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ΖΙΝΑΡΑΓJΑΝΤΑΣΑ 

Τό 
4! , 

υπερ-ια-ιο 

' 

yεyονος 

"Οταν δ άνθρωπος yνωρίζη καί χαίρεται τό μόνο καί ύπέρ

τατο γεγονός της αθάνατης ζωης του ώς Ψυχης - δπως ή (3αρύ
της είναι τό ύπέρτατο γεγονός των yηίνων σωμάτων - τότε ή 
Εύτυχία είναι έντός του καί δ Δρόμος προς τήν Σωτηρία εχει ξε
κινήσει από τήν καρδιά του, εχει ανακαλύψει δτι ή 'Ατραπός, ή 
Άλήβεια, ή Ζωή καi. ή Χαρά είναι αξεχώριστες άπό τήν ούσιασ-τι
κή του ϋπαρξι ... Τότε παύει νό: ερπη καί νό: παλεύη yιό: έξωτερι
κέ.ς απολαύσεις. Γιατί ενας άνθρωπος νό: σκά(3η στό: εyκατα της 
yης νό: (3ρη κοσμήματα, δταν κρατα στό χέρι του τό κλειδί yιό: 
τόν πιο πλούσιο Οίκο των Θησαυρων; 

Ό καθένας μας κρατα εναν πυρσό yιό: νό: φωτίζη τήν ατραπό 
της Εύτυχίας των άλλων. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Μετά τό Ούράνιο Τόξο 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

('Ακούγεται συνεχώς ηχος επίμονης νεpοποντηc) 

Μιό φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

. Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

· Ολεc οί φωνέc

Μιό φωνή 

"Αλλη φωνή 

• Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Ολεc οί φωνεc

'Επίσημη φωνή 

Βρέχει πολλέc ήμέρεc. Τό νερό ψηλώνει 

Πδμε πόλι στό βουνό. 

Τό νερό θό nό.ρει -τιό· σπίτια μαc 

Τό δένδρα μαc, 

Τό σπαρμένα χωράφια, 

Tic ιόnοθηκεc των καρnων, 

Τό lωα μαc 

Πδμε στό βουνά, στό σπήλαια 

νό Ί1ό κατοικήσουμε καi νά μδc κατοικήσουν. 

Ειχαμε πολύ πολιτισμό, 

Πολλή δνεση, 

Πολλή πενία, 

Κι δφθονο κενό, 

ό κατακλυσμόc είναι ενα γεφύρι 

νό περάσουμε τήν έρημιό μαc 

Θόρυβος ύδότων nολλων, θυμώνουν 

οί χείμαρροι, μιλοϋνε βροντερό 

γέροι όσnρομόλληδεc οί καταρρόχτεc 

γκρεμίlονται στά Ίδια τουc γκρεμνό 

ιάκριβωc δπωc ό θόρυβοc τοϋ nυρόc 

1972 

έρχεται σόν nοταμόc δραστήριος κοi τρώγει τά 

Μιό φωνή 

δάση. 

'Εγώ ελεγα νά περιμένουμε τό ούρόνιο τόΕο 

νά μδc φέρει τήν είρήνη. 
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Αλλη φωνη 

Αλλη φωνή 

· Αλλη φωνή 

· Επισ11μη φωνή 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

Το συμβολαιο τηc είρήνηc μαc· 

θυμδμαι έκεινη την πεδιαδα οπου γεννηθηκα 

πάντοτε στιc βροχερεc ήμερεc 

νά στηρίlεται στά ήμιθόλια 

των ούράινιών τηc τοΕων, να την διασχιιουν 

τά χελιδονια μέ τήν ευλύγιστη κόψη 

των πεταγμάτων τουc λίγο πρίν άπό το βράδυ 

πανω στό ποτάμι. 

Ειδαμε τη γέννηση καί τό θάνατο 

των πολιτισμών 

Θά 'ρθει τό παγκόσμιο πϋρ; 
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Ι Πόσεc φορέc ηρθεν ή καταστροφη ταυ πυροc, 

Πόσεc φορέc να εχουν γεννηθεί συνθηκεc lωηc:; 

Πόσεc φορέc εχουν τ:':Ι ιχνη μαc 

αποτεφρωθεί μέσα στήν ερημο 

των άποτεφρώσεων, 

Τ ό πϋρ πάλι έτοιμαlεται να λάβη την ακμη του 

Μά τώρα ό Νοϋc τοϋ ανθρώπου 

δφθαρτοc απο φλόγεc φωτιδc 

κατασκευάlει τά ούράνια όχήματα 

νά μετακομισθεί τό γένοc των άνθρώπων, 

μετά την έκπύρωση τηc γηc. 

Τώρα σιγά - σιγά τpέ<j)εται 

κι έτοιμάlεται είναι έτοιμα-

σμένη ή στιγμή του άθάνατη 

ν'ό συνεχίσει -rήν σωματική 

την αίώνια ά·στρa:,ή τηc 
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Παράκληση 
Μικρο μενεξεδάκι ταιτεινο 
στον 'ίσκιο σου, νάμουν κρυμμένο, 
μέ άλλα άyριολούλουδα μαζί. 
Τ' άyέρι σου νά με φιλάει 
μικρο - μικρό, τοϋ κάμπου η τοϋ <:>ουνοϋ 
μενεξεδάκι εύτυχισμlένο. 

Τά φύλλα καl τlς ρίζες μου ζεστά: 
τοϋ ηλιου σου νά τά χαϊδεύει άχτίδα, 
δέν θέλω πλούτη <:>ασιλια: 
κι' οϋτε ήρώων δάφνινα στεφάνια· 
άθόρυ<:>α στης -γης σου τα καλό: 
μέρος χαρούμενο να παίρνω. 

Στάλαξε στη δική μου την καρδιό: 
τοϋ ταπεινοϋ μενεξεδιοϋ τη χάρη: 
'Ό,τι μοϋ δίνεις ναναι άδολη χαρά 
κι' αν είμαι άχάριστη καμμιά φορά 
συχώρεσέ με, μά τή χάρη αύτή 
ποτέ - ποτέ μή μοϋ την πάρης. 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ - ΜΑΡΑΒΕί\ΙΔΟΥ 

* 

'Α 
, 

y α π  η 
Σ τή λέ,ξη 'Αγάπη στέγασες 
τούς πρόσφυγες συμπόνοιας. 
Καl σέ χωράφια δύσ<:>ατα 
χορταριασμένα άπόγνωση 
στο πέρασμά Σου χάραξες 
τή λεωφόρο 'Ελπίδας. 

Τοϋ μίσους τ' άγρια σύννεφα 
σκόρπισε 'Αγάπη ς άνεμος 
κι' ούράνιου τόξου ξαστεριά 
στή λέξη αύτή φανέρωσε 
φίλοι κι' έχθροl χωρα:νε. 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 

1972 
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Α ύτοyνωσ 
, 

ι α 
Ύπό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Φιλολόγου-Γυμνασιάρχου 

1. λΞΙλ ΤΗΣ ΑΙΤΟΓ ΩΣΙ
_\.Σ_ 

Ή α. ύ τ ο γ v ω σ ι α. προ
εολ ήθ'η παιλα.ιότα.τα. χα,ί προοά.λ
)Jετα.ι πά.vτοτε είς Ιtκ.::χ.στσ'Ι α.'ιθρω
πον ώς πρόολημα. πcλύπλοκον, 
οοοκολονόη τον κα.ί α.λυrτον. 

Ό μέγας μύw.ης, φιλόσοφο;; 
Π υ θ α. γ ό ρ α. ς (5 Ο - 500 
π.Χ.) , 1tpωτος κα.θιέρωσε τr,·ι ::χ.ύ
τογνωσία.v ώς 6α.σικήν σ.-ρχήν ε

πί της δποία.ς έστ-ήριξε τό μυστα.
yω,γι-χ,όν -χι::χ.ί μοpψωrtικ.ο-ι πρό
γραιμμα. της Σχολης του. 

Διά. της α.ύτ�νωσί::χ.ς δλοι οί 
ψ λόσοψοι, ά.λλά. κα.ί οί εύr.ρυεί; 
κα.ί εύιπα.ίδευrτοι άνθρωποι πιστεύ
ουν δrτι άιπΟ",<,α.λύιιtτετα.ι ή ά.τρ::χ.
πός (δ στενός κα.ί δύσοα.το;; 
δρό,μος) ' πού δδηιγεί προς το κα.
θηιχ,ον κα.ί την ά,ρετ-ήν . .lιά. της 

α.ύτογνωσία.; όδεύομεν προς τήν 
ά.τομικήν ευτυιχία.·ι κ.::χ.ί τ+;ν δμα.
δι•ι.ήν εύημερία.ν. 

'λλλά. προ του προολήμα.τος 
τούτου οί πολλοί ·η ά.δια.cροpοϋv η
πpοχειpόrτα.τ::χ.. ,φ:YQUY, ΕΠΙΧl'/ΟυΥ ·η
ΚιΙΧί επικρίνουν τον έα.υτόν τους. 
Οί ο::ιθυστόχα.στοι σοφοί κα.ί εμ-
πνευσμένοι δια.νοητα.ί θχρpα.λέα. . 
μεΥ ΚΙΧί ε.πίμο'ι:Χ. επιδίδοyτα,ι ε!.ς 
τήν ένδοσκόrπησι '/, ·ι.α.τορθώνουν 
ομω; πτυχά.; μόνογ νά. ά.ποκ.α.λύ
ψουν του 'Εγώ τωγ. 

2. ΔΙλΤΙ .ΗΣΚΟΛΟΝ:
Ή διά.νοια. δεν επα.ρκ.εί ουτε

� Ι ..)'\ ' 
f , ') tt Τ ουνα.τ::ιι ,1 ψυχη, εφ οσοv εινα.ι 

έγκ.εrχ.λεισμένη είς τό όλικ.ον σω
μχ, νά. συλλά.61J τήν ουσία.ν του Έ
γώ, ·ιά διεισδύσ11 είς τα. μυχια.ί
τατα. α.υτου, γσ, σ..ποκcι..λύι!ιi) τό σύ-
νολον του Είναι μα.ς. 

' 1 
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V "f) γνώσις CΠL παντός VΟΥΓ 
του η αισθ'Υ)'"CΟU εΙνα.ι ελλιπής, &.κό
μη ελλtποοτέpα. γίνεται δtά. τον 
α.νθρωιπον. 

Τοίίτο παρα,στα.τιΥ.ώτα.τα. διετύ
πωσαν οί σοφοί Αιγύr::τtοι μύστα,ι 
διά. του επιγράιμμα.τος επί του t5ά,
θpου του άγάλμα.τος της Οεα.ς 
'Ίσtδος: «'Εγώ ειμί», ελεγε·ι ή 
θε� ''Ίσις, «πα.ν το γεγονός Χαί το 
ον καί το εσόμ,ενον καί τον έμον 
πέπιλον ουδείς πω Ονrιτος απεΥ.ά
λυψεV)>. 

Κα.ί πpά.rγματι· αν παντός. του 
προς ερεuναν %α.ί μ,ελέτην τιθεμέ
νου, ή πλήρης -χ,ατανό-ησις είναt 
εξαιρετικά. δύσκολο;, του 'Εγώ 
καθίσ-τατα.ι ά.δύνατος, διότι αί μ.εν 
ρί α.ι t5υθίζονται ει; τό παρελθογ 
είς α.yνωστον χρόνου διοοστημα, -1

1 

διέ εκ της ζωης πείρα παραμένει, 
κ,α,τά. τούς μεyοολοuς διδασκ.ά-λους, 
διά. της ψυχη; εις αιπροσδ:όρισταν 
μέλλον. 

Τό άιδύνατον δμ(!}ζ της -ελ,εία.ι; 
γνώσεως καί τό άΥ.ατόρθωτοv της 
πλήρους άποκαλύ', εως της άλ η
θείας δεν εμποδίζει πά.ντα α.ν
θpωιπον προι κ.:c;μένον με cριλόσο
φον νουν νά. ά ·ιαζ ΥJ'ϊ:'Ώ, νά. μελετq,, 
νά. άπο-χ,αιλύ�πτ"Ώ δσην δύνατα: γνω
σι ν. 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΙΙΣ

Ή κ,α,λλιτέρα, προς τοίίτο μέθο
δος εΙναι σ,ν διερεuνr1,Ο"Ώ ή αυτο
γνωσία. ίσ-τορ:κως, φιλοσοφι-χιως, 
ψυχολογtΧώς -χ,αί πρακτικώς. 

Ί-f παράθεσις σοψων γνωμών 
φωτισμένων ά.νΟpώπων, παλαιών 
ΧΟ',' -ιέων, φωτίζει τb θέμα.. 'Π 
ψλοσόcρησις τό c;τηρίζει επί λο
yικ.ων σ-τφεων θεμελίων. Ή ψυ-

χολογιικ.ή ά.νοολύει κ,α,ί παρέχει ε
πόψεις κ.α.ί &πόψεις ύπb τον προ-
6ολέα της επιστήμης κ.αί τον ε
λεγχον -ης πείρας. Ή εις πρα.κ.τt
ΧΟ'Ι' wεδίον ε.ψι.ρμογη της αυτο
γνωσίας φέρει μεγά,λ ην ώψέλειαν 
εις πά.ντα. πά-σης ήλικία.ς, μορψώ
σεωc:: κ.α.ί κοινωνικής θέσεως. 

Παλαιότατα. κα.ί αυτός δ πρω
τόγονος α.νθρωιπος ησκει ενα. εί
δος αu'tΟΚ.ptτικ·i)ς Υ.ιατόπtV E.Πt'tU
χ ία.; η ά.ποτυχ ίας του. 

Πα.ρηλΟον δμω; χιλιάιδες χρό
νια. μέχρις δτου προεt5λr,θη ώς 
κ.α.θολtκbν αίτημα διά. πά.γτα σuνε
τόν, εucρυα. -χ,αί μορψω,μέναν ή α.
σκ.ησις της α.uτοyνωσία.ς δtά. του 
«y ν ω θ ι σ α u τ ό "Ι». 

4. ΓΝΩΘΙ Σ ΥΤΟ

Τό ρητόν τουτο, ψηγμα πνευ
μα.τικοίί χpυσοίί, &.πευeύνεται 
προς πάν εμbtoV ον, ιδιαιτέρως 0-
μως προς τον λογικόν α.νθρω
r;ον. 

Κατά. τbν σοφόν μύστην Πλού
ταρχον τον Χαιρωνέα. (47 - 127 
μ.Χ.) , ίερέα γ.α.ί επόrπτην του 
Δελ trκ.ου ίεpοίί, ε1ς τb θεωροίη.1,ε
νον τοίίτο πά.ινσεπτον τέμιενος του 
αρχαίου 'Ελ,ληνισμοίί, οί οαισtλείς, 
οί α.ρχοντες, οί πλούσιοι, πλού
σια. ύλι-χ,ά. ά.ψιερώματα άφιέρω
νοv- οί σο:ρο[, σοφά. λα.Υ,ωνικώτα
τα ρητά. άνέθεταν, ώς πνευματικά. 
αιναιθήμα.τα. 

Πρώτος, κατά. την παράδοσιν, 
Χ!είλων Δαιμαγήτου δ α.κεδα:μό
νιος, εrς των έ.πτά. σοφών, κα.τα
φρονων τά. ύλικά &.γαθά,, πpοοέ
cρερεν εις τό Μαν't'είαν των Δελ
φών την γνώμηιν «Γ ν ω θ ι 
σ α. u τ ό ν». 
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Τουτοv εμιμήθησαν καί. άλλοι 
σοφοί κα.ί. έ.κα.τ?ντά.δες ρητών, δ:ά. 
δύο λέξεων συνήθως εκψρα.ζομέ
νων, έδωρή,θησαν ϊνα. εr ναι έwεί 
είς τους Δελψούς ά,να.γεγραμμένα 
έιπί. πα.ρα.στά.ιδων, κιόνων, στηλω·ι, 
τοίχων κλπ. 

Ό Σ τ ο  6 α. ί ο ς (-όν Ε' 
μ.Χ. α.ίωνα.) εl::; τήν 'λνΟολογία.ν 
του (ΠΙ, 1, 173) μα,ς διέσωσεν 
14 7 παραγγέλματα. μέ τήν σημεί
ω,σι ν «Σωσιά.δου των 7 Σοφών Ύ
ποθηκ.αι». 

Ό Πλάτων είς τον Πρω-α.γό
ραν» (343β) Όποστ-ηρίζει δτι τά 
πρώτα. δωρηθέντα α,ποψθέyμα.τα 
είς τούς Δελφούς fισα.ν τό «Γ ·ι ω
θ ι σ α. u τ ό ν» του Χεtλωνος 
κα.ί. τό «Μ η δ έ ν ά y α. 'Ι, του 
Σόλωνος». Είς τόν Χαρμίδην 
προοl)έτει κα.ί. τό του Θ α. -
λ η (643 - 548 π. 7 .) : «έ y
γ ύ α.· π ά ρ α. δ' α, τ α. », 
ητο:: έyγυήθηκες; θά ά κ. ο -
λ ουθ ή σ "Q ή συμ φ ο -

, ..$i ' , ., ρ σ.; ,1 σημ,ερινη πα.ροφια.: «::γ-
γ υ η τ ή ς καλοπληρωτής». 

Κατά τόν Πλούτα.ρχο'Ι, τό 
«Γ γ ω θ ι σ α. u τ ό ν» πpοήρχε
το απ' αυτόν τόν θεόν 'Απόλλωνα 
κ.α.ί. ήτο άνα.γεyρα.μμένον πολλα
χου έν τοίι; .lελφικοίς ίερείς. ('Ε
πί κίονος, παρα.στά.δος, μετό-πης 

α.ου, προπυλαίων κ..α. Βλ . .lιόδ. 
ΙΧ, 14. - Μα.κρ. Σα.τ. 1, 66. -
Πλούταρχ. Ήθ. 392Α). 

5. NOillL-\ ΊΟΥ Γ ΩΘΙ ΣΑΙ
ΤΙΟ r

Πα.ρελ ήψθη τό «y ν ω θ ι
σ α. υ τ ό ν» �πο τούς σοφούς 
'Κια.ί. θια.σώ>τας μοοτr;ριαικων όpγα.
νώσεων κα.ί. προ6illετα.ι ώς πpω-

τα.ρχ ικός ορος α.υτοενδοσκοπήσε
ως, α.υτοκα.θά.pσεως, προοπαθεία.ς 
πνευμα.τικης άνόδου κα.ί. ·ήθικης 
τελειοιποι ήσεως. 

υοπως ό μετα.6α.ίνων πά.λαι πα
τέ είς Δελφούς διά. μαvτείαν ή
να.γκάζετο •ιά ανα.γνώσ·Ω ε.πί του 
προπυλαίου τό ρητόν τουτο, κατά 
δμοιον τρόιπο•ι καί. έκείνος πού ε
πιΟυμεί την κ¼λλιτέρευσιν του Έ
γώ του όφειλει νά. άρχίζ"Q α.πό την 
α. υ τ ο γ ν ω σ ί α. v. 

'Έλεγε τότε συμ6ολικά, οια 
των εμπείρων σοφών ίερέων του, 
ό ' π ό λ λ ω ν: άνθρωιπε, πρί.ν 
εισέλθ"Q::; είς τό αδυτον καί. ζ ητή
σ'Ώς α.-πά.ντη,σιν είς τό ερώτημά 
σου, rιώρ:σε πρώτα -όν έα.υτόν 
σου· μελέ-ησέ τον· προσπά.Οησε ·ιά. 
ά-πο0,ι.αλύψης τά πλεονεκ-τήματα 
καλ μειονεΥ.τήμα.τά, σου· τά.ς τά.
σεις, τά.ς όρμσ,ς, τάς ΚJλίσεις, τά.ς 
"ξ ' ' Q., ' ' δ ε εις, τα.ς επισυμια.ς, -ας υνα-
τότητα.ς· γνώρισε -ό ΕΙναι σου· 
τότε μόνο•ι θχ σέ ώφελ fι·σ'Ώ ό χρη
σμός μας (ή πρόγνωσις διά. τό 
μέλλον σου) . 

' κρι6ως τά. 'ιδ:α. πρέπει νά. ά,
κού-η ένδομύχως ψιθυρ:.ζόμε'i<r.. ό 
εις Όψη).ούς �οχασμούς 6υθ:ζόμε
νος κα.ί. δια.τελών Όπό συνθ*κα.ς 
ίδια.ζούσης, ψυχολογικης, ανα.τά-, 
σεως. 

Άλλα. τ: είναι Έ γ ώ; Είναι 
δυνατή ή α. υ ' ο γ 'ι ω σ ί α.; 

Ό Χεtλων δτσ,ν ήρωτήθη: Τί 
-;; ό χ α. λ ε π ώ τ α. τ ο ν ;» 
(τό δυcrκ.ολώτα.τον) , «τ ό y ι -

γ ν ώ σ κ ε ι v έ α, υ -: ό ν» ιi
π·ήvτησε · «πολλά yά.p ύπό ψ ι -
λ α. υ τ ί α, ς» (της ά.yά.πης -:ου 
έα,υιτου μας) «ε,.αιστον εα.υtφ προ
τιθένα.ι» (προ6άλλc;ντσ.ι εμπόδια. 
μετα.ξύ τοϋ εγώ κρίνον-ας καί 
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χρι νομ,ένου ύπο του ιδίου) . 
Τr;ν ύπο της ψ:,λσ,υτία,ς σU<σ�κ6-

τισι ν α,υτήν της Χρίσεως τού α.ύ
τοκρι νομένου αιριστα δ ίσωιπος 
έδίδα,ξε διά. του γνωστου μύθαυ 
«εκα.στος δύο πήρας ( σά..Υ,κου;) 
φέρει· την \J;έγ εμπροσθ,εν διά. τά. 
ά,λλ6τρια (ξένα) , την δέ οπισθεν 
δtά. τά. ϊδισ.. (ιοιχά, -cου) ελσ,ττώμ.α.
τα» (τά. δποίσ.. δέν θέλει γά, 6λέ
Π'Ώ) 

6. ΤΟ TPIJJTYXO TOr ΕΓΩ

" ς έπιχεψήσωμε·ι διερειύνη
σιν του 'Εγώ του ά,νθρώιπου φιλο
σο· ιχως, ψυχολογιχως, μ,υστηρια.
'Χιώς. 

Πρώτος έδίδσ..ξε το τ ρ ι -
μ ε ρ έ ς τ ο υ Έ y ω ό ιπρω
τος τG)ν φιλοσ6:,?ωv, δ Θ α. λ η ς 
ό Μ ι λ ή σ ι ο ς (643 - 54 
τ .Χ.) , έρωτ'Υ)Ιθείς «τ ί ς δ ε υ ο α ί
μ ω ν ;»· «δ το μέν σ ω μ α, 
ύ γ ι ή ς, τήν δέ ψ υ χ ή •ι 
ε υ π ο ρ ο ς (ευκοιλοιπροσά.ρμο
στοv, yα.ληνία.ν), την δέ ψύ 
σ ι ', ε υ π α, ί δ ε υ τ ο ς» 
(ίΧcι,ν6ιτηιτα., χάρισμα. εξ έμψύτου 
προς μά.Οησιν, προς πνευμσ,τι%6� 
τητα) · βλ. Διογένους Λ:χιερτίου 
Βίοι φιλοσ. Θαλης 6ι6λ. Γ § 37. 

Σ ω μ α., ψ υ χ η ν -κσλ 
ο υ ν (η πγιευμα.) έδiδα.ξε Χαί 

δ ιιέγιστος -:ων φιλοσ6ψων, δ μύ
στης Π λ ά, -: ω ν (42 - 34 7 
π.Χ.). 

'Η ψ , ('ο, , ., � ... , -
υ χ r, οια. γα, :::ΚΟΎ)Ιλω-

Ο"Ώ, ει το ύλι-κον πεδίον, τά.ς Θεί
ας α,υτης ίδι6ιτητα.ς εχει ά,νά.γκην 

ο υ (Π ν ε ύ μ α, τ ο ς) ,.α.ί 
δ ν Ο U ς ιγα, ΥΟ°Ώ, τ.ε. \.LΕtΙΧ
τpέm'Ώ -ά, δtά. τ(ί'>ν σλσθή>σεων συ,λ
λα.μ6σνόμ,ενα. ερεθίσματα, εις yνώ-

σειις, ε�ε·ι ά,γώγy.ηγ σ ώ μ α, -
- ο ς. (Βλ. llλάιτ. Τίrμα.ιος 30β) . 

Ί-Ι Υ.ο:τά. Πλά.τω·ια. φιλοσσφι
Χ'Υj τρι1.1,ερης του Έιyω διά..κpισις έ
ξα.-καλουθεί, ε1ς τά, Υ.ύpια, σwεία., 
'lrJ, ισχύ\). 'Εrπ' α.υτης στηρίζετα.: 
ή ψυχολοιγιχη θεώρησις. 

Τ ο σ ω 1.1, α. εrνα.ι τ ο α.ι
σθ,ηrt6ν, το σχέσιν εχον προς την 
όλικην της ζωης εχοήlλωrσιν· το 
τρεψ6μειον Υ,σλ συν,τηροό1.J;ε·ιον οι' 
όλιΧων προμηθε�ων. 

Ή ψ υ χ ή rείνα.ι δ πυρήι 
του 'Εγώ· εχει σχέσιν προς τήν &
ρειτήν· δια.%pίνει τάς ά,γτι1θ1έσεις 
τρέψετα,ι ύπο του ά,γοοθου κ,α,ί του 
διι<ιrι,ίαυ,· δδηγεί τό εγώ, τr,ν yηt
ν'fΓ'Ι πcφουσία.γ του άνθρώπου, ώς 
σύνολω λα.μ6χναμ.ένην, προς .:ήν 
προοδειΓι Χήν καλλιτέρευσιν. 

Τ' ό ιπ γ ε ί} μ α, εχο-η,λώνε
τα.ι διά του' ν ο υ· ψ υ χ ή, κα.ί 
π ν ε υ μ α, ,έι<ιψpάζουν τήν ή
θ ι % 6 -;; η τ α, καί λ ο γ ι κ 6-
τ η -;; σ.., ιπρον61.1,ια, πού Χοq.ιουν 
μόνον τον α.νθρωrπον ε% των γηt
νων οcισθηrrων οντων. 

Ό ν ο υ ς εrναι δ δέ,.τ-ης 
των διά. των αισθ 'σεων δια,6ι6α
ζομ.ένων έρεθισμά.τ;ων- τά. ελέγ
χει, τά. άναyνωρίζει, τά. τα.ξινο
:.1,εί καί τά με-α.τρέπει εις α, ι -
σ θ ή μ α, τ σ, (-ά. πρωτα.ρχιy..ά, 
κα.ί ά.πλούστερα. των ψυχολογι-,,ω·ι 
φα.ινοι..ιένων), είς ά ν τ ι λ -ή
ψ ε ι ς, rπ α ρ α. σ τ ά, σ ε ι ς, 
γ ν ω σ ι ν, μ i θ η σ ι ν, έ -
π ι σ τ ή μ η ν -κα.ί Σ ο φ ί -
α. ν, τήν άνωrτάιtην δυνα.τήν διά. 
τον άνθρωιπον πγιευμw:0,<,ήν κα.τά.
mησιν %αί έκδηλουμ,ένην πά.ντοτε 
μέ την Χοpυφα.ία,γ ψυχικr,ν άρε
τήν, τήν ά. γ ά, π η ν. 'Λναρρ:-

'ζ ι: - ' , ς:: πι .ΙΕτα.ι ο νους χα.ι τρεψετα,ι υιά. 
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της π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ η ς, 
τοϋ σ τ ο χ α σ μ ο ϋ, της 
σ κ έ ψ ε ω ς. 

JI ν ε ϋ μ α ¾α.ί v ο ϋ ς 
οέ:ν τα.ύn:ίζοντα,ι· δ νους είvωι 
σύν δ ε σ μ ο ς σώ μ α. 
τ ο ς χ,αί φυχης σ.ιποrτ,ε.λεί τά. 
νοητα. α.ϋλα.. vήμ.α.τα.. - συνδέσμους 
μετα.βι6άσεως έκ τοϋ ύ λ ι κ ο ϋ 
πεδίου προς το π Υ ε υ μ α τ ι
Χ ό v. Το π Υ ε ϋ μ α. είvα.ι 
ή θεία. τσϋ Έγώ έκδήλωσ:ς· ή πέ
ρα.ν της φυχης ειπέ"Χτα.ιcης' άv
τα.ύγ�εια. φωτός έκ του '.\ π ε ί
ρ ο υ Φ ω τ ά ς ... 

Το σωμα. άποτε1λεί το ύλικόv 
φορτίον καί έξα';α.γκ.ά.ζει το Έryώ 
vά. ζη καί κιvηται είς χωρcν ΚΙαl 
χρόνον. Πλεονέκτημα τούτου εΙ-ια.ι 
ή ύ γ ε ί α, ή δποία. δ:α
πιστώνεται δ :ά. της αιprrιμ,ελείας, 
της ευεξ!α.ς, της αγωvι·σrtικης δ:α
θέσεως κα.ί της &νθΞ<κ,τικ,ότητσς 
'Κιατά. παντός ο:υvαμέvου, vά. τή'Ι 
διαταpάξ\). 

'Γοϋ Π'ι1εύ,μα,τος ,το οιά, του 
vοϋ εικδηιλούμε'ίΟ'Ι' μέγα. προσόν 
ειΎαι ή ε ύ φ υ t α.· ά,,πστε.λ,εί 
σύvθετοv, ή εύ:ρυtα, ίδιόn;ητα καί 
ίκα.vάτψα. έκφpα.ιζο:�ένψ διά. της 
οξύτηιτος της άvτιλήψεως, δια. της 
ά.γχιvαίας καl κριτικής εύστο� 
χίας, crjς ίσχυρα.ς μνήμης, δια. 
της άvαιλυτικης κα.ί συγθετικης 
&ειvότητος της αvτα,σί·ας, οιά. της 
ταχύιτητος της σκέψεως. οιά. της 
Ο.ιεισδ,υτιrΛΙότητος του YOU εις τή'Ι 
ο ύ σ ί α. 'Ι των "Ovn;ωv. 

'Η "λ� · Ι 
' ' ' ' -ε Λ!ειφ:ς τουτωv α..ποο:εΑει 

Υ ο η, τ ι κ ό Υ έ λ ά: τ τ ω
μ α. κα.l άγωριμότητα. πνευματι
κήν. 

Ή είς ά.ν-ώτατο,ν βα1θ1μόν εκιδ1� 
λωσις της εύψυtα.ς είναι έξαίρετον 

προνόιμιον των ί ο ι ο φ υ ω 'Ι 
κα.ί μ ε γ α λ ο φ υ ώ v. 

Της ψυχης πpοιτέψη,μα. είνcι.ι, 
μ;έ: τήv άγα.θοποιόν συι,.uπα.ρά.στα.
σιν του πνεόματος, το λεπτόν 
της δια.νο-f σεως εpγο'ί, άpεταl οέ: 
ή θιε,λημα.τιrΛΙότης, ·ή ήθΊκότης, ή 
ά.γνότης, ή τά.σις προς τελειοmοί
ησιν, ·ή προς το 1θ1είο'1 ά,γά.τ:ι,σις, ·ή 
ά,γιότη;. 

Wυχή κ.α.ί πνε.ίJΙμ;α. πρέαrει γά 
ήγεμονεύουν του σώμα.τος διά του 
νου· δ νους διά. τϊιJΥ α.tσθητηρίων 
οργάνων του σώμα.τος συΗ-έγεοι 
πλη,pοφορία.ς περί τοϋ εσω κα.ι ε
ξω του Έιyώ κόσμου κα.l τά.ς πα
ρέχει ίΎα διά. κ p α. δ α. σ μ ω ν 
συντελητα.ι ή δια.νόησις, δηλ. ή ε
πεξεργασία. των γνώ,στεων προς 
βα.θυτέpαν κα.τανόησιν. 

Ή δ:ά. του τρόπου τού"ου άπό
κτησις μωθ1σεως κα,ί πείρας επί 
των ον'Ι:ωΥ οέ:ν ά.πατελεί τήν μόνην 
μέ,Θοδον. 

Γίνεται καί -rοερα.�τέρω ά,ναζ ή
τησ:ς της ά,ληθείας δια. ιiδιαιτέpων 
ίκανατήτων, δ:' α.ίσθήσεων λε1tτο
τέρων Χαί τελ,::ιοτέρι,ψ α.ναζ η

τεί"'αι ή ο ύ σ ί α. τGJ'ί α·;

τωv, ητο, ή άλ ήθεια., δια. δυ'Ιάiμε
ων μυστηριωδω·ι Χ'Χί δυσ;ωλοεξη-_ 
γήτωv, δrτcως μυσ-:η.ρ:ώοης πψ'Χ
μένει Χ7..t ή ιδ!α ·ή ύ:ρή κ-χί ·ή 
οντό"'ης της έννσίι:ι.ς της ψυ,χης. 

Ή οιόρασις, 1ι δ:a:'σθ·φ:ς, ·rι 
διακοή, Υ/ τηλε.πάθ,ε:ι:ι., ή -:η) εκ:
νryσία... εΙνα:, μερ: κ.χl μό'ίΟ'ί Ξ'Λι 
-:ων ύπερφυω·ι '!:ου Έγώ, ώ; συ
•;όλου, ιδιότητες δ:' δλων -:ων ά.
νωrrέρω ένψγεί ώς έν:αία θε!α δύ
να.,μις. 

Φωτιζό-μεγο•; ύπό τού πνεύ·μα.
τος τό Έγώ καί περ:οεβλη.:.1ιένοv 
χαί ύ,πό της ψυχης συντονίζε-τα.ι 
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-κα.1. &:.ποδίδει σ:ιά,λ(Υ'('Υ. 1.1,ε τήv Ε'ΙU>
πά.ρχουσα.v εlς α.υτό εμφύπ-ως 
«σ cρ ρ α. y ί δ α. δ ω ρ ε fi ς» 
εις εvα. ΕΧ'Υ.σ'-Ο'i α.νθρωm:οv· συντε
λεί προς τουτο κα.1. ·η χα,τά. το'Ι 
βίον κα.λλιέργεια. -κα.1. ή άποκτω
\lιέ'Ι'Υ) πείρα.. 

7. Π Δr .\ΜΙΣ ΤΩ Λ ΤΙΘΕ
ΣΕΩ . (Μέθοδ ς α.υτογνωσί
α.ς) .

Ή άντίθεσις π.χ. γένεσις ',<,αί
cρθορά., ζωή κ.α.1. θά.να.τος, ψ:->ς κα.1. 
σκότος κλπ., δ μέγα.ς αυτός δηι:.ι,ι
ουργικ.ός vό 1.1,,ς εψψμό-ζετα.ι κ,α.1. 
εις τά. του 'Εγώ μέρη. 

Τήv ύγεία,ν -ου 'J"ώμα.:ος ο_y.,ο-
λ θ-.;,, θ' ' ' ου ει ,1 ασ ε·�ειcι: τη'Ι 'IΞ%'ιι κην 
άικ,μήν καί σφρ:γψάτr,τcι. ή γεροv
τιΥ.ή παρα..κ.ιμ:ή κ.χί ά:τοvία. Τ ή•ι, � ή , J. ' ,� f ευφυια,ν α.φυιυ.· την παιulευ,σιν η 
, 'θ ..), 'θ . .;, , α.1.1,ιχ ε:α: τ,1ν η ικ.ότr,-α. ,1 e,,·,η-
θι•,<,ότης· -ή,; &.ρετηv ή Υ.α.κία. κ.α.1. 
γιενι-χ.ά, εύp[i:,"'.ι(,:)'/'t(Χ( εις Π:ΧJΑ ην 'Κ,α,[ 
ενα.λλα.γήν τά. ά.ντίθετχ. 

l(α,1. είς -:ά. του 'Εγώ μέρη κα.1. 
κ,α.Ο' εκ.οοστον Υ.()'λ ώς σύvο.λον άν
τιμά.χοντοοι κα.1. &:.ντ:πα.λαιου·ι το 
κ.α.κόν κα.1. το άγσ θόv' το ειλά:-τω
μα. "Να.ί -το προ-:έρη;.ια., ·ή ίκα.νcτη; 

' .;, , ' .t <;: ' κα,ι ,1 α.ν:κ.α.νο-:ης, '1/ upασ-τηριο-
της κα.1. ή άδpΊ,,εια., ή νευp:κ6'της 

' ' λ ' .;, θ - ' κ.α.ι η νηcp7.ι :::>της, ,1 -εΛ Υ)Ιμχτι->ιο-
-:η; y.,α.1, ή α,βωλίσ.., ϊ'Ια. ά,ρκ,εσθω
μεν είς μεpικ.ά.ς μόνο'Ι ά:ιτ:θέσε:ς. 

'Η α.υτοyνω:1ία. εύpίσκ.ετ::ι.: εις 
το λεπτόν σ).Jλά. κα.1. δύσΥ.Ολο·ι αυ
τό εργοv νά. εpευνηθουv κα.1. άπο
καJλυψθουν α.ί ά:ιτ:Οέσεις α.υτα.1. 
πού ενuπά.ρχουv μ έσσ. μα,ς �1. νά. 
κα.Βορισθη δ βα.θμός ε.Υ,δηλώσεω5 
-:ούτων. 

'Εκ της ύπερε-κτι,μ-ήσεως συνο-

λι κ,ά. του 'Εγώ μα.ς προκ.ύπτουν ή 
εyωιπά.θεια., ή όΠ'εpοψία., ή ό-τtεpη
φά,νεια,, δ τύcρος, ή σ.λα.ζονεία., ή 
θρα.σύτης, δ α,υτα.pχισμός, ή σκλη
ρότης κα.1. lu..λα, ελα.ττώμα.-α., τά. 
δποία. σUΙΤι,ατίζου·ι η ε.μ.ποδίζουν 
τήν δια.ύγεια.ν της περί α.υτ?γνω
σία.ς κρί�σεως ·ι.α.1. δδηγουv εlς πά.
θη πού βλάπτουν κα1. τό ϊδ:ον -:� 
'Εγώ κα,1. -ούς άλλους. 

Ή όp θ ή  ε κ- ί μ η σ ι ς
της ά.ξία.ς του 'Εγώ ύπό του έα.υ
του του οδηγεί προς τήν cι.υτ(Υ'(νω
σία.ν, ε.κ. της δποία.ς πηγά,ζουν τό 
α.υτοσυνα,ίσθηι.ι,χ, ή α..υτοπεπαίθη
σις, τό θά.ρρος, ή νηψ(Χlλιότης, ή 
ά.νοχή, το φιλελεύΒεpοv κα.1. ά.
δούλωτοv, -b φιλοδί•ιια.:ο·ι κα.1. πfi·ι 
ενά.ρετον. 

'Η ό π ο τ ί μ η σ ι ς 
τρί-τον της α. υ τ ο α. ξ ί α ς 
προκ7Jλεί τό συ··ιαίlσθημα. της με:
ον�ξία.ς, τήv δειλία.ν, τό άγχος, 
τήν &γω,;ία,v, τή'Ι δοUΙλο:ρpοσύνην, 
την πα.ρσJλυσιv της δραιστηp:ό:η
-ος, -ήv εξουθέvωσιν ,ου Έγώ ύ
πό του έχυτου του. 

Ή ύ π ε;;ε κ τ ί μ η σ :-:: 
κα.ί ή ύ π ο τ ί μ η  σ ι ς (1ι 'J
περΌολή Υ,α.1. ή ελλειψ:ς) φέρου·ι 
ε1ς ε.ντοvα. π ά, θ η, &πως τη 1 

θρχσύ�.:ητα., τήν ψσσ..λλσοQξ(α.•ι, 
τ+,ν μωροδοξία.v, -ήν δ,εισ:δα.ψο
vία.ν, ,+,ν ζ-ήλ;.:α.v, τον cρθόνο'Ι, το 
μ�σος, τήν συκοφα.vτία.ν, τό·ι φα
να.τισμόν, τήν ε.Χδίχ,ησιν, τή·ι άδι
κία.v, τήv &ρπαικ.τιχ,ότητα., τάς 6χ
vα.υσόιτητα.ς, -ήv εyκλη1μα.τ:κότη
τα. 

'Γα.υ,,.α. καί α.λ,λα. του 'Εγιί1 βα
σα.νιστ:r,ιά. πάιθη Χαιλεϊ-α.: καί δύ
να.τα.ι χ,ά,θε 'Υ,αλοπροχίpε-οος σ,ν
θρωπος νά. Χ()'.τα.στέλλ11 η κα.1. νά 
πα.ρεμιποδίζ r,ι την ε.κδ-ήλωσίν τω·ι 
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και ως ειπιΟuμίας ά.κόμη. 
Πρέπεt νχ προηγηθ"Q το ούσκο

λον τoiYto χα,τόρθω.μα. διά, νά δυ
νηιθ'Ώ, χωρίς cριλαuτία.ν, αλλά, με 
είλικ.ρινη κα.ί διαuιyη κ.ρίσιν, νά. 
γνωρί01) τά.ς ίΧανότητά.ς του 
(σωιμα.τικά.ς, ψυχικ.ά.ς, πγε•ψ,α.τι-
' ) ' ' , ξ ' , ' κ.ας , νχ τα.ς α, ιοποιηη) εις το-ι 

άνώτερον δu·ια.τον 6α.Ομόν, προς 
ιδία.ν ώcρέλειαv %α.ί της ά:ιθρωιπό
τητος. Ίδού δ υψηλότερος, της 
γ-ηtνης διελε•Jσ::•..ί>ς .:ου στόχος. 

8. ΨΥΧΟΛΟΙΊΚΠ Ί'Οϊ ΕΓΩ
ΔΙΕΥΚΡΙ ΠΣΙΣ: 

"Εχομ,εν: 
α.) «'Ε γ ω» ύπο τήν πε

ριωρισμένην ση1μασία-ι είς ε-ι 
πρό1σ1ωιπον αυτο-;.ελως λαμ6�ΥG\!Ε
νοv· είς α.ύτο το δια.κ.ρ: τό·ι, το 
περιω.ρισμένον, .:ο πρα.γμα.τι·ι<.ον 
Έ y ω ά.να9έρετα.ι Χα.ί πρέπει 
w,, έφαρμόζετχι ή α.ύτογνωσ1ία.. 

β) Έ π έ κ � α. σ ι ν τ ο ϋ 
Έ γ ω είς πρόσωιπα. η πρά.γμ::χ.τα. 
έκτος του προσωιπικοϋ Έyιb κεί
μενα.. 'Ότα.ν λέγ1): -ο σπίτι μ ο u, 
-ά. 6ι6λία. μ ο υ, ή οικογένειά.
μ ο υ, το πα.ιοι μ ο u, εκεί
νο το μ ο ϋ πού προοθέτ:ι τοϋ
δημιουργεί τη·ι πα.pα.ισθησ: 'Ι δτ:
ολα. α.ύτά -ά, έ-χ.τος του προσω--

'Εγ' 
' , πικου ,ου ω κειμε•η απο-ε-

λοϋν ένια.ίον κα.ί ά.να.πόσπα.σ-σ·ι
του έαuτοϋ του τμήμα.

