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Ή · Αλήθεια δέν δίνεται. 

"Η την βρίσκει κανεiς 

μέσα στόν έαυτό του, η 

δέν την βρίσκει καθόλου. 

ΕΡΜΗΤΙΚΟΝ 
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ΤΙΜΟΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙΣΟΤ (ΔQ<1yα-�σανwv 8) 

(Δεuτέpα και Παpασκεuη 10.30 - 12.30) 

Η. Ρ. Blavatsky 
1\ 

Annie Besant 
:) 

> 

:. 

C. Leadbeater
Besan t-Leadbea ter
Ed. Arnold
Th. Psscal 

J. van der Leeu w
Ν. Sr: Ram
••• • ••

Kri bnamurti 

ΔQΧ. 
Τό Κλειδί της Θεοσοφ(ας αδ. 60 δεμ. 70 
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 7ο 
Πρός την Μύησιν 20 
Μετενσάρκωση 10 
Κάρ� W 
Σ' έκε(νους που πενθούν 10 
Ό 'Αστρικός Κόσμος 10 
Το Φως της 'Ασ(ας 30 
Ή θεοσοφία εtς δλίγα κεφάλαια 10 
Θεοί εν εξορία 10 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30 
Φως στην Ά τραπό 15 
Στα πόδια τού Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15 

» Τό Βασίλειον τη; Εύδαιμονίας 20 
» Ή Πηγή της Σοφίας 20 
» « ελτίον 'Αστέρος>> Τόμ. 1931-34 εκαστ. 30
1t 10 Όμιλ(αι εtς Όχάτ 1944 80 
» 'Ελευθερία, ή άρχη και το τέλος 70 
» Στοχασμοl πάνω στη ζωη (Β' σειρα) 70
» Έκπα(δευσι και σημασ(α ζωης αδ. 45 Sεμ. 65

'Ιωάν. Βασιλης Το σημειωματάριο ένος Μύστου δΟ 
Κ. Κιτρινιάρης 'Απολλώνιος δ Τυανευς 40 
Γεώργ. Μαλτέζος Τα Έλευσ(νια Μυστήρια 50 
Κ. Μελισσαρόποιι rι:; 'Αποκρυφισμός και Μυστικισμός αδ.25 δ. 40 

• Μ ε λ ε τ ή μ α τ α &. 40 δεμ. 60 
• Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α ctδ. 60 δεμ. 70 
)) Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 
:. Ό Κομήτης (Θέατρο ιδεών) 20 
:. «'Αγνώστφ θεφ> 10 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣ Ο Σ», Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66, 69 χαρ
τόδετοι εκ.σιστος δρχ. 60. 

cΙΛΙΣΟΣ• Έmλογι\ έτiiJv 1956-1957 -1958 χρυδόδεποv 90.

Δια τουc;: 6υνδρομnταc;: του cΙΛΙΣΟΥ:. 70.

'ΑποστεLλατε τό άντίτιμον, διά νά τά λάδετε ταχνδQομL?<.ως. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

IΛΙΕΟΕ 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

* 

1970 

ΔΕΚΑ το ... ΠΕΜΠΤΟΜ ΕΤΟΣ 

* 

ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ * ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΦΥ ΛΗΣ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ

ΣΚΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ

ΘΕΙΑΣ * ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

* 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟ\ΛΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Υ ΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 





ΔΙΜΗΗΙΑΙΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ>-1 ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

.\ραyατσανίου 6 <Πλ. Κλαu8μώνος>, ΑΘΗΝΑΙ - 122 

.ιευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 15ον * 'Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1970 * ΤΕVΧΟΣ 79

Στόχοι 
,, 

του ετους 

Ο ΙΛΙ Σ ΟΣ εi,δέρχετα�, :με τυ άνα χεϊρ.οι;: ΊJευχοι;:, δτο 
15ον ετοι;: άJΠο ιτfίι;: έικδόοεώς: του καi θα 6υνεχίιδn: 

* Την ΙJΊΙροοφορα για τη, πνεu�μαrmα\ :ιωλλιέργε]J(}.

* Την eνnιμέρWδι για τiι;: έξελίξε1Jι;: δlίουι;: τομείι;: τfi.ι;: έιιτ�μο
V1JΚfiι;: έρεύνnι;: καi της: φιλοοοφίας.

* Τι\ν παραικολούθnω τfiι;: 'Εδιιτrιψωά'ίι;: πνευιματl!ΙCfiς: δράι6Ιεωι;:.

* Τι\ν προβολι\ �ai ύnεpάι61'Π61 των Μεγάλων Άροcωv τϊ'ίι;
' δελφότnτοι;: καi τfiι;: Έλευθερίαι;: 6κέψεως:.

Ε Η Π ΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠ ΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ Ι ΛΙ Σ ΟΥ
Σαι;: ένδι01φέρn -απως: το π116τεύαμε άλr11θινα- παρακαLλοϋμε
να τι\ιν δυνδράμετε:

* Με 0Jμι05ο()V ά.ποοτολι\ν της: δυνδραμfiι;: του fuouι;: 1970.

* Με •έγγ,ΡΙαφι\ν η ιιε f'i15ήγn6ΙV έγγ,ραφfiς: νέων 16υνιδρο!llrurω\',

* Με πσρα•γγε.λίαν τfiι;: ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΙΛΙΣΟΥ» 1956 -19513,
'6mν χαρ].6τ.ιιιαι τυμι\ των 50 δρω:;μων, χωρiι;: καpιμια έnυβά
•ΡυΥΙ61 ταχυδρqμuκων τ0λων, γι' αύτον rτον ΙΠολυτελfi χ1pιrδό
δετο τόμο, μέχρι τέλουι;: Μαιρτίου. Κα.τόmν ή ΏΙJJ.n θα έιπ1ανέ. \
θn σclι;: 70 δρα�,ηJέι;:.



ΕΛΕΧΘΗ ... Κατά τήν δεκαετία :τοϋ '60 

Πολλό έλέχθnσαν κατό τnν δεικαεπία πού πέρασε. 'Έξυπνα ι<:αί 

μή, σοβαρό και .μή. 

'Αnιό τόν <<Όκεaνό των φράσεων», ενa γαλλικό περιοδικό στ:ι

χυολόγnσε ένα <(δειγμαιτολόγιο». Άπό aύ1'ό naρaιλ.01μβάνομε έ,κεί

νες τις φράσεις, πού σχετίζονται, νομίζομε, μέ τούς πνευματικούς, 

στόχους τοϋ ΙΛΙ:ΣJΟ�. 

'Ελπίζω και προσεύχομαι έκ 

βά.θους καρδίας νό μι'ιν σνaγ

κaσθfι ποτέ κaνε!ς νά ΚJερδίσn 

ξανό τόν :ΣJτaυρό τfις Βικιτωρίας. 

ΠΡΙΓΚΗΨ ΦΙΛΙιΠΠΟΣ (κατά 

τnν διάρκεια δείπνου άnονομfις 

τοϋ nολεμικοϋ παρασήμου τοϋ 

Σταυροϋ τfις Βικτωρίας). 

"Αν ύnfιρχαν σπμερα στόν κό

σμο πολλοί ανθρωnοι πού νά πο

θοϋν περισσότερο τι'ιν δική 

τους εύιτυχία, παρά την δυστυ

χία των αλλων, θά μιπορούσαμε 

σέ λίγα χρόνια νά εχωμε έναν 

παράδεισο. 

ΜΠΕΡΤιΡΑΝΤ ΡΑΣΣΕΛ 

(Άγγλος φιλόσοφος) 

Οί τnναίη-r;ζερς είναι περισσό

τ,ερο ένήλικοι άπό δ,τι τείνουν 

μερικές φορές νά νομίζουν οί 

ένήλικοι. 

ΦΛΕΜΙ1ΓΚ 

(" Αγγλος έκπαιδευτικός) 

Δέν πιοτ.εύω πώς πρέπει vά 

έπιμένωμε σmν αποψι πώς ο

ποιος δέ:ν είναι φίλος μας είναι 

έχθρός μας. 

ΝΤΗΝ ΡΑΣΚ 

('Υπουργός Έξωτεριικων 

των Ήνωμ. Πολιτειών) 

nιστεύω πώς ό Θεός εΤναι ά

λnθινά ούδέιrερος. Κοιτάζει κά

τω, ψηλό άπό -rό,ν ούρανό καί 

δέ:ν παρεμβαίνει. 

Ν ΙΚΗΤ ΑΣ ΚΡQ,ΥΣΤΣΕΦ 

-Οί μόνοι ανθρωποι πού έντυ

πωσιάζονται μ' αύτές τίς <<έπι

;χειρήσεις>> στό διάσιτnμα είναι 

οί ανθρωnοι πού δέ:ν εχουν τίπο

τε καλύΊ'ερο νά νοιαστοϋν, οί 

φτωχοί άδελφοί μας. 

• Αρχιεπί•σκοπος

τοϋ Κοντέρμπουρυ-

Ή r'ιθική άγανόκτnσις είναι 

στίς περισσό-rερες περιπτώσεις 

καrτά δύο τοίς έκατό r'ιθιική, ι<:α

τά 48 % άγανάκτnσις καί κατά 

50 % φθόνος. 

ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ 

('Ηθοποιός κινηματογράφου) 

Ύπάρ;χει περισσότερη ποίησις 

έξω άπό τούς στίχους, παρά μέ

σα τους, περισσόΤερn θρησκεία 

ειξω άπό τι'ιν έΚi'Κλnσία, παρά 

μέ.σα τnς, περισσότ,ερn άγάπn 

εξω άπό τόν γάμο, παρά μέσα 
του. 

POMnEPT ΦΡΟΣΤ 

(nοιrmΊς) 
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Ό κόσμος δέ:ν θό ζι'ισn σέ: άρ

μον α, έ.φ' δσον τό δύο τρίτα 

των κατοίκων ,του τό βρίσκουν 

δύσκολο και μόνο νό ζήσουν. 

ΟΥ ΘΑΝΤ 

(Γεν Γρα,μματευς ΟΗΕ) 

οι προοπτικές ,έ.πιβιώσεως mς 

άνθρωπiνnς φυλfις i'ίτ,aν nολυ 

καλύτ,ερες, δταν ειμασταν ανυ 

nεράσnιστοι άnέναvτι σπίς τι
γρεις, nαρό τώρα πού εκομε γι

νει όνυπεράσπιστοι aηέναντι 

στούς έαυrούς μας 

ΑΡΝΟ.ΛΝΤ ΤΟ·Υ·ΝΜΠΗ 

(διάσημος iστορικος) 

Ό μόνος τροnος γιό να χαι

ρεσαι τnν ζωn είναι νό έργά

ζ!ε,σaι Ή έργασια ε1ναι πιό δια

σκεδαστικn όπό ;mν διασκεδααι 

ΝΟΕ.Λ ΚΟΟΥΑΡΝΤ 
(nθοnωός) 

Θα εύχόμουν ό κaθενας να 

μισοϋσε nισω όπό πόρτες κλει 

στές, όντι να μεταφέρn το μί

σος του στούς δρόμους 

ΚΑΣΣΙΟΥΣ Κ.ΛΑΙ·Υ· 

(πυγμάχος) 

Αν οί φοιτrιτα·Ι θέλουν νό �ί

ναι έ.πανaστάΤες, πάει καλά Τό

τε όμως ειναι ύποχρεωμένοι να 

είναι μορφωμένοι έ.πανaστόrες 

οχι δξεστοι 

ΕΝΤΓΚΑΡ ΦΟΡ 

(Γάλλ•ος ύnουργός Παιδεiας) 

Ή έικπαιδευσις ισως νό είναι 

πολύ σnιμαντική γιό νό όφεθn 

,στούς δασκάλους, όλλό ειvαι 

ιέπίσnς nολυ σnμαντικn γιό vό 

όφεθn στούς πολιτικούς 

ΡΟΣ 

(' Αγγλος κaθnγnτnς) 

Ειvαι έ:να μικρο βfιμα γιό 

rrov άνθρωπο, έ:vα μεγάλο άλ
μα γιό τήν όνθρωπότnτα. 

ΝΗ.Λ ΑΡΜΣΤΡ.ΟΝΓΚ 
(' Αστροναύτης) 

····························································�···········

ΙΛΙΕΟΕ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956-58 

υΕvα,ς χρυοόδετο(; τόρο(; 4-40 οιελίδωv 

ΜΟΝ ΟΝ 50 ΔΡΑΧΜΑΣ 

θα οταλfi ιδε 060U(; οτείλουv το ,άνrrίτψσv 

μ6φι 3ln{: Μαρτίου 1970 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 
• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



JEAN ROST AND : Σι<έψειc 

ένόc άνθρώπου τοϋ χθέc 

• Παρ' δλες τlς προόδους τfις έπιστr'ψnς δεν θά μάθωμε τίnοτc

περισσόιτερο σχιετιχά με την ούσiα τfις ζωfις, οϋτε σέ χίλια, οϋτε 

σέ δέικα χιλιάδες, οϋιτε σέ έκαιτο χιλιάδες χρόνια ... 

• Εχασα την έλnίδα γιά καιτανόησι, αλλά διατnρω την έλπίδα τοϋ

καλύ11ερου προσδιορισμοϋ τfις άκαταvοnσίας μου. 

• Οί λέξεις: καλωσύvn, γενναιοψυχία, άλιrρουισμός, μετριότnς,

ύπερnφάvεια, έχουν τήv 'ίδια σn:μασία, γιά μένα, ,μ' έκείvn πού έ

χουν γιά τόv γιαtrρό οί λέξεις: έρυθρίΟ'σις, θεριμόιτnς, πόνος. Άnο

τελοϋν τά συμπτώματα. 

+ φ Ή ο;χολικη έκπαίδευσις δεν συμβάλλει καlθόλου στην άνόnτυξ,

τfις πνευματικfις πρωτοβουλίας, άλλα μόνον σιτήv ίκαvότnτα άvο

χfις των γνώσεων.

φ Ναρκισσισμός ίκαvοnοιούμεvος άnό την άστρολογία. ((Εί..,ιαι

Κριός ... Είμαι Ίχθϋς>>. ΤούλάD<:ιστοv, είμαστ�ε rκάτι.

• Ό ϋnvος: Αύ-rός ό ψ,εύΙrιΙΚιΟς θάινατος κατά τnν διάρκεια τοϋ ό

ποίου μπορείς vά ξεχάJσnς την πραγμΟΙΤικότn:rα. 

++ ο Τόσο σπάνια λέγεται ή άλnιθεια, ωστε λέγοντάς τnv κανείς δια

τρέχει -rόv κίνδυνο νά καιrατα,γfι άnό ϊούς άλλους σ· εvα στρατό

πεδο πού δεν είναι δικό ιμας. 

++ + φ Ό rκόσμος τά βάζει μέ έκείvον πού όμολογιεί την άλr'ιθειο σάν 

νά i'i.τav ό 'ίδιος ό δράστnς. 

++ • Σε κάθε πίστι, εϊτε προς μία: Ιδέα εϊτ-ε προς ενα nλά,σιμα, ύnάο

χει μiα δόσις ((έΎΙΚαρtrέρn:σnς>> μέ τr'Ίv ίαιτρικrι έ'ννοιa -rοϋ δρου. 

f ο Μένει εκπλnκτος -κ;ανεiς διότι οί δ.vθρωnοι δεν κάνουν πια καικό.

Άλλα ούτε κα1 καλό. 

• • Ερευνtες: μας ζnτοϋν vά όnavτή:σωμε με μερικές γρα,μ,μες ο·

ένα πρόβλημα πού ή άνθρωnόmς δεν θά λύσr ποτέ. 



δεκαετία του '70 

ΑΣΤΡΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ 

Κ Α I Γ Η·Ι·Ν Η ΛΑ Σ Π Η 

Μ • 
θ' Β β ' ς υπο εσωμ,ε οτ: ρ:σ-κομ:χ.· 

στε στόv Δεκέ:μορ:ο του 1979. 
Στή-ι βm:λική έταιρίlα. του Λοv
δ(•νου δ: ε ξάγ::τια: , κε χ!λε ισμ,έ 'ιω,v 
των θιυ,ρωv, σ'J!ζήτφ� μ..εταξύ 
δ:ακz,κρψέ•ι1ω•1 έπιστηιμόvωv :χ:πό 
ολα τά. ση,μ,εία. wu κόσμου. Ο! 
iπ.:στήμο;,ες αύ-τοί εχοτη συγκιεν
'Όpωθη γιά. vά. συζ ητή-:Jουγ y:ά 
κάπtο:α παράξε-n.. pαιδιοκύμ,α:Ό:χ., 
τά όποία, ώριστμ,έvοι έπιστ-ήμο'ιες 
ψρσιvοϋγ οτ: προέρχο•tτα: άπό μ:ά 
πηγή κά:rοου στό διά.στημ,α. 

Ή π:θα.νότης νά. ύπά.ρχοον άλ
λοι πολ:τιι:rμοί πό σύιμπα.ν, εχε: 
γίv,�aι κα.τ' �pχήv άποδι�τη. Καί 

, ' Γ-1. , ό τωρα. που Ηρισχ.ο·μαιστε στ χα· 
τώψλ,: της δεΚΙα:ετ:ίχς του 1970, 
τ,ε(rι,ει γ.ά yίνη 1"εποίθησ::;;, δτ: 
στό α.μΘοο, συιyΚΙp�τι,κ,ά., μέλλον. 
θ' " β' , \:,_ 'ξ ' α. εχω-μ,ε (Χ)'jι�ς α.ποvει ε πα.-
νω στί:;; όποίε.,, θά. μπσιροϋμε vά. 

* 

'JΤ.Υιpiξωμε αΛτές τίς ύ,το,;θωεις. 
'Ήδη ή έρy�στηpιακή ά·ιά.λυ-

, ,� ξ 
α ι: -:1:;; α.πεο,ε: ε οτ: οι μετεωριτ�ες

περ:έ.χΟt.ι.'1 αιγθp7.οΚ-α Υ.,1α,ί &λλα, χη
μ: κ,:χ στο:zεία, βm:κ.ά. γιά τrrι 
ά:ιά.πτυξη τη;; ζωη:;;. 

, 'Εξ, �λλου, ό
, 

Βέλγο:;; 
,
χ.αθr;�(_Υι·

τr;;; Ζω. τουρεζ•ι, •mελοy:σε οτ: 
•'ιπipιχουν: 

100.000.000.000.ΟΟΟ.ΟΟΟ 
πλ:χ.νητες (100 -οετρά.κ.ι.ς έ·ι<.α.τq.ι.
ιιύρ:α η έκ.:χ.τό έΚJα.τομ,μύρ·u7.. έm
,;ομμΙJΙρ:ωv ! ) στούς δποί'>\Jς μπο
ρεί •ιά έμψα:ιισθη κ.ά.ποιο εfδος 
vωης. .l:7.,τι,πώ•ι,ο: έπίση τή·ι 
άποψη οτ: σέ μ,ερ�κούς άπό τ,ο•;ς 
1Όλ'-Ι·ιi}οες αυτούς έyδέχετοοι vά 
εχου•ι ά,•ι,:χrπτυ,χθη τεχ,ψ;,�,Gγί:.ς 
Υ.αί πολ:τισμ,οl Κ.7..τά. πολύ :χνώ
τερο: ά.πό τ&.·ι δ,:κό μας. 

Κατά τήν δ:ά.ρκιεuα -ων δέκιχ 
προσεχών έτωv, ο! άστρ:οv6μ,ο: θά 
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εχDυν στήν διοοθεισή τους τιερά.
στια. τηλεσ'Χι&πια. κ.αί ά,λλα, ορryq,
να. ά,y,ρ:6εία.ς, τά δπο� θά. στ�ρέ
ψουν προς τίς &πομ,οοκιροομέν,ες 
yωιy,:ές του δια.στήμ;α:το,ς yιά. ·ιά 
πλ ηροφορη{)ου1ν -κ,ωw. π6σσν τά. 
ούρά.ν:ια. σώμ,α.τα. πού έστι,ά.ζομ,ε 
στόν προσοφθά.λμιο cpα.rι.ό των τη
λεσΥ.,Qrπίων 1..11α.ς, εΙν,ωι κ.αί στή'Ι 
πρσ.ιyψ:ι.τιχ,ότητα,, οπως βλέπομ,ε. 
Για,τί τά. τηλ,εσχ,όrπια, αuτά., θά. 
βρίσκωντα,ι έπί δια,στη1μ,ι1χιων ά.
στεροσ1χιοιπίων σε γήϊνη τροχιά., 
οηλαιοή, εξω α,,π() τή\ν α:φάσψιΧι
p,χ της γης. 

Πsρί τά. τέλη της δεοοαιετία.ς 
του 1970, ισχυιρί Ο'νrtα.ι οι έπ�
στήμοινιες, πά.JΥΙω στόν -rολ!αιν' η 
μ,α.ς θά ύπά.ρχουν φρο,yιμώτ,ε1pο1 
άνθρωποι καί μποορεί κια.ί εύυυ
χέ.στερο:. 'Αιπό τεχνολοryι'ΧΙΥ) α.πο
ψη, οί ευΚJα.ιρί,ες yιά. πφιιπέτε1ιι:ι. 
χ,αί πρόοδο είνα.ι 'Χι(l,1Jα.JΠληΚJτιχ,ές 
Θυμ5Jστε έΚJείνον τόν συμπα.γ·ij 
οyχ,ο πού ·ηλθε σ.πό τό διά-στη,μ0: 
τόν 'Ιούν:ο του 1968 -κ.α.ί ι1ά; 
yέμ:σε με τρόιμο σrtήν σχ,έψη αr:

θά. σuyκρούονταν με τήν γη; Τό 
ούράινιο αυτό σωμ;α., δ οοσυε,ροε:
δης ''Ιχια,ρος μας πλ φίΙΟΟσε σiϊ 
α.πόστοοση 4.000 μιιλίων γ,,α,ί ξ1.:
να.έφuγε yιά. νά. συν,εχίση τό μσ-
1111α.χι>κ.ό του τα.ξιδ'ι. 

Είναι: ένδ1εχόι..11ε;,ο, οι έπιστήμο
ν,ες της νέ,ας οε0,<,αιετία.ς νά σχ.ε
διά.σου,γ την «σύλλ ηψι» του α.στ•Ξ· 
ροει1δοϋ;, δ δποίΟζ c1ά χρ-ησφο
ποι ηθη ώς φu1σ,ιlκiο οιιαΙσΙτη1μό
πλσιο. 

