�

.. ' �. ���))\)\))))))"'·�·"·
.. . .
'

Μόνον ό σοφόc
έλεύθερόc τε ι<αi άρχων,

κδν μυρίους
του σώματος έχει
δεσπό1αc

.1
ΕΤΟΣ

26ον
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ΙΥ1ΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ Τλ ΓΡλΨΕΙλ ΤΟΥ clλlΣOYt(Δρaγcm7CΙYlou 6)
Τηλέψ. 3246-837
Η. Ρ. Hlav;ιtsky
Το κλειδ1 της Θεοσοφίας
250
Ή φωνή της σιγής. - Τά πρώτα 6ήματα στόν
1)
Άποκρυψισμο
100
C. L .. acllιι:aιer
Σ ' έκείνους πού πενθούν
50
Bos.ι.11t - Lea,H..1,•atι:r
300
Ή 'Ατραπός του Άποκρυφισμοίί
Ν. Sri Ram
80
n ροσέγγ ισις πρός την Πραγμcχ-rικδτητα
80
)
ΑΙ δαeύτεραι όψεις της Ζωής
100
!>
Είς άvαζήτησιν της Σοφίας
100
Ed. Ar11,1ld
Τό Φώ:; της 'Ασίας
Ή Με1εvσάρκωσ1ς
100
[:-viιι R. Crιιψ11r

Αη Be.�aat:
Vίvt>ka11,ιrιda

J. van r\f'r Leen \V
Βεvετοίί - 'Ι λαρίωνος:
ι(ι-ίshnarηιιrιί
· Αv-ι. • Αδριανοπούλοv
11
)

Ίω. 8α.σιr.η
»

Κ. Μιιλισσαροn:ούλυυ
:ιι
)

ι,

•
•
)

))

))

»
Χοίστοu Ά. ΡtζΟ'Πούλοv

Ή άπδιφυφη ζωη τοίί άνΘρώnοv
Κάρμα - Γιόγκα
Θεο1 σέ έξορία
Φώς στήv 'Ατραπό
Βλέπε ση'ιν γ' σελίδα τοϋ έξωφύλλοu.
'Αρχα'ίοι �Ελληνες φιλόσοφοι
Ό άνΘρωπος �αi ι'ι Ζωη
01 Νόμο; της Ζωηι;
Τό Σημειωματάριο έvος Mίκrrou
Τό: ψι;σικά δικσιώματ τοίί ά�θρώτrου
'Αποκρυφισμός και Μuσ, ικισμος άδ. 80, δεμ.
άδ. 180, δεμ.
Με λ ε τ ή μ α τ α
Εtσαγωγη στη Θεοσοφία αδ. 180 δεμ.
ΜΗΤΙΣ (Τό β,Gλίον της σοφίας)
δεμ.
Τα 6ήματα της Φ,λοσ<1φίας Α' άδ. 150, δεμ.
Τα δήμστσ τi\ς Φιλοσοφίας Β !
Έκλογα1
τον Κρισναμουρτι
Ό Κρισναμοίίρτι για τον Διαλογισμό
Ό ΊηCJοίίς

άπο

Ό Κομήτης (Θέστρο tοεων)
«Άγvώστ(ι) Θε��
nέντε Τεκτο.ικαι Όμιλίαι εiς Α'
Μεγάλες πράξεις στηv Ιστορία τωv Ελλήνων

300

200

150

150

ί50

250

250
300

200

150
150
80
100
80

30

60

250

01 τίτλοι των Έλλην. Τεκτ, Στ. της Κύ-

πρου με είσαyωγr\ περί Ελεuθfσμου
Αlώvιος Δeϊmιος
rr Ε
Περιοδικον cΙΛΙΣΟΣ:., Τόμοι χαρτόδετοι 1971 - 76, έκαστος
Τόμοι χαρτόδετοι 1977 - 81
»
t ΙΛΙ ΣΟΣ� Έπιλογη 1956 - 58, 1959 - 61, 1962 - 65, έκάστη χρuσ.

�, ί

100
100
50
80

200

\>

να τα

'Α ποοη·ίλα1 ι> τn '1ντf n11σν δΗ'ι.
λόβετε ταχυδpομιι{(JJς
ΑΙ &ποστολαl έπl 6:ντικαταδολδ έ-πιδαρvνονται μέ δραχμας 1 00

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ.
ΣΥΝΔΡΟΜΗ <<IΛΙ ΣΟΥ� Δρχ. 400. Έξωτερ. $

80

12,

50

200
300
300

Άεροπ. $ 20

ΓΕΠΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΙ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Δριχγιχτσιχν(ου 6 (Πλ

ΕΛΕΥθΕΡΑΣ

ΣΚΕΨΕΩΣ
-

ΙΩ.ιχυθμώνος), ΑθΗΝΑΙ

122

Τηλ. 32.46.837
Διεuθuντης ΚΩΣΤΗΣ 1\1ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
Έπιμελητηι; δληι; ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ 26ον

♦
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Κλ][ θ]B[Jip»][A.
Τά: Θηρία. στην .fuτοχή μα; ήοο,11 α'ΧΙ()!'ι.)α, m εξο,λiοιθριε.ύαμε., για
ν,ά φαριοϋν JΟΟΙλι1rειλιε�ς )10ννε,ς οί γυναίκ10ς μ,�ς. Είχα�με γ{ν1ει έ.μΕί.ς
οί χ�ιρότειριοιι τ�ίγριε,ι,ς καl'ι τών διJtJλιανών ιμκκ ιn\ν .άνέχ1ειιια κ.ατ1αιυ:ρο
χ1Οίιζαμε. (ΓΓά θηρ�ίια π.ρΟΙσεύχοιν1τ:αtν να ,μη μας 1μJQuάl0101U1ν ! ) . (il',ί νά
ζηλέψ()'t,Υ- ά:π:ο την ήθ�ιική μος τα θηρί!(ll;).
'Γην ιeλευθ1ειρuα trους λάιt1ρ1ευαιν κ�αί τή:ν 311ροιτψ1Ο'ΙJΙ(J]αίνlε πtQΙιισσό
τ,ειρq άστο την :mεί'\1α. ιrους.
Κ1ι εμ1είς mυνό,μκχι01t1αιν τ1ο 'εγtΧΙλημα, τό !)(Ι(Χjθηιμε•ρ,ννό μ1ας εγtχλη,
μn ΙΚΙαί το κάθιε μκχις τΌ ψέtμα.

Μουσικn νότα
Τά μ:mε���με δλα μέ,σα: μκχις, � ήταy δλα τόσ()ν άπλά., δλια
οοτως ήrα,1\1 ί,ι.οcι μλ)\JΟΙUΚη κι t'roUμwl) νότια:, ΠΙΟV μ1οιι;ράJ�ε�ι γύρω τοιυ
ενα χα\ροίψJθ\ΙΟ χελιδόνι, δτ<W μέσ� σrοιις πολλιους δι1σ:mιγ�μιοος τ%
δροχης. το λοντρό του -ro καλαχαιρινο νά χερδ1Cyε ι καιmρθώινειι.
1
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Πλnροφορία γιά ένα έθιμο
•Όταιν κάurουος :πsθαιινιε, ot γuναίίχ,ε,ς γuρΜΟύαοο1ε σmοrυ.ς άιρχ_αϊ..
οuς δράμσι,ζ, mι1μέιv.0ς δλόκληριeς ί,ιιέ λάJΟ'ΠΥ]J, με οολλή λιάlσπη και
ψω\,σ:':ι'-'Ιv
, �.......... το, ν'ΕΙΧΙρο, ΠΟΙ'λ-ι να, ·m�
� tισ�τtρ,ε, ψη •01ω, ωcι1, τιι ·ωυ. Ο'ι γυ\Ίαι•Γιχ;ε.ς
Μ&.αιι.α ϊ"'-ώρι�αιν πώς δεν εmρ,όικ·ειιm μ' δλες m1ς φων-ές τ10,ν; ο· πε
ΟαιμiνiΟς να γuριί101ειι. Μά είχΙC/.(\Ι αυτή τη Ο'ΙJ'νήθιε�uα. "Εrοε11tτ1α: ώοο ϊJ.r
η, τ&ιν
ριοιί,σιαινε φ01ρέ,μnrαι 01τοιλ•t01μέν� ιμ' δλlα τ' ανιθ,
)'1Θς μέιριες φοι
� γJα.1.' σtroA'U
"λια τα' .(llτiO,λ u'δι:ια -rου,ς του� γαι' μιου και'
f!. '
1·
1 r.r,®τα'V' μ' ο
Ιδιων
ΝUυα
1:,
της γιιο(.)της, τής γ,ικψιής ml τού γnμαι,.

Πώς θά μάς άναγνωρίσουν;
Ό θάνια.τιο,ς ηι1αlν εν1α μ,έ01a γιι,ά τίς Τριοσuοtπ10,ιή,01ειιις ,μ1ας· τιριοπσ+
π�οι,ιησειις εί1μ'(Χ.01rοιν δι1αιρ,κώ; ίσω; -σ:έ κάιτιι .άστ1ειιόuειρ a, ίί01ωι; σε κάτ,ι
,ωlλύτ1ειρtοι, σέ κάιτιι π�ω σιrενο η . π�ι.ο εύ ριύχωριο. ΊΊσ{,λάχ,ι,01τ:ΟΙν τ-ώρ,�
ν-ά μη. ληισ�μονιήισο·ψε ν,α χα, ιμ'Οlγε1.Jο,-ϊiμιε. ιΜeαα 01ro κσιθ 1-;μ1 ιε,ρ,ι;νό ,μαις
εγtχJληιμια, ΚΙι'Vlδιννε{,ουμιε vα λη,φο,vήσ:ο,ιψ'Ε πως χσ.ιμJΟΙ)'ΙΕΙ1οίιμ1ε. 'ΊΕmrω
'XIL α1uτη τη γ.κ:ρφ.άΙτ;σJα · ΠIOI\J ,(j:ά�ουμιε ·. στα χιεί,λη, ιμιας να •μ�l'V τ1):V ξε< '
χάι01αuμ1ε �ά την κ,αλλιοiiμε σrά χιείJλη ·μ,ας, �σαν ΕΙιΙδική ιμ�άιΟiΚΙα νια t'llfV ...,,
συ�Μλιοίiμιε ΚΙαΙλά, γιι.ά νά μάς ά-νια.γινωριί101()'\J\Ι αι�ι ιxn�o1re; sστωι,, ύ:,
πήρξια1μιε ΚΙι ώς &.νθ,ρωσεοειιiδ-είς. Πρ-οΙσιοιχή, λ:ο,ι.πό", vά. 'χοφιε ιτο νιοrϋ μσ,;
σώ κ,αιτια�αrήμισJτ�α. τών π�ριο,σωστnδων πού πουλiοvνιε τ]ς ,}-ΙJά•σικ,ες τοιϋ
γeλιαιι 'Xiσ!l τ,ού χο.ιμόγελοιυ. "Ας φρο,ν-τί0101ιψJf- νά 'χοι,μ,ε ,στή;ν· απο
θήκη 1μlαις τίις π;ρο:σαιreί1δες t1oιu γέJλιιου ΚΙαιl τ1ού χ,αιμόryιειλJοιυ. ·
Τιί θ-ά κιάν:0ιιψ1ε, οτιαιν 'WΙ!ΕΙίισ;ο-ι,ν τα κα.ι-0Ιe1τιήμ1σlrοι τ<Ϊ).ν ΠiριοσωJs:,� rι1ου
- γε'λ·uου; ιπQ,l. Κ'UΧ!rJΟφΟΙρη01
1.
' 0:ι,1μιε α11Ί1αωσωι
•
'
,,
'
•
Πuυw\Ι
ως
υu
fίτ'Ο!ι
σ.
τψ1αγο.
,
ρά, χωρ,1ς \Ιά 'χοuμε 'Κολιλή,01ειι σαι χείλη μαις τη •μάΟΙΥΑ rroϋ · χ�αμό
γελαu;
Πώς θά 0tuχλοφο Qήοοu.μ,ε σιrφ άγοιριά.; ιΠώς ·θα· μας ά�ιγνώ
ρίσαuν επeιrrο., απο α.ύτο το ,μ.ιε� EJOOιrrα. στ.ώς θά. ,μάς ά.να,γναι,ρίσουν;
1

1

1
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ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
'Ομιλία της κ. Λένας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
'Ο Πα,ρ.μιz"Α!·οης .&:ινήιΚΙΖΙ: ε ί,ς τ ή,ν
'ΕΑ!ε α!'!Ι.lχη Σχοιλή,, τήr; δrποiωv
.ϊ,cιQ<'JCΙΞV � Ξιzr,ΙΟ,wν:ης δ Κι:ιλοψώ
1

Υ-:οζ.

Καιτήγε-rο ά.Π'ό Πjl',/Ι Έλέα. κα.ι
ή-υ�·ι υί-1J; wϋ Πύιρηrαις. 'Έζησε
Οέ πε,pιί ;ϊ;ΟU άJΠό τό 540 εrως 't'C)
471 π.Χ.
Καιi ±ριχα.ς ύlιtή�pξιε μαθψής
του Ξε,vι:�ψά. νι::uς, wϋ δrπο,ίοu ομως
τα.ς ίιδέα; δέν· ή-κοΑΙ?'ύΙθ φz. Ό
Πα1pμ1Ξ�ι ί�ης σιτηv οόι::;ία. ύrιtiJι?ξε
Πυι&·�γ6ρε,:ι,ι;, ο:ό1τ�ι ήlχοlλούθηισ�ε
κ.οοί έν1 Ξ1χολιπώθη 't"Υ)Ι',/Ι Πυιθαy61?ΞιrJ
δ.:1δ�:JΙχ.ι:χ1λί'J., την δσtοιία.rι "tY.Jυ• .έ.οί
ο'άξε δ 'Αιr-vει:'\Ιι:,:χς, υιίός -mϋ Δ:ο,..
χs'!Ιχ το,ϋ ΠυlθΙχ,γιο,ρ,:rχ.οϋ. Ό Π-:χιρ
f-L'Ζ'Υlο-�1ς ά:p:ω�:ώθηιχΙΞ οτόιyι δ.:Μ
σκ-αλό του α.ύrrό�ι, 1ό1λόφuχα., 'Κ.α..ί
μεrr.ά τ()V θά.Μ�ιτ-6 -αιυ rοόrν ιέ.τίιι_ιησ-ε,
&ι-kγεtίpbι"Ι'ΌΟΟ; ήρ,ώcrι:, ΙJtΙριiξι� πού
,
,
,.J,
ψαrι,ε,ρω,vιει: π·cι:m, σiει':,oι:xrJJ:,.,v,
ά.γά.m:η
ΚΥ.ΧJι\ Εt.ιγ"1tω1
� μι:1:ru,, νrη ε,,,τιρ•εψ,ε δ π'XfJ·
μ9γίοη,ς γ,:ά τόy, Ο::!δ�ιJΙΚα.λό mυ.·
Τ,ό-,ι π��μιΞΙ',ΙίιΟη ,&ι,1 1:χ�-..:t ,�αι
δ Πλά.:τ�ων, κα•ί 1 μά.λl:1:,m. εχιεr. γρά,,.
Φ-,,t -α:.ά..λο�ιν μέ mrl' 1.i,τ:m «Π�ρ
μιε"Ι'ί.δης -1; π·Ξ1pί tJolΞ@/1», είι; τόr,ι
δ ί'(;�Ι &.·η1:pέρεtτι:χ1: ο4:ι, δ Ιli:χιpμε,.
,
:t'°
·,�οης
ηλθε,
νι εις τάι; Άθήι'Ι\χC κα
τα. χάπrοι:α.ν έcιpιτη,ν, 'tJώ,v, Πiα�ιχθη-1

1

vα:ίωVΙ, μαζί ,με -rον ,μι-χrθηττην του
Ζή:ν-ωινΙJ., �όl',I• _&πιοίr.;r,ι, 1Ξιίχιε: uιίοθε
τήσε�ι -κα,ί frro τότε γέ!ρων 65 έ
τώ,'f, έ�ώ -κ;�'τά τήν �αιtχι 'έ:κιzί.νιη
έ:ιrοχή, δ Σωιχράrcηις ήw ,rο�ιλύ VΙέ•
ος. Ό Πχp1μS'.1!οης, εχGΜτΙ�ς διιαr
ΠQ'tltCJ8'ή i1t1ό τα.ς ήθι:οοοος άιρχοος
τιών Πυ1�αγφ:1�WΙ',Ι, ώψέλ
Ι φε πολύ
ι , τψ
τηιν �ΟΙ�οοιτέpι 1:χιν1 't1?1.I 10:χ.ιτ�ρDδο:.
Έλέια., οιάτ�:Ι &.αιιν· mιτι6πiνν �γινι;
.νpι-udθlέυης, διιειμbρψωσιε '>6α.t · έy
κι:χ.θίο1ρυ::,1ε ιvόι lμιους άιρ,ίισιτιοος, οί δ100ίοι ,σΙU,V,Ξ/Όέλιε�σι:χ.rι1 ιε,ιις τ'Υj.'/' εU'/0"
μία. �αιί τηrι1 εό"ημφία. της. Κιχr
θώς ,μάιλισ1τ�α &Ν!οοψέιρ-ει: δ Πλt�;ύ-
Μ:pχος, ο[ ν161μι�: αόlmιί tΞJίχαrν τό�
σπου�α.ι:άτη-t�:χ., ώστε καJτά. τήιν &.ρ�
�
Λ
, cιυ ε-τι�υς
οί ,, j-\Ιρ;χ�ιt-Sζ
χηι' ν ι:.� κα::ηι
έξ6ρy..,ιζαιν τού; ΠΙ:;,λί,τι:χ.ς ,νά. μ,έ
ψ:,υv π�:σwί ε ίς -rούς vόμι,,υις τ<?i}
Πα�-μ,ε"ΙΙίδω.
1

1

Κσ.!Gώ; άιν�φέ ρε1: Διιογ,&ι,ης, . δ
Λα. έp"tl:Ι,,;, δ Πα;p1μJarι1ίο
1 ης iπρέ.·
σ6ευε,v• ο-:ι ή Γή ετ"Ιια.ι: σ:ψ-�.φοει�
οής χι:χ.:ί &-τ�ι τά σ.τi�:ιχε.ίJ'Χ. 'tήζ Δη
,μιουρ,γίιας ,εΠιναιι 6,ύι:): Το Π ϋ ρ
χα.1 ή Ι' η. Κα�ί τό μεν πϋιρ f.
χsι (}έσ:,ν ΔηψιDUΙργού, ή ο-έ Γή
�λης, -οηλ11Χι3ή -κά.ιt1:· ,ά,Ι',Ια.λΌtγ1�t11 με
τήν Μ -> -v ά. δ σ. ?<.αiί φ Δ υ ά,.
1
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ο α,

τ;ων Πυιθ1;1.γΌ1ρ�iιί,ωιν1. "Ελιεγ�zιν λ'Ον :-ui'Jς ιiνιθιρ ωιπlινη1; �- Με
"
s,,,.,, το οχη,μα. α.ό tό λοι:σοοινι φιθά.νιε:ι
, ,,
�
.;.Π'ι,σης, c,τι: ή ψ:ιΛΙCι:JΌφιι:χ. εχ:ειι u,N
'Κlαπωθύιyι:;ε,:ς: τήιν• ,μι:α.ν <\χ. α, τ' στί; πύιλcς της Νvικ.'τιQς m� της
Ά λ ή θ ε ,ι .α, ν» κα.ιί τηινι οολληΙΥ Ήμέ!pοο;. Έικεϊ -α.ι 'ΗλJ:άιοιε.ς κοϋ
pαι: πιειίθvνν φ· Δίκη ν,ά. <i'Ιοι
«% α, τ ά.
Δ ό ξ (JJ v�,,
ξη τtς πύiλιες, ·κα:ί δ!τι::χ.ινι ιπ.λέcιν
κα.τά. τά.ς Όοοξ•7.!σlία.ς (t(J)\V ά,ιyιθρώ
ύΠ'WΙ'Ι. Τά.ς φι:λοι=σφ:ικάις -οου tδιέα.ς εισέpχ i!τ�.: δ ψιιλcσσψοι;,
«Κι�,( μ;ε
πο�η 1t1::δέχ,εΙτ17.: ιμί1:χ.. θεά.:
δ Πω?Ι;.J.Ιzνίδη,; ά.ν!έ'7tJαι,ξ1ε
τ�:κ_ό λ61? (,0 α1χ:τ1t.ι•λ :ιχιόνι έξά.με� Θsά .Π'p�όq;1ρ�ι.ιw όmδ-έlξωrο••.», τό>ιι
τιpι:ι•ι) κσλ ιειις τηινι ΊωΙΥΙ)κήιν· διά. χ,α1φε.τα με τό διsξι χιέιρι: και τοο
λέγεt: «' Ω •,ιέιε ! ιc:ύιν1:ιp,,ψ.ε τω>ιι
λlεκτοrιι.
. οΆο ε.pγΙ:ΙΥ τr.AJ δ,:αι:ιpιz:rτ(4ι
ά&:νά.τω'Ι ψι:,όχ{)Υ;>f, χιαιτριε ! δ,ιό!'t'ι
Τό
οεν σε π,ροιέ.τρiεφ,ε 'ΚfΧΙΚ.'Υj ιμοίiρι:ι. νια
εις τ,pίιi ιμειpη-: 1) Τό Πιpbσ·ίιμ.ι
ελθης ει ίς τά :οώιμ!αlm μ;ας, δ,:α
σ,ι,. 2) • Τά.
· 'ΠΙΡ'όι; 'Αλήιθιzι:t�,,ν,ι
ι
όiοΌ,ϋ w.ιύτη.ς, ή διπα(α, OOf
της
p
ξ
ό
)
π
ί
Δ
ς
ά.
ι ,,
ό α.νι.
κα: 3 Τ
Δυι1τυχώς, άιπό 'τJά· εριyα. τού vα:ι ΠΙΞΙΠ':Χ..τ"ημ,έ·νη ά.πό wυς οονθρώ
ή Δι
ΠωριμιΞινιί•οου · σώζοιν. ΌΧJι μό"Ιb� · 15e
ποο,;, &λλά. ή Θέιμ;ις
:
·
μα,
α
ν
Ι
κη», δηιλΜή ο'τ!: εlχιε ψθ'άι:J"ιΞι αύ
κα.ί ε ι· άιτυχη
χ
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μιελέτη τωιν
μ1
CΧ.ΠΌισπαιqιάιτιωινι, δ Τhφr,.ιιΞΙΥΙί,οης ε• να έπι:σκiπ:τι�,:· 'τσ; δώιμmt� :tώ1Υ
χιε ΠΌιλύ ώιpα,ί•εις ί6ειες χr.χ,ί καλό θεών.
Κοοι συιν,ΞΙΧ.ίysι ή θlzά.: «Πρέιτςειt
θ ά. �τα.r,ι ινά. γνιώιp,'ίζ�ι}l!Ξ δλ-οrχλη-.
ριωιμ,ένιεις τίς γ�ν,ωιμ,εις · το11� πάνω να r.ι.κΙ,ΙUση,ς τrt ΠαινΙτ'ιΧ.••• μ.1,ν. α.Ψ" ι !pαισύιρθη
σ'τ'α ζητη,μκχιτlα. τού κόqwu
σης τηιν σκιέφη �υ. Ύά. rπα.
&ιπ.
Ι't'άι
010900
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&.νθ pώ
τ
σ
ό
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ί ς
ς
της ζωής.
ι
ε
Εις τό . «Πp!:JbΙ[μι:b�Ι�>, πεp�γpάr π;ων . Κ ά. ιμ, l .'1' �στη ρ· ό ν
ε{ς 'Όά. λιειyόμ,ένά.
φει. φαrι:αιι:m�ι•ιt.ό τιχξιεiίlο�ι, τΌυ σπις � λ ε γ χ ο νι
χωιpεις η;π:οοι �έπι•ιt,pι::χ.ιτιεί ή ΑΛΗ (.ll)IJ κ-αλ ιπιλέοιν δεν• 9ά. οο_ύ μέ�
ΘΕΙΑ. 'ΕrιtΙΞί ψE.pΞr rt1::x. έπάνω σέ ν,η -σιάlθzσ:1,ϊ. Π'αtpιi δ:,ά, μιίαrι μό
6
I
'Α Α η
δποr�rι, οοιpιaΙUΙΥι ίίππt·α�, ΥΟιν διοόιν, :τ�ήιν &' w'
οχημ,χ,
α ς». - "Ας πp
ι οσέ-ξ-ωιμιε
κ,α;ί ϊπτα:�τ>οοι, ιμε •σ,υrοσύς ε1ς τηιν θ ε
χώpα1ν τdϋ ΔL7.,: -μι-.;,ιι!:Jς. Τον,. δδη,
έ'OGJ · πως δ &ινώτ1Ξιpοις Πνilι iιμσ,τι
κός Καιμ,cις σέΙΘΞ:τ1�:, ':τ'rfl -έ.�
γοϋ·ι, Ε'/.JΞί «'Ηλ:άJοι;:,ς Κ ο:Οιρα,ιι» :
«Κοϋpι:χ.ιι δ? διοό. ,1 ήγιzr,.ι,όν ,ειχ)�ί
ι ινΙθ!ρ-ώΠΥ.JΙU 'Xl:X:t · .'Φ(} &.
θε•ρία., 'ro'� &
Ήλιά!διε� rι00ϋ1p!7.ι:, πιp�ιλlr)Ιπι:ιϋi�ι
ψίνε, �: έλΞυιθέιp::χ.
ι ιy τηιν r,qριίG�ιν,· διό
τι, μ.ό�ιι�rι• Ο'τ\::Χ.Ι'Ι• δ οοvΙθιpωιrο�ς έ λ ε \)'
δώι�ιτα -νυικ.τό ς;».
EI-v::x.1: τόiσ,:;, ζ•Wl'lt17-'1Yjι ή ΠΙΞJΡΙr θ έ ,p ·ω ς ι&nτι�ψ�Ι:JΙίιση rrooίbιν δ,ρ,ό
γρ?'.:ψη πού ιμα.ς οί6tιι δ Ιkιpμε. ,μm· θά. &;ωλι�r;Ιθήτη 0�ς την, ζω-
"'Dοης, ά.π�σιπιν,έιΞJ: τό ση ΙμJΞγtχλαπιpέ ήν1 , ,μόν�ν 'τlό"!ΙΞ. εχιs: ώφέλιε�ιkΧι
ι μρ. Ύ1� τηγ π:ρ6πιει:ιχ, ώσrt'ε ιτcιρ,::χ.ry�μΙ?.1τ>ι1χ..ά. δ \JJEλε θε"t':ΚD'ΙΙ &.m1,έλιεσ�
τοο.
οδό
τrrcή;, Ε.-Κ."ΌΟς ά,Π,Ο τηr'Ι' ιεόχαιριί!σiτηι. :χζοι'Ι'τ.άις την·,
Πολλ�ί έ1pιμήν1w"JΙ�ΙΥ καrοά δια.
ση πιο,ύ εχει:· δι:ι,rσ..
νά. α;�σ,θισ,νειτι:χιι ε.π'�Ο'Ύj\ς ύ-rοεη
ΙΙ,ριοο4uι�
ψ ψά.- φαρΞ-τι:ΙΚούς "!Ιpώοοuι;
νεια.
αιίι01:'Οiοοξ•6α. γιια. τ;ό 1,Ι)έ:λ- w. Ό Σ&ξιαις δ 'Εμιπs:�ι:ικb; λέ•
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γε ι δ1Χ ο 1 ίmroι ποο φέιρ�υιν τό
rφ1μι:χ., ,ε{ν,αι: αιί α.mιγο,ι δFΙ;wλ χα!ι
δρέςει,ς -:ηις ψ,υχη;. υΟτu. ή δδός
wϋ Δαιψ:ινι:;,; ε{νιχ!ι ή �;;\aυινια, Κ{J,,
τά τόιν ?:λοσοψ:Ιχ.όν λόγο.νι. υΟτιι
οοί Ήλ•.6;Βει; mϋ1p1ΧΙι εlν�:χιι ή δ·
ροοσ:ς. Κα.ι οί "tΙpοχι�ι -τ��υ δχή1μα,
't'ος τό ώ·τιπ Ώς Δiχηινι, 't'έλος,
ο.λέσtειι τ·ίjν ,διι άιvι:ι:ια.ν. Πφίntου,
m."tά. 1t1c.(ρ, 6'μιc•:�r1 'tlpιόσmιν έrμηινε,ύ-
οοr-ι -οο «ΗραJιίιμι:bΙVΙ>> χα,t δ Σι:ιμπλί
κιιιο; κ.α.ί δ Μιίιvιχrιδιpι:J,;. Εις τηrν
έιριμηινιΞJί•α.•ι ια.υιτηrν, δ Άντ. Άδpt·
cι.ΙνόιπΌιυ,λος, ε, ,ί,ς 'tlo
ιρ, γιοι,ι του.
«·' Αρχαιοι uΕλiληΜzς ψ1ιλιό1:�lfο,ι»,
πα,p1:χrιηιpεΙ οτt:., άιφοο α:ί ω��ιθή·
. ιλαιί,, πώς εlνι:χιι
σειις ,εii'ι1'χ,! <ΧΠ)
, ατ:η
δυιν1 χτ�ό�; vιχ έιπiσ1t1zΙUΙΞΙV' δ Πα.rψιzΙΥι�
δης O"tl: α,&αιι:,; δ1δηry-ού1μ,εΙΥα.ιι μ.ά,.
λυστ.α. άπό, 'Όάι
, ; άλ6ιγοιυ ι; ,της ψυ•
χi)ς όιp1έξ·e:t1ς 'ΚJα,ί δ,p1μά.ς, ήιδύΙΥΙΧ'Vtrο
� δδrrr'ήσcuν 1Jόιν , αινιθρ1 1ωπ1,,ι πρός
τόν mθ:φόν, Λό γαιι ; Πιρια.γμαΙηχή
ι :χιι ,μιcι·.ι:rι ,έάJν λ η�
έριμη".1z,ίισ, ,διίΙδιετι
φ� ύ-π' οψι:,γ &τ�:, δ Πι:>:,;;1;..ιε.1,1:δηι;
ύ-πηρξιε Πuιθ:α.ycιpιz.ιος καιί ω·ιε�
πώς μι:ιμ.ιυΥιΙμιΞ/V1Qlς ε �ς 't\Χ 1τιv,ειυιμα.•
τί,"Κ.ά. ζ-ητη,μΙΧΙτtα. '-<α.l rτ,οο; ά,λr;ιθzι ί,χ,ς
της ΦύσΞ1rχ1;. Εί;; τιό «Π?:ι:/ιμ,:ιόν·»
τιου λια:rπ�
· ν ψα.iν, ,ε�:, οτ1ι π�φι1 γ;ρά,cp�ι π:ρια,γμια.ιτ�:1κά, "('εγια'Ιότiι:χ., πού
'ι!!,
.1
συ,νευ-ηα
αrJ" Η, ς ,α.ιυ', ω
γ :χ.α.:τά. τη�
οορ-εΟαιν τfις 1&-ξε1λ{ξει ώς 'tlOO. Κι:χ.!
δ 'Εμ1ΌΞ1οοχ.λης, σιπιcυ6ιαVι :1; έrπί1:;:ης
φ:λό:=1�φ,; ιτ:ηι; l\1ίΞ.1yά.1λη,; 'Ελλά.
&ς, όπέ δε�jςε \αlύ!τ;ά,ι τιόο,ι
τιοάπο
της J'1',Ιώσειως, Πv:θ�
1 6ιpε1 :, ΙΟΙ; χ<U
-αύ-τός. Μέ τή,ν 1δι, -α.qχ;φάνι, δτιι δ
'ΕμΠΙειδ,qιχλη1ς ύπ1έΙδε, ιι ξ. ε1 'tlbν, έαυτΏιν
τ-�ιυ ιός Κ7Jτ-έιχ�rl':�:χ. τήιν Ά1 λήιθ1Ξ!:r.ι:1,
έ'Π'ε:δ-ή εΙχε, τή·ν J'1','Ιώιμηrι. δτιι_ ε�ίχε,
γ-ίιν•ει m.ί fr-ro πλ-έκ;,ν θιεός. Καλ
yρά.φεt:
Χα1ίρετ' lγώ ιδιι' ύιμw θιε�
ά:μJ6�τιος,
1

1

'

'

'

1

ούχέ.τ1: θνψός Π'ωλε\j� ••.
'&ιώ δ Πια.1ρψ.1ειν1(Ιδης, ιrο:ό μιεtt1ρ-:ιb
φρων ά.πό rt1CN Έμιrο0διc1χ.λη·, ύιπέ·
δειιξε� δrt1ι: δ οο•,1θ1ρ@tΌι;, ά.qχ;ϋ
1t1pιοη"('ΟΙU1μέιν1ως α.•1 χwώξη Πc,Ιzuμα,.
'
ιιι!- φωιτιε1:ινια.
' m,z υ'
τι·χα,ς
σχε'c
• 1z1:ς '1-"'μ-χτια, τ!Χ δrοοία. α.υ1τ-bς άν�1μάζeι
Ήλ:ά.ιδι:χ.ς ΚfJ!ύ\pαις, ,δuνι:χm:χι:,, οοη 
, uioά., "ι'ά. ψθι:χ.•:�η
Η�.ύμ :ι•,1:ς άιπό Ct;
μέχp:ς α.κqμη, άνιωtt1�ρ·ων Πνιωιμά,·
τ�αιν, παρά. τώ:ν· ό7t'Οlίωιv να. δι,δα,.
χιθή τη.ν σφιχγ�μα τ�:1χ.ήιν· 'Αλήθιει•
rm.
***
1

1

1

1

Το δ":ύ1τ1φ�r11 1μ1έ1pbις 't)"λ) ειpγου
'Αλή
mϋ Παιρμ.,zr11ίδη, «Τά. πρός
ι
θ'εω'Ι'», ά•,,::χψέ,ρ1z'τl::χ1: είι; τ6: ο ν
τ ω ,ς
ν·
τ () ε rν α, ·ι., τΌ
δποίο,γ χ::x,pic.(IΚ't"Yj1P,tζ1sι: «.:. ώς
γένηmγ UN ΧΙ�ι ά.,ιώΑ, ΙΖθι pο�ι έ.στίν
.. . ούλφ�λέiς χαλ ά.τιpειμές ή6·'
τέ.λεc�rον•... ». Ε ί-'ι17J: τΌΟιτ�ο ά.'Κ!ίνη
δι: 6τ�ι
τcιν, CΙ.,V'J.ρχοι'Ι', α.'ΠΙ::Χ!υ01τκJΙ'Ι,
διι' α.ύτό δ, έιν, ύπά,ριχ1ΞΙι "fέJνιει.,ις ου·
τ-ε cλε·θρ
ι ι:ις. Έ·δώ ,δ�1:ι.1κιpiνc1μω τα.ς
�ς Μοι,ιάιδcς 'rου Πυ
::χ,;
τ1
ι&:ότηι
θιαγ6pιχ κα ί έπχ1:JΙΥ,ιμα1ί1ν,1 μ1Ξ τό t
ν.:,α.ίον- τ·ίjς 'Αρχwία.ς
Έ�v-.η,νιΙΚής
,
Φ:1λο01Gψ!α;ς, δ, 'Ύ) λα.δή iμ.,έ 6:17-Ιφοp,Ξ·
- ι ί1δ:ι � πp, ά.yμa·
τ�κ!Χ λ6yια λιί"Ι•ε α
11α., δ,ι6τ' ι ή , Αλ+pθΞ.Ι�α. εrl'il::Xι: μία.,
ΚJ:χJί τήrι έγΝ•ώp:ζ;αιν ο,ί υΕλληνες
φ:λ6�ψ,:.
Τ ό Ε ί ν α. ι (Αbθιφ:,χή
c,:α) μόνο ώς άJδι:αιίρΞ:τι, διυινάμε
θα. νά, τ6 νΙQήσωμιε, δαJιτι :m:χιντοϋ
δλ6κλ r;ιp? ·είΜ:χι: δμιc1:ΙQ1: «οοδέ δι
α.φιε•tδ"ι' &στι:ν, έπ,εί πfi.t.11 ε1σ1t1: v-, δ·
μιοίοινι...». υ Ολι::χ. ΙΞ{rιι:χιι γιφά:τ�:χ. ά.πό
α1>τ6: «πάν δ' ειι.Lιπλιεοιν έ1:�1τί.ν έ6ιν�
-οος..•». Ό πωντα,χcϋ rο::χιpώ.ν κα.t
τά, πά· 1Ιτ1χ Πlλη,p,ώi\Ι' της Χιρ·:ισrωmιι
κης θρη�ειία.ς. Κια.ί
τό 'f:ιν
, έ, ς, γι:�τί τό χάiθ,ε "σι
ΕΙt'�::Χι: συιy,εχ
6ρ!σκιετα..: οέ ιΧJ.UΖσ'Υ[ έ'ΙttΧιψη με
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αiJtό. Τίπιαtτ1ε ένtΌΞΙλώς δέν μπο
ρεί να Vb<Ύjiθή '1κ1α.<ί !',IZ 15,r;,:χιpχη
εξω &.πό τρ Ε!ναι.. "O)n. ωνά.
wrοΨtΙΟΟι μέ α.Uι'tο η κ1mύτιφ:χ.: δ
)Jα ενν1:χιι αι&οο: «._. 'Όψ ξυr,1z.χές
πα.v ιεισ\tίν· έάν γα;ρ, έόνιΌι ιπ:ε,λά,
ζ,ε�ι.... » Ή πψαγμιαJt1Jκ.ή γνιω•σ1:;, τοι:;
Εrνιαιι,, δ·ηλισJ&ή � λιε1::t1:uρ1 ιyιών
της Μον4δια;, ιε!r,ι:χ1: έκεί',IQ< πού
θά. δώτη 1ε�ις τιόιν, άν13ιρω
1 π(;ιν- την
Σιοφίtw.
Μ�α.ξ:> 'tlώνι σιωζGιμ,έlνιωγ σ;τιίχωr,,ι
tοϋ Π:χ:ρμεΙ'Ιiίδη ,εις «Τά. ΠΙpιος Ά
):ήθε1.Υ'Jlψ> &,νιαιψέρι:,vιm.ι ικαιι 'tα, έ
ξης: ... ,,Το γά.ρ, α.ύιτlό ν;:,,ϊί:ν έ:πίν
Όε καιί εΙ,•,1.:χιι·••. » κια.l. .. « ••• t' α.υtό
δ' έοιτ;ί V<JIΞW -aε κα.ί ο,υ,yιz:κ,εν, ε σt1(
Υό1Ν.1.α...» Άπό α.ό'tι:-;ύς τι:-;ύ; δύι::..
σtίχοιυς, π:Ιθα.ιν,ως, r..αιpιεσύ,Ft!φα.ν
οι ίσtσρικο-ί της ΦιJ,ο,:;1:;ψία..ς χαί
&ινι:χ.φέφουν, δ τι: δ Η::ψ!f.UΞνίδης ε
).;εγεν οτ: 1μόνΙCΝ ΟΙ:ιά. της σκέψε
ως διυινά..μ,ε1θ:::χ. ν,ά. ψθοοωιμειν εις
' 'Αλ' 0·
'
τηιν
ψ,ω:χιν των- 7Όpα.ιyv,α.τωιν,
διόtι «ε\ι εΙ�ιαι το Εί",1α,: κα,ί τό
νοείγ», κα.ί w,G ά.π έδl{J)1:nιγ δ;τ�, άύ
τός έδί'δα:ξ,ε τ+r,, ·6ά.ισι:ν της νοη
αιχρχ rας, η τ1-:;,ϋ ό,ρθ. ι:ιιλογ:,:ιμι:ϋ, .
Thϋ'tlo ,α,,ποτΙΞλεί πα.1pε, ξ
1 -ήyηισ:�, δ,ι
ότιι δ ΠαιρμιεiVϊΙδη,ς ά.ιναψέΙpiΞΙΌ�ι μό,..,., 1ε ις v ιwιι01:αν ψtύl!Ι:,:;η.wν,ηr�, "ΧJα.
με "t'α. Λ!Εγ�μιΞr;ια "ΌΟU vειν, -η�θzι ΛΙε ν:ά.
ε,Ζπ-η, ατ;: ιμέ τψ 01κ.έ.φιν1 κατα
λ ήγαμιε π,ά.ιy1τοlt!ε ε• ίς ό1ρι9ά συμπε
ράlσμι:χ."tα. .κχι ιί •GUJ'iάtμιεθι:χ. νά. ιεϋρω
μεν την 'Αλήθ z ι"-m, iNM. δmι, ώς
στιοιχ1Ξ-ία. τ.ης , δ:, αινι?ιίια.ς , αιί γιεr,,ι,ι
Υ,α.ί �δέαι κ.α,ί οί rτ:ύΠΙΟΙ: των μQf)
φι7.ιν TOZ1p,:ε,χοrιιτιαιι ιε:Lς τηινι oucf.ωv
της Δ:1 α1Υbίας δυνα1μιε�:1. Τοσιrο ετ
ΥΟΟι 1σιύ�μψωινο,γ 1μέ τΥ/1'11 Πυθαy ό
ριει:ον θz1 ωρί•�Υ, κιαιΌά. τη•ν: άπο·ία.ιν
ή Δ:άινιχι,-, εχε�ι ώ,ς συι�τ,:κόιν
α.ύτη; την ου,σίια,ι, τ:ηις Μο1Υάδο1,.
(Αίθφ:'Χήν,) , ή ,δ,π�ιίιχ π,ερ1:έ.Ι χι ειι 51
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λου; τΙ:1 Jς; τιύσtr.ΑΙ.ς τώΥ. 1;.1c1?'::pti'w δ�
, : κα.ι. εΠΙ�ΙμΞΙ
να.με·
,
, νιω;, ή Δϊα1
, Ί:: χα
πιφ:�α:μβάνιzι: σ·�:ι ι:χιz�-χ � &ιν1tα
Π\7,(p1:r,1:1·;,:1α:1 1φος τηrι• . ε.ξω πιpα,.
-γ,μχτιικό·η,τια;, κ1:χ.1l ύστ:ό τη•ι έ.πί
δp:χι7.l'Ι' -7.ύτης τ: η•; πρα:ΥΙ'ι1α:τ•:ικόtη1JQ,ς, τιά. ιστι:;1:χ,ε�α. α1υ1τ«. τη:ς Δισ.
νι?�½ς ειpχο,'ιΓJ:Χ.:: έκ τpύ δυινά:με�
ε.ίr11:χ.,: ε,,bς το έν έιν1φγιΞίq. ε!rιαι καί
1 ι: ,σιαιq;z, ίς γνιώ,::11εις. Κα.ι έ
yί,νcι·,1tα
ψ
έ1
ν
1
ω
ς, , εχε,ι δ{;,ι..αι:ο δ Πα,ριμιε
π�
νίδης, δταrι λ•έγz:, ' Qτ:ι: εν,::χ. ιεlναι
το ΕfνΙΧΙ: ΚΙ:Χ.:ί τδ ιybΙΞiιν' άφοϋ w.
στο,·.χιε,ί,χ της ΔιαΜ:;1ίιας είrιαι. της
α.:υτης ο,υ,σ,ίιαςι μέ τιόrι• συ;,;ιθ1Ξ1�1ι1κω
λόγον- ιτή; εξω, ή:.ιωΙΥ πιριαγιμ;m:ικό
τητο.ς.
1

Το τιpιί�crι· ,μέρr.Jς του πcι:ή,,ια.
-rο; τοϋ f1αριμ1zνίι ιδη,, «Τά. π;pιός Δό
ξσ.ιv», ά,ν).φέ1pι�·τ1αι: •είς τ}iς πzρί
του κό,:;�: ι,�υ ιδέα.ς t'Wl'I' σιυπ•ρό�ιω'Ι
-οου. Έ1�,:ϊJ wιι:χ.φέ,pιz,: _ 01t1:: δύο εl
vια.ιι αί πο� ηιτΦ< α. ί rοριχ_α,ί τb-ϋ Κ ό,
σμοο: Τό Ηu;ρ, ΧΙ:χ.ί ή Γη (ΜΟΙVά.ς
ι ,γφzί,ω,ν1). 'f
κ�ί Δυ,:χ.; τιων, Πuiθα.
πο τή,v1 έπί13,pα1"JΙ:rι• τ'ωrι ,δ,ύο τΌύ
τωrι• ουσ:ιίJν,, δψ,.ι.ωυ1pιyή1θη1χι-χ�1• τιά.
πάντα. κα:ί, · έπ-ίσης, •,;πό τtή,ν· έπl
δ,ρα
, σ:�ι- :χ.ύ-τωrι δι:.ιφ.01pψώ1θηι:;α.
1 ν· πε.
ρί την· Γην ψzίς ζω,1ια.1:: Ή πιρώ
τη, ή π'λ-ησ�,έ,�•,ψη πή Γη, εlνα-�
σχο,τειrιιή -χα,ί σ' ,χυιτ.ήν κ:ατtουι.οϋτν
τ•ά. ύπό έξέλι:ξ:rι, Πν1�,ύ1μnJτια.,, ο,ί ωι
θρωπ<Jι:. Τήrι- δ1εύιτ�φη ζώ�ιιη, όνο�
μάζει δ Πι:χ1p,μιε,ν (:δης c)δ,ό -wϋ Δοοί
μnνος, χαί α.ύτή�Ι' δι:ιέτιρ1ε,�ε μ.έ tό
&.ρμ,α. w� δ Φ,,λόι:;ι:::;,φο;, γ�ά. νια.
φθά..ση ε[; τη•; 1t1p1ίιτη ζώrιη, τ-Ι'(Ι
έξωτ1φι�ι<ή και φωτε::rι�τά.1τ:η,, την
άτrο(ιοο.ν· έθ1 zάψ�1ι ,yχ,;.m;:•ι.'Γ(t'ήρ�-ω
1
τωv Θ-εώ•ν.
p
Είς «Τά. 1Ό ο, ; Δόξ7.1 ,•�», π,p:χ
γι,ω,τιε·ύrrαι: οοκόιμ,η ό Πσ.pι :μ:ΞtΙ!ίδr,ς
τά.ς άινtnλήφ�ι:ςτr;υ Π'φί της Γης.
1
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'd:>ϋ Ήλία> . mιι της ΣιΞ\λfι'rη.ς 'ΥΑι
πιε,ρ: rrijς 1ψ�ΙΞ!ΑJΞύl:1ΞΙω,ς α.ύ:τiώινι, χ:χ•
θώ; κι�l -;:ά πιφl τώ!ν αJ:;!φων· χα,t
• ς τώΙΥ
't'ά ΠΙΞ:pί :της Πlpi�ΙzλΞ.ύι:JΙΞω
οονιθρώπιω,v.. Έmί,της, ει!ς α.ύrοο τό
ι γcυ τω,, δ Π�;ριμενi
μέρ,,ς 'τ'::ιυ εp
οη,; αινι:χιψέιpιzι: δ•τι: δ υΗλι�οi; χα,l
ή ΣΞλ· ήγη ώπ:�:JJΠ'ά�ίrjl:J!m α.πό τbν
Ι'αλα:ξ·ίαν.
"Ρ.ι; i;ε1αι.σιωιμ1ε >t1ώ1p1:x., γιιαιτι
σΌούς στίχσιυς W1) δ ΙLΧΙFΙμJΕΜίιδγyς
αnΌΟΥJ:χ:λΞί ά.πιΧΙτιηλό•ι 'ttJΙY' ικόσμο
τη; Δόξ:χ,ς: « •.• ιδ6ξα1; άπιό τοuοιΞ
ι riιz, Υ,όι:;ιμοl'ιl έμιiΝ
6ροτ1Ξ,ίισ.ι; tμάινιθ:χ
έπ:είυι',11 &.πα�τ:ηλό·ν' αr,<ι-JιtΜ',Ι'.-·»
. Δ1όιτ1: οι 'ίfΨψΌΟί ω·,ιθ1pW'7rο:Ι, μή
εχΟ"l'Ό:Χ-.ζ μάiθ,�: m/ι μή εχ�Μτ'α\ς
φθά.σ.zι: γ' άο1τ1:1κp, ύζω.ν τήrv Άλή
θει:.cι, έ-πιχcι:rικ.ι:rιι:;ϋ,ν,
τ()!Ιι χόισ�μο
του ΕΙΜ7.:, μόV!() ,με τ�ίς α.ιt:;ιθ'ή
σε·ι; -οοuς. Αύτkς CifJJW,;
-m.ρο.υ�
σ:α.ζο,υ,γ δ1:1:χ1:pο[)!Ξιττ:1κ,ό, απω; λ.χ.
στην· ά.νι,,,λλο,:,ω1,:η α ί•ωΜ:ότ'Ύjlτα 6λέι
ποο·ι τή γ,έν•ηρη κα,ί τ:ή φtθιQΙρά..
'Έτσ:,, πα,pά.Ιλληλα με το ΕΙΨ,«.,
φέpr;νιτι:χι: σά, •ιιχ δ έχω�1Iτ1� ΚΧΧΙί τ.ό
μή Είνα,:. - Π.ρ,όι:JΙ:::•9Ξ<, ,οϋ λέγει
ή θειά., τόιγ '7tlpώlro ,διράμο της ε
ριwι·ιι:ιις, f,πως ΧJα.ί -οον αJMl:JN� δ
που ,οί eνιη\tοl 1ΌΟύ άΎ"Ι'ΟΟύ'Ι' 't\:X
πιάrιw., πzρ�πλr.χ.νιω,ιιt'ΧΙ: με δ:ιπλό
πιρ6σωπΌ, «frι1 ,οή ·6ρ�l -εuδ6-aες
ο}δ&ν, πλά:t'τ'ο0ι•αι:: δί,κιpια.-nι ...»,
yιι:χ.τl ή άγνο,:α. χαί ή άιμηχα..νlισ.
κά.ν·ε-ι τη σr1-έψη wυς νσ. τ1p1z.χλί
ζ η Ύ;:Χ•ι γά, ψέρc•111τι::ι.1:1 'ίCΌl�•Ξ -:i.π' iδω
καl π·ό:,Ξ άιπ' έ'ΚJΞί, σχv mύς κου
ψ�ύ; χα: τούς wψλQύς. « •.. &,μη,
χια.νιη γχρ -ι;;γ α,υτώ,γ αιήιθεσ.ιν
,
'θ-,
ι υνε1: π λ·:xr-<J:ιaγ νιc,ι:rι-· οί δέ ψ)·ρ•:�ϋv1:1:χι: χω:ρ
, :Γι δμώς -τιυι:ρ�ιί 'tlΞ' τε ,.
lf η-π ότ:z,ς ... ))
Ό -χ,p�Ξ•',ΙΙίi?Ύ)'ς 'ΟΙUΙ'ι1Ξrχώι; πι:χιρtχr
τηρεί χα.: ιέξ,Ξrrά.ζ��: ει!ΙΥαιι δ «7αΧ
λα:t,ς ψ'JΙ:,:ιj),_όγος, κ.αιθώς τόrν, &.-
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οοκα:λετ δ ll.λοαιι:χ1pιχ01;. Με τή-ι
πι:χ;ρατή,ρη.:JΙ:r,1 συ.λDJαΙ[.ΙJοά.1•;1zιι l..νrνα
ε,ς, C:πιως: &τιι, και οι Ού�ι:ΧΙ',ΙΙΟ•ι 6pi. σχαγτι:χι: '>'.ωtω &
· .m τ� ,δ,zι:�� της
Ά',\ά-r1-η;, ή δι7t'Οιίι� :mύς ύmr.;,χpε
ών,Ξ: ν,i τr;Ιpl,:W -Όά �ρι:Ι:χ. 'tlWι'i &.
σtέ1ρωνJ· 2) &τ.: το ψωις της ΣελΥ{ 'tης είr�1χ1ι 1Μr11z1:�ιν, «1-,UΙΧ.τι,
ψ,χές πφι γιωv.χl'i
&.λώ1μιzινοrv
&.λλ,6 ττpι:οv ψώς...». 'Επιίiσης, ε!νι:χι.
δ πρω-mς, κ.αΙθ ώς γ�ρά.ιφιzι δ Δtσ
γ,ένης. δ Λα,6pιτ:ιΚΛς, ποιύ «ttrfY Γη�
&πέψψΙΖ σφαι:,ρ,:ιzι:Ιοη
,έ:ν μέCΚf)
Κ!είσ1θο:ι:Ι•.. ,.. 'Ε'Π'ί σry;, Π1p-ώ,:ο; σ;ύ
-rο; ΟIUΙ\/iΞ1t,;ιύ
, τ•ισz τ,Ο',Ι• 'Εώο, ιμε 'ΟΟ'ιl
υΕΙJ'Π!Ξpι Ό mιί ειπι::·, 011: τηρ,61κ1ε:ι ταt
γιιά. ,Ιό Ί'δ,:ο σ,ύρ1m•ω ΙQ!ώ-μα, δηλ.
w,y -rσλα�rf;τη 'Αψ?�Ιδίrτ:ηι. Ό Σω-
κρά.ιτη-ς, c:.ίς τον, Τ1ίιμJ:χ1:ΙC,1',11 tτl�ύ Πλά.,.
'tl(IY';I:->;, wν α.πιο1κια.λι::ί «ά.πά.ν,των
&.στρcιν1�μ:'ΧώιΌ'Χ1τ1cΝ'». Κcι:r.ιη α.λ
�ωσ;τε frro ή ώ1ιτ,ίληιψ:1ς, o'tlι δ
Πα,pμ:εeιίι Ό ηις ήτ-ων, σιτrουΙδ�ίGς μσ.,
θη1ι.�:χ1τι:�6ς.
Παιρι:χιτ:ηp1εί κια.ί ιέξιzι-αιζ1eι &ιχ.ό
μη τή·ν· .λιzι:ΙτΙ:tJι?ΎΙ:tκ.ή έΙΚΞit,1 :υ -rου
q;w.:νcιμιέ-ν-ου, πο-ύ πo:1p1:-;u1:J1:ά.ζ εmχ.ι
ώς γέ•ι,νιηιτη κ.α.l ψθο�pά..
'Ανtταpύζιειι
τ,όιy, 'Έριωm. {J)ς
τcw πιpώrt1:1:J1τb συΙΥΙzιpryό σέ ολη αυ-
τή τη ,δι:χ.δι:Ικc:1-:rία, -rοιυ Εlί-ιαιι. Αύ
τή ή γν ώ1μη τοϋ Πi:χιριμ��rιι:Ιδη, μάς
θυμ,ίζ,ε,: -:δν <cπu,ρ:10ιρ1:19ή ,οΙΞΙ:J'ιμό 'Έ
ριω:tοις» >tώ'Υ 'Οpψ:ικωr.ι,. Ό 'Έ!f)ως
λ,Qι:,πιόιv, εΙ,;,:;ιι: ό C1'JrΙ1ειp"(ός σ' α.ύ
την τήrι α.ιtώrl':<J. ενtχ!λλαγη ά.ινά
f.ΙJΖΟΙ'Χ στb εμψ:l.ν�ς χ-α.ι ισ\tb &s:ιδές,
&,,,άμιzι:1,,χ σ,τόrι κ.όσμο το,ϋ Ε!να.ι
κ.α.l σ-vό·ι χ6,:JΙμο 't'ij,; Δόξας, &..νά.�
μιεσα. σ' «uτες τlς
δ�αισw..σ.ε,ς,
δπου -έκδηλώνιzτω: ή φοο:rι<.ή ιιφσ..
Ύ'μ α:υιrιι.6τηw._
1