\,, ' ,J.,. ,, ' 
, , ,, Λ.Uτη ,1 ε.πεκ,α.σις προς τσ, ε-

ξω του πpοσωπι-κου 'Εγώ προκα
λεί σύ-γχυσι 11 μέχρι που ψθά.
νει το 'Εγώ του, συσ,-ι..οτ[ζ�ι τfιν 
κρίσιν, εμποδίζει τή·ι αύτοr,φιτι
κήν, αποτρέπει τήν σκ.έψιν του να 
στρα.Ψ'Ώ προς τά, εσω -κα.ί ά.ποτελεί 
ούσιωδέστα.τον εμπόδιον της προς 

α.ύτογγωσί'Χ·ι π:,οσπα.θεία.ς. 'Γήι 
ε.1tέκ,α.σι·ι ':Ι.ύτήν ό•ιομά.;ομε·ι, χσ.-

, ' "Εξ 'Ε ' ριν εuκpινεια.ς, 
i 

ω i y @>. 

'Γο 'Έξω τoiYto '.Ειyω γεμίζει τήν 
σι..έψ.v κ':Ι.ί τfι•ι ζωήν πολλrj)·ι, τό
σον πολύ, ωσcε νχ πιστεύοu·ι δτι 
α.ύτο %αί μό•ιο·ι ε!να.ι το Έγώ τω·ι. 
' πορpοφά i5λη -ι τ+1v δρα.στηρι6τη
τά. τωγ καί τήν ζωτικ.ότητα, κα.ί 
δδηιyεί εί; πλ ήpη πα.ρα.μέλ ησι ν 
,οϋ προσωπι-κοϋ, το5 κυρίως 'Εγώ, 
άπο επόψεως α. ύ - ο μ ε λ έ -
τ η ς. 

«'Π ψυχή», λέγει ό Σίλλερ, τό
σον ποερισσότεpον ε.κ.τείνετcιι μέ.σα. 
τη; δσον περισσοτέρους 1tεριορι
σμούς εύpίσ"!.ει εξω ,r;ς,. Ό :ιέ
γα.ς α.ύτος Γε?μαvος πο:ητής διέ
γγω:;,ε μία.•ι μzyάλr;Υ ιlλήθzια.ν. 

'Π μελέτη των ε.Υ,τος του Έ
γω όδηγε:ί προς τήv έ , ε p ο -
γ \1 ω σ ί α. 'Ι" ή ,ων έyτος προ;; 
,ή'Ι α ύ , ο γ \1 ω σ ί α ν. 

9. TlΊIOl .\.� ΘΡΩΠΩΝ: Θ ε: ω

Ρ η τ ι χ ο ί, π ρ α. χ , ι -
ί(. ο ί.

Τήν μ.εγα.Α"Υj'Ι ποικιλία,·; ,ω·ι
ά,νθρώπωv έκ. του πο5 κ.αί πως 
κ.αί προς τίνα. σκ.cπον ανα.�η.οϋ•ι 
,ή'Ι y'Ιωσ:'Ι Οά ηδυ'Ιiμ,ε:θα. 'Ιr.ι, κα.
τα.-:ά.ξωμ.ε·ι εις ούο δμ,άδα.ς: τ ο  ύ ; 
θ ε ω ρ η , ι Χ Ο U ς Υ,α.ί ,ους 
π ρ α. κ τ ι κ. ο ύ ς. 

Οί θ ε ω ρ η τ ι κ. ο ί, προ:
κ,:σμέγοι με λεπτή•ι οι&_νο:α.ν Υ.α.ί 
, ιλόσοψο'Ι, δηλ. άν-Ι1σuχοv, ερεu
νη,ικον διεισοιr.ι·ι<.ον 'IOU'I, δε·ι ά.ρ
ΧΟU'/ται εις τή·ι δια.πίσ,ωσιγ τω·ι 
πρα.γμά.των, ά,λλά προωθοϋγ τήv 
σκέψιν τω'Ι 6α.θύτε:pο'Ι, έπιχε:ιροϋν
τε:ς τ-ην άποκάλ:.ιφιν σχέσεω'Ι κα.ί 
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ωιτιωγ γε1ιέ.σ::.ω; Χσ,ί σκ.οποϋ ύ
πάpξεω�. 

Είς τήγ εpευγιiγ τωγ συμnτεpι
λα.μοά,γουγ πάν τό έ π ι σ τ η -
τ ό γ (τό δυ·ιά.μεγοv vά. γίvη 
yγωπόγ) κ.αί έκ τωγ ποp:σμιά.των 
της μελέτη;; καί τω'/ ίδίωv κσ.ί 
τω'/ ωλλων συ1,iyουν συι:..ι..πεp6Jσ:.ια
τα. περί πά:1,τωγ Κ'Χί E-ΠtVOOU Ι θε
ωpίιχς καί χrχ;μοθεωpίας. 

Οί Α<εωpητιΧοί α.υτοί Χ'Χpά:σ:;ουv 
κα.το-ιυθύvσει;; καί διά, ,ώ•ι εμπνεύ
σεών τωγ κΙΧ-ί τω·; έπιτο-υγμ,άτω·ι 
τωγ ε7tιτυγχά.νε-αι ·ή πρόοδο;; κα.\ 
ή ά:ιέλιξι� τGσ πολιτ:σμοϋ. 

Ει;; CΙ,υτού; ά·ιήχου·ι οί μεγάλο. 
ποιητα,ί, χαλλtτέχ·ια:, έπ:σ-wο
·ιες, φιλό-σοψοι.

Οί π p α κ τ ι κ ο ί σ,p
Χοϋγται είς τήv διαιπί1στωσι v -:ω·ι
πραη�άτων· λαμοάνουγ ετοιμα. τα,
ε!Jtινοή:.1,ατα των θεωpητικω? χα,ί
έcρ :ψμόζουν αυτά εtς πρα·{Ιt:κά.
εργα· γίνονται μεγάiλο: ε7t.χειρη
μα.τί(Χt, εμποpοι, οιομήιχσ:ιοι, τε
χνικοί· :;υνα.θpοίζουν πλοϋτον Κ(Χί
διcι,θέτουν δλ ην των την π·;ε:.,μ,α.τι
κό-τητα. -κα.ί δραστηριότητα. ε1ς
-:ήν αυξησίν του κα1. τήν ι--u�pt'Y,Ύ)V
απόλα.υσίν τΟ'J.

Οί 7t ρ α κ τ ι Χ ο ί α ύ -
-: ο ί εχουν σχεδόν μό·ιον < 'Έ ξω
Ί!J y ώ». Είvα.ι τό:η1 ή επέκ-α.:1:;
-:ου 'Εγώ είς ύλι κ,ά, πρά.γμ(Χτα. Χα.!
τό:;η ή ±π:χ.σχόλr;σις του οσ τω,ν
με αυτά. ί6στε τά περί αύτοyvωσί
ας, αυτοσυyκε1ιτrώσεως, α.ύτοεν
ΟΟ:J'Κ.Οϊ'ήσεω;, ευτ-Jχί(Χς έκ τω·;
έσω χιλπ. νά τά, νομίζουν τό όλι
yώτερον χα,μένον χρόνον.

'Ιδού άλλη αίτία διά, τήν πα
ρα.μέ.λησιν της αυτογνωσίας.

J(α,ί δμως, οί πρ�·χ:�ιΥ..οί α.ύτοί
ουδέ στιγμήν γαλήνη;; καί ψυχι-

Υ,η;; ήρε.μίας &-πολαιμ.οάνου,·;- δι(Χp
κως συμοcιΑνε; νά είναι

, 
&-νfισυ

χοι, σ-1νε7tτικοι, πολυιπρα.yμο ες, 
σ,γωνιωντες, σmορροψημιένοι άπ� 
7tpα.y,τ:"YJX σχέδια, σ:πό ύλ:y,ά, ά7tο
Χτή:.ια.τα, σ,πό τήv iyωνία.ν της 
έπιτυχίας η άποτυχία,ς, άπό τό 
α:yχ_ος της α.uξή:πως των οσων ε
χουv- η της εκ των χειρω·ι τω,; 
'ξ ' ε (Χψα. νισεως. 
'Η , , - ,�

.Λ
r , , επεκτασις του .u, 1 ω των προ;; 

-ά, εξω εχει -όσον ευριηθη ωσrtε
χά,νουν τήν συ1να.ίσθησ: Υ του ειχ,υ
του των.

ΙΙ όισους έξ αυτών δεν άκούο:ιεv 
·ιά παραπονοϋvτα.ι συχνά, &τι «δi·ι
προ:ρθά.νουv vά φ5:ιε κα,ί νά, &vα
πα-υθοϋν» ! Κσ,vείς σχεδόν έξ α.ύ
τωv δεν λέγzι: iφήνω ολίγον 
χρόνον 'Χιαί δ:ά -:όv έα-υτόν μαυ, 
διά τά εy,λεχ,ά, οι6λία μου, διά, 
τάς σοιvέφει μο:ι. Θά έχα.ίροντο 
καί αυτοί στιl'(μb..ς γα.λ ή ιη-; καί 
μσ.κcι,ρ:ότη,τος άν εδ:δάJσy,,ο•;-ο 
σύμμετρον στρcψή·; καί έ.πtΥ,τ(Χ�t ν 
του 'Εγώ -ων 7tpός τ ά, ε. σ ω 
χαί 7t ρ ό ς τ ά ε ξ ω. Θά 
ώπέcρευιγοv νχ δ:ατηροϋν ει;; συ·ιιε

χη συγαγ�ερμόv τόv έαυ-ό·; του;;· 
δzv θά διεδέχο·ιτο τάς στιγrμ,ιαία.;; 
χαριiς -ων εν-τονοι θλίψεις -:χς 
7tαpoδt Υvάς ύλι χάς C7JΠΟλαύσεtς πι-

, \ "! , 'ξ ) 'Χpιαι Χαι εvιο:ε ε ευ1cε ,ι,στμ,οι. 

10. ΘΕΩΡΠΤΙΙ οι ΕΞΩ�ΤJ J Ο
ΦΙΚΟΙ, Ε�ΩΣΤΡΟΦΙΚΟΙ

Οί 0 ε ω ρ η - ι κ ο ί, αυ

τοί Οι ολίγο, ε,.)_ε,y,το[, πρέπει να 
διακpι10οϋν είς δύο κατηγορίας: 
α) τούς έ ξ ω σ τ p ο φ ι ,., ο ύ ς' 
αυτούς οί δποίοι 1οερισσόι:εροv 
7tpός τήν έτερογνωσίαv άψοσιώ
vοvται · καί β) τούς έ σ ω σ τ ο ο-
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φ ι κ ο ύ ς η ενδοσκοπι'Ι.ούς 
α.ύτούς πού θέτουν ώς κύριον μέ
λημα την μελέτην τοϋ έαυτοϋ τω•ι 
-rορωτον. 

οι πρώτοι ενδια.cρέρονται κα.ί 
ά.ρχίζουν την ερεu·ια.ν, μελέτην, 
ψιλοσ6φησιν τοϋ έκτος τοϋ Έγώ 
των κόσμου, ϊνα. κα.τα.λήξοuν, τέ
λος, εις συμιπεράισμα.τα, κα.ι περί 
τοϋ ΕΙνα.ι τους. Άποτελοϋν τό με
γα.λύτερον των θεωρηn;ι-κων πλή
θος εις α.ύτούς ά.νήκου·ι οι με
γάιλοι δημ,ιουpγeιί πνωμ:χ,τικων 
εργων. 

ι δεύrtεροι, όλίγοι, ελά.χιστοι, 
δJλλσ. οί πλέον έκλεκτοί, μ,Ξτά. ζή
λου κα.ί α.υτοθυσία.ς επιδίδοντα.ι 
είς τήν διείσδυ"JιΥ κα.ί διερεύvηcrιν 
των μυχίων τοϋ iγώ πτuχω-ι- διά. 
της α.υτοσυγ·ι.ε·ιτρώσεως, τοϋ δια.
λαyισμοϋ, τοϋ σ.οχαιcrμοϋ, των 
ένορα.μα.τι¼WΥ συγκινήσεων κ.α.ί 
δονήσεων της ψuχης των -κ,α,τορ
θώνοuν νά ά.ξιοποιήcrουν ά.vεξα.ν
τλ ήτοuς δuνα.τότη,τας του Έγώ 
των προς μεγά.λ ην -κα.ί πα.vα.vθρώ" 
πινον ώ· έλειαν. 

ί εΠΙ: νοή\σεις των, τσ. ::;οψά, 
των διδά:y1μα.τα., α.ί εγά.p1ετοι πeά.
�εις των -κα.ί ό &γιος οίος των προ-
6άιλλοντα.ι ιός φωτεινά Πνν?α.δεί
γμα.τα. δι, οσοuς δύvα.ντα.ι γσ, εν
vοήσοuν α.ύτά. κα.ί νά. τά. ά.κολου
Gή,σοuν. 

Εις α.ύτούς &.vήκουν α.ί :ιεγά.
λαι οντότητες, οί μύσται, οί ά
·rιοι, οι ιδρυτα.ί θρη,σκειων κα.ί οί
iρμηvευτα.ί τω'/.

_ ύτοι ά.ν-Ιr(ειρα.ν -:ι,αί iνεγεί
ρουν τούς ψωτοοό>λοuς τηλαυγείς 

, - t - ' � φα.ρους του πνεuμα.τικοu και η-
θικού πpοσανατολισμοϋ· άν-ήκο'.)V 
εtς τους φωτισμένους δδηγούς καλ 
τούς ά.ξίοuς ευεργέ-ας της 'λ·ι-

Ορωπότη-tος. Άνήκουy είς τούς 
μ,εγα.λοφuείς. 

Περί τούτων είς ποι ητι χ.ή'ι 
y,λωσσα,γ ό σύγχρο·ιος 'Ινδός φι
λόσοφος Κ ρ ι σ ν α, μ ο ύ ρ τ ι 
λέγει: «'Ο μ ε γ α. λ ο φ u ή ς 
εχει πά.ντοτε μέσα. του ενα. ήφα.ί
στειον πού δημιουργεί τχρα.χήν 
y,α.ί έξα.καντίζει cρλόγα.ς προς τούς 
Ούρα.νούς ενώ ό μικ,ρός (κοινός) 
α.νθρωπος ά.ρκείτα..ι νά. προχωρ'Ώ 
ηρέψl-, χωρ:ς γά, δημιουργΊj α.υ
τά.ς τάς φλόyα.ς, χωρίς yά, έξα.-κο•ι-

'ζ 
, , ' ,ι ' ' τι η α.υτα. τα. α.στρα. προς το στε-

ρέωμα.». (Βλ. Κρ:σvα.μ,. ΊΙ πη
γή της Σrχpία.ς», 1930 σελ. 32). 

Ό κύριος παράγων διά. yά, γε•ι
ν-ηθη μ ε γ α λ ο φ υ ή ς -κα.ί 
νά. ά.να.δειχΟη είς π ρ ο σ ω π ι
κ ό τ η τ α. εΙνα.ι ·η φ ύ σ ι ς, 
ήτοι ή εξ :.μφύ,οu δ ω ρ ε ά, ι
σχυριί)γ προσόντω'ί' διά, τοϋ επι
-:ι,τήtου, δr;λ. διά. -ης ζωής, -ι.rΛ
λιεργοϋνται μόνον 'Κ.α.: έκ,δηλοϋν
,α.ι α,ί έξα.ίpε-οι η μή ίκα·ιότψες 
τσ.ς δποία.ς το πρόσωπον έ-ι. γε'Ιε
,ης φέρει. 

Λί εξοχοι φ ύ σ ε ι ς (μ ε-
γ α. λ ο ψ u ε ί ς κ,α.ί �οι ο -

υ ε ί ς) διά, τοϋ πα.ρα.στή,μα.
το;;, ,ης ύγείχς, -ης σφpιγηλό
τητος, της ευκιν σία.;;, τοϋ βλέμr 
:.ι.:χ,τος, ,η;; ί-ι.α.νότητο;; προ;; μά.
θησιv, της πνευματ:κης ύπεpΟ" 
χης, τοϋ ψυχιΥ.οϋ σ{Μ•ιοuς, ,ης ά
γνόrrγ; ,ος, ,Ου ηθοuς, τη; στα,θzpό
τψος, της α..κ.ά.��πτου προσηλώσε
ως προς ύψψά. ιδα.νικ,ά,, κ,α,ί λοι
πών τοϋ εγώ έ-:ι,δηλώσεων, ά.:ι--ι
νοοολοϋν επιρροή? καί έ.κπέμπουν 
μα.γ'ΙΎ)rtικά. κύμ:χ.τα. ά.νάJλοyα τοϋ 
κύρους της προσω,πικότη-ός ,ω'/. 

Ή μα.γν-ητική ά.κτινοβολία. ύπε-
ρόχων προσωπ1 κο-ψων :σ,άθη 
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ίχ,α,νή νά. ά,χι νητ-frσr-ι η να. ά,ψι,ιtpέ
ψη τούς γνωστούς ώς φυσι Χούς 
νόμους. 'lΌϋτο ψα.Υεpώνzι δ-ι 1.1,έ
σα του το Έ γ ώ διωθέτοι ι.ι,υ
στηριώδεις ά.νεξαντλήτοuς δυνσ.r 
μεις. Δι' αυτών οί μ,εγάιλο: μ,ύσται 
κα.ί υ γιοι έπέτυ,χον χατα.πλ ηrι<.τι
κά, εργα, μιερικά. των δποίων, δuσ
εξήγηrtα μέ τούς γνωστούς νόμους 
-ης ψύσεως, σ.ntοκα.λοϋντιχι 0αύ
ματα.

11. ΠίΘΛΓΟΡ Σ, Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΤΗΣ ϊΤΟΓ ΩΣΙΛ1 ΔΙ
Δ ΝCΑΛΟΣ: (5 Ο - 500
π.Χ.).

Ό μύστης α-υτος έπέβοολε πρα.
κτ:0ι<.ως ε1ς τούς μαθητάς του τήν 
ασrι.ησι γ της αυτογνωσίας. 

Πατά. Ί ά, μ 6 λ ι χ ο ν (τοϋ 
Γ' μ.Χ. α.1ωνος) οί μαθηrτ:αί του 
.:τ.. > 

• (" ,1σα.ν: α. κ ο υ σ τ ι Χ ο ι η-κου-
ον μόνον· ουδέν ηρώτων, ουδέν 
ελεγον) · μ α. θ rι μ α. τ ι Χ ο ί 
(ή ψιλοσόιφησις έγίγνετο δια. των 

&.ρωμων, ώς συμβόλων έρμ ηνευο
μένωιν) · ψ u σ ι κ ο ί (οί &νω
τέψοο 6α.θμοϋ εισt(οnο εις πιλ r, 
ρs,στέραν γνώσιν της φύσzως των 
ο·ιτων) · κα.ί τ ε τ ά, ρ τ η τ ά, -
ξ ι ς: οί &.νωτά-ην μύησιν Υ,:χ.ί 
γνώσιν -χ,ατέιχον-ες. 

Ήσrι.οϋντο είς τά.ς μu·01τηρια.0ι.ά.ς 
&.ρετά.ς πρώτον της σ ι γ η ς 
(νά. σ:ωποϋ·ι) ,,α.ί της έ χ ε μ u

θ ί α ς (νά. κραwϋν απόλυτα. 
μυστιm &.πο α.λλους δ,τι ηκοuον 
η έδιδάσκαντο -χ,α.ί έμ,ά,νθα.νον) . 
Δια. τούτω•ι -χ,α.τώρθωvον θελ ημ,α
τι κην χρησιν του .r ο ϋ, ηpε
μία.ν, &.ταραξία.ν, α.ύτό6ου1λο·;-;ης 
σ-,<,έψεως κα:-ε,jθuνσιν δποu ή ηθι
κή απαιτεί καί ή λογι-χ,η καλ οχι 

&που το συναίσθημα (ή σuγΥνίνη
σις) y.,αί ή τυχαία έκ των έρεθι
σμων πα..ρόρμησις. 'ΕιιtεδύuΥ-ι<.αν 
Χα.ί τήν Χα.ταιστολ ην των δρμ,ων, 
έπιθuμιων, ορέξεων κα.ί έν γένει 
πα.θων κσλ δλων δσων &.πο-:ελοϋν 
έΙJ.VΠδδιον προς αυτογνωσίαν. 

Έπέ6α.λλεν επειτα. δ Πυθαγό
ρας ε1ς -ούς μαθητάς του νά. έ
ψαρμόζουν εις τήν ωήν των τά.ς 
&ρε-άς: 

α.) τ η ς ε ύ σ ε 6 ε ί -
α. ς· «Θεον -:ίμα., πρωτα., κα.ί σέ-
6οu». 

β) Τ η ς ε υ ο ρ κ ί α " 
«Σέιβου δpΧΟV», τ.ε. σuνέιπεια:ι -χα.ί 
ώκ.ρι�η τ-ήρησι ν τοϋ δοθ>έντος δρ
κου, &λλά %iΧt. πά.σης όποσ;χέσεως. 
γ) Τ ι μ ή ν π ρ ο ς γ ο

ν ε ί ς «Τούς γονείς τίμ7..». 
δ) Τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί -

α ς «Ε1θί εο, γ α.. σ τ ρ ο ς 
μJέν wpώτιστα. Υ,α..ί ϋ π ν ο υ, 
λ α γ ν ε ί α, ς, θ υ μ ο ϋ ... », 
δ λ. α.ς σuνηθίζ 11ς νά. κuριαρχ'Ώς 
ε1ς τά.ς έπι,Οuμ,ίας πρώτα - πρώτα 
τοϋ ψα..γητοϋ καί τοϋ ποτοϋ, τοϋ 
ϋπνου, των &.φροδι1σίων, της όρ
γης (θu,μοϋ) · ά.πόιψεuγε τά.ς α-1-
σχρά.ς πράξεις, καί μέ α.λλους καί 
μ,όνο9>. 

ε) Τ η ς δ ι κ α ι ο σ ύ -
V η ς: «Q:χα,ιοσύVη'i άισ"'Ι,είν εp
γψ τε λόγψ τε». 

στ) «Γ ν ω θ ι 0 σ. ν έ ε ι ν, 
π έ π ρ ω τ α ι & πα. σ ι·» δηιλ. 
άς γνωρί 'Ώ δτι πεπρωμένον εlναι
"λ ' ξ ' ' 0 ' ο οι ανε α..ιρετως να πε αινου·ι· 
άρα yά, εrναι πά,,;τοτε ετοιμοι. ά
γνοί καλ ένάρετο�. 

ζ) Τ' η ς J.. ι τ ό τ -η , ο ς: 
«ό γ ι ε ί α ς τ η ς π ε ρ ί 
τ ο σ ω μ α, χρή έ.χειv- αλλά. 
μ έ τ p ο 'i (το 'Χ,<1,ΥΟVικον ουτε 



J72 Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 335 

π�ερ:σσότεpο'Ι οϋτε όλιγώτερο ι) 
π ο τ ο υ, σ ί τ ο υ, y υ -
μ v α .σ ί ω '/». Άρίστη �μοο'Jλή 
Χ7,ί πpατpοιrtή. 

-,,) , Μ η ο έ α -ι ::: λ : ,:, -
θ ε ρ ο ; ϊ σ ο ι. ε π ί π fi
σ ι μ έ τ ρ ο v  αp ι σ τ ο-ι· 
·ή ε.λευθεp:α μ:::γάλο &.γα.θ6'1" &.ρε
τή ή οια.ψuλα.ξις αύτr'ις. 

θ) 1 ι ά. τ η ς π ρ ο -
σ ε υ χ η ; μεγά.λας δυνοομει; 
Υ.7,τα.κτα,: ,'_\λλ' εp-χου επ' �p
γο'ί θεοίίσι ν ε.πευςά.μενος τελέσ,χ:»· 
ήτοι: &.λλά. &.να.λά..μ,οα'ί'ε μετά. 
θάρρους το εpγογ &.φου πpοσωχη
θΊjς είς τον Θεοv -ιά σέ βο-r,θήσl) 
vά. τελειώσ'Ώς. 

ι) Διά. της κ α θ ά. ρ σ ε ω ς 
σώμα.τος χα.ί ψυ,χης σώζεται το 
'Εyώ. 

ια.) Τ η ς φ p ο ν ή σ ε ω ς 
σ υν ε χ ή ς  έπ ι δ ί ω ξ ι ς: 
«'Η ν ί ο χ ο 'Ι y ν ώ μ η ν 
σ τ ή σα. ς  %α θύπ ε ρ θ ε ν
ά. ρ ί σ τ η ν», ήτοι: ύπερά.νω 
&λων ας εχ"Ώ κυβερvήτην τον 
'Ι ο υ ν, άριστον. 

Το χορύφωμα. δμως της πραrι.τι
κης έψα,pμογης της α.ύτοyνωσί
α.ς ύιπο των Πυθαγορείων κ::χ.τωp
θώyετο με τον κ.α.θ' έm.στη'Ι έ
σιπέpα.γ προ του ϋπνου αύτοέλεγ
χοv με -ά. πολυθρυλ ητα. τρία. ε

ρω-ή,ματα.: οι περίφημοι α,υτοί 
στίχοι των χρυσών ε.πων εχου-ν ώς 
έξης: (στιχ. 40 - 45). 

«l\Ιηδ' ϋπνοv μα.λα:κοίσιν επ' 
ομ.μασι προοδέξασθα.ι. Πρίν των 
1Jμερι νων εργων λογίσα.σθα.ι εκα.
στοV" Π Ίj π � p έ 6 η ν ; τ ί 
δ' ε ρ ε ξα.; τ ί μ ο ι δ έ -
ο ν ο ύ κ έ τ ε λ έ σ θ η ; ' ρ
ξά..μενος δ' &.πο πρώτου έπέξιθι 
χ:χί με.έ:rοει-α.. Δει 'ίά. μεν έκπρή-

ςας έπιιπλήσσεο· χρηστά. δέ τέp
που. Ταϋτα. πό', ει· τσ,ϋτ' έκμ .. ελέ

::t: ,' ύτων Χ?'Ι) έpα.'Ι σε». 
'Ητοι είς τ.ιστήν Υ.ατά. λέξιν 

κ ,: νόημα μετά.φρα.σίν μας: 
Μή δεχθης ποτέ στά. μ.άιτια. 

C' υ τον Cn 'ιc πρl ν έξετά..σης πpο
σΞ-ι.:. Χ:Ι.. € Ψ.J. ενα. τά. εpγα, της ή
μέρας έκεί1νης ρωτώvτας το·ι έc1 .. υ
τc'1 C Ου: ε ι ς Π Ο ί α. ε -

σ φ α λ σ.; τ ί κ α λ ο ν ε

;,_ 7 μα.; τι επ ρ επ ε  ν ά
Υrιμ ω χα,ι τ ο  π α p έ 
λ ε ι ψ α; 

Άφου &.ρχίσης άιπο το πρώτο 
της ήμέpας εpγον πpοχώpει μέ
χρι το τελευ--cαίοv- ε.πειτα. ά.πσ τον 
ε.λεγχον νά. ε.πιπλψτ\)ς (Υ.αταδι
κά.ζ "Ώς) τον έα.υτόν σου διά τά,ς 
Υ ... α:χ.ά.ς πράξεις· διά. τά.ς κα.λάς νά. 
εύχαριστ-ησα.ι δλόψυχα. Μέ αύτά. 
ά.σχολήσου· αύτά. μελέτα. μέ προ
σοχή· α.ύ'"Cά. είναι ά.νά..γκη νά ά
γα.πήσης μέ ζηλο. 

Τά. σχόιλισ. περιττεύουν. 
Μόνον ή περικοπή α.υ:ή, έκ 

της διδασr,ι,α.λία.ς των Πυθαγορεί
ων, αν πα.ρέψJε·ιε, θ.ά, ητο ίκα.νή 
νά. δε(ξ'Ώ το ύπέροχον α.ύτης ηθι
Χον ϋψος. Δι' δσους τ+,ν έφήpμο
σαν η ού'Ια.'ι-α.ι νά. -·ήγ έφα.pμό
σουν ά.νοίy,ετα.ι διάιπλατα. δ δρό
μος προς τή1

, 'Α γ ι ό τ η τ σ.. •• 
Κα.ί δμ,ως πέpαισα.ν 2500 χpό

νιχ· κα.l τήν θα.υμασ(χγ α.ύτ-ή'Ι 
μέθοδον, τ+ι ι διά. του α.ύτοελέγ
χου Χα.ί της Χχθημφι'Ιης αυτ:)",ι,pι
τιχ.ης ά. νύψωσιν του Έ γ ω εί,; 

με"rα.λειώδη θέωσιν, δέ-ι έ.πεχε(
pησα.v νά έ αρμόσουν οί παιοα.γω
γοl είς τήν έΥJΠα.ίδευσι'Ι τω·ι νέω,ι. 

Δέ-ι εί'Ια.ι πα.pάδοξον -ουτο· ή 
καθολίκευσις της έκπα.ιδεύσΞως 
μόλις &.πο τά.ς ά.pχ«; του 
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πα.ρελf}όντος αιlίί>νος ηρrχ_ι:;�ε Υ.α.ί 
από του παρόντος έ.πε6λήΗη 
συιστηιμ,α.τιrι<ιώιτερον. "Ειπει τα., κα
τά τούς δύ{.) αυτούς οελευτα.ίους 
αλίί>να.ς, αιί έπιστημοv�χα.ί έπιτυ
χία.ι των έρευvη,τίί>ν εις τα,ς θετι
χα,ς λ,εyομ,ένα.ς έ.πιστήμας έθιάιμ-
6ωσα.v τούς συvτά,y.τα,ς των εy,πα,ι
θωπχ,ίί>γ προγpαμμ.ά:tω'Ι καί έ.πί
στευσα.v εις την πα:ιτοδυν:Χ.μ.ία.ν 
της ,έ τ ε ρ ο y ν ω σ ί α, ς 
διά, τr,ν α, u το γ ν ω σ ί α, ν 
δεν παρέιμ,ειvε θέ.σις. 

'Ιδού μία. ση,μα.v-ταή χ,α,ί κεψα
λα.ιώδης &τέλεια. τώ'/ εΥvπα.ιδωη
κίί>ν μα.ς προγρα.μμά;τ:ω,; δλrων 
των 6α.θμίδωv. 

Ε!να.ι άχα:rανόηrtο'Ι δσοv Υ,α.ί 
άπ-α.ράδεχτοv οιά. -ήv έτεpογvω
σία.ν μ,εΥ vά. α.ψιερώνω·ιτα.ι τόσοι 
"!.όποι κσ,ί μόχ!:Ιοι Χισλ οαπάyα,ι 

' � , ' ' � 'ζ κ,α,ι α.γωνιαι χα.ι να υακιμαι ωv,α,: 
πι χιρ-ίαιι καί άπογοψεύσεις δ:ά. 
τήv α.υτογvωσία.v δμως, δηλ. δι' 
α.uτό τουτο το Υ Ο ο υ Υ, το έχιλε
κ.τόγ χαί μ,έyα. κα.ί θ,είοv Έ γ ώ, 
νά, μή δ:α,τίθεντχι ουτε ολίγα. λε
πτχ της c'ι>ραις κά.θε ήμέρα,ν; 

'Επι6ώλλε-α.ι σήμερον, δ-ε ό 
άvθρω-πος κ.α,ταιπληΧτι'Κ,ά,ς εις τήv 
έτερογvωσία.v έπιτυχ ίσ,ς ε.χ ει, vά. 
στραψη γ,α,ί προς τήv α. u τ ο -
γ ν ω σ ί α, v. 

Τί ιίΗpΕΙλεί iν οί έπισ�τή,μονες 
έ:πέτυχον vά «ζυγίζουν» τά άστρα, 
χα.ί όπολογίζουν -ό Μρος των, η
νά. μετρίί>σι -όν άριθμόν των πρω
τανίων καί ηλεΧτpονίων «τίί>'Ι &ι 
τ ό μ ω ν» κα.ί διά, της δ:α.τα.ρα
χης της α,yσ,λογία.ς της συνθέσε
ως α.υτίί>ν νά, άποδεσμεύουv τήν 
γιγα.'Υ't:υαιίσ,ν ένέργεια.ν , πού έγ
γ,λείοιw, σ.-ν δεν α-ποκχλύψουv χα.ί 
δ1iν ά.ξιοποιήσουv κα.t τr,ν εντός 

του Έ γ ώ έ,ιυπά.ρχουσαν έξ 
ϊσου &ξιοθα.ύμ,:;,;στον δυ0ια,�1:y.όιτη
τα,; 

llaσα. ιπvωιί,α.-ική η ηθιΥ:η Χ'Χ.

τοοκτησις διά, του άνθρωιπίνου ,;ου 
συντελείται· τό 'Εγώ νοεί, επινο
εί, θαιυ·μα.του,ργεί εις σ.mοκα.λυ
ψεις των νόμων της φύσεως. 

Δεν θά. <Χ.Π'ΕΥ,6.λυπτον περισσό
τερα. κ.α,ί ώ ελιμώ-ερα.. FJ,·ι ί -
σ ό ρ ρ ο π ο ν, οί επιστή
μονες έρευνψ:Χ.ί, διέθετοv χρό
νον διά, τήν μ::.λέτφ "!. α, ί τ η ς 
ψύ σ ε ω ς , ο υ  'Εγ ώ 
τ ο ϋ & Υ θ ρ ώ π ο υ, γ,,:χ,ί ύ-
7εδεί X-YU >/ Χαί εις εγα, εχσ.σ-Ο'ί 
&vθρωπον α,uτοπρο::rπάl(:}εια.ν προς 
α..u-τομελέ.-ην χα,ί α,u-οκα..λλιέργει
σ.ν των ίΧανοτήτων τωy; 

«Ε ι ς έ α.. υ - ό ν σ υ ν ε-
) - ( , ' ' ' , ο υ .. . εις -.ον εαιυrrον σω συγ-
Υ.εντρώσου) παp:Χ.γγέλλει ό ψιλό
σοr.ρος α.uτο0ι<.pά.τωp Μά.pχος r\..uοή
λιος, «ε ν δ ο ν 6 ) έ π ε» (μέ
σα, σου 6Ηπ ε) « ε v δ ο ν ·ή 
π η γ ή τ ο υ α.γ α.ηο υ 
κ σ,ί &ε ί &v α..6λ ύ 
ε t ν ο υ Υ α. μ έ Υ η ε ά, ν α
ε ί σ κ ά, π τ � ς». 

Ή πηγή δθεν τ ο υ & y α. -
θ ο υ (αuτου δηλ. πού σώζει ·ι.σλ 
, -, -) , ΙΞ. 'r , , , , ωψΞ.Λει α-να..οΛυ-,,ει μεσα. α.r.ο .:ο 
Έγ-ώ, αν δμως πά.vτοτε α--ιαι'J"m
πτεται (έ-πίμοyα, προσπαθεί -;:ο ϊδιο 
,ό Έ y ώ διά, του στοχασμου νά 
α,υτοαπtοχιαιλυψθη) κα.ί α,υ-;:οκ,α,λ
λιεργητα.ι "Ι.α.ί α.ξιοποιή -ά,ς ίκα-
1ιότ-ητά.ς του καt α..uτοδιερευν&ται 
κα.ί κα,τα,στέλλ� τάς δρμά.ς :ι.α.l 
ιπά.θη του· uv συνεχώς γίνεται αυ
τή ή προσπά.θεια., τό-:ε χαί δια.υ
γής, δπως ή πηγή ϋδα.τος, θά, &-

e-λ 'ζ , ' ' ' θ' να.ο ύ' � α,πο μεσα. του -και α. 
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-τολ wμυιρίζ 'Ώ το Ετ να-ι του άιπο 
χωράν και εύ-ιιU!',<,ί.α.ν. 

Το -κJ..ιειδt λοι'71ϊοΥ της θύρχς διά. 
της δποία,ς διερχόμενος ό άνθρω
πος καrtωθύνεται προς την εύοο.ι
μονία-ν εrνα.ι ή αυτογνωσία. 

α.vθρωΜν Σ ο cp ί α.· ψeά.ν<ψJεν 
rπρός τήν δυιναιtήν γcJ. ήνην και ή
ρεμίω; ιιtΥευμα.τος καί φ:>χ_ης, 
προfutοθiσεωγ ε ύ τ υ χ ί α, ς' 

Διια. της αύτογνωσί.α,ς φερόμε
θα. ταχιύrtερον κα.t στα.θερώτερον 
προς τήν γvώσι ν και μά.θιησι ν, των 
άποίων την &:χ,ροτά.την 6αθμίδα 
καιtέχει ή άιπραmέD..α.στος δια. τον 

όδηryοόμεθα δια. της συνετης fιθι
κης δια.6ιώσεω.ς προς τήν, τ ε -
λ ε ί ω σ ι -ι κα.ί προς τήν 
ά. γ ι ό τ η τ α, τον μοναδι-ι.,ον 
ά.1λα. κα.ί ϋφιστον σ-κοοtοv της 
γηtνης τοϋ &-νθρώrπου ύπά.ρξεως. 

Γ----------------------------1
ΠΑΥΛΟΥ ΦΛΩΡΟΥ 

Έλλnνιι<οi Δρ ό μοι 
(Κρατιι<ό βραβείο ταfιδιωτικών έντυπώσεων 1971) 

Με κcχλλιτεχvιχό έξώφυλλο (μανιάτικος πύργος) 
τοϋ Γεράσιμου Γρηγόρη, 288 σελ{δες, 22 κεφάλαια 
ά:πό στεριες και θάλασσες της έλληνικης γηc; (Ήπει
ρος, Άττικες 'Άλπεις, 'Εφτάνησα, Σποράδες, Κυκλά
δες, Σάμος, Ρόδος, Μετέωρα, Μάνη, Μυστρας, Γύθειο) 

Σταυροδρόμια τιϊc Εύρώπnς 
Σελ. 216. 'Ιταλία, Ρώμη, Ρίμινι, Ραβέννα, Αύστρ{α, 

1 Σάλτσμπουργκ, ·Ελβετία, Γερμανία. 

:! Εύ ρ�παϊκή Συμφωνία

1 

1 
! 
1 
1 
1 
! 

Σελ. 294, Έλβετία, 'Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία,'Ισπαvία 

1 t 
--·---------------.. -...... -------------. -----.. --
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fo άy\ίωστος ψυχικός 

φυ-ιών 
, 

κοσμος -ιών
Καί τά δένδρα πονούν! Ύποφέρουν 

άπό το μίσος τών άνθρώπων. Μιά 

παράξενη ένέργεια ένώνει την zο>ή 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Ό Κλή6 Μπάκστερ ήτα.ν ενσ.ς 
τεχνικός στην ύπηρεσία. του 'Έφ -
Μπί - " ί. Είχε αποκτήσει είοι
κό-:ητα. στίς μηχανές «ανιχνεύσε
ως τής α.ληθεία.ς». τΗτα.ν δουλειά 
του νά. συντηρη τίς μηχανές α.ό
τές κα.ί νά. οιοάσκη στους μυστι
κούς πράκτορες του 'Έφ - Μπί -
"Αϊ την χρήση τους. 'Ότα.ν γύ
ριζε στό σπίτι, δ Κλή6 Μπάκστερ 
1)σχολείτο μ' ενα.ν μικρό κηπο,
μιά. συνήθεια. πού τήν εχουν πολ
λοί ' μερικα.νοί. Μιά. μέρα., την
στιγμή πού εωιμα.ζότα.ν ν?χ ποτί
ση μιά. οράκα.ινα., του ήρθε rι ί
οέα. νά. ερευνήση πόσην ώρα. θά.
έχρειάζετο τό νερό γι?χ ν?χ πάη
α.πό τίς ρίζες στ?χ φύλλα.. Γι' α.ό
τό συνέθεσε μερικ?χ κα.λώοια. στ?χ
φύλλα., ύποθέτον-α.ς δτι ή α.ϋξη-

σις της ύγρα.σία.ς πού θ?χ έρχότα.ν 
&πό τίς ρίζες θ?χ αλλοίωνε την 
αντίστα.σι: ή πα.ρα.λλα.γή, θ?χ κα.
τεγράφετο μέ τόν τρόπο πού συμ-
6α.ί vει πάνω - κάτω στ?χ έγκεφα.
λογρα.φήμα.τα.. ' ντίθετα. ομως, 
απ' ΙSτι περίμενε, οι γρα.φίοες τοϋ 
μηχα.νf.μα.τος αρχισα.ν αμέσως v?x 
γράφουν. Ό Μπάκστερ οέν είχε 
ρίξει &κόμη τό νερό κα.ί τό φυτό 
άντιοροϋσε στούς έρεθισμούς. Th 
σχεοιάγρα.μμα. εμοια.ζε πολύ μέ 
εκείνο πού πα.ρcι.τηρουμε ΙSταν Χα.
τσ-:yράφουμε ,;ίς α.ντιοράσεις ενός 
τρομαγμένου ανθρώπου. 

Είναι ουνα.τόν; Ό Μπάκστερ 
απεφάσισε αμέσως νά. ;ιάθη τ-rιν 
6 λ ήθεια.. 'Ήθελε δπωσcήποτε νά 
μάθη αν τό φυτό ενοιωθε την ά.
νr;συχία. ενός ανθρώπου ΠΟJ 6ρί-
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σκετα.ι σέ κίνδυνο. Τότz ενιχς 6(
α.ιος κα.ί άμεσος πόνος θά επρε
τ.ε νά προκα.λέση μία. α κ6μ η δpα.
μα.τι κότερη ιiντίδρα.ση. Τότε «σκέ 
q:τηκε» νά. κόψη ενα. φύλλο. Τήν 
στιγμή πού «σκεφτόταν» νά τό 
κάνη, οί γραφίδες α.νέ6ηκαν α
μέσως στό μάξιμουμ καί αμέσως 
μετά επεσα.ν στο μηδέν. 

«Τό φυτό εΙχε ούρλιά.ξει α.πό 
-:όν τρόμο και στή συνέχεια. λιπο
θύμησε». 

Συνηλθε πολύ α.ργά, ενω δ 
Μπάκστερ άρχισε νά έγκα.τα.λείπη 
τήν πρόθεσί του νά του κάνη κα
κό. 

' πό τήν ήμέρα έκείνη δ Ά
μερικα.νός τεχνικός εκανε χιλιά
δες πειράματα. σέ φυτά καί σέ 
"ώα., πετυχαίνοντα.ς πάντοτε έκ
πληκτικά α.ποτελέσμα.τα..'Ένα. φυ
,ό πού τό κακοποιεί ενα.ς έπι
στήμονα.ς μπροστά στά μάτια. πέν
τε άλλων συνα.δέλφωv του, -χά
νει τίς α.ίσθήσεις -ου» α.λλά συ
νεχίζει νά ζη. 

