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Το κλειδί της Θεοσοφίας 250 
Ή φωνη της σιyης. - Τά πρώτα 6ήματα στον 
Άποκρvφισμο 1 00 
Σ' έκείvους πού πεvθοw 50 
Ή Άτραπος τοϋ 'Αποκρυφισμού 300 

Προσtγyισις ,rp6(; την Πραyματικδτητα 50 
ΑΙ 6αeίrrεραι δψεις της Ζωης 50 
Ε(ς άναζήτησιν της Σοφίας 1 00 
Τό Φως της 'Ασίας 1 00 

Ή Μcττνσάρκωσις 1 00 

Ή &πδιφυφη ζωη τού όνeρώποu 1 00 
Κάρμα - Γιόγκα 1 00 

Θεοι σε έξορία 50 
Βλέπε στην y' σελίδα τοϋ έξωψύλλου. 
'Αρχαίοι •Ελληvες φιλόσοφοι 300 
'Ο άνδρωπος καi ή Ζωή 200 
01 Νόμοι τής Ζωης 150 
Το Σημειωματάριο έvος Μίιστου 300 
Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άvθρώποu 150 
Άποκρυφισμος καi Μυσ, ικισμος αδ. 80, δεμ. 150 
Με λ ε τ ή μ α τ α άδ. 1 80, δεμ. 250 
Ε!σαγωyη στη ΘεοσΟφία δεμ. 250 
ΜΗΤ I Σ (Το 6ι6λίον της σσψίας) δεμ. 300 
Τα 6ήματα της Φιλοσσψίας Α' διδ. 150, αμ. 20Θ 
Τα 6ήματα της ΦιλοσΟφίας Β 1 1 50 
Έκλοyαl άπο ΤΟ\/ Κρισναμούρτι 1 50 
Ό Κρισναμούρτι γιά ΤΟ\/ Δισλαyισμο 80 
'Ο Ί ηαοίίς 100 
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεων) 80 

11 «Άγvώσ-rιy Θεcϊ:>:ι. 30 
» ΓΙένrε Τεκτονικαi Όμιλίαι ε(ς Α' 50 
» Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία των 'Ελλήνων 250 

Χοίστοv Ά. Ριζοτrούλου 01 τίτλοι των Έλλην. ΤΘΚΤ. Στ. της Κ&-
προv με ε!σαyωyη• τrερι 'ΕλειftJ/σμάJ 200 

n 1 "α ξ Α!ώνιος ΔLίmιος 30 
Γlφιοδικον clλΙΣΟΣ.t, Τόμοι χαρτόδετοι 1971-76, lκαχτ-τ;ος 150 

Τόμοι χαρτόδετοι 1977 - 80 > 200 
clλΙΣΟΣι Έπιλογι\ 1956-58, 1959-61, 1962-65, tκάστη χρυσ. 250 

· Αποοτείλατε το 6ντίnμον διό νό: τό: λάβετε ταχυδρσμnιως.
ΑΙ άποστολα1 Ι:π1 dιντικαταδολύ Ι:πι6αρ{ινονται μt δραχμάς 100

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥι Δρχ. 60 
ΣΥΝΔΡΟΜΉ cΙΛΙΣΟΥι Δρχ. 300. Έξωrερ. $ 10, Άεροπ. $ 15
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Σ.ΤΟΧΑΣ.ΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ 

ΙΙΟΛΙ
r

fΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡ ΑΔΟΣΗ 

Ή σύνδεση, α.νάμ,εσα, στίς εν
v,οιες πολι1'Όι01μός κα.ί πcφάδοση, 
είναιι πά.yκ,01ινη. Ή συστχέτισή 
τους ψιτά.νει Κ'<Χιμιά. cρορά. τά. δρια, 
του τ:α;uτισμου. ΕΙν.ωι δμως σωστή 
α.ύτrι η &ντ,ίκρυση; Κα.ί ?lv οχι, 
ΤΟΟιά τό,τε τά. κοιιι'�ά. ση,μεία -
αύτά, που δημιοuργουν τήν έν'tύ
πωση της δ·ιά.λληλης συ11,1ά.ψειας, 
ποιά. δέ ή εLδαιωιος διαψορά. άνά.
μεσα, πολιrtιισμου καt παρά.δοΟΎJς 
- α,ύτη που ξ1εχωρ,ίζε,: τά. δυο 
κα,ί όποσημα.ίνιει το χω,ρ:ιστό τους 
�φ:�χό,μενο χαί τc;ν χωρω:τό 'tou; 
ρόλο; 

Γιά vά. εχομε μιά. ίχα.νοιποιη
υική &.πάινιτ-ηση, 1ψέ'Ιτειι ν'ά. προσ
cρύyομ,ε στ.ό.v δρ1�σιμο των έvνοι
ων, νά. cουιμ,ε δηιλα.δή τ! είναιι 

Του κ. Γέώρ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 

πολ0
•
1'Όισμc:; καί τί εΙvα..ι πα,pά.-

c,αση. 
Ό Χpηστος Ί\.-Ι'δpου,τσος, στο 

Φιλοσοcρικό τ:οu Λεξικό, δρ,ίζει: 
«Πολιτ:ισμός, ή εξύψωσις το·υ άν
θρώπου ύπέρ την cρuσ,οcήν κατά.
σr.α.σιν δι' έ7τεξεργαισίας καt εκ
μεταλλεύ7εως τη·ς cρύσ,εως κc/ι 
διαμορcρώσεως των πνιε-1.ψα1τ1ι1κω�ι 
καί ηθαων αύτ:ου δυνά.μεω1ν .» 

Άπο πρώτη α.ποψη, δ δρισ;μός 
αυτός άvα.ψέρεταιι στο άπtοτέλε
σμα, στή·ι εξύψωση του άνθρώ
Πi?u, δεν μ.α.ς λέει ομ,ως κωtά. πό
σο. στην προσrιtά.θ,εια, ΎJ'Χl στlς δι
εργα,σίες της έξύψωσης, με-τέχ ε,ι 
δ κάθε aνθιρωιπος άινεξά.ρτψ�α, ά.-

, , ξ ' Ρ.. 0 ,� ' ' πο τα, η χα,ι οα. 1μιυα που κωτε-
Χ ει, οδ1.1ε ποιό:; ό ρ6λος των δμά.-
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δωv ιχια.ί των μα.ζωv. 
Το &κόμη ιmουδοο:6τιερο, ά.πο

σ:ωπ& τίς πηγές κ.α.ί τίς έσtΌίες 
τιου πολιτι�01μου, τtς &.ρχέ:τυπ,ες 
ρίζες, από τίς όmJίες αψοιριμσ.τωι 
ή ά.-rοελευθέρωση τιου αvιθρώπου, 
.;, 'ξ' 1 ' , ., \ ' ,1 ε υψωση του παv•ω σ.-πο τις ποι-
κίλες &vα,γκσ,ιοτηrσες, ψυ,σ,ι:χές, 
πν,εUΙμ-:1.'τιχές, η0,ι0ι.ές. 

:Μ:έ τήv α,πο,σιώπηση α.ύτή πα.
ρέχ εο;;cι-t ·?, δυvατόrτ:ητα. yά, &vτ,:
κρυστεί ό ΠΌ1λ:1,;;ι,01μος σά.v εvα δια
'/.1:,•ιού;ιΞ•'Ι'? �[�ΙJ,; 1 7C01J Π1.1pά-γΞ.��(: 
στά,, εργα,σ�ήρι:;α. 'Υ.άποι:�ς ψίρμ:ι.;: μεγcι.λης, η κα.πο•ι•ας χσ,στας, χαι 
πpοσcρέρετ<ΧJι στά πλήθη σάv σιπε
σια.λ:τέ μέ σύvδροιμό του κάπΌιο 
είδος π,ε:ί:Jcι,v1α.γκ:χσμου. 

Μιά τiτο,ι,α. δμως δια.ο ιrι.α.σία 
... ψ , � , � "ξ,, , ο.ια ευο•ε! το.v ορο ε υψωση, πpο-
ΚιΞJι τωι μ.&λλοιv yι,ά, ά.vύψωσcη ά.
δρcι,νο'υς σώ;μσ.•τιος. 'ίΌΟΙJ α,y το χ,:
·ιή::101\iε. ( }χ Χc'/Ίj'θΞί α!'Ι οχι, θr.ι
μιε(γε,ι στά,'Jlι•μο ·,ωΊ 6ουοό.

'Ένας τ1έτιο1:Ιος 71ίΟ1λιτ,ι1σμο; δεν 
μπο.ρ,εί v�� εινrωι ά..ληθιvός. 

Κο,ντά, στ' &λλcι, είy1α.ι σταrοιχο;; 
Υ,ΙΧ� π1v,ιγηρό;. γιωτl τόv χα.;τ:ευ
θύv-:;υv :ά, πcιψzμόv•ψα. συιμcρέ,ρ,:;,ν
τcι, της q:ίρμn.,ς ·η τη; κάστcι,ς, η 
:ο•1 όπο,ιο•1δήποτ1ε άλλου ά..vrτ:ικει.
μ,εv·:χου παράγονr,•:ι., χρυψου ·η ψrχ
vερου. 

'Άξι Ιο� τιου οvόμωτος πολιτιιισιμο; 
εΙνα.,ι α.ύτος πού α.γε.τιcι.ιι χαl στο
χεύει στ·η•ι ι;ι_,}cσ,α.ιπ,ελ,ευθέρωση του 
, θ , ' , ξ 'Ψ , σ.v pωπου. σ,τηv αυτο,ε υ ω::;η του 
πάνω ά.τ:ο ·ι.ά,θε χΙJ,ίiΙJΝι:ι.y•ι.α,σμό, 
φυσ1:χό. τ.γευμ,α.τιιχό, ηθαό. Πρό
χε·ιτωι yιά, μιά εyγε.ν-η cρύτρα. στά, 
α.δυ:α. της &·ιiθρώπ,:,νης ϋπι;ιψξης, 
yιά μιά πρώτη χα.ί &πλή πσι6-
τητrι. φυχη;. Ουτε χσ-ν ϊοιότητα 
οέν μπ,ι:>ρουμ,ε γά, τήv ονομ,ά,,σου
μ,ε, yια.τ; συμοα.ίv�ι οί ϊδ:ότητ,ες 

vά, εϊvrαιι πολλές ψοιρές ύσrτ:,ερογέ,v
vητz;, διc,αrι.:τές. Έ1δω δμως π,ρό
χ,eι τωι y,ά, ε•VΙα, κοιψά:τι ψυχης, 
σ,ρχ έψωτο καl αύτΙΟοοωθφι:σ:τ1ικό(, 
γισ. εv,α. ύ1Όσψξια1χο ρίζωιμα.. αρχέ
cυπο χα.1, α..ύτο,δύν1α11.w . 

Ύπο τήν• εv,;ι,,:α αύ:τή, ό πο
λιτι,σμος χυοφο1ρ,είτα,: χcι.ί δεν χα
cωσχευάζε1wΛ. Παιθώς δε α.yε.mι 
&πό ου,v,ψιrι.ή εv-τ,ελέχε,ια, εχφρά
ζετα.: προ; τά, εξω με έπά.λλ η λες 
πα,pθevογεvέσε,ις ως τήν ϋπα. τη 
της τ1ελείωσης χορυψή. 

Π:ϊψθεγοyέv1εση σηιμα.ίv1ε,ι χωρίς 
όχ είι:ι., 6:ι;σσίν1,:χ η δά.1v10ι,ο. Ή δ
'ϊιι:>ιι!i:δή'ϊιοτε πωριε,μοο,λή επε,vιφyει 
σά,•ι κί·ιητpο yιά, δ,ιεργασίες, πού 
χ7.,τωλ ήγου,v σιτή,ν &vά.δειιξη της 
πι·σcότητα,ς τοϋ ιθ.α.γε.vους ΠΙΟ�ιτι
qμού. M6v,o π•ι;ιψιειμοο,λές ιπού αγ
γίζουν pιζ tJJμ.,ι;ι,τι;ι. πχ yχr,,σ,μ,:,ότητ:ι. ;, 
μπ'ψΞί νi π,;λιτογρι;ι.ψηθ?υ-·1 στή·ι 
πpοοπτιχ·η των επά.λληλω,1 παρ
θεγοyειvέ(J)ε.ω,v, yιωτt ή -rοωyχοσμι
ότητcι, ε!v1οοι π•χr;1ι;ι.,ν,θρώπ•ιιvο ρίζω
μα ψυχής. Στήv πωyχοιcψ,ιότητα 
ά,νήΥJCΑJιV χα.l ή χαιτηγ:οριιrι.,ή προ
στοοχτιχή τΙου Ι(,:ι,νιτlίου, καιθιl>;; χcι.ί 
'j� ',.17:'Χ"(':ι·?Ξ,J'Jz�; :.�,j 'Ί�ϊ:Ξιpπρο:Ηtl
Πι'Υ.ιΟU η , Απρόσωπου , Ασυ,v1ειδή
'ΟΟU του Γιούγκ. 

Ή διά.κpιιση δμως ιθα.γε,vους 
χα.'ί 1Όαγκ6σμιου ποιλιτι,σμου εισά.
γει τό πρόοληψι. της διαcροροπο{
ηση; τοίί πολιτ,ι,σμοϋ καιτά, γένη 
&vθρώπωv η cρυλές ·η εθ,νη. Αύ
τό σηιν1,ίvει πολλα.ιπλότητα., δχι 
ομως έτε.μοίωση. Είvι:ι.ι ·η «ποιο
'Όιχή πολλcι.,πλότη--ccι.» -vου Μπέρ
ξοv. Ή α.ύτή Π'οι6τ-qτα, μέ ιδιο
cρυείς ,όνους, οί όποίοι πpοr»vα.γ
γέλλουv τον όριια0ιιο 'ΟΟ'ι(;ε.τό της 
πα.yχό01μι:cι,ς έv6τητcι..ς του πολ:
'Όισμου, δ•.ΙΧιπ'ΟΙt'χιλμέγου πά,γτcτιε 
&πο ,ου; ι,ριδ:σμ,ούς των Ξθνιιrι.ωv 
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η φυλΞτ( :ι.ιiΙ'Ι χρωμοσι,η ιά;:,ι,)'/. 
Μέσ:z σ' αυτούς -:ού; tp,δισμ.ού,; 

ϊ:Ι'ΑΠΟΟ Ξτ'Ξ ί τω: ή Ηιz,pά.δr;ση, f,eι1J 

ΞV(J) εΙvι-:ι.� στα�χϊϊο πο.λ���ι:;ιιι;U. 
,;±,ι Ξί-ι:1...t δμ .. ως δ πολυτωμ.ός. Εί
'ΚJ.( μ,,ά, ύπά.λληλη Ε'Ι'/Ιο,ια, πολ(τ1.
-:,: ι1γ) , απο01.ιzλυ'Π'Ό:•ι:ή mυ πι:ιλι τι
,:;μοi1 σl cε1δr.,μsνο -:όπο z,ιzί zρ6-

, ι, , , 
, "ξ Ί'J. zωpι: ομως να.. zωΙ'Ε, την ε Ε-

λ•.:ι_,�χ·ή της δυ·;,:φι·ι.rι , "_\·ι :Ίι 'Ι 
Ξ/7.•'ΙΞ. ΟJι. \�Ξτ{τ.:Τ.οΞ σ' r,ι)),r, γz
·ι.r,,;. Θά. fπ,::ι.υz '/7 .. είν,,.: vcc-:χzίr,
,-ολ:-:ωμc':i. 

Ί I zτ.iι.i,1ι,1ι ι.:,:τ.r:,ι :·71; 11 ΊpΊ.-
3οσης ο:·, σημ,.ί'ΙΞ•, (/w:σθσχωpΥι
':�'1/."11 ποpz(ι� '1/.λι ?,,γ

,..1.[:;,7pι,.)JΊJ Vi 
μσυ:1ε,ι::ι.·ι.1ι. σχΥιJ ιΊ,"ίΊ. -ι.::ι.ί μο,pφz;. 
Ό\λλ!Χ ΙΧ'/7.Οα<τc::-�ιιο στις 'ίδ:Ξς ψυ-

' ' ' ... , \ z::ι.ε; Τ:ΥιΎε;. που ΟcΊ.ΤCΟ,,,σ:ι.'ι :η 
�ω� στα ΠψΧ�\LΞ'ΙCΙ. •ηί εφ::,.
ΤJ."/ τή Η,μψη -:ά1·1 τ,:,;::zιίJ·ι πσλ:
:;: σμtί)'•Ι .  Είν·:ι.: λο•:'ί:'J•'Ι ·ι.::ι.ί. ·rι π Ί.

piδσιση -;;:'ΧΊ(Ξί'J ψυz::ι.η; -;tΟ:όηι 
:;ι.;, T.J.Ί(I οχ: Οtϊ.',,'J\�Ξι'Ι::ι.6, -:·rι; 
πα�ό:ητιχ.; r:oU Ζzψp:iζΞτα.� σ•ϊ:(J•ι 
opo -lι Οο; (Κρη,::ι.ό·ι .. Πθο;). 

Ύ πά..pχου,ν tίέ6ω,,,. -ι.:ι.ί -;;.'η-ι.ό
:η�:z,; πιzραδό,cε,:;. π,pά.γμα ΠΟ'J 
:χ/ zνό; i-.. :ι:ληθεύz,: τήν αpι_-Ιι 
?,•, οi·ι ύ .. ά.pμ, χ::ι.·ιό•ια,; zι,Jpί; 
Ξ�:ι�pΞσz�;. &ψ� έ'":ipσυ δ=.ίz •;-;_: 
-:ή·ι όpγΤι:rι.ή cυrιά.ψε:sι. ][r,).:-::, 
σ.μοσ •1.7.\ Π::ι.ιpάοο-:;η;. -ι.::ι.ί J.Γ,Ί,
σμ/)ΟΟίΞί τήν α.i·ηη -:φσσέγγ:ση. 
ο�:ι.zίωση ·ι,rι.ί α.ν1:ι.χι�•Αωση. ,,Ού 
γcφ ·ιϋ'Ι γΞ -ι.ιlχθ:i;, αλλ' &.zίΤ:Ο"ίΞ 
ζ tι -::χυτ,. '/., ουδ Ξί; c-ίδ εν Ξ � δ-:ου 
φά.'Ιη», πpc·ι.ή,ρυ;ε·ι ή Ό\'Ιτ:γό·ιη 
-:-ου �οφο:ι.λη. 

Ml 0-YJ. Ξι-;,;::ι.,μ,ε ι';); -:-ιίψsι., γ'Ιω
ρίσ::ι.,�uε σ:ι-:ι.λυ-τ:χά ·π;ύ; δρ:σ�ωύς 
-:o•j Πολ:τ:σμοσ zα:ί τη; ll:ι.,pάδο
ση; ·ι.ιzί ciπrι.,'ιr.ήσcι.μΞ α:ά, �pω:ή
μ:ι.. :,. πού μiς είχα,·; -:εGΞί σ:·η·ι 
α.pχrι, δηλα::δΎ) Π"):,χ -;-ά, στοιχΞίιz 

της συ·ιάφε·:α:ς -ι.sι.ί ποιά. ·r ε1δο
Τ.'.ι:ό; ο:ιzφορά α.'ιά.μ.mιz lΙσλ:τι
>JΙΙισυ z,:ι.ί Πωpb;δοση;. 

λl�'Ι'Ξ>: erμω; α:ι.6ι ιη το χpέΙJς 
ιι::ι.ς, να 1JπηpΗrρσυ1μΞ τή λι.,γι·ι.ή 

ι r- , , - r r , \ ταςη, πσυ α,π,Λ"cΞι, οι ορ,cψοι Ία 
zχrπι σ'J'ι•:-π-:-::ι.rι οι::ι.ι,ύιτιωση. Κrι.ί 
::Ϊ,πΌτ,:,λμι:ιίψΞ τrύς έξης δρι,:,1�ύ;: 

Πολ:1:-:σμός Ξt'ι,J: Ξ'η σψ::ι.,φιχ!;, 
:,-.'ισ:Ί

1
•μ,. α·1:ογΞ·'1ιί1·1, α·1:(;,-1όμω·1 

:ι.:ι.ί cι.ϊι-:v;,:ι,,.Οc?::1
-::1:ι.ι;)•ι 6:ι;J(Jlει,1·,. 

ι.,:ι·J �fι Ξ:;ιυ:ιzp::ι:ίι του; •ι(;:ι,:;-τ,ει.zt :ι. 
Ξί.γΞ: σ,Ύ(Ι ύΤ:Ξp·;i:ι.η,η -:ιίJ'Ι δομG)·ι 
z:zί :-ii1·1 έ-1εργγ

1
,μά.-τ;ι,1·1 :οϋ φυσι

χ,οσ -ι.::ι.ί γzωπολ:-:-::ι.ου wφ:οάλλσ·ι
cJ; -ι.:χί σ:ή δ:αμόpφωση v.>·,Οη-
·ι.ιί1•1 ιz .ύτ:φ:ι.Ξί:-ι.;, rι:.J,σιτι,ροσδ,οp,-

~ , .... , \ ' σ:�υ. ::ι.υτωσφ::ι.ι,Ξιcι.; zιzι r.1.υτ,,z::ι.-
τ::ι.ξ:r;J<JΙΖω; του ΙΧ.'ΙΟpω,;-::·ιι'.,'j rcpfJ
"j(�'J"Cl)U. σά·ι &.::-όμου, q:;·1i:71 ;. εθ'Ισυ;
χ,:ι,ί 1:-:ι.'ιανθρωτ.ότη::ι.;. 

11,,pάδ?ση ε!·ι.:ι,: :!;, σύ?σι.Ο -:ώ·ι 
iξιG)·ι. Rzωpη:,·ι.ι'ίJ'ι ·ι.,.'ι 1:ρ:ι.,:ι.-:-:-

-
, 

t • � Ρ • \ ' 
Χ<UΊ. τ�; eιϊ.ι:ι�7.; εο�ιι>σ7.Ι'J χ,χι Ξ.-

πpαγμά:ι,J'J7.'Ι οί τ.ρ,,,γΞνi?r:zρσ: 
�"" Gpι:-J:ιi·ιι? -:6-τ:'? ιz-1.l χp6νtJ χ,χί 

��:z:ι6ρφ{ι)'.1�υ; Ξν-7. ί,ύπv ζωή; �υ-

:;:··/); Ξπ:γ·tJ·ι'J'J; J7/ι Ζ·ι:ι.•J:;:ιJ. πΌ:-
6,r;:.::ι.ς "'ίpό; συ ιι�χΞί; μ,Ξ:,z�Λί
Ξz:;. zωρ:ς "::ι.pαχά.p,,ξη ,rι ; αr,-
1. iγc·ηι; :r.ι.υ:ό-:-ηr:.:ι_ς -:η; φυΗις
·7, :ου l,;:ιί>·,υμΙJυ λ:ι.?0.

Έ rc 1 μ Ξ τ ρ ο : T6"Jo δ 
ΤΙολ:,:σμ6;. δσο υ.ί ή Πsι.pb.
Q'ry1Jη Ξτ'Ι\1-,�' �?'1')�1Ξς �'] 1) επ�δt
zο·ι--::χι -;το,:ι.:λ6μο•pψz; χsι.ί πο
λυδ::ι.:σcsι.τι:ι.έ; θεωpή'JΞ,ς. πpό; 
,ίς δπο�Ξ,ς δέ·ι -ι.pίν1::ι.1μz σ:ι.όπι
μ-? ·ιά �παα,!)οϋμz -:;ήμεp, .. 
Εϊμz!)Υ. δμω; ,:ρόGυ:�•: ·ι' ά-

, Ί t: � ι 

7:½ν:η�ι:.,'J!t.,Ξ σ 'J'ι·,/Χ(Ι,ΟΎ(Π"J-:..Ξ 
:1/.ΠΙJ-p(,ι 'fj 7.'ι:(ppΊj 7Ί)-
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΑΧΑΤΗΣ 

Τά ελεύθερα ζώα εχουνε σrtά μώrια 11οvς τόν άχάrtη, πού μόνο 
μ001α: στη νύχ-vα ό λεύτερος άχάτης τοruς λάιmει καi'ι �έ σδήνΘι μέ
σα στο άνεμό6ροχο, μόvο γ,ι,ά λίγο δλεφαρίΙζε't'αι αιην άσ'tίραιτrή. 
· Αλλά τι'> πδιάκοπο άνοι γαχλ0ί σ1ιιμο της rισηραπης, τό άιδιάκοπο
6λεφάρ111σμά της :mα{ζοντας τα μάτια των ·ελεύθερων ζώων τα θαμ
πώνει ΙΧ.αl δένειι 110 :mερπάτημά 11ους �έσα στη νύχ-vα σ,την κρύ

πτη τους.

το ΧΑΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 

Ζη-vούσα\με μέρες πολλές νά δρuύμιε τό χαιμένο μαις πρόιδαιτο, κι ό 
κό:mο; ,μpς δuσJκρινόrrαΝ αιό mρόσωπό μιας, σημιεί:ωινε πώς J[jΟλύ δρό
�uο �ε'ίχαιμε δαιδtσει ΚJαί σας άπαχ.ρινόταιν πώς δεν ε'ίχ1α.μιε 6ρ€ί τό 
πρόδατό �ιας τΌ χαμένu, για νά τό :τροσθέσοιυμ,ε χαιί νά σχημαπ:ί
σο-ι,με πάλι τον ίε,ρόν σρ�θμόν έ-χ,ατό. 
"Εχιεϊνο τό δράμιο τ10ιu είχε χασε·ι κι ιμιείς τ-ό δρόιμιο mru τον είχα
�εε χ αιμέν,ο. 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Πρώτη μαις •μψέρα, κάνε :μαις να μην ήσυχάζουμε, &τ!αιν τά μvχ.ρά 
\δ, :-_..... , , , Μ , � '�---· , παιι ια Κ(}ψιου,,ι,αιι ,rη1στικα στον κοσμσ-. ητ�ρα των J[jO'ΙJΚιMJJΙv ου-

ραινών, ΚΙάνrε μιαις να μην ήσuχάiζιοφε, δταν ύπάρχοruν ανθρωποι 
στόν J[jΛΙαινήτη μας, J[jOύ ή ι«)Ιθημερινή τους τρ.οφη vά σruιν-vηρηθούν 
σωατά δεν τούς &ρκεί, οχι γιυαιrί δεν είναι 1001ιωελής- μά πώς 
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νι'ι. 'ναι πολυτελ1\ς, άφού εί.νωι π01λυ χωτώτερη χι άπύ τι'.ι σκ.αιr.τίδια 
των μεγάλων μαις ξενοδοχείων; 
Λώσε μας, ω ΠΟ'ν•Fμένη l\Ιάνα, που κοι.μήθηκες όλόσωμη στην άγχα
λιιΊ. rη�α(),ί.γhινων rι',",'fλων, γιr'ι \'ιΊ. ;ι•cτ1·{1rπ1ς mr) μ,εγrίλο Π(_)ωί 
Τ-01) Γιοι; Σuυ χαl. Θεού μας, δίνε, (i) πο-νεμένη μάνα, δίνε στον 
κιίΟ� ι'ίνΟρωσω να σκέφτετ1ωι, να τύ ι'tπαι.πί χαί νά το Οέλε-ι μ' δλη 
τ11 δι'•ναμη τη; διάνοιας, και νά η\ Οεωρεί ανι)Ι\1σία νά γε,μίζουμε 
τίς ιlπσΟη',{f; μας με δπλα μαζι,κης κυιτα,στροψr�ς, άντί γιά τρ/�
φι,μα, ύλι,χι'.ι Υ,αί πνευμαπικά, για νr.ι 'χο1,με δλοι μας την ύγείJα 
του· σώματος κ.αί της ψυχής, της ψυχ ης y.,αί τοίί σώ,μα·ω; 111ν ομορ
φη κι.ιιί πολ υ:τόΟηrτη ύγεία. 

ΔΕ ΘΑ ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ 

Θά πu�ιf λοιπόν χι εμFίς (J'T() Κrιπι;rιολω ·ι,αί θα παραm?cέσοvμε εχεί 
ί() 0ιH)'\"L(M11![f\'O \ία νrι. μα; (°)(;)(11:': χι_ι11•!\(.(JίU Υ.ι ιlξιι;)l(((Τ(.(, ,ωί :ΤΙ((_)((

ΟF,ριστιο/.fς πολλίc; χαrτο,ιχίf: χι ιl,•έσ,ι:: γιι'ι ;1λιι τι'.ι ι1 ι_ι ','ιι,"ιι τοί• �ι;J
μυ,τος :;τυλλf;: Θι'.ι :τu.με λοι:τi)ν στi> Κωη rι;1).ιο γιι\ νιχ παιραr,{rιλf
ι�οιψf γtn'l'CTFTFΪ:: μ� κϊιΟF γιΥ\Ψ'Ι.Ι.ιπίιι. ι.ιιί ίίr.ι'•ψ11μο r'tξ:r;ψι.ι,τα, χιιί 
Οι� :τ.f(.Η.φ!_Η,ν11•σίΗ'fLf Ί'Ϊ]; ψι•;,:η:: χιιί ,η; v.ιι(}λιιί.:: τά :τ:λοι'•crη: Τ<'1-
ι10 :τ:ολύ θά ντ(Η>Jίι,ιωΟούμε να Ουσιάσοι.1με την ύγεί;α τής ψuχης 
Υ.!(1 τi1 γνιοση. :τοί, αί·τ1'1 μιί.; :Ί()'Ιίίί:Τ()()ΙζtΊ: Τι')σΟ :τ:ολί 1 Ι.οιαi:Υ Οι'.ι 
ξπουπ()rυλιάσουμε η'.ι φτερά της ·ψυχιΥ.1); μ((ις άηllραξίαις, για νά 
μ1' ι μrι; μεί\'Ε.ι χαΥF\'α φrερι'). ;'ιι� νά φι'•γοι•με ιι.ϊι'� τi)1' κλοιι) τr;)y 
εμ:τοhίων μCΙ.Ι:, πσί, έμε'ί; hη1μιοι•σγο1ψr; 
\ίο, ΟιΊ, :τi}με λσι:τi>ν (ί[() Κιι:τι.τι;)i.ιο, ν Οι'ι i:ΞΗ•πί.ίπ11ι1μf τ,'γl· ((�10-

;τ.ρέ:τ:ειά μrις. 'Όχι.! 
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ΛΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΙΔΟΥ 

'Α 
, ττ1κο Φθ1νόπωρο 

Άφοrϋ 6ώσCJΙfλJΕ έξε:τά010ις 
στο μάθηιμ.αι της ξ,0γvια101ιας τό θέρQς 
κι αmοιχ.τή:σαψ,ε τ11ν mείρ:αι τοrυ όξυγόνου 
mλοrυσιuΜάροχα 
σ:vα Μση κιαιl στlς αΚJρ�ι(Χιλιeς, 
'f]ρ'Ηε ΚΙαιιρος πια 
να ίmα6άλi0'\,\μ:ε τ�οίις έ,α,υτ10ύς )-ΙiαJς 
σrτή δοκιμιαισuα της φυγης 
κ:αl rτιης ατέ,ρησης. 
'Όμως εδώ πού ανηφορί�αuμε 
στα :mευκόφυτα μο,ν,οπάΊ1ιιαι της 'Αττι,κης 
πλέκοντ�ας έγ1κώμια αιή φύσrη, 
πo.uol ίσκιαι είν' αlύrοί, 
πού μα,ς &ΧΙολουθουν 
κεντριίJ�οrντιαJς ό:\οένα ΤΊΊΙ\' προσοχή ,μ�ας, 
με φων11 γι,Qμάτη JΌαιρΜ(}:\JΟ, 
κλάμα: τ·ού πόνου, 
της μΦ1αιξιας, της :msίvαις. 
,, Αχ ! αι1τ,α ΊJα δί,στυχΙα: τα ζωνrτ�αν,α 
ποιος θά μ:ερι:μνήσει τώρα για τροφή, 
:mοιος θα τα ελεήσ0ι με λίγη σmοργή, 
έγ,κα--rαιλ,ει,.Θiι[,l!μίνα,. ερ�11μα, απ' τά ι1σ:τλαγχνα χέιριrι 
τού μ10γ:αλύτ�ερου θηιρuου 
πού λέγευαιι ανθ,ρωmο.ς. 
'Εσύ, JJ '' Λρ11sμις, ειισστλ,α,yχν�σου τα 
κωί μ11ν ΊJα έyκ.α,11ωλiείψΘuς 
στην αδuκη τιμ�ρuα τ�ού χ,εφώΜαΙ. 
Μ11'\1 αφή,σεις τ,ο σet1βαινο τού χ,11(Wιοϋ1 ' ' , να τα σκεπαισει
εξω απ' τίς :ιυcwτέρrηι,vες πό:ρτες, 
κάτω απ' τα κλiεισ'tiα παιράJθυρα 
της θ11ψινης μαις ευδkχiuμιον,ίCΙJς. 

1981 
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το Α ΥΘΕΝΤΙΚΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΛΑΟ- ΤΣΕ 

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

T(JU μ')lJl%(JU .\.\() - Ί'ΣΕ. 

ΈξεδόΟη στ·�Ίν Ίηιλίιι σέ :-ωγ
r.<Ίσμια Π(!ώτη ε,,δοιη� ΤΙ) α ί•Οε\'
Τl.r.{) χεί,μc·νον τοίi διασ�Ί�ιοι• Κι
,•f.ζuυ φι\οσί>φου .\(ιο-ΤσF. τοι• 
ί.δρι·του rου 'Γαοϊ(ηιοίi.' 

Ό .\άο-Τσέ C('f !_}εΊ1υη (,ψίιι; 
τόν 5ο :τ.Χ. αιι:)να. Κανείς blcν 
ξέρει ακρι.βω; π6τε γενν{1Οηr:ε 
χιιί πότε η που πέΟαrνε. Τ(\ ονο
μιΊ. τυι• σημαί,νει «γε(_)ο,'ίιrι.ό :παι-

bί». γι.ιιτί. r..ιηά τι'ιν 0Quλυ, F ! ιει
,·f 81 El!] ΟΙ\]\' '1..Ull.l(.( τη; μη
Τf (_)<t; του. χαί ϋω·ν γενν{10ηΥ,ε, 
fΙΧ� ω.ιι. τι'ι χα(_)αΥ.Τψ_>ιστιι.ά γέ
ryονω;. '.\νu.ψf ()Efftl ι-τίση; δτι 
F(! ','rισΟψc· (1); ι'-:-ημεληη'1:: τiJ; 
Ιίιωιλιι.i�; Gι.(\λιο0{1χη;. ιτη1 δι•
\'ιωΗί.ηΙ η7)\' Χι'ιν'. ·ι.αί f'((_)!ι.ψf 
ίi,•,ι. Υ..αί !ω,·ιιίΊιχ<> f,(_)γο. τι'� «Ταό
Τέz-Κιν','i',» = «1 fε(!ί τηc (Ι (.Η'-
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τη; Υ,αί τη; δδού». Τό πνεύμα 
τού τίτ>λΟΙ\J εlναJι «ΚΙ α,σιt,<11 μωο
ί')ος περί τη; αρετής ΚΙαι τη; δ
δου προς τ11ν 110λι0ιότητα». Αυτ(Ι 
το διβλίο πε.ριιέχε.ι το δόγμα το ίΊ 
Τα1ο·ϊ01μού, μιας θρησr,<,είας πού 
έκφράζΘτ>αJt, με δαΟύν σu�uδολLσμό 
ΥJαι φιλησοφική έ,αι-ένι,ση. Τό 
Ταό ει,1wι ενα γρά,��μ,α πού σχη
μu.τίζε-vαlι απ& δύο γραφιικά στοι
Χε ί,α ΚΙαί εικφράζειι η1ν σύνθεση 
τη; θέσεω; Κιαί της ανrruθέrnεως. 
Σημαίνει τό ύπάρχε.ιν καί μή ύ
πάρχ0ιν, τό φως και την σκιά, 
η1ν αρρενωπότηrτ�α χαί τήν θη
λυκόηγτα, τ11ν ά:ριμανία δλων τrί>ν 
αντιθέτων. Τό παν μετ1αJβάλλιετα1ι, 
11 ζω1' 1 fl'\'ΙαJι μία διαδοχή αλλα� 
','(7»ι. Τ<'> ΤrιJό, ΠiΟυ εlναιι ή πρ<ο
τη δημιουργός αρχή, εlνα1ι τό 
ιχπΜ,t 1rο ιδεώδες: για τον ανθρω
Π(), 11 ενω(}lι.; με αυτό. Μπ()ρεί 
νι'ι επιτευχ θη με τ1Ίν εναιρ,ιιόνιση 
ί')ί!άσεως καl αδρα'\1εί,ας με την 
Κ1ατανι'1ηση τη; πραιγι�urnτ'ι,κάrητος 
( «δεν ύπό.ρχ0ι θάναιυος οϋrε. ζωή. 
δεν π0θαί'V1ε.ι δποLος χάνει τ11ν 
ζωή. δεν ζη oj(joω; αποφεύγε,ι 
ΤΩν θrχναuο») 

1 
κιαll με τή,, f,y'IJCI.� 

τάλειψη κάθε φιλοδοξίω;. 
'Τπηρχαιν πολλέ; (περί.JΤου 

150) εrι,iΊ6(}1fJις τ'Ού «Τάο Τεχ
Κί.νγκ» ϊχλλά ή τωριιν11 Οεωρεί
τω 1Ί πλέοιν αι'1Οεντ>ι.κ11, γιαJτl εl
νωι ή ώτόδασι; ένό; κε.ιιμέν()υ πού
::.ύρέθη σ' ε,,αν τιχφο, δ ()JΌΩίος
Fχρανολογ11θη στ&ν τ()ί,ω πQi>
Χριστού αL�Jνα.

Καπά τή,ν διάρrιJειn ε.κ ,σκαφών 
γιι'ι την Οφε,λίωση ενός νοσΟΙ){,()
μεί.ου στ11ν :rnε.ριι0χή Μά-Βάγκ
ΊΌί,ϊ της έj(jαιρχί.α:: Τσάγκ-Σά, 
κατι'ι τι'ι 1972, άνε.καλύφθησαν 
τψί; τάφοι πού διεσtιστώθη δτι 
ιlνrγ,<.rιΝ ιπι'1ν πρ<:Ϊ)ΤΟ μαιρΥ.ή•σω τού 

Τόχ, τι'Jν Λί-Τσοιύ-Τσ'άγ0,<, ό ό
:τοίο; έβασιλευσε από τού ετου; 
193 ιμέχρι τού 186, αι1Ίν σί,ζυ
γύ τ�ου �α1ρκηισ,uα: τ>Ού Τιϊί, καιί 
στόν γ ιό τους Χσί δε.ύτ>ειρο μαρ
κ11σιο του Τάϊ, ό δποίος εδασί
tvευσε από τού Οανάτου τού Jυα
τέρα του μέχρι -uού 165. ΊΌ φέ
ουδο των Τάϊ καrrιχιργ11,Οηrι.ε το 
ετο; 1110 π.Χ. 

Στόν ·ύπ' άριθ. 1 τάφο της 
μαρκησLας Τάϊ, το πλέαν έντυ
πωσιαt,<ό εϋρη1μα ητ� ... ή ιδια 
ή ��αJρκηοίαJ. ΤΩ σ�μ;α· τηι; εύ
ρέθη σά1• νά εΙχε ένtτκχφια1σ·θη 
χθες ΚΙαl οχι πρίν από δί•ο χι
λιάδες έκα:τΩν - πενήντα. χQόνω ! 
Τό σώμα εrΑτί,Οετ�αι τώρα: σε μου
σsίο, σε θ11r,<.η δuαφα",η, μέσα σε 
χημ1κ11 διάλυση, ή δπο�α, δμως, 
hέν Οά η'; δLατηρ11,ση τ6σο πολύ 
ΚΙrr.ί τόrnο τέλεια, δσο δ τάφος ε
πί οί,ο yαt :τλέον χιλιετίες. Χα
!_111,χτηριστι.κό εlνα1ι δτι ή μαρκη
σ�α φαρουσε μιλ (J'ELQCX r.ι.πΩ sσώ
(_)()υχα από πολύτι,μο μεcτ:άξι, καί. 
τΩ εξωτFρικό της φόρφα ζύγιζε 
.JR γ1ρ1ω�ιμάρια ! Ό θάλ:αιμυς τη; 
σαι(_)κοφάγου είναι δurnστά,σεων 7 Χ 
5 μέτρων Y.Jαl ϋψους 3 μέτρων. 
Υ,rιιτασκευασιμέ�10; έξ δλΟ"ΙJλήρου 
από f/\iσφηνώσεις τ�ε,μαιχ ίων κυ
παρ ίσιrου, των δποίων τό μεγα
λύτερο 'ωμμά.η είναι ϋάρους έ
ν<1; και μισού τόννου, χωρίς να 
Χ ρη,σ,ιι[ωΠ;J11η1Οη οι;uε ενα. μιετίαiλλικi> 
χαιοφί. Ό θάλrιJμίJς πεQ•ιιεδάλλε.το 
ϊ'ιπό ενα στρώμα ανθρακος, καί 
rιυτό άπό αλλο στρώμα λευκού 
άργίλλου. Αυτη ή τ�ελεία μόνω
σις από r1έρα, φαίνετια1ι δτι συνf.
τ{λεσε στην ανευ προηγουμένου 
ίΊ,ι.αιτή,ρηιση του σώμαrως καl τών 
ι'ί)),ων αντιr,<,ει,μένων μέσα στον 
τάφο. Τά φορέ,μαιτα εχοl\Jν δια-
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τη(_)ηΟr1 ο.Οικηι και Ε\'α μοι•ηι'Ι.() 
liργιινΩ <<σε>> εlχε ι'ί.ΟικΗ; χαί τί; 
2f; χορδ{,ς του. 'Εξ ι'ί.λλου, fι•ι_ιf
Οησαν ::-rολυι'ιριΟμοι χιιη'ιλογοι 
τι'ΤJ,, 'Ι.Π !}'Ι1Ω1μι 'ιτων π�: φ ιΊλλιι ιl:τιΊ 
μ:-τrψ:-τιJύ, πσί, FίνιΙJΙ τϊι ιl(_)χιιιι'>
Τ'f,(_)rι δείγμr�τα Υ()(ιlφ11; σi: ξιΊλο. 

'..\λλιί. minι τιίφο ιl(_) ι.Ο. :1 τοι� 
i'\:::υ1:\)()υ μαψηπίοι• fίJ(_)�·Ωι! τι'J 
({\lfY.,Ti.μ)jί(Y\J ('ιξίu,; zει(_)ι'Jγ!_Ι(ιφ() 
τΩυ «Τω')-Τεz.-Κίνyz». l Ιολλοί. 
ιl'llατσλωτιιί. /!χοι1ν γ(_)άψει τιJιιους 
επί. τόμω\, γιι'-ι η\ν Ε (ψψ•fί,ιι ηi; 
Ταοϊκ:η; Βί,ϋλου. ΠΩλλι'ι άμφι
πG1γrοί,με\Ια Π!_)Ουλήμι�τα, ηί)(_)()Ι 
λι'•ονται.. 'Ε:ν Π(_)ι:ηοι;. ι1πο,.1ιΩi
στr.ηωι δ πωmι'ι; τίτλο; τΩύ f(_)
γου. 'Όχι. r>:τω; ί,:τωτη(JίζFτιι �:_ 
ω; 011,μfι_)(t «Ι lrQί τη; ΌnΩίΊ zιιί 
τη; αi(!FΤη;>>. ι'ι.λλι'-ι r'ιντι,στQ6φω;. 
«Πε(_)ι τii; ι'ι(Jf:τ-η; χι�ί τi1:: -Οi'ΙιJίΊ ). 
Τfολλι'ι π;ι_ήλια Οι'ι yίνΩυν yιcι ΤΙ]\' 
ιl:τ,ο,Jαλ υ:rηψi.νην :l',(JOίf (_)'ΟΛΛτ ητα 
τr1,; 'λ(J,'t'η; για ηΊν ΌnιΊ. 

ΤίJ δλο F(.)yΓΥν ι'ι.ποπλείτα,ι ιl
:τό 81 zΗpιiλαιιι (;Ι φοQέ:: Τ(_)Ι.
:-τλr�σιr�πι.ιιΊ; τού ά(_)ι,Ομοίi !\, ποί, 
εt-\'rι.ι Λ ίF.ριΊ; r'ιQιΟμό; τοίΊ Ί'ω,
ϊσμου. ιlλλι'ι Fiνι�ι ψγω,ι•ηιιο 
rιπό η\ �:ω; ηί)Qα :τιι.QιιδnπιιωΊ 
κείμενο,· 'Αντί 5.000 zαρr�r.ηi
ρ,ες, CtΠ()Τfλείται άπι) 5.46ϊ χιι
(JΓΙ.Κτηρε:;. "'{'Πά (JΖ,()\•\' και 01'ίίlΙ(

<ΥίΙ.κες μπα,(\ολέ;. Ti1 διω.ίu ι'ίΙJ
χιζε με τι1ν φc>ι'ωη: «TiJ Τ1ιϊ1. 
:τοιΊ ft\•αι διινmτιΊν νcΊ.. :π:ροπδιο(_)ι
σθη, δέν εί.ωι τι> δι.αρzi::: Τ(((Ί. 
ΤιΊ.. 6νόιιr�α πού δι''\'('('\'Ται ν/ι 
ιΊ.;τοr.ληθουν δεν Fιναι i'!ιcιφϊ1 Λ
νόμα'Ι'α. 'Άνευ Λνι'Jματο:: �'ι-νιιι {1 
Jψοι'λε υπι; δλων η7η• i'iγτων, 11 
ά:τόκτησι; Λ,·6μr�το; Fll-αι ή μη
τέ.ρrι δλων τι()\/ οντων». Ί-Τ φσι'ι
πι; αι•τΙJ ά:τrιrντατυιι σ'Τ!) μfσΟ'\' 
του zcι,μiνου. ΊΙ νiα (αί•θf·ντι-

κ1Ί) αρχή εlναι: «Μu'-ι ΓΙ.\',:ΗΕ(!')j 

r'ιψτ1'1 δ�:ν ΟΗ,)(_Jείτω ιl !_ΙεηΊ, Χιι'�
τι i\ει 1 )Ίν ι1ρετ-ή. 1ιύ. κατώ
rερη ri!_)ετ-1' 1 <'Ίί.-ν χι(νι:ι ηΊν r'l(.H'
τi'1 γι, υιrτι'> δF.ν Vχει. ηΊν ι'ιρf
τ�'1, \Ιιι'ι ι'ί\'ί:)τερη ι1.()Ετ1'1 bί:ν ί',ρi'i 
'Ι.ιιι (')fν �!χΕι λόγο νι'ι (')Q((ίίψ). 

\ r f{► li'.O\. Q"T() τοί•:: (<((ψ(•!_ll-

l!!(Ol1;» του f(_) '(OU, σηΊν ιιί•Οεν
τιΥ..1' 1 :-τλfον <)ι,ιι.τιΊ:τιι.ΗΙΙ] τ11ι,;: 

«Τύ. λι'Jγιι.ι μuυ �-ί.,·11.1 f (:zολο 
1•:Ί.. zιιη�νοηΟοvν χιιί :τολύ r-ι:zολο 
,·ι'ι ι'φιιυμοσΟοίί,·. άλλύ. i',ίlJVEίc: 
ι'tνΟ !_Ιω:.το; ,νν είναι i'\m•ωτίJν νιΊ. 
η'ι f ,·νο-�'1πη σωση'ι κrιί r.α'\1Fι:: ι'i.ν
Ω ι,ι,:.τ:1.; n;•ν μ:τοι_ιcί ,·ι'ι τι'ι fψιι(.)
!ιr'Jπη πωrπr'ι. 'L'ι'ι λόγια /::χουν μια 
1'ιι1χ1Ί zιι) οί :τ!_)ιΊ_�fι.; �!χοι•ν εω. 
:τι,ι'1','()\'Ι). 'Όσοι δεν το γνωρίζοvν, 
i'\ί:ν ιιi: "νωnί.ζιrυν. "Οποι ιιF, γνω
ρί�ο�,. ;,να; λιynιηοί χr,ί' r;:τοι.ο; 
!Ιf μιμrίτω., ,ίναι τι.μημ{νο;.

:-Jι'-ι ξέψις δτι δέν ξ{ψ;ι;, εί
νιΑΙ ιινι;.>Τf(_JΟ. Νίι μ11ν ξf (_)Fι; ί>τι
ι'\fν ;f (_) Ι-ϊ.ς εlναι ιι()'ΟfνFι,ιι. Ί.\ί_
λιχ δ ποφος Μν fl,\'((I (Ι.ίί0Fνi ι::
χιιί. i',έν ίποφ?σει.

"Ο;τ()ιο; ξϊ(!Ει δέ,• μι.λ<ίFι. [;_
:τοιο:: μιλι'ιει δi:ν ;f (Jfι ..

'Ό:τοω; στrzFτr�ι mί; μύτες
τι"ίη• :τοί)ιr'Τ)ν i'J;•\' :'ί.ω,ι πτrιΩ,ι-,_ιι'�::.
'Ό:τοω:: (:τιΧFιzνι'•Fωι h!.-ν ffνηι
διι'ιοη.ιιο;. 'Ό:τοιο; χιι·υχ,ίί.τιιι ί)έν
f/!-ϊ rmΩτελέσμrι.τιι. Ό ποφι>ς βF.-
1\υιι:)\'f.ι ι1Ίν ένr'ηητιι ,;ιtί. Fiνrι.ι
:τι1ιιι1Ίν τοι1 zι'1rιμου. ι\i:ν f.j\ϊι'Ιfι
z\'ι'•:.:ται. ','L' αυτο είΥU.1 ι'\ιrωημο;.
1Vν καυ;ι_iιται., γι." rιi'niJ εχFι r'ι:το
Τ'fλέσματα.

Τό Ται> ειν,ιιι :τι'ιντnπ i'Jίχω;
ι•νομα. 'f<:rιν Π()ί γzι:Τf:: 'Ι.Ι(Ι 1]'/f
μηνες τ� τηuοvνί, 0tJιι τ/, :τλιί
ιτμιιτα Οίι μrτrιμορφωθοι'\' ιι·ύτο
μάτω::. 'Γ-\Ί..ν μετ�α,μοQφωμένα ΟF
λ11πουν Y(J Ο !) CιίίΟUΥ. Οr'ι τα 11.'\'ΓJ.-
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χrιJιcτuσω δια της άπλότη,τος ;τού 
{)εν εχειι ίί\,cψιJJ. 'Εάν τ:ά ?ιναχαι,
τίσω με τήrν άπλόrrηιττα πού δεν 
εχει υνcψα, δεν θα ύποστουν ζη-

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 

μtα. Έάν δεν ύrοοσπ1ουν ζημία, 
μέσω της γΙCΙJλήνης, Οuρανi>ς και 
Γη αυτ�οιιάτως θα κυβερν11σο1 1ν. 

