο δ
λόγος για τους ΔελCΡους και δ
Χερσίας ζητάει να μά{}-η τι ση-
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μαίνουν τά γνωμικά πού J�σαν
γραμμένα εκεί, δηλαδή τό «Μη
δέν άγαν», τό «Γνωθ-ι σαυτόν»,
καί προ πάντων τό δυσκολοεξή
γητο εκείνο «Έγγύα πάρα δ'
τα�. Αυτό εκανε πολλούς νά μέ
νουν αγαμοι, εξηγόντας το «Γά
μος καί δίπλα του ή συφορά», αλ
λους νά αρνούνται εγγυήσεις, ε
ξηγόντας το «'Εγγύησις καί δί
πλα της ή συφορά», καί μερικούς
νά μένουν αφωνοι, εξηγόντας το
« ια6ε6αίωση καί δίπλα της τι
συφορά�.
Ό Πιττακός όμως αποφεύγει
νά εξηγήση τ« τρία αυτά σοφά
γνωμικά καί παραπέμπει τονΧερ
σία στον Αίσωπο, πού φαίνεται
πώς εχει κάμει σχετικούς μύ-&ους
για το κα-&ένα
αυτά. 'Αλλά ό
Αίσωπος λέγει οτι ό Χερσίας,
σάν ποιητής πού είναι ό ίδιος,
άποδίδει την Εμπνευση αύτ&ν

α
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των γνωμικων σε στίχους του 'Ο
μήρου.
Τότε ό Σόλων, για νά τελειώ
ση το συμπόσιο, λέγει δτι πρέπει
επίσης ν' ακολου-&ούν τον σοφώ
τατον "Ομηρο καί οταν λέγη:
«Νύξ �· ηδη τ,ελέiθει· όJγαθόν 1'..αί
(νω<,τt πιθέσθαι.».
«�Ε'V4Χ,τωσε, Χι εtναι -ιι,αλό νά πείJθε
(σαι στή νύχτα».
Αυτο τό είχε πεί ό κήρυκας Ί
δαίος, σταματώντας τή μονομα
χία 'Αίαντα καί "Εκτορα, διότι εί
χε νυχτώσει καί ηταν πια ωρα νά
πανε ολοι νά κοιμηθούν.
' ναφέροντας, λοιπόν, ό Σό
λων τον Όμηρικο στίχο, δίνει το
σύν,&ημα της διαλύσεως του συμ
ποσίου καί προτείνει νά φύγουν,
άφού κάμουν σπονδή στlς Μού
σες, στον Ποσειδώνα καί στην
'Αμφιτρίτη.
'Έτσι τελειώνει ό Πλούταρχος
το Συμπόσιο των επτά σοφών.
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μέχρι 31nς ΊανίΟυQJρίου 1970
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1969

363

ΕΙΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΛΗΘ�JΙΑ
ΚΑΙ
Tou ΠΑΡΙ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ (1936)
Αίν ύπάρχει αν{}ρωπος στον
κόσμο που νά μή ζητά ·cήν Εί,
τυχία, ενώ ε{ναι πολυ όλίγοι έ
κείνοι που ζητούν την ' λή{}εια.
Κι' αυτό διότι δέν ξέρουν, δτι
μόνο στην ' λή{}εια {}ά δρε{}η ή
πραγματική Ευτυχία.
Τι εlναι δμως ή Εύτυχία που
ακατάπαυστα καί με τόση επιμο
νή ζητούμε δλοι μας, σ' δλη μας
τή ζωή; Και τί είναι ' λή{}εια;
Και ποια εtναι ή σχέσις μεταξύ
των; Ν ά τί είναι ανάγκη νά ζη
τήση νά ξεκα{}αρίση κά{}ε ανθρω
πος μέσα του, διότι διαφορετι
κά ·Μ περάση ολη του τή ζωή
κυνηγώντας ασύλληπτα φαντά
σματα, αφου δεν {}ά ξέρη κα{}α
ρά ουτε ό ίδιος τί κυνηγα. 'Ί
σως μερικοί {}ά διαμαρτυρηθούν,
λέγοντας δτι ξέρουν πολυ καλά
τί επιδιώκουν και πού {}ά δρουν
, Ε:,υτυγια.
, ,, ς ε:,ξ ετασωμε,
την
ο,
"
μως, να tδούμε τί σημαίνει αυτό.
Και πρώτα απ' δλα ας tδούμε
τr εννοούμε ώς Ευτυχία. 'Εν
νοούμε μια παροδική εί·χαρίστη-

σι ή δποία, ώς έκ της φύσεώς
της, δπως {}ά tδουμε σέ λίγο, δέν
είναι δυνατόν να εtναι σταθερή
και &ναγκαστικα {}α την διαδεχ{}η
μία δυσάρεστη κατάστασις, η εν
νοοϋμε μια πραγματική, στα{}ερή
κι' ακλόνητη Ευτυχία - μια &λη
-θινή ευτυχία δηλαδή; .,Αν εννο
ούμε την παροδική ευχαρίστησι,
αυτήν την συναντούμε, δέδαια,
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άρκετα συχνα στη ζωή μας, για
να την χάσωμε πάλι σε λίγο και.
να δρε{}ουμε σε μια κατάστασι χει
ρότερη άπό την προηγούμενη.
" ν έννοοίίμε την δεύτερη, την
σταθερή, άκλόνητη εύτυχία αύτην δεν την βρίσκει κανένας
και αύτός είναι δ λόγος που οί
περισσότεροι νομίζουν δτι ουτε
καν είναι δυνατόν νά ύπάρξη και
γι' αύτό την χαρακτηρίζουν ώς
ούτοπία και αρκούνται στό 'ΧU
νήγημα των παροδικών εύχαι_Jι
στήσεων. Μποροϋν, δμως, πρά
γματι, νά μας ίκανοποιήίοου11 οί
παροδικές αύτές εύχαρισηiσεις,
εστω και αν δεν πιστεύωμε στην
δυνατότητα μιας πιό άλη&ινης
καί σταθερης εύτυχίας; Καί δεύ
τερον- ύπάρχει πράγματι ή α
ληθινή αύτη Εύτυχία; "Ας τά
έξετάσωμε προσεκτικώτερα.
'Εάν κανείς δεν ζη έντελα�ς
μηχανικα κι' άσυναίσ'&ητα, αν
προσέχη λιγάκι τη ζωη καί τον
έαυτόν του, γνωρίζει έκ πείρας
πλέον δτι δεν κατώρ{}ωσε που
{)εvά καί σε τίποτε να δρη ιιια
πραγματικην ίκανοποίησι.
�ν
μπορεί παρά νά παρετήρησε, δτι
διαρκώς κυνηγα κάτι, στο οποίο
νομίζει δτι θα δρη την ε{,τυχία,
κι' δτι αν μεν δεν το έπιτύχη {)-α
είναι διαρκώς δυστυχισμένος, με
μιά διαρκη λαχτάρα κι' ενα δια(.1κές παράπονο, μέσα του - κι'
αν δμως το επιτύχη {)ά δη αιtέ
σως σε λίγο νά εογεται ή .�;το
γοήτευσις, διότι βλέπει δτι εκεί
νο που κυνηγούσε καί το επέτυχε,
δεν ήταν ετσι δπως το επίστευε.
,
και' τοτε
, αρy,ι
, 'ζει να' •tυνηγα- κατι
αλλο, διότι νομίζει δτι απατή1'tη
κε στο αντικείμενο της επι{)-υμίας

τσυ. Μά δταν τό επιτύχη κι' αύ
το το αλλο, δεν μένει καί πάλι
εύχαριστημένος και νομίζει πώ;
πάλι απατήθηκε καί ψάχνει για
κάτι καινούριο που {)-ά του δώ
ση στα{}ερώτερη τάχα εύτυχία
καί ίκανοποίησι - κι' ετσι περναει η ζωη μας και χανεται ...
Κι' είναι τόση ή πίεσις μέσα
στον αν-&ρωπο γιά μια τελειό
τερη εύτυχία, κι' είναι κάποτε
τόσο απογοητευμένος απο το δι
αοκές αύτο κυνηγι, ωστε πολλές
φορές κουρασμένος, σταματα πια
σε κάτι και αφίνει τον έαυτόν του
νά πιστεύση δτι αυτό ζητού
σε κι' δτι είναι ίκανοποιημένος
μ' αύτο που 6ρηκε καί δεν tητα
πια τίποτε αλλσ. Αύτος 6 αν,'tQω
πος ζη μέσα στην αυ-�:α:rr,ί.τη χι'
αυτό που νομίζει sύτυχία, ;,ίναι
Χάτι τό τόσο αμ(fίΟΟΑΟ (�)G'Π {)ί1τε επιτρέπει καν στον έαυτόv
του νά το v.αλοzξετ,iση διότι
νοιώ{)-ει κατά 6ά{}ος δτι δεν είναι
εκείνο ΠΟυ {},:ί.;τρι:;π,:; νιi rfναι Χαι
φοβαται μήπως τn άντιληrp1'tη κα
{)αρώτερα :ιύτο κυί 6·ιη (1πά c 11v
αύταπάτη του. Ι\' αί,τ) αποφεύ
γει με φόοο την ι1μφtβnλίι't Χαι
την
ακομη
�·ια' την
' συζητησι
'
, ,
' ευτυχία του - �ιιJη �χε� 1\•α διαρ
κη φόβο μήπως τη χάση. Μά ή
αλη{}-ινη εύτυ:χία nιν ιιποgεί νά
φοβαται καμμιαν αμφιβολία, καμ
μιάν ερευνα, και δεν εχει κανένα
φόβο μήπως χα&η.
Γιατί 1\μως δ ανθρωποc: να μην
μπορη να 6ρη που{)ενα tην ΠQα
γματική καί πλήρη fκανοποίησι
καί γιατί να εξακολσυ{}η να τήv
ζητα παρ' δλα αύτα με τόση επι
μονή;
εν την βρίσκει που-&ενά, διό,
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τι την ψάχνει εκεί πού δεν μπο
ρεί νά δρε{)ή και δεν παύει να τή
ζητά διότι ό αν&ρωπος στην ού
σία του, στό δάθος τοϋ άτόμου
του δεν είναι παρά μια επιθυμία
εύτυχίας. Πράγματι, αν εξετά
σωμε τόν έαυτό μας, θά ίδούμε
πώς τό πολυσύνθετο αύτό συγ
κρότημα, πού ε1ναι τό άν&ρώπι
νο ατομο, με τις πολυποίκιλες ψυ
χικές καταστάσεις, στο δαθος
του εlναι κάτι τό ποΛυ ά...
πλο - μια επιθυμία εύτυχίας,
πού κι' αύτή δεν είναι παρά μια
τρισυπόστατη επι{}υμία ύπάρξεως
'Όταν κρίνωμε τους άνθρώπους
εξωτερικά, επιφανειακά, δλέπο
με μιά τέτοια ποικιλία ωστε νά
μη κατορθώνωμε να δρούμε δυο
εντελώς δμοιους άνθρώπους, και
δμως δλοι των, στο δάθος των,
είναι εντελώς δμοι οι, διότι δλοι
των εχουν τήν ίδια επιθυμία ύ
πάρξεως, ή όποία εκδηλώνεται
άναλόγως τού χαρακτήρος τού
καθενος με την πιο μεγάλη ποι
κιλία, άναλόγως των ίδεων του,
των πεποι{}-ήσεών του, των συvαι-�, 1 ματων
,
- 'ιδιοσυγκρασι,
του, της
συ
ας του κ.λ.π.
'Όλη ή δράσις, τόσον ή φυ
σικη δσον και ή διανοητικη η
συναισ{}-ηματικη εχει την ίδια δα
σικη κινητήριο δύναμι: την επι
θυμία εύτυχίας πού είναι ταυτό
σημη, δπως {}ά ίδοϋμε, με την
επιθυμία ύπάρξεως.
'Οσεσδήποτε καl όποιεσδήπο
τε πράξεις των αv{}ρώπων καί
αν πάρωμε νά έξετάσωμε, θα
δρούμε στο δάθος των την ίδια
κινητήριο δύναμι - την έπιθυ
μία εύτυχίας. Δεν ε1ναι έπομέvως
δί,σκολο ν' αντιληφ{}οϋμε οτι παρ'
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δλες τις εξωτερικές διαφορές
(πού είναι άποτέλεσμα της πεί
ρας και τοϋ δαθμοϋ της εξελίξεως
τοϋ καltενός), δασικως δλοι οί
cίν{}ρωποι εlναι εντελώς ίδιοι κι' αύτη ή δασική όμοιότης καl
συγγένεια είναι αύτο που όνομά
ζομε «άνθρώπινη φύσις». Σδύ
στε μέσα σ' εναν ανθρωπο εν
τελώς την επιθυμία, και ό αν
θρωπος αύτός θα εξαφανισ{)ή ώς
ενα ξεχωριστον ον.
'Η δασική αύτη επιθυμία ύ
πάρξεως παίρνει τρείς μορφές:
Τήν έπι{)υμίαν ύπάρξεως τήν επιθυμίαν αύξήσεως - και
την επιθυμίαν επεκτάσεως ( πολ
λαπλασιασμού). ηλαδή ή επιθυ
μία ( ή {}έλησις), ή όποία ύπάρ
χει είς τό δά{}ος τού ατόμου μας,
ή όποία μας συντηρεί αύτή κα'ι
μόνη ώς ατομα, ώς ξεχωριστάς
ύπάρξεις και άποτελεί την μονα
δικην κινητήριον δύναμιν δλων
των ποικίλων εκδηλώσεών μας,
είναι ή επι{)υμία να cιίσθ-ανώ
με{}α οτι ύπάρχομε. Κά{}s τι
λοιπον πού μας κάνει να αίσ{}cι
νώμε{}α δτι ύπάρχομε, μας εύ
χαριστεί. 'Επομένως μας εύχα
ριστεί και κά{}ε τι πού μας κάνει
να αίσ{}ανώμεθα δτι ύπάρχομε
περισσότερο η δτι ύπάρχομε κα'ι
σε αλλους, ( επιθυμία αύξ{1σεως
καl επιθυμία πολλαπλασιασμου).
Κά{}ε τι πάλι, που μας κάνει να
αίσθανώμεθα τον έαυτόν μας
όλιγώτερον εντονα η ελαττωμέ
νον, μας προξενεί λύπη. πόνο.
Οί αν{}ρωποι δμως δεν προσ
κολλώνται μόνον είς τα οργανα
δια των όποίων εκφράζονται ( αί
σ{}-ήσεις, συναισ{}-ήματα, σκέψεις)
\ •
άλλα
' και
' εις
:, τα' ε:, ξωτερικα αντι-
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κείμενα των έπι{)υμιων των τά
όποία {}εωροϋν ώς ίδικά των.
Κάθε τι «δικό μας� αποτελεί ενα
μέρος του έαυτού μας και έπο
μένως ή άπώλειά του μας προξε
νεί πόνο ( αποκτήματα, περιου
σία, πρόσωπα, κ.λ.π.), διότι αί
σθανόμεθα τον έαυτόν μας νά
μικραίνη. 'Επίσης ενας επαινος,
μια διάκρισις, ή δόξα, μας ίκα
vοποιεί διότι μας κάνει νά αί
σθανώμεθα τον έαυτόν μας αύ'
ι ιο και' η αποξ ανομενοv. Τ'ο "δ
κτησις γνώσεων, τό νά ξέρωμε
έμείς κάτι πού δεν τό ξέρουν οί
αλλοι, -τ:ό νά «ξεχωρίζωμε» άπό
τούς αλλους. Τούναν-τ:ίον, μια κα
τηγορία, μια ταπείνωσις, μια πε
ριφρόνησις, μια -ητ-τ:α μας όποια
δήπο-τ:ε, μας λυπεί και μας έξορ
γίζει, διότι μας κάνει νά αισθα
νώμεθα τον έαυ-τ:όν μας μικρό-τ:ε
ρο, έλαπωμένο.
Δεν μπορούμε νά δρούμε καμ
μιάν άνθρώπιvη δρα.σι πού νά
μην εχη -τ:ην πηγή της, νά μην
όφείλεται δασικώς σ' αύτην την
τριπλην έπι{)υμία.
'Τπάρχουv μερικά έλατήρια
δράσεως -τ:ά όποία έκ πρώ-τ:ης
οψεως δεν φαίνονται νά εχουv
την πηγην -τ:ων στην δασικην
αύη1ν επθυμία, δπως π.χ. -τ:ό κα
&ηκον, δπως και ώρισμέvες μας
αλλες πεποι{}ήσεις και ιδέες.
Τό καθηκον πολλές φορές δεν
μας εύχαριστεί, άλλα -τ:ό εκτε
λούμε. "Αν ψάξωμε δμως δα{}ύ
τερα μέσα στο Είναι μας, {}ά
ιδουμε δτι -τ:ό εκτελουμε για ν'
άποφύγωμε αλλες μεγαλύτερες
στενοyώριες, οί όποίες {}ά μας
ενοχλούσαν χειρότερα αν δεν -τ:ό
έκτελούσ�ιε ( φόδος -τ:ης κοινης
C
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γνώμης, φό6ος κατακραυγης,
φόδος άόριστος κάποιας τιμωρίας
- .<ι-:.
•�δια' την
' μη' εκ-τ:ε
, 'λεσιν -τ:ου '10.v
κοντός μας κ.λ.π.),
'Επίσης, ύπάρχουν καί αιλες
ιδέες η πεποι{}ήσεις μας οί ό
ποίες μας κάμνουν νά ενεργουμε
κάπο-τ:ε άντί-&ετα προς εκείνο
πού μας ευχαριστεί. <Όλες αύ
-τ:ές {}ά μπορούσαμε νά -τ:ίς περι
λάδωμε μέσα σέ μια κατηγορία,
την κατηγορία της εvνοίας του
όρ{)οϋ καί του δικαίου. Χάριν
τού ορθού η του δικαίου ενερ
γούμε κάποτε και άντί-&ετα προς
τό συμφέρον μας, δηλαδη προς
τό εύχάριστο. 'Εδώ πρέπει νά πα
ρατηρήσωμε κα-τ:ά πρώτον, δτι
πολλές φορές δεν πρόκει-τ:αι
πράγματι για μια θυσία εκ μέ
,ρους μας, η παράδλεψι ένός
ύλικου μας η α).λου συμφέρον
τος, διότι ή ίδέα δτι άγωνιζόμε
θα χάριν τού όρθου η -τ:οϋ δι
καίου μας δίδει μια μεγαλύτερη
εύχαρίστησι από εκείνην πού {}υσι.α'ζομε -τ:αχα.
,
"Ε-τ:σι καυε
, .<l <ςυu__Q..
σία», εάν μεν είναι οικειο&ελής,
είναι καί μια ίκανοποίησις του
έαυτου μας, εάν δέ γίνεται μέ
κάποια δία -τ:ου έαυ-τ:ου μας, τότε
προέρχεται απο φόδο η απο Fλ
πίδα κάποιας μελλοντι')Ι:ης άν
-τ:αμ οιδης, δπως είδαμε καl στό
κα&ηκον.
Καί σ' αύτην άκόμη την άγά
πη μαc:. που -&εωρουμε το πιο
ευιγενικο και άλ-τ:ρουϊσ-τ:ιr1'ό μας
αίσθημα. ζη-τ:ουμε &νταπόδοσι,
διnτι ιιαc: ευγαpιστεί να αίσθα
νώμεθα δτι μας άγππουv, μαc:
σκέ-τr-rον-τ:αι. μαc: ποοσέγουν. Αυ
-τ:ό δί�ει σηuασr α στο α-τ:ομό μαc:.
δ-τ:αν δεν είναι έκ μέρους μας ά-
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πλως και μόνο συναίσθημα κα
τοχής. ΓL' αύτό πονούμε δταν τό
παιδί μας, ό σύζυγός μας, η ή
σύζυγός μας, ό φίλος η ή φίλη
μας, δεν μας άνταποδίδουν την
άγάπη μας.
έν ύπάρχει λοιπόν τίποτε, ου
τε στην άγάπη μας, ουτε στα ίδα
νικά μας, πού νά μην κρύδη μέ
τον ενα η τον u.λλο τρόπο, την
�πιδίωξι μιας εύτυχίας, μιας ίκα
νοποιήσεως γιά μας. 'Τπάρχει,
άλλα εtναL τόσο λίγο στη σημε
ρινή μας άν&ρωπότητα, ωστε εί
ναι σχεδόν άδύνατον να τό δροϋ
με άπολύτως άγνό και να μη χρω
ματίζεται άπό την εγωϊστικην
αύτην επι{h,μίαν τοϋ άν{)-ρώπου.
Έπειδη δμως αύτό άποτελεί άν
τίθετο πόλο τifς δασικης αύτης
επι{h,μίας άτομικης ύπάρξεως
( ύπάρξεως - αύξήσεως - πολλα
πλασιασμού) και είναι ή εκδή
λωσις της ούσίας της ζωης, είναι
άνάγκη να μιλήσωμε και γι' αύ
την σε λίγο.
Μ' αύτη λοπόν τη δασικη επι
{h,μία μέσα μας, ξεκιναμε στο
μακρινο ταξίδι της πείρας. Ό
πρωτόγονος καl ό αγριος tητουν
να ίκανοποιήσουν ταc; αίσ{}ήσεις
των προ παντος - διότι νομί
ί,01\V πώc; εκεί -&α εϋρουν την εύ
τυγία ( εύχαρίστησι η ίκανο
ποίησι -&α ήταν καταλληλότερη
εκφρασιc. άλλ' ας μεταγειρισθ-οϋμε την
ι ια παντα
εςι για' να'
' "δ
'
λ''!:
μας δείγνει δτι πρόκειται για τό
ίδιο 6ασικο ελατήριο).
'ο ποωτόγονοc αν-&ρωπος δεν
εrει άκόιιη άναπτύξΗ τα συν
αισ%Lιατά του και, την σκέ,111
του, κrιl συνταιrτίtει τον fαυτόν
του προς τίς αίσ{}ήσεις μόνο τοϋ

σώματός του και επομένως μόνο
μ' αύτές καl σ' αύτές μπορεί να
αίσθ-αν-&η δτι ύπάρχει, η δτι ύ
πάρχει περισσότερο. Γι' αύτό,
την �ύτιr,<,ία την ζητά στην ίκανο
ποίησι αυτων των αίσ{}ήσεων,
δια των όποίων αίσ-&άνεται τον
έαυτόν του ώς ύπάρχοvτα καl
αυ'ξ ανομενον
.
'
υοταν, κατόπιν, άναπτυχ-&ουν
τίι. συναισ{}ήματά του, ό αν-&ρω
πος παρασύρεται άπο τα πάθη
του και τους δυνατούς του πό
{}ους, προσπαitωντας να τους ί
κανοποιήση δλους, νομίζοντας οτι
εκεί θα 6ρη την εύτυχία. 'Έχει
συνταυτήσει τον έαιrτό του προς
τα συναισitήματά του κυρίως και
διά μέσου αύτων αίσitάνεται καl
τον έαιrτό του ώς εντονώτερα ύ
πάρχοντα, η αύξανόμενον. 'Α
πό τό στάδιο αύτό της εξελίξε
ως κι' εμπρός, ό αν-&ρωπος ε1ναι συνήθως ενα σύν-&ετον ον
άπό αίσ{}ήσεις, συναισθήματα
κι' επι{h,μίες και σκέ-ψεις καl
πεποι{}ήσεις, μέ προσκόλλησιν
( συνταύτισιν) πότε περισσότερο
στις αίσitήσεις, πότε στα συναισυ,.(\...,,!..,1ματα και\ ποτε στις σκεψεις και την λογική.
Ό πιο πολιτισμένος αν-&ρω
πος π.χ. αίσ&άνεται συνήitως κά
ποια περιφρόνησι, ίσως και κά
ποιαν άποστροφή για δλα αί•
τά, καl ζητά να 6ρη την εύτυ
χία στα λεπτότερα συναισ{}ήμα
τα, στη σκέψι, στην άπόκτησι
'
γνωσεων.
πιο' ε'ξελι'Ο ακομη
' '
γμένος, στην πραΥματοπnίησι ί
δανικων, στην άφοσίωσι η την
άνεύρεσι της Άλήitειας που κρύ
βει μέσα της ή Ζωη κ.λ.π.
Tl παρατηρούμε στlς διάφορες
f

\
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αύτες εκδηλώσεις του άνθρώ
που; 'Ότι άλλάζει συνεχώς τό
άντικείμενο της επι{hψίας του,
οχι δμως και ή ούσία της επιθυ
μίας αύτης.
Τό άντικείμενο η τά άντικεί
μεvα τά οποία επιδιώκει άλλά
ζουν άvαλόγως τοϋ σταδίου της
εξελίξεως στό οποίο 6ρίσκεται.
Τί σημαίνει δμως «εξέλιξις»
σχετικώς με αύτην την εσωτερι
κη 6άσι, την τριπλην αύτην ε
πιθυμία η κινητήριο δύναμι κά
θε ανθρώπου; Σημαίνει άπλού
στατα άπόκτησιν πείρας ώρι
σμένων πραγμάτων - 'YJ καλλί
τερα είναι, ή γνώσις που απο
κτά ο ανθρωπος με την πείρα,
δτι ώρισμένα πράγματα δεν μπο
ροϋν νά τοϋ δώσουν την εύτυ
χ ία που ψάχνει να ορη. Αύτη
1i γνώσις και τίποτε αλλο τον
κάνει ν' αλλάζη διαρκώς τά άν
τικείμενα της επιθυμίας του και
αποτελεί την εσωτεριΚ'ή εξ'έλιξι
τοϋ αν{}ρώπου. Αύτη δμως ή
γνώσις πλουτίζει καί εξευγενί
ζει τόv ανθρωπο στην εμφάνισί
του: στη δρασι του, τά αισθήμα
τά του, τις σκέψεις του. 'Οσον
δήποτε δμως και αν αλλαξαν τά
άντικείμενα της επιθυμίας του,
r1 επιθυμία του μένει ή ίδια και
έξακολουθεί νά τόν τυραννη δ
πως και στα πρώτα στάδια της
εξελίξεώς του - η μάλλον πε
ρισσότερο τώρα, διότι εχει επί
γνωσι του πράγματος αύτοϋ και
ορίσκεται και σε συνεχείς συγ
κρούσεις προς τον έαυτό του.
Γι' αύτο και στην σημερινην
ανθρωπότητα ύπάρχnυν πολλοί
περισσότεροι άπογοητευμένοι κι'
άπελπισμένοι παρσ. στην πρωτό-
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γονη άν{}ρωπότητα.
(Ως πότε δμως τΟ αίώνιο αύ
τό κυνήγι; Που θά μας φέρη;
Θά μας δώση στο τέλος την πο
-&ούμενη αληθινη εύτυχία η ο-.
χι;
Ε'ίδαμε δτι ή φύσις της επι
θυμίας μας για την Εύτυχία εί
ναι τέτοια ωστε να άλλάζη διαρ,
,
'
κως
αντικειμενο,
ν, απογοητευεται μόλις επιτύχη τό :rω&nύμενο
και νά ζητά πάλι κάτι 1�λλο, χω
ρίς δμως να άλλάζη αυτή ή ίδια
ή επιθυμία.
Έφ' δσον δμως, ί,πάρχει ή
επιθυμία αυτη πού δεν μπορεί
νά ίκανοποιη&η, ποί, αλλάζει
διαρκώς αντικείμενον, οχι μό
νο δεν {}α μπορέσωμε να ϋρουμε
ενα σταμάτημα σε μιά διαρκη,
σταθερη και αναλλοίωτη F1 τυχία,
άλλα και ή -&λίψις {}α [ ίναι πε
ρισσότερη άπο τη yαρά, διότι δ
πως ή πραγματοποίησις μιας ε
πιθυμίας μας δίδει zυχαρίστησι,
ετσι και ή μη πραγματοποίησίς
της μας δίδει πόνο.
'Εξ αλλου ή προσπά{)-ειά μας
για την πραγμα cο:τοίησι της ε
πιθυμίας μας είναι γFμιίτη α
γωνία, φόβους, ιχμφιδολίε;, α
νησυχίες και ταραχές. Μα και
δταν επιτύχωμε το ποθοί,μενο, ύ
πάρχει και τότε ο G1Jνεχ1Ί: cι;ό
ϋος μήπως το χάσωμε. Πάνω
απ' δλα αυτά, ερχεται ;ιαl 1i α
πογοήτευσις, δπως είδαμε. /\ιότι
ποτε ή ίκανοποίησίς μας δεν
είναι πλήρης. Βλέπομε λοιπον
δτι και δταν πραγματοποιείται ή
επιθυμία μας, ο πόνος, ή στενο
χώρια, το καρδιοκτύπι, ,c φMioc
και 1i άπογοήτευσιc; κατόπιν, F{
ναι περισσότερα άπο την παροδι:)

1
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κή χαρά, που μας δινει ή πρα
γματοποίησις αύτή.
Μά τότε λοιπόν, ύπάρzει ή
άλη{)-ινή, διαρκής κι' άμετάϋλ ητη
εύτυχία; Μήπως εΙναι ενα πλά
σμα της φαντασίας μας μονά
χα;
Γιατί δμως τότε νά ύπάρχη
αύτός ό διαρκής κι' ασδεστος
πόθος μέσα σ' δλους μας για μιά
τέτοια εύτυχία, καί γιατί να μηv
ίκανοποιούμεθα πλήρως σε καμ
μιάν άπό τίς αλλες αύτες fύτυ
χίες πού δοκιμάζομε, όσεσδήπο
τε κα\. όποιεσδήποτε κι' αν εχωμε
δοκιμάσει;
Πως εΙναι δυνατόν να εχη
δάλει μέσα μας ή Φύσις την έ
πι-θυμία αύτή, αν δεν ητο δυνα
τόν να πραγματοποιηθη; Τό γε
γονός δτι ύπάρχει μέσα μας καί
δεν έξαφανίζεται κι' δταν ά
κόμη άπογοητευθοϋμε άπ' δλες
εκείνες τίς εύτυχίες πού ζητοϋμε
στα έξωτερικά άντικείμενα κα\.
στα έξωτερικά γεγονότα, δεν
μας δείχνει οτι πρέπει νά ύπάρ
χη άφοϋ σ' αύτήν τείνει δλη μα,
η ϋπαρξις; ,,. V δεν ηταν δυνα
τόν νά πραγματοποιη,&η αύτη ή
δασικ11 άνάγκη τηc ύπάρξεώς
ιιαc, τότε θαπρεπε ή Φύσις η
ή Ζωη νά εΙναι λα,/'\<tασμένη στην
ούσία τηc - κι' ή Φύσις δεν
μποοεί ναvαι λανθασμέvη.
ΤΟ γεγον'ός δ μιι)C αύτό μάc
δείyνει και κάτι αλλο. 'Ότι αί,
το που δοίcrκομε κά{}ε CDO()CL που
tκανοποιείται μιά επιθυμία ιια::
και πού το όνομάtομε ε1'·τυγία,
πραγματικά δεν εtναι ε1Ίτυγία.
διότι αν riταν ή εύτυyία {}ά μίic
tκανοποιουσε πλr�οωc και δεν θά
' �υαρενομαστ
,
.,
αν σε' λ'ιγο. ιmτε
την
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θ' άπογοητευόμασταν ιlπ' αύτήν.
'Επομένως, δρισκόμαστε σε
μιάν αυταπάτη νομίζοντα; δτι
αύτό πού αίσθανόμαστε δταν Ι
κανοποιοϋμε μιάν fπιθυμία μας
εΙναι πράγματι εκείνο πού ζητοϋ
με
ηλαδη ή εύτυχία. Γιά νά
το άντιληφ&οϋμε. διιυ.;, άκόμη
καθαρώτερα αυτιS, είναι άνάγκη
νά καταλάδωμε καλά αυτή την
έπι-θυμία μας. " ν δηϊ.αδή εΤ
ναι δυνατόν δια τη; Fπι8υμίας
μας αύτης, να βροϋ�ιz εκε:νο που
ζητοϋμε- έκείνο πού θα μας ί
κανοποιήση πλήρωc;. Ή κατανόη
σις αύτη δμως �i:.v πρtπει να
εtναι μια άπλη διανοητική κrι
τανόησις άλλά μια πραγματική
κατανόησις δια της ζωης-με το
να ζοϋμε έκείνο που καταλάβαμε,
και με το νά ζοϋμε με έπί γνrοσι
και οχι μηχανικά. uοταν λοιπόν,
κατορθώσωμε ν'
άντιχούσωμε
καftαρά αύτή την επι{}-ψία μας,
τότε βλέπομε δτι μας εχει φυλα
κισμένους μέσα σ' �να

φuϋλο

κύκλο. Ή έπι-θυμία μας αύτη εί
ναι το συναίσθημα τη; μ11 πίη
ρότη τός μας. Αtσθανόμεθα δτι
ε'ίμε θα έλλειπείς, δτι διαρκώς κά
τι μας λείπει, κι' οτι {rά γίνωμε
πλήρεις αν άποκτήσωμε το άντι
κείμενο της έπι-θυμίας μας, τό
όποίο νομίζομε δτι θα μας συμ
πληρώση, ωστε να μην έπιθυμοϋ
με πια τίποτε. Όσαδή;τοτε i)Ι@C
κι' αν άποκτήσω�ιε. το σι•ναίσ{}η
μα της μη πληρότητός μας έξα
κολου&εί, γι' αύτο κι' ή έπι-θυμία
μας άλλάζει διαρκώς άντικείμενα
και κατευθύνσεις - διότι μέσα
στον κόσμο τοϋ σχετικοϋ. δπου
ζοϋμε, δεν ύπάρχει ενα CFρμα
προς καμμιά κατεύθυνσι. Αύτο
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δμως άποτελεί για μας ενα φαύ
λο κύκλο, διότι δπως ή επι{)υμία
μας γεννιέται άπό τό συναίσ{}ημα
της μή πληρότητός μας, ετσι και
τό συναίσ{}ημα της μή πληρότη
τός μας γεννιέται άπό την επιθυ
μία μας, διότι αισθανόμεθα την
ελλειψιν ένός πράγματος μόνον
εφ' δσον τό επι{)υμουμε, μόλις
παύσωμεν νά τό επι{)υμουμε, παύ
ομε νά αισθανόμεθα δτι μας λεί
πει.
Είναι δμως και κάτι άλλο πού
μας δείχνει δτι βρισκόμαστε
σ' ενα φαύλο κύκλο εφ' δσον κυ
νηγούμε την ίκανοποίησι αυτης
μας της �πι{)υμίας στα εξωτερικά
άvηκείμενα. ., Ας δούμε τι εtναι
αυτό που δνομάζομε «ευτυχία».
Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ή ί
κανοποίησις των διαφόρων εκδη
λώσεων αυτης της 6ασικης μας
έπιθυμίας. Κάθε τι δμως που μας
φαίνεται επι{)υμητό και πού του
δίδομε τόση σημασία, ωστε νά
τό επιδιώκωμε με ολα τά μέσα,
δεν εχει άπολύτως καμμιά πρα
γματική άξία αυτό καθ' έαυτό.
Τήν αξία τήν όποίαν εχει για
μας. του την δίδομε εμείς με την
επιθυμία μας. Μόλις παύσωμε νά
επι{)υμούμε κάτι, παύει νά εχη
αυτό το κάτι κάποιαν άξία για
μας. Αυτό είναι όλοφάνερο. Γι'
αυτό, και τό ίδιο πράγμα μπο
ρεί νά εχη μεγάλην άξία για τον
ενα και καμμιαν για τον άλ
λον-μπορεί να κάμη προσωρινά
ευτυχισμένον τον ενα και ν' α
φήση εντελως αδιάφορον εV'1\'
άλλον. Κάτι περισσότερο μάλι
στα, μπορεί να είναι και εντε
λώς δυσάρεστο στον άλλον. 'Ε
πομένως ευτυχία, δπως την εν-

