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είναι ή γαλήνη. 
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Ε-rοχασμοl Πρω-ιοχροvιάς 

Της HELENA PETROVNA- BLA VATSKY 

• Αντt έύχων -π:ρός τους άναγνωστας y.ιά �να αfσιον ι�αt ώtυ
χές Νέον "·Ετος, νομίζω δ�ι θά �Ταν ,τιό καλά νά: τούς :πα:pακcχλέ
σωμε, τόν καινοόρyιο χρόνο νά τόν κάμουν οι ίδιοι άξιδλοyον. 
Τουrο 1μ1τοροϋν να τό iι\τιτύχουν qι θαρραλέοι 'καί cmοφασ,ιστικά. 
Ό ,ά,ιλερ�καvός συyyρα�φευς Χένρυ Τορώ '(1817-1862) fλεyε δτι 
.στη ζωι'J ύmχρχουν καλλιτέχναι; 1tp6σc..ma: αιτλα, .,τοι) �οροϋν ν' 
άλλάξουν τό �ρωμα ·μιας f)ιμtρας καt να τήν κάμουν δίμορφη σ' 
δσοuς tρχοvται εtς ·!1tα�η •μαζ( των. Δέν εtναι αύτη 1') ,τιό μεγάλη 
τών τεχνών, αύτη πού έ,τηpε.άζει την άτμδσφαφα της ζωης ·μας; 

,Κά'θε chιθρωrιrος tιrιδρα στη · νοητ�κη ·καt ftθική άτ'μδσφαιρα 
της. ·ζωης των γόρω του, έ,τομένως tbοηθεί στόν )Cρωματι.σιμό της 
f)ιμέ�ρας. "Οσοι δέν &οηθοϋν στην έξύψωσι των σκέψεων καί τοϋ 
�(ου των l!iλjλ.ων, κατ' άνάγκην η !'Ιtένεpyοϋv "Π'αρσλuτικά διά της 
dlδιαφορίας των η !νε;ργως έ,τιδροϋν .στόν ό1ιο6ι&χσμό της dτμσ.. 
σφαίρας. Σ τήν 1τραγματιικότητα, δεν ·μέ�ει ;κανείς έντελως &δρα
νής, Ό ·καθένας σκέ1tΤΕται, 'δμιλεί, ζη. ·εαν δλοι oL διf.πάμεινοι 
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άπό τόν 1tόθο νό: γ[W'J ή ζω� δχι ,μόνον ώρα:Ια, όιλλά καί θε(α, 
δεν &φηναv νά ιvικηθοϋν ιάπό d:μφιι!Ιολ(α γιά την ,rραyιμαrrοιrrοιησι 
αύτοϋ τοϋ θαψατος και 6:ρχιζαν τό ήράκλεων fψyον ,ιάραυtα, 
τσrε τό Νέον 'Έτος .θά μnτορόϋσε νά y(W'J lνα: και�ιο !τος. 

ΟΟτε fJ εότυχ[α ο�τε � εόδαιμονία εtναι τά καλύτερα ι!Ιάθρα 
γιά τούς όποcχνcrιrrυyμίvους θνητούς, διότι σπανίως :συνο&ύον
ται ά1τ'όι την εtρήW], ή Ο'Π'Ο[α ·�τναι ή μόνη διa:ρκης χαρά. Ή ίδέα 
της εtρήνης συ'Ιi>έε.ται σιΜ'Jθως με τό 1'έρμα της ζωης και με μιά 
θρησκευτrκη ,κο:tάσrασι τοϋ νοϋ. Ή ζωή θα 1μ11:οροϋσε ν' άπο6η 
!να &ιτέ.pοχο 'Ιt'ρ<ΧΥ,μα διχως ΚΟiμιμ(ά σννδιpομη άιτό 1t'Εpuσ't'ασεις �
lξωθεν ,ιιηγες fιδονης καί wτυχί,ας. 'Αλlλά lκσ.σι:� &ιθρω1tος
όφείλ:ει ιμοναχιος του να άνακαλύψπ τό γεγονός αυrό γιά -.όν
έαυτό του. Ό σrωίκός κατέστη &ιτέ.ροχος διότι άνεγvώρι� την
ffiια του εόΟC>νη ικαί ιδέν mχεl.ρησε νά την άποφύγn. 'Η ζωή τοϋ
d:vθρώπ:οu εtναι στά ίδια του τά χέρια, ή μοίρα τοu διατάσσεται
ά'ιιΌ τbν- Τδιον.

Γιατί το Νέον "Ετος νά μην ά'!rοι6η lτος μεγαλυτέρας 1tνευ
ματ�κης άνcmτόξεω,ς; Ά'Π'ό έμας έξαρτάται ! 

ΕΛiΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ Μfl:ΛΙΑ.ΒΑΤΣ ΚΥ 

(�Αρθρο τοϋ Ίανουαρ!οu 1888)
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'Ο' Πλάtων 
' -

περιtου 

'Αγαθού 
Έπι -rii 2400ii iπε-rιlφ -rης γεν
νήσεώς -rou ( 427 π.Χ.-1973 μ.Χ.) 

Ύπο ΕΥΑΓΓ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ 
Μiλοuς τη, Διεβvοuς• Αχcιδημlcις 
της Ίστορ{cις τώv Έπιστημ.ώv 

των Πcιρισ{ων 

Είς τήν Πολ•τείαν τοϋ Πλότωvος (526Ε) δια6όζομεν, ότι 
διά rος :πραικτιικός όνόγκας τοϋ όνθρώnου όλiγη γεωμετρία 
11.0ιί όλίγη όριθμηηκη εwαιι ,άρκετό, τό πολύ όμως άύτων χρειό� 
ζετοι διό νό μας 6οιηιθήσn ιεiς "1'ό νό nλησιόσωμεν εύ
κ9λ�ρον, εlς την καrαvόησtν της ίδέας τοϋ θ&οϋ. Τόν 
θεόν τόv άποικαλεί πολλάκις, τόσσιι Θίς τήν .Πολrrείαν, δσοv 
8'αί ,είς άλλους διαλόγους •' ΑγdJόν» �ηρός μtν τό τοιαϋτο 
6r,α1χύ 111 σν .tΕαιρκοί γ�έ,ωμετρi<:ις τε κσί λογ1.σμων μόριον· τό 
δ� πολύ σύτης κ,αιί nορρωτέιρω ιnροίόν σκοnείσθσι δεί, εί τε 
πρός έκείνο τείνει, .nρός τό πο�είν. 'ρc;Ίον κσrιδείν την τοϋ άγσ,
θοϋ ίδέαιν]. Θό ητο λογικόν νό ΠΘριμtvωμεν ένια διόλσγον τοϋ 
Πλάτωνος nερl τοϋ όγαθοΟ. Τοιοϋrος διμως διόλΟ'Υ'Ο(: δέν έγρό
φη. Έκ της μελtτης των Πλσrων,κων διαλόγων καί των έnι
στολώv οοrοϋ σwάιγεταr τό συι.nέραισμα. ότι ό Πλάτων δέιv 
κσ'J1έγρσψεν όλο έ�κιείνο, όσο δ.ελογίζετο. Τοϋτο οlτιολογείταt 
iκ τοϋ κωνιεk>υ, τό όποiον :καmεδ•κόQθη vά ιπlη 6 Σωκράτης, 
Ι<'ωνιΘΊου, τό ,όnοίον ιnολλούς φιλοσόφους κcrτtcnησε rι,ρο
σεκηκούς ·εiς την ·διιαΓJ1ύ.nωσιν των ίδεων των. Παιpά τόν 
φόβον αυτόν, ,φαί·νιεται, ότι ό Πλότων είς μΘρικός διαλέξεις 
του ύπερέβοινε τό δριο των ·φιλοσοqΗκων θοο)ρήσεών του, ,:ων 
περ�εχομένων Θiς τούς δημοσιευθέvrας δtαλόγους του, χωρίς 
6:6α,α νά ιπροσκρούn είς τάς θρl')Οκειπικάς· ·πε,ποιθήσεις τοϋ 
θρησκ�ολήπτου κοιΙΥοϋ των· · Αθηνών. 

"Αλλο οηιμεiον. τό όnoiov ,bπέβσλλε σωφροσόνην καί προ-
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οοχήν &iς τήν διαrrύπωσιν των σroxooμGw του, ητο. δτι: ό Πλ� 
των ητο μειμιημεvος, είς τά 'Ελευσίνια: μορΊύpιο καi ητο. δε
σ.μευμένος δι' όρκου, νό μη έκθέσn δημοσίQ τάς συνάφείς μι,;. 
στηptακάς άνηλήψειις. Τό ότι ητο .μύσι,ης.Τών 'Ελευσ�ί�ν Μι; 
στηρίων οuνάγεται έξ όποσποσμάτων τrιών, ·τά όοοία έχ&a 'και-
ταοπεiρει είς μερΝ<ούς δtαλόγους του, ,όπως ιπ.χ.: -� 

Έκ τοϋ μυείν κοί έ�ποιπεύειν ('Επιστολή Ζ ·, 333 Ε) ... 
Εύδοiμονια φόcψσrο μυούμενοί τε καί έιποιιτrεύσντες. (�-

δρος 250C).
"Οη τό .μεγάλα (μυσrήρκι) ,μειμύησοt nρw τό σμικρά 

(Γοργκις 497 C). 
. · 

Μεμυηιμένος ά).ηθώς τε ΙΚ!Οί δvrως (ΈιnΜ>μiς 986 D) .• 
'Ώσnειρ λέγεi,αa κατά των με,μυημέ,vων (Φαίδων 81 Έ).
Ένταϋθο rοίς μειμυημένοις έστ• ης nροοbρίο (' Αξiσχος, 

371 D). '· 

'Εκ των στοχασμών τούς . όποίους διιετύπωVΙΘΥ ό Πλάτων 
ιπροφορ•κως, είς τάς δκιλέξε,ις του, .έvrύnωσιιν �μεγάλην είχε. 
πρσκαλεσειι κατά τήν όρχοιότητα ή διάλεξις περί τοϋ όγαθοϋ. 
Πληροφοptσς ήειρί τοϋ ιπ&ριεχομένου της δtσλέξεώς. όιύτης λομ-
6άνομεν naplά τοϋ • Αριστοτέλους, δστ� nαρηκολούθησεν αύ
την, nαρά · :11οϋ • ΑρισrοΕένου, μαθηrοϋ rou · Αρrστοτέλοuς, π� 
ρά · τοϋ Φιιλοπόνου, του • Αλεξόνδρου τοϋ · · Αφροδισιέως, �οί 
αλλων μεταιγενεστέρων σιιγγραφέων. "Ολοι οί μέτό 'Ι'όν Άρι· 
στcπέλη' συγγροφεiς άνtλουν 1'άς συναφέίς πληροφορίας των 
όπό την σχιεηκήν nερrγρσφήν τοϋ · Αριστοτέλους, της όποίας 
διοοώθησσν έλάιχaστα σrοιχεiαι. Πολύ έ�π�γρσμμαrrrκως γράφει 
δ1ά τήν δaάλεξι,ν σίrrήΥ τόϋ Πλότωνος ό · Αρισr6Εενος ώς έξης: 

«"Οπως ό Άρισrοτέιλης διιήγείΤο ,πάντοτε,. δτι έηαθον οί 
nλιείσrοι έξ Θκιείνων, οί όποiοι πορηκολο(ιθη,σΟΙΙΙ' τήν δι·άλεξ,ν 
τοϋ Πλάτωνος nερί τοϋ άγαθοϋ. Διότι ,έκαστος των όκρόστων 
nροσήρχετο νσμίlων δ:rι θά άκούοn κάτι, τό όnοίον θά τοϋ ητο 
χρήσ�μον, έκ των όΥθρωπίνων όγσθων, δπως ,πλοQτον, ύγείαν, 
;σχύ.ν, καί θαιυμασιήν τινα sύδαιιμονiσν. VΟτ·σν όμως ό Πλά-
των ftρχισε νά όμιλπ καιί νά όναφέρε'ι'σι εlς τήν θεωρίαιν των 
άριθμων καί την νεωμετρiσν κσί τήν όστρονομίσν καί δπ -rέλος 
τούτων των· έπισι,ημών είναι τό όγσθόν, έφαιlνετο "Τ1οϋτό εί� τό 
πλεiστον των όκροστων, nοράδοΕον· κοί δλλοι μέν έξέφραΖ:ον 
μομφήν, δλλοι δέ έδυσφόρουν κσί έφευγον•. 

Ό 'Αλέξανδρος ό Άφροδισιιέύς (3ου ol ·1,1.Χ. καταιγόιμε
νος έκτης 'Αφροδισtας, ·nόλεως της Κσρiας, Μ. 'Ασίας) άινιαι
φέρε,ι έκ τοϋ • Αριστοτέλους Τά έΕης, ώς μνl')μοvεύ•ει σύτά ό 
σχολfαιστής έργων τόϋ 'Αριστοτέλους ΣιιμπΜκιος (6ος αί.): 
:..καιί ό 'Αλέξανδρος δέ (ό 'Αφροδισιεύς) όναφέρειι τά όκόλου
θα εικ της διαλέξεως τοϋ Πλάτωνος περί τοϋ όγαθοϋ, οοραιλσ-



1974 Ο ΠΛΑ ΤΩΝ ΠΕΡ I ΤΟΥ ΑΙΆθΟΥ 7. 

6ών αύrο έικ τοϋ 'Αρκποτέλους: Δ•όη άναιζryrων τάς ,άρχάς 
των όντων ό Πλάτων ένόμιζ�ν. δ11ι ό :όριθμός είναι άρ
χή τ·ων δvrων, έιηειδή ό όριθμός κατά τήν φύσ•ν του προηγεί
τοι των άλλων ηρ(]Ιy'Ιμάι;ων iκαί δaότι τά ηέρσrα της γραμμης 
εfναι ,σηιμεί·α. τά δέ σημεiα είναι μονάδες έχουσαι θέσι,ν, καί 
άvευ γ.ραμμης δέν ύπόρχει οϋτιε έnaφάνειο, οϋτιε στερεόν 
(δηλ. χωρος), ·έιν ώ χωρίς ούτά ό όριθμός :είναι δυνατόν νό ύ
πάρχn. Πρώτος δέ όριθμός είναι ή δυάς. (σημ ή μονός ώς 
δημιουργοϋοα τούς όρtθμούς, δέν κσrελογίζετο είς τιούς όριr 
θμούς.) "Ελεγε δέ ό Πλάrων, ότι όρχαί της δυά&>ς είναι τό 
εν,, καί τό �μέγα καί τό :μιιιφόν. Δ•όη ή δυάς είναι .nληθος κσί 
εχει όλιιγό1,ητα· ιε,ίς οίnήν .ίmόρχιε.ι τό δΡnλόσιον ·Καί έποι,.ένως 
αίίτιη έικφρόζει :rό rιιληθος, έχει δμως αϋτη κοί ημκ,υ ιςαi έΙΠο
μέναις όλrγότητο. UΕλιεγ&ν έnc:μ;νως σύτήν ύπφοχήν κοί έλ
λειψιν κοί ιι.ιέ'ι"α Κ!αί 1μtιφόιν κοί :έιnομένως όρχαί της δυόδος εί· 
ναι τό �μέγα ,καί τό .μtκρόν. Τήν έλ&'ι"ε δέ και όόρισrον δυάδα έ
πε1δή αϋτη 1μετιείχε τοϋ t,JΘγάλου καί τοϋ μιικροϋ, ήτοι, τοϋ .μεΎQ
λυτέ:pου 1καιί του ιμaκρσrέρου. Έnε.ιδή λο1nόν nρωτος έκ των άpι 
θμων είναι ή δυός, άρχαιί δέ αύτης είναι� τό έν καιί τόΊμέγα 
κα1ί τό μικρόν, είναι άνόγlκη, δnως ·κaί των άλλων όριθμων 
αύrο νά είναι άρχαιί .. ΟΙ δέ άριθμοί είναι σrοι�εία όλων τών 
πραγμάτων. 'Επομένως καιί όλων των 1Ιψσγtμάτων, γ)νομένων 
ι<:•α11ά ταύτα έκ της δυάδος, στοικ:εία καί άρχαί είναι οί όριθμοt, 
δηλ. ή άόρισrος δυός. 'ΊΕλε� δέ ό Πλάτων ότ.ι καί οί ίδέaι, εί
νο11 όριθμοί ». 

Κ:σί .συνεχίζει ό Σ,ιμιλίκ,ος: «Λέγr;ι δέ ό Άλt,ξανδρος, κο
τό τόν Πλάrrωνο, όπ άρχαί ·καί 1Οlύτων των ίδεων είVΟΙΙ τό έν 
καί ή όό,ρισrος δuός, τήν όnοlαν ώνόμοζε μέγα καί_μι,1φόν, ό
πως μνημονεύει ό 'Αρισrσtiέλης Θiς τ·ήν 1διόλεξ1ν τοϋ Πλάτω
νος περί τοϋ όγαθοϋ. Αίτrά δμως.τά λέγουν καί άλλοι πορευ.
ρεθέντες είς την διάλεξιιν, όπως ό Σπεύσιππος, καί ό Ι�νο
κρcη,ης, Διότι όλοι έγραψαν �εηκώς κσί διi,σωσαιν τός άνη,. 
λήψεις του (σημ. α;ί όnοίίαι κατόnι·ν άπωλέσθησον). ΦQιίνεται 
δέ, δη .είς πολλά σημεία ό Πλότωy άκολουθεϊ rούς Πυθαγο
ρείους καί δτι λέγων άρκάς .καί σ,;οιχείσ των δντ·ων τήν όό
ριστον δυάδα, ένόε1 τήν ϋλη,ν, λbγων τοϋτο σαφώς είς τόν Τί
μια1ον ,τά ρηθέντα δέ κατά 11ήν διόλεξιν Περί .τοϋ όγαθοϋ, ol 
π:ορευιρεθέντες 1κσr' αύτήν, μεταξύ των όποί,ων ό Άρι.σrσrέ
λης, ό. 'Ηροικλείδης, ό Έ,σrκϊιος ,κσί άλλοι τά tγραψον οινι,γμα
τωδως». 

Οί ΠυθαιγόρεΚ>ι δσσν κοιί ό Πλάτων έκάλυπτον τάς συνσ,. 
φεiς ίδέος Άαύτων δ1ό nετασμάτων, δτινα nροr;φύλοοσον αύ
τούς έ1κ των κοιινων εiς τούς nολλούς όνηλήψεων. 
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ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΕ 

ΤΩΝ ΑΠΟΕΤΟΛΩΝ 
'Εξα,ρετ,κοσ tνδuιφέρονcος μελέτη τοσ άληαμονήτοu 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 

Ό 'Ι ηισοϋς οc)δέν fyραψεν. 
.. Α'ΙΓ.σζ. μόνον f>ια τοϋ δακτύλου 
Του [γ�ν εtς τήv γην τό 
d:θάνcχτοv tικείvο «δ άvαιμάρτη· 
τος ,τρωτοv τόν λίθοιν &αλtτω:.. 
Δέν �το σκΌΤ[� του να t'δρύσn 
νέον σόστημcχ φιλοσοφ(ας. Σ'κο· 
,ιός Του fjτo νά θεμελιώστJ νέ
αv Ζωι'tν διά τό Άνθρώπινσν 
Γένος. Έiξυπηρitrει τόν σκοιτrον 
το&tον f\ διά τοϋ ,τροφορυκοϋ 
λσyου διδαχή ικαι fι 1tpοσω1tbκή 
συνάφεια. Διά της διδσ:χ:ης κcd.. 
συvα:φε(ας ταύτης έβλάστησεv 
ε tς τα:ς κ�ρδ(ας ,ιολλων <Χtσθη
μα ,τίστεως ,φός Νrrσν, έλnτi· 
δος καt άyαιτης. •ομάς των 'ΠL• 
στων τούτων -άνεφάνη έv ,ιρώ
τοις ε·tς τήν Ίερουσα:λf)μ. Τοι· 
αϋται όμάιδες ,τροέκυψ<χν �α
θμη'δόν καi άλλσ:χ:οϋ. Μετ' ού 
1rολύ f\6ραιώθη ώριQμένηι άλλη
ληγόη μετσ.ξu των δtμάδων 
τοότων, στεναι σχέσεις ,τρός 
�λλfιλας !,ταyιώθησαv ·καί ot 
,τρωτοι έμ,τνευσθένtες, ot Ιόmό
στολοι, 'καθιέρωσαν 'ΠΕΙpιdδιικάς 
i,τισκέψεις ,τρός αύτάς, ό:ιτοκα· 

λουμένας �δη έ κ κ λ η σ ί ας . 
Έ,ιl τριάκονtα fτη και ,ιλέοv 
δλαι cxt άψηγfισεις ,ιερt τοϋ 
Χριιστοϋ �(voνto 1τροφορuκως. 
•εν �ι το&tο d:πσδοτέον εtς
τήv έmκpαtOUC!'<XV ,ιe,το(θησιv
δτι ό. Χριστός θά έ1tανf)ρχετο
δσοv οΟ,τω. Βραf>ύτερον δμως
t·κρ(θη έ,ιάναyκες να yρόφων
ται. Πλείστα τότε συγyράμμα
τcχ άνεφάνήσάν συvrσ:χ:θέντα 
&ιτό των πρώτων Χριστιανων 
καi διαmιστοϋντα τήν �η ,τρο. 
κύψασcχν Διεθνη Έικ,κλησ(αν. 
Ό Χριστιανισμός οϋτω διειδί.δε· 
το, άλλ' ό άνε,κτίμητος ,τcχρά
yων της διαιδόσιεώς του σrοηρ
ξεν f\ έλιληvική yλωσσα... 'Όν
τως οόδεμtα 4:λ.λη yλ.ωσσα 
1tλην της Έλλιη,νικης fιδύvατο 
να χρησιμεύσ(Ι ώς μiσον διαιδό
σεως του Κη.ρύγμcχτος της Και
νης Διαθήκης. Τό δyομα «Χρι
στιανοι:. eδ6θη κατά 1tρωτοv 
έν Άνtιοχε('τt f\τις �το tλληvα. 
σιατική μεγαλότrολις. Έν σi,
τfi εtχοv ,τροστατευθfi οί έξ •ιε
ροοσιαλημ 1tρ6σφυγες, οι όπο� 
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οτάvτες διωyμοίις και μαρτό
ρια έν τfi � 1 ουδα(�. οι ,τρόσφυ
yες οδτοι άιtετιέλεσcχν την Έκ
κλησ(αν της • Αντιοχε(ας. Εtς 
την Έκ1κλησ(αν ταότην ,τρωτοί 
κήρυι<:ες τοΟ Χριστιανισμοϋ ό
τιη,ρξαν δ Παϋλος και δ Κύπρι. 
ος Βαρνάβας. ·ο ιΠαΟλος εtχε 
1τρό όλ(γου tγκολ,τωθft τόν 
Χριστιανισμόν, κατό1tιν της 6-
,ττασ(ας του μεταξύ Ί εροιισα
λημ ·και Δαμασκοϋ και (yρα
ψε 1τλείστας έπιστολάς ,έκ των 
:δtποίων όλ(yαι σώζονται .και 
θεωροίίvται ώς το σ1τουδαιότε. 
ρον μέρος της Καινης Δι<Χθή
κης. ·Όντ-ως 'i) έξά:πλωσις τοΟ 
ΧριστιανισμοΟ όφε(λεται εtς 
τόν "Ελληνuσμόν. 

Τό παράf,ειyμα τοΟ Παόλοu 
-,.κολοόθησο:ν 1τολλοl 6:λλοι, 
ypάψανrες άφηγήσεις ,τερl τοΟ 
�(ου 1<.αί τοΟ θανάτου τοϋ Ίη
σοϋ έ,τί τfi �άισει 1τροισω1τυκων 
άνο:μνήοεων. • λλλ: fιτο μέ-γα 
το 1τληθος των dιφηrγήσεων τοό
των και κα'Τ·έστη άνάyικη σu
στη,ματσποιήσεως αότων εις θε
τικόν \κεtμενον. Τοιοιϋτοv κε(με. 
νον, άναμφ��ητητου έμ1τνεόσε
ως, έξαρσεως και 1έ1τι�ολης ά-
1τοτελοϋν τά τρ(α σ u ν ο ,τ τ ι • 
κ ά: λεγόμενα Εάrγyέλια, τά 
άναγνωριοθέντα ώς δπέρτατος 
ύτcοy.ραμμος άνθρω,τ(νοu 6(ou, 
�τοι τά κατά Μαtlθαίον, κατά 
Μcχρκον καl κατά /\ουκcχν Εύ
ttγγέλια. λt ·μεταξύ αύτων :δ
μοιότητ>ες άττοτελοϋν το λεγό
μενον Σ υ ν ο ,τ τ ι 'κ ό ν 
Π ρ ό δ λ η μ α. Μετά: .και
ρόν έγράφη το κατά Ί ωάννην, 
lmερ συναριθμοuμενον ·μετά 
των τptων συνοmικων άτrαρτ(-

ζει 'Σ'ήν :Εύαγγελυκην Τετρα
κτόν. Έ,τl διαικόσια 1τερ(1tου (. 
τη tξηκολοuθουν ν' άνα:γινώ
σκωνται τακτικώς τά �ι�λία 
της Παλαιας Διαθfι·κης δχι μό
ναν e(ς τάς Σ uναyωyάς άλλά 
1τιθανώτατα. και μετσ,ξύ των 
Χριστιανών εtς τάς Συνε:λεό
σεις των, άφοϋ ιδέν ίmηρχcχν 
άλλα ιερά �ι�λία τοϋ Χριστια
νισμού. Αιt :έπιστολαt των • Α· 
1τοστ6λων δέν εtχοv ά!κόμη 
1τροσλάιει τον ιερόν χαρακτη
ρα δστις τάς ,έαφράγισε !ρα
δύtερον. οι XpισTL<XVQl έλάμ
�ανcχν τάς έ-ιτιστολάς ταότας 
μέ ιέ�οuσισσμον 1καl τάς άνε
yίνωσκά:ν με ζηλον, φuλάσσσν
τες σύtάς ώς ,τροσιφιλιη και ι
ερά κειμήλια; "Ησαν οϋτω ιε
ρά χροvυκά και ·κατέστησαν 
τόσον 1τερ�ζήn�τα, �στε ταχό
τατα αι έ1tιστολαl .των dm:ο
στόλων άvrεyράιφησαν κυκλο
φοροϋσαι ·μεταξύ των ιιι<κλη
σιων, χωρlς δμως άκόμη νά 
θεωρηθ:fί έιπάναγlιqες, ,να γ(νn 
μόνιμος συλλοyι'ι α(ιrί1:ιν χα:(.' 
ρουσα κόρους. Παρηλ& 1και
ρός 1τρlν η δ σχη,μα:τυσμος τοι
αότης συλλοyης έ,τι&ληθfi ώς 
έ·κ της διαιδόσεως διαφόρων θε
ωριών και έρμηνεtων, τεινου-
σων νά φέρουν τοιαότην σύy
χυσι ν �στε νά μη διΟJΚρ(νων
ται οι d:πόστολοι τοϋ Χριστια
νισμοΟ άτrο τούς ιΠ:ροφήτας της 
Παλαιάς Διαθή··κης. Ίωηραl συ. 
ζητήσεις 6ιεξήχθησcχν κατά τά 
τlέλη τοΟ δευτέρου αtωνος προς 
καθορισμόν των 1ταρα6ε'κτέων 
κειμένων διά την συλλο-γiJ.ν 
καί diιτοκλεισμον των μη άνα
γνωριζομένων ώς γραφέ,νrων 
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κατ' lμ,τνευσιν .. Εtναι 6ε6αίως 
άδύvατον ν' 'άποφανθft τις δτι 
δέν άπeκλείσθησαν ιιτολύτιμα 
κ,ε�με:\.ΙCΧ. 

Ή Καινη Διαθήικη συνα:rrετε. 
λέσθη δλ(γον ·κατ' όλ[γον .καl 
διά μέισιοu ,τολλων ,μεταιπτώσε
ων. Συναπετελέαθη κατά: σμμ
μόρφωσιν ,τρός τό ,κοινον 'Ιτ'Vευ.

μα τοϋ χριστιανuκοϋ κόσμου, 
τά:ς άντιλήψε�ς τοϋ 16,τοίοu αt 
σU)"κροτούμενοι Σύνοδοι έ,τε
κύροuν. At άντιλήψεις τοϋ λα
οϋ διεμορφώθησαν: ύ,τό της ά
νατειλά!σης νέας σuνειlδή.σεως, 
i\τις παρήγαγε σύ()'τημα 6ίοu 
διαλόJμψαν ύπο το φως της νέ
ας Ήθικης. Σύμφωνα 1tρος αύ. 
το έyένετο αύτομάτως ή tπι
λογη, καl συναρμολό-γησις των 
χρον�κων, των έyγρόιφων 'καί 
των άπομνη:μοvευμάτων.και οu
δεlς δύνcrtο�ι να :είπη δτι ε
λειιιτεν άττο τηrν ιέ.ρyασ[αν. ταύ
την ιή έ1t[6λεψι'ς του πνεύμα
τος της • Αληθείας. Δυστι,χως 
δεν σώζεται tδιόχειρον ί<εLμε
νον, δηλαf>η· αότόγραφον οt
ουδήπCΥtε 6ι,6λίου -της Καιvης 
Δια'θήκης. Γνωστόν εtναι δτι δ; 
,διωyμος των χριστιcχνων έ,τε
ξετε[νετο ,και ε.'tς τό: χειρόγρα
φά τ:ων καί μάλιστα · &έν άvα:
φέρεται καν ύιτό των. άρχα[ων 
συγγραφέων οtο'\Αδή,τοτε ,τρω
τότu,τον χειρόγρα�φον� 'Ανrί
yραψα διεσώθησαν ίm:ερ τό: 
τρισχίλια, σuλλεyέντα �1ς κώ
δικας έf! ων διάσημότερος ει
ναι δ Σιναιτικος τοΟ 4ou αtω
νος, ο Βατuκανός τού 5ou αίω
V'Ος καl δ' 'ΑλεξlαΊΑδρινος του 
6ou αtωνος. 

Κατά την. άντιyραφήν τρισ-

χιλίων κ�ψένων 6ε6αίως θα 
1tροέκι.φχν πολυάριθμοι· άvα
κρ[6ειαι καί λόιθη, ά"λΧ �ό
λως ταϋτά έ'Π'έlδρασα�ν είς τά 
θεμελιώlδη της χρισ:τιανuκης ά.. 
ληθείας. 

το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΕΥ ΑιΠΓ1ΕtΛ I ΟΝ 

Ό Ματθαίος �το τελώνης το 
έ,τάγyε·λ!μα. Ώνομά'ζετο .πριν 
:Λ:ευη, άλλ' δ' • ι ησοϋς τον μέτ
ωνό,μασε Ματθαίον δταν τόν 
προσεκάλεσε. Πλήρης ένθiου
σιασμοϋ ό. Ματθαίος έ'ΠΙΕλήφθη 
τοϋ νέοο· τοu �ρyou. 'ΕJδέχθη 
άΌιμένώς τό νέον του 5νομα 
( «Δωρον θεοο:,,) 1καί αιτεχαι
ρέτησε τόν κόσμον, δηλώσας έ
νώ,ιιον δμηyύρεως συνδαιτυμό
ν(ι.)y δτι ·έ.φεξης · άφιεροϋτο ε.tς 
τη,ν ύτcηρεσιαν της Βαι:rιλεία:ς 
τοϋ θεοϋ. "Οχι πλέον τελώνης, 
άλ"λ: ά,τόστολος. Ση:μειωτ.έον δ
τι τελωwχι ησαν οί έργον !χον
τες να εισπράττουν τούς φό· 
ρους τοϋ Ρωμαrκοϋ κράτους. 
Αϋτη δε �το ή αtτία ενεκα της 
:δl-ποίας έ,τεριψρονοϋντο yενι
κ•ως οί άσκοϋντες τό έπάyγελ
μα τοϋτο. Δέν μας λέγει πολ
λά: ή ,ταράιδοσις ,τερl τοϋ ίm:ο
λοlm:ου f!ιίοu του Ματθαίου. 'Α
ναγράφεται ώς μάρτυς, τοοτο 
δμως δέν εtναι· f!ιέιδαιον, ,έψ' δ
σον δ Κλήμης ό' • Αλεξαιιδρεύς, 
ισχυριζόμενος δτι δοξάζονται 
.και μη μάρτυρες, άνΦpέρει ώς 
,ιαρα&(γματα τον Ματθαίον, 
τον Φίλι'Π'Πον καl τόν Θωμαν. 
Τ ά τρ(α τφωτα Εύαγyέλια, τα 
16,τοία συνήθως όνομάζοντό::ι 
σuνο,ττuκά: eκ τοΟ δτι έ,κθέτουν 
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την γεΎΙ:κήν δ:ποψιν των γε,γr:>
νότων; δέν εtναι πράγματι 1 (ρ
γα τοϋ Μα'Σlθα(οu, τοϋ Μάρκου, 
τοϋ Άουκα, liλλ..' αιιτ(γραφα 
προηγουμένων κεtμένων. Τό_ 
.κατά Ματθαίον δέν εtvαι το άρ� 
χαιότερον των mριισωθtντων. 

Τό '6:ρχα:ιότερον εtνα:ι τό κατα 
Μαρκον. Το · κατά Ματθαίον 
κρ(νεται ώς έργασ(α άγνώστου 
έρανιστοϋ, άρυσθέντος τά σtoL 
χεία του f\ mτο ,rλ,ηρες !ργον 
τοϋ Μαt'θα(ου mτολεσθέν, f\ ά
πό σuΧλ.σγην των άιtοφθεyμά
των τοϋ Ί ησοϋ, &rινα :6 Πα:
,r(ας ( συyγρα:φεός των άρχων 
τοϋ δευτέρου α:lωvος) άναlφέ
ρει ώς «·λόγια: του Ίησοί» έν 
,ιιεpbκO'!tfi' mρισωθεtσn όιτο τοϋ 
ΕόσεΘ(ου. Εtνα:ι προφανης f\ 
σπουδαιότης της τυχα(ως -ιtt·ρι
σωθε(σης 1tερικσιτης 'tαύτης, 
διότι και έάν Ιτι :δέν εtναι fJ 
Mcmkxίoς ό συγγραφεύς τοϋ 
Εάrγγελ(οο, i\ · περικΟ'Ιtή δι
καιοί . 'Ιtλη ρέσrατα τόν cννέικα
θεν χαρα:κτηριομόν του «Κατά 
Ματθαίον.. Εtνα:ι δέ ιένα:ργής 
'8 σκ01t6ς του mτοΘλέτrων εις 
δύο τινά.: . α) νά κατοχυρώση 
εlς Την νέαν ,r(στιν των τούς 
�κχριστανισθέντας �Ισραηλ(τας 
και β) vά 1tpοσελκύσn εις τόν 
Χριστιανισμόν τούς μήπω προσ
ελθόντας. 

Δέν εtνα:ι άκρ��ως γνωστόν 
"Ιt'ότε έγρόJφη τό .. κατα Ματθαϊ
ον Εόαγγέλιον, d.λλ: ειlκάζεται 
Sασιμως δτι θά έγρό,φη mρι 
τό !τος 80. Ή έν 'αότφ άφήγη
σις των y,εyονότων δέν εtναι 
χρονολογική, διότι f\ πρόθεσις· 
τοϋ γράψαντος fιτο c.bτλως να 
διδαξn. Ή έμ,rτνεοοις της δίδα-

χi\ς εtναι άναμ:φισΘήιιηιιος και 
άpκεί νά άναφέρωμεν δτι δ Ρε
νάν έξ-έφρασε τόν θαυμασμδν 
του, εtπών δτι εtναι cτό σπου
δαιότερον -�ι'6λ(ον � δσων 1to. 
τέ tγράφησ�. 

Έξ αύτοϋ τό ,rρωτον ,μας -y{
vεται γνωστή f\ φράσις «-πτω
χοί τφ mιεύματ�». i\ 1δ1tοία &-
1tλοόσιrατα α�lν(σσεται iικείνους 
οtτινες δ έ ν γ ν ω ρ ( ζ ο υ ν, 
ciλ λ ά  γνω ρ ( ζουν δ τ ι  
δ έ ν γ ν ω ρ ( ζ ο υ ν. Έ
τr(σης διο:φωτιζδμεθα 1tεpt τοϋ 
-νοήματος της yεέvης, tνθυμού.' 
μενοι δτι έν 'Ιερουσαλήμ διε
τη ρείτο διηνεκές μίtyα 1tΟρ 
1tρός κα;)σιν ·των mτορριμμά
των 1<0:t mρι τοϋ νοήματος της 
φράσεως cμή εlαενέγκτις .f\.μας 
εlς πειpασμόν:." δ {στι «"μή μας 
,.έyκαταλε(Ψ!)ς έν ll>P<l, 'κι'Ιrδύνου 
άλλά προάσπισέ μας». �'έγων 
� •ιησοϋς cτό φως το tν σοl, 
,υτrονοεί την συνε[δηqιν. ιΠερι 
δε της άyάιτης των έχθρων f\ 
γενομέvη έ�ελεχης fρεuνα α-

1tοδίδει την fννοιαν δτι i\ έχθρό. 
της εtναι κα:τωτερότης καθ' ης 
δεν χωρεί μίσος. Ή ένtολη φή 
ιμεριομινατε 1U:ιpl της αδριον:. εt
ναι καταδtκη του χρηματισμου 
τοίί έξ'οeελ(ζσντος την συνα(
σθησιν της παντοτrαρουσ(ας τοG 
θεtου ,rρός �ν εtναι άσυμβίeα. 
στος δ tρως τοϋ χ,ρήμαιιος, ώς 
άποτελων φρcχγμόν κατά της 
.ψυχ�κης γαλήνης. . 

το ·ΚΑΤΑ .Μ•ΑΡΚΟΝ 
ΕΥ ΛΓΓ.Ε'Λ:Ι ΟΝ 

'Εκ των τριών συνοπτbκών 
τό κατά Μαρκον εtναι τό συν-
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τομώτερον ικαί τό d:ρχαιότερον. 
·ο Μάρκος πρtν ώνομάζετο Ί •
ωάννης ικαt f)το έξόf>ελφος τοϋ
Βαρ� Έν ·Ιερουσαλήμ
διέμενεν εις την οfικίσ:ν της μη·
τρδς του Μαρ(ας. Έκεί συνην
τωντο ot πρώτοι Χριστιανο(,
μεταιξu των δ-rtο(ων καί δ d:
τrόστολος Πέτροι;, δστις έ'ΤΙ/έ

'Πpωτο νά γ(νη δ α{τιος tνα �, 
Μάρκος· d:σιτακ,ιθfi τον Χρισrια
νισμδν, yενόμενος σόmροφος
καl διερμηνεύς του. Κατά τόν 
Πα:πl.α:ν (συyy�α των d:ρ. 
χων τόϋ δευτέρου αtω\\Ος) δυ
νάμεθα: να θεωpήσωμεν τό 1κα
τά Μαρκον Εύσ:yγέλιον ώς ό
'Π'CΧΎορειi:)έν &τtό τοϋ Πέτρου. 
Ό I Μάρκος λοι,rοy συνέταξε 
μεν αότός τό .Εάχyyέλιον, κα
θό: έγένετο d:νέικαθεν 'Παραδε·
κτόν, άλλα το -περιεχόμενον t
χορηγήιθη όΠ'ό τοϋ Πέιτρου, &ι 
δχι δλόκληρον, 6ε6α(ως τό 
πλεϊστον, διότι πιθανολογείται
δτι όπηρξε και ,τροyενέστε.ρον
σuντοιμώτερον Εύαγγέλιον, τό 
γνωστόν ώς cΠρωτον.τοΟ Μάf> 
κ.οιn. Γνωρ(ζσμεν οϋτω τάς -πη. 
yάς τοϋ κατά Μαρκον Εύαy
yελίου, δηλαδή τά:ς 'Πλη.ροφορ(. 
ας άn:ό τά χείλη τοϋ Πέιτρου. 

'Υ'Πάρχοuν τεκμήρια δτι τό 
κατά Μαρκον Ευαγγέλιον κυ:. 
ρ(ως άιιη�το 'Πρός τούς 
Ρ·ωμα(ους, διότι κάμvει μεγά
λην χρησιν λατινuκων τ&π:ων 
τοuς 6,το(οος δεν εύρίσκομ�ν 
έtς τά άλλα Εύα);,1έλια. ,Κα
ταβάλλει, προσέτι ιέ'Π�μέλειαν 
δπως έξηyft tουδc:χικοuς δρους 
·καl 1ταραλεί1tει 1τασαν μ�(α:ν
τοϋ μωσαtκοϋ νόμου. Ή δlμο
φωνία των κριτικών εtναι · δτι

τό κατά Μαpκοv έyράιφη -περt 
τό lτος 65, κατά τήν yνώμην 
&έ τοϋ Κλήιμεντος, τοϋ. Εύσε8(
ου, τοϋ Ί ερωwμου και τοϋ Έ
,ίιφαν(ου, ιέγρόιφη tv Ρώμ!J. 

Ή ιμνε(α τοϋ d:-yνώότου νεα
νίσκοu (κεφ .. 14, 51) δστις «-ΙtΕ· 
ριδε�λη�ένος σινδόνcn m:χρη

κολούθει τάς σκηνό:ς της συλ
λήψεως του ·ιησοϋ καt άμέσως 
Αφυyε, y(νεται μόνον όιrο τοϋ 
Μάpκου. Πιθανολογείται δτι f\ 
fιτο αότός οοτος δ, Μάρκος, f\ 
tσ(ι)ς δ � Τ αρσοϋ Σ αϋλος, δ 
8ραlδυιrερον -yνωσθεtς ώς άπό
οτ:ολος Παϋλος. 

