
ΤΕΥΧΟΣ 136 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - Φ(ΒΡΟΥΑΡΙΟΙ 

1980 



ΤΙΜΟΚΑΤΑλΟΓΟΣ ΒΙΒΑΙΩΝ 
ί1ι)1\U'ι:,t r:rn, 1-,Ι. fλ, Γt .\Φ!:cJJ ΤΟΥ �,ΛηΟΥ, (δp-�γρ;"!Ι.ι>'t'JΙW 6} 

Τι,,,"'· 3246-::137 

I � ;--, υ _t -t J .ι � ,\, 

,:;, ι•�-11 

η•Ρι11ι. 1 .. ,1,1ι, 

"-'•· Η(• ., •ϊ 
), .. , , 1, 

. 

.. 

,.. 11 1 ιl . ι 

,,, 

f- _, 1 

'. ί, _! 

.. 

ι . �•; 

,, 

' ,, 

't - 1" l ,. . ! 1,,. Τ U) 

ι:. ... {( r(' !�� Ι{-!t' Tfjι :.ι qt,,o.: 

� , ,.J.'r)ι «ηC' �J\Q• ς 
ι

1ίι Ι τ,ιr•ι.ι-,"71• 

1' l• 

\.,) ι 11._Τ� 

1 Ι � \. • 1 

Ι, � ι 1 r 

;•111 1 

Γ 
1 

' Ί 
·- ' 

J,11.\ ' ', '
'Ί '! Ι} ι:1 , •• • ': 

ι·Ο 

1 ' 

' 

,_) 1 ,_111 ."'-.ι.: ί,Ηιi 

<�J, 1 \οϊ, ,ι�\ Θr/;,-

1".ι 

'·' 

't, --r 1:.( , 1/'ι • j 1 ,' 11 

f•!r ρλ.r, rιριιξ ·,, 'λ 1 

λlι,,,,,,,.ι; &iιw�,,� 

ι_) _, η ιο.,-- f• 

l;,' 1 

ll•Jr 

ι, . 

,, ι• J ! 

f.ιΙJ 

'�-' Ι( / - /ο 
1 �η . /Q 

μ 

_,' 

200 

lOU 

20 
200 

40 

40 

rJU 
t:O 

i{JI) 

1 0'J 
!!JO 

:,r,,, 

• >Ι 

..:51 

(J,) 
•>l1 

\()J 
1 1 

! • 

1 ._J_ 

2::, l 

10 

l "v

'\ωΙ<'>Ι'Ι.\fΙΙL' 1 ·, (\\•ιlιψοv tίιu \'(j 1() \11.tiι[ι-> i<l\1Ji'\ριψ11,ιί1ς. 
! _ \ _' \ ... , ι} (" ιt J/\rι t.Ιι ι,, )'(}1_ 1,'ι. Jι•f 1J ,. δrJ(\.Λ,f\ ( so·, 

, \ ,Ί ,-, J ι ! • J \ 1 ' 1 1 Ι \11 .!11�1 !! \),_ \rι• ι 11--ι-,,, '\1 > 
ι:,:,,,Ιi [' '(10 \ι 1)r11ι 

:(ι(} 
ΧΙ"_Ι 



ι 

ι• 

� - -- . ··-�"" .. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΛΕΥθΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

• 

1980 

ΕΙΚ□ετοΝ ΠΕΠ1ΠΤΟΝ 

ΕΤΟε 

• 

ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ * ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΦΥ-ΛΗΣ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ

ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ

ΘΕΙΑΣ * ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

• 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Υ ΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 





ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥθΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
Δρcιγcι-ισcιν(οu 6 (Π>.. Κ>.cιuθμωνος), ΑθΗΝΑΙ - 122 

Τηλ. 32.46.837 

Διευθυντης ΚΩΣΤΗΣ 1\1ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 
Έπιμελητης δλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤ ΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 25ον ♦ •Ιcινοuάριος - Φεβροuάριος 1980 ♦ ΤΕΥΧΟΣ 136 

F\ΡΓΥΡΟΥΝ ΙΩSΗΛF\ΙΟΝ 
.Με το άνα xcipaς τεϋχος, ό ΙΛΙΣΟΣ εiσέρχεταιι στο 250:v 

όπο της έικδόσεώς του ετος. 

Κατά τήν ΣΥΜΒΟΛΙΚΉ, τό χρώμα τοϋ 'Αργύρου, τό ΛΕΥΚΟΝ, 
έκφράζει τήν άγνότητα, τό καθαρό φώς, την διαύγεια, τήν καθα
ρότητα της συνειδήσεως καi των προθέσεων, τήν εiλικρίνεια, την 
εύθύτητα καi την πιστότητα. Τό Λευκόν εlναι τό χρώμα των 
πρώτων βημάτων τοϋ Μαθητοϋ. Τό άπόλυτον Λευκόν εlναι τό 
χρώμα τοϋ τελείου Μύστου. «Καi τά (μάτια αύτοϋ (τοϋ Ίησοϋ) 
έγένετο στίλβοντα, λευκά λίαν ώς ή χιών, οlα γναφεύς έπί της 

Γης ού δύναται οϋτω λευκαναι». (Μαρκ. 9.3) 

Ό ΙΛΙΣΟΣ η ρ ο  σ πα: θ ε ί ,με αγνότητα: προθέσεω;ν 
και άν1δ1ατέλεια, να μeταβιβάση άπο τiς αiώνιες πηγες της 
Σοφίας προς τους ,άναγνώστας του, μερικες άκτίνες άπο το 
Κ!αθαρο φως της Έλευθέραq Σκέψεως έnιl της 'Α ψαπiΟϋ προς 
κάποια πνευμΟιΗ.ΚΙJ Μύηση. 

Oi έργόται του ΙΛΙΣΟΥ ώσθάνονταιι iκανοποιημέ·νο1 άπο 
την άνταJJ1όκριση στο εργον τους. Σήrμε,ρα, ομως, με την εϊσοδο 
στο 25ον mος, εΙναιι ύποχρεωμένοι να ζητήσουν ά.πο ολους τους 
άναγνώσυας μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Πα.ρα την συνεχη 
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αϋξηση των δαηανων έκδόσεως, ή συνδρομη δι:εrrηρήθη σrο 
έηmεδο TW'V 200 δραχμών, για να εiνΟ{l προσ1το το περιοδιrκό μας 
iδ11ώτερα στους μωθοβιώτους κoft συ•ν'rαξ1ηύ•χσυς. Οί συνδρο
μηταi άφwονrι::0ι1 έλlεύθε,ρο.ι να ηροοφέρουν - έαν τους εΙναι 
εϋκολο - μ.ια άνώτερη ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΦΙΛΙΑΣ η ΥΠΟΣΤΉ� 
ΡΙΞΕΩΣ. ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ομως, παραιω!λουv.τα.ι ΝΑ ΕΓΓΡΆ
ΨΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ συν:δρομη�τη 1<'011 εrrσι να στrα
θεροπαιησουν την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ μας npσσπόθεικ:ι. 

Κα!λουrμε ολους να ,κάpαυ'V μερ111ω. βήμruτα πιο κονrα O'rOV 
άγωτη:rό τους ΙΛΙΣΟ: , ι 

1.-Άποοrολη τfjς ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ των 200 δρσιχμω'V γω 
το 1980 ΑΜΕΣΩΣ, διόυι: καi ή καθυQυέρηση κοστίζει. 

2.-Άποσrολη ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ ΦΙΛΙΑΣ rμε την, ΕΛΕΥΘΕ
ΡΉ καl ΑΒΙΑΣΤΉ κρίση eκάατσυ. 

3.-Έ,γγρΟ\(ρη ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ συ,vδρqμητου. 

Να έσρτάσωμε ολο1 μαζi 

ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΙΩΒΉΛΑΙΟΝ 

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

••7ι, ΒΝΜΑΤΑ

7ΝΣ Φ·ΙΛDΣDΦΙΑΣ •• 

Τόμος Β'. 

• Από τήν 'Α ναyέννηση ώς τούς σημερινούς

Τιμ&ται δρχ. 150 
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Σε 
, 

φωτεινοτερους 

, 

κοσμους 

Dr. JOHN COATS 

Θλι6ερο αγγελμα έφθασε στην έ:δρα της Θεοσοφικηc; 'Εταιρίας v 
'Ελλάδι, την παραμονή της Πρωτοχρονι&ς, άπο το μ Αντυαρ, εδρα rης 
παγκοσμίου 'Εταιρίας- Ό δόκτωρ Τζων Κόουτς παγκόσμιος πρόεδρος, 
ε1χε τερματίσει τον yή ινον 6ίον -του την έπομένη, -των Χριστουγέννων έ
πειτα άπο καρδιακή προσ6ολή. Ή μετάσταση του έπροξένησε 6αθεια 
θλίψη σ-τοuς έν Έλλαδι πολλους φίλους ,ου, που τον ε1χαν yνωρισει κατά 
τις έπισκέψεις του και έκτιμήσει άπο τά φιλοσοφικά του αρθρα στο.J 
<<IΛΙΣΟ». 

Ό Τζων Κόουτς έyεννηθη το 1906 στή Σκωτία Ύπηρξε πτuχιοΟ
χος του Κολλεyιου του Ήταν Το 1932 εyινε μέλος της Θεοσοψικης Έ 
ταιρίας, στους κόλπους της όποιας άνέπ,uξε σημαντική δραση Συ· ερ, 
yάτης δύο παγκοσμιων προc.δρων (' Αρανταιηλ και Ζιναραyιαντασα), προ 
εbρος του άγyλικοΟ έθνικοΟ τμήμα-τος (1941-46), γραμματως της Εύ
ρωπαικης 'Ομοσπονδίας (1953-59) πρ&:δροr; της (1959-68), μέ
λος του παγκοσμιου Συμ6ουλιου (1941-46 καi συνεχώς άπο του 1961 ), 
έξελέyη παγκόσμιος πρόεδρος το 1973 yιά μιά επταετία που δεν προ 
λα6ε νά την συμπληρώση. 

ΕΤχε ταξιδέψει σ' δλα τά μι;.p� του κοσμου, διδ(•ντας διαλέξεις και 
είχε ελθει στην 'Αθήνα κατ έπαναληψιν Ύπηι:ξε και έπισκοπος της Φι
λελεuθέpας Καθολικης 'Εκκλησίας (δπως και ό Τζώpτζ Άpανταίηλ) άλλα 
μετό: τήν εκλογή του ώς παyκοσμιου πpοεδpου ·rης Θεcσοφικης 'Εταιρίας, 
yιά νό: ύπογραμμίζη την άνεξιθpησκεια της, εΤχε ζητήσει νό: πpcσψωνη 
ται άπλώς ώς δόκτωρ Κόουτς 

Ό Τζων Κόουτς μετέστη την ήμερα της έναρξεως του 1 04ou διεθνοuς 
σ νεδρίου -της Θεοσοφικης Έταιpιας, ή όποία και άνε6λήθη γιό: την 
έπομένη. "Ο-ταν ή σοpο του έξετέθη στο μ Αντuαp δλα τό: μέλη του 
σl'νεδρίου uπεκλίθησαν προ του 6ou παγκcσμίου προέδρου και πpοσε 
κόμισαν, κατό: το ίνδικο εθιμον, γιρλάντες άπο αvθη Ό Κu6ερνήτης 
του κpατιδιοu του Μαδράς, κ Πρα6χούδας Πα,6αpι προσηλθε και άπέ
τισε φόρον τιμης, ένώ ό Δαλάι Λάμας άπέσ-τειλε τηλεγpαφ μα. 

Ή άποτέφpωσις εγινε σ,ον Κηπο των 'Αναμνήσεων 'κοντό: στη 
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συμβολή τοΟ ποταμοΟ Ν Αντuαρ καi της θαλάσσης_ ·•ο· Κ�πος τών ·1Ανα· 
μνησεων εΤναι τόπος μεγάλου σε6ασμο0, διότι <έκεΊ εχοuν. κατατεθη ol 
τcψρες των διαδοχικών προέδρων της Θεοσοφικης 'Εταιρίας Ν Αννι Μπέ
ζαντ, Άρανταίηλ, Ζιναραγιαντάσα, Ν. Σρi Ράμ, δπως καi του Λεντ
μπητερ. Τώρα, ή τέφρα τοΟ 6ou παγκοσμίου προέδρου Τζών Κόουτς, 
εyει κι' αύτη άναμιχθη στο χωμα τοΟ Ν Αντuαρ. 

,ε.,ε. 

Ό δόκτωρ Κόουτς διεκρίνετο για τον αξιαγάπητο χαρακτήρα του. 
Θά λείψη σ' δλοuς μας ή φυσική μορφή του. 'Αλλα το πνεΟμα του θσ 
παραμείνη σταθερα ανάμεσά μας, ώς έγκαρδίωσις καi παρότρυνσις σε 
μια ύψηλότερη ζωή_ 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι καi ή σύνταξις τοΟ ΙΛΙ ΣΟΥ 
6-πεuθύνοuν προς την σύζυγο τοΟ μεταστάντος, κυρία Μπήτσαμ Κόουτς, 
"αi τά τέκνα τους, την εκφραση της 6αθειδ:ς συμπαθείας των. Δεν θά 
λησμονήσουμε, δσο ζοΟμε, τον έξαιρετικο διδάσκαλο καi καλο φίλο. 

Στο έπόμενο τεΟχος, θα ύπάρξη, είδιι<ο αφιέρωμα είς μνήμην του. 
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Η "ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΥΑΡ,, 

Στις 24 'Απριλίου 18 2, ή κυ
ρία Μπλαbάτσκu κσ,ί δ Σuντα,
yμα., τάρχης 'Όλχ.ο-ττ, περ.οδεύ
οντας τήν Ί νιδία,, εφθα.σα ν μέ 
πλοίο ά.πο τήν Καλκιο,ύτσ, στο 
Μαδράς, Τούς ύποδέχθηχ.α.ι οί 
φίλοι τους καl τού; έφιλοξένη
σα,ν στο σπ'τι wυ Σρί Μα.ντχιχ
βα. Ρόου, 'Έδωσαν δ.αλέξει- χα.ί 
εκσ,μα.,ν μuήσε ς στή Θεοσοι:ι/ α. 
Μεταξύ των μurιθέντων ήταν 
κα,ί δ y:ος του δικι:ι,στου Μουτου
σοuά.μu, Σούμπια, Γκέττυ, δ ό
ποίος εγιν,ε ίσόβιο μέλος της Έ
τα.• ρίας, Ό Γχ.έττυ έξέφρα.σε τήν 
γνώμη τrι;; μεταφοράς τη; εδρα.ς 
τη; Έτα.ιρία.ς ά.πο τήν Βομβάη 
στο Μαδpiς καί μαζί με τοι ά.
δελφό του ύπέδειξαν ενα κατάλ
ληλο μέρος στο 'Άvτυα.ρ, 'rπηρ
χε 1:κεί ενα ώραίο :κτήμα 27 
στρεμμά.των μέ πολλά όπωρ,:ιφό
ρα. δένδρα., μία μεγάλη κσ::οι κ 'α 
καί άλλε; οηθrrτιχές γ·ά τό προ
σωπικό τής ά.γροιχ.ίας uΟπως 

ά.ναφέρει δ 'Όλκ:,τ-τ στά · «Φύ -
λα Ήμψ:1,λογίου», ή Μπλcιβ6:τ
σκυ έξέq;ρα.σε τήν 1χ.rι.νοπο' ησ·ή 
της κσ,ί ε!πε στον Γιιέττυ νσ. το 
σ.γοράση, διότι «ό Διδάσκαλος 
το ,εvεκρινε». Μέ τήν βοήθεια 
του δ.κσστο,ϋ κσί ά)λωι φ'λων 
συ ίΖΚΕ'ίτρώΟη το ποσόν Κ("Ι ί ε τσ 
έπτά χρόν α μετά τήν ί'δρυ.ση 
της Θεοσοφιιιης 'Εταιρία.; στή 
Νέα Ύό::,κη, ά.ποκτουσε στίς 17 . 
Νοεμβρ'ου 1 2 τήι εκτοτε δι
εθvη εδρu της. 

ΊΙ κυρ' α "lρμα •ιτέ Μα ιζια.ρ
λύ το 1922, είσηγήθηχε νά έορ
τάζεται ή 17η ΦΞ pouc1ρίou ώ; 
«'Ημέρα του 'Άιτuαρ». 

'Αλλά rι 17η Φεβρου:ιpiοu 
συvδέετα: καί μέ α.λλα γε,γrηό
-α: 

1 1600, lί Φ:ορ:,υcιρ!:J: Έ
ξ:τελ�ϊτ, διά π pci.; δ μ:γάλο� 
Ί τ-χλος φιλόσοφο; 'Γζ op ι-:ά·ιο 
Μπρου·ιο. 

2 1907, lί Φzβpουα.p!ου: ' -
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ποδημ?υσε ,σε δψηλό-τερη, ζωή ό 
Συvτ«γμα.τάρχης 'Όλκοττ, συν
ι·δρυτης της Θεοσοφικης Έτα:
ρίας. 

3. 1847. 17 Φεροο�α.ρίου: Έ
γεννατο δ Τ:σάρλς Γ,?υέ,μπστερ 
Λεντμπητερ, ι.ιετέπειτα έπίσ0,ω
πος της Φιλελευθέρας Κα,θολι-κη; 
Έκχλησίσ.ς κα.ί συνεργάτης της 
'' \ 'Ι•Vι 1\Ιπέζα.ντ έπί 40 κα.ί πλέον 
έ'τη. 

υΟπω; είπε δ προτελευταίος 
Πp6εδp?ς Ν. Σρί Ρ.iμ, τό "Α v
τυα,ρ ές,εκίvησε ώς εvα. &.πλό δι
ο:κητικό χέvτρο τήc. Θ.Ε. δτα.ν 
ήτ:χν ά:zόμη σ-ηv �φηοική της 
ήλι•,tία., ιιέ τόν κα,ιρό δμωc. μετε
ολ ήθη σ' εvα. παγκόσμιο ϊδpυμα 
μεγάλης ΠV'ε.υμ,::χ.τικης ·αχ τινοοο
λία.;. Ό Ζιvα.ρα.για.Ψάσα. εχσ.ρα.
κτήρ σε τό "Αvτυα.ρ ώς <ορ'ψα. 
cλπίδος γιά την α·ιθρωπότητα», 
διότι &πό έ-κεί ξεκιvουv πρός δλο 
τόv κόσ:μο άί ίδέcι.ι της αδελψΌ· 
σύνης των αν.θρώπωv κ::χ.ί της 
πν,ε.ι,ι.ια.τιϊιijς άν-α.ιτοοσεως_ 

Στόv yωρο του 'Άντυ:χρ, εκτός 
&πό τά ,διεθνη γρα.ψεία. της Έ
t7.φία.ς, ύπάρχουv ναοί δλωv των 
θρησκειών, μεγάλη οιιολιοθήκη 
κcι,ί ώρα.ιότ.ατοι κηποι. 'Εκεί συ
νέοχεται κάθε χρό·ιο τό πα.γκό
σμ:ο συvέοριο των θεοσόψωv. 

Σκο.ποί της Θωσοψικης Έτα.ι
ρείcι.ς: 

1. Ό σχηματισμός πυρην?;

παγκοσμίου ά.δελφότητος στήν 
ανθρωπότητα α.vευ διωκρ(σεως 
ψυλ ης. πίστεως, τάξε.ως, γένους, 
χρώμcι.,τος. 

2. Ή ε·ιθάρρυνσις της συγκρι
τικης μελέτης των θρησκει·ώv, 
της φιλοσοφίας. των έπιστημωv. 

3. Ή ,μελέτη τω·ι αvερμηvεύ
τωγ νόμων της Φύσεως και των 
δυνά·μεωv πού ε•ύρίσκοντα.ι είς 
λανθάνουσα,-; κατάστασιν εντός 
του &νθρώπου. 

Ή έλωθερίσ. σκέψεως είναι 
θεμελιώδης κανιt>ν της 'Εται
ρίας: Έπευδη -lj Θ.Ε, εχει έπε
κ:α.θη σ' ολοv τόν κόcμο και ε
γιvαv μέλη τη; π:στοι διαφόρων 
θρησκ,ειωv, χωρίς vά άπσμακρυv
θουv ά.πό τά δόγ,ματcι. και τίς δι
δασκαλίες της θρησκείας ε1ς την 
όποίαν έ'χαιστος ανήκει, δι,εκη
ρύχθη, με ά.πόψασιv wυ Γεv•ικου 
Συμοουλίου τη,ς Θ.Ε. δτι ο·υδεμία. 
διδασκαλία. η άποψις, ά.πό δποι()V 
και αν δ:ατυ,πώvιετα:, είναι δυνα
τόν vά δε·σμεύση εvα. μέλος -:η; 
'_Εταιρίας. Κοοθε μέλος είναι έλεύ
θερQ νά ,δεχ:θη η vά ά.πορρίψη δ
ποια·δήποτε διδα.σκαλία η γνώ
μη. Ό μόνος δρος παρα.μονης του 
στην 'Εταιρία. είv�ι ν' αvα.γνω
ρίζ η και στ<Jύς αλλQυς την ϊδια. 
ελευθερία σκέψεως, πού δ:.ε·κδ:
κεί γιά τον έα.υτό του κσ.ι νά α1-
σθάνεται α1δελψικά πρός κάθε 
άνθρωπο. 



1980 9 

ll ΥΟΑΓΟ]!Ξ»>Jε][Α 

Τοϋ Καθηγητοϋ Εύάγγ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ 

1. ο κί ημα του Πυθα.γόρου του Σαμίου, ό όποϊοι; ηκμασε
περι το "τ ιος 540 π Χ, ητο nολιΤΙ!Κόv, θρησκευηι όv. rιθ-ι όv, έπι
οτηιμοvι όν Ό Πυθαγόρας έιπίσvευεv εiς την τελειοποίηαιv του 
ά -θρώπου δια της διδασκαλfiας, της δο ιμασίας και της συν& 
χους έργαοίας ί διδασικαλίαι του, φαίνετω, δη έξέvισαv τους 
αρ ο τας της πόλεως Κρότων, της Με ά ης 'Ελλάδος, 
της κάτω 'l ταλίαις Οί έοι ομως, μαθηιται του ΠυθQJyόρου, 
ώμίλου είς vους γο ίς των με ένθουσιασμον δια τον διδά
σκα ον. Κατόπιrν της φή,μης αύτης, το Δηωστήριον των ιλίων 
του Κρότω ος έπή .εσε τον Πυθαrγόραιν και του συvέσiτησε να

συνε, ίση το λΟΙ•νωφ εc, πωδευηκόν rου εργον. Ό Πυθα,γό
ρας t. ρησιμοποίησε κατα την ωδασκα1 ία: του πολλους συμβο
λιαμούς Έαν οί συμβολιαμοi καrrα τη προ της δί!κης δ�δαι:rκα-

ίαν ηοa f:.πtβεβ ημέινοι, ε α της άμcuθεί�CΙJς αi του οικό,τους, 
το όnoio έκ' υπτε τους όφθαλμοι',ς των άκpοcuτω του διδα
σκά ου, με,,α τι) δί η ατέστηοα άναγκαί , στο:ι• ειώδες 
μέτρο πρ σrασίας κατα της άδιστάJQϊου πολιτικfjς δημαγω
γίας 

2 01 μαθηιταί μετα το "πωνον του Πυθ-α,tγόρου ύπο του 
Δικαοτηpί'Ου των χ ίων, προσή,ρ, ο ro άθρόσι έξ ο των με
ρώ της Έ άδος. Ουτοι δ�ηρέθησο είι; δύο κ;αΙτηγορίιας Εiς 
τους ά ροαιμαΊJ1Κούς, δηλ. τους ά.ιφοαrrάς, κα.i εiς muς μαθη
μαηικούς, δηλ. τους ΤΟΙΚΤlΙWους μαθητάς. Οί άκρσαιrα1l έπι πέ τε
"τη ηκουο μό αν τη,ν διδαισκαλίρ: του Πυθα όρου, ωρiς να 
", ουν ΤΟ δ1κ0Jίωμα α έρUίfουν. Μετα τη πάροδο τω πέ rrε 
έτωv, ύπεβά.λλοvτο εiς α�ύστηρας δοΚΙΙ\J.ασί,ας καi, καrιόπι έπι
τυ ·ίας είς ο;ύτάς, έ εγράφσvrο εiς του<: τα1ια11κους μαβη,τάς 
Ή ϊμΙUαηκότης τω έρ ασιω της Σ ολης η ro καιrο υρωμέ η 
δι' δρκου :Σ, εδο rτίποvε δεν έγ ώσθη υπο τω άμυήrrω δια 
το τυmκο μέροι; τών 'p ο:οιωv rης Σχολης. 'Ότα ό περί
φημος μαθημαnκος "1JlfΠασος, μαθηcrης τοϊ, ΠυθΟJ όρου, ήνηιγκά-
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σθη ενειω Jπωχ,εiας να παραδίδn μαθ'ήμαrα; Γεωμετρίος εiς 
J λουσίους νέους, άπεβλήθη έκ τfjς Σχολης καi ηΟΙρα τη:ν είσv·
δον αύτης iδρύθη τάφος του. Δια τους Πυθαγορείους, ό 'Ίππα,
σος ηιο νεκρός. Karr� αλλην πΟJράδΟΟJν, ό "Ιππασος έπνίγη εiς 
,αυάyωv, ημωρηθεiς ύπο τijς θείας Δίικης δια την προδοσία 
των μυστικων τij� Σχολfjς' εiς ττους άμυήrτ:ους νέ,ους. 

3. Δύο ησαv oi λόγοι τijς είσαΙγωγijς των συμβόλωrv εiς την
Πυθαγόρειοv διδα:σκαλίαν. Ό ε1ς ητ,ο ό φόβος τijς παρεξηγή
σεως καi καα<ijς ι':ρμηvείας των λε(γαμέvων έλε.υθέρως εiς ιην 
Σ σλήν. Ό αλλος ijτo καθαρώς πα�δαγωγ11<ος· καi ψυχολο-

1•κός. ΤΙ δtδασκαλία επρεπε να παρέχmα1 σ1.1α:δΙιΟΚως, έκ τGJ,v 
εύκολωτέρων προς τά δυσκολώτφ.α, καi l'ΟίίΤο έπεδιώκετο δ10 
01:αφόρων συιμβολ�σμών. Έδω γενvδται το έρώτηΙJJΙΟΙ, πως γvω
ρίζομεν τος πληροφορίας αύτάς, άφοϋ α,i έιργασίαι τijς Σχολijς 
περιεβάλλοντο ύπο μυσηκό-uηmς. Αί πηγαί, τας όποiακ; δ1αθέ
τομεν, παρl·χουv μόνον έιvδείξεtς οκαi εiκασίας. Προέρχοντα� 
oc αυτ,αι άπο άποσηάσμαuΟΙ συγγραφέωrv, οί όποiiαι εζηΟΟΙV άρ
J mους αiωνας, όκτώ πεpίιπου, μετα τον Πυθαγόραrv. 

Oi ουμβολισμοi των Πυθαrγορείων άνευρίΟΙΚονrαι εiς δύο 
μέσα έκφράσεως. Το μεν εiς Ί'Ους άριθμους 'l<!O,l τα γεωμετ,ρ,1κα 
σ ήματα, το δε εiς τας άλληγορ11Κοϋ .rτερ.�εχομένου φράσεις. 
Kai oi άρ,ιθμοi KO'l 11a γεωμιε'llpικα σχήμΟΙΊ'α, και αd άλλη,γοp•LΚΟU 
περιεχαμέvου φράσεις, άn!Οσκ:αrrοϋv εiς ιην, ήθ,κην ττελεtοπο:ίη
σ�,v τC\υ άνθρώπου, δι,α τfjς πληρεσrέρας, εi δυναtτόν, κιατανοή
οεως τijς ένvοίας του θεοϋ. 'Εξ ολων των δrασωθεiσων πληρο
φοριG,v συνάγετω το m9ανώτερον ουμ111ί.ρασμα, οτι ό ΠυθΌγό
ρας i:πίστιευεv, οη δια της έρεύvης των :μαθημα,πκων νόμωrv, 
εΙvω δυναιτοv να άτεvίση καrνQίς πλησιέστερον προς το θείον. 
�ιίηη ή οικέψις, αυτο το ,κίνη,φον ωθησε τον Πυθαγόραν καi 

τους Πυθαγορείους εiς την μεγάλην άνάπτυξιν των Μαθημα
πκων. Κάθc νέος άναιωiλυπτόμειvος μα,θημαrmκος νόμος, κάθε 
νέον Οεώρημα, άπετέλει δια τους Πυθαγ<ψείους νέον βij11a- εiς 
ι-ηv πλησίασινι τijς iδέας του θεου. 

4. '&: τijς Σχολης τ:ijς ΜJλήτου ( 600 η.Χ. πφίπου), ό
θα.\ης έn1ρέσβευεv, οΊ'ι άρχη :ΚΙαi σuαιχεϊον των οντων εΙνα1 
το ϋδωρ. Ό 'Α ναξί:μανδρος έπρέσβευrεν άνrτi του ϋδαrrος το 
άπευρον, ώς άρχϊ1ν και στο1χεϊον των ονrτων. Καrτα την έρμη•
νείαν των νεωτέρων, &α του ορου «απεφον», ό ΆναξίJμαrvδρος 
έvνόε1 την ένέργε.1:ΟΙ\Ι. Ό ιτρίτος διευθυντης τijς Σχολijς τijς 
ΜL\ήτου, ό ' αξψένης, έπρέ.σβευεν ώς άρχην καί στοιχείον 
rW'V οντων, τον άέρα. Ό Πυθαγόρας έθεώρησεν ώς άρχηv και 
OTOl εία των ον rωv, τους άptθμούς. Πως άκριβως έvvόε1 τοίίτο, 
είναι άδύv�ατοv να μάθωμεν. Άποαπάσματά nva μ01αγεvεστέ
ρων συγγραφέων ιμδς δίδουν συν:αφως μεpΙΙΚας έ,νδείξε1ς. Ό 
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'Αριστοτέλης π. . λέγει, οτι τα ο α καιτcι τους Πυθαγορείου , 
είναι άnομφήσεις των άp111θ-μων ( Μετcι τα Φυοlιl{ά, Α 6 967 b 10) 

αi προσθέτει έν συνεχε' , δτι άριθ-μοi εlναι αύτά τουτα τα 
πράγματα. Κατα τους Πυθαγορείους, δια τω άρc1.θμων, έκφρά
(οντω τα πάνπ:ια έν rψ κόσμψ. ( «άρ,ιθ-μψ δε πά τ' 'πέωκ,ε ») 

5. Ένδ�αιφερούσας ηληροφορίας δ�α ;τη ό rrολογι!Κη θε
ωρίαν των Πυθαγορείων, διέσωσεν εiς ή1μας ό 'Αέηο ,, οτυγγρα
φευς του πρώτου π Χ αiωνος έν 'Αλεξα δρεία, λέγω το έξη , 
Ό Πυθαγόρας ό Σάμ.1ιος, υiος rου Μ ησάρχου, πρω11ος δώοα, 
το ονομα φιλοσοφία εiς την ερευ α του ό τολο �κου nροβλή
μΟΙτα;, θεωρεί άρ ας των ο των τους άριθμου' KOiJ. τος συμμε
τρίας, αί όποϊαι ύπάρ συν εiς αύτούς, τος όπαίας και καλιi 
άρμονίας- τα έκ των άρι6μων δε καi των συμμεπριω ηροκυ
rιτοw.α, τα αλεί σύνθετα OTOl εία, τα όνομα(,όμ να καi γεω
νετρικά. Καθορί(ει δε αύτος τη,ν με μίαν έκ τω άρ ω ώ , 
εiδ�κον καιι. ποιηηκον αϊnον, το όποiο εΙν011 νους, ό θεός, ΤΙ]Υ 
δε α ην ώς παιθηηκον και ύλικο α.ϊτιον, το οποίο ίvαι ό 
όρ01τος κόσμος. Είναι δε 11 άvηπροσωπευηκη φύσι του άρ Ημου, 
δ άριθμος δeκα. Διότι μέχρι του δέκα άρ θμου δλοι οί 'Έλλη-

ες KCljl. Ο 01 oi βάρβαφοι, και άφο- φθάσουν εω, έκ ϊ, cΊρ, ί 
ζουιν πά ι ωrο r.η μο άδα. Καi τω δέκα ή δύ α,μις ύπάp ει 
εiς τον άριθμον τέσσαρα :ιωi την τετράδα 'Έ εκα του όγου 
τούτου, οί Πυθαγόρειοι έθεώpου ώς μ 'γωτο ορκοv τι1ν τε
τράδα, λέ ο τες· 

«ού μα τον άμετέρα γε ,εζί παραδόντα τεΊϊρακτύν, 
πα α άενάου φύσεως ρί(ωμά τ' " ουσαν», 

δη ., όρκί(ομω, on δε θα προδώσω έκείνο ' ΟΟ'lΊ' n ρεδωι,εν 
εiς τι1ν ενεά μας τη τmρα τύν, πηγην αiω ίiου φύσεως, t

ουσα. ά ατάβ ητο δύνα1--u ( ρίζα ) ( Δοξογράφω Di1..,ls, σελ 
280 - 282) 

Η. Τ' αθρωσμα τω πρώτω τεσσάρων άρ1θμω ϊναι Μι ο 
(1+2+ +4 = 10). Δια του δέ α γίν ται κατόru ή ίιρίθμησ! 
Δε α δεκάδες, δέιΖCl έκατο άδες, δέκα , ιλιάϋες, tκα μυριά
δ ς 'λπ. Ίδου λοιπον ή έ νοια της δεκάδας καl η φυσικη δυ
ναμις της τετράδας, δη . της τετρακτυος Είι; τους cιρ:Gμοι'Jς, 
οί Πυθαιγόρεωι "βλεΗον μυστηριύJδει δ \'άμεις ιωριαρχ.ο' σαc 
του κόσμου αi της ζωijς. Ίδου ή ν01α κα'ί ό συιιβολ1011' ς 
τω τεσσάρων πρώτω άριθμω της δεκάδ ς. 

1 �1 ο ά ς Ή ίξις γί εται έκ του μέ\'ον Πcι\' οί•σrη
μα πλήθους εiδοποιεϊτω έκ της μονάδος λΙία δεκάς, μίc έκα
τοvrάς, μία :χ.ι ιας κλπ Μόνο δια της μονάδος δύγαται \'α εκ
φραuθfj, δη ό θεος εϊναι είς. Έαυτην γε ζί και έξ 'αυτής yε\'
ναται, ώς αύ-τοτελ11ς, α αpλος καl άτελεύτητος Oi Πυθαγό-
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ρειιοι λέγουν την μονάδα θεόν, νουν δηιμLουργικόν, ούσίαv καi 
αi'τιον τfjς άληθείας, δη1ιιουρ,γον τfjς ζωfjς, άρσενόθηλυv.

2. Ί-Ι δ υ ά ς. Δύο συν• δύο Υσοv τέσσαρα. Δύο έrπi δύο
ϊ:σοv τέσσΟΙpα. Μόνον ή δυας εχει αύrrη,ν την iδιότητα να δίδη 
δια προσθέσεως η πολλαrπλασιασμου του έα\tΗΌίί της, τον αύτοv 
ιιρJθμόν. ΕΙναιι ό πρωτος' άριθμός, ό άnοτελούμεvος έκ μονό 
δωv. Δ�' αιύτο έκάλουν αύ,την oi Πυθαγόρmοι και τόλμη·ν, διότJ 
έτόλμησε να διαχuφίση τον έαυτόν της· έκ τfjς ΊJΟνάδος. Έκά
λουν δε α.ύτην κα.i όρμην κοi κίvησιv καi με,ταβολη,v κοi σύν
Θεαιν καiι μfjκ:ος καi ΟJϋξησιν καi άνΟJλογί.α:ν. Διότι, κα,τα τον 
'Α ν:ατόλιον ( Μητροπολίτην Λαοδικείας τψ 267 μ.Χ.), ή σχέ
σις δύο άριθμων είνΟ11 πανσχήμων. ΕΙναι ή δυας άόριστος καi 
άσχημάτ.ιστος, διο έκφράζε1 καi την φθοράν� Έκ τfjς τομfjς 
εiς δύο μονάδας, κιαλrϊταιι ή δυας κ.αi Δίκη. Ή δυας έκφρόζε1 
το θfjλυ. 

3. Ή τ ρ 1 ά ς. 'Όπ ή τρ1ας έξ ολων των άρα.�μων εχε.ι
λάβει κάπο·ο έί,αίρεmν κάλλος κ:011. εύπιpέΠiει.αν, ψΟΙίVΙετα� έκ 
του οτι αύτη εδωκε την εvωσιv :κ:αi το πέρας κ.αi είς τα νοητά 
και εiς τα αισθητά. Παιρελθον - παρον -· μέλλον. Γένvησ:ς -
ζωη - θά,v:ατος. Τα αiσθη;rα ανeυ του τρία εΙvο,ι άδύvαιrον να 
υπάρχουν. 'fo απλούστ:ερον των γεωμετρι:κων σχηματων ε1•να.ι 
το τpiyωvov, έκ του όποίου ό Πλάτων, ι'�ολουθων ιους Πυθαa 
yορείους, λέγει, δn σχηματ�ζονταιι ολΟΙ τα σώμΟΙΓΟο Ή τρ-1ας 
καλεiΤΟl καi εύβουλία. Έrκφράζε'l rιε καi το ύ.περμέyεθος, ΤΟ 
ύπερφυσικόν. Τρiς μέγιστος, τρις μάκαιρ, 1•p1Κυμiα, έκφράζουν 
το ύηερμέlγεθες, τον m:ινeυδαί'}.Ιονα, την :μεγάλη θαλασσοτα 
ραχήv, άνηστοi1χως. Τριχθα δε πά,νι:ι:ι δέδωσται, λέγε1 ό 'Όμη
ρος ( Ίλι,ας Ο 189), ητο:ι, δiα του τρίΟi έμοιράσθη ό κόσμος 
( ύmο Ί'Ου Διός, του Ποσmδωvος καi 1]0υ Πλούτωνος). 

4. Ή τ ε τ ρ ά ς. Ό Πυθ'αγόpας., είς το άσrολεσθεv σύγ•
γραμμά του Περi θεων, όρίζ,ε� την τειτράδα ώς έξης ( ώc διέσω
σαν ηιεταγενέστερο.1- συγγραφείς) : 

«τέσσαρες εΙναι αιi tmβάθραι. τfjς σοφ,ίας, άρ1θμη1ηκά, μου
σΊΙΙ<cά, γεωμετρJικά, σφΟ11,p1κά», ητοι, τα βάθρα τfjς σοφίΟΙς εΙνω 
τέσσαιρα� ή άρ,ιθμηηκi1, 11 μουΟ11Κή, ή γεωμετρ,ία, ή άστροV'ομία. 
Τέσσαρες είν,α'l αi κύ,pl'αι δ1ευθύνσε1ς του όpΙJ.ζοvmς, Άvαtτολη -
Δύσιc: - Βορρας - Νότος. Έκ των τεσσάρων πρώτων άριθμων 
των 1, 2, 3, 4 σχημ:ατί(ετω ή δεκάς, έκ · τfjς όn:οίο.ς σχη,μ:αιjζον� 
101 ολοt oi άριθμοί. Δι' ούτό, ή δεκας ένομίζετο ύπο τωιν Πυ
θαγορείων άpιθμος τέλειος ο.χ.ι• ομως άπο μαθημι:ιτικfjς άπό
ψιεως, άλλα άπο συμβσλικijς, Τέσσαρα είναι τα ύρ1α: άπλα 
οιτο1 εϊα, έκ rω όπσίωv ά!ΠΟΤiελεϊrτα.ι, κ10ιτα τους Πυθα:γορείσuς, 
ό κόαμος . Πυρ, άήp, ϋδωρ, yfj. ΈΠJεαδη το 11εφάγωνον, του 
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όποιου το μη,κο , ί ω τέσσα,ρε , μονάδεr,, ε ι περιμ rρο 16 
( 4+4+4+4) Κ!Οl έμβαδο παλι 16 ( 4 Χ 4), οί Πυθα όρειοα 
· κάλουν την τετράδα κσί ΔιιΚαιοσύ ην

ΕΙ ω έ\•διαφέρον α σηrμειώσωμεν δια τουr, μ 
Πυθα ορείων δο μάτων, τη,ν κάτωθ,ι σ τ1ΙΚη βιβ ιο, ραχpία 
l) 'Ι αμβ ί αυ, Περl του Πυθα ορ1 ου βiου �) θ ο ο ούμ ο
τηr, 'ΛριUμηnικηr, 'Ιομβλί ου οι του (ητροπο' ίτου αα1 ίου, 
-, ) Έnιτοδυ<αιi. ερευvαι, Ίωό υ Καλιτσ υνά η, 4) Ό άρ1θμος 
7, ύπο Μι αη Ίατρου, 5) ' ρ Ηrε J η - θρησ ία - Συμ
βολ1σμός, ύπό Σωτηρίου Μαγιόση, εiς την Γαλ 11 Το ερ
γον τοϋτο άποτελείται ' δύο τόμων, έ l 270 σε ίδων, έί,ε
δόΟη δε έ ' θιi ως rψ 1964 και εΙ οι π ρίφημαν είς το εΙ
δος ου. Ό Γα ικος τirλος rroυ ειναι . �ra a: is, Arclιi
ι,ectuι'e, Rιelιgion, Symboli n1 

'Άδε1α6ε τον έαυτό 6Ου ... 

" δειασε από κάθε τι τον έ.αυτό σου. 
Και τ11 γαλήνη χάρισε στο νού σου. 

εκα χιλιάδες πράγματα δύουν και ανατέ λο ν 
καθώς το 'Εγώ ροσμένει την ,έπιστροφ11 του-, 
άχμάζουν και άναπτύσσονται και στή πηγ11 γυρίζου . 
'Η πηγή τους είναι ή ήρε,μία, της φ{,σεως ό δρομος. 

ρό ος της φύσεως αμετάδλητος. 
Της γνώσεως 11 σταθ,ερότης είναι εντός μα
Σε σuιιφορά όδηγεί ή άσταθεια. 
Της γνώσεως ή στ'lθερότης, τό νού φωτί ει 
l\Ιε φωrισμένο νού, ή καρδιά άνοίγει. 
ΝΗ, άvοιχτή καρδιά, δασιλι:κ11 εl αι ή δράσις. 

Τό θείο εγγίζει 11 δασιλικη όδός. 
'Η θεία tδιότη προσε, γίζει προς τό Ταό. 
Και με το Ταό 11 lνωσις 1:.ίναι πιο αιώνια. 
Τό σιίψα θά πεθάνη, άλλα τό Ταό ;τοτε δέ θά έκλείψη. 

(Tao Te Ching) 
Λα ο -Τσε 
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'Ακτίνες 
τών άρχαrων Γραφών 

'Ο Ι_}uσι Γιαγκανα:βάλκ,α είπε: «'Η άγαπη για ίδιοκτησία καί 
πλούτο bένει τον ανθρωπο στη γη». Καί προσέθεσε: «'Γά άλη,θιν-:ι 
άγαθιχ είναι το τρυφερό αίσθημα της ,αγάπης, ή συμπάθεια καί ή 
άγ,αθοεργία, 11 καλωσύνη καί το ελεος». 

Ό Βυάσα πού εγραψε ,i.8 Πουράνας, είπε: <<l'ό καταστάλαγμα 
δλων των δι:δασκαλιων είναι δύο μόνον αποφΟ'έγματα. Ό άλτρουϊ
σμός είναι ή μόνη καλ11 αρετή καί το προξενούν πόνο στούς αλλ.ους 
Εlναι το ,μόνον άμάρτημα». 

Ό Κρισνά είπε: «'Η έλεημοσύνη δ�,ν πρέπε, νά σταματάει 
ποτέ, γιατί εξαγνί,ζει τον ανθρωπο». 

Ό 'Αλτρουισμός είναι ή �βάσις τοϋ Ζωροαστρισμού. Ή άγα
θοεργία είναι ή βάισις της Ζωροαστρικης θρησκείας. 

ΊΙ Ζιντ - Άβέστα λ�γει: «'Γά άμαρτ11ματα δέν ·έξιλεώνονται 
μονάχα μι πίστη καί, προσευχή·, άλλα μέ ελεήμονες πράξεις». 