�Η καλwσύνη 

Καλωπι',,νη, λέξη γ,ε1μάrτη ,•όη-
Γ , 'ξ' 1� , , , " μ�α. r 1μαη1 α ια. ,ε;μ,αrrη απ ο-

λη η\ν Αμ[)ρφιά τη; ζωης. 
Θιχ>άπευση τ�οίi Π()Ι\'1ου. 'Απά

λειψη τϊόν πληγών. Ουράνιια• εφε
σις. Κλήσις λαιμπο,11-

Ί-[ ΥJαΪ.ωσύνη εlνrnι τiJ ιυεγάλο 
LΙΙί!.(!ΥΟJ(ΗΠ'ά()'ι στί1 ΠΕ,!_Η1bέρα1ιο τιον 
ι,'CΙ.()ΙΟμάτων του ά-νθuώ:rτου. El
\'((I ΤΩ κόσ,μηιμα τiJ αν,ε:r:τίιμητ(), 
'Η Χίiριις ή οuραν1ια. Ε1να-ι '11 
rJμορφιά της ζωη;. Εϊ.ναιι ό μο
χλ6ς, ποί, yί,ρω του στρο6υλίζαν
τ�αι '00 πάν,ται. ομ�ο,ρφαίι\1(}υJν τα

πrιν'ία. Εί'\Ιαι, ή μ�αιγιrι,1\ ίΗωσος, 
' s:., "• ' ' - ζ :το u υεν,ει οrοα τα νη�uα.rr:α της ω-

ης. 1:¼ν,ΓΙJι ό πόλος της ελξεω; κά
()ε �)ρ•αιί,ου κα,ί bηΙ[uωυρ�11ι,κοίΊ 

'Η καλωσί•νη fί.νια1ι δ μαγνή
ηr; τι7ιν ;τrηπων, _αλλά , ωJί ό άπω-

ΟηηΊ; Τ'οϊ, Υ,άΟ.ε -�αrι,ου 'X.αll. κα-
11αστροφ1·γ,ού. 

'Η χαλωσύνη εf\•α.ι το πρώ.το 
&π' δλα τα χαιρί,σ,μ1ατα, άπ' δλες 
τίς άξίε:, απ' δι.α τα �σλί1τι•μα 
:τράγ,μ!αΙΤα της ζωης. 

Δί,νε,ι ουnία χαί νόημα σ.τ11 ζω11-
Λίνt ι φώ; ;τού ·•,ωJΤiευιΟ ί,νει. στ11ν 
επι;ιυχί,rι χαί η\ν εύη•χίrι. τrΊς 
ζωης. 

Λ'lίl"'ι.άρι,οι κι.' άξωΟαΙί1μα,σ,ωι οί 
hυνιί,μ�εΥυι \IC( εμψuχώνοruν -rούς 
r�μφι(\ά).λονιτrις δι.ά. τ1\ν 0f ία·ν 
;τι_Η>Fλευσιν της καΙλωσί•νης, bιά 
τ1\ν ;τί,0ι1ν εις τ1\ν μο1ναδιrι.1\ν λε
ωφόρον ,rάιc�ης εt: τ1\ν ζω1\ν δη
μιιη,ρ,γιrι.&τηπ:ος, δι,ά η1ν θείαν
χ ιχ!_! ,ν το-ϊi ΚCΙJλοίi. 

::ΊΙαικάρωι ! 
ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΙΊΛ.\Η 
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ίΈ��ΗΒΗΚΕ ΟΥ□ ΦΟΡΕε ... 

Η ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

AflO 1.100 ΠΕl)!fΙΤΩΣΕΙΣ 

Δύο δια..φcψετι·ι.ές προσωπι Υ.ό
τη'Όε; ζοσv στο σωμc1.. 1..ι.:&.; Ίv,οη; 
γυ,'),ι.ίχας. χαί ή Υ,ά.θιε μία ι�ιλι:ί.
Ξ� δ:,1 .. φοp•ε-:αή yλώσσc1.: Εί•ια,: ·ί

ι 

ήλι·ι.:.1-; 37 ετώ·ι 0--'>τά,ρ:χ Χου·ι
τάιp, λέχ τωρ σrrό πα,·1<επ:στήμ:ο 
11οιυ Ναy>:ηπούρ της κεvψιχης 
Ί'Ι'δίας, ή δποία, ·ι.αιτά δια,στ-11-
μ:χ:τ-α, αίσθά.v1ετα1: ώς μίc1. Ί·ιοή 
χωρ:αwπούλα, ο·ιόμα.τι .Σά.ρντα, 
ή 6πο,[.α, π,έθ:χ1ν1ε τό 1832 &πό 
δάγκωμr./4 ψιδιου ! 

Ό διχασμός της προσωπ:•ι.ό-:Ύ
1
-

τος τη; Uύτάιpc1. Χ':Ιv 1Λ:ά.p έπηι,,Θε 
vό 1973 χα.ί από τότε εyιvε (Χ'/
ταεί��ε,vο 1..ι.ελετώ••ι καί έpΞ'J,'/W'/ 
του καθηγητου Πρα.ν<cψπέντου 
Πά.λ, ενός κορυφ:χ,ίου επ:�ήμο
·ι,ο,; :οσ ;::χρ:χ-::ρυσ: 1χο,j,,, .,-'ΕΥ.1-ιι:ί.
ές:χv1υλη,τικές ερ,ωνες, λέγει ό 
καθηy-ητijς Πά.λ, κ::ιί δέ·ι ύπάρ
χsι 1Όεpίπτωσις. ή Ούτάρα.. vά. ά.
πcιτα. η νά ά.πα:τάτα1,. ΚαJμμί,χ 
ά.μψιοοιλία δέγ εχω δο: πρόrι.ε.ι:α: 
yιά πιερίπτωση μετΕ;1σcφ·ι.ι�'J1Ξ-
ω

,..

» 
., . 

Ό δόκτωρ L )α.μέvτρα. Κοuμcφ
::.ίη_ α,, τ,:;πιχός yιαιτρό;. ετχε α.ρ
Ζ, Υ.ΓΥ. :ή·ι εγτύπωση δτ: ·η 1 στο
ρίΙJ. :η; Σά,ρντα -l(-:α,ν ψεύ::χη. 
'.\λλ' επε:τα.. ά.πό εpΞU'/IJ. i::ξη Ξ
τώ·ι. αλλ:χ,ξε γνώμη. Έν πρώτr,ις, 
·η Ούτάρχ, δτα,v έzδηλ(l>·ιε-:-α: ι:J;
Σ6,ρvτ'Χ, μιλάει τήv διάλεκτο :η;
Βεyyά.λη;. πού ποτέ δέν ε[χε
σπουδά,σει. 'Έπει,τα, ά.vέψεpε �•ιό
:ια.τα.. τώ·ι yονέ.ω·ι τη; χcι.ί πολ
ί.±; ι .. Ξ:@-:':ιμΞpΞ:Ξς. 'ϊ.':ι'J &λέγzΟ·ψ.α·ι
σωστές. 'Ό-:-,;υι τή·ι &οήyησωι σ-:ό
χωρ�ό. στου ελεγε δτ( είχε πε
pά-:;ε( τήν προηyού ι..ι.ε.νη ζωή :ης,
τ:':ι;; τ:υ:t αλλοτε ο1·ι είzε επ:
c,,{εψθή :ι.ωτα τήν πα..ρουσα ζωή 
τη;, bο-ίιγφε -c;ούς ΞΠ(,σrtΎJ,μο•ιες 
'J-::ι. ερε!π:α. πα.ληα.ς &-ι.rι.λησία..ς, 
i;;που δ ι;-φοηγούμ,ε1·ιος τ:ΙJ.ι:έρα.ς 
-:ης Jιτα.ν πcι.,π&.;· έ .. ίση;. δδήyη
,::;ε mα. σπίτ,ια. των G'JΎΥΞ'Ιtί>·ι :η; 
πα.λαιιιiς οtχοyε'Ι�[α.ς της ·ι.ΙJ.ί ά.
'Ιέψί:.pε λεπ-τι:;μέ.ρ,ε,ιες, πού ή-:-1.i'Ι 
σωστi;. 

Ό δό:ι.τωρ 'Ία1ν Στήο•ε·ισο�ι, ε1-
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δή.μων στό θέμα. τής Ι]Jετε1νσαρ·
χώσειως χα.l δι1ευθυνrτης του πα.
pα.ψυχολΙJy�χοϋ υ\11σrt:1tτούιτου τοιϋ 
πα.v,επιιπημίου Βιρτζίν1ι.α. των· Ή
νωμέν1ωv Πο,λιl't'ε,ιων, εδήλωσε 8-
τ>ι &.ποιδίcε,ι tδ,ια.ί'Όφη ση,μα.σία. 
σ,τό γ;εγοrιό;, οτι ή Ουτιά..ρα χωtά 
τήν έ-ΥJδήλωσή τη,ς ώς Σάp•ντα., 
μιλά,ε,ι τ·ην Βεyyα.λι,κή διά.λ1εrκτο, 
χωpις νά τή,ν εχη ποιτ;ε σ' α.υτή 
τή ζωή της δι,δα.χθη η μιελετή
σε·ι. 
:Μ:ιά αλλ Υι περίrπ:τω101:'ς που πpο
χχλεί έξ7Jψιε,τιιχο έvιδιι,αιψέιpον•, &.
\Ιiα.ψέ.ριειτα,: αιπο τον• δ6ικ,'τi01pα. Τζα.ί
η,μ.ς Πα.1pέζχο, χα.θηyηinJ της ψι
λο,:;οψίcι,ς στ·ο ποον1ε.πι1στήμuο Σιrκά.
yου. Πρόκειι,ταιι rια. μία. νο,ιχοrκυ
ρcι, 43 iτων, τ\iΟυ Ύ'0νιvήθηκιε τυ
φλή χχί &.,cρηγείτα.ιι οτ>ι σε α.λλη 
ζωή της fιτ,ι:ι;ν σύζ•ιyας ένος σ:τρα
vιώτου στήν &.pχαιία. Ρώμη. Πε
ρ:yράφ,ε-ι τήν Ρώμη, με "Qρό-rοο 
πού μόνΟΙV εwι.. 7qpόσω'Π'ο1 με δρα.
ση "/Jα.νονική θά τ,ο μπο,ρουσ�ε -
οπως λέyε,ι δ1:1ι, τόrΌε, εολ-ειrοε κα.
\Ιiονικά. JΙε,pιΎpάφει έπίση,ς το 
σπίτι της, τήν δι.αψpύΒμ:,ση των 
y_ώpω:ν χα.l ώpωμb,ια 'Κ!ΕΙ\Ι'tή,μα.τα. 
'Αν•cι,ψέρειι, έ.πίσης, οτι τό δωμά-
1πό της fιταιν «ύδροχρω,μ,ωΌιaμ,έ
νο», που σημα.ίνεrι 8-σι είχε σα.ψη 
bπτική έν'tύ.πωσηι. Πεpιy,ράψιε.: ε

πίσης 5ιϊ�ψr.ψα. χpώμωt1()',, γι,ά, τά, 

δποία. δεν, εχειι κα.μμιά. eμ-rοειφία. 
στην ΠΙα.p,;;ϋσα. ζωή της. 

Ό οετε<ράινος στά. θ<έμ,α.ιτα, τη,ς 
11ιετε·νσαρχώσεως, δό,κ;τω,ρ Μπά
ν1ε,ρζ η, κχθη,γη�ς ιmο 'Ιν6ιοcό ιν
στιι1wϋιrο πα,.ρα.φυχο,λιοιyία.ς, &.ν,έ
φε.ρε μιά -αpί τ

η περίσυτιωση,, ένος 
Τοu,ρrκου, ονόμα.<'Όι Ν,εικά.-τι. Ουν� 
λούτα.ισ-,ωpοον•, δ δποϊος, &.πο τb
't'ε που �τ,οον πα1:Ιο.ί, σφοσmαθουσ�ε 
νά. 1t1εί·ση το.υς γανιεΙς του, οιuι εί
χε πφά.σ,ει μιά. α.λλη ζωή σε μιά 
άλλη πόλη τη,ς Του1ρκία.ς. Αυτή 
τήν πόλη δεν- τήιν ε<Ιχιε έ.πι,σκε
cρθη Ποrt'έ, ουtΙε α.υtiός, ουτ;ε κα.νέ
νια. αλλο μέλ,ος τηrς αιrκοy ,eνιείας 
'ΌΟU. Πe.p:έγρα.ψε α.υτή τήν :πόλη 
με λεm:το,μ�ρ:ε,ι1ες κσλ οονέψερrε, 01:�ι
τον εΙχ,αν σι,0ttώσ'€Ιι σε καυγά. ε
ν'{Υ, ετος πρLν ξωνια.γ,ε,νrνηθεΙ στή� 
παpοϋ,::;α. ζωή του. Ό Μκ.τωρ 
ΜπάνΙΞ.pζη τον Ο'UΙV·ώδ,eυσε στήν 
πόλη της 1t1pοηγου1μέν,ης τ�ο,υ ειν
σαpκώσ1εως_ «Κα.Ι't'έιπληξ,ε, λέyε,ι, 
,;,χ ,μέλη ΖΥ;είνης τής ο,ίzοyΙΞΙ·ιείr.ι.ς, 
άγαyνωpίζοΙVΙτα,ς ενrαιν - ε1να, με τό 
ΟVΙ()μά, του, πλήν έ.νιός, που ετχιε 
γ�ε,Ψιηθrετ λίγο μιΕΙτά. τογ Ηάναιcό 
wυ». Κχτα. το,ν δόΙΚι'tΌ:ρr()', Μπά.
νιφζ η, α.υτη fιt1α.ιν ή -rοι,ο ένδια
ψέpvυ�α. πφίπτωσις &.πο τlς 1.100 
πού είχε μιελετή,σ�ε,ι. 

Clive Entwistle 
(Θεοοοψία. cr,τή Ν. Ζηλια.ιν6lα} 

�****u***. ***** 
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Μετενσάρκωσις καί Εύα)()(έλια 
·.Ετrιμtλι:ια 1 iαν. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ι . .λ·Ιλ.'J'(-)Α[ΟL: Κεφ. lA' 9-15. 'Λλw. τί εξ11λΟετε tδείν; 
J[ροφ11την; Να1ί. λέγω ίψίν και πεσωσ<'ιrεριw πuοφ{γrου. Ουτ,ος γ,11(1 
εστί περί οδ γέγραπται. 'Ιδού 'f:.yc:) r�:;τοσrϊλλω τι\ν "λ γγελϊ�ν μου 
ΠQΩ ΠQοσώπuυ σου, δς καταισκfι ι<(ση η1ν δδόν σου εμπροσΟέν σου. 
'..\μi j\' υ,:ω ί1μί.1·. οιΊχ f'{lj','fU'T((I f\' '(f''\"Ι'ψΟί..:: γι 1 '\'Ι(!Υ.ών μιΞ-ίζων
Ί ωάννυυ το ίj Β απτ I στου. ί) δε μLκρόπρυς έν τ !1 (JΙ(()G1Ι.λεί� των ου
ι>r ινι7)\' μfςων !ίΙ1τοίΊ i:ιπί.ν ... Κ!ιι fΙ Οϊλfη ι'\1:·Ξuοl)υι. ιιι'•η\: f<πι,· 
iΊ 'Ηλίας ό μέλλων i-:ρχι:σΟαι.. 

2. l\1ΑΤΘΑΓΟ�: Κεφ. Ι�Ί" !:\-1ϊ. Τίνα ιι�· λέγουσιν οί
ι'ίνΟρωποι είvω, τ<Ίν "i'ίόν του ανΟσι:ηο1,: οι δ�: είπον: Οι μεν 'lω
r�·\•νην Τ()\' Βα.πτ�ι,στήν, αλλοι 1'ιέ Ί -Jλίυ\', ETfQOΙ i'Ji, '11-·οrμί.αν η ενιι 
των ΠQοφητών. 

:;. ΛΙ.-\ΤΘΑΙυΣ: Κεφ. l/,' 1υ - 1:\. Τί ούv οι γ(_}ωμματεί; 
λέγουσιν, δτι Ί-lλί,αιν δrί έλθείν Π()(ΟΤΟ'\': Λέγω <'Jε ύμίν, οη 'Ηλίας 
i\δη ηλΟεν %1 Lί οί•χ ι,iγνωσα\' α.ι1τ6ν, ιlλλ' έποίησαν f,V α·ι•ηΊ) δσα 
1']Οέλησα1ν. Οϋτω κ<Λ δ Ύ'ίiς του α\'Ορώ:του. μέλλt-ι. πάσ;ι_:,-ι:ν ί,:τ· αυ-
1(7)\·_ Τότε σι1νηχα·ν οί μαΟητ'αι αυτού δτι Jίf'QΙ Ίωάννου τοίΊ δmτ:τι
Μοϊ• f i:Π\' η ύτο ίς. 

cί. ::\l.-\l'KO�: Κεφ. Η' 2ϊ - :ω. Τίν<t μi: λέγουσιν οί ι1ν
Οuω:τ:οι εΊ'\'αι; Οί /'Ιέ WΤΕΙΚQίθησΊι\' 'lr1 )(t\-Vl]V T()V l{ιι::ττιιvτ11ν και αλ-
1.01 Ί-Ιλί αν, ,'ίλλοι 1'1έ [1-α H"ίrl' :τυοφηη"ίrl•. 

;), ί\[Αl�κο�: Κεφ. Θ' 11 - 1 ;;_ Και fΠ!j(}(;}Των αυτο1· /.'t

γονrες. δτι. λέγουσι.\' οί y()αμ.μαπί.; δτι Ί-Ιλί.αν bi:i έλΟείν :τριοτον, 
ιΊ ι'Ι; r'ι:τοχυιΟ:ί: cί:πν 11.ύτοί: Ι Ιi.ίιι,: μic1• ?·λΟr;η, :τψ,>το\' 
ιlπυκrιΟι.στϊί. :τιίντιι %111 :τι7>: ','Ι;','ψ<-:tΤ!ΙΙ ι3:τί τi►1' Υ'ίϊ,ν τοίΌ ι11·0Q<;>ποι•. 
'ϊνα :τ:ολλϊι :τr'ιΟ!] :-c1ιi ί' :Ξ.11ι1ΟΗ·r,1ΟiΊ. Ό\ί.ί.ϊι λf,1 ί•J ί,!ιίΥ ίiτι ·ι.ιι.: Ί Ιί.!rι � 
έλ{1λυθε ,ωί έποίησα\' <,-υτr:J διτrι, 11Οέλησαν, χαΟr;J; γFγ Qπ::τται ε:τ'

α-ι•τόν. 

r;_ ΛΟΎ'Κλ�: Κεφ. Θ' 18 - 20. Ί'ίν(L με λέγουσιν οι α'\'ΟQω
ποι είναι; Ίωάννην τον Βαπηστr1ν, Ν.λλοι δέ 'Ηλίαν, cίλλοι δε ίiτι 
ΠQΟψήτης τις των αQχαίων ανέστη. 

7. ΙΩΑ.ΝΝΗ�: l<εφ. Θ' 2. Ι(ιιί. 1Ίσι;ηησ1ι,· οί μηθητιιί <ιι'
rοι• λέγοντε;: «Q(�(5(\ί., τί.; ψιιι(_)ΤF\'. οι'Όrι:,: 11 οί ','l)'\'ci; ιιι'•τοί•. i\'Ι( 

τυφλίJ; γεν1·ηΟ11 ;» 
(Έφ· δσον έγεΥνήθη τυφλ6ς. :τr1τε ήμαρτησεν; Άσφαλώ: ι::ις 

:rrροηγουμένην του ζω11ν). 
Σ η μ.: Γ1ά τόv Νόμο της Μετεvσαι=κιJσεως, 6λέπε. αρθp:οv Κωσ11i 

Μελ1σσαροπούλοv, ΙΛΙΣΟΣ, τεϋχος 131, Ίαν. - Φε6ρ. 1979. 
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Μετενσάρκωσις και Γκιτα 

Έπιμι':λεια Κ. ΜΕΛ1ΣΣΑJ'ΟΠΟΥ ΛΟΥ 

«'B(11u λυπUΙσα:ι γιϊι δσα δέν είναι ι.ίξ1,1 λύπης, και λές σοφά 
ί.όyω. 'λλλrι. ιιί 111οφοί oι'•hfΠOT'f λιι,τυίiν1τιι11. Ol;Tf "Ι,α ι.,fί·νο,υς ;του 
:--:FΟαί.νουν, οι.rτf γ1ά Υ.Fίνου; πού ζο-ί•ν. 

'Εγώ, εσύ, ΚσJι δλ0ι1 αυτοί sδω οί ,(}αΙσιλείς και 1\γεrμύ,-ες λα(Ϊ.Jν,,
\. '  r ~ 'i: ' , ',.., c , .,, Ο' ' , ξ ' ' οfν 1•:-τηρςε κrιιρας: που οεν υ:-τη()χrα:με, Ωυcτi'- α υπαQ η ΥJΙ:ι.ιι()ος που
1Vν ί1ϊ1 1•:-τι1.ρχυ.ψf. 'Όλοι χαί πι'ι'ντηη: ·ί,π11ρχιαιμε χα,ί πάνcτοcτε θά
ί�:τάιJχωμ:ο. 

"Οπω; 11 
ψυχ1Ί παιρι�μένε1 ίι υδ,,ιeι. σrr,1 σώμα τιοϋ αν:θρώπου 

;ωί Υ.ατά τ-111' ΠσJι{)•Ι,Υ.)l ή)uιrι.ία χαί γ,ωτά Τ11 ν�ότηrω καiί rχJα.Τα τα γε
(_)α'ίfΙ:ϊ, Fτσι Υ;((Ι μειτά τόν Οά,νW[ΊΟ, αλϊvο σώμα πιαιίlρrνrΘι. 'Ώστε ό 
nοφό; Μν ΤΙίΊ.ΙιJ(ίσσεται' οιrrε μ{ τ11 γέν•νη,ση, υυτε με τ11ν κια:τα
rπψιφ11 τΩύ σι(ψ1α1τ�ος. 

'Όσα :-τuοξε:ν οίiν στί.ς αισΟ1101ε1,ς, αλλυrrε ζiσrrη κι αλλοιτε κρίiο,, 
ω.λοτ,ε χαυά χι αλϊuοτε λύπη, ερχο�•τω. κωί π�ρέρχοντ�ωι. !\' αυτό 
f Τνmι :-τϊ(Η>σ,χαι.ρm. Να .fγ01.αρ11ερη; σ' αύτύ.. "Οποuος άπ' αύτα δέν 
Υ.rηαΠΟ'\

1f Ϊ τ�αιι, ιlλλά μένει ό '�δ11Ος χαί στα :1Jrιλι'ι •ιJωί στά γ,αικά, και 
r1:Ω1ιiφοuος, αι,τύς εί,,r.ω αξιος της &Οrι·να1σίuς. 

Ί.:zείνυ :τ:011 ζωο,γανfί τό κιχΟε τί, μάΟε πώς δέν φθΈ.ί,ρ·εταιι, 
/,1 αί1τ(J τι'� {ίφΟιιρτr() ΥΑΙ\ΙfΙς ΩFν μΠΟQ·Εί νr1 τύ γ,αrταιστρέψη. Μονάχα 
rr'ι σr�μ,ωιι, καtτ1rι1στιρέφο1"Τ1ω, ΥJαι1 -(tόνον αυτά ,μπορούν νά :ΠΙεθάινουν. 
"λλλά ή ψυχ1Ί fΪνα•ι αιώνια·. Νφθαφrrη, Νπ0ιρrη, αΧΙαΙτάlλ:υrτ:η, απε
ι_)Ι()(._)ΙΜη. 

'Όποιο; νομίζει πώς 11 ψυχή μ.,-τιψfί νά χαιταΙστρέ·ψη 11 νrά 
χ.rnωJστυαιφη, τί.ποτα δεν γνωρίtε,. ι\1rιη 11 ψuχ11 οm,ε καιτα:σ:τρέcpcί,, 
οι;η χαrταστρέφε:ται,. 

Ί-Τ ψυχ1'ι δεν γ.εΝν1έιτιαι, ουτε :τtε0ι�ίνει, οϋτε ,μ,εmσJβάλλ:ετα1ι,, δι
{Υτ'Ι f[,\'αι α.πλαιmτη. ''Αγέννητη!, ο)ι(�ν1ια., 

ανα.ρχη, α,ια)λt,;οίωιtη1, δέν
zατrω<ΤQFφF'Τ1αι &α,ν τί1 σώμα n1εΟα1ίνει. 

Δ,ι'�τι δπως ό ι'ί-νUσωπος πετά.Fι τα :-τηλιά τιου ρουχα γιΛ ν<χ 
φ<}ρέση ι'ί.λλα ΥJαi[Ι\ΙΟύργια ,  ϊτ:ισι γ,αί ή ψυχ11 εγΙΥJηΙτ:ιαΙΙJείJυει τα παλι<L 
σι:)ματα. yι/1. νίΊ. πάρη ιίλλα -vει:Ηερα. 

Τ1 ιν ψυχή τι'1 σ;ι;αΟί, δέν την χι'}f1,ε11,, Ύ] φωrrιά δέν η\ν χιι,ίει, 
τι'ι νερί1 i'ιέ.ν η'ιν ύγρα,ίνε11 , ό MQα:c Μν την ξε,ρ:αίh•ει. 

'ΑφnίΊ, λη1πι'�ν, ξFρFις πι:)ς 1] ψυχ11 Ffν(�[, απρό,01βλητη, &ιμετά
Ι;λη,τη. ι'iνιιuχη, &ι'ιυrι:rη, r\φΟιιψη, οiον Π!_)f:;Tf\. νίι λu.ι-τrί.οαι. 
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'Α.λλι� ,ω.ί ιΊ.ν ακομη είχες η\ν lδfα :ιώ; �Ί ψι•χ1Ί γεννιέται κυί 
:τεθαίνει, πιί.λι "IJiJ.t T(Yrf δεν Οι'ι. F:rQfJTf νrι. λ 1 ηιi.crαι,. 

Δι.(nι Fκεί.νου ;τοί, γεν\'lfία,ι εiναι ϋέϋαιος ό Οrί:νατος, κα.Οώς 
ΚΙ εκείνου :τοί, πε.Οιι.ίνfι 11 γέ\'\'ψΥη. ''ΩΟ'Τf ι'!F\' JΤ(_)έπε1 ν(ι. λυπϊiσαι 
γιr� κrίτι :ϊΟt' είναι r'ιναπόφfιrι,το». 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλίον της σοφία1: 

Β' ί:κί'iοσι1, ι'ιvαΟεωρηιιέvιι, ΣΕ ι \ 1.\1::� 320 

Ιlωλείτω δψi·,·ο,· δρχ. 30() 

Liς τά γραφι:i'1 του Ι .\Ι�Ο\' 

:7./) χή·ι 
Ξ i; :Υ(Ι 

z:; -:ήν sπ:::χγή·ι. 

---- ·--------- ~-- --- -

Ξπιτ7.γΊ;ι (>7. ·,7. :;� λ16ε�Ξ 

�:Ξ'JΙ),J·ι-:,:·, -;:'j'J n:ι. 7.'ιΧγ?ά 

ΚΙΙΖΤΗ ΜΕλ/ΖΖΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

Ο ΙΗ%0 Υ %  

Ποϊος ύπηρξεv ό Ί ησοϋς; 8 Α ί διόφοροι περι αύτοϋ 
άπόψε1ς έκτιθέμεvαι 6μερολ11πτωι:. 8 Ό Ί ησοϋς κατα 
τον Ρεvόv. 8 Ό 'Ιησοϋς κατα τον Συρέ.8 'Η διδασκα

λία του Ί ησοϋ άπο τ11v Καιvη Δ10θ11κη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟ ΟΝ Δρχ. 100 
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θΡΗΣΚΕΙF\ ΚΑΙ F\ΛΗθΕΙΑ 

Ή εϊσοδος στή Θεα01οφική Έ-
τ:οοιρία, εr VΙΙΧiι &ν101ι1χτή σε δλους,
r, � 'ζ ' ' οσο; υπο7τηρ·ι ,ου,ν τους σrιtοιποuς
της όρyα.νώσεως α,υτης: (1. Σχη-
1ιι:ι.:η01μος πu,ρηνος ά.δελφότητος 
στή·ι ά.νθpωπότητ,α.., χ�ρίς δ,ιάκρι
ση φυλης. πί•στεως, "Όά.ξ,εως, γέ
ν9uς, χρώμα.τος. 2. Ένθά..ρ,ρυν
ση τη; :my;φ:τ1ιχη; 1..ι,ελέ,της των 
θρησχειG�v, τη; ψλο,::χ,,:ρi,α.ς χ(Ι') 

:ης επιστήμης. 3. Μελέτη τώ•ι 
7J'Ιιεp,μψ1zύ11ων v,όψύν της φύσεως 
:αί των δυ,vά.11..ι,εων σε λωνθάνου
σα, κα.:ά•στ,mη στον οονθpωπο),
ασχετ�α, ά.πο -:tς yν(i>μ,Ξζ πού πpε�σ
οεύ,-;,υν ·η τήν θpησ,,εία, στήν ό
ποία.1ν ά.νήκουιν, φθάνrΙΞΙι νά, μήν 
είνrχ: &ντiΕίε.τ,ες σ' α,umύς τού;; 

' 'Η 'Ε ' -:,, 'ξ' σκοποuς. 1:1οοφια.. υεν α, ιω-
, ' έ ' , , ..,), ΊΞ-t α.πο χι:ι.,ι- Ψι. να.. α.::ρηση τ,1ν 

θpησχεic1. του. Ζητ-ά.ιει α.πο -:ο·ι 
Χp,σΌι7,ΨJ νά, εΙνα..ι χα..λύτ1εpος 
Χριστ1ι•σΝ6ς. αιπο τον• Ίvδουϊσ,τή 
·ισ. yίνη Χιοολύτερος Ί νιδοuϊστrις,
ά.π? τό·ι Μοuσοuλμ.ά.ν:ο νά, γίνη
κcι.λύ-Ξ-pος Μουισeιuλμά.'γ\r,ς κ .ο .κ.
Τί ζ-ητά,ε, η Έτ1ωφίαι, σιχετ:κά.
με -:ήν θρη,σχ,εία, ά,πο ε-να.. μέλος.
η Ε'ΙCΙΝ :,πoψijcptΙo; Νά μιείνη στή
θpησχ,είι:ι. τ1οu, &λλά, y,ά, μή,ν τρέ
φη έχθρότψσ, κα..ί ά,ψσα..yων�ιστι
χότη-οα.. r.:ρος τίς άλλες θρησrι.εί
ες των συvοονθrρώπων τ:οu. Ό φα..
·ιι'χτtrσμ.ο;; χcι.l η έ-rο:θετ1ιrι.ότης δεν 
συμ6ιοά.ζc,•�τιαιι με την ιδιότητα 
w>J μέλους της Έw,:ιpί7,ς. 

Ώς προς τό δεύοεpο σημείον 
της διωtυπώσεως (το νά yGνη ε
ν,σ.;; Χp

ιιστ�ιΙα..,νος κα.λύτεφος Χρι
στιχνός Υ.λπ.), ετνrι,ι συζψήσ:-

Τ11ς κ. Radlιa Burnirι· 

1wν Έχε1νο πού ξ,εχωρίζει τήν 
μία.. θ,ρησχεία, ά.πό τή,v άλλη,. ε'ί-

' � ,  ι: � ξ , ' να: τα.. ο οyμα.1τ�α,, οι οο <ΧΙσι,ε,ς, τα, 
' ' "θ ' ί 't: ' -:υπ:κα.. τ.α.. ε 1ι,μα, χα,ι ο ε<,ου,σι-

ες. Με't'α.ξύ δλωrν αυτών τών χα,
ρcι,χτη,pr)ση χώ,ν ύπ<Χ!ρχει ά,ντ,ίθεισις 
¼cι.ί σύyχρο.υrσις, ά.λλά, "Ι..αλ "Ι...ίνη
τpο y,:ά τή;,; ά,ιν•αιζrιιτη,ση, τη; &λή
θε,ια;. Τ� μέλη της 'Εiτωφίαις ε'ί
Ψι.: ελεύθερα.. νά δι�τη,ρήσων τή 
0-ρησ-ι,ε(α.. -οοuς, δπως -rοροα.ν'<Χι::ρέ.ρα.
μs, γιαJτί σ' αυτή τή �ρη:σ,χ,εία.
yεν,vήθηκcιΝ χ,α.,ί στή,ν 1Όcι.ροοδοσή
της ά,γα,τρά.φψσΝ. ΆλλJά, ό σο
ο:χ.ρος Θειοσοψι1 στής, πού δεν ά.ρ
χείτ��: στο νά, εϊν1σ,ι ά.πλό μέλος,.
ΠiΟύ δε·ι ίχetJν,οποι,είW;t με τό vά
ά.πο-δέχΞΙι1α.: τά ζ ητrήμιω-οα της
θρησ,;εία.ς, «δπω; τά. 6pij"1Jε», θέ
λε: νά cρωνα. τ+1ν ά.λήθει·α.. χα.ί
·ιά εμ6α.θtΡιη στήν rρ,χyμmτι0ιtό
τητα. 'Έτσι, ειοού,ε,ι σ�τή�ι ουσία..
χχί 'JΙ:ή •ι Χ'Χ1pδ:i τη; θ,pη:,rι.ε:"Χς.
Γιά πα.,ρά.·δΞΙιyμ.α., μωθια,(;yο;y-uας o

'tl: ή ά,yάπη σιτήν ίε,ρή της εν;y,σ,ια,
-&.yάΙΠη 6οοθ,ε:ά. οικουμενι,χή, μή 
διcι..:pε'τl:1κή, α.προχα..τά,λη,rοτη -
ε�σδύε,ι στήν, ουσία.. της θρηrσχεί
α.ς, σ' α.υτή τήν ίδια.. την θρη
ΟΙχεία,. 'Έ'tlσι, γίνιε,w;ι κα.λύιt1εpος. 
yι-χτί ά.παλλά..σσΘ't'α!ι σ.π,ό τίς χω
ρ,:1στικότητες. 

Τότ�ε, γι' α..υτον δεν ύπάρχ εr: 
,.,(1.,1.ι;μία θρησχεία. ύπέρrt'ερη &πό 
τήν 'Λλ ήθει.α.. Εfνα;ι ελεύθερος &,
πό προλήψε,ις. ά.πό ιδιωμα..rτισ,μούς, 
&.πό rοροσχολλήσεις δογματικές. 
·Ακολουθεί τήν πορεLα.. προς τήv
άλrιθειιχ, την α.λήΗ1ειια κα.ί μονά
χcι. τήν &λ ήθ1ειια...
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Γοιt=iΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ... 
ΕΚ 'l'OY ΚΑΓJ:'Α 1ΩANNJ.LN 

\' 1 - 5. Έν α.QχΏ ην δ Λόγο� κ.αί δ Λόγος ην προς τό,v 

Θεόν, κα.ί Θεός ην δ Λόγος. 05τος ην εν άρχf1 προς τόν Θεόν. 
:-cά,,ΙΤα δι' ιαύτού εγένετο, χαλ χωρίς σ:&ωύ εγένετο ουδέ εν δ γέ
γονεν. εν αuτψ ζωη ην, και ή ζωη ην το φως των ανθρώπων. καιί 
τr1 φϊί>ς Fν τι1 σrκατ�ί� φαίνrοι, καί ή σκοτία αυτό ου καιrέλαιβεν. 

l" ι - 1 Ο. "'Ην δέ ανΟι_>ωπο; εκ των Φαφσαίων, Νικόδημος 
ιiνομα αύτψ, αρχωrν των 'Ιουδα'ίων. ο&ο; ηλΟε προς αι1τον νυκτός 
Κ(:ιl\1 εί.J11εrν αυτψ ρα11Υβί, ο'ίδαJμεν &τι από Θεοϋ ελήλυΟης δι.δάσrκα
λης' ούδε.ίς γαρ ταύηα τά σημεία δύνα1ται JιΟΙuείν α σύ οο�είς, εάν 
μ�Ί η δ Θεt'Jς 1μειr' αmού. α:πJεκρίΟη Ίησούςκαί εϊπεν α ύτrΊ1· αμήν 
ϊί.μ�Ίν λέγω σοι, Μ.ν μή τις γεννηθf1 ανωθεν, ου δύναrrαι ιδείν η\ν 
(Ηωιλείαιν τού Θεού. λέγε·ι ΠQός αυτόν δ Ν ιrκόδημος· πι7Jς δύναται 
ϊ,ίν0Qωπος γεννηθηναι γέρων ων; μή δύναrrαι εις η'-Jν κοιλία!ν της 
μητρός αιrrοι• 'δεύτερον είσελθείν και γεννηθηναι; απεκριθη 'Ιη
σούς &μ1Ίν αμ11ν λέγω σοι, εάν μή τις γεννηθf1 εξ ϋδαrrος καί Πνεύ
ματος. ου δύναrrαι εtσελΟsίν εις η'-)ν βσ,σιλείαν τού Θεού. τό γεγεν
νημέναν εκ της σαρ"ι1.ιός σαρξ έστι, καί η\ γεγεννημένον εκ τού 
Π,,εύμαrrος πν,εύμά εστι- μ1Ί θαυμάση; &τι ε1πόν σοι, δεΓι ύμας γεν
νηθηνα�ι t',ίνωΟεν. τό πνεύμα δπου θέλει πη.ί, κJαιι η'-Jν φωνην αύ
rοϋ ακ.οί•εις, άλλ' ου,<, σίδαις πί1Οεν ερχειrαι καί που ύπάγει· οϋτω; 
εrιτι ;�:ας δ γεγεννημένος έκ τού Πνεύμαrrος. άπε.κρίΟη Ν ιr,{όδημος 
z<�ί είπεν αυτψ· πώς δύναται ταύτα γενέσθαι; άπε:ΧΙρίΟη Ίησοϋς • 
zαί είπεν αύτψ· σύ εl δ διδάσχ('(,λος του Ίσρα'l'-Jλ καΊ ταύτα ού 
γινώσκιc;ις; 

Γ' 19 - 21. Ί"Ό φώς Ελήλυθεν εtς τΟν κόαμον, καl 1lγάπησα.rv 
οί ανθρωοοι μάλλον τό σκότος η τό φως· ην γαρ πονηQά αυτών τα 
εργα. πας γάρ δ φαύλα πράσσωrν μισεί τό φως καί οιrι. ε Qχεται 
προς το φως, ίνα μ11 ελεγχΟ11 τα εργα αύτΌύ' δ δέ ποι,ών η\ν άλή
Οιsιιαν ερ,χετ�αι προς το φως, ίm φαινερωθ\'\ αυτού τά εργα, δτι εν 
Θεψ εαιιν είργα.αμένα. 

Δ.' 13 - 14. Ηας δ πί,νων b,,, του ϋδαrrο; -romov διψ11σει πά
λι.,· δς δ' αν πίη εκ τοϋ uδαrως, oii εyώ δά)σω αυτrrτ>, ού μ1Ί διιιnΊ
ση εις τΟ'\Ι αιώνα., αλλά το ι,δωρ ο διοσω αυr�, γεν11σεται εν αύΗ°i> 
:τηγ�Ί vδαrο,; άλλομένοv εις ζωrιν αιι<ί.ινιόν. 
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,_\' 2'1 -2.J.. "Ερχεrraι ωρα, Υ,αί νυν εστιν, δτ:ε οί &ληΟινοί 
:η_>οrτχυνη11αί πρασχυν11σουσι τ<Ί> παιτρί εν Πνίό{1�uαΙΗ %αlι αληθιεί�· και 
γϊJ.ρ δ πατι1ι, τοιούτους ζητεί τ-σύς προσικυνού\1ως αυτόν. πνεύμα 
() θF<>ς, χαι τπίι; προσχυνούν<rΙα, αυτ<Jν εν πνε{,μαιτι χαιί άληθείq. 
δεί προ:σ.κυιν·:: ίν. 

ΣΤ' '15. 'Εγώ ει1μ1 δ αριτn; της ζωη;· δ ερχ<�μενος πρός με 
οί1 μ11 πει.νάση, χαί δ nιαιε1;ων εις εμέ ου μ11 δ1ψ1\ι1η Π(ΟσfΟΊ)f. 

ΣΤ' !i,\. Τι'� ;τ,11f1ψϊι έι11τ,ι τ<Ί ζωο;τ,01,01�,ν, iΊ σάιιξ οι1z ιί)φft,Fι 
Ω ι•δ{ν· τά ρ11μα1τ1α α εγώ λαλώ ίψ ίν, πνευμό. εσrτ ι κα.t ζω11 εστιν. 

Τ' 1-+ - 1 r;_ Έyco ει,μι δ :rcοιμ11,1 δ χωλός, κωί γuνιοσκω τά εμά 
ΧΙl.'L γι.ν(οσχομ!αlι. ύπό των �μG)ν' χα1θ<;)ς yιν(:)1Ο1ΧΗ με δ παιτ11ρ ικαγι;) 
γιν(:)σγ,ω Τ·()\Ι πα�τι\>α, χαί τ-�\ν ψυχ11ν μου τωηιμι ·ίJπέρ των προ
Gϊηων. Υ.aί αλλr� JιiρΜ1ατα εχω, 8. ουκ i!σω1 -έχ της αυλης τ1αtύτης· 
Χ<tYJf ίνιχ με. i'1f ί ιιyαy1είν, χιι,ί τη; φων-η; μου 1ιΥ.οί,<11ουσ1, YJH't γFν11-
r,εrπι11. μί.α πο ί μ:\'η . ε ί ς πο�μ 1\ν . 

ΤΑ' 2Γ, - 2β. 'Εyιο εi,μι 11 ϊί.νάστασι; Υjι& 11 ζωή. ό π11σmεύων 
εi:; εμF, ·ι.αν ϊί.ποΟιί.νη, ζ11@ω11 · χαί πας ό ζίiΎν κ,αί π11στει'(J)ν είς 
f;μf πiΊ �ι ι'1 (Χ.JϊοΟ<ί:νη flς τ()ν αL(1να. 

r Η, 2.J - 2ϊι. 'Εάν μη ο κ<ΊΥJΚ.Ω; τοιi πίτου ΠfίΤ(;)\' ft.; τ1'1,· γην 
ι'ί:το(Μ.νη, (�ιΊτι\; μ(}\1Ος ,μέ,·ει. εάν 1'1έ ?.ιποΟά.νη, Π()ιλυ,1 ΧΓ�QΠ(J\Ι φι'(_)f 1. 
<'> φιιλrj)°\• τi 1ν 1j•ι 1χ11ν αυτ1οii <'ί.πΩλrrτfι ηυ,ή,,, Κ.<�ί ι'1 �ω.σών η\ν ψυχ11ν 
αιΊτο1• f\' τιΤ> '1.(J<Τμ(� ΤΩίrτ(�, fΙς ζω�\ν (tl(:)νΙ,01\1 φι,,λάξFJι αιJrτ11ν. 

1 Β' -�2 - -ΙΧ Κιtί εχ τι7>ν uvχ<')\•rων πολιωί έπί101τευσα,1 εις α-υ
τον, <ι.λι.ϊι δ,ιΊ. τΟ'ίς Φaρ11σ1α:ί.ους ουχ ι\)μολιΊγ10υ\', 'ίνα μ11 ιL-;τ:σσυνάγω
yΩι y{νωνω1 · 1�γάπη,σ<ιν γά.ρ ηΊν δ6ξα,, n7w πνΟριίλ-τ{,J\ι μάλλον, 
i\Trf.Q τ1 1ν hιΊξαιν τού Θωυ. 

ΙΓ' ,\J - 35. ΌΙ�ντσλήν ΧUl:\'ll'\I δίί'Ιω��, -ί•μί.ν ϊνα (λ)'Ι<Χ.;Τατε αλ
λ11λους, zαΟι;>ς 11γιίπη.σα ύμας 'ίνα χαί 1,μεί; .αγαπάτε άλλ11λους. εν 
τοί,τι:) γν<:Jσm,raι Π<Υ.Υίfς δη sμοί μαΟηταί. έστιf., -έ.ά.ν αγά;r:ην εχη
Τ1f εν αι.λ11λοις, 

ΤΔ, (j - ι,ι. 'Εγάι f.ι,μι. ή Ωδός και, {1 άλ111θFια Υ.,αlι ή ζω�'�- ου
bεί ς ερz εται Π(_)ι')ς τ(Υ\1 παιτέρα εί 1μ11 δι.' έμΩϊJ_ ει. εγνώ'ιύfJι,τέ με, χαί
τ<'>ν πα\τ{ι,ια μου Eyνc�JYJfιrrε ϊ'-ίν. χαt &.1{ ciρτι. γι.νώσr�ΛJΕί11Ε α&τΟ·ν κα�l 
{<,>ράκrιιτ'i: αίΊτ<'>ν. Λ έyει αυτιΤ> <l>ίλι.ππnς" Κ 'ΙJ()ι.ε, δείξοιν ήμίν τ<)ν 
ΠΗ'ΤF,(!<ι κιιί ι'ίργ,ε ί ·t\μJίν. λέγει αυτ<ϊ> ό 'Ι ησοϋ;· τοσούω,, χιιόνον 
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ΙΙFΟ' ί1μι7ιν fι.μι, 1/.((1 (Ι('ί'. εγνω;υί.; μF, Φί.λιππc·; ο f(J)ρlOJ%(;J; !'με έώ
(_)(tΧF η\ν :τr,.τ-έQα· 1/.((Ι :τιος ιτύ λέγει;. hF ίξο1• tJμίν η\ν :ιοο.rrέ,ρα; 011 
:τισπιΊFι: ()ΤΙ F.γι;, εν (([) :τιηυί 1/.((l. {ι πu.•π'�υ f\' ι:μοί fJίΠL; τ<'ι 011-
!�(Μ(/. ίl i\γι:) λιιλϊi) {,μιν, ϊι:ϊ Ι'μω-τοίΊ Ο!) λυλιί)· () ()f Π(tT1\]Q δ εν
rμοί μc:νων α�•τi>ς ΠΟΙ,Fι τι'.ι FQ','(Ι .. :τιση:ι'•fΤf. μοι Ιϊτι ?γr;) Fν τιϊ> πα
ΤQΙ Χ(ι,ί {ι :'T<�T!lι(J FΙ' i\μοί· ϊί δέ μ{1, όιι'( τι'ι f() ','rt ιιι1τ-rΊ. :τισηι'•πf μοι.

Γ \' Ι :Ί - 20. 'Εάν rι.yωrδ.τ{ μc·. τι'ι; ε 1·τολιΊ.; τ(',ι,; εμι'ι; τηQ{J
σαπ., ΧΙ(I Fγ(ί) �-Q(1)Τ1lίί(1) τι\ν :τατι\ια 1/.<tl ω.ί.01· Πιt'()(ίχί:η:rον ()ι;ωει 
ί1μiν. ί'νιι μί:νtJ μFΟ' ί•μ6)ν ει: τiιν u1r7J\'((, τι\ 1 fνFί•!t(ι τiJ; ι}ληΟείας, 
ίί δ -ι.ι'Jί11μο; οιJ hι'>νιιτω /.(v(ίFίν, [\τι οι, ΟΗ,1ψί ιιι1τι\ oι'•hf γινι�σπι 
((t•ro ίψFi; bέ γι.νι;_ιίίr.,f'τt ιιι1τι'ι. Πτι :τr�ρ.· ί•μίν !lf,'f,ι ·ι.Ηι F.1' ίJμίν 
�(ίΤ((Ι' 011% ι'ιφtΊ(ίω ί1μιi.: ι'\Qφ<ινοι'-;- i'vzομιιι πviι; ί1μιi.:. l'τι μι,ΧQ<)Ι' 
%((1 ι\ ·ιι'Jίί!ΙΟ; !li-' {)\ΙΧfΤΙ ΟΗ,)(!!'Ι. ί•μFΪ: i'\i: Oi-(r}()f-'l'Tf l\c', ()ΤΙ εγι;) ζιi) 
ί'.((Ι ίψ,Fi; ':{lΩFrτOF. !'1· i\zείη] Τ!\ \)!.ΙfQ(Ι. '

1
'Ι'ι;_ιιπίί0r. ιψcι.: iϊτι f'/i;J 

1\' ηϊ> :Ί'((,ηιί !IO\' '/.((1 !'!ιFΪ: f\' :\ιοι χι'ιyί;J fν ί,ιιίν. 

1 \' 2.-) - �Ϊ. Ί\ιι'Τ(( λ1,ί.ιΊ.i.11·1.11. 1'1\1\' :,1111 l'ΙΙΙ.\' μ1-1·1,ιν· () i)�-

:τιφι'υλητο; τιJ I fνfίiμιι τι'1 ":'\γιον <> �FμψΕι'δ πιιτι'�v fΙ' ,rϊΙι ϊινϊι
;ωτί μοι1. F1ΙfΙ\'Ο; ί•μιχ: ιδιhιί.ξFι ΠΙ(Ι''Τlι ½m ·ύπομν11ίίcΊ ί1 1ιιi.; :τιί.ντι.ι 
ίι FΙ:ΤΟΙ' ίψiν. Ι•:iο111·ψ ((φίημι (•μίν. flQ1Tl'ην -n1ν εμ11ν ι'ιί,hωμι ·ίψίν' 
οιΊ ·,ω.Οι:�; {J χι'Jrτμο: i'ιι{)(Ι)(Τ[\'. εγι;) i'ιίhωμι ί•μίν. μ1'1 ί(t[_)(Ι.,(ί,(Τέ(ί()(,) 
ί,μ ι7,ν 1'1 χr�(_)mα μ ηhf i'JF ιλιiιτω. 

1 �Τ' Ι 2 - Ι :\. "&ι πολλιΊ. 1-'χω λέγει.ν ll!IΙ\', αλλ' (JU δίrνασΟε 
fΙ(}.(ίΤΙϊ.)ΊΙ' ι'iι1τι. ()ΤΙ!.,\' h� ;.:;_ο!] ?πί\'ο;. η\ 1 ι,,,,\�lli( τη: ('ιί.ι;ΟF!Ιf.:, 
ΜηγήίίF ι ί,μιχ; c· ι: :τϊϊ.πω• την r'ιλ11Οε tαν. 