m.ι

οοο

*••

κ.α..ι

ο,,

Γuρω &πο -ι;lς �διέιεζ
τη
δαισκ.α.ιλιία, -rοϋ ll,αιρ1μ.1Ξ!'Ι1ίiδη,, !yιrι1ε
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ΚΙα'ί έξα.ΚΟιλi:ΙUιθt!ί ,νtά, γlrΥtε'ΦΙ. ή μ.ε
γ,α.:λύτ�Ξιpη �1pαιν1ά-qση mλ rτσ:χ.ρα
χά.ρ<ΧJξη. :κmι α.ύrοο &.ριχiζΘ: &ίπ:ο
την ά.ρχ�α.1:1clτη1τ�αι. Ό Σων!τ::γtάνα.
γtράφΞr., .πώς κάlθ,Ξ κ.αιινοιύιpry{α
Σχολ. ή 7Wll &ιν,�ι:'νi6ταιv, φf)ό ν�
ζε 'ι1ά πα. pουισι:.iζη ιτόl\l• Π�ρ,;..ι:Ξ-ν•ί�
�η σύ1μψω1yα, με -πς &ω!ρ�:χέ�
της έ'Π1ι,δ:ώξ1ε�ις: δ ΠλώΦJΙΥ� δ 'Α
ρ,:ιc\ta'Όέ'λη,ς, δ ΕϋΙδηr,φς, δ θεό
φpα.σ,rος, δ Σ,:μιπ·λίκr:ος, δε,ν κά
v ".ΝΥ 't!UJv?'t•! α.λλο ά:ιtό το νά. πα.
ρ:χ.r:ι::ιι1,ϋιy, τα. κ,εϊμ�zιvιi τΙΟυ. Οι ιδέ
ες -rους γ,ι' f.1.'1)'WY' 6,p1u:>1κc1Yrtiαt σε
πλήρη &.ντ,ίθωη με δ;tt ειπρέ016.ευεr;1 δ ί1δ1:ος.
Ό Πα,ρ,μιειv ίiδηις �μrπ01pιεϊ νά. &ξω
Ρ'Υί'9'fι 1::χ},σιr..<1=1:1:·χιά. δ ηι ιμ •ι ο υ ,p,
Y ό ς της έntιι.σ:τ:ημολ ο,
γ ι ,σ, ς. ΕΙνΙ:χι:1 αύrtιός ,Π/00 μας δί
ν,ε�ι τό ο.ρ'(αιΥΌΙ, τη λtιιγ�ιΙΧή ,μέθοοο,
Π'Ού δ.δηγzϊ τοο οονι91ρ1ωrιrο σιτ ό δρό
μο τηςι 'Εταιιστ-ήμης. Αυτός άnto•
κα.θ:•σαι τ�ι tν,όtt:η1m της Άλή,
θιε1,α.ς -χ.α:ι της Δόξαις:
Ή Δό�α δ:ίΙΥΙz:, ιμιια. ιειtκόνια. γιά
τbv κόσμο 'ΚΙΧ,ι μα,; ώθιεί νά �
λιετ'Υ'ι•σ�ωιμε τά. -rοpάγtμιmια. -rου, κό-
σμου,. 'ΑΠJΟΙτΙΞλεί τό πιριωrοοι ιεπ�ί.πε
δο γ,ιιά, vά. ,τqρDχω1pήι:;�ωμιε π�ριός τό
Εwαι. ".0-rοι:ι, δ Πια�ρμ1zιv1�δη1ς μ.άς
Υ.m;ιε1ι ί'Χαr;οος νά. 'ι1:JΙ::;.ϋΙμ1!. Το σύ
c\tη,μά. -rου ,μας ΠΙp�:;�φέιpε�ι τηrv
wητι-κή ίχr.ψότη�. Ή αινttΙ,IΥJ!Ι:ιμε
vuκ 'f; "('Υ•ώσιηι ξιΞΙΚ,,ΙV1iΙΞΙ, πάιν\τ/:ιτιz ά,
ΠΟ τb� α.u:;ι9ηιτό χό.:;�μχ�. Στην
πγ,,�σποάι9-�:�ά. της, ή έΙΠΙ:ι::JΙ,:,ήιμη τοο
Πα.pμ,Ξ1,1::'5rι,. 1φ��ωpε-ί �ν1fιμεαι ά.
πό' ·τ;ό α•ίc·θ1ryτιό χιαί ιμ.ιέισι:χ. ισ' α.ύτιόι'
.� κό Ισ\ΥJCΙΠό 'VIG<. i!Yl'tlά.ξ-η, νσ.
με -τ'€1Νι
,
bλοκληιpωσ:
η, 'ΌΟ αicιθηιτό ,μιέσι:χ. σιτδ
ΕΙν<α!ι. Δέν ,ετνι� ά.v1τ1ιιθιε1t1:κ.ή ή δt
�5:1:αισ1:χ. άιπό τή Δόξα. 1t1pbς την
Α� ηιθιΞι:ι:χ.. ΕΙ•iΙΧi:' συtμ11t1λryρωιμ.ια:�ι'Κή
κ:α.ι &J,;ιχιyωιγ�ικη.
1

1

1

1

Με τδν· Παψμιε�Βδη, ή φυ:σ:ια.ή
έν,όιτη; τοο 'Κ.ΟΟμοο τώΥ Ίώ-ιωΥ
γίν�tτ:αιι ή έ�ις -οοϊ} Εwιπ. Με
τά. «ιπρός 'Μ..#},!,.:σι-,» �α:κrω.ό
π:t1:Jομε τη λr:Yγi:ix.ή α.ύτ'άιpιχιε1ια. κα;ι
πληρ,όiτητά 'αι\). Με τιi «ΠΙρός Δό-
ξ:αιν», τη·Ι' WJ:ιx λbιγ,ι!Κ.ή &,)J...ηιλο�
•
χtα.,

Ι.!.
"(Ι:'ιλ,

'
't1α

•• 1.
qχJΙ::JΙ:ιιw.

�.
"ί""'�•

'Έχαμιε, δrrf).ιοο'5ή, � τρ&ιmα;
τ,α,υ,τόiτημ.α. )uγ�ιΙΚΟΟ; -y,:ri την
Π'ρόσ6ι:χισή \μ!:Χι; ΠΙpός "tlO Εινι:χι:. Ά
VΙΟΟμε!� mυι; ύπάιpιχ,ειι συιηέ�ση
ΚΙα.t σrJtμ'ΠληpιωΙμJαtt1:ικιότrry,;.
Ό Πα:?ΙμιΕΙΥΙίlδης 'ΚJα.t γιεΜιικιιιtσερα
οι ΈλιΞσJcα.�, ΟUΌ1:Ιαl:J1Ό:ικα, &πrοιτ�ε
λιουν 1:10 δλσκ.λήιΡ,WlμJΧ γ:&. τψ 7tlpo-.
άlμιε\�ι m.ι
ΟΙωχpα;tΙ,'Κή '01χιέψη.
ot ά.πώτ1ε,ρr.;,ι: .έ-ρ1αινψ1αit θα έιπωφε
λη, θοΟν σ.10cι wύ.ς 0Ελ!Ξά.'t1�. Οί
&.-σq.tJ:rxOΙ!' -κυιρ.ίως, θά. ιδοϋν1 πώς
ή σλων1ι6τηιτι:χ., 't!O ι&..ν1ώλε1θ,ριο κα.ί
ή έν•bτηα τ:οG ΕΙιν!αiι 6ριίσοοοινιcω
ΚΙΙΧ:ί ιc/τ;ο ,&ιπιε•:ιρ1:JΙΞ>λάιχι:101τk>. "Οπου
ΚΙ:χ.ί νιχ •tρ,zιθή 'ΚJ1JVΙ!Jίς, οοτου 'Κi:χ.ι
. ν:ά, ά.νι:χιζητ+ρη, rt1ό ΕΙινιΧι: ύ11tά.1p�
)(ΙΘι.
"Ας &.Υiα.tκιεψα,λlοο�ώi01W1μιε, μέ λ γ« λόγ,:,α,, τή δι\διαι:>�mιλία. τοϋ
ll7,ρ,μιε1νιί1� rι , - ή λοrr-rκη άιπ:λό�τ.ης
ΠQ!J φ ,δ,ιΙ:χ.Jκρ
, ιίΜε•ι' &:ΠΙ:;!τlελε-ί mι
τη ,μιεi"οολο,σύr,tη της: Τό ΕLν1α1ι ύ
πάρχε1ι. •rΙΠ'άφχειι. σ.χ1pον1Χ•. Γιά
να τό ?<Ια.ταινr.�ήι:;;ωιμιε�, ψ9άνιΞJ: ή )J;.
γιι�ι..ή•. Γ..α�ι λι:J'Ύ":1χή ικ:αi!. Εί�1χι
&.πο:τειλιw; "tlαιυltόιτlryτια: «εν ε'wα�ι
τό Ετναι: κ�ι 'ΌΟ ΙVΙ()ΖW». &χι '4,ιι!ίi�
.εrμεθια. «ΕΙιν!χι:», ��6-αι ιμέαι στη
δ,ιά'VιΟΙ:ά. �υαις ύrπάιρ�χ,eι ή Α!θtειρι:'Κή
> ,
•τ-,_.
.LζΙε'ΌΧΙ,, ει·
ουσι
α.. rn1.'ε•,WD ποο' χpΞΙι�
ΨJ.Ι. ν,� ά.vτι:ιλΎ)Ιψθ'οομιε α.ύ'tό -οο Ε!�
voo: ,μ,�:11, σιtα -rολιαί101αχ τοιϋ έgeλι- .
Χ"tl::κοϋ νόμω, πιού λ!s!(αιιυιρι'('ξ! μέ
σα. στή Φύι:;�η κ-αJt Π'Ου ώτοοttlε�λeι
τήν ,�Άν±'j'Ιχη». Δι:,ό�τιι ή &ινάγ,tη
-rοεpι.οο.λlλει � &vυιπέ:ρ6�ψΟΙ�

οι

ι
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τα

κλοιός
ιπάJνιm. Ή 'ίlδ.:\:ι. μαι;
ύ-ιοοχρε-ώ"ιl!•ι ,γά ιΟ1UΙVΙ1Ι"ηfΠ�μlε μέ
Οlα � Κιόl:;ιμο της Δόφις. 'Αv-
θρώπ.�, 1α1�:;1θιψι±, ή Δ6,� εχειι
την π�pιοιt'ε,ρι:χι:16τηαι.. ΓG' αιύυό καιι
ή φρι:�ιrίcι:ι. ��ς γ�ιιά. τw χbqμο
της ΔόξιJ..,; σqpέπει: νrά. ,ειι,ι:χιι μιzιyά.
λ "f'/. Λο-.:π/:;ι,ι δ &ρ,άμ.ος της Δόξας
εt�ι ΟΟΥσ.j,>ω,ίο;· OW· ιμπtqpΙΞί Καt1ι1zις
, wx., μη�•
, το.ν
, .δ·:1:χι-,pιε'•ξ η γ,u:ι., νσ.,
ψθά.ση στφ 1ΌλJ'J.'τΙΞtι1i λi:1ωψ61ρο
'
�
• 'f"' 'Αλη'θΙ!ι:\:χις. 'Ε·
· rι(Jε·-ιry<o πr.;u χιpεt�
ά.ζειται:, εοl"ΙΙ:χι: νιά. μή σιτι:1.19,η 1μ:ΞJ
σασιuρ:χιτ�ίς, &π:ως σuνήθως κώνr;ιμιg
4-ιιεί.ς οι ώ.Ιθιρ Wrπ'Qt •
θά δ,ισ.ιοης, ώ 'Άr.181ρω
, rπ1z, &.
ν4μ� σ:ά. π-ράγιμαιτ�σ., 1θ'ά. τά. ζ fp
σης. θιά. 1δ,ης 31μ ως κια..ι θα. κα1ΧΧ:λ4οη,ς &τi:Ι it:p1:α1vι:χ..γγέλλ•:ΙΙJΙV' τό,
&ιληθl:1νιό Εlν1:χ1ι. Ή ζ1ωrη rr:10,ύ κ6σ,ϊου τη; δόξα.; eΙ<-Λαιι rιrού θά. οοϋ
δώση τά. ,&ιq::,�δι:ια. 'ΥΙα. φιθάι:J'ης κά,.1ΌΟ,τ:z σ�τ1ά. διλό:pω!'tlσ. δαιιμι,:ιτα των
ΘεG,νί, δτ;α.•νι �ά, σr,ιμάιψη, κιχί γιά
σέιν<1. ή. ώιpα. ινά. ,οοϋ c:ι.ψ,πα.ρα.σ�τn,
θοϋν Ή».6.1δ1ε,ς Κοϋ1pι:χ1� ! 'Ό"τα.ιν θά.
εLναt «Θέ!μι:ς -τiz δ{κη 'Όε»ι . 'Έ.τ,σι
μιόνcιν χ.::χ,ί τό"t1Ξ μ6�1ι:ιν,, δ<t\:χιy, θά.
τό διι.και:οιϋσ�σ.ιι, οοϋ dmχαrλύrπ,τε
't!σ.ιt δ σωΟ'Όbς δ,ρ,cιμ� κα1ι ξ�φ,zύ
γεις dπό :Όά. ιπΏ-λυrπα1π;1μέΝ1:ι. κα.ι
π-λαJνει ρ� ά ,μι:ινοπά.'ϊl:α τηις ώνθ1Ρώ
πτι1νη,ς κα.WJcfτά.σειως.
1

***

τα.

Πριν τ,εwειιώσαιιμιε
σ:χιε.τ:ικά
μέ τόιν 6(0 m.t τίς 1ιδιέιες, του Πα.ρ
μιε,νίδη, ας έΠ'α."Ι,έλ'θ:ω,μ;ε· γ�ιά. λJ.γο
στό π,:ό λεiπ:τlό σημιεfu<
, ν, της ζω
ής τοu, σ' α.ύτό πκ:ιύ πιειριγ�ρα.φη
'7σδ «Πp,'jοίιμ,ιό» τοο <J<J.V' έrrοίσκιc�
φη σ:τά. δ ψ·:χ!t.'α. 't!tiw Θε,Gw..
Στήιν άριχαιίαιv έwλη�11:Ιχ.ή π:α.
ρά.δc,C71) ·cρίισιχ0ιμιε κα
. .ί ά:lli ζ 1Όε
pι:Ι1t',ώισJει1 ς, αιrο,υ &ιηrrοί εrχα.ν- χα.
τοrρ�ώισ�ΞιJ ινα. ψθά.οουιν ιστiό ισηιμεί<J

νά. σuιν1mι:χΙ:!φέ.ψ@,'Ι'φjt ιμέ π."Ι'εύ�
μα.τα ΟΟ'i(JΥtιέιρr:χ.ς τάιξlεως, �ς βε
ούς' m:ι &.ιπ, αiι!mύς ν� λ(ψοά,.
ΥΟΟ'Ι γt'Ιώ·01Ξ1:ς ά:ληiθ�ίς, διι.6'οι :rά
&.ινώτειρα α.ΙJΙτά. Πινιzύiμ!m::χ. «τού\;
δ:ιδά.!Jχ,cυν -χ)σ.ιί wύ; σιυ1;,ι1οιc1υlλ:εύ:ουν
λέγ�ε� δ
τlά. αιp,:�τα. .•.», χα!θως
Πλούταιριχος ε1.• ς τον «Βίοιν, το'Ι)
Νι:rJιμά», γ:.ά. -αόν δrιrοtοιγ εm:ί.ση�
άι'Ιαψέ�ρ,zτα.: δ't1. εrχ� ΟΙΧέσ.ειις μέ
Θεάιν-, τ;ήιν Ή)"Ξ1ρ•ί�11. Ertς :τιό εp
γα.11 τ�cυ α.ύ'tlό δ Πm�χος (ι.να.
φ&ιpΘι κι:ι. ι α.λλοιυις π-α.ιλiαι:ούς dινα
λόγαυς μύθiαυς, κwτα. τούς δrποi.
ως χ�� α.λλοιι θ'l"Y{rot οcνθριωrποι
εΙχrχrι τύχzιι α.ύτης τ:ης έςαι:ρ,ε,τ�ι
κης εύινο•ί�ς, ώς λ.χ. wύς μύθbuc;
δι.ά. τόιν "J\rmι::ν, (Φ:ρύrγ:ει;), διά
τον Ρclοο{τ:ψ (Β:ιθυtΙΙ'JΙί) ' δι:ά.. τόιν
ΈνδυιμιίtJ)",ΙΧ
(' Αρtχαιδ!ες) , τόtv
Φ6ροαr,, τόrι 'fάJχ.:Ι 1Ιθιc;r1, �όιν "Α
δων�, η κα.ιι τόν Σι·χ.υwνι:οιν• 'Ιπ
π6λυτΌr;. -Αr/46\ιη χα:ι, τ.οvς μύθους
γ,ιά. τ,ό,y, ΖιάιΝΞΙ\JιΧι�νι, τό,ν Μίrιωα και
'ϊlόιν Ζωιpοάι:;ιφη.
ΣχοιλJ:άζ,ω�ι τό ζ'Υ]Ιτ-Ύj\μιχ τοϋlm δ
ΙD.ο&τ1:χ1ρχcις λέγ�ειι αΌι εtνα:ι λο
γ,ιχόν,. «'Ο Θtzός, δ δ�ιίcς δέιν
άγαπά τά α.λi�, oύrr:1� 't'ά. που
λ:α., τ6ι:,:ιν δσ�crι το,ύ; άJ-ιιθιρώιποος,
;,ά, r0έλη νσ. εχη σχέσιzr_ι; με εξα.1:ρ,ε1τ-ιχά. #J':ΙΧούς ά.vΙθιρώ,πως κα.ί
,
- τ1:1.1:�
ι),,
να' μη' ς:,-ι:u�ρΙΞσ"t:η
ου',ι τ'rε νv.
πιε,ρ: φ,ρ:1 ιν,η τ'r)rν· σ�-J1•111.r111.1"Jιφοφήιν
μέ α;viθip,ωπr••N εύCΙΞΙΟή' 'Κσ.Ιί σώψρ,0-
y.1.,,» J{!:χί σuνι:::.χ ίζιΞrι δ Ι1λ!:ύ1τα1ρrχοι;:
«Δηλαδή ε•τ"vΙαJ:· tιριΗόιν1 ν· α. πι:ιστtεύω�
μ• Jε &τ!ι όπά1?Χ1ει1 ψ: )Jία. θtΞ1:Jϋ πtpόις
' ' σ.υ'
�•,1θ•ρ•ω1Π1Οί\Ι ,, καιθ'ως χιχ.'ι δ επ·
l'.
τη; θαι::,:ζqμJΞΜ:Jις "Ερως, GlmJ)ς τον
ο',,'Jμ&ζο,'J�Ι', δ δ-π(.ιίcς ά 11:χιπ;τύσσz
'ΌαJι θιά. τηιν t-rο:μέλ0:α1,1· τοϋ χα1ρw
κrτηρσς καιί της ά�p1ΞJτης wυ &.γσ.
πω11lΘ','1:;υ Πi(Χ\σώπου ..
τό φγ,w wυ «'Αflχατοι
1

1

1

Εις

,.

1
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'Έλλη'Αες Φ1:Ιλόισ1:;1:ρο:�,, δ . Ά-rc.
1
'.ι\,δ.ριαr;ό:πι�υιλι:;ς "(Ι[>άψΞΙι: « Μzιτ1:χ,ξύ
&Jvιθρώιπων rκα.ί θιεω
, .ν1 ύιπ�ά.ιpιχεr. !);ία,
ιφα.�ία. πν1<.�τ:::ικω1ν όν1τ1:;1:ή17ιω1Υ
οιιtχ•Ο!Ο?('.rκώς τrειλ1ε1:Ι?Ιt1έιp,ωΙΥΙ, κα.θιόκrο111
π-λησιά.ζοοry ιroepr.100611φ::N
π,ρ,ό�
't'Yfl -κα:τ:χ.σ�τΙ:χ1::JΙ:Ι\/ 't'WΙV' ιθε1ώιν1••• Ή
I ι 'tO<Y'
\
,,
Ai
σχεσις που\ συιν1ς:uεε1
α.νlv�ιωι
ποr,,ι
π:ρός τούς θεούς ε!,yα.� σχέΙ::Jr.ς ώι;;
1t1pός ήyε.μ-όιν1:χ.1ς κ1:χ..:. π1ρ1:;1�rw.ς. »
Η iγάrπη, πιρ,ό; 't'ους ιθε1:,ύς ά..πα.,
τε.ϊ &:-π·ό 't\()(11' οο'ιι31pιωm:�ry1 rνά. ύπα
ΥJΟ••nι c1,·�ύς ν1c,μ1:uς τηι; Φύ,χιως,
ν,ά. ψαΜt±ζ.ε1τ:::χι: πά.�1,ΙcJΙ:tε 'ΌόV" �αυ•
τσν WJ έ•νιώπ1:Ι:JΙ\/' τώιν •θιεω
, y,, y..α,ί
νά ε.χη ι μιπ ι1:1,τ1:;σύινιην πιpόι; τή:ν
m,ρε ίι:χ.rιι -:ης Φύισιεως χαιί τη111· θεi•
ων1 Δ:χα.ιοστύΙVηiV'.
Ό α.νflρ,ιαιrο; 1έl/tl:rκoι:r11ω>V1εi με
i
τούς θιεοrύς δi:ά. τη.; πρ1: 01ευχης κα1
μέ τά,; 1 t1z-λ::1:1x,;:; 1t,i�; Ι!i!?r,1:j.ωί.:χ1 ; του�
οπου -κα,l Ort'WI' αύl'tl:χ.:ί 't!ε•λitJιϋ,ν;,�ι
'
,
, ,
' ,,
ιJ...ΨJI\/ κα;cα:
κ:αιt' ουιcrω,./Υ' κωι οχι •'t"'-'
τύm:ο.υ,ς_ Έάιν ,εf., ν17,1: ά.yνδς χαί
ζ η χ1 :χ1τα. cρύ,:;ι,Ιν, c1cl"ε δέχ1ει:1:χ1: α,
πό τούς ifJεou; έ. μm:ν1εύ:σεtς καi. δι
δια�α�λία,ς.
Ι

1981

. Κα.ι &.πό την •έ:το,ιχή rroσ Ό
μή,pσυ &.κόιμη, tθ·εωpiεί.'rο ώς
κ,ροv άωτον της ήθ,::κ.η•; ή «δ.μοί•
ω,:J::ς τψ Θε.ψ» - «uΕιπι:;υ Θιzrλς»,
, ο,;, -χ;αi άρrγό,τ::zρ�1,1
λέγε,ι δ Ομηρ
δ Πυ-θα.γ6ριχ; 'Κ.� δ
Πλά.:τωv
προσΒέτου,ν «χα.τα '00 ουιναπιόν».

α.

L

***

l"I

.,

., Απ Ολσ.ι αύ'W, π�pιοίΚύrπ:τε� δτι
καθη,χ.ο.ν τοιϋ &.νθιριώιπου ετν.α.: vά
Ψ?:J',11:ζη πά,•,;�::Ι:ιz ·ν,χ έξαγ,, :ζ η
τό ,εσ1ω1τ�ψ:ικό
. 1,11 του Ε!VΙΧί,, νά. ά.7t':χ).λά1:ι:;1z•,σ.1: &.πό τίς &.ιδυ�ια:μί.ες
καί τιά, πά.θη τη,; χω:ιωι,έρ
, �ι; ψύ·
σz. ώς 't!:.υ, ,y,χ κα•λ λ,:,Ξιpιyη χχt νά
&. ,,ι:χ,π τ1�1:,:;·η �υyz,,,1:χά οοrια:, σ1θή1μα
τ1:χ,, ά.γνιi; χαι ηθ:r/4ές σκέψε,:ς, κ.:χ..ί
κυ,p:ω; νά ά.:π•�ιολ•έπη 1Ό:ΧΙ'ιΙ10'ίl! σέ
'1
' ,,.
υ�η ),:χ ι�ιη,1:,κχ' κ•:χr.t να' ζ r,ι:η- 't.),'/'ν
Π'V'Ζ'Jμι:χ'τ': χ'fιι·ι· του π:p6(;βicιl\/.. Τότ;ε
ή χ:ι.λλ-:iipγιΞΙ:·χ χιχί ή ,zξέλ,:ξη τω,·ι
άιν1θp,ωιπι:vιιιψ ου�ιά:μ,ειω,ν χα.ί ίχα.νο
τήιτι,:y,; φέp1�υ1? τή"Ι'
&νθ:piωπίΨηtΙ
ψυ,χ'Υ'f'Ι' ει1.; εν1ω,:1:rι1 ,μιzτά 'tl�ϋ Θεί

ου.

'Ένα πολύ καλό βιβλίο
Α. Besant - C. Leadbeater

· Η 'Α τ ραπ ό ς τού - ·Απ ο κ ρ υ φι σ μ ο ύ
Μετάφρασις ΔΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Σελίδες 4Q0 - Δρχ. 300

ι
.
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Διαλογισμός
για
παιδιά

Εί1μα1ι μέλισ,ς rrη; παιγχ:οαμ1ί'Ου οί.κογιε'\Ιεί'α�ς,
Συ\1δέ10tμα1ι ,μέ 11ούς δtJtiλια.νο{,ς μου... μέ τ&. ν Μ1ρ1α, JΟΟ:υ άνα,.
Π\!έο1με... μέ
φώ; rοού σrι,μ1μ1ερ�ζό1μ1α1οι1ε ... κq� μέ τις έλπί.6-ε.ς μαι;
για εω.ν κιαιλ{1τ10ρο wόσμ,ο..

m

'ΊΕχω ε{,() ί,νη ,,ά Μδω... να λιαJμ&ά�·ω... να ιEOf.ΙJCDL εfιλJικ;ρrινής,
ά•νεκ�ι,κ;ός, 1έλιεί1θε,ρο.ς.
Έχληρονάμησ()Ι αύτ,ον τον κόσ1μ,ο απο εΥ.ε ίVΙοιυς Π'()'U ε'ζησίαιν Πιρ<>-
Ψ11ουμένω; ... Κα,τέχω χώρο κα1ί χρόνv γ11ά λίγα χρό-'ια. Αυrον• τον
κόσ1μο θά τον yJλη� ρσδστήσω στους έπομέ,1ους. Ή ζωή ιι-uου - μέ
11οίις αλλΟ'Uς - μπορεί νά δ;ιαιμvρφώση τον χό0ϊμο 1τ:ρός την ΕLριήνη
μαλiλ:ον nJajρα την ρ,{1ξη... την έλn:�δ1α. μ. αλλ{)V π!αlρά τήιν άσtειλσuιισιί.α .•.
τ11ν 0λε.υU.0ρίια ,μα.λJλον 1ωιρα την iδουλιίια.
Έγά>, μαιζί μέ 'Τ!οι. .ς γί•ρω ,worυ, μmορ,οίίμJει νά κάιμωμε την ':Α
δελφόrψα τού 'Α,1θρώrοου ζώσα πραγ,μαιικόιτη�αι. 'Ί'mόισχΌιμαιι νά
εργ101σθώ γϊ αuτ·η :τη σκιέψη. Θα την πρ1α.γμκνναποιήσωμ1ε. μnζύ.
1

( Δε.λτCον πληροφαριών mϋ Κιεφαιλα1uο.υ τού
ΟΗΕ για rτια Παιδιά.)
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
«ΙΛΙΣΟΥ»
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ

Γιαιτί,
σαν ή χσιρα 11Jληιμιμύρα: γC\ηεmι ,με; στην καρδια,
δλlαν τiο:ν rκόσμ,ο ν' άγοωιληόισιε.ι ιθ&ειι,
έχιθροvς κ'α:ί φίlιι.ους με fAitα ά�οχ.sριά;
Γuαιτί τ1όση ωcλιω'σ�ά;
Για.τί,
σuον κwδ-uνο, αιη λ-ώτη
τα J;0ρ,4α δίιvουνιε rεχ1θροί καl φuλοι
�αί γu\1CMIC1iι δΊJαι •fλitα κtιηρiδιά;
Γ�α.τί τόαη άπ�λωσιά;
Γιαιτί ή ί1&ιΙαJ 11 ιmλωσιά',
ό 'uδ�ος &όραιτος •μαγνήtιης
ΠιΟυ ένών0ι τίς ικ.αρθι:έ.ς ισέ .μι.ά;
Ποιός ε.ίmι ό Μυαιιιικος δ Λiηο,ς,
αύ11ά -uά rrόσο διiαφαρετιικiχ.
την 'ΊΕνωσιη να φέρ�αυν ,αrούς άνΟιριώποuς;
Μη:τ:ως σ,rής Ά�λήθιaιια:ς ττην· Πηyrι δ.'δη)'Ιόvv
άπ' τό διιικό τοιυ τό ΚJαf).ένιαί μονσπωτι
κσι1 κά.1110ιιαι γεύση ά:π' τ-φ Πηγ ή
σαν Κvιvωνία Μυσ-τ�ιική
δί�ΟU\1 στον αvθιρωΠΙΟ στη, δια&ρ,αμη
μέο'α αιό γέλΙJΟ κ.αJί σrο δά,κρυ;
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Θεϊκες Συναλλα�ες

Το πληθοι; σuναθροίζε.-αιι σιτην άyο,ρά. ''Α'Ι"τϊριες, γ\)!\Ιαί
ε
ΚJ ι;, νήπω..
"Ολοι κυπάζουν τους ΚJαΙρ,πους της γη;. Ζώα, φρk>ιϋ� έσπε
ρ,�&σιειδη, λlα.χιαιvι:κά.
Κάθιδρ,οι ειμ:τωιριοι διιαλαλούν το ε·μπό ρ,sιυ,μο:. Φ<ιmς διιαιτrλη.κτι01μοί, άψιμα.χί�ες.
Ό "Ηλι�ος κα�ί1ε.ι, ή διίιψα τοϋ ιιnω,ριίου ΙΚΟJίiε:ι, ή bυι1θυtμί.α. να
πακ.τή
τ' α
,σιειις οιλα., 'Χlαιίειι ΚL1 αυτή,
ΚΙΟ1ί ιμ'Οινάχα, ά&ιάφο,ι..η,ι, σιωπηλή, ύπ01ιυοινιεmι.κή ή Θεα Δήμψ
τρια. buιιβλ&cει ΜΟ rιJάtτrο,ιια. γωνια την π>λούσ11α κ-αρΙJtJαφcψίια της.
'Ι σχνό μειΜαμισ� ){1(11λ{mvειι το ϋφος ττης. Την ιwοχλιανν αί αριγc,σχ0r
λJοtι Θειοιί κιαιί μ-άνο 01ιic.ν κερδοιφό-ρ,ο Έρμη αψή\1ειι κά:τωιια. ένιτ:ώτwση.
πως Εί'V'ΟJι εtrοψη να ύποιτnχιοcί, σ' αιrοια τ11,μ.1J 'Xilι αν ιτη; ζη:τήοοι 1
1

1

ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ
ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ

Το

'1bα,

να

'Do να

'Ανεξικακία
προσπαθης

να

ετσnι άνεξί'ΚΟ:ΧJΟς, εtνα� χάρις ούρά

δα&ης <�όσοο στην οργή», ,ε.ίν1αιι αφ0σ,11ς άμαρτιων
Π ρ,ο,σ.πάθιειι να ε.tοοι ά:λτιρουϊστης. Να ε.τ010\ι μ�ε.γαλιόψuχος,
Νά συyχωρης κ,α.ί να διικα:ιαλογης.
Να συμπάισχrη1ς ,με τόν σννάJ,1θρ.ωπό oou.
Νά κα�τ1αι,1οης 't'α λάθη 1iOU.
Ν ά Ol!l,L'Κlρ,uνηJς τα έλαιτώμ1στά wυ.
Νά είσαιι ε.τtοιιμο; δι.ά πα!οον δοήθsια:ν,
'Τλικήν, πνε.vμια,τ�ικήν, σιωμi11t111Κήν,
Ειναι ΘΘίtι εφε,σις, Δωρεα μιεγάλη,
Ό άινιεξίιχiαοοα; εί-\ΌΙL τοσrοθε.t.ημiν.οις σέ βάθρον ύφη�ό· ✓ > σε
Ο!Vώ:r10ρη ,σφαι�ρα.
Εtν.αι ιεUΛJΟγημh.)()ζ ώτο · τον Θεόν. Είναι άξοολά.τρεvτος.
Ό άινιεξ{'><!αιχος Θαιuμάζεταιι άπο τοi,ς πάιmας.
Εtνα�ι αξυος προς μψηΙΧί,'V,
Ειναι δrάrπων άστ-fι!?,
Φάρος λαμπρός;.
Είνσ, ,. καιί. θα μένη καιίιχημα τών άνθρωπίνων άνα.στημά.των.
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Είς τόν ''Ομnρον
Αί περl το_ύ θείου δοξασίαι καί όντιλήψειc
Toi, κ. Παν, Ήλ, ΧΡΟΙ\ΟΠΟΥΛΟΥ
"Ομιλία στήν «Έταιρεία Φίλων-τοi, Λαοi,»>
Β' Μέρος (Τελευταίον)
•ΑrιτώΟΟΟ,)1\,1 δ !-.,&ρ,ωιπος &Jθια.'ΥΙ:χισίαv !ειtς ,t>ύς θrο.ύς, κοοτώρθω
σgy kν τiλειι -� �1-pη 'tlX �p:α. τοσ &,�_(Ιm'ί",ΟΟ, δι' 8 ,κ.ια,ί ή
�α!α, dνι::χιι 1:10 ιμ,όινw mJ1 τό mιριώ"tWt'Οι\Ι χο:1pmτη? ΊτΙ:ικ.ΟΙV• τ.ηις
θεό-τητος. ΔJ' αι\J't'iΊς οι θεοί &.rroWΓfiσσN ο�ά,ψορr.;ιι -κmί 'Υ� πολύ τ&
λειόι-σεριχ τ,ών- &Μ9ιρώntΙ(.ι)('Λ Δ.!ισ, της r&.θαrι1mtίας ικιχι 't!: . οοuωΙVΙίι:u όπά.p,
ξ;ω" &dα.[νω:crι:ν οι θεά ίWyαy-σες και αpχΟ!ΥΤ ' τ, ύ m,r;yτ:�;. Οδτω
'Ό�Θtl>'ΤΟα:�ί'ΟΟΟ: οοο:ιωοώ,ς, ή ψοοις τΓ,y 'Οιμη� ,κ.ώyι &ώιν•.
''lli' � έ�mσ>ωJΙ-Ι.ΙΘΥ rf;η. τ σ . σ χ έ σ ,ε- ι ς :t ώ Υ θ ε,
ων ιr ο ϋ Ό μ ή ΙΡ ο υ 'lt' p ο � t ο� κ ό -σ ,μ ο v.
οι θ•ΞΙ�Λ 't\Qιϋ Όιμή,ρι�ιυ, ανΙt1ε,ι ς δπιως -τι:ιύς ΠΙΞψUε:ιγJpά.ψαμι:ο!ν, er,v:x,:
��λύΌωις 1κ11;,ρ:ί•:φχιcι: και ρυ·θΙμ,:ισ τ·αχ. τ-01ϋ σύ:μπι:χιv1τ�ι; άιπΌ ϊtήl; &.νc•ρ•
γά.r11Οι1> ψοοι!Ιως ιμ,έχιρι: ΌGW' τυιχω,ν -rorυ σ.vι9ιρώπω. Ώς m�ι:σϋ-τr;,ι &Jνσ.,,.
γ,νωιpιίζ�rντ>:χι: mιι "t'ιιμώινrαι1: οί θiεΌ,ί, οχι. �μόιν-ον &.1t1ό "t\:iις &Jνι9Ι?ώιπως.
&iJ.Jλά και άm:ο αιύτά. τά. ζώα. κ�α:ί τσ, ιστ�:ι:.χ zϊια της ψύ1:;ιz�ως_ Ή θιz�
'Μh-μα λ.χ. ιrο�σέpκιε'tl:ΧΙ: -ύπό μcφιφήνι γυrηι:ικός ,ε�tς -τήινι 'Κ.αλλύ6ηιν
τ�οϋ π,ιισtrοϋ Eu1�1:1�1'J κ.α.1 ειμψα1'Ιζιειτι:χι: -ιφο τw 'Οουσ:::ώις κ.'Χίl -rοσ
υίοϋ 1:!ω Ί'ηλJειμά,χοο. Ό Τη,λ��χcς ομιως ,οϋrαε wμ• ι.ε'tοιε � καl
τψ ήο&ι.19η. «' Α)).' 'Οουαι::ύς 't1Θ Κ\J!ΥΙΞ\ς 't1ί'�α.Μ, 'Κ'.α('ι �, οοχ όλά
οvrο, 'ΧΜ>ζηθμψ S,.P !τέ.ρtεσε ο�Ι¼. mω),μοιίb φα6,η.θSΥΙ•••», &:λιλα δ Ό1
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DιJ\:Ι'JΙΞύς κα;ί ο;! Ο""ι<.ίι-Μ)<: τη·ν ,ε{δαr,ι χα.ί ά:rοό σ- εΙθ:χι:JΙμό •δέ:ν· lyαύγωυ:Μι
&λλά έγ�pύλλ:ζαιιι κια.1. iσΧΙόp1t1:"JΙ
, 1.1·1 -τ�p1�1:.11.ιy,μ,�Ψ.ι: ('Οδ. Π, 262-263) .
Τά, rκήιτ.-η τώ"t 6υΙ9ώrν εύθύ,ς ι1�ς ά:ιι:rzλι ήψθη:ι:χ•ι τ- ιάν Βαι:JΙ:λ,έι:χ ϊΙ:υς Πο,
σε1:1δώ•11α 1tάrι1ω ε•ίς τιό &pμα. ,Ι�'U, εσ1χ,!ιp1ϊη:;αι·; ΚJ7,ί άιπό
, χ�ιριχ, ιέ1μιπιρ6ς του
έχώφι�ιε ή θ,ά,λrχ.101�00 κlα.ί 1t1Ξί:Ouιj!):r/· 'tl' άλ"Jγά. wυ (Ίλ. Ν. 27-29).
Ή ιέξοιυσιί
, ια α.ύιτή -τιών ιθrεώγ εί,,ι:χι: t"Γό,π;•; έχ,,ΞttΙ:χιμ&ι.η ωσ1Όε, οχι. 1.116V\'=1'1' ψυι'Jl:-χ.ά. ψαι:ινόμ,ε"/Ια. Ο"Υιιμι:1�υ,ριycυrι κ·α,Όά. e�:ύιλη:JΙ:\ν, ώς έιπί ιπαρ1�
δ1είγ�μα;Ό: ά:τ1μcl'Jlφ1:χ,::ρι:0,<ά.ς μsϊ11.10Όλά,;, &.λλά. ,α•l αΔιτήν· της ψοοεως
τ:ην πcιριε!αrι- ,δόνα.vιτιχι: v,:x. ·,μ,ε1τ,1.'6ά.λnur; ,έ1t•:Ιτ'-χχύν1:r,1τ-ε ;, δ1:1cΧ.1χ6ιπ,τ;�r;ιτ.ες,
'YJ έ7t't�ρα.ού-.Ι()"/'11ΖΙ; σ/Jτην. Ή Άθ"f'ιr/iJ, έμ:1t'GIΟ•ίζιε1ι τ1r• (Χι'/17.tτ-Ο<λήΙΥ' 'ΟΟϋ
ήλίω (Όδ. Ψ. 243) χα.:ί ιiλλcι-οε ή υΗp α.
ι ε1tL't'α.χύ1γ1ε•: τήw· oύi'Jl:"i τοv
(Ίλ. Σ. 240) .
Νύ-χ.� χ1αί lω(J(it;')ζ c η�μ,:ουpγ�ου,ν 1Ό()�λλάκ1:1ς ο! θιω( α.1ψνι:1δ1ίως,
είτε μέ
νέψΥ}, εϊτε ,διά. nσ- -τιει· νf}ς τ-�••ιός ούσίια ς (Ίλ. Ρ 594).
Τι�;ι:,α,jιτι:χς cιμ,ως μιε:· 11.f;,λάς, όλ,.ικά; η ,μ1z1p,1χά1;: 1 έπ1:1 :ρiμ;•J1ϊ' cί
Θ,ειc,ί και! έιπ! α.ιύτο.ϋ -τιο,ϋ αινΒρώπου •,<α!ί -τ:οϋ σι. 6ιμΙ"Χrr.ό; "(r,CJ . «' Αψά.rιι:1:;σ,ν
ο! ά1θά�11..τ'CΙ: άrπ•ό �ό ΙΠΙpάσωπcr; -καί τό σώιμα. τ,ής ΠrμΩ/2ιπη1; τό κά�λ
λcς ά,π•ό τό,:ε 1t1:1.:ι δ Ό1δ JΟ1:J1Ξύς ε.πλε'J,Ο!ΞJ'/· ξ1ς τ+,γ Τ,pο•ίιαrι». ΆJJJJ.
, i, 1;;1:JΙ"JIJ't'/' οιί θε
κια:ί ιιtΙΧ/'/ιτ•ελη iλ:λοίωσ:ν τ!?U ά•ιΙΟΙpιωrπίν"Gυ σώ•ιι:;ι'Ό�ς EΠ1::;;
οί 1μιsϊ. 1:χΙοiλλοιν1τ1z:; wύ; άι-11θρώ1t1ους ά.1tό "/ΙΞΌ<Uς εις γέρ1:rι1:11.1; 'YJ%! ωι
τι'Ο'τ�piόψω;, η ,δiί.'ΙΙQtιrι ιε[; α.ύwύς δ�:ιά-φομ�ι, τ�·."iά. ά,.,1191pωιπί1vψ \.1C1?ψήrι·,
&rοως hπί 'Π'σ.p�Ιδιε{yμι:χιτ: ή 'Αθηrνά μ,ε,αrοά:λλιz1: το'/ γέ- pc;rιrt'r.l) Λα.-iρ·
την ε,ί,ς 'i'ΟΟΙ'ι' ΧΙοοί τιbν 'Οουσσιiα:, :ΧΠ'ό ν•έι-:Ν ,είς "('έιp1:1'/Ι,1:.<. Υ.1?:Ιί ω;.τ:Ισιτ]pό
ψωζ (Όδ. Ν. 398). Ή Κί,ριχη, μιεtτ-α6ά:.λλιει: τούς συrι1ι,p6:ρ,οιu,ς mύ Ό
δυιοοέως ε-1ς χιο:\ρ®ς. Τήιν ·δύ, -ναμ,:r;, αυτήr;, τώ� θεώ'Ι έ.-κ,ψρά.ζειι καλ
"f.,\Wiμllrκ.ώς δ 1tαι;qτ.ής, &τl�; μας λέrε�, «Θ.εός... έπ-ΞJ)Jθ',zνν ,pη{ιδίως
- ο,ύ'τlέισ·τ::'i μψ ελ�θηι κ�rιιi,ιαις θrεό-ς κ.α..1.
έ'!,&ε,ι 1θείη •ιέcrν η Ύ'�ρανιτ�χ», ο
μέ ·εύκι:ιλία., μειτ1?:ιμc�pφώση , νέcrι, η γέ,ρσ.'ιrτια. -χα.ί δπω,ς θέλ�ει: tιχιεί'/Ό:ς
(Όδ. 197) καΓι &.λλιαιχοϋ, «εϋχΌ,λcrι• ,zίναι: ,εί.ς "t!()1); θrεΌιύ,; '700ύ κα.πο,.�
κιοw ε• ι�; τόιν ούιρ:χνό νι:χ. εξωθιzrι•ώ:1J11.J:'i' ώ,Ιθp· ωιπο• 'Ια. τόrι λαιμnφύ
v,c,ur,ι�, (Όο. 211) .
Πειρα:ιtτ-iρω, οί θεοί τοϋ Όμήιp,-;υ ,ε,Ιινιχ: �ύρ:cι: χ,χί ()ι:ιzιueυ:ψ;υ\\Ι
τ.άι; τύχrαις 'Ό<.ι}"/· π6-λιεωrι mί τών έθr,•ώ'ι Ι', Παt/ ,δέ, b'Jl,1Cιp1:r,< 0'i' GΙΙ.Jιμι6αιι εtς
τb'i χό-σμcιν έχ fJ,zQ. ϋ εχει :ή,,, άρ
. χ+ίν κ-:χί τ-6 τέλv:;1ς Ή ψοο•φ% εpις
1
α
ε
α
:
ί
Τpώ
ω,•ι Ιξ &qχ;,pιμης τη; &.ρπ ,:yή; ,ης ΈλέΝ1 ;,
μ: τ1 ξ,:, 'Α y_ . ίίΥν χα.
δπωι; εί'·δομιsν π:ρc·ηιyοuιμέ;1ω;, σ'J''iί:.trοΞίίf τrις δ1vο[ως π:pcιΞιχλ'ήθ·η δ πό
λεμος με -τ·ά. όλέθρι:α. &
. Π"Οcελέ:σ:L�τ-ά τ,:,υ 10:' ά:μψ'Jτέpους, όφ1z1:λ€,τα,ι
ε1ς δρ,:cι:.ι.�'i τών, θιΞώ'Ι. Τό οέ (Άχα.:ώ,γ. ·ι.•αJί 'npώων•) ,,οίτ1�1'/ θ�ο•l
μΞΙτ�ε.ϋξια�, ,έπ1Ξχιλ!zύ,:1. 1..'/lϊΙ'J δi:' ολειθρ<,r; σ.νθιpώπc.υ;... », ιδ,,ιλαι3ή, «,έ;χ,ε ίνσ
vό E.'W\',J-Or/ οί ιθΞΙΟί, κϊ εκλωιοο.rι τω'/· σ;νrθ·pώπω'Ι f;λεθ1pο1-1 μέγαο, •.»

w.

I

1

η

1

(ΌϊJ. θ. 578-δ80) .