'Ο Μωϋσης είπε: «Οuκ εσται έν σοί ένδεής, δτι εύλογων 
ευλογήσει σε Κύριος ό Θεός σου έν τη γη δίδωσί ,σοι έν κλήρφ 
κατακληρονομησαι αυτήν. 'Εάν δέ γένηται -έν σοί ,ένδε11ς των αδελ
φών σου έν μι� των πόλειί>ν σου ,έν τη γfi, ουκ άποστέρξης -ιην 
καρδίαν σου, οί,δ' ού μ11 συσφίγξης η1ν χείρά σου ·από τοιυ άδελ
φοϋ σου τοϋ fπιδεομf νου ... Ού γαρ μη ,έκλίπη έν'δε11ς από της γης· 
δια τούτο έγώ σοι εντέλλομαι ποιείν το ,ρημα τούτο λέγων. Άνοίγων 
ανοίξεις τάς χ,είριiς σου τφ crδελφφ •σου τφ πένητι και τφ έπιδεο
μf νφ τφ ,έπί της γης σου» ( ευτ. 15. 4-,11). 

Ό Χριστός είπ�ο: «'Όπως η σου ή ,έλεημοσί�νη έν τφ κρυπτφ, 
και δ Πατήρ σου ·δ 1βλέπων :έν τφ κρυπτφ ,αποδώσει σοι έν τφ φα
ν�ορφ», (Ματθ. 6. 4). <<Εί 1θέλεις τέλειος είναι, ϋπαγε πώλησόν σου
τα ύπάρχοντα και δός πτωχοίς, κ,αl εξεις θησαυρόν έν ούρανφ>. 
(< fατθ. 19. 21). <�Καl τφ θέλοντί σοι κριθην,αι καl τον χιτώνά σου 
λαβ�οίν, αφες αύτψ και το ίμάτιον» (:Ματθ. 5.40). 

Ό προφήτη Μωάμεθ εlπε: «Θρέψε τον πεινώντα. λάιβε το 
ι1ίρος του καh προστάτευσέ τον. Ή ύπηρεσ iα προς τον ι'ηι,θρωπο εΤ
ναι ύπηρεσία προς τον Θεό». 

Ό Γκουρού ανάκ ::ίπ�ο: «Τροφή σου κά:με η1ν γνώση καί 
μοίρασε τον πλοϋτο έλεύθερα ,σέ δλους, αφησε να τον απολαύσουν 
οί αλλοι». 
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tH άξια της Σι γης 
Της onia RITCHMO D 

S1lcnιio et ιenebrj ωmυ alitυr - Σιωπη κui 
σκοταδι τρεφουν τό πνεϋμα. Πλινιος ό vεώτερος 

(r2-114μΧ.) 

Ζοϋ l[ σ' ε α Θορυβώδη αιω
να καί όσοι ούμε σέ μεγάλες 
πό εις, εχομε συνη0ισει σέ 6α
Ομό, ού άιδ ατοϋμε νά α τιλη
φΟούμ πόσα « τί � επιτίθενται 
κατά i

1τής 1ακοής -μας από η'-Jιν 
αυγή ως τό βράδυ. 

'Απο την αποψη της τεχνολο
γιας, τα ,επιτεύγματα τού παρόν
τος αίω ος ξεπερνο ύν κάθε φαν
τασία, αλλά 11 κοινωνία .επλήρω
οε βαρύ τίμημα για τί,ς φυσι
κές μας 1 έσεις μέ ελκη, ήμι
κρανίες, καρδιακές πα0{1,σεις και 
ύ �ρτα,ση, για να μην ά αφέρω
με, παρά ε α μέρος μό ον των 
πα0ήσεω τής ,εποχής, πού εί
ναι απότοκοι τοϋ τρόπου ζωής 
μας. Θά επρεπε ά. προσ0έσωμε, 
στον ψυχολογικό τομέα, τή νευ
ροπάθεια, την άυπ ία καί τίς 
δLο.νοητικές ταραχές. Οί ψυχία
τροι εργά ονται ύπερωριακά και 
οί νευρολογικές κλινικές δεν ε
χοu κρεβάτια διαθέσιμα. Συνη
θίζαμε να θεωρούμε ενοχο τό 
ου κεκρψέ ο περL6άλλα μας. 
"Αν ζούμε κο τα σ' ενα άερ -
δρόμιο, μας φrαίει ό Θόρυβος 
των αερ() λάνων. " χρειαζό
μαστε τό τραίνα για να πα.με 
ση1ν έρ ασία μα-, είναι ό 0όρ -
δος των σuρμω . Ή τηλεόρσσι-, 
εκτός άπό τ ν Θόρυβο πού ρο
καλε ί, μας ζημιώ ει με τίς δια-

φημί.σεις, πού μας προξ νουν κά
ποιο άνικ,α αποίητο και μας πυ
ρωθο - ' άποκη1σωμε κάτι αλ
λο, η περισσότερα. Ί-Ι δισ.φήμι
σις είναι κοινω Lκός παράγων, 
διότι μας πληροοφρ ί τί ε αι 
προσιτό στην αγορά, δμως συχνά 
μας κάνει ά χάσαυμε τό α'ίσΟη
μα της α αλογίας. Καί αι,τό ε -
αι αντίθετο σέ βασική αρχή 

τής Γιόγκα, δτι εκεί ος προσε -
γίζει η1 ειρήνη, στα 1 αι α

παλλαγμένος άπό τό α'ίσΟημα του 
«εγώ» καί «δικό μου» και από 
η1ν επιθυμία (Μπαγκα6άντ Γκι
τα, κεφ. ΙΙ). 

'Έτσι, ουδέποτε άλλοτε i]ταν 
11 Γιόγκα τόσο α αγκαία, δσο 
σ11μ::ρα. Προσφέρει ε α α τίδ Τ() 

στην εκ ευριστικη τάση τής ε
ποχής. Ή άξία της σιωπής το
νίζεται στην Μπαγκα6άντ Γκιτύ, 
στις Βέδες, τις Ούπα ι,σά τ και 
δλα τα αρχαία χαί σπουδαία DL 
6 ία της Ί δίας. Έξ αλλου, με
γάλοι στοχασταl διαφόρω χι • 
ρων εχου έκφρασθη ύπέρ της 
σιγής 

Ή σιγ11 εt αι μητ 'ρα της ' 
ηθείας - Ντισραέλι. 

Ί -Ι σιγ11 δεν κά ει λό.0η. 
'Ι δική παροιμί . 

Τό ένδρα τη- σι γης παρ' 1ει 
κ ρπο'; ειρήνη- - ' ραδι,01 
παροιμία 
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'Εν τiΊ ήσυχίq. και πεποιθήσει 
εσται ή δύναμις ύμιον. - Ή
σα·ίας, 30. 115. 

Ό λόγος είνα•ι εκ τοϋ χρόνου, 
ή σιγή· εκ της αιωνιότητος. -
Θωμας Καρλάυλ. 

Ό κινοί,μενος στον κόσμο των 
αίσθήσεων, οφείλει να τίς κρα
τά σέ άρμονία:, και τότε εξασφα
λίζει την γαλήνη. Στη, γαλή:νη 
εξαφανί-ζεται ή θλίψις και ανευ
ρίσκεται ή σοφία. - i!\Ιπαγκα· 
:δαντ Γκιτά. 

Πιο καλα άπό χίλιες ανώφε
λες λέξεις, μια μονάχα σωστή 
λέξις δίνει την είρήνη. - Δαμ-
μαπά'δα. 

Ουδέποτε μετάνοιωσε ό σιω
πήσας, άλλα σχεδόν πάντα.τ:ε ό 
όμιλήσας. - Κάτων. 

'Ένα ευνοούμενο άπό τούς μα-

θητάς μου κεuμενο είναι μια πα
ράγραφος •ωϋ Σέρ Τόμας 
Μπράουν: 

- Γίνε ίκανός να μένης μό
νος. Μ11 χάνεις το πλεονέκτημα 
της μοναξιάς καί τ11ν κοινωνία 
του έαυτοϋ ,σου, και μην είσαι 
άπλως ίκανοποιημένος, ,άλλα γο
ητευμένος από το να μένης μό
νος καί ·σιωπηλός ενώπιον της 
Πανταχο,; Παρουσ�ας. 'Όποιος
" 

'ζ δ' θ' ' ετσι προετοιμα, εται, εν , α αι-
σθάνεται άνήσυχη την ήμέρα, 
,, , • , Τ' ουτε μαι:ρη τη νυχτα. ο σκο-

τάδι δεσμεύει τα μάτια:, οχι τ11 
φαντα,σία. Καί, ξαπλωμένος είς 
το κρεδάτι του μπορεί κανείς να 
αντικρίιζη το σύμπαν και ν' άπο
λαμιδάνη δλον τον κόσμο στο κλη
ρdδότημα τού έαυτού του. 
«Theosophy in new Zealand» 

r'Ολες οί 6Κέ�ε1ς καi δλες oi δοξασίες ... 
'Όλες οί σκέψεις, δλες οί π�στεις κι' δλα τα όνειρα 

είναι αληθινά. 
'Όλα τα όράματα, παράξενα καl ο.γρια. 

Για κάθε αλήθεια μέτρον ό "Άνθρωπος 
εντός του. Και ή ,αλήθεια είναι 'Αλλαγή: 

Οί ανθρωποι δλοι στον ϋπνο περπατούν 
καί τα ονειρα τα πιστεύουν δλοι. 

Γιατί τα πράγιματα είναι δπως τα νφuζουν 
καί δλα τα πράγματα κυλούνε ,σαν ποτάμι. 

Χωρίς ,ανάπαυση, διισ,κοπή, γαλήνη, 
χαιρίς ασθένεια η καλωσύνη, ουτε σκοτάδι, οϋτε φως, 

δλα σ' αίώνιους νόμους πειθαρχούν. 
Τίποτε ·δεν ύπάρχει και γύνεται τό παν. 

Μα σαν όνειρευτω πώς δλα ύπάρχουν, 
για μένα ύπάρχουν μια και όνειρεύθηκα. 

Γιατί δλα, είναι δπως τα ,δλέπω 
Καί δλα τα πράγματα .κυλούνε σαν ποτάμι. 

Τ έ ν ν υ σ ο ν  
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Ή 'Ένδον 

«' μφισδψιί) δτι δ ά-τοχρ pι
σμό - του δποίο δ μεγάλος 
μαγικός κόσμο; τής ΛΙα: ταμ 

[πλαδάτσχυ 1 αι 'ίσω; ή κα ύ
τερη εκφρασις - εlναι τί
:ττοτε ερισσότερο η ι' ώτερ ά-

ό μuΟολο ία - γράψει στο 
ίίρθρο του «Pιem ιhologί ιng 
·ιhe Ο u!ι», ού 'δημοσιεύθη
στο εριοδικό «Th anadιan
l<' r ιίοη re,v ,> ό ιephen
Hoelleι.

«Ή δή ωσί μου αυτη - σ
εχί ει - θα έκ ηφΟη άπό :ττο -
ους άπ ηροφόρητους σα ε δει

ξις δτι δ ωτοκρυφισμός δέ l
νu.ι άληΟή;, άφου ό ιϋθος ε
ριέχει το παραμύθι η το ά αλη
θές. 'Όποιος δμως σκέπτεται
κατ' α' ό το τρό ο, Οα ε ρε ε
να ξα α υρίση στο σχο είο LC(
να μά.θη τt συνέδη μέ τη περί
μύθων ά τίληψι, " ειτα άπό τίς
ερε ες τού Γιούγκ. του l\lιρ
σέα Ί-Ιλιάδη καί α ων. Σήμερα
ό μύθος δέ θεωρείται οϋτε σαν
κάτι το α α ηθές, οϋτε σα πρω
τό ο η προσ άθεια «ζη ήσεω;»
τιο φυσικών φαι ομέ ων, ά λα
σα εκφρασι άληθείας σέ ε ίττε-

αθ 'τ ρο ά ό τ11 φυσικ11 
ρα ματικότητα, η ηΊν λο ι 11 

συνει ητ'τητα Ό μϋθο; ϊεριέ-
' ' 'θ e. θ' ' χει μια α η ει uα υrερη Υ. ι 

ιαρκέστ ρη άπό ηΊ έπιστ11μη, 
'ιότι ·1Ί f ιστήμη έπt τη; άτε
λοίi- ά θοωποποι{1το άντιλή -
ω- τη; �ξωτερικη- πρα ματικό
τητος, και έ ίοτε οί θ ι ρίε; τη;, 
οταν κ ταλή OU'\

I στα ιδ ί ' εΊ
ναι άπαρχαιωμέ ε- 'ϊό τόν χρό
νο, έ •ιί> δ μύθ - άπευθ{ ι 
:rρο- ις

17 

'Ατλαντίς 

ψυχης, πο' ε ν ι ϋ..χρ ε; 11αί 
άμάρ τε . 

ύτο μ ορεί να καταδειχτη μέ 
ερικίι. παρ δεί μ τα. Ί-Ι tπι

στήμη ούδ 'JWτε Οίι. άνακαλύψη 
η1ν 'Ατλα τιδα, ένώ μέ την δι
ό J ση, την ημιο ρ ικ1Ί φα τu
σία. κut το αίσΟημα μπορούμε ν' 
άνακα 'ψσυμε την ι ΤΟΣ Η-
�[ Ν Τ1 ΤΙ , ή όποί 
ε αι περισσότερο πολύτιμη άπό 
τ11 ά ακά υψη μερικών άρχο -
κών συντριμμάτω ύπό τα κύ
μ τ διότι έκείνη εlναι ή 6 Οι
σμέ, 1 άρχαία όντότης τη; ύπο
σ νειδήτου 'πάρξεώς μα; Οί 
φωτο ραφικέ; μηχ νές αδ •α-
τουν α φωτο ρ φίσο το α-
σ ρικο σώμ , άλλά 11 προβυλ11 
τής συνειδητότητος προ; έκεί
νο ;, στο' ς όποίου; άποτεινό, ε
Οα, μέ εντο αίσθήματα, εlναι 
αναμφισδή,rητη 'ντικειμε, Ύ!] 
;τοα uατικότητ 'Η Σα π λάχ 
μ�ορ�ί ά μ11ν εlν ι μιά τωρινi1 
πόλι; ση'-Jν ερημ Γκόμπι (11 δ
ποία δι σχί ετ ι τώρ ά.,:ό ρό
μο ς κ ί είναι έξερευνημένη σέ 
κάθε ε ρα ωνικό μίλι της), άλ
λα θα ε1ναι :πάντο ε 11 συμδυι ιχ11 
κ ί ά ώ εθρη ίερη νησο; στό 
μυθολογικο σί•μ,:αν το- ί :ου ' -
ιι - μυσ ικο • έαυτοϋ 'Η μ ρφ�Ί 
�ου Β ί, α ε Ιναι ':τίθανο να 
μοιάζη φυσικ '":>; μέ Υανέναν 'ϊΟ 
τοί,- ε ειμ •οί•vτε- μΟ'\•α,<.ο'; 
σέ κά:τ ια μ σ ικ11 χ ιλά α του 
- ι6έτ Υ. τ' τ11 νύ1.,τα τοϋ Βεζάκ,
' λά i1 μυθολογικi1 :τραγ, ατιιό-

t , , 

~ ( ι 
τη; ενο; τε οιου ψυχιχου και-

ι οχι φυσικοί•) άιηθινοϋ γεγο 
νό ο;, έν ί•ναται ν' 'ναιρεθή. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥ ΛΕΑΣ 

ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

ΧρηGμος

Δεν είσασταν λοιπον καλεσμένοι στους γάμους του Κάδμου και της 

Άρμονίο:ς. 
Έκεί', στα πλούσια τ' ανακτορα της Θήβας; 
'Εκεί' δ μαρτυρικος Οίδί.ποδας γιόρταζε :τη, δεσrποτική του την

&γνοια, σαν σκότωσε τον πατέρα του, δταν συναντήθηκαν 
σ' ενα τρίστρατο, σκονισμένον άπο τις διαγωνιζόμενες, θαρρεί'ς, 
ταχύτατες δπλες των 'ίππων τους. ΝΑ, έκεινα τα χρησμικα 
τ' άμάξια τα γεμάτα με του 'Απόλλωνα το χρησμό, 
για να σκεπάζει σκοτεινή με τα ίδια του τα χέρια, κατόπιν 
ό Οίδίποδας, την 5ψη. της ήμέρας και να φεύγει, να 
φεύγει, να φεύγει και νά 'χει για παρηγορια 

καi φως του δρόμου του τα δακρυσμένα:, τα γενναια 
ιιστια της 'Αντιγόνης του. 

'Α 
, 

ντ1κατοπτρ1Gμο1 

Ντρέπομαι για σένα ηλιε άδερφάκι μου 
τ' δμομήτριο καi δμοπάτριον άδερφάκι μου 
ντρέπομαι γιατi μια βορεινή καταχνια έδω 
σε μεταμόρφωσε σ' ενα δίσ,κον άσημένιο 
σα νά 'σουν ενας άρχοντοξεπεσμένος εύyενής 
που ζητιανεύει μέσα στην παλαια καταστραμμένη, του την άρχοντιαν 

έλεημοσύνη άπο τους διαβάτες. 
Ντρέπομαι για σένα, καλέ μου ηλιε, άδερψέ, 
μα ή πρώτη άλήθεια φωνάζει μέσα μου πώς δεν εΤσαι ενας ηλιος 

πραγματικος 
παρα ενας ηλιος μαγικός, παραμυθένιος 
ενας ηλιος - φάντασμα άνάμεσα σ' άλλους ηλιους -
φαντάσματα, άντικατοπτρισμος μέσα στους άντι-κατοπτρισμους στην 

ούράνιον ερ111μον, μαγικος άντικατοπτρισμος μέσα στους άντι
κατοπτρισμοίις, 

σε μια θέση της έρήμου. 
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Λ η1ομ 'ρ ια 
Δυο μεγάλα μ Ορα πουλιά ταίρι - ταίρι, 
πετοΟσαν με την άναπνοη των φτερών τους ένωμένη 
και πότε το ενα π ησίαζε κι αyyιζε το αλλο πολλές φορές 

χωρις νά κouvoOv καθόλου τα ίσα τά μεγάλα τους φτερά 
μέσα στύν ησuχο, το 6ραδινον άyέρα 
τον άραγμένο, που εμοιαζε σα μια ίμνη κοιμισμένη 

με τ' άκίνητα φτερά της στον ίίπνο της διπλωμένη 

Έλληνικο περπά1ημα 
Χρόνια και χρόνια περπατούσαμε σκυμμένοι 
και μα ελεyε το οημα των ρryτόρων 
πώ αύτο ηταν 
το άvθεκ ικό μας περπάτημα 
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Μά έμ ις πιστεύαμε πώς δεν ηταν αύτο το δικό μας το πει::πάτημα 
καί προσπαθούσαμε τη δική μας περπατησιά vά 6ροϋμε. 
Μα καθημερινα μάς vόθωαν το δικό μας το περπάτημα 
κι είχαμε ενα ξένο κι οχι δικό μας περπάτημα_ 
Κι είπαμε, οχι, έμεις διαλέγουμε την έλ ηνική, 
την άρχαία μας περπαπ,σια την ορθια, 
τα μέτωπά μας τα έλληνικα να κοιτάζουν όρθια το γαλανό μα 

ούρανό, το πρωι του ν' άνατέλλει και το 6ράδu 
να δύει μ' εναν ηλιο ξεχειλισμένον άπο έκλεκτο και γνήσιον, έλλη

νικό, θαλασσινο κιννάοαρι 

Κι' 
, -

εμεις 
Σκοτω,ο ωριι; φως ηταν το χτίσιμο της ψυχής μα· μέσα σ,ο σώμα μας, 
για να μη 6λέπει πολυ άπεριόριστα με πόνον ή ψuχη και το πολύ 

μάκρος των 'Απέραντων τώv Αίωνιοτήτων της ξαναθuμα,αι 
ι έμεις με την κα ή μας την προαίρεση μαυρίζαμε, τή μαυρίζαμε 

συνεχώς με την κακία μας και των άπ ηστιώv μας την εύρuχωρία, 
άφα ίζοντας σιyα - σιγα ,ην πρώτη της τή γελαστή της όψη 

ι ηταν σα 'vά 'μασταν έδώ πεθαμένοι πια κι ας είχαμε πλασθει 
μ' αύτο το φως το Έλληνι ό, το οόρειο και το νότιο, 
το τοuριστικον αύτο φως το 'Ελληνικό, των Οαλασσών μα και τής πέ

τρας το φως, 
το ψώς της πέτρας και τω θαλασσών μα . 
Νεκρος κανεις δε φτάνει να πλησιάζει ποτε τη όψη τοΟ ΘεοΟ. 

ανένας vεκρός δεν εχει στο σ,όμα του το τραγούδι τοΟ ΘεοΟ μας 
Κι έμεις 15σο ζούσαμε είμασταν με της πλάνης την καλλιέργεια 
και τη άπιστία μας ντυμένοι 
σάν πεθαμένοι πραγματικα είμασταν, 15σο ούσαμε, 
άλίμονο, Θεέ μου, είμασταν πραyματι α σαν εθαμένοι 
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Η ΜΕΓΡιΛΗ 

ΡιΛΕ:ΡιΝΔΡΙΝΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 

Ύπο Αίμιλίας ΙΒΟΥ 

Ό τέταρτος μετά. τον Χριστό 
αίώνα.ς είναι ά.ποψαισι.στι κός γιά. 
την τύχη τοϋ α.ρχα,ίου κόσμου. 
Ό ά.yώνας πού είχε ά.ρχίσειι πρίν 
ά.πο τρισ,κόσια. περίπου χρόνια, 
&.νάμε-σα στίς δυο Ο:;ησκείες, τή 
θρησκεία τοϋ ά.ρχαίου κόσμ.ου, 
την Έλλφική, τή λzγόμιενη καί 
Έθνι.κή, 'Καί τή νέα Ορη-σκεία, 
τή Χρι-στιανική, τrιν εποχή αυ

τή εχ:ει δριοτι,κά. κ.pιiθ"Ώ, Με δ,ρ-μη-

τήριο τό Χριστιανικό θεοκρατού
μενο Βυ�ά,y;τιο, δ Χριστιανισμός 
κατα.ψέρνει τώpα τά, 'Τ!ελευταία. 
πλήγματα στά. λείψανα τοϋ ά.ρχα·ί
ου κόσμου. Τό κήρυyι.ια της σ.yά
πη; της νέας θρφ-κείας δεν εί
ναι [κανό νά. ά.ν.αχα.ιτί-σει τον ψα
ν:χ.τισμό, τά. πά.θη, χαί τίς όξύτη
τες, κ,ι' οί Χριστιανοί, διώκτες 
τιί�ρ:χ. σι �διοι κάιθε ξένης θρη
σχεία·ς, ζ ητ�ουv νά. πάρουν· πίσω 
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μ' zκδ!χηση τό α.'μ,;, ,GJ•ι ,;χλη
ρω·ι διωγ,μώ'Ι τι;,υ;. 

Ή Έλλά.δα, πΨυψχ,ιχό; f;λ ο; 
τι;,υ ά.ρχα.'ι:,υ κόσμου, ψέρετ-:ι.ι τώ 
ρα.. δρ στι κά. πρός τ+ιν ·ιιι:ι,ιοϋΙJα. 
της παραχμης χαί της Δ 'σης τη;. 
Τήv έποχή α,υτή ή Έλλά.οι;ι, δέ•ι 
ά.ποτε εί παρά. ε'ιlα θέμα, μιά. ύ
π6θεση, μιά. ά.σήμα'Ιτη έπ-:t.pχία 
της ά.πέραντης Βυζα.ντινη· Α 'τι;,
κρατορία;, ά.πω.λεισμ '•ιη α.πό κά
θε πνευμα.τιχο έ'ιlδ αψέρ◊ν :η· έ
ποχης. Ο διώξ·ι;, οί χα.τα.πιέ
σεις κ, οί δυσοά,σταχ Ot όροι, 
εχουν έπt έρει 15χι ιι6νο τόν οί
ΧΙ)',ΙΟμtχό, ά.λλά. χαί τόν π·ιε μα 
τιχο μαρχσμό χcJ.ί -:ήν ήθιχή πcJ.
ρά.λυση Κι' δ λαό; α•.Jτός, δ πά.•ι
τχ νέος, με την εμψυτη χλ'ση 
προ; τό ώραίο, δ θρ:μμέν(ι.; έπt 
αιών:; με τά. •.1Φr1Η ίδανιχά. χcJ.' 
τί· λεπτέ; π'Ι::υμcJ.τικέ; α.πc,λα•J
σεις, μcρχ με τή μέρcJ. ψθ!νει, 
χάγ:ι ,ή ζω,ιΥό,rιτά ':','J κι' δ
δηyείται μoφcJ.ίcJ. πpό; ':'f/'I ·η
θική κcJ.' r:·ιε , χ,ικη -ir:ο·σύ'Ιθεση 

Ό Έ)λ Υj'ΙlΧό; α6;, ο::.ι:θιά. δι,;,
ποτ�Ιjμένο; μέ τι; l.Oέz; τή; r:'ι:υ-

μχτικr)' Ξλ:υθεpίcJ.; καί ,η; ? ιε
ξιθρφκ:ίχ;, δiν είy: λάοει r:o 
τi δ νδ�,:;; μtp�-; �:οϊJ; Q,ιuyμo'J;
τιiJ'i pι�τω•ι Χpιcr,ιανών. Τό έλ
ληνικό τ.·ιεσμχ 5 ω;, ή -:'χνη 
χα' τ:ι ypiμ• χ:α, χ:.ι:crα συγυφχ· 
σμέ·ιχ μi :ή•ι α.ρχα!cJ. θpη:;--,ι::α, 
εt•ιαι δ r.όχο- 'ί.Ού θ::ι. πλ Yjp(J}crε: 
τι�pα.. τή σ-ιιληρότη:α τώ'Ι ΡωμcJ."· 
κιί>, Λεysι�νων πρό· τού; πρώ-:ου; 
Χρ:cr-:ιcι:ψ:ιύ; . .λια-:άy cι::cι: :ξ:ι ,ο
στέλλονται κάθε ,όσο μέ:-χ :σ:ό 
-:ό Ίεpό·ι Πcι:λiτιο·ι. ;r.αyορε·ψi 
'Ι'Υ.. ±πό ,'λ'ι=tτ��· i:ι:ΙJ: :� ιj Χp�
στ�α'Ι�(ί ι'Jϊ) -\.ύ:οι<pi:,;ρ.:; γ�'Χ .. / 
απχyyε[JΟ'J'Ι ,ή θcι:·ια:•χrι ,ι1..:χ

δ[χ'Υj Τ:i,·ι ��ο μΞγiΑ-r: χ� ., :Χι:7:�-

·ιάληπτη r:·ιευματικη οr1μιουργίχ
τι;,ϋ ΙΥ,'ιlθοώπι;, .

'Η ε;ιδρ.,;,μή των Γό θω·ι crτ·rι 'ι
Έλλάδχ τό 395 μ '. χ1..' .,;, λεη
λχcrίες πο' την ά.κ.,;, ουθου'Ι, θά
συμπ ηρώσων τήν χα.τα.στροφή,
την 1;Βική κχί πνευμι:ι.τικη πcJ.
ρ1.. κ,μή. Τ::ι. μεyά cJ. θρφχευτιχ�
χέ•ιτρcJ. τη; '_r; λά.δας θ� σιyή
cr')U'i, το ε.•ια. κ-χτόπι 'i τοϋ άλλου.
Στή·ι ί::pή Έλ:υcrίνχ, τά. τελευ
-:ι:ι.ί1.. Ίερι:ι.τείχ: Ί:ροψiΨtη; 'ε
στόριο; Ίψ:ιψά•ιτη; Π ρίΤιιο;,
yέρ'J;, έ·ιz•ιη·ια χp.r;,•ιG)'i, δέ·ι πο
ρzί νά. ά'ιτέξεt σ"':+J 'i ΚΙJο'J:μ·�ί''1-:ο
ρ:χή Ηλχγ+1 πο,:.. ο έ ο'J'ι -:ά. μά·
τιιχ του .. Στeι,J; 1ελ .JϊJ; eι[ τε
λ:υ:χίο: χρηcrμr.ιί .. Κ c.(ί '1':'fj 'Ι Ό
λυμπlιχ ) ◊ί τ:λzυτχίz; ')Ολυμr:�i-

Κι., δμω;, ::ίνχι τ-6-:Jι:ι .ι:γiλ η 
ή cJ.ιγ η, πο,:.. :ό Έλλψ:χό θχσ
μιχ !χει iχτι'i�Οολ 1

-:iΞ� σ:'6ν χ6-
'J -:ι, πv1J χχι τtflpιx. :Υιν 'έ:1:01..i] 
cι:ϊιτη -:fι; -1κληρ fι; ΠΧ?Χψf1 ;, 

Ξpχο·ι:'Χ� -J-:iJ'ι ') .λθή·ιι:.ι ιiπ "Ι �λ:l 
:i , έp rι μεγάλι:ι� �-ιΟr:;, :;;�λ6-

.. ι ., ' :r�7ro�, π.ι:.Α�:1 κο1 , α.υ:f)χp-1:tjpz;. 
"'"F:;:,χο·ι:ιχ� '1�'1 μι;(:rJη-:�σ• έ.•ι,'Jι 'ιι:ι.. 
γ·Μpίσ':ι'J'Ι, :στω χ,χ' ρr:μαγμi·ιη 
Λ.1.t 1 :;6pt'1:oυ; :,;'J; ι zγil.ι:ι 11; 
θεού;, την κλεινή πολιτε'α. 'Έρ
z,;;•J:1..� ±χ6, η Ξχλzι..:οl ·ιέ.ο� •ι7.. 
�-:,•-;f-:;-,υ•ι cr-:ή•ι ;:αχσυσ• έ'ίη 'Α-

.... ' "' ( \ ,... ι.χοη ΞlΧ, ?ΠΟ'J Ot σχ:ε; ':'(J)'i μ:· 
γ±,,ω•ι δαcr-ιιάλω•ι περ�πλχ•ι.,;,υ•ιτcJ.t 
r::p!λυ1::;. κ�"Ι δr:ου δ�δiσ---ι..ουν i
χ6, η ο� -:zλ: 1J:�ί':J� ι:;χολiρχ:;, δ 
'J:'j;:λ�-:ω·ι�χό; Πλιι:ιύ:�'/C;, 6 (Ι
' :p·.o;, ;, Ί:pο·.<λη;, 6 Π"'6ι.λο;. 
., _-\.,ιά.• :'11: .,:01J; :zλ:'J:,:ιleι 1J; ,:,τ.'j•; .. 

�:XJ:½; :ή; ')_..\_χιz.31}μ��ιχ;� ·J1:i,.-
I \ Ιι,,,, 

ϊ..'j'J'i Ί.:':ι�, 7:�'J ί.p,:r:r�ρμ�Ι)γ:α; 
-Ίιι ZAi fι 'i�Λ.lι :':J 11; ΊΧ��!�:( r:ρ6 ...
--: fι·ι Υ

1
θ�χΊ

1 
,xt μ::z 'i" 'J-;�,η ��Ο'Χ-
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σχαλία. του Ί φου, θα. γίνουν &.ρ
γότερα οί έμπνευσμένοι κήpυ0ι<ες 
κα.ί στυλc6ά.τε,ς της νέας <θρησκεί
ας, δ Μέγαις Βα,σίλειος, δ Μέγας 
'Αθα.νά.σως, δ Γρηγόριος δ θεο
λόγος. Άνά;μεσα στούς τελευταί
ους aπουδαστές της Άκαιδήμειας, 
δ νε,αρός 'Ιουλιανός, δ τραγικός 
Αύτ7,φάτορας του Βυζαντίου, πού 
εμπνευσμένος ά.πό τήν έλληvική 
μόρψωσή, του, θϋμα. δ ίδιος της 
δολοπλοκίας Κια.ί 'ΌDυ εγκλήματος, 
πού δ:α.πράττοντ«ι μέ.σα. στο Ίε
pό,; Παλά·τιον, ά.πσδύετα.ι στον μά
τα:ον ά.γώνα. ν' ά.ναστήσει καί πά
λι ,στον κόσμο τον Έλλη,νικόν 
'Όλυι.Lπο. 

• 
** 

Στο σταυροδρόμι τω·ι δύο ιχύ-
τω ι ά.ντιμαχόμενων κόσμων, τήν 
εποχή ΙJ.ύτή όπά.pχει ά.χόμη ενα.ς 
άλλος κόσμ,c,ς, ενα τρίτο μεγάλο 
π·ι�υ,μα.-οικο κ·έντρο.

Χ τισμέ·ιη &ιπc τή διορΙJ,τι κότη
τα. του Μεγάλου 'Αλεξάν:δρου, 
στήν τοr:σθε.σίΙJ, πού του εΙχ,ε •.)
ποδείξει «καθ' ϋπνους» δ θείος 
'Όμηρος, στή 6όρεια, ά.κτή της 
Αίγύπτου, οπου δ Ίερος Νείλος 
συνα.ντιέτα,ι μέ τή Μεσόγε ο, σχε
δια.σ:μένη ,ά.πό τον �διον στο σχημα 
της κονιτης Μα;κεδ,::JΙ'ιικης του χλα
μύδας, ή Άλε!;άνδρεια., πόλις έλ
λ ηνι,κή, ψιλdδοξεί ,&.πο τα, πρώτα. 
της χρόνια. να. συνα.γωνιστη αύ
τήν τήv σ.συναγώνιστη ΆfJήνα. 

Παράλλ η,λα μέ τον τεράστιο 
ψυσικό της πλουτο, εχει κι' αυ
τή να. έπιδείξει λαμπρά. μ.νημ,εία, 
πrιύ οχι μόνον δ μεγά.λος [,δρυ
τής της, ά.λλά, -κ,ι' ά.ργότερα. δ ζ η
λος των Πτολφα.ίων της εχουν 
yΙJ.pίσει. 'Υπάρχει στο λιμάνι -:ης 
δ περίψημος μα.ρ,μά.ρινος Πύργος, 
ενΙJ, από τά. έπτά. θΙJ.ύματα. του 

τότε κόσμου. Ή μονα6ική στον 
κόσμ,'> Β:,6λιοθήκη κα.ί τό Σε.ρά
πειον, οπου, συγκεντρώνεται καί 
ταξινομείται σέ χιλιά.δες τόμους 
,J, 

, - ., θ , ., c, 
,1 σοφια. του α.ν .ρωπου, κι οπου 
σκυι�μέ.νΌι sbδια.οί ά.vτιγραψεtς μιε
τ;α,ψέρουν, &.κούρα.στα έπά.νω στούς 
έγχώριουc; παntύpους τούς θησαυ
ρούς του έλλ ηvι κου πνεϊιμα.τος. 
'Υπάρχει το Μουσ,είο•ι, ενα μονα.
δικό στο εί-δος του ί�δρυμα. κάτω 
ά.πό τήν, προστωσία. των Μ,-:;υσων, 
οχι μόνο για. τή ψιλοσοφία κα.ί 
τήν τέχνη, ά,λλά, κα.ί για. τήν επι
στήμη της ,έποχης, τα. μα.Ηημα
τικά. κα.ί τήν γεωμετρία.. τήν α
στρον.c;μία., τή φυσική, τήν ία
-ρ:κή. Στ+ιν 'Αλεξάνδρεια, όπάρ
χουv ναοί για. δλες τίς θρησκεί
ες, ά.πο τήν &.ρχα.ία Αιγυπτιακή 
θρησκείΙJ,, ως τήν 'Ελληνική, τήν 
'Ιουδαϊκή καί τή Χρ�στιανική. 
Για. τή νε-:;σύστα.τη &.κόμη. θρη
σκεία του Χριστια.ν:σ,μου, όπάρ'
χει εκεί ή περίφημη Κατηχητική 
:Σχολή, πού ιδρυμένη ά.πό τον 
Ευαγγελιστή Μάρ-ιω, θα έξελιχθη 
σε Ξntίσημο θεολογικό κέντρο, μέ 
φημ:σμέν,ους δuδά.σ,κα.λους, τον 
ΠΙJ:11'αίνο, τον Κλήμη, τον 'Ωρι
γένη, τον "Αρειο. 

"Αν καί δ λα.ιός της 'Αλεξάν
δρειας δεν φθάνει τό πνευι.ια.τικό 
έπίπειδο -τ:ου Έλληνικου, δ τρό
πος ζωης, ιbσ:τόσο, στήν 'Αλεξάν
δρεια είναιι σέ ολα. έλλ ηνι κός. 
Δέν λείπουν τα θέατρα χα.ί τα 
α.μφι'θέαη,α., τα, γυμν.α.σ-τήρια κα.ί 
τά. στά:δ:α., κατά τα. έ:λληνικά πρό
τυπα.. Κι' ά:ι<όμα., ή 'Αλεξάνδρεια. 
μπορεί να. καυχηΜj μπρος στήν 
'Αθήνα. για. τούς ώρα.ίους, πλα.
τείς ,δρόμους, τίς φημισμένες λεω
φόρους της,. πού θα.ι.Lπώ,νουν τον 
έπ:σκέπ,η, μέ τίς διπλές σειρές 
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τού;; μα.ρμάρι κ,υ:; κι,;, ιε;; ',<.Q.ί τί;; 
κα.λλιτεχνικές δεντρ,;;στοιχίες. 

Μέ 't'έτο:Ο'/ λαιμπρό tξοπλ σμό, 
ή πόλη σύτή εχει γρfrrορα έξε
λιχθη, όχι μονά.χα. σέ μιά με
γάλ και διεθνή ειμπορική πολι
τεία, άλλά κα.ι σ' εvα ά.ξιόλογο 
πνευματικό κέντρο, ενα.v έλεύθε
ρο στί6ο, οπου συνα.vτωντα.ι τ« 
φιλοσοφικά ρεύματα. και ο! έπι
στημες της έποχης, οί θρ Τ-<.είες, 
τά δόγμα.τα. κι' οί α.!ρέσεις. 'Έτσι, 
μετά τήν παρακμή της ' ήνας, 
τούς πρώτους μετα.χριστια.vικούς 
α.1ωνες, ή ' λ�ξάvδρεια, κληρο
νόμος, οχι μόνον του πανάρχαιου 

ίγυπτια.κοϋ, άλλά κα.ί τ�οϋ Έλ
λ ηνικοϋ πολιτισμοϋ. 0· ά.vα.πτύξει 
ενα. δικό της. 1οιόμορφο πολιτι
σμό, μιάν εποχή μέ ξεχωριστή 
φυσιογνωμία, πού θά περάσει 
στήν ίστορία. μέ τ-ή,; όνομα.σί-χ 
«' Λλεξανδρι,;ή 'Εποχή». 

* 

'1Ιέσ-χ σ' α.ύτή τή; έπ-:Jγή, τόι 
-!ο μετi τΟν .,. ριστΟ αίώνα, 
τόν ταρ7,yμένον άπό τί:; θpryηω
τικές άν-τ-ιθέσει:;, iπό τόι χριστια
νικό φ-χη,τισμό κ-χί τί:; α.ίpέσε.:;, 
ή ίστορί: μα:; εχ ει π-χραδώσει, 
μέ Ξλάχιστε;;, αλλά. ζωηρέ:; Υα.ί 
χαp-χκτηpιστικέ:; 1f"Jα :.1έ:, τή 
μορ ή μ·α:; μεγάλη: 'λλεc-χνδρ.
'ιη; ιλοσό υ, τη; ε:ιπλα.-:ωv:
κij; Τπα. ία.ς_ 

Είνα.ι τόσος 6 θαυμα.σμ6:;, ή τι-
.J.. ' ' '6 ' "λ ':ι,1 κα.ι το σε α;, που ο οι οι

ίστορικοί τόσο οί σύγχρονοι, κα.
θώ:; κι' οί μετα.γενέσ-:εpοι μιλοv·ι 
γιά τ-ή,; ξεχωριστή αυτή γυ η. .. · 

κ,!α. πp,:-; ,,mικό-η-:α, ι�1σ-:Ξ ·ιά 
μην μπι:,?εί νά γί ιε. -:,ύ-yχp.ση μέ 
Χ"l'ιf. J'".J, ,i;:� -� γ·ιt,)J::ι, 1::??-:'JΠ� 
ιιε;άλω I γΤο.ι κώ I c;λω -:ώ I i
r.οχ ίύ'Ι. Γ.α:ί � Τr.:ι:.-:χ οέν εί-

ΨJ.. μό ;οι ·ή εύ ιοημέ ιη με μιά. ν 
έξ::ι.ίρετη φοοική όμορ ιά. γ ηί-

ή ,.. λ' ι ' 
κα ,,σφοορα. κα η τε κα ευ-
ειδης, κr,,,τά, τόν Σουtδα.. <Ή έ,;ά
ρετη, ή συνετ·η και ·ή σώφρων, 
ή �εις σ.κροv άνα.6ασα της πρα.
κτικης ά.ρετης, δικαία τε κα.ι σώ-

� 'Η , ή , ψρων γεγογυια�. σοφη , υ-
1νερακοντίσα.σα μήτοιγε τούς κατ' 
αύτήν φιλοσόψους, άΗά. κα.ί τούς 
εκ πολ λου γεγεΨnμένους > χα.τά τό Ι 

ικ φόρ, τόν· Κάλλιστο_ ' )λά 
πάνω ά.π ολα. α.ύτά. ε!να.ι ·ή �θει
οτάτη, κα.ί •θεοψιλεστάτη» Τπα.
τία., ή θεοδίδακ τος ψ' λόσ,;,ψοc:, μιά 
έ.μπ ιευσμένη κα.ί άχτι νοοολοϋσα 
ά.πό θεική γνώση μορφή, ,,α,στρο 
λαμ,πρό Θείας σοψία.ς,•: 

"Οτ:ι'Ι bΑέπ 1,1 Σέ, πι,,;,σκυιG, ι-:ιί 
ού: λόvους, 

Είς ούρzνb ι γiρ εστί σ,;,υ τά. 
πρiγμn.,α., 

,_'r πα.τί? σεμιή, τών ) 6-yω 1 
εύμι;ιρ lιy_, 

αχρα.ιτ=:ι,ι α.σ,pι;ιι σ11φη: τ..-:ι.-

ιέyε. κσπι;ιιο :πίyρz:,ι.μα. τη:, :πο
χη;, πιθα ιώ; τι;ιu μαθητή τη; 
}17λJάλα.. 

::Vlέ τή I ώρ-:ι ί,:;ι., :μπ ;ευσμέ ηι 
μορφή τη:;, τό νεα'Ι.κ6 τη: σιί1μα., 
τυλιγμέ 10 σ-,ό'Ι ασπpο ιλοσοψι
χ6-ι -:-ρ:οω ια., ή ιλ6σοψο; rΞρι
iρχ ε:α.ι στού; δρόμ,;,υ; τη; 'λλε
�i ιδpΞια.;, άπλή κ-χί τΙJ.ΠΞt'Ιή, πα.
ρi τή I cι.ριστω.ρ,:;ι.,τι·,ι,rJ χα.τα.yωγή 
τη:;, χιχί χρη,:;ψ,;,π◊ιώvτα.; τή δια.
) εzτιχή, έξηγεί χι' άνα.π:ύ-:,σει 
σ οσου; ε-ιδια.ςρiρι;.'ιτ,;ι.ι, η ,όι 
Πλάτωη η τ6-; 'Αr;ιστοτέλη. ·lι 
:r:ιύ; cί.λ) :;υ; φιλο,σό:1ιω;. Ή -;-:1.

