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·Με
, ' 

ανοιχtΏ άyκα,λια 

δεχθή-ιε 
' 

την 

Φοοικcχ, ή ζωη εtναι άqιοδ[ωτη. Πόσα δμορφa πράγlματα.
μιιrορεί νά συμδοϋν σrον καeένα: Ιiνα: μεγαλοιιrρε.ιτrές ήλιοδασί
λειμμα, μιά άστροψώτιστη νύκτα, ή μουσuκιη της 6ροχης ,τάνω. στή·
.στέΥ'Ί, το άνοιγμα ένός δ:\ιθους, Ιiν� τραγούδι, μια ιστορία, μι.ά
ζεστη άνθρώπινη φωνfι, ή .κατασκευη ένος χ,ρησuμου άντ'ι·κεψέ
νου, Ιiνα 6λ4Ψα κατΟΙVοήσεως άτcό αλλ.ο ,τρόισωπο, μιά χειρα
ψία, ή συναίσθησις μιας κοινης μοίρας, ή Με�αιδτης δτι δεν
είμεθα μόνοι lσrrω καl στον ,τιο· έρημικ.ο κόσιμο. Μήν τρέχετε. ά-

. . 

,τ ό, άλλα ,τ .ρ ο ς την ζωή. "Οχι γι.ά νά την ίnτο6ο:6μίσετε,
άλλα νά την 1tλοοτίσεrrε, για τόν έαυτό σας καt γυά τούς άλ
λους. "Οχι νά την φοδασθiε, σλλi:ι. νά την δέχεισ& ιμέ 6:νο�χτη ά'yκαλιά. "Ετσι άξίζει να· ζη καwtς την ζωή! 

. (Ά γνώστου συγγραφέως)
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'Ο · άληθινά · σοφός 

· 1974

, ., Ποιό εt'\.αι τό ,d:ληθινό τtρμα της ζωης .,... �ν τ.έ.ρμα' ύττάρχn;
Μύχιο !.ρώτημα. 'Αληθινά.σοφός εtναι 6.άνθρω100ς δ' {κοινός νό: 
δρα ,και να ζιη;.yια να ,κερδίση αύrο τό τέρμα:. "Ας μοϋ έπιτ,ρα-

· 1Πl vcx είσηγηθC>, δτι άληιθινό. τέρμα έtναι ·ή ιilκ-rολήρωσις τοϋ ..
ύιτάρχοvrος συμφύτου στη ζωή, είτε τοο φuτοϋ, του άνθρώrrο.ί., .'η
ο1ί9uδή1tοτε ζωντανοί> δντος. Εtναι κάτι τrou τό · αίσΘο:rνόμεθcχ στό

· παρόν, · δχι στην �μνησι ένός παιρελθόvrος 1' · την πρσσμο�

' .  ,· 

.. . . :� 
. . . 

', ' 

-ένός ιμέλλοντος. Μανάχα: 'τό 1ταρόν ,μας δίνει την. έ.μ'Ιt'ειpία. 'Αντi · · • .
της λέξεως «τeρμα», θό: ιμτrοροόσα!μ,ε. · να μιλήσο1..1με ,uε,ρi «αΚο-. . '; ':
11'00� � Οτ<:n1 �να &τριμον σννειδητ011:οιεί για τό� έαυτό,-: του, δτι · . . ..
τό πραyματuκό εύ.ρίσκεται στην ίδια, την δική του κατανόησι,
?ιέ μια μορφή σuνει.δη,ότητος, ξεκιvάειι σε μια _άσυνήlθιστη <bτ-ό
την τρέχουσα ζ�ή. Κινεrται στο δρόμο της yνώς,ιεως του έαuτοό .
του. ' ' 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

·*
,, . 

', .· Τό μυσtήριο. τού �ιΈyώ)) 
. \ ' 

Για την οόdία του εtναι μας, για το μυστηρ�ο που.- όνομά- ... · '. : 
· ζε.ι έαυτό «'Εγώ• � τί λέξεις fχομε; εtνα!ι μια άvάσα τοϋ 00-

ρανου, εtναι ή άτtοκάλυψις τόu &rοε.ρτάτου 'Όντος ατόν ό!νθρω- ':·. 

. ' . . 
,το, Τό σώμα μας, αt. ιδιότητές τοu, ή ζωή ,μας δλόικληρη, δεν, 

. εtναι παρα ιμια ά:μ,φ!εσις τοο ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Δεν . άιιcφχέι παρά 
lνας ναός στό σύμπαν, αύτός είναι τό σώμα του άνθρώτrου. Δέν 
&τιιάρχει τίτrο_τε tερώ�ρο άπό' την ύψηλη τούτη μορφή,. .• Άγyί� 
ζοuμε τόν ΟΟρmιό σάν ιά!ιτοθέτουμε τό χέρι ιμας στό ά\Sρώm.νο 
σωμα!' 

Τα Μ'για αύτό: ,μοιάζουν' σά.ν lνα ρητcφικο άνθος, άΧλ.ά δεν 
εt"ΙΚΧι. "Ας σuλλ.οyιστουμε 'κα1. θα τα δουμε σαν mιαuηιμονuκιό yε

·yονός. Εtναι ή �κφρα-σις της τωρινης άλήιθειας των π�ραγμάτων ...
Ε�μεθα τό ιθιαΟμα των θαυμάτιων - τό μιεγόιλο mε.ξlε.ρε&w)το Μυ: 
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· θωμας Καρ�λ.
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Τό ΜΌυσείον 'Ασιατικής 
. ι 

\ 

τ· έ χ ν η ς έ π λ· ο υ τ f σ θ η

Καθώς όvεκοινιιίιθη :όnό τό- Ύ
nουργεϊον Πολmομοq κ� · Εnισrη
μών, · το Μουσείον ΆσΜΠικής Τ έ
χνης της. Κερκύρας, τό, όποίσν έ
κτός οπό τός σuλλσγός Σ.ιινοίοοωνι,
κης τεχνης τοίί Γ,ρ. Μάνου θό. nε
ριολαβη καί τός προσφάτους δωρη,
θεiοος άnό · τόν οοiτιμον Πρέσ6υν
κ Ν ΧστΖ.�aλεiου nολιmμοιτο
τας ωiσης � ου� θι6ετιονης, 
_Ν�ης, 'ΙΥδουϊκης κοl Σιομοiος 
τtχ_yης, πράκειrοι · συντόμως νό ιό
ναδtορθρωθί'j κοί νό όνοδιοργανωθn 
ρrζll(ώς: 

. . 

!ό. έν λσγφ �iον !3<J δι<Jθέτη
�� · έ�ρονιομέ� συσrήμο-

' 

τα· όσφαλειος, nuρασφαλεkκ: καί 
. Ι<Ιλ'4,Ι(Πισμο0, . τό · δέ έ�κθέ�μσrό του,. 

1μετόεύ των όποiων ,κοί όντικεiμενο 
ιόπό όρυΖοχαprο, . θά _nροστστεύών
τα1 �οί 6vονrι τών ,κινδύνων φθο- . 
ρδς έκ της όliμοσφοiρος η -rijς δρά
σεως τών έ�vrόμων. 

'Η όλη όνοκαί.νuσις θά nε.ριλόβn 
έ�ργοσιας έξωραίσμοίί �οί εiς τούς 
έσωτερικοϋς χώρους καί τός αίθσύ
σσς τού κλοοσΗφϋ κτιρlου, όπου 

. ,σreγόΖετοι τό Μου�ίσν.

Είς τήν φωτογρόφiον, fνα όπό τό
γλυπrσ της δωρεδς τοϋ κ. Ν. Χο

τΖη6ασw;Ιου_ εlκονί·Ζσν ΤόΥ Βούδδα 
μετά . τών μαθητών του .. 
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.ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΑΙ ·Ε Π I Ε .ΤΟ ΛΑ ι· · ,

ΤΟΥ ·ΠΑ Υ'ΛΟΥ 

Ό Ποϋλος FN �ορί.νθφ. - Τό ύιπέιρτε�ρον m,,εϋμο. ·- Ό Πώ
λος έν ΜακεδονιίQ. - Τό μΟΟΊ11κόν της Δ,ημaουργιίαις. - Μυχιο
λογ•καιί άν,,llλήψεις. - · Αλτ:ρουiσμός. -Ή άνθρωπiνη έντέ-. 
λιειισ. - Ή άιποσrολή της γ�υναι�κός. - Ή φ�οχιρημαιriο είναt · 
δουλεία. -. Ή ύιπερτάπη δύνιαμιις ,φίσειως τοίί Ρενάv. - Τ ό 
μιε�γ�αιλείον τοίί Φιιλήιμον<χ: κ.a.

Έξαιρετικοϋ tνδια�έροντος μελέτη του άλησμον�του 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 

2ον 
· Η :ΠΡΟΣ. ΡΩΜΑΙΟΥΣ
"Άγνωστον τrοία ύτrηρξεν ή

τrρώτη άρχη της Χριστιανικης 
"Εκκλησίας έν Ρώμ!) .. Οί έικεί 
,ταροι κοϋντες 'Ι ουδ_αίοι �σαν 
τrολυτrληθlέ'στατοι, τrλούσιοι, ι

σχυροί, αι δε συγκοινων(άι με
ταf,,ι, Ρώμης και Ίερουσαληιμ 
�σαν συχνα(. Εύνόητον έντεϋ
θεν δτι Ρωμαίοι τrε.ριεrrοdδηιμονν
τες έν Ίερουσαλημ κατά την 
Πεντηκ.οοτήν, άκούαχντες δε 
και t'δόντες τα -γενόμενα μ'ΕΠέ
δωκαν τας έντυτrώσεις των ο
ταν έτrέστpεψα;ν εtς Ρώμην και 
δεν δύναται να ύτrοτεθfi δτι δεν 

. 1tαρήχθη ·έt. αύτων σπουδαία 
συγκίνησις τόσφ μα:λλον καθ' 
·οσον τά αάτα άνηγγ�ι:n1tο ·
και . έ( άλλων 1t6λεων !ίνθα f)-

. ,κούσθη 'ι'ι φήμη _τοϋ Χpιστοϋ.
·ο Παϋλος την. έπιστολην

ταυτηιν fγραψεν · έν Κορ(νθφ
κατά την �οιξιν τοϋ ετους 59.

� Α1tό την Κόρινθον τό δρομο
λόγιόν του �το ·ιεροuσαλιή·μ, 
·ισ1τανία, Ρώμη. Έν τφ μετα
ξ'ό, (yραψε την έ,τιστολην ή δ
πο(α μα:λλον «1tραγμα:τε(αι εt- · ..

ναι 1tαρά. έ1τιστολη και ήθέλη-
σε δι' αύτης να U,ει'κον(σn την
ιέκ1tλιι')ρωσιν της άτrοστολιης του
έν μέσφ των «,ταγανικων» έ
θνων. Οόδεμ(α ύπηρξε. ,ιοτε
ιάμφι�ήτησις 1τερl της yνησιό-

. τητος της έrπ:ιστολης . ταύτης.
Μσνον τό δέκατον lκτον κεφά..
λαιον κρί\ΑΕ.ται ώς μη δυνάμ,ε- · 
νον νά: θεωρηιθfi μέρος της έ1tι. 
στολης, διότι εtς τό κεφάλαιον 
αύτό 1τεριέχονται χαιρετucψοl 
καl άσπασμοl 1tρός 1τρόσω1τα 
έv Ρώμ!J εvθα δεν �το δυνατσv 
να yνωpίζ!J 1τολλούς δ ΠαΟλος, 
άφοϋ δεν εtχε 1tO't'E μετ�fi εtς . 
Ρώμην. Αύτοι εtναι τφόσωnτα 
έν Έφέσφ tνθα · δ Παϋλος διέ
τ.ριψε τρία !-rη ικαl συμτrιεραLνε
ται δτι τό 16ον κεφάλαιον �το 

··•-",: 
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μάλλον .χωριστόν σημείωμα έ
σώκλειστον ,τροωρισμένΌV νό: 
διαβιβασ&fi εtς τήν "Εφεσον 
καt τυχαίως ένσωματώθη κα
τ&ττιν εtς την έ,τιστολήιv. 

Η .ΠΡΟΣ ΚΟΡΙ1ΝΘΙΟΥΣ Α' 
Έν Κορί� δι-έτριψεν ιν καt 

�μισυ ετος δ Παυλος κατά: τό 
δεύτ-ερον ά,τοστολικόν του τα
ξε,ίiδιον καt tθε,μθλίωσεν έκεί 
την έ.κκλησ(αν �τις ταχέως ε
yεινε ,τ-ολιm:λη�ς 'καt αιτετε
λείτο tδίως άτrο τον ,τολύν λα
όν. Ή Κόρινθος ητο ,τρωτ-εύ
ουσα της • Αχαίας καt ετχε ·μΕ.
γάλην φή,μην ώς Κέντρον μα
θήσεως, -έμ,τορ(ου, άγώνων, έ
ορτασμων, ,τλούτόυ καt ήθικης 

-. Ίκλύσεως. Ό Παϋλος εtχε κα
τά τό ετος 55 άναχωρήσn εtς 
"Εφεσον, ,ταρέ,με;ινε δε δ Άλε
ξανδρευς • Α1τολλώς άνcrιτλη
ρων τόν ΠαΟλον ε'ίς τό ,κ.ή,ρυ
γμα. Ή Έκκληdία ετχε να ,τα-· 
λαίση δεινως ·κατά: της δια
φθορας ,καt τοϋ ήδονι.σμου της 
Κορινθι.ακης κοινωνίας και 
δεν κατίσχυε πάντοτε •κατά: 
των δελεασμων. Οί σuνετώτε
ροι σύντροφοι εyραψαν -π:ρος 
τόν Παύλον ,τερί των κινδύνων 
ζητοϋvτες συμ&>υλάς. ·ο · Α
πόσt'ολος · ό:πήιντη-σεν ,έq Έφ.έ
σου γράψας ·την 1τρώτην ταύ
την έ1tιστολήν 1τρός τους . Κο
ρι'\Λθίοuς άναμένοντας mχvτοί
ας διασαφήσεις καt λύσεις των 
διαφόρων άποριων των. Μ,ία 
τούτ_ων fyro· το ζήτημα της ά-. 
-yα;μ(ας. Ή φtό:ντ,ησις του Παύ
λου ,εtναι ,τραικτuκου 'Ιt\Ιεύμα
τος. Λέγει δτι το ζή'Π]μα τοοτο 
δέον να -καν.ονίζεται ά:ναλό-

γως των 'Π'Ε.pισrοοεων τοϋ β!tου 
διότι δυναtόν δ γάμος νό: εtναι 
λύσις, δυνο:rόν δμως καt ή ά
γαμ;(α να εtvαι καλλιτέρα λύ
σις. • Αλλά τό καύχημα της έ1tι- .
στολης ταύτης εtναι ή άvrι,τα-
ράστασις του χθιcψαλοϋ ,τvε.ύ
ματος προς τό όιtέρτε.ρον ,τvεQ_ 
μα. Ή διχόνοια -εΙναι χαρα:κτη
ριστικόν τοϋ χ;θαμαλου ένφ ή 
δ:μόνοια ενναι σφραγtς του ύ
,τ,ερτέρου m,εύμοπος διότι ά.ν-
. τανα:κλα τό φως της άλη&ίας 
,καt της άγάπης, δηλαδή, την 
ο�ίαν της ένότηιτος. 

Η ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' 
Έξ 'Εφέσου 'δ' Παϋλος �

ναγκάσθη νό: φύγτι καί μετέ
δη Ε.tς τήν Τρωάδα. Άνέ,με
νεν εtδήσε.ις έκ Κορίνθου ,καl. 
άνησύχει μεγάλως: Μή εύρών 
τόν Τίτον μετ�έ�η εtς Μακεδο
νίαν ενθα εμαθεν δτι τα έν Κο
ρ(νθφ ησαν αίσια καt ot έκεί 
σύντροφοι τφ διεμήνυσαν ,τρο
ψο-ρικως διά τοϋ Τ(του δτι η-

: σαν άφοσιωμένοι καt ,τιστοt καt 
δη ένθυμοϋνται ,τάντοτε μΕ.τ" 
ά"yάπης καt ευγνωμοσύνης τάς 
ύ1τέρ αότων μερ(μνας του. 'Εκ 
τούτου δ Παυλος άνεζωογονή-. 
θη καt άνεπτερώθη και lγραψε 
'Π'ρός τοίις Κορινθίους δεuτέραν 
έ,τιστολην ,τλήρη στορyης, αί
σιοδοξίας καί γλuκύτητος, έν 
ταύτφ δε διcrττνέουσαν δλην 
του την άποστολικην αύθεντι
αν καt συναίσθησιν της σοβα
ρας εύθύνης του. ·ο μ,έγα:ς δι
ερμηνεύς τοϋ Χριστοϋ δμιλεί 
με ύ'Π'έροχον εξαρσιν. Τ ό θαυ
μάσιόν του δ(δαγμα δια· της 
δειrriρας προς Κορινθί'()Uς ετ-· 
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ναι δτι έν τ4> <Μφ μας ο θρLαμ- . 
· βος 1tε1τρώμένως άκολοuθε'ί την
' καρτερικως άντιμετω,τιζομένην
δοκιμασίαν δ,τως τήν i ταόιρω
σιν �κολούθησεν ή Άνάστασις.

Προσηκόντως άναyινωσκόμε
νος δ Παϋλος · άποκαλίrrττεί τό 
Τ(ροαιώνιον μυστικόν της δημι.. 
οuργίας. Έγέρθητι,. άναφωνε'ί, 
άτένισον εtς τ* ίJψη. 'Έστω καi 
αν . διστάζnς \ νό: ,ταραιδεχθfiς '· την 1ταντοnταροuσ(αν - 'Π:αντο
δυναμίαν - mχντογνωσίαν ·τοϋ · 
θεοϋ, ρόθμισον οόχ fιττον τόν · 
βίον σου ώσανεt ά.6ιστάκτως 
την ,ταρεδίέχεσο και θά τδης 
θαυμαχπα ά,το'ί'ελέσματα. ·ο

Χριστός έθριάμβεuσεν άνα
στάς. Εtσαι μέτοχος· τοϋ , θρι-._ 
ά\μ&ου τούτου. «θό:ρσει, έγώ 
γά:ρ νενίκηκ.α τον κόσμοιν:t. Μη 
λησμόνε.ι δτι ίmηρετων, ώς δ 
Χριστός ύ,τηρέτησε τήν Άν-' 
θρω,τότητα, f ρχεσαι εtς άρμο
νίαν με τήν θείαν · ύ,τόστασιν 
καi ούσίαν . τοϋ Συμ1ταντος. 

Η ιΠ.ΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

Δεν άπευθύνεται ή έ,τιστολη 
αϋτη ,ιρος ώ.ρ�αμιένην ·δμόi>α η 
�κκλησίαν, άλλα ,τρός τό σόνο. 
λον των .έν Γαλατίq; tκ·κλησιων 
ητοι δμάδων, γραψε'ίσα έκ Ρώ
μης η έξ 'Εφέσου. ·ο λαός της 
Γαλατίας άπετελε'ίτο άπό Κέλ
τας, Φρuγίους, ·Έλληνας, Ρ':ι>
μοιίοuς, Γάλλους και Ί οuδαί
οuς; άλλα δεν εtw:ι γνωστόν 
,ιιως . ή έ1tιιστολή έκομίσθη εtς 
άύτούς. Εtκάζεται δτι δ Παϋ
λος ταξειδεόων διηλθε δια της 
Γαλατίας κ ·αι ,ταρqμιεLνα:ς όλί
γον έκε'ί 1τρος άνά,ταuσιν έ1tω
φελήθη της εόκαιρίας &ιτως άπ-

·: ··. • ί ,: 

εuθύνη τό κ,ή,ρυy.μά του τό ·δ�: · \::· 
1το'ίον. άκολούθως lγινε οεκτόν 
μετα μεγάλου ένθουσιασμοο. . · · ·::
Δεν διήρκεσεν δμως . δ ιέ�: · ... ,.:
σιασμός οδτος ,τ:ολυν · χρόνον · -� 
διότι δτε μετα τρία · lτ:η δ. · 
Παϋλος, έρχδμενος έξ Ί ερου- · '
σαλημ τό !τος 54 καi μετcχβαL 

.νων εtς 'Έφεσον, τους_ έ1tεσκέ-
φθη αδθις, τους εδρεν σιτό ,τα-·, : . '. ·.
σαν €1ται,ιν 1ταρηλλαyμένοuς. .: . ·; ·, 
Εtχε ,τροtδει τους 1<:ιι."6ύvοος · 
εις τους δtrtououς . fισαν έκτε:- · ,: ' 
θειμένοι καi'τους εtχεν είδο1τοι •.. ._ · -, .. ·
ήσε1. "Εν τοοτοις, ή άlλλαy.η 
των έ1tρdκάλεσε κά'ποιαν άδη
μονίαν εtς τό πνεϋμα του •. · 
Πρώτην φοραν δ Παϋλος εύρέ� , . · 1 

• 

θη ένώ1τιον τ:οϋ 'Π'ρο(!ιλήματος · Ό 
αν ό:ραγε fιτο σκό1tιμον νά: δ-
μιλη ',τερl.. των χριστιανtκων άιρ-
χων εlς δλοuς άiδιcικρίτως. Ό-
λ[γοι εtναι tκανοt να έμβαθυ-, 
νουν εις τας μυχιΟ"λ,οyικας άν-

. ' . 

τιλήψεις τοϋ Παόλοu, δστις λέ. 
· γων ,τ[ιστw ε:tς τόν Χριστσν �ννό-
ει fνωσιν μέ τόν Χριστόν, .ε.ν
τεϋθεν θεωρων τόν 1tαλαιον . 
Παuλον άτιοθανόντα, ίνc,: . άνα- . . .
ζήση δ ·νέος Παύλος· τ�ιζό� · 
μενος με τόν Χριστόν, &πως δ
Χριστός τcχύτ(,ζεται με τόν θε-
όν. Έκ τούτου #,ηγείται ή ρη.

.. ·ι

σις δτι ή ,τ[στις ε.tναι ί,,τερτέρα 
τοϋ νόμου διότι δ · νόμος _άγνο-

,.-ε'ί τα μόχια της 
. άνθρω,τίνης

ψuχης. Ή μετά τοϋ Χριστοϋ f.
νωσις άπαλλάσσει τόν άνθρω
,τον άτrό τά: δεσμά: -τοu νόμου. 
Άγάπη εtναι τό θεμέλιον της 
&ιτάρξεως. Ούσία τοϋ Χριστια-· 
νισμοϋ εtναι: άyαπφ,, · νοε'ίν, 
δ�ν. Μεγαλοφυως .έ1tεξιηγε'ί · 

· τας τρε'ίς ταότcχς -�έξεις δ'· Au- ., .. 

. 
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g� ste Comte διά της φράσεως 
νινre pour autrui ( ζην ύπ'έρ 
των άλλων). 

Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ ΙΟΥΣ 
Ή ·έπιστολη αϋτη έyράψη 

μόνον. ώς έyκόκλιος μη άπευ-
. θυνομίέ,νη ·κcχτ' εάθεϊαν ε[ς ώρι. 

σμένην έκκλησ(αν. Τάς έν ετ
δει έyκυκΜου έπιστολας ταύ
τας ot άρχαίοι έκάλουν «κα
θολι'.κάς». Ό προοριaμος των 
τοιούτων έτrιστολων �το να 
δι�άζωνται ε[ς τάς διαφό
ρους τοϋ έσωτερικοΟ tκ.κλησ(
ας της Μuκρας • Ασ(ας. Ό Παυ
λος άφη'κε χωρον λε·uκον ενθα 
έ κάστη έiκ'κλ.ησ(α, λαμβάνουσα 

. την, έyκύκλιον,. να yρόψτι το δ
νομά της. "Οιrως συνήθως f. 
τcρcχττεν δ' _' Απόστολος γρά
φων, διαιρεί την έπιστολήν του 
είς δοyματικον μέρος καt ε[ς 
ήθικόν. Τό δογματιικόν κηρύσ
σει την ένότητα των έκκλησι
ων, . το δε.. ήθικόν ά,τοτελεί. 

π-ρακτι,κην έφαρμοyήν των με
γάλων άρχων των άναyραφει
σων εις το πρώτον μέρος καί . 
συνοψ(ζεται ε[ς τό πρώτον ·έ
δάφιον του τετάρτου κιεφαλα(
ου «παρακαλω οδν ύμας ά:ξ(
ως 1t1εριπατησαι της ·Κiλήσεως 
ης έκλήθητε». 'Ολ8κληρον τό 
πρώτον 1μέρος άπτοσ,�οπεί ε[ς 
την φρασι ν ταύτην καl όλό
κλη ρον το δεύτερον μέρος ά
πορρέει ά,το την ψράσιν ταύ
την. 

ΆΗιμφισδητήθη ή yvη;σιότης 
της έ-πιστολης ταότης. αλλ' 
δ Ρεναν άνομολογε,'ί δτι 'Ι') 
1tpoς τους Έφεσ(ους δέον να

θεωρηθfi ώς άvαμφισ&ήτητον 

έργον του·· Παύλου. 'Η έπι
στολή αϋτη τάσσεται άχώρι� 
στος άπό την πρός τους Κολοσ. 
σαείς, την προς Φιλιnτcησ(ους 
καt την πρός Φιλήμονα. Εtναι 
α{ τέσσαρες, τάς δ,τοίας . δ' 
Παυλος lyραψε δέσμιος ων έν 
Ρώμη κcχτά τά {τη 62 καί 63 .
Καί ή έπιστολή αϋτη βρ(θει, δ
,τως •α{ άλλαι δψηλωιν νοημά
των άκόμη καί δταν παραινfi 
πρα�κτικως τά ατο'μα καί τάς 
·οtκοyενε(ας . .'Ο Παυλος άτεν(.
ζει 1tρός τον ούράνιον Πατέρα
ώς άπεκδεχόμενον την �ί Γης
άρ:μονίαν των έξ Α.ύτου έ.κτcο
ρευομένων ,πατρίδων. Α{ ,τα
τρiδες των άνθρώπων !χουν
τον πατέρα των έν τοίς Ύψ(
στοις. Ή ,ταγιοϋσα τους λαους
,rης Γης ·άyάτcη εtναι ή άτμό
σφαιρα ·έντος της- δπο(ας έξε
Μσσεται δ άνθρώτηνος χαρα
κτηρ 1τροβιβαζόμενος άτcο βα
θμου εις 15αθμον μέχρι της έν
τελείας του. Ό Χρυσόστομος
λέγει δτ� ,τροηγή&η ή,μων, άλ
λο ά:τελέστερσν 'άνθρώrιtνον γέ
νος, ή δε νυν άνθρωτrότης εtναι
άνω�ρού βαθμου. Εtναι ούρά
νια δωρα ο{ �αθμοί οδτοι άπο
νεμόμενο·ι κcχτό:: το μέτρον της
,έσωτε,ρι1<ιης άξίας. Ό παλαιός
άνθρωπος ύ'Ιtοχωρε'ί καί ,έκλεί.
τrει, άντ' ·αύτου ·δε άναθρώσκει
δ νέος άνθρωπος, δ ισόθεος χα
pΟ!κτη ρ «εις όσμην εύωδίας�
(,κεφ. ε' 3). uΟλα� αί \άντιλή
ψεις αδται του Παύλου ,τερι
κλείονται εις την έπιφώνησιν
«fyε1ιραι και άνάστα� ( κεφ. ε �
14), και ή έπιφώνησις αϋτη δη
λοί· έξέλιf;ι ν συνει.δητήν.



ι� • 

88 ΙΛΙ ΣΟΣ 1974 · · ·,

Η ΩΡ,ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ IΟΥΣ 
Ό Όκτάthιος . και · δ • Αντώ

νιος ένίκησαν τ�ν Βροϋτον. και 
τόν Κάσσιον �ν Φιλtmτοις 1Ίτις 
�το ή 'Πόλις μετq:ξύ Μακ.εδοvί
ας και θρά�ης, ή ό.νσμασθε�α 

· . οδτως &ττό ·του 1rατρός τοϋ με
γάλου 'Αλεξάνδρου. 'Η ,τόλις
κατόπιν έδόeη &rrό τοϋ Όκτα- ·
thίου εtς τούς στρατιώrας του
ήττηθtντος άντι,τάλοu του 'Αν-

. τωνίου καί οϋτως ιyέvετο Ρω-
. μα'ικη ά1τοικl.α. · Ή έv Φ�λί'Π
,rοις χριστιανuκη · έκκλ.ησία εt
χεν άποοτε�λει χρη•ματικόν δω
ρον εις τόν Παuλον, δστις ώς
�κ τούτου fλα�εν άφοpμη� νά
yράψ!l έκ Ρώμης τό !τος 63
τήν ,τρός τους Φιλι'Π'Πησίους ,έ
,rισ:τολήν, κομιστης της δ,τ.ο(ας
�το δ Έπαφρόlδιτος δι' ου καί
τό χρημ�- εΙχεν ό:ποσταλft εtς
�όν 'Απόστολον. 'Η έπιστQλη δ- .
χι μόνον περιέχει τάς θερμας
εόχαριστίας· του διά την ύλι
κήν ένίσχυσίν, άλλά και πλη
ροφορίας πε,ρl της πορείας του . 
ό:yωνος καθώς και · ,rαραι'Ιλέ
σε ις διά τά συμφέροντα 'της 
έκκλησίας, τά σrrοϊα του εt
χε διεξηγήισει λ'ΕΙΙt'tομιε,ρως δ 

. Έ ,ταψρόδιτος. . 
Τό _στορyικόν, �λοϋν και 

. · έ�άpδιον δψος της έ'Πιστολης 
έ,τισφραyί�ι την άνέκαιθεν ύ-: 
,τάρχουσαν πε.,το(θησιν ,rερl της 
yνησιότητος αιιτης. 

· Ύττηρχε τόttε ή προσδοκία
δτι θά_ �ρχετο και δευτέραν
φοράν .δ Χριστός και δεthαίως · 
δ. Παϋλος έ'κήρυττε τοϋτο, άλλ' 
ά:μφισeητεϊται δτι .κα'θ' δν )ΟΡό.· 

· νον ιεyραφε την ,rρος Φιλιmιη
σίους .έτrιστολην έξη,κ.ολοόθει 

νά τό ·πρε�εόη. 'Εκ της ρητης . 
thεthαιώσεως του Χριστου δτι 
ε1ναι με.θ' ήμωγ. τrάντοτε, τό 'Ιtό
ρισμα εtναι δχι τrροσδοικωμένη 
συνάντησις έtς τόν αtθέρα άλ
λα ,rροσδοκωμένη άνάeλιεψις 
τ�ν όψθαλμων μας.· Δια της 
φpάΌεως _«ή ήμέpοj τοϋ Χρι- · 
στ-ου» 6 Παυλος ήννόει την εtς 
Χριστόν μετάσταΌ'ιν του τελευ- . 
τήσαντος- _.μετά _βίον ,rλήρη δο
κψασιων. Τοιοϋτος δντως �το 
δ. βίος του· Παύλου δστις καί 
φθονερους και ραδιούργους 
εtχε ν· άντιμετω'Π'ίση ώς τό έ·κ
θέτει δ Τδιος (κεψ. α' 15), 
προσθέτων δτι tφ-· δσον διεξό:- · 
yει τό κή,ρύwά του, κέρδος · 
θεωρεί και τό ζην ,και τό ό:πο
Θανεϊν. «·�Ξ:ν ούδενi αtσχυνθή:

σομαι·. οtδα yαρ δτι τοϋτό μοι 
ό:π�ήσεταιι ε-tς σωτηρίαν�· (κ•ε
φάλ. ά'. 1�21). 

Η ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣ ΣΑιΕΙ Σ 
Εtς τάς ήμέρας τοϋ Παύλου 

αt Κολοσσαl �σαν κατό: την 
ψράσιv τοϋ Στρά�ωνος «πόλις_. 
μικρά και δευτερεύούσα:., ένω_ 
,rρlν ώς την 'Π'Εpιγράφει . δ Ξε- · · 
νοψων �το «'Ιtολuπληθεστάτη' 
και σπουδαία:.. τΗτο πόλις της 
Φρυγίας ούχt μακράν της 'Λα� 
dδικείας καt της • 1 ερcrττόλεως. 
.. 'Ο Τάκιτο-; άναφέρει ,τόσον αt ' 
τρεϊς αυταιι πόλειις f,ταθοιν έκ 
σεισμων ,κατά . τους χρόΎΟUς 
του Νέρωνος. Την έν Κολοσ
σαίς έκκλησίαν δέν tδρυσεν 'δ
Παυλος, άλλ' δ Έπαφράς, dί.

δε όtrrαrΕ:λοονrες; . αιπη,ν �σαν 
,τροσήλυτοι ούχl �κ της Συ
ναyωyης, άλλ: έκ τοϋ παyανι
σμου .• Αψορμην τνα yράψη. την 

. r 

..... 
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tπ,ιστολή·ν ταύτην 'δ' Παϋλος f
λαβεν έκ τ•ων ,τλη,ροφοριωv ας 
τι:;> ·εtχε κομLσtJ δ Έ,ταφρας 
'Π'Εpιγράφωv τούς. κινδύνους εtς 
οθς f\το ή έν Κολοσσαϊς έκ.κλη
σ(α έκτεθεψFvη <nΝΕ1tείc:;ι των 
1ταντοίων :δι:δασκαλιων των ά
,τασχολουσων την διάνΌιαν των 
άκpοωμένων αύτάς. Ή γνη
σιότης της tπιστολης εlναι ά
ναμφισβήτητος, την :εγραψε δέ 
'δ Παυλος καθ' δν χρόνον t,το 
δέσμιος έν Ρώμη, τό !τος 62. 

,Καl έν τft έ,rιστολft ταύτη 
άναδε�κ'Ι:'Uται Ί'\ μυχιολογία τοο 
Παύλου, δστις μας . δι�δε•ι την 
εtκόνα του άναγεννωμένου άν� 

- θρώ,του, του ,έξελισσομένου
εtς :rοεριω'Πήν τελείου, tσου μέ
τόν Χριστον τόν «,τρωτότοκον
,τάσης κτισεως, ('κεφ. α' 16).
Ή άνθρω,τ(νη έντέλ:εια αtρει
Ί'\μας Ίmεράνω της λοι,της δη
ιμιου,ργίας, καίτοι 5χι ά:πόλυτος
έντέλεια, άλλά .μόνον σχετuκή·
tντέλ.εια δμώς .t.\l � κρύmονταιι
«'Π'άντες οί θησαυροl της σο
φίας καt της ·γνώσεως» •(κε.φ.
β' 3), ,τρός πρακτικήν καθη

Ίμερινήν έφαρμοyήν των νόμων
του βίου.

. ΠΡ.ΟΣ. ΘΕΣ)ΝΙΚ,ΕΙ Σ Α'.
.· . Εtχεν οέμrπορικήν σ,τουδαιό
τητα δχι μικραν δ' λιμήν της

. θεcrοαλονί:κης καl εtς τον Παυ
λον, έπισκεφθέντα αύτήν κατα 
τό · ιδεότερον ·&:ποστολικόν του 
ταξείιδιον, [καμεν έντ&ττωσίν τό 

- μέγα ,τληθος των κατο�κούντων
έ'κεϊ 'Εδραίων, καθώς έ,τί.σης
ικαι · ή λαμ,τρα τ01τοθεσία της
,τόλεως, t)ν fκρι\Ε. στρατηγικω-

- τά:την δια τον Όκοπόν της έξα-

-rrλώσιεως τοϋ Χριστιανισμου. 
Ύ,τό τάς lντυ,τώσεις ταύτας έ. 
κήρυξεν έκεϊ τq .Εύαγγέλίον 
καt Τ.δρυσε τήν tκκλησίαν.· Οί 
Έβ-ραϊοι δμως ώρyάνωσαν δει
νήν κατ' αύτοϋ άντCδρασιν καί 
'δ' 'Α,τόστολος ι,.tετά των συν
τ,ρόφων του ήV<Χ)"Ικάσθη νά έγ
καταλείψ!J τήν θε·σσαλονίκηιν 
,καί μετέ�η ,τρωτον εις Βέρροι
αν, κατ61τιν εtς 'Αθήνας καl 
Κόρινθον. -;,Ητο ,τλήρης άνησu
χίας διά τ,ήν τύχην των έν θεσ. 
σαλονίκη 1ταραμεινάντων Χρι

. στιανων κci:ί ά!πε'Π'Ειράθη νά έ
,τιστρέψτJ, άλλα τι:;> f\τσ άδύ
vατον. • Α'Π'Εφό:σισεν οθεν νά ά
,τοστείλη έξ 'Αθηνών τον Τιμό
θεον tνα μάθη την 'κατάστασιν 
της ,έιΚΙκλησίας καί ένθαρρύνη 
τούς συντρόφους. • Α,τό τάς 'Α. 
θή·νας μετέβη εtς τήν Κόριν
θον καί έ'Κ•εί 'δ Τιμόθεος τόν 
εδρεν ,έ,τιστρέψας -έκ Θεσσα
λονίκης κ�t του •!φερεν ι�ανο
,τοιητικας εtδήσεις ,τερt της :πί-
στεως καί της άγά'Πης των · 
θεσσαλονικ-έων άδελφων. 'Λα
βών τας πλη,ροφορίας ταύτας 
αιτσ τόν Τ ιμόθεον ά:πεφάσισε 
γα yράψn έκ Κορ(νθου τήν έ
,τισ:rολή,ν ταύτην, ητις ,τληρέ� 
στατα κατο,ττρ(ζει τον χαρα
κτη ρα του ούρανοβάμονος κ,ή
ρυκος. Ή έrιτιστολη έγράφη κα. 
τά τας άρχας του !τους 53 καt 
άτrοτελεϊ αuτη 'καθ' έαυτήν ά
'Πόδει,qι,ν της γνησιότητος αύ-
της. 

ΠΡΟΣi ΘΕΣ}ΝΙΚ,ΕΙΣ Β'. 
'Ολ:(�ι .μηνες ,ταρηλθον και 

'δ Παυλ9ς !γραψε δευτέραν έ-
. ,τιστολήν, άτrοdκο,των εtς τό · 

\ 

. ' 

·' 

'
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να α:ρn τό:ς . προκυψάσας έν θεvτ�ι - τοϋ να κατοχυρώσουν :· 
.
_ ..

· Θεσσαλονίκη Θεωρητικό:ς διχο- την tκκλησίσ:ν sπt της Γης ό- · - · ..· νο(ας και v· άποσα:φην_ίστJ τά:ς · πο την εόθύνην των · tθυντόρων ·. : . .
άντιλήψεις των άδελφων, έmχ- . της μετό: τον θάνcqον των ά- _ .. 

νορθων τά:ς παρεξηγήσεις των τrοστόλων. Εtναί καt αι τρείς . . · 
έν -τfi Πρώτη έπιστολft· Uμ:γ- άναμ,φισ<!ιή,τητον €ρ-yον τοϋ · · ·· · 
γελλομένων «Αύτος δ Κύριος· Παύλου καl ό:νεyινώdκοντο εtς · 

·έν φωνfi άρχαγγέλου κατα<!Ιή- δλας τό:ς tκκληισίιας. κατά: τά: ... 
-.σεται άπ' οόρανοϋ ... άρπαyη- . lτη μεταξυ 130 καt 150, �σαν

σόμεθα ·έν νεψέλαις εtς ά:τrάν- · . δε πολ� διαδεδομέναι. · Πότε :- _-; 
τησιν του Κυρίου ε·tς ·άέρα ... :.. καt · ποϋ έγράφιησαν ε!νάι πρό- . Ό '_ 
Καt ή δευτέρα έ'Πιστολη· όπως <!Ιλημα. 'Ίσως, δταν δ' ΠαΟιλος _.- _..., ._
ή ,φώτη έγραφιη �κ Κορί\Αθου, εtχεν οίικημα "έν Ρώμη (" 1 δε · .,,
κατά: τό φθι νόrrrωρον τοϋ lτους Π ρ ά ξ ιε ι ς 18, 30, 31) . Έπιζή- · . · · · 
53. σας ιτης · τρομεραςι �τωpικα'ίας : . · .

'Η : �ροσδοκίιά: τωy . Χριστιά-. τοϋ 'J.cυλ(ou 64, έ'ΙtΟΟΛέλα<!Ιε το .. 
νων της Θεσσαλονίκης δτι δ Ι!ργον του, κατόπιν σννε:λήφθη 
Χριστός έμελλε νό: έμφανιισθfi πάλιν και τότε Ι!γραψε έκ 'Μα-� 
,J<αl δτι έπέκειτο το τέλος τοϋ κεδόνίας � Μικ.ρας ·'Ασίας. · . ·. 
κόσμου άφήρει άπ: αύτων παν · · Καρδία καθαρά κi:xl πνεϋμα . _·
άλλο ιένδιαφέρον. Έm:κράτησε εύθύ είνα:ι τ.όι κεyτριικον κή- . . · · 
yενικη όλιγωρία δλων τ-φν <!Ιι- ρuγμα της έ'Ιtιστσ'λιης · τcαιrης · _· · 
ωτικων καθηκόντων · έ:Κ_ της, καt δ Παϋλος λαμβάνε.ι άφορ- · .. ' 
σκέψεως δτι τί το δψελος� ά- μην έκ των έπι!κρατουσων δι-
φοϋ το τέλος έ,τίικείται. Κατά: δα01καλιων δτι ·πλην τοϋ yρα-
της κοινωνυκης ταύ:rη·ς χαλα- ·�οϋ νόμου έδόθη i:πl τοϋ ο- · · ·, ·
ρώσεως δ Παϋλος άνrέταξ.ε ρους Σ ινα καl προψcψικος yό�την διαβε1βαίωσιν οτι της δεu- , . 
τέρας Μpουσ(ας θα προηγη- μος. Άναλόων την ,ταρό:ιδοσιν. 

' &οϋν πολλά, -έν οtς ή τφοσω- ταύτην �ί,δει · τον δρισμ�ν τοϋ 
ρινη έγκατάστασις.Ήτων -έχθιρων άναyεννηιθέντος άνΘρώποu δ
τοϋ Χριστοϋ, ώστε δευτέρα πα. στις δεν _fχει:άνάγκην κώδικο'ς' 
ρουσί:α δεν εtναι τ(>σον προ01ε- δια να ζfi' άψόγως, άλλ' είναι.· . 
χής, δσον φαντάζονται. Είς τη,ν 
νουθεσίαν ταύτην βεβαίως πε- κατ' /ιέ'Ιt'ιψοίτησιν άψο:yος, �τοι 
ριέχεται έν όπαι\.Ιιyμc;> ή ,τρόρ- δ ί � α ι ο ς. 'Αξ:ιοσημείιωτος ._ · . .
ρησις περιι της κ.clτασ,τροφης εtναι και ή �ν τfi έ-rrιστολfi 
της Ρωμαικης Αύτοκρατορίας. . ταύτn έξαιρομένη άποστολ.η . 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α'. της γυναικός ώς_μητ:ρός.·Προ- _· 
σέτι ή κιατα�δtκη :. τοϋ θεσμοϋ 

. Α,ί ' δύο προς , · τόν- Τ ιμόθεον · 
. καt ή . μία προς τον Τιτον εtναι της δουλείας και δ χαρακτη- . . '
·· άρρήιςτως σννδεδε·μέναι· δια ρισμός . της ψιλοχρη.ματίας. ώς . . . , .

. . ' Ι 

τοϋ σκοτtο<ϋ _τον· δπο��ν _προτί- ·· ρίζης π�ος κακοu.
., ,. , . . ' 

:..,• ,· . .
:·' ,. 

: ,":'! • 

·: 

� 
•

· 

.
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Η ΠΡΟΣ ΤIΜΟΘΕΟΝ Β'. 

Έν σuνεχε(� των ,τρ�μειω
θένrων εικάζεται οτι δ ΠαΟλος 
έψuλακ(σθη πάλιν έν Ρώμn τό 
�ος 66, δτε θά: !yραψε ' την 
,τ� Τιμόθεον _ δευτέραν. ·ο

Ευσε�ιος ( άιτοθανών τό !τος 
340), λέγει δτι δ ΠαΟλος ·άιτε
κεφαλίσθη ίm:ό του Νlέρωνος 
τό !τος 67. Σ υμ1τεραίνετ�αι έ:Κ 
τούτου οτι ή έ1τιστολη αίhη εt- · 
ναι τΌ ιώκνειον dσμα τοϋ Κή
�κος των Έθνων, ή τελευταLα 
των &n:αρχοuσων Έ ,τιστολων 
του, ή mιευματική διαθήκη τοϋ 

. . &n:ε,ρφυοϋς 'Ατrοστόλου. Εtναι 
δ� _ πολύτιμα τα · διδάy.ματά 
της. Διδάσκει οτι δ θάνατος εt-

. ναι ή πύλη ,τρός την ζωήν· ο
τι τό προϊόν της ,έρyασίας ά
νfικει δλ6κληρον εις· τον έρyά. 
την· δ'rι έάν 1τάντες μας έγ.κ-α
�λεLψουν &n:άρχει όπερτάτη 
Δυναμις στηρίζουσα ήμας. 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

'Εκ -της ,τρός Γdλάτας ,έ,τι
σtΌλης yνωρίζομεν δτι δ Πτος 
�τον "Έλλην άφωσιωμένος εtς 
τόν Παϋλον, άκραιφνής συνερ
yάιτης J(l(Xl συνοδός του, συχνά 
δε χρησιμεύων να κομίζn τά: 
διαγγέλματα τοϋ 'Α1tοστόλου 
1tρός τούς ό'Π'dδούς του. ·ο 'Α-
1tόστολος τον διώρισε.ν έτrισκο
. 'ΙtΟV της έν Κρήτη έκκλησίας, 
,με �ό δικαtωμα να ,έyκcχθιστ� 

· 1tρεσ�υτέρους καθ' δληιν τη·ν
νησον καl τφ fδωκε λεπτομε
ρείς δδηγ(ας 1tρός διευθέτησιν
δλων των ζητημάrων, τ,όνωσιν
των f\θων, καλλιέργειαν της ο
μονοiας καl _τοϋ σεμνοϋ χαρα-

·ΚΤηρίος καl ΚάrCΧ'Πολέμησε ι
δίως την τάσιv 1tρός το ψεύδε
σθαι. .'Η έπιότολή αϋτη άιτευ
θυνομενη 1tρός τόν Τιτον άιτο
�λ,έ:π,ει εlς την διάη:.λασιν τηq έν 
Κρήτη έκ.κλησίας «δ�ά λοuτροϋ . 
παλιyγενεσ(ας», · άλλά δέν εt
ναι γνωστόν ,τοϋ καί ,τότε έ
yρcχφη· .καl ,τοϊαι ·άιφι�ως ,τερι-
στάσειζ τήν &πηγόρεuσαν· ύ1tο
τίθ,εται μόνον δτι έσrόJλη, δ,τως
και ή 1tpoς Τιμόθεον ,τρώτη , 
έκ Μα�δον(ας η Μικρας 'Α
σίας κατά τό fτος 64. Ό ΠαG
λος -ψφανηκως σu.νιστ� "t1τιε·ί
κειαν 1tρός 1tάντας και διδαχην 
δια τοϋ ,ταραδείyματος «�μεν 
Υάp ,τοτε και -�1μεϊς άlνόητοι 
'και ,τλα:νώμενοι». Εtς τούς άρ-

. χα(ους χρόνους ή λέξις «ψεύ-
δεσθαι» �έιλέ-ytετο 1<αl «ι1<ρηιτί-. 
ζε'Lν». Τ οϋτο έ,τε,κράτηuε συνr. 
πει� ένός στιχοu τοϋ Κρητόc. 
'Ε,τιμενίδου, ,τοtητου καl φιλο
σόφου, δν δ Πλάτων mτε·κάλε-. 
σε θεάνθρωπον. ·ο Έ 1τιμεν(δης 
η.κμασε τόν fκτον αtωνα καl 
'δ Δι.οyένης Άα:έ:ρτιος λέγε·� οτι 
οί Κρητες �ροσέφερον ,τρος 
α(frσν ,θυσίας ώς π,ρος θε- · 
ον και δλη ή "Ελλάς τον έθε-

. ώρει ·μέyαν ,τροφήτην. Τον έγ 
λόyφ στίχον «Κρητες &εl ψεϋ
σται» άναφέρει δ Καλλίμαχος 
έν τφ ,τρός τόν Δ{α ϋμνφ του 
1<αί πολλοl τον έ,τανελάμ&ανον 
ώς ,ταροιμίαν αlνισσομένην την 
fιθ�κην fκπτωσιν της Κρήtrης, 
της Κ<Χ'ΙtΤrαδοκ(ας καl της Κιλι_ 
κLας. 

· Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
Πατρlς τοϋ Φι:λή·μονος �τον

αί Κολοσσαl fνθα �το yνω-



:' · . 

. ·' . 

92 IΛΙΣΟΣ 1974.: 

στός δια τόν ,τλοΟτον και τή.ν 
γενναιοδωρ!αν του. Εtχε κτή
ματα καt !δούλους και γοη
τευθεtς άπο το Κlήρι,yμα τοϋ 

τοίς γράμμασιν _άπσττνέουσαι. . 
τόσον έμφατικως τό ,τνεϋμα · 
της εtλικρινε(ας:. .. 