Ι�Τ' :�8. 'J-:�ϊ'jλΟuν :τ(Ι.t_Jιι τοι 1 :τωοr'�; χαί ί'λ{1λυΟιι ε!,; τι\ν 
;υiι,μο\'· :τι(λιν ιlφί.ημι τίJν zι'ιίίμον χαί :τορε-ί1ομαι. πρι\; η\ν :ί(lfTFQα. 

ΙΖ' Ι:\-2:\. Ιlάτε(!. :τρi>: of :!ρzομω., ½w τιιϊ•ω 1.ι...ιλώ Fν 
τψ ι.Λσμrμ 'ί,•ιι �\ωίίι την χυ,οιΊ.,· τi1ν Fμ11ν :τ.Ε:τληοωμένην r:ν αυ
τοί;' εγιο δ{δωι.α αί''Τοi; η\ν λύγον σου, χαί δ χι)σμο; f.μί,σησα 
(�ί'1rοι'•;. δτι. uί,χ fl(Tiϊ' fί'. Τ()\• χ6σμοL Ι , χα()(;);: εγιο οί,χ ει.μι Fι/, του 
ι.r'>ΟΙμου. ()l)'I., fQωτω ινιι <'ίοη= αυωί.1; ε:ι. τnύ χόσμnι•, ι'ι.λλ' 1,\'(( τη
ρ{1σ1�; (Ι.,l'Τ()Ι•:: fY. τοίi πονηρού. ει. του κ6σμου 0L'% fΙΠί, ί:αο(:):: εγr;) 
ΕΥ. τοίΊ 1/.()ίίf\Ο\' οιΊ·ι ει,μί. ι'ιy :.ι�σο,· (tL1τuύ; εν τι1 αληΟεί.r! ίίΟι 1 • δ ί./J
γο; ό (ί(); ιΊ.λ11Οεw f(HI, ι-αο(;); εμέ (t:ΤfGΗΙλα; Fι.; η'η· zι'ι11ηιον, 
r.ι&γι;> ι'ι:τ�ο.σπιλα αi'•τn1\; Fι.; τον χι1σμον· χαί ύπέρ ((·i'rτι71ν εγr;> ι'ιγ1ά
ζω rμ�ιιτι'Jν, Ι.\'α χι;Ιι (lUTOI ιΤ)σιν 11γιι1.ιrμένοι f\' rlί.ηΟcίι,ι. ()ί', ΠfQt 
ωιΊτων h?· f()ωΗυ μul'UI'. ιΊ.λλι'ι χαί :TfQL Τ(7)1• πισπυύντων Ι'\ιλ τnίi 
ί.ι'ιγοu α L1HιJI' f ι.; εμέ,_ ί'να :τά.·νπ:: εν ίί)σι., χιιQί;J:: ιτί•. :τάπρ, �-.,. εμοί 
;,ι'ι,γr;) εν (ίΟί. ίΆνrι χιιί (('UΤΟ'ι fl' 1'1μί.ν εν ifxrιν, 1:\'(( δ ,'.()()ψ{>; :ΤΙίίΠι'1-

ιτη <)τι σιΊ με α:τiιrπιλας. ·ι.αί i\γι;1 τ11ν δόξυ.ν \11· /)ibωzιί:::: μοι Of()(,J-
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κα αυtϊοις, ίνα ώσιν ϊν κ,αιθώς ήμείς εν έσιμέιν, έγω εν αυτοίς 
και συ εν tμοί,, ινα! ιf>σι τ�ε"τΙε,λε,ιωμ;έ\\ΟL Θις εν, και ίνα γ�νώσκη ό 
κόσ�μος δτι σύ με απέστειλας κ:αί 11γά.πησαις αύυούς 'Χιαlθως έμε 11γά
πησα,ς. 

'Επιλογή: Κωαιης Μελισ:σαιρόσωιuλος 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

'ΊΑ ΒΗΜΑΤΑ 

1ΝΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ •• 

Τriιιος 13'. 

• Από τήν ·Αναγέννηση ως τούς σημερινούς

Τιμαται δρχ. 150 

ΚQεΤΗ mΕnιεεΑι?ΟΠ□ΥnΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓ ΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤ Α 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δρχ. 250 

····
•
··•....., ._._ ........... -... -.ιι.-.•rl'rι"�rl'.v.•.•.-.-.

■ ......
... ._._ ..

...... .._ .... v.
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Αί περί τοϋ θείου δοξασίαι ι<αi άντιλήψειc 
Του κ. Παν. Ί -Ιλ. ΧΡΟΙ\ΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Ομιλία στiι,· «Έταιρεία Φίλων του Λαου,> 

�() ι'()μηp�ς �i-ι Ξltα� μό�ιι:ι·ι δ ;1έ-γα.; 'Jc.ιμοθέτ·η; τ·fJς Ξτ.:.ϊec�ί"
α.;. Ί/ πηγή τή; λυptzr;:; πο:1ρzω; ·ι:α: 6 μiγισ:ος της -3ρ::ι.μ:ι:-;:χr1; 
τi-ι.-ιη; αψηγη,τής χα,ί �:i35.:;zαλο;. ά.λλi Ξι•ι7.,ι ±·ι:&μη 6 :υψλός ΊJα
ψωδό; &πως μα; λέ.γΞ: ό llo1tzncι-, Ξi; :όν Η:zυλr,ι•ι - 6 όπr.,ίο; :6-
-::,o•J συχ•ιi δ:α:,σθά•ι,θη01.ε οαθε:ά :r1ν ουσία, ,·7ι; θz6π1 -:ο; ·ι..αί ποϊι μ€ 
γοη-:;rΞία. α[σθωvόμΞθα. zα.ί :,-ήμΞ.pο·ι :·η·ι δύ•η,μ:·1 :ri>·ι στίχων του. 

'll σύ·ιθΞ::ι:; ;αί Ί/ 1Jτ.6ΘΞσ:; :ιiJ·ι Όμ:ηρ: zιi)'Ι 'Επω·ι. πού ±-::ο,Ξ
λουν ,ό τ..λέ,0·1 περ:λ:ι..μ.:ρο·ι π•1ωμc1.-::zόν μ·ιΊjμzίr;•ι -:ώ·ι :iρχ::ι.ίω·ι ·lι 
μω·ι -τφογό•ιω·ι, δ:Ξσιοθη μέzρ-:ς -�μω·ι ο:ότ: :ή·ι τ.ψί θ1Ξ:Ό'J !J.'ι:ίί:r( 
-�:'Ι Ο 'ΌμΊjp-οζ 'i.zΞ: ο:α.τυτ.ιοσ,Ξ:: o:,z 7φο:άσΞω'Ι :iλληγο,ρ:·ι:ώ·ι.

Ί! δλη δr1λ�δή ύ-;:ό,,Οz.σ:; -:,ης &.:ιτ;ιλ�Jψ,.::ω.;, τ,�v ΆΕλλή,vω: τ.Ξpί
τοϋ ΘΞ-ιου δ:Ξτυcπωθr1 χ:ι .. -:α :ο συσ,Ίj'μcχ. αυτο, η ΟΞ χα::7.Ι'ιοη:;-:ς της 
Ε.πχψίετα.� μ6vο1'/ είς έχ.Εί,vου;, τG)ν ό�vί1ω'/ τΟ πνΞUμ� εχc:� παύ"Jει 

' � ' ' � ,... ~ " θ ' 0~ ., ' 
Ί� ��:ρ,ιJ-rα-::α.�, τ�ν Ξ�ιορχu�ν ;ωΊ, αΊ1 p,��[νω·�- -r:.;· ων, ε�Ξ� �αυJεt 
vα. α,1Ξ.:χι χ:χι ψ;., φφz::ι..: ·ι,χι 'Ια. pυθμιι,,η τη'Ι οpα,σ-:η?ιυ,Ί(cα. του. 
::ιυμφώ·ιω; wpός τά; α.:ϊϊΙJ.Ι( τή:;z :; ':W'I α.γΥιΧJ 1J'ιΙ:ω·ι -:�•ι σψ:σ:r,•1 'ΤΙ.Ο-

7.0'1 :ή; ύπάpξΞως τ,'jυ &.vθpώτ.ου. Ή 0
1Jσία.. δλη; :η; ύποθiσzω; :η; 

Έλληνιχης Θpψ7ι:Ξ.ία.ς Ξιvα: -:ά ύπ' :ι.υτης lχπpοσω1:ούμΞΨJ. q:;υσιzά 
μέσα, δ:ά, των όποίων -:ό α.'Ι•θpώπ•:ψ;·ι 10γzοjμ:χ τ.λησ:iζΞ: -ήν θz:α·ι 
rpύcιι 'Ι. 
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'() "Ομ r1po;, α.πο-:υπύ)ν1ε,: :ή'Ι ο: -ίιγrρ:,'ι ,W'Ι «περί θε:ου» άν: :
λ Υιφzων -τη; έ.πcιχή; �◊υ -χιχ.τία τ1ρό-πιc)ν πράy 1μαι:�� 7 .. πιz1pδ�μ1·.λλαr; ί'.-χ, 

μέ τ&. σοφ± ·του ι.ηpύγμ,ωτ:χ μ&.; δ:δε: μί1'Χ,'Ι ε�.,.c,',''Χ ιή; ,.ι'J:'/ωψχη,; 
7/ηιπ:ύξ,zω; :GJ'Ι Έλλή,,ιω,ν. Ηρσ,"(iμα,::, δ &ρ,χ-:ι.ίο,; 'Ελλψ':rι.ο; χ6-
�:,ι,ος εί·ι7,.ι'. b μ .. όν'J; λ'Χb; εrι τή; γης, ΠΌ') 'Jί�•ι1έλ'Χ16�Ξ χ-χιθ:1 ,;:-ώ·:1Ξ?'J!'.) 
7.7J';,ό; 5.λλr,υ τήν ενrια-:ι.ι'Ι τη; θιεότητο;, 

Οί 'Έλλ-ηνιε; δη),7.1δή, έψΙΧΙ'Ι'ταισθψχιΝ χαί επ),ι:ι,σαrι τούς θsούς 
:ι,J'ι, οχ: ύπο Τ'(ι'ι ιrο1pφήν θηιpίων η φυ1:J1ι ϊ.W'Ι 'JI�: χ Ξ !ω,,ι,, ώ; συιμ-
07.:'ιιε: ,εί; &_λ) ου; λι:ι,ού;, b..λΗ ύπο 'cY)'I Ξ:Jγ'Ζ'/IΞστέp, 'Χ'Ι :ω,'Ι μ,ο;ρφω�ι 
:-ίΊ; �ωr;, -:-i"i'ι α.,Αpωπίνη'ι. 

'Όθιε,ν, ψυσι,χι� τψ λόγψ χαί λα,μοι:ι�ν,οιμέν-ης ύπ'' οψ,:Τ'Ι τ·ης τ6-
, \ - .... ~ .. 'ξ ' ' , τz ϊ.,ι:ιJτl(f.ΙJΙταv.;zως χι:ι.ι τη; οι,cι.1ιο,η'Τlι1χης τ,w,ν ,;.νrΙΧΙΠτυ 

1

0ω;, c,ι α, ,pχαιο-
cΞpv: π,pJπά-:01p1Ξ; mυ Έθ,ιους ήμω,'ι �ψΙΧΙ'Ι'•τάζοrιιτΙJ �ού; θ,Ξού; των. 
�χ: μ6'Ι'Ο''Ι όμοίου; oWV Χ!'J.\τι;ι., τή,ν ιrο,pψή,ι. αλλά, 'Ι.!'J.ί χοοτά το,'/ -ι.ωθό
λ1:,J 6[01·1 χ�χt :άς λ'J:πας lδι,άτη .ας. 

Τrιν 67.Rμ,:.σ.,ία:'/ λ::;1:>Τ.Ο'Ι &,,ιά.π-:υξ:.rι τής &λλη'Α�χή; Π'Ξpt το θει(ι,'Ι 
:.1,υ,θ12λογί--:ι.ς, δυινά. μ ,ΞJθα μετά ΌΞ16'Χ,ι 6τητο:-; 'Ι"Χ πα1pΧΙΥJΟλΙJ1υ>θήl!J'(JJμΞ11 ε ίς 
:ά.; ύπό :,οϋ Ό;μήρου i3ιιcι.,τ:.J-π,ω,μέ'l'ΙJJς πε,pί -:ούτο:; δοξ

1

ι:ιJσίας. 
"Ο:1ι:ι. 'Ι όμι:λ' υ��Ξ'Ι «-roΞpt θ'Ξολιογ1:χϊί}'Ι &01:,,λ ήψ,Ξ{ι)•'Ι η 3οξ,7.,::1: tiJψ

Ξt; :1-;·ι "Ο,ιιηpιη, ,Ξ'Ι'ΙΟΟυμ1Ξ'I τά; εί; :ήν Ίλ:άιδ,-:ι. "Ι.7.1ι Όού:Ίσε·.ωι Π'Ξ
p:Ιεχ'Jiμέν:ι,; 1θρrρχευΌ�χά; &νrr:λήψΞJt; ,-:ι.ί'τ1:J'1'Ζς ·εχφη1:J'ίΙι.JίΞΙU1:ιι:ι.1'1' μιΞ:έ.
�Ξ",: :α ώ;; ή ίφi πηγή 'Ι.7.ί ή 6ά.,σ1:ς τrι; μ:;θiΟDJογίcι.ς χαί :ης θ1ρrη,
c::ϊ.1Ξί :ι.; τι,>'Ι 'ΕλλΎ/'ΙΙω1ν δ:ά, τη; όπr,,ί::ι.ς c1..1 '11zιπ,τ,jχθη ό 6ί,ος Όοϋ 'Ελλη
'ιι:ιχοσ ''E()'/Ι'J'J1;. 

Ει; -·ην ούσί7J'Ι ό 'Όμηρο;, ενω μ&; λέγsι (Ίλ, Ξ. 201) οτ�ι γε
'ιά.pχΥjς ολω'Ι των θ,εων είνι:ι,: ό 'ΩχΞΙJΝΟ; 'ΚΙΧt ή μηuέ.plα Τηθύς, cέν 
ι.ά.μ'�Ξι θzολ?y:7.1'1, 7,λλά δ:ηγει:17.1: ά.πλιίJ; τ,ο,'ι� π,φί θ1Ξύ)rι μύθι:ιυς, 

Οϋτω χ�τ&. τά.ς θεολο"('tlχά; γνώσ3ις -rου Όμήιρο,υ,, τό'-1 χόσμο,·ι
?ι:έ11;?U'Ι π:;λλr,ί Θεοί. (ιί δποι?•. εy_?U'I zπί ΧΞψ7.λή; αύτω'Ι cO'I ί,::;χυ� 
?ό�7Jτογ ΠIΧΙ'lτ'W'Ι, το'/ θεόν -ου oύp'7NIQU Δία, ·ι.ωί είνrΙΧΙ: συσ�τηψ..ζ'"':αως 
π,ρό; 7.λΗιλους οργc1."ιωμέ,-ιοι, ώς ποΝ:"7εi::ι. &·ιθ:pώrrοω,ν,, εχουιν δη,λ,:,,.δή 
(7.θμό'1 χι:ι.ί χά.πο:ι:ιΝ θέ:�:rι Εϊ.7."JΌο; εν τή του π�ω/Ιτο; σ.,ρχή. 

Ί\λλ&. 'f) Ό')Ι(ΙJ.ύ-:η πpό; :ο�; (lJ'llθiρι:)ΠIQ'Jς ,σύ-ι:διεσ1:,; -:ιι),•ιΙ ·θεω,'Ι, επ:-
, \ , , ) ... , ... ., <:"ο 

, δ , , ζ , , 
, φεpz: συχΊ-:ι.; πp?; ι:ι. ,ΛηΑ::;ς ιφ:.οι:ι.ς ϊ.-'Χι :,::ι.φ-:ψα.;, α.rιΙϊ:Ιι, ηΛι<:ι.ς χαt

:;-υγχpr,ύ::1z:;, πρ&,γμ'Χ :ό δποιο·ι &π,ι:;δΞ:ι.·1ύΞ: Ο?: το μυθ,ολογ:,ϊ.ον του
';:(ι σύσ1τημ7. Ξ�να: ϊ.'JJT,;t. πολϊ.ι &pχι:ι,:ότερον της '01 .1,ηριχη; εποχή;. 
Ί�χΞJι τΥΊ-ν &πωτσ;τη·ι ι:ι.υτου οορχή,ν είς την άιρχ:χή,ν 'Αρίαν θρη
:;.,.ιε�:cι,ν, τή'ι δέ πΞpπrέρω ά11,6,π-:'Jξ:1ν χαl δ,:6,-πλ:::ι.,:J'ί,-ι τlου ελι7,οz, παpά
:ω'Ι, προ -vοϋ 'Ομήρ,ο ,υ, ά,ρχ::ι.:ο:ά,τ,ω,ν τW'Ι Έλλή';ωy π,p�,γό1','W'Ι, τGJ'I
1ΙΩ,c1.,σγω'Ι. Καί ':(IU,O το 6λέτ.�1μΞ.'/ Ξ1; ,ού; θzού; :!Ου 'Ομήρου, ο[ 
δποίο: συμ:πιεp::pέpα,1τr.ι,: -rορος ά,λλήλ?υ,; χc1.τά τ1pό11;01'Ι τιρα,χύ:ιε1p�"Ι Υ.--:ι.�
ά,γριώτφο,v, ·}) οί θνη'cΟ,t 1άινα,μ,1Ξ'τ:7.ξύ, ίW'Ι, -παr' &σο:ι Θά &·ιέ:ιΞ'IΙΞΙ'/ Υ.7.
'ΙΞt; &πο τα, Όμηρ:•χα, ·rιθη . 
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Ί ι 3:c1.::ρr,ρ:ι. 7.υ:η \LΞ:7.ζ'J :(ι)'Ι Y
1
fl,iι·1 -:rι; ;,:ιΥιp:·ι.i

1
ς Ζ'Γcr,χ:iι : -ι.ΙJ.: 

:Ύ�ς Π1::pι ":'J'j 0Ξ[(ι,'J 'Χγ-:�:ί:ί(}Ξ(1); 1/Γ:·'J�Ξ� 1Χ'Ιύ2·, ,:ι:� r.,ι � μ1JIJr.,� Ξz;:[·ι,'..ιι: 
Ζ71ί -:� &:peι,rιl}'/7:X 71'./J; Oztj,J; Ξτ-ί.iJΟΊ1'J'Ί.'Ι 7:r/),,J 1:p'J :'r) •j �():ι·lι?f)'J. 
·Jπ6 Χ·ι1θp<;)Π(1}') ?.ί::ιλ�-:::ϊ:(1)'/ Ζ'Χί 7.γp:<1):Ξpιι)'/ z,zl 'J''J ιι:y<1)·ια μΞ. :Ί(Ι
�δ�1Ν �{ι)'/ :ρ 1J-J,:'Ι ΖΊ�ί ��1.-τά-.τ:·:<,J�'Ι . 

.λυ·ιά..:�zΟ,:, η.::ι. συrιέ-τ:Ξ.,ΙJ.'ι, 3z3:χ7.·ολr,γ-r
1
:ιέ:ιω; ·ιr;. ί:η_'Jpι,:ί)(ίι

:ιΞ•'Ι 6:, ·iι τ:�� :r/j 'Ο:ι·/1 ?"''J §.λλΊ(1:χ-'r1 0Ξr/,.','(cί'.Ίι 7.'ι:ίι.Ίι ψ:ς z0Ξ(;ψΞ, 
.Ξπ�Jr1; τΟ·ι z6:η1,:1·ι ���χz:ιύ:ιΞ·ι-:..·ι ·J-τ:ι:; 'ϊ:'Jί.Ι.ι;>•ι Οz:ιι)'ι �'J'/�:ιzιι1)'1 ,:ιι1.
y&pου (yχ,Ο,:ιι:ι·J z:-ι) ::ΧΞΞιι): i·ι :ιΕ-:;ι,> :ϊ!}·ι :!.ι�Ί:zϊi>·ι �7.:'1'...1:ι,Ξ·ιιι)'Ι, χcι.i 
lμ::ρ•7.Ι'Ιιζr.ι11ι:i·1•(1)'1 'J,.(ι :ιr,p::ρϊ; 1,ppέ·1(1)'; ·r, ()γ/zω·ι. 1-.:7/ 7.χ6:ιγi 6-:: ,φc, 
·:ου 'Oμiιpo'J Ξ'1/.7.�·::,; 0Ξο: zίμ -:',';; (3:1.,-:{p:υ; ιιϊιΟ,υ; :ω, r,ί
Cιποτα� .. (�); Ξ,;rl -:-ό πλΞίJτ,G'/, ·lι 'J"J.i'I Ο:� &)),"f((r.,ρ:z(i)'Ι f1pi�Ξ(ι) / Ξξι
σ:οpΊ(J'Ξι�; 7ϊi)'Ι Ο:αy6;ι(,)') tδ:ΌτΎ11 :(,)'J :Ύ); ,Jτ:Ο '":(jQ 0Ξι:.ι') 1.-;,:1 :�ιρ�1σ(1)

,.Ξ:J(ίμΞ.'ΙΊ1; φ-η:·ι.η; 3υ•ιά,:ιΞω; χ1.Ί 6:: r,: :ι,:ί(Jrχ r,{ι,r,, -ι.cΧ: α[ lψri


Ji' ... Ξυr::zxl lδέα: r1�χ·ι i1·ι!J),(/'('): :Ίι; 7 .. ·ι:Χ'ϊ::1jξz(1); -:1-:ι 1J �Ίι ι:ι:'J'JpγtjU'ι:ΓJι; 
χ-:ι.ι ι:::J1τΞ1J�ι'/:ο; :χυ:�./,; λ11ΧΟ1J. "1.1.� 'Χ� 6πr)['Ί.: Ο::ι.nμγ/�(;-; χ:ι.� ί'./ί'

,,

-ϊ' όλ�
ϊΓ.J'Ι, Χλ,Θιl>; τ� ΎΊΘη χ:ι.ί � τ:,:,λ:-:�:z6; (Λ'J; -:ι:ι·-) Ξλλr

1
·ι:•-ι.ΙJ') ΞΟ-·ι'ΛJ•; ΞβΞλ

-c:,(,,,J-::ι. 7.ί Οpη:ιχ:Ξ'J',-r:z7.ι :ι.�:�� ;6Ξ:ι.: z:ι.� Ίι \t1JO�λJ"(:'Χ μΞι-:1::(ιi))_,//:,.1 

::.π� τό Υ
1ι
ιΞpt:)-::1ΞpΟ'Ι "1.:-xl r,-τ::<,)::::p-:ι·ι. 

Ί,6 Ζ'J,Ρ,:<�)τΞpύ'ι χ 1.p'Y.1Z 7Ί
ι
? :ι':J-.:: zb·ι 7.π� ϊ:'J.:;η; 7:τ:6'}Ξ<ι); :i1 ; 6μ Ί

ι


Ρ χη; ΗΞ'.ί•ι.')y:χiι; :χ:ιτΛiιφzω; zί·η: .6:, ,;;ί ΞίΛ)p(1),:�: :iι; Ξ.--�ϊ.% :,:,J 
;)l).l-(1); ·ι�Ξpι -:σ·J ΟΞ['".ι'J Ξ�eιγ:ιi-:1

��(,ι') :ι.Ί.t iλ/.(1); Π?iγ1ι1.·:1� τ:z�/ι �'.'J

:ΌC) Ξπ[:τ--;Ξ'JJ'J». 

ΊL 7.'ΙΙ:ί::p7.�,; χ•j:γJ ��'.,') μη:ί.ι:rι zi·n:, 
-χ:ι) α.:)1'J..yz:x[?.., ο�6τr� «Ξ'J'Ξ 1ΖΧ '":Ί,; 7 .. 6:Υ'/Ί.:ι::ι.; ΖΊ.� 
6 αι-;Οptι)Π'Jς, μ.:χζ( :ιi :6 Ξ;ιy1J-:'.,') :ι.·J:''J 1J :;i�1.; 
ε.,:πι,"Υ..JΞ,'1' �ϊJ; Θ:Ξeι'J; .Ξz :ϊ'ί>·ι ���r,1-1 • 

:6:τQ·; Ξf,μχ.: :pJ:;: zY
1 

:(7)·; Ξ λλz: 1}:: ι:)-ι :(.ι'J 

-;:?�; :6 π1χp.:λθ6·,. 

νJ�:J: ,:,ι[ �p(i),:eι,:. 7.'Γ..Ι.'Jιz�� C(:10p(,)7:'(ι:. (}:;Q'J 'J'J'ΙΊ
ι
J{)ά,γ�·;r,:'(,ι �:: 

αό:οί ε[,;α,,_ ±�ύ')Χ,7?'1 ·1i ΞL'ι,λ: Cι� 7.{:::�: :ιί)') ο�Ί.1f6pω·1 7?:JV�ztl)'I :ρι:ι,�
'):ιμέ'Ιtt)',', iλλΟ τ6σv·ι. 'l.7J:

"' 1.ύ:Ο'; :�-; τp67:'/ι J:ι.Ξϊ::6:ι::·ι,:,,: πi:J'7J,::Ξ. 
Υ)'J'θάι')'Qi\ι�ί,Ο 'Τ.:'Ξ p: :1J6τΞ ?Ο') :Υ(Ι 1.. ') i γz Υι ·ι Ξ i� Ξ � ')(ι),'), -:-:ι'J; 6ϊ:'j,[�'J; Ξ Η :Ξ-
ι�pt:;'Ji'I α:ιωr.{p,c,'J,; 7.•j:(ί)'Ι "Ι.7.ί 7.ί:!',Ο; ϊ:(ί}'/ :C:7J:'ΙCiilΞ'1(1)'/ 7.'.J:(i)'Ι. 6Ί1-
λ'ΧΟΥ) c'.iύ; θΞ'.iύ; :ω'Ι. ·ι:ι. -:r,ϊι; :χ,.:,-3!οr,:.ι·ι ·ι.:ί.ΗΞ -:, (ίφ1.ί�•·1 χ1.ί :ιψη
λ6ν. 

'λλλ:ι. :ο μz,r.ι·ιέ.χ:ημχ :iι; χ-:Ξι.Ξ.7.; -:rι; ί3!¼; :'.iυ :χ·ιθp(Ο,-1'):J 
-τυ':7=(•):_ ''.Ί..'ι .. 'v-•(ι), ry - c;...,l-, :ι.cΧ-6.--Ί.-'' -r,j Ξ!·ιθc;ω-i'!'):J -·ι=ύ•ιΙJ.--_ _ r. Ι f J ι 1,. '...) / � ..,. .,. .J .... .,. .. • .. J .. • J

. 
� > J J 

I 
ι 1, ι \. ..., i 

:Ι);, �Ξ-ι Υι :τ1.·ι ipzΞ::< z�; ϊ.Ο') :{,,)Οp(ι)';:G·'ι �:7. 'ιi z7.μrl 11�1.·ι :ΞλΞ(�'Ι 
δ:1ά.-τ:λ7.:;·:·1 :ιιJ'/ θΞ(i\·1 ::,:;. Ml οάσ:·ι λο:πό·ι ::;ι,, ΟΞδομiη 1.ύ:Ξ{ "/.7.l 
}p1Ξυ·ιώ·ι-:Ξ; :ά.ς πΞpί ·:r;υ ΟΞ!r.ι·J ίδi:::ι.; :ώ·ι ±·ιθpιt),.ω•ι :'.iσ 'Uμi

1
po·J 

θ=)r.111,c •ι 1.::c-7.�=· "/_(Χ-' O:O'f.Cl." --!,·ι -r;-6-y,-χ -(,)'Ι θ=ιΛ·ι -:;,j 'Ο,ι-/-
- � ',) 

1
._ι ... ':'.,.,. • • ._. • • .. 

�Γ . ':: 
. 

1, J 
ι 1, • ... j ... .. , 

-
, 1, 1 

! • J 
p:;u "1.7.r.. Ξiδ:χώ,Ξpο,·1 -:ά.; 7,(Ξ'j'Ξ:; -:ι,1·1 θΞιίι·ι -:r.ιu-:ω·ι ,;:pr;; -:ω; ά·1-
θpι6πΌ·J; '"Ι. At 7Q,; χό:;μον Ξv γΞ·)Ξ�. Ξ'Ι Jυ'ΙΞΧ Ξ1[q_, ϊ.�; :rχ. ΞσΞ,:; -:ι.!J:ιϊ)·1
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τφό; iiλλήλους, χαί ταος τά; σ,zέσ.εις τ.6;ΜtΙων αύτιί>ν πρός τ·iμ 
μοίρα,ν•. 

ΚΧΙθόc:r;ιν ά,ψορα. τήν πο,ιότη't'(l,. οί θιεοί -:�οϋ Όμή,ροο εχαΤι πά·ι
:�; στα1θ1ψi·ι μορψήν, τήν ά,yΟρωπ,ίνηt;, δια:ριiρουσαι·ι &μ,ω; πά,pα τιο
λύ :ων α,νθρώπ'ωιν χαιοά τz τl:J μiγs�θος, τήν �σχύ•·ι χαί τό χάλλι:;ς. 
·ΕοΙJΙ: βλέπομ,s,ν τή,ν 'Αθψα.ν χα,ί τόν 'Άpψ Ξις τή,ν ώσπίιδα τοσ
Ό\χ:λλέιως, νσ. έξέχουσ: χα,τά, πο-λύ των &λλων1 σJVιθpιίJπω·ι ποv τούς
?.:,ωλουθι-;,υν χαί είναιι ε.ύδ:ά,,ι,ρ,�-οοι λόγψ τtιϋ ιέξω:ψε'Όιχοϋ αύrtω"Ι μΞ
γeθους χα.ί τοιϋ χάλλους (Ίλ. Σ. 516-519). Ή Ί-\θ--ηνα., δια,οειοαιοί
:'Jι'/ Όδυ,01::1έα. δτ�ι Π1ΞΨΥJ'!Όα. λόχο: οον,δριον θά, �Ι-·ι1ω:1 &δύνt-/00"/ νά, τοϋ
α.•11:t,σ:τ-α�ουιν rJ:ι εχ'Ώ ιχύτή·ι ·μέ τό ,μέρος :ου- (Όδ. γ. 46-51). 'Ο
ll')σ�ειιδών διιcι,τφέχ,0ι τ�ό μ,έγα δ1ιάιστημ,χ μιεrΌα.ξύ Θρά.iχης ΚΙΙΧί ά.ναrι..τ6-
ρ,ου του ε1ς -τάς Αιγά,ς της Άχαtαις δ:ά tΙΞΙΟΙσάφων1 1μό1ν101ι 6η,μάιτωr;,,
iνι;J χά.τιω άπcό τ1?ύς πόδας του τ1ρ1eμιων τά, δρη χιχί τά, δάση (Ίλ.
Ν.17-22).

'Όμως, έ�νψ 6 Όμηιραό; α.νθρ,ωπος ·θι:ω,pΕί έξόzους χωτι;,. -:r
ι
rι

ί'"Jχ_ύν, το μ,έγzθος κ.αί το χά.λλος tΌύς Οωύς του, δεν τΌύς θ,sωpιΞί, Ε'Ι 
:ούυοις. χιχ.ί ώς μή δυιναιμέ·ιου; ·ιi πα�ραιοληιθου ·ι 10.pό; mύ; ά..ν:θιρώ
π,:,υ;. Ί-\πz·ιαΨ,ί7,ς 1.ι.ά.λ:,σαι. Οί 1v1θ1pωιrω,, ,μας λέγει: δ Π')ιηιτής, δύ
•17,•1::;,,ι νi συγχpι,θ.ουν 1φός α.ύτούς κ.αι επαξίως νά 1ψο6ά-λου,·ι -: � 
7Όωpάια:ηιμά τω,•ι. Οϋ"Όω, 'tO σ,p1μα, τοϋ Διοψrιδως :1pίζ:::,: Οί1cΧ>'/ έ.σ:rΓ 
οφz 'Ι.ΙΧ1 σΝέοηιχΞ έπά·ιω -� 'Αθ-ηνα., εχον1ο'Χς δίπλ:z. :η; τό·ι θεϊΥ.ΓJ 
·Jί6 τr,ϋ Τηδέως ( Ιλ. Ε. �37-83g) .

'Όπ•u; λο,ι,πον το σωμ,c,, Χ'J.ι η \J.J(;pψή, Θtl":J'. χιχί τά μέλη το•} 
'"Jώμcι;-:οις αύτωv �ξέχουσι μέ·ι :ων ή,ν,Θpωιπ(,;ω�ι εί; -οsλz,:ό-:η:χ, Ξι; 
τrι-ι ουσίιχ.ν δμ,ως είναιι δμαcι. μέ ,ά. :ων σ:ιbρώ10ων. 

λί αί:,θή,::J1ΞΙ:; των θ,Ξ(JJ'/ είνιιχ.: οξύ,1ψ'J,: χ,α;ί &.συγχprί-uω; c1ελε1:

�-:,φαιι των ά.νθ,pωιπϊνιω,v. Ό Ζzύ; επί πα,ρα·δ•:::ιίγμ,ατιt (Ίλ. Ε. 622) 
iχ τοϋ ι.ι:z.χp6θ,:::,,ι χαί σ.π6 τοϋ δρους 'Ίδη. όλέπ,:::,: τiη θωιαrrηφόpω; 
πληγωθέν-αα. ύπό της Τpοία,ς υίόν του Σαι?,πη,δών«, &.λλά, χα.l ά,πό 
-;ον ούpα·ιόν βλέ.πz,ι -τον Όδυ,:rσέιχ. μ,έσσ. εις uό &.·ιά:κτο,ρό·ι του -:α.r 
·,ύονrrα τό τόξοrι του χατά. των μνηιστήρων, χαί τον έμ,ψ·Jrχώινιε,ι πpό;
'"Jcιυτ�:; διά, mσ σήμ,ατιο; ('Οδ. Φ. 413). Ό Πο010t1δώ·ι ,έιrοίσιη;, επ,ι
στφέφωr,ι &.πό τήιν At0,(Q'lt1ία,v, 0Η10ε1: από μcι,κ,pάν 'Τ.•Ο•'Ι' &.:πόπλοι.Ν τοϋ 
Όδυ,::;�σέως έκ τη; Ώγυγίας (Όδ. Σ. 282) ,,ιχ.ί δ ηλιος «πάιντ' έφο
Ρ� χαί ΠΙΧ;Vlt'' έπακού,z::,, δηλcι.1δή δλα σ.ν1ωθεν 6λέπε,: "/.7.t ολα. ωιω
Η0ν ά.χού,Ξιι (Όδ. Λ. 109). 

Έrι -:ού<tΙΟι(ις αμω; χ,cι.ί αί αtσiθήσεις των Βεων ύπ6κ,ε�ψCΙαJι zι,; 
i.οzλεί.ω;. Και 1δού, δ <dτά, πάνιτα, εφοpων ηλ!ιος», δέ,ν 6λέπ,ειι τryι 
·'ιπό -:G'}V σu,;τ,pόψω•ν 1:1οϋ 'Οδυ.:1σέω; ·ι..ΙJ.-ται'jιt'pοφή,ν τω,ν οοω,ν τιr:ιυ, όύδέ
α,y.ι:;,ύι:::,: τά.; φωιιά.ς -:ωrι' ά,λλ' ή οόΤι.ουσG, τα.ϋιrα νύμψη Λαμ:πιετία,
:.ι,:::τωφ,έ,pει ε1ς αύ.τ�ι τό ισυ,μ6ά.ν (Όδ. Μ. 374-375, 'Ιλ. Ξ. 344). 
Ό ί'διος 6 ηλ1•.ος δέν δύν1ατα� νά, διιιδ\/ τό ?:φος δ 1:.ά, τοϋ δrrοο,ίου δ 
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Θεό; εκά.λυψεv αυτό,1 και τYJ 'I 'Ίlρωv ('Ιλ. Ξ. 344). '() "Αργ; καί 
' '\ .. , ,:, ό ,:,, '" 'Ο ' <:, ' " η : φρο:οιτη, υ•t τι υsν ηουψη ησαιν να. υιcι.t.<pινου'Ι, Ο'ΤCως κωί ού,οείς 
χλλιος θ1sός ηδύνατο τά, ύπό τ1:ι,υ Ίlqχι.ίσπου αιηθέν1τc1. εr.:ί τη; χλί
·ιης λειπτότ�α.'τα. δίχτυα,, συv1ελήφθησαιν έπ' α.υ-σοφώρψ μοιχεύαντες
('Οδ. 0. 170 επ. κα.ί 280).

Το α ,υτό συμοαί'ΙΕι καl μέ τήν &κοΊJ 'Ι. Οί εις τή·ι οικί7,'Ι τi:,,j
Ζεφύ1ρου συ1μπ·ο01:ά.ζο·1,τ1ες θεοί - ?.01εμ.ΙJ,: δέν α.✓.ούουσιι τήν προ; α.ύτ,(ιύ;
π7-1pά,κληtσιΥ, 'tlOU Άχι.λλέω; ϊ·ια σπιεύσι:,υ,•ι ο:ά ,ιά, &ιιάψου·1 μέ φω::ά
τά ξσλα δ•ιά νά, κά.ψη τιό,ι ν,ε,..ρ<η τοi1 Ηc1.τρο,κλeιυ, Κ7,ί εzρz,:cί,σtJη
νά, φέρη τήν ά.γyε.λία,ν ει; α.υτού; ·ή 'Ιρ,ις (Ίλ. Ψ. 198). Τα:ου
τοv λοιrπό,v σu]μr.ι.ι Χ7.t ΟU·:m'7.':ιχά, εχω'tlsς οί θωί του 'Ομήpr;υ, Ε'.<uε
λουν ψυσ�:•χά, τ� πάιVΙ'tlα. «ρηϊδίως». 'Q 'Απόλλω,1 σώ·ι θεό; εσχέ'Τί7.ΙΠ
εύκόλω; τον 'Έχ:ωρα, μέ δμίχλψ, δ::;,. '17. τον προψυλά.ξη ά:τ:ό τ?ι.
ψομε,ρά, χ-ουιτιή,μαιΌα. 'tlrJU 'Αχιλλsως. πού ιΥψμησ�ε vά τον ψ-;,11,εϊ,,ση
ΙΊλ. ί. 544).

"Έ}rιε:δή &μω; το σώμα, τ(J)'/ Ο•Ξ(J)ι'Ι οιαφέρzι μόνον zωτά. τ,Ξ :ήν 
πο:ό-τητ:α, γ,αί τή'ι cοιο.τητα., ούχ ί ί:ιμω; χ7_;_ zα.ι:ά, τήv ουσίων. ά.π6 
:ό τUJ'I ά.ν•θ1pώmων, οί θε,οί του Όμ·ΓjpCυ ύτ:ό•i'JΘt1VΙ1Jα.ι εις ολ7,; εκεί
να,; τά; CΚιψα.τ:χά,ς ivcί.γκας, 3-δυνα.μiα; χα,ί ελλείψεις. ει; Β.; ύτ.ό
_ _χ,ΞΙ�Ψt17.: κα.ί οί ανΟρωπ0<:. 'Η 7Ίf ρα., έπί παp7.Ο•Ξίγμα,τι, δ:ά '1(1., πα.ρ::ι.
σύp·(ι τόι·ι _\(7, εις τά, σχέδ,:i -:η; ί'Jα.τά τu)'I Τρώω? «χ.::ι,θά.ρι,c,ε πpω
·,χ :ό σuψc1, της μέ &ιμοροσίcι, χαί αλείφθη,ι.ε μέ μυροοό),,, ·ι.-:ι.ί cί.:pθαp
τ-:ι λά.δ:» (

Ά
[λ. Ξ. 170-171).

'Αλλά χαί τ:ού; σωμ:χ.:ιΧΙ'Ju; πόνΌυ� οί θωί, δπως καί οί θ·ιητοί 
τ�ούς α[σθά.·ιαιτ::ιJι, διι' δ χα.ί Π()λλχ%:ς τ�μωp?ί:.ψrο,t δια πληrω·ι παp' 
αλλων θιΞω1ι1 η χα,ί ύπο θιν ητων. Ό ΖΞύς δ:ά νά αποι:-ρέψη (Cού; ΟΞ
ού; '/!Χ ελθουν 1Όpο; οοήθΞ!:α.v τu}ν Δα.ναών. ,ού� 7.:ΤίΞ:λεί μέ «εχθ•ρ')
ψσ:μό·;» χα,ί μέ συ?τ,ρ:οήν των &.ρμ,ά,των mυ; χ::Δ 01J: «]() δλόΛΎ

ι
pα 

�ρό1Λα. δεν θά έ,παφχέσουν διά '17, χλΞίσουν οί πληrε; TJ',U θά :-r.:ύ; 
7ψοξΞ-νήση δ κεpαυ,·ιός -:ου'> ('Ιλ. 0. -118). 

'Αλλά χαλ «λGνηv α.χθο1μcιJ: εληος O μ� ορο,:ό; OΙJ:IC/.J:J1E'I (/..'IΎ/Ρ"· 
i3ηλαtδ·η ,,ή πληrή ΠΟ'J θ,νητιό; (δ Δ:r;μήδη;) μ.ου εχω��Ξ με σ:;:;ά.
ζs-ι», λέyΞ: ·η 'λψpcδίτΊ1 εt; τή,ν μ,η,τέr,α της .-\:ώ'Ιη, ή δτ.1::α, δ:ά 
νά τή'Ι παpηγο,pήση. της i3:ηγείτα.ι: δ::: «χ,;ι,ί α.λλJcι θ1zοί επαΟαν -:ο:
αuι:-α πα,θή1μαw. ά.rrιό τvύ; O'i'fjTOu;» (Ίλ. Κ 357, 382) . 

Ό1t'J1:α. πρά.γμ7.'tlt διαφο,ρά χαί iντίψασ:Ις δ•οξα..σ:ω·ι. Οί αύτcιί 
θεοί -ι.άiμ,;α11τ1ες θ ·αύ.μ.α-:-α 01ωμα,:". χ η; ίι;χύος κο.! ί-ι.α.,ιό:-rr-,6; -ι,7. :,;ι_-
λ, , ,y 

, , ο ' <Ι\ ' , ' ' , ηrου·1 ψ;, 
τ,ρα,υιμcχ.:

τ:'-:-ωγτα,·. α.πο νη:ου; και να, κcι:εχω,γ-:α,: 7,τ.ο φο-
Ρ , , ι , ι-: , , ι , .,,.. - ' - ' οο.υ•ς χαι α.v'Υ)συχιας. τα; οποια,ς sμπνεου"/' κα.ι πρ:JςΞΊΙ,υ·ι ε:; 7.υ:ι;•J; 
'J7Όε�pφία.,λο.: θνηrm,ί. 

'Αλλ' οπως χα.,τά τή'ι μορφήν χ,αΊ χωτά. τό σω,μα,, ο[ fJ•εοί του 
'Ο , δ , ζ ' ' θ , (Ι ( , ζ ' , ' ,μηpQυ μο,:α ουv με του; ,ν1η-:1ου;, ου:ω ομ;(Α:α ου·; 1υρο; α.cιτου; 
χα.ί χc< :ά το·ι χα.ιθ6,λου 6ίω. "Έχουι:,: δηλα�δή δια τ1γ1 συ·;:ή,ργρίν :r,)·1 
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z zί ;:·J :r.,: 'Υ. ιιαγχ φ -.;pvψiι;, ε•ι1ουμ:ι,'Jί 'Υ.; χ'Υ.:. Υ/Υ,/crΛχί:ι,;. 'Ο Ί•:pμ YJ •;
ψ3i:;ας. sτ:z:τ::ι. από μ-cϊJΧpαιv πορ,ε,ί'J.Ι'Ι, εί; -:ήιι χα·m:1χία"1 τή; Κ'Υ.
ί,υu;r.,�ς Ζ:y•?6·ιr::ι:ι:J'ε π,ρό Π7.'ι"tο; αλλ'):J, '1·7. ίχ?.Ι'Α:πο:-iρ�ι τή·ι π•εί·η:·ι 
i'.'J.ί οίψ,1.1·1 τc.,υ ("Οδ. Ε. 9.) έπ.). 'λι.λ&. <ου γάιp :;ίτο�ι EO?U'J' ,;/,ι 

-;:::ι,r.,υσ' ,7.:(:)r,cπ 1
χ cιίν-:ι,ν ... ο; θ,•ιητό; τ' ϊίη χ'Υ.ί [δο: Δηιμή,Ιφο; ά.χ•τώ·ι»

-:'j�1:c.-J:�·1, <<ο[νιJΙν δki'ι πίνουν ι:,ι� θιz-οι oU,τz j!ι--(ιp1: τ�pώγeιυν 1 �1τιι); 
rιί Η·ιηmί, τ:ι:ιύ 'έχr.,υν διrι.φ-:ιψή·ι τό δiiψο·ι τή; Δήμηι:ιp1ος»_ Αυ:οί 
:pιΟγο1Jσ1�•; ?.,:ιOp i�J( ')')'/ Χ 1.t π[ \Ι Ι':JΟ':Ι: νέχ 't\')'J? 1Jλ1χ; &,θ1χ1•;ι7,,lίΧJ'J;. Δ: Ί δ
χ:ι.ί εί; -:&,; :pλέο:ιJ; των δέ·ι piz: αίμα 0·,·φ-:ιJ. αλί.r:ι. «ίχώ?, rιίr.,; 
ϊo?Jf:i' ,,ε ρέε,: \J.ι:ϊ.Ιχ"Υ.ιp•έσ;σ,: θ,εοί:;ι:•1». δη,λαδ-i), -:� εχου,ν μό>·ιιαι οί μάχcι.-

ι) ' ' ' ' • - ' ' ('Ι) Ε 340) � ) 0 - ' pε; · :::,ι χω το :ι.cπΨι.7.λΌυΊ ιχωp .. ,. <,_ • οη .. ··ει,::,•ι αιμα. 
θεί:ι.·1 ίχμ,±η:ι .. 

�Ξϊ :ι:ε?'ί}•·ι�7.: έπίση; οί.ίτε z:ι.-:'):'ι.ί'Υ.; οί θε11/ι τΌu Όμ+fp,,υ. 
Ττ:i,pχvΤι Υ.1.-:,,;,,:,ι..ί:ιJ: ·,ωηαί ·ι.:ι.ί χ:ι.rτο1·•χί-'Υ.: �:' �δί:ι.ν Υ.Ρifσι1ν. Ό "0-
λυμπσ; χ:ι.ί fj ?\J'Ι ΙΞχό,μ10··1ος μέ 'J.'JcOl'I Ουρα1νό; χρησ:1μ,εύαυ1·1 δ:&. -:ή'Ι 
ΖΙ'/, τ:')•: χίrι..·1 -:ών 'Ολυμπίιύ<'I θΞ!J)'Ι. Έnί 8έ τfι; σ:ι,ωτιi 7η; "Ι,rψυψή; 
7r.,ι) 'Ολύμ.π,:,υ ε·ύpί:;,χο·1c:ι.1: ·μΞγχλfJΙΠpε,πη τά. ά,νσ,y;u')Ιρχ τr.,ι) Δ:6;. Έ
zεί )::ι.ιμ,67.νΌΨΙ χώρ:ι.�1 :ι.ί •':J'J'ΙΙΞλΞύJα; χc1.ί τ6: συ1μ6Όύλ:Ι'/. τώι•ι ΗιΞGn. 
Rί; τ&.; τ:-:.η),; :r.,ι) 'Ολύ,μ1cr.,υ, δ 1cφ:zλεή; τ9_-1!:η; "Ηψ?.,:'στΌ; ε

χτ:?Ξ "/.1.:rχzί'l.; ο:cι τού; α.λλου; θεού;. 'Επίση;. ;_, 'Λϊ,δωνι:ύ; η
'Λ'ί'οης - τ6 μz-:.έnε::-7. έπ:�η1'Υ.:ή:1:ι.,·1 ΙJ·ιοψι, Πλούeτω·ι, iγνοεί ΠΙ'/.'Ι
:zι. ι,J; 6 "ΟμΊjpο; -- με7r:ι. -:.·7J,; Πφσεψ6·11η; Χ'Υ.![ τώ·ι αλλωο ύcπο
χf!:,1·ιίι1)'1 θεών. ΧΙ'/.Ό':.,1'.'/.ΟΙJ'Ι ει; :6·1 "r\οΥ(Ι. 'Ο Πι,:;,z,:ιδών χzτ()::z,zί ΞΙΙ 
.\ίγ:ι.ί; 7·1); '_ι\'/. :ι/:ι,; Υ.:ι.ί ί-., ".\ρη; με-:ά. -;-,·j υίcιυ --χ,υ Φό6'ίυ έ·ι 
Θρiχη. 

'Ί�χου:;:·1 z_π:1'Jη; οί θ�οί του 'Ομ.ήρ,ο·.ι, χωί έ·11i3ύμωcc1. πάση; 
ω.η; χzί πι:.:χίλ:ι,, ί::πω; πc1.1·1,:;πλίrι.,;, cί,ρμπτ:ι.. χαί εpγαλ,εί:ι. μ:,:γ: eι..ά 
ί::λ'J. ομω; sργ:ι. ±ξ:ι.1:ιρ,ε-:.•.χij; -:.έχνη; χ:ι.ί «αq: Α:-:.χ,,. αρα Χ'J.li:7. π:ιλύ 
ηλύ:ε,ρ:ι. :ι,J•ι 1:,ί➔pωιπ:·,,ωι·ι ('Oi3. Κ Η). 

Τπ6 τrιν ΠΙ'lιΞ'JΙμ,:ιJτ:χr(Ι Χ'J.t -l1θ1:,χή'Ι εnοφ:·ι. ενώ C, α.ν1θ1ρωπσ; θz
(•)ρεί -:6 θΞίο·ι τιελε,·ότzρ•:,,•1 Υ.'J.ί Ξ�έχrη rι.υ:sού. Z'I τού:Ό1:ς ·ι.ατ-r:ι. -:ά; 
πρ6; 7.','Ι χ6:;μο·ι J)'_έJε:; (Χ:17.'ΟΙJ ;α·ί z-:ι.τ&. τfιν εφ:ι;ρ,μογή·ι τώ·ι περί 
θz[,:;.'J 7,.ι•, r:�λΊ(�1ztΟ·ι :1t:ιυ, Πρ'Ο�zί-ζ�� 'ΌοCιτ.ο μΕ: πλ::.ίι'JΙ�:ι .. ; �σας &1τ.zλ�iας.