ρουσ!α. μ:i; τ6σ11 'ιέα.; γυ ηίzα.; 
ά.ιi Ξ-:1� ,:;��ιJ; 'Χι�p�; :fιι iT:f)

Ί.."fί αύ:ή δέι ,:pr,zα.λεί σziιοα.),;,, 
μa.; λέγει 6 σύγχρο ;ό; τη; ίσ-:ο-



24 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

ρικός Σωχράτης: ,,Διά, την προ
σήκουσα.ν α.υτ'Ώ έκ της πα.ι·δεϊι::-,:
ω; σεμνήν πα.ρρη,σία.ν, σωψp(J>
νως εις πρόσω-rοο,γ ηρχετ.ο,· κα,,ί 
ουκ fιν τις, α,ιισχύνη έν 1μέ.σφ σ.ν
δρων πα.ρείvα.ι α.υ,ή,ν. Πά.ντες γα.ρ 
δι' ύπεpοά.λλουσα.ν σωcρροσύνην 

λ, , ' .,,_.,, - ' π εο,ν α,υ-ην ,1cιουντο κα.ι κα.τε-
πλ ήσσ◊ν,το .» Π:' δτα,ν δι'δάσκει σ.
πό την �πίσημη ε1δρα. της Νεο
τλστωνι,χης Σχολης στην '\λε
ξά.ν,δρεια., πού σ.πό νεα.ρώτα.τη rι
λικία. κ.α.τέχει, η κα,ί σ.ιπό τό ί1διο 
τό σπίτι τ-ης, ενα. σ.πειρά.pιθμο 
πλ fιθος συνωστίζεται γιά, νά, την 
iχούσει, οχι ,μό·,ον ά,πό μαθητές 
η θαυμαστές, αλλά, καί μ•εγά.λους 
άνδρες, πολι ωι..ούς, pή'Dοιpες κα.ί 
φθα.σμέν,?υς σ.κόμα. σοφούς, πού 
ερχαν,ι:ι. άπό πα.ντου yιά, γ' ά.κού
σουν κϊ σ.υτοί κι:ι.ί νά- δ�δα.χθουν 
σ.π� τή σαcρία, της. 

' πό τίς χρο11ολογίες πού σ.να.
φέοοντα.ι σχετικά μέ: τή γέννη
σή της, � πιο πι1θανή φα.ί•ιετα.ι νσ, 
είνΙJ.ι: τό 365 μ.Χ. Πα.τέρας τηc, 
ό 'Αλεξσ ιδρινό; μαθηματικός κα.ί 

,φός θέων, εvα.ς ά.πό τούς τοϋ 
Μουσείου. Ό σοφό, θέω·ι εlvαι 
ό πρώτος πού ·δ:αιολέπον-α.ς τή 
μεγcι.λοφυfία, της κόρης του, την 
εχει πά.pει κοντά. του άπό τήν 
πρι�τη πα.ιιδικ+ι ήλικία, θέλοντας 
νά. τή μυήσε: στίς γνώσεις έκεί
νεc,, τίς σ.πρόσι τες τή·ι εποχή αυ
τή στη γυναικ,εία διά.•10,ια,. "Ετσ:, 
πρί·ι μυηθη στη ψλοσ◊φία. ή 'Υ
πατία. μ,υείτα.ι στά, μα.θr1μα.τ:κά. 
Πpίν :έπιχειpήσει νά, μά.·θει κα.ί 
νά κοcτcι,νοήσει τό σχέδιο του με
γάλ:,υ μ7;θηματι χου κα.ί γεωμέτρη 
του Κόσ:.ιeιυ, εχει μελετήσει πpω
-α τη γλώσσα του, τη γλώσσα 
της ά.πόλυτης ά.κρί<οεια.ς καί της
2. 'λ 'ξ , , , υ.π7.pι:ι.σα. ευτη; τα. η;, με -ην ο-

ποία. έκψpά.ζετα.ι στο εργ,ο του ό 
Δημιουργός ου;. 

Ή χόρη τoij σο:ρου Θέωνα. δεν 
θ, , , ' ξ , ' ·α.ργησει να. επεpα.σει ·τον πα-
τέρσ. στη σο:ρία.. ΕΙvα.ι, κα.τά, τον 
Σου�δα., «·τή·ι φύσιν y,εν·να.ιοτέpα. 
του πcι.τρός», κα.ί <πολλψ κρείττφ 
γενέσθαι του δι'δα.σκά.λοu·», κα,τα 
τον Φ.λοστ.όpγιο. 

'Από π·ύ; μα.θημα.τικού; κλά
δQυς, .έικ.είνος πού cδια.ί-:εpα. έν
δια.φέρε: τη μέλλ,ουσα. ψιλόσοcρο, 
εΙνα.ι r1 γεωμετρία., γι' α.υτό κα.ί 
«γεω:μετρ:χήν, την ά.πο,καλουν. 
Με ύπεροά.λλουσα. αμως σοφία κα.
τα.γί ·ιετα.ι κα.ί στή·ι «'ΑστρΟ<θεά.
μονα. Τέχνην». 'Έχει συγγράψει 
χα.ί ά,στρονομ,ικό σύ,γγρα.μ�α., «'Α
στρονομικός Κα..νών». 'Αλλά, χαί 
τεyνουργικες γΥ(J>σεις χα.τέχει, 
καθώς πληροφορούμαστε ά.πο έπι
σ-v:�,λ η του μ,α:θητη της Συνεσίου · 
ποος κά..ποιον Πα-ιώνιο·, σχετι·ιια 
μέ: κά.ποιο ά.στpοvομ:κο οργα.νο, 
ενcι.ν 'Αστpολά.60, πού ό Συνέσιος 
εΙχ ε φιλοτεχνήσει σύμφωνα \.Lε τίς 
ύποδείξε:c της Ύ:πα,τία,ς: «Προσά
γω δή σο� δώρον, ε,uοί τε δουvαι, 
σο( τε λαοε!ν πρεπεΙδέστα,τι:-;,ν, Δ:α
ν-οίcι,ς μέ·ι εργον έμη;, δσα. �οί 
συνευ:πόρη.σεν fι σεοασ:μ:ωτάτη Δι
δάισκαλος». 

Μεγάλο ά.τύχημα. γιά, την έπι
στfιμ,η, καθώς καλ γιά. τή φιλο
σοφί.α,, τ? δτι κα:ιινα. απο τά, συγ
γράιμμα.τcι. της Ύπα.τία.ς δέv μπό
ρεσε yά, περισωθη αιπο τηγ Υ,ατα
στροφ:-ιιη μ,χνίcι. του Χριστια.νι
σμ,ου της έποχης της. Δέν γνωρί
'Όι..ιε ε-σι. παρά, μ611ον ι.ιεριχούς 
ά.π� τούς τίτλους των οιιολίων τηc. 
,,. , , Δ , �ξ, «· ι πομνημσ, εις ιοι:pαντον>', <- ε-

γον-:α. μαθηιματικο• του '\λεξαν
δpιψ,υ Μουσείου. <'ϊπ6μ.νημ,α ε1� 
τά Κωνικά, -rου Άπολλωνίου", ό-
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νομα.στου μα.θηψ�τικου κα,ί γεω-
1-ιέτρη άπό τήν Πέργη, κα.θώς 
καί τό άιστρονGμικό σύγγραμμά. 
της «' στροναμJικός Κα.νών». Ή 
έπιστήμη, ώστόσο, ·έχείνη, πού θά 
κά.νει τό ονομα. της Ί,πα.τία.ς νά 
πpοψέρετα.ι ,με σεβαJσμό ά.πό τούg 
συγχρόνους της καί τούς μεταγε
νεστέρους, πού θά, τrις χα.ρίσει 
τήν ,έ,πω,;υμία της «,θειοτά.ιτης» χαί 
< G!ο>�ψιλεστά..τ ς,,, εΙναι ή έπιστή
μ η των cπιστημων, ή θεία. καί 
οασιλικrι !πιστήμη, ή Φιλοσοψία 

Τό ψιλο�ο<Fιχό σύστημα., πού
'δ ' θ' ' δ 'ξ ' 'Ι � •.αιτερα α. ανω ε·ι ει την .πα.-
τία, εΙν(Ι.ι , κα:Οώ; είπα.με, τό τεο
λατωνικό σύστημα. 

Δε,; ειναι, οέβα.ια., ,ου παρόν
τος ν' άνα.πτυχθη ή εοπλατω
νική θεωρία., πού είνα.ι πολύπλοκη 
κα.ί δυσνόητη. Ί1δρυμένη γύρω 
στά τέλη του 2ου μετά, τό,; ρι
στό α1ώνα ά.πό -όν θωδίιδακτο 
ά.yθοφόρο της ' λεξά.νδρειας ' μ
μώvιο_ Σιχκκα, χαλ συμπλη:-;ωμένη 
ά.π6 τού; μα.ιθητές τ,:;,,υ Λο,γγίνο, 
Ποpι:pύρί, κα.ί Ιlλωτίvο, ή θεω
ρία α,ύτή - πού όνομά..σθ-ηκε εο
πλα. τωνι κή ά.πό τή ,συγγένειά.. ,ης 
μέ τόν Πλατωνικό 'J δεα.λ:σμό -
θά, :ξελιχθη στό &πικρατέστερο 
ςρ.λο::�οψ: κό σύστημα. της εποχής, 
μέ σχολές οχι μόνο στήν Άλεξά.ν
δοεια., 'ά.λλά, χαί τή Ρώμη, τήν 
'Αθήνα κα.ί τή Συρία., μέ τόν θε
ουργό Ί ά.:μβλι χο. 

Ή _ ε,:;πλα.τωναή ι:pιλοσοψία, 
δπως εχ ει παρα.δοθη ά.πό το11ς μα
θητέ.ς τ,�υ Σακκα, 1διαίτερα ά.πό 
τόν μεγάλο Πλωτί·ιο στίς περίφη
με; << 'Εννεά.ιδες>> του, δΕν ά.ποτε
λεί ε.•ια . έ·ιτελi>ς 1,έ◊ ι:pιλο.σοψικό 
σύστημα.. Δεν είνα.ι στήν πραyμα.
-:: κότητα. πιχρ-χ μ:ά &κλεκ τι , ή έ-

πιλογή άπ' δλα τά ως τότε γνω
στά, ψιλοσοι:pι κά. συστήμα.τα. ''Ε-

ξ 
, , , , "Ο τσι, εΥ,'. νωνταις α.πο τον ρφι-

σμό κα.ί τούς Πυθαγορείους, ω; 
τόν Πλάτωνα., τόν 'Αριστοτέλη, 
τούς Στωικούς, άγκα.λιά.ζοντα.ς 
κι' α.ύτόν τόν μυστικισμό της Ά
να.τολης, ό Νεοπλα.τωνι,σμός ψθά
νει τέλο; νά συνα.ντηθη κα.ί μ' 
α.ιύτόν τόν Χριστια.νισμό, με τόν 
Εύαyyελ στή Ίωά..ννη κα.ί τόν ' 
πόστιο·λο Πα.υλο. Αύτός, άλλωστε, 
εΙνα.ι κα.ί ό λόγος πού ό Χριστια
νισμός γιά, τή δια.ι..ι,όρψωση τη; 
δικής του ι:pιλο.σοι:pία.ς κα.ί θεολο
γίας, εχει ,στη,ριχ,θη 1ιδια.ί,τερα στό 
Ν εαπλα.τω,νικό σύστημα.. 

Ή ·εοπλα.τωνική ήθική συμ
πίπτει στά, κυριώτερα σημεία της 
με τή Χριστια.νική ηθική. Ή άν
θρώπ•ι'iη ψυχή, ά.πόρροια. -ου θε
ου, του Ένός, του Ίπέρ-ιχτου ' 
γα,θου, μπορεί νά, ύώωθη καί νά. 
έ,;ωθη μέ τόν Δημιουργό της μό-

, ' 'ξ 
\ ' ' , νο με τον ε α.γνισμο κα.ι -ην η-

θική τελείωση. 'Η ά.νά..πτυξη τ,ου 
πνεύμα.τος, ή μελέτη καί ή χα.τα.
νόηση του θείου Σχεδίου, γιά. 
τούς Νε,οπλα.τωνικούς, δπως κα.ί 
γιά. τούς Χριστιανούς, ερχετ(Ι.ι σε 
δευτερεύουσα μοίρα. «'Αρετή μεν 
οϋν ε1ς τό τέλος προιουσα. καί έν 
ψυχ Ώ tγγενομένη μετά, φρονήσε
ως, θεόν δείκνυσι, άνευ δε ά.ρε
τη; ά.λ-qθινης, θεό-; λεγόμενο; ο

νομα έστί», λέγει ό διδά,σ,tα.λο:; 
Πλωτίν,ς, πρότυιπο ό ϊ,διος ηθικου 

' , , e_, 
'Η ' 'Ψ κα. .ενα.pε::.του οιου. α.νυ ωση 

της ά.νθρώ,πινης ψυχη- πρός τήν 
ε.νωσή της με τό θείc,ν, άνάλογα, 
μέ τή μυστ:κ:στική Ε'Ιt(Ι.σή :η;, 
συντελείται κα.τά, βαθμούς, τού οί 
Νεοπλατωνικοί ά.πο'Χι:ι.λουν «όπο
στάσεις». Ό άνώτιχτος βα.θμό; :ώ ι 
«•1ποστά.σεων» zιν,;ιι ή εκστιχση, 
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μία καιtάιστα.ση δυσπερίγραπτη 
ψωτει νης συνει·δψότητας χαί μα
καpιότητα.ς, δπου ή ψυχή ζ,εί τα.υ
τισμένη μέ τή θεότη:τα. 

Ή ΝεC'Ιtλατωνική διδα,σκαλί.α 
στην 'Αλεξάγιδρεια, γίνεται στό 
«Μου.σείον» χαί ή μαθητεία είναι 
μακροχρόνια καί σκληρή. Γιά νά 
yίν·η χα:οο.νοητό τό δλο σύστημα, 
χρειάζεται vά. προηγηθη μα
κρυά κσλ συσ,τημα:tική κατάρ
τιση σ' δλες τίc; θρησκευτικές καί 
ψλοσοφ:κές πα.ρσ_;δόσεις, οχι μόνο 
τίς έλληνικές, ά.λλά καί των λΙJ.
ων τ,ής Άνα.τΙJλijς, τής Περσίας, 
της Ίνδία.ς, ωστε ν' άνα.καΜπτε
ται ή ,μία χαί ένιαία, αρχή, πού 
κρύοετσ.ι πίσω άπό τόν δια.ψορε
τικόν τρό,πο οεκψρά.σεως. Μέ τή 
συγκριτι'<ΎJ αύτή μελέτη θά rcρο
κύ�ει ό σε6ασμός κάιθε θρησκευτ,ι
κη; δοξασίας καί πίστης, πού χα
ρακτη,ρίζει τούς Ν εοπλα.τωνιχού; 
καt πού είνα: Ίσως εν.ας ά.πό τού; 
λόγους, γιά τούς όπο,ίους ή λει
τουργία των Νε,οπλα.τωνιχων• Σχο_
λων γίνεται άνεκτή άπό τόν Χρι
στιανισ.μ,ό, τούς χρόνΌυς αύτούς 
του μεγάλου ψα.ν.ατισμ,ου. 

Ή Ύπατ[α cοέρετα,,ι σάν ή με
γαλύτερη διιδάσχαλος στη Ν εο
πλατωνι,κή Σχολή της 'Αλεξάν
δρειας, μέ σπάνια φιλοσοφιχrι κα
τάρτιση, ρηιwρική δεινότητα, 
πν•ευματική ενάργεια. καί ε,μπνευ-
ση. «'Επί τοοουτον παρήνεγ-ι..ε 
τοί; μα.1θήμασι - λέγει ,δ Νικψρ. 
δ Κάλλιστος-ως ιmεροην,αι ι.ιή
τοιγε τού; κα-' cι.ύτήν ψιλιοσό:pου;, 
&.λλά καί τού; έκ πολλου γεγεvη
μένους . Κσ.ί ό ί-στορικό; Σωκρά
τη;: «'Επί τοσ(ιυ-ον προύοη \tΙJ.ι
δε1α; ώς ύπερα:ι..ον·τίσαι τού; κα.τ' 
αύτήν φ:λοσόψους, την δέ πλσ.-

τωνικήν άπό Πλωτίνου κατα,γο
μένη,y, διατριοήν διαδέξασθα.:ι χαί 
πάντα τά, φιλόσαρα τοίς οουλαμέ
νοις έκτίθεσθαι». 'Εκτός άπό τή 
διδαισκα.λία του Νεοπλατων•ισμου, 
μεγάλη ε�δικότητα της 'f πατί.ας 
δ Πλάτων και δ Άριστι?
τέλ ης. 

'Ωστόσο, κα.ί στην 'Αλεξάνδρεια 
την έιποχή αύτή τά .πράryψι,τα δεν 
εΙνα.ι τό ϊδιο εύχάριστα δπως 
πρίν, χι' ή δική της χρυσή έπο
χή ψαίνεται νά εχει τώρα πε
ράσει στό παρελιθόv. Κάτω &,πό 
τή Χριστια.νιχή Ρωμαϊκή Αύτο
χρατορία.. καί τόν ψανατι,σμό, εχει 
χάσει κι' α.ύτή τά περισσότερα 
ά.πό τά ψημισμένα πνευμα"Όιχά της 
tδρύ.ματα. Την καιτ.αστροψή της 
μεγάλης Βι,ολιοθήκης θ' &κο-λου
θήσει ή καταστροφή του Σερά
πειου. Άπό τό εκΗωμ:οωτικό αύ
τό ϊδρυμα, .δέ1; ά.πομένουν παρά 
σωρ0ιί &,πό πέτρες. οι έ,κσ.τοvτά
·δες χιλιάιδες τόμοι των 6ι6λίων
δια.σχορπίζον,ται &λύ.πrr,τ,α. Οι σο
ψοί του Μουσείου, ενας - ενας,
σ-ι..ορπίζουν κι' αύταί.

Ν�να,ι άραγε αύτός ό λόγος, 
'ή ''1' , '12, που νεσ.ρη πα.τια, μη vρισκον-

τας πιά, ικανοπ.οlηση στην ΠΙJ;tρί
δα, ζη.τάε,ι •διέξοιδο πρός την '\.
θή•;α, η ή 'Αθήνα, σύμ6ο).ο ά,κα
τάλυw πνευι.ιατιχου μεγαλείου, 
προσ,ελχύει τ,ή σοφή 'Αλεξανδρι
νή; Μέχρι τίς άρχές του 5ου σλώ
να, σ.ν• και σέ ψανερό μαρασμό, 
λειτουργοϋν &κόμα ψιλοσοψι κέ; 
σχολές στην '.Αθήνα, μέ άξιόλο
γους σπουδαστές χαί δι,δάσκο,ντες. 
'Et: , , , .c,αιρεση στον γενικο μα.ρασμο 
-ω•; σχολών &πeι-ελεί nί έδω ·ή
Νει;πλα.τω·;ική Σχολή, πού &,να
μορψωμένη &,πό τόν σχολάρχη

l
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Πλιc.ύτ«ρχο"" , θσ, άνοοδειχθη στο
τέλος της μέ: το πέρασμα, τοϋ με
γάλου Πρόκλου. 

Δέ:ν εχο,με κα.μμιά. ίστορική 
πλ r1ροψοpία. γιά. τη χρογο,λογία., 
πού πρα.γμα.το-ποιείτα.�: το τα.ξίδι 
α.υτο της Ύπα.τία.ς προς την Ά
θήνα.. 01 ίστορικοί, ώστόσα, κά.
νουγ λόγο yιά. την ιέξα.ίρε,τη ύπο
δ 1οχή πού γίνε-ταιι στη σοφή 'Αλε
ξανδρινή άπό τού,; αρχον-τες κcιί 
τον πνευμα.-τικό κόσμο της ' θή
να.ς. uΟ,τι εκλεκτό σέ: καταγωγή 
καί σέ: πνευμα. εχε: νά. επιδείξει ή 
Ά9ή11α. τή1; 1έποχή αυτή, συγκεν
τρώνεται στο σπίτι της Ύ πσ:,ία.ς 
κάτω &.πό την 'Ακρόπολη, είτε 
γ:ά νά. συζητήσουν μαζί τ-ης τά. 
πνευματικά. .θέ,μιχτα, η ά.πλως γιά. 
vά γνωρίσουν τ+ιv ξα:κουστή yιά. 
τη'ι δμιορψιά, τήν αρετή καί τη 
σοφία. της ξένη. 

Δεν γνωρίζομε τίποτε, ουτε yιά. 
τη δtάρκεια της πα.pα.μονής της 
Ύπατίας στ+ιν ' θήνα. Ή έπι
στροψή, ώστό:Jc, στην πατρίδα. 
χα· ρετίζετα.ι μέ: έ1,θουσια.,σμο από 
τούς τοϋ Μ:>.υσείου. Είνα.: κιχθώς 

, ι ,.$,. ' , ι φα.ινεταt τωρα, ,1 σοψη ανα.μεσα. 
στού; σοφούς χα.ί έκλέyετα.ι δι
δάσκα.λ�Υ στ+ι Νεοπλατωνική Σχο
λ-11, αιJτή μιά νεαρή γυνα.ίκα., μο
ναδtκο ψα.ινόμενο, οχι μόνο y:ά. 
τή ·μακρινή ,α,υτή έποχή, αλλά. 
y ά. δλες τίς εποχές. Σύμ:pωνα. 
μέ: τίς ίστορ�κέ:ς πληροφορίες, ·η 
Ύπα.-ία. �διδάσκει στη Σχολή της 

λεξάνιδρεια.ς ά,πο την ήλικία 

:ιιι: Δεν πρόχcιτα, ιCΧ τΟν νωστΟ 

Χαιρωνέα φιλόσοφο zαί συγ pαφέα τοϋ 

1ου μ. ' αίωνοc: ( 50-'1-5 παρ. μ Χ.) 

άλλα ά τον Νcοπλατω,ι•χό ΓΩ.ο.J

ταpχο 

των 25 ή τω,,. 30 ετω,,.. Κα.τά. τον 
Φιλοστόρyιο, εΙνα.ι δ�δά.σ--ιιαλος ε
πί ΒάλεΨtος κα.ί Βα.λεντια.νοϋ, γύ
ρω στο 380 - 385 μ. Χ. Κατά. 
τον Σουtδα είνα.ι ήδη διά.σημη 
επί ι6α..σ:λεία.ς Άρκαιδίου, γύρω 
στο 395 μ.Χ. 

Παράλλ λα. 8μως μέ: -ήν επί
σημη αύτή iορα., ή 'ϊπα.τία. ψέ
ρετα.ι νά δια.τηρεί κα.ί δική της 
ξεχωρ:στή .Σχολ+ι στην Άλε�άν
δ,ρεια., οπου, ε-χ,τος &.πο τη ψιλοσο
ψία, διδά.σκοντα.ι ή ρητορική, τά 
,μα.θη,μα.τ:κά. κα.ί ή γεωμετρία., ·ή 
ά,στρ◊νομία.. Ή δι,δα.σκαλία. της 
προσελκύει - κα.�θώς είπα.με -
ενα ,μεγάλο πλήθος, οχ ι μόνον ά
πο μα,θη,τές, ά,λλά, κα.ί μεγάλου:; 
α.ν:δρες, πολιτιy,.,ούς, έπι-στήμονε; 
κα.ί ψθα.σμένους σοφούς, πού πεp
vώντα.ς &πο ...:ήv 'Αλεξάνδρε·ια., 
πηγαίνουν 1

/ &.κούσουν τον εμ
πνευσμένο της λόγο. 

Πρωτοφανής pη,τiοpική δύ�α.μη 
κι' ευy λωττία, ευστροψία. κα.ί με
τα.δοτιχότη,τα., λόγοι εμπνευσμέ
νο: κα.ί 6εία φωνή, κρα.τοϋν σέ 
κα.τάστα.ση εύδαι,μονία.ς το άκρο
α.τήριο. «Ευδαίμων δ χ,σιpός, δ 
&.πολαύωγ της θειοτάτης αυ-·ης 
αυδης", λέγει δ μαθητής Συνέ
σιος_ Πολλοί άπο τούς μαθητέt; 
κοοταλα.μ6ά.νοvτα.ι ά..πο εpωτ'J. yιά 
τrι νεαρ,ή, «την σφόδρα, κα.λή-ι τε 
κα.ί ευε�δrι,:- δtοά.σ--ιιαλο. εα.ρο
μα.θητής εΙνα.ι τόσο tρωτευμένο; 
μαζί της, ώστε παίp'Ι'ει -ο θά.pρο� 
νά. της έκ.ψρά-σeι τον ερωτά του. 
Ή σιf)ψpων 8μως κα.ί συνετή 'Υ
πατία, κατορθώνει, κα.ί -οι &,;ιυ
τό της ν� προψυλά.ξει άπο τό ι ε
ρωτα. κα' τον μΙJJθψή νά ά:π,zλλά.
ξεt άπο το έρωτικο πάιβο; :,;υ,

χpησιμοποιώ·ιτας τή μουσ,:κή. Πα
ρά.ξενη 6έ6α.ι.σ. κα.ί α.γνωσ-η σέ: 
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μας �διότητα της Μουσικής. Στην 
&ρχαιότητα,, ώσ,τόσο,, στούς 'Έλ
λ η-ιες, κcι-θώς καί στούς λαούς της 

. ν,ατολης, ή μουσική ψέρεται νά. 
εχ ει μιά. &ντελως δια.ψορετ,ι Κ'Υ/ ση
μασία.. Συ1�δε.δεμέ•;η, από τη φύ
ση της μέ τά. μαθημmτ.�ιχ.ά. καί τη 
ψιλοσοψίσ., ή μουσι,κή συσy_ετίζε
τιχ: καί •έ τη Μα,yεία, εχοντιχς 
τη δύνα,μη- νά. επιδρά κα.ί νά. θε
ρα.πεύη ασθένειες καί πάθη, ψυ
χής. 

Σύμφωνα. μέ &.ν,επι,6ε6α.ίωτη 
πληροψοpίαι, ή 'f πατία, φέρετα.ι 
σύζυγος -κάποιου Ίσιδώρ:ου, φι
λ?σόφου Υ..α.ί κριτικοϋ των θεα..τρι
κιi>ν ερyωγ, πού πα.ίζοντα.ι σ-τήν 
' λεξά,�δρεια. Τό πράγμα αυτό 
φαίνεται ά.πί-θα.νο· εΙναι 6έ1:ίαιο, 
οτι ή μεyάλ η ιλόσοψσς εμει νε 
μιχ.κρυά. άπό τόν yάιμn καί τίc οί, 
κογενειακές δποχρεώσεις, ελεύθε
ρη vά. &.φι,ερώνει τόν έα,υ,τό της 
στην σ.yα.πημέ•;η της ψιλοσοφίσ .. 

Ηρ:�σωπικότ-ητες της εποχης 
φοιτοϋν στη Σχολή τr,ς Τπατίας. 
'Έχουν πφι,σωθη μερικά. όνόμα,
τα... Εύόπτιος, 'Ησύχιος, 'Ολύμ
πιο; κα..ί Έρκουλιανός, Τρωi"λος 
δ σοφι-σιτής,. Ίεροκλης δ διά·δοχός 
τηc στ+ι Σχολή, 'Ορέστης, δ Ρω
μαίος 'Έπα..ρχος στήγ 'Αλεεά.ν
δρ�ια.. Κα.ί πάνω ά.π' ολους, πο
λυα.yα,πημένος, άξιος μαθητ-Υ/ς, φί
λ,,-ς κα.ί θαυμχστής της 'f πατίας, 
Συ·ιέ.σιος δ Κuρην,α,ίος. 

Πολυσύνθετη καλ ίδ:όρρυ�μη 
φυσιογνωμία., φι λόσοφος,. συyγρα
ψέας καί ποιη,τή;, δ Συνέσιος εΙ
vα.: μ:ά. ξεχωρι,στή προσωπικότη-τα 
τη; εποχής αιμεσα.. συ·ιυφ?,σμένη 
ιιέ τ;) ζωή τη; Ύπατ'ιχς Γόνο; 
7.pχονπκiΊ; οίκογέν·:ισ.; τη; Κυ
ρηvα.ικης, πού ανάγει τ+ιν κσ,τα.-

yωγή της σιτό γένος των 'Ηρα
κλειδών•, σχεδόν συνομή·λικος, κα
τά τι ν:εώτερος ά.πό τήν Τπ•α,τία., 
εχει ελθει στήν• Άλεξά.νδρεια. νχ 
συμπλ ηριί,σει τίς σπουδές του κ,ο.ν
τσ, στή μεyά,.λη φιλόσοφο. 

ι\ά:τ-ρης τοϋ έλλ -φικοϋ πvεύ
μιχ.τος, έπι,σκ,έπτετα.ι κι' αυ
τός την 'ΑθήνfJ., ενα προσκύνη
μα. σ' 8,τ: είχε &.πομείνει &πό την 
πα.λ ηά. οόξα,. 'Π 'Αθήνα, ομως πού 
&.ντικρύζε.ι εΙvαι εκείνη πού εχει 
6γi) ά.πό τη συμφορά τοϋ 395, 
την έπιιδρομή καί τή λεηλα,σία. 
-ϊί>ν Γό-Όθωv. Κι' δ ποιητής, δ λά
τρης τοϋ 'Ωραίσιυ Συ,νέσιος, ά.πο
γοr, τεύεται. 'Όλα. εχουν &.πογυ
μνωθη, δέ·ι εχει ά.πο.μείνει σχε:δόν
τίποτε, πα.ρά. μόνον ενδοξα. όνό
μιχτα.. , Ού.δέν σεμνό·, εχουσι, πα.
ρά. τά. κλε·ινά. των χωρίωγ όνόμα.
τα». Τιίφα, στά. χρόνια, τά. δικά
μα.ς, μόνον ή Αίγυπτος εχει τίς
'f πα,τίες, 8.σο γιά. τήν- 'Αθήνα.,
άλλοτε ήταν πόλις έ-στία, φωτός, ..
(Νϋν μέν οδν εν τοίς καιθ' rιμaς
χρόνοις, Αίyυπ,τος τρέφει τά.c Τ
πσ.τίας δεξα·μένη γσνάς, αί δέ
'Α 1θηναι πάλαι μέν ην πόλις έ
στίιχ. σοφών).

Ό μαθητής της 'f πατίας Συ
νέσιος, δέν εΙνα..ι μόν:ον ενα.ς ξε
χωριστός φιλόσοφος καί λόγιος 
της εποyης, &.λλά. καλ μία. μεγά.
λ η ηθική προσωπ-ικότητα., έφα.ρ
μόζοντα.ς στόν bδιωτικό του 6ίο 

,>, ' ' λ ' 'θ ' τ,1ν α.υστηρη νεοπ α.,τωνιχη η ικη, 
ταυτόσημη .μέ τη χρι·στια.νική 11-
θική. Τό πράγμα. αυτό δεν &.ρ
γεί νά έ.πισύρΞι την προσοχή Χρι
στια vων �tλ ηριχων·, πού ζ η-οϋν νά. 
περιλά6::ι:..ιν στίς τάξε:ς τ:ιϋ Χpι
στ:ιχ.ν.:cμα.ϋ τ+ιν :πι6λη,τική αυτή 
πpα:.ωπι,rότητα.. 'Ύστερα ά.πό ε
πίμονες πα.ρα.κλ ήσεις κα.ί παρά. 
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τήν επιθυ.μία. του νά. πα.ρα.μείνει 
πιστός στούς θεούς των προγό
νων του, δ Συνέ.σ.ιος χά..μπτετα..ι χα.ί 
δέχεται νά, χειροτονηθη 'Επίσκο
πος Πτολφα.ίδος, πιστεύοντας δ-οι 
μέ τον τρόπο αυτόν θά. μπορέσει 
νά. γίνει πιο χρήσιμος στά, λαό 
της πα.τpί,δα.ς τ.ο,υ. Θά. ύπο6άλει, 
ώστόσο, πρίν δεχθή, τοUς Ο
ρους του: θά. �πι τρα.πη σ' αυ
τόν κατ' έξα.ίρεσιν, ?λν χα.ί Χρι
στιανός 'Επίσκοπος, yά, δια.τηρή
σει τή σύζυγό του. θά. δια.τηρή
σει τίς πα.ληές ψιλοοοψικές πε
ποιθήσεις του, ά.ντίθετες σέ πολ
λά, σημ,εία. μέ τή Χρι,στια,νιχή δι
δασκαλία. κ.α.ί θά. έξα.χολουθήσει, 
παρά, τήν, αυστηρή ά.πα.γόpευση, 
ν' ά..σχολητα.ι μέ τίς ά.γα.πημένες 
ψιλοσοψιχές του μελέτες χα.ί συγ
γpα.ψές, σύμψωνα. ·μέ τά, ά.pχα.ία. 
�λληνιχά. πρότυπα.. Βλέπομε ετσ,ι 
τον Χρι,στιανό Έπί.σκοπο Πτολε
μcι.ίδος Συνέσιο «ίεpου,pγουντα. με
τά, ι:ριλοσοφίας,> σέ μιά, προσπά..
θεια , γά, συμψιλιώσει το ά.ρχα.ίο 
έλλη,Vί,Κ.Ο πνευμα. μέ το Χpι.στια.
v�κό. 

Ίl πpοσχώpησ του ·ά.γα.πημέ
νου μα.θ τή της Ύπα.τία.ς στον 
Χρισ-ια.γισμό δεν θά, μειώσει χα.
θόλου τήν ά.γάπη, χαί τήν ά.ψο
σ�ωσή του προς τή διΜ,σκα.λο. 
' πό τίς δια.σω( όμενες έπισιτι0λές 
του Συ,νεσίου, ά.πό κείνες πού ά.
πωθύνοντα.ι «τ'fι ι:ριλοσόφψ», πλη 
ροι:ρορού.μα.στε τον οα.θύτα.το ψυ
χικό δεσμό, ποι; πα.ρα..μένε. r}διά
πτωτος ά.νά..μ,εσα.. στον μαθητή, 
Χριστιανό τώρα 'Επίσκοπο, χι:ι.ί τή 
νεοπλα.-ω·ιική ιλόσJφο. 'Απερι
όριστος θαυμασμός, τιμή, πίστη, 
ευγνωμ,::;σύνη χα.ί σεοασμός, σ•τορ
γή, τρυψερότητα, οίχειότητα. ... Ό 
1υνέσιι:ις ά.πευθύ•ιετα.ι προς τή δι-

δάισκα.λό του σά.ν σέ χά..ποια. ύπερ
αινθρώπι νη, ά.γία. χα.ί Οειχή ϋπα.ρ
ξη. Ε[να.ι γι' α.υrτόν ·ή ωθειοτάτη 
ψυχή» κα.ί ή «ιθεοφιλεστά..τη διδά
σκαλος», ψίλη κα.ί ά;δελψή, μητέ
ρα. κα.ί πα.τέρας, ,ευεργέτις, παρ
θένος, κυρία, δέσποινα. μακαρία., 
"&παν δ,τ τίμιον κα.ί πρά>yμα κα.ί 
ονομα.:. 

Μέσα σέ μεγάλα. οάσα.να. εχει 
πέσει τά. χρόνια. αυτά. δ Συνέσι
ος. ' γωνί ετcι.ι γιά. τον ταλαι
πωρούμενο λαό της Κυρψια.ικης, 
τή συμφορά. της ά.γα.πημένης πα.
τρίδα.ς του ά.πό τίς έπιδρομές των 
γειιτονικων ψυλων, πού έρημώ
νουν κα.ί χα.τα.στρέφουν· τά, πάν
τα. Ή μεγάλη ά.ρετή του, ή φι
λανθρωπία mυ κι ΨΥ)tΌποιου,ντα.ι. 
'Αιπό τή θέση του 'Επισκόπου 
προσπα.Ηεί νά. μετα.1δώ.σει θάρρος, 
νά. τ<ινιbσει το ηθικό των πα.τρι
ωτ<ί>ν του. Μοιράζει τήν τεράστια. 
περιουσία. του στούς πτωχούς. 
"_ ν -ουλάχιστον, μέσα. σ' δλα. 
αυτά. τά. δεινά. είχε χον-τά του τήν 
ά.γα.πη,μένη του φίλη ... ,,Τό μέ
γιστο,,. τωγ Κα.'Όα..λα.οόντων, με 
κακών εστιν δτι ά.πωτέρημα.ι 

:;ης θειοτάτης σου ψυχrιc,,.
. ρρωσ-,,ος σ.ργόvερα., ά.πό -ό 

χρεοά..τι του πόνου, της ύπα.
γοpεύει έ;πιστολές : ,,iΚλινοπε
τής ύπηγόρευσα. τήν έπιστολήν, 
ην ύγια.ίνουσα. χομίσα.ιο, μητεp 
χα.ί αδελφή χα.ί <διδά..σ"1-.α..λε, χα.ί 
διά. rάντων τούτων ευεργετική χα.ί 
α.πα..ν δ,τι τίμιον χα.ί πράγμα. Ύ,α.ί 
όνομα». 

Μα.κpυά, α.πό τή I ά.γα.πημένη 
του '\λεξάνδρ:::ια., στή δεινοπα..
θουσα. πcι.-pί·δα -ου, δια.οά:ζει χ),αί
'ι":JΙντα.ς +:: έπtσ':ολές της, δά.κpυα. 
οpέχου I τά, γpά..μμα.τα., στ' αυτιά, 
του άντηχεί ή θαυμαστή των σο-
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φων της λόγων ηχώ: «1\Ιάpτυpα. 
ποιου;μα.ι θe:όν, της ίe:pας σου κα.ί 
γλυκe:ία.ς ψυ,χης, έπί μέσης κα.p
δία,ς αγα.λμ.α .. έπιψέpω, κα.ί έμ6φ-
6e:ί μου τσ.ίς &.κοα.ίς ή θαυμαστή 
σου των• σDφων λόγων ήχώ. Ti,) 
πα.τpίδι γά.p έπιιδημήσας &.πό τ,ης 
Αιγύπτου καί δυσlv ένιαυτων έπι
στολά.ς σ.μα. &.νe:γνωκώς, πληθος 
οσον δα.κρύων άνέσπe:ισα των 
γpσ.μμά.των. Ου γά.p οfς &.πέλαυόν 
σου 6ιά. των γe:γpα.μ,μένων ήδό
μ ην, &.λλ' ήνιώμψ ά.να.ψέpων ά.
πό των γe:γp�μμένων τήν εμψυ
χόν σου συνουσία.ν, οί'ου φίλου τε 
&.μα. κα.ί πα.τpός οντως στe:pήμσι ν ... 
"Αpα. σέ ποτέ οψο.μαι; α.ρα. ποτέ 
οου την ίεpάιν κe:φα.λήν πe:pιπτύ
ξο.μα.ι; άρα. μe:θέξω του συνe:δpί
ου του διά. Σέ μ-χκαpίου; ... » Καί 
γψάτος συγκίνηση ά.πό τΥJΥ σ.να.
πόληση των ίe:pων α.υτων &.να
μνήσεων, ύπόσχεται δ Συνέσιος 
κα.ι στον υ Αδη ακόμα. οτα.ν κα
τέβει νά. θυμάται κι' .έκe:ί γιά. 
ποοντ,α. τή φίλη Ύπα.τία.: «Εί καί 
θα.νόντων πφ -κα.τα.λήθοντ' είν 
Άtδα.ο. αυτά.p έγω κα.ικ.είθι της 
φίλης Ύ πα..τία.ς μe:μνήσο:μα.ι-α.υ
τά.p ,έγω κα.κείθι φίλης μεμνήσο
μα.ι έτα.ίpης». 

Άpχες -σου 5ου μετά. τον Χρι
στό α.ίώνα. Το άστρο της Ύ πα
τία,ς μεσουρανεί επάνω στο πνευ
μχ-τικό στe:.pέωμα. της εποχής . .lεν 
βρίσκεται τώρα. στη ν-εότψά. της, 
&.λλά. ή Ύπα.τία. της ώριμης αυ
της ήλικία.ς e:ίνα.ι μιά. επι6ε6λη
μένη πpοσωπικότη,τα.. Εlναι 11 

,·Jθεοφιλe:στά.τη» κα.ί , σε6ασμιωτά.
τη» διδά.σκα.λος, «YJ περιβόητος φι
λόcοφος, πe:-pί ής μεγάλα. εφέpε
τιι». 

Ή έποχή, ώστόσο, όλοένα. κα.ί 

πιο εχθρική γίνετα.ι προς τή•; έλ
ληνιrκ.ή θρησκεία. κα.ί το έλληνικό 
πνe:υμα.. Ό αρχαίος κόσμος εχει 
τώρα. δλοκληpωτικά. ύποκύψει, 
κα.ί δ νέος, δ χpιστια.νικός, π,ο,ύ 
εχει πά.ρει τή θέση του, δεν εν
νοεί νά. δe:χθη ά.π' α.ύτόν κα.μμιά. 
πρόκληση. Αυτή ή «e:Lδωλολά
τp.ις» φιλόσοψος, πού με την έπι-
6λητική της προσωπικότητα. α.ίχ
μα.λωτίζει τούς νέους, πού έπηpε
ά.ζ.ι τούς έκλεκτούς κα.ί το.ύς άρ
χοντες, είναι μιά. πρόκληση, πού 
δεν μπορεί νά. μe:ίνει ιiπα.pσ.τή
pηrcη ά.πό τούς φανατικούς της 
χpιστια.νικης πίστης. 

Χpιστια.νός Έπίσκοπσις στην Ά
λεξάνιδpe:ια. από το 412 εχ ει έν
θpονισθη δ Κύριλλος, ίεpά.pχης • 
μέ .μεγσ.λη χpιστια.νική μόρ
φωση, χα.pα.κτηpα,ς ώστόσ<J,, 6ί
α.ιος κα.ί έ,μπα.θής, φα.να.τι
κός της δpθοδοξίας, διαπνεόμενος 
&.πό ά.δια.λλα.ξία. κα.ί μίσος προς 
κά:θε &.λλόθpησκον η α.ίpετικό χρι
στιανό. Ή Έπισ,κοπή της 'Αλε
ξάινδpειας, άπό τον προκάτοχο ά.
κόμ η του Κυρίλλου Θεόφιλο, φι
λσδοξe:ί νά. επεκτείνει τήν εξου
σία. της πέρα. &.πό τά. ί-e:pα.τικά. κα.
θήΚΙ()ιντα. κα.ί στην πολιτική εξου
σία., έπεμ6α.ίνοντ·α.ς κα.ί έλέγχον
τα.ς τον Ρωμαίο 'Έπα.pχο. Ό Κύ
ριλλος θά όπεp6ά.λε·ι ώς προς α.ύ
τό τό1

; πpο-κά.τοχό του, κα.ί 
θείο του, πpσκα.λώντα.ς ευθύς &.
πό την &.pχή τήν &.ντιπά.Gεια. του 
Ρωμαίου Έπά.ρχου 'Ορέστη, μα
θητή κα.ί φίλου της Ύπα.τία.ς. 

Ευθύς ά.πό την ένθpόνισή του 
δ νέος Έπίσχοπος δείχνει την 
πρόθεση νά. πα.-άξει με μίσος κά
θε έχθpό της δρ.θό'δ'Ο�ξης χpιστια.
,,;ικης πίστης. Άρχίζe:ι ετσι μιά. 
δια.μάχη άιιιe:ίλικτη τω•ν δπα.δων 

l
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του ΚψίΑλου, οχι μόνο μ' ε.ΨΥ. 
πληθος σ.πό Χριστιανικές αίρέ
σεις καί δόγματα.,. αλλά καί μέ 
τούς ά.λλόθρη,σκους, καλ προ παν
:ό::. 'Όού; Έ6ρα.ίΌυς, πού κα.τοι
κουν στήν Άλεξά.νδρεια. πρlν ά.πό 
τήν έποχή του Μεγ. Άλεξά.νδρου, 
καί διώκονται τώρα σκληρά. ciπ' 
τήν πόλη. Οί μισαλλόδοξες α..ύ
τέ; έ.νέργειες του Κυρίλλου, πού 
γίνονται αύθαίρετα καί χωρίς τήν 
:γrι,μέρωση τ�ου Ρωμαίου Έπάρ
χου, δέy ά.ργουν να διαιρέσουν 
τό I λ,;ιό της ' \λεξάνδ[Jειας σέ: δύο 
ά.ντιμ,;ιχόμενες μερίδες, μέ: τού; 
όρθόδοξους Χριστιανούς ά.πό τή 
μ,ιά μεριά., τούς αίρετ.κούς κα.ί. 
ά.λλόθρησκους ά.πό τήν α.λλη. Ό 
Ρωμαίος 'Έπαρχος οια.μα.ρτύρε
τ,;ιι για τή δημιουργηθείσα. κα
τάστχση, οργίζεται για τον διω
γμό των 'Ε6ρα.ίων, κα.ί κα.τα.γ
γέλλει τά. εκτροπα στο Βυζάντιο, 
στον Θεοδόσιο κα.ί τήν Πουλχε
ρί-χ. έος στ� ς τώρα. των Χρι
στιανών του Κυρίλλου, δ Ρωμ,α.ί
ο; 'Έπαρχος. 

