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- 'Εδώ Πολυ-ι-εχνείο ! ...

Σrr,όv αγι,σν ηχιο τηc: φωνηc:: «'Εδω ΠολυΊΊεχν�είο! ... » 

ιοτό κάιλιεσιμα1 της νιότης μα,ς, nι0ύ ,φΙέ,ρνει πρόc: τό φως 

άστρΟΙψε σ· δλιεc: τ.ίc: ψυχές τ' αφτα1στο μεγαλείο 

της Λειυτ�ε,ρnαc: ΚJαί Εέσπασε κάθε καϋμόc: ΚΙρυφόc: ! 

Γ άrrράντα1χτα τό σηήθιια σαc:, ηοιδιά,, νινηκα�ν κάστρο 

ικαί nάιλαιιrψαν ΟΙκληιρό κι' όρθό μέ ,τάνκc: καιί_ μέ nιστόλιc 

Όάν ή ψυχή σαc: εφερνιε σrόν ούρανό κaί στ' α01Τρa 

τό θpίιαιμβο τηc: Λευrr,ε,pιδc:, μές σέ βροχή άιnό βόλι1α. 

Σ,-;ό ηα1λληκάρι,α ποϋnεσον στήν ανιση τ,ήν πάλη 

δόΕα τούc: η ρέπει καιί ημή μέc: σέ χι<λι,άδες χρόνια! 

Μό κα,ί οέ σας πού Ζ:ήσαΓ11ε, γιιιό νό χα,ρητε πάλι 

όλάικaι,ρη τή,ν Λευ'Τ1εριά., "Γήν ιπάμφωτη. κι' οίώνιιa ! ... 

Ραφήνα, Τρϋγος. 197 4 
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'Ώ, 'Ελευθερία! 
'Ώ Έλιευθειρίαι.! 
IΠως ·VΙό βρούμε τόν άληθινό QψU!γΙμιό σου 
ιν,ειφοί fι Ζωντονοί; 

'Ερώτημα άνελέητο 
ιΕϊσοuν ,Κιαιί σύ Ί1ά1χσrες μαζί 
ιμ,έ 11ούς στ,αιυ,ρωτηδες πάνιω στό Γαιγ,οιθδ; 
Τό 6λέιnω στήν άγιρμειμέν,η, οψη σου, 
mά χέρι,α σου, ιnού τά ιφύβειιις rι;σω σου, 
Ι{Πά χ,ε;Lλιη nού μένουιν κ.λιεισrά �σί nαγωμέΜσ. 
Τ ό έρώ1;η1μα ιμονάχ,αι είνιοι, 
- ηnφό, άVΙελέηΦο, ιπού άικιον�ι ιμέσαι μου
'Κ!αιί τρυγα όλάΚΙειρη τήιν ψυχή μου, τώρα -
'Εγώ ηοϋ εϊμοUVΙΟ τήν ώρα ιιreίνη;

Λούλα Δ. Κωνσηονmι,νίδου 

* 

Μάς χωριzει ... 
Μας χωρίΖ,ει τό κρίrμα τ.οϋ Κάϊν 
μας χωρίιΖ,ει ή σrφ,νή άγων,uα τοϋ .. Α&λ. 
ΠponCJ11opu!Qή όμaρτί,α, 
καί μος τη,v κροιτοϋιν οί οίωνιες 
μέ ηί κραι, άδελ�φαί: ! 
Τό μσχαιίρι τοϋ ΚάΊν 
Τ ό αίμα τοϋ "Αβελ. 
Κσί ιμάmαwαι άπλώVΌυιμε χέρια 
νά σμίςοuμε ό ενιαις τόν δλλον. 
ιΠόντα, έlκιεί όνάμεισά ,μας 
εναι τείχος άnέ�ροσrο: 
Τ ό μα�οίρ.ι, 11οϋ Κάίν 
Πάνrα, έκιεί άιvάμειdά μας 
�μ:ια κοί,1�η άγειφύρωτη: 
Τ ό αίιμια τοϋ "Αβελ. 
Προπατιορπκή 1<1α'Ι1άρο ... 
1<1α1ί nαιιό νc.;.ησμa 
θά μας τήν έΕ,αιγοροοη ,μέσα 
άn' τό χρόνο, 
άδεlλφιοί; 

Α,ίιμuλιίισ " Ι βου 

1.974 
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ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ΣΥ ΜΠΟΣΙΟΝ ii ΚΡΟΝΙΑ (
1

)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ, Φιλολόγοu( 2)

1 Ά ψ ο ρ μ-ή. 
Μιε,λέτη 'Π!ΟU άJVοχpέρεται είς 

τιήν άνα:ζήτησιν του yηίϊΛου 
1φοορισμοϋ, του άνθρώπτου, είς 
'Π!άντα άvή,συ)(iΟf\Ι wνε'ι.ψατuκό: 
και ψιλόσαψον νοϋν εΧ'ονrα, 
προκα1λJε� και μιεγάJλο και συv
εχες έΜδιαΙψ!Ξjpον. 

Ή Πραy.ματεία « Σ ι.ψπόσ ιοιν 
η Κ ρόνuα», του Ί ουλιανου3 .ε:iς 
την καττηyορ(ιαv αύτryν άvήικιει· 
ό '�διος τηιν χcφο::κτη.ρίζει, (,βλ. 
Ρ. 306β) : «έv 1tαιδιq:ς, ·μέρει 
ί,l!Gθον πολλά tσως ε.χοντα, α:

ξια ά:κοης»' ητοι: σαν 'Π!ΟJιyνίδι 
,μυθiυκή:ν δυήyηισιν -τrου παλ)λό: 
ώψέλιμα δύ.ναται νό: δuδάlξη 
σχετικό: με την Ι!>ιο.θεωρίΟJV 
πε ρl ανθρ ώπ ο υ  ώ ς  
y η ί v η ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς. 

2. Ό 'Ι ο υ λ ι α ν ό ς,
Ιlαρό: τό: Ι!>αρύτατα ψυχικό:

τραύμιατο:: (Ι!>λ. σημ. 3), τ1ό: δ-

Σ η μ . 1. Ai 1tcφα-π:αμ'Τtαl είς 
την ε.κδασιν Τ e u b η e r ι L ι p S·i a e 
1875-1876 τ Α' καl είς Ρ=(σελ. 
�νειμ.) 

Σ η μ 2 Αί μειrα:φράσεις των 
κε�μένων, · αί έ-π:εξη.γήσεις έmός 1tα· 
ρε.νθέσεων καl ά:'Τtα:σα:ι αί σημειώ
σεις, άνήκοvν είς τον συyyραφεα του 
μeλετή[JΙατος τούτου Άτr. Π Φωιrο
τrα.ιλον. 

Σ η μ. 3. 'Ο Αύτο><.ρά'rωρ Φλά
ι!>ιος Κλαύδιος Ίουλιοοιός εζησεν ώτό 

τοοϊα κατ' έΕ;ακολούθησιν ά:πό 
νη1τίου ,ύπiέ!στη έJκ της οίκοryε
νειο::κης του συμ,ψορδ:ς, είχrε τό 
σθένος νό: άντιδρά<στι. Ιlιροuκι
ΟΙμένος με έξαίρετο�ν εύψυίαw 
κιαl ρωμαλέαιν δραστηριότητα 
άνιaδείχθη μέyο::ς στρατηγός 
(1ό:rπό ήλικίας 23--30 έτων) ώς
Κα:ίσ101p ( σuμl!>crοιλευς του 
ΚωνσταντLου) άρχιστρά:τηγος 
τω,ν Ρωιμαϊκωιν στρατευμάτων 
της Δύσεως, άλλιό: κα:l Ι!>αΌΊ
λιευς «ά y α ιθ' ό ς» κα-τό: τά 1ετη 
361-363 μ.Χ. ώς δ ιμ6νος ά,τοtμ!8ί
νο::ς διάJδοχος του Κωνσταντίου.

Είς τ,όν 'Π!όλεμον κατά των 
Ιlερσων έτραιψα:τίσθ.η θι<χ\ΛαJσ-ί-
1μως· Ο!\Λεψώνηισε, τό yνωστόιv 
«νε,νlκηκάς με Ναζωρα�ε,>' έ't'α
ψη ειίς την Τα;ρσόν της Κιλικί
ας και .έπl του τά)ψου του έ
yρ'ό:;φη το σuνταχθεν, κατό: την 
παρό:ίδοσιν, ύΠ1ό του ιδίου, έξης 
έπ-ίyρ03.μιμα: 

331-363. μ Χ Ύτrήρξεν tσχυρά καί 
σ1tανιων 1tροqόντων τrροο=uκό,της. 
Ό ίδιος είς έτrισrrολήν «' Αθηναίων
τfi Βουλfi καl τ� Δή:μ(ϊ)» (εlδος αύ
το<!>ιοyραφίας) διηγείται: Νή1tιον εξ 
(6) έτων μετά του δεικαετους ά:δελ
ψοίί τα, Γάλλα, «κατεκλείσθη έ,ν ά:
γ.ρ� τινι των έν Κατrαδοκίι;,χ . . πε
ρί τούς εξ (6) ένι.αυτούς (χρόνοος).
διάyοντες (Ι)σ�τερ (σαν).. έν τοϊς 
φροuρίοις τηρούμενοι» (φρουρούμε-

-� _________ ___ ___ _ __ ___ ___
_ ___ _

_
__

____) 
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«' Α.μ�φότερο,ν, �ασιλειύς τ' ά
γαθός 1<ιpατε,ρος τ' α:tχμητης» 
ητοι καl εtς τα δυο καl ώς κα
λός. �ασιλιεύς καl ώς τ�ροιμ�ειρος 
'Ιt'ολεμuστης (διέ:πιρεψε). 

Πvεuματωδης, καl φ,ιλΟΙμα
θής, αν καl �ραχΜιος, εδ,ρεv 
τόν χιρόνοιν vά έ,τιτύχn, να yί
vn λόγιος, φuλόσοφος καl συy-

1 yιρα,φ,εύς ,τολλων. ηχ;χyιματε,ιωιν 
yιρα:μμένων ιείς άρχαιοελληινι
κόν λεκτικw σχεδόν αψύyσν. 
Τό 355 μ.Χ. έ,τl έξ,ίημηl\,IΟV σιψ
iμαθητής έv' 'Αιθ'ήναις τοϋ Με
γάλου Βασίλείου καl του Γρη· 
,yορίου τοϋ Θεολόγου. 

'Λατρης καl γνώστης της 
'Αpχ,αίας Έλληιγuκης ,τνεuμα
τικης καl καλλιτεχνι!κης δηιμι
ουρyίας συχνά άwχ'φέ.ρει εtς 

νοι). έκ.εϊ είς ά:πομόνωσw έ'Πlληpσψο
ρεϊτο την φρuκ.τήν οίκαyενε.ιακήν τοο 
τ�ραy(;)δίαν. 

Εtς την μcαιφάν (τ. Α. σελ. 348-
370 Ρ. 268�287) ώς άνω έπιστσ
λήν με.ταξύ άλλων διηyείιrαι και πε.
ρι της σψαyης, ύπό τοϋ πρωτοεξα
δέλψοο του αύτοκρό:τσρσς Κωινοπαν
'Τίοu (υίοϋ τα} Μεy. Κωνσrαντί\/00') 
δλοκλήρου της οικογενείας του. Εtς 
Ρ. 270 γράψει: «Οί πα;τέρε.ς μας 
(έμοϋ και τοϋ Κωvσταιπίοο) ύπηρ
ξαν άδε.λφσί άπό πα:τέ.ρα. "Αν καi. 
είμ,εθα τόσον στε,νσι συyγενε.ις «δ ψι
λαν&,%)Πότατος» (λέγει εLρωνικό:) οδ
τος �σtλιεύς (δ Κωνστς.iντιρς) τέ
'tΌια εχει διαπράξει έyκλή,ματα: �ξ 
(6) · 111ρωτοεξα.δέλφ00ς και tδικοος

�ου και ίδικούς τοο, και τον 1tατέρα
ιμου και 1ψωτον θεϊον τοο, άκόμη
και αλλ.ον κοινόιν πρ&rον · θείον μας
άπο τούς πατέρας μας και τον ,μι:.·
γαλείτeρον ά:δελψόν μοο (αλους ωJ·
τούς τούς έννέα) χωρίς �αλοyίαν
έψόνευσε. Καt tιμέ. κ.αι τόν, άδελψόν
μοο Γάλλαν ήθέλησε νά ,μας ψσνεύ
στι, άλλ.ό: μeτενόησε και μας έξώρι
σε ... ». Τον Γ άλλον έψόνευσ€.ν άψάί
τον εlχε κάiμει Καί=ρα.

τό:ς ουγyραιpάς του �μαις 
,καl ψρά01είς σοψων κα:l ,τιοιη
των καl συχνότατα στίχους 'άl

πό τα Όμη ρuro ,τοιήιματα, τα 
'CΥΠ'οϊα, αν καl έξ 27.787 στί
χων (15.680 της Ίλιάδος κ.αl 
12.107 της 'ΟδL.JΙσΙσιειίαe;) εΤχεν 
άποστηθίσει. 

3. Ή έτrαχή του.
'Έζησ.εv eίς ,μιίCΧJV έ:rrοχι)ν τα

ρ,αχώ&η οχι μό<ν10,ν ,τολιτΊ.κό: 
καl κοιινωνικά, .άλλα καl θρη. 
σκευτικα 1<ιαl ίιδεολοyuκά. 

Κα:τό: τούς �ρώτους ιμ.Χ. CΧΙί· 
&νας ηρχι:σαv · σκλη,ροl θρη
σκευηκ,οl άyωινες "ΠΙρός διάlσω. 
σιν η 1διά1δ.οσιv η καl έ1ηκράτη
σιv ,ταλαιωv θρησικειων καl της 
νέας χριστιανικης μεταξύ τωιν 

παλυ<ψί1θμων, πολυωνύμων έ
Εwων έινrός της άπreρόwι-ου Ρω� 
ιμαϊκ,ης Αύτοικρατο�ρίας. 

Έκοιρυφώθlηισαν καrrό: τόν Β' 
καl Γ' μ.Χ. αίωινα 'καl ελη
ξlαν, ,μετό: τον θάνατον τοϋ • 1-
�λlJCΧΙ\Λο,ϋ, δ δ'Πlοϊοις ώς αύτο-
11<ιρά.τωρ (361-363 μ.Χ.} 'άϊ\Λε
μείχθlη ζωηρότατα είς τας θρη
σκευτικάς ιδιp;ιμάχCΧΙς ύπερ των 
ά!ρχ01ίων θρησκειών καl είqίκώ. 
τεροιν της Μιθραϊκης Ήλιολα. 
't'pείας, άψοΟ ά,τιη,ρνήιθη4 τόν 
Χ,ριστιανισ,μόν· ώνqμςχσθη, ενιε,
κα τούιrοu, 'Απ ο σ τ ά τ ης., 
'α'Π'ό τούς ΧρuστιΟJΥΟύς, άλλα 
καl Μ έ γ α ς αιτο τούς Έ
θνuκούς. 

4. Μ υ η μ έ v ο ς ιε ί ς
Μ.ιθρ αϊκ α κ α l  Έ
λ ε υ  σ ί ν ι α  ,μ u σ τ ή ρ ι α:: 

Ε ίς τηrν rμε.λέτηιν του « Ε t ς 
τ ό ν Β α σ ι λ Ιέ: α UH λ ι. · 
ο ν» (τ. Α' σελ. 168 η Ρ. 130) 

1 
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yρά,ψει,: «και γαρ είμι (.και 
�έ�αιο� είμαι) του ΒΟJσιλέως 
'Ηλίου όπαιδός». 'Αναφέρεται 
είς την Μιθραϊκην 'Ηιλuσιλαrφε'ί
αv, είς άνωτά;τους �αθμους της 
'δποιίιας εtχε μυηθιη' ητο μυη μέ
νος κa:l είς τα: Έλληνuκο:: ,μυ
στή,ρια. Ε ίς τόν λόγον του 
«Ε ί ς τ ή 

ν μ 
η τ έ 

ι

ρ 

α 
τ ω v θ ε ω ν» (Ρ. 159β η 
τ. Α' σελ. 206) ταυτίζε.ι τψ 
Δ ή μ η τ ρ α: ,φος τη Δ η ώ 
καl Ρ έ α ν. Δια: τα έν Έ
λευσίνι είς Δήμητρα ιμυσrήρια 
μας ,rλη,ροφορεί: «Πrφl τον 
Ζ υ γ ό v (Ζώδιον της Φθluνσ
'Ιt'ωpινης ίσηιμ,ερ!ιας) τελετουρ
yοϋνται τα σειμινα είς την Δηώ 
( Δήιμιηrrρα) καl Κόρην (Πε,ρ
σ.εψό\τη,v), άmόρρητα ιμυστη1ρια» 
(Ρ. 173β) ... «Δύο ψοιρο::ς οί 
'Αθηναίοι είς την Δηώ ( Δήιμη
τρα) έ,rιτελοϋν ,μυστή,ρια· τό: 
μιικρο:: κιατα (τό Ζώδιαv) του 
Κ. ρ ι ο G ( Μάρτι,οv, εαρινη 
Lση,μ!Ε\ρία) ικαl τό: μιεyάJλα «περl 
τό:ς χηλό:ς οvτος 0Ηλίιου» (&rε 
τρέ1t1Ειται -rορος Νότον (Ζώδιον) 
ΖιυγοΟ, Σιεmέιμ�ριαν). Και 
,τροσθέrrιει: «δι' ας ενο�γχος ε
ψην α1ίτίας» (την αίτιολοyίο�ν 
'rnEpil α:ύτωιν, διιaπηρω σαν νό: 
τήν ά�κούω τώρα). Έκ τσύ,rου 
ι!>έ<!>αuοv είναι δτι είχειν μυηθη 

Σ η μ . 4. Κατά την yνώμ,ην 
μας ή άλιλα:ξ.οπιατία: 6ψείλειrαι, οχι 
τόσον εις την 'Αρχαιοελληνuκήν λα
τρc;ίαν δσον είς iά θηριώδη έyκλή
ματα 'ΙΤ.dλλ.ων έ.κ των 'ΙΤ.ρ<) αότοο αύ
τοκρατόρων' ταυτα οορότατrά κατα-

. κρίνει είς τό Σ υ μ π ό σ ι ο v· 
έκ τώτων ελα&ν άψσρμήν 'νά ψιλο
σοψήσn έnτί τοο .'IT.�pL<JlμOO τοο άν
θρώπου είς την άλληyορικήν μ,είλ.έ
την ταf ταότην. 

' 

κ.αl εις τα έrν 'Ελευσίl\Λι τειλού
με\,!Ο; �μυστήριο:. 

Έκ των Μ�θραuκων α,τοκα
λύπτει: (Ρ.172) «Έαν έ,τετρέ
-πε•rο ,κιαι την ά!'τrόρρητον μu

,σrro:yωyί,a:v (τρ61tον μυήσεως), 
μόλις νό: θίξω τήv διιrοίαν ·� 
Χcολι&αίος ( σιψ�οιλικά, δ μυ
σταγωγός, δ δδηyος καrrο:: τήv 
ιμύησιν), με κια:τά:νυξιν, :μυσtΊ
κα α,τ:εκάλυψε σχετικα 1t1ρός 
τόιν «έ,rτάimινα:»5 θεάv, ,τ,οu δ'
ιδη)"Ιεί άνω τό:ς ψυχάς, &yνωστα 
,θ/ό: εί-πω καl 1tάρα ,τολυ U
ι!>αιο: 'άκ.αrrανόητα ειίς τον οχλαν 
(τους αμαθείς, τους ιμιή δuνα
μ)ένοος να VOήl(JIOU,V) ' ένω αύτα

είναι «τ ο ί ς θ ε ο υ ρ γ ο ϊ ς» 
(είς τους θεcm:νεόστους .μύ
στας) τσιύς ,μα1κ01ρLους (τους 
'Π'ανειJτ1Uχεϊς) «y ν ώ ρ ι μ α» 
( κατ άλλη λιο: πρός διδαχήν καl 
'ΙU\Λεuματuκαν καl ήθικόv στηρι
ΥΙμα) »· 

Ά ναψέιρε ι έ1κ της Μ ιι�ρα-�κης 
,μυήσεως καl τόv στίχοιν: (Ιβλ 
Ρ 136): 

«Είς Ζεύς, εtς u Αδης, εtς 'Ή
λιός έ.στι Σάραιrις»Ή καt έ,τε
ξιηryιεί: <�κοινήν έ.ξουσίαΙV mχρα
δ.εχάμεθα δτι εχει δ UΗιλιος και

'δ1 Ζεός, «1έ ν τ ο ί ς ν ο ε -
,ρ ο ί ς» ( είς την ,τε,ριοχήν τοu 
'ΙtVεύματος καt των ψυχων μετα 
θάνατο,ν). Έταυτίζετο δ Ζευς 
1tρός τόv 'Ήλιον, ο δ-ποίος έ
λαμ�ώλετο ώς q{ψ�ολον: α') 
«έ μ ψ α ν ε ς» ψαιΛΕιpόv, α:ί
σθητόν)' β') «κο:l τοο v ο η
τ ο G κό01μ1ου βα!σhλιευς δ UΗ
λιος» · ,καl y) σύμι!>ολ:ον «,τ ε
.ρ ι κ ό σ μ ι ο ν» του ά
καταλήmου διό: τόν ch,,9ρώ
'lt�VO'\I νουν Δηιμιουργ,ου. UΟθε:ν 
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ταuτίζιειι :. _Δ .ί. α, · υΗ λ ι ο ν, 
Μ ί θ � cx ν, 1με σuμ1tάρεδραν 
τόν Ά η; _ό λ λ :ω ν α. Τον 
., Α ι δη ν . (,μέ αρχοντα τον 
Πλ.ούτ�ω'\Λα κα:τα: τους: . 'Έλλη
να<;) ταύτίζει -προς τον Σ ά -
.,ρ α τr ι ν αρχοιvτα «rv ο . ε -
ρ ό ν» των πνευμάrrων, 'ΠJρός 
τον δτrο�ον άνω 'Π'Οιpεύοιvrο:ι έκ 
τωιν .ψuχων οσω. εtς την Γην 
«αρ�στα:. και δυκαιόταιτια έ��ω-
σαν»6, 

5. ri ό θ ε v ή ε μ τr ν ε υ σ ι ς 
κ α l τr ο Ο τ ό Σ υ μ π ό σ ι ο ν.

Μέ δδιηyόν την μύησιv ειίς τα 
ά!ρχαϊα μοστη;ρια και tδ,ίως την 
Μυθpα'�κην Ήιλuοιλάτρείαν, άλ
λα καιι θαuμαστης τοΟ «δα l
μ ο ν ί ο υ Π λ ά τ ω ν ο ς» 
( Β λ. Ρ. 133Α) και το Ο «τft <μ>
σ � ι (·κατά την εύψυίαν) μιή υ
-ιrόδειεισrrέροu ( τοΟ Πλόιτωοος) 
Ικλιε•ι"VΟΟ (ξακ,ουστου) . Ίαμ�λί
χοu»7, δ άτrοϊος «tόν �μιύηισ�εΙV 
είς τη,ν ψιλοοαpιίαν» { β,λ. Ρ. 
146), είς τα Κ ρ ό ν ι α η 
Σ .υ μ τr ό σ ι ο ν, δια 'Παpα-

Σ η μ. 5. «Έ ,τ τ ά κ τ ι -
ν αι,· θεόν: Σψ�ικό: οί έmό: ,μυ
τyrικοί �μοί ε.ίς τα Μιθρα�κό: μυ
στηριa:. Έκ.τός σ).λω,ν _ έλα;μl!>ά.νοντο 
σι:4μ,Ι!,.ολ�κό: και α:ί έ:mrό: κ.ρυστάλιλι\!αι 
ούράνιαι cιψαϊ,ρο:ι έl\k!ός των δποίωον, 
έ,τίσrευον οί Χαλδαϊοι (μά.'yοι και ά· 
σπ:ραλόγοι) , δτι ,τεpιεσιτρέψοmο οί έ· 
τιrrό: '!tλανηιται: Άνεφέριe.το καi ε.ίς 
τούς έτιrrό: 1tfΧΙΟΠ'άπας θεούς των (12) 
Ζωδίων .i)τοι: τούς Κ ρ ό ν ο ν, 
Δ ί α, 'Ά, ρ. η ν, Ά Φ ρ ο δ ί
τ η ν, Έ ρ μ η ν, · άνό: δύο (τό: 
10) κa:ί Ά ,τ ό λ λ ω ν α f\ Μ ί
θ ρ α: f\ υΗ λ ι ο ν, (rcoo Ζω• 
δίου Λέσν.rος) κ.αι Σελήνην ("' Ιαν

, f\ Δήμητρα) Ζωδίαι Καρκίνου, @-... 
'Αrπ_ Π. Φωιτ. «άλ.ληryορίαι Όμήροu», 
'Ιλισός τ. 104 σ. 8». 

στατικης εtκόνος ψιλοσοφ,εϊ έιm. 
τοο · σκαποο της ζωης. 

.- ΕΙναι ό:ικαrrάλληιλJο.ς, λlέyιει 
είς το τrροοίμιοrν, ( Ρ. 307) 'δ' 
Ί ουλιανος να 'Π'λάθn ,μϋθους· 
ό::vτl αύτοG ά: ν α μ ε ι y ν ύ
� ι την α:· λ ή θ ε ι ο:: ν 'ΠΙpος 
,μ ί3 θ ()ι ν •και ίσως οσοι 'Πlροο-

Σ η μ . 6. Βλέ1Όε και τα μ,ε.λε· 
· -τήματά μας καί τό:ς σηιμ,ειώσεις: α) 

,,( Αλλ.ηyοpί.αι ε.tς τό: ,ισιήιμα,τα τα1 
Όμήροο,». 'Ιλισός τ. 104)1974 και 
β) Με.τάιφιριασιιν �Iliε.ρl "Αmρσυ των 
Νυμφών, τcα:ρ' Όμήp(ι)»' τοο Πο ρ
Φ υ .Ρ ί ο υ ,μ,ε.τό: τcόλλ.ων στyμειώσε· 
ών μας. 

Σ η μ. 7. Ί ά μ (!,. λ ι χ ο ς: 
Νε.αττλ.οπωνικός φιλόσοφος. ιζηισε πι· 
θανως αιτό 270 και μέχρι 330 μ.Χ., 
�C!Jθητής τοο Πορψuρίου. ΔιδόχJΙ�α; 
τοϋ Ίοολι.οΝου, δπως καl δ Πλάτων 
διά των (;ι&λίωιν των. 'Ε.σώθησαν έ,ρ· . 
yασίαι τοο: Β ί.ος Πυθαγόρα, «Πφί 
,μυστηρίων», «Λόγοι εις ΦιλοΟΟφίαν», 
«.Περί κοινης μίχlθη,μα:τuκης έm:ιισrτή
μης», «θΕσλcιyοομενα μαθημαrτuκαι, 
«Πφί της Ν uκ.ομόJχαι Άρι�ηrηκης 
Είισο:yωyης» · τιμημα τ<:ιύιτης μειτε
ψράlσοlμ,ε.ν κΟ]Τά παρά,κλησιν του κ. 
Γ�ι)'ΙΚΕΡ δryμΟΟ'ΙΕuθέν ίm' αύtοο. Είς 
'tO: είδη άρετης τοο 11σρφupίόυ (,τρα· 
κιηκή, κ.αθαpτική, θε.ωρητuκή ·καl πα
ραδειyιμα.τική) ,φοσέθοοεν κ.αί ,τέιμ.
'11.'t'ΟV εtδος την ί.ε.ραrτuκήν άpειτήν, ή δ
,τοία (!,οηθεϊ τ'ήν έξύψώσιν ,μέχρι θε.ίοο. 

. 1 

Σ η μ . 8. Γί\!ε.τα:ι ύπαιν(),μός 
,τε,ρί της μ,ε.θόδοο διδα.σκcrλίας είς ·τα 
άρχαϊα μυστήρια. Καπό: Πλούτάipχον 
ε.ίς "'Ισιν κ.αι "Οσιριν κ.α. παροuσιά.
ζε.το ε.ίς τούς μυα.jμένοuς: «δια δε,ι
κwμέ,νωιν, δρωμένων, άκιροωιμένων» 
(βλ. Ί·σ. Όσ. 111) • καί �με,τεϊχε.ν 
(δ μυοομε,νος) της φιλοσοφίας έπικε· 
κ.ρυμμ.έ.νης τα τtολλό: μύθοις και λό
yοις, άiμοοράς της άiλη�ίας έιμφά· 
σε.ις (έ'\&ίξε.ις) καl pιαψά.ΟΙΕις (διά 
λ&yων έξη,yήσεις) έχουσιν». (κε.ψ. 
17). Και δ Πυθαγόρας �άmμ4μήσαπο 
τό σι:4μl!>σλuκόν αύτων (των Α.ίyυπ:η
ακ&Ίν μυστηιρίων) κa:l �ριωδες ά· · 
VΟΙμείξας ci:ίνίγμασι rrό: δδyμα:τcο. 

.1 

J 

. ·1 

/ �: 
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τφ» (�κεϊνο '!rού εις τόν καθέ
να άρμόζει). Τα 'Ιι'άντα' lχοuν·
εtναι όmηλλα:γ1μιένοι 'Π'όθου. 

· uΟ,τι ειlς έορτην χρειάζεται
εtχιε rιταροπεθη δια τους ηρωας. 
Πλησυαν τοϋ . Δια; (προέ.δροο
τράπσν τινό:) έκάθητο .δ Δ ι ό.
ν u σ ο ς12 ώραιότατος νέος
κq:l ά:ττlέναντί του δ Σ ε ι λ η -
ν ο ς ( &κδλοuθός του) • tνα «τον
φιλ:Ο1't'Ο!ί'Υ!μ'ΟVΟ! καl φιιλόγελων
1<αι χ()]ριοδότην θε·ον» ( Δ ιόνν.
οον) εόφραίνn ιμε τιο νςχ έτrικρί
V!l ιμε πικρας ειlρωνε.(ας τά: ά:ν.
�ρώτrιl\ΧΧ και να γελ:οιοπο.ιη τα
�τώμα;rα, τα σφάλματα, τα
πάθη,. τ,ας κακιας, ,του κατα-

. · τυραννοιϋν κατα την Γηίνην ζω.
η:ν τους �ρώτrους. 

6. ο t Ικ λ η τ ο ι κ α ι

οι έ κ λ ε ιΚ τ ο (: 
"'Ηρχuσαν. νςc προdέιρχωνται

ot αύτακράτορες -rnερl τούς έ
ξ� κοντα άτrο καισαρος μιέ�ρι
καl Μεγ, Κωνστα:ντ(νοu13· τους
όναμό;ζε,ι :χρονολογuκά: τrροσερ.
χομένοος.

Σ η ,μ. 12. Δ ι ό ν υ. σ ο ς,
Σ ε ι λ η ν ό ς:· έλαμ�άν�σ είς
�αθμούς μυατηρίών ώς σύμ<!>σλα τοϋ
� γ α θ. ο Ο» κ,αl το0 .�κ α κ ο w.
Της ά\.!ίιθέσεως και ά\.!ίιψάσεως· της
σι.ψη:ορεύσιεως των δ6ο αύτων cποι·χείων της φύσεως που καταλήγει διά
της έπωφατήσεως τοο ένός η είς την
άγνότητrα, άγίωσιν και θέωσιν (Διό
νuσος) η είς τ'Ι\ν διαψθοράν κ�ι έξ
ο.:Ιdένωσιν και συνδι.αrτ:αλαι,τώρησιν eκ
της οομ1μετοχης είς ύλικάς με,rαλ·
λογάς · κanά την έν τfi Γfi �ίωσιν
( Σειληνός) . 

Σ η μ. 13. Περί τούς · 60 ·.
Κσιτq rοεριόδους '11!Εριρσάτφοι των

δύο i\ οομιr.ασιλιεϊς η· ό;ντίη:αλοι άλ·
ληλαεξam-οομενσι.· Μόνον δ 'Οκτο:Ι<!>ιο:·
νός έμονοκρόιτφεν άm:ό 37 1t.X. μέχρι
14 μΧ και έπέ�λε την Pacem Ro
manam (ε.ίρήνην Ρωιμαική.ν),

·σ Σειληνος τομς ύ1tοδέχiετα�ι
•μιε καυστuκ.ην εlρωνe(αν· άτiΌ
•καλ&rιτει (� μαλλοιv διακ.ρ(1.ε,ι
έrrol το,ϋ εtδώλοο τοΟ σώματος
τοΌ ,καθεινος όmοτυιτωιμέναχ;.)
τας έιττιιθuμ�(ας κατrα: την γηίνην 
ζωην. κc;τl τα:ς έτrι6ιώξlεις καί .
κα:κα:ς 'Πiράξεις, άλλα και άyα.
θάς, τας δτrο(ας παρο;χ,ι�. 

Δ ιόJ τον Καίσαρα, 'Π!ού 'ΠJροσ
έρχ:ετα:ι τφωτος λέγει: «Βλέ
,re Ζιεu, 'δ' ωιθρω"Πος αύτος ά,οο
φ ι λ α ρ Χ ( α ν ιμιήrιτως, σκε
ψθιη να: οοϋ 'Ιtάρη την �σιλε("
arν». Δια τον Ό 'κ τ α ! ι α -
ινόν που ηλλασε χρώματασd!ν
χαμαιλ!έων: «Πώ ! τrώ ! το θη
ρίον τοϋτο· τι το τρομιερον θά:
ιμας κό!μη; ». 
. Οί θε'Οl άτόραχιοι δεν τrροσέ.
χοuν τον Σ·εLληνόν. ... Αν καt
τrροσηλθον δλοι και μ�ε:ρι,κοl με
τα τrαι6ιά τωιν, έy,έινοινυο δε
κ.τοl ιμόνον πέντε Ρωμα:ϊοι: 'δ'
Καοορ, 'δ' 'όκτα<6ιάνός, 'δ Τιρα.
ϊανός, 'δ' Μαpκος (Αύρήλιος)·
κα:l ,μακρόθεν ε,tς τιο τrρόθιψον
ί.στάμ�νος 'δ ΜJέyας Κωνσrαν.
τϊνος.

Κατόπ:ιν διcφαρτυρίας τοϋ
Ή,ρακλέους :προς τον Κυρινον
δτι : «δεν θα &νεχθft να 

μη
. "ΠpοσέλΘn ,καl δ ά-ττόγονός του
. (Μέγας) ΆλΗ,�ροc,. καl f
"Π1Ειτα .άτrο σύ)'ΙΚΟ!Τάινευσιν του
Διός, wροσέιρχεται �κrrος σl>
τός, κα:l λ<ψ�άνει θέσι:ν. ΚαUδ1
Σιειlληl\,\Ος ε,tρωνιικά: «ηρ6σε.

�ε Κυρϊ'\,ΙΕ, μήπως αt ,rολλοl (ι
δικοί σου) δεν εtνα:ι άνrο!ξι,οι
τοϋ ένος αό't.οϋ Γ ρ α ί κ ο ϋ
( Gr a.ec us) , Γ ραι κ,ος λατι νικ.ο: �uΕλλην). 

Καt 'δ' Κuρϊνος με φανεραν

. \ 
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άy,ωνLαν άτrανrα: «οί ά:πάyονοί 
μου eξ δλων των ξένων �crοι
λέωγ μόνοιν τοϋτον όνοιμάζουν 
καl' νσμί�ουν Μέγσ:v· νQμίζω 
αμως δτι τrολλοl ιδέν ε1νο:ι χει
ρότeροί του». 

'Όλοι οί άλλοι Ρωμαίοι ά
τrοικλΘίονr�ι καl ρίmοvrαι η 
είς τα Τάρ τ α ρ α  (το σκό
τος το αίώνιον) &rοως δ Κ α - . 
λ ι y ,ο ύ λ α. ς, η είς τον Κ ω
κ υ τ ό ν (την αίωνίccv τιμω
ρίαv •καl κόλcrοιν), &πως 'δ' 
Ν έ ρ · ω. ν . .  η τrαραίδίlδοvται 
είς τον Αtyύmιον Σ ά ρ α -
τr ι ν (τον u Αδην - �λ. ά:νωτ. 
§ 4), &rοως δ Β ε σ τr ε σ ι
α ν ό ς καl άλλοι «κακοί κα
•κως».

7. Π ρ ώ τ η κ ρ ί σ ι ς
δ ι' α υ τ ο ε ξ ο μ ο λ ο -
y ή σ ε  ω ς. 

Οί όλίyοι αυτιο.ι wou Τ{ΙC(Ιρiέ·
,μιε,ιναν ετrpε'Π'ε να Κιριθοον έκ 
του y,ηίνου eρy()I\) των, ,τ,οίαΙV 
θέσιν θα ,τ,ό:;ρουν. 

Ό ψυχοl'Π'αμπός, Έρμ,ης σαν 
κη,ρυξ καl έrιτότrτης καl έ""λ:εy
Ικτή ς, ρυ�μ{lJε ι καl διειυθύν1ει 
«τον -reερl -τφωτείων άy,ωνα» 
,καl κατ' έντολην του Διός: 
«έκήιρuττ�εν 'ο Έρμης «1rαριέ
ναι» ( να 1rφόκrουν) 'δ' Κια�σο;ρ, 
'δ Όκτα1� ιανός, δ Τ ραϊwός ... 
ώς Τ[ι()ιλε:μuκώτcrrοι». Καl 'ο 
κ ρ ό ν ο ς ,τ,ρός τον Δ ίο:: 
«βλJέτrω μόνον -τrολιsμuκούς ... 
οϋ-rε ενα ψιλοοαpον,>. ΚαλJεϊται 
'δ' Μαρκος (Αύρήλιος) «σεμνος 
ύ,τ,ειρ�αλιικά, συνεισταλμένος ... 
,καl τό σωμα: δtαυyέστατον και 
δuαψα:νέ�στατ�αν σαν το καθο:Jρώ
.τατον καl εlλικρινέισrε,ρον 
Φως». 

. 'Ότ.ε ησαv δλοι «ε ί σ ω 
τ ω V ί ε p ω ν τr ε p L t!i ό
λ ων» ( μέσα εtς τον ·κλιε.ιdτόν 
Lε,ρόν χωιροιν) yί'ΙΛΕ.ται EVCXi�Lς 
της· κρί!σεως. 

Ό 'Ιουλιανος άναφέ1ρετα:ι έ
δω καl μας δίδει έν σιwειχείςχ 
ιμίαν σ�η τr.εριry,ραψην μυή
αεως είς άνώταταν, δτrως έ
,λJέχ�, Μιθρα�κον ι;�μόv- «ίε
,ρός τrερί�ολος» ε1ναι τό τελιε
στήιριοιν δηλ. ο κλεuστος άτιΌ 
τ�ούς wολλούς χωρος, δτrου έ
yίνοντο αί ,μυήσεις· 1κατ{mιν 
αιύστηιροϋ έλέγχου &mεικλιeίοντο 
οί ά!κατάλληλοι δι' ύψηλας δι
δΟJ)(άς. 'Εκ των εξ 'Π!ε,pί-τuου δε
κάδων των τrpοσελθόντων, έ
yένοντο δεκτ�οl μόνον οί ά!νω
τέρω εξ ·ο Έρμης κατ,έχει 
την θέσιν του δδηyοG καl συμ
nια:ρcοοτάτου των έκάστοrτε μυ
ουμέrνων, Ή συμ�μετοχη τοϋ 
'Αλεξά\Αδρου ψαVξρώνει δτι δια 
να yιίινουν δεκτόt είς τα μυστή
,ρ�α έ11φ�νοντσ έJκ τrνειψατικων 
καl ή•θuκων -τφοσόvrων, και 5_ 
χι τιχrοικων τr.χ. έiθ'νότητος η 
ΚJCΧΤαyωyης. Είς τα Αtyι.mϊιa
κα (βλ. Πλουτ. Ίσ. "Οσ. Χ) 
είχον ψοιτή,σει 1μυηιθέvτες, οί: 
'Λlυκοϋρyος, θα:λης, Πιυθαyό.
ρας, Πλάτων καl &λλοι uΕλ
ληνες έJκ των γιγάντων της 

1 • ' δ • σκέψεως και ρcrοεως. 
Είς νέον του Έ,ρμοG κήρυ

')'1μα καλοϋνrοι, κατόπιν κλη
ρώσεως ( &,,,ως εις, τα σωματι. 
κα άθλή ματα οί &θληταl) να

'διμιλήσουv 'έ-ττl της Γηίνου ζω
ης των καl εtδικά, έτrl του έ
ρωτήιματος: 'Π'οίοv ε1χοιν <JΙΚΙΕ

ψθη ώς αριcnτον σκοτr,όν, -ττως 
έvή ρyησαν να έιπιτύχουν τού-
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τοu καl τί τό καλόν � κο:ικόν 
εrπραξαJV; 

Ή κλε�ρα ( το ώ,ρολόy,ιοιν
ιμέ: το νερό) wειριώριζεν ε ίς έ
λάχισuαν χιρόνον τον ά:πολοryι. 
άμόν των. 
. Ό κληρος �κλέyει πρωrrον 
τον Κ α ί σ α ρ α Ίμιε · δεύ
τ,ε ρον τον 'Αλlέξανδρον· ή εϋ
νοια του κλήιρου κ-ολακιέ.ύει 
τ,τyν ψuλιοrrφωιτίαν του Καί!σα
ρος καl τον κ,cημνει υΉξpήψα
νόν, σο&χρόν, ά'λJλά καl θιρα
ση. 

Έyκωιμ,ιάl�ει τήν πάλιν Ρώ
ιμην, ή δlτrοία ά,ι,ο . τρισιχιιλ,ίων 
άν&ρων άρξαμ.έ.νη, μέσα σε έ
ξlαiκόσια χρόνια lψιθασε να κα. 
τακτήιστι χώρας μέχιρι τά . ττιέ
ρατα της Γ�ς. Διηy,εί:το::ι τα ,ro. 
λεμυκα καl πολιτικά κατιοριθlώ. 
,μιατά -roo. Τα ή:'αρα�άiλλει 
1tpo<; . τα του 'Αλεξiάνδρου καl 
χα�ρα�κιτηιρίιζιει. τα έικιείινοο μέ. 
τρια, τ·α ίiδuκά του ,μεy,άlλα, καl 
ζητεί: το -rορωτεί:οv. 

'Α'Ιt!άrοιμια τον διακόrτπει 'δ' 
'Αλέξανδρος πού δεν ήδύ,vαrrο 
να ,ιφατήιση την τCΧΙραχήιν καl 
άyωνίαv του. «Έyώ, είπε, Ζευ, 
καl θεοιί, ιμέχ;ρι τίνος· άνέ,ξοιμ,α:ι 
σιc.mfi της θρΟ]()Ιύτητος τούτοο»: 
( πάσον άκά!,lJη χιρόνον θό: άνέ
χ�μαι, σιωrττιωvτας τήν θpcrού
τητα τού'οου;) «δεν ε-χιει -rελει
ωιμο να αύτοειταινηται καl έ
μένα να κατηyορft»· 

Άνασκευάι�ι τά: οσα ,ε,ίwε ιδι' 
αu'τlόν 'δ Καί:σαιρ: · 1t1pο(5ά.λλει 
τό -τrολεμLκοιν. καl τrολιτιικόν του 
Ιepyo,ν κια:l κατα:λή:yμ δτι &πηρ. 
ξε θαυμαστής, άλλα ,κal .έψ
ό:�μιλλJος των πραyόνων του Ή
ρα�λέιοος καl Άχιιλλέως14. 

Ά-rοοιλοyοGνται οί λJοι'!"rοι χω. 
ρίς κληρον. Ό Ό κ τ α � ι α
ν ό ς: «Έyώ, εΊ'Π'Ειν, ΖεG 11<αl 
θειοί του να έιπιιφίνω τα eρyα 
των αλλων καί να τά κάιμω μι
'Κ\Ρ<Χ θό: άrrοφύyω. Νέος ηριχι. 
σα να κ�ερνω τήιν Ρώμιην, δ
πως καl δ yενναί:ος αϋτός ιέδ.ω · 
'Αλέξανδρος, καl έΙVίκηισα τους 
Γεριμανούς, &πως αύτός έδω · δ' 
-τrο:τή ρ ,μου Κ,αισ<φ. Σ ύιντοtμα 
έικιθέτ,ει εϊτJειτα τα ,rολεμuκ·α 
και πολιτuκά τοο eρyα. 

Ό Τ ρ α ϊ α ν ο ς . εm:,ιτα 
111Ού δεν εΊχ.ε τήν «δυνατ,ότηrrα» 
να · δμιιλft, �έρει μεριικιοuς 
ποιλlέJμ,οος του καl 1t<ψεrrο\Λέιθη 
διότι λόγ� yήιρατος δεν έιπέ
τυχε mρισοοτε,ρα κατQρθώιμιά:
τα πολειμuκά. Ko::l ο Σειλιηνός: 
«Ματαιόιδοξiε ! ε�κοισι χρόνια 
έJ(!ιιaσίλιευΟΙες ένω δ 'Αλέ,ξσ:ν
δρος μόνον (12) δώδεκα κιαl 
παρο:rοον.εϊσαι δτι πταί.ει το �
ρας καί δ όλίyος · δια'θέσημος 
-χιρόνος; Μή1tως αί-v(α fιτο ή ά-
σωτειία σιοu;». 

Κα:λιεί:ται' δ' Μ α: ρ κ ο ς 
(ΑύρήiλJι,ος) καιl δ' Σειλιηνός, 

σιγά εtς τον Διόνυσον λέ)ΙΙΕι: 
"Ας ά!κσύσωμεν κιαl αυτόν τον 
Στωϊκόν ( ψιλόσοψοv), ποΊ,α 
'Πια!ρά!δοξα καl τsράκtrι.α δό. 
'Ύ!ματα θ.ά: είπη ; 

Ό Μδ!ρικα;, δμως, mρ�οιρί-
Σ η ,μ. 14. Καrrό: τήν τrα:ράf>οοιν

ή Όλυμτcιάς, ·ή μηιrέ.ρια: του • Αλε
ξά\Ιδροu, τcού τcραήριχεrrο �κ του �ασι
λ.κου οίκ.οu της 'Η-mείρα,,, _ καrτήγaτο 
�κ του υίοϋ του Άχιίλλέως Νεσπ�τσλέιμα, ίδρυτοϋ της ΟΟΙΛCΧΙΟ'Ι:είας. 'Εκ του
-π:ατpόc;- του Φιλίτιm:ου ητο ό:π:όγονοςτου Ήpα1κlλωυς, του δτcοίοu ικ του
"Αργως όm:όγονοι tδιρυισαν τήν ·.,Εδεισσαν. και τήν �α:σιλικ'ήν δυναστεία:ντης Μα:ΚJΕδονίας. 
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.j 
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ζιε.ται eίς μίαν ψιρά1σιν μόνον: 
«Ζευ καi θaoi αν άyνοούσατε 
τό τί εκαμα είς την ζωήν μ:ου, 
θα ετφεrrε να τα διηyη1θω' άfλλ: 
άψου δλα τα yνωρίζετ,ε καi τί
'Π\ατε .δεν μένει T!'OtJ να σας εί
ναι αyνωστον, τιιμήσατ�έ μιε ά
νάλοyα ,με τή1ν άξία:ν μου». Καi 
τι:ροσθέτει ,δ Ί οuλιανός: . θαυ
,μάισιος καi σσφός 'δ Μαρικος 
ιδ�ότι yνωρίζε.ι: «Νέyειν δ' Ο
Τ!'Οιυ χρη καi σιyαν Ο'Π'ου .κα
λόν». (' Αreόσπ. 417, στίχ. Εύ
pι'Π'ίδου) (να λέγη 01Ό0ιυ είναι 
άνάy�κη 'κα:i να σιωnτδ: &που τό 
wι<!>άλλει ή σύνεσις, ή σω
φροσύνη κα:i ή σ�φνότης). 