νοούμε συνήθως, εΙναι οχι ή α
πόκτησις ένός πο{}ητού πράγμα
τος ( αφού δεν εχει άξίαν αύτό
καθ' έαυτό) , άλλ' άπλως ή ίκα
νοποίησις της επιθυμίας μας γι'
αυτό, πού σημαίνει ή απαλλαγή
μας από την τυραννικη επιμονrι
αυτης της επι{)υμίας μα;. Κάθε
επιθυμία μας δημιουργεί μίαν δυ
σάρεστον κατάστασιν, εως δτου
ίκανοποιηθη. <<Ευτυχία» Fίναι ή
άπαλλαγή μας, ή άπολύτρωσίς
μας από την δυσάρεστο ι;.:υτi1 :ω
τάστασι &φ' ένός, και τό συναί
σ{}ημα δτι αυξάνομε άφ' έτέ
ρου. 'Όσο παράξενο και αν μας
φαίνεται αυτό, εν τούτοις, είναι
ή γυμνη πραγματικότης. Γι' αυ
τό κι' οί άνθρωποι δημιουργούν
επι{)υμίες και ανάγκες άκόμη,
μόνο για τ,'-Jν ευχαρίστησι της ί
κανοποιήσεώς των, διότι αυηΊ
την tκανοποίησι την πιστεύουν
ώς «ευτυχία». Μπορεί δμως νύ.
θεωρηθη αυτό πράγματι ώς �ευ
τυχία»; 'Όχι 6έ6αια. Ή πρα
γματικ11 ευτυχία δεν είναι μια
παροδικη ίκανοποίησις, ενα πα
ροδικό συναίσ{}ημα όσονδήποτε'
' �
συχνα' και αν κατορvωνωμε να
τό επαναλαμ6άνωμε, &λλα μία
κατάστασις.
Ή μόνιμη ,1uω::;
αυτ,'-J κατάστασις δεν μπΟQfί \',ί
πραγματοποιηθη με τ�Ίν ίΥ.ανο
ποίησι μιας διαρκϊi:ις &νανεοι•!ιf.
νης επι{)υμίας. Πως δμως. f}ά
6γουμε ωtΟ αυτόν τον φαυλΩ
κύκλο; 'Όταν αντιληφθούμε χαι
νοιώσωμε, δτι πραγματικα 6ρι
σκόι1αστε σ' εναν τέτοιο Υ.ύκλο.
Έφ' δσον, λοιπόν. κυνηγούμε
την ευτυyία εςω άπό τον έαυτό
μας και ζούμε τ11 ζωή μας &.συ, , ,
,
ναισ υ, 1 τα, παρασυρμενοι
απ
αυ_(\_'

,.,.�
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τή την επιθυ μ, ία-ή ευτυχία {}ά
ε1ναι διαρκώς άσύλληπτη γιά
μας. Μονάχα δταν τό καταλά6ω
με αυτό, μονάχα δταν τό συναι
σθαvθοϋμε, δταν αιτοκτήσωμε τό
«γνω{)ι σ' αυτόν» κι' αρχίσωμε
νά ζοϋμε ενσυνείδητα, {}ά μπο
ρέσωμε νά ελευ{}ερω{}οϋμε από
τά δίκτυα της επιθυμίας μας
αυτής πού μας κρατά αtχμαλώ
τους μέσα σ' ενα φαϋλο κύκλο.
Διότι τότε θα δούμε δτι εκείνο
πού μας εμποδίζει ε1ναι ό ίδιος
ό εαυτός μας - αυτή μας ή ε
πιθυμία ευτυχίας. Θ' αντιληφ{}οϋ
με δτι ή αγνοιά μας, ή μή κα
τανόησις της πραγματικότητος,
της ζωής, μας κρατάει σκλά6ους
μέσα στον κύκλο του έαυτοϋ μας
τοϋ εγώ μας, της επιθυμίας μας
να αtσ{}ανώμε{}α τον εαυτόν μας
νά ύπάρχη και νά αυξάνεται ώς
ενα ξεχωριστό ον. Και τότε ολες
οί διάφορες επιθυμίες μέσα μας
{}ά μεταμορφωθοvν σε μια δυ
νατή επιθυμία για τήν Άλή{}εια
-διότι {}ά νοιώσωμε δτι καμμιά
αλη{}ιvή ευτυχία δεν μπορεί νά
ύπάρξ'η, μά και να νοητη καν,
χωρις την κατανόησι της Άλή
{}ειας, της πραγματικής ουσίας
της ζωής, της ύπάρξεως. Τότε
{}ά δούμε δτι ή Άλή{}εια οχι μό
νο δεν είναι αvτί{}ετη στην Ευτυ
χία, αλλ' δτι είναι ή ίδια ή ουσία
της. Διότι αν 1Ί ' λήθεια δεν
ηταν πραγματική ευδαιμονία,
δεν -&ά ηταν Άλή{}εια. Τον και
ρό πού κυνηγούμε τις πρόσκαι
ρες, παροδικές απολαύσεις, πε
ριφρονούμε την άναζήτησι της
Άλή-&ειας καί {}εωροϋμε ούτοπι
στός η άνόητους Εκείνους πο'U
την ζητοvν-διότι είμε{}α σκλα-
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οωμένοι από τον διαρκή αυτό
π&tto της ευχαριστήσεως, της
ίκανοποιησε.ως καί της αυξήσι,
ως τού εαυτοϋ μας καί νομίζομε
δτι ή αναζήτησις της Άλήi:tειας
μας απομακρύνει απ' αυτά. Πως
δμως μπορεί κανείς νά 6ρη τήν
αλη-&ινή γαλήνη κι' ευδαιμονία
αν δεν εχη την άπόλυτο γνωσι
δτι 6ρίσκεται μέσα στην 'Αλή
θεια, δτι δεν ματαιοπονεί, κι' ε
χει τ11 διαρκή αμφι6ολία μήπως
6ρίσκεται σ' ενα στρα6ό δρόμο;
Πως μπορουμε νά νοιώσωμε την
πληρότητα αυτήν, αν δεν �ρ�
{}ούμε μέσα στην 'Αλήθεια %αί
δεν γίνωμε και μείς αυτή ή 'λ
λήθεια;
Τί είναι δμως αυτή ή 'Αλ1'j
{}εια; Ποϋ 6ρίσκεται καί πως
μπορεί νά τήν ανακαλί,ψη •J
ι:ίv{)ρωπος:
'Αλήθεια ε1ναι ή Ζωή.
Τό μόνο που ύπάρχει, ή μόνη
πραγματικότης τριγύρω μας και
μέσα μας ε1ναι ή ζωή. "Όλα
τά προδλήματά μας, δλα τά φαι
νόμενα, δλα τά γεγονότα δεν εΤ
ναι διάφορες εκδηλώσεις της ζω
ης, της παγκόσμιας ζωης; Δεν
εχουν την πηγή τους σ' αυτήν;
Μπορεί νά ύπάρξη τίποτε, να
νοη{}η τίποτε εξω από αυτήν;
"Όλοι οί νόμοι της Φύσεως,
τό κάθε τι πού ύπάρχει, εμείς οί
'ίδιοι, δεν ε'ίμε{}α προϊόντα αυτης
της ζωηc;; "Av καταλά6ωμε λοι
πόν καλά τον έαυτό μας κα ί
την τριγύρω μας ζωή, καταλά
δαμε την Άλή{}εια. Τό νct μπο�
ρέσωμε να δρούμε τrι ν πραγμα
τικότητα πού κρύδει μέσα -τηc; 11
ζωή. είναι ή ανακάλ,,ψις της
Άλή{}ειας. Δεν ύπάρχει αλλη
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'Αλήθεια εξω από την ζωή--και
ή άληθινή κατανόησί; της εί
ναι ή ανακάλυψις της ' λ1i{}ει
ας.
Μπορεί δμως νά γίν1 1 αυτό;
ΕΙναι δυνατόν;
ΕΙναι, διότι και μείς dποτε
λουμε ενα μέρος της δλης ζωης,
της αλήθειας, κι' επομένως
στην ουσία μας ε'ίμεθα αυτή ή
αλήθεια. 'Η ουσία αυτή της ζω
ης, δεν μπορεί παρά νά εlναι
ή ίδια μέσα σ' δλες τις μορφές
της Φύσεως, μέσα στο κά{}ε τι
που ύπάρχει. 'Επομένως δεν μπο
ρεί παρά νά εlναι μία και ενιαία,
διαφορετικά δεν θά μπορούσε
να ε{ναι ή πηΎη και ΎΙ ουσία κά
-3-ε μορφης που ύπάρχει μέσα στο
Σύμπαν και που έκδηλώνεται
(ος ακατάπαυστη κίνησις. Ή ου
σία αυτη της ενότητος της ζω
ης έκδηλώνεται μέσα σέ κάθε
ϋπαρξι μέ την τάσιν της ενώσε
ως. την τάσιν της έναρμονίσεώς
της προς τον 6ασικόν ρυθμόν
του Σύμπαντος, είναι μία πίεσις
της ζωης για νά γκρεμίση κάθε
έμπόδιο που στέκεται στην ε
νωσί της αυτή, στην έναρμόνη
σι της μορφης αυτης, προς το ο
λον, είναι αυτή, που μας σπρώ
χνει εξω από τον εαυτόν μας,
προς τά α'λλα οντα. Είναι ή ά
γάπη, που τόσο συyνά μας φαί
νεται αντίθετη στη δασική μας
έπι-&υμία άτομικηc; ύπάρξεως αυίΞήσεως-πολλαπλασιασμου Ή
τάσις αυτη μέσα μας, ή ενωτικη
αυτ11 πίεσιc; της ζωηc; που έκδη
λd1νεται ώς άγάπη προς τ011c; αλ
λουc;, στην άρyη yρωματίζεται
καί κυριεύεται άπο την άτομική
μας αύτη έπ-&υμία, γι' αυτο και
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είναι άκόμη έγωϊστική. Σιγά-σι
γό. δ μως &.παλλάσσεται άπΟ τή
σκλα6ειά της και γίνεται διαρ
κώς πιο δυνατή και πιο άλη-&ι
νή, εως δτου κάποια μέρα σπά
ση πια κάθε έμπόδιο που την
περιορίζει - και γίνη αυτη ή
'ίδια ή Άλή{}εια. Πως Χμως θά
φ{)άσωμε σ' αυτήν; 'Ί'πάρχει
κάποιος τρόπος;
'Ί'πάρχει.
Και μάλιστα είναι πολυ ά
πλος - μά και πολυ δύσκολο::.
'Αρκεί νά μπορέσωμε ν' άντικρύ
σωμε τη ζωή με έντελως καθαρά
μάτια. Είναι πολυ άπλο αυτό,
αλλά ,&ά tδουμε καί πόση σταθε
ρότητα κι' έπιμονη απαιτεί γιά
νά πραγματοποιη,&η το άπλο αύ
το πραγμα.
Για νά γίνη αυτο πρέπει
πρώτα απ' δλα νά καταλά6ωμε
καλά τον εαυτό μας, τον οποίο
δεν γνωρίζομε καθόλου. 'Εκεί
νος που νομίζει δτι γνωρίζει
καλά τον εαυτό του, δεν θά μπο
ρέση νά κάμη ουτε ενα 6ημα
προς την 'Αλήθεια. 'Εκείνο που
γνωρίζομε συνήθως απο τον
εαυτό μας είναι ώρισμένες έκ
δηλώσεις του, ώρισμένες μόνον
ιδιότητές μας, γιά τίς οποίες μά
λιστα αισθανόμεθα καί κάποια
&.νομολόγητη εύχαρίστησι, Ε
στω κι' lxv δεν ε'fναι πολυ καλές,
έπειδή αυτές ε'fναι που αποτε
λούν την ιδιοσυγκρασία μας και
μας κάνουν νά αισθανώμεθα τον
εαυτό μας, διότι τον ξεχωρίζουν
απο τους &'λλους άν{}ρώπους. εν
ε'fναι δμως αυτη ή τελεία κατα
νόησιc; του εαυτου μας. Δεν εί
ναι άρκετο νά γνωρίζωμε δια
νοητικά μερικές ιδιότη τές μας,
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μερικά προτερήματα και έλατ
τώματά μας, αλλά νά γνωρίζω
με καί νά αtσ{}ανώ με {}α τον έαυ
τό μας πέρα για πέρα καί διαρ
κως. Πρέπει νά παύσωμε νά ε'ίμε
{}α ενα αύτόματο, για νά γίνωμε
ενα ένσυνείδητο ατομο. Ν' άνα
καλύπτωμε την αtτία καί την πη
γη για κά{}ε τι που γίνεται μέσα
μας - συναισ{}ήματα, έπι{)υμίες,
τάσεις, σκέψεις, δράσεις, κ.λ.π.
Νά εχωμε δηλαδη πλήρη έπίγνω
ση τού έαυτού μας, που δεν ση
μαίνει τίποτε αλλο, παρά νά ζοϋμε
αληθινά, νά ζούμε εντονα καί με
έπίγνωση.
Κι' αύτο ε1ναι άκριδως το δύ
ν
σκολο, διότι έσυηθίσα
με νά ζοϋ
με μFσα στη σημερινή κοινωνία
μας ψεύτικα. Ζοϋμε σαν αύτόμα
τα, σκλάδοι της τρο μερης δυνά
μεως της συνη{}είας και. της έπιρ
ροης τού περιδάλλοντος. Ε'ίμεθα
πραγματικοί σκλάδοι ένω νομίζο-
με, κι' αύτο ε1ναι το πιο έπικίν
δυνο - οτι ε'ίμε{}α έλεύ{}εροι. 'Ε
νεργούμε και. ζουμε σαν αντρεί:ι<.ε
λα ύπο την πίεσιν των συνη{}ειων,
των πεποι{}ήσεων, των προλήψε
ων, των κατευ{}ύvσεων που μας έ
πεδλή{}ησαν ασυναίσ{}ητα, και. πι
στεύομε οτι ένεργοϋμε με από
λυτη έλευ{}ερία θελήσεως και.
κατόπιν της ατομικης μας έγκρί
σεως. Ε'ίμε{}α τόσο πολυ σκλά
δοι του περιδάλλοντός μας αφ'
ένος και. των διαφόρων συνη{}ει
ων μας αφ' ετέρου, ώστε δεν
μπορούμε να δούμε καν δτι εί
μαστε σκλάδοι και. δταν μας το
ύποδεικνύουν, διαμαρτυpόιιε{}α,
λέγονταc οτι «έμείς» τούλάχι
στον Εέρομε τι κάνομε και. οτι
ενεργούμε εύσυνείδητα. Γι' αύ-
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το εtναι απαραίτητον μια άπό
λυτη είλικρίνεια καί αμερο
ληψία στην έξέτασιν αύτη τού
έαυτου μας που {}ά άναλάδωμε
-διότι τα δεσμά μας ε1ναι πολ
λά, ποικίλα και. ϋπουλα. Λύτη
εtναι ή μεγαλύτερη δυσκολία:
νά δούμε, ν' άντιληφ{}οϋμε καί
νά όμολογήσωμε είλικρινά στόν
έαυτό μας, οτι δεν ε'ίμε{}α πρα
γματικα έλεύ{}εροι καί να πο{}ή
σωμε αυτήν μας την έλευ{}ερία.
Τότε {}' άρχίσωμε να ζούμε εν
συνείδητα και. {}' αρχίσωμε νά
κατανοούμε πραγματικα και. κα
τάδα{}α τον έαυτΑ μας.
Καt τι ε1ναι στην πραγματι
κότητα αύτος ό εαυτός μας, ή
συναίσ{}ησις που εχομε τού ε
αυτού μας;
Μερικα συναισ{}ήματα, μερι
κές σκέψεις, πεποι{}ήσεις, έξω
τερικές εντυπώσεις δια των αtι
μας, μερικοι\ φοιe,_uοι και'
συ,η,,:.., 1σεων
ελπίδες, έπι{)υμίες και. αμφιδο
λίες, ανησυχίες και. εύχαριστή
σεις. Κι' ολα αύτά. έκδηλώνον
ται κατα διαφόρους τρόπους και.
συνδυασμούς, άπο την δασικη
κινητήριο δύναμι της τριπλης έ
πι{)υμίας ύπάρξεως -αυξήσε
ως- πολλαπλασιασμου, αναλό
γως της πείρας που εχομε άπο
τη ζωή, και. των έξωτερικων
,, _(\ Και' τι-,
σ·-"<\.ν.
υνυιιΚων. Α'υτο' ειμευα
ποτε αλλο. εν αρκεί δμως να
το λέμε μονάχα καί να το περι
γράφωμε, πρ�ει καί να το
νοιώσωμε, να το αtσ{}ανθούμε.
Πως ομωc; γίναμε αύτο που
ε'ίιιαστε: Καί γιατί δεν μπορού
με ν' αντικpύσωμε τη ζωη μF
κα{}αοά ιιάτια:
Άκριδως διότι ε'ίμε{}α σκλάΝ

3ί.t
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δοι, ενω πιστεύομε πώς είμεθα
tλεύθ-εροι.
'Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται
φυσικά σ' εναν ώρισμένο τόπο
και. μέσα σ' ενα ώρισμένο περι
δάλλον. 'Αναλόγως του μέρους,
χαί τού περιϋάλλοντος πού ετυ
χε νά γεννηθη, θ' άποκτήση ά
πό μικρός μίαν ώρισμένην έ
θνικότητα, μίαν ώρισμένην θρη
σκεία, ώρισμένες πεποι{} �σεις,
πίστεις, συνήθειες, παραδόσεις,
προλήψεις. Με την επίδρασι
τού πρώτου περιδάλλοντος πού
�ά γvωρίση άπό την πρώτη
στιγμή πού θά ελ{}η στον κόσμο.
δηλαδη της οίκογενείαc; του και
κατόπι του σχολείου, δλα αυτά
θά τοϋ γίνουν δευτέρα φύσις, καί
μάλιστα σε τέτοιο οαθμό, ωστε
νά μην άντιλαμϋάνεται καν δτι
τα άπέκτησε άσυναισ{}ήτως και
πιστεύει δτι είναι δικά του και δτι
τά εγκρίνει με τήν ελευθέρα του
θέλησι. 'Όλ' αυτά δμως θά τον
κρατούν σκλάϋο τους σ' δλη του
τη ζωη και δεν θα τον άφίνουν
ν' άvτικρύση τ11 ζωη με καθαρά
και ελεύθερα μάτια - τό κάθε
τι στ11 ζωή, κάθε γεγονός, κάθε
ορασι του, κάθε άντίληψι και
νούρια, {}ά την άντικρύση μέσα
από τό πρίσμα αυτών των κλη
ρονομημένων περιορισμών. Την
ζωή, με δλες της τις εκδηλώσεις
και συμδάντα, {}ά την αντικρύ
' η ώς 'Έλλην, η ώς Γάλλος, η
Γερμανός -ώς χριστιανός η ώς
μωαμεθανός η ϋουδδιστης- ώς
εναc: άστός, η ώς ενας έργάτης
η ευγενης - ώς εμπορος η ώς
ύπάλληλοc; η πολιτευόμενος ώς παραδεχόμενος την τάδε η
την δείνα φιλοσοφία - και ου-
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τω καθ' έξης. Κι' αυτά ακρι
δως δλα δεν θά τον άφtνουν νά
τ1'ιν άντικρύση άπλως ώς ενας
αvθ-ρωπος και τίποτε σJJ.o. Και
συχνά ε'ίμαστε ύπερήφανοι για
δλα αυτά. Λέμε: «Μπορεί νά
είναι ετσι, δμω ς ή δική μου ή
πίστις, οί δικές μου οί πεποι{}ή
σεις είναι οί ορθότερες. Τί άξία
δμως εχει αυτό; 'Όλοι οί σλλοι
τ ό ίδιο πιστεύουν. Καί δεν είναι
άρκετοί δλοι του αύτοί οί περιο
ρισμοί πού έκληρονόμησεν άπό
τό περιϋάλλον, άλλα θά δημιουρ
γήση και αλλους δικούς του, δ�
κές του συνήθειες, κλίσεις, ί
δέες, άναλόγως της ίδιοσυγκρα
σίας του, των συμφερόντων του,
του επαγγέλματός του. Προσκολ
λόμεθα στην τάδε σχολή, στη
δείνα ίδεολογία, στο δείνα κόμ
μα και οϋτω καθ' έξης, και γι
νόμεθα φανατικοί, άποκλειστι
κοί, περιωρισμένοι, και τα ϋλέ
πομε δλα με τά μάτια αυτών
των προσκολλήσεων. Κάθε δμως
προσκόλλησις είναι κι' ενας πε
ριορισμός. Και μέσα άπ' δλα
αυτά τά χρωματισμένα γυαλιά,
άντικρύζομε τή ζωή καί νομίζο
με δτι τή γνωρίζομε και της ά
ποδίδομε τά χρώματα πού {
χουν τά γυαλιά μας, πιστεύον
τας πώς είναι δικά της πραγμα
τικά χρώματα.
Ό καθένας πού {}ά θελήση
νά σκεφ{}η είλικρινά κι' άμερό
ληπτα, {}' άναγνωρίση οτι ετσι
πραγματικα είναι. Ν ά γιατί δ1'ν
καταλαϋαίνομε τη tωη στην
πραγματικότητά της, στη γύ
μνιά της, και να γιατί εtναι τό
σο δύσκολο να την άντικρύσu)ιιε
με ένtελως καθαρά κι' ελεύθε1,>α .
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μάτια. Βλέπομε τώρα, δτι
οπως πιστεύομε οτι γνωρίζομε
τον έαυτό μας, ένω δεν τον
γνωρίζομε, ετσι καί πιστεύομε
δτι γνωρίζομε τη ζωή μας, ένω
δέν τή γνωρίζομt. Καί ε1ναι ά
νάγκη νά τό νοιώσωμε δτι δεν
την γνωρίζομε. Ζοίίμε ψεύτι
κα, αψuχα, άσυνείδητα, τεχνητά,
διότι εχομε ετοιμη την άπάντη
σι για δλα τά μεγάλα προδλή
ματα της ζωής. ' πό μικροί μας
εδωσαν μιαν έξήγησι για τη
ζωή και μείς την παραδεχτήκα
μι διότι είμαστε νω{}ροί, δαριό
μαστε νά σκεφ{}οίίμε για τον
ίαυτό μας, ν' άνακαλίrψωμε μόνοι
μας, να καταλάδωμε εμείς οί ί
διοι. Και πιστεύομε ετσι, πως
εξηγήσαμε τη ζωή και πως την
ξέρομε πέρα για πέρα. Μας
παρουσίασαν τη ζωή μέ τlς διά
φορές των εξηγήσεις, πεποιθή
σεις και αΜεντίες, σαν ενα λυ
μένο πρόδλημα άντι να μας την
παρουσιάσουν σαν ενα μυστήριο
πού επρεπε νά έρευνήσωμε καl
νά ξεσκεπάσωμε.
Έφ' οσον άντικρύζομε τή ζωή
σαν κάτι γνωστό, η την άντικρύ
ζομε μέσα άπό τό πρίσμα μιας
προσχηματισμένης ίδέας, μιας
{}εωρίας, μιας πεποι{}ήσεως δποι
ασδήποτε, εtναι άδύνατον νά την
γνωρίσωμε στην πραγματικότητά
της, ετσι δπως πραγματικά εtναι.
Είναι αδύνατο νά γνωρίσωμε την
'Αλήθεια που εtναι αυτή ή ζωή
στην πραγματικότητά της.
'Εκείνος πού {}έλει είλικρινά να
γνωρίση τη ζωή, την Άλή{}εια,
πρέπει νά μπορέση να την αντι
κρύση με καινούρια μάτια. Πρέ
πει να καταλάδη δτι είναι ενας
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σχλάδος του παρελθόντος, σκλά
δος του περιδάλλοντος, σκλάδος
του έαυτοίί του, καί να πο{}ήση
είλικρινα vά έλευθερω{}η. Πρέπει
νά ατενίση τη ζωή δχι σαν κάτι
γνωστό, μά σάν �να μυστήριο πού
πρέπει νά ιξερευνήση. Τότε θ'
αρχίση ν' άμφιδάλη για δλες τίς
κληρονομημένες η άποκτημένες
αξίες,{}' άρχίση νά ζη μέ έπίγνω
σι καί εντονα, καί να έξετάζη
δλα άπό την άρχή με τα δικά του
πια έλεύ{}ερα μάτια και κά{}ε τι
πού {}' άνακαλύπτη, θά είναι πια
δικό του αληθινά - καί γι' αύτό
θ&ναι κι' ενα κομμάτι άπό την
'Αλήθεια. ιότι ή ' λή{}εια δεν
εlναι μια θεωρία, δεν ε{ναι rvα
σύστημα, δεν είναι ενα πρόδλη
μα που μπορούμε νά τό λύσωμε
μόνο μέ συλλογισμούς. Ί-Ι 'Αλή
θεια είναι μια ανακάλυψις. Είναι
έδω τριγύρω μας, κρυμμένη μέσα
στη ζωή. Πρέπει να την άνακα
λύψωμε ζώντας την. Γι' αυτό δεν
πρέπει νά εχωμε καμμια προκα
τάληψη, καμμιά ίδέα τό τί εtναι
ή Άλή{}εια, καμμιά προσχημα
τισμένη γνώμη - διότι αυτή
ή προσχηματισμένη ίδέα {}ά μας
ε μποδίση να δοίίμε τή Ζωή
' λή{}εια ετσι δπως είναι, {}α μας
κάνη να τή δοίίμε χρωματισμένη,
παραμορφωμένη. Θέλομε να έ
πιδάλωμε τη δική μας άντίληψι
στη Ζωη - νομίζομε δτι μπο
ροίίμε νά την κάνωμε ο,τι έμείc;
{}έλομε, αντί να την άφίσωμε νά
μας διαπλάση έκείνη.
'Όσο δύσκολη κι' αν φαίνεται
ή άπελευθέρωσις αυτή του αν
{}ρώπου άπό τα διάφορα δεσμά
του πού τον κάνουν νά ζη σαν
ενα ανδρείκελο και οχι σαν ενα
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ζωντανό ανθρώπινο ατομο, κρύ6ει δμως μέσα της μιαν εξαιρετι
κή χαρά: τή χαρά τού ερευνη
τού καί τοϋ δημιουργού καλλιτέ
χνου. Τό νά ζη κανεlς εντονα,
ενσυνείδητα, δημιουργικά, είναι
ή μόνη ζωή πού αξίζει σ' εναν
αληθινόν ανθρωπο. 'Έτσι θά
φθάση στην πλήρη κατανόησι
της Πραγματικότητος, της 'Αλή
θειας, και στην πλήρη εναρμό
νησι τοϋ έαυτου του, ωστε νά
νοιώση κάποτε τό ατομό του νά
εξαφανίζεται, διότι ό ίδιος εχει
γίνει ή 'Αρμονία της ίδιαc: της
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Ζωης. Τότε η δράσις του δεν θά
καθορίζεται, πια άπό την 6ασική
εκείνη τριπλη επιθυμία, μά θά
είναι μια ανεξάρτητη, ελεύθερη
δημιουργία, χωρίς κανένα αλλο
ατομικό ελατήριο, αλλά μονάχα
για χάρι αυτης της ίδιας ,ης
δημιουργίας. Τότε, για πρώ1:η
φορά θά νοιώση την πραγμα!ική
καl διαρκη ευδαιμονία και {}ά
πεισθη, χωρις καμμιά πλέον αμ
φι6ολία, δτι μόνο στην πλήρη 'Α
λήθεια μπορεί να 6ρε{}η ή πλή
ρης Ευτυχία.

ΠΑΡΙΣ XATZlllIETPOΣ
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ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥ ΛΟΥ
Τε:κιτο:νικα θqματα

Δ!ρχ. 50

'Έκαστον των κάτωθι βιυλίων πωλείται πρός δρ,χ. 30, του αvτιτ�ιιου δια
τιθεμένου εξ ολοκλήρου ύ.πέρ των νw.,1;ερι,,ων Σχολων «Μέλης»:

Ή Έκ1κλn6ί0! τiίι;: Έλλ1 άJδοι;: και ό Τεαα:ονοοιμοrς

'Ατομ1κος Αiων κ:αi T,εκrol\7JJ6i]loι;:
ΤεΚΙΌV1!6μος καi 'Αvθiρωπτόmι;:
Μό[αρrτ, ό αν6ρωrrοι;: ίΚΌiι. ό ΤΘιαι.ιJν
Προ6ψωνή6ε1ς εiς τ,αι;: nεν. Σ υνειλ1εύι61ε1,ι;:
Ά νάλεamα ( τάμος Α' )
'Ανάλεικrrα ( τόμος Β' )
"Εκαστον τω\' κάτωθι β�δλίων
Μέγα.ρον):

διαιτιθεται :δωρεάν

Τί ε1ναι ό ΤεκτοV1151μΟ<;;

(,είς τό Τερι.,τ ονιt,(,(),ν

: "!JB

Ό ΤεοcrΟVΙ!6ιμοι;: καα. ό 6.γων του 1821
Άιπο τα Τε!Κίίσνι:κα 'Αμε,ραικii.ς - Άγγλiιας - Έλλόδοι;:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΔΩΡΟ

yιά σάc; καί τούς φίλους σαc;
JΛ I Σ Ο Σ :

ΕΠΙΛΟΓΉ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1956-1957-1958

Περίιλnψις περιεχομένων (όλφαβmιικως):
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛω: ΑΝΤ.: ΎπΟΙθfiκαι βιοτικfις κal δύο δ.λλα φιλοσο
φικά δοκ(μια όnό mιν όρχαία έλλnνιικn 1Gλnροvομία.
ΒΑΣΙΛΗΣ IQ.: Ά,γοραίαι μανrrείαι καl πνευματισμός, Τά λwρωτι'Κά
φτερά της όνθρώnινnς ψυχnς, Μεγαλόπρεπες ψυχές οέ: μορ
φές ταπεινων άνθρώnωv, Βαθειέ:ς όλnθειες όπό στόμα άπλοϋ
άvθρώπου, Καλω.σύινn καl γνωστuκά έnι-rεύγματα τοϋ άvθρώ
που, βιοιγραφία Σπυρ. Νάιγου.

ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡ.: Περ! 'Αληθείας.
1 ΟΑΝΝ Ι ΔΗΣ ΔΗΜ.: Ή Πυθαγόρειος φιλοσοφία, Οί φιλόσοφοι · Αlλχnιμισταί, Ή· Ινδικn Σοφία, ΟΙ Κιάβειροι, Οί 'Ελευσίνιοι, Οί 'Ορφικοί.
ΚΑΡΑΝΤQΝΗΣ .ΔWΔΡ.: 'Εγκόσμια μειrαφυσικn (nοιτ\ματα).
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ν ΙlΚ.: Τό λαοϋrrο τοϋ ά.γγέλου (διnγημα).
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Συνο,μιιλίες σmν Έκάλn, Όμιιλίιες σmν Άenva
για 1'ΠV εlρτ'ινn τοϋ κόσμου κα! τοϋ πνεύματος, Για μια έ.σωτε
ΡΙΙΚ'ΓΙ έnανάστα,σn, 'Ομαδικός κα! άτομικός κόσμος χωρ!ς εlpnvn,
άπάvιθισιμα όμιλιων 1927-1934.
ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν.: Ό ((Διδά�αλος της διrκαιοσύvnς» και τό Τάγμα των
'Εσσαίων.
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ: Πιστεύω (ποίημα).
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚQΣΤΗΣ: Τό άνθος τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ, Οί Ρο
δόσταυροι, Ή άποψις της μετενσα,ρ1<1ώσεως, Ή έννοια τοϋ
Θεοϋ.
ΝΑΓ,QΣ :ΣJΠΥΡΙΔΟΝ: Διόνυσος.
ΓίΑΛΑΜΑΣ ΚQΣΤΗΣ:Σοφ!.α, ΔύνQμn, 'Ομορφια ,κα! Άγάπn, "Εν τό
παν, άnό τόν <<Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτοω, (ποιήματα).
ΡΑΜ ΣΡΙ: Ό άνθρωπος, Άδειλφόmς omv καθnμερ�νn ζωn, άπανττΊ
σεις σε έρωτηματα άκροατων των Qμιλιων του.
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Σιειρα ,μελετων για mv Με.ταφυσικn σmν
Έλλnνικn Ποίnσι: Θεοσοφικέ:ς έnιδρά:σεις στον Παλaμδ, Ύπερ-
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,6ατιικές άvησυΙΧιί'ες στόν Ζαχ. Παnαvτων1ί,ου, Μεταφυσ,ικ,n αρνn
σις στόv r. Άθάινα, Όρφ,ιm Μύnσις του ΣικελιαvοG,, Ή Πίστις
αι,όv Σολωμό, Άνιriλαλοι της Βίβλου στόv Κιάλβο, Κοσμογονικά
προβλrΊιματα στόv Προβελέlγγιο, Προφrι nς παvελεL·:,c:ρ :::ς ό Ν
Καζ,αvτζ6l<!Τ1ς, Χωρiς πνευ,ματοδοξία ό Κ:αβάφnς.
ΣΙΚJΕΛΙΑΝαΣ1 ΑΙΠΈ:ΛΟΣ· Γιατί βαθ.ειά μου δόξασα, 'Ιερό όδός (ποιή
ματα)
ΣΚΙΠΗΣ ΣΟΤ. · Ό Άvαμεvό,μεvος,
ματα).

Μακάριος ό όδοιπόρος (ποιή!

ΤΖΑΖΟΠΟΥΛ!ΟΣ Μ.: Ίλι,σός, ΠV1ευ,μαrrι1c6v l)<jένrrpov της όρχαιότn
τος.
:καί πολλά ΑΡΘΑΑ - ΜΕΛΙΕΤΕΣ '•Ελλήνων καi ξένων στοχαστωv.
Βιογραφ,ίιες της · ιΕλεvας Πετρόβvο Μnλαβότσ
, κυ καί του Χέv,ρυ Στnλ
ΊΟλκοτ, ή · Avva ΦρόVΙΚ, Μια ήμέρα ιμέ τούς Γιόϊγκι κλn., 'Κλπ

*
Ο « 1 λ I Ι Ο Σ )) προσφέρει
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

ΤΟΜΟ 1956 -195L

κατά τό διάστημα μέχρι 31 ης Ί ανουαρίου 1970
ΜΟΝΟΝ ΑΝΤΙ ΔΡΑΧ. 50

440 σελίδες σ' gναν καλλιτεχνικό χρυσόδετο τόμο
ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΚ/\ΕΚΤΟ ΔΩΡΟ

Κάτι πού δεν ,μοιάζει ,με τί.ποτε άλλο
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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'

'Η Β ρ α u ρ ω

V

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

� γαλμα της 'Αρτέμ�δος.