Ό Ρωμ,α.ίος 'Έπα.pχος περιέρ
χεται κάποια μέρα μέ: το ά.μά:
ξι του τήν πόλη της Άλεξά.ν
δρεια.;. Ξαψνικα ε.να.ς ομιλο; ά.
πό μα.ινόμενους μον<Χ-χούς, πού ε
χουy κα:τ:ε6η στήν πόλη σ.πό τά. 
ορη της Νιτρία.;, περικυκλώγει το 
ά.μiξι κα.ί, ορίζοντάς τ,r.,γ εί
δωλολάτρη κα.ί &.πι.στον, δρμιουν 
κα.:' επάνω του. Κάποιο; εξα.λ
λος μονα.χό; 'Αμμώνιο;, έι.::�ψ: 1-

δονίζοντα.ς πέτρα., τραυμα. τιζε ι τό ι
'Ορέστη, πού χα.τορθώ·ιει ·ιά. σω
θη ώ; έ.κ θαύμα.τος. Ό '\μμύJν:r.ι; 
συλλ:Χμ6άνετα. .. καί πάνω στήν ά.
νά.κριση πεθα.ίνει. '() Κύριλλο:, 
μ:χ.θα.ίν-οντα.� το συμ6ά.ν, -:ά.σσεται 
μέ τό μέρο; των μο•ηχω·ι, ζrι -

τώντα.ς νά. κατατάξει τον Άμμώ
νιο άνά.μεσα, στούς μάρτυρες της 
.ι. ρι,στια.νικης Π�στης. 

Ή έ.μπάιθ.εια, καί το μίσιος ά.νά.
μεσα, στ-ούς -δύο α.νδρες, τον Χρι
στιανό Έπίσκοπο καί τον Ρωμαίο 
'Έπσ.ρχο, εχει ψθάσει τώρα. στο 
κατακόρυψο. Κα.t δεν ά.ργεί νά. 
ψέρει στή μέση, εξιλαστήριο θυ
μα τήν Ύπα.τία, διδά.σκα.λ0 Υ.αί 
ψίλη στενή οου 'Ορέστη. 

"Ας δcυμε πω; οί ίστορικοί της 
εποχης περιγράψουν τά. πράγμα
τα.. Ό ίστορικός Σωκράτης, σύγ
χρονος της ΎπΟ'.τία.ς, λέγει: ,,Κσ.
τά δέ της Ί πα.τία.ς ψθόνος ώπλί
σα.-rο. Έπεί γά.ο σ,J 1ι,ετύγχα.νε συ
χνότερον τψ Όρέστ"Q, δια.6ολή ι
,ουτ' έ.κίνη-σε κα.τ' α.ύτης παρά 
τψ της έκκλησίας λα.ψ, ώς άρχ 
εϊr α.ϋτη ή μΥJ συγχωρουσα, τον 
Όρέστην είς ψιλία.ν τψ Έπι-σκό
πφ συμοηναι». 

Με το ϊδιο πνευμα, μιλουν κα.ί 
οί α.λλοι ίστοpιΥ.οί, δ'Ιωά.ν. Μα.λά
λας, δ Φιλοστόργιος, ό ικψρόρο; 
δ Κάλλιστος. Ό λεξικογρά.ψος 
Σου) δα.ς προσθzτει: « 'Ήδη γουν 
ποτέ συνέ6η τον έπ�C1",{ΟΠ:-JιU'Ι�ι:ι. τήν 
ά.ντικειμένψ αϊρεσιν Κύριλλον, 
πα.ριόντα. διά. του οίκου της 'r
πατία.ς, ίδείν, πολύν ώΟισμόν ον-τα 
προ τα.ίς θύραις, έπιμίξ ά.'Ι'δpων 
τε καί ϊππων, τω•; μεν προσιόν
των, των οέ ά.πιόντων. Έρωτή
σα.ν-α δέ 8,τι είη το πληθο:; κα.ί 
περί οδ Υ.ατά τήν οίκί:χν δ θόρυ
βο;, ά.κουσαι παρά τω I έπομc·ιων 
δτι πpοσα.γορεύοι :ο νυ ι ή ψιλόσο
, :-; ·r πατία, κ:Χί εκείνη; εί·ια.ι 
τή·ι οίκίχι. Μα.θόν-σ. δέ οϋτω δει
χθείνα.ι τήν ψυχήν, ωστε ψό1ιον 
αύτfι ταχέως έπ.6ουλευσα.:, πάν
των φόνον ά. νοσι ώτα-ον .. ·» 

Συ,μβ-:ιίνει, δηλαδή, κάποια μέ-
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ρα, γά, περά,σει ά.πό τό σπίτι της 
Ύπα.τία.ς ό Κύριλλ<0ς. Κα.ί 6λέ
ποντα.ς εξω ά.πό τή θύρα. συvω
στισμό μεγάλο\/' ά.πό άνδρες κα.ί 
α.μα.ςες γά, πηγα.ι νοέρχοντα.ι, ρω
τά.ει yά, πληροψορηθη τί συμβαί
νει, τίνος είναι τό σπίτι καί γιατί 
ολη αύτή ή κί,r1σηι. Τό αϊct-Jημα. 
του ψθόνου Όαγκώνει τrιν Υ.α.ρδιά 
του ψιλοοοξ,ο.υ ίεράρχη στό ακου
σμσ, της πληροψορίας, οτι ή ψι
λόσοψ.ος Ύπα.τία. ά.γορεύει κ α.ί δι
κό της είναι τό σπίτι. Κα.ί γρή
γορα. εvα, άινοσιώτα.τ,ο εγκλ ημα. ε
χ ει σχε.διαιστη μέσ' στόν νου του. 

Οί συ,κ,οψα,ντ:χές διιχδόσεις κα
τά, της 'ϊ πα.τί:α.ς θά, διοχετευθουν 
μέ τρόπι;, κσ.τάλλ ηλ'.iv ,ά,νά,μεσα. 
στόν άμαθη, τόν εϋκολα. ψα,νσ.τι
ζόμενογ οχλο. Ό οχλ0ις της 'Α
λεξά.νδρεια.ς, τήν εποχή α.ύτή χα
ρακτηρίζεται ά:πό τούς ίστορικούς 
έπα.να.στα,τικός, &.μσ.1θής κα.ί σκο
τεινός, ρέπ.οντα.ς πρός τή δια,ψθο-
ρά, κα.ί τό εγκλ ηιw.. 

Σύ,μψωνα., λ,οιπόν, μέ τίς συκο
ψα.vτίες, ή Ύπα.τία, ύ.πονομεύει τόν 
Χριστια.vισμό μέ τό ευδωλολα.τρι
κό της πιστεύω. Είνα,ι ψίλη του 
Έπά,ρχ<Jυ κα.ί α.ύτή τόν διαι6άλ
λει νά έχ·θρεύετα.ι τόν 'Επίσκοπο. 
ΕΙνα,ι κα.ί μαιθημα,τική, &..σχολεί
τα,ι κα.l μέ τούς ά.στφισμJΟύς, είναι -
μιά μάγισσα.. Οί νόμοι της πολι
τείας ε!να,ι α.ύστηροί προ·ι..ειμένου 
γιά τούς ά.σχολούμε'llους μέ τίς 
μα.γ�κές τέχν•ες. Ή μα,γεία. τιμω
ρείται μέ θάνατο στή ψωτιά, η
στά, θηρία.. 

Τήν αν{)ιξη του 416 μετά τόν 
Χριστό, 4ο ετος ά.πό τήv ενθρόνι
ση τ,ου 'Επισκόπου Κυρίλλου, έπί 
ΘεσδοσίΌu του Μικρου στό Βυ
ζάντιο κα.ί Όνωρίου στό Δυτικό 
Ρωμα.ίχό Κ,ρ.ά.τος, ενα. ψρικια.στι-

κό εγκλ:rι,μα, θά λά·6ει χώρα. στήν 
Άλ,εξάν:δρε,ια,, στίγμα, σ...vεξά.λει
πτο yιά, τήν ίστορί•α. του Χριστια,νι
σμου, τήv ίστορία, του πολιτ�ωμου 
κα.ί τής &.νθρωπότητα.ς. 

Είνα.ι άνοιξη,, τέλη Μαρτίου, κι' 
οί Χριστιανοί περι,μένουγ γά, γιορ
τάσο.υ,ν1 τό Πάσχα, τους, τά Πάθη 
κα.ί τήy. Άvσ..στα.ση του Ίησου•. 
Ή Ίπα.τία. συνηθίζει νά, 6γα.ίνει 
κοοθε πρωί περίπατο στήv έζοχή 
μέ τό &.μάξι τrίς. Τό μοιραίο 8-
μως α.ύτό πρωίνό δέv εχει 6γη 
yιά, τόγ κοοθημερινό της περίπα.το, 
&,λλά, γιά γά, έπισκεψθη τόν ψί
λ'J της Όρέ'στη, πού μένει στό 
σπίτι του άρρωστος. 'Εκεί, στήv 
έπιστροψή ά:,πό τήν πρωίvή α.ύτή 
εξοδο, κοντά, σ-ή θέση Κα.ιcά.ριοv, 
οπου .ή εκκλησία. των άγίων Κωv
στα.ντίνου κα.ί 'Ελένης,. ενα.ς σκο
τ·ει νός, έξα.yριωμένaς δ,μιλος χρι
στι·α.νων ,ήv παραμονεύει κρυμμέ
νος. 'Επί κεψα.λης τους 6ρίσκεw.ι 
κά.τ.οιος Πέτρος, πού εΙνα.ι &:να.
γνώστης στήv έκκλ ησία.. Μόλις 
τό ά:μά.i;ι της ςρ·θά.νει μπρ-0-
στά τους, ξεχύνονται ά:.π' δλα. τά. 
σημεία., τό περικυ·ι<λώνουΥ., όρμουν 
έπάνω ... Κα.ί πρίν ή Ύ:πα.τία. προ
ψτάσει v' ά.ντιληψθη τί συμβαί
νει, τήν εχουν κι' δλα.ς σύρει 
εξω &,π' τό άμάξι μέ λύσσα.. Τήv 
ξεyυ,μνώvουν μέ βία.. &.πό τά, φ<Jρέ
μα:τα,, τή ρίχνουν κάτω κα.ί χτυ
πώvτα.ς τψ, άρ,πάζοντα.ς ξύλα., 
σί1δερα, μυτερά οδο'iτωτά ·ιιοχύλια. 
ξεσκίζουν τlς σάρκ,ες της. 

Μέσα. σ' έλιχ,χιστη ωρα,, τό σώ
μα. τrις θειοτάτη; Ύπα.τία.ς δεν 
είναι πσ,pά, μιά αμορψη κα.τα,μα.
τωμέvη μάζα., πά.νω στίς πλάκες 
της εΥ.χλ ησία.ς. Κατσ. τόν ίστορι
κό Σωκ?άτη, τό ά.πα.ίσιο εγκλη
μα. εχει ,δια.πραχθη μέσα. στήν 
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ίδια. τήv έκκλησία. τώ ι α.γιω ι 
Κωνσταντίνου καί Έλcvη;. Κά
ποιο; εχει κόψει τό εvα της χέρι, 
α.λλοι τά. α.λλα. μέλη, τά. περιψέ
ρουv θρια.μ6ευcτικά. μες στήν πό
λη ψωvάζοντας: Στή ψωτιά, στή 
ψωτιά. τή Μάγισσα.. 

Πάνω στη θέση Κυναρώνας ·η 
Κα.ναρώνας, εχει ά.να.ψθη ή ψω
τιά, πού θά. κατα,ψάγει 8,�ι εχει 
ά.πομείvει ά.πό τό σώμα της με
γάλης 'ϊπατία.ς. Τέλος κι' αύτrι 
ά.κόμα. ή στάχτη θά. σκορπισθη 
στούς ά.νέμους, γιά. νά. μήν ά.πο
μείνει τίποτε ά.πό τήν «καταρα
μένη, τή Ουγατέρα τΙ?ϋ Σα.τα,να.)>. 

Τό ά.ποτρόπαιο εγκλημα;, α.v 
καί εχει καταγγελθη στό Βυζάν
τιο, θά. μείv·ει έντελως ιiτιμώρη
το ά.πό τ.όν Θεσδόσι0 καλ τήν 
Πουλχερία,, φα.vατικού; της Χρι
στια.νιχης 'Ορθοδοξίας. 

Ό 'Επίσκοπος Κύριλλος θά. κα
τατα,χθη στή χορεία των &.γίων 
τη; Χριστια,νικης Έκκλησία,ς, γιά. 
τόν μεγάλο του ζήλο καί τίς ύ
πηρεσίες του στήν έ6ραίωση της 
Όpθοδοξ1ας, με τούς ά.γώvες του 
κα.τά. των αίρετικωv καί τών ά.λ
λόθρη-σκων. Ή ίστορία., ώστόσο, 
εχει συνδέσει &.να.πόσπαστα, τό ο
νομά του με τήv ηθική α.ύvουργία 
του ψόvου τη

,, 
Τπα.τίας. υΟλοι 

οί ίστορικοί της έποχης κα.ταλο
γίζουv τrιν ήθ-ική ευθύνη του έγ
κλ ήμαw.ς στό πρόσωπο του Χρι
στια.vου 'Επισκόπου. Χωρίς τήν 
προτροπή καt την πα.ρα.κίvησή 
του, δ οχλος της 'Αλεξάνδρειας 
δε·ι ,θά, εΙχε τολμήσει νά. διαπρά.-
ξ , ,, λ ει το εγκ ημα,.

'Έχει έπιχειρηθη, 6έι6αια, ά.πό 
νεώτερους ίστορικούς κα.ί χριστια
νούς ίεράρχες v' �ποοεισθη ή 
τρομερή χα,τηγορία του ψόνου ά.πό 

τό πρόσωπο εvο; Χρι:;-τι7 ιου fι.
γίου, κα.ί ν' ά.π•�δοθη σε συ'ι.οψαν
τίε; τών έχθρων του, αίρετικων, 
πού δ Κύριλλος εrχε πολεμήσει 
με μίσος. Ή ά.λήθεια., ώστόσο,
παρα.μένει οτι δ Κύριλλος, 61αιος 
κα.ί ά.διάλλα,κτος, τυφλωμένος ά.
πό ψανατι,σμό καί ·έμπάθεια, εΙχε 
παρασυρθη σέ: πράξεις εντελώς 
&.ντίθετες προς τό χριστιανικό 
πνευμα;, πού ό ί'διος πίστευε οτι 
ύπηρετοϋσε. 

l\Ιιά. ψήμη πα.ράξενη, ά.πίστευ
τη, συγκλοvισ-:ική κυκλοψορεί μυ
στικά, ά.πό στόμα σε στόμ,α, στήν 
πύλη της 'Αλεξάνδρειας, ά.μέσως 
μετά, τό•ι θάνα.το της 'fπατίας: 
"Οτι ή μεγάλη ψιλόσοφος, ά.κρι-
6ώς τίς ήμέρες εκείνες πρίν ά.πό 
τόν ψόν:ο της, είχε ά.ποψχσίσει κι -
ήτ-αν ετοιμη vά. προσχωρr σει κι, 
αυτή στή νέα θρφκεία.. Είχε πα
ραχινηθη σ:τήν &.πόψασή της αότή 
ά.πό τόν Συνέσιο, πού εrχε πεθά
νει μερικά. χρόνια. πρίν ά.π' αύ
τή•ι; 'Ή είχε μελετήσε,ι ή 'ιδια. 
τή χρι,στιανική θεολογία. καί δέv 
εϋρισκε χα,νέvα σο6α.ρό πρόσκο,μμα 
ά.πο τον _ εοπλ7τωνισ•μο vά. περά
σει στον Χριστια.νισμό; 

Εϊτε ά.ληθεύει εί'τε δχι ή φήμη 
α.υτή, δέ:ν θά. είχε νομίζομε, νά. 
προσθέσει -ίποτε σ-ήv ολη προσω
πικότη;τα της 'ΥrΜίας. Ή με 
γάλ η ψιλόσοψος, πού εδίδα.σκε τή•ι 
αύστηρή νεοπλατωνική ήθιχή του 
ψυχικου έξα.γvισμου, δεν είναι δυ
νατόν vά. ήτα.ν ά.ν,τίθετη πρός τό 
χριστια.vικό πv•ευμα καί τό ήθικό 
κήρυγ,μα; του '] ησου. Καί ή πιό 
μεγάλη ·&πόδειξη σ' αύτό, τό δτι 
'OE:V εΙχε εμποδίσει ουτε αύτόν 
τόv ά.ψοσι�μένο•ι μαιθψή Συνέ
σιο νά. προσχωρήσει στή νέα θρη
σκεία,. 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"IΛΙΣΟΥ,, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΣΑΞΗΣ 

Σταυροδρόμι 
Δ�σταχτικός •στέκομαι 

άσκαλε -
Μεσοκαμπlς σέ σταυρσδρόμι 
. . . . . ·' . . . .

Όλόγυρα 
- Πλοκάμια &χτινωτά -
Κινούν, τα ,μονοπάτια
Για μακρινή, καθένα τους,
Βουνοκορφη
Καl τό φυδήσιο τους κορμί
Σtδυέται ,στ11 μπλάiδα δμίχλη
Καθώς γαιντ,ζώνουν ',στις πλα,γιές
• ά φτάσουνε στ�ς ,δίγλες

Έκεί ! κι' 1έκεί. . . . κι' έκεί !
Χίλιες κορφές 
- Χίλιες μορφές
'Ακαρτεροϋν .... 

Πρέπει, λοιπόν, κομματιαστό ν&νω τ' ανέδασμα; 
'Από κορφη σέ διάσελο 
Κα:l πάλι σέ κορφή; 
Έκεί ! κι' έκεί κι' έκεί; 
Ζητιάνος "&μαι, αtώνιος στρατοκόπος; 
Κάθε φορά καl ψ:,χουλο 
Καl χόρταση ποτέ! 
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Καί πάντα να θωρώ 
Το που ζητώ 
Σαν μέσα· άπό σπασμένο τζάμι; 
«Τά ,μονοπάτια ,δεν κινούν 1>> 
- :Μουπε ψυθ-υριστα
'Έρχονται!
Φέρνουν 1
Σμίγουν στο τ,ρίστρατο
Μηνύματα, 1μορφές, φωνές
Μeσ' άπ' τη ·μπλάiδα ομίχλη. 
Μην τίς γυρεύεις τlς κορφές μαικρυά 
'Όχι μια μι6., δλες μαζί 
Ά,κίνη,τος I νά σ.καρφαλώνης ... 

ι\έν στέκεσαι. . . εtσαι τό Σ·ωυρ®ρόμι. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΗ 

'Αχτίδα ά)'άπης 
Λες λοιπόν ά.κόμα κ,αl συ πώς εχει αγάπη, ή ζωή μας; 
Τότε, γιατί πατας το χώμα τό ύγρό που θέλει τό ,μικρό, φτωχό 

λουλούδι ν' άναπτύξει; 
r�ατί εlσαι πάντα u:διάφQρος στην αδεια, παγωμένη χούφτα 

τού ζητιάνου; 
Γιατί πάντα ζητας τη δυστυχία να διακρίνεις μες στο γέλιο; 
Γιατί κοιτάς με δλέμμα είρωνικό τά στεγνωμένα δάκρυα στό 

ρουφηγμένο �μάγουλο τού γέρσυ; 
Γιατί δεν εlw:ιι τίποτα Πιαρά μονάχα τό πιοτο καί τό τσιγάρο, 

το αγριο γλέντι καί τά ναρκωτικά, ιεκ,ι,,ίνα που τους δείχνεις 
ασδεστη την αγάπη σου; 

Ν ά ξ-έρεις : εtσαι ,σκλάιβος ! 
Ό πιο άξιολύπητος, γιατ' εtσαι σκλάlϋος τού ι ιου τ<>ύ έαυτοϋ σου . 
Ποτέ σου δεν προσπάθησες να ζήσεις δπως ιδλοι. 
Θέλησες μι' άλλαγη προς το μοντέρνο, το .καλύτερο . 
Θέλησες την άπελευθέρωση, ,μα δμως γλίστ-ρησες καί κύλησε· στη 

λάσπη καί σκλα:δώθηκες .... 
Μα φαίνεται πώς στο πικρό κι άπέραντο σκοτάδι της ζωης σου 
άνακαλύπτεις μια άχτίδα άγάπης γ.α.t φωτός, μια άχτίδα έλπί�ας. 
Περ'μενε λοιπόν την ωρα της άνατολης .... 
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΗΣ 

Έ�καριέρη0η 

Τά πρωινά μας τραγο{,/)ια 
τά ·σκέΠιασε 11 ,6ουή, των άνέμων 
τό 6ογγψό των κυμάτf?ν της Οάλαισσας.

Τά κούρσεψε ή καταχνιά τού πελάγου 
πού τύλιξε τά καρά:6ια στiι θάμπη, τού όρtζοντα. 

- "Αν ε'ίχαμε τάχα μΠιαρκάρει.
Σκυμένοι στ11ν κουπαστή νά μας ταξιδεύαν
μισ· ,άπ' άφρούς τά bελφίνια.

(,Μά ϋσο κι' αν κλείσεις τά μάτια 
δεν ερχεται τ' ονειρο). 

Τά πρωινά τραγούδ�α 
τά σώπασε ό τάραχος των καιρών. 

Τα διαγουμίσαν τά σ ύννεφα 
π' άλλάζουν τά χρώματα των νιρων, ώς ξετρέχουν 
άπάνω άπ' τις θάλασσες. 

Κι' άπόμεινε ό άπόκρυφος οάλαγος 
δπως την ωρα 
πού ,κ,ατε6αίνουν οί σκιίς των •6ουνων 
και διώχνουν τά 6άθητα άπ' τις πλαγιές τους. 

Μόλις bιακρίνεται στις κορφές 
ενα σελάγισμα αλικης αχνης 
πού ξεσηκώνουν τ' αλογα τού ηλιου 
τρέχοντας στό αυριο. 

1980 



1980 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Tat twαm αs1 

Μ11 πλανασθε 
με άπατηλα
φύλα; χρώματα;

χρώματα 
πλούτη. 

'Εγώ εfιμαι ΊΕσύ, 
Έσύ εlσαι έγ(ο, 
παγκόσμιος ό πόνος, 
ή ενόραση γλυκιά, 
ποθητή Ν ιρδάνια. 

ΠΕΤΡQΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

Εiρήνη Ά�άπη 

Άλήθε1α - Δ1κα106ύνη 

Τα πυρηνικά απλα σε τί. θά ώφελήσου ; 
Δώστε στά φτωχά κράτη, 
χρήματα για τά παιδάκια, 

' ' 
'ζ που υποσιτι οντ,αι. 

'Αφήστε τα δπλα. 
Θά νικήσετε. Νομίζετε, 
Οά γίνουν δλα ,στάχτη 
κιαί Σ είς μ,αζί. 
'Ο ,κόσμος ,διψάει γιά 'Αγάπη, 
εlναι τό μόνο γιατρι,κό για δλα, 
τα πάθη τά άνθρώπινα. 
Μ11ν κάθεσθε λοιπόν. Κλείστε 
τα έργοστάσια τά πυρηνικά. 
Γυρίστε τό 6λ�μα σας στο Θεό 
καί σωθητε. 
Θά σας συγχωρήση για δλα σας 
τά άμαρτ11ματα. 
Τά πυρηνικά δπλα σέ τί θά ώφελ{1σουν; 
Σας έρωτώ. Ποιος θά ζήση; 
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Τ ραφή τnς σκέψεως 

'Έχομε ανάγκη οχι ·θελήσεως για πuστη, άλλα έπ�θυμίας για 
εϋρεση, που είναι άκριδως τό αντίθετο. 

Μ π·έ ρ τραν τ Ρά σ σ ε λ

1εν ζητώ να κατανοήσω για να μπορέσω να πιστέψω, αλλά 
πιστεύω για να ,μπορέσω να κατανοήσω, δ ιότι - καί γι' αυτό αί
σθάνομαι δέδαιος - δτι αν δεν πιστεύω, δtν θα κατανοήσω. 

'Άγι ο ς  'Άν σ ε λ μ ος 

"Υ'πάρχει ενα είδος γνώσεως, πού ·δεν χρειάζεται να τό ανα
ζητήσετ,ε διόλου. Μένετε απολύτως ηρεμος ·,ιαt άρνη:τικός:- Ή γνώ
σ ις θα εισρεύση λόγω της δεκτικότητος καί της ελξεως τοϋ θετι
κο ύ άπό το άρνητ ικό. 'Τπάρχει πληρότης γνώσεως μόνον &ταν ύπάρ
χη άνταπόκρισ ις άπό δλη την περιοχή τοϋ εlναι προς την φύση 
τοϋ :τράγματος, η τοϋ προσώπου πρό ήμΜ'. 

Ν. Σρ ί Ραμ 

Πολλοί ανθρωποι τυλίγονται μι: τα στολίδια των περασμένων 
ιδεών τους, δσο κι' αν φωνάiζουν ,δτι θέλουν να ντυθούν με τήv 
έσθητα τοϋ μέλλοντος. Νομίζου ν δτι άναζηrοϋν τό Φως, ένώ επι
διώκουν κάποια λάμψη τοϋ Φωτός στό έγώ το υς. Δεν είναι ειλι
ι<.ρι νείς, οmιε άληθείς, αν καί πιστεύουν σ' αμφότερα. Γι' αrύτό μας 
περψf νει ή πικρή άiιογοήτευσ ις, εω; δτου μάθουμε τί σημαίνει 
να είμεθα ειλικρινείς κ,αί αληθινοί. 

ιΚ. ΖιΥα ρ α γι α ν τ ά σ α

'Όταν πητε: «'Αρκετά, εφθασα ,στην τελειοποίηση», δλα χά
θηκαν. Διότι ή λειτουργίια της τ·ελε ιότητος 1ένυπάρχει στην κατα
,ιόηση της ατελείας μας. 

'Ά γ ι ο ς Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ς 1 

1 

J 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 

ΤΟΥ ΠΑΠΑ 

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ 

Ή έπίσχεψις τοϋ πά.πα της 
Ρώιμης στό Φανάρι, Ο"Όά.ς άρχά.ς 
Δεχε,μιο,ρίe,υ 1979, ήτα.•ι ή σΎJΙΙ.Ι,Ο'.Υ
τιχώτερη ,έχδ'ήλωσις τοϋ άρχηγοϋ 
της Ρωμα,Ο"ιιαιθολιχης Έκχλησία; 
στον χρόνο ΠΟ>J πέρασε. 

τΗταv ή τετάρτη έπαφή μετα
ξύ Ρώμης χαί Κω·ιστα,ψ,;ι νουπό
λεως, άπο τήν έποχή τοϋ μεγά
λου σχίσμα.το;; τω,; Χρ:m:ανιχων 
Έχκλησ:ων (1054). Ή πρώτη 
«τη9ις των πά.γων» εγινε σ-τί;; 
οχθες τοϋ Ίοροά.ν,η, τά. Θεοcρά
,;ια. του 196-i, οτ<Χiν δ Πά.πας 
Παϋλος ') ΣΤ' ά.yχάλια.ζε συ:.ιοο
λι κά. τον μεγαλόπνοο Πατριάρχη 
'Αθηναyόρα. τον Α'. Δεύτερη συ
vάντησι; !yι·vε στο Φα.·ιά.ρ: της 
Πόλης, δπου ό Πάπας Παυλος 
έπεσκέc:ρθη τcv Άθ·φαγόρχ στά. 
έρειπωμένα. Πα.τριαρχείχ, τόv Δε
χέμορ:ο του 1967. Τρ:τη. ή:α·ι 
ή ά1rτεπίσκεψ:ς του Κι ,·ι:;ταv-τι
νουπόλεω:: στο Βα,:κ:χ·ιο ·,ιαί τέ
ταρτη έπ:σχεψη είv:χ: Υ/ τωρ:vή, 

&που πηyε ό Πά.πας, με πρόσχημα 
το προσκύvημά. του στον (&vύπαρ
κτο) τά.φο της Θεοτόκου, στην 
τοπ,:;θεσία «Κα.πουλή Παναγιά,> 
τη; Έφέσ,:;υ, μέσψ Κωvr-α·ιτ:νου
π6λεω;;, yιά. νά. εχη ::πα.:ρrι μ:: τό 
01κουμεv:κό Π1.τρ:αρχεί,:; :ή: 
Όρθ,,;δοξία.::. 

Ό π:χ.τp:ά.ρχ 1; .l ,·ιμ -i :ρ ,;;, 
π·ιευματ:χό; ·ήγέτ;,� 200.000.000 
�ρθοδ6ςωι, ύπεδεyθη τ6ι τ.,;,ι:. 
:ρηκα σ:ό ±εpοδρ6μ.'J τfι;; l\.ωΙ
σ:αvτ:•ιουτ.6) εω; Υ7.ί ά.ρyότερα. 
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στην όρθόδοξη μητρόπολη του 'Α
γίου Γεωργίου, έκκλησία, 6υζα.ν
τ:νου ρυθμου, στην συνοικία. του 
Φα.1Jα.ρίου 

Ό πα.τριά.ρχηc; Δημήτρ:ος προσ
φωνώντας τόν πάntα. κα.τά την ά
φ:ξή του στό Φα.νά.ρι, άνέc:ρερε τά 
έξης: 

- '\γιώτα.-τε, σ.ιδελψέ. Μέ δο
ξολογίες πρός τόν θεό σας ύπο
δεχ 6μ,α,σ,τε σf1μερcι, στην πόλη α.υ
�η τής θε,οτόχου χα.ί στην έχ
κλφία αύτη του fίου της, πού 
εινα.ι κο. 'Ιός Κύριός μα.ς κα.ί Σω
τήρας μα.ς, του Ίησου Χριστου. 
'Ο Θ, τ 

ξ' , εος εινα.ι 1.1ιετα. υ μα,ς και 
μα-; προτρέπει νά ένωθουμε. 
Μπρ�τά σ,την ε&θύνη μα.ς 6ρί
σκετα.ι ή ενα.γών:cι, προοδοχία. των 
διηρημένων χρι,σι:ια.νων, τό άγχος 
του ά.νθριί1π.:;υ χωρίς Θεό κα.ί Χρι
στό, ή άθλιότψα, ένός δλόκληρου 
,;όσ,μου, άνθρώπων χωρίς άνθρώ
π:να. δ:κ·'Χιώ,μcι:τα., χωρίς έλευθε
ρiα., χωρίς �δικα.ιοσύvη, χωρίς ψω
μί κα.ί c:ρά.ρμα.κα., χωρίς πα.-ι'δεία., 
Υ.ωρίς ·σ,σφά.λεια. κα.ί ειρήνη. 

,,Γι' α.ύτό, κα.τέλ ηξε δ α.τρι
ά.ρχη;, θεω,pουμε εύλογημ,ένη την 
πα.ρουσία. της ά.γιότητός σα.ς χα.ί 
τήν συνά.vτησή μας γέννημα. θε
ου,>. 

πα.ντω1
; δ ποοπα,ς Ίωά:vνης 

Πα.υλο; Ή', έξέc:ρρα.σε την χα.ρά. 
του πού 6ρίσκετα.ι στη γη αύτη 
μέ τίς α.ρχα.ιότ,ερες χρ:σ,τιαινικές 
πα.ραιδόσεις χα.ί στην· πόλη α.ύτή, 
πλούσ:α σέ ί-στορία., πού τη•; άνέ
,δειξαν σέ ,μιά άπό τίς ώραιότερες 
πόλεις του κόσμου. 

Τέλος, δ πά.πας εξέψpαισε την 
έλπί,δα., οτι θά, άνα.τείλ η. νέα έπο
χη γ,:σ. την ένότητα. τώγ δύοι εκ
κλησιών καί οτι ο! δύο θρησχ.ευ·
τιχοί ήyέται θά μπορέ.σουν μιά 
μέρα, νά χορ�·στατήσουν, σέ λει
τουργία, πού θά y1νη σέ κο:νη 
'Αγί« Τρά.πεζcι.. 

Σέ κο:νή ά,ν;;,.κοίνωση των δύο 
εχκλησιαστιχων ήγετών ετο-νίσθη 
δτι -έ-δημιουργήθη 60μελ ης επι
τροπή, -rocύ eά .έξ,ετά.σει τίς διαc:ρο 
ρές, οί δποίες δδήγησ-α,ν στό σχί
σμ,α. του 1054, ,μέ προο11tτικη νσ. 
έπιτευχθη ή ενωσ-ις των- Έκκλη
σιων ,μέχρι του τέλους του 20ου 
α.ιG>νος. 

Ό πά.πcι.ς έπί,ση,ς ε,δήλωσε: 
«Μου c:ρα.ίνετα.ι, οτι τό ερώτημα. 
πού πρέ11:ε•ι νά θέσουμε στούς έ
αυτούς μας, δέ•; ε!να.ι σ.ν μπορου-
11ε νά &,π:rι.α-αστήσουμε την πλ ή
ρη ένότητά. μας, &.λλά μάλλον σ.ν 
εχου,με τό ,δικαίωμα. vά μένουμε 
δια.σπα,σ;μέvο:». 

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» 

'λνα.·οίωση του θρησκευτιχου 
α.ίσθήμα.:σς διεπί·στ·ωσε :ό πα.ρι
σ.•ιJ «'Ε�πρές,, σε άρθρο του κ. 
Ζάν - Φρανσουά Ρε6έλ, στό Χρι
στουyεννιά:τι κο τευχος του περιο
δι'Υ.ου. 

Ό άρθροyρά.ωο; δια.πισ-;:ώνει, 
πρώτον, α.ψύπνιση τ,ου 'Ισλάμ ο-

χ: μόνον θρησκευτική, άλλά χα.ί 
πολιτική, δεύτερον ,δέ εντα.ση της 
επιρροής του Κ,α,θολιχι,σμου ύπό 
τόν πάπα. Ίωά.νν:η Πα.ύλο,; ΙΙ. 

Άλλά ένω δ τυmκώτεpος εκ
πρόσωπος του Ίσλαιμισιμου, δ «α.
για-rολλάχ» (π«ναγιώτατος) Χο
μεϊνί δείχνει ιiπόλuτη ταύτιση 

l
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θρησκείας, πολιτικης, ακομη καί
της τρομοκρ«τίας, δ .πάπα.ς πα
ρουσιάζe:τα,ι μέ ·διψυη πρΟ"σωπtκό-

'Α ' ' ' λ ' "ξ τητα. πο τη μια ,π ευρα, «e: ω»
α.πό τήv 'Εκκλησία. e:Ι•ιαι δ <,Πά
πας των ελευθεριών», ενάντιος του
<·δλωιληρωτtκοϋ •μυσταισμοϋ,>, ό
όποίος γνωρίζει δτι ή σω,τ-ηρία
των ψτωχων δέν ·βρίσ'ι,ε,αι σ' cι.ύ
τή τήν κατεύθυνση. 'Από τήν άλ
λη, στο «εσωτερικό» της 'Εκκλη
σίας e:�να• δ αύστηρός, ά.ντ-ι,δρα
στικός Πάπας, πού θέλε•ι v' α,π,ο
καταιστήσει τήν πα.λιά τάξη πρα
γμάτων. Ό Ίωά.ννης Πα.υλο; 11
είναι πολιτικό; Πά.πας 6έβcι.ια,
τοϋ δποίου ή επιρροή στά πλήθη
γέννψ;e: ,ήν· εκφρcι.,ση τοϋ «τρίτου
Μεγά.λου,,. 'Αλλά είνcι,. έπίσης καί
Πάπας μιας κάποιας θρησκe:υτι
χης άγαγέν,ν σης. Τό YQt'IO ση
μείο &.νάμe:σα στον Πά.πcι. καί -:όν
'•\γιατολλάχ. Χο,μέ:•J:, είν-:ι.ι -1; cι.ύ
στηρότητcι. στον θpησκευ:• χό το
μέα, ΕΙ·ιcι.: �ντίθετος στο γά::μο των
ίεpiων, στή χειροτονία. γυΨLι,κων,
στ6 διι:ι.ζύγιο, ,;τήν α.μβλωση κcι.ί
στ+ιν άντ:σύλληψη. 

('Επίσης, είνcι..: α,ύστηρός 'ένα.ν-

τι δογμcι.τι κων πα.ρεκχλίσεων. Τε
λευταίως, κα.τεδίχ:ασε τον 'Ελβε
τό θεολόγο Χcινς Κούνγκ, ό δ
ποίος α.1 1cρισβήτησe:: 

1) Το άλοοθητο τοϋ Πάπα. 2) 
Τό οτι δ 'Ιφοϋ; Χριστός fιτcι.ν
υίός τοϋ θεοϋ καί 3) Το δτι ό
Ί ησοϋς Χριστός γεννήθηκε άπό
llα,,ρθένο. 

Παρόμοι•ες είναι οί δ:1δcι.σχrι.λί
ες ένός άλλου Έλβετοϋ θωλόγου,
τοϋ κ. Σίλλεμπεεξ, ό όποίος λέ
γεται δτι γλύτωσε τήν τιμωρία,
έπε�δή παρουσιά.στηχε στο ίερό
Συμβούλιο τοϋ Βατικανοϋ καί ά
γνωστο τί ύ.ποστήρ.ξε. Ό Κούνγκ
δέγ πηγe: στο Β!;Ηtκα•ιό, δτα.ν
κλ ήθη0,ιε παλιότερα. κα.ί τώρα,, δέν
κλήθηκε: χα.θόλου. Μόλις εμc1θε
τήγ τιμωρία. του, ό Κο-ύνγκ κοί
ταξε ψηλά, στον ούρανό κα.ί ,είπε: 
"Θεέ μου, πόσο ντρέπομc1.ι γιά τήν
έκκλφία. μου»).

Γιά τού; λόγου; ω)ο�ύ;, πcι.ρά.
τή'Ι <έπι,φα•;ειακή σύμπτωση, ή έ
πιστpοcρή τοϋ θεοϋ το 1979, δέ ι
εχ ει διόλου τήν ίδια. ση.μα.σί:ι. στο
'Ισλάμ κα.ί στή Χριστια.ν�σύιη.

· ••�•.-.,,.... ................... ιΛΙ'■•■•----■•■•ιΛΛ.-.•ΛΥ■•■--Υ■•--•••••y•••.,,._.._..,.....
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'Ένα πολόημο βιβλ(ο 

ΕΚΑΟΓ ΑΙ 

Ano ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΙΙΙΙΟΥΡΤΙ 

όν,θολογία άπο τiς όμιλίες κα.i τα βιβλία του 

1926 1966 

• 

• • 

Έruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

•• 

Ό φιλόσοφος της έσωτ:φικijς 

άπελευ&ρώσεως του ότόμου 

για μια νέα Άνθρωπότητα 

εΙναι τώρα σrη διάιθεσι δλων των πνευιμα:ηκων 

'Ελλήνων με το νέο αύτο βι6λίο 

• 

• • 

'Αποστέλλεrrαι έλεύθ. τα.χ. τελων 

όντi δρχ. 150 

• 

• • 

Ό Κρισναμουρη ύποδεικνύει την όδο της 'Αλήθειας 

1980 

'1 
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οι ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

το ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ το ΜΕΛΛΟΝ 

'Από τ-οιούς δρόμους μα,ς εψε
ρε ή Ζωή έδω πού ορι,σκόμα,στε; 
Καί ποιούς μας έτοφάζει για τό 
μέλλοy,; 

"Αλλο-τε τα ερωτήματα α.υτά. 
rι.WJ,σχολοϋσων τό θεολόγο, τό 
ψιλόσοψο καί τον ίστ�ο,ρικό· σήμε
ρ,χ προσπαθεί να τα <διευκρινίσzι 
καί να δώσει τήν rι.πά.ν,τηση ό 
6:ολόyος, ό ψυχολόγος καί ό κοι
νωνιολόγος. 

Ό οιολόyος εχει "'-ερίπου ξε
κ,χ'θαρίσει τίς �ννοιές hου. Στο 
χάρτη της Γης -λέε:- ή θέση 
μας είναι στή οιόσφαιρα, έκεί 
πού ορίσχοντα.ι χα.ί τα άλλα. δρ
yαν�κά. οντα, μεyάλι,, κα.ί μικρά, 
πού άρχισαν να ύπά.ρχουν αιφό-rου 
εκ,χνε την έμφάν,ισή του στον πλα
νήτη μα<: (κανείς •δέν μπορεί να 
προσδι>?pί.σει μέ άκρίοεια. τήν άρ-

, ,,:, ) "ι ' ' , χικη κοι-�uα. του α.υτο που ονο-
μάζουμε , ζωή". Τότε εγινε ενας 
οα.θύς χωρισμός: έκείθε ό άνόρ
yα.νος κόσμος της ,,ϋλης,>, έδωθε 
δ δργα.νικός, ή περιοχή των ον

τω•; πού ζοϋν. Πο,:ι εχουν δηλαδή 
την ί κα.νότητα. νά πpοσα.ρμόζ,ον
τα.ι στίς συνθηκ.ες της ,-ο!κολοιyι
κ ης ψωλ:α.ς., τους, νά yε,ινοϋν ά-

Του κ. Ε. π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

ποyόνους για να διαιωνίζουν τό 
ευδος τους χα.ί ε!να.ι προικισμένα. 
μέ έξελικτικη πλαστικότητα. καί 
για τοϋτο δέ•� μένουν ά,να.λλοίωτα. 
μέσα. στο χρόνο, άλλα με-α.,€Jάλ
λονοα.ι μ,ορψολοιγικά. κα.ί λειτουρ
γικά. άπό ποιrι<.ίλες α.1τίες κα.ί μέ 
ποικίλους τρόπους. Ό άνθρωπο� 
εί11α.ι ενα ά.πό τα πολυάριθμα. εί
δη πού &.ποc1ελοϋν τη οιόσφα.ιρα., 
τό ενα δ:α.ψορετικό α.πό τό άλλο, 
δλα δμως μέ ενα κοινό καλ ου
σιαστικό yνώρ�σμα.: δτι ,ζοϋν». 

Πόσα. να ε!να.ι τα είδη α.ύτά; 
Ώς τώρα. εχουν ταυτιστεί κα,ί πz
ριγρα.ψεί πε,ρίπου ένά.μισυ έκα.
τομμύριο, πι<θα.νόν τα μι,σά. rι.π' 
δσα. σήμcρα ύπά.ρχουν. Σέ πα
λαιότερε, δμως φάσεις της ίσ-ο
ρία.ς της Γης .ζοϋσα.ν κα..ί α.λλα. 
πολλά πού στο μεταξύ έξα.φα,νί
στηκαν, ι ΤΗτα.ν τόσο οα.θ:ές καί
άπότομες οί 1μετα.οολές των δρων 
της ζωης τους, ωστΞ- δεν τούς 
δόθηκε καιρός η οέν κα.τόρθωσ,:ι.ν 
νά. προσα.ρμοστοϋ•; στη ;έ'J.. κα.
τά.στ(J.ση yιά. νά ( έπιοιώσουν) . 
Οί οισλόγοι e:1κάζουν δτι. δ ω·ι
ολιχός άριθμός φτάνει τά πεντα.
χόσια. έκα.τομμύρια. (Sim�on) . 
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'Ένα. ,άπ' α,ύτά δ άνθρωπος· μέ 
περίπου τά σωι.ια.τιcκά χα.ρ,:χκτη
ρισηκά πού εzει σήμιερα., πpω
τοφφα.vίστηκ.,ε εδω κα.ί δύο έ
κα.το;μμύρια, χρόνια. (Dobzhan
sky) . - Κα,ί πως είδα.ν τό φως 
τά έκα,τομμύριιχ των είδω-ι; 'Ό
πως κ.αί νά φα.νταισπ,ϋμε τήν κα.
τα.γωγή τους - εϊτε άπό χέρι 
Δημιουργοϋ 6γηκαν ετο:μ,οι οί 
πρωτ,οι γενάρχες τοϋ κά:θε εί·δους 
(Τlα,λ. Δια.θήκη) , εί'τε ά.πό λί

γους γεννήτορες πηγάζ,ει δ χεί
μαρρος των• ποικιλιών πού δ:α.
ΙJJορφώθηκα,ν μέ διαδοχικές άλ
λα.γές μέσα στο χρόνο (υa'maτck, 
Darwi:n), ϊίτε το σύ.ι.ιπα.ν της 
Ζωης :γενvrιΗηκε σάν πυροτέ
χvηι.ια. ,μέ ενα. εLδος εκρηξης, ο

πως σmζει τό ρόδι κα.ί σκοpπί
ζ.οντα,ι τά σπόρια. του (Bιergson) 
-τό θέιχμα, πού παρουσιάζει ή
6:όσφα.ιρα. ,μέ τό πλ ηθος των
μορφών πού πε.ριέzει, είναι έκ
πληκτί,κό. Κσ,ν,είς δέν θά ιιποpοϋ
σε οϋτε α.πό πρίν νά το ψα.ντα,
στεί, οϋτε εκ των ύστ,έρων νά το
εξηγήσει με ο<·οα.ιότητα.. Οί έγ
κυpότερο• έπι·στ+fμ,ονες στίς ύπο
θέσεις τους όνομάζουν μαζί μέ
άλλους δύο πα.ράγ,c;ντ,ες (μέ ά
νιση σέ κοοθε περίπτωση ίσχύ) :
τον τηλεονομικό < λόγο» κα.ί -:ή-ι
«τύχη» (mαnod).