Τέλος, καλείται δ' ( Μlέyας 
.Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ς, ΤΙ'Ού 
με ά:yων�αν 'ΠΙειpίμενε την σει
ράν τΌιυ καi συγκρίνων τό ε,ρ
yον του πρός τό των άλλων 
του έψαί\iετο ιμηιδαμινόν. 

Δικαιολοyεϊ την έξόντωσιν 
τ�ων δύο συΊΛ<Χpχόντων του, «άμ
ψοτέρω θεοϊς τε καi άνθρώιrοοις 
έ.χθί.στω» ( των δύο αύτων καi 
ε•ίς τους θ.εους καi είς τους όJν
θρώ-πους έχθρικωτάτων) · δiμι. 
λεϊ δια την ιδιοιικητικην καi ο
χι σηιμαντυκιην 100λειμικήν του 
δρδ:σιν καi την παρα<!>ά!λλειι 
τφός την των προκατόχων του. 
· Καi δ' 1t1pωτο01\Αεψιός του 'Ι -
ουλι03νός -πικρα τόν ε�ρωνεύε
ται : «έ'ΠJέ<!>αλε φόρους ιδιότι ά
'Τt'έ<!>λειπε ειίς την τ ρ υ φ η v 
(τι:ολυτέλειιαν καi σπατάiλην) 
εtς τήν δ1τοί01ν ε.ρρι>JΝε &Μμιμα
τα έ'VC> ώμιίλ!ει, τι:ρός τά 'Π!έ.pα 
sκεϊ 111ρός την Σ ελήνην άπ' δ
ττου τον τuαρηικ,ολούθει. Καi 'ο 
Σειληνός, με οχι εύτφεττη ύ
τταwιyμόν, .με τούς κή,τιους του 

• Αlδώνίδος ( ώς έφή,μ,ερον) ,τ:α
ρωιμοίασε τό ερy,ον του.
8. Δ ε υ τ έ ρ α .κ ΙΡ ί σ ι ς. Π ι0 ία
ή προ 01.ίρ ε σ ι ς;

'Ησυχία ·έτσηκ,ολοϋθη101ε καi 
δλοι · έ1τ1ε,ριί,μιε,ναν την περί τφω
τ�είων κρί,σuν των θεων έκ τω;ν 
ατrολοyιων των «'Ηιρώων». 

'Αιλλα οί αύτοέ,ταινοι, οί Ιδια
ττ:λη,κτUΟJμοί, αί άλληλ0ικατηyο
ρίαι, είς ,άyωνα mpi τφωτείων 
ιδέ.ν ησαv εύχcφuστ,ο,ι είς τους 
θεούς. Δuδετ01ι καi δια διευτlέ
,ρα;ν φοράν έντολη είς τό·ν Έρ
μην νό: έξ01κρι<!>ώσn «τ α ς 
τι: ρ ο α ι ρ έ σ ε ι ς» ('Τt'οία ί
δεολοyuκή τruστις κατηύθwεν 
αύτην η έκείνην την έ ικ λ ο -
y η ν) των ένερyειων καi πρά
ξε,ών των διότι τό μεyιαλύτειρον 
,μέρος των δσων εrrφαξαν ή Τ ύ
χ η15 τό θέλει ίiδικόν της ε.ρ
yον. 

9 Άλ έqα νδρ ο ς: 

Ό Έρμιης έρωτα τφωτον τον 
Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο v: «Τί ένό
ιμισες κάλλιστον καi πρός 'Π:Οϊ
ον σκ,ο)Τ{Ιόν άττtο<!>λέ"Π'ων Ε'ΠipαΕJες 
ικαi ε:τκχlθες ολα ασα ε�εις -πρά
ξει ( κατά την Γηίνη,ν ζωήν 
σου) κ:αi εχει,ς mθει;». 

- 'ΑλJέ:ξανδρος: «τα ττά!ντά
να vικω». 

Σ η μ. 15. Τ ύ χ η· Έθεω
ρήθη και έπιnτεύθη σw κά1τ:οια θει
κή δύνQΙμις, ,τα) δίδει η άψαιρεί ό:m:ρό
<!,λεrrτα, χωρίς νά τό περιμένn δ α:ν
θρωπος, κατι τό καλόν η τό κακόν.
Σύvτpέχα>ν πρός τουιτο πολλοί πα
ράγ=ς· συμπτώσεις, ,τ,ερι&ι:λλ.ον, έ
·αιοrτaτε ίκανότης η άδuVΟΙμία νά
,φοσαρμόζειται, άΧλ.ά κ.αί παρά τήν 
θέλη:σιν η εύψυίαν η δρα,σrrηριότηrrα 
προκαλοϋνrαι συνθηκαι εύχάρισιτοι η
δυισάiρεοrτοι, εύεργετuκαί η -έπιζήιμιοι.
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Έρμης: «Ι'Ιομίιζέις, &τι �
�ις κατορθώσιει το&το;». 
· - 'λλί:f,.: «Βεβαιόταrrα».
Πο:;pε�CΧ!ίνε.ι 'δ' Σ ειληνός και
yελωνrας λlέyε,ι: «Πολλό!κις σε

. ένίικ:ησαν · αt θυyατέρες μας»,
-/ (ιέννοεί τάς ά:μ'!tlέ.λα.χ;. έκ του 

διτι' 1tαpοουρετο να 'Πiίνη μέχιρι 
μέθης). και δ • Αλέξανδρος 
(ιμαθητης τού Άρuσrοτέλους, 
ήσκηιμιέ'\ΛΟ!ς �ις τηιν διαλεικτι
,κιήιν) : «δ άγών ιμου, ετπ.ε, δ� 
ητο να νuκω τα ' άψυχα, 'ό1λλα 
,ιιαν γένος άνθρώιπων, παν γέ
νος θηιρ(ων». Καt δ Σειληvός 
etρωνικά: «Πώ Ι 'Τ!'ώ ! των Ιδια
λεικτ�κων ΚΙL)'Ικ.λίδων», (πόσα: f.. 
�ι όχυρά ,με �.λητα · !-

. -π:ιχειρήματα). Και έιρωτα: 
«Σ6 σιε ,rοίον γένος τον έCΧ!υ
τ6ν 'σου θέτεις, εις τα άψυχα 
f\ τα sμψuχα καt ζωvrα;». Ά
λέξ.: «Καt θεος έyενόμιην f\ 
μαλλον έ"Π'Ειίσθηιν δτι fΊ1μην», -
Σeιλ.: «Καt σuχνα ένuκήθης 
συ ά:πό τον έαυτόν σιοο (ά1'π'� 
όιp)'ήιν, λύrιηrν, άλλοιφρ ο σ ύ

νηv ... ). 
Παρsμι�αινει 'δ' Διόνυσος: 

«Παϋσιε. φλ6ο:;ρε Σιεuληινέ, rμη 
πάθrJς δ,τι δ' Κλείτος16 άπ' 
αύτον �,τταθεν». Έκ'Ο'Κ1<(νηισε 
καl δακ�οιvτnς οοιώ,tηΙΟΙΕV 'ο 
'ΑλιέξοοΛφος. 

Σημ. 16. Κλε.ίτο ς : Σ:f>Ο;
τηγός τα1 Μεy. 'Αλιεξmf>�. Τοο Ι!.
σωσε την ζωην εις την τrαιρα τόν Γρα
νικόν μάχην αιrοκάrnτων τόν ωμαν 
τα1 Πέpσιοu Μιβριδάrrω τrρίν κ.τιmή
ση τόν 'Αλέξ,;ι:,Ιδρσν έκ τωγ 5πισιθιεν. 
Όκιrώ χρόνια: l:rnειπα: είς σuμτrόσιον 
παρεψέρθη J«Xt tδιαχ-ε.Lρως έφό\4εuισε 

τον · σωτηpα του. 'Αμέσως σu.ν ηλθε, 
μeτενόησε, έ.θρήνησε �όν Κλείτσν, άλ
λα τό έκ τα} οίνοο κακόν ετχε γί
νει. 

10. Κ α ί σ α ρ.
Ό Έρμιfjς fπειτα ΤDρός τον

Κ α ϊ σ α ρ α: «11'0ίος &ιτηρ
ξιεν δ σικο,πτος εις την ζωήν 
σου;». - Καίσαρ: . «Το να εt . 
μαι δ τcρωτος εί,ς την χώραν
μου και ούιδενός, να ε�μαι f\ να
νομ(ζωμιαι &τι εtμ,α� δεύτερος:.. 
Καt δ Έρ1μ,ης: 'Ασατψής, εl11εν, 
ή �ισις. Εtς τί 'Π'ρ&rος; 
·κarrα την σοφ(α,γ, την ρητο.ρι
κιην δεινάπJτ,α, την 'Π'ολsμ�κην
�μιrnειρίαν, την πολιτι1ΚΙΤJV δύνα
μ,ιν; - Καίσα:ρ: «Μοϋ ητο εό
χά:ριστοιν δλων και εt� δλα_νά.
ευμαι ,τρωτος· έ:ττειδη τουτο
ιμοο ητο . ά�δόναιτοιν να έ,ητ6χω
hmεθόμηισα •μJΕyίστηιν. 'Π10λιτικη�
iδύν03μιν ν& άτοοικτήισω μιετα.ξύ
των συμπολιτων μοο». Καt '8.
Σειληινός: «Και το έ,τέrrυχες;:.
-1Καοορ : «βε'6αίως, !γίνα ά:-.
,roλuroς ικιύβφνήτης των:,,, -
Σιε.ιληνός: «Παρα τα:5 ,κ,ολα
κιειίας και την όιπακρισίαν σου,
σε ηyά,τιηισα:ν;». - Καϊσcφ,:
«:Π'ά!ρα: τcολ6». - Σιειληrνός::
«Δι' αυτό σε έδσλο

ιφόνιηισαν ο(
ίιδιοι οί φιtλοι σου, δ Βροϋιtος
καl 'δ' Κά!σκ,,uος;»1 7•

Σ η μ. 17. Ό Καίσαρ έδdλο
ψσνήθη τό 44 τr.Χ. ύπό τοο Β pώ
rrou και ΚΟΙΟΙσίου, που ένόμιζεν ,ένθουσιώδεις και πιστούς φίλους πριν τrέ
σn νεκρός εt'!j:Εν ε.tς την 'Ελλ�κην 
yλωσσσ:v: «και σύ τέκνον, Βρουτε;». 
Εlχεν έ1tι έτη αη:ουδάσει είς τάς 'Α· 
νωιrό:τας 'Ελiλην�κάς Σχαλά:ς και ι
δίως είς την Ρητορuκη.ν της Ρόδοο, 
&π;ου και δ Κικέρων. Έyνώριζε την 
'Ελ:ληνuκ.ην γλωσισαν. 

Σ η ,μ. 18. Σ ε 1b • α σ τ ό ς, 
λατιν�κ.ά: Α u g us t u s έδόθη είς τόν 
Όκrrα:διΟΟΚΙν και ,ταρέlμεινεν ώς τί-

. τλος, δπως και τό Κ α ϊ � α Ρ· · 
> Λm!εικαλώmο οί αύτοκράτq:,ες και
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11. Ό κ· τ α � ι α v ό ς.

'Η ,σεφα του 'Ο κ το::� ι α -
V ο Ο: Έρμης: «Σύ, δεν ·μας 
λέγεις, τJί evόιμιζες δτι ητο το 
κάλλιστοv;». - Όκ'τα�ιανός: 
«Το να �α:σιλεύσιω καλώς». 
'Ερμης: «Σε�α:στέ, (είρωνuκ,α) 
,έ:ξή,yηdέ' ,μας τί έννοεΊς κα
λώς; Τί σημαίνει; διό'Τι το ε1-
ΤΙ'ον καl κο:ηωrηθέοrrατσι κα1l 
σκληρ&rαιτο.ι τύραννοι». - Ό
κτα�ιανός: «Είς τον ,εyγονό,ν 
ιμου ηύχή'81η.ν να δώσετε, .σεις 
οί θεοί, την τόλμηιv 'του Καί
σαρος, Tf)IV ίκανότ�γrα του Πισμ
ττηtου καl την ίδικ,ην μου τύ
χην»19. - Ό Σειληνός: «Σω
τήρων θεών εργα aκc:ψeς, κα:l 
εyινες κουκ.λοκατασκιευα1στής· 
καl σύ, Σε�CΧJmε (,εtρωvικα) 
δεν ΕiΚCψ,ες θεόν 'ΓΙ'pωτα ταν

Καίσαρα καl επειτια τόν έαυ
τ·.όν σου;>>. 

Καl δ Όκτ�α�ιανός έσιώττησε 
. νrr,ροπτιασμένος. 

12. Τ ρ α ϊ α ν . ό ς.

Ό Έρμης έστράψη 'ΠΙpός
τον Τ ραϊανόν: « �>ύ, τί έσκέ
,ττεσq δταv ε.1ψαττες δσα ε/πψα-

οί' σιψGασι:λ,ε.ϊς· έt1εαπ,οιήθηJ;ν κατά 
κcmοιον τρό;τ:ον 

Σ η μ 1 9 Μακ,ρά καl άδιοπά
ρα�κτος ή Gασιλ,ε,ία του Όκταi!>ιανου, 
διά τοtτο ελεyσν οί ε1tει't:α τήν ε.ύ

χήν τοολεμικώτε.ρος του Τ ραίανου 
καl τυχε,ρώτιψος του Όκ't:αGιανου. 

Σ η μ. ·2.0. Τ ε. τ ρ ά y ω -
ν. ο ς: λέξις μυστηριακή" σύμGολον 
καl ί&ανικόν έπιδιωκτέον άνωτάrrης 
'ΙtVε.υματικης καl ήθικης Gαθμίδος. 
� Αvt}ρωττον άνελθόντα, πνευματικά 
καl ήt1ικά· eyyίζοντα την τε.λειότητα 
δ'ιrως τό στχημα τό τετράγωνον εχε.ι 
ίσότητα πλεuρων καl yωνιων καl ά
,ταrελεί ,μέτρον ιμ:ετpήσ€ως. 

ΕJες;». - ΤραϊσJVός: «Έ,'ΠΙΕίθiύ
,μησα οσα δ 'Αλέξανδρος σω-
·qψο\Αέστε ρον». Καl δ Σ ε:ιλη
νός: «Ένuκή'θης σύ CXT[IO χειρό
τερα· έ,κεινος από τον' θυμόν, 
άλλα σύ ,από αυσχραν ήδοvήιν 
καl έ'Πlανε ί:δ ισrτtον». 

13. Μ α: ρ κ ο ς.
Καl δ' Διόνυσος προς τόιν

Σ εuληνόν: Σύ, τούς :rταιντας καl 
τα πά�νrα πtκ:pα κατακρίνεις 
1<,αl yιελοιοποιιεις· δεν Εί11!ες Καl 
.κατι το καλόν ύπερ αύτών. 
Πρόσlεχε δμως, τώρςχ τόιν Μα:p
ΚΙον: Τ,ετράγωνον20 κατα τον 
Σψωνίιδην21 ανευ ψόγου τετυ� 
yιμένον» ( βλ. σημ. 21 κάτω) . 

Έρωrrα: δ' Έρμης τον Μα:ρ
κ,οιν: «Σύ, ω Βη,ρε, (έκ του 
'Λ'ατινικσυ �έρους=ά!ληθής, ά-

Σ η μ 21 Σ ι μ ω ν ί δ η ς.
δ η:ερίq,.η1μος λυρικός καl έπιγραιψα
ταmο•ός Κείος ποιηrτής (556-468 
η: Χ) Οί ατίχοι (Gλ σ 438 εκδ 
Teubner, Lιps1ae 1868 ύη:ό Theod . 
Berek) εχουν ώς έξης «'Άνδρ' άyα
·θόν με.ν άλαθέως yιενέσθαι χαλε;τ:όν 
χeρσί τε καί ποσί καl ν ό � τ ε -
'1:pά y ω νο ν  ανε.υ ψ όγ ο υ
τ ε τ υ y ,μ έ V ο ν» (Ό άνήρ -
δ Σκόπας δ Θεσσαλός νικηrτής είς ά 
γωνας-, ύπηρξεν 1'\θικός και ρωμαλέ
ος είς τά χέρια καl τά πόδια - σ&Υ
άθ·λητης - άλλά καl είς τό νουν
τ ε. τ ρ ά y ω ν ο ς - την εύψυί- · 
αν έξαίpmΌς - χωρίς έλαrrιτ:ώματα
άπό την ψύσιν καμωμένος· · . «ύ -
γ ι 'ή ς ά ν ή ρ» (σωματ�κά καl
πνευματ�κά). (Βλ καl σημ 20).

Σ η μ. 22. ·ο 'Ιουλιανός άπηρ
vήί}η· τόν Χριστιανισμόν καl -εyραψε
κατ' αύτου έ:rτ;τά Ι!,ιGλία, τά δποία 
καπεmράψησαν έπl Θεοδοσίου Β ' . 
Τούτο δέν σημαίνει &η δεν ώq,.ελήθη 
έκ της διδασκαλίας ταJ Χριστου. Είς
τούς έθνuκούς ίερε.ίς εκαμνε τήν σύ
στασιν νά μψου1Λται τούς Χρισrιανούς
ίερείς καl νά τούς εχα>ν ώς πρότιmα
άρε.της. 
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διά:�ληmς, ά)'1\Ιός), ποϊοιν σ1ω-
1t0\Λ ένqμιοες κατό: τον �ίον σου 
α:ριστον;». Καl αύτός ηρε.μαικαl 
συνετά: « Τ ό νά ιμιμ�οϋμαί τους 
θεούς», ε1'Π'ε. · Ή ά!ιιάιντησις έ
ψάνη , σιειμινή και άΕ;UΟ!Πiρδσιε-
1<:τος. Δεν ξpωτα αλλο τι δ Έιρ. 
μης. 

, Ό Σ,ε�ληνός, αμως, 'δ μόινος, 
'Π!pοιστταiθεϊ νό: εϋρη Ικ&rι τό ά
ξωκατά!κιpιταν και eί,ρωνuκό: 
λέyει: « Τί .εtϊtες; μή-ιτως και 
συ ετρωyιες άlμ�ροισtίαν (τρο. 
ψιην των θεων) •και ε-ιtινες -νέ
κταρ ('Π'αrόν 1Jων ιθιεων) άrvrl 
άρτου και οίνου;». - Και '8 
Μαρκιος: <<μ'ίιμιησuv έννοω ιωrrα 
την διάνοιαν» (το θεϊο,ν ιδωρον 
δια τοΟ δπrοίου άνέιρχετο::ι ΉΜΕ.υ
ματικα δ ανe:pω'Π!ος και έ'Π'�ζη
τεϊ την Σοψιίαν). - Σιειληνός: 
«και 'Π!ωζ έ.νόιμισες την ιμ�μιη
σι,v θεων; » - Μ�ρκος:. «Με το 
νά t:χιω ά!Vά:yικην (ύλuκων άyCΧΙ
θων) έλαχίστων, και νό: εύειρ
yετω δσους ήδνν<)jfl!ην ,τε,ρισ,σιο. 
τέιροuς». 

14. Κ ων σ τ αντ ϊ ν ο ς:
Τέλος, nλη,σ�ζεοι . 'δ' .(Μέyας) 
Κωνσταντίνος ικαl 'δ Έψμης τόν 
έ.ρωτα: «Συ δε 'ΠΙΟ ίον έινάμιζες 
δτι εΙνα:ι το ΚCΧ!λόν;». - «Παλ
λά:, άττήντη'Ο'εV, αψου απέκτησα 
'Π'ολλό: διέιθεσα ιδιιό: νό: εuχαιρι
στω τον έιο::υτόν �μου καl νό: 
χαρίιζω και έqυττη1ρeτω τους 
ψιίλο υς �μου». 

Κα!l 'δ' Σ ε�ληνός -yeλωvrας 
δυνατά:: «Άλήιθε,ια, ιείπεν, έινω 
ηθιελες V!X ιεΊJσαι τρcαιεζίτης :χιω
ρlς νό: το καταλά:�ης κατήντη� 
σες νό: ζης σαν «όψοποιός» 
(�μάyιε�ρος) και κομ•μώιτιριιο::». 

'Έκαμε 't1όV ύ'Π'αινιγμοιν δτι, 

δταν �η ήρέaκετο εtς την κα
λοφ«yί01ν, την ,τιε,ρι,τοίηισιν της . 
κάμης του (των μαλλιων της 
κεψαλης του) και την δλην �μ
φό,νισίν τα>, και τώρα ή άπτό:ν

τησίς του σιuμψωνεϊ 'Ιt!ρός �ί
να. Τον Κωνσταvrί'\ΛΟV δ Σε1ιλη
νός (Ιδηλ δ τφωrrο�ψιόςί: •ι
ουλι'Ο!\Αός) 'Π'UΚιpόταπα τον εtρφ. 
νεόθη και έ'Πlέκρινε. 

15. 'Απ όφασι ς:,
Ά!Κrαλοοθεϊ σιωπή. Μυσrίκα

οί Θεοl άνταλλάκfσουν yνψην· 
οί 'Π!qρι.σσότφοι ψηψίζουv &τtέρ 
τώ Μάρκου. Δίδεται έvτολη 
προς τον Έρμ,ηl\/ 'δ 'δ'-irοuοξ:α:. 
ναyγ€λ)νειι. 

«Έδω αότοl οί νόμΌι ίσχύ
ουν: και δ νικητης νά χαιtρεται. 
KCX!l 'δ' νικrημένος νό: ιμιη κ.α:τα
qψcwηται. Πηyαί.ετε (νό:: σ\J\,Ε
χuσευε την ίχmαρξlίrν σας ώς ψυ
χαl μιεrrα θάνατον) U'ΠΌ την 
τοροοrrασιίΙΟίν του θεοο ταν 'δrmοϊ� 
ον π,ροιτιματε». 

Παραδέχεται έΙδω 16' 'Ιοuλ!ια. 
νός, σύμφωνα τορός τϊοός ·. ,τα
λαιοος μύστας και μεγάλους 
διδαισκάλΌυς, δτι ιμιειτά θάιvα
ί'ΟV αί ψυχαl των όλί'ΥCνV έκιλε
κτων ζοον συνειuδητό: και ύιrrό 
την καθοδήγησιν άνωτέρωιν 
θείων όντοτήτων σuνεχίζουιν 
τryν τιελειιαποίιηισtίν των. 

Μετό: την άναιyyελίοnι 'δ' 'Α-· 
λέ.ξανιδ,ρος εσmιευσεν τφος τ0ν , 
'Ηρακλέα· 'δ' Όκτα�ιανός 'Π!ρός 
τον Ά'Π.·όλλ!ωνα· δ Μάρκος τuλη. 
σίον του Διός καl τοιυ Κιpό
'\ΛΟυ· δ Τ ραϊΟJVός προς τον 'Αλέ
ξα!\Λδραν· 'δ' Καίσαρ 'Π.Εtριιιεψέιρε
m 'Π.tpος όλους, άλλά δέν .τον 
eδέ'χιοντ'ο· 1Jέλος, τον sλυ,τήθη
σαv δ "Αιρης Ικαι ή • Αψροδ(τη 
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κ,αί του έπέτ,ρεψαν νά 1μ1εΙίντJ 
11λησίιον. των. Καί δ Κωνσrταν
τινος ε:τrrεuδιή δεν εί:ψ�ΟΙΚεν είς 
τους θε,ούς το πρότυrπον του 
yηίνου &ίου του, είδε τιi]'V 
Τ ρ υ ψ η ν ,κ&τυοιυ πέρα, ή 
ό"Π!οία τον ώδήyη,σε πιρός την 
Ά σ ω τ ε ί α ν. ( Κ αί πάJλι ν 
ΚΟJl.JΙΟ"ΌlΛ<ώ'ΊΙCΧ'Τα · τόν έπι1κρίvει δ 
ανεψιός '1 ουλιανός) . 

16. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
- σ υ ,μ π ε ρ ά σ μ α τ α,.

Το ψανταστι,κσν αύτό Σιψ-
Ίtόσιοιν, τ ·ό άνάμεικτον ά: λ η
Θ ε ί α ς καί ,μ ύ θ ο υ ( βλ. 
άνωτ. § 5) ύποrτίΙ81ειται δτ,ι ε

Υ�\ΛΕV έκει. είς «τον αλλον 1:ό-
01μο,ν», τ,c>.ν πνευιμα;τικόιν, δπου 
,μετά θάινα:τοιv, -κωrευ9ίινοιvται 
δλ01ι 01ί ψυχαί των άνθiρώπων. 

'ΑνάJλοyα δμως wρός την 
yηίνην ζωή,v των, ά:1τοκιλJείανται 
της είοοδου η yί\1οινται όλίyαι 
δεικιταί, αλλά καί αυταί καιτό-, 
,τιν 0Jύσιτη1ρας κρίσ,εως. 

Ώς πcφάδειyμα λα;μ�άνεται 
μία κCΧ'Τηyιορία ανθiρώ-Τrων, αί .δ'
wοϊοι έπί αίωνας αλληλοδιαδό
χως κa:τειχον, είς ψ;,yάλην της 
Γης περ�οχήν, άνωτάτην ,έfJου
σίaν καί διηυθυνον τ·άς τύχας 
nολυωνύμων πολυειθνω·ν, πολυ
'fllληθων λαών, ό:nολυτc:φχuκά, 
αδέσμευτοι 'ωrοό Νόμους 

Ένομί4οιντο ίσχυροί, ,μεyαι
λοι, εύτυχεί:ς σαν Θεοί. 'Όταν 
δμω,ς aψθα!σαν είς τ,α πιρόθuρα
του «Ύ 'Τ! ε ρ πέρα V>', άποκα
λύ-πrτεrrοπ οrτι το κατά την Γηί
νην ζ<;,.)ην ·σκ'ι;p:κιναν είδωλον της 
ψυχης των ητο κa:τάσ:τυκ:r·Ο<V ό:
,τό στί)1μαJΤα ολων των χρω
μάτων πλην του λευκοϋ. 'Ανά
ξtοι έiκρtθησιαν να εtσέλθουν 

είς τ·ό αίώνων Φως. Έ,ρρίψθη
σαν eίς τ,ό ειρει�ος, 

Άλλα καί των όλίyων, Π'ού 
έnετ,ράrττη ή Εtσοοοκ;, ή έμψά
νισις δεν έκ,ρίθη αψοyσς καί έ
υΞ1aη101αv ύπό τφοστcrοίαν θιεων. 

Ό 'Ιουλιανός, οοως έyρά!ψη, 
ητο κάrrοχος διδCΧiΟ'Κιαλιων οχι 
μόνον έικ των αρχαίων ,μυστη
ρίων (Μιιθιpωκων, Έλληνuκων 
Κ.α.), άλλα κα:ί ΕιΚ θ,ρησκ,ε�ων 
111αλ0Jιων καί έκ της Χριστιια
νικης2.2. Έ κ τούrτων ΕΙμrπ'\Λεό,με
νος διJδάJσκει &rι ή ,κ,ρίισιις έγέ
νε.το .έ1τί του τει81Ξvrος σαψους 
έιρωτή,ματος: 

«Ποία ύnηρξιεrν ή ίι&aο,λσ;y�κή 
των Ιjε:ωρία περί Γηίνης ζωης 
του /ά:ν�ρώπου καί πως, σίψψω
να τφός αύτήν, έlσκέmοντο, ά
πεc pό:iσ�ιζοιν, ,ένή ρyουv, ε-rφαττ�ον
η ε:πασχον, δσα επpα1Ε,ιαν η ε

Τι10Jθον; ». 
Έ κ της ό:παντήσιεως του κα

Βενός, έκ των συμmιλη1ρωμ1CΧ'Τι
κων έ,ρωτη,μόπωv του Έρμου 
( δΙδηyοG καί sπόιπτου ψωτιΟ)μέ
νου) ·Καί ·8Κ των ε{ρωνειων ·καί 
-έ1tικ.ρίσεων του . Σ ε�λη ν ο G
( σαρκ.αστο1G των σφαλJμάτων)
συνάyοvrαι ισαν συμτrεράΊcψα
τα τα άκόλουθlα:

Τ ο G Ά λ ,ε ξ ά ν δ ρ ο υ, · 
τ ό ν α ν ι ,κ ff. δείχνει την 
ά:yωνuστικηιν δ,ιά!θiε·σιν, την τά
σιν προς πό:λην· την διf)Ιμήν, με
τα τ,ό'λιμ,η ς να ,ρίmεται ειίς ό:y:ω
νας· τκ:φαλιείπτει δμως νά αρχί
·σn ά:ττό το έyώ 'l'Ου, με το να 
καταστεiίλn η έ:ξαφανιστ� ψυχι
κιά έλαπώμαια καί 111όJθη (ο
πως της όρyης, 111αραψο,ρας, 
ό'Π'Ερ�ολων κ-α.). Ή πάλη πρέ
πει ιμιεrτα τη,ν αύτοικάiθ'ο:;ρσιν να 
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yίνεrrαι χωρlς . (Μαν, με είιριηνι
κα ,μέισα: υ'Π'έρ της άλη&ίας,. 
της δικαιοσύνης και πάσης αλ
λης άρε,της ή:ρός ώψέλε.ιοοι ;πάιν. 
τρτε 'Π'ανΤΟU ,τάνrωv α'\ΛW οό
ιδιειμιας δια:ιφίσεως. 

Τοϋ Κ α ί σ α ρ ο ς το νό: 
nρ ω τ εύη nά,ν τ ω ν  
ε t ς 'ΙΤ ά ν τ α και άκατόρ

. θωτον είνΟJι και μόνον την ψι
λαυτίαν του ίκανοποuει· ή ψι-

. :λιοτrρωτία και ή ρο'ΙΠ] προς τό 
να αρχn άικολουθεϊ τό τφέrπον, 
μόνον &ταν δεν κάJμνn καιτά. 
�ρήσιν της πολιτικης ίσχύος η 

, της κοινωνικης θέσεως είς �
ρος των αλλων. 

Τό του Ό κ τ ·α � ι α ν ο Ο 
ν α � ,α σ ι λ ε ύ η κ α -
λ ω ς δεν εχ,ει 'ΠΙpαΙΚτικrη:ν ά
ςίαγ αν δεν συνδυάιζεται ,τ,ρός 
την uσην έιpcφιμογην των νόμωιν 
αnιευ δισ:11φLσεως και τήΙV 'Π'pΟΟ
'ΙΤάθtε ιαν άινόδου της 'ΙΤVευματι
κης και ήθιΚ:ης στά1θμης, τrόJν
τωιν των ζώντων έmος της ίδί
ας' . Έπrικρατείας παράλληλα 
711ρός τιη�ν δ�καίw 'κιαπανοιμιηrν 
των ύλ�κων ό:yαΟΟν. 

Ή ριοrπή τοϋ Τ ρ α ϊ α ν ο ϋ 
και τοϋ κ ω ν σ τ α ν τ (' -
ν ο υ νό: π ρ ο τ.ι.ιμ ο Ο ν  
τ ό ν' π 6 θ ο ν τ ω ν ή • 
δ ο ν ω ν ιείναι όn.κίίθετος \ 
τuρός τό τφέ.'Π'Ον. Πρόσκαιιρα;ι 
αδται καιι τας άικόλοuθοΟν αυ-
ί'οτιμωρίαι. 

Όρθον είναι ή αφοσίωσις είς 
�ιψιccτικας' 'και ήθuκας� καrrα
κτήσεις τφός ώψέλJειαν και τοϋ, 
Έyώ των και ,τ:ρός -mαραδeι
yιματuσμον των άλλων. Τό ερ
yον τοΟτ,ο δ'δηyιει προς την ά-
yίωσιν. · 

Έτuμψη με το τuρωmειον Ί3 
Μ α ρ κ ο ς διότι eπ:εδίωξε 
τ ό y ν ω ν α ι;' την μάθησι;ν 
δ�α της καλλιε.ρyε{ας τοϋ ' θειί
οu δώρου της δ ι α ν σ ί α ς 
και της χρησuμιοrrοοιήισιε1ως <Χύ
της 1t1pός 'άνα:�ήτησuν της ά, 
λ η θ ε ί α ς ττΌV φέρει ττιρός 
την κοpω-.Αί6α των 'ΠΜΕυμα:τιJκ,ων 
qρετων την Σ. ο ψ ί α ν. 'Έ
λα�ε θέσιν και ε�ναντιι των ύλι
κων άyαίθων' έτήρησεν έyικρά
τ,ε�αν ιδη1λ., ή �Ρηκ;ης των δεΙV 
ύmειρέ�αt\Λε τό μιέιτρο,ν (τό κα
νονικόν) .. 

Παραχωρειται τό τuροινάμιΟΙV 
εtς τόν Μ a ρ κ ο ν (σίψ�ο
λον του φιλοσόφου, τοϋ φωτι
σμένου και άyνοΟ) να 'Π'(Χjρα
κάθηται μιεταξυ Δ ι ό ς ( ΟΙUμ
�όλοu του ήθικοϋ κα:l τrνευμα
τικοG Φωτος) και του Κ ρ ό:
ν ο υ (συμΜλου τιου χ ρ ό -
ν ο υ, έντός 'τlοϋ δ1τοίοu συν
τJεΜL't!Ο::ι ή Γηtνη �ίωσις, και 
της Α ί ω ν ι ό τ η τ ο ς έν
τος της δtrοίας σuνεχίζετιαι ή 
ϋ,υcφςις). 

Ή μ,ελέτη τοϋ Αύτοικ,ράrοο
ρος Ί ο u λ ι α ν ο υ « Σ υ".μ •. 
'ΙΤ 6 σ ι ο ν � .. Κ ρ 6 ν · ι α, η 
Κ α, ί σ α ρ ε ς» · (αuτοκράrrο
ρες) αν κ,αl έy,ράψη τuρuν άrrrό 
1600 χρόνια ( τυε,ρl τό 360 μ.Χ.) 
έξακολουθει νό: εί\,ΙΟJι τ ό σ ο ν 
{ 'ΙΤ ί κ α ι ρ ο ς 0001\/ και 
ή φιλοοιοψικιr) άρχη του τυρuτά
νεως των φιλοσόφων, του Π λ αι. 
τ ω' ν ο ς, 'ΠΙΕΙpl δ ι ψ υ ο υ ς 
σ υ σ τ ά σ ε φ ς τ ο ϋ 
Σ ύ ,μ ,τ α ν τ ο ς: εtς Κ 6 _ 
σ ·μ ο ν α t σ θ η τ ό ν · και 
Κ 6 σ μ ο ν ιν ο η τ 6 ν. 
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Καλλισθένης 'Ολύν·θιΌς 
ΜΑΡΤΥΡ ΑΕ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ1; 

Του Καθηγητου Θ. Γ. ΠΙΚΟΥ ΛΑ 

, Ατι,ό τtς άiρχαϊες -πηyές μα
θαίινοι,ψε, 11ώς στο πvευμ<α:τικ,ό 
έτrιτελεϊο του 'ΑλέξωΛδρου ητcw 
κι ό συσ;τ,ουδα:σrrής τ·ου Καλ
λιισθlέtνης άπό την 'Όλυνθο, .ρή
τορας και' ίστορικός, �μικρανε
ψιός και μαθητrής του 'Αρι,στο-
τέιλη. 

'Η Lστορία yιά τον. Καλλι
σΙθένη άρχLζει άπο τη μέρα 11ού 
ό' θεϊος του ταν 11αρουσίασε 
στην αύλη της Πέλλας, για νά: 
τον άφί,όη διάδοχο του στη δι
δ0101καλία των (5ασuλό11ουλων. 
Ό Καλλuσθένης ·δέv μ11ορου01ε 
νά ύτrοφέρη τό (5άvαυσσ τρό11,ο 
μέ τον όποϊο φέρνοvταv 6 Ά
λέξα\Αδρος κ' οί αύλικοι στο 
μεyάJλο σοφό. Έκ.εϊvος τόν έ
ιμάJλωσε και του σύστησε να 
,μη φωνάζη. Πρόσεχε, πως μι
λας. «Λιιyόζωος θά: ,είσαι, παι
δί .μιου, ετσι π.ού δέν κ,ρατας τη 
γλωσσα σου», του είπε θ'υιμί
ζοvτάς του ενα στίχο του "0-
ιμη,ρου (Ίλ. Σ, 95). 

Ρήτορας δυνατός και μέ
γας, ύwερ(5ολικά ε,ίλικ,ρuνής 
και ά-πλός, σεμνός και αύ'ίάp
.κης στον τρόπο ζωης, αύστη
ρός στις κ·ρί.σεις. του, ε·ύθύς κρ:t 
ιμέ δυνατό τό αίσθημα της άtπό-

ι,υτης άνέ·ξαρτησίας στις yvω
μες κα:ι τις wε11οιθ:ήσεις του, 
Κάϊτ'ως άyρσικ·ος στον τpόrrτιο 

. συμπ.ε,ριφορας, ηταν 11ροωρι
σ;μένος οχι μόνον νά μην ά1tο
κτάrη σuμrrτιάιθειες, άJλλά: και ν.ά: 
'Π'ροκαλη .μ-έ τtς πcφα:τrφήσε·ι·ς 
του τήν άyανά:κτησιη. Άλλα 
«ηταν ·κι 'ό μόνος έλεύθΈρος 
μεταqύ μυριάtδων» (Πλουτ. 
«' Αλέ.Ε;.», 55). Γι' αότό κ' ή νε
ολαία τον είχε γι' άvτί:στcrοη, 
,πιροπάvτων σχεηκά: μέ τηιν 
προσκύνηση και τηιν αποθέωση 
του , Αλέξανδρου.· « Σ11ουδα:ζό
μενος μέν ύπό των .Αέων δια 
τόν λό-yιο,ν · ψθονούμενος δέ 
ιδι·ά την δόζ!αν», γράφει ό 
Πλούταρχος (ενθ' άνωτ 53). 

Τα χρόrνια των σκληρω,ν ά
yώνων του 'Αλέιξωιlδρου στα 
άντρα των (5αρ(5άρων α:ρχι01CΧJΙΙ 
νά δυναμώνουν ,έπ(κίνδl}\Λ(Χ 
στήν ψυχή του οί τάσειc έκει
νες, πού yιά: 1t1pώτη φορά εί. 
χαv έμφαν�σ'8η κατ·α τή ,μετά
(5ασή του στο ίερό του θεου 
των Αίyυπτίωιν "Αlμμωνα, οί 
μυστικιστuκές τάσεις, πού τ6ν 
ώθουν στή;ν tδέα της 1θεο,πσlη
σής τιου και της πα-yικόσμ·ιας 
μοναρχ,ίας ·του κατό:: τό 111ρόrrυ-
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, 'TtO της 'ά:νατολίτuκης ά>rοαλυ
ταpχίας. Μ�μούμενος1 τοός θlε�
σμούς των δε.σποτωιv της 'Ασί-· 
ας θελ-ειι να ,έιιηΜλη .. κα:l στούς 
Μια!κ,ειδόνες κι �Έλληνες τιι)J\/ 
άρχη της τφοκύνη σής τοu, δ
'Πως την εtχε έιττι·�'ΕΙ\. στούς 
Πέ.ρσ.ες. Οί · 'Έλλην"Ες δμως, 
τσοu άνηικαν στό -rοεριιΜ1λλον 
του 'Αλέ,ξα\.!δρου, διαμαρτύρον
ταν, yιατl τό 1t1ροσκύvη,μα �
τια�ν τψή -π<ού άπσ\ΙΕ!μόταν στους 
θεούς κα:l τους ηιρωες καl O)(:t 
σε θνητους. Ό. t.(ιΟJλιλιισθένης 
�ταν δ ''ΤtVΕuμιατικος άpχηγός 

. τούτης της άνrίσταισης σπήιν 
,φοσκuνηιση · .l(J(Xl την ά,rοθέωση. 
'Έλε-y�ε μό!λuστα, καμ1τάlζοvτας, 
,ςώς ή · θεϊκη tδιότητα του 'Α
·λέξια:\Αδιρου l'ξια�ρrrςiται όm'. δ
σcχ; re ΘΙελήοη · αύτος να yρά
ψη yι' αυτόν καl τα �ρyα του
στην ιστορία "Cloυ κι' οχι ά.'π' ο
αχ λέιει ή Όλυμ1τιάς yιιό: τη 
γέννησή του. 

Ό Άλέξα\λδρος, 'ΠΟU μάθαι
νε τά οοα ε.λεyε δ' Καλλιaθέ
νη ς, ώpγάινωΟΙΕ eνα συμ,τόσιο 
�αl κό!λεσε τα «σοψό: μυαλό:» 
του 1tεpι�άλλοντός του, yιό: νό: 
'Π'OUV τη yνώ·μη τους 'Πάνω στό 
ζήτη·μα της θεϊκης του ίιδιότ,η
τα:ς. Πρωτος μLλησε 'δ ψ,uλοοο
ψος Άνάξιcφχος, 'ΙίΟU ύττ1οιc:,rτή
,ριξιε, 'Ιίώς δ; 'Αλέξσwδρος 'Τtρέ
'Π'Ει να λατρεύεται σάν θεός οχι 
μόνο yιιό: λόγους 'Ιίοιλιτικης 
σκαπιμότη't'ας, άλλα yιατl αύ
τό •ιΞlναι ή Ήραγμα:τικότητα. 
'Απαιντώντας σ' ,αί,-;τό,ν 'δ Καλ
λοcι�θιένης εl'Πε, τίώς ν.α:l μεν εί
ναι δ 'Αλέξlα\λδρος δ <5ασιλικώ
τα:τος 'ατrο τους <5αιηλεί,ς κ1ι 'δ' 
'Ιίtό άξιος σ,τ,ρατηyός, άλλα δiν 

τηρέ:,reι νό: λατρεύεται σά θεό'ς, 
· yιατt κι' αύτΌς δ 'Ηρcχκλης, θlε
αποιήιθη·κε μετά τό θάνατό του.
'Άλλωσtrε ιδeν ,τρέ'Ιt!Ει νό: .λη
σμονη δ 'Αλέξοο.iδρος, ,τώς :y,ίό: ·
χάρη της 'ΕιλJλάδας �yινε ή έJκ
στρα:τεi[α. Λ/οι'Ιt'όν, &ταν θα έ'Π'ι
στρέψη έ!κεί, θ' άνα-y.tκ_άιση ικα:l
τιρuς "Ελληνες τους κατ' έξ<;>-·
χην ψ,ίλους της έλευθε,ρίας
στην 1ίpοσκίΝηση f) τούς "6λ
ληινα:ς θα τους ά!q>ίση ησuχοuς,
στους Μακ,εδόνες δμως θό:
,�;ρι;,,σάψη αύτη την ά:τψία; 
Φρi>νqμώτειρο εtv.αι άπό με;ν
τους 'Έλληνες καl Μακ-ειδόινες
νό: τuμα:ται σάν άνθρωιπος, ά:
πό διε τούς (k�]�ρους σά θlε
ός. • Α,κούylονrας αύτα τα λό
για δ 'ΑλέξΟΟΛδρος κ' οι κα!λε
σμένοι πά.yωΟΟΙV. Και μέσ' τή
νεκρικη σιyή, noo δηιμιουρ'Υ']
θηκε <Χ'Ιτ'ο τα δσα εt-mε δ Καλ
λι,σθένης, ση κώιθιη καν οί άρχον
"CΙΕς τωιv Περσών ,κι αρχισιαν να
1uροσκuνοϋν με τη σειρά. Το
πpοσ�κι>νημα σuνεχίιστηικε κι ά:
πό τούς Μα�κ.ειδόν'Ες κι "Ε.λλιη
νες. Μά σαν ηρθε ή σεφό: τσϋ
ΚΟΙλλισθέvη, ,ι,η,ρε τό 'Jίόιτηιρl, έ
νω δ �crοuλιάς ·μιλουσε με τόιν
Ήφαισι,ίωνα:, η'Πιε κι ε.'Π'Ει:τα
πλησί030lέ νό: τοιν ψ�λήση, &ττ,ως
σιJVήιθιζε νό: ·κάνη δ 'Αλέξ'αrν
δρος στους ψLλιοιυς του ιμετα
ό:π:ό κάθε σ,υμrπόσωο. "Qμως
ενα:ς αύλακόλ01κας ψώναξ�ε :
«Μη τον ψ,ιλήσης, <5α:σιλuά, yια
τl μόνο αύοος δε σε προσκόνη
σ:ε». Κι δ Άιλέιξ,Ο'Jνδρος δεν τοιν
έφίλησιε. Ό ίστο.ρικός σήκ�
τότε τούς ωμ,ους καl εΙ-rrε μιε
yαλόψ,ωνα: «Λοιτrον ψεύγιω χαι-.
μένος ενα: ψ,ιλl». (Πλουτ. ενθ.