Ι<iα.θως δ "Ι-κια.ρος έπισχ,έπτε
τα,ι τήν Γη Χά.Θ,ε 19 χρόlνι,α,, φα.ί
,;zτα.ι δτι μόνον τό 19 7 θά. εχω-
1\.Ιιε τήν ευχιοοιρί1α. νά. χρ σιιμοιποιή
σω:.ιιε τό ούρά.ν,ι,ο οούrτό σGψα., &,λ-

λά τότε ·ή ίδέα. τής «συλλήψε·ως» 
ένός α.σ:rτψΟΙε,:οοϋς οlέJγ -θα ψα.ί'Υε· 
τα.ι τόσο ψα,'tτ,ωστuκ:ή, οσο σήμ,ε· 
ρσ .. 

Τότε, τά. πλ ρώμια:τια. τώΙΥ' δια-
01τη11.1ι: ΧWV στα.θμ,ω,y θά. εχοu,y τά. 
μέισα. νά. προσεγγίσουν ΚJαλ 'iσ. 
ψωτοyροοφίσοu,ν ά:-Α.όμ.ηι ΥJα.ί ν&. 
πpαΟΙΞ.Οαιψιιdθοu,γ έπά.νω σε α,στ,ε
pr>ειοείς πού προσεyyί οον τη-ι 
Γη. 'Ένα,ς ά..πό αύτούς, δ "Εριως, 
πρόχ,ε:τα.ι yά, διέλ!θη σε ά..πό'στα
ση 14.000.000 μιlλίιων σ:πό τήν
Γη τό 197 5. 'Ήδη, κα,τά. την 
διά.ρχcια. ένός συ•J•ΕΙΟpιίlοu επί τοίί 
διαστήι..11οοτος πού σp-rαΝώθηικ.ε 
στrιν Φλώ1ρ·ιδα, ρίrχ.τ-ηκιε ή ίδέα. 
της ι»zλέ>τηις ά..πό 'Χιονrτά, τοίί ±
στε,ροε�ιοοίίς α.ύτου. υΕναις ε'ΠJ•στή
μ.ιω'ι π7..ρα,τήρη,σιε 01Jι τό τα.ξίδι 
πρός τόν 'Έρωτα. θά ιτcοοpείχ Ξ 

Π!)λλες λz�πι-ομέpε,ι,ες στους 'Χ· 
σψονα.ύτες χ,α,ί θά, τούς κοοθι
στου::;,ε ιrοιο εμΠΙειpοuς yιά. 000,ω
λώrτψχ. τ,:ξίΙο:<7, 7Qpoς αιλJλοος πλα.
'Jijτες. 

Μ1ετά. την πφοσιΞΙδά.φισι ποονω 
σε εν·α. &.οοεροει•οη, λέγουν οί έπι
στήμονεις, τό πλ ή;ρω,μ,α. έvός δια
στημαου σχ,ά,ψους θά. μιποpου.σε 
νά τό Ηέyξη με α.:κ,ρι6είς «έ.κιτο
ξεu010ις» ισχύος α.πο πυροδοτ,ι,χ,ες 
μηχαινές, vά. μιεrτοοβά.λη την κ,ιχ-
1νονι"Υ.Ύj πορεί•α; του ωστ,εροειlδσϋς 
-κ.α.ί νά. τόν ύποχριεώση 'Υα τ,εθη 
,σιε τpΟΙ',( ιά, γάρω α,πο τ'Υ]Υ Γη. 
Μετά. από α.ύτά. θά. εΙνα.ι εί,.χ,ο
λο νά. -rοροσεδαιφισθοw έπί τού 
ά..στειροευοοίίς \..ΙJεrαα.ιcpοp,ι-κ,οι πύραι,
λοι μέ μ;ε.yά.λου,ς μ;ετ,α;�ικούς 
συιλ!λέκτε , οι οοοοίοι θά. έξά.yου,ν 
τά. όpυ,κ:τά. :του γι« yά, τά. μ;εrτα.
φέρο1J1ν στην συνέ,χιειtα, στην Γη. 

Έπίισης, ι.ιε την έyκ,α.τάιστα.σι
διοοστημιχ,ών στοοθJ..ι,ωιv Θ,σ. α.ντψε-
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τωπ1..σθαϋ'/ τά έιπόμεινα. ά,λμα.τα., 
ειδ.ικώτερα. το τα.ξίδι στον "Αρη. 
'Ήδη εχει ά.ρχίοει ή έwτc,α,ίδε�
σ:ς τρtrμJελι.ιϋς πληρώματος y:ά. 
το'/ «έρυιθρο» ΠΝσl'ίψ:η. . . Φοοι
Υ.ά, θα. προηyηιθή ή α.ποστολη 
ρι:;μπότ. Ή νέ-α. α.ύτf, σειρά. των 
πτφzωγ θα. ά.ρχίση μα.λλο-; πιεpί 
τά. μέσα του 197 3, με τηιy έκ.τό
ξευση δύο διοοσrcηιμοπλοίων τύπο•J 
«Βί'Κ.tV"(Κ» ά.πο το άκρωτήριι:; 
Κέ•ίΙΥειντυ. Τά. δύο «Βί•ι<.ινγκς» θά. 
φθάnου-ι στην γειτ10;1ιά. του "Α
ρεως στίς ά.ρχες του 197 4. Ά
ψοϋ τε,θοϋν σε τ,ροχιά,, θά. έξα.πο
λύσου,ν εwι.. ρομπόrt, το δποίο Οά. 
κα.τέλθη στ-ην έπιφά,γε:α. του "Α
ρεως με ά.λεξίπτωτο ΧJα.ί θά. με
τα.δώση προς τήν Γή λ,επτομέ
ρε :ες για το εδαι-ρο;, την ά.τμό
"ψα.ιρα., το μα:yνητιm πεδίο 'XJct.ί 
το πεδrι:; Βερμοκρασιων του 'Ά
ρεως. 

Έν τψ μ,ετα.ξύ, cπη fuλήνη θά. 
"Χιυχ.λοψορουν ήλειχ,ψικ.ά. αύτοκί
·ιητιχ, ένω ενα.ς ά.ριθμός !πτα1μΑ
·,ων οχημάrtων θά. μετα.ψέρου·ι
,ούς έπ:στήμονε,;; ά.πό κ.ρα:,ήρχ
σi κροοτήριχ, στην wροσmά.θ'ε:α
επεκτά.σεως τής κιατοοκτήσεως
-:η.ς Σελήνης.

ό ό ό 

Άλλα. - α.ς προσγιειω&οϋμ,ε. 
Ή έπί θύρα.ις δ,Θ'ΚlαJετία. θά. εχη 
χ.α.ί τά. ι--uεγά.λα. γήϊwι. προ6λ ήμσ.
τά της. 

Θά. έξιωκ.ολου,θήση ή 'Π'ληθυ-
σμια.'Κη ε'Κ!pηξις. Αι Ήyωμένια1ι 
Πολιτείοο: (με 204 έ'ΧΙJ,τψμύρια. 
κ.ια.τοίκους τώρα= α.ϋξησις 14%. 
εvοοντι τής προrrrω,μένη,ς δεκα.
ετία.ς) θά. εχου,γ το 19· Ο περ[
που 225 η -κ,α.ί 250 έκ.α.τομμύ
ρ:α.. 'οον :.'J.Vειχισθη δ σημε.ρ:-

νος ρυθμος α.ύξήσεως, δ πληθυ
σμός της Γης θά. σ.ύξηθή ά.πό 3, 
6 δισε"ι<.α:οοιμμύριια, σήμερα., τού
λσ.χιστι:iν σi 4,3 δισzα,α.ιτψμύρ:r./4, 
ϋστερα ά.πο δέκr.ι. χρόιyια; ά.ικ.ρι-
6ως. 

Ό ύπαχρεω'tltΙΚ,ος ελεγχος τω•ι 
γεννήσεων, δεν θά. α.ποτελη πο
λ:τ:χό πρ66λημα. γιά. την Άμε
ριχή της δε.κα.ετία,ς του '70, θά. 
εΙ-να.:, ομως γιά. σ.λλες χωρες. Οί 
κυ6ψιήσεις της 'Ι•νδία.ς, καί ϊ
σως της Κίνα.; κα.! του Πσ.κ:
στά,ν, λ.χ., θά. ύr.ρίστα.ντα.ι συνε
χείς πιέ-σεις γιά. την μειτ'α,6ολ·η 
τω•) πσ,ρ,χδοσια:ι<.ών -χnινωνιχ.ων 
θέσεω11 πού ε1°}11οοϋν τ!ς μ,εγά.λες, , ' 

'ζ οικογωε:ες χ.α.ι σοιγμα.�ι ουν 
τι:;ύ; ά.yά.μου;. Πάντως, 1Ctστεύε
τα.:' οτ: ο! ά.,y,χμενόμεινες έξελί
ξεις :πή·ι γηριmρ:κή, στην βΩ,
τίω:1η της νοσοΚΙ.Jμειια.κής πεp.
θά.λ•.J,εως χαί :πήν μερική κα.τα
πολέ,μηση τοϋ χ;cφΧί-ιου χιχί των 
κ,χρο:1,κω') νόσων, θά. δrιμιουργή
σΟ'J') μ:ά. χ.'Χλύτερη ζω+, γ:ά τούς 
γέρους Υ.αί ετσ: θά. προ,κ1λ ηβη νέrι.. 
πληθ:υσμ:αΧή αϋξφη.

ΊΌ κυp:α.ρχο 0έμ,χ της έπr;-
' � ' θ' Τ .;, ' με,νης οεχαιzτι,χς α. εινα.ι ,1 ποιο-

τητα. της ά.νθρώrιtινης ζωής. 'Ι;Ι 
προοπτική είναιι O'tlt δ άγθρωι11:ος 
τής έπο;μένης δε.ΥJΟΟετίlα,ς δεν 04 
ζη στο πψιθώριο, παρ' δλα. α.ύ
τά ομως, ή ίκωνότ-ητά. του νά. έ
λέγχη τίς cρ0ίνουσεκ; πλουιτοπα.
ρα.γωιγι-κ.ες πηγές τής γης, θα 
πια.ρ�μείνη άι6έ6α.u-η, απιως κα.ί 
σήμερα,. 

Ποτέ α.λλο�ε, ιΟϊχ_υρίζε-σοοι ή 
άι�θρ,ωιrοο'λόγος Μά.ργκ,α.ρετ Μήντ, 
οί έινήλιχ.�ς δεν Βά. αιtσθάJ,-ων-υ-α.ι 
τόσο άν,ετα. σ' ενα. κόισμο πιού δλο 
¾α.ί πιερ�σσότειρο δια.μορφώνε.τα.ι 
., ' ' 'ξ' ' ' -'·-'φ α.πο τις α. ιες κα.ι τι,ς wιi.o ε.�ς 
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τ -ς γεοιλ:Χίαις. «Τό ση�φι 'ιό χά.-
01:-uχ, τώy γεvιε,ώv», λέγει ή Μή�ιτ, 
«1Ef''ιl'Χll τό ευρύτερο χα,ί τό βχ,θύ
τεpο στήν, ίσrcοpί'Χ. Λύ,τοί είvοοι 
οί vτ&πιοι κά.τοιικ.οι, έμ::.ίς ειμΧ
σrtΞ μΞτα-vά.στzς». 

Άπό τήv μελέ-τ:η της άμφ.
Υ,'Χ'ιικης ίστορίχς --αιπό τήv επχ
vσnτwσ,η του ούtσκιυ κα.ί τόν έμ
φύλιο πόλ,εμο, μέχρι τή•ι Υ,ίtνηση 
γιά. -:ά. έ-κ.λογι-χά. δικ.7.-ιώματα. των 
γuι•,ι:χ•: χ.ώ·,'-- προκ&πτιε,ι δτι -ό χ:Χ
p1Χκτηιp:στ>: Υ,ό τώ·ι περ•ισ::rοτέpω ι 
γε·ιzώv δΙi·ι ήαrι ό κο,μ,φοpμ:
aμόlς, σ.λλά. ·ή δια,μψισοήτηση. 

Ή \..ΙιΞγά.•λ η οικοvομι'Κ-ή κρίσις, 
ό δεύιtερα; π'Χ-γκόσμιος πό),εμος 
-χαί ό ψυχpός πόλε•μος, ήταν κρ:
::rzι; πού πpοσωρι,ιά δημιούργη
σ-:χ.v ε'Ι''Χ- πvεϋμα. έθvικης σc1,·ιε:
δή1::rzως %α.ί πα.ραμέρισ'Χ-ν πιpός 
::rτιγμή τά έσωτερι•κά κοιvω"ι:,κά. 
προολ ήιμ.α.τ'Χ. «Τώρα., ιλέγz,ι δ 
κο:·ιω·;:ολόγος Ντά.νιελ Μπέλ, ή 
ίισ,τ;οp�κή τά.::rι; tOV ΠΙΟιλΙ;τ;ισμο'j 
έπ'Χ '/17.-λ:Χ.μοά.vετια,ι». 

Είνα.ι, δμως, 1vιθα.νό·1 οί -ιέ.οι 
της vέ!Χς δεκαετία.ς νά στpέψουv 
τίς διαμα.ρτuρίε; τους σi προ
ολήμα.τα. του πειρι6άιλ1λοντος, όρ
γα:ν�ώ•,ο•;τα.ς δ:ι�δηλώ(Jlει� Ε'i'J./Ι
τίο·ι i'11ωθύv,ων ό,ργ�αινι:ισμών καί
δήμων, η κ,οι νοτήτωιν. 

Έπί::rης ύποκ,,τηρί 1ετα.: διτ:ι ή 
πλέω ση�μα.ντιr-<:ή τάσις της δε,y,-:χ.
ετί,ας του '70 θά. εΙvι:ΧJι ή &.-1α.
οi1ω::rις του θρφrχεuτικοϋ ,οοu::rθή
�'τος. Τοϋιτ:ο δέ•ι σημα.ί·ιε: μιά. 
κα.τ' άνά.γ,κ.ηv έιπυσ:τροφή στίς 
σημφιινές έχ.κλφίεις rlr-ι ΥJ'Χ-ί α.υ
τές θά. συv1εχ ίσοuv τόν έιχισι.ηχ,ρο
νισμό τους στήv μ..οp +, κα.ί σtή 
δ'ομή τους. Σά.ν α.ντίδρα,ση, έv,7.,·1-

τίο·ι της τά:σε·ως πρός τιήν ε'Κλα:t
κευ,::�η του θρηι::�rι.ιευιτ:ιy..cυ α.ωθή
μ,:τος, θά σημ,ε1ιω1Θη μα.λ,λο,; μ:.ά.
ά•η.οίωι'1ις τώ'Ι βsισικών θpησ'ΚiΞ'J
τικώ'Ι άρχων. Πολλοί σ.vθρωποι 
θά. άιπορρίψουv τίς ΠΙ!ΧΙpα.δοσιια.κές 
θ·pησ0ιtείες του δuιτιrιtοϋ 'Κιόσ,μ,ου 'ΧΙΥ,,ι 
θi κα.τιΧ:ρύγοuv στίς θρησκεί,ες 
της ' Ψ7,tολης η σέ ΕΥJλεΥ,τικά. 
πνευ1μα,τ>ικά. συ,::�τήμ;7.,τα. ιδικ·i)ς 
ταυς έπι1·1οή01εως. 

Μποροϋν δλες α.ίιτές οί τιrοε:ς 
πού ψα.ίvε-7.ι •ιά. όlδηl'('ούv ώτcό 
τή·ι ΟΞ'ιt:Χετ>ίια. του '60 σrτrrν δε
"/J'JJΞΓι:ία. του '70 vά οοντιισrtρι::ι.φου·ι; 
Β_εοα!ως. Δ

ι_
ότι ό θ_εp�ς άέ.ρα.ς

της ελ1εuθε1p:α.ς -χ:sιτα τα.; βασ.
λεί•,:ς τη; Έλ:σά.ο-ετ ΚJ'Χ-ί του 'Jχ
κώοο:.ι του Α' «ψuχρά.νθηrκ,ε» i
πό τ' ι έrπα.γά.σταιση των Ποuρ:
τ!ΧJνών στή1-ι 'Αγγλία,, ενώ οί pι
κτωp· 'Χl'/Ι()ί •v&μ ,οι εδωσα,ν 1'Yj 1 θέ
ση τους στό άv! μιελο πvευμ;'Χ- της
α, ντιοια1�ι'λε.ί1α.ς. 

Φα.ί-ιετ,:,: πι1θ'α. νόν1 8τ,ι, κα.τά.
τά πρώα ετη της έπομέvη; δε
Χ?.ετία.ς θά ζ ήσωμιε μιιά περίοδο 
κα.τsιrπι1:χηικης οοvιτ:,:δ,pοοσ�εωζ ένοο·ι
τ(οv των δισνυισια.κών τάσε<Μ 
τώv vέω-;. Θά. όπάιρξη έιπίσης 
κ χί μια. α.ύτό�μα.τη επιστροφή 
στήν έχψύ'θ-ε,ια ΚΙα.ί στο ΚΙpυ,φ6. 
'Ενδέχετα.ι έιπίσης ή 1μιείω01ις της 
ζ-ητήσειωις ύ1λι<Υ.ώ'1 α.yαiθώ11 vά, y.,α.
t'Χ-σtpέψη τά. θψέ.λια. τ,οϋ ήδο,νι· 
στικοϋ πολιτι�μιοv, δηλα.δή της
οικονομί1:Χις.

'Ίσω; οί α·�θ,ρωΙΠοι ν« κοupα.� 
::rθοϋν α-πό τήν ευημερία. της ση
'[!!φι vης χιοι νω [α,.ς 'ΚJα.ί wx ζ ητή
σοuν ξσ..νά. τήν• σyληρή έργια.σία. 
ΚΙ'Χ-ί tίς σΥ.ιΑ η,pες ά,ξίες. 

(Άrπά.ν1&ισμ.α.)



Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

Στήν πορεια της Ζωης 

:Η ΖωΛ εΙνΟΙι άκατάο-cρεmrrn καi rμόνον rί μ•αρ<.Q__� pου χ1>ι1-
. 611\lαπωε'ί, φθείρεται και πεθαίνει. 

Με ταν θάνατο της μορφnς που ξmτεψάοθnικε, ή (ωn όvο
νεώvmαι. Λίπος εΙναι ό μnχαν1J6111ος της Φύ6εως: ό άτο111!Κό,� 
κύικ:λος τοϋ θα·νάτου καi της bπαwαγεvνήοεως. 'Αλλά, δ-rov εν<ι 
rπρόοωπο, 060 εΙναι άκόμn υτiι (ωή, καrταvσπ5η rτα έmuεύwαιιι 
ταυ θανάπ:οu, ιμε τiιν δtκή τοu έλεύθειρη νόnω καi βού,\n,ηι, 
τότε φθά-vει 6ε μια ψά16Ι fuτou δεν unάιpχει πλέοιν ωθΜι γι. 
αύτόν, έλευθερώνεται άπο ιτiιν ά1νάγκn της έπαναγε'V1Vrυαεωc;, 
άπαλλοοιsιεmι άπο η\ν δίψα, ή όποία τιΎν όδηγεί 6Ε δUΥθfi'Κει; 
που τiιν '6βήνουv ... 

'Αφiί16τε τον :καθένα να δακιιμά(η με τοιν -uρόπο του \. cι 
φbρη :w φως της Σοφίας, -5ε όποιοδιmσcε οκοιτάδι. Θα έu<φρύ
δη rιiιν άμορφιά του 6Π\ (ωn με τον ξ,εχωρ116τα μοινοδιιι<ό 
τρόπο ... ε<ηω κι' αν δεν εΙναι άξι·οοnιμεί�ος, 061:W 'Κil' αν ·1-
vα,1 -υαστε1νός, άν«>χυρος να διαΙδραιμαrτί5η μεγάλο ρόλο. . . θ•'t 
ύιπηρεπ:ήιοη τiΥν κόομο έξ ΪΜυ ό.ποrτελοοpα1τ11Κά, δοο καi i:νας 
άληθινc,ς ,Κi(Jl φωη'Gιμένος ήγέτnς, ά�εϊ να �ραrτα το φως 
άναιμιμbνο ΚΌl να διαβιβά(η 6ΤΟυς αλλους έκείνη (rrtV ικ:οrτανόrι-
61 που εφερε εlρήνn κοi 6mν δtκfι ;τσυ την κα\ρδιά. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 
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Η ΕΤΗΣ ΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
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( Έξωτειρ11Κοϋ $ 2,50) 

Θε.ρμως παpακα \om ται 

oi άγαπnτοl 6υV'δpψnΊ:α1 

Να ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ 

χωρ:iς άναβολη 

ΚΑΙ 

ΝΑ ΕΓΓΡΆΨΟΥΝ ΦΙΛ!ΟΥΣ ΤΩΝ r.

να μας ·6τείλουν δ1ε.υθύνσε�ς: UJl.Όrψηφίων 

6υνδρομnτων, για να τους: m,είλωμ,ε rυεύ.χn -

δείγμαm, δωρεάν. 

Ο <<ΙΛΙΣΟΣ» ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Βοnθfilατε την! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ΘΕΜΑΤ Α ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

Έπισ-ι-ήμη ίί άyuρ-ι-εία; 

οι άπόψεις έπάνω στο θέμα 
τούτο ε!ναι 6ασικά διαφορετι
κές. Κατά τίς αρχαίες έσωτερι
κές παραδόσεις, ή ' στρολογία 
εtχε προ6λη{}η σαν μία άπό τίς 
σπουδαιότερες έπιστημες των Μυ
στηρίων. 'Αντίθετα, κατά την 
σύγχρονη γνώμη, καί μάλιστα 
την έπιστημονική, εχει χαρακτη
ριστη σαν ψευδοεπιστήμη. 

Πού λοιπόν 6ρίσκεται ή αλή
-θεια; Τούτο {}ά προσπα{}ήσωμε 
νά έξετάσωμε δσο 11μποροϋμε άν
τικειμενικά καί αμερόληπτα, πα
ραμερίζοντας, δσο εlναι δυνα
τόν, τlς καλούμενες έπιστημονι
κές προλήψεις. 

* 

Οί επιστημονικές προλήψεις! ... 
Τώρα μάλιστα στα χρόνια μας, 
με τlς τόσες κατακτήσεις της έ
πιστ11μης καί τά καταπληκτικά 
κατορθώματα της τεχνικής, ε
χουv άπο6η πραγματικές μάστι
γες ... 

Οί προλ1wεις αύτές μαστίζοvν 
τούς πολλούς έπιστήμονας. 'Έχει 
ριζω{}η και εχει λά6ει τεράστιες 
διαστάσεις ή γνώμη δτι τίποτε 
-μά τίποτε!- δεν είναι δυνα
τόν να ύπάρχη εξω άπό την ύλι
κή πραγματικότητα. Και ετσι. 
6ωμοι λατρείας κατασκευάζονται 

ΔΗΜ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

στην 'Επιστήμη, πού, χωρίς ύ
περ6ολή, εχει κατά κάποιον τρό
πο θεοποιη{}η. 