. ί 

Παύλου. �σ:πάσθη τόν Χριστια- Η· ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
νισμόν. Ό Παϋλος διαtελων Δεν την . fγραψεν 6 Παϋλος 

.. κατάδικος έν ταίς ψυλ03Καίς την έ,τιστολην ταύτην,. καθ• α 
της Ρώμης €γραψε την έ1tίστ0- �οφα(νεται δ Ειρηναίος (202)

· . λην ταύτην ( ,τερt τα _ τέλιη καt δ 'l ,τπόλυτος (251). Et\Uι .

:' . 

τοϋ ετοuς 62 η τας άιρχας τοΟ '· : δμως dγνωστον 1tοίος, τη,ν €- ' . ·
63) σuνιστων είς ·τον. Φιλήμο- γραψεν. Ό Τερτοολιανός (τφ .

. να νό: σuyχωρήσn τον δοϋλον €τει 220) την άποδί.δει εις τον , . · 
του Όνήσ�μον, δστις άποδρας, Βαρνάeαν, 6 Κλήμης 'Α�ξαν. 
έκ _Κολοσσών καt εόρεθεtς είς δρευς (220) δέχεται διrι, την 
την Ρώμην προσέφυγεν εtς την tγραψε μεν δ. Παύλος, δχι δ
προστcrοίαν. τόϋ • Αποστδλόυ. μως . Έλληνιστ(, άλλ' · 'Ε�ραί-
7Ητο δε_ κομιστης της έ'Πισrο- στt καt την μετέψρασιεν είς την 
λ:ης δ 'Ονήσιμος και. -έ1tανfι:ρ- Έλλ.ηνuκην δ Λοuκα:ς. 'Ο 'Ωρι- · 

. χετο εtς τόν κύριδν του ώς γένης (254) λέγει · «μόνος 8 
· πνευματικός υtός τοϋ Παύλου. θεός γνωρίζει ,τοίος την tγρα
Πολλοt έσχc,λ[ασαν την στάσιy ψεν•. Άπό του 4οο αl.ωνος και 
ταύτην τοϋ Ά-ποστόλοu ώς δη- έφε.ξης ή. έ1<ικλησια την έθεώρειι 
λοϋσαν άναγνώριοιν τοϋ θιε- ώς €ργον τοϋ Παύλου .. Σήμε-
σμοϋ της δουλε(ας. 'Αλλ' ή ά- ρον δμως κα:τέστη ��ιον &τι 

λήθεια εtναι δτι οϋτε τον ό:vε- δεν . εtναι fρyον τοΟ Παύλου. 
γνώρισε ποτt οuτε αύτόχρηιμα Κατα -πασαν 1rιθανότητα την-. 
τον κα:τεδ(κασεν. Έγνώριζεν εγραψεν δ. Βαρνάeας. Πολλοl 
δτι tπικρατοϋνrος τοϋ χριστια- Έ�ραwι όμιλοϋντες την. "Ελ
νικοϋ 'ΙtVΕύιμα:τος δεν -fpύvσ:ro · ληνuκήν, οί δ,τοίο.ι εtχσν άπο 
νά ό'ΠάρfJη δουλεία. Ή 'Ι στο- την έ1rοχην της Σιταυρώσεως 
ρία άπέδει.ξε τοϋτο κιαt ώς δ' άΟΙΙτ<rοθfi τόν Χριιστιανισμάν, ά
Ρεναν λέγει «'Ο Χριστιανισμός �τέλεσαν ένια(αν 'Α&λφότη-, · 
κατέστησε την δουλε(αν άδύ- τα, εtτε έν Άλεξανδρε(�, εtτε 
νατον». έν Ρώμτι, �ίτε έν Άvηοχείςι, 

Ό tσχυρισμος τοϋ Παύλου σεμνυvομέ,'Ίν έrrrl τφ δyόματι 
1rρός τόν Φιλήιμονα �tναι ώσα- τοϋ 'Ι σραηλ και συγχρόνως 
νει τφ €.λεγε «διέξαιι .ταν 'Ονή- χρησuμ01t0ιοϋσαν '00 Έλλην,ι
σιμον έξ έμοϋ, δ'Πως · δι' ,έμοο κόν κε,[μενον της Παλα:ιας καt 
δ Χριστός �ο σε ώς 'Ονή... της Καινης Διαθfι,κης .. Προς 
σιμον:.. Τη1/ έ1rιστολην ταύτην αύτην την • Αδελφότητα άποτε[-
δ Ρεναν άποκαλεί άριοτούργη- . νεται ή έ-πιστολή, �ιότι ot Χρι-

,,. 

μα το 'bποίον ,μόνος δ Παϋλος στιανοl οδτοι Ίσραηλίται, ά-. ,.
· ήδύνατο να γpαψ!J. «Όλ(yαι φοϋ ήρωϊκως ό'Πέστησαν κατα

σελlιδες:., λέγει «άιτάpχουν έν διώξεις, ,τεριηλθον μετ- δλ[γον 
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εtς . εtδός · τι άποθιαρρύνσεως 
καί ά.διαψ<>ρίας, "τις συνήθως 
εtναι ,τροανάκρουσμα άrτοσrα
σ(ας. Τοϋτο ι!χων &τι' δψιν 'δ' 
γράψας τήν έ,τιστολην ,ταρο
τρύνει τοuς άδε.λφους να έμ
μ,ε'(νουν ειtς την χρισιτιανικιή,ν
,τιστιν, άναλογιζ6μενοι 'Ιt'άντο
τε πόσον ά:ιτεtρως ύτrερτέρα 

. της Παλαιάς εtι.Ό:ι ή Καινη 
Διαθήκη. 

Ή μεν χρονολογtα της έ,τι
στολης εtι.Ό:ι κατά: ,τασαν ,τι
θανότητα τό fιτος 66 η 67, ή 
δε προέ.λεΟΟ"ις αύτης άμφι�η
τεϊται, άλλα θα tγράιψn έξ Ί
ταλίας. 

Ό γράψας αύτην μας εtσά
yει ε·tς �όν Ίησουν ώς ε·tς ,τρω
τότοκον άδελφόν μας καί μας 
tμmέει τήν συναίσθη·σιν δτι 
",τραγμαιtΊ:κότης ε-tι.Ό:ι όχι δσα 
6λέ,τομεν, άλλά μαλλον δσα 
δεν 6λέ100μεν. 'Ήτοι, ,κατά την 
fκ,φρασιν τοϋ Πλάτωνος, τό ά
. όροrrον ·εtι.Ό:ι τό ούσιωδες, ένω 

. 

τό 'δρατόν εtναι ή σκιά της 
,τραγματικότητος. 

Πας γνώστης της Έλληνι
κης γλώσtΠJς 6λέ,τει κατά:δη
λον τήν δ�αψορα:ν του λε,κτικοϋ 
της έrηστολης ταύτης άπό των 
του Παύλου. Ό Παϋλος δεδαί
�ς �το ,7tλήρως κάτοχος της 
Ελληνι1<ης ό:πό ,ταιδικης ήλι

κίας,. ώς γεννηθείς �Ν •Ελλη
νικωτάηι ,τόλει, άλλα τό ϋφος 
του l�σχε την έ1t(δρασιν της έ
δραϊκης φρασεολογίας. Τό αύ
τό λεκιτέον ,τερι τοϋ Λοuκα, δ
στις ώμLλε'L καί ι!γραφε την 
·ελληνικήιν ώς καθαρός uΕλ
λην. Περί τοϋ Ίωάννου έλέχ,θη·
δτι γράφων 'Ελληνιστί έσκέ
mετο άρα:μαϊστ(, διότι δι' αύ
τόν .ή ·ελληνι'κη �το ξένη
γλωσσα. Εtς τιό λεκτικόν του
Βαρνάδα, δστις �ο Κύπριος,
δεν διακρίνονται ξενόγλωσσα
ίχνη ..

Η Σ ΥΝΕΧΈ I Α εtς τό 'Π!ροσε,χες 
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.. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

'Ο �ρίινος της Θεοτόκου· 
('Αποσπάσματα) 

Βαρύ είναι τό καθημειρινό χφ. τοϋ Θεοy ι:tάνω μας, 6σρύ · 
11.1 επpεηε νό τό ύπομένουμε · μt τήν ύπομονή μας, · 
σ� ιμας τό λσγ1ιώ σχήματα τού Χάους κι ί'jτον 'Εσύ νιό σrοορωθεiς 
J(• έγώ νό γυρίζω σr'. ομnέ.λ.ιιcι κα σrούς tλαιώνες 
να γίνομ·αι άφθονη σέ δάκρυα κοί να μαυροφοριέμο11. 

Οτον σέ βλέπω· σrό Σταυρό, τί άλλο 1�ί νό'ρθε,i κοι νιό μήν είναι φο-
ρητό;_ 

.Δστόλισrα ολα, ,:ιφοιίί τό γέ},ιιο σου δέν τό στολίζει πιιά. · 
· .,_ 

1 ι: μ:ποuμοοόκια είιναι σόν κλειστές γροθίrοες πού εχουν δλ'α τό μωρά' 
· κ έrγώ σuλλογιζαμαι,, γιέ ,μου, "tσtνο, τώρα περιοσόπ:ρο πού άνθίζουν τών"_ 

λουλουδιων τό . γέλιο.
Τ c χωράφια τους τ· όφήνουν οί γεωργοί ν' όναποίιονrοι
γιο νιά καρποφορήσουν rιιιιό καλά. Μό ό πόνος ό δικός ιμοu 
δέν εχει ΤελειωJJό, μέ σιινοδεύει παντού όrιιως 
τc: κύμα τό άρμυρό τήν τράnιδα τοϋ nλοίου του.
Ti · να τον κάνω τό γαλανό ούρανό, ιόφοϋ τό μάrιισ σου δέν τόν φωrκουν; 

'Τ r, θαλιασσαι 110 γφγά δελφi'V'ιο σχίζουν,
της μουσι�κης όκόλουθοι,
σrούς λόφους ευπνοϋν οί ,κορυδαλλοί
κι έγώ ξυπνώ, ηοιδάκι μου,. κιι _tσύ nαvτοτwό, πονrrοτ�ινό μοϋ λείπεις.
f1όσος ό πλοϋiτος άnό τών χελιδονιών Ί'iς φωνές, πόσο ιμεσrώνοuν οί σκιές 

· τ.:')ν ημέρα καιί · πόσο κολιό χωvεύσlποι· σrά δtw� '"τους,
οrαν nροοωρινό σβησπ;ι 1'ό φώς . κοί τό λυπrημt,να φσνοίίν τά μάrιο τών

. όσrερων ι . . · 
· :-. · · 

. Είιμαι μι,ά γυναDκα άηλη κοί nονq.ιένη ιnολύ πού είδε νό της σκοιrώνουν άδι
κα τό γκ, της. 

* 
... 

Γ:ρασ,w:ς ψηλ�ς ιψηλέc:' στ�αι οί λεϋι<ες μας μέ τίς κοι,νούριες φορε-. 
. σιές τους . :-. .:. •, ,, 

J.C. Ί1{:ι_ πρόσιινα τίiΝ τραγουδtων · τους σwφι6άνια, 
:.-.: •,: ,,•· . •,:;1'•"•, 
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ομως γιά μενα είναι ολα τώρα ξένα, 
γισrί τών μσrιών � τα φέγγη, .ι,οιοαι<ιι μου, είναt γιό ,με 6001,λΘμενο 
Να ιιφειμεσαι nανω σrό, Σταυρό σου κι έγώ νιό μη σέ κλαιω, 

95 

Ν<ι κοκμοσaι· τόν ογριον unνo σου στο μνf)μa σου κι έγώ νό μη σε θρηνώ, 
• Εn1οοον τό γ,ιό της Μaρι·ος, ελεγον και rον nδνε σrό Κριτήριο νό τον 

ι<ιρlνουν 
σέ μοσηγώμσrο, σ έμnοιγμους ,καi σ Θμnτυσμους τόν nαροδίνουν. 
Κι έγω πώς νό ·μrtν τρεχω, με ξοολεκο .μαλιά στους δρόμους,. με λυμενες 
τιι.: βρυσες τών δακρύων μου; Ω ηώς νό μή ρωτώ, πώς να ,μη ρωτώ 
τυυς τοιχους της ονaιοθrtσίας των όλλων; 

Τα κuιμαrο κυλοϋ� στις iόκρογιαλιές, βροντοϋν κοι δε ι,ι' �συvε

nou τους μ,λω γιο σενο, ,γκι τό χερaο σου κ·οι γιο το nοδιο σου τό σrου-
ρωμέν,ο 

τu χερ�ο σου όπόυ χάιδευαν τα ιμολλάκιο των παιδιών, ro 11οδ.ο σου οι:ιοο 
τήν -φιι«uμισ της θολοσσας ηστουσον. Ω, 11::ι κuματο κυλούν, κυλοϋν 
κουφό, rioλu κουφό κοί δέ μ' όκουνε •. 

Σοϋ δρεσεν τ(?ύ χεψώνα η γuμνη έξοχη, η nολυτελειο της ονοιξrtς 
και τοϋ κολοκοιριοϋ ο nλοϋτος 
Μηnως γ;οτι δε σού εδειξσ φσνερο της αγάπης ;� τό θφουρό; 
r,· ουτο μιιλοϋσες με τό ρυακια τό φτωχικο, 
μi.: τοϋ ορνιοϋ την άδυνομιο, Γι σύτό nροσε,χες σrις ρεματιές 
τις ε·Μ(όνες τών ftχων; 
Είχες λοηον ,μιόν αλλη εσωτερικrι. nροσοχ,; ε,νος άλλου Ι'}λ,ιου, 
Γ, ούτό βοδιΖ:ες χοροuμενος προς τον Ποτερa. τών ολων, ΤΟ θεο μας 
και στη μηιrερσ μας, την 'Ογι<ισλια τοϋ Σύμπαντος, καλε μου , 

•*• 

• Οτον ήσουν μυφό nηγαfν,ομε κοnοτε στούς ήμερους τούς λόφους bκδρομές 
εt<.εί στια πείίχο, τlς ημέρες τίς όφιερuψενες στοϋ ήλιου την · Αyιότryrό. 

· Μικρόt<ι ηaι-Ζ:ΟΙΙ'Γος με τlς ξερες nεuκο6ελόνες · κ·όnοτ,ε κατόπι ες καnοια 
ιrι ε,nε;τα σrό σnίτιι μας εφτuνες οί,μαrο, Ώ 11αιδεμος τοτ.ε,
ω γλuκιες τώρα μό τό-rε _όκον-ιομενες εγνοιες
νά σοϋ δ1νω μελι ono κερήθρα νσ γλι.σφήσε1 το κακό,,όγορι, μοv,
γιό νό μη χcσεις ετσι τόσο ένωρίς της γης συτί'jς τό 6όρος
·κσί σε nαρει ό καλός ύπηρετης τοο ανθρώπου, ό όγaθός ευεργέτης μας
ο Χορος 

* ** 

.·Ελε,γες οτι ήρθες να ξunνήσεις τή χσρα της γιορ,rί'jς μεσ· τίς κορδιες 

·ε&εnες τή σrόθμεοοη � Θεοϋ σrο καrολ\Jματα τών δσrρων. 

Ποροκολουθοϋσες ατό χωραφrο των λόφων τό ξύnνημα τών όνtμων 
κι ελε� ότι ένα λουλούδι; τό κόθε τι navroϋ είναι ίε,ρό κι όνl}ΙΦΙ στό θεό. 
Μό δέ σέ κσrολό6α1ναν. Είχες καλωσόνη κι ός ήσουν σκληρός σά γυμνα-

' 

,\ 
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σμενο Σπορτιατόnουλο στ;ήν ,ό�αλιά του τίς δα�ωματιές .τού �ιοΟ νό 
κρύβει. 

Φως τών ματιών μοο πώς νό περnαrο,. χωρίς όδηγό τό μσrια σου; · ·=, 

·Πως νό σ'. .anovrεxω· νορθεις όnό. τη.ν ξενmό, όφοϋ ξΕ:'Ι'Ιτιό δέν έχε,tς; 

Ι'ιόισουν nόλt ιμικρό νό πα�ζέις ώς ιόΡ',1ά τό βράδυ ,όιμnόριζο 
κι εγώ νό 6γσiνω σrον 'εξώστη κ.cιi νό φωνάζω · δυνσnά, Ίησοϋ Ίr)ΟΟϋ, 

. 'Ιησοϋ , 
. . 

κι εσυ πλησιόΖοντοc: να λες νό'μοι έΑ)(οιμαι, είμαι 'έ� �φα. 

Λεγω, aσrέpt όστερόκt ,μου, εσύ μοϋ nηρες τό φως μου τό λαμπρό . 

η.ιν · 1 ησοιϋ μας τ?ν όκριιβό μου τό ,μονοχοVΙιιό; 

Ειχες σrό λσ6uρινθο τό θεικό· ,ής άκοης σου, όλο τά βήμαrο
. Ι 

των όνθρώnων, ολων των χι�ιετηριδων nρός τό bμπρόc. 
οπως ·πι Ζώα εχοuν αrήν όκοή τους ολες l'iς όnοχρώσεις 
τών περnαιημοτων σrό δαση τους, • Α, παιδάκι � . . 
ν αηοφόσιΖ:ες στο γυρισμό σου ατό σnm μας κσί θ' ιόνσyνώριζο. 
πρώτη τό περπσrηιJΟ σου, θ' άνθιζα σάν όναμμέΥη της Λφιρης λαμπάδα 
της ευλαβειας. Ονειιρευόμοuν τον ούρσνό μέσο στην όγrι<ολ'ΙίJ σου. · 

•*• 

Τωρο ιπώς να σrεγνώσω την οφθοινίο των δακρύων μου; 
.. 

Χτές όλσι σέ ίητωιφαύγααν, σήμερα όλοι και όλο σέ σrουρώ.νουν. 

Τό λουλουδια τώρα φορούν το. ώροiο rους φορψοτα, τό ηουλιιό τρέιφοντοι 

· χωρίς νό κσrαφεύγοuν στην ιάπλησrιο της όρπαyης. 
Χcιρεm:, ελεγες, την r,μερα σος όλόκληρη κ.ι οχι καrό το ΓfΙJΙΟυ · · 

. ϊηJ.ρα είνοι σκcπωμένη �ς όμορφιιδς σου, όγόρι μου, ή δνοιξη
1(1 οί οκσλες τού σnιιrιοϋ JJ()C: όnό τό βήμ(πά 000 γιό πόνrο θό σωποιινοw 
Αυριο θό φορεοοuν τή λευκότ,vrα τους οί μοργορlτες, αύριο θό φορέσουν 

\ κΆ οι π<ΙΠΟρΟϋνες' ,ην πορφψο 110Uς Αϋριο όλες οί πεταλούδες · 

στΌν κη;ιο .μας μ· ολο _τους τό χρώμσrο, αϋριο θό κουνούν σrό όγtρι 
τσ χ:ρωμαrιστό φτεράΚΙΟ τους τού κήnοο 'μος οί πανσέδες. 
Μηπως δεν εδειεα .ποτε 1'Ι}ν όγάιη πού έηρεm: νό σοϋ δείξω; 
Μηπως σε μόλωσο κοί σέ πλήγωσα πατέ καλό μου, Ύλι.wrστό μου· ιόγόρl,

γιt μου, 
. . 

Χαμηλώνω τά μόιηο μου, αγόρι μου, γι/J νά ιμή pέ iδείς μεοα σrόν πόνο τού 
Στουρου σου_ νό κιλοίω καJ νό κλοiω. . 
Πώς νό ίδώ Ίο συνφr)λιι<ό σου τό ποιδιό κοί νό μή σέ νοσταλγήσω;
Μα ηώς θέλεις νιά χορώ, ιςι άς φοροίrνε τ' · δνθη τους κοί τό φυλλώμσrό.

τους 
. ο; nοσχολιες κι άς κάνουν εύωδιοσμένες · στέγες, όφοϋ έσύ, ιόγόρι μου, 

τό οοριπόθη,τό όού, τό πολύφαιrο φώς σ' δλλους όσrέρες nερJφέιρε.ις; 
•••

; Πού είνομ τών ματιών του ό f)λιος · γιιό νό γελιόσοuμε τη λοοη ιο;:, 
1 

,' νό � τό . .σnirn μας μέ .  της γφτης τή χόρη;

.,., Ι 
. . /,, 
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Α, πώς ή μέρα, μέ τό χωρισμό σου μέ nοiδεύει 
Πώς νό π,t v(αρώ όφοο δόεα των ματιών σου τώρα 6οσιιλεύει; 
Γuρlζω σrίς κάμαρες, τό ροϋχα της δοuλειδς σου εriιο� κρειμοσμtνα άδειανό 
ΟΠό σtνο σrό όρμόρι. 
κατέβα,ν,ο σrό χωρόφιια μος μt Τό ιφιθόρι 
παντέρημη χωρίς έοέ. Πινω 1'ό nιιιφό τού χωρισμοΟ nσrήρι 
οά,, πήγαινα σr' δδειο χωρίς έοένα της 'Τέχνης σου της πρώτης έργοσιήρι. 

( Νό οουν nάλι μικρο παιδόκι νιό ο· έ'rοιμόζω μέ τό 'Ιιορτwό σου 
γri., τήν nοι&κη σου σκόλη.) 

(Είναι οllόγι<ή νά nεθόνοψε, γ,rά ν' όναστηθοϋμε!) 

(Μιά φωλιρ Ιειρή εiνα ιqόθε θόνοτοςl) 
(Μας nροσrατεύει όπως μιό ,κ.ολή narptδa, ενα καλό σπίτι 1) 

(Τό χελιδόνι έχει σrό σώμα του ζευγαρωμένο τό χρώμα της Ι)μέρος κοi 
της νύχ,,σς 1 ) 

., .. 

Γιό όλες τίς μά,ιιες τό παrδιό είναι nαρόθυρα, φωrεrιά nαράθυρα όνθι,σμbνα . 
. Τά nοιιδιό εwαι 'Ιό παράθυρα της ήμέρος. 

Νωρiς-νωρiς, όγφ μου, σέ πλάνεψαν τό εtνο 
κοί μ' όφφες nοντq:ημη π; μόνα σου έμένο. 
Μένει 6ου6ός ατό οοίl'Ι μας ό άργαλειός 

1<11 ή .ρόι<ια τοϋ μαλλιοϋ σέ μκιν διφη nλοyιιααμtνη.

Γιατί δτον ήρθαν .μέσο σrό ,μεσάνυχ•τΌ. οί σταυρωτές σου εinες, νό'μοι; 
Γιατί δέν �σοuν σηά δόση καί σrlς λογ1<οδιές τους; 
Γιατί 'Τ'Ούς δφηοες νό σέ 6οσαll'iισουνε; ·Γιατί όnό τούς �ακούς 
του κόαμου ούτοϋ νό 1-*'ιν ιφu6όοοuν; 

... 

· Ανοσrήσου νό γiνουν οί όνθρωnο1 nόλιι ι<ιαλοί,
νό φύνε.i ό Τ όλαρις γιά νιό μ'tν κοiει ο· ένα χόλκιινο 1'Οϋρο
τούς άνηnολους του 

Πως γελδ, παιδόκιι μου, τώρο το rφόοινο σrό nλόγιο, 
ηώς γε.λδ το γαλάζιο γιέλrο της ή θόλοοσοl Νά'ρθεις ν,ό .nας nόλι 
το nρωiνό να ιδείς της λιιμνης τό πουλιά, της θόλcιοσος τούς γλόροος 
νό φωνάζουνε τ,ή λείο τους κάrω σΤ'ό nερ1γ1όλ1. 

Άνοστήσου ν,όΆρθει πάλι ή όνοιεη νό· βγοϋνε Ί1ό ποιδιό, τό nαιχνlδια τοος 
νά nαίεοον, νά 6νοϋνε τό κορίτσια σrό v(Qj)() μt τ' όνθιομένα τό ώροiα τους 

στήθη. 
Πλtικουμε ό ενος γιό l'όν δ.λλσv κινκλιδώμαrο. Κον�ας τόν δ.λλσv δέν 

ιόκούει 
'Ανααrήσου γιά νό .πλεύσουν τό ,ιcαρόβια μας nρός 'Ιιά ntλαγο τό γΟΝSΥό·

έ,κ,ειί όnού τό δελφίνια τή γρηγορόδα τους δοκrμόζουν, όνααrι\ΟΟU 
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γιό να φυ;φώοοuν μέσα ιιrος τ' όρχαία τ· άγνό φτερά, τούς προnσrοριυς μας 
φο6ο� μας νά έμlαίΕουν. 
Ποιους τόπους ευτιιχεiς το φως σου τώρα φιιJΤiζεt, Ύιιέ μου; 

· Θα �&ι στο σπίτι, 1,1ος ή βαρuχε,ιμώvιά, όγόρι μου
κι ο αγέρας βa ηερνδ μέσ' αι,ό τό δεντρο τά γυμνό. 
θό'ρθε,ί ο χειιμώνοc: σrό ,οοίτι μας, όγόρι ,μου, 
κοί δε θά εέχνω τη νύχτα, δέ θά tλcwρροπατώ 
νά'ρθω νό ιδώ μην ξεσκεnόοrιηκ-ες 

· 

ογόρ1. μου, στην κρε66αrοκάμαρό σου

•*• 

Ζιι>νιοιμοι μιο ζώνη :rζιιτΖυκιών τό καλακαιιρwα τό ιμιοοημέριο 
στα θαλασσινό τά σnιηο έδώ 
ΤΟ'\' πονο μου νιό κοιμιζω, νό τόιv ξεχνώ 
στή ζεοτα τοϋ καλα<αιιριοϋ · nού γλuκοr.ιε• τοϋ σταφυλιού τή ρόγο · · 
κσι την κανιει γυολισrειρή, λQΙ..-tρή; κεχρ•μnορέvιιο 
nορφυριη σσν ονσrολή, μούρη· οπως μιιά χωρίς άοτέριια ιφυμμtνη �ύχτα. 
Κι ολο ·φ�σζομαι δυο χέρια ι,ιι,φούλια, τό δικό σο� χέiριο , . 
�ά μοϋ χαιδευουvιε ro μάγουλο, 1::ιγόρ� μοο, · τό πρώτα σου τό ρόδΝΟ τό ,χtριο 

•· **· 

Ποση θλιψη εχοuν το σώματα. Μά μενουν μέσ• τίς μικροχαρές τους, 
νό· β�επουν τό πcιιδιο τους, v· ακοϋνε τά ψειπόλογό τους 
να περπατοϋν στήν ε,Εοχη οτσv ό κιαιρός γαλάζιος. ξαστερώνει 
ν' όγρο1κοϋν τήν ερωτ11<ή τήν τpυφεpή έnιιμέλειια πού έχει τό τρι,γόv,ιι 
Μα οι ψυχές' μσς εχουν τό διικό τους, τό όνείnωrο, τό μέγα φτερό.· 
γιά νό τέιμνουν μt την ταιχίπηmό"Τους, 'Π'tν άντοχή τους τόν κάθε τους tνόν

τιο κοι,ρό. 
Τα σωματα μας εχοvν �λίψι). μό ή ψι,χή μας εχει .τήν ειι<όνο της· εύnι)(Ιος 
τον ήχο της χορας της τόν σιιντηρεί ιμεσα ατών μουσικών. σφαιρών της τό 

χορο. 

Δεν εχω δακρυα να σε κλσ�. νaό σέ κροτώ 
την ιόναιχώρηοή σου σαν στ,ρόβιλος όpμητιικός νά ,ήν εμnοδίζω 
Δεν εχω δα1φυα τήν άρμυρή τους γεύση νό τρυγώ 
·τόν πονο μου νσ ξεγελώ δέ μοϋ εμειιναν δάκρυα ·άλλα νά δακρύζω.

Π( τ,ρώβηκον τά δάκρυο οnως σέ κρυφές σπηλιές ol σrσ:λοκrr,Ιτές. 
Πε-ρώθηικον 110 nοδια IJ?'U κσί ζηλεύουν δλουc: ·τούς ξέγνοιασrους της-

.. έρημιδς όδιτες 

Δεν εχω δάκρυα ,nαιδόκ·ι μου, ν/J λούζομαι., πάλι νά λουσθώ 
στον πυρινο των δοιφύ_ων μου πσrομό. Πετρώθηκον ό ποταμός 
και γtό σένα όγόρι μου, τοϋ χωριοι,ιοϋ μος ό· καημός, 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

.·.· . 
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Ε Π I Λ Ο ΓΗ . 

. Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1956-1957-1958) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΙΛΙΣΟΣ» 

.. • Από τci κυριώτερα περιεχόμενα : 

Ά-vc. Άδ;ριανοτrούλου: Γέ.νοι' 
οt9ς έσισ:ι μαιθών - Ή: ·Ελ
ληνιlκή θεοσοφία - Ύτrοθη
·και Βιοηκιης.

Ίω., Ά. Βασrλη:· Άγοραϊαι 
ιμαντεϊαι και έτrι"Κ(νδuνος 
,wεuματισμός - Μεγαλό
,τρε-πες ψυχές σε μορφές 
τα,τεινων άνθρώτrων _ Βα
θειε.ς �Νήθειες άmό στ� 
μα άττλοικc:�u άνθρώ-ιτου -
Καλωσύνη κα1. γνωσηκό: 
έτrιτεό),ματα του άνθρώ-
1t1ου - Τα λυτρωτικά φτε
.ρα της άνθρώmνης ψυχης. 
- Στrυρ. Νάyος, �ιμο τrαι
δl της Γης.

"Ελενα Ζα!)(άρα: J -Διατό:ρα.Εlις · 
καl •Γαλήνη. ·

Κ. Ζιναραγιαντάσα: Νετt _ Νε
τι 

Χρι(στου θη�αίου: Πε,ρt Άλη
θειίας. 

Δη,μ. • Α. • ι ωαννίιδιη : ·Η Πυθα
γόρειος φιλοσοφία - οι φι
λόσοφοι άλ)('Ι'Ί•μισταt - Μορ
φα[, Ίδιότητ,ε•ς, Νόμοι - Ή 
·ινδική · Σοφία! - Οί ,Κα�ει
ροι - οι Έλιευσίνιοι - οι

'Ορφιικ.οί. 
Νικ. Καρ&ούνη: Τ ό λαοΟτο τοϋ 

άγγέλοu. 

Ρ. Κί1t'λινγκ: ·ο Μαθη,τής. 
Κρισναμοϋρτ1ι: Συνομιλ(ες στήιν

•εκάλη • Για τήν εtρι'Jvη
του "Κόσμου ·και τοΟ 1tVE.ύ�
,ματος - Για _μια rοωτερικ.ή ,. 
άτομLΚ:J1 έτrαvάΌταση • •ο

μαδικός και άτ0ιμ-ικός ,κό
σμος χω,ρlς ειtρ{Jνη • Τ:ρεϊς 
ευσε�εϊς έγωΊnrαt - • Α
τrάνθισμα όμιλ!ιων 1927-
1934. 

Νικ. Λ�αιρι: ·ο «Διδάσκαλος 
της Δικαιοσύνης:,, και το 

· Τάγμα των Έσσαιων. ,
Κ. Μελισσcφ01τοόλοό: Τό άν

θος τ,σu Λευκοϋ ΛωτοQ - · 
οι Ρ οδόσταυ,ροι • Ή &πο
ψις της Μετενσαρκώσεως -
Πληροφοριακό σημείωμα .. 
για τόν Κρισναμοϋρτι - ·Η
@ννοια του Θεοϋ. . 

Rohit Mehta: Ένrολαl · Χρι�
· στιαν�κοϋ Μ:υσrικιισμοο.

Στrυρ. Νάγ
ου

: 
·ο Δ

ι
ό

νυσ

ος. 
Κωστη Παλαμα: Σ οφ(α, Δύνα.
. ·μη Όμορψια καί Ά γάnτη -

"Εν τό τrαν. 
Ν. Σρl Ράμ: •ο άνθρω,οος - 'Α

τrαντήσε,ις σε έρωτήμαrα -
Άδελψrης στην καθη;με
,ρ

ι
νη ζωη - Για · τ·όν Κ!ρισ-

\'(11μοuρτι. . . . 
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. Χρ. Ρ ιζο,:rοόλου: ,Κωσrης Πα
λαμάς (Θεοσοφικες t:ττι-
6ράσεις) - Ζαχ. Πα-ττανrω
ν(ου c·vπεpeατι.κές ά\Ιησυ--

(χωρtς :πνευματοδοιξι(ά) . - · · Ό · .. 
� Αρι.στ. Προ&ε.λέyγιος ( Κο- . 

. σμογονικά �λήιματα). · · . ι · 

• Αγy. Σ ιικελιανοϋ·: , Γιατ( �. &α-. · ι
.

. _ θειό: ιμου δόξασα. .... - Ιειρά . . · . . χ(ες) - Γεώργιος • Μό:νας 
:(Μεταφuσικη cipWJσις) -
",Αγyελ. Σ ΙJΚu.ιανός ("Ορ •.
φικη .Μύησις) - Διονύσιος 
Σολωμός (Ποιητης της
11(στεώς) - • Α\4δρέας Κάλ-
6ος ("Αvrιλαλοι. _της

. 
8ι(

eλοο) - Νίrκος Καζαντζά
'κης (Προφήτης Π<Χ\Λελω
θερlας) -: Κωνστ. Κα:eάφης

,ι * 

. . 

.Οδός 
. . ' .. , •. 

Άλ. Τζαζ01tοόλου: Ό :Ιλιοός, . 1tνεuμα:τικον κέντρον της .
dψχαιότητος. 

.Μ(α μέρα ζωης μέ · τους Γιόylκ,ι.
�Ελενα ΠΕτ�να: Μ,rλ<Χ
eό:τσκυ. Χένρι, Στήηλ "Ολ
κιοττ. ., Α ννα Φρό:νκ. 1 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1959-196.0-1961) 

_Γ. "Ανα:yν�σιτόόλου: Ύ011<iν- ·. Νίκου Καpeούνη: θεοσοφ,(.α ·.
θια. καί ούyχρονη σικέψις - Ό 

Ί ω. Α. Βασι.λη : Σ τοχασμοt Γκαίτε ώς .Μόστηις - Πρός ·
μπροστά σ· · lνα: λfικνο - τά • Αρχέτι,ττα. 

· . Σι�υλλυκοt ψΟΟuροι στοος Ροοντ. Κ(ιιτλιινyκ.: "Αν... 
ΔελΑpούς _ Ό Ί-mτοτισμός Κων. Κιτριvιάιρη: Σωιφcχτuκη

· οαν άνθρωπιστuκός .θε- , . Γvωσις καt • Αρετη _- "Αν-
σμός - Ό άνθρω,tος - �Ε- θρωττος και άνθρc:.mισμός.
'Ιtλησ(ασα την "Αχερουσ(α... Τζών Κόα:τς: Ποι.ός ζητάει την 

Έ .. Π. Μ'Π'λ�άrrσκυ: Το Κλειδt ειιτυχ(α; 
τη

ς Θεοσόφ(ας. · Κρισνα,μούρτι : Φιλοδοξ�α _ Φό- ..
C a r. G j e 11 a r u p: Ό 7rpoσ- 6ος - Δηιμιουpyυκη εότυχ(α 

κυνητης Καμανότα. � Περίμιε\έ ιμε, ω φCλε. -. . .
Δηιμ. • Α. Ί ωανν(δη: Ή ·

μ,ετεν- J. van der Leeuw :' Κατάκτη-
σάpκωσις ,και .1'\ dϊρχα(α: σις της 1φαyματuκότητος .. 
�Ελληνικη Φιλοσοφ(α - �εμ- Νικ. Λοόβαρι: :Η . ψιλοσιοφ(α ·

· 'ΙtΙΕδοκλης 6 Άκ.�αντίνος του Ραιμακρίσvα. 
• Ot 'Ατομιικοt _φιλόσοφοι - Μελισσάνθης: «Εtρήνη ,τ-ωι» -..
Παρμενlf>ης 6. Έλεάτη ς -

· Τό τραγιοόδι του κόσμου. 
Ίση,μερ(αι και τf>Ο'Πι(Χt - Κ. · .-Μελισσcφο,τ-ούλοο: Δηιμ.
οι. «t1τιικοινφν(ε9 μέ τό. '. · Γαλα:vός 6 Άθη,ναίος καί
ύreε.pπέραν - οι Διeλψαι. α:t ιμετcχφράlσε,ις τοο των • ( ν-

·
, .., 

., . _ 

.. ..;, ' • •  
1 •• 

: 

\ . 
.: ! 

.• .· . . ,· 
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δ�κων _ 'Εξlέλιξη η · Ανα
κύ'κλησιη; - Μοναδικ:η ή �κά
θε στιγμή - Ή Μεταψυσικ.η 
στους <eΠαραλλήιλους Βί
ους» τοϋ Πλουτάρχσυ - 'Η 
χccρα tης ζωης. 

R. Mehta: Σ lJΥΙ!<jpούCJΙεις τοϋ
αίωνα μας.

Σ πυρ. Νάyου: Ή θεα 'Αφρο
δίτη - Ύτrοθηκαι. 

Παντlτ Νεχρού: Στα παιδιά 
ολου τοϋ �κόσμου. 

"Οσκαρ Ούό:'(λδ: Το ό!ηδόνι 
και το τριαντάφυλλο. 

Ούσπiνσικυ: Δ �άλογος Δ uδα
σκαλου - Μαθητοϋ. 

Ν. Σ ρl Ράιμ: Ποιός θα ιμας δι
δά:ξrι την σαψία _ Συζή.τη-

Άnουτίισατε 

ΚΑΙ ΣΙ!ΙΣ 

τοvς χρvσόδετοσς 

τόμοσς 

Ι.ΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 -1958 

1959 -1961 

Οί σuνδρ(ψη11αιί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

δvκαιοϋvrσι νά τούς άγορά,

σσυν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 άντί 

'T'rjς τρεχ,ούσης τιμης των 

120 δραχιμων. 

σις τρελλων - 'Ανανέωσις 
. των έαυτων μας. 

Χρ. Ριζοτrούλου: Οί Όλύμ,τι
οι - Πλύσις έyικεψλου -
Δέηιση στο φάλη,ρο - Μι
σαλλοδοξία σέ κοιμητήρια. 

"ΑλJμιττερτ Σ ιrιάϊτσερ: Κάτι 'ΠΙΕ· 

ρισσότερο. 
Κ. Στ,εψα:vυδη: Άνατοιλη •και 

Δύσις. 
Στεφ. Τσιrιάιχ: Τα ,μάτια τοϋ 

αιώνιου 1άδελφου. 
Ύm:χ:ρχει ζωη μ,ετό: θάνατον; -

Ό Βούδδας και το τη�α
το - "Ασκιψ:rις διαλι0fyι01μοϋ 
- Γιόγκα 'Αiδε.λψότητος -
Μετ�ενσό�ρκωσις και Κάρ
ιμα.

ΜΕΡΙΚΟΙ ψίλοιτοϋ 1· 
Λ 1 Σ Ο Υ στέλνουν την 
συνδρομή τους ά:φου ά:
ναyκασθοίiμε, με λύτιη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ι.J'Ττενθυ μίσει,:;, οί 
όποίες κοστίζουν και 
χρόνο καί χρήματα, η 
"ά στείλωμε είστφάκτο
ρα, που κοστίι.ει tπίσης, 
δηλαδή άφαιρεί ά:'Πό το 
περιοδικό !::να μέρος της 
συνδρομης. 
Οί ,τολλοl είναι τα><τ·· 
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μα:ζ• 
τους! 
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Έπινίκειο 
Τ 

ασμα 

μιας μερας; tΌϋ · 'Απρfλη 
. ΛΟΥΛΑΣ Δ. ·ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -

:ι εχω ηροοnαντησει μέρα nροσμονης τοϋ · Απρίλη

01'::J ιμουρόγια τών •'tλ11iδων,

μ άνεμους κρυφούς,

φονεροος συλλογιομ,ούς .κι έyα ,μ,οντήλι στο χέρι,

κ.ι. ονε,ρεύτηκα τόσες φορές
. . . \ 

πως θα φαν,iίς ·π1σω όn'-τ� κόαrρα·κιι tώ,. ' . . ,.. . 
ΧΙΟνόrο πέριστέρι μιδς .αιύγής,

δσφο πόνω στ' όλι-,οορα τών καραβιών,.

κατασnρ,j �ορδέλιλα όνθιαμένης μυγδαλιδς.

Ω μέρα χρυση της 'Αnρ1λnιι:r1κης χαρδς μου,

. nα:ι�ί μ' ενα χαμόγελο τό τύμ,σv�· κραrοϋσε�

κι έλεγες ρυθμιt<ό ατόν άνεμο n� σ· έφερνε;

.'Εδώ χωρiστηκε ό Ουpανός κ:ι ή Γί\.

Εδώ ξανόσμι,Εε ο. Ούρσll'ός ,ΚΙ ό' _'ΚόQJ.ΙΟςl

.'Εδώ κ·ι εγώ θο σέ nροσμένω μ' άνοιχτη καρδιά 

"Η λ ι_ ε. μου
. 

τη� Εiρήνης, τ� 'Α:�θρώnων Πlσrη,

• Ηλιε ·'J.lέ δλο τά σήμαντρα τών δσrρων νά χ�υποϋν
. . 

τά έn1νiκε1� nνεΨ<:Ιrο, �οϋ Κόσμου την Άνιάrιη!

,' : 

Ι 

• 
.,ι: 
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'Αλ.ληyορίαι 
' ' ' 

εις -ια 
, 

Qοιnμαt-α 

-ιού ΟΜΉΡΟΥ 

'Υπό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Ό μύστης ποιητής.

Ό ποιητής της • ι λιά6ος καt 
της 'Οδυσσε,ίας δχι μόνον �το 
καt εtναι ό μεγαλε[ιτερος έ
'Π'ικός ποιητής δλων · των έπο
χων και έθνων, άλλά ύπηρξε .
καt μέγας μύστης. 

·. Ώς μυσταγωγός δέν ε,χει
μελετηθη. Καt άmό cώτους τους
θεωρουμένοuς ώς άιρίστους έρ
μηνευτό:ς �χει παρανοηθ:η, διά
νά μη εί,ιωμεν ΚQΙΚΟΠο�ηθη. "0-
λαι .αι μυστηριακαt άλληγορί
αι, αί παρα6ολαt καt ε,tκόνες
καt μϋθοι 11 πα�λέπονται ώς
ποιητικά πλάσματα της φανrα
σίας η χαρακτηρίζονται ώς ά:
φ,ελη, δια 'Π'CΧΙιδια 11 αφελείς, πα
ραμύθια. Μεταφράζονται λε
κτuκά, δέν άποκαλύwrεται το
δο:θύτερον νόημα· δεν έρμηνεό
ονται αί άλληγοριαι καt · τα

. σύμeολα. 
, Καt δμως, ό πατηρ της τρα
γφδ[ας, δ όψιπέτης ,μύστης AL 
σχύλος, 1κσrrα την. παρά!δοσιν, 
τά ποιητικά μεγαλουργήμα
τά του, τάς τραγφδ(ας του, ώ
ν6μαζε ψ ι χ ί α ( ψιχουλα, 
τριμματα, ά:ποφά:yια) των με-

γαλοπρεπων και πλοuσι01tαρό. 
χων ·0μηρuκων 'δείπνων. 

Καt ό φtλόσοφος Πλάτων, ·ο
γεννημένος μεγαλ.οφυης ( «προ
τέρημα: φόσιεως» κατ' 'Αριστο.. 
τέλη, βλέπ., Διογ. ΛΟΙξpτ. V, 
19) μετά θαυμασμοϋ άνεφώ
νει: «πε'Π'αuδεuκ·ε την Έλλάδα ·
δ ποtητής» ("Ομηρος) · άlλλη
γορικα «Έλλάιδα», τούς δυνα
ιμίένους -ιτ:νευμό:τeκά νά: φωτί
ζωνται.

2. Ό Νέστωρ.

Καt ε1ς τα δύο ποιήματα ο
μύστης ·Όμηρος έπαινεϊ δσον 

. ούδένα άλλον �ρωα τον -yη
ραιόν Νέστορα. Τ οϋ · άποδίδει. σχεδόν άτrοκλειστ�κά το χαρα- · 
κ.τη,ριστικον δνομα τοϋ · «l π -
π ό τ ο υ» παράγωγον :έκ .τοϋ 
ώραίου εόγενοϋς πιστοϋ καl ·έ
ξαιρετ�ικό: χρησuμου ζώου, τοϋ 
t1t1tou. Τόν ά:'Ιt'οκαλεϊ «<μέγα 
κ ύ ιδ ο ς Άχαιων» (Ί λ. Λ1

, 51 Ο)
(δόξαν μεγάλιη,ν) · <tΟδρος 'Α
χαιών» (ΛΊ 840) (έικ τοϋ δράω, 
άρθαλ:μ6ς, rιφοqτάtrης, φύλαξ
των Έλλήνων)· «Ήδυεπης» 
(γλυκόφωνος)· «λιyύς ό!γορη-
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4. Ό 'Ήλιος κατά,τούς ·.
μύοτας καi θρησκείας. 

ι ι•" 

· ,ι· 

της Πυλιων» (' 1 λ. Α, 248) · 
(�ρονrόφωνος, εδγ-λωττος δμι-·
λητης) · καί ή ,rερ(φημος ύτrερ
eολή: '«Τοϋ καti όmό γλώσσης·

. μέλιτος yλυκιων ρέεν αύδή»,
(" 1 λ. Α 249) (�Και άnτό την
γfλωσσσ:ν τούτου γλιικ(m..ρή ά
,το _ μέλι lρ�εν ή δμιιλ(α). 

· ·A-rro τ�ν 'Όμη,ρον, ι&mο τους , . · ·.
.μυσταγω-yοός, άλλα 'και εις δ-. . .

· λας τας θρησκείας , Ι.δtως εις .

'Ετrαινείται δ' Νέσr;..;ρ, δια· 
σύνεσ�ν,' ιέμ'Ιt'έιριαν, σοφιαν, δι- .
καιοσύνην, · άνοχήν, διαλλαικτι
κότητα. Εtναιι διά · ιτον ,τοιητην
άρ)('ιμύστης εις τά μυσιτήρια

. τοϋ Ήλιου. Εtναι «t'Ιι'Τtι6της τοιϋ. Ήλ{ου»
. . . 

-rον Μιθραϊσμον καί τα άρχαία
μuσr�ρια 6 'Ήλιος λαμ6ά\ε�
ται συμeολu'Κq:: α) "Ότι άwJ
κει εις τάς «έ μ φ α ν ε ί ς» 
( φανερας) θε(ας δυνά!μεις ικαt 
κατέχει κατά • ι οuλιο:νον (βλ. ·
«εις βασι-λhχ ,'Ήλιον» 138 κ.έ.)
την «μ ε σ 6 τ η τ α» εις ιrον 
Κόσμον, δχι · ύτιό _rrήν σημασ(qν
δτι άιπέχει έ� iσου ά'Ιtό δύο �
κρα, άλλά ώς «έ ν ω·τ ι -3. Ό · 'Ήλιος. κήν δύ ν α μ ι ν» 'Ιtούσυν- · ,._, 

Ό 'Ή λ ι ο ς άιrοκαλεϊται,
άλλ'lγορικά · ίmό τοϋ ,τοιηrrοϋ
ώς · υtός τοϋ Τιτανος Ύιπειpιω
νος, άλλά καί δ tδιιος δ "Ήλιος

· λέγεται Ύ ,τ ε ρ ι ω ν  �τοι δ ό
,τεράνω δι�ρχόμεvος, δ. Ύψι

. στα;. Εις τον 'Ήλιον ώρκtζσν
. το οι i\ρωεις 'και οιι' κατέιχΟ'\.L

τες. τα άntqρρητα. Ό. 'Αγαμέ
μνων .δρκ(ζει τόν Μιενέλαον καί

· -rον Πάριν 'ΠΙριό της μονοίμαχ(ας
τ λ,,.,,_,_,. - . 7.- - ,ι_ ων ""'"""Ψ""'νων-. ��υ ,τ, .. 1.-ιtp ...
. ιώδιστε, μέγιστε . 
'Ηέλιός θ' δς οοντ' -aρίοι�ς ,καl 

,τάνr' έ,τακοόεις» (Ίλ. Γ',
276).

Ταυτ(ζεται άιτο τον Ήλιολιά
τρην μύστην 'Όμηρον δ 'Ήλι
ος 1τρός τον Δια· δ �οίος 'Ή
λιος τά. ,τάγrα ,ταρακολοuθεί,
eλέτrει, άκοίιει· όνοιμάζεται ά
κpμη . «π α ν δ ε ρ κ ή ς» καl
«,τ α ν 6 ,τ τ η ς» διότι διεισ
δύει. δια των άκtr(νων του, δια

. της Θερμότηrrός του πανταχοϋ'
εtναι πανrογνώστης.