Γιά · τό 6ιολόγο, ή Ζωή μεθο
δεύει το ερyο της μέ δύο στρα.
τηγ: κές: τήν κλ ηρc,1ιομι κότητα. 
,α.ί τήν προσα:ψογή. 

'Η μεγάλη κατάκτηση της 
Ζωη:;, σ αιθμό- cτήν ίστορία. της 
Γr: =-·η: ή :,:ιφ±-ι·•ση -:rι; σ υ
v ε ι ο η σ η ; σ' cvα. τμηψι. 
τη; 6:όσφα,ιρα.ς, στόν τομέα, πού 

κα.τέχει δ α.νθρω.πος. Στο σημείο 
τοϋτο, σταιμα.τάει δ βιολόγος κα.ί 
το λόγο πα.ίρνουν δ ψυχολόγος 
κα.ί δ κοινωνιολόγος. 

Μποροϋμε νά φα.νw.στοϋμε τό 
σύμπαν των ε,μβιων οντων σά-ι 
έ.πιφάνεια., πού α.ποτελείτα.ι άπο 
δόο δμόκεν.τρους Υ.ύκλους. Ό με
γαλύτερος ά,vτιπροσωπεύει δλό
κλ ηρη τή βιόσφα.ιρσ: σ' α,ύτόν 
έγγράφεται ενας κσ,τά πολύ μι
κρότερος: ή περιοχή της συνεί
δησης, ή σφαίρα τοϋ ά·ιθρώπου. 
Πpέπ·ει δι.ιως νά συνεννοηθοϋμε 
ώς προς τήν εννοια. τούτου τοϋ 
ΠΙΟλύχρηστου οροο. Συ-Αείιδηση 
δέν είναι δ δποιο:σΙδήπο,τε τύπος 
λογισμοϋ για,τί μέ κάποιον τρό
πο «λ1ογίζον-ται» πολλά α.λλα ζω'Χ,
έκτος ά.πο τον άνθρωπο (τουλά
χι.σ-:ον οί λ•εγόμενοι «πtρωτεύον
vες») . Είναι μιά ίδιόρρυeι.ιη νό
ηση καί συνωίσθηση, πού έκδη
λών,εται ώς σκέψη κα.ί γ λώσσσ. 
&φηρημένηι, συμβολική, χαί ώς 
αύτε.πίγνωση - tδιότη,τες πού 
επέτρεψαν (κατά ,μιάν α.λλη εκ
δοχή: γεννήθηκαν, ά.πό) οχι μό
νο τήν κατασκευή κα,ί τό χειρι
σμό πολύπλο.κων έργα,λείων καί 
τήν ϊ·δρυση πολιτικά συγκροτη
μένων κcινων.ιων, άλλά κα.ί τήν 
ά.νάδυση στον έσωτ.ερι.κό \.ια.ζ δ
ρίζοντα,. σ' αύτό τον τόσο οικεί-ο 
κα.ί α.1vιηιατικό έα.υτό μας (πού 
τον ό•νομάσα.με «φυγή» πρωτό
φαντων διαιθέσεων κα.ί άναγκων, 
δπως ή ύπα.ρξιακή &γωνία χ,χί 
δ φόβος δ θρησκευτικός, το ή
θ:χο άλγος κιχί f1 φ:λοσοφική πε
ριέργεια.. ή γοητεία. χα,ί ή λα.
χτάρα. τοίί ώραί,ου κcι.ί τοϋ άλη
θ: Ψ,ϋ, γενικά. οί τάσει; κα.ί οί 
πpοσδοκίε;, οί λεγόμενες «πνευ
ματικές», π:ού .είvσ:ι το π,ρονόμιο, 

l
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ά.λλά. κι:ι.ί το μι;ι.ρτύpιο του &.11-
θpώ-που. 

'Άν καλοεξετάισουμε τά. πρά
γματα, ή συ,γείιδ-ηση (πού προξ
τοψάστηκε α..πό μιά. μα..κρά. σει
ρά. πρωτοβουλιωγ) είναι μιά. γεν
ναιόδωρη καί συνάιμα.. επικίνδυ
νη παραχώρηση της Ζωιης σε ε
να επίλεκτιο, πλάισμα, της. Με α.υ
tή τήν παραχώρηση δόθψε στό1; 
άνθρωπο ή εξουσία.. νrι, χα.λα.ρώ
νε: τούς ,δΘσμούς του ,με το ψυ
σι κό περιβάλλον. νrι, τοποθετεί σε 
δεύτ,ερο έπίιπε·δο η κα.ί νrι, συμ
π1;ίγει τίς α.μεσες βιοτικές δρμές 
καί ά.νάγχιε,ς, yrι, όπερβαίνει σκο
πιμότηιτες πού τοϋ έπιοάλλοντα.ι 
ά.πέξω καί νrι, έ.πιχειρεί νοητικές 
ά.ψα.ιρέσεις, τομές καί άινα.λύσεις 
(νrι, κσ.τα..σκευά.ζει ,,tδέες») πού 

μποροϋv, νrι, &.να..ψιτερι�ν,συγ τή•; ϋ
παρξ-ή του, &,λλrι, κα.ί νrι, τον ψέ
ρου11 στο ά.προχώρητο. Ή συνεί
δηση τόν εκ,α,νε ,·στοχ(/.,ζόμ,ενι? κα
λάμι» (Bl. P,as,oal) , ενα. ζώο 
θα.μπω,μένο κα..ί βασανισμένο ά.πό 
το \Jιεταψυ,σικό, τον σ.πόκοσ,μο οί
στρο του. Θρησκεία., ποίηση, έπι
στ-iιμ.η, ά.πό 'έκείνη τήν πηγή ά.
πέρρευσαν τή συv,εί1δηση. 

Αυτrι, ώς προς το πριί>το ερω
τημα: «'Από ποιούς δρόμιDυς μα.ς 
εψερ-ε ή Ζωή •έδω πού ορισκό-
μαιστε». υΟσο γιrι, το δεύτερο: 
,·Ποιούς μα.ς έτοφά.

v
,ει γιrι, το

μέλλDν ;», το μόνο πού μπορούμε 
vά πούμ� με 6ε6α..ιότητ(Ι.,, εί1;α.ι 
δτι σέ ζη,τήμα.τα. σά.ν αυτό, ο[ 
πρσ,6λέψεις ά.πο•,ι,λείοντα.ι καί οί 
πιθαν,:;λογίες εfναι λίγο ως πολύ 
αυθαίρετες. 'Εκείνο: πού έπ�δί
νοvται σ' α.υτές θέwντα.ς σε δει
νή δοκιμα,σία. τήν πολυμάθεια. κα.ί 

τήι ψcιντ:ι<Jία του;, α- μή λφμο 
Ψ,υν οτι ·ή ·extι;apolation, ·ή ι..α.τ' 
ά.ναλογία..ν \προβοιλ ή τοϋ πcιΙpελ
θόντος στο μέλλαν, μπορεί σε α.λ
λα. πεδίσ, έρευνω1; ν« είναι χρή
σι,μη ειδG> δμως δεν ωψελεί, γιι;ι
τί το πλ η{)ος των ά.γνώστω; rού 
εχουμε νά. δι'λτιμήσουμε στίς εξι
σώσεις μας, είναι ά.πέρανw. Με 
το δυνα.•μισμό πού χαρα.κτηρί _ει 
τrι, τολμήματα, της Ζωης, ιπως νά. 
προει κάσcυμε τά. σχ έδισ, ιπού έτοι
μάζει γιά. -ό εfδος μας στο μέλ
λον; "Αν, με τίς παραχωρήσεις 
πl')ύ τοϋ εκανε, ·δεν το έξα.φα.νί
σουν ο[ τρέλες του ά.πό το πρό
σωπο της Γης, Υ,αί rlν ριζικότε
ρες ά.λλα.γές στή 6ιόσψα.ιρα, η στο 
ά.στρικό σ�μ,παν ,δε φέρουν ξαψν -
κrι, τον ολεΟρο κάιθε ζωντανοϋ 
οντος, Ιύπάρχει έλπί,δα. ,vrι, έπι-
6ιώσει σι μακρό •διάστημα χρό
νου, y,α,ί ε:πειrδή δλες οί ενδείξεις 
συγ:κλίν,ουν στήν ύπόθεση δτι δ 
α.νθρωπος ,στή σημερινή του κα
τάσταση, ε�να.ι εyα, «,ά.τ,ελείωτο1>
&.κόμη πλά.σμα, ά,ψ)ίγοντα.ι μπρο
στά του πολλές δυv,ατότητε,ς &νό
δου στή·ι κλίμcι.κα. της Ζωης. 
Χωρίς ομως νά. ά.π•οκλ,είεταιι κcι.ί 
ή πτώση. Ποιός μπορεί νrι, :ια.ς 
οe6α.ιώσει, οτι δέν εχει έψα.ρμο
γή κα.ί στrι μοίρα τοϋ εϊδους μας 
ό ψυσι κός νόμος της έντ,ροπία.ς; 

- ' .πό ποϋ ερχομα.ι ; Ι α.ί 
π,οϋ πάω; 

οι ά.πα.ντ , σε,ς της επιστήμης 
(έά.ν τίς συνόψι,σα ορθά.) δέ μας 
δια.ψωτιζcυν πολύ· •τεριγpάcρουν 
το πρό6λ μα., δz,ν τό λυ ιουν. Καί 
γ:ά. τούτο, &ντί γά, κcι.θησυχά.ζουν, 
ρίχνουν τό" στοχα..στικό α.νθρω
Π? σε μΞγαλύιτερη α.μηχcι.νία. χα.ί 
ταρα.χή. Ευτυχώς δμωc: δτι, δ
πως σέ α.λλfς Τ'Ξp:πτώσε:ς, ετσι 
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κα.ί σ' α,ύτήν, είναι αξιοθαύμα
στο: οί μηχανιφοί πού ορούν α.
μυντιr..tά. 'Κια,ί μα.ς προστατεύουν 
από τη σωματική κ,αί ψυχική 
φ&ριi, πού fιtp?'Κ-αλεί δ τροχό; 
της σκέψης, 8ταν στρέφεται επί-

μανα. γύρω &.πό ερωτήμοοτα, πού 
δέν έπuδέχονrtα.ι &.πιiντηση. Ό 
νοϋς, γυμνα,σμένος νά. &.να.ζητεί 
λύσεις στά πρα.'Κtικά. πρσολήμα
τα. τοϋ 6ίου πι;ύ οέ-ν περιμένουν, 
αύτόμα.τα. ά:rοο,μ,α,κρύνεται &.πό 
διερευνήσεις q,;ού εχουν α.πόκ.οομο 
χαρακτήρα._ Τίς έγκα.:-οα.λείπει 

καί -τρέχει νά. στεγαστεί κιi-τω 
&.πό μύθους κα.ι ιδέες πού ΚOCV()UV 
ύποφερτό το 6ιiρος και το αίνιγ,μα 
της ϋ�ρξη,ς: λιγοστεύουν τούς 
φό6ους, �ολλq,πλα.σιιiζου,ν τίς έλ
πί�δες. 

Ε!,να.ι κι' αύτη μ•ά. στρατηγι
κή της Ζωης. 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 23-12-1979 

Σ η μ ε ί ω σ η.: Το δοκίμιο του
το εΤναι άπο ΤΟ διδλίο του κ. 
Ε. Π. Παπανοίιτσοv, που κvκλο
ψόρησε με τον τίτλο «01 δρόμοι 
της Ζωης» στις 'Εκδόσεις Φιλιπ
πότη_ 

«Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΖΩ
ΗΣ ητα.ν το θέμα, περί το δποί
ον δ �διευθυντής της έφημ,ερίδος 
«'Ακρόπολις» κ. Χρ. Φιλιππίδη� 
ε·δημοσίευσε διάιφορα. κείμενα., δι
κιi του καί &.να.γνωστών, στη 
στήλη του, ύπό τό'i τίτλον «Γε
γονότα. κα.ί Προ6λ ή.μαw.». Στό 
φύλλον της 6ης Ία.νουαρίου 
1980 έ'δηιμοσιεύθη εκτενής επι
στολή τοϋ κ. Νίκου Κα.κα.6ελά
κι, φυσι·κοίί κα,ί επιτίμου γυμνα
σιάρχου, δ δποίος ύπεστήριξε τί; 
ακόλουθες απόψεις: 

θΕΟΣ: Πως συ,λλcψ,6ιiνει κα
νείς τον θεόν; Τόν1 θεωρεί ώς το
ποτηρητήν, οϋτως ειπείν, τοϋ 
πλανήτου μας Γη, δημιούργημα 
της φαντασ[α.ς των κατοίκων του, 
μέ έ,κπρόσω,παν καί ίσάξιόν του 
τό'i εν t"Ώ πόλει τοϋ Δαυίδ γεν
νrιθέγ,τ,α. μονογενη υίόν του κα.-ί 
πεφορτ�σμένον μέ 8λα.ς τά,ς ά.ν
θρωπίνα.ς άlδυναμίας,. τά.ς δποία.ς 

του έ.π�σωρεύοuν 8λοι του οί πι
στοί; 

'Ή τον θεωρεί ώς την ύπερ
τιiτην 'δύναιμιν, συνοχης καί τιi
ξεως κα.ί δημιουργόν τοϋ &.πείρου 
κοσμικοϋ μας Σύιιπα.ν't'Ος, έντός 
τοϋ δποίου καί ήμείς συμπλέο
μεν, μέ τούς 2 κα.ί πλέον δίς 
έκατομ. Γαλαξίας, μέ διιiμετρον 
τοϋ χώρου του ύπερ6α.ίνουσαν τά. 
25 δίς έκα.τομ. ετη, φωτός, εν
τός της τιiξεως τοϋ δποιοu κα.ί 
ή ιδική μας &:κόμη θέσις αποτε
λεί τελείως δια.φορετικην δντότη
τα, παιρά έά.ν τό δλαν α.ύτό 
Σύμπα.ν ήτο ερ,μα.ιον τοϋ χιiους; 
Δέν εξετιiζω πώς έ,δημιουργήθη 
το ύπέρλα.μπρον αύτό οικο:δόμη
μα.· έά.ν, δφείλετα.ι είς την κατά 
τον Βέλγον κοοθηγητην Lιeιrnaitre 
δια.τυπωθείσα.ν αποψιν της μεγιi
λης εκρήξεως, η κα.ί &.κόμη διά 
συνεχιζομένη,ς δημιουργίας. 'Έ
να., δμως, ε!να.ι δυνα.-:όν, αν μη 
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τιελείως 6έ6α.ιον. υ Οτι τό ολον 
α.ύτο κιοσμικοy, οίκ,αδ6μημα., δεν 
όπηρξεν αφ' έα.υτου, ά.λλ' ε!χε 
ανά.γκψ μιας όπερτά.της αρχής, 
ητις ά.ρχή, κατά. τογ Yogt, 
(1955) δεγ, χρειά.ζ,ετα.ι άλλο αί
τιον διά. την \δημιουργία-ν ·του, 
έξ ής αρχής ά.πορρέουν ολοι οί 
δι .ευθύνοντες το Σύμπα;ν Ν 6μοι 
κα.ί ρυθμίζου,γ την φυσικην τά.
ξι ν ε!ς α.ύτ6, κα.ί την δποία.v αρ
χήν, ώς γνωστ6ν, &,σψα.λώς κα.ί 
ε1ς τον χ. Τά.σσΥιΥ, άλλοι έπι
στήμ.ιονες, μεγάλου, 6ε6α.ίως, κύ
ρους, αποκα.λοϋγ 'Λπόλυτο,ν Ν 6-
μον, άλλοι ιδέ, ίσά.ξιοί τους, όνο
μά.ζουν θεόv. 

ΖΩΗ: Έά.v θελήση� τις νά. έν
θυμΥJθij τά, ε,y τφ Γυμν,α,σίψ δι
δα.χ:θέντα. περί γενέσεως του 'ΥΓ 
λια.κου μ,α.ς συστήματος, την προ 
4,3 ,δίς έκ.α.τ. ετών γένεσιν του 
πλα:ιήτου μας -1tώς; &.διά.ψο
ρον- τά, 5 στά1δια. δι' ων, κατά. 
τόν Γερ.μανον Γεωλόγον Z,olln.e.r, 
διηλθεγ οδτος καί &,ψ' ής &.πε-
τέλε·σεν α.ύ'θύπα.ρκτον ούρά..νω.ν 

• <.. ' ' 
' .,>, σώμα, wς κα.ι την ,μορψην τ,1ν

δποία.ν πα.ρουσία,ζεν κατά. την 
διά.ρ•κ.εια.·ι του 5ου στα.δίου, θά. 
ά.ντικρύση μία.'Ι σψα.ίρα.ν πυρι
ψλεyη, ενα.v &.πέρα.ντον ώκεα-νον 
&να6ρα.ζ6ντων ύδάτων, μίαν πρα
yματικήν α.6υσσο,ν &μμωνίας, ι.ι,ε
θα.νίου, όδρογ6νου καί όδρατμων, 
δστις όyι:,ός ώκεα.ν6ς, μέ τόν 
πλούσιον 6ομ.ι6αρδιc.μόv δι' όπερ
vωδών &,-χ,τίν.ων προφχφένων 
έκ του Ήλιου, δεν Μ.ρ�δυν,ε 
vά. λάι6-η 6αιθύ ιρu:θράv χ:ραιμ.α.
το χρώμα. του α.�μωοος. τΗτο 
ή εν:δειξις, ή απόδειξις, ,μάλλον, 
οτι ε1ς τόν όyρον αύτάν ώκ,zα.νόν 
είχον δημιουρyηθή αμινοξέα, ή 
οάσις ιδηλ. των πρωτείγών έξ

ων ώς y·ιωστόν πηγάζει ή 
ζωή_ 

Δεν ά.πο-cελουν τά. ανωτέρω ό
ποθέισεις η ·θεωρία.ς αορίστων εμ
πνεύσεων. Άποτελουν γεγονότα, 
πειρα.μα.τικώς &.ποδειχθέντα. ε!ς 
τά. εργαστήρια του Σικάγου όπο 
του · ta:nΊιey Mille:r, διά. πρωτο-
6ουλίας του καθηγηwυ Γ6ρυ, το 
19n3. Άλλά. καί πλην αύτων, 
δπερ καί σπουiδα.ιότα.τον, κα.ί δ 
Κ<Jiθηιγητης του \πα.νεπιστημίου 
Χά.ροα.ρ·ντ κ. &hopt, δι' αναλύ
σεως πετρωμάτων ήλικίας 3 δίς 
έκα.τ. ετών, ά.νεκά:λυφεν ίχνη 22 
δια.ψορετικών &ιμινοξέων, πετρωa 

μ.ά.τωγ &.ν'Υ("ι<.6ντων ε!ς τά.ς τερα.
στία.ς ά.να.στα."t'ώσει:ς, α.ϊτιγες ε
πηλθον έπί του πλανήτου μας, 
κα.τά, το 5ov στά.·διον της έξε• 
λίξεώς του, κατά. την θεωρίαν 
Z.o.11Jner. 

ΣϊΜΠΕΡ ΑΣΜΑ · Έξ ολων 
.χ.ύτων, έξά.γεται το &ιδιά..σειστον 
συμπέρασμα., οτι 'Υ/ εμ.ιψάνισις της 
ζωης δεν όψείλε-αιι μf,τε είς θαυ
μ,α.. μήτ•� είς τυχαίον έπεισ6διον . 
Άποτελεί α.ιrοο,λύτως ψυσιΥ.ΟV ψα.ι
v6μενον μέ,σα. είς την έξέλιξ:ν 
της ϋλ ης, τό δποίt:ιν κα.ί δύναται 
νά. συμ6η κα.ί ασφαλώς θά. συμ-
6αί νη, είς οίονδήποτε του δια
στήματος πλα,νήτψ οστις θά. εύ• 
ρεθη ύπό τά.ς οονθήκα,ς, ε1ς &ς 
εόρέ.Οη δ ήμέτερος ιπλα.vήτη,ς, 
πρό 3 οίς έκι:r.τ. έτών. 

Το θέμα 
τοϋ "ράGου,, 

Ή 'Ιερά. Σύνοδος της 'Εκκλη
σία; της Έλλά.δος, μ,ε εγκύκλιο 
της 2 η; Μα.ίου τοϋ 1835 -
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τήv όποίrχv ά.vεδημ,σ.σίευσε · («Κα
θημερινή» 11 Νοεμ.) δ γνωστός 
θεολόγος δημοσιογράφος κ. 
Σπυρος 'Αλεξίου, - ωρισε δτι: 

- Δέv συγχωρείτ,α.ι ε1ς κrχνέ
ΨJ. κληρικόv Υσ. ψορ,η χιτώνrχ πο
λύπτυχοv ( ψου.στα.vέλλrχν) . 

- Ουτ,ε vσ. ζωννύεται στρα.τι
ωτικόy ζωστηρα, (,σελάχι) . 

- Ουτε νά ψέρη ,ε1ς τήγ ζώ
νηv η ξιψίιδιογ (μα.χα.ιρίδιον) η
κα.λαιμάριον• μ,ετά. κp,ψα.στώv &.
λύσεων. 

Έξ άλλου, ό κληρικός δέv έ
πετρέπετο (του λοι�rοου) νά ψο
ρη: 

- Ουτε �πίδε.μα λευικόν (μπό
λια.ν) ε,ι,ς τήν κεφαλήν. - Ου
τε έπενδύτηv η ιέπαινωψόριον λευ
κόν (γιούρδα.ν η συγyούνα.ν) , ου

τε έπεv'δύτην λευκόν (κα.μιζόλα.v 
α.σπρη·ν). 

- Ουτε π•ερικvημίδα,ς (τουλ
ζούκια. η σ.κάλτσα,ς) . 

Τα.υτα. πάντα. θέλουσι ψορεί 
τοϋ λοιπου έχ μέλα.νος (μα..ύρου) 
χρώμα.τος η άλλου σεμvου 6α.:θυ
χρώμου. 

υΩστε, μέχρι κ.ιχί πρό 125 έ
τών, οί κληρικοί ψορουσα.ν δ,τι 
δλος δ κόσμος. 'Όχι ράσα. ... 

Ράισο ψορουσα.v μό·ι,,ν οί «μο
να.χοί» , ά.πό τή.y τάξη τών όποί
ω-ι (κσ.τ' α.λλην έχτροιπήν έκ 
της Άπο.σιτολικης συvηθεία.ς τών 
Έλλήvων κληρικών), προήρχον
το οί έπίσκοποι. 

«Τί εγιvε δμως - γράψει ό 
κ. 'Αλεξίου - κ.ιχί τελικά τό 
ράσο ,επικράτησε; 'Όχι τόσο 'Υ) 
πίεση τών Μητροπολιτών πού 
σάv «μ;ο,νrχχοί» τά ψορου·σα.v, ά.λ
λά πιό πολύ ή μbμηση. Οί ά.ρχι
μα·ιδρίτες κ,α.ί ot ίερείς ηθελα,,; 
ν,ά μοιά.ζου•ν με τούς επισκόπους 

χα.ί ετσι επικράτησε χχί "f/ δμοιο-
μορψία..» 

Με άλλα. λόγια., τό ράσο εί
ναι ιfποτέλεσμα. μα.τα.ιοδοξία.ς_ 

Τώρα., γίνεται κάπιαιοc κίνησις 
γιά. τήv π ρ ο α. ι ρ ε τ ι κ Υ/ 
περιβολή έ κ τ ό ς τών ναών. 
'Γό αίτημα. προ6άλλετα,ι ά..πό τούς 
εγγά.μους κληρικούς. Άψου, άλ
λωστε, τό ράισο ,δε-ν εχει κ,α,μμιά 
μεγάλη πα.ράιδσση. Κα.ί σ•ή,μφα. 
σ' δλη τήν, Ευρώπη (iψηστε τήν 
Άμε,ρική!) οί κληρικοί ψορουν 
τό ράσο τους μονάχα. οτα.ν ίε
ρουργοϋν. 

Έν τ<j> μεταξύ διμως, ό πάπας 
Ίωά.\/Ινης - Πα.υ,λος Β' εξέ.πλ η
ξε cούς χαιθολικούς κύκλους της 
Γα.λλίας (σχετικό σχόλιο, του 
Ζάν - Φρrχ.ν,σουά. Ρε6έλ στό 
« Έξ;π,ρες,> 29ης Δεκ .. ) με τήν 
σύστασή τ:ου πρός τούς κληρικούς 
νά. ψορουν τό ρά.σο τους :καί στήν 
κοινωνία.. Κσ..τά τήvι γνώμη του 
ποντίψηκος, ή ψα.ινc,μενικώς δευ
τερεύουσα. α.υτή λεπτομέρει,α, μπο
ρεί νά. συντελ,έση σιτήν &νιτ:ιμετώ
πιση της κρίσεως γιά. τόν ρόλο 
τ,ου ί.ερέως. Φρονεί δτ,ι δ ίερεύς 
πρέπει εv πα.ντί νά. ,ύποyραμμί
ζ η τήv 1διότητά -του. Κα.ί έστσ.
μάτ-ησε i.YjY' πορεία. τών αιτήσε
ων ά.ριθ,μου ίερέωv - εκ τών 
όποίων τό ε,να. τρίτον, είνα·ι Γάλ
λοι - ·;σ, επιστρέψουν στή,ι κα
τάσταση του λrχϊκου. 

�Εόρτ1α 
, 

μηνυματα 
Στό Χριστοογεν>iιάτικο μήνυ

μά του, ό 01κουμεvικός Πe1.τρι
άρχης Δημήτριος τονίζ,ει: 
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Ό σκοπός της εΨΜθρωπήσε
ως κα.ί γε,ννήσεως του Χριστου, 
εΙναι πα.v1αινθρώπ·ι νος. Ή σωτη
ρία. ,εΙn. ,δι' δλους ά.διαικρίτως. 
"Ανευ ούδενός περ-ι�ορισμου. Ή 
6ασιλεία του Θεου είνα-ι παγκό
σμιος. 

Τοιουτο1:-ρ6πως επανέρχεται εις 
τούς ποιμένα.ς ή εύθύνη. καί τό 
χρέος του εύα,γγ,ελι�:η.wϋ των Χρι
στουγέ•ι:νων εις τήν πανα.θρω
πίνηrν διάστασίν του. 

Κατά τόν εψεtει νόν έορτασμόν 
των Χριστουγέννων, iιμ,είς οί ποι
μένες, ot λα16όντεις τή,v δωρεάν 
καί τήv, κλησιν ταύτψ του εύα.γ
γελισμου, θά πρέπει νά α.ίσθανώ
μεθα, ίσως εντονώτερο,; ά.πό κά
θε αλληv, ψοράν, δ·ι6τι τά σημεία. 
τών χα,ιρων εμπερι,έχου,ν ά.πο·κα.
λυπτικάς ,ε,v.δείξεις, τό χρέος νά 
εξαγγείλωμ,εν κα.ί νά ενεργήσω
μεν το μυστήριον της θείας του 
ά.νθρώπου ά.πσλυ:τρώσεως, μέ τα.
π,είνωσι v. ,με ά.γά.πην, με θυσία.ν, 
μέ έν6τητα.,. μέ 'Κ!Οι νήν μαρτuρί
αν, ύπό τ-άς οία.σδήποτε συνθή
χα.ς χα.ί χα:w,στά.σεις. 

Με τό α.ίσθημ,α. α.ύτης της α.-

1Όοστολι κ ης συλλογιχης εύθύνης 
κ.α.ί α.ύτοϋ -οοϋ κοινού χρέους -
συνεχίζ,ει δ Πα.τριά·ρχης - συ
νη,ντήΘημεν τελευταίως Θδω, δ 
τ-ης Ρώμης 'Επίσκοπος κα.ί irμείς, 
δ τής πόλεως ταύτης 'Επίσκοπος, 
εν Χριστφ Ίηοοϋ, διά νά δώσω
•μεν γέα,ν χοινήν μα-ρτυρίαν ά.γά
πη; κα.ί είρήνη,ς χα.ί νά προοψέ
ρωμε,v έαυοούς κα.ί ά.λλήλους τψ 
Κυρίψ, είς όπα.χοήν του θελήμα
τός Του, ωστε νά αξιωθι.ϊψε'i νά 
ψθά.σωμε·ι ε·1ς τήν έ\ιότη-τα. της 
πίστ-εως χαί ε1ς τήν α.πο κ,οινοϋ 
,μυστηριακήν ένέργεια.ν τσϋ απο-

λυτρωτικ,ου εύα,γγελίου τω•; Χρι
στουγέννων. 

'Από εϊοcοσι α.ίώνω:ν δοξά..ζομεν 
τήν ιεπί γης Θcου Έπιψά.'iεια.ν, έ
ορτάιζ1οντες τήν μ,εγάλ ην επέ.τειον 
του Χριστια.vισμοϋ, της Γεννήσε
ως του θεαινθρώπου της αγάπης 
- λέγε: στο Χρι,στσυγεννιά..τικο
μήνυμά.. του δ 'Αρχι.εΤCίσχιοπος
Άθηνων κα.ί ΤCά.σης Έλλοοδος κ:
Σεραιψείμ. 'Αλλά ερωτα.: 'Έχο
μεν ομως ύψώσει μέχρι τό ψω
wοόλαν χαί είρηvιχόν επίπ-εδον
τ'ής α.γάπης Χριστοϋ; Κα.t συνε
χ(ζει:

- Το ϋψι·στον χρέος προς τάς
ίεράς α.να·μνήσεις της πρώτης χα.ί 
μεγίστης τών χρι,στια.νικων μα,ς 
έο-ρτων, της Χριστοϋ Γεννήσεως, 
δέν ,εΙνα.ι δυνσ..τόν νά εξαιvτληται 
μόνον είς τυ,πικχ;ύς λειτουργικούς 
χα.ί οίκογεvειακούς πα.νηγυρι
σμ,ούς. 

Μοναξιά αvά,μεσα, σιτούς &..ν-
θρώπους! Διότι χυριrι.ρχουν εγω
ισμοί, προσήλωσις στήν ϋλη, ά
δια.ψορία, 7t•pός τον, πλησίον! 'Άρ
νφις, λοιπόν, σ.ν μή καί εχθρό
της προ; τον συνάνθρωπον-; Φο-
6ερόν, αλλά eν πολλοίς άληθέc.! 
.Αί πvευ,ματικαλ άξία.ι διέρχονται 
κρίσιν, τά μόνα. γνωρίσμα:τα., τά. 
δποία, διαχρ&νουv, τον αν.θρωπον, 
ώς το τcλ•ειότερσν- δημιούργημα, 

, � , ψ, , , , ;r.α.ι τι.ιν υπερυ ων1ουν α.πο την 
ύπόλο�πη εμψυχη κ,αί αψυχη 
ψύση! 

Φο6ερόν τό ανθρώπινον άγχος 
των κα.ιρων μας, δια-ιω'ίίζε-οα.ι α
πό τά τρομα.κτικά «ξυιπνητήρια» 
της ά.λλοψροσύvης των· πάισης ψύ
σεως πυρηνικών δο-κ�μων χσ,ί ε
ψα.ρμογων, με μόνον πραορισμόν 
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τήν ά,yα,τίνα.ξινι του πλανήτου 
μαις! 

Τ,α πυpη,νικα έpγοστά.σια. &.
πλώνον-τα.ι σ' δλον τσν κόσμο•Υ δι
α.pκως κα.ί πεpισσότε.ρο,. Ύ ποτί
θετα.ι, δτι γίινοντ«ι δ�α να <έξυπη
pετήσουy τον άνθρωπο. Ύποτίθε
τα.ι, δμως, μόνο! Για.τί οί ύπεp
δυνά.με·ις 6α.σικα ένδι,α.ψέpοντα-ι 
για τήν 1σχύ τους. 

Ή 6όμ6α. νε.τpανίου είνα.: το 
έ/πόμενον tψεύpημα. εις 6ά.pος του 
τα.λα.ιπώpου ά.νθpωπί νου γέ\\Ιους ! 
Διότι το ψο6εpα έξοντωτικον α.υ
το πc.λεμικον μέσον- .μσ.ζικης ά,y
θpωπίνης κα.τα,στp-οψης, ε1ς pυ
θμον έπιγ,είου κολά.ισεως, μόνc.ν 
ά.ντιχpίστου έπ:νοήσεως εpyον δύ
να.τα.ι να ε ί να.ι ! 

"Σύνοδος ά.Gτέρων,, 

Σ�μψωνα. με ά.νωκ,οίνωση του 
κα.θηιyητου Ρόμ.πεpτ Βικτόρ, στο 
Τά..νσιγκ του Μίσιγκα:�, έιπίκει
τα.ι «σύνοδος» ( όπτι r.ή πpοσέγγι-

σις) του "Αpεως κσ.ί του Διός. 
Ή «σύνοιδος» θα γίνει δυο φο

ρές το 1980, τίς έσιπεpινές ώ
ρες της 26ης Φε,6pουαιpίου κα.ί 
της _5ης Μα.tου. Οι συνα..vτήσεις 
θα είνα.ι δpα,τες δλ η τή νύκτα 
κα.ι λαιμπpότεpο ψως ά.vα.μένετα.ι 
να προέλθει ά.πο τή σύνοδο της 
26ης Φε6pουα.pίου. 

Τσ λαιμπpο ψως πού θά. προέλ
θει ά,πο τήν προσέγγιση tων 
6ύο πλα.νη.των, eά. ά.ποτ.ελέσει ι

σως, τήν εξήγηση γιά. το αστpο, 
πού, σύμψωνα.- με το Ευαγγέλιο, 
είδαιv πptν ά.πο 2.000 χρόνια. πε
ρίπου, ο: τpείς Μά.yοι,. οί δποί
οι, ά.κολουθώντα.ς το, εψθσ.σα.v 
στή Βηθλεέιμ, δπου πpοσ--/4ύ\\Ιησα,ν 
τον vεοyένν-ητο Ί η,σου (α.ν κα.ί 
γιά. το «ασ-οpο της Βηθλεέμ,> 
ύποστηpίζετα.ι, δτι θα ήτα,v σύ
νοδος τ p ι G:ι ν &ιστέpων" των 
δύι:. πpοηγουμέvω,v κ α. t του 
Kpόv\OU. Έκτος ιέ�ν ή ά,ψήγη
ση του Ευα.γγελίου είνα,ι μόνον 
συμ6ολική ... 

ΚΙΙΖΤΗ ·ΜΕ ΑΙ ΖΖΑΡΟΠΟΥΑΟΥ 

Ποίος ύπηρξεν ό Ίησους; 8 Ai διάφοροι περi αύτου 
άπόψεις έ τιθέμενοι άμερολήπτως .. 8 Ό Ίησους κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα τον Συρέ. 8 Ή δiδασκα

λία του 'Ιησού άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 
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Θαυμα. ύπάρχει δτα·ν δεν χω
ρεί 1έξήγηση επιστημονική, δπου 
ενα φα� νόμενο η γεγονός πάει 
πέρα άπό τά. φυσικά. η άνθpώ
πινα μέψα.. 

Τό Ηαϋ.μα., κwθώς παράγεται 
άπό αγιωστες κα.ί ά,στάθμητες 
δυνάμεις, εlνα.ι εϋκολΙQ vά. ξεση
κώνη μέσα. μα.ς τή μυστική αίσΟη
ση, πού εΙνα.ι τό άρμόδιο ψυχικό 
οργα.νο γιά. τά. ύπεραισθητά.. 'Έ
τσι, uπεροαί νοντας δ άνθρωπος 
τήν έμπ.ειρικ� πραγματικότψα, 
γίνεται πολίτης δυό κόσμων, του 
αισθητοί) καί 't'OU ύπεραισθητοϋ 
καί πολιτεύετ-αι σά.·ι φορέας θείας 
ά,ξία.ς. 

-Αυτή ει.ναι ή μοίρα του φυσι
�αϋ, του ,ά,να.παλλοτρίωτου•. του 

, ι:ι , , θ , α.υτε,ρυσιου αν ρωπου.
Ό δογμα.τισμός ,δέν στηρίv ει 

τό θαυμα., άντίθετα., τό συκοφαν
τεί χαί τό ά.νατρέ-rοει. Ό δογμα
τισμός ά.ποοτραγγί,ζει τίς εσωτε
ρικές πηγές, κα.ταδο-λιεύετα.ι τήν 
ά.ρχέτυπη ψύση του ά.•1θρώπου, 
ύποκλέπτει τήν υευθερί{Χ, του. Ό 
δοyμα.τικός άνθρωπος εΙνσ.ι δ άλ
λστριώμένος α.νθρωπος, δ· δέσ,μιος 

Τοϋ Γεωργίου Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΥ 

,μέ οαρειές άλυσί,δες. Έννοουμε 
,εδώ τόν όποιονδήπο't'ε οογματισμό, 
είτε θρησκευτικό, εϊτε έπιστημο
νικό. Ό τελευταίος μάλιστα. είναι 
δ πολύ επικίνδυνος,. έ•ια. είδος 
πνcυματι,ωυ ψα.σισμου, πού έπιμέ
νει νά. ευνουχίση τόν άνθρωπο, 
νά, τόν καταστήση σ,νίκα.νο γιά, 
ύπέροαση καί άπελευθέρωσ , 
πνευματική, κοινωνική, κοσμολο-
γική . 

Τό ·θαυμα. εΙναι αυτονόητο, δτι 
,έπιδέχεται κλιψ1,κώσεις. Κάτι πΌύ 
σήμερα. δέν• ιέξηγείτα.ι ήμποpεί 
νά. εξηγΥ[θη αυριο. Δεν παύει δ
μως καί αυτό νά. είναι θα.υμα, 
ύπό τήν εννοια δτι κάποιος άφανής 
συντελεστής ρίχ'fει τήν επίδρασή 
του στόν άνθρωπο-είναι ή παι
δαγωγική άπο-ψη του θαύμα-ος
καί τόν καλεί σε κοσμοδιά.στα-η 
δια.στόχαση καί ,μυσταγωγι·ι.ή ά
νάταξη στό χώρο της ερευνας 
πρός τήν ά.λ1ιθεια. 

'ϊπάρχουν 'Κ.αί θαύμα.τα. ύπό 
ά.πόλυτη εννοια. - αυτά, πού μέ
νουν γιά, πάντα άγcξrιγητα. 

Τέτιο θαυμα είναι rι δημιουρ
γία του 1ιόσμιου. Ή θρ σκεία -ήν 
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ά.ποδί1δ ·ε: στήν έλ·εύθερη 6ούλ ηση 
τοϋ θεοϋ. Ή έπιστήμη στόν ά
γνωστο Χ. Ό άγνωστος Χ δμως 
ετνα.ι στοιχείο ισοδύνα,μο μέ τό 
θαϋμα, ά.φοϋ δέv .μποροϋμε νά τόν 
έξηγήσωμε. 

Στή συντήρηση -οοϋ κόσμου, 
στην &.νάσχεση της φθοράς τοϋ

Σύμπαντσς, συντρέχει ,έπtσης θα,ϋ
μα. Κάτι ύπάρ'χει πού τό φθαρτό, 
τό κα.θιστα. άφθαρ'tΙΟ. Οι ά.ρχα'ιοι 
'Έλλη,νες μίλησαν γιά τό «ά.�ώ
λεθρον της ένεργείας,> καί γιά 
τήν «ά.ψθαρσία της ϋλης». 

Ή έπ:στήμη !χψράζει τό φαι
νόμενο α.υτό με τό νόμο της !ν
τροπίας. Έντροπία -ά.πό τό έν
τρέπει v- ίσον έσωτερική μετα-
6ολή. 

Σύμφωνα με τό νόμο της !ν
τροπίας, τό ποσόν της !νεργείας, 
πού ένυπάρχει στόν κόσμο, παρα
μένει σταθερό. 'Αλλάζει !ν τQύ
τοις τρόπους καί έκφράζεται σε 
κίνηση, άλλοτε &.μφίδρομη, μπρός
πlσω, δπως στο έκ,φειμέ,ς τοϋ 
ώρολογlου (ά.ντιστρε.πτη μετα.60-
λή) , και άλλοτε μόνο πρός τά !μ
προς (,μή ά.ντιστρεπτή μετα6ο
λ ή). 

Στή φύση, •ειδικά, ισχύει ή μή 
ά.ντιστρεπτή ,μετα.6ολή. Κα.θώς δε 
γιά κάθε ,μηχα,νικό εργο δα,πανα.
τα: καί ποσότητα. ένδογενοϋς θερ
μότητας, ή αισταJμάτητη !νεργο
ποί ηση δδηγεί στή θερμική κέ
νωση, δηλαδή στό ,μηδέν. Κι ου

τε μπορεί ή :παραγόμενη θερμό
τητα νά ,δράσει επανορθωτικά, 
νά ,μετα,6ληθε! δηλαδή μόνη της 
σε κινη,τική ενέργεια, έπιστρεπτή 
καί νά !πα.να.φέρει το σώμα, στήν 
ά.ρχ:ική του κατάσταση. 

'Από τούς λόγους αυτούς, οι 
είδικοί μίλησαν γιά το θερμιχό 

θάνατο τοϋ σύμπαντος. 
Άκρι6ως δμως !δω, δ ί1διος ν6-

•μος της έντροιπίας, πού εδωσε τήν
&.φορμή στή θεωρία γιά το θάνα
το τ�οϋ Σύμπαντος, δ ίδιος πάλι
πρό6αλε vιeto κατά της θεωρίας
αυτης. Γιατί ή θερμοκρα,σία ενός
σώματος, η συστήμα,τQς σωμάτων,
ά.ποδ·είχθηκε αιδύνατο νά ύπο6α
θμισθεί στο &.πόλυτο μηδέν, δη
λαιδή στούς 273,16 6αιθμούς κά
τω &.πό τό μηδέν Ο) της κλίμα
κας Κελσίου. 'Όταν πλησιάσει
στο δρόση,μο αυτό τοϋ θερμικοϋ
θανάτου, στα,μα,τα. κάθε &.πώλεια
θερμότητας. Καί μπ(ψεί μεν νά
συνεχι,στεί ή δποιαδήπο,τε μετα-
6ολή, χωρLς δμως ή θερ,μοκρασία
vά κυλίσει παρακάτω. Σ' δρισμέ
να μάλιστα, φυσικά φαινόμενα,
παρατηρήθη-κε το ά.ντίστροφο, ά.
νύφωση δηλα,δή της θερμοκρασί
ας κ.αί οχι πτώση.

Το φαινόμενο αυτό ή θρησκεία
τό ερμηνεύει σάν εκφραιση της
πρόνοιας τοϋ θεοϋ, πού ετναι
συνέχεια της πρώτης δημιουργι
κης ,!νεργείας της.