Πρέπει δμως νά όμολογη{}η δ
τι άπό τον κατακλυσμόν αύτόv 
εχουν διαφύγει ()ί πραγματικοί 
έπιστήμονες. 'Έχουν αντιληφ{}η 
τήν πλάνη των πολλών καί αντι
δρούν σ' αύτό τό όρμητικό ρεύμα 
τού νεοϋλισμού των καιρών μας. 
Φέρνομε σαν παράδειγμα τον 
"Οππεvχάϊμερ τον πυρηνικό φυ
σικό, πού είχε γράψει: «Πάντοτε 
στη γνωσι συναντούμε δρια. Ή 
αντίληψις των αv{}ρώπων εlναι 
κατά πολύ μκρότερη άπό την Φύ
σι. Γι' αύτό πρέπει νά ε'ίμεθα τα
πεινόφρονες». 

'Εδώ δμως πρέπει νά προσθέ
σωμε δτι επιστημονικές προλήψεις 
εχουv καί πολλοί, πού δεν εlναι ε
πιστήμονες, Θαυμά συν τά πρα
γματικά απίστευτα επιτεύγματα 
της τεχνολογίας καί πιστεύουν 
στο άλά{}ητο της 'Επιστήμης. 
Τώρα μάλιστα πού πατήσαμε 

στη Σελήνη, δίκαια θά άναρω
τιωνται: «για την αστρολογία 
{}ά μιλήσωμε ;». 

* 

Ό 'Ήλιος, ή Σελήνη καί ό ε-
ναστρος Ούρανός δεν ητο δυνα
τόν νά μη κινήσοvν την προσοχή 
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του αν{}ρώπου, από τότε ΠΟ'U U.(J
χισε κάπως να σκέπτεται. Μετά 
αίωνες η χιλιετηρίδες καλλιεργεί
ται ή σπουδή των αστρων. Αυ
τό {}ά εγινε, βέβαια, μέσα GE -θ-ρη
σκευτικά κέντρα της προϊστορι
κής αρχαιότητος. Τούτο βάσιμα 
συνάγεται από τό γεγονός δτι κα
τά τά ίστορικά χρόνια πλέον ή 
έπιστήμη για τά αστρα ξεκινάει 
η καλύτερα διαρρέει από τά 'Ιε
ρατεία. Εlναι δμως γνωστόν δτι 
δταν αί γνώσεις των Μυστηρίων 
ερχωνται στή δημοσιότητα, Χατά 
κανόνα πάντοτε διαστρέφο'\•ται ά
πό τούς αμυήτους, πα-&αίνουν εχ
πτωσι και βεβηλώνονται. 'Έτσι, 
λοιπόν, από τ�1ν αρχαιότητα οί α
<r11ρολάγοι εχ ουν διαι ρε&η, σέ 
τρείς κατηγορίες. Στους μεμυημέ
νους πού κράτησαν σι γη για τις 
αλήθειες τ·ης έπιστήμης των α

στρων, σιγή αυστηρή για τίς 6α
-&ύτερες έπιδιώξ'εις της τούς σ.

μυήιΌυς πού καταπιάστηκαν με 
γνώσεις αστρολογικές για νά προ
βληθοίίν καί νά δοξαστούν· και 
τούς έπαγγελματίες, με σκοπό τον 
χρηματισμό. Κοντά σ· αυτnύς 
στάθηκαν και οί απα.τεωνες, 
πού βεβήλωσαν δ,τι ηξεραν και 
δεν ηξεραv. 

* 

'Από δσα πληροφορεί η ι-
στορία, 11 απαρχr 1 της ' \στρο
λογίας τοπο{}·ετείται στ11v Βαβυ
λώνα και την Χαλδαία, μεγάλη 
ανάρττυξι έσημείωσε στην Ί ν
δία και στην Κίνα εlχε δε λά
βει μεγάλη διάδοσι στην Αί
γυπτο. 

* 

Τί ήταν λοιπόν αυτή 11 Ά-

στρολογία; Κατά τίς έσωτερι
κές παραδόσεις, καθώς καί στην 
άρχί1 είπαμε, ητο 'Επιστήμη των 
Ν αων. Τήν ασκούσε. τό 'Ιερα
τείον των Μυστηρίω"' · Καί έ
σπουδάζοντο απ' αυτό οί έπιδρά
σεις, οί έπιρροές, κα{}ώς τίς 
ελ.εγαν, των σωμάτων τοi: Ου-
ρανού! έπανω σrτόν Πλανrιτη 
μας γενικά, είδικά έπί τοιυ ώρ
γανωμένου κόσμου της Γης, δη
λαδή του φυτικου Χαι τού tωϊ
κοίί, και είδικώτερα έπάνω σk 
κάθε ανθρωπο, με οάσι τό ώρο
σκόπιό του, πού eδιδε την rψι 
του Ουρανοίί κατά τον χψSνο 

, ' ' ' ι .(\.,γ, και στον τοπο που Ί'f\l\ilvιι1<F. 

l ατά τί.ς αστρολογικές αντι
λήψΗς, r1 επιφάνεια της Γης 
και τα οντα ΠΟ'U ζουν fΠάνω 
σ' αυη1ν ύπόκεινται σε επιρρο
ές, κυρίως του 'Ηλίου καί της 
Σελήνηζ,, των Πλανψ(ΟV και 
των 'Αστερισμών 

Τίς δοξασίες αυτές θα τίc; 
κρίνωμε προσφεύγοντας στα 
δεδομένα της εJΌιστή,μης καί 
μάλισ�:α της σύγχρονης. 'Όπr.ι, 
δεν είναι τούτο δυνατόν, {}ά zα
ταφύγωμε σε ανάλογες 'Εσωτε
ρικές Παραδόσεις. 

'Ολόκληρος λοιπόν ό Πλανή
τη; μας σαν σώμα ουράνιο. ύπό
κειται κι' αυτός στον νόμο �:η; 
παγκοσμίου ελξεως, ίδίως στΊς 
ελξ'εις τού 'Ηλίου και της Σε
λήνης. 

' πό τον 'Ήλιο, τό τόσο με
γ,.ίλο αι,τό αυτόφωτο ουράνιο 
σώμα, ποιύ είναι τό κέντρο ταiί 
πλανητικού μας συστήματος, πού 
ή μαζα του είναι περισσότερη ά
πό τό 990) ο της μάζης όλοκλ11-



l!J70 ΑΣΤΡΟΛΟnΙΑ 15 

ρύυ τοί, συστήματος, ή Γη μας 
παίρνει η ράστιυ ποσά άκτιvοοο
λίας. Οί άκτινοοολίες αύτ�ς ε1-
ναι ή αίτία 't'ων μετεωρολογιχiί1ν 
φαινομένων. Σ' αυτές δε όφείλε
ται ό εμ6ιος κόσμος της Γης. 

'Από την Σελήν11 πάλι, από 
αύ"Cό τό μικρό ούράνιο σώμα, πού 
εlναι δμως τό πιο κοντινό ιϊέ μάς, 
κι' ετσι οί επιδράσεις του εΙναι 
αίσ{}ητές, προκαλοίiνται οί ελξ�ι::; 
των {}αλασσών, μέ άποτέλFιηω 
τίς παλίρροιες, τίς άμπώτιδες 
κuί τίς πλημμυρίδες. 

'AJJ..ά και άπό τούς άπλαv<-ι:: 
αστέρας, τούς μακρυνούς αί,τι,ύ::; 
κόσμους, δέχεται ύ Πλανήτ11ς μας 
κοσμικές άκτινοοολίες, κα{}ώς τi:: 
λένε, πού τόσην έπίδρασι εzου\' 
επάνω σ' αύτόν. 

Ή Γη λοιπόν δέχεται δυνάμει; 
και άκτινοοολίες φωτεινέ::; κοί 
σκοτειν�ς άπό δλα τίι cιημείr.ι τuί 
Σύμπαντος, μικρ�ς η μεγάλε; 
και δίδει καί αύτή, σάν ούράνιο 
σώμα πού Fιναι, τίς δικές της. 'Ε
κείνο δμως πού πρέπει νά σημειω
{}η εδώ είναι δτι τά αίτια των 
διαφόρων άκτινοοολιών, πού σέ 
·ι<ά{}ε σ't'ι γμ�Ί χρόνου δέχεται ύ
Πλαν�'μης μα; δ�ν ε1ναι ταυτό
χρονα. Δέχεται δηλαδή τις ακτι
νοδολίες των διαφόρων σωμά
των τοϋ Ού11ανοϋ σέ χρόν<rυς ποιΊ
είναι άνάλογοι με η')ν άπόστrωt
του κάθε ούρανίου σώματο::; ι1,,;J
αύτόν. 'Έτσι π.χ. τ\ς άκτινuυ:)
λίες τοϋ 'Ηλίου τίς δέχεται π�
8 πρώτα λεπτά της ιϋρα::, τι;
άκτινοοολίες ά.πό τό «λ» τον

Κενταύρου, πού είναι ό πλησι�
στερός μας άπλω,-ής, σέ τέσσει:ι,ι
και πλέον χρόνια. '.Από τά αλλ,ι

δέ ουράνια σώματα πού 1:,Υνrι.ι 
πολύ μακρυά, οί άκτινο6οι.ίF; 
τους χρειάζονται γιίι νά φ{}c.ίσο11ν 
σέ μας χρόνια, αιώνες, χιλιά:'\: ;, 
έκατομμύρια r) καί δισεκατοιιμύ
!;JlU χρόνια, καθώς ύπολογίζουν 
οί αστρονόμοι... Καί νίι ξέρη 
κανείς δτι τό φως εχει ταχύτη
τα 300.0U0 χιλιόμετρα τό δευ
τερόλεπτο ... "Αν λοιπόν κάμη κα
νείς τούς πολλuπλασιασμο ύς γιcΊ. 
vίι εχη τίς αποστάσεις σέ χιλιό
μετρα, 6ρίσκονται άρι{}μοί η.ρά
στιοι, πού δύσχολα ιΊμπορεί ν 
άφομοιώση ό νούς τού αv{)ι_,ι':
που. 'Αριθμοί πραγματικι'ι «ιι
στροvομικοί ... ». 

Ό εναστρος λοιπόν Ιt\\Ηινός 
πού ολέπομε η εκείνος πού ολέ
πουν οί αστρονόμοι με Τ(( τt\J � -
σκόπια, δεν εΙναι ό πραγματι
χός, διότι, καθώς ε'ίπαμε τά α'ί
τια των ακτινοοολιών t1'ν εfναι 
ταυτόχρονα, ενεκα τηr:; δισφορε
τικης αποστάσεως του χάθε ου
ρανίου σώματο-; απ,) τη Γη. 'Ώ
στε, πολύ σCι"Η<ϊ κα\ πα�σστατι
κίι είπε κάποιος δτι ,/ι οι1(_)ι.ινό;, 
δπω; τόν βλέπομε, εΙναι εvα θαυ
μάσιο πλέγμα άναy<_ιονιομυJ\'». 

* 

Ί-Ι 'Αστρολογία, tσ,ω�1Ίαζ, u-

χόμη τις επιδράσει::, τίς F;τις.(Ηι
έ::; ποί• ιlσχοίιν τά διάφορα ού
ρι.ίνια σώματα στον rμ13ι,) χι' σμο 
της Γη;, δηλαδί1 τον τυτικό zαί 
τον ζωίχό καί στό, ι1νitQω:ιο. 

'Εάν λοιπόν χρίνω� • τί:: ι1-
στρολογικες rιuτ1'; άντ,, 1Ί•ι: ι:::; ιι� 
τά έπιστημονιz<'ι δ�;)ωιi ;•cι zαί 
μάλιστα τά c,,',·:χρο,•α, i1cι , οί-μ � 
δτι καί στον τομέrι ω'•τι,,· �sν

λά{}ευε 11 'Αστρολογία. Καί πρώ-
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τα-πρώτα ή :Ξπιστήμη Εχει δια
-rτιστώσει δτι ό Fμδιr,ς κόc,μο; τής 
Γης οφείλει ϊ,ΊV ϋπαρςί του στί; 
άκτινοδολίες το1 1 Ήλ�.):�. Χωρί:; 
αύτές δεν {}ά ί:τιηρχε χύJμος �μ
διος, {}ά ύπηρzα:v 'ίσως χιί.τι ιι,'·. 
κητες πού δεν τούς χ�ειιίζεται 
τό ήλιακό φως. Βάσις του έμδί
ου κόσμου είναι ό φυτικίς κό
σμος. Σπουί)αίο δμω; t)όλc στά 
φυτά παίζει fι χλωροφί,λλη, ή 
πολύπλοικη σύτη οργανι1:,' 1 ϊνω
σις, πού συντί{)εται φωτσ;ιημι
κως μέ το φως του 'Ηλίου. Ή 
χλωροφύλλη είν.χι έκ:>[νη πnύ έ
νεργεί καταλυτικά και το rpυτό 
παράγει άπο τό διοξεί5ισ�· τvv 
αν{}-ρακος της άτμοσφαί Qc1; χαί 
άπο το νερό ΠΟ'\.• εχει μέσιι T,CU 
τά σάκχαρα και τό αμυλο, πού 
είναι τά δασικά είδη διατροφής 
των φυτοφάγων ζώων. 

Ή άνισότης, πάλιν των άκτι
νοδολιων του Ήλίου, πού δέzc
ται ό κάθε τόπος της Γης στ1'1ν 
διάρκεια του ετους, τό διαφcρc
ποιεί στις τέσσαρες έποyές πού 
τόσον εκδηλες εχουν επιπτώσεις 
στον φυτικό κόσμο, άλλα και στον 
ζωϊκό κόσμο άκόμη. 

Ή αύξομείωσις έmίσ�ης τ<ί>ν 
κηλίδων του Ήλίου, πού τρο
ποποιεί τι1ν εντασι των άκτινο
δολιων του, εχει έπιπτώσεις διά
φορες στην παραγωγή γεωρ-,'ι
κων προϊόντων, καθώς εχει άπn
δειχ{}-η άπό στατιστικές. 

Έκτος δμως των άνωτέρω, 
απο εtκοσαετίας περίπου, με
λετούνται άπό την έπιστήμη οί 
σχέσεις των κηλίδων του Ήλίου 
προς διάφορα διολογικά φαινό
μενα. Ή άρχή ·εγινε το 1951, 

μέ τις κλασικές πλέον μετρήσεις 
τοϋ Φυσικοχημικου 'Ινστιτούτου 
τοϋ Πανεπιστημίου της Φλωρεν
τίας του Κα&ηγητου Πικκάρντι.
'Από τις έργασίες αύτές διεπι
στώθη στενή σχέσις μεταξύ της 
ταχύτητος κα&ιζήσεως κολλοει
δών διαλυμάτων και του άρι{}·μου 
των ήλιακων κηλίδων. έκρήξε
ων και μαγνητικών itυελλων. Tc, 
σπουδαίοιν είναι δτι ή οργάνω
σις της ζώσης ϋλης των κυτ:τιί
ρων είναι ΧΟλλοειδους τύπnυ. 
'Έκτοτε οί έπιστημονικές ερ';α
σίες για την διαπίστωσι των σγ_� -
σεων της δραστηριότητος του 'Η
λίου προς τά διάφορα αλλα 6ιο
λογικά φαινόμενα, δπως Fίνω π. 
χ. ή πηξις του αϊματος, εχουv 
γενικευ{}η και πολλαπλασιαστή σ� 
διάφορα έπιστημονικά έργαστ ή
ρια πλείστων χωρών, εις τρόπnν 
ωστε σήμερα νά γίνεται ακόμη 
και μελέτη των σχέσεων των αί
φνιδίων {}ανάτων άν{}-ρώπων μέ 
έξ'ωγήϊνα φαινόμενα, οχι μόνον 
ήλιακά άλλα και κοσμικά έν γέ
νει. Μ' αύτό λοιπόν τον τρόπο 
1Ί ' στρολογία αρχίζει τώρα νά 
παίρνη στον τομέα αύτό κύρωσι 
επιστημονική, ωστε νά γίνεται 
πλέον λόγος δτι 11 έπιστήμη εύ
ρ ίσκεται έν οψει ίδρύσεως ειδι
κού κλάδου της «χοσμικης διο
λογίας». 

Και ό δορυφόρος μας έ:rnίσης, 
ή Σελήνη, άσκεί, κα{}ώς q:αίνε
ται, έπιδράσεις έπι του �μδίου 
κόσμου της Γης, tδίως έπί του 
φυτικού κόσμου. Στο {}-έμα δμως 
αύτο δεν εχει δοθη άκόμη Υ1)1_1ω
σις έπιστημονική, αν καί ύπιίρ
χη πληθος άrοό παρατηρήσεις 
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και έφαρμογές απο τούς γG<JJρyι. 
?!JO'Uς πλη{}υσμούς, στη σπορϊι κrΛ 
την ικαλλιέργεια γεωργικών εί
δων, μέ γνώμονα τlς φάσεις της 
Σελήνης. 

Και οί κοσμικές δμως άκτινο
οολίες, γιίι τίς όποίες μιλήσαμε 
άσκούν επιδράσεις άποφασιστι
κές στόν φυτικό και στόν ζωϊκό 
κόσμο τοϋ Πλανήτη μας. Τό ,�έ
μα τούτο ερευνάται άπό τούς <ι

στροφυσικούς καί τούς βιολόγους 
άπό ετων. Ό γνωστός αστροφυ
σικός Τζαίημς Τζήνς εγραφε δτι 
ή κοσμική άκτινοοολία διασπά σε 
κάθε δευτερόλεπτο πέντε περίπου 
χημικά ίίτομα σε κάθε κυοικό 
έκατοστό της άτμοσφαίρας, έ
κατομμύρια δε ατομα στό άν-θρώ
πινο σώμα. Και εξέφραζε τ�1ν 
γνώμη δτι ίσως οί ακτινοβολίες 
αύτές πέφτοντας στό βλαστόπλα
σμα 'ίσως νά προκαλούν οιολογι
κές παραλλαγές, με άποτέλεσμα 
την μετάβασι άπό μιας ποικιλί
ας ένός είδους σε αλλη η και σε 
μεταμορφισμό άκόμη, δηλαδ11 σε 
μετάοασι άπό είδους σε εΤδος. 

Πολλοί οιολόγοι εκφράζουν 
τώρα την ύπό-&εσι πως οί κοσμι
κές άκτίνες μεταοάλλουν την σύ
στασι τού χρωμυλλίου τοϋ κυτ
ταρικοrϋ πυρηνος πού καθορίζει 
τά χαρακτηριστικά τοϋ 01• ω::. 
(Χρωμύλλια εΙναι τά συστιιτrκr1 
των χρωματοσωμάτων). 

' πό δσα λοιπόν έξεDέσσμ, 
καταφαίνεται ή επισ ;ημονική 1'1 1-

καίωσις των άντιλήψεων της ' 1\

στρολογίας γιά τον ρόλο πού παί
ζουν οί επιδράσεις τοϋ Ο�',ραvοϊ, 
επάνω στόv εμοιο κόσμο τij:; l η;. 

* 
'Απομένει τώρα νά κριθο�ν υί 

άπόψεις και οί έφαρμογί·ς τ ,1ς 
' στρολογίας για τίς επιρροές 
των σωμάτων τοϋ Ούρανοϋ � πί 
ένός έκάστου άν-θρώπου, -θεωρου
μένου σάν οντος πνευματικού. 
Κυρίως τού Ήλίοv, της Σελή
νης, των Πλανητών και των 'Α
στερισμών των δώδεκα Ζωδια
κών. Οί άπόψεις αύτές ε1χα,· 
αναχDη σε επιστήμη, πού την ά
σκοϋσαv οί Μύσται 'ΛστρολιSγοι 
της άρχαιότητος μέσα σ r Ί 'Τ ερά 
καί τά 'Ασκληπιεία. 

Οί αντιλήψεις αύτές εστηρί
ζοντο πρώτιστα στην γνώσι ίίτι 
ό κάθε τόπος της Γης δFχεται 
κάθε στιγμή χρόνοv διαφορετι
κές επιδράσεις τού Οι',ραvοίί. 
Τοϋτο πρέπει νά σημειω{}η δτι 
άποτελεί γνωσι και ,:;ης επιστή
μης γιά τίς άκτινοοολίες που Μ
χεται κάθε στιγμή yρόνου ό κά{}ε 
τόπος της Γης. 

Περαιτέρω ή ' στρολογία εΜ
ξαζε δτι ή οψις τοϋ Ούρανοϋ Υ.α
τά την στιγμή της γεννήιτεeu; τοϋ 
κάθε αv,'}ρώπου εΙχε σημασία α
ποφασιστική γιά τά yrριστατικά 
της ζωης του. Γιά νά διαγνώσουv 
λοιπόν οί αστρολόγοι τά περt
στατικά της ζωης ένός ανθρά1:ταυ 
κατήρτιζαν τό ώροσΥό;τιn rm.ι. Τό 
καταρτιζόμενο ώροσκόπυ1 παψί
χε την οψι, δηλαδή τ11ν rίκόνα, 
τού Ουρανού την στιγμή της 
γεννήσεώς του, στόν τόπο πού 
γενν11θηκε. 'Επί τfj οάσει αύτοϋ 
τού ώροσκοπίου εγίνοντο οί προ 
ολέψεις. 

Οί αστρολογικές δμως αύτές 
αντιλήψεις, πού είναι κα-θαρα 
πνευματόδοξες, δεν ί�μποροϋν να 
έλεγχθοϋν από την επιστήμη ή 
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όποία σπουδάζει μόνον τά ύλικά 
πράγματα. 'Επομένως, δεν εΙναι 
δυνατόν νά προσφύγωμε σ' αυτήν 
γιά νά λάϋωμε επιστημονική Υύ
ρωσι, δπως εκάμαμε στις προη
γούμενες πι-.,ριπτώσ1:,ις. 'λ:�:ομ�
ν� ι μόνον 11 προσφυγ11 μας σε διά
φοι� ς Έσωτι:ριχές Παραδόσεις 
πού εχουv εκφράσει uλληye,ριχά, 
σε γενικές 6έ6αια γραμ�ιές, η1ν 
επίδρασι των σωμάτων του 0-i:
ρανοϋ �πάνω στον ανfJρωπο στην 
αν&ρώπινη μορφ1' 1 γενικά. Θc� φt
ρωμε μερικά σχετικά ϊn!_)�ι'Fί rμα
τα. 