οι εξη έπιστήμονες φεύγουν. 
Λίγο αργότερα. έπιστρέφουν οί 
πέντε, πού μόνον πα.ρα.κολουθήσα.
νε τήν κα.κοποίησι. Τό φυτό 6ρί
σκετα.ι σέ κα.τάστα.σι συνα.γερμου. 
'Ότα.ν μπα.ίνη ό εκτος, τό φυτό 
, τόν &.να.γνωρίζει» κα.ί χάνει κα.ί 
πάλι τίς α.lσθήσεις του. 

λα. φυτά, τά δποία. έπί αρ
κετές ώρες 6ρίσκονται σέ απόλυτη 
όμα.λότητα. μοιάζουν νά τρελλα.ί
νωντα.ι δλα. μα.ζί τήν στιγμή κα.
τά τήν δποία. μερικές μικρές κα.
ρα.6ίδες ρίχνονται' κα.ί 6ρίσκουν 
-όν θάνατο μέσα. σέ 6ρα.στό νερό
σέ κάποιο κοντινό δωμάτιο. Τά
α.ύγά προα.ισθάνοντα.ι τόν κίνδυνο
του &νθρώπου πού πλησιάζει γιά

Φωτογραφία τοϋ ((φωτοστέφα
νου>> πού περιβάλλει τά φύλλα 
καί πού μπόρεσαν νά πραγματο

ποιήσουν οί έπιστήμονες τοϋ 'Ιν-

στιτούτου Ψυχοφυσικης τοϋ 
Σάν Πάολο 

νά. ,ά. τηγα.νίση κα.ί «λιποθυμουν» 
ιι rι , , , , 'ζ ο-:α.ν ενα α.π α.υτα. σπα. ει. 

"υΟλα α.ύτά. - εΙπε δ Μπάκ
σ-:ερ - μας άνοιξαν ενα.ν κα.ι
νούργιο θαυμάσιο δρίζοντα.. Δια
πιστώσαμε δ-ι ύπά.ρχει κάποια 
επικοινωνία α.νά.μεσα σ' δλες -ις 
μορφές τr,ς ϋλης. Κάτι σά.ν συμ
τ.α.ρά.στασι, κάτι σά.ν παγκόσμια. 
ά.γά.πη ... ». 

lετά. -ά, πειράματα του 
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Μπά.κστερ, κα.τά. τά. δποϊα. ελή-
Οησαν q:,ωτογρα.ψίες της < ψυχι

κf ς ενεpγc(α.ς; των ψυτων' cνας 
άλλος μηχανικός, δ Ένρ(κο Ρο
δρίγκcς, στήν όπηpcσία. της Ί'ζέ
νερα.λ Έλcκτρικ, ε1δικcυμένος 
στήν μηχα.νο - ιατρική, ασχολή
Οηκc μι: τόν ψυχισμό του ψυτικου 
κόσμου αρχικώς καί κατόπιν μι: 
τόν ψυχισμό του ά.νθpώπου. Έπε
τcύχΟησαν ταυτόσημα. ά.ποτελc
σματα. ! Στίς φωτογρα.ψίες ξεχω
ρίζει κά.τι σά.ν ψωτοστέψα.νος π::
ριξ του σώμα.τος. 

·<Τά. ψύλλα. - cίπc ό Ροδpίγ
κες - έκπcμπουν μία. μυστηριώ
δη ένcργεια., πού γιά πρώτη ψο
pά. μπορcσα.μc νά. συλλά.οο•Jμε κα.ί 
νά. φωτογpα.φίσουμc μι: τη μοpψή 
φωτός. υΟπως τά. ψ:ιλλα, ετσι κα.ί 
ή κάΟε ζωντανή οντότητα, ψυτικη 
η ζωικ'fι, cκπέμπει μιά. δική tης 
ενέργεια., της ποία.ς δcν γνωρί
ζουμε τήν καταγωγή, οδ,ε τίς 
πpα.γμα.τικcς ουνα.τότητcς. 'Έχο
με: φτά.σcι στά. σύνορα. ένός και
νούργιου 1ιύσμου. υοποιος θά. r'ι
Οελε νά. πpοχωpήση πέρα. από 
-ά. ύνορα. αυτά., δεν εy_ει' γιά. την
ωpα., άλλα. δεδομένα. ά.πό τήν ί
στορία. εκείνων πού cφτα.σα.ν μc
χρις cδω ξcκι νώντας από ,ίς δια
φοpετι κότcpcς κα.τευΟύνσεις, σχε
δόν πάντοτε τυχα.ϊα κα.ί σχεδόν
πάντοτε χωρίς νά. γνωρίζη δ c
να.c; τίς πpοσπά.Οειες το;:; άλλου.

Δεν χpησιμοποιεϊτα.ι φωτογρα
φική μηχα.νη ουτε φα.κός.Τό προς 
ψωτογpάψΎισι ν αντικc(μενον τοπο
θετεϊτα.ι cπι τεμαχίου τα.ιν(α.ς, ή 
όποία. cμψα.νίζετα.ι χάρις ε1ς η
λεκ,ρικην έκψόρτισιν, ή δπο(α δι
cpχετα.ι διά. του αντικειμcνου. 

< Οί ψωτογρα.ψίες α.ύτές» λέγει 
ό μηχανικός Ένρίκουε Ροντρίγ-

κες, «είνα.ι μόνον ενα. από τά. εν
διαφέροντα. ά.ποτελέσμα.τα. πού 
πετύχαμε στά. cργα.στήpιά μα.ς. 
Τό ψωτοστέψα.νο του ψύλλου αλ
λά.ζcι μορφή κα.ί χρώμα. ανάλογα. 
με έκεϊνο πού θά. μπορούσα.με νά. 
σποκα.λcσουμε κατά.στα.σι ύγεία.ς 
του ψυτου. \ύτό, δμως, δεν είνα.ι 
τίποτc. Ηράγματι οί αξιολογώτε
pcc; πα.pα.λλα.γcς cμψανίζοντα.ι 8-
ταν τό ψυτό <,νιώθει νά. απειλη
τα.ι,: δτα.ν γιά. παράδειγμα. τό 
πλ ησιά.ζει κάποιος χνθpωπος μc 
σκοπό νά. του κάνη κα.κό, η 
b-α.ν ενα.ς δποιοσδήποτε κίνδυ
νος cτοιμάζετα.ι νά. κα.κοποι
ήσγ1 <,κάποια. από τίς κοντι
νές ζωντα.νcς cνότητες . ...-\ύτό
εχει έπι6εοα.ιωθη από τά πει
ρά.μα.τα. πού εκα.νc ό Κλή6 Μπάκ
στεp, πρίν εςη χρόνια.. Πολλοί εί
παν τότε: δτι έπρόκειτο γιά. ενα.ν
όpα.μα.τιστή η όνcιροπαpμένο.

Τώρα, δμως, μcτcχουν στά. πει
pάμcι.τα. ;<.α.ί μελετητα.ί ύπό τήν 
διεύΟυνσι ν του κα.θηγητο1 Έpνά
νι, διευθυντου του Ίνστιτούτου 
Ψυχοοιοψυσικης στο Σάο Πάολο 
της Βpα.'"ιλία.ς. Πρόκειται περί δ
μάδος 50 cρcυνητων cπιστημόνων, 
οί όποϊοι έπιδίδοντα.ι στην κα.τα.
σκcυή ε1δικων μετρητών γιά. τίς 
ά.Οcα.τες ακτι νο6ολίcς τG>ν σωμά
-cων. 

'ϊπάρχει λοιπόν ενα.ς «μαγνη
τισμός_;, πού επηρεάζει αμεσα. τόν 
pυΟμό της ζωης; Κα.ί τό μυστη
ριώδες ,ιφωτοστέψα.νο» σε ποιούς 
νόμους υπακούει; Ή αρχα.ία. επι
στήμη Γιόγκα. δ+,λωσε πρίν α.1ω
νες δτι δ άνθρωπος μπορεί νά α
να.καλύψη έξα.ιρετικές ίκα.νότητες 
μέσα. του κα.ί νά. πετύχη ασύλλ η
πτα πράγμα.τα.. 
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Δε λφ ι κ  

Τά φύλλα, 
την όμορφια της yης έσττίθιζαν ατό φως, 
θρόιζαν τη μυστική της σκέψη. 
Δέν εχει θύρα τό μαντείο σου ΤCιά 
(5ημα εύλα(5ε(ας yια να τολμήσεις. 
Καθένας δύναται να ΤrερΤrατήσει 
τό ίερό σου άδυτο, να ρίξει τον ίσκιο του 
καί να χαρεί τον ηχο (5έ(5ηλων (5ημάτων. 
Νεκρό τό λάλον ϋδωρ. 
Γ ό αντρο με τlς σεΤCτες ίέρειες, 
ΤC,.;υ εδεvε τό (5αθύ Ί,όημα τοϋ συμΤrαντος 
σώΤCασε ά-πό φωνές, 
έρημο ά-πό ίσκιους ίερων χορων. 
Αϊμα κατρακυλα: στη λυτημένη κώχη, 
στό (5ου(5ό έλαιωνα. 
Σ ωμα τεφρό άyωνίζεται ή άγρια -τtέτρα 
τό έφιαλτικό της ϋψος να διατηρήσει. 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
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Τό πέρασμα -ιών δαρδάρων 
Οί Βαρ(5αροι δε. nρεπει να Τrερασουν ι 
Μας είΤCαν. Καί στηθήκαμε μΤrροστά τους 
πέτρινοι κι' άτσαλένιοι. Μα Τrεράσαν, 
μέ τα (5αριά τους τ' άλογα, λεφούσι, 

κι ώς αντικρύσαν ομως εχθρητα και μίσος, 
τό Τrαyερό μας (5λέμμα σαν μαχαίρι, 
ι-..α(5αλλικέψαν τ' αλοyα με "5ιάση 
καί μας άφησαν Τrάλι δλομονάχους. 

'Έτσι: Κανένας τώρα δέ.ν θυμα:ται 
στ' άλήθεια - τότε - οί (5αρ(5άροι αν Τrεράσαν. 
Γιατί κανένας Τrια δεν ξεχωρίζει 
ποιοι είναι, Troιol δέ ειναι, ά-ττ' τους (!)αρ(!)αρους. 

ΔΙΟΝ. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ 
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U T[KJONIKU 4ΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 
Έλληvικαί Τεκτοvικαί 

Στοαί της Κύπρου εχουv καθιε
ρώσει έτήσιοv συνέδριον, τό όποί
οv, όπό τόv τίτλοv «Τεκτοvικη 
' . μψικτιον!α», συνέρχεται έκ πε
ριτροπής είς τάς πόλεις, δπου ε
χει μεταψερθη τό Μυστηριακόv 
Φώς. 'Εψέτος, ή ΚΔ' Τεκτονική 
'λμψικτιοvία συνηλθεv ε!ς Λευ
κωσίαν καί ύπό τήv αιγίδα της 
Στοα.ς «''Λδωvις». Εις τήv Κυ
πριακήv πρωτεύουσαv συvεκεν
τρώθησαν τά πλείστα των μελών 
δλωv των στοών της μεγαλονή -
σου. Προσεψώνησε·ι δ Σε6ά.σμιος 
-:ου «'Λδώvιδος» κ. Βασ. Σταμπο
λης όπογραμμίσας τήν Έλληνι
κήv καταyωyήv των ' μψικτιοvι
ών. 

«' Οά.να-ον, ούρά.v;ον, πρά.
yματι, ύπηρξεv - ειπε - τό 
πvευμα, τό δποίον διείπε τήv ζω
ήν των Κοι vοτήτωv των αδιασπά.
στως συνηνωμέvωv είς έκά.στην 
τώv Άμψικτιονιων της ' ρχαίας 

πα.τρίδος μα.ς κα.ί κυρίως της Δελ
ψικης. Τό πvευμα. έκείvο τάς έ
στερέωνεν είς αμοι6αία.ν αyά.πηv 
κα.ί έκτίμ ησι v καί είς συνεργα.σί
α.ν προς κοινήν εύημερία.ν. Άθά.
να.τοv, οJρά.νιοv πρά.γμα.τι, είναι 
κα.ί τό πνευμα., τό δποίοv διέπει 
τάς απα.ντα.χου της γης Τεκτονι
κάς Άδελψότητα.ς. Τάς συνενώνει 
κα.ί τάς στερεώνει εις αδελψικήν 
&yά.πηv κα.ί έκτίμησιν κα.ί είς 
Όρyα.νισμόv Σε6α.στόν, δ δποίος 
&πcτελεί δραστικόν πυρήνα. της 
κοινωνικης ζωης. Αυτό ακρι6ως 
-ό πvεjμα. -:fις !δεώδους συvα.δελ-

ώσεως κα.ί έξυψώσεως συvήθροι
σε καί r;μα.ς σήμερον από σύμπα.
σα. v τήν Έλληνικήv Τεκτοvικήν
Κύπρον, διά νά αποδειχθ'i,ί απα.ξ

ε-ι ή δύναμις της συνεργασίας.

ή μεyάλ η αξία. του κοι νου πvευ

ματι κου αγώνος, ή όψηλη εύγενε

στά.τη αποστολή των προοδευτι
κών αvθρώπωv».
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΝ ''(ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΓ Α· 

ΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥ ΔΟΙ<ΙΜΗΣΕΩΣ 

'Ομιλία ΑΧ Ι Λ Λ Ε Α Ζ Α Β Α Λ Λ Η 

Υ.ατά την Τεκτονικην Ά μφικτιονlαν 

είς τήν Στοάν «ΑΔΩΝΙΣ» Λευκωσίας 

ΊΙ ά.μψικτιοvία. των Δελψωv, 
εις χρ6vους προϊστορικούς εχει 
τήv ά.ρχΎ'ιv π1ς, κα.ί επί α.ίωvα.ς 
διετήρησεv ά.μείωτα. ά.κμήv κα.ί 
δ6ξαv. 'Επέτυχε ·ιά. κρα.τήσ"Ώ συ
vηvωμέvοv, οχι πολιτικώς ύπο 
κοι vov &.νώτα.τον άρχοντα., α.λλά. 
ΙJΠΟ τον Οεσμοv ά.vωτέρας κοι vω
νικης ά.λληλεγγύης, μέγαv ά.ρι
θμοv Κοι vοτήτωv είς εύρυτάτηv 
περιοχηv -ου παγκοσμίου ψήμης 
λα.τρευτικου κέντρου του Θεου ' 
π6λλωvος. 

' vτιπρ6σωποι των ά.μψικτιοvι
κώv π6λεωv, μία.v διαθέτοντες ψη
ψοv εκαστος, &πα.ξ του ετους συ
νεδρία.-ον εις το Ίεροv του Πυ
Οίου Θεου του Φωτός είς Δελφούς 
κα.ί εις το Ίεροv της Θεaς ' ρ
τέμ�δος εις τάς Θερμοπύλας, κα.ί 
ά.πεψάσιζοv τήv προα.γωγήv των 
μέσων της κοιvης τώ·ι 'Αμφικτιό
vωv εύημερία.ς, κα.ί τήv εξάλειψιv 
κάθε ελλείψεως, ή δποία. πα.ρέ6λα
πτε το κοι·ιοv καλόν. Έκ των κυ
ρίων εργωv των fιτο κα.ί ή πάσ"Ώ 
δυνάμει προάσπισις της προς τον 
' π6λλωvα κα.ί την Θεά.v &δελ
φήv "Αρτεμιv επι6αλλομέvης με
γίστης τιμης. 

Οί Ρωμαίοι διε.:ήρησα.v τήv 
' μφικτιοvία.v αύτήv, διότι &vε -

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΑΛΛΗΣ 

πρώην Σεβάσμιος «' Αδώνιδοςιι 

γνώρισαν -όv εύεργετικοv χαρα
κτηρα. του εργου της. 

Κα.τ' επέκτασιν της εφαρμογής 
:ου 'Λμφικτιοvικου θεσμου των 
.lελφωv, ίδρύθησα.v καί Άμφικτι
ονίαι α.λλα.ι, ώς ή ' μφικτιοvία. 
της Καλαυρίας του Σαρωvικου 
περί το Ίεροv του Ποσειδώνος, 
-i1 ' 

μφικτιοvία. της Άγχηστου 
της Βοιωτίας, κα.ί αύτή είς τήν 
περιοχήν αοσ του Θεου της Θα
λάσσης, κα.ί ή ' μφικτιονία. της 
Δήλου όπερ του Ίερου του Δη-
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λίeιυ 'λπόλλωνος, εις τήν όποία.ν 
κα.ί οί ' Οηνα.ίοι εστελλον, εντός 
ειδιΥ.ΟU ίεροu πλοίου, επίσημον 
ά.ντιπpοσωπεία.ν. Οί 11 έρσα.ι, οτα.ν 
επr ρχοντο κα.τά τr ς Έλλάδος, ά.
πέδειξα. v cξα.ιρετι κόv σε6α.σμόν 
προς τήv Δηλια.κήν 'Λμψικτιονί
α.v: cστάΟμευσα.v εις τήv Ίεpάv 
1rισον κα.ί εκα.υσ,χγ ά.συvήΟως με

γάλ η-ι ποσότητα. Ουμιάμα.τος. 
Δυστυχώς, μέ τήν έπικράτησιν 

του Χριστια.vισμοu, οί περικα.λλείς 
Να.οί του Έλληνικeιu llα.vΟέου κα.
τηδα. ίσΟησα.v, μετ' α.ύτων δέ, πε
ριηλΟεv εις ά.χpηστία.ν κα.ί ό θε
σμός των ' μψικτιονιωv. Το ψι
λελεύΟερον πνεuμα. ύπέπεσεν εις 
τήv σκληpά.v κυρια.ρχία.ν ά.κάμ
πτου τυρα.vvία.ς: ό εχΟρός πάσης 
προόδου δογμα.τισμός, κα.τέκτησε 
τον ψυχικόν κόσμον κα.ί κα.τέστη
σεν, οχι άπλως μή επιΟυμητήν, 
αλλά κα.ί ά.ξία.ν ά.πηνοuς διώξεως, 
πα.σα.ν επιδίωξιv συνεργα.σία.ς πρός 
επίτευξι ν ά.νωτέρων κα.τα.στάσεω·ι 
ζωης κοινωνικής. 

'Π πρι;)τη ά.ντίδρα.σις προς τήν 
οουλεία.v εκείνην του πνεύμα.τος, 
-i1 πρώτη, μετά χρόνους μα.κρούς, 
α.να.λα.μπή της ά.ξία.ς του ' μφι
κτιονικοu Οεσμοu, εσημειώΟη είς 
τήv Έλληνικην Αύτοκρα.τορία.ν 
τοϋ Βυζα.vτίου, διά νά πα.τάξ'Ώ 
κα.ί δια.λύσ'Ώ τόν εκκλ ησια.στικόν 
κα.ί -;�:ολιτικόv Δεσποτισμόv. 'Π ά.ν
-cίδρα.σιc; εκείνη, γνωστή ύπό το 
γενικόν ονομα. Ε 1 κ ο ν ο ιι α.
Χ ί α., επί δύο σχεδόν α.ίιίΊν:1.ς, 
α.πό τοϋ Λέοντος του 'Τ σα.ύρο·;, 
717 μ.Χ. κα.ί έξης, διέλυσε τάς 
Μονάς, cπα.νέψερε τούς Μοvα.χούς 
cις εpγα. πα.ρα.γωγικά, κα.ί επρ:χ.
ςε πα. ι το δυvα.τόv, διά vά όργο:.
νιί>σ'Ώ το κράτος εις ισχυpόv 6ιώ
σ,μον οpγα.νισμόv, ίκα.νόν, νά. i-

μύνετα.ι κα.τά. των πολυα.pίθμων 
έχΟρων του κα.ί νά εύpίσκετα.ι επί 
κεψα.λ ης κοι νωνι κης προοδε•J-:ι
κης δράσεως. ' πέτυχεν ομως είς 
-:c εpγον της, διότι ευρεv ά.ντ:
τ,ά.λους τούς ψα.να.τικούς Ε ί κ c
v c λ ά. τ p α. ς, Μονα.χως ;.rx� 
γυvαίκα.ς, οί όποίοι κα.ί CΠ(;l.vέcpε
� �ν τήν Βυζα.ντι νην κοι νωvία.·ι ε :; 
,γ;ν πρώ-ην οπισΟοδρομικην ζω
r1v 

Άpγότερον, μετά. τpείς πΞp:που 
αίώνα.ς, μέ τήν ισχυράν -:;υμcο -
λ ήν Έλλ ήvων λογίων πpοσψύγων 
&·.ιv τά.ς χώpα.ς του μα.ρχιvομiΨ)U 
Ηυt:;αvτίου, εσημειώθη, ·'Jπi:ι μορ
φήν πνευμα.τικης είρηνικης cκδη 
ι..ώσεως, είς χώρα.ς της Ευpώπης, 
α.ν-ιίδρα.σις, ή όποία. εψερε τήν 
' \ v α. γ έ ν ν η σ ι v �ίς τά.ς 
(αλάς 'Γέχνα.ς κα.ί εις την με

Η.την της Έλληνικης σοψiv:.ς. ΊΙ 
ειρηνική ομως αντίδρασις εκείνη 
μόνον εκλεκτούς ώψέλ ησεν" α.ί λα.
ι κα.ί μα. α.ι πα.ρέμεινα.ν ύπό τήv 
α.ύτ·ήν, κοιvωνικήv κα.ί πολιτικήν, 
κα.τα.πiεσι ν, κα.τα.πίεσι ν τήν όποί
α.v εκ πα.ρα.δόσεως εδέχοντο ώς έ
πι6α.λλομένην, ώς ά.να.πόψευκτον, 
κα.ί διά τοuτο ώς ά.νεκτήν. 

'ΗκολούΟησε τρίτη, ζωηροτά.τη, 
εμπρα.κτος ά.ποδοκιμα.σία. του ψυ
χικού κλοιοu, ό όποίος περιέσψιγ
γε πα.σα.ν ά.πόπειρα.ν προς ά.νά.τα.
σι ν είς την ζωήν των πολλών. Έ
ξεδηλιί>Οη Ορησκευτικη Μετα.ρpύ
Ομισιc;: Έκκλ ησία.ι, ή μία. μετά. 
τήν α.λλην, ά.πεσπωντο ά.πό τον 
ζυγόν του Κα.Οολικισμοu, ήσχολή
Οησα.v μέ την συστημα.τικηv έρευ
να. ν κα.ί εψα.ρμογην των ά.λ ηθειων 
τ'rις 'r\ γία.ς Γpα.ψης, κα.ί θεμελί
ωσα.v ζηλευτήν κίνησιν θα.ρρα.λέ
ωv ά.ποστα.των, ή όποία. συνήνωσε 
τά.ς ψυχάς τω� εις εργα. ά.νωτέ-
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ρας πvευμα.ταης δημιουργίας. 
Οϋτε δμως τότε έπετεύχΟη συ

•ιέvωσις ώργα.νωμένη, της όποία.ς 
αί πράξεις νά κα.τευθύνωντα.ι διά, 
κοινfς των προοδευτικών ά.ποστα;
τωv συνεργασίας. Άπλως, διετη
ρήΟη, δπως καί διατηρείται &.κό
μη, γ ιδέα. τη;; ά:;τιδράσεως εναν
τίον καταστάσεων ά.φορήτων, κα;ί 
r
ι 

ιδέα ά.νεξα;ρτήτου επωφελοϋς ε
ξυπηρετήσεως του ιδικοϋ των ψυ
χικοϋ κόσμου. Οϋτε δμως ή μία 
ιδέα. οϋτε ή άλλη ίσχυσαν νά. βο
ηθ-i1σουν εις τήν σύμπηξιν ένός 
J ο ι ν ο ϋ Μ ε τ 

α; 
ρ ρ υ θ μ ι

σ τ ω ν, τό όποϊον νά φροντίζ'Ώ 
ο.ά τ11ν συστηματικήν δι' ά.ντι
προσώπων των ρύθμισιν των με
τα.ρρυΟμιστικω•ι έπιδιώξεών των. 
.lιά. τοϋτο. έκάστη των προτε
σταvτι κι7)ν 'Εκκλησιών, μετ' αύ
των ί3έ κα.ί ή γερcφά. Έκκλ ησία; 
των 'Ορθοδόξων, παραμένει προ
σηλωμένη είς τόν ίδικόν της τρό
τ:.ον ψυχικής ά.γωγης των μελών 
της, δέν φαίνεται δέ δτι προσεγ
γ(ει -; 11μέρα. της πρα.γμα,οποι
-iισεως της ένώσεώς των εις μί
αν κα.ί μόνην Όργάνωσιν συνερ
γαζομένων 'Εκκλησιών, κα.τά τό 
·;πόδειγμα. της Έλληνικης '.ι-\μφι
κ-:ιοvία.;;.

Παρά. ταϋτα, λα.μπροτέρα; εί'περ 
τ:οτέ, εκδηλώνεται εις -ήν έποχήν 
μα.; -iι ά.κτινοβολία. του '.λ.μφικτι
ονικου πνεύμα.-ος. 

Ίl ιδέα. της συνενώσεως πρός 
καλυ-έραν της κοινής ωης εξυ
πηρέτησιν, ή ιδέα. αύτή, ε1ς τήν 
όποία.ν, διά λόγους έγωϊστικούς, 
ισχυρότατα. έκ πα.rJαδόσεως θεμε
λιωμένους, δέν κα-ώρθωσα.ν α.ί 
Έκκλ ησία;ι νά δώσουν σάρκα. κα.ί 
οστά, διά νά γίν'Ώ πραγμα-ική Θε
ότης, αξία. ,ης λα.τρεία.ς μας, αύ-

τ+ι rι ιδέα. υίοθετήθr είς τό πολι
τι κό·ι στάδιον, ύπό τ+ιν εμπνευσιν 
κα.ί κα.Οοδf,γησι ν ά.νθρώπων ά.νω
τέρα.c:, δια.νοήσεως, βαθέων μελε
τητών των έξελίξεων κα.ί προνο
μίων της ά.νΟρωπίνης ζωης· διέ-
6λεψα ν εκείνοι κα.ί διεπίστωσαν 
δτι ή μόνη έν τφ κόσμψ τούτψ βι
ώσιμος δημιουργία. δέν εΙνα.ι ή ά.
τομική κα.ί όμα.δική ά.πομόνωσις, 
·ή όποία. έκτpέφει τάς εγωϊστικάς
τάσεις, τά.ς ηκιστα. συντελεστικάς
της προόδου, ά.λλά ή συνεργασία.
,G)v ά.τόμων εν έκάστ'Ώ κοινωνία.,
ή συνεργασία. των όμάδων κα.ί ό

αοιάρρηκ,ος σύνδεσμος των κοι
νωνικών είς κοινόν ά.γωνα. ύλικης
ευημερία..:; κα.ί πνευμα.τι κης έξυ
ψώσεως .

Τοια.ύτην επα.ιvετήν δpασιν έ
πεδ:ωςε, μέ δλα. τά ε1ς τήν διά
Οεσίν μας μέσα, πρώτη ή Κ ο ι
ν ω ν ί α τ ω ν Έ θ ν ω ν, ή 
ευγενική πρόδρομος της σημερι
νής 'Οργανώσεως των 'Πνωμένων 
ΆΕΩνϊί>ν. 

'Η Κοινωνία. των Έθνων, μέ 
τ+ιν δια.φώτισι ν εκλεκτών μελε
τη-::ων -r,ς ίσ-ορίας. εμελέτησεv 
εν λεπτομεpεί� τά.ς ά.παιτήσεις 
-;;οϋ δυσκόλου ά.λλ' ά.ρεσ-οϋ εις τον 
Θεόν κα.ί είς τον ανΟpωπον εργου 
της. ιδια.ι-έpως μάλιστα. ελα.βεν 
ύπ' οψι ν τά.ς δια.τάξεις αί όποία.ι 
οιείποv τ+,ν επί αιι7)να.ς έπιβλητι
κψ ά.ξιοθα.ύμαστον Έλλr1νικήv 
'.\μφικτιοvίαv. καί εθεσε τάς ά.p
ραγεί.:; οάσει.:; του κα,α.σ,α.τικοϋ 
της χάρτου . .lιελύθη ο�.1.ως οι' έμ
τ.:όδια ά.νεξαρτfι,ως τής καλrις 
της θελήσεως, κα.ί εις τήν θέσιν 
-ης ίδρύθη, ισχυpοτέρα έκείνης, ή
των 'Ηνωμένων Έθvων 'Οργάνω
σις.

Ή 'Οργάνωσις 'Ηνωμένων Έ-
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Ovωv, εις τό εν Νέ� 'ϊόρκ'Ώ μέγα.
ρ6v της, ο)ρα.vοξύστηv των 37 πα.
τωμά.τωv, μέ μόvιμον Συμβούλιον 
' σψα.λεία.ς, μέ Γεvικάς Συνελεύ
σεις των ά.ντιπροσώπων των μέχρι 
·cοϋδε κρα.τcί>ν μελών της, κα.ί της
cpιλ τά.της Κύπρου συμπεριλα.μβα.
vομέvης, μι ε!δικάς Έπιτροπάς
διά μελέτηv ύπcφχόντων ζητημά.
τωv κα.ί άλλων έκάστοτε cί..vα.ψυο
μέvωv, εργά.ζετα.ι εvτα.τι κώτα.τα.:
επεμοα.ίvει μέ στρα.τιωτικάς ε1ρη
νε.υτικό:c; δυvά.μεις, ά.vα.Οέτει την
λύσι v τcί)V μεταξύ των μελών της
δια.ψορωv εις πεπειραμένους συμ-
6ι6α.στάς, πάσα.ν κα.τα.6ά.λλει προ
σπά.Θεια.v πρός γεvικήv κοιvωνι
κήv ευημερία.v, εχει δέ ώς στό
χον των ενεργειών -ης τήv πλή
ρη, κατά τό δυvα.τόv, πα.γκρα.τι
κήv συvεργα.σία.ν, τήν έπέκτα.σιv
δηλ. τοϋ συvεκτικοϋ εργου της ε!ς
ολα. τά κρά.τη τοϋ κόσμου, ώστε,
τελικώς, νά εχη -ην κα.ύχησιν ο
τι επέτυχε vά πα.ρουσιά.ζη πάν
τα.; τού· ά.vΟρώπους ώς μία.ν ποί
μvην μέ εvα κα.ί μόνον ποιμένα.,
τό πνεϋμα. του Θεου.

Πωc; νά μή ύπερηψα.vεύετα.ι ή 
μεγα.λ η πα.τρίς μα.ς, ή Έλλά.ς, δι
ότι δια.πνέει ολα.ς τάς πρά.ξεις τών 
'Η νωμέvωv ΈΟvωv μέ Θεσμόν 
παγκοσμίου εύτυχία.ς, Θεσμόν !δι
κόv της, γνησίως Έλληvικόν! 

Uα.ρα.λλήλωc; πρός τήν ' μφι -
κ-ιοvία.ν το;; Όργα.νισμου τώv Ή
vωμέvωv ΈΟvώv, ή δποία. τείνει 
νά λά.6'Ώ πα.γκόσμιοv χα.ρα.κτηρα., 
ά.vα.φύοvτα.ι κα.ί οργα.vώvοvτα.ι κα.ί 
Άμψτικτιοvία.ι α.λλαι, ειδικης 
δράσεως, ά.ποκα.λυπτικα.ί κα.ί προ
α.γωγικα.ί των ώcpελειών, α.ί δποί-

, , ' � α.ι προκυπτουv α.πο τ,1ν συστημα.-
τικ+1v μελέτηv κα.ί πρόθυμον έξυ
πηρέτησ,.ν των πολλαπλών της 

σημεριvης κοινωνίας ά.vα.γκών. 
Λί Ένώσεις α.υτα.ί, μέ τήv 

φροντίδα. ε1δικης Έπιτροπης έκά
"τη, οργα.vιόvουv Συνέδρια. ποικι
λω-άτωv έπιδιώξεωv, Συνέδρια. 
έρεύνης, ά.ρχα.ιολογικης κα.ί ίστο
ρικης, Συνέδρια. γλωσσολογικής 
κα.ί ψιλοσοψικης έρεύvης, Συvέ -
δρια. πα.ιδα.γωγικά κα.ί έκπα.ιδευ
τικcι.. γεvικώτεροv, Συνέδρια. γεωρ
γικcι.. κα.ί 6ιομηχα.vικά, Συνέδρια. 
ταχυδρομικά κα.ί τηλεπικοινωvια.
κά, ιατρικά κα.ί ψα.ρμα.κολογικά, 
Κ7.ί συνέδρια, α.λλα, τά, δποία. εf
yα,ι δυνατόν vά συν-ελέσουv ,ε1ς 
τήv cί..vάπτυξιν της ά.νθρωπίvης ευ
Υ1μεpία.ς, ύλικης καί πvευματικης. 
Οί ά.νά τόν κόσμον ά.vτιπρόσωποι 
τιί>v 'Αμφικτιονικών αύτώv Όργα.
vώσεωv, ε1ς έκατοντά.δα.ς έκάστο
τε α.vzρχόμεvοι, κατα.κλύζουv τό
πους καταλλήλους διά. τάς συvε
δριά.σεις των, δημοσιεύουν τά πο
ρίσματα. τrις συνεργασίας -ων, 
και είναι ε-οιμοι vά ά.σχοληθουv 
μέ τήν μελέτηv πάσης νέας ά.παι
τήσεως του παvαvθρωπίvου πολι
τισμου. 

Δέv αποτελεί καί αύτό θρίαμ-
6οv της μεγάλης επιρροής, τήv 
δποίαv &σκεί εις τήv παvανθρώ
τ:ιvοv συvεpγα.σίαv ό Έλληνικός 
'Αμψικτιοvικός Νους; 

�υvέδριοv της μοpψης αυτης, 
γνωστόν εις πάvτας ήμα.ς, είναι το
πρό τριετίας συνελθόν έν Λευκω
οίq.. Πpω-οv Διεθνές Κυπpολογι
κόν Σύvέδριοv. 

'Λμψικτιοvικήv πνοήv ζωης α
νωτέρας προσφέρει καί δ Τεκτο
νισμός. 'rπεράvω τοπικών δρίωv, 
ύπεpάνω παντός δογματισμου, πο
λιτικου, θρησκευτικου, έκπαιδευ
τικου, οικοvομικου καί έπιστημο
νικου, δέχεται ε1ς τούς κόλπους 
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του τούς εκλεκτούς, τούς πράγμα
τι ελευθέρους, τούς εραστάς της 
οημιουpγικης εργασίας, τούς εν
θουσιώδεις ερευνητάς κα.ί εφcφμο
στά; των μέσων της κοινωνικης 

, ψ, ' ' , α.νυ ωσεως, τους εμφορουμcνους 
&πό άγνrιv, εμπρα.κτον κατά το 
δυνατόν, &γά.πηv προς πάντα συ
νά. ιθρωπον, τούς τά.ξαντας ώς προ
ορισμόν των, οχι μόνον τήν α.ψο
γοv &τομικήν ζωήν, &λλά καί τήν 
α.δολον συνεργασία.ν μέ: τούς δμο
ιδεά.τα.ς των προς βελτίωσιν των 
δρωv της κοι νωνικης συμβιώσε
ως, τούς εv εργφ δραμα.τιζομένους 
το καλύτερον παγκόσμιον α.υριον. 

ΌΛ.μφικτιονικήv ύφήν εχει κα.ί 
·ή όργά.vω:;ις του Τεκτονισμου. 'Υ
πό μίαν &νωτά.την ίδεολογικήv ά.ρ
χήν, κα.ί βάσει Κανονισμών τούς
δποίους εχει συνθέσει πείρα. μα.
κρατά.τη, ά.πηλλα.γμέvη από ατο
μικάς επιδιώξεις, κα.ί μόνον είς
το καλόν του Τεκτονικου Κοινου
&ποβλέπουσα., δ Τεκτονισμός δια.
δίδει τρόπους ανωτέρας ζωης
παγκοσμίου αξίας, κα.ί συγκρατεί
τά μέλη του ψυχικώς συνηνωμένα.
καί ά.φωσιωμένα. εις εργα. κοινης
ωφελείας. Σεβόμενος τάς ά.ρχάς
του, δέ:ν τάς αφήνει ύπό τον ε
λεγχον των μή Τεκτόνων. 'Εργά
ζεται, ά.φα.νώς, είς 'Εργαστήρια.
ειδικώς δια.σκευασμένα. κα.ί απο
πνέοντα. τήν ίερότη-α αου λα.
τρεiα.ς, πραγματικά 'Εργαστήρια.
κατεργασίας της ά.ρετης, εμφανώς
δέ, μεταξύ του εξω κόσμου, απο
οεικvύει, διά της εv γένει συμπε
ριφοράς των Τεκ-;:όνων μελών του,
δτι ή ιδεολογία. 'του εΙναι ίδεολο
γία δια.πνεομένη ύπό ά.νωτέρων
άρχων, αυτό δέ: γεννq, κα.ί επιτεί
νει τον προς τον Τεκτονισμόν σε
βα.σμόν πολλών.

Συvέορια Τεκτονικά οργανώ
νονται είς κάθε περιοχήν Τεκτο
vικfις δικαιοδοσίας. υ Απα.ξ του ε
τους, ά.ν-:ιπρόσωποι των Στοών 
τ'lις περιοχής, συνέρχονται, οχι 
είς Στοά.ν ώρισμέvην, - διά νά 
&ποκλεiεται καί ή είς τουτο προ
τίμησις συμφώνως προς το πvευ
μα της γενικης εξισώσεως,-ά.λ
λά. διαδοχικώς, εκ περιτροπης, είς 
δλας τά.ς Στοάς της Κύπρου, διά 
vά. συσφίγξουv τάς μεταξύ τώv 
'λδελφών r.ροσωπικά.ς σχέσεις, μέ: 
κοιvήν έστίασιv, μέ: πνευματικήν 
επικοιvωνίαv προς τούς εν τφ Συ
νεδρίφ 'λδελφούς κα.ί προς τήν 
Άνωτάτην Τεκτονικήν 'Αρχήν, 
μέ: &vα.κοίvωσιν, ύπό έvός των Ά
οελφών, θέμα.τος στηρικτικοί) εις 
τήν Τεκτονικήv πίστιv, κα.ί μέ: τα.
χτικήν εvαρξιv καί ληξιν των ερ
γασιών του Συνεδρίου συμφώνως 
-:-cρός τούς κειμένους Τεκτονικούς 
νόμους. 

'Επί πλέον, κατά. τά 'Αμφικτι
ονικά. Συνέδριά. μας, εv πνεύματι 
ά.γάπης κα.ί κατανοήσεως, μελε
τώνται, ζ ητήμα.τα. σχετικά. προς 
τήν λειτουργίαv των Στοών της 
περιοχης, καί εισηγήσεις διά. τήv 
.:ροαγωγήν της δλης εv τ'Ώ περιο
y�;, Τεκτοvικης δράσεως. 

'λ μ φ ι κ τ ι ο ν ί α ι λέγον
ται τά. ε-ήσια, ώς το παρόν, Τε
κτονικά. Συνέδριά. μας, καί Ά μ
ψ ι κ τ ι ο ν ί α. ι πράγμα.τι εί
ναι, διότι ά.ντιγρά.φουν, εν πά.σ'Ώ 
πιστότη-;:ι, -:όv τρόπον εργασίας 
των Συνεδρίων των Έλληvικώv 
'Αμφικτιονιών. 'Επισήμως κα.ί ε
κεί, κατόπιν είδικης προσκλήσε
ως, προσήρχοντο οί σύνεδροι, 
Ά μ φ ι κ τ ί ο ν ε ς κ α ί Π υ
λ α γ ό ρ α. ι, &πα.ξ κατά. το ε
α.ρ παρά. το Ίεpόν τG>v Δελφών, 
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ι.α.ί δευ-cρα.v φοράν εις τήv έv 
Θερμοπύλα.ις 'ι\.vΟήλην πα.ρά τον 
\ α.οv τ'Υ'ις ' \ρ-έμιδος. 'Έπεσκοπεί
το ή ζωή των αμφικτιοvίδωv πό
).εωv, προε6άλλοvτο τά. εργα. 
,ά. χρήζοντα. αμέσου cκτελέσε
ως, απcκα.λύπτοvτο οί κα.τά, της 
ι\μψικτιοvικrς Έvώσεως κίνδυ

νοι' χ.α.ί cμc) ε-ωvτο καί απεφα.σί
� ΟΥ-Ο τά, προς αποτροπήν των λ η
πτέα. μέτρα., προσεκτικG>ς cξητά
� οvτο σ 1τήσεις αλλωv πόλεων προς 
ε1σδοχήv των είς τήv 'Λ.μφικτιο
ιικήv ο1κογέvεια.v, εληγοv δε τά. 
Συvcδρια μc ϋμvους προς τον '.Α
πόλλω·ια. κα.ί τήv " ρτεμιv κα.ί 
::πί κλ ησί v των προc: κρα.ταίωσι v 
-r,c, ' μψικτιοvία.c:

Φ ίλ τα.-οι ' δελψοί, τοια.ύτη, 
λα.μπρας πράγματι δράσεως, ό
πηρξεv ή Δελφική Άμψικτιοvία· 
τόσα.ι α.[ πολλα.πλα.ί ζ ημία.ι, τά.ς 
όποία.ς ή αvθρωπίvη κοινωνία. ό
τcέστη' οι ότι δεν cφρόντισε vά. 
θcσ"Q είς cψα.ρμογήv τον θεόπνευ
στοv 'Αμψικτιοvικοv θεσμόΥ- τόση 
δε παγκόσμιος ώφcλεια. προκύπτει 
από τιvος χρόνου άπο τήν υίοθέ
τησιv -:ου τρόπου τfις λειτουργίας 
του. Χα.ίρομεv δε ίδια.ιτέρως ή
μείς οί Τέκ:οvες, διότι συνεργα
ζ6μεθα, έμπvεόμεvοι &.πο τά,ς α.

καταλύτους &.ρχά.ς της Έλλ ηνι
κr1ς εκείνης κοινωvικης 'Ένώσεωc:. 
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Χαρμόσυνος 

Άγyλι κfις 

κωδωνοκρουσία 

Μn-ιροπόλεως 

δ ια Τεκτ-ονικiι ν Έπέτ-ειον 

Ή Άyyλική Τεκτονική Στοά 

Σ αίντ - Χ ιού Νο 1386 της πό

λεως Λίνκολν, έώρτασε μεyα

λοπρεπως τήν συμπλή ρωσι έ

νός αίωνος ζωης. 

"Εyινε πανηγυρική συνεδρία

σις κατά τήν όποίαν άνεyνώ

σθησαν χαρακτηριστικά άπο

σπάσματα άπό τα πρακτικά 

της 100ετίας καί άπενεμήθησαν 

άναμνηστικά μετάλλια. 