το ΚΑΤ Α λιΟΥΚΑιΝ 

ΕΥΑΓΓΕλΙΟΝ 

Ό :Λιοuκας f)το ιατρός, καtή
yετο ιδέ άιtό εtδωλολάτpας, 
άλλ.' ε'{/ναι ά!!έ6αι.ον 'Πό�ε f)
σιτάοθη τό,ν Χριοτιαvισμόν. -V � 
,ιοτ(θεται δτι συνωδοιιn:6ρηισεν 
.εις 'Ε-μμσ.ούς μετά 1οϋ άνα
στάντος Χριιτrοϋ. Ή 'Παράδοσις 
κ�· �ν �το ζωγράφος εtναι 
άμφL8ολος. Ό Εύσέ8ιος τόν 
θεωρεί -yεννηθέ.ντα έν Ά\Ιt'Lο
χει� ·ο Πα.ϋλος τόν ουvfινtη
σε ν �ις τήν Τρωάδα: κατά: το 
ιδείfrερον ά,rοστολrκόν του τα
ξεi>ι και τόν κατέστησε ιμαθη
τfιν του, 1rαραλα"Θών, σ/χιόν ε1ς 
την Εόρώιtην. Βρο.6ότερον δ' 
Λουκα:ς συνηντήιθη μέ τόν Παϋ. 
λον εtς τό φίτον d:'Ιtοστολικ6ν 
τοο ταξεί:δι και μετ' αύτοϋ δι
έιτριψεν εις τήν Καισάρεια:ν καi 
ε,ις τη:ν Ρώμην. Ό Παϋλος 
yράk!>ων ε-tς τούς Κολοσσαεϊς 
λέ-γει «dΌτrάζεται όμας Λbυ
κας δ' ιατρός ο άγοnτητός:., 



1974 ΕΥΛJΤΕλlλ ΚΑΙ ΠιΡλΞΕΙ1Σ 13 

,rρός τόv tφόιθεον δε cmαρι
θμων τοίις έ·yκαταλειψcχνtας 
σtιτόν γράφει cδ λ:οuκας άπέ
μειvε .μόνος -μετ• i:μοΟ:.. Ό 
Παϋλος &ωρεϊται έμ,τνεόσας 
τbν ΛΟυκαν, άλλά τό Εόcχyγέ
λιον τοϋτο άνεyνωρίσθη ,rάνtο
τε ώς tργον τοϋ λουκα, δπως 
'καl αι «Πράξεις των 'Αποστό
λων:.. Ό Λούκας γράφει πρω
τ(στως τφός .πλη.ροφορ(αν τοϋ 
φ(λοu του θεοφ[λου, προσώπ:ου 
τό όποϊον εtναι έντελως �νω
στον ε•tς i)ιμας. ,Μ.δνη &πάρχου
σα ·μνεια τοϋ όv6ματος τούτου 
εtvαι fι τοϋ Κλήμεντος δτι 'δ 
Θεόφιλος fjτo ιμεγιοτάν της 
• Αντιοχε[ας δ:ρτι άσιτασθεις
τbν Χρ�στιανιαμ6ν; Ό Άουκας
προ:yματεύεται τό θέμα του ι
στορι κως, μετά μεγάλης ικανό
τητος, ικλέξας τάς rπηγάς του
καl έρεwfισας πολλά Cyγρσφα,
έ1ημελως δε •κατα:τάξας τήν δ
λην του. Το ·έντεϋθεν άποτέλε
σμα εtναι &rι τό κατά λΌυκαν
εtνα:ι πολύ πλοvσιώτερον των
δύο liλλωv (τοϋ κατά ,Ματθαί
ον •καί του καtά Μαρικον). �Αμ
φάt:ερα ταϋτα '6 λοuκας έχρη
σιιμοπο(ησεν άcpθόνως άρυσθεlς
U; mft.QV τάς dφηγήσεις ώς
προς τό fργον καt τούς λόγους 
του Ίησοϋ. Πιστεόεται μάλιστα 
&rι "ι .μήτηρ του • ι ησοϋ προφο
ρικώς διηγήθη τά πλείστα εις 
τόν /\ουχσ:ν, δσtις οϋτω -fιδυνι'ι
θη ,ι ά\..ισ:yράψn δεκαοκτώ πα
�ολάς .και @ξ θαύματα μη 
άναγρσ:φqμεινα εις τά δ:λλα δύο 
εόαγγέλια. Μ.ας bΟδει οϋτ,ω �
αν δλην κατά .τό Ιν τpιτον καί 
τιλέόν. Τό εόσ:γγέλιόν του έθε
ωρήθη ,ι:ά\rrοτε ώς tμ,τ;νευσθέν 

&πό του Παύλου και μάλιστα 
εις ,τούς ,ι:pώτούς χρόνους fι 
'Εικ-κλησ(α τό άιτε,κάλει «Εό<χy
γέλιον κατά Παϋλοv:.. Καl ιk
eα(ως δικαιολογείται άρκειτά 
fι άvτιληψις αϋτη, δταν λάδω.
μεv όιt' δψιν τη,ν στεvΙtν σuνά
φειαν μετα.ξυ Άουκα και Παύ
λου. Τ ό κmά νν,υκαν έγράφη 
-κατ' lμ,τνευσιν τοϋ Παύλου δ
,ι:ως τό ,κατά Μδ:ρκον έγράφη
κατ' fμ,ι:νευσιν τοϋ Πέτρου. Ή
·κεντρική άvτ(ληψις τοϋ κατά
'Λουκαv εtναι άvτ(ληψις τ:οϋ
Παύλου, τάσσοuσα τόν '1 ησοϋν
ώς Μ.εσσ(αν δχι μόνον τοϋ Ί 
σραήλ, άλλά τοϋ δλου ά\Αθρω-
1rίνοu r:t.νους. 

Etvα� δύσκολον vά eε!αιώ
σωμεν τόν χρόνον κqθ' δv έ
γρόοφη. Ύ:πηρξε 'Τtάvτdτε άμφι
σ6ήτησις Ιiν έγράιφη προ fi :κα
τοοιν της ,καταστροφης της 'Ιε
ρουσαλήμ. 'Αλλ' lιιηκρατεϊ ή 
γνώμη δτι έγράιφη mρl τό '!τος 
�- Έ1t(σης δύσκολον εtναι να 
έξακρι!ώσωμεv τ,όν τό-ιtον !ν
θα έyρό.Ιφη, άλλά μ(α σπουδαία 
l"6ειqις �τvαι τό ·Ελληνι-κbν ι
ψος τ·ου, τό δ'ftοϊον εtναι καθα
·ρώτερον 1tαρά εις τα &.λλα δύο
· Σuνοπτtκά. Ή .tντεϋθεν t�ει
ξις εtναι &rι έγράφη εις έλλη
νικον ·κένtρον. Ό λουκάc; tζη
σεν είς e� γηρας, άλλά δεν
έξηκρteώθη fuι ύπέστη μαρτu.
ρuκόν θάνατον.

Πολύτιμα ·διδάγ.ματα d:ιτο.ρ
ρέουν άπό τάς ,ταpα!ολάς. 
Σ τιγματ(ζεται fι lntl όπολσyι
σμοϋ 6ασιζομέvη ό:yαθοε.ρy(α. 

4ό άιtολογιαμός τηιν tκμηδεν(
ζε'ι. • Αινο6εικνύεται mριφάνiJς 
fι φιλατrορyια τοϋ θε(ου έrκ. της 
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1ιαραι&ολης. τοϋ άπολωλόrος 
1tpo6ά'tou και έκ της mχραeο
λης της παραmeσοόσης δρα
χμης. Περα�τέρω f) ,ιαμμεyίστη 
6ύV<Χ!μις της εtλωφινε(ας ·καrrα
δηλοϋται tκ της φράσεως τοϋ 
• ι ησοϋ προς την <iμαρτωλή,ν cf) 
1ι(σrις σου σ:έ �ωσε:.. λt ά.; 
μαρτίαι των θνητών διινα:τόν 
νά: είναι πολλαt �. μεγάλαι. 
Έν τούτοις μ(α ειλικρινής λύ
-rιη δι' <ώiάς; d:ρ,κεί νά: τά:ς έξ
αλεrψτι. 

ΤΟ ΚΑΤ Α ΙΩΑΝΝΗΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ό Ίωαννης �το άλιευς· υtός 
τοϋ Ζ.'ε8εδα:(ου, άλιέως έπlόης. 
Ή μήτηρ του Σαλώμη �το μία 
έκ των γυναικών' αι 6-ποίαι t'J
κολούθοuν 'f9V • ι ησουν �ο 1ήν 
Γαλιλαίαv εις την • ι ερουσα:λημ 
και rον έ�οήθοuν tικ της ,τερι
οuσ(ας των. Ό Ίωάννης @ιyινε 
μαθητης τοο Βcrrοτιστοϋ και έξ 
αύτοΟ f\χθη v' άνcrγνωρίσn τον 
Ί ησοϋν ώς τόν Μ.έ.dc1ίαν. Τ ό 
θαϋμα εις τον γάμον τοϋ Κα
νcχ έmοφράyιισε την ,τ(στιν του 
και t'Jκολούθησε τάν Ίιησονν εις 
Ίερουσαλήιμ, Σαμάρειαν και 
Γα:λιλα'ίαv, γενόμενος :όριστι
κως μαθητής Του και 8ρα6ύ
τερον εtς των δώδεκα άποστό
λων. 

Ύπάρχει μεγάλη άμιφσeήτη
σις δ:ν το lγραψε ,τράγμο:τι ·l} 
• ι ωάννης 'ro Εάrγyέλίον τοϋτο.
'Έπι δεκαέξ αtωνας,·'άπό του
δειntροu μέχρι· τοϋ δεκάτου ό
γδόοu, δλοι ,ταρεδέχονrο αότό
ώς Ιργον -φϋ · Ί ωάννοu, άλλ' «·

-ιtό το 1792 άψ' !\Ιός ·ά:νεφάνη"'

σαν 1tολλοt .' �ριτuκοι 1tpοιάλ
λονrες u,χuρά: im:ιχειρήμα:tα 
κο:τά: της γνησιότητος τ.οΟ lρ
you, άφ' έτέροu δέ πολλοt έ
ρευ'"Ιτcχt άντέταξcχν έξ tσou t

σχι,ρά ιέ-ιιιχιεφήtμαιτα όπέρ σ:!>
της ικ�ι μετά: τούτων. συμφωνεί 
f) σημερινη yενυκή bμοiλογ(α,
οι δέ άντ(θετοι d:pκoUV'taι εtς
τόν tσχυpισμόν δτι cύn:ό .μ(α:ν
€,τοψιν ro εύcryγέλιον. εtvαι τοϋ
'Ιωάννου:. - όπο την tιrοψιν δ
τι !γράψη κατα �ς άντιλή
ψεις του - άντιλήψεις αι 6-ποί
αι έt>ημιούργησαν σχολήν -
την σχολην τοϋ • ι ωάννοu. Έν
τοοούτφ τό 1<ατά • ι ωάννήν Εό.
αγγέλιον εtναι 6�λ(όν μοναδι
,κόν !ν τfi χρισtιcχνικft λ� 
γραφιq;, διότι {χει tδιάζοντα 
χαρω<tηρισrιικά. Συμπληροίτά. 
άλλα τρ(α ξάrγγέλια κα(τοι 
άνcψφιf>όλως , .. διαφέρει σαι.ων 
Όύκ όλ(γον. Δεν εtναι δμως ιά
νάγκη νά: θιεωρήσωμεν σιιου
δα(ας tτας διαφοράς. το.νrας,
dφοϋ δέν ιλtγει τί-ποτε άναιροuν
τ.ά: όπό των 6'.λλων τριών &
<kχιοάμενα ,ιερt' τοϋ χαρcχκ.τη
ρος τοϋ Χριατοϋ, δσον και δ:.ν 
θεωροΟν τινες δτι .. δ καπά -ιω
άννη'1 Χρισrός, ε1ναι όλιγώτε
ρον �ρώrcινος, τοότέστι ,τε". 
ριισσδτερον μυστη·ριώδης και ό.�
ψι'!ιtέτης παρά '6 κατά: �ούς d:λ
λοuς τρείς Εόαyγελιστάς. •ο, 
Ί ωάννης μας παρουσιάζει τδν 
Χριστόν οt0ς άκριδως ·άναδει
κνύεται1 &rto της δλης -Καιvης
Διαθr'J,κης. uOrι ό' 'Ιωάννης 6έν 
άνάφέρει τά: λόγια τ(?ϋ Ί ησοϋ 
αότολε�ί· δτι εtς f)μcχς τά λό
για Του ταϋτα φθάνουν ώς ιά
πήχησις �ιά ·μ.έ.<1οt:> της άpαμαϊ-
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κης γλώσσης -εtς ην 
I ώμ(λει δ 

• 1 ησοϋς, και δια μέσόυ της έλ
λην�κης εις ην μετεφράσθησαν, 
αότό δυνάμεθα να το τταραδε
χθc7>μεγ. "Ο,τι δεν δυνάμεθα νά 
τταραδεχθωμεν εtναι δ ισχυρι
σμός δτι δεν τό: εtττεν αύτά ο

• 1 ησοϋς, άλλ'. δτι είναι φανrα
σία του γράφοντος.

Ύ'Π'Τ}ρχε ι!ιαθεία άγάττη μετα. 
ξύ τοϋ '1 ησοϋ και τοϋ • ι ωάν
νου και ά:ττό την άτμοσφαϊραν 
της ύ-περφuοuς τ.αύτης άγάττης 
ά:νέθωρεν ή δια(σθη.σις περt της 
μεγάλης ,μορφης τοϋ Σωτηρος 
του Κόσμου. Τόν σκαιτόν τοϋ 
'Ι ωαννε(ου Εύαγγελίου iκφρά
ζοuν έναργως αί λέξεις τοϋ 
τριακοστοϋ ττρώτου έδαφ{ου 
τοϋ ε�κοστοϋ κεφαλαίου «ταϋ
τα yέγραπται tνα πιστεύσητ�ε 
δτι 'δ. 'lησοϋς έστtν δ Χριστός, 
'δ utoς τοϋ θεοϋ, καl ινα πιστεύ
οvrες ζωην !χετε έν 6ν6μα:τι 
Αότοu». 

Δεν έξηκρι�ώθη πότε έγρά
φη το κατά 'l ωάννην Εύαγγέ
λιον. 'Ίσως νά έγρό:φη τό έτος 
90. Κατά ττασαν ττιθα:νότητα έ
γράφη t.ν Έφέσ� τft ο:ί'tήσει
των ·έκεϊ Χριqτιανων.

Είς τό ττροσίμιον τοϋ Εύαγ
γελίου συyκεντράίται πα-yκό
σμιος σκέψις. 'Έχει ττολλό:ς έ,κ
ιδοχάς ή έλληνική λέξις λ ό -
γ ο ς 1καt ή μεταφρασθεϊσα 
.έκ:δοχη δεν ά:ττοδtδει δλόικλη
ρον το νόημα της έλληνικης 
λέξεως. Εtναι έ�pα1κη παρά· 
δοσις ή ττροσωτrοποίησις του 
'i(όγου καt αί λέξεις Μ έ μ · 
.ρ α και Δ έ i ρ α σημαί
νουν τον λατρευόμενσν Wιόγον 
ώς τόν θεόν. Ή έλληνtκή δια-

νόησις συνέτρεξεν εtς την όψη
λην άνr(ληψιν των λειτουργι
ών τοϋ λόγου, οδ την δηιμ,ιουρ
γητι·κότητα καί γονιμάτητα 
γνοίις δ Χρισηανισμός tκήρυ
ξε τον 'Λ'όyον ώς αύτΌuργόν 
του Κόσμου ,καl σωτηρα: τοϋ 
Γένους. Συνέπραξαν οϋτω ή έ. 
�ραΊκη παρά!δοσις καi. ή έλλη
νι•κή διανόησις. 

ΠΡΑΞΕΙ Σ 
ΤΩΝ ΑΠΟ Σ ΤΟΛΩΝ 

Σ υyγραφεύς τοϋ �ι�λ(ου 
τούτου εtνο:ι ο .Λιουκας άφιε
ρωy αύτό ττρός τόν θεόφιλον 
πρός τόν 'αττοϊον άφιεροϊ και 
τό τρίτον Εύαγγέλιον. Ό τί
τλος δμως δεν είναι του MIJK<X' 
οϋτε εtναι ·άκρι'6ης διότι μόνον 
τάς πράξεις τοϋ Πέτρου καt 
τοϋ Παύλου άφηγεί:ται καί δχι 
των αλλων. Έ,rε,κ•ράτησεν 'δ' τί
τλος κατό: τταρά.δοσιν ,μεταγε
νεστέραν της σuγγραφης του

�ι�λίοu. Ό Λ:ουκας άττλως ά
πέ�λ-εm νά ·t.ε.ε�κανίσn τό:ς δια.. 
δοχ(κό:ς έπιτυχίας της άρχεγό
νου Έκκλησ(ας και συγχρό
νως τήν �ρα:δεϊαν καί προοδεu
τικην χειραψέτησιν του Χριστι. 
ανισμοu άττό την Σuναyωγην 
εtς τούς :κόλπους της 'δττοίο:ς :σ. 
:Λ'ουκας iγεννήθη. Εtς τούς 
πρώτους χρόνους τό �ι�λίον 
τοϋτο ( c:Πράξεις των ΆΑnτοστό
λων») δεν ητο πολύ γνωστόν, 
οϋτε ,έδιαΜ�ζετο δσον τά &:λ
λα �ι�λία της ,Καινης Διαθή
κης. Εtς τας 'Βκκλησ(ας έδια
ι!ιάζοντο τά Ε ύ ο: γ y έ λ ι α 
και α{ Έ π ι σ τ ο λ α ί, ά
μελουμένων των Π ρ ά ,ξ .ε -
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ω ν. Ό Χpι,σόστομος 'Τον τέ
ταρτον αtωνσ: διεμαρτuρήθη 
δια .την όlμέλειαν ταύτην l,κ
φράισας την λύπην του. 

Σ,κοπος τοίi !ργου εtναι νά 
κατdδε[ξτι δτι το Παγκ6σ\J.ιον 
Χριστιανικον κοf)ρυyμα εtναι lν 
&ρμον(C;t 1tpός τό σχέδιον και 
τό θέλημα τοϋ θεοϋ. 

Τό ιι�λ[ον τοίiτο θεωρείται 
δ δεύτερος Τόμος τοϋ Λουκα, 
τφωτος τό.μος τοϋ δποίου εtναι 
τό κατά Λουκαν Ειχχyyέλιον 
και �ν τό Εάχγyέλιον ( 6 11:ρω
τος τόμος) lγpάφη περι τό- C
τος 80, αι Π ρ ά ξ ε ι ς '(ό 
δεύτερος τόμος) θα έyράφη 
π,ρό του (τους �- Εtναι δμως 
&&ε&αία fι χρονολοy[α αδ'ιη, ό
παρχοοοων πολλίi:ιv διχοyνωμι. 
ων ,και καθιστ� αυτην !τι αδε
&αιοτέραν τό γεγ9vος δτι f) &
φfιγησις τερμσ:τ[ζεται φtοτό
μως ·και άπροσιδοκή,τως · χωρlς 
νά δ[δεται οίΕ>εμία έξήγησις 
του αtφνιδ(οο τερμα:τισμοίi. Δέν 
yνωρ[ζομεν θετικως 'ΠΟΟ lγρα. 
ψεν ό Λουκάς τό &ι&λ[ον τοuτο. 
Ή !πικ.ραtεστέρα γνώμη άρ
χα[ων καl νεωτέρων εtναι· δτι 
τό lγραψεν έν Ρώμτι. 

Τό 'Πέμπτον ·κεφάλαιον τοϋ 

κατά Ί ωάννην Εάχyγ�λ(οο -πε
ριέχει την θιαι,,μασίcrν δμιλtα:ν 
τοϋ Ίησqϋ, κατακλεlς της διποt
ας εtνα:ι δτι πασα δράσις εt� 
ματα(α Μν QΙtο<!χλιέτηJ εις. f-
1tαινον προερχόμενον άιτό d:ν
θρώπ�· cδόξαv παρ• άλλήλων 
λαμ�ό:vετε και την δόξαν την 
παρά τοϋ θεοϋ οό ζητείτε•. 

Κατωτέρώ (ικιεφ. 6, έδ. 63) 
τονtζει δτι «τό mιεϋμα ιέστl τό 
ζωσποιοΟν:t, οόδθμία δέ έρμ.η
νε[α άξ(ζrει είι,ιη f) πvευμα:τι·κη 
έpμηνε[α, καi f) έλέυθερ[α δέν 
εtναι πραγματική ένόσlt) εtνσ:ι 
δουλοπρεπείς αi άντιλήψεις 
μας. Τό φιλοσοφείν ,rερl της 
γενέσεως του κcrκοΟ εtναι μά
�αιον. Πρωτ[στως ό-ιtάρχει .ά
νάyκη δράσεως Κ:αι άρκεί δτι 
τό κα;κόν μας f>ιακεντ(! d.ς 
δρασιν. 

Εtναι άξιον μνείας δτι παν
τω εις την Καινην Διαefrκην f) 
··Ελλάς ό.νομό:ζεται • Α χαtα, μό
νον δε ατταξ . όνομάζεται 'Ελ
λάς εις τό δεθrερον έδαφιον
τοϋ εLκοσ:rοϋ κεφαλαίοι., των
«Πρό:ξεωw.

ΕΙ Σ ΤιΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Τό
β' μέρος. 

�-············································· .. ······················· .. 

: : 

i " 1 Λ I Σ Ο Σ ,, 1 • • 
ΕΠΙΛΟΓΗ Α' ΤΡΙΕΠΑΣ 19S6 • 1957 · 1958 

ΈΠΙΛΟΓΗ Β' ΤΡΙΕΠΑΣ 1959 · 1960 - 1961 
�ιcαc,tος χρυσοπανόδεtος τόμος Δρχ. 120 
Διά τους συνδρομηtας !σωτεριιι:οΟ » 100 
Διά τους συνδρομηtας !ξωtεριιι:οΟ $ S 
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:• • 
•

:••• • 
•
• • 
• 
•• 

--------·-·······-·····--····--······· .... 
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'0 'Α vτ-fμα καl ό "Εφα 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΕΔΕΣ 

Μιό νύχrο με Εοσrιεριο και μέ 
πανοtιληνο, ο μεγόλα: και σοφος 
Βισνου, ό σιwτηρητnς τοίί ΚόομΟU, 
οοεσε σέ 6σθειό συλλοyη και είnε 

• Εωc: τώρα ένόμιζο, bη ό Αντιιμο
είνοt τό ώροιάrερο nλοομα της Δη· 
μιουργιος, ολλσ φοwετοι οτι δtν 
είναι ετσι Να, ενα ον6ος λωτοϋ κό· 
τω� την νυχτεΡΜΊ ουρα Τι ώ· 
ροίο πού εiνοι Ι Τιό πέταλο του ε
ΧΟtΝ ανοίξει κότω σnο το οσημένιο 
φως της σελήνης, και δtν μπορώ να 
Εεκολλησω οπό πανω τοο τα ,μάτrο 
μου Κοι έΕακολουθησε παλι σε λι
γο. Δεν θό .μποροϋσο ομωc: εγω. 
ό ηοντοδύν.ομος θεός, μέ τήν ίαχυ
ρή ,μου θέλr,οι να φέρω σr,άγ κοομο 
ενο ανθρώπινο rιλιάQμα ώραιοτερο 
όπο τόν • Avriμo, Και επηρε ομεοως 
'"lV ·:1nοφασi του Λωτε, nορε την· 
μορφη μιας nορθtΝας καί ελο μηρο
r;πό μου. Άμεοωc:' το νερό ριιηδώ
θηκε ελαφρό, σόν νό ro δγγι·Εαν 
φrερο χελιδονιοϋ Η ··νύχτα ·fγ�νε 
οιcομη nι·ό Εόσrερη, η ΣελJΊνη ελομ· 
ψε όκόμη · rιιό εντονα, καί τά · που
λιά κελόιδήσσν nιο δννσrό Ό Λω
τός, urιοκούοvrσς στό θέλημα του, 
Θεοϋ. ηηρε μορφή γwσίκ« καί στό
θηκε �ροσrά στόν Βισνού. · Α:κό· 
μη κι' ό ίδιος ό θεός εμει:νε θομ
πωιμtνος όnό την όμορφιό της �Εως 
τώρα. της εinε, ι,σουν τό άνθος της 
λiιΜ,ς • Από έδώ και nε;>α θό εiσαι 
τό δνθος της ΔΓΚJιοuργιος Μίλr,οε 

να σ όκούσω ι ! Ή Εφα ορχ:ισε τό
τε να ψιθυριζει, αλλσ τοσο oryo, οοο 
σιγο ψιθυριζουν τια λε·υκο πεταλο 
τοϋ λωτού, οτα,, τα φιλεί ο κολο· 
καιρ1νό<: ζεφυρος. - Κυριε, είπε 
σrον Βισνού, ευδοκησες και με με
ταμόρφωσες σε πλοσ�ο �ε ψυχη 
Ποϋ με διατάζεις νό ζω ,κοl να nερ
νω όπο δώ και ntρo τσν ,κοιρο μου; 
Θυμήσου κύριε, πως, οτον ημουν 
λου!,ουδι, τρεμούλιοζα κοι μοζευο 
τό φύλλα .μου .σε κάθε φυσημα του 
όΥεμου Φοβομουν τlς θuελλες και 
1iς κ.αrα1γιδες, τίς οστροnες κοί 
τους κεραυνους ΦοβΟΙ\,ΙΟUV όκομη 
κοί τις καιπερές όκτινες τοϋ Ηλιου 
Μέ διετοΕες νό γινω ή nροοωnοιησι 
τοϋ λωτοϋ, iόλλό διετιwηοσ vιν nροη
γοuμενη μου φύση. Και τώρσ Κύριε 
φοβδμcιι τ,ή Γη, ,�σθώς ,�οι το κάθετ1, 
πού βρίσκεται πάνω σ' ούτη Ποϋ μέ 
δισrαζεις � ζήσω; 

Ό ΒΊσνού ύψωσε το. μάnα του 
rιρός τά δστρα, σκέφθηκε λιγο κοί 
ρωτησε τήν Εφο 

- θέλεις νό ζήσης nανω σrις κο
:ρυφές των ορέων; 

- Ύπόρχοw χιόνια έι<εί ψηλό 
Κύριε, κάνει ιφ(ιο �al φοβοϋμοι 

- Θέλεις νό οοϋ ·r,iσω ενο κ,ρu
στάλλινο nολστι ατόν βυθό της θό· 
λσσοας, 

- Στόν βυθο της θαλοσσσς Ζοϋν 
έρπεrrό και τερσrα Φοβοϋμαι Κύριε 
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Θελε·ις τοτε να σέ στείλω σric: 
όnέραvτες ερημους, 

- Ώ Κύριε ι Τις αnέιραvτες ερη
μους τις θεριζουν θυε.λλες κα·i κο
τοιγιδες, καθώς κοι κοnοδιο άγρίων 
θηριων. 

- ΤΙ νό σέ κιανω tνσαρκο λουλσύ
δ1; Θέλεις νό ζήσης μέσα σέ κ�μιά 
άπό τίς σπηλιές μοκριό ιαπο τόν 
κόσμο; 

- Oi σπηλιές είναι ΟΚ'ΟΟ'&ινές,
Κύριε. Φοβδμο1 ΊΙfό καθrσω έι<εί με
σa 

Ο Βισνού τότε ιόκούμrησε σέ μια 
ήέτρσ, καi εβαλε το χέρι του απά
νω στο κεφάλι του. Ή • Εφα στε
κότανε μnροστά. του, ορθια, περί
φοβη καί τρεμοvτος. 

"Εν τijι μετοΕύ ή' αίιγη είχε Ιόρχι
σει WJ ροδιζη ano το μέρος της όνο
τόλης χρυσίζοντας τό νq,ά της λί· 
μwις, τις φοινιικιες κοί τlς καλαμιές 
"Ολόγυρα αρχισαν ν' όντηχοϋν οι 
φωνες των γερανών κοί τGΝ κύιwων 
πάνω όπ' τά νερό καί των παγωνιiών 
όnό τό δαση. Kal την ίδιο σηwή 
qκούστήκε καιl ό θλιβερός i}χος μιας 
λίaρος, πού τόν συνωδευε ενο άν
θρώnινο τρογοϋδ1 .. - ·ο Βισνού σύ
νηλθε σιγό - σιγά άπό τlς θλι6ερές 
σκέψεις του κιcιl είπε· 

- Ό Άντiμο χαιρετilει την ιά
νσrολή τοϋ 'Ηλίου μέ τό τρογοuδι 
καί τ1ι') λύρα του. 

• Ενα nαροnέrrοόμα όnό · πορφυρό 
λουλwδ,ο δνοιΕε κ:οl ό • Αντίμο πα
ρουσιόστηκε στήν διφη της λίμνης. 
Μόλις είδε τσν λωτό πού είχε με
ταμορφωθη σέ γυνοiκα, έπαψε νό 
τpαγουδα, ή λύρα κύλησε όησλό άrιό 
τό χt-ρι του σrό χώμα, τό χέρια του 
κρεμάστηκαν κότω καί faμει�νε όσό
λευrος σlόν νό είχε μεταμο,ρφωθη 
όΓΙό τσv μεγάλο Βισνού σέ δένδρο 
Ό Βισνού χόρη•κ:ε γιά -rήν όnόrrομη 
έκσταση μπροσrο στό nλόαμο του 
κοί τοϋ είnε · 

- Μίλα, 'Αντί,μσ
Κι,' ό • Αντίμο μlληόε ·

Jήν όγα�ώ, είπε. 
Δέν θυμδτονε πορό f.lOVCJXO αύτή 

τη λέΕη, ικιι · οίπή μόνο μπόρεσε νό 
6γάλη όnό τό στόμα του. Ή όψη 
τού Βισνού έξαφνα ιόκτ,1ινο6όλησε 
κοί πηρε αμέσως την όnόφασί του. 

- Κόρη όξιιολότρευrη, είπε σrή
ΊΕφο, βρηκα ,jιν θέσι πού σοϋ . τοι
ρ1όζει. Θό ζήσης μέσα στήν κορδιa 
ούτοϋ του άνθριίmου. 

'Η νέα κόρη, γαλήνια σάν ήμέρα 
καλοκαιρινή, ήρειJη σόν 110 νερά τοϋ 
Γόyy,η, άvεβηκε στσv ναό, πού τήν 
όρlστηκε γιό KOTOPKio. • Αλλά δτσν 

· έρρrΕε μεσα του ενο βλέιμμα ηρο·
σεικτικό, μέ μιας χλώιμιοσε κοί τΓ(V
brύλ1Εε , ό φό6οc., όμοιος μέ την ΓΙΟ· 
γερή σιωrή τοϋ χειμώνα

Ό Βισνού τότε τήl( ρώτησε μέ
άηορία: 

- ·ενοαρκο· λουλούδι, μήnως φο-
6δσοι καί τήν καρδιό τοϋ Άντlμα,

- Κύριε, τοϋ όιiάνιτησε ή • Εφα 
ταρογιμc.�. ποϋ μέ.,6άζέις ν4ό ζήσω,
Μέσα σ' αίπή την καρδιά 6λέnω καί
τlς χιονισμεν,ες βουνοκορφές κοι 
τούς άnάτητους βυθούς τους Ύέμό
τους τέρατα κοi τiς ερήμους μέ τiς
θύελλες και· τlς κ.σrαιγiδες καί τrrν
λύσσα τών όγρiων θηρίων καί τίς
όλοσκστεινες ·σπηλιές Φο6αμαι. Κύ
ριε, φοβόμοι nολύ. 

'Αλλά ό σοφός Βισνού της όπο
ιφiθηκε.

- • Αν· ύnόρχουν χισvισμένες κο
pt..\φές στry,, κορδιιά τοϋ • Αντ;μα, έσύ
νό γίνης ,'ι ιόνοιξιότιί<η πνοή πού θό 
διολύοη τό ,χιόviο. "Αν ύπάρχουν δ· 
6υσσοι, έκεί μέσα έσύ νό νΜΊς τό 
μαργορ1'1'όρι τους • Αν ύπά()χουν. ό
nέ�ρανπ:ς χέρσες �κτάσεις σπεϊρε 
τις μέ τό λουλούδια l"ης'εύδαιιμονίος. 
• Av ύnόρχη ή λύσσα τuw όγρlων θη
ρίων, γλύκσνιε τη.ν μ.έ :rlς θωπείες 
καi τά φ,λιό σου -Αν ύπόρχουν κα
ταοκcπεινες οnηλιές, έσίι νό γiνης
ή όκτίδσ τσϋ "Ηλιου πού ακοιpnlά;ι 
τό σκοτάδια 

Μετόφp. ΧΡ. !ΩΑΝΝΟΥ 
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'Ο "Ηλιος 

ώς σύμβολον 

διiι -ιοός άvθρώπους 
Tou Ι. Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Ο Δ Η 

ΌμιΛiCΙ 1 εις χοινιίς lργcισ(ας • .,, 
ΒόΛtι) -rριώv ΦιΛοσοφιχcί,v Όμ{Λων 

Τό πυκνό .μυάτήριον τό 6-ποί. 
ον έκάλυπτεν έπι χιλάδας έτων 
τόν uΗλιον και f\νάγκαζε ο)ς 
άνθρώπους νά τόν θεοποιοϋν, 
·(χει' σήμερο·ν ιδιαλευκ�εϊ. Τά
της γενέσεως τοϋ 'Ηλίου εtναι
γνωσrά, δπως και ή μαζα και
ή έ"\.Ιέρyειά του, .καθώς και
πως δημιουργείται •και φθάνει
lως τήν Γην. Εtναι -γνωστόν,
περαιτέρω, οτι ,6· uΗλιος εtναι
lνας άστηρ σχετικώς άσήμcχv
τος ε�ις τό Σ ύμπcχv 1<:αl δτι ό
πάρχοuν έ.κατομμύρια dλλοι
•Ήλιοι άιτε[ρως μεγαλύτεροι
και λαμπρό't'εροι τοϋ Ήλ[ου
μας, 6: 61tοίpς εtvαι καταδικα
σμένος νά άποθάνη κάποτε.
Οδτω, ή έπιστημονι:κ-ή €ρεuνα
ό:πέ8αλεν ές αότοϋ τόν χιτώ
να του πcχντοδuνάμου θεοϋ δ
πως τόν θεωροϋσαν σι Αtγύ
,ττ.ιοι, οι Βα&uλώνιοι, ot Κινέ
ζοι, οί Ί νδοl και οί 'Ί νκας.
.. Ωστόσον, τό ικατcrιτληκτικό εtς
την περ[mωσιν αότήν εtναι δτι
μέ τα συμπεράσματα των τε
λευτα[ων έτων d:τrοδειικ,νύεται

δτι '6' �Ηλιος !<δημιούργησε τήν 
ζωήν, αότός τήν συντηρεί και 
άπό �τόν !ξαρτ�αι τό μέλλον 
'της. Αότη αδτη 1) Έπιστfιμη, 
λοιπόν, ή 6ποία κατηγορείται 
ώς «δολοψό"νΟς» τοϋ Ήλ[ου -
θεοϋ τόν άποκαθ�στa και πάλιν 
εις τόν θρόνον του. Ή 'Επιστή
μη €ρχετάι 1ώρα μέ τά τειλευ
ταία σuμπεpά.σματά της νά 
ιμας έμπνεοοn (να dλλο δέος, 
πλέον μεταφuσι�όν καί tλιγy,ι
ωδες άπό τό πρωτον. 

Ά'Πό ,κοσμογονικης άπόψε
ως, 161 f\λιος, ώς άστε[ρευτος
πηγή ένερyε[ας, διά της '6πο(
ας γεννίrrαι και συντηρείται 
fl ζωή εις τηtν φύσιν, συμ8ολ[
ζει την δ:ρρενα δη:μιουρyιικήν 
άρχήν των ,κόσμων, τήν δημι
Όυpγικην ιδέcχv, τήν ένεργητι
·κην !κφανσιν της θε6τητος άε
νάως ένεργούσης άφ' έαυτης
διά τήν δημιουργ(αν τωy κό
σ,μων. ·ο uΗλιος, δ:ρα, μετά της
Σελήνης, έκπροσωποϋv τάς
δύο έκφάνσεις τοϋ αιτίοο των
κόσμων, τήν δυάδα των Πuθα-
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yορε(ων, χάρις εις την :{mc::;(αν 
συλλαμfάvεται, d:ναπτόσσεται 
καt συντηρείται δ,τι μέλλει vά 
γε'V\W\θft, να ζήση νά διατηpη
θfi ,και ινά lκ'Ιtλη ρώσn τόν ττρο
ορισμόν του. 

Συνταυτίζεται άκ6μη ττρός 
τόν ·Όσιριν των Αtγuπτιακων 
μυστηρ(ων, θεόν τοϋ · φωτός 
συζευyνύμενον μετα της 'Ίσι
δος, της τταyκοομLας ,μητρος 
lκττροσ(ι)'Ι'[ούσης την φύσιν και 
ά'διαλε(πτως γονιμοποιουμένης 
&ττο την γονιμ01tοιόν έτrίδρασιν 
τοϋ. ΌσLριδος. 

'Α1tdκρυφιστικως, � 'Ήλιο.ς 
άντιστοιχεί ττρός τό θείον των 
άλχηιμιστων, σrοιχείόν γενεσι
ουργόν τοϋ έρυθροϋ χρώματ� 
·τ.ό δττοίον συνδέεται μέ την lν
vοιο:ν της ττρός άνατταραγωγην
tvεργε(ας της ζωτικότητος τοϋ
αtματος, της θεpμότητος και
τοϋ φωτός.

Ή θεοττο(ησις τοϋ Ήλ[οu ά
τrο δλας σχεδόν τάς άρχα[ας
θρησκείας δέν εtναι τυχαίον
γεγονός οϋτε δφειλόμενον εtς
άλληλε,η.δράσεις. Πιθαιvον νά
.&ττηρ:χε κάττοια έτταφη μεταξυ
Κινέζων καl Ί νδων η .μετα.ξu
Βα6uλωνίων κα:l Αιyuτττ(ων, ή
δτιο(α, δμως, δέν δικαιολογεί
μεταφοpάν της λατρείας τοϋ
Ήλ(οu εις την 'Αμερικην εις
τούς λαούς των "Ι νκας, Μά.
γuας .και Άζτέκων δποu δ vΗ
λιος λατρεύεται ώς τταντοδύνα:
μος θεότης με τάς αύτάς ττερ(
ττοu ιδιότητας τάς δττο[ας τοϋ
αιrέlδιδον και οί άλλοι λαοι

'Η ταυτότης αύτή, φα(vεται
λοιττόν δτι, στηρ(ζεται εις τό
γεγονός της κοινης έμττειρLας

καl μόνον. οι δ:\.θρωn;οι έ,ιρό
σεξο:ν &tι τό λαμττρόν αιnρον 
της ήμέρας lξσ.φανιζς,μενσν ό
ττο · τόν δρlιζοντα άφηνε τταν
τοϋ κuρ(άpχον την ψοeερήν w

κτα, έτταvερχ6μενον και ττάλιν 
την έ1τΌμένην μέ την αύτην ,ιάν
τοτε άκρ(6ειαν. Έττρόσεξαν 
τους κύκλους των έττοχων 'καt 
γενικωQ της φvrικης ζωης. · Έ
ττρόσεξαν δτι δ 'Ήλιος U>ιωχνε 
τον φΜον. Άττό -ro σημείον σό
τό !ως τηy �αν δτι ή ττα
ρουσ(α του σχετίζεται ικαt μέ 
την ζωήν των άνθρώττων, ή ά
ττόστασις δέν εtναι με"Υάλη. 

Γενικώς δ fuιθρωττος είχε -
και tχει ίσως d!κόμη - την 
τάσιν θεσποιήσεως οtοι.ι'>ή·πΌτε 
μεγαλυτέρου των δυνάμεων και 
δυνατοτήτων του. '>"Ητο σuνε
ττως άδύνατον νά μηιν έντι.rrτω
σια�fi1 άπό το λαμττρόν μεγ�
λείον τοϋ Ήλ(οu και να μη τόν 
θεοττοιήστι, την στιγμήν ττού €
χει κάμει τό tιδιον διά τσν άνε
μον, την �ροχην η δια μεγάλα 
ζωα, μεγάλους <!ιράχοuς, κ.d:. 
( Garden of the Gods Κολορά. 
δο,. Monument V�1Jey 'Αριζό
νας). 

Δια τούς λαους της Μεσοπο
ταμίας - οι δττοίοι ,μας άφησαν 
καt τά ττρωτα γραπτά μνημεία 
της ιστορίας � ό uΗλιος εtναι 
'δ. θεός Σχαμάχ. Ή δόναμ(ς 
του· δέν εύpίσκεται μόνον εις 
την άικτινο6ολ(αν τcκ,,. 'Έχει 
καί tττί6ρασιν έττί της ήθικης. 
Αί άκτϊνες του διαττερουν τό 
σκότος, ούσιαστuκως 'καi. με
τα.φορικως, άποτε_λοϋν δε εν 
είδος φωτεινης άράχνης ά'πό 
τήν σn:ο(αν σuλλαμΜνονtαι �-
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λοι δσοι σκέ:τττονται το κακόν 
Δ(δει έ1t(σης και ένδε(f.εις 1τρο. 
6Μψεως του μέλλοντος. 'Ένε
κα τούτου δε 1τροστιαθοϋν ol 
Θνητοι w άποσπάσουν τά μ� 
στικά δλων των αλλων θεών ά-
1tο τας μετακινfισεις του Ήλι
ου και την θέσιν του έν σχέσει 
:ιτρος τούς �λλοuς άστέρας. 

Οδτω, ιδη,μιουρy{\Qη &ραδέ
ως 1'ι 'd:qτρολογ(α. Κcπ άρχάς, 
1tpοοριαμός της fιτο νά πληρο
φορfi κυρ(ως τούς βασιλείς διά 
τό μέλ'λσv, άργότερον δμως, δια 
της ιlκλατ1<εύσεως, μετε&λήθη 
ε1ς ε1δος θρησκεuηκης λατρεί
ας μέ 'Κ.ο:θορισμέvον τιmικόν. 

·Ηδη, οι Χαλδαίοι fισαν εις
θέσιν να διακρ(νοuν τούς 1τλα
νι'rr� άiro τούς 6:λλους άστέ
ρας, εtχον δε καθορίσει την 
τροχιάν τοϋ 'Ηλίου 1tρο6λέ1tον
τες τάς i:κ.λε(ψεις. •εκτιζαν ει
δικούς ,τύργοuς, σωστά άστ:ρο
νομικά- ,ταρατηρητήρια, καl έ. 
,τενόιησαν cmλcx άλλά σηrμαντι. 
κά δργma: .. μετρήσεων, διτως 
τόν γνώμqνά, ,μικρόν ξόλ·ινον 
πάσσcχλον τ01tοθετούμεvον κα
τακορύφως elς τό Cδαφος. Ή 
μικροτέρα σκιά αότοϋ κατά 
τήν διάρκειαν τοίί fτους έδεί
κνυε .τδ dφf)λιον του θέρους. 
·Άκόμη, έ,τενόησαν τόν 1tόλοιν,
δηλαδη lν •κοtλον fι.μισφα(ριον
ένrδς τοϋ 'δτιοtου ή σκιά αlω
ρουμέvης μικρης σφαιρας διέ
γραφε την κ(νησιν του "Ηλ(οu.

οι Αlγότττιοι άντιθέτως, παρ·
δλας τας ,καταττληκτικάς 1tροό
δοuς των ε:lς την γεωμετρ(αν,
μαθηματιlκά ,και άρχurε,κτονι
κfιν. δεν tπέτuχον σr,μαντιχάς
1tροόδους. mρl τήν μελέτην των

ούραν(ων φαιινομένων, διότι f) 
θpησχε(α Των εtχε λύσει δλα 
τά αlν(γματα και εtχε στερε
ώσε'ι διά τό Σύμπαν μιαν άφε
λεστάτην tδέαν, άλλά ιαeότα
τα ριζωμένη εlc; τον λαόν. Σι.ψ.
φώνως με τήν άνrtληψlιΥ αόnΊν, 
το Σύμ,ταν ητο κατ-εοκευασμέ. 
νον κατ' είκόνα ,και .δμο(ωσιν 
της λtγότιτου, kν όρθογώνιον 
δηλαδf), έ1tιμηκυν6μενον εlς τα 
δύο του δ:ιφα. Τ ό 'Κάτω μέρος 
αύτοϋ, δ πuθμf)ν, κατ-cχλαμ6άινε
ται άτrο τό lδαφος της Αιγύ
πτου 6:λλος κόσμος δεν ό
,τη ρχε - .και τό έ1τάνω δ οόρcχ. 
νός &ηλαδf), ά:ιτοτελείται άττό 
[ν εtδος μεταλλ�κοϋ διατρf)του 
καλό.μματος άτrο τό 'δποίοιν 
'κρέμονται ol ώ:,τέρες. 

'Ό�ς �� 'δ κόσμος έ
δημιουργf)βη άπο τον θεον Ρα, 
δηλαδή τόν "'Ηλιον, δ δ,τοίος 
έ'ltlέρασε τήv ,τρώτην του ζωήν 
t-πι της Γης και συyκε,κριμέ
νως εlς τήν tεράν ,τρωτεύουσαν 
Ήλιο&τrολιν. • Αργότερον, δυση· 
ρεστημένος d:ιιιό -τούς όπη,κόους 
του, έ1tροτ(μησεν ώς κατ-οικ(ο,ν 
τόν ·οορανόν, άνσ.iJέσας τά κα
θfικοvrά του έ'T'tt της Γης εlς 
lνα τοποτηρητην, δηλσδη το.ν 
Φαραώ, tνσό:ρκωσιν του θrεοϋ
.Ηλ(οu. 

Τό iδιο άσfιμαvτη διά την άστρονομ[αν εtναι και fJ συμ&ο
λη των Έtραίων, :διότι f) θρη
σ1<ε(α των εtχεν tπ(σης λύσει 
δλα τά ,τροeλήμcχτα καt έξη· 
γοϋσε τά οόράνια: φαινόμενα 
δι· άφελεστάτου δο)"Ιματιαμοϋ 
δ :61τοίος, · ώστόσον, fιτο παρα
δεκτός άπδ τοιχ; 1tάvτας. εις 
τήν "Ε!ρcχτκην θρησκε(αν μά-
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λιστα, ο uΗλιος δεν lχει .καμ
μ[αv θέσιν. Δεν εtναι κciv ό' φω
τοδότης, διότι κατα την Γένε
σιν «tν άρχfi έττο[ησεv ό θεδς 
τον Ούραvοv 'καl · την Γη� fι 
ό.ττοία δμως fιτο Ι!ρηιμος, 6:μορ. 
φος καί σκοτεινή, μόνον δε κα
τα την τετάρτη:γ fιμέραν της 
δημιοuργ[ας κατεσκεύ� τους 
δύο «φωστηρας�. τον μέγαν 
('Ήλισν) . «διά vά έξοuσιάζn έ
ττt της fιμ!έ'ρας� καt τον ιμίκροv 
( Σελήνηv) «διά να έξουσιάζη 
έτrt της νuκτός�. Τό φως εtχε 
δη,μιοιψyηθεϊ 'Π'ολό ένωρ[τερον,: 
κατα τη'v τrρώτην fι·μέραv της 
δημιουργίας, άνεξαρτήτως του 
'Ηλίου, ,και με την έττιταγη,ν 
τοϋ Κυρ(ού «Γεvvη&fιτω Φως!�. 