Σπουδαία κατά την άρχαιότη
τα άπό την λατρεία, που έγινι,το
iκεί στη -θεά " ρτεμι, τη με
γάλη θω της άγνοτητος. Σπου
δαία δμως καί σήμι,ρα, σάν χώ
ρος άρχαιολογικός, ϋστερα άπό
τις άνασκαφ�ς τηc; τελευταίας ει-

'

(ιΜονσείον

η,λου)

κοσαετίαc; Ιέ τις άνασκαφές αυ
τές ήλθαν στο φως ό ναος της
Βραυρωνιας ' ρτέμιδος, δωρικός
στον ρυ-θμό πού εχει τώρα άνα
στηλωθη εν μέρει, ή στοά των
" ρκτων, ό ο1κος τηc; Ίφιγενι,ί
ας ;ιαι σJ..λες οί;ιοδομέc;. 'Επίσης
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εύρέ{}ησαν διάφορα άγάλματα, ά
νάγλυφα, 'πιγραφες και ενα πλη
{}ος από αφιερώματα, πού εχουν
τοπο{}ετη� με μεγάλη επιμέλεια
στο Μουσείο πού κτίστηκε κοντα
στον χώρο των άνασκαφων.
Ό αρχαιολογικός χώρος είναι
πολύ προσιτός στον επισκέπτη.
Μια μικρη διακλάδωσις του δρό
μου Μαρκόπουλου - Πόρτο Ρά
φτη, πού αρχίζει κοντα στο Μαρ
κόπουλο, μας φέρνει σύντομα
κοντα στα αρχαία.
Ή τοπο{}·εσία της Βραυρωνος,
κα{}ώς φαίνεται από τα εύρήμα
τα των άνασκαφων, είχε κατοικη
� από τη νεολι{}ικη εποχή, εξε
λίχ{}ηκε δε σε πόλι από τα μυκη
ναϊκα χρόνια. Ή ) ατρεία δμως
της {)εας 'Αρτέμιδος αναφαίνεται
εκεί αργότερα, κατα τη γεωμε
τρικη εποχή.
Για την λατρεία της {}εας 'Αρ
τέμιδος στη Βραυρωνα ύπάρχει
και ενας μυ{}ος, πού είναι αρκε
τα εύγλωττος, οχι ϋέϋαια για τον
προσδιορισμό του χρόνου πού αρ
χισε εκεί ή λατρεία της {}εας, άλ
λα για την μορφη αύτης. Ό μυ
{)ος εχει συντε� γύρω τάχα από
την Ίφιγένειcn, την κόρη του
' αμέμνονος. Είναι ό μίί{)ος ε
πάνω στον όποί�ν και ό Εύριπί
δης εγραψε την τραγωδία του
«'Ιφιγένεια εν Ταύροις». Κατά
τον μυθο λοιπόν αύτόν ή 'Ιφιγέ
νεια, πού ηταν ίέρεια στον ναό
της {}εας ' ρτέμιδος στην χώρα
των Ταύρων, δπου τ11ν είχε το
πο{}ετήσει ή θεά δταν την εσωσε
στην Αύλίδα, παίρνει την εντο
λή, σύμφωνα με χρησμό του θε0-U 'Απόλλωνος, νά μεταφέρη τό
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ξόανον της θεας από την Ταυρι
κη στην 'Αττική. Ή δε θεά Ά
{}ηνα ύποδεικνύει νά κτισ� «εν
Άλλαίς της Άττικης», κο-ντά
στην Β ραυρωνα, ναός αφιερωμέ,
νος στην Ταυροπόλον "Αρτεμιν,
στον όποίον νά κατατε� τό
ξόανον, ή δέ 'Ιφιγένεια νά μείνη
εκεί ώς ίέρεια του ναού μέχρι
του θανάτου της. Τό συμπέρα
σμα λοιπόν πού 6γαίνει από τον
μίί{)οv αύτόν είναι δτι ή λατρεία
της θεας 'Αρτέμιδος της Βαυ
ρωνος ηταν μορφής μυστηρια
κης. Τούτο καταφαίνεται και ά
πό την τελετη των Διονυσίων,
πού εγίνετο στην Βραυρώνα κα
τά τά ίστορικα χρόνια κάθε πέν
τε ετη.
'Επίσης κατά τά ίστορικά χρό
νια εγίνετο στην Βραυρώνα ανά
πενταετία και μία αλλη έορτή, τα
Βραυρώνεια, για νά τιμη&η σ'
αύτην ή Βραυρωνία " ρτεμις,
ή ' ρχηγέτις. Την εποπτεία για
την καλη διεξ'αγωγη της έορτης
η1ν είχαν δέκα ri.ρχοντες Ά{}ηναί
οι, ενας από κάθε φυλή, πού έλέ
γοντο ίεροποιοί. Οί 'ίδιοι, εξήτα
ζαν τά ζωα πού θά εθυσιάζοντο,
μήπως είχαν κανένα ψεγάδι,
μωμον» γι' αύτο ωνομάζοντο και
«μωμοσκόποι».
Κατά τά Βραυρώνια, δέκα κο
ριτσάκια ήλικίας δέκα ετών, ενα
από την κάθε φυλη των ' {}ψαί
ων, διαλεγμένα από τίς εύγενέ
στερε_ς και τις πιο ενάρετες οικο
γένειες, αφιερώνοντο στη θεά μέ
χρι του γάμου των. Τά κοριτσά
κια αύτα τά ελεγαν «αρκτου9>, ή
πραξις δε αύτη ελέγετο «αρ
κτεία» και ή τέλεσις της έορτης

Η ΒΡΑΤΡΩΝ
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«αρκτεύεσ-θαι». 'Η αρκτος στην
Βαυρωνα ήτο το ίερο ζώον της
-θεάς 'Αρτέμιδος. Μέσα δε στο
Μουσείο της Βραυρωνος υπάρ
χουν άρκετά άγάλματα που εί
κονίζουν τις μικρές αυτές παρ
θένες, τις αρκτους.
ο ο ο

Ποία δμως ήταν ή εννοια πού
t-.lχε ή {)εά " ρτεμις κατά την
άρχαιότητα; Και στο -θέμα τούτο
ίσχύει ό γενικος κανόνας για τ\.ς
λατρευτικές εννοιες των άρχαίων.
"Αλλη εννοια εΤχε ή κά{)-ε λατρεία
μέσα στους ναούς κα\. αλλη, πολύ
διαφορετική, στις λαϊκές μάζες.
Για να δο-&η λοιπον όρ{}ή άπάν
τηση στο έρώτημά μας πρέπει
και το -θέμα τοίίτο- νά χωριστή
στά δύο. Πως -θεωροϋσε την θ
- εά
" ρτεμιν ή λαϊκή παράδοσις κα\.
ποία εννοια εδιδε σ' αυτην το 'Ιε
ρατείον. 'Η άπάντησις γιά την
εννοια πού είχε 1i θ
- εά κατά την
λαϊκη άντίληψι εlναι ευκολο νά
δο{)-η. Οί διάφοροι άρχαίοι συγ
γραφείς μας εχουν δώσει πολλές
πληροφορίες έπάνω σ' αύτο το
ζήτημα. Γιά την εννοια δμως
πού εδιδε στην {)-εά το 'Ιερατείο,
1i άπάντησις είναι πάντοτε δύσκο
λη. Τοίίτο δε διότι κα-θως ξέρο
με, τά έσωτερικά νοήματα της
αρχαίας λατρείας, οί δα-θειές
πνευματικές εννοιες αυτης, κρα
τή{}-ηκαν μυστικές. 'Ήτο ή φύσις,
η1ν όποίαν ε1χαν αυτές οί άλή
-θειες τέτοια, πού δεν επρεπε νά
τις μάθουν οί πολλοί. Θά προσπα
{}-ήσωμε ομως κάτι νά πουμε και
για την αποψι αύτή, 5χι δέδαια
γιά νά έκ{)-έσωμε γνώσεις αγνω
στες, άλλά γιά νά δώσωμε κάτι,
πως νά το πουμε, κατά προσέγ-
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γισι. Προσωπικές μας ίδέες -θα
έκφράσωμε, σχηματισμένες άπο
δσα ξέρομε για τά έξωτερικα ση
μεία της έσωτερικης λατρείας,
για νά συμπληρω-&η κάπως τό
κενό. "Ας καταπιαστουμε λοιπόν...
Και πρώτα - πρώτα ή {)-εά "Άρ
τεμις, για τόν πολύ κόσμο παρί
στανε την αγρια φύσι, την παρ
{)-ένο φύσι. Γι' αυτό τό δασίλειό
της τό τοποθετούσαν στους ά
καλλιέργητο1,1ς τόπους πού μέ
νουν άγνοί, διότι δεν τούς δεδή
λωσε τό χέρι τού άν{)-ρώπου πού
εχει τ\.ς κακίες του. Κάτι το άνά
λογο ,'}ά επρεπε νά σημαίνη μια
δαΜτερη εννοια για την {)εά, μέ
δάσι δέδαια την άγνότητα, οχι
την άγνότητα της άπρόσωπης φύ
σεως, άλλα την άγνότητα της ψυ
χης η μαλλον την άγνότητα τοϋ
πνεύματος. Τοϋ πνεύματος έκεί
νου πού εχει ξεπεράσει τον {J-άνα
το, του άθανάτου πνεύματος. Το
πνεϋμα έκείνο είναι άγνό, δεν ε
ΧΕl κακίες, είναι άμιγες {)-ά έλέ
γαμε κακιων1• Γι' αύτο ή -θεά " ρ
τεμις έ{)-εωρείτο παρθένος.
Ή λαϊκή πίστις πάλι, την
- εα πού προστά
θ
- εωροϋσε σαν θ
τευε τό κυνήγι. Χαμηλή ή άν
τίληψις αυτή. Γιά τήν λαϊκή ομως
πίστι ήταν τοίίτο άρκετό... Είχε
σχηματιστη, κα{)-ώς φαίνεται, ή
γνώμη αυτή άπο τlς γλυπτές πα
ραστάσεις της {)-εiiς. Κα{)-ώς γνω
ρίζομε ή -θεά παριστάνετο νέα,
ευκίνητη, μέ φαρέτρα, δέλη και
' .,
με' το'ξ ο. Συνοδ'ο της είΧε την ελαφο, σάν σύμδολο της άγνότη
τος, αλλοτε δε ενα σκύλο κυνη
γετικό. Ή δαΜτερη ομως εννοια,
καθώς νομίtομε, ηταν οτι με τα
δέλη της ή &α εδιδε κάτι

άπο
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την άγνότητά της στους αξιους
νό. δεχθούν . κάτι τΟ πολύτιμο.
Γι' αύτό τά δέλη της, κατά τον
μυθο, ήσαν αργυρά.
'\πό αλλο μυθο εlναι γνωστή
11 γενεαλογία της θεάς. Κόρη
του 'Ολυμπίου θεου Διός καί. της
νύμφης Λητους.
ίδυμη με τον
θεό 'Απόλλωνα. Πρωτότοκη αί:τϊ1
καί δευτερότοκος ό αδελφός της,
ό θεός του φωτός. Κατά τον μυ
θο, αμα γεvνr1θηκε ή θεά εδοr1θησε τή μητέρα της στη
· ν γένvησι
του αδελφου της. Ή αλληγορία
αύτή, πού είναι τόσο διάq,ανη,
εχει δαθειά σημασία. ΙΙρωτα γεν
νιέται ή άγvότης στην ψυχ1Ί καί
ϋστερα ή, ψυχή φωτίζεται Ί-Ι
άγvότης είναι έκείνη πού έκμαι
εύει τό φως. Την μεγάλη αύτή
αλ11θεια την δλέπομε νά τονίζεται
στις αρχαίες παραδόσεις. Εlναι
τό «αλαδr:, μύσται» των 'Ελευσι
νίων η ή λοrυτροφόρος ίέρεια των
Καοείρων. Της μυήσεως προη
γείτο ό έξαγνισμός. Χαρακτηρι
στικό είναι ακόμη και τουτο. Στην
'Ελευσίνα, εξω από τά μεγάλα
προπύλαια, ύπηρχε ναός αφιερω
μένος στ11ν θεά "Αρτεμιν. Τά
ρείπια τοϋ ναοϋ α'\Jτοί, σώζονται

ε

καί σήμερα. Στην Πελοπόννησο
πάλι έγίνοvτο κοιναί έορταί, γιά
την θεά Δήμητρα, την Κόρη καΊ
την θεά "Άρτεμιν.
'Η λαϊκη δμως πίστις παρεξή
γησr:, και τόv μυθο αύτόν. Και
ετσι έθεώρησε την θεά "Αρτεμι
σαν θεά... πού... προστάτευε τούς
τοκετούς. Στο Μουσείο της Βραυ
ρωνος ύπάρχουν πολλές έπιγρα·
φές πού αναφέρουν ενα σωρό α
φιερώματα πού είχαν προσφερ
θ η από γυναίκες στην θεά για
νά εύvοήση τον τοκετό τους.
'Η θεά "Άρτεμις τιμήθηκε στην
αρχαία 'Ελλάδα, αλλά και στην
Μικρά 'Ασία, τόσο στά 'Ιερά,
σο και από τή λαϊκή πίστι. Τό
ίερό της ζωον ηταv ή ελαφος.
Στην Βραυρωνα δμως, καθώς εί
παμε, προστίθεται και ή αρκτος,
αλλά και ό ταϋροc, αφοϋ, κατά
τόv μυθο πού αναφέραμε στην αρ
χή, ή "Άρτεμις της Βραυρωνος
tλέγετο και ταυροπόλος.
Ή θεά "Άρτεμις ηταν tκεί,νη
πού εδιδε ι11ν άγνότητα στον μύ
στη για νά γίνη αξιος νά δεχθη
τό φως του μεγάλου αδελφού της.
ΗΜ. . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ο·

*
'Ύώισ:tQ·'Ι i γα.θ'αι

το ,ό μ ιολl()γο,υ.μέ·ιως τή -:ρύ:;;zι ζη·ν·.
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Ο ΔΗ ΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΗ Σ
κ. Θ. Μεσσήνης τοποθετεί τό θέμα
ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έξ άφορμης χuδαιογραφημάτωv
και έπιθέσεως Ίεροκηρuκος
ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ

άπο

τήv

«Ά

κpόπολιν» της Κυpιακης
2 Νοεμβρίου 1969:

'Αρρώστησε βαρειά ό Πηνειός. Τά ψάρια του ψοφάνε. Ή πα
ρόχ&ια βλάστησί του μαραίνεται.
Τά αλλοτε γάργαρα νερά του
σκοτώνουν, τώρα, τά ζωα αντί
νά τά ξεδιψάσουν. Ή
άρισα
καί μαζί της δέκα τέσσαρες πα
ραπήνειες Κοινότητες άγωνιοϋν.
Καί ή μοναδική όμορφιά της κοι
λάδας των Τεμπών διατρέχει -θ-α
νάσιμο κίνδυνο... ίτία τοϋ κα
κού: Τά δηλητηριασμένα από
βλητα ένος εργοστασίου άχυρο
κυτταρίνης πού εμόλυναν τον
«γιο τοίi 'Ωκεανού» ... Κατά την
μυ-θ-ολογία, δ Πηνειός ηταν γιος
του Ώκεανου και της Ζη&ύος,
και πατέρας του βασιλιά των \α
πι{}ωv, 'Ί'ψέως. " ρρωστο τώρα,
τό πανάρχαιο Θεσσαλικό ποτάμι
ζητεί την βοή-θ-εια των ανθρώ
πων...
Μπροστά στην δημιουργη-θ-εί
σα δυσάρεστη κατάστασι, δ η-

μος Λαρίσης καί δέκα τέσσαρες
παραπήνειες κοινότητες προσέ
φυγαν στο Συμβούλιο Έπικρα
τι--ίας εναντίον των ύπουργικων
άποφάσεων πού εδιvαν τό δικαί
ωμα είς τό εργοστάσιο της απο
χετεύσεως των άποβλήτων στον
Πηνειό.
Τό Συμβούλιο 'Επικρατείας μέ
την ύπ' άρι{}. 257)1968 απόφα
σί του διέταξε την άναστολη της
έφαρμογης των ώς ανω ύπουργι
κών άποφάσεων.
Ή άπόφασις ομως τού Συμ
βουλίου 'Επικρατείας ηγνοή{}η
και προ μηνός αρχισε πάλι ή α
ποχέτευσις των άποβλήτων στον
Πηνειό.
ιαμαρτυρόμενος δ τότε δήμαρχος Λαρίσης κ.
Χατζηγιάννης παρητή{}η.
Μετά την παραίτησι τού κ.
Χατζηγιάννη διωρίσ{}ηκε δήμαρ
χος δ μέχρι τότε πρόεδροc του
δηuοτικου συμβουλίου. '%. Θάνος
Μεσσήνης.
Ό νέος δήμαρχος, ομως, ενε
πλάκη σέ μία απροσδόκητη δια-
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μάχη, εξ αιτιας της απο ά'μ6ω
νος καταγγελίας του ίεροκήρυκος
κ. Βασ. Παπανικολάου, δτι είναι
τέκτων. Συγκεκριμένως, ο ίερο
κήρυξ ( κα,&ηγητής {}εολόγος του
' Γυμνασίου Θηλέων) την πα
ρελ{}οίίσα Κυριακή ομιλων είς
τον ναόν του Άγίου Κωνσταντί
νοιι, είπε:
«Έlνω εuιρ επε νά χαρ οϋν δλοι οί Λα
ρισαίοι δια την άνάληψιν των κα{}η
ΙΚι()!Υτων ύπό τοϋ νέου δημι ,ά,ρχου, έ
χάρησαν μόνον οί 65 τής τΕ:-htΟ'\'ικής
στοάς του».
Ό κ. δήμαρχος αντέδρασε εν
τονα, δηλώσας μεταξυ ά'λλων:
«Ή γνώμη τοϋ οίουδή11tοτε περί τε
ικ.τονισμοϋ, με ά.φήνει ά.διάφορον.
Και δεν εΙναι δυνατόν νά έξαρrτήσο1
τήν φιλοσοφιικήν μου διάJθεσιν ά.ιtό
τούς φανατιr,<,ούς, τούς άπό σκοπό�
ύϋ vστάς ·ι.αί τούς ού κατ' έ!πt'γνωσιν
ζηλρrοτάς . . .
»
Ό Σε6ασμ. Μητροπολίτης Λα
ρίσης-Πλαταμωνος κα'ι Τυρνάδου
κ.Θεολόγος 11ρωτή{} η εάν εγκρί
''11 τά λεχ{}έντα ύπό του ίεροκή
ρυκος, καί απήντησε: Ν Ι δια
τάς γενικάς περί Τεκτονισμου α
πόψεις, ΟΧΙ δι:χ την επώνυμον
μνείαν οίουδήποτε κα'ι δή του κ.
δημάρχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΤΟΥ ιιΙΛΙΣΟΥη

.....ημειωτέον, δτι ο κ. Θανος
Μεσσήνης - ιατρός πα{}ολόγος,
μέλος διαφόρων επιστημονικων
καί πνευματικων οργανώσεων,
άλλα και μέλος επιτροπης ανε
γέρσεως -rοίί ναου ' γίου τ ικο
λάου - ηδη' προ της ανόδου του
είς τό αξίωμα -rου δημάρχου, εί
χεν απευθύνει άvαφοράν είς -rόv
Σε6. Μητροπολίτην, εφιστων την

προσοχήν του έπί σκανδαλισμ(ρ
της {}ρησκευτικης συνειδήσεως, η
όποία επεχειρείτο είς Λάρισαν,
δ�ά κυκλοφορίας 6ι6λίου τινός
του άρχιμανδρίτου κ. Χαραλ.
Βασιλοπούλου, τέως ηγουμένου
της Ί. Μονης Πε-rράκη, ύπό
τον τίτλον «Ξεσκέπασμα Μα
σωνίας», τό οποίον ο κ. Μεσσή
νης εχαρακτήρισεν ώς <(Χυδαιο
γράφημα» γέμον δε τερατωδων
συ--ιιοφαντιων, ώς π.χ. δτι οί Τέ
κτονες «άσκοίίν μαύρην έωσφο
ρικήν μαγείαν, διδάσκονται κα'ι
διαδίδουν -rό Ταλμούδ, παίρνουν
μέρος εις οργι.α με ίέρειες, παρί
στανται είς άv{}ρωπο{}υσίες, κά
νουν χρησιν ναρκωτικων» και δτι
οί Ροταριανοί «εχουν γκαγκστε
ρικήν ύπόστασιν και δτι συνδέξ
ονται με την υπο'Ιfεσιν... ε αφανισεως Χριστιανοπαίδων, τ6>ν ο
ποίων τά πτώμα-rα ανευρίσκονται
ά'νευ ίχνους αίματος, διότι του
}
διά... {)ρησκευ
το εχει άφαιρε{η
-rικήν χρησιν» κ.λ.π., κ.λ.π.
«Νομίζω - εγραφεν ο κ. Μεσ
σήνης - δτι δικαιολογημένη εί
ναι καί η κατάπληξίς u.ου και η
άγανάκτησίς μου, διότι τινi:; Ί�
ρωμένοι κα'ι Ίεροκήρυχι;ς, οί ο
ποίοι θά επρεπε νά είναι -ι;ο Φως
-rου Κόσμου, παρω{}ούμενοι <χπό
τό πά{}ος των κα'ι βασιζόμενοι
επι του παχυλού σκότους της
άμα{}είας -rων, διαβάλλουν ώς ε
χ{}ρους της {}ρησκείας κα'ι -rης
Κοινωνιας ανθρώπους εί; ούδέν
π-rαίσαντες κα'ι άξίους κά{}ι: τι
μης, δια σ'ΙJΚοφαντικων κα'ι ύ6ριστικων φράσεων, τάς οποίας ο
ύπογράφων μετά μεγάλης συιηο
λης και αίδοίίς ε{}εσεν ύπ' οψιν
της 'Ύ'μετέρας Άγιότητος.
'
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» ομίζω αιtόμη, δ·η {}ά 11το
λυπηρον και άποκαρδιωτικόν, εάν
ταυτα δεν έξτιγιιρον την υμι,τέ
ραν ' γιότητα, κα{}ως έrtίση; Υαι
η1ν συνείδησιν παντός τιμίου ιίν
{}ρώπου, διότι ε1νcιι τε/υως '=έ
να και πρός την ήθιιιί1ν Υαί πρός
τό παράδειγμα των ' τι:οστόl-ων
ιιαί των Πρώτων Πατίρων τ11;
Έ-κκλησίας, οί όποίοι άντέτασσον
την {}εόττνευστον διδcισ,ωtίcι;ι και
τους εύγλώττους Χριστιανιιοι,ς
λόγους των έναντίον των σοφι
στών καί των Α.ακοδόξων, δταν
6ε6αίως ύπη χον τοιούτοι.
»Τοιουτοτρόπως, ό "Λyιος Dα
οίλειος αντfταξε τα; ,<'Επιστο
λάc:» του είς την Πλάνην των '_
eειανων, ό Τερτυλλιανος τόν «Ά
πολογητιιιον» εις τάς συιιοφιιvτίας
των 'Εθνικών και ό 'Ωριγένης
την «' ναίρεσιν» ιίς τά σόφίσμα
τα των Έπικουρίων. Πάντες δε έ
πείσ{}ησαν είς τούς J.όvου; των,
ένω ούδείς ηθε,λε πεισθ-η ων οί
Θείοι έ-κtίνοι Πατf1�:;, ιίντ, νά
αναιρωσι τά έπιχειρ11ματ1ι των
κακοδόξων, περιωρίζοντο να δνο
μάζουν αύτούς ίωσφόρnιι-.:;, σατα
νάbες, εχιbνες, μορφινομανείς, ό
μοφιιλοφίλους κ.λ.π.
»Την χυbαίαν αϋτην μέθιδον
δi.ν έσκfφθησαν ποτΕ νά με, ωχει
ρισθωσιν οϋτε ο " \.γιος Κλήμης
ουτι, ο " γιος ΒασίλΗος, ιrιστιύ
οντες, οτι ό Ίησοϋς, δτε ,.ίπΗ είς
τούς fα{}ητάc; «Πορεύεσθt. ;ιιιι δι
bάξατε πάντα τά "Ε-&νη», δε.ν έν
νοοϋσε δτι ή διδαχή αύτή {}α
πρεπε νά γίνεται διά τοιούτων
χυδαιογραφημό.των, δι' ϋ6ρεων
και δια συκοφαντιών.
» Ό δι Κα&ηγητής και Ίερο-
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κήρυξ κ. Βασίλ. ΠαπανικοΛιίου,
κατά τρόπον ηκιστα χριστιανι
κόν, κατά συχνά χρονιΑ.α διαστiι
ματα και άπό τοϋ " μ6ωνος της
'Εκκλησίας, άντι τοϋ χηρύγματος
άγάπηc;, έκτρέπεται ό.ναιτίως έ
ναντίον έκλεκτων άν{)ι).λτrr,Jν μi:
πάθος και 6ιαιότητα μ� 11, ύδη
και φανατισμόν κα'ι μ� yιΗα; ι'ί.λ
λας ανοήτουc; και γ::'λοία-:; έπινο
iισεις, παραμορφώνων οϋτω κ:χί.
αύτην την Θιίαν φJσι<,γνωμίΓtν
του Σωτη')ος καί τ1, Θt. r αν Λ,·
του διδασκαλίαν.
»' δίστακτος ήθικως, ξένος δε
οπωσδήποτε πρός .-ό πνε11μα της
διδασκαλίας τοϋ Ί ησοϋ, προσπα
θεί νά έξεγιίρη τά γραίδια, τους
άγραμμάτους, τούς φανατιΑ.ου;
και τούς λοξούς, ύλικόv, τό ο
ποίον πράγματι εχει άνάγιην της
όρ{) iϊς Χρισιιανικης διδασκαλίας
και το όποίον ούδένα κίνδυνον δι
ατρέχει - καθ' οίονδήποτε τρό
πον - εκ του Τεκτονισμού, ύπο
σκάπτει σιrνειδήσεις, τραυματίζει
ψυχικώς συνανθ-ρώπους του, ίνα
ίκανοποιήση τό άνεξιχνίαστον πά
Ιtος του δια νά άποδείξη οϋτω,
μόνος του, δτι είναι ξένοc: πρόc; τό
πνεϋμα της Χριστιανικής Θρη
σκείας καί συνεπώς άνάξιος να
χρησιμοποιη τόν " μ6ωνα της
'Εκκλησίας.
»Κατόπιν των έκτε{}έντων, Σε6ασμιώτατε, έπι·&υμω νά παρά
σχω "Τμίν την πλέον κατηγορη
ματικ11ν δια6ε6αίωσιν, δτι ούδέν
μίσος τρέφω έναντίον έκείνων,
δια την διαγωγην των δποίων πα
ραπονοϋμαι. Ώς πιστόν τέκνον
της Όρ{}οδόξου 'Εκκλησίας, δεν
διαθέτω έν τη καρδίq. μου χωρον
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δια κακίαν και μίσος. Καί συνε
πής προς την ευαγγελικήν ρησιν:
«δστις λέγει, δτι τον Θεόν αγαπα,
τον δε πλησίον αυτοϋ μισεί, ψεύ
της εστίν», δέομαι του 'Ύ'ψίστου
ύπερ αυτών, λέγων: «αφες αυ
τοίς, Κύριε, ου γαρ οιδασι τί ποι
ουσιν».
»Άλλ' ας 'ίδωμεν τήv ουσίαν
τοϋ {}έματος... ».
Εις τό σημείον τοϋτο ό κ. Μεσ
σήνης ανεφέρετο εις την καταγω
γην τοϋ Τεκτονισμοϋ εκ των ερ
γατικών συντεχνιών των οικοδό
μων καθεδρικών ναών, κατά τους
Μέσους Χρόνους, τονίζων δτι σή
μερον είναι όργάνωσις πνευματι
κή και φιλανθρωπική, εργαζομέ
νη δια σκοπους ηθικούς, εντίμους
και προοδευτικούς, οτι δεν α...
ναμιγνύεται εις τά {}ρησκευτικά
θέματα και εις τ11ν πολιτικήν,δτι
προσδέχεται μεν εις τους κόλπους
αυτοϋ ανδρας διαφόρων ε{}νικο
τήτων καί θρησκειών, αλλά απαι
τεί από δλους πίστιν εις τον Θεόν,
ητοι ό Τεκτο,,ισμός σέϋεται τήν
θρησκείαv άπολύτως.
Περαιτέρω αναφέρει επιφανείς
ανδραc, τοϋ "Εθνους μας και ξέ
νων ε{}νωv ύπάρξαντας Τέκτονας
έν οίς ίδρυτάς της Φιλικης 'Ε
ταιρίας, άρχηγους της Έλληvικης
'Επαναστάσεως τοϋ 1821, τούς
Πατριάρχας 'Ιωακείμ Γ', Βασί
λειον, Μελέτιον, Φώτιον, πλεί
στους δσους Μητροπολίτας, τον
ϋασιλέα Γεώργιοv Β ', 12 πρω
{}υπουργους της 'Ελλάδος, πλεί
στους εξέχοvτας 'Έλληνας κ.λ.π.
Καταλήγων ανέφερε τα κάτω
θι:
«Σε6ασμιώτατε,
Κα{}' ην εποχήν ό ύλιστικός
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δρακος άπειλεί την νεολαίαν μας,
είς εποχήν κατα την όποίαν τό τε
χνικόν σκέλος τοϋ πολιτισμοϋ μας
επάτησεν επί της Σελήνης, ενω 11
ανθρωπότης παρέμεινεν από από
ψεως 11θικης αναπτύξεως νανώ,
δης, εις εποχήν κατα την όποίαν
το «Άγαπατε αλλήλους» τείνει νά
αντικαταστα{)fi εις τας αv{}ρωπί
νους κοινωνίας από τον νόμον της
ζούγκλας, δστις εκδηλοϋται δια
τοϋ περί ύπάρξεως αγώνος, είς
εποχήν κατα την όποίαν ό κομ
μουνισμός καραδοκεί να στηριχ{)fi
εις κάθε τι, τό όποίον {}ά συντε
λέση εις την διάσπασιν της 'Ορ
θοδόξου Χριστιανικης Όλομε
λείας των 'Ελλήνων, πράγμα δπερ
εlναι συνυφασμένον με αυτήν ταύ
την τήν 'Ε{}νικήν μας ύπόστασιν,
εύρίσκονται - ατυχώς, ατυχέ
στατα - μέλη τοϋ 'Ιερατείου και
ίεροκήρυκες, οί όποίοι επιτιθέμε
νοι κατά του τεκτονισμοϋ με χυ
δαιογραφήματα και μεθόδους μη
εχούσας επαφην με τον Χριστια
vισμόv, εκ{}έτουν ανεπανορθώτως
το γόητρον - οχι των τεΥ.τόνων
- αλλ' αυτης ταύτης της 'Εκ
κλησίας μας.
Τελευτων, αίσ{)-άνομαι την ύ
ποχρέωσιν να διακηρύξω ενώ
πιον της ύμετέρας Ά γιότητος ο
τι ό 'Ελληνικός Τεκτονισμός, ε
χων πλήρη επίγνωσιν των προς
την Έλληνικην Πατρίδα. την
Όρ{)-όδοξ'ον 'Εκκλησίαν της 'Ελ
λάδος και την Έλληνικην Οι
κογένειαν καί Κοινωνίαν -δπο
χρεώσεων αυτού, επραξε, πράτ
τει και {)-α πρά!Ξη πάντοτε τό κα
{)-ηκον του. ώς Σωματείον &ποτε
λούμενον εξ 'Ορ{)-οφρονούvτων
και 11θικων &ν%ρώπων.»
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διέτaιε vάάφαιρεθfι ίι πΑάι
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΦΙ Λ ΙΚΩΝ�
«ο προκάτοχόc; του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ειχεv εyκρινει την εντειχισιv
'Υ

,

•

'Απrο τ' ν, Ζάrαιν&�; μιzιτ;αJ&:δε
ης
τι-:χ.ι &τι, δ Σιz6mμ. Ιηr.r;οιπdλ•
v
ι οΚ.. 'Απtόστ'αιο
δJ
ι
έ-οα:�Ξ
γά
<•iπ
ς
,
1:Ξ(Ι)( ισθη» έχ. τοϋ Lσ.τορι, m
, ϋ να,οϋ
' yίbυ Γ�εωργΙ.JΟυ των ΦuλιΚιώ;
μ,7.\ρ1J)ΙJ.ιρί•;η ένιειπίγρ,ιJJψος πλ-χιξ,
μ ιηιμιΟΙνεύlωσια τά, της ά, ιlοι κσ,δο
μήσ1zως (Ο'ίς) wϋ ,1οοαυ &ωπά.-,ι:χ1:ς
χριχ 'ΚJως τω.ν Τε."ΚΙ't'ό')�, "Κια. ί ειιt'ιtJJEWΞί� τοϋ ΣτραΙ"rοϋ, ΚΙm�\π-ι,ν. ί
διοομJοορrtυφια.
• Βχρ�
• ι τω,, χ.."Κ.
6ιά.νη, Σ'ιπ. Ίθim. σίου 'Κlοοί Ν.
'l'α,ιμ:Π'α.λij, τέως "ι<ι!J..ί νϋν Σ�οα.
σμ 'ω'i των τ:ΞΚΙ1:C1/ιιχ.ων σοοω; τή�
ιrpσυ·, είς ούδέν ίισ-ι..uσι:JΝ.
ΒΞ6α.ίως, ή ά.:ρα.ίρεσις της πλα.
κός δ'έν μιΞτοοοά.λιλ�ι
ίσπο
ρί100,1...
Ό ναός ' γιου Jlεωριyίου τώ ι
Φιλι"ΚΙώνι, ό συ'ι\'ο< φένυς , �
ό ρ,κωμ,οσι�ν τών Φ.λι'Κ!ω; (Τε
κιτ&vωιγ, δuοοΚΙΕ"',φιψt-,,ων, κιαιτά τό
'!UλείiΟ"ΟΟ'Ι) ,είχεν α,�οι�,<,Jdο<Jμη1&•εί τό
1925. Ι αιοα:σψαι ε.ί 6έ &πό -ωι
σιΞ·ισμιω.ν, ά.νοι'ΧJαδομ:fιθ-η ΚΙα.ί πά.
λ:• ν τό 1955, συι"4ετ.ώγ δέ τό-οz
το κά.τωθ' ., ίσrοp• χ.ής ΟΎJμt.ΧtJϊα..ς,
�Ρ'�ι?<Jό,ν, ύ'Π'Ο"(ραι έ.ν άnro mι
, !O'U ύαυό των Θρ'ησοοωτ�'Κιω.ν, π,ο
λttτι'Κιών κλπ. ' '(1'/..ω"ιι ΚΙα;ί ύαυό
τω,; άιρ}ΙΙ'JΙΟ'ίων του τGtreιχJοϋ Τε-

τη,

τη;