E.7-t ,.7,-:r:ι. τ.ρι,J:0·1, iς ιι:.ω1-1ε,·1 τί πε,ρί τή; ':!J}'Ι πά.•117·ι11·ι γ•ιώ.
σ,z,ω; -:ι,1·1 θει,Jν πρεJ"6zϊιε: ό Όμηραό; &·11θρωπος:. 

l'ε,•1:Υ.(ιJ; πιχφ' Όμ-iJρψ λtyε,:ι;: δτ:, «θzir.,ί �έ -:,ε πά.Υt'Υ. ϊΙJασ:» 
(Όο. Δ_ 3ϊΏ-468) χι:ι.ί ί::7� ·ή εχ6-:ι.σ:ς: -:ου :ιkλλο1'117.1;, «ΘεGJ'I lν γ'Jύ-

'/7.Ι'J1� χΞΙτ:ι..,�>>. 

E:�:rι.uJ-:zρ,:·ι, ;_, Ζιεύ; γ'ιω,pίζ,ε: Ξ.Χ c(Ι)'I πρr.,τέpω'Ι τrι., απ:, r:ε.ί.έ
:;�:-1:ι.:α τ·ο� γcί.ιμου ,·η; Κλυ,;:7;:φ1-iρψας \J.ιΞ,r:ι, 'v'j•j ΑιγίσθΟ'J χc1.ί -:ή·ι 
zξέλ:ξ:ν :ι,J·ι πpημ6:των Ξi; τήν Τp'ί:'Χ·ι. Δηλ-=ι,8ή -:r:ι. π±ϊ7Ζ γί·ιι,ν
-::ι.:, χ-:ι,7&, 7οϊ πο:ητ·ή·ι, «Δ:ος βουλt1 » ( Ά Lλ. Α. 5, Ό�. 4ϊ3-4 ϊ6,
"()i3_ 63 έτ..). 'Ο:.ι.,οίω; 6 Πο"J�ε,:δών γ-ιωpίζε: o'J: -:6 (.ι;;:' αυ-:ο•j χ7.77.-
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ί3:ιι>ι:.Gιμ ,Ξ'ΙΟ; '0ί3Ξ'J7CJ1Ξϊ1; ΠΊ.'J::Π':7.: -;;:ι:,:έ πλ7:ιάψ,Ξ'ΙΙ);,, ('Οί3. Ε. ;)L.ii"\). 
ο \)"' 1 \ ' Ι 1 .., � .()' 

, η Ι -:r Ι , .... Ι / \ . .  λ'J. X7.t 7.υ:ο; πα.).:'Ι Cι ','J'J> 'J'Ξυ; 7. Ξlϊ.Ξ :Ύ(ι ιΟ:7:ι :·η_γ,v με
' , \ 

, ' 1 � ' ..... , , ' , .... ,. � :Ο<'/ .· γα.με�'�ΟΙ'/17., X7.rtα. :η/ Ξ'ϊc7.Ψ,ΟΟΊ :r,υ Ξ:; :ηv Π7.'Jp:o7., 7.'Ι Ίι 
Ozi 'ΜJη-ιi i3έ·ι ,ΌCι πpΌc:λzγΞ ::;ι. Τψο7.:'ι';.·ι::ι. zί; :i i·,:;ί.:ι.:r,,p:ί. -:ι:,•J 
( Οί3. Ν. 383 έ-π.) . 

'11 πηγ'Νύ'J':7. δμω; 7.'J:Υι '"CU)'I θztι)'Ι :,:,ij '0:ι·Ιι ρω, &.:p' z·ιό; 
:ιΞ•ι �Ξ-ι ΞχΞ: ο6�έ'ι'Χ πp':ι·ι�η::χΌ•ι zr;.pι:ι.χ:r,p,7., χαί :'') 1j-:γ,, -3:6:: :ι.ί 
γ·ιώ:'z:; χUrτώ1•1 πΞρί ��,j 1ι.iλλc·ι-:r); Ξ;-χp:ιi)·ι:7,;: 7,..Τ:ό τ'Χ; &ποφά.::::.;
:η; μ'j:p 7.,ς iφ ' έΤέρου ΟΞ z[,ι·χ ·, ?..-:Ξλzί; $!;-;-r..ι,·ι 7.y':.-ptί� --=� 'rο7 .1p6·1-τα. 
llp6.y:t-7":':, οί Θsr) τ,;ϊj 'Ομrιpου Ξi 1f''7.'Ιi�o'l:7.: π::ιλλcί.Υ.:; αγ ·ι,,'J1'1:z; 
συμδ±•ιr:J'Χ, :ιl)·ι ότ:ο�ι,)1') cι. 1�7'")ί Ζγέ·ιl':.Ι'/"'JΟ ·?ι Ξ[·ι-χ: &μΞ'J''J·; ,χι-:ιιz. (),J:ι,).
� llo:JΞ:O!;)'/' σχ: μό'Ι'!Α'Ι &.γ·ιeιΞι Ο'ί':. 1/.7.:'7.Ο:(:),.(Μ ':()'/ '0ί3'Jσσέ:ι. τ.pό; 
:ή,·1 y_r:ψ7.'Ι :lί)·ι Κυχλι;Jπω·ι. γί'ΙΞ'":7.: 7.�':ί7. :ής :·;φλώ:�zω; :o•j 'Jί 
oij :-ου \lr,λ•J:ρr1

ι
μου, &.λλά. :ι.:;ιί μ.zτά :·rι ·ι :ύ7λωσ:·1, έ·ιώ %Υ.ΟύΞ: :rι.; 

π.7.ρ,7.ιχλήσz:; τcCι 'Jίou :?J χχί :οϊJ; lip·//'ι'')'J; :1:•J, iy·ι•(,zί έ·ιι:,zλuJ; ' '' ' '  ' ' ' ,, ('()' 1 -Jι·�3π) Ί\ "1. :ηΊ χι:ι:χ.-1, η οτ.c:7. :::ιυ; zπp'Χ/.7.ΛΖCJ1ΞΊ "J. ,):... )-,λ U . • Lpα
,π:η; ±·,tί) γ·ιι,,ρί:Ξl σ'J: δ Ζzύ; χά.:: :Ίτ.ΞσχέΗ1

1 
Ξίς -:rι 'ι Θiϊ:οα. 

1..γ•ιι:J>Ξί ΟΊιω; τί zί·ια,: :Χ-ύ-:ό τό :Ίπι:,ιο,·1 'JΠsσχiH-r1 •
4

1[ �λλΞ�ψ:; ιχ
1J7Υ) �ή; -;:ιzγγ1ιιι)J�7.; :ιl)1

/ ()zιΪ)'Ι �p�χ(ι)ρ.Ξι ϊ:. ί:ιΖ

p'Χ,:cέ�ω. 0'5:ω r,( tJΞcί :oij 'Ομr1ρω Ξ'Jpίσ:ι.,·'1::ι.,: Tc'JHΞ; q:;r,pές zi; 
UJQIJ,'ll'Ί.1:ι::ι.·1 •ιά. ο:α.χpi'Ιου•ι -:& όpΟό·ι :ι.ιzί -;;:οιr,; lχz: ,Y(I &.p;ι-::.3:�:η,7. 
ο�Ί (J χο:.ι πά.:11τz;. μ.ήδ" α !Jτοϋ ��,J 1�0; Ξζ:ι;•.pι0υιιi1ιf)'J. 1Jτ;:&χ::ν:1,)� z(ς 
:·)-Ί"Ι Ξπ:;ψΟΥj 'Ι ·5ι; όλΞθpiιz;. :η; 1/.7.'ϊ"fιp7.>ιi:ιη; θ'Jy7 ocp&; :-:ι•j .λtός ".\:
:η; -;ί, ; πχpι,:;,p,μα. ϊή·ι έγ:ι.λ11μ:ι.:::ι.Υ(Ι y'JT'ι :ιΪ)'I &:ιθ?ώπω·ι {Ιλ. 1. 
σ1, U:)). ')[ 6π·�ί�ι: X7):όrc�'/ -voύ-:Cι'J, ύτ.:οzρzι,}μέ.11�·: έz±:rτ-�:ιΞ ,,-:( :;χ.i

-:τ:ω·,:•χ,: πzpί "JOU :: ί3έΟΙ·ι yz·ιiσ07.:. «'λλλ' ο '(Ξ ZzϊJ; μcpμrι•p:;z 
Χ7.ιτ-ά. :ρ,ρi·ια ώς '.λχ:λλή:χ :::ιή7Ξ:Ξ» (Ίλ. Β 3) 1/.7.( έ:ι. Τ.7.,pχλλrιι.-:;•J 
,,iλλ' αγz:z :ρρά.ζ:ι..-,ΘΞ, Θzcί, nl μΥ(J:άο,:;Αz", ί3ηλ'l.�'Γι :ώρ:ι. -:;ι.z
ψθη,:•z -::-; Οzι:Jί ·ιά :Jώ,c:·ω,:.ΙJΞ 7.'Ι τ.pέτ.z: :ό'Ι "Ε:ι.:r;p:ι. 1:;:r., -:ό·ι Η:ί.·ι�'-
-:.ο,·ι (Ίλ. Χ 1ί-+). 

'_ \_λλ'Χ χα.ί ι�; πpό; :Υ1 'Ι Υ1 Ι-1: :ι. Υ(Ι, ,:,ί Αzο'ι :r,•j ·n: ι Yι .�✓.t'J Ξμ:pΊ. ·ιί · 
ζο•11w: ',αί 'J-:tό αλλ:;ι_; iπό 1�z:;. 

Ό :ί·ιθ? ωΓιίο,;. 1/.Ί.:'7, τό·ι "Ομηιρcι•; οχ·. μc,-ι:;.·ι -;;:::Τ.'Ξ'J'Ζ: r;:: 'J( 

1:;Ξοί 3έ·ι α.y?'.π-JCι·ι :i; :ί·ιΌ,μί,;ι_; n.ί δ-:.·. -:::μου·ι :χ ί3ί:ι.,;ι.::ι. :ι.7.ί zp-r
1
-

"J,ά. Ξpy:ι. -;(J)'I θ·ιη-:.ιί)'Ι (Ώί3. :Ξ: 83) . 7.1.).'Χ Υ.7.ι εχz: :-rr γ·ιι;),L"f(Ι 
�:ι: θzοί, :ιοωμψ·ΞζόμΞ'ι,ο: :ι.7.ί ).7Jμοά.:10·,-:-z; δ:αφ6pr;υ; μΌ;:;:pάι;, ί.Ξ-

, ' ') ' ' ' ' 0 - ' ' ·ί: , ' 
ρ:ε.p,χο· ι:·χ: ::χ; -;;:ο .z:; ο:.,;ι. Ί'Υ. π).ηpιη;,p"fι r;·;-ι Y.7.t Ί7. Ξ�Ξ::;ισ:'JΊ :α.;
πράξΞ:; ,(7)'/ i:1Θpώ-;,:ω·1 χ:ι.ί τ:?lΥ.:λ:-::p6πως ::,μωpr;υ·ι -;;r,•:ι; α�:�,ϋ·ι
::ι.;. Ό Ζεύ: λ.ι.. ρίτ.-:z: t:έο'ι ;Jί3ωp z·η·ι,,ί,,-ι :ιί)'I έΘ·ιιΪ)'Ι έ::ι.Ξ:'l(Ι)'I, 

· ' Ό -:c • • ; '" ('[ 11 3or · ) :ώ•ι Gι'Τ:(ΧW'/ Ο� υ�Χ'Χ'J:-'Χι zp�·,ι·'J'J:1� :%Ο�Χ(1); . t Οι) Ξ� . .  

�Ί�pγ�· ι λ�):1:�· ι :'ϊ!)·ι θzιί>ν z!·ια� •ιi ύ1τz?1.1π:ζι,>·ι:�: :6 a�z7.:,:,·ι 
χ'Χί ·ιά, 1;1::ιι,ψ:;σ• 1 :6 χ,;ι,χό·ι. (),'J:ιω. ί, γέpω·ι .\:χέp-:-rι; σ'Jμτ.zp,;ι.ί·ιΞ:, 
lx 7'JU :ρό·ι,�·J τώ·ι i:;·zoltJ'I fL'ΙΊ) J:ήpω'Ι, 7-:: •1πά.pχΞ: Ξί-,J:ι: θΞ!:;; (Όί3. 
Ω 381), ±λΗ χ7.ί ·ί1 Πη·,,zί.6-;-cη α.-;;:οδίδz: zi; χά.-;;:,χο,·1 Αzό·ι -:r,·ι :po· 
·ι:·ι :l,)'/ θ7.'J:ι7."J:ώ·ι ι�·ιΥρ:ήpω·ι (Όδ. ψ 63-65). 
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Άλλ' εvώ οί θε,οί είy17J, UΠ'ΞΙp17Jσ'Π:,στ1α.ί "t•Ου οι1Υ,7,ίου y.,α,ι ,,μω
ρ-:,ί του χ:η.ου, ,έ·ι τού,το-ις γ�v,01\ll'tlCtJι α.ί'τ,οι χα,ί μεγά.λων &ιδιχημά.,ων. 
ΊΙ ά.ρπηή τη; ώρ:;,Αα.ς Έλeνης - μ,έy:;,. οοοίχημα. - ή δπ,οία. ύπηρ
ξΞJ\Ι α,ιτία. :�ο,υ Τρω"ίχο,j π,ολeμου χα.ί π1-:ιλλύ)'1' α,λλωv δ1ε•:1vώ1, 'ίQρ'fJήλ
θεν &πό τήv Ά:pροοίτψ (Όδ. Δ 261). Ή Π:7.t1ροσ<.11'0Υ1ία cου Οίο!
;:αοο; Υ,α.ί α.ί τρομ,ΙΞJραί α,υτη.; συ,vέmεω.ι είVΙ7Jι ε,πίση.� θέλ ημcι., οργ·ης 
:ιο·ι ά,θt1Νχ11ων (Όο. Λ 271-280. Σ 276).

Εύρι�χόμ0ν1ος οθ0ν ό Όμηιρι,χός αν:θ1ρωπο,ς, ει'Όε ,0v λύ<Π11 εϊτε 
±•ι· &πελιτ:σί?- , α.tηα:tα.ιι σχεδάv πά.,ψt'Οτ'Ξ ·τού; θ1εού; δ:ά. ·ι.οοθ,ε ουσrrύ
zηιv.ι, ·rι αιπαωχίαιv πού ηθε1λ,ε UΠ(J'στη. ϊ))\'·i�ΞJ: οιά. ΌOUIΌJ :Ιού; θε
-:ιύ; (1); cι.ι:οίου; του ΧΙ!ΧJΚΟU χαί �οίως τc-v Δύα., δv κ·α.ί μ&vo·v ο·ιομα.
σ,ί ολασψημ,εί. «Προχώ·ρη101ε, παιιδί μου, λέ-rει ό Πρ>ίαψ.ο; ει; ,ή•ι 
Έλέivψ,, χωλώ,vΙτ�α.; την σ:,μά. του, τόv π ,ρ•ώw,v1 ,σου &ν1δ.ρ,α, vά Lδ·7ις. 
�ύ δέ·ι μ-:ιυ π1:1αϊ,εις, οί Ηωί ,μου π-τ�α.{ου,v τ.1ού ,μέ Ιιρριφοοv ει; τόν 
;::-;,λύθρψ1C'Ι ,χυτόv α,γώ1·ια τώv 'Αχω:ώγ» ('Ιλ. r_ 164) .

'Επειδή λο1:Ιπό,γ οί θιεοί εlv1α.ι ψθοιv1εφ:cΑ, ,ε,�v1CΙJ: ψu101ι1χόv vά. ο, .. ,χ
zcι.ι-:έχ ω1·1:•:;,_, Υ,α.ί &ιπό μίσα;. Είv1α.ι εις δλοuς yν1ωσrcόν τό &,δ,,ά.λλα.
χ-:,r;,v μϊσ-:,; τ1οϋ Π,;,σε1ι1οων:ος ;(Ια,icά. τ:ου 'Οου-ΟΙσέω;, τό δποί<η ύπηρξε 
·l
1 cι,�-::ία τη; 10zτου; π,φιπλ•t1,νή,01εώς του. 'Αδιάλλ,ωκτο1•1 έπί:�η,; �το

i'-?·\ -:1:ι �ίσο; :η� Ί -\_θη,ν�,ς χα.'ι :ης ,"Ηpας Ύ,CΙ.Ι,ά. -:ων Τρώω·ι, εξ
7.t:,χ; τ,η; π'φ:φ11 ,1__1;οu χρι01εως του Πcφ:100;. 

Το:αυc1α, π:;,;pαδείγ:_ιχct1. μίσους ,ώ·ι θεών,, π,ολύ ,σιJχ•ν1ά. μα.ς άνα
τ1έρ,ε: δ 'Όμηρο;, τά. δποvα, &λλω:1τε, είν,ι1J: συ,ψηθέστα.ιτ�:;ι. εις τό·ι 
&ι·ι1Up,ω1cυ·ι 'tlO'U Ό,μή,ρ◊u. Έ,ν,-cευθεν ΥJ:ϊ..ί ·ή σ,ιrι.yχη, ,ή,·ι δπιr,,ία,·1 11σ'8ά,v
Οη δ cί.νθρωπος vά. &.ναζ ητήσ11 κcι.ί εξεύρ11 11,έοο 11φ6; ιξοι.έω:JΙ:'ι τ1ω,v 
bεύ}ν', π,ρα.γμcι, τό δπο-ίο,v εv •1.1,έρει ,μό,ν-c,•ν χcι.το1ρΟών1ε1ι. Λέγω έv μ,έ-

� , , - ι= θ , r , ξ ι , , , �, i= .. , � ρε1ι, 0 1,οτιι, ενω οι ειοι ε�ν1α.-ι ε ,Νοοσr�:ο,ι, ,ε,ν c1ουτο:ς, ατ17J'Ι ο ι.ογ,ος ο 
ιvpοχα,λέ,017,.,ς τή,v οργήν εί,,;7,ι προ01ω-rοικό;, οε,y, εξιλ1εούΨt1CΙJ,. Λί ·ι.ό
r:, ';(;ι τώ,ν Τρώων έιπ ί παιρα δε ί γ;μcι;τ�ι , π pοΟΙφέ ρ r,ιιη ,ε Lς τΥ],ν Ί\ θ-ηυ σ.,'Ι
{',ο \ ~ ι= , ' ~ Θ - ' ' λ) ' ' ξ ' ο:α. ,ης ιφεια,ς cι.υ-τη; � 1εανοu;, ταγ χα.. ,,ι,στιαν κα.ι ε χι,:�:1α χ,Ξ1νrcη-
μένυ1 πέπλαγ, πού ηcι.μπ1ε�ι ώσά.ν ,ά. cί,στιp:;ι., Ύ,χί τήv ποορ,cι,:ι..αλοϋ-·ι 
μέ θέp1μψ νά τά,ς εhε·ήσ11. 'Όμως, «ή θεά είς αυτά. δεν ευδοκουσε» 
('Ιλ. Ζ 285-311). 

Βλέπc,μεν λο,:σtό•γ εχ τώ·ι μέχρ,ι muo,ε λεχ1θέ-1'uων' οτι τά, ΧU· 
p:ώτ�φcι, χαψcι.χτη,ρ,ιισ,;;�,.ά, της ·θιεότη-τος τω,γ δμηιρ,:Ιχ.ωιv Ηιεώ,'Ι, ή 10✓.ν
·Υ.1:pία 'Υ.7.ί 'f) Π(Ι;ψΌΟΟυι•η1μία, οέv στιεpούΨD7.\, χηλί,οω1ν y.,,α,ϊ &ιuελε,ιώv.
μά.λ1ιι':JΙ,Ι'Χ δέ ου,σ,ιωδθστάτων. Σu1μπέρω01μα,: Ή πο�:άτηις τών Ηεω·ι zμ
:f½ο;ίζ1ετ,χ1ι, &.πό &.πόψε,ως τελε,ιότητος, κα.ί ελαχίστη κα.ί μή άιρμό-
'-:-

'"

)''J<J7.. 

'Εν τιού:r,:; δμω;, πέ.ρων α.uτωv, uπα.,pχθι επι πλέοr,ι ει; τού; 
ί-ί�ού; χάτι αλλο, πού εΙνα-ι χα.,pαrι.τηρ,.,στ,ιχόν y"α,,ί ά.πο,χλ,ε,ιισυιχό·ι χrτη
ΙL?: cι.υ,ω·ι, ,ό δποίον τούς κα.θιν.1τα. πρά.γμαΌι iξίους του οΨ,μcι.τό; 

' ο:, ' ' λ- - ' θ ' Κ ' ' ' ' '-�ι,11-ι _ χ7} :ι•ιαψφα1,τ10:; ενrΌε ως των α.,γ pωπων. α.ι α.ιχ:Ό ει·ι,α,: 'Γ 

7,fJ7J\llαJ?ια,, 
Ή &.θcι,v·αισίχ ,είν1cι,: ·ι.uρίως έχ1ε,ίνη, ·ή δποί,α σ,π,aχαιθ1ι1σιτα., 0v,α.ντ,! 
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τύ)Υ άνθpι�r:ω). τού; Ι:Ιεούς ι;Jς ισχυρού; Υ.-Ί.ί φο&Ξ-pού;. ..ltό::. :�, 
·/ &.γω1ν1ίζε-Ο:ι.ι: Κ?J'ιΞίς κ�τα tG)') 0Ξώ'). Οπι,>; zϊ��11ιΞ, ΟΕ·ι z[•ι,χ� ')}: 1 

αιδύ�α,tΙQΙΥ, ουτε σrι:ά·ιω·ι, κ:zί δ "Ομrρο; μ1.; γ•11ωpίζε•: τ.ολλ'Jύ; 7,'Ι-
0,ρι;mου,; πσύ Υ('('ωvίσΟ·φ7JV έ•ια.Ψc:ο,v 7(7)'1 θzύ}•,1 • Εί·ι1.: οέ ,,δτοι 6 ..l:Ό
μήδη;, δ lfiτρο.κλο;. δ Ί\χ:Άλεύ; χιzί &λλο:. Λlcί.ς χά.μ•ιz: i;;:ιω; 
γ'JWCΠO'I συγχpόιvω;, οτ: ολοι οσο: l-:6λμη-:;,α1, •ιά, ?.γι,J•1ωΟ0 1j•ι -ι.rι.-:::ι. 
των θΞ.ώΥ, ά.ργά. 11 yρήyοιpα έ. Όφι,ψlιθη::;α. ·ι ·�πό τώ•ι :χίJ,χ,ιά"ι•J'Ι. 

Ι-.:α.ί :χ:ι.ρ1)ώ; α.ύt1ό τό γzγrηό; τ.ού ·1-cί,μ•ιz: �:Τ:-:-ι,r::r1-όν τό·ι 1.,, 
μrιοψι να. π,ολψr1 :1'Ώ, ο-:α.ν λέη1 , «u,·ι ά.Οά.·η.τος Οzό; χrι,τέοη; οϊψιz
νόθ,εο. 1μά.θ1z Gίlι έγώ δsν μά.χομα.: μέ c'Jύ; lπσυpα.·ιίο•J;, ('Ιλ. Ζ ] Q
iπ.). Γνωρίζz: δηλαοr1 6 Δ:ομήδη; r,-:: ο: i·ι�pι,>.:r,: zI·,:z: ::;:Λ'J7.po:r, ί 

ηί οί θzοί α.Οάη.ιτο:. 

'Απiδω:;ε ;:;ι 6 &vιθρωr.ο; ':'O'J "0 1ιr1P'J'J, -;γ1•1 7.0 :ιJι:Ζ':J'::ο �ί: 
τού; θzού; του, i;:ό:: μέ τά. 11zι·1zx:r1:ι:z::ι. r:ού :σ•J; i-τ:ρ�:χ::;z·,. z
'ιΞχα. :η; ίο:χη; tlciU vψc::zxfι; -:-ί'ιΞ,ψ:;ι:::-ι.η; ?.Ο'J'ι:z:ιί:z;, χ:zί (;); οi.ί
γο,ν οια.φέροντ-z; :-ώ•ι χο:'/(1}'/ α;ιΟρι;)'ϊ.(tJ'/, ΟΞ'Ι iξΞ'ϊ./,'fιιpουv τόν σt'Ι-Q

πό·ι χα.ί τό·ι τ.ρeιορ,:�μ6•; 7(ι)'Ι, lfφ:έο-Ί./.Ξ Υ.'Ί:,ά. :J'J'ιέτ.Ξ'.α.'ι :;r;ύ; Oz-
,:.ι,J; :&

1

J μέ :Υ(Ι ±Α7 . ..'ΙΧJ�7,.,'Ι, -:Υj·ι 6τ:.(;�"1.'Ι 
:Οzώρη�.:: πάλ:ν -:;ω.:ι1.::χ-i

1
ϊ. 1r/:z3·11 . r,ί 

αφθ::ι.ιρ:οv χ:zί α.,θά.·ιια'cl:ι·ι ο,:: .c,ί α•ιιθpι,),;:r,: 
χχί χ:z:λου·π:z:, πpό; δ:άzp-::1:·1, δ.θά.·ητr;,�. 
�έ αΛJpι01;-:σ,: θ·ιη:σί, βρο:-,ί χλr:. 

�:1<,);. yυ:r�χ(Τ> -:ιΤ> λ6γ<:> 
υ,�ί :-:,•J Ό:ιrιp,'J {;_r.,•JT 
πρ:σω?.·ιό·ι υ.:. q:;f\1.ρ:6·1 

Ί'ό ysγc,1'/0; ,χυτό, οτ�ι YJ iΘ:;ι:ια.cJί,·. :())') cιμ rι p;;:ιί)'I 0Ξ(ι}'Ι Ξ:','7.', 
,:rι,):ι7.:�zη :ού:{:;:�ν άφθ�1ρσ[,: 7'j') J<;):ι�-:iΙJ; z�; �λΊ

1
'ι --=-�·J :"fι•ι :Ζ--ι.μΊ'(ι 

χ:zί :ό χ,;ί.λι::ι; - γί•ιzτα.: ::;:;α.·ι:pό·ι zx τολλώ·ι :1ημz!ι,J·1 :ου ,;:r,�γΓ 

:r,υ. ]ΙολΗ; cpcρέ; μi.; λέγε:. Ο·ιr1τοί '?iλc;•. τιί}·Ι θzώ'Ι', ο:?ι. τeιυ ·ιέ

χ:-:zφο; χ:zί τη; iμορ::,σ::χ;. :ιsτ:z65.λλ�•'/"ί'α.t Ξ�; iθα.·16-τeιυ;. 'J [ l,:z-
- ψ, , , .... . � , . , ·ο.... 

, �, /" lι) ε,...ι ,...,,�•11'c•y1• r1-• 'J-r-'/.c-7-• c• • -c,•ι u'•:Ι-c,χ ·ο·ι Ι' 0/' γ ,J Η, ι • .Α�J..'...)._. 1"'.ι'· ••1 11."..J..J .- • •• ..... � � J-.ι..J.., ' �J., Ι..ι.,_. ι ιl 

'ΧΟ'Ι(C<Χ τη;. •ιά. τό·ι xc'ψl) :χθά·ια:-ο-ι, :ρi ::;:;οϊ:;.; :0'1 μt ά,μ,�ρ:ι:1:1. ,.:;,_ί . 
·ιέκ;:αp ('Οδ. Ε ι;�:J. 209). Τό ϊδ:σ·ι sί·ια: χ:zί ·ί1 1tΞpίτ.:ω:;:: :)-1 -
Ίvοϋς Λzυ0ι..οθέαις, θυγα.τρος τ�c,-ί.ϊ Κά.ομου, ή δποια., θνητή πp!ν, &
ξά.ζει"ί>χ: τι�p✓ - ιο; θzά. zi; -;� 6&.011 -ή; 07.λσ.cJ:JΥι; ('03. F: ;1;) 1-J3CJ).

Ιlέρ:ι.'/ δμω; ολιι)'Ι Cl.'J:(1)'/, :ό γ:.γc•·ιό; δϊJ: -rι 7}-)-ΊJ'l7ocJ:,χ 'ϊ.7.p' 
Όμrιρψ δsν ϊί·ι:z: τ!,;:J:Ξ iλλο τ;-:z,ρά. ή 3:::ι..;:,κής �ω+ι :i,; ϋλrι ;, z:z
:-:z,q:χx,ί,v-z-::ι.: χα.ί Ιχ του c:: δ τ:ο,:ψ·η; :i;-:οχα.λzί ±θά:ια.-:::ι. z:;ι,ί Ί.:,;Θ:::z 
τα, μέλη "Όου σώμα.το;. (lλ. :\ :3'29) -:ά. Ι·ιcύμα.τα. ('Ιλ .  :Ξ: Θ ί(1) , 
τ:ά. επuπλα:, :-ου; ί'τ.-πω; τοσ '.\z:λλiω; (.lλ. Π 6ϊ) -ι.λτ. .. χα.Ί 
τα.υτ:α. πά'λτα. δ:ότ: ο:ά του 'Ιέ.χτα,ρο; προ:ρ�Jλά.σσ,�ιτχι &πο της σή
ψ�ως -ι..α:ί ά.νθρώπιγ,:;ι. τ.,ώμ-Ί::::ι. ώ; -:ό :-ου 111,:ρ&zλr,'J, -:ο•1 'Έ,1-:r,
ρας ',((Χ,( του Σ:zιρπ:ο(ί)'ΙΙJ; (Τλ. Π ()ϊ(), Τ ;), -;{!°}). 1Ό •ιέχ:α? ).r,:-
7:0'i χ:zί ή άμ..opocJi:z 'ΠΟ'J Ξ('Ι7.', &r:c,.zi,z:1σ:·:xr1 ψr:ιq:;ή ":(ι)'Ι Ozιi)'I . .c:
VαJι τά στοιχεί:α '!t)ού κυρlως τούς κσ.θιστοϋν <iθαvά:tou�. 

(Στο έ.πόμεvοv τευχος τό n' :ιέρv;} 
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Ι IF,!_)Ι τη; επωπι_ιιzη; λιιηιείιι: 
i')(i i.οεοι.ογίιι; Τ(7)'\Ι 'ΕλfΙJ,σινίων 
:ΊΙι•Μψ_>ίc,J\;, ί.στοοιχι7); :το).ί, ι'ιλί
γu. f' ϊναι γνωστά. 'Εχ (� ιΊο :τψ:ι7Jν 
(')υ1•ύ.μFΟυ νrι (LQ1•rr0ιΛ;tf\' :τFr_ιί τι7)\' 
11 ι 1rr1τηυί11J\' τοι'•των: 

J) 'Ε� δσων ίστουι.zι71: Fίνιιι
','\'(t)GT(\ ;τfι_>ι τη; εμφrι.νί,σεως 
Τ(7)\' :Ίf \ l ("irηοίων τη: Ό.\τ'Τιχη::: Υ.Ι(Ι, 

:2) εκ TOl' εχεί πλοι.ψf\'IΗ' ί)fίο,, 
. \ uιΊ μη τος. 

ΤιΊ. Ό\πιχι'ι _\l11rrτ11ι1;,1_ F\'Fφιι.-

Ύπό τοϋ Σπυρίδωνος ΝΑΓΟΥ 

Όμιλία 4 'Οκτωβρίου 1931 

νiσΟι;rrιη f\' ιlιιΧ!1 Fi.; τον 'ϊ'
μηττι'ιν ίbυι•Οέντιι ·ί,;ιi1 τ<7)ν .\ ι•
·,ωμηbr7)ν. ''Υ;τΊΊQΧΟ1\' εrι.εί πλείrrωι
ίίαοι :--i rιJ1ιί χιιί Βωμο,ί. χuuίω;
fις ηΊ\' :Τ,f,(!•tοχ1γν 111:; σηψι_ιι�1η: 
ΚωίJ1rη(_)ι,ι1.:νη;. :Ίfεrrαξί, τοι'1 τι,1ν fΙ
σί γνωrποί, οί τι7Jν: Λ11-μηιτοιις 
τη; 'Ανισιι'\ι;J!_)rh;. ΚΛQη:; τη: 
Γlιιι,yτογ<'�νη;, των 'Ισμηνίhων 
.'\ ιψ.φι7η· \ωνιΊσοι 1 ·ωί, · λν()ί(ιι• . 
Ό -\:τι'ιλι.ι,ι\·ο; τοϊ, . \ι()ν•11σ1ιιvVηοι,. 
'.\:Η'ιλλωω; το� .\αφνηφι'J!_)ιιυ, τoii 
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1( τηπίου ,\1ιΊ: κ.ι'ί.. 
'Ελει1πί; F,ωλFί.ω Υ.ιι'Τι\ τi 11• 

:ΤQΟχλιω1χ1Ί1· ;11fυίοhον 11 n::,,1: 11 
:τιιιyι'ι. 'Tin• "Ύ'μφπιΊν ί1 χιιλοι•μf· 
1·η π11ψ·υ1>1· l(ωπιιυ11ι·1•1Ί, ΊΊ'ι '.\τ
ηχι'ι \f \'ΙΗ1)(>1Ι( F,,fί()f\' μπΗr1\>
()η,(Ι((\' �-,.; "λ γυ ιh: "/,((1 ιιι>γι'Jπ
ί>Ι)\' �·ι: η'1ν π1pμFψνi11· Ί•:λfι•πί
Υrι .. ι-:,; r1'γν ;ω1.1ωrΊ.ν Μπ1·1· Ι(l'
Τ(ι)\' :TΙ('Ufjlf,:'\'f 1) ι'>1•ιι,μ.ιωίιι. Κω-
Πίt(!Ιιι1•1 Ί f% τοίi <'>νιΊμ1ι1 τ10: 
l(ιι.1πιί υ ιι;. Ωι",'ΙtΤ(>!).: ΤΟ\' 
Ϊ.fω: ΚfλFοι•. 

Τι'ι 'ΕλfLΙ(ίΙ'\' Ι(( \Ιι1ιπ1Ίυ11ι, 

'ΤΙΊ.: 
l>Ι ((1Ί -

' 

ω;

ιι:ΤΙΙL)UfcΙ χιιί Fr. τι7Jν r'>l'll•!ΙΙOOt<7J\' 
τϊ;-)\' \' Ι(f;-)\' %ΙIJI n7J\' r;ι,ηιι7J\' ΤΙ(: 
ιΊ:τοi., ; 1'ι1•fφFL),ιιμf1'. f:Τ(_)<(':'!ιιηf 1'•
Ο\'ΓΙ) τι'ι :TL)Of;i. {)ΙIΙ(Tlt, Ι•L"ΓΙ \', ( Ιt\'ϊ
;,ω()cΊ, 1}:τηπχι'>i.ηπ1ι.1· κιιί ιικο1111 
Π1)!1r'()()\' ,ι:τμ,πχολοι11' τ1γ• Ιt\Οι111 )• 
:τι'ηηηι. τι'ι πχFτ11χ1'ι μi: ri 11· f.1ιφ'ι-
1·:π11·. τ1'11· f::.fl.1;1\' ;ι.ιιί τι'> !Ιf/.'.ο,· 
r1·: ,'ι1•n1y1,ι:τί,•η.: 11 •1•χη.:. 

Ί·:η\ι•ι :τη',')'�, F'Ξ. 11: i.1ι 11(!1ίνο
!ΙrΊ' '_' \'17,ΙΤΙ\' :τ:-·uι τίϊ: ΙiΊfΙΙ/.Ο"ί11: 
ΤΙ·Ι\' 1-:1. :-1•ΠΙ\'ίω1• �l1•rιτηι>ί11)'\' Fl
\'fl.l τι'ι οι,J�ι'1.11:-.. ,·,ι f% τιΗ� Ο: 101 1 

,\ι_,ιΊ.μιηο: ΊΊιι-rιι c·ί1·1ι! f/.rί. ι. 1 πτιί. 
\1ι'ι TOV i'iίJΙί ! tΙΙ.ΤΟ: ΤΙΙΙ'.Γl>I' iΊ'Η\'
:Τί;)Qψ'Ι''!',' ιιΗηyοιι1κ1:): rι. ί Ιlf',,ί.
Ϊ.ι(! �1ν1·111ιι1 τι7JΙ· ιιι•ι,rι•J\'. πγ::τ1-
χι7J: 11?: τφ· ίrτω�ιίι•,· z,ι.ί 111\' τι·
ΧΨ' τη: ((\'n1_)(1J:Τί1·η; ,,·ι•;ιiΊ:. 

1-�i.: τiι nη!tfil)\' ιι.ι•τiι ί');:11,· ,·ϊι
r't\'IJ.\r:-·ι►(),j, ί)Τ! cι: r ι'ι '.\ rrιzι'ι. 
�r l'ι1Γ1)ψ!Ι. εμ1•11Οηrτ1(\' () Ή\rτ:,:λη
:ΤΙ():: οί \1ι'>Ω'ΧΟΙ1U0•', Τf%\'Ι( το� 
Θrοι• Ί rcι'(Ι.ί.στnι• 1/.1(1 τη: Κιι6f1-
υο1�:; ΧΙΙ! ιΊ Ί l1_>1ιzλ1i:. Ί�'\'Τf\-,()ι-·,· 
ιτ1•νιίγFτω δτ: τι'ι Κ ιι(>FΙ(_JΙΙ( �!,, 
ΠΤ11LJ1ί( :π,,.η\Ι\' ηΊ1• %Ιt1((°((•)',')Ί\' 
rω\' F χ τr7>1' 'λ τιτ1 κι71\'. 

ι"Ο �τf�Η1rrϊιντη; }\�tιιι,·r·,, ;:I: 
rοι'•: μ1•01•μF,·01•: 1)'11• F'Ξ.11: :τ(ΗJrτ
ψι;ι,·ηrτ11·: « Ώ. �\ιιωωί τι7J1' \! Ι'-

rττψ>ίιι)\'. ίπτιι,ι,Οι- r:ΤΙ τη; ίΊhοι· 
,11: 11:-ι>•n-ιr:')\'η::· Ωι'ι i'1Ίηη :τιι,ί
'.'!ιι, rιι :',.:τλη1ι.τ1zιί.' Ωι'ι. 11ι'ιΟηη 
i;r1 1 1 f 1•::.r; r ι7)Πι ι ίΊ:τ, ι•ry:Ξ ί; rτι ι: 1Ίi:,· 
i:i1·•ι1 1) !'ι'>νη -ι,11J1 ί 1 ::-rυ11ι•:ιιιι.τιχ11. 
Ί I f·1•fnτ:71π•1. ιί:τοπί.fίτω FZ nι•γ
!.Ηf!Ι{\'ι,ι,· r"11·Ft ι> ι•)\I f% Zl'!'Ιtll'O ! l;
\'IΙJ\' ,.ιι.1 ?Ξιιφιl'Ι�Ο!t�:'\'1 111· zι·μιί.τι,ι'Ι'. 
ι'ιι.λ' fY.ri :τ;ι_Η(\' Fr.ΠtνFTrt.l. �ωi1 
ιrωι ι\: υι

,
ωνί\� l '. 1-�ι'();· � / Ι ι-,_>

_
rτηr�Ί-

1'1) \'Ι( ','!\')] 1λcΊ•Ι: ''!l(ι)\'. \'Ι( (Τ((( 

iΊ1,\1'1.'Ξ11 11 11Ίiι1. '\'Ι'ι. ί-:τ:-ιι:τη,1Ί1Ίπητ� 
η\y :τοrιι.ι,in· r11� πκιΊτο1•: ·ι.11.: νι'ι
ιr•n1ί.ι,11η 

'
! ,;•;ι_ι_>Ι 111.: ιιιι,ι�•ίοι• Ηι-

(1:: \ 1)!Lψ (Η)::».
«"Ω 11;-γι'ιί.η (-)fιί., Υ,'ι. z1ι.ωh1-

1:ι::,1,: τιΊ.: ,\ Hf Ο1ι(Ηlf'\'1ι: χι�ι,hί1κ 
'Ι.ιι.n' <(;[ιl\'ΤΙΙ Τ!)\' ί(\'() (_Ι(;);Ί;Ι\'Ο\' ()ί-
ΙΙ\' Τ!ι)\' :Ίt\' ;ΠLJΙίΓ'ί)Ο'\'1)rΤ(ι)().Ι 
\Ιι·πr{1υ11'ι �()1' ())η-f fι: 

τi> (;,, πίλ1ϊ 01· τι7ιν rτ;ι.1171ν νιΊ 
rτη: 111.: z,ιτ11.hιΗψ1ρ>. 

Ί•:κ r111'rι•)Ι' 1'11'•Υιιτ1ιί η: 

' ΤΙ( 
l(l'TO 
:ΤΙ(\ 1-

'\'(( 

ΙJl'\'il.','f(','1). ()ΓΙ ί1 F'ΞFi.1'Ξ1 ; '/ΑΙΙ 11 

ιΙ:ΤιJ()f(ι)rΤΙ: Ti): I Ι 'Ι'ι.1): !)ΠΙ•.'\' τι\ 
l(\'[lr,fl _ll

r \'f)\' τι7ι,· \Ιι•rττηιιίι,)Υ τη:: 
Ό\rrι.κ η; %11.1 ιιί fιιΟι'•\'rΙΙ τι7)y !Ιf
ΙΙJι\:1ιf\'(ι}Ι\' !lf','IΠΤΙΙ.1. 

!·:;:: τi 1 ,· fΥiΊ::-ri ιιιιν !ΙΙ'J]ΠΙ,'. ιΊ
Ί ,·ιι(Ι(rι'ιηη: Τ(7)\' 'Οι1ιr1rι.ι7ιν fΪ.c·

','f\' Fι: τοι•; fl.C!FU/011?\'')'L-.:: 
' \ ι; ί �)f π οί :τ�>ίln'F ' .  ( )  Ίνη: ϊ :•ι ιι
\'ιt ','Η'1•η() 11π 11F.τ1'ι Τ!ΙΙ': μιΊ;ι_Οι)Ι·:: 
riι:: �ι,�η:. ΤΙ ΙΗf fZ ΤΟ\' φ,ηιΊ: 
ΤΊΙΙ' � ιιοί•. Οί f% τ11: ,·,•κτιΊ; 
f;�- υϊ_ϊ•�ιtΥηι !ιιΊσrιι.ιι. yι,ν ιtϊι.F;, 
ttF!tL'))!'fΙ'OΙ. ι'ιγ1�λλ1 1i.rτΩr· οί !'1,ϊ-
1·:ι:τ•ι1n{1ι,1(\'Π.:. (('\'Ιι:T1(1 1nl)Tf 111 :Τ1ι
/. ι(ί()1('\'Τf::,), 

«·n "Ί !λ•ο.: ()\' f:ΤΙ%Ιhλο1-1·ιιι11 ΗΙ 
1•1111.; 1 :: ,· cl\'ttl () "Ιrλω: Τ(ι)'\' 
η,,ητι7)1· f 1.1•ιι1 rιΊ /ι ',''\';',,, ψι7J: το,� 
\ιr•,· ι'•rτι)Ι', ιΊ 11(','!t: "flί.111: 117>1· 
�Ιr'�ll')!!lf\'(Ι)'\'. \ιι'ι 111: ((','')ΙΊrτ1ι: ί•
! ιrί.:: f1•r:: ι•Οr·ν Πιιυιψμ 11rτ::ω: Οι'ι 



232 1 Λ I Σ Ο Σ 1981 

νι.κ110iεπΤ, ων i)ί f-j[Ι,στ•είJσατιε είc 
τους 0Fί.ους λόγους. F.νικ11σατε 
11δη : κυ1Ο") δτι., μετϊι τι\ν Εr,{τενή 
περιέλιξι\' τών σκοτεινίίΊν ύπάρ
ξεων, Οr'.ι ,ε,ξfλ0 ψf1F, τeλο;, του 
<Ίδυγηρυυ κ,{,χλυυ τι"ί)ν γFνν11σεων 
ΥJαί απαντες Οά. c·υvεΟητε ε,ντiς 
τοίi φωτό; το'ί:ί Δι.ανί•σου». 

«:Ί-Ι έμνησΟε του 0YJ0:ί0l' ί1ur7)•\'. 
λί ψυχ('()ί. σας ερχι\μεναι �ρiι: 
τi> φϊΤι:::. Οά φι\>ω111ιν ώ; χ�1λίi)ιις 
f.ΙΟr.χ Οεί; τι'.ι παρικττόψωιι τη;
ιινΟρωπίνη; ζωη;. 'Ει'ιν φ�:,ι1(1)(Η
τοιαύτι( πιιι!_)α1πτι;)μι1.τrι. Οiι ε:τα
\'f.λ0ωσ1 :τάλιν f'Ι: TJ)\' 1 'ην. Οί. 
ι'ιγνοί. μ{1ιπαι χιιί οί ιπχυvυί {1-
:-τι'ιγωσ1ν ftς τiJν "Ηλιον - ι\ιι'J,·υ
σον�.

'Αφ' &τέcου. Λ Άπουλιι.ί.ο; 
ι.έγc1: <<']-[ μ{,ησς fi-\'ω fΥ.Ο'U
ιίΙ>α τι; :τιιοrΝ10,σ1; ε1.ς T()V Οrι.να
τ()ν και. ιιναγfννησ1 ς f Ι; \'f(('\' 

πνFυματιι..11ν ζω{1ν». 
Τύ Θιίον .ι\Qii�υn 1-'χFι ι;J; ί:

ξί1ς: ΊΤ Κι'>ρη ί•:τηvξf τiι..νον 
τι7ιν Θει7J\1 Διός χυ.ί ι\11,μ ητι_�οc. Οί 
ί)�· μι'•π,ω1 (1:ταi)ίδοι•σι.ν Fι.; ιιί•τ1\ν 
-rι11.:τλην γενεωλογί,ων. 

Ί-1 Κ6cη εί•ρισχομένη εν τψ 
ούρu,νιϊι ;ωί μοωλογοί-σ:d λέ','f: : 
«'F,,,ί τού Χ\Ι(ΙΛ'Ου χαί πολι�::ττ,',_ 
χου πr:τλιη• μnυ διcω-τοι.χί.λλω δ1' 
:}λFφαντ�ίνης (1Fλό,·η; τάς ϊιναρι
Ομήτοιυς μοcφι'ις των ;;,'Των χιι.ί 
πι�ντίις πράγματος. 'Α:τεπεράτω
σιι Τ'1'1ν ίοω,ρί.αν τr7)ν Θει';Jν . .'\1,ε
:τοικί.λλωιτα τιΊ τουφ,vi1ν πολ1,·ι.f
φrιλον χα� χιλιόχειρυν χrω;. , Εκ 
τ()ύrου τι\ πάντα προηλΟον. Άλ
λι'ι τ ί.ς ί) παραlγαγι:)ν uJι•τr,; ''Α ! 
ί1 :τωτ11v n7w Θεί7>ν μοίi τ ι'1 είπε.ν. 
Τι'ι :ταρ11)'α-��εν δ ''J�ρως. Ό ''Ε
ι_ΨJ: ι'ι rι()χα1 1,Ωτερο; χcιί ι'J '\'if(;)TF,

LJΩC τι7Jν Θεr7rν. Ι Ιηγ11 ι(νεξάν-

τλητο; :τι·�σης bημιουργ�ας, πά
πης ιμεταιμ,οcφώσεω: l)IJUJ1 πάσης 
χα,ρας». 

« 
.Ώ μεγάλε Θεέ, μόνε αγνω

σrε, μόνε άόρ,αιτ•ε τι7>ν Άθανά-; 
των 0ω.ί μόνε π0ρ•ωτόΟηrτΈ ! "J·Ι
κουσα νcι λέγουν ,ει,ς τά Όλυμ
π1,αzά Μυσπ:11ρ11α1 &τι ό 'ΆF,cως 
εlΥαι ό ώρα1ι<Υrερος τι7Jν ΘFί7)ν. 
:ταρ0δρ,εί•ει εις τους εξF λιγ,μοί,; 
τών 'λΟαινι'ηων ΥΔι Θις η1ν μί
ξιν τί;'Jν πρωτίστων ουσ11{7),•. Α ι•
τός αγ01 τους Οαρραλf οιι: ?:z τού 
ϋ,,Οου τη; Οαλάσση; ει; τα; χο
οι•φι'ις τοϊ, ο.ίΟέρο;, το1',ς 1\ρωιι; 
Fις τ1Ίν ϊιΟrινασίαν Υ..τ.λ.». 

Ί'ύ μ{ι_:ισς τούτ•ο Όού θε,ί,ου 
Διιάμ(ΙJτο::: διιvδηλοί η1ν ε,σωrέρα:ν 
:"'•ι:;:1σ1ν τιον 'Ε,1.ευσινίων. Ό πέ
:τλος. Π!]Νpα.νως εχει σχέ,σιν μέ 
τiιν :τ�!πλον της θFiiς της Σοφί
ιις, 111χiσιΥ μf η'ιν θF11αν l'νι7>
σιν. 

Ί 1 1 lf�ιιιΗρι'�νη ψfψ,τ1rιJ1 γνω-
οίζο11σα τ1' 1ν ίστοοίιιν τι7η· rινΟοι:1-
;ων και. τίί'ιν θεών. 'J-[ φι'�ις 
fΠ<ψF.νω; rιυτη;. είναι φί•σ·ις 
:τνευμι1JΤ11χη; {1πύ.ρξεως. {1πεφ{
ρας της dνΟρωπί.νη:. Ί-1 Π&ψΊf
φι'η•η 'Cηrπί νrι. χα,τέ.λΟη κrιί κ,ι
τF.Qϊ/ίηΙ ε:ι. τοίi Όλϊψπ-ου δ1ϊ1. 
νιΊ φω,τίπη τ ιΊς εν τι�> "ΑΧ11 ·ψυ
χιί.ς, :τρi); Π(!ι'ιοδον. Ί-Ι κάΟ()�ο; 
ηυι-,~1ς δέν ((:tοτεΊuΕί Πt(!)Gl:V, (Χλ
λrι η1ν fκτέλε,σιν πράξεως αγά
:τ11ς ψυχής ιlνωτέριας, :rtQό; τάς 
δΛελφάς αυτής ψυχr�;; τάς μ.11 
ι'ί.χΩμη φωτι,σΟείσας. 

'Ι-Ι ί')Ιιαωποιψένη c,ιντίληψ: ,,_ 
:τ<'> τινων. δη 1'1 χό,Οαδn; της Κι'�
ρη; έχ του 'Ολύμπου f,Ι.ς ΤΟ\' 

"λδην σημαί,11:ι η1ν πτι7)ιιιν τiΊς 
(Ι_\'Ωι1r,ηίνη; ψΙ JχrΊ;. ,Fί:νω1 ι'ιντί
ι.ηψι; ιττηοι,ζσ.μένη μι'ιναν είς ε-
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ξωτερ�κήν ΚJαιl καιτ' ε:τι.φϊι.νΕιιι.,• 
μ;ελέτην τών εν\nΟ1ι(;)\' του (-)Fίου 
. \ Qάμαιτο;. 