δέει καί συγκρατεί τήν «άρ-
μ ο ν ί α ν:. κατά τόν ·ειμ�
τrειδοκλέα -τήν · �αφσ:νι(ζουc:ταv
τελε(ως τό. «ν ε ί κ ο ς» (την

· l�ρότηrτα). 
. Τ ρείς αt θεϊαn. δυνά\�ιεις εις τον 
Κόσμον: (&λ. Ίοuλ. ό:νωτ. 137_ 
140). α) «Α ι ,τ ε ρ t. κ ο -·
σ μ ο ι », _αιι τόί:; Σόμ1ταn,rος,
αιt ,τέραν τοϋ \ΙΟΙ"Jτοϋ . δ* ιτόν
dνθρω,τον· άναφέρονται εις τον
"Α χ ρ ο. ν ο ν, τόν Δηιμιοup
γδν. β) «Α t ιέ μ φ α Ύ ε ί ς», 

· αt ψm4εραt ένέργειαι &τως τοϋ_.
Ήλιου (δια του φωτός, θερμό-_
τητος, άκτινοδο�ιων ,κ.λ:ιr.) .
Αυταl. παρέχουν ώς δ ω ρ ο \/
το δτι: «6 Τ('Ερι την rηιν· τά,rος
ιέν τϊ;> y(γνεσθαι το εtναι ιχειν»
�τοι τήν ί.mαρξ(ν του δ Γ�ϊνος 
κόσμος νά τ,ήν στηρtζn εις, την·
συνεχιη γένεσιν η γ,έννησιν, �-

.. ξiησιν, ,μ.εται6ολιήν i\ τον uγό
μενον μεν θάνατον, δχι δμως
σπό τήν ση μασ(αν της �οοpα
ν(σεως, άλλά της άλλαyης, κά-
-. 

1 .. ,: ,·, 
!:' 1 
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τά Έρμην 'τσν Τ·ρισμέyιστον 
(βλέ1t. Λσy. 1 Β '.. 15,). ;και γ) 
«λ ι ν ο. η τ α ί» αι πέραν 
της ϋλης, ·αί mιευμα:τικαι και 
ψυχικαι Και τούτων των δυνά
μεων «τοϋ ν ο η τ ο ϋ Κό
σμου βασιλευς δ ·Ήλιος». Ό 
'Ήλιος λοι1τον σόμβολον, φως 
φωτ[ζον, άλλά και Φ�ς mευ
ματι•κσν και Φως �θικόν, άλ
λά και Φως αύτός δ Δη.μιουρ
γός. 

5. ·ο Νέστωρ όρχιμύ
στης.

«Ό Γερήινιος '11t1tό'της Νέ
στωρ» (!βλ. • ι λ. Ν, 632) tφφε.ν. 

. εtς την Τ ρQ(αν έκ του άνακ.τό
ρpυ του της Πόλοu, σύμβολον 
d:νcryνωρ(σεως ώς άρχιμύστου 
τόϋ Ήλί�· λέγει δ ,τοιηιτής �
το «δ έ ,τ α ς» "Ποτήριον καλ
λιτεχν1:κώτατον διακεκοσμημέ .. 
νον μέ χρυσά καρφιά" �σαν έ-
1Τάνω του τέσσαιχχ «ο ϋ α -
τα » ( αύτιά, λα�[)· έικατέ.ρc.,
θεν έ,κάστης λα&ης ιάιτό lνα 
χρυσοϋν άyριο,τερtσrερον· εtχε 
και δύο ,ιυθμέvάς. 

Εtς τά σι,μ"Πδσια, δπιου
. 

«Μ ό
θ ο ι σ ι v τ έ ρ ,τ ο ,ν τ ο 
1τ ρός ά λ λ ή λ ο υ ς  έ

ν t 1t ο ν τ ε ς» (" Ιλ. Λ, 643) 
f}τοι μέ λόγους ηόχαριστ:οϋντο, 
και έrέρπcwτο · μανθάινοντες, 
<hιαμεταξύ των' συζητοϋντες, 
έκάtθητο έ1tί «Q ρ ό ν ο u φ, ιο: -
ε ι ν ο ϋ δ γηραιός» ( φωτει
W>ϋ, μεyαλιQ,τρε,τοϋς, σuμβδλου 
μεγάλου άξιώματος, ,τροέ
δρου, άρχιμόστόυ). f,τινεν δια 
τοϋ ποτηρLου του δ όπέι:ηη ρος 
Ι'+έ.στωρ «ά μ ο γ η τ ί» ( ά
κούραστα, χωρίς vά �μεθό:r\) έ-

.: ;. . � 

νω οι κα:τα πολύ νεώτεροί του 
· f\ρωες ,τολύ δλLγώτεpον αγ καί
tπινον άπεχώρουν 'ά'Πο μέθην.

·ιδού τοϋ ποτηρ[ου και της
δλης εtκόνος δ σuμ·&ολιομ6ς:
λt 4 λαβα(, τά: δύο �λιοστά
σια (Δεκεμβρ(ου και Ίουvίου)
και αι δύο ίσηιμερίαι (,Μα!ρτ[-.
ου .και Σεmε'μ�ρίου)· τά 4
ζεύγιη των άγριαττιεριστερων
«1τελειόlδων» οι όκτώ άκόμη
μηνες τοϋ tτους. οι δύο, πυ
θμένες, αί δύο φp:ινομενικαί
σφαίραι, αί οόράνιοι, έντός
των δ'Ιtοίων φα[vεται δτι -περι
στpέφοvrο:ι οι ,τλανητa:ι και 'δ
"Ηλιος. Τ ό ,τ ο τ ή ρ ι ο ν
κοσμικόν, άλλiχ και ·Ηίλιακαν
σύμ�ολον.

Ό φ ω τ ε ι ν ο ς  θ ρ ό
ν ο ς άρχιιμ.όστοu, διδαακά
λου εtς τελεστήριαΆ ο t ν ο ς,
το π ν ε ϋ μ α σvμβaλlιζει,
την μάθησιν, την σοφιαν, την
σύνεσιν, ΊfOU παρέχουν ταϋτα
και ,τού 6έν ,φοκαλοϋv κορε
σμον και ά�ηδι[αν, άλλα καt ά
ποκλείουν παρeκτρο,τάς, &τως
άπο την μέθην.

Εύνόητ ο ν  ιέκ τ ων
ά: ν ω τ έ ρ · ω κ: α ι τ ο fι·
θ ι κ ο ν .δ ί δ α γ μ α. 'λ
πεχώροον μεθυσμένοι, (ζαλι- ·
σμένοι d:πό πνευματοκη ν μέ
&ην) οι �ρωες ώς άμάθείς.

Κατά τον Φ ω κ υ � 1 Ιδ η ν
(βλ. συ'λλ/ λυρ. σελ. 90), τον
Μιλήσιον περί το 540 -rt.X. :
«Ο υ Χ ω ρ ε ί μ ε γ ά λ η ν
� .ι δ α χ ή ν ά δ ι δ α -
κ τ ο ς ά κ ο ή· () υ γ ό: ρ
δ η ν ο έ ο υ σ ι ν ο ι μ η
δ έ 1τ ο τ ε  έ σθλα μ α 
θ ό ν τ ε ς» f\τοι: dιδ(δcχκ.τος
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νοϋς (άμύητος, άμυσταγώyη
τος) δέν δύναται να νοήστι, νό:: 
άφομοιώση . λε,ττήν φιλοcrοφ,ι- · 
ικ.ηιν η fιθ�κην η εtδικην διf>α
χήν· διότι δ-π:ωσ&ή,τοτε cύδέπο. 
τε ό;πω,χολιεί κό:τι τηνδιά.νοιαιν. 
eκέίνου πού δεν κατενόησε 
,τοία ή ά!ξίια και fJ ώφέλεια ΕΚ 
της -πνευματικ.ης καιλλιεργειίας 

. και της fιθικ.ης βιώσεως. 

προ&όιrων έκ 50 έπ[σης ζώων 
έικάστη, καl ο ϋτε έγυνοντο πε
ρισσότεραι αί άγέλαι καί τα 
ζώα, οϋτε 6λιγώτεραι. Συμ&
λ[ζοι,ν: Το έπτά, την έtδομά
δα· 50 έιιδομάδες -προς 7 ti-·
μ'έρας 350 f�μέ'ραι (τοϋ έτους 
τοϋ. Σελη;νιακ.οΟ τότε. των 12 
μηνών) eκ τοϋ ένος είιδους των 
ζώων και 350 · wκτες · t.κ τοΟ . 
άλλου ε.ί1δους των ζώων; . Ό 

6. Αί βόες του Ήλίου. τ α ϋ ρ ο  ς καί .δ κ ρ ι ό,ς· 
ot άντιrπ:ρόσιωτrοι των tb ο ϊ δ_ i-. Εις τό ίμ, 127-141 της·� ω ν · καl ιιφοeάτων εtναι ζώ-

σείας δ ,ιοιητής -παροum.άζει δια ειtς τόν ζφδιο:ικον κύκλον, 
την άλληγορικην εικόνα τοϋ περί τηιV έαρινr)ν tσημεριαν. Τα
Χ ρ· 6 ν ου· έντός τοϋ δποίοu ζωδια δθεν γνωστα -προ ._τοϋ 
άπό . το ύς ,τολλούς · tλάχισrrοι 'Ομή,ρου. 
'(άπό δλους· τούς σuμ,τολεμι- . "Ολα δσα λέγει δ -ποιητης 
στάς. �ου μόνος- δ 'Οδυσσε ύς) εις το μ, _της 'Οδ�ίας ,τερί · . έξαγν[ζανται · και · ελ.σέρχοντ:αιι Σ ει ι ρ ή ν ω ν, . Σκύλλας, εtς τι)ν άθανα:σίαν (την 'Ι θά- Χiαρό&διος, βοων 'Ηλ[ου, ώς κην των) έ-νω οί πολλοί ταλαι_ . ,φοφητει[ας δια τον "Οδυσσέα 
πωροϋνται καί άγωνίζονται εtς καιl. τ9ός συντρόιφοuς του, &rrό. τήν ζώην ά ν ό η τ_ α («νιΊ- της. Κ ί ρ κ η ς, ,(συμΜλ.ου.-�ιοι, (J)λσιιrο-., 'Οδύσ. α,: 5 - της ιΠ ρ ο ν ο ι α ς και Ε t-10) κcxl άνευ συναυσθήοεως τοϋ μ α· ρ .μ έ ν η ς) εtι.ια:ι άλλη-. · •,τροοr�

ι
οϋ των

( �α:τα την γη_t- γο.ρ[αι eκ διδασκαλιών εις τα νην vιu..� ωσιν _ τ -re:ρι,τε;ειω;- μ υ σ τ ή ρ ι α (τας μοοτι-
. δες ταξιιδιοιν της ζ�ης) · 1 δοu κας των �κλιε.κ των άδελφ6τη-.f\ άλληγορuκη . ε,tκων mριλη-· τας) -περι προορισμοο και σκ.ο-mικά: 

: ποϋ της ζ ω  η ς κdί τοϋ θα-
'Αt θυγατέρες τοϋ 'Ηλtου ν ά τ Ό υ (μετάβολης) . .' 

Λ α μ ,r ε τ ι η (λάμψις t-πτα- Τ οϋιrο προλέγει δ · άρχ�μύ- · 
μένη)· καί fJ · Φ α έ θ ο υ σ α στης -ποιrγτής διά της Κ [ .ρ
,(φως τρέχον)

. 
ιέ 'Π ο ι μ α ι - 1( η ς εις τούς δύο εtσαyω

ν ον εις την θ ρ ι να κ [α ν νη- γικούς O"t'l:χovς της μαιφας μu
σΟΝ (τόν χωρον τόν ΟΟράνΙJΟν ·. στηριακης του . διδασκαλ[ας: 
τοϋ Ήλιακοϋ συστήματος και ('Οδ. ·μ, 21, 22)_: «Σχέτλιιο�, 

. · δχι την νησον Σ ικελ[αν - Τ ρι- . ot ζώοντες &πήλθε!t"ε δωμ• �λ
'\ΑCΧΙκρίαν · - &πως έιpμηΙΙ,ΙΕ.Ut"αt ίδαο, δισιθa�vέες, ··,στ�ε τ' άλλοι 
καθώρισαν ! ! ) έ -π τ α ά:yέ- &ταξ, θνι')σκ.ουσ' άνθρωποι-.. 
λιας <bοδιων έκ 5 Ο ζ ώ ω ν �τοι: Ύ,rcψονητικοt και τολ
έ κάσrη. και έ -π τ α άγέλας .. μιηροt οείς -που ζωντανοt κά-· 
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τω στόν "Αlδη 'Π'ήγCΧ't'ε δύο φο
ρές ά:φοϋ ,τεθάJνατε· άλλοι δ
μ,ως άvθpωιrr<>ι τελειώνουν ( «α:
,τα:ξ») το να 'Π'εθαίνουν και να
ξ'ανα)"εννίωνται. Ύ1t<Χινιγμός 
των · άλλε1ταλλήλων tνσαρκώ
σεων, των διδασκομi.νων εις 
τά .μυστήρια, δ,τως καrr,ωτέρω 
έ1τεξηγείται εtς την ά.λ.λ.ηγορι
κην εtκόνα «τοϋ Α ν τ ρ ο υ 
τ ω ν Ν υ μ φ ω ν» Όδύσ. ν, 
102-112. ·

7. WΑyτρον τών Νυμ
φων.

Ό · Νε01tλατωνι,κός φ ιλόσο
·φcς και Μιθραιστής (Ήλιολά
τρης) Πορψύριο�l ,τρός έρμη

. νείαν των άνωτέρω 1 Ο Όμηρι-
.... . κων στίχων !yραψε · μελέτην έξ 

27 σsλ.. Εtς τους σr[χους τού
τους δ 1t-οιητης δίιδει τη ν  άλλη_ 
γορικην ε·tκόνα: 

«.Είς την Ί Ιθ ά κ η ν, εtς 
κά,τοιο · λ�μάνι τοϋ θαλια:σσίου 
γέρσντος · Φ ό ρ κ υ ν ο ς ά
φησαν οί Φαίακες κοψώμεναν 
τον 'Οδυσσέα και τά πλούσια 
δωρα ,τλησ[ον έ λ α ί α ς· 
« Α ν τ ρ ο ν» ( Σ τηλαιον) 
έκεί «έ ,τ ή ρ α τ ο ν» (ά
fJιαγάπητον) και «ή ε ρ ο ε ι -

. δ ε ς» ( δ.,μιχλωδες, σκ.οιτεινον) 
Lειραν των Ν υ μ φ ω. ν ,του κα
λοϋνται Νεράτδες. !:,!ναι μίέΌα 
�κεϊ «κ ρ α τ η ρ ε · ς» και 
«ά μ φ ο ρ ε ϊ ς, λ ί θ ι ν ο ι 
(καyάτια και 1tιθάρια) · συχνά
ζουν και μ έ λ ι σ σ α ι· ύ
_1τάρχουν 'και λ ί θ. ι ν ο ι μα
κρόσrενοι άρ γ α λ ε  ι ο[, 

... ... . :

(Σημ. 1. Της ·μελeτης ταύτης δη

�οοιεύεται ιμεταφρασ(ς μας ιμετό:
τrολλ..C,ν .σχολ[ων) . 

δτrου αι νύμφαι υφαίνουν θα
λασσο1τόpφ;υρα υφάσματα θα:ϋ
μα νά τά ιιλέ'Π!Jς. 'Α σ τε ι -
ρ ε υ τ α τρέχουν νερά. Δύο 
ίmάρχουν θύ;ραι · ή (; ο ρ ε ι -
ν η ιδια νά κα:ται�αί'Ι,Ι()LJV άν
�ω,τοι καl ή ν ο τ ί α «θ ε -
ω τ έ ρ α» (tερωτέρα) από την 
δ1τοίαιν ό:ιτα"yορεύεται να εtσέρ
χωνται · άνδρες, άλλά εΤιναι 
δρόιμος · «άθ α'νά τ ωιν».

8. 'Ερμηνεία είκόνος.
Ό Πορφύριος έρμιηνεύωιν αύ

την ,τολλά: ά'Ποκαλ&πτει tκ της 
Ήλιολατρείας εtς τα Μι.θραϊ
κα μυστήρια. Έλα ία, μυστι
κόν σύμ(;ολον tε.ροϋ· άνευ κά
,τοtοο συμ�όλου άναγ.Ι.!ωρίσεως 
ίε.ρον δtν tδρύετ,ο. "':- ν τ ρ ο ν 
( Σπήλαιον) έλέγετο τό τ .ε -
λ •ε σ τ ή ρ ι ο ν των Μ:ιθραϊ
κων μυήσεων: (&λέ,τ. λντ. 
Νυμ. 6) : <Και Πέρσαι την εtς 
.κάτω κάθαδον των ψυχων και 
1τάλιν z�dδαν μuσταγωγονντες 
τελοϋσι (μυουν) τον μυστην-
('!iυοqμενον) bτονcψ�ς 
Σ'Τtήλαιον τον τ6'τtον . ε,tκό
να τοϋ Κόσμου, ά�νιερώσcχνrες 
( άφιε,ρώσαντες) εtς τ�μην τοϋ 
,τάντων 1t-οιητοϋ και 1τατρός 
Μ [ θ ρ α . ». Τ ό Σ 1t ή
λ α  ι ον σ ύμ (; ολο ν τ ο ϋ  
Σύ μ ,τ α ν τ ο ς. 

Τα άνrιφατικα έ1τίθετα, τό 
σκε,τασμένον και σκοτειναν 
Σπήλαιον να λέγεται «έ πήρα� 
τον» ( άξιαγάπηταν) , καί «ή ε
ρ ο ε ι δ ε ς:,; (δμιχλω&ς. 
θαμ,τόν). άλληγαροϋν την δι
-ττλην σύνθεσw τοϋ κόσμου· . την 
ύλLκην και άtσθητην ώς εύχα
ριστον άλλα και την 'ΠΙ\Αευμα-
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. · τικήν. καί ψυχικήν, τοv ν ο η-·· γορ(αν. At · Ν,ό μ·φ α· ι, (αι 

' .�· 

: τ ό v ,κόσμον, ώς · άμιχλc:;δη κοrrερχόμεναι ψuχαι ,ι;ρος. h,-.
· ·,

.,
· καί f>cJσκολονδητον. Σuμ�ολ(- σάpκωσιν), ύφα(νοw έ'Πί τοϋ

ζουν άκόμιη τήν hιτιφαινειακηιν σώματος την .<Μωσtv των, τήν
διό: των αtσθήσεων μάιθησιν, άn.tθρω1t'Lνην έ'Ιtl της Γης ζ�ΙV,
άλλα καί τη:ν ,τ;ροσιτάθειαιν της· η -δ1tο(α εtναι ,τραγμαr�κά 

.... . . εtς �ά&ς έρεί.Μ]ς διό:_τήν ά:πο- «θαύμα tδέ.ο'θαι» (κάτ.ι το �κ- ·
· κάλuψιν της' άληlθε(ας -&n:o των 1tλη1κτ1;κόν \ICt το δλέτηις), O\JV.

μuστων. . . . . θεσις lξοχος, ροδ<;>κόκκtνον ό�
. At νό μφ αιι τοϋ Όμηρικοϋ λι1<όν σιωμα, ικ•(νησις αότσδόνα.. 

w Α ν τ ρ ο u συμ&οιλ(ζοον, κά. μός, σκέψις ,καί δ.μιλ(α. Συμ- . 
. τά Ποpφόριον, ιέ"Πί "),,,k4ι. «τάς �ολ(ιζει δμως και την λ�ρνα:- · · 

εtς γlένεσuν tοόισιας (-ιrορευιομέ- κα (τ� λίθwαv φέρετρον) μέ
vας) ψuχας:. (την έ'\40'άf>'Κω- τά δσrrα,. τά λε(ψcnα της &ι.ώ�

.• σιν): · Κ ρ α τ η  ρ σύμ�λον σεως. 
' τrηγης εtς τον Μιθραίσμόιν· . ·." Ας 1tροσέξωμεν τας θύρας: : , ι

ά μ φ ο ρ ε ί ς δοχεία ύy.ρών,_ διατ( δύο; διατ( •μ(α ιιιιρός 'βορ-
δπως και ft'(L. ά σ ·τ ε ( ρ ε ιιJ -. ρ&, «'καται� όιvθρώ-ι:οοις:.
τ α ν ε ρ α: .:κατάλληλα καί και t'I άλλη ,rρός Νότον «δlδός
ό:ναyκαία Ιδιό: την σuμιδολ�κην άθανάtων» άπηγορευμls),!η εtς
κατά την μόησιιν 'κά&!ρσιν του ·&ι>ιρας; 
μοουμtνοu. At ιμ' έ _λ ι σ σ α .ι Εtς �εν· ·ιιε.ραν 1' Νάον άρ
f>ιότι και το μέλι €ν :ά:π'ό τά χαίον "ι θύρα: ιεtσόιδοu !κει't'Ο 
χρή<,ιιμα κοιτά την ,μόησι.ν ό-

,τΛλι- Βορραν. Μbιαν Η_ Ά να.- . . .
)'ρά. . 

τ�&ΛΙ. 'Ο μύστης "Ομηριοις
Ό θαλάσσιος γέρ'ών Φ 6 ρ-' . γνωρ(ζει δτι εtς το &ορειόπ.-

.• κ u ς εtvαιι, έ'κ. της θι.,yατιpός ρον σημείον του Ζωf>ιοnωϋ κύ- · \
· του · θοώσης ιω:ί τοϋ Ποοειf>ω- Κlλοu εόp{σκεται τό ζωδuον τοϋ ·νος, ,τάmτος τοϋ,Κuκ.λωπος Π ο- Α t Ύ ό κ ε ρ ω του ά,rο(α, 

λ υ ψ ή μ ο u τον δ-rrοίον · έτό- δ:ρχειι δ κ ρ 6 ν ο ς, άλληγο-. . ,. ϊ
φλωσεν ο 'Οδυσσεύς· _άλληγο- ρLα τοv Χ .ρ ό ν ο ου, κατά 

1 :, . 

ροϋν την άνάγκφ έξο:γνιομοϋ ·το Χειιμε-ρινόν 'Ηλιοστάσιον. 'Ε- '
τοϋ Όf>υσσέως και . Η,ιευμεινι- κεί, κατά το ΤLΌίλαιόν Ρωμ«ί-..
σμοϋ του Ποσειιδωνος. �Όενικώ- ών ρητόν, fιτο «mors janua ....
τεfΧ)ν οΟΟεlς dπΕ.ν(ζει τήίν άγιό- , γjtae» f\τοι iJ θυρα (δοοι&άσ'ε- ,
τητα 1tplιv ά'Παλλαγη και τοϋ ως) �κ τοϋ θαvάτου εtς την 

Ό · τειλεmα(ου tλφττώμα:τός του · ζώfι:ν· 1') θύρα την· ό'Ποlια1ν f\νοι-
καί της 1tαραμι.κρας κακ(ας γεν δ Κρόνος (Χρόνος) διςι να

· -πού τοϋ ό:rιιέ.μεινε. Μόνον δ ά- περάσουν αt' νύμφαι (ψυχαι).
γvός . καί δστιιιλος ειtσέ.ρχετα1ι α{ «tοϋσαι:ι> ·κατερχόμεί\Ια'Ι., ,και-

: εtς τήιν άθανασ(01V. τα Ποpφύριιον, 1rφός lνσάιρκ.ω-.
οι λ ι e ι ν οι ά: ρ γ α λ ε ι- οιν '(νέαrν &ιωσιν). Μόνον αν

ο ι «οι ,r ε ρ ι •μ ή κ ιε ι ς:. (σrε- θρώιrιναι ψυχαι Ή �oit(α θύρα
νόμακροι) Ίδ!f>ουν διπλιην �λη. δέν λέγεται των θ ε ω ν, �-

,.' . : ' 
. •.• ! 

,, ,. 

. "·
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λά «δδός άθανό:των»· σuμ&ολ(- 9 Ό Πλ, 
�ι τάς ψιιχάς αι δποίαι συ\Ε-

• ατωv περί έv-

πλήρωσαν τον yήινο,ν κύικλαν σαρκώσεωv. 
των έvσαρκώσεων και όδεύουν Και δ ΠλόJτων, (βλ. Πολιιt. 
πρός τους άγ(ους, τούς άθα- Χ, 614 κ.έ.) λέγεt.: «α:t ψuvnl 
νάrrους. 

· 
φθάνοι,ν (ιμεrrό: τον θανατοιν) �ϊς 

Διά νά ιέιξτιyήσο :δ Πορφύρι- κάποιον τό,τσν «Ιδα�Lμ6νι� 
ος διατ1ί αιt θuραι τ(θενmι ύ- (θείαν, τrερίφη,μον) εtς τόν. δ-
τrο, τοϋ ποιητοζ; προς Βορροο,- ποίον και της Γης δύο εtναι 
και προς Νότον, mριγράφει τά Χ ά σ μ α τ α (θύρα:ι), σνσχε
ζώδια, τοϋ ζ�ακοϋ .κύκλου · τιζόμeνα μεταξύ των· και τοϋ
δηλ. της φα�νομειvbκης ιlm)σ(ας Ούρανοϋ πάλ�ν 1rρος τά άνω 
1tε·ριστροφης· των πλανη-τών και άλλα (Ιδόο) άκ;ριt>ώς όmιsναν- · 

.. '
της έκάστοτε θέσεως αύr.ων τι». Δικάζσνrαι -� οοαι φβά
καt της Γης έν σχέσει 1t1ρος ά- νοw και. αt δ ι κ α ι α ι τrο-
πλανείς άστέρας. ρεύονται τήν ( δiδόν) τήν δ ε-

Δύο τα άιφα (τοϋ ζωιδια- ξ ι ά ν καl ά ν ω δια τοϋ 
κοΟ κύκλου έν τφ Οόρανφ, το ΟόfΧ)Νοϋ, αt δε άδικοι την ά-
τοϋ χ ε ι μ ε ρ ι v ο ϋ τ ρ 0• pισ:'t'Ε.ράν καl κάτω. .
τr ι κ ο ϋ (·Η�ιοσταΌΙίου) εtς ·-ε1rίσης :δ Πλάτων 1διδάισ.ΚJει .
τον Α t γ ό κ ε ρ ω ν  ικαι το (βλ. Πολ. Χ, 617 ) . τον :κόκ.λον . 
τοϋ θ ε ρ ι ν . ο ϋ εις τον γεννι')σεων της αότης ψιιχης ιμέ
Καρκ(νον. χρις δτου: «οόχ qμας δαιμων 
' "Εχουν με τφ· σειράν αt θέ- λήξετα�ι, σ>Jλ' ύμείς δα�μονα: αt-
σεις των ζφδ!ων άmο Καρκ(νου ρήσεσθα:ι» ητοι ή •μοφαιία άνάy-
τrρος τον Αtγόκερων ώς έξης: κη δεν θό: λήξτι, δεν ιθά σας ά.. 
«Πρώτον ιμεν Λ Ιέ ο ιν τ α ot-

πcχλλ.
αξτι (ινό: συ\ε.χίζε-rε τήν 

l:νκον 'Η λ ι ο υ, ετrε �τα π α ρ- αρξιν ,καl άλλης 11!ειpι6δου &vη
θ έ ν ον ·ε ρ μ ο ϋ, z υ γ O ν 

της ΎΤJ,(νης ζωης), &ν σείς δεν 

'Α φ ρ ο δ (τη ς, Σ. κ 0' ρ - δα!μάσε'tΙΕ. δια 't'OO άγνοϋ σας 
τr ι ο ν "Α .ρ ε ω ς, τ O ξ ό _ . @ίου τήν μοίραν ,κάt λυτρωθητε
τ η ν Δ ι: 6 ς, Α t γ ό κ ε _ των άναyεννήσεων. Τους rοκ.>· ·.

ρ ω ν Κ ρ ό ν ο υ· ά!πο δε τέρω λόγους δ Πλάτων θέτει δ

Αty6�ρω «(μτrαλιν» (ό1ιισθο- τι Μ,:yει 1') _!ν\οίρα:_ :/IJ ά χ ·ε? ι ς,

δ · ά) · •γ δ , (,1') μια' έκ τιων τιριων θυγατερων 

ραμικ , , ρ ο χ ο ο '11 • της Ά ν ά y ικ η ς) 'Πlρός τάς 
Κρόνοu, t χ θ υ α ς Διός, � Α- · ψυχό:ς αt δτrοίαι εtναι �τοιμοι 
ρεω.ς Κ ρ ι ό ν, Τ α ϋ ρ ο ν . να κατέλθουν πρός νέα.ν έν τfi
'Αφροδ(,της, Διδύμους ·ερμοϋ, Γτϊ &'ίωσιν.

καl έπιστρέιφομεν, εtς τον Καρ- Κιαl δ μόστης Πλάτων μάς 

κίνον της Σελήνης, δθεν ήρχί- ίmα!ι°!Ιθεί, εtς �ν κ.α:ανόη-
. . . . . • σιν των άλληγοριων και συμ-

σαμεν. (Πορφ. !wτ.ρ. Νuμ. 21 eολισ.μων καt εικόνων των 

κ:έ.). μυσταyωγι�οϋ. όψηλοϋ έπι'Τtέ-
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δοu διδασκα:λιων- τοϋ μ-εγάλοu ( και .. γενέσεως ·. yεν�κώτερον . ' ,·
μύσrου ·0μήροu. Ίδοό 1'\· άrιο- των ύλι•κων δΎτων), της .διαρ
κρυmτογράιφησις,. tΊ έρμηιvεια �ειας της·�ιώσε.ως, και τοϋθα-
δηλ. της ,τεριιψήμου. εtκάνος νά:Τοu, (&ιτό τ:ηνσηιμασ(αν της 
του c" AΎtpou τω.ν Νυμ.φω� εtς μεταfhολης και δχι τοϋ άφα:νι-
την ·οο�ιαν (ν, 102--112) σμου) · και σννεχ(ζονrαι, κατό: 
τοϋ Όμήροο; τον "Ομηροιν, Πυθα-yόραιν, ΠιλΦ 

Ό Κ ρ 'ό ν ο ς 'ό κατά τον τωνα και δλων tκεί.νων ,του 'Π'L

Πλούταρχον (βλ. "Οσιρις και σrrεύοuν· εtς τοϋτο,. και συνεχ(
" Ισις κεφ. ΧΧ� 11) Χ ρ ό ν ο ς ζονrαι αt ΟΝΟJfhιώσε,ις μέχρι της 
τοϋ ό,τοίου · εμ�ιημα εuναι: . «θ ε ώ σ _ε ω ς:ι> της άyιότη-

. «mors janua vitae» ( ό θάνα- . τος, της κατά "Ομηρρν εtσό-
τος tΊ θύρα της ζωης) ρυθμ.ιt- δου -εις την δ ·δ ο ν Ά θα -

. ζει την -έναλλ.αγήν: γεννfισεως ν ά τ ω ν. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ·ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

· Αδετον 70. Δφένον 100
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Λέο Φ ρο Ji π έ_ νι ο u ς_

'1?(ερευνη της-Φιλόσοφος 

. ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 

Έωρτά'σθη ά-ττ:ο τόν · t1τιστη
-μονικό κόσμο της Εόρώττης t
διcχιτέιρως ή 1 ΟΟη έ1τέτειος της 
γεννι')σεως τοϋ Λέο Φρομ:πένι
οuς (1873-1938), Γερμανοϋ έξ
ερευνητοϋ καl φιλοσόφου, ,δ 
διπΌ�Οiς ftκαμε ση:μΟ!VΤικές άνα-
1καλύψεις για τόν πολιτοο�μό 
της • Αφ.ρικιης. 

Ό Φρομ'Πένιους διιεκρίθη yια 
'tΙό εύρυ έ1τιστη,μονuκό καl ύ
ψηλό ά\Λθρωπιστικ6 του πνεϋ
μα. Μέ τό �ργον του «Παίδεu-

. μαι (δ τίτλος .στην έλληνιικη) 
θέλησε \ACX μεταδώση τό μήνυ
μα της παyκοσιμίου άtδελφότη� 
τός της άν.θ.pωπότητος. "Οπως 
εtχε γράψε,ι !καt δ Γκαίτε, δ 
Φρομ'Πένιους · ύπεστηριξε δτι 
ναί μέν δ ·κ·όσμος ώς σύνολον 
ό:νεδαίινει σε διμαfηκές �cχθμί
δες προόδου, με όmοτέ,λJεσμα 
τtς μεγάλες yεωyραφικες καί 
φυλετικές δ�αψορές, άλλα tκα
στ-ος ανθρω,τος fχει ν· άρχ(ση 
τό δικό τ-ου άνέ�crομα άπό την 
άρχή, !δια μέσου των διαφόρων 
πε.ριόδων πολιτισμοϋ, για τόν 
έαuτό του. 'Επομ,ένως, το «π�ί-

, δεuμα:ι> των mθρώΠJων καί των 
λαών εtνα:ι ένιαίο. Καl πρέ1ιει 
να άνηκρύζουμε την πιο,ρεία 
των λαων στον -n:ολιτισμό τοϋ 
άvθρ�οu με �λέιμ-μα κατm'Οή
σεως και ένότη.τος. 

j'_ 

Με αύτόν τόν προσανατολι
σμό έrττραyματοποίησε 12 με
γό:λJες έξε,ρευνητ�κες όmοστο
λές στην Άψ-ρική, πού την διέ-. 
σχισε σχεδόν δλόκλη;pη, γιά 
νό: φέ,ρη ειtς ψως έ-νrυπωσω:κα 
εύρήματα της ΠΥΕ.uματιικ.ης καl 
·κ<Χλιτεχνι-κης δη•μιουpy(ας της
Μαύρης Ήπε·�ρου. 'Έγραψε 50
πιερί100υ �ι�λ(α. Τό 1tλείστσν
της ζωης του, τό !ζησε σέ θα
�νώδεις �κτάσεις, τροιπι.κα δά
ση κα:t ,σαΜνες (λιειμωνες ά
'Πό ·καλαμιές) .

Ό Φ.ρομ'Πένιους σε ήλι,κία
,μόνον 21 έτων .κατi1τληξε τόν
έ1τιστη!μ1ανιιi<ό κόσμο μέ τό σύγ.
yρcχμμά του «Μυστιικες έταιρ(.
ες της Άφρικης».

Εtχε άναικαλύψε-ι δτι στις έ
ξώτε.ρvκα π;ρωτόγο"ΊΛΕς κοινω
νίες της Άφ.ρ�κης έλειτουργοϋ
σαν μυσταγώγωώ: συστήιματα,
,τού .μετέδιδαν ώρισμέvε.ς ύψη·
λες πνευματι·κες άξ'ί�ς διά μlέ
σου !μυήσεων. οι 'μυσt\l<ΟL (1'
καλύτε-ρα: ,μuητcΚιο-ί) σμιιλοι· ά.
πιελάμ�αν με.γάλου κ,οινωr;ι
κου σε!α:,,μοϋ καί συχνό: κα
τείχαν την dιληθινη έξουσ(α,
άντt της όνσμασηκης των ψυ,.
λάρχων. Είχαν για τtς σU\αν
τήσεις των εtδικά οtκή,ματα η
«tε.ρα άλση:.. ;εκεί έδέχον
το τους μυουμένόuς, έικ των δ-
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πο(ων άπε.κλειίονrο για 11ΚΧΥtα _λοο, γέροντες δεν .' εόρη,κε' . � 
αt yυναuκες και ot lφη�. Για Φραμπέινιους σ• �κείνη τήν ,ιε
νά: y(ιwι κοοεtς δεικτός στις μυ. . _ριοχή. ·u0tαγ οι κ.ρότσφοι ·των. 
σrικές έταιρlες l1rρε'ΙΤΕ να σύμ- άνδρων ε1"Cαιρναν το γιφ(.ζο 
-rοληρώσrι ώριαμέ'"') �λικ(α .και χρωμα.οt "ΙΛεώτε.ροι τούς°!δι\.αΥ 

, για να �η άξ((ι.)\,Ια, . '00 να rττιcϋν δηλητή1ριο και ιωrrό-
35σν {τος. Για την ε.tσδοχη των 'Π'LV τούς {τ,ρω-yαιv. . 

ένηιλ(κων, . οι δποίοι, �σι. εtσ- ··Αλλά στό . �λείστον της • λ- .
ήρχοντο στην κοιινc.w(α ώς δ- _φρικης, οι γέ.ρονtες fιοιαν άνn
-rιεύθυνα μέλη της, fικολουθείτο κειίιμεwν · �μοο και οι. \Ε.

«τιmυκόν» τελετουργίας. οι 6:- . κροl. ά'rοειλάμ� τιιμ.ων mι
ξιιωματοϋχοι των 41υσηκων έ- θανcχnων. Στην ιπφιοχη · ·της 
ταιριών έζοϋσαν χωρωτα άιrο Κα:πουλοάμmχ lτυχε να παρα-

.. · · τι)ν 'κοινότητα, άποτελώντες, 'κολουθήση τόν έιπιθαn,ιά;nο �
τρόπ� τινά, τό tερα:rείον της νο ένός πατέρα, ,rού lκειτο \Ε
θρησκευτι1<ης καί · κοινωνι.χης κρό έινώ,ιιόν του τό διέιίω:το κσιι 
,άyωyης των έtκ.λεκτων. Εtχαν �λευτα:ίο ,ταιδ( του. ...Ηταν l
κανό\ες αίχττη,ρούς, ώς ιιφδς νας θρηνος. φ� ·ο 
την κατοvκ(a, την δΙJCΧΤροψή, χαροκαμιμένος �ρας ).εγό-
τον yάμο_ κα�t τις σεξ�ι.ι<�ς ταν ΚαΜιμιπα. 'λλλc. �ν έ
σχέοεις. Ώ,ργό!νωνο,ν, 1<ατα Χρηισ�μCΥΙtΌ(ηοε οΟτε •μ{α φορα 
·τακτα διαστήμα:τα, δηιμqσιες τό δ� του �ό ,rρώτο ,φό-

. τε.λετουργ(οε.ς, με _ 1'C�ις σωπο. 
μετη•μφιιεσμένων, έορτές, χο- · "'Ηταν ιμιά φορά (νας, Κ�ά • 

. ρούς και «tερά δpyι<n, τω":' ·δ-. 1μιτrα, €.λ:εγε. Εtχιε δέ.κα: 1tαιδιό.
,τοίων τό . νόημα fιταιν κρι�μένο και, τοϋ 'Π'έθαvάν τό lνα μετά . γιά τους άμιυήτους. Φαwετα:ι δ- το άλλο. θρηινοϋσε και. ρωτ-ώ
τι !crοικός στόχος τοϋ ιμυστα-. σε: «ιΠοϋ εwο:ι τα 11αιιδιό: μου;:. 
yωyικοϋ αύτοϋ «1tαι.δεάματος:. Τόν άκουσε δ Κα'ΚιΟύλλοο και 

. fιτcχν �- τοποθέτηισις fναντι τοϋ τον ρώτησε.: «η φωνάJζεις l-. . . 
φαινομένου του θανάτου. .· τσι; Τ( σοϋ σuμ�α:(νει;:. .και δ' 

·ο Φροιμ'Πίένιους εtχε συναρ- Κ�άμ1τα ιdnιήντησε: «ιlloO εt-

• 1 

� . . 

· -ιrασrι'Κες �μ-rιει.p{ες tν ,φοκει- · ναι τά: -ιrαιιδιά .μου;:.., Καί 6
μέιγφ. Διπικά τοϋ ,τοταμοϋ Κα- Καιωάλλοο τοϋ εtιτιε: · «ΓW)γαι- · 
σάί (,μεταξύ .Κογκό· ·•και Άγ- νε στό ,μέσον τοϋ δρόμου και 

. γόλας), στην ,οφιοχη τοϋ 'Π'Ο!- · θά λό:ιδης ιtικεί την ά'Πιόmηση». 
ραmοτ�J:ου Κ!(λιου συνήιντηισε - Ό Κ�μιrια 6-yη,ςε όmό τό
φuλες-καννιδάλων, γιά τούς δ- · χωριό και ,ιηγε στη. μέση τώ 
,rο(οιυς δ .θάνά:τος fιταν, αιτλοό- . δρόιμου. uΕνας &νθιρω,τος έ1tέ
στατα, ,rηyι'J ... . τροφης, &πως .ρια,σε. Τάv ιέρώτησε: «ΠοΟ εt�ι ·
τό κυνήγι ικαι τιό ψάρεμα. •ε- τά: δέ� ,τ�ιδιά ιμοο;:.. · Έκεί
πο'λειμοϋσαν άδιάκο,τα ό:ναμε- 'νος d:πήντησε ομδνον: «,Με Μ.- · 
τσf/J των και δποιος έσκότωνε . νε 'Εσπέρα:.. Και άπqμοnφόν-

. τον αλλw, τον fιρωyε. Έξ 6Sλ-
. ιθηικιε.

,, 

. . ,� 
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'Α,yέλη �ων σε . άιtεικόνιση, που ά·νεκάλυψε 6 Φρσμπένια.ις σε ·�ρά-χοuς 
της λι�ύης 

Τιρείς ακόμη α:�ρω1tοι έ'Π'έ
ρασaιν. Τους f.θεσε δ Κ�ιη.ι-

- ,τα τό ίδιο έρώtη,μα. Έ·κεϊνοι
άπή,ντ,ησαν, λέγοιvτας τό δινQμά
του δ κα'θένας. .,.Ηταν ή 'Ώ
ρα_ της Όμ·ι·λ:ίας, δ Βαθυς 'Ύ-

. ,τνος, δ Άνήσυχος 'Ύ,τνος. 
Πέρασαν δύο �κό

μιη 
άνθιρω-

1τοι. Ή Αύγη και ή Πρωtα. Εt-
1ταν το δνcψ.α τους ·και άmομα
κράνθηiΚα.ιν. Ό Κ�μιπα γό
ρισε στην καλύ&α του. Και �t-
1t'E στον Κα:κ·ούλλου: e1Πέρασαν 
Ιfξη &νιaρωτrοι, τους ιέ-ρώτησα, 

. κανένας δεν :μοϋ άrοήντη�. 
\ Μοϋ εt,ταν μονάχα 'δ :καθένας 
το δνqμά του �αι ,τέρcχσαιν ».

Καl δ Κα1κοόλλου τοϋ εt1τε: 
« Σ οϋ ό:rοήvιησαν .με το 1τέρα
σμά τους. "()πως ή ΆΕΟ'πέρα, 
ή .. Ωρα της ΌμΙJ\iίcχς, δ Βαθυς 
"Y'lt'Voς, δ 'Ανήσυχος 'Ύ'!t'VΟς, ή 

Αύγη καt ή Πρωtα έ'!t'έ.ρασαν, 
lτσι έ,τέ:ρασαν καt τά δέκα· 
τrαιδιά σου κι' έφυγαν ». 

'Ο Φ,ρο,μ,τlένιους συνε:κέντρω
σε 1τολίrrιμο ύλuκο yιά τtς θρη
_σκείες της .'Αφρι:κ,ης καt ά:τcέ
δειξιε δ"tΙι σε μ,ε,ρι,κά θειμεiλιώδη 
σημεία δλ:οι σχεδον ot ά�νθρω
ποι σκέψθrη καν με τόν iδιο τρό-
1το. Στ1\ν -rοε,ριοχή Γιc:ψούιμ,ια, 

. ή ά:ρχαία λαικη ,τ('Ο"rις άνέφε
ρε οτι δ' κόσμος l1δηιμι-ουργή
ιθη;ις;ε άτrο Ιf·νο: _τrρωταρχtκό ζεu
γάρι, τόν 'Οδα:τάλλα και την 
'Οδοόδουα. -'Ο 'Οι.α:τάλλα �τ� 
δ ·θεός ,τοϋ ούρανοϋ και ή ·δ� 
δούδουα θεό: της -γης. •ο Ού
ρανος ,και Γαία, γονείς των Τι
τάνων .. 

Έτrίισ:ης ο Φρομmvιους, 6:ν 
καt φσ:v γνωστές ot τη:χ>ίσr� 
ρυκές άπιεικονίσεις σi. �ράχοuς 
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χιάρα ιeζοϋσαιν ω.λοτε · &νθρω
-

, σε διάφορα . ψήlμαrα της. Ά
φρικης, οοηρξιε δ ,τρωτος, δ. δ,οο

ίος αι,εικάλuμε και κάτέτα.ξε έ1τιστη,μονυκώς 5.000 mχρόμοι� 
ες άπεικον6σεις ,ταρελθδντων 

. ,τοι. ώς κu"'Ίγοι καl κτηwτιρό- · 
φοι. 'Ι"Ησα:ν, . έ,τ(Ισης, ιέξαιρε.τι-

,τολιτισμων. 
Εtδι/κ&ι,φα, ά\ΑΕ κάιλuι,ε στφ 

lρηιμο της Λιeύης ά:πε�κονl.σεις 
έλειφάνtων ,καl . .ά.γέλης �οων, 
καθώς καί. ιά:vθρώιτων. 'Α'Ιt'Εδε1ί
χθη l�ι δτι στην ση,,μ,εριvη Σα-

.. κως ιέ\διαφέ.ρουσαι αι . άναικα- ·
λύψεις lpyων τtχνης Ο'tήν Νι- , .γιηρ(α;

, διά ·τe�:ν 
άιτd

(ων 

ά:π'ε!διε
(

-
χ6η. δτι όnηρξtν sκεί, δπως ικαί · 

. cl δλη. σχεδον. τήν Άqψική, f!� :
� &yνωστος. ναπούραλuστι
κός ριSμός. · ·' . . 

* ...

., Α νθρω1n:. κείνο 11.00 άγαιτας 
� και- συ: _Θα γ('vης:
θεός. &ν τό θεό άyαnας κcχι 
γη · fu, · τη -yη λατρεύεις. 

. 

. .. 
ΑrΤΕΛ. Σ1ΕΛΙΕΣ I ΟΣ 

* 

·Η μόινη σοφία Τι'ΟU μιιrο"ροϋμε .νά tλ1t1ίσωμΕ ,τώς _θ' -_άττοικτή�
σωμε εtναι � σαρία της τατιει νωσύνης.

Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ 

----·�------·· ·------··· ··----···· --------

ΚDΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠDΥΛDV· 

Ο ·Ι Η ·Σ· Q. Υ·-Σ.
. 

. . .
· Έ ικ υ ιΚ λ ο φ ό ρ η σ ε τό βιβλίον τοϋ

κ. Κωστή Μελισσαροπούλου •Ό Ί η σο ϋ ς», Οί έηι
. θνμοϋvτες νό τό όποκτήσουν δς. όnοστει"ουν δρχ. 60

διό νά τό λάβουν είς τήν διεύθυνσίν των έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών. 

-------.' ---- . . -.�_ 

• '< 
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·i
ό ccχολκέντερος)) (185 - 254) 

Περί τα τέλη τοϋ 2ου αtωνος 
ό χριστιιcrνιισμος ·εύρ(σκετο έν 
11Ιλήρει άναπτόξει. · Δ�ήρχετο,
&<5α!ίως, περίοδον ιδοκuμαΌίας 
·καt μάλιστα σο&αρας. 'Αλλά.,
1tαρά τούς διωγμούς των Ρ ω
μα(ων Αότοκρσ:τόpώV ,καί τάς
κοnηγορίάς των έ&νικων κα
τα: των χριστιανων, κατώρθω
σε να ,φοσφέp!J σε κάθε' σκ€
τιtrομενον 6:.νθρωπαν [να νέον
φιλοσ'οψul<!όν σύστημα, το .διποί-

. ον, 6:φ' ένος μέν έι!>ασίζ€το, δ
σον άφορα την yνωσεολ.(γγίαν
και την κα,μαλογία�ν του, έ1t'ί
των Μθρων της Έι!>ραϊκης δν
τολογ:1.ας, ό:Ιφ' έτέρου &έ. έινε
δυναμοϋτο αιτό την διδασκαλί.
αν περί άγά.'Πης τοϋ • ι ησοϋ.

Ης την ταραχώδη καί ση
μσ:lιvουσαν αύτην έ1t'Ο)(Ι'ι�. έrrrα
.ροοοιασθησαν άρκειτοί μορφω
μένοι άνθρωποι, χpι.σrrιανοί, ot
δποίοι προσ.ετrό!θησα;ν, δια των
λόγων των ικαί συγγραμμάιτων
των, άλλα .καt δια των :f.ργων
των, να άντικροόσουν τας έ
ναντίον · των Χ·ριστιανων κο:τη
γορίας των ,έθν�κων, ·ά:σχολη-

Ό θέ.ντες, τρότcον τινά.,. μέ τή;v ά
πολοyίαν τοϋ νέου θρησκεuτι
κοϋ ρεύματος, κληθέντες δε έκ 
τοόιτοο καί Ά,wλογηταί. Τσι-

'Υπό ΗΛΙΑ Ν. ΜΠΕΡΗ 

οϋτοι άνδρες fισαν Κλήμrης 'δ' 
Άλεξανδρεός, δ Τερτυλλιανος 
καί άλλοι. Βασικην θέσw κατέ
χει καt δ 'Ωριγένης. Οδτος, δ
μως, δια _της διαφόρου θέσεως, 
ην λαμι!>ό�vει tν τfi άνατrτύξει 
τοϋ συστήματός του, τrαρουσ.ιά.. 
ζεται ώς δλως έξέχοοοα μορ
φή καί Lδιά.ζουσα τrροσ(ι)Πικό
της, τήν φιλοσοφικήν θιεωρίαν 
τοϋ 6-τtοfου, ώς . πρός τας κειv
τ,ρικας eέσεις αυτης, θα προσ
τrαθήσωμεν ,να άναπτόξιωμε.ν έν · 
σuνεχε{�. 