'Υπό τιμητικήν συνοδείαν πα

ρεδόθη στον Σ ε�άσμιο της 

Στοας τό Δίπλωμα της 'Εκα

τονταετίας άπό ενα μέλος της, 

του όποίου ό πατέρας καί ό 

πάππος ησαν έπίσης μέλη της. 

Μέ είδική τελετή παρεδόθη έ

πίσης ενα άντίτυπον Άyίας 

Γραψης ήλικίας 100 έτων, ψυ

λασσόμενον ώς κειμήλιον άπό 

Τεκτονική οίκοyένεια. Ό 'Ε

παρχιακός Μέγας Διδάσκαλος, 

στήν σχετική όμιλία του, ηύχή

θη οπως αύτή ή «Β ί�λος 

του '1 ερου Νόμου» άπο�η ζων

τανό σύμ�ολο καί παρότρυνσις 

μελέτης άπό τό ,άτομικό άντί

τυπον ένός έκάστου κατ' οίκον, 

έπίσης δέ οπως άπο�η οσον τό 

δυνατόν έντονώτερα ενας όδη

yός ζωης. 

Στα πλαίσια του πανηyυρι

σμου ώρyανώθη εκθεσις κειμη

λίων της έκατονταετίας της 

Στοας. 

Κατά την διάρκεια της πανη

yυρικης τελετης άκούσθηκαν οί 

καμπάνες του καθεδρικου ναου 

του άyίου Οϋyου, του όποίου 

τό ονομα φέρει ή Στοά. ·;Ήταν 

μία μελωδική κωδωνοκρουσία 

μέ 5.019 τόνους, yιά τήν δποίαν 

έρyάσθηκαν οί καλύτεροι δώ

δεκα κωδωνοκρουσται της Άy

yλίας, είδικως συγκεντρωθέν

τες, κατόπιν προσκλήσεως του 

έπαρχιακου έπισκόπου, Τέκτο

νας έπίσης. Καί οί Κωδωνο

κρουσται ησαν ολοι Τέκτονες. 

Ή Μητρόπολις του Σαίντ Χι

ού θέλησε μέ τον τρόπον αύτόν 

να ύποyραμμίση τήν έκτίμησί 

της προς την τοπική Τεκτονική 

Στοά, ή όποία, κατά την έκα

τονταετία της ζωης της, συνέ

δραμε ολα τά ερyα εύποιίας 

της 'Εκκλησίας καί yενικα έρ

yάσθηκε yιά τήν κοινωνική 

πρόοδο. Έξ αλλου, ανώτεροι 

κληρικοί παρέστησαν καί προ

σωπικά στον πανηγυρισμό της 

1 ΟΟετίας της Σ τοας. 
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-ιού zωϊκού κόσμου 
Σέ φανταστιι<ή άναμέτρηση 

μέ άνθρώπουc-πρωταθλητάc 

Τό χρυσό μετάλλιο στά 100 μ. προσθίως (στύλ βι.ιτράχοu) 
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Τί Οά. συνέ6α.ινε α.ν σέ κά.ποι
,;,υς ψα.ντα.στικούς 'Ολυμπιακούς 
λ γών�:; .,ά. ζ�α. συνα.γωνιζόντου

σα. ν τους α.νΟρωπους; υτο, α.κpι
οώ.:;, άπησχόλησε τόν συγγρα.φέχ 
κα.ί ειδικό σέ θέμα.τα. ζωολογ!cι.ς 
Φρά.νκ Λέίν. 

Έάν, λοιπό1

1, οί πρωταθλ1μι:ι.ί 
τoij άνθρωπί νου γένους συ·.ιηγω
'ιίζοντο μέ τά ζωα. στό Πέν,α.θλο 
( έξα.ιρουμένου, 6έ6α.ια., του άκι:ιν. 

,ίου κα.ί άλλων αγωνισμάτων ό
:; υμπιακων, δι 'εύνοή-ους λόγους) 
μέ άγωνες ταχύτητος 200 καί 
1500 μ., α.λμα.τος ε1ς μήκος Χαι 
ϋψος καί Μαραθωνίου δρόμου ±ν
τοχης, νικητα.ί θ' α.νεκηρύσσοy-,;ο 
τά. ζωα, μέ τήν έξης σειρά: 

1. Ά ντιλ6πη
2. "Αλογο
3. Κα.γκουρώ
4. Ρέννος (είδος έλα.ψιου)
5. Κα.γιότ (λύκος της Βορείου

' μερικής}
6." νθρωπος 
7. J ουνέλι

. «Τσίτα» (είδος λεοπαρδά
λεως) 

Τά. αποτελέσματα. θά. ήσα.ν α.
να.λυτι κώτερα ώς ακολούθως: Στό 
δρόμο των 200 μ. θ' α.πενέμετο 
,ό χρυσουν μετάλλιον στήν Tσi-

..J1 � , ., , • τα, ,1 οποια. αναπτυσσει ταχυ,r;-
-α. 60 μ:λια τήv ώρα.. Ό ταχύτε
ρος σπρίντερ -ου κόσμου, δ Ρόμ
r.ερτ � έϋς χρειά εται δέκα ω.ό
χλ ηρα δευτερόλεπτα γιά. y' &να.
πτύξη ,ό ανώτατο δριο ταχύτ·η
τός -ου - 26 μίλια τήν ώρα.
...,τό ολυμπιακό α.γώ,ιισμα. δρόμου
τών 200 μέτρων θά. μπορουσε Ι
τσι νά. συναγωνισθη ενα.ν ρι νόκε
ρω 6άρους δύο τόννων καί vά. τερ
μα,ίση πρώτος, μέ διαφορά. στή
θους. Ό ρινόκερως α.να.πτύσσει

ταχύτητα. 25 μιλίων τήν ωρα., &.
νώτα.το δριο. 

Τό ίδιο θά. συνέοα.ινε και σ' 
ολcι. τά. α.λλα. όλυμπια.κά. αγωνί
σματα. Τά. ζωα. θά. ύπεσκέλιζα.ν 
τόν αvΟρωπο. Στόν δρόμο, στο 
αλμα., στήν κολύμοησι... 'Αλλά., 
οτα.v, τελικά, πρόκειται νά. 6αθ
μολογη0ουν "Ϊj α.ντοχη κα.ί "Ϊj ευ
στροφία., ό α.νθρωπος διατηρεί τά. 
πρωτεία.· α.κρι6ως γιατί λίγα. πλά. 
σμα.τα της Δημιουργίας μπορουν 
νά. λά.οουν μέρος κα.ί νά. σημειώ
σουν έπιδ�σεις σ' δλα. τά. όλυμπι?.
κά. αγωνίσματα.. 

Εrναι γεγονός οτι ισχυροί μϋς 
σέ μικρόζωα. ζωα, δημιουργοJν 
«α.Ολητές» ίκανούς νά. επιτύχου.ι 
άξιοσημείωτες επιδόσεις ταχύ-η
τος κα.ί άντοχης. "Ετσι, ε·ιας ψύλ
λος, πού τό σώμα του δέν ετναι 
μεγαλύτερο από ενα. δέκατο (1/ 
10) της ϊντσας, μπορεί νά ύπερ
πηδrιση ενα αντικείμενο ϋψοuς
1ντσων κι:ι.ί μήκους ένός ποδιοί.ι.
Κατά τήν άναλογία α.ύτή, ενα.;
α.νΟρωπος ϋψους 6 ποδων θά. ε

πρεπε νά. ύπερπηδήση μ' ενα α.λ
μα. ,ου τόv καθεδρικό να.ό του
'Αγίου ΙΙα.ύλου στό Λονδίνο, ίJ
ψους 365 ποδών!... 'Αξίζει νά
σημe:ιωθη εδω δτι "Ϊj τσ:χύτητα.
τοJ ψ.ίλλου είνα.ι ϊδια. μ' εκείνη
μιάς σψα.ίρας πού ψe:ύγει από άe:
ροοόλο δπλο !

Κι ενας ποντικός μήκους τριών 
ιντσωv, πού τρέχει γιά νά. γλυ
τώση α.τ;ό μιά. γάτα, α.να.πτύσσe:ι 
τα.χύτη,α. 4 μιλίων τήν ώρα.. Για. 
vά τόv συνα.γωνισθη - -ηρουμέ
νων ,ώv άvαλογιωv - ενα.ς άν
θρωπος ϋψους 6 ποδών, θά. επρe:
πε νά ψθάση τά. 96 μιλια. τήν ί:>
ρα. ! .. 

Σ,ά. 1500 θ' ά.να.κηρυσσό-αν 
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πρώτος νικητής δ λύκος ·-rjς Β. 
Άμερικrjς (Καγιώτ) , δεύτερος ε
να ... γαϊδούρι {δ ασιατικός ονα
γρος) καί τρίτος μία γαζέλλα της 
Μογγολίας (ταχύτης 50 μίλια 
τήν ωρα εναντι Ι 6 του ανθρώ
που). 

Στό αλμα είς μηκος ή σειρά. θά. 
ήτο: 1) 'Οξύρuγχος οά.τρα.χος της 
Άφρικης. 2) 'Ένα. '!μπάλα, εί
δος α.ντιλ6πης. 3) Μία λεοπάρ
δαλις. 4) "Ενας ανΟρωπος. 5) 
Ηα. Τσίτα.. 6) 'Ένα. καγκοuρώ. 

"λλμα. εις ϋψος: Παγκ6σμιοι;, 
πρωτα.Ολητής αναδεικνύεται ενα 
δελφίνι, πού τό ρύγχος του θυμί
ζει μποτίλια, με ενα αλμα εις ϋ
ψος 20 π6δια. Ό α.νΟρωπος μ6λις 
πού καταλαμβάνει τήν προτελευ
ταία. Οέσι, με επίδοσι στό ενεργη
τικ6 του 7 ,5 π6δια. 

Το Lf ούμα σημειώνει δεύτερη 
cλuμπιακή νίκη, με Ί 5 πόδια. αλ
μα. είς ϋψος. Καί [να μεγαλόσωμο 
γκρίζο κα.γκοuρω κα.τα.λα.μ6άνει 
τήν τρίτη Οέσι. 

ΈλεuΟέρα κολύμ6ησις 100 
γuάρδες: 'Ένα. ψάρι, τό ούάχου, 
κερδίζει τήν πρώτη ολυμπιακή 
νίκη με ταχύτη-α 50 μίλια. τήν 
ι'bpα.. Ό α.νΟpωπος καί πάλι τε
λευταίος. Ί'ό ανώτατο δριο α.ντο
χης του cρΟάνει 5 μίλια. τήν ώρα. 

Μιά. φάλα.ι να με τόν τεράστιc 
ογκο της κα-αλαμ6άνει τήν δεύ
-.:ερη Οέσι στήν ελεuΟέpα κολύμ-
6ησι με 36 μίλια τήν ωpα. Ά
κολοuΟεί ενα.ς πιγκουίνος, πού 
κερδίζει τρίτη ολυμπιακή 'fίκη. 
Ό ανθρωπος δικαιολογημένα ί>
στεpεί. Βρίσκεται εξω από τό 
στοιχείο του. 

Τό μεγαλύτερο θηλαστικό του 
κόσμου, ΎJ μπλε φάλαινα., πού ζυ
γίζει 120 τόννους, αναπτύσσει δύ-

'ίαμι 520 ϊππων καθώς κινεί τό 
σώμα της, πού πλησιάζει τά. 90 
π6δια, μέσα. στό νερό με μεγίστη 
ταχύτητα. 23 μιλίων τήν ώρα. 
Συγκριτικά δ σπρίντερ Ρόμπερτ 
:Χέϋς στό αποκορύφωμα. της προσ
π7.Οεία.ς του αναπτύσσει ούνα.μι 4 
ϊππων. Γιά νά αντιλ ηφθη κανείς 
α.χόμη πιό παραστατικά. τίς δυνα
τότητες μιας μπλε φάλαινας, α.p
κεί v' α.να.cρεpΟη δτι τό περίφημο 
ά.γωνιστικό αύτοχίνητο Μά.κ Λά
pεν Φόpν-.: Φόρμουλα. 1, πού ε
φθανε τά, 185 μίλια. τήν ώρα., διέ
Οε-ε 410 ϊπποuς. 

Μιά α.λλ η εντuπωσια.κ+1 περί
πτωσις είνα.ι ένός απειροελάχ ι. 
στου χολuμ6η-ου της «Mona stί
gιηatica». Πρόχειται γιά ενα πρω
τ6ζωο πού τό μ:fχος του δεν ύπερ-
6αίνει τά 3) 10.000 της ίντσας. 
Λυτό το πρωτόζωο μπορεί νά. κα
λύψη ,,κολuμ6ι�ντας» σ' ενα. δεu
τεpόλεπ-ο απόστασι 43 φορές με
γαλύτερη από το μηκος του. " V 
ϊσχuαν ά.πλές αναλογίες σ-ό ζωι
κό 6ασίλειο, ενας ανθpωπος ϋψοuς 
β ποδ(ί1v θά επρεπε νά διασχίζη 
το νερό μέ ταχύτητα 176 μιλίων 
τήν ώρα! 

1α.ρα.θώνειος: Μ:α αντιλόπη α.
ναδειχνύεται πρωταθλήτρια, ση
μειώνοντας πρώτη ολυμπιακή νί
χη στον :Μαραθώνιο, με μέση ώ
ριαία ταχύτη-α 36 μίλια. Ό α.ν
Ορωπος μόλις κατορθώνει vά. τερ
ματίση προτελευταίος, τρέχοντας 
με 12 μίλια τήν ώρα ... 

Δεύτερη καί τρίτη θέσι κατα
λαμ6άνοuν αντίστοιχα στον Μα
ραθώνιο ή μογγολική Γαζέλλα 
χαί ενας Ρέννος. Ή διαφορά. στήν 
ταχύτητά τους ε!ναι σημαντική. 
Ίl Γαζέλλα ανέπτυξε 35 μlλια 
τήν ωρα, ενώ δ Ρέννος μ6νον 25. 



1972 ΖΩΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΕΣ» 353 

'Εντυπωσιακά. είναι καί τά. ρε
κόρ ταχύτητος των γερακιών. Σέ 
κατ' ευΟείαν πτησι φθάνουν τά. 
6J μίλια. ώρια.ίως, ενώ ανωτάτη 
ταχύτητα. 6uθ:σεως πού επιτυγ
χάνουν ε!vαι 83 μίλια. τήν ώρα.. 

Ό ρέκορντμαν, δμως, των πτή
σεων μεγάλης αποστάσεως, είνα.ι 
ή αρκτική χελιδών. 1 άΟε χρόνο 
πετοϋν &.πό τήν 'Αρκ-ική στ-rιν 
' vτα.ρκτικΎ'. ΕΙναι, λοιπόν, πολύ 
πιΟα.νό, δτι ώρισμένα. &.πό αυτά. 
τά. πουλιά. καλύπτουν κά.θε χρόνο 
πετώντας &.πόστα.σι 30.000 μιλί
ων. 

* 

'Λλλά. τό ρεκόρ ά.ντοχης φαί
νεται δτι στά. πουλιά. τό κατέχει 
τό κοκκινολα.ίμικο κολυμπρί. Κά
Οε α.vοιξι καλύπτουν χωρίς κανέ
να. στα0μ6, μιά. ά.πόστα.σι 500 μι
λ:ων κατά. μηκος τοϋ κόλπου τοϋ 
Μεξικοσ σέ 24 ώρε;. 'λλλά. τό 
19�J3, δτα.ν δ 45χρονος Νοτιοα
ψρικα.vός Γουώλλu Χέυγοuώρντ ε
πεχείρ-r:σε νά. δια.πιστώση ποιά &.
πόστα.σι μπορουσι:; νά. κα.λύψη τρέ
χοντα.:, ά.στα.μά.τητα μέσα. σ' ενα 
24ωρο στό Σάρρευ δέν ξεπέρασε 
τά. 159 μίλια ά.τ.όστα.σι πο>J δ
πι,)σδr

1
ποτε είναι εvα. ρεκόρ. 

'Αθηναϊκή ((Σι-έyη Ζώων 

fAy. Φραγκίσκου 'Ασίzης)) 

Τπό του Πρωτοδικείου 'ΑΟη
νώv ενεκρ θη ή ίδρυσις σωματείου 
ύπό τ-r1ν επωνυμίαν «Στέγη ζώων 
' γίου Φραγκίσκου της ' σσί
ζ η;». Τά. γραφεία. του εγκατεστά
Οησα.ν επί της δδου Παξών 13 
(Κuψέλ η) . Τηλέφωνα: 34-360 
καί 671-32-2 

] ατά. τό άρθρον 2 του κατα
στα.τι κου, σκοπός του σωματείου 
είναι: 

1. 'Π περισυλλογή των ά.δε
σπότων καί ά.σθεvούvτων κuνων, 
ιππων κλπ. ζώων. Ή εξασφάλι
σις αυτών εντός ε1δικώς φροντι
-ομένοu χώρου εψωpιασμένοu διχ 
στεγάστρων καί εγκαταστάσεων 
κα.θαρισμοϋ ύδρεύσεως, θερμάν
σεως. 

2. Ή εξασφάλισις εlς τά. ζώα.
-ροφης, lατρικfι; κλπ. μερίμνης.

3. Ί[ διάθεσις ζώων εις φιλο
ζώους. 

±. Ί[ εφαρμογή ά.ντισuλλγιπτι
κιί)ν μέσων δια. τ-rιν διατrιρησιν 
τοσ πληθυσμου των εν λόγφ 
ζώων. 

5. Τ[ διαφώτισις τοσ Κοινοϋ,
δι, εντύπων' οιαλέξεωv' κι νημα
:σγραφι κώv πρσοολωv κλπ. 

�υvεργάτης έοοομα.δια.ίοu λα.ϊ
κου περιοδικου εσχολία.σε τήν 
ϊορυσrι -οσ σωματείcu της «Σ-έ
γης -ι:)ων» εν συσχ ετισμψ μέ τίς 
έ�,λεί�εις κ�ί ,τίς άνάyκες, ενός

λσυλου αστεγωv,, αvθρωπων, 
πσj λειτουργεί στήν 'Λθήνα, καί 
διερωτα.ται: 

υl'σ:ερα ά.τ.ό ολα αυτά. ά.ξίζει 
·ιά. , ρον-:ί-,;;υμε γιά. :ήν στέγη καί
τά ... α.vτισυλλητ.-ικά. των σκύλων
η γιά τό τ.ω; θά. 6οηθήσοuμε αυ-
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τούς: τούς λίγους δυστυχείς συν
ανΟρώπους μας; Πρώτα οί σκύλοι 
καl ϋστερα οί άνθρωποι;» 

Είvα.ι προφανές δτι ετέθη τό 
θέμc1. cπl εσφαλμένης 6ά.σεως. Βz-
6αίως οχι πρωτα οι σκυλοι. Οuτε 
καl πρώτα οί άνΟρωποι. 'Αλλά., 
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς καl π α ρ α λ -
λ ή λ ω ς. Ή μέριμνα όπέρ των 
ζώων είναι καl αυτή ά ν θ ρ ω -
π ι σ μ ό ς. 'Εά.ν δέ, μία μικρrι 
-'Πολύ μικρή, δυστυχώς- μερίς 
ανθρώπων εvδιαφέρον-αι γιά. τά. 
ζιί>α, κα.τά. τί αυτό εμποδίζει τήv 
μεγά.λ η, τήv συντριπτική πλειο
νότητα της κοι νωvίας vά. έκπλ η
ρώση τό φιλά.vθρωπο χρέος της; 

Γρά.ψει &κόμη ό συνεργάτης 
του περιοδικου: 

,, ([pαγματικά., αρκετοί άνθρω
ποι σήμερα ξεχvουν δτι όπά.ρχει 
στήv 'λΟr

1
vα «'Άσυλο 'Αστέγων» 

δπου οί τρόφιι-,1,οί του - δυστυ
χισμένε:; άvθρώπιvες ύπά.ρξεις -
ζητουν λίγη συμπαρά.στασι, μέ 
άποτέλεσμα νά άγωvίζωvται ύ
περά.νθρωπα γιά vά δημιουργrΊ
σουv στέγη ... ζώων!» 

F,ίvαι, δμως, ό συvεργά.της του 
περιοδικου είς θέσιν vά. γνωρίζ η 
δτι εκείνοι οί άνθρωποι, πού «ξε
χνοϋv τήν ϋπαρξη του 'Ασύλου 
των 'Αστέγων», είναι οι ιδιοι, οί 
όποίοι ϊδρυσαv τήν «Στέγη των 
ζώων»; ".Ι L, μήπως οί φιλανΟρω
πότεpοι καταλέγονται μεταξύ των 
ζωοφ:λωv; καί εν πά.ση περιπτώ
σει, οί ολίγοι ζωόφιλοι, οι όποίοι 
-ύποτίθε-αι-- περιορίζουν τήν
στοργή τους στά ζωα., είναι ύπεύ
θυνοι γιά. τήv άδιαφορία των με
γάλων μαζών της κοινωνίας, πού
δέν έκδηλώνουv καμμία στοργή
πρός κα.μμία κα.τεύθυνσι;

Π εpιέργως, δ ίδιος συvεργά.της 

Ό 'Άγιc.ς Φραγκίσκος μοιράζει 

τροφή στά «άδελφά πουλιά)) 

τeιϋ λαϊκού πεpιοδι κου &να.φέρει 
ενα περιστατικό από τήv «Θα.t
δα., του Ά vα.τόλ Φρά.vς - χω
ρίς vά cμ6αθύvη στό νόημά. του. 
Γ'ρά.φει ό Άvατόλ Φρά.νς: 

«" Ι�vα.ς εξερευνητής συναντά 
χά.που στήv ερημο εvα «γι6γκη» 
πού στέκεται έπί ώρες άκίvητος. 
'() εξερευνητής του πιά.νει ΧΟU-

6έντα. αλλά. ό «γιόγκη» δέν του 
δίνει κα.μμιά απά.ντησι. 'Εκνευρι
σμένος ό ξένος τόv ορίζει: «σκύ
λε». 'Έτσι ή 6ρισιά. αυτή λύνει 
τήν σιωπή του «γιόγκη» πού πα
ρατηρεί μέ ήρεμη φωνή: «Πάψε! 
lΙά.ψε ! Δέv ξέρουμε τί είναι οι

σκύλοι καί τί είμαστε εμείς ... ». 
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ιιΔεν είναι προσβολή 
' ' -

να σε πουνε: zώov !»

"Ακουσα - γράφει ό κ Γιάννης 
Καραλης, χρονογράφος της έφημερί 
δος «Πελσττοννησος» Πατρων - να 
λέγη μέ όρyή μία μητέρα στη θυ
γατέρα της- «Τέτοιο ζωο, ,του είσαι, 
καλά νά τά ,ταθαίνης» 

Ή καλή έκείνη μητέρα δεν καθω
ριζε ομως, ,τοιό ζωο, άκριι!>ως ηταν 
ή κόρη της. Γιατί, ο,τως υπαρχουν 
άνθρω,τοι καl άνθρωτιάκια, ύ,ταρ,<οuν 
ζωα καl ζωΟφια. Μσλλον θά ηθεΑ ε 
νά την ,τη σκουλήκι, γιατί τά ζωα 
είναι εύyενη καl άξισττρε,τη ,τλάσμα 
τα. 

Έ,τ' εύκαιρίςχ, θάθελα νά μετέφερα 
έδω, τά όσα γράφει δ Έμμανουηλ 
Ροίδης yιά τά ζωα, αύτός δ μεγα
λοφυής καl είρωνας, ό κοινωνιολο. 
yος, ό άνοιχτομάτης συγγραφέας, 
,τού στάθηκαν μικρά τά σύνορα της 
'Ελλάδος γιά το τεραστιο ταλεντο 
του 

* 

Γράφει δ Ροίδης: 
«'Εφ' όσον εύτύχησα η δυοτυχη 

σα νά γνωρίσω, ε1μαι, ,τιστεύω ό 
μόνος άνρθω,τος, οστις, αν τον ώνσ
μαζαν ζωον, δέν θά έθεωρει τούτο 
,τροσι!>ολήν vΟσον συναναστρέφομαι 
τά ζωα, τόσον μσλλον ,τείθομαι ότι 
δέν ίrπ:άρχει μεταξύ αύτων καl των 
άνθρώ,των καμμία διαφορά, άλλά 
μόνσν οτι τά ,τράγματα κατά τά ό. 
,τοϊα διαφέρομεν άΤCό τά ζωα, δεν 
άΤCοδεικνύοuν ολα τήν άνθpω'!Τινην 
ίrπ:εροχην. Τό κυρίως διακρίνον ήμας 
άΤCό αύτά είναι οτι έ�φϊνα ,ταρελα. 
ι!>ον ά,τό τούς άνθρώ11ους όσα εχουν 
οδτοι καλά καl άΤCέφυyον νά μιμη
θοϋν τ' αχρηστα, τά έ,τιι!>λαι!>η και 
τά yελοϊα. 

»Ούδέ,τστε γίνεται λόγος μεταξύ
αύτων τcερl έτcι01κέψεων τοϋ νέου ε. 

Του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟ Ι·ΔΗ 

τους, οϋτε ,τερl κατcνίσματος, οϋτε 
,τερl φορου έ,τl τοϋ κατcνοu η οίουδή
,τστε άλλου Δεν χαρτστταικτούν, δέν 
,τίνουν τcαρά νερό, η yαλα, mαν είναι 
μικρα, δεν συντηρούν στρατούς, ά
yνοούν τί θά τcη ,τατρlς καl ίδιοκτη. 
σία καl έκ τούτου οϋτε δίκας έyεί. 
ρουν, ουτε κινούσι ,τολέμους, άλλά 
μονον μονομαχίας τcερl ,τραγματων, 
τα ό,τοϊα τα ένδιαφέροuν ,τpοσω,τικως. 
Καl αύτους τους οίκογενειακους δε
σμούς ,τεριώρισαν είς μόνσν τούς ά. 
ναγκαίους καl μη όχληρούς 'Έχουν 
μεν ,τατερα καl μητέρα, οϋτε θείους 
δμως, c,υτε έξαδέλφους, οϋτε ,τά,τ. 
τcους, ουτε έγyονους καl το κυριώτε. 
ρον ούτε ,τενθερους, οϋτε ,τενθερας. 
Ζωντα κατά τό Εύαγyελικόν ,ταράy. 
yελμα, με ό,τι στείλη είς α.:�τά ή 
τcρόνοια τού Θεού, δεν ύ,τοκεινται είς 
την ύτcοχρέωσιν νά συντάξουν δια
θηκην καί άγνοοuν mι ίrπ:άρχοuν είς 
τον κοσμον συμ(οολαισyράφοι, ο,τως 
καl δήμιοι, δικαστήρια, ίατροί, είp
κταί, στρατωνες, νοσοκομεϊα, ,ττωχο. 
κομεϊα καί οίκονομικά μαγειρεϊα 

»Ταυτα λέγων δέν έννοω ν' άμφι
σ(οητήσω των ,τραγμάτων τούτων 
τήν χρησιμότητα καί τήν άνάyκην, 
άλλά νά εί,τω οτι δύσκολον νά μακα. 
ρίσωμεν τον ανθρω,τον δι' οσα κατέ
στησεν άναγκαϊα ή κακή ,τοιοτης του 
σώματος καί της ψuχης του, η νά θε. 
ωρησωμεν ώς μικρον ,τλεσνεκτημα 
των ζώων το νά δύνανται νά τρώ-

γουν χωρίς μαγείρους, νά ένδύωνται 

χωρίς ράΤCτας, νά νuμφεύωνται χωρίς 

πα,ταν, νά yεννωνται άνευ της ι!>οη

θείας μαμμης καί ν' άΤCοθνήσκουν α

νευ της συμ,τράξεως τοu ίατροϋ η 

τοϋ δημίου Τ' άνωτερω άρκούν, νσ

μίζω, ν' άΤCοδείξουν πόσον άΤCατωνται 

οί θεωρούντες αλοyα τά ζωα .. ». 
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'Αρετές τώv zώωv 

Ί ταλοί έπιστήμονες όποστηρί
ζουν, δτι επι5ά.λλεται ά.ναθεώpη
σις του λεξιλογίου μας, tδίως σέ 
δ,τι ά.ψιιpα. τά. ζωα. 

Μέ ποιό δικαίωμα χpησιμο
ποιουμε εξαψνα ώς 5ρισιά. τή λέ
ξη γουρούνι; Ό χοίρος, δπως μα.ς 
πληpοψοpουν οί ζωολόγοι, εχει δ
pισμένες εύαισθησίες πού ά.pκετά, 
σπάνια τίς εχουν οί άνθρωποι. Τό 
τετpά.τοδο αύτό, δταν προσbά.λλε
ται ά.πό πυρετό, προτιμά.ει νά. ό
ποψέpη ά.γόγγυσ-α γιά, νά. μήν ά.
νησυχήση τά, άλλα δμοιά. του ζωα, 
πού μένουν μαζί του στον ϊδιο 
σταυλο. Ή θήλεια του χοίρου, ο
ταν τής παίρνουν τά, μικρά. της, 
γιά, νά. τά, δδηγήσουν στή σψαγή, 
καπι.,πίνει πέψες γιά, yά, κα.τα
πνίξη μέ ενcι. μεγαλύτερο σωματι
κό πόνο, τόν πόνο πού α1σθά.νε
ται ά.π' αυτή ήν ά.ρπαγή. 

Λέμε, ά.συλλόγιστα δτι τά, ζωα 
δέν εχουν σεμνοτυψίες καί κάποια 
έλευθέpια συμπεριψορά. ά.νθpώπι
'Υi τήν χαρακτηρίζαμε «ζωώδη», 

ώστόσο, ποιός θά, έψαντά.ζετο, δτι 
ή λύκαινα τηρεί μιά, μακρά. περίο
δο μνηστείας, έν πλήpει ά.γνότη
τι πρί ν ά.πό τό ζευγάpωμά. της; 

Στά. σκυλιά. πού χpησιμοποιουν
ται σ-ά ελκυθpα των 'Εσκιμώων, 
ά.ρετές ποu Οά. μπορούσαμε νά. τίς 
ονομάσουμε ψυχικές, ά.ποψασίζουv 
γι:χ. τήν πpοτ\ιησι των Οηλυκων: 
συμ5αίνει δ πιο περιζήτητος 
«γαμπρός» της αγέλης yά, μήν εί
ναι δ πιο γέρος, δ πιο ρωμαλέος 
των σκύλων, α.λλά. κάποιος μι
κρόσωμος, ψανερά κατώτερος 
ά.π' δλους τούς α.λλους, σέ δύναμι 
καί παράστημα. Πού εχει δώσει 

δείγματα εξυπνάδας καί θάρρους 
στίς δύσκολες στιγμές της ά.γέ
λης. 

Στον κόσμο των ζώων, δέν ά.

σκείται ή ψονική 5ία γιά κατά.

κτησι του θήλεως: οί άρρενες ά.

γωνίζοντα.ι, σά.ν ά.πό μιά. μυστη

ριώδη έπιταγή -ης ζωης, όπα
κούον-τ;ας σέ εναν κώδικα μέ κα

νόνες συμπεpιψορα.ς καταγpαμμέ
νους 5αθειά. μέσα στά γονίδιά. του, 
νά διακριθουν σά.ν οί άριστοι του 
εϊδους, καί τό θηλυκό δέν εχει 
παρά. νά. πλησιά.ση στήν πιό γοη

τευτική ψωνή η στήν έντυπωσια
κώ-εpη παρουσία. Καί πρόκειται 

έδω ψυσικά. γιά. εναν κώδικα ά.

μίλλ ης, επεξεργασμένο ά.πό &.μέ
τρητες γενεές, πού δρα. ώς ψυσι

κός νόμος, επιτακτικά., σά.ν ύπέp

τατο κάλεσμα της ζωης. Τί νά. 
πη Χανείς ϋστερα &.π' δλα αύτά., 

yιά. τίς διασ-pοψικές ά.νθρώπινες 

κατα.στά.σεις, γιά τον θεσμό της 

προίκσ.ς π.χ., πού &.ναστρέψει &.
νεπίτρεπτα τούς δρους, &.ψου ή 
δύναμις τοJ προσψερόμενου πλού

του προσελκύει σ-ό θηλυ -όv πιο 
έπιοέξιο κη' ηνα, κα.ταγpά.ψοv-ας 
6α0ειά. μέσα στά. bά.θη της όπά.p
ςεως δλων των &.σθενικων &.πογό

νων -ου, μιά. -ατ.:εινωτική, γιά. 
:ον άρρενα πpοϋπόΟεσι του εpω

-α; 
Μέ ποιό δικαίωμα ή λέξις 

κτηνορ, θεωρείται 5pισιά.; 
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'Η ιιεκ-ιη αίσθησις» 
Ό σκύλος μπορεί νά. ά:κοι;ση 

μιά. ήλεκτρονική σφυρίχτρα., για
τί τό οργα.νο της ά:κοης του είναι 
τελειότερο ά:πό τό ά:νθρώπινο 
κα.ί γι' αύτό πολλές φορές τόν 
θα.υμά.ζουμε γιά. τήν ετοιμότητά. 
του καί τήν οσφρησή του. Τίς ι
διες α.ύτές ιδιότητες θά. μπ-:;pέση 
έπίσης νά. &:να.πτύξη κα.ί 5 α:ι
θρωπος. 

Μιά. κουκου6ά.για μπορεί νά. δη 
μέσα. στό σκοτάδι, ένώ είναι cέ-
6αιο δτι δ άνθρωπος δέν βΗπz�. 
Ηέ. τήν ά:νά.πτυξη των νέων 1�ω
τήτων, θά. μπορουμε νά. εχουμε 
κι' έμεί; τό μά.τι της κουκουοά.
γιας η της νυχτερίδας, πού τ-ε
τουν στό ά:πόλυτο σκοτάδι, δίzι,Jς 
νά. προσκρούουν πουθενά., για-:ί ε
χcυν τελει6-:ερα. οργα.να. δρά.σεω; 
κα.ί όσφρήσεως ά:πό τόν άνθρωr.ο. 

Ή μέλισσα. μπορεί νά. όσφρ.:ι.ν
θη τήν παρουσία. λουλουδιω·ι, σz 
ά:πόστα.ση τεσσάρων μιλίων. Φυ
σικά., δ άνθρωπος ύστερεί πlρ-ι. 
πολύ. Δέν ά:ποκλείετα.ι τώρα., νά. 
&:να.πτύξη τόσο πολύ τήν οσφρη
σή του. 

Κα.ί τά. άλλα. ζωα. εχουν ίδ,ό· 
τητες έκπλ ηκτικές. Οί έρευνητα.ί 
έπιστήμονε; διερωτώνται: '..\ q:;r.,u 
ώρισμένα. ζώα. εχουν ,όσο :ι.u.ι.ά 
«ά:κονισμένες» α.ισθfισεις, γιατί •,α 
μή τίς εχη κα.ί δ άνθρωπος; Για.τι 
•ιό. μή αναπτύσσουμε ήλεκτρr.;μα
γνητικέζ ίκανό-:ητες; Για.τi τc
μυαλό μα.; vσ. μήν έίνα.ι δυ·ια.τό
νά. έπικοινωνη μέ τό μυαλό 5-λ
λων ά:νθρώπων, δπως συμβαίνει
μέ τούς πομπούς κα.ί τούς δέκτες;
Γιατί να μήν εϊμα.στε κ' έμε1ς

προικισμένοι μέ τις ιδιότητες του 
ρα.·,τσ.ρ και νά. νοιώθουμε τήν πα
ρουσία ά:ντικειμένων πού δέν τα 
6λέπουμε; Γιατί να μή δια.θέτου
με ύπέρυΟρες &κτίνες και να 
βλέπουμε κι έμείς στο σκοτάδι; 

Ό Σουηδός καθηγητής Γκού
σταο "ΛlόJ,λε ύποσtηρίζει δτι ,j. 
πάρχει και στον άνθρωπο μία. «ε
κτη α.ϊσθηση», ά:λi α τελεί ε1ς λα.ν

θά. νουσu.ν κατά.στα.σι ν, της α.1σ0ή
σεω::: δέ α.υτης -rι εδρ.:ι. εύρίσκετα.ι 
σ' ενα. εσωτερικό θά.λα.μο τοϋ έγ
κεψά.λου, δ δποίος, για τοι;ς πε
ρισσότερους ά:νθρώπους r:α.ραμένει 
κλειστός. υΕνας ά:ριθμός έκπλη
κτικών 1διοτfιτων ώρισμένων ατό

μων έξηγουνται μόνον μέ τήν 
ϋπαρξι ν της «εκ της α1σ0ήσε
ως». Οί έπιστfιμονες παραδέχον
ται, τώρα., δτι ύπά.ρχουν δυνά
μεις του ά:ν0ρι1Jπου λεγόμενες «ύ
r:ερς:,υσικές», για τίς δποίες δ όρ
θός όρισμός θα ήταν οτι είναι ει
σέτι α.νΞρμfινευτες - διότι βε
βαίως, είναι φυσικές. Θ' ά:παιτη
θουν ερευναι μακροχρόνιοι και 
έπίμονοι σ' αύτόν τον καινούργιο 
χώρο της επιστήμης, για τόν δ
ποίον fι θεοσοψικ+ι εταιρία. μίλησε 
πρό έκατό σχεδόν ετων (τό 
1 ϊ .5) θέτοντας ώς ενα. έκ των 
σκοπών της ύπά.ρξεώς της τήν ε
ρευνα <τι7Jν ά:νερμηνεύτων νόμων 

της ψύσεως και των λανθανουσών 
δυνάμεων τοϋ ανθρώπου». 
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Σκυλιά καi παιδιά 
Έκυκλοφόρησε στην Άμερική 

ενα βιβλίο του Μά.ϊκλ Φοξ καθη
γητου της Ψυχολογίας στο Πανε
πιστήμιο της Ουά.σιγκτων, ύπό 
τον τίτλο «Πως θά. κατανο·ήσετε 
τον σκύλο σας». 

Ό Άμερικανός επιστήμων, 
λέει, δτι τά. σκυλιά. ά.νατρέφονται, 
δπως καί τά. παιδιά. καί πολλές 
χαρακτηριστικές εκδηλώσεις τους 
μοιά.ζουν. "Αν ύποθέσωμε δτι τό 
μικρό παιδί, πού δέ:ν ξέρει νά μι
λήση, εκφρά. ετα,ι μέ την «γλG)σ
σα,» του σώματός του η μέ τίς κι
v-ι1σεις των χεριών του η μέ: την 
εκφρα,σι του προσώπου του, τό
τε πρέπει νά παραδεχθουμε το ί
διο καί γιά. τούς σκύλους. 'Όπως 
τά παιδιά., ετσι καί τά. σκυλιά. δέ:ν 
α.νέχον-αι μερικά πρά.γματα, 5-
πως είναι ή υπερβολική τρυφερό
της καί προσΥιλωσις των μεγά.λω1

;. 

Άλλά. επίση εχει άποδειχθη δτι 
τά. παιδιά. πού μεγαλώνουν σέ: ε
να περιβά.λλον, δπου ζουν μερικά. 
άτομα, καί δπου δέ:ν εf ναι άπομο
νωμένα, άποκ-ουν καλύτερη άγω
γ-ιι. Τό ίδιο, δμως, συμβαίνει καί 
μέ τούς σκύλους. 'Όταν ζουν σέ: 
οίκογενειακό περιβάλλον, γίνον
ται π�ό καταδεκ-ικοί, πιο κοινω
νικοί, ενώ δταν μένουν μέ: ενα,ν 
εργένη, ά.ναπτύσσουν την επιθετι
κότητά. τους καί μαθαίνουν νά. 
μην α.νέχωνται άλλους σκύλους η 
άλλους α.νΟρώπους. 

Ό δόκ-ωρ Μά.ϊκλ Φοξ πιστεύει 
δτι τά. σκυλιά. του δρόμου γίνον-
αι επιθετικά. καί είναι άούνατο 

κατόπιν νά. μαζευτουν σέ: ενα σπί
τι. 'Αλλά, διερωτάται, δέ:ν συμ
βαίνει τό ίδιο καί μέ: τά. παιδιά.; 
Μόλις &.πομακρυνθουν άπό τό σπί-

τι τους, παρασύρονται, γίνονται 
άλ ητες, στρέφονται εναντίον των 
γονέων τους καί άποκτουν &.ντι
κοι νωνι κή συμπεριφορά. Έπομέ
νως, ό δρόμος είναι ό μεγαλύτε
ρος εχθρός γιά. τά. παιδιά, καί γιά. 
τούς σκύλους. 

Κατά. την άποψι του Άμερικα
νου επιστ-ι1μονος, δέν είναι σωστό 
οί γονείς νά. είναι τόσο «διδακτι
κοί» η επιτιμητικοί στά. παιδιά, 
δταν α.κόμη είναι πολύ μικρά., 
γισ..τί ο( παρατηρήσεις -ους πέ
φτουν στο κενό. Τά. παιδιά. ξε
χνουν πολύ γρήγορα. Τό ίδιο δ
μως αύτό φαινόμενο παρα-ηρεϊ
ται καί στά. σκυλιά.. "Αν θέλ η κά.
ποιος πού άγαπα. τά. σκυλιά., νά. 
τά. διδά.ξη ωστε νά. μ ήν τον ενο
χλουν καί νά. πειθαρχουν σ-ίς πα
ρατηρήσεις του, θά. πρέπει νά. ά
φ-ιιση νά μεγαλώσουν λίγο. 

- Τό σπουδαιό-ερο, συνεχίζει
ό δόκτωρ Φόξ, είναι δτι δέν πρέ
πει νά προκαλέσωμε ψυχικό τραϋ
μα σtά. παιδιά., γιατί θά. τό θυ
μοϋνται σέ δλη την ζωή -ους. Το 
ί'διο συμβαίνει κα,ί μέ τά. σκυλιά.: 
δσο καί νά φαίνεται παρά.ξενο, τά. 
σκυλ,ά. ταΟαίνουν καί αύτά. ψυχι
κά. τραύματα. 