Είναι γ,•ωση1 ή αλληγιψία της 
']• λληνικης Παραδόσ�ως, πού q,έ
ρει τον Κάδμο νά κτί�11 τάς t

πταπύλους Θήϋας. Συνήθω.:; η αλ
ληγορία αυτ�Ί -θ-εωρείται πάν ;τλη
ροφορία ίστορική, πολfι1 �;, χα\ 
διάφορα εχουν γραφη Fπάνω σ' 
αυτήν. 'Εν τούτοις, ό Κάδμο; δεν 
είναι πρόσωπο ίστορικό, ,.iλλά σι 1μ-
6ολικό. Κάδμος εΙναι εςΕλληvι
σμός της φοινικικής λέξεω; C'A
DEM, πού -θ-ά πη 'Ήλιος. 'Επτά
πυλοι δε Θη6αι είναι -rι c�νθρω'Τίί
νη μορφή. Τό φcος του 'Ηλίου c.f
ναι εκείνο πού σu1•frτησ� την αν
-θ-ρωπίvη μορφή f ?Χόμενο στύν 
Πλανήτη μας άπ' εϊ1θsία; κα\ uιά. 
των εξ Πλαvητων. rι' αυτο αί 
Θηϋαι καλούνται tπτά:ιι,λοι. ΕΤ
ναι τούτο μιά εκφρασ•ς μεταφορι
κή. 

'Άλλος μυf)·ος περιγράφει τον 
διαμελισμό του ιονύσου πού 
συμ6ολίζει κάτι τό αν-θ-ρώπινο, 
απο τούς επτά Τιτάνας. 'Επτά 
Τι-rάνες είναι τά επτά ουράνια 
σώματα του πλαvηnκου μας συ
σ-rήματος πού, κα-rά την παρά-

δοσι, παίζουν ρόλο ση1ν αν-θ-ρώ
πινη μορφή. 

Και αλλο ενα παράδειγμα. Κα
τά τις Έσω-rεριΥ.ές Παραδόσεις, 
ό ανθρωπος καλείται μικρόκο
σμος. 'Ο συμ6ολισμός αυτός είναι 
πολύ παραστατικός καί διεξοδι
κός, μας λέγει δε δτι ό αν-θ-ρωπος 
δέχεται και φέρει επιδράσεις από 
τό Σύμπαν όλόκληρο. 'Όχι μόνον 
από -rούς Πλανήτας, αλλά και 
από τούς αστερισμούς ίων δώδε
κα �ωδίωv πού και αυτά του δί
δουν τή ζω11 ( Ζώδωv = ζωή
δίδωμι). 

Έφέραμε τά παραδείγματα αυ
τά από τις εσωτερικές Παραδό
σεις και -rά αφιερώνομε ιδίως 
σε δσους ή τάσις των ψυχων τους 
καί ή ποοδιά-&εσις -rου νου των 
τούς (ι>θοίiν vά σπουδάζοιυν και 
·&έμα-rα σάν χι· αυτό, πού ξεφεύ
γουν από τό 6ασίλειο της ϋλης
και αναφέρονται σε πραγματικό
-rητες πνευματόδοξες. Στους ί
διους αφιερώvομε και τις κα-rω
τέρω γραμμές πού τίς είχε γρά
ψει r-ναc Μύστης στις αρχές του
αίωνος μας, πού εξηγουν την {}έ
σι πού εlχε 1i Άσ-rρολογία στά
αρχαία Μυστήρια:

«Τά αρχαία Μυστήρια είχον έν 
χρήσει δύο επισ-rήμας. την της 
'Αστρολογίας και την της Ά
ριθμολογίας. Αί Έπισ-rημαι αυ
-rαι ησαν οί δύο πόδες έ:rί των 
όποίων έστηρίχ{}η ή Μυσταγω. 
γική έπιστημη, Και ή μεν 'Α
στρολογία, 1iς -rέκνον είναι 1i 
'Αστρονομία, ανεφέρετο Fις τας 
σχέσεις των ουρανίων σωμάτων 
τας συναπτομένας εκ των tχά
στοτε διαφόρων {}έσεων αυτωv 
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αϊτινες θέσεις εlναι άπυτrλε
σμα της ίδίας έκάστ-οτε Υ.ινr1-
σεως διαφόρου των WJ..ων' 
και είς τας εκ των {}-έσεων καί 
σχέσεων τούτων απορρεούσας 
προς την Γην επιδράσεις, ε; 
ών ή ποικιλία των μορφικι';°ιv 
πραγμάτων της Γης και τίι,\· 
ίδιοτήτων αυτών.» 

Για την είδικ11 δμως σε κά19f 
dνθρωπο περίπτωσι, ΠΟ'U τά περι
στατικά της ζωης του προελfγον
το άπο το ώροσκόπιό του τίπnτε 
δεν δύναται να λεχ{}η, διότι �!-ν 
ε'fναι, 6έ6αια, γνωστόν. 'ΕΥΕίνο 
μόνον ΠΟ'U γνωρίζομε επάνω σιο 
θέμα τοϋτο εtναι δτι, κατα. τίς 
Παραδόσεις των 'Ορφικών κα( 
των Πυ&αγορείων, την Ε!ιισρμέ
νη τοϋ κάθε άνθρώπου κω�61ρι�11ν 
Πνευματικές συνει�ήσεις, σοφt-ς 
κα'ι δίκαιες, κατα τί.ς JΤQιί!Ξει; αι1-
τοϋ στις προηγούμενFς ζω!::; της 
ψυχης του, μέ δrίσι το1•,; ν Jμο11.::; 
της μετενσαρκώσεως και τοϋ άν
τιπεπονθότ-ος, ωστ-ε νι'ι 6οη{)η{}η i1 
ψυχή στην εξελικτική της πορεία. 
Κα'ι τ'ις γραμμές αύτές τί:; ,ίφιr
ρώνομε στ'ις άγνές ψυχ/,ς καί τί::: 
ελεύθερες διάνοιες. 

Και γιά νά καταλήξωμε σ· ενα 
συμπέρασμα, πρέπει, {' στερα άπ•J 
δσα γράψαμε, ν' άπαντήσωμε στό 
ερώτημα, ΠΟ'U ε{}έσαμε στην άρ
χή: Ί'ί 1'Ίτο 11 'Αστρολογία; Ί -Ι 
μεγάλη 'Επιστήμη των Ιuσcη
ρίων η ψευδοεπιστήμη; 'Η άπιίν
τησίς μας λοιπόν είναι οτι 1i ' 
στρολογία πού 11σΥ.ήθη μέσα 
στΟ'Uς Ναούς ητο ή Έπισηiμ η 
των Μυστηρίων, ΠΟ'U 6οηθοϋσε 
τΟ'Uς Μύστας στο πνευματικό τouc 
εργον. Άντί&τα. ή αστρολογία 
πού 11σκή-θ-η εξ'ω των Ν αων καί 
μάλιστα γιά χρηματισμό rιτο ψευ
δοεπιστήμη. 

* 

Πρέπει τώρα να πούμε και �u<'ι 
λέξεις γιά την 'Αστρολογία τ<iΊν 
ήμερων μας. Μέ αύτήν άσχολοίον
ται δυο κατηγορίες ανθρώπων: 
Οί φιλομαθfίς πού η'ιv <lσκουv 
ώς πάρεργον επάνω σι 6άσεις 
επιστημονικές και έρμηνεύουν T<J. 
ώροσκόπια με στατιστικές καί μέ 
τ-ον λογισμό των πιθανοτήτων ά
κόμη. Την άσκοϋv επίσης οί εμ
πειρικοί, για χρηματισμό. Έδω. 
πολλές φορές, �μφιλοχωρεί καί 11 
άγυρτεία. 



JOHN COATS 

Εύκαιρία 

Δw.5ε Κ>m Ζωη ,μια εύκα11ρία. 

Παιντου εΙνω ή Ζωή. 

στη ζωή 

'Αμυδρα εΙν101 καi τα δέννρ(]J έV'Ιψ.ερα ΎJ.α ταν 5ΙΚ!ΟΙΠο rufίc;; Ζωfίς.

Και ιμες τiίς Ζωfίς τον χείμα,ρρο στετ1συV'ε 'tα Jl!Ουλιά.

Ή Φύ'5η άκέρηα άνσίγqι:αι 6το θέλl11).1JQ τi'ίς Zωfic;;. 

Καi IJlOVaxa ό "Ανθρωπσς --τά6ο ,ιs:οφος καi ύ.περήφανος:-

6υχ,να ά.rπο rrnv nορεία ικ6βιετΌι τfiς: Ζωfίς. 

υο-ταιν, ή υαύΤΙΙ6η rμε τη Ζωή, τfίς ϋ:πα,ρξής: του εΙνο'l 6ΙΚΟΙΠΟC 

( ipJOV αJδ lΙΚ ός 

'Απο rτο ΕΙvαι 1<ιαιrέφ,χειτα� 6τι\ν ϋυταρξη 

καi pέβ' άπο την ϋτοορξη, �va φαι αμεν11Κο Γί.γνιειδθαιι 

αιιιmρέφει 6(cr\ Ζωή. 

Σrα\ Ζωή, που πάλλει 111έ15α, γύρω 11ας, 'Πηντου, ας: δώ1tsω1με

τώρια,!- μια εύκa.φία, e,τις: λί-�ες: μαιc;: ήμέρες:, 

να δώ5η το pεγάλο της Παρόν! 

"Ας: ά.λλcuξWΙJJ.ε κι' ας: γίνωμε βαθείς, nρφοι, 01ωιrmλrοί. .. 

Να δuνηθfί ή Φωvη τfίς: Σ ιωΙΠiις: να rμ.δς rμιλ:ιmη, 

βαθειά 16'00υ ικ,αθενός: μας την καρδιά! 

('Από όμιλία στό ετήσιο Συνέδριο της 0. Ε. στό \� l1eaton ΙΙΙ) 



ΓΝΩΣΙΣ ΠΡΑΞΙΣ 

'Α π ό τ ίς δ ι δ α σ κ α λ ίε ς τ ο u 
ΑΝΤ.ΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 
(Θεοσ. Δελτίον 'Ιανουαρίου 1933) 

Ί -Ι δαθεία μFλέτη της ιlποκτή
σεως πνευματικών δυνάμFων πFί
θει. δτι πρέπει νι'ι πρu1ιγ•ιtlίt rι 

γνώσις κιιί 1Ί προπαρασκ� ι•ή. καί 
δραδύτtι,uν νύ. �πωωλουθr1σι 1 ίι 

πραξι;:;' ακόμη δέ, δτι οί σπfίιδον
πc; ν' αποκτήσουν τοιαί•τcις δυνιί
μεις προσκόπτουν και δυνατι'>ν νύ. 
λάβουν καπυθί,νσFι:::; ιιντιηέτaυ:: 
προς τ11ν πραγματικ1'1ν ιωτων 
πνευματικιΊν πρόοδον. 

Αί δυνάμεις, τύ.; όποία:::; ζητου
μεν νι'ι γνωρίσαψfν, ν' ιlποκη'1σω
μεν καί χειρισθώμεν εύρίσκονται 
λα\'θ-άνουσαι έν i�μίν ιιύτοίς. ".\
ρα, διυ. να λιίδωμf\' γνω'JΙ ν αι•
των, πρέπει νά γνωρίσωμFν Π(JΙJJ
τον τόν έαυτό\• μα;, 1•ά γνωρίσω
μεν δηλαδ11, τί FΪμFθα, πόθεν 
πι,οερχόμεθα καί τίς ό σκοπι'>ς τηc 
ζωης μας. ιrι τοϋτο τό �γνiίιΟι 
Ωαύτόν» UΠΟτελεί Παψ.ίγγft μα rΟί• 
Θεού των ελφων και άπόφθ-Fγμα 
των άρχαίων 'Ελλήνων σοφών. 
• Αλλά δια νά γνωρίση τις έαυτόν,
πρέπει νά γνωρίση την φύσιν της
ούσίας τοϋ παντός, τους νόμους
κα{}' οϋς αϋτη λειτουργεί, τάς δυ
νάμεις τάς όποίας περιέχει έν έαυ
ήj. καl τό σημείον πρός δ κατευ
%νεται έν τii καθόλου αύτης εξε
λίξει καί λειτουργί�.

Ή γνώσις αϋτη συνεπάγεται 
καl την γνωσι ν της φιΊσεωc: της 
άν{}ρωπίνη:: ψυχηc:, ητις άποτελεί 
μέρος της ολης φίισεως, της θέ-

σfως τιΊν όποίαν ιιϋτ11 κιιτέχει 1:1· 

τ·fi καθόλου οργανώσει καί λft
Τ(Ηl!_)γίιf τΪ\:: ([ί•σfω:::;, και της {
ξf λι κτικης τροχιά;, τ11ν όποίαν 
εχει v' uκολουθ1Ίσ1 1 εv τfi δλιt αύ
τi\; ιlτελι υτι'ιτφ ποιιιί q: ιlκόμ η δέ 
συνεπάγεται καί τιΊν γνώσιν της 
λειτουργίας και της πορείας της 
παγκοσμίου ζωης. 

'Εάν ό αν-/}ρωπος άγνοn πάντα 
ταϋτα, δεν δύναται νά γνωρίση 
τόν σκοπόν ηi; ζωη; του, οϋτε τάς 
δυνάμει; τάς όποίας δύναται νά 
έκδηλώση. Ά γνοεί συνεπώς πω; 
πρέπει νά ρυθμίση την ζωήν του, 
1\•α εύρ(σκεται εν συμφωνί� προς 
τοί•:: νόμους της παγκοσμίου 
ζωης δεν δύναται νά γνωρίζη τί 



22 ΙΛΙΣΟΣ 1970 

,cρέπιι vά πράττ11 και τί ν' απο
φεύγη, τί είναι καλόν καί ωφέ
λιμοv καί τί κακόν καί έπιζήμιον. 
Μόνον ό κατέχων τάς γνώσεις 
ταύτας δύναται vά έκτιμ� τά πρ<i
γματα καί τά γεγονότα του άν
,&ρωπίvου 6ίου σύμφωνα με τηγ 
πραγματικ11v αξίαν. την όποίαν 
εχουν, καί έπομένως νά επιδιόJΥ.]l 
τι1ν απόκτησιv έκείνωv, τά όποία 
δύνανται vά είναι ωφέλιμα εις τί1ν 
ψυχικήν του έξέλιξιν καί νά άίΊια
φορη δι' έκείνα τά όποία δrν F1-
ναι προς τουτο ωφέλιμα η καί 
ν' άποφεύγη επιμελώς δσα δημι
ουργούν έμπόδια δια την πρό
οδόν του. 

'Η γνώσις των λειτουργιω" 
της φύσεως καί ή απόφασις του 
άν{}ρώπου, δπως τε,&η έπι των 
γραμμών αυτης δημιουργούν δι' 
αυτόν, έάv έπιθυμη την πρόοδοv 
του, απέραντον πεδίον δράσεως 
δράσεως αφορώσης εις τον ται-
τισμόν των σκέψεών ταυ και τι:i',ν 
ιδεων του προς τας φυσιν.ας λFΙ
τουργίας, δηλαδή εις την μετα-
6ολήv της νοοτροπίας του, της 
διανοητικης και ψυχικης αύτου 
στάσεως καl δια,&§σεως, των συ
ναισ{}ημάτων του των έπιθυμιων 
του, του τρόπου του 6-ίου του των 
πράξεών του καί γενικώς εις την 
κατεργασίαν καί μόρφωσιν του 
έαυτου του. Πρίν η συντελεσθωσι 
ταύτα, είς ουδεν δύναται νά ω
φελήση τον αν,&ρωπον ό ιδά
σκαλος η ή Μύησις. 

'Εάν κρίνεται δύσκολος ή έ:πί
τευξις της τοιαύτης καταστάσεως 
έν τφ συνόλφ της, τούτο σημαίνει 
δτι τό ατομον δεν είναι άκόμη ψυ
χικώς ωριμον δια νά γνωρίση τάς 
πέραν του άν,&ρωπίνο1J έπιστητοϋ 

λειτουργίας της φύσεως. 'Έχει α
κόμη νά διατρέξη μέγα διάστημα 
δια νά φ{}άση εις την (bριμότητα 
αυτ11v. 'Εάν δμως τό ατομοv δεν 
καταλήξη εις τι1ν τελείαν προπα
ρασκευην έαυτου, δύναται έν το
σούτφ νά δατρέξη ίκανόν μέρος 
του δρόμου, αναλόγως της δυνα
μικότητος την όποίαv κατέχει. 
'Ό,τι δε άποκτήση ή συνείδησις 
έν τφ παρόντι 6ίφ, είναι κεφά
λαιον, δπερ {}ά χρησιμεύση lν τφ 
μέλλοvτι 6ίφ, άρκεί νά 6αδίζ11 
έπl της πραγματικης όδοιίι. 'Όλοι 
δεν εχομεν την αύτήν δι•ναμι-κό
τητα, διότι δεν εχομεν την αύτήν 
άφετηρίαν καί εύρισχόμε,&α εις 
διαφορετικόv στάδιον της � ςελί
ξεώς μας. Άλλ' δλοι {)ά rp[}άσω
μεv εις τό τέρμα του δρ()μου αί•
του, αλλος ταχύτερnν χr:ιί αλλος 
6ραδύτερον. 'Εάν δε δισχρίνωμεν 
δτι εύρισκόμε,&α μακράν του τέρ
ματος, τούτο δεν πρέπει νά μας 
πρηκαλη ταραχην και απελπισίαν. 
'Αλλά να παραμένωμεv ηρεμοι 
και με γαλ1Ίνην, νό προχωρουμεν. 

' '  , ... � � ' _(\\ με την πεποιu,1σιν. οτι χαποτε υα
φ{}άσωμεν καί ήμείς, αφεί να μη 
πλανη,&ωμεν εις τας σκολιας z.-,1 
σκοτεινας ατραπους της σ:τουδη; 
καί τοϋ έγωϊσμου διότι τότε ,&α 
έπι6ραδύνωμεν κατα πολιι τ11v α-

ξ/ 
� \ ' φι ιν μας εις το τερμα. 

' λλ' ό δρόμος αύ-rός προς tl]\' 
σοφίαν δεν εχει μόνον ί'Ι]V νοη
τικήν του αποψιν. Δια της γνώ
σεως καί της μετα6ολης τϊϋν 
tδε(Ϊ)V μας δεν έπέρχεται ή πλή
ρης ώρίμανσις της ψυχικης μας 
καταστάσεως. Μέσα εις τό δάθ-ο; 
τnυ Είναι μας κρύπτετ-αι ή πηγ11 

-
... «:\..ν. ' ' :ι των συναισ u, 1ματων μας και αυ-

τα ώς έπί τό πολύ προσδιορίtουν 
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τήν διαγωγήν μας καί τάς πι�ιί
ξεις μας. ΕΙναι το {)υμικόν μr1ς. 
Τούτο συγκεντρώνει τά αv&ρώπι
να πάf}η καί τάς ζωώδεις επι{h.ι 
μίας, τά στοιχι:.ία αυτά της όρ
γανικης και πνευματικης κληρο
νομικότητος, τίι αντιφuσικά καί 
απάν{}Qωπα συναισ{)ήματα ατινα 
απέκτησεν iι ψι,χ11 κατά τι')ν οίον 
αύτης τοϋ παρ�λΟόντος κuί &πο 
της πρώτης ικbηλώσ: ω-; ω'�τη� 
ι:.ίς γηίνους όργανισμούς � ιναι 
ακόμη τά συναισθήματα, ατινα 
c1νεπτύχf}ησαν εν ήμίν κατ1.1 τόν 
παρόντα i1μων βίον λόγψ της ϊινα
τροφης και της {ττι:'Jρι.ίσFως ιο� 
περιβάλλοντος, μέσα είς τον ό
ποίον ζωμεν. ΕΙναι rι iσωπ[ιικό; 
μας κόσμος των παf}ι'ϋν, των c:ιν
-Ιtρωπίνων ι1δuναμιων, των διε
στραμμένων συναισ,'tημrίτων μας, 
Αύτος εΙναι ό ιιαiίρnc: Πύ-Ιtων 
πού εμφωλεύει ι:.ίς το Μθn� τοϋ 
Είναι μας, μας σύψι π9ος τιί 
κάτω, προς τάς χαμερπείς άπο
λαύσεις και ίδέας, καί δ1'ν ιτφήνει 
τήν ψυχήν μας νά πετά�η πrο; 
αλλCΥUς αίθεριωτέσους ::αί ,-::,ωτει
νοτέρCΥUς κόσμους. 

Ή κατάστασις αϋτη πρέπει vu 
μεταμορφω&f\, και διά νά συντε
λεσθϊϊ τοϋτο. πρέπει νά αποδυ
θωμεν είς ενα αγώνα, είς τον ό
ποίον άντίπαλος ε1ναι ό 'ίδιο:- ό 
έαυτός μας. Ό νέος ι'lv{}ρωπος Ο
στις δέον νά διαμορφωitιi εν ή1ιίν 
πρέπει νά παλαίση με τον παλαιον 
αv&ρωπον, με δ,τι ημεθα μέχρι 
τοϋδε, vά τον καταβάλη και ν' ά
ναδειχ{ηj νικητής. Ό εν ήμίν Πύ
θων πρέπει να φονευ{ηj, ό { ,, ή
μίν " δης πρέπει νά εξαφανισ-&ft 
και είς την {}έσιν τCYU να δημιουρ
γη{}-fi μία παραδεισιακή κατάστα-

σις, μία κατάστασις γαλήνης και. 
άγιότητος. Αύτή ή μεταβολή, 1Ί 
1'1Uικi1 αυτη αναγέννησις δύνα
ται vά συντελεσθτ\ μόνον διά της 
καλλιεργείας των συναισθ-ημάτων 
μας, τn βοηθείr_ι της σκέψεως καί 
τη; {}ι,Αήσεω;. Ό εγωϊσμος πρέ
πει ν' άντικατασταθίi διά μια; ι:ι
πι:.ράντου αγάπης καί συμπαθείας 
πρός πάν ον- ή περιωρισμένη ιι.ν
τίληψι; πει>ί τοϋ κόσμου πρέπει 
ν' αντικατασταθίi διά της ιι.ντι
λήψεως καl τού συναισ{}ήματος 
τη; παγκοσμίοι• ιι./Ιελιrότητος uί 
δεισιδαιμονίαι καί αί προλιΊψΗς 
πρέπει νά ύποχωρήσουν προ της 
πλήρCΥUς ελευθερίας της σκέψεως. 
Πρέπει να καλλιεργη{)ύ cίς τ-r1ν 
ψυχήν μας τό α'ίσθημα της δικαι
οσύνης και τού σεβασμοϋ της f· 
λευθερίας καl των δικαιωμιί.των 
των αλλωv- με μίαν λέξιν πρέπει 
νά καλλιεργη{ηj εν ήμίν κιίθε fll
γενες αίσθημα, το όπΟίf\V Fίναι 
ίκανόν νά μας προσεγγίση πρό: 
τόν Θεόv. 