Οί Ί "6οί, άττο το 1500 mρί
τrου ττ.Χ. &του_ σημειώνεται fJ έ
ττιδρομη των 'Αρείων, 'χωρlς νά 
#!χουν Ι!λθεί' εtς οόδεμίαv έττα
φηv με τον δι.rrικοv κόσμον, έ
λάτ:ρευαν τον θεοv ._ u,Ηλιον, ά.. 
ττοδίιδονrες εtς αύτόν τας tδ[ας 
σχε6ον tδιότητας 1με τους Αtγυ
τττίοuς καιl &λλοuς λαόύς,. τrαρ' 
ολον οτι �tς το μυθολογtκόv 
μέρος τrαρουσιάζονται μεγά. 
λαι δϊ.crφοραί. 

Ποιητι-κώτεροι άττο δλοuς όJ
'Ι vδοί, έτrίστωον ττώς ό uΗλι
ος ( «Μίτρα» δια τη·v σrρατιω
τικηv κάσταν και «Ζούριαι διά 
τους κ,ληρι'κούς) εtναι άνθρ<ι> 
ττόμορφος .καt ,κατακόκκινος με 
τρεϊς δφθαλμούς καt τιέσσα
ρας χεϊρας. 'Έζη καt αύτος κά
ττοτε έ1tt της Γης και μάλιστα 
με την σύζuγόv του, fι όττοια 
λόγf.t) της μεγάλης λαμττρότη
τός του τον άντεττάθησε δε[ξα
σα την ττροτ(μησ[ν της ττρος τον 

Σ;άyια ( uΗσκιοv). Τελιικως, δ 
'Ήλιος έδέχθη να άπωλέση το 
1) 8 της λαμττρότητός του καl
έκέρδισε και τrάλιν την συμτrά..
θειcχν της συζύγου, του, δ(δωιν
οϋτω το τταρά'δειγιμα της δττο
χωρη:τικότητος fJ όττοία διευκο
λύνει την συμδ[ωσιν καt άττο
τελεϊ τον θεμέλιον λίθον της
• ι vδLκης φιλοσοφιας.

Δ ιά τοος Κινέζους 'ό 'Ήλιος
fιτο fJ ένσάρκωσις του Καλοϋ,
τοϋ Ώρα[οu καt της Άληθε[ας,
lνας θεος εόρισκ6μενος εtς ά
διάκ01τοv ττάλην · με τους �δρά
κοντας έκττροσώττους τοΟ Κα
ικοο. Ή άντίληψις αύτη δεν
τους fιμττόδισε vά μελετήσουν
τα ούράvια φαινόμενα, δια λό
γους θρησκευτικούς φuσυκά,
και να ά'ποκτήσοuν άρκετας
γνώσεις εtς ολους τους τομείς;

.Οδτω, fJ Κ(vα,.άττο τοϋ 5ου ττ.Χ.
αί�vος, γίνεται fJ τrλέον άνε
τττυγμένη χώρα τοϋ κόσμου. 'Ο
UΗλιος ομως δεν είναι έδω fJ
τταντaδύvα:μος θεότης fJ κuδερ
νωσα ·τάς τύχας τοϋ ,κόσμου.
Εtvαι t:νας θεος 2ας η ίσως 3ης
τάξεως.

Εtς τούς • ι ά-πωνας, άvτιθέ
τως, ή θεά τοu 'Ηλίου • Αματε
ράζοu εtναι ττηγ,y 1<άθε ζωης
και δυνά.μεως. Ό ό.6ελφός της
Σ οuσάνο έττολέμησε ·και κατε.
νί,κήσε το κακον εtς ολας του
τας έκδηλώσεις, εtς την έττικη·v
δε αύτηv ττάληv !κέ,ρδισεν fv
ξιφος δια .τοϋ 6�οιου fιδύvcrto
να σκοτώνrι δλοuς τούς δρά
κοντας. .'Ο ττρωτ6τοκος utός
τοG ΆΗλtοu εtvαι ό ττρωτος αύ
τοκράτωρ των • ι οοτώνωv και
έξ αύτοϋ κατάyεται -διά τούς
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άφελεστέροuς σήμερον • Ι άπ:ω
νας- και δ σημερινός αύτο
κράτωρ Χιροχίτο. 

Εtς τόν ,ταράξενον ·καί άν
τιφατικον ,τολιτισμον τόν 'άποί
ον άνέmυξαν ot Μάyυας, οί 
'Ίνκας και ot 'Αζτέκοι etς την 
• Αιμερικαινυκην 'Ή1t,ειρον, δ 'Ή
λ1ισς εtναι τό Μεyάλο Πνευμα,
6' άπόλuτος «Κόριος της Ζω
ης), ·6' δημισυργος χαl δ συντη
ρητής της. -Ot "1 νκας :d:γ,ωνι
ωντες μη χάσουν τόν εόερyέτην 
των, 1τροσπαθουν νά συσφ[ξοuν 
τας �σεις των μαζ[ του δσον 
το δυνατόν ,τερισσότερον. (1) 
Οδτω, έκτός των άλλων, ,τρο
βαίνουν rκαστον (τος είς άν
θρω,το0uσίας ,τρος τuμήν του. 
Πρόκειται 11:ερί νεαρων ,ταρθέ
νων, γόνων των ι<αλuτέρων οt
κογενειων αt 'δ11:οιαι άνατρέ
φονται με κcχεtε -δυνατην φρον
τίδα εtς .-:εtδικά:ς» οϋτως εlπείν 
ψονάς). "Οσαι .έξ αύτων δεν 
άτrοτελέσουν την 11:ρός τον "Η
λιον βορόιν, η -παραμένουν ΚΕ

κλεισμέναι έφ' δροu ζωης 1διά 
την ουντήρησιν του q,'Jερου Πυ
ρός:ιι ή άφη του 'δποίου lyινε 
κατ' εύ9εϊαν άπό τόν "Ηλιον 
τfi ι!ιοηθείςι: κατόmρου, η νυμ
φεύονται ,τλουσίιους δ:ρχονrας 
του τό,του. 

Α,ί άνθρω,ταθι>σίαι εt-1ιαt -ττλέ. 
ον σύχναl εtς τους 'Αζτέ·κους. 
δεδομένου δτι '6' άρι1θμός των 

1 Κσ:τό: �άθος, ό φοδος των .ε{ναι 
όλιyώτερσν άπλοικός άπο bσσν φαί
νεται έκ ,φώτης όψεως Έό:ν ή cκαu
σις• της ,μαζης τοο Ήλίοο έγi\ΙΕ.το 
κατά τόν -γνωσr&ν w.α.σσυκον τροn:αν, 
ή μα:ζα: τΌU θά ε{)(:Ε 1φό πcλλοο έf.αν
τληθjj και ό u Η�ιος έ.ξαφανισθη 

θυμάτων του �Ηλίου κατ' ετος 
lχει σήμερον &πολογισθεϊ ε tς 
20.000, 11:ροερχομfνων κυρίως 
άτrό τας τάξεις των αιχμαλώ
των. Εtναι δε βέβαιον δτι δ 
κύριος λόγος των ,τολξμων των 
'Αζτέκων �το αύτη ή Ιικανο11:οί
ησις της αtμοι?>ορίας τοϋ θεοϋ _ 
Ήλίοu. Ό �:π:ιλεy6μενος εtς έ
κάστην κοινότητα ίmοψήφιος έ
κλε[ΊΛετο εtς ε�δικόν «σχολεί
ον» δπου έμάνθανε τούς καλούς 
τρ6τrοuς, τάς καλάς τέχνας, 
κ.ά. 'Εκεί του έ11:εδαψίλεuαν 
,τολλάς τψάς καl ά,τολαύσεις, 
20 :δέ ήμέρας τφο της έκτελέ
σεώς του ένuμφεύετο 4 ,ταρ-
θένους, «άντι11:ροσώ1τους,.. tσα
ρ(θμων θεοτήτων. 

Τήν ήμέραν της θυσίας, 'δ ύ
ποψήψιος μετεφέρετο έν 11:oμ
τrfi καί με χορούς καl ψαλμω
δίες έκτος κατωκημένη,ς τrε
ριοχης ,τλησίον -ττυραψuδος κα
τασκευασθείσης πρός τον σκο-
11:όν αύτόν ε[δ�κ�ς. Τό θυμα ό:
νή ρχετο βραδέως τάς 360 
αν δι' έ κάiστην ήμέραν του 
χρόνου- βαθμ[δας συμ,βολίζων 
οϋτω την 1τορείαν του 'Ηλίου, 
δ δέ ό:ναμ1ένων αυτον είς τήν 
'κορuψην της 11:υραμίδος άρχι
ερεuς ώρμοϋσε έναντίον του 
καl με �ν μόνον κτ&πημα του 
ξίφους του, του ό:νοιγε τό στη
θος, και άφαιροϋσε την καρ
δίαν του δια: νά την ,ταρουσιά
σn άστταίρουσαν άκόμη εtς τόν 
"Ηλιον, Κατ' αύτόν τόν τρό-
1τον !Ειευμενίζετο 6 �ός - 'Ή
λιος καt δεν ύπηρχε ·πλέον. φό
βος νά έξαφανισeft κ:αl νά 'Παύ
ση νά 1tpoστcrreύ11 τους άνθρώ
,τους. 
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ΆΎά.λογον θέσιν κατέχει '6' 
"Ηλιος και ε,ίς τό:ς θρησκευτι
καc; δοξασ(ας των .Μάγυας, οι 
�'-τrοϊοι μάλιστα, έν τft ττροσπα. 
θε(<;:Χ των νά άποσιrόlσουν τά μυ
σηκό: τοϋ θεοϋ, κατέικτησαν δ
πως ot Χαλδαίοι, · σηιμαvτικω
τάτας άστρονομικας γνώσεις. 
Τό �μερολόγιον σbτων λ.χ. εt
ναι άιτολύτου d!κρι!ε[ας και 

-�έν διαφέρει εtς τί,τοτε σχεf,όν
άπό τό �μερολ6yιον τό :6ττοί
ον χρησφ,cmοιοϋμεν σήμερον.

Τό έ-ιτιστημονι.κοv δμως ένδι. 
αφέρον καί ττνεϋμα: ,μόνον ε·tς 
•τήν ·ελλάδα !κατέστη δυνατόν
να άνα:πrυχθfi. Οί λόγοι εtναι
ττολλοί ·καt διάφοροι, '6. κuριώ
-ιερος δμως 1φέmι ν� εtναι τό
yεγονός δτι fι θρησκε(α. �έ-
1tο"t1ε κατ,επ(εσε τό έλληνuκόν
πνεϋμα τό δποίον άφ,Wη w

άνα1tτυχθfi έλεuθέρως, να ικρί
νn, νά σU)1Κρ(vτι, νά ,ταρατη
ρήσrι. οι dϊρχαίοι �·μων ,τρό
�\ΙΟL εtχον 6ε6α[ως καί αύτοt
τούς θεούς των, ιάλλά μfα προ.
οεκτύκωτέρα tιξέταισις τοϋ πρά
γματος, μας ττε(Qει δτι οι θεοl
·�οι δέν lχαφον 'και μεγ&λης
έκτ�μήσιε,ως έκ μέρους των πι
στων των. «�Ο .. Ομ.ηρος και �
Ήσ(οοός» λέγει 6 Ξενοφών, cd:.
"Πέδωσαν εtς ιτούς θεούς κάθε
κακην άνθρωπίνην tδιότηιrcn.
·Όθεν καt !λειψεν ά!πό τή'ν θρη
σκιείαν των άρχα[ων Έλλή�ν
τό δέος, fι τρομώδης στάσις
τ?ϋ ά.διινάτοu c!cνθρώποu !,μ-
1tρQάθεν τοϋ 1ταντοδυνάμοο
θεοϋ. οι ιερείς όΟΟέπότε ό:ττέ
κτησαν μεγάλην κα\ ούσιαστι
κήν δόναμιν, 'ri:pc:rwα τό δrιtοί-

ον άντιθrέτως, συνέ&η εtς δλοuς 
τούς προαvσ,φερθένtας ίλ.αούς. 
Οϋτω fι δδός 1tρός την fρεu
ναν των φυσικών δυνάμεc,;�ν κcrt 
φαινομένων ,rαρέμεινε άνοιικτή 
tνφ, 6:ντι:eέτως, dmeκλε(σθη 
πα:σα -nαρέκκλισις πρός τόv 
μυστικισμόν. 

·ο •Ήλιος θεσποιιείται &έ
&αια ικαt άπό τούς �Ελληνας μέ 
τό δνομα «Φοϊ!ος Άτιόλλ.ω�. 
άλλ.ά Ιδέν εtνα:ι φο&ρός και 
τρομερός. 'Έχει �ώπινα χα
ρακτηρισruκό: καί ,μικροτcάθη, 
έρωτικάς ,τεριπετείας, δ�α
τικάς . και tλαράς, μέ ,ταρθέ
νους και .μή, !χει άποκτήσει· ά
Ί<6μη καί νόθα τέκνα/ 

Έιψmην ττρωtαν έμ�
ται εtς τόv οόpαvόν τφοερχό
μενος �κ. της χώρας των Αtθι
δπων, συy,κεκρυμένως δέ άπό 
lv lλος τ� 'δποίον οχηιμα:τ-(ζει 
6 'Ι'ι:οταιμός ''Ωκεανός. Δια
τρέχει τόν οόράνιον θόλοv έπι 
ι&ρματος ου.ρομέvου· έξ 9 τττε
ρωτων t,mωv, φωτ(ζων οδ'tω 
cθεοι)ς και άΊΒpώ1LΌUς:. μέ τή:ν 
6οήθεuαν της έκ χρυrσρϋ ,ιιερι
•κεφαλαlας του, ιμέ τούς dσrρά •. 
,ττονnχς 6φθο:λμοός του καί τα
λά!μ,τοντα: στήθη τον. JΞ:tς τό 
τέλος της fιμέρας φ�ι εις 
τήν χώραν των Έnπερ(δων, άλ. 
λα δέν 6LS(·ζεται εtς την θά
λασσαν. • Αντιθέτως, εtσ'έρχε. 
ται έ\ΙΤός της dναμενούσης σ/J
τόν χρυση·ς λέμ:6ου .και τα:ξι-
6ευει δλη την νόκτα: �μοϋ με
τά της ο\κογενε[ας του διά να
εόρεθfi την αόγήν εtς την άψε
τη μαν του και να d:pχ(cm κο;t 
πόiλιν τήν ,αότήν δια6ΡQμήν τήv 
&.λην fιιμέραν. 
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Έτrί πλέον, 'δ Φοί<!>ος • Απόλ
λων διαθέτει ώς 1τρc>σω1τυκήν
του Ιδιοκτησ[αν 350 1τρΜατα
καί 350 μοσχάρια σφ�ολ[ζον
τα άνtισrο[χως τάς νύκτας !και
ή�μέρας τοϋ άρχα[οu έλληνικοϋ
!τους. Τά ,κο,τάδια αύτά <!>ό
σκουν εtς την νησον Τανακρ[-1
αν, την σηιμερινήν δηλα!δή Σι
κελ[dν, έτrιτηροϋνrαι δέ από
αυτόν τοϋτον τόν tδιοικτήrτην
των και άλ:λοtμονον εtς τόν <!>έ
δηλον δ οποίος θά έσκέπτετο
νά: θέση την χείρα του έπ' αύ
των. οι ναϋται τοϋ 'Οδυσσέως
οι οποίοι tδοκtμασαν, έκεραυ
νο<!>ολήθησαν ιmό τοϋ Διός. 

Ή ,ώς lί\Αω θρησκεuτtκή μuθο'

λοy(ά lπιζοϋσε άκόμη, μόνον
δμως .διό: τούς άφελείς, οι πλέ
ον ,μορφωμένοι ,καl l.ξιrιτνοι ά
πό τούς d:ρχα[ους ιμας προγό
νους, χαμογελοϋσαν μέ τάς
θρησκει.πικά:ς δοξασίας τάς δ
,τ,ο[ας ματαίως ώρισμι,:.�οι σuy _
γραφείς ιέπε.χιεtρησαν νά τά:ς έ
'Π'<ΧVCΧσtηλώσοuν δια ιλόγοuς
κοιvωνικης σκοτcuμότητος. Το
έλληνικον ,τνεϋμα εtχε πλέον
λυτρωθεί .δρισrικως έκ της μα
γείας ικαι των τrάσης φύσεως
,τρολήψεων.

· Α1τοφcrοιστ�κη τέλος, τrρος
την κατεόθuνσιν αότήν όmjρ
ξεν ή έ,τ[δρασις της φιλοσοφι
κ.ης Σ χολης του θαλη του Μι
λησίοu '(650 ,τ,Χ.), δπως ,καί
των . ,μ<χθιγrων του -! Α να:ξιμάν
δροu και Άναξυμέ:νους, οι :ο

τrοίοι d:ιτομακρύνοuν σuστημα
τtκώς έκ της έιλληνικης σκέψε.
ως κά1θε μυστικισμον καl ,κάeε
.μαγικον η μuθολογικόν στοι
χείον �κο!κην κλη,ροναμ[αν τοϋ

τrαρελeδντος- καί στηρ[ζονrαι
όm:οκλει.στυκως εtς την ανθρω
,ιι[νην λογικην ά'Ιtό την δiιrοίαν
d:\Ααμένοuν δτι θά κατο�
νά ,καταικτήσn .κάτrοτε δλους
τούς. νόμους τοϋ Σόμ1ταvτος.

Με τήν πάροδον των αtώνων
καί μέ τήν <!>οήθειαν της έ,τι�
στήμης tγνωρίσαμε πλέον τον
θεον - 'Ήλιον. Μέ έξη<JΙθενη:μέ
νον ίσως μεγο:λείο'ν, άλλα μέ
σημασtαν διά τήν ζωήν μας ή
6-rnotα σή1μερον λαμ<!>άνει άλ
λας διαστάσεις. ·Μέ τήν έ,τι
στηιμον�κήν !ρεuναν lνας &λ
λος 'Ήλιος έ1μψαν[ζεται ένώ,τι.
ον ή'μων, 'δ 'άrrοίος μας προξε
νεί και τrάλιν δέος - δυκαιολο
γη1μένον d:ιτολότως tάν λΜω
μεν ίm' δψιν μας μόνον το φαι
νόμενον της ψωτοσuνθέισεως(2) 
και την σημασίαν του δια τήν
έτrl της Γης ζωην - lνα δέος
το αποϊον tσως δέν διαφέρει
,και 1tσ.λι'.ι. άrto το δέος μέ το 'ο
τrοϊον οι 'Αζτέκοι 'Καt ot 'Ίν
κας άντtκρι>ζαν τάν uΗλιον.

2. Φωτοσύνθεσις κ.αλε.ίται τό φ<ΧL· 
νό!μεwν ,κατά τό δποίσν οι ψυ't'•ιωι
δργανιφοί · μέ τήν 6σfιθει.αν της ΧΜ.>
ροφύλλης καί τοϋ f}λιοικόϋ ψωιτ'ός, 
�τα,ν τά έκ της τρσψης 't'ων ά·
νόpγαιl,'CΙ άλα:τα και τ6ν, tκ ,τοϋ ,ιρσσ

λαιμ6ανQμένιω όπ' σ.ύ:rων διοξειδl.ου
τοϋ άνθροοςος της d:τ!μοσφα(ρας, άν
θρακα, f\τοι · ώσίας cmλάς, εις πάw 
�όκως τοιαύτας ώς . τδ σάκιχαρσν,
τδ άμυλον, κ ά Ό μη,χα:νιομός τοϋ
φαινομενου εtνα:ι ιμέ.χρι οήμφαν 6:·γνωσrtος, ό:ποτελεί δέ θeμα ένrατυκης
·φεuνης, κυρ(ως ;μέ 'Ι'Ι'ιν 6σήβεια.ν ρα 
διοισοτσπων ,Γνωστης δέ. ώσης της
αύξήσεως τοϋ m.ηθυQμοϋ της Γης
κατ' άντισrροφον άναλσyίαν της εύ·
ρέσεως νέων 'Ιtλαχτσπαραγc.:γυκων πη·
γίΙ:Ν, ti σrιιuχσια της ά-.ακαλόψεως
τοϋ μηχσ:νι.άμ.οϋ αύ:tοϋ καθίσιrαται
αίrτονόητος. 
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'Η .ίδέο.λ οyία 

tΌύ 'Αρχαιοφίλου 
Όμιλίcι �ou ΕΥΑΓΓ.. ΤΣlΤΣΩΝΗ 

Μία b� �των έφετεινων ιιcδρομέων 

Τό . Διοικητuκ,όν Συμ&οόλιον 
τοϋ • Αρχαιοφ[λου Όμιλου "Εκ
δραμων 'και τά μέλη αότοϋ, 
'Ιt,ιστοι τηρηται των έντολων 
των Ιδρυτων, και σήμερον 
,τροσηλθον ε ίς τσv ιερόν τοϋ-
1οιν )(ωρον 'διά νά έορτά'αουν μέ 
εόχαρ[στιησιν την έ,τέτειον άnτό 
της ίδρύσεώς του. 

Τ εσσαράκονra. gς lτη ,ταρη1λ. 
θσν άφ" δτου τά μέλη τοϋ δ
ιμ[λου μας διε,τ[στωσαν την ψυ
χι,κήν· συνοχήν, � 'δ,το[α tκυρι
άρχει ε,ίς τάς διαφόρους σuy
κεντρώσέις των, αι δτιοίαι, δ
τιό μορφφ, l.κδρομων και ,rερι. 

τcατων, έγίνοντο είς τά έρε[,τια 
άρχα.[ων Ναών και ίερων, τιρe>ς
μελέτην τοϋ σκ01tοϋ διςι τον 'δ
τcοίον ταϋ:r_α άνηγέρθη,σαν εtς 
κάθε yων[α�ν της έλλη.νικ.ης χώ-
ρας. 

Και σήμερον δ έορτασμός 
της έ,τετε[ου λα�άνει χώραν 
έ,τl τοϋ Ύμηττοϋ. Εόλδyως, 
τά νεώτερα .μιλη τοϋ Όμ[λου 
.μας ·θό: !ρωτήσωσ:ι: Διατ[; 
Πρώτον, εtναι ένtολή, την �
,τοίαν €βωσαv εις τοι)ς διαιδό
χους·των οι tδρuταί. Δεύτερον, 
δ ·Υμηττός εtναι δ' τ�ος. τόν 
!6,τοίον .. έf.έλεξαν ώς dιφετη,ρ[αν
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της διακηρύξεως των άνθρω
,τιοτικων άρχων των οι tερο
φάνt'αι τοϋ άρχα[ου έλληcνικοϋ 
1τνεύμαrος. Ένtεϋθεν, U.ώρμη
σεν fι πρώτη mευματυκη δόνα:
μ�ς ,τρός άναχα[τισιν της ,ταρ
εκτροπης της d:νθρωπότητος ά
,τό της φυσικ,ης 6δοϋ, την '&
πο[αν �ειιλε νά d:κολουθfιση 
και lνεκα της ότfο[ας, ,περιέntε.. 
σεν εlς ,τλfιρη τινεuματuκην συ
σκ6τισιν, �θικην και 1τνευματι
κην καrάπτc.χ,ιν, διότι εtχε 
παύσε-ι :fι άναγνώριοις τών άν
θρωπLνων δvκαιωμάτων. 

Εtς τόν Ύ·μηττόν ένεφαν(σθη
σαν oJI. πρωται μuστη.ριακαι όρ,
yανώσεις, δια νά έ,τα:ναφέρουν 
εις τήν άρμόζουσαν εις τόν 6:ν. 
θρωπον όδδν, τόν παραπλαvη
μένσν νουν, ;δ' 'δποiος, ,έκ της· 
έ,τελθοόσης σuσκοτ[σεως, Άδέν 
fyδύνατο να διακρ[νη τό άλη
θες wϋ ψευδοϋς και το όρθόν 
ά'τrό τό ,τε,τλανημένον. Έδω t
δρ(.ιθη τό πρώτον Έλευσ[νιον 
'Ιερόν, τοϋ �,το ίου ο{ �υημέ
νοι &ιτέ:δειξο:ν εις τους, tν πνευ

. ματικft οκοτί� λαούς, νά ·άλ-
λάξ'ουν την νοσηραν κατεύθυν. 
σιν &που εtχον παρασυρθιη καl 
νά ένταχθοϋν εις την ύ,τό των 
Νόμων της Φύσεως καθωρισμέ
νην. 

Διά της κοσμοθεωρίας των 
τά .Μuστηρια'κά αύτά σκηνώ
ματα, ·και διά των δοξασιών 
των 'Ϊτερl την .κοσμοyον{αν και 
όντολογ[αν, ·κατεδείκwον εις 
τους συνανθρώ-ιtους των, &τι ti 
&νθρωπος 6:ιοοτελεί μέρος της 
Φ()σεως, της δπό[ας τάς οόσίας 
μεταφέρουν ε;ίς τόν όργανισμόν 
των, αι fιλιακαι άκ'tίνες. 

'Εf>ω luιιtούρyησαν τό ,τά
λαι τά 1τρωτα • Αττικά μυστlι� 
ρια. Έδω άνη,γέρθησαν tερά 
καl Ναοί, δτιου tτελοϋντο αt 
tερουpγ(αι των άρχα[ων ,τρο
yδνων �μας, οι δε ·Ηρbδοτος, 
Παυσανίας και 'Ησύχιος άνα
φέρουν &τι, εις τους ,τράιrσιδας 
τοϋ Ύμτyrτοϋ ·και εις μέρος !.ν
θα όrιηρχον τρείς ,τηγαί, κα
τώκησαν .Πελαισyοί. Έκ της φ,υ
λης των Φλυασ(ων -π:ροηλθε ·καt 
έγκατεστάθη τό άρχαιόταrον 
tερατι"Κόν )'ένος των Ά'υκομη
δων, ,και R>ρυσε τελεστηριον 
είς τήν Σαισάριαν (σημερ\.νη,ν 
Καισαριανή),. ·διά τάς tερσιφα. 
ξ[ας της μυστι'Κης των λατρει
ας. 

Έκ της .μελέτης της άρχα[ας 
αύτης μυστηριακ,ης δράσεως 
προκόπτει 1'\ άκολουθηιrέα 16'
δός ,τρός τά ά-yαθά .τοϋ άνQρω. 
,τισμοϋ. Αύτη 1'\ δράσις ιlνέ.,τνευ
σεν εtς τους tδρυτάς του Άρ.: 
χαιοφ[λου 'Όμ[λιου την ίδροοιν 
�οϋ, διά να συνεχ[σn την 1μυ. 
στηριακην ,ταράlδοσιν, ώς :μέ
σσν έξυψώσεως της άνθρωπι
wις ψυχιης ε1ς όγιείς άντιλήψεις, 
Lκαινό:ς vά ,τpΟΟ'διορίσωσι την 
άληθη αύτης δρασιν "Καl tξέλι. 
ξιν. 

'Α,τό της tδρύσεώς του, 'δ' "Ο· 
μιλός ιμας δεν tπαυσε να. δια
κηρύττn τάς1 άρχας αότάς, δι· 
έ')"'κρ<ΧΤων της άρχαtας έλλη
νικης μυσrηριακης σοφίας δι
δασκό1λων, οι διποίοι, κατανοfι
σαντες 'Πλfιρως την tίννοιαν 
της άρχαίας μυστσ:yωγικης φι_ 
λοσοφ[ας, έδLδαξαν τάς άρ
χάς ταύτας έπl ,δεκαετίας. "Ας 
ταυτίσωμεν, lliγιον οί διΖ>ά. 
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σκαλο{ μας αό'rο(, τάς ένερ
γε(ας μαος 1tρός τά:ς λειτοuρ
γία'ς της Φύσεως καt θά αt
σιθανθωμεv, αότομάτως, εtς τήν 
ψυ)(frν. μας, 'την ιlm:(δpασιν του 
μεyό:λοο Ν6μοv της εtς τ η ν 
φύσ ιν κρ ατ ούσ η ς  
ά ρ 1μ ο ν ί α ς. 

'Αλλά τό έορ'(άσιμον της "!
μέρας και τήν χαράν μας διά 
την σημερινην έπέτειον σ'κιάζει 
·τό �αρύ ,τένθος δπερ συνέχει
llδ(q; τά:ς ψυχά<; τοο Διοuκητικοϋ
Σ υμ.6ουλ(ου, έκ τοϋ θανάτου
τοϋ άycrmi,μέvoυ ·μας Πρσέ6ροu
,και ά6ελφοϋ μας Μ�χ. 1\ε6(δη.
Έ,τt σειράν tτων 'ό μεταστάς
κατηόθυνε -την μορφωtικήν
δραστηριότητα τοϋ • Αρχαιοφ(
λου Όμ(λου tκδραμων, τοϋ &
,τοίου όττη�ε Πρόεδρος ιέ1tt μι
αν 12.ετ(αν. "'Η"tΌ έξα:ιρετικός
οfnοοyενειάρχης, φ(λος l:πιστή
θιος και έ,τι.στημων έικ των ό,λ(.
γων. Δέν fιpκείτο εις τά: τf1ς δι
οικήσεως ιτοϋ Όμ(λου, tJιλλ.' έ
,τροχώρει Cτι 1tλέσν εtς τά της
δρyανώσεως των έκ6ρομων έ
σωrερι.κοϋ καl έ.ξωτεριιtου και
οϋτω μας !δι6ε την · εόκαιρ(αν
νά γνωρ!.σωμεν τσν τράιrον 'Και
τά !θιμα της ζωης 

δια.φό
ρων

ΚΙοινωνιών και έκ της μελέτης
των να ώφεληιθωιμεν. θά τόν έν
θυμούμεθcχ ,τάντοτε εύ�ό
νως, διό'rι εις σbr.όν, f)μείς Όι
δι.άfιοχο( του, όφεtλομεν · ,τολ
λά.

• Αλλά � άτuχ(α τοϋ 'λρy:fΧ.ι
οφίλ«. δέν έσταμάτηοεν Ιfως

έf>ω! Μετά ,τάροδον 36 t,μερων 
ά'Ιtό του Θαrνάτου τοϋ Προέδρου 
ήκολοϋθησεv δ θάνατος τοϋ UJ
iσου άyαιτημένου μας Γε\ΛΙJΙ<. 
Γ ρα:μματέιως τοϋ •ομιλου καt 
\:16ελφοϋ μας Μενελάου Παχ,α
λ['δη. Παρά τό έ,τώδυνον της 
μαι<ρας νόσου τοο δέν (11:αuσε 
νά έρyάζεται καt να ένδιαφέ'
ρεται διά τάς όποθmε.ις τοϋ 
Όμ(λιου μας, �ών έ11:σ.ξ(ως 
11ερι τύ τsλος της ζωης του; τό 
άξ(ωμα τοϋ 'Αντι,τροέf>ροu τοϋ 
Όμ(λοu. 

Ποίος lfJ �μων δεν έ\&μεί
ται τόν μειιλl.χιον, καλ�άγα
θον, τόν ,τάνt'οτε ,τρδθυμογ κcxt 
γελαοτόν df>δλ.φ6ν μας Μεn.έλα. 
ον; Και αύτδν, d,yια:πητοι σw
εκ6ρομεϊς, θά ένθU'μούμεθα: κα'Ι. 
θά -ιtαρα&ιγμσ:tιζώμεi)cχ ά'Ιtό 
τάς φιλοτ1μους 11:pΟΟ'!t�ίας 
� tr( άyαι)φ τοϋ όμ(λου μας.••• 

• Α γαmψrοι μqυ συνε.t<δρομείς,
θρηνήσανrες διά την άπώλειαν 
των άyα,τηιμένων μας �ν. 
aς στpέψωμεν εόλσ.βη τήΥ
σκέψιν ,μας 'Τtρός αότούς 1<α'Ι. 
τούς άπελθόνtας tδριπάς του 
'δμtλοu ικαι Διδασκάλους μας. 

··Και ιiς τούς διαδεδο:ιώσωμεν
δλοι μα.(ύ, δτι θα συνεχlίσωμεν 
τό Ιρ� τοίπο, ώς ,τιστοι θε.
μο:rοφάλα,κες των ·άρχων τάς 0-
πο(ας μας �(δαξίαν, καl ιέν !-ιtL 
γνώσει της τcmεινης μας ,ιpοσ; 
,τcχθείας θά εtμε6α �καrνοτtοιη
�ένοι και εύχαριστημένοι, άπό 
την t-ιτιτέλεσtν τοϋ καιθήκοντό<; 
μας. 
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ToG Ίvδοϋ φιλοσόφου 
ΠΑΡΑΜΧΑΝΣΑ ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ 

Τό όλλcnάλληλα σuνα�ημαrα 
πού δισrαρόσοουν τi:rv δνθρωπο, δέν 
μπορεί κανιε:iς νό iσχυρισθη ότι γl
νονται όvnληπτο .οπο την δερμσnνη 
έnιφοw:ιο τοιί σώιματας του. Eivo1 
καθαρώς ειμnειρια τοϋ εγκεφόλαυ. 

Ό δνθρωηος δέν μπορεί νά ιδη, 
νό μuρkη, να οιωυση, να γεuθη 
ιcσr δλλσιι ,:ροnο, nαρά μονον .με· 
σφ τοϋ ε.yκεφαλου. Νομιζομεν ότι 
γεuομεθα μέ 'ή'Jν γλώσσα, ολλό στην 
nρCJγ!μαηκοτryrα εiναι ο νοϋς, ο ό· 
ποίος κσταγραφει Την γευση. 

Όμοιως, σrαν κοποιο μερος τοϋ 
σώμαrος nληγωνεrοι, στην πρσy1μα-
111ΚΟΠJΤΟ ο πονος εύρισκεπιι στον 
έγκtφαλο κοι eixι στο μερος ,onou 
ύnαρχει ή 6λα6η Ο όνθρωη�vος όρ
yοΥΙσμός εχει δυο ορyαΙΚJ προς 
κσταγραφήν rroϋ πόνου Τά νεύ
ρο· και ,ην φαιά ουσια τοϋ εγ.κ:εφό· 
λου. Κ.αι μόνον οταν ο εγιοεφαλος 
επιτρέψη έnιικοινωνια τών δυο τοu· 
τ,ων όργανων, ό nονος γινετοι· αν• 
ηληrττός Όταν, αν,,ιθετως, ο εγκε
φαλος βεβαιιώνε·ι οτι δεν. υnαρχει 
πόνος, τ ό τε δεν ύπόρχει ποvος. 
Ύnό τr,v έ:nlδρσση τοϋ χλωροφορμιοu 
η δλλου 'όv.αισθιτηκοϋ, δεν ύnαρχει 
πόνος, γιό τον 1διον ακριβώς λο· 
ΎΟV· Η οισθησις δεν φθανει μέχρι 
τοϋ .μuελοΟ · Εlς rος κστcνιήξέις τών 
νεύρων ύnόρχοuν λεnπ:ηίλεmο νη
μσrlδtα, δια τών όποιων κσθε αισθη
σις όνομετοδlδεται Το χλωροφόρ
μιον tμnοδΙΖει τήν ι:.ναμετοδοοιιν αύ· 
τήν. 'Θ έyκέφ� εiνοι τό οlσθη
τηριον όργσν,rίν τοϋ Νοϋ, και όλοι 
ol έρεθι,σμοl tκ τοϋ σώματος ή ηε· 
ρι6�. ;ι<.<ΠΙΟλήγοw εlς ώrόν 

Ό Νοϋς, τουrιΖόμενος ,μέ τον εyκε
φαλόν, λομ6όινε1 καί μεταφραζει κο
θε t.ρεθισμόν. • Ενας Νοϋς ίσχυρο
nοιημtνος μεrο όπο εξόοκηοιv δυ
νομικ.ης ιcιοΙ θεnκiϊς σκέψεως θα εί
vοι όλιγώτερον εύπρόσ6λητος οπό 
τους ερεθισμούς ποσης φυοεως 

Ή οκιθοvrικότης έδόθη εις τον 
. δνθρωπον γιά νό μnορί'\ νό προ
στατεύη τό σuψα του Διοφορεηκα, 
θα μnοροϋοε νa κοπη και να μην 
το γνωριζει. Τά Ζώα, γeνικώς, τci ο 
ποίο δεν εχοw άνοιπυΕε·ι αισθανrι· 
κοτη'Ί'α τοσην όσον ό δνθρωnος, ε· 
χουν μικρότερη nειρα εκ ταϋ nονου 
Διοφορεπικα η σκ,).ηρη .μe,ιvχειρησις 
των κοί αί 'διοφοροι .μtθοδοι . πού 
χρησιμοποιοϋινται γιο νό τό σκοιrώ· 
νουν, θά ησαν καrι ·c:ιπεριy,ροπτα 
σκληρον κ," όνυπόφορο Ό οστοκος 
η χ βρόrlε-rαι Ζωνταινός μεοα σε καυ
το νερόΙ ι ι 

Καθως τά σwο1σθήμαrο πονου η 
εu,χαριστήσεως δημιουργοϋwαι 1q,no 
τόν Νοϋν, ό ποvος ·τοϋ σωμσrος θα 
μnοροϋσε να ελαττωθij :JJE:Tά οπο εΕ· 
ασκησtν και ελεγχον της δl}μ ουργοϋ 
πηγής. Στην ηερkπωση ούτη θ:::ι 
J.11ΟΡ()ϋσε ο άνθρωπος VΙΟ ε.χη την 
εμηειριο μιας αισθήσεως χωρις το 
όηαροίrητον tηοκόλουθον τοϋ πο
νοu. (θα ελάμJονε μόνον προ
ειδοποίηση η ro καrευθυνηικο μη
νuμο εκ τοϋ Νοϋ ) 

· Η •Μnσγκα6όδ Ιiκ·ιτό.; n11γαινει 
οκομη βαθύτερα καi μδc. λιbγει 

• Υnεροι·σθαντι1(ότης σε πονο ι'} 
�αρό ύnερισχύει καl υπερουΕσνΘι 
1'fyv δρασηκδτητο τών όπσ,,ελεσμο
τω,ν ουrών. Περιοριζομtνοι ομως 
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κατόnιν ελέγχου, ιcιόνει τόν ιώθε 
σνθρωnον λ,vcim:ρo σκλόβο των συ
vαιοθημότων του•. 

, . Εχω έεαοκήσεt .'t'ό ·<Jώμα μοi, κοl 
τόν Νοϋ μου κατ: αuτοιv τσν τρόπο 
καi εύρtθηκο έλεύθερος Κοί σόc: 
διαβεβαιώ, ή έεόσκησις ε ivα ι ό 
μόνος, δρ όι�ο ς, ό μόνος
τρόnο·ς νό κερδίοη κο
ν ε I ς τ ή ν ΑΠ Ε Λ ΕΥ θ � Ρ Ω· 
Σ I Ν ΤΟΥ. 

·'Ο Γκάνπ ·είχε την δυιwrrόιιητα
νό ύποστη όποιαvδήnστε tvχεiρηοη 
�ωρlς τήν βοήθεια άναιοθτyrιt<οϋ 
Οrαν, κόncm:, χρειόσrηκε νό � 

έγχεφηση σκωλl')l(Οε,ιδίιrιιδος ουζη
τοϋσε καθ' δλην 'f'ir, διόρι<ειο της 

evxapk,f:ως μέ τούς φlλους του, 
χαρούμενος καl εtνοιοcmκ:. Αί,τή 
καθ'· έσιπήν ή ακέιψις κάνει πw

Νου να διαμcιρτύρε'ται nρός' δ;n nρό
κεrτοι νά κάvη κονιεις, διό11 κοl αύ· 
τός ό ίδιος δέν είνιαι παρά σκλόβος 
της οίσθοvrικότητος τοϋ όώματος. 
'ΑλΜ ό Νοϋς μnορει νό κ:ατασrη 
δυνατός. Όσον nεριισσάιερσν ι:ιεt
θαρχείται, τόσσν περισσότερον τlθε· 
ται ύπό ελεγχσν, Ένα πςιροχοιδε
μένο ποιδl νιφινιόζει καί ύnοφέρει 
σrό πσρομιιιφό ιqrύnηιμο, ,ένω wα
ακλrιρογωγημένο ,μπορεί καί χωρlς 
ΙJΟRφοομό όκόμη vό όνεχθιϊ τσν �

νο μιας οοβορι'jς πληγης.

* 

Πολιτείες τού μέλλοντος 
Θ' όνσreίλετε κόπατε 
Πολιτείες τοϋ Μέλλοντος 
- όλο κοί πιό θορρετά σος άνσvνέλλοuν
oi ρωγ�μες του σιδερόφροχτου όpl.zovro.

Μtσcι άιn' τήν τtφρα αίπή 
τή Ζυμωμένιη μέ θά,v,ατrο 
θό όρθωθηπ:. 

Μέσα όπ' .Jήν �κόπρο' σύτή 
τη Ζυμωμένη μέ μίσος 
θ' άνθίσετε. Καί θαστε 
όπως σάς είχε όγκαλtόσει 
Ύύ fqη6o δνειρο 
1μ1δς ώρας μας έφηβης. 
Μέ φιλόξενες nυλιες, σrqιες γιορτής. 
Μ' ·έρωτιικούς κήπους .κcιί δε,νφοστοιχiες 
ι:ιερισυλλογης καιί γαιλήν,ης. 
Μέ πλστειές λΘωφόρους dρήvης.