Ό δόκτωρ ίά.ϊκλ Φόξ θεωρεί 
δτι ό α.νθρωπος παρα-ηρώντας τή 
συμπεριφορά. του σκύλου θά. εχη 
νά. διδαχθη αρκετά πράγματα, καί 
πισ-εύει δτι μόνον τώρα, μέ: δλα 
τά. μέσα παρα-ηρήσεως καί οργα
νώσεως της ζωης των ζώων είναι 
δυνατόν νά μά.θουμε κά.θε τι σχε
τικά, μέ: -ήν ζωή τους, τον ψυχικό 
κόσμο τους καί μέ: τίς &.v-ιδρά.
σεις τους. 
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ΑΦΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ 

Μεσαιωνικές δίκες 
' 

με 
, 

κατη\�ορουμενους 
-

zωα 
Τόν 150 αιωνα, ενας Γάλλος 

cίικηγόpος, ό κύριος Σασσωσέ, ε
γινε διάσημος, ύπερασπιζόμενος ... 
τού.,, ποντικούς τ·ης cπισκοπrις του 
'Ωτέν. Με τ·ήν κατηγορία δτι α.
π:ασχολοJσαν τούς πολίτες, δλοι 
οί ποντικοί της πόλεως εκλήθη
σαν vά. έμψαvισθουv στό τοπικό 
έκκλησια.στικό δικα.στ11pιο. Φυσι
κά., κανένας ποντικός δεν άπά.ν
τησε στήν πpόσκλησι. Πεpιψpό
νησις πpός τό δικαστήριο. Ό συν
ήγορος ύπεpα.σπίσεωζ ύπεστr'ιpιξε, 
δτι πολλοί άπό τούς ποντικούς ή
τα.ν πολύ γέροι η πολύ μικροί κα.ί 
δέν μποpουσα.ν νά. κάνουν τb τα
ξίδι ως τό δικαστήριο. 'Όσο γιά. 
τούς άλλους, ήτα.ν πρόθυμοι νά. 
έμψα.νισθουν αν τό δικαστήριο διέ
τα.σσε νά. συλλ ηψθουν δλες οί γά
τες, πα.ρέχοντά.ς τους ετσι τίς ά
πα.ιτούμεvες έγγυ-fισε:ς άσψα.λεία..:; 

, , ' φ ' ' δ ' γι cωτους. υσικα., το ικα.στr,-
pιο δεν μπορουσε νά. κάνη τό ϊοιο 
μιά. τέτοια. πα.ρα.νομία., κα.ί άνέ-
6α.λε τήν δίκη επ' άόριστοv ... 

fιά. άπό τίς πιό παράξενες δί
κες -ώων, εγι νε στή Βασιλεία. 
τής Έλ6ετία.ς, στά. 1-!74, δτα.ν 
ενα.ς πετει vός κα.τηγορ-iιθη δτι 
διέπραξε ε\/α. ψο6ερό εγκλ ημα. ... 
γεννώντας εvα. αίηό; Για.τί ενα. 
α.υγό πε-ειvσϋ, στά. χέρια. ένός μά
γου η μιας μά.γισσα.ς, ητα.ν τόσο 
επικίνδυνο δπλο, δσο είνα.ι σ11με
ρα. μιά. όδρογονική 6όμ6α. Φυσι
κά, δ σατανικός πετεινός καταδ:-

κχστr κε σέ Οά να.το καί πα.ραδό
fJηκε στήν πυρά., μαζί με τό α.ύ
γο ! Τώρα, τό α·ι εκανε πράγμα
,ι, καί τ.G)ς, δ δυστυχισμένος αύ
:ός πετεινός αύγό, δεν εχει άκό
ιιrι :ξακρι6ωθη. 

Στά. 1457, μιά. γουρούνα. πα
ραπέμφΟηκε στό κακουργιοδι
κείο του Λαοιvύ, μαζί με τά. εξη 
μικρά. της, με τήv κατηγορία. δτι 
σκότωσαν κα.ί εφα.γα.ν ενα. πα.ιδά.
κι δύο ετϊί>ν. Φυσικά, ή γουρού
να. κα.ταδικά.στηκε σε θάν�.το, άλ
λά. δ συνήγορος ύπερασπίσεως κα.
:ώρΟωσε ν' άπα.λλάξη τά. γουρου
ν6πουλα, με τό επιχείρημα. δτι 
Ύ(,αν άνήλικα. κα.ί πα.pεσύρθησα.ν 
στό εγκλ ημα α.πό τήν μητέρα. 
�ου� ... 

•
••

Τό 1713, μιά. άποικία. μυρμη
γκιG)ν, κα.τηγορήθηκαv δτι εκλε-
6αν ά.λεύρι άπό μιά άποθήκη. Τά. 
μυρμ-f,γκια τ.αpετ.έμψθησαν σ' ε

να. εκκλησιαστικό δικαστήριο, άλ
λά ψυσικά. δεν παρουσιάστηκα.ν 
καί δικά.σ-ηκαν ερήμην. 'Ένα.ς 
δικα.σ-ικός κλητ-Ιιρας, &νέλαοε ϋ
στεpα νά. τ.ά.η στά. μυρμήγκια., 
γιά. νά. τούς άνα.γγείλ η τήν κα.
ταδι κασ:ι κή άπόψασι. 
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�c μιά πόλι της Γα.λλlα.ς, τό 
15 L3, οί μcλισσες μιας κυψέλης, 
κα.τηγορ1

1
0ηκα.ν δτι τσίμπησαν 

δμα.δικά cνα.ν άνθρωπο, τόσο, πού 
κόντεψε νά πcΟά.νη. 'Ότα.ν προσ
διωρίσΟη ή δίκη, δ μηνυτής κα.ί 
οί μάρτυρες κα.τηyορία.ς πα.ρεδέ
χΟησα.ν, δτι ήτα.ν ά.δύνα.τον νά α.
να.yνωp'σοuν τίς μcλισσες, πού εr
χα.ν δια.πρά.ξcι τό ά.δίκημα., ά.φου 
μάλιστα. είχαν δια.σκορπιστη σέ 
αιλcc; κυψΟcc;. 

... 

'Οω κι' σ.ν φcιίνcτα.ι απίστευ
,ο, τόν πcρα.σμcνο &κόμη α.1ωνα., 
κοινοποι-f

ι
ΟηκQ..V» δικαστικές ά.

ποφά.σcις εξώσεως στούς ποντι
κούc; ώρισιιενων περιφcρειιΪ>ν τω\ι 
Ίlνωμένι•>Ι llο)ι-cιων. Γιά νά 
είνcιι bc6cιιQι ότι οί ποντικοί δέν 
O<k περιφρονουσα. ν τήν ά.πόφα.σι, 
οί κ) ητηρες ά) ειψα.ν τά εyyρα.φα. 
μι: )ίποc; κcιί τά τοποΟcτουσα.ν στίς 
τpύπcc; του;:;. 'Έτσι, οί ποντικοί 
Οά τσ μυρ,ζοντσν, Οά τ:χ ,-διά.βα.
ζcι ι,, (ΌηJ cιδή Οά. τά cτρωyαν) , 
Οά χι;>ιcυrιν -ό πcpιεχόμενο 
-ου;:; και Οά. ι. γ;,cι-έλcιπcιν -ήν πε
ριοχή

... 

,., \ . \ �, \ ....,c cρcυνcς που cyινα.ν στη 
Γcιλλιcι, 6ρι:Οηκcιν τά πρακτικά 
ιών Όι;,ιί>ι 92 ζώων, πού δικά.
στηκα.ν μcτα.ξύ 1120 κα.ί 1740. 
Ήf/ ιcλcuτα.ία. περίπ-ωσι, ά.να.φε
ρότα.ν οι: μιά &.γελά.δα. πού πα.ρε-

πcμφΟη σέ δίκη γιά φόνο. Κα.τιχ 
ιό κατηγορητήριο, ή &.γελά.δα. εΙ
χε πα.-ήσcι κα.ί σκοτώσει ενα. πα.ι
ϋι πού κοιμόταν στή σκιά ένός 
Όcνιρου. Φυσικά., τό ζωο κα.τεδι
κά.σΟη cις θά.να.τον κα.ί εκτελέ
σΟηκc μπροστά στο πληθος. 

* 

{ιά. α.σuνήΟιστη δίκη εyι νε ε
π: ση,.. σ-ή Γαλλία., στά. 1394. Στό 
εδι�λιο του κατηγορcuμcνου, ενα. 
γουρούνι, πού είχε μπη σ' ενα. δ
στεοφυλά.κιο. Γι' α.ύτή τήν ίερο
σuλία, κατεδικά.σθη εις Ωά.να.το, 
παμψηφεί! 

Τόσ'Ι ά.ψέλcια. καί σκοταδισμός 
επικρατουσαν κατά τά χρόνια. του 
�Ιcσαίωνα. 

* 

Προτιμάει σκύλους 

ενας ξt=νοδόχος 
Άνεγραφη στόν αΟηναικα τυnο 

η ακολουθ'l ειδησ c: ano τα Λονδι 
νον 

Θα nροτιμουσr να "χη nερισσα 
ιrρουc nrλστεc σκυλαυc: nαrό ιάν
θρωnουc ο Μπομπ Φλετσερ 30 ε 
των διευθυντήc: !Ξrνοδοχειου στn 
Θορνταν τηc: Άγγλισc: Κσι ε!Ξηγει 
γιά nαιούc: λόγουc: 

1 Το σκυλιά δεν nροσnσθοϋν νσ 
φιλήσουν τίc: κσμσριεοrc 

2 Δέν κλέβουν τίc: στaχτοθηκεc: 
3 Δέν μεθανε 
4 Δέν χρησιμοnοιοϋν nετσέτεc: 

γι::� νσ κaθaρισουν τά nanοίιτσιa 
τουc: 

5 Δέν καίνε 110 σεντόνια καnνι 
ιονταc: στό κρεβάτι κaί τό κυοιώ 
τερο 

6 Δέν naρanονιοίίνται 
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Χιp ατ-zής 

,, 

ενας 
' 

σt-ενος 
, 

συyyενης μας 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ 

Ί---1 Άμερικανιδα φυσιοδιφης Τζαιην 
Σκούντηλ εζησε δεκα χρονια στήν Ά 
φρική, μελΞτώvτας τοος χιμπατζη ... 
δες. 'Έμαθε ότι ύποφέρουν άπο σο. 
<!>αρές νευρώσεις, όταν άποuονωθοίiν 
η μείνουν όρφανοί 'Έμαθε ότι οί ι<Ψ· 
πατζηδες κυνηγοϋν, σκοτώνουν καί 
τρώνε. rκ.ρέα Μιά ό:τrό τίς λιr,,ιt υδιες 
πού προτιμοίiν είναι 1.ό μυαλο 'Εμαθε 
άκομη, δτι ά:γαποίiν τά παιδια τcχ,ς 
καί σέ<!>οvται τους γεροvτοτεροuς, 
άλλά έγκαταλείπουν τούς άρρώ 
στους 

Είδε δτι τά χαρακτηριστικα 
τους μοιάζουν τοσο πολυ uε τά άν
θρώπι να, ώστε όνοματα όπως Γο\•ι.θ, 
Μά"�κ. Μάκ Γκρεγκορ η Φιφ'η να τ<'υc, 
ταιριαζοuν "Τ<::pισσότερο άπο τούς ά
ριθμούς η τήν έπιστηuονικη ταξ νο. 
μηση 'Έμαθε τοσα πολλά άπο τουc 
χιμπατζηδεc,, πού έφτασε στu σημείJ 
νά uεγαλώοη το παιδι της σάν νά η. 
ταν ενας άπ' αύτους '\ύτά πού ειδε 
ίσως μας Gοηθησcuν να μαθωμε κα 
τι καί γιά τον έαυτο μας 

Στό GιGλίο της - που εγραψε ιν

συνεργασίc;χ μέ τον σύζυγο της Ου, . 
κο Βάν ΛάGικ, δ όποίος ειχΞ ακο 
λουθήσει τήν έξερευ.'ητικη άποστο. 
λή ώς φωτογραφος- άναφερει μεταξu 
αλλων, τά άκολουθα. 

Πάντοτε πίστευα, οτι γιά τούς άν. 
θρώπους τά παιδιά άτιοκτουν όλο και 
περισσότερο ένδιαφερον bσο άπομα. 

κρύνοvται άπο το t!,ρεφικό στάδιο και 
άρχιζουν νά άvταποκρίνωvται στά 
προσωπα καί τά πραγματα Είναι σί. 
γουρο ότι ενα (!,ρεφος χιμπατζη γινε. 
ται περισσοτερο έλ•ωστικό καθώς με 
γαλωνει, όι(ι μονον στην μητέρα του 
καί στ' άδελφ α του άλλά καί στά 
αλλα uελη της όuάδος του καί ά. 
κοuη καί στυυς άπλους "'fαρατηρητές 
στο yενος των άνθρώπων 

'Όπως άκριt!,ως τά πα διά των 
άνθρωπων έτσι καί των )(ψπα. 
τζηδων έξαρτωνται άπό τις μη. 
τερες τ<'υς yιά πολλά χρονια Τά πε. 
ρ σσοτερα •'Ί"f α έξακολοοθοον νά 
(!,ι,ζαινοuν καί vά κοιuοϋvται μέ τήν 
μητερα τους, τανω άπό τέ σαρα 
χρον α κα', ά και φορτωνοvται στη 
ραι(η της ολο και λιγώτερο, δεν κα
θυστεροϋν καθόλου νά (!,ρεθοίiν πανω 
της όταν δcuν κάποιο σημείο ταρα 
ι(ης στήν ό,.ιαδα η κα<τοιο άλ. 
\ο κινδι,νο μεχρι νά γίνουν 
τεσσαρων η καί πεvτε έτων 
Σ' αύτή την .:ερίοδο της έξαρ. 
τησεως το νη<τ ο γίνεται σ, yά . σιγά 
κύρ,ος τοϋ φυσικοϋ περιGάλλοvτός 
του uαθαινε. νά κινείται άνετα και 
γρηγορα πανω στό έδαφος καί άνά
μεσα στά δε,δρα καί αύξανει συνε
χως την ίκανοτητα του στον χειρισμό 
δ,αφορων άντικειuενων, ό"tως τά '<λα. 
διά καί οί ξεοες (!,έρyες, ένω nαράλ... 
ληλα τρεφεται καί μαθαίνει νά κάνη 



362 1 Λ I Σ Ο Σ 1972 

μόνο του τήν φωλιά του. 
Τά παιδιά του άνθρώιπου στην πλει0-

ψηφία τοος μαθαίνουν νά άρκουδίζουν 
καί νά άνε(!χχίνουν τά σκαλιά καί νά 
τρέφωνται μόνα τους, μέ τό κουrrάλι 
πολύ νωρίτερα άπ' ο,τι μαθαίνουν νά 
συμπεριφέρωνται μέ καλούς τρόπους, 
σπ:ως τούς ζητοϋν οί μεγάλοι. 

Οί μικροί χιμπατζηδες άφιε.ρώνουν 
πολυ χρόνο στά παιχνίδια τους Πρα
γματικά, οταν γίνουν 2-3 έτων π0-
λύ συχνά φαίνεται, δτι δέν κάνουν 
τίπmε άλλο Τό παιχνίδι είναι κάτι 
πού δέν εχει ξεκαθαρισθη άκόμη, τί 
πραγμα είναι, Ποιος είναι δ ράλος 
του, Μέ ποιό τρόπο μποροϋμε νά του 
δώσουμε εναν δρισμο, 'Ίσως μερ κές 
άπό τίς διχογνωμίες νά /:χουν δημι
ουργηθη έπειδή στά παιδιά ,,ου άνθpώ
που ύπάρχουν δύο fcντελως διαφορε
τικοί τύποι δραστηριοτητος πού όνομα
ζσνται <mαιχνίδι». Τό παιδί των δύο 
έτων πού, μέ με.γάλη συγκέντρωση 
κατασκευάζει ενα πύργο μέ 1 Ο κύ-
6ους, λέμε, οτι παίζει μέ τά τοϋ6λα 
του. Αύτό είναι ενα έντελως διαφορε 
τ�κό είδος δραστηριότητος άπ' αύ
την πού δείχνει τό ίδιο παιδί, οταν 
άρκουδίζη γύρω - γύρω άπό τό κρε-
6άτι, τσιρίζσντας καί γελώντας, έ
νω ό πατέρας του σέρνεται άπό πί
σω του. 

Ό μικρος χιμπατζης, πού προσιιτα
θεϊ συνεχως νά λυγίση ενα κλαδί 
γι6. νά τό κάνη φωλιά η πού π:pοσπα
θεϊ νά πιάση ενα τερμίτη μέ ενα μι. 
κροσκοτιικό καί έντελως άνεπαρκές 
κομμάτι άπό χορτάρι, πιθανόν νά κά
νη κάτι πού είναι άντίστοιχο μέ τήν 
κατασκευή τοϋ πύργου μέ τούς κύ-
6ους ά:π:ό τό παιδί του άνθρώπου. 

Οί μικροί χιμπατζηδι:ς παίζουν συ
χνά μόνοι τους, δταν δέν ύπάρχουν 
σύντροφοι γιά τά παιχνίδια τους, χ0-
ροτιηδώντας στά κλαδιά tνός δένδρου , 
ύπερπηδώντας τό ίδιο συνεχεια κενο 
πρός !!να ώρισμένο κλαδί, κανοντας 
τουμπες στόν άέρα η τό έδαφος Πιο 
συχνά, πάντως, τούς άρέσει νά παί 
ζουν μέ τούς άλλους κυνηγητό yύ:>ω 
άπό τόν κορμό ένός δένδρου πηδών
τας δ !!νας μετά τόν άλλο ά
πό τήν κορυφή ένός δένδρου σ' ενα 
άλλο, αίωρούμενοι, δ καθένας πια 

σμένος μέ τό ενα χέρι μόνον άπό ε.να 
στήριγμα, ένω πpοσ'Γίαθοϋν νά σπρώ
ξουν η νά κλωτσήσουν δ ενας τόν σλ 
λο, δαγκώνσντας η χτU'ΓCώντας η γαρ
γαλώντας δ ενας τόν άλλο, καθώς πα
λεύουν στό εδαφος. 

"Η μουν άρκετούς μηνες στόν παρα
πόταμο Γκόμπε, το 1 966, οταν έτοι
μαζόμουν νά γεννήσω κι' έγώ. "Η μουν 
έκεϊ καί τήν έπομένη χρονιά μέ τόν 
μικρό μου γιό Βλέποντας τίς ΧΨ
πατζίνες νά φρσντίζουν τά παιδιά 
τους, φρόντιζα κι' έγώ τό δικό μου 
μέ μιά καινούργια άντίληψη. 'Από 
την άρχή, δ Χιουγκο καί έγώ είχα 
με έντυ'Γίωσιασθη μέ π:ολλές άπό τίς 
μεθοδους τους καί άποφασίσαμε νά 
χρησιμοποιήσουμε μερικές ά:π:' αύτές 
στό μεγάλωμα του δικοϋ μας παιδιοϋ 
Πρωτα _ πρωτα, άποφασίσαμε νά 
δώσουμε στό π:αιδί μας άρκε.τή φυ
σική έπαφή, στοργή καί παιχνιδι Το 
θήλαζα σχεδόν, Ω'Γίmε ηθελε, έτιί ενα 
χρόνο Δέν τόν άφηνα νά κλαίη 
στήν κούνια του uΟτιου πηγαίναμε 
τόν τιαf ρναμε μαζί μας, ωστε, αν καί 
τό περι6άλλον άλλαζε συχνά, ή σχέ
ση του μέ τούς γονεϊς του εμενε 
σαθερή. uσπmε τόν τιμωρούσαμε, τόν 
6εGαιώναμε γρήγορα μέ τήν σωματι
κή έπαφή, οτι τόν άγατιούσαμε. uσ_ 
ταν ηταν μικρός προσπ:αθούσα:με νά 
του άποσπ:άσουμε τήν προσοχή άντί 
νά τόν έμποδίσουμε, άπλως νά κάνη 
κάτι κακό 

Καθώς μεγάλωνε, ηταν άπαραίτη
το 6έ(!,αια νά διανθίσουμε τίς μεθό 
δους των χιμπατζήδων μέ τήν δική 
μας κοινή λογική, άφου στό κάτω -
κάτω είχαμε νά κάνουμε μ' ενα άν
θρώιπινο τιαιδί κι' δχι μ' ενα μικρό 
χιμτιατζη Παρ' ολα αύτά, προσπ:αθού
σαμε νά μήν τόν τιμωρουμε. γιά σφάλ
ματα, μέχρι τιού Εφτασε σέ κάποια 
ήλικία, στήν δτιοία μποροϋσε νά κατα
λάGη τόν λόγο γιά κάθε παρατήρη
ση καί έξακολουθήσαμε νά τόν ε

χουμε μαζί μας καί νά τοϋ δίνουμε 
συχνες φυσικές καί λεκτικές διαι!>ε(!χχι_ 
ώσεις. 

Είχε έπιτυχία ή μέθοδός μας γιά 
τήν άνατροφή του; Δέν μπ:οροϋμε νά 
ποϋμε ο,τιδήποτε μέ σιγουριά. 
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Ο Μπάρι ιι"Εψαλλε τήν Μασσαλιώτιδα,,. 

ΜΙΑ ΚΑΤ ΑΠΛUI\ TIKU Ι!Τ ΟΡΙΑ ΔΥΟ !Κ Υ ΛΩΝ 
Ο ΜΥΣΤΗΡ1ΩΔΗΣ ΡΟΛΟΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ 

Στό γνωστό περιοδικό «Ζι.,η 1 ων 
Ζώων» ( L a V ί e d e s Β e t e s) ε 
δημοσιεύθη μία ένδιαφέρουσα 6φή
γησιc: τοϋ Μ a u r ί c e R a t. συγ. 
γραφεωc: βιβλιων για σκυλουc: 

Φιλικ.ή του οίκογένεια στήν έπcρ 
χία Βαλουά τόν είχε προοκαλέσcι 
γιά διαμονή δύο έβδομαδων. «'Ελ
πίΖομε - τοϋ είχε γραψει ο φίλοc: 
του - ότι σείc: καί ό Άντούρ (ένα 
μικρό κανίc:) θά βο11tθήσετε νά συ
νεννοηθη μέ τόν Μπάρι» (τόν δικο 
τουc: σκύλο). 'Αλλά, μόλιc: τά δύο 
σκυλιά συναντήθηκαν, έπηραν σκλη. 
ρή έχθρική στάσι Κάθε προσπάθεια 
συμφιλιώσεώc: των άnέβη ματαια. 
ΚατέληΕε νά τά κρατοϋν είc: άnό· 

στασιν, παρά τσϋτα σέ μία στιγμή 
ό Μπάρι Εέσχισε ένα αύτί τοϋ 'Αν
τούρ Όταν οί φίλοι συνεκεντροϋν
το στό σαλόνι, nρωτοc: είσήγετο ό 
Μπάρι καί όφαϋ αύτόc: άnεχώρει, εί
σήγετο ό Άντούρ, ώστε νά μή συ
ναντηθοϋν διόλου. 

«Πρέπει ν:'J άναφέρω . γράφει 
ο συγγραφεύc: · δτι ό Μπάρι, ένα 
Αφγανικο κυνηγετικό, κατήγετο α

πό σκυλιό· τοϋ τσίρκου καί τοϋ 
μιοίι,Ζικ · χώλ Αύτό έχει σημασια 
γιά την έκβασι αυτηc: τηc: ίστοριαc: 

Ενα από τό ταλεντα τοϋ Μnαρι fi· 
ταν δτι μποροϋσε να τραγουδάη τήν 
•Μσσσαλιώτιδα» κατα . σκυλί σι ον. 
βέβαια, τρόπον, όλλό μέ αίσθησι των 
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λόγων κοί τοϋ ρυθμοϋ. 
Μία ήμέρο, κοθώc είμεθα ατό 

μεγαλο σαλόνι, γύρω άnό τό τίάκι 
όπου έκαιαν κούτσουρα, ό Άντούρ 
στάθηκε όκίνητοc κάτω άnό μιά με
γάλη έλαιογραφία, πού ένεφάνιίε 
τόν Μπάρι. Ό Άντούρ εδει,χνε 
έκστατικόc μπροστ,ά ατό πορ
τραίτο τοϋ Μπάρι. Τά μάτια του 
έλαμπαν καί ή ούρά του δρχιίε νά 
nοίίη Τί συνέβαινε μέσα ατό κεφά
λι τοϋ Άντούρ; Άνταλλόσαμε τίc 
σκέψειc μαc ψιθυριστά καί είμεθα 
τόσο άnοοροφημένοι, ώστε δέν πή
ραμε εϊδησι τηc είαόδου τοϋ Μπάρι . 

Όταν τόν είδε ό · Αντούρ, άντί νά 
τοϋ άγριέψη_ όnωc συνήθωc, έτρε
Εε πρόc τόν Μπάρι καί δοχιοε κάτι 
νό• τοϋ λέη ατό αύτί, δέν Εέρω σέ 
nοιά σκυλίσια διάλεκτο καί τί . Ό 
Μnόοι όναυφιβόλωc έννοοϋσε. διότι 
άντί νά έΕαγοιωθη στήν θέα τοϋ 
Άντούο, ώc συνήθωc, τόν έnλησία
σε γλυκό Σέ λίγο καί οί δύο στά
θηκαν μπροστά ατό τίάκι. όπου 
ψηλότερο ηταν τό πορτραίτο Τότε 

-Πές μου, σέ παρακαλώ, βλέπω 
καλά η ονειρεύομαι; 

'Από τά ΗΣημεpινά" 

άρχισαν ν· ,άνταλλάσσουν χάδια καί 
v.ά τρίβουν τίc μουσο'ϋδεc των. 

Ιαφνικά, ό Μπάρι διευθύνθηκε 
καμαρωτά πρόc τήν πόρτα, όκολου
θούμενοc ,άnό τόν · Αντούρ. Καί άρ
χίίει νά τρογουδόη τήν «Μαοσο
λιώτιδο». Ό Άντούρ_ αν κοί δέν
είχε ποτέ του τραγουδήσει, βάλθηκε
νά τόν μιμηθη. Σηκωθήκαμε όρθιοι, 
κατάπληκτοι. Όταν ή πρώτη στρο
φή έτελείωσε, τά δύο σκυλιά βγηκαν
χορευτά κοί τά δύο. 

Στίc ύnόλοιnεc ήμέρεc τηc δια
μονηc μαc. έμειναν φίλοι κοί σύν
τροφοι. Έnεσκέ-πτοντο παρέα τό 
σαλόνι, άnεθσίι,μαίον τόν πίνακα 
κοί κατόπιν έβγαιναν παιχνιδ 1στά 
Μυστήριο τηc ψυχηc τών ίώων ! Μέ 
τί τpόnο ούτόc n nίνοκαc τούc είχε 
συμφιλιώσει; Θά έχρειόίετο nρόc 
διολεύκονσιν τοϋ μυστηοίου κονέ
ναc ψυχονολυτήc τηc σκυλίσιοc ψu
xfic. κονένοc ψυχολόγοc ιϊ ψυχο
ίωολόνοc Ή ίστοοία αύτή είναι έΕ 
όλοκλήρου κοί άnολύτωc αύθεντι
κή » 

-'Έχεις μεγάλη άφοσίωσι, τρο
μερό κουράγιο δυνατή φωνή 
καί ειδικεύεσαι στο σκάψιμο! 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩl\ιΙΑ ΤΟΣ l
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Τά '(( μ Ι Κ t α λ ου τ ρ α )) 

Διαξιφισμοί Μητροπολίτου Καντιώτη ><cιl Τύπου 

Ό Μητρσrτολίτης Φλωρίνης Αύyοο 
στίνος Καντιώτης έπt τfi εύκαιριq: των 
έγκαινίων της τοοριστικης άκτης είc, 
τήν λίμνην Πρέσπαν έπεκαλεσθη τον 
77ον κανόνα της 6ης Οίκουμενικης 
Συνόδου «J..ν τi;:> Τρούλλ� τοϋ Βασιλι. 
κοϋ παλατίου»: 

'Ότι ού δεϊ ίερατικούς, η κληρικοος, 
η Άσκητάς έν <,αλανεί� μειά γυναι. 
κων άπολούεσθαι, μηδε παντα χρι 
στιανόν λαι κόν" αϋτη γάρ ττρώτη κα. 
τάγνωσις παρά τοϊς εθνεσιν Π δε τις 
έπί τούτω φωραθείn, εί μέν κληρικός 
είη, καθαιρείσθω, εί δε λcς,κος, άφω
ριζέσθω 

'Επάρατα 
' ' ''!:' 1 τα μπ�ιν-μιc.τ ....
'Επάρατα τά μπαίν - μιΕτ καί άφο

ρεσμενοι άντpεc καί γυναίκεc οταν 
ό έναc παράπλευρα στόν όλλον, άπο
λομβανουν στήν πλάι τηc λιμνηc 
των Πpοεσπων τήν ύγpή θωπεία 

Μέ τήν ύπογραφή - πο•οϋ άλλοι, 
- τοϋ Μητροπολίτου Φλωρίνηc η
άπειλή. 

Καθυστερήσαμε στό σχολιασμο 
τηc, μέ τήν έλπίδα δτι κάποια άνα
κοίνωση τηc έκκλησιαστικηc · ΑΡΧΊ; 
θά καλοϋαε σέ πε θαοχία κιι• οοCα
ρότητα τόν 'Ιεράρχη noJ OK'J;Jε'ΊT'J 
πάθοc του rίναι ή σύγκρουση μέ το 
σοβαρό 

Ή Έκκληαια, δμωc .:ι�,,φrί.νε 
VΙ:J θίΕη τά μαυpοχίτωνα 1ωr,π ο ιό. 
τα τηc Άντάοτεc μέ πο 1 -< \ει:: ικδη 
λώαειc • Αλλοι πού δέ-ν παντοεύων 
τούc όκούpευτουc. άλλοι πού άnα
γορεύουν τά δνθη στούc ναούc κα-

τά την τέλεση γάμων, ιεpάpχεc ;�ού 
εΕωκκληαιαιουν τουc ,Jναστεναpη
δεc· άpχιερείc πού μνημονεύουν η 
δέν μνημονεύουν Πατpι άpχεc εκεί
νοι που δίνουν η όpνοϋνται τή Μετά
ληψη αε Τέκτονεc. 

'Οπότε δέν εχειc παρά νο πί:.c 
στήν παρακάτω ενορία για να τα
κτοποιηθηc όπέναντι των ούpανων 

Φαααpιώδηc άντάpτηc ό Σεβ 
Φλωρίνηc. 

Σκεφθητε λίγο Δυο έλληνικεc 
γενεέc, ανεμποδιστεc άπό τήν Έκ
κληαία, χαίρονται τίc ύγpέc χαpέc. 
Ούτε ό κ Αύγουστiνοc, μαχητήc 
των πρόσω στήν έκστpατεια εναν
τίον τοϋ Καpναβάλου, είχε έπιχειpή
αει ώc τώρα, νά ταράΕη μέ τήν -<α
τάpα του τίc άκτέc μαc 

Τοpάcει τώρα τίc δχθεc τηc Πρέ
σπαc . 

Ή άποpία μαc είναι αν ύn')pι(η 
έλλαδική 'Εκκλησία σάν αuνολσ μέ 
αυνεπεια μέ ειρμό, μέ αυνοχη μέ 
πειθαρχία, μέ κανόνεc πού άφοοοϋν 
όλουc τούc χpιστιανούc, και όχι 
'Εκκλησία μέ καπετανδτα, δπου ό 
κάθε θοpυβοποιόc καnετάνιοc :χει 
δική του παντιέοα Τό επιτpεπομενα 
στόν ενα οικισμό άνεπίτpεπτα στόν 
όλλο · Αφοpεσμένοc στήν Φλώρινα 
Παίονετε τό λεωφοοείο, και όταν 
φθάνετε στήν • Αθήνα ή άpό έχr 
μεταβληθη σέ ευλογία 

Π ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

(«Βημα>>, 27 Ίουλ) 
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Τα βαλανεία ηταν 
«κάτι αλλο)) ... 

'Ιστορικά κείμενα, ε.ίδικές μελέτες 
καί ύπεύθυνες άπόψεις μελετητων των 
15υζαντινων χρόνων δίνουν τήν έ.ξήyη
σι, γιατί ή 6η Οίκουμενική Σύνοδος 
ελαGε αύτή τήν άπόφασι καί ποιά 
λουτρά έννοοϋσε. Τά μικτά λουτρά είς 
τά Βαλανεία της Κωνσταν) πόλεως 
δέν εχουν καμμιά σχέσι μέ τά σημε
ρινά δημόσια θαλάσσια μπάνια 

Ό γνωστός μελετητής τοϋ Gίου 
των Βυζαντινων Φαίδων Κουκουλέc 
γράφει σχετικως: 

«'Ανδρόγυνα λουτρά («μπαίν μίξτ»). 
δπως ή σημερινή κοινωνία τά έννοεί, 
λοϋσιν δηλα δ'ή κοινήν άνδρων καί 
yυναικων παρ' άκτάς θαλάσσης η 
λιμνων, δεν είχον οί Βυζαντινοί 
Ι<οινή, όμως λοϋσις άμφοτέρων των 
φύλων έν κλειστc;') χώρ� ητο τί ούχί 
άσύνηθες, μάλιστα, κατά τούς πρώ
τους αίωνας, κατά μίμησιν των άρ
χαίων 'Ελλήνων, παρά τάς διαμαρτυ
ρίας των Πατέρων της 'Εκκλησίας καi 
των Συνόδων» 

"Αλλο σκάνδαλσν ητο, δπως δ ίδιος 
έρευνητής άναφέρει, οτι οί γυναί
κες, είς τά λουτρά, «έκόλαζσν, ού
χί μετ' άνδρων συλλουόμεναι, άλλά 
πρό των ίδίων ύπηρετων έν τc;') λου
τρω yυμνούμεναι καί ύπ' αύτων άνα 
τριGομεναι» 

Κατά τον Ίον αίωνα,, δταν καί ή 
6η Οίκουμενική Σύνοδος άπηyόρευσε 
τά μικτά λουτρά, τό πραyμα είχε 
σχεδόν yενικευθη Πρέπει νά σημειω
θη, άκόμη, δτι τά λουτρά αύτά ησαν 

• κλειστά δωμάτια μέ δίδυμους χώρους,
μέ αίθουσες διασκεδάσεων καί άνα
παύσεως, ολα αύτά περιτειχισμένα
καί καλά άσφαλιcτμένα άπο τά μάτια
των τρίτων. 

'Εκείνα τά μικτά λουrρά στά Gα
λανεία δέν εχουν καμμίαν σχέσιν μέ
τά σημερινά μικτά θαλάσσια λουτρά

ΣΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

(«Βραδυνή» 31 Ίουλ.) 

'Ο Σεβασμιώτατος 

παρηρμήνευσεν ... 
Νομίζω πώς δ σε(οασμιώτατος 

Φλωρίνης παρερμήνευσε τόν ΟΖ' κα
νόνα της ΣΤ' Συνόδου. 

"Αν δέν τό κατάλαGε άκόμα θά 
μας ύποχρεώση νά ποϋμε δυδ λόγια 
σχετικά μέ τά «βαλανεία». 

Στίς άρχαίες πόλεις ησαν κτισμέ
να είδικά καταστήματα λουτρων, δη
μόσια καί ίδιωτικά· τά «βαλανεϊα» 
Σ τά «βαλανεία» αυτά δέν έπήγαι
ναν οί άρχαϊοι - UΕλληνες καί Ρω
μαίοι - μόνον χάριν καθαριότητος, 
άλλά καί χάριν άπολαύσεως. Κατά 
τούς χρόνους μάλιστα της παρακ. 
μης,, οί διάφοροι θαμωνες των «βα.. 
λανείων» περνοϋσαν μέσα σ' αύcτ:ά 
ωρες άτέλειωτες, τό ερριχναν στό 
φαγοπότι καί στίς έρωτικές δια:σκεδά.. 
σεις. Σ τά «βαλανεία» οί «(5αλανευταί» 
η «Gαλανεύτριαι» η «Gαλάνισσα1» δέν 
ελουαν μόνον καί έπεριποιοϋντο τό 
σώμα. ΣυνέGαιναν έκεϊ καί πολλά αλ 
λα «παρατράyα,δα». θ' άναφέρω ίίνα 
μόνο περιστατικό: 'Ένας ώραίος 'Α
θηναίος νεανίας, yιά νά σωθη άπό 
τήν καταδίωξι «τοϋ έρασθέντος αύ
τοϋ» Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ -
δνομα καί ... πραμα - άναyκάσθηκε 
νά πέση μέσα σ' ίίνα καζάνι μέ καυ
τό νερό καί ν' αύτοκτονήση ι 

Αύτά λοιπόν, τά «Gαλανεία» εί
χαν ύπ' δψι τους οί Πατέρες της ΣΤ' 
Συνόδου, καί τά δσα αίσχρά συνέGαι
ναν μέσα σ' αύτά θέλησαν νά καυ
τηριάσουν. Κατά τόν ίίGδομσν αίωνα 
δέν ηταν αyνωστη ή . θάλασσα 
Άλλ' οϋτε καί οί λίμνες - δπως ή 
λίuνη των Πρεσπωv πού εδωσε άφοp
μ'ή στόν σε15ασμιώτατο Φλωρίνης ν' 
άσχοληθη μέ τά «μπαίν - μίξ τ» -
η σαν αyνωστες. Οί u Αyιοι Πατέρες, 
δμως, της 'Εκκλησίας δέν έθεώρησαν 
πρέπον ν' άσχοληθοϋν οϋτε μέ τά θα,. 
λασσινά λουτρά, cϋτε μέ τά λουcrρά 
στίς λίμνες. Περιώρισαν στά «Gαλα
νεϊα» τήν άπαyόρευσί τους. Καί δέν 
αψησαν καμμιάν άμψιι5ολία δτι yιά 
τά «βαλανεία» καί μόνο γι' αύτά πρό. 
κειται. 

Ό σεGασμιώτατος Φλωρίνης διέ.πρα
ξε μεγάλο λάθος. Παρερμήνευσε κα-
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τά τράττd χονδροειδεστατο άπόφασ 
της ΣΤ' Συνοδου Καl παρουσιασε έ 
τσι τούς 'ΑΡ)(ιερείς πού δέν τον μι 
μοϋνται, ώς παραμελοϋντας τον κα 
θηκον τους 

Ν ΔΕΛΗΠ!Ξ:Τ?Ο}. 
(•c'Αποyευματινη», 29 Ίουλ) 

Επιμένει ... 
Ποϋ ή πορερμηνεια μαc:, Η βα 

ρύτηc: τοϋ Κανόνοc: δέν εύρισκεται 
είc: τήν λέ!;ιν «βαλανείον», άλλ εις 
τό συλλούεσθαι δνδροc: μετα γυναι 
κών, ώc: όρθώc: έν τη έρμηνεια το
νίΖ:ουν οί δόκιμοι έρμηνευται των 
1. Κανόνων. 'Επί τηc: έρμηνείαc: δε 
τούτης ατηριχθέντεc: όνεφεραμεν 
τόν εiρημένον Κανόνα εις την nερι 
όπαγορεύσεωc: των μικτών λουτμιϊJν 
ήμετέραν όμιλίαν.

Κσrο τόν Βαλσαμωνα ουδε ra 
όνδρόγυνα πρέπει μαΖ:ύ νό συλ-
λούωνται, η είc: λουτρόν δηλαδη η 
είc: θάλασσαν η είc: ποταμόν ε!;ουσιό 
Ζ:ουσι γόρ τό σώματα των δ•α παιδο 
ποιίαν και οχι διό να tεγυμνωνωνται 
καiνό βλέπουαι την ααχημοσLνην 
των 

Καi όχι μόνον nμ;ϊc, ολλJ f Jι 
δλλοι δόκιμοι συγψ>:J,.J: c: και ι -{< λη 
σιαστικοi ρήτορες κο•c,ο ι<•.'οι .ι 1 0 
μικτό λουτρό ώc: .Jή OL"Ι::130'/T:J ε:ιc: 
τήν Χρισηανικήν ήθικήν Χαρακτηρι
στικώc: όναφέρομ�ν ι:κ -τ•..ι,, Jνurr'>ω 
τόν Σεβασμ ποώτι Μη, co'loλ ·rιν 
Κω · Εμμανουήλ Κ Jp 1 �e 11, ι ,vγρα
φέα τοϋ περισπούδαστου συγγραμ 
ματοc: «"Εtομολογητική», ό οποίος 
μεταtύ των όμαρτημότων των ύπο 
κειμένων είc: πνευματικό έπιτιμι_α 
συγκαταλέγει καi 11ό μικτό λουτρα 

Ή μεταπολεμική ανθρωπ6-ηc:, ηc: 
μέρος καi ή Πατp'..: μοc: fi ερχ::;ται 
κρίσιν ήθικήν ijv,;J 'lpuη,oιιμrvru 
καί θό έπρεπε ή ήμε,,-_,ι. 'fκκλησια 
μνήμων των Ίερων Π:JρC'δόc•:ω_ν 
νό ήγηθη σταυpοφοJί Jι� κ:πα -ης 
συγχρόνου έκλύσε:ωt τ,�1, ϊ�ων 
είc: ην ούκ όλίγον συνεργουv και τ ,, 
μικτό .>-ουτρό 
Ό Μη-τροπολίτης Φλωρίνης, Πρεcττων 
καί Έορδαίας Αυγουστίνος 
(«' πογευματινή», 10 ύγ) 

Καμμία αναλογία 
« Ο σεβασμιώτατοc:, ύποθέτουμz, 

ότι δέν όγνοεί δη οί ποινικοί νόμοι 
(καί oi έκκλησιαστικοι ποινικοί κc
νονεc:) έρμηνεύονται όναλογικωc: 
μονο πρόc: τήν κατεύθυνσι τηc: έπιε 
κειαc: καί της άnαλλαγηc: rων κα-;η
γορουμενων, ποτέ δέ πρόc: τήν κα
τεΟΟυνσι τηc: καταδικrιc: Δί ν ,;χει 
δηλαδη ο Σεβασμιώτστοc:. κcν�νο 
απολύτως δικαιωμα (καί ο ·ό ,λευ
ρδc: Δικαίου) τήν ποινή τοϋ αφορ1-
σμοϋ, πού αναφέρεται σru .. �αλ::�
νεια», νό τήν έπιβαλη, κατ .ονολο
γιαν, σ ούτούc: πού λο:.ο"•U, CΙτιc: 
λιμνεc: καί τίc: θόλαJσ-:c:•. 

Ν ΔΕΛΗΠ.ΕΤΡΟΣ 
(«'Απογευματινη», 10 Αύγ) 

Πάλιν έπιμένει ... 
Ό κ Δελη,τετρος άναγνωρίζει οτι 

είc, τα �ανε.ία της άρ,<αιότητος έ 
λαμοονον χώραν άσχημιαι καί, δι
καιωc, ή 2. Τ Οίκουμενικη Σύνοδος 
κατεδικασι: τά έν t!,αλανείοις μικτά 
λουτρα Άλλ' αί άσχημίαι έκείναι ώ
ΧΡ cuv προ των άσχημιων, αί οποίαι 
ση ..ιερον λαμtόανουν χώραν μεταξυ 
των συλλουομενων είς τάς πλάζ άν. 
δρων και γυναικων Άλλ' δ κ Δελη. 
"Τετpος, άνηκων, ώς φαίνεται είς την 
κατηyοpίαν των εύφημιστων, έσκαν. 
δαλίσθη άπο μίαν λεξιν τήν δτrοίαν 
άνεφέραμεν είς τήν πρώτην άπαντησίν 
μας, χαρακτηριστικήν της είς ώρισμε. 
νας πλάζ έπικρατούσης ήθικης κατα. 
στάσεως. � Ας όνομάζωμεν, λοιπον, 
την μαύρην θαλασσαν της συγχρόνου 
διαφθορας εvξεινον πόντον και εύχο. 
μεθα είς τον κ Δεληπετοον καί τους 
δμcιως αύτω φρονοϋντας, οί δποίοι 
θεωρcϋν ήθικως άδιάφορον το νά 
συλλοοωνται μετά γυναικων, εύπλοί. 
αν καί μή καταποντισμον είς τά t!,α. 
θεα των κυμάτων. Φεϋι 
Ό Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπων 
καί Έορδαιας, Αυγουστίνος 
(«'Απογευματινή», 24 Αυγ) 
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Έξ οίκείων τα βέλη 
Μητροπολίτης, τοϋ δποίου έζητήθη 

ή γνώμη γιά τά μ�κτά λουτρά καί 
τόν άπειληθέντα άψοριομό, εlπε χαρα. 
κτηριστικως· 

«Σο&αρά θά άοχοληθητε μέ αύτό 
τό θέμα, Δεν είδατε πως άντέδρασε 
ό λαος, μολις άκουσε τίς προτροπές, 
'Επεσαν δλοι στη λίμνη». 