'Αλλά. κα.1ί εθο�ιrχώτειpοιν Έtς τό 1t,φ :ιzχ6μ,zr/0'1 τη; Ίλr.άιδ'J•;, τ-'ό
σctΥ ή οι:ά101τ:α 01:ις μιε-τιχξύ Άyαμέ,μνι:ιν,,ς •ι.αί, Άχ:λλέω;, , δσι,;v χl'Χί τά
1
ιξ α.ύτ;ηι; Ο Ξ:,νιχ σ1uιμ,61χί�ι:rJ,σ�: «Διός 6οt.ιλ"Ώ»- αλλά. Χ?:'ί «�Ρρύ11ες δή
ΑΙε-ίωσιν έοr:χό-ϊιεις αψι,ιg:,ά�1:ισ:ιν, v-ηυι:;l. ;, έπ:ει:ι�.z·ύαιί"J. Διός 10' &τiλε:ο,•ι
1
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έψε-τιμάις... », ο ηλα.οή κα!ί rα,3τή ή -δ:1 1εξιαγω,γή χ�ι ή ε'Κι6i:χι��ς τηι; μά-.
χη;, Ι.J) ζ 7tipl?,ΧιmlτtZiι σ.'Πό τό χοp:tχ.bν αύτ.δ της 'lιλι:.&:\οος (Ο. 592--�- 93)
εί•�: ώπο-τ�έ.λε;σ:μα, της οουiλης- χ,σ.ί της έιrο:Ιθυμ� -row !Jzιων. Ot &;y..
θιρωιrο?ι ε1ς ουiδέιν χρrφ:μιεύGιυισι -καιί δε•ν ,εΙνα.ιι 7000()« ιωψwά.
τών οωλωιν χαί των έπ�:ι9'υ1μι�Gw .χυιτών τb1Υt'ω'Ι τών θιΞ.<iχν,.
Το ϊδ,.Ιο σιυιμο(Χ1ίιν1�ι 'Κlα.l με τψ' έ1tάνι�δοv 'tldϋ Όδιυι�ω,ς
μέ
τα,ι φ6ινιο:ι τώ"' 1μrιη1:;ιτηρωv. «Ού γ1cφ δή "ΟΟ-ϋτιαι,, ιμειν έοούλiευ1:;ι:χ. ν�οοrν
α,ύτή ώς η�τ'r;ι 'Κ!εl., �ιου�; 'Οδυ:JΙσέ-ως ά:1rοτ:��: ε.λθεινι» (Όδ. Ε. 23,
44) . «Δε,, -ε1c1:χ1ι ισύ, J.έγ'Ε1. δ Ζεύς εtς τ:ή;,ι 'Αθηινάιν\ ή L�ία. 1tου
icιχ,έιq;tθ-η
·
τή,ν γνώμψ, να. υ.1θη δ 'Οδu,:1aως ΧΙαί νά. 't'ώς έ'Κιδι•
χη1θή» (-mύς μrιιγpτηιp�ς) •
'Ε)δ,ώ ομως θα. .φέπε,ι .,&, σημε1:ωθη
κά.-qι αλλb, 8�ν δηλtχδη
συ,!L6α-ί� είις τήr.ι
δ α,•ι.θ,p,ωπ'(;•; τοϋ, 'Ομήρου &.πο•ιJ'ίδΘ: πιi,ιw,
θέλη,'1:Ιν τGw θεώ;Υ, δέ-ν τδ κά μιν1Ξ: ,δ,:ότι εχ,ε� 'ΚΙΟΟ'tiα. ,γοί}ιyΙ χι:χrλένσ. σΙΚΟ
ΠCΝ πp-::rJ(;ίας η πρ. 1�1νση:-ικότr,1αις �ώιyι θιzώιν• "OOU. Κάιθιz α.λλιο. Άιιtλώς
πιστ�zύει:' οτΙι ,δλ!α οσ.α ισιυινιiΌηΙ�:Χ!'I' ε γι:�J'α,V !Jl.')',Ovl ;κά.l μb;ισιν «ίνα. �σι
'tfJ'αι
χα.ί έσ.�:.μέ·ν :χσ;:r.< σ;,,:,δή» (Όδ. Θ. 580) , το,ύ't'έι�:1ν διιά. :ν'ι:ι.
γω3,,ϋν ·οί �-πδ-r��Jι��.
Δηιλα.10-ή, δ άπ).οϊχός α.νtθ1pιιιJι1t'Οιζ τής δι:.1.η,ρ::κης έπr.,,χijl; ιδtr,ι, m
στtΞύ11·�, &.λλά. ou-uz tκα1ί Υ.ω.ν, ύπcιπτειύιε"t1α.,ι α't'ι οί θιΞοt &πtιοιq:ι,:;σίζο,υιy, δ
τ.ω:; ειrοέλθη ·9',\ τψ ικ,όσμφ 't1?,ϋ1το η εχείwο τό &.1tάtlέ λιΞ,σιμrχ. διια. λό
γοος Π'pi')V'Ο•ίια.ς. Πφ:°'pίζε1αι:t ά.πλώς νά. ά.παδώσιη ,εις 't'Y'fl Β&ψι:ιν τώrι
Θzών τά συμοο.ι,t.m, ώς συr1 έοη1:;�:χν, χα,l Π1:1α1τ:zύ,z�1 σοι οδ�ιι εtτισ1ι ήθέ
λη,'J!:χιν -κ:α.ii. &τι: ή w:ί,:,ύτ. η ε·ι<.αα•σις τών π�pωγ;μάιτ1ωΙν· Yfto, ε.ργον τώr;
6εων.
'Όμως, Yj 1έξοvσιί,α, κ:α.ί ή εΤJψιp,ο,ή των θεω.ν
ΙΠΙψι:ιριίζιzιtαιι
μόv,αv ,ε,ί.ς τα. ειθ,;η χα.ί 'Όαις π,όλιε•ις. 'A)J.Jι., ώς ει!iναι: ψυmοcόν, πιφο,,
μιοί �y1 ,εξουι:;�ία.ν εχοο'Ο1ι 'Κ�·t έ.πί έν1D:; έ:κοο:JΙτου -χ:ωιρι1ατά ιrώrι &Νιθιρώ·
.ΟW"Ι :'/,'.Χ.ί ύιιrο πα,�7.�Ι εποφ:·ι. Κ·α.ί 'ΚΙ?:ιθ' δ1=1:r.ν &.φqρfλ .α,υιτ�όrι Π1pο; τάις
σχrοΞ.,ς 'Κα:ί τήΙΥ στtψt!t'φιιψο,pά.!Υ τω εν•7.Νlτt: τού &,λ)J:υ W:JJf.lίOU.
Κια.ί 'Καθ' δσc,νι \με.ν ά.ψο\οά τ,α,� α.,{θΙp�ω:m:;ιν σ.ύτ&ν, χα\9' έ:αυτόν,
οδτ��;; ό q;ι zί,λΙΞ, ε.ί.ς 'Ό?υ:; θιrού:; 'ΌΟ σύινι�ιλοιν της ύιπάιρξ1zώις "Ό?Ι'j εtς τtφ
,
,,
i:,,
'
,
'
,
ς, λα.υη
ς,, κα.ι
'Κlα.�, W"f'I
ΠΙ'ι'\Ξu_ιμmγη,�,
u-r;ι
την υπr.φ-,ιr;
1)')U Π{'J'
σ.ω•ιια.1τ1:ικψ
'ΟlΙΥ.fμ. Κά.λλο-;, χάιpιr, χ,οοί ώ·,13,pιεία.r� δί.�ωrι' cί Qεοι εί,ς ·φυς ά.νd)ιρώ
Π\W;, ώ,; ε1ι; -uάν· Βιελ)JΞ p!Ξψ6•;1τ·ψ ('Ιλ. Ζ. 156) ' ά.ινά�π;r,.uα χι,:fι
Τη
-ωίις Α'ία.νtt1α., Άχ1:�έι'ΥJ
Υ:Χψrι 1εί.; '00 ,σωιμιχ, ώς �1μοι.:χ1(:ν1ΞJ:
λ,έlμαιχοyι, η και τ,ά, σ,φ:χ,:pιr;jίj•)·, Q'Π!(J)ζ λέγε t ή Ιlrμιaλόπη ειί.ς τόΙΥ' Εόρ�
μ�ιχcrJΙ, ,δτι οί θιz�ί της ιά.ψά;νυσι:χιν
δω1ρια 'CYJζ, κά!λλος χα,,t σώμιχ,
1

cψγσ,"νiα
κια.ι

α-uιτη

m.ι

τ.u

ttα.

1

1

1

�ειy,

1

1

1

1

(Όδ. Σ. 251).

οι

κα;ι

•με

τα.

ο�

1

Οωί Π\7.\pέχcrJr/ επί σης εtς τ,ό,γ α"Jlθ\pωιπw φυχ�:ικάς κα.ί 'lt'VEU
μιxmt/Κ?'.ς ϋδ,:όιτηΙτι7.ις, δπ�ω,; 1είνα,: � θά1ρ,ρ:;, ς ιιιαl ή δ1st•λί α, ή σ,ω,φ,pοσόνιη
κ:α.ί ή α.y.,�1 1:α.. «Τά..)Jμην χα.ί ,ρώ,μ-r;rι μοο χά.ρι:ι:,:χ!'f δ "Αιp ης και ή
Άθηrιa», �έγε1: δ 'Οδυ1::,σ1zύς ε•1ς -abrJ' πιιCΙu6rι -uαυ Ευμm:•:JΙV• ιιφ,ιν� τΌϋ,
ά.π�λυψθη (Όο. Ξ. 216).
Άχόμ'Υ}, η�,-1ιπcιp,εϊ• mrιizίς ινα. 1t1pooeέiση $ί � �ι; κα.ι
1
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Μ:'Κlίλ�ι; ι:δ1:1άτ:η1τ1�ς, '7ΟΟύ οι θmι παιpιέχΟΙ)Υ ε!.ς -� α.vθριωποοιν. Ό Ά
πόλλιιw π.χ. οl(.ι)ιρίQε.ι 't'Yj'\ιl μ.-α1νrt1:'Κψ -κα.: 1.ιJ::•,ά. τωινι ιμι:;υι�ώινι -Όό θετtw
δώραγ της ποι-ή:J�zωις, ή 'Άρτ1Ξ1μιις -cψ τέχνrrr,1 rrol) κυ�, ή Άθη
νσ. τά. &.πόκρυφ:χ. της τέχινη,ς (�ιχrΑ:•J,ρ,y,lιαιν) (Ίλ. Ε. 61, Ο. 411)
wλ μαιζι μέ τΙCΝ ΗψΥJtdτον τη·ν- ιμι..,�ωJιργίαιν ('Οδ. Ζ. 2,33). Ό
Ζεύς μ1::τά τ.οϋ Ιlαιzι:/οG)� � ['7tΠt'<ΧΙ:JίαΝt και την νιαιυΙΌ:Ιλ·ίαιν, δ δέ
Παι',1?,υ,ρ,yος 'Εpr,.ι:ης bιφσί'>ωσιz -Όόν, α.νθtρω11ΟΟ1Υ μέ «δ.ρ,ηΡωιώνηΥ, -χλε.
�ηιγ, /3.ρχο.y -σε».
0

'Ως π1pός -α�ς σχέcΙΞ•ιζ -rοϋ θ�ι:,ϋ πριός ταν ύιιtόλJοϊπtr,ι, χ�μον., δ
οοr-ητης μα,ς λ•έγε•ι δ-αι πάJς αινθρωΙΠDς λαμ66..va ώπ.ο -ι.:i.ις θ,εοος χ�ι
-αό ,ά,γω)ιόν κα.ι τό κ1:χ:κG',,Ι, τοοΌ1'Ι ΙΕι!.ς τrιν, �'t'.ε.,ιbν- οl'ΚΌ"f'ΕΙΥΙΞΙ:αικά/, τοο
Κ\J"ΜΟ'\.' δσcl't κ\'Χιι ιeις 'twς ,εύρυl't'έ•ρ� Κ(Χ'ν1WΙ',Ι:tκάς "t'OO αχέ1�:1:ς. Καl
κα.θ' &oov- &.ςρqρα. τ�όν c,t'Κ.ΟγΕJΙ,1!1:.α,κάν 6.!w, c! θwι q:m,ιφώνοοοιι ι.ί;
-σοιv &νθ,ρωΙΠΙQ,V την ινrύμφψ (Όδ. Ο. 26), χrφιίζοοfΥΙ είς 'ΟΟύς γr;;
ν1::ίς τi.rι..νa χαιc' επ.:•θιt.ιμ!<ΧΙΥ, .ευmγοο1σ1ι
..,φμr,ν, m.i τ.rμ, ΎW�rrpιv
ΚJ(Χ,ι διαιτηρι� -d-rv τφην κ�ι την φήι.ιψ ,της ΟL'Κ.Ο')'ΙΕΜ!Ι�ις. ΧαιpLζGυν
έιrοίσrΥ)1; dς 'tΎj'>I ο1χ�'V1ΞΙ:1:χιν Π'λοοτ1:� m.ι ·ευ'Π)(ψί!<Χf'Ι ,οα,ι ΙΕΙlς -τ�,υς εύ
�μένοος τωιy πρtχrψέ,pουν �:&� δωρα._
Καιθ' δσ,ο,y &.φ,c,ρά 't'σ;ζ ιέ.ν ήj κcι:'VIWMίtf �b:Jε-ις τw., δ Όμη
ριικbς αινθιpΙ!.ύ'ίΟΟς �ξcφlτ'α 't1X � ά.π�ό -mύς θιο--ώς_ Ό,:t1:Ιδ�tαι κα�
αν ιέ'Ιt'ιοcιεφιήση, εί-τι� ια.ύτό ε-!"ι'�ιu ταJξί•δJ� ε.t'tl� �μιμJΕ"ΟΟχή ΕJ!ς έ:χστρα,.
ΌΖΙίΙΟΟνΙ 'tl:Ιvιi, ή •ε'ΠΙ:Ιwχ ίιχ η ή &mιοιτ:υ-χιι�, ή αιJ.τηιο,ία η δ διλεθιρα;; tξαρ,
τώ-,101: άσcό τώς θιz.ούι;. «fΓφ αίΥχ.' tΕΙιlδlε εl κειν ιμ' &ινιέr.'�ι θ!Ξbς ή ttν
&Jλώη α�u-το1> έν! Τ,ρm�», δψ.. ◊ΘΥ γ-,,,ωριίζω � δ θοος . μέ ά.ψ(ση
�Μό η eά. Π!έ<σ�ω ιμ:χ.χφε,;·ος εις τήν 'nρα1m, λέγ,Θι δ 'Οδυοοaύι;;
,φός' φ σύζυιyόν rτω Πψz-λσπ-ην καιτά. rdι·ν ωναχώριφίΙV τω ('06.
Σ. 265). οι &οι λJCΙ:atOV �κολοαιJοον τσν � bι 1W.1Yttί.

�w

'DΘλaς, οί θwι -rοϋ 'Ομήιχ,υ �ρuαpχούν mι επι της δtιwούας,
οψσ.iδή επι ww δι:�ωιν, και των ι&ιπ�σεωιν- 11� &.�.
Διόυι, 'VOO με,y ,δ αιν� οtκιέιπ-Ό::ιται1 ιμάyιος ικΙΧt &Jψ' έα.υτοϋ, δμ.ως
δw δύινι:χ:τιαι: να. άιrο�ψύιγ-η τψ ε'Π'ίl01ριαa�.v mϋ θ.εοϋ (' .Aitψd πρός
'f\r;λiχαιχοv '06. Γ. 26) , &.λλά ή &.γ�:χ.θή η καικ.ή t-rou�pι:xιa:iς τών θε6.Υν έιπί της δ�ιαιν'Ο!α,ς τΌ'ϋ ιί,vιθιρώπω εΙν �1: -σJιχνη κα.ι &t:ε μέν: α.ϋτη
εuyοοι εύ μ,::�ς, &t.ε οέ b)Jειθ,ριία., ώς «κάnrο:ος ιiπό τους d.θιχ.νάίwu:,
το λογτ:'Κ6 .τοο πήρε (:αιϋ Τη,)Jφά.χοιυ) ('Οδ. Ξ. 178), η οιι &εο!
� έ:μ ώρ'χ'Vαιν ιiγωπ'Υj1μέ.νη, πού από τον πλώνι yνιοο't\;lκόιν δύνσΜτα.ιι
ωύωι οιά ιiφαι·ιpέσwy φ γνιωσιινι (Π�ελσπ:η, προς Εόρlοιλειι�)
1

('Οδ. Ψ. 11-13).

Ποικίλη λαιιπbν και εύpεtα: ιεlιν�ι ή επιρροή τώιν, �ν. τόσσν
!πί της m.Μλοιυ φύσ�zως lσΦ 'Κ,ΙU -έπ1. -οοϋ ι&.νι9ιρώποο ειuδ�tκώrτtΞΙ(ΧJ!Υ,
κιαί ά:ΚJάμη ή έιπlιμιι,ξί!χ της κοιrναιΜίtχ,ς ταιιv• (}ε,ών πp?>ς; -rούς <Χι',ιθρώ
ΠΙΟtυις ειuvα;ι μέJγ OVij.,,'V� &:λλά. θέν yί,vι::τ.αιι Π'ΟΟ'ΑWΌε mrta τόιν r,sιο,ν
τιρόπ.Gψ κ.αί iξ ίσου ύιπο Π<Χι',\'Ο(ψ "tΙών θειώ,Ι.
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θάι π,ριέπειι. tν 'tkj') ,σηιμ;εilφ τοοΙtφ, &ιά
συμ"Π"ληρώb'ωμίεv· τηl\/
lρΞJυΥαΙΥ πιφι τοο τρόπw rti"]; iπnιφής της ι'ltlιίΚ;'):',ΙΙωινιίας τώιy, θεώΙΙΙ
-ιφ?>ς τήrν &:ινθιριω:π{νψ, νά σr,1μ.1ε•:Ιώ�ωμε.ν δτ:ι ή tπιtκο1:rνιω/\/ία.· a.uttη,:
τψ lποχή� χ!αθ' ψ !ζη δ 'Όμηι:χ;ς, ήtrJ rπm..ύ �WΙ:ωιtέιρα, της
Τ�pωϊκή;. έ.'Π'ΟΙΧ,i'jς mύ ύμινιεί, lτιι δέ συΙΧ,ινΙ,tέ1ρ1:χ. α!p'χ':χi:6ιτ1φα:ν τώ,Υ
'11ρωϊκώrν χpόνιι.ιΥΝ'. Autή ή σw, τφ χρόv,φ �Μwσωσ:ις 't!Υ)Ις �1t1:W)Ι:νω
-,ι(άlς θz,ώy και ι&λv�ιίχrtωιv. ψ:χιί·VΙ::'t'αlι εις την ήριωι'χ:ψ tmιχήr11, ootOU
δ 1ΙΧ):·ητης λέ"('.:Ιι δτιι &.κ{;jμη &ινιά μιΞΙσ"α χα.ι [κιχrt'έιρωιθεν· τών ά:ινι9Ι?ώ
πωιν, <qπολλοί '!Qε,pι οοσ:w μέγα, Πρ:Ι&.ιμιχο μάχcιvιτ:αιι ιυιέι::ς άJθιmάιτιωιν�,
(Ίλ. Π. 448) , &,)),,' ()ύ&ίς γ,ε•ννσ.-φ,ι mιτ,ά,
trrr:σxψ αiJrwμ· έκ
0Ξιji}. Γάιμι�Ι: μιειτ-α.ξύ θΈώΙΥ' m.ι θγηtώv, rιοοιύ ιεινναΙ: ιμιίια. οομιε,01:)ις άιπό
δει�ξ,ις Ηλι�ιίψαις πά.,σιης Οlktώιδοος δ,ιιαψ()Ιpάς ιμιεtτ1:χ.ξύ &εώιν rχι:χ.ιί &.ν
γιίινbνΙ-αα.•ι πλ,ω,,. Ό μ,όιvΙQΙς γάιμο.ς πού ύψίιαι1α1τ1:χ.1:! άικ.όμη
θ,?ώπ<�Μ,
μιz.11�ξύ θε·ου χ�ι &.�ρώιιτα,, ·ειu-.1�: δ γάJμr:�ις τοϋ Πηλέιως m.ί της θέ
τ: 13ος, δ δ,πο��ις δμως κ.α,l αtJtibς ,!ιmwισ:εν, &.φ' ής δ •Αluλλεύς άινl!
χώ?"'ftσε -ο•ιά. τψ Ίlροία.v � ή θέ:t'�ς !ζη, [κ�ε ιπ;λ:φίω· [tl')u ·πο.,
6άθη, τώιν θα.λ�α\σ1σ�.
τ.ρός τηις Νηpέ�ωις ,ε,tς
'Fntι της έιποιχη.ς δηm,6ή τοο πο:ψ!ώ, ή δmία., ώς εlιrοομε�ν,
εu-ιι:χιι mιti 'ΠDλύ 1.ΙJε'tlη'Ε'Υlεmέ.ρ,α. τής Τρωί">κης, κια.ί άιπιό · 't1ήιν· �ίαιν
&.�zινlζει: ούτ�:,ς
ή,ριωϊκήv έ:ποχ.Ψ, !χε.ι 'Π�'vΙt1::•λω.ς έ'ΚJJΞιίφε,: ή α;μιε
σ;� κο:ινιωνιία. μιεtαχ.ξυ θ-zώfyl m!'ι ά.νΙ{φώπω�. Μά.:λι:ιστια ιοέ., δ ί,δ!ιισ,; μα,ς
ΟΟ!t'έικτφw ·έ,χ Π'<Χ!pιαιδό
λέγιε•ι,' δτϊ: τα.ς 11tε·pl θεw γyώ:,z,ις τΙοο
σε.ως κ.σλ έξ fισ\wριωv- .-.rού &Ψ'Υ('(οϋινrrα1: κα."tbpθώιμ,α,τα. ήρώιιw· :ml διά.
τουrο, l1tιιικ�..λοάμι�ς τ�ς Μοό01:χις δια τψ 6,ρθήν -&ιπόδαι:ιν· -τι�ύm.uν\
λJέ"'(1Θ: 'ΠΙp()tζ α,άτιά,ς; «•rμιεtς γοορ θzια.l εστιε, παιpιειcιτέ\τ,ε, �τιε- � Μ�
τ�α. ήμε.τς SΙέ ΚJΑ.έος οrον &:κοοομ,ειν, ο,υδέ 't'ι . ίιδ�μ,εtν, ('l!λ. Β. 485,.
486) ». Δηλ"σ,οή, «ώ �μ.οϋσιzς -rοϋ Όλύμm)Ι!J δι:ιδάJξτε ,μιε� "tiώp1x yιωt!
σείς ιεi'σιtε θ-ε.έις, .ώριlιο�Υ..εmε πnvτ1� κα.ι
γινιω,ρίζιεtt1:: όλ-α, τιύιοο'tlε
φε•tς δέν ξ�ύ(;οοιμιε παρά. μάνα,ι vά &.κοϋιμ,ε την, ψήμη.v».
Αυτή λo:lroov ε!νι�: ή ΧJωτ�ά ιέ.100χά,ς ΧΟW�uα 'tlωιν· θιz�j"Ιιy 'Πlρός
-οούς &Jv-ιθ,ρώιιοουις, ή bπο.ί.α. πά.ιλιιy, -δi:�φέρει σ:�οολόγως 11�0 άξ:ώιμω::ο,ς
και -Φϋ 6αlθμιοϋ
εκ:σ.� 't1WIY θ1Ξώιν, ψφ::�:. Κιχί δ μw «ιπαιτήιp (J,1\/;
δρ� -αΘ θι::ών rt1Ξ.», δ Ζεύς ουι&έ'Π'G1tε• ερχειτ1χ1: αuτι:Ιπιρr.JΙ�ω; ε1ς ουνα
φε�:<ΧΙΥ :με wς άιν�ρώποος, illά χιpησι,μr.;ιπο{,εί, ΠΙpος ιέ•κ:τtέW::σl:tν, τώ,ν
rJooλ6:rν 'tlOO πάΜttοος μέν -οούς θ•zως,, U}ί'(J)ς δ.μ,ως τηιy •Al{}Ύj1v�,
'Ί,ριu�, 't!Ούς tκ7t!Οίιουις !.χειι
Άπ6λλιωινσ.,, τάΥ •Ε,pμηιv, την θέμιlδισ.,
{mό τοος 81:ιιmωyά,ς :τt00. Οι μι::τά.
Δία. κα."Όά. bφχιpιχ ίι:χ�ι• θιzι:;,ί Πο
σsι:δών
'Ήiρι:χ. ΧJ:Ι:IY'(LW!m μέr,, <ΧΙΥΟΟ'Πpι::101ώπωις,, ,οολλά. �νιίως. "Αλ
ΑJσι πά:λιw θεοί, ώς ή 'Αθηινά., δ Άπ6)mrv 'XW7t., συχν-όttιφ:;1\/'.

την

ow

1

w.

τη:ν

w.�

w.

ον

κιαι

τιαν,

wν

τψ

Ό τ.ρ,όπιος, μέ τον δποϊw γ'WIΞΙmιι σ.fιτη ή ιt'7t1ιwχινιωrιιίι:χ., δr.έρχε
τ�οοι ά:πtό ολ!χ τα. σ�τά\01:� 'Πf'Υ.)Ι�εγγί1:ιzως της θειίιαις ψό�zιως πιpός τηrι
ά.ν<θ1pWΙΠΙίΙ\ΙηΥΙ. Και 6ιλέιποιμι�.ν ινά ε:μιφ:α.ιν ίζwιv1τ11;: οι θιzο,ί ε�ι; -οούς &v�
•�p,ώιπr.;ιυις, ιeίτι.ε. ώς θιεdι αινιzυ · μιε�τ.:χ1μι�?:pώσιzώς �:ιvι,ι;, δπtόιτtε · εiwαι: &ό
p:χιτι:1:, η eψαι-rο1l μέ/\1•, &.λ,λσ. .είς τ1ι','Ι:χις, χσ.:i ιές�ί,ριsα1:ιv �μ,όινbιν ΙΧJ'ιιθρώ1
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-rοουιι;; (Όδ .. Π. 161), είrοz μι�,τ1α.μφψωμ&1i,,: ό11tό ξέι,ιχι; μι:; pψάι; tiν
�pιmw η ζώιων ('Οδ. Α. 320) (Άθηινα. ειις αιΞ:τ:όrι• η Υ�Ξι)J:Ιδό,νt,
'05. Χ. 240) , ή τlιp:ι ς. λ-σ.μ6άι1,1Ξ•ι την μ.��ιpψήν "tioϋ υίο,ϋ τ,:χJ Πριά
μιοιυ Πaλi τη . διι,ά. ινά ιiνσ..γγε�ί'λ:η ειίς τ�ν, Πρίαιμον, , τάι; 6οuλά.ς τοϋ
Διά;.
'Αφου ,εϊδιqμι�ν την -τοο,ιότη τ�α τώιv θεών τ,υ 'Οι.ιή•pl'.)ιυ rχ.!Χί δ•.ι�ξήλ
tkψ!εl\l' -αό κιz.ψ:χwαι:,Ο",11 τ1ωv, ισ:χέσιΞω v τ'ώιV' Οιε ώv τιcύ· Ιτω,ν π:ρ,ός τόν κ.όισ,μr; v,,
α.ς -εξz,"ώJσωι�εν, 'Υ'ιS η ΙΠΟί.αιι ύπη·ρξαr1 α.ί σrχ_έ:,,• Ξις τώ,ν θιz,ών πιpός! ά.λ
λήλωι;;.
θ zοί τοιi} Όμήpι?ιυ δύ"11Χ�ΙIΌΧ1:· vά δι:αφzΙ8'ώσι, &11ΙΧ1λόyως της
δι:'Χ«ι:cοοσίας τ�ω-; χαί τηις φύ:;1Ξ1ως έ>vός έ'ΧάσΙΌ�υ, ε 1; ·ψίια μηά:λα.
σιυι1τ.ή1μι�τα θzώv•. Ε�νιαι, Ιδέ ταϋιτ1α:
1

1

1

1

οι

1

1) Ή ΚΙαΙτη,γ�σιρία. "ΌG)V 'Ολυιμιτcιίωv θιz{ί)Ι'Ι ύπό Cl:ΙΞΙ'ΙΙΥ)rΙ> ε•1r1�1:1χ11,
2) ή -αών θια;λιχισ,�,:,ω,y θιΞών κα.ί 3) ή cώ,ν χθ,�v, ίuχι ,ω..ί ύ11tοχΟ�r1ί, ω'1'.
Έχάι,:tηiς �ών τιρ:,ώ�; τιού-τ;ων κα. :ιrι,γΌp:w,,, !Jι\ΡΟ.ίΊ;:Ιχ'ίm: δ Ζεύς, δ
κ.α.mύ,μιΞΙVΙ:ις Κpιcl'ΙΙ�δ,η.ς, οου:,ς π1pο·r·{J!:ιαw.ι ,έπ1:"!η1; χα.t δλω,ν δμι,ϋ τώιν
θεών. Αί -τιρ�1ς αuαιl 'ΚΟ::τΎ)γ(ψΙ:αι: ά.v,τ·:ιπιpασωιπιzοουιν, 'Όi τιp{ια σttο•.
χεΤα. b, τώi\Ι' διταοίωιγ,, κια.1τ�ά 'ΌΟ'ΙΙ 'Όμη,pc•ν,, σ'}νίlσ;-tΙχΙτα.: -τΙό σύ1;1r.tαr1·, η·
wι τόrl' ού�ρι:χ.νιόιν,, την γηr� m:l τ-rr11 θiλα101nιν-, ει•; έ\ιαι:;,:t,'Ι δέ -τώ�ι
σmιχιε·Ιωιν τ10·ύτ:ω1\1' οοvήικ.ουι:,�ιιv ιcιί θ,ωί πού ιέ1χπρ11:�ωπ1c•ύν τ�άς δ
ι uιν�μιεr.1;
τ,οϋ ο-tκ.ε,ίου Ο!ΌΟΙ'.)(;εΙίW.
ι ϋιτη 'ltlφ� τώ,γ ά.ποrtιΞλού,vΙτιωr; -qc,,,. κόc:ψοrι 01m1:ιχ1sί,ων,,
Ή ί,διέlα α.
δ:�τιυΙΠΌut.α.ιι· Π\Qlλλ.ά:,κ1·.1ς ύ1t1ό 't'CΙυ Όμήιp:ι, υ. ίlδί� δέ έν· ,:-ψ ικγάλψ κσ.ί
φcιαφψ διροcφ 't'{!)''I {J z1ώv. «'Ί101Όω ''IIW τόΘε -y:χ,ϋ'J.. ·,ιs<'ί Όt\c1:ιJΥό; εύ,ρύς
ϊσaε,ριθ1zιγ ml "tl() καΙt1Ξ,:6ό-μιΞ'Ι· !α'Ι Στυrγο; ϋι�1ω•p, (Ι'J\:\Ξ μ1tγ1:1:1τ·ο; c,p,zoι;
οεννόcι�ιτ�ός τ�ε πιέwzι� ιμα•-,ιάrpιε,:,�: ,θ zοuσ1:» (Ίλ. 1. 36-38). Δη.λ. «Μά:p"
τυς μαυ ή γη κια.ί ,δ ,;:νιωθ-ΞΙ't πλαιτύς ο,υρι:ι.γο; καί τής Σwγb; τα
ϋδαιw. ΠQύ χύνιcινrt'αl: Ιε>ις τ!ΟΙ'Ι υ Αδη , πού <EU'll:YJt δ ΠΙpώΌ,ς φp)κ."t'ο,; o,pe
υ
κος τών ά.θαrνάιτ�ωιγ θzιών», λέΎ'ε,: ή Ηρ,:χ, ύ:πφ
, ΧΙJ>Πίζωσ:α έα.u1:η�1 εις
τό:,ς καιτ:ηγοιρ,ί-αις τού πα:ψός <<Ιά.ινιδp,ώιν τz θιεών 'ΌΞ», ά.ΑJλχ χα.ί ά..λλα
ypϋ, έ, ιγ, τΊ) Π1ε1pr. ";')pαι:ρΊ) ,τη,ς &σ�π ί δi:ς τ:ι, ϋ 'Λχ:ιλλέως, «ιέ,1 δt· γιχ ίοrι
υ
fτiwξ ( Ηψ,7,:οιrος) έl'I δ,ι' ού,pαι,1 όν έ.ν· δ>έ θά:λια01
1 σ\':ι'ν ».
1

1

1

1

1

1

1

1

1

οι 'ΟλύμιrοιΙΟ ι &rοό τbν ΕpΌ1'1,ίδΎίΙ'Ι' Δίιχ Οωί είνιχ1: ο-ί πιφ.1:1::-ό,rε
pοι χα:ί ισ,χυρατ:φcι:, ΞXGUl'I' δ,έ 't'YJ''II ε·δpα1ν των ε�ς τόνι 0 :\nr1 c1•1,, ώς
οολλiu:\1,ΙΞ. σιυιμοο:Ιίινιει ειtς αλα;• τά; �1pησχ,ε1ί�ς, ή ε1δp1α: -τ:,ϋ ί,φω1,ά.:,:;υ
ι ,: έr1 ούραrιψ. Οί ύπό -cιό;ν llr,1:;1Ξ:δώ'1α
κια.l ύψίισlτ:,υ. ο"Ιiαιις νά. εύρ,:σχε\τα
εΙΜΧ1: οί οορχο'ι1Όε:ς τ�οιϋ ύγ,ρου σ:rο:χιΞΙίιου, όλι:γώ1τιz1pr;ιν, μέ1ν υηφ::ι,ι των
,
,
"
' - χα..�• δυσ
, �θ1εις
.,,,,,....,.,� ε ραι,, απr.ει
ου,, ρι,:rιJιWΜ
, π•α:νΙτΙCΙτε �μως μ
, υισιτη,p,:ωι,�u,z�:-ς, ψvv.
,
,
ι
.
τ�pΌ1t1::ι .
Τέ:λος, ο( ύπό τw Άϊδω�ιαι {)ιεοί � "λ.1οοu κα.ιί δ:λης της σ:χο
τ,ει;γ,η,ς ψύ01�·ως ε:ίναιι ψο.6 ειρο-:, ά:πΌτΙpιό'Π'α:οι 'Κlα.ί c:ιτυγ�z1ρiι Κ!α.τά πάσ,ης
εκδ>ηλώ,01zως ζιω,ης -χ.ιαιl π:.α.v"Όος σ.-rα.&ϋ.
ΠάΜτως, ώ:ς εiϊlltlC!',ι.�, πιpιοιzξοοpιχε,\ δ ,ά.νώτiαJτΙΟς κ�α.t 1Ι:1χυ,pό-τα:τ.'):
1

1

1

1

1

1
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κια.ι

Ζεύς -ειtς τt()ϋ δποίοο τά,ς 8ι1�'1Υ.Χ.γοος όπ1�τlάJ01σcΜτι:χιι. ΟΟτιω
ΚΙΧ,'tά.
την 8-:ά.rcχ9:ιν -σGνν θΞΙfuν, έ'Π':χ.p1ilτεί παίp' Όμήρφ ή αυ:tή �rΛ:\σlόΙtιης,
οϊ.σ. ύπάιpχ�:. m;l ε.tς τ:ryν ά.νιθιρtωrιt'ίινrψ και�ωγί1αιν.
1

τrrι

"Οπως �ρ• Όμrrρφ, οί ooν•ώ'ttαiro: αιρχΟ"ν1-α"'ς κσJί 'ΚΙUΙρίως οί 6!αι
θrέληΙ:JΙί,ν τ�ωr,,ι
'J':σ,εϊς εχοUΙ'; την Μν11.1μνν vα. επ:100.λοrjν •έικ')ιστΥ'ΑΙε
ΥJΧί νια. ασΚΙ?ϋΥ. την άJ'ιlωτ.άιτην οι:10,:χηιτ�:ικήιν εξc�υισίαιν ΚΙ�ί ·tΙ?>ύΙτtW,Υ' είΠΟIV'
τ�:χι: οί όλιγtJ)Ι'tJΞ:p::ιΥ ίσ�χu,ρ,�l &ημ·ογέ1p1:1'i:�:ς, οί ιδιοοϊ,οr: CΧiΠΙ';/τtελr.ιϋιν τη;y
Βοοιλήv τ\?11) αψχι�ιιτ�ος κ•α:ί συσκέπτr.;rι1m•: ,μιΞτ' σ.υrαοο i7tειpl 't\?ϋ π1ρw
κ:-αέ1:r.}•. δ δέ )Jιχ11); έ.κ τρuτου συyκιαιλού.μ,ΞινΙ?ς ύιπ.ο wϋ Βα.1:;1:λ
· έωrς ε.1.ς
άy ο,p>ά.,'Ι', λαιμοάΜΞΙ: "ιCΧ'ί α,uτb; μ,έρ
, ι:,ς εις τα. τη; ΠΙΟ1λ.1liτ1Ξ1ί�1;, μό�;�ι· δια
ν•α 1μ,±Ηη, τ�α,; σ-ημαr.ιιτ,: κα.ς άποψά.01Ξ1:ς wϋ ήγφω?ς τt?IU' οr3ιτ�ω, συ1μ·
ι ών, τ,φν θΞών• ε1rl'/1α.t δ ΖΞύς.
()ιχ;(,'/ιΞ:· ;χ•α..ί επί των ,θ1Ξ1ώ,ν. 'λν1ώ•τtχ1τ1ος ήγ:εμ
1
ι
οί
ι:
1
χ
υpάτtφχ
τιών
θε-ίiw, ώς ,ε.τ�\1Jι ή "Ηιpα,
Πέ,pr:ξ α.υτοο σrJ1ν1έιpιχΌνΙτ1χ
·ή 'Α!θr;rιά, δ 'Αιπόλwω,ν, δ "Ηφ:χ.:Ι:ηι:;ι;, δ "Α:ρης κλπ., οί άιtΟJίο: ά.πσ►
'ί'Ξ,λο!Ι)•ι ενα. ε�σ�0ς Βουλης πού ά'WJΙΚJΟΟλεί�: θώικdς;
1

Πάι-nΞς οί λοι:ΙΠΟί θΙΞΟΙί' οί δπιοίDι άΠΙΟΙτ!Ξ'�cϋισιι τοιν λlοοόr,,ιι, rπ,ρ1::ι�ιχ,,
λοίi1ν1τ::ι,: ύπο mϋ Δ:,ός δ:.ά. της Θέμ1:διο.; ει�ς «θ-eών άγΌ1pάJνι» εκπά.ικ:rως
μάν1�1 ΟΙ:ά. να μά.ιθΌιυν' τιοϋ Δ:ός τή:ν Ηtληισ�:�'i. "Qπ.ω,ς ,δ-έ οί δη�μι,γέ
pΤΙΙτΙzς tν, 'ή'/ κtπινωrιίq. τών ά:,ΙθpώίΠΙωV, -κ1α1τα. φ ,σύ�σιΚΙεψιιγ μέ -οοr.ι
6:;ι,σ;:.λ!έ?.,, εχουν 1μ�ν "tio ΟΙ:r,(α1ί,ω1μιιχ. ν,α. σιυζηιτησισΙUΙνγ�,,ώ�μηr,ι, 't'(ι)'Υ�
,οέΝ δu,Ιχr/-;;:χι: αμω; ·ΟΙ:ά. της πλ1Ξ1:οιγη1�ίια.ς να. �&.ποο1ρ;ρ1(φσur11
WI, έ.πι6ά.λDυ-ν σ.Uη•'Ι', Πλ'Υ'/1'1 .τ.ης τtσϋ ήγε1μ,όνο; γινι(J)•μ;ης, ουιω ικια:ι οί θιzi?(,
7,j,σJκεπ1m.μιΞrι'Ι�χ εb; -οον θώrκοrι >τιοϋ Δ:,ό,ς, σ.υζ-rtrοϋ'Υ' ,μεν � "filώ,μnς τωιν,
,
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και• να,• -tAJrvwιwni
να.
11;1ι
�:=υιν·
,1
κ�μ,ν,,υrι1
π1p1�ταJ, σ�Ξ1:ς χω!pις
'.Ιά. ά.π;cιp,ρ,ίψcυrν την γινώ ι,v·ψ· τ•ι;'ί} Δ:ό;. Δ:16ιτ��1 , «φησυ'/1 -γ�αιp rέν α.1811.r,;ά.
Ό�:1:::,. ΙθιΞοί,:ι:,γ ·,<11.1pιτ1Ξ1ί ΌΞ ,σθ-έ ν1z,: τε .δ,:1ιχ.κρ ·Ιδό.ν ΙSU'ν11.Ιι αψ:Ι:J1τ1::1; (Ί�λ.
107) ' <dotv μάι; λοrγι:ι1pr.ι±ζ1Ξ•: -καlθ6)J�υ, σ,ΠΙα\νΙ,fi. ή 'Ήpι:χ ΙΕΙ1ς τιήν, , θέ
'Ό,Ο'α. καιί μαι; λέγει:,, δ,::ι ε, ίι 'ιl'ΧJl δ 1t1p ώlτιος rε.tς 'C'Y)l'I' ούνφ:r,ι χα.ι &ισύγ
κιρ�-rο; δλων• 't'ώιν' αιθοον-:χ:τ�ων·».
Έrκ της τtι:;ι,ύ.τη ,ς δι1m9ΕΙως -rο:ϋ -συΜόιλοο 'των δiμηΙ?ι')(,(J)rt &,Gw.,
_'ΚΙαJτt7.ψ:χ::rιιzτw.
�νά.γκη ,τοίi πολυΙθιΞί:�.ιοϋ v,ά, �ε1ρά1°;1 τά,ς παρι σ.ι
τηροομ,εrια.ς κα.ι ισ:τ-cφου,μιε.ν.ας. ύπο -οου 1t1α:η,τ��ιi} εις τι,,υ,; ο•:Ιαψqροος
θrούς έλλε,ίψε:ι;, 81:,ά, ·μί•α;J άψ;1:•6αίιιχ:; μεmχξύ τlωιν ΙΟυl'/ΙδέισtΞΙως., κ,α,ί
τα,vτr,.,χ,p16ιν1W!;, ιμι:α.ς ι6αlθιμ:1'Χlία,ς ύποταιγης αότώ'Ι ε1ς ε(';'Ι'Χ, αινιίr.-α:οοrt θιε6ν, γι�γcrιbς το δπ�ίcιν δυινά.11,ΙJΞlθα νια.
χαl?7-'Κltl'qp1!1σω,μιειν, ώς ,μ,ί1m &,
-rοα.pχή'ι τάι:J'Ξως προς 't(J!yl •�ΙΞ'ιlο1μ6ν.
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'A)J.' ή φύσ�:ι; "rοϋ ποιλυιΘιεϊσνnrϋ, ώς την εiξεiθ;έισ'α.rμιω., ούινΙΧ:tΙΧι
· γά, ιμά; δ r,ιμ:,cυ1prγήιτη έχ τηι; 't':χφως αι,τη,ς ώγχυισr.ινι. Διόrο:� εγώ
6 "Ομηιpος μiι; έμψ:χrι'ίζ,ε·ι τογ Δία ώς χαmw{)!JIV\Ol',1-w, τά. rπάινιτιχ, 'ΚΙ'Χιτα
τή.ν ιδί,:χ,y αυ'τtο1ίi θ·έ�λ:φ:ν, μάι; wν ΠΙΧιροο1�::χ.ζ,ε1:1 έ"Ι' W!Jl't'GΙ:ις ψο&ό,..ιιε,
'ΚJ,V τtή,ν alIJrn,ν' ΙΚ,ιχ.ί συχ1νσ. &ιουιν�Ui'/ΙW, �α, �πι16ά.iλη τηινι &έιλJ:Ισ:ίν' τw.
Λέγ,ει ιπ.χ. εις τΙΟν 'Οδuι:;σiα (,Οδ. Ν. 341), <<1αε:ν' ήθέ:λΎ'J'ΧΙJ νιχ. &N\tl!i7ΌW είς τ,()'/1 IΙΦΞι::σ,ώ'Ι!Χ, πού σonj ·εχει �&.t,- μmς». 'Αν�υ,ς
ταιαύτ�ιχς ελλείφz:ς 'ειχουιy, δλ� οί θ,Ξιο:ι, οί όπr.,ίb: χψυι:pο��,: ε<ς
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ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ το ΘΕΙΟΝ

τήγ κυφι::α.ιprχία.JVΙ ,επί πά.ΥΌω,γ �, της μοίp.αις κα.1 τώιν άnt�€ωΙΥ
ααιη,ς, τά.ς δmία.ς δψεί)Jαυν νά. μή πα,r;α.ωG,1.
'Επ-ε.v,�η δηΜ�Jδή ή μ:ο1ρχ ώς α.VΙω-m·τη θ�6'&ηι;, ή δ11ΟΟιία.ι !
με.λλlειν νi άrιαΙrολ'Υ)Ιριώστη, 'Κlχί νιά. δ•:1κ1Χ>ιολcyήτη τΙά. ,μ,a:1�1zr,<.τηJμα!τtχ. των
αλλω.ι. "ΕχοvrαΞς, οθ•ειν ύπ' οφ:ινι 't\Q<\I tν ·α.ρχi,J 't!Ξθιέf,Ι'Qα; :κ.αrι 6'1!:Χ., /)τι
δ οον1θ•ρωrπ◊ς τη; &μη:pι::κ.ης -επιο,χη-ς «άλλως περΓι θzοϋ δσγ1μι:χ.ιt1ίζειι. κα.ί
άλλως Π•pάιyμc�:Ιτ�ι. ΠΙΞpl α.&rοϋ πι:ισ:Όεύιz�ι», κα.t δ>υ:, -σού εννι:χ1: &Jδϋ�ι�rrory
ι δειχιθη πώς οί θiΞι:ι(, ένιω ά.γv¼υrι• 'ΧGlΙVΙό'Ό�.;Όχ πιρι�Ιti'Χ., ε!
',\:Χ πάρχ
'i'α\l ,δ,υνιχ,τ�ό-v �ριθιώς ινιά. Π1ρο.6�έψω101ι διιά. το ιμέιλ?Jcrι, επλαl:ιΞΝ• σi),),_ψ
θz.ία;ν δϋ-νι:χιμJ: ν-, άινωτί,ρων, πάινιΌων τωιy Θ1Ξών και τηrι <ΧΙ!t•Ξrι<.άιλιεσιειν
Ι,ΙJΟ�pχν, Μνι:χ.μ1:ιν δηλl!Χιδή, παιρά. της δ-rοο�ί�ς οί α.vιθ<ριωΙΠ'Οr. tlξιψιταϋιν
την, τύχη·'-' τ:ω,vι. 'Έιpryo.y ιτ:ης μκ;
, ιίρι�ς ετ.,,αι·. ν� δρ1:ζη κι1.ί1 νά. αιπcψα.
ΟΙίζη άικό.μη,, &ιμJ'Χ. τi,J γεινν1ρΞιι,, π:ερι ί τής ζω�g "Dού or.,toς.
Διιά. νιά. ιμή,ν ΠΙ,ιρ•�1t'έισοοΜ δ:μιωι; οι οο-ιιθ•ρωιτοοι ,ει�ς τ!ά. ί6:ια: λάθ,η
χα.l &.νιτιφi·σε:ι;, ώς 'τά.ς ά.ναιψ,Ξlp(ιμι6να.Jς €ίς τοος α.λ'λcιυς θ<ωύς, δέιv
επtλJ7.Ι:1ΧΙΥ τ:ήν Ιf-ΙJΟ'ίpιαrι μzw. σώμ-χωι;
ι
καλ μr.,ρψης ώρι:ι:Jιμιέινιης, α.ιλλ�
•
, .
' 2'
•
,.
-L θ η;:;�χ ν α.υτηrι
' ς,uυ,' vι:χ.11-.ω.ι
' τηrι
εφοο-.4=G1
ω; �ορ1α:τ1�:;ιν, 'ΚΙ'Χ.ι ,μυισι�ιp:Μδη,. ωι;
.
100ύ �ΧΙΠΙpο:ΟΙωπtεί την τυφλήν eιμι:ιισ,μ1έ•ιψ.
1

1

Διά. wϋτο,, ουlδα�μσ,ϋ iναψέιp•ε�!Χ.ί τ� 1t1φί οοmο�ίαις α.υιτής, ουαι
τής :χ.ποιδίιδουν -χ:ρηισιΙΥΙ ,μιέJσων• ο-φbς το ζ ηιν, ώς οοιμ�61:χJίιvιz�ι ιε.ί.ς τούς
α.λλους θ-ειού;.. Συ,v•έ.βη αμ�ω; ή ιιο•�ρι�, ώ·ς μή εχοοσ.α. ού13ιzμ
ι ίαrι· c1ω�
μ�α.'Όuχή,11 δ,ύΥΙΧ,μι:1111, νιά. ,μή Μvι:χιτ��ι Ύα. έπι• :6άιλη, τι¼ ά.mφάl:JΙzι•.ς τη; ε·/ς
W'/ :κ&ιμcν., .δ�' δ χα:ι οι 5.ιν.θιρωπ{)Ι: έθ,zώιργ;ιπν -αούς θιΖJ:J,ύις ώς έ.κ.τει
λιειαι�&ις των ίερώιν &ιποι:pά!σzωιyι αυ:της. 'Νλλ' 01ί θεοί μ�ε1:r:;ΜΞ-κ.,ωιttι�
κ;:χ.ι άιrοό m:ι:χιϋΙφ; πά.� κ.α..τ�εχόμιΞΙVΙQΙι, Μν ήtο Πtr:JiΌέ �ι'ΙIΧΙ'ΟΟ'Υ' ν·ά. t)Π>:1,
Κ!?ύ:JΙσυν - κ.α� μάλιισ
. τα. -:υ,φ-λώ; - ε!ς τήν ί!οο,VΙ:ικήιν α.υτ.ψ θεό
τητα., 000'1 κα;ί σ.ν ήσαν ,φ
ά.παpώΟΙειις τηι;. Κατ.' lι,νlι.yι."Γ{\Ι• λα
Πιάν, �νιΞτ.p�πcιν•το πολλάκ•ις κα.l σ.·1 α.ποψάισ�sι; ·της μc,ίρας. Ή �c·έσ.,
δ-Όι ή μοΙp,α. εΙ.'Υlα.ι δ Ι!.'ΙώιΌΧιτος κυι6ιερινήτη; ,οϋ Π'α''r'τό;, -rού δσrοί<Jυ
τάς .&.μετα.κλ ήmυ.ς •6.οuλάς iέν δύιναινταaι ούδ' α.υ,rο,ί οί θιωl να. μ,ετ.α,,.
6ά.λοον. α_mχ,γτάιται ε ίς παλλά. χ ω.ρlια τr;ί} π�: -ηαιϋ. Οϋrτιω, ή 'Αθηνά
π.χ. λέγειι εις :rογ UtOIY ιτpi} Όδυοοέω-ς ... «ά.λλ' -ε{'Υ1c�:1ι δ θάινιαιυα; κα
νό<; 'Κ.<Χ'ι δ-e�ν δΙJΙ'ιΙΧιν�ι νσ. σώσwν ά.yαπητ/bν, ό:νΙqρα οί άJ(mιχ:τιο1:, 15,τα,ν
ελθη ή μα.ύ?"Υί ιμοί-ρ,χ, wϋ θαινά.W.} ,v-ά. ταy π�ρrη» (Όδ. Γ. 236-238).
'rπό το αύtu ΠΜzυιμσ. δ μιιιλ!εί κα.l ή 'Ήρα περί τ10-ϋ Άχι:W...ως (Ίλ.
127) δτι κμ1,;:τ-έιπε1ιτα θcι. mi-θry δ,Όl ε:κλωιθιz &\•' αότ.ιό:-ι ή μ-:.:�pι,,
&ιπ.ό WΌS ιιτού ή μψφα, τιοιυ τ�ό-ν ειφz,pε είς το ψώς. Το ίιδι0ι :κ:αι δ
Ζεύς εις τά..ς χ,pι:1σ��μοος ΟΙΌι,yμά.ς, κα.ί πρίν sί.mφm,
ι
ί ση ()1:α κάrt1ι πού
η
�ρό-χJειιτrχ.•. νά. μιΞΙ:r.χ(οάιλ- rt"IJV �ρα.ν τωιν π,ριχry�μ&.'τι(!)J'Ι', ΟΙUΙμιοου.λώz:tαιι
10s,ρι τ�?ϋ πψα.κ.'τιrο'J τψ μοφα.rν, •δ,ιά. -οων χριυσωιv τι�ν1αι1V, rτ1:υ. «Χρυ,
�Ιντα. α,γιχ�•ε δ ϋψιιαι.σ,; Π!α.Ό�pα.ς και ε.ί.ς 'tlOIY m.ιθ�il� ά.πωω.ΟΙΕ
111�ϋ θανΙ:Χ.τοιυ ιμr,,cpα,ν�> (Ίλ. Θ. 69-72) . Τοαrο μ\ΧIP\tυip;zt &τ1ι δ
Ζευς &.να."(Μ.ι)•pίζιειι Κ-αJί ω...λψ οούιληισw ά.νιωttιέιpα.ν- τη; 161:χης του,
111α1ρά. -αό -γ,εγοΙΥιό,ς δτl� �χιε:ι �l:J:�� rtό 1t1pιαιχ.τlw (τόιvι θώ,1Χτf.ΛΥ
1
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-οοσ "Εκιτ0ιρaς) πρνν �λιαιθη rtά τ'ιiιλαινιτ�.
Ή έ)Jλην,ιικ.ή ίιδαι., /Sιrοως μσ.ς' τJr,, 1eειρι')'Ιρ<χιφΕΙ� δ "Qμ.ηρος, πε,rχ
ης
μcι
pψης τοο θ,εiουι Y-αJl τής συιπειν,ε!οος τού &.'V\θιρώ>πιυ πιpός α.ύτο,
τ
� ;Μ)Ι!Ιιι)p,Είrrο ώς 6ι)χχ\:jφηtμία. ύπο τώιy, λl!fiiJιν l'Cf),ς ,.ΑJ�ί�αις, οι δ17t'Οίοι,
lκtvbtς της ά.r.dδι:ιδφέ.'Υης ιεtς α.ύ!τιό μο,ρψη,ς 6ψίωιv- η ψuι:, Ικώ!'f σrοι
�εόν,, γ,:rνlό!μι�ι�1 ψ:Μι�ρωrπι:1ν μόιν�Ι\Ι δrt.w
,�slιων·, lψαινιτ-άζανrrο
εξΘJs� .ωι. θυ1�:ωιν. ΕΙινιαι έΠΙίiσηις &.ληιθιέ�ς, δ-α� ή όλη, πιλοική τώ�
οοξασ:αιν wυ &Μθ�ρώιπω πφi το.σ ιθ,z�ίrο,. ώζ 1μοος
m1Ρ,έ'δ1ωικιε,ν δ
'Όμηρο,ς, !ιι.ι,φαl\/Ιίιζειι � ·μο,p,φήΙ'Ι "t!=,O μύθιου. 'ill.ά πα.ς ιμϋθΙ�ς, οιί�
δήlm;ιτ!ε κ,α;l σ.νι ιε!ναι: ή ΙΠ'pο·Θ-ιw.σίς -οου, θέγ .ε;Ι,wχ,ι άπ�λώ.; μ,ία. έιπι
'ι'&rjι:�·ς. ΙΙα1pι:01w. 4λληγορι:.κώις ΕΜ:Χ: !ιστ1;1ρ1:ικhν ')'Ιε.γΟΙ\/16,ς, η συ1μιοο,λt�
ζ,�: ΕΜ:Χ. ψUΙ�::κσ.,, φαινιόμιε'Υlcrι. Κα.ι διιά. -ωϋrrο cύΜαrασ.ι( -τr.ς, ι!αιν π·ρΙ:Jσπm.
eή�η ν« εισ\δύση 61�:;τειpcιν 'Κlαί ά.ν :χ.ζητή.ση,, νά &ιv1ιάprη (Ιις @τω
ε.� ιμι:nφόν τμήlμ.α. ύποικ•ρι'J1Jttφέrν η,ς &.ληθιzίαι;;, ,&ί,οικιεϊ ινιi μή, πιzιpι:οpι,
Ο1θη ειtς 't"Yjl\l' ξηράιν εΜΥΟι\W' rtώ1Y λtξwν.
1
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1