.� ιl 
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- άνωτ., 54, ΆρΙΡιαν. 4, 10-12).
Λiέγετα:ι καl τοϋτο: Κάιποτε,

έινω ησΟΙV 'Π'ΟλJλJοl σε δειrπνο Κια· 

λε01μ1έΜοι, τι,η ρε έvτολιη δι Καλ.
λισθέ�νης να κάιw] πρό-ποιση έ
-τtαινώνττας τ-ούς Μ01κ.εδόν.ες, μί
λησε δε τόσο ώραΊ:α, ωρ:τε οί
Μα:κ•εlδόνες σηκώlθηικαν καί τον
χιειρσκροτοΟσο;ν κι δp,ρ·ιχναν
'Π'ά�νω του οτ,εψάνια πού ψοροϋ
ΟΌ!V στο κ.εψάλι. 'Ο Άλέfprν.
δρος, 'Π'ου δέν του κά/\JΟΟJρεσε
τό ψέρισuμο αύτό, γιατί ίσως
νά '(5λε'Π'Ε σ' α:ύτο κάtrrοιια α:ί
Χ'μη έναντίον του, ε1'ΙtΕ πώς δεν
είναι δά δύσικολο νό: ,μιλή,ση
ΚΟJVΕι.ς ώραια, οτΟΙV εχη θέJμα
σrοοιJδαΊ:ο. ΆνlέφΕpε μάλιστα
κ,ι' ξ:.\λα στΊ:χο άπο -:rlς «Βάκχες»
του Εύρι1τuδη : οτάν κοινείς ε'
χη θέifliO! καλό, «δεν είναι σrrου
δαΊ:ο τςραγμα να μιλάη καλά»
(στ. 266). «Διεί�ε -μας, εί1τε την
ίΚJ<Χ\,Ι()τητά σου κατηγορώντας
'tlούς �01,κeδόνας, για νό: διοp
θωιθσuν, αψουl μάθουν, σε τί
σψ,άλιλουν». Ό ΚαiλιλlJΟ!θέινης
yυρLζονrας το ψύλλο εί'Τ!ε πολ.
λα ,κατά των Μ01κεlδόνων καl
αιπ:οδLδοvrας την αϋξη,ση κCΧΙί
τη δύν1αμη του Φιλίππου στίς
διχόνοιες των 'Ελλήνων •ά;νr,ί
ταξιε στό Ο'tlίχο του ΕύριπίJδη
αλλσν του uδιου 'ΤUσιητη : «τον
καιρό των δ-ιαmληκτιcψων {5ρί
σκει εύκαφuα κ,ι έπuκρατεί κι
ό πιο χeψότερος». Ό 'Αλέξαν
δρος άκ·ούyονrάς τον qψένια-
01ε. Εί'Πε · ,μάλιστα, πώς ό Καλ
λισιθέν,ης ·ε'δωσε στους Μακεδό
i\Λες διεϊyψα οχι της ρητο.ρικης
του δεινότητας, aλλό: της δυσ
,μ,ένειάς του.

Ό Κα!λλuσθέJνης αιrηλη-

ψθείς τ.ηv έιναvτίον του δοομέ
νεια του �ασuλια τόν πλrησίιcχκrε 
δυο - . τρεις ψιορες καί του εί'Π'ε 
ενα στίχο άπό την 'Ι λιό:Ιδα: 
«"Αν καί καiλλί'Τερός σου, ψο
'1ΛΕύθηκ,ε αμως δ Πόrrρακλος 
(Φ 107). 'Ύστε.ρ' ά!,π' δλ' αύτό: 
δ 'Αλέξανδρος περίμιενε να 
e5.ρη εύκαψία να τον ξεψοριτω
ιθη. Καί δεν ά'.ΡΎψJΙε νά την <;,ρη. 

... Ηταν, ή λεγ6ιμ,ένη «συνω
,μοσία των Τι1αίιδω·ν». Μια δμά
δα άπό δυσοΟJ.ρεστη,μJέινα Τι1αι!διό: 
εύyενων ΜCΧΙκεδόινων - άπ' αύ
τό: πού ακσλουθdGσCΧΙV τόν • Α
λέ.ξαιλδρο στην εκστρατεία σό: 
σωμαrοοψύλα:κιες, κατα το άρ
χαΊ:ο ιμακεδοινuκό εθuμο - μ' έ
τr�κ·εψαλης τον Έρμόλαο, μα
θητη του ΚΟJλλuσθένη, άποψά-
σΙJΟΙ<ΧV να δολοψανήισουν μια νύ
χτα τό �CΧΙΟvλuό: στον ϋπνο του. 
'Όμως τό ΟΙ)(έ'δuο άmιέ,τυχε κι 
αιτό στ�μκχ σε στόμα: πρdδόθη
κ·ε μέχρι τοιν • Αλέξα:νδρο. Οί 
'\ΛΕαροί σιwωμότες πιάσmηκCΧΙV 
ά:μέσως, πέρασαν άπό στρατο
δικείο, ΚJ<Χτ1CΧΙδικά1στηκαν κι έJκ
τ�ελέστηκαν με λιθο�ολu:JΙμό. 

Μετά την έ'κτέλεσ,η των παι
διων δ' • Αλέξανδρος τι,η,ρε την 
άπόψαση νό: �εκCJ:!Wl καί τό 
δάσκαλο, το σοψι,σrτή,,&ιτ:ως τοv 
ελεγε, yιατl τον θε,ωρουσε ήθι. 
κο αύτουρyό, παρ' δλο Τι'Ού τ' 
ονοιμά 'tΙΟυ δεν · άνοψiέ1ρΕπj1ΚΕ
'ΤUουθ�νά, δταν {5α:σα;νίζονταν 

. οί νεCΧ]ροί σιwωμόrrες. Οί συκο
φάντες του, δμως, ,μά!ζεψCΧΙV · 
άρκετό: ϋποπτα στοιχεΊ:α γι' 
αύτόν. "ΊΞ.λεyαv δτι, διτ�αν κά
ποτε τοιν ρώτη<JΙΕ 'δ' Φιλώτας, 
ποιός νοιμίζει πώς θό: τψηθη' 
πολύ άπ' την πάλη τ,ωιν , Αιθη-
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wχίων, έκείνος · αιτήrνrηισε, 1'r?:,ς 
:δ 'Λρμαδuος κι δ 'Αριστοy,ειί
τωv; y�α:τι · ψόvευσccv το δεύτε
ρο τύραννο και κατ,άρyησw 
τήν τυραννία· κι οτ:αιν πάλι -rov 
ρώτησε δ Φιλώτας, &v ύιπτάiρ
χοuν "Ελληιvες; στους δrrτοίούς 
καιαψεύγοντας θ'ά μΤrοροϋσε 
νά σωιβη δ ψοιvιδ:ς του τL\ραν
νου, άποικρ�Βηκε 'Π'q!λιι δ Καλ
λίσθ!ένης, δτι, αν οχι σ' αλλοι.κ, 
τ�οιυλάχuστον στα'.ις 'Α,Βηναίοvς 
αν καταψuyη, μ'Ποpεί vό: σω
θη" κι δτοw αλλοτιε κάιτrοιος άλ 
λος τσv ' ρώτηrσιε, κα1θtώς tλε
yαν, πως ενας ανθ1pCιΥΠΌς ιμ11σ
ρε,ϊ να γίw� i3\ΑδοξότατC?ς,Ή.ει,;r,ε, 
δτι αν φονεύση τόν έιΑδ�όtΙCΧ)
το' ·Kl ΟΤι Π<ΧpΟξ�� to,v 
'Ερμόλαο τοσ �λ�yε y� μ� <J>σ
(;ηιθη τή χρυση (;α;σιλική κλίνη, 
άλλα νά θυμηΈ�η. δη :πλησL�ζει 
α�νθpG.ΥΠ'ο K!CXJL, σε vόqo .·' ύΉακεί
,μεινο ,και σε 'iραϋuα. 'Απο τοος 
συνωμότες του Έpμάλαοο δ
,μως κανένας, qϋτ-ε σ,τ,ά: ,μεγα0 

λύτε� &χ!σανuο/ή,ρια,. δεν έ-
1μιαιρτύρηισε 1ίπqτΙ<Χ κατά: του 
Κο:1λλιαθένη .

.
. Κι' δ 'Αλέξ'σJ\J-

δρος δ 'i1διος, yράψ,αν·τcχς τότ�ε 
cτόν Κρατερό, · τον "Ατταλο 
κrαl τον :Αλκ'έτα, ελεγ!Ξ, δτι οί 
'\Μ§οι . (;α�σα;vι,ζάμενοι ώμο,λοryοί},_ 
σαν, δτι ο::πο μόνσι τους συνω
,μότη σΙCΧJν κι δτι κανεlς άλλος 
δεν έyvώριιζιε τί'Π'ΟΤCΧ:.. Άργό
ΊΙεpcχ δμως, yρόψσvτας στον 
'Α ντί'Π'απρο, συyκα:τηyοpοuσιε 
καl τον Κcχλλι•σθέινη y�ά: τή συ
νωμοσία. 'Απε�ιλουσε μάλισiτ:cχ 
καl ταν , Αρuσrοτέλη, γιατl εl
Υ:,ε Τrροηyοϊ.ψeνσ ( βλ. Τ σέλλερ 
- Νέστλε: '1 στ. ΈΝλ. ΦιλΟΟΙΟ!ψ.
έλλ. μετ., σ. 200), καtJώς και

κάθε αλλσν, rrooυ ,μtrοροϋσε να-' 
χη σχiωη μαζί του. «Οί μειν 
'ΠΙ(Χ�ζ - εγ,ρσ,ψε - ' υπό των 
Μακaδάνων κο�τ�ελεύσθιηrσ αν, 
τον δε σοφιιστήν έyώ κολάσω 
ΚJαl τους eκ-iτ:έιμψccvrας αbτον 
κ.αl τους ύίίσδεχοιμέΜους ταϊς 
Ήόλιε01ι τους έ,μοl .έ'ΠΙι(;οολεύοrv
τας». (Γ!λοuτ. ε\θ. άνωτ., 55). 

<<Τον σοψιστή:ν έyώ κολάσω». 1 
Τοπε καl τοΚιΟJVε. "Αλλοι λένε 
&τι τrόν 1<1pέμ&J'ε 9 'ΑλέξσΝ
ιδρος, άλλοι οτι ό:iρρώσιrησε φl 
wέιθανε rμέΟΙα στη φυλακη κι' 
<:χ:λλαι 'Π'ώς .κρα:τ,ιότ03V έ,ψτα μ,η
νες δε.μένος, yια νό: κ,ριθη σrό 
συνέξ>,ρuο ίίCψοΟΟΙί<;Χ καί τοu 'Α
ριστοτέλη, άλλό: Ήέfuνε άοο 
το ,τολυ -τ\:άχος και τις ψεϊ,ρες. 
Ό Δuοyιένης δ Λο:lέ'ρτιος ίστο
ρώνrας το τραyrικο τέλος του 

. Καλλισiθlέινη yράψιει: <<Τον ε
Κ!λJειCJαν σε σιlδερένιο κλα.i!ι>ί, 
άm' αύrτα: 'Π'Ού εΤχα:ν yιά: νό: ,τια
:νουv . άy pιόyα:τιους, τον εσeρ
ναν μαζί τους ψεψιααμένο κι 
α:κουρο, tέλος, τον ερρuΕJο:nι 
cτό: λιοινrάρια κι ετCJ!L τ,εριμό:- · 
τuσ1ε τή ζωή του>, (Διο,y. Λαέ{ρ,τ, 
Υ, 5), Ό Πτολeμαϊος 'ο Λi:ι:yου 
'δ' καλα τt1ληρο,ψορη1μένος ετχε 
ση1μειώσει στο χρσνικό του, 
'Πώς δ (;ασιλeάς, άψ,ου -rο,ν (;α:
σά'\Λuσε στρε(;λώναντας .τα μ,έ�λη 
του, τοrν κρέψασε ϋσrrερα · στlς 
Ί\Αδίες (ΆΑρριάv. «'Ανά(;.» IV, 
14,3· βλ. και Πλοιυrτ. ε\Λθ. wωιτ-. 
55, Κοόρτ. 8,. 5). 

Ή σκληρή τιμωρία του Κcχλ- · 
λιισθένη εκανε _ άλyεινή ένrύ
π,ωση στους Μακεδόνες κι 'Έλ
ληνες. Ό Θεόφραστος εγραψε, 
δ'Πως μας ,τληρο,ψορεϊ δ Κι-', 
,κιέρων; εί!δuκο ε.ρryro, το «Καλ-
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λισθ:έιvης η περί θλίψεως». Οί 
Περιπα:τψ-ι!κοί τον άιvακή ρυξiατv
μάρτυρα της έλωθΙε�pίας, πού 
θ'αναrrώθηκ·ε ά,τ,ό ενα δε·Ο''ΠΙΟτl
κ,ό ί!>crοιλιά. Ή γνώμη αόrτή, 
σUΜετέλεσε στο ν' αμαυpωθη ή 
μνήμη τιοΟ 'Αλέξανδρου. 'Ωσ
τόσο δ θάνατος του Καλλι:σΗιέ
νη εί:χιε Ηετικό: άrττοrτ,ελ-έ.σμαπα:
« Σrθεναρό: κ.αί <ptλοσοψικ,ό: άρ
νούμεrνος τ,ήν προσκύ,v.ηση .καί 
μόνον αυτός λέyσvτας <pαvειpά, 
οσα κρυ<pό: ττ:ροκαλοοοαν τ·ή:ν 
άyανcdκτησιη δλ'C,)ΙV τω,ν καλλι
τέρων καl yεφοινrοιτ:ϊρων ,Μα
κεδόνων, αττ:ήλλαξ'ε άττ:,ό' με.y,ά
λη · αi<σχύ·νη τούς "Εiλλη,W:ς κι 
ά::πό 'ακόμη μεyαλ:ύrτ:φη τόν 
ΆΜξιανδρο, γιατί eμmαδ,ισ:ε τή,ν ' (Πλ "θ' ' Ί1:ρσσκυvηση» , Ι ουrτ:. εν · α-
νωτ. 54). "Ε-rσι 'δ' •Κ.αλλuσ'θένη ς 
εyινε αφορμή να μή:ν τεθη τrvό: 
από η:,.ν 'Αλέξανδρο ζήτη1μα 
ττ:ροσκύνησής του άττ:ό τούς 
Μα1κεiδάνες κι 'Έ1λλη,νες. 

* 

�ΘΑΝΑΣΙΑ 

Έφτάrπυργο 
φο:βόλαιμπρο 
αχ'ν1ά,ρι 
φύτρα 
φαιVΙτταιοιμά:τ�ων. 
· Εφτάlq:ιωτη
φλογότρ,οφη
Ζωή
φώησιμα
φορ1μιικτιάδων.
Χάριν
Χόρου
Χαιίρετ�ε.

Ν I ΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Ο ΚΙΚΕΡΩΝ 
καi (ι άπάθεια 

\ 

tών .Ετωϊκών 

Του ΧΡ. ΠΟΛΑΤΩΦ 
Φ ιλ9λόγου-Καθηγητου 

Ό Κ11κέ;ρων έκτόc: άπό τίc: 
ρη,τοριικέc: του ίκαινότητ�εc: εί
χε τ�ήν τάση nρόc: τή φιλοσο-
φίαι. Οί διδάσ1ωλοί του Φίλων 
ό Λαιρω,αϊοc:, Ποσειιδώνιοc:, 
Φ.αϊδροc:, Πα.ναίηοc: ό Ρόδιιοc: 
;ΚJαί κυρίωc: ό Άντ�ίι0χοc: . ό 
· Ασκαιλωνί-τηc: του εδωσα.ν,
όσο διαιυγέ. σnερα ητο δυνα
τόν, τήν ούσία τηc: άιρχαιί,ακ::
έλληνικηc: φιλοσοφιικηc: σκέ
ψεωc:, ή όπο:ια ,έστηρίΖετο κu,.
ρίωc: στό Σωκραrr111<ιόβαθρο μέ
ΙΠJροεκτάσΘιc: όναλόγωc: τηc:
σχοληc:, ή όηοί,α ·τήν δnεκδι-
1<ιουσε. 'Από τούc: Κυν11κούc:, 
λόγιου χάιριw, εωc: τούc: Έnι,
κουρείουc: ύπηρχον διαφορε
ηκέc: άιπαχρώσει<: μιαc: κα,ί 
τ,ηc: ίδί,αιc: Πλαrτωνικηc: δ11δα-
01καλίιαι::. Καιί ό Κιικέρων έστά
Θη εύλαδιικά έnάVΙω άιnό τό 
ηλούσιο φιιλοσοφιικό τραιnέl11, 
n1ροβάιλλονrαιc: η άιπορρί,πτον
τ,αc: δ,η κατά τή γνώμη του 
ητο ύπειρβολιικό. "Ετσι ή ιε
ρευ,νιρ γύrpω ά1πό τήν άνεύρε
οη τηc: .πρ.αrγματ.ικηc: εύτυχί,ας 
σrτ�ήιν ά,νθρώnιιr'ν1η Ζωή τόν ε
,φερε πρό τοϋ διλήμματοc: νά
ηdιpαδεχθη η νά άηορρίψη τό 
θέμαι τηc: άnαιθειίαιc: στό σύνο
λό του. 

Ή λέΕη ,ά,1φι,βωc: ση.μαίνει 
τ-ήν ελλειψη nάθouc: και] ,έ1nο-
1μέvωc: τή,ν έΕαrτομίκιευαη μέ-
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σαι στά n.λιο,α�a, roίi ύπερβer 
l'IIΚOU. • Η ΚιΟ"J1άσJ'οση, ούτή δέlν 
είνοt δυινιarrόν νό συλληφθη 
nορό μό'JΟ μέ rτήν άΠCi,Jάι<ιρυινι
ση άιnό την ,α�οθη� ηρα1'{Ιματ,ι,. 
ι<ιότηrrαι καιί τήν αύrοσυγι<ιέ,ν-
11ρωση, μέ τή βοήθεtα της ά .. 
φαι,ρέσειως ΚιΟΙί της συ,γιφίσε
ως μέ όμοιες η παρpλλη,λες 
ιωιτοσrόσΘις. 

ΉΟ Πλάτων · ,μας, λέγ�ειι χ,� 
ραικ1ηρισrικως, δτt: άπάθειια 
είινοt διαφωνψο λunης τε κιαιί 
ήδσνης ηρός !Jlή,ν κcrrά λό
γον δόΕοrν.1 

Βιεβαίως οί, προϋποθέσεις 
.. έκτός άπό τή,ν �ικήν είνιαιι 

ή έnιβολή, ή ήρειμία της ψυ
χης, όπως δι,σγράφεται σrο 
πρόσωf!ο τοίi Σ ωιφάπη, ι<ιαιτό 
τη,ν όnαλογίιο 11ου καί όπως 
δΙΙΟφαιίνεrαι σrούς πλαrrωνuι
κΌύς διαιλόγους «Φαίδων» ι<ιαi 
«Κρίτων,;, καθώς κ,αιί ή όσι<ιη
ση. "Ετσι ι<ιαrrά τόν Κιικέ,ρωvο 
συνήθως ό αsσοφός», ό όποί
()ς συνδυαεt όλες σίιτές τίς . 
nροϋποθέισεις της άηαθε,ί,ος, 
ή όnοία όnο6α1ίνιειι Glori.osus, 
ΘVδοΕος 1�α1ί HOOiιeStus, τι,. 
μία εiναι είnυχιισμέ'J()ς: «Sa-
piens Beatus Est» • όνα
φωνιεί. \τήν τέ.λ:εuα όμως 
όnάθειο την θειωρεί όνέφrκτ,η 
δnά τούς πολλούς, διόη σίιτό 
όnατ,ε.λιεί συνάρτηση. nολλων 
ΠCΙΙραγόντrω>ν, καθώς ιι<!Οί της 
ίδί,αις της ψυχοσιwθέσε,ως rοϋ 
άrrόμου. Τ ό, κλσσσ11<ιό πσρό
δεl'ΥIJ.Ι!Ο των στωϊκων είναιι• δι' 
έμδς σή1μερα ό Έη�κl'ητος, ό 
όποϊ.ος ήνέχθη τό σnάαι1μο 

· ,1) Πλ. Νόμ. 689.
z. Κικ, Tusc. Disp. V. 15.

τοϋ. χεριοίi τqu χωρίς δΙΙΟμορ
τuιρίσ η έκφραση λύπ.ης I Κοί 
άινορωηόμασηε, πόση ψυιχrκή 
ιόνιάτσαη θά. nρέιπΘι νά εί)(Ιε, 
προι<ιεaμένου νά άντισφέψη 
τήν Οωι)JΟΓΓιΙΚΓ}V Κιάθοδον ύπέ.ρ 
ιμι,ας πινευ,μοτ,.κης άνόδου.Ι 

Ό Κιικέ,ρωνι λς)vnόν λέγει, 
,σύμφωνα μέ τούς οτωϊκούς, 
δη ύπάρχιειι σέ ώριιαμέν,ες ψυ
χές ή Morbus (όσθένε�ά,). 
ή όnο�ο τίς ι<ιpαmεί παθηηκως 
όnεναΙVΤι� σrrά δι•άφορα, έΕωτε
ρι'Κά όν11�κιειίμεΙVΙο κια1ί ή Per-
1:Jurbatio (ή δ�σrορ,α�ή) 
των μερων της ψυχηc:. • Έnο-
1μένως ή λύση εύρί1σκιεται 
στήν άlnόλυrη έιnικράτηση roίi 
λογι1κοίi στοnχειίιου της ψυχης 
έιiά,νω στό δλογο κιαιi τή ρύ
θμιση τοϋ τελευταίου σύμφω
'\nσ μ,·έ τίς άιπιαιrrήσε,�ς τοίi λο
γικοb, .μέσα, στά πλαitσια l'ης 
ιέιναρμονίσε:ως κια,ί της άλλη
λοκαrrαιvοήσεως προς ώλο-

. ·�ρωμέινο σιjιστημα κα� 
'θύνιοοως κCΙΙί ήθhκων άξιων. 
. Αιπό έδω rφοκύητιε,� ή έιπιιιφό-

. - - ' ι • • "flηση του σοφου εr,ονω στη 
φύση Κιοί .ή όριστnκιή όποΕένω,. 
σή του άπό τη λύηη,. Βιεβαί:
ως ό κ�κέρω.ν θεωρεί ότι ή φ
λοκ,ληρψν,η · σ,,ωί'Κιή άηάθε,!αΙ, 
δν καιί κολή, είiνιαι όnρόσιmη 
διιά 1lόtv . κοννιόν δνθρώπον, 
ιnού θέλΈΙ! νά φθάση σέ ι<ιά� 
ιποιο «ι<ιαλιό» σl'}μεiο' πνιευμσ
τι�οϋ συγκιεν11ρωηaμοϋ 1κοΝ 
άν,α,ισθηιτ,οnο�ή,σειως. " Εrοι1 σι� 
νϋ σινιά άnοκ>.ιε;ίw:ιι στή Νέα 

3. Υπενθυμίζεται δτι τά μέρη της
ψυχης σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα 
εΙναι: 'τό λογικόν, τό, θυμοειδές καi 
τό έπιθυμητικόν. 

Ί 
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Ά,κ;αδημία τοϋ Καρv,εάδη,. Ή

ήθιιι<ιή Ί1ΟU nοiρν1ει μσrριοnΟΙ
θΘστερη εκφραση κα1ί προσαιρ
μόΖεται μέ τίc: κισταστάοει11ς 
της καθημειρΙΝηc: Ζωηc:. Φθά'
ν,ει λΟΙΙnόν στή:ν καιp11ειρίο ά
n;έ,ναvrι στή λύπη,, ή όποία κυ
ρι1α1ρχεϊ στή �ωή μας ,ΚJα,ί δχι 
σrήν, άπόλυτη καrr,άιφσση η 
κοί άηοδίιωΕ�η. Σ τό σηιμιε ϊ ο ού
τό ή όπάθειhα είναι κατά τόν 
Κ11κέρωvο τό ά,ντί�θεrτο της 
uπερβολης', δπου άvτιφά
σκιει1 στ,ό ύnειρβολ�κ1ά χαρμό
σuνο κοί σrό ψυχικά άβόστσ
κ110, λόγψ λύ1nηc:. 'Η λ:ογ,ιική 
έδω ιφοrτ:εϊ "Τ'ά ήνία, mροκιεΨ· 
i.Jέlνou τό αρμο της άινθρωnί�
νιης διονιοήοοωc: VΙά ειϋρη, τόν
όρθό δράμο, ό όnοϊοc: οημοi
ν,ει 6ελΊ1ίωαη τ.ης Ζωης, άnο
ιμά1κρυνοη της έΕωπ�ρ+αιy,μιαrrΙJ
κό-rητος, χολΟΙpότη,rο 1<1αί δμ-
6λυνιση των nΙΟθων καιί npo
nOJVTόc: ήρειμιί,α μέσα στά nλaί .. 
σ110 της άινε1κιτ,11κότη,τοc: ΚiCΙΙί ά
ε,ιοπρε111εί1ας mϋ άτόιμου. 

Έηομένωc: ό Κικέρων πa
ρα6έχεmιr τό μεγάλο αμ-rό 
ηρσσόν, πού Εε-κίνησε όnό 

· τη,ν ''1vδί1α, έ1πηριε νέες διο
στόσε tς σrήιν άnάκρuφη θpη.
σκ�ευrτιική έ;κ'φίρ,αση της Αiγ,ύ-

4. Κικ. Tusc. Disp, IV 35 - 37.

inιrou καί μεταιφurτ�εύθηικιε σττ,ήιν 
· Ελλάδα, κά,Τω άnό -τ�ήν · Ελευ-
0111νιι,ακή προέλευση, τω,ν μυ
σmηρί'ων. Πόσο ηραγμαrτι1κά
ή ά111ου1σίι0 αγχι0υc:, οί έ!Ξάιψιειc: 
της ψυχης κα1ί ή αλογιη άιντι;. 
μιε;τ,ώnιοη των �αθη�,.11ειρ,11νων 
πιροβλημάτων βλ!όπrωυ1ν τό�ν 
ανθρωπο, φαί,ν,εΤαrι, απο τήv 
στrάοη τοϋ Γρηy,ορίου Πα1λια� 
rμδ κοί τή ν άΎ'ιορειίηκη σχολή 
τω,ν Ήσυχαισττων η Όμφαλο
σΙΚόπων Τοϋ Μεσαί�ωνα καί τrή· 
μειγάιλη ηροοοpμοσrιrκή ί1Ι<Jα1Vό
τητα 11οϋ Κάνrτ ά1nέVΙQΙVΤ.1, στrό 
θέrμια, της όnαθε,rα-c:. Ή άλλο-.. 
γή περι6άλλοντοc: ΚΙ(],ί οί δ11a,
,κοηέc: στηρί,Ζοvτα11 σrήν ελ
λΘι,ψη π�ερι1σηαομων ίκαινων 
νά μειώσουν τήν δ11aν:οηi1'11κή 
ώριrμάτηrra πρός δφελος τ·ηc: 
ύλιικηc:. "Ισωc: όπ,ό τό αημεϊο 
οίιτό νά έ!Ξηγητω ,Κiαί ή τάιση 
mϋ σημΘριrν:οϋ άνθρώπιου νά 
μυηθη στήν nανάρχα110 όναrrο
λιική κοιrr-ί:δαr του έlπάνω ο' έ
v:ο σύστημa διrα6ιώσεωc, liό 
όπrοϊον νά σr,ηιρίίJε:τα111 oτric: 
11ipOl'y'lμ0irι1ΚέC: κληιροVΙqμΡκές ρί
Ζες, μέσω καrrαλλήλων ά,σκή
σειων ( γιόνl<!αι) ΚΟΙi νΌ άπο-
βλέιnη στ.ή1ν καιρτε.ρίο, σάν . 
�,1έσο ιnνι&υrμαrr11κ;ης λυτρώσε
ως έηί ύπε.ρβαrrικοϋ έrπιιπέδου .. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΤΕΕΤ ΙΑΤΡΙΚΗΕ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Πρόκειται νά καrrεβεί ό Θεόc: ,· Αακληηιόc:. Έιπ,ίδσuροc:. Οί 'όσθεvείc: τόν 

περιιμένο1>v σέ οικη1μσ1 πσράιπ,λ,ευρα σιrό Νσό τοu. 

Μιά φωνή 

"Αλλη φωΜι') 

'"Αλλη φωνή 

.' Αλλη- φωνή 

'"Αλλη φωvή 

Φωνή τοϋ βόθουc: 

Μιά φωνή 

Μιά φωνή 

'"Αλλη φωνή 
'"Αλλη φωνή 

Πωc: νά ΕετραμάΕω; Πωc: ν· ΟΙΠΟJJΟΚpuνθω όπό 

τό,v τρ�α μου. 

Σιά ν� rπερnαιτω πιάνω σέ μιιόν όλιοθηρότητο. 

Βυθίιομαι. Πνίγομαι . 

Ποϋ εwαι. τό nαιδί μου; 

Σκό;τωσαv τό, 11ΟΜδί ,μου σrόv πόλεμο. 

Τ ό πη,ραν ΙQΟί τό οκότωσσv σrό:ν πόλε,μο. 

Ί Αίσθόνομαι δεμένη σ11ά μάrιο· τοο "Αρ.γσυ. 

'Ένα ποιγώvι είναι ό ιμέγσc: ώρ01νόc: 

Τ' δσφσ rrou είναι .τό μότισ . τdϋ .. Αργοο 

nού μο1ριάστJ1Κσv μέ τιή θέλr,ση τοϋ Θεοϋ 

σσν τούc: πέrνιrε δρτουc: �σι τά δύο ψάρια· 

σri}v έρημα. ,. 
Σήιμερσ. θά καrεδεί στ' δνει,ρό ,μου ό φιιλάνθρu,. 

· noc: Άσκληπιόc: �αί -8ό εεΤραμόεουμε. "Ας πε

ριμένουμε τή Σωτηρι,α Σuμβου·λή του.

Πιόν.οιμσι ιόnό -rό πεϋκο τοϋ Θεόϋ·, όκούω ΙΤ'ό

συριιγιμά του. καί σώιαμαι·.

· Αγκσλιόιω 1'6 κυπαρlοσ, 1Όιι.

Κι έγώ τήv έλlό. 1 
1 

j 
_ ____ __ __ ________ __ _;j 
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"Αιλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 
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Το σκυλί, τό γ!δι•, ό πετεινός, τό φίδι τόν άκο

λουθοϋν. 

Τό σκυλί, το γιδι, ό πετεινό<:,. τό φίδι :rό,ν άκο

λουθοϋν 

Σαι.σε μας, θεε μου · Ασκληπιέ, άπό τ-όν ,κάθε 

,μας γκρεμό. 

Φωνή Τοϋ βάθους Μήν tιφηφορείτε. 

· Αλλη φωνή τοϋ βάθους : Μήν ε,ιφηφορείπ 

"Αλλη φωνή l'Οϋ βάθους : Μήν �ακοποιείτε τή θά•λασσα, ,καί τή γη. 

Μιά φωνή Κατέβα, · Ασκληπι·έ, καrέβα καί πυρπολησε τό.ν 

·καπνό των άμορτημά11ων μας, κ,αταβρόχθισε 

τη.ν ορμή 'T·OU<:, οπως ή φωτ.ιιά καταrrρώγει· τό 

αχuρο, μια σκην1ή άχυρένια. 

'Αλλη φωνή 

'Ασκληriιόι;: 

Μιά φωνή 

• Αλλη φων,ή. 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

--- --

Ζεστσν.ε 11ην ·καρδι,ά .μας, Άσκληπιέ, 

φωταιγώγησέ τ·η,ν · 

Στολισέ "f'η,ν μέ τ-ή χαρά 

Κανε την ν' αστροποβολησει Τη<: 'Αλήθειa·ς τό 

φως, γιά να έλευθερωθοϋμε, νά έλευθερωθοϋ

με, Θεε · Ασκληηιέ, γιά νά έλευθερωθοϋμε. 

Θεροπεύεl'ε τή θέληση. Ό θυμός δέν θερα

ηεύει, 

Μ0;νον ή κσλωσύνη θεροπεύει. 

Θεραπε.ύε'Τ'ε τη. θέληόη γιά ν,ά ού;rοχ,σλαρώνε- : 

σπ,ε. Αυτοχσλσρώνεστ�ε, Αύτ-ο)(αλαρώ,νε,σπ, Αύ

τοχαλαιρώνεατε λοιιπόν. 

Δε,ν ύπάρχουν έμπό•δι·α Τά έμflόδισ έσείς τά 

στήνετε. 

Κα-rαργείστε -όλα τά έμιπόδια. 

Προσπα.θείτ-ε, έργάlεστε, •άγ,απδrrε, ύπηρεπίτε. 

Υπηρεrrείτε. ΑύτQχολσρωθείτε. Αύrrοχαλαρω,-

θεuτ�ε 

Αυτοσνολύομαι. 

Αύrrοελέγχομαι. 

Αύ'Τακuριαρ,χοϋμσι. 

Αίποοοελευθερώνομσι Αύτοχαλaρώνομaι. 

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

---- -- -- ----
--
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"λλλη φώνή 

'Ασκληnιός 

Μιά φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 
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'Αύ,,οχαλορώναμαι,, αύτοχαλαρώναμοι, αύτοχα-
λαρώνομαι. 
Μιιά μέρα ,μοϋ χάρφε ό 11στέρας τό χάρiομο νό 
συλλέΕω σέ μιιά λήκυθσν όπό τό l'ρΟΠέζι τοίΊ · 
αίιμσrος -τ,ή. Σκστεινή καί Δισυγη Μέδουσα. 
Τό, μοορο αiμά δίw;ι, τή λήθη ιμας, τό θόν'Οrο,
Τ ό αλλο αiiμα τ,ης καθαρό όnό τι)ν ημέρα ηε
ριοσόπ:ρο δίνει τ' δνεψο. Χαλαρώνειτε, Χαλο
ρώνεσrε, έ)γιςσrαλείιπεrτε όλους rούς καnvούς 
σαι:. Χολαρώνεστε. Χολιαρώνεστε. Χαλαρώνε
στε. 
Χα.λα:ρώναμαι, ά,νιαπνέω έλεύθερσ. Πε;ρnαrω έ
λεύθερα. 

: .,. Ό. φύλαικ,ας φρουρός φρουρεί τη φρουρά του 
ντυμέ>νος πράσννη ,φλόγα. 
Κιι' (]ύrτός μέ φλόγα •κίτριινη, 'μέ πορφυριή, άλ
λος. "Αλλος φρουρός &pχε,,σι· ιμ' έlνδυμα Με.σο
vυκτίου, άλλος φρουρός κοuρδίζειι τό ρολόί των 

! 
' 

1 • 

ώρών. 
Αύrοαπελευθερώvομαι όn' όλες τίς φρουρές κι 
ιάιn · δλοuς το.ύς . φρουρούς όοοδεσμιεύοιμ,αι. 

Φωνή τοϋ 6άθοuς Ό ούρσνός είναι ένα ρrjμα τοϋ θεοϋ. 
Φωνή τοΟ

Φωνή τοΟ

Φωνή τοϋ

6άθοuς 
6άθους 
6άθους 

Ό ούρσνός είναι w Μέγα θάρρος μας. 
;ο ούpσνός είν,αι ένα Μεγάλο ζώο τοί} Θεοίί. 
Ό όύρανός είναι μιό !)αυμαστη χιμαιφκή λεο-. 
ι�όιρδολις . 

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

1 "ι Λ ι ο ,Ξ . Σ · Σ ,, .
• • 

., : ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958 
•. 

• 
•• 
•
•• 
• 

• 
·•
• 
•

• 

ΕΠΙΛΟΓΉ �· ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961 
·Εις:αστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 120
Δια τούς συνδρομητας έσωτερικοi> » 100
Δια τούς σύνδρομητας έξωτερικοi> f. · 5

• 

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

'} 
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Τό ν:ά μήν ά,γα1nδc: δλα ϊΊά δvτα ,είν,αι τό ϊδιο σάν νιά ά,ρ
νι,έσαι, τήν ·άιγάιnη σου στό,ν ,έ�πί ,μέ.ρουc: έ�κδηλιωιμ,ένο Θεό. 
«'Ε:φ· δσσν έιnοιιryσα,11ε ένί l'Ούτων των άιδελφωrν ιμΙΟυ των έλiΟι
χί,στων, �μοί έιπωήσαmε» (Marrθ. ΚΕ 40). 

Ή τό!Ξιc: των προγμ,άιτών ·εί,νaι ροή, κ�νησις, έ,!Ξέλι!Ξιc:. Εί
ναι άδΗαινόψο νά σrαιθηc: στή μέση αύτοΟ Ί100 ρειύιμαrrοc:, μέ 
άnιλωμέναι χέρ"αι, ιθέλιονταc: νά Ί1Ο0 άντι,σταιθηc:, πασχίlονΤΙας 
VΙCΙ έ1n1ιβάιλl'}c: γιιά άlλιf1θιινό Ί1'ό !Ξε;χ,ωριιστ,ό έ�γώ σου, σrοrπκ,ά: 

Τίιnοτα δέν σου ά,νήκει,, άιδελιφέ μου, συιVΙε.ιiδητοnοίησέ το. 
· Θά πονέ�01ηc: γιιά εVΙα1 διιάισηημα άηό τούΊ1η 11ήν nαιν11ελη σ11έ
ρη01η. Θά nονδc: μέχρι -rή σπVΙμιή πού θά και'Τiαιλάβης δτι σου
σνή.κιειι τό nδν, γnαιτί είσαι ΕΝΑ ιμιalί του.

"Apa1, ό ηόνοc: σου η�;αν ,δγVΙοιο. 
Κrάθε ιπόνΙΟc: είναι δγνοιιο. 
Ό πόνοι:: ·δέν είναιι ιμέσαι σrήν τά!Ξη 'Των ηρα,γμάrrων. 'Ά

ρα, ό ιnόνοc: εί,ναι ηλιάqμα ψε,ύ,τιικο, παιδί της δγνοιοc:. 
· Η διιαμόχη σου μέ εVΙαrν όnοιισνδήιnαrε συ.VΙάνθρωnό σου

δέ>ν ,εί,ναιι. δλλο ηαιpά ή άιντίθοοη, του δuκσΟ οου έ�ΚΙδηλιψ1μένου 
ΘεοΟ, μέ τόν ,άντίστ;οuχο έ:νόc: ·δλλου. 

Δέν ηρόκεπαιι, γιlά δυό Θεούς, σrή•ν ούσίο ιείVΙαι !ό 'ίδια: 
Θεόc:. σέ διισφοpΕπ,ι;κέc: φάσεις έ{Θλίι!Ξεωc:. "Εrο,ιι, Ίσως άντι;. , 
λαμ6άΜεσα,ιι δη, χτunιώVΓΤiας ιί'όν όδελφό σουι, δέν κάνε.ις δλλο 
παρά νιά χτυιπδc: ιενο 'Tlμ!fjμa 'TlOU έ,αιυ,τοΟ σου. 

. . Σ�κώνιειις; 1α� ιnοϋμιε:, �ό �έριι οου κ�Ιί x11.un:�c: τό n6?ι σο�
γ�ατι δεν nερnιαιταε,ιι καιλα η δινιειc: γροθ�α στο μαηι σου εnειιιδη 
δέν βλέηει,. 

ΕίV1σ1 τό, 'ίιδ110 αάν νά χ1υnδc: τόν άδελιφό σου έ�πιειδή είναι 
κακός, κουτός, η ,α1Ίελέσrεροc: όn'ό σέvισ. 

Γι.' σύ,τό, άιδελφέ ιμου, μή χτuπήση� ποτέ 1<1ανέν1αrν, γιά ·�ο
νένιαι λό,γ,ο, άικόμια κ·αιί δν οέ χτuπου,ν μήν όv�;αnοδίδεκ ηαrέ. 
Οϋ11ε κό.ν γ,1,ά δμίJινα. 

Έού, όδελφέ ιμου, !Ξέρει� δτι δέν μnορεϊc: νιά ·όινrr11μάχεσαιr 
την ϊδι,α1 τήν ού,σνα σου. 3:Ιέ,ριει,c: δη δέ�ν είiνο11 μέ�σα στην ιό!Ξη 
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των ΠpαιγμάfΤων νά Χ11ιJitJ1ήσης ΚCJΙμμιό ΙμQpφή 'ΚΟi ψάση έχδηλω-
μέVΟU Θ.οοϋ. 

Αύ1rο δέν λlέγιεταιι, κ,αιλωσύνη, όπιλωc: δειί)(VΙειι ιλιιιγώηερη ό
γνοιaL 

Δέιν είνά,ι κ,άν δύσκολο vιά ιωλείσσι1 σέ 1έπrγνιωση της ού-
σi,ας σου, .οϋ11ε καί 1VΙά τήν 1όγοπαc: καί πέρα όπό σένα. 

ΕίιVΙαι όnλό �αί εϋκολιο, δnιωc: δλa ίΤΙά φυισιι�ά πράγιμαrrσ. 
Κιαί τόσο Ειεκούραl()ΤΓΟ ! 
Τ ό «ιάιγι01nατε άιλλήλουc:» δέν είVΙCΙΙΙ ποραιμυθέιν:rα εικφραση 

ά π ραιγιμαrrσπιο�ryτη,c: καιλωσύνης. 
Γiνωρίιονταc: 11ό 11α,υτόση,μο τηc: ούσ�ας, δεν γίνε-rαι νιά 

μήν τόιν άιγαιποc:, ιεί'\Ι\Qιι, άδύναιτο νά τόν nολε�μήοης. "Οσο κt δν 
δυ,σα,νιασχιετηc: άιπιό εν:σ διpιρωστο i,Jελος σου, άικόμαι καιί Ί:ιν ή 
-όψιc: "TiOU είναι, άnακρουσΤΊ'κή 1<1α� σέ όπστροιπιi:Ιlειι, δέν τό μιι
οείς. Τ ό 'ίδι,ο καί γιιά τόν χ1ειιpότερο των συιναιν6ρώnων σου
-πρέηε11 νιά ίσιχύ,η. Δέν είνα111 θέ�JιΟΙ άλογης, άνόητης κa.λαφύνη.ς. ·
Έποιναλαμ6άινω, δέιν ιεJνιοι �άν γνωσιt, είνια� άπλως λ�γώreρη
αγνοιο.

Βέβοιιιαι, τό .καλό, διηου κι δν τό σννσvrαc:, ε'ί11ε σrόν άδελ
φό σοu, ιεϊ-τιε. στή φύοη,, σέ σύναιρπάΖει, τό έρω11εύι000ι1. Kt σύ-
τό ,είναιιι μέισα στήιν τ,άΕη των πραιγιμάΤων.

.. Ερωrrαιc: σημιαιίνιει έιnιιθυμ:ια γιιά τοοτιση 1<ια_ί δέv μιπορείς 
_j νά έnιθυιμηc: τήν ταύτιση μέ τό πλιη.γωμένο ιμέλος σου. Δέν εί-

V(ΙΙΙ στήν τάξη των ιπρογιμάτων να έλκεισαι, άιπό 11ήν άτ:έ.λεια. 
Μnορείc:, αμωc:, ν' όιγaπόc: τόν φορέα της άτέλειaς, δvα

βλέπονrrας σ
Ά 

α1ύτόν τήν ούσία rou, ηού ,είνιαι ταυτόσημη μέ 
τη δ11�ή σου. 

Δέν έnιιθυιμεϊc: νά τοιπιστηc: μοlί του, άλλά μπορείς νά τόν 
άγαnό<:. 

Ε.Μ. 
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Oi δύο tόμοι τfις. 

'ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ' 
(Σε τιμη κόστους: 190 εκαστος+35 ή βιβλιοδεσία) 

Ο καθε πνευμ,αrτικός δνθρωπος, ό κάθε δ!;ιος Τοϋ όνόμαrτος 
δνθρωπος, είναι φυσιικο ν,ό ,προβλημοτιlεl'αι qχετικό μέ τό μεl'Q'
ψυχικό Ζητ,ήμcπα ,καί μέ τό συναφη «έσωτερικα έρωτημcπιικα».
Η διάρκει•α της Ζωης-·που καί μέ ης καλ�-rερές προυποθεσεις 

δέν !;επερνάει· τίς λίγες δεκ·άδες χρόνια,-δίνε+ στόν στοχαΖόμεινο 
άνθρωπο 11ην είκ,όνα έ,νος, δωματίου, δπου' μπαίνε,ι κανείc όπ' τιη
,μιιό πόρτα ('μέ τη γέννηση) γιό νό βγεί σε λίγο όπ' τήν δλλη.
Μιιά αιωνιότηΊ1α: ηρίν γενινηθοϋμε κ•αι μιό αιων.ιότιητα ύστερα όπό
εμας

Ποϋ λοι,πόν οφείλεται ή ικανοτητα τοϋ ·άνθρώπινου πλάσμαrrος
ναχει άιπακτήσει, - σόν σύ·λληψη - Ί1ήν έ:ννοια wϋ «δπειρου» καί
τ.οϋ «αιώνιιου», οταν τό πάντα γύρω .του είναι φθορ,ό στό καθελο
γης βιαλαγικ·σ ,ειδη·, Ποϋ όφειλε,, τή «θεική του ύφη» τό στοιχείο
της πνευμαrηκης οντοτητας-Τό έ-μπεριεχόμενο στήν ανθρώπινη
υπορ!;η-αν είν-αι τόσο στενη, οσα φαί,νεται,, ή βιολαγ,ική τοϋ όν:
θρώηου μοιρα, Ποιό είναι ΤΟ «με.γάλο . ΑγνωΟ'ΤiΟ» ηού μας έ�ιφυ-
-λάγ,εται υσπρ' απ' τόν λ·εγομενο «θάναrrο»;

Τί νό πιστέψει κονεις, Άφ' έ·νός ή κοθεμιό θρησκεία εχε·ι
τό διΙΚΟ' της δόγματα γιό ιωποιο «Ύιπερπέραν-» ύπερβcπικό. Άφ'
έτερου ό 19ος αίώνας μας •εχει, φορτώσει l'ή μηδενισ111κή κι, ;από
λυτα αρνηηκ,ή διαβεβα.ιωση τω,ν ύλιστων καί έμπειpιοκρατων έκ
προσωπων της θετικης έπιστήμης "Τ1Οϋ 19ου, πού μ'δς είχον ά
πογοητεύσει λεγ,οντ.ας πώς περνοϋμε - ϋστερ' άπ' τόν βιο
λογικό θά,ναrο - άπλουστοται �ήν 1όνυπορ!;ία · Η δλλου ώρισμέ
νες δσ!;α.σίες ύψη,λων .πνευματικών κηρυγμάτων άπ' τήν · Ασία μι .. 
λοϋν γιά διαδο�ικές ύπάρ!;εις τοσ άνθρώπου κα1ί διαβεβαιώνουν
πως μονάχα «:μεΊ1αβιωση» ύπόρχε,ι. -κι όχι- ικα.θαυl'ό θάνατος. 

Πρώτη ή ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ τοϋ Πάουλ Νl'ίνqχ (τό
·μοι 2, «Πύρινος Κόσμος», όδ. 'Ιπποκράτους 33,, l'ηλέ·φ. 602883)
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περι,έχει τα έl;ακριβωμένα ·κι, έπαληθευμένα περιστταrrικ,ά σττό κεί- Ξ 

g 
.. 

,μενό της, πού δίνουν 11ή σωσnή όπόντηση στό Μεγάλο · Ερω11ημα- :: 
Η u 

Ξ 
τικό ώσόν νιό εγι,νε δυνατό νό «γυρίσει κιόποιος ,πίσω» νό μας :; 

:: π,εί τί άκριβuκ είνα1ι αύτό πού άποκαλοϋμε «θάrνατο». ΚΊ όχι αόν ::
�
::

:
•
:

δσ!;ασια .:ιιναrολιική, ιάλλό τό όντιθετο: «Μέ τήν κριτΊκή ίκανότηrτο Ρ. τοϋ διιτι,κοϋ ανθρώπου» Δι,α6άστε μέ προσοχή τό θαυμάσιο αύτό ..
Ξ «Χρονικό της όφηγήσεως» καί προσέ!;τε τις λεΠΙΤομέρειες. Ξ
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FRIEDRICH HOELDERLIN 

1770 -1843 

Ε-ιην Έσπέρα 

"Ηλιιε· 6υθίρου. ώραιε, δέν σ· eίΜα6ήθη1<1αν πολύ 
δέν σ· άι'Jαγινώρισαν, Π01Vό\fιιε, 
γιιαrr.ί ηιρψος ,κaί δίχως έlnaρση όVΙατέλλεις 
έπάινω άπ.' mύς κσrόκσοους. 