Καί παρεκάλεσε νά μή άναψερθη 
οϋτε τό δνομά του, οϋτε δτι τόν ρω
τήσαμε, γιατί σέ&εται τό άξίωμα 
του. 

ΣΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

(«Βραδυνή», 31 Ίουλ) 

'Ανίσχυροι Ι{ανόνες 
Ό ιόρχιεπίσκοποc Θυοτείρων Ά

θηνογόροc λέγει οτι «ή χριστιανική 
πείρο κοί πορεία δεικνύουν, δτι οί 
Ίεροί Κονόνεc είναι μεταβλητοί κοί 
διό τοϋτο προσωρινοί Κοί μέ τοϋτο 
δίν έννοεί δλλο, είμή δτι είνοι 
πpοίόντο άνάγκηc, ίοχύοντο έντόc 
των διοστόοεω,, πού κοθοοίΖ:ει ή 
'Εκκλησία. Κοί τό γεγονόc. ϋτι δε
σμεύουν τήν 'Εκκλησίαν, είναι οχε
τικόν•. 

Ύπόσχουν · Ιεροί κονόνεc, οι ο
ποίοι, έόν σήμερα έφορμοο"ούν, κο
τοδικόΖ:ουν είc κοθοίpεοιν κοί όφο
ριομόν τούc περιοοοτέρουc κληρ•
κούc καί τήν μεγίστη π \ειοψηψίο 
τοϋ Λοοϋ. · Αναφέρονται μετοΕύ δλ
λων καί τό έΕηc παραδείγματα· 

Είναι ύποχρεωτική ή νηστεία μέ 
τίc αύστηpέc τηc διοτόΕειc τήν Με
νάλη Τεοοο"οκοοτή κοί ολεc τίc 
Τετόpτεc κοί Ποpοοκευέc τοϋ χοό
νου. Όno•oc τήν παοοβοίνει κληοι
κόc καθαιρείται κοί λοικόc άφοοίΖ:ε
τοι (19oc Κανών έν Γάγγρο καί 
56or tν Τοούλλω) 

Όσοι ποοσκολουθοϋν τήν Θείο 
Λειτουογίο καί φεύγουν χωοίc νό 
κοινωνriοουν εχουν τίc Ίδιεc noιvtc, 
κoθainrrτ, Ι(ηί ιΊ<nοσιομό (19oc 'Α
γίων ·Αποστόλων) 

Ποιόc Χ()ιστιονόc ενει όποωύνει 
τήν nonnRnoι οι"ιτri · "Ι nωr μόνον 
έ'< <"ίνnι ποι"ι nητ,'- δέν πιΊτποαν ατή\, 
'Εκκλησία. · Αλλ� κοί αύτοί τιμ,,,_ 

ροϋντοι μέ δλλον Κανόνα. 
-0001 ε,χουν ποίΕει χαρτιά. ( 43oc. 

Κανών 'Αγίων 'Αποστόλων) Καί 
στην περίπτωοι αύτή, έλάχ 1στοI καί 
έλάχιοτεc θό· εύρεθοϋν έκτόc .'J-. α
θέματοc. 

Καθηρημένοι είναι, σύμφωνο μέ 
τόν 51 ο Κανόνα τηc 6ηc Οίκο ιμε
νικηc Συνόδου, δοοι κληρικοί παpη
κολοίι,θηοον ποτέ κωμική παpάσ�aσι, 
όπου πορουοιάΖ:οντοι Ζ:ωο, δπωc έ
λέφαντεc, πίθηκοι, •όρκοϋδεc κ λ r. 
Ή άθώα αύτή παράστοοιc c';πιτοέ
πετοι στούc λοίκούc κοί ιάπαγορεύε
ται στούc κληpικούc. · Αοφολωc θό 
ύπηρΕε κάποιοc είδικόc λόγοc τότε 
γιό νό τό άποφαοίοη ή Σύνοδοc 

· ΑφορίΖ:ονται μέ τόν 96ον Κανόνα
τηc ίδ;αc Συνόδου δοοι πεοιποιοϋν
τοι τό μαλλιά τηc κεφοληc τουc μέ 
διοωόι:Jουc έλοιογενείc ούοίεc, μυ
ρωδικό καί βοφέc Κοί στήν πεpί
πτωοι αύτή, έλάχιστοι θό βοεθοϋν 
καί κομμίο γυναίκα ϊοωc, έκτόc ό
φοpιομοϋ. 

Κοί τό πήδημα τηc φωτιδc τοϋ 
· Αη - Γιάννη όπογορεύετοι μέ ποινή 
άφορισμοϋ (65oc Κανών, 6ηc Οί
κοιιιιενικrϊc Συνόδου). 

Τέλοc. ενο άκόμη ποοάδειγμο · 
Άnονοοεύετοι κάθε καλλιτεχνική 
ποράστοοιc, πού μποοrί νό έυβάλη 
είc πειροομάν. ΆφοοiΖ:οντοι κολλ -
τέχνεc κοί θεατοί. (Κανιi)ν 1 ΟΟόc, 
6ηc Οίκουμενικηc Συνόδου) 

ΣΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

(<(Βραδυνή», 1 Αύγ.) 

Δεκάρεc στό δ όμο ... 
Ό Μητροπσλίτης Φλωρίνης, τό πι

στεύω αύτό καί τό ξέρε: δ ίδιος πώς 
τό τιιστεύω άληθινά, είναι άξίας 'Ιε
ράρχης Τό λάθος του, κατά τή γνώ
μη μου, είναι τοϋτο: Μοιάζει μέ ενο

χρυσό νόμισμα πού τό χαλάς σέ δε
κάρες καί κάθε τόσο πετάς :rnό μιά 
άσκοπα στό δρόμο. Κάπστε θά τε
λFιώσουν οί δεκάρες καί μαζί ...ιέ αύ
τές ή άξία τοϋ χρυσοϋ νομίσματος. 

ΣΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

(«Έπτίκαιρα», 25 Αύγ.) 
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Ε I ΝΕ αρκετά γήινα ετη ο:ψ' στου ο:πεμακρύνθην του yηίνου 
<!Jίου, καί μολονότι διε-rέλεσα είς ο:διάλειmον επαψήν μέ τά:ς 
παλαιάς μου συνθήκας καί τάσεις, ουδέποτε, μετά τήν ο:ναχώ
ρησίν μου εκ της Κυανης Νήσου, εσχον οίανδήποτε εΉιθυμίαν να 
επέστρεψον είς τήν Γην Ήpός δια<!Jίωσιν. 

ΎΉηpξαν Ήεpιστάσεις καθ' ας ήσθάνθην οψοδρόν Ήόθον να 
είχον εΉί τινας ωρας yλωσσαν ϊνα <!Jροντοψωνήσω είς τούς εΉί της 
Γης Ήεpί της σψαλερας των διαχειρίσεως ζωτικων Ήpο<!Jλημάτων 
καί ύΉοδείξω τά:ς λύσεις. 'Εξαιρέσει των Ήεpιστάσεων τούτωι, τό
σον Ήολύ μέ ο:περρόψησαν αί ερευναί μου καί τά: ερyα μου εν 
τQ μεταyηίν� <!Jί� ωστε ούδέΉοτε επόθησα τόν yήινον <!Jίον. Άπό 
της εδω εγκαταστάσεώς μου (Χί[έκτησα εύρυτέρας γνώσεις καί 
ήδυνήθην να μεταδόσω μικρόν μέρος αύτων έκάστοτε είς τούς 
επί της Γης. 

'Αψ, στου εyκqτέλειψα τόν κόσμον - τόν κόσμον σας - ζωη
ρότατον ύπηρξε τό ενδιαφέρον μου δια τήν ο:νάτττυξίν του καί t!>α
θύτατα ήσθάνθην τά:ς παντοίας δυσκολίας του. Τό αίσθημα της 
φιλοπατρίας εξακολουθεΊ νά: με διαψλέyτ�, σπως καί τούς πλεί
στους ήμων, καί θά: εξακολουθτj νά: μέ διαψλέyη εvόσ� εχω προ
σωπικούς δεσμούς είίί της Γης. υοταν εκλείψουν Ήλέον οί προ-
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σωπικοί ουτοι δεσμοί, τότε C?αθμιαίως καί φυσικως τά έvδιαφέρον
τά μου θό: στραφουν άποκλειστικώτερον είς τούς ένταυθα δμοίους 
μου. Έμέ θό: διο::δεχθη άλλος καί οϋτω ή πρόοδος C?αδίζει άεl έπl 
τό: πρόσω, έξελισσομένη. 

'Αναλογιζόμενος την πρόοδόν μου άφ' δτου εφθασα είς την 
Κυανην Νησον, πολύ ίκανοποιουμαι. Κατ αρχάς μέ κατέλα
C?ε κατcrπληξις. Δέν είχον ί!δέαν κατά την εναρξιν του ετους έκεί
νου δτι δ θάνατός μου ητο τόσον προσεχής και C?εC?αίως δέ,· εί
χαν οϋτε έηιθυμίαν νό: ελθη τόσον γρήγορα. Είχοv άπειρα σπου
δαϊα ζητήματα νό: διεξαγάγω. Τινά αυτων έπεραίωσα εκτοτε 
καί πολλων άλλων παρηκολούθησα την πρόοδον. Εύθύς μετά την 
άφιξίν μου ηρχισα νό: προσκλιματίζωμαι μέ τό:ς νέας συvθήκας, 
μ-έ την νέαν οψιν των πάντων, μέ την νέαν μέθοδον της κινήσεως 
καl της συγκοινωνίας. Ένταυθα δέν δμιλουμεν πολύ προς αλλή
λους· εχομεν έκφραστικώτερον και ένδότερον τρόπον. Τό νόημα 
ένταυθα, μεταδίδεται άνευ ανάγκης φωνητικης έκφράσεως, καίτοι 
δυνάμεθα οταν Θέλωμεν νό: δμιλωμεν κατά τόν yήινον τρόπον. 
Έννοεϊται ύπάρχουν πολλαl καl άχανεϊς διαφοραl μεταξύ του κό
σμου μου καί του κόσμου σας, αλλά κρίνω πάντοτε δτι μία ίδίως 
ευεργετική διαφορά συνίσταται είς τον τρόπον καθ' δν δ νους 
διαμένει απαρακώλυτος ύπό ύλικων έπιδράσεων. Οί παντοϊοι 
πόθοι σας έπl της Γης δεσμεύονται: πολλάκις μό.λιστα ματαιώ
νονται ύπό της ύλικης σας συστάσεως, ένq> έδω πας αγαθός πό
θος εύρίσκει εύρύ πεδίον, απεριόριστον. Καταπληκτικός είναι ο 
τρόπος καθ' δν είς τουτον έδω τον κόσμον δύναται νό: έκπληρωθfj 
πας πόθος γνώσεως. 

'Αλλά καί οίοσδήποτε πόθος, κακός η καλός, φέρει τό άπο
τ'έλεσμά του. Δ ιό: τό αποτέλεσμα του κακου πόθου θά πληρώ
ση ς· διό: τό αποτέλεσμα του καλοG πόθου θό:: πληρωθfjς.

· Αξίζει άπαύστως νό:: τό τονίζn τις τουτο: δτι ή μέλλουσα
κατάστασίς σου είναι απαύγασμα της παρούσης. 

Τώρα έπί της Γης διαμορφώνεις τό σc7ψα τό, 'δποϊον θό:
χρησιιμεύσn είς τό:ς προσεχεϊς συνθήκας σου. Διαμορφώνεται
ύπό του νυν (?ίου και ύπό της ποιότητος των διαλοyισμων σου.
Ό έδω C?ίος δμοιάζει μέ την Γην σας δσον δύνασαι νό:: φαντα
σθfj1ς. Είνε πλήρης όρυκτων, φυτων, ζώων καl παντοίων μορφω,ν
ζωης. Και τό:: ζωα δπου ήyάπας θό: τό: εϋρnς, έδω δ-έ είνε είς τό:ς
άνηκούσας θέσεις των καl τό:: ζωα τό:: δποϊα είς ούδένα άνηκαν.
θό:: είπης «'Ώ, λοιπόν δ κόσμος των ασάρκων είναι αντανάκλα
σις του ίδικοG μας κόσμου». "-Οχι - ή Γη είνε αντανάκλασις του
έδω C?ίου. Ή Γη δεν είνε μόνον τόπος απολαύσεως· εΤνε εύκαι
ρία πρός ερευναν της αληθείας καl. οίκοδομήν χαρα1κτηρος καί
ασκησιν αύτοκρατήσεως. 

'Όπως ε1πα, αναλογιζόμενος τόν ένταυθα (?(ον ·μου, είμαι
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πλήρως ίκανοποιημένος δι' δσα κατορθώθησαν άτομικως καί yε
νικως. Ήμεϊς έδω έκάμαμεν μεγάλην πρόοδον δσον άψορ� τήν 
έ-π:ικοινωνίαν μας μέ ττ1ν Γην. Παμμεyίστην �οήθειαν προς του
το μας παρέσχε τό ύλικόν σθένος των πνευμάτων των vεαρων 
άνδρων καί yυναικων των μεταστάντων κατά τούς τελευταί
ους πολέμους καθ' δλον τόν κόσμον. 'Όλα τά πνεύματα ταυτα 
εψεραν μαζύ των έδω την ψυχικήν των δύναμιν καί άποψασιστι
κότητα τήν δ-π:οίαν είχαν έ-π:ί της Γης συγκεντρώσει προς διεξα
yωyην του παγκοσμίου αyωνος. Βοηθούμενοι ύπό της δυνάμεως 
ταύτης, ήδυνήθημεν νά καταρρίψωμεν πολλούς των φραyμων οϊτι
νες τηρουν τούς δύο κόσμους χωρισμένους. 

'Εάν τις θεωρήση τάς άληθείας ταύτας παραδόξους, ας με
ταe5ft, είτε διά της ψαντασίας, είτε έν τft πραyματικότητι, καί 
σταθη έ-π:ί e5ράχου δεσ-π:όζοντος της θαλάσσης. Νά είνε κατά
μονος, ή δέ νύξ νά είνε άστροψεyyής, παγερά καί yαληνιαία. Σ έ 
ύποθέτω έπί της κορυψης τοιούτου C5ράχου. θεασαι ύποκάτωθεν 
τά ψωτα των πλοίων εις τούς λιμένας. θεασαι ύπεράνωθεν τούς 
άστέρας. Γνωρίζεις -π:ου είσαι. Δέν είσαι μακράν της θαλάσσης ... 
'Ίσως θά σέ ηκουον οί έν τοϊς πλοίοις έάν τοϊς ώμίλεις, άλλ' είνε 
ευκολώτερον νά περιμέντ�ς μέχρις ου τό σκότος άρθft δπόταν θά 
σέ ίδουν αύτοί, χωρίς νά καταe5άλης προσ-π:άθειαν νά σέ άντιλη
φθουν. Αύτη είναι ή θέσις ήμων των -π:νευμάτων. Βλέπομεν έκεί
νους ό-π:ου άψήκαμεν εις την Γην. Μερικοί έξ ήμων προτιμοϋν νά 
περιμένουν την αρσιν της σκοτίας· άλλοι άyωνίζονται νά γίνουν 
άκουστοί. Δέν είμεθα μακράν, δση δέ ή ά-π:όστασις μεταξύ του 
e5ράχου σου καi των ύπεράνωθεν άστρων, τόση είνε ή μεταξύ 
της σψαίρας μας καί του Άτελεύτου Τέλους. Ή προς αυτό πορεία 
μας μόλις άρχίζει. Ή C5ασιλεία της άyά-π:ης είνε άκλόνητος. 

ΚΕΦ:Αλλ I ΟΝ I Γ'. 

το ΑΤΕΛΕΥΤΟΝ ΤΕΛΟΣ 

Ο ΕΔΩ C5ίος μου ύπηρξεν ερρυθμος καί πλήρης ένδιαψέρον
τος, δ-π:ως καi δ C5ίος μου έπi της Γης. Δέν περιεe5λήθην δυνάμεις 
οίαι yενικως ά-π:οδίδονται εις τά πνεύματα. Είμαι συνήθης αν
θρω-π:ος μέ τάς συνήθεις των άνθρώπων αντιλήψεις περί ζωης. Ή 
μεταe5ολη ουδόλως μέ ήλλοίωσεν. Ή μόνη έν έμοί άλλοίωσις είνε 
ή εντασις των ίκανοτήτων μου πρός ταχεϊαν κίνησιν καί δρασιν. 
Προσέτι ή νεότης έν έμοί άναθάλλει, καί δη έμψαντικώτερον σύν 
τ� χρόΥCι). 

Πολλοί έρωτοϋν «-π:ου λοιπόν κατευθύνεται ό ανθρωιττος; ποία 
αραyε ή τελικη φάσις; Τό έρώτημα είναι πολύ δύσκολον ώς έκ 
των ενθεν καί 1ε.νθεν περιορισμων του νοϋ. 
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Σοϋ έξήyησα οτι &πως είσαι τώρα, οϋτω θό: είσαι δταν ελθnς 
έδω. 'Όταν θά είσαι έδω θά καταρτισθfi1ς δι' άλλην σφαίραν 
περαιτέρω, είς τήν δποίαν σύν τ<7> χρόν'1) προορίζεσαι, έκεί δε 
θά είσαι οπως θά εχης καταρτισθτj έδω. Καλήτερα η χειρότερα· 
περισσότερον ευτυχής η περισσότερον δυστυχής. 'Εκείθεν θά με
ταστflς είς αλλην σφαίραν, ενθα πάλιν θά εχnς νά καταρτισθτjς. 

Έν τfj 'απωτέp'1) ταύτn σφαίρ<t θά είσαι περισσότερον αυ
τοτελής. Έννοω διά της λέξεως ταύτης οτι ή πρόοδος καί άνά
πτυξίς σου θά έξαρταται όλιyώτερον άπο τά πρόσωπα καί πρά
γματα του περι(!)άλλοντος παρά άπο τον έαυτόν σου. Έν αύττj 
τη σφαίρ<t θά εϋρnς πάλιν ενώπιόν σου τούς λογαριασμούς ολων 
των χρονικων σου. Πλήρη καταyραφήν του (!)ίου σου έν πάσαις 
ταίς προηyουμέναις σφαίραις. 'Εκ της απωτέρας ταύτης σφαίρας, 
έάν δ ελεyχος των χρονικων σου δεικνύn οτι εχεις τά απαιτού
μενα προσόντα, θά σου δοθij το δικαίωμα νά έκλέξnς αν θ,έλnς 
νά επιστpiέψnς είς τήν Γην προς δια(!)Lωσιν. Αύτο είνε δικαίωμα 
μετενσαρκώσεως. Έάν δ ελεyχος των χρονικων σου δ-έν δεικνύn 
οτι εχεις τά απαιτούμενα προσόντα οπως σου δοθfl το δικαίω
μα νά έκλέξnς, τότε οί Έξηyνισμένοι 'Οδηγοί θά αποφασίσουν 
νά σου δόσουν έντολήν είτε νά έπιστρέψnς είς τήν Γην, είτε νά 
μείνnς. Ή άπόφασίς των έξαρταται απο τήν κρίσιν των ποία μέλ
λει νά είνε ή συμφερωτέρα διά σε εύκαιρία οπως αναδημιουρyή
σnς τον έαυτόν σου καί αποκαθαρθτjς κατά τον απαιτούμενον 
τρόπον. Έξ αύτης της απωτέρας σφαίρας τά πνεύματα έπιστρέ
φουν είς τήν Γην προς δια(!)ίωσιν, αλλά οσον νά φθάσn είς τήν 
απωτέραν σφαίραν το πλέον προηyμένον πνευμα λησμονεί τάς 
λεπτομερείας του συνδέσμου του με τήν Γην. 'Αδυνατω νά σου 
ε'ίπω πόσος το όλιyώτερον χρόνος απαιτείται διά νά φθάσn τις 
είς τήν άπωτέραν ταύτην σφαϊραν, αλλά γνωρίζω οτι ή δια(!)ίωσις 
είς τον Πραyματικον Κόσμον μετά τήν Κυανην Νησον είνε πολύ 
μακροτΙέρας διαρκείας παρά ή του yηίνου (!)ίου· εν έκάστη δ-έ
σφαίρ<t καθόσον πρόοδος γίνεται ή δι(!)αίωσις είνε μακροτέρα.

Έκ των πνευμάτων τά δποία εφθασαν είς την απωτέραν ταύ
την σφαϊραν ενθα αποφασίζεται ή έπιστροφή είς τον yήινον (!)ίον
η ή εξακολούθησις του μεταyηίνου είνε τινά έπαρκως έξηyνισμέ
να καί κατηρτισμένα ωστε νά μεταστωσιν είς αλλην χώραν δλως
διάφορον καί λεπτοτέραν, έν τfi1 δποίq εκαστος καθίσταται απρό
σωπος. Έννοω άπρόσωπον τον καθιστάμενον καθαρως πνευμα.
Δεν είνε πλέον δ Νίκος Α. η ή 'Ελένη Β. καί δεν είνε πλέονή στοργή των δι' ώρισμένα πρόσωπα, άλλά δι' ολα τά οντα δμοίως. Έμφορουνται της θείας στορyης ή δποία περιλαμ(!)άvει τάπάντα. 

, Σου �δω?'� σύντομον
, 

σκιαy�αφί�ν: αρκουσαν σοι νά σχηματισης τας ιδεας σου, τας νοερας εικονας σου περί της Δημι-
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ουρyίας καί της μεθόδου της. M.v θα είχε λάyον να είσέλβω είς 
λεπτομερείας, διότι έάν έnρόκειτο να σου δόσω συyκεκριμlένα 
στοιχεία, δέν θα ήδύνασο να έννοήσης τάς συνθήκας τάς διεnού
σας τάς nροηyμένας έκείνας σφαίρας. Οϋτε έyώ έμ'5α:θύvω διό
τι ώς σου είnον, είμαι είς τήν αρχήν του δρόμου μου, προχωρή
σας τόσον μόνον ωστε να ό:ντιλαμ'5άνωμαι τήν αψατοv καλλονήν 
της ζωης καί του ζflv. 

Ώς έκ της Θέσεώς μου δύναμαι να '5λέπω καλήτερα nαρ' 
οσον δύνασθε να '5λέπετε σείς είμαι έnομένως είς θέσιν να σας 
έξηyήσω τοϋτο: οτι είς τάς ό:ναμενούσας σφαίρας ή εύδαιμοvία 
κ.αί χαρά δέν θα είνε άπλως δεκαnλασία, η έκατονταπλασία, η 
χιλιοπλασία, άλλα μυριοπλασία. Είνε '5αθμοί καί μέθοδοι έξελί
ξεως πρός τήν ,ό:ληθη πραγματικότητα. Έάν έnρόκειτο να Μ
ναμαι, να nεριyράψω EV έξ αύτων των σταδίων, πολλοί θα ελεyον 
«'Ώ, εστω, αλλά έyώ δέν τό θ:έλω». 'Όταν ομως δια της προόδου 
καί της άναvήψεως 'ίδουν την πραγματικότητα, ώς Πραγματικό
τητα, οχι ώς Φαντασίαν, θα θέλουν. Ό αρρωστος γέρων είς τήv 
καρέκλαν του απορρίπτει προσψερόμενοv αύτοκίνητον nοδήλα
τοv ΛJέyων οτι προτιμα τήν καρέκλαν του,. ό:λλ' δ εύσταλής 
νεανίας τό δέχεται nολύ άνέτως. '1 δού δ γνώμων. 

Μή vομίσης οτι τό σχέδιον τοϋτο του Κόσμου είνε άσυμπαθιές, 
ύnο'5άλλον είς δοκιμασίας καί αποχωρισμούς, διότι ώς σου είπαν 
αποχωρισμοί δέν ύπάρχουν. Καί έψικτοv καί σύνηθες είναι είς ο
λον τόv μεταyήινοv '5ίοv να διατελουν τα πνεύματα είς στενήν 
έπα:ψήν. Οϋτε είς τάς ,ό:nωτέρας σφαίρας των ό:nροσώπων ύnάρ
χει αποχωρισμός των nεψιλημένωv- μόνον τό φίλτρον είνε ύπέρ
τερον, άyνότερον καί θειότερον ωστε να περιλαμ'5άνn ΟΛΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'. 

ΠΕΡ! ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Δ Υ ΣΤΥΧΩ Σ περί τήν λέξιν «πνευματισμός», έπεκράτησαν 
προκαταλήψεις καί στρε'5λαί αντιλήψεις καί παρεξηγήσεις, τόσον 
nολύ μάλιστα ωστε πλείστοι οσοι να καταδικάζουν τόν πνευματι
σμόν ώς ερyοv του ό:ντιχρLστου. Άnοκρούουν έπομένως καί πα
σαν συζήτησιν καί απέχουν μετά φρίκης. 

'Όσοι εχουν yνωσιν του πνευματισμοϋ αισθάνονται πόσον 
λυπηρά είvε ή στάσις αϋτη των αδαων. Έν τούτοις ύφίσταται καί 
έπιδρ�. Ό πνευματισμός δέν εϊναι ερyοv του άντιχρίστου. UΟλα 
τα διδάγματα του Χριστοϋ έμπερuέχονται είς τα διδάγματα του 
πνευματισμοϋ. Ό Χριστός έδίδαξεν ό:yάπην μεταξύ των άνθρώ
πων, άμοι'5αίαν δέ yενναιοψροσύνην και ό:λληλο'5οήθειαν. Άyάnα 
τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν. Αύτά διδάσκει και ό nνευματι-
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σμός. Ό Χριστος ητον εμπλεως του θείου Πνεύματος, καi. ύπε

τύπωσε νόμους καθ' οϋς οί μαθηταί Του νά διαμορφώσουν τον 

t:ιίον των καi. το ερyον των, είς αύτούς δε τούς νόμους θά εϋρε

τε τούς νόμους οί όποιοι διέπουν τον πνευματισμόν. 'Επειδή είς 

των μαθητων παρεξικλινε καi. επειδή είς τον άyωνα εκτοτε πολ

λοί παρεξέκλιναν ποιος θά σκεφθft επί στιγμήν δτι ό δλος άyών 

είνε ανάξιος; Κατανοειτε δτι τά διδάγματα του Χριστοί} ησαν 

ϋψιστα. Πάντοτε ώμίλει περί αγάπης ώς περί ένωτικου κρίκου 

καi. ώς περί πηyης παντος άyαθου. Έπιθυμω νά κατανοήσε
τε, 'ίσως διά πρώτην φοράν, δτι ό πνευματισμος t:ιασίζεται επί των 
αύτων θεμελίων. 'Όλοι οί κανόνες του είνε οί κανόνες οί δοθέντες 
ύπο Αύτου του Χριστου. 'Όλαι αί θ'ρησκειαι αί ύπάρχουσαι επl 
της Γης t:ιασίζονται επl των αύτων κανόνων τούτων. Ποικίλλουν 
πολύ είς δευτερεύοντα σημεια. υΟ,τι επιτρέπεται ύπο του ένός, 
καταδικάζεται ύπο του άλλου και τό άτομον εχει νά άποφασίση 
τό κατάλληλον δια τάς χρείας του. Δια της εκλοyης του δεικνύει 
κατά πόσον εμt:ιαθύνει είς τς νόημα των θείων t:ιουλων, ή δε εκλο
γή του εξαρταται άπο τον t:ιαθμον της αναπτύξεώς του. 

Τά διδάγματα δλων είνε περιωρισμένα άλλα μερικά εκτεί
νονται περαιτέρω, t:ιλέπουν περαιτέρω, εμt:ιαθύνουν περισσότε
ρον. 'Ακριt:ιως ώς δλαι οί δδοi. δύνανται νά. συναποκλίνουv εlc: 
ώρ�σμένον σημειον, οϋτω εν συνόλ<ϊ> πολλά θρησκεύματα άκολου
θουν τά διδάγματα του Χριστου. "Αλλα δια μικρων στενων όδων 
καi. άτραπων, άλλα δι' εύρειων δδων και άλλα δια κεντρικων λε
ωψόρων. Ό Πνευματισμος είνε ή Κεντρική Λεωφόρος του Θεου. 

ΤΕ 'ΛΌ Σ 

....................................................•.....................

8 "Αρτοc; 

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 

ΖRΓΡΑΦΟΥ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

...................................•............................•••...... :
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:..'ημωίισtις ΧΡΙΣΤΟΥ .1. ΡΙΖΟΙΙΟΥ ΛΟΥ 

Στίχοι πνεuματ-οδοξfας 

ΑΝΑΖΗΤΩ ΤΟ ΦΩΣ, ποιή

ματα Πέτρου Ν. Φράγκου 

"Εvrονος καl δυναμικός ίδε
αλισμός χαρακτηρίζει την και
νούργια (έπειτα από την πρώ
τη, του 1959) συλλοyη του ποι
ητοϋ, δ όποιος αποδίδει κεφα
λαιώδη σημασία στην αyωνι
στικη προσπάθεια του ανθρώ
που ν αποκριθη στά �ασανι
στικά έρωτήματα και νά θεμε
λιώση την �ιωτική του πορεία, 
διά μέσου της ζωης - πού την 
όνομάζει «πανηγύρι της Φθο
ρδ:ς»- προς την αθάνατη αίωνι
ότητα του Πνεύματος. 

Τά περισσότερα από τά ποιή
ματα τοϋ πρώτου μέρους, του 
αφιερωμένου στην «αναζήτηση 
του Φωτός», πηγάζουν από έμ
πειρίες μυήσεως στον Τεκτονι
σμό. θά δώσω μερικά αποσπά
σματα χααρκτηριστικά: 

ΕΠΙ ΚΛΗΣΙΣ (είσοδα; στο ναό) 
μΑρρητε, 
Κάμε τό σκοτάδι 
των ματιων μοο 
παραθύρι σ' άνοιξιάτι,ω φως 
καί γέλα μέσα μοο 
σέ Ι{ύματα 
αιτό οόρανιες φωνές, 
τροφέ τοο Σύμπαντος! 

'Ίσως άνεύρω ίχνη των γνώσεων, 
ίσως άναλάμψη τό φως 

Ο ΜΥΣΤΗΣ (καί δδηγός) 

Μοο είπε· 
Περάσαμε τή θύρα 
πού χωρίζει άπ' τά έγκοσμια 
Μπήκαμε στό ναό τοο είναι μας. 
Ή λειτοοργία της Σιω,ττης αρχισε 

'Αφήσαμε τίς μέριμνες - ενα σωρό 
άπό σκστάδι - στό κατωφλι. 
Χωρίς άποσκευές, χωρίς πlι.θη 
'Ελεύθεροι, 
Μπήκαμε μέσ' τό Ναό μας 
ν' άναζητήσοομε τήν Άρ)(ή 
των πάντων. 

ΟΔΟΙΠΟΡ ΙΑ (στον β' βαθμο). 

Της έργασίας οί κτϋποι 
ό:κοόmπjκαν στης Φύσης τό Ναό, 
μ' άνέκφραστη χαρά. 

Μέ της Δικαιοούνης της καλης 
τή σφϋρα 
Έμτιρός κτιχrτατε τό σκστάδι. 

Δοξολσγεϊστε, ω άδελφοί, 
με σωμα καί μέ νοο 
τόν Ρήγα δλων των ρυθμων 
τόν Μέγα Γεωμέτρη. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ (στον γ' βαθμο) 

Νέο τό φως μου στό Δε6ίρ 
'Ανοίγω τά λοολούδια, 
τά σταφύλια μαυρίζω, 
τό στάρι καpιττερίζω, 
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δλόκλη-γιομίζω ά:yό:πη 
τά στήθια τά πλατειά. 
Καριπόφορη πηγή Ζωης 
τό σπέρμα μου τ' ακατάλυτο 
μέσα στό πανηγύρι της φθοράς 
του χρόνου, 
χαρίζει 'Αθανασία 

Σ<5ήνω τά χνάρια τοϋ Θανατοu 
μέ της φωτιάς μου 
τήν ίερή ούσία καί άναyε.ννω τούς 

κόσμους . 
'Αποσταμένος τά δείλια 
γέρνω στήν άyκάλη σου 
Πλάση μου, 
πλάση μου μcσχο<5ολας 
'Έρωτα 
ψωμί ζε,στό 
κι' ίδρωτα 

'Ανάμεσα στ' α.λλα ποιήματα 
ξεχωρίζει τό δίπτυχο yιά τόν 
Πόλεμο ( «μια μαύρη) παχειά 
γραμμή -πάνω στη λέξη α.νθρω
πος») καί yιά την Ειρήνη ( «ενα 
-παχύ θαυμαστικό στό πλάϊ της 
λέξης: α.νθρω-ττος»). 

ΑΝΘΕΜΙΑ, ποιήματα Αίμι-
λίας νlβου 
Στην ιδεύτερη -ποιητική συλ

λογή της, (σημείωμα yιά τίς 
«Χοές» στον «Ί λισό», τ. 90, 
1971) ή -ποιήτρια σημειώνει ά
ξιόλοyη -πορεία εις ι?>άθος πνευ
ματικότητας. 

Στόχος της -πάντα ή «-πήλι
νη φαντασμαγορία» της ζωης 
του άνθρώπου (τί ώραία -ττοιη
τι'κή ά-ττόδοσις της -ττνευματόδο
ξης φιλοσοφίας!). Ί διαίτερα 
τονίζει την έκ-τταιδευτική ση
μασία του -πόνου ( «Πάνω στην 
πέτρα»). 'Α-ττό τά ώραιότερα 
της συλλοyης τό -ποίημα yιά 
τήv πανάρχαια έ-ττιταyή των 
Δελφων «Γνωθι σαυτόv», πού 

άξίζει vά παρατεθη 
ρο: 

ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΤΟΥ Σ ΚΟΤΕΙ ΝΟΥ 

ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Θά σ' έξορύξουμε ποτέ άδάμαντα τοϋ 
σκοτεινοϋ 

όρuχείοu μας; 
Κύτταρο μαρyαριταριοϋ, πολύτιμε ά

ληθινέ 
όφθαλμέ μας 
Μας εψθειρε δ ά:yώνας σου τή σάρ

κα μας, 
τό νοϋ. Μές τούς αίωνες νά σέ ψά

χνουμε 
μέ τή σκαπάνη των δακρύων μας •ά-

νοίyοντας 
όδυνηρά όρύyματα 

Τοϋ πιό άδάμαστου όρυχείοu λουλού
δι 

Θά σ' άνε&άσουμε ποτέ άπειρόχρωμο, 
άπειρόεδρο, 

κρυστάλλινο στό φως, 
Γιά νά σέ δεί ό ούρανός νά είρηνέψει 
καί νά συμφιλιωθεί μαζύ μας. 

sΏ Ζωδιακέ μας αστορyει Πατέρα ά
νάλyητε, 

άναλyητης yενιας 
Γι' αλλη yενuά πιό εύνοημένη καί δί

καιη φuλας 
τά διοwσιακά σου δωρα 

Γιά τη δική μας τήν πικρή άλλόφρονη 
γενιά 

δ κληρος είχε λάχει νά έπισημάνοuμε, 
χτυπώντας μέ τό ρα<5δί μας τό τυφλό, 
τόν κραδασμό της πλοuτοφόρας yης 

μας 

'Αξίζει άκόμη νά ξεχωριστη 
ενα -ποίημα κοινωνικου -περιε-
χομένου, yιά τό κλάμα «'Ενός 
παιδιου», yυμνου καί -πεινασμέ
νου, δπως τόσα καί τόσα, στην 
χθεσινή Μπιάφρα, στό σημερινό 
πάντοτε Βιετνάμ, άκόμη καί 
γύρω μας: 
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uΕνα: 5οο<κ> γρύλλισμα ττοu κατα:τpό.. 
μαζε τόν ούρανό 

'Αστροττελέ.κι ητανε θεcκο καί τιμω
ροοσε 

μ' άτεγκτη φλόγα μέ 5ρσντή όρyί. 
λη 

το στείρο χρυσάφι τοϋ δαχτυλιδιού 
μου 

θυμίζει, τον Παλαμικο στί
χο: «Ντρέπομαι yιά τή ζέστα 
μου ... ». 

ΤΡΙΠΤΥΧΟ, ποιήματα Κώ 
στα Γ. Μίσιου 
Μία ηρεμη φιλοσοφική ένα

τένισις αναδύεται απο τήν ό
λι yοσέλιδη συλλογή. 

Ξεχωρίζουν δύο ποιήματα, 
yιά την πίκρα του πνευματικοί) 
ανθρώπου μέσα σε μιά υλιστι
κή ώφελιμιστική κοινωνία:. 'Α
πο το «'Ακολουθώντας το πα
ράδειγμά τους» (των πολλων, 
πού έπιμελως αποφεύγουν πρω
το<5ουλίες καί γίνονται <5ιδου
λες σε μιά απάνθρωπη μηχα
νή): 

uΟμως 
ττοιός κάθεται νά λοyαριαση 
κάτι τέτο•α. 
Τό «ούκ έττ' άρτ� » 
καί τά τοιαϋτα 
άπό καιρό 
άντικα:τεστάθησαν στή σuνειδηση μα, 
μέ τό «ά5ρόχοις ποοί» 
καί τά παρόuοιά του 

Το «Με τή θέλησή μας» θά 
�ό μετα:φiρω δλόκληρο: 

Τ cmοθετή σαμε 
τά ττροοφιλη μας δνειρα 
άνάμεσα 
σέ σωρούς χαρτιών καί φακελλων 
Έτελεύτησαν μετ' όλίyον 
ττληyέντα έκ σκόρου 
μονίμως ένεδρεύοντος έν αύτοίς 

Νϋν ένθαδε κείνται 
μή δημιοuργοοντα ττλέσν �')μίν 
ττρ�λήμα:τα περιττά. 
θά περιμενατε 5ε�ίως 
νά σας λέγαμε 
τό πόσο λιmηθήκαμε 
Λαθος 
'Οταν 

οί μηνιαίες άττοδοχές 
ειν' έξησφαλισμένες 
και συνεπώς 
τταντα γεματο το στομάχι 
Τοτε 
άπο κεί και -rrέρσ 

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΓΑΠΗΣ, ποιή
ματα Τάσου Μανθό1tοuλοu, 
Σέρρες 
Το τρίπυχο είναι, σάν άπο 

α:στρα καί δροσοσταλίδες, ανθη 
καί χαμόγελα, χτυποκάρδια 
καί πουλιά - πού περιλα:μ<5ά
νουν ενα τρυφερό ζευγάρι στήν 
αναμονή καί τήν απόκτησι τέ
κνου. 

Σ τή «Χαρούμενη συμφωνία» 
δ ποιητής απευθύνεται στήν ά
yα:πη μένη του: 

Φορεσε τήν άνατολή στά στήθια σου, 
τραγούδησε τόν όρθρο της χαρας 
και στ" άνθισμένα χέρια σου 
ξύ-τνια τά όνε οά μας κράτα . 
UΕνα ττρωί τηc μεθυσμένης άνοιξης 
δ ασττρος yλάμχ; θά φανεί, 
yιά νά μας χα ,>ετήσει ... 

Το παιδί! ... Το προνόμιο του 
θεου στά χέρια του ανθρώ
που... Ό κόσμος δλος, μέσα 
στο σπίτι μας! ... Αύτο το πνευ
μα έπικρατεϊ σ' δλη τή συλλο
γή, της δποίας ενα άπό τά πιό 
ώρα:ϊα ποιήματα είναι ή «'Ε
νη μέρωση»: 

Δεν είναι -η:α.ι ή τρελλή μυγδαλιά 
rοθισε τήν αύyή ξαναμμενη 
καί με των λα.ιλοοδιων της τό άρωμα 
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μας προμηνάει τάχα τήν 'Άνοιξη. 
Είναι πού λίγο πριν τό πρωί 
γεννήθηκε άπλα τό παιδί μοο 
κι ή μυρο5όλα άνάσα τοο 
άναγyελλ.ει τόν έρχομό της 

Χαίρεται κανείς δταν, μ!έσα 
στόν δρυμαyδό των έyκεψαλι
κων (καί πολλές φορές παραι
σθησιακων) άνάpθρων κραυ
yων, συναντα εστω σάν ενα ά
πόμερο χαμομηλι τόν άyνό λυ
ρισμό. 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ, ποιήματα Β. 

Μάργαpη, Ίωάvν1να 

Ό ποιητής, πού ηδη εχει πα
ρουσιάσει σέ δύο συλλοyές δεί
γματα του προσωπικοί} του 
ποιητικου τόνου, κατορθ'ώνει 
νό: σαρκάζη τίς έκδηλώσεις 
κοινωνικης συμt5ατικότη τ ο  ς, 
σχεδόν άμέτοχος, μέ τήν άπλη 
παράθεσι των καθιερωμένων 
φράσεων, π.χ.: 

- Έντψώτατε κύριε, κύριε Εύyενε 
στατε κύριε, κύριε... 'Αξιότιμε κύριε, 
κύριε... έξ ίσου. . άξιότιμοι ><ύριοι, 
κύριοι, κυρίες 1<αί κύριοι.