Ό 'Ωριγένης •έγεννήθη 1t'ιθiα
νώτατα έν 'λλεξ�ρεί(ίl περί 
τό 185 έ:κ γονέων χριστ,ιαινων. 
Ό τrατήρ_ του Λεωνίδας ,έ>μαρ
τόρησε κατά τον έ,τί Σετrτψ(
ου Σε�ήρου διωγμόν. Τ9 202, 
ιέ-yκατελείφιθη εtς χε'ίρας τοϋ · 
Κλήμεντος, εtς την -rοερίψημοιv 
Κο:τηχη,ηκην Σ χολην της 'Α
λεξανδρε•(ας , τοϋ :άrrοίου καί 
έφοίτησεν, διdδε�θε..(ς άργότε
ρον αύτον ε�ς τήν Διεύθυνσιν 
της Σ χολης, εtς την δτrοίαν έ
δ(δαξεν έπt τριόiκονrα τrφL1τοu 
(τη (203--232). Τόσον ή φή:μη 

. τοϋ άνδρος διeδόθη· τrέρο�ν των 
ό:ρίων της χριστιανLκης έν 'Α
λεξανδρεί<?= .·κοι.νότηrrος, ωστ� 
ώς μαιθηrrαί �οϋ 1tροσή•ρχοιv-
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το Όό, ·μόνον χριστιανοι, 

.
άλiλ.α αμου lρyιο,ν του: «Κατά: Ι«λ- Ό :

και έθvuκόιΆκαl-Ίουδα:ίσι. Πεplι. σοι.ι»;. τό δ,τοίσν άποτε.λεί άν-· 
1.'·.. τό �2 δμως_ -fιλθειν εις ρη�· ιτι(f>ραχnν, .εις τό" (� τοϋ έ- : 

. 
·

. , . μιετό: .τοΟ έ,τισκάιτου Ά�ξα:ν- θvικοϋ φιλοσόφου «Άληθης Μ- · · '-', 
, ·_. .. , δρείας Δη.μητρ(ου, δστις καθfι- "γος:. το διποίαν "έγpάιφη ,τερl · · .. -. ρεσεν · · σuνοlδικως ταν Ώρι.γιέ� . _ το 178 κα� ά1τοτ�ειλεϊ σύγγρα:μ.· · ·. · · 

. · νην, �ις και fιναγκάσθη \ά · . μα: κο:τα . · τοϋ Χιpιιστ.ι�ισμοϋ: .. ·
. · · . άναχωρήση · tς • Αλεξισ;νδρε(αις ·. · Δειύτ-ερον σrτουδαϊον (ργαν του ., . ,
·' .·. καt νά ,συνεχιση διJδάσικων tν :Ωριγιένους ·εt\4CXL _το�cπερι Άρ. : _.

. 

· ·:. · · Κα�ισαρεί� της ΠαλαιστίnΑης έ- χων», το 6,rοϊον θα ,φέ11tει ·\ά · .. . ,
. ,τι_ μι(<χν δεικαε.-τττα:ετιαν (232- . θεωρηιθft ώς το 1t1pωτον "tγχιει-· · . 

. · 
..

.
... 249). Καtα την διιάρκεια�ν τοίί . ρ(Ιδιον, &rτιξρ ·άνα,τιτύοοιει σvστη- . 0•

• 
·ι 

:· · . : δι(ι)yμοϋ τοϋ Δεκιου (249-250) ματικιως τα δόyιμο:τα;τοο Χρι- . · :,.:·· :_ · ·συνειλή,φθη κ�ι έψυλακι�. �α- σrία:νισμοϋ. Σημειωτiαν, &rι fι. ·
:._ . . σανισθεtς δε κατεe�λήΘή, τόσαν. άπ61τειρα: αuτη δογματιικης γι-.. ,
: ·'. �ε έΙ< των 'κακουχιων νό: δ- νεται δια των -μέσων της έλλη- . .. ;. . . - . ' . .""_1tοκύψn ,rε.ρι το 254, ,ιι.θαΜως . νικης φι.λοσοφιας,· -γεγονός, το 

. 

� Τόρφ της Φοιν!ικης:. 'άn:�ϊον-δεν 1tpέ:πιει να 1tαρέλθrJ · 
-. Ό Ώpιγένης · &ιτηρξε ,rολι,,. . 'άπαραrrήιpητον. . . : · · · · ·

. . . γραφώτ�ος συΎγp91φεύς; t.κ . . • Αλλά, ,ψοτοϋ . Έtσέλθωμεν 
, · . 

··τοϋ λόγου δε τούτου ώνομά,. εtς την άvά:πτυξνν τοϋ συστη-. ,· .. 

. αθη κcxt χαλκέντερος.· Τα ,ιε- . ματος τοϋ Ώριγένους, · aς ρι-
, . · Ό, ρισσόrrερα έκ των συyγραμμά� ψωμεν ιtνα eλέμμα εtς το· �- . ' .
. : : ". τών _τοu άναφιέ.pο�ι ,ίερl"-τηιv · ριεχόιμενσν της έκ'ΠαιιδεύQΙεως .. 
,.. .. · . κριτιικήν, άνόmτ,υξιν και έ•ρμ.η- και της ,τολuμαθε(ας αύτοϋ; . . 
1: ,·: νειαv της •Αy(ας Γρcχψης η ό- ·•ο Εόσ.Uι.ος μας 1tληιpοφο.pεί·· ·,1 ·�: _. 'lt'O τίmαν σuvrόμων . έρμηνειr, . -πtρι των σrτ� του 'Ωρι-yt-

ηκων σχολί!.ων, η ftθί.'Κων όμι- . νους· έν 'Αιλιεξανδρε,ί�· �Q- Πορ-· · 
. · λιι-ων_ έΊfl Γρο:ιφuκών -ιτερικοπωιν φύpιος 1tρ90θέτει, δτι".,δ Ώρι� ·· 

. . ,. � . και έκτεταμένων έ,ρμηνειων γέvης ,ια:ρηκολοάθησε μαθι'\Ιμα-
. . . _

.
_ · με.τα φιλοσοψuκών .και θεολο- τα του Ό�μμων(οο Σακ.κα. Κα-

:;" · · .. · γικων έμ$αβύνσεφν. Μετε.χιεφι- ·τα την έτcοχην τοϋ ΆΩριyέ·νους
· . . · · yεπο την άλληyορι'κη,ν μέθοιδαν. · 1Ί 'Ι λιας 'Καl 1Ί 'ΟδύσσΕια . ftσαιv. ' · .. '. :· έρμηνείας f\τις τόσον κατηγιο- α1ι (Μlσεις των ,έγκυκλ(ωcν σrrου- . · 

,· .·. ρήθη άργότερον ύ-πό των mι-
. . δων, άπτόιδειfJις δέ δτι οδτος κα-. ·.

· . · κ,ριτων αύτου, κ.απά ·την '&τοι- · τείχιε τον. 'Όμηρον εtναι 1Ί συ- .· · 
ι· • αν, ύ'Πό ro γράμμά της ·Αyι- χνη · ό:ν<χφορα εις . �ον στα 

ας Γραφης δέον νά ζητηται ύ- συyyρά:μματά του. Κυρίως, δ- · · .. . tιΠJλσrέρα mιευμα:τυκή f.ννοια. . μως; έμελέτησε. τόν Πλόπωvα,·
Ι
Ό Έκ των γνωστών lργων του, έ.κ των tιδεων ·τοϋ άn:οίου κ.αl 

δύο εlναι κεφαλαιώδους σ,η"μα" έ:ιε,ινεύσθη. ·ο Πλάrrων . εlναι · 

·
' . . . . . σ!ιας, ώς θέλιομεν tιδει κατωτέ- {'\>ας δλόκ).ιηpος · κόσμος tδεων · 

ρω, ,ιpωτόν. το ,ιερ(φήμαν άπιο- : , και διο:νοιημάrων. �Η 1διοφυtα ," . 
· ·-.., ,. λογητικόν ύ'Περ του Χριστιαn.ιι- · του ·,ιροφ,έ�pε•ι 1t0Lκ(λας Ίά:ιτόψεις · 

'• .. '. 
, '  f .  ,, • •  .. , 
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' καt τιαρουσιάζει άμ)έτρητα χα
ρακτη,ριστιικά. Έν ,φοκειμένφ, 
δέι\1 εtναι δ έξαίσιος διαλεκτι
κος των αιωνίων tδεων, δ 'δ
'Ιtοίος ·έ,τη� το'\ι Ώριγέ
νη, .άλλά δ μυστικός, δ tά:λΜJ
γορuκός Πλάτων. οι τrλατωνι
κοt μύθοι, ή διδασκαλ(_α -rοερt 
θεοϋ ·και Προνο(ας, ή άνύψω
σις των ψυχων, ή ά;Θανασία 
αύτων καt ή διάφορος . μοίρα 
έ.κάιστης, .μερικε.ς tδέες τοϋ Τί-

. μαιου, οϋτ·ω 'Π'<Χρουσ.ιάζόνται 
τιά μέ,ρη της τcλα:τωνικης φιλο
σοφίας, τα δ,rοία τrροσήρμΌσειν 
εtς το σύσrημά του 'δ Ώριγέ
νης. At 1tροε.κτάσεις ειtς τηιν 
Φαί1δρα καt �ον μΟΟον της, εtς 

._την Δημοκρατίαν, ε1tς τον Φαί-
6ωνα, εtς τους Νδμους, ύ'Ιtοφα(
νονται συχ,νάκις · εtς τά !ργα 
του. 

Ό Ώριιγένης, λοι1τόν, U>η1μι
ούργησε, το 'ΙtΙpώτον, θεολιογι
κον σύστημα διά της συνθέσε
ως της χριστιανιχης. ,τίστεως 
και της άρχ01(ας φιλοσοφιας. 
'Εν σwrομ:(� το σύστημα τοϋ 
Ώριγένους {χει ώς έqης: Ό 
θεος εtναιι τό uΕν. Παρουσιιό:
ζεται ώς έν�α(α άρχή,, m,ε�μα 
καθαρόν. 'Ως ,ι,ανά-γαθος αιτο
κα:λύ'Ιt'rει έαuτον :και ώς άμετά. 
δλητος ,τράτrει τrαντοτε το αύ. 

. τό· άνcχyκαί:α συνέmιια: τοίΥτ'ου 
εtναι το yεγΟΜ'χ;, δτι δ θεος 
<ά:εi δη·μιουργεί», έmξηγεί δε 
δ Ώριγένης δτι καi τrρο του 
κόσμου τούτου ύ,ιηρξα.ν lτεροι, 
'δ tδικός μας δε δεν είναι δ 'Όε
λεuταίος. (1) Ό θεος δεν με
't'έχει ,της φθα:ρτης ϋλης. ετναι 

· (1) cΠερι Άρχων,, 3, 5. 

,'·'\, 

δ μόνος άσώματος, 1tαρουσιά
ζεται δε -ώς �ρδατή και ά
σύλλη,ττος ή φύσις αότοϋ ίιπό 
τοϋ άνθρωπ( νου τrνεόμα:τος. 
Ση,μειωτΊέ·qν, δτι δργανον δημι- . · 
ουργι:κον του θεοί} &πηρξεν δ 
'Λ'όγος η Υtος αύτοϋ ύτrο μ(<XJV 
&ασικην διαφοράν: θεωρεϊιται 
ύτrοδεέ·cπερος τοϋ ,τα-ιρός, έν 
ούσί� δεότε:ρος θεός, ύ'Ιtοδεέ-. 
στερον &έ τούτου είναι τό &
γιον Πινεϋμα. Οϋτω, 1tαραrτη
ροΟμεν iνταϋθα ,δτι δ 'Ωριγέ
νης άστιάζεται και άκολοuθεί 
το κρατοϋν κατά την . άρχα:ιό
τητα σύστημα της ύ,τοταγης. 
Τό Πνε·ϋμα το �Αγιον ,εtναι «τ1ι
μιώτερον ,τάντων των ύ,το τοϋ 
Πατρος δuά Χριστοϋ γεyεVΙΑΊ
μένωνν άλλ' ώς «μείζων ή δύ
ναμις τοϋ Πα:τρος. 1tαρά τσv
Υtόν και το .Πνεϋμα τό &γιον�. 
οϋτω «�λειων ή του Υtοϋ m:χ:ρά 
το Πνε.ϋμα το &γιον» ,. διότι 
1tpωτον «όmεστάλη δ Σωτήρ, 
εtτα το Πνεύμα το &y�ον�.(2). 
Κσ:τά την διδασκαλίαν του •α. 
ριyένους, &πως δ Πατήρ δεν 

. θα ff,ύνατο να θεωρη&fi τοιού
τος άνευ τοΟ VtoO, οϋτω δεν εt
ναι δυνατόν κατά τον ίδιον . τρό-
1tον να νοη&f\8 παντοδύναμος θε- · · · 
ος άνευ των δντων έτri των ·ο, 
1tσίων έξασκεί την 1tανrοδυνα
μ(αν του. Ώς έκ �ου δεν 
νοείται θεος &\λΕυ κόσμου mευ
μα:τικοϋ, δσrτ'ις είναι αtώνιος 
κ�ι άναρχος, ώς δ θεός. ·ο

θεος !Ιδη,μωύργησεν όντα mιεu-
ματικά, λσyικα και έλεόθερα, 
'άλλ.' οόχί φύσει άγαθά. Έχο
ρηγήθη εtς αύτα το α:ύτ�εξσύ-

(2) Κατά Κέλσω: 1, 46
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σιον, δια· του δ,το(ου ήδύναmο σiοιχεϊον δεν εtναί οϋτε αtώνι-
να .καιταστοϋν �· έαυτων 6:yα� . ον οGτε 1i'ραyματικ.όν, όwτιθέ- . 
θά.' Ή κακη δμως χιρησις του τως δε ,ταρουσιάζιεται. ώς οόκ . 
αύτεξουσίουΌώς και ή εtς διά- δν και ώς άνιmόιστατον. Δηλα- . . ·., 
φορον �όν 1t1CΧpα1κοη καi δή, κατέχει θέσιν ά-ττλοΟ l,τ,ε.ι- · 
άμέλεια των 'ΠίVΕυμάτων, �νάΎ- σοδ{ου κο:τό: την διάpκεΙDJΥ της .

. κισ.c:τεν τον θεόν να. ,φe>efi εtς . 1t\Ε.uμ(Χ't11.κης έξειλυξεως.,. "Αρα, .·
την δήμισυρyίαν �λLκ(_)ύ κό- δεν tδημιούρyησaν δ θεός · τον

. σμοu, �ωκε δε εtς τα ,τνεόμcχ- ύλιικόιν . κόσμον ώς αύτ�κο- · 
τα, άιναλ.σγως τοο (bαθμου έΙ<- ,τόν, άλλα οδτός mέχει χρησw . τρΟ'Πής έκά:στου t!ιαθμον ύλικ·6- · · σωφρονιστuκοΟ μέσου, διά το9. 
τη τος 1 ,τοικί!λ.ο\Ιt'α έ κάlσ.ταrε ά- ό'ποίου έ'ΠiιζηtrΕίται ή ·κόβcχρ-
,τό �ύμα:τος εtς -ιwεuμα. Τοι- σις. 
ουτοηχm,ως, άνώτερα :πνεύμα- ΤΟ'Π'Οθετεϊται, άρα, ή έ'Π'ανρ:- · · 
τιά, ώς οι άγγελοι, χρήζονrο;, φορά τοϋ ύλικοΟ κόσμου εtς το 
�μως lτι άνι.ΛJ,ώσεως [λαt!ιQν · μηδέν, ,έ,κ του . διτrο1οu και ,φο
αtθέρια · σώματα. Κατώτερα ηλθεν, έy ΟU\Αεχε(� δε τα ,τ,νεό-, . 

· mΛΕύμαrο:, f\τοι . οι άνθ,ρωιποι, . ματα θό: έ'Ιtο:νέιλθουν -ιιρος τον
ένεihιλήθησαν εtς · σώματα ύλι-. . θεόν και 'κατ' αύτον ταν τρό
κα, (3) έν τέλει δε ο1 άνητα- . 1t'OV θα σταματη.ση ·'i\ «,τ·ρόσικαι- ·
χθέινrες . ,τρος τον Θεον !λα- ρος� τρόrιτον. τινά, d:πομά:κρυν-
t!ιον σώμα:τα ικακ6μορφα, μη σις τούτων ο:π· αίιτου. 'Όσον 

. δρα!ά, δημιουργηθέντων .οϋτω δε άφορα τ� συνεχtζονrα τας·
των 'δcχιμbνων. ·Ακ.ριt!ιως .δε άμαρτ(ας '!Wέύματα, ταϋτα θέ-

., . τίρος λάτρωσνν, ,τρός ιά:τrελεu- λοuν &rτσt!ιληθη εις· τό κ.α:θ'αρ
Θέρωσιιν των ,τνευμάτων . ά:rrό τήριον ,τυρ, με τηιν lννοιαν του 
της ϋλης �λαt!ιον χώρα:ν και αι 'δ'Ιtο(ου συμδιt!ιάφι τας τύψεις 
ά:πακαλύψεις του Λδyου · εiτε της σq\ΛΕ,ιδfισεώς . d:πσμοοφυν6-
διό: μέσου. των ,τροφητωv εtτε, μενος και μη 'Ιtαρα'δεχδμενος 
κυρίως δια της διδασκαλίας την κατ· . οοοίq: κόλασιν. J:<ατα 
Ικοο.. των ,τρά:ξεων τοϋ Ίησοϋ .. τσν Harnack, ή ά:rrοδοχη κα
Ένταϋθα δμως χωρεί μ(α &α- . θαρτηpίου ύrto του �Ωριyέιvοος 

· σιικ.ης ση•μασ(ας ,ταρο:τή.ρησιις: σuνεtrελtσθη ύπό την έ'Π'ή,ρε,ιαν
Τό έν τfi' δι&χσ:καλ(q: tοϋ Ώ- άρχα(ων έθνικων καί tοuδαϊ� 
ριyένους έμφα:vuζ6μενον ύλικαν κ,ων 1t'αpσ:στάσεων. 

· (3) Γέ'ΙΙΙΕσ
ι
ς 3, 21 «και έ:π:οLr,σεν

· 
Κύριος δ θεός τ<j) Άδοlμ και 

τft yu. ναικι αύτα1 ·χιτώνας δεpματίνcuς και

• ινέδυ0tε

ν 

αότώc;:.. Ό 'Ωριγένης έν

τ

αvθα: 
�ρι

μ,

ηνεύε
ι άλλ.

τyyορικως, έν


νοών· δτιό τό «δερμ,ατινοι χιτώνες»,
. 
τά σώματα, έντός 

τ
ων δτrάων ένέ·

· 

κλ

εωιε.
ν 

. 

δ 

Θειός 

τά
ς άμ

αρτη

σόcσσ:ς 

ψvχάς 

τC:Ν πρωιτοπλ.άχnων πρός t<ά·
θιαρσιν. 

Τελικος · σκ01t6ς, .κατά: την
διιδασκαλιαν . · του Ώριyia)νους,
εtναι ή �t!ια:Lα · ά-ιτομάικipυνσις 

.. 1tό1ντων των ,τνευμόrrων έ.Κ της 
ϋλιης άρα και τ<?ϋ κακοΟ καi -ιrονηρ

9U

, ό,τδ
'tl
ε ,

'ΓCλέmι τό· ,,ταν
θά έ-πcχνέλθη εtς. τον θεδν •. εις
την άρχικην τάf;ιν, � fις και · .. 
,τροηλθιεν. ΤοlιΟLJt'α(ράrtως, �-διί- , · 
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δασκιειν δ 'Ωριγένης, c�καταλή
γε1ιν τό τέλος έν τft λ:εγοιμένn 
άrτcοκαταστάσει, δια τό μηδέ.να 
καταλείπεσ.θαι τότε !χθ;ρόν, 
τότε γαρ μία ,τραξιις l·σrrαι 
των ,φός θε.ον διά τοΟ . ,τρcς 
αυτόν λ'όγου #)ασάντων, ή 
-roO κα:ταινοεϊν τό.ν θεόν, ίνα 
yένωνται οϋτως, έν τft γνώσει 
τοΟ Παrτ:ρός μορφωθέντες, 
'Π'άντες άκριtιως Υ1tοί, ώς νuν 
μόνος δ Υtός lγνωκε τον Πα
τέραι(4). 

Κατ' -αύτόν τόν τρόιrrον, κα
ταλήγει δ Ωριγένης εις τήν μή, 
χρησιμότητα ,τλέον τοϋ ύλικ<>ϋ 
,κόσμου, λσyφ της έ,τελθούσης 
άπο.καταστάσεως των ,τοο,rων, 
θε(ι)f>ία, �·ης καtt,τολ!εμή�θη 
σψόlδρα, χωρlς ομως νά άτrο
κλειεται έν τι;� 1μέλλοντι ή ϋ
,ταρξις νέοu ύλικοΟ κόσ1μου, 
προσκ,αίρου ,έ,τίσης, πρός -rοε
pαhτέρω σωφρονιΙΟ"μον mιευμά
των, τα δποϊα η�θελον άμαρτή
σει έκ νέου άκριtιως λόγφ της 
ό:διαλεί,ττου &ττά;ρξεως τοΟ αυ
τεξ<>υσίου αύτων. 

Έν όλίγοις,. ή δtδα01καλία 
τοu Ώρι-yέ;νους σαφως παρεκ
κλίνει της Γραφυκης ΚΙαι καθα_ 
ρά θρησκευτικης τοιαύτης. Πα
ρουσιάζεται άσ,το:ζόμενος τή� 
έν τft &ρχαιότητι άκμάσασιαν , 
«κ:υκλrκηιν:.

1 
Θεώ.ρη�σιν, ·άποδει

κνυομένου &πο:ξ tτι τοΟ γεγο
νότος της έπιρροης του cφχcχί
ου έλληνικοϋ διαλογισμοΟ ιπι 
τfi φιλοσοφικft · θεωρήσει τοΟ 
χριστιανισμοϋ ύ,τό του Ώριιyέ_ 
νους. Ώς παρεκ,κλ(σεις δε άπο 

(4) 'Ωρ εις Ίωαν. 1, 16
Περί 'Αρχών 3_,6

της �ριστ,ιανικης διδασκαλιας 
δέον νό: χαρα:κ.τηιρι:σθωσιν αt • 
δοξασ(αι αύτοΟ τrερί αtωνιότη- · 
τος 't'Οϋ κόσμου, 1ιριού1τάρξεως
των. ψυχων, άρνήσιεως της . ά
ναστάσε-ως των σωμάτων,. άπο
δοχης τοΟ ύλhκοΟ κόσμου ώς 
μέσου σωφ,ρονισ:μοΟ, ίδιαιτέ
ρως δε ή περίφη.μος θεωρία 
του τrε,ρl άποκατο:στάσεως -rων 
τrάιντων. Ή έ·κτροπή του αυτή 
ό:νt'ικαrcrτττρ(ιζεται είς . το ύπο 
τοϋ Ποpφuρtου 'δια τον Ώρι
γέν.η·ν λεχθlέν, &rι: «κατα· μέν 
τόν <5,ίον χριστιανως ζων και 
1t<Χpαν6μως (ό Πορφύριος l
γραψε κατά του χρισ.rιανΊ
σμοϋ) • κατα δέ τάς περί των . 
'Π'pο:γ,μάτων καί τοΟ θεtου δό
ξας, έλλη,ν(ζων καί τά 'Ελλή
νων -rοϊς .όθ.νείοις ύτrοι5αλλόμε_ 
ιος ·μύθοις:ι, (5). 

Ή ό:νωτ-έρω δ!J!ως περιγρα
φείσα έλευθερία της έρεύνης, 
την δτrοίαν έχρησιμοπ-οίησ�εν δ 
Ώριγ,έ;νης, έτr(σης ή έκτLμησίς 
του διά την έλληνu1<,ην φι1,.οσο
φίαν, τά 1t-Qρίσματα και τάς 
μeθόδοιυς της δποtας τrο,λλάκ,ις 
!χρηση.ιοποίει διά τήν συσrη
μαηκη;ν διαιτύτrωσιν της χρι
στιαν�κης 1δοyματικ,ης, προεκά
λεσαν τή:ν έν ,μέρε•ι 'άπόiκλισιν 
αύτ-οϋ άπό της Γραψ,ικης καί 
έκκ:λησιαστuκης διδασκαλίας, 
γεγονός, τό όποϊον έτrροκάλε
σε τr-οικ{λας "άντιιδράσ�εις και 
έχθ.ρότητας, lι>στε, ,μετά τσν 
θάνατόν του, πολύ άργότερον, 
το 553, ή tν Κωνσrmτινουπό
λει οικουμενική Σ·ύνοδος ά.νε
θεμάτισε . αυτόν, άναθεματι-

(5) 'Εν Εύσε&ιοο Έ Ί 6, 19 
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σμόν, τον δτι:οϊον έτιανέιλαδον θεμάτισ;ε διά την. πpοαιτάθειάν ..
αΙ. Σ Τ' . και Ζ' Οtκοuμιεvικαl του αύτήν, όrτοστη,ρ(f,ιa!σα, · δ-· · 

. Σόνdδοι. . · . · 
· 

·. τι ίmηpξ'ε «δuσσε�ης» και έιξ_ .
Ό Ώριyέwις,

. 
μορψη τιολύ- αtτίας «τ�:ν άiνοισίων·αύrοu δο- · : 

· 'Πlλιευρος και δο:θυστόχσκ:,rος, γμάτων» (6). κατέστη αtρετι-: .
· . &νθρω,τος τι�1ευματuκως . καλλι. . κός. Ώς δμως mχρατηρεϊ καl δ
.. ερyιημένος εtς ϋψιστα έτrίιπεδα Δ. Μ,rαλανος c,ιφ(ερyον εt'ΙΑΟ!ι, 

δια την τcφαχώδη. έ-ή:ο�ιν. εtς δrrι, παρ• ,δλην την κοrrαδυκην 
την όποίαν εζηισε και. τιαρά-. τοϋ Ώ,ριyέ,νοος, ούδέ-τοοτε . ή 
_yων 

I 

σννδέσεως καί' συμφιλ,ιώ- θεολοytα. έν τfi άνατΟιλικfr έκ-
. · σεώς τοο άρχαl(ου · έλλιηνι"Κοο .κλη01Lς,χ άπεξενώθη έντε.λως των 

':. ·λσyι.σμοο μέ την 1tερl άyάm�ης · . χαρα!κ.τηiριστικων έκ.εtvων;. τα
διf>ασ'καλίαν τοϋ Χιριστοο,, κα- οποία ή ,rροσωτσιικόιτης τού ,•Ω_ 

· τώρ&>σε, . κατ· αύr,ον τδν τρό- pιγίsνους : προσέδωικεν εtς: αό- ·
. 'Π'ΟV, κη,ρύττων την συ\δι.αλλa- . τήν». · · · 

.. γην της έπιστήμης καί της Πlί-. 
. 

ΗΛΙΑΣ, Ν . .ΜιΠΕΡΗΣ · .,· 
στεως, \.ά κερδί(J!Ι 1UΕ.pισσ6τε. . . 

.: ρσν άπό κ.άθε @.Μ)ν_τό.ν δύχνο-. 
·· οόμενον κόσμον μέ ·το μέρpς

.τοϋ . φιλοσοφικοϋ στοχα.σμ.οΟ 
. · -rοϋ νέου θρη,ό'κιευτικοϋ ρεύ

ματος. Ή Έκκληισία τον &ιε-

Πτυχιοϋχος Πολιτικων καί νο
μικών :έ1tιστημων · . 

· ·(6)' Βν-. ΊοοστιvιανcΟ: JJ,yoς κα·
τά Ώριγένσuς τοϋ δuσσε!Sοϋς καt των.
άνοσiων αίnοϋ δσ)1μάtων:t (543). 

.. . . 
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Χ-Α Λ Δ Α ·ι· Κ Α 

μυθο·λοyικά 

'Όλαι αι_ μuθολογίαι .άτcοτε
λοϋν την 1tαρόJδοσιν καt τον 
συμι;ολισ:μον των ,κατα: και
: ρούς ακμασάντων Μυστηιρ[ων, 
διότι δ μuθος καt � άλληγορία 
�το το χα;ρακτηρυcτηκόιν τού
των -γνώρισμα ·κιαt το μέσον δι
δαχης των ά�υι')των. 

«· Ω• θεέ .μού --λέγει ,φοσει,χο
μενος 6 'Λασύρισς καί Β�ι.ν..ωνιος
εtναι 'Πiληθος τ• dιμαρτήμαrτα μοJ 
r άδικήμ.c:nά ,μα, ετνα:ι μεγάλα καί 
των βασιλέων ή δρ,yή μ• έ,τλήρωσε 
δυστυχιών, .μ• . έ'Ιτλήρωσε νοσων καί 
θλιψεων. ·εττ:wα, θεέ μα.ι, ·σuνιετρί 
δη"\ άλλ." οοδεlς mννε 1τρός μέ 
την χεiρο:• έξέ1tVΕuσα, θεε μου, σ).λ" 
οόf>εtς ,μ• Ι(ιtλησ(ασε Έ,κ.ραύγ� 
σα μέ φωνψ διατορσν, ιάλλ." ou· 
δεtς ιμέ fΊκι;,υσε ·Ωι Σύ, Κύριε, 
μ,ή tyκατο:λεLψης τόν δοΟλσν σα, Εις 
τά Οfχχτα της με.γσλης θuέλλης, Σύ, 
θεέ μοο, θλ'ίψον τήν χείρα: τα.ι. Τα 
ιtμαρτήματα, δ:ηνα διεπφαΕ,ε, μετα 

· τρεψέ τα Σύ, εις κcφ,ιοος δικ�ιοσu
νης» .. 

Ίδιαιτέρα: έ1τ{κλησις tγίνετο
ε:tς τήιν θεότητα καl tδιόιrητα
τοϋ Πυρός:

«·Ωι Γlϋρ' » λέγει μια tιηγρα·
φή - «θεέ ,μεγάλε δστις δδεύεις ύ
,ιεράνω. ,τάσης της φύσεως! �Ω Πϋρ

·····
'.�· . 

, , 

αποκρυφα 
Ύπό ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

.μέ τήν άκrτινο15όλον σαι φλόγα, Συ 
διCΙ1)(έεις rτό φως είς τοϋ έρέδα.ις τά 
lινδιαί,τημαιτα Ά.1tcnιτων των ,τρα:γμά
των Συ εtσαι τ�χνα.ιργός· Συ δια 
λύει.ς τον όρειχαλ.κσν καί τον μόλυ· 
6δον Σύ ·κατεργάζεσαι τόν άργυρον 
καί το� χρυσόν Συ καθαριζεις :τα 
Συ διωκεις 1tαννύχι0ς τόν 1tσνηρον, 
άλλ.' είς τον ύ,ιηρeτάίντα τον θεόν 
,φοοφέρεις Δημιοuργόν· Φως» 

οι 'Ασσύριοι ,έ1tίσt1ευον ε1ς 
την μέλλουσαν ζωΊ)ν καt εις ό-· 
Νίγας t1rι:γραφάς άτccwτωμεν 
καi τήν 'Π'ίστιν διά τήν μέλλου
σαν ζωήν: 

«ΕtΕΙε 6 Ι}λ•c:.ς νά τfi δώστι ζωήν 
και 6 Μεροδάχ κατοικιαν, δπου yά 
εtναι εύτυχής» «Πρός τόν uΗλισν, 
τόν .μειζονα: έν Εlεοίς, εΤΕΙε ν· άνέλ
eη.• και 6 fΊλιος 6 μειζων έν θεοίς 
είθε νά δεχθη . την ψι,)(ήν εις τ<'.ις 
καθαράς του χείρας» 

Ή κοσμογσν(α κατα τάς 
Χαλδαϊκα:ς 'δοξασίας mριγρά
φεται ώς άκολούθως: 
. ..u0ταν άκόμη τά σνω δεν εtχον 6-
ναμcισθίj ούρανός ; και τά καιτω γη, 
όταν 6 u Αδης δέν εtχεν άνοl.ξει άκδμη 
ταις �ίονάς του, τόfε των όδά
των το χαος fδωκε γενεσιν εις τά 
τίαντα, ,καt τά ϋδα�τα σvνeκεντρώθη- .
σσ:ν &.κ:4 εtς t:ν σημείον Οί , αν-

. θρωποι δέν fζων άκδμη . δμοu· ο t 

,ι 
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θεοι δέν εtχον άκό· 
μ η δ

. η ,μ ι ο υ p γ η θ ii' τά
όν6μα:τά των δέν εtχον dιΚQμη . ,ιpο
φερθη, ώtε ή άτιο<πολή των δριισθη 
Τό'tε .�λάσθησαν οι θεcl ΛαχμοΟ και 
Λciιχοιμοϋ· �άισθησο:ν _και f,τ;λα;σαν •. _ 
Ό 'ΑDσοορ και 6 Κιοσούρ, δημια,ρ 
γηθέι"ΙΙ"tες, lζηισαv ,μακρας ήμέρας 

Ή ·'Αc,τάρτη ώς τοιιαυrη θε- · 
όitης, ,τροίσταται ,τάσης · )"ΕΝ
νήσεως. Πάιντων των δντων, ι'ί. 

· τινα ,ταράyονται καl. ,τροάγοιν.
ται δι' αύτης δια της έξ αόtης
�μέ.νης θερμότηrrος
καt τοQ tρωτος.Ό Ά vνοΟ t-yεννήΘη κα;rόιτιιν . Ό 

'Ίχ ώκ.οδqμησε τά έ'\6ια�τfrμ<Χ'fα των , . , 
θεων' καθώρισε τους dlστεριdμcός 6- Δuσκολος καθ(στα:ταιι ή έρ-. . μc(οuς .την μορφήν ,ιρός ά:νάλσyα 'μηνε(α των έκ των ·Μυστηρίων '- ζώα Διήρηισιεν εtς ,μέρη τό !τος το · · ,τρο,ειρχομένων συμδ6λων . καt

·��i�ς. ���ορτ:�:��= ,άλληΎΟρ��- ·Η ει>ΘίΝη u· με-.
οtκ!ας δ� τούς 'Πλανήτας, διά την yάλιη, δια 1tάiν.τΌ: άκριτόμuθαν, · 
άνσrtολήν. και διά τήιν δύσιν 'αι.)tων των θίείωιν άληθειων, .-πιρος ά-

. κ�ι tνα ,rά 'rτάντα ��ν έν _ταξε�, τροφιικό:ς καi. διi:στραμένας. δι- · τα.χ; �αιτc&t.τησε.ν ,ιλησιαν των οι· . ( . ,� �. δ • 1 δ . .). .ι. 
-

κων τοο Βήλα.ι καί τοϋ Χέα. . και ο;νο ας, uι και t-.V t-.1tιχειροο. 
tτατrο&έ.τη.σε τόν Ι\λιCΙΙ' εις την ώρι· • ,μεν σχόλια �t των άνωτέρω ..
α�ιtνr�ν α,:,τφ έν τφ δρίζΟΙ,Ι'(ι θέσιν.. Δια τάς ώρίμους 0\.1\ειf>ήσεις · · · θα έικτιtμψοuν το ά!νάλοyον &ι' , 

'Ελάτρευον 'την 'Αστάρτηy έκάστην έq αύτων . φω<;. Δια
ώς θίεαν της yονιμότητος και rος άνωpίμους, ή. Σ ιyή των τό: 
προσω,τοιιrο(ηοιν τού ,τυρός. 
Της ,τυρακ.ρατίας έκείνης είς -rορόιστατrεύειι, διότι cχΟτη ηrτΌ 
ην όφεLλεται ή ϋ,ταρξιις τοϋ ·άνέ.καθw,, ή Άμόvη ,τραtrα:σ(α
1t<ΧίVτός, ή ,φοσω-ιrοττοίησις της . των Μucrtηρ[ων και τωιν 6οφ- . 

· άρχης τοϋ ,τυρός, της εύε.ρryέ-. · σιων τωιν. Οόδε.lς . δε μεμυημέ
τιδος δυνάμεως τοϋ 'Ηλίου, της . \ι\Ος 

. 
yιίνεται �,rίοpκος ν' ά,το- ' 

θε.ρμ6τητος της ζωογοινούσης 'καλο'11Ιιτι, τά. '. 'Μυστήρ.α ειςτα ,τάντα και της αύξήσεως ,-τιι 
καl. τοΟ ,τολιλαττλασιασμοΟ 00. . . μαθητην η · άμύηταν. Ό νοωιν 
των. . νοε'ίτω.

' ' 

' Ι 
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ΟΜΙΛΕΙ 

Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Καρδιά και Νούς 
. Ε Ρ ΩΤΗ Σ I Σ : Γιατί '6 ά:ν- Gληιμα ,τού. υmρχει στη ζωή 

θρω100ς νά •tχη δια�ρέ:σε,ι το Et- ΚΡ I Σ ΝΑΜΟΥΡΤΙ : . θά •!λε-
ναι του σε ,διαφ.ο,ρετ�κά 'tlμή,μα- yε κ,m,εlς δτι σας :ιτcφασύρουν 
τα - την νόησι καί τά αtσθή- τά tδια σας τά λόγια. 'Α,τοτ;ε
ματα; Το καθένα άπό αυτά εt- λεί αύτό τφαγματuκά γιά σας 
ναι σάν ιvα όπιάρχn άνε.Ε;άρτη� · ενα rτηρό�λ:ημα; 'Ή τό ι,η,νο
το άπό το άλλο. Αυτές ο:{ δύο ήσcχτε γtά νά <Gρητε κάποιο θέ
κινητή,ρι;ες δυνcφ,ε,ις στη ζωη μα συζηrτήσεως; "Αν .ά,τοτ,ελfi 
εtναι συχνά τόσο άντιιφατϊκ.έ:ς, άτcλως ενα eέμα συζητήσεως, 
,τού θο:λεγε .κ.αιΛείς δτ·ι κατα� τότε δέν .ιχει ,φαγματικο πε
κσμματιάζουν αυτην καθ' έαu- ριεχόμε.νο. 'Αλλά αν είναι ,φα
τήν την . οόσία. το!J Εtναι μας. γμαιηκ.ο rπ.ρΜλη:μ•α, τότε ,μιττο
Ή έναρμόνισις αύτ-ων των-δύο, ροψε νά ιtJμG,οjθίι�μΣ σ' αυrτο 
οοτε νά μπορέσn 6 άvθipω'Π'ος πολύ. Άντιμιετ(ι)Τ[ίζομ,ε μιά 1το-. να δρα σαν «ιμιια α:κέ.ραιη δ.ν- λυ 'Ιt'Ε.pί'ΠΙ,\οκη κατά:στασι, άφ' . 
τότητα• όιτηρξε ,τάντοτε [νας ένος διαι.ρε,ί tσωτερίκά τον έ
οοώ τους ,τρωταρχ ικοuς σκο- αυτό του σέ ψ,ήματα :καί ,έιιτί 
1t0υς της ζωης. ,Καί σ' αυrτά τά -πλέον χωρίζει τον έαuτό του 
δύο ,τρά'yματα ,μ,έσα στον ά:ν- ά'ΠΌ τό ,reριGάλλον του Καί 
θpω'Ι'Ι!ο "Ιt!ρέπει .νά -π;ροστεθfi ε- .έ1tί -rοΜον πέ.ρα όmό αυτά, χω
να τρί'Το, τό 611:οϊον ,είναι το :ιτε- ριί�ει τό -περιδάλλοv, 1rou το

ρι&χλλον ττου δια;ρκως άλλά- ό::ποκαλεϊ •κ,σινωνία, σε τάξεις, 
ζιει. Έ-rτομένώς αυτά τά :δύο φuλiς, καί σέ οuκaνομικές, έ
άνιlιφατuκά 1t,ράyματα μέσα :θνuκές κιαί γεωγραφικές 6,μά
του G,ρ(σκονται έrπί 11:λέον σε δες. Αότό ,είvαι m:ou ,τ:ραwατι
άντ<ίιθεσι τφος ενα τρtτο, το'& κά συμGαίνει στον κόσμο ;καί 
11:οϊον φαιvcψενuκα ύπάpχε·ι t- είναι αύτό 11:ou ά-ττοκ.αλ:οΟ!με 

· ξω ,άrπ' •αύτόv. uΟλο αυτό ά- ζωή. �Ε-rοειδή δεν :μ,11:0.ροϋμε νά
11:οτε.λεϊ ινα �ρόδλη,μα τόσο λύσωμε αύτό -rό τφόδ:λημα t
συγ.rιϊεχuμένο, τόσο άντιφατι- �ινοοQμξ ·μιάν u'!Τξpοντότητα, 

. κό, τόσο �.ράστιο, τιου fι ν6η- �να μεσάζοντα που �,τίζο.με 
σις ϊrοινοεϊ εναν €ξωθεν -rτα:ρά- δτι θά ψέ.ρη την άρ,μονία καί 
γσντα ,του τον bναμά�ει θε� ,μιά κατάστσ.σι ένότητος μέσα 
για να τα tvαρμονίσn κι' αυ- στον 'έαυτό ,μας καί άνάμεσά 

1. • 
' ..ι..κε·ι .L.,,ι..., •α ,rερισσ� -τu -πεpι'Ιt'� U"-'·'t'- · • Α • · � ατάστασις ένό-τε,ρο δλη σό'rην την όποθεσι. μας. οτη • ι κ 

.,. Αυrτδ" εtναι το μονο�δ�κό. 1ι1ρό- τητος, ,του :ό:ττοκ.αλοuμιε θρη-
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· ακεία, Ιδιημιοuργιέϊ ·,με τη� σει..- •με lνα ά�μο�·�κό .ού�όν; -� :· · ·ρά της !ναν &λλο ,rαράιyιοντα ·· ρlς να έ1τινοιήοωμ,ε lναν·�ωτε.· i διαιρέσεως. 'Έτσι το έιρώτη,μα ρυκό ,rαρά!γοιντα, γιατt ό δτοοιι.. γίνεται: η εtναι tκείνο ,του θα . ατδή;ιτοτε �τ�ερυκός 1ταρά:γων,· . , φέρn τη.ν 'ΙΤλήριη ά,ρμοvια στη εtτε ,ηροlsρχιετ«ι άιτό τό mψι- ,. '· ζωή, στην ό.1rοία !δεν ύπά.ρχοον fοc:iλλον εtτε ,rέρα ό:!Πό � rπε- . ·. διαuρέσεις riταρα. μόνον ιμυό: Ικα- _ pιΜλίλον, κά\Αει μόνον. τό 1tιρό- · .· τάστα.σι �ου ή νόησις ,και ή βλιημα άκόμα ,τιό_ μεγάλο.καρδιά άιοοτελοϋν ιμαζύ τηιν · "Αλλωστε, εtναι . ·δ νοϋς ,τού · .€κφρασι •μιας άκέ.ραιης όνιό- διαιρεί τον έαυτό του σαν. α'(.; . τητος; Λύτη riJ όντότrης δεν ά- οθη1μα, νόησι 1KOJL 1tepι&χλλον' ' . 1tοτελεί lνα: τιμηιμα. εtινω. ό νους 1tού · έτηνοεί τόν t- ." . · · . . _ , ξωτερικό · 'Παρό:yοντα· εtναι f8 . Ε�ΩΤ
.:
: Συμ<J><ι:Vω μαιζυ1;1α:ς, νους ,rou ·δη,μιουρ-yεί τό m;ρό-ό:λλά 'Ιt(ι)<; μrπφουμε να το . t- δλ: · α . 1τιτύχωιμε αtπό; Λότο είναι t- ηιμ · . . κεϊνο 'Πού ό ciνθρωτrος ,rοθεϊ ΕΡΩΤ.: Αότη ή διιαι(ρεόις · ,και" άναιζητεϊ μrοφ_ .των θρη- δεν άιtάjρ)(_i&ι μόνον.στο νοϋ. Et- 0

i σκειων καl δλων. των rιτολιτι- ναι 'ά!κόμα 1tιό ιντοΊΚJ σrα αtκων . καl κοινωvικ'ων οότΟ'Πιων. σθήματα .. Ol" Μωα!μιεθανοt καl : 
Κ1Ρ I Σ.Ν. :' 'ξρωτατε ιπως. Το·.«1tως:. εtvαι �ό ιμιε-yάλο λιάθος. . Εtνα:ι ό mχρά:yων . τού χωρι-. σμοϋ. Ύ'Πάpχει τό ιδ�κό σας «1τως:.· καιl τό διJκό· μου «,rώς:. και · τό «1τως:. κάποιου ό:).)..οu. Έ1rσμένως δ:ν 1tοτε δεν ιέχρη-. σιμ01τοιοάσαμε ώτην τηιν λέςι, 

οι Ί �ουϊσταl Ιδεν , ακέ.,ττονταιι . τον έαυτό .τους σαν χώρισrό, ·: άλλα αtσθά:νοντaiι χι.ψιστοί. · . · Καt εtνα�· αότο τό αtσθηιμα ,τού τούς κάvε.ι 1tpαyματ�κα χωριστούς και τούς 11ϊροωθεί να άλ. λ:ηλοκαταστρέιφωνται. · · 
Κ Ρ I Σ Ν.: Άιιφιδως. Ή. σκέ- . -'ψις κάt τό. αίσθη,μα: εtναι lναι. ', :' 

· 'iΉταιν άrrοό την άρχη gνα. και .αύτο εtναι ό:!κρ�δως δ,τι λέμιε. · .Έ1tσμ'ένως το ,τιρδ6,ληιμά ιμας"· · δεν εtw:ι ή συνένωσις των δια-

· ". θα έξιε.τό:ζα�με �ραγιματικα 1<αlδεν θα. άναζητούσαμε · κάποιαμέθοlδο γιά να �ι'tύχ�με 'κάι'ΙtΟLΟ ,φακαSορισμένο άποτέ- . λε.σμα. Λοι,τόν1 ιμιιτο,ρείτε να ,τια_ραιμε.p(ισιετε τειλe[ως τήν tδέα μιας συντο:yης, έ\Αός άrττΟ'tlελέσμσ:τος; 'ΆΑν 1μ1tορείτε νά καθορίσετε lνα: ά:ποτ�εσμα, "ιδητό ξέ.ρετε και έ1tομtνως δεν εtνa:ι �ρα κ,άτι τό ό!ιτό �ρlν .καθc>ιpιισμένο και διχι ικάτι το έλεύθερο. "Αν :παρα:μ.ε,ρtσωμε τηνι συνταγή, τότε ιθΙα μ,τ�ροϋ-. με •και �ι δύο \Αό:_ tξετάσωμε 
αν st�ι. δ�(?V � �ιφέρω-

. .  -.ι 

' 
; . � �· 

φόρων κομιματιωv, άλ\ά riJ κα- .
τανόησιις. αότοΟ τοϋ · νοϋ καιι· της καρδιάς rπού εtιvαι gνα. Το ,φΜΙλιηιμό:: �μας δεν εtνα:ι ,τως να ά'παλλαry�με :. ι&nτό τlς τά!ξεις η . 1tω<; ινα Ιδη·μι�ουργή.σωιμε . καλότερες οότ�ίες η νά: δuα- · · mχιfχrγωγήσωμε ικαλότε.ρους. 'Ιtολιτ�κούς ήγέ�ς η νέους θιρη. .. aκευτικούς διιδαm<άλους. Τ ό- . 
τφόeλημά .μας εtw.ιι ό νο� .. Τ�

. ' 
Ι 

:• ,• 
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/ . νά φθά!σωμε σ· ιαύτο το σημείο, 
δχι βεωρη.τικ.ά, άλΜ ,φο:γιμα. 
τι.κα να τό ΟΟ�με, ιε(VΟΙι' ή ύψ(• 
στη μορφη, · νόηιμοοίΜ}ς. Διότι 
τότε ιδέν άvήκεις σε κάποια τά
ξι η. θ:ρησκ.ευτιuκη όtμόιδα. Τότε 
δέν εtσαι Μωαμeθανός, • ι νδοο. 
ϊσιής, ·Εδραίος η Χρuστι.ανός. 
� Ετσι δεν !χοιμε -rοcχρά μόνον 
lνα: tρώτηιμα: Γιατί δ νοϋς τοϋ · 
άνθ.ρώιτου δια�ρεϊ; δχι ·μόνον 

· διCΧJιρεί τις Ίδιες του τίς λ,ε,ι.
τουργ(ες σέ αtσιθήματα και
σκέψεις, άλλα χωρ(ζε:ι τόν έ
CΧJUτό του σαν «t γ ώ:ο ό:ιτό τό
t;έ σ·ε ί ς�. καί το «έ με. ί ς:ο ά
πό τό «α ύ τ  ο (:ο. Ό νοϋς καt ή
καρδιά εtνοπ ε ν α. "'Ας μη τό
Ε,:εχναμιε αύτό. Να τό θυμάστε
αύτο δτφ, χρηισιμαιτοιοϋμε την
λέξι «νοϋς». Έ1τομιένως τό ,τιρό
·&λημά ,μας εtναι, για:τl ό νους
διαιρεί; 

ΕΡΩΤ.: Μάλιστα.
ΚΡι

°
Σ.Ν.: Ό νοϋς εtναι σκέ.

. ψις. Κάθε δρα:σις της σκέ.ψε,ως
εtναι χ�ρυσμός, τιεμαχισμός. Ή
σκέψις · εtναι ή άντάnτόκρισις 
της •μνι'Jμης ,του εtναι ό ·έγκέ· 
φαλος .. Ό έ-yΚ1έφαλος rιtρέ,ιει 
να άντιδράση ,δταν tδη ενα Ι<ίίν. 
δuνο. λιJΤ.ό εtναι ινοη;μοσύνη, 
άλ'λό: αυτός 'δ uδιος δ .έγκέ
φαλος !χει κατά 't'έτ�ιο� τρό
,τιο δια:ιτλαστεϊ, l.>στε να ,μη ι!>λέ·' 
1Π1 τόν ,κίνδυνο της Ιδιοψέσε.ως. 
Για να δη τον · κ,ίνδuνο δ 
!γκέφαλιος. πρέ:rοε,ι � .εtναι
πολυ 6:γρυ,τνος ,και σε έ
γρήyοιρσι, άλ.6κληρος, οχι ενα
τμήμα του μόνον. 