1

1

Συιμπ�ραqw,: llpώrt'oς δ "Ελλη1ν, ι&iτσε�όλιμηΙ:,iε � :t1W!'tilk;'gj d;
ε� 'Κι:χ!l
α.υtοο Π!pt�σωιπr:;,ν 't'Y'f'I' &1ίrο1 ΧΥΧ,ι φ &ινiθpι ωΙΠΙίΜηιν φύσtΜ,
δ�ά νά rδ.ωιμεν &ιpγότ,ψυν τοιν, εξ,ε1λi:Ιχθέrtrα. ιΊπο �ώv Έλλήν-ω:ν; νέcr-ι
τρ67rον τ,,·σ σχέπϊtεΙ�:χ,:, να. ,6ελτ1ιώνη 6ημια. πιρ,ο,ς Όήμiα, ιμε τα,ι &,ν1{ψωnt1:ιφιόν 't'α) φ &ιν>θιpωπόιτη'Όα. Και ιπ�ράγμιποι, δ l1r1wr1rηiτ'rjς τωl'ιl
ΟΟ'ιιθρωιrοwωJΥΙ Π\')ΚX."(lμtXrtlW,Y, ίσmiτ,:χϊ οο:χιtά.πλψ.ιtΌ.ς, πωpmι:�ιυιθώΙΥ wυς
6�ύς χι:χ.ί τψ Π1Ciρ-ε1ίαιν τη-ς &ληιν ι:ικης άf.1:χ.πτlύ9ε-ως, αnώ �ς ήιρωϊκη,ς ιμ,έχιρι της {ισrα;ιριιχ:ης πε> ρ�ό&ου..
Κ,α;ι ή έξέw:ξ,:ς ΟΟΥt'η της έλ,λψ·ιοcης σ.κιέφεω,ς ,μας φέιρε· ιι άρ
yάοε\p,ν &.πό
Χι6ι� rroϋ 'Oψ{j,fXJU., ε1Lς ε'Λα. νwι ΚιGι�μΙ�ΙΥ, ε,lι; μί
<.qν ιάινιθi?ωπι6τΝJ� μέ άrΑ!ιρ,ω11tισ.τι:Ικήν α.,ιιyi:;ίδη1:J1:ν, ή brοοιίΙΧ έν, τφ πιροι:j°ώ•
π.φ 'tbU «ιθiΞΙ?ΕΙ:ΙΟ'ώς» Πριομιηθέιως, οέινι δ�σαχζ:ει: Μά. διιιειχιοι:ικiρη, - ώς
� bώήλωι:ι:ς τι� ΗΙΞ-υ1θιέιρι�υ 'ΙtΙΥ!Ι •ύμαΙτr;ις 'tl(ji) &.-.1θρώrποο και τηι;;
τοουrοίσΕΙως :έν τφ α.υrtι'j) π:ρωώπφ της θιsίιως ικιαιι -dης &ινθρωrrc,ίr.ιηr.;
τά ΙΟt')φ.ι:.ώμα.'τ\'i της κι:χιι νά ιέrrο:\δ.:Ιώξη νσ.. -έϊπι:ιώχη 'Wjl\l
πλήρη χιε1:�αιpέttηι�w της &.ΠΙΟ τω.ι δ,ε,ση.ΙJων τιώιyι 'Ολuμr1t1ίω1ν θιεώ�,
έξα,η,w.,ίφυσα. οδ-Qω τbν &.γi,� τίτ�λοιν, -rοϋ &Μθpωσt1:σ:μοϋ, &nto
lmr.ιιuαν ,έ�ε�εr; ή -u:;ιλε,:οιτέφι:χ. μcί,�φή, ώς αϋιτηι έr,.ι.,ψωνlζιεmχ.ι .
άπtαιφ"JΙ�1ιJ1μέινη, ιει1,ς την δ1ι:οα!'J!Κα;λίαιν· τοϋ �"'WAθιpώ17rou.
Πρώτα c.[ "Ελλψ·ε:ς &..νι:χ.ικη,p001:rο-;,ν θΙΞ-b:.ι :tη,ς γtνώι:JΙ:;Ιως τw μυ•
!hΙΚw �ΙΞW τοϋ φιω-οο; Άπόλλωινι:χ.. Φως και J:'ν.ωι:JΙ:iς &nt1 εΜzί.αι;
τήΙΥ πηγψ της ζωηις ιετινιχι: τb σuνθη1μσ. :-αοϋ έλληr,ιι::κr.ιιϋ Π\ΥΙ!όμα,.
wς. Ή χαφαυrγή της έλR 'Υ)"ι1:κης δ,:1αινοf,1:1zιως ε:!νι:χι: fJ άιπια.prχή της
έmχ�ς &.φ' ής 'Υ)!ρrχ�σε y;:χ &."ιΊ:χtπ'tύσσ1mιαιι 10pάγμκχJ'Qι ή &ινlθρ· ωm.vη [στο-
pία 'Καl ή δr;ιμ:ιοοιργος α..tτ.ίιοο της συrη;.\:;1Βησεως τοϋ άινιθιρώ11tw ώς
η
-.ιιικ.'ΥfΟΟii} τς φύσεως.
Δοο "Κιό'σ:μι:ι: 1t1ε,ρ:6ά:λλουιν tt1oν α.ν,θρωΙΠΙCrι. Ό δp�ς καί δ M-
p,;itrJ�. Ό &.6ρ,:χιτ10; κ6�μ,οι; έδιριειύε,ι απιισθΙΞΙ\ΙΙ τοο διραιτοισ. Τό α.π1z1:1ρσ11

το
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"Επιλογη Κ. Μελισσαρόπουλος
Πράξεις •Αποστόλων
ΙΖ 2·4-25. Ό Θεός δ JΟΟιή101CΧ1ς τόν κόοψω ΚJOJl ;�1άνιαι ιrα b,
αυτ<ρ, αδτος ούραιοού zα1ί γη1ς .Κί1ρ,uος ύrοάφχων ούχ έν χ-ε1ι,ρ1οοrοιή,
οοι.ς ,•αιοίς 'Χ!αrτ10illχ.εί, ουδέ ύπό Ί.•Ε!ι.ρών ανΙθΙρ<λJΙJtων θ�ε1ριαvτε{1ε1τ1ωι π,ρο�σ
δεόμ;ενός τι'\'Ος, α:ίmός διδiαιύς πα101ι •ζωην κι01ί Π'Vlο,ή,ν κια:ί m πώντrοι.
ΙΖ 2 8-29. 'Εν α:uτϊρ γΟJρ ζώμ1ΕΙV' Κ!αΙL χινούμ�ΕΙθ'()ι κιαιί έJ01μέιν ώς
καί 111:wς τιίΊν ΚΙαθ'' ύμας πσι�11ηον εlρή•ιJαισv· τ�ού γάρi ,'Κlαι γένος
έισιμέΝ. γένος οδν ίmά1ρχwrες mϋ Θεοί\ ούχ οφε-uλ�aμ�εν wtμ:ίζΙεΙιν χ.ρ,υ
σ<'ρ η αργύρφ η λιίθ(ρ, χαρά:)ψ'α't)L τέχνης -ι.α:ί, ιέ.νθ'tψήισιεω; άνθρώ
Π10υ, τό θείον εt\ΙαJL qμοιw.
1

1

,

Κ 35. Μrνημανεύειν των λό γων τσιυ Κυρuου Ίηιοού, δτ�ι αιύτός
εbuε· μα.κάιρtιόν am,ι μαλλ,ον Ιδuδ&w:ιιι η λ01μ!βάVΙΕ•ιν'.
Έπιστολ η Παύλου προς Ρωμαίους
Η 5--6. Ot γιαρ Κ'αtrά οορκα oνrri:,ς τα τής σιαφκός φρl()νοϋ.οιν,
οί δε ΚΙ(Ι;τα τΟ :mν.εϊ;μα τα τού πνε-ί,μιαιτΏς. τΟ γάρ φρόν1η1μ1α τής σα1ρ
κcς θάl\Xt't101;',, rτ1ό ιδέ φρόνιημα1 '[ΙΟύ πνει;,μ,α,ηος ,ζω,η Κ1α1ί -ε1ιιρiιη11.
1Β 17�21. Μη\δεvί κιακιόrν ,άνtrί κ,, α:χκ,ϋ άποδuδόν1 τ�0ς. JΌQΙΟΝΟΙ()ι{ιμιενο,ι
'
,
• ,
�, 1. l '
•.
·XJUI/I.U ι:.νωπιον :rοαιντων αν1θιρωπων· ε-ι ,δυ,,αιrο, ν. rro
' ,ε, ξ υ' μων
- ,, ·μ�ε.m' παν,
των άJ,1θ1ρώJΌωy �είρη�εύονrτ�ες. μή έαrυ:τιοi•ς ιέιχ:δικοCινrr-ες, άγοlπη;rοί, άλ
λλ iδιόιτε τόσrον τιi όριγη· γέ')'Ιριαιπr.σJι yά.ρ· ,ειμJΟ.ί έrι.Ιδίr,(,ησι:r;, έγώ άντα
mοδώσω, λiγειι1 .Κ {�ρι:10,ς. rov ουν Π!θιν(ί ό έχ,θιρό; 01οιυ, ψώ1f-Uuyε αύ. ιόν, εάν §ιιψq. πό,τuζε αυτό\!· τοrϋω γαρ JΙJΟ1:ών αν·θρΙ::ηΧ!ας πι:ιρι)ς σω1

πιφ:r,cwΞJίιz� τό ΠΙz�φ:χ101μέlνΌ,Υ mi α.ν1ωθ1zrι1 τ:οϋ σ.i.'Clθηrroύ, κ.εi:τ-αt τό
οοσιύλληιπ:το�ιι, -CΚ, αιχια.'Όiλ ηιπmιν1. Τά Πip<:1."'(Ιμt:χΙτ•:Ικά. 't1W!'I' ο ηιμο)pγfιr,J.ΙΧ:αι
&ιπ,bδι:1δw �1ί άν1θ1p,ωnτσ:1 δ)Jων τώr-ι έiποχω 11 �ει; 'tlCN Θzcrιι. 'Ωμο,λόγουv
δ:τι: '"tlό θείον- χιαιθοοηryεί α:&wύς εLς τ:ήv ,οΎ)ψJCιυ1ργίαιν,. Toϋcro χωrα,.
δ:ειι�ιzιι τ:rjfl/ αύrrαrπιip.νηισ�:1Υ καιt :trrj!Y πίι:π:ΙΥ \'ΟΟϋ σι'ιiθpώπου ε�tς τόlν
θεόν.
0
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ρεί101εις ΕΠ'L 't1liV ΚΙεψαiλη,ν αvτιου· :μη νι;ιJώ 'UJ\10 τιου 'XJα'XJO(U, &%λα νlί.κp
εν τψ &:γ,α1θ·φ το 'Χ!ακόν.
Α'

Έπιστολη Παύλου πρός Κορινθίους
'Α 26
· -27. Βλf.J1Jε:ηε -ιαρ η'�ν ΙΚληισιν υμών,
παλλιοί σοφοl 'Χlαrία ,σάρ:κ1α, ού παλιλJ().ι δ'U1\'αlt1Οι 00
ά)./ΙΙJα 'f!(l ��ωρά ιτ.ου κ6φοv -εξ·ελέξια1t10 {, ΘF,ό.ς 'ίναι
Ί'αισχύvn , Υ.Ιαl τά α101θεΥη τιου κόσμοιυ ε.ξ,ε·λέξαrω ό
σχύνη τα ίσ,χυρα.

αδελφοί, &τ�ι οιύ
1UΟΙλλο.ί1 ε.tuγ�ενεt;,
τιους 101οιφοvς κ.αι
Θεος ίνα :Κ\αtτα�

Β 6-15. Σοφίαlν δε ?uα1λο<ϋμεν• έν τιοΓις τιειλιείισις, ι01οφί1ων· δε οιυ
τού αίω--.rος τούrοu, ούδέ των άρχόιντιων τού αΙtών10,ς 't\Olt1tl0ΙU τών κια,
τ α,ργουμέ\'@Ι' &Ίuλα λιαλιυϋμ,εν σ,οφίιαιν Θεού ,fJV ;μ:υ01τιηρ�ίφ, τ'!ΊΝ αΠΟ•
,
�,
.,
e
, προ, των
.... αιωνιω:
'3, ν εις δο' Ι
,
κειΥ.Ιριψιμενην, ην προωρι·σιεν ο Θ- εΌς
ξ αiV ημών, ην ούδ,εuς τών άιρχ6ντιωΝ τού αiιW'VΙΟς ' ωί,ωυ εγνιωχ,ειν· ε:ί γαρ
'
'
εγ,,ωσι
αιν,. ουκ
'
.,
' CJN
" τιΟ' Ιν Κ υρι
' ιον της
- δσ' ξη:; ε:σt1αrυρω01α1ν·· αJ1ruλα' κιαι-θ ως
y1έγριαrοτα� ,ι, α δφθισ1λιμ,ός ουκ εί!δ;ε κ,αl'ι Ο'δς ονκ rϊχ,ουισε καιl έστί χα,ρ
δίιαν &,·ι0ρώ:πυυ σι;1κ ,άνέ.6111, α ήτοίιμ,αΙσεοv ό Θεοός τιοίς άγιαιπώ,σιν αιύ
τ,όν. ήμuν ,δέ δ Θ0ός ώuεrιtάιλυψε διιά τού Πν,είιμια1τος α{1rου· τιό γά.ρ
, Θ, η τ�οϋ Θειού. τ�ς γαρ ΟΙ!Ι&εν ά.ν01ρώ
Πνείiμια πάινιvα έρ,ειuνq., ,ΚJαlι τά ,6ά
, -cοιυ το aνι l(XJUHρ;
rοων τ,α υου ά,1θρώπου ει ,μ11 τό :τΝευμα 't!0,1} άi\Ι01ρώJ
οϋτω ',ωιl :τ�ά 't1ΟΙϋ Θωυ ούδ01ς οΠδιε.ν et μ11 τιό Π,11ευμ1α: τιού Θaού.
ή,μιε�ς ιδέ ού τιό πν1είjμα τσύ κό,σ�μ�οrυ ελάι5101μεν, ,&iλλά τιά Πνtύμn τυ.
έκ 'UΟύ Θειου, 'ίνια εuδώμιεν τια ύπό -ωύ Θεού χιαρ
ι 1:1σθιν1τl3Ι ήμ�ν. Ο.
1
γ,αί λα ιuοϋμι εν. ουκ ,εν διiδ1αι1Jvσίς ανι0ρωπίνης 01οφίιαι; λό:γοιιις, ά:λλ' έν
.δ;ιδ,αικτιοίς ιΠνιε{ιμ;οιτ�ος Άγίιου, Π'Vωμα:τι· ,ωίς σί,\1ευ1μ:α1τι1,ι.,ά σuγΙΥJριί:ν·ον
τες, ψuχιιχός ,δέ αν0,ρωJtΙος ού Μχ1ειτια-ι m τioru ιΠ νιείιμα1τ�ος -οού Θε.
ού· μωριuα γαρ ιαυ. τφ έσ:τιι, Κiα\ί ου δύ1\1Ια1ΌαJι '{'VΙ(λ)\ΙαJι, �τ�ι πνιει:ιμιαιτιιιχϊος
ά\1aJκιρί, :ν ει τ1α•ι. ό δέ πνιευμ�αιτικός ανιαικρίνε1ι μεν rοάινrrο·, αιύιτ;ός δέ ύπ'
ούδε.νός ανιαχρί'Vlε'ία�ι.
'3

Γ 1-3. Καl έγώ, &iδ·ελφσί, οιυιχ. 11ιδιιJΙνήιθιην ύμ�1, Ν-11ληιοοιι ώς
πνειυιμαΤΙιΥJΟίς, .ά,λ,λ' ώς σ;αιρΥι JίΙΥJσίς, ώς νημ�;ί10,ι,ς έν Χρι:ΙσΙrφ. γι6Jλχχ ύ
, rϊ:ι:μια· ουπω γάρ ηδvνα·σ�θ,ε. αλ λ' ο,ϋrε ε;τ1ι νϋν
μας έ.rοόιrισ�α: κ α1ί. ού 16ρ
δύναJσΟιε· ετι Ύ'fJJQ σαρrι.:1κιο1ί ΘΟΙΤ1Ε. ,δrοο,υ γtαιρ ,εν ύμίν ζη,λος και\, ερις
κ:cιlί διχοmτ1ασίια1ι, ουχί: σαιρχ, ι, ;;ι,οί έισιτιε Κ!α\l ;,:,αιτιά. αVΙθιριωσuοrν πειρ1ι.m;.11ε�11ε;
1

1

1

Γ 16. Ούκ ο'ίδαιτ�ε δτιι 'Ί'ιαΙός Θειο.ϋ εσ�υε ,ω·t. το ίΠν•εi'ψ,α.
,
- ,
e ...
οι,οc ι εν υμ;ιν ;

rou Θεού

ΙΓ 1�113. Έάν τα1ίς γλώ,σσαιις τα)ν αvθρώπων λΙαiλώ κ,α1ί τώ1ν
ά.γγέλωΝ, άγάπηΝ δέ ιμ11 εχω. γιέγιΟΓ\'α χαλκΙός ηχώιν η κίψιυιαιλ:σν αλα
,
U,ζον- κ,αι εαν εχω Π.Qι()(ρψf'Ι'αΝ κ1αί ειδω 11ά μυσt11,ρι:!α1 πάΙV'm και
:-τιί.σιrιν τi1ν yν(JJ(JIΙV, χαί. εάν εχω πασ-αν την rοί1στι!ν, (J)G1τ,ε 0 ()'11 μεΟι.-
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στάνιε.ιν, αγαπηrν δέ ,μ1Ί εχω, ού'&έν είμι. καί έά.ν ψJ)μ:ίσ. ω πάντα τά
ύπά.ρχοντά μου, καί εάν πcι.ρcJ)ώ τ1ά σώμα ,μου ίνα χα,1,,Οήοο;,ιω, άyά
πην δέ μή rχω, ουδέν ι:)φι:,°Ι.ούμαι. Ί 1- <ιγά.πη •μοr,<Qο,Ου:-,ι1εί, χρηιmτ:εύε
ται, ή άγώrη ου ζηλοί, .:ί1 άyά:τη ου m:ρπFρ:ί,aταιι, ού φυσιοί:rr::ι., ι,
OUY. ασχημονεί, ου ζητ1εί τ.:ι έαmη,;, QιJ 1001ροξύ-.1ειτ�α1ι., ου λογίζεται
το κ,αχ&ν. ου χαιί,ρει ιέπί τ\"1 άδι.Υ.ί�, σι,γχαrίρε,ι δέ τ\"1 αληιΟει ίQ,· πάντα
στέγε.ι, πά ντα πιστε� ί�ει, πά,1αι ,ελπίζει, πάνττα ύπσι;,ιένει. 11 αγάπη
ουδέπω1ε f.'ΚJ"Τίmτ�εJι. ιε'ί11ε δέ προφη11εί,αι, ;,JσJvαργη0ή,σονvαι· ε'ί11ε γλώσ01�ι., παύσοντ01ι· ε'ίτε γνώσις, γ,αταιργηΟήσεταιι h ,μέ ρ,ου; δέ γινώ
(1iΚ)Qμ,εν κα:
, ί εκ ,μέρο,ι,ς πρr,φητ�εt'Cf�uε.ν" δmΝ δέ έ:λΟη το τΟ,εων, τότε
τό έκ μέρους καιταργηΟrισεται. δτε iiμηv "-"ΥJΠιο;, ώ; νήπιο; iλά,λουν,
ώς νήπ11;0ς έφρό,'01,\v, ώ; νr-yπι,ο; έλογιζϊιμην· δτ�ε δέ γέγ(Υ\Ι(lJ (),'\"Υj,ρ,,
κατήργηκα τά. τού νηπ[ου. ϋλέJΙ!α:Jιεν γά.ρ ι'ι ("τ'ι Μ sσόrοτ�ρου ,έν α1ί
νί γμ:αη, ϊΊ'Jι�ε ,δέ πρόσω;τοv πρi>; πρόσur.τα/ αριτι γινώσrι.ω iχ μέ, ροu;,
τόr1ε ,δέ έrοι.γ. ι:.>01�1μΙCΙJL ΥΧΧΙΟι:.>ς o/.lW, έrοεγνιοο()ην. νυv•ί δέ μένει ;uίΙ<mις,
έλπ�ς, άγάπη, τά τ�ρί,α ταύτα· ,μ,εuζων ,δέ ττούτων ή άγώτη.
1

ΙΕ 3,5c53. Ί\λλ' ε.ρ,ε ί τ,ις· πω; έγείρονmαιι οί '1Εrι,ροί; ΠΟU{) δέ
σι:ψσιτ�ι έ:ρχοναιι; αφρον, σύ δ συuειίρε�·ς, ου ζωGποι1εϋω1ι iά.Ν μ1Ί
άπe1θάν11· ΚllL δ ,ιmεί,ρα;, ου το σώμα τό γεr,ηΙ0iό1��ε,,ον σπε·ί�
• ις,
άλ11ά γυμνόν κόrιιχ<W, ει τύχοι. σίτοru 11 1'ινος των λοιπών· ό δέ Θεός
αύτ4'> δίδωσι
σ<ί>μα ,ι;αΟι;); 11Ο,έλη01ε., χαί έχά.σrφ των αιJΕQΙμάrτων τό
ι
uδων σ<ί:.ψα· ου πά,σα οο .ρξ 11 αύnΊ σά.ρξ, άλλά α'λλη ,μέν άινθ�ρώ-
πων, αλλη δέ σάιρξ Υ.ιτψώ\1 αλλη δέ ίχΟt'-ω". αλλη ιδέ ΠJεmεινών. και
σά:,ματα έπο11.•ρά,1ια, ΥJαί σι:�μ αrmι έπίγ1εια· άλλ' έτέρt:JJ 1μέν rί1 τώιv
iπουραν,ίων δόξα., έψy,. δ� f1 τιί}V έπιγrείων. αλλη δόξα ήλίου, κα,
αλλη δόξα σ0λ{;νης, YJαl ίίλλη δόξα ά01rέρ{ι)\!· αστήρ γr1.,ρ άστiρος
δ ωφέ.ρε�ι έν δόξη. οϊ�rω κωί ή ιiνάστασις τών "\ΙΕ\ΥJρών. ιπ.είρεται
εν φ0,ορ�, εγε :1:1::.τtnl εν αφΟ,αρ1 ,σίQ,· σm::ί,ρετcηι. εν άτ,ιιμί�, εγείρ, ε:rαιι
έν δόξη· σrοεuρειται έ, v άσΟ,?,·.1Ξίt! , έγεί· ρ,ιτ�αι έ, ν δηι άJμει· ιr.n:ίρε�τ;α,_
σώμα ψυχικόν, εγεί,ρετ'ω σι7)μα m•ευμαι-rιrι.όν. εστι σώμα ψυχιr,ων,
καί εσt1ι σώμα Π\11εη..:1αιτιχόν. ούτω χαί. y,έ'ι�ρα�τ1αιι· έγένειrο ό πρώτος
α,·θ-ρωΠΙ3>; 'ΑΜιμ εί; 1/uχ11ν ζιj>σαιν· ό εσιχα1:�ος 'Αδάιμ �ί; :π:vεϋμα
ζω�e::οϋν. άλλ' ou πρώτ�υν τό π,•ευμ,ατ,χόν, αλλά τό ψυχιrι.&ν, επε.ι
τα ΤΙ() πνευ;.ιcJ�ιικόν. ό Πρ<Ϊ)rος α,"Ορω:τcς εκ γη; χοϊκcς, ό δεί,τειρο;
ίίν&ρω-rοο; ό Κ ί•ρ�(); {ξ ούρα.ν�ϋ. οΤο; ό χοϊ.zό;, rο:οί:ποι ,ια,ί οί
:χο-.'χοί. καί οΤcς ό ,έπουράνιο;, ·rοωύτοι ΥJαί οί b,ουράν'lί�ιι. ΚΙαΙί ;,.αι
θώς έφορέσαμεν τή ν είzό,1,1. τοϋ χο..rι.οϋ, ψJρέσομ1εν κ.αί :ηΊν είχόνα
't'Ού ε:r,ΟΙ\.,,ραr.,ίσυ. Τοϊ,rο δέ φημι, άJδ,ελφο�, f>τι σαρξ ΥJσJί 01ψα δαιπ
λ'f!ίοιν Θεού -;,_ληρονομησα,ι ου ,δί...·αi\r �α:ι, Οι:δέ ή φΟ,c,ρά ηΊν άφ0αρ
σίαν κλη.ρονιψεί. ιδού μυστ1\ρ:ον ύ;μίν λέγω· πάντες μεν ού χοψη
Θησό1:.1.:10\:χ\, πάντ,ε; ,δε uλλ,αγησόμεΟΙ:t, έν άτόμq), εν ρ,-ιπίi όφΟα1λiμοu,
εν τii �έ,σχάιττι σάλπιγyι: σαλ;ι<,σcι γάρ, κοΛ οί νιε-ι.ρο,ί έγερΟή.01:wτα1ι
ίiφC�.J1ρτα, ,.�αί f;μείς άλλαγφc,μ,εGα. δεί γαρ το φ&!ρ,rόιν roύro έν
ιιί,σcJσΟ,αιι άφΟσ!ρσίαιν κ.αί τό l:t1ητόν τσϊ,ω ε,,Μσι:ισθα1ι άθα,να1σ,ία.ν.
;

1
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Έπιστολη Παύλου προς Γαλάτας
Γ 28. Ο&ι<. εν�ι Ίοιυδιαu: ο,; ουδ-ε "Θλην, ούκ -εν�ι ιδiοιίίλος ουδέ
έλiε{,θlειρο;, ουκ εν-ι αρσΕΙν η θήλυ· πάνιτιεςι γ'σJρ ύιμεiς είς έσπε έν
Χ,ρu01τφ 'Ιησού.
ΣΤ 2-13. '•Αλiλήλωrν rτ-α iβάρη οοατάζεrτε, ΚΙαι οfuως άνΙαιrοληιρώισιαtrε
,:' ν νόμ�ον mϋ Χρωτοϋ. Θί γσ:ρ δ:οrι.ιεΓι τ•�ς ,εlνισ1ί -vι ιμηiδέ:ν ων, έαιιχrόιν
φρε:ν1αwαιτq..
ΣiΤ 7-·8. Μη πλlανασ,θΙε, Θεός ,ού μυκτηρίζετ1 αιι· δ γαρ rοιν
ε
ί
π
σ, , ,ρn ανθ1ρω1t1ος, :ωί:ιω κιαί. 01ερυ01ειι· imι ό Ο1Π1εί• .ρων ε.'lς την· σάι�ικα
ι ίσ, ε�ι φθαρά:ν, ό ιδέ <JΙΠΙeuρων, ειις τό πνευμ�
έ,α!ί'Ιτιού tκ της σ�αρι ιχ.ός 0,ερ
έκ 11ού π,ϊε.ί1μα1τσς 1θι0ρί1σ,ειι ·ζωrην αιιάwιον.
Α' Έπιστολη, Πα�λου πρός Τιμόθεον
Γ 1.7. π ιιστό; ό λόγο;· 1ε'ί τ:ς έπ:Ιct,<Jοοτή; όρέγtfiτlαlι, dοϋ ερ,
γου buuθυμ,εί. δεί ονν τόν έπί,σ'ΚΙΟΠiCΙV ανεπί,ληrοrον ε1-,ιαι,, ,μιιάς γν
νσJ::κιος αν,δ,ρα., νηφά�λΊΟf\Ι, σώφ�1:;1\'α, κό,ο,:1ωιν, φ:,λόξ,ει,ον, δ:ΙδQj:(Ιt'Ι:Χ.όν,
μη πά·ρ::1ι\1Jrν, μ11 πλryπην, μ11 αιι σχιροrιtεcδή, ά.λλ' έrοι,ε•:rκιη, αμαχαν, ά
φιλά,ργυιρον, τΙΟύ ιδ(ιοιυ οίκου Υ.αλώ; πρ,οϊ,σrάμ,εΝοιν:, ιτ,έrι.να εχ(),ν,αι έ:ν
mα:ιc.ι,γn με.τα miσης 01::-,μνότηrως - εί δ�έ υις τού lΜου ο'ίχιου :mρο
στr1•,ισ,ι wι<. αΤι&, πώ; -έκ:ΧJλrρί,ας Θεού bu,1.11Ξ:λήσειrο1ι; - .μη ,,ε,όφu
το-ν, ϊwι. μη τι:φωθιείς ,0ίς κρuμ1cι έ�μπέ•ση τιού δ:ΙC'/οολοιυ. δεlί δέ αυr&ν
και, -μα.ρτυρ:ι,αν ΚΙαλ,ην εχεην
απο των ε,,ξωv,εν,
ινια, iμη εις ονε, ιiυtΙΟΙμο�
,,
α
Θμrο�ση κα'ί ΠαJγί.δ�
i τού ιδιαοολJGυ.
1

:t

,

-

ι:ι

,

.,

.,

.�.

,

ΣrΓ 6-19. 'Αφuσιτ�α,σο, &100 των νιοιμιιζόιντ®1 :mοριισιμ,όν εl'\1α1ι τηrν
εύσέι&ε,ιια�ν. "ΙΕσιτ�ι δέ πο,ριισμός μέ.γΙαι; 11 ,εύσέ,βιsιια! Ιfλiειrά αιύτ�σιρΥJείας.
ούδέν γ�άρ εί σιηνέ.γr,ωψ,εν εt; τό:ν κό�σμcν, δηΊuοrν δτιι ,ο,ί,\δέ lξεν·εγκείν
υι διυν,άΙμθθια·: eχ•ω1τει ς δέ δ,ι.αιτ1ριο.φάς καιί σχεrοάισιμ�αι11α1, τ1οrι:ιωις αρ:κε
σθησόμ:εθ·α. οί δέ 6, ,οιυλόιμ:ενιοιι πλσrι:ιτ�είν ,aμ,--τu111Τ10ι1σ;ιν ,ειίς π,ε�ιρια1σ1/GΙV
YJctί rοα.1γ1ί,δαJ, κά\l, ε.πιιθι:1 ιμ:ία
• Jς πιο1λiλάς α.ν,οήτιου, ; �α!ί 6Ιλ:αι6ιε,ρ,άς, α{ίτιινες
δυθιuζουσι rούς ανιθ.ρώσυους εlς οιλlε�θ�ριον• κιαιί άaτώλεuαιν,.
Έπιστολη Ίακώβου
Β J 4-17. Τί τιό οφελ!Οιζ, &iδιει'Ιυφοί ,μοι υ, έαν πίιctt'!LN λέ.γη τις
εχeινι ,, 0ργσ1 δέ .μ1'j εχ η; ιμη δ
, {,,1α�τ1αιι ή πί.σ�τ:ις σώσιαι, α1ίπόιν; έάν δε
&�, ί'ι Ιλψ()ς η α.δε1 Q,φ11 γυμνοί ύπάlρχωσι 'Υ.α, ίι λειιrοάμ,εν101ι ώσιι της έφηr
μέ.ρ1ου τρ,οφi1ς, ε'ίπη �έ ιτις αv:τοίς έξ ύ,μιο-ν, ύ,;rτάγιεmε fN εLρή:vη,,
θ,0Q1μJα1ί•\1sσ:ηε Υ.!αί χ0,ρrάζει01θ;ε, μ
• τε δ, έ αυ•τοί.; τά έ:τοι�τήδεια το;υ
, 1'j δ1 ω
αώιμσιω;, τ ,ί τύ οφειλος: οϋτω καlί ή πίσ1τ,ιι;, ,οο.ν μ
, η ερ, rγ�α εχη. νε
χρά έ01τ1ι k'ΟΙθ' έ-αυτήν.
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Β 26. 'Ώσπει(> γι'ιQ τό ηr7ψα1 χωρί; τινιείμrι:ω; ::ν f,ΧΙ(_)Ον· eorrιν,
οϋrω ί'Jα ί 11 mί101rις χωρίς τrλh' 1!ργων ,αρά ε,ΟΙτ1ι.
1

Δ ll-i1ι2, il\111 ι<ιαταQ.,αλFrιτιε αιλλήλων,. r_(Ιδειλφοί. ό �rιrτ�α,)Jσλ5}ν ά
δcιλφ3·υ κrιί κρ,'11·ων τ,ι')ν (t,ι)fλφι'11ν (Ι\JΓ()U iΤJIΠt.ί.Ι::\λΕί νι'ψ ι1,υ 1%ΗΙ, κιι1,ίν, fl
νόμιοrν· ειi ,δέ νι\1μο.ν Υ.,ρίν11;, οι.,Α: εί ποιηη1; νι\ιmJ, a.ΙvΙ..iJ. •ι.1ρι1τής. εl;
έ01υιιv· ό \'{)1μ,01Οέ1τ1η; Υ.αJί κο11,τ11ς, ό δυν,ά μιν1ος σώσω r�α1ί ά.πιο�έισιαιι· 01ύ
�,
ι
('\ κ.ρ ,ι,νε,ι;, -τ�ον
, ε.τει,ων;
υε τις
ε ί ος
1

1

1

1

η

Α' _ Έπιστολη 'Ιωάννου
Β 9-11. Ό λέγων έν τ� ιrωrί FίνισJι, )'JαJι ί{)'/ άιδ,ελ, φόν αιurωϋ
ιιιισών_, έν τi') σι,πrί� εοτίν εω; r'.ίρ,τι. ί) άyυ.πr7:,1· τόν ιvδf,λφ,ύν αυτου
έν τφ φι,)τ'ι ιιέν,ει, κιαί σκ.5.,,δαιλυν έν Cι.ι:,τr) ,οία f{Jl[flν' ό δ,έ μιισ, ιίJ�,
τόν ά, 21λφύν σ}ιωϋ έν ΤΥ) O'l.ίJTlf! εσrί καί εν τ� 0%CΙΓί(t n'E (Ji',;1'(11Tεί,
%-c.1:ί ο{,χ οίJδ,ε wσυ υπάγει, δrιι 1'] σ,κοτίια ε.τίψλωσε τούς όφΟι,,ιλμο,ί,;
c·υrσϋ.
1

1

Γ "14-,15. Ί·Ιμι,ί.; ο'ίlδrιιμfν ()Tll. flΙfτrti/JfG{γ,rψΙfν f,Κ τοrυ Ο,αινάτΌυ
εις τήν ζω11ν, δτι α)�αJΤ(ιJμε11 τούς &δcλφΩί-;" ό μ11 αyιαι:τιί.>ν τόν άί'Ίελ
φiw μfι\1ΕΙ έν τιϊ> Οα\"rω�. :τά; () !Jll,σ(7Jν τiw (�δ12λφ',ν αι[rω·ίi άν�Ο (_J ωζ ,
J1Jω:το-,1ος ε,<JΙτι.. Υ.,αιι ,οωrηε οη :τα; uν ,ρω:τ0<,JrΟ\Ιί)ς ουι.. εχειι ωην
ιtίώ\11:ον έν έαυrc� 1μ,έν·ο-υσα:ν.
,

,

,

,

''S.

rι

-

�

ο

ι

,

,,

Γ ,18. Τε!ΚΙ1Ιί,rι, μου. ιμΎ\ Cl)�α::τιc1μ :ν λόγι� ιμηιδέ ΤΥ) γι.ιοσ,ση, αλλ'
έν ερyψ κ1αί αλη.Οιεί q..
1

'
1 '1 ι.':, oti
" ι.η
' αγαι:τη έ.'/, τΌ'U
Δ 7 -8. ' 1\_ ylrι::τητ1οt.' αγ•
e:i:τωμ.εν α').,.ηι.c,
Ι
€•ωϋ ιΕJΟΙΤΙΙ, κ αί ;τα; () u.γrι,:-τϊί)ν ΕΥ. . Ί'ΟU Θεου γsγέν,νηιηαιι ο/. αΙι y1t'l'(J)Ι()ΧEL
τ1 ό,ν Θε·ό,ν. ό μ11 ίιyα:τrίJν οιικ εγy,ω τόν Θεό-ν, δτ�ι ό θΘο; αγάπη
ιατί,,�.
1

Δ 12. Θεόν οί·δεί; :τιο:το.τ�ε τε0έrι.rο.ιι· έάν r'i.γαJ:ταψιεν. ·αλλ111λ ους,
ό θε,ός έν 11μίν μ,ένε.ι κ1αί 11 ίιγά,:τη uί1ωύ ,π,τ�ελε@μέ\11 eσrίΝ έν
ήμίν.
1

Δ 18. Φόlβο; ούι.. 1-:'στ�ιν εν τn αγά�1, αλ!λ' ή Ί'ΕΙΙ.,ειία αγάτη
εξω βύι.ι.ει τύν φΜοrν. δ,τι ό φόβος zόλσ,<JΙιν εzeι,. ό Ιδέ φο1βο1:,μ1ενος
υύ 11ετ1ελείωωι ιε.ν Tt\ άyά:τη.
Δ 20-21. 'Εϊι\' τι; ,εϊ:τn δrι. αyια1:ηίJ τόν Θεό,-ι, Ι'Ι.Ια'L T0 V &δειλφ.',ν
U.LΙΊ1�ύ μ:,011, ψεί,σrη; έσ1 rίν· ό γάQ μ11 Cι',1:!Ι:-τι7>-ν τον α' •clψJΙ\' ον έιο
QU:'Ι!Ε. 1τ1ύ ν ΘεiJν ον ΟL'Χ έώοιιlzε frώ; δί·11·1α,τr.11ι αγα:τάν; 11/Ιc;ιί rαϊ,την
_την εν1r;1 1λ1Ί11· ;:χ,ιμεν u:τ' αt'TOL', l\'::I ό c'ιγα:τώ\' τον 9::::-ι αγω:τq. "Ι.ιΙL
·ων άδιειλφόν· α:υrοϋ.
1
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•eπiοκεψις
τοϋ Κρισναμούρτι

Ή 3η Νοε�μ6ρ,[w 1980 fr:σ.r/
μιια άξ·.q.ι:vr,,μbνzιυr:η ·ήμέ•ρα. γ:&.
-ro "Α-ν,Ψ1.ρ. Τψ ήμιέρα. bιι.sί.νη,
δ π�γχι.;,.μίοο ψήμ:r;ς ψ:Μr.:οψας
Τζ ίvτου K?:,:i, αι;..ιr;,j.ρυ:, -m.robro:.ν
α:tτ'i1°:ως της :-�;;,:;itδ.p:u; της Θεο;.
,
σ:χρ:χης Ε:�;,:ιψι'αι;:; ·1-υι;χσ.ς Ρ�
Mr..α,pr,r:έ. ΕΙ7ΌΞCΙΚέιf 9'η, την• 100:,y,<,ό
c.μ,:'cl ε'διpι'Χ.. fτ:-η; Θ.ιΕ., &rου δ:,έψ:ε
'ι\ε σ.υnτ:ε.
δ ίοι:ο;, επί σφοε
οιpίr;,.,; τη; "Ar,•,,� Μιπέζ:�,�τ:.
1

m.ι

Τb-ι Ιπε�p{,;.ιη;·,:�, ισ:τήινι Ύ�,tφ,:κη
τ:eσ 'Ά-,·ωαι? οι ά,ξr:ι:uι;..ια.
'Μϋχο.' cής 'Ε,: ,τιpt:αι; mt οιί μό
νι:,μο: κ.ά.;mιr.ω: y:ά. νά. 'ΟΟ'Υ' χα.:ρ-ει
τiιί'::;�ιv. Ή Πρ•c�Ι0tpο; -οο•ι· πιφιέ
D'Χ..λ'ό μέ λ :υ-λχΙ3,.€ινι:α, γ�:ιριλάr;rm..
Κχτ6w:•ι δλα: ,μα.ζί οο.6,:αιιγ πpό-;;
τη σrJf,tι:•x.l,'J.. Πά:ρι:;1::, τ+μ c :αψ,•ιή
της Π.F.χ δ.pr.;υ. η� rrΙΖWΞυ'ϊ!W7, φι,..
ρ&, fr:w-ι rπιpίν ιi1Όδ 48 χιpr6ν,:cι,
π,:;-ύ δ Kρ-tr::Ι'r�l:..lf.)ύr :t ζι::>ϋΙJΙΖ cπό
"A,yr,..;Jι:φ. 'ΊI;tt(�I ε•,Ι'Χ, δρό:τη-μο γι«
τ-� δ·:Εθrιιέ; ά ?1Χ,ηγε·ίο τ�; θι.cσο
ψ:'Υ.ής Έc1.χr.f{,χς.
Οι χά::,:z:: -rοϋ 'Άrνιαι,:χ,ρ το,ϋ
, η' ψχ' Ξ, �.,1:tκ,�,.,,
Ξ, �,Ξyp1::i�J17.'Ι τη' rι •Ξυχ
Ι
)J'J.'JΟηση &πω1Υ. ΞΓΠΤcιμ,Ξr/ι'Jς α.ύτο
τό μέρος, Jυχvά, δω θ α •εύιρ,1,σικε'
-:�:,:•: :;;:-ό M"l. 3 ρ,ά;.
είιJ'C,�Qι

1

1

O

1

1

•Η πνευματική
Ζιρκόφ
διαθήκη τοϋ

Ή θ.εο:σαp:ΙΚή ιΕ-:αι� �Ψήγ
yε:λ� '1.1.έ
θάrνl:xitb τοu
Βόρ.:,δ(;ς Ηέ Ζφοccψ, -τ00 't!ελω·
α;ιο') -κrι.r.• εόθ�-ϊί:χν συιyγενwς (lγ
ΎΟ'ιοΌ,.4νεφιι.�) .της �Ελiεt;α.ς Πε.
τ,ρbeν:χ. Μπλαι6ά:τ17,ω m.ί. lπ:�.ιελη,
._,'Jϋ tκ.?-6σε-ω-; τGΥ-ι ifY'(!JW της.

ΟΟJ!ψη -�

ιd

Ό Βό?:ις w:έ Ζ :.ι,-;rι.,δ1' ,
__ ,
.
,
την ρ:J:ι-:;:χη :ι�-'-'λ�,c:σΣr.;
;η, με.την�
c;::z�:1: c.τψ 'A:roF':rι.:ή. Δuωτη�οϋ
σε cπδ Λ.ός "Α,rtζυ.ιες
θεσ-

εινα.

f981
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;φ:•::χλ,:σ.-,.ι,ό τ&-ι δπ.λωr.ι κα.τιmr.,p,
φή;, με τιά, bποtα. ή ιμ.:.α. πλ:�υρά
ιiπιz,:λιΞί --:ψ ά.λ):η, ιμιέqχ. ιτ..ό σ:κο
τά,�: της ,ύλlιικης ά.μα�α.; και τήr.ι
<i'Π'V.'Πr.1?.Χ- τώr, επr.ι, 13�.ιέν@� ωμ,
φ,:�ρό-, 1aιγν,. .-Αργά, ά.λλά.
λώς� εύ.ρciι=χ. �ι;.t!Π.\Χ. ώ,Θι?ώπω.ν
iΡΧ:ίζcυιι rv' ·&ι,,rτ>ιλσ1;100.,ωr.ιrται δn
τίπο"t!Ξ, iχτός &.πό τήν 'ltl�yκ.όι,11:tt.
άιδiλφότη::�χ., δέν μιre:1;;εί ,ά. εtνin
τό 'ψιχ'(rμ1.'Κ0� γ,:ά δλi:χ. >υi �v--:ιτηr,.ι,α
τα, ύλr:κά: -κιχi πιι:r:1;..ιαt:1:ικ.ά.. Διά
μέιοου π6·.,:υ, 'ΚΙ:t.ί θ•λίψ;ω;, 't!:t..λια:ι-

α,σψω

πω,pιώ',,Ι χα.ί τυψz'tι:"ι\. οι λ!ιmί της
εποχή; .μας 'Κι:",1:σ,rτ:αι:. 6ρmέ.ως
ιi.,αy,wρ:.ση -rοϋ ά.πλοϋ
Πιpό;
γ,η:;rιόrος, δτr. .fι άr,G�ρώπι:Ψη φ�
λ ή � &ιι:χJ: ,μ,ία. 'ΚΙΧ.ί δ ;οι. θίγ,ει:. [να
-τ,ο,ι.ημιχ. ,η; «νθρωπ� &ίγει
δλόικληιρ,η τήν σ.-;�ρκ.ιm�.

πτι

1981

294

«Οί άνθρωποι
τών δενδρων»
Ή χ�,pα τοο &ιs:ψ;ιf;σ:1'iU πl'J.γ1!--οσμίοu Πp oiopoo χυ�ία Mπή
'tij!;;i.ι Κόwτς, ώ•ιc�.ι7J'3η πιF':ιz,'5,pα;
wϋ Αοο-:ρ,�,·.1:χr11Jϋ ι8·1,�mϋ 't1'ι-',ή
ύιπό
μ:χ::ος, μι:&;
τ.ί:τλ-:ι
«"Α'\.ι'}pωπ�:,,,. τώr;, Δέι·,t�ι;:ιωr;•».
Τά. δέ•;:Svα. τη; γr,,; Y.'7.1:>7.ΙT.γέ
(fijj'/tW. "t!:χιχέω,;, ί':•:·:χ.!τz,;;,:χ. σtiς
"J_;;�:ιχέ,; ζώr;ιzς π;;•ij'1'..,ισ. '/roU η
μι:1-:<"J?'Ί"Ζί χίr,e'JΙ'Λ') ο:δ δλ�r; G-!ΙΧ?C:UC] ::r,;;.1,7, "t1' iΪ
ΠJJ"J.ψf1"YJJ
r.!.ι;:,;.
0[
.,
•
«"Α;Οι;.ω.πιχ τω,, Δέ,,,,:rωι;,,, εiίι;�ι
μία. δpγi.,,�::η ί�·?'ΛΖuj1:χ. τό 1922
&ιπό W'Ι Δ,�α. Ρίτι�:-:,,r,1-: Σι:χ.ίν Μ�F�Π Μπ✓ • ψφ γ:ά
π:,ο
σ�.��"J, τfi,ν οέrι,'5,;χι-rι !rι- r!r,;ι:r.. Τά.
Ή','{L'f'ι-',ινα. "ΕΌr;η ύιm:1:,:7ρι:ζcυrι
'
' χ ι'fηοη. 'Η c,:ιzύι!Jι;rι� της
Π)'Υ'
χ1;,;;:•χ; Κ 6:υ1:1; εl'Υ!χι::

ι,;.vχ,��,;,

wν

ο

✓

1:

τtr,

Mrs. Betsam Coats, Presi
dent, The Men of the Trees,
Βοχ 24, Mooloo1aba, Queens
]and, 4557, Australia.