-- 'Όλο καιl n�ό σrοθερό' σας διογράφουν 
οί όστραπές της οιδφόφροχτης Νύχτας. 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

Μια φων,ή 

Μιό φωνή 
'Η φωνη 

Αιλλη φωνη 
"Αλλη φωνη 

Αλλη φωνη 
"Αλλη φωνη 
Ήχώ 
"Αλλη φωνη 
Ήχώ 
Μιά φωνη 
Ήχώ 
Μιό φωνή 
Ήχώ 
Μιό φιιwή 

Ήχώ 
"Αλλη φωνη 

'Ηχώ 
"Αλλη φωνη 

'Ηχώ 
".Αλλη φωνή 

Τό Πηγάδι 

(Σuνειδησ ιaκος διάλογος) 

f,νa τείχος μnροστα μου 
Ενος τοίχος 

Και μοϋ �εποΖει την ;σγσnη ,ιcαι ,την bμnισrοσύνη 
Να γκρεμισουμε αυτοuς τούς κακούς τοiχους 
�ιό νό ·μδς σπελευθερωση. ή δύνομη της ιόγόπης 
Κοι της bμn1σrοσυνης. 
nοϋ είναι η ΘμΠΙ;(JΤΟΟύνη; 

ι\ έμnισrοσύνη 
Ποϋ εJνο1 ή φιλισ κοι ή ισγοπη, 
η αγσnη 
f1ως θα σωθοϋμε λοιπόν; 
λοιnον 
Πώς λο�nόν θά σωθουμε 
θό σωθοϋμε 
ηως;Ι 

Πως; 
Να μήν αiσθσνόμοσrε μnροστό τους φρσV1,Ι()ύς,. 
ν,ό Ζοϋμε χωρίς τοιχοικ:. 
Χωρίς τοίχους; 
Χωρίς τους τοiχοuς 
Θό ,nλατύνουμε τη θέσ τοϋ Θεοϋ 

:rή θέα τοϋ Θεοϋ. 
Νό πλύνοuμε λοιπόν τiς καρδιές μας ono τούς 
φσvστιομούς ·καί τό μtοος καl τήν άπισrlα, νό 
nλννουν τiς καρδιές ,μας. 
Νό nλύνουμε τiς ,καρδιές. 
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·(οι σειρηνεc; σφυρ(ζουν συναyερμ6. ·ολοι φοροϋν

τlc; άνηασφυξιογ6νεc; πρόσωπ(δες τους) 

Μιό φωνή 
"Αλλιη φωνή 
• Αλλη φΙΙΜ'J 
• Αλλιη φωνή 

"Αλλιη φωνή 
"Αλλη φωνή 
Μιό φωνή 
• Αλλη φωνή
"Αλλιη φωνή
"Αλλιη φωνή
• Αλλη φωνή
Αλλη φωνή

Μιό φωΙιή

Αλλη 'φωνή
Μιό φωνή 
'Hi φωνή 

Μιό φωνή 
Η φωνή 

Αλλtι φωνή 

Αλλιη φωνή 

Ποϋ εwοι ή nροοωnΙ&ί μου;

Μέσα σrό Q<ΟΤόδιι είναι οΙ nροοιωπiδeς μας. 
'.Εγώ 1'φ ι;«ω σrό προσκ,tφαλό μοu . 
Καλό δrιλο εχουμε ν' όνασοίιvοuμε κλεισμένοι μέ
σο σrίς ηρόοωnίδες μας.
Σά νά 'μαστε Wφcwrες σιό δόση. 
Μακάρι wιμοοτε tλt�ς σrό δόση. 
Ν,ό τρqρουμε nουλ<ιρ,ο σrόν i\λιιο. 
Μά οοόρχει όκόμη i\λιος; 
Δέν πιστεύω νό ύnάρχει όκόμ'\ i\λιοc:. 
Πως Ύό ύnάρχει i\λιος όφοϋ ζοϋμε ο· tνο rιηγόδι. 
Σ' έvιο nηyό& ζοϋμε βοθύ . 
Σ' ένα ηι�vόδι nορισrάνοuμε δτι ζοίψε βαθύ. 
Θελω νό θυμηθώ τόν i\λιο. 
δέ θυμοϋμαι τόν ftλιο. 
Χρονιια εiμαι· θφμt'Υη tδώ. 
θί.Jμδοοι nού nρcχ,εuχόσουν σιiι δένη)α; 
Ναι, ηροοεuχόμονν �ό δέντρο, γονιάrιζα έμηρός 
σrά δέντρο. 
Κοί τί- nοροκαλοϋσες από. tll'O δέντρο; 
Νό μοϋ δώοεa τή σταθερότητά τοu � βεβαισιη
το του έστω τή οκσrewή, τή νοσταλγlο του. Δi:v 
Εε.ρω όκριβώς γLιπί προσευχόμουν. Αlσθανόμουν 
όn' δλο nαραιτημένη. 
θuμασοι πού «ιρατουσες τό ncιιδιιό μαc σrήν � 
κολιό σου, "Ε6ρεχε ο,vαιιό κοl προχωρούσαμε 
μεσο σrούς δρόμους της πολιτείας. 
Kr έγώ οοϋ βόστογο την όιη>tλλα, γιά νά ι,η 
6ρεχεrraι τό μωρό μοc 
Νά μή 6ρ�ετοι τό μωρό μας. Πότε λο!πόν ύnίjρ
Εαιι ούτtς οι όnλές_ χόρες; 
Λέγ� κόηατ& νiJ nδμε έκεί σrό Εεροnότομο 
τοϋ χωριοϋ. •μας νά τό ό(�οι.ιμε Ύά γεμlζει τόν 
όθώο τό θυμό του.
Ν · όκουμε τό όσrtρια μας νό κσtεβοΙΥουν nόνω 
όηό τ�ς βρ�ους της. 
Λέγqιιε, ώ λtγομε Ύό nδμε, δς nδμε �κεί πού 
σχημοτίζοντοι μικροί κσrορράχτες καl λούζοιντοι 
τά καλοκοιρ�νά 'rιουλιό, τό .καλοκαιρινό ποuλιρ 
noiρνow τό λοιπρό TOUCt, 
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Φω',,1ή τού 6όθους 

Αλλη φωνη τοϋ 
6όθοuς 

Αλλη φωνVι τοϋ 
6όθοuς 

• Αλλη φωw\ τοϋ 
βάθους 

Αλλη φωνη 

"fO ΠΗΓΑΔΙ 33 

Γuριοα nρός τήν οθέστη πλευρό μου στο στήθος 
6όρε.μέvος. ",Εγιvα ενο ζώο δλλο. Δέν pκούω τό 
,φοiνο 1,1ό περltlοϋν ,μεσα στρ τοϋνελ onou �μι
ζοw ι,ιε τούς καnνοuς τους τούς ,κουφιοuς 
Είμαι ό στ,pΟ'Τίιωτης ο σκεnαqμενος ,με τό nτωμα
το τiitν ηολε.μιο,,ών μεrο άπό τήν ,μάχη.. .Είμαι ο
γνοηι.ιενος , άν Ζοϋσο tτοι οnως ήμουν πορaιμορ
φωμένος nως νό γύριΖα στό αnπ1 μου, και νο με 
γ,νώριΖε η γuνοiκα ·μου. Τώρα εύrοχως γιο τf'Ιν 
έnιγειο ζωή εiμοι χαμένος 
Ορκιζομοι v,a μή φορεσω ησrε, να μη φορεσω 

έι<εtνη τήν -φομαγμένη .ρομnα τοϋ nονικοίί μου 
Γιατί κοβεrιε τοσο πολλό νομισμσrα τοϋ ψευδοuς 
,και το κuκλ<*Ι)οpείτε στην όγορα. Και το nορι-
01'άνετε γιια φανατικές όλήθειες, .όφοίί δέ χρειό
Ζε.τοι φον,ατ.ισμός ότην άληθειο, γισrι λόμnει και 
φωτίζει κσι καiε,1 καi καθορiΖει. 
Μην κατοσκευόιϊ:ετε 'άλλους φραγμούς Γέφυρα 
μόνον, γε,φυρα, γκι V(J σός όδηγήσουν, νό σδς έ
νώσουν 

(Στό σκοτάδι τοϋ καταφυγίου, κάτω άπο ενα άδύνατο φώς) 

Ό όvτρος 
Η γυνaίκο 
ο άντρας 

Η, γυναίκα 
Ο όvτρος 

Η γνναίκο 
·.ο άντρας 

Η γwοiκα 

'Η γuνοϊκο 

ο όν;τρος 

Ή γυvαiκο 

Κ� σ ογαποϋσο 
Ναι, ηολυ ,μ ,σγαnοϋσες 
Σοϋ είχα γρόψ&ι ενο γράμμα μιιοηκο και δεν 
ΙCΣfΙΟf<ριθηκ�ς 
Γισrι 'όγοποϋσα τον Κυρliλλο τόν Κομορι.νο 
Αυrον που σκστώθηκε σ ενο βαγονι της υποχώ
ρησης απο ro στραηωηκό τ' οεροnλο:νο; 
Ναι, κι εσυ πηγοινες στο μέτωnο 
Σοϋ ειχο γρόψει1 ποροκολώντος σε Vι;J. ρθε.ις νό 
,μ· iάnοχαιρΘ11ησεις, κοί δέν ί'jρθες Ολες τις ή· 
μερες :καί τίς νύχτες τις tnίγε�ες σε συλλογιζό
μουν 
Ναι, δεν η.ρθa 

(Σ' άλλη κόχη του καταφυγίου) 

Σας αγαπούσα πολύ κι εοείς βιαστήκατε να nον
τρειm:ίτε την Τερέζα Λεωνίδου 

Noi, 6ιαστηκα νό παντρευτώ τψ Τε,ρεζο kωνι
δου. 
Δέ μ αγοnοuσατε λοιπον, 
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Ό δντρος 

Ή γυvοίιeο 

Ό άντρας 
·�· γwαίκο 
Ό όντpοc: 
Ή, γυνοiiκο 
·ο άντρας
'Η1 γuνcιίκα

·ο όv.rρος

'Η γυναίκα 
·ο άνrρος

Ή γwαίiκο 

Φων(ι τοϋ βάθοοc: 
Μιό φωw'ι 
• Αλλη φωνή
Αλλη φωνή 

ΙλΙΣΟΣ 1974 

Πολύ σας όvοποuσο, .πολύ σας � �'.· 6-
μως nqντρεύτηω .τipι Τερtια Λεωνίδου. 
Σδς nερlμενα όλόκληρη t«ι:ΙΥη τή ζωή μου. 

(Σ.δλλη κόχη τοϋ καταφυγίου) 

Δουλεύαμε σιήν, ίδια ύπηρωlο. 
,• 

.: 

Στην ίδιο ύnηρεοlα. 
ήολiι σας άyηοϋσο. 
Κιι·' tγώ ,σας όγαποϋοι;ι. 
Λαχτοροίiοα � ξ� ή ήμtρο w.ι, σας iδώ. 
Κι tγώ τό ίδιο ηοθοϋοα νδρθει ή μέρα ή κοrνού
ρι.ο να σας Ιδώ. 
Κάπαrε 1'ά χέρια_ ιιαu rοχοϊc.ι σταματοϋοαν σιu 
δικό σου. 
Τό χέριια σου κάπότε σrομσrουοαν σrο δικό μου. 
Κι όμως πφόσανε τόσο χρόν10 χωρlς νό μtλι\-
σουμε. 
Δtν μηορούσcμ: νό μιλήσουμε • 
•Hoow ώροία σό μιιό γαλάζια μtρα καλλιτερα έ
λαιnw άnό τό καλοκαίρι τό μαλλιά σου. 

Τώ
ρα ή ιόγόιη μας φωτlζΘι Qίπό τό σκοτεwό πη· 

γόδι μας μέ τι,, rιροισοχη της χορδς • 
Φωτίζε, τό παλε.μιι(ό ηηγόδι μας t.κεlνη ή 'όyάπη 
μας όκόμο. 
Ή

, δύση είναι γεμόrη πυρόιιανθους. 
'
Α

κόμη ύ

nόρχουν κήποι και πυρόκανθόι ; 
Ή, νύχτα ,έξοφαviζει τό .σχήμσrα • 
Ζούσαμε σ' ένα τόπο ΚΟΤοραιJένο. Δtν 'κοταλια
βοΜ:ιιιε τούς σοφούς κοl τούς nροσφtρομε φόρ-
41ακο. ΆΕρχόταν ατό βόθος τοΟ. πηγοδΙΟίί του f
νας φύλαι«χ: μt φως καl ξυnνοϋσε τσv Φιλο
πο/μενο. 
« Κύριε Φιλοnοίιμενα σδς tτοiμοοο τό «ύnελλο μέ 
τό κώνειό σας. 
Μέ τό κώνειό μου; Ψιθυρίζ� ό Φιιλοποiι.ην. 
Νσl τό κώνειό_ σος, σάς Ίινι')κει. 
yισrl εiσθε καί πρέήει νά 'οθε ό τελειmιiος Ά
ιχοιός. 

- τι έγιναν οΙ Ιnnείς μου
; 

- 'Εσώθηκαν σnΊν ποτρiδα σας,
- 'Αρκεί. Δ� τό κώνειό μου.
Π� nόνω σέ θωρακιομtνα δΑοyιο. 
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• Αλλpς_ τ αραντΙΥοc

·Αλλ«. τ�
-Αλ.λος Τ αραν:τΙ'ΙΙ'Ος

Φων;ι τοϋ 6όθοuς

Μιό φωwι 
Αλλη φωνή 

Μιά φωνή 
".Αλλη φωyη· 
Μιά φωνή 
"Αλλη φωνή 
Α:λλη φωνή 

Μιό φωνη 
Πολiτες 
• Αλλος nολιτης

"Αλλος πολίτης 

Αλλι:,ς .πολhης 

Αλλος πολlτης 

Φωw� τοίί 6όθουc:, 

Μιlά φωνή σrό 
Κατοφύy10· 

Ή φωνή 

το ΠΗΓΑιΔΙ 35 

Ο κ<ιθενος είχε δύο θωραιωq.ιένσ δλσvο, 6τcw 
τό f.να 'τό tρρίχνον κάrω· σrό tδόφος +ο t.:Εαι�
τι·κό του τρούμcπα,. χρησιμοnοιούοαμε τό δεύ· 
τερο θωpακιιομtνο δλι,γο. 
ΟΙ σrραrιcϊm:ς μας φοροϋσαν μανδύες φλογε
ρούς οήως ttαλοωιρiνό ήλιοβασιλq.ισrο. 
Αϊ ληQμΟW'ιαοuμe lόν Κύριό μας τiΝ • Αριcrο. 

• Ας τό ληαμ.ονήοουιn: δλα bμείς ol θαuμόσιοι Ιn
,nείς οΙ Τ αραντίνοι. 
Τό πρωινο t:χει σrόν ούρανό ,μιό φτερούγα πε
�λωρια .φωνι') κατό τήν άΥσrολι') κοl 1Ιά δόση nοi
ζοιιν rτην αρnα τους. 
Υnόρχουν όκόμη δόση; 
Νά 'δούμε ενσ φτερό δuνσrό γψότο θόρρός φυ
σικό \/Ιό κο&ι. κόντρα τό θυμωμένο τόν ΚΙΟΙρό. 
• Απέχομε ,πολίι όnο τό Θεό. 
Άnέχομε nολύ κ,ι. όnό τον ΌΑvθρωπο
Πόσα χιλιόμετρο όγόnης nερnσrιΊσ�.
Πόσο χιλιόμετρο όγάrwις;
Τώρα εψοσrε δΘμtνοι, σrό nη'ι"όδ1 ,μας.
θuμδσοι τόν ύπατο τiΝ Φλομινtν�.
Θόρθει ό Τίτος Φλομwίνοc 
Να «ηρuΕει σrό σrόδισ των ΈλληνΜC.ών πόλεων
τη λήΕη κ:όθε κηδεμσν,Ιας tι;OI τήν ιόρ)(Ιη της έλεu·
θερίας. 
Τρσντάονται τά στάδια Ίόφοu ένα tι;Dρόκι δποu
nετοϋσε έ�κ.εί έnόνω σrό Στάδιο των ένθουσια· 
σμών ·μας tχσσε τtr,, ύnοσrήριξη της δύναμής
του κι f.rιεσε όνόμεσό μος κότω όπό τήν τρι.
κuμια τοϋ όλαλQ','Ιμοϋ μας.
Εuηροσήγορος, γελοσrός ητον ό Φλαμιινiνος,, τό
δγσλμό του κοvηό σrό Βοuλειιτήριό μας,. nλόi

1 

σrό όyσλμσ του 'Ιvιόλλωvα, πού κούβαλήσαμε
όnό τήν �πα της Καρχηδόνος.
Ο 'Απόλλων καί ο Φλαμwίνος μας. Παντοϋ \/Ιό

tγκcπαC7Τ'ήσοuμε τ' άγόλμαrά του.
"Ηρθον ol Ρωμαίοι. ΔtJν ύnΪ1ΡΙ)(αν οΙ Σ·nαρτιό
τές. Δt;ν ύnόρχει ή ηeρηφόνεια τ/\ς Σπάρτης. 
Πόσα ατ' όλή&ια φωτιίc:ό χ1λιόμετρα nερnαrή
σομε πανω στην tnιφόνειια :rοϋ nηγαδιοΟ μος κό
ποπ: 
.Πόσα έρωτικό όφοοιωμtνα ατην τρυφερότητα χι
λιόμεη)α, πόσο χιλιqμeτρα, όγόnη μου, nερπα·
,τfrσαμε πάνω ιάnό τό σκοr&ινό nηγόδι μας; 
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Κόρυφοίο φωνή 

• Αλλη φΙιΜ'\ 

"Αλλη φωνή 

Μιά φωνή 
• Αλλη φωνή
Μιό φωνt'J 
"Αιλλη φωνή

"Αλλη φωνή 

Αλλη φωνή 

Ό Άγιος ',l γινότιοc: στό 
βόθος : 

Έρημlτης 

Μιό · φω'Νf 
"Α'λλη φωνή 

\λ\ ΣΟΣ 1974 

Όταν· μας πφικuκλώνει ή δική μας περίpροξη 
tμοοο σrήν ποιμενιιιck't' τη νύχτα φωlllάζοuμέ όπως 
ό Κίικιλωnοc: yιά tι.<οφlο άnό τούς δλλουc: πού 
καr�οuν ι<ιι qιείς σrlς έρωrφεις τους .ποιός 
μδς κοκοηοιεί; όπανιrοuμε, ό, Καvbνας, yιori μας 
κατοικεί, προσtξ.η: παΑύ, κιάποιος φανατισμός 
μας. 
Ριζώσαμε σrό nηyόδι μας, σrό κατ� μας 
σκσmιvοί - ακοrεΛ'()ί, ριΖώσομε οrούς λα6ύριν· 
θους τοϋ rιηyιαδιοϋ μας. 
"Ωστε eιχψε κC11ΟΤε fνα κήnο; 
κι fνα nοιδi σrήν ιωύνιο του; 
Τό 6ρόδυ τό κολλωnισrιι<ό δέντρο τοϋ κήnου μας 
φίλοξενοϋσε fνο τριΖ.όν1. 
Δtν εtxa κ, tyai ι<όrιοrε μιά όδοιnοριι<ή αιtευή; 
Δέν άκουα τό Ζώο τό οnιrrικό νό μοο φωνόΖει -.Λό 
'Ιό τοίσω όταν nεWΟΙίιοε, νό τού όνοiΕω, νό ζε
σταθεί, tπαν κρύωνε; 
Ποϋ πηy.ον ξαφνικό όλο ούτό; Πως εyινιε τόσο 
πολύ οκοΊΙάδJ, τόσο βαθύ aκοτάδι σrb καrοφ�ο 
τό ηολειμιιcό nou κσrαφ� νό οωθοϋμε ο' t
κείνο τό nηγόδι; 
'Υπάρχει ή τιμωρία μέσο μας. 
Ή τιιμωρίο είνοt τό rιροwιαrικδ μας κτημο . 
Μιιό τψωρlο τοnοθε.τημtνη όπό nρtν. 
Μιά τιμωρlο έχει ενα άnοlοιο ρύνχος, ενο καθη-
μερινό ρuγχος. 

. . 

Πως νό φαπlσω τό ύnόγειό μου; 
Πως να ψη.λοφήοω την όφή 'JΟύ οκσrοδιοϋ μου; 
Μέ ποιο κλειδί νό J.ειύιιειΙ,ώσω νιό βγω σrό φως; 
Μέ ποιό μαγικό λύχνο -.Λό ι<σr(Ιστρέψω τή θίιε\\
λο του σκότους μου: 
Νά είπώ, οάν τόν ηρcιπόγοw). Νό, γuναικα σοϋ 
φtρνω όnό τό δ6οος τών κεροννών tνο δtντρό 
φλεγόμενο γιά νιό τό σuντηρήσοψέ ·μέσο στη 
σnηλιο ,μας, όπλο κι' δμuνό μας. 
;Εψαι τό στόρι τοίί Θεοϋ κ.ι' όλέθομαι, είμαι ύπή· 
ρtτης τοϋ θεοϋ, τό μεγαλεiο του κtii ή τοήεiνω
οή του. 
Φαντόσιματα ητον oi φόβοι σας, φσντόαμσ.rα, 
ΙΦΟΥΤόσμαrα. 
•ο βίος μας είναι δμμος έpημιδς. 
Δέν όκούω τώρα τiς όμαξοσrοιχlες τών nληγω
μtνων. 
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Αλλη φωνή 
Αλλη φωνή 
Αλλη φωνή 
Αλλη φωνή 

Αλλη 

Αλλη 
"Αλλη 
Αλλη 

Αλλη 
Αλλη 

Αλλιι 

Φωνή 
Ήχώ 
Φωνη 
'Ηχώ 
Φωνή 
Φωνή 
Ήχώ 
Φωνή 

'Η'Χώ 
Φωνή 
'Ηχώ 
Φωνή 

'Ηχώ 
'Ηχώ 
Φωνή 

Ήχώ 
Φωνή 

Ήχώ 
Φωνή 
Ήχώ 

φωνή 
φωνή 
φωνή 
φωvη 

φωνή 
φωνη 

φωνή 

ΤΟ ηΗrΑΔι 

·Κονεvιας τον αλλον δέν κατανοεί. 
Πόσο αηερονrη ιΊτοv ή μοναξιά μας. 
θά Εryμερώσει ; 
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·Θάρθει τουλQχιοτον τό δλλο τό flPO'Nanκό μας
Πρωί, 

Ενα, δuο, τρlα, Αλτ. Ένα, δυο, τρlα, Αλτ
Έγώ θέλω τό Θεό.
Εγω θέλω την tλευθε.ρiσ iJOU 

· Εγω θελω ενα ψuγεiο ·κοl μιά ftλειςτρική κου
Ζινο 
Εγω θέλω .� ουyκεν:rρώνω orlς ιό'nοθηκες iJOU 

αγοθό ασv ,ον Αφροvο τόν πλούσιο. 
'Αγοθός, όγοθός, ό�ς. 
Ένα, δύο, τρlο, • Ακr. "Ενα, δύο, τρlο, • Αλτ, 
Τό σπίτια μας, τό σώματα καiγονται δ11ως σπίτια
�ό άχυρο. 
ιΚολuτερα. yqι/σατε άι'ιό έαωτερΙΚούς κι' έξωπ:· 
ρικους τuριάννους
κ,· tγώ δλο θέλω. 
θελω 
Δέ,ν θέλω νά tnιτύχω 
νι0 έnπύχω 
Νό πεθάνω θέλω γ'iJ νό Ζήσω. 
Θελω νό 6οοανιστώ, θέλω. 
Θέλω 
:Ποιός ι-,ορεt νό μ' tμποδίσει 
νό θέλω. Κανεk:. 
Κόνεiς. 
Ένα, δύο, τρlα, Άλτ Ένα, δύο, τρkJ, Άλτ. 
"Αλτ 
Πότε θδρθει ινσ όνεκτο nρωl, fνα καινούριο 
μακριιό όnό τό οκσπ;wό πιwόδι μας, ένα νέο 
Πρωt 
Νέο Πρωί 
Γιό νό μή μας τρώγε� τοϋ πηγαδιοϋ μας ό tφ .. 
όλιrης. 
ΈφΙCΙλτης 
Νό χαροϋμε, νό χαροϋμε !να καιvούριο κατο
οτόλιστο μt φως fνα nρωf. 
Ένα ηρωf 
Καινούριο, wκητήριο πρωt 
Νιι<ητήριο Πρωf 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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«•Η Κοιλcχδα των Ρόδων:. f 
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Τφοι 2. - .-,-.. δρχ. 120 ·ι 
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'ό '•κάθε τόμος ΜΟΟ()Ν f
. ι 

Στά β•λιοιτωλεία�: J 
ΚΟ.ΛΙΜΡΟΣ (Στάδιου 38) f 
Σ ΙΔΕΡΗΣ (Σταδ[ου 44)· 1 

1 

ΠΥ
Ρ

ΙΝΟ
Σ 

ι
Κ

ΟΣΜ.Ο
Σ (

"Ιπ- ι
ποκράtJυς 33). 1 

• 
ι 
ι 

1
1

f • • 

'Σ'tήν ΚεvψL�η Ει)ρώιιη αόtή τη φορά κι• δχι στίς "1\()(ες. : 
Χάρη d iw: dπ. τα �άνι� φαι�μeνα: ,rα;ραψυ}(Ολοyiας - μέ f

ι Μφ{mιτες cwoιμvftσw; 1tp00π6:ρξεως - ·ε'ψα.σrε σέ θέση ·σfι.; 0f μερcχ. ·vcx yνωpfζοuμε αtίς yενι'Κές ·τους ·�ς '-ra περιστα-. J 
r τl\Κά � θά διαf)�ο:tι<Jθοϋνε <Τrά μελλο�ι1(ά χρόννι o:'tt\V 1
1 

Εόρώπη .Υ.Lό; διάστημα_ μοοcροχρόνιο .(fως_ το 3906 ιμ.Χ.). 1
ι Ό Ντ(ιναχ εtναι 'δ �ρω1tος. πού clζησε. δuό ζωές:., 11:00 1 
1 εtχε ό/λ�ώ��ς cάνα:μνfJσε�ς 11:ρqυmqχ.;εως». 1 

•Η «Κοιλάtδα των Ρόδων• �tναι δχι.lνα- μυθιατi>ρημα, 6χι f
Cνα �ιμενο μέ έξ«ισια λοyοτεχνικfι dξ(� dλιλά στη 6αθυτε
ρη οοσ(α: "της εtναa. :tι· π ρ α 'Υ ,ι α τ ι κ ή 1:ο"τ ό ρ ι α μ ι � ς 
μεγάλης κι d:ληθινης ·6:yάπης, 11:ού συ
ν ε � 1 σ θ η κ ε π έ ρ α d: ,( . τ 6 . θ ·ά y α το .(σέ διλλ.η 
ζ�). Το «λάe - στόρυ» των ΕόρωιιΘων Έτναι d:νώτε,ρο κι· ' 
άλrηθινότε� � τό cλάe - στ6pυ:.., τό άμερικ�ικό. · 
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Πρόςτό αύριο 

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

'Ακούω 1t,ολλές φορές να λέ
νε : « Τ ό .χθές ( 1tαpελθόv) 'Ιtέ· 
ρασε, μή w άvαιζφας, ιJ.xσDL 
το:.. Καί .μάλιοτα σ' αότους 
1tού fχουν κακ01tόθει: «Τό σή· 
μερα: κο(ταξε καί 1fOU ξέρεις 
αΟριο fι Μοίρα τ( θά οοϋ φέ· 
ρη:» . ... Κι' δμως fχω· την γvώ. 
μη 1tώς μ1fοροϋμε, δχι νά: φ,τιά:
ξουμε τό αΟριο, ιn:ό:νtως νά τό 
,τροετοι·μά:σοvμε. Με �ρισμwες 
1τροΟ'Ιτοθέσεις. .. Ας σκεφθοϋμ.ε 
μαζ(. .. " /\ς ψάξουμε στlς ,τολu
,το[•κιλες μvημες μας, vά διαλέ. 
ξουμε και ·νά: &ναλύσοuμε ·με 
,τροσοχή, πόσα σφά�ματα lχο
με διαπράξει. 

Τάχα, δσα έ1τράξαμε φαν
πάντα ά1tό θέλησή μας; �Ή 1· 
φταιγε τό 111Ε.ριeάλλον; Και 
«ναi» καί cδχι:t. 

θό: χρειαστη νά v,ελετήσου
με και νά: ξεχωρ(σουμε το κα
κό ά,τ6 τό 1<αλ6, τό ώφέλLμο, 
τό χρfισιμο, τό ώραίο, γιά νά: 
σχηματ(σουμε Φι'ό τό «χθέ.ς:., 
μελετωvrας τό: σφάλματά μας, 
,μιό: νέα άλuσCδα, ,με yερά θε
μέλια γιά: τό &γνωσ'tό μας 
αΟριο 

.. Ας ,μ:-ην 'ξεχνοϋμε πώς τό: 
σφάλματά μας· €χουν άντ[κτυ
,το καi στά :πρόσωπα τοϋ περι
Μιλλονrός ,μας. Εtvαι σαν τό 

86τσάλο, ,του ρίχνόuμε στή 
θάλαοσα: 1fόσους κόκλοος 'Ι{ά
vει γόρω τοu &ς νά: χα:θfi I Εt
ναι c:,ιράλμσ ν" άιτοδιώχνουμε 
τις μνημες τοο cχθέ.ς:t. Εtναι 
τό 8ι6λ[ο της φuχης, της σu
νε[δησης. Εtναι το διδλ[ο της 
,τε(ρας. Πρέπει να τό φuλλο
μετροϋ.με· και vά χρησιμοιrοιοο
με δ,τι καλύτε.ρο, τό ώφέλψ.ο, 
άλλα και γιά τούς iiλλους1 τόν 
'Ιίλησ[ον μας. 

και τό c'Π'Ε1tpωμένο:., πως τό 
ξε,τερνοϋμε; Νά, ·μιά «δι•καιο
λοyία» για νά έλαφρύνοuμε τά 
σφάλματά μας. Π.ιστεόω, δτι 
το «πεπρωμένο» δtν άνακατεύ
εται στις καθημερινές :μας 1τρά
ξεις. .ΟΟτε αύτό ,θα μας c;nτρ�
ξη στό κακό. 'Εμείς οι tδιοι τό 
,φτιάχνουμε, μt τό: πολλά έλατ
τώματά μας, πλουτισμό, ,τλεο. 
vεξ(α, ματαιοδοξ[α, άσέ8εια, 
;μίσος, ζηλοφθον(α .και τόσα 
t!ι.λ:λα. 

'Εμείς, λοι1t6ν, με την 1τεϊρα 
τοο «χθες» ιμποροϋμε νά: 8οηθή
σουμε τό cαΟριο:t και νά: το 
,τερuμέ'νουμε με αtσιοιδοξ(α. 

"λς κρατοομε ψυχραιμtα 'κα:ί 
γαλήνη. ·ο f\ρεμος τρόπος δι
ορθώνει τιολλα: δύσκολα 1tpο
δλήματα; άντιθέτως 1'ι παραφο
ρά φέρνει καταστροφή. 'Ακόμη 
·καί στη σωματtκfι μας ό-γε(α,
.διότι ταράζει τό νευρικό σύ-
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στηιμο:, . την Ιαορροπίά τ� ά:ν
θρώιτοο, καi. ��ι τό ,πολu ση
μιχντυκό, την d:νdδο · της -ntέσε
ως της καρδιcχς, •μέ τά σο!αρά 
έ-πακδλοοθά της. 

"Ας ,πάρουμε ώς παράδειγμα 
τούς 'Ινδούς. Πόσο �ρεμα .όμι
λοϋν Ι Νσμ[ζω δτι ·μέ ο:ύτόν τ6ν 
γαλήνιο, μειιλ:[χιο τρόπο κcχτα
κτοϋν ,και τούς πιο ιδύσκολοuς 
σννομιλη.τάς των. Μοϋ fρχε-rο:ι 
<1't'o vοϋ 'b, άε[μwιστος Πρόε
δρος της Θεοσοφικιης .·εταιρ{
ας, Σρι - Ράμ, μέ τη yλυκε�ά 
και �ρεμη· φωνf\ του, δταν μας 
μιλοϋσε, ,τόσο άλλοιώτι!κα lν
νοιωθα τον έαυrδ μου. Εtχο: 
τό συvαισθημα της -πλήρους 
γαλιfινης. . . και ,τάλι ή . σκ�ις
,μοϋ t�υμ[ζει τήν ξεχωριστή· έ. 
κείνη· tcτrορική φυσιογνωμ[α, 
τόv Μαχάτμα - Γκάνrι, 1tou μέ 
τήν ίσόρρο,ιη δυναμι κ.qτητά 
τοu,1 την σιωπή, την vησrεια, 
την yαλήινη καi. την &αθειά του 
,π[στη, όιrομονη και έ-πιμσwι 
και\ ·μέ δλες τις ψuλακtοεις καt. 
κακοuχιες, κατώρθωσε νά έ

ξiουθενώση διλόκληρη •λγyλια,
έλεuθερώvονrας την -πατρ[δα 
του 'Ι).{)[α. 

Τό cχθtς:. εlναι μιά άξιόλο
γη πείρα yιcx' μιά -προετοιμα
σ[α τοϋ ctώριο:.. 

Γνωριζομε ,τόσο μεγάιλη ση
ιμασία €χει τό cχιθές:. γιά τό 
«σήμερα:. ,και για τό cαΟριο». 
Τό κάνομε δμως !ίωμα; 'Ή, 
τοuλάχισταν, τό ,rροσπαθόϋ
με. 

ΖΕΤΑ ΔΟΥ:Κλ 

Έπfκλnση 

Τήv διάσιταση 
δταν ,πέτυχες 

τοϋ άτδμοu 
Άίνστάϊν 

τό «• Aycrrτcxτε άλλήλοuς» 
Έ κείνου έ1tικαλ4ιστη·κες 

ιμε δέος. 

Τό έπαθλο 

Μ.έ καρφωμtν� χέρια 
τους d:ρνητές δέν hοψες 
μ' αγάπη v• άyκαλιάζεις. 

Τή χλεuη ,τηρες f,ταθλο 
σrό νικηφόρο άyωνα. 

'Μ' &vοιξε δ Λόγος Σου 
,ρωγμές 
καi φύτρωσε στήv πέτρα.

Κ. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗιΣ 
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Ή &αθιεία fιθική ικρ(σις, f\
τις, .κατά τά τελευταία ·μετα
πολεμικά fτη χαρακΤηρ[ζει, 
,μεθ' δλων Των οομ1t'tωμάτ-ων 
α\)'της, "Τι'ιν dτομι;κfιν, οιιcογε
vειοrκήν, tθνιικήν και διεθνη ζω
tyv, fι _συνεχής τοϋ άyα'θοϋ της 
ειρήνης διcrκύfι,ευσις, fι άνισ6ρ. 
ρο,τος των 1tολιτιστικων. τ(\Alt· 
ων dνό:πτuξις, ό lξαλλος της 
ζωης ριjιμός, πά\.Ιtα ταίπα συν
θtτουν ,τρο6λftμα'tα ,κληροδο
τούμενα ό,ιό Τού άττιόν't'ο-ς εις 
-τό mιmεtλ� Ntov ·ειτος. Καί,
παραλλήλως, πρός ταϋτα lτε
ρα ,ιιροlλήμcrrα dτομικά ένός
-έκάσ'tου, εtτε όλικά, είτε ,rνευ_
μα'tικά, μέ quyκλονι<J"tικήν 'ltE·
ζδτητα d:ναμέ\ΙΟυν την !11(λνσ(ν
των lν't'ός. τοϋ 1974.

Κισ:tανοοϋμεν την· τρcχyικό
τητα των �ώσεων Τ9ύτων.
�έιτcnε δ:λλστε fι ζωή όπηρ
ξε τδόοv 11ολύ1tλσκος 'Καl t
'Π'(φο&ος ύιτδθεσις, δσον εις τάς
fιμέρας ttμων. Και TOU'tO, διό
τι δ ίδιος '6 �ς κα'tέ
στησε δ�δλους τάς ftμέρας
του και νεφελώ&η τόν όρtζον·
τα τοϋ &ίου του.

(Πρωmχραν\άrtΙίkΟ μηwt'(Σ τοϋ « 
r�ια,. ταιταnιρτrrοϋ τοϋ 'λρχιε.m· 
οκ.οm.κοϋ θρόνου) 

Η ΣΚVΤΜΗ 

(Τοϋ κ. Κ Μηt�, eΝέα», 

Ή ζι.ή τοϋ mιθρώιtου �αυ
σε νά Ιχn άξ(αv, tγκλfιμα'tα 
δέ ώμά καί σΤuγερά λαμ8ά
νουν χώραν δπό τό προσιωιπεί· 
ον tθνι,κων διeκ6Lκfι'αεων. 

• Από πλευράς οtκονομlας ό
ικόσμος διιέρχεται tιτlαης τραyι. 
κό:ς σ'tιγμοο;. οικονομι-κίχί κρ(· 
σεις, !ξικνοόμεναι μέχρι ση,με(
ου vά · άτcειλοϋν λαούς μέ λι· 
μδν, tκ<rnoϋv εtς χώρας εύημε· 
ρούσας μέχρι ·σήμερον. 

Ή νειολα(α έκ,μεταλιλευομένη 
τούς κλι.Α)ωνισμούς Τοϋ σκά
φους Των 'ΙtΟλιtειων, 'Ιtαpεκ_Τρέ.
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,τεται; μή προοιωνιζσμέvη οό
δέν το ά4:σιον δια τό μέλλον:' 
Ή ψuκή άιτεμπαλήθη tv πολ· 
λοϊς. 

<ΜfιΥυιια του ιαιθηγφοΟ κ eεοο. 
Γαρσφcχλl&η, �δρα• τώ 'ΕλληΙΥ, 
'Ερuθpώ ΣταuροQ). 

cΕοpτή των �Ε>.πίδων 
'Αφότου δ �ωτιιι'\σας θε·

ός, δ ".Ι ησοϋς, μίλησε στή 
γλώσσα. μας και l-ιτιικοινώvησε 
μαζ( μας, y(ναμε c!pσ:yε κα
λυτεροι 'ά,ιό πριν; Πάψαμε νά 
είμαστε mτλησtοι και ιtδυκοι; 
·Ύπουλοr και �νεροl <bτέ
ναντι στους φ[λοuς, ακληροι
καi άμοbκτ[ρμονες Q:'Πέναντι
στους hΧθρούς; Δέν χuνομε
,rιά � άtμα ,των άδελφων μας,
δέν σφε�ριζόμαστε τα άyα.θά
τους, δέν τούς κατα'δuναστεύ-
9με οΟτε τους τr�Q1λ.λqμε;
Κάναμε lΊ.α &η,μα ,rαραπέρα
στό δρόμο της ε[ρήνη.c. της δι
καιοσύνης, της άλήιθειας; Μά
θαμε νά μην εtμcrοτε μισαλλό
δοξοι, άλαζόνες, ύπακριτές;
έπίορkοι, κακεντρεχείς, ,τα
νοϋρyόι; Ύ1τερασπ(ζομε την έ.
λεuθεp(α, την τιμή, τον tδρωτα
τοϋ c!λλου σά νά ετναι .fι έλευ
θερ[α, "1 τι-μή, :δ τrόνος 6. δικός
μας; Σε&όμοισιε και 11ροστα
τεύομε τον έαιιτό μας σrο
τrρόσω,το δλων των ιmθρώ,των
της -γης, ' χωρlς διάκριση χρώ
ματος και φυλης, τrόρων καt 
ικο:ταyωγης; 

Μάταια λοιπον κρούονrαι 
,c� χρόνο' ot. ικ.αιμπάνες της 
έ<:»-ρτης yιά νά χαιρετησοιιv 
την �μέρα της γέννησης τοϋ 
�ρω-τη; 

•Όχι! - Κάτι €χεί εtοφέρει
σtήν ιστορ(α τοϋ cbθρώ,του fi 
Θρησκε[α του Χριστου. Κά:tι 
,του δέν εtναι &έ&αια. ·άρκετ6, 
6έν θα τό 6ροϋμε δμως ικαι εi; 
καταφρδνητο �α ζυy(σομε 
σωστά τά γεγονότα. 

- Δέν lyινε δ κ{qιος' χεί
ρότ�ρος άτοο ,τρ(ν, δπως θά
μ,τοροϋσε - \ACX !χει y(νει χCι)ρlς 
τό χριοτιανuκό κή,ρυyμα της d:
νυποχώρτyιης άγάmjς, - γιατ\ 
μέσα στόν cbθρωπο φωλιάζει, 
�ριο· άκόμη καl. dδάμασ-rό, 
τό θηρ{ο, Ί«χι· fι σκάλα ·του κα
κοΟ !χει ,τολλοuς άν�οος 
τrρός τά κάτω, ,τεριοσότερους 
<bτ' &,ους εtδάμε και άπ' δσους 
φανταζόμαστε.· 

. 

- Ή 'κακοuρyια tτrιση·�
θηκε, !χει ,τλέQν τό ιs� :κα� 
τό στ(γμQ: της. · Τ�ν d:ναγνω
ριζομε άπό τό δνειδος καl τηy 
ιένοχή ,του (%tισιθανόμασrε δταν 
γινόμαστε δρ-yανά της, έκού
σια η ακούσια. ··Όπου. ,τλεονά� 
ζε� ή άμαρτ[α, έκεί !οtkχ(νει 
και ή με1:αμδλεία. t,'\έ 'τη σuν
τρι!ή δέν ν�κάει !έ!cχια "1 άρε· 
τή, ανοίγεται δμως 6 δρόμος 
yιά νά, περάσει. ·ετσι δούλεψε 
,τάνrα στην ισrορία το ,τνεί}. 
μα:. 

- Ή προάδοκ(α μιας δ(καιης
καί εtρηνι'Κης οικουμένης, τό 
δρα�μα μιας ά\ιθρω,τ6τητας έ
λεύθερης .καιί εότυχισμιένης, 'ITOU 
Οά yνωρl.σει τίάλι . ( &πως τις 
,τρωτες f�μέρες της · Δημιουρ
y[ας) τό γέλιο της ά-γνιiς χα
ρας, άναρpι,τ(στηκε καί ζων
τά:Ι,ιεψε. Δέν y(νεται mά νά 
σι!ιήσει. Έλ,τ[δα εtναι, τό ξέρο
με. �Οιtως ξέρομε καi δτι «ά-
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νάμεσα στή':' έκ,τλήρωση αύτης 
της έλ1tllδας και στο τφαyμα
τικο 1tαpov δη:άρχει .μιά Μυσ
σος� (C- G. Jung). Πρέπει 
δμως, πρέιπιει 'δτrωσδή,τοτε νά 
«γεφυρώσαμε το ,κενο ,τέτ� 
την ,τέτρα:ο. ·Και το χρέ0ς τοϋ
το ,δ[νει νόημα στη ζωή μας. 
"Αλλh δεν ίrιτάρχει ,τού να τήν 
κmει άνεκτή. 

Ε Π ΠΑflλΝΟΥΤΣΟΣ 
(«Βοημιn, 25.12 73) 

Το νόημα της 

Ορωτοχρονιας 

Ή έοριrή της Πρωτοχρονιας 
!χει rνα ύ'Ιtέρτατο νόηιμα. 'Α
ποτελεί δπόμνησι νά ξσ:vα-yυρί
σοuμε, f\ ,μιά ,τρόσκ,λησι νά
προχωρήσουμε σε mιεuματικώ.
τερες μQρψες ζωης, ξε,τερνών
τας το άρνητικο κλίμα τοϋ αt
ώ-vα, ,rα[ρνονrας σσ:ν �όισ.ι τήν
πλημμυριισμένη •άναγεννητtκο
ρίγος συμt>ουλη τοϋ 'Α,τοοτό
λου Παύλου, την όποίαν σuναν
τοϋμε στ.ο δωδέκατο κεφάλαιο
της «Προς Ρ ωμα(οuς:ι, • Ε ,τιστο
λης του: «Μην έξομοιώνεσθε
με την νοοτρο,τLα τοϋ κa:ιροϋ
σας, άλλά να .μεταμορφώνεσθε
προς το καλύτερο, μt την συ
νεχη άνανέωσι της σκιέψεώς
σας :ο.

... 

Τό ξε'Πiρασμα της ύλόφρο
νος και .μαται6δοξης νοοτροπί
ας τοϋ καιροu μας - ,του προ. 
τρέ.,τει δ Παϋλος- δεν εΙναι εΟ
κολο. 'Αλλά, δ,τως !yραψε 'ό 
Ρσμαίν Ρολλάν στο {ργο του 
cBLoς του ΜπετΜεν»: Σiτόν 

δύσκολο αύτόν ό:yωνα �έν είa 
.μαστε μάνοι. Ή νόχτα τοϋ κό
σμου φωτ[ζεται άπο θείες λα�μ-
1tηδόνες. ΕΙναι οι mιευμctηκοι 
ηρωες, ,τού dν δεν κατώρθω
σσ:ν να 'Π'Uρ,tολήσοvν τά 1tιrκνά 
dκοτάlδια, .μας lδειξσν δμως 
τον δρόμο �μέσα σε ,μιάν άστρα
πή. Τήν άστρο:πή της ψυχης 
των. .. Ας 1tορειJθοϋμε αυrσν

τόν δρ6μ,ο, ξοπίσω τοuς, ξοπί
σω ,ά,τ' δλο,.χ; ,έκε[vους πού ά
γων[σ!θηικαν δ-πως αίfrο[, άττο
μονωμένοι, σκορ,τιαμένοι στις 
χωρες και στους αtωνες. .. Ας 
καταλύσουμε τούς φραγμούς 
τοϋ χρόνου. .. Ας άναστήσοuμε 
τό γέινος των ήρώων ... :ο. 