Ί -[ θεία Κόρη, τέκνοl\1 τη; 
ΘεδJς ήμηιτρο;. ωuεπερϊι.τωσε 
τ11ν έξέλι ξuν α&της έν τi1 rf1 κι.ιί. 
είναι κάτοχος της Θείας Γνώ
Ω1Fω;. F,ν Τ�) Οι!(_JΟΝψ είχε μνη
στήρα τί�ν Διόνυσ:οιν άλλα hί:ν 
ητο άκόμη σύζυγος α:&rοίί. Τι'>ν 
0Fioν αιΊτη; μνηστηψι. έγχιι.τiλει
ψε hι.ά νά ΚJαιτέλΟη ει; τον "λ
hην. 

Ι�ι; η' j ,· 'Ελληνι,κ1Ίν :ταράδ;1σ,,·, 
ιlνάλογΟ'\' :τρiiξιν 1)ρωϊ01μ.ηί1 Fι•
Qί σκομ;εν Υ,αί F ι; η'jν :τF1Ql l f QΟ
μ ηΟέω; rίλληγορί.α•ν. Καί ο[!το; 
κι 1rτηλΟη έκ ΊΊΟυ ΌλιΊμ'11ου, διι'ι. 
νr\ δοηΟ11ση τα; εί; τ,\ :τευιΜλ
λον μα1ς ψυχάς. 

.-\ί πράξεις αrδταί, τii; Κ6�Jη; 
χ.αί. του ΠρομηΟiω; Fικο-νίζουαι 
','Fγονό; μέγα. τό ό:τσίον συντε
λ0ίται ΚJuιτα n'1ν έξiλιξιν :τάΩης 
ψυχής. 

Ί-Ι Κ6ρη 11κουσε·ν εί; τι'ι. Ό
λιψ:τ.�α01.ά Μυστήρια, δτι Τ() πα,·

fδημιοί1ρyηΩεν ό 'Έρω;. ΘειJς 
Ι{!)(_)αJ110ς Κα!L περι.πι'>Οηrtος. Π ρrι.
γμαη Θεός άόραrο-ς. Ό "f:Qω; 
κα:rα 11οί1ς Ό,ρφιrι,οί,ς είνω δ νό
μο; τη; ΔημιουργιΙΥ.ης l\lο,·ι�δο;. 
0[,τος Οα με;ωμορφώση η\ν αν
Ορωπίνην ψυχήν εξελι.σσοιμiνην 
0ις κόσ�μοrυ; Ο,sιαιέ-ροrυ-. Οδτος 
παρεδρεί•ει εις τοι,ς εξελιγμου; 
ηί>ν 'λΟ_α,1άπων καl εις η\ν μίξι,· 
των πρωτί.στων 0'l)Ο1lών. Ό 'Έ
ρω; είνωι εκείνος, δσrτις αγει 
Τ1Οι,ς Ο1α1ρραλfn,υς fΚ τοίί ,δυΟου 
τη; Οα!λ,-ίσ.ση; εις τούc: αιθέ
ρας. 

Ό 'Έρως έrοομένω; έδώ δfν 
fίναι ό νό��οc: ;τρός διαιώ•ν1,ΩΙ''

- - 'λλ' ' 'ξ 
' των μσρφωιν, α α ο ε αyνιστη;

τι7w ψυχών. 
Τά F.λευσίνια Μυm{1,ιηα FΊχον 

&αΟμού; μι1{1σεως. Κυρiιως, δ1η
ροίΨτο ει; Μιχρι\ :-ωί �1εyω,ιι. 
μυστήρια. 

Τα 'r ι κρι'ι. FT'f λο \'\1ΤΟ ?:ν ,, λ
γ ρ ως κωι'ι. ηΊν Έαρινήν Ίση
μFριαν Κ(Ι.; έχιιλοίίνrο (( Ελιiσσο
νι.ι». τά δέ λlεγϊιλιι εν Rλfι•σίνι 
κu:τα τ11ν ΦΟ,ι\1οπωριν11ν 'Jσημf
ρuω•. Τά :\1fι'Υ.(_)(λ ffχn,• (Τ'ΧΟΠ()ν 
(!ΠΟκαΟάc, ίJΙFω;. τι'λ hέ ν fγύ.λα η
()i(J.j\l ή κυρίω; μίrησις. 

Οί άυχαί<Η μιΊmιιι εικόνιζα,· 
τάς ι)ιαφ6(_)οι,; φι'ωηc: της: μυ11-
σεω:. μ�τι11μ0Qψ;)σfω; Υ,α.ί. της 
r{:τοΟFι:)a�ω.; τη; ιι.νΟσω:τίνης ψυ
χής, <'!ιά των ()ιαφϊJ,(_)ων φιλ,σFω-ν 
τ:ης σποοα;, βλαση1σFω;. rινΟ11-
σfω, Κιαί καρποφορία;. Τ(°ί)ν εις 
τ11ν γην ρι.:-r.ηψένων mπfιψ/1.των, 
ηί>ν κυ.(_)::τι°ί)\•. Τι\ hέ χρο,·ιrι.ι'ι. <'!ΙΗ
()iτήμα,rα τGJν διαφόQιι),ν κrιmΩτ<λ
σεω,· δι' ιrη• ;τ(_)f:tει νrλ hιfλΟη 
11 ιι·υχ1Ί rοίί μί1CJ1Του. fιχόν•ιζον 
δια Τ(1)\Ι τf()ΙG(λQων cοριί>ν ΤΙΟύ ε

τοιι; 
. \,ι'ι. τοίί <Ι>Οι.νο;τι;)QΟΙ', ft,XO\'L

toν τ1Ίν ?:τοχ1Ίν κιι1Ο' \)ν <J Ί FQΟ
φ(ι.ν-rη; των :\f υσn1ρίω,• F','ν(:)Qι
�fν ει; rοί,; μυο\Ι(Lfνσu; τ1Ίν ιι)ε
ολογία\' η7>ν λfι•ιπψ_1ίων, διόη τι'J 
φΟινό:τωρn"' ε1",ιι1ι 11 ε:τοχ η καο· 
·11ν τ(t σ:τέρμαιτα των %Jα(_}:Τ(7Υν ρί
:ττοντα ι f t; ηΊν γην. ΊΤ γη f ι
γ,ον ίζε ι δΟεν η1ν ψυχήν τoii μυ
ουμένοu. Ό Ίερnφι1.ντη; τn,, σπο
ί)Fα κα1 τα ρ,ιπτψιενα σ:η\ψατα 
η1ν μιιmηρι.αrκψ' ί.δε,ολογίαν. 

ΊΤ Περσεφό,1η εί,χονίζε1 τήν 
ιι,·Ο()ω.ι-τίνην ψυχί1ν 11 \1ψήτηρ 
ηΊν rην YJ(l;L ό Ζεύς ΤΟ'\1 Οι1uα,16ν. 
"εχ τcί'>ν σχέσεων δέ τ{7)ν δυνι1-
μεω\' τοίί ΟιΊρα•\\Οίi μι: Τrι.; ι)1 ινr(
μει; ni; Γη;. /!χομFν ιl:τοτ{).f-



234 1 Λ I Σ Ο Σ 1981 

01μω την ψυχ11ν της Γης, τ11ν αν
θρωπί\,ηrν ψυχήν. "Ω(Jltlε 11 ψυχή
της Γης είνα1ι αποτέλεσμα τού
yά,μου των δυνάJμεωιν τού Ούρα
νοϋ προς τας δυνάμεις της Γης.
Ή λέξις yά,μος εχει Fυρεία.ν την
εννο,11� κ,αί σημαίνει η\ν ενωσιν
ηί)ν 'δmrά,μεων δί,ο Πiα1ραιγό,ντων
:rτρος δ�1μιουργίαν και πρόοδον
1:ού εr,ι,, της ένώ01εω; τιαί της &πο
τ,ελέ σ�μωως. ''Υ'πο η\ν ενν'()ια:ν ταύ
την, ή ,Κό,ρη έ'ΚlαλείτΌ 01.αί Κόρη
η Π ρωτογόνη.

Κ1ωτα το χροrν11ικόν διά01τημα
τού Χεψώνος 1μεrοο1ξύ της Χει
μερινης Τροπής Κια1. της 'Εα1ρινης
Ίση�u�,ρ,ί,ας, τα Υ,αιrά τό Φθινό•
:rτωρο\' ριφΟέντα σπέρμαιτια τώ·ν
κ.σ cπων ·6ι�αJσrrάνοruιJ'ιν. Δι,α τού
του είrι.ονίζειrα�ι 11 έν ηi ψυχii τοιϋ
μύιττου γεν,ο,μέν11 έργα1σία της
&λσστήσcως των δοθέντων αύτφ,
τrΊ>ν δο0Εισων ίδεrΊ>ν.

Είς την έργα.σίΙαν τ�αύτην με
τέχ ουσι κα-l αί δυνάμειις τού Ου
ρανού κα� αί 'vδuα1ι δυνάJμεις της
ψυχης του ον1:10;. Κα:τα τ1\ν Χει
μεριν11ν Τροπ11ν δια τον λόγον
τοϋτΟΙ\1 έωρτάζετο 11 γέννησις τοιϋ
"Ιά:χχου πσ1ρά δέ των Χοιστια
,,ων 11 γiγνησις τ�ού Θείου 'Ιη
σού.

Ό 'Ίωκχο; ύπηρξι:: τέκνον τού
Διός χαί της νύμφης Σειμέλης.
Ό 'Ίακχος δμως. παιρά τ11ν ύψη
λήν αυτου κσrrαγωγήν, ητο ύπο
κeί,μενο; εις τοrν Οάν·αft10ΙV Κ;αι
πραγματικc7)ς Υ,αιτά t'Ιlν 'Ελληνι
κ11ν παΙρά.δα,σιν έφο,νεύθη υπο
ηΊ>ν έπτιχ Τιτά,\1ων. ΨiJ11ομένως
rοα1ρά τ11ν έν ττ, ψυχ � τοϋ μύ
στου ϋλάστησιν τώrν δοθέντων
αυτφ, Ο'ΟΊΙΟς είνα;ι 'UΠΟ,ΚFυμενος
είς τον θάνατοιν , θάνατον ίσως
αναγχαίον αυτφ &ι,α την έν γέ-

νει πρόοl\ον αυτού.
Ή Θεά Δημήτηρ έΥ,αιλεί1:10 καί

Κοιψατ,ρόφος, τροφός δηλαδη
των τέχνωrν αι,της. Δι&ι,ι το τέ
κ,,ον αυτης, τό έκ τής έ11Ηιμιξί
ας της μετά τού Θεού Διός. α

παξ aμφανι,σθέν. �δει ,,ά συντη
ρηθii ύπi) τ rης Μψρος αυιrού. να
-rρσJφη δι.α των προϊόντων αυ
της. Ί -Ι Ψυχ11 έrοαμένως της Γης,
' J,,.' , ' �ξ' η .\.σρη, τ.ρεφετια:ι καιι αυ ανει,
χρησ11μο.ποιοϋσα μέσα έχ τού
ί·δίου αυτης πsρuδάλλονrrος.

Κωτα τον χρόνον τον ι.11ΕJ11αξύ
ηϊς 'F,α1Qι:νη� Ίση�ειρία; και της
Θερινής Τρσπης, ,Ι\ηλα,δή κωτά
τ�ό "Rrnρ, τα ΚΙαιΤα τον χει1μώνα
βλασηΊ,σα,,-rα σ::τέιρματα sμφανί
tουν τα ανθη αυτών. Είνα,ι ή
Ι))(_)αία f:rί0Χ1) των χρωμά,των ΚαL
ηΊ>\r μύρων των (Χ\Ιθέων.
Οί αρχαίοι μύσταιι, ΚΙαtτα την Έ
αιριν11ν 'Ισηιμερί:αν, έώρrτσ.,ζοιν την
ιlνάίαιια;σιν τού φονFυθέντοc Ίάκ
χου. Κιατα τ'ΙΊΙV ίδuα,ν έποχήν κα1ί
οί Ί νδο,ί έιψτάζοrυ01ι Τ'Ιl,ν αν,άστα
σιν -rού Βράχ,μσJ ΚΙαί οί Χριστια
νοί η'�ν ανrχστα;σιν τού Χρι.στού.

Καιτά τ·ην Έλληf\ιυκήν πα1ρό,δο
σιν, δ "f ακχος ανεγε-,,νήθη έκ
της κα,ρδίας τηύ Θεού Διιό;. Ό
οϋτω αναγεννηΟείς "Ιαικχος όνο
μιχζεται Λιόνυσος.'O ιινηστ11ρ της
ΚίJρης Λιόνυσος καιτέρχ•ετα;ι κα
τά τ11ν !'ποχ11ν ταύτην εtς την
Γην. Τον ώνόμαζον <�Λιόνυσος δ
'Ανθ&ας1,. 

Τ' , ζ' C ' - ''Ε ο εικονι ομενο-ν υπο Τ'Ου • -
αQο; διά.στημα της μυήσεως της
ψυχης τού μύσωυ η-rο τ;ο σιπου
δrιΛότερ-αν μέQος της μυήσεως.
\ιά τη; Fιχόνο; τού 'Έαρος, τού;
έδείκνυον τί έγί.νειτο εί; τ11ν ψυ
χήν αυτών.

Τό μέσ(Υ\Ι της ενεργείας της
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ψυχης τii:Υν μυπτι7Ν τι7)\' Fν τ11 
κα.τα:Q1ΤcισFι του "Εα,ρυς. fί,·ω 
mλέον ο ι'•πιι�στ�ιrκϊΤ); διιJ.φΟ(ΗJ'\1 το ii 
τη; αιμ1n'1του ψυχής. J f Η,!_)ΟΙ•,σιι'ι
ζFι Χ!_)(,()μα:ω καί (λ'\Ι (.(;()ίr\fι μι•!_)(( 
ώς τι) εν άνΟ110ϊει φυτϊ)ν. Ί\(�χί.
ζει. νf'ι. μεrτΟJμ:ορφούταιι. Ί'ι'ι. ι'iνΟη 
τα ίιτιι της μΕ-vωμο!_)φαυμ{νη: ψυ
χ ης Οι'ι. yί:νωσι υσι�b·ί1Π !_)Ο\Ι Κ(Ι!_)
:rrοί ZH1l ή τοιαίrτη ψυχ11, 11 νιz11-
σrισα ηΊ "F.ρε(10; 11 11Qω·ί·ς. FΊ
ναι Π!_)οιΤη!_) ,!�Οίίμf \'η μέ τ<') φιυ; 
nni 'J Ιλίου. Tn 1"εγο,•ι\ς TOL'TO ε
πανηγύQιζn,ν ΤΙΙμ(7)νΤ1ες τον 'Λπόλ
λω\·α η\ν .\αφνηφόοαν. 

Τι\ ΧQΟ'\1 ιχ.ι\ν διάστημιι T<J μc
ηιξύ τη; Θερινη; Tuo:τ.i1c: τοι• 
Ί Lλίου χαί τής ΦΟι,νοπωοινη; 'Τ
πηψρί.rις, τ,n θf !_)Ωζ. Fί.νrΗ !) επο
χ 1Ί χ,αιΟ' 11" τrι ι'ίνΟη ψτιv(iιίλλον 
Τlα!ι F ι.ς ίtα(_}ΠΟι•ς ΥJαι. Ο ί zιι1!_):τοι 
ι\)ρψιίζnιισι. Λιiι τοίΌ ΘFQΟΙΙς F
πο1μένως. εικύνιζο,1 οί μι'tπται τη; 
Έλευσίνο;, τ�')ν 11FλFίωίί'1ν τη: bιii 
τη; μυ{1,πεω; γενομένη; 11Fτουσι,
r:)σΗι);. 

Τ\rιηΊ τ11ν •Fποχi1ν του Θi !,_)01 1 :: 

ι\)QίμrιζFν ιΊ σίτος zιιί (\ψιi'ιί•π
ρον 11 ση1Jφυ1.11, '.-\νι'ιλογιι πυνε
πλοί•ντο 'Y.rtl Fι; ηΊν μι'•πτην. Τά 
σιΊμϋοJ.α ηιιvτα, δ σί.το; ·ιηί δ οl
νnς εχQησι,μοποι11Οηπιι\' z,ιί 1\τιΊ 
αλλων θρησχειιυ.,• ;ωί {,:τn τη; 
:Χρισηαν:.χης :τοί�ς σι,μ6ολι.ιηιi)ν 

n'Τ)ν α&τι7�ν Fννοιι7Jν. Λι,rιi'ιηλούσι 
i'ιέ τα-ι•Τ'CΙ. η\ν εννοιι1ν τi1ς μετου
σι(;)(llf (J)ς του nργιίν1ου ε\,ερycίας 
τi); ιlνΟ!_)ω,τί:νη:::; ψυχής. Ί -Ι (ο!_)ί.
μιωι,ς Ετcομi�·ω; τi1; Στιιφυλης 
;::τfτιιι της ι\ψι1μι1Jσfως τοι"i Σ ί
του. 

Οί Χ ριστι,ι�νοί /!λεyο,· <)τι τr( 
� ί,μGολυ ταύrα εb11λουν η\ν μF
τοuπίωπι:ν ει.ς τι\ σr7)μιι τοu Χrι• 
στου fΙ,ς τι') πι7ψι( του θFOU. 

Ί I Fι; τ11ν χuJτιίπτα.σιν ηιt:•την 
εξFλιχΟFΪΟ(( ψι·χ1'1 του ιΊνΟψ;)ΠΟυ 
Vχει ύποτιί.ξfι τι'.ι ανΟ!_)(;):ΤΙ'\'Η πrί
Οη. '() Π ίν�α!_)ο; Vλη1εν i1n «οί 
λαϋι'Jνης η'jν ί•%ερηί.την τιιι'•την 
μ ι'·η πι ν 11 σ1ι ιi\' ε ίrτυχ F ί;». 

Εις 11\\' 'ΕλFυσίνα ετί,μων τi)ν 
Ό\πίJλλί1)\'α η>ν Δ�ο,ΨπιοbιΊτην, F
χc·ίναν <iηλωδ11 ϋστις. ?!ιιι'ι n'Tiν <ι

χτί\'ων τοί- Ί-[λί.οι', TOU llνFι•ιω
τος, bί.δFι FΧFΪνο <Ι:Tf.Q φέψι Fi.ς 
ΤΙ )\' ft0ανα1σίαν. 

Κατά τι\ Οέρσ; οί μ ι'•στυι f
στέφογτn μi-: χλά.δους ι1μ:τι)οι• καί 
ι\:ψτrιζον ΤΙ)\' αποΟέωπι,ν της αν
Οrωπίνη; ψυχης. 

Κωτ<Ί τιΊ Θέrη:; συνηεt.Fίτο ιJ 
γιί.μο; τη; 0Fί.ας Κι'Jρης μετι'ι τού 
Οι'•ρσΝίnυ ((L•τή; Λι•ηστ1")!_)ος. Και 
οί δί•ο σίζυyοι μετ{Gr�ινον μυζιΊ 
Ι'ις ηΊν 'Όλυμπn,, διλ \![( "/JαrΤΟΙ,
Ζ 11σωσιν εις τα fZ χ !_)υίίΟU ανιί.
Υ..τορα τιον Θεών. 
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'Ένα πολύτιμο βιβλίο 

ΕΚΑΟΓ ΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ 

άνθολογίο uπό τiς όμιλίες κοl τα βιβλία rου 

1926 - 1966 

. 

• • 

Έπιλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

• • 

Ό φιλόσοφος της έσω�ερικιϊς 

άπελευθ-ερώσεως του άτόμου 

για μια νέα 'Α νθρωΙJΊότητο 

• 

• • 

'Αποστέλλ,εται έλεύθ. ταχ. η:λωv 

άvτi δρχ. 150 

• 

• • 

Ό Κριοναμουρη ύποδεικνύει την όδο της 'Αλ:ήθειοc. 

1981 
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Η ΓΝΩΣΙΟθΕΩΡΙF\ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 

Της κ. Είρ1Ίνης Κωνσταντακοπούλου - Πολύδωρα 

1. ΆΗ γ·ιιω<,:οθ,zωρίχ μ-7.ζί μέ
τήν «Πριjηη ψλωοφ:χ,, η Μzπι:
ψυσοχήν. δπως μιετ,ω1νΌ1μά.1::θη, εί
Ψ.ι,: α.ί δύο θ<ΞΙJ.Ξλ:ώοΞις ψιλοσοψ:
:ι.χί ε.π:στημα,ι. Έξ ,;;_υτών άπορ
ρέ,-,υν οί λ1χποί ψ:λοσοψ:κοί κλά
δο:. 'Αλ, .. ά. τί s!νια.: yιωσ:οθzω
pi,χ, wφί ής τό θέiι j,(Χ, μας; 

�Η λέξιις είv1α1� σύ·ιΗΞ'7ο; Εχ 
τού γνώσις 0,ω:ι 0Θω,ρiχ. 'Η λέ
giς θ1Ξ•ωρί(Χ, ετυμ.ολογεί:αι: έ-ι. τού 
θzωρός χ,;;_ί αϋτη έκ τΌυ θΞά.οψχ�
ι7}μαι:, ποί· σημα.ί 'iΞι: 6λέπω, έξε
τά.ζω, ερωνώ. Τό πρώται δμω; 
συ•�θΞιτ�κό"Ι - yνώσ::ς - πόθΞν 
Ξτι'Jψ:,λογεϊ,η: χα,ί τί σ-ryμα.ίν:ο::: 

Κ'Χlτά. τούς :r:λολόyους, έτυ-μ.ο
λι;,γΞί1:1:χ,: z.-κ -:ού ρήμα-οο; yιγ·ιώ
σκω, ΟΠΞp εχ 'ί'ΟU θέμωτος ν ο
της λέξεως νόος - �ου;, μέ &.-ι.ο
λουθία.·ι· ·:ου προσψύμα.ιτος σ κ
κα,ί της Κ'ΧΙ"CΙ'ΧλήξΞως ω. Προ :ου 
θέμα.τος r,μως ν ο πρστέθ κΞ τό 
yράιιιμχ '( Υ.1.ί προ ?:•JWU δ ενε-

σ:ωυuκό; ά,γm:ιπλωσ;α,αμός y ,: . 
,ι Q �, ι•,:::;ι: tχ.οιμιz·ι: y ι - y - 'ΙΟ -
σκ - ω yιγvώσκω = yν<1ψί
ζω, εξ (',(J τό ούσ:α.στ1ικόrι γνώ
::;ι:ς. ΌΗ Πί)◊ΟαλλqμΕJ'Ιη έwιwλόyη
σις εκ πpώ-της δψΞως οέν συερεί
":'?)� &.λ ηθ,.χρωvιε [ 7-..ς. 

Κ'Χlτά. -:ήν -γχπz,:,νήν δμως yνώ
μ η·ι μ,:,υ Όυ:Ξ ή σημ'Χlσία. της λέ-
r: , ' ,ι ,, ,$., ζΞως απcψρεs.: α.'ΑΞται, ου,τε ,1 
γρcψμω::κή δ:,zργα.σία. του ρήμα
u◊; yιγνιίJσχω c.Ινα.ι ά.πλ η χαι ή
-::ολογημένη. 

Ί[ γρ:.ίψου'1α εwμ.ο1λοyεϊ τήν 
λsςιν y-ιώσ:ς sx τ'η; ρίζης Γ, 
'ί'Ου pή:imc; Γω = οέχομ,α.ι, 
:'◊υ θέμα.w; ν ο. τής λέξεως 
ΨJ - ος = νοϋ; κσ.ί της κωταλ ή
ξεως '1 ι ς. 'Έtσ:, -rνωσις ση
:v.ι.ίνΞι ,'),-:-,δοχή Ψ,ο,ουισίσ.ι;. συγ
κΘν:pωσ:.; -"°υ 'Ιού; διέγφσίς ταυ, 
c;χέψ:ς. i:pεu,n, μά,θη.σις. Γνω
σ:r;θΞωρίχ δέ, συγκένrφωσις, διέ
γz,ρσ:ς τη; -;οηυιrι.ης ϋλ-ης κχί οϋ-
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'ΌW σ,χέψtς, ερωvα. κα.ί μώθησ,:ς -
γvωσ:ις του νοοϋvτ�ος ύ1Όο01.ε:·μέ.νου,, 
του1τέσ--ο: v της ψυχης, μόvιοv οϋτω 
δυ,ν,οομέvης (8'ιcχ. της ώς οονω λ1ε1ι
τωργία.ς της νοΟΙc,υ1σία,ς) •ιά ελθη 
, ' ' ' ' 'ξ , εις ειrοα.ψην 1με ταv ε ω,τ�φ1 t•ι.ον, 

σ.ιισθryτον χ6αμnν. 
Οί κp,�δσJ:ψ.οί της ϋλ η; -:ου cρυ

σιχ,αϋ πε.δίου (του ,έξω"tlφι·ι.οϋ κό
σμου) ώς ΧJαιί του θυιμ.Jιικ,οϋ -οο:ού
:ου, δανοϋl\/ τή�ι νι00Όυ1σ�ί,α, ι·, δπου 
έlδρεύς:ι ή ψυχή 01.α.ί α.ϋτη εν· συνε
χ10ίq. σχέΠΙ-οετ·αιι, ep1ωrι,α, \J)ΙΧ.Vθά.
νιε.ι . "("i'W p ί ζ1ε1ι . 

u Οοον &.cροpα δμως τήl\/' &ξίσ.,γ 
της "("iώσ:εως, τής κά,181ε ϊ'i1ώ,σεως, 
α.ϋτη ,έξιχ.ρrτά:"tΙοοι έ•ι. του ψόπου 
της π1p1οελεύ,01εώς της, δ,ι,ό'Όι έκτος 
"Όοϋ ά,νωτέρω τpόπ,ου,, ύπάJριχουσι 
χιχί δύο άλλοι τp67tο1ι σχηματ:
αμοij γvώσε-ων. 

Εις το lαv βιβλίω τω,v «Μετά. 
τά ψυσ�χά.», ό Άpω-τ101vέλης &vιχ
cρέ.pει δτ�, ο"Ό�V ή γv-ω,σιις εΙv17.1ι 
&7tλij η ,μ.ν•η1μ.0;1ιrι.ή, λέγετα.�ι γνω
σ:ς Έ !ί,7t,ε ι p ι κ ή. 'Ότων δ
μως α.ϋτη εΙναιι ή"tlι•ολογη:ιένη, 
δτ�.7,ν δη,λωδή γνιω,ρίζει τις τή�ι 
«7.ιτία.ν κα.ί τάς 1Όpώt1cιJς !7Jpχάς» 
εις ενα τομέα. του έ-rο�στηιτοσ (Ία.
ψιχή, Μ:χ1θημcι.1τιlχά., Φυσ,κή
χ.λ.7t.) , τότιε ή γvωσ:ς λέγ�εται 
Έ r; ι σ ι η μ ο ν ι κ ή. 'Ότα�ι 
τέλος, ή γ'iώσ,�ς αϋτη δέιv π·εpιο-'ζ , , , , 2.) ρι ,ε'tJα ι. ε�ς μιαιν ε7t:σrtημην. υ. ,-
λά., γενιχευαμ,έιv·η, χVΧΙλύιπ,τ>ε,ι δλα.ς 
τάς έ7tωτήμα.ς λέγεται γνώσις 
Φ ι λ ο :; ο cρ ι κ ή. 

Εις 'Όό δ1εύτ1ε,ρω δμως οιβλίαv 
τώv «Με:ά τά Φυ1σιικά.», δ Άρ.ι
στ:οτέλ η; &,,�:χφέpιει� ατ1ι ό cρ:λ6σο
ψος κ·α.ί ή φιλ1�101οφική γνώσις 
ΠΙpi1Όε1t 'iά έξε-τ;ά,ζου,v μό--ιο�ι 'Όά &.v
'ticκείμJειvιcι, πού δε,ν· ύ1ΌΟ1Όίπτου�ι 
εις vά πέv't'ε (5) αλσθηrcήpια.. op-

γα.να, w5 ά.ν-θρώπου, δ,ιότι δ κό
αμος αύτώv (ό ύλιικο; κοομος) 
εξ,ετά.ζ1�τα '. ύπό τώv ε7tί 1.ι;έ.pους 
φυσ,ι χω,v έ.π1ι101τη1.ιώγ. 
- Κοοτά Qll)γέ-roεiιw·, τά &.ν-uι'ΧJείμε
v1α τfrς φ,ιλ!Οσοφ,ίως ,εΙvαι: ό ύπερ
βα:�:χός. δ υδ,εια."tlος κ6αμος. Ή 
γνG1σι,ς δε vOU κόσ.μοο τού'Ό-:.υ χέ
ΚJτψ,οοι τό πpr>οώδ1ι1ΙJΙμα., είς δ,τι 
άcροpα τήν άξωλόγησι1v της γvώ
σeως. δ�ό,τ,: αϋt>η ,εΙvΙΙJJι ή &.λ η-θής 
γνώσ,.ς, ή ,έ,;ε'Ώ γv,ωσ�ις, ητι,ς δέv' ' ' ' �Rρ Ικλ ' υτ.•:ιΥJΕΙι'"Όα.,: εις το · α , ε,ι τ1ειοl\/ 
&ξίωψχ: «Τά πά.v-αα ρεί», βά.,σει 
'ΌΟU ό7tοίου δεν :δύv1ατα,1ι v'ά δημι
ουpγηθη γνωσιις. 

2. Παιϊάrοuv -Gn άJvωrrέpω γε-
1�uχ0Τήc1ωv, 1ευσέpχΟΙμα.ι: είς ,;ο θέ
μα Ί.LΊ!ς: Ποιία. �vσ ή γvωσωθιεω
ρία. χα.τά τ'Υ}ΙV ε7t01/_'f)V τώv Σο
cp:Ιστώv; 

Προς ,Ο') G'/:O"tOV τr;/)το·ι. Rεω
pι7; c•χ.όr.ιιμο·ι νά r.pOΙσδtop,:,;θ·lj: 
1) Πο,ί1α. �vσ· ·ή 'ΕΙΠ'Οιχ_ή τω,v Σο
�t :::ών, χα.τά τήv δπ,οί.αv εζη-:αv 
�α.ί eδpα.::;σΝ, 2) Ποtαι �σα.v οί 
Σοcρι,σιvαί, wοί1α ή wαμοιθ1εω,pία 
τωv, και 3) Ποία ητο ή γvωσιο-
9eω.pί•α της εποχής Ε.'ΚJΕ1ίνης. 

'Ά,11 κα.ι Σοφι101wλ ύπη.pχο'Ι κα.ί 
θά ύπά.pχου,v πάιΥ'ΌΟvει, ή εποχη 
τωv Σοφι1στω ,v1, οι"tlιΙVες &.cρη·ι,,α,v έ.-
7ΌΟΧ'ΥJΙ'i' χαι 7ΌΕΙpι τωv δ100,ίωv το

θέμcι. μα; α.pχ ε,τ1οοι μειτά. τήν λ η-
9�V τω,γ Έλλη:νοιπειpσιwμηδικων 
πιολέιμJωv•, ήτοι JJJEτα. τό 480 π.Χ.,
σ,φ' οvαυ δηλl('JJ,οή, μιεπά 'Όσ,ς νLκαι; 
τωv ΆθΎιναίωv, eδηψου,ργήθησα.v 
'i'ΙΞΙΟΟι ΠΟΙλ:τι,κα,ιί' ot·ιJO.VOVJoYAt και 
καιν•ωv1ι;κ,αί συ,ν,θηΧιαιι. 

Ή π,::ι,λαιιά. εχπαιύδευσις των 
'Αθ�οοίωv, ήτ�ιις ε,δηιμιιούργησε 
1'ούς 'ilt1κη.τας του Μαιpαιθωvο;. της 
Σα.λ(ψίvος, τωv Πλσ..τ1ωιωv και 
της Μυχά.λης, e&·ωρεϋοο, ξ,ε7t1φα,.' 
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σμένη γ:ά τούς 'Αθηvσ.1ους, πού 
δλοt τήν εποχήν εκείνην επεθύ
μου'Ι νά γίνου'/ Σ-qρα.τηγοί, "Αρ· 
χ αν τες χ::< ί νά. κα:c:α.λά.6ουν ση1-1-α.ί
ν1ουσες θέσεις στήν Δω[χησ,ιν των 
Κοινών. 

Τήν νέωι α.υτήν μ6ρψωσιν τήν 
ύπέσχο1ν,τ:� σrt1ούς νέους οί Σοψι
σuα.ί. πού χα,τέψθαινο�ν στήν 'Αθή
να. &,πο υ...α τά. μέρη της Έλλά.
δος. Ή δρα.σις αυτών εχορυψώ
θη με την α.ψιξιv στ'ΥJ'V' Άθήvα 
του Πρωτα.γ6ρα., το 444 π.Χ. χα.ί 
του Γοργία. τό 427. 

Οί Σοψιστ�α,ί συyι.ω.ριμένην 
γ,ιωσι.οθιεαψίοον δεν είχο�ι κα.μμί
αιν. 'Απλώς ύπέσχο,vτο σ' δλους 
πο•. χιλία.ν γvώσε,ων, ωστε νά δύ
,;α.ντοοι «VΓJ.. ποωυ,v τον ησσΟΙνα. λό
γον κρεί πον�α.». 

Τόσον Π'ολύ πειαιιχοί fισαν, 
ώσ-:ε χα.ί αυ,τος δ Περιχλης επεί
σθη κ.α.ί ά.νέθ,ε,σε αιο,ν Πpωίtiα.γό
pα νά. του ε:ι.;πο,ψfρη Ε'ΙΙ¼'Ι χα·cα· 

, , ( Σ' )σΊJοοτιχον χα.ρ,τη,ν « υντα.γμω> 
διά. τήy, Άθηvα.ϊκήν ά,πο1ικία.ν της 
Θου.ρία,ς, πού ίδρύθηκ ,ε στά. ερεί
ΠΙια της Συ6ά.,ρ,εως. Τόσ◊1ν δε 
πλουτο,ν &.πέ-κτησεν δ ΙLρω-w.γό
ρα.ς, ώστε καπά. τον• θά.ν,αaτόν του 
εθ1εωρείτο πλουσ�ώτ,φc;ς ά.πο τον 
Φειδία..ν χαί δέκα γλύπτας τα.υ
τοχpόνιωι;. 

'Αλλά κα.ί δ Γοργία.ς, δστις 
&.πέθανε το 375 π.Χ. ύπ,φεχα
τ1οyτούτης εις την Λά.ρι,σα.ν (της 
Θε,σσαλίας) ' δεν ύ,στέρει εις 
πλου"ΌΟV χα,ί δόξαΝ. Δι,κα.νι χος α

ρισ,τος. 
Τό αυτό δύνα;ται νά λεχθη χα.ί 

ο;:, '  ' "λλ Σ ' ( ' :.ι:α, τους α ο,υ; οψ�στα.ς τον 
Πρόδ1ιΙχοy εχ Κέα.ς. τον Ίππίαν, 
τον Θρα.σύμα.χον τον Χα.λχη1δό·ιι-

λ ) , " ' 1. ,, ο,ν, Ίt • •  π. , που, αν χα.ι πιu αση-
μοι των δύο πρώτωv, ά.πέκτησα.ν 

πολίι χρημα.. 
'Εναντι δλων α.ύτών των Σο

ψι:πων, ήγειρε τό &νά.J"τημά. του 
δ Σw..ιρά.της, τήν διδα..σχα.λία.ν του 
δποίου, ώ; χα,ί τον ϊδ�ο,·ι, α.πεθα
νά.τισεν ό ΠΗτων. Ποία. δμως 
ήτο ή ώψiλεια διά. τήν :ριλοσο
ψίσ,ν εχ της συγκρούσεως των 
δύο γιγχ,,των, του Σωχρά.τη, πού 
ήm δ σοψώ-uερος πά.ντων κα.ί τοϋ 
Πρω,τα.γόρα,, πού εθεωρείτο δ κo
P'Jf:z�:,ς τGχι Σοψ:qτιίιv. 

Τήν 116νην ώψέλεια.ν π:,ύ πpο
CJέψε.ρο,; οί Σοψιστ.α,ί, ήτο τό δt1ι 
ηv!J.yκωoo.v τον Σωικ.ρά,τη νά. 
O'"tlpdψη τι;. νώτα. τiou εις τή,ν ψι
λοσοcρία,ν της Ίωνι�χης Σχω-.ης, 
ητ,ι; ησχολειw κυρίως με την 
ψύσ:ν έ.ν γένι0ι κα.ί y,ά, α.σχ.οληθη 
με τούς νέους, ώστ1ε vu μή δια.
ψθσ,pοσν α.πο -rούς Σοψι,στά.ς. 

Πc;ία. δμ.ως ήτο ή γνωCJΙιθ,εω
pία. τοϋ Σωκρά..τη Κ,α,τά, τήΙV επο
χήν ε.χείΨην; 

Ό Σωχρά.της είν'α.ι γνωστόν δ
τι δεν σ'Jν,έγραψε Κ;ω,ι,έ.Να. 6ι6λί
ΙJ·ι. Τά.; Οεωpί�; -οο,υ π,εφί γνώσε
ως χα..ί λοι:πης ψιλοοοφίας τά,ς 
&.νιε!Jρ�CJΙχομιε.ν εις τούς δια.λόγου; 
του Πλάτωνος χαί 6ρωούτεrρο·ν ει; 
του Ί-\p:1στο�έλη τά σUΙγγpά:JJμr•χτα,. 

Τό ίΌ,ω δυ,νώμεθα. νά. εϊπωμεν 
χαί δ�ά. τον Πpωrt1α.γόρα., τοϋ δ
ποίου δλχ τα, οι6λ!α., \JJετά, τον 
θχν-α:ό,'/ tlOU, το 410, λόγω της 
χαώδους y.αιτα,αιάκ:.s,ως, πού επι
χρα. τοϋσεν, εΥJεχα. τοϋ Πελοποννη
σtα.χοϋ Πολlμοο, εκά.φαν. Δεν 
δ,ιεσώθη χ<ι;,ι,ένα. Συvεπως, τί έ
δίοα,ξεν ό Πpωτα.γό,ρ-α.ς, δεν ε!
V'α.t yγωσ:τόν·. 'Ό,τι γvωρίζομεν 
wερ: αυwϋ, προέpχΕταΙι ά.πό τού; 
διαλόγους του ΠλάτωνΌς «Πρω
ταγόρας» χ.λ.π. Το «πώντων χpη
μά.τω,v μέ�ροrv α.νθρωπος», πού 
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μα.ς δ:έσωσε ό Πλά.ιτιωrιι, άινrtαm:ο
χρί•ι�τ.ι:χ.ι: εις τήν &.ληθη δ·�δοοσοcα
λία,v, 'ΌΟϋ Uρωτα.16:ρα, η μήιπως 
δπμ..αρφώθη α�ϋτη άιπό τιόν Πλά.
τωιvα 'Χα τά. τtράπtp,11, ω�ε α,ϋτη 
�(Χ πα,ρ1?ΙJΙΟΙ:σ,ζ η άχ1ιλλ1ε<ί1αυς πτέρ
νιας εύχόλ,�ς οαλλομένrχς; Ού.αεlς 
yν,ωρίζε,ι. Ούδιεμία 6ιε6ωιόrtης καί 
δ�ά. τη:ν διδωσκ,α.λίΙΙΥ;ν -οοϋ Σω
ΥJρά.τη καί -cοϋ Πρωτwyό,ρσ ού-

, ' , ξ ,ια,:α: 'Ια υπα�ρ η. 
Πά,ν't'ως ό Σωκψάτης εγιΥΙε 

Πλ,,.τtω,νΙι"ι<r>ς &.πό τό!'Ι Πλά:,;ωνια σέ 
μεγά.λο�ι 6α1θμ6ν. Ό Πλάτων δέ 
π.cφουισιά�εw.ιι πολυ έ.πηρειαισμέ
νιος άιπό τή,ν Πυ:θωyό1ρ1ειιιο,v φιλο·
οοψίοον, ώς δ1ιέ,σ,ωσα1ν τ,αύτην οί 
μmθη

Ιvαt τοο Λύσ�ς κ.λ.�. 
Ο ί δ·έ κα πιp (Ϊ)"Χ) ι ά.ρ,ι1θ1μο1ί ( 1 -

10) , που &.πο:'tlελοϋ�ι σιοοο.ρώτα
τaν τιμημr;, ,;ης ά.ρ1:'8μο1λ0Ύιχης φ,ι
λοσοψίιας τοϋ Πυθα'(ό:ρα, uίοθ•ε
τήθφαν• ύπό 't'Οϋ Πλά.rrω,νος. με
τοοβc,;,τστι\σ0έντες ε�ς δέκα. (lJ)
1δέα,ς.'ΕΙΧ, τιοϋ ά.ρι:θ·μου υΕνα. (1) . 
τοϋ ά.yέv,ιητου τά, πά.ιν't'<Χ, κα.τά. 
Πuθωyό-ρα, καl ε-κ της ίδέιας τοϋ 
Άγcι:θοϋ - Θωϋ, Υ.αJ'tΙΙΧ Πλά.�ωνα. 
'tΙΙΧ Π·!ΧλΨtα.. 

Τό ϊ.δ:ο ε---ι�νιε κα.ί ό 'Αριστο
τέλ ηζ υ!οθ1ΞJτή01ως τ,ούς δέκα. ά.ρι
Οψ)ύς (1 - 10) mϋ Πυθαγόp<σ. 
ΥJα,1 w.ς δέκα (10) tδέια,ς τ.οϋ 
Πλσ,τ,ω�ιος, μεrrο�ιομά.σας α,ύτούς 
eίς δέΥJΟC (10) «·χ,ωτηιyοιp-ίας» η
«γε:γ,ι,κες Ε'Ι�/ΙΟΙι1ες». 

Ό Άρ,ι,σwrt'έλης συ!'Ιέyρα,ψ,ε πε
ρί τχ τ,ετ,p1α.Jκό01:α (400) βιιβλία, με 
-:ού; τί1,:λοος: «Λο"('ιΙχά.», «Wυχολο
γικά.», ,,Βιο,λο-γ;:ιχά», «"Ηθιl"/h», 
«Πολιrσι χά»,, «Φuσ1:οcά.» κ.λ.ιπ. 

Άχόμη,, ύστιφώi'tlερα., εyρ?,ψε 
καί τά «Μειτ·ά τά. Φu'J1:1κά.», ά�'J
vελούμ;ειν,;,. έκ δώδε,κ,α (12) οι
βλίωv. 

Ταi}rα πε,pι��μ;οά,νιουσι καί 
Ό v τ -, λ ο γ ί α. νι, τί ετ ναι 
δηλα!δή ,ό "Ον. Ε�νιαιι τιοurοέστι: 
-οό 'Όν �κ.εϊνο, τ;ό δ100ϊ�ι ψαίνε
t1α,,' δηλι:ι,δή τ:ά ψαJι�όμ;ΕΙνον,, του
τέαιι,ν ή ϋλη, δ α,ίσiθηΙΌός κόσμος, 
δ δπQ,ϊος σuνιεχ ωις ι.1ιεrt!α)Μλ λεrt'α.ι., 
η ε τ νιοοι Ικιε ί:νυ τΙΟ ό-rοο ίΟΝ ναε ί ναι. 
κα.ί ε ίiνιαι άJν,ώλιεθρΌΙV'; 

Ό Πλά.'τlω'Ι' ε!χ,ε 't'α!Χθή ύπειρ 
τ.οϋ νοουμέ1,1ου , ο•νοiμJάισας α,}τ,ό 
«ε!δος», «�δέα,»_ Τόν ύλιι:κόιν του 
δε ζfiο;pέ:ι, τ:όιν όν1όμ,οοσ1ε,ν εν τ<j) 
συν6λφ wυ ,aα·ί•σθ�ν κ601μ;ον�>, 
«ά.:ν'w..ύγ

ιεια.ν», ((ΙQ!'.ι(J(α.,ν' της ιοeας»,

Οϋ'tlω δ Πλά.τιωιν έγέινιε1m ό θ,ε-
1.1;ελιωτής 'Κlα.ί ίιδ1ριυ1της της ί•δεο
κρ::ι:,ίας, -:ης ί1δ,εαλ,u01:�ιικη1ς ψ ιλο
σοψία,ς. 

'() Άpι-σαοrrέλης μέ τοv1 «α,,tσθη
τόv Υ,ό01μον» ε!χειν οοσχοιλ ηθη είς 
τ�ά. ,,Φυσιχά.» mυ. Τιοϋ ύιrοε,λιείπε
το, σιu�;επώς νά &.σχολ η'θη κιαί με 
τ;ά ,�Είδος», -:ήν • «'Ιδέ·cιΜ> τ·οϋ 
ΠΗτ1ω·v.ος, η άλλως, t1ό «vιωύμε
νοrν», ώς &.νωτέριω. 

Τό «Ε[ο'οις» η τή,ν «'lιδέαιν», η 
τό «νιοο•ύμ,εJΥΙΟιν» τοϋ Πλά.τ1ων:ος, δ 
'Λρ:,σmιτtλ ης τ,ά, ώνιό:μιαισε «Μορ
φή,, καt ήσχο,λήθη μέ αόιtηΥ τήrν 
«'Ιδiωι - Μορφήν» εις τό Έφγο,.J 
του <dΜεvά. τά. φuσιrιh», η αιλλως 
«Πρώτη ψιλ:ΟΙσο.φία» η ήδη «Με
ταφuσι,κή>,. 

Μέχρι -rοίί ση\J,ΙΕ1ίου wύιrο,υ,, οί 
δύο Τιτιiν;ες της ψιλοοοcρίαις, ό 
Πλiτων, κα.ί δ Άpι1�έλης, δ 
Μέγr,,jς Δ:7.σκαλο; γ,: ό Μέγ'(Ι.Ις Μα
θ'1ΠJς ε!να.ι δμόδοξοι. 

'Εκεί, 'IU(>tJ διιαψωνουrν1, ε!,,1α.ι: 
Τί •ευ-Αα,ι α,υ"Οό "00 «είιδος», η ή 
«'Ιδέα,», η ή «Μορψή» &.ψ' &.νός 
Υ.αί "Οί ε!να;ι δ ψφέα.ς τους, ή «"r
λ η»; Ε!ναιι δύο πρά."(Ιμ;αιτα. ξ,εχω
ρι,στά., δύ-α ,�&.ρχές», ή «4ρχή» τοϋ 
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,,ς:: :,.. , ' � «·ειuοUΙς>�, ,1 «πνευμωυσς» χα.ι η
«ά,pχή» της ϋλης, δπάuα.ΙΥ εχομε ·'Ι 
δυα..ρχ ίων κ.a.ι δυα δ,: 01.?Ν σύ,σπη μα.'
η εΙν.ωι έν1ι101μός ιθεοrι_,ρα.τί-7.; η 
έγ,ισμός ύλι101τ:(.ιχός; 

'() Πλiτ�ωv ε!χε mχθη &.νε-πι
cρυλά.χ,-υως ύιπερ τη; 1,δ,εω,ραιτιίας,
διδ±ξαις δτι αί δέΥ-,α. iδέαιι είνα� 
τά, "&.ρχέ,υπια» δλω,; τω,v α.ίσθη
τών οψt1ων. 

Ό Άp,ιqτοτD:ης wεp,ι 'Ό(l)'I δέχα. 
α,ύτων· ιδεώv1 ούδ,φία.ν· θιειτύπωσε,ν 
i-ιτίρρηι σ ν. Συ1·11εψώ·ιη01εν ά.πολύ
τω;, μεttο1•;1:,1μά101α.ς αύτά,; «χu::η
γορ!ως», α.ί δποϊ:α.ι ά.1Όε<τ:έλεσα�ι
ει.διχόν μέρος των λογιιικων συγ
γ,ρα.μψ/4των τω ύπό τον τίτλον : 
«"Οργαινοv». 

'Ε'Κlεί ϋrοο,υ δ Άριαιαιέλης διcι.
cρωνεl, ε!να.1ι εί; το ο'Ό: ό cρορέα.ς 
της Ίrδ0:χJς - Μορψης, δηλωδή ·ή 
ϋλη (δ αίσ�θητ�ος χόσιμος δηλαδή) 
δεν ε�νωι «αΝm:ύγειι1α.», «Σχ,ιά, τη;
'Ίδέω; - Μορψης», Δεν πισaεύει 
είς τογ ,,�δεα,λισμόγ», οϋrιιε ε1ς τον 
«ύλι101μόv,, Ουτε είνα.,ι ,ω� «δυϊ
στής». Π:1c:�-:�εύ<ε<ι άπλούιστα.τα εί; 

' ,, �τ,,. ' , ξ ' -την 0ν .ύνι συνυιπ:αφ ι,ν και των 
δύο 'Αρχών, 'Όοϋ «Πνεύμα τος -
Ίδέ.α.ς - Μορψης, Εtδους» ά.ψ' 
έ�vός χ,α.l της ά.ρχη,ς της «ϋλης», 
&,ψ' έτέρου. Μν ήδύ-να.rrο νά έν
vοfτσ:1,ι ϋλην χω,ρ,lς μοιpψήν, άλλ'
ουτc. χα.l μ:ορψήν• - 1δέ�αΙΥ χωplς 
ϋλr;,v. Αύτή εΙνα,ι ή δια,cρω1ν1ία. τώ•ι 
δ,;ο μ,εγά-λω,v ψιλοισόψων. "Αν δ
μιως χρ,ί-ιωμ;εν τό,v 'Αρ,ισrτ:οrrέ λ η 
zα.ί α.πο α.λλα. συγγ,pάιμ,μα-τ,ά, του, 
εύρ,ίΟ"'ιWμz,, σ,Λ,τόν πι:,στεύο,ντα. χα.ί 
εις αιV1εξ11.ρτητ1!')V Πν•εϋμ-:χ - ΘΞό'Ι' 
χωρ:σπά ά.πο τή11 Φύaιrv , με την 
δποί"JΝ δέν τh,ν wυrtίζ,z.ι.