Ή δημιουργικη αυτή πνοή τοϋ
θεοϋ είνα·ι πάvτοτ� παροϋσα καί
συνεργάζετα,ι ,με wύς νόμους της
Κτίσης, πού ή �δια !θέσπισε

Κάποτε - κάποτε στήν ιστο
ρία, - η κα.ί μερικότερα, στή
ζωή των &.τόμων, μιά έλαφρως
δυνατώτερη, ροπή της όημιουργι
κης -!νέργεια,ς τοϋ θεοϋ, μέχρι
σημείου πού νά μήν ;w.ταιστρέφε
τα,ι ή φυσική τάξη, μα.ς δί·δει ενα
θαϋμα, σάv !κείνα :πού ιστοροϋν οι
Γραc:ρές καί πού -διαπ-ιστώνομε κι
!μείς, εστω κα.ι ά.ραιά η σπάνια,
στη ρεούμενη ζωή μας.

Μιά μορφη θαύματος ε!ναι και

ή πρ,οc:ρητεία, τήν δποίσ.ν δ διά-
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σημος 6ιολόγος καί φιλόσοφος 
τοϋ α1ώνα μας Hans Dri.esch θε
ωρεί ·6ε5αιωμένη καί στίς ήμέ
ρες μας. (1) . 

Στή Φυσική, ενα ε!δος θαύμα
τος εtναι και δ νόμος τοϋ σ.προσ· 
διορίστου στήν ,tσωτερική λει
τουργία του &.τόμου της ϋλ ης, πού 
ερχεται σέ &.ντίθεση μέ τό γενικο 
νόμο της α!τιότη,τας μέσα στή 
Φύση,. 

Στήν παρε:,μ6ολή •έπίσης δια
κυμάνσεων, άγνωστης η &.στάθμη
της α1τ�ολογία.ς, στή λειτουργική 
διαδικασία &νός φυσικοϋ ένεργή· 
ματος, πού έπιφέρει - ή πσ,ρεμ· 
οολή αύτή - άπόκλιση ά.πό τό 
νόμο των πιθανοτήτων, ύποκρύ
πτεται ή γενεσιουργός α!τία κά
ποιου θαύματος. Γιατί είναι κάτι 
πού tξέρχεται ά.πό τούς έπιστημο
νι.κούς ύπολογισμούς καί τίς σχε· 
τικές πρf.>6λέψεις. οι ,επιστήμο
νες μίλησαν για. Pώnts Singu
liers, δηλαδή Σημεία Μοναδικά:, 
- θα. μπορούσαμε νά, τά. ποϋμε
αύτόφυτzς η αύτόνομες 6ολίδες η
&νά:δες - πού σημειώνουν &.ναί
τια, ώς πρός έμα.ς, τήν 1οαρουσία
τους καί δδηγοϋν σε ά.ποτέλεσμα
οχι &.ντιφυσικό, άλλά. πάντως &.
φύσικο, πού φέρνει ριζική &.λ
λαγή, χωρίς ώστόσο νά, χά:νη τή
φυσική του ταύτότητα. έα α·

ποψη τοϋτισ τοϋ νόμου της εντρο
πίας. Ή ηλεκτρομαγνητική θεω
ρία τοϋ Maxwell παρέχει έρεί
:ψα:οα πρός τήν α.ΠΌψη αύτή,
'Ανάλογο είναι τό ύπέρλογο, οχι
ομως παράλογο, στό χώρο του
πνεύμα.τος καί τη; Ίστορίας.

1. Όρα, Θεμελιώδη Προβλήματα 
της Ψυχολογίας Μετάφραση Σπ 
Καλλιάψα, Κεψ. Παραψυχολογία, 
παρ. Προψη.τεία 

Τό θαϋμα καί τό μή θαϋμα ε!
'tαι ο[ δυο πόλοι, &.νάμεσα στους 
δπG�ους λειτουργεί ή Συμπαντική 
'Ενότητα. Ή εναλλακτική αύτή 
διαδικασία, &.νά.μοοα στό θαϋμα. 
καί τό ,μή ,θαυμα, ε!ναι συχνότερη 
στή ζωή καί τήν [στορία. άπ' δ,τι 
στήν άψυχη φύση. Γι' αύτό και 
τή σωτηρία τ·�ς &.νθρώπινης ύπό· 
στασης σά.ν Μονάιδας Προσώπου 
κα.ί σά.v Μονάιδας Γένους, πολλοι 
τήν -rοεριμένουν ά.πό ενα θαϋ
μα (2). 

Έγγύηση του ,θαύ.ματος της 
Συμπα.ντικης Τελείωσης, ενα ε!
δχ θ:ίοu προοιω11ισμ.ου, ε!ναι &,. 
κρι6ως τά. θαύματα στή ζωή ά.τό
,μων καί δμάδων, •εϊτε σά.ν φορέ· 
ων της θαυματουργικης «χά:ρι
wς», είτε σά.v δεκτών. 

Έπι6ε6αιώvει σ• αύτό ή έπι
στήμη της Παραψυχολογίας, τήν 
δποίαν, δ &.είμνηστος Καθηγητής 
Σπυρ. Καλλιά:φας - φιλόσοφος, 
ψυχολόγος, παιδαγωγός, 6αθύτα
τα χριστιανός - χαρακτηρίζει 
<'ώς τήν σπc;υδαιοτά.την πασών 
τών επιστημών», ή δποία εργον 
εχει νά. ψωτίση τά. φο6ερά. ψυ
χικά. φαινόμενα - ε•;α ε!δος μυ· 
στηρίων η ,θαυμάτων - τά. δ- • 
ποία έμφανίζονται στή ζωή &.
τόμων καί δμάδω.ν, καί τα. δποία 
1ι έπίσημη Έπιστημο11ική η Πει
ραμα-ική λεγομένη, Ψυχολογία, 
ά.δυνατεί να. ,tξηγήση. 

Πρόσφατα, δια6άσαμε στίς ε

φημερίδες, 8τι ά.πό τvύς έκπρο
σώπους ά.κρι6ως της Παραψυχο
λογίας κχ,ί αλλων πα.ραπλεύρων 
,έπιστημονικώο; κλά.δων, οργαvώ
θryκε παγκόσιLιο Συνέδριο σέ χώ· 

2 VΟρα, έπιφυλλιδα <<Το θαΟ. 
ΙJα•,, «Βημα» Άθηνων, 21 8.75. 
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·ρα. της Λατινικής 'Αμερικής,. στο
'όποίον θαπαιρνα.ν ,μέρος .:3.000
«.μάγοι» οπως συμι6σλικά. &.ποκά
λεσα.ν, τούς ·εpευνη,τες των. φα.ινο
.μένων, πού δεν εχοίΝ ψά-νερες τίς 
αιτίες των ... 

"\ς σημειωθη; δτι &.νάμ·εσα 
στους «μάγουρ, α.�τούς ητα.ν κα.ί 
πολλόί Κα.θηγη.τε·ς .Πα.11επισ:τημί
ων κα.ί ;Υπουργοί. Κα..ί' μ&>ς θύμι
σε 'ή π·ερίπτωση τούς «τρείς μά• 
γους με τ& δωριχ»,' πού ηρθα.ν 
&.πο την Άνα.τολή κα..ί .προσκύ
Ύησα.ν,·το ·ορέφος·Χριστό.· : . 
· '.Αλλά.· κα.ί στον τόμέα των φυ�
·σι κών φα.ι νομένων-, εχ ομε &,νάλο
γους προολ ημα.τισι:Wύς: Ή ι..ι.αρ-

:τυpία. ερχ ετα.ι &.πο ενα. Μ-ετεω
ρολ{)γικο Συνέδρι,, πού εγινε, 
πρόσφατα. επίσης, στην Άνα.το
λ:κή 'Αγγλία.. Στο. Συνέδριο πη.
pα.11 μέρος 300 εlδιχοί κορυφαίοι 
επιστήμονες. Το πρό'6λημα. ητα.ν, 
σ-ν ερχετα.ι νέα. περίοδος πα.γετώ
-.νων ·στη γή, η οχι. Οί σύνεδροι 
φυσικά. δεν συμφώνησα,ν-. Κι αυ
τό, γιατί δεν ύπηpξαν- κριτήρια. 
γενικώς ά.παδεχτά. Τοi}το δμως 
·σημα.ίνει', δτι πολλά. &κόμη· στη
φύση ξεφεύγουν &.πδ.τον ελεγχο
της -επιστήμης, δτι · ή Φύση εχει
τά. ,μυστικά της, ·πΌυ· τά. κρα.τάει
·έπίζηλά γιά. 'τον έα.ύτό ·της: ..
, αχρι κα.ιρου» !

, ' 

·κnΣΤΗ _ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

Μ-.Η Τ I Σ 

Τό βιβλ(ον της σοφίας 

Β'. εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 · 

Πωλείται δεμέ�ον δρχ. 200 

Είς τα γραφεία τοi> ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε τα.χ) κήν ·επιταγήν διά. νά. τό λά6ετε 
ταχυδρομικώς εις τήν διεύθυνσιν πού θά. &.να.γρά
ψε�ε εις τήν επιταγήν. 
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• 

ΟΙ Νέοι ... 

Άποσπάσματα δμιλίας του κ. Τριαντάφυλλου ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 

στο ΡΟΤΑΡΥ 'Αθηνών, 18-9-1979 

Στον ταραγμένο, γεμάτο προβλή
ματα κόσμο που ζοϋμε, σημαντικος 
εΤνσι άναντίρρητα δ ρόλος των νέ
ων. Ή θέση που παίρνουν οί vέοι 
στα διάφορα προβλήματα τοϋ κό
σμου, καθώς και οί σχέσεις τους 
με το κοινωνικο σύνολο γενικά καί 
με τους μεγαλύτερους Ιδιαίτερα έ
πηρεάζουν άναμφισβήτητα την έξέ
λιξη καί την εύη,μερια τοϋ κόσμου. 
Οί νέοι εΤνα1 σήμερα ενα ση,μείΌ 
άντιλεγόμενο 'Αρκετοί τους θεωρούν 
ίιπεύθυνους για δλα τά προβλήμα
τα της κοινωνίας, πολλοί άπλως 
τους άνέχοντα1, άλλα έλαχ1στο1 μό
νο άποτολμοϋν νά ένώσουν την φω· 
νή τους με την φωνή των νέων. Ή 
φωνή πού θ άκούσετε σήμερα, θά 
προσπαθήσει νά σας παρουσιάσει 
τον ,κόσμο των νέων, δσο γίνεται 
πιο άντ1κειμεν1κά, χωρίς νά στα
θε'ί στις Ιδικαιολόγηrτες προκαταλή 
ψεΙς εlς βάρος των νέων η τωv 
μεγαλ..ιτέρων σε ήλικία 

Ό σύγχρονος κόσμος μπορεί βέ
βαια νά εχε1 μια ύλική εύμάρεια, 
που δεν τήν εΤχε καμμιά προηγού
μενη κοινωνία, στον πνευματικο δ
μως τομέα γίνεται δλcένα πτωχό
τερος, δσο βυθίζεται βαθύτερα μέ
σα στον 6οϋpκο της υλης Ή σύγ
χρονη έκπαίδευση πρεπε� να δώση 
στον α\'θρωπο τίς πνευματικές έ
κε'ίνες βασεις πού θά τοϋ έπιτρέ
ψουν νά ώριμάση ψυχcσωματικά και 
νά άναπτύξη τον έσωτερκο του κό 
σμο μέσα στην άyαπη και την κα-

τανόηση για τούς αλλους. Για νά 
χρησιμοποιήσω τά λόγια ένος σύγ
χρονου φιλόσοφου, τοϋ Κρ1σναμοuρ
τ1 «δ σκοπός της έκπαιδεύσεως δεν 
εΤvα1 νά δ1απλασε1 άπλώς έμβριθε'ίς 
μελετητές τεχνικούς και κυνηγούς 
θεσεων, άλλα δλοκληρωμένους αν

δρες και yυνα'ίκες, πού νά εΤναι έ
λεύθερο1 άπο ψόβο-yιαΤΙ μόνο ά
νάμεσα σε τέτοια άvθρώπινα οντα 
μπορε'ί νά υπαρχε1 μόνιμη είρήνη». 
Ή σωστή έκπαιδευση θά πρέπει νά 
μας δ1δαξε1 τόν όρθο τρόπο του 
ζ,iν άρμονικά με δλους τούς αν
θρωπους, αλλά και με τον έαυ
το μας Πρέπει νά μας βοηθήσει 
vα καταλάβουμε την πραγμαηκη φύ
ση του εαυτοϋ μας, για νά μπορέ
σουμε vά κατανοήσουμε καλλιτερα 
τον κοσμο Πρέπει νά μας βοηθή
σει νά έλεJθc.pώσοJμε τον νου μας 
άπο το χθές, για νά μπορεσουμε 
vά ζήσουμε πλήρως τό σήμερα και 
νά ατενισουμε αφοβα τό αίίριο. 
Σκοπος της έκπαιδεύσεως πρέπει νά 
εfvαι ή ανακάλυψη, ή μάλλον η ά
rτοκάλυψη, των αληθινών άξιων που 
θά προκαλέσουν μια ριζική έπανά
σταJη στην κατανόηση του έαv1Όu 
μας, γιατί <<ή αύτογνωσια εΤναι ή 
άρχη της σοφιας και έπομένως ή 
άρχή της μεταμορφώσεως η της άνα
γενvησεως,> Ή έκπαιδευση που 
χρειαζομαστε, πρέπει vό: μας βοη
θησε1 νά κατανοήσουμε τον κόσμο. 

Ε ας άπ' τούς πιο φω,τισμένους 
Έλληνες δημοσ,ογράφους της επο

χής ·τοϋ '30·, ό Νίκος Καρβούνης, 



56 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

εyραψε στις 4.1.32, τά έξη.ς: « Ε
κεί'vο πού χρεισ.ζεται, δέv εΤvαι ή 
<<διανόησις», άλλά ή κατανόησις. Ή 
πι::ώτη προκαλεί' συνηθέστατα την 
ύπερτροφίαv του άτόμοu, την ύπερ
αvάπτuξιv του έγω.σμου. Γίνεται 
σκ.:>πος και δχι μέσον πνευματικής 
άvαπτίιξεως. 'Αποξηραίνει την ψυ
χήν και στενεύει το πvευμα εlς τον 
τrερίφρα,κτοv στί'6οv τώv σuλλο,γιστι
κώv είικαμψιώv. Ή κατανόησις, άν
τιθέτως, είναι το πρdιοv της πείρας 
της ζωής-του δια6άσματο.ς του αl
ωvίως vέou 6ι6λίοu της ζωής». ΕΤ
vαι ίσως χαρακτηριστικο το γεγο• 
vός, δτι δ φωτισμένος αίιτος δη-μο
σιογράφος ώvόμασε το άρθρο τοu 
«Κορακιστικά διανοήσεως». Άπο τό
τε πού δ άνθρωπος λάτρεψε τή διά
νοια σκότωσε μέσα τοu το πvευμα. 
Τό είιχάριστο πάντως εΤvαι δτι δ 
τρόπος της έκπαιδεύσεως 6ελτιώ
vεται διαρκώς και στόχας πλέον 
του έκπαιδεuτικου σuστήμαrrος εΤ
vαι ή άvάπτuξη λωv τών δυνατο
τήτων έvος ύγιους άτόμοu -καί, κατ' 
άοχήv, ή καλλίτερη γνώση του έ
αuτου τοu. Στην προσπάθεια δέ αίι
τή, διαδραμάτισαν σημαvτικο ρόλο 
τά συστήματα Stcilne;r και M·αιi
t�s-so.ή. 

"Αν έξετάσοuμε την Έλληvικη νε
ολαία, θά παρατηρήσcuμε δτι σέ 
σύγκριση μέ τήv νεολαία τώv «άvα
τrτuγμέvι.:ιι» δυτικών χωρώιJ, εΤvαι 
άσύyκριτα καλλίτερη_ Μπορεί' vά 
μήv συγκρίνεται σέ πληθος γνώσε
ων μέ τούς νέους άλλων χωρών, εΤ
vαι δμως άσύγκριτα ,καλλίτερη σέ 
δσο άψ0ρδ: το 6άθος τώv γνώσεων. 
Ό 'Έλληνας νέος εχει σχηματίσει 
μιά πιο δλοκληρωμέvη προσωπικό
τητα, συγκριτικά με τούς ,νέους του 
έξωτερικου. Ή έλληνικη οlκογέvεια 
εχει δεχθεΊ λιγώτερα πλήγματα σάν 
θεσμος άπ' δσα εχει δεχθη στην 
Δύση και γι αίιτό, οί υΕλληνες νέ
οι ετuχαv μιας καλλίτερης ήθικο• 
κοινωνικής έκπαιδείισεως. Ή αίιστη. 
ρά παράδοση της Έλλη,vι,κης κοινω
νίας προσέφερε πολλά στους vέοuς, 
Τους εδωσε στηρίγματα γιά νά μπο
ρέσουν vά άvαπτuχθουν ψυχοσωμα
τικά Τους εδωσε άρκετές άρχές φι· 

λοσοφικές, ήθικές και κοιvωvι·κές, ώ
στε νά τούς προσταπίισει κατά μέ
γα 6αθμο άπο το σύγχρονο ρευμα 
της άρvήσεως και του μηδενισμου. 
Βέ6αια, ή 'Ελληνική νεολαία δέv 
εΤvαι τέλεια. Δέv εχει δμως και δ. 
λα τά έλαττώματα τών νεολαιών 
τώv άλλωι λαών. Τά ναρκωτικά και 
ή έγκλ,ψατικότητα δέv παύουν νά 
έπηρεάζοuv άρκετους vέοιις, σέ ά
σύγκριτα δμως .μικρότερο ποσοστο 
άπ' δ,τι σuμ6αίvει σέ άλλες χώ
ρες. Το <<κατεστημένο» δέχεται πλή
γματα, άλλά δχι μέ την καταστρε
πτικη μα1-ία που σuvαντδ:με στην 
Δύση,. Οί ήθικές άρχές άλλάζοuv 
λίγο στην εξωτερική τους μορφή, 
στην οίισία τοuς δμως παραμένουν 
άμετά6λη:τες. Ό σύγχρονος υΕλλη
vας νέος φιλοσοφεί', εστω κι αν ή 
φιλοσοφία τοu μ�ταφράζεται σέ μιά 
έσφαλμένη ύλιστικη πολιτικη Ιδεο
λογία. Ό 'Έλληνας νέος δέv άντι
δρδ: μέσα στο κοι.vωvικό μας σύ
στη,μα, γισπι θέλει νά το κατα· 
στρέψει, αλλά γιατι πρώτιστα έπι
θuμεί' νά ,ο 6ελτιώσει. vΑσχετο 6έ· 
6αια εΤναι το γεγονός, δτι πολλες 
φορές στην προσπάθειά τοu αίιτη 
παρασύρεται άπο πολλούς, πού εΤ
ναι πρόθυμοι νά τον έκμεταλλεuθουν 
γιά vά ί�ανοποιήσοuν τους δι,κούς 
τοuς άνόσιοuς σκοπούς Ή 'Ελ
λάδα πρέπει vά εΤναι περήφανη γιά 
τούς νέους τη,ς, άλλά και οί νέοι της 
γι' αίιτήν. 

Στην σημερινή ύλόφροvα κοινω
νία, που άσχσλειται μόνο μέ την 
άνοδο του τεχνικου πολιτισμου κι' 
ε.χει παραμελήσει την άvάπτuξη του 
έσωτερικοϋ άvθρώπου, άντη,χεί' άκό. 
μα ή φωvη του Πλάτωνα: «Που τρα-
60:τε, άνθρωποι, καί δέν ξέρετε πώς 
δέν κάνετε τίποτε άπ' δ,τι χρειά
ζε-rαι, μόνον δλη σας την προσοχη 
τήν συγκεντρώνετε στο vά άπο
κτήσετε χρήματα, και παραμελεί'τε 
την άνατροφη τώv παιδιών σας στα 
όποια θά παραδώσετε αίιτά τά χρή
ματα, ώστε νά μάθουν vά τά μετα
χειρίζονται· δίκαια;» 

* .. * 

Το λεγόμενο χάσμα τών γενεών 
οvτε τόσο 6αθύ, δσο λέγεται, εΤvαι, 

l
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οϋτ-ε καi αγεφύρωτο. ΆρκεΊ να γί. 
νει μια προσπάθεια προσεγγίσεω<; -
καi άπο τiς δύο πλευρές. Ή παλιά 
καi ή νέα γενια πρέπει νό: δώσουν 
τα χέρια ι<αi νό: σvνεργαστοΟν σ' δ. 
λους τους τομεΊς. ΈμεΊς θα διδα
χθοΟμε άπο τrιν m:Ίρα σας. ΣεΊς, 
συγχωρηστε, άλλα καi χρηρ-ιμοποι· 
ηστε τήν δρμή της νιότης μας. Μήν 
άδιαψσρεΊτε για τα προ6λήματά 
μας, δπως κι' έμείς δεν πρέπει vά 
ά:διαψσροΟμε για τα δικά σας. ΕΤ-

ναι αλήθεια, δτι δημιουργούμε δι
αρκώς προ6λήματα που πιθανώς να

σας κουράζουν. Μή μας έγκαταλει
,rετε δμως μόνους στον δύσκολο 
στί6ο της ζωης_ n Ας βαδίσουν οι 
δυο γενιές έvωμέvες κr' ά:γαπη,μέvες, 
συνεργαζόμενες κι' οχι αντιμαχόμε
νες, ας αντικρύσοuv την νέα μέρα, 
που ξημερώνει για ϊήν ανθρωπότη
τα, κι' ας ακούσουν τους χαρμόσυ· 
νους fίχους της καμπάνας, που ση
μαίνει τον ορθρο της Αϋριον 

tH άποστολή της θρησκείας 
Του αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤ Α 

Στήv πορεία ,ης παγκοσμίου 
ίστορίας, συχνα συναντοΟμε ήφαι· 
σ,ειώδει·ς προσωπικότητες, που ά
νοιξαν καινούργιους δρόμους ά:πο 
τον Θεο στον άνθρωπο. Αύ,οi οί ό
λίγοι αξίζουν περισσότερο απο 
τους περισσο,έρους αν καi έγεννή
θ-ραν καi μεγάλωσαν μέσα σέ. κοι
νωνικές ,ρικυμίες καi φτώχεια, χά
ρισαν στον άνθρωπο την αγάπη ώς 
δ ω ρ ο ν του ΘεοΟ. 

n Ας θυμηθουμε ,ον Μ ω ί.ι σ η, 
πού μικρο παιδi τον πέταξαν μέσα 
στο πο,άμι, καi τον '1 η σ ο Ο ν 

Χ ρ I σ τ ό ν, που έγεννήθη, στον 
σταΟλο των ζώων, ,ον 6οσκο προ
βάτων Μ ω ά μ ε θ κ ά 

Τρομάζει κανείς αν σκεψθη δτι 
χύθηκαν ποταμοi ά:vθρωπίνοv αίμα
τος σέ. θρησκευτικούς πολέμους, πού 
ά:ληθως ντροπιάζουν τήv ανθρώπινη 
νοημοσύνη και ήθική συνείδηση. Καi 
οί διάφορες θρησκεu,ικέ.ς πλάνες, 
έκμεταλλευόμεvες τα ψυχικά προ-
6λή.ματα των αφελων άvθρώπων, τους 
καλλιεργοΟν τuφλον θρησκευ.ικοv 

φανατισμοv καi μίσος έναν,ίον ,ωv 
άκολουθοίιντων ,ά δικά ,ους «πι
στεύω». 

Να έ;-.,ια φρέσκο παράδειγμα 
Σέ. κάποιο έλλη�ικο μικρό χωριό, 

μια μητέρα ήταν 6αρειά άρρωστη, 
ά:πο καρκίνο και φώναξε ΤΟ παιδι 
,ης, πού εΤχε φύγει ά:πο το σπιτι 
καi εΤχε γίνει Χ ι λ I α σ Τ ή ς για 
να το ίδη πριν πεθάνη καi έκεiνος 
μέ. θυμό εΤπε «Δεν θα πάω να δώ 
,ή μάνα μου πού ξεψυχα, άν δεν 
μοΟ ίιποσχεθη δτι την εiκόνα του 
ΊησοCι ΧριστοCι και της Παναγιας 
θα ,ις πε,άξη στο πά,ωμα και νά 
,ίς ,rατήσω μπροστά τr,ς ! » 

Φαντασθητε ,ον ψυχικο πόνο της 
Μάνας 1 

Καi δμως άποστολη ,ης Θρη
σκείας εΤναι ή καλλιέργεια ,ης παγ
κοσμί•οιι άyάπης, της ά:vθρώπιvης 
αξιοπρέπειας και έμπράκ.ου βοη
θείας προς ,ον συνάνθρωπο καί ,οCι 
σε6ασμο0 προς τούς γοvεiς. 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ roYrOYTAΣ 
Ντητρσιτ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ 
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Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 

Ζοϋμε σε μια παγκόσμια άρμο
νία. Κι εϊ μαστε οί τόνοι της. Λεη
λατώντας τή συνείδησή μας με πρά
ξεις καί σκέψεις έκτος Θεοϋ και λο
γικής, δημιοuρyοίιμε παραφωνία. 
Καί διαταράσσουμε ετσι τή συμ
παντική συμφωνία. Μπορει ή συνεί
δησή μας, τό έγώ μας, ν&ναι fνας 
άπλός τόνος στην άπειρότητα τοϋ 
έπιστητοϋ, δμως αύτό τοϋτο τό έπι
στητό, εχει την άνάyκη της. Γιατί 
έπικρατει στις διασuμπαντικές σχέ
σεις των όντων, μια άλλr::λεξαρτη
μένη άναγκαιότητα. Μια άλuσιδωτή 
θέση κι άντίθεση, πού σε άρμονική 
διάταξη δταν εΤναι, συμμετέχει σrήν 
έξελικτική ροή. 

Εϊμαστε ένορχηστρωμέvοι άπό τον 
άρχιμοuσικό τοϋ σύμπαντος ετσι, 
ωστε να άποδίδοuμε μοuσικα ό κα
θένας μας τόv ηχο πού χρειάζεται 
ή μεγάλη τής ζωής όρχήστρα. 

Ύποτονοϋντες την παρουσία μας 
στη ζωή και είδικώτερα στό περι
βάλλον πού έπηρεάζοuμε άμεσα, 
παραφωνοϋμε στην σu·μπαντική τά
ξη και νομοτέλεια. 

Εϊ.μαστε δ,τι σκεφτόμαστε καί δέv 
εϊμαστε δ,τι δεν σκεφτόμαστε. Ή 
παρουσία μας στή ζωή και στην 
κοσμική άπεραντοσύvη, έικπορεύεται 
άπό μέσα μας_ 'Από τό εΤναι μας, 
τη σu.νείδησή μας Λεηλατώντας τόv 
κόσμο τοϋ εΤναι μας, λεηλατούμε 
τήν όμορφια τοϋ σύμπαντος Άλλα 
τό σύμπαν εΤvαι ό «κατοικη,τήριος 
οΤκος μας» και μας άνήκει όλοκλη
ρωτικά, σε καθέναν μας χωριστά. 
Λεηλατώντας δηλαδή την συνείδησή 
μας, λεηλατοϋμε τό ϊδιο μας τό 
σπίτι, γινόμαστε, έν κατακλειδι, 
κλέφτες και ληστές τοϋ ίδιου μας 
τοϋ σπιτιοϋ Τό άμάρτημά μας δη
λαδή, εΤvαι καί βαρύ και άνεξή
yητο. 

Θάτανε έκτος άλήθειας καί λο
γικής, να πίστευε κανείς, δτι σ' αύ
τή τήv αύτολεηλασία του, όδηyει
ται άπό άμέλεια η άπό άyνωσία 

'Όταν ή κοσμική τάξη και νομο

τέλεια ζητει τή θετική συμβολή μας 
σ' αύτή, τό ζη.τει τόσο άπλά, ω-

στε δλοι μας άνεξαίρετα, εϊμαστε 
σε θέση καί να τό προσφέρουμε καί 
να τό εχοuμε. Δεν μας ζητιέται τί
ποτα άπό τίς άνώτερες δu.νάμεις, 
πού να μην τό εχοι.ιμε i<αί πόύ να 
μή μποροϋμε να τό προσφέρουμε. 

'Αντίθετα, έμεις μποροϋμε να ζη
τήσουμε άπό αύτές δ,τι καί δσα θέ
λουμε για να άyyίξοuμε. τήv τελειό
τητα τοϋ έαuτοϋ μας. Κι δσο ζητδ:
με, άνοίyοuμε δύο .κρουνούς στη 
ζωή μας. Τον κρουνό τής δίψας καί 
τον κρουνό τής άνακάλuψης. Με τή 
δίψα έρεuναμε, με τήν άνακάλuψη 
διευρύνουμε τή γνώση. ΝΕρεuνα καί 
γνώση είναι κινητήρια δύναμη Κι 
δσο μαζί άρμοvικα συνεργάζονται, 
τόσο καί άποχτοϋν ίλιyyιώδη,, προς 
τα άνω, ταχύτητα. Ή, άπ' αύτή τή 
συνεργασία, προς τα άνω ταχύτητα, 
όδηyει τrρός την τελειότη.τα. Και 
τό μεγαλειο αύτής τής τελειότητας 
όλοκληρώνεται στην προσc.mική μας 
άρμονία. 

Σε καθέναν μας, πού δεν εχει 
λεηλατήσει τή συνείδησή του, μπο
ροϋμε να δοϋμε τήν όμορφια τής 
συμπαντικής τελειότητας. 

Αύτή τήν άλήθεια έννοει καί ή 
βιβλική φράση <�κατ' ε!κόνα καί ό
μοίωσιν επλασεν ό Θεός τον αν-
θρωπον». 

Ή όμορψια τοϋ έαuτοϋ μας, έ
σωτερικα και έξωτερικά, δεν διαφέ
ρει σε τίποτα άπό την όμορφια τής 
δημιουργίας. Ή όμορφια της δημι
ουργίας προσδίδει το κάλλος στην 
ώραιότητα τοϋ σύμπαντος. Καί ή 
ώραιότητα τοϋ σύμπαντος, · προσδί
δ.ει το κάλλος τής έξέλιξης. • Αραyε, 
το κάλλος τής ώραιότη.τας και ή 
ώραιότητα τοϋ κάλλους στην άρμο
νία τοϋ σύμπαντος, εΤΎαι καρμικές 
εννοιες της γνώσης τής κοσμικης 
ζωής; 

Και γνώση τής κοσμικης ζωης, 
μτrοροϋμε ναχοuμε μόνον με καθαρή 
συνείδηση. Μέ συνείδηση πού δεν 
λεηλατήσαμε ποτέ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Δικηγόρος παρ' Άρεί� Πάy� 
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ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

'Αναμνήσεις άπό τά παιδικά μου χρόνια 

θυιμα-μαι σσ,ν ήμουν 8-9 χρό
νω·; πω:δί, τό.σο σ.vήσυχο κα.ί α.
τα κτο, πού ε[χ!J, γίγει πpόολημα. 
γισ, τήν μάνα. μου. 

Γιά, νά, ήσυχά.σει λίγο κι' έκείνη 
καί ·τό σπίτι, πα.pα.κα.λου:π τόν πα
τέρα. y,ου ,γά, �έ πα.�pνη μα.�ί το�, 
δταν εογσ.ινε σε πε.ριπα.το με τους 
ψίλους του. Κα.ί αύτό γι'ιότι;ι,ν 
σχεδόν κά.·θε ήμέρα.. Μετά. τrιν 
δουλειά. τους, τό σ.πογε,μα.τάκι, μα.
ζεύονταν μιά παpέι;ι., δλοι σ,τό 
Ζάππειο η ,στού; γύρω λόφους 
τη; 'Ακρόπολης κα.ί κουοέ.ντια
ζα.ν. Μιλc,ϋσαν γιά κά.v:, ·μ,ετά στέ
κονταν καί τό γυpόψερ·η.·ι ά.πό 
έδώ, από έκεί. Τό εξονύχιζαν, 
πού λένε. Τό κύριο πpόσωιπο σ' 
αύτήν τrι ι συvτpοψ:ά., ήταν ό Σπυ-
pί1δων άγος_ 

'Όλοι οί άλλοι, γ•jpω του, νά 
τον ά.κοϋ·ι κα.ί νά προσθέτουν κ:' 
αύτοί κάτι, πότε - πότε. Κι' έγω 

γσ, τούς οαισα,γίζω μέ τί; σ,κα,ντα
λιές μου. υΟλοι, κά..θε λίγα, μέ 
επα.ιρνα.ν κα.τά μέρος χι;ι,ί μου ε-

6α.ζα.ν ,μυαλό: Δέν vτpέ.πεσα:, 9 
χρόνων γυνα.ί κα., &.ντί νά, οοηθα.; 
τή ,μψέρα σου, κάνει; σάν μωρό 
κ7.: άλλα. τέτοια.. Ό μόνο; πού δέν 
μέ μά.λω.ν·ε, πλημμυpισμέ,�ο; άπό 
α.πειρη άγι;ι,θότητα., ήτα.ν ό Σπ. 
Νά.γος. 

Κα.ί α.ύτό γι νότ7.ν χpόvιχ κχί 
χρόνια. Ή λέξη, τήν όποία α.κου
γα τότε, ητα.ν ή λέξη ο ύ σ ί σ.. 
Ή ούσίχ, κα.ί τί ε[να,: rι ούσία. 
Κα.ί οέοαια, δέν κα.τα.λά.·οαιΨl τί
ποτα.. "Ωσπου μεγά.λωσι;ι., πηγct. 
στό γυμνάσιο, κόντευχ νά τό τε
λειώσω, κα.ί τότε ίδpύθηκε ό δμ:
λό; μχ; κχί α.pχισ•ε νά κά.·ιει έκ
δpομέ; στά ·ι..ονwιά 6ου·ιά κ::ι.ί τί; 
θάλασσες, μά, π:ό συχνά στό ι 'r
μηττό, στή;ι Κα.ισα.ρ:α.νή κα.ί στή 
Κι:.ι.λοπ,:.ύλα. Τό:ε κα:άλι:.ι.οι:.ι., πά>ς 



60 ι Λ I Σ Ο Σ 1980 

δταν ελεγσ,ν ουσια., ε·ιινοουσαν 
την ουσίσ, της φύσεως, το ουσια
στικό της ε!να.ι, το ούσια.στικό 
είναι τώ·ι οντων. 'Αλλά τότε εί
χα μά.θε: λίγα &πό δλα., κα.ί λί
γη ά,στρονομία, καί •είχα συνεί
δηση πλέον- της άπtεραντοσύνης 
του Σύμ,παντος, καί ελεγα, είμα
στε στο Ήλια.κό σύστημα. κα.ί αυ
τό σέ μ,ιά σπείρα. του Γαλαξία, 
καί δ Γαλαξίας εχει 100 δισε
κατομμύρια. αιστpα, Υ.αί στον χώ
ρο είναι tκα.τομμύρια ά,πό Γαλα
ξί,ες. Κα1 εμείς τί είμαστε; 'Έ
νας κό-κκος άμμ�.υ μέσα. στο Σύμ
παν. 'Άρ!)., είνοοι ά,δύνα.το νά γνω
ρίοουμε την- ουσία του Σύμπαν
τος. Κα.ί δεν ήθελα. νά πηγαίνω 
μαζί του:_ υΟμως, τότε, δεν εΙ
χα κατσ.)άιοει, οτ• οι :ένορατικοί 
καί οί δι,ορατικοl προσθ•έτουν στίς 
επιστημ.ονικές !ιειθόδους ερεύνης 
κα.ί άλλες, πού οα,σίζοντα.ι στην 
ά.νά.πτυξη δυνά,μεων, πού εΙναι 
λανθά.ν:υσες μέσα στην ψυχή μας, 
κα.ί οί δποίες ά.ναπτύσοοντα.ι μό
νον 8τα11 δ άνθρωπος εχ ει ώρι
μά.σει, ·δηλοοδη εχ ει ά,π(Λ<αθα.ρι
σθη τελείως κα.l εξαγνισθη άπό 
τίς .ά,τέλ,ε,:ες καί τά πά.•θη. Καί 
τότε, μπορεί νά φτά.,σε: στην εξ 
εποπτείας γνώση. 

Οί α.νθρωποι λο:πόν πού &.πο
τελουσαν την συντροφιά., πού στά 
1927 ϊ:δρυσε τον ά.pχ!Χ-ιόψιλο δμι
λο, εΙχα.ν· φτά.σει, άλλος πιο πο
λύ καί άλλ-�; πιο λίγο, νά ά.να-

'ξ ' , , , - , πτυ ουν τα μεσα αυτα. τη: γνω-
σεως. Προ πα.ντο; δμως, δ Σπ. 
τά,γι;; είyε φτά.σε: στην τέλε:α 

γ•ιώση του Σύι.ιπαντο;, καί είyε 
!7Ψιπ::Jξ:. τήν θεωp(,χ του, ή δ
πι;ί1. ήτα.·ι ή ϊδια μέ των ά.ρχαί
ων 'Ελλήνων q,ιλοσόφων. 

Εlχε μά,θει δτι α.υτη ή ουσια. 
της Φύσεως, το εσχατο συστατικό 
της ϋλης, εχει δύο ί·διότητες, ψ· 
φυτες, πού το ά.ποτελου'Ι' τήν κί
νηση κ,α). τη ζωή. Ή κίνηση δέν 
εlνα.ι ή &πό τόπου είς τόπον με
�α.κίνηση, αλλά μία. ώθησις, μία 
δύνα.μις ώθήσ.ε;ως, πού &.vα.�ά,ζει 
τή-; άλλr, ίδιότητα., τή ζωή,, νά 
lμφα.νίζετα.ι, νά εκ.δηλώνεται. 
Καί άκ6μ.η, δτι σ' αυτή την ουσία. 
της φύσεως, ύπά.ρχει νομοτέλεια. 
«Ουδέν χρημα. μάτην γίγνεταt, 
αλλά πά.ντα ε-κ λόγου τε κα.l ύπ 
ά.νάγκης», ελεγε δ Δημόκριwς. 

'Όλα &.κολουθουν ώρισ:μένο σχέ
�ιο εξελίξεως, προς μία. κατεύ
θυνση, προς ενα. σκοιιτό. Κα.l αυ
τή τήν Υ,α.τεtiθυνσ,η την δίνει ή 
άλλη κοσμική ουσία, ή Μονάς 
του Πυθαγόρου, ή Μορφώ, ή δ
ποία συγκρατεί κα.ί εμφυχώνει 
τά πάντα. πού άπ,οτελουνται &.πό 
τήν Έστώ, την άόριστη δυάδα, 
δπως την ελεγαν οι Πυθαγόρειοι, 
τή·ι ϋλη, δπως την λέμ,ε σήμερα. 

Κα.ί α.υτη ή Κ6σμι-κη ουσία, ε
πειδή εχει μέσα. της την ζωή, 
γιατί ζωη καl ϋπαρξις ε!να,ι λέ
ξεις ταυτόσημες , εχει δημιουργή
σε,ι τά πά.ντα. καl τά. εξωθεί νσ. 
πραγματοποιήσουν τούς σκοπούς 
τη.;, οί δποίοι ε!ναι ή &.ένα.η εξέ
λιξις καί τελειοποιίησις. 

Καί ετσι, οί rδρυταί του δμί
λου μας ε!χα.ν δι·δαχτεί νά λα
τρεύουν καί νά εκτ�μουν την ζωή, 
οχι γιά χά.ρ: α1της της ζωής, 
ά.λλά γιά χά.ρι τώ•ι σκοπών, τούς 
δποίους μπ,,ρουμε νσ.. πραγματο
πο:ήσ(}υμε μ' α,jτή. Δηλοοδή, μό
νο μέ τη ζωη καί ζώντας τή ζωή 
δπως αυτη μας πρσδιαγράιψει στά 
σχέοιά της τήν πορεία, μπορεί 

l
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τό πνευμα. μας, ·ή ψυχή μα.ς, ·ή 
δποία άπο,τελείοαι ά.πό -ίς δύο 
αύτές ούσίες, τήν 'F,στώ χαί τήν 
Μορψώ, -,ά, τελειοποιηθη, νά ψτά
ση στrιν αχρη του προορισμου, 
έπί της Γης, νά θεcποιηθη χαί 
'IC/.. .εύδα..ιμο.Ψlιση. 

Οί ίδρυτα.ί λοιπό•ι τοϋ 'Ομίλου 
μας, αψοϋ .εΙχαv ψτάσει στr1 11 εύ
δαιμοvία., δέv τήv κράτησαν μό
νο γιά τον έαυιτό τους, αλλά 
προcmά,θφα..y, vά μετ�δώσου·ι τίς 
άλ ήθειες πού α..ύτοί .έγvώριζα.v κα.ί 
σέ αλλους άvθρώιτcους, κ-αί γι' αύ
τό έργά,σθr;κα.v δσο μπορουσαν, μέ 
δλεc τους τίς δυνάμεις, vά δημι
,=,υργήσουv έ,στίες ψωτός. 

1\1:ά. άπό αύτές .εΙ-vα.ι καί δ δ
μιλός μας, πού δέv εΙvαι σά.v τούς 
αλλους έχ!δpομικούς συ-λλόγους, 
γιατί οί ίδρυταί του εθ-ε,σαιv σάv 
Ο"'..ιοπό ταυ, πολύ ύψηλού:; στό
χους. 

Λοιπόν, ας τούς ά,γα.ψέρουμ,ε. 
πάλι, γιά vά χάνουμε, δ κα.θέ
γα,ς άπό έμας, -rούς άπολογισμούς 
μας. 

Ό πρώτος εΙvα..ι οί έκ·δρομές 
μας, σέ άρχαιολογ•ιχούς χώρους, 
πού αιψου ζωογοvουv τό σώμα. μας 
κ.α.ί τό χάνουν γά, γίνεται πιο ζωη
ρό κα..ί ενεργητικό, εύχα.ρι,στοϋ·ι 
χα..ί τό πνεύμα.. .μαις, μέ 1μιά. α�σθη
τι κή άπόλα..υσι. Γιατί δλα α.ύτά. 
τά ίερά., λές κα..ί τά εΙχα.ν ίδρύ
σει στίς πιο ομορψες τοπ-σθεσίες 
της πα.vέμοpψ'1/ς πατρίδας μας οί 
αρχα.�οι. υΟτα.v λ<οιπόv ορεθοϋμε 
σ' αύτούς τούς ιερούς χώρου;, 
κατ' ανάγκη θά μελετήοουμε τrιv 
ίστορία. τους χα..ί τήv μυστηρια
κή τους σ'Υ)Ιμαισία. Κα.ί ά.πό τήv 
μελέτη αύτή μπορουμε νά αντλή
σ'Jυμε χρήσι,μα. συμπεράσματα.. γιά 

τήν ζωή μα,ς. 
Το θψέλιο της δι1δα.σκα.λία.ς 

των [δρυτων τοϋ δμίλου μας ή
ταν «τό κα..τά. ψύσιν ζην>, δr;λα..δή 
vά. ζοϋμε σύμφωνα. μέ τούς θείου; 
νόμους της ψύσεώς μα:; της σω
μα τι,κης, της δια..νοη-τ:κης καί της 
συναιιrσθηματικης. Το νά. πα..ρα.
οα.ίvιοιυμε α.ύ:rούς τούς νόμους, 
για.τι εχου.με τήv •δυνατότητα κα.ί 
γά, τούς παραιοαιίνουμιε, γιατί ε
χο�με Ηευθερία. δρά,σεως κα.ί 
6ουλήσεως, δέν εχει μόνο σά.ν ά.
ποτέλεσ1μα. τήν ιιπ,ν-ευμα.τιχή μσ.ς 
χα,θυστέρηση, άλλά. καί σά.ν tπσ.
κόλουθι:. τίς κυρώσεις, πού φέρ
vcυv τον πόνο, τήν θλίψι, τήv ό
δύνΎf, πού αυτά. μαστίζουν τήv ά.v
θρωπότητα. καί σήμερα. καί τήv 
συγκλονίζουν. 