Αύτή ή κατεργασία χαί ό tξευ
γενισμός των ίδεων κα'ι των συν
αι σ{}ημάτων ι1ποτελεί δ,τι οί Πυ· 
θαγόρειοι όνόμαζαν κιίθαρσιν. 
ΑuηΊ ή καθαρότης της ψuχης ή 
άγνότης των σκέψεων κα'ι ή �ξΙJ
γίανσις δι' άγνης διαίτης τοϋ εκ
πεφυι, ισμένοιι έ-ι. της ιlντιφυσικηc; 
ζωης nογανισιιοίί άποτελοϋν άπα
ραίτητον προϋπόθεσιν δια την ;τε
ραιτέρω ψυχικήν πρόοδον τοϋ άν
θρώπCΥU και τήν εκδήλωσιν δυ
νάμεων. 

Τό εργον είναι μέγα -ι.αί δυσ
χερές. 'Εν τοσούτφ αύτό εfναι τό' 
εν, αδτινος εχομεν χρείαν· καl την 
ποαγματοποίησιν τούτου απαιτεί 
τό πραγματικόν 1Ίμων συμφέρον. 
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'Αλλ' εις το εργον τούτο, εις τον 
αyωνα α'\Jτόν, εlναι δυνατΟv νό. 
μας παρασχε-θη εξω{)-εν βοή{)-εια. 
'Εάν οι Διδάσκαλοι, οι πρεσβύτc
ροι ήμων αδελφοί οϊτινες ποοη
γαυ,rται ήμων εν τη εξελίξει καί 
οϊτινες μας παρακολου{)-ουν αγρύ
πνως, Πεισ{)-ωσιν, Οτt ειλtΥQΙ\Ι ιΑJς 

βαδίζομεν την δύσβατον και ανη
φορικήν δδόν της τελειο;τοι11σεώ; 
μας, επεμβαίνουν και τότε αι δυ
σχέρειαι αϊρονται και ήμείς βαδί
ζομεν με ταχύ βημα προς το τέρ
μα του δρόμου μας, τον πρnσcχη 
δηλαδή στα{)-μον της απεράντου 
πνευματιχης μας εξελίξεως. 

.. -------------------. -----. --------. -. --------
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'Αδελφικiι Μουσική 

"Ας ψάλλει rτο δένΊJρο ας ψαλι_μωδεϊ 
τiι ύπη mυ δτοv ούραινο ας την λέγε�. 
Μας φεύ'γε1, άλλίιμαvο, πολυ γοργα κάθ1ε χαρα μας φεύγει 
Τίποτε δε ιμας Ι)lένει, τίποτε έ.δω δε !JJ-ας 1<Jρατεϊ. 
Γι' αύτο ας ψόλλcι του δέv-qpου μαc; n ψυχ1\ το τρΙΟΙγουδ1 cης 

( ας το -uραγουrδεi. 

�π.

Τη 1μου611Κή rroυ ιμε τη θροϊοτnκή του mv άριμοvίαv ας μας cinεϊ 
:καθώς το βράδυ γυρω pας πληθαίνει. 
( Σrro 1111αράθυρο το φως τώρα 6ωιπαίV1ε1) 
11<1' εχουv κ�' αύrrα τα (ωα pας τα 6ΠΊ!Τ1ΚΟ. θαρρείς άrυελ'Π1ι6πc:ϊ. 
Γι' αιύτο ας ψάλλει το δέV'τρΟ μας '00 βρΟΙδυνο -υραγούδι του 

�π.

( ας το φαιγαυδεϊ. 

Άνάβm το φως ΙΚ:αΙΙ. ΙJ1Ιfψ'1J611_ΡΘφετ;αι ΙC'ΙΌΟU κάβου έοοεϊ '00 φά�ρο 
iΚl' δλn τiι νύχαι ό m�ηός μας φάρος για το :καλο των ιπλοίωv 

( όγρUΙΠJViε1, 
ηπο-σε δεν εχω να Χcι16ω, τίJποτε i!.«11 να στάρω. 
Γ1' uύτο ας άκούω του δένπ;ρου τiιν ψυχiι να ιμελωδεϊ. 



ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δι αλοyισμ 
' 

ος 

Μετά την 6ροχ1'1 οί λόφοι iισαν 
λαμπεροί. 'Ί-Ισαν ακόμα καφέ από 
τον ηλιο τού καλοκαιριού και τcο
ρα δλο τό πράσινο {)ά απεκαλύ
πτετο. Ε1χε βρέξ'ει πολύ δυνατά 
και ή ώμορφιά αυτών των λόφων 
1jταν άπερίyραπτη. Ό ουρανός 
ηταν άκόμα συννεφιασμένος καί 
στον αέρα ύπηρχε μυρωδιά του 
Σουμάκ, της φασκομηλιάς Υ.αί τοίi 
ευκαλύπτου. 'Ί-Ιταν θαυμάσιο νά 

ορίσΥ..εσαι ανάμεσά τους. Μια πα .. 
ράξενη σιωπή σε καταλά,μβανε. 
Διαφορετικοί άπό την θάλασσα, 
πού βρισ"ι<όταν πέρα μακρυ•i κά
τω άπό σας, αυτοί οί λόφοι {μαν 
άπόλυτα ησυχοι. Κα{)-ώς Π()ΟG�
χατε και παρατηρούσατε γί•ρω 

σας. ε'ίχατε αφήσει κάθ-ε τι κάτω 
πέρα σ' αυτό τό μικρό σ:τίτι ·
τά ροϋχα σας, τις σκέψεις σας και 
τούς παράξενους δρύμο1•ς της 
ζωης. Έδω ταξι:.ιδr::ι'•ατε πολύ q ω
τεινά, χωρίς Υ.άποια σι<έψ:, χωρίς 
Χι.ίποιο φορτίο καί μέ μιαν α'ίσ{)-η. 
σι πλr1ρους κενού ώμορφιας. Οί 
μικροί πράσινοι ίtάμ'Ιοι f}ϊι ηταν 
σύντομα άκόμα πιο πράσινοι κσί 
σε λίγες βδομ�.ί.�ε; {)ά cίχαν μιcι 
πιi> δυνατ11 μυρωδιά. Τά ορτύκια 

' 
ζ 

\ ' ., ' , \ φωνα αν κω μFρι�ι1 uπ αυτυ. πε
τοϋσαν πέρα. Χωρ:ς να. τό ;εί,,Ι\. 
ό νοϋς βρισκrΊταν or r:ατάστασι 
διαλογισμού, στον όποίον ή άγά
πη άνθούσF. _:τό κάτω-κάτω μό
νον στο εδαφος το-ί- �ιαλογισμοu 
μπορεί αυτό τό λουλούδι νά άν
{)-ίση. 'Ί-Ιταν πρά :ματι πr.ίρα "ΤΟλύ 
%αυμάσια κα� πα�1,..ί.�.-να, iiλα :ποί, 
σας άκολου%οϋσαν στη νύχτα και 
δταν ξ'υπνούσατε, πολύ πριν ό η
λιος άνατείλη, ηταν .άκόμα έκεί 
στην καρδιά σας με την άπίστι υ
τή τους χαρά χωρίς κά."Τοιον ιδι
αίτερο λόγο. �Ηταν εΥ..εί χωρίς αί
τί.α καί 1jταν τελείως με{)υστικά. 
Θά βρισκόταν εκεί δλη τ11ν ήμέρα 
χωρί.ς ποτέ νά τά ζητήσετε rι νά 
τά προσκαλέσετε νά μένουν μαζί 
σας. 

* 

Είχε ορέξει δυνατά κατά την 
διάρκεια της νύχτας και. της ήμέ
ρας καί. κάτω στlς ρεματιές το 
λασπωμένο ποτάμι χυνόταν στη 
{)-άλασσα, κάνοντάς την σοκολα-
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τια-καφέ. Κα-8ώς περπατούσατε 
στην παραλία, τά κύματα ήσαν 
τεράστια καί ξεσπο-uσαν μέ μεγα
λοπρεπή καμπύλη καl δύναμι. 
Περπατο-ύσατε εναντίσv τοϋ ανέ
μου καί ξαφνιιtά αίσ{}αvόσαστε 
δτι δεν ύπηρχε τίποτε ανάμεσα σέ 
σας καί στον ούρανο και αύτο τό 
κενον i'μαν Πα!,)άδεισος. Το νά 1:ί
σαι τόσο πλήρως ανοιχτός, τρω
τος - προς- τούς λόφο1•ς στις 
-θάλασσες καί στους ανθρώπους-
είναι ή πραγματικr1 ούσία τσu 
διαλογισμοϋ. Το νά μην εχης αν
τίστασι, το νά μην εχης εσωτε
ρικσύς φραγμούς, προς ο,τιδήπο
τε, ·co νά είσαι πραγματικά Fλε{,
{}ερος, πλήρης από δλες τις μι-

\ 

� � 
' κρες ωυ ,1σεις, καταναγκασμους 

και αίτήματα, με δλες τίς μικρές 
τους συγκρσί,σεις καί ύπσκρισίες, 
είναι το νά περπατάς ση1 ζωή μέ 
ανοιχτή αγκαλιά, Καί αυτο το α
πόγευμα, περπατώντας εκεί σ' 
αύτή την ύγρή αμμο μέ τσύς γλι.ί
ρσυς της -θάλασσας γύρω σου, cιl-

{}αvόσουν η1v εςαι ρετικη α'ίσ-θη
σι ανοιχτης ελευθερίας και τί1ν 
μεγάλη ώμορφιά της αγάπηc:. 1Ί 
όποία δεν ήταν μέσα σας η εξι,, 
άπο σας, άλλα παντοv. Λεν αι
σθανόμαστε πόσο σημαντικο εί,•αι 
το νά είναι κανείς ελεύ-θερnς από 
τις γκρινιάρικες εύχαριστήσεις 
καί τοι1ς πόνους τσυς, ετσι ΠΩ\.' 
ό νους νά παραμένη μσναχιχόc, 
Μόνον ό νους πσύ είναι τελείω; 
μσναχικος είναι άνοιχτός, Αίσθα. 

, "λ • ' ξ , ' νοσαστε ο α αυτα αφνικα, σαν 
ενσ δυνατο ι:ίνεμο πού σαριί:ινει 
κάτω την γη και σας διαπερνού
σε. 'Εκεί 6ρισκόσαστε - απογυ
μνωμένοι άπο κά{}ε τι, αδειοι -

καί επομένως τελείως άνοιχτο-ί. 

Ή ώμορφιίι αύτοϋ δεν ήταν στί; 
λέξΗς 1] στο συναίσ{}ημα, uλi.u 
φαινόταν νά 1: ίναι παντοϋ -γύρω 
σαc, μέσα σας, πάνω uπ' τά ν1:,ρί.ι 
καί τούς λόφσυς, Αύτό είναι δια
λογισμός. 

* 

Ήταν ενα απ' αυτά τίι UJραiH 
πρωϊνά πού δεν ύπηρξαν πρίν 
ό ηλιος μόλις ανέτειλλε καί τόν 
ϋλέπατε ανάμεσά σας στους ευ
καλύπτους καί στα πεϋκα. "Ηταν 
J{UVω απ' τίι νερά χρυσαφ{νιοc; 
λαμπ1:,ρός - μέ τέτοιο φως πού 
ύπάρχει μόνον ανάμεσα στα 6ου
νά καί στi ι {}άλασσα, "ΙΙταν τόσυ 
διαυγές πρωϊνό χωρίς ανάσα γε
μάτο απ' αύτό το παράξ1:,νο φώc;, 
;τού 6λfπ1: ι καν1: ίς οχι μόνον μf 
την ματιιi του, αλλά με την καρ
διά του, Καί δταν το κοιτάτε ό Οι•
ρανος είναι πολυ κοντά στη γης 
και εχπε χα8η σηΊν ώμορφιά. Ξέ 
ρετε, δεν θά επρεπε ποτέ νά δια
λογιζεσθε δημοσί�, η μέ εναν W.
λον η μέ μιαν όμάδα. Θά πρέπει 
νά διαλογίζεσ-θε μόνον σέ μονα
χικότητα. στ11ν ήσυχία της νύχτας 
r) ένωρίc; στο ί\συχο πρωϊvό. 'Ό
ταν διαλογίtεσ{}ι; σέ μοναχικότη
τα πρέπει νά ύπάρχη μσvαχικό
της, Πρέπει νά είσ{}ε εντελώς μό
νος, οχι νά &κολου-θητε ενα σύ
στημα, μια μέθοδο, επαναλαμβά
νοντας λέξεις η ακολσυθώντας
σκέψεις η σχηματίζσvτας σκέ
ψεις σύμφωνα μέ την επιθυ
μία σας. Ή μοναχικότης παρου
σιάζεται δταν ό νους είναι ελευ
θερωμένος απο την σκέψι, "O
ταν ύπάρχουν επιδράσεις άπο ε
πιθυμίες η άπο τά πράγματα που
ό νους έπιδιιί:ικει, είτε στο μέλ-
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λον η στο παρελθόν, δεν ύπάρχει 
μοναχικότης. Μόνον στην απε
ραντωσύνη του παρόντος παρου
σιάζεται αυτι1 ή μοναχικότης. 
Καί τόη, σε ηQεμη μυστικότητα, 
ση1ν όποίαν δλες ο1 έπικοι νωνί
ες εχουν σταματήσει, στην οποί
αν δεν ύπάρχει παρατηρητής, με 
τίς άνησυχίες του, με τίς άνόη-
τες διαθέσεις του καί προβλήμα
τα -μόνον τότε, σ' αυτή την η
ρεμη μοναχικότητα ό διαλογι
σμός γίνεται κάτι πού δεν μπο
ρεί νά μπη σi: λέ�εις. Τόtε ,':J 
διαλογισμός είναι μία αίωνία κί
νησι. Δεν ξ'έρω αν ποτέ εχπε 
διαλογισθη, αν ποτέ εχετε μεί
νει μόνος μακρυά άπό κάθε τι, 
άπό κά{)-ε πρόσωπο, άπό κάθε 
σκέψι και έπιδίωξι, αν εχεtε πο
τέ βρε{)-τj πλήρης, έντελως μο
ναχικός, οχι ερημος, οχι απο
συρμένος σε κάποιο φανtαστικο 
όνειροπόλημα η οραμα, αλλα 

μακρι�ά, ετσι πού μέσα σας δεν 
ύπάρχει τίποτα άναγ"ωρίσιμο, τί
ποτα ΠΟU να i γyίζFτε με ίll σκέ
ψι 11 tό αίσ·&ημα, τόσο μακρυά 
ωστε σ' αυtή τ11ν πλήρη μόνωσι 
η πραγματική σιωπή, γίνεται το 
μόνον cίv{)-ος, τό μόνο φως :ωΊ 
r1 αχρονη ιδιότης πού δεν ιιε
tριέται από τή σκέψι. Μόνον σέ 
tέτοιον διαλογισμό ή άγάπη ε

χει την παρουσία της. Μή σκο
τίζεσθε νά την εκφράσετε, Μ 
έκφράση τον έαυτό της, Μή την 
χρησιμοποιήσετε. Μ11 προσπω'}ή. 
σετε νά την βάλλετε σε δρασι. 
Θα δράση και δταν δράση, σ' 
αυτ11 τη δράσι δεν υπάρχει λύ
πη, απογο�πυσι, ουtε άvτί.φαση. 
tίποτα από τι1 δυστυχία και το 
μόχ{)-ο του άν1'tρώπου. 

Λοιπόν, διαλογίζεσθε μόνο;. 
Λησμονηθητε. Και μή πρσσπα
{)-ητε να θυμηθητε που έχετε ύ
πάρξει. "Αν προσπα{)-ητε να τό 
{)-υμη{)-ητε. τότε θα είναι κάτι πού 
είναι πεθαμένο. Και αν τό γ,ρα
τήσεtε στην μνήμη σας, τότc δεν 
θά είσθε ποτέ πάλι μόνος. Λοι
πόν, διαλογίζεσ{)-ε σ' αυtή την 
ατέλειωtη μοναχικότητα, στην ώ
μορφιά αυτης της αγάπης, σ' αυ
τι' ι την αθωότητα, σtό καινούρ
γιο - τότε ύπάρχει ευδαιμσ,νία, 
πού είναι αιώνια. 

Ό σ,ϋpανός είναι πολύ -γαλά
ζιος, τό γαλάζιο πού ερχεtαι μF· 
τά τ11ν βροχή και αυtες ο? βρο 
χές εχουν ελθει ϋσtερα από πολ
λούς μηνες άνομβρίας. "Ί'σtερα 
άπ' τη βροχή οί ουρανοι εχουν 
πλυ{)-η κα{)αρά και οί λόφοι είναι 
έορταστικοί και ή γη ε'fναι ησυχη, 
σιωπηλή. Καί κά{)-ε φύλλο εχει 
τό φως του ηλιου πάνω -..;ου. καί 
11 αίσθηση της γης είναι πολύ 
κονtά σας. Λοιπόν διαλονftεσ{)·ε 
σε πολύ μυστικια γωνια της καρ
διας σας καί του νου σας, δπου 
δεν ε'ίχατε ποτέ πριν ύπάQξει. 

* 

Αυτό τό πρωινό ή θάλασσα η. 
ταν σαν μια λίμνη η σαν ενας 
τεράστιος ποταμός - χωρίς μια 
ρυτίδα, και τόσο άτάραχη, ωσtε 
μπορούσαtε νά δηtε την άντανά
κλασι των αστρων τόσο νωρίς τό 
πρωt. 'Η αυγ11 δεν είχε άκόμα 
φανη και ετσι τ' αστέρια και ή 
άvτανάκλασι των βράχων και τι} 
μακρυνά φωtα της πόλεως ·ησαν 
έκεί πάνω σtό νερό. Και κα:}ώς 
ό ηλιος πλησίαζε στον όρίί,ον-τα 

t t!I � Ι ., , σ εναν ασυννεφιασtον ουρανο, 
εφτιαχνε ενα χρυσό μονοπάτι. 
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'Ήταν {}αυμάσιο να 6λέπης αί•τό 
τό φως της Καλιφόρνιας νά 
γεμίζη τη γη και κά{}ε χορτι!ρά
κι χλόης. Κα{}ώς προσέχατε, μιιχ 
μεγάλη σιωπη σας κατsλ(ίιι6ανF'. 
Τό μυαλό γινόταν ησυχ'), χωρίς 
αντίδρασι, χωρίς κίνησι. ΤΗταν 
παράξενο να αίσ{}άνεται κανείς 
αυτη την απέραντη σιωπή. (<. ι
σ{}άνεται» δεν είναι ή λέξι. Ή 
ιδιότης αυτης της σιωπης, της 
11ρεμίας, δεν ήταν αίσϋη,1 Jπό 
τό μυαλό, είναι πέρα απ' ιό ω;α
λό. Τό μυαλό φαντάζεται, διατυ
πώνει η φτιάχνει ενα σχέδιο ·rιίι 
τό μέλλον, αλλα αύτη )'\ 1'jρψία 
είναι πέρα απ' την άκτίνα της 
δράσεώς του, πέρα από κά{}ε φαν
τασία πέρα από κάθε έπι{}υμία. 
Είσ{}ε τόσο ηρεμος ωστε τό σώ
μα σας γίνεται έντελώς μFρο::; 
της γης, μέρος από κάθε τι ποί• 
είναι ηρεμο. Καί δπως 11 ελα
φρια αυρα πού έρχόταv ι"ίπό τοί•; 
λόφους κουvοϋσε τά φύλλα, α[
τη ή ηρεμία, αύτη ή έξαιρετικι'ι 
ίδιότης της σιωπης δέν έταριίσ
σετο. Τό σπίτι 1iταν ανάμεσα 
στους λόφους και στη {}άλασσα, 
έδέσποζε πάνω απ' τή θάλασσα. 
Κα{}ώς παρατηρούσατε η'jν ηρε
μη {}άλασσα, γινόσαστε πραγμα
τικά - από κάθε τι. Είσαστε 
τό φως και 11 ώμορφιά της 
αγάπης. Πάλι τό να πητε «ει
σαστε ενα μέρος από κά{}ε τι» 
είναι επίσης λά{}ος. Ή λέξι «σύ» 
δεν ε!ναι κατάλληλη, διότι πρα
γματικά δεν είσαστε έκεί. Δεν ύ
πήρχατε. ''Υ'πηρχε μόνον αυτή �Ί 
σιωπή, ή έξαιρετικη α'ίσ{}ηση της 
αγάπης. Οί λέξεις σύ καί έγώ 
χωρίζουν τα πράγματα. Αυτός ό 
χωρισμός σ' αύτη την παράξε-

νη σιωπή και ηρεμία δέν ύπάρ
χει. Και δπως κοιτούσατε εξ'ω 
άπό το παρά{}υρο, ό χώρος καί ό 
χρόνος έφαίνοντο δτι εlχαν φ{}ά
σει σ' εvα τέλος. Ό χώρος πού 
διαιρεί δέν εΤχε πραγματικότητα. 
λύτό τό φύλλο και αύτός ό ευκά
λυπτος και τό γαλάζιο λα1urερό 
νερό δέv 1iταν διαφορετικά άπό 
σας. Ό διαλογισμός είναι πολύ 
άπλός. Τον μπερδεύομε, ύφαίνο
με εναν ίστό από ίδέες γύρω απ·

αύτόv - τί είναι και τι δέν εΤ
ναι. 'Αλλά δέν εΤναι τίποτα απ' 
αύτά τά πράγματα. 'Επειδή είναι 
τόσο πολύ άπλό.: μας ξεφεύγει. 
διότι ό νοϋς μας εΤναι τόσο πολύ
πλοκος, μικροπρεπής και έφ{}αρ
μένος από τον χρόνο. Και αύτός 
ό νοϋς ύπαγορεύει τη δρασι της 
καρδιάς καί ή ταραχή αρχίζει. 
ΆΑΑα ό διαλογισμός ερχι:ται φυ
σικά με εξαιρετική ευκολία, δταv 
πrρπατατε στην αμμο η κοιτάτε 
εξω απ' τό παρά{}υρό σας η δλέ
πετε αύτού; τούς θαυμάσιους λό
φους πού φλέγονται από τον f\
λιο του καλωωιριου. Γιατί ε'ίμα
ση τόσο δασο.νισμένα αvt!ρώπι
να οντα, μέ δάκρυα στα μάτια 
καί ψεύτικο γέλιο στα χείλη; "Αν 
μπορούσατε vά περπατήσετε μό
νος, ανάμεσα σ' αυτούς τούς λό
φους η στα δάση η ανάμεσα ,, ιή 
μακρυά λευκή αμμο, σ' σύτη τr1ν 
μοναχικότητα -θα γνωρίζατε τί 
είναι διαλογισμός. Ή εκστασι 
της μοναχικότητος ερχεται δταv 
δεν εΤσθε τρομαγμένος διότι εί
σθε μόνος, πού δέν ανήκετε πια 
στον κόσμο η δέν ε{σ{}ε προσκολ
λημένος σε δ τι δήποτε, Τότε, δ
πως αύτή ή αύγη πού φάνηκε 
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αυτό τό πρωϊνό, ερχεται σιωπη
λά και φτιάχνει ενα χρυσό μονο
πιχτι σε πλήρη σιωπή, 11 όποία 
ύπηρχε απο tJ]V αρχή, 'Υ] όποία 
ύπι.ίρχει τώρα και ,�ά ύπάρχη 
πι.ίντΩτε. 