Τήν «'!δέων» η «Μο,ρψήν» θε
ωpε: ώς μόr,ιφοrt ενΙΟ,ιrι.οrι της ϋ
λ ης, τ'ήν δποίωι δ ενΌ1ιικος αύτός 

δια.μορcρώνειι σύμφωνα. με τον έ
αυtόν το:), δ δποτος εγχλείειι, πε
ριέχε,ι μiοο, του δλα.ς τάς ψάσεrις 
&:πό τάς δποία.,ς Οά διέλθε,ι ή ϋλη . 
μέχρις οτου ψθά..01ειι είς -οόν τιελι
χόν σχοπόv. Ή ίδιότης α.υτη 
:'Ji) μ.ο·ιίμr,υ Ξ'Ι\Q:χ':ιυ της ϋλΥς, ;,έ
"('Ξc'JJι ι ν τ ι; λ έ χ ε t α, (έ·ι +
:έλος (=--= σκ,οrπός) + εχειν. 

Δι' α.ύτων δμως συλλα,μ6ά.νε
Όs1,ι δ 'Αρισ,wτέλης δt1ι ληΟϊμον•εί 
το γεγο�ιός, o"Clt ά.ρ,μοδία. vά έξε
τά..ση τον φορέα. - ϋλ v εΙναι ·ή 
Φυσ:χή Ί�ιπιατημη κ.α.ί ούχί ·ή 
Μετc1.φυσιχή, προς τήν δποίωv &.ν" 
-ο�:-iθ,ΞΙτωι ή Φυσικη Έrrοισrcήμη.

Το χύριοv εργον της Μετα.ψυ-
01ι χης εΙναιι ή έξέταpις της &ινω
τά..της Ίδέα.ς -rοϋ Άγωθοϋ, δη
λwδή 'ΌΟU Θwϋ, 'Όο,ϋ πνιεύμ.ια.τος
χα.ί της ψυχης 'tloϋ ά.VΙθ,ρώπου.

Εις τά δώδειχ,α, οι6λία.. του, εις
τά ϊl\1,ετά τά Φυσιrι.ά», τά, δποία.
&π0ι:ελοϋν το σπουδαιιό.-οε,ρο μέρ('J<ζ
της ψιλο,σοψία.ς mυ, δ Άριαιοτέ
λης εξετά�ει το 1Όpό6λη,μc1. του
ΕΤΝΑΙ, δηλc1.δη της ά.ληrθοϋς
γνώσεως, Ίδ1ιαιι τέρ(Ι.V rοροσπά,θ,ε ι
α, ,; χαιυα.Μλλει έπt τrοϋ πrpο6λ11,μα.
-rος 'Όούτου zις τά, ύπ' &ριιθ. 1, 2,
J, 7 χα.:ι 8 6ι{)λίΙΥ., ταυ, χωρίς να
έξα·iτλήσε•. το θέ,μ.ια..

'Fιπl τ.οϋ θέμα,τος α.ύτοϋ ησχο
λ ήθφαιν πο>λλοί ψιλ6σοψοι προ
χα.ί t,uzτά τόν Πλά:1Jωyα, κα.ί Άριι
σrcοτέλγp υΕλλΎ)Ι'ιιες YJCΙ.<t ξένσι.
Έξ α..wων &.να.φέρω τον• Πυθ·α.γό
ρc1., διδ&ξαιVΙτα., δτι τό «Π,�εϋμα
χα.ί � ϋλη εΙνα,ι δύο σrοο,ιχεlα. χαr
τά 6ά..01ιν δ μο1ιοιyaνη». Ό δρ:σ;μός
δμω; α.ύτός δμιkεί 1οειpt δμοιιογε
?εία.ς, οχ, ομως χα.ί της ούσίας,
τοϋ ΕΙΝΑΙ των δύο α.ύtώ·V στο:
χ:είω 1. 'Ίσως νά μή πρόχεtτα.,ι
1Όε-pί άγνοίως -rοϋ μ;εγά.λου α11Jτοϋ
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Σοφοϋ, α.λλά, 
~ , ' wυ: «ου τα, 

τά.», ρ-ητοϋ 
ϊδιον'. 

-rοερt καιτισχύ.σεως 
πά.ψrα. τιοίς πα.σι ρη
ανήΜνrrος εις τον 

'Επί,σης, ήσχολή�θη δ Κάιν-t με 
την -κιριτική,ν τοϋ Κα1θα..ροϋ Λ6-
γ,ου, δ Φίχrαε, ό υΕγ;ε,λος χαt τε
λ!ευταία δ 'Αϊν1σrrά.Ί,ν με τήιν π,ε
ρ.ίφ'Υ)Ιμη lξίσωσ,ίν του: E=M.C2

• 

με τή,v όπο,ί<JJΥ προωθείτ1αιι Κ<ΧΙ'tά. 'Όι 
δ όρι101μο; τοϋ ΠυΟαιγόρα,, χωρt.ς
χι' ό 'Α�;v1ατά ϊ,ν νά. π�ρο111δ ιιο1ρ,ί,σ ει 
σtήv ούσίαν τιωιν τό «Ε» -κιαι� «Μ». 

Με το ψ�λ!οοοψιΥ.ον 1Όφιιεχ6με
γ,ο,ν της ώς αιvω εξ,ισώσεως τοϋ 
'Αϊ-ιστά.ϊν εχω α,σχοίληιθη ε�ς ιδι
αιίτεpο,ν ·μελέτημά. μιου,, 'ΌΟ ε,:ίρος 
1Jοϋ δ10οίαυ με ύποχρεώνειι νά. μή 
1Όpοχωρήσω με μιι=<ταιφο,ρά.ς τω έν
,;α.ϋθα .. 

Ποοvτως δέιv θα. ΠΙα.ρα,ιλ!είψω να. 
πωρωθέισω αλλιες ρήσει�ς, που ε!
νια.ι άJδιά.ψευσ't!ες: «'Εγώ ε!ιμt το 
Φως, ή Ζωή κ,α,t ή Άλήθιειι�α». 
«Μcι,κά.,ρωι οι χαι:Jα.,ροt τ'Ώ κα�ρ,δίq. 
δτι α.υτο·t τ;ον Θειον οψοινταιι», ρη
τά, γιά. τά, δποία -κιαιμμιία. ό'ilτολο
γία. χα.ι επ,u01τή,μη δέ.v μ7001ροϋν 
να. έν1οοντ1ιωθοϋv ού·σ,ιασπιιrι.,ά. 

3. Περα.�νοιν/'t\Χ.ς τ,ο θέιμα. μο�,
οιατυιπώ,vω το α,γ1ειtα,, έκ τών οον,ω
τέρω έχτεθε,ιισών άπόψεω\Υ', ά..πορ
ρ,έο,v συμιπέιpα.σ1J!α.: 1) υΟ't!ι ή 
�ωσ�θ,εω,ρ,ία, χpΌινοίλογ;είτιωι άιπο 

τώi\Ι μ,υ�θι.κων χρ6νω1γ -αοϋ Πρψη
θέως, δστις, έξα:-rοα:τήοο.ς 'OO'i Δία., 
εχλεψεν έχ τιοϋ Ουρα.ν,οϋ το Πϋ:ΡΙ, 
δη)Jα.�δή τα.ς ψιρέι,yα.ς, το λ!οιyαον 
ΚJα.t το εδωοοεν εις τιούς, δ1ια. τοϋ 
ένιστίχτιοο, ε.�φγοϋνιtαJς μέχρ,ι τό
τε ά�ν�θ,ρώπους, 2) υοτ�ι α,ϋτη, (ή 
γv-ωσ:1οθ�Ξωp1ία.,) θά έξ•cι.r,ι.ολ�0v-θή1ση 
νά ύπσ.,ρ,χη μέχρ:ς δτοv ό αηιθρω
πος ψθά..σΘι εις τον σκ.οιπόιν του, 
χcι,τ,ω:Ιτη "t1ουτέστ'ι1V «χ7Jθcι.pος τt) 
ΚΙαψδίψ, όιrο6τ1οον «l't'o,v Θεογ οψε
τι!lJι», δ'Υ)'λωδή τήν1 'Αλή,θΘιwt, τό 
ΕΙΝΑΙ, το:ν πλήρη δρ1uαμον των 
όποί@11 δέ,,y y..α.�τώρθωσαιν· άικόμη 
νά δώσου·v αιί Έπιuστημα.,ι ΧΙ.Χι ή 
cριλοσοψία. χαιt 3) υΟ>Όι ή γv�ω-
01:Ιο,θ·0ωριία. ΧΙ.Χrcα. τήν ε.ιrοοχήν των 
Σοφ:1στώ,v 'ijτio� ώς αϋτη έξετέθη 
κυρίως διά τώ:ν δια.λόγων τοϋ 
Σωκρά.τη - Πλά.1τ:ω1Vο,ς χαι των 
συγγριοομμά,τ1ω1\11 της ΜεϊΌαJφυσι0ι..ης
τοϋ Άpι�:rο-οέλη, έτύγχα.Με δηλα
δή πιφισσό'Όεpο�ν !Jδ,εα;λ:σοιαή κα.ι 
δλιγώ'tlε�ρcν αlσθησιο!J'.ιp.α.Γt!ική, ά
σχέτως a.v ή -σελ•ω'Όα.ία. Υ,έχτητα.ι 
πλείοΜ7.•ς δ,πα;δοιύς, ,δι:στ�ι ή μ,ε
γάλ η μiζαι τώιν α..!Vθρώπιωιν θι0ω
ρ 1εί χαλ αι.σθά.�ν�τα..ι χα.t νοεί ώς 
μόνην ϋ-::α,ρξίν της τήrν θ,νητήν 
πpοσωιπικόrcη'Όα. της &..νθιρωπίνης 
τ,ετρα,ικ,wος, πειρ� της δπο.ίως τό 
α.χόλουθο,v συναπτιικόν δ,ιά.γρωμμα. 
της συ1vιθέ,01ειως -uοϋ ά:v:θ,ρώιπου. 

Ή άθάνατη θεία Τριτ. 
-rύς. 
'Ατομικότης του άνθρώ
που. 
Ύπερψυσιολογικη έξέλι
ξιc; -rou άνθρώτrου. Ό 
τελικος τrροορισμος τοv 
άνθρώτrοv. 

1 ον Π ε δ ί ον : Ό Λόγος, ή Πηyη των Πάντων. 

2ον Π ε δ ί ο ν : Έ ν ο ρ α τ ι κ ό ν. Ό Κό
σμος των 'Ιδεων - Μορψων. Τ' 
άρχέτυπα. Ταίιτισις 'Εγώ και 
Σύ. 

«Τά έμδ: σδ: καi τά έσδ: σα>>. ΟΙ Αlώvιες 
'Αλήθειες.. Έ δ ω ε I σ δ ύ ε ι ή ψ u-



1981 

Ή θνη;rη άνθρωπίνη τε
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χ η κ α 1 δ ρ α τ 1 ς ά λ ή θ ε ι ε ς. 
Έv ορα σ ι ο λ ο γ ι κ η  φ ι λ οσο
Φ ία. 

3ον π ε δ ί ο V : Τ ο ίί Δ ι α V ο η τ ο ίί, του 
σκεπτομένου άνθρώπου. Διαιρεί

ται εiς δύο μέρη: 

α) Ά ν ώ τ ε  ρ ο  ν Ν ο η τ ι κ ό v : Σκέ
ψεις γενικης φύσεωg. μ Αμορφοι iδέαι. Ή 
κ ατοικί α της Ψ υ χ η ς. 

6) Κατ ώ τ ε  p ο v Ν ο η τ ι κ ό v : Σκέ
ψεις συγκεκριμέvαι. Πεδίαv δράσεως της
Λ ο γ ι κ η ς Έ π ι σ τ ή μ η ς.

Ή προσωπικότης του 4ov Π ε δ ί ο ν: Το Θ υ μ ι κ ό v: "Ε δ ρ α 
σνθρώπου. π α v τ ο ς ε 'ί δ ο υ ς σ υ ν

α ι σ θ η μ ά τ ω ν. μΕρωτες, 
μίση1, έγωϊσμοi κ.λ.π. Εί δικη 
'Επιστήμη ή Ψ υ χο λ ο γ ί α. 

Φυσιολοyικη έξέλιξις τοίi Sov Π ε δ ί ο v : Τ ο Φ υ σ ι κ ό v, ύποδιαι-
σuνήθου ς άνθρώποu. ρούμsνcν: α) εiς το ύ λ ι κ ο v 

και 6) ε!ς ΤΟ δ ι π λ ο ίί V 

σ i θ ε ρ ι κ ό v. 

Σ η μ.: Τα ύπ, άριθ. 1, 2 καί Άνώτεροv Νοη
τικόν, οπου κσί ή εδρα της ψυχής, άπο
τελοίίν το &θάνατον μέρος τοίi άνθρώ
ποu, την Θείαv Τριττύν. Έλκομένη προς 
τα έκεί ή ψυχή τελειοποιείται, καθίστα
ται θεία, άθάνατη. Τούναντίοv, έλκο
μένη προς τα κάτω, τον αίσθητον κό

σμον, άμαρτάνει, διότι ή άvθρωπίνη 

τετρακτυς εΤvαι θνητή, άποτελοΟσα έμ
πόδιον άνελίξεως της ψυ)(nr. 
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Ν ::ι,ί, Ύ'Jρω \J.ας ύπά.,pχου,ι σ;-ι,.φ
pίθμη:c10,1. παλ1.:t11.,01μοί χαί ή &να
χά.),υψίς 'Ό

W\Ι cί,πό τον σ.νιθρωπο 
ε[-η:, ά.r:λως, θέμα. χρόινυυ. 

Αυτή είνα: ή γνώμη του χα.
θηγη:wυ γεωλογία.ς χαί ασφολο
γi::ι.; σ,.:; π::ι.οιιεπ1.1c:\τήμ,1.10 Κολούμ
Πil.c( χ. Ρόμπ,φτ Τζά.α-qpωφ χαί 
την (r/11 7.πτύσσΘ: vτο ':ΙΞ,Ι,Ξυι:·ιχ-ίr., ο:-
6λίο το'), δπου &,,ιι:χ,φέ,pιετα( στη"ι 
έξiλιξη τού ψαιινιομ.έν!ου της ζω
ή; στά τελ,ευταία. σ.σ-οp1:ι,-1 1')Ιι1ιιr,ι.i χ::ι.ί 
ί3:cι,στη11_1,1.χά, σ7χχεία γ1.,i τήν, συγ
χρότηση χα.ί ·ήλ1.,χία ,ιr.,ij Σύμπα'ι
:ος. 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ: Ό «01. 01.ός μα;»
;, γ,χ,λ,zξίct.ς 7JΠΟ'JΞΙ.Ζίv¼: cί,πό 200 
δ:,-,ε,,α'cομμ .. ύp, ,α 1.-:;τέp1.α σ.λλrι. ύ-
7c&,ρzου-ι χωί α.λλΌι: yαλα.ξίες, πού 
:ιπολογ(ζ,η,7.: έπίσης σε 01.σΙΞΥ,7.
:r.,:,ι,μϊψ: 7. χα.ί πεp,λα.,μοά.-ιου,ν σ.

πc::;,ί?: rι).ιcιJΧώ'Ι συστ-ημά.τιι,>'Ι. 
Οί σ,νθpωποι Ύ.αί χυιpίως οί 

α.:·ολ μοι: χαί οί α.πω1.1σ:Ιόιοοξο11. πού 
πι.ιστεύουν, δ1π ή ζωή σέ όπ1,ω
δήπσοε στάJδ,ιο νοη11wσύ1-ι'ης &ποrtε
λε: &πο,χλε1:1στ1ι01.ό 1Όp1:ηό,μω έ-ιός
χχι. μ6ν10 πλα.νή,τη, σ:-ο�ροϋ1v1τ1α.ι ο

Χ: μό-ιο ?7.νΙτ:οοσί'Χς, αλλά. χα.ί στοι
χeιωδών y-ιώ,:,ειω,ν», λέ,e: ό ά,στpο
φυσ:χός Κάιρλ Σά.yχα.�v τιοϋ Ί'ε
χ:Ψ,λογι'χου Ί1ν101τ1ι,τ1ούwυ της Μα
σα. zουσέτης, Χ(ψUψ';(Ιί1α 17.ύΗΞΙ-ιτίcι. 
στό-1 ��μαι της δ1.10θ-11ους άι01τρο
ψυσ1.χης. 

«0[ νό μn1. πού δ11.ιέ-rοουν τή δη
μωυρyία, 'ΌΟU Σύμr,,:χ,wοα;, δεν λε:
uούρyη,σ-;,,ν δ:•ω:ρ<.ψε1t1:%rι, (JΙ,ή,ι πε
ρίπτωση τη; yη,ς_ Κα,ί ά.φου ε.ί
ν,d,ι ΟΙ.7.ΠΙ.1σrt1ωμέΨJ δτ,: ΧJα.ί στούς 
α.λλ-:-υς γα..λα,ξίε; - (έξω'Υ"7,λα.
ξ1.,α,χά, ,�εψελώμ,ω't'α) - χυ,ρ,1.α.ρ
χεί ·ή ϊδ:,Ι)', δομή - (ιμ,εσσ<cιJσψ:
-ι.ή ϋλ η ,με χο,'11:lο,ριτό συψr.mίων,,
ιόντων, χασιμι.χω,γ ά.χϊ:1ί111ω,ι κλπ., 
χιχ-θώ; χα.ί 11ιεσοyωλωξ1.,αχή ϋλ ηι, 
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π:ού μα..ζί μέ :ή μΞσοαστ:φ,tκrι i
πορροψα. τό ψιί>; τιί)'Ι γ1.λcι.ξ:ιί>·1) 
- πως εί-;α.ιι δυ'ι¼:ό 'Ισ. Ο,Ξι,J.οι:Jυ
ιuε τό ψ1.lιV'όι�ΞΜΟ τη; ζωη;; 'εr:ί 
της γη;; σά.·ι μQVCΙ,o: χό χcι.ί ➔. '1'Ξ-
1Όα vά,λ ηπ--:ο ψα�vόμε,'10»: 

Ό Κά.ρλ Σά.yχα.ν οέv Ξί'Ια.l δ 
μ6νc; άσφ'Jψu,σ�t-κό;; πού Π{σJΞ ΙJΞ: 
&.χρά,δ::ιιv,τ1., δ-;:t στή'Ι ΙΧϊcΞ:pίcι.. τι,>·1 
ά.αψι'Χώ'Ι σωμ,άτωv, γύ,ρ.ω ά,π' :ό 
ήλι'J!'ι<.ό μα.ς σύ�-:η,μ,α. 'JΠ7.,py_ου,ν 
zα.ί εύδοκιμιουν χαί &λλο: r.ολ::ι
::JΙμοί. Ό :δtος μά.λ·,στα. εμ: ')ΠΙJ
λογίσ.Θl μέ μία :ρ&ριμ,ουλ7., δ-:-: οί 
σχετικά -πλη1:,tέστψcχ» σ:ή l'ή 
π?λιιτ:σ-,:ιοί πρέrοεt v& ά.vέρχc·1:α: 
σέ περισσό-τ�ερ1�υς άrιτό δέ-ι.7. z:

λ,tά.cες. 

'Η ,� r Ι'- -πα.ι'tϊpωz μα..; η η. εί'ια.,:
Ε'Ι17. άπε•.pοελiχι,σ:'J τ1ιιημα rιλα
vη-:-:χη; ϋλη; χαί :ό ϊδ:ο μtχρό 
εΙΨχ,: χα.ί τό ·ήλια.ικό μ:ι,; σύστ-rι 
μα. Ί'ό:J'J οί 1,οtα,μφ: δήrcητΞ; l-
7Όtταγέ; :ου ψ'λ�vομέv�υ της ζω
ή; ο:;ο χr,�,ί ·ή ϊδ·.α ·ή δ:1Αρώ-;::•η1 

φύση δέ·ι συμο:·οά.ζο,γ::α.: μέ :+1·1 
1δέα, δτ: δλόκλr;ρη r

ι 
ά:1ιθρωπ6-

-:-ητcι, wρέπΘt vά. θειιψΞί:7.,l φυλ-z
:ι. l :;.μέ:ιη ι::ρ:1σ.:-t κ i z χί ά,: ιε:ά zλ Ύ

Ί
':'Ζ 

σ' ΞΨJ.'1 πλcι.J'Ιή:η. σ' ε·η ήλ·.α:ι.ό 
σύσ:ημα 

'
Γ
ά. r:-Ξp:σσ6τψχ εϊογ1 ζωή; 7:p',

-:�ιι.�')•; ,;7., πα.φιzμέν-Ο'J,'Ι �ι.:χl 'lα. 
Ξξελί::ισο,·ιrcωt 11έσ'λ σ:& &.σ:ρ'λλrj 
δρ:α ψλ:χων �φ:οαλλι:Jψ:,:,λ.,γ:-
1/.(0'1 ωνΑη•ιι..ω';, γ'Ξγοινό; ,;,:,ύ άν
Ό,z�οκρ,ίν,εrrωι σ-;:ό yε·ι,:rι.ό-:Ξpο μο'Ι
τέ λ 'J συμ .. 1Όε�pιt ψορ i; . 

Κά,πο,:α δμω; ά.π' -ά, ε:δη ζωη: 
πο1J άvα.π:ύχθη'-<-!ΧΙ'Ι στό'ι Τ'7.λάζιο 
Πα,νήτη - τή Γη - ςεχώρ:σ:ι.ν

' (\' ""' 'ζ 
, ' ... ' χαι σα ςεχωp,t ου'/ παν1,α cι.π -:α

αλλcι., τά «Χα'λώς 6ολΞ:ιi·ιcι. χαί 
_συ,μο·:6ασμέ.να>' χαί ζητου·ι vά. σπά.-

"Jι;υ•1 -;ά, tp: 'Χ c',,j μ,: χρ(.ι,j τους 'ι.6-
σμ.οu, &τΞ'Ιtζ-:-·ιτα; μέ π�ρtέργε:cι. 
χ,;ι,ί lλπίοcι. πέρcι.. iπ' rι/ηό'Ι. 

Μί.z σημ-:ι1'1"Jtκ-i1 iξέλ:•ξη α·"Ί:-71 ς 
τη;; μvpyη;, σ·J·πελέ:;Οψ,Ξ -τφί:1 
&πr.; 300 έχ:ιJ:,:,,μ .. μύ,p:α zp6ϊ: χ. 

'Γότε, lvα ··,ωπά.οt ψαφ:ιi'>'Ι χα:r.ι.. 
τή διά:ρχε:,z μtθ.; πφ:όοω ςΥ,
pcι.σ:,:;ι,ς, σ".1pΟϊ1 ΚΞ εξω &π' τό 'ΙΞ-

' , , , ξ , Α' ρο χcι.ι χατεχ:Ύj :JΞ την η,ρα.. υ-
τά. fιτωι τά. πpιί>cα α.·ιαπνέοvrrα 
ζιί>1., πο•'; ·ι.7,:είχιy,'1 σπο'ιδυλt'ι.Υ1 

ατήλη. 
Μί'λ σ .. λλ η {;έλ:ξη σUι'Ι:Ξλέ"JΑΥ(/. Ζ 

πρί'Ι &πό δέ,,7. εως οε,.α.πέ·1Όε έ
'Ζ :Ζ.�1:ι11ι:ιύp·.1. χρ6ν�'λ, πάλ� σ� μ��� 
πεpί'>ΟΟ ;η,p:ι .. "JίCΙ.;, δrrαv ενα.ς α.p,ι-
0:ιό; ,<rιψίφγι,>'1» π:θή,.ω·ι lγκcι.
-:-έλΞ:ψε -:+1 ζοϊιγ:ι.λα, y:ά. νi μ±· 
ΟΞ: 'li-J. ζΞί μέ -:;-:ιύς 'Ι.t'ιού·1ω; :·7ι; 
σ:η:χ-;:iι; σCΙJοά.'117.ς. 

:Vηή --� 'Ι,:ι:τε 1Jθ υ,,1"Jη 1:-71; lξέλt
ξΥ1;, δδ·/1γΥ1σε σ:ό·ι _ \ύσ::ραλοπί
Αηχο ,.7.( απ' (Χ

1J,&.'1 άpγ&rεpCΙ. CTίO'I 
7υγγε�1f) του :ό·1 «Χ6μ,ο Σάrιtενς» 
("Ίi; ι 1:;ψο'ΝΧ 1,·1Οpωπο) . 

.\.\ΛΟl JΙ.\ΛΝΗΤΕ�: Τπά.p
χο•y·, λο:πό·ι ,.χί αλλ,:,: ,.6ισμο:. 
Κ:ι.ί 0& Ξ:cι.,γρά.q;,ε:s7.,: χ:ι.Ί izΞ °ί -;1 
ϊrj:CΙ. ποφ::.ί'λ τής ζωi1;. �Ιέ :r(Ι 
3φγή εκλυση :η; θψj�όΠ( :· -� :c ; 
fH .. ζ�σ-:-:ι.ίΨJΤΙ -:-i 6?'π,:�Ξ·.ο-r1 μ:
γμ7."cι.. zCΙ.ί τό ,;λcι.'1η-:ιχό σιίηι:ι. 
θά σΞ:ΞτCΙJt ά.πό Ξ."Jω:�ε.ρ:κά 7:'ψΞ
:-: zά -ι.pούσμα.τ'λ. �-=ηλΞς &:τ:ό pΞ'J
σ:ή πύpt·ιη ϋλη θ& ·ι . .z::Ξυ0ύ'1'�•·1-' ' , 

, 
\ , :CΙ.: -τφ'J; -:ψι επ:φα'..'ε:α, μΞ cι.1:'J-

τέλΞ::1μ7. --:ή'Ι lzρηξη ιιεγά.λω'Ι ·iι -
, , θ, , , , 

..:. χ�ισ:Ξ �1ιι)'/. �ο�, .... ι:ι.. z:ι�πε:_.ιπου� υ1-'Jp :ι,:μο'J; χ¼ι CΙ.Ι,ι.'h α.ερ:cι... ΜΞ --:,;
r.LρΜμα του y_ρ6,1cυ 'Jί ·1δp'λψ'Jί
Οα. συμπυχ•ι(J)'ΙΙ'J''Ι:�� σέ_ ώzεα.1/':!

1J;, 
π'Jύ fΗι σχΞπά�ου·ι ,r

1
·ι έ-:::ψά·1z::ι. 

:'Jύ ςέ·ιου τ.λ'λ'Ιή:η. :·ιιί> :;:r1,·1 ?.· 
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·φόσψα.φα. θi σχηιμ7,�ίζετc1.ι.. εvα
ζεστό στρώμα ά,:φίωv. τά. όποίι:ι,
Oi δηιμι,:;υ,p,yου,v τό χοοτάλλ ηλΙΟ
yιά. τή•ι α;νάπ-ουξη ζωης. Σ' αυ-

, ' , , 'ζ ' τη τη-ι πφιΠcιικ,η, α.pχι ουv ψ1.,

λ::: l τουρyού'Ι αιμε,σ'Χ οί νό-μο: τοσ
1c1,οδίvου . Οί πφίοιδο,: τώ,ν παγε
:ώ-ιω'.Ι θ;ι.. εp,χοvιτ;α.ι χα.ί θά. φεύ
yωv. Tb ψυχος χα.ί ή ξη,pr.ι,σί,α.
θi εv1c1.λλάσσο,γτr,,,: ,μέ ύγρό1τητα. 
ΧJαί &εpμότη-οα.. 

'Αλλά. χαί σ' α.υ-οό τον πλανή
:η, δπω� Π7."Ι',ου. τά, ίχα.ν•ώvεpcι. 
ειQη θά. iro:10:ώv,0,υ.v ΥJωί τά. ά,:;f1,:::
vέστφc1. f)ά, zξα.φαι-ι:ίζοινrcω:. Μέ
σ1. σ:ά. -;:λα.ίσ:α. της εξ,ελ:χ,;:χη; 
δ·:c1.�pο,μη;, πού χpr,-ι!:':ι.ά. χι:ι,λύπ:Ξι: 
Χ'ία.pίθμηcs1ς yΘVΙιές, οί μο,ρφές 
τής ζωής θά άλλάζουv χα.l ή χα.
θ-φίr,,. θά. Y.(J:C%λ ήγειι τ ι:::ιλ:-ι{ά. σ '
1.1τb τό μ,0ιντέλο. π,ο,ύ θά. εΙ-1 1c1.1: :ό 
zα.τ'Χλληλότ�φο yιά. τή,ν επυυίωση 
μέ-:;χ σ:ό δηιμιου,pγημέν,ο πφ 6:iλ
λοv. 

Λύτή τ-ί
yι ίσ;το1p1ία. νά γ�v1ωpί

ζουμε i.πό τή Γη ιι-uαις: Στήν αρ
χή ε 1..1;ψα.v:01θηχι:ιΝ τά. ά,σπόνιδυλα, 
ϋστφχ τi ψάιρια., τά. ά:ιμφίοιια., τά. 
έpπετά, τά πουλ ,:Ιά. χc1,l τέλι'Jς τά. 
θηλαιαιιχά. Σέ cί.λλου; πλ:t.ψητες, 
: ό τaλ: z ό μον1τ έ λο 1.1,rοο.ρ,::: ί νά. 
'3:α,μοpφι,)Ωεί χάπω; δ,ιαιqχψ1ε111ι"ι{IΧ: 
π:::ρίε,pγc1. δντα., α.γν:ωσ-rα. σέ μα.;. 
7.ού θά. ;ι,ολψπου ,·ι στο.:,; ιι>χε7.
vο·1ς, Οά. εpπουv στήv ξηρά. κα.ί 
θά. πsrooi),ν �&v ά,έpια.. 

Τσ. y_pώμκιJτα., ή σω1.ιατική χα.
ϊJc1.,σοιοwή χι:ιλ ή συμπ,:::pιψοpά. του; 
μπορεί νi μας ψc1,ίv:οrιrαωι ε:ν-ο:::λGJς 
ξiνα. 'Αλλά. τό τΛιχό ά,m:ιrτ:έλε
σμ1. τ,:;υ άγGγια. y:ά. τήν sπι,οίω
ση -- ή iξέλ:ξη πολλώ·ι \lJ':ιιpφG>ν 
ζωης, πο'J θά. ΠΙpασ>c1.pμόζοψr�7.ι σέ 
χα.θοp:σμiνες από -:ήν άπόλυ,τη 
φυσική τάξη θέσε:ς - δεν μπο-

pεί π:χ-ρά. νιά '°r.-ιιαj: ιοια, σέ δλους 
υούς πλα.-ιήιvΞΙ; -οου Σύμ .πwιιtος. 

Μέ μεγά.λ η ο•εοαJι,ότη1rα μπ,ο,pου-
, ' θ, �, ,h :) , με vια. υπο •εισου,μιε, ατι ·,1 ε,μψα.Ίtση 

π�οαίλω·ι ,μορφών ζ,ωης, στους μα.
χρ,:νούς οtψ7ΝΙού; μα.ς γεί•πηες, 
θά. εχει: σά·ι i.ποrrέλJει:11μχ τή1ν ά.vά
ΠΙ:υξη νοημοσύνης cιέ ΥJΕίΨΥ. τά. 
«ε.ιδη», πού θcι. πλ-ηρο:υ�ι τί� σ.πα.
pσ,ί τψΞ�; ΠΙpοϋποθέσε.ιις. 

Αύτό τό συ1μπέpια.ΙCJΙ\J.ΙΧ. σ:,;ηιpίζε
ο'Χlι στή,ν ίσ;τοιρία. τώ•ι προγόνων 
cου &ι-ιθpι:ιrο-:-,υ, γ:1χτl ιμα.ς δ·είy_-ι.ε.: 
δτ: τ?. ά·)ώΌψα ,εϊδηι κ.υ1p1:α'Ρχου•ν-
s7,ι α.πό τή,·1 τά.σ-η νά α.vαrπτύσ
σ?υ·ι δλο χ7.ί περr.σ,σόrrειpο :ή 
Ψπ;μο-σύ-π, ταυ;. 

Άπ' δλες τίς ιiδιότητ-ες τώ ,ν 
ζών-:ω·ι (,p,yα.ν1:σ�μώ,'Ι' έ:χ,είνη πι:;.ύ 
,, ' ) , , ξ' ' ' εχε: τη μεγ1. ,υτ1ε·pη α. ια για. τη-ι 
επ,ιc(ωση, εfνια.,: Υ) ίχ?Νότητα. πού 
υο•'ι; οοηΘεί νά ά.νrι:ιδpουν ε.ύr,η, 
1..1;-:ι.;τ:χά κ::ι.ί επ:δέξια σ' δλες ψ: 
μ.:::τ:ι;6'Jλέ; 'tiOU rοφ�οά.λλο�ι1τός τους_ 
Kc1.l αυτό μέ α.λλα. λόγ1ιια, το ο·ιο
μάζουμε ν,σ,ηιμοούνη. 

'Όπω; ·μποιp6υ:�ε ν/χ cuμπεpά
'11ουμε α.πf, διά.φQΙpα απο,).:θώμ,χτα 
πού 'έχ:ου-, ως σήμφχ οpεθ,εί, ή 
7J'Ι6-,πτυξη τι:;υ ά,ν�pώπ,:,ψ:ιυ έγχε
φάλ-:ιυ α.ρχ,:σz νά έπ:-τα.χϊι,νεται. ε
δώ χα.l εν% πφίπου έ;,ι{,ατομ,μύ
pω χρόνια. 

'Α , , �ξ ΡΧ: χα., η α.υ η:ση wυ ογχου 
WU εφcα.'/ΙiΞ σέ 16,39 χυ101�χά, έ:Υ.ΙΧ

'Ό')σw, χiθε 100 χιλιά.,δες χρόνια, 
πο 1; �σοιδυν1:χ1μ:::ί μέ τή,ι -rοο-:;όιτηw.
iνός κ1χ1.1,τ.υλωτά. yεψ,σiμένου χου
τc1.λ:,:,υ της σΌύπ:7.;. "Υ σ:Όε•pα ή α.υ
ζη:JΙΥ] αύ-:ή ιδ:πλc1,:::�:άιΟ'θη1χε �ιίι:ι., 
δ•',ο, τέλο;. ψείς ψοpές. 

Πριν &π.ό 500 χ:Ιλιά.ιδ1ες χρό,1:α. 
ή c1Λξψ: zή τάση σημείω1:::�ε το ά.
·ιώ:α.τ,ο οp:ό της. Κατ' αυτή rτ:ήν
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π�ρ[οΟο, c C/'('Ι.Ό;, τrιυ .zγz!:p?./.Όυ 
μsγ&.λω·ιz πaλϊ.ι γρηγr,ρό-;,zpr.ι. y:i
'Ι'Οντ,χ; σ:ό y:ιπ::ι,::·τ:zό μiγεθr,; 
,<J)'I 1 ();\ς! zυ6:z<ί)·ι έzr1.:'J•Τ:<ί)•ι zi
{)z 100 z:λ:ά,,j,ε; zρr,,·,o .. �, �λ/,
zλΊιΡΥJ ":Υf 'Ι ίτ:--;ρί:ι.. -:ι:,'j Cf1.l'Ιr.ιμt
'/Oυ τη; ζωης, -ι.:ι.νέ:ια α)),,-_, �ρ
"(rJJ'IO Οέ,; α.UξΎ

1
01J.zz �6.:rΙJ ";?Ί(( 'J

pc1.. 
Β:ι..σ:ζ6μzΨ�: σ α•;-:rι ϊΊ(Ι ί.p:ι.

γιι:ι,τ:z6Ί(:α χαί σ:i �::ι..ΙΗηι,χ 
7 .. :r:ρο'Ι'G1!ι:χi C/.-;-:(.ι�Ξ�z:·�-z7. σ:ΙJ,:-
Ί_Ξ'.7, γ:ά τιr.,λΗ ά.:τ:iρ:α ,:zί Τ:ι.z
νητε;. μ;,:aρ'Jυ:ιz ·ιi ω:ιτιφi·ιω-

{t \ , " " " - , 11ε e;:: ,.z: z:ι...τ,f')'J cι.ι.ι.:•J Τ::,ε-::Ξ'. 
'1•7. σ:1.z.πτύzθηzα·ι ψ,ιγΊμr,,·η �-ι::ι. 

ιιΞ I·x��.-16:r1:z; ϊ"J(,); �:ι,.)�Ξ; :ιi 
τι; �·zΞς μ�;. :Λ[Ξp(z:( 1�� αό:α 
:,χ cπ::ι. :ιπορεί '/'Χ 'Jί.ΞΡΞΊ_')'J'Ι τ,:,'j 
iνθpι�π'.Jυ. γ::ιJτί οσ'J χχί ?J:ι ε!
·η·. ±ληθ:νό. ί;;:: αύ:�; ϊf:η: :�
zυ ::p 'Jiσεp') ζιί)') πr,ύ :J'ίί:ΖΡΎ.Ξ: σ-:ή
l'η. Οά ή:c1.·1 ±πω:ι..•ιο 'ICJ. ')ί.')Oi
j'(ι'J: ιz δ:� CΧΤ:ο-:-zλzί χ-χί τi(ι ά:1<1)
-:ά:-cη 1.ιι�pcpή εύcρ :Jί:ι.; σ' δλόzλγ1 ::,r, 
τΟ >.:ύ:ιπχν. 

'Η ζωή τ.:ι.p-:ιc>'J':-iσ:η-ι.z 7:�·ι 
7:).α-ι-/1:η :ιcι.;, i,jιί> χ:ι.'\ -:Ξσ,zρ:ι. 
'J:'J'Ξ'/.'J..cΟ1μμύp:α zρ6-·1c./., 7.λλή ή 
·().�z(ιχ :c,J �ύμΤ:7J'ιJ; (J.,;i_pz:.:cι.:

' ., ("" , ι σε ειz,:;,7: ο:σεχcι.-:r;-:�:ιυp:χ Ί.Ρ'JΊ,:ι ..
\-:.,:ό σrι;ι,z:·ιz: δ:: 6 zp6x,; ,.,,·:ι

z!zz -iι Γ-1
1 

σ:ή 6:άΗzσ-i1 -:γ1 ; γ i
·ι7. c('/:Χ'ϊ:-:ύ;:.: ·ι�ή:1,;•;7_ ζι,)ή. s�
·ια: - σs σύγzp:7η μs αυ.ο'Jς
π-χλιχ:ό-:'Ξ[JΟU; πλα.1'/ή-:z; - &;Υι.Ξ
:ά σύΨ,ο,μο;. 

ΣήμΞp'λ τ') α'J':ip:7. ";·ιE�l'j'J'I 
�τ):;•ι ανθpωΤ.'') :ιs -:ά·ι :'J:'J 7.ί'.,Ζ':'J..
ι .ιάΎ.ψΟ -.φόπο, δπω; zγ·ιz�Ξ zά
ΠΟ,Ξ Υ) ξηρά, 7-:ά. ψ-ip:,:ι.. ί'.7.:. e;: 
'7:ιοty_τοί ά.γpΌί σ:ού; Τ::θ-i

1
,.Ι'Jυ;

πpογόνου; μα; ατ.ά -:ή ζο•jγzλ,z. 
"Ι7ως, ·lι πρώτη ΞΩψΎ) μ.z; μz 

::( 7.,ιJ:,p Ί. φ-:-Ξ p,1.. J:r) ,λ � fj: 7. - ι'j ,·) rι :ι. -
ψ/j · '/;_,, γ:•ιz: \LΞ 'Γf/ ).-;J

,;ιΥ1 ?Ί.6:',
σγ1:ι:z:ι,)'Ι χzί 1ργ-:ι:-zρz ·ιi i.η
i'.:ι.ιΛ•;ι::Jμz 'i.·ι:ι. ά-::i. p :ι .. ·ι-::ι . .Ξί'.:Ξ:(1.-
:ιi·ι) ��Z7'J� 'ι'JΊ1:ι!jι'ι"f1 ; �(J)

Λ

71 ;. (;_ 
7:r_.,.'J ;) "/.5)):., 7.r;).::::ηι.6;, 7.r_; •) Ο'Χ 
•ι ι , , ι , _ 
ΞχΞ: 7:Ξp-x:;z: Τ:�7. :� 'ΖΧ:{1)yι.: της 
�::ι.'J:p:zYί; iπ:zr)�'/(1)'1[7J;, ():( zί

·11.ι: z,jτ:p�'J�Ξ--�---=�;.
Ί�l·ιΊJ: 6Ξ6:ι.·.':ι. 'n(�); μέ-

ί)'Ί. ✓-7.� iJrι>; �ι.: 7:.r/J.,) ιιzrι..p:·ι--fι-, ' - , - .... 
μz -;7. 'J::J.. 7.,/. 'J.: '3: 'Ζ : {ι)') "; � r.ι. 'Ί:γ

j 
-

!Lcί'.ΙΪ)'ι :ϊ'J'ιfJΊ
1
'/.(Ϊ)'/ i'.Ί.ί :ιzγzΙJιϊ)·ι μz

:pΊι:JΥι ; -- IJi zυp::ι,py-iρz: iιl
J'"J. :ι�χ; -11 Ξ.-;::Ω 1J:ι:1 .. ·/ 7.:ι-J[ξr)υ:ιz 
:r,,ι -;-c,:ι.p:Χnυpι1:ι -:-ι:ι·J Ί

1
ί.:'Χ:ι.r)J �ι:ι.; :;,J

�:Ύ,:ι:ι .. ::�; γ� i ·ι� γ·ιι,)pίσr.1'J:tΞ :(ι 1J; 
7-λλο�; z6:;:ιι:ι:J;. 7::ι'J Ξ.-,ι.:z[•μj•ι-r-1.� 
ι.f:JΊ. &_ι:' α•J:6. 

'τπ-i.pΎ.-:ι:JΙ'/ '/J7Jl iλλ,;1: τ.r:,ι,:-::-
σ:ιc/ J:� �,j:t7:'1.'Ι. i).1,7. 7:(ί); Ai 
:ιr-ι:ιρέσr)'J:ιz ·ιi χzλ ϊιφουμ::: -:l; ::-

, "' ' \ -
?7.:7::.:; '7,7:'.,'Ί:'ΧJΞ'.; 'ί:':ι

ΤJ μ7.; Ί_t•)-
p(ζO'J'I :tπ' z-jc'Jύ;; 

()� i J:p'j·ι':-: ι�: /)ϊ-:ΙJλe;γ�ζι:ι·J·ι �
.. γ:ύ. ·ι);. �::zσr;·J:ιε σ:όΊ Hλ'J•j_ 
:ι,>·ι:z. -:6•ι 1:ί.1.:ι�fr:1

1 
7:'j:J 6p�V'"Ι..Ξ

:1.: �:Ίιι -;:zp�q;ΞF' Ξ�λ -:"JCI -r,ι.�'J."l.".J'J 
, , ' ..... 

:ι.z; 'J'JJ:-r1 μ1.τ�;. 7:pΞϊ:Ξ: ')rJ. ι:ι:ιz,.. 
.,,j-:ϊι:,,·J: ι.: ι.i·,-:z �: JΞΖ Ί.: : 1: ιμ,j? :,"J. z �
λ:6:ιz:pz. ι-: :ι.ί (;>; -;� iπ6;tΞ'IO 
Κz·ι:;:,:,.ό 7.σ:ip: (r;ί.:r,) Ξ;<•) i-:: 

- ' , 

. , 
'1.7:CJ-

:;::ι.e;γ
1 

;Ξ-::zp·ι:ι. -::ι.. ':ηpα·,-::ι. -:p:-
σzzχτa:ψ·;ρ:z z:λ:6μzτρ.:ι .. 

T-i τ:zp:σ76:zpz 7.:ϊ:i.p·.z :',ύ 
' ς., ,δ , \ "! γ:;ι,ι,:ι.:;:z :ιz.;. οp:7zι;.-;,::ι..: σε :ι..πc,-

σ:-iσz:; - &:τ:ά -:ή Γη - z-:ι.:-χ 
�J))):; χ�λ�iδz; ·�•'jιpΞ; \lΞ"'{7.λ1J:;::
pΞ; :Ϊ�ϊ: ., -:Q•; 'ϊ:7.,p7.7:cίw-')(ι) 7 .. p:f)μ6 . 
Ίr �:φzύ·ιησή 7'Jυ; }.'):ί.?'Ι. 7.ΠΌ

-:-Ξλzι "'(:7. μi; 'i,·;,'J_ 7:τ:λΥι J::ι.,'J:rJ �-
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γμα,τί,χότη-u:ι. τώy ά:rοοcηά.σ:z@ι, 
'Π;Ολλοί Ιπ:,�.:ήμο')ε; οχι μό'ΙIΟ Βέ:ι 
εγχι1;τι7,,λzίπου1·1 τί; Ξλmίθε; τους, 
iλλά. α,γτίθιε:,;::ι., Β:ΙψΞUΨ,U'i έχδο
χές. πού Οά, μπ-ορούσrJ.Ι'/ μ,zλλο�ιτι
zi vά, ζΞπεψά,:;;ο:.J'ι το ση1:ιε1p:·ιό 
iννπέρο,λητ10 lμπόδι?. Κ-χί π:
ση:ύουv [τ: το -rορόολ ημ .. -χ θ:χ εχ ε,: 
&σψ¼λώ; χά.πrχα. λύ:1η. ":\; μη'ι 
�εχ·ίαμΞ' δu� )λ-ι μ1�λού1:πι1μ,Ξ πρt·ι 
:zπό 50 χρό·ια y:ά. -:ό·ι ,τ.ψίτ.:z
-:,ο,, του ",\p1μηp◊'Ιγχ 'ι.,α.: -:,ι7)'Ι ίj_λ
λωy &,σ-:,rχ,·ι,α.υτώ'Ι στη Σzλή1'Ιη. θ:χ 
μ�ς χαφ::ι..γ,τή,ρ:ζα,y 7.,π,εp:-ρpι::ι.στίJ. 
ψελ-ού;. Κ:ι.ί ή ίσ:-:-,ρί::ι. :ης εςέ
λ:ςη; :ιiJ·ι iτ..:,σ:Ίjμώ·ι μ-χ,;: α.πο-
3Ξ��7.:ιύΘι i�άθ.:: r:ό'j)'J Ο:ι: αύ:Ο Τ:ι:U 
�Jzωprzί.τα,: σήrμ,z.ρ::ι.. α,χα.τόρ,θωτο, 
::ι..υp:ιό ε[',l:l!l Οιη::ι..το 'Ι'Υ. πpcι.γμα::ι
-rοrχηθ,εί. 

'Έ·ια Q.-:tό ::χ τ.p(χ:ε: ·ι,6ιμ .Ξνα 
μ-;,•ιτέλχ λύ:;,εω·ι, Τψ-:ιϋπ,οθέτΘ: μ:ά 
ΖΠ7.ΝΙ7,σc-χ-::χη οελτίωση στό σύ
">-:-ημ-χ προιi)Οη,ση; τω'Ι Οt'Χlπημ:
κιi>·ι π�p-χύλω-ι. "λ·ι :ο σ'J'Ι•ολο 
τώy ✓.::ι:1σίμω·ι έ:ιο; ,;-:υpαύι.c, cJ, 
:J1Jμψω·1-χ με f.'/1:,'J'I τ&πο -:r.,•) ':\ϊιι
στ6:ϊγ, μ,zτατ,pεπό't'αJ'Ι σε χ::ι.θrι.pη 
1·ιέp'('ε:α, ό πύ,ρ-χυλ,?; :(υ:ό; 0� 
α.παχτουσ�ε το 100 τοίς έχσ,το της 
--=α.χύ:r;-�:-7.; του φt1Jτό;. π-αU σϊ,;ι
φι,)•1•::-ι.. μz τί; τελzυτ-::-ι..ί•ε,;: α.·,φ:6έ-

, ' , \ στωτε; ιιz"Όpη:,z:ς, α<'Ι'epχε"ω: σε 
299.792.465.2 ,μέψ¼ σύι'/1 ιΠλη·ι 
1 μέψο α,γrι, οωτ1ερόλεπ-τΌ. 

Με τtτ:οuες ·,11.χύτηrοες, το τα-
r-: ,, \ Ι 1 ' Ι ς:ο. προ; τrι. κο·;r,:-ιοτeρα c,,στε-
ρ:,α. θά. μπορουσ�z ν'Χ γίνε: μέ:;cr. 
σ' Ε'Ι,�'Ι σχ1ε(tιι01,rι, «λc,γιχο» χρό•ιο. 

Πρ,ωχτ:χά., οέν γνωrρ,ίζουμ,ε &.
✓.όμη μί,:ι, πωρόμο�α μέθ·οδr>. ά.λ-

λά. οί tτ.�στή,μο.ν,ε; εχουv ήοη έ
;τεξφyα.ισ-:εί Ε'VΙα. θ<ΞΙW,Ρ,Ίj'ϊ'trι-Ο μο'ί-
1 έλο. Ή οά,ση 't'OU συ1'11ί,σrοα;τω: 
στη οηψ1ου1pyί::ι, 1.11zγά,λω-v ποοο
τ-ήτω·ι &.vτιύλ η;, οηλωοη &,vιτ,:σω
μ,z,τίω·ι της ϋλης, απ' την όποi::-ι.. 
&ποτ:ελzίτι::ι..,: το '('YW•σ\'t:() Σύ-μπ�ι. 

Σ, , "λ , 
, ,1: 'ξ υμ,φω-ια με ο ,eς τι; ε·vu rε: ε-:ς,

6 α,γ1θ1ρωπ1ος πpέ-rο�ι y,ά, θ-εωp1zίτ::ι,,ι 
δ v,εώrσφος χά.τοuΥJ?ς μέ-σα. σ-;;ο &
zα;w.; ΣύμΠCΧ!'Ι. Στη γη μιποpεί 
yrι, οοποτελιzί τηrv χορ,ω'Ι'i10-χ της 
οryμ;ι1ου1pyίΙΧΙς, ά.λλrι. σιτη '('Ξl'ΙΙ:rχ.ό
τεφη χο17μ;•.1χη τά.ξη θά χ-χιτέχει: 
μ:cι. σχ1ε::χrι. α,c:�ήrμ'ΧΙ'Ιi'tΎ) θέση. 