•

,

•

κrrον σι-uοϋ, ει,; μ,ια.v ψωιοοιινήν έ�κ
δ 'λωσuν έίΟ ):κ:iiς 'Χιαιί θιρ ΟΙΚΙε.υrtι
κης έξάψ,σιεως:
'Εν Ζaκύν:θw σr\μερ.ον. τήν
21nv Μαίου 1955, άφοϋ ,έτελε
σθη περί ωραν 1 Onv n μ. έν
τιϊ> είρnμενw Ναιϊ> έnισnμος κα
θαγιασμος καί δοξολογια
χο
ροστατοϋντος τοϋ Σεβ. Μnrrρο
nολιτου Ζaκύν,θοu Kou Χρuσο
στομοu, μ0θ' δ.παντος τοϋ · Ιε
ροϋ Κλήρου, παρισταμένου και
;τ,οϋ Άγιου 'Ηγουμένου τfiς Mo
vnς Στροφάδων ,καi 'Αγίου Διο
νuσιοu Kou Δανιι'ιλ Γιγάντε, συμ
φώνως nρός τό ύn' άρίθ'. 3937
Πρόγραμμα τελετωv τοϋ Δnμοu
Ζακυνθιων, έnί τfΊ 91n έπετειw
τfις 'Ενώσεως τfiς Έnτανr'ισοu
μετό τοϋ Βασιλειοu τfiς 'Ελλά
δος, έγέvετο n τελετή τfiς πα
ραδόσεως τοϋ • Ιεροϋ Νσοϋ
Παρισταντο: 1) ό Μητροπολι
της Ζακύνθου Κος Χρυσόστο
μος, 2) ό Νομάp!Χης Ζακύνθου
ικ. Κwνσταντ"ίνος Καλογερόπου
λος,, 3) ό Δημαρ,χων Ζακύνθου
κ. Κωvσταντrνος 'Αναγνωστό
πουλος, 4) ό ΠροΘδρεύwν κ_
Σπυρίδων Σιγοϋρος - Δεσύλλας
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μετό τοϋ Δnμοτικοϋ Συμβουλίου,
5) ό Καθnγούμενος τfις 'Ιερδς
ΜονfΊς των Στροφάδων 1<1ai 'Α
γίου Διονυσίου Κος Δονιλλ Γι
γάντες, 6) ό Στρα,τιωτι'Κός Διοι
κnτι'ις των 'Ιονίων Νrίσων Συν
ταγματάρχnς Μnχανιrκοϋ κ. Παυ
λίδης, 7) ό Διοικrιτι'ις τ,οϋ 701
τάιγματος Μnχανιικοϋ κ. Στ. Πι
τερός 'ΚΟί οί άξιωματιικοί ώς καί
-τ�μfΊμα των άνδρων τοϋ Τάγμα
τος, 8) ό Διοι!Κnτι'ις τfις Διο�κή
σεως ΧωροφυλακfΊς Ζακύν,θου
ΤΟVιlJΟΤάρχnς κ. Γεώργιος Όρ
-φανόnουλος με rό των Άξιωμα
τικων, 9) ό Γυμνασιάρχης ικ.
Χρ. 'Αντίοχος ιμετό τοϋ Συλλό-
γο
, υ των κ. κ. Καθnγnτων καl τό
Γυμνάσιον Ζaκύν,θου, 10) ό κ.
Έnι1θεωρnτnς των Δnμοτικων
Σχολείων κ. Φ. Οίχονόμου μετό
κλάδου καί
--rοϋ Διδασ.καλιΙGοϋ
r
των Δrιμοτικω
Σχολείων Ζα
, ν
,
Ί<ύνθου, 11) τό Προσκοπιικόν Σώ
μα ύnό τόv 'ΊΕφοροv 'Κ. Ί ωάν
νnν Μεy,α1δούκαν, εφεδρον ύπο
λοχαγόν Πυροβολικού, ώς καl
τό Σωμα των Έλλnνίδων Όδn
γων ύπό τι'ιν 'Έφορον Δίδα Αί
κατερίνnν Παρnαρία, Έπιμελή
τριαν τfΊς Δnμ. Βιβλιοθήκης Ζα
κύνθου, κai δπαViΤες ol έπίσn
μοι Ί<'αi προϊστάμενοι ύnnρεσιων
τfΊς πόλεως Ζακύνθου, ώς καi
μέγας 6ρ1'θιμός πολιτων ώς έπί
σnς καi τ,μfΊμα τfις ύnό συy,κρό
τnσ1ν Φιλαρμον1κfΊς Ζακύνθου.
Πρωrος ελαβε τόν λόγον ό
Διο1κnτnς τοϋ 701 Τ. Μnχαν1κοϋ
κ. Σιτ. Πιτερός, δστις καί παρέ
δωσε τnν κλείδα τοϋ, nαρά των
άνδρων τοϋ ύπ' aύτcόν Τάγμα
τος, άνοιικοδομnθέvτος 'Ι εροϋ
Ναοϋ καi Κωδωνοστασίου ώς ά-

1969

11<ριβως είχον nρό τοϋ καταστρε
nτιικοϋ σειcσμοϋ τfΊς 1'2nς Αύγού
ι στου 1':153, mρός τόν Μnτροπολί
τnν Ζακύνθου Κον Χρυσόστο
μον, έξάρας nαραλλι'ιλως mv
,σημασίαν τfις άνασrrιλώσεως
τ-οϋ 'Ιεροϋ τούτου Βωιμοϋ ώς
'Εθ
ύnοιχ.ρεώσεως
τοϋ
ι νικfΊς
ΣτρΟ.'ΤΟϋ.
Ή�λούθnσε προσφώνησις τοϋ
κ. Νιικ. 'Αντ
, . Βαρβιάνn, ύnό
τι'ιν διnλfΊν ;του ίδιότnτα, ώς μέ
λους τfΊς ΊΕnιτροnfΊς Διατηρήσε
ως · Ιστοριικων μνnμείων, καi
τfις Τ0κτονιχfίς Στοδς (('Ασιτήρ
rτfΊς ΆνατολfΊς ύπ' άριΘ. 880», ό
,όποίος άφοϋ nύχαρίστnσε τόv κ.
Νομάρχnν, τόν Στρατιωτικόν Δι01ικnτr'ιν καl τόν Σεβασμιώτατον
Μrιτροιηολίτnν κai λοιπούς δ1ά
τι'ιν κaτανόrισιν τfΊς άνόγ:κnς
τfις άνοικοδομήσεως τοϋ Έθνι
κοϋ αύτοϋ Βω:μοϋ, παρέδωκε τό
ύ
, π' αύτοϋ διασωθέντα ικαi δια
φυλα�θέντα μέχρι σήμερον είς
rτόν Ναίσκον τοϋ έν Ρωιμnρί1μ ά
γροκτrίματός του, 0θνικό κειμή
λια, τr'ιν εvκόνα τοϋ Ίεροϋ Τρι
μόρφου έπί τfΊς όποίας ό Ήnει
ρώτnς 'Ιερεύς .. Ανθιμος Άργυ
ρόnουλος, ώς ΙΚ'α,i αλλοι Ιερείς,
ωρκιζον τούς Φιλικούς, καi τόν
όνοιμαστικcόν
κατάλογον των
ικυριωτέρωv έκ των μυnθέντων
μιελων rτfΊς <Ι\ιλικfΊς 'Εταιρίας.
Είς τόv Κατά,λογον τοϋτοv όνο
φέρεται δτι είχον όρκισθfΊ κατό
τά ετrι 1810-1821 πολλοί Ζαικύν
θιοι εύγενείς, άστοi καi λαfiκοί
ώς καl οί άγωνισ-rα,i Κολοκοτρώ
νnς, Νικrιταρδς, Γρίβας, Πλα
nοϋται, Πετμεζέοι καi πολλοί
αλλοι.
'Επομένως, -rό ίστορικόν κει-
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νν Ν'l'ΊΙ

- ΤΙΕ,κωο ΝίΙ)ΚιΑ: ΖΑιΚΤ ΘΟ Τ

μnλιοv τfις Ιερδς εlκόνος του
Τριιμόρφου εΤναι τό μόνον άπο
μείvαν σύμβολον τοϋ στενού
έlθιvι)(jου δεσμοϋ τfις Ζακυvθινfις
ψυχfiς μέ: mv 'Ελλnνικnv Έnα
νάστaσιv του 1821. Παρά τόν
Ναόν τούτον έτάφn και n Αίκα�
τερίvn σύζυγος τοϋ Θεοδώρου
Κολοικοτρώνn, τελευτnσασα έν
Ζα11<ύνθ1ι> mv 1Οnν Αύγούστου
1820, τfις όnοίας τά όστδ μετε
κομίσθnσαν κατά τό 1836 εlς Κα
ρύτaιvaν ύnό του Υίοϋ mς Γεν
ναί-ου.
Έnnκολούθnσε nροσφώvnσις
του Νομάρχου κ. Καλογεροπού
λου, χαρακτnρίσαvτος mν πρa
γματοποιnθείσαν npώτnν όντι
σεισμιrκnv όνοικοδόμnσιv έν τfι
nόλει δχι ώς όnαίmσιν μόνον
τοϋ Ζακυνθιιvοϋ λαοϋ, όλλ' ώς ό
ξίωσιv δλου τοϋ 'Έθνους. 'Εζn
τnσε δέ: Τnν εύλογίαν itΌϋ εργου
άπό τόν naριστάμ,εvον Μnτροπο
λίτnν Ζακύνθου Kov Χρυσόστο
μοv 1<cal nύχαρίστnσε τόν Στρα
τιωτuκόν Διοικnτnv των · Ιονίων
Νήσων Συνταγματάρχnν κ. Παυ
λίδnv ώς και τον Διοιrκnmν τοϋ
701 τ. Μ. κ. Στ. Πι1περόν, καθώς
rκαι τούς κ. κ. Ν. Α. 8αρβιάrνnν,
διά τnν διάσωσιν rκal διαφύλα
ξιν των έθvικωv κειμηλίων, κοί
Χ. Άγιόνογλου και Π. Νινιόν,
Νομομnχανικούς, δια mv έκnό
νnσιν του όvτισεισμικοϋ σχεδίου
τοϋ · Ι.ερου Νaοϋ ύnό τfις Νομο
μnχανιrκfίς Ύnnρεσ1ας.
'Επίσης nύχαρίστnσε τα άρμό
δι.α 'Υπουργεία Οίκισμοϋ και
Δημοσίων 'Έργων δια τnν δω
ρεάν napoxnv των χρnοιμοnοι
nθέντων ύλ�κων.
Κ,οτόnιv ό Μητροπολίτης Ζα-
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κύνθου Κος Χρυσόστομος ωμι
λnσε κα-raλλnλως ηερί Φι.λιrκfiς
Έταιρ[ος, όnοτελου.μένnς έκ
τεκτόνων και μn τοιούτων, ό.λλ'
εύσεβων και 'Ορθοδόξων Χρι
στιανων, ό δέ:
'Αντιπρόεδρος
του Δnμοτικου Συμβουλίου κ.
Σπ. Δεσύλλας έξεφώνnσε τόv
πανnγυρικόν τfις 'Ενώσεως τfις
Έπτανnσου μετά τfις μn rρός
'Ελλάδος.
Ένετειχίσθn όvωθεν τfις εί
σόδου τοϋ • 1 εροϋ Ναου, μετά
mv όnοnεράτωσιν τfις άvοικο
δομήσεως, ένεπίγρα,φος πλάξ
άναφέρουσα mv ύπό τοϋ 701
Τάγματος Μnιχaνuκοϋ όνέγερ
σιν. Δέ:ν rκαιτέJστn δμως δυνα
τόν νά ένrειχισθfΊ n nponiyouμέ
vn, καταστραφείσα ύπό τοϋ σει
σμοϋ μαρμαρίνn έν,εrιίγραφος
nλά.ξ όναγράφουσα ((όν(ι)Κοδο
μήθn έν ετει 1925 πρωτοβουλίς:ι
και φροvτίδι τfις 'Αrγγλικfiς
Στοδς 'Αοmρ τfiς Άναrrολfiς ά·
ριθ. 880 δαnάντι των έλεuθέρων
'ΤΕl<ίΤόνωιν)).
Παρnγγέλθn καί θέλει έντει
χισθf1 έτέρα nλaξ όμοία πρός
mv 1κaταστραφείσαν. Ή Ιστορι
κή Στοά Άσmρ τfiς Άνατολfiς
ύπ' άρ. 880 Ιδρυθείσα κατά τό
ετος 1814 διετήρnσεν άnαρα
μείω�τον mv 0θνuκι'ιν της συvεί
δnσιν κα.ί mv nατριωτικήν της
δρδσιv άλλnλοδιαδόχως 1<cαί ύnό
τάς τρείς μετονομασίας της
ιι· Αναγεννnθεlς Φοίνιξ)>, 1815,
ιιΆστnρ», 1860, και ι<'Αστnρ τfiς
Άνaτολfiς ύn' άρι'θ. 880>J 1862.
Διά τοϋτο και τά σημερινά μέλn
τfις Στ-οδς εκριναν έπιβaλλόμε
νον καθfirκοv, ώς εnραξαν καl
κατά τό 1925 ιω.l σήμερον νά μτ'ι
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παραλειφουν πασαv δυνα.τnv έ
νέργειαν διά τήν άvοιικοδόμn
σιν
, τοϋ Ναοϋ τοϋ Άγιου Γεω.ρ
γίου των Φιλι�ων (όσ:τις Ναός
κα,τά τ,ό 1664 έκαλείτο μέ: τό ό
νο.μα τοϋ πρώτου ίδιο;κττΊ'του Ρω
μανοϋ, tΚaτά ,δέ 1679 τοϋ τότε
ίδιοκπΊτου Γεωργιου Λατινου)
κ1α1ί vϋν ύπό των Ζακυνθιωv και
των άλλων 'Ελλήνων γνωστός
ύnό τήν όvομασίαv ΑΓΙΟΣ ΓΕ
ΟΡΠ,0� ΤΟΝ ΦΙΛΙΚΟΝ
Είς τήν nροσπάθειάν τnς :τ:,αύ
τnν rΊ Στοά 'Αrστήρ τfις Άνατο
λfις συνr'ι-v:τnσεν όμόφωνον τήν
άρωγn.ν rroϋ Νομάρχου Ζακύν
θου κ Κ Καλογερ,οnούλου, τfιc;
ΣτρατιWΙτι:κfις · Αρχfις κaί όλων
των Άρκων, ικ:αθώς καί σύμπαν
τος τοϋ Ζακυνθίου Λαοϋ, διότι
είναι γνωσ1ϊή καi nανιθομολο�ου
μένn rΊ ά:μ0σος σχέσις τοϋ έv
Ζακύνθω κστά τά έτn ,έκείνα Τε
:ιGrονισμοϋ μετά τfις Φιλικfις Έ
ταΊρίας.

ΔΑΝΙΗΛ Γιγάv;τ,ες, 'Ηγούμενος • 1 ερ. Μο
νfις · Αγίου Διονυσίου.
Λ. ΠΑΥΛΙιΔΗΣ, Συνταγματάρχnς
,Μnχανικ;οϋ, Στρατιωτιικός Διοι
ικnmς Σεισμοnλr'ι,cτων Νήσων.
ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τα
γματάρχnς, Διοικnτnς Χωρο
φυλαικfις Ζaικύvθου.
�ΟΝ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛ,ΟΣ, Δn
μαρχών Ζαικυνθίων.
ΣΙΠΥΡ. ΣΙΙΓΟΥιΡσΣ - Δεσύ.λλας,
·Αν.τιnρόεδρος Δnμοπκοϋ Συμ
, 
βουλίου Ζαικυνθίων.
ΦΟΤΙΟΣ 0IKJONOM0Y,
Έnύθεω
.ρnτής Δnμοηκωv Σχολείων
Ζα:κύ:νθου.

Τό παρόν Πρακ.τικόv ύπογρα
φεται ώς έ:nεται ·

ΝΙrΚΟΛΑΟ:Σ

θ
Ζακύv
, ου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
,
Μnτροπολιτnς
Ζακύνθου
,
ΚΑΛΟΓΘΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝοΚΟΝ
μάρχnς z,aκύνθου
Ό

ΑΙΡΧΙιΜΑΙΝΔιΡΙΤΗΣ

Χ!ΡΙ!ΣΤ'ΟΦΟΡΟΣ JI.NTJ,QX0Σ,
μνασιάρχnς Ζ1αικύvθου.

Γυ

ΙΟΑΝΝΗΣ ΜΕΓΙΑΔΩΥΚΑΣ, Τοnι
lΚός 'ΊΕφορος Προσκόπων Ζα1κύvθου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΙΝΗ ΠΑΡJΊΑrΡΙ!Α., Τοπι
κή Εφορος 'ελλnνίδων Όδn
γων

ΑΝΤ.

ΒΑ!ΡΒΙΑΝΗΣ,

,έ,κnρόσωπος Τ,εκ,τοvικfις Στο
ας «'Αστήρ τfις Άναrrολfις ύn'
άp,ι1θ. 880>J καί μέλος Έnιτρο
πfις ΔιαrnρrΊσεως · 1 στορικων
·Μνnμείων.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

.

ως GUVtεAεGτnς προόδόu
τίίς aGτpovauτιunς
Της κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΣ ΣΤΕΛΛΑΚΑΤΟΥ

«Ούδέν εν τη πράξει, δ μη
πρότερον εν τη φαντασίφ>
'Άναυδος μένει σήμερον ό αν
{)ρωπος άντικρύζων την άλματώ
δη άνάπτυξιν της διαστημικής ε
πιστήμης και τάς εκπληκτικάς
είς την κυριολε ξίαν ανακαλύψεις
και άποκαλίrψεις της, αί όποίαι
κατήργησαν τά σύνορα της φαν
τασίας και άνέδειξαν τό χθεσινόν
ώτί{}ανον καί ονειρον είς μεγα
λειώδη πραγματικότητα.
Και διερωτάται: ποίας δυνατό
τητας περικλείει τό πνευματικόν
κύτταρον και ποϋ τείνει νά φ{}ά
ση ή καταπληκτικη εξελίξεων τε
χνολογία της εποχης μας;
Παρε6ιασ&ησαν άπό τον αν
θρωπον τοϋ 20οϋ αιώνος αί πϋ
λαι τοϋ σύμπαντος δια τάς όποίας
έπιστεύετο μιχρι προ ολίγων ε
τών δτι {}ά άποτελοϋν τό «ταμποϋ
των αίώνων»
'Η άσίγαστος περιέργεια της
ψυχης του, ή μαγεία και ή ελξις
τοϋ αγνώστου πού τον προσμένει
πίσω από τάς διανοιγομένας πύ
λας, άπό στιγμης είς στιγμήν, θά
τον φέρουν απρόσκλητον επισκέ
πτην είς αλλους κόσμους 'Υαί πι1'!-ανως εξωγηινους πολιτισμούς

Ή 4η 'Οκτωβρίου 1957 είναι
ίστορική και άνεπαναλήπτως με
γαλειώδης δια την ανθρωπότητα
ήuέρα, διότι κατ' αύτήν, ή πλέον
πολύπλωως και πολυσύν-Ιtετο μη
χανή ή όποία εξηλ-Ιtε εκ τηc άν
{}ρωπίνης χειρός εστάλη ι:.ίς τό
ιάστημα προπομπός των κατοί
κων τοϋ πλανήτου μας και άνι
χνευτής τοϋ Σύμπαντος.
' κολουθοϋν αί επηνδρωμέναι
πτήσεις, οί «περίπατοι» και τά
«ραντε6οϋ» εις τό διάστημα και ή
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πρόσφατος επιτυχης περιφορα
διαστημοπλοίου με πλήρωμα, εtς
απόστασιν ολίγων χιλιομέτρων πέ
ριξ του φυσικου δορυφόρου της
γης μας, ή οποία εξουδετέρωσε,
πλήρως, το συναίσθημα του φό
βου πού κατελάμοανε την ψυχην
τοϋ άv{}-ρώπου.
' λλά, ή άν{tρωπίνη προσπά
θεια εστράφη και είς πλέον ώτο
μεμακρυσμένας {}έσεις του κοσμι
κου χώρου.
Το 1967, διαστημόπλοια άφι
κνοίίνται είς την ' φροδίτην, ενω
τό 1965 αλλαι συσκευαι διαπι
στώνουν δια πρώτην φοράν δτι
11 άτμόσφαιρα του 'Άρεως, ο ο
ποίος εύρίσκεται είς ώτόστασιν
225 εκ. μιλίων άπο την Γην, ά
νέρχεται εϊς 10 μόλις μιλλιμπάρ.
Ώς μα{}ηματικως οεϋαία εξ
αλλου προδιαγράφεται ή πρώτη
«ώτόϋασις» είς την Σελήνην, ή ο
ποία επιχειρείται εντος των ήμε
ρων. Καί γεννάται το ερώτημα:
Πως εφ{}ασεν ο ανθρωπος εtς τοι
ούτον ϋα{)-μον δυνατότητος και ε
πιτυχίας; Και πως προοιωνίζε
ται τώρα, μετά τοσαύτης 6ε6αιό
τητος ή οριστικ11 είσοδός του είς
τον χωρον του {)-αύματος και του
μυστηρίου;
Βεϋαίως, δεν εφ{}ασαν ώτο την
μίαν στιγμήν είς την αλλην, ουτε
ώς εκ θαύματος η δια μαγείας.
Προϋπηρξε μακρά περίοδος
γιγαντιαίας προσπαθείας ύποτά
ξεως των στοιχείων αυτών, εtς την
σφαίραν της τεχνολογίας καί της
πρακτικης τεχνικής άφ' ενός,
άφ' ετέρου δέ, γονίμου άναμίξε
ως, άναζυμώσεως και κυοφορίας
ολων ταιν γνωστών στοιχείων της
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επιστήμης είς την σφαίραν τοϋ
πνεύματος.
Ί-Ι σχέσις αϋτη μεταξύ του χώ
ρου της τεχνολογίας η της δια
στημικης επιστήμης, γενικώτεροv
και του χώρου των εκδηλώσεων
του πνεύματος, με την πραγματο
ποίησιν του οραματισμου του 'Ι
ουλίου Βέρν, απεδείχ{}η στενωτά
τtη. Α:ί δύο προαναφr:;ρ{}είσαι
σφαίραι είναι συγγενείς. Την θέ
σιν αυτήν υίο{}έτησε και ο σοφος
Γερμανος κα{}ηγητής Χέρμαν
"Ομπερ{)-, ο οποίος εγραψε προ
καιρου, δτι «ή επιστήμη του ια
στήματος, εχει μακρυνο πρόγονο
τον μύ{)-ο και την φαντασία, πνευ
ματικό της δε τέκνο εtναι το μυ
{}ιστόρημα».
Οϋτω, ή δόξα των πρωτοπο
ρειακων διαστημικών ταξειδίων,
άνήκει άσφαλως είς την επιστη
μονικην μυ{)-ιστορίαν.
' σκουσα αϋτη εν είδος παι
δαγωγίας και χειραγωγήσεως του
άν{}-ρώπου, τον άνύψωσε δια της
καλπαζούσης φαντασίας της εtς
άγνώστους κόσμους της Θείας δη
μιουργίας και του άγρίου μεγα
λείου.
Με 6άσιν τά σύγχρονα επιστη
μονικά δεδομένα, τάς tσχυούσας
γνώσεις εtς τον τομέα της τεχνι
κης και την συναρπαστικότητα
των εκφραστικών της μέσων, ή
επιστημονική μυθιστορία κατώρ
{)-ωσε νά εκ{)-ρέψη την άν{}-ρωπί
νην ψυχην με τοιούτου είδους
οραματισμούς.
Κατώρ{}ωσεν επίσης, νά προ
μυήση, νά προπαιδεύση και ψυ
χολογικως νά προετοιμάση τον
αν{}-ρωπον, ωστε ομαλώς ώτο τον
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κόσμο τοϋ άνεφίκτου καί τοϋ
νείρου, να μετα6η είς τον κόσμον
τοϋ εφικτοϋ καί της πραγματικό
τητος.
Πρώτη ή επιστημονική μυθι
στορία πραγματοποιεί τό μεγαλει
ώδες πείραμα, που δεν είχεv ά
ποτολμηθη άπό την επιστήμην
καί την τεχνολογίαν.
Πρώτοι οί fiρωές της, ζοίίv τήv
-θαυμαστήv πFριπέτειαν των δια
πλανητικών ταξειδίων, καί τό
σπουδαιότερον, ή φο6ερή δοκιμα
σία των ξετρομάζει τον ανθρω
πον καί 6οηθεί τήν ψυχήν του να
ι1ντιμετωπίση κάποτε τό αγνω
στον καί παρθένον σήμερον της
φυσικης και των φυσικών φαινο
μένων.
Οϋτω τό επιστημονικόν μυθι
στόρημα, ερχεται να καλύψη μίαν
ά.πό τας πλέον επιτακτικας α
νάγκας της εποχης μας. Της ε
ποχης, με τας μf-γάλας ά\Τακαλύ
ψεις καί τα ιλιγγιώδη αλματα της
επιστήμης καί τοίί πολιτισμοϋ.
'ο ιδιότυπος ρόλος τοϋ επιστη
μονικού μυθιστορήματος, ή μεγά
λη του μοναδική προσφορα είναι
μεταξυ αλλων δτι εκλαϊκεύει τα
σύγχρονα επιτεύγματα της επι
στήμης καί ζυμώνοντάς τα με
τα λογοτεχνικά μέσα που διαθέτει
τά παρέχει ώς εϋληπτον πνευμα
τικήν τροφήν είς τό πολυ ανει
δίκευτοv επιστημονικώς πληθος.
χωρίς
να κουράζη,
' Χωρίς δε- ' �
,
'
να καταπονη τον αναγνωστη, τον
τον τρόπον του εις τα
εισάγει
αδυτα της επιστήμης. Τον 6οη
θεί ν' ανέλ{}η εις αλλα πνευματι
κα επίπεδα διάφορα άπό εκείνα
της ζωης του. Εtδικώτερον δε τό
αστροναυτικόν μυθιστόρημα

με

με
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τάς άπαραιτήτους επιστημονικας
γνώσεις του παρέχει εκτός άπό
την 6αθείαν μορφωτικήν του ε
πίδρασιν, πρωτοκαλλιεργεί εις
τά πνευματικά εδάφη τοίί άπλοί
κοίί κυρίως άν-θρώπου τα πρώτα
επιστημονικα σπέρματα,
πολύ
τιμον προσφοράν είς τον τομέα
της αστροναυτικής καί τοίί ια
στήματος.
Παραλλήλως, κεντρίζει την πε
ριέργεια τοϋ άν{}ρώπου, ξεδιπλώ
νοντας τις πτέρυγες της φαντα
σίας του δια μίαν κοσμικ11ν πτη
σι ν rως τr'ις; πί,λας τοίi μυστηρια
κοίί Σύμπαντος.
Αί καταπληκτικαί επιστημονι
καί ανακαλύψεις εις τήν .1ιαστη
μικ11ν αί όποίαι διεκδικούν, αλ
λωστε, τό προ6άδισμα Fις τά:;
άν{}ρωπίνας επινοήσεις, {}ά εμf
ναv αγνωστες καί ξένες δια τους
πολλούς, οί όποίοι κα{}ηλωμέvοι
εις την άπέναντι οχ{}ην των έ
πιτεύξFων της συγχρόνου Άστρο
ναυτικης, ελάχιστον η ουδόλως
{}α ύπωπτεύοντο τα γιγαντιαία
αλματα τα όποία επιτελεί.
Τοιουτοτρόπως, τό ' στροναυ
τικόν μυθιστόρημα σχηματίζει
την γέφυρα ή όποία έvώνει τας
δύο αντιθέτους οχ-θας της επι
στήμης καί της αγνοία:;, χαί
σμικρύνει καί εξαλείφει τό αλ
λοτε μέγα χάσμα που ύπηρχε με
ταξύ των.
Τό κενόν αύτό, κανένα αλλο ί
σως ανθρώπινο δημιούργημα δεν
δύναται να καλύψη. ι' αύτό καί
τό επιστημονικόν μυθιστόρημα
ανταποκρίνεται εις μίαν άπό τας
πλέον επιτακτικας &νάγκας της
εποχης μας.
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Οί επιστήμονες λογοτέχνες
ων των αlώνων με την σφραγί
δα της φαντασίας των ,rσχισαν
το πιπλο του μυστηρίου και τοίι
δέους πού εκάλυπτ'ε έρμητικως
τά μυστικα της Φύσεως και τοϋ
Σύμπαντος.
Πρώτοι αύτοι ω{}ησαν τους έ
ρfυνητάς να τολμήσουν κατόπιν
τά μεγάλα αλματα μέσα εις τούς
κόσμους των γοητευτικών των
μύ{}ωv και να μετατρέψουν εις
πραγματικότητα, δ,τι ή φαντασία
των προ πολλοϋ είχε συλλά6ει.
Είναι αύτοί που πρωrcοσυνέ
λα6ον μί τας fύαισ,&ήτους κε
ραίας των τα μηνύματα από τούς
άσυλλήπτους χώρους τοϋ Σύμ
παντος.
Οί. έπιστήμονες λογοτέχνες
μπορούν να συγκριθοϋν με τους
πρώτους 'κείνους ποιητας φιλο
σόφους πού έκινή%ησαν μεταξύ
lκστάσεως και λόγου, με τους
μεγάλους όραματιστας των Γρα
φών πού προοιώνισαν την έναν
θρώπισι ν του. Θεοϋ, με τούς πνευ
ματιΥ.Ούς σκαπανείς και προφή
τας, πού ένω οί ίδιοι συνέλα6ον
πρώτοι, δεν bιέθετον τα απαραί
τητα τεχνιΥ.α μέσα, τας γνώσεις,
την εμπειρίαν δια να καταστή
σουν χειροπιαστήν την σύλληψίν
των. Καί οϋτω αναγκαστικώς �
σταμάτησαν εlς τα σύνορα τοϋ
μύθου.
"Ας έν{)-υμηθ(7>μεν δτι πρώτοι
οι τολμηροί 'Ίωνες φιλόσοφοι
απ' τα 6ά{}η τοϋ 6ου π.Χ. αιώνος
προσεπά{}ησαν με τόv νοϋ καί
τό λογικόν των νά δώσουν έπι
στημονικήν έρμηVΕ(αν, εις τήν
προέλευσιν τοϋ . κόσμου Και των
φυσικών φαινομένων, διότι δεν
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τούς ίκανοποιοϋσε πλέον ή μυ{}ι
κή.
Θέλησαν, συμφώνως προς το
πνεύμα της έποχης των, ν' rίπο
δ1:ίξουν, δτι ό κόσμος εγινεν από
έσωτερικήν άνάπτυξιν. Παρε
δέχ{}ησαν, δτι εις την άρχήν ύ
πηρξε μία μόνον ούσία, ητις με
διαφόρους μι,τα6ολάς της εγινε
χώμα, ϋδωρ, πϋρ, αστρα, ηλιος,
δένδρα, ανθρωποι.
Την πρώτην αύτην ούσίαν. την
είπαν: «αρχήν».
Την έφαντάσ{}ησαν ώς ύλικην
καί ύπεστήριξαν δτι δλα εγιναν
με την μετα6ολην της αρχης
αυτης, και εις αυτην θα επανέλ
θουν δταν καταστραφούν.
Οϋτω, ό Θ α λ η ς ό Μ ι
λ ή σ ι ο ς, πρωταρχικην ούσί
αν τοϋ Σύμπαντος {)-εωρεί τό ϋ
δωρ πού δίδει παντού κίνησιν,
6λάστησιν καί ζωήν. Ό Ά ν α
ξ' ί μ α ν δ ρ ο ς, τό άπειρον, δη
λαδη κάτι τοϋ όποίου δεν γνω
ρίζομεν τα γνωρίσματα άλλα εί
ναι άκαθόριστον. Ό Ά ν α
ξ ι μ έ ν η ς, τόν άέρα πού
ζωογονεί καί συγκρατεί τόν κό
σμον. Ό Ή ρ ά κ λ ε ι τ ο ς ό
Έ φ έ σ ι ο ς, γεννεσιουργόν
ουσίαν {)-εωρεί τό πϋρ. Κάτι τό
άν11συχον και κινούμενον πού κι
νεί και μετα6άλλει τον Κόσμον.
«Παντα ρεί, πάντα χωρεί και
ουδέν μένει».
Ό Π υ θ α γ ό ρ α ς ό
Σ ά μ ι ο , 6άσιν τοϋ Σύμπαν
τος, θεωρεί τόν αριθμόν.
Ό Ξ ε ν ο φ ά ν η ς ό Κ ο
λ ο φ ώ ν ι ο ς, 6λέπει δτι δλα
εις τόν κόσμον αποτελούν ενότη
τα, δλα εtνα'ι «°Έν εtναι τό παν».
Ό π·α ρ·μ ε ν( δης ό
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Έ λ ε ά τ ι ο ς, είς την αtωνίαν καις και αξιο{}αυμάστως εtχον
κίvη σιν και ροην του 'Ηρακλεί συλλάδει.
'Ιούλιος Βέρν, (1882του αντιτάσσει την ακιvη σίαν και
1905) είς τά πλήρη φανταστι
την αρvησιν πάσης μεταδολης.
Ή κίvησις και ή μεταδολη εtναι κών περιπετειών, έρειδό μενα δ
φαινόμενον, απάτη. Ό κόσμος μως έπί έπιστημονικου ύποδά
είς το δάθος του μένει ακίνητος θρου, πά μπολλα εργα του, περι
η μ ό έγραψε προφητικάς έφευρέσεις
και αμετάδλητος. Ό
καί έφαρμογάς, γενομένας πολυ
κ ρ ι τ ο ς τέλος, {}εωρεί το
αργότερον.
ατομον ώς πρώτην ύπόστασιν του
έν εtναι δε τυχαίον .. ο γεγο
παντος και καθίσταται δ πατη
νός, δτι οί διαστημικοί έπιστήμο
της ατομικης θεωρίας.
vες. έπέτυχαν την αποστολή του
" σον άπλοϊκαι καί αν φαίνων
είς το ιάστημα καί
αν{}ρώπου
ται αί γνωμαι των αρχαίων αύ
την
&σφαλη
έπιστροφήν του είς
των 'Ελλήνων φιλοσόφων εtναι
παρόμοιον περίπου
κατά
Γην,
την
φανερόν, δτι ώδήγησαν απο την
των ήρώων του
έκείνον
με
τρόπον
μυ{}ολογικην στην έπιστημονικήν
'Ιουλίου Βέρν, οί δποίοι έξετο
αντίληψιν περl κόσμου.
μάλιστα καί από τήν
Ή έπιστήμη τους χρεωστα ξεύ{}ησαν
της Φλωρίδος, δ:του
χερσόνησον
την γοητεία του μv&ου που γα
εύρίσκεται το κοσμοδρόμιον Κέν
λούχησε τά νεανικά της χρόνια,
διά νά ανδρω{}η ϋστερον, σκλαδω νεντυ.
Το έπηνδρωμένον φανταστικον
μέvη μεν απο αύτην την μυ{}ικην
διαστημόπλοιον το - 'Ιουλίου
γοητείαν, αλλά με την &στείρευΒέρν, κινούμενον διά της τερα
να' ζωντανευση
και'
τον λαχταραν
'
,
στίας ώστικης δυνάμεως, ύπερ
νά πλησιάση τά πλάσματά της.
νικα την ελξ'ιν της Γης, μεταφέΟϋτω καί της συγχρόνου δια ρεται εις
ταξιδευει
'
' το' Δ ιαστημα,
'
στημικής έπιστήμης, προπομπος είς το αχανες απειρον ύπο συν
καί κέντρισμα και ίσχυρος μαγνή -&ήκας πλήρους έλλείψεως δαρύ
της ελξεως είς κόσμους αίωνίου τητος καί πιέσεως, και έπιστρέφει
μυστηρίου καί μεγαλείου προϋ
με tλιγγιώδη ταχύτητα είς την
πηρξε το έπιστημονικον μυ{}ιστό Γην, προσθαλασσούμενον ε'ίς τον
ρημα.
Έtρηvικον Ώκεανόν.
'Όλως ίδιαιτέρας σημασίας
Την αύτην αφετηρίαν, την αύ
είναι το γεγονός, δτι μεγάλοι δ την πορείαν καί τον αύτον περί
ραματισταί μυθιστοριογράφοι,
που τρόπον επιστροφης, χρησιμο
μέ τάς ύπερόχους συλλήψεις της ποιουν σήμερον καί οί Αμερικα
δημιουργική� των φαντασίας, η vοί ιαστημικοί.
νοιξαν τον δρόμον τον οποίον ή
Οί σύγχρονοι δε λογοτέχναι,
κολού{}ησεν ή σύγχρονος διαστη απελευ{}ερωμένοι απο το λογοτε
μική έπ:ιστήμη, διά νά πραγμα χνικον «χόμπλεξ» εναντι των έ
τοποιήση δ,τι εκείνοι, προπορευό πιστημονικων έπιτευγμάτων, με
μενοι της εποχης των, προφητι- τά την πρώτ,ην έκτόξευό'ιν δορυ1
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φόρου είς τό ιάστημα, ώτό ,&αυ
μασμόν, αγάπην και πά{}ος προς
την διαστημικήν τεχνολογίαν καλ
λιεργούν λίαν εύδοκίμως την ε
πιστημονιικήν μυθιστο(_)Ιίαν,
με
ρηξικέλευτα και πρωτοποριακά
εργα.
Πλήρως ενήμεροι επί των ?ο
πιστημονικων επ�τεύξεων της
έποχης μας, γνωρίζουν αριστα νά
συνυφαίνουν τον μΜον με την
πραγματικότητα, τον ρωμαντι
σμόν με τον ρεαλισμόν, τον ίδεα
λισμόν με τό πρακτικόν πνεύμα, τό
άνέφικτον μ� την ,&εωρίαν με τό
έφικτόν εις την πραξιν.
Και αύτό δεν σημαίνει οεοαί
ως, δτι ή επιστημονικη {}εωρία
μετεολή{}η είς έτερόφωτον και
έτεροκί.νητον μεταμορφώνουσα
τάς άρχάς και άξίας της επιστή
μης.
'Όχι. Ή επιστημονική μυ{}ι
στορία της εποχης μας, ε μποτίζε
ται μέχρις ένός σημείου, ώτό τό
επιστημονικόν πνεύμα και την ε
πι,στημονικην με{}οδολογίαν καί
εκμεταλλεύεται τά επικαιρικά
στοιyεία. άλλα παραμένει πιστη
ειc την ώτοστολήν της, ή όποία
συνίσταται εις την λύτρωσιν τού
άv{}ρcοπου.
O-οτοt. δια της -θ-αυμαστης γο
νίμου φαντασίπc των, προποοεύ
ονται. συλλαμβάνουν τό άσύλλη
πτον, προσδιορίζουν στόγον, σγη
ματοποιοϋν τό νεφελώδες καί. ά
σχημάτιστον, όραματίζονται, εκ
στασ, άtnνται. γονιμοποιούν καί
άναπλά{}ουν &στά-θ-ΙJ.ητα στοιχεία
τοϋ νοϋ, δια νά ελ{}η 1Jστεpον ή
επιστήιιη και ή τεγνολονία �ια
τric τελειnποιήσεωc των μέιτων της
καί να δώσουν ύλικην ύπόστασιν

19 6!)