Γλυκό 6υιθίαοοο• κ,,· ύ;ψώνιεααι, ώ ,φως, γιιά μένα! 
κ( εύλια6111<1ά τά μάrrκ�ι �,.ιου, λαμπρό, σ' έlναrreνiΖσνν, 
γιιαιrί έ:Ιμαθ01, σόν mύς θεούς, γαλήνιος ,νά τι11μω, 
άφ · ότου μοϋtγ�ιιανε τού,ς λογ(J(J\μούς ή ΔJΟΤi�μ:σ. 

ΤΩ σύ, μΟΙVΤιαmαφόιρε rοϋ ούρaνιοϋ, Διοτ,ίιμα έ·σέ'VΙΟ,, · 
έσένα 'Αιγάnη I πως σ' ιάφογκpαlόμοt.JΙV! ιrοθώς 
τά ,μάτια τά θνητό μοu άνιάσυpα πρός 11ή χρυσην 
έισnέρα έικσ11αιτιι1κα κι' ιεύγνώμονια,. ΘρόiσΟΙV τότε 

. ιnιό 2:ωηρά οί mηιγές, οί άινθοί της σΚΙΟτιιαμέVΙης γης
έρωτ.ιΙΚέ<: .μοϋ άνιαπέtμψαν πνοές, 
11«11ί γειλαισrrος άη' rοισ�,.rένι,αι νlέφη 
ό Αίθέραις έγ�ειιιρε εύ:λογώντaς ! 

l 

,J 

1 

·Ι 

1 

1 

1 

-1 

1 
1 

1 

1 
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Σ-ιήν έλπίδα 

· � Ω · Ελnίδαι, · n,ρόσχ,01ρη,, 1<1α1λ:σπ ρσαιίιpετη, !

Έσύ 1nού των θλι1μμέινων ΚΙcπα�δέχεσαι τό οπίη

κι' ΟΟf'\ΙΡΙεrΤ1ώVΊ1αις πιρόθυμα, σ' Ούρονικές Δuνά,μ.εις,

κ,αιί σέ θνητιούς ά1νιά�μεισα1, ΠαΜειύι'γlενιη, δε,σπόζειις,

που είiσαι; λίγο εΖJησα. Κι' δμως τό βράδυ μου 

367 

κ,ρ.υιειplό άνιαισαιί�νει ηλέ,ον. Κιαί nλ:έον nοράμοιιος ,μt �ιούς ίσκιους 

άμί�λητα: άιπόμιεινιa· καιί ιπ�λιέον χωρίς τ,ρογοϋδι 

ή άνήουχη καρδιlά μου ύπνώνιειι ιμές σrό στηθος. 

Σ11ή1ν πράσιιν,η κοι'ι\οοα, έlκ,εί, δοου ά1στ�ειίιpευ11η 

κυλάει όn' τό λόφο ή ·όλόδροση ιπηγή, ή δχpι<)',ιlη, ,ή tράcψιιαί, 

κ,αιί λάιμιnιεt ,riόναινθη ,σrοιJ φθιινοn,ώρου 11ήν 11ι-fέρα, 

έκεί, αιή σnωπή, νά άΜαζητήσω θέλω, 

έσένα, nρόσχοιρη., η τά μεσά.νυχτο 

τήν ωρα ηού ή άlθώρηrτη. Ζjωή σr,6 δλοος τιρκκυιμιίιQει 
1 

' 

κ.10� τά nαiVΤοτειJVΙά παισίχιαιραι λουλούδια, τά δστιpαι,

έπ.ά1νωθέ μ!ου λιαιμπυιρίϊ::οuν άνθιιομέlνο. 

�Ω σύ mιJ. Αίθέρο κόρη! Πιρόβαιλε 

άπό τούς κήιπιους του ΠιαΙΤέρα oou λιοιιπόν, κι' ώς πνιεϋμα 

της Γης δν είν�αιι άv.άρμαστο νά φτάσεις, κά.με, ω κάμ,ε 

κδν μόνο τό ρίγος σου νά αιίο:θαιν:θεί ή 1<1ορδι1ά, μου! 

ΜεΊ1άφρασf1. ΒΑΣ. 1. ΛΑΖ.ΑΝΑ 
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Γεννηθή-ιω . ;; 

"ΑΚΙΟUJΟΙΟΙ τούς θορύβους γύιρω μου 

-
φως .... ·. . . 

,καιί την κlναιγγήν των όπλων ιμέσο στό σκοτάδι. ·
Αίσθόνθηκαι τίς ΓJ1ύψεις γιιά rτ,ά σφάλμαr11ά μου 

1974 

αίχιμή σπ01θι1οϋ σrό σrτηθος .ιπάΙVω, στό �μέρος της κορδισς. 
Κατάλαβα� m δίισιβaτο τό ιμσνοnότι νά συγκλQv,ί�εταιι οάν άπό

(σεισμό 
κι' άπό τόν ενa 1()11όν δλλο νά ιμέ ρiχ�v,η γiφε�μό.

Κι' διμως ! Έμnιιστ,εύθηικα στό όόρaτο χέρι πού ιμέ στήριΖε
κοί ιπιροχώρησα. 
ΠρσχώρησΟΙ ,κιαιτά κ�εί ιπού ιμάιντε�υa τό . .φως της · Ανιαrτολί\ς
όnό μυωιική φωνή ·ώδηγημένος.

Τό φύοηιγιμa τοϋ όγέ.ρσ 
τή ακόν,η, ,πηρε άιπό 11ό δρόιμο 1μου
κρυσrrάλλιινιο 'Vlεlρό 
καθάρισε τό σώμα ιμου άn' τη λόσnη
Πυιράδα, φωτιας ίειρης 
τήιν Κ!αιpδιιά μου έ.Εάιγνισε .

.. Εσποισa τά δε(ψ'ά 11ης γης, 
άπ'' τό χώμα οικ<ε�nασιμένιος εnαφa ναμα:ι,, 
ό,τι ιμέ 6άρ,aιν,ε σόν m μολύβι 1<1αιί τό ο•δερο,
τό rηέταιγιμά μου σrόiμαιτωvτ,σς 
άφέθηικιε σέ μιιά 1Κ!cψnή ριγμένο.

Τυιφλόc: άκόιμαι τιό άπόλυιτο φως άνοοητωνrτας
απλωσαι rro χέρι σrόν όγνωσrο 
nού οορVΙονrαν στό σκοτάδι, της άνό�ης του.
Γι,ά ιμιιά σηγμή, 
στιιγJμή ιμοναδuκή οrτή ιμεγα!λωσύνη. της 
άyόnησα 1κιαιί φrλιουις t<ιαιί έχθρούς-Jτ' όδέλιφιια, μου

Κι" ό,νιηήχ,ησαιν ύιπάκωφο τότε Χί'UnήμοτΟΙ, 
σόν τά. χτυnήιμαιτ,αι σφυριοϋ στήν πέ11ραι όιπάνω 
έniσηιμη ό.νιαιγγέλοντοc. ρτήν πόρτα της ψuχης fJOU rn:φουσία, ·,

· Τά ιμάτια ιJ..110U λιε,υrrερωμένα είδαν!... 
Κι' αΟ!lipαψε φως γύρω κα,ί μbσαι μου!!

Γ,ιιωρy,ος Γ ειωργιLάδης
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*** ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ 

2ον (Τελευτάiον) 

'Η μελέτη των κλά.οων του 
'ΑποκρυφισμοϊJ οιακρίνεται είς, 
'Εξ \ \ 'Ε Ι ωτερικην και σωτερικην 

Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή είναι ή με
λέτη της Φιλολογίας των και οί 
οιανοητικοί συλλογισμοι έπί των 
θεμάτων των, οηλαοή με ο,τι 
άσχολούμεθα αύ�ήν την στιγμήν, 
έν<ϊ> ή Έ σ ω  τ ε  ρ ι κ η είναι ή 

' \ )/ t ( / ' ,.., ατομικη ασκησις, η οποια αφορq; 
τούς είοικα: μεμυημένους Δι' αύ
της της άσκήσεως παράλληλα με 
την γνωσιν, άποκταται ή έπικοι
νωνία με το ύπεραισθητόν, μόνον 
οι' άκαμά.των προσπαθειων, έφ' 
δρου ζωης, άγνης ζωης και πνευ
ματικης ήρεμία.ς 

Είς ήμας τουτο είναι άούνατον 
οιότι ή οιαμόρφωσις του πολιτι
σμου και της οίκογενειακης και 

'κοινωνικης ζωης μας είναι τε
λείως &πρόσφορος. 

:Αλλα: και οιοc της άπλης φιλο
λογικης μελέτης των κΜοων του 

Ύ πο ΒΑΣΙΛ. ΚΑΡΑΜΑ,ΛΙΚΗ 

άποκρυφισμου, την μόν-ην προσι-. 
την pήμερον έργασίαν, ό όρίζών 
της σκέψεώς μας οιευρύνεται, μέ
σ<t> αύτης οια.βλέπομεν ·την ϋπα.ρ
ξιν ένος &ορά.του κόσμου, τερά
στια έκ-rεταμένου! άποκτωμεν την 
συναίσθησιν του μεγέθους της 
Φ Ι λ β / \ / υσεως, κο ο ωνομεν τας πτερυ-
γας της ύπεροψίας μας και κρη
μνίζομεν τα: ύπόβαθρα του έγωϊ
σμου μας. 

* * *

"Ι'1> ' " 'Α ' . οωμεν τι ειναι στρικον πε-
οLον, περι. του όποίου ώμιλήσαμεν 
προγενεστέρως, και έπί του ·ό
ποίου ορ� Κ1,)pίως ή Έπικλητιχη 
Μαγεία, άπο χαθαρως φιλοσοφι
κης σχοπιας. 

Κατοc την άπλ ην μελέτην των 
Φυσικων νόμων -:-ης Δημιουργίας, 
οιεπιστώθη οτι ή Γη περιβάλλεται 
ύπο στρώμα.τος άέροc, το όποϊ:ον 
καλουμεν άτμόσφαιραν. έπέχεινα 
ομως της ύπά.ρξεως της άτμο
σφαίρας έγένετο οεκτη έπίσης ή 

---- --� ---- ----
--
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---
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i.ίπαρξις ένος άσταθμήτου ρευ
στου, το όποϊον οί Φυσικοι παρε
οέχθησαν ως παράγοντα' οια:οό
σεως του Φωτός, της θερμότητος, 
του ήλεκτρισμου κ.λπ.' το άπεκά
λεσαν οε Α ί θ έ ρ α. 

Κατα την έποχην του Πυθαγό-
' 'A-l 'θ ' - " λ ρα ο αιv,1ρ ε εωρειτο εν επτο-

φυες ρευστόν, το. όποίον έπλήρου 
τα οιαπλανητικα οιαστήματα, ά
πεκά.λουν οε αύτο «Σ ω σ α ν 
κ α τ ά σ τ α σ ι ν» : η « Ζ ω ό -

;.;.. ' ,ι π ρ α γ μ α», τουτ εστι .κοσμι-
' \ ' / ' . ' ,ι κην και απροσωπον αρχην, εχου-

σαν ιν ε!aος συλλεκτικης συνειοή
σεως. 

Άπο της έποχης του Πυθαγό
ρα ό αίθηρ οοτος οεν επαυσε . να 
ε!ναι το άντικείμενον έ,ρευνων και 
άμφιβολιων έκ μέρους πνευμάτων 
οιαφόρων τάσεων. 

'Εκείνοι, οί .όποίοι προqεκολ
λήθησαν είς την μελέτην της i.ίλης, 
τον άνευρον και έπίστευσαν οτι 
ητο ή πεμπτουσία αύτης. 

'Εκείνοι, <iφ' έτέρου, οί όποίοι, 
παρόρωντες το χονοροειaες περί
βλημα του σώματος της i.ίλης, 
έπροχώρησαν είς τας περιοχας 
των λογικών συλλογισμών, τον 
ά\ευρον και πάλιν κα.ι του άπέοω
σαν τας άρετ_ας του πνεύματος. 

Έπειοη οε έκαστος ε!χε λόγους 
να ύποστηρίζη την γνώμην του, ό 
ου'ίσμος των άπόψεων παρέμεινε .. 

'Εν τούτοις, άπο της 'Αρχαιό
τητος μέχρι των ήμερων μας, οεν 
επαυσε να γίνεται παραοεκτη είς 
όμάοας έρευνητων βασιζομένων 
έ1-ι της πείρας του παρελθόντος, 
ώς και του παρόντος, μία γνώμη 
συμβϊβαστικη των ούο προμνημο
νευθέντων άνταγωνισμών. 'Εβε
βαίωσαν οηλαοη οτι' ό αίθηρ ητο 

', ϋ λ 'η και π ν ε υ μ (Χ. 

Παρα τοuτο, ούοεμία συναοέλ
φωσις των οι'ίσταμένων άπόψεων 
έπετεύχθη. . 

'Εν πάση περιπτώσει είς όλό
κληρον την Φύσιν, ύπο οίανοήποτε 
" ψ ' - ' , ' "' απο ιν εκ των ανωτερω και αν 
την θεωρήσωμεν, εύριcκόμεθα 
ένώπιον ούο Κοσμι'κων 'Αρχών: 

ΟΎ'ΣΙΑ και Ύ'ΠΟΣΤΑΣΙΣ 
ο ύ σ ί α  ε!ναι παν ο,τι έκ

οηλώνει μίαν συνείοησιν, μίαν νόη
σιν, tν λογικόν. Ύ π ό q τ α  σ ι  ς 
παν ο,τι ε!ναι σύμπλεγμα ύλικων 
άτ6μων ζώντων έν συνοχγj .. 

Είς τον 'Άνθρωπον ΟΎ'ΣΙΑ και 
Ύ'ΠΟΣιΤΑΣΙΣ μεταφράζεται οιά 
των 5ρων π ν ε υ  μ α, οηλαaη 
( ' - . ' ικανοτης της πραγματοποιησεως 
των συλλήψεων, και σ ω μ α, 
οηλαοη μορφη i.ίλης. την όποίαν 
βλέπομεν 5τι άορανεί και ε!ναι 
άσυνείοητος 5ταν το πνευμα την 
έγκαταλείπη. 

'Εκ του άοιακόπου οε άγωνος, 
τον όποίον οιεξάγουν άνηλεως πα
ρα 't'CJ) άνθρώπ<ι>, συμπεραίνομεν 
μοιραίως 5τι: "Εν πνευμα, μία 
παγκόσμιος ούνα,μις, καθ' 5μοιον 
τρόπον, άγωνίζεται προς tν Σώ
μα, προς μίαν παγκοσμίαν i.ίλην. 
Το θέαμα των παντοειοων μετα
μορφώσεων τη; i.ίλης μας άποοει
κνύει έπαρκως,_ τας άλλεπαλλήλους 
προσπαθείας του πνεύματος έν 
αύτγj. 

"Α ' 't: ' ' ' ν ανατρε..,ωμεν εις τας πρω-' ' - ' '.... / τας αρχας του αγωνος τουτου, πα-
ραοεχόμεθα είς την βάσιν της 
ύπάρξεως του κόσμου τούτου, ούο
' ' � ' T-l ' -. εναντιας ουναμεις: ,1ν εκ του.
Χάους, την Χαοτικήν, i.ίλην, και 
την Διάνοιαν, το πνευμα, άφ' έτέ
ρου. 

Δια λόγους . τοUς όπόίους Ααί 
παραοόσεις, . οί μυθοι η αί θρη-

\1 

Ί 
1 
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σκεία.ι οια.φοροτρόπως έρμηνεύ
ουσι, το πνευμα ήθέλησε νά. ύπει-

' σέλθη είς την υλην, να την οια.τά
ξη, να την οια.μορφώση, έν μι� 
λέξει «να ζήση έν α.ύτγj)), οιότι 
ήθέλησε να την κάμη να μεθέξη 
των άρετων του. 

'Η μικρή μας οιάνοια. φαντάζε
ται την προσπάθεια.ν τα.ύτην, ώς 
άγωνα.. 

'Η προσπάθεια. α.ϋτη οιεισού
σεως του πνεύμα.τος, προεκάλεσεν 
έκ μέρους της υλης την άντίστα.
σιν. 

'Αλλα πως ούο άρχα.ί, ή μία 
ένεργητική (το πνευμα.) κα.ί ή 
αλλη παθητική (ή υλη) ήουνήθη-

' ' ζ '  ζ' 
' • σαν να επι ησουν μα ι, χωρις η

μία έκ των ούο να μη έκμηοενίση 
την αλλην κα.ί πως το πνευμα. ήου
νήθη να λάβη έπα.φήν μ�τα της 
υλης, άφ' ου ή ολη πείρα μας έπί 
των κοσμικων ζητημάτων μας 
πείθει, οτι ούοέποτε ούνα.ντα.ι να 
ένωθουν ούο πράγμα.τα. έκ οια.μέ
τρου άσυμβίβαστα.; 

Διότι έκ της έπενεργεία.ς του 
πνεύμα.τος έπί της υλης, ελα.βε 
γένεσιν το άστρικόν, το όποίον 
κατέστη ό οιάμεσος, το σημείον 
έπα.φης, μεταξύ ούσία.ς κα.ί ύπο
στάσεως, πνεύμα.τ'Ος κα.ί υλης. 

Ή έξήγησις α.ϋτη περί οη
μιουργία.ς του 'Αστρικου, οέν πα
ρουσιάζει τι το όποίον ήμπορεϊ να 
μας ξενίση, οιότι εχομεν συνηθίσει'βλ' ' ' / 

t:'" ' 

να επωμεν εις τον πεpιc, κοσμον 
το γεγονος.οτι όσάικις ούο ά'Ιτίθε
τοι προς άλλήλα.ς άρχα.ί συνά
πτονται, έχ της έπα.φης των λα.μ-
β / ' ' "λλ ' α.νει γε'Ιεσιν μια α. η μορφη.

Οϋτω, έκ της συμβολης του 
αρpε'Ιος χα.ί του θήλεος γεν'Ιατα.ι 
το τέκνον, το άνορόγυνον, έχ του 
ένεργητικου χα.ί του πα.θητικου το 

οόοέτερον, έκ του θερμου κα.ί ψυ
χρου προκύπτει το χλια.pό'Ι, έκ 
της ελξεως κα.ί άπώσεως, ή ίσορ
ροπία., έκ του φωτος κα.ί του σκό
τους πρ_οχύπτει το ύποσκία.σμα. 

Το άστρικον λοιπον οέν ε!'Ιαι 
ουτε υλη, ουτε Π'Ιευμα.. ε!'Ια.ι και ' � ' ' ''λλ 'Et: ' το ε'Ι και το α. ο. c,εpχομενον
έκ ούο ουνάμεων πα.ριστ�, το 
άστρικό'Ι, μίαν τρίτην ού'Ια.μι'Ι, 
οιεισούουσα.ν εις το'Ι κόσμον κα.ί 
έμποτίζουσα.ν α.ύτο'Ι πανταχόθεν. 

) / \ tl β θ' > \ α.χομη και οσο'Ι α. εως εις τη'Ι 
γην κα.ί α'Ι σκάψωμεν, θ' ά'Ιεύρω
μεν τουτο. 

Πάντα τα οημιουργημέ'Ια. ο'Ιτα. 
περιέχουν, κα.ί έκλύουν, άστρικόν, 
άλλ' άνα.λόγως του βα.θμου των 
έξελίξεως έν τγj χοσμιχγj ίερα.ρχίq:, 
το οέ έκπεμπόμενον άστριχον ρευ
στό'Ι, άποτελείτα.ι άπο οια.φόρους 
άνα.λογία.ς πνεύμα.τος κα.ί υλης. 

Ώς ά'Ια.λογία.ς γενικας του Ά
στρικου, ό Έσωτερισμ&ς μας οί
οει είς μέρη α.) υλα.ς κα.ί β) πνεύ
μα.τα.. 

Το άστρικον έ'Ι τq'> ά'Ιθpώπq:ι 
ε!'Ια.ι ο,τι χα.λουμεν συ'Ιήθως, ψυ
χιχο'Ι pέυστόv, ζωίΧΟ'Ι ρευμα., μα
γνητιχον ρευστό'Ι, κ.λπ. 'Όλοι 
οσοι έπεοόθησα.ν είς την μελέτην 
της φυσ.ικης τα.ύτης ουνάμεως, 
της έ'Ιυπα.ρχούσης άπο του όρυ
χτου μέχρι των σφαιpω'Ι των 
άστέρων χα.ί άπο του 'Α'Ιθpώπου 

• μέχρ.ι των άπωτέρων αύτου οη-
..... ) / ,,J / μιουργιχων Ο'Ιτοτητω'Ι του χο-

σμου, βεβα.ιουν την ά'Ιαμφισβήτη
τον ϋπα.ρξιν της ουνάμεως τα.ύτης
και τ'f)'Ι κεφα.λαιώοη σημα.σίαν τ"�'Ι
όποία.ν εχει έν τγj έπιτελέσει ύπερ-
β - ' ,, ' \ -α.τιχων φα.ινομε'Ιω'Ι, ειτε επι της
Φύσεως, εtτε έπί 70U 'Ανθρώπου,

,ι ' \ - ) -ειτε επι του ουρανου.
Δια να τεθγj ομως είς παλμικην 

------
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., �όνησιν ό παγκόσμιος οοτος πα� 
ράγων �πο τΌu άνθρώπου; πρέπει 
οοτος να έ!χη άναπτύξει ώρισμένας 
τινας aυν�μικας ιaιότητας της 
ψυχης καt τοt πνεύματός του, αι 
όποίαι .θi συλλάβουν, θα καθορί
σουν και θα άποκρυσταλλώσουν 
την taέαν aια της φ α ν τ α -
σ L α ς, της β ο υ λ ή σ ε ω ς 

\ - ' και της π, .ι σ τ ε ω ς. 
· . Δια . των. άνωτ.έρω γενικών

άπόψεων απεσκοπήθη να έξοι
κειωθη p άναyνώστης, με έ:κείνο
το δποίον: καλείται 'Αστpικόν ..
,έπεaιώχθη ,ή χάραξις περι αύτοu '
ένος γενtκοu σχεaίου, άπηλλαγμέ
νού.,. κατα το aυνατόν' άπο aυσ-,-

' . ' ' ' : \· ( ' ( νοητους εννοιας, τας . οποιας η.

έ:μβριθης. με),έτη. του π'εριλαμΜ
νει, και εύκόλως νοητόν ..

· Διετυπώσαμεν την Θεωρίαν 5τι . i 
το' Αστριχον.είναι το άποτέλεσμα 
της aράσs;ως aύο άντιθέ't'ων παρα
γόντων., όι παράγοντες οοτοι εί
ναι: 

π ρ ω τ ο ν, το πνεuμα, το 
είναι, ή πα"tΚόσμιο·ς · a4ναμις, ή 
ούσία, η οtονaήποτε άλλο 6νομα 
θελήσωμεν να 't'ης άποaώσωμεν, 
και Δ ε ύ τ ε  ρ ο ν, ή δλη, ή 
' ' υποστασις. 

Ό πρωτος παράγών, το πνε�
μα, τείνει να πτητικοποιήση. το 
σταθερόν, την δλην, ό aε aεύτερος 
παράγων, !ή δλ'η, τείνει να σταθε
ροποιήση το πτητικόν, το πνεuμα. 

'Εκ τούτων, το μεν πνεuμα εί
ναι ή· Μναμις έ:κείνη ή κάτοχος, · 
μεταξύ άλλων άρετων, και των 
ιaιστήτών της aιεισ8ύσεως και. 

' της κϊνήσεως, ή aε δλη φέρει την 
σφραγί8α της . άντιστάσεως και 
της ά8ρανείας .. 

At Μο αοται. έ:νέργειαι αι ά
πορρεύσασαι έ:κ της ί8ίας πηγης 

είναι έ:χθpαι άπο της στιyμης της 
γεννήσεώς των, προσπαθοuσαι ή 
μία να .κtiριαρχήση έ:πι της Ιχ.λλης, 
' \ ) έλ \ 'ξ ' ' με αποτ εσμα την ε tσορροπησιν 
των. 

Μ \' \ � θ ί ... \.
ετα τας οο .ε σας, αν και συ-

' 'ξ ' . θ' νοπτικας, ε ηγησεις, φ ανομεν 
είς τον πρωτοV'καt κύριΌν σκοπον:. 
της 8ημιοuργίας του 'Αστρικοu, 
J! ί ' ' '' !! 
υστις ε να.ι η μυχια συνενωσις υ-
λ(ι}ν των 6ντων της 8ημιουργίας 
προς rχ.λληλ(!- και συγχρόνως προς 
τον Δημιουργόν των. Ό σύνaε
σμος οοτος, ' άόρατος είς τούς 
οφθαλμούς μας, είναι.·. 8εκτικος 
άπο8είξεως έ:ν τη συνήθει ζωγj. Το 
φαινόμενον της τηλεπαθείας, aεν 
περικλείει άλλο τι μυστήριον, πα-

' - ( \ . 
' 

) ρ.α τοuτο το αστρικον . 
. Το 'Αστρικον είναι μορφη δλης

' , ' , \ ( , . ' ανωτερας εκεινης την οποιαν αντι-
λαμβάνονται αt αίσθήσεις μας, 
χρησιμεύοuσα ώς μεσάζων μετα-
ξ, - ' - ' υ νοη't'ικου και φυσι�ου σωμα-
τος. Ή νέα αδτη μορφη ύπο 1 την 
έ:πίaρασιν των πόθων της θελή
σεως, της πίστεως και της φαντα
σίας, σχηματίζει 8ίνας η ρεύματα 
των όποίων ή · χρησιμοποίησις 
άπο.τελεί το κυριώτερον μέσον 
της Μαγείας. •

Το άστρικόν, φως, πε8ίον η
ρευστόν; ώς 8ιφυης ούσία, συνε
χώς ταλαντευομένη. μεταξύ πνεύ-. 
ματος και. δλης, είναι ό έ:νaιάμε
σος 5ρος, ό κρίκος ό συν8έων τας 
Μο ταύτας άκρότητας· άνευ του 
συν�έσμου τούτου ούaεμία έ:παφή, 

. ού8εμία πραγμάτωσις, ού8εμία 
· γένεσις θα ήΜνατο να λάβη χώ
ραν. Είναι ό 'Έρως ·της Πλατωνι
κης φιλοσοφίας, ό μέγας aαίμων, 
ό συν8έών τούι;; θεούς μετα των 

··&νθfώπων.
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Εrναι ά:κόμη .5πως το σημε'i:ον 
ισορροπίας πάντων των εν τη 
Φόσει. 

- Είς την ζωην και τον θάνα
τον, το σημε'i:ον ισορροπίας ετναι 
το άπόρρητον της 'Αθcινασίας. 

- Είς την ήμέραν και την νό
κτα το σημε'i:ον ισορροπίας εί'Ιαι 
το ελατήριον της κινήσεως των 
κόσμων. 

- . Εις την Έπιστήμην και την
πίστιν είναι το άπόρρητον της φι
λοσοφίας. 

- Είς την θέλησιν και το πά
θος, την οpασιν και την άντίορα-

. ' ' / .... ' ' σιν, το απορ·ρητον της ισχυος. 
Το σημε'i:ον ισορροπίας είναι ή 

ύπεροόσιος Μονάς, ή άποτελουσα 
την θειότητα εν τi;'> θεi;'>, την ει,.ευ-
θ ' ' .... ' θ ' \ \ εριαν εν τ<{) αν ρωπq) και την 
ά:ρμονίαν εν τγj Φόσει. 

- Εις την ουναμικην ετvαι
5πως το άεικίνητον, είς την Γεω
μετρίαν ,ό τετραγωνισμος του κό
κλου, είς οε την χημείαν, ή πρα
γμάτωσις του Μεγάλου έργου. 

Εις 5λα τοc ίεροc του 'Αρχαίου 
/ ( ' ' f/ ' κοσμου, η οικουμενικη αυτη ου-

σία, το άστρικόν, �το γνωστόν, 
' "' " \ - ' βλ' παριστα.vετο σε σια του εμ ημα-

τος του Έρμου �' άvαλυομένου 
1 , \ ' 2 ' ' ον εις τον μηνισκον, ον εις τον 
κόκλον και 3ον είς τον σταυρόν. 
Ό μηνίσκος παριστ� το παγκό
σμιον ρευμα, ό κόκλος την κίνη
σιν, και ό σταυρός, τον ερωτα, 
την σόζευξιν. 

'Εξ 5σων εξετέθησαν προκό
πτει 5τι ούοεις άμερόληπτος με
λετητης οόvαται νοc ύποστηρίξ-n 
ιΙ c 'Ε ' '1' \ λ οτι η πιστημη ειπε την τε ευ-

' lζ ' \ ' 

ά.λ ψ 
ταιαν της λεc,ιν εις την (Χνακ υ ιν 
των νόμων της Φόσεως και ο'τι θοc 
( / / '?' ' ' υπαρχ71 πα.ντοτε εις μεγας αρι-
θμος φαινομένων, τοc όπο'i:α είσέτι 

οεν εχουσιν ίκανοποιητικοc έpμη
νευθη. Των φαινομένων· αότων ή 
't:'' ) λ,.. \ ' \ εc,ετασις αποτε ει και τωρα και 

\ λ - - ' ' ' προ πολ ου καιρου, το αντικειμε-
νον της μελέτης «των 'Αποκρό
φων Έπιστημων». 

'Υπάρχουν τοc ο'νειρα, αί παραι
σθήσεις, ή τηλεπάθεια, ή μεταβί
βασις σκέψεως, ή οιπλη 5ρασις, 

' ' θ 
' "' \ ' αι αγα οποιαι η καχοποιαι επι-

οράσεις, τοc ουσεξ·ήγητα, τηλεκι
νητικά φαινόμενα, ό ύπνωτισμός, 
αί άνεξήγητοι περιπτώσεις μαν
τείας του μέλλοντος, αί αοθεvτικαι 
περιπτώσεις επικοινωνίας με το 
ύπερπέραν και μόρια 5σα q.λλα, τοc 
όποια &πτονται του «ύπερφυσι
κου», συγγενεόουσι με την πρό
ληψιν και την οεισιοαιμονί�ν, άλ
λοc και τελείως οιακεχωρισμένα 
άπο αοτοcς και τά όποια άποτε
λουν άντικείμενα μελέτης των 
'Αποκρόφων Έπιστημων. 

'Υπάρχει βιβλίον εκτυπωθεν το 
1848' του τότε καθήγητου τη�
Φυσικομ�χθηματικης Σχολης του 
Πανεπιστημίου 'Αθηνων . Δημη
τρίου Στροόμπου ύπο τον τίτλον 
«Έπιστημονιχοc παράοοξα». 

'ο οιαπρεπης καθηγητης ύπε
στήρ ιξεν εις αΟτο 5τι οόο πράγμα
τα οεν πρόκειται νοc πραγματο- . 
ποιηθουν: 

1ον · ή άεpοπλο'tα με μηχανάς 
βαρυτέρας του άέρος και 2ον ή 
επικοινωνία με το ύπερπέραν. 

Διοc το πρωτον, -:-ην άεροπλοt
αν, μόλις είναι άνάγκη νοc εfπω 
5τι οιεψεόσθη. 

Ώς προς το οεότερον, την επι
κοινωνίαv με το ύπερπέραν, ύπάρ-

' � Ιζ ιι , ...,. , χουν ενσειc,εις οτι και τουτο επι-
, 

''� 'ζ 
' τυγχανεται κατ ισια οντα τροπον 

βεβαίως. 
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Ό 'Αποκρυφίσμος οεν άγνοεϊ 
τάς θετικάς έπιστήμας, προσπα
θεϊ άπλως νά τάς συμπληρώση, 
νά έπεκτείνη αύτά.ς, είς το πεοίον 
των λεγομένων άποκρύφων έπι
στημων. Ό 'Αποκρυφισμος είναι 
το έπόμενον βημιΧ πέραν της 'Επι-
στήμης. 

Θά τελειώσω με το έξης άφή
γημα: 

Μία άποκρυφιστικη παρά.οοσις 
άναφέρει, 6τι κάποτε ό Ίησους., 
περιερχόμενος μετά των μαθητών 
Του μίαν άπομεμακρυσμένην συ
νοικίαν,. συνήντησε το πτώμα ένος 
κυνος έν άποσυνθέσει. 

'Όλοι οί μ�θηταί Του, άπέ-
ψ \ / ')/ 

στρε αν το προσωπον και εσπευ-
σαν ν' άπομακρυνθουν, ένi;> ό Ίη
σους έστά.θη και άπεθαύμαζε την 
λευκότητα των όaόντων του άπο
σκελετωμένου ζώου. 

Ή άφελης αϋτη παρά.οοσις, 
οιοά.σκει, 6τι ό σοφος άνευρ(σκει 
ύπο τον πέπλον της φαινομενικό
τητας πάντοτε κάτι άξιον προσο
χης, άρκεϊ νά γνωρίζη νά παρα
τηρyj. 

Ό άποβλέπων είς άνωτερότητα 
ψ ' \ ' )�f ( υχικην και πνευματικην, ιοιως ο· 
ποθων νά γνωρίση την κε:κρυμμέ
νην πλευράν των 6ντων κr4 των 
πραγμάτων της Φύσεως, οφείλει 
νά έκπαιοευθyj είς το νά παρατη
ρyj, νά οιαβλέπη, 5πισθεν της έξω
τερικης φαινομενικότητας του ό
ρατου, την κεκρυμμένην 6ψιν του 
Κόσμου των 'Αρχών και των 
Νόμων. 

'Όλα τά φύσικά Φαινόμενα τά 
έ:πενεργουντα έπι των αίσθητη
ρίων μας, έίναι άπλως άντανα
κλά.σεις, οί έπενουται άρχων πολύ 
άνωτέρων, των ΙΔΕΩΝ.

Ε!ς ζωγραφικος πίναξ, είναι ή 
ύλικη έπένουσις, οιά της όποίας 
ό καλλιτέχνης · περίέβαλε τη'ν 

' 'λλ ψ' ' πνευματικην συ η ιν του, την
ΙΔΕΑΝ. 

"Αν άσκηθωμεν και συνηθίσω
μεν νά οιαβλέπωμεν 5πισθεν πε-

βλ
.. 

/ \ ) \ ' ' ρι ηματων- τας αρχας και τας 
ίοέας, εύκόλως θά ύπεισέλθωμεν 
είς το πνευμα της Φύσεως και θά 
καταστωμεν ώριμοι οιά νά έννοή
σωμεν τούλά.χιστον τα μυστικά. 
της; 

' 1 
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� Ν Α' Α Λ φ Α Β Η ΓΓ ο 

ΠΝΕΥΜΑ Tll(HΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

Ύπο ΛΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

ΕΝΑ .ΑΜΙΑιΒΗΤΟΝ 

ΠΙ)γήν άληθοϋς χαρδς άπο
-reλεί δ1ά τόν άνθρωπον ή 
έnιιλιο6ή τοϋ εργοu της βελ
τιώσεως τοϋ έ.α:ι,ι,οϋ του. Καί 
καθώς ή άσκησις τοϋ σώμο
τος καθισrδ αύτό περΙΙΟΟότε
ρον άκ,μαίον, σφριιγηλόν ,κσί 
ύγι,ές, οϋτω ,κσί ή άσκησις 
ηρός ούτο6ελτίωαιιν, 6αηθεί 
την ψυχήν νά καrοσrπ ύγuής 
καί σθεV'Οf)ά. 

Ή ηθιΙΚ!ή ίκονοποiησις, ή 
ψυχι�ή .άγολλίοοις κοί l'ό συν
οίσθημο της άληθοϋς ά!;ιο
ηρεπείας, όΤJΙνσ άκολουθοϋν 
κοί l'ήν μικ,ροτeρον tόκάμη 
νίκην τοϋ άνθρώπου έπί της 
�σωl'&pικης 'άτ,ελεί·ας του, 
όπαrολοϋν μειγάλην όντομοι· 
6ήν, ,ά,ληθη σrέ,φανον δάφνης 
κοί ά!;ίlει διια νό τ.όν όποκ.τή-

Α' Τέταρτον του 'Αλφαβήτου 
Ανοιyνώρισε τη�ν ανάγκην της

\ αύτσt5eλ τιώσεώς σσυ ώς .μό
w� ς ιδυν01μέw�ς να σε ψέρη πλη. 
σιέιστ,ερσν της θείας ι!>οηθείας 

Β 01σίσόυ ιδια τη�ν έ:rοίτευξιν αύ
της είς rος διυνάJμε·�ς της Φύ

σε·ως καl κατ' άκολουθίαν, ά
ψο:υ κς.cl συ άποrrελεϊς μέρος 
τΟJύτης, εtς τας ίδίας σισυ δυνά
μεις. 

σωμεν νά κστο6ά>λλωμεν μέ 
φι,λοημίον, iιnιμονήν κοί εύ
συνειδηοίαν κ,άθε δuναrrήν 
π ρ OOfl άθε ιιαν. 

Είς τό ερΎον μος αύrrό ί
δού μιικρόν 6οήθl')μο, Ί1ό άλ
φάβη,τον έκείνου δσrις θ' 
όποφαοίση ν' ιόκολουθή,ση, τήν 
όδόν της τελ&ιώσεως τοϋ 
έ·ουτοb του. 

Τό όλφά6ηιτον αυτο χωρί
Ζ:ετσι ·είς τέσσερα μέρη.. Τό

πρωιτον άναφέρεrοι είς τό 
γενιικό σl']lμείαι τά όποία πρέ
-πει· νό προσέεπ ό άνθρωπος. 
Τ ό δεύτερον είς τός άνάιy'ικας 
τοϋ σώμαrrοc:. Τό · τρίτον είς 
τός 'όνόγ,κας της ψu ,χης καί 
τέλος, τό τέταρτον είς τά 
όφορωντα τή,ν κατεύθυνοιr.ι 
l'ης έ!;ελί!;εως τc�ϋ Πνεϊιμσ
τος. 

Γ νώριζε δτι aκεϊνο τό δ'Π'οϊον
σε άποτ�ελεϊ, ,είναι τό αυτό 

δπερ έ!δηιμιοίψyηισε τό Σ ύιμτω:ν 
καl έ'ΙΛέχει ,δυνcφει 'ΠCΧ!Ο'ας αύτ<οϋ 
τας ίtδιότη<rας καl δLΝ<:rrQ'tητας. 

Δ lα!ψύλαξiε, δια σε τη:ν α\.ΙΕΙΚ'ί'ί�
,μητον )(α!pαν να έ.ξο:iσψα!λί

σης συ δ ίδιος τας -τφοϋιτt'οθ'έ
σε�ς της Πvευιμαrrικ·ης σου Προ
όδου. Με την άq�νην της θiελή
σεως καλλιέ.ρyησε τό §δαιψος 
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της ψυχης σου. 'Α'Π'<ψόηφυνε ά:
,τό αυτό κάθε έ'Πι(;λ�ες έλό!τ
τωμά σου, έξάλειψε τα ,τάθη 
καl. τό:ς ,κ,ακ(οκ;, έλεuθερώοου 
ά:,τό τό:ς ,φόλήψεις καl τό:ς 
mχνrοειδεϊς δεσ,μ�εύσε1ις, ωστε� 
θειος σπόρος να εϋρη την «ά:,.. 
yα!θήrν γην», &που θ'α δυνηΘη ά:
σψαλως� (;λα.οτήση και ν' ά-
11:αδώση ,κ,cφπόν. 
Ε ρεύνησον τή:ν Φύσιν 1κα1l τό:ς

ιέκlδηλώσεις της· ή m:χ;�
ρησις αυτης, έν σm6υασιμQ με 
την χpησιμο1ΌΟίησιν της λογuκης 
()l()t)I ' tδιότητος, θα σε δδηyήιdη 
'\Λα δια!κρίνης τί εtναι τό σuμφιέ
ρον δ,ια την τηρ6οιδόν σου, ωστε 
να τό έnτιδιώξ,η,ς. 
Ζ ήτησον ιν' ά\Λεύρης ,και ν' ό:\.1-

. τλήσης έκ · τω έσωτιέριικοϋ 
σου εtvαι, την δύνα1μιν, ητις ά:
�αιτεϊτο:ι δια να κι�νήσης και 
γνώριyε δτι !χει,ς αύrη,ν την 
δύναμιν, άλλα τφός μ�εyίιστηιν 
ζημίαν σου έπ�μlένεις να τη,ν ά:
yνοης, να την καλύrπτης δ� ά
διαιpόρων και έ,τοuσιωδων 1rpαi
γιμάτων κα:l να υ-τrοτuμα:ς ττ)ν 
'άε)ίαν της. 

Β' Τέταρτον τοu 'Αλφαβήτοu 

· Η όνσζήτησις καi ΙCΝσγνώ·
ρισις τοϋ σχεδίου του Θε.οu 
διό την iινθρωπ(νl'}ν μορφήlv, 
θό σέ 6οη8ήση πολύ ε(ς τό 
WJ κσλλιεργήσης πόντα τά 
σrο1χεία 6τινα σέ άποτελουν. 

· ' ; • Αησrελείοαι όnό σώμα κα!
ψνχήν, Ιδού εlς άδρός γρ.� 
μός al ιόνf,γκσ, του . σώματός 
οου. 

Η λuος - 'Αέρας -· Νερό εtνοiι
σί 11ρεϊς tατροιί σου. 'Ειμπι-

1974 

σrτιειύσου eίς 01ύτοuς και α:ψιοε 
τό σωμα σα, δοο' τό οονατον 
'Ιt'Εpι,σσότηρον χρόνον ·όπιό τη;ν 
έ'Ιίίiδραισίν των. Δεν θα Χ)pει.α
σθης &;λλσ. . ψυμύθια, έιάν χρη
αιματοοιιήcης 'Πίρος καλλω,τιισμον 
τοο σώμα!ίός σου την ιω:θά:ριδ
τήrrα, έλαιpρα ,έ"6ύ·ματα:, ήλιό
λοιπ.ρα και αερόλουτρα. 

Θ ,ηΙΟΙCΧUριζ�ε !δια τόν άργανι
σμόν σου ύ-yιειίαν και εύw· 

α:ν, χρησψιςmοιωιν wρός διατρο
φήν σα,, νωrrτην ικαl καθ'αρά:ν 
ψυσuκην τροφήν. • Απόcp,ει>γε την 
πτωμιατοψαryίαν ή δ'Πίοία θα σέ 
ψαρτίση rμε τα σtπέρμοπα πολ
λων άσθενειων κια.l &ειγο-ττκχιθη-
,μάτων. 

1 ο:τ�ρός οου, έ'Τtίσης; ας yίνη
rδ' φυσιολογικός και άτό:\� 1 

χος ·· ϋ-πνος. Αύτος Θια &:,rο�ι
νώση και 't'ον �έy/κ'έφα1λον και. 
τους rμϋς σου. Αυrος · θα δώση 
εtς την διά!νοιάν σου διαύ-yειιια:ν 
και εtς 'tlόv όρyάνισμόν σου την 
ζωuκην δύνα:μιν που χρειάζετοιι. 
Αύτος θα ένεργήση ώς καταλύ
της δια να άξιοιmοιηθη, έιν σοt ή 
έ1Λέρyειια κ.αl των .τροφων κσ�t 
τΌϋ ψωrrός τοϋ ήλιιαy. 'αψείλιεις 
νια: τόν ,φοιστιαrrε·ύσηrς ά-mό τους 
θορό(;ιοuς και άπό την μό'λ.ι.Ν
σιν της άτμοσψq:'ίρας. Χιρειάζε
σα,ι .ϋ-rτινσν με άνοι'Κτα: 'π�ράθυ
ρα είς �μέρος ησ'Ι,)χον ικαl ΙJ<.α!θίο:
ρόν. 

κ αλ,εισαι v· άrτr0ικ'<Χt'αlστή�σης
�είς το κατά:, ψ,ύσιν άπCΙJό'Cι!ς .

roq λε.ιτοι-,ρyιίας �οϋ όρy0!\Αι
σμ1οϋ οου. Πρόσεξε· uδιαιτέραν 
φροινrΟδα όφείλε.ις νΙό:: κατα(;ά
λης Ιδια την φυσιολογ�κηv λει-

1 

_.'j 
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τouρyLOJV της y,εννετησίου σψ:αί
ρα:ς. Πασα ,έπ' αύ'(!οϋ τσαiράJt5α
σις άrroo του -ψυσιολοyι,κοϋ θα 
έπuψέρη t5αιρείας κυρώσεις δι' 
έσέ. Θα δuαταράξης την δ:μαι
λήν λειτοuρyίαν ταυ όρyανι
σμου καl θα εχης, οχι ώς πιθα. 
νόν, άλλα ώς t5έt5α:ιΟΙV @οτέ
λεσμα, την ά:nώλεuαν tκ.αl της 
σωματιlκης, άλλα καl της ψυχι
ικης σου ύyείας. Έό:ν δια κά\θε 
έ>κδήλωσίν σου χρειάζεται ή έν. 

/αρμόνισις '1tpoς τους νόμους 
τιης ψύσε,ως, δια τήν λε,ιτουρyί. 
v,:ν του yενητικσυ σuστή,ματος, 
ή ένα;ρμόνησις αϋτη είναι ,τιλέοιν 
η @αpαίτητος. "Ας γίνn τοϋτο 
δι' <έσε κανών, τον δ1tοϊον ,τοτε 
ιμή παραt5ης. Έπισης μή λησμο
νης δτι τό Πνευμα δια να έξε
λιΧθfi εχει α.νCΙJΥΙκην όρ)"ανι-
01μων. Δεν εχεις το δuκαίωιμα 
συ '\Λα αιrοψύyης τη,ν τε,!(VΟ'Π!Οlί
αν. Ό:ψείλs�ς ·να συμt5άλλης, 
κια:τ�α το μέτρον του δυναταϋ, 
εlς τ,ο ερyον της ΦύσΙΕως. 

Λ ανθό:rνο1υν ,έντός σου, λόy(i)
της έπl αlωναις άντιψuσ�κης 

ζωιης -τιοιϋ ανθρωπίνου είδους, 
τά -σrοέρμα:τα δλων των ιά!σθεινει
ΔV' εtς σε άπόκειται, δια τοϋ 
-τιρό:rrου ζωης τον φι!οϊον θα -έφ
αριμόσης, να τα έξουδετερώσης 
καl νό:: τα άψανίσης η νό:: τα 
(5οη1θή·σης να αύ�ηθοϋν ωστε ν<Χ 

. άψανίισουν έσέ. 

Μ Ξϊνε 1τι_στος εlς .τ:rirv @όJασ�ν
::rou να ,κ,αrοcrοτηση1ς το σω

μα:-σου σύμμαχον καl ευεργέ
την της ψυχuκης σου τσροόδαu. 
Έαν δtν ά:τονίσης εtς την η;ροσ
'ΠΌ.θειάν σαύ η;ρος αύτήν την 

κατ�εύ!θυνσ�ν. να είσαι t5έt5αιος 
&rι το άrrοοτέλεσμα θα είναι ύ-
1τέρτ:eριον καl των ,φοσδακιων 
σου ά!κόιμη. 