ΕΡΩΤ.: Πως εtVCXJι δυνατόν 
νά ιφατας δλόκλη.ρο το νου 

, ... �;· έ)φήyορσι; 

Κ.ΡΙ ΣΝ.: "()π,ως εt'Π'CΧμιε, δεν 
όπάρ�ι �τrως:ο, τrαρα μόνσν να 
δλέ1t!J καιεις τόν •κ.(νδυνο, κι· 
αύτο εtναι τό δλο ζήτη,μα. Τό 
δλέ-mειν δέν εtναι άποτέλεσιμα 
τrραιταγάνδας η διαrολά:σεως· 
τό δλέ1tειν γlνεται μέ δλ6κλη
ρο τόν έγκέ,φαλο. "Οταν ό έγ
κ.έφαλος εtναι σέ 111λή,ρη έγιρή
yορσι, τότε δ νους ήισυχάζε1ι. 
'Ότaw 'δ έyκέφαλος εtvαι σε 
1tλήρη tγρήγορσι δέν &ιτάρχει 
τεμαχuσ,μός, δέν όmάρχει χω
ρισ:μός, δέν δπό:�ρχε•ι διττότης. 
Αότή ή κατάστασις της ήρε
μίας !χε,ι ύψlστη σηιμασιία. · 
Μπορεί να κάνετ,ε το νου ilρε· 
μο ,μέ ναρκωτtκά: κ,αl μέ ,κ� 
είδους τεχνάσματα, ά')..)..n. αύ
τές ο{ άπάτες γεννοϋν διάφο
ρες 6:λλες μορφές τrλάνης καl 
άνηφάσεως. Αύτη ή. �.ρφ.'ία εt. 
ναι ή ύψίστη .μορφη · νοηιμοσό
νης, ή δ'Ιtο(α δέν ε.tναι 1t0Τέ 
,φοσω,ιικη η ό:ιτρόισωπη, ποτέ 
δ�1<ιή σας η δική μου. 'Ετr.ει&η 
εtνιn ά:νώwμη, εtναι άκέραιη 
καί άyνή.. Δέν .μπο.ρεί να την 
'Ιt'Ε,pιγράψ!) ικαvε.ίς γιατ,l δεν �
χει tδιότητες. Εtναι έmγνωσις, 
εtνa:ι προσοχή, ,ε{ναι άγ,άττη, εt
ναι τό όπέ.ρτατον. JO -έγκέ.ψα· 
λος πplέ"ΙΤΕ.ι να εtναι σέ 1Uλήρη 
έγρήγο,ρσι. Αύτό εtναι δλο. 'Ό· 
τrως' ,δ άνθρωπος στη ζούγκλα 
,φέ.πε:ι να ε�tναι σε διο;ρκη έ• 
γρήγορσι για \AC( μτrο.ρέση να: 
έτrιζήση, lτσι . καί ό α:νθρωτrος 
στή ζού)'κλα του κόσμου πρέ
πε·ι να εtναι σέ. διαpκη ·tγρή- · 
γορσι yια να ζήση �έ ,τληpότη •. 
τα. 

(Μετά'ψρ. Εtρ. Δη•μητ,ριόδου-
. . . , Μτr�α). 

. .. 
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ΤΑ ΤΡΙΑ !KAAODATIA 
Τοϋ αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ

· �Αν 1r�έψω την ·εnrι.στήμη. ,Τό δευrερό ·σκαλο,rάτι ιμαλ-
της Ά\ίθρωιτολσy(ας, 1tοίι · τά- .· λΌν ζuμωιμ:ένο ,με τtς συyκιwι�
χατες •με αύθεινr(α δμιιλε'ί yιια σεις τοΟ 1τρώτου, εt!\.'ε ψυχοσυ
τήν ,τορε(α: ιμας μέσα στην ·ι� VΟ!ισθη•ματι�κης δημιοοργί�ς ,και 
σtορία: τ� .�Αvθρώιrου, τόlτε ψαvrΟJσ(ας, ιμέ·:_ίχνη τέχνής καi_ 
1tρέιτει να 1rο::ραδε� δτι τιρLα μυθολογuκές έρμηνεί.ες των γό. 
εtναι τ� ΟΙΚαλοιrοό:τια στην drν- ρω μας, �ο: · χωρtς . καμμu,-χ 
θρώπινη οtικοδομή. 

. fuωτειρι1Cή ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ...
uΟσο δέ, σάν Κλ.η.ρικός .δέν Τό τρ{το εtναι δ Σ.ΚΕΠΤΟ-

θ.έλω «ιΝα λιοyικ�.uθω» -m:χρ<Χ- ΜΕΝΟΣ Α�ΝθΡΩJlΟΣ ,του 6:� 
δεχόμενος τ·ην θειωρ(α�v του • Α- χισε νό: συντάση Δ ΕΚΑ Μ).. 
μερικανοϋ Άνθρω'Πολ 6 γ ου ΓΟΥΣ θεού ,φός όιδε.λφοπο(η-, 
Λούι Μόργκαν, yιά τις « ΤΡ Ε I Σ σιιν. των. ά\ΑΘρώπων ώς ,ι:αuδιων 

. ΦΑΣ,ΕΙ Σ:., 1too τι:έρασεν δ &ν- τοϋ θεοο. 
: .·, θρωιτος, · �ρι(Ω!κω διαψωτιtιτιικ.η "Αν καi. κο�αμε ,μέσα 

την -m:rρομο(ωσLν ιμου · - ΤΑ . μας 1ιΌλλές · 1<.ληρονομίιες ·άπό
ΤΡ Ι Α Σ•ΚΑΛΟΠΑ Τ I Α - και τό ,τρωτο ,και ιδεύ:ι-ερο σκαλο
εδχόιμαι να ιμην mχρεξη-γηθωά:.. ·,'ΠJάτι .... · καλα1�υόμιεθα ·να m
,ι:ό έ'Κε(νοος που εtνq:ι ,rώ ()'t'c:- '-<Τt'Εύσωμιε. δτι, ε'ύμs!Ια 1tάνω στό · 
νοκlέ'φαλοι ά:Π'ό �να! . . τρ(το ακαλΟ'Ιtάτι, fχομε. γιά ίν- . 

Ή. Ίσταp[α της Ά\ίθρ� δα!λ.μά μας 't'o ΤΕΤΑΡ_ΤΟ 
τητος μας δειί)('€ι ,τοιά: είνε ΤΑ .Σ ΚΑΛJΟΠΑ ΤΙ ,rου c:tναι. 'l'J ζω-,

: ΤΡ I Α ΣιΚΑΛιΟΠΑ ΤΙ Α. σα ήθικη· 'συνε[δηισις ώς Φωνη 
1. · Άνθ,ρωπαθυσιων. τοΟ θεού. 
2. Ζωοθυσιιων. Και ώς ·· σύνολον, χpειο:ζάμ�ε-
3. θυσία του χυδα:(οο μας έ- . θα την fμ1φα:κτη �οιήθεια δλων

γωίσμοu στο κοινόν •καλόν. hκιεJ[νων 'ΠΟύ μnτορουν να ,μας 

.. ' 

.. Τό. ,rρωτο και 1tολύ· ,ταλιηρ 6οηβήσούν, να άνUουμε ottό · · 
'και άκα:τάλυτο εtνα:ι το σκσ> τέταρτο ,σκαλο,τό:τι. 
λοιtάτι των ,τόlίκ(λων ένστ(κ'των Σύ, Μ>ελφέ ιμου, ξεύρεις σε · 
κα.ι άyριότητος, 1tΟύ γιά ,το,λ- ,τοrιό σκαλ.Ο'Ιτάτι •κάθεσαι;, , ., · .. - · 
:λοuς α�tωνας fιτο 1καθισμένος "Αν ·μου .δεLξτ�ς τους ":Η� 
' και σή;μερα ό:κόμη μέσα σε ες ,του θαuμάζe,ις, θα. σου . �ω 

. 

,ι:ολλές ένέργeιές μας eρισκε- το σκαλcmάτι ,rou ικάθεσα:ι. 
. 
.. 

ται �ρυμμέyη � πα:ληα άγό:ττη ·· Μδ: ΖΛΝΟΣ ΓΟΥΓόΥΤΑΣ
Ό . .. 'Π!ρός τό 1ιρωw σκιαλοιιtάτι .. ;. Dedroit, · ich. U.S.A. · 
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Πόσο γη πατρίς, εΕοιρετος δ ουδεμία 

ΔΙΟΓΕ:ΝΗΣ (Έn1κτ. Δισrpι6 111, κδ' 64 

Τοϋ χαθηγητοu )(, Θ. Γ. ΠΙΚΟΥΛΑ 

• •Ακόμη κι αν · δεν ι0σχολοίίνται
καθολου οί θεοί μέ μενο, ξέρω, ηώς 
έχω δυό nσrριδες, -ιήν Ρ�. ως 
Μδρκος Αύρήλι.ος, 1<οί τόν κοομο, 
γιmί είμαι άνθρωπος, και ro μονο 
αγοΙ3ό είν' cκεiνο, που φαινεται 
χρήοψο ο οιπές τίς δυο nσrρ.ιδες» 
Θγροψε ή εύγενέστερη μορφη τοϋ 
άρχαiου κόσμου (•Ε·iς έαυτόν•, 16) 

ΛέγΟΝΤ'ΟC. ου<οuμε.νιαμο (ή διεθνι
σμο ή κοσμιοnολιτιοι,ιό) εννοο(ιι,ι,ε 
την γόνhμη ίδεο, πώς ή γη ·είναι κοι
νή π·σrριδο τών όνθρώnων δλων, που 
πρέπει νό θεωροϋνταr συμnολι:rες, 
'Τήν ίδέα l'ης οοόνω ιαnό τό εθνΙΙ<Jσ 
σύνορο nσφιδας 

'Απ' τη φύση ε�μασrε όλοι όηό 
τήν 1διο γεν,ιά ,ι,cαί σύντροφοι και 
συμπατριώτες, γ,ιαrrί το ομοιο με το 
όμοιο οnό τούς φυσικούς νομους 
οuγγε-νεύει 

:Κα3ενας μας δέν είναι ένσς, Ο· 
φοϋ μεσα του �ι�όει ή γεινιό του 
όλόκερη μ' ολες l'iς η&θυμιές και 
τiς ανησυχίες της. 

Τ όπ: κοθενας ιμος λυ'Ι'pώνε.ται, δ· 
τον, συνrρi6οντος τήν ατομΙΙΚόΠJΤΟ, 

ταυηΖε1 το οραμο rou με της γενιός 
του το οραμα, Οl'αν, στο ψυχοριμητο 
�κόλιασμα ε·νος άντρα κοi -μιας 
γυναίκας της γ,ενlδς του, ζεί :τή δι
κη · του λυτρωση, άrαν-ακορniζαντας 
την υπσρΕή του σε χ,ιλιοδες ομοοι
ματα κορμια, λευτφώνει. τ,η χορο 
ono τή θλιψη., οταν, nCΙCJκiζσ.ιrrσς 
νά γκρεμ1σει τό συνοpο ανομεσο σ

άνβρωnους και nστριδες, κ,ραrιεrτοι 
στη ζωη 
. Δυο nσrριδες υnορχουν η μ10 · οι
ματερα οnεραντη π·· ;όVκαλιόζε,ι ο· 
λους τους θοους κοί rούς ονθρώ· 
πους κι εχει τον ήλιο συνορο της, 
κι ,η αλλη, τρομqχηκα στενή Ύιό τη,ν 
αγωνιζόμεν,η καρδι,ό μας, εκεινη μέ 
την οπο1α μας ε δεσε η σύμmωση 
�ϋ τonou rτijς γενil,ησης μας 

Ή μι:ό, η μικρη, κρατόει μ' αγάπη 
στο χωμο της τίς ριζες τοϋ κορμιού 
,μας ι,c1· αiσθονεται το βυθισμό τους 
στο δι�ο της κορμι;. η αλλη όμως, 
η όnλόχωρη κι· ακρι6α,y.απημενη, 6� 
ατόει τη.ν ψυχη μας όλάκερη και τήν 
πλάθει μέχρι "'ό γrνf;ι ,καrαλευκη, ο- · 
nεραντη, μέχρι νό l'ί'jς μοιιάοιερ είν' 
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ώτή, πού μδς 6οηθόει νό σμlξουμε 
11\ς κορδιtς μας · κοi v' άvαrιωρ-,
. σθούμε όδερφοί 

. Βυθιομένο1 σrό δρομο_ της nσrρi
δος γης νιιιώθουμε μέσό μας τόν 

κ
όσμο δλο ν' όνιεβοiινε, μαζί μας," v' 

όγωviwιοι μαζί μας, νό δουλεύει 
μαζi μας, γrά. νό · κόμε,ι · τη οόρκο 
ηνιεϋμσ, yιό νά �όξει w tναrιχτα σέ λαγαρό στο

χ

ασμό

. 

·: 

Μέ · τό δραμο. τώτο μnροστό μας
δίtvουμε νόημα σrόν άγώνα μας· 

. καλλιιφγών:τας το μ' ·οόγά:η καi ύψη
� όφιλισι<,q)δεια νιιώθουμε νό περι-· 
σφέφοvτοί μοοα μος δλες οΙ ιόρχέ· 
γαιες δw�ς τοϋ Σψκινιnος, αύ· 
τές, πού μδς σnρώχνοuνε νά δηι»
ουργ

ή
σοομε, νό έλnkJοψε, νό κρο

τ.ήσοι.ιμε την καρδιά. μας ζε.αnΊ, νό

δώσουμ
ε 

· στiΝ η)(Ι)(
ύ ό�α μας ·

ενα . νόrμ:ι όνθρiliηινο. 
Όλοι εψασrε &'ΙΙ'ΟΙ 1 

. ·Καί τότε ιοοθένος όπιό μας είναι
δρτιος, όταν ζεί βοθιιό τrri τ�ό
τητα τούτη, δτσν mσn:ύειι, ηώς εi-·
νοι . χρέος του νό νοιώθε� φιλίο !(ol
στοργή yiJ κόθε όνθρωπο 'όnό έχ
θρ

ιι<ή 
ρ

άτοο
, δΤ<W βρiσκέι τή δύ·ναιμη vό· nροστόξεt .τήw καρδιό του 

. νό εε.χειλlσεt όnό, όγόnη γιά τόν 
ταnειιvωμbνο σκλό6ο" ΚΙCΙΙ, κάn όκό
μη, δτον. βρίσκει τήν τόλμη WJ την 
nεlοει,. ηώς οΙ όλυσίδες rοίί οκλιό· 

6ου .--,οροίίν νό γlιv<)υν qπέροι,γ
ε
ς 

σά-ι τiς διχές · του,. φτόνει νά τiς σy
γiξε:1 μt καθοf:>ές ηαλόl*:ς· 

Δέν άγωνιζόμοσrε γrό τό. έyώ 
ιμάς, μό "V1ιό τό ·Σύμnαν όλόκληρο.
' Εναc: � είμοοτε ψ�οδίιvο

μος
, πού μόχε�τ,aι . νά γιφειμlοοι μέ

τό σιήθος 110U την ιότομικόπyτσ, VΙό 
· ν,κήσε1 πΊ σrονόπyrο · της κορδιδς.

• &ιοc: στρατός, nού οολΘμόει γιό 
'1ιό φωτιστεί · ό συμφεροvrολόγος

. �οϋς του . μέχρι νό γννε� λιτός, πρό-

-1. 

θuμος καί ·v• IDVO'(Vωρ� ό� · :. · ': .
,. ι • • • ', • ,' 

τους όνθρωnους όδερφοuς. . . 
' . 'Επιοrραrείιουμε: -ifrv εύγ,tw.ιο 

της ΨUXi'\C .μας κοi nροσnαθοUμ& νά
. ιμε:rοuσιώσουμε τόΝ nόλεμο. 01 όγό, 
. nη. 

"Εχοιιμε κοrολόβεf,· ηώς μόνοι
,μας είμοοτε σιείροι. 

.Δημιοοργοϋμε, φτιόχνσ.,με fργο 
ιaθόνοrσ, τiς �ωvrονές σnγμέ)ς της 
συνεριγααiας · μόνο, λο6CΜνοοιμε φ
ό-Jθρώnrνη . κcirοΕΙωση τiς σr,yιμές 
της οuνιαδέλιφωσης μόνο, 1'Ις μ&γit- : . 
λες ώρες, οου έnιvόοeιμε τρυφερω-.
τερες λέΕεις, · πε,ρiοσιο όν�ς 
Ύιιιό τόv έχθρό, τσν Εένο, τόιιι. όλ- · · 
λόθρφιaο, τόιιι σκλάβο. ' ' 
· Βρίοι«Jιυμε τή 6σθύτερη ούσίά της
Ζωης δχι · σέ όγώΝες ύnερόνθρω,- ·
nοιυς, μό στή συναδέλφωση, ο' αύ
rο τό. όnλό,' όνθρώnιιvο θάμα. . · · 
· Λ'ryo όι<ψ'} καl θά φr� σrt,ι. ' ·
ύψηλή καρnοιφορίο 1

Τ όπ: θό ταυrlοοuμε τiγ,ι καρδιά 
μας μέ 111V κ,aρδκι της ιόνθρωπόιtη
τας, θό με,ταλλόξουμε τrrν άνθρώ-·
nwη 

0

όθλιιότητα μας σέ οονονθρώnιlνη ιόΕιοnρέιnειο: Τότε δέ θ' όρνιόμαισrε κσμμιό nστρlδο; · τό,ε θα'ναι όΝόyι<η · · ίnέpιrστη .τό φίλιωμα.
Λrγο · όκόιμη yιό νά αrφσrήσουν 

11ό 

· 
κ
οντορό

χ

τuπ
ή

μ
οτσ σrό nεδίο της

όνθρωnινης διένεξης, νά. εεχοαrοϋ
νιε οί διαφορές κρατικές, . σrομιι<ές,
κοινωνικ.ές. 

." Ας μιλήόοονε μέσο ,μος τό λό-
. 

. Υtα 1'Οϋ Κομbνιους: «Είμασιε δλοι 
nολϊπ:ς' έvός κόσμου, _f.ν,σ αiμα !- : 
χουμε δλοι. Τό μίοος '('ιό ένσ,ι <ΙV·θρωnο, γ,ιά τόf.ι λόγο ηώς γΘννήθιt
κε 

σ
· 

δλλη χώρο,· σn μιλιόει δι� 
· · 

· ρειτιιά'Ι . γλώοσο η tχει διάφορετιι<ή
όnοψη nόνω 

σ
'. ούτό � bκείνο τό 

θbμα, ιόιlαreλεί μεγάλη nαραφροσύ
�· . Σας Ικε1ώ.ι>, . μtνε-re' μαιφι,ό

. .. . .

,
·
':' .. ,,r; =

·
·, 
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αnό τεrο1α αίσθι')μαrο, ,ματl ειμαατε 
ολοι όνθρώnιΥοι. • Ας όnο6λέψουμε 
σ· ένα μόνο σκαιό, τήν εύημερlα 

· τής όνθρωnόrτητος•.
Κοl θό οαρκωθεί τ' όραμα ένός 

ιόινθρώntνου ,μέλλο,.ιιτος όικουμε.νικης 
συνεργοσ1ας, θ' όναnηδήοο1 όnό μέ· 
σά ,μας μιό φλόγ� μονοδlf<ή, ιάτσο
λωμέινη σπrv ιδέα Ί"ης nογκόσμιας 
όδειλφότητας. Κι' ή φωrιό δέν θό 
σβύνε1, όλλό θό καίει nαvταηνό, 
ύntροχο σύμβολο τοίί ψΙ.Ι)(ικοΟ λαμ
nαδιόσμαrος. 

κ,· οί γwιές των ανθρώπων �υ
ταλοδρόμοι θό τφ ,με,,οφέρουν, yιιό 
\/Ιό φuπιlει μέ τό όνέσnερο φώς της 
την nορεiα της ιόνθρωn .. όπyrος καi 
WJ δημΙΟυργεί τίς προϋποθέσεις νά 
γlνεt τούτη ή γήtν,η σφαίρα ένα ό· 

. , 

. nέροντο σrόδιο, πού 

* 

•τ' δ,νθη πόνrο θό πέφτουνε
οοόνω σr,'\ν κον.kπρα•

νό ύψωθεί η ζωή σέ φιλοσοφια 'Α· 
γαnης 

t�πτάδες ένιαutών 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ 

Μετσφραση: ΒΑΣ. 1. Λ.Α:Ζ.ΑΝΑ 

Σ1ιa εητα του χρονιο. το .μικρο 110γόρι· θε νο · βγόλει 
τα δοντιο του τα οριστικό - αφοΟ τό βρεφικο θά ριΕει . -
κσ, θα το συμnληρώοε,.σrο όλλα tι:ιτ.ά του χρονια, τοτε 
που αρχιΖοuν κι' ερχοvται ατό φως 1'ης ηβης τό σl)μόδια 
Στο τρπο το έnτό)(,ρονο τό nρόοωnο χνουδιόζεr, 
μFσrώνει το κορ,μt, ro δε,ρμο ώς άνθος λαμπυριζει, 
στό τετορτο to εnταχρονο ή δuνομή του μεγολωνει, 
γίνεται ένας άνδρας όλκ1μος, γεροδεμενος πλέον, 
στο ηεμnτο· τό έnτόJ(ρονο -είναι ώριιιας γ,Jό γόμο 

, κι είναι ικαvος Ί"έκνο yερό, όπογόνους νοποκτησ&ι, 
\σrό. εκτο τό έnτQΧpονο ο νους του θό μεστώσει 

1101 nλro;y δεν κσrαδέχε.ιτω, _τό τοrwιινό τ� έργο,.
στό έβδομο κ.οί ογδοο mτcιχ,ρονο πανάξιος θό γιvει 
- έν όλω δεκατέσσερα - σrό ΟΊ"ΟΧασμό, σrή γλώσσα,
σοφος_ και nρόος γίνεται σέ αkιθήμσrο -καi λόγο
στό ενσrο το έπτά)(.ρο,.,ο σόν φη:ισει της ζωης του, 
κσί δΘκ.σrο tπτόχρονο όλόκληρο αν θά κλείσει
ή· μοiρα τΌΟ θανσrου nρόωρη δέ,ν · θδναι δν θά· τ:όν εϋρει

.· Ι 
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'rnόρχει μιό μόwο μας δφθφrη έκ,εί, 
ιφοτο:ή, nεπλοιφόρο, μέ βλέφαρο. όκοίμητο 

·Πού όnλώνει τό χέρι σέ σκέnη στοργης 
στέλνει δρόσο ψηλό όνσγόλλ.ιας κι' σίθρiας, 
οταν όγριες πολύ ιάφην11άζοuν 
οί · δύσιμοιρες κο'ίπ:ς μας,
ι;,τσv μ' αδου φωwι άλυχτοϋν
οί δυσοίωνοι γϋnες ,μας, 

* 

Φαλμοf 
ΝΑΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΒ· 

Κύρ1ε, τό nρωι θελεις όκοιύσει yl}V ιφωνήν μου .. 

Μέ Εύπνησε ιόπόμακρη βοή. 
oi nληγώμένό�, 
όi πονειμένοι. · 
«Γt,σrί κοιιμάσοι; 
Κ&οιος σέ nροομένει. 
Τ οϋ Σ;ιλωάμ στεpεφαν τά ν

ερό ιω' άλλος Μεσσίας δέν θόρθεί ... 

... Πέρασα την 11μέρο ·μου ΙΚυπώ.ντος 
τή μορφή μου στόν καθρέrπη. 

. 'Εικεί μέσο ό πρίγκηπας Σιιντάρντα 
μοϋ ψ.ιθύριζ' όλοένα: 
«'Άν δέν θέλει νά λυτρώσει τούς 

όνθρώnους 
είναι κακός, 
κι' ον δέν μπορεί,. Θεός δέν εiνοι,.• 
"Λάλησε τpείc: φορές ό nετε-ινός 
·Βυθίστηκε. ή μορφή 
ΟiΤό βύθιο τοϋ κοβρέφτη.
:Βυθiστηικα στη · θλίψη.

· Νά τιιναΕω άn'. 11ό χέρια μου τή
σκόΥη._

Νό κινήσω .. 

Δουιδ, ΨΕ: 

Ι ιροσκυvητης χωρίς ίερό ηροσκυνη
μο, 

Πιστός· δiχως · r,iοτη; 
Μά σήκωσα τό μότιο ,μου σrόν δν· 

θρωnο. 
Νά ό Θεός μου, 
ιaληθι.νό ό «1<άr' ε·iκόνα μου κοί ό· · 

μοίωσιν• 
Ολοένα σάν bμένα 

εν.ο μεσσία προσμένει 
στό nλόι !OU νό σταυρωθεί 
Κι' έρχονται, φεύγουν oi μεσσίες 
κοί μόνος όηοι,,tνει. 
Δός μου το χtρι 
ηον' όπ' την άβυσσο πού ,μας χω-

ρίζεt 
ά.νθρωnε, 
Θεέ μου, 
κοί τότε nρl,ν όn' τιήν ούγ,ή 
θ' ιbκούσεις ,ή φωνή μου 
σέ ιμιιό λέξη όnλη 

· 

κερδισμένη στό σrουρό: 
«'Αγάπη ... • 

.� .. ... 
: · , . . : 

-.{ Ί
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Είμαι η ·tοις · 
Μάννα της θλίψης 
Νυμφη της φύσης 
της · Α γιόnης Θυγατέρα 

Στα μονοnάηα 
μές στlη ζωη μου 
και ,μές σrό χρονο 
εοnεφα οονο,. 
δακρuσ, χαμόγελο, 
-νυχτα και μερα
Καί σrο flορόξε;νο
γνοδι της μοiρας μου
εσrpεφα άδιόκοnα
και 1<:λωθογυριζα.

Υφαδι wλίγω
·· σε αργσλειο ..

Με σχεδια ηλιοδετα
- οχτιδες ονειρου

-οτοϋ πεπρωμενου μου
τον ·Ουρανο
τώρα γυριζω

Πσrαμιο δα1φυα
,μαργοριταριο,
τη γη τ.ήν nοτ,ισα,
τ· ,οοτέριο ρω'Τησα
γ�σrι πονώ

Αυτα ·μέ κο1τ.αξαν
με ·φως .. θλιμμένο
αιι · το Οl'Ε'ρεωμα
τό γαλανό 
Με . φως ,μοϋ εαrε,ιλαν
θεικο το μήνυμα
πώς τωρο οδεύω

. γιό νά ΤΟ βρω

. • Ο�ιρι ι Οσιρι 1
• Αγοnημενε 1
Αίθερες εσχrοο,

., 
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τη γη .Π&PflOTl}OO, 
χ1λιαδες χρόν.σ 
nρσrοϋ σέ βρω 
Σόν από όνειρο 
γλυκό, ο'_ όντlκρυσο, · 
όκέριο, nονε,.,ορφο, 
καθώς έγώ. 

Ή, • ισr.ς σέ γνώριοα: 
Εγώ ή γυν.α1κα σου 

nολι σέ σμιγω 
καθώς τόν · πρώτο 
έκεiνο χοιρό. · 

Σόν 'όnο ληθοργο 
βαθύ, οηοκοLμιομο 
τώρα, καλέ μου, 
όργοξurwωΙ 

• Εδε·σε Ούρονια
. η Αλήθεια εντός μου r 

κοί της ζωης μου
τα σκορnιο nεταλο
τωρο ολο όνταμο 
ιφuφομεπρώ

� 

·οσφι ι Οσφι, ι
Σε ογκοθιο μέσο
βρηκα·κ�μενο
'Τ'ό_ μυστ1κο,
τ' ώριο όν,ειρό ,μας 
Το εύ(αv θαψε,ι,,
τ.ό είχάν nεταξει,
διχως nερισκεψη
διχως συμnονιο,
κι· εγώ η δύστυχη
κοΤομοτώθη:Κο
ως 11':) ΤΟ βρω'

Τα χερια ,-ιοu εσχισα 
μέσα σέ ιάγκαθια 
καί ΤΟ κορμί μου 
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-τοϋτο τό γήινο
κοί τό θεικό

, : , 

ιέρpιιξο ό
λ

όσ
ιιψ

ο 

στού� όγριόβσrοιις, νά 
· 
'Τούς κιλαδέψειι, .

νό ξανοιχτώ.

. ·

Α

χ! 

Π

ώς ματώθηκα ·
Όσ1p1, 

'

Αγάπη ιμου,.
nοντοιϋ γι.φεόοvrος_
τό όνειρό ιJJOU,
τό φωπ:ινό, 
πού δ�ι μού 6κλε6αν,
αrό χρόν� ι,ιέοα
καί μοϋ τό ειιφυβον, 
σrό σκαrενν

ό
, 

κόσμο μια

ς 

κόλαάης
πού σσν καμiνι, 
ικοίει φλόγ

ι
σ

μ

ένο · �·· tιμένα, ιμέ δφιιναν
μόνη νό κλαlω
καί νό θρηνώ.

Όσιρι, Άγιόnη μου 

σ6ύνουν 

τ

ά δάκρυα 
1<1αί τό μελόνι ;
Τ ΕΙΤΟΙΟ σφουγγόρι 

· ποο τόχο ύnόρχει

στή 
γη, φιολόξενο

νό τό δε
χ

τώ. , ·Ν,ά τό τρο6ήξωσέ μιό iσrQPio 
πού τiJ βε

βήλωσαν, 
nροrοϋ έγώ

κι· 
οο� 

νό ψί,ξουμε

γιά αίώνιο πtταγψα

v� qπεριιπό, ταξεiδι άτέλειωτό

,

μ

έ

ς 

Ό 

τ

η

ς 

'
Α

γόηη

ς 

τσν
Ούρανό.

• 

Αχ 

ι 

Π

έ

ς

·

μου 

Ό

σ

φ

ι 

θά λησμονήοη δσο.όλομόνοχη

ιή 
φτ

ω
χε

ι
ό 

κ

cιρδ

ιίι 

μο

υ 

σιή γ

η 

φορτώθηκε 
ώς νό σέ σμίξω; 

,, 

.· .. 

; . -

: -�

.' ... � 

·,.:·,. 

--:,':.",, 

. ':. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• "Αρτοc; 

8 Ζυμαρικά 

Ξ 8 Φρυyανιέc; •••
•

Ξ · διά διαβητικούς
. : 
. . 

.. 

i Ζ II r Ρ Α Φ Ο Υ. Ξ • •
: 1 • 

' - -
• 
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Έκκλησιασtικό αύτοκριtικι\ 
. 

. . . 

. Σ κληρη ·«αότοκριτικιη� lκα- eης 'Πλέον, δτι την άναταρα
με δ άρχιειιτl.σκοπ<:'ς 'Αlθηνων κ. χήν, ειις τούς διαφόρους τομείς 
Σε,ραιq>ε\:μ yιά την .�κλησια- της ζωης, τήν ,τροκαλοϋν έ,rι
στικ,ή ήyεσ(α, (� .καt για την τηα(ως :καί -έ�έχ� χωρίς 
'Π<Χpα - έl(ικλησιασηΚιή;). νά φαίνωνται αt $αθί,τε,ραι έ-rrι-

«Φο<bοϋμα.ι - εtπε, ·μιλώντας. διώξεις των, την ,rροκαλοϋν λέ. 
ά!'Ιtο το έθνικόν τηλε01tΤι,κόν δι γω, όλ(γοι, tλάχιστοι., οι δ'Ποί
κτυον το e.ράδυ της 3ης Μαρ- or, δια να γ.(νεται λόγος διά 
τ(οΙJ, Κυριακης της Ό.ρθοδο- το &νομά των, ,ρ(mοuν σuνθή
ξίας - φο<bοQμαι δτι μερrκοι ματα δημοκΟ'Πιικά, 'Πότε μέ την 
άπο ή·μα:ς, τούς 'ΠVΕuματικούς μ(αν άφορ.μην καί 'Πότ,ε ,μέ την 
σας Πατέρας, ίσως κρσποϋμεν &λλην, ύ:ττο το 'Πpοσc.mεϊον της 
μακράν ήιμων, εtς άττομόιν.ωσιν δηθιειν 'Προσηλώσεως εις τα tε- · 

· ψυχrκήν και mιεuμα:τικην και ρα ,και τά δσια, ττροκαλοϋντες 
δισταγ:μόν και φΜοιν άκόιμη, τήν ψυχι,κήν σου διέγε,ρσιιν, έκ
δλα •έσας τά 'Πνεuματbκ.ά •μας μεταλλευάμενοι τας ιδιικάς σου 
τ�κνα, ,μέ κάποιαν ύ1rε.ρaψίαν άγνάς διαθέσεις διά την Έκ
σuμπrεριφορας καί &καμmον κλησ(αν ,και τήν Πατρ(δα, δχι 

· αύστηρότή.τα ,τολλων άπαγο- τφός tδυκήν σου έξυιτηρέτησιν,
ρεύσεων etς τον τρbιτον της ζω- άλλα 'Πρός έ,ξο�σφάλισιν καt μο. 
ης, 'Που . ο ύ σ ι α σ τ. ι .κ ω ς . νοιιτώλησιν τίτλων. άγιότητος 
εtναι ξένα κ,αι άγνωστα εις το και Έ.λληνrκότητος ! Ένω εtς 
γνήσιον και άληιθες χρισrιανι- την -π;ραγ,ματ ... κότητα εtναι 1tα
κόν ,ινεϋμα ! ». Και συνέχισε: .τ;ριδοκό:τιηλοι καt λιανο'Πωλητcd 

cιΒοήθησέ ,μας, qμορφε Έλ- δολ(ων και ίδιοτελων θρησiκευ
λη1ιικέ Λαέ, να σuμ'Π'Ε.pιφε.ρ&ω- τι·κων ,και έ&\Αικων σu:νθημά
μεν ε(ς τήν 'Πορειαν της ζωης, των!». 

· μέ την ·εκκλησ(:αν σου και τάς. Πιρωτοφανές λεκτικόν !
. τταραδόσεις σου, &rτως ,έδιδά:- Μη γνήσιον •και μη άληθές 
\ χθης άτt'ο τους ,τα:rtτιτοϋ&ς σου!· χριστιανικον ,τνεϋμα . ίrπερο-

. Και ,μέ. τ,ην ό:λάνθαστον δια,ί- ψtα συμιrοε.ριφορας . "Λκαιμ
σθησ(ν σου, νά διοοφι(νης ποίοι mος αύστηρότης . ύτταιφωi. 
σοϋ λJtyouv τ,ην άλήθειαν καi. αι ·. φαρισαϊσμοί. . έ.'Πιτήιδεt
'Ποίοι άληθως ·ι«Χί. άγνως. σέ ά- οι. . δηιμοκόιτοι. . tκ:μετα:_?,.
γcχττοΟν, χωρίς .ύ'Πο·κρισιc;νν καί λευταί . . ΊμοινΟ'Ιrωληται της 
χωρi.ς cχύτΟ'Προ$ολην φαρισαί� ·· Έλληνι·κότητος .και της άγιό
κήν ! Εtναι καιρός νά κατ<Χλά- τη.τΌς ,τατρύδοικόnτηλοι ... δό-. 
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· λιοι λιανσπωληταl ιέθνικών και 2) ·'Ετιμιώρησε μέ-. δeκαετfj 
.. Qρησκευτικων συνθημάτων! . . . στέρηση δικαιώματος συι,ψετο . ·;'!. 

χης. σtlς έpyοκiιές της Ί�ρας 
Συνόιδου, τους ιμηrτραrrοιλϊτες. ,._. 

ΓΙΑ ΠΟΙ•ΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΕ Ξάl.eης, Ναυπα�κτίας, .Π. ��- . 
· 1 \ 

* 

. . . ζης, ΚΟΙσσα:\()pε[ας και Διδυ- · - - · 
· Η ΚΑΜΠΑΝΑ; μοτείχου' για την σuμιμετοχή 

. 
· - · '··ι

'0 &ρχιιετοίαΚιΟ'Π'Ος
°
{τόνιαε 'Τt'ε. τους σ'tTJ'V άpυστ[νδηrν .σύ\4Οlδο . : .. "I 

ραιτέρω: . . · τοϋ M<Xt<?U 1967, 1') δ,τ:οία καl . · ·, 
«'Εν τcροκε�μένφ θέλω να ,τι- χαρακτη;puζετα:ι ώς «nτα� · . :_ ._.

στ'εόω, δτι καl δ Τ&ιτος, t)ιμε-
. 

ναyωyή�. Ή Σύνόιδο·ς τοϋ 1967. . 

ρήισιος κα ι 'Π'Εpιοδuκός, τον 'δ'- έΕι-� τον κ. • ι ερώνύμο καl . . :-·
1 . . ,τ:οίσv και ,τροσκαλω εtς συνε.ρ- τους "Ιtιε.pισσοτέροuς έικ των 29 . , . 

γασιίαν, θά διαδραματίσn τόv- �ετσ;ιε.ρωvuμuκ.ών μητροιτόλι-
,τρlιιrοιντα, τον άληιθη, τον ώφέ- των.. ·. 

.·
··

-1λι,μον, τον χρuστιαν�κσv και · 3) "Ιδρuσε �τώ νέες μητ.ρο� ·
πατριωτικον ρόλσν του, της ,τ:ολιτuκές Ιfδιρες, �τοι: Πeριστε. 
όρθης και άγνης διαφωτίσεως ριου, -Καισαριανης, Βύ� · · 

. και χειραyωγ[ας της σuγχρό-. ,και Ύιμηττοϋ, Νέας Ί ωνίας καί 
νου y,ενεας ! Πρό ,τ:α,ντ�ς δέ, � Φιλαδελψε[ας, Νέας Σ μόpνης, 
1tL'1'11rωv ,και· αϋιτός -θQμ_α τrα- Μεσοyα(ας καί Λ<ΧUρειωτuκ.ης, · · ·· · 
ρομο�ν. τιιε.ριτέχνως πομrο- Μεγαρί6ος και .Σ�αμϊνcκ, Ν. 
δων, ,τ:ο�κί.λων συνθημάτων δια Κρήνης και Καλαμαριάς, Νεα;. 
της έξαιτολύσεως έντυττωσια- 'Πlόλεως και Σ ταυρουττόλεως. 
,κών εις qψασωλοy[αν τηλε- 4) • Αmφάσισε την δια με.τα- ; .:: 
yραψηιμάτων και διαφ<φων ά- θέ�ν 'Τtλ.ήιρωσι · των νέων έ-

δ - . . ..
.... 

.
νακοινώσεωrν κα:l δηιμοσι.εvμά- ρων

. 
. . . .. 

των, τα δ,τ:οία ιμοι.ραίως π<φα- . · 5) 'Έκρννε �κανονικούς:�- 20 . . ·
σόρουν εις δηιμι.ουργίαν ιέσφαλ- · !κ των 29 cιμετα - tερωvuμιuκων»

· · · -1 

μένων · και έ,τιζημ[ων tντυττώ-... ιμητροι,τολιτων, οι 6'ιrοϊοι. «δφιει; · .· · < ·;
σεων διά την ψι,χικην �ήνηιν λουν� να ,τοον «ευχαριστώ». . . . ,: : 
καl }\ρειμίσw του ,λαοω. Δια τους 9 !:mεφυλάχθη. .

. 
· . 6) 'Εξ άλλου, 1') Ί εραρχία . . 

... 

Ή Ίερα Σύνοδος έλα�ε κα- 1tροέ&] ,στο dνοιγμα τ� χρη- \. 
τά τον Μάρτιο τις· άiκόλοuθες ,ματοκι�οοου στα )1ραφεία της 
�ις: . . Ίερας Συν6δου. Τά . κ.λιεuδια · 
. 1) Έστηiλ(τευσιε και κατεδί- τοϋ χρη1ματακιeωτιου ·δεν εtχε · · ·· 
ΚCΧΙΟ'ε τlς «άντικανονuκές» ,τ:ρά- ,τ:αραf>ώσιει d:ρμ,οδ[ως δ κ. '1-ε-
ξεις του κ. _'Ιε�μου. Ά'Π'Ε- ρώwμος, κατά την άm:οχώρη-

. φασ(σιθη δέ, στtως φέρη τον 'τ(- σίν του. Το "ΟΟΙΟιγιμα τοϋ _χρη-
. τλον του ,tρώην • Αρχιιε,τ:ισκό- · ματοκι�ωτίου eyέ'Υέ'το ύπο ύ-
·,τ:ου 'Αθηνι:Ζ>ν «κατ· άκραν οtκο- .,τ:αλλήλου της 'Εθνιικης Τραπέ
νομιαν�, ένω, στην ·οόσία, �το . ζης,, ,τcφουσ� ιμητρο,tολιτων,
•έ1tuΜιτης�. δυνάμει άιποφάσεως της Ίε.ρα;ρ-. 
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. 

χ(σ;ς. 'Εντός τοϋ χρηιματοκιβω. 
τ(οu εύρlέθησαν ι�,ρrκες φωτο
τυπ(ες έγyρό�φων · και μια φω
τ,αγρα�φ,ία. Τά: !γγραφα αυτά 
και 1'ι φωτογραφ(α άνε.φέροντο 
εις άρχιιερεϊς έν ένερ-γεί� καί 
μ,ή,. Ε•Ι!διiκώτερον, ώς έγνώσθη, 
άνεφέ,ροντο ταϋτα .ε,Lς -π�ριστα
τι-κά παρωχημένα. 'Επί των 
εόρεθέντων · ώ.μ·ίλιησιαν -πολλοί 
άρχιιερeϊς, τον(σαντες δτι, έαν 
ύ,τηρχον συyκεκρίμένα στοι
χεία εις βάρος ά:ρχιε.ρέων δ κ. 
Ί ε.ρώwμος l.>φειλε \ά τrροβη 
εις την δίωξ(ν των, �άχ:Jει των 
Ίερων ·Κανόνων. 

·ο άρχ,ιεπίισκοοος κ. Σ ε,ρα:-
.: . φε·�μ. άκaλουθοqμενος ά,ιό τούς

μητροτrολίτες Κίτρους κ. Βαρ
νάβαν, Έλwθε,ροUΙΤCόλεως ·κ. 
'Αμ&ρόσιον, Φιθιώτίδος κ. Δα

μασκηνόν, Φ�λί'WΠ'ων .·κ. 'λλέ
ξrοΑδρον .καί Κορινθίας κ. Παν
τελιεήιμονα, hrοε.ακέψθη, · ιμετα
ξυ 1 �21 Μαρτίού, τό Πατρι
αρχ,είοιν Κωνσταντινοuιτόλεως. 1 

«'Ήιλθαιμεν--εtιmε σέ δiμιλία του 
δ άρχιιε,τ(ισκο-πος - προσκυνη
ται Ου τrρέ.σ6-εις, {)οοε t!ι:yγε
λοι ! Πρσσκuνη-ι,αί, ώς -έντολο
δόχοι της σετrτης (εραρχ(ας της 
άγιωτό:της tκκλησίας της 'Ελ
λάδος, .tτιι διε.ρμηw.ύσει !και 
διατρανώσει τοϋ �ίρου σιεβα
σ,μοϋ, της eαθuτάτης άyό!Jτης, 

\ 
τιμ,ης και άιφοσιώσεως ,τ;ρός τόν 

� {ερώτατον. καί ύτrέρτατον θiρό
νον της Κωνστα:ντινουn:όλιεως�. 
καί έτόνισε. έν συνε:�ε,[� : . 

ιι:Μηιδείς λησμονήτω, άνεξαρ
τήτως μήκους τίτλων καί (στο_ 
ρικων προε:κτάlσεων, -πάντες οί 
d:rrro θαλάσσης lως θ'αλάσσης 
_και ά,rο fι,ιιε;(ρου. !ως ή1UΕ:ίρου, 

ο( δρθοδοξί� eύλοyη.θέ•\ι'tξ.ς, ο( 
τrάντες ά100τελοuν ύtκον κλό:
Ιδον της •μη.τρός ,μεγόiλης τοϋ 
Χρ�οϋ Έ ΚιΊ<iλησ'ίας, μ:ητ:ρός 
στοργrκιης, i\τ>ις �νεu :ιτ,u�φίας, 
τά tμάτια έαυτης έιν άγόJπη δι
ειμιε;ρ(σατο, εtς θαλπτ:c.:φην �υ
μσ:ttκrην τέ·κνων, έγγύς τε .και 
ιμαιφάν -καί f\τις τ(μιον · καί 
!καθηγιd<!Ιμένον θυσίαις πνεu
•ματuκόν Σeψα άκλονιγrως ,καί
ύτrε.ρηιφό:νως -πρ�λει καθη
μα��νον, εις την ροην και
σκοοuμότητα της {στορικης ά
ναγικαιότητος�.

Με-rο:ξu . τωιν συζητηιθέντων 
θεμάτων �το κα:ί fι -προ'Π'ο:ρα
σκwη της Μεγάλης Σvνόιδου 

. της ΌρθσδοfJ(ας. 'Εντός τοΟ 
θέρους tσως . συνέλθη Όχέτικ:η
σύσκεψις στό όρ�όδοξον κέν
τρον στό Σαμ"Π'εσu της Γε-·, 
νεύης. "Ας σηιμειωθη δτι ή 
-π,ροτrάρασκευή ά\.1f λήψθη τrρό
12 έτων, άλλα δεν έ'Τtετεύχθη 
ε,tσέτι να κατcφτισθfι ,μία ή με

ρησία διάταξις, άντιnρο·σωιπεu.. 
τικη των συγ�ρόνων ,τρο&λιη-
ιμάτων. 

·ο Μητρο,τοΜτης Κ(τρόuς κ.
Βαρνάβας, σε συv.έντευξι · τύ
-ποu, έδήλωισε : 

-«Με τό θaμα αυτό άττησχο-
λή.θησαν 't'έσQαρες διορθόιδοξοι 
διασκέψεις, εtχε δε δοιθη, tν 
άρχft, ταχuς ,ρυθμός ε,ίς τηιν
,φοετοrμασ(αν του. Τ �ρα, δ 
.ρυθμός αύτός, fχει. έτrι-δρα
δννθft. Ε1\.αι άνάrγ\κιη να καλλι
εργη;θft .fι σuνsίιδησις δτι 1'ι. σύγ
κλησις της συνόδου αότης εt
·ναι ά:τrαρcχ(τητος. Δι' αυτό, δ
μως, ό:τταιτεϊται fι ,κατάλληλος
διαφώτισις�.
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.'Η έtησία Ευνέλευσις \ 
τού ΤΕΚτ. 'ΙΟρόμ(Ιτciς 
. Τ ό βροδυ τοϋ Σο66άrοο 30 Μορ- Διά διοφόροος δλλόuς φίλανθρ� ·. 

τίου συνήλθε ή . γενΝ<ή· σwtλwόις . Όπικούς ισλπ. σκοπούς 71. 171. ·. 
τοϋ Τει<τονι,κοϋ . Ίδpι:ψατος :Ελλά, 2) Παραλλήλως φός τήν· ('ινω
δος, ή όnοία έ,ν,έtφιινε. �v. όnολο- δρδσιν, κσΤ'ό την· ύnόλογον πq>iο-
γιομό της περιόδου· 1 'Οκ'ΠΙΙ6ρίου δoll, ή Μεγιάλη Σ-rοό διά τώ11 · 1-.16 

' · 

.· . . 1972-30 Σεnτεμβρίου 1973 'καί �όν 'τtr,, .·Αίγίδο άι;της Στοών διετή,ρηόέ: 
προunολογιομό της έnομένης έτησ�- . Σχολqς δι'. όnόρουι:' ήοίδοc:, συνε- ." · -: ;. 

: 
. 

,ας rn.,ριοδου · μέχρι
. 

30 Σειπτ. έ.έ χ1ζούσο ούτω τό� όnό ;έτών διεΕο-
.. 

· ·' �Εκ τοϋ όπολογιαμοϋ · διεnισrώθη γομενον ·ύnό τοίί 0 Ιδρύμσrος 'Αγώ- .:f'

μuκ,ιη μέν, όλΜ σταπρή διαδοχιt<.ή, 
. 

να καrό του 'Ανολφαβητισμοϋ .. 