είς τάς εμπνεύσεις εκείνων.
Εlναι είς δλους γνωστόν, δτι
μυ{}ιστοριογράφοι πριν ώτό δεκά
δας ετών ώμίλησαν δια ταξίδια
μεταξύ των αστρων τού ούρανοϋ
και την ϋπαρξιν οlντων είς αλ
λους πλανήτας. ' λλά, μόλις προ
μηνών, ό διευitύνων τό τμημα
προκεχωρημένων διαστημικών με
λετών και σχεδίων τού Άμερικα
νικοϋ Πενταγώνου, δόκτωρ Χέ"'
μπερτ Φ, Γιόρκ, εδήλωσε τά έ
ξης: " λλα οντα, είς τό Σύμπαν r
περισσότερον ανεπτυγμένα ώτό ε
μας, επισκέπτονται αύτην την
στιγμήν, δλιγώτερον άνεπτυγμέ
νους όμόρους των. 'Ίσως νά μας
επισκέπτονται και εμας με τούς
ίπταμένους δίσκους των, καί να
μας επιτεθούν με αλλους τρόπους
πού δεν γνωρίζομεν. εν εχω την
παραμικράν αμφι6ολίαν, δτι κά
ποια ήμέρα εις τό εγγύς η ώτώτε
ρον μέλλον τά ταξείδια μέσα εις
τον Γαλαξίαν μας και εις αλλους
Γαλαί:,ίας, {)-ά καταστούν εφικτά
και {}α επισκεπτώμε{}α τους όμό
ρους μας καί {}α δεχόμε{}α, κατα
καιρους τάς επισκέψεις των.
Είς τό εργαστήριον της επιστη
μονικης μυ{}ιστορίας σφυρηλα
τούνται και χαlκεύονται τά μεγά
λα σχέδια καί αί μεγάλαι επινοή
σεις τοϋ τεχνικού καί πνευματικού
μας πολιτισμού.
'Εκεί, ανοίγονται τα μεγάλα -θ-ε
μέλια, επάνω εις τά όποία ,% οί
κοδομήση εν καιρφ ή τεχνική, πε
ρισσότερον {}αυμαστά, δταν {}ά
δια-θ-έτη τα κατάλληλα προς τοϋτο
μηyανικα μέσα.
'Εάν δέ, ώτοδειγ{}η άληlhiς, ή
εσχάτως κυκλοφορήσασα πληρο
φορία δια την -θ-εωρίαν Εύρω-
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παίων (Γερμανών) και ' σιατων
('Ιαπώνων) επιστημόνων δτι αί
ήλιακαl ακτίνες, εχουν αμεσον
σχέσιν με την δαρύτητα και ύπό
ώρισμένας προϋπο{}έσεις εξουδε
τερώνουν ταύτην, τότε καταργου
μένων των σήμερον εν χρήσει
θερμοχημικών καυσίμων, ατινα
καί πλι ίστα δύσλυτα προδλήματα
λόγφ του δάρους των παρέχουν,
τότε ό ανθρωπος τού μέλλοντος,
ώς ελεύ{}ερον πουλt {}ά 'ίπταται
οχι μόνον είς το ήλιακόν σύστημα
το ίδικόν μας, άλλα καί πέραν
τούτου, κατά πολύ μακρύτερον
και εύρύτερον.
Βεδαίως, με τά σημερινά τε
χνικά μέσα, ό ανθρωπος δύναται
νά fξερευνήση την Σελήνη, νά
κατασκευάση διαστημικήν εξέ
δραν πέριξ της Γης, νά εξαπο
λύση τηλεκατεv{}υνόμενα διαστη
μόπλοια προς τούς πλησιεστέρους
πλανήτας, δυσκόλως δμως -θά δυ
vη{}-η νά φθ-άση μακρύτερον, λό
γφ του δάρους των καυσίμων καl
άναγκαίων προωστικών πυραύ
λων.
1ία άνθρωπίνη αποστολή εις
τόν " . ρην, με τά σημερινά δε
δόμενα, {}ά άπαιτούσε κατά τάς
προδλέψεις τοϋ ύπ' άρι-θμόν 1 κα
τασκευαστού πυραύλων ' μερι
κης δόκτορας Βέρνερ Φόν
Μπράουν, δαπάvην ητις δεν -θά
I
\
η> δ υνατο
-<\.η απο
>
\
να\ καλυψυ
τους
προϋπολογιομους Άμερικης κσί
Ρωσίας ήνωμένων.
Πραγματική επανάστασις εις
τόν τομέα της ' στροναυτικης -θά
σημειω{}-η μόνον δταν επιτευχ{}-η
ή άπ' εύθείας χρησιμοποίησις της
άτομικης ενεργείας ώς κινητη
ρίου δυνάμεως.
Ν
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Τότε, και ή εξερεύνησις όλο
κλήρου του ίδικου μας ήλιακοϋ
πυστήματος {}ά καταστη δυνατή,
και ή πτησις προς W.λα ήλιακά
συστήματα τουλάχιστον {}f-ωρητι
κώς, -θά ητο δυνατόν νά επιχειρη
{}-η, ύπό την άπαραίτητον προϋπό
{}εσιν νά επιτευχ{}-η ταχύτης ίση
με την τοϋ φωτός, χρησιμοποιου
μένων των φωτονικών πυραύλων,
του Γερμανου κα{}ηγητου Εύγε
νίου Ζέγκερ, -θεμελιωτου της μα
{)ηματικης αϋτης {}εωρίας, καί
νά καταργη{)η ό παράγων χρό
νος.
"Αλλως, ό cίν{}ρωπος -θά μείνη
δια παντός αίχμάλωτος τοϋ ήλια
κοϋ μας συστήματος.
ιά τούς νέους δε της εποχης
μας, έποχης κατ' εξοχήν ,ωσμο
γονικης καί ταραχώδους, καl αλ
ή{}�κών,
ληλοσυγκρουομένων,.
cτνειψα τικών και επαγγελματικών
προσανατολισμών, τό επιστημονι
κόν μvθιστόρημα άποτελεί ίσχυ
ρότατον μαγνήτην ελξεως προς
τόν κλάδον της διαστημικης τε
χνολογίας καt τεχνικης.
Τούτο, δεν παρέχει είς αύτους
μόνον πνευματι•ιιήν άπόλαυσιν,
άλλα κα"ι κατά τρόπον εϋλψτ:τον
καί άπλοϋν τούς ενημερώνFι πλή
ρως επt των συγχρόνων διαστη
μικών επιτεύξεων τοϋ άv{}ρώπου,
,
' ' ,
'
ε'ξ οικειωνει με την επιστημοτοι•ς
νικήν διαστημικήν όρολογίαν,
τους κεντρίζει το ενδιαφέρον δι'
αυτήν, καt τούς ωθεί τέλος νά
ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλ
ματα και είδικώτερον κλάδον της
διαστηuικης τεyνολογίαc;.
Έποuένως, το άrrτοοναυτικόν
μv{)ιστόοηuα συμοάλλει τά Lιέγι
στα είς τήν δημιουργίαν εύστα-
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λ&ν φυτωρίων, τά όποία {}-ά τρο
φοδοτούν διαρκώς με νέον αίμα
τον κλάδον της Άστροναυτικης,
έξασφαλιζομένης πλήρως και κα
τά τρόπον ασφαλη, της στελεχώ
σεως καί συνεχείας της τιτανείας
-και ύπερόχου αυτης προσπαθείας
τοϋ ανθρώπου προς κατάκτησιν
τοϋ διαστήματος.
cιοσοι δε έκ τ&ν νέων τούτων
διαθέτουν την σφραγίδα της δω
ρεάς, ασφαλώς {}-ά αποτελέσουν
την μελλοντικην πλειάδα κορυφαί
ων επιστημόνων της Διαστημικης
Τεχνολογίας.
Και εις την χώραν μας, κοιτίδα
επιστημών και τεχνών, ακένωτον
, απο
• ' ' • ' .,
δ'ε δε ξ αμενην,
την οποιαν ην-

τλησαν πολιτισμόν και πρόοδον
δλοι οί λαοι του κόσμου, καλλιερ
γείται σήμερα κατα τρόπον {}-αυ
μαστόν, ή επιστήμη της 'Αστρο
ναυτικης και τοϋ Διαστήματος.
Ή πατρίς τοϋ 'Ικάρου και τοϋ
ημοκρίτου, δεν ητο δυνατόν νά
ύστερήση εναντι της πανανθρω
πίνης αυτης μεγαλειώδους προ
σπα{}-είας.
'Από των αρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι σήμερον, και δταν δεν
προπορεύεται ή 'Ελλάς, εtς τον
τεχνικόν πολιτισμόν λόγ(JJ ελλεί
ψεως ύλικων μέσων, προηγείται
εϊς τον πνευματικόν, κατευθύνον
τας καί φωτίζοντας αλλους με το
ανέσπερόν της φως.

········································································•:
•••
•••
Η ΕΞΑΙΡΕ1ΤlιΚΗ ΠΡΌΣΦΟΡΑ
για τr\ν άΙΠοtπολiι 6ε Σδς η τους φίλους Σας:

•

έξ όνάραιός Σας
ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ Ε)ΠIΛΟΓΗΣ «ΙΛΙΣΟΥ» 1956-1958
καιλλιτ�εχνΙJΚ'Ου - χρυ�5όδετου - 6ελ. 440
iJ5χύε1 [1Ιέχρ1 31ης Ία1νουαρίοu 1970
ΜΕ

Μ ΟΝ ΟΝ

( χωρiς: έ:Jn66ιρυ 51
Στεϊλυε την nαιρηιγγ

50

ΔΡΑΧΜΕΣ

αα:utδρΌq1m<ώrν)

iα Σας: χωρiς: καιθι:rmέρnJ61.

••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ "ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ,,

J:Εψι τά τέλrι Σε.πrrφ6ρίοο συv
ηλlfJlε.ν ε•lς Άθ1/ν,ας χιαιl την νη
σαy, Κω -οο 24οι-; ο•Ειθνές συ-ιέ
διpι�ον, της <,δμοωιrοαJΘ-ψtκfrρ>, συ
στή� θερα.ιτσαιτu-ιαιu, τό δποί
ον εiθiεμJΕ.λίω,:,1εy δ nεpμΙΧΙ'Ιlος
τρός κ. Σα,ιμουιr-p. ά.ν,zμια.,�. Κ α
τά. τό αινέδpιΙ:ί!ν α.ύτό άVΙΖ'ΚΟ:·ιώ
θηριιm οιάκρ<Jρο� έργια.1σία.ι σχετ:ι
κως μέ τάς τεwευrt1χίlα..ς έξειλί�εις
τής δμοιιJ!ΠΙ�θηtι"Χ.ης. .
Ή Όμοι:Ο!Π'αθψική άιωλ')υθlεί
�P7->r1',Lψ ρ1ιζιr,αι άντίθΙε;rον Π'pός
τή-, πιαψαιοα�ια.r-<-ψ Ίαrορw.ήv, ή
'1,-' . ε.ι, ς
s__,
υ,1,cχ�α: ε't:.''
,ειλ.ισι:JΙ.Ξ"Όχι ο=ενα

ι�

.,

πλ�aν λε>rοwμιzpιείς <0είοι•ι<όιτΎ/'ΟC .;».
Σ' α.ύτήν την τάiσι της «ά_να.λύ
σιεως» "ΚΧΧ.ί του «ΧΥ.ΧταJμJε•ρισμ.<Jυ» ή
Όμc :.tιπι::χJθψuκή άι'11τ:τάισ101Ξ� τή'Ι
θlεωρίια. 8c: ό όργα.ν:1::;ιμιός ε�, ::ιι
εv,-:ι. cv:1,ϊo,v σ:ηολω, wυ όποίου
ή θ,φαΠΙΞία. θιά εΠ'pιεΙΠΙε 'Ισ. γί·ι,ε
τα.ι οι' ένός κχί μόινω φ�ΡΙμά. -<.ου,
το δ�&χ,,- νά ξφιζώσιη ο�λ'Χ τ�
:Jl'Jιμιπτωμα"tlα. <::α.υ1-1:χιρ6�:.υ;> ΪJλl
, ά.Ιθ
zι;
β,
σ ε α μ ν ε
ο;, ω � γ,
η , ;WΧΙ!. ουΨχιτ-η, δπιοι•!Χιοrιπο'Όε <�μJετα.:J"t
1 �σ:ς»
της &J01Βε'ΑεDας.
Ή Ό μ;οuοrιt'7.1θηtη1χrη Ία.tφ:κή
&k-, :παμ:χr.ά στή'Ι θεω1pί1α., άιλλά
ψιλοοοξεί νά πα.ρέχη σ.τόν για
τρό ΥJα.ί τά μέσα. ν,ά έιπιwχη α.ύ
'ΌΟ τό άξιόλσyοιν ά.'Ιt1ΟΙ'tέD�εσμ:χ :
Δια.θέτει φά.ρμωκα., τά δrrοοίχ, ε
χο'Ι"W. πραχιχλέσει 'Πlεφ.α.μ�τιΧ.ι.:i>ς
ενα σύνολιη συ,μιπτωμάiτων εις
ύγιά &.τομJα., εχουν την ου1 α.τό
τητα. νά ιθεραιπεύσουν ώσ9έ-ιειες
μέ mχ.ρσμοια. συμπτώμα.τα..
Τά. ψάιρ;.u�κχ της Ό μιοιQιrοα.if}η
τ-:1κης οέlν εχοον «τιοξιαιάτ:ηJΌα.'' η
'
' ει,',.,"Ιλ\01Κ'ΟΥτ-.
,,'
α,ι
«π:αψενεργzιια.», �vιΙΟ'tι
1

0

t1

'

'

'Τ

�

άψα.ι.ω,μιέ να. εις μιεγά.λκ:ιν β,ι,Jθμόν,
0
δψ. ά.ιτοό άlρα.ιώσεις 1 : 10.0 0.
000 mί αινω.
Ό μrιχα.νιισμός της ορά.:;εώς
τω,y εΧ!ει έξηγηθη ώς έξ:η :
Τά. ισιη.ιιrοτώμJ� mύ πιαp'ΑΙ
συά)Qει Ε>'ΛΟΟς οοσίθιswι,ς, CltlOOY εύpί
σ"'.<Jε\'ΌΧ� ύ'Π'ό τό κρ4wς άlσ0.Ζ!'ιιείw;,
δέ,; εί'Α�ι 10οορά. ή ιrορ,οοπυάlθιειά του
νά άιrοαλλωyη άιπό α.ύτην την ά.01θένεu7.Υ (θiειω1 ρία. του Selye).
Ή Ο ΎJμιου�ργίlα;
ψλiε")"μο'ιης,
δ�α.ρρο�α.ς, ιμέ.του, ύψΎjΙΜ)υ πυρε
ιrου κ.λ.π. οέν εί-Αοοι 700ψά. ό τρό
πος, μέ τόγ δ'ΠΙΟίΙQΥ δ όργα.ν1:σμός
μΟΟ", ..(!Ξrτ:1�: εrχJ
(/ οον. Δ'
, rι,,, �
, ε�v
ια.
.,1 ν ωρ
του δμιοιιαrο(Χ)θηιτι κ,ο,ϋ φ�ρμά.κου,
λοιtπΙ�ν, έ'7tiιrrοyχά.'Αetαι.ι � έrιίσχυ
σ:ς της πpΙΟΙΟ'ΠΙα.Ιθιείια.ς wυ δpyανι01μου δι' α.ύτό ΚJα.ί π�αJρα.wηpιείτr-ιι
μί,χ έΥ'Όελως -ιqροισωρινή έιrοα..ύξη
σ:ι;; τωy ΟΙUμπt't'ωμάπω'Ι , OICX.'I ε'/α.
εrοος θειρα.ιrοευτιικης κιρίΚJΙεως.
Δια. νά δράJσ:η το ψάιρμ.χ'ΧΟ'Ι
της 'ΟμιοιΙΟΟtΙσJθι-ητ�ιικης π:ρέrrοει 'Ιά
εχη π:ρά.γψχ,τι πρΟ'/JαD..ωε,: εις υ
γιείς, 8 λ α. τά σuιμιπϊCώιμ.α,τα- wυ
οοσlθΙε1ΥΌϋς. Έάν εχη 1υροrιJα.ιλέcιε:
μό,ιοιν μέρος α.ύτών, τόmε τό φάψ
μι�ι..ον δέν, θά. διράiση διόιλου, χιχl
ό για.ιyp<ός 10ρέ'ΠΙΖι πάJλι νά. μελιε
τ-ήση τήν π�ρίιπ:rοωι:.:.ν wυ αιJΙθιε
ΥrJυ;, οισ. WJ, ά'Αειύpη wJ..n χ,α.τά}
ληλ'ΟΥ cpάφμιι:χrιn. 'ΕrοΟfμιέ ιως συ,ι
άιy-εΓ.iΧ: &τι κά.θlε ωαθiειΨης χριειά.
ζε,:,,;.ι ι τό δ:ικό oou <-ά."ο'μ,ι•ι<ιό» φά.p
μιχκιο.
Τά �p,μαΚ!7. τη; Όμιο:c';t!::ιftη
-:ικης ε!ν�. άn'dλές ούσίlες wού
'1ψοέρχον-αι.ι άιπό το φυrη·ι<.ό!'ι, τό
' γJα.ι' το' opυr..<rro'Ι
,
!�
' βα.σιJνε:ον.
ω:'Κ'Ο•Ι·
ι
α.
Ή m."tΙε.ργαισίια. τ;ων είνι λεπτή
-
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ΥJ::ι.ί ιτtpωιτόΌυ1tος: Ένω δ1-ηλ. τά.
δ:1::ι.λύ/Jn,jτlα. ύποοά.'λλοινrt1α.ι ά ά.λ
λΙΞm6Jλλ1 η�,0; i�ιώ101εις, δέ.χο•tr1α1�
συrrχιpό�;ιως διιαJΟΙο;χι1κ1�ς !ισ�χ�υ•pό'tlα.
Όες δ!'ΑνήtJΙε•ις,
, ώσrσε, δια. της (J;\)εχιου; y.,α,τι1.η.ιιή1:J1εως τη .,, ϋ,λης
ΚJα.ί τη; σtJΙyχ ρό1vιοιυ, δο'fήσ�εω;,
€ V Εl(ΧΥΌΠ\Ο :ιού·'ιn'ΙΧι ,ε1ι,; αιπίισιΌΞ\J\00'1
βαJθ�μάν.
'Α ά.λ1rη1α.
7.1:νό'μJε'Αα. ε. μψ:χ;;ί1
ΟΙεωι; έ·Αψγιεί·α.ς μιε.τά. τψ Χmά.
τμησ:ν τη; ϋλης, εχο,μιε Κ''J..-ά
τήν δι άισ:ΠΙαJσι ν -σού & τόιμιου, δ,π,ω;
έ!Π'ί rις συμ;β.cι,ί'\ΙΙΕι ν-ά �.ΙJ οοv1ίζΞ.τια.:
έινέργ1ει1α. ε1ς τιά μJc!puα. μιας μιά.
ζη; λευκιωμιά.τωv, 8-σα,ν σ.ιύπή ή
μa,ζ,α. ΚΙ7,-οωuμr: θ'η YJ!Χ.l cp.Θάισιη ε,1;
μ(ψ:1'JJ"1vήν Κ1α.τάι01τ17.Ισ:ν. Ένω δη
λcιJδή τά ιμόρι,::ι., έφ' δοον εύρί01Χα ::ι.ι ε1ς την μαζcιΝ ijO'{JJ.'ί ε1ς
ι ί,α.ν αια.τ κ:ην ΚΙαJτάJ:;tt1,:ι01ι1ν1, μό)Jιις
ιι
,1,
ειrο7.ψ7.'Ι
να' συ"!δε.ωντ1αJι Όο εVΙα. με
-); α,λλο, (ΧfΠΙ(Υ'ΙJΟΟΙUΥ μίι:ι. Ι α.ύτό,μ;::ι.
το, ν 00\'�εχη κιί·ι σ,•ι, yVΙW,πήν ύιη:ιό
-uό Ο'ιlομι::ι. «Κίv 01:ς τοϋ Μπ1pάιου,ν».
' νά.).J-;γο.ν , c1.ννόμ1ε1•;1'JΙ'ι έ �ε 'Jγc
rοαιrρ1ε ω; .λiχμβά.νιzι χώjp17.ΙΥΙ ΥJ7λ
ΥJ7..-...α. την δ�ερl'(lα.01ί1c1:ι τω1ν δμn ι1:1-rο7.Ιθ-rι ικ.ων φ:χψμάrιιW"Ι, ωοου ε,κ
λύιετΙ'J.: M',l δια
, ΙΠCΙΌ:ιζ,ει τόν δ :1:χλύ
τrι,ν ή θ>ε1ρmt1ε.υ-ι0Ι.Ύ) ωέpryi ll:ΧJ wϋ
φ:ψι ά.ΛΙ"λJ.
ίΙ�α.τά, -σού; αΠΙΙΧΙΟΟUς της θΘω
p: λiζ χύτ-ής, ή Όμιο:αrο
, α.ιθψ•ική
,rο•θiα:νόν νά πpΟΙσφέρη τήν τιελ:
,,;ην λύισι ·ι σ:.τό πpόβλ ημιιχ, τής ύ
-y;εt ::ι.,; τοϋ δ,-ό,μ ιου· 1Όλ 'ν, 8,μιως, ·η
π1.ρα.δοχή Υ.1.ί ή Υ.�θ,ολικ.ή έψχp
μογή της &νήκ.ε: ε1ς τό &πώτε
pc:ιν- μέλλον.

n

1

1
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Ι
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ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ-ΜΠι\ΧΑ
Νευρολόγοι;-ΨυχLατρος

Σ ΗΜ.: Είc έ.κ.είνους ot δπ,οίοι έν-

1969

Στοϋ πόνου
τό κρεββάτι...
Θλίφις - Πόνος,
,σrιαιφΤό τό κεφ
, άλι...
Βουβό πέφτει τό δαι<ρυ
στfις κώχn ς την δ1φn.
:Σ)ωμα - φυχiι μέ,σ α ση'ιν πάλn ...
Ξάφνου φτερουγίζει
Ή ΈλπΕδα...
Πετaλουδί�ε,ι rΊ βλεφαρίδα
1

Κι' έρχεται rΊ ταπεινn
Ύπομοντ'ι,
- Δωρο θείο Κρίκος σφικτός νό δέ:σn
τό Παν σε 'Ένα...
κι· rΊ σκέφn λέει οπό νοϋ - που
(βλέπει πιό βαθειά Τ<όιν λόγο, τοϋ Πόνου
Δοκιμασία - Κάρμα•.
.. Αγνωστε κι' άθώρnτε καl Παν
(τaχοϋ Παρών - Βαθει,ά μας - Σ' εύοcαριστω κal
(σ' εύλο,yω
Δυναμί μας καi ούράνια έλπίδα,
πού μας γεμίζεις η'ιν φ�
τυλίγοντας με ύnομοντ'ι
χαί με ύnερκόαμιο Φως
τό μιΙJ<ρό μας Είναι...
ΖΕΠΑ ΔΟΥΚΑ
διαφέροvται νά ,κ.ατα.τοσι�σθοϋv πε
ρισσόrτερον έuιί. τού θέμαιτος, γνω·ρί
ζομ.εν δτι ί,,.�;ι.λοφόρησε τό βιδλίον
τοϋ κ.. ΓεωρΎLοu Βυθούwι,α, ίmό τόν
τrτλον «Τό χρονι"Ι-ό της Όμοιοιιτα
θηιτuκ.ης».

9

1

101

'Ωδiι στη Φύση
τn

ε

ΟΙ\ τpOi οϋ 11'1Οlη: οϋ

ω τη

α

Tέvcvn Σου

ύμνή:6ω,

CΙ)6τη μου

Κύρ1ε :ιωi

έλω άσr ό,
το θαϋμα Σου

υ α ικαα. άπλα
α

ρα ουδή6ω,

το θάμπωpό μου 6τΟ
'Ώς τη

ΟΙpτ ι να (ωγρα,φί6{JJ...

ψυ τι βυθί(0ιμαι ot ,άν1 θούς,

δε δεvuροφυλλωωες ικαi όε κορμούς
Καi δτοϋ ούρα ου τα πετεινα

ω

uτους ,άθώρnτους των ώκεα'Vών βυθούς,
61-ΙΙΥω (ω:ι\ ,ό(l mv δuκ:ή !l].OU,
pε

Σα

όpου<.,: ιθΟ'U1)10'6τους

ο

:μοϋ γνέφοιw

ΌΊ ΙJ:lUl6τtΚΌύς

α

ιΚΟJ

pε

αλοu

ροι6:μα ή φωνή τους άrιταιλό,

το .χφω1,ια τους ροδίGει γε:λΟΙ6(00
οι βά\6αpο 6τiς οτfuφeς 11ιου !ή στνοή του<.,:,
οντας 'ιΌ ά 6_ρι τα φυλλs.ίηιαrτΟΙ '60!λεύεrι...
Γρο!'Κάω τη

ύ αμί Σου 16τiι φωνή rrσυς

ικ:αi τ' ,άγαιτω! 'Ό\α 6ου!. .
Καi ον�θη �i δέ ρα ω φυτα ίΚΟ'Ι. (ωα.
' τέλε1ωτn

Μα

δτήθεuα 11ου ή �οργή.

Καi ως τρυφερα ,με :μάτια, ιμε ψυχ:ι\
και 'Ρ' καρδι.6 pου τα 1θω'ρω,

1ώθω βαθειό,
πως τι\ (ωη τη

1δ1α l)J.OU άγαιαΤJ.
ΙΩΑΝΝ

ΔΡΙΒ

- ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ
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Ύπο ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
'Ανά.yχ.η αιrooop'rhίτηΌΥJ, vά. κ.ά.
vωμε ταοοτιrχ.ά., ικ.ά.Ιθ1ε τ�ό.σο, τόν
άπαλσyισ,μi) της υ'7t'αιpξής \.Ιι!Χζ, vά
δ:αιπ::αιώr11ωιμιε τ+, σWJσι�rrη-αχ. η
τήν Π'pόοΜ 1.1ισ.ς, τά. κιέρ!δη κα.ί
-ίς ζ μί1� μας, &�ριι6ως &πως
:ιιιά. εμιποιρι χ:ή ιειπιιχ1εί1ρrr]Ρ"Υ]. Μα.ς
λε1ίrπ1ε: φως ή ήριειμ6α, γι' χυτή
τη δουλειά. κ:' ή α.όwσυl'(ΚέV•":';)ω
ση. Μας λιείιrοει ή μ,οvα.ξιιά., ή μιεαιπα' 1 pγετι'Χ.η\ μο'ι1α.1.:,J:,ια.,
,
'
yoo' λ-η εUiΕ
p7-ιt τητη yιά. τή γvωριrμία. Κ!'Χί τή
συμχριιλί'ωσή μα.ς μιέ: τ�ό μέγα, α1
1ιιωΙστΌ πού λέyε1τα.: «§.;y.ιulτi:ι ς».
Μόνοι: ' μέσα. σε βα.Ιθε ('(Χ, ΠΙΞ\pισυλλογή, οοpα.μ1μέvοι αιά. εγκια.:tiα.
του έvδόμιυiΧ.ου κόσμιου μσ..ς, σέ
μι1ά. τοwμ pιYj εvδοσκόrπ ση, ivώ
ΠlOl - εyωr;ίψ, δεν μmpε
, ί Π'C(,
p� WI, ΥοαJ't!α.λ ηJψθ>ουμ, ,ε αιrοό ά.7Ό6γνωσ. -η, , αmό ψόμ,ο, μnφός στήν
οοσχγpμιtια. κια.ί τή γυιμ Υ()\tψά. μη,ς'
μιπρός αιή μι'Χ.pότητα, των ενο,α.
φε1pόmω1γ μ.α.ς ΥJαί τό μά.:cι.ι-ο
σπα.τώλη,μια, των ήμιερων μα.ς στη'ι
ύ1t ρεσ�α των ύλ:κω,ν άνια.γκ:ίJν
ΥJαί τώι'Ι' πα.θωv μας. Μια. �ωή
μιαWJ'λtiθι-κή σ�τήν τρομε�ρ+, δsα.μάρ
φωσή της, yιεμιώτη ά:πό ζωϊκ,ον
-Χ&rομιοοτ�σμ, ό c' δλ,ες τί,ς άvιt�δοά.
σε-ις της.
'Ί ως ή στιγμη αJύτή τής ά.πό
γvωσης κα.ί της ά vιησυχί σ,,ς μ,πrp:ός
σ-τ:όν ά.λη,Βινόv έαιυιτό μ;ας ν&.ναt
ή πι1 ό ΥJΟC"vάfλληλη γιά, μια.rι ά,λ1

),α.γ-ή,, μι:ά.v εΠΙαJ'v\άJστωση. Τά πέ
Π'λ�α. ΠΌύ μσ,ς τυφλώvων bι,,α, ·/ &,ρχ
t ί1σοοιv νά, ,σχ ίζω,ντ,α.ι, οί τ. 7. pωιπ�δες -ου εγω"σμΌυ vά παι;η
μ,ερί�σοοv, τά -σzίχη τής δ�α.μ.6ρ
φωισής μια.; νά ύπσ:-ι_ ω.p-ήοουv.
Κι' �f.Ι!ως, ά·ι Υ.α:ί τό βλέπω
μιε, 'σJν κια.� τόισ,ο πολύ τό έπ,θυ
μσυμιε y,' ά.ιλλάιξω�ε, οί 71Jε1pι�
't1Ξjpιot λίΎο ιχ'Υ'τ'ιiσροο� η δέ-, κι.i
'i'Ο �ε τ!'1W'OE,
Δέν yJά:;αμε τίποιτιε άιrοό έλλει
ψη δύινο::μJη,ς χ;α.ί θέιλ,ηση�ςι, &.πό
ελ)Jειψη 001ωιοφιr,<,ής ιταει!θΙοοpχ :α.ς
κα.ί -σά.ξ ς, άrο
: ό όλιγcmιuσ�τbα. ·ι.α.ί
όλ:γωp�α., σ.ιΠό φUΙχι"Χ.ή vωθp6ttη
τα. ΥJα.ί 'tiε1μnαε.λιά,, αιrοό ΥύΙσrt''Χ !1r:ι.
V�τ,ου, Κι' ή ϋιrοα.φιξή μ!Χζ λιψιά
ζε, t εm: άΚ'ίνη'τη σά.v τά. O"tlε.Y.01J
\JJE'ι1α., θ-ολά., κοψ,ι01μέ α, νφά..

z,,σ.,

1

***

Εϊμι�σ-σε βέ6�α.ιαι πώς εχομε ,.ολύ π,ροχωp�Ο'ει, πώς βαJδ:, ζlοιμ.ε έ
πάJ,�ω αιή σ-ε.,ν,ή,, άvψprψ-ι.ή ά
φαrπ.ό, στ:i'ΧΙ'/ α.Αια. μα,ς εp1χ_Γ,"1":'Χc
1ευ'ι1:iίΥνα. κια..ί βολιιχιά.. Μα. ατα,y οί
CΙCΥ',<.ψJ7.1:,;ίlες της ζωης, οί μηplς
η οι �εγάιλlες, οί πρ.ο�:rοοJ.ές, οί
σ:δ•cΥJίιε,ς χτ�υ!Πά',\z την πόιprt'α, \JJα.ζ,
τόιτε διιαπυ:στώv:::ιμιε εξΙΟ'Jφνα. oo:ro
πί�σω εϊμι'Χ!σιι1ε ά"Χόψη. Τότ,ε βλέ'
σ.., �,ω, μη -.λ,1 ""\.
ΛJεω,φοι, ροι; μ,ι-rο?μιε πως
λάι=" μ;έ�01α. μιας μιέ: χιιλιάJδiες :ρω
,;ές.
Μοοα. μας κ.:' ή λlεωφόρος κι'
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ή σwιη ά.τpαmός, αύιο μJεγwn.
&vτ(,ρραrοα ρεύμmτ:�.
Ή λεωφόρος εί-να;ι ·ή φω'Vή τώ'Ι
'ΠΧ}λλώv, wϋ πφι6ά.λλ<JΙ'ιrtός μια,ς,
ή ψWi'ιη τG)r,ι διrχ;ω,,ι κc.ί των φί
λων μα.ς. ΕΙvα.ι ή φωνή -οοϋ π'Χr
ρελθόντ.ος μα.ς με τίς ¾εικ:τημένες
OΙ\J!'tryf)zιες ¾α.ί τη μκm,ροχρόνιια.
Πpοο17Jpμσγή μα.ς, ικιι' δλόΧληpο το
ΕΙνια.ι μσ,ς ελ¾ε"Όα.ι α.κόμη πρόζ
α.ύτfr,ι, w..λα.νtε'ύlεw.ι ά:rοό -Όά. φώ
τ-χ 'Κ>α.ι -rούς θΙ qρύοους της.
�Ενώ για. νά. βαJδίσWΙμε σταθε
ρά. πά.νω σ,' αύιτή τη αιεν+,, ά.νη

:ροψι-κ.η &:φαm:ό, την λιγοποοτητη,
ι

η
τ γ�ε,μά.τη κ.α κJατaπιεΙ ς m.ί παγί
δ�ς 'Π'Ού ιrοληγώ,νσυν -κιαJί ξεσχί
ζοuιν τά ιrο601 α μα.ς, χρειά.ζΕ.":'ΙJ.ι
κια.ί δύ�οομη, -rορα.Οlrοά.θεuα.
Gά.pριος
ι
συ-ιιεχjις ΚJι' σ.'ΧJWΌά-6λγι-τη, έιπ-ιμ,ο1