* 

Τi ιν ευτυχία και την ευχαρί-
στησι μπορείτε νά την άγοράσc
τε σε κάποια άγορά σε κάποια τι
μή. 'Αλλά τ11v ευδαιμονία δ�ν 
μπορείτε νά την αγοράσετε, γιά 
τον έαυτό σας i) γιά κάποιον αι.
λον. 'Η ευτυχία και 1Ί εύχα.ρί
στησι δεσμεύονται από τον χ9ιί
νο. Μόνον στην όλοκληρωτικ1Ί ι
λευθ-ερία μπορεί νά ύπάρχη F
λευθερία. Τ11ν ευχαρίστησι, δπως 
.χ.αι t111' �υτυχία, μπορείτε νά TJ)\I 

�ητήσετε και νά την 6ρητε μi: 
()ιαφόρους τρόπους. 'Αλλά ερχον
ται καί φεύγουν. Ή ευδαιμονία 
-αυηΊ 11 παράξενη α'ίσ{}ησι ι.α

ρας- δεν εχει κίνητρο. Δεν μπο
ρείτε, πι-&ανόν, νά την αναζητ1Ί
υετε, δταν μιά φορά ύπάρχ11 ι::Ξ-
ηρτημένη από την ποιότη rα τοϋ 
νου σας. παραμένει άχρονη. χω
ρί::; αίτία και εlναι ενα πραγμα 
πού δεν μετριέται από τον χρόνο. 
Ό διαλογισμός δεν είναι 11 επι
δίωξι της εύχαριστήσεως καί τη:: 
ανα ητ11σεωc ευτυχίας. Ό διαλΩ
γισμός α\'τιθέτως, είναι μιά κα
τάστασι τοίi νοϋ ση1ν όποίαν δεν 
ύπάρχει ίδέα η συνταγ11 καί έπο
μένως ύπάρχει όλοκληρωτική t
λευθερία. Μόνον δι' εναν τέτοιο 
νοϋ αυτή 'Υ] ευδαιμ011ία ερχεται 
χωρίς ν' αναζητηθη και χωρίς να 
προσκλη{}-η. Μιά φορά πού ύπάρ
χει, αν και είναι δυνατόν νά ζητε 
σrόν κόσμο με δλους τούς -&ορύ-
6ου; του, ευχαριστήσεις καί 

6αρ6αρότητες, αυτά δλα δεν {}-ά 
εγγίξουν αυτόν τον νου. Μιά 
φορά πού ύπάρχει εκεί, ή σύγ
κρουσι εχε ι παύσει. 'Αλλά τό τέ
λος της συγκρούσεως δεν είναι 
κατ' ανάγκην ή όλοκληρωτικη ε
λευ{}ερία. Ό διαλογισμός είναι 
μιά κίνφι του νου σ' αυτη την 
tλευθερία. Σ' αυτή την εκρηξι 
της ευδαιμονίας τά μάτιrι γίνον
ται αθωα και ή αγάπ11 τότε εί
ναι εί,λογία. 

* 

· Ο bιαλογισμός δεν είναι ό
άπλούς ελεγχος τού σιίJματος και 
της σκέψεως, οϋτε rΙναι ενα σύ
στημα είσπνοης καί ικπνο1ϊς. Τό 
σωμα πρέπει νά είναι fiσυχο, γε
ρό χωρίς ύπερέντασι. Ί-Ι ευαι
σθησία στην αίσ{}-ησι πρέπει νά 
ύπάρχη και νά. είναι όξεία και ό 
νους με δλη την φλυαι,ία του, 
ηΊν ταραχη και τά ι;,α;ίματα 
πρέπει νά σταμ�τr1ση. 1έν είναι 
ό όργανισμός μέ r·'ιν ύποίον πρέ
πει κανείς νίι αρχίσ1!, αλλά uι":ιλ
λον είναι ό νοίις μέ τίς γνόψcς 
του, προκαταλήψεις καί αυτοεν
διαφέροντα που πρsπει νά προ-

_q.,;;: "Ο , � τ , , σεχu, 1• ταν ο νους ειvαι UΊιης, 
rωvτανός ?-aαί ζωηρ�;, tl)tf ή α'ί
σ{}-ησι θά είναι ύψιομέ"η καί ι:ξαι-

' :, , ,.ι\.ν,, Τ' , � ρετικα ευαισu, 1τη. u-;;ι: το σω11.α 
με την δική του φυσική καλο:σ{,. 
νη, 'Υ] όποία δεν 1<J-ά εχη ελαττω
{)η από την συνήθεια Υ.αί τ11ν διά
-&εσι, {}-ά λειτουργήση δπως θά 
επρεπε. Πρέπει λοιrϊ ν κανείς V(t 

&ρχίση με τον νοίi καi οχι μέ 
τό σωμα, διότι ό νο�ς fίναι σκέ
ψι και οί ποικιλίες των εκφράσε
ων της σκέψεως. 'Απλη συγκέν
τρωσι κάνει την ζiΚέψι στενή, π,
ριορισμένη και εϋ{}ραυστη, αλλα 
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συγκέντρωσις ερχεται οιί.ν ένα 
φυσικό πράγμα, δcαν ύπJ.\;';,:η 
μιά επί γνωσι των τρόπων της 
σκέψεως. ύτrι ή επίγνωσι δεν 
!\ιχεται από τόν σΚf-πτόμενον ό 
όποίος εκλέγει καί άπορρίπτει, 
συγκρατεί καί απuρ11ί.τηι. Λι•ιή 
1i έπίγνωσι είναι zωρίς ε ιι.υ 1·11 
καί είναι καί τά δυό, τό εξωτε
ρικό καί τό έσωτειιικ,1, FΙναι μιιί 
εσωτερική ροή ανC.:μεσα ,πα bι•ό. 
'Έτσι ό χωρισμύ::; ανάμεσα στ<Ί 
�ξω-rει_ιιΥ.ύ καί iσωτερικό τελειώ
νει. Ή σκέψι κιιταστρfι ,-ι τήν 
αίσ{}ησι' ηΊν αισ{}ησι ΠΟ'\.Ι εΙναι 
αγάπη. 

Ί-Ι σκέψι μπορεί νι'.ι Π(ΙΟ'J<[i
ρη μόνον εύχαρίστιισι, Υ.α• οτ111• 
επιδίωξι νά εύχαριστήσ,1:; ή α
γάπη παραμερίζετrιι. Ί Τ εuχι1ι1ί -
ιττηιτι του φαγητου, τοϋ πιοτσί\ 
εχει η1ν συνέχειά της στη ιτκέψι 
καί άπλως τό νά έλέγχωμε η νά 
καταπνίγωμε αί:η1ν την εύχαρί
στησι, την όποίαν -iΊ σκέψι εχει έ
πιφέρει, δέν εχει σημασία δη
μιουργεί μόνον διάφορες μορφές 
συγκρούσεως καί καταναγΥ.α
σμοϋ. 

Ή σκέψι, που είναι σημαντικό 
πραγμα, δέν μπορεί να αναζη
τήση αύτό ποίι εfναι πέρα απ' 

τόν χρόνο, διότι ή σκέψι ε{ναι 
μνήμη καί ή πείρα σ' αύτη τ11 
μνήμη εtναι σαν πεθαμένη, σαν 
τό φύλλο τού τελευταίου φιtινο
πώρου. 

Στην επίγνωσι δλων αυτιυν 
γεννιέται ή προσοχή, 1i όποία δί: ν 
είναι αποτέλεσμα μη προc:οχης. 

"Υ'πάρχFL απροσεξία ή όποία 
εχει ύπαγορεύσει τις εύχάριστες 
σuνήDιιι; τοϋ σώματος καί έξα
σ-&ενεί την εντασι της αίσ{}ήσεως. 
'Η απροσεξία δf.ν μπορεί νά δη
μιουργηθη μέσα στην προσοχή. 
'Η επίγνωσις της ιί.προσεξίας ε t
ν α ι προσοχή. 

Τό νά ολέπη κανείς όλόκληρη 
αύτi ι την περίπλοκη λειτουργία 
εlναι διαλογισμό;, από τόv όποί
ον μόνον �ρχ�ται τάξις σ' αύτi ι 

την σίιγχuσι. ίιτή ή τάξις εlναι 
τόσο απόλυτη, δπως είναι ή τά
ξιc; στά μα{}·ηματικα και άπ' αύ
τiιν ύπάρχει δρασις-τό αμεσον 
πράττειν. Ή τάξις δέν εΙναι δι
ευθέτησις σκοπός καί αναλογία. 
Αύτα ερχονcαι πολυ αργότε
ρα. Τάξις ερχεται από 15ναν νnύ 
ό όποίος δεν -&ορυοείται &πό τα 
πράγματα της σκέψεως. 'Όταν 
1i ιηι.έψις είναι σιωπηλή, ύπά(1Υ.Fι 
κενόν, που εΙναι τάξις. 
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ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Τό άντίιtυμον δ.uπtθετα:ι &ιιρ των νυκτερινών Σιχ,ολων «Μέλης»: 

Ή 'Ειwκλησί:αJ της; Έλλόιδος 1{10'1. ό Tεa<rroΙV·I!6!llO'ς; . 

'Α'Ό<ψ:ικος: Aiωv ικαi Tεxrrovιi6J1vς: 

Τι0κπ::σv16Ιμος; ικαi Ά vθρωπότnς; . 

Μό(ΟΙρτ, ό ·ανθiρωηος; 'l(Q]. ό Τέκτωv 

Πρια�φωvfυ5ε1ς; ,εiς; τος: ·Γ·εv. Συνελεύδεις 

Ά νάιλεικυα . ( rτόμ,ο ς: Α ' ) 

Άιvόλεικrοα ( ([qμος; Β' ) 

Τί .εΙνω ό Τ·εικυοιvu5ίJ1Ος; 

Ό Τιεu<ΙuαV1151μος; tκα'Ιi ό ιάιγών του, ίl.821

'A1rto τα Τε.κπ:ονιtκα 'Αμερ'llΚiίς; - 'Αγγλίας; - Έλλόδος; 
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'Η Θεολοyικiι Σχολiι 1Όύ

Πανεπισ-ι-ηpίου Άθη νών 

περι -ι-ο ύ Τεκ-ι-ονισpού 

Τό Ί1ΕΚΤΙΟΝ ΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

mς 'Ελλάδος έδnμοσίευσεν εlς 

τόν άθnναϊκόν τύnον (14-1-70) 

άναικο!νωσιν, έξ άφορμπς άnο

φάσεως του Πρωτοδιικείου Άθn

νων, διά τnς όποίας άπερρ!φθn 

α·iτnσις iδιω,των περί άναγνωρί

σεως σωματε!ου ύnό τόν τίτλον 

<<'Ελλnνιικόν Τεκτονικόν Τάγμα 

ό Δr'ιλιος 'Απόλλων», με τό ό

nοίον, ώς τον!ζει, ούδεμίαν σχέ

σιν �ι. � λλ.λως ,τε, τό Τεκτο

νιοcόν "Ιδρυμα τnς 'Ελλάδος, 1ό 

όnοίον άντιπροσωnεύει είς την 

χώραν μας τόν έ.nίσnμον ι<αl 

χανονικόν Τεκτονισμόν, a.,ό 

πολλών έτων λειτουργεί νομ!

μως, βάσει Βασ. Διατάγματος. 

(<Πάwως - άνaφέρει έν συνε

χείς� ή άνaκο!νωσις - ή διο!κn

σις του ΤΘκτονικοG • ι δρύμa;τος 

τnς ΊΕλλάδος, δεδομένου δτι 

n έν λόγ� άπόφασις έπεξετάθn 

εlς χαρaικτnρισμόν του Τεκτονι

σμού ώς Βρnσκεfας, θεωρεί ι<α-

θnκον της νό άνακοινώσrι δημο

σίως καl ύnευθύνως fuι ό Τε

κτονισμός δεν εΤιναι θρnσικεία, 

ώς έγνωμοδότnσε καl ή Θεολογι

κή Σχολή τοϋ Πανεnιστnμfου 

Άθnνων, κατόπιν τ0θέντος clς 

αύmν διό του ύπ' άριθ. 2530/ 

1933 έγγράφου τnς · ι ερδς Συ

νόδου έρωτrίμα;τος». 

Προστίθ0ται είς την ώς ανω 

'όνακο!νωσιν δτι «ό Τεκτονισμός, 

με ττΊν συμμετοχήv έπιλέ�κπων 

καl εύσεβων προσώπων, λει

τουργεί εlς δλον τόν πολιτισμέ

ν.οv ικαl έλεύθερον ικόσμον ώς 

φιλοσοφικός καl φιλανθρωπικός 

όργaνισμός. Περl των άνωτέρω 

ύnάρχει καl σχετική δήλωσις 

του Προεδρείου τοϋ ΤεmΟΜκοG 

• Ιδρύμaτ-ος nρός τόν Μaκαριώ

τaτον Άρχιεn!σκοπον Άθnνων

κa·ί Πάσης 'Ελλάδος διό του άnό

3-10-1963 έγγράφου τοω>.

Πρός πλnρεστέραν ένnμέρω

σιν των συνδρομnτων του Ι Λ Ι-
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ΣΟΥ, nαραθέτομεν τό κείμενον 

τfίς περί τοϋ Τεκτονισμοϋ γνω

ματεύσεως τfίς Θεολογικfίς Σχο

λfίς τοϋ Παvειπιστnμίου 'Αθηνών, 

διαrrυnωθείσnς τι'ιν 1 SrN · 1 ου
νίου 1933, μετά συνεδρίασιν τfίς 

Σκολfίς, είς nv παρέστησαν oi 

Καθnγnιταί Δnμ. Μιnαλδνος, Γρ. 

Παπαμιχαήλ, Βασ. Σrτεφανί1δnς, 

άρχιιμαvδρίτnς,Κωσr. Δυοβουνιώ

rτnς, Άrμίλκας Άλιβιζaτος, Νικ. 

Λούβαρις, Γεώργ. Σωτηρίου καί 

Παν. Μnρατσ:ώτnς. ΜειοψnφrΊ

σαvτος μόνον τοϋ κ. Μ'lρα rσιώ
τn, ή Θεολογuκι'ι Σrχολι'ι κατέ.\n

ξεν είς τό συμπέρασμα δτι ό 

Τεt<;τονισμός δεν είναι Ιθρnσκεία, 

οu-τ,ε άντιτίθεται είς τι'ιν θρn

σκείαν έν γένει καί τόν χ:ρι

στιαvιομόν είδικώτερον, τούναν

τίον ρητώς τονίζει τι'ιν n:στιv 

είς Θεόν καί είς άθΟΝασίαν τfίc; 

φυ;χfίς, γενικώτερον δέ: χαρα
�ρίζεται άnό τι\ν άντίθεσιν 

πρός τόν ύλισμόν, καί ,έπί πλέ

ον δια1φίνεται δια δρδσιν φιλαν

θρωnικrΊν, rιθικι'ιν καl έθνικrΊν. 

Ή γνωιμά,τευσις τfίς Θεολογι
κfίς Σχολfίς εΧΙει ώς άκολού
θως: 

Ή Θεολογικ.ή Σχολή του Π'Χ.
νε'7Όι::ηημίου Άθη�vω·ι εχουσα. ύπ' 
οψει τό όπ' &ρuθ. 2530/1593 
εγγρwφον της Ί,ερaς Συνόδου 
της Έκικλ ησίας τη; Έλλώδος, 
οι' ot) Π(ψ'Χ.ΧαJλείτα.ι α,ϋτη σπω; 
7.ι'/αJΚΙΟ ι1·1 ώσ11 τ-'ήν « έm ι,στη1μιο1ν ιΙΚιή ·ι » 
yνώμην τη; ΠΙεpί του Μοοοοων:
σμοu Χ'Χ.ί ιδίως 1vε1pί του κ.α.τά 
ΠWΟ'/ α.ί σ,ρχα.ί α.ύτοu αιντίκειν
τα.ι εις τήν διδοοσκ,α,λία-ν της άp
θοδόξου 'ΕΥJΥ,λ ησία.ς 'Κlα.ί τουτο 
cmως κα;θορισθi,j 1ι στά.σις της 

έκΥ,λ φ!cι,; ενσ:ιτι της άργα.νώ
σεως τ'Χ.ύτη;, 'Υ,'Χ.τέιληξε1v εις τά. 
έξης ποpί,σμcι,τcι,, cί.τιrν,α. εfισεοά
στως Κ.'Χ.θυπο6ά.λλ,ει τi,j Ίερ� Σu
'ιόδψ. 

1. Δέο-ι σα.φω; ·ιά. δια.κ.ρίνητ�:
τό σκωτικόν μαισ,σωνικ.όν σύ,στrj
μ,χ_, δπερ στηρί 1εται επί συ1ντη
ρψιχω·ι από πολιταης, θρησκ.ευ
τικ.ης κ.α.ί χ.οι νωναης άπόψεω; 
&ρχω·ι, του yα.λλικ.οu μ,οοσσωνι
Υ,οu συστήμ,ηος. Έv τοίς έξης 
ό λόγο; εί1vαι ,μόνον rπ1ερί του 
:;κωτ:κ.οu συστ-ήμχ:ι.,τος, δ -rορε
σΟεύz � ό έλλ ηνιικός έλ1ευθ,εροτε
κ.τονι1σμό;. (ΣύνταJγμα. της yr:ι:.λην. 
Μεγάλης Άνα.τοιλης της Έλλά.
δο;, αιρθρον 3) . 

2. Αί άφχαί του έιλλη�vικ.οu
;.ι.αJ::ϊΙ:JlW'/ισμοu δια,τυtJt()U\Ιταιι ,εις τό 
«Σύ·ιτα.yμιχ» Υ.ι'Χ.ί τάν «Γ,ειγι-κ.όν 
ΥJ1,VΟ\ΙισΙμό-ι της γοολη,vοttά.της Με
γάλης Ά-;,1,τολης της 'Ελιλά,δος» 
( συ'ι'εξ,ε1δόeησα.Υ εv 'ΑJθήy,α.ις, ε·ι 
β' έΚJδόσει τό 1930) -y,α.ί ,εις τά 
«τυπ:ο;,ά, των τεΥ,το\Ιικ.ων λε,τοuρ
γ:ω1·1 κ.ια.ί τιελετω,y» (Άθη,yα.ι 
1924) κ'Χ.ί, σu,μ,φώ1·ιως προς τά. 
ε,π(σημχ τα.uτχ -χ,εί,μ,εr/ΙΙΧ. 1 ,Ο1)\11ατα.ι 
όπωσ1δήποτε νά. μορψω,θi,j «έπ:
'Jlϊ:Υjψ;·,,.1κ.ή» yyώμη 7Όεtpί του Μα.σ
σ�Ψσμ�u π1,ρ' ,ήμτ,,, 1έφό·�ον ύ,πδ 
το ψz1pcϊμ,z·ιο\Ι ως «μ.,υ1στι'Χ.Ο\Ι�> τοΟ 
Μ,αισ,σωv,ισμοu ούδε\Ι ΙJΠΟΙΚ,pύιπτιε
τια.: κ.α.τά. τά.ς δια.6ε6α.ιώσε-ις επι
ψαJVW1Υ κ,,χ_ί άξιαπίστωy Μα.σσώ-

"Α ς::, τ , 
'ξ' \ΙWΊ. τΟΊtον υε ει \Ι'α.ι να ε α.-

γω\Ιrϊ:χι Ηετ,'Χά συμιrοε1ριάiσ,μαπα. π,ε
ρί του Μα.σσωv,ιισμοu έκ. συγγ;p!ΧΙ>,ι.
μ,ά.τωy &τ6μων, φιλιΙΚιως η έ.χθ,ρ:
κως προς α.ύτσy οια.Υ,ειμέJνωΥ, χ,α.

θόσο•ι ή α.ύθ,ωτική δ,ι,οα.ΙJΙ')(,Ια,'λία.
L 'ξ , ' ' 

ς:' μιινον ε επισημωγ κ,ε'ψ,ενων υu-
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-ι::ι.τcι,ι ·ιl:ι. έξ?.χθ"Ώ κα.ί ούχί έκ μο
·101.1,ερών χ,α.ί ,)πΟ"'.ι<ιεψ,ενικώγ αγτι
λiψεω·ι &τ6μω·ι. Γνωρίζομεν δέ
έκ της ί-ποp(7.ις π6,-:rι:ι.: αο:Μι κρί
σεις κα.ί διωγμοί έyένr.>Ψtο έν τψ
πα.ρz�λ1{!6ντι κιατά Θ,ρησ"/4Ιειων, όρ-

, \ � , , ξ 2. yα.νωaεων κα.ι α,τοιμων ε v.,cpr.>p-
μης πε,πλα•ιημένων προ,,ω,τα,).iι
ψεω-ι κα.ί ά.στη,pί'Ι.ιτω·ι κρί-:rεω'/.