όϋΕησις των μελών τοϋ Ίδρύμσrος · · ,Ούτω, κσrό τ� ληΕαν ε,ος έι.ε..
'καrό τό τελευταiο ε:τη. . .' . τούργησαν : -· . . 
· ·Άειόλογος ύnη.ρΕε>ν,· έηlοης καl ·Είς Άθί; νος: 'Εννέα Νυκτερι-·:;

_ ή aνάπτυχθετσά κοιινωνική καί · φι- νοί Σχολοl, ·
φροντίδι . της:· Σταας · :.' · 

λανθρωnικιή δρα�ς rοϋ ·ι�ύματος «Μ � λη ς•."Μίιο Σχαλrι" φροντίδι της ·) 
ή· όnοlα Ι(Οί όrκm.λεί ένα έκ των Σrοδς •Δειλφοl• κcιl μlα :Σχολή. ' ,-
6ασiκών του σκοπών.. . φρονrrlδι·της Στοας -;.·ΗΆσfοδοc:».':�: :' 

1) 'Ανεξορτήτωςτηςόσκηθείσης . 'Ε'ς Κ_έρκ υρον: Μ�ΆΣιχ�·,·:"'
.· . ύnό των Τε:κ.τόνων καr.ό μόνος δρό- φροντίδι της Στοδς «Φοϊν.ε• ·κα1 ;__,: ,· 

. σέως, το 'Ειλεονομεiον της Μεγόλης Εiς Σ ύρο ν: Μίιο Σχολή ·φρον- -� . . . ) 

Στοδς καί. τό των Στοών· διέθεσαν, τιδι της Στοδς •'Ε ρμη ςί. .. ·· · :· . ·· . . . .,,
κσrό τό ληΕαν έτος, διό φt.λανθρω- . . Έιniοης, εJς Κ�ραv. έ.λεm:ή>-, �-
nικ.ρύς σκοnούς, συνολιικόν nοσόν · γησε, . φροντlδ1 της Στοδς ϊ'..φ ο J-'' · 
Δρχ. 731 515 τό όnοϊόν κίπ�φή- · ν•Ε• 

0

'Ελ&ύθερον ···ΣΓΙΟUΟΟmήpΙΟV 
θη ωc: κάτωθι:· · Καλλπεi(νΝ<�ς Σχολίjς. · ._: · :' .. ,,. �.,) 

" • .• < ,i, 

Διό τίιν όνακούφισιν άναΕιαnο- Είς -rος ·ως δνω Σχολiiς tφρ,fιιή-
θούντών συνανθρώπων και 'nασχου- σαιν συνιόλικως ηφ ίOUC: 350' δΙΠΙΘ-

: . σ{ίΥν οiκογενειιώv, βοηθf'tμστο εlς χή- ροι μοθηταl, ή δέ � δαπάνη 
ρος, όρφονtό κλπ 235.540 .. · δ.ιό ,ήν �γlov .tωνι, οοερh6η 
. ·Εις όγοθοοργ,ό Σ·ωμσrείο . καί . :ιός 360·.ΟΟΟ �. ·. ·' 

• '_Κόινωφελη Ιδpύμσrο (ΝοσοκΟΙ,ΙΘία, . 'Η μtχρι. τοϋ nqρeλθό� fτοος 
'Οριφονοτροφεία, οiκους .. Τυφλών δromλtoaoo ··;Ί:ιnό .τftν· Αlγlδα• της 
κλπ.) 164 073. Στοδς •βενιοο:, Jv ό ΛέsΆ6ι�ς•,' 
. Διό τφ έκπαiδευσιv όπόρων μα- ; Μuτjλ�νιης, . Τε,χνίι<Jϊ ΣΧe>λ/�, cιορώ.ό· 

' θητών κοί 
. 

φο�ητών, ύπσrροφ(ος, .. θη tν' nλ� :όιομn, είc:, τό Κp:aroc, 
6ρα6ε.ϊα κλn. 1 210.163. · τό

. 
Άόποίον, άnb τοϋ λ{ιεΟ'[nΟς ι

. · Διιό φάρμακο.' νοσήλ&ιο � nρός · 'ΓQΙJς, ,tιtι,ιtλαδε· τήν άn' εύθε[ι'χ:; δΊεύ� 
θεράnείαιν 1όσθενών �λn .. 50 568 ·' θWΘΙν αίnής. 

,,• . �:-; _. ··•
,L ... .. 

, ,, . �... ..��?-=:, 
.. :.:.:;t ,/:�ϊ

. 

. '.. /· 
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ΣΙ}μειωτέον δέ δnοσοι οί προανο
φερθείοο1 Σχολαl ,είνοv άνέγνωρι
�έ·νοι ύnό του Ύοουργείοu Παιδεί
ας Κ:Οί nορακολοuθοϋντοι· υπό τών 
όρμσδιων · Επιθεωρητών ουτου 

Είς τόν τομέα τής συμμετοχης 
του 'Ιδρύματος εις την εκποiδευσ1ν 
όnορων νέων τοποθειrΟ'ϋντΟJ ,κοi oi 
ύπό της Μεγάλης Σ τοδς κ,οί · τών 
ύπό την Αιγίδα αύτης Στοών χορη
γούμε.ναι υπσrροφιοι κλπ. ε·ς ιόπό
ρους ,μοθητός κοί φο1τητός, ή κα
θιέρωσις Βραβείων, ή διανομή Β·ι-
6λlων κ.δ. 

'Εκ του ΙΟnολογι�μου εiνοι ίδιαιτt
ρως άξιοσηιμεlωτο · τά κατωθι,: 
• • Εγένειτο έπ1μελώς ή συγκέντρω
σις σrοlt)(είων διιά τήν προγραμμα-
'J'ιαθεiσον εκδοσιν όνομνηστικου ·
Λεuκώμοτ� έπί τη 150η Έπε.τεiω
όnό της Έθνlt(ης ήμων Πολιγγε:νε
σίας Ο σχε11ικός τόμος, μέ λΊον
t<.Ολλιτεχyικ.ήν έμφόνισ•ν, έξετυπώθη 

καί έτέθη είς Κ:υκλοφορίαν. 
* Έπεραrώθη ή-διαρρύθμισις της
.μεγάλης αίθουσης διαλέξεων. Πρός
έγκοιν.ιοσμόν της όπεφοσίσθη ή όρ
γόνωσις συναυλίας έργων του διο- ·
σημου συνθετου Σιμπελιους, ο ό·
ποίος ftτo Τεκτων καί ύιηρέτrJΌεν
ώς Μέγας Διδόσκολος του Φινλαν
δι,κου Τε.<τονιομοϋ Εχει· γίνει ή
·μετοφροσις κοί, ο τον,ισμός εις τήν
έλληνικήν τών ύμνων, έχε1 ,έγγραφη
η μοuσι,κή ,είς τό άρμόν·ιον της •Κο
λοvμnι ο», διοκεκριμένοt δέ καλλιιτt
χναι τοϋ οσμοτος εχουν προχωρή
σε,ι ,εfς τας σ)('&'Τιικός δακιμός Τό
πρόγραμμα της έκδηλώσεως θό πε
ριλαμ8όνη κοί 6ιονν>ΟΨικό σrοιιχεία
του Σημπέλιους Της ολης έκδηλώ
σεως έπ1μελείτοι ό κοθηγητής Θεο
δοσ Τοσιος Η όκρι6ής ήμε,ρομη
νίο της συνουλίας θά ιόνακοι.νωθη
λιον ηροσεχώc

,_,,___, _ _,..,. __ ---- . ---· ...... -........ _,.......,.. ... ---·--·-· ·-

Τ ό περιοδικόν 

'Ελευθέρας Σκέψεως 

'' 1 Λ ... Ι Σ Ο Σ '' . 

ε�ίς τό 19ον άnό της έικδόσεώς του έτος . 

.'Ετησία συνδρομή δρχ. 100 - ·��ρrκοϋ � 5 

διά · τάχυδρομ,κης έπιταγης: Κ. Μελ1σσαρ�ουλον 

'Οδός Δραγατσανiου 6, Άθηναι (122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ .·. 
ι . .: , ·: Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ �εύχη-δειγμ(!Τα ·. ·. < · · :,ι :;,e -
. . ... ..,, ..... ····················--··---· ···�-···�·

t � ': 

. . ': 

•. ,-:.·: r.:· ·.! ·.> : 

... ··i;< ';/; .,:;;; . 
.: ... ;.,:.·. 

· �� .. : .�Ϊfi�����r;·
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.,. ---. Αi -. Ρωσικαi ερεuναi 

·uερt ιιέξωΎnϊ·vης>) - zωης
. r

ΤΑ ΠΕΡΙ�ΡΓΑ ΣΗΜΑΤΑ . :.,.

ΛΌΝΔ I Ν.ΟΝ, :- Ρωσσοι έ1tι- 1'11λέον έντυιιrωσιακήν και iέποο:
στήμο�ς εtναι τώρα ιιuε1tΕιφέ- V()'j0τατι1<ιήν, μέχρι σήμερον, άν- . · _:

. νοι δτι όιτάρχιει διανοουμένη τ(ληψίν τω ,τφl της 6ντότη-,- . · 
.ζωη εtς το · Διάιστημα. . τός του καi της θέrσεώς του εις · .. ;-; 

οι ·tν λσyφ 8Π'ιστή.μονες σu- το· Σόμ,ταν. 
. ..

νέλα&οιν τα:κτικα ραlδιοσήμcχτα, οι Ρ�ι. ώς Έεtκός, εtνα,ι . .·
τα δiποί α. δι�ιΜζοντσ:ι, ώς φειfκ..:Μιοιl εtς άvα!κοι�ις τιφι .. . ,τιστεύουν, ιέξ άλλDu 'Πlλcn'l')τou των δι<Χ'Π'tστώσεών των, έκ φό- . ;-ϊ.ι
υπό 1tλασ.μάτων, 11:ιSσ:νως όμά- �ou μ,γπώς ιmτακαλύψοuν -ίτά� · .. · .·Ιων 1τρος τον �ρωτrον, 4-1έ έγ- _. 11:ολλιάς 1tληιροψοριας εις τους . . 
κεφάλους ώς :rους Ιδι.1<ούς μας. . • �μειρuκ.<Χ\ΑΟός καί. τους -Βρε-. ' _·.Α,ι · Ρωσσι και . ,ιαρατη ρήσεις ταννοuς;11:0:ραικολουθοϋντσ:ι έκ τοϋ σύν. · . 

. ··: :εyyυς ύrτο δύο Β
ρ
ετωννων έ- Άλ"!:-� το Σ�ιετικον πρα- . :

.. ,τισrημόνων, τοϋ δρος ΝτΟΟΛκαν· · κτο,ρειον �Ν<>&όστι:ι> . ά'\Αεικο(- .
Λούναν και του "Αντοw Λωτσν νωσε �1.1tαl.ως, δτι τά λη.-

. οι 61τοϊοι tσχυρ(ζοντα:ι, δτι � · ·. φιθέ.ντα:. σι')�α &rΪεcπέλλοντο . .-.; 
έλα�ον . σήιματα, πρόε,ρχόμενα έ\!διε�νως σιtο κά,τοιου «fJ.-

. 
:· .

ιέκ. κό:ι't'οιοu τεχνηrτοϋ άντικ.ει- νου:. διαστημ01τλο(ου. - ένος · ,
μένοu, εόpΙDΙκσιμtνου t�· τροχ� διαγ�ακηκοϋ «σn:οϋτνιικ•, ·. έ- .··. _-

.. 1τέ.ριξ της Σελήνης. ,τιζητουντος !.,τικοινων(αν . ιμ� 'Ό ,.' ·
Ό ΛiJ,τον 11:ιστευειι δτι αίrrος· . ά'λJλον 'Ιtλcχvήτη\t. . ,_. :: . :.-::. . 

και οι Ρωισσόι λαμ<ΜΝουν σή- . At ΡωισΌ'ιικο:t έργασ(α� έ1Θi.' : .. ·, 
ματα �κ της οιυτης 1t!Ύ)'iiς - τοϋ Άθέιμcχτος U,ιετέθηισο:ν ένώιιτt.·· . /·
έκ ιμιας δολ(δος, δηλαbή, �ο- ·σν τοϋ Δ�θvούς �υμ1τοοίιcu ,τε,.·�:·,,
σταλεtσης ,τρος τήν Γην ύ1τό · ρl των έξωγηtνων ,τολιτιομων, .
ένος fiλλσιJ πολιτισμού. . το όιrοοϊον ιδιεξήχθιη, εtς Μ,τα-. :"

'Εαν αί άn.ωτέρω ,τληροφο- κοϋ τόν 1tαρελιθόνrα Όκτώδρι,.· ..
·ρ(ο:ι άποδει.-χθοϋν άληθείς, δ ον. 

· · . . ' 
&νθρωπος θα -· άποκτήσn την Τ ακτ�κά κα\ �ονα σήμα- .' /

., 
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τα ιέκ τοΟ Διαστήματος συνε
λαμ66:νοvrο κατα το τcαρu.
θόν {τος ύιτο δύο Σ ο�ιετι,κών 
όlστροιφuσ�κων, τοϋ ·καθη,γητοϋ 
Βοέ6ολοδ Τ ροίτσκυ καί τοϋ 

, καθηιγητοο Νuκολάϊ Καρδάισεψ. 
. Ό καθηγητής Τ,ροtτσκυ εt
να:ι _ δυευθυντής τοϋ • ι vστιτού
τοu Ρα:διοφ,υσικης της 1tόλιεως 
Γικόρκυ, 'και δ' καθηyητης Κα,p. 
δάσειφ εtνα:ι προϊστάμενος των 
έργαστηρ[ων .έρεόνης εtς το 
Ί vστιτοϋτον :Κοομικων Έ.ρευ
νων της Σ-σeυετικης Άκαδη1μ[
ας Έ�ιστημων. 
· Τα °"Jματα άκούονται .κατα

διαfλιε�μμοπα όλίγων �ρων :κα:ί
διοψκοΟν έ1t' όλί,γα λετrτά.

Ό κα!θηγητής Τ ροtτσκυ, ή
λuκ.[ας 48 tτων, διεξιf)ιγαγε τας 
'ΙtΌ1p(Χ'fη,ρήισε:ις του έκ τεσσά
ρων σηιμιει[ων της Σ ο6ιε.τικ,ης 
'Ενώσεως - της πόλεως r.κόρ. 
. κυ, ε.tς τήν 1<1εντρuκην Ρωσσ,ίαν, 
τοΟ Οόσσοup[τσκ, εις την .. Atrrω 
• Ανατολήν, τοϋ ,Μο1.ψμCΜ11<, εtς
τόν Β�ρραν και :rοϋ 6ρους ,Κα-
ραντώγκ, εις τήν Κ,ρ�μαίαν.

Ή όιμας τοϋ κοιθηγητοϋ Καρ
δάσε,φ έχρησφοιποίησε τρία: 
σημιεϊα, ε·tς όροσιεφάς - ε.ις 
τον Κ.αύκασον, τήν Καμτσά-

. κάν και. το Παμtρ. 
· Ή. αύτή όμας κσ:τε,σκεύασεν

lνα δέκτην ρα�διοσημάτων, Μι
τουργοίίντα: . είς τάς ,τε.ρ�οχας
σuχνότητος 350, 550 κrci;t 13700

, . ·• 15.100.,μεycχκύκλων κατα δευ
τφόλιε1tτον. __ 

-. .

Οί δέ.κται, τ,οuς δποίιοuς έ
χρησι•μο,το[ησαν οί Τ ροίτσκυ 
καt Καρδάσεφ, •διέφεραν ώς 
,τρος το σχέδιον, τα μήκη κό-

.ματος •καί τας μέθόδους δι.ερ
γαισ(ας των οη;μάτων. 

Ή :όjμας Καιρδάσεφ σU\λε'Τ(έ
. ρανεν δτι ή πη,γ,η τ�ν ση,μά
των εύρίσκετο .έντός των δpί
ων τοϋ ,ή:λιακ-οϋ συστή.ματος. 

',Q χαρακτηρ των σημάτων 
καt ή τα:κτικη μορφή των έπέ
,τρεπε τήν ε�καχ::ιιίαν &τι ησαν 
τεχνητης 1tροελεύσεως - δτι 

. tιrόέιμ11ϊοντο ό11:ό κ:άτrοιου τιε.χνη� 
τοϋ δορυφόρου, 1tε.ρuε!λθόντος 
έντος της τροχιάς της Γης. 

· Ό Κο:;ρ:δάσεφ ιδεν ,rοροσrδιώ,ρι
σε τί άικρuι!ιως �το τό άντικεί
•μενον. 'Αλλα διετύπωσεν έπι
χεφήιματα, ιέ,Ε;η·γοϋ.ντα διατί τα 
σή1ματα, τα δm:οία άνήΙΚοuν ε-tς 
την περιοχ:ην κυμάτων της τά
ξίε·ως τοϋ όπσδsκο:μέτρου καιί 
τ,οϋ έ·κσ:τοστομέτρου πρέπει νά 
θεωρηθοΟν, κατα πασαν 'Π'Lθα
νότητα, ώς ,τ;ροε.ρχόμ1::να ά,τό 
lνα �Ιωγήινον ιπολιτισιμόν . 
· A;t Ιδιαrrt'ΙJΟΙτώσεις τοϋ καθη
γιητοϋ Τ ροίτσκυ �σαν διαφο.ρε
τικαί. Τα σή·ματα, τα .δποϊα
συνέλα&, εtχον άμuδρόν χσφα
•!<τηρα: ,καί έφαίνοντο ώς όφει
λ6μιevα: ,ειtς ·καιτοιαν άλληλε'Π'ί
δρασιν τοϋ ΉΜοu ·καt τ,οϋ ά
νωτό:του στρώματος της γηίνης
άψοσφα[ρας 

Ή άvακοινωσις. τ,οϋ 111ρακτο
ρε1ίου «Νοδόστι» •κατέλιηγε: 
«Θα άρχίσrι τώρα .μία :μακ,ρό: 
δισ:δ�κασία 1tαρατη,ρήσεων, ά
ναλύσεων, ό'Ιtολογιο:μών κ�ί, 
τε,λ�κως, ή άνό:ιττ�ις μ,ιας θε
ωρίας Π:ρl των φαινομέινων, τα 
δ',τοία τφοκαλοϋν' τας έν λόγφ 
έξiό;ρσεις ραδιοσ.η;μάτων». 
' Εtς lκ των !'Ιtιψανεστέρων 

ά:στροφυσικων της Ρ ωσσίας, ·ο. 
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κα$JΎ"}της- _Σ«μΟι\.Π}λ, ,Κά:ιτιλιν, 
τοΟ ΠΟΜΕm.σtημ(ου τοΟ Γικόρ
·κυ, "Π'ιστεύει. δτι ιδιανοουμέ'"'J

. . ζωη. ένδιέχε�αι νά εχη άνατrtυ
. χθft εις το Διάστημα. . 

Ό 'ίδιος λέyει, δτι ό Γ<Χλα-. 
'·. · - . ξ,(α�ς iμας mιερυλαμ.Μνει 1τολ

λους πλανιfιτας, ο{ δ1τ0ϊοι τrα
ρουσιάζοον τας καταλλήλους 

. συνθήκας Ιδιά την άνάπτυξ:ιν 
. φuτuκης τούλάχυστον ·ζωης, &ν 

δχι :και άλλης μορφης. 
Ό 'κα1θη.yητής .Κά1τλιν άνέλυ-

: σε τας ό:παντήιόείς ένός έρω
τη,μcχτολσy(ου έ-πl του ιθέJμcχτος 
το δ1τοϊον εtχε κυκλοφορήσει 
,φο δόο έτων μεταξύ Σο!ιε
τικων -άσtιρονόιμων, άuτpοφυσι�
κων και φοοικων. . 
- οι άτcαντήqεις ε·tς -το_ ιέρωτη- .
μcχτολόγιόιν εκ.ριναν δτι 'δ μέ·
σος δρος έ-πι�ιώσεως έ�ς 'it�
λιτιcμοϋ · εtναι 1tEpL'Ιtoυ 200 έ
κcχτομμυpίών έτων,

. Ό καθιγγητής Κάtπλ-ι,y λtyει 
δτ1. δ· �τέρω ύπολογίσμός εt
ναι . &κρως αίσιόιδοξος. Έαν · ά
ληθεόη, ,δμως, σιηιμα:ίνει δ,τι 'ΠΕ· 
ριί1του ·10 &λλιοι. ,τολιτισμοl ύ
,rό:ρχοον οογχρσνως . μέ τόν . ι- ;

δυκόv μας .. Οδτοι θά εtναι, .μά
λιστα, 1tο.,λαιότιεροι τοϋ ιέ1tl της 
.Γης :πιολιτισμοο, δστις ίmχχρ
χει άτrο 10.000 έτων 'ΠΕ.ρίlιτ:Ου." 

Ή Γη, μέ ,τολιτιομον τόσον 
μι'κρας �λικ(ας, εtναι σιινε.πως 
lνα 6ρlέ.φος, έν σuyκρ(.σει -μέ 
τουc; c!χλλους, �δη ώριιμόJσαντας 
τrολιτιοίμούς, οιl δ,τοϊοι, λογι
ικως, � 1tρέmιεt νά δια!θέτοuν 

' έτtιστημοΊι'Ι.κας . . καl τ,εχνικας 
γνώσεις και δυνατότητας τrc>
λυ. με�ιτέρας . των Ιιδι,κων,
μας. 

'Η μέ� · άmόσ'τακ,.ι<; :με,-ά,ξό _:·: _:
της Γης· και Ι!ιΧλ.ων κατωκηιμέ-- _'. 
νων -rτλαwjτων ,τρέ-nει νά. �tVCQ; .. , ;
'Ιt'ε�'Ιt'Ου 10.000. tτων· φωτός,. ,_· .

συι,uρώνως. ,φός τον κ�- -:-,
την Κά'rτλιν. · · -... 

«Σuνε'ΤΠ3ς, εόλόγως άναιζη-. · :.' 
τοϋμεν �δη _σή.μcχτα, τα ό1tοία . · 
άτιιεστό:ληισσ:ν _1tιθα\Αως 6π.ο t� : · 
ξωγη.t\Ι(ι)ν "Π'ολιτισμων δί.�-. ; _: 
τδνrων δ:κ.ρως ιrrροηγιμένην τε- -. .'-,, 
χνολογ(αν, tτητpέτrουσαν · ειις . �� 
αύτους να άναλά(hουν Ιfνα τό-· ·:· 
σον μεγαλε,ιήeοιλον . 'Πξ(ρ(η.ι.Φ, · · :�.
έιδήλωσεν δ καθηγητής. «Ώς . . > 
έκ τούτου, τα ,ραδιοσήματα, τα_ : · 
ότrοϊα ·συλλ.α:μ�uν. ιέyγuς ... ,,� 
της Γης, ,τροέιρχσνται, ιττιθαvως, · .. 
.άπό άλλα ,τλάσματα, ·. δι�ι-· - ·. 
οϋvτ�·κ&rια., ε"tς το Διαι:ττηιμω. :.; 

οι Ρωοσοί κατεσκεύσισΟΙV γι-· .. 

yό:ντιον ροi>ιοτηιλοοlκότrιαν, ' έν-_ 
αιερ(οο διαμhρσ:υ 650 . μέτρων,: -- .. :, 
δια νά συλλαμΜνουν και τα . :-::
,τλέσν άμυδρα. σfιιμο:τα l.Ικ · μα� ·. · '� . 
κρινων 'γαλα!ξιl>ν. . . 

. .:: 

οι eιτιστήμονες π,ιστεύούν, δ.' '-: :
·.;

· . τι tφ• δσον θά έξαικολουθήισουv · . . 
να λ(ψ�V έτr(μονα ροi>ιο-. :

_
.:._: 

σw.ατα, τά. δ�ϊα δύνανται να.·: -; ,
διακρί\400ν: έκ . του συνήQους. ·: ·.· 
κοομικοϋ θορόe,ου, ότιό;ρχε,ι Θ-..� �; -.. 
1tlς να. λάι(5ουν, ·μ(qν ήμφαν,' :--<
gνα μΟJΚρόν ρο!διόσιη,μα έικ το� . >
Διαοτή�ατqς. · · . : .. 

Τ οίιτο θα ,τα� τότε εις� ·' 
Ιfνα �λεικτρονιικον διερwνητήν, · 
δστις ιθά: το άττοκρuιττσyρα:ψή- · .-:·. 
σri · κάl θά διcmιστώσι, ,τ6θiεν · 
και ύ,ιο ,τοιίοu έστό:λη. 

Β ριεταννοί, • Αιμερικ004οιl_ .
. καl. 

ά:λλοι έ,τιοτήμσνες lχουν τώρα. .,,_ 
ώς. lμμονον tδέαν την ά\εόρε-
σι ν μιας άπαντήσεως εις τάς ..

.., ·,. .• ,,·.:. . :·� ... �)�:·�
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θεωρ(ας · τοϋ · δρος 'Λούνσ:ν κcci 
των. Ρώσσων άστροψυσuκων. 

Ή κίνησ-ις των _6πα6ων της 
cζωης εtς τό Διιάστηιμαι άνε-

. 'Ιι"W)('θη μέ)CpL τοιούτου �ω\,ιοϋ,
&τε το περυσινόν Διεθνές Ά
σφοναυτuκόν Συvέδριον της 
Βιέννης tξήτασε τάς ιπιθανό:ς 
μεeόδοuς έ'Ι'Ι'tΚιΟινων(ας με πο
λιτισμούς, ό-ιtό;ρχόντας �tς άλ
λα ιμέρη τοϋ Σύιμπσ:ντος . 
. Ό • Αμ,φtκανός δρ Μ'Ιt'έρνα;ρδ , 

· ·Όλ�ερ εt,ι,εν εtς το :tν λόγ({)
συνέδριον, δτι lμψρονα πλά
σματα όπιηριξ:αν, κατά 1rασOJV
,uιθανότητα, ,έντός τοϋ ήλ.ιακοϋ
συστήματος, !-nιeκοινώνουν ,δε
\!εταξύ τ(ι,)ν, διαΟ'τ,pικως έπt
«αtωνας:. .(εtς την γλωσσσ::ν

. τόϋ οονεδιρίου, 1 αtών _uσον 1. 
000 έ,καταμιμύριο: έτων). 
. At ιrιροαιrηκαιί', τάς &τοίας 
διανοLγει μ!Lα ·τοιcώτη θεc,ψ(α, 
εtναι !ικ1tλη,κτ:uκα(: Μ(αν ή,μέ
ραν ή Γη θά προσχωρήση, τ
σως, ε"tς την κοινότητα των γα.. 
λαξιακων πολιτ:ισμων καt .θΙα 
eπωφεληθfi της προόiδου των, 
ώς ή ιμαλλον νεο;ρά :μορφη δια
νοουμένης ζωης . 

Ώστόσον, ot ·έ-πιστή:μονες 
φροvοϋv, δτ:ι_ διά νό: ,έιτrιτευχιθfi 
οtαδή,�οτε. φυσ,ι·κη σύνδε.σις με
ταξυ τ?ϋ tδικοϋ •μας και άλ
λων. πολιτιcψων, eα ,τρέ-reει νά 
παρέλ&n, τουλάχιστον, μία έ
κατονταετία, !δπότε ό άνθρω
πος θά εtναι είς θέσιν να διε
ρευνήστι τόν �κτός του ήλια
κοϋ συστήματος χω.ρον. . 

, · ·. " •Εάν, �ε�αtως, ό-ιtάρχτι άκό- ·
· ·μη, τό-rε, 'ΠQλιτrσμός ,έ-ττt της 

rης ... 
... ΕΣΤΙΑ», 14 Μαρτ .. 

·� άνθρωπος-λύκος
και δ άνθρωπος-ποντικός

Ό άνθρωπος εtιναι t1tιθετuκός 
γιά τόν d:νθρωπο, ,ένω δ λύικος 
δεν· lχει την ίδια έτrι&τικότη
't'α γιά τόν δμοιό του, οϋτε· 1<αt 
ό 1tο-vτικός. Γιιατί; Καί δεν θά 
μ1tοροϋσε τα ·έ1Τιθετικά δριμέμ
ψυτα νά 1t'εpιορισθοϋν � ·καt να 
1,κλει{φουν; Ό Αυστριακός ή
θολόγος Εtρηναϊος "Αϊμπλ . 
"Α'�μπεσφε.λντ, σννε.ρyάτης τοϋ 
ιδιασή·μου Κόνρατ Λ'όρεντς, άν-. 
τιμετωπ,(�ει τό ,φό&λημα στο 
τ�ελιευταϊο !ι�λίο του «Έναντ{
ον της έ1t'ιθετuκότητος». Ό Γάλ
λος 'δημοσιοyρό!φος Στανίσλα
ος Φονrαtν εtχε μιά συνέντευ
ξη 1μαζ( του γιά τό περιοδικό,. 
«Le Nouvel Obserbateur». Ό 
ΙΛΙ ΣΟΣ -rοαραθέτει ,μερικές έ
ρωτcχποκρ(οε:ις. 

ΕΡΩΤΗΣ I Σ: Ζήσατε ,μαζt 
,με άρουραίους. τι έ,rιδιώκα-
•; . 

_ ΑΠΑΝΤΗΣ I Σ: -;'Ησαν :πον
τ�κοt και δχι άροuραίοι, αύτο 
&μως δεν lχει καμμια σχέση, 
ά�φοϋ •μοιάζουν τόσο πολυ με
ταξiύ τους. Μ�ετοϋσα πως 
σuμπε.ριφέρονται στο δuκό τοuς 
Π"ιΕ.ρι�λον. 'Έμαθα κάτι .και
νούργιο καl ένδιαψέ.ρον. 'Ότι 
ύπάρχει .στα . ·Θηλαστικά ,μιά 
συμπεριφορά πού δρίακεται 
πολυ κοντα ιμε την συμπ,εριψο
,ρά των κόι νων�κων tντό
μων (μυρμή,)-Ικια, τ1aρμϊ"tΙΕς), -
δτι δηλαδή δταν ε!να:ς δο
λοφόν<χ; ξlένος 'διε�σδύει στό 
1Ε!δαφός τους, ή δλη ύrπ�ε
σις δεν εtναι οϋτε άτομική. 
οϋτε ο�κογενε•ιακ·ή, άλλα 6,μα-
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δικ.ή. Ό ποντ�κιός δεν ,ξφει οΟ-
ΤΕ ό:ναγ\Αω�ι lναν άλλο ,τον
τικό, &πως lινα:ς ,τ(θη 1<ι0ς, lνας 
σκ:όλος η ιμιά χ!yνα γκ.>p{ζει · 
κάπ:οισν δμοιό του, άτqμιικά 
&έ�,ια. Ό ποντυκός φτιάχνει 

. τφtν άτrο δλα μιιά οLκσy,ένεια. 
Ή οικογένεια μεyαλιώνει ,κάί. 
y(vεται όιμάδα!.. 'Η άμόfχχ αύ
τή, δμως, · δεν εtινα:ι lνα σύνο

λο OtK0)'1E'\AELωV, εt'\Ιαι μια άνώ
νuμη ύιτιeροικ,αyένε,ια. Ποιό εt
ναι το κοινό χαρα:κτηριστeκιό 
δλων τ&ν :μΕ.λ.ων της; Ή μυ
ρουδιά. Τ,ά · κό:!θε τι ,τοό δεν
μυρLζει &πως � όιμόf>α, κατα
διώκεται. 

Ε Ρ. : Μ,τοροϋμε ΊΛό: ποQμε, δ
τι δ: &Αθρωπος σκCΥrώνε.ι τον 
&vθρω'ΤΤο άκ.ρι�ς &tως δ ,τον.· 
τικός σκοτώνει τόν ,τοντι/κό, σε 
άντ1θεση με τά άλλα ιεtδη ; 

ΑΠ.: Τα '!Τpά.yιματα ε'wαι ,τιό 
1ι1ερί'ΙΤλοκα και λιγώιιιερο τ,ρομε
ρα και σ:τόν α:vθρ�ο καt στσv 
,τοντικό. ',Ο τeοντικός hιτ.ιtlίθε.
ται στον δ:μόφυλό του μόνσν 
δμως στόν χώρο της μεγάλης 

. οίκογένειιας. Δεν δια!θέτει ά:

. παyορεuτι·κοuς :μιη,χανιαμοuς δ
,τως δ λύκος η ό σκόιλος ποό 
νά: τόν �μ,τοοίζουν να σκοτώ
νη τσν �μοιό του. "Ομως δεν 
εtναι . .fι ·μοναιδικη τιερ'ίι,ττωσις. 
: :ο 'ΠΙΟ'V't'ικός χρησuμο,τοιει .,το_ 
λu την φυγή. Αμτή � tιωιvότη
τά του να ψεύyη έμ1τοδίζει, δ- · 
,τως και σε &.λλα είδη, τον φό
νο μέσα στο tδια εtδος. Ό ,τ-ιό 
άflύνατος, ϋστε,ρα: άπο μερικά 
δαyκώμαrrα, ιmοχωρει και 'ό 
νικηrrης δέν έπι1μέν.ειι. 

του χωρο. .. Αν �μως ικλε(ση . 
κα:νε:lς ποντι:κοός διαφορετικών 
δμόδων σ' lνα �ιωριισιμένο. 
χω.ρο, δποο ό �ττηιμeνος· δεν · 
μm>ρεί ΚΑ: τpαritfi σε φι,γiι' τό- . . 
τε θανατώνεται. Εtινα:ι . δμως · '. ·
ιμιά '!Τλαιστιή κατόισrασις, 'ΙΤΟύ · ;, .
δέ.ν 1ταρατηρείται στη φόση. 

ΕΡ.: .
. 
.,Ενας χωρος, δμως,

· δέν θεωρείται ,ι,φιωριαμιένος :
έν σχέσει με τ,tς �ς και τtς
διαστάοεις τους; Στην 1t1Ερ{- · -
mωση συναϊyωνισμοϋ yιά την
καm:\κτηση ένό<; mιε.ριωρuαμέινου
χώρα, δέιν θά !χ<>υμ.€ την έξlά
λιειψη μιας δμάδας ά,τό μια ω.,.
λη, πραyμα ποό ιμας φέ.p�ι κα�t
πάλι κοιντά στόν &�ω,το;

ΑΠ.: Κάτι τ!έ"t'Οιο εlνα:ι 'IT.oλiJ
σπάνιο.

· 

1 

ΕΡ.: θέλετε \4ό: ,ιητιε δτι εt-
ναι . δυνατό να &n:ά.pχη σιτάν

· ά:νθ,ρω,το ιμια lμφυτη Ιδιόθεσις .
νό: ιέ'Τt'ιτίθεται ένανr(ον τοΟ δ
�(Dυ του;

ΑΠ. : 'Όχι ιένσ:νrLον τοϋ 4Lοι
ου του, άλλά trvcxvτ(oν τόϋ ξέ
νου. • Αναμφ�ήτητα, σιτο� άν-

. θρωπο · ίmάpχουν tμφυτα χ.Lιvη
τρα ,τοό ιέξιπιηιρετοϊ,ν την συ,μ-
1t1εριφοιχχ της ιμάχης. Ύ,τάρχει, 
έ1t1ίσης καί Ι!νας κ��κας ,τοό i 
δηλώvει την t'Ιtι&'tlικη στάση. ·· 
Τό σφ(ξιμο · της γροθιάς καl. 
των δοντιών, τό χτό,τημα τ,� 
ποlδιοϋ, το &νοιγιμα των �ριων. 
καt ,τολλες &λίλες ,κοιινές σ' δ
λους τους άvθρώrοοuς )('Εtρονο
μι(ες. Οί .έτr:ωμ{δες των στρα-. 
τιωτuκιων σrrολων θυμ[ζcυν το .

'άνασήκωμα της·· τp(χας στους 

Ί 

ΕΡ.: Δεν τόν καταδιώκει; .' · 
ΑΠ. : 'Όχι ,τέρα ά'ιτό το δι,κό ,. 

lι>:μοuς των γοριiλλων την στι
yμη 1tοό: θuμ<bvοον. Τό ,rηλ(
,κιο με την ψοόντα, το ό:vδρ-. 

. " ./ 

,, . 
' · . .. 

• ,i_ • -
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e·ωμα των τρtχωιν -τ�ου ,κρανίcυ. 
Τό δτι αυτές οί κινήσεις καί 
τα έπιθετuκα σημάδια εϊναι εμ
φυτα καί οχι άτωκτημένα μέ 
την μuμ,ησι εΙναι σήιμερα κάrrι 
τό dίyουρο. Τίς εχω παρατηρή
σει και τίς εχω ,κ·ινηματοyρα
ψ,ήσιει σ,έ, πα�δια πσύ γεννήθη
καν κωφάλαλα καί τυφλά. "Ε_ 
τσι, τταρατηρώντας τα παιδιά 
αυτά:, κατά.λα15α οτι ή έπιθιετι
·κότης άπέναντι στον ξένο ειναι
ε1μψυτη. 'Έναν ξένο μnaρουν
νά: τόν καταλάι'5ουν με την ο
σψρησι, τόν σττρώχνουν οταν
είναι κοντά τους και ψεGγουν.
Αύtό ειναι "1pαy1ματικά: ,μια
θεμελιακή ά\.Ιθρώττινη στάσις.
Τό φαινόμενον τό μελέτη,::,α σε
πcλλσύς π,ρωτόyονους λαούς.
Παντου ό αν9.ρωπος εχει ψόι?ο
για τόν ξΞνο.

ΕΡ .. Μήπως αί1τ,ές οί έττι.eε
τικές τάσεις, ί::χουν ψυσισλοyι
κή στάσι; 

ΑΠ.: Φαί\.ιεται ο,Ί εχου,με 
μέσα μας αυθόρμητες έπtθε
τικές άντιδ.ράσε.ις πού ,μπο
ρουν νά: .έκδηλωθουν δίχως έ
ξωτερικό έρέθισμα κάl πού ·εϊ
ναι άποτέ.λεο�μα της δραστηρι
ότητας του έyκεψό:λου μας. 'Α
ρικανοι φυσιολόγοι ά:ττέ:δειξαν 
οτι ,μέσα στον χρονικό λοΜ ύ
'Π'άpχοvν v.ευρικά: κvκλώματα 
που αρχίζουν να λειτου.ρ,yουν 
αυτομοτα και ;τού συνδέ,οντω 
μΞ 1ι, έπιθετικές κινήσεις. 

Ε J.'. · Μ' αύτο θέλετε \.Ο: πη
τε.. cη ή έπι8ετι'κ·ή μας συ,μιττε
ρι<tορά: είναι κληρ:)\.ομική κ':ι
οτι η κοινωνία δέν πα�ζει κανε
να ρcλο; 

ΑΓ1 .. Καί ψυσι·κά: οχι. Την έ-

πιθετικότητα την διδασκόμαστε 
έπίσης. 

Ε Ρ. : Σ υν1δέ,ετε την έπιθετι
κότητα ·με τη,ν καταναλωτική 
κοινωνία; 

ΑΠ.: Όπωσδήττο-τ�ε Ή ε:vτα
σις πού προκαλειται ,ά:πό τόv 
ρυθμό -της Π'αραyωyης καί της 
καταναλώσεως, ή όττοια έρη
μώ\.ει -τ·ήν ψύση καί φέρνει κά-
8ε ε'Cδους ύπερ15ολές είναι .μια 
έπιθετικότητα του άνθρώιπ:ου ά
πέvαvτι στον 'ίδιο τον έαυτό 
του. Ό αvθpωΉος lπα-ιιε νά: 
μάχεται έvαΗίον 1ω\. λl/κων 
·καί των άγριων θη,ρίω\., επαψε
να μαχεται yιά vά άποuακρύ
νη τίς άλλες όμό:δες Ήου ερχο\.
ται νά κο:ταtαι'5οv.ι τούς τό
πους του κυηyιου της ψυλης.
Σιγά_ σιyά έξαττλώθηκε σ' ό
λόκλ1ρσ ΤΟ\, ττλωήτη rιap' ο
λα αGτά "1pέπει vά ι1:άχεται,
διοτι ·εί\.αι άvάyκη του yενετι
κου τcυ ττροyράJι1ματος. Δέν
κατάφερε ό:iκό ι1 η vα ·ό:λλά:Ε.η

τό v προc.,ανατολιοuό της έπ·ιβε
τsκοτηιος τ,::υ οίηε μπόρεσε
νό: τή\. ύττοταξτ�. Γι.ά τόv λόγο
αυτό ή έπιSετικότης έκδη\.ώvc:
ται στο έ-:Jωτερικό του ε'ίδους
Έπε�δή 11 έττιλο-yή δεν ε�αψε.
',,C( εύvση -τά έττu8ε.τικό r·c:ρα α

τομα καί όμάδες ή έ\δοΦυλs
τική έ·•Ηθ.Ξτικοτης έΕ.,ελισσεται
yρηyορότει:;α. Ύ-ταρyουν όμuς
στο\, ανθρω-το καί πολύ ισχυ
ροί ανασταλτικοί ·μηχωισμcί
·κατά της έπι8-εηκοτητσc.

Ε Ρ.: /\\ cλ&.τε μήπ,ως yιά τούς
'ΙΊαλι:::ύς ώραίους κοιvωΗκούς
κωό.ες. Μή cκ:::τώσnc, μην
κΗψΩς, μη\, πnς ψέ.μα..α, μη
·Κά\.Ι]C πόλeμο κ.λ π.;
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· : · ΑιΠ.: . Μην ,τιστεύετε δτι · αί vει ,τολλές · φορές οι' οο.ιτψαχ6- · :Ό: Ι. έντολ�ι ο;ύται ιέ-ιιιε6λήθησ� ά- ,μενοι νcχ σuμφι)νιώνοvrαι, ,τρα- -. . 
"ΙtΌκλε.ιισηκως dπro την κοινω- · yμα · ,του., ένσmeιιpει ·�ους 
vία. Κατά �να μεγάλο μέ..ρος · στους · ήyέ�ες τους.-· 
εtναι ιμφυτες. Τα «καλά μας · Κάθε ψορα uι ·�λοι,με νά.
q;tσθfrμαται, ή c:κο:λη συμmφι- πλησυά:σουμε καt να ,μιλlμσιου
φοραι ιχοuν eιολοyικές ρ(ζες ιμε �νcχν όμοιό ·μας �ου έκδη- . : 
ΟΠ'ως τό άτrοδaίχνουν συyκριτι- ., .λώνουμε τιάντα ,μέ διάφορα! ση· .' · · 
κές ι,ιε�λέ'tξς. . ''frιtά\ρχει ιμέισια μάt'>ια τίς ειtριηvιχlές μας διαθέ-
μας &τως και σ· .αλ.� τά! θηιλα- σεις. 'Η κατ�ς της ,έ,τι. 
στικά το δυ\Αα'tό €vστι'κτο τοϋ . θετικότtγrος ιtναι μ(α δ.ιαιpκης 
να ιμην σκοτώ\α,με τον διμοιό άνησuχfια: μας. ·: · . 
μας. Ύ-πάρχιει dικόμα καl. στους ΕΡ.: Φcο(vε.ται δτι οί στενές 
ικ·υνηγοuς κ.εφαλων �ού )GpELά- · καί διαρκείς σχέσεις <jας ,με 
ζονrαι δρι.σμlένοος tσχυροuς τούς ,τοντιικοός, δεν σας · ώδiJ
κανιwες. για να &ιτερνuκήσΟLJV yηοcχν σε άιώψεις άmιελ,τισ(ας · 

· 1 τίς άνσJστο�ς τους. οι ,ταpα- ά,τό τό &νΕφώπινο γένος. .
τηρήσεις μας @.ρχονται σέ άιντt- · ΑΠ.: "Όχι, &&αίως. Ot !- .
&ση με τίς γελοίες ψιλοοοφ(- ρευ"Ιλές ,μου φως, 'δεν lyιvαν 
ές 1tou δέν eλέ,τονν τον ό:νθρω- · ά-τrοlκλειοτικά •με · ,τοvτΊιωός. 
,το mχρά σάν 1tλάισμα κύνη- Μελέτησα τlς τεράχπιες σαϋ- : 
γιοϋ, το δ1t'οίο σ1tρώ)(\Ιεrrαι έν- ρες στην Γικαλο:τrάγκος, ψάρια 
σrικτωδως 1t'po<; τον φόινο καi της. Κα,ραϊeιrκης καθώς καl άλ. 
συ)1Κρατεϊται :μόνον άίτο την λα ζωα. · ι διαίιrε.ρα fιpQcx σέ έ- .
λογική. Δεν εt\Ααι άλήθεια δτι . ,ταφη με άνθρώπους, &πως ,τ.χ. 

· 'δ άνθιρωττος εtναι· καλός άττό . με Ί '\Λδιάνους · τοϋ Ό,ρενόκου,
τη· φύση του και δτι διοχpθειρε- · τους Βοοζμοοιους της Καλαχά:
ται ά'πο την KOL'\lωνl<Ji, &πως δεν ρης και με. τ� Π«ιι>Ούα. 
ευναι άλή&ια ·δτι δ Κάϊν κυ-, ΕΡ.: uΥστερα ά,τό τόσα:χρό
�νάει τον κόσμο. Ή ·ό�λήeεια νια -έρευνων και ταξιδιών, ,τοιά 
εtναι δτι &πως τά ά')..λα κοινω- εtναι ή ιεtκόινα 11:00 σχηματtlισα
ν�κά $,}λαστιlκά fχουμε μέσα· τε yιά -:ι-ον &νθρωπο. .
μας �φυτες καλές διαθέ.σεις · ΑΠ.: Μη ξο�φνιαστητε · ττοu,. 

· καeώς και διcχθέισεις ,έ1tιθ!ε.τιικ6. θα σας ,τω δτι τον ιθεωρω ώς ·
τήτος. ·Η. καλωαύνη εtναι φu- · ψιλυκο δν. Έpγό:ισιθηtκα Ί μέ φυ
σι.κή,. Ή df>υναμ(α μας ά.ψοπλί- ·. λές Πα,τούα· ,τ,οο �ωροϋντα:ι 
ζει. Ot Ούuκας, ,λαός φιλοτiό- ,roι,.iJ έχθρικιέ.ς. Πιηγα μόι\.Ιος . 
λε.μος δεν άνέχονται τlς έ1(tσκέ-. μου μέ ,μερ�κ�uς μεταφορείς. 
ψεις χωριών ό:τrό σ)..λα χωριά Σι,νάJντησα � ,με φιλι. 
,έ,κτός tαν ot ,τολεμιιστtς fχοον · κά αtσθήιμcttα. Δεν φοeοϋνται 
,μαζι- τους τις γυναίκες τους διόλου. ·ο ψΜQς εtναι έκιείνος 
καί τα ,rοιιδιά. Δεν εt'\-αι. ομη;ροι ΠΌύ κι-νηταιτοιεί την �,τιθετι,κό-. 
ctXλn. σάμeολα εtρήνης. Σ τούς τητα. Π.ρέ-πε.ι να ι

μ
ά'θοψε νά

. 
δι.αψόρους ,τολέμους σuμeαι- ' ξε:nερνοσμε .. τον: φό&,. 

. . ·�-·!· 
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'Ένοc ϊ::ωντονόc μυ8οc-ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

Πρόλογος της ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 
σ't'α δμώνuμα εργα τοϋ Καρλ Γιοuγκ 

Ό Π. Ο. Μάρτιν λέει τά πα
ρακάτω yιά τη λέξη «ΜΟθας», 
;τού ισχύουν, ψυσικά, και γιό: 
τόν σύyχιρονο �μuθο των '(ιπτα
μένων Δίσκων: 

«'Η λέξη «Μυθος» δέv εχει 
κατασταλάξιει σ' ενα παγιωμέ
νο νόη,μα. Τό Λε:ξuκό της Όξ
φ6ρδης τήν 111εριyράψε,ι ετσι: 
«Μι.ό: κcχθαJρό: ψαvrαστuκή αφή� 
Ύηοη 'Π'Ού, κατά κανόνα, περιέ-

ΕΡ.: Μια τιελευταία ϊρώτη
σις. Άπτό την &rrοψι της ηθολο
γίας, ποιό είναι σήμερα τό 
;τpωτο Κ()jθ:ηΚΟV των κpατων 
πού ό!νη,συχοϋv yιά τήν έτrι(')ίω
σι τοϋ είδους; 

ΑΠ.: Ό περιορι01μός των 
yεννήισεωv ·και ή παιδεία. Μια 
-π:αι&εία πού vά δέχεται τήν 
διαφορά των πολιτισμωv, τωv 
θρηισκειων ,κιαί των πολιτικων 
συστημάτων και ή δmσία δέv 
θα άπιοτελη διδασ.κcχ:λία μιας 
μάχης για τήν έ;τι(\jολή ένός 
συσrήματος άξιων. 

«θΕΣΣΑΛrΟΝ!ΚΗ» 18.2.'74 

χει ύπερφυσικά πρόσωπα, 11'pά
ξεις η yεyΟJVότα και πού έν
σϊ,ψατών1ε ι κάποια δημοφιλη 
ίδέα γύρω ά:πό φυσικά η ίστο
ρuκά φαινόμενα». Αύτή ή πε
ριγραφή συμπί-π:τ.ει ιμέ τήν κοι_ 
νή χρήση. Ό Δίας wού έκσψεν
δόνιζε κεραυνούς cmό -rόv 0-
λυμ'Πο, ή χαμένη η11'ειpος της 
Άτλαντlδας, ό, "Αγιος Βerο1ί
λειος της Πρωτοχρ9νιας, τό 
Μεyόiλο Φίδι της θάλασσας, δ
λcχ: αύτα είναι «μϋθσι». 

'Α)..Jλά ά!κόμα ·καί σ· αύτα τά 
τυχαία παραδείγματα, ύπόφ
χουv νύξεις 111σύ δείχνουν προς 
ποιιά κατεύθυvσι προεκτείνεται 
το νόημα του μύθου. Ό Δίας 
τrού {κσψηιδονίζει κεραυνούς 
εχει yί:νει πια παραμύθι. Δέv 
('jρίσκε,ι κcφμιάν όm:ήχηση στην 
4-υχή :μcχ:ς. Ή χαμένη ηm:εφος 
της Άτλαvτ{δας είναι λίγο δια_ 
φορετικ.ή. 1 σως ή στάσι μας 
άτrέvαvτί της να είναι σκεπτι
κιστίκή, αλλά αν κάποτε ύ
;τ:ηρΕJε, &ό: ειχε πολύ έV1δι01ψέ
ροv. Ό Πρωτοχρονι·άτι1κος "Αη 
- Βασίλης είναι κα1θcφη έτrινό-
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·' ησ.ι, κι όμως 1έκατσιμμό,ρια άν-. . · : οι c"Ι-πτάμεvοι.·Δίσκοι», fi:v :':· 
). . ·. '6.ρώιrωιν •μεγαλώνουν τα ,τ,αχ,διά κρ(νrι κοοεις,άmό'τό ζ�-ι� ..·

' το� μέ αύτη την sιrιν6ηση. Γ.ιά δ� 
_
'ΠΌυ. fχουν παγχό- . ·· 

. . την· άκ'ρί&ια, την θεωροϋν τόσο_ σμια ξlεση1κώaει, drπο't'ελοϋν ι-
, . i ση,μαντι11ψ) ,του .κ�ν δ,τι 1μ1t� . να μύθο. Ιδιαίτερα ζωντανό, που 

..... ' 

:, · 
.