Γ' Τέταρτον του , Αλφαβή�οu 

Τ ό δεύπ:ρον συνθεrικόν 

τοϋ έαυτQϋ oou, τό καί τι

μιώτερον κοi πολπιμώτερον, 

είναι� ή ψυχή oou· οϋτη έπι

μελείος δεί δείται,... ύπέρ 

ταϋ πaνrrός, καθώς λέγε.ι ό 

Πλάτω,ν, διό'11ι ή καλλιέργεια 

-ούτης έίνσι κεφάλαιον όνα

φαίρετον δι· έσέ. Συμφέρον

σου · είναι μετά Ιάκσrοβλήτου

&λήσεως νιά τήν έηιδιώΕnς.

· ιδού είς έΕ γρόμμσrαι οί κα

νόνες αύτης της ·κολλιΘp

γε ί ας.

Ν ίικη του Πνεύμο:;τος έ,τl της
ϋλη·ς ας είναι τό σύνlθηιμά 

σου. 

= ύ,τνηοε δλες τlς θεΊ:aς ίκανό. 
- τητες '!ι'ΟU κοι!f.ΙJΟΙGνταιι 1μέσα
01ου, :θeσε τες είς ένέρy,ειαν, δια:
νό:: έ'Πιτύχης τό Ιεjρyον της ψυ
χω<ιης σου έξυyιάνσεως. ,Κια:l 
κ,οrrα πρωτον ρύθμισε τηrν ,λει
τιουργίΟJV της διανοίας .σου καl 
δταν άϋτη ,θό:: κιαταiσταθft ύyιης 
καl θό: δύνοrοαι όρθως νό: ·1φί
νη , τότε θα yίνη δ -πιστότaρος 
καl τσολυτuμώτερσς Ι5οη1θός σου . 

ο Ιδήyη.01ε δλας τας έJκδη λώ
σεις της ψυχης σου, υπό το 

ψως της όρθης λοyικης, ,uρος 
_την κατεύθυνσιν την qποίαν σου 
ύ-ποΙδεuκνύει ή Μήτη,ρ Φύσις, δια 
των νόμων της. 

. 1 
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π ,pοισ'Π'αθηισε να έξαyνίΌης δ
λας τάς ψυχυκάς σου έ,κδη

λώσΗς' δηίλο:Jδή να τας έrντά
ξης είς τό πλαίσιον της λιειταψ
yίας των ψυσuκων ΚΌ1L -rω,ν 
πνειψαrrιJκων ναμων. Ή ΙΚ(Χ)κία, 
δ έyωϊ.σ1μ6ς, τα nιάiθιη, ή μυσα:λ.. 
λιοlδοςίια, α:ί διαατροψα:l ιrων δ1

ρ--
1μων κα:l των ,έ\λσί",ίκτων <Χ'ΠΌί'Τ'ε-, 
λοον ιείς τήν ψύσιν πcηραιψωινί
ο:!V' εΙ\Λαlι έικ.τρωμο:ηκαl �ΚΙ&ηλώ
�ις της ψυχης, τας άπ:οία:ς ό
ψείιλε1�ς να έ�φιζώσιης ικαl να 
καυτη ρ ιό!σης ιμt ύmοiμοινην κα:l 
έrιτuμονήν. 

Ρ υΒμός καl �ρμονία ψρόντιζε
να .έ"Π'UΚ.ραtrΟΟV ίrωΛτ!Ο'ΟC €Ιίς 

δλα:ς τάς έικδηλώσεις τ�ου .flσω· 
τερuκου σου είναι. Τότε μόνον 
θα ε1ΚΤCΧ!L ιδεικτuκός ε.ύ.εpyΙΕΤι•κων 

· δι' ,έσε έϊτ:uδράισιεων, τότε ,μόινον
θα άfJιιο-Τ(Ι()ιηταΙι -π:λήιρως έν σοl
ϊτ:α:σα ή της Φύσιεως έ:wl τ�ου

πνεύμΙΟ!Ί'ός σου τηροστcι:iσία ικαl
r!>οήιθε-ια, δταν συνειδητως θ". ά
ποτιελJέσης άpμονικον στσιχει•
οιν-Α�ης.

Σ. έr!ιιο-υ 10:ς · λJειτοuρyLας της
Φύσεως, α:ί δ,το ιαι α'rτΟJΟΌ:L

dκοm-ουσι τήν δηιμιουρyίο;ν ικα:i
τryν έιfJέλ!ιfJιν του Πνείψιατος
'Π!Cl'V'!lorrε, mχντου ικα:l ,έν 1υσ:ντί.
ΚΟ1θ' ή1μιέιρα�ν, 'Κο:iθ' έικάmην στι
yμήν, σου -rοcφέχιεται ή ιεύκαι
ρία ν' άη!αδείιξης τον �μόν
CJΙOO προς τήν Φύσιιν, 'δ δποιιος
καl θα σumιελέση ε.ίς τήν tδιuκήν
010υ άτ�οιμuκήιν Πιρόοδον, η τήιν
ασέιr!ιειιιάν σου, ή 'δ.πι0ιίκχ θα ση
μάνη δι' έσε τή�ν Π-w:ι:,μα:τuκήιν

στια.1σψόrrηrrα, ητ1ις ά1rοΌειλει διό:
το ΠινεQμα τήιν μιεyα1λυ'r'έιραν
δοοτυχίCΧJV.

Δ' Τέταρτον του • Α).φιχβήτου 

Τ ά nόvro Θν τη Φύσει 
έΕ�ε:λίσσοvrσι, κιm -rε.λε.ιοοοι
ποιοονται.. Είς τη,ν ρq'ιν αύ
της · της έεελiξεως ιιρε.ρομέ
νη ή ψ(,Ι)(ή, ώρ•μόlε.1 �m 
φθ�ι ι<1όnσrε νά σίσθανθη 

· tινrος αύτης άι<ιαταvίι<ητον
την "TIOOIV νά βοηθήση ώrή
ή· ίιδίο, ουνιειδητως πλέον, τryν
nρόοδόν της κοΙ νό ύπηιρετη
ση ούτω τό Πνεϋμια! 1 Κα
τόιτε λέγ� εiς έ.αυrή,ν.

Τ άχυνέ τήν τηρος τά ,τρόσω
. πcψείια:ν σου δ,uό: της ιάiκα

τ�λήτου έ'Τι'ιμονης ειίς το ερ-
yον της αυτοr!>ειλτιώσε,ως καί 
διά της Πίιστιειως, όJψ' έ)Λος ,μεν 
ε ίς τrηrv άyό::πην της Θείιας Φύσε
ως, ητις σε ιέlδη,μυοuρyηισιε καl 
άψ' έ.τέ,ροιu είς τ·ας ίδίας ΟΙΟU 

δυνά:μεις. 

γ fωισ�ε έντός σου τryν Πνευ
.1α:τυκόιτητα, ώς θρη,σιΙQείιαν 

καl συνιε,ιδητως ικ,ατάστηαε τον 
έαυτόν σου Νασν δοιξακψοο της 
θειίας Κ,οσ,μικης Ούσίας, έξ ης 
άη!οτελευσ'αι. 

φ ::wου άντ_ά�ξιος της ιξμιιηστσ
σύνης τσΟ 'θειοιυ, δ δ'ΤΌΟ'ιος 

σου έ1'Λε'Ιτuστ'εύθη ενα μέjρος τσυ . 
�αυτσυ Του καl σε έ,τρο.ίικ.ισε .· 
δυνά:μιει ιμε δλας τας ίδιάrητας 
,καl ίικαvότηrrά:ς Του, τας δ'Π'οίαι:; 

. σύ όφε,ίJλε ις να έικδ,η,λώσηις. 

χ αίρου &ιότι ύπάρχεuς, χαί
ρου διότι ζης, χαLρου διότι 

εΤ,σαι αύτό ,τσύ είσαι καl ίιδίως 
χαίρσυ δι' δ,τιι προορίψσαι να 
γίνης ! 
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ψηλά, ίχrτε,ράνω σου, εΙναι ό
Ούρανός, δλα τά ψωτεινό: 

καl έξειλιγμένα Πvεόμαrα, τα 
ά,ι,οϊα ιμε άyά,τηιν σοο ζητουν 
\.Ια ψθό�ση1ς τrληισίιον τοιυς. 'Ύψω
σε -τψός ο:ύτό: τούς όψβαλμ,ούς 
σοο, -ττρόσψερε ωτα eύή1κ,οα 
προς τούς σωτη ρίοιυς ψι<θύ ρους 
τωιν, κό!ι-uε άiκόμη λίγη ,τ;ροισ
πό!θεια, άiκόμη καl ι.'χλλη. . ζή
τησε νά -rους δμοιάσης ! 

Ω ψυχή, σύ 'Πlού άνεyνώρισες
έrνrός σου το ιμεyαλιεϊον της 

ούσία:ς, sξ ης άποτελεϊσ01ι, ω 
Ι 

·.&nοuτίιοατε

ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τοuς ΧΡUGόδετοuς 

τόpοuς 

Ι.ΛΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 -1958 

1959 -1961 

Οί συνδρcψήταιί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

δικα1ιοϋντσι νά τούc: _ όγορά� 

οοuν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 άντί 

τηc: τρεχούσης ημηc: των 

120 δρα.χ:μων. 

ψυχή, σύ πού διησθάνθης την ί-
, δίαν 0100 άξίαν, ω σύ 'Πlού έrrτό
θηΙΟΙες τηιν Πιρόοδον καl τ10 Φως, 
15ό:Jδισε �μπρος 1με την άiπσιλύ
τως .δυκαιολοyηιμένην ,έ,μπιστο
σννην 'Π1pος τπ)·ν θείαν Φύσιν, η
τις σε έ;δη1μιούρyηοε καl ·με 
οirrοπ-ε,rοίθησιν άτlένισε .μιε Θό!ρ
ρος το ,uε,ρίλcψ'Πipοιν μιέ.λλCΥΙι1 σου 
καl μτ� ληιcψονης, ω ψυχή, δτι 
είσαι μ,έyα τι κ01l αξιοθα.L.Ιμα
στοιν κα:l δτι ψί,ρεσα:ι διιά της 
στορyης της Φύσεως τηρος την 
ευδαJuμονίw της Πνεομα<rικης 
Ζωης. 

ΜΕΡΙΚΟΙ φίλοι τοϋ 1-
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν την 
συνδρομή τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, με λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσει,:;, οί 
δποίες κοστίζουν και 
χρονο και χρηματα, η 
,ά στείλωμε είσπράκτο
ρα, πού. κοστίι:ει tπίσης, 
δηλαδή I άφαιρεί άπό το
περιοξ>ικο ενα μέρος της 
σuνδρομης 
Οί πολλοί είναι. τα><τ·
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μα:ζι 
τους! 



380 

'Α η' ο κ τ ή σ ο τε κ ο ί σ ε ι ς 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟnΟΥΛΟΥ 

/ 1974 

ιιΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ )) 

('Από τήν Προϊστορία μέχρι τήν Άναγέννπση) 

μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έ�τός κειμένου", 

περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάς 

Α'. Προσωκρατικι'ι περίοδ�ς: 

Οί όρχαιότατοι, Οί έπτό σοφοί, Οί ϊωνες, οί 'Ανατολικοί, Πύ· 

θαγόρας, :Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκλης, ΆναΕαγό

ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταl. 

Β'. · Ariό τόν Σωκράτη μέχρι τόν Χριστιανισμό 

Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα

δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωίκοί, 'Επικούρειοι, 
. ι 

Σκεπτικοί) 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 
\ 

Γ'. Άπό τόν Χριστιανι,σμό μέχρι τήν Άνα
γέν�πσn: 

Νεοπλατωνικοί; Πατέρές - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο

φία, Θωμδς · Ακινδτος,'' Ρ: Βάκων, "Εκ.καρτ. 

Εύρετήρια όνομάτων. 

"Αδετc;>ν δρχ. 70
,
- Δεμένον δρχ; 100
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Ό Προκαθήμενος -r ίις 

'Εκκλησίας έπικρίνε-ιαι 
Θέμα tάντ�καταστάσεως τοϋ 

1tpο1<αθη1μένου της 'Εκκλησίας 
.έιτaθη ά:Τ110 μερίδα ,ίιεραρχων 
καl τοϋ Τύπου. 

Ό Μητραιτολίτης 'Ελεuθε-
ροιmόλεως κ. • Αμ<!ιρόσιος, με
τα την καταρρε.uση τοΟ δικτα
τορικοί} ύπ' άριθ. 2 καθεστω
τος, έιδιά<!ιασε στήν 'Ιερό: Σ·ύ
νοδο ενα i<ειί!μενο ψο<!ιερο έναν
τίον τοϋ άρχιε,τ,ισκό1tου κ. Σrε
ραψειίμ. 

« Σ ε<!ιcrομιώτατsοι σύνεrδροι -
rεΤi'Ιτε- τft Έλευθερί�. η Χριστος 
ή•μδ:ς ήλ,ευιθέρωσε στείκετε καl 
1μή πάλιν ζυy� δουλείας έδέ
χεσθε. . . Σύμπας δ Λαός χαί
ρει . έ1τl τft συντρι<!ιft του δυκτα
τορικοϋ καθεστωτος καl τft έκ- 1.
τrτώσει των έιιτιόρκων <!ιασανι
στων του, άyάλ,λ,εται qμως καl 
ή 'Ε1κκλη·σία, έ,τ,ειδή, σύν τft 
συντρι<!ιft τοϋ στρατιωτικοϋ δι
κτάτορος, άναμένεται καl ή 
τrτωσις τοϋ έκκλησιCΧJστικοϋ, 
iκτρωματικοϋ καρ1tοϋ τοΟ <!ιαρ
<!ιάρου .έ.κείνου καθεστωτος .. . 
Πρωτος .•δε θοσίlλοyος εΙναι ,() 
έν μέσ't) ήιμων καl έπl 1κεψαλης 
της 'Ι,ερας ταύτης δμηyύρεως 
ιστάμενος άρχιε1tίσκοπος Σε. 
ραψ,εlμ καl δημιουρΎός τοϋ 
έκκλη,σιαστικοϋ •δράματος. δ
σrις έκ ·λόγων Οί'οιχειώδοuς 

εύπρε1tείας καl Ιό::ξιΟ'!τpειt'είας 
'θα ειδει οίκειοθελως KCXIL χωpις 
να ίrιrοδειχθη εξωθεν, δπως ά:
πομCΧΙκρυνθη ταχ'έ•ως καl αύτο� 
στιyιμεl της τrτώσεως τοΟ Προ
στάτου -καί Αύθέντου του, δια 
να κλαύση έν συντρι<!ιft το, ελε
ος τοϋ θεου δια τα ό!μέτρητα 
σφάλματά του ... ». 

Τον κατ,ηγόρησεν έν συνεχεί<ϊΧ 
ώς «παyιερως οοιάψορον» δια 
τα ,θέμα;τα της Έκ1κλησίας καl
·μή έπιτυχόvτα τίποτε άλλο,
σrrό: 25 ετη της άρχιεραrrείας
του, παρά δύο μετCΧJθέσεΊς του
rείς «rιτλοuσίας καl έιπιψανείς
,μητpο'Π!όλεις», 'rlελικως Ί&ε τήν
άνύψωσίν του είς ,άρχιεπίσκο
'Π'ΟV, διότι &ττηρξε «τα,:τεινως
πειιθήνιον οργανον, ,εύνοούμε
νος. στενος ,συνεργάτης καί
ταπεινός ιθερά-τrων της δικτατο
ρίας».

Τον 'κατηγόρησε δια την ψή
ψισιν Πράξε,ων «σατανικων» είς
<!ιάρος των έκκληισιαστικων λει
τουρyων, ιέπειδη τό:ς f\θελεν �

1 <�άπαισίας μvή·μης» ύπουρyος
Παuδείας, δια την είς τrρεσ<!ιύ
τερον χειροτονίαν ένος διyά- ·
μου, έrrr&11δή ητο «παρακοuμώ
μενος» αύτου, δια τήν δρκω
μοσιίαν της κυ<!ιερvήισεως Άν
δρουτσοπούλου, πράξrεως συνι-
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ε!σηryήςτεις των άν
. τοϋ 1rερι�λοιντός 

στώσης «είΌtΙτηδηισιν» ειίς ξένην 
{κ.κιλησιαστuκήν mριφιέ.ρειαν, έ
πειδη ετσι �&λεν ·δ Ιδιοικητης 
της ΕΣΑ. Καl σi'Νλα 'Πολλά, ώς 
1τ1ερl · «ιδuσωνύμων φη1μων» (;) 
είς �άρος τοu ί1δίου τοϋ αρχι
επι01κ61ι>α) καl άλλων στενων 
σννερyατων τοu. 

«Ζητοϋμεv, λοιπόν --'Κ<Χτέλη
ξεν δ Μητρο11:ολίτης Έιλε�
ροιmόλεως- οχι την 'Πcφαίτη-
01ίν ισας. άλλα την ώοο:γyελίαν 
καiθ' ύμων κατηγορίας ιέ'Πl ,τρο-

' δοσιί� της >ΕJκκwη'σίας.. Στοι
:χ:ειώδεις λόy,οι ήθικης και δι- ' 
καιοσύνης έπιτάJσσουν να λο
)'Ιοδοτή'Οητε οχι μόνον σεις, ά;λ_ 
λά καl σί περl όμας ιδηιμιοορ
γοl της άνωμαλίας, iδι.ό:: να δ,ι
καισθητ.ε, :δια ν' ά-rτολοόσητε, 
άνθ' ων ,κακουργιων κα;τα της 
Μητρός 'ΕJκ.κλησίας διε,rράξα
τε. 

Να�ί, Μακαρ�ώτατε, εlσθε δο
σίιλοy� διότι έκακουρyήσa:
τε κατ�ά: της Έ•κκ.ληοίας. Διε-
1φά,ξατε στυγερά έyκλήματα· 
έ�υθίσατΈ την Έκ1κλιησίαν είς 
κατα:ισχύ,νην. 'Εν τi;> -rτροσώ
πφ σας ύ-τrετιμήι9η το Έ,τισlκο
πικοv ιά.ξίιωμα. Καl •μόνον διά 
't'ό: άνωτέρω -rταρα,rτώματα θΙά 
-π:ρέ.'Π'Ει να σας ιέrττι,�ληlθlη ΕΠΤΑ
Κ I Σ ή 11:οινη της κα�θαιρlέισεως
και τοϋ ίσ�ίου έγκλεισμοο

,..σας είς την Ί. Μο,νην ΠιJθcχpιί
ου. 

θα ένθυμεtσθε, Μα�καριώτα
τε, με ποοηrν 'άyάtrτην σας -παρε
κάλιουν ιένώ'Πιον 'Πpότριτα συν
εδριαζούσης μείζονος αριστίν
δην Σννόlδου να. ,φοσέιξιητε, ω

στε να ιμrη -rταρcrουρθητε οϋτε 
άτrο τα ,rά,� σας, ,οϋτε άπό τά:ς 

'ΠΌνη,ράς 
θρώιπς.w 
σαι;. 

Σας εlχcw .έmχνειλιημμένως 
-rτροειδατrοιήσει, οτι δτο:ν: άpeiη 
δ Στρατιωτικός �Νόμος nψl 'Κα
ταρΎηiθη . ό Χιτλε.ρuκοq: .τι:ερt 
«Τόιτόυ» τοιοϊrrος καl στε'ρηθ!η
τε της ιόnrο των λογχων,, της 
Ε Σ Α �οηθiείας καl 'Ι'Cραfr<?]Ο'ί
ας. θ' άντιμετω,τίσ,ητε άψορή
τιως ,έχeρικόν ,ι,ερι�άλλο� . ,καl. 
ή θέσις σας θα καταστη τρα-
γuκή. :- ·· 

, Σεις, δμως, �Uα!ιος -τότε
ωv -rτερl της. . . «1μον�μ6πσιή· 
σεως» . της δικτατορίας, ,με τcε
ρισpην rιτρόκλησιν · ,δι' ιέντοοω
σιο:κων ,κομτcαστικων χιειρσνο
•μιων και όrοερηφάνου -τrρος τά
&τrί,σω �κτιναξιεων ,καl ταλσ:ν.
τεύσεω,ν 'της 1έ,τη,pιμέW'Jς κιεψα
λης σας, ιέ.πανειλαιμ�άνετε στε
,ρεοτύιιτως ,και με 'Π!ληθωρικήν
ε.tρωνίcχν: Να( υ Ay. Έ�εuθlε
ρουπόλεως. Μη άνηουχητε. ,Έ.
χω -rτροετοιμ010'θ!η δι' δλα. Προ
σέξτε, Μακαρ. Δεν θα:: γυρίσε
τε σrrα ΓιάννινCk δπως άψελως
φανrά:ζεσθε οσουσ'δή,τοτε κι 
dν ψηψ�σετε Νόμους. θό:: -rτατε
ντροπιcrομένος στο σ-rτίτι σας ...
Ναί, ναί, μη κουράζεσ&, ά-rτο:ν
τούσατ�ε, ά!'τrοστρέφοντες &μα
το ,rpόσc.mov ·και �λέ-rτοvτες
-π:ρος την αντΟθε.τον ·κατεύθ'uν
σιν, ψη ικουράζεσθε ετμαι για
δλα, σας τό ,έτόνισα ηδη, 1tροε
τοuμασμlένος», με μικ:rόκλεuστα
μάτια, 1με ιε.ίρωνuκόν καl ,τλη
ρες ύπαινιyμων μειιδιcφα έ&.
�αιώνετε. -;-Ητο σαν να ιέλέyε.
τε: «1Πιερίιμενε λ{γο καl θα σε -
κανονuσω καlσένα. Που θα 1μου
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πας; θά έ'κΙδο1θη' ή Συντακτική 
Πραξις ,και τότε τά Μ,μ,ε: Τό
τε, Ίθά κατςχ�λά�ης ποίος ,έικ των 
δυό 1μας θά πάη σπίτι του.· . ». 

Αυτήν την σηιμασίαν θα πρέ
πει νά είχεν έκείνη ή �μεταξύ 
ή·μων στιχιομυθιία: 'Αλλ' ίiδού, 
δτι τα πράyματα «ηρθαν στρα
�ά και άνάποlδα» και σας ή
φνιJδ ίασαν: «.Πϋρ, χιών, χάλα
ζα. Πνεϋμα καταιyίιδος» έ-ττ�ηιλ
θον αιtφνιδίως καί τό, από των 
1'1Jολλων σαc) άμαρτιων κα_ι άνο
μηψχrων, καταστάν σο:Jθρόν 
οίκοδόμ,ηιμα της όρyης του θε
ου, οοε�ί�σθη, έτριζ0Μλη01ε και 
f,τεσε. Ά1μφότεροι οί αύθέv-αι 
τοϋ λαοϋ ,μας, συνεποδίJσΕ)ητε 
και έ:rοέ,σατε. Καl 'δ έπl έπταιε
ΊΙίαν δλιην μαρτυρήσας λαός 
τοϋ ,Κυρίου, άνέστη καί ήνορ-
θώθιη.. 

. 

Σε�<!>. Σύνεδροι. 
Ή θεία Πρόνοια συνέτριψε 

τάς άλύσεις της Τυραννίας καl 
έlδωρήσατο τft Έ κ κλησίςχ και 
ή1μίν τιην 1το.λυπόθητον Έλευ
ιθερίαν. Σ'Ί'ωμεν 'καλως. Δεν θά: 
ιδικα:ιολοy,ηΙθωμ,εν ίΞVαVίι του 
θεοϋ ,και των άvθρώιτrων ιέό:ν 
ραθυμήσωμεν. 'Όντως: Δεινον 
ή ραθιιψία ! 

'Έξω 'άrrrό συμπάιθειες και 
ψιλίες, nιέραν άπό συναuσιθη,μα
τιισμούς, μακράν σκοπιμοτή
των, {χοντες 1τρό όψθαλμων τό 
συμψέρσν καl μόνον τό συμφέ
ρον της Έκκ,λησίας, ά:1"1Jσ�λέ-
1τοντες είς τήν είρήνευσιν καl :' 
τήν άπσκατάστα�σιv της τιμης 
της Ί εραρχίας, καταρραικωθεί
σης κατ·α την τιελευταίαν ταύ
την 1Τερίdδον, ας άποδώσωιμεν 
δικα�ιοσύνηv 'διότι «δίκαιος ,δ 

Κύριος κιαι ιδuκαιοούνας ήyά
πηισεν». 

Ό κ. ,'Αμ�ρόσιος άπτηυθύνθη 
καl σrrόν κ. .Καρα�μανλη άπό 
τόν &ποίον ζητοϋσε νά έnιέμ<!>ιη 
στό έικΚJλιησιαστικό. 

«Έ� -εyραιψε- είς δλους 
τούς τοιμείς πνέιει ή ζωογόνος 
Ιδη,μοικρατuκή αϋρα, είς ,μίαν 
καl μόνην wεριοχrην συνεχίζεται 
ή κατα�πί,οοις. Είς ενα καί μό
νον χωρον πνέJει ό αποπνικτι
κός λί�ας τοϋ ·&εισποτισμοϋ καί 
αύταρχισμου. Είναι ή κατά τό 
τιελευταίον ίδίςχ όκτάμηνον διει
νως ταλαιπωpηΙθείσα και μέχρι 
κατctποντισμοϋ ·κλυδωνισ,θiείσα 
έκ,κ2'-η1σία. Καl ένω αί -ύ1τ·ό της 

;πο:pcύσης 'κιυ�ερνήσιεως ψηψι- ·
\ σθεuσαι συντακτιικαl πράξιεις 
εύηρy,έτηl(Jl(Χν τοιύς καΚΙΟ'Π!Ο.'θή
σαντας "Εlλληνας, οvδεμία ά
τυχως μέρι�μvα έ'ξειδηλώθη υπ' 
αύ'της δια την εξοδοv έ.κ του 
χάους της έκικληισίας είς δ την 
κατεκρήμνι01εν ή α�ουλος, ά:
δεξία καl πλήρης θανασί'μων 
σφαλμάτων διοίκηισις του κ. 
Σεραψείμ». 

Σχετικως, � «Χριστιανική» 
του κ. Ν Ψαρουι'δάκη, υπ·οστη
ρίζοντας την άπομάκ,ρυvσή του 
κ. Σ εραψείiμ, γράψει: 

«Προτου ιμιλή,σουν οί '1 εροι 
ΚανόΊΛες, πpέ.'ΤΌει ιν' άκουστη ή 
'τραχε�α ψωw'] τοΟΙ ζωντrο•ου 
Κανόνα πού λέγεται :Ν.αός και 
πλήρωμα της Έ·κ,κλησίας. Λα
ός προΙδομέvος :καl ποί,μνιο ρη
μαγμένο -αναμένει να μά!� τ·ό 
�ίο καl την πολιτεtα σας στην 
μαρτυρική περίοδο της ·έκpτά
χρονης στρατοκρατίας! Τί κά
ματε, Σ ε�α01μιώτατσι, yιό: τό 
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ιτrο�μνιδ σας; u Οταν. ot έ κατ6μ
&ς των ιτrροδάτων σας σέρνον. 
ταν στα Σ τρατοδικεϊα, στα 
κρατητήρια καl τα ξερονήισια, 
σεϊς τ,ί κανατε; Ποιός ώtο σας 
διώχ>θηκε άπό �κείνους πού δ>[ω. 
1<αν το λαό σας; Βοιός ά!'πό 
σας: ,τέ.ραχ,ε στρατοδικrεϊο, ,τη
yε t.ξορία, εχασε το θρόνο του,
yια:tl Ιά:yωvίστηκε για τα άν
θρώ,τιvα Ιδικαιωιματα πού κα
ταπατουσαν άσόστολα, μπρο
στα στα μάτια σ�. οιt παρα
νο�κοι m;ρα:tοκρcr:rες 1καl για 
τα δ'Π'Οϊα είχιε ,ξεσηκωθεϊ ή 
ιτrα-y,κόσμιο:: κοι-νη γνώμη ; 

·1::φτα μη\!ες στη Γuά� χω
ρlς ίερέα, λέγαμε: Που είναι
τό ράσο; Δεν είμαστε έμ,εϊς 
χριιστιανοl ν· άκούσουμε ,μια 
λειτουργία; Κι' οχι μονάχα ρά
σο δεν �λέπαμε -- μοε χίλια Ι;ά

. σανα fιρθε ίερέας για τό «Χρι� 
· στός 'Α'\λέστη» ! - άλλα κά>π'ο
τε άκούσαμε τόν • Αρχιε1τίσκο-
1tό κ. Σ εραφ,εlμ στό διό:yγελ
,μά τοu •1τρός τόν έλληrνικό Λαιό 

. να ουνδέη τό ανομα της θείας 
Προvοίκχ:ς ,με w άντίχριστο κα
θεστώς του Ι;crοανιστη Ίωαν
νίιδη καl του ά:νεΚΙδιήyητοu Άν
δρόυτσαττούλοο ! Μακαριώτα
τε, τώρα 'ΠiOU τό ,καθεστώς, αύ
τό των παραwοϊκων δι1κτσ:τόρων 
�κατέρρευσε, ,μnορεϊτε να ,μας 

, ,τιληροιφορή,σετrε: Ποιός �καμε 
λάiθος; ή θεία Πρόνοια η έ-
σείς; ». 

Έν τ� μεταξύ, �qαν στον·
Τύιτcο ΙΘκιθέσεις π.ερl των έκδο
θε1ισQV κατο:δuκαστικων ιάπrο-

\ 
φάσεων του 'Εικ.κ,λιησιαστικοu 
δικαστηρίου <έ1tt άρχιε:rrισκόιπ:ου 
Ί,ερωνύμου. 'Όζοuν . .. 

Κατεfηκάισθησοαν 43 κληρι
κοl (tεpdδιάκσνοι', tερεϊς, ά:ρ
χιμανξψ('!αι, μοναχοl) διότι ά:
,τέ(;α�λαν τό · ίερφικόν σχιημα. 
36 κατ�εlδικάσθησο:ν για Ιδιαyω-

, . r, 
γη άνήθuκ.η ,κα;l άνάρμοοτη. 26 
κατεδ�κάσ'θησαν yια κνναuδι
σ.μό. 25 για σκανδαλισμό. ιτcι
σ:των 'λδy(f> ηθικων 1tαριεκτρο.
ιτcων .. 25 yιό: κατο::φρόινησιν mυ 
οιtκε[ου ί,εράρχου, 17 yια τrσρ
'\!εΙία, μοιχεlία κ.λτr. ' · . · 

Σχrεηκως, δ πρώην άρχιειτcί
,σ,καττος, · 'δ' 'δ1t1οιϊος ε"[χεν ιέιτcι- ·. 
ικρuθη· για τlς κσ:τα!&ίκες αύτές,
σ· έ.ιτcuστολή mu τrρός τον κ.
Σεραψε�μ τονίιζει σrϊ ιέδέ.χθη 
τόν Α.Ν .. 214 του 1967, διότί,
οί τότε κράτοGντες iΊθελαν να 
λάl;ουν 'ITLO σκληρό: μέτρα ιέν
,αντίογ.τοG 'Ιε.ροG Κλήρου, 1t 'ρό
παντός δε των Άρχιερέων .. 

«Γνu>ρίζεις .δε 1καl συ -: γρά
φει δ, κ. Ίερώνuμος 1tρός τον 
κ. Σεραφεlμ - δτι, δυστυχως, 
ιέναντίον σημανηκου ά:ριθμοΟ 
άρχuερέων, ύ1tάpχΌιυν σuντρΊ
muκα. και συγκλ0ινιστικό: στοι. 
χιεί:α, άναψειράμιενα είς, w frθος 
καl την άικεραιότηrτ:α 1καl τόιν 
τρότrοιν οοκή,σ,ε,ως του ύψη λοϋ 
/\JΗtΌυρyήιμοrrό.ς των». 

Περαιτέρω, δ ,κ. 'Ιερώνυμος 
ιέ'Π'eκρινε τρν ,κ. Σεραιpεtμ δrrι 
οδτος έχρήσιιμοιτcοίησε τας δι
κτατορικό:ς ουvrακτLκό:ς 'Π'pά:. 
ξεις δια να κατα1δικάιση !και να 
,καθαιρέση Ιιεράρχας, οχι �μό
νον άνευ μαρτύρων, άλλα χω
ρlς οϋτε yvωστοtτοίησιν της 
,κατη'Υόρίας καl ά,το,λοyίαν 
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τωιν ικατηγορουμJένων! νομοθεσία, ,ώς καl 'ο Καταστα
τικ,ος χάρrτης της ΈκκληΚJ1ίας. 
Οί κατσ!δικασθέντες ιέ1tl δικτα

τορίας ιαποκτοϋν το δ�καίωμα 

Καl κατιέιληyεν: «Διαm:ράτ
των δσα κατα της Έκ κλησίας
του Χριστου καl των άιδελψων 
Του διαrrράττεις, λησ,μονεις δτι
ύπά:ρχ,ει •θεός; ,Καl μά:λuστα
δικαιακρίrτης, «άrrοiδί'δων έκά:
ΟΙ'r'f> •καrα τα εργα αύτου; ». 

έψοοεως. 
Προ,ι5λέrιτετω με ε,ίιδικο α:p

θρο -roG νέου νόμου δτι ό ηlδη
ά:ρχιεπίακαmος 'Αθηνων, τυχόιv
παραηούμ,ενος του θρόνου. δύ
ναται να έπιστρέψη είς την
Μητρόπσιλιν , Ι ωαννί'νων, την 
&τοίαν εχιει ,ά:ψήισει «χ ηρεύου- ·,
σαν». 

Ά,το τη;ν κυι5 έρνη�σιν κατ ηρ
Ύήθ η ό Α,Ν. 214 καl έπανε
ψέρθη ή προ της δ�κτατορίας 

/ U ΑΤΡΑΟΟΣ . ΤΟΥ ΑΟΟΚΡΥΦΙϊψl 
Ι Πιεριyραιpεται στο όμώνuμο ι5r!5λvο των 'Ά ν v ι Μ π έ ζ',α ν τ
Ι-Τ σ αρ λ ς :Λιε ν τ μπτη τ ερ. \ 
•

1 * 
• 

1 Τέσσαρες είναι αί άπαιτούμεναι προς ε'ίσοδον είς την Ά.τρα-
, 

πον ιδιότ ητες: 
Ή Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς (,μεταξύ του πραy.μαηκοΟ κα1. του μή

πραyματικοΟ). 
Ή ά π ό σ π α σ ι ς ( άπο τ1.ς 'Πνευματικως άσή,μαντες έ'Πι

θuμίες). 
Ή 1κ α λ ή δ ι α y ω y η '(•Κυριαρχία ,έ,τ1. του Νου καl της 

fΠράξεως, 'Ανοχή, Εύδιαθεσία, ·έ,νιαία προς τον σκ<ΥΙΤον,
κατεύθυνσις, έμπιστοσύν η). 

ι Ή 
'
Α y ά π η ( 

ο
χ

ι 
τ

ό
σον έπιθuμία, δσον θέλησις κα

1. άπο
· Iψασιστικότ ης). 
I· 

* 1 
Συ ν α ρ π α σ τ ι κ ο l  φι λ ο σ οφικ οί δ ι α λο y ο ι

* 

ΜΟΛΙ Σ ΕΞΕΔ ΟΘΗ 400 σελίlδες, 150 δρχ. 
Κιfκλοψορει μ έσ(f> του ΙΛΙ ΣΟΥ 
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·τ, . .Ι· 
' , , 

υπαρχει περα 
' ' 

απο Εύμu·αν; 
Τά Κβάζαρς, τά Πούλσα ρς 
καί .οί μελανές όπές-τί είναι: 

Τό · 'Αατιρσναμuκ.ό «νυστέ,ρι» εψθια- ·
σε στα δpια του Σύμποοπα;; 

'Ένα συγΚιλανιιατuκό έpώτημα, ποο 
ό�ώνειrαι τ�ελεuταία έπι τακ-ruκ.ά,
μπροοπά σττηιν έτcιιατήμη καί πού δη
μιουργεί χuλιόδε_ς αλλ.α. Γιο:τί κι' θ:v
παραδε,χ&Ομιε δτt φθάσσιμιε στα Ιίσχα
τα δρια της uλης του Σύμmχντος,. ά
\lέσως άνα,τηδδ: τό έρώτημα: 

1=Καί- -reίσω ά:π' αύτό τό Σίψπαν 
τί υπάρχει,». 

'Ερώτημα ποο μόνον ή μετdφυσι
κή έ,τιχειρεί νά λύση μέ άξιώιμοπα 
καt �οθέσεις ... Ή φυσική, μέ έ-πχχ
yωyικό: <:,ήμα;τα, πραχωρεί μ,ε{,οδικά 
τcρός '!'ήν σψωρική έξc.,ιτερuκή 4<1μεJμ· 
�ράνή» ταJ Σ�μπαντος καί ή tατaρι
κή ατι,yμιή της όJiιο:γ)Λελίας τάi έ.'Ιτ:ι· 
τεύyματός_ της ψαu\!Εfίαι πώς πλησιά
ζει. 

Τό συμπέρασιμα �γαί'\!Ει ά:πό μια
άνακό.λυψι 1t0ύ δείχνε,� πώς ή έ'Πι.σrtή
μη καrrάφε.ρε μέ τεράστια <:>ή.μαrrα
ιμέσα ατό ί!.ί)ε.<:>ος, πατώ\Λτας πάνω 
στα έλάχuατα: σηιμεία της ϋλης ποο 
ι!>ρί.σκο\Λται έyκαπ:εσm:αριμένα στο χά
ος, να ψeάiση ατά τελεuταια «πε.τρα
δάκια» ,τού ύπάpχοLΝ στό οίκοδqμη
μα του Σ�μπ.α\,\τος. <<Πειφα6cnκια» 
πού συνθέιτουν τήν έξωτερική του 
έnτιφάνεια καί πού τό <:>άρος κά>θε τε
τραyωνικαJ έκατσσ.rοC τους ψθά:Ιιε.ι
τα δισεκαrraμ!μύρια τόννω,ν. 

Ποια ε.lναι δμωi; ή ' συyκλονισrruκή 
άνακάλυψι πού ψανιε.ρώνει πώς ή ά-

ατρο'ν'qμία μπτόρεσε να χτuπήαη 
«ιάrιτ.ό μέσα» τίς θύρες του «.σψαuρι
κοο»-θ:v δε.χθοϋιμιε δτι αιιτό εlναι τό·
σχημα τα., χωριtς νά lχη άποδε.ιχθη
Σύμ=ος; 

Στό σuμπτέρασμα αύτό ή άατρο
νομ,ία ψθόΜeι μέ !ίναν άτcλό συλλαyι
Qμό. "Ας τόν παρακ,ολοu&]σα.ψε: 

Ή έnτιqτήμη πα_οαf>έχε.ται δτι τό
Σύμπcrν ,φέιιτε.ι νά δημια,ρyήθηικ.ε
(α-γνωστο άmό ποια α:ίτία) πριν άmό
10-15 δισε.κarrαμ\.(ύρια χρόνια. 

οι ΑΠΩΤΑΤΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ 

Τώρα ή άατροναμί.α άνσ::κό.λυψε
&τι �ει σuλλά&ι ψωτεινά f\ ρσ:διο
φω'\'LΚ<Χ σήμσπα άmό ά:ποστάσε.ις 1 2 
δισε.κατομ!μυρuω,ν έτQν φωτός. 

Έδω χρειάζειrαι μία πα:ρένθεσι: 
('Όταν Μμε ί!.τος ψωrτός τί έννοου
με: Έ1tειδή σί άποστάσε.ις είναι τsερά
οrruες οί άστρσνόμοι yιά να όπrο
φύyοuν τήν χρησ�μοποίηση άρ�μων
μέ δεκάδες μηδενuκά f\ καί έκατον
τάδες θ:v τίς · έξέψραζαν σέ χuλιόμε
τρα ι, μί!λια, έm:νόησαν μια &λλη
μέθc.δο. 'Έλα:Ιbαν σσιν μονάlδα τήν ά
πόσταση πού διανύει μια άJκ.τίνα φω
τός σέ !ίνα δΞυτερόλ.επτο, γι.σπί αύ
τ'ή είναι πάντοτε στα,θερά καί tση μέ
300 000 χιλιόμeτρα. Καί εlπαν: · !ίνα
ί!.τος ψωιτός θα εlναι ή άπόσrrcrοις πού 
δια:νύε.ι μ,ιά ά.κιτίνα ψωιτός σέ ενα
χρόνο. "Αν τώρα θελήσοοιμε · να . έκ
ψράισοομε σέ χ�ι.qμετρα rτήν ά:πό-
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Το νέφος ένόc: i:iστpou πού έ./Ξε,ρρόγη τ,ό 1054 μ.Χ. Στό κ·έντρο τοϋ νέφους 

, διακρίνειτaι ε.ναc: nούλσαρ. 

στασι αίn:ή ειναι ττιερί1tα.ι 6 460 800 
000.000 χιλιόμε;τιρα. Αuτή εί'-'<Χι ή 
ό:ττόσιτασι ,τού έκψραζει ή εννοια· ε

να ετος φωτος Τώρα yιά νά ύ,το 
λοy�σ<Χ,\μe ,τοσα χιλιό,με.τρα έικψρό:ζει 
δ άρuθiμος 15 δισηατqμιμύρια ΙΞ;τη 
φωιτος, άρκ.εί νά. κάνοuμε τούς ό:ττα 
ρc:ιτηrτα.ις ,τ,ολλα,τλcwια;σμούς καί τό
τε θά τι;pοκύψη ενας άριθiμός ,τού 
δεν yρόJψεται οϋτ'ε σέ 1 Ο yρcψ1μες 
της στήλης μας) 

Ή ό:νακαλuψι αύτή, δηλαδή έν
τaτtιΟΙμός σωμάιτων σέ ό:τrοστασι 12 
δισε.καrcοιμιμuρίων έτων ψωcι:ος, δείχνει 
1tώς τό άατρσνομικό τηλεσκό1tιο η 
ραδιοτψ.εσκό1tω .μ1τορεσε νά δια,τε
ραση τό χάος καί νά ψωταyραψήση 
·τίς ό:τrώτατε_ς ,ταρuψες τοϋ Σύμ,ταν
τος,

Ή ά,τcmτησι, ,τρεπrει νά είναι κα
ταψατικη, Γιατί δ,τως εί1tcψε το Σύ
,μ,ταν δη,μιοuργήθηκε τcρίν 10-15 δισ·
ε.κατομμύρια χρόνια. Τώρα οί ά·
στρον6μοι μας φέρνουν μπροστά στά
μοrrια μας ούρσ;,,ια άντικείιμενα ,τού

!!,οίσκονται σέ τεrcοιες ό:π!οοτάσεις δ· 
ριαικης ψύσεως_ yιά τό Σύlμ,ταιν. Ά· 
νακαλύ-rοτοmαι ·μονάδες του άστρuκοο 
χώροο ,τού &ρχισαν νό: έικ,τέ,μ,τοuiν 
ψως, άiμεσως με.τα τήν yέ.\!Εσι τοϋ 
Σύμ,ταντος, ύ;τηρξcw δηiλα:δή τά 
,τρωτα άντuκ.ε�μενα -ττού έΟi)(ημαrrίσθη· 
σαν δταν · καrrά ό:νεξαικρί(!>ωτο καί 
μ\.ΙΟΙτηριωδες τρό-rrο γεννήθηκε τό 
Σίψ1tαν μέισα σιτό χαος. 

Η ΔΟΜ;Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑιΝΤΟΣ 
� Ας δα1με όμως 1τοιά είναι αύ· 

τά τά άmικ.εuμενα καί πως δικαιο
λοyοϋν την παρουσία τους στα ε· 
σχα;τα όρια του Σύlμη:ο::ντος. Πέρα 
ό:ττο τίς μuριαδες yα:λαξιες καί τά 
ciΛλα ύλικά έπί μερcυς άστρ�κά συ· 
σrτήματα, τά τελευταία 50 χρόνια 
οί άστρονόμοι μελεrτcυν τρία είδη 
cύρανίων σ�μά;rων ,τού τους !!,οήθ>η· 
σαν πCLρα πολύ σcι:ήν περιγραφή της 
δομης του Σύlμ1ταντος 

Αύτά τά σώμ=q είναι: Τό: �Κ(!>ά· 
ζαρς», τά «πούλσαρς» καί «οί μελα· 
νες δπές». 
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Σκί,τοο 1: Τό φώc μιας φω11εινηc πl}Υηc .άvολύετοι μέσα, άnό εvα nρίάμα 
κοί τό φάσμα nροβόλλεrοι ο'· ενσ ταμπιλώ. Ό δΕοιν,ας όοο Α εως Β δεtχνει 
τσν χώρο ποο ,καιrο.λισμ6όνοuν διαδοχιικό ro χρώματα όπό τό έρuθρό μέχρι 
τό ίωδες. Σκίrrσο 2: .. Αν ή φωτεινή ιηγή ιcιrιομαιφύνε110ι, τόrrε τό φόισμα πού 
παίρνομε στό τσμπλώ δέν είνοι τό Α- Β όλλά, τό Α' - Β, 9ηλάη nρός την 
περιοχή τοιϋ έ,ρυθροϋ χρώιμαrοc:, γιαrί δπου Α πιpο6άλλεται τό έρυθρό καί 
bnoυ ·Β τό ίώlδεc. "AJv ή φωπ:ινή nl}Yή nληοιόlη, τό11ε έχουμε τό .φόσμα 
Α · • - Β · ·• δηιλ,α6Ιή τό φόσμα 'με'Τ'<JΤ'οηίlεrοι nρός τήν nφιoxtl) Β' τοu 

ίώδους ,Wώματοc::. 

Τί εtvαι ,τά κι!>άζαρς; 
Τό δνqμά τω 

τ
ό ,τηpιε άπό τή 

σύν'θιε.σι των λέξε.ων Quasι - StelJar-
object ,του σημαί\!ει άσ.υρόμaρψσ 

· άlκr�=ίιμε.νο.
Τα ού.ράνια αύτά σώιμσ;τα ι!>ρί.σtκοντα
ι σέ

τερά:
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χουν την ίκαν6τητα νά ,ταρό:yοον έ
νέρyεια άψαντά;ατως τεράστια. 

Πολλά κι!>ά.ζαρς εtναι όραrτά μέ τά 
,μεγάλα τηiλε.σκάιtια. Τα 11iLό 'Πόλλά 
δμως δεν φαίνονται άλλ.ά σι άσrρσ
νόμοι τά έvrαπίζοον μέ τα ραδιατη
λε.σκάιτuα: άπό τ'ήν tσχυρή ραδιοακιτι
ν�ία 1100 �κιrοέιμπτΟU>Ι. Ύ,τάιριχpυν 
qμως ·κ.αί κ�αρς 11τού ψαίVΟ\-Π"crι μέ

τά τηλεστκάrcιο: Jι.α:ίί �κιιτέμτrουν φως, 
αλλά σuλλα;μι!>άνννrαι καί άπό τά 
ραδιαrηλεaκάιτια, yιο:τί έΜtέμnτοt,<ν ύπ

εριώδη, ό!κπι�όλία.