Ή ιi;ί-α έινό; οέr,ι�,?Ι?'J ύστ,λο
γίσ�z σέ 20 7t1Zipiπω έχα.��.1.
μύp ια. ο·ραχιμέ;, ιiπδ τ(Η καθηγη
τή Τ.Ν. N-:i;, 'ti?U Άw•r.υtoo
παr;.z,π,:1�-=r;�,io-J τη; ΚtU.-κοοtαι;,
αέ δμ;:λ!-:χ. "t:?'J. με θi,μια, «Φutά.
και Υύ-π:ι.;·,η.», σε tπα:ισπ;�.ιαiι:.χb

Cf.Ji'ii,!r,o� Πpt.)��-;, � Βσ,�
νάα. τών Ί'\ί��tι)ν-.
'Α·,α-λu'-1'.ιχ.ά., ή ώ:pέιλιΞΙ:1:χ. ένb;
οέν-3pω, μιέ�:r-.ιJ δ:;,�J ζωrιι; 50 έ
τών, (¼-;ιί) ύπά.:;ιχ-:r.;rι U\Ι'S.ρ:χ. πw
ζ�ϋ'/ '){�� 100 (τη, μιφ:ιχ.ά. οέ άνω
τών 200 hωr,), &rιιzφdpθη &.πό
��-,. 'ΚΙ,nΥ,γr;t:ή Ντ¼ι; ώ; &..κι��
θως:
π�Fα.rωrή δξurcr,bυ 3.200.000
"Ελ,zγχ�ς ρυιπάι-,ιΟΙΖΙιι>;
6.400.000
·&ι½ρρ;
"Ε)Jzγχ. •�t:!:xic,,:,ώ,:JΙZ(J;•; ,ι.αi
�r;ιψ6-:-r,π:,; ,�Μφ 3.200.000
Άντχ'Χύ�tλu'Ct,; l''''·�:i:,; κ,:χ.i
υ..ηχ.ο; ύγρ, -::α.ς 3.800.003
Κ;.:-:�:�φ•ίγι· πr.. .J,λ:ώr;, αιχι
3.�00.000
ζώωv
Με":Ι:ι'φ:.πή πr,..ωι-:�zϊ�νώ•; 200.000
Σ,χ;οιλ(Η Δ.(;χ. 20.000.000
Δεν- -rο..pr.λιψ6-irκ.fι'τ!7.ι σ' α.ύ�

τον w.,ι):η:,-:1;.ι.ό G-ί ώφ,έλεr.�ς σι:tό

ξuλ:lG'-, φ-pr.ιv-.a -χa:ί ά:,Οη. 'Εξ
δ.λλοο, δ YJ7.&rrfη� Ν�; d:νέ
q:,:,p� &t::· uπάρχ,:;r.;•ι, cπή:ι Ί.vόlα.
δέ•;.δ� πώ ζcrj,ι 100 - 200 !τη
mι μι�,�χά. ιtοη 400 - 500 !τη.
Τά. ερ-J,9ρά� ζοuν 2.0003.000 ε-τνι.
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ΕΝΕΡΓΕΙΔ και ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ
'

Αι ιαt"tί,οοι� αιί δ'1tΙΟ]ΟΟι μ,α,ς έμ
mι.δίζοον, WΙ, ψΜηωιμιΞ σz ύψr1).ό
τ:εφr., 671),μ�ο tπ::γ, 11ώ1?ΞΙWι;-1:u,·1)Χ
σθήc,ε,ως - ,ε!rιιοο·. 'ΙΌ(;ιλλl,:ιί.
Μία. ά.πο αυτ:ά.; τiς α.ωαι; εί
wχιι ΟΌι το ιε.γώ κ17.1τ:έχ1zι ΚΙ7.ί {ξ')υ
σ:άζει: το, ν ΥΟϋ 1ι,ucι:ις κ1cι:.ι δ,τ:t ολαι:
οο[ γν1ώ�z:ς, τάς δ'7tΙ-J1: χς χ,1.1,έχο
μιε, θιz1ω1ρ-:;·u'ι1:w: 'ΌGl'JG,γ σ;:Υ..;rJιδΙχ ί7.ll
· κσ.ι δ'τl: α.ύ-υο -τιό Jγώ, ψυ λ1,-,:Jει:
δ-λχ-� αιύτrλJ; w.ς γνώα,:ς J),?:(.rι νά
εwα.ι τιο ε.ηα.Ιτ:':Jν, χα'ι δέιν, ΠΙ7.{)17.ο
δέχ. ετι,:ιι r.:ί'1tl':J:,z άλλΙΙJ r;:έρ-χν σ.ιπό
κάΗ,z κλ1 ::,::1:ι� -σύc:J:τη:.ια., ΙΧΙ'Όός κχί
σ.•ι κά:ιΟιz νέ'J, γ"ιι�:;-η, σ'Jγ:ι.pι: ,,zα:
μέ την -:-ρ�χοοτά:λ•ηψ,η χαί την
ίδlεοk>γiσ,.
'Έχ,c1•11ϊας ομως ωpυ '/1',•ϋ ,, τcϋ
τ'ο crJ1·,1z-π·χγ,ε11Χ: Οiϊ:ι οο:ι.1?ύ :ιμ1z χ?:ί
&.πορ,;;ι:-;,ψοϋιμιz νic.<ς Βδ έαι; κ·c.<.ί γνώ
σει:ς, ιά.κόμ η ,χ,α.ί σ,,ι 1α.ύ,:ιχί1 Μ.ν συμ
φω'ηU<ν μέ τά.ς δο,ξαιJJi:χς τά,ς Lδι.
χά.ς ,μJοος.
'Αλλ' ε-;c.<:ν εύρ�σχιίψι�θχ ει; α.υ
τ.ό τό ϋψιστ:ο στά!διο της 'Επι:Ύ"ιι:J
σε(ι>ς, 1τημα1ί�11z,: διΌ: έινν10':Juιμ1z τ:
ρ:ισσόιτ,φχ ,&ntό δ,-τι: ε·tς τηγ δ.,. ·
κιατ'ά.οcJ1αιιση -rοϋ W),i}.
Ή ε�ά:τη κ.χ1-=:ά:σt11.•:,η τ-:;ϋ
νου ·εί, η: ή Έπ
, ί1,ω:ιη - Σu•ιχί
σθ r; :,-ry. ει·; ,
·. η:ι δ1:·,;ι:α�·1 δ ά 8.ρω1rος δέrt μrw,ιpzί ΥΙΧ ψθά.,τη πpόr
το π11.1p,δ-1, r,-:ιχί ή ΧΙJΙpία, α,ί-c\iα. εl1,•α.ι.. δ'τl: α.uτ�ο τοϋw -οο ε σχ�-:'
1

1

1

1

1

1

1
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l ά. της Κ\ΙΧ,'ΙΙWΙ'Ιl:α,g δεν
μJXt'l., γ;z 1v:• κ
λύ,?vtα,: :με σ:uιμcι,:!τ�:κ· άι; χ,χί -τ·υιπ.ι
κάς λύ:JΙi �- ς
Ε,,ι.ς τη:' , . επι
, -:;χη, 1μιχς γ�:α' π,pω,
τη gχ;ιριχ ή Έ rο:1:1τή1μη tι..α,ί ή Τε
Χ"Ι1'Jλ•6,yί·i εχι:,,ι'JΝ εϋιριzιι ϊt',ΟΙ'Ι τ�p,όπο
χ7.τ1::ι.σ1:,pηης ·τι�υ κ.61�1;..u:l'J. :Καιί κα
ι ': Ι',, κ?:ιτ-:χ,,.
τ:χ.σφiψ?•'Ι':αι; τό σ�ύιμιπχ
σ,τ,p{ψ:ιμ,z τιόιv έ,:ι.υιτ�6 μ1:χ1;, δ,:161τι δ
κο.1Ρ,Izίς έξ -qμώ,ν εί1·,ι:ι::ι τ�μηιμα., τοϋ
, ;,. δέ1•1 ήι:1ιπι:ιp,;{ί
σύμ,τ..::ι.•1 11:10;. "Οιμω
μ·ε yι:χ, κ:ι:,ηry,:1??ϋ1μz1 τήιv· Έrπι::11 τή
μη ΥJ'Χ ί 'tή'/ Τεχ �,λοrγ1ίιχ y;.r !Χ ύτ;ο.
kλα ω-,
, Δ'0v ημιπ-?pcιυι
,
- μιz •�α,, σ-,��·ς
\JJE <,αtJ1!'? 'ίtl')•IJ ε ί1•11:ι:1:'� . χιχrι εί'l'Χt
1 ; ά 111ώψ
τzλzίω
, z,)-t1•,1,. νά. ά:π•:χ1:ιτο-ϋ
μεf ά.λ1 λrJ.
· γή 0:1 ά μέι:Jί:.υ ο,ί1,:ι:;1δήσrο
τι z. ιG1ΞΙ?λοryίας Χ7.ι •11:χ φ:1.:·11:1:ι:ζώμ.ε
θ:ι, πώς ,,1φirroε1: ,y1:χ είrιι:χι:». Ήι,.v
πσψεί &μως δ χ χ
, 1θ1zί,ς έξ ή,μών,
σ:τ1,μ
, 1:r,< ά ·;,:χ π,pοιJΙΠΙ7.Ιθήισιη νιά, κα
'tl'Χλά:ση &τι� ή χ�Ιι :'11lι)Ι'/ :χ ο�ι εί
','!:Χι: 'τiο σ:pά,λιμι'Χ. Αύιτ�? τό έ:σqn,λ
μέ-vι:;:,; ,εόpί1:Jίκ1zιτ!χι ε,ίς τιόιν ν,ο·υ -rοϋ
κα.θz,vό, ς ,εξ fι,μών·, Χ'!Χ'ί έ,μ,zίς,
η μiλλcν δ κα.191zίς μc·ι:?ς τ�;υ
ημr.c,ρzΤ νι:χ τό, .έ�ι,�Ι •�Ιθώση,.
Π.01λλοί ιεrπίση,; ,ε-ίι•,1:zι:1 cιί πι:ι:1p,i
γ�οvτ-ει;. . οί άπι-:;,ϊ:;,: δέ�ι- 1ΟΟf1:r1Ι::υ1•1· τόrν
1 U'ι τΙΟU ,&ι·ιιθιρ,ώιw.;υ 'IΙΧ έξ,zιλ:ι χθη
',')
άρκ.�•τιά., γι:,χ νIχ ή1μ,π�ι ι,-:J!Υj νιχ λε,1.
ίJ�,:J pγij νι.Jl ιιt1i·ρ1::ι.1·1 'Υ.,άlθz άπtιλry;
01:'α..:;τ��:ι,ως_ Είς τ+μ, ΠΙ-χpοϋισα.�
δ:ά•:;τ-:χι,·η, ,δ ·'ι1?ϋς 61λέ, ιπιει καR cι3.
σθ& v,ΞJτ�α..: , ,ε,·1°11�,εί τιΟΙ'ι• '-<,6ι'jlμι-:;, σά,ν
ϋ λ η ·καί ΏΙ:Jl:;:"f.lΞΙtiίζ{Ξ1τι:ι:1: με α,t,
τήν ..
Τό •(JJ'IIW'ΌZ1p,ω εr,1:1:;�χύει� τη ψι:
1 οϋ
λο,, ,':Jf
, l'!ΚΥ) θIzιωιpι:1χ τιου Ύλ:::1 Ιτ!:κ
Νοσ. Αύτή ή 1θε1 1ωιρι:α., δι:δiιnε• {�
1: η υ � 7.'�Ίι:ιη:ιτ",<η vιρασ1t'Ύjψι:ι0,της 1
,1 οπ:1:.,; χ·,Ι:·εu θ,υ1· ι- zrι1::ι.:
ι:,•/Ι.'ΙΟΊ) ΙJ Υ)', ,J,
-ropo;, ε,11:Ί- α
, r,ιτ:1κειιμ1 zr,1:1•11. .συι;.ι,ο·οιλο
η μ<;ιpι:ρή1 γιίrιιzτιχι α:ίτίιχ της ό
πάpξzιωι; 'Υ..αl λiz•:ι-;�ι:,,:;1pγί1:ι:ι; α.ύ1
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τ�οϋ-&λ:,::•τιιχο.ϋ Νοϋ.
Δι' ι:..tJτό 'Ι..'Χί δλα.ι: α,! έφιzιuιpέ
σιz,:ς, δλI7. τά, ,εϊδη· τήι; -τ1 iχγ1ηι;, ά,
χόμ7. χια.ί ή λ?· γιο1τε1 χ·ι ,ιία., ή δrποία
e ίvα ι •μ�,;χpή έ :ρ,zιυ•p1i,::ε1 ω; γ;:1ά έ
-rο:χ
, ο, :οιιω,v{.,;, 'ΚJΧί αικ.cιμ:η ολα.ιι :α:ί
6πάpχωσc1.,: θεωp,:1:χι: χ,α.ί, <1τpοϋ,πο• ,θέ
σε,:ς -είινι:χ.: ικιδηλώ1::1z1:ς τι:;,υ 'fλι·
στ1:κ
ι 1οϋ Ν::ι•ϋ. Ή ·θιzιωιpf.ιχ α,ύιτη έ
1 ι:ι
CΧΙΠό τό
/1:ι
,
χύ,
ετ' �-: πιφ:1:;ι:1.ότφ
'
"('ΕΎιΟ'IΙΟζ οτ1: γι:1:χ "ΙΙΙΧ, ,έrπ:ιζ ή ι:;,ωιμ,ε�
πιpέ n:ΞΙ: 'JΙ:t 1:ιτώμz, 18i:χ: '/1;: Ξ1Ί·��·ώι;..ιε�
Ρ,•:χ ·χχί •;i •:;1:1z1γι:ι:1:ώι;.ι1Ξ'8:ι: κ ·.,;l γιά.
'liJ. εχ,ω·;Ε δλα.
ι ·7.'J<!':;(, π;.1 Αiπε1: )1\Χ χIα.
1
t7 J'ψi q; ι.:ι �. z:·1 όλ!γ:,·1 η πε;,:I:i::1,6τε
p1:1·1 ·τήν ψύ ,,η _;γύιpωeιzι•/1. "0:11:;rv
αψο,ρ,α. τη,v ιπι�::, •όιτηιτ�χ , rtψ δ:πο,ί
1 :J:1 ιμοπ
cιη χ7'tι!Χ,'ι•χλlί,:;1χ:ι ιμ1ε η -χιpη
, οι
p
ε
ι
οϋ1με η κ- xιu-x:;!r ,ι q::cι:,,u�, ,ιίvαιι θέ
μα. ε,ως ΠΙ'J·ίi�Ι'Ι' σ'Υjμ
ι ιεί,�1•1 q;ιθ,ά:r, ιει- ή
ά.πλΎ{JΙ,ία Iμι:ι:;1 η ή ,&,,,ι:ι::yχ,χι.lόiτηις.
"Οσ<:�1• πφ:1:;1:1όίιzιpι:J"Ι' ύ·λl:1:JtτΙ:χ/. γι
ι ,, τt1x1v1 δλ1�γιί1τιzιριc�1· θ:ά,
'116-μz·θ:χ
χωμ1ε τ:ην εύιχα:Ίpιί-α. vιχ α,•,1τ1:1λη...
ψθαυιμJε χαί ο,<αιτα1·110-ή:;,ω1μJε crt1ι ύ
, �: εν1χ λλλο ·π,εδι[ci'Ι' η μια.
π-6.ρχε
'Ιlf.'Χ "Ι.'7.'tά:ΙJ,Ι!Χι-:Υη 'tl'J,ϋ Νο,υ,.
, υν
Μφ�κ,ο,ί ψ:•λό::JΙ:ιφο: έιpιμψιεύο.
7.ύ:ή'Ι' Π(ι άλλη χι:χι:ιάΙ:Jί:ι:ι:::,'Υ)' του
Ν,:;ϋ ι.ιε 1μίιχ, αλ�λη θιzω
1 1pιία. ·κ:α.l
,, ',
Ι...J•'Ι η
ιι 1Cri1τ:α.:
ο
" δ
επε
ηγ
1 οtι
η
υι
p
ι
, ξ
'ζ
NoJ; f.,:,ι�c:pιzί γχ λιzι:rtΙ:Jυιpγη εtς
,
,:,.. , -:;, επι
' ,π
ου,
, ε·υ�α.., χσ.ι, α,U' Ιτrη, J.i,1 ·θtιω_pbιχ,
1
εΙ 11.7.,\ ή Δυ.,;•δ:ι ·κή Θιεωιp,ία τού
• , του
Νοϋ. Τή•ι Δυ1c1.Ιδι1χή Θ,zω
ι ,pιία
Νου γιε,vι:-κα. .δεν ήιμ�ϊ,Fι,1ϋ1μιε να.
τή,v χ•:ι:!τα.),ά,οω:,,uε «λλ' έrιrιι:ιε.ϊ:w..ι
δ•:1: δ Νοϋ; .είς τ�ό bιι:ι, 1ΌzΘίc,v1 cΙΚJέ•
'Π'DΞ'117J:' κ'Χί δpι ά. σάΝ ύλιι ,σ:τ:::κ,ό,ς
,,1,ϋ;, χια.ί z, tς τό άλ1λο 1tε1 1δ-ίαν 'Υ)
sπ{ι;ιε1δ�, r1· π·ηγ
, ια.,ί,1ε1 :, π,έιpΧ
Ι Ι'Ι' της ϋ
1 (.;1,Ι'Χ'ΟΤΥJΙ,
άλλη, 01::χ
λης 1σέ !μίιχ
7.1•1εξήγψη, είς τήιν· 01:άι:mια.ιτη της
1 γ, ε,ίr.ιις,
'F,πγι•ιίJ-'J:Ξ,ως "1..7.ί της '&1φ
χ:ι.ί α. ι;τΎJ ή δ,:άστι:χ:Jη, είv1α.1: ·�
1

1
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1φχ'(i\JΙ'Χτ':κ6της πέpα,'ι κά.Ηz ί,6γου 'Χ'Χl '0',(έψzως.
Ό έγκέψα.λο; εχει διπλή ση
μ.z,σiα., εχε:1 δ:πλό ρόλο έpγι;,σ(
s1,ς. Ί\πατ;ελείτ:χ,ι πφίπου απ
, ό ]ό
ο·:ΟΞ'Χ. χ•jτ�τ;cψχ, έχ τώ·ι δποίω'Ι
&μως, μό·,ο� τό 5-7 τοίς έ. χ:χ
τό-ι λε�ι τi?υ.pιyο i}ι. Διαι1:1ί δμ.ω; ·ή
:ρύ,η μά,; εχε: Π•pο:tΥaίcι�ι ,μέ, τόσο
πολλά, κύτ.tα,p:χ 'Υο α.;ί μόνο,, Ε'ι'Χ
1.1ι:κ,ρό μέρος χpησι11J,ΟΙΠ0:Ιοίψ,ε; "1σω; τό τμήμα. 'Χυτό του μ.υαλeιυ,
τό δποί':ι'Ι πρό; το mψό,•ι αοp:χ
'�εί κα.ί :σως πρ�σωρι,•ιώ; μ.ό-ιο'Ι
δ·:εγείpΞ-'7V.,, π α.p,1,μ&ιιε:ι σχε,τι χώς
iχρη,:11:111':1'1'::-Jlίητ;ο zξ :χ,(τί:ι.,
1 ; τη; α
'ι::J�•p,ρ�ί-χ;, ή δπο:'Χ ύπά..ρχε.: ει;
τ&. ηδη λΘ:Ι't'αυ,ρyου,ντα., χύ,τ-τc1.ρα.
zίς τό τν:η,μ:χ. :χ.υ:ό τiι ; !_ίλη;. 'Ί
σω; α.•1τϊι τά α.δp:χ.1νή Κιύττ1χ1p-χ εί
'ι'h: α.υ,ή χϋ,η ή α.'(i'Ι•Wστη δ:ά
πα.:πι κ:χ.ί κάπο:'Χ μέ,ρχ θά ίδου
με --:ό-ι χ6σψ:, χα.ί τόν έχυ,6 μα,;
σ&.ν 'Έ-ια. ϋλη - ένέιp"('Ξ:'Χ - έπί
y•ιωση. Σέ τzλευ•τ--1..1:α. αηάλυση,
οέν εχε: κ:χιμμ(α -σ•ημαισία ή Τλ:01:1:κή χχί ή
Δω:δική θΞωpί'Χ
1:'Ου Νου, δ:1 6τι: δλ:χ.,: α.ί
θz,ωρ(:χ,:
τ.ηγάζω·ι απτό δ,τι π,pό; τό πχ
ρόν "("ΙWpίζομz. Γ:ά. νά. φθάσωμε
στή,•ι α.λλη δ:άστ�χιση, δλα.,, -:ι.ί
μοpφχί 't'?'U π:χρ, ό'ΑΌGς τιp6'π,;: υ σχέ
ψεω; 1tpέπ'ε1: νά. έξα.λεtψθοϋν.
Τι:άpχΞ:
μίχ τ.:χ.λα.ι:ά. kοψη,
,
·ή δπ,:,(α.. ,μάς λέyΘι δτ1:' ή 0 1'ισί'Χ
, ύμπαιvrrο;- άπο."ελείτα.: από
:-,ο') σ
μόρ:χ ϋλης. �ΎJ'Ι.1,Ξp1 ι:χ, λεπ-ωμεpεί;
iξε,ά.σ;Ξι:ς &ιπέ·δε:ξ�ν δc: α.υ,ά, τά
μόρ:α. - σωμα.τίδ·ια tξαιqη�ιίζι:η-:αι:
μέσ:χ ·εί; τά. '5rct±ρ, χοντ:χι: πε3ί:χ.
έy1ερ-yεία;. Ό χόσ;μο;, σ-:ή•ι πρ:χ.
yμ,:χ.1:1:\κό-τη",:χ,., είνω: μ6,ν,ο·ι μί:χ.
:,,χέψη &.πό τήν ϊδ:χ :χύ,ή Ξ'ιip
yΞιι:χ.. "Α:ι ,ου:ο ά.λη, Ο:zύη, :ότe:
ό μ,?Ι'ιαιδ� κbς -rοαp6: γω·ι. δσt:Jν άψο1

pi τόν Νου, ε[ψιJ: αυτ·η ·lι 'Επί
y-,.ωση z,;ι.ί είνα,: '1.υ:+ι η 'Εr.!
y,,ωση πέρα,'/ Υ.17,θΞ λόγου ·rι σ-ι.έ
ιlιεω:
, Θ�·ωροσμε1, έσ:ρ:-ι,λμέι'Ιω;, ο,,: cι.ί
λέ;ε:ς υί αί σκέψzι; είνs1 ι
ΟΠ' υΟ'J.:Ιό-:�pα: από ,ή'Ι S'ιέpγε:α,
η eιποιcι. ενιερyε,:ο. Ξt'Ιrι.ι η αιτια,
Yf δπο(α. δημ,:·ου,ργεί τήν δ: ,;ι.,νόη
ση - η δι,ά,, ;αα.. 'Η ένtργε,:χ εf
'1-χ,: ή αι,ία., ή σχtψη, εί•,z: :6
α.πο;;�λεσμ,χ. Κ-χί αυ:ή 1Λ:Υι -iι
z•ιερyε.:::ι. επ:, :ρaρΞJ: 'CI.ΠOrίiΞΛEO'JJ.7. ::ι..
Κ6:θε δ:·cι.'ιό ηση Ύ.-χ,,;,;ι.:):Ιιγε: σέ
iποτέλε:ψ,;ι.,. Τά χύ:τι::.ψ:ι. :e,t) μ:J·
1.λοσ s•11 zpγοπι:,:eιυ-ιτχ:, ,. :ι.ί :χ,j:γ1
·ή Ξ ι' s.ργο;-;ο ίηση έ'z ε.: ε 'ι Ί. 'ΥΧ?ιJt() α.πο,τέλε;σμα., ·η δ::χφe,:ρ,ε;;::χ&,; χ:χ•
-:-:;ι,σ:ά,σε:, ; τ.ου Nou, α.·,ι:χ.λ6γω;
:·ύ)·ι χυτ:ύ.ρ,ω·ι, πού δ p- GΙJ:::1:ηιp:Gr.τ':lc
u,:J1·1-:-�1�. ]{ώπ,;1:�Ξ μ[ιχ δ μiQχ ά.τ=�
τά ά.δ,ρ:ι.'ιή κύτv-χιpα. \δpω:;1;;ηp:1οr
π,:ιεί:αι:, οί α.'ι1 θpωιπο: ομως δεν
χ:χ. ;;.:χ.λ�ο:χ.ι· ,'Ο:)1 α.ύτ, ήν τή· ι «φώ
-:-: ση». 'λ:ι-:ί ν« προσπα,θοGμ.ε νά
δ:ιάδ,;ι.
1.1ιεγα,λώσχιψε αυτή τήν,
:ών χυ;;;,iρω'ι, τά όποί,χ i3p--χσ,Υj 
ρ:vπ,;ι:1 01C>ντ:χι�. σ-α7..1μιχτ0Qμ;� τCΙ.:
Ξξz/.�j
· ζ'C �χα; δυνά, μ ι9�; γ?,. �Ρ,◊ΞΧ
:z(νο,-11:α.: ψυ-01:ολογιχά, δ:&:: μΞ
τχφέp<,με αυτήν τήν «π ,zψωτισμέ·
'ιΥ) i μπε,ρi:χ.» μέσα, εί; -:ή·ι Ί,ογ:
zή. Καί ή λ':JΎική δiv τχυ-:(ζΞ
:-,;ι.,: μέ τή·ι ο μ,:ουρyία. z-χί -:ά;
δημιο:Jιρyι ;,_ά,; δυηά,με,ις cου σύ�ι
r:�·ιτ�;_ 1'6 μC"Ι'J'Ι τΟ όπ�ίο1•1 iπο�
μέν,�:, εΙ-η: ή ±νά.ψιη,ση α:πό χ6:
:-: -:ο μ:Jσ,ηpιώδε; η &χσw ::χοv
η ή iγiπη. λύ:ή τήrι έ.μπ,z:pί'Χ
δέ'Ι ήμ..πορουμ,ε ν&. τή-1 &πα,ν:-ι.Η
οω:.ι.ε, δ:6:: το sγώ α.γcι..:pέpε:-χ:
ε(; τή•ι μ:ιήμη, Υ,:Χ.•. ΙΧlJ,ή τήy Χ'Χ
-:άσ:-:χ.ση :ου Νου είγ:χ.: α.δύ-ια-:0'1
-ιά -:ήν -;:λησ:6:σωμ,ε πpοσ:παθώ•ι:-:χ.; •ιά δ:έλθωμε δ:ά, μέσω tώ'Ι
✓

✓
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γγώσεωv έχ παρελθουσών ε.μπειι λ1εσμ.α. ϊίvωι ν•α, εχω,μ-ε μ
, ία,1; νέα.,
αλλά π,ρο,σωp�νή,. κα..τάιστωση -cοϋ
ρ,:ώv.
Ή γνώση δλη πρ, ο�pχε:r.ωι &.πο νιου. Είς αt)τη τη νέα. δ,:,άmαση·,
δ "t:: εχ011�ε yν1ωιpί, σΞΙ: 'XJC1.,ί διδα.χθη
α.ί γν1ω10'w.ί ε, ίς ήμ
, α.ς α.�σθ-ήσεις
ι
ι �ιτιχ,ι, κ.α.ί μί,α.
&πο το παιρ,ελθόν. Κe1λ γι,ά, vά παύουν 'ιά ύψί-σ�τα.
ψθά,,σωμε.ν πάλ,ι ε1ς την άγνωστη v1έσ, α,'ίσθηση &.pχίζ,ειι. Μίαι αίσθη
ση πέpα:ι ΙΌΟυ έα.υτοi1, ιμία. α,ι
α.ύτή δισ.σταJση, ή δποί,α, λωμοά
ν,z,ι χώρα:, •είς το πα.p6ν•, δ νους σθψη, ΎJ δπο,ία. εl,vαιι ενισ.ς χ.ρί
>rοpέπeι vά ε, !νr.ι,ι ά,rοελ!εu,θ ,ε,ριωιμ;έvο,ς Υο ος 'Όώ1ν1 ΚΟσJ, ΙJJ'.Κώ�,, έξ,ελιrι.'t1LΥ,ώ�ι δυ
1 ο,ς νά1μ..ε,ω1γ,, Έ•ι.:τος χαι, σ.;y, αύτός δ
&.πο το τ.αφ,ελθόv1. Ό έλιεύ1θφ
Νοϋς, α.οειος χάθιε πp:οσπω01είας, τύπc-, ς τη,ς έ-rοιyvώqεως δι ε,v γίν· η
δράσεως χαί σκέψεως, ,εύρίσχε 7Όpα"(Ιμ.,r.ι,τ:χ6της ε, �ς τό α.,μ,εσοιv
τ:α,ι τώpΙJ. εις το 'ΜΝόν, α,ύτος δ μ.έλ)οv, θά εχωμ,ε χάισει την εύ
χω:,ρία. ν1α ζου,μ ε σε άιρ,μονίσ, με
ίδιος είvα.ι το χενό.
Το έπ� μ,ειvιD', πλέον &.ποιμέν'ο,v το πφ:ο• ά.λλΟΙ\Ι, 'ΧJαί τηv, εύχαφία.,
οημα εΙν:ιιι ή ερ1ευινια. yιά τηιν Ά συχνό,τε,ρο:ν, αυτή; τη; συλλήψε
ως «της αγάπης», ή δποιία, στη•,
λήΟεια.. 'Αλλά ·ή ερ,ωινα γιά τηvι
Άλήθεω, εLνωι πρ,�ισ,πάθειια, γιά 7ΌpαγιμαΙτ,)ιόΙΠ)Ιw.,, εί-y,α.,ι ή Νοηιμοδράση. Έ,πι ψ,έπΟΙψrσ,ς δμ,ως αιη�, σύνη.
έvέρyε,:1α, yά, δρα., το ΚΙΞΙVΟ πα.ρα
'Ακόιμη -ι.αf.ι σΝ αυrσό το γν,ω
μέvε.ι Yh.: 'Όσ. χύ .αφα. του ,έγy,ε στο·, σύ,μ-rοοογ πάλλιεΙW.Ιι 'Χ.(/.,ί ύπά-ρ ·
ψάλου ε1ς α.ύ't'ό το, τ;μη,μα, σ'f.. ε )CΘ(, α.ύτ'iι ή αγ,νωιr1-οη δντότ·,ις,
τι κώς �cpα.1�1QυY. •� ε,v,έp1εια., ή . τη,v όποίαΝ t7,ΠJ0rι.,α.λου1.1J
1 ε Ένέp
δια.,vόηση, yzια, κ.α..ί 't'Y)I\I' δπο,ί,α, συχνά. ανα,
δποία, επ:• ψ1φει, την
θά
τώρα εχει μ,ετcι,ψφθη σε νέο ψέp,:JΙμ;ε ώς Θε6, πά.νwτ1ε
,
ψf,μΙJ. το;:; μυΙJ.λο·υ, ,;ο δποίον ,&. ύπάρχη.
ποπλείτ rι.: εκ νέων ¼υττάιpωv έ
DENNTS BALSON
Υψ,οπο·. ηθέ!νΌων, 'Χ,(1,ι το ά,πο-οέ(μει-οάψρ. Όλυ1μπ1αις BaL�on)
1

KSl%TH ΜΕλΙΖΖΑΡΟΠΟΥλΟΥ

Ο

ΙΗ%0 Υ %

Ποίος ύπηρςεν ό Ίησους; 8 Ai διόφοροι περi αύτου
άπόψε1ς έκηθέμεν01 άμερολ11πτως. 8 Ό Ίησους κατα
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα τον Συρέ. 8 Ή διδασκα_
λία του Ίησου άπο την Κωνη Διαθήκη.
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100
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rrMF\ΓOI ΚΑΙ ΘΕΡF\ΠΕΥΤΑΙ ))
Στήv Σοβιετική Ρωσσία δρα
ή ψυχοθεραπεύτρια Ντσούνα Ντα
οίτασοιλυ, πού πολλοί καταφεύyουv
στά «μαγικά δάκτυλά της» καί για
ϊpεύοvται. Τυφλοί αvαολέπουv και
πολλές σκέψεις μεταβιβάζονται και
)<ίλια χιλιόμετρα
μαιφυά.
(«ΤΑ
ΝΕΑ», 25.4.81).
Κάτω άπο το φως της Παραψυ
χολογίας, '11ά περιστατικά αύτά δέ.v
εΤ1,•αι αvτεrrι ιστημοvικά, μάλιστα μας
δείχνουν τί πολύτιμες δυνάμεις κου
οαλδ:με ι.ιέσα μας, καί χρειαζόμεθα
το φως της επιστήμης γιά vά οροu
με τον αy\·ωστοv ΕΑΥΤΟ Ν μας και
τούς γύρω μας.
Ή πίστις στους «Μάγους
και
Θεραπευτάς» εχει τή,11 'ίδια ηλικία
μέ τον ί11·θρωποv, άλλά αύτή δέ.v
θά γφάση,.
και
Αλλαξε οvομα
κριτήρια. Δέ.v πιστεύει πλέον
σέ
«δαιμοvικ
, ές δυνάμεις», άλλά σέ ψυ
χοοιολσγικους
συvτελεστάς_ Ψυχο
ΠVΕJυματικές δυνάμεις εκπέμπουν με
ρικοί άvθρώπιvοι όργαvισμοί μέ θε
ραπευτικάς συνεπείας γιά πολλούς
αρρώστους, κυρίως τούς διαθέτοντας
V

θερμήv πίcττιv στον θεραπευτή. Δί
χως αύη;v τήv πίστιv, ουτε τά • Α
Υ ια λείψαvα δέv
κάμvουv
θαύ
ματα!
Μεγάλος συντελεστής της θερα
πείας εΤvαι ή ζεστή πίστις, ώς κι
νοCισα πολλάς έσωτερικάς μας δυ
vάμεις. Διά τοuτο, ή Άyία Γραφή
f"ας λέγε•: <<Όλα εΤvαι δυνατά σέ
αύτοv πού πιστεύει». Αύτο κηρύττει
και ή ψυχοθεραπευτική επιστήμη.
"Λv δμως ό θεραπευτής δέ.v ε
χει τάς δεούσας ψυχοπvευματικάς
ακτίνας έκπομπωv καi ό αρρωστος
τοv πρέποντα δέκτη, χρειάζεται, κα
θώς επραττοv στά Άσκληπιεια, καί
ή 'Εκκλησία μας συvιστδ:, νηστεία
και προσευχή, προς
ψυχολοyικήv
προετοιμασίαv,
αλλέως, 'ίσως vά
μή11 εχη τά
ποθούμενα
αποτελέ
σματα.
Ή πίστις κάμvει θαύμα:rα, και
ή έπιστήμη μέ σεοασμοv τά με
λετδ:
Αίδ ΖΑΝΟ Σ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
Ντητρόϊτ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ
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το ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Του Παν. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ηά. μας πού ζου,μιε στή Γη,
οέν ύπά.pχΞJι κωιiνcι,ς άλλος πιό
ση,:.ι¼Υ'Ό:,χό; συ•ΙΙΌΞλΕJστής τη; ζω•
ης μι7;; από τ1όν ζωcιο6τη 'Ήλιο.
Δ.α:φεύθη,,ε ώς θ;;ός &πό τήν έ
ποχ.r, -οσ πρώτου 7,1, θρώπ?υ. Μ,ε
λετrιθηχαν οί ΥJ:•νή1:1εις χα.ί Yj φύ.
ση του ά,τ;ό τόν πρώ:ο σ·ι.,επτόμε
Υ'Ο Gi.·,1Ορ,ωπο. Τά. ήλι�• 1σαι.01:α (θε•
'
ρ,νο χα.ι' χ.ει1μ.,φ:νο') κι:ι.,ι' οι' ιση·
'
Ι
,
μφιες (,,:ψχς:αϊJ:
κη κι:ι.ι, φ θ ·:1•10,πω.
r: ,
ριv-,1) εγ:·να.,ν σ-σ�θ μcί γιά. θρη·
σχε!Jτ:ικέG yιορ, τές κα.:ι έ.ΥJοηλώ
σeις. Αύ,έ; οί π•ρ::;,Ξχ>τώ:1ει:ς φτά.
·ιου•ι μέχ.p: σήμφcι, Υ.ιαλ •\J.atή•,υι,ν,ε
&.κόμη κcι.ί σ1το y. Χ.ρ:,σο:1αν. :1 σμό.
'Ασ:ρ1:,1·1όμο: χαί ιp:λό,:1 οφο,ι προσ
πά.θηι:,1cι;γ νά. δώα,ιυ1ν έ,ρμ
, ψ1εία
στή φυ,ΟΙι,�ή χc1,τάισcι:ιJση του 'Ηλί
ου Χ7,ί στίς ψυχοιrο•11z.υμα:ο�κές ε
πιορ:χ;σ1ε:ς, πού εξασκεί Yj ού'Ιι:t.·
μή τοιυ -πά.ν1 ω στό, ν σ.v1θρωιπο. 'Α
πό το άλλο μέp?;, έpευν1�υ·1 τίς
επιδρά.σεις του στόν φυσικό, ζω·
ϊκο καί ύλ:1 κο κ6,:,μ,:; ΠΙ7ΝW στή
Γη_ Κι' α.ύτή τή σ-;1:yμή, δλος
ό κόσμος περιμένει μέ ά.yωνία.
νά. του )/Jση ό 'Ήλ,ι1�ς το μηά
το'J πpόολημι:ι..
λο ενψyε·.-Χ<κό
1
'Εμείς ΠΟύ οp:(]χ6μ7J�ΙΌε στο
οό ρc::,ο rι ι..Ι):σψα.ίρ:ο, σ1 τpεφ6μ .ασ:ε
1t1pός νότον., γ:ά Υ'Υ. εχου,μιε τό·ι

"Ηλιο ι.ιπρrητά. μας. Πι' ε1:1σι &,,;.
εν1::ι. •τόξο «'Αν α. τ Ο·
λ ή - Ν ό -τ ο - Δ ύ σ η», τ.ού
ε���ι το -τόξο τ1,:;υ 'ΊΙλ:οιυ. Αύτό
το' ψωrt1εινο• ' το, ξο ,ει,-,17;: η< πηyη'
τής ζωης, α.πό δπου ξεκινα.νε σJ
-'
&.κτί'11ες κά.θ1ε λα1μπ,ρ ότ1 ψος w: ο·
πλι:ιJ1 Υ,ήτη
μι:--ρφια.ς !
1 1τ,ον
μh.,ς.
,
Πρb; τό τόξα του 'Ηλίου 01τ,ρέ·
cροντcι.ι τά. φύλλα. κα.ί τά. άνθη
"ίi�υ cρυ-τ:χου μα.,ς κόσμου. Κά.θ1ε
ζωή Υ,ΞΥ 1.κά. προς τά, έκεί y,α,τ,ΞU·
θϊ1·1ετ�7Jι. Ι'ι,οοτί εχ,εί ο,p1ί1σ•χε·τ�οοι το
1,α.νόρα.μα. κάθε κίνησης κι' ά.ρ
μ:.,·ιί?.ι;.
Ώστό:JΙΟ, π·ίσω σ,πό μθ,ς Π•?ύ
σψεψόιμ.α.στ, ε.ι π,ρος -τό τ6ξο τού
"Ηλίου, ύπά.p,Ξt το G'Κ-?ιτά.1δι. EI
v11.1: ό σ, �χοτΙΞJ:�ιος Βο,pρα.ς. ΙΙά.,11τοτ1ε
θ1z,υ.ψούσ rι:•11ε '001'1 οοιpιpα. ,σχ, ο,τΙΞt· ,VQ
σημείο. Γι' σ,ύτ-ό, σΊtήν σ,.ρχα.ία.
εποχ1, ολέιπου,�ε, νά θά.6��ν ;ούς
καχσυρyους στο 6οφ1z.:νο :μερος
του •�εκpα't17.ψΞίου. Ό οο,pρα.ς ήτι:ι,ν το, μηι'Ι:",'
οε,, �, αι' π·, εκ,
ι ιπου, ξε·
' εΥ,ινs\.ε,ι δ :..ι,6χθο; κct,ί οί πpοσπά
, πpαγ�μα.'tlοσω:ηθη κά.
θειzς 1:ά. νά.
%0.:Ο ερyο. Γι' α.ύτό, ή θ1 ε.μ,ελίω
ση κσ;θε Ι()t'/.ΟΟΟΙμή,μχ wς αρχ ;ζε
π6.νωτιε σ.πο το Ο?1pΘι1νό μέ,ρο,ς του.
Γ:1..τί έκεί ορ,:1σκ6c1:ι.ι·ι τό ξ1ε•ι.ίνη·
μ,:. "�σ.: ΧΙ�' έ.μιείς Πιp-ός το τόξο
τ't κρ
, ύζουμιε
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11ου 'Ηλίου σφεφόμ,ωστε, ά.φου
ξεχ:1'ι'Υ) <J'Ουιμ1Ξ από το ooppα (το
σ·χοτάδ,1 :) μέ χίΨΥ'f'Jη π�!.J; τό
φιίJ;.
Στο τόξο -σού 'Ηλίω 6ρί:χε
τωι χα.ί ή λύ::;η του ενΞpγε:-zχο•:3
προβλήμα.•τος, πού iπα.::;χcλ ε, ί τόν
σηιμφ:,νό &νθpωπο. Βλέπου,Ι-,ΙJΞ συ
'Αεχως συνέδp:% με μ,ο�, ,φ·η πη
ΧΟ:Jlf�:6τ-ητο• ς ν' ά.πcωχο,λ ου1•1Ι,'Ζ: με
τί -rρόπο (Jά, μποpέσ1�ιυ·1 ·ιά χpφ:
μ7Πο'.Ύ/:JΙΟ:.ι,μ,� τΥ)'Ι' ήλ:ω,·η ,ενέρ
γει �α. 'Ακόμη κα.ί :Jlί'Y)'I' Έλλάοα.
zδω χα.ί λίγες ήμ
• έpΞς. πολλcί
Τεχν,ο-λ6γο,: - Έπ:σ,·ήιμο•, 11,;;; είχΊ..'Ι
συγχε0ι�τφωθη, γ:ά νά 6pιJU'ΙΙΞ λύ
ση της χρηισ:μοπο8J1πω; ,η; -�
λ:ια.χ'Υ); tνε,pγsία.ς, χι' ά.πτοφαι::1::Ί..
θή τό rφιίJ,ο
','Ξ νά χα.τα.Τι.Ξυ%σ'
1
ήλ:α.χό χωρ:ό. Έπcμέ1•1w;, δ πp·ω
-c·όγ?'Π,; α·,θpωπος μέ: τό·ι αpχ,zίJ
κα.ί ίΟ<'Ι ,;ημ,�p,'10 01cJ'ι'Ζι'l"ίΥ)Ιθήκα.·11Ξ
'J",ό τόξο "cJG 'Ηλίου γ::χ. •ιά πά
pου·ιε sνέργε:α.
, χ,zί ζω-ιι .
"λ:ι· ε�:::τάJσουrμε πpοσε, κ-u:χά τί;
ο:άφ:ψΞς μοp;ρz; s•,1�p'rzία..ς, Π?ΙJ
zρ-ησ:ιμοιπο:εί δ ck:1,θpωπο; εδώ χα.ί

ΚΩΙΤΗ
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χιλιάδες χρόνιι,α., θά, δουμε
, οΌι εΙ
ν:ι.,: δηιμ:ου,ργή1μ;.,;τ% του 'Ηλίου.
Τό ξύλο, τό κάρ6nυνο, τό πετρέ
λιz•.,:;, τά φυι:,:κά &έρ,:α εΙΨι.1: χη
μ:ιχέ:; συ·ιθέσ,z:ς με 6χση τό·ι cι,·1θρα.χιz, πσύ τίς 6,:,ηθή10'Ί,'ΙΙΞ οί ά.
ηίγες το:j 'Ηλίου γ:ά νά γίνιου·ι.
Ώσ'τό:10., σ:-:ά μέ:ιχ του α.ιώνι-χ
μας, δ ι:ί:,θpωc;τr;ς συΨι..rγω'Ι'ί,σιτηχ1ε
τ6·1 "Πλ:ο με τ·η·ι
&•, ια.
• ικά..λυψη
τη; πυρη·,,ικης ε•11zργείcι.ς. Για:cί
χcι.ί σ,ό·ι 'Ίlλ:σ. πυιpη·11:κε; ά.vτι
δ p i:J'Ξ(.ς tJυμO:x.[,)lr)UV, κϊ' ετισ� δ η 
μ,:ουpγ�εί,α.: ή -υε,ρά,'JΙΊι'α. δύ,·ιι;φή
,'C'J
'Ό ι ιω;, αύτο; δ συ v, 1 Ί,ΎW'Ι'ι
σμ6; εί'ι'Χ� αν,�σ;Jς. ΕπΞ1�Gή Λf] &.,γ
θpιί>π:1•1η δ:ά·11�1:α. δεν εψrCΙJ:JΙΞ ά.
Υ.6μη ci:6 επίποδο νά χ;.,λ:•ναγω
γή.-::;η &τ.::ιλυτα. τή·ι πυ,ρψαή του
z·ιέpγ�:cι,. Μπ� p1Ξί νά Ο"ψ6η στό
μέλ):;ι·ι, ��;,zi'I θά π;.,ψ:ιυ:JΙ:αι:J'τή χά
π'J:'Χ επ:σ,ημο·, ιι:χή ΕΡΎCΙJ:J'ία., πού
θά ::: ί·η: α α.ιμr.; ρ :pω-::χή. Μπ,ρι:,1::;τά
σ' α.ύτή -:ή·ι αδυ,·ια:ιία. τι:,υ δ α:1Gρωπ::-; c;:pέ :ρ ε-:-χ: σ,ό ,6ξ:-; τσυ
'Ηλί::ιυ χ:' &π' εzzί ζψά-Ξι: τή
ΖΩΗ χιzί τή ΔΥΝΑΜΗ.
1

1

·1

ΜΕΑΙΙΣΑΡΟΠΟΥΑΟΥ

'ΊΑ ΒΗΜΑΤΑ
1ΝΣ ΦΙΛΟ1.ΟΦΙΑΣ,,
'Από τήν Ά ναγέννηση ώς τούς σημερινούς
Τιμα�αι δ ρχ . 150
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ΑΡΧΑΙCΦΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΜΥΣΤΡRΣ
'Ομιλία

Ι. Κ. ΑΙΛΙΑΝΟΥ

Είς μνήμην
Ι. Θεοδωρακοπούλου
Έά.ν πρέπει� νά ασυΟΙΥ;αλέισωμε τό το nλάιrωμΙαι, δπω; θά δούμ�ε
,
,
'r,
'
τ11ν 'ΑΚιοόmΜη τών Άθηινών, 'Α παρα
τα, 1!i(XJλακατω,
. κtrUφiV't\αΙL
κρόπολη ,ης ΚιJα101σιικης 'Ελ λά Τ'ια
, ο
ι ΚΙα,ι δη1μιι1ουrρ'fοϋν σ�τό κ,έvιτρ
δος, πρέπ0ι νά α:rι1οκανιέσωμ,ε α- μ'Let JΙJλαπί,α, mού θά εl\1αιι τιΊ
11αμφιοόλως τόν Μυστρ& άκρό Υ"έντρο της :.τuον,.ιτιrι,ης ΚΙαί rijς δη
π,0λη της Χρ,ισrη1cwικης ΊΕλλά μόσιας ζωης στο Μυστρα.
δος.
Τci) ρα, δέν ξέρ1ουμ1ε εαν οί
Φρc,.γχ,οιr η σί πρώτ�οιι Βυζ:αντι
'Αγαm:ητ,Όι φΟλοι,
Για να γίνη ευχΟΙλα άνϊ11λφ:τό νοί εκαω.α"'' τ11ν ώρα.ίlαi δχύ1ρωση
τ<J :;τ;ολύπλευρ-ο αυτ�ό θέ,μια� -rοϋ f11,( την. ιιΊυτ,ιrι,11 αvη1 ,τ;λιc.υρά, ή
Υiυστιρα ίνιτος των χρονι, κ
, ών ό δ�οία συνεχίζεται γύρω στην
ρίων ,�U\σ.ς μι:κρας και ανευ α.ξι :τλαιτεί,�. ";,λείνrει τά ΠΙαQ,άτιrα Κιαί
, 'ΥJαlι σ1611,1ει εις
QJσεων ομιλίας, :π;ρέij\Jει, Κιαttά τ1\ν καιτόπιν· ct ρο.χωρεί
ι
ν
μη
υ,
γ ι:) . μ�ο νά το χωρu, σου�uε σέ τη,, ν1αιv, οανατολιrι,η
αικρ1ηι, δπου
,
τρία κεφά,Λβιι,α:
ε ί-/αιι τόσο απόrτ0ιμ:ο τ10 εδαιρ,ος,
α) τ11ν τiΟσtογραφuα,,
Q)Ο'Π, δεν χρ0ιάζετ1αίι οχύρωση.
5) τ11ν ιστορία :χlαlι
Το κά\στρο αυτό εχΘι δύο, κύριες
;\) τά ιμνη�μείiα:.
::τ:ύλες. Εις τ-ά δυτικά, ή πύλη
r
Ό λόφο; πά·νω εt;
ι ι ό,1 0000ίον Τ'Ού Ν α:υπλιοϋ και ατά άν,αιτολιειναι κτισμιένο τό κάο�, τρο τού . κά 1i πύλη ;της ΜονεψJ6ια10itας.
:\1υστ�ρά 'Υ;αί δ όwοως εχει ϋψο; ΈδG) βΞ:ι.
ε111uτ:ρέψεrr�ε νά
, σας
621 -μ., εχει τίς νόιτ,ιr0ς προσβά i'>ιαιGάισω σχεJτ1ικ11 J11ερ�γρ
, αφ,1 γιά
σ,ει; πά1ρα πολύ r.ιπό'tίο1μ�ες 'ΥJα έ τον Μυστρα, από το Χρονικόν
:wμένως από εκε1ίνη τη ν,.,-uλrευρά τ;ού Μωρέω:;:
ητ1αν καί εξησφαλι,σ1μένη ή δχυ «Κα:l δσον ιεyί:ιρrεψεν ΥJrιJλά τα μέ
ρόrtητα και αυτό ητcw εν,α σστυο
ρη ε¾::ίνα• δλα,
δαίο στοιχείο γLα να, δuαιλέξουν η iiρc.ν 160'1.J>vrιl Jυαιράξ,ενοιν, απόκομ
τον Μυστρα νά τον κάμουν κά
μα εί:; ορος,
στρο σί Φράγκοι. Στηw 'ί'J)ρυφη επάνω της Λακεδαιψ1ον ί.ας κανέ
σχημα,τ�ει εν:α πλάrvωμια. Σ' αύ,,α μίλι"' πλοοvι.
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1ι

ΜΥΣΤΡΑΣ

1981

\ια:τί -rΩϋ αρ0σ:εν πσλλ?χ νrι ΠΩL
ήση Ι'>l'ναμrι(_)ι.ν.
ι\'ιι_ιωε ε:τι;_\'(ι) στι'� GιΥι'\'')Ί ΧΙ(: f!_ ΓΙ
σ αν ενα ·ι.ιίιπρΩν
1 Fν, .'!1rηί.
Χ((Ι. λf u.ζηΟοαν τ' (�νι'ψ1ασ
ΤΟ fΧQα�ζrι,ν Ωί',τως
λίίμ:τ.(>iη· Υ.r�στρον καί F:ro 1rι.F ν χι ι.'ι.
,
,
�
μιι(_)Ι'Ι ... »
!ΙFγrι ι�υνrιι
Γ-:1; τt') (11η1μεί.01\' αt!Τ() ΤΩίi Χοο
\ΙΙΥ.Ωίi ΤΩ11 Ί\'[(ι)(_)fω; 111(.)f.Πfl. \'(J. %Ιί.
μωμΕ1 δι'ι.} rrrισαn1,o{yiF1;: :τ.ι_ιι7)
τr1ν. 'Ι] 11:τόσ:rασ-ι.; cι.:τό τi1ν �;τι'ιο
τη, iΊ ό:τοίrι τι'JrrF f.f,f )Ψrο _\ΙΙ'Ι.f
i'\αιμανία, rιλ·αιι G χι,ι.ιι'ψr-rοrι ;:ι(ι
Ζiχ1 «Υ.α'\'[\'('( μίλι :τλέο,ν». YJ((L <'Jfι•
ηοον, · 11 Σ:τά ρτ η 't}Tlrι'\' σχFΜν
1'ίyνωσ:rη τ1Ίν f:τοχ�Ί εχrί.νη. ι'ίλ
λω:,π -ι..ι; Υ.α1τι'ι:111:ν :τολί, (\ ι_ι ηl'\ιΊ 
Ηι_>ον. ΗiγFτΩ δ�· �Ί :Τf(.)'ΟΧ �Ί .\rι
Υ.Fι'ι,rι.ιμο•ιία.
'Όrαν λο1:rΟ\' () �Ι( Τ(ι)ιμ.ι.QΙΙ(\',
():Τω: yσιί.φFι (Jf() ϋιGλίο T()t' !(f
τίτλιΊ. «L' itίne11ιi11c clc Γ,1ι-is ?1
J,crιιs,ι:1cn1», Τ() 1 sor; 1Ί()fλψ,? νι'ι
{:τ:σι.εψΟη χυ.ί. νι 'ι :ψ11σι.ι•ν11πη
.
,
,
' ε, )Τ, ψ'. οι.,,
1 0Fι;
' ψ_Jχαια
�:τα(_
ν �
την
γνιοuιζιε ','(1. Τ·()\' :τληοοφο υ{1ση,
:τοίi είψί.σrι.ε1rο ί1 {ν/\οξο; :τιΊJ.ι ;.
'Ε:τl τέλοι•;. Fί ι1FΟη %((:ΤΟΙΟ; '/Υίι)
(.>!L.fιJν Μ.ί.yη '.'Q<ί.iιιιιι.rrι ι.ιι\. τοι ι
F[.πεν δτι. «τιΊ μεγι'ιλο zω�11n ιπϊ)ν
Υ.Π�L'ΤΟ», 1JTCt'\I ι'iλλοπ �Ί fl:l(\•δo11;
�πάρτη. "Ετσ1, ό Σαιωμ:τ.οιά\',
χαιτεβπί\0:J\'ΤU: τι\ν Ει\Η;)Τ I((, εcrι:)
\':1'�f «.\fω\'ί/\α: ! .\fωνίδα; !» ΤιΊ
Tf. ι') ι•:τηρ{τη; T<'l' /.((1 nί Τοι::ο
Υ.01. :τΩι• τιΊν συν61\ι'υαν. νι'ψ1 συ'\'
[;η τφε.λλ1χΟη,,.,f χαί �! :τψ:τε ν:ι
).ιί,f>οι•ν 1ι;τ(_)α
Ι

1

Γιά τον Μυστρα. :ιρί ν α.τό
ηΊν ϊδουση τnύ χι'ωτοου ( 1249)
δεν 1,!χσμε χσ1μμ,ιcι Οετικ1Ί πληρο'
'
'
Γr 1r.ιοτεροι
,
τες,
ο'
ερευνη
1ω:
φορια.
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Leak,e. ό 01.rtius, ό Strnek καί
ι'Ι.λλο1, τΩ.τοΟrτο(•σαν σ.τ11·1 :ΤFQΙΟ
ϊ.1Ί ηΊν ΌμηQΙ%11 \fFσ11η, 11 η1ν
ι'ι(.>;tr(ία 'λ ο :ιλFίυ.. n:τω; (J.\'((φfψ,ι
<'> \fι�νιω. 1 1; :Χrι.τt.ηhιί.ι.η;, rι.:τό τις
�! QF'.'\'r; :τοί, Fγ1ναν ί,';; η:>οrι δεν
Gι1{0ηκε ι.α�•ένα ί'χνο; κατο1χημi
νοι1 τι'ι:του, σ' ω.όι.ληQη ηΊν Πf
(.)ΙΟ;ι_{1. Υ.Uί γι.' αι•ΤΟ 11 \'fΙΟΤΕ()η
:':τ1ι�r11μη <'Jfν δizFται ((l!Tfς τις
γνιομε;.
1 f rί\Τω;. :τοίν ι'ιzι'ψη χτίσ
, ει ό
1 ω.ιι·υί'�οι,· ί·•ιο; τι\ ι.ιίστuο. 1Ί το
:τοn:·σίιι λFγετω. :\Τ l'ί:.ι.•Οοrς χαί
αιΊ τi; τiJ l:νομα l'>1FT1l(_)ησF 11 χατό.
:τιν :τι_ιωπι' οι1σrι τοiΊ λεσ:τοτ(ιτου,
1.ιί.:τr,J; G\ 1\'T01!(f\'!tf110. ΛύτcJ :IQf
:TcΊ νrΊ. :T(_)[)f UΧFΊ1r!Ι rι.:τι\ κrαοιπ
1i'\1οzτ{μη η\: :Τf(_)ιοι.η: :τιηΊ Οά
ελί:yFτn 1\ΙιιζuΟοιJ.ς, 'ίσω; από τό
f:τ1ίΊ",V.1ιιί του Fφτ11�\'Ε
τ υυ1ά
«μ·ιζJΊ(}ψ;». l\fετr'ι την πτωση
τi1: ΠιΊλη: χαί :tFQί:του τό 1-ίGΟ
ι'ίυz1σε (JΙ','Ct - σ1', ιΊ. νιΊ. zrί.νη τ1Ίν,
ιιϊγλη του %((1 i!:τω•σε '\'(( εzη ηΊν
:τυωπι'·οι 1 σr1. Οf:ση. :rοιΊ Ff ;{ F :τι1ίν.
Οί Ί�νfΤ()Ι ε:τ1χFί(. _)ησαν μάΤΙΙΙΙ/. ,'t( lχ:τοι�Ο11σ;ιυν τi1 χrί.στοn
τr'J 1.ιr;-1. :\ΙΜ.ι,; τiJ 1 G87 ιΊ Ί\10:ΤΠ (_) η Τ()
ρο�ίνη; '/αΤί;J()0ωσε
Ί\l•J:J:pi .. Τή·ι zπ'Jχή zχΞίνη, 5:τω; (t'\'ΙΙ.'(1 1 f (_)F I ι'J Χατζη/\6.ι..η;, 11
:τf�)ΙΟΖΙΊ είχε -ί2. Ο ΟΟ χατοί.χΩυ;.
�τrι Ό,ολωφ1.Υ.(( ΤΟ 1770, ό
\Ιι•.ποά: ε1.ει1 0FQ(;)'\Ψται y1.cι λί
γο,,; !lfJ\'f;, γιι'( '\'Γ( δε;ι:Οη αγl,_!ια
ε:τίΟωη α:τ:'J τοίις Τσυψ,α,λΓJαινοίις,
:τοί, r11φα�r�ν χαί χrιτiστρεψαν τά
:τ:ιί.\'Τ11.. ι.αί χurrιιi'�υνr'ι.ιπευσα·ν τ1Ίν
ΠfQΙΟΖ)Ί του Μυστοα, για 10
;,:ιJό,·ια.
Οί .ποιηγηrrιί στί:; αοχες τού
JΩου αωJναι υρίσι.οuν πεοισσό
ΤFQα εοείπιrι παρά οοΟιη σ:τίηα.
l\fέ ΤΙ]\' �λληνι;:1Ί επανάσταση, έ1

1

\'(Ί.