Γι' αύτό, ο[ bδρυταί του δμί
λου μας, δεν ά,π,έ.δι·δα.v στήv ψυ
σι,ολα.τρίσ., π,ού άσκοϋσαv ,. τή σr -
μα.σία., πού σήμερα. της άποδίδε
w.ι, άλλά. ή λέξη φυσιολατρία. 
ετχ ε γι, α.ύτούς καί πρέπ·ε•t vά. 
εχη καί γι,ά. μας πολύ 6αθύτερη 
σημαισία., 6-αθύτερο γόημα.: Ί-1 εv
vοια της φυ.σιολα.τρία.ς προύποθέ
τΘι τή γ·ιώσ'Υ)Ι, πώς ή ψύση εΙvαι 
θεία. :χ.α.ί πώς, δ,τι, πσψήryα..γ,ε, παν 
ο.τι ,ύπά.ρχ ει κα.ί θα ύπ,ά.ρξει στο 
μέλλον, το τ:χ,ψαδοτεί, γιά. να 
έξελίιοοετα.ι διαρκώς, μέχρι να 
έκδηλώσει τίς ίδιότητες κα.ί ίκα
vότψές του. Κα.ί δτι το πvεϋμα 
είγα.ι παράγωγο αύτής της θεί
ας Φύσzως, τοϋ δποίου σ0,ι,οιπός, 
δπως κα.ί Ο"'..ι01tός δλόχλ η ρης της 
Φύσεως είναι, ή τελειοποίησή του, 
ή θε01tοίησ11 του κα.ί ή εύδαι•μο
νία του. Κα.ί δ πρα.γμα.11ικ,ό:; σκο
πός κα.ί λόγος ύπάρξεως του δ
μίλου μας είναι: ά 6οη1θήση τά 
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μέλη νά οροϋν καί νά 6ά.λουν σάν 
μακρινό στόχο της ζωijς -τ�ους, 
την α.πειρη· ευδαιμονία, τους καί 
νά την π·ετύχουν. Γιατί ή εύδαι
μο·ιία. •εrναι 1έψικτή, εr-ι.αι κα.τορ
θωτή καί οχι &:νέφι.κτη. Δηλαδή, 
έά.ν δ άνθρωπος εχει ψρ6νηση, 
πρέ,πει νά ρυθμίζ η τή ζωή του 
κα.ί τίς ,φά-ξεις του σύμφωνα μέ 
τίς λειτουργίες της φύσεως -
m.ί είνα.ι 1ι έσχά.τη μωρία νά. τίς
αντιστρα.τεύετα: - κα.ί νά. είναι
6οοαιος τ.ώς θά ψτά.ση.

Έπψένως, δ σκοπός τοϋ δμί
λου μας είνα,ι εξω ά.πό τrιν ζωο
γόνηση τοϋ σώματός ι.ιιχς καί την 
ψυχαγωγία. μας, κα.ί ή κα.λλιέρ
γεια. τοϋ πνεύματός μας, δλόκλ ηr 
ρης της uιυ,χης μας. Γι' αύτό καί 
εθεσα.ν οί ίδρυτα.ί οτι πρέπε-ι νά 
έpτά,ζουμε τίς ά.ψετηρίες των έ
ποχων τοi} ετους τίς ίσημερίες 
καί τίς τροπές, πού πα.·ίζου·ι με
γά.λο ρόλο στην πνευματική μα.ς 
ζωή_ Καί &.κόμα, την ερευ�α. ¼?:ί 
την έρμηνεία. των φυσικών νό
μων- της θεία.ς ψύσεως, πού δλοι 
μ?:-ζί θά μας 6οη,θήσου-ν στην εξέ
λι,ξη καί τοϋ έαυτοϋ μας, ά.λλά, 
κα.ί στην εξέλιξη δλόκλ ηρσυ τοϋ 
ά.νθρωπίνου εί,δους. 

'Αλλά καί άλλος σκοπός της 
συντροφιάς μιας είναι, -έκτός ά.πό 
την σύσφιξη ά:δελψικων δε.σμω·ι 
μετα.ξύ μας, καί ή μετάδοση, με
τα.λα·μπάιδευσ:η ,των σκοπω,ν· wϋ
δμίλου μας καί σέ άλλους &.ν.θρώ
πους, ωστε νά δι,αιδοθij το ά.νθρω
πιστικό 1δεωδες μα.ς, ό &ν.Ορωπι
cμός. 

Αύτές οί ίlδέες fισα.ν στην ά.ρ
χαια Έλλάιδα., πού την εκσ.ναν 
νά. φα.ντά.ζ η ά.κόμη καί τώρα. σά.ν 
φωτεινή λα,μπά.δα μέσα. στη Γη 

κα.ί μ,έσα. στούς α.ίωνες. Γιατί α.ύ
τές οί cδέες εογα.: ναν μέσα &.πό 
τίς φιλοσοφικές σχολές,. &.πό τούς 
ψωτισμένους 'Έλληνες φιλοσό
φους, πού είχαν την ά.ψετηρία 
τους στά ά.ρχαίιχ Μυσtήριιχ. 

Κα.ί γι' αύτό ή Έλλά.·διχ είναι 
μιά ξεχωριστή χώρα,. μάνιχ καί 
κοι τίrδα, -κα.ί λίκνο- κα.ί δά-σκαλΙJς 
τοϋ κ6σμου καί δλων των εξαιρε
τικών .πνευι.ιάτων, πού πέρw;α,ν 
ά.πό τή Γη. 

Το δτι λοιπόν είμα.σ,τ-ε 'Έλλη
νες, δτι τώρα ·6ρε1θήκα.με στην 
'Αθ'iινα., γιά νά μπορέ-σουμε νά 
γίνου,με μέλη τοϋ 'Αρ,χα.•.οφίλου
'Ομίλου, τό δτι εΙναι τόσο κοντά. 
μας τό ί•ερό οουνό, ά.πάνω στό 
δποίο τώρα. ορισ,κόμα,στε, έδω Π(iU 

στά πα.vά.ρχα,ια χράνια. λει-οουρ
γοϋσαν τά. ί-ερά. Μυστήρια. των 
Λυκ.qμηδων, μέ τούς πα,νέrμορφους 
ναούς, δλα αύτά μας δημιουργοϋν 
ώρισμένα χιχθήκοντα. χα,ί ύποχρε
ώσεις, τίς δποίες ·έιμείς μόνοι μας 
πρέπει νά. 6άλουμε στούς έαυ
τούς μα.ς. Κα.θήrι(.ο,ν,τιχ α.πενα.ντι 
στη Φύσr; καί στό πνεϋμα. της, 
1ιά. τό ύπηρετήσουμε. Άπ,έναντι 
στο ,ά.νθριLπινο γένος, πι:-;;ύ ειμα,στε 
μέλη - οχι μέρη, - κ,α.ί μετά 
τοϋ δποί<:,υ συζοϋμε Υ.αί ,ερχόμα
στε σέ σχέ,σε,ις ά.λληλε.πιιδράσεως, 
ά.λληλεξα.ρτήσεως χα.ί έπομένω; 
ά.λλ ηλεyγύης. 

'Απέ.νσ.ντι στόν έ•αυτό μα.ς. Για
τί οτ.αν εχουμε επίγνωση της- θεί
ιχς κατα.γωγijς ΊJιας καί της μα.χα-· 
ριότητα.ς, προς την δποί.ιχ .μα; 
ωθεί -11 φύση μέ τούς σοψσύς θεί
ους νάμους της κα.ί προ παντός 
τον θε,μελιώδη, κυρία,ρχο νόμο 
της εξελίξεως. την 'Ανά.γκη, θά. 
πά.yουμε νά εϊιιαστε μικροί, φι-

1 
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λόδ.α·ξοt, έyωϊσταί καί θά. γίνου με 
σεμνοί, αν•επι-τήδευ·το:, φιλοδίκαι
οι, δραστήριοι προς τά. πνευματ -
κά. εργα., έλεύθεροι, γε,μά-τοι ά.γά
πη γιά. τούς άλλους καί γιά. δλα, 
γαλήνιοι, εϋθυι,ι,οι, αίσιόδοξοι, ά.
γνοί. 

Καί δλες α.ύτές τίς &,ρετές διέ
κρινα στr1ν νεαναή μου ήλικία, 
νά. καιθρεφτίζωνται στά. πρόσωπα. 
τών ίδρυτών του, δμίλου μας κσ.ί 
νά. ά:.ντανακλών-ται στά. μάτια 
τους. 

Πρό πσ.ντός στά. μάτια του δι
δασκσ.λ?υ Σπ. Νάγου, πού ελσ.μ
πσ.ν σά.ν δυό πελώρια δια.μάντ:α, 
γεμά.τα καλωσύνη καί χαρά.. Καί 

) \ \ .j, � , �, α.υτο γιατι ,ραν αyvοι, uικαιοι, 
yελαιστοί κα.ί χαρούμενοι κα..ί λε-
6έvτες καί μοσκο6ολοοοα.ν ύγεία 
καί. χαρά. τfις ζωής -κα.ί ά.ρετ-iι. 
Κσ.ί ε'Όσι, ιέ'δώ στά. πά,vαγvα Έλ
ληνι-κά. ,οουvά. μπορουσαv vά. τοvς 
πρ(ισεyγίσουv οί Μουσες καί ο! 
Χάριτες καί οί 7 Qρες, καί vά. 
-τούς ψιθυρίσουν τά. μυστικά τους. 

Γιατί δ α.νθρωπος πρέπει vά. 
φτάσει τηv ά.ρετη γιά. νά. πλ ησιά.
σεt καί vσ. τόν πλ φιά,σουv δλα 
τά. ύπέροχα πλά.σμσ::α πού δεν 
εrχε πλάσει ή ψα.ντασί-α τώv Έλ
λ ήvωv, ά,λλά. τά. δπο ία. ζουσα.ν -ό
τε κα.ί ζουv ά.κόμη σά.v πραγμα
τικότητες ιμοοα. στην ώραία καί 
άγvη φύση, ιμέσα. στά. δάση καί 
τίς θάλασ<1ες της Έλλάnας. 

"Av ιά.κολουθήσουμε λ1οιπόγ τόν 
δρόμ,ο πού μιiς χάραξε δ 'Αρχαι
όφιλος, ?σως κάποτε νά. τίς πλ η
σ(άσου,με κσλ vά. τίς φτάσουμε κι· 
tμΞίς. 

Κα.ί τώρα άς κάνουμε τίς κα. 
θιερωμέv.ες εύχές. Εϊ·θε δ όμι
λό; μα.ς ν« 'Q κα.ί νά. ύπάpχ'Ώ κα.ί 

vά. ,σκcρπάeι γύρω του �vθρωπιά 
καί ζε,στ,α,σιά,, δπως &ταv• μέσ' 
στrιv κ,αρδιά. του αγρίου χειμώ
να 

-
μην ξεχνθ;με πώς bδρύθηκε

στίς 9 Δεκεμ6pίαυ - μιά.ν ά.νοι
ξιά,-τικη γίvη καλωσύνη,. δπως λέ
ει 'Υ.α.ί δ πο: ψής. Στόγ πρόεδρό 
μας vά. ζ η γερός καί δυνα-τός καί 
νά. μιiς .σκαρώv,η ώρα.ίες έκ.δρο
μές καί δμιλίες, ά-κολουθώvτα.ς τά. 
ϊχ'ίη τG>ν ί•δρυτών μα.ς. Στά. μέ
λ r

1 
του Συμ6ουλίου καί σ.τά. μέλη 

του 'Ομίλου μας, εϊθ,ε vά. ώφελη
θουv ά.πο τήv εϋvοια της Μοί
ρας μας ·ιά 6ρουμ.ε καί vά. περά
σουμε <1τό κατώφλι του Άρχα.ιοςρί
λου μας. 

'Αλλά. έκείvο πού θέλω vά. εύ
χηθα> στ,�ύς νεω-τέ.ρους, είv-α.ι vά 
ώφεληθοϋν δσο πιό πολύ κ.α.ί δ
σο πιό γ�ήyορα, ζώvτα.ς τή ζωή 
της φύσεως, ά.πό τά. διιδάγματα 
του Άρχαιοψί) ου. Κα.ί vά. μπο
ρέισουv vά ξεχωpί<1ουv τίς σ,ίώ
vιες ά,ξίες, τίς δποίες κα.ί vά. 
ύπηρετ-iι•σουν, ·δηλοcδή vά. πάρουν 
στά. χέρια τους τή-v σκυτά..λ η κα.ί 
vά. συνεχίσουν, τό εργο του ,_ ρ
χαιοψίλο.υ καί vά ψέρουγ τό μή
νυμά. -οου, δλο κα.ί πιό μα,χρυά, 
δσο γίνεται. πιό :μακρυά..- Στό 6-:-
6λίο του ,,'Αρχαίοι υΕλληvες Φι
λόσοφοι,>, δ ' v,τώγιος Άδριαvό
πουλος, εvας ιiπό τούς !δρυτά.ς 
του 'Ομίλου μ,ας, trρά,φει: «'Ή 
Έλλάς ύπηρξε ε,ια, θαυμα καί ε
νας θη,σσυρός. Αλλά. κ·σ...vένας δέ,,ι 
θέλ σε vά. έρευν-ήση τό θαυμα έκ 
του σύν�γyυς καί νl:ι. ιivακα.λύψη 
τήv πηryηv της έΚΙδηλώσεώς του. 
Κα.ί δ 'Ελλη,vικός θησαυρός μέv-ει 
θα.μ.ιμένος, ύπό τά. ερείπ�:α. της 
Έλλ. ' .ρχαιότη-τος, τών δποίων 
μόvοv τό .κάλλος 'Υ,!Χί ή ά.ρμοvία. 
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προκα.λουν τήν προσοχήν καί τόν 
θαuμασμόν. 

να έκθάψωμεν τόν θησαuρ6ν, τόν 
δποίον κρώtτει τό ονο.μα 'Ελλάς 
καί ν-ά τόν παραδ ώσωιμεν εις δ
λόκλ ηρον τήν άνθρωπότητα, διά 
να γίνη δ τηλαυγής ψάρος, δ 
δπ()ίος θα ψωτίση τόν δ ρόμο της» 

Δι' ήμάς δμως τούς νεώτερο υς 
'Έλλ ηνα.ς, δ η-μιο uργείτα,ι τό κα.
θηκον να γνωρίσωμεν τό Έλλη
νικόν θαύμα. κα.ί να τό κα.ταστή
σωμε.ν περιψα.νές εις δλον τόν κό
σμον, εί� τόν δποίον δψείλομιεν 
καί να τό έρμr.ν-εύσωμεν. Πρέπει 

Κ σ. λ u ψ ώ 'Α. rδ ρ ι αν ο π ο ύ-
λ ο u -Π ανα.γιώ τ ο u 

'Επιτυχία 

'Όταν γελας συχνά καί άγαπάς πολύ. 
'Όrαν κερδίζης τον σει6ασμό των μορφωμένων προσώπων και

την αφοσίωση των παιδιών. 

'Όταν ώφελείσαι από τίς τ�μιες κριτικές καί ανττ-έχης σίtην 

προδοσίια ψεύτικων φίλων. 
'Όταν εκτιμάς την ομορφιά. 
'Όταν βρίσκεις κάτι καλό στους αλλους. 
'Όταν δίνης τον έαυτό σου. 
0

Οταν άφίνεις τΟν κόσ
1

μο λιγάκι καλύτερο\', ιμ' Ενα υγιες παι
δάκι, μια σπυθαμη κηπο η μια λυτ.ρωμένη κο :νωνικη συνθήκη. 
'Όταν επαιξες καί γέλασες μ' Fνθουσιασ.μό κα,ί τραγούδη,σες 
δυνατά. 
"Οταν νιώθης δτι wτω μία μονάχα ζωή ανέπνευσε πιό ανετα 
επΗδ11 eζησες έσύ -
Αυτό σημαίνει δτι 'Επέτυχες ! 

('Αγνώστου συγγραφέως) 

('Από τό περιοδικό 

Nιew M:exioo Freemasιαn, Vol. 42) 
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Συκοφάντης - Συκοφαντία 
Τοσ Γεωργίου ΣΙΕΠΟΥ, λαογράφου 

Πολλά. γράφτηκαν καί πολλά. 
είπώθηκαν για τό πως δημιουρ
γήθηκαν οί δίιο αυτές λέξεις· 
άπό διάφορα συγγρ�μματα στα
χυολογήσαμε τα παρακάτω: 

Ό Γ. !Μπάρτ. δρ φιλολογίας, 
στην εγκυκλοJ'Ιίαvδ�ια ίΠιυρσού 
(λέξη συκοφάντης) f,,ποστηρίζει 
τα έιξης: Συκοφάντης εlναι έ
κείνος πού εν γνώ,σει και άπό t
hιοτέλεια καταγγέλλει �κάποιον, 
δτι εκανε άξιόποινη η αισχρή 
πράξη. Λέξη και πράξη άνή
κουν στην άρχαία •�θήνα, δπου 
εμφανίζονται κατά. τον Ε' π.Χ. 
α,ιώνα. 

Τότε, �μετα άπ' τις λαμπρές νί
κες κατά. των Περσών, ανυψώ
θηκε καταπληκτικά. μαζί με τη 
φήμη τής πόλεως και ή ύλικη 
ακμή, αλλά. και ή τρυφη και ή 
ηθική κατάπτωση, ή δποία προ
παντός 1δίνει τροφη στο συκο
φάντη. Σε μια τέτοια λογικη α
κολουθία πρέπει νά ζηrτήσουμε 
και την έρμηνεία τής λέξεως. 

Ή συνηθισ.μένη άπ' την άρ
χ αιότητα έρμηνέία, δτι συκοφάν
της σημαίνει τον φ α ί ν ο ν τ α, 
δηλα:δη· -εκείνον πού καταγγέλ
λει τον αλλον που ,eξάγει παρά
νομα τά. ·σϋχ.α. απ' την 'Αθήνα, 
στερείται κάθε 100.σεως, γιατί -rέ
τοιος νόμος ,στην '.Αιθήνα δεν ύ-

πηρξε ποτέ. 'Αλλά. καί οί αλλες 
διαφορετικις έρμηνείες που εκ
λαμδάνουν τα σίίκα ώς ό π ώ
ρ α ς, δεν είναι πειστικώτερες. 
Μαλλον πuΟανη εlναι ή ύπόθεση, 
δη οί συκοφάντες, εκμεταλλευό
μενοι τίς αhυναμίες των άνθρώ
πων, είχαν ·σαν :κύρια άπασχό
λησή τους την κατrαγγελία η κα:ί 
την άπλη άπειλη καταγγελίας α
θεμίτων σχέσεων με γυναίκες. 
'Ένδικα μέσα κατά. των συκο
φαντών στη,ν 'Αθήνα ήταν ή 
π ρ ο 16 ο λ ή, ,ή ε t σ α γ, 
γ ε λ ί α, αλλά. κ,α:ί. ή άπλή γρα
φή. Τό εγκλημα της συκοφαντί
ας ήταν πολυ αtσχρό· γ�• αύτό, 
δταν άποιδεικvυόταν ό συκοφάν
της, άντιμετώπuζε 6αρειες ποι
νές, ακόμη 1δε .και θάνατο. 

Ό Παυσανίας (Ι, Μ) άναφέ.
ρει δτι κοντά στον Κηφισό πο
ταμό, πού τώρα τον λένε Σα,ραν
τα:πόταμο, ήταν και ό τάφος τού 
'!Ελευσίνιου Φυτάλου, ό δποίος 
πρώτος δέχτηκε τη θεά Δήμη
τρα, που τον ,Μδαξε άπό εύγνω
•μοσύνη. τη φυτεία της συκιας. 

Μάλιστα, ύπηρχε καί τό πα
ρακάτω ,επίγραμμα πάνu> στόν 
τάφο του: 

,<'Ενθάδ' αναξ ηρως Φύταλός 
ποτε δέξατο σεμνήν ήμητραν, 
δτε πρώτον οπώρας καρπόν r-
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φψ,εν, 'Ην Γεράν συκην θνη
τών γένος έξονομάζει· Έξ οiί 
δ11 τιμάς Φυτάλ,συ γένος εσχεν 
αγrιρω9>. 

Ό 'Αθηναίος Ν αυκρατίτος, 
στούς <�Δειπνοσοφιστές>>, γράφει 
τά παρακάτω: 

Ί-Ι συκιά, λέει δ Μάγνος, ε
φερε τόν :τολιτισμό στό 6ίο των 
ανθρώπων. Αυτό είναι φανερό α
πό τό γεγο,νός, &τι οί 'Αθηναίοι 
όνομάζουν ίερη συκιά τόν τό;το, 
δπου �ρfθηκε για πρώιtη φορά 
τό ,δέντρο τούτο, και τόν καρπόν 
της ή γ η  τ η  ρ ί α  ν, γιατί ε{
ναι ή πρώτη τροφη πού προμη· 
θεύτηκαν οί ανθρωποι κατόπιν 
καλλιεργείας. 'Τπάρχουν πολλά 
είδη σύκων, δπως τό άττικό, τό 
όπdίο ·αναφέρει rι 'Αντιφάνης στά 
'Ομώνυμά του. 

'Ο 'Ίοτρος στα 'Αττικά του, 
λ, , δ' , , t 'ξ 1:ει πως εν επιτρεποταν η ε α-
γωγή σύκων από η'ιν 'Αττική

1

, 

για νά τ' απολαμJδάνουν μόνον 
δσοι την κατοικούσαν. Καh έπει
δ11 lμφανuζονταν πολλοί πού τά 
έξηγαν κρυφά, δσοι τούς κα
τάγγελναν στη 1δικαιοσύνη όνο
μάστηκαν τότε, για πριοτη φορά 
σ υ κ ο φ ά ν τ α ι. 

Ό "Αλεξις λέει στόν Ποιητή 
του: 

Πολύ κακά ειπ<.ί>θηκε συκοφάν
της 

ό κά·θε μοχ,θηρός. Τό ονομα τού 
σύκου, 

�πρεπε νά συνδυαστεί μέ κάτι 
τίμιο 

κι' �ί,χόριστο μαζί, πού φανε
ρώνει 

τόν ανθρωπο τόν χ,ρήσιμο στό 
δίο. 

Τώρα για πάντα τό γλυκό μέ 
μοχθηρό δεθηκαν 

και μ' έκανε να απορώ πώς τά
χα τούτο έγίνη. 

Ό Φιί.όμνη,στος ση'ιν πραγμα
τεία του περί των· Σ .μ η, ν θ ε ί
ω ν  τη ς Ρ ό δ ο υ, λέει: Ή 
λ:έξη συκοφάντης κατάγεται από 
τα πρόσημα και τις εισφορές 
πού πλήρωναν αλλοτε για τά σίί
κα, τό λάδι και τό κρασί οί προ
μηθευτές πρός οφελος τού κρα
τικού ταμείου. Αύτούς πού τούς 
διαχειρί:ζονταν καί τις είσfπρατ • 
ταν γ�ά λογαριασμό τού δημοσί
ου, φαί'νεται πως τούς όνόμαζαν 
συχοφάντες. Γιά τις ύπηρεσίες' ' δ 'λ ' ' 'ξ ' αυτες . ια εγαν τους πιο α ιο-
πιστους :πολίτες. 

'Ο Διόδωρος Σικελιώτης ('Ι
στορικη ΒιJδλιοθήκη,) γράφει γιά 
τόν Χαρώνδα: 

«" Άνθρωποι πού δρέΟηκαν ε
νοχοι γιά συχοφαντία, δρισε νά 
περιφέρω·νται στεφανωμένοι με 
μυρίκη, για να δείχνουν σ' δλους 
τούc συμπολίτες τους δτι κατέ
χουν τό επαθλο της πονηρίας. 
l\' α&τό καt μι:ρικοί που κατα
bικάστη,κα,1 ,μ' αύτην την κατη
γορία, bέν μπόρεσαν να ύποφέ
ρουν τό ,μέγειθος της προσδολης 
καί αυτοκτόνησαν. Και δταν συ
νέδη αύτό, διώ,χ,θηκε άπ' την πό
λη ό χάθε συκοφάντης ,καί ή πο
λιτ,εία tοϋσε ,μια ζω11 εύ:τυχι
σμένη, απαλλαγμένη απ' αυτό τό 
κακό». 

Ό [Ιλούταρχος στ�Ί •διογραφία 
τού Κίμωνα, αναφέρει πιbς ηρ
θε στην 'ΑΟήνα μέ πολλά χρή
ματα κάποιος Ρουσάκης, δάρδα
ρος αποστάτης τού Βαισιλια της 
Περσίας και ζήτησε την προστα
σία τού Κίμωνα, γιατι οί σ υ  κ Ο· 
φ ά ν τ ε ς γύρευαν να τόν 
φάνε. 
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ύτό σημαίινει, δπω; παρατη
ρεί κι' 6 μεταφραστής, πώς οί. 
συκοφάντες, πολλές φορές κέρδι
ζαν χ,ρήματα, γιατί ό συκοφαν
't'ούμενος, προκειμένου ν' άποφύ
γει τά δικαστήρια, φρόντιζε να 
κλεί.σει μέ χρήματα τά συκοφαν
τικά στόματα. 

'Εξάλλου κι' ό 'Αριστοτέλης, 
δπως άναφίρει δ Ι. Ποϋλλος ,στα 
� 1300 ί.στορικά άνέκδοτα», πού 
έμφανίσθηκε άπό τi-1ν <illο'ι
κίλη 'Ιστορία» τού Α.ίλιια.νού, ο
ταν ,έγκατέλειψε την Άθήνα άπ' 
τό φόδο τηc; κατακρίσεως, σ' έ
κf,ίνον πού, τόcν ρώτησε, ,«όποία 
τις είναι ή των 'Αθηναίων πό
λις», άπάντησε: <illάρα πολύ ώ
ραία· έκεί δμως γηράσκει τό ά
πί'δι έ.πάνω στο άπύδι και τό σύ
κο ·έπάνω στο σύκο», κι' έννο
οϋσε ,μέ τά λόγια του αύτά τοιύς 
σιmοφάντες. 

Τέλος, τό λεξικό της Σούδα , 
στις λέξεις -συκοφάντης και συ
κοφαντείν, γράφει: σ υ κ ο-

φ α ν τ ε ί ν, «τό ψεύδος τινός 
κατηγορcίν, κεκλησθαι δέ φασι 
τούτο Jtiαρ' Άθηναίοις πρώτον 
εύρειθέντος τού φυτού της συκης 
καί δια τούτο κωλυόντων tξάγειν 
τά σίr�α, των δέ φαινόντων τους 
έξάγοντας σΙJΚοφαντών κληθFν• 
των, συνέδη κα' τούς όπωσοίίν 
κατηγοροίίντας τινών φιλοπεχθη.
μόνως οϋτω προσαγορευθηναι.» 

'Αριστοφάνης (.'Αχαρνείς 522) 
«και ταύτα μέν δi'] σμικρά κι' ά
πιχώρια», ίδιο,ν γαρ ':Αιθηναίων 
τό συκοφαντείν». 

Αίλιανός (ιεδ. υ Ίμεραία): 
ό -δέ ,έσυκοφά'\•tει τον Θεόν ο-1λ , :, � , , ιγωριrας, ,εκ vιι τουτων νοσοι 
καί τροφών άπορίαι την Ί,με
ραίαν κατέσχον. 
σ υ κ ο φ ά ν τ η ς : «λιμού 
γενομένου -έν τfl 'Αττικfι τιν�ς 
λάθρQ, τάς συκας τάς άφιερωμί
να:; τόίς θεοίς ,έικαρποίίντο· με
τά δέ ταύτα εύθηνίας γενομένηc; 
κατηγόρου

ν τούτων tι'\'ες. 'Εκεί
θεν ουν συκοφάντης λέγεται». 

Έπιλογη Α' 19ι56 -19'58 
» Β' 1959 -1961
» Γ' 19:62 -1965

υΕκαστος τόμος χρυσόδετος
Δρχ. 250 

Για τους συνδρομητες του ΙΛΙΣΟΥ 
Δρχ. 200 
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Γιά άνcχγνώσ-τες κcχί ciνcχγνώσ-τpιες 
μέ άνώ-τεpη μόρφωση 

cc Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ )) 

Τοϋ Π ά ο u λ Ά μ cx ν -τ έ ο u ς Ν -τ ή ν cx χ 

Κείμενα μελλοντολογικής 
κοινωνιολογlας καl αlσι6δοξης 
πeοοπτικής στή μεταφυσική 

(Σε 8υδ χρυσό8ετους' τόμυυς - σελ(8ες 7 fιΟ - σε λογοτεχvικη μετά
φραση άπδ τά γερμανικά άπδ τδv Καθηγητη κ. Γ. Παπαχατζη). 

ίΕΙναι ή συνεχ·ιζόμενη, άπο τον 210 αtώνσ και πέρα, 
ιμελλονηκ11 έξελικτικη πορεία τού δυτι.κοευρωπα.ϊκού πολι
τισμού. 

ΔιιαιΜσ-τε ίμε προσοχη καl ,με τη σeιρά. ( οχι άποσπα
σματ-ικά.) τά θαυμάσια αυτά :κείμενα που άπεικονtζουν -
με έκπληκτικη· δύναμη, ενοράσεως - την άτμάσφαιιρα πνευ
ματικης καl' κοινωνικής ζωης, �μέσα στην δπσί.α θά. ζούν οί 
άπόγονοι των σημερινών ευρωπαίων. 

Πανευρώπη ( καl οίκουμένη,) vδιότυπα σοσι:αλισrική, κάτι 
αγνωστο στα σημερινά. χρόνια. 

Κ ,ε ν τ ρ ι κ η π ώ λ η σ η : <illύρινος Κό01μος», όδ. 
'Ιπποκράτους 33. 
Δρχ. 500 για τους δύο μαζt χρυσόδετους τόμους. 

Έπ(σης σ-τό [διο βιβλιοπωλείο («Πύρινος Κόσμος))) 
θά βpη-τε χpυσοδεpμcχ-τόδε-το 

τδ τόσο .έv8ιαφέρον πρωτότυπο βιβλ(ο 

ccΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)) 

Τοϋ Κcχθηγη-τοϋ �. Γ. , Π cx π cx χ cx -τ ζ η 
Σελ(8ες 600 

Τά. χρυ.σσδεριματόδετα άντ(τυπα :μόνον δρχ .. 350, στον
«Πύρινο Κόσμο», (δδ. 'Ιπποκράτους 33). 

1980 
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ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΕΝΕ� 
Ό δόκτωρ Μn:ριίiαν Τόμσον, ψυχία

τρος καi πρόεδρος δμίλου Γιόγκα 

στήν Μπρισπαiην Αύστραλίας, Ι!• 

δωσε στο περιοδικό της έκεί Θε

οσοφικf\ς 'Εταιρίας, συνέντευξη 

γιά τά θέματα της «πνευματικής 

ένεργείας». 

ΕΡ.: Δόκτω9 Μπράϊα.v, μέ τον 
15ρο «Πνευιματική Ένέργεια», τί 
ε,ννοείτε &.κρι6ως; 

ΑΠ.: Εrμε,θιχ δλοι -ομημα μια.ς 
'rπερτά.της Συ,ι:ειιδήσεως της
Ύπερτάτης Άγά.πης, της Ύπερ
τάτης Ένεργείαις;_ Ώς Πνευμα
τική ενέργεια, εν,νοω ε.κ,είνη- τήν 
κατάσταση, ;πού ε,να πρόσωπο 
συνει1δητοποιεί τή θέση του ώς
&.ναπόσπαιστου μέρους του σύμ
παντος και τής συvεχείας του διά. 
του παρελιθ6-.ιτος, του παρόντος 
και του μέλλοντος. Ή συνειδη-

, ' ' λ ' 'Ετcmοιησις αυτη προκα. •εί την 
νέρyεια. ήτοι τήν, 6οήθεια. γιά. 
τον περαιτέρω φωτισμό. 

ΕΡ.: Ποιες είναι οί κύpιες πη
γές της ενεργείας; 

ΑΠ.: Ό Σωματικός Με-τα..60-
λισμος - τρο,νν,), σ,j.ν οξυvόνο•ι 

, 
't''l & ' 

μυες και ορyανα.., δ ήλιος κα.ι άλ-
λες κοaμι,κές εvέ·pγειες. 'Επίσης, 
άλλες πηγές «πρα..νικης»"' ενερ
γείας - &.έ,ρας, νερό, οί άλλοι 
άνθρωποι, το Κουντ-αλί•ιι.** 

* Πράνα = ή έντος έκάστου άν
θρώπου άρχτι της ζωης. 

** Κουνταλίνι = ή κυκλική δύνα
μις, έντQς 'rOIJ1 άvθρώπου, άποκα
λουμένη ετσι, λόγeι> τοϋ σπειροει· 

Ή Γιόγκα, δρθως διιδοοσκομέ
ν:η, μ&ς δείχνει πως νά. χρησι
μαποιουμε τις πηγές •ενερyεία.ς, 
u ' l 1 ,. λ ωστε wι. ι::rοεχτειν·ωμε αισφα ως 

και ταχέως τήν ε,νημερότητά μας. 
Μαιθαίνομε επίσης πως νά. χρη,
σιμοποιουμε στον κόσμο αύτη τήν 
δύναμη. Για.τι Γιόγκα δέν ση
μαίνει φυγή, &.λλά. εκτέλεση του 
fργου καλύτερα και χαρωπά. 

ΕΡ.: Γιατί τόσα σα.ς έ
Ί
λκύει ή 

Γιόγκα.; 
ΑΠ.: 'Υπάρχουν πολλοι δρόμοι 

&.να.π-τύξεως της συνειδητότητός 
μας. Έπι ιπα.ρα.δείγiμ,ατι, ή Πίστις 
εντος η έκτος δργα.νωμέ-•ιης θρη
σκείας, ε!ναιι γιά. -rοο,λλούς ά.ινθρώ
πους, ενας δυνατος δρόμος. Ή 
Γιόγκ.α, επίσης, σ.ν και δεν εί
να.ι .θρησ-,<,εία, 6έ&χ,ια. Ό Βουδ
διισμος s!ν;αι �ν.ας αλλο.ς δρό
μος. Μου φαίνεται, δτι ή Γιόγκα 
είναι εvας ομορφος και πλήρης 
δρόμος σ' δλα τά. ε,πίπε,δα. της 
ζωης. 

ΕΡ.: Γιατί διαλέγετε τήν ερ
γασία σε δμά,δα ; 

.ΑΠ. Δεν ,είμαι ύπέρ της δμα
δι κ ης προσπσ;θεία.ς. Σπανίως θά. 
με συναιντήσετε σε δμ,ά.δα. Το ά.
στείο είvα.ι δτι, προ δύο ε-των, 
οταν ξεκίνησε ή 'Ασρά.μ (σχο� 
λή) , πρόθεσίς μου ήτα.ν νά. προσ-

, , ε_ 'θ , , 2. φεpω μια •uυη εια. κα.ι ν ChΠοτρα.-

δοϋς της σχήματος, ή άπόκρυφη η 
«πύρινη» δύναμις τοϋ <<Φοα-» (κα
τ� την ΙΜπ λαβάτσκυ) , τοCι σπ ι ν
θηρος της παγκοσμίου δυνάμεως, η 
Κοσμικου Πράνα. 
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οηχτω επειτα. Άντελήψeην δ
μως, δτι εχφε &.νά.γκη κάποια.;; 
καθοιδη,γήσεως, χρειαζόμοοστε τήν 
δμάδα. Ε[ ναι οπως ενα πλοίο πού 
πρiπει νά. διαπλεύση ώκεα;νό χω
θίς χαθσδήγηση, χάρτ,ες καί πλή
ρωιw,. Μόνον μ' εναν έπι,οάτη, 
γίv.εται; 

ΕΡ.: ΙΙο,ιά. είνα.ι τά. πλεονεκτή
ματα της δμάδος; 

ΛΠ.: Πρώτον, δημιουργείται 
μιά. ά.-rμόσφα.ιρα θετική. 'rπό τήν 
προυπόθεση, δτι ύπά.-ρχουv τά. σω-
στά. ελατήρια. Δεύ·τερ,-:,ν, δταν 
, 'ζ t, 2!.� ,, αντι·μετωπι ωμε ενα wαφος οχι 
οίκείοv, οί εχι:ητες προτέρα.ν π,εί
ραν μα.ς οοηθοϋν νσ. κρατήσωμε
τήν ψυχραιμία. μα,ς. 'Ότα.ν ά.πο
τυγχά.νωμε, μα.ς οοηθοϋv νά γε
λάσωμε μέ τό έ·α.υτό μας. 

Τρίην, &.ποφεύγομε τον κίνιδυ
νο - σ.ν είμαστε μόνοι - νά. θε
ωρήσουμ-ε τόv έαυτό μα,ς σά.ν κά
τι το σημαντικό, έ.γω το γεγο
νός ε[ναι, δτι είμαστε σημα,ντι
Μί δλοι. 'Έτσι, ά.ποφεύγομε τόν 
κίνδυνο -:οϋ ύπερτροφικοϋ έγωϊ
σμοϋ. 

ΕΡ.: Καί πως μπορεί δ άν
θρωπος νά. ορη καθοοήγηση; 

ΑΠ.: Ή &.πάντησις είναι ά.
πλ η ... θά. τήν ζητήση ... "Αν τήν
θέλωμε στ' ά.λήθεια, σ.ν την χρει
αζόμαστε, τό μόνο πού εχο,με vά 
κάμωμε, είναι νά. ζητήσω.μ,ε ειλι
κρι νως καί νά. περιμένωμε ήρέ
μως. Μια Ί-Λδική παροιμία. λέ
γει: « 'Όταν· δ έρευνητής ε[ναι 
ετοι-μος, Ηά. ψθά.ση δ δδηιyός». 

Y.Y■••••y•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••Λ-.-.•••••••••Jlι

Μόλις εκυκλοφόρησε: 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓ ΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤ Α 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δρχ. 250 

�.-.-.8Λ•
■--••••••••••••••••"Ν'■ΥΛ•■•••••,ιι••--•••••--••••--•••••••••••••,Ι'.-•••,

••

.Ί 



1980 

«Σχέδιον Κύκλωψ» 

Στούς «Τά.ϊμς» του Λος "Αν
-τ:ζελες έδημοοιεύθη άρθρο τaii 
'Ισαάκ 'Ασίμοφ (συγγραφέως εp
γων έπι,στημονιχης φαντασίας) 
γιά. τήν &.νiγκη Ιδι,εpευνή.σεως του 
διαστήματος σε μεγάλο 6άθος 
(,μέχρι 1.000 έτών φωτός =

9-!69 τρ:σΕΙΧα.τομμύptα χιλιόμε· 
τρα.) . θά έχρειάιζετο ένα. έχτ.ετα
μένο τόξο ραιδιοτη:λεσχο,πίων, πού 
θ'ά. σοο ,ίχιζε οχι λιγώτε.ρο &.πό 
100 δισ. iδολλσρίων, γιά. ερευνες 
έπί 20 ετη περίπου. Το ποσόν δεν 
εΙνα.ι «ψο6ερό», rlν λ ηφΒεί όπ' ο
,J;η δτι γιά. τούς ιξ,οπλισ:μούς δα
πανώνται 400 δισ. δολλάptα. έτη· 
σίως. 

Κι' αν δεν 6ρουι,vε τίποτε; 
Στήν ερώτηση α.ύτή &.rοα.ντα. ό 
'Ασίμο:φ: <''Ακόμη κα.ί αν δέν 
ορουμε τίποτε - οϋτε ϊχ,ιος πο
λtτι,σμοϋ - κάτι θά εχουμε έπι
τύχ.;:. 

Πρώτα, - πpG'Ηα., ή ίδια. ή προ
σιτάθεια. νά χα.τα.σκευάσου.με τον 
έξ,�πλισμό γιά το Σχέδιο Κύκλωψ 
θά ,μας μάιθει πολλά πράγμα.τα. 
γιά τή ρα.διοτηλεσκοπία. κα.ί θά 
προωθήσει σέ μεγάλη εκτα.ση α.ύ
τόν τον κλάJδ<), πpr>του καν γίνει tι 
πρώτη πα.ρq.τήρη,ση του ούρα.
ν�υ. 

'Έπ.ειτtJ., είναι ά.δύνα.τον νά. 
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χρησιμοποιήσουμε τόση καινούρ
για. π:aίρα., κα.ινούργια. &.ντίληψη, 
έπ�μονή κα.ί δύναμη. χα.ί νά μήν 
α1ακα1.ί1ψουμε γιά το Σύμπαν ε
να. σωρό σπουδαία, πράγμα.τα, πού 
oz•i θά. εχ�υν χα,μιά. σχέση με 
τούς προηγμένους πολιτισμούς. 'Α
κόμη .χα.ί rlν δεν χαιτορθώσοuμε 
νά. &.να.καλύψουμε σήμα.τα.., δεν θά. 
Ξ':"tιστρέψου1με &.π' α.ύτο το χσ.θη
κr.>·1 μέ c-.δεια. χέρια.. 

Ή &.να.ζήτηση εξωγήίνων πολι
τισμών δέν μπορεί νά. μας ολά
ψει, οίί-:ε κά.ν νά μας εΙνα.ι άχρη
στη. λ1πl')ρεί μόνο νά. μας βοηθή
σει ε,μας τούς γήινους, κα.ί ϊσως 
σε &.πέρα.ντη εχτα.ση.» 

Ύ περvεφέλωμα 

'Εν τφ μεταξύ, ό κα-θηγητή;; 
Τζώρτζ Σμούζ, του Παν) 1ιίοu της 
Κα.λιφόρvια.ς δήλωσε, δτι < ή 
Γη μας, ό 'Ή) ιος μα.ς καί όλό
κληρος ό Γαλαξίας, στον όποίο 
άνψ{Οuμε, κινείται μέσα. στο Διά
στημα μi ταχύτητα 1,6 έκατ. χι-
λ:r;μέτρω ι τήν ίbρα., δεχόμενος 

' "λξ ' ' ' λ' την ε η Ξνος τ·ερα.στιοu ν,εψε ω-
μ!χτο;; Γαλαξιών. 

Ό 'Αμερικ,:ι.νος ερευνητή;; όπο
γράμμισε, δτ: ι:ι.ύτό το ύπερνεψi
λωμ,;,, θά πρέπει νά περιέχει έχι:ι.
τομμύρ:α Γα.λα.ξιών, πού ό χα,θέ
·ισ,ς τους θά άποτελείτα.ι &.πο δι-
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σεκατομμύρια. &.στεριών, σε ά,ν-�ί
θεση με τό νεψέλωμα. τού δικοϋ 
:.ι.7.ς Γαλcι.ξΙα, πού περιέχει μόλις 
15 περίπ:ι'J Γαλαξίες. 

Σύμφωνα με τούς πρώτου·ς ύπο
λογισμ?ύς, τό νέο ύπ,ερν·εψέλωμα 
Ux πρέπει να εχει έκταση τοuλά.
Υ. ιστον δύο δισεκατομμυρίων ετών 
φωτός - εν ετος ψωτός ισοδυ,να.-
1'-ε! με 9,4 τρισεκα-rομμύρια χι
λι�:.ι.ετρσ, - κ.α.ί μάζα ίση με τό 
1% ολόκληρης της μά..ζας του

Σύμπαντος. Οι ά.ρι,θμοί α.ύτοί, κα.
τά τόν Ά,μερικανό καθηγητή, θα 
μποοοϋσαν να επηρεά.σουν τίς θε
ωρίες για την κατασκευή τtαυ· ΣόμΙ 
παντος, «γιατί ενα τέτοιο ύπερ
νεψέλωμχ σ:γουρα θα πρέπει νά. 
εχε· τίς ρίζες του στή θ-εωρία της 
μεγά.λr;ς εκρήξ·εω-;». 'Όπως εrνα.ι 
γ,ωστό, ·ίι μέχρι τώρα επιΥ.ρα
tέ>t•:.r:,η aει,φiα για τόν σχηματι
σμο -;ου Σύμπα'/"ΌGς είναι δτι μια 
συγzεν-:ρωμένη πύρινη μάζα. εξ
εpρiγη. κχ1 τά κομμάτια της πού 
έχπ,ξει'ιθrιχαν πρός δλες τίς κα
τε1Jθύνσει;, σχημά..τισαν τό Σύμ
Π'7..Υ 

Ή θανατικη ποινη 

1 ατά. -::r; διά.ρκεια δη,μοσία.ς συ
ζητήσεως στήν α'ι'θ�υσα του Δι
κ ηγορι Μίί Συλλόγου Άθηνων•, με 
πρωrοοουλία των ιδοων Ποινι')(.()υ 
Δικαίου του Παν) μίου 'Αeηνων 
καί της Έλλη,νικης 'Εταιρίας 
'Εγκληματολογίας καί συναφών 
όργα:νώσεων, γιά. τήν κ:χ.τά.ργηση 
τής θανα,τικης π,οιvης, �'ιπεστηρί
χθησαν, μεταξύ άλλων, οι &κό
λι:ιυίlc; &πόψεις: 

Τ Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ (Καθηγητής 
J\ομικης του Πανειπιστημίου της 

θρά.κης) : «'Η έ.κτέλεση της θα
να.τικ.ης ποινης είνοοι 6ι6αιο κα
κό, πc,t; γίνεται για τό ά,6έ6α.ιο 
καλό -:rις iποτροπης του έγκλή
μcι.τος. Στb επιχείρημα αύτό, οι 
διατr;ρητΞς της θα.να.τικης ποινης 
άvτι-:ά.σσοΙJν οτ: ή εκτέλεσή της 
,,ά,χpφτεύει» τόν εγκληματία. 