οι ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

UΟτο;ν Μμε &rι ενα σω,μα έ,κπτφ
η;ει ύrοειριώδη ό!κ.τινοι!>ολ(α ση�μαίwι 
δ"!'ι έκ1τέιμ1τει σέ μηικ.ος κύ,μccτος μή 
δρccτό άπό τό άνθρώ,τινο μάιη .. 

Κάιθε δέσμη φωτός 1tού έκ.,τέ,μιπε, 
ται άπτό μια ψω-rεινή πηγή αν ,τε,ρά:
ση μέσα άπό ενα ,τρϊσμα τόrrε ό:να-, 
λύειται στα χρώμαrrα: της ίριδος, δη-

' λαδή στίς άκτινα&ιλ(ες έκείwς, ,τού 
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'( 
Σtςι ΤΣΟ � 

Σ'Τά διαδοχιικά αuτα ακί.τσσ εμφονιlεrrαι αχηματογραιφιικά .ή έ!Ξέλιξις τοϋ 

Σύμnοιντ?ς, σύμφωνα με τήν τελευτα,ία καί nιό μοντέρνα• θεωρία, nού nι>

στέύεται. nώς θά Ι:Jιnοδειχθη κοιί ιμαθ11μcπ>ιικά κατά τή.ν ,nροσεχη 20ετία. Σw 

σκίτσα 1, 2 καί 3 τό Σύμnαιν έ!Ξακολοuθεί vά διαστέλλεται, ιάλλά οί τσχ� 

τητες άnομcικpύιν,ονται των ιάστρικων ,σωμάτων, ,nού .μειώνΟ'VΙΤαι συνεχώς 

μέχρις ότου έκμηδενισθdϋν Τότε σnά σκίrτσα 4, 5 καί 6 τό Σύμncιν άρχίlει 

νά συστέλλεται καί oi ταχύcrηιτες των άστρι,κων σωμάτων όλο καί μεγαλώ

νουν Κάnατ�ε θά τό φέρου,ι στή,ι καιτάστοσι nού δείχνει τό σκiτσο 7. "Eva 

συιμnαyές σωμα. 'Όλα 1αίπά δ;μως, φυσικά, σέ δισεκαc�;οιμμύριο �ρόν-ια ... 

συ\'θέ.τοmαι καί μας δίνουν τίς λευ· 
κέ.ς ψωτεινες άκrϊνες. 

Τά' χρώματα είναι μέ. την σειρά 
έρυθ.ρό, η:οpτακαλί, κίτρινο, τφα:σι· 
νο, κυανcϋν Gαθύ, κυανοϋν καί ίω· 
δες 

'Η σειρά αύτη η:ροκύ"t·τ·ει άη:ό τά 
μηκη κύμα:τος κάθε χρώματος, και 
αιχrο τό μη,κος κύματος εlναι τό -χα· 
ραικ;τηρuαruκό στοιχείο του Δη�λαδή 
κάθιε χρω:μα εχει τό δικό του .μηκος 

κύμαrτος σέ. μιά κν-:�μα:κό:, η:ού ή 
.μαναδα της ειναι τό "Ανγ,κσπρομ. Ό 
άρ,θμός αύτός του μηκcυς κίψdτος 
κάθε χρώματος του δtνει και την 
σεφά του στην κ�λ�μακα των χρωιμά· 
των της ίοιδος 'Όσα χρώιμαπα ειναι 
μέσα στά .μηκη κόματος άη:ό 7 500 
'Άνyκστρqμ μέ;φι 4000 'Άνγκστ.ρφ 
περ�που της κλίμακα; του ψάαματος 
τcu λευκου ψωτος αυτά είναι δρα;τά 
άη:ό τό άνθρώη:ινο .μά;τι 
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Αύτό είVΙQι Θνα σκίτrοο πού nαρισrδ τό Σύμιπαν μέσα αrό χάος. Ή όπόσrοισι 
οπό εv,σ ύηοθετιικό κέντρο (Κ} .μέι)(ρι 11ήν έΕωτερΜ<ή του έπιφσνεια είνιοι 
1 Ο'-12 έl�οιτομμύρισ ετη φωτός. Τό βέλη nρός τά έ:ξω δείχνουν nιρός ποιό 
κοιτ,εrύθυνοι έΚ>Τσνώνε.ται καί οί γαλσθες, τό• πσύλσαρς, τό ·�cιιαρς Κ'()ί y,εινι
κά ή ϋλη .πού m συγκρατεί κσrολαμ6άινει, μ,ειγσλύπ:ρη Θκ11ασι, σrό χάος. Μέ
έλλιείψεις είκονίίονrτσι οί γοιλοθες. Μέ λευι<iά στiγιμcπσ τό κβάιίορς κ� μέ Ι 

λευκές πειριφέρειοc τά πούλοαρς. Ή Γiϊ μας είναι ενα άnει,ροιελ(Jχιστο μόριο 
κοποιου γολοΕίια1, όμελ,ηrr,έσ ποσότ,ης ,μέ,σο στή:ν μόίσ τοϋ Σίι�μπανrτοc. 

α άκrτΊJΙισ(!,ολί,ες πού εχουν μηκα; 
κόμα:tσς μικράreρο όmό τό έρυθρό !\ 
μεγαλύτερο άη:ό τό ίωδες δεν εt'ΙΛΟ.ι 
δρατές και άπτοκαλcu_νrCΧΙι ύπέρυιθρες 
η &ττεφιώδεις. Αύτές γίνονται άντ\· 
ληrrοτές ,μσνο μέ είδuκά όργανα. 

'Όταιι τώρα μιά φωτεινη πηγη έκ
πέ.μmει μιά φωτεινή άκ.τινοι!ιολία καί 
αύτή την ά�ινο(5ολία την άvο:λύσουι
με, δηλα.δ'η πάρο�με τό φάσμα της, 
αιχrό έ.κrrείνειται �μέσα στά δ;�ια, όmό 
τό έρυθρό μέχρι τό ίωδες. 

ΟΙ ΜΕΤΑrΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 

'Έ,χει mχpιο;τηρηιθη δμως δτι · δτΟJV 
ή φωτεινή πη,γή Μνηται πρός τό-ν 
,rαρα:τηρηιτή του φάσματα;, τό: !μή-

κη κύιμαιοος των χρωμάπων άλλά-
ζοον καί μετα:tαττί:ζονται δλα πρός 
την περιοχή τ-ου ίώδα.ις, ένω δτw 
ή φωτεινή ,τηγη όmομα:ιφύ\Ιε.ται ά· 
πό τόν =ρατηρητ� τότε τό: μή,κη 
κύματrα; των χρω,μά,των τοϋ φάΟΙμα· 
τος, μειrαικιιν.οϋvται πρός την τrεpι<))(ή 
πέραν του έρυθ�οο. 

!' Αν δηiλ.αδή ή φωτεινή. ,tηιyή άπο
ιμακ.ρύνεται άπτό τηv γη, άντl τό μη
κος κύιι,ι.ατr0ς τοϋ έρuθροϋ νά εΙναι 
7 500 "Ανγκσιτpομ είναι μι,κράτ,ερο 
καί τόσο μuκρότερq δσο "Πιο μεyά�λη 
είναι ή ταχύιτητα ά-π;ομα1κρύνσεως rτης 
φωιrεινης πηryης άπό την· Γη · 

Qί άσrrροvόμοι παρετήρησαν λοι
πόν &τι . τό: φά,Qμα;rα των κι;άζαρς 
παροοσία.ζα;ν μ,ετατrόπισι στην κλψα· 
κα των χρωμάπωv προς τό έρυθρό. 
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Πρα-y,μα πού σημαίl\lει πώς άπqμα
κρύνανιται άπό τήν Γη 'Αρκεί νά 
σκεψθοομε δτι ενας συνήθης γσiλα
ξίας, δχι παλύ μακρυά άπο τήν Γη, 
σuμψ.ωνα με τά άqrρονομuκ,ά προτι.mα 
[χει μ,ιά «έρυθρά μετα:τόττισι» τοο 

, φωτός τα.ι κατά 20% η, με άλλα· λό
για, ή με:rα1θεσι προς το έρuθρο εί 
ναι 0,2 

Πιό · άπομα:Ι<Jρυσ,μένοι yαλαξί.ες ι;:ί
ναι δυνότrόν νά ε.χουν «έρυθρά με.τα
τΟ<Πωι» της ταξεως του 0.4. 

Τό πληκ:ιιεστερο γνωστο κ<5άζαρ 
ε.χει άπόκλισι προς τό κόΙ<Jκινο 1,5 
ένω ol wεριcrοάrε,ροι άπό αύτούς ε

ΧΟΟΙ\Ι άπακλισε,ις της ταξεως τοο 2 
η 200%. 

Πρόσφατα ά<Ι.<εΚJσiλύφθησrnν νέα κ(!,ά
ζαρς ποο σuμφωνα με τους ύπαλο-;'
γιΟΙμούς 1φειπ;ε,ι, ψ είναι ά:'Ιtο τά, 
πλεον άπομε.μακρυσιμένα άπό τήν Γη 
σωμ=α • Η -μΕΙ'"άθεσι προς το έρf · 
Θρο τωιy ψα:Οiματικωιy yρcημιμων -;ων 
είναι της ταξεως τοο 2,5 Ε'ίναι ά
να:μφισ(!,η,τητα: τά πιρ ά1tqμ,ειμα1κρυ,
σμενα: γνωοrτά άvτuκε4μενα στσv χω
ρο Ύπολογ�ζεται ατι ή άrπόστα:σίς 
τους άπο τήν Γη είνα;ι περιπου 12 
δισεκατqμιμuρια ε.τη φωιτός 

Σύμψωνα: ,με την έρμηνεία Άμερι 
κανοο άση:ονομου τα'} Σ<Χ\Ατεητζ κα:l 
ciλλ.ων έ1tιστημονων τοο Τεχνολσyι- · 
κοο 'Ινστιτούτου της Καλιψορνιας, 
δέν ύπαρχει τίποτ.ε! περα άπο τά 
κ<5άζαρς αύτα, μεσα: στο .χάος. 

Πιστεύεται οτι ή έκn:qμιττή φωτος 
άπο rια σωμα1τα αύ,rα άριχισc. ά;με
σως μετά τή,ν γενεσι τοϋ σuμπαντος, 
ύπηρξαν δηλα:δη τά 11:ρωτα ά\,,τι•κεί
μενα: 11:ού έσχηματuσθησαν με τήν 
γενεσι τοϋ Σuμn:αντος ·άπο το χα:ά; 
Και άn:οτελοϋν τά τελευταια: σωμα: 
τα μεσα στο χαος ·που συνθετουν 
τον «έξωτερ κο φλο ό» της ϋλης τοο 
Σuμ,ια:ντος 

Δεν ύπαρχουν όμως ατά σύνcρα . 
τοο ·Σύμ'Π!α;mος μσl'Ο τά περίεργα 
άστρόμορψα <Χν'Τι�<:ε-ίιμενα (.κ<5αζαρς) 

Μιά άλλη κwηγορία σωιμάτων 
<5ρίσκ,εται ατά .δρια:κά σηιμεία τοϋ 
κοσμuκοϋ χώρου. Είναι τά πούλσαρς 

Τά 'Τtούλσαρς είναι σι,μn:αyη ύπο
λεψιμαrτα ό!στερων, τοσο σιιμ-π:α:γη, 
ωσ:rε μιά κ�uκή ίm:σα ύλης τσυς 
νά, ζυryίζη ενα δισε.κατqμ�μύρι<> τόν
νους 

Τα σώματα: αυτα περιστρέφονται 
με ίJλιγγιώδη rτ:αJΧίχτηlt'α Ύ.Jρω •άπο 
τον άξονά τους 

Τά =ρίεργα αύτά συμπαyη ού
ρανια σωματα &ρίσκοντ-αι σε τερα
σrιες άποσrτά,σεις, ,μα:ιφυά σπό τήν 
Γη· 

Στην έ'Τtιφανεια, τους είναι τόσο 
ί,σχυρή ή <5α1ρύτης, πού κάθε σωιμα 
yηινσ θά συνεΟΟ.ι<!>ε.το κα:τω ά,το το 
ίδιο rιου rιο l!,cnρoς 

"Αλλα ύπολεί,μματα άστ.εριων όνο
μο:Ιζ=αι ιμελανέc; CJ"fές, yιo.ιrl ένω 
διαπισπώνα.ψ,ε την ϋπαρξί τους σε 
καmοιο σημ,είο του Σύμπαw:ος, δεν 
μιπ:ορα)με νά τά δοϋμ,ε με το τη
λrοικόττιο. 

Τό φως που έ,κπτέ,μπουν δεν μιπ:ο
ρεί νά ψθαση μέχρι τήν Γη, γιατί 
tεν τοο το έιπ:uτpέ:ΤΙ'ει το τερόiσrιιο 
πεδίο <5αρίχτηrrος πα, άναπτύσσεται 
ο' αύτά. τά μοο,τηριώδη σώ\μα:τα 

Αύτο το φαuνqμενο άποτελεί άiκό
μη μιά έ11:ι&ε.<5αίωσ1 uιας πλευρας 
της γενικευμένης Ηεωριας της σ:χε
τι,κάrητος .του "Α.μπε.ρτ 'Αινσrrαιν . 

Ό ιμεyαiλος Γε.ρμανοεl!,ραϊ,ος φυσι
κος εϊχε άποδεί-ξει -θεωρητικά κα\ 
με ·καiθαρά ,μαθη,μαιτική μeθοδο, ότί 
το · φως �μπορεί νά διαδιδε.τCΧΙι Ιέ.πί 
εύθειας γρcημμης, άλλά ύφίσrιαται 
κCΧΙμπuλωσι οταν 11!εpνάη �μέσα: άπό 
ενα: 1tεδιο <5αρύτητος Μάλιστα: · ή 
καιu,πύλωσι των άκιτ-ίνων τοο φωrιος 
·εινα;ι τοσο πιο με.yαλη, οσο· πιο ί
σχυρό είναι το π,εδιο (,αρύ·τητος ά
πο το όποίο διε,:χcνται

Στlς μελανες όπες, .τά άστέρια
που ιάντιλcημ<5ανομαστε. σ:λλά δεν <5λέ
ποuμε, τό 11:εδίο .(!,αρύτητος εΙναι το
σο ίσχvρο ώw-ε. rιΌ φως δέν ιμπaρεί
νά «ξεκολλήση» απο τά cύρανια αύ
τά ·σωμα:τα: γ,ά νά φθαση ,με.χρι τήν 
Γη 

το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠ.ΑΝΤΟΣ

Τά σώμα;τα αύτα, δηλ!CΧ!δη τά 
-κ<5άζαρς, τά πουλ,σαρς, cι ιμε.λανες 
όπές καl ,άλλα ιμυσ,τηριώδη άστρ,κά 
άντuκείμενα, που (!,ρίσκοντα:ι σε ά
ποατασεις 'ΤίΟU .. πρε.πει να είναι τά 
δρια;κά σηιμ,εία του Σίψπαντος, ώrο
·μCΧΙκpύνοντα:ι i::rπ:ως καl οί γσiλο.ξιες
άπο τον 1tλανήτη ιμας. 

Αύτο δε{χ,w:ι οτι το Σύuπα:ν δια
στελλε.ται Γιατί έφ' οσον άπομα-
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κ.ρύνανται μέ. rrερά:ατιες τσ:χύιτητες, 
τά άτrαμ.eιμα1κρuσμένα α&τά άστέρια 
καί τά συατή,μ,αrrα άστεριων άrοό ε.
να θεωρηrτuκό κέντ:ρο τοο Σύμ=
τος, · α&τό ση,μαί,vει 1τώς τό Σίψ,ταν 
διο:στέλλεται κ.αί, ικ.ά& δεΙΥt'Ε.ρόλJε
mο, -rά δριά ,. wυ στο' χάος μγα
λώνοuν κατά έικα:τομιμύρια �ειτη φω
τός κα:ί -rά όλuκά ουσrrήματα ,του τό 
όmαm\οον O'Ufl.'El)(ως ά,τqμcmφύνοmαι. 
,μεταξύ τως. Τό με.γάλο έρω,τημα
τικό, λο111t6ν, της ,άστρονομίας τήν 
σrτιγ,μή αότή εlνα:ι ,τόσο και μέ.χρί 
,τό'rε θά ΟUΙΜΞ,χίση νό: διαιοrιέλλειrαι. 

Σήμ,ερα dί έ;π:uσrrή,μο\!Ες rπρααπ:,α
θοϋ,ν rι,ά κ.οιθοpί.σα.>ν τό ,μέλλον τώ 
. Σίψrπαντος καί δισ.τυ,τώνουν θεωρί
'ες γιά -τό τrou θά κατα�λήξη τό ο&
νολο της ιμάζης όmό την· δτrοία ά
τrοτελεί;τα:ι. 

Μερικοί έιπ:ισrήιμΟ'Ι'Ες τruσrεύοον δ
τι ,τό Σύιμτrccν θά διαστέλλεται συ
ΜΕ.χως καί μεrτό: άπό έ.ιφ,ταμιμύρια 
χρόνια τά άοrφuκ.ά συστήματα 1του 
τό άποτελών θά εύ.ρίσκωvrαι σέ rτε
ρόJσrrιες qnτοοrcάiσεις μέσα στο χάος 

"ΑΧλοι 1τιιστεύοuν αrι τό Σύμτr.cw 
θό: ψθά:ση d ε.να . δριακό ισημεϊσ 
δια1σrολης ,καί τό1'Ε iθά ,όlpχίση ,καί 
,τάλι νά συσιτeλλετα:ι. Δηiλα:δή -τά ά
ατρικά σ.υατή•ματα (γαλαξίες, κt!>ά
ζcφς, τrοολαφς, ,μελανές άπές, rι,ε
ψελώματ� 11(.λπ.) άΜrί νά όmαμα
κρύνωνται μεταξύ τοος, (Jά άρχίσα)Υ 
νό: τιλησιά!ζα.,ν μέ όλοένα ,μ,ε.γαλύrrε
ρη rrα;χύrrηrτα 

Αύ.τό σημαίνει, δτοι κ.άτraτε δλ.:ι. 
αύτά rrά ιάατρικά συσιτήιμαrrα -θα έ
νωιθοον, άψσu θά rreίνοον rrφός sνα 
ση1μ,ε'ιο τοϋ Σύιμπαντα; κ.αί θά ά'!το
τελέσοον μία -τερασιτία ύλική 1μα:ζα 
συμ.τtαγη, της δποίας :ή πuκνότης iθά 
ξετrφνα: δλα τά ,μέ�χρι σήμερα γνω
στά δεδαμέ.να ,καί κάθε σω,μα θά 
συινθλLt5,ε.ται κ.άτω ,άιπό τό 'ίδιο rτcu 
τό Μφα; 

. Γιά νά μπορέσουμε qμως νά '!τpο
δuκάσοuμ.ε .τό μέλλον -του Σίχμ.,ταν
τος, Ιθά πρέπει νά γνωpίισοι.ψε τό 
ποσόν ιτης μάζης ,του τό άποτεiλεί. 
θά πρέιrοει δηλαδή νό: μπορέοοuμε 
«νό: ζuyίισwμε» δλα τά ούράνια σώ
μοπα καί rrό αθροωιμα τοϋ t!>ά;ραις 
των θά ,μας δώση τό t!>άρος τοϋ 
Σ ύιμ.τrαντος. 

Αυτό εlναι όmαραίτητο, yuατί σύιμ-

·ψωνα ,με την ψuσuκή οάττό ε.να ώρι
σμ,έινο 1τdσόν ιμά!ζης ,και rιtέ.ραν σi>
τοο τοϋ ιrcoσou, τό Σύμπccν θά συ
νεχίση να δι.αστέλλ&Qlt αtωινίως.
'Εάν τό σόνολο της 1μάζης των ά
σφικ.ων συστημάτων τοϋ Σψτrαιπrα;
εtναι ιμι1ιφότερο άrοό την δpια;κή σi>
τή 1τοσότητα ,μά!ζης, ,τδrt,ε rτό Σύμ1tα!V
θό: ψθάJση σέ ε.να δρια;κό ΙCΠ)μ.εϊο 
διΟΡ"tα\ης καί με.τα οί -yαλα:ξuες τω 
θά ό:ριχίισουν �να άλλιηιλοέλκω\.\τ'αι.
ΗΕτσι eά ό;ρχίιση ή συστα\ή τοu.

Οί μειφήrσεις που εχοuν γίvει �ά
,τό τούς όlστρσψuσικους - οί δ
τι:ciες ομως δέΝ είναι άκρι&ίς γιατί 
�00\I γι\.1Ει μ� ,τρόχειιρα �μέσα 
- δείχνα,γ δτι rrό Σύιμ-mχν εχsι τό
ι) 30 της ,μάζης •ό:ττο έ.�κείνη rι:ου 
θά -rό κο:θuστσuαε υκανό νά διcrοτέλ
λετο:ι σU\!ΕΙ)(ως. 

οι άκ:ιrτροψuσtκ.οι ,τuστεύουν αrι μέ
σα σέ 20 χρόνια θά μπορέσουν νό:. 
!!.χουν ,μετρήσει μέ άιιφίl!,εια την ,μα
ζα -rοϋ Σύιμ.rι:αντος, όιrcόrrε eά μ.τrο
ρέσοuν νά δι.ατυττώσου,ν ,τλέσν :μLα 
άκ.ριt!>ε.σιτάrτη θεωρία y,ά τήν τύχη 
,του rrό . 'ΠΙΕpψέ\1Ει. 

Καί, ψυσuκά, 20 χρόνια δέν εt
να:u 'ΤΙΧiλλά γιά τήν {,τιστήιμη, τrού ,τι
qτεύεί δτι ιθά: μπορέσει να "tpΌδι
κά:ση; rrό ,μέλλισν , του Σ ύμ.τrοο.ιτος, 
που ή· Γη ιμας εlναι ί!.να 1tολλοοτη-
1μόριο της τερασ,τίας του ,μάζης. Κα1 
αrαν δμ.ως διαrτυ,τωθη μέ άκρίt!,εια 
και άm:cδεuχ;θη έ.,τuστη,μανuκά ή ,το
pεί.α 1tου θά ,άκΌλ.οοθήσα.ιν ro · �ά
στρικά σuσrτήJματα; του Σύμ'ΤΙΙΟ'Μrα;, 
ά,μέσως θά πt�ά:λη 11:ιό άμ,είλ�κτο 
·κα:ί έπtuταmικό τδ έ.ρώτη,μα::

«;n ίχιτάρχει ,τέρα όmό α:ύrrό τό
Σύμ.1ταν,».

Είναι άiμψίt!>ολο &, δ άνθρωrιτος
θά μτrορέση ·,τοτέ νά άrπα,.nήση d'
αύτό rrό ιμeyά:λο έρωτηιματuκό. Ά
νcφψισt!>ήτητα δμως εtναι -t!>έt!>αιον ο
τι Θ·α ,τροχωpη μέ αλιματα ΚCΧ'ί θά
yνωρίζη δλο και 'ΙtΕpισσότε.ριες λ:ε
,ττσμέ.ρειες γύρω άπό τήν δομή και
τά οοσταtηκά τοϋ 1τε1τε.ρασ;μένοο κ.αι
ταυτόχpανα αιrοειρου - δ1tως 1tpω
τος δ 'Αινσrτάιν άνεκά:λυψε - μυ
σπηριώδους Σύιμπ=ος:

"Ισως ή δομ'ή ι ης ΟΟ'Θρώτrι'Ιf!]ς
λογικης νό: είναι τέτοια, που νά μή
μπορέση πcttέ νά έξηγήση την

_I 
• 1 
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ΑΔΑΜ και ΕΥΑ 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

'1-σραηλινος άρχα:ιολόyος καl κα
θηγητής της Προισπορίας στο Πανε
ττισπή,μιο τcϋ Τέλ 'At!,lt!, έ.ττιχειρεϊ ,μιά 
-καινούργια έ,ρμη,νεία: yιά τούς τφωιτό
'!τλαστοος 'Αδάμ καl Εϋα Το δνομα 
του ,εΊναι 'Αt!>.ραcημ Ρ ον,ε.ν ·κι ό τίrιλος 
τοϋ t!>ιt!>λίοο τοο «·ο Κ η,πος της 
Έ:δέjμ καl Προι,στορίκχ» Παραθε:rω 
ά:ποσττό:σμαrrα άrrcό ενα κeψαλαιο τοϋ 
tρyου τοο 

•.• 

«Οί έπιστημες της γεωλογίας καl 
της προιστορίας άρχισαν σάν «ύττη
ρετριες» των ·ι\yίων Γρα:φων. "Ως 
τά ,μισ.α τοϋ 1 9cυ αίώνα, δ προισ,το
ρικος άνθρωπος όνομαζοταν «προκα
τcσκ·λυσμια'ίcς» καl οί τότε έιττιστή1μο
νες έψcrχναν yι·ά ίχνη του Καιακλυ
σιμcϋ Σ<1:ά 1 650-, με ύπολοyι.σμούς 
t!>ασισμένους στη Β ί&λο, εt!>yαλαν το 
συtμ,πέρασ.μα πώς δ άνθ'ρωπος δη1μι
οuρyήθη,κε στά 400'4 π Χ Κι αυιτο 
εyινε δεκ.το κι ά:πο ,τούς έπιστη,μο�ς 
καί άm:ό τήν 'Ε.κ.κλησία. Μ' ενα ,μα 
λιστα πίο <<ά:κ,ριt!>η» ύnαλοyι01μο, 
προσδιο,ρίσθηκεν ή ήμερcψηνία και ή 
ωρα της Δηιμιουρyίκχς- 23 Σε.τττeμ
t!>ρίοο τοϋ ετους 4004 π Χ , στlς -έν
\ιέα τό πρωt . θwλοyία καί έπιοrτή
μη δι·έκαjJαν σχέσεις δταv άρχισε νά 

ϋπαρξι ταJ Σύμπαιπος, τήv ϋπαρξι 
του ίδιοι,ι το(ί άνθρώπου. 

'Ίσως νά )(pειαζeτα:ι μια άλλη λο
γική, πού να υτrακcύη σέ άλλους 
άγνωστους νόμους, ά:ττλησίαστους ά
πό τήν ά:νθρώπινη φύσι Μια λογι
κή κ=ασκ.ευασμενη yι,ά αλλα ονrα, 
«ύπε,ρφυσικ,ά», πού κανείς δεν ξέρει 
&ι ύττό:ρχα.;ιν •σε ,κάποια γωνιά τcϋ 
άνεξήyη,του Σί.ψ'fliαϊV(ος, πcύ όρθώ
νeτcσί •μτφοο-τα στ,ά μάτια των ά:
οrτρονόμων και ά:ττακάλύτττει, με σα
διστικά ά:ργό ρυθμο, τά: ιμυστ ικά τα> 
ι\ΚΡΟΠΟΛΙΣ, 1781974 

γί�.,εται δλοένα καl πιό φα:vε.ρό πως 
ή ά:νθρώπινη ίστορ�α ηταν ττολύ άρ
χαιοτερη ά:ττο τήν ryμερqμηνία αύτή 
Σ' αύτο συvτέλ!εσε καl ή θεωρία τοϋ 
Δcσρt!>ίνου της φυσικης έπιλοyης, 
πqυ ερχεται σε άντί8ε.ση μέ τήν 
Θεία Δημιουργία Στα 1851 fιταν 
άκόμα δυνατο σ' ενα έπι,φανη έιττι
,στήμονα vά δψώνει πώς <�ή έ.πισιτήμη 
ττρέπει νά: ύτraχιpρεϊ μπροστά σ,τlς 
Γραφές, αν τά ριψτtφάαμοnα της . 
ερχcvται σε �tίθεση προς αύτές» 
Σή-μεοα δέν μιττ9ρcC\μ,ε πια να ττα:ρα 
δεχθουμε τήν ... / t!>ιι!,λική ' ίστaρία: της 
Δηtμιοuρyίας σάν άν.rανακλαση κα: 
θορ•σμενων γε.γσνοτuΥV 1τού 1μ1τcψουν
να συναχθοϋ,ν άπό παρίσμαιrα γεω
λοyuκωv κα:ί προισπορικων έρευνων 
Ώστοσο, ή ά:φήγηση γύρω ά:πο τον 
Κηπο της Έ:δφ ιμ1τορεϊ νά t!>οηθήσει 
να ξεκα:θαρισθcυν, ψυχολοyικα, οί 
σημερ νές άmι11.ήψεις μας γιά τό πως 
έξελ�χθη,κ,εν δ σύγχρονος ανθρωnτc.ς 
"Ας έξειrασα.ψε πρωrrα: τήν Γραψή 
κι άς δοϊψε ϋστερα: τά πpοισταρικα
y.εγc.νοτα που -ά:\Κrαrποκρίνοmαι σ' 
αύ.τή»

«·Η δΤ]Ιμιουργία τοϋ ά:ν9ρώποο ττε
ριγραφΞ.ται δυό φορές στή ι!>ίt!>λο Γε
νεσεως, τή δεύτ,ερη φορά στό έ1τει
σοδίο της Έδε.μ • Αφοϋ ε'!tλασε τον 
άνθρωπο, δ θεος τόν -εt!>αλε να 1tρο
σεχει τόν Κηπο Δύο ,είδικα δέιΙΛτρα 
είχαν φL(τ:pώσει ,μέ,σα σ' αύτόν τό 
δέ1Λτρο της ζωης κα:l το δε�.,τρο της 
γνώσεως του καλοϋ και τοϋ κα:κcϋ. 
Ό κ01ρπός του δευτέρου δέντροο η
ταν άrπ:α:yορεL.1.-ιενος σ.τον άνθρωπο 

· aπι ποινfi θανα:του 'Έπειτα '!τλασβη
κεν ή γυναίκα, ή δποία ,με τ'ήν παρα
κίνηση του όφεωc εφα:yε τόν ά:τταγο
ρευμένο καρπο και επεισε καl τόν 
άmρα να τό δοκιμα:σει, Ό θεός τι
μώρησε τόν 'Αδάμ κα:l τήν Εϋα, 
δ,ωχνο�.,τας τους ά:πο τόν Κ ηπο, γιά
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vά . μή ψαvε καρπό κ,ι ά:τtό τό δέvτrρο 
της ζωης καl νό: yίvouv έτσι ά,θάνα
τοι. Ή· καλλιέρy,εια της γης · iώ:l ή 
(JΙ�ληpή δαίλειά η ·τα:\/ 1tρόσ.θΕ.τες, ποι
νές. Τό έ'Π:εuσόδι.ο της Έδέiμ σχειτ<Lζε.
ται μέ τήv ούσία της ύπάρξεως καl 
της Κ.ΟΠΟ:ΟΠCΙΙσεως του άνθρώmοο μέ
ρα στον κόαμο. Έδω θά πpέιrοει νά 
σταθ�με ατό • κιε•1.tφικό θέ�μα της ί
στορίας, 'τ�ήν γνώση. τοο JOCiλoo κ.αl 
τοο καηωu. "Οπ:ως δλοι οί · σχαλια- . 
cπές σuμψωvαϋν, «ιτό κ.ο:λό κάl τό �α,-· 
κ.ό», Οlτήν άπrλοόσtυερη εννοια: . τους 
δεν ε.ρχαmαι σε αιrοίοθε.ση, yιαrrl. &ν 
ητσ:ν ετσι, δ ανιθρωπος δεν 

.
. θα 

τyrσ:ν όΝθρώτιινος όπωσδήπτcrrε τi:ρlv 
φάει τς,ν mαryορε�μέ\Ασ καρrττό. Κι δ
μως ηταν 'ιαιιθρώ.πιvος έξ άρχης, άψw 
τrλάσθη1kε κ.σ:τ' aLκόνα τάJ Θε,c;G καl 
κατεΊ:χε την .<Χν'θρώπ.ιw� ίκανάτηrrα νό: 
έξαντuκ.ε,μ,ενuκαττcιεί, νά όναμα;τίl:jει». 

«Τό νόημα τοο «καΧοο καl ταϋ κα
κά>» μιιτορεί ίσως ν' · ά:πσκα�λυψ,θΕ.ϊ 
μέ τήv σ6y,κ,ριση άνάμε<JΙα στόv αν
θρω,το Κ:αl τόν κόαμο -rσυ, 1τ1:,ίν ,καί 
μ,ε;rο: τό φάγωμα τοο καψπ:cυ της 
γνώσεως. 'Από πρώτη ά:ποιj>η. δ κό
σμος της Έδέ.μ μοιάζει μέ αύτό;ν πού 
ξέ.ρόuμε: · ύπάρχει εδαψος, νερό, ψυ
-rά, ζωα, πουλιά, άντρας κ.αί γυναί
κα. Πρασδιορίζε.ται ά1κόrμα κι δ χωρος 
τοϋ Κή,τοο (2.1,1-14) 'Αλλά λJέ.ίm:οο,ν 
δύο πpα-yιμα;τα· τό έρωπικό ενστυκ,:rο 
κι δ θά:ναrτος. Ή. Γραφή άναφέ.pει 
ρη1τά τό έρωηκό ενσrrικ.το Πpίν ψα
νε κ.αρrττό ά:τtό τό δέ.vτρσ της γνώσε
ως «ητα:ν καί οί. δυο γυμνοί . . και δέ.ν 
ενίeu,βqν vτιραiπμ> (2 25). "Υστερα, «η
ξερα:ν>> πώς είναι γυμνοί .. : καί εψτια· 
ξαν κα�λύτιiτριες» (3 7). Αύτό ση1μαί· 
νει πώς δ 'Αδάμ καl ή Εϋα δέν ηταν 
μόVΌ yύμVΙΟί καί δεν ενιωθαιν �φαττή 
γι' αύτό, r'iλλ' ηταν .κ.αί έντελως 
«άνήξιφσι». Ή τιμωρία της γυναίκας 
άτιό τό θεό σιχc\τίζε.rι:αι μ� την σεξσυ
α:λικ.ή πείρα-1:χχ νιώθει πόθο yιά τόν 
άντρα της καl θά υ,τσψέρει όταν θά 
yε\,\\Ιάει. Τελ,κά, ·σ· �ίθεση μέ τήν 
ά:ττα.ισίq σέξ ά:πό τήν 'Εδέμ, τό 1tpω
το yεyόνός ,τού ,μαθrrίνα.ιμ,ε ϋατqρα 
ά)πό τήv eκδίωξη ε1ναι πώς «δ Ά
δό!μ «yνώpιαε» την Εϋα τή;ν yυνάlκα 
του» (4 1). Ή άκ,ριιης στιγμή της 

'πράξεως είναι άσαψής, αλλά μ-π:αρε.ί .. 
κ<ννείς νό: ύ'Π:σθέσε.ι -ττώς δεν ,τραηyή
Θηκε τφlν μιιτεΊ: 1μέ.σα στη yυνοαίκαcδ 
σεξαχχ:λuκός πWος» 

•
•
•

. ·«Ή στάσιη ά,τέ.να;νrτ:ι ατόν .θάvαπο 
ετναι λιyάτερο σα!φής, άλλά ύττάρ,
χ= eνδείξειις πώς στην Έδφ ή ζωιή 
i)ταν αίών�α:. Τό δέντρο της ζωης ά:
ναψέρε.ται μόνο δυό . ψαρές, τη μιά
στή yιενuκή τι�ε,ριyροψή τοο π,ε,ριεχομέ
νcυ τοί} Κήποο καl ξανά στό τέλός 
της ίατaρίας, yιά νά έξηιyηθεϊ . τό 
γιαπί δ 6:\.1θρω-π:ος διώιχθη1κ,εν άτι.ο 
έκεϊ. 'Αξίζει να σ111με.ιωθεϊ τό yεyo� 
νός, -π:ού σvχνά παρα&λέπε.τσ:ι, ,τώς 
τό φάye,:ψα του κα:ρποϋ τοί} δwτιρσu 
της ζωης δεν ηταν άτιαyοpεψένο. 
«Καί δ Κόpιος'ό θεός πρόσταξε τον 
ανθρωiιο, λέyαmας πώς μπορεί ό:π6 
κάθε δέντρο νό: φάει τόν καρ-ττ:ό του, 
έκτος άmό τό δέντρο της γνώ
σεως τοί3 κο:λοϋ καί τοο κα
κw, πού δέν πpέ'ΠΙΕ.ι · νά δακuμά
σε-ι, yιan:l_ την l'jμέρα . ,του θα τό 
φάει, σίγουρα θά 'ΠΙΕ.θάνει». Το ίδLΟ 
κ.αί στην μακριά οuζήτηση άν<'ημ.ε.σα 
στή yυ\/αuκα. καί στον οψι, μόνqν ενα
ά)πα;yορsυμένο δέντρο άνα:φ,έpε,τα:ι. 
Ή ,τιό εϋλ'οyη έξήγηση .· είναι πώς 
δέν �πηρχεν άνάiy,κη ν' ά:,ταyαpιε.υθε.ί · 
το δέντρο της ζωης, yι.αrrl δέν ())1{0-
. τελουσε !ίνα τuειραΟΙμό Ή αίώνι.α: 
ζωή φαί<νν:.ται πώς ητα;ν' δ κα:νόνας 
μέσα aτόν Κ ηπο, Ό θάναrrος :r�τα:ν 
άγνωστος οχι μόνο ατόν ανθρωτrο 
yια:τϊ δεν ύπη,cχαν άιριπακ,τ ,κά καl 
σαpκοΜρα ζωα. "Αλλωστ,ε ή μόνη 
τpοφ.ή ολων τi.:.vv ,τrλαΟΙμάτων η,το:ν 
χcψτα κα:ί κα:pττοί: Τό είρηνικό αίχΤό 
είδ_ύλλιο' τελε.ιώlιει άτιόπ<ψα ,μέ τήν 
έκ.δίωξη-, οταν . την πρώτη . yενετηισία 
όμιλία: · ά1καλcόθtησε γρήγορα δ πρω
τσς θάνατος ( 4 8) » 

,, 
•• 

«'Έτσι, πρακύιπτει πώς ή yνώσ;η 
,rοϋ �καλοϋ καί του κα:κ.αJ» σvνεm:ά
y�ται τ� γνώση του σέf, καί τοϋ θςι:

•νατου. Ε.χσ\,\Τας άmaκτήσει ;τή γνώ
ση αύ-τή, δ ανθρωιτrα; εyινε θνηιτός 
καί συ\aειδηrτοττοίηpε .ττ�ν θνηιtό,τηrrά 
τα, 'Ύστερα ά:π' ?=&τό; το �vτ�ρσ 
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της ζωης εγιvε.ν ενας πειρασμός i<.αί 
ή έκ.δίωξη καrrε.λ,ηryε. στην 'Π!ρα)'1μαιω· 
ποίηση της ά:ττε.uλη,τικης ά:ττοφά.σε.ως 
«θά πε.θαίνε.ις». Ή συμπεριφορά του 
'Αδά:μ δτα:ν ά\ιτ1ιμε.τωπισε τίς καrrη 
yοpίες-ή ά'!tάπε.ιρα -του νά κpuψει 
τήν ό:ΥU1tΟ1κοή του, ή ό:πόΜηση του 
πού ά:ττοκαλύπτε.ι μέ άκρί<5,ε.ια τί ηλ 
πιζε.ν ν' ά:ττοκρύψει, ή έπίρριψη της 
εύθύW]ς στή yυναίκα-θιψtζει τά -κα
μώμαπα έ.,νός παιδιά), δχι έ.,νός ενή
λικου 'ΑΧλοu yιά τά παιδ.ά άναφέ
ρε.ται πώς «δεν !!:χουν γνώση άνά
μwα qτο καλο καί στό κ,α;κό» (Δευτ. 

* 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ

�δετον 70. Δειμένο_ν 100 

1 39) 'Ένα παιδί ε.ίναι άνώρ1μο σε.
ξουαλυκά και δεν εχει συνείδηση του 
θανΟΠ'α>, ε.ίδrκά του δικου του 'Η 
άπε.ιλη τοο Θε.ου yιά θάναπο θά η
ταν ό:καrrανοl)τη ατόν άνώρ�μο κι ά
θάνατο άνθ�ο. Μέ άλλα λόγια, ή 
άλ:λαyή πού εyινεν ϋστε,ρα ό:πο το 
,φάiyωμα τcu καpπου του δέντρου της 
γνώσεως ύποδηλώνει στήιν -rφα-yμαιrι
κοτητα την διαδικασία της ώριμάiν
σεως» 

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 
(Τε.ρπος Πηλε.ιδης) 

ΕΛΕΥΘ ΚΟΣι'-ΙΟΣ, 112 1974 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

·ΛΙΙ':' = . -
KRIS H_l\' .ΔJΙ U1ι Τ1

· "Αδετοv 70. Δειμ'ένσν 120
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'Αρχαίων Έλλήνω'( σοφών (Θαλης, Πιπaκός, Βίας, Σόλων,· 

Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί

του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο-
' 

κλη, Εύριηίδου), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, 

Πλάτωνος, 'Αριστοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Με

νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 

Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου ,καί πολλών άλλων. 

Ιένων: Άνατολι•κών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), Έρμη

ηκά, Καινης Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ

βάντε, Σαίε,πηρ, Καρτεσίου, ΣπινόΖα. Βολταίρου, Ρουσσώ, 

Κάντ, ΤΖ*φφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "Ιγ

κερσολ, Ρενάν, "Ιψεν, Τολστόί, Μπλαβάτσκυ, Συ,ρέ, Νί

τσε, Φλαμμαριών, ΜπέΖαντ, ΜπερΕόν, Ταγκόρ, Βιβεκα-

. νάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάίτσερ, Τσβάίχ, Σρί Ρ1άμ, 

Κρισναιμοϋρτι ,καί άλλων. 

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, ·Δημ. Γαλανς,ϋ, Θ. Καϊ'ρη, 

· Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκοράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού

λη; Σπ. Νάγου, Άντ: Άδριονοπούλου, Π. Γιωτοπούλου, ·

Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη,. Ν. ΚαΖαντΖόκη, Ίω. Βασιλη,

Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι

τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί .. Μ.

Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί άλλων ..
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ΟΡΟΕΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Συχνό: σrαιματδiμε στα δρόσηιμα 
μέ τό: όποια: ό ανθpω'Πος ε.χει ση,μα
δέψει ,την ά:τέρμονη 'Πορεία τοο χρό
ινοu, yιό: νό: σταχαστοομε, για να 
τφΟCJΙκυνήσοομε, yιό: νά ζωmανέψου
ιμε τό 'Παpειλe�&ν καί νό: άντλήσΟCΙμε 
θάρρος ,καί διδάiy,ματα yιό: τό 'Πα
.ρό,ν ·και τό ,μέλλσν. Γιατί 'ΠJραΎ'μαtruκά 
τό ιπcφΕJλθόν είναι δ σοφός nτρόyο
νοc; 'ΠΟύ δα:01καλεύει ·<'> παρόν κ,αί 
το ,μέλλον 'Πως νά ιμήν έπαναλΜ,οuν 
τό: δuκα rα> λάθη. Συχνό: qμως, τά 
διδάy,ματα ά;κούyοmαι μα,ταια σσ;ν 
ττέτρες πού ττέφτοΟν σέ ξε,ρό τcηyά
δι. 

Χιλιειτηρίδες άριθμει ή έτcίγεια -πο
ρεία μας Χιλιετηρίδες άφαrου δ ά:ν
θρωττος έξύττνησε άττ' τήν ττροιατορι
κή, νάρκη ·της ψUfΧης κι έσάλιπ:uσe- τά 
ττρωτα ίδανικά του Πολλό: άπ' αύτά 
τά ίδανικ,ά rrov συντροφεύαJV ,όiκομα 
στlς ήμερες .μας, άναλλοί.ωτα Κι 
ιάνεκ.τrλή:ρωτα Μόχτησε κι .άyωvιστη 

, Κιε για ,τtηv άπόκτησή τους. Τό αtμα. 
π·ού χύθηκε ώς τω;χχ yιό: τούς ττιο 
ίερούς δρcηματηαμώς τοο, στονqμα 
των πιό θεικωv -έ:ννοιωv, αν δεν ιτο 
ρώφαyε ή αίώνια διψαqμένη yη . · 
;μας, θαχε χαρακώσει ιμε ,τrλαιτειά 
'Ποpφυρδ: ττοτcnμια τό ρυτιδια:cψέvο 
της πρόσωπο 

Κ,α:πmε τολμήσαμε τ άyνάmε,μα 
των άστερίωv κι ό"Ι.'Ειpεuτήκcφε μέ 
δέος νό: κατακτήσαψε τούς yαλαξlες. 

Στην ττορεία της έξελιξης μας κα
τορθώσο!με ν' όiyyiσc.ι11με, εσιτω ·καί 
μέ 't'O: .άiκρcδαχτυλα, τό παλιό έκεινο 
ονειρο Κι άπaτυπώσα1με τό πρωτο 
άνθρώπινο ιάχνάρι στον κονιορτό τοο 
μικροο συmροψικοο μας πλανήτη. 
Καί π,ιcπεύοuμε κιόλας οτι μττορέσα:
,με κό:πως νό: 6υθοσκοπή σΟUjμε το ττα
y,ερό ,μυστήριο ττού εικρυ6αv οί α
δειες κόγχες τοο. Προcδεύσαμε. 'λλ
λό: ό:yνοοϊψε πόσο &ι:ραίνει ,ή -reερίφη,
μη ττρόσδός ιμας στήν όwryλέηιτη ζυ
γαριό: της αίωvιάτητας. 

Καί τό: ίδανικά ,μας, Πόσα. άπ' 
αuτό: ιμπ,οροον νό: άνtτ:ικρύσα>ν κατα-

ττρόσωπ,ο την έ:π:οχή μας ιπ:ού υψώνει 
όiλλαζοvuκή ,κα\ yε,μάτη αύτοπε-π:οίθιη
.ση τό άνάσττηιμά της σέ ιμτrετόν ικι 
ώσάλι yιό: rrlς έπιστηιμονuκές καί τε
χvολογuκές νfκες της στό γήινο ικαί 
διαστημικο χωρο, 

Ό έσώτaρος χωρος του ιάνθρώπι
να> οντος τταιραμέvει άyανος. άφου συ
νε.χίζQ<.J,με άiκόμη, δπως ττuκρό: άπο
φαίνεται δ G e ο r g y I στό «Γυιμνό 
Πίθηtω» νό: είμα1σmε «τό μοναδικό δν 
της δημιαψyίας . πού πpα)llματοποιει 
το φόνcι ,μέσα στό ίδιο του ,το είδος». 
'Αδιανόητο καί ,ατό: nτιό αγρια θηρία. 