1 Λ I Σ Ο Σ
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λευθeρώνf'tlαι, ΚιαιΙ πάιλιν' άιuλα τό
1 R25. καί,yετα:ι WJ'ljO τόγ Ί, μ,rορα11μ .
'Από τότε mαιύει 11 α,κηνο,6οa
λία του Μυστρα. Ή 'ίδρυση της
νFας Σπύ.,ρτης αbτο ,τό,, 'Όθωνα
κατά εντολήν και με οδηγ ίες τσίι
μ1εγό).1οrυ φιιλέλληf\�α Jι1αιrέρα τού
r
ν
ωσ:τf
6ί.
:\ουδο
ι
Ι κι>υ, εγι- f ά,φαρμή
χ
,
των
ΧΙ
α
ι
ω
ίrι<.ων
-ωύ
Μυ
πολλοί ε
,
στρα νά εγχαταστα{}ουν και πά
λι rκεί. 'Ό-\ιλιuοι δε ,εκ των κΙω.οί
χων τού ,Κα,στρ,οrυ εγt>�αιτΘ, σιtάιθη
σαν στον νέο Μυστρα, ώραίο
χωριό π-)1'. χτί1σ-θηrι{ΙΕ στή,ν mε1δ1ά
δα.
&ρχοντιά.
; 1ια Τ11Ν uσrr,αρίαι και
Έκτενώ
�
τ11ν τέχνη τοϋ Μυστρα εχουν
γράψει 1ωλλά ί "ι<Jαiθηγητ�αί Ι.
Θεοδωρrα'>Ιόrοουιcος, Ν. Βέη,ς, Α.
Ξυγyόπουλ!ος, Δ. Ζαrι<.υιν1θννός, Π.
Κανελλό:rιηuλ!ος, Ν. Γiεωρ,γ ι,άl'\ης
ΥJϊΙJι Μανώλης Χ,α1t1ζηδάκης.
Και τ(;)ρα, αφού τ;ε'λiειώσαμε
hι' ελαχί•στω·ν με η1ν ίσr uσρ,uα τού
Μυστρα. {}ά σάς πω μερικά λό
γ11α
μ'\•ημJε:Uα του, ;Γ�ς εκ
, για
κλησιές τηυ χαι τά J1Jαιλαιrι1α -rου.
'Αλλά πρέJ1Jει προιηγοιψένως να
σο.; πω γbα τ11ν πνει,ψ1αit'ική τοιυ
ζω11. Ποό τής mώσ&ως, ή Κων
σΤα:ντι�·ΟΙ ο'·;ωλη -ε.vδ�ι�εtρέ,ρειτ,ο νά
κέΜτ"ρα
σιτέλνη στα eπαιρχυα\Κια
φωτισιμένσιυς &νrθρώποιυς, φο1ρε, ίς
της Έλληνuκης πωιδ,ε,ί1ας. "&σι .
σrτόv ΜυιJτρά. f:σ\Όειλε ενα λιαιμπρό
τον Κρ,�γrικό Νικηφόρο
&σ,τότη,
,
Μοσχόπουλο, το 1261. 'Άλλη ε
ξέχουσα μορφή εΤναι ο ήγούμε
νος ΠαχJη,uοος, ο οποίος, σε διά.
στημα 20 χρό,ν(J)<V, ΙΥJαιτόρθωσιε να
χτίση δύο ώραιιόrt1αmθς εκκληr σvεg,
τό ,μοινα:στήριι χαιί τό «αφεν:τw.,ό»,
το λέγα,vει ετσι εΠ1ειlδή εϊχε

τα

:του

1981

άρχοντιά. 'Αλλά την πνευματικ 11
ζωή κατ' εξοχή!ν στον Μυστρα που
δίδει την σφραγίδα της πνευμα
τικης εποχής, την δίδει ό Γεώρ
l
γι,ο-; J εμ, ,ισπός, ο omoiuoς από άρ
χω,ολιοrrρεία κάν,ε'ι 110 ονοιμά τσυ
Πλήιθωιν.
Ό Πλήθων
ε.ί:\!αlι μι
ι ιά. μοιρφ11
,
εξ f χ Ουσ;α Και χαJ(YαlYJτηQbσrt•IJX:11
τ ης
·γιά η1ν εσuοχή. Λάmρης
Πλατωrν1ικής Σχολής ε γ1ινιε, Πλα
τω·ιι ίJΙη1,ς. Ό Ί. Θωδωρ·αικόστο�J
λος, ο δια:mριεπέ1σιτ1αrrος στοχαισrιής
,
σιη1μιειρ wης
καιl φιλόσοφος της
Έλλάδος, στα Εισαγωγικά του,
στα μα{}11ματα της Δευτέρας καί
ι
πον..ύ κον
Τρίτης :η:ρ,ιό·διοrυ -έ.δώ
τά., οπή Miαtyorί,,λJα, σrrό χω1ρΙ1 ΥJ δ
:του εlχιε ί1δρ
, ύσε1ι rτή,ν Σχο1λή του,
yριί.φει n,τι τό πρώlt'Ο .μάθηιμα θά
ίίcpιερώνετιa,ι, ΤΙιμη; ΕνΙΕΙr.ε' '\1, σtΟ\'
ΓF1μ101τό. Θα JΤ1ρ0, 1τιά.Ισl01εtτ1α1ι δη1λαδ11
:τά.ντσ,η r,1� μώθηιμια ανα.φc:,ρό,με
νσ ιπόν !'εyάλο φιλόισιnφο ifΙλή
Οι,1να.
Μέ τον τρόσ�:ο αύrrό γίνειταιι φα�
νFρο πόσ:.J τι1ματια11 ή μνήμη τού
μ:εγ(),λου αυrταυ 'ΊΕλλιη,νος. ο οJtΟί
, ιοτ;είτ;ά,ι μeτά τ,oiv Πλά
ος -rοστοΟ
των,cι; ΥJα� Τ'Ον 'Α,ριrοmαιFλη.
Σ τή ΦλωρΕ.\Ιtuα. 011:(}U εlχαν
J11V1ε11μ;ατικοί
:τάF ι ιδ, ιε, κεοορ.ι�μένοι,
ι'ί: ,�Ορωητ,ο,ι γ11ά ν,ά ύπιοιΟ'Τηρίξου,ν
τ-ην Βυζανrτιινή αΠΙοψη σε!τιιικά. ,με
η1ν ενωση τώνϊκικληι(Jlιών(Ν38 1439), i> ιΠλή,θων δ11ε1 rι<.ρ,ίθη και
συν!'Ιδέθη με mσλλ!αύ; :rοvtε.υματι
χnί,:, πρωτ,ειρ,γά1τας της Άν rαγεν
νήσιω;, εξ,εmι1μή,θη δε :;τ,01λύ αmh
αrυτn
· ί,ς, θ,εωρη,θεtς ώς σι,η1εχ1,σ,η1ς
της πνευμα1υι1κ.η; κληιρσ\>01μ, ίσς
, τΙου
ι
1
τ1ού 'Αρ,ι,σιτοτi
Πλάτω" nς κα ί.
λουι ς.
Δεί�μα τη ς άγά'πης ιχιαΙl της
�α-θειας {κτ-υμή,σεως προς τον Γε1
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�ιι.στΟ Fίνυ.ι τοι!το: �Ό rαν ό στρω
τ ηγό; τι7)\· 'Ενfτι7)ν Λrωλαrτfιττα;,
μπήχf ΠΤ!)\Ι :\ιfι►ΟΤ(_)ί1, εφυγf παί (_) 
νονrrας μ()νrfί'\ι"Ι.fJ λϊιφι•(ΗJ τι'> ιτχή
•ιιιψα τοv ΓFιμι,ιττοιί, τi) ιΊ:rοίο. ν
ε,•α:τ
• έΟΡι• τΕ :;τ1ληπί,ο:ν <'ίl,λων ποφι7,,•
τη; Άν:u.γενν11π,εω; ει; Τ1°)ν f,Χ
Υ.λη()ίαν, τοί:Ί '.-\γίο1, Φριιγχίπγο1·
�-i.r; τύ 1 'ίμινι..
ι πα(_)χουν nrrιγιμε; στην ω,το(_)ίι1, σί ό:τοίε; είνωι ,ευ·νοϊκί:; γιιΊ.
ηΊν δημιουργία χα\ παρο1 1ιτία έ1•ι1 r; μ,εγ,ι.λου ϊινΟ (_) ι:ηο,u, δ:τω; ιΊ
Ι'. l�Fμ' ,στι'ς, ενϊϋ εξ ίίλλου οί
'ίΙΊι ε:; ί.πrrrψιχfς σrrι γμf ς, f l-ιω. δυ
r�μrνεί:; -,,,ά τ11ν ΤΙΊ χη καί ΤΊΊ μοί
.
(_)α τυίi ,1υν,όλnυ, fι,; τn n:τοίον
ι:�νήχfι ι') [.ΙJΕγιχλσ,; αrιπό:; ι'ίνΟρω
:τ0, :ς. Τι\ γνιοuιΩiμα α·ιπι'1 χαρα
1
zτη(.)ίζfι τiJν τελε1• 11ταίο αιίϋνα
τοίi
Ruζα·ν τί0. 1·.
Ό Γ. Γε1μ,ι1 στι\; γFννήΟηκε Υ.αί
ιiνdδε,rχΟηχ,ε σ' αι•πΊν τ1ιν τ(_)ι1°
yιχ11 εποχ )'ι , δηλαδιΊ <ΗΟΙ' τελει:
Ί'αiο α1ιϋνα τη,; Βι,ζα,ντινή; α·ι•
τu.χ(Η'Ιιτ.ο,ρ;α;, γιαrτί f',' l\', f πχf(')()Ι\Ι
100 χ (_)0\'(t)\' .
.Και Π(!ΙJς T'(J. εξω χα1ι Π(_)ι'Jς τυ.
μΙΞσα.. iΊ ο.ύωχψ,πσ(_)ία τ11ν r:τοχJΊ
α ί:τ ιΊ αποσuντί θεται χαί. ε1 ναι ϊι1·ί χανη \'(Χ επι τί,χ )j «Ι'ίχας χατά
, ϋά,ρωΥ».
/')αρ
Δέ.χα nλ(Jr..ληριι χρίΜ.α, μέ μι
zρέ; δ-ιω:ο:τέ;, :τ:ολισιρy_είται α:τi1
τιn•; 'Γοι'-�0,ωυ; ίι Πι'>λη· fι ΙΊυσrrυ
χ�α Fί.χF φθιiσfι στ-n κατιιrι.ι\ (_)υ
φο· ί\,α μεγάλο μ{ (_) ος τοϊΊ ;τ.λη
f}υσμου fiχε ;τεltuΙ'εΙ άπι1 τιΊν ;τfί\'α.
�1Α01α σ' αυη1 η\ν χΙιηιίιτω1ση.
ίι ε:τι,στρ,οφ1Ί Τ()Ι) Γεμιστοί, ση
, Ίν
Π <'ι), η 1)έν f)ω\' ΥΟη,ΓJ ] ,Υ.η,ί γ Ι' η
10 fιλ3ε στο Μ ι•στρά. yιύ. ,•ϊι
πρ οπφέρη
τί; ί•.τη ρεσίε; τ ου
ση\ν :τι_>ωη:ί,ουσα τη; Βυζα·ντι11ης Πελοποιν",'ll•σ ου. ποί, 11 π ί εση
1

ι:f"\(\

,

\

\

ι:

1

ι•-
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τr7Α• Τοί•vχωιν 1'\έν ηιταν τΩΠ()\' αι
πίJ ηr ή. 'Ε1)ι7; fμfινf ί,); '!'Ων fJr,.
\'O.T() του.
"Ετιτι, μF τiγν μορφ11 τοίΊ Πλή
ΟωνιJ;. ι'ιi.λϊι. Υ.r�ί μέ μιι'ι. σειρι'.ι
ΙtΠ() rίλλο1,; /,αμπιyοί,; λι'Jγιους,
πο1', δF,· rχουν τ11ν λrvμ ψη το1i
1\μι(!11'Οi\ ιίλιλ 1•:τήρξu•ν •μαιΟη
ΚrιιρΙhινάλιο;
τιιί του, Η πω; δ
Β ησΩiα,(_)ίr, ν,
Χιι.Ι(_)ιπ:ι;)νυμος,
Άf (ι)U\Ι 'Ι'ης Ευγfν•ι;ι,ι'>; χαί1 () ,ι\ αο1•ίχο:. Χtιλχο%0'\'hι',ί.η; χαί u.λλοι,
ύ Μυστ(_)ιί.; γίνF,ται Ε\'α πολύ πη
μαντιχn :Ί'Ι'fυμαη'Ι.ί> κέ�•Τ(_)() τη::
f:ΤΟχης ((lJT1lζ, τι\ ():T:OiO'I' Ct.ΥcΙΙ'\10{)ΙΙλού•σfι rιΊν 'Ελλη,·ιισ1μό χαί fι;
ω.οι 1; τοι',; Ι'ιιιιφι'ψου; Ιω1ο·ι',; τοιi
:ΊfωQηι'.ι τη; ,ε:τοχ'iΊ; ε 1.Fί'Ι"ης.
ι'ιφοριΊ τ ιι.
Κ,αί τ<;j(_)α. 0(110\• '
μνημείιι χrιί τL; εΥ.r..λ ησί,ες, Οrι
ιί,·ιιφε(_)Οιιί\ιε ',"ιcι λίγο στiιν l\fη
τρ():τ.ολη τού :Ίfι·στ(_)ι(, ε,; τiιν δ
:τοίιι'\' ειηiφΟη τ1Ί•1 r,ην 'lανnuιι
(_)ίου 1 -ΗΌ αίπηχρά\τωι_> του Ι:31 1
ζιι\'Τίnι• n Κωνσηιντίνο; ι'> Ιλ'
<'> Παλιι.ιολι'>γσ;, δ δποΓιn:; ιι.:rό τrni
0
t-[-ι� f)ΤΙ('\' ( \fσ:Τι'Ηης του :\f υ
στ\_)ιl,
Ό ιι.ιιιχι�ιι'�π,ρο; τι7)\' 1 ναϊίJν τού
:\[ υστvιΊ ίμαν 11 ίΊ[ ητρό;τολις. ιχ
φιει:ωμΕ, 11 ε,; τ ι>ν 'Άγι,ον, Δη
μ1)Τ(_)ι1ον, Τiιν fΥJΤισε δΙ: δ Ν ι.κη
crήρο; :Ίlοσχ():τοι-λ(); :τ• ερί.:τ.ου τι'J
1290. Κατrι. τί>ν :Ίfαl\'(()λη Χαrrζη
ίΊά χη, f 7ν1α11. τϊ> σημη11·τι,κιJ1 τ.ε,(_)ο
μ"ημείο" του l\Ιυστρα.
"Οτιι"' εστέφΟη ό Κω,•στα,•τί
\'(); δ J Ιι,λαωλι')γο;. (1.\'Εχ<ο (_) ησf
γιι'χ νι'.ι ιlνέλΟη εί; τ,όν Οο()ναν
τϊ1; Κω,·στ1αν
1 τινου:τόλιεω;, τι)ν ό
:τοίονεχ!_)ιΊ.τησε ιι!χοι τοί• 1-!511.
():10l' �::τ:'σf ε:τί Τ(7),\' επάλξεων ιο;
ί\ρω;. Ό αbι-:λφό; του Δημ�'μρι
η; Οά μεiνη φί>ρυu {,;τ:ο,τελ11; εις
τοt,; Τοί•ρχοuς. σάν ενα,; aύτε-
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ξούσιος αρχων στον Μυστρα.
l\i[πε, νιά:χ.η
Εις 'ί,) ΜοrυισΘLΟΙ\Ι
ν
σπΊν 'Αθ11, -α, ύπά!ρχ10ι ει,χ:ι. αρ
γυρόδουλο σε f-UΕΙμiβρά
, ν�1,. ,με ί1�0γρα,φ11 «Δη1μήrrρ,1,ος ,εν Χρ,ισ1ηρ τψ
Θειv Διει σπόrrης, ό Πα1λιαιοΜγος».
Κα1ί αύτfι, γ,ιαι'ίι εξσ.rι00λουθ,εί ω;
τι\ 1460 i{(JII, ακό,μη αργό,τι0ρ,α1 \'Ct
εκδίδη r;'γρα.φα - rτυm11,κά, βέ
βα1 ω - ,υού δεν ενοχλ1ούν σέ
riπυτα ηγ ούσωlσιηrιt1Ί κυρω1ρχία
των Τούρκων. Άλλα οί ΤούριΥJοιι
Οά J\jρο;τι,μ1ΎσΟυν να κιατ1C1Jλύισο, υν
Υ..αι τό ψευτ�ο,δ:εσ'Π!Οrtάτtο πλιέον κα1ί
,·ά προσι παΟ1
1 1σουν νά κυρω,ρ,χ{1σο υν. "Ί'Ο'Τi0ρα από αρrΙJε•ωυς και
σyλη()'Ού:; 'ΧlαΙ, 1μ�α1κρ
ι ιο7,,ρό1, 1:ιους α
γιίJνες, 01"0tU δ,1άφο1ρ,ες ιμιικρόrε
(_)fς ό1μ,ά,δsς ΥJαι ψκράτΙεJρΟιι αν
O'ρ(ι.JJΙJΟ,ι λιγότιε ρ() σηιμαντιrΙJΟι άπό
το1Ίς Κιατι ακοrυζηrΙΊΟύς κα1ί τ<Jυς
Παλαιυολι'Jγοιυς, θ
, α δεi.ξου, :ν πρα�
γμαηκα ϊναΝ ήρωrll<J'μό &ξυό,λοι γ
, ο,
σ:Ί.\Ι προιμήνυμα και :ιυρ,οανά,χρου01μα γιά τούς μ0ταιγ�εrιέ,στ,ερ, ,ους
αγGινε, ς τού 'Ελληνι,σ,μού γιά την
'
� '
ε'Ί,ευ0-ε, ρ·ι'α ττου απενt
αιντ�ι rnroυ ς
Τούρ0ΙJου:;.
Σχεδόν στ1Ίν αλλη α-χ,ρ�1 του
Μυστρα εύρίσκεται ή Περίβλε
πτο;, ;τ:οίι φαίνειτ�ωι δrιι έχτ�σθη
χε περί τά μέσι, α υού 14ου αιώ
,�ς. Εtς τό κέντρον 0iχε1Μν το1,
Μυστρα ύπάρχει ή εχκλησία του
'Αyίου ΝιΧJολάοrυ, επά�1ω δε ά
κριβώς αrοο τ11ν εο/j)'Jληισίια είναιι
τό πα1λ:αιιότ�ερο και ,με, γα1λύιτ,ερ
, ο
αρχοντικό τού Μυστρα, πού σώ
ζ1ο1: αι σε rΥJωλη σχεmι�1Η1)ς κατά0'1'αση. ΊΕχτί,01ΟηΚΙε γ 'ρω
στα
1300 καί το ά:πεrι.άλ, ιει σα\1 Παλα
ι σα
τά.κι.. Προχωρεί κα,νείς &νάμε
<ΧΠΟ ερημα rftEIV'(J. σΟΙΧΙΚάΓΙJlια χαι,
κσ.:λ:ντερί ! ΗΙίΧi καί ανα,λογίζετίΧiι χω
ρίς να το ΚΙαταλα1βαίνη, την επο1
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χ�Ί Τ'Ίς δ6ξα.ς καlί τής δ'Llνάιμ:εως
της πνευματικης του Μυστρα.
Άχολουθώντας μια καμπύλη προς
τά ανατολικά, συνεχίζει μέχρι της
μονης <<Παντάνασσας», από δπου
αρχίζει ν' ανεβαίνει προς δυσμάς,
ακολουθώντας τήν κλίση του εδά.
φους, και ετσι συναντα πάλι τό
πλάτωμα.
Φθάνο-ντlα\ς σrτό πλάτωμα, σrτην
πλωτε-uα:, σrτην κο1ρυφ11 1δλέπ0ι και
ι ά τιοrυ
ν,είς ν,α όρ 0ώ'\11ονrrωι μπρ,σσ-τ�
μεγcΊλια κτί1ρ�ια ΚΙωι ;κ.α1τ�α�α1δαιίνειι
δη ε1,nαιι τα πσΠ,άττι� τών ΚΙαχά
ΥJαιιρούς άρχό'ν1των Κ1αιτια1Χ1οrυζηc
νών, ΠαλωuοΜγων κ.α.
Ί-Ι πλαχ�εία, μ101ναlδ ι:κ1Ί ,στ,όιν λό
φο του Μυστρα, χρησιμεύει για
δηιιόσΨες ,σιυγΥJθΥιt'ρώσeις ΚΙαΙί ά,ρ.�
γό��:ρα γLα άγιο,ρά, εξ O'b γ,,α,,ι
ελέγε'tΙΟ «φο,ρος» απο το λ,αΤ\ 'Lνιχο
Forum.
Κα)τα ηΊν παρά,δοσ
: η. σιηΊν
Ι
η ιΠλή
ός,
m
ι,
φ
πλατ,εία αύ,ηΊ δ 1
Οω�,, δ &ν,0ρωπος πού σrυνέδεσε
το ονομά του με τόν Μυστρα,
εδί.δαισ�y,ε uρι, γυρ:1σιμένο; άπό το, ύς
μαΟ�γτάς ταu.
Κα1τηφορίζοντ1α1ς τώρα τό ,ν λό
φο άπό την αλλη mιuεrυρά, πάλι
από σοκά:χια ερημΙα, από χόσ,μο,
βλέ:rt'ΕΙL καl\1ει,ς Τ!)ι\Ι εκοολησ,ία της
'Αγίας Σοφίαις, τ�ούς Άγιιους
Θεοδώρο-υς ",{)αί πρ10ιχωρώ;ν τας
φθάνι0ι στην πόλη, τοrϋ ΝαΙυΠλί.
ου.
Εϊχωμε πείί σrτ11ν &ρχ11 γιiJ. τις
δυό :τύλr; της Μο�1,ε1μ1δα1σ1 iιας προς
τ11·1 ΟάQ\�σ,σα-, Κια\ί τού Νιαυσιλίου
προς τrιν κσψJΙiΟ. 'Ενώ ή κυρία
πύλη είναι προς τό κέντρον.
Π Qίν τελιΘιώσω. θεωρώ καΟη
ΚΟ<\' 1μου νά άν1α(φέρω, δτι κια,ί
ή νεωrrέρ,α έλλην,ικη -επιστήμιη α
γάπησε τον Μυστρα. 'Έτσι, δ
1

,
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μακ,αρίτη; Ζησύοru, πρώτο; έδη
μασίευσε f(),Υα1σίες τ'Ο'U για τ1ς Ε
πιγραφές του Μυστρα, δπως χαl
δ μψροc'tολίrης Θεόκλη;rος "\fι
νάπουλος, ό Υ.α.Οηγηr1\; 'Αδαι:·αν-
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τίου εκαμε μειριικές 11iQόχ,0ιρ,ες ά
νιοοτηλrί}σrις, άλλα (J)υστηιμr.ιrrιχί1
ι
μελέ:τρόγρα�ψα αναιστηλώσεως
ο�
rηΜ κα,' ε'ξ ετε,,
'
., μf()fι
,,.,ε,σε εν
Κ ιι0ηγψί1ς Όολr�νδο;.

Το περιοδικο έλευθέρας σκέψεως
11/ΛΙΕΟΕ
,,
Δ) νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, Τηλ. 324.6837, ώ ιι αι 9,i\0-12,30
πλ1')ν Σαϋυάτου
'Εκδίδεται από τό ετο:; 195G
Οί τόμοι 1956 - 1970 εχουν εξαντληθεί.
'Έχουν δμως έκδοθη επιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
1956 - 1958
Τόμος έπι.λογης περιεχομένων τόμων τριετίας
1959'- 1961
»
»
»
»
»
τετραετίας 1962 - 1965
»
»
»
»
1966 - 1970
Θα εκδο0η προσεχώς τόμος επιλογης πενταετίας
300
δρχ.
'Έκαστος τόμος επιλογη; χρυσόδετος
Οί τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, εκαστος
δρχ. 200
δρχ. i\00
»
»
197ί - 1981,
>>
»
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δραχμές 400

............ινι........................................ ..................■.Ι'.........

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

..................-.-.-.�...........■••.......,......•■.-.•.•.•..........v.•.••••••"'•'ιι......,•.■..•

κgετΗ mEnιεεAroπovnov
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΓΚΛΗΜ,Δ. ΤΑ
ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΕΓ ΑΛΑ

Δρχ.

250
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νά στεf λης τή συνδρομή σου
1ιά τό 1982 δρα χ. 400
Ή έτησία, συνδρομή γισ. τό 1982 ΓΕΝΙΚΕΙΕΤΑΙ στό ΕΠΙ
ΠΕΔΟ ΦΙΛΙΑΣ, πού τήν ά.vέοα.σα,ν εθελοντικά τό μέγιστο μiρος των

συνδρομητών, έκτιμώντας τήν δημιουργηθείσα, κα,τά.στα.ση στc.ν χωpο
των τυπογpα,ψικών έpγασιώγ, Πραγματικά., ή αϋξησις αυτή καλύπτει
ΕΝ ΜΕΡΕΙ μόνον τήν ά.να.τίμηση του χα.pτιου καί των έpγα-cικών, πού
συνzχίζετα,ι πεpα,ιτέpω. Ο I Λ I Σ Ο Σ θά μποpέση νά ά.ντα..ποκpιθη
στά εξοδά. του, ΜΟΝΟΝ αν οί συνδpομηταί έμοά.σουν ΑΜΕΣΩΣ τήν
συνδρομή του ετους κα,ί ά.ναπτύξουν δρα,στηριότητα γιά τήν ΑΙΞΗΣΙ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟr των συνδρομητών.
Έλπίζομ,ε, δτι δέν θσ. χρεια.σθη ύπόμνησις. Κα,ί με τή·i προσδο
κία, αύ«ή, ΕΙΧΑΡΙΣΤΟΙΜΕ θεpμσ. γιά δλα.. δσσ, οί ά.γα,,πητοί συ·ι
δρομητα.ί μα.ς θά πράξουν.
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ΕΝRΣ ΔΙΔF\ΣΚRΛΟΣ ΛΕΓΕΙ:
Σέ μένα άv{)κfι η εύΟί•νη, ώ μα,Οητά. για δσα Οά σέ /Ίι
hάξω.
Σέ σέν,.,ι δμω; αν11rι1.ει η εύΟύνη για οσα, άποbεχΟε'ί;.
Πριν επιθυμήσης να :T(}(_)fl'Oή; ση'ιν 'Αιτρωrό. βευ
, αΙι(\JiGΟt' δτι
σέβεσα:ι κα1ί σ1ιψΠΟ1να; τα :τλάηιμαrrα τή; hημι.οuργοο.ι;.
JΊρίν 0,ελ�•σrη; νά < ι\h,�χ Oiiς nπι(ι γνωρίζο υν οί σ οφοί., άγ,άπ:η
,
ΟΙf τους ανΟρωπυu;.
Πριν ό:ναJζητήση; τον .\ιb, ά.σκαλο. ελεuΟερ(�Ο:ΟιU από τί; :Τ:ι\α
\\fς και χά,,1ε διάκρισιη r�:νά,μ,εσια σ�rιΊ ιlληΟι,i χ.αιί στο υείrτ:ιrι,ο.
'Η Άrr ρ,αιπό; δρίσr,ωrω μέσ1α σrrά πλάΟΙμαrα η1ς bημιουργίας
Λ)αι εL\ηιι 11 ζω11 πιο ύ χλείνοuν μέσ1ιι τoLi;. Οί λυγισιμοί τ(ι}ν σοφ'iJν
εlναι μέσα σιις κα1ρδιέ; τι\Jν ft•ι,ί)ρώπωv.
Ό Διδά.σχ,α:λος ζή στ1Ίν αλή,Οεια 111; κάΟ,ε στιγμή;.
Πριν αντ111 χ.ρύσηις η'1 μορφή του, πριν rnτα1θη; μC'Lρο,σ ,rά σ1τι\ν
J11αρουσ�α -vου, άνrίΙiψυσF τi> Οά-,1α'\10 111; μορφ'Ι)ς Ω1Ου, βευ1,:, ώνον1τr.ι(
n'-J δι,χ11 σοιu α.ιϊΙουσία.
JΙρι '\ γνωρί,σης η'ι φί,ση 1'0\ υ:ναγνώ1σισf :11ρϊίnα τ1Ί φω,•ή τοl'
κα.ι τ11ρ
1 ε τις εντι ολές -vου.
, η, σ
Π ριίν JτΙληrαι,άση; τό cpι\J; το υ και μ:το,σ,rσης να τi) hεχΟη;, Υ.αί
τ�α:ξε
φι:ί)ς τ�ού "Ηλιοu στιό μωουρc'ι·ιημ<χ τiou.
Πριν ένωθη; ι�ιαζί τ'Οu, αγκάλιασc αδ,F)φιr,ι,,ά τό χι:ί>��α χαί φi
λησ�ε τά λα1σ:τωμέ-ν α στόδιια η'ί>ν α-νΟριυ:των.
'Ο Δuδάσκαλο; Ιδέν εχει κυ:�ι�ιά ί.bιιαίπει,η μορφή. Τ11ν :;ωρ ου
σtα του όφείλει,ς να ηΊ '\ΙLιυση; μέ1σα ση\ν Χ,α(_)bιά cτου.
1

1•

m

"Οσο f>λέπε-ις Tll μορψή το υ καί L\ΕΟαι!υνει,; 11\ν πα11_ωυσί.α σο υ
ατό-ν χόσ�ιο, δ Δι,δάσιΥJαiλο; (}ά μέ'\ η α:τ1ρόσιΊ10; σέ σ�ω. 'Η φύση
Ί'Ού ιΙδασχάλοιu εlνα.ι Ζω11 rι,,αι 11 φωνή TOU η ΕΥ.Μ1λωσή ;r�1;. Οί
ε'\1τιο111ές του εlναι οί 6.ρετί:; τη; ελει•θερία;, τη; h1χ.α111οσίvνης χαί
της αγάπης.
'Ε-,(Ιεί,,ο,; πού μπορεί Υά χοι,η.tξη τό φώ; το υ "Ηλι.υυ χωρί;
νά τuφλωθη, 1μπ.σρ1εί να δεχΟ-η τό cpr\J; το ίΊ Δι1δσ1σχάλοu. Ό οι,,1στι
χος ταξιδευτ11ς, δ ί•;τ;ερ11φανσ; f', ωϊση1;, δ -τερί-εργος. θά τuφ λωθη
χά,νοντ�αις τόν π,ροαρι1σμι.1 του.
'Οφε�ινεις
προσφέρη; ύπηρεσίι:; σωύς σuνα1νθ,ρώ:ττους συυ,
1

'\•α
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π.ρtν μπορέσης να νιώσης μέισ'α σου τr1ν αύραiτη παρουσύα τού Δι
δασκάλου.
Τό εργο σου, ώ Μαθηrrά., δωφί>λαξέ 110• αιό ,μυαΜ (}Ισυ. Ή
γ,α:ρδι. ά σου δεν είναιι αθαρή.
Έλ1:υθέρωσε rrόν έαυτό σου από τ11 δράση τού ΠJερ,uδάλ
ιu01vτος.
'ΕιuεvθέρωΟϊε ,τό, ιν έαvrό σοιυ από τ�1ν π,ρόληψη, κα1l τή δειισι
1 ύα τής μ:σρ
δαψ10'\1 uα. 'ΕλευΟέρω<J1ε τόν έαmό -σοv από την πα1ροιυισ�
φή;. 'Ελευθέρωσ�ε τόν έαυτό <J1ου από τ11ν -buuθφuα τηι; γνώσεω;
ΚΙα-l τής αρΕJτης. 'Ελευθέρωσε τό"' έα:υτ6 σ�οιυ ,&στ,ό τ-1\ν bu11θυιμία τη;
Σ οφύα,ς. 'Ελευθέρωσ�ε :rόν έαυτό σου από τα δΕΙσ\μα της ελιεvθε
ρί1ας.
Τό πε,ριβάλλαν γίνειt1α,ι 6λ!αΙ6ε1ρό, δτιαν σ' ,eμ;υαδί'yε1ι να κα'tα
ΥJtήσης τ1lν είρ 1\νηb σοο'U εlνα1ι ό αJΌαιρα-ίτηwς σύνrτ1ρ1 οφο; στ1l� πα
ρουσία τού Δuδασκάλου. Ί-Ι πρόληψη καί, 11 ,δεισuδ((!�μιονί, α ύπάρ
χουν μέσα σου. '&εί εlναι ό τόπος πού γ•εννuούν'Τ'αι κ1α1l ζουν. Νά
τl; γνωρuσης. Μή τlς 111ρ.οσJ1J0ράJ ση ς με ελα.φρότητiα lδ1ιότ�ι {)ά, σπ
Q11σο1ιχν τ11ν ευδα1�μανία.
Ή ·μQρφ11 όδηιγεί μα-χιρυά από τό ΑιάΗΙUΟ, Ή ωτια1λλαιγ11 από
ατ�ό άληθινό.
την πσφουσύα τη,; εί,1αιι άν:αrγΥ.ιαία y,ιά vrα ζήση1ς
r
:
Ή εJΌ11θυμία να εfσαlι ενάρι ,ε'Τ'ος σε κάν0ι ύΠ'ερήφανιο καl εγωϊ
στή. Διώξε την επuθι;μία ·y,ια νά γνωρ,uσης t11 1μαrι..α1ρι- όιτψα1. Ί-1
γνώση,, προrι..αιθορίζοινtτας τ11ν πορ, ειία σoru, σού σ�τιε.ριεJί τή δυνατό
τrη:vα ν' αναl";(JCΧΙλύψης. Σε δεσ1ι,uεύε,ι καί σέ όδ�1γ�εί μια!Κριυά α;ϊ;() τό
:φαιγ�ματw.ό.
Ι
,Μ11ν επuθυμήσ. ης τ11 Σοφία καl ή αγάπη σιοrυ Υ αγικαιλιιάζη
δλους Ίiούς ανθρ1 6Jπους.
Μή ζητ11 σ:0�ς vά ,είσαι κάτι &νώrrεριο ΚJαJι σπουδlc6.ο. Μή ζη
τας τ11ν Έλευθε.ρία1, διότu δεν γνωρίζε�ς τή φύση� της. Κα�αινόησε
τη ,Οέιση σου με ΚJαθα�ρότητα. Δες τά σύνορα, -uorϋ αι&rοlϊ1)ειρι1 οιρι
σ.μοϋ ,σοv καL τής πλάνης σου.
'Αγάπη.σε αληθινά δ;τ�ι ύπάχρ0ι Υ,αί ζη σrrή γη,
"Ο;uι ονοιμάζεις Έ111ευθε.ρuα αποrτ-ελείτ�,ι από τά σrrοιχεία πού
σχηιμlαitiUζουιν τό μέλι,αν σ1ου.
Οί :rι:ράξε.ις σου σέ δεσ1μεύουν διότι ,δεν γνωρίζ:ε-ις τον Νόμο .
ΓνώρLΟϊε τόν Νόμο. Ζησε άρμονuκά. 'Ελευθερώσου Μο rrά δε
σμά σου καί -uαυτίσου ιμε τό Αιώνιο, ή ουσUC!Ι 11ου δσωίου είναι
ομ()ιια με ΤΊΊ διr..ιή σου.
'Α. Τρια,�αψvλλόΠj()Ι\)λας
1
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Σκέψεις για την «tσχάτη τών ποινών»
ΛΙΙΌ πρίv, το,'Ι πόλΕΙμο του
1914, -κά.πο:ος δολοφόνο;, πού τό
εγκλημά. του ήτ:c1.ν Lδ-tc1.ί-τiφc1. ει
δεχθές, κα.ταδικά.στηκε σέ θά.
να.το στό 'Αλγέρι. ΤΗτα.ν ενας
Ξpγά.τη-ς γη; π1ού είχε σ;;ω:ώ::;z:,
εΠ'ε:δή είχε κα.τά κόπο:ο 1:1pό1:r,
α.νεοεί το α,ίμα, του στο κε
φά.λι. Ή ύπόθεσις είχε προκα.
λέσ9: μ,εγά.λη αϊσθ ηση. Γε,,αά, ε
θ9ωp•είuο 01Jι δ α:ποκεφα,λ :,::;;μό; ή
τ�ων μ,ιά tδιωί τ�ειpα, ηπ:α πο1: νή γ:ά.
ε�α, ΠιΧJpόμ,ο:ο τέριΧJς. Αυτή ή:ιΧ'ί
καί ή α.ποψ:ς. δπως εμα,θc1., του
πα.τέρα. μ;ου,. τον δποϊοv, εξόργισε
bδ:α.ίτ1ε:ρcι. ή δολοφο,ιία. των πc1.:
διων. υΕvα από τά ελά.χω1τα. πρά
γμα.τα. Π()ύ γνωp:ζω γι' cι.ύτόν, εί
Υωι ώcηόσο, δτι θέλη01ε vά Π7.pα
κολcυθήση, γιά πρώτη φο ρά. στή
ζωή 'Όου, τή,ν έχτέλεση. �ψώθη
κε χιΧJρά,μωτα, γ:ά. νά. πά. η στου;
χώρους έκ'tlελέσεωv, :JΙ�Ύ)'Ι α.λλη
α.κρη τής πόλεως, μc1.ζί μ' εvα
μεγά.λο πλ ηθος ανθρώπων. Γιά.
δ τι ε!δ,ε, τό πρωί έχ,είvο, δέν εί
πε τίποτ:ι, σέ κανέyα,•ι. Ή μητέ
ρα. μου iφ-r1γή 0 ηχ ε μ;ο·1άχc1. οη
hπέσcφ,εψ::: ,στό σmίίi: ά.ν,:χ,σ-οα-:ω
μέιvος, μέ σχ.CΥtΙεdyια,σμέvο τό πρό
σωπο, ά,pνήθηκ,ε γά, μιλήσε�ι σέ
κά.-rοοιο,ν, ξά.ιπλωσε γιά. λίγο σ:ό
χρεβά.-οι χ,α,ί α.pχισε ά.μέσως vά.
ξερνά. Ε:χε μόλις α.vwι<.α.λύψει
1

f1
' '

1

/

/

!