Σ. 1. ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ 
(«'Ελείιθ Κόqμος», 1 1 74)

Ή δuνατότης 

της Άγάπης 
Στο συμt>ατuκό δριο . τ_οu 

χρόνου άνάμeσα σέ δυο ένιnυ
τούς, δ' .μόνος λόγος ,τού μ,το
ροϋμε νά άρθpώσουμε. είναι 
μια: δη:ενθύμοcrη του· α:ρρη,,:ου 
λόγου των ούσιωδων · της ζω·
ης. 'Άν ή άναλογ(α της �(ας 
και τ.ων σuμψερσνrων η ή άττ
ανθρωπία της λογtκης των ι

δεαλογιων παραμονεύει σέ ,�ά-· 
θε μετρητή στιγμη του χρόνου, 
μέσα στήν ίδια στιγμη υπάρχει 
άδιάκΟ'ΙΤα καί το νόημα τοϋ χρό
νου, 6 λόγος της ζωης. Αυτόν 
τό λόγο τον t>ρ(σκει καl τόν 
δέχεται και τον .. μιλάει:. μό
νο δ άνθρωπος που· ύιtηρετεί 
τcrττεινά τή ζωή. Ό άνθρωπος 
1tού πέρα και !ξω σ:ιτό τον πα
ραλογισμό -της • ιστορίας, τό 
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&ασανισμό καt την τραyuκή 
θuσια στό Μολώχ της λογι"Κης 
των r&ολογιων, 1tσισχί�ι να 
ξεθάψη ,μέσα: σέ κά& στιγμή 
του χρόνου μιά δυνατότητα 
�ς 'και τρυφερότητας, μια 
δuvo:rlmytcx άyό:πης. •Όχι τήν 
άγό:πη της ·μLκpοαστικης ευ-
1tρέm.ιας �ι της σuμ.6αtικης 
fιθυκης, άλλά τήν άγόπτη · 1tού 
εtναι · 'ό ·μα�κρο'Ι(ρόθεσμος ι<,αρ,
'Π'ός της τραγικιης 1tάιλης γιά έ. 
λευθερ(α, τή μόνη ,τραyματική 
έλευθερία, 1tοό εtναι να έλει.eε
ρωθη ό ιnepωτrος ά-πό τον 'έ
ανtό του και τά 1tάθιι του. 

·�Ετσι, σέ κάθε στιyμ.η τοϋ
χρόνου d:ιrοκαλύ-ιττετcχι ό άbιά.. 
στατος χρόνος, έκε(νη rfι 1ιοι6-
τητα τοϋ χρόνου πού εtναι fι 
αιωνιάtητα του να άyατrόη κα
νε(ς. 

ΧΡ ΓΙΑιΝΝΑΡΑΣ 
(c-Βημα., 1 1 �4) 

Ή μcιyycινε(cι 
στην Έ).).ciδιχ 

Ύ,τάρχουv 8.000 μέχρι ID.000 
ιiτφα στην Έλλ� 1tού ά
σχολοννται μέ κάποια μορφη 
«μαγε(ας:t. •Ένας δε στους 
τρείς "'Ελλ.ή:νες 1tού ΟΙίσθό:vε
ται 1tώς κάτι δέν 1tάει κα:λά 
σrήν ύγεία του συμ�ουλεύεται 
μέντιουμ 1' κομ,τσyιαιν(-τες 1ιρtν 
1tάrJ· στόν κανονbκ� γιατρό. 

Αύτά εtναι τα &αισικά συμ
περάσματα μιας 'διμόf>ος έρεύ
νης άτrό έ1tιστήμο"\Ες τοο ,τα:νε-. 
1ιιστημ(ου • Αθηνων, 1tού, κάτω 
άτrό τήν .καθοδ�Ύηση τοϋ θεο
λόγου κ. Έμμ. Κα:λο:rtζόϊκη, 
εl'lδι ι<ευμένου στά Θέματα ψυχο-

λc,νlας, έργόοθqκε γιά vα δια
τι."11:ώση τήν tικταση του κομ
,ιογιανιτιαμ.ου, της «μαύρης 
μαyεία� και των έfJορκισμων 
στήν 'Ελλάδα. 

Σχετικό 1tpωtνό τηλεγράφη. 
μα τοΟ cΆσσ . .Πρές• ά-ιτό την 
έλληνικη 1tρωτεύοοοα άνέψειpε 
δτι fι όμόfκχ ΚΟΙλα'ίτζάκη κα
τεχώρησε δώδεκα 11Εp(που κα
τηγορ(ες άτδμων πού άσχο
λοννται μέ τόν 'Ιtί\/Ευματωμδ, 
τόν •κομ,rοyιανιτισμό και τη 
φαύρη ·μcχγι:(cn; • Ανάμεσά 
,:ους, αύτοι ,ιού διαfhάζουν τό 
χέρι, ot καφετζοϋδες, οι χαρ
τορ(χτες. o.ό'tlot πού 'κάθονται 
1tάνω στούς τάφους των νεκρών 
ικαι Lσχυρ(ζσνt"αι δτι πα(pνουν 
(ιάπό τούς νεκρούς) d-ιτανrfι
σεις οτί� !ρωτήσεις του5, έ
κεϊνοι ,τού δι<Χ8άζουν τά 4-
στρα ικαι γράφουν ώροσκσιτια, 
tκεϊνοι που δια'fhάlζονν τα σίJv
νεφα, iικε'ϋνοι πού t'Ιtικαλοννται 
τά mεύματα με cμαγιχέ9 
φράσεις, οι άναστενάρηιδες τοϋ 
hryκσfxi ·κ·αt της Ά yίας Έλέ
νης, έκείνοι ποό rτrουλανε ξόρ
κια και έκεϊνοι 1ιοο παρα:σκευ. 
άζουν q.ιαγιικαι όy,ρά γιά
διάφορες άνάyικες: 

Τό 'Ιt'ρακΤορεϊο άναlcpέρει στη 
συνέχεια σuγκεκρι.μ�ς περι
πτώσεις πού (φθcχσαν μέχρι τά 
δικαστήρια, d:νά!μεσα στις ο--

1ιιοϊες και έκε(νη τοϋ cξορκι

σtii• Ί
ω

άννη Σαιτουνtζόnςη,
1tΟύ κtχταf>ικάιcrrηικε σέ φυλάκι
ση 14 μηιvων, κατηγορούμενος 
για άπάτη. Τρείς d-πό ·τους ,τε. 
λάτες του κατέθεσαν, δτι εtχε 
lσχυρισθη πώς θα συγΚΙΜρω
νε. -μέ έιπ:ιικλή�ις δλους τούς 4-
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γ(ουc;, Υιό: νό: θεραπεύσουν 
τlς άρρώσtιες τους καί άνά
μεσα στά τελετουργικά του η. 
ταν Cνο:· μπάνιιο σέ λάδι hι ά· 
δαμια(Ιίl 1τεριeολft, � καΟσις 
κλόf>ων έλα(ας στις στ.έyες 
των σπιτιών και τό ξεpρ(.ζωμα 
δέ\()ρωv ..• 
(cθΕΣΣλλΟΝΙΚΗ:., 271273) 

'·<
C

O δ ό � σκοτιι ισμ ς 

εlς την πρiίξιν)) 

Διά νά y(νrι ΚCΧι'\ΙΕ!ίς iιψημέριος 
{ερεός τής Καθολι·κ·ης ΈΚΙκλη
σ(ας 1tρέ1tει νά tχn τουλάχι
σταv mυχίον σεμιναρ(οu (tε. 
ρατικης σχολης) η yuμνο:σ(ου, 
τριετείς φuλοσοφbκάς σπο!L>άς 
καt τετραετείς θεολοyι·κάς. 
(Τά 1tpοσ6ντα ταϋτα δχι μ6vον 
ούδεtς διενοή6η νά μειώσrJ, 
άλλ' ά:τrό τ.οϋ 1969 ,κατα�άλλ�
ται 1tpοσπάθεια 1τλήροuς .έκ
συyχρονισ,μοu των c�σrε � έκ. 
1tαίδευσις των ,μελλόντων lε,ρέ
ων καί των ·μeλών των διαφό
ρων μοvαχικων ταyιμά.των ν' 

άνrαποιφ(νεται ,rρός τάς ά
νάyκας των ·καιρων διό: νό: εt
ναι οδτοι προσηρμοσμένοι πρός 
την διανοητικφ, .και ψιιχολοyι
κήν ·Κα:tάστασιν των νεωτέρων 
γενεών και tδιαιτέρως πρός 
την ψυχοσόνθεσι ν των νέων και 
τούς συγχρόνους τρόπους ζω-
ης:.). Έ1t(σης, ,διά νά yίνη κα
νείς Προτεστάντης 1τάιστωρ 
,τρt,τει νά εtναι διδάκτωρ η 
πrυχιοϋχος της :θεολσyίας. • λλ
λα 'και εις τάς 'Ορθοδόξους 
'Εκικλησίας τά ,άπcχιτούμενα 
διά τους ιφημερίους ,τροσόν-

τα ενναι της αότijς σχεl:ιόν στά
θμης. Εtς τήν Ρωσ(αν ό έφη
μ�ριος 1tpέ1tει νά εtναι τrrιιχι
ουχος θεολοytκης 'λκαδημ(ας 
η 'Ανωτέρου Έκκλησια.στικοϋ 
Σ ε·μιναρ(ου. Τ ό σifιό tσχύει 
καt ε·tς τήν Σεpeίαν καί εtς 
την Βουλyαρlαν. Ε•tς την Ρου
μανΕο:ν, -τέλος, έ,τί 12.αχ> .έφη
μερ(ων όιτέρ τάς 10.αχ> (δηλ. 
τά 84%) ε1w-:ι ,rτυχιοϋχοι θεο
λοy�κων Σχολών και ot λοι,τοί 
άπόφοιτοι • Ανωτέρων "Ε•κ.κλη
σιασruκων Σεμιναρ(ων. 

ΕΙ Σ ΤΗΝ Έλλάlδα μόνον 
τα 7% των έφη·μερ(Cι)ν είναι θε
ολόγοι. Τά 33% tχοuν άνεικτα 
κάπως -rοροσόνtα καί οί &ττό
λοι1tοι (τά 60%) εtναι μειωμέ
νων � άνυπάpκτων ,τροσόντων. 
Οδτω, :�,τt συνόλου 8.500 περ(-
1του �φη1μερίων ot 4.200 ι�χουν 
μόρφωσιν δη.μοτuκοϋ σχολε(ου 
μόνον � καί τάξεως τινος τοϋ 
yuμvam.ou καί μέ τόσον διώy
·κωμένην την στρατιιύν των άνι
δέων, ,του άντι,τροσωπεύει τά
50% τοϋ έλληνι·κοϋ ,κλήρου, ά
ναμiνεται να yίνη δ «t1τανεu
αyyελισμος-. τοϋ χριστεπωνύ
μου 1τληρώματος. Ή άνησυχη
τιιcη αύtη κατάστασις δφε(λε
ται εις δύο ,κuρ(ως &ττοκειμε.νι
,κ.συς λ6yοuς. Ό π�ος, εtναι
ή &'διαφορ(α των διαφόρων
θρηοκ·εuτικ-ωv ό.f>ελφοτήιrωv καί
όρΥf"'ΟΟεων. ( ... )

'.Ο δεύτερος λόγος είναι 6. 
ένσuvείδητος σκοταδισμός των 
11 ιοσοτέ ;w «δεσποτάδων». 
' ι 
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Ύ1tάρχόuν δμως •και γεν�κώ. 
�ροι dνtaκειμενικοί λόyοι, εις 
�ς. δπο(ους όφε(λε1cχι fι άνα
κο,τή της 1ιροσελιεύσεως εtς 't'όν 
'Κληρσv ικανών καί_ μορφωμέ
νων 1ιιστων. Τ ά -yεγσνότα της 
τελεuτα(ας τριΟJΚογτcχετΙ.ας -
διά να άναιφερθωμεν ε·ις τά 
-προσφατώτερα - - συνέ6αλο.ν 
σuσσωρΈιιrι'κως ,εις τήν ,ιιτωσιν 
της �κτιμήσεως 1tρός την άπο
στολήν του θρησκεuτικοΟ λει
τουργοϋ, τήν ,δτcο(αν δέν άνrε
λήφθησα:ν tν τφ 1t-αθολιογικφ 
έγωκεντρισμφ των οι .μεγιστα. 
νες της 'Εικκλησ[ας. 

ΕΝ ΤΩ Μ.ΕΤΑΞΥ, άπό τοϋ 
1958 δ1tότε κατηργ(Jθησαν τά 
Κατώ'rερα 'Ει<ικλησιαστ. Φρον
τιστήρια, 1tού εtχαν άποκληθιη 
cέργοστάσια: 1tα1tα6οτιοιtας», οί 
rπερισσ6τεροι μιητρο,τολίται !-
1tιμόνως έζήτουν την άνασό
σταισ(ιν των διά τήν 1t<Χpα:yωyήν 
1ερέων )(Ο!μηλοτό.τtης μορcpωτι
κης στόlθμ.ης. Τό !1τιχε[·ρημά 
των f)τιο δτι δέν f,ιρε-πε νά μέ
νουν cd:λειτοόργη,τοι» 1tιστο[1 

έλλείψει tερέων, ιδίως εις d:
,τομειμα1κρυσμiινας ,ιεριοχά:ς και 
δτι «δλιγσyράμματοι, άλλ' εό
σε6είς» κληρικοι εtναι ιδεώδεις 
διά τήν tm'αιθροιν. (.:.) 

Διορθώνομεν lν ,γ.ακόν (Την 
fλλειψιν tερέων) μέ f!iλλο χει
ρότερον δταν δεχώμεθα- ·ώς 
θρησκευτικούς λειτουρΎΟός d:. 
γρά:μματα :ιτρόσωπ.«. Διότι σ.ό
των και Ί') «εύσέ6ει<n, δταν ό-
1tάΡ)(!Ι, εΤιναι κατά: κανόνα τυ-
1tολατρι:κή, χωρις γ:νfισια χρι-

<rrιανικά χαραικτη.ριστuκά. �ε
άν μειωθοϋν ,έκ νέου 'tά. 1ιρο
σσντα, δεν θα ,ιροσε.λκυσθιοϋν 
εόσυνείδήrrοι δΧιγογρόJμ.ματοι. 
Διότι d εόσυw.Ιδητοι σέ6ον-. 
ται τό λειτούργηιμα τοϋ κληρι,
κοϋ. 'Εκείνοι, ,τού ένδεχοιμ.ένως 
θά δεχθοϋν νά ιερωθοϋν θα εt
νάι d!ιtοιτυχημέvοι εις τήν bιrσ:y
yε·λ.μα:τική,ν στα!διοδρομ(a:ν των 
και μαλλον άν\mόλη,ιτοι. 'Ό
ταιv Ί') μορφωτική στάθμη του 
1τεριβάλλοντος άνέρχεται συvε. 
χως καί αι άπαLτήσεις τόσον 
της ·tδιωτυκης οtκονομ(αος, δσον 
ικαι του κράτους lναντι 'fων' 
1τροσλαμtανομένων σvξάνοuν, 
1tως εtνα:ι .δυνατόν εtδιικως διά 
τοος ,rνευματικούς ,τοδηγέτας 
αι άπαιτήσεις αύτα:ι νά μειώ
νωνται ;. οι tερείς δlν εtναι μό
νον τελετουργο[· εtνάι και 
�οuλ.οι και &>ηγοι του 
-ποιμν[ου. •Η ,ταρόf,οσις των ά� 
,y[ων εtς άγραμμό:τους ά:πο
τελεί 6ε6ήλωσιν. 'Αλλά 'Ιtέραν 
τούτου, εtναι δ1;>νατόν άμ.όρcpω
τοι ιερείς νά κηρύσσουν τόν λό
γον του θεοϋ, νά δ!δάσκοuιν 
τούς νέους μετ" α-:ιθεντ[ας. νά 
σνμeοuλεάοuν τούς 1ιιστούς εtς 
δυσκόλους -&ρας, νά ικaθοlδη
γοϋν τό τιοtμνιον, νά συζητοϋν 
έν ότrεροχft μέ dιντιφρονονντας, 
να τελουν τό δuσχερέστατον 
μυστήριον της έξομολο-yήσιεως; 
( ... ). 

"Ο:ιtως ·κατηγγέλθη έ1τωνό
μως c.μέ ,τlΜ,ν ,και θλ(ψιν» ύιtό 
ύ1tεuθύνου -και ε�υνειfιήτού 
κλ.ηρικοΟ, - τόν Ίανουάριον 
τοϋ 1971 - c.οι χειρatονοάιμενοι 
ιερείς έξαιοοστέλλονται άστοι
χε[ωτοι κcd d:πpοετο(μαστόι μέ 
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lνα έ,τιτραχηλι και μίαν φuλ
λόιδα εtς τό χέρι ώς •μόνα έ
φ,όδια, ώσαν νά: έόρισκώμεθα 
έν μwπ Τ ουρκ.οκρατί� 1 ( ... ) 

Της αίιtης 1tοιότητος ,κατ6ρ
θωμα εtναι κο:t αt rιτρ6σφο:το.ι 
άοοφάσειc; δόο άλληλοδιαf>ό. 
χων 6-ιtουργων της Παιδε(ας 
άπό της βης Όκτω6ρ[ου ·έ.€. δ-
1tως εtσαχθοϋν σι1μrιτλη,ρωματι
�ως εtς τάς θεολογικάς Σχο
λό:ς των Πανε1τιστ:ηιμ(ων • Αθη
νών κq:l Θεσσαλονίκης όποψή
φιοι τοϋ Ιερατuκοϋ κύκλου�. 
οι δίποίοι δεν .έ'Π'έτυχον 
0άσιν. Ό 1tρωτος &rrουργός δι. 
έταξε την ·έγγραφήν &ποψηφ(ων 
1<1ληρικων, ο{ 6,τοίοι ε1χον λά
&ει 0αeμολογ(αν 79 -μέχρις 64. 
Ό δεύτερος; εtσήγαyε μεγο:λο
ψόχως και τόυς λcχ&δντας συν
ολ(κ.ήv &cχθμολοy(αν άπό 93 
μiχρι 50. Διά νά άντιληφθοϋν 
;και οι όιμύητοι ,το(α 1tρδσδός 
συντελείται και ,τως άνα0ι0ά
ζεται � στά'θμη τοϋ κλ�ρου ,μέ 
τό: θεάρεστα αύτά μέτρα 1tρέ-

τcει νά σημειωθη &τι ε•tσfιχθη
σαν εις τάς δύο θeολογ�κας 
Σ χολάς της )(ώρας ώς πρώτη 
δ6σις ('πέραν των έπιτυχόντων 
ι!ιαθμόν άντιστοιχοuνrα προς 
τό 5 (με t'χριστα τό 10), .6 :6-
τcοίος είναι ,ιραryωγι'κός 0α
θμός εtς την μέσην tκ,τα(δευ
σιν) και &ιτοψήφιοι λcχ&6ντες 
άνrιστο(χως ι.αιθμους 4, 92 μέ
χρι 4 και ώς δευτιέρα δόσις ό-
1tοψήφιόι λα0όντες 0αθμούς 3, 
99 μέχρι, 3,10. Δηλο:δ�, 1<ληρι
κοt ot 6-Τt'οίοι αν έλάιμ0αναν 
τούς 0αeμσύς αυtο:ι,ς κατά τάς 
άτcολυτηρ(ους ιξετάcεις της 
μέσης έ·κ,ταιδεύσεως θα !μεναν 
στάσιμοι, έθεωρήθησαν &rrό της 
διο�κήσεως άξιοι δπως τύχουν 
ό:νωτάτης ,μορφώσεώς. 'Έτσι, 
τό οίκοδόμη μα της έξuψώσεως 
τοϋ •κλή,ρου τό ύψωθέν τό 1970 
συμ,τληροϋται τώρα ·κα:l εtς την 
<Κοpυφ�ν του 

θ ΠΙ\ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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Τό Βιβλίον της Σοφίας 

Μ Η Τ 1 Σ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών (Θαλης, Πιποκός, Βίας, Σόλων, 
Περlανδρος, Κλεόβουλος, Χlλων), Πυθαγόρεια; 'Ηρακλεi
του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τ ραγικων (ΑΙσχύλου; Σο'φο
�. Εύριηίδου), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, 
Πλάτωνος, • Αριστοτέλους, ·Δημοσθένους, Πύρρωνος, Με
νόνδρου. 'Επικούρου, Πλουτάρχου', Έπικτήτου, Μάρκου 
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου ικαί πολλών δλλων. 

!ένων: 'Ανατολ,κών (Λάο-Τσέ, Κομφουκlου, Βούδδα), Έρμη
ηκά, Καινης Διαθήκης, Ίνδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, ΣάίΕπηρ, Καρτεσlου, ΣπινόΖα, Βολταίρου, Ρουσσώ, 
Κάντ, ΤΖέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχόουερ, Καρλόυλ, w Ιγ
κερσολ, Ρενόν, "Ιψεν, Τολστόί, Μπλαβότσκυ: Συρέ, Νί-

' ' 

τσε, Φλαμμαριών, ΜπέΖαντ, ΜπερΕόν, Ταγκόρ, Βιβεκα-
νόντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάίτσερ, ΤσβάiΧ, Σρl Ρόμ, 
ΚρισναμοΟρτι καί δλλων. 

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φ.εραίου, Δημ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη, 
Διον. Σολωμου, Ά. Λοοκαράτου, 'Εμ. Ροίδου, Πλ. Δρακοό-. 
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. '�δριανοπούλου, Π. Γιώτοπούλου, 
Ν. Καρ6ούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. ΚαΖαντΖόκη, Ίω. Βασιλη, 
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννlδη, Κ. Κι
τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ. 
Παναγιωτοπούλου; Π. Κανελλοπούλου καl άλλων. 

Χρυσόδε�ον Δρχ. 100 
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• Αποψι� τf\� εδρα� τf\� Παγκοσμιου Θεοσοφικf\; 'Ε-ιαιρ[� στό • Α ντυαρ

Ό δόκ-ιωρ Τzών Κόου-ις 
, ,, 

κ_ηρuσσει «ανοιypα» 

-ιίις Θεοσοφίας σtόν Κόσμο 
'0 νέος ΠCΧ)ΛΚδσμιος 1tρόε· 

δρος της θεοσοφtκης Έταιρ(
ας δόκτωρ Τζών Κδουτς (ιβλ. 
Ι·Μ ΣΟΝ,. τεuχος 102, σελ. 
408) έ')llκατεστάθη εtς τά καi)ή
κοντά του ,ιιο:vηyυρικως, την 
17ην Νοεμtφ[ου 1973, εtς το 
'Άνtυαρ ·της ΉI\Ιδ(ας. Τήν 26ην 
Δεκεμ&ρ(ου 1fPOf\δpwσε της
98ης έτησlας συνόδου της Έ
ταιρ(ας, ,ιαρδνrων · άντιτφοσώ.
πων από δλον τον κόσμον, κα:ί 
έξεφώwισε τόν ιιιrρωτον του ,ιιρο· 
εδρικόν λσyον, ,τροtάς εtς ά
νασκδπησιν της διεβνοϋς κοι νω. 
νίκης καl πνευμ.ατικης κατα
στ�ως και χαρά.ξας νέαν, 
πλέον ζωη,ράν yραμ:μήν δια 1 
τήν θεοσοφuκην δρασιν. 

"Εν ιdιρχfi άιtέτισε φ6ρον τι
·μηc; πρός τόν μεταστάντα πρδ.
εδpοv Ν. Σρι Ράμ, � δποίος
�το, εtπε, πάρα 1t0λύ �<Χ'ΙΠ)
τός -και θα λε(ψη εις δλους
μάς. θα !νθuμούμ.εθα πάντ'οτε
τήν γαλήνη του, την εόyένεt.ά
του .και την σοφlα του,

Καθώς 1' θεοσοφuκή Έται
ρία - εt'Π'Ε κcχτόιm.ν δ νέος ,φό.

εδρος - προχωρεί προς τήν έ
κατοντcεrηρ(δα της (17 Νοεμ-
8ρίου 1975) δ ·κόσμος εtναι ,το. 
λi, διαφορετι1<6ς, παρά ,τρό έ• 
�ς αιωvος, δταν 1' Έται:ρία: ι
δρύετο yιά ν' cmοτaλέσ!J lνα 
φωτάκι οτό σκοτόf)ι, Ή σημε.· 
ρινη μεγάλη ftθική κρίσις έ,τι
Μλλει ατούς θεοσόφους μεyα-
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λύτερα και ι!ια�φα ·καθήκον
τα, για τήν ,μετόlδοσι τοϋ μην&
ματος 1t1pός τόν κόσμο. θα 
χρειασtθtη νά χρησuμοιn:οιιιιθοϋν. 
δλα τα σύγχρο,να ,μιαζικα μέσα 
ένημε,ρώσεως, ή τη1λε6ρασις, 
τό · pοιδιόφωνο, δ τ�,τος καί αt 
δημόσιαι σχέσεις. 'Όχι τφός 
άσκησιν 1tpσιt'αγάνδας � για 
να «ψθηνήνη» τό θεοσοφικό ,μή
νυμα, άλλά y,ια νό: διΟΙδοβο�, 
μέ !να νέο τρόπο, ot ·αιώνιες ά.. 
λή&ιες της θεοσοφίας. 

Διετύιn:ωσε την &ιτ<>ψι νά σuγ
κροτοϋνται στό έξης άνό: τριε
τ{αν συνέδρια των διμοσn:ονδι
ων Εύρώτιης, • Αμφικης Κάί 
της ίm:ο ίiδ.ρυσιν δμοσιτονδίας 
Ν.Α. 'Ασίας, Αύστ,ραλlας καί 
Ν. Ζηλανδίας, l.>στε να �ο
κεντρωθη ή σ,υζήτησις των θεο
σοφι•κων θεμάτων άφ' έν6ς, άφ' 
έτέροu Ιδέ έξεuρειθοίiν 1τ6,ροι 
yια· τήν σuμιμ.ετοχή δλων των 
Γενικών Γραιμματέων των Έ
θνικων Τιμημάτων, τοόλά)cιστον 
&tαξ άνα τριετιαν, στην ,ταγ
κόσμιο σύνοδο τοίi 'Άντυαρ. 

Ό δόκτωρ Κόουτς έτόνισε 
έν όυνεχεί�: «Δέν θα μτrοροϋ
σε κά'ιτοι-α ήιμιέρα νό: έ1τ�η
ψθη ή θεοσοφuκή ,έργασ[α και 
στήν Σοι!ιιεηκη 'Ένωσι; Δtν. 
τrρέ1τει να .έλ1τίζωμε δtiι δ άχα� 
νης Κινεζικός 'Πιληθυσμός θά 
εtναι καl 'Π'άλι τrροσιτός yιά 
μία έπαψη με- τόν θεοσοφικό 
τρόιn:ο ζωης; Δέν θά lπpε,rε να 
έτοι,μάσωμε θεοσοφική φιλολο
γία για τόν • Αpαι!ιLi<ό κόαμο; 
Ένω ή Έταφία μας θα τφέ
,τ,ει να τrαρα:μένη σταθε.qή στις 
1tάγιες άρχές της Σ οφ[ας έν 
·μέσct) της καταιγίδος ,του δέρ-

νει τον κόσμο, θα τrρέτrει να
ένδιαφερώμεθα: γιά τό άνοι
yιμα .έl'Jt'α1C!>ώv με έθνη καί δμώ
δες έθνων, ,του τώρα δεν 1μτοο
fΧ)U!lε να φθάΌωμε». 

'Εξ ά'λλου, εlτrε δτι τrρέ.ιπει 
να συγιφοτηθοϋν 

0

δμό1δες έpεύ
νης, γιά νά φέρουν ά,τό τά 'Αf,
χεϊα στό φως τους θησαuροι)ς 
των σποκρόφων γνώσεων, έν 
σχέσει με. τίς φάσε·ις της qόγ
χρονης έττιιστημονικης t,ρεύνης. 
,ιι:"Οταν - !οΤ!ττιε - οί άστρο
ναϋτες τrατοϋν πόδι στη Σελή
νη, tμεϊς, ώς σn:οuδασταί της 
θεοσοφίας,- τί fχομ,ε να τrοϋμε 
για την Σελήνη; 'Όταν διεξά.. 
γωνται συναριπαστι,κα πεφά:μα.! 
τα τr.χ. για τήν αίσιθησι των ψu
τωv, δεν θα l'Ιtpειrrε να t!χωμε 
τήν θεοσοφικη άτtΌψι; 'Όταν 
σήμερα ή έτruστήιμη είναι tκανη 
νά φωτο�ραφίζn, ιμε την μΕθο
δο Κιρλ;ιάν, την άόρατη στό 
φυσbκό μάτι αύρα τοϋ σώμα
τος, τ[ tχομ1; να τrοϋμε τrάn.ιω 
σ· αύτ6; Εtναι άνάγκη να �αμ
ι!ιάνωμε ένειργότερο ιμέρος δη
μοσί�». 

Ό δάκτω.ρ Κόουτς είπε &η 
τφέτrει ν' άντ�μετc.mισΘιϊϊ ή €.κ
δοσις ένός δεύτερου τrεριοδι
κοϋ (έκτός άπό τόΤhe Theoso
phist) τrou να είναι εόκολώτε
ρο και να καιλύτrη:ι εόρύτερο 
Τtεδίον, για νά έξελι)(θη σαν
σκαλοττάτι τrρος την θεοσοφία 
και ι!ιημα γενικων πλη.ροψοιpι
ων καί άνταλλαγης tδεων. 

Ά νεφέ,ρθη έτr[σης στό τrρ6-
.ι!ιληιμα της. νεότητος καί της ά
τrογοητεύσεως τ,οϋ συγχρόνου 
άνθρώπου έν -γiνε·ι. 



1974 

Περικοπαi 

-ιού Ν. Σρί Ράp 

Πολυ σημαντικωτερη όnο τόν ογκο όnοιοσδηι,στε μαθήσεως 
εiνοι η γνώσις τον εαυτοϋ μας - τι �μεθο, ποιος είναι ό οκο
πος 'Ιής υηαρξεώς μας, ή σχεοις :μας nρός τούς άλλους, ποιό 
εiναι ή εννοιο της έλευ&ρια: μας οτ,ην χαΡοΕι του 6ιου μας. 

8 Θεοοοφι011ης εινοt εκείνος rιou Zii όπλα, αμορφο κοl όρωγό 
γιά τους ουvονθρωπους του Η Θεοοοφιο ώς τρόnος Ζωης εiνοι 
nολυ nεριοσοτερο οημοντικη ιάnό 1ην θεοσοφία ώς διδοσκολίο 

• Πρεnει· κονεις νά διομορφωση 'Ιfην φυοι του �σrό τρόπον w

οτε να ελκ,υη ην Αληθειι·α Οχι νο nηγ,ΟΜJ κσrοnιν 1,ης Ι<ιΟ! νιά
τήν ονικητη, όλλο η Αληθε.ια νό ερχεrοι ηρός ούf!,ν

• Αφιερωσcπε τόν εαυτό σας πρός ενα εκαοτον των σuνu-
nορχοντων - όντων 

• Ει·σθε ,σnεlρως ωραίος ό-rον δ1δε11ε: διχως την nαραμι,ιφη οκt
ψι ανταλλαtμσrος η άnολσuης

8 Μ1α ανσ&'! σκεφις εχει οορισσοτερη οξι,ο όπο ενο ύλικο δώ
ρον, διστι αύτ'ή δ�ν δυνσrοι ν' όγοροσθl\. 
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Oi 5 .διαλοyισμοi· τού Βούδδα 
. \ 

'Ένας μcχθητής εtπε: «Δίδα
ξέ με, ω 'Κύριε, 't10ύς. διαλοyι
σμοός, στους δ1τσίοuς πρέmι 
ν· άφοσιωθω για νά: δ6ηγήσω 
το mιεϋμα μου στον πα�ει
σο της &γνης χώρας

». Ό Βούδδας εt,τε: 'Υ1tά:ρχουν'
1tέ·ντε διαλογισμοί. Ό ,ί,ρωτος 
εtναι δ διαλοyιQμ_ος της ά'γά
τιης, στόν δ,ιοίον θά ,rρέτrει νά 
.προσο:ρμ6σης την καρδιά σου, 
{τσι � νά ,ιοθης τήν εόημε
ρ(α καί τό καλό δλων των δν
των, 'Π'Ε'ριλαμtανομένης της εό
τυχ(ας των έχθ.ρων �ου. 

•ο δεύτερος εtναι δ διαλο
γισιμός του ο(κτου, 'κατα τόν 
'δi�τοίον σκέmεσθε για δλα · τά · 
δντα ,ιού δόκιμόιζονται, άνα:: 
,ιαριστά:νοντες ζώηρά στη 
φαντασ[α σας τις θλ(ψεις καί 
τις 6:γων(ες των, ώστε νά: διε
yερθη βα&.ιά συμ,ι�α όπέ.ρ 
αότων στην ψυχή σας. 

Ό τρ(τος εtναι .δ διαλογι
σμός της χαρας, στον δ1τοίον 
σκέmεσθε για τήν εδτυχ(α των 
ciλλ.ων και. χαίρεσθε yια τήν 
.χαρά των. . . 

Ό τέτάprος διαλογισμός -εt
ναι !,ιl της άνηθικότητος, στον 
αιτοϊσν έ1tιθεωρείτε τις όλέ
ιθριες συνέτrειες της διαφθορας, 
τ• άποτειλέσματα των σψσ!λμά.. 
των κα�ί τrσ.pαπτωμάτων. Πόσο 
μηδαμινη εtνα�ι tι ftδονη μιας 
στιyμης ·καi ,τόσο μοιραία τ· 
άπ<>τε.λέσματά της. 

Ό 1tέιμ,ττος διαλοyι.σιμός εt
ναι έ1tl. της γαλfιwις� στόν δ
,ιοίον όψώνεσθε έ'Ιtάνω άπΌ 

τήν άyάnτη ,καί το 'μίσος, την 
τυρανν(α · καί την δουλε(α, .τόν 
1tλοϋτο και την (\&ια:, ικαί τrα
ρατη ρείτε την ,μοίρα σας μέ. ά
μ.ε.ρόλητrτη f}ρεμ(α 'και τέλεια 
γαλήνη. 

'Ένας άληθwός άκόλούθος
τοϋ Ταθαγκάτα(*) δέν θεμε
λιώ\ΙΕι τήν iroLστt του ,ιάvω σέ. 
αόστηρότητες η τΙJ'Ι'[�κότητες, 
άλλά ,ιαραιτούμενος άπο την 
ίδέα�' τοϋ έαυτου στηρίζεται μ• 
δλόκληρη την καρδι.ά του στόν 
• λμιτ6:μ1tα, το άπερι.όριστο
φφς της άλήθειας. 

(*) Τ a t h a g a t a ΣαΥCJιφστικ-Ιι λέ· 
ξις, μt ρΙ.ζαι .Tat = Αότ6c;, ό Κύρι· 
ος · Σημα(νει «δ . 'Ιτάλ�ν έρχ6μ.ενος:t 
τιw..οc; δοθεις σιόν Βούδδα, &ιbτι � 
χε.ται και 1:ιtσ:νtρχετα:ι στήν ροή τi:Ν 
αιώνων. 
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ιιΒασικαi άρχαi)) τiις Γιόγκα 
Κατα τον GEOFFREY HODSON 

Ό Τζόφρεu Χόντσον μιλών
τας στο Σειμινάριο θεοσοφ(ας 
ι<αι Γιόyι<α, στο .Μ,τέζαντ 
Χώλλ τοϋ · .. Αντιυα:ρ, διετ&n:ωσε 
.μερι·κές «!ασtκές άρχές:. της 
Γιόγκα, ώς d:ι<ολ.ούθως: 

1. Το έντος έκόχπου ΠΙΥΕυμα..
τιι<·ο Έyώ άιιοτελεί τήν άληθι
ν� του ταυτότητα. Το σωμα 
δέν εΙναι τό άληθινο πρ6σωτrο, 
άλλα �να &1nλό δχη,μα γιά την 
τφcχyιματι:ι<ή άτομtι<ότητα, την 
θεjα, την d:θάνατη Οπαρξι -ττού 
το χρησιμοπο�εί. 

2. Τό -ττνευ,ματ·υκο Έyώ τοϋ
ι<αθενός μας εtναι άπο την ίδια 
θεία Οόσ(α μέ το Πνεϋμα τοϋ 
Σύμπαντος •Ι(αι ολων των ά!λ
λων άνθρώrrων ·Έτσι fι άδυ
τος Ιwεuματιι<ή Ούσ(α και ι

σχύς ,καθενος άνθρωπίνοu ον
τος εtναι lνα μιέ τη·ν θεία Ου
σ(α τοϋ Σόιμmwτος. 

3. Γιό)4Κα ση1μα(νει cΜοναδι
ι<ότης:t (.) ι<αι αι dισι<�σεις της 
άιιο6λέ-ττοuν στο να μας �οηθι'J
σοuν στην συvειδητ,οιιτο[ησι της 
8αθε.ια:ς άλ�θε:ιας της ένότη
τος, .Μέ ciλλες λέξε,ις, fι Πνεu
μαt'�κή Οόσ'(α, τrού εtναι fι ,τρα-

(•) Γιοyκα εlναι το 6vαμα ένός 
των Ιίξη Δ α ,ρ σ α ν α ς fί 

σv

σtημάτων φιλοσοφίας, των ό'n:οίιι.-ν tι 
τ&ρuσιι.ς ά'Ιrοδ!δεται στόν Πα.τcχντζαiλ\, 
Ίνδο σοφό τοϋ β' <τ:.Χ αtώκ<; Ή 
λε.ξις Γιοyκα παραyεται d:τto. το ρί'j
uα: y u J , 1tOU ση,μα:ί\ΙΕι οuνδεειν, έ·

νώ"Ιειν "Επομένως, Γιόyκα σημαwει 
1'ήν ινωσι πσι:ιων των ιδιοτητων έ\ιός 
d:tόμοι, (mιε1.ψα:r�κων, νοητυκtzw, ι')θι 
κων και φuσ�κων) . 

γματtκότης ένος έιι<άστού . έξ: 
ήμωv και δλων ·μας ώς άνθρω. 
,τ[νων · δντων, εtναι τσιιttόσημη 
μέ- τήν Π:νευματtι<ή Οόσ[α τοϋ 
Σ�μπαντ:ος ώς uOλou, δ δέ !α
σι'Κος σ�οnτος της Γiιόyκα· εtναι 
fι έμ,τεφ(<χ τοϋ &ιτερβαt'�ι<ου 
τούτου yεyο\ότος. Διότι Γιόy
κα σημα[νει ,.Μονο:δικόιτητα, Έ
·νότητα, Ταυτότητα,

4. Προορισμός της ά�ρωιτt
νης ύn:άpξ€ως εΙ1/'αι Ιιά yνωρ(
ση αύτη την άλfι'θε«χ: ώς ζων
τανή έμm �ρ(cχ. u Οσο σuντομώ
τ,ερα τα άνβρώπινα δνrα dντι
ληφθοϋν τόν άληθινό 1φοο,ρι
σμο ιl((Χι σκσπο της ύn:άρξεώς
των, τόσο τιο ·καλύτερο για τήν
άvθρώ,τινη ζωή στή -yη. Έάν,
άντι να συyι<εντρώνουν δλό
Ι<•λη·ρη τήν tνερyητ�ι<ότητά των,
τις ικανότη'tlες και το -ττνεϋμα
των στα .μο�ραίως φευγαλέα,
ι<αi στρέψουν την ,φοσοχ� των,
τήν διeρεόνησι και Φ'αζ�τησ(
των δλο και !αθύτερα ι<αt
!αθύτερα lνδον μας, τcρος το
άληθινο Έγώ, τόσο τό κο:Ιλύ
τερο yι.ά δλους.

5. Προορισμός μας εtναι νά
γ(νωμε ένσυνειδήτως ivα' μέ 
τήv Ζωή στο ένrονώτερο ση
μείο της καt -στην δuναμ.ι-κώ-ιε
ρη δψι της. 

6. Ή ιμεταιολή των λέξιεων,
οσο δυναμιι<ές .και av εtναι, σέ 
ζωσα π:ραyματιι<ότητα έμ,rει. 
ρ(ας για τόν καθένα μας, αό
τός εtναι δ σκοπ-ός της Γιόγ,ι<α. 
.Μόνον κατ' αύτον τον τρόπο 



54 ΙΛΙΣΟιΣ 1974 

διαφεύγομε άnτό την αύταπό:τη 
της χωριστικότητος κ0.1ι έφαρ
μόζοιμε την yνωσι μας τόσο 
για την έ1tίτευξι της εότυχ[ας 
για τοuς' έαuτούς μας, δσο καί 
για την άποτελεσματικη &τιη
ρεσία 1tρός τούς �ο[ους μας. 

7. Ναί, ή r,ιόγκα εtναι ευτυ
χία, καί ή . έ'Π[τευξις της ττνευ
μο:τικης συνειδητοιτrοιή0€ως φέ�
ρει άπερ[yραmη. και ά:ιτιροσμέ. 
τρητη εόλσyία. Ή έ'Πίτwξις 
αύτη αύξάνει την ό:ποτελεσμα
τικότητα τοu άνθιρωπ[νου δντος 
σ· δλες τις σχέσεις τοu. 

8. 'Έχει λε)('θιϊ δτι, �!αίως,
l'Π'Ειτα ό:πό τόσα δεινά γεννη
μένα άrιt'ό την άμάθεια, ή έξέλι
ξις θό:: ψέ.pιη αύτη την έ'Πίτευξι 
σ· &λα τά δντα. Ή έξελbκτι.κη 

δια6ικαΡία, ,φάyματι, θά ένώ. 
ση τό 1tpοσc.:mικό, τό ττ:νεuιμ.σ:τι
κό και τό οtκουμενι'Κό σε μ[α 
συνειδητότητα. 'Όλοι κ•ι'Ι.'Οόμε
θσ: ,rρος αύτό. • Αλ"λi:ι. έαν 

ετμεθσ: εύψuείς, θα συvεργα'Οθοϋ. 
,με με τό σχέ&ιον της Φύσεως 
ικαι θα · δώσωμε την δλοιιτ:ρόθυ
μη •κατάJψασι στόν μέγάλο κο
σμuκό σικο'Ιtό της ύιτάρξεώς 
μας. Ή άξία της Γιόγκα, ίδιαι
τέρως � έ,rιτυχης ,τρακτική της 
·Γιόγκα, συνίσταται σ-rό δτι .έ-
'Ιt'ιτcχχύνει αύτη την άι.eρώιτινη
έf;έλιξι. Έ'Πιστtεύ'δει τη:ν έφλ.ι
κτικη &ιαδικασία, φέρινοντας #.
νωρίτέρα τόν χρόνο τοϋ άληθι.
νου φωτισμοϋ, 'Πού εtvαι ή l'Πlί
γνωσις της μονά.tδικότητος. 

* 

Εlσαι Ε ύ ... 

Ζωη της ζωης μου, θό:: 'Προο,rαθω 'Πάντα νά κρατω τό �μα 
μου d:γνό, · γιατί ξέρω 'Πώς ή ζωντcχνή σοu άφη φθάνει �ως τά 
μέλη μου δλα. 

θά: 'ΠροσπΟΙθC) 'Πάντα να: κρατω δλες τίς άναιλήθει.ες ιξ(,) �
πό τίς σκέψε,ις ,μοu, γιατt ξέρω 'Πώς είσαι Σύ ή άλήθεια.έκείνη 
πού άναψε τό φως τοϋ λογι'κοϋ στό νοΟ '!:1ου. 

θα 1tpοσττC1'θω τrάντα νά διώχνω κάθε ,κακό μαιφυα ά'Πό την 
καρδιά μοu και νό: διατη,ρω άνθισμίένη την άyάττη μου, γιατί ξέ
ρω 'Πώς Σύ έχεις την ff>ρα σου στό �υτο ίε.ρό της_ καρδιας μου. 

Καt σκ01tός μου θό:: είνα:ι νά σε ό:να:καλύτττω στις 1tpάξεις 
.ι�, γ�ατί ξέρω 1tώς ή ιδύναμίς σου είναι mού μοϋ δ[νει την δόνα:μι 
ια. δρω. 

PM,MllNTPANAθ ΤΑΓΚΟΡ 
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Ή παραίτησις 
1ερωνύμου 

1 δ Δaqμ.Ιρ(ου 1973: ΠαραLτιί 
ται 6 'Λρχlδ1t(οωιrος 'λβηνων ΙΙΩΙ. 
,τάσης 'Ελλαι&ος ·κ Ίιpώνuμος c'λ 
1ιερχαμαι - ιt,rε οτό l-yypaφol,' της 
,r,αραιτηοιεως του - t,ιωμιζόμiι,,ιιος 
1t�ι,κως τόν c,ταυρον μιας κα 
ταιφαu,yης tι tαως καί ακανδαιλι 

. σμοin. Καt mχρeκάΜσε \Ιά. ύπαρξη 
·� !m.mωσις .μονσν στό ,φό
σωιιόν τcιυ cκα\ bχι εις την Έίκtrλ.η·
σ[αν και τό λυτρωtι,κόν [pyov αδ·
*· .