ροϋν yιια \α δραματοποιιή�ν δίνει φτερα·,στή φανrασω� αν-· -
οι �L()L τάν μϋθο ... Αν τους ζιη- θρώιιtων διαφόρων, Wνι:ιωτή-.

·_τήοει κανεlς ,να ιέξηγήσοον την των, μέ τρόπο . δ.μαδιικό. ΚΟ!Ι. · 
Ό .· ,ταράt:ενη · συμttριψορά · τοuς,. μοlλονότι 'άκιοQμ,ε δτι · άπηριχα:ν"

θα 1tοϋν δτι . ά\,ιr,ιπτροισωrιτεύει, .. κι· ό:λλοτε' ιστορίες για ·ι-πτα-
�ω::τα ικό:ιτοιο ·τρό,το,. το «m,εϋ- μένους Δ!σκους, δμως; ψαί"1ε:- · .

. ·: μα .των _Χριστοογέννων» . .,Οσο -,· ται τcώς γιά ,τ;ρώτη φορά 4&,- .. :·
,,· . ··για rο",μ,εγάλο .φίδι της θάλ<W- φαν(ζονται ιμε τοοη .t1τιιμονη 'καl · ...

. σας ιεtνα:ι φοΜΕρο δτι t�ι ναυ- . !ντασιη καl σέ τόσο μεγιάlλο ά- , ·· ·· τικ.ή ,τροέλευσι. , . . · ριθμδ. · /" ·: 
._ · 

·. . Παρ• δλα αύτά, "ι θάλαω,cχ · �Ο Καρλ Γιοιrγ,κ ιέξιετό!ζει · τό · .
,τιε.ριέχει ,ταιράξ� ,τρά'yματα.· · φαινόμε.νο <hro την ψυχαλίcηιική · 
Σε �όιθος πέντε μιλίων, · · σrό τcυ. σκ01Uιά; άιφοϋ, ε.ϊτε οι Δ(� ..

• i,_ •
•

• • · �ύθο · της ·θάλασσας, \ίσως να σκοι εtναι πραγ,μσ:τικοl είτε. δ-. .
... , . . ζοϋν άσυνήθι.ιcπα τrλάσιματα, 6- . χιι, !χουν τή δνναμι να · ξιεση� · 

'· λ6'τελα . &yνωστα στόν � , κώνουν τη. φαντοο-υα: των άν-' 
· ,το, •μιά ,μορφr

ϊ 

ζωης ,του . δέν.. θρώπων . καl ιvα: ·δηιμι� · .
ιμ,τοpεί Κ<Χ\4Εlς � τή· ιμα�ντaι,"(}. μιαν άφάνταστη 1tΟLΚύλία έf5-.. :,

. .; .
:Κι· δτΟΙV l!:να ,τlέjρας σαν τοϋ .μηvειων, άπό. τlς 11'Lό άψελεϊς--. · 

. �Χ - Ν�ς ύψώνει _τό κεφό.1λι &ς τις ,τιό t,ιιιοτ.ημιονιικοφp:-
Ί. . τα.ι, οι 'Πό:Jντες ,κινητσιτοιοννται .. \\ΕJίς. Το θέιμα ftχιει διαJ'Ιt'Οτtίισει

Γιατί; Γισ:τί, δτcως θα 'λιέγαιμε, . άκόμα ικαι · την ,α;,ριοχη της 
άyγίζει τη φαντα1σ(α. Καl &rαιν 'ttχνης� ιάφοΟ !χο� ζωγρα- · ·

... ,• 
l!:να όσrε.ρ�ι<ιό 'mθρωιτάκι, μέ φικοός π(νακες μέ πσριε•μψειρεϊς. ιr.,
tνα ικωμυκ.ό · ιμουστιάκι, άίρχiζeι ό:ιττει�κ.ονίσεις. Γιά την &κp!ιkLΟΙ, ,. ·
\Q μuλάη ,για αtμα 'καιt για €- �κεϊινο · ,του ψέ,ρνουν στο 1tpoσ- :

. . 

δαιφος, γιιά:. ζωτιΚιό χω,ρο, γιά · κήνιο αύτοι · οι π(γdκες, δέν εt-. 
μυστική ένδτητα, -γιά Ein Reich ναι· τόσο ο� ·ΔlισΚιΟι, δσο 'fι Τε-.. 
ein Volk,' ein ·Fϋhrer, "ι φά:ντα-. τάρτη Διόlστcrοι ,rou διαι:rrαυ-.. .
σία μ11:α:ίνει ,και 'Πάλι σέ κ(νη- ρώ\,ετΟΙt με ταν Ιδικό μας τρω- . 
·σι. Τόσ� ,τολu ιμό:ιλuστα, ιποο διάιστ�ο κόσιμο; Εtναι "ι δια- . 
να άλλάf:η δλόκ.λη,ρη την ,το- στασι 1ίοο �ι'Ιt'έι ό:πό τη ζωή.' ... 

Ό . : . · ρε.ία της ιστορίας. Ό. 'σn<έτος ·μας, ό:'Ιrο τόν '!t'Ολιτισμό μας; 
: 1:; μΟΘιος τσως να εtνάι κό!τ'ι τό ό:,rο τήν καλλι\έpγειά μα-ς. · Ή . · 

. κα!θαρό: φανrαστικδ, άλΜ δ διάιστασι αότη γ(\4Εται α1tοθητη ·
.· ζωντανός μϋθος '.εtναι μιά δύ- ' . σαν κ�ος •μιας όιτεpφυσι.κης .. 
· \ΛΟ!μη: ( «.,Ενα �ιρα:μα: σέ

. 
,βά- δύναμης 11 'Π'CφΟΟΟ'ίας άιιrο U,ω.. ..

θος», Έκιδόσεις . «Άντινέαι, yήϊνους κόιαμους. Και είτε της 
·'1973): . · · ·

" 
�

οδ(f>εται δ . χαρα1κτηpιισ.�
.

_ ..·

, Ί ' 1 
i; 
1 ,,
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· · «όπερφuσικ.η• εί'tlε δχι, τα φαι
νόμενα 1tού τη συνιστοϋν εtναι
θαuμαστης φύσεως ·και δλότε-
λα f.β.να 1rρός τούς yήϊ\40Uς νό-
μους ιμας. Ή ά:πασχόληση τοϋ
άνθρώιtου .μέ τό μυσ.tήρ�ο των
Δ(σκων, μτατΟΙ'Ιt'ίζει τό κέντρο
Ιαρότητας · της · ϋπαρξής τοu,

.. .. 
όtιτό τό yff,ίνo 1_<αt οtκειο, οτό
έξωκόσμιο, ύτιερyή·ίνο και ,με
ταφυσ�κό ·και του 1t-p0<1φέριει
μι� έσωτερικ.η ιδιεύρuνση 1tou
κανένα γήϊvο έ\.6ιαιφέρον δεν
θα. εtχε τη δυνατότητα Ίια τοϋ
�ρη. .

'Όμως, <:Ι σύτό ά1φtiως έ
. λσχεύει δ κ,(νδυνος. Βοιός κ:Lν
δυνοc;; θα μ,τcψοϋσε να ,ρωτή
ση _καvε(ς. Ό 1κ(νδυνος της 1τα-

. ραμέληαης τοϋ άδυsξοδου ,τού
,οcφουσ:ι.άζει ό' ψυχ[κός μας κό
σμος. Ή στροψη ,τρός τό ό-τtε.ρ
φυσιικό, .με την ίικαν01tάησι 1tού 
πρωψέ.ρει, εϋκολα μτrcφει νό: 
ά:τrοτελέση μια ιδιcχφι,y.η άπτό

· τό χρέος ,τού έχο�μιε aλ:οι ,μας
ά:π:ένα�νrι στα tσωτερtκά ·μ:ας . ,τ:pοδλήιματα Καl τlς σι>yΚίpΟύ
σεις. • Αφήνοντας :πίσω ·μας ά
λυτους τόσους κόμπους, στ,ρέ
φοqμιε 'το νοϋ καl τήν ψυχ�ή
μας· ,στους 'ά:πο ,μηχανηq ,Θε
ούς τrou τούς ,φανταζόμαστε να
μας ,@.ρχονται ά:πο τό ιμακ,ρυνό
δtιάκπηιμια, ιμε . ίmέρτερη σοφ(α
και γινώσεις, για: να' ΙΚιCΧταλύ-

'οουν, ώς δια ·μαyιείας, τό άδιJέ

. ξοδο ,του σ' αυτό μόνοι ,μας .δ
v .. δηγήσαμε τη ζωή :μας, άτομ,ι·κα

και σuλλ.ογϊκά. 
Σ· σύτό του τό �ιδλ:ίο, δ 

Καρλ Γίουy,κ έπυσηιμαί:νει ,τους 
κ:ι vδύνcυς. "Αν οι άνθρωποι συ- · 

· \Αf.Χtοόυν να ά:ποφεόγουν iνιΧ · lcv_ 

τιμετωπ(σοuν �ον έαυrό τους, 
θά: ,έξαρτοϋν τη σωτη;ρια τους 
dm:ό τα δεη4ά 'τους άπό φc:m,-. ταστ,ικες όντότητες ικαι κατα
στάσεις. 'Ακcψα κι &ι ο( Δ(
σκοι lχουν όλuκη ,φαy,ματικό
τητα, τό γεγονός δτι 1ι1ερqμέ- .νοuμιε κόπ,ι τό •ό:Jσυvήθιστο d:π' 
αύτοίις, δτι ά1tοδ(νουμε ότα 
1rλη,ρώματά τ·οuς &περψuσuκες 
tδιότητες, φανερώνει την κινη� 
τοποtηιση της ·άνθρώιtινης φαν
τασtας. ,, Αν, δμως, άmοφασ(
σοuμε να ότpέψωμε την τφο
σοχή ·μας στlς ώc.1rερι1<ιές μας 
σuyκ,ρούσιε,ις ,καt στα �αJθυ
τερα αίτιά τους, τότε ίσι:.� τtς 
ςε1tε.ράσωμ,ε ιέ,σω-rερ�κά, δtιτό-. 
τε .δεν d:ποκ,λείε-ται v' άνακαλύ� 
�με. μέσα ιμας την ,τετάρτη 
Δ ιάστασι, τή 1μεταφυσι:κ,η · ,καl 
τή σωτηριά:, 1tού τώρα άναμέ
νουμε ,. ά.ιτ' ιεξω. ,, Αλλωστε, τό 
σχη'μα των Δίσκ·ων, &τι,ως tξη
-yει δ Κάρλ Γ:ιούγκ, θuμί.ζει �
να άντ(στοιχο άρχέτιmο στό 
κέντρο. της �ρώτtινης ϋ:τταρ
ξης, ,του θα ,μ,το,ροοοε νό: χα
pCΧΙκτηριστft ύπερκόσμ,ιο, άφοϋ 
ά:πλώνει στό εtναι τοϋ ό:ν
θρώττοu, ,rού τό άνακ.αλύτττει 
μrοα του, τ,ηv άισθηση της 
Τ-ετάρτης Δ•ιάστασης. 

Έκεινο, λοι,τόν, 'ΠΟU ¼-l1tει 
άrπό την άικ.ρως lξωστριεφη έ
ποχή .μας, εlναι 1') ,στροφη ,φός 
τα �έαα και 1'ι ,θαρραλέα καl 
συστηματtΚΙΤJ γνωρ�μία 1με τα

πε.ριεχόιμ,ε.νά μας. Ό ανθ,ρω,τος 
που ,ιπ�χεφει α&τη την έξιεpεύ
νηοιη τοϋ ,ές,;ωτε.ριικοο του, ά
νακαλίmτει την τάση τηςφυyης 
άτrό τό !σωτερtκό άδιέξcδο ..:. 
,του δη!μ�ουρyει .μο_ιραια χαt το 
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κοινωνuιώ - και σέ ,μ,ιό.ν ω.λη, ξωτφίικόυς 'Ιt'CΧράyαντες. Τόσο 
mό ,φόισyεια .μορψή; την μορ- τοϋ λε('ΙUΞι t'J π(στη ότι ιμ,:rορε.ϊ· · .. 
ψή τοΟ όlλ.οκληρωτι:κοϋ Κ,ρά- να �ρη 'κάτι κdλό μέσα:· του. · ·_.
τούς Ικαi. των μαζuκων · lψyσ.- Κι δμως, δχι μόινο αύrη η -ir!ιστη; , ·. · · νώοεων. �Ηάyέλη. και δ ·ποψέ- · · άλλα καi. το Μ.μ1rρακτο fh(ωμα .· · 

. ινας της άyέλης, "γ{νονrαι τα t,.ιέ- . . της άvακάλuψης ένος �- .
.
.
.. 

· · σα της σωιηpιας άπο το έσωτε-, ρuκοϋ «θη�υροο:., &ιτηρξε · κά- · 
ρικό - �ω�pικό άf>ιέf,οδο. · �ε- 1ώτε κοινη -γνώση των άνQρώ- · . ., 
δω, :t'J ψαντΟΙΟ(α 1npΟ&χλλει τή "Ιt'ων. Μια γνώση ,τα) πνίrγηrκε . 

σω:τηρ(α Ο"t'ον Ήγέτη •μέ την · μέσα στο 'Πιέ.λαγος της 6ιmι- ·. · ,
ύπέ.ρτε,ρη. 'σοq>(α ,και γνώση καi. στίας, άπ,δ τον, καφο'.ϊΙΟΟU' δώ- :·

, · στον μηχανιaμό τοϋ Κράτους. σαμε την ,φώτη θέση στη στε- . 
·ετσι:, ·· •μετσ:τ01t'ίζονrας δ . 6zv- vά: εόνοοομένη διανόηm� και ά�· .. 
�ω,rος το (ργιο της «σωτηριί-

,rορρ(ψα:μιε δλιες τις r&λ.λες ψυ-
. ας:ι> τώ σε 1τcφό!yονrες έξω-;ιε- χολσyικες λειτοοpγι(ες ιμας. Ά-

. . ρικούς, χάνει γιιά mχντα τή Ιδu- ποτελεϊ, ά!λή'θεια, «θαQμω · το 
\ w:τότητα \Ι(Χ ιένηιλuκ•ιωθfi, να ι6)- δτι μέσα άττο τοος κόλ1τους σό- : , .

. . ρuμάιcηι, να γ,ίνn l� �ύθιυνο της άιφι6ως της .. δι<ΧJVόηισης, .. 
. ά -:t ο μ ο. Ή θρησ.κεία, σε μιά άναιδυθηικε, .μέ τ,η μο�η της . 

.. · της .μορφή, συντελεϊ ικι• αόΤή έμ,ιε�κης eιτιστήιμης, ,ή Άνα-
στην παράλυση ικά'θιε ύmοτυτrώ- λυτιrκη Ψυχολοy(α 'Ι'Cού, με ..

δοuς :�1(ας τοϋ άνθρώ- τρό1tο έιπιιστημσνικα έιμmιε,ιιρuκό,. ·. 
που � �ρfi τη cσωτηρίαι μέ- άνα:κιάλιψε ,μwια στόν οο.'θρω-
σα: _ τοu, μέ την άνακάlλ.tψη έκεί-. 'lt"O τους ·ιmαμένους Δ(ισκου.ς, .
νου · τοϋ ά-'tί\!ητοu συστατικοϋ · rον ·Ηyέτη, την Κοινότητα καt 
του, :11.00 ιάrττΌτελεϊ δ,τι 'ΤΟιο 'Ιt"Ο- · τη cσωτηρ(<n, ,ι,ού. τη •μετα:tο- . 
λότιuμο 'Π'Ειpιέχει στο � του; · 'Ιt"(ζοομε σε �ιοχές ιέξωτειρι-. · · δηλ. την ά τ ο. ιμ ι .κ ό τ η - 'κές, εtτε αύτές ιεtvαι οι 'ΠΙΕ.pι<>- 1 

.- τ ά ·του. · · · / . χές της ,rολ,ιτuκης, εiτε τοϋ δια- ... · ., Ή κατάσταση τού σύγχρονου · στηματος. Το δείrt'ερο �ιGιλιίο ιr,:

άνθρώπου εtναι άπελ1τισrι'Κ.ή αύτ-οϋ τοϋ τόμου, «tΠαρόν καl 
α� άναλpγισrii κανεlς τις δυ- . Μ.έλλ..ον», 'Ιfιf)<ΧΥ'ματεύε.τάι 

. 
το

· �ις 'lt"ou τον 'ΠΙΕ:ρισφ(γγουν _ · , · _
·. και 'Π'Ού άιτιειλοϋν τη yΘΥVησή, θέιμα

. τη
ς
, ,μ

αζιιrοrrσιηση� τ� 
του ώς ά τ ό μ ο υ. vομοια άτ6μοu και την οο.ιάγκη να �Pn 

· κι' · αν ό:να!λ.ογιστfi την τuφλ,ή . ό �ρωπος την., ιάτοιμικότητά.
του τάση για _έξιάρτηση .ά-ιrο έ- τοu μέ την σ.ύtόγνωσιη .. 

. .. ,. 
,, . 
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΙΛΙΣΟ!'.» 

fH fΕταιpίο Ψυχικών Έpεuuώu 

ύπό τόu 'Άvvει\οu Tauάyp·au 
Κύριον Κ. Μελισσαροπουλον 

περιοδικόν «Ίλισός)) 

'Αξιότ�με Κύριε, 
Σχeτικως ,μέ τό άρθρc\ ή «1Με.γα 

λωσύνη τάί άνθρω,τινου δυVΟΙμtκοο» 
της �Ελε.ν Βα:σάντα Ζα:χάρα, εις τό 
τεύχος 1 02 τοο Περιοδικώ I λ I ΣΟΣ, 
εις τό δποίσν άναφeρε.ι διαφορα ψu
χ υκά φαινομενα, καθως καi. τήν σύ 

. οτ�ιν της Έταιρ(ας Ψυχ�κων 'Ε
ρευνών τό 1882 στό λονδϊνσι, t,πι-
τρέψατe μου vά σας γνωρίσω τά έ· 
ξης· 

Ή 'Ελλάς δεν ύστeρησιε και eίς 
τάίτο Το 1926 iδρόθη έν 'Αθήναις, 
&πό τάί άε�μνήστοο Άγγfλοο Τανά 
yρα, fι 'Εταιρία Ψυχικωιν 'Ερευ
νών, της δ,τοίας ήμην �Εφορος ·καί 
κcxtomν Ταιμίας Ό �λγγελος Τανα 
γρας (ψευδώνυμον τάί 'Αγγέλα, �ό
αγyελίδη), Ναύαρχος, 'Ιατρός τάί 
Πολειμικοο Ναυt'ικώ, ητο ανθρω,τος 
θαυμα:σιος, έξαιρε.τικως ,μεγάλης μορ
φώσεως, yνωστης τριωιv εύρωπα�κων 
γλωοων, ΟΙ.1Υ)'ραφεύς διαφόρων φιλο
λοy�κων &ι&λιων Εlχον δέ τ'ήν τύχην 
νά eψαι jfιελφικος φίλος τοο Τά 
συγyραμιματά του, τόσον τά φιλο· 
λαy�κά δσσν και τά οχε.τυκώς ιμέ 
την ψυχι'!Cή°" -!ρευνο:ν, εχα.ιν -μετα 
φρασθίj eίς ,rολλάς ξeνας γλωσσας 

Ή δράσις της ΕΨΕ ύπηρξε ςrrαr 
δαία. • Ανe'ΥΥ(ι.'ρίοθη ,ταy1<.οcψίως At 
θεωρίαι τάί Τανα-yρα -περί ψυχtικών 
φαινομένων, 'lt'Eρi. ψυχης, ,τ1,ρί έ,τιψυχι
δ(α.,, άνεγνωρtσθησαν άιτ' &\ους τους 
δισ.σήμοuς ξε.να,ς έρευνητάς και ·με 

. •ιεφ�-ισο:ν. Εtς ,rολλ.ά διεΘνη Συν-

έ.δρια δ Τανάγρας άνεκηρύχθη Προ 
·eδρος, τό δε Διεθνeς Συνέδριον Ψυ
χeιλQγίας, το δποίσν έγινε είς • Αθή
νctς, άv ένθψοϋμαι καλως το 1930,
και εις το δποίον ��ον μέρος ο!
διασημοτeροι ψυχολόγοι τcϋ κόΟΙμοο,
ύ,τηρξε lνα ,ταγκόσμιον γεγονός και 
μειyάλη διαψήμισι<, της 'Ελλάοος

'Η πεpιrypα!φή της δράσεως της Ε.
Ψ Ε , elναι άδόνατον νά: γίνη b,τός 
τάί ,τφιωρισιμέΊΙΟU τώτοv χώροο 
Ή Έταιρ{α έξέδιδε iίνα λσ.μ,τρόν 
Περιοδικόν, εις τό δποίον; έκτός των 
σποu.δαίων άρθρων τάί 'Αγγέλα, Τα· 
ναγρα, ά\ιξγράφο\.το tιιrισης τα . έκα 
στατε άναφεpόμενα στήν ΕΨΕ ύπο 
άνθρω'Ιfων άξ1.Ο1tίστc.w, ως άνωτέρων
άξιωματuκών, καθηγητων και ω.λων,
διαψορα ψυχικά φαινάμε�να ,τοο τούς 
συνε�ησαν Ή ΕΨΕ άνεφερε μονον έ
κ.είvα τα ψυχυκά φαινομενα, τά όποία 
άιτεδεικνύσντο διά -π.ειραιμάτc:.w, τά δ·
,ταία έγίνσντο έν ,τλήρει ήιμε� 'Η
ΕΨΕ, δεν fισχολείτο .με τον ,τνεvμα
τισμόν Τόν έθεωράίσεν άιτάτφ Σε
μίαν τετοιαν σvνεδρίασιν, ,τοο έκλη
θη έ,ημόνως, δ Το:νό:-γρας .μάί εί'Ιt'Ε

· bτι έκάλεσε τό ,τyε{;μα τάί .' Α

·
,τ6λλωνος καί σwωμ(λησeν\ •••

'Η ΕΨΕ εtχε Ο)(Ι']Ιματισει μίαν δ 
,μαf>α · έξαιρετ-�κων ,μεvrια,μ Μεταξύ 
αυτών ύπηρχεν fι Κλειώ, ,μένtι<η.ι 
έκτακτοο ίκανότητcς, μοναδ�κόν στον
κόαμαν,. fι δποία ύπνωτισμένη, περι·
φεροιισα τό χέρι της 30 -περi.,του έ 
κατοστα άνωθεν της έ,τιψανείας · της 
,τυξιδος, τσιτοθε.τημένης � έν('ς τρα· 
,τεζιοϋ, κατώρθωνε νά τήν θέτη εις 
κίτησι_ν Ή &ελ6νη της ,τuξίοος άκο-
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λου
θ

ώσιε τήιν φσράν της χειρός τώ 
μέντιωμ, και �t<!fελώσε δλοι<Jλήρως 
στροφάς. Τό σπουδαιότερον δέ ητο· 
δτι τό q.ιένnοομ · κ:ινοϋσε τό χέρι τηq ..
ά:πό κάrtω ό:πό τό τραιπέζι και ή eε- . 

. λόνη ιάικολώθc;ιί.Ισιε καl. 'Ιtάλ�ν τήν κ[
νησιν τώ χεριώ της. κοeη-γτyrαι
του Γlιολureχνεια.ι · έξήτασαν μέ διά
φορα: δpycwa · τό · μέvrιοι;ιμ, μή1tως 
έξέ�. μαγνητιισμόν, άλλά τά δp
γd:V(:ι. . δέν διετtίσrωσαν τί,τστε. "'Ηλ· · · 
θαν διάφοροι ξένοι t1tι.mήμmιες, t1ti\· 
ράν κ:ινηματσyραιφοίΚιά:ς ταινίας,· έξή
τασαnr τα mχντα. Πως ,λοιιπόν κι�ιται 
ή βελόνη, - Ύ,τηρχε ιμέντιουμ, μα
θήτρια τοϋ 'lα:κωetδη, ή δτcοίό::, ύπνω
τιομένη καi. μέ δε.μένα τα μάrtια, chε
μ[γνυε τα χpώμαπα ,τά1ιω στην πα
λtττα , κάt ζωγράφιζε διόlφορα ώ- . 

. ρcχιότσ:τα . άνθη. - Έγέναvτσ · τοειρά
μα:τα τηλεnτοιθε[ας ιμέ τήν Ρώμηιν 
καt -τελευτcχ!ως μέ τήν Νέαν Ύόp
κ:ην, μέ κατα:πληικτ�κήν · tmτuχί<ΧΙΙ.

χωριό Μαυρολεύκή Δρόι;μαϊ · ό'τήν · νέο. 
τα,ς ,r,οπρ[δα, Τώς � ima· . · �ιληιμιμένως και τέλος, μέ τήν tπι
μονήν του τούς tπε�· δτι �ι νά ..
έ� τήν Πυρο(6ακ,tαv � έ- · 
δω, διότι εtναι ΟΙtάνισνο �mη�μονι- . · ··

· κόν φαινόμεναv, δτι εtvςχι καλόν διά 
τήν πα:φ(δα κλιπ:. f1α:ρά. ι τα:ς άvτι• . δράσεις δέ και τόν . -πόλειμσν των 
Δε01tσtάf>ων, ot όποιοι · tσχυρ(ζσντ-ο 
δτι εtνcrι. 6 °διάeολος ιτtού · τό: ,φσκ,α-. 
λεί αύτά, · δ Ταiνάryρας δμως τούς 
f1tεισε τελuκως καi fι -iτρώτη .. Πuρο- · 
eα:σια [γι� τό 1940, εις τήν . όιτοίαν 
,ταρέσrη κι:χt 6 ιςα.θηγιyτ'iς tαrtpoobκα- , ,; ,· 
στης Γεc.:ργιάδης; . 6 .ότιάος 1φό καί 
μετά τήν �[αν έξήτα.σε τό δέρ-
μα τώ πέ)ψατος των ποδων τ<,>ν, · τό 
61φϊσν εδρε λεm:τόν καt τρυφεpόν. 
wΕnοτατε, κάθε χρόνο γίνεται m,ρο
eασια ένώιπιοv 'Τtλήθου

ς κ
� γη

-
.

γενών .κ.αί ξένων. Κατά τήν τιuρο, 
&α,σιο;ν τώ ,ταριeλθόνιος · Μαtοο, δ-
,τως [γραψQCν αt �ημερll:ιες, : έ�ός 
τοϋ 'Τtλήθσιίς κόσμου γrγyενων καt \ 
τοορυι:,ίων,. παρέστη και μlα (ψας 

. 

διασι'Jμωι,, ξένων wιότημδνων, oi. δ-
,τα"οι [φερσ;γ μαιζύ των νέα: fιλει<:rρο- . 

· νικά δριyανα δ� να έξετάοουν - τό 

θ
�

μα. '
ΕξfνtΟΙΟ'αν λeιττqμερως τό 'δέρ-.. 

,μα . τοϋ ,τέλιματος, των m::ιδων των ά· . 

νασ-rενάρηδων, l,rσιτtσθeτησαν στό · κ:ε- . · 
· 

φάiλι αύτων διάφορα δργανα, καιλώ- -_ Ό 
δια κλιπ:., �μετά .τό τέλος δέ της ,αι- , • '
pσeασιας, φεόγοντες, t1tηpαιν τα δρ· ��, '.. 
γανα μαζύ των διά να τά t,ξeτάσουν 
κ.αt νά !δουν -τ-ι dm:έδειξαv Μέχρι σή-
μιερον δέν tγνώσθησαν τ' d,rστελέ
σμaιτα. Ε�μο:ι eέ.eαιος δτι τα δpyCΙMX . ,

· δέν UJειξαν τίποτα:. Εtς ιμ[αv ·,ιυρο- ·
eα:σιαν, πρό όλ[γων brων, · tι σόζυ γ

ος τοϋ άρχιαναστενάρη, 111εpπάrtη
σε ,τάνω . στ' άνα�μ.μέ.να: . κάρ&ουνα, 
,τολλ.ές φορές, φορα)σα τtς κάλτσες 

Κοιτά: την διάρκε.ι.αν της ΕΨΕ, έ- · 
,ταρουσιάσθιιισαν άrοειρcχ ψυχικά φαί· 
νόμενα, π.χ. μετεκwσϋντο Μζα μέ 
yλυ-κό εtς ινα καψενειον, στό Μεσο
λόγγι. Έκτόιtλαqμα ιτtαpσυσιάζε.το � 
μέvτιωμ σrο: Χανιά δ,,:οο fyι11'CXJ\1 
πειρό1μαmχ -παρουσίς_χ του Νομάρχου, 
του Δηιμάlρχα.ι, -και άλλων bιτιοήμων 
,τροσώτtων. Καθημερινώς ·f'ιρχwτο στά 
Γpαlφεϊια: της ΕΨΕ, άτομα άξιόπιcτα, 
νά ζητοuν dιπό τόν Τ α.νάγρσ;γ να 
τους έξτyyήση τά διάφορα ψuχ�κα: φαι· · 
νόμενα ,τού τούς συνέ.6ηισαν, δ'Ιτως, 
1tόpτες κλειδωμένες ν' άνάyοuν χω· 
ρίς τό γλωσσίδι. ιτης κλειδα�ρι.ας νά 
έχη .μετοικινηθfj, κάδρα: να ,τέ.φτοον 
ά:πq. . τόν τΌiiχον, ένω τό καρφί tμενε 
στόν τοιχσν, δταν δέ έ,ιιε,χείρηισαν w 
τό ξανωφφάισα.ιν δέν τό καrτώρθω
σαv διότι ή κεφαλή τοϋ καρφ� ητο 
μεγο:λυτέρα dm:ό τήν �ν ,τού εtχε 
δ κρυκ.σς του κάδρου. Τέλος,' τα ψυχι
κά . φαινό\ιενα ,τώ άνεφφονt'Ο εtς την 
Ε.Ψ.Ε�, ησαν ,τάρα 1tολλ.iι., ,τερ(,ερ 
γα, έ\()ισ.ιpέροvι-ά κ.αt- άνεξήγτyrα 
Σας άvαφέρω μόνον δόο: 

. 

, της, Μειτά. τό 1tείρcημα δ Τα\Ιάιyρας. 
ιφερε σrα r ραφεια . της ΕΨΕ, τtς 
κάλ-rοες της άναιστενάpισας, 'τας . έ
ξ{γtασαν. έτιισtrιμΟ\11.κ.ως, άκόμα . καί · 

Πρωτσν τώς (Μ)k]Ιt'ενάρηδες. ·ο

· Τα:νάγρας tyνώριζε δτι οΙ. άνθρωτiοι
αυτοι, 1tρδσφυyες έκ . Βωλγαρ(,ας,
στ'ήν ,r,οπρ(δα τους !ικοιμναν ,ιυpοeα.
σ[αν κάθε χι:\(>νον,- στην έορtήν του 
'Α,γtου Κω\4σtο;ντ(νου. Φράvtιοε καt . 
τώς άνsι.ω..uψε · στην Μ01t<ΕΟΟ\,'[α, <Πό

.. ,,,

μέ ��ρσσκόιιtιον. • ΑπτεδεLχθη δτι ησαν 
κοιναι μάλλννο:ι κάλτσα:ι, dm:' αύτές ._
1tού πλέικων οι -γνναuκες μ6..ες τω-ν, 
καt δέν 1ιοιjΧ)UΟίαισcχν οΟτε τό ,το:ρcr
μuιφότερο κάψυμο. Σημειωτέον, δτι ή 
-τωpσeαισ(α διαρκ.ει σχεδόν τrλέσν των 
δύο . ώρCw, . ·μπα[νουν, eγαι[νοον, ·χο-· Άiρεόσυ\,ι 'Τt'άνω στα χ.άρlιουν<Χ τα · ,nόc- / . : ':.· 

: . \· . . ,!·�'" . .: . 
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νοον μέ τά χέρια τοος,. ε.ύρισκον
ται. εtς ,μιαν f.ξσλλ.ον -καταστασιν 
Σήμερον τ' Άναaτενάρια ειναι γνω 
στά: σέ δλον τόν κοσ,μσν � Ε.χοον 
γραφεί. ττσλλ.α Καθε χρόνο ερχε.ται 
δλο και �ρισσδτερος κόσιμος, ,rαίρ· 
νονν φωτοyραφtες, κινηιματογραφ�κές 
ταLνίες, τελος τ' Άνασ:τενό1pια [γι 
ναν Ι!να γεγονός 1tcχγικοσ,μισν, καl 
·μ6νσν -rό δνqμα τοϋ Τανο:yρα δεν ά
κοοεται ,rουθε.νά

Τό δεύτε.ρσν είναι το έξης Κατα
τήν ικαιtοχήν έκλαπησαν τά κοσιμήμα
τα της σuζύγαJ rοϋ -rοτε ,τανι.σ,<ύρου
Πρωθuιτουργάί Λογd1ετσrrουλ.οο Τ ά
κ�ήμοπα ησαν μεγάλης άζίας καί
τά εtχε μέσα σ' Ι!να κουτι 'Εικ�νηιτο
ττοιήθη δλοκληρος ή άστuνqμία, σuνε
λήφθησαν καt έξητάσθησαν ολο το
,τρσσωιτ�κο της οtκίας, καθώς . καt
διάφοj)ΟL ϋποιττοι καί έταλαιnτωρήθη
'Π!ληθος άτομων χωρίς κανενο. άττοτε
λιε.σμ.α. Τέλος, . i'\ κυρία Λογοθειrι::ιrtοο
λοο, έν άγνοιι;ι τοϋ συζύγου της, έ
πηγε σ' 1ίνα μεvr�. τήν Ζακuνθι
νοϋ, �κ της δμαδος της ΕΨΕ Το
μέvrια.!μ άlμέ�σως της εtττε «τά κο
σι,μή,ματα σας τά πηρε αύτος ,του σας
έκανε μαισσαζ, έάι, 1tαιτε · τώρα ά;με
σως, στό απίτι του, θά τά δρητε στο
καιτω συριτάρL τοϋ κcιμ,μοϋ» 'Α.μέ�σως,
�Ί κυρία Λογο&!rοπαiΜυ πηρε εναν
άστυνόιμο, !ΤtίΊγαν στό σπίτι τοϋ μασ

, σέρ καί eρηκαν τά κοcψη ματα ά:κρι -
eως στό κό:ττω συρτάρι τοϋ καμ,μου
Ή ιωρία Λογσn.τοττούλοο έδωσε στήν
Ζαικvνθινοϋ μίαν έπιστολήν eε!αιοϋ
σαν τ' άvωτερω και τ'ήν δττοίαν αύ
τή . τήν εδαλε σε κορνίζα καί τήν
!χει κρε,μασι.ι στό σαλονι των έ,τι
σκετττων

Δυστυχώς, �Ί ΕΨΕ tτταuσε να λει
τοuριyft. Ό Ταναγρας ητο μεγάλιης 
f\λι-κίας, ητο dτιτογοητευμενος και ,μοϋ 
Ιiλεyε: δλοι αύτοί οι κοποι μου πα 
\4Ε χαιμενοι, bλ.α αύτά εtναι πaλύ ττρο
ωρα διά τήν 'Ειλλάδα. Ή �ιθuμια 
του frro ν' άτrοκτήσn 1

Ί ·Ετα:φία στέ
γην. Ή κυρία Χωρεμη εtχε δηλώσει 
δτι θ' dΝελάιμδανε αύτή -rήν . δαττα
νην. Δuστυχως, αμως, 1τέθανε 'Ειrtι
σης τό δνειρό του ητο νά lδρuθfi ·στο 
· Πανεπιστήμw Ι!δρα ψυχολογίας, οι

· καθηΎΤJtαt δμως ησαν ένανtίσν της. . ΕΨΕ. 'Ένα δέ U, αύτων, � των 
� . οιοοufια:ιατέρων και των Ιικανωτέρων

<:rον Δ - δεν ειναι ,rλέσν έν ζωfi) 
ό Τανο:yρας κατώρθωσε," διά της έ 
,rιιμονης τοο καί τών τταραικλήσεών 
του νά τόν 111Είση νά έ,τι.σ�φθη τήν 
ΕΨΕ Πράγματι ηλθε, και ό Τανά 
γρας του tδωσε fνα �μέντιουμ και 
τοϋ ε(ττε νά έpωτήση , κατι παλαιο 
ctκογενειαικό άττο τήν ζωή τοο · Η 
συνομιλία του ιμέ το ,μέντια;ιμ διη,ρ-

. κεοε όλίγον διοτι 6 καθηryηu�ς τήν 
διέ:κcψε καί είπε στον Τανσ:γρα «r 
είι,αι αύτό, Τρε:λιλάθηκαl ,Μου ε(,τε 
πράy.μαιτα, τά δ-ποϊα εtχα λησιμονή 
σει. Προέιτρεχε της σκέψεώς μcv Μοϋ 
εi:πε άκόμα δJι ,μία γρηά lκλαιε διά 
,μιαν ,μου ά,rοτuχιαv στό σχdΜ.ϊι:Ν 
.,.Ηταν �Ί γιαγιά ·μου» wΕκιτστε 6 κα
θηγητής αύτος ητο ύτrtρμαχος της 
ΕΨΕ. . 

Λόγφ τοϋ έιιταγγελ,ματος του 6 Τα 
νοryρας ώς· άξιωματικός, ναύα,ριχος, 
tοrτρος τοϋ στολοο, είχε γυρίσει ό
λον τόν ·κοαμcν Το !ργσν τοο είναι
,ταγκοαμίως γνωσtσν Δυοτυχως δέν 
ύτrάlρχοον ουτ·ε οί τόμοι τοϋ Περιο
δικοϋ, οοτε τό !ι&λίον του 'ΙtEpt ψυχο
λογίας, «Τό Πε.η:ρωμέwν και �Ί Τύ· 
χη», καθως και τά φιλολογικά το.J 
«Οι Σ,ιογγαλιεϊς. τοϋ Αtγα[οu:., «Τά 
Νησάκια τοϋ Σαρων�κοϋ», «Ή Ί,τ· 
,τοτισα της Μαλτας», «ΝενLκηκάς με 
Ναζωραίε» κ ά. 

Ό βασιλε.uς Γεώργιος Α', τόν εt· 
χε στενο φίλο Ε!ς την Κερκυρα, ό
,τοο τταρεuρί.σκ.ε.το 6 βασιλεuς της 
Ά γγλίας 'Εδ:)υαρδος, μειτά της σvζύ· 
γοu του, δασιλισσης 'Αλεξανιδρας, ά· 
δελφης τοϋ βασιλέως Γεωρ-yιcR:ί Α , 
�Ί δττοια άγαπτοϋσε πολύ τήν Έλλα
δα καί τήν έ,τεσκε<ττετο συχνά, σ' ![
να γεϋμα, 6 βασιλεuς Γεώργιος Α' 
ε�ε τον Τανάγρα νά καθήση πα
ραπtλεύρως της βασι·λtσσης 'Αλεξάν
δρας Κατά τό γεύμα, �Ί δασίλισσα 
ώμίλη,σε ,τρός αύτον διά τό αtσθη· 
μα της άvίας ,rού τήν κατείχε Ό 
Τανό:yρας τοτε της άτηντησε. «Σεϊς, 
Μεγαλεισταιτη, δασί:λισσα της· Άγ· 
γλ[ας, Αύτοιφάτειρα ,τασων των Ίν
διων κλ,τ., αtσθάνεσθε .άνίαν; » και 
έν σuνεχείι;ι της άvέ:ιτrruξε μιά: θαu
.μασίαν,. θεωρίαν περt άνίας καί κο
ρου. Ή σuνqμιλια τσ.., αύτ�'\ έδημοσι· 
εύθη ε(ς τό Περιcδικον της ΕΨΕ. 

'Η ΕΨΕ διελύθη -τρό έτων. θά 
μου Τtίjτε, δέν εύρέβη κ�ας διά· 



ι:,-. 

_ ΙΛΙ Σ.Ο Σ 1974'\ 

δσχος νά έξ� τάς έ(Υγ<Χ· γνωσι-ά ό:πό των. άρχαιστά:τω� χρό-
. σtας της; Βε�ως, ύιτηρχον ικανά, νων. Γνω,σιrόν εtναι τό ,ιε�α του 
. κ.αί άξιοι- διόιf>οχοι, οι δποίοι σήμε· :Ξ.eρξcν μέ τό Μαντείον τ(Jyv Δελ· 
ρσν κατέχοον ιμε.γάλας θέσεις. Κσθη· .· φων. "Ολσ: σχεδόν . τά δτqμα fχοον 
Y·rrtαt του Πανειιιστημιοu, Διευθυνιτ'αt · · ό:πό λιyο lως ,τολύ, τό οοναιμ�κ.ο _του· 
με-yάλι.w νοσηλευτικών ιδρψάtrων, t· το, άλλ.ά ,τ,ε,ρνα ιάπαραιτήρηιτσν. Γbλ· ... 
διοΚ'tij'tαι με.γάλων Κλινι.κων, dιλλά, λά:κις δ _λαός λέει: cαύτό τό ,ιηρες 

. δέν εwαι εϋκcλαν νό: : έ)'κ.απαλε!ψn άn:'. τό στόμα μου.. Εtνα:ι κατο:ιτλ.η·, 
. κΟΟΑΕίς τό btάγγε,λιμά του καi '1/ ά κτικά, άφόmαχπα, καt d:πίσιtευτα κ.αΙ. 

σχοληθfi μέ τάς ψυχυκάς !pεύνας άνεξή-yητ'α. -εχοuν γραφεί . χιλιά.6ες ·:: 
'Λλλ.ά τό · lρ,yον της ΕΨΕ είναι ,rολύ · Wλία περt των φαινομένων τοίπων, · · · 
�μεγάλο. Σήμερσν, ·&..ας δ κόαμος κα%ς καί ,σεpι ψμχης, ώς δ Πλά:· .. · Ό
γνωρ(ζει τά ψuχ�κά φαινόμε-...α. · Ση των, κλnτ:. δίδουν δισ.φόρους. _lξηγή· · . .

. ,μειψrέον . δτι, δ Τcννάyρσς �το πaλύ , σεις, σλλ.' l5λ.α αύτά εtναι σκέψεις 
,μεγάλης f\λικ[ας, frτ1' δι,ως ιάνεξάρ- · άνθρώιιων, κcwεtς δμως δέν γνωρίζει . , 
τtytoς οtκονc:ιμι1<ώς κcn εtχε -κ.αt σύν- τή;ν �ήθειαν ,:τ:εpι τοότων, c()iε θά lf: .

-τα.ξιν ναοcφχου .. "Ολην σχ,dJόν . τήν · τήν μά&η -παtέ. 
· ,τ:εριοuσίαν τόυ, τ'ήν έξόδευι;Jf. σtήν
ΕΨΕ . Τέλος, &Ρ!)(ισε νά tμή �'Π!Ι•
νά μή dικώtJ 1ςαt dιπε�ωσε πρό τρι·
(Jyv mων εtς lνα Ό Νaσακομ.ε�ον. 

Περαινων, σας <!ιε�ιω δτι τά ψιr 

Μετ' tκτψήσεως 

ΓΕΩΡ; Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 

Μηχcινιικ.ός 

χbκά φαι�ενα δπ{φχων καιt εtναι Άθή,-...α, 15 2 1974 

\' 
Ή διεθνής· γλώσσα ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ 

. Κύρ� 
. 
ΜελισσαρόπαΜ.ε,

•επειδή ή ΕΣΓΙJΕΡ ΑΝΤΟ lχει ποι·
σ:ιι τινα συγγένειαν άπό tδε.ολ.σyι.κης 
dnτόψεως μέ τήν θε.οοοφίαν, ώς ·ά· 

. τcο&λέ-πcuσα σtήν mιευματική. κ.αt ψυ

. χική -προσέγγ� των λαων, σας σtέλ· 
· λω ινα . W11μ.Ερωτυκό σημε[c,,.--,μα, 'tό 6· 

λεtωσε δταν εtχε yt\lEι yι.αrτρός καί ·., 

. άσκοοσε τό t'Πόιγγειλιμα. Πάνε , 85
χρόνια ά:πό τότε κcd ιfι ΕΣΠ.ΕΡ..ΑιΝΤΟ 
τώρα εtναί · μία γλώσσα ,τλήρης, δ>h . 

. τrοί� -πιστεύω θά ένδισ.φφη τό �α-

·· ζώντανη, άn:όλυtα tσ6τιμη μέ -dς · έ· 
θνικές. ·· Ή )(ρησις της fχει ,μ,ιη · σέ ζ('" 
δλα τά -πεδtα της '!1111Εψατι.κης καt 
πρ«κτυκης ζωης Ή ψιλολογία της εt· 
νό:ι πλουσιωιτc5στη -εχcυν S<δοθη ,τε· · ·,. ρόν καt μορφωμέVΟΙΙ , ά\ΙCΧγνωσι-�κόν 

Σας χοι,ν6ν. 
.. 'Η ΕΣΠΕΡ,Α!'\ΤΟ Έtνάι ,μια γλi1χ,· 
σα · τεχνrνιή, f\ δ'Ποία ά,το&)..έ-τrει νά 
γ[νη κcd ύτtε.ρεθνοο'\ κοινή yλilιt:ισα 
bλων τδ:Ν �ρώπων γιά τήν συνεν
νόηση μεταξύ των · . 

'Ο έ'Πινοηιrής της, γιατρός Λάζα 
ρος Ζάμενχωφ, ζώντας σε μίά μι 

. κρή . -πόλη της Πολώνίας, δπσυ κα· 
'τοιικοοσα.ιν · διάιφορες έθvυκότηrτες, ,rou · 
ψιλονεικοϋσαν μ:.ταξύ τους, !κρινε δ 

, ·τι οι. άνθρωποι iικείνοι, 6:1/ εtχσ:ν μιά 
κοίνή γλώσσα, ' θά σννεννοουντο κα· 
λότερα καt. θά όμσνόοϋσαν 1'Ηταν 
μαθητής γυμνασtου δταν συνέλα:6ε 

· , · . τήν tδέα καt δρχιαε νά φyάζε.ται γιά 
-r_ή,ν_ �ιηοή της. Τήν eτε·.

···, .. ' ',: ,, 
..

; ', :' � . . . , . � 

ρισσ6τερα · άn:ό 30 000 fιι�λLα καt 
· ,ιε.ριοοuκά, ,φωτότυπα · κ.αt με.τσ.φρα·

σμένά Μεταξύ αότων εtναι f\ 'Α για
Γραφή, ή Ίλιά6α καί ή 'Οδύσσεια ·• 

. ·'Του 'Οιμήρα, καt τά . σrποοδαι.άtερα .. 