:

'Πι m-ί πίαιη αιόν Ο".<ιαrtό, φωτει
νό φά.ρο -οοϋ μα:κιρu-ΛΟϋ τ�αιξιδ:οϋ.
Μόν{):, έγκιwυα.λιε)J:1υμέW:)ι, 'rο'Χ
ρα.ιπαJτΙώ'Κt'α.ς μές στο ο�κοτά.?:'
�ωνν.Ι.Jς, μJε πλ-η,γωμέ'ιι:ι
1000•:,α, m.ί π6 ,ους ά.φόριφ:οος, χω
ρίς νά. σ1:ψε1φώψ.ΙJΟ"όε πιίσω, χωρίς
να μα.ς mιροοσψη δ &,, τ'ί.λα.λος
της 1-!JmΙpuνijς λιεωφάροο, γ' ά.ν�ε6α.ί'ιlψε &Jδιά.ΥJαlt!α, χωιpίς ?ωά
πι:ιu
πά.vω QtΎJ σQενή ώφαmό.
Λέμe μb,'()ι. . . Μά. 1t6σοι α.λλuι
θά π,ρέrοει &.σψοολώς νά οοριεύων
'όαι μ;α.ζί μοος, απ ό ωiλu, αΔτοί
ποοpά.ιλλ ηίλn. μk μaς μ,ονοιπάιτ�α., 1-!Jέ
τ-ά μά.τιια. 'ΧΥ'.φφωμένα. π6.νω στον
ίδιο σ.ωπό. Κοοπου, κ.άποο:α. 'Α0 ,η�να ϊσως, μάς 10αφ1ααιέικιει στtό
ούσrωλο ά.νέοmμια,, κ.ά.σrοιος UΗ
r.ρα.ισrσος \J..Π{ψεί νά μα.ς έ:ροδιά.,;η
με 070Αια. μυστικά:, ά.ΚJα.--οο.61λψ'Χ..
1

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΑ t-.IE ΕΚΠΤΩΣΙΝ 20 - 30 %, ΗΤΟΙ:

ΙΛΙΣΟΣ
Τόμοι;: χρυιδόδετοι;: Έmλογiι έrτων 1956 - 1958, 6ελ. 440 δρχ. 50
» 400 » 40
»
χαρτόδετοι;: ετ�ουι;: 1965
ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟίΠΟΥΛΟΥ
'Αποκρυφliδ'μοι;: και ΜυιοτΙΙΚ16,pΟι;:
Μ ελιετή ;ρ α τα
Εiοαιγωγn στη θεσοοφία
Τα βfψα-αι τfiι;: Φ1λα6οφία,ι;:

αδ. δρχ. 20 δε,ρ. δρχ. 30
» » 45
»
» 30
» » 50
» 35
»
» » 50
» 35
»

ΑΙ ΑΝΩ ΤΙ ΙΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970
'Αlποστέλλο-ντες τό άΥτίτιμον διά ταχυδρομικής ε;ιιταγης θά τά λά6ετε
είς τήν διεύθυνσίν σας άνευ έm6αρvνσεως διά ταχυδρομιιχά εξοδα.
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Θεολο�iα χωρ1ς θεόν;
Θεός δεν ύπά,ρ:χ,ει, όλλά θά ύπά.ρ
ξη: αύτό ε[ναι τό σm1θημα τη.ς νέσ.ς
θεολογίας η «θεολογίιας δί,χως Θεό»,
ή όποία άριχίζει νά παίρ,νη πλατειά
διά!δοσι στις διαιμα,ρτυρόμενες χω
ρες. Θεός δεν ύπάρχει: δηλαδή δεν
ύφίιστσιται ώς ωώΙλυτος η ύπερδα
τιrι..η πραγματικότης, ώς μυστήριο η
πρόσω�πο, ώς δημιουργός τοϋ ιχ.ό
σιιου. 'Α(λλά θ·ά ύπά,ρξη: δηλα;δή θά.
πραΎΙμαιtοστοιηθή ώς εργο τοϋ άΨ
Ορώπου καl της άνθ
, ρω11tίνης κοινό"
τητος, έάν ό ανθcραισι:ος μά.θη νά ζη
κατά τό παρά.δειγμα τοϋ Θεο.ϋ καl
πραγιιuατώιση την άγά.πη πού έαί
νο; έ�δίlδαξε.
Αύτή ή έσχατολογυκή έλπί.δα των
, έαιν θεολό')'ων π,ού προδλέπΌυν, μέ
τό τέλος τοϋ ση_uερινοϋ κόσμου, ενα
«Βασίλειο της Χά.ρuτος» στό όποίο
δέΥ θά ύπάρχουν πλέοΥ πόιλεμοι,
άΥισότητες καί ά.ντιθέσεις, δέν βρί01κει ύποστήριξι στή σύγχρονη άν
θρωπολογία καί κοινωνιολογία, πού
ρέπου,y πρός τή,, ά.παισιοδοξία ώς
;τρός τό μέλλον τοϋ άνθρώσι:ου. 'Αλ
λά, παρα!δόξως, βρίσrι..ουν Υ..ά.ποιο
mήριγμα στή βιολογία καl κυρίως
στή θεωρία της sξελιξεως. Τόν πε
ρα!σμένον αLω-να ή θεωρία αύτή εί
χε υίοθετηθη, ά,πό τόν θετι:.tισμό ώc;
α πλο έΙ"αιντίον κά.θε θρησκευτιικη;
πtστεως: γιατί, οο.ν ή έξέλιξις ε[ναι
ί κα \"1) νr1 δημιουργήση άπό τήν ,·ε
κρά. ϋλη τ1Ί ζωή, τή σm1είιδησι και
τ�',ν διάινοια, ποιός λόγος ύπ()Jρχει
νά. έuιw.καλο{jμεθα τήν δημιουργιr,ι.ή
δρα.σι τοϋ Θεοϋ; 'Αλλά. ό Μπέρξον
έρμήνε1•ε κιό-λας τ11ν εξέλιξι ώς
π ροϊόν μιας πνευμαrtιικfiς εινεργείαc;,

Τοϋ Nicola Abbagnano

πού υπεισέρχεται στην ϋλη, ττrν ζωο
γονεί καl τήν όργα,1ώνει καl ετσι
διεκήρυττε δτι ή πραγμ,ατιr.tη λει
τουργία τοϋ σύμπαντος ε[ναι νά ε[
ναι <�μuα μηΙΧ,ανή πού παράγει τούς
Θε(}ύς». Στά τελευταία χρόνια ή
θεωρίω τοϋ Γά.λλου Ίησουϊ-ιη Τε
γιά.ρ ντε Σαρντέν, πού ήταν κ,αl
διά!σημος παλαιοντολόγος, κατέκτη
σε ενα πΟ'σοστό βιολόγων. Κατά την
θεωρία αύτή, όλιό\κιληρQς ό ζωντανός
χι&σμος ε[ναι ενrος μο,'ΌJδuκ,ός όργα
ν�μός, πού ά,"CΙ.Ι7tτύσσεται βαθμιαία
ά.πό τlς ά.παριχες εως τό τελw.& του
σημείο. Τό σημείο αύτό, -ιό ώμέ
γα, πρός τό όποίο τείνει, ε[ναι μία
Θείια 'ΤJΙJερσυνείlδησις πού θά. περι
λά.υη καιl θά συνενώση εντός της
δλους τούς άνθρώιιt:ους, άφήινο,--τας,
1
καιθένα τους τήν ίδι
ώστόσο,
αί τερή του άτομw.ότη+τα.
'Η κ,αλή θέλησις των άνθρώπων
πού εργάζονται γιά τή,ν είρήνη καl
ά!δελφοσύνη θά κατευθυνόταν άπό
τόν ίδυο προσανα>τολtκJΙμό της ζωτι
κής eξελίξεως- αύτή ή εξέλιξις δεν
μπορεί ,,ά καταλήξη σ' ενα άδιέξο
δο, δε,, μπορεί ν' άναα,αιτuσθη ά.πό
δuαμάχες καl πράξεις βίας, γιατί,
άπό μιας ά ροχης και σε δλη την
διαδρομή της, κυριαρχείται ά.πό την
τάσι να σm•,ενώση, σε μιάν άθά;-ο.
τη ά.γάJπη, δλους τούς άνθρώπους,
γείτονες γ,αί μαJΧρυνούς, ζωγτανούς
καl νε.κρούς.
Αύτό ε[ναι ενα ά:πό τά λl.γα μη
,,ύματα έλJΙJίιδας πού eξαJΧοιλουθοϋ'\1
νά εχουν κά.ποια ά:πήχησι μέσα στό
φαιό κλ�μα τοϋ συγχρ&νου πολιτι
σμού.

στm
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έv uπαρχει άμφι6ολία &τι έξε
λισσ()μένη πάινω στό μιικ.ρό καί ά
σήμαντο πλανήτη μας, ή ζωή κα
τώρθωσε νά περώση άι�τό τlς ά.πλού
στερες καί πρω,τόιγ(}νες μορφές στίς
πολυσύνθετες καί πιό άρθρωμένες
μορφές των άνωτέρων όργανισμων
καί έuιέτρεψε στόν αvθρωπο νά έπη
ρεάζη σέ ώρισμένον βαθμό τίς συγ
θηκες του περιβάλλοντός του, κα
τορθώνοντας νά τίς άντιμετωπίζη
με περισσόιτερες πιθανότητες iπιτυ
χίας. 'Η σννείδησις καί ή διανοια
κα.θιστουν τfYV ανθρωΠ(} Lκανό νά
δηuιουργή διαφόρους τύπους :τολιτι
σuου 'Χiαί τρόπων ζωης, νά όργα
νώνεται σέ όuάδες, μοοα στίς ό
ποίες πολλαστλασιάζει την ίκα, ότη
τά του ν' άντιμf'τωπίζη μ' έ:ιτιτυχία
την πρόικλησι τού περι6ώλλοντος.
Καί ή άιδιώκοπη αυξησις των γνώ
σεών του του προσφέρει πάντοτε
νέα μέσα γιά. την άντιμετώπισι αύ
της της πρ�λήσεως.
'Όλα αύτά. εtναι θετι,κοί παράΎον
τες, άλλά. μπορούν έπίσης νά έ, ερ
γήσουν ---δπως καί ένερΎοίiν- σίι,·
παράγοντες άρνητιrι.οί. Οί διαφορές
'Όλα αύτά. εlναι θετιrι.οί παράγο,
τες, άλλά μπορουν έπίσης νά Ενερ
γήσουν ---δπως καί ένεργοϋν- σάν

,405

παράγ(}Υτες άρνητιικοί. Οί διαφορε;
άνώιιεσα στους άινθρώπους, άνάιιε
ι; 1 στου; πολιτιC'μούς, άνάμεσα στίς
άγθρώπινες όμάδες, πα.ρέχουν λαδή
σε παρεξηγήσεις καί σuγχrι.ρούσεις
κάθε λογής. 'Ένα πραΎ1μα ε[ναι βέ
βαιο: &τι κανέ,ας ανθρωπος, καμ
μιά άνθρώιπινη όμάδα δεν μπορεί ,ά
σωθη άπό μόνη της άπό τήν Χατα
στροφή: ή άπομόνωσις εwαι ό μ�
γαλύτερος κίνδυνος γιατί μειώνει
τίς ζωτιικες δυν�uεις πού διαΟέτει
ό ανθρωπος ;ι,αί eπαυξόJ,ει τlς δι•
' ατότητες συγκρούσεων. 'Αrι.όuα ;,αl
ή 0.,πίδα, πού ή εξέλιξις της ζωής
ιιπορεί νά tνθαρρύνη καί νά bμπνεύ
ση γι,ά τό μέλλ(}V του άνθρώστου κρέ
μεται ό,ιιό μιά λεπτή κλωστή: 'Από
την Lκανόιτητα ,τού άνθρώπου νι'ι
),αμ6άινη άποφά.σειc: λογιικές καί
ρεαλιστικές, νά διανοηται καί νά
θέτη σ' έφαρμ(}γή συγrι.ε-,ι,ριμέ, α
σχέδια, πού Ιlν δεν άνοίγουν τίς
πόρτες μιας νέας Έδέ.μ, μιας ζωής
γεuάτης εύτυχία, του έπιτρέπουν νά
iξαλείψη η vά μειώση τά. tσχυρό
τερα κίνητρα της πάλης, της ά.γι,�
' ίας καί τ ίΊ; άπελπισίας.
NICOLA ABBAGNANO
«Έλεύt}. Κόσμος», 19 Όκτ. 1969

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ΦΟΣ

Ό άνθρωπος άπό τό Κρεμλίνο
'Έγχρωμn άμεριικανικn ύπερnοραγωγn ιμε σκnνοθεσία τοϋ
Μάικλ � Αντερσον όπό τrιν νουβέλλα τοϋ Μόρρις Γουεστ ((Στα χνά
ρια τοϋ Μεγάλου Ψαρω>. Πρωταγω
, νιστοϋν: � Αντονυ ΚουΤΊν (ό Ρω
σος Πάπας Κύριλλος) , Λω.ρενς 'Ολίβιε (Ρωσος πρωθυπουργός) ,
UΟσκαρ Βέρνερ (Τέλ0μοντ, διnλωμάmς τfις Άγ(ας 'Έδρας),
Ντα!nβιντ Τζάνσεν (ρεπόρτερ τfις τηλεοράσεως) , Τζων Γχ:Ιλγουvτ
(6 Πάπας πού άνrτιJ<;QθιστςΊ 6 Κύριλλος), Βιrrτόριο ντε ΣLχ:α (Καρδι
νάλιος Ρινόλντι), Λέο Μαι< Κ:ερν (Καρδινάλιος Λεόνε) κλπ.
Ή tστορCα, ύποτίθεται δτι δια
δραιμαιτίζεται στό π�.σ,εχες η τό
άπιο-τερο μέλλον, &πως τά. εργ,α της
«έ:πιστημονικης φαντασίας)). Σέ μιά.
κρίισιμη γιά. την άν,θρωιπότητα στι-

γμή (τά. 800 έrι.ατΟΙμ;μύρια των Κι
νέζων πού λιμιmτονουν, εl,•αι ετοι
μα νά. δεχιθοίtν ώς μόνη λύσι τόν
πόλψ(}) ό πλήρης φρονήσεως πραι
θι.ντουργός της Ρωσίας άπελεuθερώ-
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, ει τόν συμπατ.ριώτη του κωθ(}λιο<,()
έ-πίισχ,οοτιο Κύριλλο πού ΘJtι μία εtκο
σοοετGα έξέ+-ιιε στην Συ6ηρGα μιά ποι
ΥΤJ καταναγl)'.,Q.στιικ,ωιν εργων στήν δ
;τοία τόν ε[χε 'ΚιαταΙδυκόlσει τό καθε
στώς. Τόν Κύριλλο πωραλωμϋάνει
ώς διπλωιματιικός ώuεσταλιμένος τού
Βατυκα-vού δ κληρuκός Τέλε,μ ο,ντ, έ
θνολόγος «uτού τό πρόιδλημα των
μεγάλων λιμών της 'Λσίας τόν ε.κα
νε φιλόσοφο» ιχ-αι τού όποtου τά
συγγράμματα, έπεuδή θεωρούνται
«κάπως» σ,ίρετυκά δεν εχ(}υν δημο
σιευθη. Στη Ρώμη δ Κύριλλ(}ς άπό
τ&ν τράπο πού ό.ντuμετωστίιζει δημο
σιογράφους, τηλεόρωσι και καρ.δινά
λιους, δίνει την έντύπωισι άνθρώπου
πού οί δοκuμασίες δεν τόν εχουν λυ
γίσει, τό εναντίον πσ,ρ(}υσι,ά,ζει ενα
κ.ρ<iιu.α ό.γωνι.στwmητος και ταπει
νωσύvης τό δ-ποίο ή καθr ολuκή, οολη
σία ίιδιαιτέρως eκείνη τήrν στιγμή
το χρειά,ζεται.
'Εινω δ φίλος του ίερέας Τέλε
u.οΥt με την ΠΟλλη ρ�ζοσπαστιtι,ή
γιά τά γοίίστα των κύκλων τ(}ύ Βα
τυκα νού σκέψι άινα.κρίνεται άπό ενα
ε'δw.ό συμϋούλιο, δ παλιός Πώιας
πού ε[χε χειροτονασει καρ1δινάλιο τόΥ
Κύριλλο πειθαίνει, και ϋστερα άπό
την θεωματυκή κηδdα του, τό Κο,
'Υ.λά6ω των κα.ρ,διναλίων ιχ;λείνεται
κατά την παράJδοσι στό Βατικα·νό
&του θά συνεδριάJζη ως νά b<.λέξη
τόν ·11έο Πώπα. �Τστερα άπό πολ
λές αι>',αρπες -συrνε.δριιάiσεις, άατροοδό
;,.τyτα δ ζυγός κλείνει πρός τό μέ
ρος τοίί Κύριλλου δ όιποίος έrχ.λέγε
ται σχΘδ&ν παμψηφεί. ΕΙναι δ πρώ
τος μή 'Ίταλός και δ πρώτος Ρώ
σος Πάπας. Και δ τρό-πος πού «φο
οάει τά πωτούτσια τοίί Ψαρii», περ
;ατάει δηλαδή στά χνάJρια τοίί 'Α
;τοστόλοv Πέτρου, δείχνει μιά νέα
ι'ιντίλη,ψι ώς πρός τά χρέη τού πνευ
μαrτικού ήγέτη
00 ';κατομιμυρίων
;,.αθολυκων. Είσα,χ,ού(}ηας τiγν παρά
;,.λrtσι τού Ρώσου πρωθυπουρ,yού
Καιμένε6, θά συνα,,τηθη με τόν «ή
γέτη» τωιν Κινέζαιν γιά νά μεσο�
λα. &ήση γιά την εLρήνη. Και τήν
iιu.έρα της ,μιεγ,αλειώδους έπίσημης
στέψεώς του θα άνα,yγεCλη στό ποί-

μνιό τQυ πού καταικλύyει τήν μεγά
λη πλατεί)α ματροιστά
στό ναό τοϋ
,
Άγίου Πέτρου, τήν άπόφα.σί του
νά διατειθοϋν δλα τά πλούτη κα:ί
δλοι Qί θηισαυροί της '\Εικικ'λησί,σ.ς
γιά τήν ό.ναικούφοοι τώv φτωχώνr
ι.;σijyy τού τρ(του ym,μου.
Ί·Ι σύντομη αύτη περίληψt ά.πό
την δποία άνσ,,yικα.στuκά λείπουν δλα
τά «.προοωαιικά» έατειισόιδια, καθώς
κι' έ.κείινα πού ξαλαιφ.ρώνουν η κά
νουν πιό γραφική την διήιγη,σι ε[ναι
ώστόσο άρ<Κετή γιά νά δcείι'ξη δτι
πρά--<.ειται γιά ενα ε[δος bτιφυλλί
δας δπου τά Υ.αλά αLσθήμα_τα εχουν
την δύνrnμι νά έξοιιδ'ειτερών,ονν καί
τις πιό πολύπλοικες πρα-yματι.κόrτη
τες, και δπου οί α'Ι'θρωποι, τά κί
νητ.ρά το-υς, ή δρίϊισι τους, σκιτσά
ρανται ιμ' εναν τρό-πο bντελως γQ<1rμ
μuκό, μον-οεατίπε.δο, δπως άρ:μόζει
στις κινηματο,γραφuκες ί»tερσταιραγω
γες και τά �μποο-τ σέλλερ9> πού με
τις ύπεραπλοοοτεύσεις το-υς και τή,ν
άφέλειά τους ύπόσχονται <ψυχαγω
γtα χωρ
. ίς ταλαιπωρία:ι>. Κατά τό
πρότυστο των «Τριώrν σωματο-φυλά
κων» πάντοτε, δπου τά αiσθήματα
ε[ναι εύγενη και γενναία, οί κακοί
ξεχωρtζ(}υν άπό τούς καλούς και ό
αναγνώστης η δ θεατής ξέρει πο
λύ καλά ποιούς άγαπii καl ποωύ;
ά;τι χθάνεται ...
Στόν «� Αν,θ-ρωπο», έν τούτοις,
όφείλει κα,vεις ν' άνα,yνωρvση την
ελλε�ψι κακού γούστου, μιά κώιοια
σφνότητα στήν δι-fννησι και πρα
γ,ματuκά άγΥες πρσθέσεις.
Τό.σ ο δ συγγραφεύς ΟΟΌ και δ
σκηνοθέτrtς της ταινίας, <συνέλα6αν» καl άπeδωσαν έκεϊ:νο πού έπι
θ·υμεϊ: και εύχεται τό συλλο,yιιχ.ό ύ
πσσννεGδηrτα έικ·ατ. οντάJδων χιλιάιδ!ύ'Ι'
άνθρώπω,v, πού ζητά άπό τούς θε
σμούς ένεργοοτερη πα,ρουσGα, άπό
τούς κάθε λογής ήγέτες μιά πιό
γε,,ναιόκα.ρ δη, πιό ρuζοσπcrοτιιχ.ή άν
τίληψι και δρ,α,σι, κα:l άπό δλους
τούς lσχυρούς της ζωης, αίσθημα
εύθύγης και «πα.στρικώτερο» παιχνί
δι ...

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΚΑ1ΝιΗ
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Σημειώσεις ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. Δ. Δανόπούλοu κα.θηγη
τοϋ του Πανεπιστημ(οu:
Ai συζητήσεις τοϋ χ. Λuρ
κε(οu.

"Ε,,ια,ς �ώοης � περ :
λω,ι6άΜΘι τά. χιε,ί1μJε,Υα. ραιδιιοφωνι
κ@; συζ η:d,σειt.J.W ά.π ο τον Σ-αρα
τι:ωτιιm στ:�αJθμό, '7ΟΟύ εγ�ΨJΝ 1t1ρLν
λιίιγ,α. )Cpόινι.ια. ΠJOOV(J) σιέ θφαιαι €
ΠΙtιστημQΥι-χ.ά.. τΗσαΝ, κια.τ' ά.νά.γ
-ι:ην, Ε.'>Uλια.·�ωμένα.. 'Qστbοο, ε.'Κ.-:ό-; άπtο την τ�:χνοτ�ραιtiα. τώοι
εpωταπtϊΟΚι,ίισεω�ν' πού 01Πiώe: W',I
ΠΙά:γο άJνάιμιοοα. στην 'Εrοι.mήμη
ΚισJί το πολυ κοιrνάν, Χιαιί τίς ά111λουσt1ειύ01ειις, δ δλος χrεQριισψιος
τώ 1 Οεμοοτων �μJφαι,-ίζrε: δύο με
γω).n, ΠΙρασόιγ;-w,: Τήν άιγοοπη ΠΙpος
-:ον αι'Αθpωιrοο 'ΚJα.ί τηΥ ΠΙρΦΠάJθειια.
μυήσεως στην 'Ειπ:ιιστήμη, κα.τά.
-τ:ρόσrον ωcπε, οχι νσ. συσσωρευ
ίtουν φυ,χρές γνώσεις, ά.λ ά, ιά �μ, ,
,
ι
-- !:' !Α-νί α
1=ω·v '/ εWJ. γεyι1<.{J.)(t)Ef)Q κα.ι ευpυ-;εpο Π'iευμα , ·ιά γίτη μιά. ά.νώrtε
pη Χιαλλ ιέ.ριy ε:α:. Ό κ. Καιθ-ηιyητης
ε.-πιmγχά.�ι στrtΥ αιrrοστ(JλΎ/ του,
διότ: στ+,ν διεξ,α,γωγή f)ει,μων,
ι
ατt!ω,ς δ αιν,�ρ.ωπ:ος κχχ,ί τσ. αΜθ η, ή
-χJά
δ
ζωή,
ή
'ΚJα.ί
ειρψ;ι,qρωσύα
θ
σμος των ζώω1ν, το ε.vστι-κτογ, το
θυμ�-χbι, οι ά!πλαι�είς άJστέρ.ες
όπ.ο
κ.ά., �ρ�ει τάν �ρ ,, 5χι μΒ:
'/σ'Ι •ια τα. δ-ι-α.;1&uση μιε λεπm
1

1

χι ουμορ, rJ.J°λλ.ά. κ.αιί --α.ιψίως
·ιά τά. έ.ντά.ξη σ.ό.ν �ιιχ.ό Ο'1ΚΟι7t'Ο
τ1rς ΠΙ'ιΙWΙ'μ>:Ό:-χhτγτοος. Τή-ι π�ν,ευ
μια.τ:r,ώιτητ�α., ά.λλιωις -οε, τψ m
σεύ.ε: ώς ΘWJ. ιΟΙ?όμο rορός τψ
. ν ώπΌ τούς 01700υ
&ιλήθ!ειια.. "Ενα
δαίοος δ·ρόμοος. . . Κισ.ι W,/ &ν
θJρ<.ι>nrο, τόν 1t1ισοεύει ώς «φυιχαιω
μια.τι'Κ.ΟΛΙ ιμ;ετ.α.φυισ.νι<ιόν δν», πού
την
πω&ρv,z-: μοιρφή &N(x;)...σrr,
ε\ΙΙΌαJQ'ι των έncl μέιρ.οuς στοιιχ,εί,ω,ι
της ύιπ:άιρξιεώς του, bΥώ θεύJιρ,εί
!:"\'
> 1-••αιι τιωJει,α; μοιρκpη .ειν wuεwη, ή
rεrοο.ι
ά:rοό
ιτοοίσ.
ροέι
π ρχ
δ
τήrv σύrν
θιΞι:,: "Οών έπί rμέιρους σrο�χε(rω'Ι
της δλΌrtψος. Ίrιτηρετεί λο:π:όν
τ-ην -π;1εuι,uα.τια&twα. Εα.ί τή;γ
�πηρ z1;1εί μrέ τρόπο ύιrοοlδιειγμ,r..<,τι
κό.
1

1t1poς

�

'

Τ

f

1

Φαι:κ:ά., &ιπ-ό ενια. Χι:Jψιενο προ
ωιρ: μέ;γο γισ. ρ.α,οιαφW'�υκή μ;ετά
δοοι δiν δι'Κ.α.ιοϋ-Όα:ι νά �ειρψ.έ.τη
κιαΝz.ί; i:ΠΙΕ'ΚmΧJΟ1.ΞΙις εξω άJπιο τCΝ
χώρο τής «'ι<ιΟΟθ'ΙΞΙο!ρας>. "'Em�, στο
θα.υιμ,άισ:ο κιεί,μι�,ιο "('tJσ. φ ζωή
των �sλιων, ουy1ει δ;σι ή Έπι
στή�μ εχει δ,��uστώσε: γιά την
μυι:,τ ριιωοη <�θάJλαιΟΙσα. τώγ Σ�ρ
γωσ.σων• » κα.ί t"ι<ιεί στ,α,μ;ατά. Δέ·ι
μνη,μιογεύιει y)),_γ τίς ό-rοοοτηpιγμ,έ1�ες ώτσο κ.α.ιρό ά.'rοόψsι.ς των &ιπο
ΥJpUΙψ�σπωsν για. τόν άntώ-Όερο στόν
'J.Jrό'ΚJ λόγΌ των χελιών νά πρα.-

ΙΛΙ ΣιΟ Σ

408

1969

)"μα.τοιποισϋι'Ι, ειπl γ,ενιεές y�ειVΙΖώ'Υ, ?WJρειλiθ',όιγ ώpχί οντα,ς α/7ΌΟ τον
τ+, πcψεί,α, άιrοό τήνι Εύρώιπ σ' Δημ6Χριw, περιyράJφοvτ�α.rι κ,α.,τά.
α.ύτή τή θά.λω01σια. των uκ.ιώιν τρι6ιπιον, συ'iιψrοοοστι<κ.όν ΚJσ,ί γ,α,τα.
:,τή μέση -οοϋ Ά'1)λαινl't'ιικ.ου, yιά. οάJ)Jλ�ετια. ι kπt:ιτυrχή·ς �ροο.rσάJθει,α.
νά. οοφf;οουιν τά. ωύγά, -οους ΚJα.ί νά. νά iξ ηiθοϋν, 'ΥJα.ί σιrούς &μύ"fp
ι τώ,ν Φυισ.ιr,<,ώΙ?
έ-rοιμ,άJ01οιυ1V τ-;,ν έιπόμιεινη γεVΙΞά.. τοος τά. ι,wιστ 'ριια.
Μιφιοοοί άm:'ΟΙΚΙρυιφι,στια.ί μιιλουν yιά. Νόμωv, μέσα. σιtά. όποία. 'ΥJα.ιtώρ
εψ1,,γ πι!Χινίσχυ1ρο &Jτ,χ6υσ1μό οοπο θωσε νά. δ:εισ:δύιση ή έπιστημ,ον�
τή έ7W'j_'YJ της «χαμ
ι ένης ήπεί- _ Χη σγ,έψις. Τό βιολίο διαrι,οσμΞί
ρου�,, της Άτλα.ιν τ, ίiδος... '.Α;Χ(λi, τα.ι &ιπο εν• α. πλη'θος έιrοεξηryηψ�
ό κ.. l(;αιθΥ1 fΥψής wφωpDζε1 'tl α.ι: σrt'ά. τι%ών ιε,1γJ()Ιγων 0,<,αJι. ή 1μιε'vάJφρωσίς
'
yεyw.:!τα.. Δέν ---νια.ι &) λα; ό του, άJΠο
'.Λ�τε, ' -η,' ν ε'ξωιι'ρε-τη 'YJ7.i)'
προορ, :ισ;μός -οου. Κα.ί το δτ: 1.1,ι χ•ν:Ιδα ωπιεr,<,άιλυψεν οολ�..ι:;ν ενα &
λοϋσε &σrο στα.θΊ.1,0 p,α.ιδ•ιΌΙφω�ιcκ.ό ΚJ:lμη τc;μέα. έιπιwιχε, στάιτης εν:χ
('ΧΙα.ί οχι π.χ. άιπο βημα. ω1Jθ·ού- σχοιλ ':;ιεώς της.
σης) ,ε[ν7.ι δικ.α.ιdλογία. έ:rοοορ Λεφτέρη Ραφτόπουλου Κάτι
Χή;. 'Οtπ,ω1σ1δήιrοοιτε, α.ύτές οι "Όε
άπ' την 'Αμερική.
χν,αλογηιμέινιες «οοiζ -ήσιεις», IJ)E
Β
1 :6λί,:::ι τα.ξιιδuωrc ΥJώ1 .�.ντυrπ1ώτ+,ν οιί"ΙJειόlτ�7., w �ρ()Ισι�ρο ϋφ()Ι;,
01εω1·t. ΔιαrψLν,ε"t'α..ι 1:ά. τi ι &.πλό
τοο ιπ.λοϋ'Όο των γνώσεω
ι ,ι γ,ιy,ί
τητα.
τώ-; ::ί%άνων, τ-ην διιειαδυrtι
τον στόχο της 1t1ν1ειυμα1τιι ,y:ijς κ,αιλ
ΧCΗ
"/,
τωγ, -rοαιρ,οοτrypή�σΙΞ•WΙV 'Κ,7.ί
,
λιιεργεία.ς, σ:υγΙΚJρ01τοϋ.ν μι!ά. πολύ
y:ά.
τον
διάι-1. υw τόνο τοϋ ά :Ι.θιρω
ρ
p
&ξι6Μryη 1t1 ο· σ1ψ ά,.
πισμοιϋ. Ύrποορχει μιά. ζωοιτοο
Λεονάρ ντε Βρίς: Τό βιβλίο σ-:ο ϋφο; 'ΥJα.ί μιά άι Αθ1ρώrπιινη ζέ
τοu άτόμοu. Μετάφρασις σ�τ ,y, -rοαινιτοϋ.
Μιράvτας Μυράτ.
Ζέττας Δούκα : 'Αναμνήσεις
της Μuρτούλας.
"Ενl ια. πολύ έι νδι lια
ι !ψέι pον βιολί
yιά. τόν «αιίώ•γ,7- τοιϋ ά.τόμc;υ)>.
Βιολιι10 προωιρ·σμέ,ν,ο yιά τόν
'Αιπιwθύι'ΙΙΞJτΙα.ι βεοα.ί,ω; οχι σέ eί
πα.ιδό!'Υ.,QΙσμιο. Γιροομμ'νο μέ: ά,γώπ'Υ),
δικ.ού; έπιστή�μανε;, ώλλά σέ: ϊ.ά,-rοού τήν μιε-σ7.yγί ,ει ij τέχοιη, της
,0ε μι.J\ρψωμένΌ•ν αινθριωιπ,ο 'YJIJ,L ι
συryγ�ρα.φέως, . Τά �έμ, ιαιτια. τοϋ &
δίως αιή'Ι' νωλ,ωία., ij όΠ'Οία.. έν
φ 'μα.-ος εr α.ι προισειΥ.Jτι 'YJ(J, ο �7. διc:.φέρ,ετα,: ισήμε.pα,, περισσότε
λιεγιμέ ια.., γ,ιά. νά 'ΥJα.ιλιλ,ιιεpι γήσοον
ΥJα.ί ά,να.JΠΙτύξοιυιγ τfιν ά,γά.πη πρι ος
ρ�, ν ά.mό ΚJά.ιθΙε αλiλη φαριά, , y ιά.
,
' t
' "
τί; σ-ημια.ιντικώιτwtες α,,ν,α.rιJα,λύψει
τ�,1 φυσι
Υ,αι δΙ'λα.. τα. ον-σα..
σ-r:J'I τομέα.. τώl'I φυι:;ιιrι,ώγ, έιπ, στη�
Αρη Χατζιδάκι: . Απο -ιό Φό
μώιν, πού έιπιλιάJτυγοον τόν δρί DV
δελε στό Τολέδο.
-vα. της σκέψεως τοϋ &,.ν�ρώιποο
κ;αrJχ, τή-� 10ψc;υ\σlί<rοι -οοϋ συιγ
ΚJα.ί έπέφιε�ρα..ν &ψάιντωcπες μι::-τα.
οαλιέ:ς στον τρόποο της συιyχρ':l·ιου yιρα.φέως, ,εwα.ι <�θw:υριrιιή &,γ:α.
σ:ύινιθι•σ-η τώγ, βιοιγφωψια,ών σται
ζωη-ς. "Οwες οι ώιια.:κιωλύψειυς τών
1
-χ:cί,ωιν,> τοϋ ,μεγάJλοιυ ζαιry:ρw:ρου
δύο τιεlλε'\)!'tlα.ίων Ι7λώ•νιωιν, αχροιϋ yί
ι
'Έλ Γ-κρέm. Ό συrrΥJpαψεύς δέLς
τό
ή
ε
'ΙΙΞmΧι μιά ώραία. &ναιδ,ροιμ
1

;

;

1

1

1

Υ

1

�
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χ,εv.1.ιι -οο ΦόοεJλε ώς τ6πrο γυι
ψήσsως wϋ Θεmαχ.όιπ()υιλω, γι'σ.
τt δ σ,χιειτιιχJός θρύλος του cραίιΥ�ε
τα..ι πε1ριlσld6tσειριο rορδσcρορος στο
ο\ροομ,αιt'�m σχfrμα.. 'Εα.τος άιrοό
α.ιh'ο το �σrορ:0..ιά. άμψισοψοΙJΙμε
νο σ'ΟΟΙιχε�, κ.α.rtά τα. α.λλα., δ συy
γ,ρ,�ώς &ικιαλου,θιεί πυατά. την πα.r
ράJοοσι m-t άnοοιδ6δ1ει θΙΕJαrσρ:κά.
τον &.'λ Υf,θι�;:ό χα.ρωκιτηρα, -οοϋ 'Έλ
Ι\κ.ρέ'Κ.Ο, ύιrοερήψα.νου, άιτίθαισσου,
ώγιωι'iιισrrοϋ, στίς έtπα.ψές του μέ
τον βοοσιλψ της ·1�νίΙ:χις, μέ
τr,'Ι Ίε, ρή Έξέ.-οαΙΟΙι ¾α.ί όλο τ'ό
σοειριοολιλο,ν του.
Β. Η. Βογιατζόγλου: Δανάη,
1966. Στόν άστερισμό της
παρθένου, 1969.
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&ιτσσσελεί-σα.ι &ιπο μιά. σεqρα συναι:
dθ-r,ιμmτ;ιι-.<.ά. άιριιε•ρώμmι,σ, στά cρυ
σιιaλαtqρι'Κα. wλα.ίισια. έ-ιός νησιιοϋ,
έινω ή ά.λλη συιλλο,γή εχει ώς
!Πiλα.υσιια κυρίως ά.ρχαιίους m.ί
σύιyχρο'ιΟΟς έ/rοα;fJΧ! ιιαικJΟυς τόt100υς.
Ό ποιηrtής διΙαΙΚ.pίικΌαι, στην
ΙΠpώτη tΜι)ζ συiλλογη («Άyωνί.ια,», «'Όν,εuρο στή
θά.λαοοα.»
°)()!Χ,ι «Πφι.δ6pα,οοΦ) για. τή'Ι πε
ριεmιtκή 6ροοχυιλογί.�α., γ,ε-νιοοώrrΘpα.
δέ &ιπο τ:ήιν πφοοrοάιθευα. δ-ημιουιρ
γί.αις ξε.χωρικποϋ δ φους, μ;έ την
χριησι λέξεων της κ,α;θ�ρειυ.ούσης
κ.etί δη μιε'"ΟΟ',< ω γ (έrπ :λ ήσ,μων , λα.ιιtροοuοϋσα., μχχφ,μιωιρουισ"1. λήfJη κ.
ά..) . Ή δεό-σε,ρη συλλογή εχεt
ρ
τ
μια brοll'(pαιμιμα,
Μ ,,ιrχ,6\ ητ,α.. Πα.ι ά.δεuyμια., το « αισεϊο»:

Μυστι'ιριο τό αϊνιιγμά τους διαmροϋνε oi ικοϋροι,
άρχαtκοi, γιγάντιοι· στό άμυδρό χαμόγελό τους
iσόβια ή θλίψn όκινnτεί. "Ιισως κάποιας άιγάnnς
ρLζες τούς κρατοGν άικόμα μέγιστ,ες,
fιρωικες μορφές άξεπέραοτου κάλλους.
Λοuλας
Κωνσταντινίδου :
Μάνας μορφές και εικόνες.