Διέψευσε b'tι !yκα8ΙδρυσΕ cιtήν
Έκ.κλφια καθεστώς lξωι,�κλησ αiσtι 
κών 'φοατριών Ναι, tχιιροτόνηαε t1ιι 
οιtόιrουc; ,φοερχαμtwu; dnιo τeιοι 
ις όρyαvώσεις, ,μt τις διτοίες, bμως, 
εtχαν διακόψει τας αχεσeις των Έ·κ 
των 34 Αχλι.yέΥΤων ctpx�. μό
νrΝ πεντε (5) ήσαν ,μέλη τf\ς cΖωης• 
και lνας · (1) τοu «Σωτί\ρο9 

Έ,τεδ(ωξε - εί,τι, - 1id: ιw.ε.yων
ται κληραd ικαwι και &ywiι., 6J(ι 
ctιιαyyελ.μαtιιιtώς Ιλισσομε.vοι» ι.κ 
των · h:ιδιωκοντων cτήν διά πανcος 
τροιιοι» dwοαφριχηαw των ck; ιιον ι
1\'ιciκ.οmκόν θροΊΙΟV 
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ΧΡΟΝ.ΙΚΟΝ 

ΤΟΥΤΥΠΟΥ 

Τα περι οκσν&αλων ΚCΣt άτcιiαθcχΜ 
ων, άντι,ταρηλβεν c'Y1tάPXOUV eι.eλιιχ, 
άριβμο(, οτm:wτω<αb 

Παρeιιονtθη btι lξmRλύθη lναντ(
σν τοu, άπ:ό .μικρή μεριδα μητροιτο
λιτων, οuκοφανr.κι'j tιτ(βιοις ΙΙΩΙ. ,ια
ρητηθη, διοιn τάί fιτο dδόvιπσν vα 
δλέ'Π!Ι «καιταρρακούμενον τό κu;>ος 
της Έ,�ηοίας•. Ηόχήθη btΊ διά τοϋ 
,ιαραμερι(Ι\&Οϋ τοϋ ,ι� του cθά 
κσπ:ασα.ιν τα ,ταθη και ω t,τtλθn fι 
yαιλήνη εtς τάς ψυχάς των Χριατια 
νών. 

Σύγκλησις έκτάκτου 

συνόδου της Ίεραρχίας 
·θ Ίανοuαρίοu 1974 Ό ύποuρyός

Παι&ειας κοi θρηακwμάτων καβη· 
ΎΙJΠ)ς κ Π Xpfιcnou (lκ τοϋ Παν
ι,τι.οτηι,ιια.ι θε.σσαλσνί,κης) lξα.-γyίλ· 
λει bt·ι θα ovyιφatηθfi [ιcπ:σσκιτη ιχ,
νσδος k των ,φό - 'Ιερι,wύιμοu μη 
τρα,Θ\ιτων yιά την έw.ογ'ή άρχ1&1t1 
σκοπcu � Ολ.οι οι άλλοι χαρακτηρι 
ζσwαι cμη ΚCX\IOlllil(OU, δι(Υι't · άwlι&ι 
χθrpιν ύπό άvttl«MMΚ.i\ς αι:νό&cυ 
μετά τον 'Αιιι:ριλiο 1967. Έ.,dσης χα· 
ρακτηριζcνται �μ.ι.τtωροι• Τή.ν θι.σιν 
των 8dt κοιθορίσn tι νεα συvοδοc;. tι 
δ1ιο(α θά: ΦιοΙλιψD dς �ν. 
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• Ο Ελ:ληνικός λαός - έ
τ
όνιαε

ο κ iJπουρyός � �ιμάζε; τόν 
φοτριαομόν και την δtχόναιαν e�t 

τού
ς. κόλπους 1ftς t«κληοiας. Σέβε· 

ται τούς όραιερείς, διόη τούς θεω· 

ρd πνευμαrικοος του nσrέρ«-:. Ei· 
ναι δέ 6έ6οιοc:, . δτι δtν Qό τόν ό
ποyοητεύσοw μt έw:ρyείος καl k· 

δηλώσεις ξένος nρός τό χριστιανι• 

κον πνεϋμο της ιiyαnης της θύ 
σi,ας, της όρετf\ς• 

,9 Ίa:νouap(ou 197 4 Δημοαιεόιmχι 
ΣWfcrιt'fι.,a'J Πpaξις (d:ριθ; 3) 'lt'Epl. 
��ως ε ι δ ι κ η ·ς 'Ιιρcφ.·χιας της 'Ειc;κληcιιcχς της 'Ελλάδος 
'ΙΙ'ρός έ1<λΟ)ΠΙ·Υ νtοο Προκα&ημε,νω αύ 
της. Στό fχ.ρθρο 1 δρ(ζε'tαι brι · 

«Εις την 
cδ

τω σuyκσcλοuμένη
ν 

Ί 
ε 

ράν Σύνσδον της Ίι.ραρ;χtας δεν με.· 
τtχcυι, οι �ροιιολί,:αι .σι οψ,φα'"
ξανrες εις Τfιν κατ� τδ !τος 1967 
mιιtOMM.1dtν f.Μσy'fιν Πρcιιcαθημ.ένcu, .
και σι tν 17\Ν&)(Ι[ι;t �γtντες όπα
Σννοδω οο,ι-ικανσνιιcως 'Ι!'F)QΕδρε.υcψ· 
νης όπα ,:οϋ tν ).byφ . Προκαβη,μtwυ, 
ώς καi �ς ο1. ,:�'ΤΟUΜ:ριοι Wακο
'!Ι'aι t\ ,:ι,:ουλάριοι. Μηιτρσιιολίτα�:.. 

•&c,ι, tχλ!1cτορες γιά την άνά&ει 
ξ, νέου • λρ)(ιε'ΙΠΟΚδπσu καβορ(l;ον
'tαι σι lξt\ς 32 μητροπολίται Κ�α-
6ρότων κ. Γιώρyιος, Πaιραι�ς κ. Χρυσαnομος, Μυτιλf\νης κ Ί 6ικωlος, Ί φανν(νων κ Σεραφεlιμ, ΜαpωΙΙΕίας κ 
Τψόβεος, Κοζάνης κ ΔιΟΙΙ6οιιος. κι

τροuς κ Βαρνάt�ας, 'Ελεuβιε.ρουιτόλ· 
ως κ. 'Α.μδρόσιος, Σ.tρρων κ Κων 
ατcινfίνος, θήρας κ Γα6ριfι).. Μιαση
ν(ας κ. Χρuσ6c:rrσμος, � �prης 1(. '1 · 
-yWmoι;, Κσ.σmρ(ας κ. Δω.ροθιος 
Κορwθ(άς κ -ΠαΥnΜf\μων, Φθιώτιδος 
κ Δαμασικη\Ιός, Τρι.φuλλ.ίας κ Στέ 
φανος, Γ� κ Χρυσόmφος, Πα· 
ρcwαξ(ας ,Κ 'Ειm.φ<Μος, Ίι� κ 
ΠαΟλος, λfιμ,ιιου κ Ποn.«ελ&Ι\μων, Φι 
λ[,mωιν κ 'Λλtξcι:Ιι6ρος. Σ6ρcυ κ Δω,, 
ρόθΕος, 'λκαριναν(ά'ς κ θaόk'ληιι'ος, 
Γύβε(ου κ . Σωn'ιριος, Σ�ου κ ΓJay, 
'ΤΙUΙ\μων, Μανη"ΙΙΕlας κ θεόκλη�. 
Δ�ας κ Διcνόσιος; Κεφαλλ,ην(ας 
κ. Π�. Πολυα;νί\ς 

1(, 
Χαρ(�. 

Ζι,χ,ιων κ. ΝΙΛ<σ&ημος, Άργά[δος κ 
Χρuσοcπομος και Μηβψνης ,κ Ίάκω· 
6ος. 

.cΚανονικοί» και 
ιcμή κανονικοί•• 

1974 
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'Αμάρτημα 
•cπροπατόρικόν••

Οί άτtοκ.λειαμενοι ά:πο την «cΚανο
ν�κή• 'Ιεραρχια μr,τροιιcλuται άντε 
δρα.σαν μέ δηλώσεις και έιπε.καλtσθη 
σαν διαφορα έ1tι)(εφήματα

• Η ιστορία της έκκλησιας t,fjς
Έλλσδος ono τοϋ 1 890 και εvrεϋ· 
θΘν είναι δυστυχ,ως ισrορια δι,αιpt<ω.ν
εnεμ6οοεων 1'ης · νομω κρατοι.,σης
nολιπιος.. εις τό εκκλησι•CJCJΤικα 
nρογματο Το αμιάρτ,ημσ τοϋ 6ασι·
λεως . ΌΖιο έΕσκολουθει 111':J δια
πρστπτοι, όμορτημα οnερ υnενθυ
μιΖει, ως όρθώς έτοvιοεν ό σε6ο
σμιώτσrος μr)τροnολil'ης Ελευθε,ρου
nολεως κ · Αμβρόσιος, το nροποτο
ρικον όμορτημο Το ύnο ούτοκρό·
τορας τοϋ ΒυΖσντιου ίταμως λε·
χθέν •όπερ έγω ηγοίιμα1, τοϋτο κ·σ·
λόν νομιζέσθω εν τη εκ,κλησιο•, ο·
nαrελεί ,aρ)(Ιι'Jν κσισσpοnαn 01,ιοϋ. έ· 
nί τfi 6οσει της οnοιος δυστυχώς 
διοικοϋντοι· το της έκκλησιας• 
(Μryrροnολlτης Φλωρινης κ, Αυγου
στίνος Κσντιώτ,ης) · 

•Έnανάστασις εnικρατοϋσο δη-
μιουρ.γεί δι,κο·ον Η συνοδος προ
τής 21ης Απριλίου 1967 διελυθη
δι' έποναστσrικοϋ διατογιμαrος Ό 
μοίως δ1 εnανοσταrικοϋ δ.στογ.μα·
τος έnεσrρ·σrευθησον αρχιερείς δια 

• την συγκρότησιν άριστινδην συ•ιο·

δου Ή ηροκατοχος ' σύνοδος πει
θαρχοϊισα τω νομω διελύθη Πως
οΕιοϋται :ιπειθε.ισ nαpά 1'ης εnισφο·
τεuθεiσης διοδοχου της έφ οσον
διό τοϋ ίσχύοντος στροτιωπκοϋ νο
μοu ιή ιόnειθε·ι.ο όπσγορε.υετοι• ιδιως
ε!ς την νομψαφρανως nολιm:υομε
νην εκκλησίαν, Η εύθύνη της συγ·
κροτήσεως της αρισηνδην συνοδου
τοιϋ 1967 6αρύ,νει Ί'ήν ·εnοναιστοσι·ν 
κοί ουχί τούς εnιστpστευθεντος άρ· 
χ·tειρείς; Ποιούμεθα εκκλησιν μη διο
){ωρίοοως της ίε.ροpχίας ε.'ς πρό6ο·
τα κοι· έρiφια•
(Μητροnολίτης Κσσσσνδρεiσς ·Κ
Σuνιέσιος).

•Οί θε,ωρούμεll'οι, ώς ,μόνοι κσνονι.
κοί μητροnολίτοι, οuδαυώς εiν·σι α·
μέτοχοι των μετά 1'ό 1967 γενομέ
νων. Άν ro μέλη της όριστίνδην-

Ό νέος Άρχιεπίσκοπος Άθηνibν 
ιc. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

συνοδου τοϋ 1967 εφήφιζον μητρο
nολ1τσς, nολλοι αnο τους καλουμε· 
νους σημεραν εις τήν εκl'οκτον συ
νοδον, έ.χειροτονονν τους ύ,nό της 
αρισπνδην ψηφιΖομενους Δεν ε
χειροτονουν οϋτοι τιτοuλρριους μη
lp()ΠΟλιτος, αλλα μητροnολιcrος ω· 
,ρισμένων κοι · συy,κεκριιμενων μιγr:ρο
πόλε,ων Ητοt τών μητροπολεων 
εκεrνων, .δ α τάς οnοιος οι χειρο
τονοuμενοι είχον ψηφισθη κοι εκλε
ViΊ uno της ορ στιvδηv συνοδου 
Οϋτως, οι χεφοτονοϋνl'ες συνε
πρσττrον, ctnολυτως, μετα τών με
λών της άριστινδι}ν κοί συνετελουν 
όμοϋ μετ σuτών, είς τη,ν δημιοuρ· 
γίσv τών γιεγονστων, δεδομενου οτι 
η ε.κλογη μονη, όνευ χει,ροτονι,ας, 
ούδεν .cιnοτέλεσμσ δn•ιιουργεί εν τη 
έκλησισ Προη.γ,είτοι, 6ε6σί,ως, ή έκ· 
λογή κ-οi επετοι η χ,ειpατοvkJ 'Αλλά 
ή εκλογη είνοι το ελοσσον, η δε 
χειρστονfα 1'Ο μείΖον. διό'η άνευ συ
της η έκλογη ,καθίστστοι νεκρός κοί 
όΥεΥέργητος τύπος Πως λο•nόν 
θά 'όnοκλεισθοίίν της έκτόκτου συ· 
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νοδοu οί ψηφιοαντες κοi &.:i μετό
σχοuν οί ,cειρσrονήοσvrες τους ψη
φισθέντος; Δtν είναι .. και οι μtν κοl 
οί δt όκεροίως καί όriολίπως συνου
τοuργοi · των γεν�ων, άnο κοι
νού, δεν σuνετελεσον είς τήν πλη· 
pωσιν των μητpοπολεων διό τciιν 
νεων ίερσρχων ,  • (Μηηχmαλfτης 
Ελwθερουηόλεως κ · Αμβρόσιος) 

•Δ1σμορτίιρομο1 tντονως κσrό
τοϋ πραfικοnημαrος, · τό οποίον � 
όδηγηση την ΘΚΜΙ')ΟίιΟνι εiς σχlομο 
�αi ,'(όο<: Ό Ισχυρισμός ένlων ότι 
έnειδή nιpοηγήθη ιή έκrrροnή .φέnει 
νό διορθωθη δι' έτέρος εκτροπης 
είναι ηοντιι όnαράδα<.τος • Εν κσ
ιοόν δέν διοοθώνετοι μέ � κα
κόν 'Η bκλογή ηροκαθημένοu ύnό 
της μεR:ονος ίσοδυνομεί uε χσρ σn
Ι(ι'Ίν 6ολή,ν κοτό της γσλήνιης τί'jς 
έλλοδ•κης έκκλησfας Άλλ' έοωrώ: 
ΕΤνοι όοθόν δι' iκονοnοtηον της ΦΙ
�fας ώρισμtνων να δε�!νσnαθιΊ
ση κοί πόλιν ι'ι b(κλ'ηοkι Δtν πο
ρσλείnω νό πpοσθtοω οτι ο nοοαγ
κω1111ομός της Ιqκιρ,χlας θό ένθοο· 
ρύνη φαύλους κοi όνaε:Ιους κληρι
κούς, κσθο•οεθtντας ι'ι ιάποuακοu
θέντας τnς ένF� ύnηοεο'nc:• 
(Μnτροnολίτης Πσραμυθiας κ Παϋ
λος). 

ccΠ�vιxnό είκώνι) 
τnc κ οτοστόσF"ιοc 

'Εξ dλλω, ό Μητροπολίτης Κοριν· 
θ[ας κ Παντελε�μων ΤCpασΕΤCcχθησε vclt 
άκ�οuθήση συμ6 6ασr• κήν yριη.ψ.ήv 
διά ,ιαρσχης συyχωρ{\σιεως ειc τοός 
cάΥτικο:νσνι.κ.ούς» καt έΤCι&6σιώσεως 
των τίτλων των. 

«"'λς μή λ�μεν bλοι, KCXVOIIL 
κά και μή ιωνονι κd bτίσκοποι - έ· 
τσ.οtσθη - δτι ό Χρισηανικός Έλλη 
νuκός λαός ΤCρα,δοκli γεν• κως άπό ιs
λους ι'fμας, fιμ.1tpaκτ0\I' άyάιπην, είρι'ι· 
ΊΙΕυσιν, άλληλοσι,yχώρηο,ν, δ•καια,6-

νηιν, φyαισιαν ·και mιευμα χ "JισΤοϋ
"'λς διδαχθωμεν 'Ιtάντες έκ των b<· 
χλησιc:ιστικων yεyσv,ότ.ων της έmαε· 
τ[ας, δτι ά,τε όρyανώσεις, οοτε φα· 
τρ(αι, ούτε φανσπι�ι. οιίτε όπαδοί, 
οΟτε κσσιμική έφήμερος δύναμις κ.cd 
έξοuσ!α, σιΝfελοϋν ε!ς τήν ΤCρόοδσν και 

εJ.ς την άνόρθωσw της fικ.κλησ(ας.

άλλά μοΥΟΙΙ 1tpocryQιJV -τό tρryoν της 
ικκλησ(ας fJ ειρι'ινη, fJ 00'\ΙΕ� fJ θυ
σια:, fJ χρισtι<ΜΚΊ'ι άyάπη. 

»'Ως ,φός τήν έν γένει σημερινή,ν
έκκληοιαχπιικ'ftν κατάστα�σιν εlς την 
tικ.κλησίαν της 'Ελλάδος, τά cnωτέρω 
λεχθένrα δ!δοuν μ(αν ι.lκόνα, άιλλά 
'ΙιΌλύ 111ενιχράν των έσωτερι.<ών 'ltjXr 
eλ.ημάπων της 'Εκκλησίας Ύ'Ιtάρ
χα.ιν και τά yενικώrερcχ 1tρσ6λήμα:τα 
της θρήσκε{ας εις δλοιι τόν κοαμσν 
•λλλiι. tι 'Ειιaκλησ(<Χ της 'Ελλάδος l 
χει και ΤΙ'λείστα ·· ω.λα !δι<Χζσ\ιτα #.οω
τερ�κά ,φοδλJ'Ιμα:τα, δττως της tλλ.εί·
ψεως �ήρα,, της ύιrά;ρξεως φανcrτι
σμοϋ, της lιλλ.εlψεως της άvσ).hyou 
χρισrιανιιtης ΤCαιδε(ας εις τόν λι::ι/:Ν,
τσϋ ΤCΟΙλαισrιμεραλσγιτισμaj, της �
δόν άπ"*ίας διά τόν Χρισtόν της
w.σλαίας, της ύπάρξεως καi. άνθήσε
ως του σrrεLρσυ εόσε6ισμσϋ, της tλ· 
λεiψεως εύρ(rτ,yrος χρισηανuκης σκέ· 
ψεως εtς aύχt εύκατα1φρόνητον d:ρι· 
θμόν των άνωτατων σιελεχώΥ της 
l�ιcικλησίας, της σχέαιεως tιαιλησ(α.ς 
και ΤCσλιτείας, της μεrα:ιραmjς ε.Ις 
mιευματuκόν κ.εφά'λαισv -της �
τcχλλεύτοu 11κ.κλφι.αστ�κης ,τερωοο(· 
ας κλΤC 

»Είθε ό 'Ι'έος πρακ.cd)ήμενος μέ τήν
σuμnτα;:άσταισιν δλων άνεξαιρetως 
των mr:pcryόvtων tκ τσϋ κλήρου κa:i. 
έκ τσϋ λασϋ, vclt 'Ιtpοσιεγyίσn εις τήν 
άlι'fψετώmσιν των ΤCa.λr:ιπσλ.ων κα1. 
δι.ισε:mλύτων ΤCρ06λημάrrων της μ'Ι) 
τρός έκ.κλησίας και \Ιά τήν άποκ.ατα· 
στήσn σταθερώς άπο μητρuιάν · εLς 
ΤCpαwατικήν μιη:rέρα · κλήρου και 
πληρώματος». 

«Ή όγόηη tκλονiσθη» 
12 Ίανοι.αρ(ου 1974 Συνtρχεt<ΧΊ 

fJ ικτακ.τος (ε.tδ�κή) σόνοδος ΤCρός 
bcλoyήv άρχω.-n:ισκόπω 

Μειτά τήν ΤCpοσει.ιχήν ΤCρός. έπίκλη· 
σιν του • �γίοu Π.wιεύμα:tος, ό ΤCροέ 
δ;>ος της Συνόδου Μητραιιαλ{της Κα· 
λα6ρότων κ ,Γ�ώρyια; ΤCpασεφώνησιε 
τως συνέδροuς, ,μεταξύ -των ωv..ων, 
ε.!ΤCών τά Η,ης 

•' Αγιοι όδ&λφοι, οι i<OJρol οΟς 
διερχομεθα εlνοι λίσν κρισ ιμοι κοi 
εξόχως λεnτοl, δια τήν όγιωτάτην 
tκ,ι.λησίον ήμών. 'Εν uεσω tνός κό, 
σμοu τεταροyμtνοu, ούτwος ol όρl--
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ζονπ:ς, οσημεροι Ζοφοϋνται και, ε
νώ οι ψυχσι • των ονθρωnων δοκι
μαΖοντοι εν όγωνισ, •anό φο6ου 
και ηροοδοκιος τών tlnειρχομενων 
τη οικουμενη•, Ισχ·uρο πνευμσr,•χ:η 
δυVΙομις της έκκλησιος διερχ,ετοι 
κριο�ν ενδοθεν nροορχομεν.ην κ·οι 
δ�ένην ον μη έγκοιρως όναχο� 
τισθή, νιό ε�nηρεοση ουτο τοϋτο τό 
σcιπηρ•ώδες οuτης έν τώ κοσμω ερ
γον. Τήν ιφ1σιν τούτην nρούt<ολε
σσ-ι nρος τοις άλλοι,ς, ,Jνθρωr1ιν,οι 
όδυνομιοι και αφαλ4Jστ:cί διοnρσχθεν 
το έnί διοJΙΚησει της eιαλησιος, ο
ηνσ κοl nε.ριηγογον εις δUQχερη 
θεσιν τά nορ· ημίν εκικλησιασττ.κο 
nράy:ματο κ.οι εγέννηοαν σύνχυο�ν 
και κστa,φαυγην, ών ενεκο, ψυχοι 
έ.κλυδωνιαβηqον και θεαμο! nερι.ηλ
θον. ώς μη ωφε,ι·λεν εις ιaνυnολη
ψ ισν Τό δε φοβερωΊερον εινοι οτι 
τό, κστο τον Μεγον Βασ•λειον, 
•παντων 11μίν τ-ι.μιωτστον κλι:μο Κ'Γii·
μα•, ή μετaΕύ ημών ογοnη σο6ο
ρώτοτο tικλονlσθη κοι η τοϋ σώμα
τος της οειπης Ιεραρχιος ενοτης
μtγιοτον δισrpεχε,ι κινδυνον, οσrις 
:ανυnολόγιστον φθορ,:::ιν δυνστοι νο
nροΕενήοη τη εκκλησιο

. Εντείιθεν nηγόΖει, τοοον ή nρο
οωn•κή μου 6c:ιθεiο, οσον κσι nσν
,ων τών αyαrιωvτων ε1λι,ιφι,νώς τήν 
baκληαίον κοi πονοίιιντων δr σuτην 
όνησυχ\α, ητις εnιβόλλε·ι, οnως nα
ση δwcιτη θυσισ αησκαrοσrαθι'j, το 
συντομώτερον, η έν οuτη εί•ρήνη 
κοl η άνοστη nάντων των ιεραρχών 
συνεργοοlο, ούμ'1ΙΙΟfΟ και ό\.ιοφΡΟ
ούΥη, ποος άηοοοβηο.ν nqντος ό· 
πεuκ.τσlου τώ.uι'fματος ενοντ,,,ον τής 
tνοτηrος ούτης κιοί ογόnης, εφ' ιΙ,ν 
tρε:Ιδεται ,κατό θεον t<Oi κατ άν
θρώπων οπσν τό τής έκικλησ1ος σύ 
στημο• 

cc·Εvστασις 
σύνειδήσεωc•• 

'Εν σuνε.χε(ι.ι και ένω tπροκε�το νά 
ctρχιστι fι ψηφοφορία, ζfytησε τόν·λό 
γο ό μψrρο,ιολίτης 'Ελεuθερωιrολ.εως 
κ. • Αμfιρόσιος, ό όποϊος διΜαοε μα 
κ.ρσσιςeλη c.fνσταο�ν συνειδήσεως �αl. 
&ιaιμαρwριαv. .μt 't'l'Jv bπιοίαν δfιλω-

σε, δτι d:ρμείtαι να �-ταοχn της ικ 
λογfjς «6ιά λογοος σuνcιδήσεως», 
διοτι bιrως &π.εστηριξε, θεωρεί · την 
παρώαα συνφο της kραpχιας ώς 
άντι•καwνικήν, ώς μή ,μetξχόνιων δ 
λων των έπιακοπων της έλλα6Lκ!'\ς 
Ιιuλφίι:χς 'Ο κ '�ρόαιος t,ονιοε.. 

c.wΟλοι φtρcψε.ν aι έω.ποίς προπα 
τορικόν άμαρτημα ιhιtικ=�ιφτη 
τος, ώς προeλθοντες, άιμ.εσως 1\ �
σως, έκ της (εραρ.((ας, την όποιαν 
έδτιμιάιργησε.ν ή d:vτικcwονvκη πενrα 
:μελής d:ριαr(νδη,ν .  αύνάιος τοϋ 1922, 
ή όnο/.α άwδειξε.ν dρχιεπtοκοπσν τc:w 
Χρ.JΟόστομον Πσ:n:αδοnουλσν καί μ{r· 
λ1Dτα διά , τριών μονον ψηφων» 

·0πως ,ιαρετήρηαε έν ΟUΙΙΕχείq ό
μφροιτολίτης 'ΕλεuθεfΧΙU!tολεως τρείς 
ό:πο τούς i!wγεντας κωtα την c.(ερω 
νuμ•κήν:t ιιrε.ρωδσν ιμ'}t'ρΟΠQλιιtας, τοος 
ΓοριΙΝΟς κ θεοφιλον, Τριικκης κ 
Σε.ραφε�μ και Σπάρτης 1< Ίεροθεσν, 
δεν τους U.� ή πρώτη dριm(ν 
διyν συνοδος τώ 1967, � ή της 
δεuτερας πε.ριόδοu 1969-1972, σn'\V 
όποια ,μετείχαν έκλε.γένrε.ς ό;τιο την 
πρωrη άριοτινδην σόνοδο τοϋ 1967 
καt οι ,μτyτροτrολίτcι:ι Καλα&ρυrων κ 
Γεώργιος, Μuτιληνης κ . Ίακωlοc;, 
Ίωαννινων κ Σεραφειμ, Κοζανης κ 
Δισνuσιος και Κίτροuς κ, Βαρναιας 

cΠως λοιnτον, οι πεντε αότοι μη 
,φσπολίται .κ.cι:λ.ονντcn να ιμετοισχων 
εις τήν παροϋσαν σuνcδον κ.αί ά δnό 
της σuνοδου των l.Κiλειγε�ες τρείς 
δέν καλώνrαι, Εtναι αύτο κανονι 
κον κα:t δίκcι:ιον,» 

cc Ακρωτηριασμός•• 
τοϋ σώματος 'Ιεραρχίας 

'Εν σuνεχειq,. έν μCJl't') δι.cιι.ιαρτuρι 
ων των tεραρχων έζη.τησε 'tόν λσ-yον 
ό ,μτyrρο,ιολlτης Κ.ιλκισίοu � Χαρ(· 
των, τόν όποiο τελικώς 6 ,φόεδρος 
τώ παρε.χωρησε Ό κ Χαρίτων d: 
νεψερ&η στις tδιες θεσεις με τόν μη 
τροπολιτη ·�οΜι:.:ς, τονίσας 
,ά άκοιλ.συθα 

•Μnροστο μας, ογιοι οδελφοl, �
χομεν εικονο συγκ ιvητικην · Αιιφω
τηριοσμός τοϋ σωματος της ιερορ
χ 1ος, ωσον να nεροσε ενο 6σρυ ό
χημα και νό τό διε,μελιοε Υπόρ
χουν δύο κ,στευθννοεις· 'Η πρώτη 
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ηρός το πc:ιρε:λθον κοl η δειntρcι 
πρός το μέλλον. ΚcmιδικάΖομιεν τον
πρώην ορχιεπίσκ.οnον καί τούς ιόι(ο·
λουθήοαντας oύriw, μt σκοnον να 
προκαλtσωμεν φοβιαν, ώσrε έόν 
η tιc:κλησια dς . ΠΙ υtλλον ευρεθη
εlς μιον μεyισιην σνάpιr,, ouδεic: 
νό ,ολμι\οη wι ιιινtλθη έπl τοϋ t«
ιιληοιαστικοϋ σιtοφοuς διό νό σcί). 
ση την κστάσrααιν Έηeοδή πιστεύω
σπ &ό rου τρδnοu cιύτοϋ θό έπελθη
μιε,γlστη Ζημία ε.Jς τήν Θκnοληοι<W
διο τοϋτο δέν θό λόβω μtρος είς 
,ην σuvεδρίασιιν ΔιαχωρΙΖω τός
εύθιίΥος μου κCί',! ι6ήο,cωρώ• Σιrό σrJΙΙΕίΟ αότό 6 κ Χαρ(των έy· 
κcmλειψε την ώθιαuαιΙχ ιcαΙ. f\ρ)(ισε fJ 
ψr,φοφορ{α 

Άρχιεπίσ'κοπος 
ό Ίωοννίvων Σεραφείμ 

·� 28 'καl. Ιλα6σν δ Ίω 
αwινων κ. Σεpοιφιιψ 20, δ Κοζt\ινης
κ Διονύσιος 7 κcxl 6 Μeασην(ας · κ 
Χρυσόcπφος 1 

'Ο ,τρόεδρος 'tf\ς Δη"10•φατ(ας 
,τροtκρινε τόν ,τρ&τcw ώς ιφχιε,τί.ι:,ιω
πσν καί έξέδωσε Ο)(eΤΙΚΟV διάγy� 

'Ο νέος άρχιε:ιt(σκοιτος κ Σερα·.
φε(μ, κατά κόσμον Βησααρ(ων Πιιας.
έ'yεννf\&η την 26ην •0Jlίtω8ρ(ου 1913
mό 'λριtεσιανο ΚαρδLτσης Σ'!Ιώδιχ
σε θεολσyία ατό ,αιιιιιτιοτfιμ,ιο των
'λβηvων Xειpιmwt,eι,• &ιόιιwνος- το 
Ιτος 1938 Ύ,τηρ6τηιαιιν ώς Ιφtjιtρι
ος του Ιεροϋ ναώ -τοΟ EόoryyM-t.σtώ
λουκατων 'Λθηv&ν κατά τά tτη 
1938-1942 'λρχ� tyιw: τό 
1942 Καιrά τά Ιtη 1941-1949 ΙΊ· 
τσ:ν yρα-φεύς, CmσγΡQΙ,Ι:μο:τεuς καt tν 
σuνε.χε(ι;τ yρα�μιμιχτeός 'tf\ς tερδ:ς σu 
νΜιοο Έξ,δλέ.yη μΤ)'t'ραnολLτης • Ν>
της τό 1949. Μ.ε.χρι τοΟ ιτοι,ς 1958 
hοlμσ:νε την μηrρόιd.η • λρ[ης. ι.ιε 
ταtdείς Ιιν σιΝ&Χ� στtrν ��η 
'Ιωαwf.vων 

Με.τέα)ιοε της έθwtf\ς CΜΊCΠCΙDΕως
κατά την καισχfι, �οuθfισας τώς
6:\ιτ&ρrας τοΟ ΕΔΕ.Σ ατά Ιωνά, δ
,του Ιyι'ΙΙΙΕ 6α,σικό ατ�ος τοι) στρα 
τηyοϋ Νιrιrολέσνtος Ztρta Κιπά 't'Ι'\ν 
κατσχtι tmσης και tν αυνεχεΙι;ι Ιδρι,σε 
σuσαl.τιa:, όρφανοτροφιία, Ιερούς να·
οόc;, &rιμαrιm σχολ&ία, -yηρσκφώχ

xcxl άλλα cδayf\ Ι.&ρύμ(χτα. 
Τόσο στην μι,τρό,mλη • Αριης, bσο 

και στην μ!)τρ6'ιτολη Ίωαwιvων, τf\ς 
δ!ιdας fιτcχν 6 1t\1Εuμ.ατικός f\yilfης 
μΑχρι · αfιμιρα, &161(ρί&η δλως 16ιαι 
τtρως yι.dc την ,cοινωνική ταυ &ρόιση
·εχει τιμηθf\ μ! m:ιλλά ,ιαρ6uημα
καl. μεταU.ια, μι;ιαξύ � 6ιτοιωιιι ιcαι
τό χρυσοGν drpcαιciαν ' cbδ;»εlας.. τtw
dινώtερο Τσ(ιάρχη του �νι1f0ς. τον 
�ι1<ό cmιυρό ιcαΙ. διάφορ«χ ξfΝων 
χωρών. Εtναι 1tροεδρος της έ'ltlΠpo 
,της 6ορειοη11tιιρωτικσϋ d:yωνoc; •Εχcι 
δημοσιεύσει τιολ.λά dρθρα θρησκ.εu 
τιιcαίί �Pi.xoμtνcu σε έφημ,ερ.δες ,και 
περιοδ�κά .. 

1 δ ΊανcucΣ?ιcυ 1974 Ό νtα:. ·Αρ
χιειdαι(οιιος bθρcΜζεται ΚΟ!'tά l'rir, 
διάρκεια: λcφ,τρ&; τελετης στόν μη 
τροπολιιrιl(ό να6

ccΜοκρόν τών ίεράκωv• 
Στόν έ�ριο 'λάyο του· t.κfι 

1"Jξε την d:νάγκη της · cλι'Jθης τοΟ 
,ταρελθό� κc:xt cάμοι.8αιας ,τεpι 
mόξεως tν dιy6nrn• χαριν εtρηw:ό·
σεως της "Εικ.κλησlας

• En' εuκοφιο-ετόνιοε-θεωροϋ
μεν οημαντικον λιαν καi tnι6ε6λη·
μtνον κσθftκον ημών να απευθύνω· 
μεν πσrριιιος nαροιw:οιεις πρόc: τός
εν γtνει βρησκεuτικας οργοvώσειc:,
οωμσrείο και αι,λλογοuς και � nο
ροκολεσωμ:ν, οnως tν χριcmανιιdj 
ύπακοη κοl τσπeινοφροσύνη ηρός
την Διοικ.οΟσαν Μηtφα "Ειωwιοιον,
οuμ6αλωοι καl αύτοι εiς την ειρή
νεuσw ούτης, καθοσον ή σπειθαρ
χiο καl ή άvunοισόη κείνται έΕω και 
ιμακρον της χ,ριστιονιι<ης μανδραιc: 
και όπσrελοϋσιν όνάτροnή βασ,ι<ί'\C 
έντοληc: τοϋ Θεlοu τών 'Εθνών · Α· 
ποοτολοu Ποuλοu •πείθεσθε τoic: ή·
yουμένοιc: UJ1WV κοl ύnεiιιειτ, ουτοι
γαρ όγρυπνοϋσιν υηέρ των Μών
υμίίw ώc: λόγον όποδώσον1τc• (Έ
βρ ty 17) Δι611, μή ύποκριθώμεν
ώς όγνοοίlνrες, οτι t«είθεν έΕεnο·
ρε(ιθησον tπ' eσχότων πολλιό τό 
δεΝΙΟ είς βόιρος κονονι·κίίιν 'Ιεραρ· 
χων. tε οιτlσc: τών όποίωv κοl τι:·
λικως έφuγοδεύθη ή είρή111η τηc: Έκ-. 
«λιισlας Βεβοlως, κοί έnίοκοnοι θα
.λοyοδcπ(ισοw καrό τήν μνl')JJOWU·

1 
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θείοσν όyιογροφιιιu)ν. tντολήν, ολλ' 
ενωnιον Έικεινου, Οστις κοι κσrέ
στηοεν ούτους Έκκληοι,α, nνε·υμα
ηκώς εύπλοοΟοα, είνοι η εχουαο 
ως κε.φολην εnισκοοον Κ:GΙ οχ, όρ· 
γσνωοεις nορeκκ:λησιοσηκιος, ώς 
ρηrrώς βεβσιοί τό Πνεϋμο τό Α· 
νιον διό του · ΑιnοσrολιικοΟ Πσrρος 
'Ιγνστιου του Θεοφόρου •ονευ του 
έnιοκοnου μηδέν nρόσσει,ν υμδς• 
και •χωρις τούτων (τών επιοκο 
πων) έκκληοια ου καλείτο,,. 
(Τρολλ 11, 2-111,1) και •ό λά
βρο τού εnισκοnου τι nροπων τω 
διcι6όλω λατρεύει• 

ΩσσύΊ'ως, προς τό χρισreπ�υ
μον nληρωμο άnευθυνομενοι, τόσον 
της Ίερδς ΆρχΙΘnισκοnης, οσον και 
όλα<ληρου της Ελλοδος, nροκο
λοϋμεν nψρι�ώ<:. όπως βοηθηοη και 
ουτο, κ<Π>ά τον ιδικ·όν του τροnον, 
πού μεν υnοδε1κν,υον, nou δε ιοnο
μονοίίν ε,κ.εινους, οιτινες ουντελοϋν 
ε.ις την •11υχ1κην ανο'ΤΌΟΟ)(ην του 
Μσκρον τών Ιεράκων, • Αδελφοl, έγ
κολnωθώιμεν τάς nερισιτρος, οτι t
κείνοι σηψrν και δυσωδίσν άnεργό
ΖοV'Ι'οι, ουτοι δε κλόδον έλσiος εl
pηνοnο,όν κσμίΖουσι» 

Περι .. Καραϊσκόκn 
Ό Μητροπολίτης ΖΟΙκύνθοο κ • Α 

τrόστολ.ος fuτειλε το ·κά.τωθι τψ.ι.yρά.· 
φημα στον καινώρ-γι.ο τrροκαθήμενο 

«• Αιrtό 'Π'<ΧΙ,ΙΙ}'Υυpιικήν θείαν λειτουρ
γίαν άποοσίαζε πνεuματικώς ή Μει 
ζων 'Ιεραρχία Τρccyικόν τό yεγο 
να; Άτrοδοι<·�μάζομε�, τον χαρακτη. 
ρισμόν τάί άντικανσνικοϋ 'Ως κανο
νtκά tεράρχαι ιάπαι'fcύμΕΥ �σαν 
σύ�κλη,σιιv δλης της • Ι,εραρχίας 'Ο· 
τrλbΟθητε .μέ τ'ήν �νναιότφα τοϋ τrα· 
τριώτου ,μας · Καραισκάκη και έιmχ
νεόρeτε τόν λε!έντη άvrιστασιακόν 
Σε-ραφεLμ • λτrσδεσμευθητε άπο τόν 
d:σφvιcτικόν κλοιον της yνωστης με· 
ρίδος tφαρχων, της διαρ;>ηξάσης τον 
χιτωνα τοϋ Χριστώ. 'Ανοίξατε τήν 
άyκάλη σας καt δεχθητε όλην τήν 
Ίεραρχ(αv έν Ίερ4 Σuνόδφ 'λπ.ο
δοκιιμασατε τον χαρακτηρισμόν τοϋ 
άνηκανσνικcύ. 'Ενώσα:τε τήν Έκ.κλη· 
σίαν διά της �ήοεως της Ίε· 
ρσ,ριχίας». 

Καl. αλλιχ ΜΥ)'Τροπολίται έζήτησαν

ούγκλη,σνν της Ίεραρχιας Τδτσι.οι 
1φοοιι-ηκή δεν ίmάρχει, διοτι ΤΙ σu 
στα&ίσα tκτσ:κτος σύνοδος [;(ει έν
τολή διο�κησεως της Έκ,κιληοιας έπι 
Ι!ξ μηνες 

Σrτό διά,στημα α&το θά ρuθμl.σn 
τό θφα της cάνrιικανονικότη,τσς• 29 
Μητροπολυrων 

((Χηρ�ίαι. .. )) 
Διινο;τόν δμως, νά d:νακίιψοuν ζη · 

τημΟΙτα ώς προς τήν έκ.τα:σιν των 
συνεπειων της ίm άριθ 3 Σwτσ:ι<ιrι· 
κης πράξεως Σχ.ετικως, δ δι"ηyορος 
κ Β. Ν Μτrονος .ύπεστήριf.,ε («Έλεί,
θερος Κόσμος•, 3 Φει!Ιρ.) οτ� δεν ε' 
ναι cάνrικσ:νονικαι» ·μο� (,κσπά συ 
νειιrειαν λέγει «έξ uτrα:ρχης πα 
ρανqμοι καί άκυροι») αt έ�αt και 
χειροι-σνίαι Μητροπολιτων μετά το 
1967, αλλ.ά ,καί αί άτrοφάσεις τοϋ 
'ΒΚ'tάiιcτου Ίερσδι.κείου (κατά τον Α 
Ν 214, ,ιεpι έΚ:m:ώσεως tεραρχων, 
καθως και αι λι>yφ όρια., fιλtκίας ά 
τrομ.ΟΙκρύνσεtς άρι.θμοϋ Ίε.ραρχων και 
έγκαταιστα.σεις νέων, εις άμφοτέρας 
τάς τrε.ριπττώσεις. 

Κατά τόν κ Μτrονον 
«α) Ό Άρχιε.τrισκ.σιr�κός θρόνος 

'Μη,νων έτέλει έν κανονι,κτi χηρειc;ι 
άιτο τοϋ Μαίου 1 967 ,μέχρι και της 
12 • Ι.ανου<φίοu 1 97 4 δτε έξελέγη κα 
νσνιικως τiλ.rov ίmο της 'Ιεραρχίας δ 
17ος Άρχιετrίσκοπ.οc; Άθηνων κ. Σε 
ραφεtμ διαδεχθείς τόν Κυρόν Χρυσο
στομ.σν Β' Χατζηισταύpου β) Άντι· 
κανονικως �μΟΙΚρόνθησαν τ&ν θρο
νων των οι Μιyφaπολϊται l;νεκε.ν δ 
ρίω ήλικίας, αι δε Μητροπόλεις των 
liκδr,μησάνrων έξ αότ&ν τrαρα;μένουν 
κεναι y) οι �κδληβεντες !αισει ά· 
τrοφάσεων τcύ ιάντικΟΙΙΙΟVικοϋ έκ.τά· 
κτου εtροδ�κειου τοϋ Α Ν 2.14) 67 
τrρώην Άττ�κης κ Ίάκω&ς καl πρω
ην Θεσσcιν,.σνl:κης κ Παντελεημων δια 
τηροϋν κcrνσνιικως τούς θρόνα.ις των 
(Τά Β Δ έκ.mώσεως τώτων ώς και 
α[ έγκατασtάσεις των άιπ�ιιανσvι.κως 
έιcλεγtvτων έιπισκόπων ε[ς τάς Μη: 
τροπόλεις Άττ�κης και θεοσ<7<λσνι
κης τυγχάνουν &κυρα) Προσέτι δέ 
τrασα άσκηθείσα κατά τrανtδς κληρι
κού δίωξις έρειδομενη εις τάς διατά· 
ξεις τοϋ Α.Ν. 214) 67 τυγχάνει τrα· 
�ος καί δ�κuρος 
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'Η 'Άννα Φράνκ 

ξαναγεννήθηκε; 
οι «Τάψς) του 'Οτάyκο

(Νέα Ζηλαvδ(α} έδημpσίευσαν
τά άκόλοuθα: 

«Ή .. Α ννα Φράνκ, το διάση
μο θΟμα τ4>ν Ναζί, ξανσyεννfι
θηκε; » 

Ή νεαρά Σουηδή συyyιρα
φεύς Μ1tάρμ,φο Κάρλεν τ9 ύ.
1tοστηρ(ζει καί λέγει δτι fχει
σο&αροός λόγους νά τό ίrιτο
στ:ηρ(ζη. Λέγει δτι fιταν ΈΙS.ραι
Ο'Ιl'Ούλα σέ ,φοηγούμενη ζωή
της. c"Ηιμουν � "λννα Φ,ράνκ -
λέγει - 1tou fyραψε τό Ήμερο
λόγιο, Τ ό 1945 1tέθάνα στό
στρcrτό1τεδο τοΟ Μπέλσιεν και
ξανσ:yόρισα: στη ζωη τό 1954
στό Γκότεvμποuργ,κ ώς Μπάρ
μ1τρο Κάρλεν». 