'Η ϋπαρξη τ-ου σ;yθpώπου επι 
της Γη; - σε σχέση μέ τi οοε
χ::ι.τομ,μύp:Ι-χ χ:ρό,�ια πού 6rρ,ίσ1χο·ι
ϊ1α;ι ά.χ6μη 1μπ1pοστά, 1μας. γιi τήιι 
r.αprιπtέp-x tξέλιξη τη; ΨJ"f)ι:ιοσύ
'ΙΊ); - Β,οίσχε·τr::ι,: ακόμη σέ πι:ι•λύ 
rοpόωpι,:, σ-:ά'οιο. Ό α·ιιθ,ρωιπο; ση
\.llείιι):J\ε Ξ'ΙWΠω01:α1χες Ξ1Όtδό101ε:ς, 
α.λλrι. (IJ'I ό οpόπ-ος πού δ1:ωοά.ζομε 
-:η·ι ·ήλιχίχ χ::ι:ι τη1'Ι [,σ:ϊ)ο1pί1α τΟΙυ 
7τλ7/Ι+,τη μ:χ1ς ε1νι:-ΙJ� σωι,,"Uό;, -:ότε 
σ:ο μέλλc,ν ,Ο'Ι πφ:1μέ:ιου,•ι πr;ι-.ύ 
μεγ::ι,λύτ:φ:χ Υ.::ιJuο,ρθώ,μα-αι. Θrι. 
y[γε: ό πψm:ά.1-rο,ρ::ι,; πο,λύ :ι

φηλόϊ1ep:ι. άηαπτυγμ{·ιω'ι ονrtω'Ι, 
-rοού θ?y_ �επzp± :;01.η σέ φα..v,τ�mι
.. ι.ή εz:�χση τι; Ξτc�δ6<JΙ::χς �C:J, δ-

' ' ξ 
1 , � , πω; χι αυτο; -Ξ'περιαισ1z -:α c,:-ιτι-

στ,;.: χ χ ι::ιτ,εύγ;μχ'τ'Χ τώγ πρ-ογό
γ,ωy του. 

Κσ,ί τότz ή έwthψη με α.λλου,ς 
πολι:Ό:σ.μού; χ ,χί ή συγ·ι"ρόιτηση 
τη; ο:αιστημιχης y.ι0:Ινω•Υ1ίαις, θά α.
π:,:,zλου·ι άισφ-χλω; α.υ-:ο·ιόψε; 
χ::ι.τα.σ.τά.σε-:ς τη; χα.ιθημιφι1Υης ζω
ή;. 
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�Η Μους 

Ί -Ι Μούς - Μου; -Jιτuy μ,:ά ο

μr,,ρψη γά:α μέ ΧΟ'ι:ό τρiχι•J\lΧ 
γχρt - ασημί χαtι n-:,λύ εχφpα.
στ\ κά μάτια.. Σε χυποuσια,ν μέ 

Μους 

:6:τ,1 σQοcι,ρότγ,α, χα.ί πpοσοχ·/ι, 
�0 1J εaε.�χ'Ι'JJ') α,,,Οp<;)';:�•ιη 'Ζ.:J.τα.
·16Υ, :;η,

Ί\'ΙΊ(Υ.Ξ- πpιi>-:% σέ μιά �λ:-κιω
μένη χυρία, τ·7ι; γο:.ιτΌ'Ιtα.;, ΠΙj ΙJ
χάnοια. μέp:χ, πέΟ:ι.'ιε ... Η'ι ςέpω,
;:ι,>; μέσ✓, 5.;:!; -:!; �:ι,ίο:z,λο τιί>·ι
::z,ρα.:σιt>'Ι :r,·; :z -:ψα.γιί>·1ου z χ
:όpf Ιω:;z '17. μ:z; 7,'/Χ"/..%1-ύ'�Ξl "/..l
U3:ι.λz ,:τ:όχο :1

1
; •;ά :·rι 'ι υίr,Οz:·fι

χ,υμε. Ηr.ιάγμα., γ:ά :? ό;:ο1r, οε'Ι
�υσzολzύ:·φz υ.θόλσ•J. _λέ,,ι μά
()17,,μz τίτ:οτα, -πzρσ6-:ερο '(7. :ό
;τα.pΞλθόν τη;. 1 [ο:ά r1 :α-ι ·ί1 11λ:
χία τη;, πω; :·ην ελεγχ•ι.

Μας αqχισιώΟηχz μέ /,Ξίνο·ι
τΟv απόλυτο χ�ι 'ΥJΎ"'Ι.. � 'Ι�f(-=�χο
7p6τ.ο -:ι,J·ι �ι;Jω·ι. Ο7½'ι "Ι.'J.7.:ι.λά
οουν ο:: δp:C\"/..Cίυ'Ι 5-:ι-:¼'ϊ:όzptσ-η
σ77. zίσΗi

1
μ:z,:ά :ου; χα.ί σίγωpη

πpι:.-:;-cασ� 1,.. 

1Ε.•ι ΕίχΞ �Ξpj.JΞ� μ.::ί"�; zρ6-
•1σ; πού μ.5.; ·r pOz :ό τ.i·ιΟο;. Ή
νου; - Μου; -:p:yύp<z στο cr.:ί
-:•. z,χι α.'11,ζ η:ού7Ξ :ό :.,:αμt·ιl')
πp6σω-πο μέ γοΞ-pέ.; φι,J'ιΞ;. "()_ 
7%'1 ε6ι.Ξ-;tΞ 11)'1 χυpά 7'Yj; •ιά χά,
θzταt σιωπηλή χα.ί μzλzγχ:-;ι,l"Ι..Ύj 

&,,iΞ:6,:ιtνΞ. ιiμέ�ιu; σ-:!Jν γό·ια-.:i :1
1

;, 

:λχουμπουσz τά πο,οοpά'ι(l z στ:ό 
:;τ:ηθο; τη; καί 6ύ0(ζΞ μf:::1::ι. στ:ά 
ιιiτ::α τ:ης τ:ό σο6χρ6 -:η; 6λι:ψα. 
"'1<:μΞ'l'Ξ �τ::,: &.σάλω:Υι Τ 7, ωp:ι.. 
6ά�Ο'/7:(; σ, αυ�ο 7Q 6λ.i μ.μχ 0-
λη της -:ήν ψυχi1 • 
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Μούς Μcιύ; α.πό:ι. τφΞ fψχ μο• 
ηο:zό γχρίζο γ'Υντί. Ί[ σ:,:ψ
γή :η; γ� "J αύ:Ο � Ξπέιp:χ1'JΞ τb ά.
πλΟ ε,ι:rτ::ι.ι:'J, ΠΟ'J ΠΞ!p�r.;p,[ζΞι� τΟ 
Ξ'ιΒ:α::ρiρον ,η; μηιέ.ρcι.ς - γάτα.ς 
y:ά, ,ά, π:;ι;:οιcί. Πι;. μό'Ι'Ο χ-:ι.:ά 
τήν εποχrι -rοσ θη).,z:;�μ.::Jυ. ως ,ή'Ι 
εΝηλιχίωσή -τ;ου;. 'J•:oGι ,;::,,;ί .. ϊσω; 
νά, πρέπzι νr;, γ�·1Θ: λόγο; y:ά &
λ ηθ: νή μ-,ι-φ:χή &γ±πη. &1τω; ,-;ι 
συ'/7.V'ί'ΟUμΞ στο'/ Ι¼'Ι'θpω,τοι. zωpι; 
α.ύξuι»z:ώσz:;. 'Ότ1cιΝ εξcι.ψν1. δ 
γυ:ός της, ·ήλιχί::ι,ς δυό ετGJν. σω
στό; Κψ7.J:»:οόy,zτος, ά.πουσί1.ζ,z 
yιά �οιω::.χi; :r;� ύποθέσz,:;:, 1ι 
Μού; - Μr;ύ; y,,16::·.1'1 cι:ιrισυχη 
Χ7.l τον 1.•11,ζη:ούσΞ μέσ:ι. χι rιξω 
&π') ί,Ο σπίτ-�, :ιΕ yαΞpΞ; ψ{J)'ιέ;. 
"Ητ,;ι:ι σi·1 '17. τr;υ ::ριίJ·ηζz «•οzν 
'J'J:.Lμ'ΧζΞύΞσ'Χ '. π:cι, ·1.1.ί λ: γάχι ! » 
Δεν α:γ� ·ιε zύz :ι.��φ: 7.. tδ�ιu; Οτcι.·) 
cι.υτό; ·ι.ο,::ιότ,7Ν, νά, εzοηλιiι•11Ξ: ,;_,_ 
v.ίσθ·/1μ,z:ά τη; μs zπίμ,r;,·η γλυ
ψίμ::ι,τ,z, ί�; τό ση:ιΞίο 'Ι¼ γ:'Ι•Ξ'i.7.:
::ροpτ:χή χcι.ί '17. ,;:p·.:χ::ι).zί ,1; 3:
ωμ,z,ρτυ,pίΞς τcυ, η νά τό·1 ?.'17.
γχά.ζz: 'ΙΧ το οάλΞ: σ:i π63:α,
ΓΓiλος, (λν "1.7.ι'ΙΞί; δοχ[:ι:zζz ·ιi
τΟ·ι \JJ7Jλλι;J:;,Ξ� y�?.. χ6.:n'JUJ.-ν &τ·,;ι.
ξί,;,,. φι,)-ιά.ζο•/,άς του: «Δέ·1 -ι:pέ
πΞ:-,:;ι,:; Όpί:;τz μ,zς. Γι::ι.. χά..'ΙΞ μου
τ·η χ,;ί,pη,,, ΊJ lVIoύ; - Μο1;; εσπΞυ
ΟΞ χο-ιτi ,ου με z1.,pι:ι,χτηρ:σ,tχ::ι..
'Ι't::ι.ωρί01:.L1.,χ σιηm:ι;.ράσc1,;,,σης κcι.ί
τ:ροσπ:ι.θr;υσ ,Ξ με γ λz� :γήμ,:ι.,τ:ι. ,ι' (J.'1-
":,σ-:,;,.θμί σ::: το ουσcί.ρε:Ηο yεyr;
νό;.

Ί-Ι μ:ητρ,:χή σ:οργ·η :η; 1\Ιού;
Μο•1; os-1 πzρ:ορ:ζό,ι:ι.,•1 μ&·1 ΙJ σ-:ό 
γ:J:6 τη;. 'Ίlτ::ι.-1 ·ή :ο:::ι. χι:ι.ί γ:::ι.. 
τό γέ.pο - γά.τα ταυ σπt1τι,ου -
κοοόc:Χ'Ι γι' -:ι.υ:ο·ι 0-.::ι.:1 :ό·1 !ι7.ι,
).(i)'ΙΊ.'Ι'Ξ, οπως χ::ι.ί ';: 7. :ό '(J".Cι, {/ , ' ... , της - πcι.ντ::ι. ετοψη Ί cι.γχ-:ι.ι.:α-
ceι το πρώτο γα.,ί πσύ είzε &-

ν·ά.yχη 7ψοσται01ία.ς. 
'Ότων ό yυιός της ·η-:::ι.ν α,χο

μ-:ι. σ1τήν ήλικία. rοου θηλω:;�μου, 
:ρέpχι: Ι.JΞ ��ο σπί '"Ο� ε,•;1?-, Εγz1 ..... r.r1.
λzψένο γα.,ί, -τ;pDμε,pά, τια.λα.ιπω
ρημένο. "Αν και ήτσ,ν σε ήλικία. 
πού μπο,ροϋσ,ε νrι. τρώει κά,θε τρο
f'ή, ·ή Μούς - Μούς ε.σπευσιε να 
:ό cJίoHz-:rρΞ,: '/.:Χl 'lfJ. 'COU πρ,ο•η)έ
pΞι :ού; :.ι::ιn,ού; τη;_ Τά ,τ,ψ έ
ο::ι.λ: μέξεzωρ:σ,ή ψpc,1:ίo,z -,.,,.ί 
σ:��ργ·ή. ΟΞίzνοπ:ι.ς �-:: "/,')',ΙΤ}Ί.λα.-
61.:'ι-Ξ π6:7c.ι 7ΙJ'J χpΞ:2ζ6τ:t..\'Ι. �ο

� iιλ-;; -:η; yι. cχυ:6, ε::ρτ-Ί,'Ι1Ξ σ:ό 
:J"Υι :ι�ί? ')!ι Oip1'/S� :b ί'Ο:':ι :6 Π·1.�δ[ 
:γ1 ; - ,J:ι χ�ί 1:-�).:) :li�χp,ό"VΞ•po
χ,pi•,,r;,·1:-:ι.; -ri ζωηιpi πcι.�χνίο:::ι. 
'/.'Χ[ ο:ι.γχι;ψ,:;ιJ:± c'J

c

!, 1!,τ:ιη Π'1.,p:ι.
τp:ι.�')ιj::ι:ι:1, σ.,.1.,±λληλα γ:ά, το 
-::ι.7,:πωργiμένο ycι.,τί. 

· \λλά.. νά, -:ο πφίeργ, π,ερ:
σ:'l., :: χό πc.ιU j1Jινιέ6η χε Χ7.iΠ�ί1Ξ, 
�:;r,); 7.ι.· :<Χ π:6 σrrcάo�z, στΎ}ιν 
::;·:-:;ρ(-:ι. :-71; ζωης -:G)·Ι ζ(JΗ,>ν. 

'Η Μr;ύ; - Μc-ύ; είχΞ 1τάψz: 
, , Ι tl , ' ..._ \ ,τ:::ι. Ί-Ί- ΎΞΊΊ'ΧΞ-:, υστεp::ι. cι,;:σ συο 

σ ... ?-:υχη:ιc:·ιΞ; εγχυμ�ΙW'Ι'Ξς. 'Ί
σω; nί •,ά ΞίΥ.Ξ ύ1τΞp6zί 1.r1 ·1 rιΊ.:
-ι.ί::ι. 'i.Ί/; γ'Jηι6-:η:::ι,;. �υγχz·χρ:
μ:!·17.: ::.,Ιχi, Τ.Ξp?::ίΙΞ: Ξ:1,;ί,:ι:-:;η;' zρ6-
ΨJ; 1.;: ,η·1 -:ΞλΞυ:1.:7. 1.η; zγχυ
:ιο-:;ϊπη. :Μι?. μip1., 6ρ·ήχ:;ι;μ,ε Ξ'ΙΙΧ 
'(,,.,-/,,., ;"(1/.1.�'J)ι':''IL ! 'lr, zr/ι τ� Μξ_ 1• • "· ,. • ,_ • • ", • • ... • ι _ ι:. 'J • � 'J Υ ._ 

ρ:ι.,:tΞ -:;:ά ,σπιτ:_ ·π,::ι.'Ι 7.'ι.6μ:ι. 
πσλίι :.Lωpό γ:1i. ·1::ι.. :ι,τcο,ρ,εί 'Ι ,i πί
Ί,z: γ6.λ 7. μ6·1σ τσυ σ,π' ,Ο πιcι.
τ,;ί,χ:. "Ε,:,:, o±i.1.1;1,z :L1τ;;ό; τ-rι
σ•ί?·.γγ,z. Μόλ�; ·iι Μαύ; - Μ'Jύς 
7;1::λή:ρθψ.Ξ τή·1 π,;,,ρσυσ(-:ι. του, 
·ι:η:σλα::χ::ι., &:11π;τ:ι.-:ώθη,χε. "E-

r ' • , ' 

:pΞ:;Ξ α.μΞ'J'tι); "/.')'/τα "C'Ι")ΙΙJ i'.ι1.ι t,ι'--

λ<;)')-:7.; "C-:'J c;:·f1 γλ(�:rJ-:ι. -τη•;, τ·Ο
μ1.l? :';Ξ "/.7.ί '":� ΞγλΞ:φΞ. 7)).'Χ &
μi-:;ω; :>, 7.γρ:�ψΞ. 'Ίf:::ι/Ι ::ρ:ι.η1ε
p6, δ"J� Ύ(iYJ.1') Ο:zχ.'J'μέ.νη ? .. ,-;τό τά
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π:ό !Χ'Ι,:ψα.τtχά 7.tσθ-/ιιιι7.,:7.: Τό 
ψόί'J ά-;:ο τή μ:ά, μήπως :ό γα.
:cί.χ-. άς:ι:ισ:;: 'ιά θηλά..:JΞ.: ά,r.' :ού; 
�-:1:;γγούς μπ;r.r;ύς ,ης, χc1.ί :ό 
μηψ:1χό φiλτρο άπό τή-1 uλλr

1
• 

Τό θέ:zι:1c1. i(:7.·Y έχπλΊJΧ1:,0ιιό χ7.ί 
11.1χζί συγιι:y,ητιχό. Γιχτί, ·ή Μούς
Μο•�; ιι:-:ι. οό εγλz�ιφε χ:zί μ,:ά. :ό 
1.γp:Ξυε. Ί'ελ:χά, τό ΠΥ/Ρ'Ξ σ:r1 ·1
άγχαλ:ά. τη,ς μ' αλr10:-ιή ά,γ:;,λλ!
rhση, δταv αύrτΟ δΞ·ι έ�έ,μ.ιΞ:�ι::: 'Ι?v
τc:ιpχ6:&.:1,ε� '7η'ι C/,..παγ0�p1:::υιμ,έ'ιΥ1 

πφ:οχή. 
Τό '(7. τάrι(,: π•Ο ΙJ (fψΟ'ι :ίζαιμιΞ νά 

:Ο lχουμ.ιΞ πάι·ιτ� χο,?τά.το, Ε:ι'Α· 
Ηε 1π · τΎJ 'Ι ά,ρχή 'ιά ::,έοε:17.ι τ-χ. 
&ρ: 7. Π'J'J Ξ τ z Ξ 6άλ,:;,, •ή Μ r,υ; -
Μr,ύ; :ιτί: σχέσ,ε:; :ου;. '.\λλ-:ι. 
3Ξ'Ι πέ:pr,()σ7J'Ι πο,λλέ; ιιέpιε; Χ7.ί 
είδ•7.J�Ξ :oQ-:,o :ό Ιχπληχ,:,χό: Τ+1 
]\[ούς - Μο•Jς ·ιά. τ:pω7.λΞί το γ7.
:i χ: ·ιά :ή-, Οηλώσε:. Τέ-1:ι,>'1Ξ 
:ή'ι χ1χλ::χ :η;. -:oQ ιι:λούJΙΞ μi 
:ριυνΞ; π.:ι..ρο-rp'J,νι"Ί::χέ.;, ι�:ϊ6:�'J, -CΞ

Λ�χά., χ:<.:άφ ·:::ρ� ·ιi -:Ο xi·,1:::: νά. 
;α.,-:7.λχοε: οτ: ή σχ:;-::χ+ι iπηό
pε'J-;η εΙzε &.ρθ1ε1. �τή-1 7,?zή, 
'i

1

� 1:t['J1λ1μ.ιΞ �-:-1: αUτΟ ?:πιeχ:�:::λ,οσ'JiΞ ιι:ά.
Π7.,p:ι.χιv,;,r1 η χ-χί fJ.il:X τ.pχ;Ύ1 α.
χp7.; 'ΥJΨ,zη; &πό μέr,-;'); :r1 ; 
)[-:.:1; - l\'lι:Λ>;. 'Ό:ιω;. γp-ljγr,ρ,c1. 
δ:χπ::r:ι:JJ,:μΞ δ:,: -:6 γn:ά:ι..� ε

;";7.c):JΞ 'Ι:Χ 3izΞ71Jt -:p'J-ψΊ) άτ:' :ή 
Jύρ ,�yγ�. εχ�·Γ:-�; Op, zί -:η :ρ·'JJ:-

χ·/1 τΟ'J -:p,;,::ρ·η ηούς 1w,στ,;,ύς ,ης 
\lr;:1; - \Ιο,jς, 

Συμο7.ίΥ�: εy,α. ζώο σ' εποχή 
θηι.c1.:1μο•ύ ιιά. υίοθ1ε.rοεί Ε-'ιrι, μικρό, 
iχ6μη χαί α.λλΟ'J γένους. Άλλά, 
περιστα.τJιχό σά,1 τή; Μούς-.Μού;, 
σ· επσχή σc�ε:ρ6τητα.ς, είναι: μα.λ
λr;,v χά. τ: σι;,; ιχ:;ιο. 

'Τστεpα, ύ..πό α.ρχετά. χρόν,:α., 
Ξί3α Ε'ΙΙΧ εξίσου συγχιvηrοικό ΠΞ
p:σ:::ι;:::χb μέ r1pωto7. τ·η σχυλί
:,77. 11:7.; φ:ι.η; μ,ι;.υ.

• JI σχυί.: :77. 'f[:7.ι'Ι α,χόιι7. T:'.i

ί,u 'ιΞ:ϊ,pΥ, Χ7.ί 3έ•ι είχε πpr,;p�
J!Ξ, νcι, Υ'Λύpίσ:;: τή μr1 οp6-:r1τα.. 
1{7,(ιι:Jς 0 11ω; συv1ιΟ-:ζε 'ιά 7ί%ίζε: 
μέ Ό� μιι}p� γ?..τΟ'.:ι.:1. ποU q:,ώ
λ:7.ζ7.ι'Ι στ·η ζε,�7ή χο:λ:ά της, �
::z-1 Υ/ μη:έp::ι. -:ου; ελε,:-πε, ιιτιi

1
-

εε μέ.σ7. :ης σέ χίνηση το μη:p:
χ'J ;p:λϊ;ρJ. 'Έ�τ�, Χρz:J'Ξ :ι1:Gι μέ
p7. '1.7. :ά θηλά.ζε: μέ :ο γάι.7. 
-:ι,>·ι μ::ιπ:ιί1·1 -:η;. "11 ;ρυσ:,z ή μη· 
:ip 7. :ιί)'ι "'('Χ··:-:ώ\ι φ1.{,11Ξτ-χ: τ:ι�); 
οpηχε -:·rι λύση ίΒεά>3η χ-:ιί γ:ά
-ιά Βεiςε: :ή·ι ε.ύγ·1ι,η.u-;1σύ-1r

1 
:η;

σ:ή·ι α,•1έί,-π:1στ-r1 τρ-:.::ρό, δέ·ι τι,:ι..ρέ
λε:-;::; χ±θε 6pάδυ νά τη; ·ωυο%
ί.7. χC/'ι.zιχλ'Χ, χάι·ιοV�7.ς �Όλλέ; 
:p'Jpi; :Ο Op6μc &:r:O τb σπ!"J� �τή·ι 
Χ'.ι'Ι'":t'ΙΊj :rι.οέpη χ: χ-;:' :ή·ι ,7.-
,.. , 1 , 

CΞΡ'Ι''Χ σ:ο σ:πl :: . 

************** 
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Λi�η Στορ�ή 

ΛCγη στοργή, λί.γο φα·ί: κα1t λίγ' αγάπη 
,·α τl γυρεύουμ' απο σας, αφεντικά, 
κι ιμεϊς γ,ι' αντάλλαγf-Ιiα σ' δλης της Γης τα πλά,τη 
Οαμασruε φίλοι σας π�στιοι Πα'V't"Οf[Ιεινα 

Κι αν δεν μιλάf-Ιiε τ11 δική σα� τή λι�ιά, 
εϊτ;ε ζωάκια ε'ίτε ποιυλιιά, 
δλα γυρεύουμε 
γιά να ζεστάνη τή φτωχοrύλα μας κ;α,ρiδ\ιά 

Καί. νιάοrυ - νιάοu,
γα6 - γα.ο - γα.ο 

' ' ' \ και τσuoru - τσιου - τσι 

'Ένα τραγοrύδι θέ ν' α,ωrυ.σrrη 
Γιά να γεμίση με 'Α γ ά π η δλη τή Γη. 

Στίzοι - Μουσιχή 

ΝΤΟΡΙ'ΓΑΣ 0. ΣΑΚΚΕΤΑ 

Το βκυλάκι τού τυφλού ζητ1άνου 

'Έξω απο της τράJtiεζας την πόρm 
αιή χ�ονσ6ιροχή κάθε,τ�αι δ τυφλος ζψιάιν,ος 
χαί χαιΟ(ος είνu,ι κρυωμένος, δεν μπορε: να πη
- ελεηmε με, αδέλφuα μου! - δαχρύζει.
Οί πελό.τες της τραΙΠέζης προχωρούν 6ιαiστικοl κι αδιάφοροι.
Μόνον το Σκυλάκι γαυγίζει καl πολλοl
«Ζωόφιλοι» το γλυκοχοuτάζουν !
Καl ό τυφλος ζηηάJνος :Τ11Cllρηγορείτ1α1ι
πού το Σκυλάκι του δείχνaι σruμπόvοια,
γλείφm'Τας τα χέρια 1JΟυ.
'Αναπληρώνει την ανθρώπινη, άγάσιη;

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΎ'ΓΟ'ΜΆΣ 
Ντητρόϊτ, Μίσιγιχια1ν, Η.Π.Α.
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ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Του Προέδρου της «Στέγης ζώων)' 

iατρου κ. Γι;ωρ. ΚΑΤΡΑΜΠΑΣΑ 

« - Θά. ·rΊΘελα. πολύ vά. ·ημουv 
έλο:.τική &γελάδα.. 

- Δέ·ι θα.θ·ελα μέ κ α 'Ι έ 'Ι a.
"Όpόπο να, ημου11 ζώο στή·ι
Έλλά�α..., γ,ράψΞι: ό χ. Νίλ
Μπλίνr,ι.ωφ στο «Νώσ�ωvαλ
Ί v,χουά.ϊρ,ε.ρ», ά,ι Jιεριr-<α'ιι κο
πφωδlκ.Ο με ·,ι.υχλοψορίσ. fJ
έχσ.τομμυρίωv φύλλω'ι. :Κ:
έξηγεί το γ ( α τ ί :

-- Στήv Έλλά.δ:ι. τά. γ'7-Ίδοιjρ:α 
ά,:;ια,γχά.ζο,ντα,ι vά. δουλεί,,-,υ·ι, 

'ξ λ, 
., ι, ... μεχρ:ς ε α..v,τ ησεω; σ 01.1

1 

τή ζωή χα.ί σ�το τέλος, α'ι-:ί 
νά. θσ.vχ1:ώvωvτα: μέ &νιθ?ω
π,:Ιcι:ι6, πετάγο,;,τα,ι ζωγτα.vά. 
σέ γχρεμού; χα.ί ψο(Χιpά.γγ:7-. 

--υΕνα ά.πο τ' άyαπημέ•,α, r:α.:
χγίο:α τώv π:zι:δ:ώη είvσ.: ·,ά 

' 'ζ ' , ' 7cΞpιι.ου ου,v τι; yατzς με 
οεvζ!vη χσ.ί vά. -roϊ.J; οiζουv 
φωτιά. 

-'Ένα. 11χρονο wαιιδί εοyα.λz 
τά μά:Ό:α του σκύλου ,,.,υ μ?: 
σιδεροσωληvα, ένώ οί γο
'Ι'είς 'ΌΟΙU κα.θό-vτουσα.ν χα,! 
κοί τ-χζοον. 

-- υΕvσ, σχυλί δέθηχε πίσω α,
πο εvα, φορτηγό πού τδσυpε 
εΌσ: ωσ,που ψ6::ρη:::�ε. 

- Τ' ϊ:δέσ-rοα:α, σχυλιά. χι οί
γά. ,Ξς δολοψοvού·ι"Όα,: μέ τρο
φή 1:ού wερ:έχε: σ'Πα,σμέ·,α.
γυ7.λ:ά. η πο'ι'τ:χοψ6,p,μ7.χο,
πού ·ι,:χί τά. δυο συvιεniγο,•1-
τα.ι μ α. ρ τ υ ρ ι ;ι., ο Οi
vα. το.

- Τά. ·ιεογέvνητrJ. σκυλιά. χα.ί
γ6,vες, πο,; ε[vα.ι ά,,;,επ:1θύμη
-cα.. �q,p1.y!�ο·ι ιτ7,,ι μέσα σέ
πλα.στι,χούς σά.χκου; χα.ί πε
τά.yrγ;τcι,: στά. χωράφια., δnου
ψοφcί,'Λ:: CJ1:γά.-σιyά. ά,nό &σφυ
ξίΙJ..

- . . . 1Ό7-Ιιδ:ά., προύχο01τες του
χωρ:ου χα.l πα.mά.δ•t;; y_τυπού
σα'ι εvcι, χρφωσμέvο σχϊιλο,
ιιέχp: Οα..vά.του. 'ίnοτίθετι;ι.ι
δ:ιι οί χρ,α..υγέ; &γωvία,ς του
α.μc,φου ζώου θά. aδ:ωz'ΙrJ,'I
-:ά χχκά. πνεύμα.,τc( ...
. .. εv•α.; οάισχαλος επv:ξz
εv,α, :ηύλο μmpοσ:τά. 01τούς μr_,ζ,
Οη ιτi; "XJU, «Τά, πr.φc-,δειγμ7..

, , Ι"',, \ ' ζ- ' -::σ:ιο, ΞΊ1;Ξιοη το ωο ειχε
πεpά.σ3ι &πό τήν πρα,σ:ά
-:ου σχολικου κήπου».

'l ω 6 :ρ ι λ ο ι, 

"Οπω; ολέπε-:Ξ, ή ΦΟΒΕΙ) lΙ 
α.�τή χcι.:ά.σ-:-ο.ση χα.ί τό ΜΙΣΟΣ 
nρός τά. ζώι:z, ξέψυyοοv &no τά. 
δρια, τη; Έλλά.δ:χς χα.ί δ:έρ,?ευ
σ'Υ.V προ; -:ό δ:Ξθνη χώpΌ. Δέ-ι 
0% πήτΞ &:: Ξlψ:ι,ι "ύwφοολές» 
t1 • 

' ξ' ο,τι γpα,, z:τχι στο ΕΊ") πφ:ο-
δ�χ6. Είvαιι οέο7,l0 ότι ή διχή 
σ'Υ.ς εμnειρία είγα,,. επίσης πλού
!Jιcι. στά. θλ:οερ:( αυτά. γεyοv6-
-:7, (γά,τ,;ι. ΠΟ!J «Ό'Υ.:pτίζε~αι» στο 
μίv-ιο?. σχυλοι μέ εξωpυyμέv·σ. 
μiτια.., σχύλο: πv,.γμέΨ)l με 
αγκαθωτό σύρμιχ κλπ., χλn.). 
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Φίλιοι μας, 

Δεν νομίζ,φε δτι άρ%ούν οί δι�ασrιστώσιε•ις. ΠΡ1ΕJΠίΕΙ ΝΑ ΔΡΑ
ΣΩΜΕ, να σrι�αιμκχιτήσο,uν οί φρ•ι�α,λJεότητες κο/τlα Ζώων. 

Π ρέπ ει τ�ό θ�μαi «ΖΩ Α» να 'rίνη «Σννε.uδη01ις»: Να 
;ιαί,σουν οί ,μικρΌί να τυραινrνοϋν τα Ζώα «γlι(J. πλάκω> ΙΧJα.ί οί με.γά-
. ' ' 'ξ ' 11. , Ιωι «για να πα1ι ουν τα παιυια». 

'Ό λ ο b rμ α ς; και δ 'ΧJαθείς χωQΙιαια π ρ έ π ε ι ν-α δρά
σωμιε, νά εικλειίψη ή ντροστη της Έλλft&αις, &υι σ' αrιπ11 τη Χώρα 
τυραν-νuούνταιι τα Ζώα. 'ΙJαιτα τρό:rnο:ν εuδεχθrι "ΧJαiι ωτάν·θρωπο. 

- Σας περιιμένουμε γιι,α μια •μά,χη�, δ:rnorυ ή κ.αιλη πρ0ισστάθ,ε.ιαι θα
θιρ ιαιμδε.ύση.

- Τα ζώrι1 •σιτην 'Ελλ�δ.α να ,μ1\ν είναι ;τ)Ι,α <cl\1:άρτυρε.ς». Να εlναt
οί σίη"t<ρυφαι της χ1α1ρας και τ�ού πόνιου μιας.

11\ν άρ,,ηιΟητ�ε σττό•ν έ,αvτό Σας την τψη 'ΙJαιί την ί'Χlαινοποίηση 
της ύπε.ρrι101πίσεως ΑΝ'Ί"ΠΕΡ ΑΣΠΙΣΤΩΝ WΑJ= >ΞιΕΩΝ,

«Τι7J,' Φτωχών, ,,�ικρότ�ε·ρι�ν ,μ1αις &δειλφuJν�>. 

ΓίΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΤΡΑΜΠΑΣΑΣ, Ίαrrρός 

Π ρόε,δρος « Στέγης Ζώων» 

ΖΩ Ο Φ I Λ Ο 1, 
Μέ την ίδίαν εύκαιρία, το ΣωματεΊο παρακαλεί νά ση,μειωθη: 

-Το Ταμείο εχει άvάγ�r,ν άμέσου ενισχύσεως, λόγω τοϋ άριθμοϋ των 
περιθαλποι.ιένων Ζώων και της αύξήσεως του Τιμαρίθμου. 

(«ΣΤΕΓΗ ΖΩΩΝ», Αίγίνης 54, 812) 
Ή διάθεση των Ζώων της «Στέγης» εiς πραγματικά Ζωοψίλους, άπο. 

τιλεί κ α θ η κ ο ν δλων μας. 

'' ΣΤΕΓΗ ΖΩQΝ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΣΣΙΖΗΣ,, 

Μέ ιδιnιrr{ρa,ν ευχcιρίmησιν cιναγ',1έλλομrc τ11ν uδ()υσι'\Ι ττοίi \ΙFΟυ
7Jωοφιλι.κού LωμαmείΙΟ'U, 

ΠΑ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚJΝΗΣ]Σ ΖΩΟΦΙΛΩΝ �ΛΛΑΔΟΣ 

με sδρα τας 'Αθήν1ας. Τα Γραφεία ττού Σωματ�είιου ο�τεγάiζονται 

επι τη; δδοί; Σοφίας Σλήfλiων RO, εις τ�ους 'Αiμπελοχήπο'ίl;, Στύ.
σι,ς 'Αγ[α; Τρι.άJδο;, Τηλέφω.\1α: G9.23.704 - 69.25.βΕJ. 

Στο 'ΑlΊFλφ\ν Σω!,ΙJατείο,ν ευχόμ,εθα Π.ΙJαΙ'ιη�uαrτοποί.ησ•ιν π χ ο

π ώ ν και έmuδιώξε,ων. 
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EkF\ ΤΟΜΒΕΣ ΖΩΟΝ 

Πέ.Ψ:'Ξ έχσ..το,μμύp,7. ζϊi1α Ο•J:1,-
ά.ζ,;νται :1--31 Γ7,λλί:χ χά.θε χp6•ιο 
y,α. επ:ση1 ,:ι(;.y,zα, ΠΞιpά.μ'Χτ\Ζ CΟ
χψής ψαpμάχω'Ι, αλλά, Χ'Χι ... 
χα,λλυvcιχών. Τά. ΠΞψχ:ι7::'Χ ει-
να,: 6α,σαv1,:Jτ,ι-1.ά. μέχρ: Ο,z•ι:i-:ου. 
'1[ ο�σ:7., .. σ� 1/.?Ί1 �::ιr,,;:·,:z1,:-χ_ '(7. 
τον χρωματισμό τών 6λεψάρων. 
δοχι.μά.ζ!οτα-ι πρώτα σε λαγούς, με 
α-ποτέλεσμα, πολλοί νά. :υψλώ·10·1-
τα,ι ... 

'Ένας μικρός αριθμό; α,ισΟ:zv
τι,χώγ Γάλλων - δτ:ω; εγp:ϊ.ψz 
ή έ:pημιΞpίδα «Φpά:ις-Ν τψ,ά.v;» -
ε:1χημάτ.:σ:zν μια. δμά.ο ✓• «Κομ
�ιi'ι:��;,, γ:,cι τΥ'J1Υ &r:ϊλΞ1JΟΞp (1)'ΊΊ 1 

τώ·ι σΙΚυλ:ώv. πού προορίζοντα: 
ώ::: πΞ:οαμ::ι.::6�ωcι.. "JEY1 • "Ι.:ϊ.-:ι�ρ
θ�σια.,γ Ι μz νυ-�-:Ξp,νές έπ:δρομέ;. 
σε τέτο,:α tρyα.στήρω. νά, ηω
θψώοουv πολλά σκυλιά κα1 νά 

-:ά. εγι.7.ταστ·Ι1σουv σε εvδια::ρεpό-
1ιε·,z; σιzσγέ'ΙΞlΞς. 'Π ένfργειά. 
-:ι1J'Ι Ξl'Ι7.ι. 6έ6:zι:;ι., πα,pάΨ:ι:ιη : 
�,J7::ι:1J1�; συ11μ .. e,p[�ς, τ:χρcι.Οία.σι,ς 
7J:J1Jλou, ��α.χΞ·�ριμέ-ι-η χλcπΊJ, πα
ρ,ψ;:6δ:c;-.; έρyασίας ... Προολεπό-
1ιε·η1 τ:σ·'Ιή Ξως δέκα. χpόν·,7. ::ρυ
λ7.z1), 'Ωσ:όσο, οί «χο,ι�μ.άνιτ:ος» 
(J.'fYι :P'f/v'X'I τiη χί·1ου1vο '17. ύπο
σ-:ού·ι lπί0ε:1η α.πό τού; φ 1Jλα.χες 
τώ·ι εpγ'Χστηρίων. ενώ οί ί'δ:οι 
ετ νω 1/.:Χ. τ:ά. τη; 6ία.ς χαι έν·εp
γσ•"'.J·ι α.(lrcλix. Καί επέτυχαν, ο-
πω; στο Νοζά.ν-σύρ-Μά.ρ�ι. υΕvας 
δημ/';σιογFά.ψος, μ.ε-:έχωv τη; 6-
μά.οΌς «χομμά.vτο», πηpε ψωτο-

yρ::ι.ψίες (δλο: ψοpουσ;ι,-; ,:ουχοϋ
λ.::ς) χαί περιέγρα.ψ.:: τή·ι «sπι
χΞ:pφη Τε�pά.1:σδα». Μ:ά έπ:
χείί) ηση π,χ.ράvομη, αλλά «αν
θρωπιστική». 
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ΤΑ ΖΩΑ 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΝΕΙΡΑ; 

/ 

·, -::\::: 
., ··.:--:: 

:::::;::;::::::::;::::::1:;ίΙf::::

Tu ζώα, ονειρεύονrcαιι; οι ψυ
χολ6yοι &.σχο,λουv'Όα,ι &.πό καιρό 
μέ τό πρόολημα,, χωρίς v&, μπο
ρουv v' &π:zιντήσουν &.ναrιrτ:ίρρητα. 
Έν πρώτοις, δέν ξέρουν πολλrt 
πράγμα.τ·α yιιχ τόν ϋπ,vο των ζώ
ωrv·. Ό γάτος πού μ:ιcχιr,ωι;μα,τα,ι 
ο!πλ7, στ·r; σόμπα, και δεν κινεί
ται: &τα.ο τόv :ρωνά,ζετε, οε'ι εΙ
ναιι διόλ,Jυ χο,ιμ,ισμένος. 

Άψοϋ δμως τιχ ζωαι, ιδίως τιχ 
θηλ7J7cltΚά, 'έχουν τb 'ίο:ο νευρι
κό σύστη,μα. καί τίς ϊδιες λειιrtουρ
γί,ες μέ τό δ:κό ψχς, '(iισχ,ί νά 
μή'Ι δγεφεύωνταιι; Δυστ,υχως, δεν 
ορέθη,κε άκόμη τ,ρόπος νιχ ρωτή
σουμε εvr;, σκυλί για..τί εκλα.ιγε 
στον ϋπνο του, ΟU'Όε ε,Υ'(Ι, άλογο, 
γιατί 01τbν ϋπ1ψ) οου 'έχαιν•ε χtν11 -

σεtς σώv σ εν« ψα.ιν'Όα.σ<vιικ.ό χα,λ
πα,σμό ... uΟπως, δεν εΙν�ι δυνα
τόν vιχ pωτήοου1μ,ε ε-να βρέφος 
λίγων μηνω1ν\, γιαι'Όί o,w:,rι ήτα.v 
ΧJοιμ,�1011.ιέvο, 'έδειχνε vιχ παιραπο
vη-cα�ι η ν,ιχ μει<0ια ... 

'Έ-rοε-ι τ1α, από πεφά,μα,τα πού
'έyυγr;,ν �ή Γφμ,αινίr;,, δ δόrκτωρ 
Μέντζελ εοεοα.ίωσε Ο'Όl τό σκυλί 
' 'ζ ' ' ' 2 ό 'λ αρχι ,ει να ον1ειρευε:οαιι υ.,Π η ι-
κ{α.; 8 ήμ,φω�ι. Ό δόχ1Jωρ Σά
ρις επέτυχε, μέ 6ι<;λογ•ι'Χιχ διε
γφηκά,, vά προ0ιtαλ η τεχvηrtά ο
VΘιpα,. Σ' εν1α σχυλι σέ 6αθύ ϋ
mο, Ε.'ΌΟ'1i,Οθέτη,σα.v ενα, καrπ,vιστό
λουκά�ι1c%0, σέ &πόσrtr.χ.1ση τρ1�ών 
π6v,των &πό τή μύτη του %α.ί πα
ρ,ετήρησr;,ν δτ1ι, επ1ειι1Jr;, &πό ψι
ά,νrτ:α δ,εΙJτειρόλεπw.,, τό σrκ.υλί ε
κ.r:ι;yz %ινl101ε1ις μωσή01εως έπί 2 η
3 λεπτά. 'Έπει:αι. ·ησύχαζε κα.l 
δταν ξυ11:v1Qϋσε, ενώ τό λ:ουκάvι
χο ήw.,v πάvτοrrε κοντά. στή μύ
τη του,, ήθ,ελ,ε πέv-τ<ε δλ&-ιtλ ηρα. 
λειπ:ά για 'I�, ε,7υα,y1:zλcίJοη :l; χ:
·ιΥj7Ξ�ς τοϋ !Jπί'ΙΟU 'Ό1)υ. 

υΟλα. αuτιχ δμως, εΙv,:χ.ι &να.-
. ' ' ' Γ' ' .,,(,θ λ>?γ:,χη ψμη1\11εια,. •ια, v-α 1-""" ουμ,ε
rλv �v,α, ζώο πρ,αγμα.-ο:%ιχ δνειιρεύε
τα.ι, θιχ επρ1επ·ε V·tΧ τό δοϋμε νά 
επιτελή στον ϋπνο ι.ιιιχ κίνηση 
έντ•ελως &συνηθισ�:η, πού θά. τό ,, ·0 ' ' ό ξ' ει χ 'Χ}ΙJΕ μαι ε·: να χα.,vη στ v υ-
πv,:, το•J επ•ε1ιτα, άιπό ώpισμέVΟ'/ 
έρεθισμό. Δυ-J,τυχως, ποτέ δέv 
μπόρ·εσε νά γίvη εvα τέwιο πε(
ρα.μ'Χ σέ πληρη μσρψή, ωσΌε δέv 
μ,ποροϋμε &:κόμη vιχ θέσωμε στό 
ϊδ-ιο έπίπεδο τά. ο�εφα. των &v
θρώπων ( ώς προϊόντα της ψα.ν
τα.σί7Jς η πα.θψικης μνήμης) κα.ί 
τά. οv1ειρ,-, τwι ζώων, (7J'ιtόμη κα.ι 
τιχ πλέοr.ι εξελιγμένα.. 

Dr F1e11n a1nd Μeι-;' 
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Σ 1 ι\ ο ρ ο (; Σ ι ν α : 11 α � κ όι-, μ ι ο κ έ ν ι ρο

εiρ.ήνηc; με Ναουc; ιρι(�ν Upn6KCJ(�)\J 

�τί; 1 Ω i\1α:φορ!ω τρίτη 
lπέ τ�:ο -:-( υ ίστcψ:ΙΥ.ΟΙJ -:-αξιο:ου 
-:-ω σ:ή-1 'Ιzpοω":ι.),rιμ Z. ,:-J.?,'I :rΊ;
zip+,νη; cτή :Μέ.ση ',\,ψχτολή
6 Πp6Ξopr;; -:ή; .\:γ'J'ϊ:-:'';:J '.\·ι'.,'J 
ά.p Σα,ψ:-χτ, Π(ΥJ•:ί8'z:α1: νά χ7,-:7_
Αέση θ·Ξ1ιέλ:ο λίθο y:ά Ξ'ΙΙΧ \Ιη
:ι.r.ισμω F\tγ:pΌ Ε:pή"Ι"Ιj ; στ,;::ις 
7vp6πoδz; τr.ιύ ''Οpου; �:-6 .. ο:--.r.ιυ 
f-)' σ. 'Ι'Ξ"(Ξpθ?�'Ι τρzί; Ν7,σi: "Εη; 
Ίο·.}οαϊχ6;. �>η; λp:σ::7;1ι✓.ό; 
χαί ε.η; ι\Ισυvσ'J)ψ¼'Ι,'Ι.6;. Τά. 
:�χέδ·α �ΙJΙJ.\μΙΧΝ :pΞί; 7.pχ:τέ.✓.τσ
?Ξ;, ε,ιΙJ,; 1:ά. χάβz θp·φ:ι.Ξi7.: Q 
ο6Υ.τωp 'ΛοδΞλ -Χ 7..λίμ "Ελ Ρ:
ιιαλί. Νγύπτ:ο; 1'lσυσσυλμάνος, Q 
ΊU: ;:ι ΒηΥ.ό, Χρ::J"::χ·ιb; σ.τ.ό :"η
r7..λλία ·ι.αί δ χ1,Οηγητή; ".\λ 
�Η:,,αρzλ� iτ.ό :ο 'f σp::ι.ήλ. Θά 

χρz:7,:J"Οού'Ι γ:ά :-r1ν iοέγψ:;η :u)·ι 
Ν 7.iiJ'Ι. τρία z.ρ6·1:7. μ::::ά. :ή'Ι :ι.7.
::Ηι.ση -:ου ΟφΩ.!ου λίθου :ι.7.'ί 
')' ' ο- - , -ο ' r �T.'/J:C� Υ) οcι;Τ.'7.'ΙΥ) ι ΞΊ.7.:ομ-
:ι·Jp:ω'Ι -:ολλ:ι.;:,:ι,J·ι. 

,,"1�'17.; sί•ι7Jl b θΞός» lοήλωσΞ 
ό 1 [p&zopo; Σ:ι.,,τά-: σέ oημoσ:o
yp-x::p-;'J;. «Χ7.t 7.ί Ξ-'Ι"Χι•λαί Τr;υ, 
,:,_,,'; i.i36θη:,:ι .. •ι στό·ι λ[ω;j-:τrι :τ.ι 
:r., 1j "Ορ'Jυς Σ:νά, iπο-:zλού·ι τή'Ι 
01.·Τη -:ιίJ·Ι τρ:ιΪJ'Ι μeι·ιοθ,ϊί:rc:'Ι.ώ'Ι 
ΓΙ - Γ' ' ' ' , r1p1(JΧΞ:t1J'ι. � 'λ.'J!Ο 7.,ι.Ξ:pα.'J�σ(Ι. 

·/χ y_-οίσω σ' α1τό το 'f zρο 'Όρ');
:c,•j θΞ'J'j Ε'ΙΙΧ Ξ'1::ι.ί,; ::;,ηηό:Ίjμl'J,
:ι,)'1 τp:ώ'ι θpη:11χs:ιί.>·1: έ,ιb; Τζ:ι.
:�:οσ, ένc; z.ρ:σ-::7.,ι•:χ-.G ·,7.'Λ ·ι.7.ί
:ι:ά.; συνα..γωγη;,,.

'Ο Π ' - ·� ' - ' ,... pc-Ξop.c,; ...Jrh'l-:α;: v�ετ'λ.ςΞ 

·ιά σχz6:,ισΑη :ό J(έγ:pο'Ι Ε!ρή-
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'ιη; σε l '/.r;IJVY) 'Υ.ΠΟ�τr;ιπη ΙΧΠΟ το
Όpθόδοξο Χριστ,:χ,ν,:Υ.ο ,1,ιι;,,ιr;ι.,στήp: 
της Ί\γίr;ι.; Α1Υ.σJ-σeρ�vrη;. γιά. ν&. 
μή το ά:ι:χyωνίζsται:. Ό χ. Σ•χ:1•
τά!: ζ η-οΞ Ι &πο δ),ο�ι τοv χ,όJΙμο νά.
Ξ'Ι1:,σ-'ι_ύση χpημιr;ι,τ:,χά. το εpγ?'Ι. 
ι';1σΓ '17. πρ::ι.γμ .. r;ι.-:;ο,πο1:1ηθη χωpί;
·ι.αθυ(jl:-ψη01ε1:;. Πpο,τ1ίθε11ω: '17.
χχλiση -:;Την 11Ξλ1ε,τή χχ,τr,,:1θέ-:;z
ω; του θ ·μ,sλί,:;υ λίθου τοv Πά.πχ 
:r; rι;):L11 ;, τον Πpόsδpο τGJV 

Ί-f,1ωμέ-11ω, Πολ:τ1z·ιun χα:ί α.λλsς 
δ·:1sιΟ νιs ί; πpο,σωπ ι χ όrι:η,τ,ε ς. 

Θέλ?ν-:�.; vά. ύπΌ-γ�p�1μ1μίση δτ1� 

,χ 1J:ό τΟ :Jυ1μ.60,λ�1χb γ1:α τη)1/' Ει
ΡΎJVΥΊ εpγ•Ο'Ι εί-ιι::ι.•ι «το εργοϊ τ·η; 
ζω'rι; του», Ι,δήλωσz δτ�·. π,zφέ
λ7.ο? σ•:ή δ:7.1θr1χη του τ·η-1 ιπιθυ
μί 7. ν•7. � ·ιrc'l.ψ :,ι;ι.σθ η ,με1�ά,..-το1'Ι θ 5. -
-ητ� τ·ο:ι χ6.που χ?1'1 Ιτ7. (jlτό μ,'J:J-
-:;o:Jλ:JJ'l.V1ιχo τ.ζαμ[. 

Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ: 

Ti κι αν είσαι Μωαμεθανός, Χριστιανός 

11 Έβραιος! 

llp'Jλογ:ζ,-:ητ::ι,; :ή-1 17η 1Ιcι.γ
χ6σιί,:r;ι. Ήμέpα τή; Βίολr,υ•. στο 
Ιf·ιz·.ψc1,τ::ι..ό ΚέΨ�pο 'λθη,-ιώv, 
7,ί; 9 Φz,6ιpου::ιψίου 1981, ή χ. 
Ρόζ::ι. ':\ σσέp είπ1ε. ι..ιιε"Όr;ι.ξύ α.λ
ι.ι,JΊ : 

Μια και τιμας τη μητέρα κα1 τον 
πατέρα σοv 
Μια κα1 δεν εχεις άψαιρέσει τη ζωη 
συνανθρώπου σου 
Μια και τιμας το γάμο σου και δεν 
εχεις λερώσει το στεφάνι σου, οπως 
λέει δ λαος 
Μια καί δέν κλέβεις 
Μια και δέν δίνεις ψεύτικες μαρ
τυρίες 
Μια και δεν δρκίζεσαι στ' όνομα 
του Κυρίου για ψεύτικα η ό:σήμαντα 
πράμαrα 
Μια και δεν ψθοvε'ϊς του γείτονα τη 
γυναίκα, το σπίτι, τα ζωα, τους 
δούλους κα1 δ,τιδήποτε εΤναι δι
κό του 
Μια ικαι τηρεΊς τη,ν έβδο,μαδιαία 
άργία, οχι μόνο για σέ, άλλα κα1 
γι' αύτουc; που εχεις στη δούλε
ψή σοv, 

- δπωι; λένε ol έντολές
- Και έψ' δσον θεωρήσεις Ιε-

ρό vΌυ καθήκον κάθε μέρα να δι
δάσκεις γι αύτές τα παιδιά σου 
(Δεvτερονόμιο 6 - 7) 

- Κα1 έψ' δσον κατορθώσεις ν' 
άγαπήσεις το συνάνθρωπό σου σαν 
τον 'ίδιο σου τον έαυrό, 

Τότε ή Βίβλος εΤναι δική σου, τί 
κι αν εΤσαι W.ωαμεθανός, Χριστιανος 
η 'Εβρα'ϊος. 