'Ανάλογα είναι τά «ποιήμα
τα» yιά τόν έπικήδειο, τήν διά
λεξι καί την μονοτονία μιας ύ
πηρεσιακης ζωης ( «ενα καί δύο 
τρία καί τέσσαρα έψτά» κλπ.). 

yωνα. 'Ένα άπόσπ:ασμα άπό 
τη <,Δέηση»: 

Δός μου, Κύριε, νά ξαναyευτω 
τήν ξεy,νοιασιά της άqψοσύνης μru. 
Δός μου νά ξαναyίνω 
περίφροντις μέσ' στης καθημερινότη

τας 
τό τίποτε 

Δύο από τό: ποιήματα μαρ
τυρουν τήν άπόστασι του συy
χρόνοι.: λεyομένου χριστιανικοϋ 
κcσμου άπ:ό τό πνεϋμα του Χρι
στ, πνισμοϋ. 'Από τήν «Άνάστα
cη>': 

'Ανάσταση στ'ή" έκκλησιά 
καί στήν καρδιά μας. 
'Όμως κάποια σκιά Gλέ:π:ω 
στό Gάθος. 
Σάν κάτι νά 'χει μείνει στήν ψυχή 
άτι' τοϋ Θεοϋ τό Πάθος. 
Σάν κάτι νά μήν εχει άναστηθεί 
Μέσα σ' αύτή την άνοιξη 
τήν άνθισμένη 
πως νοιώθω τ'ήν ψυχή μοο 
σταυρωμένη; 

Καί άπ:ό τό: «Χριστούyεννα»: 

Χριστέ μοο, 
μή γεννηθείς έφέτος ... 
'Όπως είσαι μ�κρό καί τρυφερό παι

δάκι
κι' δλόyυμνο μέσ' στην τοmεινοσύνη 

σοο, 
θά σέ. σκοτώσοον οί 6:νθρωrπ:οι, 
πρίν γίνεις τριάντα τριω χρονων .. 

ΛΗΚΥΘΟΣ, ποιήματα Μίλιας ΑΙΘΡΙ..Α,, ποιήματα Δίάvας 

Ροζίδη Μπάδpα 

Πικρή yευσι άπ:ό τήν διάψευ
σι προσδοκιων μεταδίδουν τά 
ποιήματα αυτά, πού τά πιό πολ
λά είν' έμπνευσμένα άπό τόν 
πόλεμο καί τήν Κατοχή. Άλλό: 
δχι καί παραίτησι άπό τόν ά-

Τό: ποιήματα είναι Α ί -
θ ρ ι α - η μιλοϋν yιό: τήν 
α ί θ ρ ί α; "Αyνωστον. Οϋτε 
τίτλος ένός ποιήματος ύπάρχει 
στή συλλοyή, οϋτε καl ή λέ
ξις! "1 σως, τό τελευταϊο ποίη-
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μα, άφιερωμένο στά νέα �λα
στάρια της ζωης: 

'Ώ 1ταιδιά λατρευτά, 
Τοϋ κορμιοϋ μας δλδδροσα κρίνα, 
Της ψυχης μας θριάμ(,ου τραγούδια, 
Προσφορά των Άyyελων στήν πολύ 

παθη γη 

νά θέλη νά συμ�ολίση τήν αί
θρία:, πού άπλώνουν στον δρί
ζοντα δύο παιδικά μάτια, ένω 
ή ποιήτρια δηλώνει έξ άρχης 
οτι τά τραγούδια της «χαράς 
σαλπίσματα δέν είναι», άλλα 
«παραφωνία στήν ύποθετική 
άρμονία της ζωης». 

Μερικές άπο τίς σκέψεις της 
διασκορπισμένες σέ ποιήματα: 

«Της γης ρυτίδα οί Παρθενωνες, 
κι' εtναι 1ταγίδα τ· ούρανοϋ ή λάμ. 
ψη... 'Ελατε, άδέρφια μου, λευκοι, 
μαϋροι, κίτρινοι, νά σύρωμε της ζούγ
κλας τό χορό, καννίι,αλοι είμαστε, ας 
μήν vφαποϋμε .. Σε κάθε (,ημα μας 
μπερδεύονται τά «τριάκοντα άργύ
ρια». .. Κύριε, τό μαρτύριό σου δεν 
μας λύτρωσε, �Οφις σερνεται στή 
σπτονδυλική μας στήλη καl παγιδεύει 
τήν ψυχή μας . Τοϋ πολεμου ή όργή 
μας σ,ταργάνωσε Ποιός τάχα ,τιότε
ρο σ' �χει ,τροδώσει, έκεϊνος η έμεϊς . 
Σε θεό ,τιστεύομε ό:πό Κεϊνον 1ηο 
μεγάλο, ας μην αύταπατωμεθα, τοϋ 
έαυτοϋ μας δεν έyκρέμισες το είδωλο, 
Χριστέ μου » 

Έδω ή ποιήτρια λησμονεί: δ

τι κανείς ά λ λ ο ς δέν θό: 

λυτρώση τον άνθρωπο, έκτος 

άη:ο αύτον τον ί δ ι ο ν, κατά

τήν ρησιν τοϋ ίδίου τοϋ 'l ησοϋ 

(Ματθ. 10. 38): «'Ός ού λαμ

�άνει τον σ τ α υ ρ ο ν αύ

τοϋ καί άκολουθει όπίσω μου, 

ούκ €στι μου άξιος». 

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛι\Α, 

ποιήματα. Ν. Α. Στασινό
πουλου 

Ό yνωστος yιά τήν μεγαλο
στομία του ποιητής σ' αύτή τήν 
συλλογή έπιστρατεύει καί τά ίμ
πρεσσιονιστικά τυrτοyραφικά 
μέσα (χρησιμοποιώντας χαρτί 
θαλασσί, κίτρινο καί ρόδινο). 

Συχνά έκφράζει άπόλυτες ά
πόψεις. Το θέμα των πτήσεων 
στή Σελήνη το �λέπει ετσι: 

Σε λερώσαμε γη, 
με τά αίματα καl τlς -πράξεις μας 
τίς (,ρώμικες, 
καl τώρα πήραμε τό δρόμο γιά τ· ά

στέρια 

Σ τήν «'Ηθική» ( έπειδή στον 
κόσμο δεσπόζει ή άνηθικότης 
καί έπωφελεί:ται) άντιΚ,ρούει 
τήν Χριστιανική προτροπή της 
μή - �ίας: 

'Ίσο στό ίσο . . Δόντι στό δόντι . Μά.. 

γιά νά ίσορροπήσει 
τοϋ δίκιου ή ζυγαριά. 

τl στό 11άτι 

Το νά γυρίζεις καl τό σλλ.ο μάγοολο 
γιά δεύτερο χαστούκι 
ε1ναι καl τοϋτο άνήθικο 

Τ' άνήθ,κου τόν δρόμο 
ίδιο τσεκούρι, κάθετα τόν κό(,ει 
Έμ,τρός μήν καρτερεϊς μέ σταuρω. 

μένα χέρια 
άλλοιως τά δωρα θά σοϋ τρων, άπ 

τά πανέρια 
λαίμαργοι γϋ-πες 
Μωρά -παρθένος, ήθική. 

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ, ποιήματα.
'Έλεν Αύγουστίνου 

Άπλα αίσθηματικά στιχουρ
γήματα, πού εχουν άναμφισ�ή
τητη τρυφερότητα. υοταν, δ
μως, γίνεται προσπάθεια άνό-
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δου σε άλλα έπίπεδα, σταματα 
σε μια έπιψανειακή, κενή περιε
χομένου, η ρηχή ψιλοσοψία. 

Οί πρωτοι στίχοι άπό τό «Μυ
στήριο» (της �απτίσεως) : 

Τά χέρια μου σ· άπόθεσαv 
στο (οημα τοϋ Χριcτοο 
καί σοϋ 'δωσα τό δvομα 
πατέρα, πατεράδων 
καί χριστια;vό σέ. εχρισα 
χρηστο, χριστιανοσύνης. 

Καί όλόκληρο τό ποίημα 
«θνητοί»: 

Γιατί vά είμαστε ανθρωποι 
στήv πλάση τοϋ Θεοϋ 
άφου σ' αύτόv οό:νήκουμε 
κ' είναι δημιουργός μαςΙ 

Γιατί άθάvατοι vά είναι 
μοvο οί θεοί 
κι όχι τά πλάσματά τους' 

'Αλλά άψοϋ παραδέχε rαι δ
,:ι ε'ίμεθα πλάσματα θεοϋ ά::θα
νάτου, πως δ-έν δέχεται καί 
δτι έπλασθήκαμε «κατ' είκόνα 
καί όμοίωσιν»; Έξ άλλου, τό 
πρωτο τετράστιχο στερείται 
καί της στοιχειώδους λοyικης 
έννοίας. 

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΜΟΥΣΑ, Γιάννη 

Γαλανοματίδη 

Ό γνωστός Πό\Ι'tιος πο:ηιtής 
συν1Ξχίζει την εκδοσι έργα.σίας 
του στην Ποντια:κή διά.λεκτο μέ 
7"α.pά.λλ η,λ η απόιδοσι στη νεοΞλλ η
νική. Έργα.σί,α, ΟΟJ.ΙΙΠαθηrcική καί 
ώς μορψr; Μ·λ ώς περ:1εχό1.1ιε•ιο, 8-
που δεσπάζει δ ψιλειρηνισμ,ός, δ 
σε6α,σιμος στον ά.νθρώπtινο μ,όχΘο 
καί - ώπο τεχνικής απόψεως -
ένας ά.πλος α.tσθ-ημ,α,τισμός. 

'Έn ά.πtόσιιtσ.σt_.ι.α, ά.πtο τον διάr 

�ογο ΠοLητοϋ ΚJαί Λlώvων. 
Οί αίωνες: 
ΤαJ σκότους οί θρησκόiλη,ποι οί μαϋ. 

ροι δαίμονες 
καί τοο έθνικισμοϋ τά τέρατα οί ΨU· 

χοπαθείς θεοί. 
·ο ενας καί ό άλλος τόν ίδιο ρόλο 

τοϋ φονιά παίζουν 
πάνω στοϋ άvθρώπ.ου τήν χωρίς φως 

01μοιρη ζωή_ 
Ό Ποιητής: 
.,.Ω Ούρα;vέ! Μέ. θεϊκό θυμό αστρα:ψε

καί λάιμψε, 
σάv καλάμι ας σεισθη κ.αί σάv φύλ
λο ας τρέμει ή Γη 
Χάλαζα άπό κεραυνούς πάνω στούς 

δαίμονας ρίξε καί κάψε 
νά λ,υrrρωθη άπ' τά δε.σμά των τοϋ 

ά:νlθρώ-π:ου ή ψυχή. 

ΑΤΕΛΗΣ ΚΟΣ'ΜΟΣ, ποιή

ματα Κωvστ. Μπλαχούρα 

'Ο ' Τ 'ψ ' συγγρα.· ως ειχε γρα. Ξ: πε-
ρυισ: 1.1ιά μεΗτη γιά. την «'Πθική 
Χpίιση χα.ί τά. σύγχρονα, κοινωνικ.ά. 
ψχ:νό1.1ενα.)>. Φαίνετα.ι σά.ν ή τω
ρ:νή πο: τ:κ:η συλλογή νά. ε[να,ι 
άλλη μορφή των σΧέψεών του. 

Τά. θέ�.1α.τα. των ποι η,μά:τ:ων 
(πού ετν.α.ι ιπά.ρα. ιποιλύ συμrοα.ιθη

τt'ΥΑ, ιπα.ρά. τ+,ν εν πολλοίς ά.πλό
τητα. των εΥ,ψpα.στιχιων 1.1έJσων) 
ετνα.ι ιπα.ρ1.ιένα. ά.πtο την κα.ιθη�μψι
νή ζωή. · ! Ινα.ι 'fεpά ιπροσγε:ωμ,έ
νος δ ΠΟ( τής, αλλά τ'Ο Ολέ.\.11\.W, 
του άιν:α.τε,ίνzι σέ κ.ά..τι ανώτερο. 
Γι' α.υτο χια.ί περιyρά.ψειι ώς <�&.τε
λ η» (λί,α,ν ε.πιε.ι-κιως) τον κ,6σ1.10 
της μηχα.νοκ-pα.τίσ_ς, της «σ,:ρc1.,
γης» «τοϋ ά,τόμου στο OW(.10 των 
μα.ζων, των α.ντιψάισεων 1.1ιε:τα.ξύ 
προόδων της 'F.11tιστή1.1ηις 'Χ/Χί ΠΙΞt
ναισμένω,ν λα.ω v, τοϋ «χ ά,σμ,α,τος 
των γ;ε.νεων)>, τής έκλείψ,ε-ως του 
&.νθρωπι01μοϋ, της δολοφονί,α,ς τοϋ 
περι6άιλλοντος κ.λπt. 

Δέν ήτα.ν α.νά.γκηι vσ. μα-ς 6Ξ-
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6αιώση δ συγγρα.ψεύς. πώς τά. 
πο:ήμα.τά. του «ερχονται &m:ό τ.ά. 
6ά.θη της -χ,α;ρδια.ς 'Κισλ τοϋ νοϋ». 
Πολλοι άλλοι σκέ.πτο'Ι'Όα,ι κ:ιτά. 
τον ίδιο τράπο, μ.έ ει.λι-κρ(ν,ε�σ.. κ,α.ί 
πάνο. 

Άπο τά. κα.λύτερα τής συλλο
γής «Ό Γεροπλά.τανσς πεΟα.>ιει». 

ΤΡΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, 

Φώτου Γιοφύλ) η.

'Εξεδόθησαν σ' ενα τόμο 
τρία μυθιστορήματα του παλαι
μάχου έκλεκτου ανθρώπου των 
Γραμμάτων, πού εγραψε μέσα 
σ έξηντα χρόνια συγyραφικης 
έμφανίσεως 16 ποιητικ-ές συλ
λογές, έπτό: συλλογες διηγη
μάτων, δύο θεατρικά εργα, 12 
ίστορικά καl λαογραφικά, τρία 
γλωσσολογικό: καl 15 μεταφρά
σεις αρχαίων 'Ελλήνων, έκτός 
από αναρίθμητα άρθρα σε έφη
μερίδες και περιοδικά. 

Τό πρωτο εί αι «Τό αμοιρο 
τό Λολάκι» (τρεϊς έκδόσεις με
ταξύ 1922-1926), πού έπαινέθη
'κε ζωηρά άπό τόν Παλαμά καl 
άποδίδει την ζωή πρlν καl μετά 
τό τέλος του πρώτου παy ,ω
σμίου πολέμου. Τό «Λιμάνι της 
άyάπης» είναι δείιτερη τώ
ρα εκδοσις (ή πρώτη εγινε 
τό 1934), ένω τό «Χωρlς παιδί», 
γραμμένο τό 1923, τώρα μόνον 
δημοσιεύεται. 

Τό κοινωνικό περιεχόμενο 
των ερyων του Φώτου Γιοφύλ
λη τό: έξασφαλίζει από τό πέ
ρασμα του χρόνου, yιατl - ο
πως εyραψε δ Ούyκώ στην εί
σαyωγή των «· Αθλίων» του -

οσο δεν αλλάζει ή δομή των 
κοινωνικων συνθηκων, τέτοια 
εργα είναι πάντα έπίκαιρα. 

ΦΙΛΟΛ. ΚΥΠΡΟΣ, πανΥJγu

ρ ικη ε1<δοσις για την Έλ

λ ηνικη Παλιγγενεσία 

Περιλα.μοάνει μελέtες γ:ά. τήν 
σφα.γή των Κυπρίων (9 Ίο'Jλίου 
1 21) -χ.α.ί «. κολαυ1θ(α. ταϋ ε

θvομά,ρτυρα. Κυπριαvοϋ» άπο τον 
πο:ητή Κύπρο Χρυσάινθη, σι δη
μοτ:κ '. 'Επίσης μελέτες για. τούς 
άγr:ϊJνες τωγ Κυπρίων ύπέp της 
·Έλευθρ(ας σtούς κλασι-χ.ού; χρό
νους (άπο τον τέως ύπουργό
Παιδείας Κ. Σπυρ:δάικι) -χ.α.l -χ.α.
τα. τήν , γyλοκrη,-ία (άιιtο τον
(σtοριΚιό Θεόδ. Πσ..πα.δόπουι-ο) .
Μ' ' , λ - ' ια συμμετοχη εκ εκτης πο:οτrι-
τσς.

ΠΑΡΕΡΓ.ι\, μελέτες Μενε

λάου Κuριακοπούλοu 

'Έκ.δοσ:ς έκτο; εμπορίου, αιπό 
τον σεμ,•ιό δσο κα.l εκλεΧ,Ο δισ,-
νοού].Lενο, «ώς. ά.νσ..μνr;�:κό γ:α. 
τού; ά.πογόναυ; κσ..ί αm:οχα.:pε-ι
σμός γ:ά. το,:ι; επιζωvrτε; iχ6μη 
φ!λου;». Περ:λα.μΟ!iνε: τήΥ μελέ
τη «'Π Γνώση τοϋ :\1ορ:α. κ' ·ή λε-
6εvτ.ά τη; Ρούμελη;» αι·ι•τ-:λογο 
στον Γιά.vνη Βλχχογιά.ννη, -ό 
19-13) κχί σ'J'Ιερyα.�:ες του σi πε
ριοδ:·ι..ά. γιά το'/ Πα.λα.μrJ., τόν
Κα.p',<,σ..ο:-::σ:χ. κ.α.l τοv ηθοοτ:ο:ό Λε
κα.τσα.. < Πά.pε?γα.», διότ: τό ·ιιύpι
ο•ι εργον τοϋ συγγρχψέως ήτα,ν
ή διεύθυv:1:; Τρ:χιπε�GJ'Ι. 'Λ.λλά.
πά.ρφyα, μό·ιον ψαι vο:Lε•ι:0,<,ώ; δο
σμt'/:χ. μέ ύι γηλή rνευμ.α.τ:κ.ή συγ-
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κρόιtησι 'Κια.-ί αΧσθησι ευθύνης, πού 
δεLχvουν τί μπορεί vά προσφέ
ρη στά Γρά.μμα.τα. ενα.ς - δπως 
στΎjΥ περίπτωσι α.ύτή - εύγενής 
ερσ.χκοεχνισμδς. 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, Δημ. Στα-

μέλου 

Ό ηρωας - θρύλος δίδεται 
στις ίστορικ-ές διαστάσεις, με 
�άσι δλη τήν ύπάρχουσα ίστο
ρική �ι�λιοyραψία. Ό συyyρα
ψεύς δεν ηθέλησε νά χρησιμο
ποιήση πηyες ατεκμηρίωτες· 
καl πολύ σωστά, Ύt-ατl καl χω
ρίς τά στολίδια του θρύλου δ 
έκ των πρωτομαρτύρων της 
Έθνεyερσίας μένει «ενα αιώνιο 
σύμ�ολο παλληκαριας, πολεμι
στής κάθε δεσποτισμου καl τυ
ραννίας, δημιουργικό κήρυγμα 
της α�ασίλευτης όμορψιας του 
έλευθέρου ανθρώπου». 

Τό ερyον συνοδεύεται απο 
σπάνιες εικόνες καl - κυρίως 
- από εύρετήριο, πού καθιστα
τό ερyον εϋχρηστον ανά πασαν
στιγμήν, δπως θεωρεϊται απα
ραίτητο σ-έ κάθε σο�αρό ίστο
ρικό η ψιλοσοψικό σύyyραμμα
στόν δυτικό κόσμο - αλλά τό
σο σπανίζει στήν 'Ελλάδα.

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠJΘΗ-
ΚΩΝ «μυθιστόρημα>> Ι. 
Άγγέλου 

Παρ' δτι τιτλοψορεϊται μυθι
στόρημα, είναι ενα αντι-μυθι
στόρημα. 

Χωρίς συγκεκριμένους προ
σωπικούς ηρωες. 'Άνθρωποι 
καl πόλεις αναφέρονται με ε-

να γράμμα του αλψα�ήτου: '6 
κύριος "Αλψα, ή πόλις Ώμέ
yα. Σε μία δμιχλώδη ατμόσφαι
ρα αyχους, πού ένθυμίζει Κάφ
κα, έξιστορεϊται ή περιπέτεια ε
νός προληπτικως συλληφθέν
τος, δ δποϊος αψίνεται έλεύθε
ι)Ος, τελικά� καθόσον εύρέθη 
ένοχος (ή έπισψράyισις του αν
τι-λογικοϋ). 

ΚΥΠΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΕΣ, 
μελέτη Χρυσάνθης Ζιτσαίας, 
Θεσσαλονίκη 

Ή κυρία Χρυσάνθη Ζιτσαία, 
yονιμώτατη 
Έλληνικων 

λειτουργός των 
Γραμμάτων (15 

ποιητικ-ές συλλογές, πέντε �ι
�λία πεζογραφίας καl δύο παι
δικά καl ,αναρίθμητες συνεργα
σίες στόν τύπο) μας παρουσιά
ζει τήν γυναικεία πνευματική 
Κύπρο, σ-έ μιά έκπληκτική 
ακμή. Δίδειστοιχεϊα ένημερωτι
κά, �ιοyραψικc'χ καl ανθολοyι
κά yιά 15 παλαιότερες και 60 
περίπου σύγχρονες Κύπριες λο
yοτέχνιδες: Φως λαμπερό- από 
τόν ακρίτα του Έλληνικου Νό
του πάνω από τήν μητέρα πα
τρίδα. 

ΑΝ ΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, 
Τηλεμ. Πέρρα. 
Άγγ. Δόξα. 

20 σχέδια 
Είσαγωγη 

Ό γνωστός συyyραψεύς καl 
F.πωτήμων ψυχαναλυτής 'Άy
yελος Δόξας παρουσιάζει καl 
ερμηνεύει 20 «αύθόρμητα» 
σχέδια του y),,:-πτου Τηλεμάχου 
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Πi:ρρα, ό δποίος, «ετσι, παιζον
τας μέ τήν πέννα καί τό μελά
νι» έξωτερίκευσε κάποια «πη
γαίο- εμπνευση» σέ σχιiδια, ττού 
πρ:)Ι(αΛοGι yιά έρμηνε=ία τόν 
θετη 

Ό 'Αγyε.λος Δόξας έξηyεϊ 
δτι αύτό, πού λέγεται αύθόρμη
το σχέδιο η αύθόρμητη μελω 
δία είιαι μία έκδήλωσις ύπό 
τήν τ ίεσι έσωτερικης ψυχικης 
κατα-:τ,i:cτ[ωι., yιά τήν όττοίω, ή 
έξωτερίκευσις είναι λυτρωτική 
Άλλα για rvc.. καλλιτέχνη, τήν 
θέc, της κατοπι�σεως μπορεϊ 
να τήν ύποκαταστήση μία εν
τονη εύαισθησία. 'Οπωσδήποτε, 
σέ κάθε περίττωσι, είναι μία 
ψυχική δόνr:�ιc, r'] δnοία άναζη
Η.ί, μέ τήν έ.κδήλωσι, τήν λύ
ϊpωσι, τήν '<κάθαρσι». 

Ό καλλιτ::χνης έψιλοτέχνη
σε τα σχέδια, κάτω άπό τήν 
ψυχική αύτή έπιταyή. Στόν έ
nιστήμονα - λοyουέχνη ανέθε
σε τήν έρμη, εία, ή όποία, δμως, 
άνήκει καl. cτόν καθένα, για 
τήν ό.ναζrτησ, της κρυμμένης 

ψυχικ'ϊc: ΔFuης, για τήν άποκω
διl(ο-;τr.ίησ� της φαντασίας. 
Στην �εί;τι:ρ;ι περίπτωσι, δ θε
ατης θσ άνrχκαλύψη ταυτοχρό
νως r\,α κιη .... μάτι άπό τόν δικό 
του έαυτιί,ν, σέ συνταύτισι μέ 
τόιι κc.λΛι1.;.χνη. 

Ώc, f ιι·γμα της έρyασίας άμ
ψοτFpων -των παραγόντων των 
�Άναζηϊfι<,εων», παραθέτω δύο 
ό.πό τ.:χ (νομίζω, εύκολώτερα) 
σy_ιδια, μέ τήν προτεινόμενη έρ
μηνε(α τους. 

· Ανταυyεια ά-ττο τον Χριστιανισμο 

Οί δωδε.κα στο Δείπνο τους κι' έσυ 
μεσα στα δοντια του Σταυρου, δσο 
και νά σε παραστε.κουνε Πατήρ κι' 
Υίος και Πνευμα το · Α γιον 

Αίωνια προσέγγιση 

'Ατέρμονα γu.ρίζουμε άπλώνσντας τά 
χέρια γιά νά σμίξουμε, μά οϋτε. τό 
χάσμα άνάμε.σά μας έλαπώνεται οϋτ' 
Ι:Sρθιοι νά στ�με κατορθώνουμε. 
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ΠΑΛΑΙΑΙ ΟΙΚΟΓ ΕΝΕΙΑΙ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, μελέτη 

· Αριστ. Κουδουνάρη, Λευ
κωσία
Μία έρyασία έπιμελη μένη,

πού άκτιvο(5ολεϊ άπό τήν κοινω
νική, πνευματική καί έθνική ά
πεικόνισι της Έλληνικης με
γαλονήσου. Μερικά όνόματα, 
δπως του Σίμου Μενάρδου, 
συνδέονται αναπόσπαστα μέ 
τήν ίδια τήν μητροιπ:ολιτική 
Έλλάδα. 

Χρειάσθηκε κοπιώδης προσ
πάθεια - μt πολλή άyάπη -
yιά νά συyκεντρωθουν φωτο
γραφίες καί (5ιοyραφικά στοι
χεϊα των παλαιων οίκοyενειων, 
πού άνατρέχουν παλαιότερα 
άπό τήν θυσία των Κυπρίων yιά 
τήν παλιγγενεσία της 'Ελλά
δος. Γι' αύτό καί ίδιαιτέρως ά
ξιέπαινη. 

ΕΙΣ ΑΝ ΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΣΟ
ΦΙJ\Σ, μελέτες Ν. Σρι Ράμ 
Ό συγγραφεύς (γνωστός 

στήν 'Ελλάδα, άπό δμιλίες του, 
'1 νδός φιλόσοφος, πού προε
δρεύει της παγκοσμίου θεοσο
φικης 'Εταιρίας) άντιμετωπίζει 
στο νέο (5ι(5λίο του τά προ(5λή
ματα της άληθινης ούσίας της 
'Αλήθειας (μέ άνίχνευσι της έ
πιφάσεως αληθείας), του κάλ
λους της Άρετης, της λυτρώ
σεως από τίς άντιθέσεις, των 

ιδιοτήτων Ψυχης καί Νου, της 

προσδοκίας του θανάτου ώς φί
λου, στα πλαίσια του πραyμα
τικου καί του άπατηλου στή 
ζωή. Αύτά είναι μερικά από τά 
rθέματα του (5ι(5λίου του, τά δ
ποϊα χειρίζεται μέ άπλη καί έy
κάρδια μ�έ'Εfοδο. 

Για τούς άνθρώπους, οί ό
ποϊοι θέλουν νά κινηθοϋν σ ε
να χωρο έσωτερικης πνευματι
κότητας, τό (5ι(5λίο αύτό είναι 
ενας φιλικός δδηyός. 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ό φιλόσοφος 

τών αίώνων και ή φιλο

σοφία της συνεργασίαf, 
Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε 

Ή συyyραφεύς έπιτυyχάνει 
τήν μύησι του άναyνώστου 
στήν πολιτική καί κοινω ική 
φιλοσοφία του 'Ηρακλείτου, ό 
όποϊος μένει, καί στήν έποχή 
μας, πάντοτε νέος, άφοG τό 
πολυαρχικόν κοινωνικόν σύστη
μα εχει Ήρακλείτιον χαρακτη
ρα. �Η πάλη μεταξύ των άντι
θέσεων καί ή έξισορρόπησις, 
τό χαρακτηριστικόν φαινόμε
νον της έποχης μας, Ήρακλεί
τιον καθαρως, τοποθετεϊται ί
στορικά καί φιλοσοφικά από 
τήν έξαντλητική μελέτη της κυ
ρίας Μιχαήλ - Δέδε καί συνο
δεύεται από πλούσια (5ι(5λιο
yραφία. 

ΡΙΖ. 



1972 385 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ

οι ΛΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

Uολύτιμος θησαυρός τό 6ι6λίον 
του ά.ειμνήστου διδασκάλου μας 
'Α.ντ. ' δpια.νοπούλου ύπό τον τ1-
τλον: «APXAIOl ΕΛΛΠΝΕΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ». Λάτρης της άp
χα.·α.ς έλληνικης ψιλοσοψία.ς, έ
pευνητής των σωζομένων περί 
1υστηpίων κα.ί μεμυημένος ε1ς 

α.ύτά, άποκα.λύπτει τήν πηγήν 
τοϋ πνευμα.τικοϋ ψωτός της, μέ 
σε6α.σμόν οfος άpμόζει ε1ς τήν 
σοψία.ν των προγόνων μας, ή δ
ποία. έπr

1
γα.σεν έκ των Ίεpων της 

Μυστηριακής Γνώσεως. 
'Αποδεικνύει έν α.ύτφ τό ένι

α.ϊον κα.ί όpθόν της άpχα.ία.ς Έλ
λ ηνικης Φιλοσοψία.ς, ώς πρός τό 
α.ιτιον κα.ί τά.ς άpχά.ς της κοσμο
γονίας διά. την έκ τοϋ χάους έκ
δ-/ιλωσι ν τοϋ μορψικοϋ. F.rνα.ι της 
Φύσεως κα.ί τi

1
ς έξελίξεως α.υτοϋ 

είς τήν θειότητα.. Δέχεται 8τι διά. 
τ:ήν σύστασιν των εν τ'Ώ ψύσει 
πραγμάτων κα.ί μοpψων άπα.ιτεί
τα.ι ή συμ6ολή κα.ί συλλειτουργία. 
δύο δημιουργικών ούσιων, της 
Μονάδος κα.ί της Δυάδος κατά 
τάς δοξασίας των Όpψικών κα.ί 
των Πυθα.γορίων. 

'Ένεκα των δύο α.υτων δημι
ουργικών ουσιών, ή έξωτεpικη 
μοpψή των οντων, ή λειτουργία. 
αυτών κα.ί δ έσωτεpικός αυτών 
ρόλος τελοϋν ε1ς στενοτάτην σχέ
σιν κα.ί ά.λληλοuχία.ν. 'Επειδή δέ 
κατά ψυσικόν νόμον κα.ί ύπό την 
ωθησιν τοϋ έσωτεpικοϋ νόμου της 
ουσ1α.ς των, 8λα. τά οντα. τείνουσι 

Ύπο ΠΑΝ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

πάντο,ε προς ά•ιωτέpους σκοπούς, 
εξελίσσονται προς άνωτέpα.ς πάν
το,ε ύλικά.ς κα.ί πνευμα.τικάς μοp
ψάς κα.ί δ κόσμος ά.κόμη, ώς σύν
ολον, α.νυψοστα.ι δια.pκώς είς ά
νώτεpα. επίπεδα.. υΟσον δέ περισ
σότερον εξελίσσονται τά οντα. χ.α.ί 
πpαγμα.τοποιοσντα.ι έκάστοτε ά.νώ
τεpα.ι μοpψα.ί α.ύτων, κα.,ά τοσοϋ
τον ή ϋλη ύποχωpεϊ καί δ Λόγος 
άποκ:α. περισσοτέρα.ν έπικράτr;
σιν. Σκοπός έπομένως, προς δν 
κα.τα.τε(νοuσι τά οντα., εrνα.ι rι ά.
πα.λλα.γή αυτών ά.πό της ϋλης, ή 
ά.πεpγα.σ:α. του κα.θα.pοϋ Λόγου 
κc,.ί ή τ.λ ήpης τ.νεuμα.τοποί ησις 
α.ύτων. 

Κατά. τάς ά.ρχα.ία.ς Έλληνικάς 



1 

\ 

386 1 Λ I Σ ΟΣ 1972 

ψιλοσοψικάς δοξα.σία.ς, ό άνθρω
πος εχει περιωρισμέvα.ς πvευμα.
τικάς ουvά.μεις, ά.vα.λόγως πρός τά 
αισθητήρια. οργα.vα. α.τι να. δια.θέ
τει. '.\ποτελείτα.ι δέ έκ -ης ψυ
χής. ητις είvα.ι τό κύριον μέρος 
τη; ύποστά.σεώς του, τό ήγεμοvι
κόv κα.ί -ου σώμα.τος, δπερ ύπό
κει τα.ι εις τόv νόμον της ψθορα.ς 
κα.ί του θα.vά.του, δι' δ κα.ί ό άv
Ορωπος είvα.ι θνητός. 

Μετά τόv Οά. να.τον, δηλαδή τόv 
ά.τ.:οχωρισμόv από του ύλικου σώ
μα.το;, ή ψυχή έπιβιοί κα.ί ά.vα.ζεί 
κα.ί πάλιν εις άλλα. σώμα.τα., νέα., 
κα.τ' α.ύτόv τόv τρόπον ά.ποκτώσα. 
έκά.στοτε vέα.ς πvευμα.τικάς δυνά
μεις 6α.ίvει προοδευτικώς τήv ό
δόv της εξελίξεώς της πρός τήv 
Οειότητα.. 

Ί<,άv διά του συγκεv-ρουμέvου 
οϋτω πvευμα.τικου κεψα.λα.ίου κα
τορΟ<�ση vά έξα.γvισθη, γvωρίση 
έα.υτόν ό άνθρωπος κα.ί ψα.νερω
Οη ή εν α.ιηψ ύπά.ρχουσα. θεία. δύ
ναμις, σώζεται οδτος ά.πό -ων βα.
σά.νων της έπιγείου ζωής κα.ί 
λυτρουτα.ι. Δι' δ κα.ί τά ά.ρχα.ία. 
1υστi

1
ρια. έδίδα.σκον τήν κά.θα.ρ

σιv κα.ί τό σύστημά. των �το κα.
τά.λληλον πρός τόν σκοπόν α.ύ-όν, 
<bς κα.ί σr'

1μερον δπου λειτουρ
γουν Μυστήρια. κανονικώς κα.ί 
έψ' δσον δέν έκτρέποντα.ι του σκο
που -ων, ό όποίος δέον vά είvα.ι 
Μ. υ σ τ α. γ ω γ ι κ ό ς κα.ί Μ υ -
σ τ η  ρ ι α. χ ό ς, -ελείως ξένος 
πρόc; τάς της ά.μυήτου κοι νωvία.ς 
γνώσεις, δσα.ι έξ αύτών ά.ψίστα.v
τα.ι τrις Γνώσεως κα.ί των 'Αλ η
Οε ιιί)ν της Φύσεως κα.ί του Πνεύ
μα.τος. Όπότε δ-α.v ·ή ψυχή του 

Τύστο•J αποχωρισθη του γήινου 
σώμα.το-:;, κα.θίστα.ται α.θά.vατος, 
αμβροτος Θεός, παραμέvωv είς 

τόv έλεύθερον Α1θέρα.. Ό άνθρω
πος πρέτει νά πρά.ττη παν δτι 
είνα.ι σύμψωvοv πρός τούς νόμους 
της ψύσεως του Θείου Λόγου καί 
νά εχη έμπιστοσύvηv προς την 
πορεία.v της Φύσεως καί τήv έv 
αυ:"Ώ έπικρατουσαν τάξιν καί δι
καιοσύvηv. Αί βιωτι κα.ί ά.ρχα.ί, αί 
ηθι κα.ί δέον vά είναι αί α.ύτα.ί 
πρό� τάς ά.ρχάς κα.ί τούς νόμους 
της καθόλου ψύσεως, τrjς Θεία.ς 
Φύσεως. 

Κατ' ακολουθίαν, κα.τά τόv ά.
είμνηστοv Άvτ. 'Λδρια.νόπουλον, 
έκτός του ψυσικου νόμου, δv δέον 
ν' ά.κολουθη ό άνθρωπος, ίνα. διά.
γη έν ά.ρετ"Ώ, δέον vά σκέπτετα� 
κα.ί νά πρά.ττη συμψώνως πρός 
τάς ύπαγορεύσεις τοϋ έν αύτφ 
δα.iμονος, δστις ά.ποτελεί τό λο
γικόν κα.ί θείον μέρος του Είναι 
μας. 

'Εάν ύψίστατα.ι τοιαύτη συμ-
ωνία., τότε ό α.vθρωτος ζη όμο

λογουμένως τ"Ώ φύσει, τουτέστι 
κα.τ' ά.ρε-:ήν. Έψ' δσον δμως πα
ρσ.6λέπει τάς ύπαγορεύσεις τοϋ 
έν α.υτφ Λόγου κα.ί άγεται ύπό 
του α.λόγου μέρους του Είναι -ου, 
ζ η κα.τά πάθος κα.ί ουχί όμολο
γουμέvως τη ψύσει. 'Εκ τούτου 
;-·ροκύπτει οτι -:ά έκδηλούμενα. ύ
πό τώv αvΟρώπωv πάθη είναι α.
π'Jτέλεσμα της μ ή συμψωνία.ς τώv 
συνα.ισΟημά.-ωv καί σκέψεων αυ

τών Π?ός τήν έν τ"Ώ ψύσει τά.ξι ν 
χα.ί τόν έν α.υτοίς δαίμονα.. 

'Ωσαύτως, εάν ό άνθρωπος χα.-
τα.νοεί κα.λώς τά έv τ"Ώ ψύσει συμ-
6αί νο·ιτα., τότε ά.ποκτα, -ελεία.v 
γνιί)σι ν κα.ί έα.υτοϋ, ταυτίζει τήν 
6ούλησίν του πρός -ήv βούλησιν 
της δημιουργου θεότητος, ητις δι
ήκει διά σύμπαντος του κόσμου 
ώς ψυσικός νόμος, ί'να έξελιχθη 
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εις Θεόν Πνευμα. 
·π κατανόγισις δέ των κοσμο

γο·ιικων καί ψυσικων νόμων ήτο 
καί είναι εργον των Μυστηρίων 
πρός τό ά.νθρώπινον γένος τό δποί
ον μόνον διά. των l\Ιυσταγωγων 
ούνατcι.ι νά. ψωτιστiΊ κα.ί ά.ποκτή
ση τήν Γνώσιν καί 'Αλήθειαν τού
,ων, έψ' δσον ηΟελεν ψΟάση είς τό 
κcι.τάλληλον έπίπεδον διά. τήν α.
ποκάλυψιν των Οείων Μυστηρίων 
του Σύμπαντος. 

'1 δού ά.γα.πψοί μου &.να.γνιί)
στα.ι του Ιλ 1 ΣΟ ϊ μιά. μικρά. ά.
κτίς ω,ός, έκ ,ης πηγής του 
πνευμα.τι κου εργου του ά.ειμ νή
σ-ου διδασκάλου της Έσωτερικης 
Γ·ιώσεως των Μυστηρίων κα.ί τr ς 
αρχα.ία.ς Έλληνικης ψιλοσοφία.ς, 
ουνα.μένη ν' ά.ποκα.λύψη δλον τό 
μεγα.λείον της είς πάντα. σο6α.ρόν 
καί κα.λόπιστον μελετητήν μέ 
'λρχα.ία.ν Έλλγνικ+1

ν Wuy_-f1ν. 
ΠΔΑ 

ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Πητερ Ούσπένσκυ. μετάφρ.

Σοφίας 'Άντζακα. 

'Ακόμα καί ή nιό γόνιμη φωι
τασία δεν θά μrιορουσε νά άνα
καλύψει τόσους ρεαλιστικούς 
όρισμούς του «yνωθι 'σαύτόν�
δσους αναφέρονται στο μικρο 
αύτό �>L(!ιλίο του Πητερ Ούσnέν
σκυ. Ποιός άrιό μας μrιόρεσε 
rιοτε νά δώσει εστω καί ενωι 
rιεριεκτικό όρισμό της αρχαίας 
rιροτροrιης rιού nαραμε\ήθ�κ�
δσο λίγες στον κόσμο; Γι αυτο 
δοκιμάζει κανείς αλλεnάλληλα 
ξαφνιάσματα καθώς άντικρύζει 
τον ενα μετά τον άλλον δρι-

σμο αύτης της φράσης. Ταύτό
χρονα, ξαφνιάζεται nού διαnι
στώνει στον έαυτό του δλα τά 
δυσάρεστα καί ύn-άνθρώnινα 
γνωρίσματα, nού τόσο διεξοδι
κά rιεριyράφονται σ' αύτό. Μ' 
άλλα λόγια, καί μόνη ή ανά
γνωση αύτου του ξ!ιι(!ιλίοu (!ιάζει 
σε κίνηση, μέσα στον άναyνώ
στη, τη γνώση του έαυτου του, 
εστω κι' αν αύrή ή αύτόyνω
ση rιεριορίζεται στά αρνητικά 
χαρακτηριστικά του άνθρώrιου. 
Ό Ούσττένσκυ ένερyει έrιάνω 
στο άρρωστο καί διαστρε(!ιλω
μένο έσωτερικό μας σαν χει
ρουργός. • Ανοίγει τίς rιληyές 
μας καί rιρο(!ιάλλει στά μάτια 
μας δλο το rιυον καί τή yάy
yραι να nού nεριέχομε. Εύτυ
χως δμως, οτι δεν σταματα σ' 
αύτό, αλλά nροχωρει νά μας 
δείξει την ύyεία, τήν δλοκλή-
ρωση, τά rιραyματικά άνθρώrιι
να στοιχε'ία καί συστατικά rιού 
τόσο θλι�ερά άrιουσιάζουν. Ό 
τpόπcc nοί.ι τά έκθέτει όλα αύ
τά εχει το κυρος καί τή �α
ρύτητα ένος nού εχει �yε'ί στην 
άλλη οχθη καί ακόμα τή συ
νοχή καί άκολουθίαj μιας έ
rιιστη μονικης διάνοιας με το 
χάρισμα νά κάνεu rιροσιτά 
στηv κοι\-ή �.:χτ,.:;, σr1σ,1 νοήι1ατσ 
πού rιμ:.ι·,· l φσρά ακουνε τά αύ
τιά μιας ανεξοικείωτης μ' αύτά 
ανθρωnότητας. 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 

Υ Γ Στο τελος της σελ 42 είναι 
φαvερο bτι ή φραση «οίισία κα -τpα
yματικοτητα» είναι λάθος Τό σωστο 
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,τρέ,τει νά εtναι «ώσ(α καί ,τροσω
,τικότητιn. Έτι(σης ή λέξη «πρσyενέ.

στερψ στήν τελευτα(α γραμμή της 
σελ. 27 θά ,τρέ,τει νά δια<κJiστεϊ «με
ταγενέστερη:&. 

* 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜ

ΦΩΝ Α, Στεφ. 1. Μακρu

μιχαλοu 
Μία σημαντικη -προσψορά 

στον χωρο της ί\:αοyραψίας 

μας. 
Περιλαμl:>άνονται τά κείμε

να δώδεκα -προικοσυμψώνων 
του 1 Βου καl 19ου αίωνος. Ό 
συγγραψευς άναλύει τό τυ-πικό 
των -προικοσυμφώνων, έξετάζει 

την γλωσσα -cuυc,, μελετα τά 
διάψορα εθιμα του οίκογενεια
κοG δικαίου, άκόμη άναψέρε
ται εtς την tδι-οκτησία των μο
ναστηριων της Τσακωνιας, είς 
τό ((γλωσσάριον» των «-προικί
ων» χαl άκόμη -περιλαμ!Sάνει 
τσακωνικα το-πωνύμια καl έπώ
νυμα καί, τέλος, l:>ιοyραφικά 
σημειώματα Τσακώνων των 
δποίων τά όνόματα ,μνημονεύ
ονται στά δημοσιευόμενα προι
κοσύμψωνα. 