. fργα των έθνικων q>ιλολσyιων • (:jλ(,Ν 
τ(Jyv λαων Δι.δάισ1<.Εται σέ 1000 tt· · ·, 
ρί-που · σχολεία, · ώς · ύποχρεωτιικό η · 
,φάrιρerικό ,μάιθη,μα. Μειαξυ αvιrων 
ησαν καt άρι<ιετά δuκά \i.ας . ατήν · Ά· 

'·Θή-...α κcd θεοσαλονlικη. Τώ.ρα διδά· 
σκεται 

. 
στό ΠΟΙVεπυσrcήιμιο της θεσισα· . /· 

λDνLκης, μέ άπόφςχιση της Συγκλf\· 
του Εtχοσι ξένοι . ρο.δι.οαταeμοt τήν . , 
χρηc,ιψ.οποιουν γιά ταιqτικές · έΙΟΙtq,ι· 
πές Μεταξύ αύτ�ν εtναι οι στα4ισί
της . Βιέννης, τοΟ Ζάγικρeμ�, . της

' ;.". 
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Ρώμης, της Βερνης, τc.ϋ Χιλί!>ερ 
σοuμ, της Βαρσοί!>ίας. Και πλείσrιεc 
�ς πρακτικες �ρησεις έμφανιζει ή 
ΕΣΠΕΡ ΑΝΤΟ, rcou ό π.εριωρ σμεvcς 
χώρος δεν έπuτρέ'Ι!jει vά τις άναψερe, 

Ώς <,ασιν ε.χει τήν ι\α:τινικη Ά.π' 
την μελωδικη αύτη γλώσσα άπηλει 
ψθησαv όλες οί ό:νωμαλιες και οί 
δυσκολίες της yρcημιματικηc 16 -μονcv 
κανοΊΛες, χωρις κCΙΙμμια έξαιpcση, ,κα 
νοον δλη τηv yρCΙΙμιμαηκη Άπλaπcι 
ήθηκε, έπίσης, ή μcρψcλcyια της 
y1λώσσης, ε.τσι πού να μη χρειαζε 
ται νά .μαθαινη κανείς παρα μονcν 
τίς άwλές λεξεις, η, άκρι<1>εσιτερα, τιι, 
ριζες των λεξεωv Μ' αύτες οχη1ματι 
ζει εϋκολα όλες τις παράγωγες καl 
σύνθετες λεξεις, ώς καί δλα τα κλι 
τά 1μερη του λόγου, με τcυς κανο 
νες Ένω στlς έθνικές πρεπε, ό μα 
θητής νά τίς άπqμνηucνεύση κι' αύ 
τες • Αλλ' ε.τσι ύπερφcpτωνεοται ή 
μνημη και έπuμryκύνεται παρα πcλυ 
ό χρόνος της μ αθήσεως 'Η πρcψcρα 
είναι πcλύ εί.ικολη και ζητημα όρθο 
yραψίας δεν ύπάρχει, διοτι κάθε 
yρά\μιμα παριστανει ενα και μονον 
ψθοΥΎc ' Ολα τά yρe11μuατα πρcφε 
ρονται και οί λέξεις τcνιζο-..ται ολεc 
στήν παφαληyοι.,σα · Ετσι, ή yλωσ 
σα είναι πολυ εί.ικcλη Μαθαι\.Ιεται 
σε χρόνο δέκα ψcpες <,ραχvτερο, ί 
σως καl συντcιμώτερα, άπο ο,τι μα 
θαινεται μιά ξένη έ9νuκή yλωσσα 
'Αλλ' είναι ταί.τοχρcνα κα, πλcυ 
σια Πλουσιώτερη άπο cίαδηπcτε έ 
θνικη yλωοοα Και τcυτο, διοτι έ 
χει την δυνατοτητα νά παραyωνται 
άσύΎκριτα rcεpισσότερες λεξεις, πα 
ράyωyες καl σύνθετες, ώς και όλα 
τά κλιτά μέρη του λοycυ 

Ή Έλληνικη yλωσσα e.χει την 
με.yαλύτερη σuμ,μετοχη στην ΕΣΠΕ 
Ρ ΑΝΤΟ Μαζί με τίς έπιστημονι 
κες και τεχνuκες λεξε•ς, ψθανει στα 
35ο/ο ' Ενας λοycς πcυ 1τρεπει να μας 
παραl\ινη στην έκuαθηση της καί 
στήν καθιερωση της ώς μοναδικcϋ 
διε!tνcϋς yλωσσικcϋ όρyανcu στις 
διεθ\Λεϊς σχεσεις · Ετσι, θά έπιί!>λη 
θη στον κοσμc, κοντα στίς αλλες προ 
cδευτuκες καται<:Jτήσεις, κα, η δη,μο 
Ι\ρα:τία τcυ πνεuματος ·μεταξυ των 
λαών 

Ή ψωνή της 'Εσπεράντο είναι ψω
νή ένάντια στην βαί!>υλωνια, μέσα 

στην όπc.ια ζη ή ανθρωποτητα, άπο 
τοτε πcu, κατα τον μυθc, οι ανθρω 
πcι θει-ησαν να άντιη:αρmα,<θcυν 
στον θεο και Αύ τός, yιά να τcυς 
τuμωρηση, τους ι'στερησε το όργανο 
της συνεννc,ησεως, την κοινη yλωσσα 
' Ετσι, ,μιΛωντας διαψcpc,τικες γλωσ 
σες, και μη .μπcρωντας να συν.εννοη 
θcϋν, δεν ,μπορεσαν \α ύψωοουν τον 
Πύργο ως τον 06ρανο, στον θρονο 
του θεcJ 

Ό ,μυθcς συνηθως έρμηνευFται ά 
ναφcρ ·κα ·με -ις όλεθριες συνΕ.πειες 
ποι., μπcρεί να ε,<η ό ύrcερί!>ολικος έ 
yωισι1ος, στον όπcϊσv "Τσρασυ�εται ό 
ανθ;ωπος .άπο τις κατα'<.τησεις τcυ 
' Ε.τσι, ί!>λεποντας cι ανθρωποι τcυ 
μυθ_cυ να Gιj,ωv:ται ο Πυρycc, Π.JV ο 
λο και πιο ψηλα, θαμπωθη,καν άπ' 
το μεyαΛο έρyc τc_,c, ε,<ασαν το 
μετρcν, και ηερ,.εφρονησαν τον θεοΙ 

'Η σηιμ,ερινη προοδcς στην τεχνc 
λοyια στην ό"τcια παραδοθηκε δ άν 
θρωπcς, τον ώθ�ϊ σε παρο,μοια άΛα 
ζcνια Μεσα στην ,μεθη των έπιστη 
μονικων κα:τα�<.Τησεων, κcντεύει να 
c.εχα'JΤ] - άν δεν τον ξεχασε - τον
άνθρωπωψο τcJ και τον θεο του Μή
πως δεν άκcu.σθη,κε ο ΓκαyκαρJV, 
πρωrϊc<; ταΕ,ειδιωτηc, στο διαστη,μα, 
να λεη είρων�κα «Μα δεν εί&χ κα 
νενα θεο έκεϊ επανω»' 

Άλλά ό μϋθος έrrτισημαινει καί 
την μεyαλη, τεραστίαν σηι1ασιαν πcυ 
i:.χει yιά την προcδο τοι., άνθρωπcυ 
μια κοιvη γλωσσα Έάν την ειχαν 
cί χτιστες του Πύ;>ycυ, θα συνέ,χιζαν 
το χτίσuμο και τελικα θα ύψωνοvτο 
εως τον Θεο Και Αύτος, <,λεπcν· 
τας την προ,λτρη αύτη του άν'θρω 
πcυ, έδιαλεξε ός Ο"Ιλο ά"τοτελιεσμα 
τικο για να στcχ.μα:τηση ή προοδος 
τcJ εpycυ, την yλωσσικη άσυνεννc 
ησ•α Δηλαδη, έάv c: ανθρωπο, έξα 
κcλcυθουσαν να ·σuvεννοcϋ"'1:αι uετα 
ξυ τc�ς με την ως τότε κοινη yλωσ 
σα των, θα κ::,;τωρθeu,αv να υψω 
σcJν τον Πυρr ο τους ως τον Ούρα 
νο 

Αύτην, :ι:κρuί!>ως, τηv '<.cινη yλυσσα, 
άπc::ικοπεί να δώση στην άνθρω.:ο 
τητα ή ΕΣΠΕ Ρ ΑΝ ΤΟ 'Οχι, <,ε<,αια, 
για νά προκαΛεση τον θεο, άλλ' άν 
τιθ1:τα την ψορά αύτη Για ν1α εvrα 
χθη στην ·θελησή Τcυ, συμί!,αλλοvrας 
στήν συναδελφωση των λαων με μια 
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:. _Ροταριανοί καί _σκοrαδισ�αί_
Πάλι i · . Ή ·Ηρώδ.ιό:ς της μι'- ,τα;ρέχει «έγyuήοεις· εtς το· ά- · . :,.: 

σαλλd>�(ας και του σκοταδι- · κtραιο� για. Ή την Ίέκ'Υtλή,ριωσι .� .. ,
σιμοϋ μα(νεται ! . . . των όιτοχρεώσειων του· άναf>ό- . -�·

Ή • Ιειρό: Μητρό'Ιtολις Αtτω- χοu ! .. ; . . · · . · ·· 
λόα1καρνανίάς ΟΟεσε έρώτημα. �οιrπόν,. οι Ροτάρια:νοί, :. ναι 
_στην Ίειρό: Σύνοδο κατά _1tόσον μέv Χρισηανο(, ναι :μεν Όρθό. πρέ-rοει· νό: γ(νωνrαι δε'κτοι ώς δοξοι, άλΜ «β'. έθνικης' κατη-
άνόlοοχοι οί άνήκοντες στό Ρό- yοpίας:.. Γιο:τ( �; Ά1tό. · 
ταρu. Και ή !δοθείσα άπάντη- «ποϋ και �ως ,rοαι; . 
σις - ό:ποuσιάζοvτος του άpχL ·. ·Η πρώτη λέισχη του Ρό:rα:ρύ. ',

. 
1 

ε'Ι'tί.όκ6111οu στό . Φwάρι - fιτο ( δ Τ(τλος ένθυμ'(ζει . την. συνιή-
δτι �vας ίερε,υς ,μ 'lt ο ρ ε ί θε•ια των 'Πρώτων �μελών της' .
νά _άpνηιθη. σ· �ναv. Όρθόιδοξο · ·λέσχης νά α)'ΙΕ.στιάζωνrα:ι στα 
Χρuστιανό, ,μέλος της λέσχης -σm'(τια ικόιστοu ,μέλους f\ · σε
Ρόταιρυ, να δα:πτ(ιση !ρέψος. έστιατόρια •μέ δαπιάvες έικά-

. Διότι, �να τέτοιο πρόσωπο δεν στου · έκ ,τφιτρατιης) ίδρύθή 

. yλωσσα · κοινή, ύπερε&νική, δεύτε.ρη 
yλωσσσ.. 't'OU κ� άνθρώ,τοu στη γη 
γιά τήν �νν6ησή τω_ με τούς ξέ· . νους.

Καt -τώρα, έ.πι-τρέψετέ ,μου, νό: δώ· 
σω Ι!νi:χ μικρό .δείγ1μα: της ΕΣΠιΕ-
ΡΑΝΤΟ· 
· · En la mondo · venιs nova sc11 ιο

Tra la mondo ιras forta voko
Per flugiloJ dc facila vento .
_nun de Ίοkο f)ugu' gι al loko

_Εις τόν κόσμο· fιλθε νέο αi:σ&ηιμα
Μιά φωνή τόν κόQμο διαmιερνάει
Μιά φωνi} πού τώρα δυναι�νει

· .· κ

ι

· άπό ενα 
τ

όπο σ' αλλ.ον πάε

ι

. · 

ΣΩΚΡ. ΣΑιΚΕΛΜΡΟΓΙJΟΥΛ.ΟΣ 
· · Άγ: Παρα;σκιευης 30 (816) 

'Μηναι 11.1.19_7� 

. . : � .. : �ι-'. 
. 

. ,, . - , ' , . ., 

. · ... · 

. _τό 1905 ιά:πΌ �να: δικηγόρο της 
Νέ ας Ύόpκης, ·ο δ,τοίιοις.�κέ-:.,-, . 
ψθηικ.ε δτι . θιά: σwετελιείτο : κοι- · 

. vωνικιη ,τpοοδος, έαν άντιnφο-.. • . 
σω-πιευτικοι των . διαφόρων·. έ- · ... "
1rαyγελμάτων και κλάδων ιέ1tί
λεκτοι πολίται rοχηιμό:τιζαv l� 
να ψιλ�κό δεσμό κα� άντεμετώ
,τιζαν τα 1tpο!λήιμαiα: ά:ιτδ ύ-
ψη λότερή ,και ,καθολ'ΙJΚώπ.ρη 
σκοπιά. Ή ροτα:ριανη θεωρία:': 
1reριλα:μΜ\.εται σ· �vαν δεκά-.. ·· ·,
λοyο, κατό: τόν δnτοίον. πρ,έ.'rοε,ι. 
κοο.εlς νά τ�μα τό t:ιιό:γyε'λιμά . 
του ώς μέσον οχι μόνον άτcψ.ι-
,κων άπολα:υων, άλλα

. 
και έξυ- .

',τηρετήσεως της κόινωνLας, να .' 
· εtναι . φιλιάλλ.ιηλος,. εύιτροσf)γο- ,: ·1

·,, .. :·t-·
,, . 

·,· 

·� ·"":,. ' 

.\· 



1974 XPONJ.KA 155 

ρος, 1'ιθικός, έξυπηιρετικός τοϋ . 
τρ(τοο κλrιr. Τό σύνθημα των 
ροταριανων εtναι τό «'Υτcηρε
τείν». Μέσα εtναι ή έ:ιτικοιινω-

' νία, ή δμόνοια:, 1'ι φιλία, ή (k)ή
θεια, ή ειtpιήνη, ή άyαθοεργία. 
Καt - έδω εtναι, tσιως, δ c-κόμ
,τος» ,του έξαyριώνει τοός κα
λοyηρόφ.ρονας - ή άνrιμιετώ
,τισις δλων των άνθρώιτων της 
-γης ώς άδιειλφων. ".Ωιστε «τολ
μοϋν, αύτοι οι . . &πιστοι», νά 
άνήικουν σε μία όρ-yό:νωσι διμοϋ 

.. ·· ,με έτεροιδόξοος καt έ'tξροε
θvείς καιi. έτερσyλώcrοΌUς, νά 
σuyχρωνται . . • ι ουδαϊοι -π;ρός 
Σαμαρε'(τας και να σνντ.ρώ
γοyν ! 

'Αλλά, ή συvάφε•ια των Ρο. 
ταριο:νων 'Π!ρός άiλλ.ήλους δεν 
σχιετ(ζεται διόλου :με ζητήιμα
τα πολιτικά η &ρησκeυτικά η
Ι;δ,ιαιτέ.ρως δοyματuκά. Γιcχτt �
νας δφιστος 'Έλλην και Όρθό
δοξος Χριστιανός, ,μέ τό νό: εt
ναι Ροταριανός, δειν εtνα,ι ά- . 
ξως γ.ιά «νουνός» καί ,τοτε δεν 
U,ητάJσθη έάν εtναι άξιος �νας 
άyράμματος, lvας ,μέθυσος, �
νας τοξικοιμανής, �νας ά,τcχτε-

' ών, lνας. -έ:ιφεταλλ.ευτής, �νας 
lχων &�αρuμένον ,τοινuκόν μη� 
τρωον;. 

• Ωριιc,ιμιένως, ot καλογηρό
ψρονες θέλουν να δυθίζωνται δ
λο καί �τερα στην κοwω
\Ιικ.η ύ-n:οτ,ί•μη,σι . 

. Νοσοκομεία 

. Ό γνωστός δη.μοσιιοιyράψος 
··· . · κ. Γιό:νvης Μα;ρης εζηοε λ(γες
, ·.; ήμέρες στην άτμόσιφαφα τQϋ

νοσιοκομιε(οu, �,τειτα ά1rο τρο-

χαϊο άτύχη:μα άγα,τημέ,νοu του 
,τροσώτtου. 

«'Ίσως - γ,ρόιψει - οί άν
θρωτrοι θάτrρε,τε να • ,τερ\ΛΟΟV 
μια έ�δαμά:δα τοϋ .χρόνου τους 
στους πραθαλόϊμους τοu ΚΑΤ, 
για νά yίνουν άνθρωπι/\ότεροι. 
κι• άκόμα: 'Ίσως αύτη ή θη
τεία της έ�δομ�άiδος στους· 
προθαλάμους τοϋ ΚΑΤ θ&τ:ρε
,τε να ,εtναι ύ-ιτοχρεωτικιη σε δ
λους έμας ,του ό'δηγοϋμε αύ
το.κ·ίνητο» . 

0Κό:rιτοιος φιλόσοφος είχε ,τα. 
λαuότερα ,τροτε(νε,ι \α συμμε
τέχουν ο{ �ρωποι σε μία κη. 
δε(α την έ�δομάδα. 

'�. &πως εl,τε δ Ντοοτο
yιέφσκυ, ,δ άνθ.ρω-ιτος εtναι «l

να κτηνος, που συνηιθίζει». 

Χείλη ίερέωc ... 
Κατεδ�κάtσ:θη άπrό τό Τριμε

λές Πλη,μμ.ιελειοιδLκείον θεσσα. · 
λανί:κης, ό tφευς ,Ν. Μ;., εις φυ
λάκισιν 10 μηνων γ,ιά ψευδορ
κιία. Έτtίσης, yιά την ίδια αι
-rία κατεδ�κάΌιθη εις φυλάκισιν 
7 ,μηνων ή Μ. Κ Τό 1969 ε{χαν 
κατΟJθιέισιει ψεuδως ε·lις δάρος 
τοϋ τότ�ε άρχιμmδρ(του Βε: 
ροίας - Ναούσης Διονυσ(ου 
Κουτσογ,ιαννοιιτούλου, μέ ά,το
τέλsσμα :4 άρχφ01\λδρ(jτης νά
άnτοσχη•ματισθη. 

Μιά σημαία 

Ό αtδεσ. Ζαννός Γουγουτας, 
έφιη(l,ιeριος σ'τΙό Ντ�γφόtτ Μ�
σιγκα,ν των ΗΠΑ, €λαeε έπι
σtrοιλην ένός ,Γερμανοϋ ( όνό
ματι Pt1< Ούέρ�κ), ο δ>ιτοίος �
�ρέτησε στόν στρατό κατοχη�
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.της 'Ελλό&ς καί φαθε κ01λα, ··. λήθευα, άλλα
.-�μμετέχει ,. με:.·�., 

την γλiJ:ισσσ. •μας.· . .. τους. Έμ1rόροuς τού 11:ΟΛΕJμ_ου_ :_'i,'
: «Πολέιμιηισα: ,με . 'Ιtάθος _ ,και καl. τόν εόλο-yεί; Γιατί;:. ... .-... ·, . . .. ,

μίσος.
:-- ypάψειι :-, κατα, των·· . . - .. .' . \, . . ·: __ ·: ..... ·Αμερuκο:vων, μάiλ.ιστα, 'πηρα . .  Πει να! ,. ·.:- -,";,ς 

., και !ρα&είο yιατι � μια.�ά!χη ·ο ά�ι1tp6σωπος -tοϋ ."Ει�,':····: ... άρπαξα την 'Α.μερικ(Χ\Α\.'κή Ση-
. μσ:[α καl' ώς λuκος· τό d:pνl <Νt,ν 

. θροϋ Σ ταuροϋ cτtψΙ, Νιyτηρί,α. κ, .
. 

_r Ή Ή
• Ί ., Α.""""" .�"" Γ - · .ια;.ι.iλωσε · ;;,., 

.. fJ,ιrν«1α με. 11:ολλή· ·έmL'Κησιν.·
'"'ν""""'"t' . ιουγιι<ιεν c.ιvi1 . : i'-:1 

·• -ιι,. στι �να έκατqμιμόριο ό:τοιμα_ · .,.,,Κ� τοϋ 'Αι�ρικΟΝΟύ Σημcχω� . . . 
φόρου του �yαλα καl τά � . (τό. ¼ τοϋ σuνολικοϋ πληιl>�·:·\�=-

.. σμοο). άπέθαvαν -� εόρ(σικοντα ι
. ·, .. _

1\.,:".. ιμάτια και τα t<6αλα μrοα στην (Χ /Α..,..,., 

.. 

&Νά
τ, έ. . ::· .. τσέ'Π11') 'μόυ .και ϋσreρα εύχ,α- . στ

[ 
Ίtpv"'"'r-" τ� . . ου_. κ ... ,

;
,> .. ' 

ρίστησα τόν θεον 11:0U . με έ- .. Ίrε Vl\ς. . . . . .. . '. . .. '.· ; . .,,
!οιήθησε· ·και tyινα τέτοιος κα7

·._ «Π'αλλοι ικ .. των ·κατάκων -·· .·., ·
. 'λός mχτριώτης ! Τώρα σιχα[�. εΙ� .:_ _τpέφονrαι . με φλοιοuς·,: ·_. · · 
. ιμαι τον έαυτόν μου για την . . &νδρων για. να δι<Χ'Π}'ρηιθοϋν'; .... :·;
'&ά:ρ15αρη αότη Ίtράζι :μου... °:1Ίν ζωή; οι. �ρι�ροι. t� : .. :/.
· Μιετα τό τlέλος τοϋ πολέμου, ο· τQν ,ι:ληγέντων ο,τό τ� λιμου. :;-,\
άδελφός της Όμητέρας μοο,,-νο- '. άνfικουν είς την φυλιηcν Τα.κι- .. ,, 
•μ[μως έγκατε.στημένος στην 'Α- ρεγκ · κ�l -�ολοϋνται άπJο.._ . . . -_,. .
μεριικιή, μοϋ lστ1ειλΕ ,τρόσκλη- κλειστικως με τήν κτηνοτρο-_. , .. : :-. . j
σι και f\λθα: ώς ·μεταvό:στης. φια. Το παρει��ν fτος ο� d:γε- ,. · ;>

-'Εmιδή δμως δειν έyνώριζα τήν λάf>ες των έφοφηισαν έ'Κ της ξη,. ·.''-· 
yλtlχ:ισά και �,μουν σ:τεχνος, ' ρασίας: Έq:.έτος δε · . άτrοθwι- . · . �/. 

· μοϋ \5pηκαν έpγασ[Q: ώς κα •. OΚ<>UV Καl :οι tδιοι ... :t •. _.· 
. ' .:-.· ..1.

1- '_ .
· . _?αριστ� σt ·κcmοιο μεyά:λο

. 
. . «Μ6νον ο{· όργανυκως· tσχυ. · . :��\

. qι1rορικο Κατάστημα· και με .. ρότεροι ιέκ των κα'tΙΟΙLκων κατ-·._.· ...
τα.ξυ τφν αλλων έ.ργασιων μου.· ορ(:k;)νουν να έιττιι&ιοοουν.- "Ολα : . :

·
· :·

. . ,. : f\ταν κά9ε · η:pωt νά άvε�ώ τα 1tαιδια fιλικ[ας ικάτω .των· 2 · Ό . 
:- · στόν στύλ<> την· Ά,μφικανuκή :. έτων lιχοw όnτοθάvεϊ Τα νεο- Ό 

· 
ι . . · Σ ηιμα[α. Πολλες - πολλές φο-

γέννη"t'CΧ 

. 
άπ:σθwp

κ
όυν αμέσως . ·:. : ..

1 • ρές, με δό�κt:κ:>α της ζητοϋσα. · � τό 1toλu ιέντος · όλ[γων fιμε- · -._.-
-
:, . 

. . συγyvώμην και φιλώντ�ς . την ρων άπό της.-"yεννήισεώς των:b .. •, ; ' 
. - εό��ικα της &yα: «Έyώ σε · 'Εν τω ,μετά.ξό ό δυτί�ός κό- · . ·::

ξέσχισα, _σu μ� δ[δεις ψωμί':· σμος �ψιετωτr[ζει προ15λήιμα-. ·. :_ ...
Ποιός εΙμαι τωρα και ,τοι�ς ει- .. τα ό'Ιt'εp ·_ &φιθονίας . . · . · · -_:μρννα τότες; Koi · 1tΟίός οοσια- .. · · · · 
tτηκσ.: διεuθύνει τήν διαγωyι'ιν Μορφές 

{ωης .
· · . ,μου; Ι θέλω · νά �ρω καl . τού-

. ·. το_·: Όt· &\Αθρω1rο ι εtιμεθα μCι.>ροl . ·Βα:κτηρll>ιον fιλικfu:ς πσιλλ&ν:· _ 
.. 

Ό> 
", · και κ�[,' και οί -πιο lξι.mνο ι χιλιετη!p[δω\1 ιάveκαλόψθη, ζων� .': 1

μqς έικιμεταλλιεόοντα ι. Γιατί fJ · έντός χώματος, μετσ:ψε.ριθιέντος :_ · 
:- ·.'Εκκλησία δέ.ν μας λέει τήv .'Α- . 'tόν .Μάρτιο .τοϋ 1973. έ.κ . τ

ηc;:' (
. 

'. ' . i_:' .. 
· 

.
. ''.:_ 
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'Αντα:ρκtuκης, ύ1tο ιαπωνuκης -
άιτοστολης. 

Ό δρ Τά.σιο Νιόνα, έ1τιμελη
τής της ιμιιφο6ιολσγίας σττό
'Ιtα\Ε.1t'ιστή1μιο Ζ(φον, .δ δ,τοίος
,μετείχε της άποοταλης πού ά
νεικάλuψε τό !ακτη1ρlδιον, διηυ
κρ(νησε δτι &πάρχοuν δέικα {ως
15 _μαρφαt άνσιερο&(ών, τά: ο
ποία τφακαλοϋν τήν _ άφρώδη 
γάγγραwα στον �ρωτιο ,καt
δτι, το άνακαλυφθεν βακτηρ(
διον εtναι εν� τούτων. Το �cx..
κτηρ(διον lζη έντός των σωμά
των των ζώών προ της τετάρ
της, περιci>ου των 1ταyετώνων,
καrrότcιν t,τέζησ1ε, &rro ·μορφ,ηιν 
«σrοοροαι, χωρtς δμως, να ,τολ- .
λσmλιασιιάζεται. Τό: !α�κτηρ(δια
ταϋτα · 1τολλα-ιτλcrοιάζονται μό
νον tντος των όρyάνων των ζώ- ·
ων, ε1Ιf>ικως των έντέ.ρων. 

Έκτος των σωμάτων των
ζώων άιδuνατοϋν να πολλο:rολα..
σιcrοιθοϋν, άλλά σχηματ{ζα,ν
Ιfνα εtδος όιστ,ράκου, καλουμέ
νου «σπόρου•, και ·έvrαφιάζον
ται· ένrος της γης. Τον )CΕψω- ·
να, το �. εtς τό δ,τοίοιν
ά\Αευρέθη το !ακτηιρίδιον, κα
λύπτεται ίχrτο -πά'yου, ή &ε &ρ
μο1φα�σία ού&έ.ποτε άνέιρχεται
άνω των 50 !αιθμων ΚΕλ,σ,(οu ι,_
,το τό _iμηιδέν. Τό θέρος ή θε.ρ
μοκρασ(α ,τλησιό!ζει τόν !αθμο
μηιδεν καί, οδτω, καΘ(σταται

\ δυvατον εtς τό !ω<τη,ρlδ\ιοιν να
\ fλJθη εtς έ1tαφην ,μ;ετα �μάτων

ζώων.

ccΣπόροι)) 

Έδω ·καt μερuκούς μιηνες εt
χε τφοκαλέσει θόρ�ο σε . δ
λόκληρο τόν κόσμο ή έιττανά-

. 157

στατοκη θεωρία δύο .διαικεκρι
μέινων έ1tιστη,μόνων, τοϋ Β.ρε
ταννοϋ Φράνσις Κρυκ 'και τοϋ
Άμιερικο:νόϋ i/νέολυ 'Όρy,κελ, 
σάμφωνα ,μέ την δ,τοία ή ζωη
στή yη δεν έξε,τήδησε αύτοδυ
νάμως, άλλα 1μετεφuτεόθr1 άnτο
λογικά δντα ,τ.ροε.ρχ�να ά:
,το κάποιον 1τλανήτη μ,αικρυνοϋ
ή:λιακ.οο συστή.ματος,

_ Ώς -,φος το πως ftyινε ή με-. , .
ταφύ't!Εuσις �ίΥτή οι δύο tmστή
μο\ες ό-πεmήιριξαν δτι τά �ο
yικα δντα lφθα:σαν στο Ύήτνο.
'Ιt1ΕpιΜλιλσν ,με ιιώmοιο (άσφα-.
λως) κατοmληκτuκο διαιστη:μό-.
'Πίλ.οιο, όπrο &που έράντιισαν τήν 
γη με -μιιφοορyανισμούς, 1τροε.
.λεύσεως τοϋ δ�κοϋ τωιν οορα
νίου σώματος.

'Ιδοο δμώς δτι τώρα, πριν
σταιματήση καλα : καλό: ή συ
ζήτησις yόρω άπι>ό τήν άνο:ρθό
ιδοξlη θε�ρία, δι.ετυττώθη και
μιά άλλη yύρω 'ά:,τ'. το ίδιC> θέ
μα. Ό δρ -Γικούστα�φ � Αpήνιοος,
.καθη-yητής στό πάνε1τ-υστή•μιο
της Καλλιφορνίας, &ποστηρ{ζει
δτι αt !αισικαt lψyανuκαt ένώ
σεις, ,τού ά'Ιτ:ετέλεσαν την άφε
τη,ρία της ζωης στήν yη., 11:ροu
,τη ρξαν των ούραv(ων σωμάτων
τοϋ ήλ!�CΧΙκ·οϋ συστή;ματος -καί
σχη,μcmQΙθη:καν έ'Π'άνω σε σω
ματωια · ;κοσμιικης σκόνης. Τά:
οωματιδια - φορείς των όρyανι
κων ένώσεων συνενώθηικαν άf>-_. yότερα και άτuετέλεσαν τους
1rλανήτας, λέyει δ δρ Άρήνι
οuς. Τοϋτο σημα(vε,ι δτι ή γη
έξ άρχης εtχε τον cσιtόρο» της
ζωης και δτι αt εύνο"ικαt πε.ρι
t6αλλ.οντολσyικαt συνθηκαι της

. 6:ιτλως -έ1tpαστάτευσαν τον
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. , . «σrπόρο� αύτο�Όκαt 'τον eοfιθιη-. - Κ�(ς, εt,τιε, ,δeν θά ιμιιtο-, ' .
. σαν. να Η,ελι')('θιη. στο τrαλύκλω_ ,ρουσε νά ,τη 

··με άκp(�ια τι εt- : .. 
: νο _&\f,ρο 1τοu λέγεται ζωή. . γαι � άνθρωιτ,ινη· ψυχή

.
-. Ή tκ-· ··Λ 

.

. 
ΕΙ' 

ά
κ

ο
λο

uθfj

σου
ν 

-:-- · ά:σψα- . · ικ.λησ(α παρι{r,κ
ιμο:JΟ'Ε, οι θιpηQ'Κεί

- .
:; λως - 'ΙtΟλλες <'χλλ.ες θεωρfες... ες τrαpή,1<1μασαν, άλλια · ι &νάrγ-'._ ...

..

• Ή ••
• . κη τοΟ θεοϋ _μεγάλώισε. �Η,.:.·./ 

,.· · Ό_ · ·ccΛυκόφως .σημιε.ριινή νεαλαια ,εtναι · •καιλύ-, ,-:� .. 
τέρη άπδ την χθεισινfι, διτω� fι'::-.ο.;'' 

. \ τοϋ πολιτισμού)) χθεσ�vη
. 

�τσ:ν καλότψ] . d:,οό ..... - , 
.. �. .·'Ο ,μεyαλ&rερος ·- τσως :- τηιν ,φοχθεισιινfι. 'Στην 'Ιtέρίοδο Ί·, .
. , .. . των συγΧJρl:ινων Γάλλων συy-· . του γήρατος ιδ{νει δ' δ:νQρωιrος _ ..

.. . . γραψέ,ων .και έ1τt ·σιειραν έτών τις . ϊμε-γαλύτ,ε;ρειc; · τσως έξετ� ::
! ' -όφυποοpγος Μορφωτικων Σ χέ-. σε.ις της. ζωιης του;. . · · ''-"·. '
\

· .. · '
όιεων ιΚ. Άντ.ρέ Μαλρώ ίmο- . ,/'Εχα,με 'ό:ναστήσει δλα tii:. :�_'·. 

,·,·· .. · στη,ρΟζιει δτι ή �ρωιτότης ζη είδη της ακέψεως, άκό,μα και·.::·:' 
στο ,μετα(χμbαν τοϋ τέλους τοο ·. δλα τά εfδη της .βρηοκευτuκης· '· .

1·,:_ •• ;σ..ryχρόινου 1tολιτιφου και.της σκέψεως,· δεν tχοuμε διμως .:. Ό.:. 
_ . αύyιης ένδς νέου. . . θρη

σι
κεία. θρησκ.ε

(

α 
σηιμαl.vει

ι 

:Ό , . , •. 

·· 
.

. -- Κά'θε πολιτισμός τελειώ- άλήθιεια . και σηιμαίνει· -rιό:νrα,._ .. ·.-!°.;
· ·νει,· εt111ε .. 'Όταν ιέτελε(ωσε δ 1tώς Όι «�λοu. tχουν λ�, ,.::;. ,.; 

1 ·•·. ,:: . άf>χ-:χιος 1tολιτισμός, εtχε €λ&ι: δτι oirrot ψ:rαυνε.. Ιiια τη. Ρ�< .:..,.
να γεwηθη τδ Βυζάντιο. · � μη €φται γαν οι &πιστοι, . άργό- ._.: :\· 

·uΟταιν το Βυζάντιο nέθαι\ίε, · τερα οί 66Ι�αρ
ο

ι. Για · τιους _., .. 

. . .. . δεν: . σκεφτόταν την 'Aλεfpv- χριστιανούς €φταιγαν. οι
. 

ιμου�' ·: ·.: 
'. . · δρεια 1<.0-,ι σrαν ή ·Άλειξά'Ι()ρεια σουλμό:νοι. uΟrαν οΙ.. 'Ισιτσ:νοt ·,.
·. :_ · _.' 'Ιtέθαινε, δέν ·. σικιεφτόταν . τηιν fφτασ� στ� Μειξ,ι,κο · και �-. �>"·· · . · Περσt-ιτολη. Τώρα � Νέα: Ύόρ-, Ικαν �ει εtδωλα, δέιν εt1tαν 1tως / ·

· :. · κη · εtιναι ·ταυτό)Cρονα και Ά- .· �τάν ειίδωλα, άλλα. διώ!ο- ....
\ · . . λεξιό:νδρεισ: καt Βυζάντιο. Τώ- λοι. Π(στεψαν ·ά!μέισως στήν δ-.<�-,
::-

.' ρα:ιώ,ρισκόμειθα· ·σε_ μ ια 'ΙtΙΕρ'ίΟ- ,rαρξiι των θεων των ·Αζτέ�ων,, ·:>
,.. ,δe> άναyιεννι'Jσεως: άναγεννή- δεν τοuς Μλεnταν δμως σάν θε •. ·;

. . . σεώς τοϋ σκέλους τ_οϋ mχpελ- ούς, άλλa · σαν. δι�λους. ·.·,. 
·- · · θόντος μας. Τώρα, κατευθυνqμεθα σ' !-· :·.-: . 

. Ό -�Αντρέ. Μαλρώ διετύτrωσε να 1tαλιτισμο οtκουμενι,κό, 1tpα-. _-; . . . τη γνώμη δτι ή . �ηχανο.κ,ρατία . · ιδε g ξανασυμδη 
.'. . ι _': .. διδηγεί σε. ·πνευματικές άναζη-

γμα ΊΟοu ... ν_ χιε� ·: · · ·•
· 

_. 
, τή

σ

έt
ς
. ·. . · Ό. Χ•ΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ .. '> 

1 ·. 

-·
-----------------�---:--;

' ί ; ' . . ...... 
ΣΤΟ ΤΙιΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ: «Τα Νlέα Βι.&λία» .ίmο Χρ. Ρι� ·

.. 
' ' ζοιrrούλοο .. ' 

•/ 
' >. 

. ... -�···�-�---�--�--···········�··········----
:.,_: ·· .. :::.·(" •, ·, .. 

,' . . , .·.
. ··.!; 
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---1 ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΕ ι---

Τλ ΓΡλΦΕΙλ ΜλΣ 
Τά Γραφεία τοϋ cΊλισοΟ•, Δρσ:yα

τοα:ν{οu 6, δροφος 6οι;, (Πλαπ, Κλαυ
θμω\/Ος) , εtναι ό:νοικτά μόνον κόβε 
Δειπέρα, Τετάρτη και· Παρασκ.ευ,Ί 
9,30 - 12,30 ,ι,μ Τηλεφ Γρσ.φε(ωv 
3246 837 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεv άπαnέλλιετε μέ τα
χυδρσμικήv έ,τιτcryήv εις τήν διεό
�ιν:. �Κωστην Μeλισσαρόποuλον, 
Δρσ:ycχτσάν(ου 6, Άθfινας, 122•. 'λ- : 

\ ποοτολαι μέ τ
ροm

εζιτικάς έ,τιταγάς f\ 
tνrολάς μας δυσκολεόουv .. Νά άvα
yράφεται καθαρά τό όvομcriεπώνυ
μσv και ή διεύθυνσις τοϋ dmοστολέως. 

. ΠλλΑΙΑ TEVXH ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

. Δέv όπάριχοuv μεμονωμένα τεύχη 
v,τ' ciριθ. 1 • 9, 11 - 19, 21 . 2

3
, 

25 26, 29 · 33, 43 · 44, 49 50, 
54 - 60, 67 • 70, 79 · 80, 85, 91, αJ 
τε τόμοι 1959, 1962, 1963. οι λοι· 
,τοί όπάριχουv. , , 

ΑλλΑΓΑΙ ΔΙΕVΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη d:n:σσταλέvτα στοος κατωτέ

ρω συvδρσμητάς μας, έ,ιεστράφησαν 
άπό τ9 Ταχυδρομείον μέ την σημε(ω· 
σιv: cμετώκησε» f\ «άγνωστος.. Πα-, 
ρακαλοϋvται bσοι τα)ς yvωρίζοuv νά 
τα)ς ε,�οιfισουv f\ νά μας .δωσοuν 
τάς διευθόwJεις των. 

ΑθΗΝΩΝ: 
. 'Αν .

.
,Λιμιποιrζ(δης, Νηρέως 34, Π 

Φάληρον. Ρο6. Δορκc.-φότης, Γlαm:αρ
Ρ'Ι'Υaιtώλου 31, Ψυχικό. Γ. Κοομαν(· 
δης, uΥδpας 20, Χαλάνδρι. Ίίλ Σιά
τρα • λαζσ:νσ., · Σιrt. TpbKOV'ltl'} 53-55. 
Π. ΧατζηΜσογλου, Σ�ου 33 Δ 
Χρήσ:(Qυ, Δροσαιιούλου 59. 

- -

Ό 

1 

'lδι.οιm'\της: 'Εκδόσεις c'Ιλι- ' 
σός. Σw, Π, Ε., Δραyατοcχ
vιου 6, 'Εκδότης - Διwθνντής: 
Κωστης Ν. Μιελισοcχρόποολος, 
Π

λα

τ. 

'

Ε

θvu

κης 

Τ
ροm

έ
ζ
η

ς 
3

, 

l
Φιλοθέη. Προιστάμ, Τιιτιοyρα,-.
φΕ(

ου :  'Ιορδ. Α. 'Ορφανl.δης, 
. · Ποσειδω\/Ος 51, Π. Φάληρον. Ι 

Στοιχειοθε.σ(α - 'Εκτύπωσις: 1 · 
c'Εmάλσφος» Ε Π Ε , Ζσλ(F 

J κώστα 5, τηλέφ. 631 675. 1 
Α.θηναι, · Μάpτ. - 'Αιn:ρ 1974 Ι 

Τψή τεύχους δρχ 20 . 1 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ J·NON ΒΙΟΝ 

'�ξ. Ζερ6α.ιδάκης, • Αθηvαι 
• Ηλίας Μέλης, • Α&ηναι
Σ�μος Σαρ(δης, Πειραιεύς
Φώτιος Σ-ταυρ{δης, Π Φάληρον
Άρv.π Ταιμα�σοκλης, Ά&ηναι

. Μέ.μος Τερμ,sr
ζ
ης, • Αθηναι 

Βασ Δ�ης, Κιάτο 
Ν. Κανελλcm:οολος, Χαι)..κίς 
Νικ. Ποm:αvιχολάου, Άγ Παρασκευή 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
'Ηπειρωτική 'Εστία (Νοέμ6 -· Δεκ). 
Λασyραφ�κή Κύπρός (Γεν. . AGy., 

Σε,ι,τ • Δεκ 73) 
Σ\μύ;ιvα (Ίαν., Φεδρ. 74) 
Νέα ΣίΜ,ρα (Γεν, Φλεδ 74) 
'Ο Κοσμος της Ψuχης (Ίαν • �δρ) 
'Α.χαtκά Χρονικά (Ίαν · Φε6ρ. 74) 
Βιδλbγ.ροψtκή Έιιtι&εωρr,::,η (Ί<XiV 

Φεδρ 74) 
Π\Ιεuμα-ηκή Κύπρος (Φλεδ 74) 
Κρtκος (Φε!ρ., Μάρt'. 14) 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

«w λγvωσrσv φίλον., Δελφώς 'Ο · 
. 

κ. . Μeλι.οσαρcm:οολος σας εύχαριστεϊ
γιά τά 1<αλά λογια σας και yιά 'το 
σuμ,ταθητ�κό ,το(ημα. • λλλά δια.τι δεν 
γράφε.τε τό bvομά σας, 
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Π ΕΡΙ Ε_ΧΟ_ΜΕΝ Α ΤΕΥΧΟΥ.Σ 
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-
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. . Με άvοιχτη άγκαλια δεχθητε τη ζιωη .. .. ..
' . . 

Ν. Σ.ρt Ρό:μ: Ό άλη&ινα σαpός . Ό • • ; • • • · •• ι . . . 
,θωμα Καρλάϋλ: Το 'μυστήριο τοϋ «·Εγώ:t .. . . . . ..
Τό· Μουσείον ··Ασιατυκης Τέχνης· έ'Τtλουτ(σθη .. .. Ό : : 
Πλ�. Δρακούλή :'

. 
At έ1t'ιστ�λαι του Παύλου·: '. '. . .-.· 

. 81 

. 82 •. ..

82 
. ·' 83 
'· 84 

. i 

Σ αρ. ι:,�u'λ.έα: ·ο θρϊj'�ας της· θεοτάκοu . . . . · · .. -' .. , ': .. 94 
· Έ-ιτιλογη 'Α' και 'Β'. τριετ(ας· ΙΛΙ ΣΟΥ. . . . . . . . . . 99 . 

. . 
Λlοίιλας-Κω_νσταντινίδοu: ·ε.πιν(κιειο �σμά .... .. . ; Ό .. ·· ·· 102 
·�οστ. Φωτοτtούλού. 'Αλληγορ(αι εtς τα ,οοιιήματα τοό ·0- , : ..

,j . ,\ . μήροu .. · ;· ... ;·. : ... . .  � . .... _. ., _. · ... ·.· _· .. ; . 103 

Λέο Φρομιπένιοuς, 'Εξe,ρεuνήrτης - Φιλόσοψος . . . . . . . .· · 11 J 

. 'Η.λλ.α Μ:ιιεpη.: 'Ωριγένης δ ·«χαλικέντεpος:t .• ·. . . . · .. , . · . 115 

ηαν. Άναyνώστου: Χαλf>α'ίκά ιμuθολοyuκα dmόι<;ρuψα . .... · 121 · · . 
. Άκ,ροοτναμσυρτι:· Καρδιά και Νοϋς ... ,. ... .. . 1. •• 123. 

· 'zανιοϋ Γουγουτα: Τα· τρια· σκαλ�άτια .. · .. .. .
.
. .

._e.· Γ .. π.ίι;ουλά::. Οtκουμιενισμός .. · . ... . Ό .... : .... .

. 
Σόλωνος (μετ. Β. Λαζσ:να): Έ-ιττό!δες ένιαιιτων ..... . . 
Αψιλίας .. �&υ: _Πλατuτlέiρσ:· .. .. . · > ..... .. .. .. · -. ..

126 
,127 

129 \:,:.;' 
:130 

Νανας Κωvrοόpη: Ψα:λ:μοt . . . . . .  . . . . .. .. . . : .. -. • .. .. .. . 130 :--, 

'Ιωάννας Δριt>α: Εtμαι ή τ_ισις .. .... .. .. •. ·. _; . .. ._ . . . 131
.Η 'Ε-ιτuκαιρότης (Έκ.κλησιαστι%η αότοκριτυκή, Για ,τοιοός 

χτύ,ιηισε ·ή 'ιφμ-ιτό:vα) . ... . . · .. .. .. · ... .. : ... . 133 
136 Ή 'Ετησ(α Συνέλευσις τοϋ 'Τει<;τον. ·ιδρύματος '.; .. 

'Αrrοοκάμ.μσ:τα . . ·. . . . . , . . . . '. . . . . . . . 
Οί t-ιττόιμιενοι δίσκοι . . . . . . _. ..... . 
Έ-ιτιστο'λ:,αt 1t!pός τόν ΙΜ ΣΟΝ 
Χρονuκά . . '. . . . . . · . . . . : . 
Μεταξύ μας 

.. ... 

138 
.-145 

149 ..

. · 154. •, 

. . 159 
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Τό ·ωραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοχcι't'«λογον Βιβλ(ων 
εtς σελ. 2 lξωφόλλοu 

( Αποστtλλοντ«ι ιλcύθιιραι τ«χu8ρομιχωv τελών) 
; 

···················-····-····-·· ...... -............... . 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥ� ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Σuνδρομή 1974 δρχ. 100 (lξω't'εpιχοu $ 5.00) 
0Ολοι ot σuνδρομη't'cιl lσω't'εpιχοu lχοuν διχα(ωμcι 

νά άγοράζοuv touς 't'όμοuς lπιλογη, 

Α' Τριε't'(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριε't'(cις 1959-1960-1961 

lXCΙO't'OV πpό, δρχ 100 άν't'ι δρχ. 120 

, ............................................................... .

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

, · • Αποχρuφισμό, xcιl Μuσ't'ιχισμό, ciδ. 40 δεμ. 70 

Μ. • λ e 't' ή μ cι 't' cι • • • • ciδ. 90 δεμ.120

Εισαγωγή σ't'ή θεοσοφ(cι • . dδ.100 δεμ.140 

· Τι\ Βήμcι't'cι 't'ης Φιλοσοφ(cι� • • • lίδ. 70 δεμ.100

ΜΗ�ΙΣ (Τό βιβλ(ον 't'ijς σόφ{cις) B'lx-
. δοση άνcιθεωρημίνη 1971 . • δεμ. 120 

Έ:dογcιl άπό 't'όν Κρισναμοϋp't'ι • αδ. 70 δεμ. 120 

•ο Ί η σ ο u ς • • • • . χcιp't'όδ. 60 

Τ6ιιοις: ΕΟ1ΑΑΟΦΟΣ Ε.Ο.Ε. . � 831.675-926.983 . 

. ... 

·' .,



ΑΙΟΛΌV 70• ΤΗΛ. 32.12.322• ΑΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25•ΤΗΛ. 831.768• ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289• ΤΗΛ. 968.467• ΚΑΛΛΙΘΕΑ 


	Ilisos_Issue_104_p002_R
	Ilisos_Issue_104_p003_L
	Ilisos_Issue_104_p004_R
	Ilisos_Issue_104_p005_L
	Ilisos_Issue_104_p006_R
	Ilisos_Issue_104_p007_L
	Ilisos_Issue_104_p008_R
	Ilisos_Issue_104_p009_L
	Ilisos_Issue_104_p010_R
	Ilisos_Issue_104_p011_L
	Ilisos_Issue_104_p012_R
	Ilisos_Issue_104_p013_L
	Ilisos_Issue_104_p014_R
	Ilisos_Issue_104_p015_L
	Ilisos_Issue_104_p016_R
	Ilisos_Issue_104_p017_L
	Ilisos_Issue_104_p018_R
	Ilisos_Issue_104_p019_L
	Ilisos_Issue_104_p020_R
	Ilisos_Issue_104_p021_L
	Ilisos_Issue_104_p022_R
	Ilisos_Issue_104_p023_L
	Ilisos_Issue_104_p024_R
	Ilisos_Issue_104_p025_L
	Ilisos_Issue_104_p026_R
	Ilisos_Issue_104_p027_L
	Ilisos_Issue_104_p028_R
	Ilisos_Issue_104_p029_L
	Ilisos_Issue_104_p030_R
	Ilisos_Issue_104_p031_L
	Ilisos_Issue_104_p032_R
	Ilisos_Issue_104_p033_L
	Ilisos_Issue_104_p034_R
	Ilisos_Issue_104_p035_L
	Ilisos_Issue_104_p036_R
	Ilisos_Issue_104_p037_L
	Ilisos_Issue_104_p038_R
	Ilisos_Issue_104_p039_L
	Ilisos_Issue_104_p040_R
	Ilisos_Issue_104_p041_L
	Ilisos_Issue_104_p042_R
	Ilisos_Issue_104_p043_L
	Ilisos_Issue_104_p044_R
	Ilisos_Issue_104_p045_L
	Ilisos_Issue_104_p046_R
	Ilisos_Issue_104_p047_L
	Ilisos_Issue_104_p048_R
	Ilisos_Issue_104_p049_L
	Ilisos_Issue_104_p050_R
	Ilisos_Issue_104_p051_L
	Ilisos_Issue_104_p052_R
	Ilisos_Issue_104_p053_L
	Ilisos_Issue_104_p054_R
	Ilisos_Issue_104_p055_L
	Ilisos_Issue_104_p056_R
	Ilisos_Issue_104_p057_L
	Ilisos_Issue_104_p058_R
	Ilisos_Issue_104_p059_L
	Ilisos_Issue_104_p060_R
	Ilisos_Issue_104_p061_L
	Ilisos_Issue_104_p062_R
	Ilisos_Issue_104_p063_L
	Ilisos_Issue_104_p064_R
	Ilisos_Issue_104_p065_L
	Ilisos_Issue_104_p066_R
	Ilisos_Issue_104_p067_L
	Ilisos_Issue_104_p068_R
	Ilisos_Issue_104_p069_L
	Ilisos_Issue_104_p070_R
	Ilisos_Issue_104_p071_L
	Ilisos_Issue_104_p072_R
	Ilisos_Issue_104_p073_L
	Ilisos_Issue_104_p074_R
	Ilisos_Issue_104_p075_L
	Ilisos_Issue_104_p076_R
	Ilisos_Issue_104_p077_L
	Ilisos_Issue_104_p078_R
	Ilisos_Issue_104_p079_L
	Ilisos_Issue_104_p080_R
	Ilisos_Issue_104_p081_L
	Ilisos_Issue_104_p082_R
	Ilisos_Issue_104_p083_L
	Ilisos_Issue_104_p084_R
	Ilisos_Issue_104_p085_L
	Ilisos_Issue_104_p086_R
	Ilisos_Issue_104_p087_L