Καθε μάχη, ,εσ:rω ,καί δίκάιη, κάθε 
ά9ωος α�μαχος πού πειvδ: κα:.l ητε,θαί
,νει, κ,αθε :σταryόv.α πόvοο πQ<.J\ άσύδο
τα σταλά!ζα.�με στήν υδρία- ψ�rή του 
συνανθρώπου ,μας φέρνει κι άπο ενα 
6η,μα 11:ίσω, δλοένα πιό πίσω σ,τό ιά
πΙεuκ'fαιο κτηΊΛώδ�κο πράτυnτο του 

ττροανθρώ'Π'cυ 'Πού ιμδ:ς σαρ.καζει ήλι
θια μεσα οrrήιν '1tpο6ιά :rou 

Ποτε θό: κατορθώσουμε, σέ μια 
ϋστατη νίκη. του άλη9ινό: έf,ελιyμένου 
'Ανθρώπου νό: κ�ρειμάσQ<.Jμε ;rίς συφο
ριααμενες είκόνες της 6ίας, άντί να 
καυιχιομαστε · γι' αυτές, στηιν πινακο
θήχ.η τοο 11:αρελ,θόντος; Πότε θά ττά
ψΟL(με νό: �μεταμφιέζουμε τό: ίδαν,κά 
μας. .τίς άλήθειες μας, την ίδια τήv 
ψυχή 1μας, Πότε θά μάθουμε νό: άπα
λείφουιμε, νό: έξαντώνουμε τq άρνητι
κό: φcφισαικό: κίνητρα της ίδιστελους 
καλωσύνης μας, Πότε θ'ό: συνειδητο
ποιήσουμε ,πώc;. ό σε6ασμός πρός τόv 
συνάνθρώ'Πο καί cτ:ήν ·έλευθερία τα> 
είναι κάτι 'Π'εpισσότερο άπό χρέος, 
εlναι θεμε,λιο yιό: την πανανθρώπινη 
ευτυχία, 

Τις ωρες πού ποwη,γυρίζοuιμε, στα
μοπώντας οπό: χραvικά όρόσημα μέ 
τό: δποία σηιμαδέψαμε τήv · ττορεία 
του χρόνα>, <τίς ωρες "tOtJ άνά6ουιμε 
λο!μπάδες της θ�μισης yιό: νό: φωιτί
σαψε τlς �μορφές οσων θυσιαστηκαν 
όrrούς ιό!yωνες των ίδcσνικων για τό 
,καλο · του άνθρωιπ:ίvου γένους, φτάνου 
με vό: έρωτηθοομε μέ τρόμο ,'μήrπ:ως 



398 ΙΛ I Σ ΟΣ 1974 

οί θυσίες τους aτάlθτ,κα:ν ιμάτάιες. 
Πριν δμως 1τάpα111 οί σκέψεις ,μα:ς 

τό σκαrο:δερό . μοναπάτι · ,τού ψέf)1λδt · 
στά έγκαττα' τη.ς . άτtσyνωσης γιά τό 
μέλλον 'ίης ,άνΘρώπινης ψυχης, γιά 
τή ,μοίρα .τω άν€.pώπ:οο, θά 1tpέ.'Π!εl 
νά qrτα�μ=ήσοuμ,ε αι-ό ξέψωτ:ο &που 
μας (f)ηγεί ή ,τίστη στήν μιεγάλιη 
δύνci:μη τήν άνΕΙκιμειτόJλλωτη της κά
θε m,θρώπιvης μοναδας. Μια Μνα;μιη 
,τού δταν στροπευτη και �τεύσει δ
λάκε.ρη σ' ενα: ίδανικό, ,rοτέ δέν ,τρο
δt'Ι'Ει. Τό κάθε δν, στό ιμuιφό rroo, δ
σσ αοcνό, κΟκλο ζωης μ,ταρεί να σu
νε.χίση το apyo ένός μεγάλοο ό!γω
νιστη ,τού χάΘη�, σέ κάθε ση-y,μή, 
και σέ δriοιο ιάιλωνι δοθη στον κα-

* 

. θένα yιά το δικό του άγωνα. uενα: 
yιyά\.Ιτιο ιχρυσακέ!ντημα ά1tΟ'ίελεϊται 
ό:πό ,μιι,κρές, παλύ μuκρές ά.ατραqι.τε
ρές �ανιές, ή,,μΊό; κbντά στήν α-λλη. 
Πρέπε.ι δμως �dναι άfJΙμανϊο;μένες, 
σvvτaνιαμέ\ΛΕ.ς ,μέσα σ:τή με.yάιλη έ-
νόιrητα τοο Σχεδίου'. 

Κι ή rπ:οτyκάσμια άρμσνία εtνα:ι {!.
να τερά!Οlτιο χρυσc;�κέντηιμα. Μιά . ά
σrrραψτερή �σνιά όπιο rt:ό κάθε άν
θρώπινο χέρι, μιά μσνάχα. Γιά νά 
δη ικ.άπrΟ'ίε τό ε,ρyο ,μας τό rμά;rι :τοϋ 
,τιό τρα\.ΙΟU καλλuτ.έχrνη1 ταJ 'σύμ,τcw
τος και νά ,μιrrαρέση νά ,τη δτι <ι�καλόν 
έΟ'ίίν». 

Νανά Κουmώρη 

Πίσ.ω ξανά • • •

Σ · όνlε•ι,ρο ιε�ύε,ργ,εrπκό �εηα ότ,a nέθαινια 

.Τ Ητ.ον ιμεαημειρι•άrrι11<η ώρα, βαρ1ε1ι1ό, lJOOT'ή 

χέ.ρ1 μέ χέρι έiψεUl'fGV nλάVΙε,ς χιαρές, τά βΟΟΟVΙο 

κι' ε,νοrωθα ναιμαΜ nιιά έκτός βολης απ' τή Ζωή. 

Μά νά, δυό χιε�ίιλη δροσερά ώσάν τιά ιnετιροκέρασα, 1 

τίς δλβιιες 1Q111ιιγιμrές όπόδρασηrς, μ' ένα φιλί , 

μοϋ σταιμαfΤ'ησaιν· πίσω ιμέ Ε,αινιαφέιpαν 1<1ι έχασο 

σrοϋ έγγονοϋ ιμοο τ' δγ,γ,ελιμο, �είνο nού 1μέ Κ!Ολιείf

'Έφη-Λaγιοπούιλου- 'Αlποστολί6ου 
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Άναznτώvτας * * *

τόv κόσμο τού θαυμαστού 
Πρόλογος της Σ Ο Φ I Α Σ Τ. Α Ν Τ Ζ Α Κ Α 

στο όμώνυμο βιβλίο του Πητερ Ούσπένσκυ

Γιο τούς μα.θημaιτικούc:, ο Πητερ 
Ούσπενσκυ θά πρε,πει νό είναι 
γνωστός, και ώc: ον10μο κοί ώc: δια
νσια, ιόφοϋ στεκε+, σrόν διικό του 
τομέο, στό ϋψος τοϋ · Αινστόιν. 
Στην Ευρώπη, τούλοχιστον, ηταν 
γνωστόc: πρίν όπό -rόν Α · Πσγ1κό· 
αμιο Πόλεμο, y,ιorrί τ>ό• συγγρόμμοτο 
cou είχον μεΊ1αφpαστεί στίc: κύριεc: 
γιλωσσεc: μέ εύρύτοτη κυκλοφορία 
καί όπή,χηση. · Ανάμεσα σ' αύτό,. ΙΞε· 
χωρίΖ:ουν cό «"ΕΜο Νέο Πρώ-rυπο 
τοϋ ΣύμπΟΥΊ1οc:», «'Η Τετάρτη Διά· 
στ;σση·» κα,ί ro «Terrιum Organum».

Κοί μία όnλιή όνόγνωση αύ�των 
mυ των ·· βιβλίων, μεταδίνει τήν 
ποιότητα της διόνοιοc τοϋ. συy,'fpσ
φέα τouc:, τήν ύψηπέτειά του, τίc: 
κοσμολογικές του τάσειc: κοί ,τήν 
nλοστιικότηί11ο τοϋ πν,εύμστόc: του. 
Φυσικό ηΎΙον, λοιιπόν, ώc: κοσμολό-, 
γος, νό έχει βαθύτερες όνησυχiεc: 
γύρω ,από το πρόβλη,μο τηc: · Αρχηc: 
nίσω οπο Ί1::J φαιινόμενια τοϋ σύμ
nανrοc:. Σύμπα;ν, όμως, γι·· σύτόν η-
11αν ταυτόχρονα καί ό έσωτερικόc: 

•. κόσμος rοϋ άνθρώπου. · Από, τή
στ1γμή πού διοπίστωσε, τόσο στό 

σι,,μπα,ν γυρω του, όσο ιωί στό έ· 
σωτερι,κο του σύμπαιν, μιο φοι'νομε· 
νικότητο που πισω της έκρυβε μίοιν 
Ούσια, δέν .μπόρεσε νά μεινει -ίκο· 
νοποι,η,μένοc: μέ τ,ή μελέτη κοί ερευ· 
να άποκλειστικό ,και ιμόινο τοϋ φαι
νομενι•κοϋ σύμπαντος. νΗτ.οιν y,ι' αύ
τόν έπιrτοκηκη ανά,γκη νό 6ρεί κοί 
νό μελεcήσει, πορόλλιηλια, ΎΙόν κό
σμο τηc: Ούσίας πού, σ' αύτό rou 
τό έργο, τcw όν,ομάlει « Κόσμο τοϋ 
Θαυμοσ-rοϋ». Οί προαπάθει>έc: του 
τόν όδήγησαν σέ διάφορες μελέτεc: 
καί προσωπικό nει,ράμοτα, πού προ· 
y,μοΊ11ι<.ά δνοιΕα;ν, γιό λίγο, τίc: πύ
λεc: πού χωρίΖ:ονν 11ή φaι;νομενικο· 
τητο άπό τήν Ούσία κσί τοϋ εδωσαrν 
την εύκαιιρία νά έ,πι,κυρώσει· τήν 
όρχιική του όνεπιικύρωrτη. 6ε6οιότl)Τα 
γιά τήν ϋπαρΕη έ·νόc: κόσμου κρυ
μένου όπό τά μάrτια των περισσατέ
ρων όνθρώπων. 

Δυστuχωc:, δμωc:,. γι' aύlτόν, οί 
στιγμεc: αύτηc: τηc: έπαφηc: μέ τόν 
«Κόσμο τοϋ Θαυμσσrοϋ», δέν είχαν 
διαρκεια καί ό Ούσπέ,νσκυ καmάιλα-
6ε Ο'ΙΊ χ.ρειαlότσν βοήθειο καί κα· 
θοδήγηση γιά νό μπορέ,σει νό• Ζ:ήσει 

• 

1 

. ι 

1 

1 
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μόνιμα σrόν κόσμο της Ούσίας. 
'Αnό κεί κι έηειιrα όρχίζοε,ι μιά r-.ερίο
δος nεριπειrειών καί άvοζητιήσεων, 
πού τόν όδήγησαν στή Μέση καί 
τiγ,ι • Α πω :Ανατολή. Τοίί�Ό τό βι
βλίο άνοj,γει μέ τήν έ�ιστροφή του 
όnό τσν ' Ιrνδn<-6 Χώρο. 

Δόακσλός του ύnιηpξε ό Γεώρ
γιος Γκ.ουριrζίεφ, ε,V(Ις Έλληνας τοϋ 
Κσυκόσοιι, πού δέν ηρθε ποτέ του 
στήν "Ελλάδα. ·ο Γκουρτζίεφ είχε 
τή σφραγίδα ,καί την ά,,μόσφαιρa 
τοίi Γνώστη, τοο άvθρώnου nού ζοϋ
σε μόνιιμα στό:ν Κόσμο τοϋ θαυμG
σrοϋ, nού καrείΊ)(ε τήιν • Αλήθεια κ.σί 
τό κυριώreρο, μιό μέθοδο κσrαπλη
κrηκης άιφί&ιος. Ή αύστηρή έφαρ
μογή αύτης της, ,μεθόδου όδηγεί σrό 
μόνιμα άποτελέσματ�σ πού έπιδίωκε 
ό Ούσπένσκι,. Ό ίδιος ό Γ,κου,ρ;τΖ:ί
ειφ δίνε.ι, στήν Αύτοβισγραφίσ του, 
'μιό λεm-ομερή περιγραφή της δι
κης του άν��:rησης γ;ά τόν Κόσμο 
τοϋ ΘοuμαστοΟ, πού καταπλήσσει 
τόν όνσγνώστη μέ τόΛι πλοϋτο τών 
π&ριιπετειων της στιά βάθη της Κε.ν
τρΜ<ης · Ασίας καί μέ τή 6αθμ10ία 
όποκόλυψη της nροσωπικάτητος 
τού Ίδιου τοϋ σι,γγραφέα. 

Ό Ούσπένσκυ ένιωσε όμέσωc 
τήν ύnεροχή τοϋ Γιι<ουριτlίεφ καί Ut 
τηισε νά γίνει μαιθιyτ,ής του. Έrοι,,. 
άρχισε μιά νέα ι,ειρίοδος γι' σύτόν, 
πού πραγμαηκά τσν όδήγ11σε μόνιιμα 
στάν «.Κόσμο τοϋ Θοομασrοϋ• καί 
τοίi έδωσε άρ,γόrορο· τή δι,νατότητο 
να γίνει κι' αύτός, 1,1έ τή σει,ρά του, 
Διιδόσκα7.ΟC:, ν' ιάνοίΕει δι,κή τοu 
Σχολή στό Λονδίνο κ,οί νιά μετσ
�μποδεύσει τό σύστημα σrήν · Αγ
γ�λίσ. 

· Αλλά τί πρεσ6εύε.ι τό σύστημα
τοϋ Γκουρτζίε,φ; Σύμφωvα �έ αύτό 
τό �ύσrημα, ό άνθρωπος κλεί,vει 
μέσα του μιόν ύποιοcιιμεν'�κή κα/ μι-

άιν «όντrί.κε ιμ:.νιι<η • · διάσταση. Τό 
. . 

«όνnκει�vικό• αύτό · στοιχείο 1,1έσσ 
στόν άνθρωπο, ιόντσνοκ.λδ πιισrά 
τόrν εεω κόσμο, .χωρίς διισσrρέβλω
ση. · Ανάμεσα, δμως, σ· ώηή τήν 
«άνrιικε,ιιμεινική• διόσl"αση ατό . κέ,ν
τρο τοΟ άνθρώποu nού, τόσο ό 
Γικουρ,,ζrεφ όσο καί δλλοι·, τό όνομά
ζουν «Έγώ•, καί στσν έΕωτερvκό 
κόσμο, ύπόρ)(&Ι τό ύnακΘιμενικό 
στοιχείο, wa νεφέλωμα άπό ακέ
ψε.ις ιι<ιaί συνοιισθι')μαrο ύποκειμειν,ι
κης φύσης, nού έιnιη,pεόζουν άμεσο 
τό σώμα, τίς κιιν�εις κσί τή δρό
<η του. Ό Γκ,οοριτiίιεφ χωρίιlεJ, τηιν 
ύΓΙΟΚ&ιιμεvuκότητσ αύτη σέ τρείς κα
τηγορίες κσί όνομάιζ�ι τούς όνθρώ
πους πού είVΌι 11αιπιQμένοι, μέ τίς 
σκέψεις τους, διανοη;τιικούς, αύιrούς 
πού είναι πολωμένοι στρ. συνοiσθη
ιμσ,. συναισθημαηκ,ούς 'καί αύτούς. 
ιποίύ ταυrrίζσνrαι μέ τό σωμα τους, 
ένισrιικτώ·δεις. Πέ,ρσ κσί πίσω tόπ' 
ώrο τό τριπλό ύποκει,μενιικό παρα
ηέτασ)JΙΟ, ύπόρχεu, όπως ε·,ηαμε, ή 
«όντιικε,ιμε.νική» διάσταση πού παρα

. ιμένε1 άγνωστη στόν ύπ-ακεψε'V'ιικ:ό 
άνθρωnο, όσα πιστεύει ότι δέν ύ
nφχει τίιποτσ άΜο μέσο του. Αύ'Ι'ήν 
όκ,ρι6ως τή διιόαrοση, ό Γικουρτζίεφ 
την όνομόζει «όvntικειιμε.νιι�ή συνει
δητότηrο» καi •είιναι ό Κόσμος τού 
ΘΟUΙ,Ιαστοίi. Σ' αύτιήν μέσα είχε nα
λιότερσ είσχωρήσε.ι,, λαθραία, ό Ού
οπέ.νιακυ μέ τό nεφόμστό του καJ 
σ· αύτήν τόν όδήγησε ιάpγότερο μό
νιιμ,α ό Γκουρτζίιειφ. 

Τό σύστημα τοϋ Γκουρτζίεφ ηα
ρουσίσζε ενα π,ρόσθετο πλεονέκτη
μα. Δέν άπαιmοιϊισε πίστη σrό Θεό. · 
·ι-ιπ,σν �ο σύστημα «διCJ1VΟη•ηκό•, 
κ.ατόλληλο yιi:J όνθρώrιους πού έβρι
σκαν άφελη τσν θρησκευτικό τροοο 
προσέγγισης σ' αιηό τό 'ίδια θέματα. 
Τ ό ίδιο πλεονέκτημα nίχρουσιιόζει 

.1 

·,1

' ··� 
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κaί ή μέθοδο<: του Έλ6ετοϋ ψL\Χο
λόγου-ψυχιό1φου, Κόρλ Γιούγκ. 
Γιό. -τ;ή1ν όκιρίβειο, ε:χε,ι. άκόμa ένα 
πλεονbκτryμο, ηού λείπει όπό τό σύ-

. σrη,μο τοϋ Γκουpτlίεφ: �έν άποι'Τ'εί 
πέ:ιθοpχία κοί ύποκοή σέ κανέναν 
Δ1δόσι<!ολο, σέ κανένα σύστημα .καί 
δέν ύποβαιλλει τίοοτα a pr10rι. 

· Αφήνει τόν δvθρωπο νά άνοκαλύ
ψει τή·ν ούσίο κοί τό θαυμαστό ,μέ
σο rou ,μέ τις διικέc: -rou δυνόμει.ς. 
Ή. κοτάληΕη· είν,αιι ή Ίδια, πορ' δλη
τη,ν τεράστιο διιαφορά της προοέ,γγι
σηc: Μ' δλλa λόγιιο, ό Γιούγκ μιλάε,ι 
κι αύ'Ι'όC: γιιά ενaν έπιφα-νεισκό κό
σμο έγωκεντρικων και ύποκειμενι
κωιν τ,άσεων μεσο στόν δνθρωπο 
πού, όταν Εεπεροστεϊ.' όδηγεί σ'
εινον συλλογικό κόσμο 'Clnίστευrωυ
συμβολιικοϋ πλούrου, σέ μι,ά συνειδη
τότητα οiκουμεν,ιική, δηλ. «1άνη,κ·ει· 
μεν1tκή» κοf,. -rελιικ ,α, στό κέv,τ;ρο τοϋ 
ά.νθρώπου, πού ό Γιούγκ τό όνομά· 
lει «Ταυτο». Σ αύτο το ση·μείο, οί 
άινrτ�ιθεσεις έΕαφονίlοινται σέ ένόιτ,η· 
τα κοί τότε lεί κaν,ειc: το περίψη•
μο « Εν τό Παν» Αύτό τό ένωιτι
κό Κειντρο οί αλχ1rμιστέc: τό όνόμα
laν J a p I s Ιaειικίνψο, ,έλιΕή·
ριο της Ζωηc:, φαρμαικο · Αθανασί
ας, φιλοσοφικό χρυσό καί τά flσρό
μοια. Ό Γκουρ11lίε.φ έπίσηc: ά,νοφέ
ρεταιι στή.ν · Αλχημεία καί στίc: όνο
μοοίεc: πού αύτ,ή εδινε σrήν τελι,κ,η
έπrrευΕη. Τό κένιτρο aucro εί
νιαι, τουcτόσημο μέ τό «Θεό» κοί ή 
ενωση τοίj άνθρώπου μ' αύτό, δέν 
είναι, δλλο

0 

,όπό έκείνο πού ή άρχαία 
μύηση όνόμαlε «θέωση», τό άνώ· 
11σrο σκα1λοπά111 σrιήν έσωτεριική έ· 
Εέλι,Εη τοϋ άνθρώπου. 

Τόσο ό Γκουρτlίεψ, δσο καί ό 
Γιούγ,κ, ιόνεΓΝ'Jpέaστοι ό ενsας άπό 
τόν δλλο, ιμιλοϋν μέ τόν ίδιο έσω
τεpιiΚό τρόπο γιά τή διδασκαλία 
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τοϋ Χριστοϋ πού ίάποσκοπεί aτήν ί
διο όκριΒωc: με,τάβοση ,όπό τό ύπο-· 
κειμενικό ατό οίκοuμεν,ιικό, στήΝ' έ· 
νό1,ητα μέ τά πόντο, μ' δλλα λόγια 
στήν Άγόπη, πού μιiά .δλλη της όνο
,μασίο είναι «βασιλε·ίο των Ούρα
νων». Ό Χριστrόc: δίδασκε κι αύτ,όc: 
τή δεύτερη γέν.νηση, τιήν πνε�μα111-

;κή, πού γιό ν,ά συντελεστεί, είνοι 
όνάγκη, νά προηγηθεί ό «θάνατος» 
της υποκειιμενικrΊ.c: ψυχηc:. Τό «πρε
πει νά χόσεr κανείς τήν ψυχή του· 
yιά νά τή ,βρεί», άναφέρεται σ

αύτόν άκ.ριβωc: το θάναrrο της ύπο· 
κειμενικηc: ψυχηc: πού ,κάνει δυνaτή 
τη,ν άνοκ,ά.λυψη -τ;ης Ούσίαc:. Δέν 
έπαυε έπίσηc: νΙά έη:αv,αλα1μ6άνει 
«είσθε Θεοί», έννοώντας: μ' αύτό ό
τι ό δνθρωποc: κλείνει, στό κένrrρο 
του αύτό πού, με τη ,φαντασία του, 
τό προβάλλει εΕω άπό τόν εαυτό 
:rou καί τό λατρεύει μέ τελετουργίες 
σάν νά εί-ναι ,αινηκειμενό του 

· Αφοϋ. λ;ιπον, ύπόρχεΊ. κοτι τό
υποκειμενικά μέσα στrόν άνθρωπο, 
αλλ::� :rαυιrά,χρσνα ,και κάιrι τά «ά,ν
τικειμενικά», είναι έηόμενο όλεc: 
του οι έ·κδηλώσεις, όλες οί έπ1111εύ
Εειc: του , νά διακρίν.ω.νται σε ύπο
κειμενικεc: ·καί σέ άντικειμεyιικέc:. 

Ετσι, εχουμε, ατή μεγ,ά•λη πλειονό
τητο, ύποκ,εψενική τέχνη, ύπακει
μενι,κή θρησκεία, ύποκειμενι,κ,ή φιλο
σοφι.σ, ήθική και έπιστήμη. Ότον, 
αμωc:,. ό άνθρωπος ,άιπακιrήσε.ι «Ιά,ν-
111,κειμενι κή συνειδηση·», ή τέχνη 
11ου, ή θρησκεισ του, ή φιλοσοφία 

του, ή ηθι,κή καί ή έηιστ,ήμη του, 

φέpινουν τή σφραγίδα μιδc: δχρονηc: 

άλήθειαc: καί έκφράlουν καιοοτά

σεις άντικειμενικέc:. 
Μ' δλλα λόyι,α, ό Γcκουρτlίεφ, οί 

μαθητές τοιι, ό Γιούγκ κοί δλλοι., 
ά,γωνίlοντ.aν νά βοηθήσουν τήν κυο
φαρίο καί γένν.ηση ένόc: ,νέου· τύπου 

________________ \ __ __ __ __ __ __ _
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όνθρώnου, ποίι νά λεbτουργεί •άvrι
κει,μενuκιά� IQOi οίικουμεVΙικά. Γιά τrrι
ώρο, λίγοι νοιώθουν τήν τάση νό 
ξειπερόσουν τά σJ!&νό, ύnοκειμ:ινι, 
κό δρι'6 τους κ,cιιί νά ξσναγειννη
θουν. Αύτοί οί λίγοι, όμως, npooι· 
ωνίζουν τό Μέλλον καί άνοίγουν τό 
δρόμο γι_ά τίς έρχόμενες �νεές. 
Μιά όλλη τέτοιισ nερίιnτωοη · είναι 
ή μονοχι.κ.ή φωνή της Τζοάννας 
Φήλντ, Ί,ού μας δίνε�ι ιμιό' περιγρα
φή των έσωre.ριικίί>ν περιnετειων της 
στό πολύ nρακηκό καί άΙΞ.ιόλογο 6ιι-
6λίο της: •'Η "Ονrrολογία της Μο

νcιδικστητσς». Κι άκόμα άλλη, μιό 
μονοχιΙΚή φωνη είναι τοίί Τζών 
Κουπερ Πάουζ nού τό σιιγικλονιση· 
κό τοu βι6λίο: «Τό Μυστήριο τοο 
ΑίσθησιαομοΟ», μδς όδηγεί σrή δια
στολή της .άντιικε,ιιμενικης συνείδη· 
σης. 

'Αλλά ή πιό δυνστή κοί όποιrελε" 
Qμ,α,τιική φων,ή, μέσο ατό χάος τοΟ 
σύγχρονου κόσμου μας, είναι ή φω
νή τοΟ Κόρλ Γιούγκ, γι,σττί έχει, πί
σω της τό κύρος της έπιστήμης. 
Τήν nορΈία όιrιό τό ύποκει,μεινικό 
στοιχείο σrο άνηκειιμενvκό �σί πσγ
κόσμιο, ό Γιούγκ τ,ήν όνομά,ζειι •Πο· 
ρείσ της Έξατομίκ,ευσης». Αίπ,ή ή 
ϊδιια πορεία άοο τήν πολλσnλότητσ 
πρός τήον ένό,τητσ, περιγράφεται, 
μέ ένδι,αφέρουσες λεrτrομέρειιες, στό 
πολύτομο βιβλίο της Όφίνας Τζά
σεικ: «'Από τόν :εvωκενrrρισμό 
στ,ήν Κοθοριή Συνειδη,τότητσ». 

Όπως είπαμε τό σύστημα ταο 
Πκοuρ'Τ,ζίεφ δέν είν.σι δΝ<ή του όνα
κόλυψη. 'Αποιrελεί μία μεταλομnό
δευση, στήιν Εύρώπη, ένός πανόρ· 
ι)(ΟΙΙΟU συσrι')μστοc: πού όνοκάλυψε 
στά βάθη της 'Ασίας, όλλό πού τό 
μετοβίβοαε σέ έντελώς νέα μορφή. 
Πορόιμοιο συστήματα όποτελόϋσον 

\ 

τή διδασκιαλίο της άρχώας μύησης, 
nού rφοοριlόταν γl(I τοος λίγους 
ι<ισί Θ�εκτούς. Αύ<rή τή� όριστοκρα
τ.ιικη 'Τlάση τή διστήρηοε καί ό 
Γ11<ουρτζίεφ, χωρίς δμως ΚιΟμJJιά θρη
αικευτική ή λσrρει.mκή όπόχρωση. 
· Αργόιτειρο, οί μαθητές rou π&ριέ·
γροψον τό σύστημα πού τούς είχε
όδηγήσεt στήν ιάvrίrιερα δχθη. Το
νίΖουν, όμως, τόσο πολύ τήiV όνάγκη
ιμιδς Σχολης ικαιί ένός διtδοσκάλου
nού ή συμβολή' rους κοταντδ σχε·
δόν δχ,ρηστ,η γιιά μδς, άπό π,ρακτι·
t<i) πλευρά. • Από roύc: μαβητιάς τοο
Γι1<ουρτζίεφ, έκιείινος πού ίσως. 6ση
θόε1 περισσότερο, εί,νοι ό Μωpiς 
Ν iκολ, πού ύπηρξε καιί μαβηιτής τοο 
,Γιούγκ. Μέ τό έργο τ,οu: «'Η Ψυχο- ' 

· λογία της Σ uμβολι�ης 'Τ1ων Γραφών•,
ρίχνει τό φως της προκηκης, έ_σω
πρικης κατανόησης στή διδασκαλία
wO ΧριστοΟ. Ένας .δλλος μαθητής
τοϋ Γικ,ουρτζίεφ, ό Α.Π. Όράζ, ρί
χνε,ι φως σέ τρία φλέγοντα ζη,τr)μα
τσ: τ.ήν άγόnl'}, τή θρησκεία καi
'Τ]ήν ψυχή. Τό μικρό του βιβλίο τι·
τλοφορείwι: «'Η Μαγεία Ί1ijς Συ
νειιδητης 'Αγάπης».

Ή έπωδός δλω,ν δσων όσχαλή·
θηκαν μέ τή μετ,ό6α9η όπό τήιν ύπο
κε ι1μεν11�ή nολλαnιλότηιrα σr,ryv όντι
κεuμεινιική έν:ότητο,' είναι ή συνειι-
δryτότη;rσ η ή ιjυν,ειδητοποίηση. Ό
Χριστός, τήν ϊδιο σύτή άνάγκη πrν
έ;κφράζει μέ τ,ήν προιrροοή: «Γρη
γφείτε».

Σ' δποιον, λοιπόν, νοιώθει έσω
τε,ρ,ικές άνησl,Ιχίες τέτοιας φύσης,
σ' όποιον βρίσκει σ,,ενά κ,αί nληΙΚΤΙ·
κά τά δριια τοΟ .ύποκει,μενικοΟ του
χώρου, δίνεrrσι τώρα ή εύκαιpία νά
ΙJJε1λε.τήσειι διεξοδι,κά 1Ό' έργο μερι�
κών όπ' σύτούς πού εύτύχησα,ν νq
περάσουν στήr.r όντικειμενική διά
σrσση.

·,
; 
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Εχολή Φιλοσοφίας 
Ό ,άκο:1δημαϊκος κ. Ίω. θε- ύ'Π'ο το οναμα του τφώτου 'Έλ. 

οδωρακό'Π'ουλος. άπεψάσισε να ,λιηνος της Άναyιεννήισεως, θα 
tδρύση «Έλιευθ'έρα Σχολή Φι-',., άκούεται ή ,ψωvή του αίωνίου 
λοσοψίας» κοντά στον Μυστρδ:, Ϊ\όyου, αύτοϋ, ό ότωιος. ·άiψου 
ά!κριr5ως 1δέ στο προάστιο της έπλάσθη •ύπό 'Ελλήνων, .έξακο. 
Σπάρτης Μαγούλα, tδιαίτερη λουθει, ,ε1ίς πε�σμα άντιξόων 
πατρGδα του, οπου άiπέ.κτησε άν@μων, νά κυr5ερνα τον κό� 
οίκίαv Ικ:ατάλλιηλον yιά τον σμον τ·ου εύρωπαικου nνεύμα-
σκοπό. τος». 

'Η Σ χολη ιθά τιμα το ονομα 'Όπως άνεκοίνωσε λεπτομε-
του ψιλοσόψου Πλήiθωνος ( τ·ου ρως, δ κ. ιθεοδωρο:1κόπουλος, ή 
Γεμι,στου). Σχολή θό: λειτουργήση σ,' ε-

Καθώς άνέψερε στ·ον Ύπουρ- ναJ ,παλαιο άρχοντικ,ό, στο χω
γο Παι'δείας, θ'ά διΙδάηκη ,ό ί- ριο Μαγούλα, ενα χιλιόμετρο 
διος τρία ιδε,καήμερα κατ' ε- ,εξω ,άπο τή Σπάρτη κοντά στο 
τ>ος, ητοι το τελευταιον δεκα- Μυστρα. Το 1άρχοντuκό το ά
ήμ,ερον του 'Οκτωr5ρίου, το τε- γόρασιε για τον σΚΟ'ΠΟV αυrόιν. 
λευταιον δεκα:ή.μερον του 'Ι α- Τ ό ίσόyιε�ο διεμορψώθη σέ αί
νουαρίου :καi. το δεκαήιμεροιν ,θουσα για έκατο περίnου πpό
προ της ,Κυριακης των Βαίων. σωnα, 'δ πρωτος οροψος εyινε 
Τά μαθήματα ·θ'ά δί:δωνται ,ύπ' <b�r5λιοΒήκη - yραψειο .καi. !δ� 
έμου δωρεάν καi. yενtκως ιδέν δεύτερος οροψος διεσκευάσθη 
θά ύπάρχη καμμία σίκονοιμuκή yιά νά ψιλοξενη τούς 'Έλλψ 
σχlέ'σις μεταξύ δ�δάσκοντος 1καi. νες καi. ξένους σοψούς έπιστή
άκροατων. μον,ες, ,τού θ'ά ,δ�δά101κουν ,άπο 

Ή ίJδέα εyινε δεκτή μέ έ:ν- το ϊλεύΗερο r5ημο:: της νέας 
Ηουσιο�σμο άino το Ύπουργει- 'Σ χολης. 
ον Παvδείας. Ό κ. ,Κ. Τσfu,σος «Έ·κτος ά:τtο τους άκα!δηιμαϊ-
του εyραψε σχετικως: ,κούς διδασκάλους, συνέχισε 6 

·«Χάρις είς Ύμδ:ς ,ύπο την κ. Θεοδωρακόπουλος, Ηά ,κα-
01κιιάν του Ταϋyέτοu, κάτω ά- λω άκόμη ·καi. τούς nσλιτικούς 
'Π'ο το τελεuταιον ερεισμα τοϋ μας yιά νά συζητουνται τά 
Βuζαντινου Έλληνισμου 1καi. ψλέyοντα :ιτροr5λήιματα του Έλ-
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ληνι-σμοG. 'Έχει τοGτο 1τολύ με
γάλη ση.μΟΚJ1Οα στην αηιμερινη 
κρuσφη 1tφColδo, mού .είναι ικρι
σιμώτερη άtπ' οσο φαντάζονται 
οί α:\Λθρωπρι. της εόηιμερίας ... ».

· Ασκληπιείον

1τοι&είικινυε τόν :rρ&πο της θιερα
,τε,ίας τους. Στο Ά,q,κληιrοιεϊο' 
της Μεσσήνης .οΟτε έyκοψητή-. ριο �ρέ.θlηικ.ε, οΟτε λουτpώνας 
η ίερή :κρήrvη; 'άnταραtτηrrα Φ,tΗ-

. χεϊα για ενα ίερό θερα1tευτuκο 
κέντρο στην άρχαιστητα, έ.κmς 
αιτο το ναό του θεου. Έ-πομέ
-νως; rθ'ό: ηταν μόνο λατρεuτικ,ο 
κιέντρο το · Άσκίληπιιεϊιο της . 
Μιεοοή'W'jς. 1 · 

Οί. Έτροϋο.κοι 
Στο Σιερ�ετέρι, 22 μίιλλια. 

Στο Ά,ρχαιολαyικο Σιψ'ΙΤό
σιο '!Τού ώρyάνωσε σ�tήν αρ
χαία Όλυμ1tία μεταξύ 10.-.:12
Όκτω�ρίου, το Γιερμcwuκον
.' ΑpχCΧ!ιολοyικον '1 νσrτιτο G τ ο,
για 't�ν έοpτά<σμο των. 100
χρόνων έτrιστ:ιψμονικης του Ιδpα
σrηριότητ·ος σrη χώρα μας με
'Υάλην έντ&πωση 1τροξJένησε ή
Ιά:νακοίνωσις . του . Άκαδημαϊ
iκόG 'κ. Άναστcrοίου Όρλάνδου
Γενικοί} Γραμματέως της Άρ
χαωλοyυκης Έτάιρειας.

�όρείως της Ρώμης (το δ,:ι:οϊ
ον ητο 'Π'όλις 'Ετρουσκική) ά
νευρέιθη ·κατα την δι<Χ!pικιεια ά-. '' 
να01καιpων το άγαλμα του Του- ' :, 

. Θ�μα της δiμιλίας του 'Κ· ΊΟρ
λάνδου ηταν οί ά:νCΧ'Οlκαιpες των
τελευταίων :έτων στην αρχαία
Μ.εοοη1νη, δτrου δ' ά:κα:τά:�λη
τος �ρευνητής εχει ιάφιερώσει
ενα μιέρος της 1τολύπλευρης έ,
,τιστηιμοινbκης του δραστηριφη
τος αιτο τό 1957 ι'.)ς σήιμερα.

'!Ιδιαιτέρως μίλπ'j'σε για το
'Α,σκληrrηεϊον:

Τα 'Ιερά του Άσκλη,τιου η
ταν στην άρχαιόrτητα μεyόJλα
θεpα'Π'ευτuκα κέντρα, δ1tου συγ
κεντρώνονταν 'Πλη,θος; οί ,τιιστοl
για να �ροϋv την υγεία τους.
Γι' αύτο ύ,τηρχαν συνήrθως •μιε
yάλιες στΟ'ές σ,τον Lερό χωρο
τους. ο,τοο κοιμόνταν τη νύ
χτα οί άlσθε'ιλΕϊς, άiψου είχαν
n:ροηyηθη �διάφορες ίεροτε.λιε
Ο't'ίές. Σ' αύτες τlς στο�ς, -
τlς λεγόμενες 'Εyκοιμψrήρια -; 

οί αρρωστοι �λέιττανε τό θεο
στΟ ο'Ι!ειpό τους, ,rου τούς ύ-

κούλκα, θεου - δαίμονα των 
Έτρούσκων, δ δ1τοϊος rέψύλcω
σε θησαυρούς �θαμμένους· στη 
yij. σί άνασκαφιε�ς άνεκάλυ� · 
ψαν , •μονα!δ�κό αρχαιολογικό 
�θησαυρό-: Δύο ταφόι.ις ,έιvτος 
άποτόιμο� �ράχου ϋψους 18 no-

f δων ιμε ε'ξοlδο' eίς «αυλη ιθυσιι -
.αστηρί!ου». Είς τούς �ριy!κιrιτι� 
κούς ταφους ϊστανrο ώς ψρου
ροl Ιδύο λJ§:οντες, ιμία 01ψίyιξ, κο:l 
δ δαίμωιν Τοοκούλκα. 

Οί έιμ"ΙΊειροyνώμονες 1τιστεύ
ουν &rι 'ό τςtφος άνηκε σε �α
σιλέα καl την οίοκοyένειά του 
'Πρό 2.500 έτων. Ή άρχιτεικΤ'Ο
νuκ,ή εί'Vαι μοναf>ικ·ή yιά την 
V<)'['ιο 'Ετρουρία, συνδυάζιουσα 
ταrτuκ,ό καl Μρειο στύλ. 

'Έικαστος τάφος ά-rτοτ.ελεϊ
ται έκ ι,uεyάλης θολωτιης α1ί
ιθούσης, ή δ,τ,οία ικατό: τούς 
ε-ίiδuκούς, εχ,ει λεrηλατ η·ιθ'η. 
Στους τάφους ιάνεκαλύφιθ;ησαν 
οθραυ01μέvα. άyyεϊα καl ταφό-
1τιετρες με (ττιγραψάς, 

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

.·, 
•'< 
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Οί Έτροοοκ1οι' είχαν την α
νωτέραν ·μορψιή 'Π'ολιτισμου είς 
Ί ταλίαν, προ ιτης ανόδου της 
Ρώμης. Αύγη του πολιτισ�μου 
των θεωρεϊται δ 8ος 'Π.Χ. αίών. 
·ο έ-τρουΟΙκικός πολιτισμός ά
νεmύχιθiη ταχέως κατά τ,όν Ίον

αίωνα και εψ,θα:σε ,m,ό κορύ.
ψωμά του κατά τ,ηv ιδιάρκ·εια
του 6ου α:ίωνος, αλλά ειπεαε σέ
'Π'αρακιμή κα-rά: τόν 5ον και
4ον α:ίωνα.

Τό Τάρταρα 
Στο Π'εριοΙδικό «Φύσις και 

Ζωή», δ κ. Κλεάνθης Πα1λαuο
λόyος έκψράζιει τόν πόνο του 
yιά: την .κα:ταστροψή της Πεντιέ.. 
λης, ή ·δ1τοί:α συντελεϊται ,μέ 
την 'ccλόγιστη έjξαyωyη μα:ρμά. 
ρου, έπ' ώψελειίςχ της ... 'ΕiΚΙΚΙλη. 
σίας. 

«Τό ομορψο ,και tστορuκό 
<5ουνό -yρά!ψει- είχεν ανοίξει 
τά σπλάχνα του έlδω •κα:l χι
λιό:!δες χρόνια, yιά: \Λα προσψέ. 
ρη την πάJλλευκη καρδιά του 
στ�όιν . 'Ελληνικό Πολιτrσμό; !δ
'διποϊος εστ·ησε Παρθενωνες. 'Ε
κιεϊνος αμως, f]ταν τrολιτωμός 
και ,από τό: σπλάχνα της Πεν
τέλης ε<5γαJζΈ το μάρμαρο μέ 
αγάπη, ιμέ προσοχή, μιε καλω. 
σύνη . Τό: χlέρια χάϊδευαν τlς 
,άmαράμιλλες 01έ όμορψιά: wλα
yιές έκεϊ rrτού ιε:τΊ:ρεπε, έκεϊ πού 
δέν πονουσε τ,ο πρό:!σινο ,{5ουνό, 
έκεϊ πού τό ακληρό έρyαλεϊο 
δεν ξιερριίζωνε την ψυχή του,
τό: δέντρα: του, την nρασινό:Jδα 
του. 

»Τώρα οί Δεσποτάιδες παρέ.
ιδωσα:ν την Πεντέλη, -το <5οι:νο

'Π'Ού στέψει στολίζοντας. την 

'Αθήνα .στά:Ο , χέpία των λατό
μων. Κι' αύτοl σκά<5ουν και 
ΘιρυμματUζουν ιμέ τόσην άyριό
τητα, πού παραψόρψωσαv την 
όμορψιά, ετσι, πού σέ λίγον 
καιρό, τό ,τράσινο στεψάνι της 
'Αiθήνας, 181' άrrτοf1iείνη έιrητύμ<5ια 
1uλά;κα, ταψόϊrnετρα ,τού θΙό: ο
δηyη ,στα Τάρταρα. 

»Κι αύτη ή ανελέητη καrrα.
σψοψή yίνετιαι για iλίyους 'Π'α

ρά&ς .. τήw ωρα πού έπίση�μη 
άνακοίvωστη ανε<5άζιει την 'ΤtΕ

ριοuσία της ,έJΚΙκλη.σLας, την 'δ
,τοία \Λέμονται ιά:νεξrέλεγκτα σί 
Δεσποτάδες, σε 60 δισεκα:τομ. 
μύρια ι&ραχιμές. 

»" Αν οί α:\Λί1ρωrττοι αύτοl ;τ,ι
στιεύούν rφαyμα:τικά: στην ϋ
παρξη του θε•ου, ιθά: πρέ:πει νό: 
yvωρLζουν, δτι 1ό' yιλυκύς Ίη
σους, 'δ' 'Λ'όγ,ος -roG θεοu, οϋτε 
μια: στιyιμή -της 1θείας ,ά:πο τή 
ζωή διέλευσής του, διε μίλησε 
γιό: παράlδες, ένω αύτοl ιθησcω
ρGζουν κ,α:ταστpΙέψοντας τή ψύ
στη, τη ζωή, τον 1τολιrτ:uσ,μό. 'Α
νοίγουν τό: σπλάχνα της Πεντέ. 
λης και στεροϋν ενα:ν 'δλόικλη
:ρο κόσμο 1ά:πό τον ;τ,ιό &μορψο 
πνεύμονα της Έλληνικης Πρω
τεύουσας. 

»Δέν θό: <5ρεθη, λ:οι1τόν, ενας
Κυ<5ερvfγτ:ης νό: Μ:λη τέλος 'δ�, 
ρισηκό στην α:νομη καταστρο. 
ψή της Πεντέλης, η vά: τούς ιμα
ζέΨn δλους και νά: τούς �άψη 
μέσα στό: Τάρταρα 'Π'Ού ά:νοί
yουν, δυο <5ήιμα:τα εξω ά.πο την 
'Αθήνα;». 

Τό σπίτι τοϋ Σικελιανοϋ 
Σε άθλια κα:τά:σταση <5ρί

σκ,εται -δπως ά:νεγράψιη σέ ά:-
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1θηνα'ίκι1Ί έlφηιμερίιδα� τό σmJίτι 
,του Σ ικελιανοG ()f(ους Δελ
φούς. Πρακαλεί; έτοιμόρρCΥΙt'Ο, 
κα;θώς είναι, την Ικατά·πλη;fjη 
των έ•κεί έπτισκε'Π"Γων, οί δrττοίσι 
όσψραίνοvται, άτrό την πrαρα�
•κιε1ίμεΊΜΊ ,τροτομή, δτι κά,τοιια 
,τροσω,τικότητα θά ιείχε ζήσει 
σ' αύτο το ,τρώην άρχοvrικο 
στον 1τε,ρίyυρο του 'δ,τ;οίου Μ
σκουν ( ! ) ,σήμερα τετράnrοδα. 
και ρυ,ταί�οον τQΙV δλJο χωρο. 
Σαν νά μην ιε<p,θανε δε αύτό, 
οί ,τόρτες •καl τά 1ταράθ<υρα του 
στrιτιου είναι Ιf.ηλωμένα αrττο 
τοος άνθρώ,τους καl τον ανε
μο, ,τού, ,κατά τους χεψερι
νους κυρίως μηνες, λυσσαμα;.. 
να σ' αύτον τον όριεινο όμφαλο 
της yης, 

Μό:', Ιδεν υτrό:'ρχ:ει · κανεlς •υ
'Π'εύiθuνος έτrιμ,ειλητήc.; 

cc'Ιπτάμενοι δίσι<ΟΙ)) 
'Εκυκλοψόρη,σε τrροσψάτως, 

�να άκόμη ι; ιι;λιο περl ( καl υ
rrτερ) των «Ί τrτοψένων ιδίdκωιν». 
Σ υyyραψε,uς . Ιό Β ρεταννος
�ράνσις Μtrτρίνσλεϋ Λε Ποερ
Τ ρέvτς, 1δ' δποί,ος &π:οοrrηρ,ίζει
δτι: 1) Οί δLσκοι υ1τάρχουν, 2) 
ξεκινουν, όχι ά:ττό αλλους τολα
νητες, άλλα όm,ο τά .εyκατα
της Γης, ή δτrοία είναι κούφια, 
�αl 3) κατεσκευάσθησαν CΧ]ί 
σχετικαl uτrοyειοι σήραyy1ες 
ά'rτο τον λαο της καταπτοvrι
σθειίσης Άτλαντ,ίιδος. 

Wέyει ό ,συyyραψευς δτι οί 
'Ατλό:'ντιειοι είχαν Ιδηιμιουρ
yήσει σύστηιμα άσψα:λείας: τlς 
σήρο:yyες yιά νά τrροστατ'Ευ
ιθουν 'άπο σεισμικες έ�κρήξεις η 
άmο ιέξ,ωyήιινα οvτα;. 'Όταν δε 

έ,τέJκειτο ή · καrrασ:τραψιη της 
'.Α.τλαντίlδος, κατ!έψυγαν σ' αύ-
τές. 