/

1'
1

τήν πραγματικότητα, πού κρύοε
-:sι.: πίσω α.πό τίς μεγ1),z; έχφρά.
σΞJ:; μέ τήν δποίsι. τή vτύ·, ΙΟυ,·ι,
'λντί vά πηγα,ίvη δ 'ιου; του στcι.
σφc1.γμi·ιχ ΠιΧJιδ:ά., σκεψ,όπι,ν μ,;ι
'Ιά. y_ α έκείvο το σGψχ, πού είχα,ν
'
' . ),ιy'J
,
'►
πpιΊ
α,π:;
ρι,μ
πα., Ίω στ:ο'
σΥ,Λδ: γ:ά vά. του χόψουν τό κε
φά.λ:.
Ηρέπε: vά. π:στέψη κ�·ι,εί; δ:ι
αυτfι ή λειτου,ρy�κή πραξις είνα:
1διαίτψχ ψοοερή, ωσ"Οε νά. φτά.
GΙει στο σημ,είο νά, κα:τα.rr:ολ ,φ ήσει
:ήv όργή &νός &.πλου κα.ί δLκαι-
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ου ±νθιptο,✓.Jυ, του οποίου τή γνώ
μη &.λλά.ζε,: ή Ξκ τέλιεισ�ις μ,:α; πο,:
σε π;ρ:,, rηryουνής,
Π'Ού την θειωρ�ου,
,
, "Οι "tl'YJ'I ,i,., υψωτη
"1
με,;ως σωστη.
1
ν
δ��χα.ι,οσύνη -rορακα.λεί τό , ε ιμετό
στrπ τί,μιο &,;θ, ρ, ωιπο,, τ,ό1ν όπ'J, ίο εΙ
νΙ,:., : "t1α.γμένη
1 �ά, 1Όpιο1στ1α1τ1εύσεt,
cρα.ίνετα.ι δύσκολο τό νr;, ύποστη·
ριχτή πώς σκοπός της ε[να.ι νά
φέ ,p η περισ.σόιτ1ερ, η εu,pήΨη ΥJα..ί τά:,. σ�ην,
, πο)J:':ε,ι, 1χ,, οrπως
"
θ'α. ,,εm,pξ.;η
1tε ··ια. σ"Jμοοο�νη
- .
1

Δε�ίχγετα.:, σε ά.νi't'ίθιεσιη δτ� 6pί
σχετα.1: στό ιδ�ιο έπ-ίrπ1
, εδ1 ο μ,ε τb
εγχλ 'Υ)\μα κα.'ί δ1τ1ι αυτό; ό κωι\'iΙ:-Jύp
γιο; θά.rιατο; προ,:,θέ'τlειι \.JJιά,
, ά.rι.όμα
χη'ί,_ίδα., ά.νrrί νά &.rrοοrι.,α.ιθ,ισι rrα τήν
πpυσοο,λrι 7ΌΟύ, ε γ, :1,�ε σ, ιτό ΚΟΙ:'ΙΜίtΧό
σιίJ,μιχ. ΕΙνιχι :τ-:ισ�ο ά.ληiθ1:�;ό αύτό,
Π') 1) ΚC/J'i lC'll 'YJς ,δε,ν "Όυλιμα νά μ:λή
σ.ε: γι' α.u,τή τήν τ�λ1ε�τ1:,υpryία. Οί
οημόσ�ιο,: ύπά.λληλο: χαQ οί δη�ο
σ:1-:;,γpά cρ�: πού άΝΙcιJ}JrJ.ΙμJΟάΝΙΟU�ί' νά
μιλήσουν σχετικά μ'α.ύτό, δημιούp
γησ,σ;v, σσΝ '117- είχαΝ σ1J1ν1εί1δηση
του πp!'>, χλητ-ι0ι.ου κα.ί Υ-!(/Juά.�υ
στου 1Όpά.γμ
, α.ιm; π'Jύ δ η,λών, ιε�ι, ε·
γα, ,είδο.ς τ:ελεwυp, γ;ι'ι.η; · γλώισ�σα.;,
ΠΟ"J περ:οpίζ,ετ, α.,: σε σltεψεό, , τιυσtε, ς
ο:α.τυπώσ-ε,ις. Δι1α.οά.ζc, Ι\J,ΙΞ εΌΟΙιΙ σε
κά.πο:α. γω,;:ά τη; ,έψrιμ,φ&δcι;;,
τή·ι ίiψχ πού πα.ίρνc;υι.JJε τό ιιφωι·
νό, μ,y,;ς, δτ1: ό χα.:cα.,δ�κ,α.σ�
, μ,ένιο;
«πλήρω:::1ε τ,ό zρέος 'ΌΟΙU 7Όpός τή�ι
χ-0:•;ω
, /';1 :7,», ιη ΟΌ: «έξι�λεώ,θη,χε, »,
-'l; δτι «7.ιΠ?ΙΜθ η, ΥJΞ δι1και:ο1 σύνη,
Τι;; f> ·ι'J ιΊ:Jpα.» ( ...) .
ΤΟ νlχ δη λωθή πώ; ε.νας α�,
θpωπος ϊ.pέrπ,ε:' νά σ.ιΠοχωρ-: :ηη
1
&.πόλυΙ't'α, τή ι κο:, ν, ωνία, . έπ,ε:,δή εί
ναιι α.υτhς α.rπόλυrti7, καrι.ός, εί�η:
'Υl.'Ι νά, λέ μ,ε δτι, ή κω;ων, ί, α εί
·ια ι, ά.rπ6Χuτf:Χ. ΚJαι.λή, 7Όpαγψ.ι. πού
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κα.,·ιf.νας ,δε,; είνια.ιι δι,α,rαεθ1 ,ει, ,μ,ένο,ς
νά π:Ιστ;έyε,ι σ, -ήμ,φα. Εύrι.ο-λό:τ·ερ, α.
θά, σ:κε, ,ψ:η κrJ.ΙΥείς' καΓι θά π1ισ,τ:έ
ψη τό ά-ί
' τίΟ, .ειτιο. Ή κοιrιων{α. μα.ς
εΎ'ιν-ε -uόσο 'Χ/J.α.ή κ�αλ "tΙC,σο, έγικλ, η
μα.τ:ικ, ή, έπιs�δή α.ύτοικ,οοθ(.ψ:σ\τ'ψιε
σάν, ϋ,στ�α.,τ,οι; σχοrπός rι.αιί δεν' σi
ο>ΞJτ,αι, 7Όt�. vίΠΙΟΓCiΧ αλ
, λιο, <Χ,Π() τή
01υ,ν-,ήρ1 ,ησ11, η τήν1 έπ ι, 1τυχία της
στήν ίσπψία,
, . Σίγ;ου,ρα εΙν, α.� τέ
το,:α., ΚJαθώς εχε,, � χάlσeι τιόv ίερό
χα.ρα,κτηρα. της. Μά, αρχισε στόν
190 α.tώ•μχ γά, γί•ν1ε\τ'ιΧ!ι εινα. θιρη
�ωτιχό σ.πΙΟνΑθ1ω\.1,Χ, "'ΙJα.θώ,;; προ
οάλλ,ειτα.1: Υ) ϊδ1:\α, σά,r;· α.,νl't� χ,ε:ίιμε, ψ, )
θ1α,,υμαισμού. Τά ,έξ1ε:λ1:1Κ'τιι1κά, δό
Ύ'\.ΙΧJ.τα. κα.ί οί t'δέε; πού α-vα.φέ
ρ,:-;ντ'α.ι
1 ι σ:τήν έπ :, �λογή χα.ί πού τά
σttόχο
συνοδιεύουν, εχανΙΧΙ'ί ϋσιτωrρ
,
τό μέ,λ'λο!'Ι τη,ς χο1:ι'ιιωνιία.ζ Οί πο
λ,::τι:χέ; ουτοπί,ες πού σrrηρ, ί: χτ\ •.α.rν
στα. πα.ρα.πά.νω δόγμα.τα. Ελ Ίν
τοποθετήσει, σάν τέλος τοϋ χ
νου, μιά, «χρυσή εποχή», Π\
σ,π& τά τ:ρίν δ�ικα.:ολΙΟ�εϊ το χά&
έγχειρηιμα. Ή κ.οι:,νω1νiα., συνήθισι
νά γ1�1μ1, !l/)'1t10Ιιη κοcθ:ε τ�ι πού θα.
μ,ποροϋσΞ 1νά.
έξυrπηρ,ε·τ-ήσeι τ:ό
μέλλαν "tης καί χρ, ησι,μοιπσιιεϊ,. σά,ν
σv·ν{πιο1�α.-, '"t:ή,ν ϋσ1τα.rαη των ποι
νω,ν. 'Έ-:οι, 'θ!eωριεί -σών εγκλημα.
χα.l σ(J/γ ίφασυλ, ία κά.θι ε τ,: πού
ά.ντισ-qρα.τεύεται: στά σχέιδιιά, ,ης
καί τά εόγιμιχr:ά. τηι;_ Με αλλα
λ6γ:ΙΧ
' ,,, ό δή1μ,ιιος, ά,πό teρέια.ς, εγι
νε δ η�μόσι,ο ; ύπάλλ η,λι-;ς ( ... ) .
1

'_

'Από .&_,;�!}ρωrπ:σrrικά -εtΜλλια
τ:οu 1801\J αλώινος, 1.1.ιέχψ1ι Tf) ιμJα.τQ
οαμ
, μ
, έν, η λ:αιι,μητόμο, ό δρ, <ψ'Jς εί
να,: ά-νοι:χτός καί ο.ί σ'Ύ)Ι\.JJφ:r;οί δή
μ,ιοι ,: ε{ψ7,ι. δσtως ό καιθeνα.ς ξέρει,
&.νθpωιrοιστέ.ς. Δεν, θ•ά, �των σά,ν
συ�νi1Όει:α. ύπspοολή γά,
, δυ:σcρο,ρείς
με τήν &..νθρωιπΙUσuιsκή t1δεολ�γία.,,
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δτια.ν εχ:ε:ς νά. χάν-η; με εν� -rορό- ε�γω π<ορισσο-:ερο 1ψ::-ιον ςα.στeι6λημα., σάν έκ·εϊνο της θα.r,ιωτιιrι.ης Χ 7,σ:iς πc-φά. γε';να.ι.οψυχ ία; χ(Ι.ί
χ.α.rtmίχης. Φθοο'Ιf'J�;ιτι:χ,ς στήν ωp:χ, τελιχά ο,·m:ολοyεϊ δ,:α: τό χε.,
τω-; συμπ• εp, α.01μά-τωr;, θά η&ελ;z ρότερο •;πάιρχει σ' αύτό,ν τό,; χό
, αινια,,λά,6ω δτιι δεν εί σμο. Κα.θύ)ς π�έπει νά. ύπάρξη
)JO•:πcN
,έπ
'ια: οί ψωδοο:σθήσειις σχεΙΌικά. με ε•'!>λvγίr.χ, εύλr.γοϋ,•;τcι;ι ή ξά..στοχη
-:ή q:ιυ1:,α"iJ ά.yα.θό�τητα. της διχα.,( ού-;-?ψ:;', τό
σ-;,ρατόιrοεδο ,ώ'Ι
ολογuα..ς, οϋτ·ε ή πίσrυις σέ: ι.�ιά :J"'ι,λά.6ωv, c,[ οργανωμένο,, οή1μ:οι,
μελλeι,ι-οική «χpυ.σή ε1Όοχή», π:ιύ ό κυ-1,:σμό; των �γάλων πc,λ:τ:
�ξηγοϋί'Ι τήί'Ι ά.νιtίθe�σή -μου στή ·ι.ω-ι τ�εράτωv. Ηαιρα..δίδοr1ς1.: :Ο:λ,
θχν?.τ1:κή χα.1-:α.δί•ι1..η. Μοϋ φαίv,ε -κά. cιτό Οά:ναrrο τά. α.cέλ :ρ :1. μ:ι.;.
αι σέ: ά:ιτί�σ-q, ώ;αγ-ι.;α(:χ, ή χα "Ολα. α.δτά. τά. 6λέιπωμε γύpω
τάψγrρή της γιά λόγους οpΟο μα.;. Μά &.rι,ρι6ω; μέο1α. στ+1 σ·rι 
λογ:χης ά.παιισιrοδοξίcι,;, λιοιyι,χ·η; μ,Ξψ, νή -κcι.τά.:,-τα-ση :οϋ χόσ:μnυ, ό
χα.t ρεαλ(σμοϋ. 'Όχι πω; ή καρ
αηιθρωπο; του α.(ώ,,;1:ι. μχς ·,ζη-:σ.
διά δ·έν εχε�ι χά.πα:•ο μιφuδω στα •;όιwυ·ς χα.l θε.-σιwύ; πού φέp,νr, ,υ'Ι
δσα. λέω. Κωθώ; πε, ριvας 6δομά τή yιχ,ψ:ά, πού χα.ιθο.δηγοϋ-•1 χω
δ ες �χυ,:φ.έν, ο; πάνω σε χ,είψ::να, pί; νά σ,ιντρίοου�ι. Ρtγμένο; μiσα
:,} iνθuμ
,rι ;
, ήμα.τα,. σέ ά.ν1 θ, p: ώπους πού '::;τb·; ,αmα.ι..Lάτητο δυ,,;ωμιισ�μό
,
i.πό Χ?'Πά. η ά.πό \..t.αrι.φά, α.ντί ισ1τορια.ς, χ,ρ,εω.'ζ ειtΙοοι "Ι.απο,ια, ψυΊ<α.ι, ορ,
ε'ξ ισορ,
ι :1σ,μενι0υ;
,
χpυΥJΝ τή λι?.'ιψ)'tό μο,, δέν ύπάp σι,χ.οτητα
ει ,:φίπτωσ,ις vά έyχ.αιmλε• ίψη; Ρ'JtΠΊ(cι<.Ο ,-J ;, -ιό μeιυ;. Χpωiζετα.t,
α.ύτ�; τ1; ψο,6φές πφ:tπλι?.νήσε:• ς yιά. νά τc πουμ,ε �τσt, μtά ορθ,
λοyιχ.ή χο,:Ινωνiα., χαί οχι εκεί
-...;·•• Μά. δεν
χω
" ,,ίr' '= 'I;.,
νν εχη
" ι � ά.λλάξ�·
νη
τή,γ 3-νr:ι.ρχία, δπου τόν ερpι
πιιστεύω, ώστδσο, χα.ί πpέrπ:ει, νi
ξαιν
ό έyω:qμό; του χα.ί ο[ αμε
ει
τό επαr,ι(Ι.λά6ω, δrtiι δέν ύπά.ρχ
,
χα.μιά. εύθύνη σ' αύτbν τό,ν κό ψες εξουσίες τοϋ χ,ρά,τους_
'Έχω -τήν ΠθΡ:οίθ ηση, δτι ·ίι
σ�μο, χα.ί δτ� πpέσtειι. νά. δεχτι.,υμε
τίς σύγχρ◊ν1ε.ς τάσeι :ς πιού συνί -κα•τάρyηση της θανια.Όιχ
, ης χατα.
σ't':χ,vται στό γ,ά, ριίχ:νοuw·,, vελείως δίχ.ης Οχ μας οοηθήση ·ιά. πρα
παράλογα. αιό ϊδ, :lα �σου,6ά.λι τό χωp-ήσοv.μ•Ξ σ,τό δpδμο :ι.δτης -:ης
θύμα. χα: τσ-ι θύτη . Κω&:φά. συν -κο.ιv·ωνίσ.ς.
αιισθημα.τ:κή αύτη ή σύy-χ:υσι;,
( «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»)
Τ
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tO Κρόνος εστειλε στήν Γη
... μουσικtς ύότες του Μπάχ
Μέσω του «ΒΟΓΙΑ ΤΖΕΡ»

r

ΝΕΑ
ΟΡΚΗ.- Άv•αrπ.αρά.
γΟΙ'ι-c�αις σέ , δί,σ:-ι.ο τ.ο ύ, ς κυ�ματι
σιμούς των δοοχτυλ, ίωιv του Κρό
VΙου' δπω; τούς εσ, οελVΙε δ «Βό
γι1α,ζε.ρ 1», εναις επ,ι,στήμο�Ι:ΧJς της
Πα.σωvτέvα, ά.vα.rι.άλυψε: ε.χπλη
κ-υο,; τέσ,;.φες μ,ου.σικές vόΌε:ς της
κλίμακ,ος Μπάχ. 'Έτ�σκ, μπορου
μ:ε ,y.ά, σκ,ε:ψθουμ;ε διτιι α.v οί δα
κτύλιa
, : του Κρόνου ήταιv δίσ;κος,
θά. Ξπα.:ζο:1v... Μπάχ. Βέοαπα,, τέσ,
σερ�ς v•ότε,ς είVΙα.ι 1t1w.ύ λίγ1ες, &λ
λά, ή σύμπτωση -rοαφιαιμέvιε,ι εκ
πληχτ�ική.
Τό πρόσ
, ψα.Όο, γεγοv,ός ξα v, αψέρv,ε,: στηιv• ιεπ·ι•1.1αιιι,ρόιτηr:1α, τό
θέμcl. της ά.ρμ.οvίως τώv, σψαιι�ρώv,
τόσο άγαιπηιτό στούς &p,χΦίους.
Σύμφωνα. ιμέ -υούς Πυθαγόρε:,ι
ους, ,οί πλωvη'tlες παιρήγα•v ΚΙι έξέ
ιrοεμrποοv ��ά.ποι,α, μ,ουσιrι.ή, ή δποία.
δμως δεν ά.κοrιιγότα,,v <iπό wi.ις
άγθpώπους, yιωτι ήτωv συ•ι�χής.
Σήμ,ερα γνωρίζουμε δ-υι δεν εϊ
μα.στε ,σε θέιση v' ά.ικούσουμιε: ψά.
πα.
, ρόμ,ο,ια. μ,ελωδuα., &ψ' έ.vός γ ,ια.
τί δ ήχος ά.πατιελεί μιά. ΜνηtJη
πού μπο pεί vά. -υωξιδεύη μό, vο ιμέ
οα. στήv &..ψόισ::ραψcl. γ,ι οχι ,στό
ΥJεvό ά.έ,ρα., &που 6pί1σκ:cJΙV'ΌfJ.it οί
πλα.vητες, κι &,ψ' ιτέρου, για.τί.
τό ά.νθρώπ,:Ινο αυτί συλλα1μ;οάν1ε�:
ηχως μέ wφ:όδους διοορrιJε ,ι,αι; ,με
ρι•ι.ώv ,μ6λι,ς κλαισμάJτιωv -υου δευ
τ�ε;ρολέπτ?'U. Γ:ά. v,ά, ιμποροϋμε,,
λοιπόγ, νά. σuλλά.6ουμ
, ε τ1ς vαvε,ς
1

τους, θα.πρεπε οί πλα.vήτες vά. κι
vουvται ,με χρόνο περιψορας ενΙJ.
δ:ΙσεκαιΌομ.μύpιtιο qχψες -υα,χύτ�ρο
&,π' αυτόν πού εχο,υ,v_
Ώστόσο, πέρα. &πό τ• ίς λογικές
κα.ιί σαφείς α.υτές παιροοτη,ρή,σ�εις,
1τψέπει ,i ύπάφ,χη κάrποι1α. ά.λή
θε�:α.. Ό Κέπλερ, συγγ;ρv,ψέας τού
ε.ργου «ΙLα.γκ6σμ,ιιες Άprμοviιε,ς»,
πΙJύ εικδάθηκ1ε τό 1619, εΙχε &,vω
Υ,,ι,λύψε,ι c.τ1ι σε κά•θιε πλ, ωvήτη ά.v
τωστ:αιχεί μί�α. μου1σ�, κή '.Ι'ό'tlα., ύrπο
λογίζοvτι α.ς τίς δαvιήι��ς μ
, ε 6ά,ση
τή γω�ιιιώδη, -τ1α.χύτηιτα. χ,ι ,vή�εώς
τους. Γ,ιά, '.Ιά πpο1σiδ1: ,ορι ί.ι σε,ι τiyι
ΟΥJ't'ά.οα. τώ,γ 'ti(}\IIW,V ·ι.άιθιε Π,ΑJ(Χ,ψή
τη, δ Γφμα�vός &.σ-φο�ι16μ;ο,ς πήιr,ε
σά.v σημείο ά.vα.ψορας τήv όκτά.6α. τdϋ Κpόιν;οο. 'Αvιαικάλυψ,ε, ε
τ,01ι, , μίια, χφωδία. πλmν-qτώv·.
"Αν κά.vιαιμ.ιε: μία. σύrκ,ρvση με
οί ύ, πο,λο
τίς άΝι&ρώrπι1v,ε,ς ψωvές,
,
γu01μοί τοϋ Κέπλ,ερ θά. μας δδη
γοϋ,σ,�ν στό, 'ΙσΙJ1μπέρ· αι01μα orn δ
πλσ,ν-ήτης Έριμης θυμί>ζ,ειι σοrπpά.
vο, ή Άψpο,δίτη καfι ή Γή ύψί
ψωvο, δ "Αρ,ης θυμίζ,ε,ι - τί α.λ
),ο,; - τεvι6pο, ,ενώ δ Δίιας Υ.ωί
δ Κρόv,::ις εΙvιαιι 6'οJθύψωναι1 Ό
\JJεγ;άλο,ς ΓφμαιvΏς ασrtφλόγος
πα.ρατηρη
, σε ,ειpω�ι:κά. δrσι ή με
λωδία, της Γης &.πΟrtΙΞλ,εLτο ά.πό
τίς ν,όl'tlε:ς Μί χα.ί Φά., άJp)(;ιικ&. τώ
, ν
λα.τ:,yιιΙχών λεξ,ειωv ψτώ)(;Ε>Uα. καί_
π•είνα.
•
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Ή ά.ρ,μο,-ιί,α,
, των πλCΙ.ΙΨtiτώv έπιΣκϋλοι δεκτοi. σε ξενοδοχείο
6ε6αιώθ-φ:ε έπί7rj ς μέ τήν &.να.
.iΕΧΟΜΑΣΤΕ ευχα,ρίσ,vως στο
κάλυψη τοϋ Ποσειι1δώr�α., τοϋ Ου
ξεψ)δΌχ�ίο
μι-1.ς πελά.τ-ε
. ς μέ σκύ
τ
ραινοϋ χα.ί οϋ Πλούr'(iω,VΙcι.. Ό χρό1ιος 1Όε : ορά,ς τοϋ Ποοοιδ ώνα
r
i
λου;,
γι�
'Όού;
έξης
λόγιους:
ε

:ρ ψ
ΨΥJ: 164,8 χ:p6VΙ:α
, ,, δηλα;δr) τά, δύ::ι l\Ηχρι ·,ώρα,, χαινένlα(; σκύλο;
τιρίτ� τιοσ χρόνου ι-uια.ς Πξ!pιφορα.ς οέν εχε: μεw..χεφιααεί τίς κουρ
1:οϋ ΠλούτωVΙα. (24 7 ,7 χ:pόΜ�α.) . τίν�; μι-1.; γιά. νά. γυ rι).ίσειι τά. πατου, uΕΊ
Ή σχέ ση αυτή ,είvαιι χα..ραrι,τηρ:•  πουτσ,α.
'
�, εχε
,, ι, κα'Ψε, τα.,
στιΥ.ό ι-uιας πέμπτιτης (μ;ουισιχrι; σεντόνια μ,zς χα.πν,ίζο,·ιrτcι.; σ:ό
r
σvμφωv,ία.ς) . 'Εrούσψ;, ·ή OT'J.. έ.,ση κ�εο�'Ό:, δέv εχε, ,σ ι..ί:,Ξ.,: :?ι., -ι:eο
1
μ,Ξταξύ τοϋ χρόwυ μ;:α.; πφ:φο σο�ια, μ,zς, σ-;ωυπιζ() 1,c1.; ,ο ςυ
ρα.ς του Ου1pα�ιοϋ (84 ετη) y,αί ραφάχ, του, οϋvε ψεύγυ1'Ιτ-ας εχε:
1:ου ΠοσΞ:δώ,v�α. δί�ιειι τόν ά..ριθμό 6ά.λει σr.rι οολίτσ,z του σcαrι::.r,
Ο .51, σχέση δη)Jοοδή σχεδόν ταυ- · οοχεϊα χαί α.λλα μ,κροαντ:χείμε
τόσψη μέ τό ε 1�α προς δύο πού να γιά. σουοε�ι:ρ ... 'Επί πλέcι'ι.
τ' iψεΝτ:κά, πού cιυ,νοδεύ,::ιu,·ι τού;
ά,•ι, τ:. στο:χεί 01τό δ-ιάλ!ειμ,1JJcι.
1 , μ:α;
, ·e
'
, ,
οχ.τwοας_ Συγεχιζ1r,1ντ1 <αις μ αυτοv '1Χ. Jλου;, ϊίνα: συΨήθω; αιΛ:)ρωπο,
τόv τφάπ?, �μπορεί χ.αrνε1 ί; ·ιίy, α,ν,r1. χαλοί καί ευγεν1:κοί χαί τούς ΟJ
χ.αλύψει, πο1λλέ; α.λhε; συμψωνί λ:')υμ,ε "(:¼ πελάτ-ες».
ε;, αλλά. Επίσης καί (ΧJ'ιlc!.tpι:χ:α
Τά λόγια αυτά. ορίσrι.G'Ι"ti?.1ι σέ
1
Ο"t':κ· ές π,χ,ρα..ψω'11ί1ες, απω; αυτή ε �τυ1t0, τοιχοrι..ολλ r;,μιvο πίσω α
π<>ύ 1κπέμπει δ Κρό,ν�ος.
πό τίς πόρrοες των δωμαιτίω,ν σέ
Οί ύπέRμα�ο: τής ουράι•ιιαι; ά.ρ κάποιο γχλλ:χό, έπαιρχιαrχό ξεν,ο
μονία,; είχοον δπω01δήτοοvε δίχ:ο, , οοχείο. Κ, έμϊίς πού, σύμψωΥ?,
ω; εVΙα 6:ι,θiμό, δτ�CΙ.Ιν ύποc�τ+ιριζωι μέ τούς ίσχύονrrες -στον τόιπο μας
τή σχετ�:κή 1θ1εω
• pία, "Όοuς, μόνο κα-νόVΙες, δέ,ν δ,CΙ.Ιθέτοuμ,ε ου'Όε καν
π·ού, &rοω; χα,ί τlα. 1μιο,uσ:1κά. όργα τ·αξί, π,ο,; v,ά, δέχετα,ι νά. μεταφέ
να,, τό Ήλιαικό Σύστη1μ;α. θα.πρε ρειι χάπο:rο οίχιwι..ό ΙJJα,ς ζώο ...
πε να. χου-p:διισ,θη σέ χά11t1οων συγ Ή &:πόστα.,ση πού μα.ς χωρίζειείνωι μαλλοrι αιπρονο μική !
κ,εκρ�μΞΙΥΟ τ6νΙΟ.
1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ, 20.9:sι

«Κα,θημψι,;rη»

ΤΗΛΕΦΟΣ

31.7. 1

1 ΛI Σ Ο Σ

316

'Ένα πολότιμο βιβλ{ο

ΕΚΑΟΓΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ
άvθολογία

άπο

τiς όμιλίες καi τα βιβλία του
1926 - 1966

•••
Έruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
•
••
Ό φιλόσοφος της έσωτερ
, ικfjς
άπελευθερώσεως του άτόμου
για μια νέα Άvθρωιπότη;rα
•
••
'Αποστέλλεrται έλεύθ. ταχ. τελωv
άvτi δρχ. 150

•••
Ό Κρισναrμουρτι υποδεικνύει την όδο της 'Αλήθε1ας
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1981

το

ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ

1982

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

... ...

,•

,:

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ . .. ... ... ... ... ... ...

...

..

.

.

.. ...

,• •'•

ΔΡΑΧΜΑΙ 40U

..ΠΟΛΙΣ .. .. ..
Στέλλοντα!υ δ�' έπιταγfjς

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 1982
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

. . . .. •:• . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ... ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ... ... ... ... ... ...
. .. . .. . . . ... . . . .. . . . ΠΟΛΙΣ ... ... ... ... ..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ .. . . .. ... ... ... ... ... ... ... .. .
, ... .... ... ... ... ... .. ΠΟΛΙΣ ... ... .. , •.••.•••
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ΝΟΜΟΣ 1197

π,,ι

ΠΙ>ΟΣΤΑΣΙΑΣ 1nN znnN

Στήv ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Τευχος Πρώτον, άρ.
240) 3 Σεπτεμβρίου 1981), δημοσιεύθηκε δ νόμος περί προστασίας τώv
Ζώων, ύπ' άριθ. 1197, με το άκόλοuθο περιεχόμενο.

"Αρθροv 1.
1. Τά. ζώα, συ,ν,-qροφί-zς, εργα.σία; χα,ί -,ώ'ι έκ-:�pοψώ'ι, δέc'Ι vά
τυγχάνουν έκ μέρους τι�>'Ι κατόχων των της δεούσης στοργής καί με
τ':ΙJχΞΙ::p6σεω;. έ.χδηλου,μέvωv δtά:
χ) �cιpηγήσ:Ξιω; χχ-τ-αλλήλΟ'J Υ,αί έπα,pχου; δtά. το είδος των
χ
ο
-:ρ ψης κα.ί ϋδα τ;;ο;.
ο) Έξαισf'αJλίσ�εω; &.νέτου, ύγ:<Ζιvου ?W.ί πpοcίηp,μοσμέvου εις τόv
φυσ:χο'Ι τρόπον δ:cι,ο:ώσεώ; τω('Ι, χατ'Χλύμ,χτο;.
2. 'Όσ-r:; φc;,,11εύΞJt, ο,χσανiζε,:. Χ'Χlχcπο:εί ζώ'Χ, περί ώ,1 ό παψών.
·ιό μ ,ο;. η έγ:ι.αJ-rαλείτ.ε� τcι.υιr,χ εχθετα. η ιχ.δέ:;r,τοιrα.. τψωρε�τα. δ:ά
-:ών Ζ'Ι cί.ρθρψ 8 τ�ου τ:,zρόν,ο; r.ωvώv.
3. 'Επί οα.σ'Χνι :ιψο-j η Υ.'Χκομετα.χε:pi7Ξω� ζώω·ι χ,χ,-:ά. τήv δ:ά.ρ1/;Ξlll 'ΧΙ'/ τή; ιι,ε,'Χψορα,ς t(J),'I δ:' s μ-:: οptχώ'Ι πλ'Jίω'Ι, ά.εροπλά,,1ω 11, σ:δη
p�δρt\ι.ω·ι χ,zί αu-:-'JΙ'ι.: Ψήτω·ι, εύθ•JΨfί'Ι :Sπέχωv ώ; σu,η:.ηουpγοί της
τα:-zύτη,; ,.�:'(;εω; i:11τtcτοiχω;, χαλ ο[ χυοψ'ιητ-z: τώ·ι πλοίων χαί
iι�1p:;1πλ�νων, οί προϊc:1τά. μεγ, ο� τώ'ι &μαξο::r:-01�ztών "ι... �ι οί όδηγοl τG>ν
::.ιυc:,χ:vιήcω 1 τ:μ
1 ωρο�μεο;ο: 01:ά. των ά.νωτέpω π2:•1G>'I'.
4. Δ:ά. τ(ί) 1 α,tιτω·ι πο:νι7ν1 τψω1ρsίτ-z,: χα,ί οΤοtς πρc,nαθsί 6ι
-z,!ω; νά τά τ::8'α,σσεύη r) vr;. τ'Χ συλλψοά,vη. τ"Ώ χρ·ή7Ξt πυpGΌ6λου
ϋπλου, ές!Χlφουμέvω·ι ε 1/JΞt'Ι'ω'Ι, α-:Ί 'Ι''Χ, '/.Cl.,,'Χ ,ά.; sκά.::1:0-:;ε -rοερ'ι θή
pα; ?}:α.,τά,ξεις, χ:χ,ρ«,z-:Υjρίζο•ι,τα,t ώ; θηράιμ-z·.ct,.
;,

1

1

'Άρθρον 2.
1. Ζωοy συντpοςρία.ς, έργσ.σίας η έχτρος::ων,

το

δποίον χ:χ.τέ::;τη
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ά.vίκ.οοΥ.ΟΙ'Ι -δι,ά. τ�v 1 ,οι' ηv πρΟΙΟΙpiζ1ε11:1α.ι χρησυv, ισυVΙεrrοε-ί� γ ήιpαιwς, α
"tlιlvΙ ός. α-ί!Όί�;, δύ•�ατα.�
σθε· Με,ίοος, "ΙJατά yιμW'dος,. οο')α,πηιρί, α
ι , ς' η σ.λ'λ:ης 1..._
,ι
:) '
'
,
,
uuv πρ1 -οη 1 _υμ__,J.., ηι;- i:�χ,κσ,τυι
v
ο
οvι
ι
μ
ι
α
ΚΙ
α,ς,
ι
σ
�
ωιοο
υ
ε
,
θ
ι
Ι
u
.
y,α, φονιευε-αω• •
θέσε1ως κραιτιmυ η �δ:ώwυ χτψrιάιψΙΟυ.
2. 'Απ·ιχyQΙρrεύz,'C'οοι ή θα•v:ά.1τωσιις ( }ηλιCΧΙ'JΌ�κώv1 ·εί-ς -οά, σφαΎ1εί α1,
έψ' δσον δέv ΠiΡ•Οη!')'ηΙθη της αφαιιμ
r άξεως >ΊJΥ1οοuσθητ�οιπ�ί1 η1σις επ1zιvερ
yοi}σια, άιχοοp:-cι,ίως.
"Α,ρθρrον i.
1

"V'()

1

Ουδφίrα σδυ�η)Ιpά. χ,ειφουρι γιcι<.ή έπέ-μ6ωσ:ς 7ΌpΟΟ"(Ιμ:7J'ΙJΟΙ7ΌΟΙι,εϊ·,:οοι ε!ς
σποv\ουλl{J)τά. αιvrειυ ά.V1αι ι�η,
, ς, δ,ιε1 �ι1ε;pγοu1μiΨΥ)Ις 1μδv10ν1 ύπ1ό κ'τψ�ά
1 σίοο
τφ,αυ.
, :ισθηrmπο,ίησι,ς δε-ι ά.πe1JιϊΌεί"Όα,ι δτ11χιν, ε-!ς δμοίαrς χ·zφ.ουρ
Ή ά,yw
y, :rι.άς ,έπ•φ6άσzιι,ς έιπί -&-ι1θ1ρώ-rοω'1 δεv• έκτ�ε<λεί"tlοο: τοι<αύ, <τη', η ε!ις πε
ριrrοτώσ, ειις,
ι Κα!ΌΙΧ τά,ς δπ1οίως δεν κ,ρ(,vε"tlαι εwι16•ε16λ-ημέrι1η ύπό κτη
·;ιά.., τψου δι' ε!διιl;ωύς ιέ.πιστη,μανωκούς λόyοο;.
"Αφιθ1ρο1γ. 1-.
1. Πε.ι1pοψ1αιτ�ιισιμος έπί ζιοω011 Ι\ΙΙΟ<Ξίτα,ι πάσα έπ,έψJ01 CΧΙ:J!ις έΙJtί ζώ,1ΌωV ζώ@ι χρη,J1ιμιοrπαιου,μένω
1 �1• π:ρός τό-ι ι�χ{>Π•ΟV1 .έπ�1ληθεύrσεως έ πι
σtηιμ.ιΟΙ'Ιιιχης τι·νός ύΙJtαθiσειω,ς, λήψεαις πλ rypο:φοιρι1 ωv-, πιαιραΚJ1'ι<.εuης ού
σιιών κ.σλ έλt γχ:ου τηις cρύσεως αύτ, ώ1·1 κα.ί, yzι,Αι•ι<.ώς ή χρηc1:1μοrπο<ίη
σι:ς ζώ,v1τ1ων ζώωv, δι' έp1 0υιvητιι•ι.ούς πε, φοομη1�ι1σ�μού;.
' 1 ' ·
'
'
' η, Ι �:ς πε· φ?'ψα;
Ι
2 • 'Η ,εΥ.JΌΕ-ΛΙΕ
' τ�ωv, επι
' ' ζ'ωωv ,εrπ,:,ψεπ�ΖΙwι μοvσ'/
1 1 ει;
πτυχιούχους Κτηvιατpιχης η 'Ιατρικής Σχολής η Σχολών Βιολογι- _
χώv Έrπ:αrηιμGΝ, οί δπ'()ί-:,1: ο,:1�1:θέ1,:ο,υ1,; 'tlά.ς άιrοαιpcι1 ,:Ιτή'ΌΟιυς smοιyγελ
μJ?'J'Ό:•ι,ά,ς γνιώσε1ι,ς καί τ-iy� ίχ1οοvότψ1α, δια. χεφοup"(1:Ιχάις έ, πε1μ6οοσεις.
11-υυχι,ουχοι Φυ1σιιχώ
ι ιν Έπ�ιιστημ�ι, οί δ1Όο��Ι: δ,:\(/Jθ1έ1 τ�ου�1 οάς &;γωyχα..J.
�ς 1ε.1Όαyγιε-λlμαι'tlι1χάς yνώσ1 zι,ς, δύ'λοοvrqα.: νια. πιpα.γμ;αιτ'()ΙΠ(.11:rουv wεφσ.'
, φ.Ε,
:.17;-uα, επtΊ
μη' ΠΈ(Jt λ α.μι.Ε•
υαΝΌΙVΙΌα. χ1εφοιυ.p"(1ι:καις
επι
.1υα.01εις.
, ' ,ζωω'ι',
,
3. Δ uά. τήν, έ-κτ έλzσι ι,ν 1ΌΕΙψοομά.1τω1v, δυ,ια1μέΜω.'Ι vά,
, πφο'ΚΥ.Χ.λέσου�ι
πό.v:α-;,, κ.α."1Jώ01ειι,ς η δ1ιcι1 ,τb,.pα,ξι, ν1 1 της• ψυ-σι10λ, ογι1χ-ης ΥJ?,<-τιααιάισε•ως τώ,'Ι
ζώw'λ, οί έy, δ, ι1 α.ιφερ6με1vα: οφείΑΙC\!ΥV 'Ι'IΧ z cρ,οδ1 ιΙ ιy;σiθοl)v ,διι ' ει,δtrι<.ης σJδεί
οος -χ:c�pηγουιμέv1ης ύπ
, ό της ο!.χ,είe1,ς Νο1ιια1pχίcιJς.
4. ΔJ' άιrοαφάJσ,ε1ωv !1:ΙΟΙUΙ 'Ύπoo/piyoυ: Γ<�•ωρ,yί1οος, ,δηrμ.ι�\:χωφέγηςι
εις τήv Έψημιφίδα, της Κυ16φv-ίρΞJως, κ.ωθοpιίζανιτω: δ ψ6<ΠΥ); Υ,?',ί
<
ι
�.ί ;rοροϋπιcιθέσεις χ,ο,ρηγ-ί]σεως της ev τ'Ώ π,ραηγουμi ΨΏ π•α.,pηpiψφ
οοδ-Ξιι:ι,ς.
"Αpθpα,ι 5.
1. Ή ιiρμLJΙο•ιότης της πιρrχ::rταισίως τώ�ι ζώιω'/ '/;Χί ή λrιψ:ς τu)•'Ι
συνιοοψώ'ι' μ
, έτφω
, v α,ψφ,ειι εις τό 'Υπουργείον Γ,εωpΎίlχ,ς.
2. Ό ελ,εyχος της έψα,ριμ.ογηις τώ·v δ1:1α.1Όά.ξ01 ωv 'τl?υ παρ6ν, τος
νόμου &.νήΥ;ειι εις τά.ς Κτη�ιψιιχάις Ύπηpε1σία,ς wυ 'ΥΠΙΟ'upγrzί, ου Γε.
ωργίοος
εις τά.ς Άστυιγα1..1.1ιΎ..ά.ς κ.α.1 Άγ(.ψcι;vα, μι1κα,
, ς 'Αp,χάς, <Χ.JΟΙΚαύ
μJsνος ,δια. τωγ πcφ' α.υταίς δpyάινω
ι 'ι.
1

1

1

1 1

1

κ:αι
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'Άρθρο,ν β.
1. Διά τήν α,ρτιωτέρcι:ι όργά,ν1ω'Jιv τη; π,ριη:ια.ισίcι.ς τάΊ ι <:,ωων,
συ,;ι,σ:iτα..: ε!; τή,v 'rπrφΞ.σία.ν :Κτη'�ι:χτρι:'ιtή; του ΎwουργείΙJυ Γε
ωργία,;, Γν1ωμο,δοt:rιtή '.Ειπιrrρι:,π1/, ·ή δπ(,,ί:χ συυτίΗΞ-:1ω: έχ τών χά
τ�ωθι:
α.) Του Προϊστωμέvου τη; Τπηρz,σία.; J τψ:-:ιτ;ρ:χης τv.ιυ Τ7ΌΙ)υργ�εί,ου Γεωργία.; ώς Προέδρου, άν:χπληρr.,υιμέvου ύπό τΙJ,j Ψψ!
μQυ α.'/α,πλ ηιρωτου του.
β) Του τα;Υ.τ:ιχοσ Κι:.<Οηγη,του ί,η; εδρας: Ζωολογί'l.; τ,:/j Ηα.rι�1Ό: Τtηιμ,ίου 'Αθη1,ώv.
γ) Το1υ τ�αrι..τ:� ιχr.,,j Κα.θηγ-ητοσ της ΖωοτΞ-χΥί'7.>; της Κτη,ι:ι α'ί'Jρι
χης Σχολής του Πι:.<1νεπ:στη,μ(r.,υ θΞσσ:ι.λο'ιί·ι.η;, η του έχ,άrι.του η
έ:rο:Ιχ,ο,ύρου Καιθηγηrτου η Ύ cρηγηrι:ου η Έπφ..ελητου τη; ίο:ας εδ,ρω;
δριζοιμέ,ιου μετχ του άινα.πλ η, ρω:-ου του ύπό ,η; Lα(:χς Σχολη;.
δ) Του -aα.χτιικου Κι:.<θ Υ] γψου τη; Φυ:;ι,'J1λογίας χ,α,i. Άνα..τομ:
·ι.η; τύΝ Ζώω'ί τη; 'Ανωτάτης Γεωπο,ν:χη; Σχολή; 'λΟηνύ>ι'Ι, η του
rι..του η επαούρου Κmθη";'ητο, υ η Τ cρ ηγητου η Έrιψ.ιελψΌυ ,ης
έχτά
, ... , ,
, ενου
ιαια:ς εΟΙδ,ρα,;, ορ:
,μετα., ,ΙJυ- α, γ,r
, :;,π,) ρισ:ου τ�υ υπο τη; t():7.;
' ζΙJμ
,
Σχολής.
ε) Του Πpci:CJτ�μένου της Δ:ευθύ-ισΞω; Κτψ:7:ιψ'ιtη; 'Λνrcι,λή
ψεω; το ϊ) α.ύτcυ 'ϊ'π◊υιpγείου,, &,,�:l\1ίληρουμiΨJ'J 6πό το,j -ι�μiμ.1�υ α,'η
πληρ,ωrο,j 't'QU.
στ) 'ΕχΠΙpο,:;ώπου 11ου Ύπουργzίου .lr1 :�χιία.; Τάςεω; όρ:ζομi
vι;,υ μzτα m·i ά.ν17,πλ ρωτου τι;υ ύπό του Ύ'πουργοσ Δημ,.,,σίι:.<ς Τά
ξ�ω;.
ζ) Δύο wυλάχι::,τον έχπρcσώπων ψ:λι;ζω:χώ-ι Έ,;α,:,ρωiJ'Ι δρι:
�ομέ-1,ω,ν 1.1.,ετl τύJ'Ι δ:,-ηπληρωτώ'Ι των ύτ.' ccύτών.
2. Χρέη Γρηuμ-:ι:rέω; εχτελεϊ 6πc1.λληλc-�. -τ·η; 'ίπηpεσία.; Κ :η
γ:::ι:αρ:1χης, δρ:ζόμε'ιι(); μετά, -τοσ &,,;.::ιιr:λ Υj pω:ι;-j τr;υ ύτ); 70Q �ϊιτcljυ,p"('Ου Γειωpyί7,ς.
3. 'Η έ-τ:.ι.οροπή ::,υγχp0Όείτ7.ι: δ:' 7,τ.σ:γχ:;:;,ω;
ωργία.ς. Δ:ά. -τη; α.ύτη� ά.ποcράσzω; χ,zθr,,ρ:ζ�cοο:
ά.'ιι:.<;χα,ία. δ:ά, τήv λε:..τουργί,;ι,,'/ -:·'Χ.ύ:Υj;.
4. Εί; t'f)'i ά.ρμΟΙο:ότηα. -τη; Έπ: tpι:rι:η; &,ψή·ι,Θ: ·ή μελέτη χ::ι.ί
ή εί,σήγφ1:; τvρό; :όγ Ττ:ω,pγ6·ι Γεωpγί:χ,; μiη;,ι,)'Ι διχ τ·ή,ι &ρ::ωτ�:;ρ:χιν οργα1'ι ll >CJ Ί τη; ε·ι γΞ-'11ΞΙ: πρσ:,:-cι.:;::;ι,; τω-ι ι,,ωων, ω; •ι..rJ.ι ;1 γνω��ιΒότη,::,ι; έπί πχ·ιτΟ; θέ+ ι::ι.ι:?;, :b ότ=:;ϊ�•'ί ι.1-1p,:�έ μπ��� zt; 'Y..,)--cY)rι �
Τπουργό; ΓΞωpγiας.
5. Τά. ει; τή-ι Έτ.:τρι;τ.ή'Ι ά..γ&με'η, τ.ρό; συζή:η,:�:ιν Θiμ,:χ:'c,(
είσηγεί ττα.: δ Πρ:-;ϊστά.:�Ξvο; του Τμ1,μcι.τι;,; Κτη'ια,ψ:κη; Ηερ,1θά,λ
ψεω; -rη; Δ:ευθύvι :,zω; Κ:ηνι::χψ:-κη; 'λ_ψ:-:λήψεω; - Φ ψμά:ι.ω·ι
χα.ί Έ φ, χρ,μογώ•,;. ά..'ητ:ληρο-ύμ:;,',ο; δτ:i; :ο·} ',�:ι::v,,υ &,,::ι.,π λ·�•ρω
τdυ 't''Jlt>
6. 'Η συμ,[.ΙJΞ-ΌC.χή, ύφ' ο[α.yδήπΟΙΌε ίδιόιτΥj ::7, ει; :·'ηv Έπ::qροπή-ι
τσ.. ύ"t"ψ, είνΙC(Jι -τ�ιιμr1τ�ιχή -κ.α.l ούδφίσ.. ά.τ.οζημίωσις χαταοάλλε-:·α.ι.
t
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"Αρ:θpΟΙΥ 7.
Διά.
Διιατ.οογι
..
μά."tt' ύiV' ε χδ,ι1δομέ1 v1ωv 1ορο, l'Όοοσ1ει του 'r
πc,ιψyου Γ1εωρyί,αις μJΞΠΙΧ σ,JμψωW-!ν γvώμψ τf(ς έv· α.ρθιρφ 6 'Επι
τφι:.ιπή;, χ�ορ,ίζ1ει�ω: πfJ,σ,χ )Jεπτι:μ, ,έ,ρε,ια, έψ«ρ1μογ
, η; τωv1 δια.τά,ξ,εων,
τ?υ -rοοορόν"Όος ,�όμου.
ΠipοιΕΙαp:0,( ων
1

"Αρθραv 8
1 π οοp, 2, 3 χαί,
1. Ό Π'J.pi':ιJΟΟΟί ·;,ω rι τά.; δ-:"'.1.1-:ά.,ξ,ει, ; του α,ρθι ρου
:
ψ
τ
?;
ΊC.ψ,
ι:.ι
υ.
τψιι.ψει-σ-:ι,ι
δ
:α.
υ
,α.
χ
ι
σ
ε,
ω
ς
4 τQυ- π,;ι.ιροv
),
, •
,
,
,,
•με, χp, 1t ει,ξ μηvω·· ι
η δ·:,χ χpηιμχ·τι.χη; Π()Ι�Vης 10.000 εως 30.000 ,δ1ρ1αχμω,;1, η δ,ι" �.ιψοc
-.έpω� των Π()lιιV'GJv.
2. Ό 10αψιωοωίvω,v τlάς δ1t:z-ο, άξ10ις των rί.ρθ1p1ω•ι 2, 3 κχί 4 πcι.ρ.
2 χα.ί 3 του πι,ψόΨοc;ι; νόιμου, uJς γ.,α.ί τω,γ εις έχτέλ ε,σ�:1v τιQύτου έχ
ο:,δ'>μέ·ιων διοοτιχ,γ:μά.-οωv 'Χα, ;ι &mψά.σε,ω,v, τ1ιμι ,ωρεί'τ'α1: δ·ι,ά, ¾pα.τι ήσεως
μέχρι: 50 ήμ1�pω1v, η δ, ια. 10ρο-σrίμι ιοιυ &πό 2.000 εως 10.000 δ,ρα.rχμ,ωv
η δι' άιμψατέpωv, τώv ποινών.
3. Εις πφίπτ,ωσιv, ύποτψοσcη•ς, τά. ύ;νιώ,;,φ\α. χ,α1,, γJαιτώ,τιφ:χ, δρια
-:ωv εις τά.ς πιχ,ρ γρά :ρους 1 χαί 2 'ΌΟU -rοα.,ρ6v'"Οος α.ρθpΙ
ι Ου πο1ι1vώ,v δι
πλωΊΙ:άζΙΟ"/τ:.χ�.
4. Αί πι:,:�:χ,ί τη; π,:φαγ
, ράψου 2 έπιοάλλΙΟ'll'tΙΟΟι χα,], δ.
1 �ά, Π 'Χ\pαι6ά
ι
σΞΙις ποοσης iπ1ι1τοιΥJτ1ι,χη
τ
6.
ξ
,
ε
ω;
ο
ου
Ν. 586/
, ς η ύ,πΙΧryο1p1ευrt1::,,:'ί'jς δια
ι
1977 «70ε.pί χυ1pώσεω; της Εύpω-rοαϊκ'ί'j; Συ,μο6JΟΙΞ ω; -rοplc\:)Γc\':ι.Ι'J'ίας τω
. ,ι
ζώωιv 'Ι.7.τ• ά. τή,v δ,:ά.ρΥJΕJι1ω•ι •δ:zθ
Ψ)ϋ;
μ
ε
τ
cι
,φc
FfJ,;
αύτω·ι».
,
1
1
1

1

1

1

1

1χ

1

1

1

1

1

1

'Άρθραv 9.
Παισ,α, διοοτα,ξι,ς &:,vτ1 :• ΥJ0:ιμέv· η είς τά.ς δ, :�ατάξz, ι,ς του π1α�ρ6vτος vό
:wυ χ,yJυ?'ψ"(Ιείτιαιι �. έξωιρ, έ.σε: τGJ1•; δι:ωτ6:ξειω,v τωv, α.pθρωv
3 παρ. 2
ι
χχί 4 'tioυ Νό μου 5504/193 2 «πψί τρι;ιποιπ·ο: ή1:;1ειως υου Ν 6μου 1038
' σί!7Jς των Ζώωφ, χιzί mσ αιρ,θp,ι:χ, μ,όvιοο τ1�σ Ι_ Δ) -:ο;
"rσερί π1pοστQ.
.:η; 30 Μ7.'ίΌυ 1919 «-rοειpί συμπλη,pώσ-εω; του σ.ρθ1?',:;υ 2 του Νό
μου 1038 «ιπε,ρί προ1πcιJσίω; τώ·ι Ζώων», α.ί'-ο:!\,Ιιε,ς εξ7."Υ.ΌIΑJ ΟUθου··ι ί,σχύ
Q,Ul::1!7,: •
1

'Άp, θρο,v 10.
νόμο:., α.pχο• ιτ7.
'Η ίσχ.ύ; του
-rοιz,ρέλευσι
,
1 : μιετ�
,ν ,Ξσ
ι
1
σά,ρων (4) μηνών άπό τη; δη1μοJΙ:1εύσsώ; :ου δ:ά. της Έψημ�ρί·ο-?ς
της Κυοψιήσειως.
1vcι,pόιv -c?Ις

Έv Άθή'Ι 7,:; τ"Q 25 Αύγού7ttυ 1981
1

Ό Πρόεδρο; τη; Δημοχρα.;
τ:ί,cι,;
ι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

οι

'rπο,υpγοί
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Θ Ε Ο Σ Ο Φ I Α · ΤΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ή

Άvrιπρόεδρος της Ό μοσπον

δίας των Θεοσοψικωv Στοών της Εύ
ρώπης Κυρία

Hcr.r'ictc

van

der

Hecht έπεσκέψθη την χώρα μας άπό
τις 26.10.81 εως τις 4.11.81. Ή κ.
ν::ιη del' Heclιt
έρyασίες των

παρακολούθησε τις
Στοών της 'Αθήνας

καί έμίλησε προς τά μέλη

της 'Ε

ταιρίας, στις 3 Νοεμβρίου. 'Από την
όμιλία της αύτη δημοσιεvοuμε εvα
έvδιαψέροv άπόσπασμα:

1.'Ακόμη καί σε περίπτωση :::�χε
δόy όλοκληρωτικης κα..τα..στροφης
του κόσμου μα..ς άπό τήν άτομική
6όμοα.., τό θείο σχέδιο γιά τή·ι
εξέλιξη της ζωης πάνω στήν γη
μας θά πρα..γμα..τοποιηθη.
Ή Θεοσοφία δείχνει δτι ή
πνευματική εκκόλαψις της &.,y
θpωπότητος είνα..ι άνα..πόφευχτη
( = οέοα..ιη) , δτι ή &..γά.πη θά.
κατασ-η ό -ι.ανόνα;, καθ' δ:::�ον
ή άvθρωπότης θά. ςεπερά.σει τήν
περίοδο της δια..νοητικης &να..
πτύξεως: Θά. ελθει ή οα..σιλεία
τής δια.ισθήσεως, δηλ. ή οα.σιλε(α.

-:η; σΙJνειδητοποιήσεως της ένό
:ητος, καί της &μέσου γνώσεως
της οαΟιάς φύσεως των οντων:
Θά. φέρει τήν &δελφικη &γά.πη
zαί τήν ά.ρμονία...
'Η Θεοσοφία δείχνει επίσης δ
:ι σέ. κάθε ψυχή, τό Θείον θά.
εχοηλώνεται πά.ντα.. πληρέστερα:
δέ.ν :;πά.ρχει όριστιχή ά.ποτυχία..
γιά. τόν σπινθήρα.. της θείας ζω
·ης, πού ζεί μέσ:Υ. μα..ς .
. \οι;:6•;, ή γ·ιιί)σι; της Θεοσοφί-·
ας μπορεί νά. ελευθερώσει &:πό
κάθε φόοο τήν άνθpωπότητα...
'2. Ή Θεοσοφία ξεχα..θα..ρίζει τί
είναι ·ή αυθεντική οικολογία...
Τό ;ρυτιχό χαί τό ζωϊκό οα..σί
λειο εχουν τόσα.. διχα..ιώματα.. δσα
-ι.αί ο α.νθpωπος στήν εξέλιξη
z:y,ί σ:ήν έχκόλαψη (ά.νάπτυξη) :
'Η ::;υ•ιείδησ·ή :ως θά. γίνει ·iι
συ·ιείοηση της μελλο,τιχης ά.νξ'ις τους
θρω;:ο-:ητο;.
,
'Η σ.ναπτυ
, ,
είναι τόσο &..να.γχα..ία.., δσο και ή
δική μας. "Αν ή ά.νθρωπότητα. θέ
λει νά. προοδεύσει, πρέπει yά, 60-
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ηθήσει τήν μεγίστη ανάπτυξη τοϋ
ζωϊκου χα,ί του ψυτικου 6α,σιλεί

ου.