Ή Μ:πάpμ.προ είναι πεπεισιμέ
νη 

· 
δτ

ι 
κ

άθε τιρόσωιn:ον ζη πολ
λές φορές lως δτου έξαγνισθιη
και άπο!η πα, !δl τοϋ Θεοϋ. • ι.
σχυρ(ζεται δτ.ι δ διάσηt-J.ος

Σ ουηlδός δρα�μCΧΤΌUργός Αδ
γουστος Στρ(νμmpγκ Ερ;να
γεννήθηκε καιt f\δη .κατέχε-ι l
να 6:λλο σωμα στό Γκότεv
μ1tοuρy,κ. 

Ή Μ'Τt'άρμπρο Κάρλεν1 ·�λuκ(
ας 19 έτων, συνέγραψε ενα δι
!λίο &πό τόν τ(τλο «'Άνθρω
ποι έ-ττt της Γης), πού ,tπώλη
σε 100.000 άντ(τυπα και μετε
φράσθη στά άyyλικά, γερμανι
κά καί tαπωνικά. "Εχε.ι, Ι!τοψα
άλλα δέκα βιβλ(α, των άrtοίων
τά χεφόγραφα εtναι άοφαλι
�::,μιένα σέ θυρ(δα τραπέζης. ·Ό
λn. πραγματεύονται τό ,τ:ρό
δληιμα της ιμετενσαρκ�εως,
τήν δποίαν περιγράφει ώς τήν
αιώνια d1λ.ήθεια. Στό &πό ικ
δοσιv νέο �ιδλίο της άσχολεί
ται ,μέ &λλες 'Ιt'εf)ιmώσεις �τ
ενσαρικώσεως γνωστών 1τροσω-
1tικοτήτων.

:········································································· 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣ1ΌΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ο ΒΟΥΔΔΑΣ ΕΙΠΕ . . .  'Ανθολο
γία Βουδδισrικών κειμένων. 
Είσαyωyrj-μεrάφρασις Γ. Ζω
yραφάκη, lκδ. Δωδώνη. 

Ύ1tάpχει κά'Ιtοια έσωτεριική 
συνάφεια τοϋ Βουδδιομοο, ά:φ• 
ένός, τοϋ έλιληνικοϋ 'και χρι
στιανuκοΟ mιtόματος άφ' έτέ
ρου. •Η l\Ιδtκή ρ(ζα τοϋ δνόμα
τος τοϋ μεγάλου διδασκάlλου 
των άνατολ�κων λc::χων (budlι=
ά'φιmν(ζεσθαι, ά:ντιλαμ8ά: ν ε
σθαι, έ,τ(στασθαι) εΙναι συγyε
νι'\ς μέ τό 'δικό μας ο τ δ α 
τσΌ Σωκράτους. Έξ cS:λλου, 'i'J 
&ουδδιστική φιλοσοφ(α εtχε 
1tροεκτάσεις μέχρι της 1tε,pιφή
μου κοινότητος των Έσσα(ων, 
όπου έφοίτησε, κατά ώριφέ-· 
νους συγγραφείς έρμηνεύτας 
'Των :παπύρων της Νεκρας θα
λάσσης, και 6 Ίησοϋς, δ 6-
1tοίος καϊ έ,τροσωπο,το(ησε την 
• Α λ ή θ ε ι α καί τήιν ·ο -

δ 6. ·Τό �ερο ,τνευμσmκό
'Π'Εpιεχόμενο τοϋ 11ηνύματος �
c'δ'δοϋ:t τοϋ Βούδδα (μέ δόο
δέλτα, διότι μέ lνα μόνον ι')
λέξις σημαίνει άπλως τόν σο
φό, ένω μέ δύο, τόν . &φυ,τνι
σθέντα, τον φωτισμένον, τόν έ
π:στόιμενον, 11όν γνωp(ζο-vτα)
εtναί συγγενές πρός την Σ ω
κρατι1r<ή γνωσι καi την Χρι.στι-

ανική • Αλή&ιa:. Ό Βούδδας 
κηρύσσει τον Μ>ιάκcmο ά:γωνα 
,κατά της άyνο(ας. Και δ Ίη
σοϋς εt1t1ε: «Γνώσεσθε την ά
λήθειαν καί ι') άλήθεια tλε.υθε
ρώσει 6μας». 

'Ωστόσο, · ι') συyικρι-τuκή θρη
σκειολοyLα δεν Cχει, στόν τό-rοο 
μας, · σηιμειώσει ,φοόιδους και 
τό -μεγάλο κοινόν άyνοεί, σχε
δόν πανrελως, Cστω καt τό ,τε
p(yρcφμα των ξένων θρησκει-

. ων. Καt δμως,, καθώς όιιτογραμ
μ(ζει Ι!νας σύγχρονος �νατολι
στής, δ μετc:χφραστής της 
«Μ.1tσ:γκ0!8όlδ Γ,κιτά» cbtό τα 
σανσκριτικά, cι') Έλλας και οι 
Ί νδίες συμ1tλιηρώνουν τήν δ-
ψι τοϋ κόσιμοu άμοι&ι(ως». Ή 
·ελλας c:μας δ(vει την χαρά
της αtωινίας όμορφιας στόν έ
ξωτερ�κό κόσμο ·καί οι • ι νδ(ες • 
τήν αίσθησι τοϋ- όmε(ρου στόν 
έσωτε.ρικό κόσμο». 

Γιά ,μιά τέτοια ά'λληλοσυ-μ
,τλήρωσι, 8οήθημα άξιολογώ
τατο εΙναι τό νέο 8ι8λ(ο τοϋ κ. 
Γ. Ζωyραφά!κιη. Τα 'Ιt'pοσόντα 
του εtναι 1τολιλά. ΠρωτLσrως, ι') 
λ�ιτότης. Σε 50 σελ(δες μας 
1tpοσ�ρει μια mριε.κτυκή 8ιο
γραφ(α καt !:κθεσι της φιλο
σοφ(ας του με-γάλου διδασκά
·λου της &νθρωιτότητος. 'Έ,τει-
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τα, � έκuκ"tικότης, Μέσ' ά:τοο 
ενα τεράστιο δyκο &ι6λιογρα
φίας, ξεχωρ(ζει τά ,rλέον χα
ρα:κτηριστ�κα άνέ�τα ,καί 
1<ιε(μεινα, 1tού σuyχ,ροτοϋν τό
σο την 10pοσωπ�κότητα «ιμέ την 
έκθcη.ιδωτική φωτοστεφάv η • 
(1κ<n)ώς Cλεγε δ Λούδαρις) δ
σο καί την &ίωτvκή τοϋ Βούf>
δα. 

'Η άνθολοyία των &οuδδιστι. 
κων κειμένων δέν μας &οηθάει 
μόνον να ,rροσεγγ(σοuμε τόν 
,rνεuμαηκό κόσμο των άνατο
λικων λαων, μά καt yά έξυψώ. 
σουμε τον δικόν μας . 

.. "Ας 1tpοσέξουμ την &οιbδι
στική έ,κδοχή της χριστιανικης 
φιλαλληλ(ας, διατυτιωμ,ένη;v l

ξη αtωνες τφο Χριστοϋ: 

«'Ανήκω στόν ,τλφισν. Τε.τοιcχ ,τρέ·
,τει νά είvαι ή 'ΙL'Ε,ποίθησή σω, & καρδιά. 41,ΟΟ Τό 

�φαν δλων των 
όντων ,τρέ:ιτει σrό έξi\ς νcχ εtναι ή 
μόνη σω σdψη Δsν άρμόζε τά μά 
τ·ια cχύτά ,rού dM'tκ,ow σε 6:λλ.ους
νά: 6λε1tων γιά τό °'-\μ,ψέρον μ.ω 
Δεν άι:\!όζει τά χf.ρια cχύτά 1t00 d: 
νήκοuν στόν πλφί.ον νά κινοϋντά� 
γιά τό δικο μω συμφέρον Με ό:πο 
κλε-,tική φροντl.δα: το καλό των τιλα· 
σιμάtων δ,τι ώφiλ.1410 6λέ-κεις σrό 
σώμα, ,τρέ,rει w: τσϋ το dφαLρέ· 
σης και νά τό .-θέσης σrήν ύιτηρεσιιχ
τσϋ πλησ(ον θεωρων.tας τους τα 
'ΙtΕιVΟΟς σάν τον έcχυτο σοy κcxt 'fόΝ
έcχιnό αοu αάγ τόν 1tλησl.ον, 4111:0 
ρείς νά κο:tαιινιξης χωρίς Μοι��·
τόν φθόνο και την άλιλcχζονειcχ ". 

το ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟ.Υ ΕΝΩΧ (d
π6κpυφον ). f fσαyωyή-μετά
φρασις Γ pηy. Κατσαpέα, δικη·
y6poυ. 

Το «βι&λ(ον του ·ενώχ:. (πα.
τρός τc::iO Μα&υσό!λα και άρ
χη)eοΟ της άπο • Αδάμ έ&δόμης 

γενεας) είvα:ι Ιένα ,rερ(ερ-yο αl 
μενον της ίουδαικijς άrιτοκαλu
πτuκijς, yρα:φθν, 1tιθανως mpι 
το 110 1t.X. και 1ΤιΕιpιέχον «θε(
ας cbrοκαλύψεις:. 1tδpt της yε
νικης ιστορίας τοΟ κόqμου μέ
χρι της cσuνtελείας:.. 

'Ένα μέρος τοϋ &ι&λ(ου σώ
ζεται σέ έλληνυκη μΕ'tάφραχ,ι 
tκ της ση1μιτικης, τό δέ 'Ιtληρες 
κε(μενο σέ ιμετά.φρασι αtθι01tι
κή. ·ο' κ. Κατσαρέας, �έ τήν 

'Ιtαράλληλη 1tαράθεσι τόΟ σω
ζομένου έλληνικοΟ t<ει'μένου 
και μεταφράσεως ά,το τα 
γαλλικά, 'ltOU έtναι μετάιq>ρασις 
έκ τοϋ αtθι01tι1<οϋ κεuμέινοu, 
τεκ,μηριώνει την πιστότητα τοϋ 
δευτέρου, ε"ίς τρσιτον �� τό 
μέρος τοΟ &�&λ(·οu, του όrroo(ou 
στερούμεθα έ)Jληvuκης ά:ποοό
σεως, να γ[νεται &κτόν ,ώς 
l-ylκuρoν, έν σχέσει μέ το 1tpω
τότυπο, Μσξι τοΟ 1τλήροuς αt
θι01tbκου κευμένου σιή.ν γαλλι
κή μετό�φραοι. 

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡ-
ΣΙΑΣ. • Ανέκδοτα κείμενα, Ντί-· 
νου Κονόμου. 
Ό yνωστός ιστοριοδ(φης ρ{

χνει, μέ την ·και:νούργια έργα:
σ[α του, ακτίνες φωτός σ· ι

ναν &yνωστο {ως τώρα χωρο: 
Τον Καρμrιτοναρισμό. 

7Ηταν, &έ&αια, γνωστόν, δ
τι� Ίειρό: Συμμαχ(α έθεώρησε 
την bτανάστασι των •Ελλήνων 
τοϋ 1821 ώς έκδήλωσι μ α -

σο ν ι-κ η  καί κ α p μ'Ιt ο
ν α .ρ ι κ ή. 7Η"tαν fι έ1tοχη 

'Ιtού οι Καρμπονάροι της • ι τα
λ(ας ( ώργανωμένοι iατά τά 
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τεκτονικά ',τρ6τυπα) εtχαν έξ
απολύσει έ1tανασtάοεις γιά 
την έλεuθερ(α των λαων κα:ι 
εtχαν ,τροκαλb.ι άιτροκάλυ
,rτη ε,lσ!ολη ξένων σrρατευμά
των yιά την άνόικλησι τοϋ 
,ταραχωρηθέ.ντος Σ uντάy:μα
τος ( 1 ) στον λα.Ό της Νεαπόλε. 
ως. 'Αλλά, δέν ξέραμε δτι άνά. 
μεσα ατούς Φιλέλληνες, 1100 l.
σπευσαν ·άπό την Εύρώττη νά 
δώσουν τ,ό Q:tμα τους γιά τον 
ιερόν άyωνα της τι:αλιγyενεσι
ας μας, δέιν frσαν μόνον Τέκτο
νες, άλλά καί Καpμτι:ονάροι. 

Ή συμμετοχή καρμτι:ονά
ρων στήν έλλ.ηνική �γερσ(α 
άιτο&uκνύεται άπό ιyy.pσφα 
τοϋ άπορρήτοu άρχε(οu τοϋ 
Βατυκ<nώ; που ά:πέκτησε σε
φωτοανr[yραιφα '6 καθη.ιγητης 
τοϋ Πανε,τιστ.η,μ[οu • Αθηνών κ. 
Γεώργιος .Ζώρας καί τι:αρεχώ
ρησε ατόν Ντίνο Κοvάμο, δ δ
τι:οίος και τα πcrροuσιάζει. Εt
ναι μ(α λειτcτ·ομερης άναφορά 
τοϋ yενικοϋ ,τ,ροξ'ένοu τοϋ .Πα
'Γ!'uκ,οί, κρά-tοuς στήν Κέpκυρα, 
,τε.ρι.Ιέχοοσα ,τληροφορίες yιό: 
τον τρόπο εtσlδοχης ύποψηφ(ων 
στίς .όργ�ις των Καρμ,το
\άρων (=ικαρ!οιινιάρηδων συμ. 
�ολιl<:ών, κατά μίμησιν των 
συμ�ολικων οικοδόμων, τε·κτδ
νων), ,τού 11!Εpιf\λθαν στα Υ;.έ
ρια του άιτό τόν )Ι'ΕVικό άστυ
νόμο της Κερκόρας. Έ ,τ[σης 
περιλαμ6άνεται φωτοάντίγρα
φο δι1tλώματος τοϋ και:ψ.rrονά
ρου Νι�κολάου Γκριφόνι d:ιtό 
την Κορσική, 'δ 'ότι:οίος lλ�ε 
μέρ�ς. μαζl :με &λλοuς φιλέλ
λήνες, μεταφ τ�ν ότι:οίων ,τολ. 
λοl τέκτονες ·καί καρμ.1τονόϊ-

ροι, στήν τι:ολuα�μακτη μάχη 
τοϋ Πέττα, �ταν δέ, &ιτως άνα
φέρεται, μέλ0ς καρμnτοναρι
κης σ τ ο α ς, λειτουργού
σης στην Κόριl.θο ύπό τόν δια. 
κριτι'Κόν τ[τλο c' λληθινοl φ{· 
λοι της Έλεuθερ[ας:.. 

Προκόπτει, έξ 4λλου, αιtό 
την ό ρ θ η ιν άνάγνωσιν δύο δι
'Τt'λωμάτων της mριόιδου της έ
θνεyερσ[ας, θιε�μένων lως 
τώρα ώς τεικτοvt�ων, δτι fισαν 
καρμ,τοναρικά καί δτι 1tρο,'Jρ
χοντο d:τrό δύο στοάς τοϋ Ναυ
,τp.,ιου. 

Εις hπ:ψ.ετρον, ά (στοριοδ[
φης δημοσιεύει τό (δρυτυκό\Ι 
της δ:-yνωστης lως τώρα cΦι�
Ιλάου Έταιρ(ας:t τοϋ Ναι.mιλ(ου, 
fι 6πο(α �ταν τι:ατριωτuκή όρ
yάνωσις ι ν δ ο ν τεκτονι
κιης στοάς. Ή όρ-γάνωσις αύ
τή, ή 61tο[α Ι.δρύθη τον Μάιο 
τοο 1825, μέ τεκτονιlκή διάρ
θρωσι σέ τρείς 8αθμούς ( cτά
ξ,εις:t 'λεοτοϋ, Γλαυκός ,και Με
λ(σσης), συνεστfιθη στό �{
τι τοϋ τeκτονος ύποuρyοϋ Δι
καιοσύνης · ι ω&ννου Θεοτόκη 
καί εtχΕ άρχηγους "ΠΟλιτικόν 
τόν Ί ωάννη Κωλέττη kαί στρα
τtωτικόν τον Γεώργιο Καραrι
σκάκrη. 'Σικσπός της �ταν ή ά
'ΠΟψοπή του ,κινδύνου τοϋ έ
θνικοϋ διχcmμοϋ και ή συ\Ιέινω
σις δλων των άφατριάστων δυ
νάμεων για την τδνωσι τοϋ ά
mλεuθιeρωτ�κοϋ άγωνος. • Ανέ. 
,ττυξε ,"Πράγματι, .κ�ς dφη
γείται δ Πανσ:yιώτης Σ οQτσος, 
ση'μαντικήν δρασιν καl συνετέ
.λεσε στην αtσίαν Ικtbασιν του 
έθνuκου άγωνος. 'λξιοσημε(<.ι>
τον εΙναι τό δ:ρθροιν τοϋ μοοτι-
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κοϋ όργανισμοϋ της «Φιλολά
ου .·εταιρίας:., σί,μφωνα μt τό 
lrnoίoν αί «τάξεις:. της Γλαυ
κός �αι της Μελi.σσης ( tκ των 
Ίmο(ων \') Μέλισσα έκτ>ελεί δια
ταγάς -της Γλαυκός χωρt.ς νά 
γν.ωpίζn τοός άτιι:Υtελοϋντας 
αύτήν) �δεν διοργαν(ζονται ι

διαιτέρως, διά 1tολιτικας αtτ(. 
ας, Ι!:νεκq: των δτrο(ων και tι 
του 'Α.ε.τοϋ (Σημ. \') άνωτάτη 
'f)-yεσία άτιό 21 τό 1τολυ μέλη) 
Λαμ6mει τό ,τ ρ ό σ χ η μ α 
της Μ α σ ο ν ι κ ·η ς ·ετα:ι� 
ρε(ας, όπό τό κάλuμμα της 'δ-
1tσίας θέλει •ένεργεί 1tρός τόν 
σκ01tόν και �ιν της Φιλολά
οu Έταιρε[ας:.. 

Ή διάτα.ξιις αότή άποκτα τήν 
1tλήρη σημασία της, έάν σu-.&l
ασθfi: ά) μέ τό -γεγονός δτι 'fι 
Φιλιική Έταιρ(α συνεστήθη, κα 
τα τά τε,κτονuκά 11:ρδτu,τα, κα
τόπιν της μufισεως τοϋ Έ,μμα
νουήλ Ξάνθου εtς τε'κτονuκήν 
στοαν της λευκόi:Jος, και διτ·ι 
τέκτσνες �σαν 'Ι'Ι'Ολλοί έκ των 
,τρωτεργατων της Φιiλικης, · δ 
άρχιιστρό3τηyος ,τρ[γκι.ψ 'Ύψη
λάντης ικαι ω.λοι άρχηryοι της 
έθνεγε.ρσ(ας, 
β) τό άφηγοόμενον άπό τόν 
Φω'tαικον, δ'Ιtαστrιστην τοΟ Κο
λοκοτρώwι, δτι Ι!:να μέρος των 
• Α,τοστόλu:ιν της Φιλι.κης Έται.
ρ(ςχς 1tpοοη�ν ε{ς τόν Τεκτο
νισμόν 1tρός μύησιν, -καt
γ) τό �pόμε.νον άπό τον
rάλ!λον σ,υγγραφέα Πιερ ΈσσL
vάρ «UΕλλιηνες και φιλέλληιvες
στη Μασσαλιcn, tδε «Ίιλισόν»
1973 σελ. 4σ7) δτι "Ιrολλοt έκ
των cbια:χωροιίνtων για την
Έλλά6α έ&λονrων ,ταρε,κι-

νοϋντο νά μuηθοϋν ,τροηγου
μένως στόν Τεκτονισμό και δ
τι t.κ των ηδη ,τεκτόνων Ίf>ρυ
σαν στόάς, 1tού θά εtργά:ζονtΌ 
στην Έλλό&χ. 1tαρ<tλλήλως 
,φός τόν 6νο-ιtλο\8' d:yωνιχ. 

Ά1tοδεuκ�ι δτι δ Τε'κτον.ι
σμός, $ε6α[ως λόγφ της σvμ
!ολης του στην έθνε-yερσ[α, ά
,ιήλαυε U:αιρετικης ό!rολήψε
ως κ.αί σ:ι τεΚ'tον�και 'στοαι · έ
λείτουργοϋσαν έλεuθέρως, χω
ρtς νά δlιδουν κοψμια όιτοψ[α. 
"ί\λλο ζήτημα:, fι άτcόφασις της 
tν ''Ε1tιδαύρφ έθνικης συ�λεύ
σιεως του 1822 τrερι καταργήσε
ως των σηιμα:ιων καί λοι,τών 
συμ!όλων της Φιλικης Έτο:ιw 
ρίας, διά λόγους ·έντΙ.JΙΤώσεων 
στό έξCιΥC'Εp�κό, καθώς φάινε
ται, διότι, δ,ι,ως mιαφέρε

ι δ Μ
. οικονόμοι>, γραμματ:ευς του 

Κολοκοτρώνη, 'fι διάσκεψις της 
Ί:ερας. ΣuμμαχLας τοϋ 1821, 
στό λά�μ1tαχ, κατεδlικασε την 
Έλληνικήν έ1tανάσtcmιν ώς d:
,τοτ�έλεqμα καρμrrrοναριομοϋ, 
«των 'f)γε.μόνων αιrάντων φριτ
τόvrων τάς έ1tαναστάσεις, δ:ς 
αι έταιρ[αι των Ά�ων 
('καρμτrονάρων) καt των Μα
σόνων ύτrεκίνοuν κατ' ασraw�.

Τό .συμ1tέρασμα εtναι &τι 'δ 
Ν�ίνος Κονσμος, μέ την και
νούργια έργασία του, ρLχνει 
καυνούpγι.ο φως στη,ν ,τολύ tν
διαφέροuσα ,ττuχή των·σχwεων 
Τεκτονιισμοϋ και ΈθνεγερσLας. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ποιήμα-
τα Μίλιας Ροζiδη. 
'Όπως κα:ί στήν ,τρώτη σuλw 

λοyι'), την cλfικυθο:. τοί;) 1971, 
μερικά ά'ιτό τά ,τοιήιμcχτα τοϋ 
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«Έσωτερικώ χώρου» !'χουν Ό «Έ'.ισωτερικός χωρος» εt
έκ,ιιηγάσει ά'Τt'ό τήν 1t·ιnφότατη ναι δια:ττοτισμένος άΠΌ ,τ(κρα 
γεϋσι τοϋ 1tολέιμου και της κα- γιά τήν χθαμαλότητα της ,κα
τοχης. οι τουφεικ·ιόμοι και ot θη�ρινης ζωη,ς ( ot θό�οι ά.. 
d-ιταγχονισμοι άπο τους Γερμα. 1to τό τάι�λι και τις ρcrοιοφω
νούς, άλλό: κα{, 'rολcχτύτερα, το νικ.ες διαφημ{σεις στον tερό -
έσωτtφιικό δράμα του τάιrου, θα €1tpε1tε - χωρο τοϋ 1τρώ
μέ τη ζωη άνάμεσα σέ d:'γ,καθω- του έθνιικου σαλ1τLσματος τοϋ 
τά σύρματα. Τά 1τοιήματα αύ- Ρήγα) .και άπο ι�αθειό: φιλο
τά, �κ των ό'πο[ων fνα €χει τον σοφuκή διάθεσι ( «ή ξένη», ή ψυ
χαρακτηριστ�κο τίτλο «Παρα- ' χή στο «,τήλινο σωμα», τό «κα
·μύθι», δίδονται σr?i:ν ό:-τtό μεγά- λοκαϊρι», «άναγέννησψ, cάνα..
λη άπόστασι χρόνοο και μέ τολή»). 
χρώματα θαμ1tά, δ[χως 1tά&ς 
και δ{χως κραυγές, άλλά ,και 
άνεξάλΕLmα. Περασμένο '<bτο 
μιά τέτοια ι�ιοτcλαι::rτική κατερ
γα:σ[α εtναι τό εtσαγωγι'κο ,το[. 
ημα της συλλογης, στ· άχνά
ρια του 'Π'Ε'pιφή·μοu c" Αν» τοϋ 
KL'llfλιyκ.' • Α�{ζει νά το 1τρο
σέξουμε: 

ΑΝ. 

« Η όλή&ιο είναι σrον πυθ
'Ι'ένα ένός όnύθμενου πηγα
διοϋ•. 

tΚινέc:1κη nαροιμlα) 
"Αν δε.v κα�τέ�ι:ς στο ,τη.yάδι. 
ι!Ιαθ,ια, vά ,τιείς Ιικείvο τό νερό 
"Αν δέν σχιmοϋv τά δάχτυλα στά δυο 
και δάκ.ρuα δέν ,τqι-ισουv τό χορτάρι 
"Αν δέv χαθείς στης νόχτας :τό κενό 
μ' ά:δει.α καρδιά: και ,ιρδσωπο οπααμέ 

w 

Σ • όλα τά κόποmφά σαι Ιδαν�κά 
τό φως σου lξα\!Τλημένο 
"Αν δέν )(:Cιnτησεις ·και δέν χτι,ιτη 

θείς, 
τηκρά δ:ν δέν μετάνοιώσεις, 
δεν 'Πέσεις ιςαι δέ ση κωθε.ίς. 
Φωνή δ:ν δέ σηκώσεις στοϋ τόρανγου 

την ,τόρτα. 
"Αν δέν ιολε=ίς στi\ φυλακή, 
τη λεuτερι.ά ιtν δέ δώσεις d:n:λα κ.αΙ. 

τα:ιτει\Ιά. 
•ο, 6:νθpωπος -'Ιt<ΧΙδ[ μου λο:rpωrό
,ιατέ σσυ δέ θα wιώσεις. 

ο ΝΟΥΙ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ το

ΠΝΕΥΜΑ, Η ΓΝΩΙΗ: μελέ
τες Διδώς Καλλέρyτ

f

. 
τ:ρεϊς Q'U\Αδι,α,σιμέvες μελi.τες: 

Ό Νοϋς ώς αtτιολογιiκός 1τα
ράyων της δηιμιοvργ[ας και 
της έξελ[ξεως των δντων. Ψυ
χη και Πνεϋμα: φιλοσοφική. ά. 
νάπrrυξις της δυαlδ�κ,ης θεω.ρL
ας. ΈΗ Γνωσις, ώς μεταμοpφω
τ·ική δύναμιις. 

Γραμμένες μέ ιmλό τρ&rοο, 
άποτελσϋν εa)Cρηστη · μύησι στή 
φιλοσοφία, έ,τηρεασμέ\.111 ιδιαι
τέρως 6πrό τον Πυθcryορι.σμό. 

ΟΔΥΊ!ΕΙΑ ΤΗΙ ΓΑΛΛΙΑΙ, έπος.
Κωστfί Κριεζfί, lκδ. Νέα Σκέ
ψη. 
Το «!1tος» αύτο εΙναι άφι.ερω

μέ.νο στους νεικ:ρούς τοϋ β' 
1tc:cyικοσιμ{ου 1t0Μμου. θύματα 
,και 'Ιtάλι ... 

Τό κατ' άνάγκην έ1tικό ϊιψος 
'όδη-yε'ί σέ γλωσσι1κές d:κρότη
τες. Ό �λιος γ[νεται cγήlλιο�. 
τό ιχtμα «γαίμα. ( γενuκή : τώ 
γαtμάτου). Κατά τον tδιον τρό-
1tο fχομε: το dmροσιδόκ.ητο 
«του θαμά:του» και τή ζω-νια-
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νιά «τοϋ &λειμάτοu». 'Ο ικαλ
λι\.εpyητης της -γης y('\4Εται «ά
γροδουλεuτfις» ,καί <Ύ')'Τερyά!
της:t. Ύ1tάpχει και 1'} λeξlις 
«καμmοφονοσt.δεpΦ, σημα(r 
νουσα φόιλ�yα ( σάν τις κ6'ι· 
,τιες, � μια τrιασμένη άτrο την 
οόρά της άλλης) ά'Ιtό δ:ρματα 
(φονικά σlδερα). . Κ.ατόrtιν 
τούτου, ε,tναι άσήιμα'Ι,ft'ός ·6 το� 
νισμός εις τήν λήγουσαν, .τοϋ 
Διός ( δ Διας)· -ιω:ι της riορ
(!)ηyίαις (1'} Νορ&.ιyyιά). Δικαιο. 
σύνης χάριν, 1rρέπει ν· άνα:φερ
θfi δτι δέν cmτοχιεί 1tό!ντΟ't'Ε � 
ψυχαρολο:tρtκ'ή λεξbτΜ.αστι1<.ή. 
Το κλιαρατάπι και τό �ραχοτό
,τι εtναι έιπιτυχη, καθώς καί 1\

Φήμη ώς διαλαλήτρα, φτερο
'Π'όδαρή καί c,tp�στpα:t. 

·.ας 1tpoς την οοο[� του !-
1tους, τrερι.λαιμδάνει μερuκές ά. 
ξιόλογες σsλl&ς, d:λλά έντε
λως λεrιττομερειακές. ·ο ι!>ασι
κός μϋθος εtvαι &:νατριχ�αcrrι
κός στην Καtάχpησι Κάιθε «'ΠΟL· 

ητικης ά{)είας». Ή' 'Οδύσσεια 
(ικαl γιατί 'Οδύσσεια;) της 
Γαλλ(ας, το δράμα των εόρω. 
1rct0κων λαών (διότι δ. ,τόλq.ιος 
δέν έ:νrο,τ(σθηΊκε στη Γαλλ(α, 
6έ'6αια), όφεl/λεΤαι στόν ... Δ(α, 
'8 δ'Ιt'Οίος διίέταΕ,ιε τον "Ηφαι
στο, τόν c:m,pοδουλεύτη», νά έ
ψοδιόι:,ιη τόν ΧtτλΕρ μέ δ1τλα 
φο&ερά, νά κτυττήσο τή'ν Γάλ
λ(α, καl νά την !κδ�κηθfi, i:πει. 
δή. . μας lκλεψέ το ιiγαλιμα 
,ιης Άφροδ(της ! .. 

Ένα παιδl ιlναpωτιtται: ΑΝΤΩ
ΝΗ ΣΠΙΝΕΛΗ. 
'Έικδ. «Σείριος.. "Ένα:-σn:Φ

νιο, δυστυχώς, yιά την !1tο)(Ι'ι 
μας- σuνα:pπαρτuκό γράψψ.01 

διότι εtναι ,τηyαίο καl. δχι · «,ιε. 
ρ(τεχνο:t. 'Ένα ,ταιf>ί διερωτά
ται για τη ζωή, τόν θάνο:t.ο, 
τόν θεό, τόν lρωτq; και τά: (iλ. 
λα 1tρο6λήματα τοϋ κόσιμου, μέ 
τα άποία ικαι οομφιλιώ\ΑΕταιι' 
(�ι&άιζεται) στο τέλος. 

Πεpιπλέοντας τή Μεσ6yειο:
.Νιτ(νας Τό:καρη, όmiλληλου 

τοϋ ΟΤΕ, ,τού !λα8ε μέρα;
στην θεpινη ικρουαζιφα των
δύο έeδομόδων, yιά νά συνδέ
οη ,μέ !,ιι,:υχ(α την ΙDtορ{α, 
την yεωyραφ(α μέ την σφύζ� 
σα σηιμερινiJ ζωή. Στην Λ'ισσα. 
ι!>ωνα, δέν μ1rόρεσε νά · νιώοη 
την άρχιιτεικτονuκή τού ιωθε
δρυκοϋ ναιοϋ της, ,rοι) εtναι 6:
φιερώμένος, ά>ιτό τόν 12ον αιώ
να, στόν &yιο Βικέvrιο. c'λχαι
νής, d:'ιτέρc:wrη και ,tαwψηλη 
στο έtσωτερι.κό της, � �κκλησ(α 
-γράφει- σου 1rαyώνει τό αt
·μα. Σ οϋ διη-μιουpyεί τό συνα(
οθημα της φuyης. οι καμ,τι,.
λωτές τεράσrιες κοιμά!ρες, ,τοό 
�ιάχνουν τά τόξα μέ τις κο
λόνες, ,κρύ6οpν τό ,τρόσω,rο
-rοϋ θεοϋ. •Άry,ΙΕ. Β�κέ.ντιε,
1rροσκuνοϋμε τη χά(:)ή �· δ
,μως κρυώVuιυμε ,:όσο στο ά:πέ
ραντο ,ταλάτι σοαι. 

Διηyr)ματα: ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΙΤΗ. 
'.Λ:ευκώσία. Έφ,ιαλτυκης ,τλο

κης d:λλη<yορικά διηyήμmα (δ-· 
,τως tι tστοpια μέ τις ,τολυκα
τακ(ές · ,ποό tιc:rταοιασο:ν Μχ1.
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τσij-yαγ νά, nνιγοϋν στή θάλαk7-
σα, του Y<X'\OU 'ΠΟU ίrπε�άλλ.Ετο 
σέ δασανιστήρια yιά να yαυ
y{ση ;κλπ ) . 

Τό τείχος. ΘΕΟΔ. TEMnOY. 
Διηyή·μcπα, ιδιαιποτισιμtνα ά.. 

,rό �ύτατον άνθρω,πι.σμ6, ο· 
1τως, tδιά�τέρως «δ Γρη.y6ρης, 
6 άνtι - ήρωας», τό τσοπανδ-
1τουλο «1tαιδι της φύσεως», 'Πού 
σκοτG)'Υξται σέ ,μCΧ)ι!ΙΊ άτιό έχθ'ρι. 
κή χειρ�ομ�ίδα, 'Πάνω στη 
στιγμή 'Πού Ί'\ρνείτο νά 1τυρο-
6ολήση «-κατά τοίi έχθροϋ». 
Πολύ l\.διαφέρουσα εtναι καt 
� cΆνθρώ1τινη έμmιρία), μιά 
αιαζή,τησι yιά τό 6αθυrεpο μυ
στήριο της ζωης. 

Στή χώρα τών εύδαιμόνων:
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΥ. 
WΕκ6. Βάκων. 'Ένα άτcό τά 

έ'Πτό: � 6κτώ ��6ιλ(α μιας «σει
ράς». &που δ σvννρΦΙ)€υς ά
φηyείται cτ( ε Ίδιε καί &:κοοοη 
d'rόν 'Όλuμ,τrο, φιλοq.νη&εlς 
CX'ltO τouc &εοός, μαζl μέ τον 
1tρόεf>ρο Τρούμαν καί τήν Έ
λ.ευθε.ρ(α. Et\lCXι μ(α χαριτωμέ
νη, άλλά και τεκμηριωμένη ά-
1tο τήν &τσψι πολλ&ν έ1tιστη
μων, ,rροt.ολή των δuνιrwtή
των της ΓΊης νά: y.(νη «)�ώρα εύ
'δαιμδνων» των �ρώιτων, έάν 
κριτήριο fιτα:ν ,rοτε δυνατόν 
νά y(νη δ "'Α νθρωτιος. 

• Ανοiξτε τούς τάφους: ΔΗΙΔΑ
ΜΕΙΑΣ n. ΣΤΑΤΗΡΑ. 

Διηγήματα κοινωνικών τάσε
ων. Δημοσιεύονται μέ μονοτο-
νuκό σύστημα, ·μέ μιά 6ξ-εία μ6. 
νον στις λέξεις δυο και 1tλέον 

συλλα,,&ων. Κατά τήν συγγρα
φέα, .cπρl:πει ·κάτrοτε νά: προ
χωρ{\σούμε στην άπλοπο(ηση 
της ypαφιης μας». Πρόκειτm., 
φuσι κά, yιά όπερ - άτrλούσrευ.. 
σι τοΟ π�λήματος. Τήν κα
τάρyησι τόνων ,και 1τνευμάτων, 
θ' άκολοuθοϋσε κάτrοια δpθο
yραφaκ,η ·μετ�ολή, δταν 'Πιά 
6έν θά ύπηρχε λόγος των ψα.. 
K·pG>V ;καl βραχέων. γιά μή ψω
νητ�κή γραφή, μέ άττοτέλεσμα 
την ριζική άπομόικρu\σι άτrό 
την tστορι.κότητα της έλληνι
κης γλώσσης. 

'Απόψε: ΓΙΑΝΝΗ ΓΥΠΑΚΗ. 
Ποιιfι·μ�α, Χανιά. 1973. ΈΤ{ι

λΌyή !pγασ{ας 25 έτων. "'Ας 
ξεχωρtcοuμε το «Γράμμα σ' l
ναν δ:τιιστο:., &που lνας Χριστι. 
ανός ζητάει άτrο Ιf να μουσουλ
μάνο νά: €ύχηθn ικαί (!' αι:ιrόν 
cε;(pήνη:., ·κάπrοια wκίτο: Χρι
στουγtννων: 
'Eriώ, Σεyχ.αtp, drιπ:ιψε f\ χριαrιανω

σύνη 
θά yιορrάση το θεο της 1tou γεν 

Υίiται, 
της Β ηθλ.εt.ιμ άmtρι θά '!tλανα-

ται 
και μtσ' 't'ή φτώχεια: ό:nu:rτισία 

θά ο6c'ΜΊ 
Κι' ot δlνθρω,tοι, Σε.yικαίρ, θά yιοp

τάσοuν 
τή μέρα της Ά'γάτcηc;, θά �. 
m'l<Jνt:aς δόnφυα κι' α'Ιιματα, καί θd·

ναι 
αύτοι 1tOU στή Β ηi)λ.εέμ τcυς, δtν θά 

φταοοuν 
Οί δύο ρεμπούπλιιcες: ΛΟΥΛΑΣ 

ΙΕ ΡΩΝΥΜΙΔΗ. 
ΆφηΎ")μαtα, �κδ. Δωρ�κός. 

Ή σvyyρcχφεός, Α{γt.m'tιQΤισ
σα, σ' Ιfνα: d:πό τά δυνατά της 
διηγ{\Ιμcrtα, dισχιολε,ϊταί ·μέ τό 
φυλετικό 'Π'ρό!λημο:. Εtvαι fι 
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δΡQματ�κή (ατορ(α έwς \έ
χροu d:ιτό μητέρα. ·μέ λεl}Κό
πcπέρq, ,τού γ(vε.ται στην άρ
χiι ,ιατέρας ένος άyοριου λευ
κού, άλλά ,μ• Ιiνο:ν μαϋρο λεκέ
στp σωμα: και !,rειτα ε\Αα ·κα
τάμαυρο άyόpι . .Μ" ΦΥtό O'tηV
άyαλιά θα 'ΙιVιΎft στόν Τάμεση,
τρο:yουδώνtας θρηοκευτ ι ,κ ά
·τραγούδιά, σάν παράπονο yιά
�να: κόσμο διακρ(σεων του έπι
δεpμικοϋ χρώμcπος. 
Γpάμ.μα στr) Μητέρα: ΚΩΣΤΑ 

ΜΟΝΤΗ, 
Λεuκωσ(α . .Με τόν tδιο τ(τλο,

πρωτο 6ι6λίο στά. 1965. Τό
1972, το ' δεύτερο cypά�cn.
Εtναι μ(α !�ομdλόyηc,ις, διά
.μέσου της 6,τοίας dακείται κρL
τuκή κοινωννςή. •Ένα: δείγμα:
Μητέρα, εtν' δλα lνας φαύλος .,κύκλος,
μιytέρα, ε�μαιc,τ,ε δλοι Ιfνας φαύλος

κόκλα;, 
μι.ά: dτπειάrης. 
κ� μέ τις ποο ... ς και τις φα·
· νελλ(τσιες μας στα θρα�νια 
κι' άκοϋμε τούς δμιληιrές· ,τού ψεύ·

δοvται 
καθόμασtε σιτά θρανίά, 
κι' dικοϋμε τούς δμιίλτrτtς 

,rού 

EJ.·

ρουμε πώς ψεύδοιmχι 
κι• 6:κώμε τούς δμtλτyτές 
'Πού ξέpα.ιν πώς ξέ�με ,τώς ψεύδον

ται. 

Σκέπη των πτεpύyων: ΣΩΚΡΑ
ΤΗ ΒΕΝΑΡΔΟΥ, 

"Έκδ. Ί ωλκός. Ποιήιμο:τα
μυστbκιστ.ικης άνατάσεως, μέ
,ιηyή τις 1tαι.δικές ctyνές ένrυ-
1tώσε·ις d:πό 't'lς οόράνιε_ς άρ
χαyγελικές στρατιές .. 

"'Ας άνθfDει ή άyάπη: ΓΙΩΡΓΟΥ 
Μάyνη. 
Ποιήματα, ��- Α. Καρ�ία.

Ή πρώτη συλλσyή· Ι·νος νέου

'Ιοού δLαίμένει στό Τόpόντο τοϋ
Κα:ναιδα, μέ 1ιοuwσιrα: <Χ1.σθη
ματικοϋ καi κοινωνuκοϋ ,τεριε
χομέvου, Ό Ν!ικος Σημηριώ·
της Ο'fον σύντομο 1tρbλoy6 του
χαιρετ((ει «τήν παρήγΌpη !ξαl:
ρεση μeσα στά τόσα lξσλλσ.
ξεψω"lτά των fιεμρων μΦς μέ
την tτικlέτrα τοϋ «μονrέρνοο-...
.. Ας άκιοόσω,με τό «Κυνι'\,yι» :' 
Στης ciρκούδας 'tΌ ltlNl'Jyι

,ιηyσ.ν �ιάδες, λόρδοι 
πλώσιοι, ντ6,τιοι, ξε.νιικοί
δούλοι κι' dψαξάδες 
Κι' bταν φθάσαν κwηyώνrας
τιάνω σtό ψηλό 6οΙΝό 
συνανtών lνcx κουφάρι 
ξε.χαχ,.μt'Υο μσναχό. 
Σ1:α�μα:τοuν δλοι κοιτά(ων 
1<.ι' δλοι ψόαχνοιw τι νι!ναι αύτό
-ενας c!ρχwrας φωνάζει 
cεtναι δοίίλ.ος Ι :.. 
cΜα;ϋρος:. dmαντα ινας ωλα; .
cδχι, δχι, εtν· λευκός» 
f\ cμιyiις:., f\ dρυθρός.. 
Μοιάζει yι.ά: cκαθολιιtδς:..
και δ &ασιλιας φωνάζει 
cεtν' όρθόδοξος αότ6ς 1 :. • 

Μέσα ατη με.yάιλη d!Ι.ιrάρα 
μιά yλυκει.ά: φωνώλα · ftχεί
κι' δ μι,ιρός τώ ιψαξα d δλους λσι: cΣιωm'JΙ:.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΙΠιΟΣ. 

'Ελήφθησαν έπίσηc: 

ΣΟΦΙΑΝΟΙ καi ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥ-
1\01 κατά τό 182 Ι :

.Μελέτη τοϋ yονιμcαrάτου
συγγραφέως Νικοlλ. Πα:ν. Πα
'Ιtα:δσιοοόλου-, Π ρω'θιερέως. 
Ή yλωσσα των Τέχνων: ΠΕ.ΡΙ

ΚΙ\Η Π. ΚΑΙΣΑΡΗ. 

Εόχάρwτα γραμμέινη. «·μυη
τιικη:. εtοαγωγη στην άρχιτε-
κτονική, yλtmτιική και ζωyρcχ
φική. 
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Τό Κυr,pιακό καί ol Έλληvικές 
κυβερνήσεις: 
Κλ. Ποιrrαλοtζοu, μέλους της 

6ραγνώσεως Κιmρ(ων έν ·Ελ
λάδι, μέ σιrοιχεία κυρ(ως άπό 
τήν η:ερ(οδο άmό 1964 - 1967 
Τα συμβάντα ixouv χιοϋμοp: 

ΣατφtΙΚοl στίχοι Βάσου Κόρ
πα, άπό τήν καθη.μερινι) εtδη
σεογpαφ(α. 
Γιατί ακοτώααμε τόν ποιητή: 

ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΙΑ, Ίωάνvιvα. 
·0μιλια για τά 45 χρόνια ά

πο τόν θάνατο τοϋ Καρυωτά
κη, μέ πολλές φωτογραφίες. 