3. Ό Μα.-:rσω•ιισμός δέ•ι εΙνα.:
θρrισΥJευτική όρyά.νωσις, οοδέ σω
μ,,ι.τείον έπιδιωκον 0-ρησχ.ευτικούς 
-,χ,ι:nτούς. Τουτο κmαψα.ίνετΙJ.ι έκ 
των έξης: 

α.') Κα.τcι. τό α.ρθρον 1 τοϋ 
ίΤ,<,ύοντυς συντά.yμα.τος του Μαιr
σωνιaμου «δ έλωΘεροτεκτο1ι'ισμός 
�διρυμα, ψιλοσοφικ6,•ι, 1t1pοοδευτι
κό·ι κα.ί :λ•αJνθρωιιtικ6γ, σr,<Ωπό,-ι 
εχε: τήγ [ρευΨJ.ι'Ι της &ιλη,Θ,εία:;, 
τήν α.�ησι ν της &ρετης κα.ι 
τήν ά.λλ λ-εyγύην», β') δι6τι έν 
ι:ιύτψ ά.παιyορεύετα.ι «ρητώς πά
aΙJ. θρησ;κιwtι'Κή συζ-frt σις η δ
μ:Ιλια. έ.πί κα.θα.pώς οr.>yμ,ατι κών 
θεμά.των η περί της 1t1pοοωπικ6-
τ-ητος των ί�ρυτω·ι των δια.ψ6ρω,ν 
Βρησκιευμά.τω•ι» (Ι\εν. κα.vονισμοί 
άρθρον 16 ) , y') δι6ιτ: &ιπαχ.λ,εί
ο•ιτα.: τώ·ι τάξεων α.υτοϋ yυ1ηί
κες, τοα.ιδ!α., οί μή εχοντες ά.νε
πίλ ηπτον καί ά.yαιθ-ηγ ύπόλ ηψι ν 
rJ Κ!l.ί έπάpκειlα-V E'IVO\JιO"I τω•; π6-
pω•/ του βίου, ώς καί οί ά.μόιρ ω
τοι κα.ί οί κα.τια•δικαισθέν�,,. 
(Σύντα.γ.μ,α,, άρθρα. 11 κα.ί 14) . 
ο') δι&τι έλλείποοοι ·ι από του 
Μα.σσωγισμου ουσιώ.δη χψα.κτη
ριστ:κi της έννοία.ς της θιpη
σ-χιεία.ς κα.ί δέν κέκ.τ τα.: οδτος 
ιδίαι'Ι δογμ,α.τικην ·δ:δα.Ο"ιια.λία.•ι, 
ε ') διάt:, τέλος, ά.πό λογιικης 
ά.πόψεως θά. �το Π'α.ρά.λr.>ycΝ ·ιά 
έθ-εώρε: τις ώ; θρψmαιτ:κ-Ιγ,- ορ
y:χ.νωσιν σωματείον, οδ τά. μέλη 

Χα.ί ct.υτα. των ά:ιωτάιτων βαθμών 
μένου,σιν ά.να.ποσπάστω; συνδεδε
μέ·,z προ; τή'Ι θρησ--ι<ιεία.·ι, εις 'Υ)'Ι 
ά.ν-rιΧουσι•ι. 

4. Ό Μα.σσωνισμος δέ·ι εχει
α.ντιθρησrι<ιευτικόν χα.ροο 'Κ τ η  ρ α.. 
Τού.•ια.ντίο-ι ρητώς τογίζ�ει τήν 
π:στ:·ι ε1; Θεοι 'ΚJα.ί εις &.θα.να.
-;: 'l.. "Ι της ψυχη; Κιct.ί α,ιωvίcιΝ 
ζωr,·ι «το σώμα. ·ήμώγ μετα6ά.λ
λε-υα.ι, άλλ' ·ή ψtΥ',(Ύ) διοοψεύyε: 
τή·ι έξουθέγω.σιν» (Τυιπικά., σειλ. 
72) :<δ θ

1

ά.να.τ
,ος �ίναι: ή

, 
μιετά.6

_ι:ι
.

σ:ς ει; τψ αιωνια.·ι ζωη'Ι» (Τυ
π:κά., σ. 69) κα.ί ούδείς δύνα.τα.ι 
·ιά. yί 'Ι"{) δεκτός έ!γ t"Ώ στοq, α. •ι
δέ·ι δrfλώ'J"{) άποδοχή•ι των ά.ρ
χG,·ι τούτων.

5. Ό Μα'Jσωνισμός οεν εχει
α.·,τιχιριστια.•ιιΧόν χα.pα..Υ.τηρα.. Τό 
οτι έν α.ύτψ δέν yί·1�-υα.ι λόιyc; 
περί ειδι•,<,ωt'/ χριστιωιιΧώ? δο
yμά.των ε!γα.ι α.ύτογόητον, έψ6σο·1 
Ε'Ι τοίς κόlλποις αύτοο δέγ ΠΙε
ριλ7.μΌά.ΨJ'/τα.ι μόvΟ'Ι χριστιαJ'Ιοί, 
&.λλά κα.ί α.λλόθρησ'ΚΙΟι. Κα.ί α,ί 
"ΌΞλεταί δε του Μα.σσωγ�σμοϋ, 
πα.ρ' δλον τόν ώς έ'Κ τώ,ν χρονι
κών συ·�θ ΧJώ'Ι, ύψ' ας προέκυ
ψ7,'ί, μυστικί O'/τ'JJ "1-Jα.ί σuμ6ολι
κόν χα,ρα.κτηρα. τω,v, ούδόλως δύ
·�α;νται γά. θεωρ-ηθώσιν ώς μυστή
ρ:α., έν τ"Ώ έν1·ιοίq. τοϋ χριστ�α.'ι:
κοϋ μυσ-ηιρίου, έφό:1011 ού μάνcν
δέν εΙ',17,: ύποχρεω'ΌcΧα.ί διά. τα.
μέλη του, ά.λλά Κια.ί δέν διοά.Ο"ι.,ε
τα.ι δτι μ.;τ,!Χlοίδεται οι' αύτω.ν
θεία. χ:χιρις. Ό έλευθφr.>τε"ι<ιτ:ονι
cμός ού μόνο-ι ούδόλως σιητελεί,
άμέσως η έμμέσως, είς μείωσι•ι
-η; πίστεως τοϋ χριστια.vοϋ, ά..λ
λά. σέοετι.χι: ά.Μλύτως τα-ι Χρ:
στια.•ιισμόν, τά δέ μέ!λη του y.,α,ί
αύτω•ι των άνωτά.τω•ι βσ,θμων δύ
'Ι7Ντα: νά είνι.χιι πιστ&τα.τα μέλη

•
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της έ-χ,-κ.λ η,σί,ως, ειίς ηv &, Υ"Γ(ΜΆ)
σι v. 

Δυινια.τόv βε.οα:ίιως νά, όπ<Χρχωσ: 
κια.ι Μα.σσωνοι αιδι,οοφόρω,ς η -χ,α,ί 
άισυιμιπ,οοθως η ,ϊσως "ΜΧ-ί έχGρι�-κ,ως 
δ�ΙΧΙΚΙεί1μεινοι πρός την έmλφίrχv, 
ά.ιλλά, διά τουτο διέ'V' εύθ 'νιzτα.ι ή 
Μα.ισσω �ία., ώς δεν -εύθύιvεταιι ή 
έ'ΚΙΥ.λη,σία. έά.v μεw..ξύ τω,v μ;ελων 
,ης -χ,α,τα.λέγωντ;α.ι mι μη &.m
λοιυθvϋιντεις κ,α.t έcρα.ρμόζW'tlες τά,ς 
αιρχιά.ς α.ύτης σ.ν κια.ι μή Μοοσσω
γοι. 

6. Κα.ι α.ί ήθιιικια.ί οορχ.αλ του
Μα.οοωνισμου δεν δtJΙ'.wΙ<Όα..ι νά. 
θεωρ"1θώσι ν ά:-ντιστρα,τε,υόιμ-ε ν α. ι 
1φός τάς του Χρι,σ,τια.ν,ισμοϋ. Ού 
μ6νογ α.υτ,οοι δεν -εfnι σ.,',/Ιεξά.ρttη,
τοι της ίδέα.ς τοϋ Θεου, ά.'λλά. 
τού.Υr:ιΝtίογ 1tα.pίσταιντα.ι ώς επ>ι
τά.γμα.τια. του ά.νωιιά.τοιυ οντος, ώς 
φωνή Θεου (Προλ. Τυιπιικά., σ. 
31, «ό Τέκτων οφεΠ..ειι νά. δ1ιδά
ξ'Ώ την θιεία.ν ήθιοcήν, ήτις συ,ν
οψί ε α.ι ε1ίς τό «δ σύ μισείς έ
τ6pψ μη ποι'ήσatρ> κιαί σελ. 35 
«'Ανοιγ'ήτωσα.ν τά. ώτά. σο\) οιπως 
αικ,ούσωσι της φωνής τοϋ Θεου, 
έ�ντέλλοντος &.γα.πάτε δ.,)Jλ ήλους» 
κ..π.α..) . Θφε!λιωδης ήθι·ι<-+, &.ρχή 
του Μ,οοa,σωyιισμου, έξ fις ά.πιο,ρ
.pέουσt πά.σαιι α.ί λοι�α.ί, δια.κ.η
ρύ,σσετοο: ή έξης : «�άττε είς 
τούς άλλους δ,τι θιέλ,εις -χ,α.t οί 
άλλοι νά πρά.ττωσι γ ειίς σέ» (Τu
πι κ.ά., σ. 74). Ή ά.ρχη α.ϋτη εί
νια.ι, ώς γνωστ6ν, Ύ) έξα.γγ�εα.θεί
σα. όπό τοϋ Κυιριίιου: «Πά.'Ι't'α. οδν 
δσα. σ.ν θέλητε ϊν,α. ποιωσ,ιν όμίν 
οί α.νθ1ρω:π.οι, οιϋτω κα.ί όμείς πο�
είτ.ε α.ύτοίς, οδτος γά.ρ έστί ν δ 
ν6μος κα.1 οί προψη-αιιι�> (Μα.-οθ'. 
7, 12) . UΟτι δε ό θεσμός της 
ά.γά.πης δειy π>φιορί ιετ,α.,ι έν τψ 
Μοοσσω1νιισμφ, μιε'tlα.ξύ τω1ν της 

Σ-οα.ς, &,λλ' ε'71Jε.'ΚJ't!εί'V1ΥW,,ι επί 
-rοώ;τα.ς, μια.ρτηρεί o,j μ,όναν ή 
δι1οορ1ριήδ ,, δήΝωσις, καJθ' ην 
,<Ιθεωρουμιεν πά.νταις τούς &,;γ,θρώ
ποιυς ά.διαοορ,ίτως τά.ξ,εrως κια.ι φυ• 
λ ης ϊοους π,ρός ήμ.α.ς ά.ιδ,ε1λφούς
ήμω�> (Τυιιtιm, σελ 32) , ώλ
λά. -mι ή φιλα.νθρωπία., 'Υ)Υ' έξα.
σ-.<ιεί δ Μα.σσω�ιιισμός ού μ6ινσν 
πρός τά. μέ.λ -η τοιυ, &.ιλλά. ά.νεξα.ρ
τήτως ,φυλης χια.1 e1ρησwείαις. Οϋ
τιως ό Μα.ισσων�ισμός οΌ μόlνοιν 
συντ ρεί συ-σσίτιι'α., ,vυ,κ,τ�εριγ.ά.ς 
σχολσ.ς κα.1 ορκριωνοτ:ροψεία., ανε,υ 
οίαισδ'iprοτε προ-rοα.γα.νσιστι'Κής έ
νιεργειϊια.ς, ά.λλά. ,w,ί ενιΞΙριyόν έπε
δείξωcο έΥΙοι,:χ.φέροv Κια.τά, τιε τό 
πα.ριελθόv κ;α.ί κια.τα. τα,ς ήμέρα.;ς 
ήμ,ων είς πώοο.ς τά.ς ειθινι'Κ.ά.ς &.
Υά.γ.ΥJα.ς κ.α.1 .ε ί,ς Π'άισα.ς τάις οο.μ,
φοράις, αιίτι νιες ,επλ ηξα.ν τήγ Πσ.
τρί1δα. κ,α.ι την Κοινω�ί,α.ν. 

7. Χα.ραι-ι<-τη1pιιστιικ.όv σοοι:χετΟ"J
της Μα.σσωνι"Χ:i'jς -ηθ'ιικ.ης εΙv-αι 
-κ,αιί ό πόλψος κ,αιτά, του όλι μου 
(π,p,ο. ΤιυπιΥJά., σειλ. 28, «ά.φα.ι

ρ-εθήτω έ1νώπιον -υο,ϋ φωτοο6λου 
&,�έρος του Τιεrι<ΠcΝι101μοϋ ό ύλι
χ.ός πέπλος, διιά. του όποίου δ 
βέοηλιος κ.6ισμος σε πι ριι6ά.λλιει». 
Κcι.1 σελ. 31: «Οί Τέ"Ι.τσνιc συν
έρχο-ιτ,ΙJJι ίνα. έπι-κ,ρα.τ'ήΟ'\] έπt τ-ί'jς 
Γης ή βα.σ:λεί,α. τοϋ ά.γσλ3οϋ». 
Κα.ί σελ. 34 - 35 : Ό υιίdθiετού
μενος πρέπ:ειι «νά, 'ΧΙΙ1Jτια.γίνητcι.ι 
,οιια.ρκ.ως νά. κωταινικq. τά. πάιθ,η 
του», "ΜΧί νά. �τ να,ι «πιάιντα. πρ6· 
θυμος να. θυσιάζ 'Ώ τό ά.τον,ιικ,δν 
συμφέ.ρον όπ-�ρ του γεινιικοϋ». Κια.t 
σελ. 36: «'Ηδοιν,αιί σοιυ· εστωσα.·ι 
α.ί τ-ης ψυχης χια.ι του πνιzύμ-χ.· 
τος». Κα.ί σελ. 37: «'Αγώπα. την 
έργοοσία.ν, ήτις εΙναJι φύλσ.ξ τ<ϊ'Jν 
ήθων» κJΙt.α..) . 

8. Κα.1 ή έλιωθφία. της έρ,ε,;.
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νης, η·ι ζ�ί δ Μα.σσωνι.σμός, 
!χει mι α.ύτη τα. δριά. της, έψ'
�ο·ι δεν α.νέχε:w..ι ά.θεtσ!'ι --δ έv
.φ Μσ.σσωνισμιj'> μυαύμενος όφεί
λει νά δηλώσΊ) έγyρώρως y.,α.ί
έπι τφ λόγφ της τ:μ-ης του δτι
π:'1'0εύει ε:lς τb•ι Θεόv-- κα.ι έπ:-
6ιχ.λλlε: την τήρψι'Ι του ήθικοiJ
νόμου.

9. Έν Έλλ�δι δε wύλάr,<ιστο·ι
ό Μαι:�:σων�σμbς ού μ6'vον δέ.v ύ
-:τέθα.λφεν ά.λλ' ούδε κα.ί ήνέχθη 
έπσ.ναιστα.τι!Κιάις, ά.να.τρεπ τ ι κ ά. ς, 
ά.ντι•θρησκJωτικά.ς κσ.ί ά.ντιy.,οινω
νικά.ς η m.ι ά.'Ιtλως ύ-περα.ρuστε
ρ:ζούσα.ς τά.σεις, ά.λλά ωπεδε:
χθη, ώς σωιμ,α:tιείον &λως συΥtη
pη-τ;�-κ.ώγ τά.σεων Υvσ.ί ά.ρχών. υΟτ: 
ό Μαισσωνuσμος δεν εχε,ι ά,γτ:
θρηcrχιε.υτικά.ς, ά.ντιχριστιοονικ.ιχ.ς, 
"Χια.ί ά.ντικιοοΒεσ-ι;ωτικάς ά.ρχάς δύ
•ια:t1:-χ.ι vά 0'1J'Ια.χ θΊj ού μό•ιον έκ 
των έπισήμωv "ΚJει,μένιων αύτου, 
ά.Νλά και έκ του δτι' έν τοί,ς 
Υ.όλποις αύτου κ,α.ταιλέγο'it'α.ι α,•ι
δρες εύσε6έlστα.τοι καί συντηρη· 
τικωτά.των άρχων, ών πολλοι a,j 
μόι'/(1'/ WJΠέσχογ και κ.α. τέχ ουσ: ν 
ά.νώτα.τα α.ξιώμσ.w., ά.λλά κ:χ.ί 
προσέφερα.ν κ,α.ι προοφ�ρουσϊι Π()· 
λυτιμοτά.ται; ύπηρεσ(�ας 1υρός τ+,•ι 
έ'ΧιΧλ ησίαν, ην τι 1,1ες κ,α.ί πι-πό
W,"t\α ύπ-ηριz.τουσ: ν. 

Έψόσοv λοιπόν δ Έλ!ω&εροτ�ε
κwν:σμός, ώς τούλά.χιστοv διε
μορφώθη Π'�p· ήμίv κ.α.ι ώς δ:α
πιιστοϋ-t\αι έ-κ. των έπισήμωγ κ;ε:
μένωv τοο κ.α.ι έ-κ. των θετι-κ.ων 
δε,οομένων, α.τινα. έχομεν προ ή
μων, δεν ά.wχιμιγννετα.ι εl.ς δο
γμα-οιm ζητήμια.1ΧΧ. και δεν ηλ
θε;ι εlς ά.'ιlτί1θεσιγ η σύγκ.ρουσιν 
1t1ρος τ-ήν χριστιαrιικ.ην διδ,α,σκα
λί«ν, δογμα-τιικ.ήν -ι.ια.ι ήθ�κ.ήν, 
ούο' έκήρυφ,1 ά.να.τρεπ-οι-κάς θεωω 

ρί�, νομίζομε•ν οτι ούδείς λόγος 
ύπά,ρχει ίνα ή έΥJΧιλψία ά.να.λά.-
6ΊJ ά.γωνα κ,-.τ' αύτου, "ΚJα.ί ψρ'/ 
νουμεν ά.διστά.-ι.ι-σως οτι τοιοϋτι:ις 
4γών ού μόνο11 δ!ν έ1πι6ά.λ)Jε.τα.ι, 
&λλ' �·ιτενδείκννται καί δή εις 
έποχήν χι%0' fιν ά.γω')ες ύψίστης 
σπ,;υδα.ιόιτητο; έν'J.ντίον δ,εδηιλω
μένω·ι έχθρων του mιγω0ιικ.ου 
Υ.α.ί θpησrΙJωτι-κου "Χια.θεστώτος 
δέον νά πρι:ικια.λέσω-σιν ά.μέριστον 
τή·ι προσιy,,<fιν της. "kι δε έ-ι;ε-

, .. ξ ' , λ , δ ' ροοο οι τινες ε'ΚΙ'/. ησιαι, ρμω-
μενι:ι.ι έξ α.γιχν στενών ά.ντιλ ή-
ψ , , i ' , εωγ, α.ΥtιΚιειιμενων προς το γνη-
σιον χριστια.νικσν Π'νεi}μ,α,, ήλθον 
ε1ς ρηξ:ν προ; τον Μαnσω,ιισμόν 
κα.ι έκήρυξα.ν τόν πό)Jεμον Υn.τ' 
:-χ.ύτου, τοϋτο είνα.ι εύ,εξήιyητον, 
,:, ' 7 ' ..), 'λ υιοτ: ουτος πpοψmισε τ,1ν ε ευ· 
θιερία.ν της έρεύνης κ,α.ί έπολέμη· 
σε σ:ρljlδρω; κα11α.1Όιειστι-κάς της 
έλευθιερίας τά.�εις, ώς χια.ί ά.νι:ι.
μίξει; της έΥ.Χλησία.ς Υ.α.ί των 
έκκλησ:,:χ,στικG>ν �ρχό 1ιτων εις ερ
γχ ξέ·η, της άιποστολης α.ύτης 
κα.ί α.υτώ'J, Κια.ί μ,ά,λιστα. τω; ΧΟ· 
σμοκp7.τορι κά.ς τά.σει των πα
πών. Λόγφ τη; μαισσωνικης ά.ρ
χης της έλευθφία.ς της έρεύνης 
καί τη; σκέψεως κ.α.τεδ:ώχθη 
σ:pαδpώς ό Μα.σσωνισμος Υ..α.ί ύπό 
αύτα.ρχικ.ων πολι-οειαικων συστη
μάτων των μάλλον ά.ντιθέτων τά
σεων, ήτοι τόσον του σο6ιετι
σ:μου δσοv και του φασισμοϋ. Ή 
όρθόδοξος έκ-κ.λησία., ,εύτυχως, 
ούδέ-τrοτε διατρα.νώσα.σα. τ<Jια.ύτα.ς 
τά.σεις, ούδένα εχει λόγον νά ελ· 
θΊJ εις σύ,yκροοσιν προς τον Μα-σ
σωνισμόν, έφ' οοον μά.λιστα. τ� 
πλείστα. τουλάχιστον των μελών 
το:.ι εί?α.ι έν α.δ:αψρψτφ συνδέ
σμφ πρός tΎ{'Ι μητέρα. έκ-κλψί!JJ'J, 
ής θέλωσι να εΙγα.ι πιΟ"t1ά τέκνα. 
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Ή έwι,λησί·α., ητ•ις εχε,ι ώς &πο
στολ ήν τη,ς νά. ¼uλ 'Ώ προ; έ,σ,υ
-ή,ν τούς εςω αύτης ε,ύ,pισΧΙσμέ
νου·;, δεν• θά. �το ορθόν χα.ί σκό
πψοv νά ά,πωθ'Ώ των Υvόλrπων της 
τού; Οέλοντα,ς νά ε!να.ι μέlλη τr;:; 
•ι.ιrχ,ί θε1ωpουvτ,α.ς α.ύτήν ώς θεοσύ
στσ.:r.ον ϊδpυμα. ά.νεξα.pτήτως του
δτι πα.ς χριστια.νός ι..w.λιστα. δ' δ
Κiληpικ.ος εχει εύpύ't'ootOV στά:ο:ο·ι
πpό σ,ύτοί} ΕΠ•ι"t'ελέ01εως θpησ'ΚJεU•
τιy.,ώ•ι, ήθιΧών κα.ί ''ιωινω'/Ιιt,vών
καιθ χ.όντων, ε.ντός του έ.ΥJΥJλ r,σ:α
στιΧΟυ πεδίου, ωστιε yά, μή πα.•
ρίστα.τ-α.ι &.νά.γκ.η π:pός επιτέλε
σ,ι ν α.υτών νά θέt'Υ,) έCYJUJtOIY είς 
ύπη p ε1;;-(.7, Υ α.λλ,ω V' cψy ΟΟΥΊ<Jψ,ώ 1, 
τοσούτφ μάλλον κ.α.θόσον w,ς 1')
θι χά,ς κι7..ί κ.οινωνιΥ}.l.ς &pχά,ς του 
Μ-ωσσωιΥ:σμου δ-ιε1κ.ήpu,ξε πολύ 
προ C1JlJtoυ κ.α.ί έv τ'Ώ έννοίq. του 
&.πολύτου ό Χpιστια.νισμός. 