ΑΛΙJ{Η ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ -
ΜΑϊ> ΛΓΚΟΠΟΥ ΛΟΥ (πρύτανις 
της Πανιτείου) : Ή σύγχρονη εγ
κλ ημα.τολογία. εχει επιχειρήματα 
πέρα άπό τα συνα.ισθ'ήματα. Ό 
l λ ' • !:, , �γκ. ηματια.ς που uιαπραττει ψό-
νο, εχει 6αθιές ψυχικές 6ια-τα.ρα
χές, ζη.τεί διέξοδο και θεωρεί συ
νfιθως τόν άλλο η τούς άλλους 
tιπεύθυνους για τά. δεινά του. Εί
να.ι ·μια &.pρωστημένη κατά,στα..ση, 
πού δίν διορθώνεται με τήν έπι-
6ολ r, τ'ίjς θανατικης ποινής. 'Από
δειξη, οτι δ εγκληματίας πού δια
πράττει ψόνο, δύσκολα όποιrροπι-
' ζ Μ, ,, , ,, α ει. ια. εpευνα που •εγιν1ε στην 
Καλιφόρνια, &.πέlδειξε δτι στους 
100 πρώην κα.τοοδίκους, όποψο
πία.σα.ν ά,πό τούς ληστές 21%, τούς 
κλέφτ-ες τά. 26% ικα.l ικα.,νέ',Ι(Χ,ζ &.πό 
-:c,•;ς ψοvιά.1δες. Όι χώρες, οπου 
δεν tψαρ.μόζετα.ι ή θα.v<χ.τική ποι• 
νή, εχου ι τή λιγότερη εγκλημα
τικότητα, σ..ν καl γιά. μένα ή εγ
κληματικότητα είναι ά.ποτέλεσμα 
δλου wu κοινωνικοϋ, πολιτικοϋ 
κα.ί οtκονο,μιχιοϋ συστήματος, χα, 
θως καί της παλιτιστικης σιrά.θμης 
μιας χώρας. Πιστεύω οτι ή θανα
τική ποινή οχι μόνο δεν ώψελεί 
&λλά. εξαγριώνει τόν άνθρωπο. 

«ΕΠΙ.lΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ» 
Ό κ. Ι'. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ (κα� 

θη.γητής του Ποινικοϋ Δικαίου 
του Πα'iεπιστημίου 'Αθηνών): 
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ΙΙιστεύω δτι ή θανατική ποινή 
εΙναι -ί) πιο δραστική &πίδε,ιξη 
":ής δύναμης της &ξουσίας, κάτι 
�ού ά.ρμόζ.ει μόνο στίς αύταρχικές 
καί καταπιεστικές κ:οιινωνίες. Το 
δικαίωμα της ζωης ε!να.ι ά.πόλυ
το. Οί :χ'ιθpώπιvες &.ξίε•ς προοπ,ο� 
θέτουν φιισική ϋmιρξη. 

�Ετσι, χύτονόητο θε;μέλιο της 
&ξίας του ά.νθρώπου καί των ά.
τομι κώ'ι δι.καιωμά,των, εΙναι το 
<'δι·.ιαίωμα στή ζωή», πού σάν λο
γική άκριοώς καί πρακ.τική προ
Οπόθε·σή τους, εΙναι κι' αύτο συν
ταγματικά καwχυρωμένο, εστω 
κι' α,γ σάν αύτοvόηιτο, δεν μνημο
vεύεται στο Σύνταγμα ρητά,. Αύτο 
F,μως το «δικαίωμα στ.ή ζωή» κ.αί 
-:ήν ά.ξία του ά.νθρώιπ<:1υ πού αύτο 
σ-·ηρίζ;ι, προσοάλλει ή �ανατι
κή ποινή. Ή νομο•θετι:κή έπομέ
νως πρόολεψη της ποι νης αύτης 
είναι ά.ντίθετη προς τήν πρωταρ
χ:κή ύτ:οχp!ωση της πολιτείας, 
πού συνίστα. ται σύμφωνα με τ.ή11 
διw�tη τc,υ αρθρου 2 § 1 του 
Συyτiγματος στο σεοα:σμο καί 
σtή ι πρc,στασ!α της άξίας του ά.ν
θρώπου. Ι':' αύτο το λόγο, ή θα.-

� 
\ Τ , νατικ,1 πc,:νη ειναι αντισυνταγμα-

τική. 

'Ο κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 
(χαθrιrηιτής θεο,λογίαις στο Πανε
π:στήμιn Άθηνων) : Οι θεολόγοι, 
έp.μ η•;εύΟ'ι"tlΧζ το γpά:μμα χαί το 
πνεύμα ":ijς Καινής ΔιαΗήκης, 
τά,σσο•;ται έναντίον της θανατικης 
ποι νης Δεν πρέπει νά κυριολε
κ τcυμε με τή ψρά.ση στο «πυρ 
το αίιί.ι·ιιc, .. 'Όταν μιλάμε γιά τή 
μέλλωσ� χpίση, δεν &ννοουμε την 
Κ'J.τ?,�ίκη τοϋ ά.νθρώπου, ά.λλ' δτι 
με τή δόξ.,: του θεου πcλλοί θα 
χαρ,:--ϋν -- καί αύτος ετνα.ι ό πα-

ράcε:σcς, καί άλλοι θά λυπη,
θουν - καί αύτη εΙv«ι ή κόλαση. 
Ό χρισvιαvισμος εχει εύρύτερη 
,άντίληψη γιά, τήν ά.νθρώπινη 
ζωή. Ό Χρι·στος δεν ήρθ,ε νά 
πάρει, άλλά, νά, δώσει ζωή. 

Μετενσάρκωσις; 

Μήπως ή θεωρία της Μετεν� 
σαρκώσεως προσφέρει &ξήγηση; 
Το &ρώτημα είναι, τί συμιοσ,ίνει 
μ' εν:ι. π,αιδί πέντε έτων, πού μ,
λά:ει πέ'Ι,ε ";' λωσσες, π-:t.!ζει 6:c
λί καί αγά.ζει τεψαγω·,ικες r,ί· 
ζες, γ,ενικά εn παι,δί - θαυμα.

Τή'Ι ισ,:ψ'!Χ ,Ο) έδη.ιιοσίευσε 
ή ,,Καιθημzp νή, (2σ Δεκ.) ά.πο 
άρθρο τοϋ Μπρούς Κάμπλ στήν 
«Νταίη-λυ '.Εςr:ρες» του Λονδίνου. 

Το π,:ιδί ζη σε μιά πόλη τfις 
ανατολικής ά.κτης των Η.Π.Α. Ό 
πα;τέρα.ς τ ,ου εΙναι δά:σκσ.λος, ή 
μητέρα του ίαιφός. 

Ό Μάϊκλ-,α,ύτο ,εΙναι τό συμ
οατικό 't'OU ονομα - τριών μη
νών ελεγε «μπΙJJμπά» καί «μαμά.». 
'Ήταν πέντε μηνών δταιν άρχι
σε να σχηιματίζει φρά.σεις, πού 
άποτελουντο άπό τρείς λέξεις. 
'Όταν δεν είχε κλείσει ά.χόμα 
τά δυό του χρόνια, προκάλεσε κα
τάπληξη σε ύπαλλήλους ένός 
γραφε(ου, δταν μπαίνοντας τούς 
είπε: Βλέπω πώς εχετε &δω μια 
μηχανή του κα:ιψέ, �ά.ρχας Νεο
έλκο». 

'Άρχισε νά, δια6ά.t:ει ά.γγλικά, 
δταν �ταν 13 μηνών. Γρήγορα 
μιλου:::;ε πέντε γλώσσες, &πό τί; 
όποίες ,μπορουσε νά, διαοάζει στίς 
τρείς. Στά τρία του y_ρόν, α, ηξεpε 
πρόσθeση, άψα:ίρεση, πο,λλα,πλcι,σ:
ασμό, διαίρεση καί τ.ετραγωνικες 
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pι1.:,ες. Τεσσά,pωv χρονών επαιζε 
6:ολί. 'Ωστόσο, σ' ώ�ισμένα πρά
γματα εrνα.ι πολύ μικρός γιά. τήν 
ήλικία του. Γιά. παράδειγμα.., ά.
κόμα κο:,μσ.ται συντροφιά. με τό . 
, <:,, κ ' ,, J', α.ρκciU'cιακι του. αι οτr.ι.v ,1ταv 
τpι(i.>V' ετών, -iι μητέρα. του τόv θή
λαζε ακόμα. Καί, γιά. τήν ήλι
κία. του, μποροϋμε vά. ποϋμε πώς 
εί•ιαι μέτριος ,σ-:bv τσμέα τών σπόp 
καί σ-ό τρέξιμο. 

Καi πάλι ή «καυσις» 

Με τό θέμα. τής καύ.σεως τώv 
νεκρών άισχολείτα.ι καί πάλι ό 
'Υφηγητής του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών κ. Χα.p. Γαλανόπουλος, 
ίατρός γυv�ικολόγος (Σκουφα 
64) σε έπιστολf, του πρός τήv
«'Λκρόπολι» (4. Νο.εμ.).

,,Σήμερα - γpά,φει - τό πpό
ολ ημα είναι οξύτερο κ,αί όλοvε•ι 
θά. οξύvz-τα.ι περ:σσό-τεpο. 'Ένας 
τάφος στό Α' νεκροταφείο εφθασε 
vά. -τι,ματα.ι 900.000 δρχ. καί με
τά. λίγα χρόνια θά. είvr.ι,ι ά.κpιβό
τεpος ά.πό εvα διαμέρισμα. πcλυ
κcι,τοι κί,ας;δε:δομέιvου δτι κά:θε χρό
νο ε!σ6άλλου·ι στό κλεινόν αστυ 
α.πό τίς έπαpχίες μυpιά'δες νέοι 
κάτοικοι. πού ό ά.pιθμός των ί'jου
ται με τούς καw.ί.κους της Πά
τρας. 

'Ακόμπ. καί τά. ίεpά. κόκκαλα 
του έκ ,ών Π?ωτr.ι.γωvιστώv τοϋ 
'21, πού μας χάp:σαν τήν 'Ελευ
θερία., Α. Ζα"ίμη, έξeβλήθησαv βά
ναυσα ά.-πό τόv τάφο του στό • 
Ν εκpοw,ψείο. 

'Όπως ά.πέδειξε ή Έπ:-:rτήμη, 
'1,χτρcδιχα.στική 'Εντομολογία, τό 
π:G1μ,χ μετά τήv ταψίj ά.ποσκελε
τ:ιϋτcι.: μέσα σε τρία χρόνια, ά.πό 

χιλιάιδες σκώληκες, πού εφορμοϋν 
κατά ά.λλεπά.λληλα σμήνη. Τό 
σαρκίο, δπως λέει καί τό ρητό, 
μεταβάλλεται σε «σκωλήκων βρώ
μα>. Μέχρι πpό όλίγων δεκαε
τηρίδων, κανείς δεν urοοοtτευόταν 
τήν φpικια.στ:κή αυτή εξεργασία 
τώ•ι νεκοών. 

'Επικαλείται τήν γνώμη του 
ά.ειμνήσwυ θεολόγου . καθη,γητου 
τοϋ Παyεπι·στημίου, Γρ. Παπα,μι
χtJ.ήλ, δτ: τό «γη ετ καl είς γην 
ά.πελεύσει», δεν νοείται σά.ν εν
δειξι ένw,ι:ρ:ασμου, ά.λλά. εχει ευ
ρύτερη σημασία: ό άνθρωπος, κα
τά τή'Ι ύλική του 1�πόστασι, ένου
ται με τό ίδιο ύλικό στοιχείο ά.πό 
οπου πp,σήλθε· ι&.λλά. τό ί,διο συμ
βαίνει σ� τελευταία ά.νάλυσι κα.ί 
μέ τήν καϋσι. Κατ' αυτήν, τά. 
ύλικά. όpγανικά. στοιχεία τοϋ σώ
μα.τος ·δεν έξαφανίζοντα.ι, ά.λλά. έ
ν<:ιϋνται μέ τό όξυγόVΙσι, π<:ιύ ά.πο-
τελε ί ά.ν«πόσπαστο τμημα. τής . 
γη;. 'Εάν, έp,μην,εύcψε στενά τήν 
φpά,σι αυτή, τότε ή θεία βούλησ: 
δεν θά. έκπλ ηρωνότα.ν γιά. μ,εγά,λο 
ά.pιθμό ά.νθpώπωv καί πολλών ά
γίωv,. πού έκά,ησαν στή φωτιά η 
έπvίγη,σα·ι στή θά,λασσα η έγκα
τελείφθησα.ν στά. πeδία τών μα
χών. 

'Επίσης, έπικα.λεί"tαι τήν γνώ
μη τοϋ θεολόγου κα,{)ηγητοϋ κα-ί 
Άκαδημ,χϊκ,οϋ κ. Παν. Μπρατσιώ
τη, ό όποίος, έξ ά.φορμης της ά.
ποτεφρώσεως του νεκpοϋ τοϋ Δη
μητρίου Μητρ,:ι,πούλου, εγραψε 8-
τι, «δσον άφορα ε1ς τήν ήμε"tέpαν 
'Εκκλησίαν, ουtε τό δόγμα ουτε 
ίεpός τις κα.ν�>ν η έγκύ,κλιος της 
Ίεpας Συνόδου ά.πα.γοpεύει τήν 
κ11.ϋσ:·ι». (Κα,{)ημερινή 13.11.60). 

Κα-α.λ ήγοντας, εγpαψε: 
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,,Στήν Ευρώπη καί Ά,μερική, 
ή χα,ϋσις γίνεται με τήν οοδεια της 
Έκκλ ησίας, Ρωμαιοκαιθολικών 
κα,ί Δια,μα,ρτυ.ρομένων, άπό του 
1876, κατόπιν cγγρά.φου kπιθυμί
ας των ένδιαφερο:μένων, Οί ε16ι
κοί άποτ,εφρωτι-κοί κλίοαν.ο,ι των 
συ.yχρόνων νεκροκα,υτηρίων, κρε
μα-τορίων, άναnηύσσουν θερμοκρα 
σία 1,000 κα,ί πλέον 6αιθμών Κελ
σίου,. τό ,δε σώμα, μετά. τήν νε
κριόσψη άκολουθία, άπο-vε,φροϋται 
εντός 30' λεπτών χωρίς θόρυβο, 
οσμ,ή η καπνό, -1 10ε στά.κτη πέ
φτει αυτόματα, στήν τε,φροδόχο 
λήκυθο, πού κλεί,;ετα,ι ερμητικά., 
άριθμιείται κcιλ τοοrοθετεΙται: σε 
ΚΙJ,λαJίσθητο καί έπιf5λητικό χώ
ρο, άφοϋ πρωτύτερα καταγρα,φοϋ·ν 
στά. βι6λία τά στοιχεία του νε
χροϋ,)) 

Σχολιάζοντας τίς απόψεις αυ
τές, δ διευθυντής της ,'Ακροπό
λεω;» κ, Χρ, Φιλιππίδης, έση
μείωσε: 

«ΕΙναι !Ούσκολο νά. μή συμφω
νήση κα1,είς με τόν κ, Γαλανό
πουλο, Καί α.ποpοϋμε πώς, ως 
τώρα, δέν εχει &.ναπτυχθη ευρύ 
τεpο κίνημα yιά. 'νά έπιτρα,πη, 
προαιρετικώς τουλάχιστο'/', ή καϋ
σ:ς των νεκρών,» 

'Όρκος πάντοτε 

Ή ύποχρέωση, του δρκου δια
τηρείται - ή κοινοβουλωτική 
έπι τροπrι έπί της δι κα-ιοσύνης α
πέρριψε τήν πρόταιση• νόμου του 
οουλευ:τ;οϋ κ. Σ. Παπαθφελη πε
ρί καταρyή,σεώς -ου, άκόμη καί 
τήν πρότασή του νά έρω-ηθη ή 
Έκχλησία. 

'l'ποστ"ηρίζοντας τήν rρότασή 

του δ κ. Πα,παθεμελης, εΙπε με
τα,ξύ άλλων: 

1. Ή άρχcι,ία ελληνική γραμ
ματεία, τόν άποτίμη,σε σά.ν προσ
οολ ή της προσωπικότητος κ,αί εΙ
ναι χα..ρα;κτηριστική ή περίπτωση 
πού μνημον,εύει δ Μέγας Βα..σίλει
ος στήν δμιλία του πρός τούς νέ
ους, δπως «αv εξ ελλην:κών ώψε
λ0,ϋντο λόγων", (10 - 14) , του 
μαθψοϋ του Πυθαγόρα ΤΟ.ινία, 
δ δποίος είχε λα.μ6ά.νειν τρία -ά.
λαντα, Υ.α.ί προτίμησε νά τά. χά
ση, πα,ρά, νά. δρrι.ι,σθη (α-ν '/Jαί τήν 
α.λήθεια θά. χατά.θετε). 

2. Ί-Ι χριστιανική απ<.ι,ψις καί
ίδιαίτ:εpα, ή ορθό>δο� δ;δcι.σκαλίcι

1 

στηρίζεται στήν σαφέστατη ευαγ
γελική επιταγή l\1α,θcι,ίου ε', 34, 
,,,έyω Sε λέγω ήμίν· μή ώμόσαι 
δλως καί εστω δ λόγος ύμών ναί
ναί, ού - ού,,, άξιώνει (6λέπε !δι
αίτεpα 'Ιωάννου Χρυσοστόμου ό
μιλία, ΙΖ' στό κα..τά Ματθαίον εύ
αyyέλιον), από τούς χριστιανούς 
νά μrιν δρ,κίζον,ται, θεωρώντας 
τήv δp,κωιιοσία βαpύτα,το άμ{ip
τημα .. Ή α.δρανοποίησις ώς πpός 
τό σημείο αύτό -ης επίσημη:; Εκ
κλησία; δέν ιδημιου.ρyεί άντίθΞτ,,ν 
κανόνα. 

Ό κ. Ύπο;pyός Δικαιοσύνης 
εδήλωσε δτι δεν δέχεται (γιά. 
λόγους σχοπιμότψος προψcινώ:;) , 
τήν κατά.pyησ(V t')υ δρχου. 

Κατά του 
αντισημιτισμου 

Στό πpόσψατο Συνέδρι'J του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλη
σιών, στά Χα.1�:ά τη; Κρή-ης 
(1 -25 'Οκτωβρίου 1979), στό 
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δποιο μετείχα-ν οι Αυτοκέφαλες 
Όpθόδοξες Έκ.κλησίες της Ευ
ρώπης, οι Προτεσταντικές κα.ι ή 
Άγγλικανική Έκκλησία, έλήψθη 
&.πόφασις πού &ιφορα τις σχέσεις 
και τις προοπτικές συνεργα,σία,ς 
μεταξύ Χριστι.ανων κ.αι 'Ισραηλι
τών στήν Ευρώπη: . 

Το κείμενο της α.π•οφάσεως ε
χει ώς έξης: 

«Λι Έ"Κκλησίαι bψείλουν νά 
&.ντισταιθοϋν στις &.ντι,σημιτι κές 
τάσεις, δπου.δή,ποτε στήν Ευρώπη 
έκδηλώνονται καί νά ευνοήσουν 
τίς &:δελφικές σχέσεις μεταξύ ,,.χρι
στιανών κα.l ίσροοηλιτων της Ευ
ριjJπης, έπίσης νά έμοοοθύνουν τον 
θεο,λογ�κο •διάλογο με τον ίουδαϊ
σμό.» 

Στο Σuνέlδριο ελαι6ε μέρος κσ.ί 
ή 'Ορθόδοξος Έκ.κλησία, της 'Ελ
λάδος, μέ τέσσαρες &.ντιπρσσώ
ποuς, μέ έπαεφαλης τον Μη.τρο
πολίτη Περιστερίου κ. Χρυσό
στομο. 

'Άνθρωποι καi ζώα 

Στο Μαίρuλα.ντ (εγραψε ή 
<GΚα-θημερινή», 15 Άπρ.) , των 
Η.11.Α., λειτουργεί το πρωτο ... 
ΜΙΚΤΟ νεκροταφείο, ο-που γίνον·
ται δε.κτοί και άν.θρωποι και 
ΖΩΑ. Άρχικως, &.φιερωμέ',ΙΙΟ μό
νο στά ζωα, με 8.000 μικρούς 
τάφους σκυλιών κα-ι γατιών, δέ
χ:θψ,ι.ε τήν πρώτη πσ.ράκλησ-η μι
ας κυρίας. πού ζ ηvσϋσε νά τα
φεί πλάί στο σκύλο της. Ή αί
τηση εγινε δεκτή και &.πο τότε 
8 άκολούθη.σσ.ν ... υΕνας άνδρας 
μάλι,στ-σ,, ζήτησε ή στάχτη του 
νά. τοποθΞτηθεϊ MAZl μέ τήν στά
Χ τη τοϋ σκύλου του ! 

Γιατί /$χι; "Ανθρωποι καί ζώα 
δέν ζοϋνz μαζί; Ή δέ τύχη των 
σωμάτων €!να-ι ΚΟΙΝΗ. Γιά τήν 
ψυχή η το πνεϋ.μα, όπάρχουν διϊ
στάμενες &.πόψεις ... 

«Έπιθετι κότη ς» 

η αντεπίθεσις; 

Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
«Στέγη Ζώων, δ υ Αγ. Φρσ.γκί
σ;ω,ς 'Ασσίζ ης» κ.. Γεώργιος Κα.
τρα,μποοσας, ίσ.τρος Q.Ρ.Λ. (Λυ
κα6ηττοϋ 12) , εγραψε (<�Καθη
μερινή», 17 Αυγ.) , σχετικά με 
τήν «έπιθετικότητα» των &.:δεσπό
των σκυλιών, κατά. των δποίων, 
&.νηγγέ)_θη, δτι όργανώθη,κε έκ
στρα.τεία, έξοντώσεως: 

Στήν πραγματικότητα., πρόκ-ει
ται γιά δ,μά.δες &.πο δυστυχισμένα, 
τ·ετράπσδα πού έγκσ,τελείφθησαν 
&.πο τούς &.νεύθυ,νους ιδιοκτήτες 
τους στήν τύχη, η για.τι έκείνοι 
εψυγαν η για.τι &.πλως &χ.ρέθη
κα.ν νά τά κp:ι.τοϋν κοντά τους. 
Τά σκυ·λιά αιύτά &.πο τή μιά στι
γμή στήν άλλη 6ρέ.θr,κα.v στούς 
πέντε <δρό.μους, γυρίζουν σά χα
μένα και πλησιάζουν το.ύς &.νθρώ
πους σπρωγμένοι &.πο το ενστι
κτο τη.ς αυτοσυντηρήσεως πού 
όπάρχει σε κάθε ζων.τα.νο όργα
νισμο η και ίσως &.πο τήν &.φέ
λεια, πού ίεχουν νά έμπιστεύοντα-ι 
τον άνθρωπο και να έλπ1ζουν οτι 
εκείνος θά. τ;ο,ύς οώσει λίγη τρο
φή .. 

Συγκροτοϋνται σε δμά;οες γιά 
νά. -;οιώθουν, :περισσότερο προστα
τευμένα, το ε·ια κον-τά στο άλλο 
καί κυκλοφοροϋν πεοισσότερο τή 
νύyτα γιατί τή μέρα καίει πολύ 
ό ηλιος τοϋ καλο.καιριοϋ και για� 
τl π:�λύ γρήγορα, κσ.,άλα6αν δτι 
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τίς �ερισσότειρες ψορές έκεί Ο
που πηγα.ν, νά. ζητήσουν χα.νέ
να. κ6κχα.λο, η κοονένα. ξ.ερακ6μ
μα.tο ψωμί, ή απά.ντφη τούς δό
θηκε ,με τήv κλωτσιά, τό ξύλο 
κα.ί την πέτρα.. 

Σκεφθείτε το λιγάκι και δείτε 
σ;ν ύπά.ρχ ει κια-μιά. ούσια.στι:κή 
δια.φορά. &.νά.:μεσα. σ' α.ύτά. τά. 
πλάιQJμοοτα. κα.ί τά. πει \Ι'σ,σμένα. 
πουλά.κια. πού ερχοντα.ι στά. πα.
ράθυιρά. μα.ς τό χειμώνα. μήπως 
6ρουν λίγα, ψίχουλα. στό π,φοά
�ι. ,'Εκ.είνα. τά. λυ,π6μα.στε, τά. 
σκυλά.κι-α. για.τι οχι; Ε!ν«ι α.γρια. 
χα.ί lιπιιθετιχά. τά. σκυλιά. α.ύτά; 
Στίς 99% των π•εριπτώσεων, δ 
σκύλος δεν επιτί·θετα.ι, άπλως 
α ν τ ε π ι τ ί θ· ε τ α, ι χα.! πάλι 
από ενστι κτο α,ύ-τοουντηpήσεως, 
δτα.ν τόν χτυπήσουμε ε,μείς πρώ
τοι η από κάποιο συνα.ίσ.θη,μα. 
καθήκον-τος δτα.ν, εΙv«ι φύλα.:κα.ς 
σε ενα. σπίτι κα.ί ,μπεί μέσα. κά
ποιος άγνωστος πού τόν θεωρεί 
ϋποπτο. Κα.ι στην περίπτ.ωση 
α.ύτη αμύν,ετα,ι πάλι. 

Κα.ί δμως, αύτόν τόν1 φύλα.κα. 
των σπιτιών μα.ς, α.ύτόν τόν σύν
τροφο τω"/ ιrοφιπά:τιων �μα,ςi mί τωΥ 
πσ.ιχνιδιων των ιrοα.ιδιων μα.ς, 
α.ύτό τόν δδη,γό των τυψλων. α.ύ
τό τό ανεξίκακο πλάσμα. πού μας 
κιοι:τα ιμε λα.ψεία. κα.ί κουνάει την 
ούρά. -οου &.πό χα.ρά. μ6λις τό 
πλφιά.:σοΙ,Jιμε με λίγη στοργή, οί 
μισοί ·&.πό μας τό πε-:αμε α.σπλα.
χνα, στό δρόμο μ6λις τό 6α.ρε
θουμε κα.ί από κεί χα.! πέρα. οί 
άλλοι μι,σοt τό κυνηγάνε με κά
θε μέ,σον ά.πό τά. πιό ,πρωτ6γονα. 

κα.ί σκληρά. ώς τό πιό μοντέρνα. 
(6λέπε ','Ιεοα.ποκτηθέντα. δπλα. 
εύθα.νσ.σία.ς) 

Μ' α.ύτά. τά. τ•ελευτα.ία., λοιπ6ν, 
δπλα. θά. ξε.'Κιν1JσοιΝ σε λίγο έ
να.νιτίιο.ν των σκυλιών τά. «γεν
να,ία.» ά.ποσπάσ�μα.τα. των 'Κε,ψα.λο
χυν-ηγωv, γιά. νά. τά. εξολοθρεύ
σουν. Και δλα. α.ύτά., ενώ προσ
πα.θουμε ·ιά. κα.λλι·εργrι,σου1.1;ε στά. 
παιδιά μα.ς εύγενι κά. συ-να.ι,σθή
,μα.τα. αγάπης γ�ά. δλα. τά. ζωντα.
νά. πλώσμα.:τια., ,με την ελπ[δα. 
της δημιουργίας μισ..ς νέα.ς γε
νιάς λιγ6τερο οάνα.υσης κα.ί 6ί
α.ιης &.πό τή σημε,ρινή. 

«Τα σκυλάκια» 

Δια6ά.σα,μ,ε στην «Κα;θημερινη» 
(4 Δεκ.) στή στήλη των' δωρε-. 

ων: 
«Τά. σκυλάκια, τη-ς «Στέγης 

Ζώων Άγίου Φρα.γκί·σκ.ου» κατέ
θεσαν &.π' ,εύθεία.ς 1δρχ. 5.000 γιά. 
τά. παιδάκια. της Κα.μπ6τζ ης 
: (Τρά..πεζα. Πί,στεως, Λογ) σμός 
603, διπλ. 292774) 79. Τηλ. 
82.18.866, - 67 .13.228) .» 

Κα.νένα.ς δεν· &.μφιι6άλλει γιά. τά. 
τρυφερά. αιισθήμα.τα. πού τρέψουν 
τά. σ-,ωλάκι•α, γιά. τα. πα.ιόάκια. 
(κα.ί τ' &.νάπ,α.λιν1) • Έπο,μένως, ε

κείνοι πού εΙχα,ν την σκέψη της 
πρωτ6τυπης δω.ρεας, εξέφρα.σα.ν 
μιά. πρα,γμα.τι Υ,6τηW,, τόσο πα.ρα,
γνωρισμενψ δυστυχώς: δτι ή 
ζωοφιλία. και δ &.νθρωπισμός εΙ
να.ι εν«. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφε'ια του «Ίλισου), Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυ0μώνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινώς πλήν Σα66άτου, 9 - 12.30 
π.μ. Τηλ_ Γραφείων 3246 837.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πο:ρακαλουμε�, άποστέλλετε με
ταχυδρομικήν η τραπεζ1κήν έπι
ταγήν είς τήν διεύθυνσιν: «Κωστfιν 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
• Αθήνας, 122�. • Αποστολαi με τρα
πεζικάς έντολάς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓ Α 1 Δ I ΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω συνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπο ΤΟ Ταχυδρομε"iον με την 
σημείωσ1ν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλουνται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους είδοποιήσουν,η 
νά μάς δώσουν τάς δ1ευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Νικ. Βασιλειάδης, Άργυροκάστρου 
29, Παπάγου. 

Γεώργ. Δελής, Λεωφ, Άθη.νών 59-
61. 

Παν. Διάμεσης, Μοσχονησίων 6, 
Γεώργ_ Κατσιρντάκης Πάτμου 24, 
Απ. Κολτσιδόπουλος, Σταδίου 51, 

Βαλ. Κρσσάρη, Κηψισίας 118α, 
Δικαία Μαλούχου, Μελ1σσου 16, 
Μαργ. Μαρίνου, Κr,\φισίας 108, 
Έλπίς Μπέρτου, 'Εθνική Τράπεζα, 
Οίκ. Ξενάκη., Ύδρας 6, 
Φρειδ. Παyιατακη, 'Αλκινόου 

Κων/λεως, 
Εύ. Πετρουλάκης, Θήρας 86, 
Κατ. Φράγ:κc4, Σεβαστουπόλεως 

32, 
Άνδρ Χάλαρης, Εθνική Τράπεζα. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Άνδρ, 'Αγγελάκης, Σολωμου 19, 
Χανιά. 

'Ιω. 'Αγγελόπουλος, μ Ανδρος 
Γεώργ. Άδαμίδης, Βενιζέλου 121, 

Δράμα 
Έλ. Βαμ6ακούση, Δ. Γούναρη 5, 

Θεσσαλονίκη 
Χρ Βρυώνης, Πασίωνος 8, Μέγαρα 
:Σ. πυρ. Ζώχιος, Τ ρι•κούπη 1 Ο, Βόλο 
Ίάσ. Καραδημητρίου, Γαλάτη 1 Οα, 

Λάρισα 
Χρ. Μιχιδόπουλος, Κοραή 1, Ή

ράκλειον 
Άντ. Παπαδάκης, Κατελάκη, 2, Ή

ράκλειον 
Δρακ. Σαραντέας, Βενιζέλου 4 7, 

Χαλκίδα 
Δημ_ Τσακίρης, Μακεδονίας 79, 

Θεσ/νίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΊ<,IΨΑΝ 

ΊΌΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Μερόπη, ΒασιλΊκου 
Διονύσιος Βορίσης 
Κ. Κωνσταντινίδης 
Χρ. Μπόμπος 
Παν. Οίκονομόπουλος 
• Αλ. Χατζηαθανασίου
Κων. Παπαιωάννου

Θεσσαλονίκη 
Πάτραι 
'Αθήναι 

» 
Συρος 

Θεσ/νίκη 
ΆΘfιναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Πετρούλα 'Άλ. Παναγιωτίδου. 'Α
ναδρομές. 'Αθήνα 1979. 

Ά. Γ. Άσημάκη.ς: Γιώργος 'Αση
μάκης_ δ δημοσιογράφος, δ λό
γιος. 'Αθήνα 1979. 

Σ πυρος Παπαδαντώ\ιης 
(πο:ήματα), 1979. 

Μέθεξη 

Ζαχος Κώνστας Ποιήματα Θεσ-
σαλσνίκη 1979. 

Σαρ_ Παυλέας- 'Ύμνος στον ηρωα 
Κωνστ Δα6άκην (ποιήματα). 
Θεσσαλονίκη 1979. 



1980 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 79 

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις cΊλι
σός» Συν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω-
στης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. Έθνικης Τιραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ. 50
Άθηναι, 'Ιαv. - Φε6ρ. 1980 

Νικ. Μούλιας: Ή Έλληνικη παρά
δοση στη σύγχρονη• πορεία μας. 
Γιαvνενα 1979. 

Γεώρy 'Αναστασόπουλος: Άνοικτη έ 
πιστολη προς τους 'Έλληνας και 
τάς 'Ελλη,νίδας 

Άvδρ. Κυριακόπουλος: Ή διεθνης 
οργάνωση έργασίαc; έξη,ντα χρό
νια άπό την 'iδρυσή της. 'Αθήνα 
1979. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Άχα κά Χρονικά ('Ιούλ. - Σεπτ.), 
'Ηπειρωτική 'Εστία (' Ιούλ. - Αίίy.) 
Σταθμοί ('Ιούν • Ίούλ. - Αίίy.) 
Πνευματική Κύπρος ( Σεπτ.) 
Κρητικη 'Εστία ( Σεπτ. - Όκτ.) 
Βωμός Τέχνη,ς ( Σεπτ. - Όκτ.) 
Περιοδικο 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά-

δος ( Σι:.πτ. _ Όκτ ) 
'Ελεύθερη� Σκέψη ( Σεπτ. - Όκτ • 

Δεκ.). 
Σύγχρονη Σκέψη ('Οκτ. - Νοέ.μ ) . 
'Ισραηλινά Νέα ('Οκτ.) 
Χροvικα (Νοέμ.) 
·Ανοικτοί 'Ορίζοντες ('Οκτ )
Λαοypαφι.κη Κύπρος ( Σεπτ. - Δεκ )
Σμύρνα ('Οκτ. - Δεκ.) 
Πολιτικό Κριτήριο (Νοέμ. - Δεκ.)
Κρί•κος (Νοέμ .. Δεκ.)
Τριψυλιακη 'Εστία (Νοέμ. - Δεκ )
Κρητικό Βημα (Δεκ.)
Ό Φυσιολατρης (Ίαν . Φεορ )

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
Εύάγ. Ψαρ&ς, Βι6λιοπωλεΊον, Πλατ. 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265-042 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 
Άντ. Στυλιανοu, Βι6λιοπωλεΊον, 

Σαριπόλου 15, Λεμεσός 

1ΙΑ ΕΠJΣΤΟΛΗ 

ΘΕΜΑΤ Α ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Τυγχάνω άπο μακροί) συνδρομη· 
της τοί) ώραίου περιοδικοί) σας και 
6λέπω, μέ 1κανο,ποίησιν, την παρα· 
θεσιν διαφόρων απόψεων, έπί τω� 
όποίων κατ' ,έλεuθέραν κρίσιν και 
σννείiδήσιν, \δuναταί τις �ά λά�η 
θέσιν. "Ας μοί) έπιτραπη, λοιπον, 
νά διατυπώσω την διαφωνίαν μου 
πρός δσα προτεινουν τινi.ς έν σχέ
σει προς την ''Εκκλησίαν (σελ 256-
257 τοu τεύχους 134, Σεπτεμορι
οu - Όκτω6ρίου 1979): 

α) ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΚΡΑΤΟΥΣ. Μη λη,σμονωμεν δτι, 
είς ζοψεράς στιyμάς τ.σu 'Ελληνικοί) 
"Εθνοuς, ή Έ•κκλησία συνετέ.λεσεν 
είς την διάσωσιν αύτοu. Τοuτο άπο· 
δεικνύει την άναγκαιότη,τα συσψιy: 
ξεως, μ&λλον, η χαλαρώσεως του 
μεταξύ των δεσμοu. 

6) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ: Ού
δε1ς λόγος συντρέχει νά χαθη μία 
ώραία παράδοσις, είς 6άρο·ς της_ έλ
ληνικης αίκοyενείας. Δεν άρνουμαι 
δτι και οί '1 εράρχαι μας τό παρα
κά;ουν μc την έπίμονον άντίδρασίν 
των είς τό αύτόματον διαζύγιον 
Μία άκρότη,ς δμως, δεν εΤvαι 1ρόνι
μον να άντιμετωπίζηται με άλληιν 
άκρότηrτα. 

y) ΜΕΤΑΦΡΑΣ I Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΟΥ. Τό φαιδρόν θέαμα, τό όπο'ιον 
παρουσιάζουν τα κρατικά εyyρα
ψα, μετά την καθΊέρωσιν τ�ς οϋτ� 
καλοuμένης <,δημοτικης», δεν νομι· 
ζω δτι πρέπει νά μας ένθαρρύνη είς 
έπέκτασιν τοί) μέτρου και είς τό Εύ
αyyέλιον. 

Γενικώς είπεΊν: τό κακαόδενδρον 
εΤναι ώραΊον, άλλα δια τήν Άψρι
κήν Τυχόν μεταψύτεuσίς του θα ε
χη άτυχη - ,και οχι καρποφόρα -
αποτελέσματα 

Πολιτης συλλοyιζόμενος 
(Λυποuμαι διότι εχω λόγους, ο1 

όποΊοι μοί) έπι6αλλcυν νά μην ύπο
yράψω έπωνύμως) 

Σ η μ <<IΛΙ ΣΟΥ» "Εχετε, δ
μως, καί λόγους να μην ύποyράψετε 
τήν έπιστολήν, άποκλειστικως πρός 
γνώσιν ήμών καί δχι προς δημοσιευ· 
σιν τοί) ονόματός σας; 



80 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

Ό γλύπτης Νικόλας 
της Σχολης Καλών Τεχνών με τό 
Γ ενικον Άδερώφειον . 8 ραδείον καί 
με εύρύτερες σπουδες σε Ίταλικα 
κέντρα, με υποτροφία τού Ίταλικοϋ 
Κράτους, ό Νικόλας ε.χει να έπι
δείξη άξιόλογο καί πολύπλευρο ερ
γον, δουλεύοντας με συνέπεια καi 
άκαταπόνητα τα εργα του, σε μάρ
μαρο, σε χαλκο η σε ξίιλο. 

ΝΕργα του ευρίσκονται είς δια
φόρους Πινακοθήκας καi Συλλογας 
της ΆΕλλό.δος καi 'Εξωτερικού, ένώ 
30 άνδριάντες καi πλέον τών 300 
προτομών, ήρώων, πεσόντων καi 
καλλωπιστικών άγαλμάτων εΤναι το
ποθετημένα σε δημόσιους χώρους, 
σε Μουσεία κ.λ.π. 

Ό γλί,πτη.ς Νικόλας - ό όποί· 
ος εχει φιλοτεχνήσει την άνά-yλυφη 
σvνθεση για τον έορτασμο τού ε
τοuς · τού Παιδιού 1979, εΤναι ενας 
πολύ γνωστος ,καi διακεκριμένος 
γλύπτης της χώρας μας, διεθνούς 
προδολi\ς, 'Αριστούχος της Άνωτά-

Ό Νικόλας εχει δικό του έργα
στήριο (στον Παράδεισο Άμαροv
σίοu), με αίθουσες: έκθέσεως, προ
πλασμάτων, έπεξεργασίας μαρμά
ρου •Και χαλκοχv•τήριον, δποv προσ
φάτω9 έχαλκοχύτεvσε τόν άνδριάντα 
τού Θεμιστοκλέους (τον μεγαλύτε• 
ρον που ίιπάρχει στη χώρα μας), 
ϋψσuς 4.50 μ. και εΤναι τοποθετη; 
μένος στο Πάρκο τοϋ Λιμένος Πει
ραιώς. 

Τώρα, ό Νικόλας άσχολεί.ται μ� 
την φιλοτέχνησι.ν μαρμαρίνων άνδρι
άντων ίιπεpψvσικοϋ μεγέθους, άρχαί
ων φιλοσόφων, κατα παραγγελίαν ό
μογενοϋς τού Καναδα. 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Στοά. • Αθηνα : 

» ·Ηλιος:

Συνεδριάσεις Στοών 

α'. καί γ'. Δευτέρα του μηνός 

κάθε Τρίτη 

» "Αρτεμις : κάθε Πέμπτη

» Έλευθ. Σκέψις : α'. κμί γ'. Παρασκευή του μηνός

» 'Αλκυών : β'. καί δ'. Παρασιcευη του μηνός

ί.ίρα 8 μ. μ. άκρι6ως 



Βιβλία Ι< r ί s h n a m u r t 

Ι 1 η όδια τοίί Διδασκίιλ,,ιι ( rκδ. 1 966) 

Σ·ιc,χασμοί τrάvω στη (ωn (Α' σειρα) 
!τ,>χασμο, ττίχvω στri ζωη (8' ιτrιρό:)

:Σ τ�χοομοί πάνω σ1·ή ζωri (Β · σ�ιρά)
ΕλωΘ,φiοι ή άρχή καί τό τέλος
Ε •;c, iδωυι καί στ,μασί,χ ζωη<;
Σ. • ,\ e, ιγη τοϋ NoiJ
�Ι ,;ναγ1<αιότη (α της c-:λλαν•1c, 
�, πέrαγμα rοσ άετού 
Ο μ λί,, σ1ήv Εvσc:,ττ,1, 1 96 l 
τ ,, ,-,�,(;)Τ,::ι '>'11ατα ηiς μ,ι8ηr;r,ι, 

50 
250 
250 
2.50 
250 
120 
20(; 
2Οι 
200 
220 
250 

,. _ _,,_ ___________ -:-_•--·--------------·

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Συνδρομή 1980 δρχ. 200 εθfλ•)ντοιως δρχ. 300 

έξωηφικοu δρχ. 300 
άερQπορυ,ιιίJς 500 

·•οi..οι οί σuvδρομηταl έσωt'ερικου εχουv δικα(ωμα
νά άyορό.ζοuν τούς τόμους έrηλο-yηι; 

Α' Τριετ{α,; 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1:960-1961 

Γ' Τετραετ(σ.ς 1962-1965 

εκασ rον προς δρχ. 200 ά.νrι δρχ. 250 

Η σvl'δρομ,'i τuίί 1 980 εivαι δ"Χ· 200 Έ8.λοντ.;,;{jς βρχ, 300 
Δια τ.\ 'Εξωτερι;:ό δρχ 300 

'Ι\ερσπορ1χ,ως δρχ 500 

ΑΙ σmδρομαl 1\ άvτiτιi.icw Λιδλίc.w να ό.ποcτttλλω'Ιται μt 

ταχvδpομικj\ν � τρσπιζιιcη,., trrιτcryήv -δχ1 μί tvrολην-- k" 

Μματι Κωστή Μιλισοσφοποό\οu f\ Ιλl ΣΟΥ, Δρcryαταανiοu 6, 

'Α&ιiνας Ι 22. 

.ι - -·- -----

Τιmοις : Ε Σί,.Υ\'ηρόποvλο-; & Σία, δδ, Κι:ρατσινίοu 72, 'λδi;.ιαι 
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