Τpελλός, dστείος κόαμος: ΜΑΙ-

ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΜΑΝΤΖΗ. 
Μι�κ.ρα χροιννκά, _μέ καυστι

κότητα γιό: τήν 'κατάτrrωσι της 
συγχρονης ζωης, που 'δεΟ'Τt'όζε
ται άπό τις πολυκατοικίες, τά 
καυσαέρια, τlς διαφη·μ,(σεις; τά 
μέντιουμ, το προ • -πό, τα χά· 
πια ,τήν ρύπανσι κλπ. 

Διηyήματα: ΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΕΑ. 
"Έκf>. «Το ·ελλην. Βι�λίο». 

Κοινων�κοϋ ,rεριεχομένοu. 

Οί κάμπιες: ΝΙΚΟΥ βΑΖΑ, Πύp
yος "Ηλείας. 

Ί·fθογραιφ�κά, κοινωνιικά διη
γήματα. 

·Η Μητέρα ατή ζωή μας:
·0μιλ(α της •ελένης λ. Σο

φρα, γιά την Παγκόσμια fιμέ
ρα της Μιητέρας, μέ άπ�ί
qμαπα 'ΙfΟιηrrων καt ,ι,εζογρά
φων. 

Σάν yιατpοC: 8ΑΣΙλΗ ε. ΤΣΙΑ
ΤΗ, Πειp. 
'ΑφηγfJιματα fιθογραφικά; ,τε. 

ριηγηιτικά, τtdλ.ειμ�κά, λαογρα
φικά. Ό τ(τλος εtναι ά�ττό τήν 
φρά�σι μιας άπλοϊκης γυναLκας, 
πού έθ'αύ.μασε δ'τα1ι εtδε μια 16-
μάfια νέων να δια6α(νοuν κα
μαρωτά, μέ τά ένδειΙJ<τιοκό: τοϋ 
γυμνασίου στο χιέρι. 

''fνας Θεός κι ίνας δvθpωπος: 
Διηyήματα της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΠΑΤΡΙΝΟΥ. 

Δοκ·ίιμου. συγγραφέως, "Ε,κ
fχ>σις «Δ(φ

ρ
οu»

. Δ
υνατ

ό: 
ψυχ

ο
γραφήματα; 

Ποpεlα .. αέ ι χθpικό πεpι/Jάλλοv: 
Διηyήματα ΓΕΡ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ, 
Πειραιεύς.

Συμβιβασμοί μt τό φώς καί 
0

τό 
σκοτάδι: Διηyήμα'rα ΓΕΩΡΓ. 
ΧΑΛΑΤΣΑ, 

fικ6. «·Ελληνικό βι!Μο:.. 
·εφτά διηyήματα : ΓΙΩΡΓΟ Υ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
'Έκδ. «Δωδώνης». Μέ 

τη
ν&ε&χιότητα της νεότηιrος, 8.

συγγραφεύς, άισχολο6-,ιενος μέ
το θέμα της ζωης και τοϋ θα
νάτου, dιττοφα(,νεται δτι «γεν
νιούμ� καi. 'ίι'Εθα('\Κluμε, €
τσι, σπως ο( μύγες:..
Ποι�ματα: ΟΛΓΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.

Μια διαμαρτυρία γι
ό: 

την 
σύγχρονη άντιιπνευματικη ζωή. 
«Βό:λαμΕ κάτω τους )('1μιικοuς 
τάποuς, δσους ξέpσ.μξ τουλάχι
σrον, καi. πήραμε ζωή. Την l·μ
φιαλώσ01με. Τ( ά:κρt6εια:, θεέ 
μου! Στό τέλος, �ρθε f\ δ'ια
τ(μηση». 



72 ΙΛΙΣΟΣ 1974 

Σοφίας • Αντζακα: «Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΘΕΜΕΛΉ» κάl «Ο ΠΡΩ� 
ΤΟΓΕΝΗΣ ΚΟΣΜΟΣ στrjν ποCηση τοϋ Γ. θ. Βαφόπουλου)). 

'Ακομη δυο ένδιαφερουσες έκ.· 
δόσεις της Σοφιας Αντζαιcο-αυ· 
τη τη φορό, nρωτοτ...-.ες δοκιμιοκες 
συμβολt<: . πόνω σ�ήν ποιηση δυο 
κορυφαιων υπαpξίΟΚώ\f ποιητών της 
θεσσαλονικης. τοϋ Γ. Θφελη καl 
-rοό Γ θ Βοφόπουλου 

"Η, Σοφια Αντζοκ,α, οκοτόβλητη 
σ· εργατικότητα κοi &ιμιοuργιι<ότη· 
τα, ,μοθαινουμε οτι αυτη � σπιyιμι'\ 
,υπωνει νεα εργααία της - πού 
είναι επlοης μιά δοκψιακι; ψuχο
γpοφική μελέτη πόνω cm,ν ποlηση 
τοϋ nριίποu Νόμπελ της Ελλ�ος. 
τοϋ Γ Σεφέρη 

Η Σσφιο Αντζακα μεσα σrο 
χρονο που μδς nερασε κατόρθω'σε 
κάrω on' τις nιο δυσμενείς οiικονο· 
μικες καi δλλες συνθηκες νό nρογ
ματοποιησει nερi τίς δεκα t:t<δόσεις 
Συyκεκριμένα, έιcrος όr!" τό παρα
nόνω δοκψιο κοί μ.ό μελετη της 
yJά 'Ι'όν ΠΟΙ'fΠΙ Μηνδ Δημάκη • Η 
nερκwrεια της ΨUΧι"ίC:• ( Bknε tnι· 
λεγομενο στα •Ποιήμοτο,, Mrr,i'j Δη· 
μοκη εκδ. 1973), 6λλα έπτό βιβλία 
Ψυχολογlας, ολα ηρολογ,ισμtνα μέ 
6οθυσrόχασrες κοί ψιεριοτοrώμε· 
νες εlσοyωγtς • Ουσnέινοκυ, Μόιρ· 
τιν καi ΚtJρλ Γιούγκ που· 'Ι!ό πρώτη 
φορό στην Έλλόδα. γiνετοι .μέ . ου· 
τόν τόν τρόπο 'γνωστός Κι 'όκό· 
μα, tχει ηρογρομματίσει γιό τό 1974 
;τήν έκδοσιν άλλων τόσων tργοοιων 
της, · κορnο μοκροϋ πνευμαrικοϋ μό· 
χθόυ 

'Ε,μφαvlζtιοι δfιλ ή ΑνrΖοκα .με 
τέrοιcw όγκο έργοσιφν_ σrό tνερ· 
Υ'JΤ4'(ό της, στό όnίθαvα σύντομο 
αύτό ,χρονικό διόστημο, όσες καλύ· 
nτουν συνήθως μιιό nώluι,cpovη, nσ
ρογωγιιι:ή. σuyγραφική σrοδιοδρομία 
Πρόγlμα nοίι μας 1>Ινει τό δικαίωμα 
νά μιλοϋμε γι' σ6τήν σόν γιό f;να 
φοινόμε,νο. Φαινόμενο nνεuμαrιικης 
�όπfτος καl σuνινροφικf\ς δρα· 
σιηριότητος Δέν εΊνα1, λοιnόν ,_ 1\J· 
χαϊο δτι ή παρουσία της Σοφίας 

Κpιτικό σημείωμα ΜΕΛΙΣΑΝΘΗΣ 

Αντζακα αποτελεί μιιόν tικηληξη γιό 
τον κοσμο πίJν Γραμμάτων,. δπου 
εχει βρη. την ·πιό nρόθuμη όναvνώ
ριση από κορυφαίους της Λσtοτε· 
χνίος μας και της έλληwκης Δ10-
Ύοησις_ κι ακόμα, ε1ει κερδίοε.ι, σrο 
σύντομο οιί11ό διάστημα, την όμε
ρ1στη Θκτiμηαη καi τό ενδιοφtρον 
tνος εύρύτατου ανογνώσηι<οίi κοι
νού 

Σιτις π.αραnάνω ,μελέτες της, η 
Σοφlα ΑΙΙΙΤ'Ζοιοο έyκΟΜόζει εναν 
tvτελώς νέ(W τροπο nροοtγγJΟΙ"ΙιC 
της ποι.,,ηκί;ς δημιουpγιας, nαρόλ· 
ληλο η ,-,νιάΝ)γο nρός εκείνcw με· 
�ων όναλιπών έπάιl(ω σέ διεθνείς 
nοιηmκ.tς, κιιλλιτεχνικtς, καl άλλες 
φυοΙΟγνiωμίες' (Τού Κόρλ Γιούγκ 
η χ γ ό τόν Πικόσσο, 1όν ΤΖαιημς 
ΤΖόυς, τόν Φρόνντ κ δ. 'Η τοϋ 
Μαρ"W γιό rοι)ς θ. Ελιαr, Γtcοίπ;, 
Τ όiΝ!μnη κ.τλ ) • Μέ οnό�ι:ο όξύn)
τα όνστtμνει φυχογ,ραφΑ<ό τό ποιη· 
Τ1κό tργο rών θεοσαλονικt,ων Γ 
Θq.ιελη κοί Γ θ Βαφόnουλου, δπου 
ειδΙιΚό ανοζφεί κοi φωτllει �
nιι<ές κι:rrοσrάσεις καi όρχετυπιv-;ι 
οψβολα Σσν τέτοιο ύποοημαlvονται 
ή cνύχrα• κοi ή ;.μέρα• - και 
δλλο Ζεί,γη θq.ιελιακών όντιθέοεων 
Τ ό ιιόνθρώnrνο nρόσωnο•, τό •oιtou
pll(ό• σχ�μα · κοl ό •θάνατος• ώς 
tσω,,ερrκό ΨUΧολον� yε'Υ(Νός nού 
όδl'}γεί μέσο ιόπ' τή · -σrενή πύλη• 
στό -ΜεiΖον• η ·lιλλοιιίmκα, όn, ,;v
όnουσίσ στήν ιιflορουσiο• 

Μέ τόν τρόnο αύrό, η Σοφlα 
Αντ.Ζαιοα κόνει νό δl(]φΟV'&ί μtσα 

ιαι' τους καιρικούς στ�ους τής 
nοίηαης ό ,εΑιικός λόγος της, αύτός 
που όγγl.Ζει τό όνrολογιιιοό βόθη τοϋ 
ιbνθρώnου, την δχρονη ούοlσ του 
καi συνεργεί σιήν (ιφιστη nρανμα
,οηοiηση τοϋ όνθρώrnνου πραορι· 
σμοϋ που είναι ή συνειδησιακή rou 
διεύρυνοη ώς την θέωcή τοu. 

ΜΕΛιΣΣΑΝΘΗ 
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Ό Ζεύς ύπό παρα-ιήρησιν 
Με τα cτμcrrια.» της διαστη

·μοσυσκευης «Πρωτοπόρος -10.,
.,. mιθρωιτότης ιμ.1Σόρεσε "ά ρ(-

. ξι) yιά πρώτη φορά μιά ματιά
στόν :μεγαλύτερο � τοϋ !
f}λιακοϋ άυσίfιιματος, τόν Δ(α. 1

Μία άπό τις ιιtιό σημαντικές
και ckρόοιιrtες άναικα:λύψεις
τοϋ c:Πρωτοτιόροο-10• �ταν δ
τι f} ,ραδι..ε�ρ-yός ζώνη , ,τού 1τ�.
ρι6ά.λλει τόν Δ(α, εtναι 10 έ
κcrrομ+ιύρια φορές ισχυρότερη
της ρσιδιενερyοϋ ζι:wης Βάν
.. λ:λλε.ν. ,ιού 11ερι&�ι την
Γη. · ·Η 1LUΚνότης των :,ιιρωτον(
ων όπηρξε !κιιrληκτικfι: Τό
ακάιφος όπtστη ιομlαιρδισμό
τεασάρων έ'1«Ι!tαμμυρίωv 11ρω
τονίων κατά "Μτ.ραγωνιικό έ κα
τοστόμετρο, ένtός ένος δεuτε
ρολέmου. Ή ιm.Jκ.νότης αότή 
εtναι d\ρκετή για τή,ν διάτρη
σ, χάλυ6ος ,τάχους μιας tν-
τσας. •Η δι.αστημοσυσικευή --

. 'Ιtέζηαε• της ,τυκνότητος αότης
των ,φωτον(ων ψνο διότι 1t<X· 

ρέμεtνε στήν ζώνη των yιά μι
κρό χρονικό &άισιη,μα. 

Πολλά: άm> τά στοιχεία, ,τού
μετέδωσε ά11ΙΟ τήν ,τεριο)("ι τοϋ
yιyCXVfιdίou 1tλανι'\τ�u. 6 «Π!ρω· 
τcmδρος-10., όπηρξαν d:ιτρδο. 
'lt't'O: κα:ί κοrr<mληικτι,cά. οι έ-

'Ο πλαvητης Ζεuι; μa την μυcmι
ριώδη φuβριι ιcηλtδa τοu ιcαi τίς 
τροκιιαtζ Ι;&νες ιcaβcDc; και τiς tφνες 

τοi) Ίσημερινοi) 
11ιοτημονες !γνώριζαν δrι ·6. 
Ζlεύς εtvαι μεγάλος - 1300 φο
ρές ,μεyαλ&τε:ρος d,rό τήν Γη 
καί με ·μαζα άνrιπροσωιτεόου
σα τό 71" τοϋ συνόλου της ,μά
ζης των 1tλανη:τωιv. Ό cΠ:ρωτο-
1tόρος-1 Ο. δμως κατέδειξε δτι 
.ό Ζεύς εtναι άκόμη �μεγαλύτε
ρος και � άιιό δ,τι !-
11ιστεύετο. 

Έξ ι&.λου, δi 1tλανίΊτης Ζει)ς 
δέν Ιχει στερεfι: !1tιφάνεια, � 
1τως της ίης. Τά 99"ό της μά
ζης τοϋ Διος &ρ(σκεται σέ ζώ
νη 2.300 χιlλιομιtrρων ικάτω ά
,τό τήν · ύποθiετυκη έ,τ�ειά 
του. 
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Διε,nιστώθη tι ϋ-Ιtαρξις τοϋ 
άεp(ου f)ιλιου .έ,τt τοϋ Διός. Ή 
&ερμσκροχ,(α των νεφωιν τοϋ 
Διός κυμαίνεται μετσ.ξό 215 
και 230 �ων Φαρε,νά'ίτ. 

Ή θερμοκρασ[α αότή δέν �
,τηρεάζεται άτrό τις άκτίvες 
τοο •Ηλ(ου. "Οταν τά νέφη τοϋ 
Διός .εtναι 1tpοστατεuμέ.να �
,τό τις άκτίνες του Ήλιου (tρ[
σκσνται δηλαδη, στην ·έ1tιλεγο
μέ'141'1 «1tίοω:t με;pιά του) tι θeρ. 
μοκρο�σία τους δέν ιμεrώνετα:ι. 
Τ ό άντίθετο d!κριι�ως συμ.iαί
νει στους ιχλλοuς '11λανητες. 

Φα(vεται vά έ�ιδε&cπώνεται 
tι &ιrοψις μερ�κων d1στρονό· 
μων δτι .ό Ζεύς δέ.ν εtναι στε-' 

ρεό σ�α, άλλά c"ίστpο�· 'Ένα 
άιrό τά στοιχεία, τα έ�ν
τικά της θεωρ(ας αότης, εtναι 
έ,τιάης δτι δ ,τλανήτης άκτινο
&ολεί 250% ,τερισσότερη ένέρ
γεια στον διcmλανητW<ό χωρο 
αιώ δση δέ,χεται άιτό τον νΗ
λίο. 

Ά"λλiχ. καί · τό γεγονός δτι 'δ 
Ζεύς διοθέτει 12 Ο'ελήνες, 
που γυρ(ζουν. δλες γόρω του 
σάν μικροt 11\λ.αvητες, συνηγο
ρεί γιά την &τοψι &tι πρόκει
ται γιά οοrρο. οι έ,τιστήιμο.vε� 
της ΝΑ Σ Α διηυκρ(νησαν έδω 
δτι ο[ τροχιές των δορυφόρων 
του !χουν ποιλλές �μοιότηΤες 
•μέ ικείνες των 1tλανητων τοϋ
f)λιακοϋ ουστφατος.

Κατά τούς έ'Ιt'ιστήιμονας, δ 
Ζευς εtναι μιά ,μεγάλη σφαί
ρα στ�ιιλιζομένου υδρογό
νου, fιλ{οu, με..θάνης, άμιμων[ας 
καi (τcιβαvως) \εροϋ. Πως δ
μως έ1tεvερyοw τό ·�να στό
άλλD τά άέρια αύτά; 1 Ποιά fι 

δομη της �μοσψa,Lραις τοϋ 
,τλαινf)του; Tt οuμ&α(νει στην ό
,τοθετbκη !1rιφό:νειά του: Τ( 
σuμ&αινε.ι στό έσωτερυκό του; 

• Α-πόΝτησις στά έρωτήμαtά·
αύτό: θα δοθfi δ:αν . άναλυ&οον 
τά κωδικοποιηιμένο: ,ι.ιηνύματα 
τοϋ «Πρωτ01ιόρου-1 O:t. 

Έν τφ μεταξϋ .tι ισrορικη 
6ιασtή;μοσυσκευι'J d!ιτέχε,ι 1'&ι 
πολλά έκατσμμύρια χιλιόμε
τρα άπό τόν Δ(α, κατευθυyQμ!
\t"J 1t!poς τόιν. 'δεύτιερο σιιόχο 
της (τον Κρόνο);Τό μηχάWJ� 
μεταό[δε-ι ,τάντοτε στοιχεία ά
,rο την δι.Olδpc,l� -του. τά :διιrοία 
άπό έ-rοιστη,μοννκης άπόψεως έ
νέχουν ,μεγάιλη σηιμαισία ,ταρ• 
δλ� δτι για τό ,ιολύ .κοινόν 
δέν 1t!αpοuσιάιζονν άξιόλσyο έν
διαιφέρον. 

'Η σοοκεuη, θα φθόΙση ατόν 
Κρόνο τον • Λ,φllλ,ιο τοϋ 1977 
και στόν Πλούτωνα τό 1987. 
Κατό'Ιtιν θά έyκαταλείφn τό fι
λιακό σύστηιμα κσ:l θά κατευ
θυνθη τcια στόν διαγαλαξιακό 
χώρο μέ Έtδιικώ�ρο στόχο τόν 
άστερισμό τοQ Ταόροu. Πάv
τως, δ' «Πρωtο,τδρος_.:.10:t δέν 
θα μεταfl(δη ,τ:λιηpοφορίες ,με
τά: την 'Π<Χ�υσι 17ετ(ας <bro 
σηιμερα. Τοϋτο, λ!γουy ot έ-
11:ιιστήμονες της ΝΑΣΑ, θά 
σuμ11:έCJΏ -με την διέ.λευσίν του 
άιrό τον 1tλανfγτη Οόpφό, τό 
1980. 

Ψυχο-δuναμική 
Μέ έξαιιρετίκ,ές ψυχσ -.δυνα

μικές ιδιότητες κ� τηλειπαθη
τuκές δυνάμεις φσ:{vεταιι νά εt
ναι ,τροιικιισιμaνος 'ο 26ετης • ι σ.. 
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ραηλινός Γιούρι r.κέλλ:ερ, ,φώ
ην άλεξι,ιτωτιιcrτης

1, 
6 δm:οίος. 

έvεφαν[σθη σ"[ήν άγyλική τηλε. 
6ραισι και με μό'1η. την δύναμι 
της ιίπΌ6ολης έλύγιαε μεταλ.
λικα άντιlκε[μενα: - 4-1.αχα(ρια, 
χαprακbιιτας, κ,}..ειιflια ικαί &:λ
λα I Το ,τεLραιμα όπηρξε τοσού
τφ ,μαλιλον έκ.,τληκτυκόιν, καθ' 
δσον 'ΠΌλλοί τηλεθε.αταt tσχυ
ρ[σθησαν, μετα τήν έκrιrο.μ,ήν, δ. 
τι μερικό: ,μαχοφσπήρουνά των 
- τα ό,τιοία 6. ,έκφωνητής εtχε
ζητήσει νά :ιφοσκομtσουν ένώ
,τιον της τηλεοπτιικης συσκε�ς
των - εtχαν λυy[σει και αό
τά Ι

Ό ,ισ,ραγωγος τοϋ 'Ιtpοyράμ
,ματος τοϋ fδωσε το κλευδl τοϋ 
σπιτιοϋ του και στάθηκε σε �μια 
γωνιά, ιμαλλον σκε1t'tικός. Ό 
Γιούρι χάί:δεψε το d:ντ.ι'κε(μενο 
με τον δεLκτη τοϋ δε.ξιοϋ ·τοu 
χε.ριιοϋ .καί l,ιειι,:α . το άφησε 
,τάινω στο τρα:π'ζι. Το wιδί 
σι.γα - σιryα 4ρχισε νά στραι8ώ. 
νη, μέχρι τιοο σχτ,μάτισιε μ[α 
yωνία 120 ιμοιιρων. 

Στην συνέχεια fιρθε fι σειρά 
έιvος ιμετοlλλ.υκοΟ χαρτοκόπτη, 
ό 61rοίος ι!γινε δύο ·κομμάτια, 
&rαν τον άJκοίψrιησε: chιάλαιφρα 
-με τδ δάκτυλό του δ Γ-ιούρι 
Γκέλλερ. •0ση, �ρα συνέ�αι
ναν αύτα: στα στούντιο τοϋ Μπί 
Μ,τί Σ[, μι[α 'δλόκλη,ρη σειρά 
ά:πό παρόμοια φαινόμενα: δια-
1111.στώθηκε σε ιμαιφυνες τσιrο
θεσlες. 

Ό r.κέλλειρ γεwι'yθηκε στο 
'Ισραηλ ά-ιτό πατιέρα ά'γγλιικης 
καταγωΎfiς . και μητέρα Αύ-
στριοική. . • λ'Π'Ο ,τολι) \Εαρή ήλ�κια διε..

Ό Γιοi!ρι Γιctλλερ λυγίζει ένώπιον 
έmα�ημόναιν, !να :ιαρτοκόπτην 

δια τοσ ρλtμματος ! 

,τιστώθησαν α( ,ταραψυχολογι
καί του (κανότ:ητες. 'Όταν fι· 
ταν έmά έτωy �ttl 'Πήγαινε 
σχολείο, .κο[ταζε σταθερά τούς 
δεiκτες τοϋ ρολογιού· τοu καί 
αότοί δ�ρχιζαν νά . γυρίζουν 
τρελιλά. Έπ<Μlλ�ε το ,ιε[pα
μα -μέ 'tα ροlλόγια των συμμα
θητών του κιο:ι κατάλα�ε &rι 
ot δεiκτες όm:όικοιιαν στην θέ
λησή του. 

Τον Αδγοuστο τοϋ 1971 τόν 
έπεσκέφθη 6: Δόκτωρ Πούχα
ριτς lνας 'λμε,ρι:κα:vός Φυσικός 
με 25 χ.ρ6νια ,ιείρα στην nα
ραψυχολογ[α. .. Ε vα πείραμα 
τελικά τον f,τεισε, δταν ό Γιού
ρι ισπασε σέ δυο •κομμά:ttα 
μία ,μεγάλη ,κ,αρφ,ίτσα ,τού 
κρατοϋσε στο χ,ρι του χωρίς 
να την άγγ[ξτι καοθόλοu . 
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Βακτηρίδια 500 tτων 
ξανόlησαν 

Ό κ�γητής της μικpοeιο
λοyίας στην Πολωνίκή Γιωλο
γι•κή Άικα&Jμία δρ Μ'Ι't'όλεσλ� 
Σ1.1-tτ έ-ιτέτυχε να άναζωογο
νήση &ιικτηρΙΙ>ια πού έζοϋσαν 
σέ. λc::ανθcrνοuσα κατάσταισι στον 
τcχφο το{; βαmλέως Κοιζιμίρ 
Γιαζελόν �ι 5 αlαις ! Μετα
ξύ των μι1φοοpγαΜΙ.σμων σ:ύ
των, δ δρ Σιμlτ άνε·κάλιιιε lνα 
ε'fδος που δέν ύnιάρχει σfι·μερα 
και τοΟ 'όίιτοίου tι δ1ιαρξlις εις 
τό 'Ιt'CΧpελθόν �γνοείτο παντε
λώς. 'ΑφοΟ fκανε τάς έ,rιστη
μονuκάς παρατηρήσεις τού δ 
δρ Σ μtτ κατέστρεψε τά eσκτη
ρ(Ιδια. για νά άπσφευχθfi otoo� 
δήιιrο-τε κί\δwος μιολόνσεως. 

Ό βασιιλει)ς Καζιμιp Γιαζε
-λόν (1427-1492) και :fι' σύζυ
γός του Έλιισά:6ετ τώy Άψ
�γων, 1τρόγονοι όλων_ των 
έστεμιμένων ot .διιt'οίοι ίmολεί
πονΤαι σήμΕJρά στήν Είιιρώπη, 
έξετόφησαν τάν παρελθόντα 
Μάtον έκ τοϋ μαυσωλε(ου των 
ατόν ιcαθεδρικό να�ό της �έ.λ 
'εις Κρcχκσtιιαv, .. κατά την διάρ.
κεucχ έρyασιων άνοικαννlισεως.

Εύθανασία 
Κατά διατctyη της βαοιλlο

σης της Άγγλίας, έξετελέσθη 
διά τυrφε'κισμοϋ,· στό Ριτσμοντ 
,rάρκ, μιά γρηά έλαιφwα, fιλι
κ(ας. . 8· έτων ... Ό ιδιε�νtής' 
τοv. ,ιάρκqu εt-πε σχετίκως: 
«Δέν fιταν Sά,ρ6αρη πράξις. 
Ό θάνατός της, καθώς και 'δ 
θάνατος d.λλων ,'Πέιντε fιλLι1(.ιω
μtνών tιλαφtωγ, �ταιv όmαρα,ι-

τητος. 'Εάν δέν 'Ιf�vαν dτιό 
τίς σφαίρες, θα: m.�tι\llCXV άrτtό 
πείνα � όmό τό κρόο � 
dτιό Χιyους μφες�. 

Πάντως, τό δτι tΊ Θλ.αφ(να �
ταν yρηά, ·δεν !ιμ,τόδιοε νά d:
,τοτε'λέσn έ•κλεΚ't'ό Ηιεσμα. Τ* 
mό καλό: κομμάτια κρέατ� έ
στόιλησαv στην eασcλιισσα και 
στά μέλη τοϋ ύιrοιiρyιικοϋ συμ
eουλιοu, τά δέ. ύπόλοι,rα !πω
λήθησαν. At είσπράξεις, ώς d:
νεικοινώθη, διε-rέθηισσw γιά την 
σιΜήρησι των ύπολο{,των U.α

,: 
ψι.ων κσ:tά 'Τήν διάρκεια του 
·χεψ.ωνα. cΌ θάvατός σου, ζωή
μου� καt στόν .κόσμο των έ�
φι.ων ...

Ή Κιβωτός

Μιιά έξ!ε.ρευνητική δpyά:νω
σις, άνf\:κουσα: σrούς ,'Αιμε,ρl.!κ�
νοuς Βιο:πτιστάς, άνεκο&νωσιε έ
κεί δτι ιλαeε «�1μι.ε,τίοη•μψ 6:
δεια των Τουρικ,ιι<ων Άρχων,
1τρός dnrοστολήν μιας δμάδος
cttάς κλιτϋς τοϋ 6ρους • Αιρα·
ράτ; δττου θά αναζητήσn τά
εόρισκόμε'-'CΧ ,τιθανως ένrός
,των 02lωνίων ,τάyων, όιrολεψ.
,μ,σ:τα της ΚιG0rοϋ τοο Νωε.

«Ή έξερεuνητική 'δμάς μας
θα <hαχιωρήσ'n εις · Μ.εισιc:m:οτα
μ{αν τόν ,τροσεχη Ί οόνιον 1'

'Ι οόλιον, γιά νct ,φo6fi εις έ
�ρευνι')ισεις κατά τήν 'διάρκει�
της τήξιεως 'lt'ειpt τά μέσα του

θέρους τοϋ στρώματος 'Ιt'ά:yων�1tού καλύπτει 'Τήν ικορυφή του
δρους, σψο!.,ς 5.165 μέτρων:.,
!δήλωσε στό Σά:ν Διiγο 6 μ(
στερ Χένρu Μόρpις 1τρόεδρος 
του Ί,νστιτούτοο 'Ερευνών t1τι
της Πλάοεως.
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Ή όκταμελής άποστολή, έ1τί 
κeφ,αλ.ης της δπο(ας θα εόρ(
σκε:ται 'ό. υtός τοϋ Μόρρις, 
Τζών, 'Ι)λ:ικ(ας 26 tτων καi ,μη
.χαννκός τό t,ιάyyεφα, έλ.,τ(ζει 
νά εQρn ξϋλσ. καl πιθανως δο
μι'κά τeμάχια τοϋ �ιβλικοϋ 
σκά!φους, τό δ'Π'Οίον διατηρεί
ται ( ώς πιστεύεται) έ\Ιfος των 
τrάyων, ε,tς ϋψος 3.500 μέτρων 
11JΕρ/nιου,· σtήν βορειο - άνατο
λι·κη ιπλεuρά τοϋ δρους .. 

Ά,φοϋ έλπ(ιζει, &c, τrεριμένω
\J,'Ε ! 

ccΚολό νέοιι 

Τό M'll'l - M1tl • Σ ί έγκαιν(
ασε στην tσωτειρική του ύπη.ρε
σ(α lνα τελε(ως καινούρyιο 
ραδιοφωνικό m:ρόγραιμιμα. Τ(_ 
τλος του: «δ: θετικός κόσμος:.. 
Μεταιδ(δει εtδήσεις θετι1κοϋ .και 

έ,τοιικοδομητικοϋ χαρακτηρος. 
Τ ά: σwfι&) δελ τ(α ειδήσεων -
λέγει σχ,ετuκη cnισ!ΚΟ(νωσις -
εΊ\.αι .τrληwυρισμένσ: άπό την 
διμεση έτοuκαιρότητα; κατά κα_ 
νόνα 6(αιη, i.'χττε τά θετι>κά νέα 
έξα.φανίζοvται. • Ετσι, 'ά:ιτεφα
σίσθη αt θετικαl ε,Ιδήσεις - ,μιά 
ρόδινη άναλαμ,ι:η σ' lνα: y,κρ(
·ζο κόσμο - �ά μετα6!6ωvται
σέ εlδικό ,ιpόy.ραμ:μα. .. Ας �
τrίσωμε δτι τό '!1'Εl.ροιμα θά δρη
μψ.ητάς.

·ο πρι�ηψ Φιλι,ι,πος εt1re:
«Διχως -τή δυνατότητα της δε
κτικότητος τοϋ μηνύματος θρη
σκεuτuκων _σκ!ψεων, τό ,τλέον 
εόφuές -καl ένεργητικό άνθρώ
'ΠL\ΑΟ 6ν δέν θα φαν τrαρά lνοο:; 
μτrούριμπουλας τrαyιδεuμένος 
σέ μιά φιάλη:.. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

-:uu::r.::::::mi::::ι:iu:::mum:mtmm:1:im:::u:m:m::::1m:1:n:: .. :�..:::::::r.: 
:: 
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'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Α'Ιt'Ε(bίωσε 1<αl έκηδεύθη την 
2αν Ίανουαρίου έ.Ι!. δ Νuκόλα
οςj Παλαιολοιyόιrnοuλος, έ,τ:ίτι

ιμος 'Αρε01tαγίτης ,τέως τφόσ
θε.τος Μέγας Διδά.σικαλος τοϋ 
'Ελληνικοϋ Τεκτονισιμοϋ. 

Ή Μεγάλη Στοά: της Έλλ� 
δος έ'κήρuξε δίμηνον . ,τένθος,
,καθ' δ αί έργασίαι 1τασων των 
έν Έλι'λάδι και Κόπ:ρω Στοών 
άρχονται κα:t ,ταύQυσι' δια ,τειν_ 
θ!ιμοu χειpοικροοοίας. 

Έ1tίσης έικ�ρυξε 1tένθος .καl 
τό 'Ύ1τατον Συμι&οί>λιον τοϋ έν 
'Ελλάδι φιλοσοψLΚΟU Τεικτονι
σμου,· τοϋ δ1τοίόu, δ άποβιώσας 
fιτο ένεργόν μέλος. 

Ό Ν�κόλαος 01κονομόrποu
λος, · 'Π'ρώηv &πουρ-yος και i:ττί
τιμος έ,τίαης αρεο,ταγίτης, εις 
,τόν έκψωνηιθέντα έ,τικήδειον, έ
τόνισιε· τά έξαιρετuκά χαρίσμα-
τα τοϋ μ,εταστάνtος. 

«-τΗτο - εί'Π.'Ε .- κατ' έξοχήν 
,τνεφσ:τικος άνθp<ιΥΠος, άξιος 
ν' άποτελfi ήγετικόν. στέλεχος 
άπό' τους νεανικούς του χρό· 
νους. -τΗτο τέλε.ιόν &rrόδε·ι-yμα 
σεμνοϋ 1τα:τριώτου. Έ1τει&άλλε
το δια των έ,τιαrηιμονικων του 
γνώσ€ων και της ,τολυιπ:λεύροu 
μορφώσεως, της τε.ρcrοτίας ,τε(
ρας _Ιι<αl · tlδίq: της σωφροσύνης 
του. Ύ,τηρξε Ι&ράχος ά:κλόνη
τος με την ,;rαpοψιώδη ψuχραι
μιίαν τοο. Ό φ�ισμός και ή 
μισαλλdδοιξίια: ftσαν άγνωστοι 
η άνευ ούσίας λέξεις ιδια τόν 
όlδαμάντινον χαρα�τηρα του. 
Ή άντικε�μενuκη έιτιοκbιτησις 
των 1tραγμάτων. όnηρξιε.ν ή κα-

τευθυντ�ριος' γραμμη των σκέ_ 
ψεω'ν καl άτrοφάσεών τοu καl 
ώς. τακιτικοϋ Δ�καστοϋ, άνελ
θόντος ε.tς την άvωτάτην · <bα
θμίδα 'της ·ιεραρχίας, άλλά 
και εις τους ,κοινωνιlκοός το
μεϊς, των δ1τοίων 1τροίστατο 
και ,τρ�ρε τάς &ιιηρεσ(ας 
του. μέχρι της τελεuται(ας του 
,τνοης, με την άςιοθαύμαστον 
έργατι1(6τητά του. Τό ά.6ωοιν 
μειδίαμα, ένδεuκτuκον της 1τpα
ότητος, της dιμέτρου καλωσύ- · 
νης · κ�t άνοχης, �τέλει τόν 

, καθρέ,ττην των άγτνων ψυχικών 
του αισθημάτων, δ( δ και έ
yοήτιε.υε τους μξθ' . ων σuνειρ
γάζε.το. σι ,τροοψεύyοντες ε.tς 
σ1Jτ.όν €.μενον tικαν01tοιημένοι 
άπό τάς λύσεις, τάς σποίας Ι!-· 
διδεν, είτε συμφερούσας εtτε 
μη εις · αύτοός, .διότι έ,τίστευαν 
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---ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ 11---

Τλ ΓΡλφΕ\λ ΜλΣ 

Τά Γραφεiα τοϋ c'I�, Δρα:yα
wαν(ου 6, δροφος 6oc;, (f'lλαct. Κλαu
θμωνοc;), εtναι d:νοι.ιc.τά μόvσν κ.άθε 
Δeutφa, Τετάρτη ιc.aL Παρασκ.wή 9,30. - 12,30 ,ψ. Τηλt.φ Γραφειων
32 46 837 

Ε:ΜΒλΣΜλΤλ 

Ιlαρακσλώμεν �τε μ! τα
χuδρσμιιαΊν bιτσ:vι'Jν εtc; την διεύ
θwσιν: cΚωστf\ν �. 
Δραyσ:tσαν(ω 6, 'λθι\νας, 122a. 'λ
,ιοιπολαl. μ! τρcιαζιτιιcΔς bτιταyδ:ς 1\ 
tνmλάς μας· δοοκο).&(ιοuν, Νά άνα
γράφε'fαι ιcαθαρά τό δνομαcτε'Ιtώw
μ.σν ιc.αι �Ί δι.είιβuνσu; -του dna::lcnoλtως. 

ε{ς την άκρι&οδuκα(αν 'Κpl.σιν 
του, 11:ροερχσμένην !κ 'tων έγ
-κάτων της αυνειδfισεως. Έφήρμοζεν !ν παvtί κφ 'ΙτόΝfστε 'tό 
τοϋ Άροοτοτέλους c!v δέ ήί 
διικαιοσύνn συλλ.ήlδην πασα 

ά

ρετή !στιν.. 
Χαρακτηριστιiκόν της κοινω. 

νι�ς tκτι.μfισεως πρός 't'όν με
ταστά\Ι'tα όπf\:ρξε ·και τό δημο
<1f.εψα τοϋ !πιλέ.κτου συγγρα

φέως κ. Ι)αύλ:οu Παλαιολόγ� 
εις τό cΒημcχ» : 

'cΌλακληρωμtνος cbθρω,οος 
καί άνώτα'tος λε,c,τοupyός -της 
Δικαιοσυνης 8 tιτ(τψος -λρεο. 
,αχyLτης· tk1tόλαος Γbλαιολο

γόιrοuλοc; μεταιvάσ'tευοε σ"tούς 
ιiλλους κόσμους σατειt άπό 
&,,τιλο lκαί d:μόλUV'tO !(ο; Ή 
dtκεραι6τητα 'tOU δικαστη στην
ψuχ(ι, f\ γλυκύτητα 'tΟϋ (h.epώ. 

ΠλλλΙλ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ Τοκοι 

Δtν 6πφχων .μεμοιιωμ!νο: τε6χη 
ύπ' d:ρ\8. 1 - 9, 11 - 19, 21 _ 23, 
25 - 26, 29, 33, 43 44, 49 - 50, 
54 60, 67 70, 79 80, 85, 91, ού 
τε τaμοι 1959, 1962, 1963. οι λοι 
ποι ύπαρχΟΙ.W 

λλλΜ'λ\ ΔΙΕΥθΥΝΣΕΩ« 
Τεύχη dmocrtaλtwα cnούς κ�ωτε 

ρω σuνδρομητός μας, 1.'!Wn'�ησαν 
άιιό τό Ταχuδραμεiαν μt την σημειω 
.αιν· cμaτώιιηαu 1\ c6:yvωσιος. Πα 
ραιc.αλαϋwαι· όσοι τούς � να 
τούς εΊδοποιήαοuν fι νά ·μας δωσοuv 
'fδ:ς διΒJβuνσεις των 
λθΗΝΩΝ 

Γρ. Βα:,uμ;η.-π:ιώtης, Κ�ρώ 
νη 69, Πει.ραι.ιuς Ρο6 Δσρκ.σφύτης, 
Πα-rταρρηyιmοιΛαι 31., Ψυχικόν, Γεώρ· 
Κοομανιδης, "Υδρας 20, Χαλάν6ρι 
Πραξ Λαιος, Κοσομcύλη 68 Πα:ν 
Χατζη5ασογλω ,Σαιμ.οι.1 33 � Αννα 
Χριοτοδcuλι!'n.ι, �ίων 9 Κ 
,Στι:q.ιοιτοποuλος, Κεριώοας 31-33 
ΕΙΊΑΡΧΙΩΝ 

Γ ·ΔιλδιΥLω�ς. 'λλσιiλλιω 2, Πα 
'fρm Βα:σ Κaρa:yιciαοuαης. Κaραη 
·2, Kcxlcrλa Γρ 1"\cχρι.vιου, Καριt\&\.η
158, Βόλος Γ&ώpy f'ι-ιιδ:κος, Βόλος 
λ. )φισrόιτουλος, Πupyoς 

ΕΙΣ fι\ΝΗΜΗ:Ν 
Ό κ Κων ι,,\,aρε&\μας, . Κα!ΜJ\Ι,α· 

τa, άιιιστcuλι δρχ 225 όπερ τf\ς 
θεααοφιχης Έταφkις tν "Dλαδι εις 
μνήμην Βασου K-..,ai 

που σt ψu)(ΤΙ και μορφή. ·ο

&ιθρωπος πού σέ καιρους d;.
π�ους- '4,ιεινε �ος. 
·Η άξιοπρi:πεια, fι 6:yαtθότητα, 
ιι άνω-tερ6τητα. ιι ,rλη·ρότητα 
·ο κύριος. σέ καιρούς φ-tωχους
σέ 'κυp(ους:..
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Η. Ρ. Β I a ν a t s Jc y : Στοχοψοl Πρωrοχροvιος

Εύογ Σ Σιrq.ιότη. Ό Πλάτων nφι .rοϋ Άγσ6ώ 
Πλάτωνος Δρακούλη · Τ ά 4 Εύαγγtλια κ.οί αi Πρόξειc:

Ο Άντίμα ι<οl ή • Εφα • • • • • • ••.•••• 

·ι Δ Σ1'0Uρ(IΠόδη. ο Ηλιος ωc αύμ6ολον • 

Εύαγ. Τοιιvώνη Η ιδεολογlα rοϋ 'Αρχαιιοφiλου 

Παρ,αμ)(QΙΙΙΟΟ ΓιοyκΟ'Ιόν!rα. Ο πόνος κοi ό νοϋς 

Αίμιλiος 16ου : flολιnείαι l'OV μtλλοντος 

Σορόντου Πουλέο Τό πηγόδι ( αwειδησ διιάλσγος) 
Ζέτος ΔοίΑ«ι • Πρός το αυριο • 

Κ Πη'ι'Ι(Jδκίmι. '&ιiκιληιση, Τ ό έ:παθλο 
. 
Αnοκόμμαrο 

Ο δόmωρ Τζων Κόουτς κηρύσοειι 

•ονοιl'ι"ΙJΟ• της �εοσοφiος αrον Κόσμο

Πεpικοnοί του Ν Σρί Ράμ •

Οί 5 διιολ�qJΟΙ rοϋ Βούδδα

-�αι ορχαιi• της Γιόγκα

Είσαι Συ ήοιημα Ραμrιπρανοόθ Τογκορ

Τ ό θε�μο Ί1i'jς ειcικλησιος • . • • .•

Η Αννο Φρόνκ Εοvσγεννήθιl'(ε,

Τό Νεο Βιβλίο, σημειώσεις Χρ Ρ�ζοnούλου •••

Δύο 6ι6λιο της Σοφιας ΑντΖακο, σημ ΜελιιοσοΙιθης

Χρονικο
Πtνθη Νικ. Παλοrολογοποuλος
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

8Alπe Tιμoxcι'fciAoyov ΒιβΑ{ωv 

εις σεΑ. 2 iξωφuUου 

(" λποcniλλοντιιι !λεόθcριι τιιχυ3ρομιχων τ&λων) 

................................................................ 

EfrPA'f ATE ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομή 1974 δρχ. 100 (iξω'fεριχοϋ $ 5.00) 

·ολοι ol συvδρομη'fcιι ισω'fεριχοϋ fχουv διχcιLωμcι

vά 4γορciζουv tοός 'f6μους ιπιΑογης 

Α• Τριε'f{cις 1956-1957-1958 

Β' Τριε'f{cις 1959- 1960-1961 

lxcισ-rov πρός δρχ. 100 4v'fι δρχ. 120 

................................................................ 

ΒΙΒΔΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποχρυφισμός χcιι Μυσ'fιχισμός ιiδ. 40 δεμ. 70

Μ • 1. • ιr ή μ cι 'f cι • • • . clδ. 90 δεμ.120 

Ε(σcιγωyή σ'fή θεοσοφ{cι . . . . clδ.100 δeμ.140 

Τά Βήμcι'fcι 'fης ΦιΑοσοφ{cι� . ciδ. 70 δεμ.100 

ΜΒΤΙΣ (Τό βιβΑlοv 'fης σοφ(cις) B'lx· 

δοση 4vcιθεωρημέvη 1971 διμ. 120 

Έ:κ>.οycιι 4πό 'fόv Κρισνcιμοϋρη • ciδ. 70 διμ. 120 

'0 Ί η σ ο ϋ ς • • • • • • • χcιρ"Τ6δ. 60 

ΤΙ8ο" : ΕΟΤ ΑΑΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. • 131.675-928.911 
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