Τό l:>ιl:>λίο -εχει πλούσια είκο
νοyράψηση, ά-πό τσακωνικ-ες έν
δυμασίες, έξαρτήματα τσακω
νικων ψορεσιων, κοσμημάτων, 
χάρτες κλπ. 

--- -- - . - ----------------- -----·4·-------- -------- -·-·---·--

Νέλληc Θεοδώρου 

ΑΠΟ το ΠΑΒΟΙ ΙΤΗ Λ YTPDIH 
Είναι τό μυθιστόρημα της έποχης μας μ-ε τήν ύλιστι

κή κοσμοθεωρία, την θρησκευτικη γύμνια, άπ' δπου ώσ

-rόσο άναδύεται ή μορφή του Κύριλλου, ένός νέοu «έμ

πνευσμένου», που διαμορφώνεται στό νέο μέτρο του άν

�ρώττινου ίδεώδους. 

ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
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ΕΚΠΤΩΕΕΙΕ 

δια δώρα 
4! -

εορ-ι-ων 

(ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΝΟΕΜΒ ΡΙΟΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ, 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1973) 

ΧΑΡΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ Ιί\Ι ΣΟΥ: 

'Έτους 1964 σελ. 304 άvrί δρχ. 70 δρχ. 50 

'Έτους 1965 σελ. 400 άντί δρχ. 70 δρχ. 50 

ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 

Α' 1956-1958 σελ. 440 άvrί δρχ. 100 δρχ. 70 

Β' 1959-1961 σελ. 416 άντί δρχ. 100 δρχ. 6L 

Β 1 ΒΛΙ Α ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ . 

Τό: �ήματα της Φιλοσοφίας 

Χαρτόδετον άντί δρχ. 50 δρχ. 40 

Δεμιέ.νον άντl δρχ. 70 δρχ. 55 

Έκλοyαl αιτό τόν Κρισvαμοϋρτι 

Χαρτόδετον άντl δρχ. 50 δρχ 40 

Δεμένον άvrl δρχ 70 δρχ. 55 

Μητις (Τ ό (5ι(5λίο της Σ οψίας) 

Β έκδοσις άναθεωρημενη ( σελ. 320) 

μό ο δε ένο , άντl δρχ. 90 δρχ. 60 

Μό ο είς τό: Γραφεια του ΙΛΙ ΣΟΥ 

Δευτερα - Τεταρτη - Παρασκευή 10-12 η κατόπι 
'ηψεως του άντιτίμου (δια ταχ) κης έπιταyης), άπο
στελλόμενα άνευ έπι(5αρGνσεως διό: ταχ) κό: �ξοδα. 
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Ίπποι<ρότοuc 33 - Τnλ. 602.883 

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ<ΔΟΣΕΙΣ 

s ΣΩΤΕΡΙΣΜUΣ 

� ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

• Γ l Ο Γ  Κ Α

e ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

e ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

e ΜΕΤΑΦΥΣ[ΚΗ

Σαc περιμένουμε στό νέο μαc 

κατόστnμα μέ πλούσια ει<θεσn 

βιβλίων πού σαc ένδιαφέροuν 
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
Τρίτη, 5 Σεπτεμ<5ρίου: Ή 

σφαγή των '1 σραηλινων αθλη
τών στό Μόναχο, σέ μία πρωτο
φαvη - άνα τούς αίωνες ! εξαρ
σι της <5ίας, ή όποία έ<5ε<5ήλω
σε τό Ί ερόν των 'Ολυμπιάδων ... 

Οί '1 σραηλιvοί άθληταί ε�χαν 
ξεκινήσει για να διεκδικήσουν 
μετάλλια. 'Έλα<5αν σφαϊρες ! .. 

Είχαν ξεκινήσει μέ τις καλύ
τερες διαθέσεις για μια παναν
θρώπινη είρηνική αμιλλα και 
άντικρύζοντας τό ίδανικό της 
παγκοσμίου συνεργασίας. Μαζί 
μέ τούς Αίyυπτίους άθλητας εί
χαν κάμει μια συμ<5ολική χει
ρονομία είρήνης: Σέ μια α:κρη 
του ΌλυμπιακοC> Χωριου φύτε
ψαν πρωt - πρωt δύο μικρές έ
ληΙές ... Και ξεκίνησαν για τό" 
ευγενικό στί<5ο ... 

'Αλλά, τό διεθνές κυμα <5ίας 
τούς εφθασε - χωρίς να σε<5α
σθη οϋτε τή νεανική τους άyνό
τητα, οϋτε του χώρου την ίερό
τητα... Σ τή θέσι, των όποίων 
ένδεχομένως θά έκέρδιζαν, στό 
<5άθρο των Όλυμπιονικων άνέ
<5ηκαν ή Βία και ή Τρομοκρα
τία - ύπό την αποδοκιμασία ό
λοκλή ρου, σχεδόν, του κόσμου, 
άλλα ένός κόσμου, ό όποϊος 

ΟΛ ΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ .. 
(Νταίηλυ Μfρορ) 

δέν μπορεϊ - γιατί δέν θέλει -
να έπι<5άλη σε<5ασμό οϋτε και 
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στων άθώων την ζωή ... 
Ψήφισμα «προς την άνθρω

πότητα» άnηύθυνε ή συνελθοϋ
σα είς την 'Αθήνα «Α' Διεθνης 
Συνάντησις δια την καταιτολέ
μησιν της έyκληματικότητος». 
'1 δού τό κείμενον του ψηφίσμα
τος - προς ολους και Καιλέ'
Vαν ... 

«Οί συμμετέχοντεc τηc Διεθνοϋc 
Συναντήσεωc κατά τηc Έγκληματι
κότητοc. οί όποίοι συνηλθαν είc Ά
θήναc, διά νά έΕετάσουν, έντόc έπι
σrημονικοϋ πλαισίου, μέτρα πρόc Ιά
νάσχεσιν τοϋ διογκουμένου κύματοc 
έγκληματικότητοc, άνά τόν κόσμον, 
καταδικάΖουν πδσαν βίαν όδηγοϋσαν 
είc τό εγκλημα, ώc καί πδααν κα
ταατρεπτικήν έπίθεσιν. 

'Επί τη εύκαιρία τηc συναντή
σεωc αύτηc είc τήν · Ελλάδα δπου 
έγεννήθη τό πνεϋμα των Όλυμrι α
κών 'Αγώνων, δι•ό' νά έπεκταθη ,<ατό_ 
πιν είc όλόκληρον τόν κόσ:Jοv. εκ
φράΖομεν τήν θ ίψιν μαc καί αίσθή
ματα φρίκηc καί ιάγανακτήc�εωc διά 
τά πρόσφατα τρομοκρατικ6 γεγονό
τα, τοϋ Μονάχου, δπου -:χουν σι,γ
κεντρωθη, είc διεθνη φιλικnν συν6ν
τησιν άθληταί δλου το'ϋ κόσμου, ο,ά 
νά συμμετάσχουν στούc �vώνεc τηc 
20ηc Όλυμπιάδοc. 

Άπευθύνομεν πρόc δλπv τ�ν όν
θρωπότητα αίτησιν συν:pνσσίαc 
πρόc έπίτευΕιν τοϋ κοινοϋ 1-'"Vάλου 
σκοποϋ, διά τόν όποίον ελαβε ,χώ
ραν ή παροϋσα συνάντησιc διά τήν 
πρόληψιν τοϋ έγκλήματοc · Τηc κα
τανοήσεωc, τηc φιλίαc καί τi"r: rφή
\ ηC �νά τόν κόσμον» 

'Όχι άναθεώοnσιc 
τrϊc δίι< nc τοϋ Ίnσοϋ 

Λϊτησιc: &.να.θεωρήσεως της δί
κης του Ί ησου, όπο6λ ηθFίσα. &.πό 
δικηyόpον της πόλεωc; 'Έϊλα.τ έξ 
δν6μα.τοc; Ίου δα.ίου «ζ ηλωτου» ο
νόματι Δα.6ίδ Μπιτού, &.πεppίφθη 
&.πό το ' .ιώτα.τον δικαστήριον 

του Ισpα.ήλ. Ό Μπιτού είχε ζη
τήσει δπως δ 'Ι ησους &.πα.λλα.yr,j 
«πάσης κα.τηyορία.ς» για. να. έκ
λείψη «μία. ά.πό τίς α.ίτίες του ά.ν
τισημι τικου κύμα.τος σ' δλον τόν 
κόσμο». Ό δικηγόρος υπεστήριξε 
στήν α.ϊτησί του, δτι ή δίκη, πού 
εγινε ένα.ντίον του 'Ιησου του Να.
ζωρα.ίου, «δέν διεξήχθη κα.τα. τόν 
νόμον». «Ό πελάτης μου - είπε 
ό δικηγόρος Ίσα.α.κ Ντα.ίη6ιντ -
ήθελε δπως ή υπόθεσις έπα.νεξε
τα.σθη &.πό τό Άνώτα.το Δικα.σ-ή
ριο, δεδ μένου, δτι δ 'Ιησους, 
πριν κριθη κσ.ί δριστικα. κα.τα.δι
κα.σθη ά.πό τόν Ρωμα.ίο Κυβερνή
τη, είχε δικα.σθη προηγουμένως 
από ίουδα.ϊκό δικαστήριο, πού δέν 
ενήργησε σύμφω ια. μέ τό πνευμα. 
του νόμου». 

'Γό Άνώτα.τον δικαστήριον έ
κr1ρυξεν έα.υτό &.να.ρμόδιον οπως 
επιληφθη ύποθέσεως, ή δποία. &.
νσ.yετα.ι σέ τόσο μεμα.κρυσμένη ε
ποχ·ή. 

Νέοι πάπυροι 
άρχαίων Γνωστιι<ων 

Τπό ήν διεύθυνσι δμάδος επι
στημ6νων της Ούνέσκο άρχισε ή 
εκδοσις όλοκλήρου 6ι6λιοθήκης 
χειρογράφων ά.να.κα.λυφθέν-ων τό 
1946, στό Νάyκ Χά.μμα.ντι, 80 
μίλια. J.A. του Λουξορ, τα. δ
ποί ι. ύποστηρίζετα.ι δτι ά.νηκα.ν 
σc κοινότητα. Γνωστικών των 
πρώτων μετα. Χριστόν ετών. Τά 
χειρόγραφα. επί παπύρων &.νεκα.
λύφθησα.ν σ' ενα. πα.λα.ιό κοιμητή
ριο από ενα. φε.λλά.χο, δ δποίος 
εσκα.6ε άσκοπα. τό χώμα. μέ το 
ρα.6δ: του. "'Ήσαν μέσα. σ' ενα. 
σταμνί θαμμένο σέ &.ρχα.ίο τάφο. 
Μετεφέρθησα.ν στο Κάϊρο, στο 
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Κοπτικόv Μουσείον, έκτος ά.πό 
100 ψύλλα πού εφθα.σαv στη Ζυ
ρίχη, και έμελετήθησαv μέ με
γάλο έvδιαψέροv ά.πό τούς θρη
σκειολόγους. 

Ά vαμέvεται δτι ή συγκεvτρω
τι κή εκδοσις των χειρογράφων θά. 
έγείρη νέες ά.vτιγvωμίες γύρω ά.
πό τό θρησκευτικό κα.ί ψιλοσοψι
κό κίνημα. των Γνωστικών, πού 
άνθισε ίδια.ίτερα. στην Μεσοποτα
μία. κα.l την Αϊγυπτο, δπου δ Βα
λεντίνος άvεδείχΟη σέ ά.ρχηγό 
τής Άλεξα.vδριvης Σχολης. Με
ρικά. έκ των χειρογρά.ψωv ά.vα
ψέροvτα.ι σέ ιδέες έσωτερισμοίi 
καί μυστικισμοίi γνωστές στούς 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ε
νώ αλλα ε[vαι μή Χριστιανικής 
τ.ροελεύσεως. 1ετα.ξύ των Χρι
στιανικών, ά.λλά. ώς «ά.ποκpύψωv» 
θεωρουμένων κειμένων είναι τό 
κα.τά. Θωμαv τόv δίδυμοv F:ύα.γ
γέλιοv. 

Νύξεις περί -των Γνωστικών πε
ριέχονται στήν θεοοοφικη φιλολο
γία.. Ί{ Μπλα.6ά.τσκυ στήv Μυστι
κή Διδα.σκαλία (τόμ. Β' 389) 
α'ιαφέρει δτι α.ί όμά.δες των ΙΎω
στικων ίδρύοντο έκά.στη ά.πό ενα. 
Μεμυημέvοv, α.ί δέ ιδέα.ι των έ-
6α.σίζοντο επί τής &.ψόγου γνώ
σεως του συμ6ολισμοίi κά.θε ε

θνους. Οί Χριστ:α'ιοl συγγραφείς 
το•:ι; r.εριέγραψαν ώς αίρετικού;. 

Ό Μαρι<ΟC nτο 
αύτόnτnc: 

Έν τψ μεταξύ συνεχίζετα.ι ή 
ερευνητική έργα.σία. πάνω στους 
γνωστούς πα.,;ύρους -του σπηλαίου 
Κουμράν (Ίσρα.rιλ) . Ό Ίσπα.νός 
Ρωμαιοκαθολικός λόγιος Ζοζέ Ο' 
Κάλλα.γκαν ύπεστrιριξε δτι μερι-

κά. πολύ έψθα.ρμένα. χειρόγρα.ψα. 
ά.νήκουν στό πρωτότυπο του κα
τά. Μά.ρκον Εύα.γyελίου, τό δποί
ον κα.l θεωρείται τό &ρχα.ιότερο 

;(,;, \· Ι .

Τό έκ 17 λέξεων απόσπασμα 

( έv μεγεvΟύvσει) 

(γpαq:,:ν μετ7ξύ 35 - 50 μ.Χ.). 
Τα. έως τώρα &ρχα.ιότεοα. κείμε
να δz·ι είνα.ι πα.λα.ιό-ερα. του ε
:ου� 13j κα.. θεωροίivτα.ι ά.vτι
γpαφαί r.αλα.ιοτέρωv κειμένων, 
μaλλο·ι ο½ συv6ψεις ίστοριωv πε
ρί τη; ζωής το) Ί ησοίi κα.ί κοι
·ιωνικης φιλοσοφία.ς ά·ια.πτυχθεί
'Jη; μετά. τόν θά.νατό του. 'Εάν,
3ντω;, τά. κομμάτια. του παπύρου,
τά. όποία εμελέτησε ό Ο' Κά.λλα.
γκα.ν, προέρχονται άπό τό κα.τά.
Μά.ρκο·ι εύα.γyέλιο, τότε τό άρχα.ι
ότερο κείμενον &.να.τρέχει εvα.v δ
λόκληpο αιώνα., κα.l ε[vα.ι, πλέον,
άφήγησις α.ύτόπτου μάρτυρος.

Ό Ο' Κά.λλα.γκα.v έ6α.σίσθη, 
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κυρίως, σ' ενα. τεμά.χιον παπύρου 
μέ 17 έν δλφ γράμμα.τα., δπου 
δια.κρίνεται τμ ημα λέξεως ... E-

IL ... -ήν όποία.ν ύποστηρίζει δτι 
είνα.ι YJ Γενησα.ρέτ κα.l προσαρμό
ζεται στήν περικοπή 6.53 του 
χα.τά l\'Ιά,ρκον εύα.γγελίου. υΟπως 
είνα.ί προψανές, ή μέθοδος αυτή 
μοιάζει μ' εκείνην των αρχαιολό
γων, οί όποίοι από ενα. τεμάχιον 
οστο j ανα.τ.α.ριστουν ε να. προϊστο
ρι χό :;κελετό. iέ τόν -ρόπο αυ
τό ό Ίσπα.νός Ί ησουίτης αποδίδει 
στό εύα.γγέλιον του Μάρκου κα.l 
αλλα. τεμάχια. παπύρων, τά όποίcι., 
ομωc; - λέγουν οί δια.ψωνουντες, 
δπω� ό κα.Οηγητ·rις Φράνκ Κρόςς 
του Χά.ρ6αρ- κα.l ό 'Ισραηλινός 
) όγιος Δα.6lδ Φλάσσερ - μπορεί 
νά προέρχωνται από άσχετα. εν
τελώς κείμενα. Έξ α.λλου, λέ
γουν, πως θά εξηγεί-ο δτι κείμε
νον του Μάρκου, ό δποίος συνώ
δευσε τόν Πέτρο στή Ρώμη εύ
pέθη σ' ενα. σπήλαιο τrις Ίουδα.ϊ
χ:7jς έρ·f,μου; 'Ίσως - προσθέ
τουν - νά εΙναι αποσπάσματα. 
ένός ,,πρωτο - εύα.yγελίου», πού 
:χpη ίμευσε ώ βασική πηγή των 
Υ.α.τά Ματθαίον, Μάρκον κα.l 
Λουκα.ν. 

Ό Ίnοοϋc ι<αi τό 

((Φλα6ιανόν τει<μήριοv 

Ό καθηγητής -ης ψιλοσοψία.ς 
στό πανεπιστήμιον -ης Ίερουσα.
λ ήμ Σολομών lΙά.ϊνς άνήγγειλεν 
δτι άνεκά.λυψε μία περικοπή της 
ίστορ' α.ς του Ίωσήπου σ' ενα ' 
ρα6ικό εργο του 10ου αtωνος. Ό 
<Ε6ρα.ίος ίστορι κός εζ ησε τόν 
πρGJ-ο α.1ωνα. (37 - 9 ) , ώσ-όσο 
τό εύρεθέν κείμενο είνα.ι πολύ 
πλησιέστερο σέ δ,τι ό ιδιος εγρα-

Φλάβιος - 'Ιώσηπος 

ψε, πα.ρά ή 'Ελληνική έΥ.δοχή, 
δe-θέv-ος δτι -ό Άραβικόν εργον 
ανα9έρει δτι +ι περικοπή έλήψθη 
σ.πό εκκλησιαστική ίστορία. του ε
πισκόπου Εύσεβίου της Κα.ισα.ρεί
ας, ήyετικης μορψης του 3ου 
4:Jυ α.lωνος. <Π περικοπή α.ύτή 
διαψέρει άπό εκείνην, ή δποία. 
κατεχωρίσθη σέ μεταγενέστερη 
εκδοσι τr1ς ίστορία.ς του. Τό γε
γονός δτι ή εκδοσις του άρα.βικου 
εργου του 10ου α.tωνος εγινε στή 
�υρια.κή θεωρείται α.πό τούς λο
γίους ώς εξήγησις της μή &να.λό
γου επεμβάσεως των θρησκευτι
κών εκδο-ων γιά -ήν προσαρμο
γή του αρχαίου κειμένου στίς νε
ώτερες Χριστιανικές άνάγκες. 

<11 περικοπή του Φλα.βίου Ί
ωσήπου, δπως πα.ρουσιάσθη άπό 
τούς Χριστιανούς εκδότα.ς - κα.ί 
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έχι:φακτηpίσθη ώς «Φλαοια.νόν 
τεκμήριον» - και ή περικοπή 
κατά. τόν "Αpα6α συγγραφέα τοi) 

ΦΛΑΒΙΑΝΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ 

Τι;> καιρ4) έκείνίt) ίίζησεν δ Ίησοϋc,
σοφός άνήρ, αν και δυσκολως θά
θεωρείτο μόνον άνθρωπος Διοτι έπr 
τέλεσε Βαυμάσια πράγματα και ύ 
πηρξε διδάσκαλος τοο λαοο άληθως 
Μεσσίας Έπι Ποντίου Πιλατοο, κατη
γορηθείς ύπό τινωv έκ rωv ίθυνοvτωv 
'Ιουδαίων, κατεδικάσθη είς σταύρωσ ν 
. . άλλά οί &rταδοί του δεν ι:.παυσαν 
άγαιπωντες αύτον Την τριτην ήur 
ραν έπανηλθεν είς την ζωην και έν� 
φανίσθη είς αύτούς Διοτι οί προψη
ται τοο θεοϋ ειχον προειπει ταυτα 
και αλλα περί αυτοο Βαυuασια 

Οί λcγιοι της έποχης τοϋ Δια
ψωτισμοj ά.μφισ6ήτησαν τ-r1ν αύ
θεντικότητα τοϋ ά.ποδιδομένου 
στον Ίώσηπο κεψένου, τό όποίον 
περιέπεσε, γενικώς, σέ ά.νυπολη-
ψ, "Ε " �, 0' .α. 1 νας α,πιστος οεν α, μπο-
ροϋσε νά. τό είχε γράψει ετσι, ο-

Ά11όλλων 17: 

Τέλοc τόν Δει<έμβριον 

Τό διασ,-r1μ6πλοιJ «'λπόλλων 
17 », τό όποίον προορίζεται διά. 
νο.. μεταφέρη 'Λμερικανούς ά
στροναύτα,ς πpός εκτην κατά. 
σειράν ά.ποοί6ασιν εις τήν σε
λήνη, μετεψέpθη άπό τό κέν
τρον συναρμολογήσεως εις τό ά
κpωτήριο Κα.νάοεpαλ (πρώην 
Κέννεντυ) γιά. τίς προετοιμασίες 
τίς έκ-rοξεύσεως, ή όποία. εχει 
πpογρα.μμα.τισθη γιά. τήν 6η Δε
κεμοpίου. 

Ή πτήσις α.ύτή λέγεται οτι θά. 
είναι ή τελευταία. έξ οσων έπpα.
γμα.τοποιήθησα.ν έκ τοϋ άκpωτη
ρίου Κέννεντυ διά. τήν έξεpεύνη
σι της σελ-11 νης μέ διαστημόπλοια. 
ένταχθέντα στό πρόγραμμα. «'.Α-

lΟου α.ίώνος έκ του εpγου του 
έπισκ6που Εύσε6ίου εχουν ώς ά
κολούθως: 

ΚΙ::.ΙΜΕΝΟΝ ΚΑΓΑ ΕΥΣ.ΕΒΙΟΝ 

Γω καιρώ tκείνίt) ίίζησεν άνήρ σο.. 
φος, όνοματι '1 ησους, δστις ειαιρε 
φημην έναρετοο άνθρώ-rιοο (Περι ά. 
ναuιΕεως Ία,δαίων είς την καταδικην 
c.:�δεν άνεφερεται Ου ίtc και περί άνα.. 
στασrως ώς γεγονοτος) Οί όπαδοί 
του άφηγήθησαν δτι τήν τρίτηv μετα 
την σταυρωσιν ήμεραν άνεστη και ένε 
φανίσθη είς αύτούς ' Οθεν εθεωρηθη 
δτι ητο ίσως δ Μεσσιας, περί του δ 
ποια> ι ί προφηται τοσα θαυμασια 
προειπον 

πι•):; τό πα.ρ�υσία.ζαν. Ή είρωvί:1. 
-:'?iς τύχης ει να.ι δτι ένιίJ οί Χp:
στιανοί είχαν στά. χέρια -:ους b: 
νrι. σημαντικώτα.το ,εκμήpιο ,ή:; 
ίστορικότητος τοϋ προσώπου -:ου 
'J;ησου: στήv �p�σπάθ�ια. νά. τ:ι
οελτιωσουv,, το εξασ&ενησα·ι. 

τ.όλλωv,. . Μετά. τήv πτησι του 
'Απόλλων 17», αί Ήvωμένα.ι Πο

λιτεία.ι οέv εχουv προγραμματίσει 
ούδεμίαv αλλην πτησιv σ-ήv σελή
νη μέ επανδρωμένο η μή έπα.ν
δρωμένο διαστημόπλοιο. 

Τό , 'λπόλλωv 17» θά. μετα.φέ
pη γιά. πρώτη φορά. γεωλόγο είς 
τήv σελ -Ιινην. Q(jτος θά. διεξάγη 
μετά. τών συναδέλφων του επιστη
μοvι κά. πειράματα. τόσον στήv έ
.τιψάvεια. δσον καί ε1ς τόν εν γέ
νει σεληνιακό χώρο, εκτάσεως 
κα.ί ποικιλίας άνευ προηγουμέ
νου. 

Ό 37ετής γεωλόγος Χάppισοv 
...ιμίτ, συνοδεύεται είς τήν ερευ
νητική διαστημική προσπάθεια. 
τήv όποία.v άνα.λσ.μοάνει ύπό τοϋ 
κυοεpvήτου τοϋ «'Απόλλων 17», 
τεσσαρακοvταετους Γιουτζίν Σέp-
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να. εχοντος είς τό μητρώον του 
264 ώρα.ς διαστημικών πτήσεων 
εί:;; δύο ά.ποστολάς, μία. εκ των δ
ποίων επρα.γμα.τοποίησε με τό δι
αστημόπλοιο «'Απόλλων 10» τον 
Μάιο του 1969 δπότε εψθα.σε είς 
ά.πόστα.σιν 12 χιλιομέτρων εκ της 
σελήνης χωρίς νά επιχειρήση νά 
ά.ποβιβα.σθη είς α.ύτήν. 

Τό τρίτο μέλος του πληρώμα
τος του «'Απόλλων 17» είναι δ 
39ετής Ρόναλντ 'Έβανς, ά.στρο
να.ύτης ά.πό του 'Απριλίου του 
1966, δστις πρα.γμα.τοποιεί τήν 
πρώτη του πτησι είς τό διάστη
μα.. Ό 'Έβανς θά δδηγη τήν α.
κα.το οιοικήσεως εtς σεληνια.κήν 
ροχιάν, ενώ οί ά.στρονα.υτα.ι Σέρ

να.ν κα.ί Σμίτ θά εχουν ά.ποβιβα.
σθr1 είς τήν σελήνη διά της σε
λ ηνα.κάτου. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΣΦΙΑ 

Μεταξύ των οργάνων τα. δποία. 
γιά. πρώτη ψορά θά εγκα.τα.στα.
θουν είς τήν σελήνη ύπό του «'Α
πόλλων 17». εΙνα.ι ενα. είδικό ορ
γα.νο μετρήσεως της σεληνια.κης 
ελξεως τό δποίον, ενδέχεται νά 
συντελέση είς τήν ά.να.κά.λυψι 
μερικών θεμελιωδών νόμων του 
σύμπαντος. Τό οργανο αύτό ηρ
χ ισε τελειοποιούμενον ά.πό του 
1964 καί θά βοηθήση τούς επι
στήμονες νά κατανοήσουν τήν &.
κόμη μυστηριώδη ψύσι της ελξε
ως τήν δποίαν ά.σκουν μεταξύ 
των τά ούράνια σώματα εtδι
κώς δέ νά διερευνήσουν τήν θε
ωρία τήν πρεσβεύουσαν δτι fι ελ
ξις αϋτη εκδηλουται ύπό μορφήν 
κυμάτων. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Ε ΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΕΚΛΟΙ'ΑΙ 

λllO το; 

KRISH 'λΜ RTI 
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--,ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΙ:�-----

Τοίς φρονίμοις όλίγα 

Δ ιετυπώθη ή «ά'Πορία» 'Πως δ 
ΙΛΙ ΣΟΣ, άκόμη καί είς τό ί
διον τευ)(ος, δημοσιεύει άρθρα 
&ποστηρίζοvrα διαφόρους -
άκόμη καί άντιθέτους μεταξύ 
τους - άπόψεις: θεοσοψικάς. 
φιλοσοφικάς, η:νευματιστικάς, 
όρθολογισηκάς, τεκτονικάς, 
θρησκευτικάς, ά:νεξιθρησκεια
κάς κ.ο.κ. Τό έρώτημα προδίδει 
άcp,έλειαν η ψανατισμόν, ίσως 
καί κακοι5ουλίαν. Ό ΙΛΙ ΣΟΣ, 
καλλιεργων τήν κατανοησιν 
καί άγά,την μεταξυ των άνθρώ
πων, είναι περιοδικόν ΕΛΕΥ
ΘΕΡΑ Σ ΣΚΕΨΕΩΣ. Δίδει 
τροψην είς τήν σκέψιν. Ευχα
ρίστως δημοσιεύει κάθε απο
ψιv, άρκεϊ νά είναι καλόη:ι
στος, σοι5αρά, ένδιαφέρουσα 
καί καλογραμμένη. Μισαλλό
δοξα η ανόητα άρθρα δέν δη μο
σιεύονται. Οί ά:ναγνωσται του 
είναι, ώς έπί τό πλείστον, σο
ι5αρο1. καί διαθέτουν εύθυκ.ρισί
αν ωστε νό: κρίνουν παν δ,τι 
δη,μοσιεύεται, κατ έλευθέραν 
συνείδησιν. Ό I Λ I Σ Ο Σ δέν ά
πευθύνεται προς ψανατισμέ
νους. Οί φανατισμένοι δυσαρε
στοGνται καl διαγράφΟνται. Ό 
ανθρωη:ος διδάσκεται παρακο
λουθων ο)(ι άη:οκλειστικως έ
κείνα προς τά δποία συμφωνεί, 
άλλα κυρίως έκείνα προς τά 
6-ττοία διαψωνεϊ. w Αλλωστε ή 

'Αλήθεια είναι ποtλύεδρος καl 
πολλαί άτραιτοl &γουν προς 
αύτήν. Ή )(αραυγή της καθυ
στερεί διά τους ψανατικους 
καί τους κο.ιτόψθαλμους. Ό 
'Απόστολος των Έθνων εΙπε: 
«Πάντα μανθάνετε, τό καλόν 
κατέ)(ετε». Καl οί άρ)(αίοι ε

λεyαν: «Τοίς ψροvίμοις όλί
γα». 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΨΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Ν Γιατρας, Άθηναι 
Γ Άθανασώλιας, Σϋρος 

Ν. Διαμαντίδης, Θεσσαλονίκη 
Κυρ. Μητσστάκης, Άθηναι 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλένrα στούς κατωτέ
ρω σuνδρομητάς μας, έπεστράφησ<Ν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημε(ω
σιν- «μετώκησε» ij «άγνωστα;». Πα
ρακαλοϋνrαι οσοι τούς γνωρίζοον νά 
τώς είδσποιήσα.ιν ij νά μας δώσα.ιν 
τάς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 
'Αχ Γκέσκος, Μαυρομιχάλη 95 Σωτ. 

Κονrος, Φθιώτιδα; 39. Γεωρ. Καποο
μάνης, Μυστριώτοu 4. Εύστ Ντά
τσιος, Σκιάθου 88. Μαρ. Οίκσνομοu, 
Κορθίοu 6. Σωτ. Τζαννης, Φορμίωνος 
4-6. Ίω. Τσίιbης, Λευκωσίας 34 Γ.
Τσιγαρίδης, Στρέίτ 1.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Δημ. Άνδρικ&ποολος, ΔΕΗ, Καλα.. 
μάτα, Στυλ. Ζαχαριοuδάκης, Λουκα 
Πετράκη 7, ΉDάκλειον. Γρ. Μττα
ζάκης, Σκύδρα - Έδέσσης, Άναστ. 
Πυρίλης, UΟ8ωνος 6Α, Δράι,ια. Γεώρ. 
Τσιγάνης, Φαρμάκη 2, Κοζάνη. Π� 
τρος Φραγκtδης, Βε\·ιζέλου 72, Κα.. 
ιbάλα. 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «'Ιλισοϋ,., Δραγα
τσανίου 6, οροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος) , εtναι άνοικτά μόνον κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή 
1 Ο - 12 π μ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Παρακαλοϋμεν ά,τοστέλλετε μέ τα

χυδρομικήν έπιτcχγήν είς τήν διεύ
θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρό-rτοολον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122,._ Ά
ποστολαί μέ τpαΤCεζιτικάς έπιτcχγάς η 
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοματεπώνu
μον καί ή διεύθυνσις του ά,τοστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
Τιμή τόμων παρελθόντων έτων 

δρχ. 70. Τιμή τεύχους 15. 
Δέν ύ'Γίάρχουν μεμονωμένα τεύχη 

ύπ' άριθ. 1 -5, 7-9, 11 -18, 
18, 23, 25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40, 
44, 49 . 50, 55 - 58, 67 . 68, 79-80, 
οϋτε τόμοι 1955.1959, 1961-1963, 

1966 - 1968. 

Ζιητουνται τιρόc, άyοράν, άvτί 
δρχ. 20 εκαστον, τά κάτωθι 
τεύχη του ΙΛΙ ΣΟΥ: 

1957 Νο 7, 8 
1959 » 15
1961 » 23
1962 » 25, 26, 28
1966 » 44
1967 » 49,50
1968 » 55 /56, 57 /58 
1970 » 79 

ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ 

Νεα Ζωή (Ίούλ , Αϋγ 72) 
Μέλισσα - ΒΕΕ ΑΒΕΛΟ (Ίούλ 72) 
Κρίκος (Ίούλ . .  Αϋγ., ΣεΤCΤ 72) 
Σταθμοί (Αϋγ , Σε.ΤCΤ 72) 
Ό Κόσμος της ιj,υχης (Ίούλ. Αϋγ 

1972 
Κρητική 'Εστία (Μά 1 ος 72) 
Ήπειρωτικ'η Έστία (Μάιος . Ίουν 

1972 
Σμύρνα (Σε-π:τ. 72) 
Ό Φυσιολάτρης (Σεπτ 72) 
Καθρε=ης (Τέχνης, 'Ιστορίας, Στc. 

χασμοϋ), ΣεΤCΤ. 72. 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ:. 

(ιμέ τή σειρά πρστεραιό-τητος) 

Γιολάντα Πεγκλη: Πρός Φαρισαίους 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1971. 

'Αντιγόνη Γαλανάκη . Βουρλέκη : 
Πρόσωπα καί γέφυρες (Ποιήμccrα). 
'Αθήνα 1972. 

Μαρία Δαφνομήλη - Κωστ�ασίλη: 
Μεταφυσική, θεωρητική καi πει

ραματική. ΆΘηναι 1972. 

"Ανθος Πωyωνίτης: ΌΤCΤικές γωνί
ες (Ποιήματα). ΘεσσαλονLκη 1972 

'Αντώνης 'Ανδρέου Κραυγές (Ποιή. 
ματα). 

Γερ Δ Κασόλας- Χαμένοι δρόμοι 
(Ποιήματα) Άθή"Ι-Ια 1972. 

Τζέ.κας 'Ιωάννου Λαγώνικα· 'Άκου 
τούς χτύπους (Ποιήματα). 'Αθήνα 
197G 

Νίκος Καρύδης 'Ενθύμιον (Ποιημα. 
τα). Άθηναι 1972. 

Εύάγγελος 'Ανδρέου Πρώτη φυλα. 
κή (Λογοτεχνικό σταχυολόγημα) 
'Αθήνα 1972. 

Ρίτα Μηλιώρη: Καταφυγή (ποιήμα. 
τα) . 'Αθήνα 1 972 

Β Η. Βογιατζόγλου Ό άναμενόμε. 
νος (Ποιίματα). 'Αθήνα 1972. 

Πανος Φύλλης: Ούρανία 'Αφροδίτη 
('Ανθολογημένη συγκριτική &ττο. 
ψη). Άθηναι 1972 

Πανος Φύλλης Τά τσιριγιώτικα 
(Ποιήματα). Άθηναι 1972. 

Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης· Κυμαινο
μενα (Ποιήματα). Πάτραι 1972 

Βασίλης Τζανακάρης· Τά σιωπηλά 
πένθη (Ποιήματα). Σέρρες 1972 

Χρύσανθος Στ. Κυπριανου: Σε(οέρει
ονΆρρένων, τόμος Γ', Λευκωσία 
1972. 
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Ό νέος Πρόεδρος 

τοϋ Ρόταρυ Δαμ(ας 
Μας γράφουν απο τη Λαμια 

Άξιοτιμε κ Διευθυντα, 
Τις τελευταϊες ή μέρες άνει- α&ε. v 

ώς Πρόεδρος τοο έδω Όμιι-ω 1-'υ 
ΤΑΡΥ δ yιατρος κ Κώσται, Φαί ιοα 
ό κατάλληλος ΑΝΘΡΩΠΟΣ στην πι, 
καταλληλη θεσι στόν Διε&νη 'Όμιλο 
που σάν άρχή Ε;(ει την φιλανθρωτιια 
τήν άyάπη προς τον ανθρωπr, 

Είναι yνωστη ή πλcύσια δρα'Jιc_ 
τοο κ Κώστα Φαλίδα άπο πλευρά 
φιλανθρωπίας, που με την ασκ 11η c ρ 
yαηκοτητα: εχει καλύψει oλe,uc, πι•c 
τομείς τοο κοινωνικc.υ ι!,ωυ Παντru 
πρώτος, οχι, Ι!,έl!ιαια yιά πpwτεϊα 
Ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ Φαλιδας είναι και 
παραμένει ΑΝ Θ Ρ ΩΠΟ Σ μενει άσυ y 

κίνητος μπρός στή μωρίσ των πο,) C1v 
yιά τή Δόξα 

Σάν συμπολίτης τc,u συγ;(αιpω 
θερμά οχι μονο τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ 
ΤΡΟ, άλλά καί έκεινους τιΝJ άνεδc.ι 
ξαν αύτον 

Εϋχομα:ι στην είμαρμενη και στον 
Πανάγαθο Θεο νά του χαμιζη v) εια, 
yιά νά μπορη νά προσφεpη στην 
κοινωνία άκαταπαυστα τίς τιολυτιμεc 
ύπηρεσίες του 

ΝΕχω τήν πετιοιθησιν δτ, δ -y,α 
τρός κ Κώστας Φαλιδας σάν Προε 
δρος τοο 'Ομίλου της τιολης μας θα 
άνεl!>αση αύτον πολυ ψηλα, οτιως ο 

λοι τό πιστεύομε Το "Ταρελθον τr , 

άποτελεϊ έyyύησι yιά το μελλον 
Μέ είλικρινεϊς εύχαριστιες -y,ά φι� 
ξενία 

ΣΤ Στ 

* 

Ό «ΙΛΙΣΟΣ» χαιρει διοτι ή πολι., 
σχιδής δρασις roo φιλου του "αι 
άντιπροσώπου τcv κ Φαλιδα, συvαν 
τα τέτοια κοινωνικη έκτιμηση 

----------------

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι-
σος» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής 
Κωστης Ν. Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ 'Εθνικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη Προιστάμ. Τυπσyρα
φείου Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης, 
Ποσειδώνος 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία Έκτ&π:ωσις · 
•Έπταλοφος» Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τnλ. 631.675.

Άθηvα., Σtπτ Όκτ 1972 
Τιμή τει',χους δρχ. 15 

---------------e•-•-•-•-•-• 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ> 

Βολος Γ. Κ'Χ.Jκου11>ιvος 

Δραμα Φιλ Τζαλλας 

Ζακυvθος Ν. Ταμπαλης 

Ήρα:κ>ειον Λ. Κουντης 

Θεσσαλονικη Γ. Βαραvος 

Καl!ιαι α Σ Ρωμανιας 

Κοι::ανη Στε.,λα l σ ομπανου 

Κερκυρα Ά;(. ΆΙ!>ραμίδης 

,\α:μια Κ Φαλίδας 

Λαρ σα · Ε:'Jδρας Μωυσης 

Μυτιληvη 'Ηλ. Κουκελλης 

=ανθη Ευελπις Ραvος 

Γ!ατραι ',-\θ_ Κοντοσακις 

Ροδος Μ Φωστιερης 

Συρος ΓΙ Ζαραφωνιτης 

Χαλκιc Θεοδ. Οίκοvομου 

Χαν α Ν. Βαρδάκης 

'Αμμοχωστος 'Ανδ. Τσοκκος 

-\εμεσος Άντ Στυλιανού 

'\ευκωσια 'Αχ. Ζα11>αλλης 

Παφος Κ. Καθητζιώ rης 

Ισταcι,του\ Γ Βακαλο"τe,υλος. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τευ;(η «'ιλισοο», τόuοι κα:ί βι(!,λία 
στο Β Ι!,λισ,τωλεϊσv ΆντωνΌυ Στu
λιανου, Λεμεσος 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Ζινορογιοντόσο: Τ ό ύnέρτοτο γεγονόc. 

Σορ. Πσυλέο: Μετά τό Ούρόνιο τόεο 

· ιω. Δρίβο - Μοροβελίδου: Παράκληση

Κώστα Πηγοδιώτη: Άγόnη 

Άnοστ. Φωτοnούλου: Αύτογνωσίο 

Ό δγνωστοc. ψυχικόc, κόσμοc. των φυτών 

Λούλοc. Κωνστοντινίδου: Δελφικό 

Διον. Κουλεντιονοίί: Τό nέροσμο των βορβόρων 

h Τεκτονική Άμφικτιονίο 

· Α.χιλ Ζοβολλη: Ή 'Ελληνική Άμφικτιονίο

Χσρμόσυνοc. κωδωνοκρουσία διά Τεκτονικ.ήν έnέτειον 

'Ετήσιον άφιέρωμο στήν ήμέρσ των Ζ:ώων 

Άnοκόμμοτο: Τά μικτά λουτρά 

Γcύλ. Στέδ: Ή κυονη νησοc. 

Χρίστου ΡιΖ:οnούλου: Τ,ά νέο βιβλίο 

Παν Δ. Άνογνώστου: Άντ. Άδριονοnούλου Οι αρχαίοι Ελληνεc. 

Φιλόσοφοι 

Χρονικό 

ΜετοΕύ μοc. 

1972 

Σελίc. 

321 

322 

324 

324 

325 

338 

341 

341 

342 

343 

349 

350 

365 

369 

375 

385 

391 

397 
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

δώρα 
' -

εορ-ι-ων 

(ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡ/ΟΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ, 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1973) 

ΧΑΡΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΙΛΙ ΣΟΥ: 

'Έτους 1964 σελ. 304 άντl δρχ. 70 δρχ. 50 

'Έτους 1965 σελ. 400 άντl δρχ. 70 δρχ. 50 

ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 

Α' 1956-1958 σελ. 440 άντl δρχ. 100 δρχ. 70 

Β' 1959-1961 σελ. 416 άντl δρχ. 100 δρχ. 60 

Β I ΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΔΟΥ: 

Τά (!ιήματα της Φιλοσοφίας 

Χαρτόδετον άντl δρχ. 50 δρχ. 40 

Δεμένον άντl δρχ. 70 δρχ. 55 

Έκλογαl ά-ττό τον ΚρισναμοGρτι 

Χαρτόδετον άντl δρχ. 50 δρχ. 40 

Δεμένον άντl δρχ. 70 δρχ. 55 

Μητις (Τό (!ιι(!ιλίον της Σοφίας) 

Β' εκδοσις άναθεωρημέvη (σελ. 320) 

μόνον δεμένον, άντl δρχ. 90 δρχ. 60 

Μόνον εtς τά Γραφεια του ΙΛΙ ΣΟΥ 

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10---12 η κατόπιν 
λήψεως του άντιτίμου (διά ταχ) κης έπιταyης), άπο
στελλόμενα ανευ έπι(!ιαρύνσεως διά ταχ) κά εξοδα. 



ΑΙΟΛΟV 70· ΤΗΛ. 312.322 · Α ΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768· ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 · ΤΗΛ. 968.467 • . ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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