ΙD.ούσιια., yε'Υ!.ίΧά., ή Βειμαιτογρ:ι.
φία. τ'Υ)ζ Μάινα.ς. 'Αλλσ. σ' α.ότ-rι·;
τηv Ο'UJ"�θψιrκrη συλλογή, �p
χιζιει μl μ.ια. άσυνήΒυστη κο:ηw
γ('J'ιική .εtκδι;1α., με το πο(η:.11:χ.
«Κραuγη της Γης»: Κι' ήτ�ν της
μάνας γ·η.ς -χ,ρ,α.υγή' "('tα το ολα
σtά.ρι, χλω;.ιό Υ.λωvά.ριι, vά. στηρι
χτη &.π' τη ρ,ίyα. την λ�ειπ-τη...
Άmorrι rοοιοοιλί.α θ,εμ ,ά,των
Στέλιου

Κυριακ(δη:

• Ακα

τοίκητες αuγές.

Ό π:ιοιητης lχ�ε,ι το &xiρu κα.ί
ώrοαιισι.όδ()ξο, illά. τόσο φαι,ιο-

cρα.νει ?ώνεται κια.ί. μέ τα :ποιήμα
τα., π,ύ είν-G...� & vzuι:,μέ,νια. &.πο
&ες της �ρχα. ςμιπ, λ δ ς,
{J(J. Έλ οο ο
τt;ϋ Χρι�στοϋ, εως τ ην &ιπ:λη τη
'Κι<Χ.ί
ί.,οο. Μ ;1σ,, τ ν Μητέ,ρα"
ην
λλ
η
οο
Έ
ά.νώ'ιυμη mί rπολύμιο,ρκρη μη·:έιρα
τοϋ λωοu.
Πλα.ισιn. cρυισιblλσ..ιφιιΚά., -:6"�ι
άιπια.ιλ.οί, εόγ,εrι,ιαά. αιLσθήμ,α.τχ m.ι
μια. συr;ιθιετιικη ια.ίοιοοοξία. γ� τή
ζωή ά�6λύζοu,ν αnοο την έnα
ισί.ια. τής κ. κ'(ι)Ι�ινlοου.
�ογιικJcJ, δ
ΙΠ'Ολλων νέω,y, π
ού
φος
-οούς rπ:λwμυριί.ζ ε1ι ή ,αιtσθημιαιt:ι¾ό
της. Λίγες χοορωκιτηρ,ιιστικές φά.σε�ι,ς: «Βρα.χή-κ,φε σ' ο.λες τίς
6,ρ,οχές... πόσο ,μaς κούpα.σε ή
1
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Ι·ΛΈΣ1Ο Σ

ζωή ... π,ως θά μπrορέ, ισωμιε νά ά.
1
δsιά.σωμιε
, τηιν δ· tεξιοομιενrη των δα.,
Ν(/'',1,
'Χιpυω1
ν, που' μιw,,εψ:cψ.ιε
σπα.'λ,α. σtά.)α ».
'Qστό.οο, ή οοοθuτε.ρ-η τοοσις, πού
έ"ΚΙψρά,ζειτωι αιό ποίηιμι α. «Οι τ,�,
,
Τ
..$,
,rοει,νοι»,
uε μιε!.>σις α.ει,να;ι
,1 ).tNΠOi\:,
πό τίς 'ΧιαiθtυφWiμ;έ;1ες· bδέJες κα.ί ή
πιφι,φρbνφ�ς της ήοοχίαις :που
έ'Χιεί;1ες προσψέ.ροιυν, ή π,ερισυ-λ
)uy-ή στην π;1εψα;τική μοναξιά,
1ιά. μιά οο(.ι)'t'ερ· ιrι3ι λύ 11ρωι01ι. Γ,ι'
α.ιχοούς γ;ρώφειι: «Δεν ά.rχ.ο.λού·θη
1
σ
, οον �μάJδες) δε φc6ήθrμm μό
�ι) Κιι' α.&τή ή αιο ι-α..ψαρ ίlαι τους\
άιwi6.λυιζ1ε τήν &.pετή) . ·rιπηρξαιν
δυv.α.wί) yuα.τί
δεν ε,φυψα.ν)
Υ,οομιμιά &ιδυ�μία τους».
Εύαγγέλοu

Ν.

·Ασπιώτη

Νοσταλγικά.

--'Η φωνή τη; κα,ρδιaς, ή λα
χτά,pα. της ψυχης μιέ 't'ό πέ,τ,α.γ,μια
τ,οϋ νου έγός &.ν!θρώιποu, που πό
νοστ(Αλ
'ΑΕ.σ ε· , π<Jύ ά.yοοπ σε, πιού
,
γrρε π;:λυ !J,Πj ζωή τOUD> - Κα
τά. τον συιyγιροοφέ.α. της πο�ηtι ΧΎ(ς
συιJJλογής, α.ύτό ειlινα·ι τά. <,Νο
σt1αλrι'Κ)χ�, ttOU>. Ί\�ψι1ε1ρω1μέ;1α. σ:t'η'Ι
<Χ.ϊ'ΧΠΎpμ.ένη παι-τιρ :1οα. του,, την Σϋ
ρο. Δt ι ε''Ι'J.,: μ,r)'IO'i πωψι,δοyριχ
φ:κά.· . Δί /QtJ/ καί άιν'θ'pώΠ'ι1νrχ αιί
:�θήμα:τα. εόγε1�:ιχ,άJ, σ, τά φυισι,ΟΙλα11ρί,-χ:ά π,λα
, ίσια rι στίς μιοιp,' iς τω·ι
ά.πι'λ•ων άινθi, ρώπωιν wυ νrριοϋ.
Κuπροu Χpuσάνθη: Δελφι
κες άμφικτuονίες.

Μιcr;όιπ�pοοκ,τ,ο, σ.φuεψωμέ�;ο σε
μιά. Κυπφι:,::κή α.ποψι της Δελψι
ι.i}ς παιρ1αιδ·όι:;,εως. Πρσοολλ!ει, -tό
Lδ,Ξιωδι: ες της �1qρ'ήν ς
σLΧΟυ.-υΞιν:m
ι
τω"/ λιαιων.
'Χ Χ[ συΙΥ.ΕρΥ,αΙσ'ί 1Χ
1

'Ένωση 'Κ:ι' άδελφότnτα κι' εiρι'ι
(νιn των λαίiΥν'
'Τ'ό Δελφικό παγ,κόσ,μιο . κέντρο
(1<ατεργάζειται
μέ άγων1ες, συναv.πΊσεις rκαί ου
(νέ;δρια,
άνqμ1χτα θρnσχευτικά, πολιτιικό
(i!<,ι' άθλnτικό.

Ά:.λλι±, αέ.··ι π:ι,pιχ1λείmιε: "/�'Χί το
1.:1:1.ωrοερ,, :.κο :μήvυ1μα. των Δε)κρων
y:ά. τήι'Ι ά.νώrt1φη ΠΥΘUΙμιωτ::UΧ-r} κιαιλ
iλιέ,ριγιεια. κια.ί ι,uετοuσίωσιι.
:Τόν έρωτα τοϋ σώματος
δ,μα ,τόrν ιμεταπιλάθεις
ο' έρωτα πνευματ111<6,
διπλα Ι<Jερδίζεις.

Κ:χ.ι στό ε:ργο α.&τ:ό του παλυ
y1ράι:ρ ου ΚυΙΠΙρίου δ;ι1α1vο�οϋ δια.
·ψί>101μ,ε τήιγ ευοcέ,ρεια; κ,ιχί .π•λα.
• 
ι:J"t':ικJόιτψα. τQυ στ�ίχου, μαζ·ί με
ΤΥJ'Ι γλωοοική wροοφοιρά..

Tou

[δ(οu :

• Αέτιος

• Αμι

δηνός.

υΕ,ν-α ',ΙιΟ'iόιπψα.ΥJτο άιcpιερωιμέ·ιο
σιtο•ι ά;ρχί, ιχφο ,σιτην α.uλή του
'Ιcυσ1τ:-νιανοϋ.

Tou

ίδίοu:

Κuπριοι δειπνο

σοφιστές.

JL,�όr/4JΞ�· τ:Χ,: πεp, ί δμι,λ:ων δ1ιαιφό1pων Κυ�ρLω ι ιεπισrημ;ό"ΑωiΥ κ,χί
r1 7 ι:, :υ\-1 έ,γιι ,';, μιε JW''i -οοιϋ δμ:uλου
των ,·δε· ιιrο'/.01:;-αφ�στών», οί δwοίο:
π:1 :π>εύ,κι�ι Ο-'t'ι δ πκUΙμαt-ιικος ο-:ά.
· 
�οyο; ,είvχι α.'ΠιΟΙοοrtι'Κώrtερ.ος �σt
.σ.t:Ύi ές εύ,φαρ:ιιχς,, (,σ,-οομ,αχ t'Υcη-ς) .
Τ'ά θέ.1JJα'ΌΧ πυ:-κ-ίλια κ,α.ί tVΙδι,α.ψέ
,ΡΌ"Ιτα .
1

:

'Άννα�

Κοντογεώργη :

στρικη μεταμόρφωση.

Ά

Ή ΠiΟ'.ήqρι.α., της bποία,ς δ
π,ροισοοιαmλuσμό-ς εΙνα·ι yνωισ.τ-ος

Τ

19&9

Ε'Α BJiB Λill

'ΚJα.ί άπtό π:ροηrrο 'J.)JΞ!Υ'η έjρ�&α
τη.ς, cpαιίινιε:αιι νσ. Θ'J!ΙiΌη «άmρι
κή ,με-σα.μhρ,φωσrηι» τf(Υ οοωτ,ε,ρική
-έJκ, ' rη ά, 'λια.γή σrον ά.v�ρωπtο,
σώ.ν φpύγη &ιrοό τηι δυιιάσt'ωι
ση του ζω
, ιrι.ου σιtοιι-�ειου («&.νrt:ι
θιε'Όα. ά.ιrο.ό τό Ρ'Ξ.υμα. YtJi?ΘOOU'μιC τή
ζωή») γισ. ν« ΚΙΟ ιωνή'(j(fj μ.ε τό
ιόιw,α, του ΧΟΟΙμου, π.ού εwα.ι ή
έrνόι.η.ς τώ, ; π6.ν1t1ων ( <�ε,ί, α.στ ε
t ια., χωρίς τό 'JJ(XJ''IO πού σχ1λα,
οώ ει, χωιρίς τό α.�ρ ο, χω:ρίς τό
έ
χιτ, 'Κlα. ί τό σή,μ;9Ρα.») .
Ή mρε α. εΙν.σ.ι έαuμοΝ m:ι
liδιυ1νηριrι («ΚaJθώς ΙΠΙψ,'οοσω,.ιι:
τά. σ'ΚJΟ.τlει• ιιά. cα;ρά.γγ'ια. της &Jσrορι
χtη.ς γης, ή ΟΟJρ,κα. γ'έ-μ ε σr.ωυ�
pι:ιά. κια.ί τά. δ4κιρυ·α. γι1 OΙYWJ? πιz
,ψω.μ;έ.να. σχιαιλαιοάlτι,α:») . Ή σ.,ψJ..
ζ-ήτ �ι της λtΧt!ρώσε,ως φα;ιιvεrο-:ι
μιάπα:ι ' οοφου «τίς έ'v..ιπί&,; τ' -εί
χ δ•φέ,,;ες οί τάlι:pοι». ' ιλιλά., ή
bφ: )Jτι χ.ή σrχ. νογροοφί!α. 0 άι'λ.λά.
ξ οτα.ι δ α.,1�ρωrοος <1μ&;θη ιά
, ειτρ, a χωρίς τό χρό ιο», δ ηiλr.χ.Μ;
1'

1
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χίιψtς μέ ρο τή; μικ.ρή τω α.το
' ιrι.ή οοσ ,-ι,σ.m6Ιτrrοα, 10poont'αJGώ ι
-υα,ς νά συw /οη τήν αntipooωrιtη
"rορα.γμJσ.rtUΧ'ό\τητα.. u Ο,τ.αιγ 'ΚΙΜΟ(J
Gώτη νά. σούση 'ΧJάΙΒε ά:rομικιό πό
Gο, θα πfλ.φιά.ση <οστη; πηγή
τωι άιστιεφιιωιν».
'Επ: ιση «εΙ•ιαιι μαικιρυά. ή ά,να.
μr.·;,ή γιά. της φυrχης τό &ινέοα,01}.ΙJ'l» στό1 κ.ό μο της α:Lώ ι�α.ς &.λ
α.γης. .
Κισ..'θώς βλέιτοομιε, τό �ργο της
WΧ
p αις ετνα.ι μιιά 1tpόκJληισι γι«
έ.ρμηιε α.. 'Ίσως ά,,π.οφεύγ�ι
γ ιη σ;ι;φrοτιz,ρ , γυωτ:ί π:ιJΟΙΌεύει
οτι «κοο ι:, Lς οέν ήφιιaz ά.ιrοοτιέ.'λε
ισμ-:ι. y.ά σέ.;α.�>. Θά. τό «ψrrρίσηΡ>
Χ!:ΧJΙ/Θις, δ ίοιος, γιά W'/ εα.ύ'tό
wυ.
ΌΠΌω\ΟΙδ1ή,rοο,τιε, τό 'roO / Ύ/μκχ, α.υτό '
100ύ εχει ένbτr,:σσ. Εtέιμαιτος σέ δ·ιά.
φορ •- κιλiυμια.r,<,1ώ01ε.ις, μιαιριtυ1pεί γtά
τόι :ιt1ιευμα:τιιχ..ό κόσμο τηζ wιχη
τιρία,ς.
�

1

,'
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ΙΛΙΣΟΣ
ΕΠΙ ΟίΓΗ ΤΡΙΕΤΙ Σ 1956 - 1958

•

'Έ ας χρUΙδόδετος ψος 440 δειλ.ίδω
1 Ο

ο

5Ο

Δ Ρ

θα στα fί 5ε οδους rοτεΕλου

ΧΜ

Σ

ro άνrίτφο

μέχρι 3lnς 'ΙaνουΟJρίου 1970
ΕΙ

Ι ΤΟ ΔΩ.ΡΟ

ΤΟΥ «Ι ΙΣΟΥ» ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
••
•
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19 70:
15οΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ 'ΊλΙΣΟΥ,,
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑ 1ΕΝΕΙ 60 ΔΡΑΧ.
( Έξωτειp,ΙΙΚ!ου $ 2,50)
θερμώς; παραιιαιλουντα1
oi άγωmτοi 5υv,δροp.·mαi
Να ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔFΟΜΗ ΤΟΥ�
έντος; του Ίανουα�ρίαυ 1970
ΚΑΙ
ΝΑ ΕΓΓΡΆΨΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ :η
να μας; 6τείλουν διευθύν16rnις; ύ�πσψηφίωv
'6υνδρΟi)1ΙlΤωV, για να τους; 6υείλωιμ ε τεύχη δείγματα, δωρ.εά
, ν.
ΜΙΟΣΤ-ΟΛΗ
Ο <<ΙΛΙΣΟΣ» ΕΧΕΙ ΙLΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ι
Βοηθfi:ιπε την!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ο ΑΠΟΛΛΩΝ 12
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

...τίς 6.22' τό ιiπόyευμ,α. της
14 � cιεμορίοu (ώρ,α. Έλλά.δο;)
εν'½ yιγιαΝτια.ιος πύpα.υλος έξα.
πέσ:-σειλε στό ά.π�pα.ντο διά.στη;μα.
τό δεύτερο Σελη,νόιπλοιο «'Αιπόλ
ΑW'Ι 12» μέ έ'rοιοάrΌες τρείς, πά.
ί.:, ά..στφονα.υτε.ς, έ:χ. των δποίωγ
οί δ'ύο (Τσάψλ ΚόΥpα:- κ.α.ί " λ
Άχν Μπ-ή·ι) ιi-rοε.6ι6οοσ1θψω.ν σrtΎ/
Σελή-ιη, ένω δ τρίτος (Ρί-ωα.ριιτ
Γκ όρντον) έκ ο�ρναϋσε τό κυ
ρίως δ�α.στημόπιλοιον έ τρ,οχιά.
γύρω ά.πό τόν διαρυφόρο της Γης.
" ν �ί ή δεύτερη α.ύτή πrτη
σ.; πρός τήv Σελήγη είχε 1t1εpισ�
'Χιvψο δρα.μ,7,τ ιχιό χια;pαtι<idjιpiα.. (μέ
'
' μια. κερα.υ'ΑΟU-) κ,α.ι' ευρu,ο χ,τυ,π
, '
-:ψο έ.πιστημ,ονι'Χ.ό στά:χο (μειyα.
λύ-οε.ρη ΠΙ:χιρα.:wν ή στη Σελήγη
κα,ί διε�αιyωγή ε'�δια,ωv έριyα
:;:ων), ή χιοινή γνώμη της ά..γθρω
πότηwς την 1rοψφωλούι{)ησε μέ
1 uαιφέρο-ι. Ή Σελήνη
με:ωμέ.'i'<> ένδi
χ
εί � ΗΔΗ κα, :τ,:χιχ.τηθlετ ά.rοό τό·ι
'.\.πάλιλωn 11». Τώιρ:χ, ή :χ:ι9pιιmότr� περ:μέ'Ιε: αιλλξ;, π:ό
σ'υν::ι-:1έ; 7Jϊ/4.: ιrpει; . ..
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ

Κια.τά. τό 19 Ο ----'Θδ-ifλωσε ·ι δ
οι-εuθυντής του Κέν-ορω οια,στη
μ:')(,ων π-ryσε-ων H-!f. . Βέρν�p
,
·, ον ΜπραιοιJΙV- θά -rοpεrιt1ει
νσ.
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εχωμ,ε ενα,ν η πολλούς δuαιστημ•.
Υ.,Ούς σταΙθ'{Wύς σέ τροχιά. γύρω
ά.πό τήν Γη, συν�ρμ;ολαγ ημένου;
iπό όχ 'μα.τα, πού θά. [χουν τε
θη σέ τροχιά. μέ χωριαιές έιχ:rο
ξεύσεις. Οί διααιημ,ι"ΧJΟί α.ύττοί
στα.θμ,οί θά. fL'7Όapoϋσmι vά ε!να.ι
κέlντρα. γιά. �ρεu1%ς, έιπικο,ι'ιω
νίΞ.ς, μ,ετε.ωρολ�ικές ΠΙα.pα.τηρή
σεuς, διά.ψοψ κ.α.'Οα.ΟΚJευια.στικές
δ'ιοοδ�κωσίες χια.ί yιά. την 1Όα.ρα.
κολούθψη δια.φόρων πλοαιοπα.
ραγωyι%ών πwων, π.ά.1ι1ω στην
Γη. Κα.τά. τό 19 5 κι�f}έγ.'½ &πό
α.ύτούς θά. μ,πορη ά-νέ.ιtως vά στε
γ6.ζ η Πiε.pί τά. 100 α.τ'Qμ,α.. Τά. τα
ξίδια., μ,Ξ.-οχξύ Γης κ-α.t διωστημι
κων σ,τ,α;θμ,ω-,., ιθά. yιvωνν¼ι μέ
πυ?α.υλαχ.ί ι-ητα ά-ερ. απλάJνα., πολ
λια.ιπλη; χρήσεως, ΠΙΟύ fJά. μετα
φέρουν 15 εω; 25 α:οομα επί
πλέο'ι ,Qυ α.λλσu φορτίου.
ll,ροιypα.μ,μα,τ( ο�ι, εξ α.Άλοu,
καιί άλλα τ(Χιξ�δια. ατή Σιελήνη
yι« τά -rορώτ-α χριΙ · α. μ,ειτά. τό
19 7 Ο, πού θά. γίγ,ουν μέ πυρα.ύ
λους <ί,Κρόν.ος V» κια.ί δι�οοσrtημό
πλο:α -ά. δΠ'Οί>α. ήδη κισ.ι�ε.uά.
ζο·ιται. Έά.ν, επειτα. &ιrοό τά. τα
ξίδια ω}τά., -rοροκύψη ή ά:tά.yκη
ryιά. ιπφισισιnεψ,εις ιξ��pων-ήσε-:ς
tijς Σελ ή'Ι"Γfζ, -ότ!Ξ. θά. μ.ιrοαρούσα
μ,Ξ. νά. δημ:ουργ-ήσωι-υε, κια.τά. τ�ό
19 Ο, μί,α, η πφιισσά-Ό pε; ήμι
μ,όνιμ,ες βά.ισzις πά.νω στη Σελή
νη.

Ι Λ Ι ΣΙΟ Σ
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Μέχρ, ι -οου 1980 θά εχουrι Υ.α
τέ6ε: brοίσης Μήv έrπι,φά.Μεια.. του
"Αρη μή έ.πην,δρ,ω,μένια. διιοοσ,τη
μόιπλο:α. γιά. διε1ιγι.1ι!Χlτ'dλ ηφίιες του
�δά: :ρ ου,; του Υ.α.t θά. εχου,v γ:,;ει
?ί πιραε-U()ιμα.σίιες yιά. τό π:ρώ-οο έ
πηvιδ.ρωμέw., τια,ξί,&ι στόν �ρυeιρό
πλ,α.νιήτηι. Ή πρώτη έιπη-Λδpωμέ
·ιη πρ:;1 σεδ00:ρι1σ:ς σ,-uόιv "Αρ, rη θά.
μπορου:;ε vά. yίινη τ:ό 1982, έφ'
�σοv φιηικ.ά. ΥJα!θcψιισΙθη α11τό σά.v
βοοσιΥ.ιός έθvιrχ.ός σ�:όχe>ς τη .,, δ:-χ
στημ,:Χης 0ξ,εpιωvή01εως.

θη,γ-ητ-r,ς της
ΟΙτf)'QΙV.οιμίιw; κ. Δ.
ΚωΌσά:Χη,ς.
Τό δεϊγ;μα. έ,-χ, τιου 01ε.λψuα-Υ.:>υ
ειοιi cρ αυις -είιπ,ε•ι ό κ. Κωιτσά:κης
- ά.πέ, &, ειξεv·, 8τι ή -f1λιrιJ!Jσ. τής
Σs,λ-ήvης είνι:<ι: 3,5 δι101ε.ΥJα:τοιμι.ιυ
,ρί, ωV1 ετών, της Γης 4,5 ΥJσ.ί τw
Ήλίοu 5 δ,ισ1εrι<ιαwμ. έτώrι. Ή
Γη χ,:zί ή Σελfrιη εχουv, π:θ:z
·ιώς, ΚΙ)Ιt'ΙΥ)"Ι wmαγωγήv, 71:ipα,γμα
π?ύ θ� έξ,, ,y,ρι6ωθ, η πληφέιcrc�ρrι.
iπιό τi 7τpι οι::,εχη δι-:ι, nτημικά. �α
ξί1δtt�α.

μ+, έ-πηvδ,ρ·ωμένες έ9φε1ηή01εις τώ·ι α.λλωιv πλα;vrητώv του
·ήλι7.ΥJΟU συιστ, ψwrος θά, πιολλα.
πλασιά.σουv α.t101θητά τtς γvώισεις
μα,ς γ:ά. v,ά, άλwα. 011ρά:v•
1 ια, σώμα
τα.. υΕ.,α. η δύ 0 δ:•οοο,τηr,.ι,όrπ:λο:,α.,
πιού θά έ-κ:τιοξιευ()ου,v τό 197 6 197 , &ταν θά. ό11tοοpχη ή σχιε-uική
δυv:χ.τότης ΕΥ.τι ξεύσ�ε,ω; <<11t,7.1pά:θυ
ρο» σ-ό Διά:σ-:η:μ.�α., θά. ά.ρχ:σ?υ'Ι
τόv μεγάλο γυρο πρός τόι Δίι,.,
Κρόνο, Ούρα.vό ΥJα.ί Πιο,σ�ε:Ιδώv:χ.,
γυpος ΠΟU θα. Υνpιατήσ;η δέΥ,Χ Π1Ξ
p:ΠΟΟ X.P()l'lt�.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΉΚΗ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

1

οι

1

ΔΙΑ ΤΡJΒΗΣ
ΕΓΙΝΕ Η ΓΗ

Άrπ:ό τήv πιε,ρ δίιv σ;: εvος 'IΕ.
φελώ μια.τιος ΕΚ y.,ο,01μικής ϋλης ΥJ'Χ.ί
&.ερίων Υ.ια.ί -rούς στ,pΙGοίλους πού
έδ-ημ,ιο-υργήθφσΝ 'ΚΙ!Χ-ί έκιιουvτο
π�ΞΙpί τ?η 'Ήλιοι έισχημw.ί101θη01α.·1,
δ:ά της ψ:6ης, οί ΟΙ'JΎΥJΞV1τρώ
σεις ϋλης, πού ά.-πετέλεσα"Ι -οούς
πλ'ΥJVή α,ς, με-u�ξύ τώ•ι όrπ:οί,ω·ι
κ:ιί ·ή Γη.
ύτή εΙvα.ι ·ή «1Όpω-uαrολ:ιιcτ.ι
κή» θεωp:α., τη V ό-ποί1σΝ, εκτός
τώγ α.λλωv, ά.vέrπτuξε, ε1ις τό 'Ί
δρυμ,α. Εύyιεvί,δοιυ, Κια.-τ:ά. τ'ό Συμ
πάσιον «'Ο Πλι:χrιήτης Γη», ό ΚJΙJ.1

1

'Έv,α. βι'6.λίο, «Οι έ6,ρ,α.ϊΚJο-ί μυ
ιfJο, ,, 'ΠΟU εγρι-:ι,ψα.ιν ό γνωστός
'Άγγλι>ς ποιητής, wα.ί κλιαισιχ-ός
, ·λιό,λοyο ς Ρό\μ'Τtlφτ ΙΊκιρα.ίη6ς
ΚJα.ί ό 'Ι,01ραηλινός ΡαφοοΗ Τhα,άϊ
ά.ποτελεί μ.�ιά. πψωιτόιτυιπη, έ.ρμη
v•είσ. τιου κεψ�λι7.ίΏυ Γέvιεrσ�ις �:ης
Β:6λου κα.ί ενα. τολ1μ ρό συ,σχε
τ:,σμό της μέ τούς ά.p�αίοος έ.λ
λψιΥJΟύς μύθους.
«οι έορια.ϊκοί μυiθο1ι» ά.,γοο:ρέpο'V
τ:α.ι 01τή Γέ.,vε,σι, τό wρώτο άιπό τά
πέ'Ι'τΞ βι6λί,σ. της Πεvτα.τεύrχοu,
οοπ.ό τήv α.ύy ή της Δημ.ιου,pγία,ς
ως την μιε'Ό1.vά:101 wσι σιτ+,v Α'ίγυ
mο. Πωp�)Jλήtλαις πιρός τό ΥJείιμ.ε
l ι μια. <Χ¾pt6' ς ΥvΧί
νο 7u�pχ.τίιfJιΞtτα,
λεπτή σύγ-κφ�σιις τ- � bεψα,ς έ6ρια.ϊ
κης Ίστοιρί, ιχς ΚJ:χ.ί της Ίοοcψίας
ι ς Έλλwδος, μέ τά.σι
της ά.ρχα.ία.
ι· ά το·�ιισi!:)ο,υιv, οχι τJ6tσov οί
δ:-:ι.φορέ.ς, οσο•ι ο,ί οογγέ11 ειεις. Σ
, ' ,
- Μρ
�. ι, , ισ,rχ,�,..
7JU"CO α.Υ.pt'ε.υω; το' σryμ.ιειυ
ται ό vεωτερι1σ1μόις του βι6ι λίοu
στ&v πα.ραλλ λu01μό δύ.Qι μ.ιεγά.Jλω·ι
Π"ολ: -, σ,μικών πια.1ρ οοδόισεω,ν.
'Ότι οί δύQ α.ύτές Π''ψα.ιδόσει;
σ,ψπίπ·ταuιν σέ α,pΥJετά. σημεtα,
cρχi·ιο:'t'α.ι, βε'6χίως, Ε"'/4Πληp<.τιyJ>
1
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σε δλου.ς εκείνους, πού δέ.·ι ερ
χο•,τrι,ι σ¾ σ�ηεχη έ.wαr.ρή μi τα.
ίερά. ·ι..ιείμ,zv1.. Οί εbδιrΑ.Dί, ά.νtτ:θέ
τως, δείχw,u,ι vσ. μή έ.-χιπλήοοωη
v
v.ι.ι. Πάγτως, ή Βίολος μοιά εt,
ϋσ'Όε.pα. ά.nτό τό'Ι πιεpίεργο α.υ<tΌ
ύ-ιrομ•;η,ματισ��ό, σάΝ τ'Αtίο κά.'°"ω
σ.πό ο�t>Χψόρους
χρωμcι.rηστtούς
προοολ,είς.
Ή ιο:α. θ:ii 111Jσ1., ή Μεσ&γε.'J;,
ελουιΟΙΞ μέ τά yrι,λα.11ά, ή()'Uχα., κύ
μα.τά τηις κια.ί τού; δύο πολ:τι
aμούς. ΕΙvια.ι, φυσι•ι..ή, λο:rπό•ι, ·ή
ϋ-ιαιJρξις δ μ,ο ίωv μύθων, άιρχίζο·ι
η.ς &..πό τήv ευθύνη τη; yυ·ια.ί
·ι.1.;:.