Τ ό σύσrrιηιμα ση ράyγων, συ
νεχ{ζιει δ' κ. Λε· Ποερ Τρέvτς, 
εχμ i&ύο εtσαδους σε περιψέ
ριεια 2.300 χιλιομέτρων. Μ,το
ρεϊ κσ:νεlς νά •δη τlς ιείσόδους 
αύτες στlς ψωτοyραψίες, πού 
,ταίρνουν οί ιδορυψόροι. 

Στην συνέχεια των tσχυρι
σιμωιν άναψέρεται δτι τα Ιδια
στηιμόπλοια;. του λαοG της ,• Α
τλαvτίlδος, οταν άψήνουν τα 
εΎΙΙ<απα της γης yιά νό: υψω- '
θlουν στους αίθέιρες, «ιμβς 'Πα- ' 
ρακολουθουν» 'Π'pαyματιlκά:, δ
-π:ως -τrαλλοl άrιτ' οσους τά εΊΙδαν 
ύτrοrιττεόοvται. Γιατί δμως; Για 
Ύά: ι;ει;αι�ϋν δτ.ι δεν κάινουμε 
τί,τοrτε τrου νά •θέ.τη είς κίνδt>
vον τον ,τ;αλιτισμό τους, - τον 
δποίο • κατώρθωσαν να διασώ
σουν έτrl 10.000 σχεοον �ρόνια 
στο οοωτερικο της yιης, •μ,η υ
πολοyιζομtνης της ' ,τ,εριόδοο 
τrου 11tροηyήθηκε της κ(Χ]ται;uθί. 
σεως της Άτλαντίδος ... 

Έ6ραϊοι fι Ρωμαίοι; 
'Ένα δικ�ριο της ... yαλ

λικιης πόΛJΕως Τρουά, έκλήiθη 
νά Ιδι1κάlση 1μία 111ερίιερyη &ττό
ιθεσι: οί Έι;ραϊοι η οί Ρω
μαίοι ιέlθανά:τωσαν τον ΊιησοG; 

Ό κ. Ζα:κ 'l ζορνl ( δ �δικηyό. 
ρος τrw ε'Cχε ·ύη!εpασιττισθιη τον 
στρατά:ρχη Πεταlν) υιτrοστηρί
ζιει &τι οί · • 1 ουδαίοι δικ<rοταl 
ηιθελαν νά iέ.ξοντώσουιν τδν Ίη
σου, αλλά ιέτrειlδη δεν είχqν δι-' 
καίωμα 1θlο:νατικης καταδιίlκιης, 
οοοψ{σθηικαv την -π:αραπ,ομ,ιή 
του ιστlς Ρ ωμαϊκες αρχες κα- · 



1974 ΧΡΟΝΙΚΑ 407 

τοχης με τον ίσχυρlι()1μο δτι η
ταν ύπόθεσι της ιδικης των άρ
μοδιότητος, έπει�δή ο '1 ησοϋς 
δεν ηταν aνας δίκαιος ανθρω
ΠΌς, ιαλ.Χά ενας ταραχοποιός, 
που δί:δα101κε νά μην "Πλη ρώνη 
δ λαος φόρους Ο'τlον 'καίσαρα; 
καί ύποστήριζε δτι ηταν �α1σ,ι
λιάς των Ί ουιδαίων,. των δ'wοί
ων μΟΙVαjδικος αρχοντας ηταν ·δ 
Ρωιμαϊος αυτοκράτορας. 

'Ο κ. 'Ιζqρνl έκίtvησε rτ'Jν 
δίικη, κατά του Γάλλου 1άφ�δ: 
Ντε Nάvr, δ' δποϊος έπέJκρινε 
δριμύτατα το περιεχόμε�ο,1\1 
σχετικοϋ �ι�λίου του. Ό ά:��δ:ς
ύποστηρίζει δτι ΟΙί •ε�ραϊοι εί
ναι ενοχοι καί οχι οί Ρωμαϊοι. 

ΕΙναι άπrLθ.ανο οτι οί δυκα
σταί της Τρουά θΙά τολμήσουν 
νά •κινηθουν ·σ' αύτο το όλισθη
ρο εlδαψος, rάλλά κατά πασαν 
·π,ιiθαvότητα θ'ά άρκε,σ,θοϋν νό:
δεχθουν δτι δ' κ. Ί ζορνί ιεχει
προσ�ληθη καί θά τοϋ ανα
γνωρίσουν τιην συμ·�ολική, ά-
1ωζηιμίωση του ... ένος ψράyκου 
που δtεκΙδικεϊ. 

Τ ά χελιδόνια 
Ή Γαλλία ιέπισήμως συμ-

�οuλε·ύει νά σταματήση ή με
ταχpορά στά νότια διcψερLσμα
τα της χώρας των χ�ελιιδσνιων 
που Ιδϊν πρόλ�αν νά μετανα
στεύσουν καί τά πρόλα�ε το 
1φύο, γιατί στην πρασπάiθεια 
αύτη πρακα:λουνται ΠΟιλυ wε
pισσότ�εροι ,θάνατοι των ισυμπα
θητuκων αυτων πουλιων αmτο 
τlς έκατόμ�·ες που δια:τηστώ
θηκαν πρόσψατα στίς άνατολι
κες καl Μρειες έπαρχίες. 

:• Οrτως .ύ-π:ολογίζεται, '!TlO .'!ΤΟ-

λυ @ο τό ενα τέταρτο των 
πουλι·ων πού μεταψ�έρανται άε
ρ01τορικως πεθαίνουν άπο ,eλ
λειψη τροψης καί άπτο άκατά:λ
ληλες συνθηκες μεταφορδ:ς. 

Σ έ σχετικ,ο 1εyyραψό του 'δ' 
ύπουρyός rmερι�άλλοντος κ. 
Αvrρε Ζαρρο «συμ�όυλεύΗ έ. 

1ησήμως» νά μή συνεχι<Jiθη ή 
προσπόJθεια διασώσεώς των. 

'Ήιδη, δμως, πρίν άπrο τήΝ 
ύπουρyικήν άπόψασι ή «yαλλι. 
,κή ενωση yιά την προστασ�α 
των η:ουλ�ων» ζήτησε άπο το 
κοι νο νά rτrάψη νά στέλ νη χε
λίδόνια στην Κυανή 'Α κτ,η η 
στην '1 τα:λία. Παρ' ολα αύτά, 
ή χωρίς προηγούμενο έπιχεί
ρησις της προσrτrαθ;είας vά 1δια
σωθουν τά χελιδόνια που αρχι. 
σε στην Έλ<!>ετία καί την Δυ
τuκή Γεριμανία, συνεχίζεται ·ά-
1διάκοπα. Τό: πουλιά:, που τά 
πρόλα<!>αν κα:κοκαιρίιες πιάνQΙV
τ01ι με δίχτυα άπο έθειλοvrες 
καί παρα:δtδονται στις άεροnο. 
ρικες έταφίες καί στην «Λουψτ
χάνσα». Ή τελευταLα: εχει όρ
yανώσει πραγματική «:ά,εροyέ
ψυρα», ,μεταξυ Γερμανίας κCΧJί 
Ί τCΧJλίας. Εύθυς μόλις τά ό:Ιφή- · 
σουν έλεύθερα, τά χελιιδόνιCΧJ, 
ϋστερα ά:πο μερικες στιyμες 
δισταyμου, αρχίζουν να 1tετοϋν 
�αι νά κατευθύνωvται προς τ,ά 
νότ�α. 

'Έκτη αϊσθnσιc 
Ό Ιδ�ό:σημος συyyιραψευς 

Άρθοϋρος Νέστλερ προήδρευ
σε τελευταίως ένος διε,θνους 
έπ�στημονuκου «.συμποσίου» το 
'δrτrοϊον άπησχολήθη με την 
Παpαψυ1χ:0ιλοyί,α, 
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Σ έ συ\.Ιέντευξή του, είπε δτι 
πρέ-πει, -πριηψατι, να ύπάρχt] 
κάτι 'Π'έροJV των ύλuκων CΧ!ίσθfι
σεων .. Ή -παραψuχολο)llία -,είιπε 
- εχει ικαί πρlέ"mει νό: πάρη τα
-πολιτικό: της δικαιώματα μέ.σια
στό: πανεπι.σrή,μια. 'Α�κόμιη κά:ί
στίς άνατολικες χωρες tχει
τούς ύ-ποιστηρικτές . της στούς
κόλ-ποuς της Άκα�δηιμίας Έπι
σ:rημων της ΕΣΣΔ.

Έτόνιισε, &μως, τόν κίνδυνοιν 
να κατα:στραψοϋv δλες οί σο
'�αρές 'Π'pοσπάιθ.ειες, ιμε τό 
ιμwέρδεμα των διαφόρων εί!δων 
πού yίνεται χωρίς κοψιμί.α δια
νοητιικη 'Π'Εuθο::pχία. Ύπτάρχ:ει 
ΚΙ�\λδυνος να καπαστρέψη τίς 
'ΙtpaστtάθειΙΕς 'ΠΟύ γίνονται για 
'til)v πραyμ,αιrCΥΠ,οιίιησ.η ·μιας ά1κρι. 
�υς ,καί ιάξίας -παραψυχσλο. 
y,ίας. Το φ0ιλ.κλορ των ιμυc,,τη
ριCΧJκων �ραι&υων ιστό σαλάνι 
yηράλέων ιθειά'δων η y.ελοί:ες ί
στορίες διαιpόρων άφειλων έξ
ακολουθlουν rvά ύ-πονQΙμεύοuν 
την αξία της έ-π�θιψίας μας yιά 
την δηιμιουρΎία μιας με1Θόlδου. 

Ό Ρωσος καθη,yητης Ναού
μωφ μ,ίλησ.ε yιό: τό: Σο�ιιετuκα 
τr.ειράματα κατά την rδιάρικιεια 
ένός συνε1δpίου nαραψυχολοyί
ας -πού εyινε στην Μόσχα το. 
1968. Το:rrοθετεί:ται στον το�μέα 
της τη'λεϊcά€1ειας των ζώων, το
rμέας · -πού άντιn;ρόσω>πός της 
στη:ν Ρωσσία είναι δ διάlδοχος 
του· Γlα�λώ.φ Μ'Π!Εrrζνrrέριεφ. Το. 
-ποθ'ετήθηκαv μικρό: κουνέλια
σε ενα ίχrτο�ρύχιο καί ταυτό
χρονα σε ενα: έρyαστήριο σrrην
γη, KCXJL με τ,ην �οήiθεια ένός
έy,κεφαλοy ρCΧ!ψήιματος Ι@το'!υ
'Π'ώνονταν ιμε είlδικα μη,χαJVήιμα-

τα έγκεψα]λ�κά κόματα της ,μη- · 
τέρp:ς των •κοuνε.λιωv. Σε ιιrρο •. 
καθορισμέv1ες στιyμ!έ'ς, ενα - ε
να τά κουνελάκια του ύπο�ρυ
χίου τα ακότ(ι)\\!(ΧΥ. Σύμφωνα 
•με τόν ά:'Πολοyιισμο της έ,μ�ί,
ρίας, τό έy1ΚΙΕq>αλοyράψηιμα ΙΞ

Υραψε μια �ίαιιη ταραχη σmην
έyκεψαλ!υκη δραστηριότηrτα της
.μητέρας στις συy,κ,ε.κρυμένες
σtιyιμες πού τό κάθε ενα κου
νελάκι πέθαινε. Δε'ν μΙΠ'ορέ,σα
με να εχοuμε ,τ;ε,ρι(JΙ(Jότ,ερες
πληροφορίες -πάνω σ' αύτό τό
'ΠείpCΧΙμα.

Ό "Αρηc 
Είναι ά:n:ίrθανΟΙV να έπτι011<ιεφθη 

n:οrτε δ άνθρωπος τοrύς &λλους 
τrλCΧΙvήτq:ς του ήλιCΧJκου μας συ
στήματος, ιέκτός ίσως ιrιόν "Α
ρη. και αύτό είς τό άnτώτερο 
μέλλον. Αύτη την α'Ποψι διετύ- . 
τrωσε δ 'Α�μερuκmrός ειίδuκος 
Δρ Σ ά:ϊμον Μ-πούρyκιv εtς Ιδιά
λJεf)ίν του, στο "Ι 1δρι,μα Εύyε
νίlδου, ιμε θέμα ,τις -περαιτέρω 
προοιτττικες των διαστιημικων 
ιέρευιvωιν. 

Αί:ιrό, <5έ15αια, δεν "�ιμαίνει 
δτι. ή ιάνθρωπτ<;>της θό: άδιαψο
ρήrσ;η Ιf1JΕιλλΟΙV:UΚ0: yια τις δια. 
στηιμuκες εριευνες. Κά19ε άλλο. 
Τόσο σί 'Α�μερικανοί δσο και 
οί Ρωσοι ιεχουν κα-ταστρώσει 
πλούσια n:pbypάμματα διCΧJC1,τη
μικων έιρ.ειuνωv, ιμοερικα τωιν .δ
-ποίων θα 'ά'Τϊοτελέσουv στά
θμους στην έπιιστη μονuκη και 
τεχνολοyικη άξιοrrτοίηισι ίlOU 
Δ ιαστή μα:τος. 

Μεταξυ των n:ροypα!μμόπωιν' 
αι'.πων -πού ,θα '!Τpαyιματο-ποιιη
θουν στό ιμέλλοιν εtνCΧΙι καί ή ' 
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συνερyασία των δύο διασrrιηιμι-
1κων δυνάιμεω� στό συνδυαJ(J}μέ
νο ,τρόyρcηψα «· Α,τόwλωv -
Σ οyιούζ», ,τού θά 1tpαyιματο
ποιη1θη τό 1975. Ή κοιινή αύτή 
,τροσπά!θεια δεν απο(5λιέrrσει, 0-
,τως "1Λό1μί:ζουν •fl!εpικοί, ,στην 1έ:Π'ί 
δει�ι της ,ύψέσεως trrό διάιστη
ιμα, όfλλά σε κσJθαρως ,τρCΧJκrrι-
1κούς σκο,τούς, τήιv τ,ελειοποίη
σι καl την δοκιμrη τυwοrιτοuηιμέ
ν.ων συσκευών 'συνδέσε·ως με
ταξύ των ά!μεpLΙκανικωιv KCXJL 
των ρωσικων διασιτηιμιοrττλοίων. 

·Εναc δήμιοc
Ό πρώην δήιμιος "ΑιλιμΤΙΙερτ

Πι�ερrττουέν, 1t'Ού έ'ξειτ.έλεσε τούς
,τερισσατ�έρους θαινατο,τοινίτες
στά 25 χρόνια της στα1διοδρο
μίας του crnό ·δπωο/\Αδήrττοτε αλ
λον Βρεταννόv συνάιδελψό του,
λέyει &η, ,κάτά' την yνώμη rroυ,
ή .θ'ανατικ·η 1ι1σινή δεν σ:,ποτελει
ά!Ίt'οτρεπτικό σττοιχειο y·ιά: τούς
Ιδσλοψόιvους.

«·'Η 1θαναrrυκή ποινή· δεν πετυ-
. χαίνει τίτrοτε αλλιο έκτος άtrrό
έlκ,δί1κηση», yραψει στην αύτο
(5,ιογρα:ψία: του ,τού .κυκλοφορεί:
ιμε τόν τ{τλο «'Ο έ,κτελε·στής
Π ιε ρ,τουέ ».

Ό Πυερrιτου'έ'ν, ,τού είναι σή
μερα συνιταξ'ιουχος καl ζη .κοιv
τά: στό Σ άου&π:ορτ rrης βορείου
Άyyλίας, διCΧΙδέ)(iθηικε τόν πα
τέρα του, 111ού ητCΧΙV έ,τίσης δή
μιος, σε ήλικ,ία 27 έτων.

Διέrν ά!Ίt'ο,καλύπιτει ακρι(5ως
,τόσους άνθρώ,τους ωδήyησε
στό tκρί:ωμα yιά: νά τούς έκτε
λέση δι' ά:ιταyχοrνισμου καl
,τεριορίζεται νά: άναψέρη μόνο
δτι α:ύτός ανέρχεται «σε μερι-

κες έκα:τοντάiδες», στ<0ύς 'δwοί
ους περιλCΧJμ,(5άνονται καl ναζι
σταl ,έΎικληιμαιrίες rττολέμου. 

«Ό ,καρπός της ,τ,είρας ,μου 
είναι ,τικρός», yράψ,ει δ Πιερ
πουέ.ν, «καi. όψιείλεται αύτό σιτό 
οτι οϋτε 1μιά άmό τi.ς έκατrοντά
δες τi.ς έlκτελέσεις ,τού ,τρα
yμccτο,τοίιησα δεν (5οιή�σε κα-1 
τά κάπ.οω, τρό,το σάv ά:1tοτρε
mικό στοιχε.ίο». 

Ή ��υγδαλιό 
Ό κ. Γεώρy. ΠαιταθανακJ'ίου, 

,τρόε·δρος τοϋ 'Ομίλου «Φίλοι 
της ά!μυyιδαλιας», α,τηύθιwε καl 
έψέτος εκ,κλιησι yιά: ττήν 'άνά
nτuξι του ώραίου αύτου δέν
δρου, ωιστε - δ,τως τονίζει -
σε λίγα χρόνια ή Έλλό:Ιδα νά 
1ι1εριyράψεται ώς «ή χώρα της 
άμυyδαλιας». 

«Ή ποrφιδα: μας -yράψει
εχιει κλί:μα καl εJδCΧΙψος εξαιρε
τuκό, &roou μποροϋν νά: άνCΧJmυ
χθοϋ:ν διάψορα Ιδ/έl\Αδρα. Έκτος 
άτrό τήν αμu)'Ιδα:λιά κα:l ή κα
ρυδιά, ή ψουvτοuκιά, ή ψυστι
κιά:, πού εχουν ,τολύτιμΌυς ξιη
ρούς ·καi. Ιδιατη ρήσιμους 11<αp
πούς - αλλά .καi. ή έληά είναι 
μεyάλης άξίας ικα:i. ·ευδοκιμεί:. 
στηrν rιτατριίιδα ιμας. Καl νά: μή 
ξεχναμε, οτι χάρις στi.ς -ττολλες 
έληες πού είχαν φυτέψει οί yο
νεις κα:l οί 1τρόyοινοί μας, έζή
σαμε στήν κατοχή». 

Μεyά:λη έ,τιτυχία έσηιμείωσε 
ως τώρα :rό ψύτευμα ,της ά
μυyδσ:λιας !διότι εχουv Ιδηιμι
ουpyηθει μεγάλοι συνεχόμενοι 
έ,τιστηιμον�κοl δμαδικοi. 'αμυ
yιδαλεωνες, :έκτά:σεως από 100 
μέχρι 1.800 στρε1μ,μάτων. Καi. 



410 ΙΛΙ ΣΟΣ 1!;174 

&mως πλη ροφορούμεθα τελιευτα�, ,σrτηιν Εύκαρπία της ;πtε- ,ρος ιέτrιχείρηισις yιό: την αύξηση του ε1!.σοιδή,ματος των άyροτων. Οί εuδuκοl &πολογίζουν, &rι κατα την ιrrλήρη καρ-, ρ�οχης Νιγρίτης - Σερρων, έτrροyρcφ,ματίσθη ή δημιουργίανέου τrροτύτrου δμαδικο
ϋ άμ

υyδαλεωνος, 'ltOU 'έκτείνεται σε1334 στρέιμματα, ίδιοικτησίας
200 άyροτων. Έmλέyιει ή εκ
τCΧΙCJΙις' αυτή ό:τrό εuδικους με01κοιπον ιvό: άποι;η μιά κερδοψό-

τrοψορίαν, με τlς νέες ,τοΜ ά:
rποδοτικες ποuκιλίες, ιθό: δί!δη
κά& σrrρέψ,μα τrολύ σrιt'Οd>αϊο
ε ίσσδη,μα.

Ο ΧJΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ 

ΓΙΑ το 
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1 ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ ι---
Τλ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεϊα τοο «Ίλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δροψα; 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος) , εtνο:ι άνο�κτά μόνον κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 

9,30-12,30 ,τ,μ. Τηλέψ. Γρcrψείων 
3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜλΤΑ 
Παρακαλοϋμεν άτιοοτέλλετε μέ τα

χuδρομικήν έ,τιταyήν εtς τήν δtεύ
θυνσιν: «Κωστην Μελισσαρ&rτοuλαν, 
Δραγατσσ;νtου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
,τοστολ.αι μέ τρα,τεζιτικάς έ,τιταγάς f\ 
ένrολάς μας δυσκολ.εύοον. Νά άνα
yράψεται καθαρά τό όνοματε1τώνu
μσν και ή δι,εύθuνσις τοϋ άτιοστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
Δέν ίmάρχοuν μεμονωμένα τεύχη 

&π:' άριθ. 1 - 9, 11 - 18, 21 - 23, 
25 - 26, 28 - 33, 43 - 45, 50, 54 -
60, 67 - 70, 79 - 80, 85, 91 - 92, οϋ
τε τqμοι 1962, 1963, 1967 . Οί λοι
,τοί -ύ,τάρχουιv. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥ�ΥΝΣΕΩΝ 
- Τεύχη άm:οοταλέντα στους κατωτέ

ρω σuνδρομητάς μας, έ,τ-εστράψησαν 
ά,τό τό Ταχuδρομειον μέ ,την σrημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοuνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τοος είδο,τοιήσοuν η νά μδ:ς δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 

. ΑΘΗΝΩΝ· 
Μιχ. Ίατρα}, Πεντέλης 1 Ο, Βριλλή
σια. Εύ. Κον-rαyεωιρ-γόποuλος , Σολω
μοο 54 . Β.ασ. Λαζαρίδης, Λσ!f.σιvα 

62 . Σ,τuρ Σημαντώνης, Σύρου 5-7 
Σ,τ. Φuvηκάκης, Πολύμήτοu 1 Ο. Πα
λαιαλ. Χριστοδούλου, Κ. ΣταuρQ'Ιτο&
λοu ,27_ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ: 

'Αθ. Άιμ1τατζόyλοu, Μητρο,τόλεως 85, 
Θεσσαλονίκη-. Μιχ. Γκολνδ:ς, Τσιμι
aκη - Άριαταrέλοuς 4, Θεσσαλονίκη. 
Κων Δασκαλάκης, Ψuλλ.άκη 7, Χα-

_....:....:....__ 
-

--
-

- -

νιά Άθ. Καλέ,μος, vΟθωνος 8,. Λα
μία. Α.lκατ Κοραη, Σέελλ, Ρόδος. 
Πowr. Κορ-ακάκης, Ροuσ�ελτ 20, Λά
ρισα. Θφ. Τσοuμ,τόlκης, 'Αμε.ρ. Έ
ρuθροο Σταυροϋ 137, Κα(Ι)άλα. 'Εμιμ. 
Χαριτος, 28 ης Όκτω(Ι)ρίοu 2, Ρόδος . 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
τσΝ ΓΗΨΝΟΝ Β 1.0/Ν 

Πέτρος 'Αντωνόπουλος, 'Αθηναι 
Εύθ. Γερόlκη, Άθηναι 
Σ,τέρy Δ,ηιμαρέλος,, 'Αθηναι 
[";εωρ. Κcι:να.mάκης, 'lειράπuειrρα 
Παυλος Μίχος, • Αθηναι 
Φιλώτας Νcό.σκας, 'Έδεσσα 
Κων. Πατταγγέλοu, 'Αθηναι 
Γεώρy., 'Παπτα:δάκης, .Καστρί 

Π_ΕΡ ΙΟΔΙΚΑ 
Β.ιt1>λιαyραψμή Έ,τιθεώpηση, (Μάηg

Ίοόν.) 
Ό Κόσμος της Ψuχης (Ίοολ. 

Αϋγ, Σε,,ττ. - Όκτ) 
Ή Πρωτότu,τη (Ίούλ. - Σεm.) 
Σιμύρνα (Ίούλ - Σεm) 
Ή Φιλολογική (Αϋγ.) 
Νεώτερα Γ,ρό�μματα (Ίούλ 
Δωδέκατη υΩρα (Ίούλ 
'ΑJχαικά Χρονικά (Ίούλ. -
Κ.ρ�κος (Ίοολ. - Αϋy., 

Όκ-ι) 

- Σεm.)
Σε:rοτ) 
Όκιτ) 

Σ-ε,ττ '

ΠροσαναmλιΟΙμοί (Σ�εm. - Όκτ, Νο
έμGριος) 

nληροψοριΟJκό Δελτίο Συνδέσμου 'Ελ: 
λήνων Λαyσreχνων (Όκιτ.) 

Περιοδικό Έλληνίδω.ν Βορ 'Ειλiλ.ά-
δος (Αϋγ. - 'Οκτ) 

Ό Φuσιολάπρης (Όκτ., - Νοέiμ, Δεικ) 
Θεσσαλ�κή 'Εστία ('Οκτ.) 
Δελτίο «Πρακτορείου ίlινει.ψατικης 

Σuw:ργασίας » (Σεm:τ. - Όκτ) 
Π\Αεuματική Κύ,τρος' ('Οκ.τ., Νοέ:μ) 
Παρουσία (Όικτ. - Δε:κ) 
Ή,τειρωτι•κή Έσπία (Ίούν - Αϋγ) 
Νέα Σύνο;:>α (Αϋγ. - Όκτ) 
Φύσις καί Ζωή ( Καλοκαίρι '7 4) 
'Ιστορία (ΝοeμGρ) 
Λαογραφική Κίmρος (Μάης - Δεκ.) 

-
--

-
--

-
- --

--
-

--

-1 
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Προσλαλιά 
στόν Γιώργο 
Γιοννορόπουλο 
'Α yα:π:η,μένε μας, 

'Οιμαλοyω ατι δεν άνέμενα παrέ ά· 
,το την ,μ,οιρα νcζ μου έ1tιψυλό:ξη τό 
θλ�ερό 1τ;ρσνqμιο νά: σου άπtεuθϋνω 
τό ϋστατον «χαϊρε» έκ μέρους των 
ψίλων σου >του Σuλλόyσ.J «Δελφων», 
του δποίοο u,τηρξες έκ των ίδρvτ&ν 
καl διετέλ.ωες έ,τl σειράν έτων Πρόε· 
δρος. 

Ό θάνατός σοο, φί.λταιε καί ιάyα· 
πηrrέ ιμας Γεώργιε Γιανναρά!τουλ.ε, 
.μας αίφνιδίαισε καl γι' αύτό Jτναι 
,ταλύ δύσκολο να συνειδηταποιήσωμ:ε 
τtήν άιτρσσδάκ'ητη προ:y1μα;τικ&τηrrα, 
τό χάο�μα ,τού έδηιμιούριyησε δ α;ίψνι· 
δι<001μός αύτός. 

Ξeκίνησες άπό την ώραία κωμό· 
πολι των Κpε.σrrαίνων πρό 79 m&ν, 
yιά να ά!κολαχ}ήσ'ης μετά τάς yυ·
μνασιο:κάς ,και τάς ώραίας =πι· 
στη1μιΟ)Κας σπωδάς, rτ:όν δpqμov του 
δηιμόσίου λ,ειτουρyσu, τσν όποιον έ· 
τ�μηpες, εΥ<Χ δρqμον, δ δ,τοϊος σέ 
ε,φ,ερε. είς τ ας άνωrτ:άτας ι!,α;θiμίf>ας 
της ίερcφχίας. 

'"Ηrί"αν ενας δρόμος πού . εlχ,ε ώς 
χαρα;κτηρudτuκό: του τό χcφόyιελο, 
την άyάπη m:ρός τόν συνάδελψο και 
συνάνθρωτιο, τήν άmεριόρισ;τη άφο· 
σίωσι στο ' . καθη,κσν, την άκά!μα;τη 
έρyατικ&τηrτ:α 
Διέθiετες rτ:ήν ύ,τερrrάτη π,:όνοια καί 
τήν ό:καrrά!�ληrτη προσrπά:Sεια πρός 
τον πάvrσrε άπαuτοί.1μενον συ-yκε,ρα:· 
σjμόν ο:ύοtτηράτηrτ:ος και έ'Π'ιεικ.είας, 
δι' ·δ. ,και τό 'Π:έρcrομά · σου ά-π:ό τό 
Γενuκον Χη,μ,ειον του Κ rχχτους ά!ψηικ,ε 
έnτοχή. 

'Ιδιαίτερη ηταν ή άπ�άλησίς 
σcυ είς ,μειλέτας φιλασοφuκά:ς. 'Ειμ-π:ο· 
τι,()Jμένος μέ rτ:ο -π:νε�μα της άyά!πης, 
της ά!νοχης και της κσrτανοήσεως, ύ· 
πετCΧΙσσες τόν χcφακτηρα σόυ είς ά· 
νωrτ:έρας q:ρχάς, α'ί'ttνες καί σέ δι· 
έκριναν «λό-yΙ.i_J καί ε.pyl.i.J». Δέν 1tαρέ· 
λ.ει.rες εtς ,τοοαν παρεχομένην εύικαι· 
ρίαν να ·διαrπ:ρό:'1:της, δντως, ερyα ά· 
yά,της 1καί άρετης. 

Ή καλοuθφες δρ6μον μακράν των 
έκλύ'tων eκ. ψυχικης δι�ορας κα:ί 

--,-Ι δ_ιοκιτ __ ή_τη_ς_: -.-Ε-d>-όσε.--ις_«_'_Ιλ ι� 
σός» Συν, rι'. Ε., Δραγατσα
νίου 6. Έκδάτης • Διεuθυνrτ:ής: 
Κωστijς Ν. Μελισσαρά!τ�ος, 
Πλατ. 'Εθνuκης Τρο:πέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τuπσyρα· 
φε{ου : Ίορδ. Α. ,'Ορψανίδης, 
Ποοειδωνος 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία • 'Εκτύπωσις : 
«Έmάλοψος» Ε.Π.Ε., Ζσiλο
κώστα 5, τηλέφ. 631.675. 

Άθοηναι, Νοειμ. · ΔεJΚ. 197 4 
Τ4μή τεύχουις δρχ. 20 

καrτΟJΟΙτολης -rcάόης ειiyιενοος ένατενί· 
σεως της ό:νθipώ!'Γ(ίνης ζωης, καθ' δν 
χρόνσν είς ISλn. τά ,wευμα.rτ:uκά κέ.νrτ:ρα 
τα} κόσμοο άνέτeλλ.ον νέα ζωηψάρα 
ρεύιμαrτα διανοητικης καί ψυχυκης · ό:· 
ναyεννήσεως έν . συ�μiί'> ,π;ρός την 
του �ία., εύημερίαν. 

·Ηκολ� .ενα δράμον, δ δ·
1τοϊ0ς μαζί ,μέ τηrν αyα:,τη'ι,Ιένη σύν· 
τροψο της ζωης σου και άyα:,τη,μέ.νη 
,μας 'Αλεξάνδρα, εδωσε όμορψιά, άξία . 
καί νόryμα στ'ή ζωή οοο. 
. Τό ,τέρα�σιμά σου ά�ττό την ζωή καί 

την Δη1μοσία Ύ,τ;ηpεσία άφηκε ενrτ:ονη 
την σφραyuδα ιμοναδuκσu ,ταρ�ί
y1μα:τος ά:νβρώιπου Θ€.λήοεως 1καl ά· 
ρετης 

• Atrr:fiλσ:uσες την έκτίμηση της 1tο
λιτείας εpyl.i_J yενqμένη,ν καί ά-π:ό μέ· 
ρους των συναδέλφων oou καί δλvΥV 
ήμων των σιτενων ψίλων σου '1:ω<V 
«Δελφων», δι&τι έ.κα:λλιε,ρyοϋσες τήv 
άyά!πη, έλάψευες την άλήθιεια και. 
ιάyωνιζόσοuν yιά τό δίκαιο. Σn:όθη· 
κες μΟJκράν ιά.-π:ό τίς μυκρόrτ:η,τες των 
άνθρωπίνων καί χάραξες την δuκή 
σοο πορεία στ'ή ζωή, μ,ιά ,τορεία ή 
δ,τοία ό:τcοτΙΞοΜι. ζω""1:ανή ,τρο(!,ολή για 
'1:ήν άycrιτημένη σου 'Αw,άνδρα, καί 
ενα δίδαγμα ύποι!,.λ.η,ηκό yeά δλ.οuς 
έ.,μας πού άmομεί να.με. 

Άyαιτημένε ιμας . άδελφέ Γιωρyο 
Γιαινναρό,τοολε, εφυyες ά'iτό rτ:ήν γη, 
για να έ.τιανέλθης έιντός όλίyοο είς 
αύτήν 

Καταθέτc..Ν έκ ιμέρους των ψίVΙ.ων 
σοο του ιχiλλ.όyοο των· «Δελφών» 
στέφανον ά�ττό ανθη της 'Αrττuκης 
γης, εί.ίχqμα:ι να ιετναι eλαφρό τό χω·
,μα πού θα σέ σκειπ:άσrj. 

Π. Η. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

: } 
_ ______ _____ n 
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000-iϊίϊ 'ΌΥ ΡϊΝΟϊΚΟΣΜΟϊJ 
. 1 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33eAΘHNAle �602.883 1 
------------------------· 

Στο βι<5λιοτcωλεϊο μας θό: <5ρητε δ,�ι βι<5λίο κυκλοφορεϊ f 
στά: έλληνικά: γύρω &ιτό: . 1 · - 'Ανατολι-κές θρησκεϊες · ! 

· - 'Αρχc;χία 'Ελληνική· Φιλοσοφία καί Μυθολοy,lα t 
-:-- Παρα!δpσιακά: κ·είμενα · Ι 
- Γιόγκα 1 - 'Ατcοκρυφισμο καί Μυστιικιισμο ι 

.-,- .Κείμενα. καί μελέτες χριστιανικων <5t<5λίων 1 Σύγχρονες άπόψεις της νεωτε.ρας ψυχολογ(ας. ι 
Μ ' ' ' ' έ δ ' 1 ερ�κες απο τις 'Κ' οσεις ιμας: ι 

1) «ΦΥ/ΙJΛιΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ Μ:Ο-ΡΥΑ» Βιι<5λlο τcρω- ι
1 το: Το Κάιλεσμα. 1924. 

f «ΕΤναι το πρωτο · <5ι<5λίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙΟΓ,ΚΑ, μιας 1
1 

, νέας διδασκαλίας πού δόθηκε στίς άρχές του αίώ·να μας γιά 
1 νά: φωτtσει καί "ΙΛά: θερμάνει τήν ανθρωπότητα κατά τήν κρίσι- Ι 
Ι μη εϊσοδό της στη Νέα Έτcοχή. ι

ι 2) Μπόρις Μουρά<5ιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος πρωτος, δεύτερη 1
: εικδοση με έντελως νέα μετάφραση. • 
ι « Σ τή σύ,χρονη κcψπή της Ί στορίας, δτcως καί στή1ν έΠQΧ'ΙΊ 1 
1 

της ελεύσεως του Χρι-στου, ενα τμημα της αυλαίας εχει ανοί- ι

ι ξει. 'Έτσι δίνεται ή δυνατότης νά: μυηθουν στη θεία Σοφία, 1 
! την «μυστηρ�ώδη καί .αποκεκρυμένη» δσοι θέλ,ουν νά: προχωρή- ι

t σουν π,έρα απο τή γνώση πού τcροσφέρουν τό: (5ι(5λία, δσοι Ι
ι τcραγματικό: ζητουν νό: συλλά(5ουν το νόημα της ζωης καί θέ- ι

1 
λουν νό: κατανοήσουν τί σημαίνει αποστολή του χριστιανισμου 1 στη Νέα 'Εποχή!». . ι 

3) «Η θ!ΒΕΤΑ•ΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕ1ΚΡΩΝ». Ψυχολο-:
! γικ,έ_ς παρατηρήσεις: Κό:ρλ rιούνγκ.. t t . «Μιό: καί είναι αναπόφευκτο γι-ό: τον ανθρωιπ:ο νό: έyκα- ι

! ταλειτcει το, σωμα του καί νό: δακιμ,άζει τήν έJμπειρία του θα- :
t νάτου, είναι άψάνταστα τcολύτιμο νό: γνωρίζει τcως νό: συνα- 1·
1 παντήσει σωστό: τον θάνατο, δταν αύτος �ερθει. Ή θ.Β.Τ.Ν. μας ι 
1 

γωρuζει, δπως ε.καναν τό: Άρχαϊα Μυστήρια -κι' δπως διακη- 1 1 ρύσσουν οί Ούπανισάδες, δτι δ αφώτιστος άνθρωιπος συναντα ι
ι 

τον ενα θάνατο :μετά τον άλλον, ασταμάτητα ... ». : 
ι 'Επίσης: ι 
1 4) <�ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕ.Ι Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛJΟ- 1
1 ΓΙΑ» του Πητερ Ουσrrένσκυ. . 1 
1 

5) «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» του Καλtλ Γ·κιμπράν. 1 
ι 6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙ.ΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Ίv.ΟΥΛΟΥΔΙΟΥ» Μετά- ι 
1 ' ' ' Κ 'ζ ' Ρ' Β'λ 1 
1 φραση απο το . ινε. ικο πρωτοτυπτο: :ιχαρντ ι χεμ. ι 

1 7) «Ο ΦΑΡΑΩ λλΕΝΑΤΟΝ» του "Αyyελου Προκοπίου. 1 

1 
8) «ΑΘΗΝΑ» '1 στορίά Πολιτισμου, του ίδίου. !
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Παν. Άναγνώατου: Χαλδαϊκά μυθολογικό οοόκριJι(ρο • . . . . • • • . . . . 1211

" " : «Δημιουργία καί nνευμσηική όνισγ�ις» 3:20 
Λένα Άνσσrcισιάδου: "E'VIO όλφόβητο πνευμστΜΚης όσκήσεως ••••• ; �75 
Σοιφίσ 'Άντlακα: Οί ίηrόμενοί δίσκοι •••.•...•... ,. ; ••••.•.••• 145

" : Άvalηrrώvroς rov κόσμο τοu θaυμασrοϋ ••..•. i3·99

Ίω. Βασιλείου: ΠQICJOl}f)(JTι Νόθ «Στίς παγόδες τοίί Νε.πόλ,. ........ 251 
Η. Ρ. Β I a v a t s k Υ: Σrrοχοσμοί Πρωτοχρονιδς .........•.•.•• ,ι,. :3 
Βύρωνος (μειrάφρ. Ίω. Δρί6α): ·d Παρνοοσέ ! .... , .......•.... 169

'Αντιγόνη Γαλανάκιη- Βοuρλέκη,: Θώρακος είσαι . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Γ,ιωργος Γε.ωργιάδης: Γεννηθήτω φως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,368 
Πα,ρ��χάνσα ΓιοΟΙV'(cw&.ι:τα: ·ο πόνος ,καί ό νάις . . . . . • . . . . . . . . . . 29 
Φωτος r.ιοφόλλης: Έδω Πολυτεχνείο! ... .......... , .••........• 337 
Αίδεσ. Ζσν. Γουγουrrδς: Τό τ,ρία σκσλοοάrια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

" " : Ή φιλοσοφία, τοίί Ζενι,αμοίί . . . . . . . . . . . . 179 
Ζέτσ Δούκα: Π,ρός τό οϋριο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 
Πλάτων Δρακοw.ης: Τό 4 Εύσγγέλιο καί αί ΠράΕε.ις ........ ,. • . . ι8 

Αί 'Επιατολαί τοίί Παύλου . . • . . • . . . . . . . . . . 8'4 
Αί Έισrολαί 'Ιακώβου, Πέrrρ.ου, Ίωόννου κm ή 
'Αηακόλuψις ................ , .........• 171

ΆΙ�άννα Δρ,ίβσ: Είiμaι ή ·ισις .............................. · 1311 
ΑίμιJνία ϊ6ου: flολιrrε,ίιες τοίί ,μέλλοντος .......... , ..........• 

" : Ιlλστυιrέρσ ..... , .............•............... 
" » : Μας χωρίlει... . ................... � ... ·, ...•.• 

Βαο. Κσραιμαλίrκης: 'Απσκρυφισμός καί Μαγεία ... . .. : ... . .. 273, 
. Θωμδς Καρλάϋλ: Τό \Jυοrrήριο τοίί «'Εγώ» ...... : : ........ ,. : .. 

Γεωρ. Καισηρίτης: Ή Έται,ρία ψυχιικωv έρευνων ............•. : . 
:ΑλεΕ. Κακόλης: Πε,ρί 'Αληθείας .......... , ................. . 

» : Αί «Στροφαί τοϋ Δϊ:υάν» ................. . 

Νονό 
0

Κουιvτούρη: Ψαλμοί . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 1130', 
·» 'Ορόσημα τοϋ χρόνου· ..................... . 

, 1. Π. ΚοUΤΟΌχέρας: Μήνυμα ........•........................ 
Κρισναμουριrι : Καρδι�ο καί Νοίίς .......................... ' ..• 
Λούλα Κωνατανrrινίδου: ΊΞnιrνίκιειο ασμα ....•................• 

» » Ώ, '•Ελευθερία! - 'Ερώτη\Jα άνελέητο ..... . 

3d 
130. 
3,38 
369 

82 

149 
162 
1261 
163 
397 
236 
123ι 
102 
338 

: '. ') 
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'Έφη Λαγοποιύλου- 'Αiποαrολίδου: Πίσω Εσνό ... 393, 
Μετάφρ. Β. ΛαΊ.σνδ: 'Η! 'ΑiμαΊ.σνίσ ........................... 170 

» : Τό μνηιμα ΤΟϋ Βοσκσίί .................... 1290

Fr. Hoelderlin: Σrτήν Έσπέ,ρσ, Σrrήν Έλπίδσ •.• 336 

Μελισσάνθη: Δύο βιβλία της Σριφίας "ΑντΊ.οκα . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Κωσrης Μελιοοορόπουλος: ΆδεJ.iφοσίινη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243· 

'Ηλίας Μ,:�ε,ρης: 'Ωριγένης ο «ιχολκέντερος» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Ε. Μ : Σικειψεις ......................•... : ........... : . . . 364

Κωστης Πολαμδς: Τύραννος ή δλε;θρος ... ·242 

Χρ. Παρασκευόπουλος: Τό φαινόμενον της πυροβασίας ....... · ... 217

Ή ο:ίθερι,Κιή ένέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Σαρόντ. Παυλέας: Τό πη,γαδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 

Ό θρηνος της Θεαrόκου .............. ,. . . . . . 94 

:fέρω μια δρσ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Τέστ '1,ατ.ρικης ............................ 360' 

Κ Πηγcιδιιί.Jιτ,ης: 'Επικληση. Τό Ε,πσψλο . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 40 

Τέρπος Πηλίδης (Ό Σοφιστής): 'Αδ,όμ καί Εύα . . . . . . . . . . . . . . 393 
Θ.Γ. Πuκοuλας . Οίκου.μεν•ιαμος_: .. ./. .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

: Κα�λισθενηι: Ό}ύνθιος, μαρτυρας της Έλευθε,ρίας 353 
' ί 

Πλούπαρχ_ος: Πο,ραμυθητ.ικός . Ό •• i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
i . 

Χρ Πολiάτωφ: Οί 'Ομηρικ,οί ήρωεJ και τό ύπερπέρον . . . . . . . . . . . . 166

: Ό .Κιικέρων ·καί ιή\ ρπάθεια των Στ,ωικων . . . . . . . . . . 357

Ν Σρί Ρόμ: Περικοπαι ....... ,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 5,1 
• • • 1 Ο ιαληθινα σοφος ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

Χρ. ΡιΊ.όπουλος: Τά Νέσ Βιβλισ .. \ .................... 63 Ό 21'1, 3,16 

Σωκρ.. Σακελλαροπουλος: Ή διεθνή'ς γλωσσο ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ . . . . . . 152 

Σόλωνος (ιμετάφρ. Β. ΛαΊ.α,νδ): Έητόδε·ς · ένιαυτων , ............ · 129

Εύάιγ. Σταμάιτη.ς: Ό Πλάιτων ,περί τοϋ Ά,γαθοϋ .. ., ............... . 

Ί Δ. Σ:ταυροπόδη.ς: Ό Ήλιος ώς σύμβολον 

5 

19 

Εύάγ. Τσιτσώνης: Ή ίδεολογίο τοϋ Άριχαιοφίλου ............ ,. . 26

Ρ-αιμπιτρα,νιά� Τα,y-κόρ: Εί.σαι σύ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Κων. Τ σο.ύτσουρας: · Η προσευχή τοϋ Σωκράτους ............ , . . 199 

Νίκος Α. Τέντας: Άθαινασίο ...................... , .......... 357 

'Αlποστ. Φωτόπουλος: Άλλη,γορί.σι· είς τά nοιήματ.σ τοϋ 'Ομήρου . . . . 1•03 

.: 'Ιουλιανοίί Αίποκρότορος Συμπόσιον η Κρονια 339 
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Οί 5 δι'Οlλογιομοί τοϋ Β�α ... · ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
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Τό θέlμα της 'Εrκκληισίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q5. 
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Ίησοϋς Χριστός - Ύιπέρλαμπρο 'Άστρο ..................... . 
Άναιατενόρια 1974 ............ , ............................ . 
Έλευθέρί,σ - Μέση όδός .................................. . 
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, . ·,., ιαι!Τ'α χωρις κρεας ........................................ . 
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222 
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ. 2 έξωφόλλου 

(' Αποστiλλονται έλe:όθe:ρα -rαχΙJbρομικωv τe:λων) 

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

ΕΓΓΡΑ 'Ι' ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομή 1975 δρχ. 100 (έξω't'εpικοϋ $ 5.00) 

·Όλοι ol συνδρομη't'αι lσω't'εpικοϋ lχουν δικα(ωμα

νά άγοράζουν τούς 't'όμους έπιλογης 

Α' Τριε't'(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριε't'(ας 1959-1960-1961 

lκαστον πρός δρχ. 100 άν't'ι δρχ. 120 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΠ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποκρυφισμός xcιl Μυσηκισμός c!δ. 40 δεμ. 70

Μ • Λ e -r ή μ α -r cι • . . • !δ. 90 δεμ.120

Εισαγωγή σ-rή θεοσοφ(αι • !δ.100 δεμ.140

Τά Βήμα-τα 't'Υ)ς Φιλοσοφ(cι� . • • !δ. 70 δεμ.100

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ(ον 't'ης σοφίας) B'lx· 

δοση άναιθεωρημένη 1971 δεμ. 120 

Έκλογcιl άπό -rόν Κpισναμοϋpη • !δ. 70 δεμ. 120 

•ο Ί η σ ο ϋ ς • • • . • . . • χαp't'όδ. 60 

Τώο,� : ΕΠ'f ΑΑΟΦΟΣ li.J.1.E. � 631.675-926.9&3



ΑΙΟΛΟΥ 70· ΤΗΛ. 32.12.322· ΑΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ � 25· ΤΗΛ. 831. 768· ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 • ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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