Μιτό έκψράζεται με έντυπωσι
ι:ι.κό τρόπο στήν «Φωνή της σι
γής»:
«Βοήθησε τήν ψύση κα,l
έρyάσου μα.ζί της: ή ψύσις θά. σε
θεωρήσει σά.ν ενα,ν από τούς δ η 
μιουργούς της, καί θά. σε όπα,
-ι.ούσει. Κα.ί μπροστά σου θά. ανοί
ξει όρθάνοιχτες τίς θύρες τω·ι
μυστικών της θαλάμων, κα,ί θ' α
ποκα.λύψει στό 6λέμμα. σου τούς
θησαυρούς πού είναι κρυμμένοι».
Αυτό σημαίνει γιά. μα.ς πρακτι
χά: α.ναδcί,σωσις η κα.λλιέργεια,
τ11; όλότητα.ς του πλανήτη, με &.
ποκατάσταση της θσ,λάσσια.ς χλω
ρίδα.ς:
'Αποκατάστασις τ·ης πα.νίδα.ς σε
δλους τούς ψuσικούς χώρους.
Κα.τάργησις κάθε σκληρότη
τας προς τά. ζώα,.
Ι'ενικοποίησις της χορτοψcι,γι
χης διατροψης.
Με δυb λόγια., fι α.υθεντιχή οί
κολογία. συνίστα,τα,ι στήν μέγιστη
δυνχτή εϋνοια. πpός τήν ψuτική
κα.ί τήν ζωϊκή &pχή, χάριν αυ
τών κα.ί οχι μόνον χάριν του ό
ψέλους του ανθρώπου.
Αυτό προϋποθέτει έπίσης μια.
πιό λιτοδίαιτη (έγχpα,τη) ζωή,
σε στενή έπα.ψή με τήν ψύση.
3. Ή Θεοσοψία, δικαιολογεί όρ
θολογιστικά. εκ μέρους κuθε &τό
μου τήν μέγιστη ήθική α.υστηρό
τητα., δποιες κι σ.ν εΙνα.ι ο! προ
σωπικές θυσίες καί οί ύλικοί κα.ί
οί σωματικοί κίνδυνοι:
Συνεπώς, μή 6ία. &πόλυτη ψι
λαλήθεια., &πόλuτη τιμιότητα, ά.
πάρνησις των όλικων &γα.θων,
κ.λ.π. 'Άς μεταμορψώσοuμε τόν

1981

χόσμο μέ τό παράδειγμά μα.ς, τήν
σκέψη μα,ς καί τήν &χτινο6ολία.
μας.
"Αν πεθάνουμε, ή μετενσάρκω
ση θά. μα.ς προσφέρει νέα, σώμα.τα,,
ενώ ή ψυχή μας θά. δια.τηρήσει τίς
&ποκτημένες &pετές. Μ' α.υτόν
τόν τρόπο, ή &νθρωπότης στό
σύνολό της θά. γίνει τό δυνατόν
γρηγορότερο καλλίτερη, για.τί δ
συνολικός &ριθμός των ψυχών,
πού διέρχονται τον κύκλο των εν
σαρκώσεων, είναι σταθερός (60
εκατομμύρια, μα.ς εχει λεχθεί) .
'Ιδιαίτερα,, καμμιά. 6ια.ιότη
τα, προς τό ςωϊκό οα,σίλειο χά
ριν τ·ης επιμηκύνσεως της &ν
θpώπινης ζωης, δεν είναι επιτρε
πτή.
Συν'επως, πνευματική &να.γέν
νησις της &νθρωπότητος διά, της
ήθικης α.υστηpότητος.
4. Μιά. &πό τίς ουσιαστικές
πpοσπcί,θειες της Θεοσοψικης Έ
τσ,ιρία,ς στή σημερινή έποχή, εί
ναι τό νά. καταστήσει γνωστό
στόν κόσμο τί πραγματικά. εΙνα.ι
·ή γιόγκα.
Τό μποpοϋμε κυρίως χάpι στο
εpγο του Taimmi, του μ,εγάλοu
σύγχρονου Ίνδου Θεόσοψου. Τό
6ι6λίο του, «'Η 'Επιστήμη τ·ης
Γιόγκα», 6α.σισμένο στούς &ψορι
σμούς του Πα.ταντζάλι, εΙνα.ι ί
σως τό σπουδαιότερο εpγD πού
ύπάpχει σήμερα, σχετικά. με τήν
Ράζα. Γιόγκα.. 'Έγραψε πάρα.
πολλά. α.λλα., πολύ αξιόλογα. ερ
γσ, γιά. τήν γνώση κα,ί τήν πρα
κτική της Γιόγκα,, δηλ. της πνεu
μα.τικης ζωης.
Ξεκινώντα.ς από τή μελέτη
τους, τά. μέλη της Θεοσοψικης
Έτα.ιρία.ς μποpουν νά. διδάξουν:
α.) Πως νά. δια.κρίνουμε τόν

1981
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α ύ θ ε v τ ι κ ό Γκουρού, τόv
Ξεκιvών,α.ς επι-,ης α.πο τίς
αύθεντικό πνευματικό καθοδΥ1 - γνώσεις πού προσψέρε: ή Θεοσο
γητή, ά.πό τήv λεγεώνα των ψευ φίσ, πά.•ιω στήv ένότητα. 8λωv 8το - γκουρού.
σωv ύπά.ρχουv στήν ψύση, γιά. τi1v
β) Τό τί πρά.γματι είναι τό ψ•ηη της διαισθ1ισεως κα.ι τούς
Samadlιi καί ή φ ώ τ ι σ η, δρου; της ά.να.πτύξεώς της, κα.τα.
οί διαφορετικές τους βαθμίδες, λα.βαίvει κανείς πραγματικά. τήν
πού σ.vτιστοιχουv στήv ά.φύπvιση διαα.σκα.λία του Κρισναμούρτι πά.
της συvειδητότητος στά. διαδοχικά. vω στόν διαλuγισμό χά.θε στιγμής
πεδία πού περιγράψει ή Θεοσο διά της τ·ελείας προσοχής.
ϋ . .Μιά παράλληλη μελέτη της
ψίσ,, και. πού α.πα.ιτοϋν τό εργο
Θεοσc::ρ(α;, της Έπιστ1)Ι J.ης τη;
πολλών ύπάρξεωv.
Γιόγκα. καί των βιβλίων του Κρισ
γ) Τούς τ ε ρ ά σ τ ι ο υ ς
κινδύνους, πού έπιψέρουv ή πρόω ναμούρτι, 'έπιτρέπει καλλίτερα. τήv
Ξςασq:,cί.λιση της βαθιάς κατανοή
τοϋ Knndalini
ρη α.ψύπvισις
σεως καθενός ά.πό τά. 3 θέμα.τα..
κ�ί ή πρόωρη ά.νάπτυξις της
'Όσο δια.κρίνουμε &ντιθέσεις σ'
διορά.σεως, δηλ. 8τα.v ή συγκινη
σιακή και. ή διαvοητιχη ψύση δέv α.ύτούς τούς τρείς τρόπους προσεγ
είναι ακόμα. έξαγvισμένη καί κυ γίσεω; της ζωης γενικά., κα.ί της
πvευμα.τιχη; ζωης ίδια.ίτερα., δεν
ρια.ρχημέvη.
Εί'τε τό θέλουμε, εί'τε οχι, ή εχουμε χα.τα.λάβει στήv πρα.γμα.
τικότητα. κα.vέvα.v ά.πό τούς τρείς.
Γιόγκα. έπεκτείvεται στην Δύση:
7. υ Οτα.v βλέπουμε ολα αυτά.,
Θά. ψέρει τήν πιό μεγά.λη πνευ
μπορεί vά. κάνει χα.τα.νοητά.
πού
ματική πρόοδο, α.v βασίζεται στrιv
γιά τόv άνθρωπο ή Θεοσοφία., κα.ί
γνώση τής Θεοσοφίας.
5. "Αμεσα. συνδεδεμένο με τή•ι πόσο ή γνώση τΊι ζ μπορεί vά. κα
Γιόγκα. είναι τό ζήτημα. του ο ι α τα.στrισει τήv ά.νθpώπιvη ζωή πιό
ομορψη κα.ί τον κόσμο πιο εύτυ
λ ο γ ι σ μ ο υ:
Ό Δια.λογισμός είναι τό πέ χ ισμέvο, μα; κα.ταλα.μβά.vει εvα.
ρασμσ, ά.πό τήν συvειδητότητα. πού τ ε ρ ά σ τ ι ο αί'σθημα. ευθύ
περιορίζεται στήv δια.vοητιχή δρα νης, μπροστά στό πελώριο εργο,
στηριότητα. - οπως γενικά. ή δι πού μσ.; περιμένει.
Ί{ οοήθεια. πού θά μπορούσα.με
κ-ι1 μα.ς - στήγ συνειδητότητα
ψέρουμε στον κόσμο, ζώντας
vά
τήv φωτισμένη ά.πό τήv διαίσθη
χαί διδcί.σκοvτα.ς τήν Θεοσοφία, ε!
ση.
Κι έσω έπίσης, ή Θεοσοφιχη 'ια.ι τόσο μεγάλη, ωστε δέv θα.πρε
Έτα.φία. προσφέρει τήγ όρθολογι τ.ε ·ιά. χάσουμε οϋτε εvα. λεπτό
&π' τόv χρόνο μα.;.
στιχη διδα.σκα.λία, με βιβλία., 8Θά προσπαθήσουμε λοιπόν yά,
πως: «Ή δύναμη της Σκέψεως»
της 'Άvvι Μπέζα.ντ, «Ό Δια.λο χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα στόv
γισμός γιά. τούς αρχάριους» του μέγιστο οα.θμό γιά. τό κα.λό του
Wedgewood,« Ή 'Επιστήμη τής κόσμου, διά. τής μελέτης, τοϋ
Γιόγκα.» χαί ή «Καλλιέργεια, τοϋ δια.λογισμου κα.ί της ητρουϊστι
Έ:::ιυτοϋ» τοϋ Τα.ϊμνί, καθώς κα.ί κη; ύπηρεσ(α.ς, στο ψως της Θεο
σοψίας.
πολλά. άλλα.
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Ο ΙΛΙΣΟΣ
ΣF\ΣΕΥΧΕ TF\!
ΚRΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΔΩΡΑ

ΓΙΑ

ΨΙΣ

άπό 15.12.81
Ι ΛIΣΟΣ:

μέχρι

Γ10ΡΤΕΣ
15.1.82

Έπιλογη Β' τριετίας 1959 - 1961.

ΜΟΝΟΝ 200 δρχ. αντi 300.Έπιλογ1) Γ Τετραετίας 1962 - 1965
ΜΟΝΟΝ 200 δρχ. αντi 300. ·1 ΛIΣΟΣ :

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1971 - 1976
εκαστος μ ό ν ο ν

150 δρχ. άντι 200.-

1981
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Οί έξοπλισμοί
και οί 'Ατλάντειοι
1'ιίϊι, γη;
εν
'τ'
- εψφη,
. ,
, oov,
, θp, ωπο,ς
,
ευδοκία... 'ΑλΗ, ό χό01μο; έοα
πά.vη::;ε �.υτό τό ε-:ο; πε,p:σ.σό-:ε
pι:ι. &πό ;)00 δ::1zχωcc1μμύp:!Χ οcλ
λ,cφίωv γtά δπλα. Τά, μιεγαλύτε
pα, ποσά άν1ι:ι.ιλογιι·χώς εδαπάνη::ιι:ι.·ι
αί Ήν,ω-μέγχ,: liολ:vzία:ι Υ.-7.ί ·ή
,.., e
).., λιχι:ι.' ε...
οο, ι0v:χη' "Ε◄νωση . ..,υ,γο
'
οαπαrιήΗ η σι:ι.�ι πεp· ίπου εvι:ι. έ·ι.α
ι�αμ.ιμύριο δολλά.ρ,α χάθε1 λιεπτό !
Σύμφωvα με μ,ιά, ιμ.ιΩ,έτη 'λ
μεp:χαΝών, Κα.JΥΙα�δώrι χαί Βp,ε
τωιvώv εμπειιpογγωμόν1ωv, ή δα.
πά.vη •r:ά bπλα χ,:ι,τά τή·ι έιπό μz·ιη
δεΥJα1ειτία, θά, χυιμα,v,θή 01-cά, 600
διισεχα."t'Ο;.t.ιμύιρι, α, δολλ7.1ρ,ίω'1 ετη
σίως,
Παρά τ-ή·ι ζω-ο�χή άvά.γχη &,ψJ.,
πτύξεως νέων πηγών εv1ψy,είι:ι.;,
α.ί δαmά.ναιι y,ά, εξατcλ,01μού; εί
ν,α,: όχτα.τ,λά.σ::α: άπό έχεί.νι:ι..: τ.ου
δια
, .τίθ,0vτ�χι γιά, τήy sπίλυισΥ; τη;
έv1εpγειι:ι..ι.η; χρίσεως.
Ι(α.,;ά, �ού; «Τάϊ,μ ς τ • ς Ν έι:ι.ς
'Ιόpχη,ς», ή Ρωσία. χαί αί 'Ηνω
μέ·ιl'Χι Πολιτιείαι: τρέχουΝ' σ' εvα.rν
άyών,α, τα.χύτητο,ς γιά, τήν ανα7Όt'Jςη οπλων,, χατι:ι.,σ-::pειπ:τ1:·ι.ών ά
χτίνωv ,,λα.ίηζειρ», πού θά μπτο
ροϋσαιv yά, μ.ι0τα.φέpουν τή σύγ
ΥJρουιση άπό τό εδα.φο; στήν έξω
τ,ερι',<,ή άψόσφαιιρα, Τά, ύπcα.το-

,
μ,.ά,
q::ωτόν1:ι:ι. ΠΟ'J
iτ::ι.ρτι1,, -:-;J·ι
tΥ) 'Ι άχτ,\α, π�ραγόμε•ι•α μέ δύ
·ιχμr1 r:έ·ι-:<ε μεγαοά.-:. ε,[γι.,: ίχα·ι-χ
·ι:Υ. λυώ:1ουν α,•1ΙοοΛ1Ξίμεν1α στο δ:ά
Τί'Υjμια εξ άποστάοεω; α.ν1ω :ώ·ι
:1. 000 \Lli,ίω-1. Θεωρr:::,.ιi, οί ά,
.
,,
' .,
χ:�ΊΞ; �·J:ε; Ξt'/�,,� �,:ι (\ΕJ/,_'lτ')Ί
1
3πλv•ι)), ��ότ� --;,χξ�Ο Ξύ�υι·ι με �Ύ(Ι
-:7.χύ-:·η-::ι:ι.. ·χ,ίί ;ρω:ό; (&ι-ι ω τι,J'Ι
186.000 μ:λίω'ι σ:ό δευ:Ξ,pόλΞ
π:ο) Υ.cι.ί μιποpcίίν 'ιά. χρr:ρ:ψ.,ιποι
ηθοίί'Ι χ�χ:' επα-ιάλΎ,ψ:1•1 σ6 &:αcpG
Ρ'Ξτ:χού; σc6χcυ;.
" r\.ν χαι οι,. αχτ:Ί<
, , ε; Ααιη
.. , ,.,. ειρ
δ:α.νύουν ηοη τό wει:ραψ.ατι ιχό
?τiδ:ο,, τ·) διπ:λο αυτό θιψίζει: τΥ/'Ι
ού·ια.μη 'ϊίού έχρη,σ:.μοποίησα·ι οί
ι <Θ: ω;
1 τι.α.Ίτεω: χα.ι
-:ο αιναφ�p
lVΙα.σ-Μά.χ ·ή Μπλ7.οάτισrι,υ. Τόπε
p,:γράφε: ώς παλμαή δύ ν, αι.μη, ή
όπαία., χα ,ευθυιν,όμε.νη σ' εv,χ στό
χο, δύι·ιtατ'!ΧΙ� νά. μΞCJΙΧJΟΙΧλη σε -:έ
φρα. εvα στφα-:ό 100.000 ά..v1δρώ11
Ζ?.ί ΞλΞ:pά. 11 -rων. δσ'J •Ξ'JΥ.. ◊λ� χ:<.ί
ε.-ιαν ψό :ρ:ο πcvτιχό. 'Έ•· ια, �έταιο
&πλ:; στ-i χέρ,:α. έvός σύγχpο'!<ου
'λ ,;τίλα.. θά, μr:c;ροϋσε ν1ά, μ..ε.τ.α
ο!ι.λ η :-r,'1 Εϊ,ρώπη σ-:ήν παλιά.
πρωτόγο-1r1 χα.ο,-;τι,.ή χωτάισrrα·ΟΎι,
δίχω; εν1✓.ν α.•ιrθρωπο ζων, ,τανό γ:ά.
'17. άψι ΥΎι θfι τό γεγι:ι,νός...
Ή λlπλαιοά..:σχυ εγρα.ψε δτ: -iι
τρο11ειρή άσψ:χή δύνω
, μη, πού
:ή·ι χα-vεϊχαιv οί Ί\.τιλά,,rτ�ειο•ι, ή.τ α.•ι
μερ:χές zιλιάδε; - η μή-;cως έ\

1
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Πριγκίπισσα
καi δελφίνι
Έ.ρώτησωv τήv π,p:, γχίπ•ωσrι,
'Ί\ γ.γα, της Άγyλία;,ς σ.ΝΙ θ ά. r1θ·ε
),ε ,,ά, ιμsτε,γισαpκωιθη σάv, ΠΙΡιι γκί, , ιτησιΞ: «"Ο χι. ΝοίΌισσ-7. Ύ.α.,' α.πη•
μίζω δτ;ι θά. πpοιτψ..ουσα γά ξα.
vχγυιpίσ, ω
- σά.v διε�λφίινιι».

Σωτηρία των φαλαιvωv
Ή διεθ,γή,ς έrπ1�τ1pο,πή ά.λι-εία.-ς
φα.λα.,1vω
, ,.ι ιδέ, v, μπ�ρ�εισε γ, ά, cυryΥ.εv
:
τpιοση πλΕΙιοψηφ{α. τωιγ 2) 3 γι�
τήv ά,ι;οα.γόp,ωση -οου «χαJθα.ρου
ψό,,;1ου» τωv, τ1φα.ιαιίω,γι Θην-.ωστι
χωv χα.ί τή�ι· ύπα.ιyωryή της ά.λιpους
ει,, α.; σε' ο-,υ01τηι
,
\ κα.ιιο,
, ιι-"'ς. 'Α),λά, κα,'ί ο;γ ιά.κόμη ιείχ;ε έ-rοι'tlευχθη
τέτc,ιια πι,.ε.\οφηψία., δέv εlvα.ιι 6έ6αιι,ον δτι θ ά. ήταrν, ά.ποrοε·λεισ1μα.τι
χή, δα(}έ,vιτ:οις δτι δύο, μ,εγά.λες χω
ρ&ς (ή Ρωισί'α. 'Χ/):,ί ή 'Ιια.;Πω'-1,ία.)
εχουγ, ,μ�γά.λο, bιιδιι αψ�pιοv γι, ά, τήιv
ά..λι:εία. α.,;τή. χωρίς -rοφιφι1σμ,ούς.
'Γοϋ χψ')v,ου, ,εΙvαJι ΠΙ
, ιθα.,νοιv, v&.
1vροσχωp·ί1ση1 κα.ί ή Kuwι, αιήν
έπ
. ι: τp,οmή 'Χια.ί τό θέ,μ,α. vά. σ:υζη
τηθη έκ νέου, δπότ1ε μπιαpεί v' &.
πια:γο,ρευθη του,λά:χ,ιιστΙΟΙv δ έ.πίση
ι..ι..ος ψόvος. Ώσrτόοο, δσε,ς φά:λα.ι
γες θά. εχου,ι σrι..οιrω:θη ·έv τψ μ,ε
τα.ξJ, δέv 1vpόικειι:τια;ι ν,.ά, ε.π1ιστpέ
ψο,υv με χω, ιέrγα.ν τρι όποι. Αυτά.
εγpα,ψ.ε δ «Κήpυξ» της Νέας Ζ η
λα,v,δί�ς.

Γιόγκα στά σχολεία
Ή Ί vδ(α.
, -rορόΥ.Ιeι1-uα.1. νά, ιεϊσα-

γά.γη a, τά. σrχ.ολι ε1α. ώ; ύποκ,p0ω
- μα. της yιογ"Ι,α.. Σχ ε
'Όι'ι..ο το ιμοοθη
, έιδι:ο έτοι:Ρ�ει ό δά
'Όl!ΚΟ ·VΙΟΙ!J.Ι�σχ
σχα.λο.; της γιιόγχα. rιια. τή,v· πpω
θυπο· UΙpγ 1; χυιpί'ΙJ, Ι\ιtάιν'τ�:. Κυβεφνη,
,
ι,
�
'Όt"Κ-Ο, ς εχπpο::rωιrοος
, ς:,,ηΛ,ί ωσε O'tll "fj
ιε, υ
"
θ,,χ ιμπο, ψου:- σε ν1α,, συ1VΙΝι•... .ε,
yιογm
ση στήν πΕ, iι•Οαφχίια. 1 με1'Όα.ξύ των
μια.1θηrrων· ·ι,α.ί vι:χ πpαα.γα.γη
τήv
,
ψJσιχή κα.ί πv�zυμ, ,αταή ρώμη τω·ι
νιέωv.

Κόλασις
καi Βατικανό
«Στια1Ηερη ύ,π61JJνη1��ζ άιrοΟ τΟ
Βcι,τ.:ΎJΙJJΥ.όι,. - «'ΕΠΙι1θεώ,ρr, y:ιι1ς της
Κολώ01εω
, ;». - «'Έ016ηισε ή ψω
τιά. της Κ,οv.οοσεως ;» - «Δια..τη
ρεϊτω: ή διiδαJσχ,α.�ία της έ-χχλη
σία.ς γιά. 'Όά 1-ΙJΕ'τά θά;vιωwv». «Χp:σrοι,α.'ιlοί π1φίλωvο:».
Αυmί ε UVΙΟΟι μ;eρ• Υ.Κ)ι &m:o wύς
τΗ,.ους F.ψηiμφ
· ίιδω,v mί πεpu,;ιδι
χων, 7Όού ώv1α.φέ. pιοvWJι στ·ηv 1ψό-σφοοτη α;γ1
, ασ{ΙΟ1ι, v, 1ωση τη,~ ς «'Ε:π1:,...••pοπης γ�α. το δόγμ,α. τής πιί-:m;εω,;»
του Βα.'Όι:ω.1νο, υ, πού έ-ν1ε ιp-ίιθη, &.
πο τό,v πάπ<α. 'Ιωά.1vνη Ifu1ϋm Β'.
Ή & ναtκ.οίνιω,ση έ, τσVΙιιζιε δ:τ�ι &πtοοι
'ΌΕ ίτα�ι a:-οοθιερή π'ίΙΙΠΥJ σr:ίς θ,ε,με
)J:ώδ-ει1 ς άληθ10ι1ε1ς, ,δηλ, . δτι: ή ψυ
Χή ε1Όιζη "WJϋ θ 1α.1vάτου 'tl::ιυ- σώμα
τος Υ,αι ειrοιφυ1λά.iφετ'α.t ,εύλογία.
των 1διιχαίωrνι "/Jαi'ι τιιμω.ρ,ία,
, τω:γ, ά,
μ,ΙJ.!pτωλω•ι ,σrtή1,1, «�ιώvιtΧΧ- κόλα
ση».
Ή εγχυ.ρη Πα;ρι, ισι1vή εψημιεpι
δα «Μόντ», σχ<Jλ, ιά.ζοrν'W,ζ, εγϊpα.ψε:
«Τό ,δόγμα. 1Όε-pί τ�ψιωιpίας γιά
,
πά;vτα», ,έγιειίρ, ει τά. ΠΙεψισι σ&t'εpα.
πpο6λήμα,τα. στή σύγχρονη δια.νό
r,σ�. Είvαιι το Π1l0 "/..arwiθJ.JιiΠl'tlικό,
&.λλά. •ι..α.ί το πιιο ά.π(1θα.1vο, &.πο
δ),α. τα. δό1μ;α'Όα.. Ή Βα.�w..σ.ιvη
1χ
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�τpοπή μa, �τιδ �:ισε οο:ΜΧ.ύ
οως., χωρις 'ΚkΧΙΥέιv'ι:Χι σ,χόλιι:)
&.πάπιε,:ιρα.
χ�ι, την έ)..(iχ,:ιστη
.
ως>
r,pε
!ξ'1j
ΈσιχΌ-λiαι:ιz εvιχις Χρ:1:J1τΙ:α.νός
C'Uγjραψzύς: «'Ο Θιε.ό,; .zτ\l.ΧΙ: α,
γά.πη (Α' Ίω. 4: 8) . Τό δι6yμα
Π';.p,ι αιίων(cυ rc1:1�ω1ρίας σrτ.ηΙΥ· κ/2λΙ>"mι ε1L\1χ1: χσr; 1δ·ρtιΞΙ:10))ς διια,1:�r.ρο�
ψή "tl:JO ,δ,:Ι�ι!ω ΧΙα1ί οί1χ:τ1ί,ρι,.ιcr;cς
Θεο.i:ί, �ό,,ι διπιj,ίω οί ά.λΎιiΟΙzιt; Χρt
cιr:αινc,ι λι:χιτιο :ΟC(J!Υ. Ό χ,:1ν ώ1y π·χ,.,.,ι,
. ΎjιίJ':Ι
- α'λ
Δ νηι
- ς ΙΤC�ι:,Ιτι
, :.ως �t�
Ι"""yω�
της
,
ι
χ
δ
y
\'/;ι::;�φδ ; ψό�
',Ιχ·ι η &. &.ιιtη , Β ι:
(Α' 'Ιιω. 4: 16-19) ΚΙ7λ μi
την drιlτ'ίληιψη
OΙJι;.,vf@JΙ,A}y
&ισφαιλώς (ίΙι θrο:αp:ΙΟ'.-:αι!».

κ.α.ι

1

1

οο;

αιότη·

Διαστάσεις
της άνθρώπινης
άγνοίας

κ�

τοr,'Ι δ:ι�ι.;Ξ1ΚιfΧΡ.-1Θ','Ό 6ιολό
ΎΟ · w 4ιω'ι"1J'ΠΙ ΙΘΠ':bιτ:ήμ,ον�
�ιώιι; Τόμα.ς, δ α.".t2Ι?ωπ�?; θl ε
� ιyα, <Χ.ι,::Ι:¼:'ι1:1τι:ι.:-. ιμ,zίζυ,α, α!
αθτpη έΥ.'Πλή(μως γι•ά. την 'ΠΣψι
δ r,ψJr.υpry�:x.. Το wφ::σδικό
't'0-1} k{),,,,�κ.οϋ ,-ιι:ι·Jι:;:ΞΙ[ω «Σιμι:,8ι:rό,ν1:r
rπι» ιrrο:17:r..τr;ι:ιzί όt•:', YJ:xi-:n τ�ο,ι Τό
ι�-ς, ο{ ω;θι�: ξ-έ,.:ιvι «mi�
πφ..υ λ•ίγa�, για. wy, ¾eι��ο. Οι
&:tιχτtάι:,.;ι; της J)_1�οιι.ιwiγγ;1; �
�. λ!-y;!Ι'.ι δ Tάip,;, d�,m: νι:ο.
νοώ&r.t;, ιν σχ_έσ.� Ιμl τlς δ�σ.σ�τ&. ·
τη� ά;\9ρωπ:!vη; d."f'\i,�;. Σέ
σuιν�f, -ro,:) μέ -tιό «Σ'r;11 Ο,ι6·ι'Ι.�
οrι», δ Τψ� ό��� οτι,
«-'Οώρrι. �: -mφ:ι:ι:ό�ι;,; προ6λψ�(ί�� -γι:ι}; 't1»_ ��� τ,j;
�σε�. :tlJI�� οσ�ς; ύπi'ρχε πρt,,
,�� 't,ι-ι.ν ο¾61νιχ•.

rmm

οsι,
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Ό Λ6-pιδt>ι; Μά�λ�ο:Μ. bt.σ-πόζοu•
ψυc�:οy;ιω,μ.l� τη; Φυ�rχ.Υ°f;,
δήλα;ι:ιΞ �τ,ι τά,ς άιp,χάις -qaO α.!ω,
νιcις έφι:χ.!.νεrΦ δ-τι: ή Φu1�1:1κ.ή εtχιa
δλοκλψω-Εtη, ικιχι εr,1:χ1; ��ιζ έι�tι
c:τη,μ,ω�,· δi:ν εrχιε "tl!Π'CΙ-:1:. ινιά �:δα.
χθη, &:λhά ήλ'θιz ή θιzωιp,:� τ,�ς
cχιε>τ,:·κύτ•·φ,:r; χ(Ιλ τώl'Ι' «κ6ά.1;1-οcιμ».
Τ'ώpα,, υπΌψ:G';ζ,�μ-�ι., •ε1!1Π1ε, ,&tr. δέrι
όπc'φχιzι: τέι,:ι;.ια. .σ.τ:ή 01. .:ι:/S�rι..1:ωία.,
Ύ':ΙC1,τί 0ϊ1μ,Υ-1σlίlε α. χ CiFfίlX')"α, Oι',\'tl:7.. κα.ι
ΟtλομΙΞ νά. �,ρμη,tΞ'J<:J'ωιμ.ε 't'ά. πw.νιϊ�
γύρω μι:7..ς. 'ΛJδvναrοώ ,,,ιά, q;�,V1αιι
σθώ εν1:χ. τιηpιμ:�ι-cι::χ.ό σir;1;.ι1z τοιι,, δ
πΌυ ν1 ά:,αιπινιzύ,::;•ωμιε οαΗz.:ά mι
',Ιά, ΠΟUtμ,Ξ., «ε, 'ffiJ/jΧX, � έr,r;ι:;r�,οι:χ.,
.με δλιοο». Ή πλ�ρrq.;, γ,Ίώισtη �
με ί ,\η π,ί,Cίύ} ,μας. l\1ίzιλιzr.ι:J<ϋμ,ε τή
ψύ:,η Ο'τΙΞΓi·ώιΊJ.zιpι:χ. '7t'C'IP,X ΠΙ:Ι� και
&ι,ιτ-t -,,ά, kv,yι:,�ε κι:χfurά'Όφι:χ. κ.α.Ι.
εύκ,ο,λώτ•ε,ι,<J,, b.1',Ι� σιχιληρ,ό'me
ρχ;ο.
Ό bp:VY'rfdr; τι,ϋ Σι;.1r..θι�11ια.ν
Τί·�9'J Φ.e;:1ρ:� �Ξι,ι!tύψι•.σ::: 'tι ει
χε γρά;φu δ Τόμ:αι; rιά. τό πGΙ,
θά. brp-:-πε ιν? &r;ι:r.1:/ρ:;6',Ι· ά !Jy.
θpωΠΙCΙ:' γι;i τσ. yύ,;;ιω τι=tιι; θ1:;:.6j.-U7.r.α. « Μ·:λώ..,tτ-✓ς
, "(1:ά τήy φίΟ()ΙJ·
ολαγr.σ., σχ::r:J:χ.7. ιμέ :ro �ς δ έγ
χέφ,.1.cς -η)Jl:)z ,-:JtY'{I ϋσtιψ;η ά.π,ό
ενa. μrJn,z.α. bμ,o?.;,:i)J7f1J:to χύ-:ϊι:χ,,
ρο, ,σ' έ',Ι:r., <Tf})JJ!ί-:> - w�:γ, cε,
'Όζ)ϋ λ-έ"('εt .&τι - c{ �θ?ωaα θά.
ε.πρι:•πΕ w. ιcrφη:σγυp:ζαιν: δλη,m
ρίς, σ �λΞ; τις .tψrχι::t.ιμs;
w:.ις, -xr.d δ ε',Ι7.ς μέ 'WY σ.λλι:»
vά συl'.;r/J�ϋν hι::.έλ1z,ιυr.1:.ι με f\υψ,,χ,.
σμ.6, γ,.Ι:ι. -a:ιro�ι:iz ω.J.r>, t-ι.ι-:-b; &.πό
ιι-u,το -tl� ε,1:χ; ι;-.v-ιτι,:�:ο 'AJJ.ιi, οέ.ν
θα Ε1i1?Ζ'Π':0 αJUl't'b; δ' D;,J;JJ:-.ι:ι:�; νά
t',ς.-aει1,1zιτ1π σwι "0-, ι:χ., δ δ,�
tσχ εΟΙCiΧΙ,ε σ.ι'π) � θ:ror,.ttm1-=b χύ:t"-

ι.'

Cl:X.

1

'

ωr�

1

0 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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Πάνια ρεί ...
Γuρ(ζει., γυeίt;ει
δε �μnαιει.
Γυρίζ!θι δ μύλος,
φuσά.εJι άέ.ρm;.
Γuρ ίψt δ κόσ!μος
άλλάφ, ή ζωή.
Οί αν1θιρ,ιοοrοιι φε,'U)'t)ιυν
μά δ μύλος γυιρίζει
να' δύνη
' σηιμuδι
'
για κα:ιοο,ιρ. ζμτη.
Φvσόu δ οορος
γuρίψι δ ιμ{fuς
m.t &α γuρ(ζαuv,
όwλάψυν μυιρφή.
Πετρούλα ΠΑΝΑΓΙQΤΙΔΗ
?ω;ι,

ΕίGελθε Gτην 'Ατραπό
Ε'ισθλ&ι στην Ά,τρnσοο ! Δεν ύπά,ριχ&ι πnό θλt16εQΟ π.ράγμα &ιο tό
μnσος 1
Οϋυε ,οονσι. σαν 't1α Πάιθιη, οϋιϊε ύπά.ρχa Π\JΟ �mτη'λό MD τίς
αbσθήσεις !
ΕuαΘλ& σιτην �Α.τ,ρ,σl!τΧ)! 'Εχε,ί άmι-¾ύζθι ή �α; mννη ,ιου
aQOOtyeι δλες τι,ς ι&Cψες 1 '&.ιεl ά�μnζwν αι ά�θαιγpιφ' αιi)ιη,
σιοrυ ατ:ρώtwwν rk mν δρόμο με χσφ.1 'Έκil � oi
:ιuχύ-οορες wl . yιλw.mifJQες ώριες 1
Ά,ιό το «ΦΩΣ 'Ι'ΗΣ ΑΣΙΑΣ:.
- �ιr Edwίu Aooold

1981
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Μεταξύ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραψε,α τοϋ «' Ιλισού>>, Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ.
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινώς πλην Σα66άτου, 9 - 12.30
π.μ. Τηλ_ Γραφείων 3246 837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλούμε�, άποστέλλετε με
ταχυδρομικηv η τραπεζικην lπι
ταγην είς την διεύθυνσιν: «Κωστην
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6,
'Αθήνας, 122,>. Άποστολαί με τρα
πεζικάς έντολάς μας δυσκολεύουν.
ΑΛΛΛΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω.
τέρι..1 σ\Νδpομητάς μας, έπεστράφη
σαν άπό τό Ταχυδρομείον με την
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοϊινται δσοι τούς
γνωρίζουν νά τούς είδοποιήσουν η
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ

]l ας

Σπ. Κσντακίτης, Γlό.τραι
Δημ. Κώ ης, Ψαρcψάϊ - Πάτραι
Σπ. Μ:r.vρωνάς, Κέρκυρα

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ f:ΉΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
Κων. Μπάρλος, Ιατρός, Πάτραι
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μι: τη σε ι ρα λήψεως)
/ν::,ί,λσ, Κωνcττανrινίδοu: ΈρμηνεuΟΙ '
τας τη σιω-πη (ποίηση.). Άθήνc(
1981
Γ ι ώ;Jγος Οlκο-νόμου: Θερμοκήπιο
(Διηγ11ματα). 'ΑθήΙΚΧ 1981
Γιάννης Καραι5ίδας: Διασταvρώειc;
(πο!!1μα:τα). 'Αθήνα 1981
Χρηστος Κα:τσιγιάνvης: Μποvκάλια
crn'ι θάλασσα (ποι ήματα). Άθft
να 1981
Νίκος Παναγιώ-rοv: Κuπρος
-€ης, Β ι 6λιογραψία 1 1 . Ο\ μηα-
φpάσεις ( 1932-1980)

Χικισαι,..

Έμ. ΆyαΒάκης, Διώ<α.ι 1 Ο, Ψυχικο
Γ. Βασιλείου, Π'λειάδων 32α, Π.Φό:λ.
Μ. Β01<νά, Φ ι λοσίων 33, Κ. Πετράλ.
Γ. Ζαίγρης, Κρόνα.ι 35, Παλ Φάλ.
Κvρ. Θεολόγοv,
Δράκο:.ι 20, Καστέλα
Κων. Καρα:τζα:ς, Σκοvψά 1 J
Νικ. Κατσικαδα:κος, Β. Κων)νΌV 59,
Πη.Jαιεύς
Νικ. Κορτέσης,
Άλικαρ=οv 13,
Ν. Σμύρνη
Νικ. Κολεινάκης, Λεμδέοη 1
Συμ. Μοτέpο, Λrο:νδροv .16
'Αν. ΓJλασαψά, Ρδδοv 42, ΑJyάλtω
Ίω. Ρόζος, Β. Δίπλα 12
Γ. Φωτό-ποvλος, Κvψέλl}ς 97

'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες (Ίοίιλ.-Σεπτ.)
Κρητ:κή 'Εστία (Ίο-vλ.-Αϋγ.)
Πνwματ ι κη Κύπρος (Αυy.-Σεπτ.)
Κρίκος ('Ιcύ\.-Αl,γ., Σ[ΠΤ. - '(),ςτ-.)
Πφιοδ ι κό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά.δο'ί

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Στ. Άποι:πολfδης, Δρά μα

'Η Φ:λόλetγικη (Σι:τrτ.)

Anlhony L. Coundakis: Monncri5m.
on Sρace Communication.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
'Αχαϊκα Xpcv:κά (Ία,ν.-Ίοvν.)
'Ο Κόσμος της Ψ:.ιχης (Μ.άϊος-Αuγ.)
Π.;Χ'δλήματα (Άπρ. - Ίοόν., Ίοvλ.-

Σεπτ.)

(Αiίγ.-Όκ.τ.)

ΙλΙΣΟΣ
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cΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ:.

της Θεοσοφι,κης 'Εταιρίας
'Ελλάδι, Δραγατσανίου
6. 'Εκδότης - Διευθνντής: Κω-
στης Ν. Μελισ�αρόποuλος,
Πλατ. Έθνι,κης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόποuλος &
Σία, Κερατσιν ίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.
Τιμή τεύχους δρχ. 60
Νοέμ6. - Δεκέμ6p. 1981

tv

., Όκτ )

.
Στα.θ�οι ( Σεπτ
Σί,γχρανη Σκέψη ( Σε,rτ., Όιcτ.)
Ίσραηλιvά Νέα (Σεπτ.)
Χpοvικά (Όικτ., Ν'οέμ.)
Σ χολικά Νιάτα, Βόλος (Όκτ.)
Ό Φvσιολάτρης (Νοέμ.-Δεκ.)
Προσανατολισμοι (Νοέμ.)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ:t
,Αλεfανδρούπολις:: Έλ. Γιαννώτας

1981

Βόλος: Γ Kouκou6ivoc;
Δράμα: Φιλ. Τζάλλαις
Ζάκυνθος: Ν. Ταμ'Πσληc;
Ήράκλειοv: Λ . Κοuντηι;
Θεσ)νίκη: Εύ. Ψαράς, Βιδλιοπωλdσv 'Ιπποδρομίοv 'Ι'(), τηλ. 265.042
'Ιωάννινα: Μιχ. Πρσ:πί
δηc;
Κα6άλα: Πέτρος Φραγκίδηι; .
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλ!ι;
Κέρκυρα: Κ. Άγιούι;
Κομοτινή: Ί ω. Σαμοvρκασίδηι;
Λαμία: Κ. Φαλίδας
Λάρισσα: Βασ. Πα,ταζή<ΤηQ
Μυτιλήνη: Αρ. 'Αρμ οwτας
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκι,ι;
Σuρ ος: Π. Ζαραφωvίτης
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου

Χανιά:

Βασ. Σπvριδάκης

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκοc;
Λεμεσός: Άvτ. ΣτvλιC(ΥΟί,
ι\εvκωσία:
Άχ. Ζα6αλλιΊς, Π. Δt-c
ιcατρής
Πάφος: Κ. Καθητζιώ,ηc;

Π Α Ν Α Γ. Δ. Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ
Σύμ6ουλος bτ.ιχειρήσεων
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΛΟΓΙ ΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Συμ6ουλευθητε μας για τα φορολογικα
.καl οiκ.ανοιμικ6 σας ιφο6λήματα.
Πείρα 30 t των
ΑΘΗΝ.Ν
ΚΡΑΤΙΝΟΥ 7
Τηλ. 32.18.150
ιςαi

ΔΩΡΕ ΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΕΣ
εiδαη μεrα.'<είρ:σις bιi φορολο-γ�ιηίiν, λοyι,.

οηιιων κοl οiιωνομ.ι.ιc:ων προ6λημ6.των

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ ΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ

I Λ I ΣΟΥ
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Γεώργιος Μέλλος

c'O κόσμος παράγεται καl ή
έπι�ία αυτού, δ δέ ποιών tό {}έ
λημα τοϋ Κυρίου μένει είς τόν αι
ώνα». Ή ρήσις αϋτη εύρίσκει α
πόλυτον έφαρμογήν Θις τον Γεώρ>
γιον Μέλλον. 'Απετέλεσεν ύπόδει
yμα πιστού αγ{J·ρώπου, vομιμόφρο
·νος "Έλληνος πολίτου, φιλοστόρyου
οtκογενειάρχου, πραγματικού έπι
σtήμονος, τιμήσαντος τό δικηιyορι
κον λειτσύργημα δικηγόρου, συν
δυάζοντος επιτυχώς καί άρμονικώς
πάσας ',τάς μνημονευι&είσας ·ίδιότη
τας, έκτελέσαντος μετά πίστεως,
ένθοοσιασμοϋ, α-&ορώοως, έπιμε
λ<ί:χ; και εύσυνειδή,τως τά καθ·11χον
τά του. 'Έναντι των συναδέλων
του ύπηρξεν εύγενής, πράο;, καί
μειλίχιος, τίμιος, εύπροσήγορος, α
γα{}ός και· ύποδειγματικης συμπε
ριφοράς.
Μέλος τη; Διοικήσεως ταυ Δι
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονί
κης, δεινός χειριστης του λόγου,
κατεγοήtευε μέ τάς αγορεύσεις του
eί.ς τα ποινικά Δικαστήρια. Σπου
δαίος μελετητης τοϋ Δικαίου και
ύπερασπ.ιστης των α()ννάτων.

Τον καλόν άγώνα ήγώνισται,
την πίστιν τετήρηκε, τόν δρόμον
τετέλεκε. Ευλόγως, έπομέvως, δύ
ναται τις νά ευm, δτι ό Κύριος
{}ά άποδώσrι έκλεκτόν τον της Δι
καιοσύ νη ς ·στέφανον.
'Εμμα νουήλ Γ. Κο-κολάκης
Τιμητικές έκδηλώσει�
ο rή Νονό Κοντού
Ή γνωστή 'Ελληνίδα ποιήτρια,
δα Νανά Κοντοϋ, άπ' την Θεσσα
λονίκη, πηγε στη Ρώμη νά παρα
λάβει την εκδοση τοϋ 6.ρα6ευμένου
οιολίου της «ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΝ
ΤΟ», πού εγινε από τόν έκδοτικόν
οίκον πού διευθύνει ό κ. Αυρελι.ο
Τ. Πρέτε.
Τό ποιητικό εργο της εtναι γνω
στό στην 'Ιταλία, οχι μόνον άπό
τό 1966, πού ελαοε τό α' ποιητι
κό 6ραβείο καί «Χρυσή Δάφνη» σε
λογοτεχνικόν διαγωνισμόν τού δι
ολίου της, αλλά καl άπό δημοσί
ευση ποιημάτων της σέ Περιοδικά,
καθώς καί δημούιεύσεις σέ ' Αν{}ο
λογίες. Στή Νανά Κοντού εγιναν
έκδηλώσεις για τό εργο της, έκ
μέρους τοϋ Έκδατικοϋ οίκου και
των Λογmεχνων.

Η θΕΟΣΟΦΠΩΙ ΕΤΑΙΡΙΑ EJ.� ΕΛΛΑΔΙ

Στοά.
»

:ι,
:ι,
:ι,

Συνεδριάσεις Στοών
Άθηνα.: α.' κσ.ί γ' Δευτέρα. τοϋ μηνο;
'Ήλ:ο;;: κσ,θε Τρlτη
"Άρτεμις: κάθε Πiμπτη
Έλευθ. Σκέψις: cx.' κσλ γ' Πcχ.pcχ.σκευ1) του μ:rιvb,
'Αλκυών: 6' κcx.t δ' ΙΙcχ.ρασκ ευή τοϋ μη�

"Qρα 8 μ.μ. <iχρι6ως
Στο& θεσσα.λονίκης «Πυθcχ.γόρcχ.ρ,: Εύ. W'<X9 ιi�,

265-042
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1981
1. Κ. ΑD.ια.ν6,:

Μ.uστρ�ς

Πα.ν. Άνα.γνώστου: Μετενσά.ρκωσι, κα.ι Εύ:ιγγέλια

Σa)1�

302
213
267
295
330
157
800
96
299
74
23
159
179
201
3,

ΛJ,να, Άνα.στα.σιάδοu: Πα.ρμ.εν(δης
Dennis. Belson 'Ενέργεια. κα.ι Έπlγνωσις
Εδωιν Αρνολδ: Ε'ίσελθε στην Άτραntό
Π. Βλαχόπουλος: Σοψ ίσμά,τα. της έποχης �
,.
Το τόξο τοσ ήλlου
Ζ, Γουγόυτaς: Ποίος εύθύνετα.ι γιά. τόν &νθρωπο;
»
Μάγοι κα.t θεραπεuτα.ι
1.Gyjtton: Ίησοϋς, θεός η &νθρωπος;
Κ. Ζινα.ρα,γ:ιαντάσα; Τά. τρία σ-ημεtα. της ά.πελεuθερώσεως
Αtμιλ(σ. "16ου: _Ή μuστηρια.κή Άτρα.πός
Ν. Κα.ρ6ούνης; "Ατομον η Σύνολον;
Γ. Κα.ψωμένος : Πολι τισμδς κα.t πα.ράοοση
Κ. ΚΟ".ώρο6ιτς: Ί'ό εα.ρ της πσλuκα.τοικ(α.ς
27 1111'
:Κρισναμοϋρτι: Γιά. τον Δια.λσγισv,ο
Εtρ. Κωνστα.ντcι..κοπούλσu - Παλύδωρα.: Ή γνωσιαθεωρ(α. στην
έποχ:ή τfuν σοψιστών
237
Λ. Κωνστσ.ντιν(8οu: Σεισμός
73
•
206
Άt'tικό Φθινόπωρο
Λσ.ο - Τσέ: Τό α.ύθεντικό κείμενα του Λά.ο - Τσ�
207
Κ. Μελισσα.ρ6ποuλος: 'Επιλογή Κρισνα.μουρτι
27,111
»
'Επιλογή «'Ο Ίησοϋς ετπε ... » 27,93,143,217
»
287
«Οι Άπόστολσι είπα.ν ... »
»
140
Νουμάς κα.t Πultα.γόρας
,.
214
Μετενσάρκωσις χα.t Γκιτά.
Ρlτσ; Μηλιώρη: Ίουλια.νός δ Πα.ρ α.6άτης
5
:
Έλεύ{)ερ1α.
της
σκέψεως
ντα.
118
Μπαρνιέ
Ριi.
,.
Uαγκόόμ;.α. ΊGα.γένεια.
139
,.
θρησκ.εlα. κα.ι 'Αλήθεια.
219
.,Αννι Μπέζα.ντ: Έλεuθερ1α. σκέψεως κα.ι γνΦμης
141
'Άντα. Μπρσύμ,η: Φιλοστχρ (σ, κα.ι Ζωή
149
Σπ. Νάγος: Πuθα.γόpα.ζ
87
»
Τό 'Ιερόν της Έλεuσ'ίναζ
230
Πετροόλα. Πα.νσ.γιωτ(δη: Πιi.ντσι pet
330
�- Πα.υλέα..ς: Γνωp1ζ�;t.ε τόν Όδuσσέσι
15
»
16
Σ�ναpμολόπ,η

1981

335

t
'Ερώτηση
•
Προσοχή
ι
Δια.μαρτυρισ.
•
Γελαστοί θάνατοι
»
"Ω! α.ς άρχίζει ...
•
Κύριε 'Απόλλωνα, ελέησον ήμα.ς
»
Άχιiτης
»
Τό χαμένο 1ψό6ατο
»
Δέ θά. πα.μι:, λοιπόν, στο Κα.πιτώλιο
:ι
'Ανθρωποειδείς καλ θηρία.
- :ι
Μουσική νότα.
»
lίληροφορ(α γιά ενα. εθψ.ο
»
Πως θά. μά,ς άνα.γνωρίσοοv
X p . Ριζόπουλος: Τά. Νέα. Βι6λlα
Γ. Σίέττος: lipoΛ ήψεις χαί Δεισιδ::ιψονίαι
Εύ. Σταμ/4 τη ς: Κα6εiρισ. Μ:1σ�ήpια
Και τη Ί'α,μπα.Α"η: Ή καλωσύνη
»
Άvεξιχc,:,χία
'Α. Τρια.ν,α.cpυλλόπουλος: υΕνα.ς Διδά.σχ,α,λος λέγει
J • Tisch :· Άνά.στσ.σις κσ.ί Με,ενσά-;:ιχωσις
Αικ. Τσόπελα: Πρωτοπόροι
Πα.ν. Χρονόποuλος: Εις τeιν "Ομηρον

16
80
80
81
81

137

2{)14
204
205
265

265
26G
266

57,185
97
6

210
277
309

19
138
221�78

Δι άφο ρα.
Ό νόμος τής Ίσορροπlσ.ς
Ό Ί ησctJς ε!πε...
Ποιητική άνθολογ ί_α. ΊλισΌΟ
Στις Πυpα.μ1δες
53 χρόνια τοϋ 'Λpχαιοψίλου
Τά. Νέα. Βι6-λία
Όρθόδαξες ειδήσεις άπό τή Ρώμη
Γεννηύθηι..α δύα ψορές
Τό κάλεσμα, τώv α.στρων
Άcpιέρωψι, στήν παγκόσμια ήμέρα των ζώων
Δια.λογισμ.ός γιά. πα.ιδιιχ
Νέα &πό τό 'Άντυcφ
Ο! &νΘρωποι των δένδρων
Νόμας περί πμ,,στα.<1ία; των ζώων
Τό α-lσιό�οξο ορ,χ,μα, ταϋ 'Κόσμου
Άποκόμμσ,τα.
Χρονικά.
1-ιtεwξό μα�

17

27 ,93,143,217,287
33,104,176 �76
49

82
129

147
211

244
249

275

292
294

319

323

62,122.311
66,131·,1 gΊ ., 257 ,327
70,135,1 <JJ,263/331

1981

336

ο· ΙλΙΣΟΣ
σάς εϋχεται
τό .1982

ΕΤΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΕΥ ΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

.f•--ι�

(s,\

Λ

-1-:

. '·

• ·
�

Βιβλία

Κrίs h

η

amurt

Στά πόδια τοίί Διδασκάλου (fκδ. 1966)
80
150
'Εκλογαl ό:πο τδν Κρισναμοvρτι (Κ. Μελισσαροπούλοu)
Ό Κρισναμοίίρτι για τον Διαλογισμο (Κ. Μελισσαροπούλοu) 80
Έκπαίδε:uσι και σημασία ζωης
1953
150
195-4
300
Έλευ&ρία - fι &ρχη κα1 το τέλος
250
Στοχασμοl πάνω στη ζωη (Α' σιιρα)
1956
250
1958
Στοχααμοl ποοιω στη ζωτ) (Β' στιρά)
Στοχασμοι

πάνω στη ζωτ)

(Γ'

σειρά)

1960
1967
1970
1 970
1971
1975

Όμιλίtς στην Εύρώ,τη
Στη σιγη τοv Νου
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης
Το πέταγμα τοίί άιτοί)
Τά ,τρωτα δήμcrτα τής μάδησης

'Εγγράψετε

350
250
200
200
200
300

vεοuς σuνδpομnτός

ΣuνSρομή 1982 δρχ. 400

l.ξωτερικοij $
αεροπορικώς $

12
20

«·Επιλογαί»
Α'

Τριετ(ας 1956-1957- 1958

Β'

Τpιετ(ας 1959-1960-1961

r·

Τετραετίας 1962-1965

έκ{ιστη χρυσόδετη πρόι,; δρχ. 300
ΑΙ σvνδρομα! � &ντiτιμον διδλίων να άποατfλλωvrαι �
ταχvδρομικην ι, τpcrτττζοο)ν kιταγι)ν ---δχι μt tντολην-- bl''
δlι-όμι-;;τι

Κωσ-τη

Μελισcταροπούλοιι ι,

ΙΛ I ΣΟΥ,

Δρσyατιτα:.ιίοu 4,

Αδlllναι; 1 22.
ΧΡ I ΣΤΟΥ Α. Ρ ΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Βασικες πληpοφΟρίες περl

Τεκτονισμοv

και το cπεριΜλι� TOV Άντιτεκτονισμου

Ο I ΤΙΤΛΟ I ΤΩΝ ΚΥΠΡ ΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Τύτrο�-; :

Ε.

Σωτηρόποuλος

&

Σiα,

δδ.

στο

6ι6λίο:

Δρχ.

Κερατσ,νίοv

200.-

72,

'Mfp,aι

ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΑΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗ� ΦΙΛΟεΟΦΙΑ�

• Από

τήν · Αναγέννnση

ώς τούς σημερινούς

Μέ 46 κλισέ Φιλοσόφων

Τιμαται δρχ. 150