Try-1 iπ ::ι,p6.-γρr;ι.ιπτη ,σι,':,,.,θ,ε,ρό:η
-σα, c(J)'I Π7ψωπά'Ι'ω. ερχεται χάf\.ε 
χp6ΨJ Χ'l.ι θέλιε,: 'Ι'IΧ. ττοr11ί,::;ιε1: ή 
llrι.γχό.::1μ-:α, 'Ημέρα -τη; Βί6λου. 

Κ::ι.ιθ%pώθψ,Ξ πpίν 17 χρό--1:,::ι.. 

Χωρίς «Φιλιόκβε» 

«Π::J'τ!ΞlΥJ\.ΙJΞV εις -:ο Π'�Ξυ1μα το 
"Λγ:•'JΙ'Ι, το Kύ,pti'J'I, το Ζω?,ίί1Jι:ό·ι. 
τό :z -σr,':ί fi7.:ψος έΎ.πQpωόμ ιΞΨ,,'Ι, 
το σΙJ'Ι Ηα,vρί γ,α,ί Υίψ σ'cJ'Ι-WtJΡ'ΟΙσr • .ω
νούμ;z,'Ι'Ο'Ι χ7.ί συνιδοξα,ζόμιενο�ι, το 
λc1 .. λησων δtά. τώ,ν π,ροψητωv�,. 

Μέ α.ύτά τά. λό,�tl'Χ Ξιnτωμ,έ,;α, 
-::;τά έλλr:ιιχά, δπως τά. είχε δια
τ'JΠώ.,ε.: πpίν δΞχ,::ι.έξι Cί'.tώ'11z; τό  
3Η1 ή Λ' Οιχ?υ,�s,v�:rι:ή Σύ-11οδc; 
τ·rι ; Κι,J,'/σ'Ί''Υ.Ι'Ιlc:1',Ό,UΠό)Jε,ω;, &pχι,::JΙΞ 
6 lΕτ.::ι.ι; 'lωάv

1
vη; Π::ι.υλο; δ Β' 

'J':ή 6::ι.,ρ:.ιτημ::ι.ψrη όμ .. :λί::ι. του c;το·ι
χ:ι-.,θ9cip,:χό ν1r;ι.ό του 'Αγίου Πέ:ιpου 
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c-:6 13-z.:_χ-:ι.rι6. �7:r.;·J Ξ(ιp-:Αζ6:'Χ'Ι 
·rι μ:;γ-χ;,r1 

1.υ:r
1 Ιτ:tτzιr..; γιά :·r

1
·ι

zρωτιcι.·ιr..,-:;ύvη. Ξτ:· :Ξ'1-ι.:ι,:pία :r
1
: 

ΙΊ Ξ-ι:ηι-ι.r.,σ :η; :ω·ι l\ 7.J)r,)::'/.Ι�)';
::,:,i.; ί Άlr,υ-ϊίου

Ί 1 �ύ-ιr..eισ; :rις Κιι)'Ι>Τ.C/.'Ι::'1','J
ϊ':Ι)J.Ξω;. :r; ;�Η 1, Ξlϊ,Ξ 0:1.cι.y/ιΞz: 
τrι ΗΞJ "Ι.Υ/ ούσί1. :r.,ι) -._\γi7J 1Ί-1�ύ
ΙL'Χ1'':r; "1.7.: zίz Ξ 7,'17.'('ι(ι)pί'JΞι σ:ό·ι 
lπίσ-ι.ο-πο ,'lι; ΚιιJ'1,σ:1.·1r::·1,συrπόΧz
ω; ϊσrι 71cσυeι1.,ι6π1-:-1.,, ιιέ Ξ"Ι.Ξl'Ι6'1 
:r,; l 1 ι;ηι-,',;. ΠΞΨf(l'τ'CΙ. zpό·ι:1. α.p
γότφ'Χ, :ό -�3 ι, Yj �ύψ.,,οσς τ'lι; 
•1-, ' 1 � 

.., 1 • ',:::p:::roυ. τcr.,υ zιχz συγz1.ι.εJ1Ξl σ 
1.ύτa-ι.pά::-�ρχ; Θzσ36σ:ο;: eι:1.zfι?J
;z ,Υ(Ι π[:;:r, :η; 'Ε,,zλησίχ; σ:·rι ·ι 
11 χ,•η,γίχ θz,1:όχr.ι. 

(Η Ο•J'.ι :ι.·J-:έ; έτ:έ-:1Ξ1�1σ·, γ�σ?:ά
σ:ηχ'Μ :c:·η Ι)ι;ψ'Υί χχί τrι ·ι Κ11)'1-, . ' ) C)'":';('/Τ,��ν1ουπeιλη !LΞ :ιΞγ1. �(/ΠΡ,ΞΤ:Ξί;
-:-zλzτε;. 

Ί J1τc,p:χό χ:ι.,pcι.,z:ηρίσΟψ.Ξ -:6 
yzya'ι'o; ·:η; iτ..1ηyzλ[1.; τr.,ιj συ:ι-
6όλω τr; 0 l Ιίστzω; σ:r; r-'cι.ό :r;•:3 
'λy !ω lli-:pcυ τfι; Γι;ψr1;. σ:ά 
έλλr(Ι':rι.i kό :ό·ι Ηά:π'Χ Ίωi:ι
·η1 - Πχυλa Β'. r:ήv l\υpωzfι.
:ι. :ι. :-i ψ&πa α.τcόλυ:cι. οp Οόeι,ξr.,, 
7.f'�ιj zίχz ά.::pcι.φzθzί YJ τ:pσσl)ήη 
:r.,�1 "Φιλ:όzοz,,, orιi).1,of,: 1

1 
zz

πόpzυση -:-r;υ ':\y[r;'J ΙΙ·16ι ι1.:r,; 
Χ'Χί ΞΧ 1'.l'J ϊ[r.,,Cj», 

�τό O�zfJ'J,:I.JΞ'l1�Z� Jf7.τpι�1�pzΞί'J. 
Ξξ &λλο:J. δ1"C11JU ιιΞ 7:1.t'ΙΌp063�ξη 
συμμz-:-αz·,'1 y:r,ρ:ά:σθψz ·rι 160'1-r)
zπέ :z:,c,; :ης n' () l ;,:r,υμΞ'Ι:,;,: rj-; 
�υ-ιcΒcυ, δ Ηχψ:ά:ρzΥι•; .λΊjμfι-=?:
ο; Β:ά:Ο'ΧJΞ ίσ:r.,,p:χr;(j πzp:Ξzc:ιi
'l''):J tγzϊιχλ:c πr;ύ o:nr;pύσ:;.z: 
τή·ι π[ :J:η τ(ί>,•ι "'Ο?θι:ι1�6ζιt),'ι μ½ 6i. 
ση τό σ•)μοcλr; --cη; τ.::1:ιΞω; :ιίJ•ι 
Οlχ�υμιΞ'i�κώ,•ι �'J'Ι'ό3ιυ·ι "'Εφέ:J-:ιυ 
χcι.ί Κι,J,11:;τ:ω·/:: Ψ:ιυπ6λΞω;. 

Ί\.·ι.'ΧψΞpόμε,'1,r;,; :17Υj'Ι τ.ρr.ι:;θήη 

:,:,ι,J <Ι>�:-.��χ(ιz). Ξ[-τ=z τ:(iJ; 
Ξ''';�', Ξ Ο�:ι-z ��zl'j:r-:11.,:;:ι;ι.;, . ' . - ., -- ... , ' .... , :;:� :ι.�(Ι)ΊΞ; ':/.,/,Ι.�:p�{J)":j'J-J'J,'J. -:7.; (,,!jf') 

ι◄:χί'.ί:φ:1.; "1.7.ί ·ι.cι.τ-z ,ό·ι Ί Ξpr, ι 
Φι;)7: '.ι :ιι)') i'.'"J. i'.(Ι)'I χr.,,ρω,ί;,,, ο:,;,. 
-:·ίι ', Ί•>ι.ί:φ::ι. :ic,j \�:JJ:r..Cί, ·ι.'1.ί 
{;); :��,:ι.'J:γι z[,ι:ι.� Π"L'Ι'τά.11.'1.��'Ι 7.-,... ' , ,,...._ 
:::1�p%Gι1Ξ'Ζ.:'..,; 'Ί/J. 1

• 7.1:'J,..JλΊ(:.V;>ί, 

·ο Οίχ','J;ιz·ι,: zό; l l 1.1-:-p:ά.pzγ1;
z•ι.χ,ά.�z, ,"f(Ι Ξ'>;("fJ �:: vι ΧΗ'Ζ 
:6-;:r.,1J; "']1�zzλη

1'J�1Ξ;� μk "tΊ(Ι z,J
"/.'J.����'Χ Χ'Χ� ,χ,J:�rι ; -:�η; έ.1-:Ξ--CΞίι:ι·J. 
l),z 7.T:'.,i'."ι.77.'J7Ύ(Yv1J'/ -τό &pz:χr, 
zz(: ι::·ι�, (' Ξ l; τ'Υ{) &,,ι60Ξυ-:(./Ι πp{1)
:1.pχ :ιz-rι'1 cι.·}τ'οCί ::;�ύ·1:1.;:·1 1/.7.ί 
:ι',p:;,·ί-(ι 7..'ΙΞ'J τη; rcpv,;Of1 zης». 

Ά\ι.ί.;, ·rι 1.πά.λz:ψ:; 7,.,ιj Φ:-
χ��ι.6:: �ι•ι 11-:-z'ι -::χ;ιi 11.ι�:t. Ξχ
�Ίιί.(,,-;:; :::::-�1.-:ι:ρp,:ιW,'ι"fι; γ:� -).)') έ
'.ιp:·1: �': ι� -:-1

1
; Ζ1:Ξ:Ξ[,:ιυ. 1�6λ(ι'J ΟΖ.·ι 

�11 :ιιzi'ιΞ', r: Π?�'Χ(ι),'1�:Ξ.� τΎ{ι �:71.:
?Ζ'Ί"ι/ :'J•j &γχ1.θ:'J'J 1.ύϊ:1:/j J:�.; 
:;ziσΞ·; :ιi)'Ι 61j, 'EzzληJ1t(ί}'/. 

r ΙίΟηκοι, 
οί ιτρύγοvοί μας; 

_λ,;,::ι.,:.z-ί1 7.η.,:ι{:pησ:; zγ:·ιΞ 
:τ:->.J �Ί.i'.?Ί.,μΞ·Ι':ι:ι -:Υις 1\-zλ�y�ιpν�
·ι.; i·ιi,:ιΞ'J'"J. GΞ :::ρr1.,·ι:ι.,:::ι.r,ύ; zρ:-' ' ... , '\ . 
'J'7�Ί.Ί0'J; Ζλ� �•.,:f�p-:,J; Ξί:�'Jι:Ύι {Lι')· 

·,::;. :,χΞ ::χi με τή·ι χα.τα.γωϊ · 
:r,ιι} ,j,ΛJ;:,ωτ:[-,r,υ ΞlΟ':rυ;. Τό γzγο
·16; �:: οί -τ:λΞυpi; π�pι::ιJ�έzτη-
i'.7.'1 τ.ά>; -lι θΞωpίcι. γ:i ;,:r,:·ι·r, 
τ.pσii.z·JGίι 7,:ιθp(�τ:συ 1/.7.ί τ::Οfι -
'Ι,(;'J ΟΕ ·ι z I ·l'-z � �'J'11-χτ:Ο •;,iχ irc '.,ι � Ξ � 
χEiz:. CιΞ'ι υθφ!lχ'ΧJΞ :ί; B•jr; 
7:pt7):.Ξ; :τ'Χpχ::i;Ξ:;. ΠΙ)'J cnJ"("Ι.p-:ι 1J-, . , :;:γ1z :χ,·1 :: τ:1:1,z:λr1 :.ιμΞ:ι-ω;. 

Ο� χp::Ί-:-��·ι�l χ1.ι-:έyυγ1 .. ·) J:6 
3�-ι.�χ7:ή-p�ο γ:7.. ·ι� Ξ-τ:1.·1%�·έpv'J·) 
-:-ό μά:θημ:χ :Jι,; Λ'z:ι{σzω;». πο� 
7:Ξp�Ξ.λχμε�'Ι'Ξ.70 'Ji:� 'Jzeιλ�zα Ξ.γ-
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χεφίδ:-:ι.. οπως α.κρ,:6ώ; -rοψηρά.
ψzτα,ι στr1 'Ι 'Αγί•ι:ι. Γρ:χ,φή. Άvτί-
1Όcι.λr,( τους είγω: οί έrrοι,στήμο-vιες 
τοσ κέv'τ.pου έρωνών γ:ά. τή δη-
:ι:•?'ψγίrχ. πού έδ,ρ,εύΘι ,στ,ό Σά.1ν
ΝΤ ' 

'1{ �' ' λ ' ' ::εγκο. οικη ε.χ':- υ;tτ�ετ�).ι"
ιι.:ευι:ιψέ·ι,ι:ι.. ρεπ,ο,ρτα.ζ ,σε οι:ε; 
:ί; μεγάλες 1,μφ:κων•:ικiς Ιφη\Ε· 
ρ[Βε;. 

Λοιπόν, υπάρχουν 

οί «έξωγήϊvοι»; 

'Ο Γ:χλ-:ι.ξίι:ι,ς σ�τόv δποίο1v cι.
·,ήκει ή Γη, εχει -rοφ:101σότφι:ι, α
π ο α ,:ι.τ b δ,:1:,ε•ι,α, τοιμ,μύ,ρ,: α, b,στέ
ρ ι σ,. «Κα.,τ•οιχεrτ�ωι» χάιπ"χο &.πό 
ι:ι/ιτά; "Η μήπως χα:v::.,:rι.οιΊιντωι 
;tολλά; "Η πάλι, μήπως δέν χ:χ
τοιχείτrχ,ι ΚΙJ..!Ι-έ·η; Κ: �ξω αιπό τό 
μ:χr;ό γα.λα.ξί:ι. μας; Στό α,πε:p? 
\"" ι �, , ι , _,υ:ιπ'ΙJ.'Ι, οπ,συ α.με1τιpη1:'G, 1: - cε 
ίλ: γγιώδεις &.ρ,ι,θμ.fJύς-iλλο,: Γιz
λι:ι.ξ:ες. πολύ μ,εγ,;r,λύτΘpο,: από τό·ι
ο:χό ι�ι:ι.ς, b.ιποcε-λου01 τή•ν ιπέχτα
:rη τ1':.ιU &:πείρι1Jη 1 τί σu1μ .. 6ι:χιίv1ει Ζ
χ.ετ; 

Τπά-ρy_ει « ιζωrJ», η μήπως δ 
&νθρωπο,; χ:ι.ί τά. ζώχ το,J πλ?',
νrι:η μσ.;, τ,z. φυτά, χ:ι.ί :,z. π,:,υ-
λιά., είνι:ι,: οί μ,0'11ωδ,::,,οί ζω'ιτι:ι.-

, l 

' ' Σ, 'Ι'' ΊΟι upγσ:1ιv1μ.ιοι στο υ,μ.πωι; ο

zρύ)τηιμrι. δέ.ν -εt·, 1=,,;ι ϊ,c1Jθόλου χc1.,ι
·1ούpγ:ο, αλλά, πολύ "1,7.)[ΙΙ/Ούpγ:α
εί·ιcι: ·lι �χθε::;η πού μόλις πρίν 
λίγες μέρες ύπέο?.λα.ν στο'Ι Όρ
γy.ν:σμό Ή,ιωμέν,ων Έθνών ο:cι.-
τ.p,ε1tεί; επι:στήμ,,;,1ν,ες, ύποσ:τη,ρί-
..... ο ( , ζ ' ' ι,r_,ιτι7,; οτ: «·Jπr;φχε,: ωη στο 
Σ1 μ ,πωι-πέpα σ,πό τή γη». Καί 
�χι μ6·ιο «ύπά,ρχε,: ζωή», πvύ Οcι. 
μπ,;,.pουσε. ·ιχ ύποθέ,σ:ε,ι χωιένας 
πι;); οpί7;.ετωt σέ :.ωχ πρωτόγονη 
μ .. ορφή, &λλά. σέ μ.,φ:κε; π,ερ:-

πτώσει:ς δπως ί.σχυ,ρίζο.vτ:α,ι οί 
έπιστ-ήμο,v,ε.ς αύ1Jοί�ύιπ,ά-ρχ ε,: «α,
χόμ r; 'Χ?.: πολιτιι,01μό; αινιεπτυγμέ-, 'ξ λ , (1 , ( Ψ>ς χαι ε ε ·ιγμε.ν'Ος O:JlcJ -κ,ιzι ,:, 
δικός μια.ς, η χαrι ά,νώτ�ειpος ... ». 

Ό Όpγ:χ1v1:·01μός 'Ηνωμένων Έ
θ 111ώ·1, μέ τίς &.vά.λοΎ'ες δμάιδ,ε,ς έ
ρευ·ιηιτ6Ίν -rου χαί ,ειδιι.κώ1'1, [χε,: 
α.σχc,λη,θ::ί ά,πό ΠJΟλλές δεχ�ε:,ίες 
μέ τό θέμ.α, της «ζωης -c�τ,ό σύμ-

r , , ' , 'ξ , Π'ΧJ'Ι», Κ'ΧιJως χα,ι με τη-ι ε ,ερευ-
vφr1 -rου σύμπrχ:νrt1ος μέ τά. -::,εχvο
λογι χά, ιιέσα, πΌύ δ,ι,ωθέ.ΊJουμιε σή
μ,cρα,. Μ:ά, δμά,οα α.1tό 15 ΞΠ�στή
μιc,·/:ς ά1ti.ι τίς Ή,1,ωμέv1ες Πολ:
-cείες, τή �-,,βιεΊJιχή 'Ένωση. τή 
ΒρετΙΧJ1ηί,ι:ι., τή Γcι .. λλία, τή'Ι Τσε-
χοσλοοα.χίι:ι., τήν Πο,λωινία., τήν 
Ούγγχρί :ι., τή•ν Ί α,ιπω'ι'ία,, τή·ι 
'Jγοονησi;:, ·ι.σ.ί τήν 'Ιν,δία, &.νέ
λ=,,.6ε νά. c;υ•νιτάξει: γιά. λογ,,:ιρ,�α..σμό 
--vo,J Ό·ργcι.,,11:1:JΙμου 'Ιf,1ωμέ,1ω'1 'Ε
θ·ιώv 1μ.,ιά. Ε¼θ1ε1ση, σ�τήν όw?ία θ,z. 
πεp�λ=--ψfΗ.ν101vrrοον οί &πόψε:ς κcι.ί 
τ;ά, ποpίσ;ι:χ.τα :ων εtο:χύ)'I. π.pο
χε,ψέν1ου νcι. γίνιουv σχε,τιχές &.
νc1.:ι.οινώ:1εις Κιαί ::11Jζη1τήσ:ε:;. κ.α.
τά. -.ή δ1εύτ;ε,ρη διά,σχεψη τ,,ϋ ΟΗΕ 
γιά. τή•ν έξφεύ�ιηση χαί τήο ει
pψ: χή χρήση -:ου Δι?,Υ:ή,μι:ι.rως, 
πc/.ι θά, συγχληθ1εί στη Β:έ, 1νη, 
σ,πό τί; η ώς τί; 22 Αυγούσ-rου 
Η)82. 

'Γ �•ι ΛϋγουστfJ τιου 1982, θά, 
, ' , ,5, 1 γιν•ει τρuπον τι�ια, ;1 «ο.1v:ση,μο-

πο,ίησψ των α.πόψεων τη; ομα
οα,ς ,ύ�,ν 15 έπ1:1σ,τημ6ιvιων, οί δ-
ποΙχ εχ�;υ,-1 ύπο6ά,),ει ηδη τή·ι 
,, θ , , 'ζ ε.0,ι 0ση τeιυ;, που ,rοα,ρουσ:α ε,ι 
έξαιρε'τ: κό έ•�δuσJψέ,ρ-ο,v χα.ί α.να
μέvετ�α,ι ccι Οσ .. πp,,;,χο.λέσε.: μ,ιά. 
νέα σεψά. συζητή,σεων χαί <(οια
μάχ η;» γύρω α.1tό τό θέμα, της 
ϋπcφξης η οχ,: ζωης σrοό σύμπ:αν, 
τό CΠ'Οίο εlναιι ενα. ά.πό -οά, ουσι-
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ωc,η ποϊJ τ:ψ:λ-:ι.ψ;,-χ•ιr,·ι-:cι,, σ:r1·ι 
zχθΞση. �:Υι Η:i-Ι'ΙΥι Ai γί·ιz: ·ίι 
ΞΠίJΊ11μη i:ιάγ'Ι<ι>Τrι bi.l,zι.Ί/?'fι; :fι; 
sχθ�σΥ6 ;ι_,ι,1 :f'J•} ;ι_z::ρα.λ?.ί'.ίυ. 'fι 

α.·n� ή:"f(�'fί z ξι,>γrι ' ·π1 ; 'l":.r1: L'.i,'J-
,....,, '! ' 1 ' , Ίr,;-Ό .:.Ξ�':ι'J!!JΞ :(7=0 :(1);:ια :�; ι:ιJ-

τ;όψΞ:; :η; Ιπ1,,7:γ1 μ','Ι:,. f1; &μά. 3τς: 
τι'.ί'J ΟΗΕ. 

Οί iπ,7:r1:v,·ιz; :r,,} 01\Ε ί:;,-
, '! ' ' 

Ϊ-f'J•'Ιϊ.αι: τι;φχ ΨJ.. Ξ ·ι,: ,;χυ-;r,'J·ι :Ί(Ι 
;ίjτη "'(�7.. :Υ,-; :JΧUΠ�,μ6:rj-::χ,) :Ύι·; 

' .. - ' iπ: ::,r1,μ7. •ι--;η; χ 7. l :f1; zr. :ι. ::ρ r1; μ:ο 
' , , .. '• ,r, - ,,_r"' ,-,-i,,r,')-'' του; <,0Jpα11 . .,J� ;1.JΙ •• •--1

1 
... .1- � • 

Πpι7γ:α �μω;. �piϊ:Ξ: 'ι7.. -:".,ι'J; ... 
i:17.•1.7.ί,ύψeι·J;ιz ·ι.-:ι.\ ·ι�. i,πc1,·,:·i1 :Y,J
:�Ξ Ξτ�� 'J'Cό Ξp<;}:rι:ι:ι .. aν ',

.)'ί:i.?-
ZO'J'/>'. 

Ό «αρχάνθρωπος» 
700.000 ετων

,... ' .. ' ' � , -Ίι:ι1.·ι:'ΖΊι � ... '11:Ζφ•ο,pχ '3:(1., Z'J?Ύi-
:ι-z:). τ1�>·1 llz:?:xJλ1;>'1Ιι\·1 \':zi.z:3:-�, ., ' ' � .., , 
Ί�1J;. -=.γ •:ι::.. �ΠΙ'j :f)'J; ομ.�ΛΎ(Ό:Ξ;. 
χ:ι.::� :Ί;ι ;.:λΞJ:Α�'Ζ :ιΞ?� -..,�,J 
�'JILι.''.iσίr,·J -:·7,,: ()Ύ'�l·��ι-:ο. ί.',') ' . 
�p:x yμι;ι,τι:ιττ .. 01

� Υ/)ι, ΖΞ irι:� :2---- -Π -- .\-
)' ' 1·1·' ' - ' - ' -::?: ,�O'J c;:η') α.'ι:Ξ�"J. ,.ι.χι 7.7:Ο .r:1. 

·v=-((/!6--7. ;;;. ί :Ίf)y '/. = ,:;� ::ί.·ιΟCιΙ•)-
ι - � \ ---:- ;.:. • ι ·- . - ' 

7:'),λ':.ιγ�r.'J mJ,')ΞOp:ιJ. 

ΜΞ::ι.�•'ι τ:ιίJ·ι b:ι,:ί.r1 :1,>'1. 6 ::ί.·1-
θρωr-ολ6γc-; 'f·ιιδό; ·ι.,zf!γ1γyr1; .\ 
Β·. ')�Jά:,?'Ι"':: C �Ξ6Ξ6�[,ι,)-:-1z. �:: "Ιι 
'λ ' ' ' θ "' ' η �\'χ�:ι.. τ�οσ χpy_ι:ι.-'ι1 ptι)Π6,') QΞ,') Ξι-
Ί''Χlc 11:χρ6τspη από ίΟΟ.000 χpό
Ψ'J.. δηλ. τό::,ο π:ι..λ:ά:, (i'J') α).λ:ι. 
&'!Ιf)ρωπολογ:χά. cε.χ1ιή,p,'Χ τη; 
'λ :ρρ:χη; Χ'J.ι -:η; '_\,;:α;. 

Ό ΜΞξtχ(Χ;vο; α:1Ηρ1,),;:ολόγι:-; 
;ι.αθηγη,τ:ή; χ. ΣΙΧ'Ι::ά.γχο ΓχΞ'ΙΟ
Οέ; ΕξέΗΞ�Ξ. &πΟ π.ρ.ο:τιυm;�zΞ; :')'J 

διαπ�ιστώ:;z.�.; χα..l ΙA'J':1')'�[,z �--=ό 
7Πήλ7.:ο :ιί}•ι ΠΞψαλι�·111,>·1, :ίς &
πόψε�:ς 1:cι1J, σύμψω'Ι"Χ με τίς δ-

α:1Βρ,ωπr,; 
Ξί'ΙΊ.:  :ιizρ: :·71; :J::γ:ι·7); δ 'Γ.:ι.λ:ι.:-
6:-Ξ;:,'); ι:�6γ�-ιο; :rί)•ι Ε1Jp<,)Π7.[ι,>·ι 
zriί &Λιχz: -;:·rι 'Ι z:ι.:ηγf'J•pί-z -:ιΪ)'Ι 
z6:ι� zpt-ι.:r,·J; (α,pχ-:ι.Λ)p1;)Π(!)'/). 
ΗΞι:),cιΥ1 7Ζ :Υ(Ι ,:ι;;,:ι.z:iλ•Jψr1 -:t:ι-:;,:, 
:ιzγάi.r1 ; :;�γ1,1ι:χJ-;ί:ι.,;, ίση; μέ :·rι 'ι 
::ί.·ιι;αά):J:�γ1 :ή; -:-:z·ι:·ιJ,λi 'ΙΥ1;. ·r1 
,�'! ;ι.:ι..:iz:�-:;� τ:η; σελ�vης α.,;:ό 
:ό'Ι i:ιθ;;ι,!πο. 

"() �Ξ'ιΞγ:t.λi�r,; α.Λ)p1,)πr;λόγr,; 
z,;ι_fιγι '(Ίι:Υ,; ·ι.. :-2έϊχ 'λ•ιτιz Ν":ιr_,π 
�Ί.p1.�iχ fι-ι(ι.Ξ. -τ:(:); Λί1 Λί

1
ί .. � 1χ[1J. :�υ 

:ί..;:ιχ:ι.·,Οpr',ϊ:"..ι'J ϊ:pε.::Ξ: ·ι?.. y:6:·ι·Ξ: 
'}:·:; 1 :10.00() zρ6·1: :ι. -ι.:ι.ί �'ί':,ΟΞ
r.,:z!1,:'JΞ ,:1;>; ·ί1 Ί�λλά3:z 3Ξ'Ι ΞΙ·ι:ι.: 
•ι6·ι-:ι'ι λ�z·ιιr.1'1 τr)•j zl.�ι'J:J:-z..ι:.ι;J πι:ι-� ... . .. "' ' ' - ., , ι.: ::-:;μο•J 'J.Ι,ι.7. r.7.'. του Ε·ηωπ:ι.:-
'.ί'J ::ί.·ιθρι:>τ.ςJ. 

Κuτύ. του κuρκί νου 

Ί•:311 :ι•,7:z·.1Α11 ( :ι.-;:ο τ:ό·ι '/.. 
1 \ι:,py. �:7,.:,.:ι.:7.zr1• :)J\p�σ�o:i
i.',J; Ι ::r:. Ά\ο-;1•1:ι.). :t,r.ι. r-pω:6-
:·1,;γ1 Τ:?6τα::,η: 

'Εr.ι·ι ,:ιz μzγ:χλ:ι. ·ιΞr.p,::ι.::pΞ�:ι.. 
-γ"" � - ... r,,.'/γ,- -..-(,)-='JO'-l'J .. f ,. γ,,:,:i 
• /-: ι .. ;..-,ι . .J • J ':: ,.,..ι · ·- J� • •· 

(-)z-:;) 'J:'/.Ίι ; zγz-:ι.::ι.'J:-:ι.θzί μr;·1i 1
1.(•); 

/_, .... _ .. r-.,,. �:,..._ .. ,. --r -ρ-� ΖΊ:t.; Jι.'J.Ι,l,f
ι
λJ�, Cι.ι.Ι."J. J .:ο , Υ. 

-τ:i�: :0
1) Ύ?Ί.'yΞ{ο·J :z�_z:ι�)·ι. 1·.: 

�·Jo ιι1:λόχ, Ξ.·11.. γ:7. :·iΊ'ι .. _\·ι::-ι.1.p
;ι.:•ι:;ι.r1 'F.::x,p::ι. z:ι.: ί:·η γ,i :6·1 
Ί�'J:;f!-:ιό Σαυeιό. ·"11 r.'Χ: ιιl Ξ'ΙΊ. ' ' ' 

' ' ")) ·r� ' 
θ-z:p:-:o γ�r:ι. α,. �rx οp'->:ι�.-:�. ,. 

3:Ξ'Jr.f'Jλu·ι(ι'ι:'Χ: O:J'.:, θiλo•J'I 'ι7. 
Ζ λ. ::ιθέ-Ί�J'Ι δ(,>pzε; &·ι:l σ:z:p7.
'ι(•)'I. 'Ε; αλλ'J'J. �?:ί: θiλvΤΙ :\; 
31•>CιΞέ: :t:ιυ; 'JΤ.Ξ" 7-λλου '13pύ-' - ι-
1 ι•· -ο� θ", -ι� υ-,;ι.θέ:ου·ι α,π' Ξ,j-i ..λ, .. ':)• �.. ι. � ..... .,, 

ΟΞ::z; zχΞί, Ίj μi:;ω :1i1·1 i:;η1:ιzp:
οω·ι, r) :αί ,;,ο'ι ϊδ,ο •1τ:.±λληλr,. 
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Μνήμη 
όλοκαυτώματος 
Πολύς χό:;μ,ο; -rοα.ρωpiθη στ&. 

εyχ,χ (,,;1:α του Π:�: ◊6'c!OrΠOU τής ό
Ο'Οϋ Ηά,ψ'ΧJ. στή δημ,:ουp{ α. :,;:j 
r , , e ) , , ,:;ποιου οοvεο::ι: ,7,Υ οι χυριιε,ς τη; 
·r'">p::ι.ηλιτ:χη; Ko,:vόn1-:i::ιJ; 'Αθη
νG)'). tO πz1�1δ6-:1ι;π(ις Εγ1�1vιε στα
πλα.ίσ:::ι. :-ου 'Έ:ου; τ,•J Π7J:,δ:ου.
για vcι.. ινιημο,v,ωθ?υv τά. 13.ΩΟΟ
'�).), φό;:?υλr,,. - 'Εβ,pχι:όπ:υλα. 
θ, - V - -υ:νχuχ -:η; vια.ί, :,σηχης χχ-τ�-;ιχη;. 

Κιz::α -:·η·ι τ�zλ,ετή. μίλ ησα.v ό 
-�πουpγ!:ι; Ί}ομηχ7�y,ί:ι;; χχί ε,'ιιzp-
Υ-rχ- ,. ,...,_ �,r, , ,. , "'· .,, .. -·· 1η::ιη,;, ο οη:ι-χ,pχ,;,;
'.-\Αφχίω·, χ . .λ. Μπέης χαί ·ή 
-ι.. Ρόζα 'λσέρ. 

�τή·ι όμΛί-:ι. τ?υ, ό χ. 1\1]6.νι;,; 
'::' ,, � , - 'Τ Ξιπz οτ:. οι χ,φ:,zς της . :ψχη-

ι.:1c: 'Ι.'ή; Κο:·ιό:ηu7.; Ί\Ωφι7J•ι ο:&.
ι.,z;7."ι 11�:-� απο τl; π�ό πυχ1νΌ1χζι.

"J',: χ -ημfγz; πψ:,,;,χες τrι; ',\,(Ν!'1α; 
χχί διέθΞσαΝ μ,Ξ"(άλο uμημ:ι. τη; 
..... , , , ,ς_- , , ι;,χπ::ι.Ίη; γ:α. -:η v·:ι,μοpψωση του. 
«Q'Ζίyμ::ι. ιι:ας εύγz,ν,:sι.ης χα.ί γ_pή
σ:,μ η; ί)3:ωc:-ι.ή; πpω-:�,οουλ17.,; 
:-rχί γ:1cι.. vα θυμ6ψ,α.στ�z δ,: 13 .ΩΟΟ
J:<")) , ) '13 .. -� , . ΥjΊΟΠ?U ,α ΕΟ?Ί,ιΊ. η; ',(7. :7.γω-

γη; θυισι ά ση1 χ.χ1·1 σ:ό--1 πόλε ι ισ 
σ:Ι:ι ΠΙ:ό οάριο-:ι.,ρ,:; όλ:ο-ι.α.ύτ�ι,ψ'Χ πσύ 
;·ιώpισΞ ·ί, [στ,:;p:7.. «"Α; θυ,μηυν
:.%: ο! μΞγα.λύτ�aρο-: - τ6,1ω-z ό 
� ' 1 \ ) ·πc;υpγο; - σε τι Cfψl:ι.::ι. ,,ε6-:η-
c�; 1_;1ο:,ρ::.;υ•1 ν,ά όδηγηθου,·1 οί λα.
r.,ι, οη.1·1 λ -η-:η.ι.ονουv vά r . . Δ , , -:;'}ν:χΊη την ημοχp7.τ:-:ι. 
τ,:ι-τ:-? -::-◊υ;)'. 

Σ . ' ) , ' Ρ Υ . τη'Ι cμ,� ,ι::ι, της η χ. . 6-_,:ι. 
. \::;έp 7:ιiφΞpz eι::. στcι.. χpόνι'l. 

ΞΧΞ:'Ι(Χ τη; συιιφ')pσ.;, 67 .000 ε

ψυγ::ιΝ γ:ά ·ιά μή·1 ςc1J•ηγ·η!-:;:,υ•·1, 
τό 87% του έοp7.ϊ·ι.ου πληθυσμού 
τη; χώp,z;. 'Από αυτ')ύ;. 13.000
� � ' ηc7/Ι Π!lJ:1c, ια».

Κόμμα οικολόγων 
'Ο 

. . . y-ιωστο; αυyγ;pαψΞυ; Υ.!l.ι
σχολt'JJσ:·ί1; -:η; τ-ηλιε')ιp7.ισΞυ:ι; χ. 
Ζάχ:; Χ7:vζ ψρω--σίου τ;pσοΞίι•ιΙΞJι νά 
ίδp·Jθη Ξ'ι'ϊ. 'lίΞ? χόμ,μα.: -των ο ι
χ ο λ ό γ ω ·1. Καί στήr1 'Rλλά
δ:ι., δπω; ΥJ7.ί πή Γ7.λλί:ι. χ:χί άλ
λες χ!JψΞ; :·η; Ευρώπη;. 'Η 01-
χr;).oyί'l. μφ:1μ·1α γ,:α τή 11 δω.,ή
pr;σr1 της icJΙop,pcrπiα.ς \.ΙJz,.α.ξύ των 
,:;ί·,ω::;υ,::;:ημάιτω'Ι YJ7Jι έξωcJΙφάλtση 
'7J,•16ηzι7J·ι α:ωσίμων '(lΙΧ τον άν
θρωΠ'?. Συγχz;ι,p1:1μέ1'11ω;, γ::χ χα
θc1;ρ-r1 :;};::μ6:1φχ1:,pα ·7.1μόλυν,η χc1.ί 
:z.δ:cz.ορωη γη, Υ.7Jθ7.ιpέ; θά)Jχ�::;ε; 
-ι.:ι.:. τ::,::ι�μού; με πα,pά,,λληλη 
.ίpc; 0;:χ,σ17. της γ_),ωρί�δσς (φυτών) 
Υ.7.ί ,η; ,.ω,1ίδσ; (τώ·1 ζώων). 

«Στις ί::Ξλzυ:�ίΞι; 7tιp,�12ιδp ι�χΕ:; 
i,,λ�γέ; ,η; Γ,zλλί'Χ,; - yp7.ψz: 
- τ!:ι χ6μ.μα τώ·1 Οιχ-;ιλ6γω'Ι πη
?Ξ 1.126.000 :;;ήφ-:,υ;, σ' ενιrι. τό
;τQ π,-:ι,:, ο: συ'ιθη,:ι.ες ζωη; ϊίνα: 
6•.!ηjλό-:π:,υ ε'ίί:πέδ◊υ χ-:ι.ί δέ·ι ε

χω·ι χ,χ,:ιμί'l. σχέση με -:ί; δ:χέ; 
μχ:: 2π6'.•1()pωπzς χ::ι.ί δη}η:ηο:7.
σμi'ι1Ξ;. "Λ·1 λο:ιπό·1 σ.τή Γαλλίc1. 
• , - Ο" .. , -:ο ΧΟ\.Lιμ'Χ -:ωΊ lΧCιJ.ογωΊ πηpε 

4 :,:;ί; έχ,7,:ό, στή'Ι Έλλά,δχ πρέ
πε,: ·1α ποορη 14. Νά μπη σ:ή 
Βr;υλή ·ι.7.ί νά χσχήση με τή δύ
·η,μή ':"J'J :.ι,:ά σ:ι.ληιpή σ.ν�u:ιπολ:
:z'Jτ:Ιχ·η :ι.p�τι:ι.r; στή 1.1;ολυ:ψ7.::χή
χΟΙμψ,'l.1c: χ+1 ρου,σφεm-λογ{:α,_

Πυ,ρη·ιε; ύτ.ά,ρχ-ουν ετα:,μ-ο,:. Εί
ν::ιJ: κατ' &ρχήν οί Σύλλογοιι τιΊ>·1 
lωσ:ρίλω·ι με χ ιλιάαz; δρ:ι,στή
p:7. μέλη. Εί,11:ιJ: επίσης -:i, μtλη 
:1: iJ ΊΝ�:ι1τ1ού:�ου T{7.1-:\ΊJ'n.M,)i:(jy; .
Ε[,η: ό Σύλλοyr;ς Πρ�χ1:ασίχ,; 
ΠΞp:οάλλον:Όο;. Rίνω: οί Σύλλο
γο: -::r;υ <'Πpα,σίνΙΟυ». Εu,;ω: 1'Jί ψυ
σ:·ολ 7J:ρ: χ ?ί Χ7.ί άλλο: χ::ιλ άλλο-:. 

Ό Χpονογ,pάφος 
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Mr1 afι'· 
' ιι ας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά ΓpαψεΊα του «'Ιλισου», Δρα
γατσανίου 6, 6ροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλσυθμώvος), εΤvαι άvοικτά καθη
μερινώς, πλήv Σαββάτου, 9 12 30 
π.μ. Τηλ. Γραφείων: 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλουμεv, άποστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήv η τραπεζικήv έπιτα
yήv είς τήv διεύθυvσιv: «Κωστηv 
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, 
Άθ11vας, 122». Άποστολαί μέ τρα
πεζικάς ιvτολάς μάς δυσκολεύουν. 

ΑΛΛι\Γ Α I Δ I ΕΥΘΥ Ν Σ ΕΩΝ 

ΤΕύχη άποσταλέvτα στους κα-τω
τέρe,1 συνδρομητάς μας, έπεστράφη
σαv άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv 
σημείωσιv: «μετώκησε» η <<αγvω
στος». Παρακαλουντα ι δσοι τούς 
γνωρίζουν vά τούς είδοποιήσουv η 
νά μάς δώσουν τάς δ ιευθύνσε ις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Γ. Βασιλείου, Πλειάδων 32, Π_ Φ. 
'Αρ. ΒουδJύρης, Βεvάδρου 15, Πεύ-

κη 
Κωv. Κα;:>στζάς, Σκουφά 11 
Ν ι κ. Κατσικαδδ:κος, Β. Κωv)νου 54, 

Πειρα ιειΊς 
Γ. Μαραμ{vος, Άδριαvου 127 

'Αν. Πλα::rαφάς, Ρ65ου 42, Αίyάλ. 

Άρ. Ρωμ'1iος, Ρα ι δεστου 20, Πειρ 

Κοσμ. Στcτυρίδης, Βασ. Σοφίας 59, 
Ν Ήpάκλε ιοv 

"Αψρ. Χαρίτου, Φιλελλήνων 9. Πειρ. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
ΘεοS. 'Λγγελόπουλcς, ΚαρτάλΊ 

1 05, Βόλος 
Θεο\. Βησσαρίδης, Δεvδριvού 1 1, 

Ρόδος 
Γ. Ζαχάρης, Δράμα 
Β. '1 ωανvίδης, Ρουσβελτ 61, Δρά-

μα 

Δ. Κώης, Άρίωvος 8, Ψαροφάϊ_ 
Πάτραι 

Στ. Μσvρωvά�, 'Ιατρός, Λ. 'Αλεξάν
δρας 38, Κέρκυρα 

Β. f) αvτόπουλος, Δ!κηγόρος Φράγ
κων 21) Θεσσαλ::v:κ ,, 

Χ ρ. Σ ταvρόπουλος, Π :χπαπαύλου 
68' Σέρραι 

Άv. Τρό)1ζος, Άy. Θεοδώρων 8, 
Θεσσαλ::,vίκη 

Μεν Χασιρτζόγλου, Κασσάvδρου 1, 
Κα6άλcι: 

Β. Χρυσό,.ιαλλος, Βόλος 
Σωr. Ξιούρος, Λεvκωσ:α 
Άvτ. Βλο:cσόποvλος, Τορόντο, Κα

vαδδ: 
Καί•η Μαγ·.ήσαλη, Γαλλία 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ BIOf'-. 

Βασ. Δα6αρούκας, Ν. Σ μύρvη 
Στυλ. Ηλιάδης, Κηψισιά 
Σ τές, . Παπαδόπουλος, Θεσ) v ί κ η 
Κατ;vα Φr,άγκοv, Άθηναι 
Δημ. Φράγκος, Μεξικό 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Mc τη σειρά λήψεως) 

Βολιώτες Πο ι :ηές ( Άλέκα Δήμου, 
Νiκος Ζούμπος, Σόφη /V.:χρκοyιαv
vοπούλου, Μανώλης Μπαλη�, Λί
τσα Οίκονόμοv, Τοξότης, Γιάν
νης Τσ:γκρας) 

Πέτρ. 'Αλ. Παvαγ ιωτίδη: 'Ελπίδες 
καί 6vειρα, κουράγιο και πίστις. 
Άθήvα 1981 

Δ ιονύσης Β. Κοvλεvτιαvός: Στό ζώ
διο τώv Διδύμων (ποίημα). ι<ο
ρυδαλλός 1 9 8 1 

Θύμιος Χρ ι στόπουλος: Ό Καντηλα
νάφτης (διήγημα). Δελφοί 1980 

Θά\,-ος Κ ιτσ ι κόποvλος: Φωνές κον
τό. στό χώμα (ποιήματα). Κέ
δρος 1981 



264 1 Λ I Σ Ο Σ 1981 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι, Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισ:,αρόπουλος, 
Πλατ. Έθvικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος &

Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728. 

Τιμή τεύχους δρχ. 60 
Ίοω,,.,,ς - Ό:σώβFι.ος 

'Αγγελική 'Αρμύρα: Ή ζωή καί τό 
εργο της Λούλας Κωvσταvτι.·ίδου. 
'Αθήνα 1981 

Κώστας Οίκοvόμου:Άvαδυομέvη σι
ωπή (ποιήματα). 'Αθήνα 1981 

ΘεόΕωρος Μαρσέλος: Ουτοπία ( vου-
6έλα). Λευκωσία 1981 

Ρόη-; Παπαγγέ:>.ου: Διττά (θέατρο). 
':\θήνα 1981 

Δημ. Νε,τορίδης: Βιώματα (ποιή-
ματα). Άθήvα 1 981 

Δημοσθ. Κόκκινος: Ό Παλαιός τώv 
Ήμερων (Ποιητική Σύνθεση), Ί
(,)σνvιvα 1 980 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Βωμός Τέχvης (Μάρτ. - Άπρίλ ) 

Κρ·,τική 'Εστία (Μάρτ. - Άπρίλ.) 
'Ηπειρωτική 'Εστία (Μάρτ.-Άπρ,) 

(Μάϊος-Ίούv.) 
Ίσραηλιvά Νέα (Μάρτ.) 
Ό Κόσμος της Ψuχης(Μάρτ.-Άπρ) 
Κρίκος (Μάρτ. -Άπρ_, Μάϊος-' Ιοίιv., 

'Ιούλ -,6-υγ.) 
Πνευματική Κύπρος (Μάρτ. - Άπρ., 

Μάης - Ί ούλ.) 
Άvοικτοί Ορίζοντες (Άπρ., Μά'ϊος, 

Ίούv ) 
'Ελεύθερη Σκέψη ( ΆΤΓρ., 

Ί ούv.) 
Μάϊος, 

Σ ύγχροv 1 Σκέψη ( Μάϊος,' 1 ούν.,Αϋγ.) 
Σμύρ.η (Άπρ. - Ίούv.) 
Περιοδικόν ΈλληvίΕωv Βορ. 'Ελλά-

δος (Μάϊος-Ίούv.) 
Διώνη (ΤεCιχος 2ο�) 
Χρονικά (Ίούv.) 
Λαογραφική Κύπρος (Γεv.-Δε,κ. 81) 
Προβλήματα (Ίαv. - Μάρτ.) 
Η Φιλολογική (Ίούλ.) 

Σταθμοί 
Αίίy.) 

(Μάϊος, Ίούv., Ίούλ. -

Τριψυλιακή 'Εστία (Άπρ. - Μάης, 
Ίούν. - Ίούλ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ. - Auy., 
Σεπτ. - Όκτ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

Άλεξαvδρούπολις: Έλ. Γ ιαvvώτας 
Βόλος: Γ Κουκου6Ίvος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν_ Ταμπαλης 
Ήράκλειοv: Λ. Κοuvτης 
Θεσ)vίκη: Εύ. Ψαράς, Βιβλιοπωλεί-

ον 'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265042 
'1 ωάvvινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές 
Κέρκυρα: Κ. Άγιους 
Κομοτιvί1: '1 ω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Αρ. Άρμοίιvτας 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
ΣCιρος: Π. Ζαραφωvίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χαvιά: Βασ. Σ πυριδάκης 
'Αμμόχωστος: Άvδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άvτ. ΣτuλιανοCι 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Π. Δε-

κατρης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 



Βιβλία Κ r ί s h η a m u r t ί 

Στα πόδια τού Διδασκάλου (lιcδ. 1966) 70 
'Εκλογα1 drrro τ6ν Κ ρισναμοvρτι ( Κ. Μ,ύ.w,σαρσπού),q.J) 1 50 
Ό Κρισvαμοvρτι για τον Διαλογισμο (Κ. Μελισσαρστrούλου) 80 
'Εκ,rαίδa,,σι και σημασία ζωής - 1953 150 
Έ.λιu8r.ρlα - fι dιρχη ιcα1 το τtλοc; - 1954 300 
Στοχασμο1 'Ιfάνω στη ζωη (Α' ατιρc!) - 1956 2.50 
Στοχασμο1 wάνω στη ζωη (Β' οτιρα) - 1958 250 
Στοχασμο1 πάνω ατη ζωη (Γ' οτιρα) - 1960 350 
Όμιλίcc; στην Εόρι:'mη - 1967 250 
Στη σιγή τού Νοϋ - 1970 200 
Ή άΥαyΚΟΙιδτητα της &λλαyfιc; - 1970 200 
Το mταγμα τού CDTOU - 1971 200 
Τα πρ&τα δήματα τηc; μάδησης - 1975 300 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Σuνδρομή 1981 δρχ. 300 tξωτερικοu $ 10 
άεpοποpικώς $ 15 

«Έ πι λ ο γα ί» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετ{cις 1956--1957-1958 

Β' Τριετ{aς 1959-1960-1961 

Γ' Τετpαε-r{ας 1962-1965 

έκάστη χρυσόδετη προς δρχ. 250 

λl σwδρομα1 fl dιν,'[1'ψο�ι διδλlω.ι νι�} �ι μj 

1'α)(\,δρομι«ην fl τραnζιιcηιι trrιτaγη11 --δχι μj � ιιr·

Μματ, Κωστη Μcλ� � 
·�122. 

ΧΡ I ΣΤΟΥ Α. Ρ ΙΖΟΠΟΥ λΟΥ 

Βασικες πληροφΟρίες m:ρl Τεκτονισμού 
χαί το cτrεριδδλι:. τού Άντιτεχτσνισμού στο δι6λίο: 

ΟΙ ΤΙΤλΟ I ΤΩΝ ΚΥΠΡ ΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200.-

Τύtrοις: Ε. Σω-n,ρόποuλος & Σlα, όδ. Κeρcπαιιιlοu 72, 'Α8ί;,,αι 



ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΙΙΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗ� ΦΙΑΟ�ΟΦΙΑ� 

· Από τriv Άναγέννnσn

ως τούς σnμερινουc

ι�έ 46 φωτΌγραφίες Φιλοσόφων 

Τιμαται δρχ. 150 

1 
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