Ή Γέ�ε,σις ά..ποδίδει στή 1 Εϋc1.
τ+,v ά.μ.,αρτί11. πcύ προε•ι..άλWΙΞ τή•ι
πτώ.σ.ι των πρωrrοrπλάn@t. Ή
έ).ληvι-κή Μυθολογία. ,. α.ρτώνε:»
σ�ίς πλ�τε �ής llα,:οώρας �ή·ι
,
ευ,θυνη οτ. «αιτcελευθερω::11ε» ολα.
-:ά. κ:χ,κά. τ-ϊ ά 1θpωπάτψ';ς, α. ιι;[
yωτα.; τό περί :;,r, μο ;ωυ:: - δώρο
τώ•ι θ,εώv. Ό μισο,γυ·�:·'::',.ι,ός α.πο
τελεί ετσ: τή βάJ:,ι τώ•ι ούο Π'1.
p7.δό:,εω•;. .\λλά. cί <άιμαpτίες»
ί'.:χ.: τώ·ι α.ppcvω·ι cl-ι ςεχι.;}ι1

1

Το\ κ,�κο, π�ράJ,('�ε�yμ.,-χ οι :ε: ο
,
,
Ζευς, που σε 1t17.ιοικη σχεδοv ή
λικία. κα.θήρεσ.ε τό·ι π1.:έρα. -Gυ,
:ΙJ·ι Κpό'Ιο, συμ-rοεριφερ�μ.ε·ι,ος κα
τ:�. τον ϊδ:ο τρόπο μi τό·ι 'ά.μ
±πέ-ια.·;τ: στό•ι π-χτέp,7. του ώε.
'.\�.λά, ένω ή Βί6λο;, πού δέ ι
, ,'
_ . . α.πΕι
, ,ιεα•;:κες.
&νεχετ::χ: ,ις
θειιε;, χα.τ7.δ\κάιζε: τόv • ά.μ. στή•;
αίώ•·ιιcι.. δουλεία, δ έλλη;ιικός μυ
θ�; έιπ:6ραοεύει τον .λία. κ-χί τό•ι
έγκ,α.19:σtα. σ:ό θρόνο του πpώ-:ιου
των θ•εώv.
'ΌaQ γιά. τή yέ•ι'Vψ: wϋ Ά
ορ,α.ά.μ, πού ή μητέρα. του τό'Ι
έγ-κχ-έλε�ψε, ιμω�ρό άκόμη,, σέ
('»I

t
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μ:ά.ν �ρ6<:,,:τη σιπηλtά., γtά ':ά
,
μη-ι το'Ι σr,v.,ιτωση δ Βασ.λ1 ευς
εμρώδ, εrν,11.ι γ·;ωΌΙtό, δτ: οί
μϋθο: cιλω·ι τGη ΠΙΧλαιιών ,wλ:
-υ:σμώv πεptέχιουν διr(Υf.::JΙε,� ή
ρώων, πού σώtJη-,v.ι.�Ι σέ Π-ΧtΙΟ�ΧΥι
·ήλικί,:ι, άπό σφα.rες άθώω'Ι: ' πό
τό'ί Μωυσή ω; τb•ι Οίδ:mο&α.,
άιπό το-ι Θη.σέ.11. ως τούς Ρωμύλο
-χ,χί Ρώμο, τά. μωιρά συ�ιήθως με
γάλωι?7.'Ι ψεφ6μενcι.. α.rπό το γά
λ11. ζώω;, �ύχ(ι}V, α.�ω 1 fι α..ί
_
,
γω·ι, πvυ φερθ-φιχ·ι πα.•,ιτχ με με
'rαιλύτΖΙpη -ι.11.λω1:,ύν-η α,ιπ;ο wύς
άνθiρώ1t10υ.ς.
• rv11.t επίσης 1t1po· 11.·ιής ό �7.
p11.λληλισμός μ•ετ:χ,ξύ τής Κι6ω
τοϋ τ<Jϋ ώε w11.ί της Κι6ωr.σύ,
πού 1tαρεχώφpε ό Zruς στον
Βχσιλέ,α. �ωχι:χ.λίω1;11., Π'Ού τό·ι
άπιε-•�οϋσα.·ι κι' α.υτό-ι τά νερά
�C'-1tO:�υ Χ'1.1J7:_¾λυι:;ι�ϋ. Αυτές οί
m:μο�σιειtJ της �ει17:; fiρι:;ιγοια;:
γ:α. να ο:ασωθοο·ι εΧα.::JΙrο Ξ οι
ολίγοι <(Οl'ΧΙ'Χι:οι» ά..πό τή·ι ες6Ί'tω
σ: τώ'Ι Π')λλών ά.μα.pτωλώv, ()'U
•η,ιτώ•rτ;α.ι σε ά.Νάλογες συ ,Ιθή..ιε;
-:ό::JΙΟ πους �ο,pα°ι:κούς, QOiO Χ:Χ.ί
στούς έλλη-ι tmύς μύ�υς. Ό Φι
λήμων κ:χ.ί ή Β:χ,υικtς δ::χ.φεύγου�ι
ά..πό τή·ι κ,:χ,τ:χ,συροφή της πόλιει�;
"
,
, .11 .,
,
τους, c,πως ο Λ'ω- ΥJα.ι ·,1 cικο,yε·;ε:ά τ')U δια.φεύγου'Ι ά:πό Τ.Ο'Ι ολε
θ;:; ο �ων Σοδόμων.
Γιά. τον λώτ ύπάρχε:, δμως,
χ' ενα.ς δεύτερος Π'ΧιpiΧλληλ�σtμ6;:
Βλέ.πεt τή'Ι γυ1·,αίί'JΧ wυ '/Χ με
τχοά.λλεΌα.: σε ::JΙΠ,Ιλ-η αιλ:χ.'t'ο;,
,
' Χ(;:,αι'ξη π:σ;ω
yια.τι, γυp::JίΞ 'l'J.
'
:η;, πι:χ,�α. τήν Π'?GΞ:δ1�\Π1-:J{ η �:.
Ι(ά:� Ο χt 7.κp:6ώ; δμr;ι�ο, &λλCΙ.
i p·ιιΞ7Χ συγγενές, συ,μ6α.ί 111Ζι σ'
εvα. άλλο 1t1εp Ι , ημ,ο ζευγά.pι, στi(Ι
Εupυδί•..ιη Κ,Χ( -πό•ι ' ρφέα.: Ό
Όρφέας κ,α.τ<:;ρ6ώνε: vά ξωναιπά1

1
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η τήν ά.,γιχιπη1-)-' pη άπtό τό ν
•ιη του, rοού είχ,ε πιεlθ-ά.;Ιε·ι, ύπό
τ&ν opo γά, μή γυ!pί σ,η νά τή ι
y_,οιτά.ξη. ' )Jλά. δεν, ΚΙ!ΧΙΌ<.ψθώ,να
νά. ηp, -ήση την ύιrοόiσχ wί wυ· yυ
ρίζε: ΥJΧί τήν ξω\,17Jχάινιε:, .
ΚΑΥΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ

eθε.σ.ε τό
'J\Jθ ί,σ.ι"Ι.ή ειcρ ημ.ιφί
,
ε pώτηι,ι,α. ΚΙΧτά. π,6ισα-ι ,μ.m·.ο;ρεί νά
ειι:1ι αιχθη Κ<Χί στm Ι ΈλλάJδ.χ ή
hΧυ,σ�:�ς των V'εΎ�pών, γ,ι,ά. τ'ήν, ά.ντι�
μι:τώ'ΤΟ ι wϋ κ;ορεφr;υ τω�ι νιε
κ.p.ο,Ό:χιψεί1ω ν :τη
Πρωrτ-ε.υούση..
Ο I ώπή•ιτψαv- ό αιριχ_-f.'εΙΠί:σrκο
τσο; Χ. ΊΕΙpώ•ιυΊ-ιος κιχ.ί ό δήμα.ρ
χιος Χ. Ρίrοσος. Διά λό.γοιυς πια.
ρmό:11ε1ως (ryτοι ψυιχο:λογιΙΚΚJύς) .
Ή Χ!WΟ'ις η ή μ:η Υοοσ1ις τω·ν
νεκψων• δέν- ώπ1ο'tΙΕWε1 δόy:μια. πί011:εω;, - έ-δήλιωσιε:ν δ ' ιρχι:ειπί
ΟΚΙ:mα::. Ή δε αnt<οψιις δτι γιά. τή.ν
πρ ::iδοrι,WΙμένη ά.ν.ά�:w;σι χιpεικχ.
ζο'ί'Όαit τιά bατά γυμ.ι',tt κ.α.ί ξη:pά,
d: π:εmλιι:ι
στ ρίζιετια;ι �ε!ίπε
νηιμένη έp, μη'ιlε', σ, . wυ δp,ά.-�;
WU Ιφοψφου 'J,c lεiYJt"Y)λ ςέ�νη, OC
-rορός τ,ό Π>\,ΙS�μ.:α. κ.α.ί τ+μ διδ·Ι αjσ'Κα
'ΕκΚJλ-ησί.αις.
λί,χ της Όιρθαδόξιου
!
Ό l\1α.γJ�ρ �ώταrrο:; ιrορ,σσέ!Θιεισε, :
<�Ε�ς ,:;ο άφχ,αιιό-τιατQΥ μνηψείο·ι
τη� 'Εκrχ.λ-ησιοο
, στιUΥJ-ης U.α-ρα.δό
σεως, τιό Μαιρτύιρ•ιQ· 'ί τιων εν• Λου
Ύ1οiούνψ μ�ρ;τιψη;σά·ντ: ωιν, ή σικ,έ
, οντιχι δ:ά.
ψt� δτι Όά. brntα. χρει· άiζ
νά. σ.rπΟΙτΙΞι?-.έiσον ι τ ην άιrοαφιχ-r,�ι της
' 'ίαστά.σεως,
ι ΚΙα.Ιθ<ιστα.'t1αιι τό α.-ν
-:,�κ: ίιμιε ι.ον έ.μιrο!ΧltΎ1f!.!Ου 'Κια:ί � tρω
·,ε,ία.ς του ά.γνώ·mτου Χ�p�σιtι•!Χ!Υου
συγγψα.φέιως ώς 7ΌΧΙpαι
, ν&r σι, ς ε tς
την mσοί,σ.Ν μόWJΙν οί 1Όοον-τιειλως
&!γινοούι'ft!ες τήν Χιρ·��τ�:χιγιrκ:ηγ Πί
στιt"Ι : ί· χι, δtJ'�α.-σόν νά ύ17t'απ:έισου!'ί.
ΛέΎ'εt λο•mόν: «Th σώμwοαι των
Μ,αιρmρων- 7ΌΧΙ/τ'Ο:ί1ως 7ΌαJΡ,(Χ;οiΕ'ιryι,ι,,χ1
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τ �:;,θ'έ,νrcα. χαrί ω1'θιp:ι'α.Ισ!f)έi',f0α, επί
,1μεψα.ς ε.<:ι, μιειrΕ.ΙΠεt:w.: ΧιΙΧ.εντια. y.;α,ι
α.ΟΟαJλωθέvαχ ύιπό των αΝ�μω,ν
ΚJWCΙε01χ:ρώ
, Ο'η ε1ις τιόν Ρι01 δ,α;νιόν πΌ
τι:11..ι.• όΥ, π'λη-σ.ίιον Πί!l.Jpι�p-ρέοιν'Όα., δ-.
rοως ιμη;δέ λε.ίφmον ωύrtων έιπ:ί
τής γης ετιι. Τ:ΟΟυ1-α. δε l-ιυp,αιm.οιι
ώς δlt)J Ι φε 1/Οι νι:κ- σια.ι τό·ι Θ.εό ί
ώφ:.λέι:;,θιχι αιύτων ccήrv πιαJ..�yy,ε,ιε; 
σί m, ϊνα. -ώς ελιεγΌν ιέ.'Χιείνοι
δηλ. σι διώ'ΚltΙ:ΧJι- μηιδέ ειλιπ:ι'δσ,
σχω:σ.ν 'Α·ν:crοτά.01εωρ>.
(Εύ;σιε6ίου, 'Εκ:κ.λ. Ίστφία.. Ε' 1, 62 63).
.J,.,

Ι
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ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

f

\

ιΑύ: 1 :J!ψ1):;λός Ψυ,χία.1τψος, ό:· μ;ιλω·ι
ένώmιΌiΥ συμ.mι0σίου τό όιποϊ:w ε
πρα.γ,μα.τιοσcοιήθη mήν Μελ6ο�ριν-η,
με συ\J4,\1Ξτοχή τιε.τpα.'Κ1οσίων
ψυ
:
χι, ά.τρωιν cκ δι·α,φόρων χωρών, συ
νιέ�σrτ:ησε την χ,ρήσι τ,οϋ ά.v-α.τολι
κου .μ.:υ01vt1Κυσμου 'Χια.ί ά.ποοορυψι
σμοϋ γιά. τή•ν ·θφ-α.πε.ίια. του άγ
χους.
'Ο δρ. Άtγ.σλι Μήρς, ψυχί-α.
τ,ρος της Με,λ6ούρ, νης, α.νέλοο.ε λεπτ<'.!μιειρώς ε,lς τούς συναιδέλφους
του την τε,ραmία. σημα.ισία. της
ΙΧιUΙΌΟϋιπνώσεωζ γιά. την θειραιπείια.
τω·ν ά.yχωδων -χιωt.αJσ.τά.σεων έν
γένει.
« Έμιε·λέ.τησα., ,ε.UΠΙε, τιόν ά. ν-α.w
· λι1Χh μυστ;ιr..ιιισ:μό 'Υ.ια.ί &mοικ.ριυφι
σμό ει�ς τα.,ς 'Ινιδία,ς κα.ί τά. Ίμα.
λά.ϊα:, ώς εmίσης 'Χ!ΙΧί επί ένός α.
ΟΙΥ.ηtτι�,οού Ί.Υδ'Qυ γιόγκι, δνόμ,αιτι
Σ:'6·α. Πσύρι Μ-π&,μ,π,α., δ biro-ϊoς
ζοϋσε πλ-ησίον του Χ�μ.,cwτοϋ καl
ΧιΙΧ.τώpθ'ωσε νά. φθάιση εις την ή
λ�κία.ν τωl'/ 134 ετών. 'Ο άν
θιρωmος αιύιtος 1ε,ύpίΟΙΚεWJι ,εις μία."/
ΥJοοτά;cπα.σι·ν,
άιπολύτου yaλήΥ'Υ}ζ,
τη•ν δπιοίσ.ν, δ μολοyω, δεν [χω μέ-

,·
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χρ,ι σtιγιμ'ης �ει εις ούοέγα.
rι.λλσν».
Έν συ�χεί�, δ δρ. Μήρς ε!πε
'Κια:τ:α. τήΙΥ διά.ρκειια των τε
λωτα.ίων δυόμ,ισt.> έτων, έφήρμο,
σε την μέ.θοδο wυ α.ύwf.ntνωτι�ϋ
έπt διαικοοίων rrοεν-Ιrn:.α. �ενών,
'7Wiσχό-Ατ;ωγ εξ ά.γχώοους κωtα.
σ-οάισεως, τά. δέ άntοιυελέ.σμαπα. ύ
-rοε,ρέοφοο;ι 'Κια.τά. πολύ αΛJrtά., τά.
άποία. έrιcετύγχα.νον 'Κ.<ΧΙ'ώ. τό πα
ρελiθόν διιά. της χρήσεως περισ
σό-σερ.ον <�οpθαδόξων» μ εθόιδων.

mι,

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ

,
)
'
'
ι.!JΠ)'Ι ΠΙΞΙp (Ο',(η
αί'i'Οεp; -α;.ϋ
Σάιν Φρα.νσίΙQ\'ΧJΟ, -οωιν Η.Π. ., μιά
δμ,ά)δχ nαιρων Θσ"ι<.6τω01ε ταν δ
δηγό λεωψσιριειίοο γιά νά τοϋ π±
ρη τί,ς ε�Ο'Πjρά.ξειιις. Ή χ-ήρ,α, του,
κιιιpίια.
-cίξι Γiout-uε ιτ, έδ-ήλωσε
-,
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δτι θά. ηθελιε ,δ θ-00'Λmα; τοϋ συ
ζύιγΌυ της γσ, δδηrrήση σε κάιt:
'ΚJα.λό για. τ+,ν mιrιωνίια., Ιmως θά
τό "θz,λιε
κια.ί τό ιο1ι.ιο rtό θϋμ;α.
Ι
"Ι"O<p'JI� )ΧJιrπΙGν
, ΘWΧ.
ι,
�τ,_
.l'ffl;'(\fWημόσu�
ή ίοιια. ένα
κα.
έ
ε
ε
θε�σ
σ
-'Ι() W4Jι 'ίlο'
α
'Τ'Χ'JιΟΟν καt πψώ't]ρυΜε νά κά,μου�ι
τό ίδ ι.ο ΚΙ".J.ί &σαι θέiλοοιν νσ, τ'!. μ ήσαtΝ την μνή,μ wυ συζύγου
της, &.ν-τι αλλω1ν εί,σφαρών η έ.κ
δψώσ,ε(.ι)ΙΥ. Τό 1:1φεrο α.ύτό θά.
εχη Ο"Κιαltό την πιαιροχή βοηθείας
� άnφοστ,ά.-οW'tlα.. 1W.ιuοιά της
�χ'Υj-ς Με!pς, σΝά.ιμιε,σα α,700
ιrοz,' ριt.'..
'tΙΙΧ 00110-ια. i:.
,,,ε·πηοησσ.ιν
χJα.
ο οολοφόWJι ...
"Ας σηιμε:ωiθή οτι ή χήρ(J, Γουt
"tΙΞ'Ψt εί•ιοοι ψτ1ωχή ΥΑί εχεt τρία
κι.ψίτσuα. νά. ψρr.Ντbση μuvώχη της
1:1ώρα. . . ":ffirJω01ε, ώaτόοο, ενα
σπώνιο 10αιρά.δ,ε.ιγμ;α. Χ]pι,σ-τ,ι�α,νι-χ.ης
συιyrιώμης κ,α,ί άινuαισΌελεί,(J,ζ.
Ο ΧΡΟΝΟΙΨ ΦΟΣ

ι ι ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• "Αρτοc;
• Ζυμαρικά
•

• Φρυγανιές
διά διαβητικούς
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

•

•..

.("888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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IΜΕΤΑΞΥ MAEI
ΤΑ ΓΡΑ,ΦΕΙΛ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοϋ «Ίλ�σοϋ», Δραγα
ισα·νίου 6, οροφος 6ος, (Πλ. Κλαυ
θ,μωνο;) ε[ναι ά�·οικτά μόνον ιχάιθε
Δευτέρα και. ΠαραΌ"ΙΚευή 10.30 J 2.30.
ΕΜΒΑ
ΣΜΑΊ\Α
ι
Παρακαλοuμεν άποστέ,λλετε ιιε τα
χυδροιιική·ν έ:τιταγήν εί.ς τήν διεύθυν
σιν: «Κωστήν Μελι,σσαρόποuλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Απο
στολαί με τραJΠεζιιιιrκά ς έπιταγάς η
έyτολάς, μάς δυσχολεύουιν. J ά άνα
γράφεται καθαρά τό ό·νοματεστώΗιμον
,
χαί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ 'JΊΕΤΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόιιων παρελθό,ντων έτων
δρα:χ;μαί 60. Τ�μή τεύχους δρχ. 10.
εν ύπάρχουν μ�ει.ιονω,ιιένα τεύχη
ύπ' άριθ. 1 - 4, 8, 111 - 18, 23,
25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40, 44,
49 - 50, 5ι5 - 5 , ούτε τόμοι 1956
1959, 1962, 1967 - 19618.
ΑΛΛΑΓΑΙ

ΙΕΤΘΤ ΣiΕΩ1

Τεύχη άποσταλέντα στού; κατω
τέρω συινδροιιητάς μας, έπεσιτράφη
σαν ά.,τό τό Ταχυδρομείον ιιε τήν ση
μείωσιν: «ιιε'tώ,χ.ησε» η «αγνωστος».
Παρα-ι.αλοϋνται δσοι τού; γνωρίζουν
νά τούς εί.δοπο,ήσουν η νά μα; δώ
t'ουν τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Δηιι. 'Αλεξόιπο λος, Μιχαλισικοπο&
λου 1'60. Ί½Υ.ης
ελ�δάικη,ς. Ήρα
Χλείιου 4, Πειραιεύς. Σιπϋρος Κα
νελλάr,ι,ης, Κύπροv 121.
1 Κ. Κ ατσcηιι
πέu.ης, 'Αριστοτέλους 150. ημ. Λε6αντης, Πλατ. Κα.ρίrτση 10. Μαρ.
Λινά.κης, Πλατ. Ομονοίας 116. Κιμ.
Παυλί.δης, Κύπρου 46. ΠQ:ντ. Ρη
γάπουλος, Κrα.μπά.Ύη 2. Σιπ. Στο;μα
τελα.τος, 'Εθνιr,ι,ή Τραιπε,ζσ. Κ. Τσά-

Υ.ωνας, Φ. Νέγρη 62• . Γιεώργ. Τισάλ
το,ς, 'Αραχώ6ης 1!5. 'Έλr6ίρα Τσί
κνα, Ίεροσολύ,μων 19 - 211. 'Α1θαν.
Γσοϋλος, Φιλ(ηuμου 19. Εύ. Χή'τας,
'ΑΙο-.:wuαλαίας 17.

ΕΙΠΑΡΧLΩΝ

Γ'.ώργ. Λίγγος, 'ΑΎ. Βαρδά.ρας
19, Κ1οι6ά.λα. Κων. Μερeσης, Μ.ιτι
ζανίου 51, Θεσσαλονίiχη. Β. Μπαν
τέκας, 'ΈΙ/Jρου 3, 'Αλt;ξΙανfδρούJrολι;.
Στ. Σ'tαυρια-vό:,ι,ης, Γυμναισιάρχης,
Χορτατσω-v 1, Ήρόι,ι,λειον, Χ. Χα
ραλάιι.ιστου;, Σ ολωμοϋ 10, Δράιμα.

ΚΤΠΡΟΣ
Τεύχη «'rλυσοϋ», τ()J.ιιοι Χαι. βι
βλία, σιτ;ό Βιολιοοιωλ�εwν ''Αντωνίου
Στυλιανού, Λειιεσός.
ΕΓΚΑ'ΓΕΙΛ.ΕΙψ;Α Ν
ΤΟΝ ΓΗΙ·ΝΟ

ΒΙΟΝ

'Α ,•δρέας Βερδέλη;, 'Μ!ηναι
Γ. Γεροντόπουλος,
»
ΚωΥ. Θεώνης,
»
»
J.αrι.ω6ος Κλεώπας,
ΠαναΎιώτη; ΜΙΙΧJελης,
»
Κων. Μστίισυλας
»
»
ιονίισιος Πετρουτζηc,
'Ιωάννη; Τε_μ1ετζής,
»
Γ. Καραιπαναγιώ:της, Μυτιλή, η
Κων. Τζώρτζης, Πρέlοεζα
Ίισαά-,ι Φάίς, Λά.ρισα
Παν. Χρονωιουλο;, ίΙΙάτραι
Σ ωτ. Βαφιάiδης, 'Α ριγ εντιν�1.
ΕΙΣΦΟΡΑΙ
'Ανώνιιι.ιο; συνε�σέφ1ορε δροc. 3.000
ύστερ των Θεοσοφιιχ,ων έιχJδό:σεων της
Θεοσοφιr,ι,ης 'Εταιρίας έν ΈλλόJδι.
Τό Διοι.%. Συμβούλιον θερμως εύχα
ριστεί.

1969

Μ!ΕfΓιΑΞΤ ΜΙΑ Σ
ΒLΒΛΙΑ

ΠΟΤ ΕλλΒιΕ Ο
(1 Μέ

\ΙiΣΟιΣ

fEEIP1iOΔιliKA
'ΗΊrοΗρωτική 'Εστία (207 - Ίουλ.
υγ. 69), (209 - 10 Σ εστ>τ. - Ό,1τ.
1969).
Σιιίιρνα (14 Όκτ. 69), (15
1969).
Κρίικος (226 Ό,χτ.
οφ.- ΘΧ. 69).

69),

Κ ασμ,ος της Ψυα,ής (222 '
69), (223 οψ. 69).
Ί Ι-

τή σειρά λ,fyψεως)

ύπρος Χρυσάνθης Κ1αλλιγρcψ1μυ
τru, Κώtρος 1969.
Κώστας Ν. Τριαmα.φύλλου
ιηγηματο, Πάιτρα 1969.
Γεώργιος
. Βυθούλwς: Το Χοο
,ιι-ι-ον της Όιιοιοσταιθ ητ ιr,ιής, (Εί
σαγι,γγή και σχό)ια είς την φιλο
σοφίαν lνός συγχροl\ ου θερ(ΙΙΠευτι
,,ιού συστήμα,τος), 'ι\. θηνσ ι 1969
' νδρέας
ασιαρα:τος: Τουριστιr,ια
θέ,uατα, ' θηvαι 1969.
Ο'UΚα: ',Α:vσ;μνήσεις τη;
Ζέττα
Μίυρrτούλας (ΠαΟΟιtΙΟ'ν Διήγηιια),
' 1Θηναι 1969.
ρ • εοφάνης . Μα, ιάς: '0 γεω
1.1ιετριιιος γεωδαuτwός τριγωvuσ,μος
του άριχαιου Έυφιnιοίi :,/'ωρου,
'Αθήναι 1969.
\ρης Χα,τζηδαrιης. 'ι\.πό το Φόδε
)ε στο Τολεδο - EL GRE Ο,
'Ηραr,ιλιειον 1969.
Κύπριοι
ει.ιτνοσοφ�στέ.ς <\ , (Έ
�ιιtλείq
Κύπρου
ΧρυσΜθη).
<·Πνειιιατι')Ιή Κώtρος,>, Λευχωσία
1969.
ΆΗξανδρος 'l1ζαιζαπουλος: Ά,αί-ε
rι,τα: ( Σικ.έψεις ικ.αί Κριτιrιά ση
ιWΗ�ιιατα), τευχος lo , τεύ;(ος
2ο,, 'Αθήναι 1969.
Εύαιγγ,ε λ ος
. Άσπιώ'tης:
οσταλ
γυ,ιά (Πούηιιατα), ' θήvα 1969
'\νvα Κο,,τογεωργη: ' στρι')Ιή Με
ταμαρφωση
(Ποίημα),
'ι\.θή,α
1969.
. Π. Πολυχρονης: Σ 0ι όρπιες Θυ
μrισε;, ''\,Θή\αι 1969.

J οΗι.
(227
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,ιτ.

Χαρα.υγτ1 της 'Αληθείας
Σεπτ. 69, 24 Όr,ιτ. 69).

Σ αλ:πισιια ( 13
Ό-cτ. 69).

Σιεπτ.

l [vει α.τωιή Παρά.ιδοση
69), (2
οεμ. 69).

IH

69),

(

ι .ι

(1

ιτ.

Β-ιιCΙΙ των Σνγγραφέων (3 Ίου,. Ίου). 69).
Γο Έλληνιrιο.v Φως (31 2 Ίουλ
ύγ 69).
Κρτyη-ι,η Έστια (190 Ία,. 69).
Τά

ειατα (14 Όrιτ. 69).

'Ο Φυσιο άτρης (252 Όκτ.
69), (2·53 1 εrι. 9).

οει,ι.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ((JΛΙΣQΥ))
ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙιΕ.Σ
Βαλος Γ Κου;κουβινος.
Ζάχυνlθ'ος· Ν Τσ,μnαλfις.
Ήράκλειον: Λ Κουvτfις
Θε;σσαλοvGχn Γ. Βαρδνος
Ν Δραγώvας
>>
»
Δ Νάσκος.
Καλαμάτα Ά Οικονομόπουλος.
Κάλυμνος· Δρ Κωιλεπnς.
Κοζάνη· Στέλλα Τσιομnάνου
Κομοτινn· 1. Ζωγραφόnουλος
Λάρισα· Π ·Αργυρόrtουλος
Μυτιλήνη: Γ. Κακαδέιλλnς
Ξάνθη· Εύελπις Ράνος
Ρόδος: Μ Φωστιέρης
Σϋρος · Π. Ζαραφωvιιmς
Τρικαλα: Χρυσ. Ζτ'ισnς
Χαλκίς · Ιω. Χριστοβασι,λnς
Άμ,μοχωσ:τος ΆVΙδ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ Στυλιαvοϋ.
Λευικωσια · · Arx Ζαβαλλfις.
Πάφος: Κ. Καθητζιώτnς.
Τουρκία: Γ. Βαχαλόπουλος.
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Ο «ΙΑΙΣΟΣ»
Εϋχ.εrωι ιrφe,ι;: δλουι;: i[.()Uς; φίλους του :
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ύγ�ε:ύαν - Γαιλήνην - Πρόαδον
δια το Ν έαν "Erroc; 1970

*

ΙΛΙΣιΟΣ» εwυς 1966 αεwίlδιες 342
))

>>
))

))

1967
1968
1969

»
»

))

>�
))

390
448
424

Ο «ΙΛΙΣιΟΣ» ά.V't!α.ΙΠiΟΙδί&ι
την ύmστηp�ξι 'tlώ:Y φίλων -σου.

*
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟ,Σ Ο «ΙΛΙΣιΟΣ» 11ψoooorm:
1. 'ΈyχιΙJ.ψον ά.να.νέ.ωσιν της συιν1διριαμης τsίίw φίλωΙΥ του.

3. Π.α.ρωyγtελί'ΙJ-\1 της εϋδ1,,κης 'Ε-rοιιλοyης Τιp •ετία,ς 1956 -1958.
4. Ύ10DΟΙείξ0ι;• 1υερια.ι τέφω βeλτιώισεως -οοϋ 1υφι:οδιικΙΟϋ
.
-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1969
Σελ.
215
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΙΣ Άvrrώνιος: Πρός η\ν Γνωσιν ........
ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Σrrαϋρ.: Ό Τεκιrονισμός καl ό σημερινός κόσμος 239
BLAVATSKY Ρ. Helena: Τό. χρυσδ οκaλοnότια .............. . 26
ΒΛΙΑΜΟΣ Γεώργιος: Τό πρόβλnμα του πόνου ................ 1 71
ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ Ζάνος: Καιρποl άnό τόν κf\πο τfις ζωfίς .... . .... 214
ΔΑΜΠΑΣΗΣ • 1 ωάννnς: Ή Κιρnrrικrι Μύησις .............. ..... 290
ΔΟΥΚΑ Ζέπο : Στου πόνου -rό κρεβάτι .... . ................... 400
ΔΡΙΒΑ - ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ 'Ιωάννα: Όδrι σπ'ι φύση ............ 399
ΖΑΒΑΛΛΙΗΣ 'Αχιλλεύς: Άδιελιφιικός χaιρεrτισμός άnό τόν ΑΔΟΝ Ι
Λ�σ(ας ............. . ........... ............ ......... 252
ΖΕΡΒΑΣ Παναγιώτης: Παίζουν rτά ζωα ; .......... ... . .... ... 280
ZINARAJADASA C.: Ή δυ,ακολlία του Θεοσοφιικοϋ βιώματος .... 174
ZIRKOFF Boris: Ή Σελή\ι\n 'όnό rmν 01Gοnιά τοϋ Άποκρυφισμοϋ 227
ΘΕΟΔΟΡ>ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ίω.: Τί είνa� φιλοσοφία ............... .. 127
Ι ΒΟΥ Αtμιλ\α: Ταπεινοφροσύνη ..................... ....... 114
Αύιτοεξέτασn ....................................... .... 402
ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ Δψήιrριος: Τό Μαντείον τfις Δωδώνης .......... 13
Ή φυχrι ................................................. 101
Ή Δnλος ................................................ 147
Ή Άλτ'ιθειa, .............................................. 207
Τό 'Ηραίον .............................................. 267
Ή Βραυρών ............................................. 379
ΚΑΜΠΑΣΗΣ Γεώργιος: • Ι aτριικrι ,καl • Ιατρός .................. 165
ΚΑΡΑΝΤΟΝΗΣ 'Ανδρέας: 'Απόσπασμα έκnομπfίς ...... ........ 84
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟΥΣ Μaτθ.: Βραδυvό τραγούδι .................... 224
POPAL Ζ.: Προσδοκίες όπό mv ε;ρευvα σrm Σa\τ'ιν;n .......... 221
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Μινιόν : Σκέψεις ............................... 105
ΚΡΙΣJΝΑΙΜΟW>ΤΙ : 'Εξιrιγεurαι ό ((ΟJΚ.οnός τfις ζωiϊς»; .......... 176
KUNZ F.: Ή όρ:χή τfι.ς συμμε,τρί,ας στό Σψnaν ............... 158
ΚΟΝnΑΝΤΟΠΟΥΛιΟΣ Τ.: Κοινόν Πάσχα των Χριστιανών ...... 250
ΛΑΛΑΠΑΝΟΣ Θωμδς: 'Ιδεοπλασία ............................ 35
LAΥΤΟΝ Felix: Ανθρωπος- Αιτομa κal ,σελnvιο,χιn ητfισις .... 225
ΛΕΒΙΔΗΣ Μιχαή!λ: Καιοσριανn . . . . .......................... 17
JJEEUW J. van der: Τό μυσιτήριο τfις ζωfις .................... 10
V

V
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Σελ.
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ . Πάρις Χατζnπέτρος
329
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟiΠΟΥΛΟΣ Κιωισπής: 'Η Θεοσοφυκιn 'Ειrαιρία καί ι'ι
Μ.nλaβάτσκυ
201
Πλουτάρχου των 0πτό σοφων συμπάσιον
347
ΜΠΑΧΑ Είρfινn: Συ\Λέ:Ιδριον Όμοιοnαθnτικnς
399
ΜΠΡΑ!ΟΥΝ Βέρνερ: Τό
219
, π,ρωτο ταξuδι ,στnν Σιελιήνn
'Οδηγός ζωnς
:\ 1URJLLO S :
21
ΠΑΣΧΑΛΙΗΣ Λεων.ίδας: Ό Νεοπλα,τωνι,σμός rκαl ό Πιλωτ,νος
117
ΠΑΥΛΕΑΣ Σαράνrrος: Θάρρος γιό rrnν άδελφόrmτα
11
Πρώτn "Άνο
, ιξη
145
Δήμnιτρα ,καί Κόρn
206
Ούρα,νός ό Μέγας . .
26
• 5
Κερένια Κλεψύδρα, Τό ηιό φτερωτό φέρτε ιμου όλ,ογο..
345
Ό όJμαξ,ας καl τό όλογ
, ο .
6, 124
ΡΑ'Μ 'Σρι Ν.: Πάνω σm ·ακοπιά
REGIS Roger: ·ο <<ιμεγάιλος θαλάσσιος όφις»
242
REYNA R.: ΟΙ 'Ινδοl δέ:ν είναι είδωλολάιr.ραι
22
Τό σύμβολον τοϋ Λευκοϋ ΛωΤοϋ
151
ΡΙΖQΠΟΥΛΟΣ Χρ.: Ό Σιελιnνόν.θρωnος WΟλντριν είναι τ,έ:Jκrων 321
SCHLOSSER "Εθ.: ΛύσαΤε τόν Πραμnθέα σας
153
STAGES Herb.: "Ενα έπος
4
ΣΤΕ�ΤΟΥ Φραν;τζέσκα: 'Η έnισΤnιμονι, ίl(jn μυθιστορία
391
, 81
τ.Α!Ι:ΚiΟΡ Ρομπ.: • hτό mv ooφLa τοϋ Βούδδα .
ΤΖΑΖιΟΠΟΥΛΟΣ 'ΑJλJέ:Ιξ.. · 'Αι:τό :τα m0κτονιrκό 'Αμερικnς-Άγγλ,ίας'ΕλΜδος
301
Ί
ΤΣΙΛΙΙΓ ΚΡΑΣ Γ.: ΟύiΧ ,έ)ω.ράικαμεν τόν Κύριον
328
20
ΤΣ I ΤΣΟΝΗ'Σ Εύάγ.: 41n ·επέτειος ΆρΧ'αιοφίλου
107
Τό ενστικrον και rΊ σχέσις nρός τόν νο
, ϋν . .
ΦΜΜ·ΜΑΡ I OiN Καιμ.· <G' Αιστερόεντα 'Όιvιει.ρα»
'231
ΦΟΤΙΑΔΗΣ Ε-ύάγγελος: 'Η ΊΑιρχαία ΊΕλλnνι, Ι<Jn ΠολιτείΌ καί n
85
Έλλnνιm 'Ορθοδοξία
54
ΧΑΤΖΗΔΑ'Κ� "Αρnς· 'Ο Μ
, αγεμέv:ος Αύλος
363
ΧΑΤΖΗΠΕΤιΡιΟΣ Πάρις: Εύτυιχία και 'Αλήθεια
HORBERG Gene: Καί έπειιτα - τί;
230
,νyss Claire: ·σ ιι,άνοικτός νοϋς>J
235
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρίοοος: <ιΤό Νέα Βιβλία>>:
:Κούλn · Αιλέπn · Ποιnματα Κύπρου Χρυσάνθη: ΛΙ,}ριΙGός Λό
γος. Μελισσάνιθnς: Τό φράιγμα της σιωnnς. ·�ντιγόνnς Γα
λανάχn - Βουρλέικn: Κάrrοπτρα. Νί!κnς Λαδάικn - Φιλίππου
Ή δέσ
, nοινα των βnμαιτισμων. 'Ηλία Σιμόnουλου: Τό μεγςιλο
ποτάμι, Τεικιμnρια. Μανώλη Πράrτοικα: 'Οδοιπορι'Κό. ·:Αρη
58-67
Χατζn'δάlκn · Κλαυσίγελως
1
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Σελ.
· Ιω. Mawωvιάll<n: Τό φυχαναλmικόν φυχόδρα.μα,. Ν. Πανα
γιώτου: Ό μϋθος τοϋ οi'κου ιrοϋ Άγaμιtμνονα. Χρ. Σαλομω
νlδ.n: Τό Χρuοτούγεvva ατι'ιν τέJχνn. 'Αλεξάνδρας Παρα
φεvrίδn: Ή ποιήτρια Χρυσάνθ
, n Ζιτσαία. Ρούλας Παnαδnμn
τρίου: Πρωιrοχρονιά τοϋ 2.000 μ. Χ. Ζάχου Σαμολα,δδ: Τό
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Γραq:είu άνοικτά ( ραγατσανίου 6):
12.30 καt Παρασκευή 6 - 7 μ.μ.
ευτέρ rι καt Παρασκευή 10.30
'Αποστέ'1.λο1τες τό άvτίτιμον ιά ταχνδ ρ ομικης έuηταγης θά τά λάδετε
είς τi1ν διεύθυ1σίν σας ανε.ν έ.ιηtίαρννσεως διά ταχιιδρο.μι.κά εξοδα.

Τύποις : ΕΠΤΑ.ΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

� 631.675-926.963

. � 70· ΤΗΛ. 312.322 • ΑΘΗΝΑΙ
ΑΙΟΛΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25• ΤΗΛ. 831. 768• ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