Φρονουμ,ε1ν έπιίση,ς δτι ή Έκ.
Χλ ησ!α. δέον νά. ά.πα.γορεύσΎ,J τάς 
έν τοϊς �δίοις αιύτης ¼αιθ.ιδρύμα.
σι μ,α..σσωνιrχιάς έκ,δ-ηλώσ1εις, κ.αί 
δή ού μόνον εν τοϊς να.οϊς, &,λD,ά 
κια.ί Ε-Υ τοίς '/ΙΕΚjpΟ't'αψείοις, προ 
του πέp1α.τος της ΕΙΧΥvλ ησιαστιιχ.ης 
κηδείοος )ΙJ!Χί ιrορό της ά.πaχωprή· 
01εως των εκκ.'λ σια.στι:y.,ώγ λει
τουργών, &.cρου μά..λυστα. κα.ί α.ύ
τός ό γενιικος 'ΚΙΟΟΥΟΥ.ισμός :οο,ί} Τε
κτονισμοί}, έν α.pθpφ 220, κα.θο-'ζ ,, ' ' 1 . pι ,ε•ι οτι «μετ-α, τον ι:. ντα.φιαισμο.ν 

χ:α.ί τήν &να.χώpφιν πάJντων -ωv

rruνοδ,::uή·ιτων τή1v εΚJcρορά.ν δύ
vα.ντα.ι w. μέλη της Σ1tοα.ς, μ,ε
τά προηγοφέν'Υ)Ιν οοδ\ειΙαΝ της Με
γ,άλ ης Άvα.:wλης, νά σχημαπίσω
σι πέp,ιξ τcυ τά.cρου τήν· ένωτι¾ήν 
&λυσον καί vά ά.vα.κ,οινώσωσι το 
έςα.μηνιοοϊοv σύνθημ,α». 

Ίl Θεολογιιχ.ή· σχολη του Πσ,· 
' λ 'ξ , ' νε.πιστηιμιοu, Υ,α.>τοο η ι;ι.;aα, εΙις τ.α, 

πο;pί•σμ-χτα. τα.υτ1α. θεωρεί 'Χ;α.θη
κόν της vά δια.τυπώσΎ,J α.ύτά. πφός 
τ+ι·ι Ίφάν Σύνοδοv. Έcρόσ,ογ δ-

' 'Ι 
' Σ ' ς:, � ' - β ' μως η 1ε1pα, u1νΟΙυος, ι:.πι η) α.-

σει στοιχείω,ν, &τιrνα, ή1μιείς δzv 
εχομ.ιεν ύπ' οψει, ηθιΘ.,1ε πεισ�θη 
κ.α,ί &rποφα.νθ'Ώ δτι ό Μα.οοωνι-
01μός ·είνα.ι cψγαινισμός &νιrιχpι
στιοον•ιrχ.6ς, τότε &vα.vτιppήτως, 
σuv,εrπ,ής προς έlοουτή,ν, δεν δύ1ν'(1.· 
τα.ι νά. θεωρ'Ώ τΙά μέλη της Μιw
σω,νία,ς &μα. ώ.ς χριστια.νούς κα.! 
εν τοια.ύη) πεpιπτώι01ει δφείλιει νά 
ά.Π'Οκη�pύξΎ,J αυτά. έκ των ΚJό'λπ�ων 
της, &tε ου μόνον δεν εΙνα.ι δυ
�ια,τό 11 νά. εl'J.'Y,J Μασσώνους έν τ� 
όπ p1Ξ,�ίq. της, λειτΟΙυ•ρ�γούς, σuν
ε-pγάιτ:α,ς, ύrοα.,λλήλους, έπιτp617tοuς 
yα;ών ·ι,.λ .. π .• άiλv..ά. δέσιν νά. σ-ρνη
θ'Ώ εις αυτούς σύ μ6'/ΙΟ,'/' εις τούς 
ά.πλους ιδιώruαις, &,λλά. κα,ί ειίς α.ύ-
1)Ούς, τους ΕΥ αpχ,α.ίς καί ΕζΟU• 
σία,ις, το δικ,rχίω:μα. της συμμετο
χής α,ύτώ1'/ ,εις τά. θιεία. μ,υστήρια 
γ,α,ί 't'Cl,ζ ι ε ρά.ς τ:ειλιετ.α.ς α,υτijς. 
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ΤΗΣ ΑΝ ΑΓΕΝΝ ΗΣΕΩΣ 

'Υπο ΒΑΣ. ΡΟΖΟΥ, Διδάκτορος 

τοu Πανεπιστημίοu 'Αθηνών 

Θίς τό φιλοσ 1φικίιν λεξικiJν 
tοϋ ' νδρούτσου άνευρίσΧομεν 
τόν έξης όρισμόν του μυστικ,
σμού: 

«'Η τάσις είς αμεσοv τοίi θε
ού εποπτείαν καί μετ' uύτοϋ ε
νωσιν. ή κατορ{}ουμέvη, καιά 
τουc: {}ιασωτας του δόγ�ωτο; το{,_ 
του, δι' αργίας της διανοίας και 
πτερώσεως τού συναισ{}ήματος 
ην επάγεται ή άσκη� ικi1 ζω11 Χαί 
ή άπαλλαγη άπό παντό:; προς 
τήν ϋλην δεσμου. Οί•τω; ό α'ν

{}ρωπος, περιερχόμενος είς Εκ
στασιν, άπορροφείται εν τφ 
Θεφ». 

Την αμεσον αυτηJ ε,ίγνι·ισιν 
τοϋ «οντως οντος» ί ωιCιά.νει ό 
μυστικιστης δια δύο τρόπων. ι
τε εξωστρεφως, άντιμετωπίζων 
δηλαδη τα εξωτερικά άντικείμε
να ώς εν δλσν διαποτισμένον ύπό 
της {}είας ουσίας, δδ,1)'ι7Jν eιϋτω 
είς εν εΙδος φιλοσοφικού παν{}εϊ
σ:μού; είτε δ�' ενδοσ·ι.ο-�:ήσει,)ς 
δια στροφής τουτέστιν τοίi :τνfύ
ματος προς τον έαυτόv του, 
προς το 6α{}ύτερον εγώ, κά
τω&εν της επιφανειακής εμπει
ρίας, ΟΠΟ'U καταργl)υνται ,"ί αι.-
.«ι-J. • , • /? 'λ συ ,1σεις. αι σκεψεις, η οου ηο,ς 

και αί επι{}υμίαι και παραμένει 
κα{}αρον το εγώ, κενον παντοc 
περιεχομένου. 

'Εν πάση π�ριπτώσει, ούσία 
του μυστικισμού παψιμενΗ μια 
έμπειρία προερχομf.νη άπό cήν 
αμεσον άντίληψιν uιας ένότη
τος χωρίς εσωτερι-κάς διαιρέ
σεις καί διακρίσεις, ,((Ι)ρίς έσω
τερικην πολλαπλότητα. 

'Τπο εύρυτέραν εννοι ((Υ, ό 
μυστικισμος δύναται να χαρα
κτηρισ{}fi ώς {}ρησ-κευτικόν φαι
νόμενον, χωρίς καμμίαν ίδιαι
τέραν σχέσιν με τάς επί μέρους 
{}ρησκείας, ύπάρχων άφ' έαυτοί
και δυνάμενος να προσφέρη έρ
μηνείαν είς τα σύμβολα των δια
φόρων itρησκειων, ίκωατοιητι
κήν δια τούς όπαδούς των. 

Κα{}' δλην την περίοδο\ �:οί 
μέσου αιώνος κυριαρχεί ύ1:; γνω
στόν ή χριστιανική πίστ!::; Ό 
φιλοσοφικος μυστικισω1; ταυ 
Πλωτίνου, ύπο την μ0Qφ11ν έ
νος τροποποιημένου π7.ατωνι
σμοϋ άντικαitίσταται άπολύτως 
άπο τον Χριστιανικόν 1ω11τικι
σuόν, οστις, οσον και α\! συμ6α 
δίζτι με καποιαν ρεαλιστικην άν
τίληψιν ταυ κόσιtοu, δί:v rιαύει 

' ' ζ · ' ,,  
� , να ανα ητα την αι-Η ι;ον f:f()1(τει-

αν ταυ Θεαυ διά τινος εσωτερι
κης ενδοσκnπήσεωc. άγούσης ε

νίnτε είς πλήρη άπο�έν .ι)(ΤΙ\Ι :rpoς 
κάitε εγκόσuιον και αίσ{}ητόν. 
Ή άρνητικη αiJτi1 τrιπcrθέ ,-,.σις 
των μυστικων τοϋ Χριστ-ιαvι-
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ι;μοϋ ε-δρε την κορύφωσί ν τη; 
είς τον ιονύσιον τον 'Αρεοπα
γ ί τ ηv (5ος αιών), δστις δια 
της «VI EGAT( VA» ::τρο
σδιώριζε τον Θεον ιj�ς τ,) μη ά
-κίvητον, μί J κινοίιμFνσ·ι, μ1Ί ι

χον δύναμιν, μ11 ζων και μη ά
νηκον είς ούδεμίαν κατηγορίαν 
ύπάρξεως η μη ύπάρξF.ος. 

Ή «'Ένωσις μ.�-rά τ,yί, Θεοϋ» 
είς την Άγίαν Θηψσίαν ,.ης 
"Αϋιλα (1515-1582) η τον 
"Α γιον Ίωάννην του Σταυρού 
(1542-1591) δεν fχει την εν
νοιαν της πλήρους τ:ιύ,ί<,εως 
μετά τοϋ θείου, διότι έξακολου
{}·ουν νά πιστεύουν διαφορετικον 
το πλάσμα τοϋ Δημιουργού. 

Γενικώς αί παν{}εϊστικαί ά.ν
τιλήψεις των μυστικιστϊϋν δ�ν 

τ � , � , ευρον απηχησιν εις τ11v χσι 
στιανικ1'1v έκκλησίαν, ό 'ίδιος δε 
ό 'Έκκαρτ (1260-1 ?.27), διr.ί
σημος Γερμανος μυστικιστ11c; 
και Δομινικανος μοναχό::, (}πέ
θανε πριν έκδικασ,&fi ή κατηγο
ρία του ώς αίρετικου. 

Το κυρίως μυστικιστι κiiv κί
νημα του 12ου αίωνο; με τ�Ίν 
άναθεώρησιν του μοναχικου βί
ου έκφραζόμενον με την θεωρίαν 
της πτώσεως τού Ά γίου Β ερ
νάρδου, εκ της δποίaς 11 ό.γάπη 
τού Θεού προς δλα τα :πλάr.ιιr·. 
τά του μέλλει νά σώση τοιυς πι
στους και δλοκληψ�ύμενον απ'J 
τον O-δγον τοϋ Σαί.ν--ΒLκτώv 
των Παρισίων, καταλήγει είς ε
να γνήσιον θρησκει�ωιόν r:α1 
Θεολογικον ρεύμα, � � το-v όποίου 
ό πιστος δια των πέντε στα ίων 
τοϋ Υ i c t ο r i η άνυψουτα;ι 
προς τον Θεόν, άφου Υατορθcό 
σει νά άμύν{}fi επιτυχώς έναν-

τίον της γοητείαs των αίσ{}ητων 
και άπαλλαγfi των ίδίων του ά
τελειων και παρορμησεων. 

Ή «έκλογίκευσις>> της μυστι
κης τάσεως καλλιεργείται [τι πt:
ραιτέρω ύπο των συνεχιστω,ι ·,oij 
Οϋγου οϋτως, ωστε ό 'Άνσελμος 
άναζητεί «άναγκαίο-ιις λόγους» 
δια την θεμελίωσιv των {}είω1, 
δογμάτων. 

'Αλλ' εμελλε, κατά τους χρό
νους της άναγεννήrτεω-:;, το με
ταρρυθμιστικον κίνημrι τοϋ Λου
θήρου, νά όδηγήση είς νέαν ε
ξαρσιν της μυστικη; τάσεως. Δεν 
είναι δε ασχετα προς: αύ,ην τά 
γραπτά τού μεγάλου Μεταρρυ
θμιστου, άφου ό 'ίδιος. εις την ά[.)
χήν τούλάχιστοv τού 6ίου του, 
ύπηρξε θαυμαστής του Tou
Jer, διακεκριμένοl\J μl\Jστικου και 
μαθητού τού 'Έκκα_η. Διότι τί 
αλλο -iΊδύνατο vά σημαίνη ή εν 
ήμίν ϋπαρξις του θFίvυ πνεύμα
τος τού όποίου δ'ΙJνύιιε,'J-α οϋτω 
νά άποκτήσωμεν αμεσον �,tί -γνω
c-ιν; 

Ταχέως τά ώς ανω στοιχεία 
μ'ΙJστικης διδασκαλίας εν τφ Λο'ΙJ
{}ήρι:ρ ηγαγον, όμου με τάς κρα
τούσας τότε κα66αλικάς θεωρίας, 
εις την άναζωπύρωσιν του μυ
στικισμού. 

Έκ των πρώτων ό Λου&ηρανός 
Θεολό-yq1ς Ο s i ο η d e r ήρμή-
νευσεν την δικαίαν φύσιν του άν
θρώπου εκ της εν αυτφ ένοική
σεως τοϋ Χριστού, δστις δια της 
δικαιοσύνης του τα πάντα δί
καια καθιστά. 

Είς τον έσωτερικον άποκλειστι
κώς λόγον εύρίσκει καί ό 
Kaspar Schwenckhe]d 
(1490-1561) την λύτρωσιν, άρ-



1970 Ο ΜΤΣfΙ\ΙΚίLΣ:ΜιΟtΣ 41 

νούμενος οϋτω πάσαν αξίαν είς τό 
κήρυγμα, την διδασκαλίαν καί οί
ανδήποτε έξωτερικην όδόν σω
τηρίας. Ή απόκτησις της άλη
{}οϋς γνώσεως δι' έπινείας τού 
' γίου Πνεύματος, ένοικοϋντος 
έν τφ έσωτερικφ τοϋ αν-&ρώπου, 
κα-&ιστα περιττ11ν την επέμβασιν 
τοϋ νοϋ. 

ομινικανός Θεολόγος 
Franck l1499 - 1542), Λου
{}ηρανός κατ' αρχήν, πολέμιος 
πάσης δογματικής τοποθετήσεως 
άργότερον, βλέπει τόν ανώνυμον 
καί άνέκφραστον, αμοιροv πό
-&ων καί παΜ:ιν, δημιουργόν δια 
τοϋ λόγου αύτοϋ των οντων και 
τοϋ ανθρώπου Θεόν, ένοικοϋντα 
έν ήμίν καί έν πασι τοίς δημιουρ
γήμασι, ώς άγα{}ότης καί δρώσα 
δύναμις έκ της όποίας πηγάζε, 
καί ή έλευ{}έρα των ανθρώπων 
βούλησις. Ή δικαίωσις τού έv 
άμαρτίαις πεσόντος ανθρώπου 
καί ή σωτηρία του μόνον δια του 
έσωτερικοϋ λόγου τοϋ Θεοϋ δύ
ναται οϋτω να έπιτευχ{ηϊ. Κατα
λήγει δέ περαιτέρω να άμφι
σβητήσn την άξίαν καί αυτης 
της Ά γίας Γραφης, έφ' δσον ή 
έρμηνεία της επιχειρείται δια της 
διαλεκτικής η φιλολογικής μεθό
δου και ούχι. δια τοϋ έσωτερικοϋ 
πνεύματος. 

Ό Βάϊγγελ και. ό Μπαίμε &-
, 

ξ ., , 1 νεπτυ αν ετι περαιτερω τuν μυ-
στικισμον της περιόδου αύτης, 
άναγαγόντες αύτον είς γνησίαν 
Θεοσοφίαν. 

Ό πρώτος ανεζήτησε την α
λη{}-η γνώσιν στραφείς είς έαυ
τόν, Μα και. ή πραγματική της 
πηγή, έλθων εlς &ντί-θ-εσιν πρός 
το,'ις- -θ-εολόγους, φuσικους καί 

τους Πανεπιστημακους διδασκά. 
λους της έποχης του. Αί προ
τιμήσεις του είς τους νεοπλατωνι
κούς ( Πλωτίνος - Πρό-χ.λος), 
τόν Οiiγον, τόν 'Έκκαρτ καί τόν 
Τ a u l e r, προδίδει τόν μυστικόν 
χαρακτήρα της διδασκαλίας του. 
Ό Θεός κατά τόv W e i g e l εt
ναι ή αρχή των πάντων. απει
ρος, ύπέρτατος και. άίδιος. Τά 
πάντα ύπάρχουν έκ τοϋ Θεοϋ καί 
lv τψ ΘΕφ. Έδημιούργησε τόν 
κόσμον εκ τοϋ μηδενός, ή δημι
ουργία του δέ πορεύεται �κ των 
ενδον πρός τά εξω. Ό αvθρω
πος αποτελεί τό κεντρικόν δη
u.ιούργημα, συνιστάμενος έκ τρ,. 
ων μερών: α) 'Ενός έξωτrρι
κm, ύλί,κοϋ σώματος, 6) ένό; 
flστρικοϋ πνεύματος ένοικοϋντος 
Fν αύτφ και. γ) ύπό της ,j_{}ανά
του ψυχης, αποτελούσης τό έν 
rφ ιiνθ-ρώπφ θείον, την πνοήν 
της ζωης (SPIR C'T rτ,τ ;VI 
VITAE), iiτις ένεφυσή{}η ύπό 
τοϋ Θεοϋ. 'Η τοιαίιτη άντ1 λη
ψις τοποθετεί τόν ανθρωπον είς 
το κέντρον τοϋ κόσu.ου κηί πα
ριστά αύτον ώς TOV !Ι�;t(Η)ΚΟ· 

σμον. 

Μετέχων ό ανθρωπος καί 
των τριών κόσμων, τοίί θFίου, 
τοϋ αοράτου και. τοϋ όρατοϋ, δύ
ναται νά γινώσκη αύrοί,ς. ιά 
των αίσθήσεων γνωρίζει οϋτιu 
τον ύλικον ( όρατόν), δια τι)ϋ 
πνεύματος (λόγου) τόν -ττνr:1:1ι11:::
κον κόσμον, είς ον καταλέγονται 
αί έπιστημαι και. Τέχναι, ένι:ί:ι τέ
λος διά της ψυχης ( θείου σ;tιν
{}-ηρος) τον Θεόν. 

"Ων συνεπώς ό ανθψ.:.ι;ω,; εν 
μικρον σύμπαν εχει την δυνατό
τητα νά γνωρίση τά πάντα. ιό-
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τι τά πάντα εύρίσκονται εντός αι·
τΟ'U. Πάσα γνώσις προr ρχι:,ται ::
πομένως έκ των ενδον. Ύ�rάρχει 
είς τό ύποσυνείδητον cι>; λιη·θr.ί
νουσα γνώσις, fiτις cνεργωωι�ί
ται ύπό του (ΧVτtΚεψέVΟU ί, '1[(ιΏΙj
τΟU κόσμου) και αναολύζει ε1; 
την έπιφάνειαν ( συνείδησιν) ίοc: 
ύποκειμενικ�'ι γνώσις, Ί-Ι γνω
σιολογία του Β ιίϊγγελ ε{φίιcεται 
είς συνεπη άρμονίαν με τrιν α

ποψίν του οτι ό Θεός, τό αντι
κείμενον πάσης γνώσεως, ένοι
κεί έν τφ έσωπρικφ τοιυ αν{}ρώ
που. Και 11 οούλησις τότε μόνον 
αποκτά ούσιαστικην έλευ-/}ερίαν' 
δταν απομακρυνθfί από τά αι
σ{}ητιχ και ταύτισθη με την {}εί
αν οούλησιν. 

Λογική και αναγκαία απόλη
ξις των ανωτέρω είναι δτι ή σω
τηρία του άν{}ρώπου αναμένεται 
μόνΟ'V έκ ταυ έν αύττj ένοικουντοc 
Χρισταυ και ούχl έκ της πίστεως 
η των εργων. 

Ή πρωτοτυπία ταυ Βάϊγγελ 
συνίσταται εις τό δτι παρέλαβε 
ενα στείρον και δογματικόν μυ
στικισμόν και ταυ προσέδωσε πνο
ην συνάψας αύτόν πρός τάς κρα
τούσας τότε κοσμολογικάς και έv 
γένει φυσικάς αντιλήψεις, lδιπι
τέρως δε τοιυ Παρακέλσου. έξ Ο'Ο 
και -θεωρείται έν πολλοίς δτι προ
ητοίμασε την όδοv εις έξέχοvτα 
γερμανικά πνεύματα των επομέ
νων γενεών, ώc; ταυ Λάϊμπνιτς, 
Καντίου καί Έγέλαυ. 

'Οκτώ ετη μετά τόν {}άvατοιν 
τοιυ Weigel έγεννή{}η, τό 1575 
έν Gnrlitz, ό Ίάκωοος Μπαί
με. 'Εκ πτωχών γονέων απέκτη
σεν μόνον τό έπάγγελμα του ύ
πο�ηματοποιοίί, πλουτίσας τας 

πεvιχράς μα{}ητικάς ταυ γνώσεις 
:Sιά της συνεχούς μελέτης και μα
κράς αποδημίας. Ή ροπή του 
πρόc τ11ν μυστικοπά{}ειαν, ή ά
rιθεν11ς του φύσις και ή ζωηρά 
rpαντασία του έπέδρασαν είς την 
διαμόρφωσιν των ιδεών του. 

ιά τά οράματά του και τάς 
φαν�:ασιώσης του πλείσ�:α έλέ
χθησαν. Κατά τόν οιογράφοrν ,:ου 
F Γ a n 1, e n b e r g, ή {}έα σ�:ίλ
βοντος εις �:όν ηλιον έπικασσι
τερωμένου δοχείου ηργ..εσεν ίνα 
περιπέση εις εκσ�:ασιν διά μέ
σου της οποίας έπίσ�:ευσεν, οτι 
1'ιδύνατο νά διακρίνη �:άς πρώ
τας αρχάς και την έσωτερικ11v 
φύσιν των ον�:ων. 

Τό -θεμελιώδες πρόολημα, .ιέ 
�:ό οποίον έπl ε�:η ησχολή{}η, η�:ο 
πως έκ τοίί Θεαυ προηλ{}εν ό 
κόσμος και ποία ή μετ' α�',π,ϋ 
σχέσις του δευ�:έραυ. 

Προϋπό{}εσις της ύπrlρξεως 
του Θεου άπο�:ελεί 11 άπο1ιιi1υψί:; 
�:αυ είς τον κόσμον. 'Ο Θr?�ς δέ11 

νοείται ανευ τοrυ κόσμου, ώς 
τό δημιούργημα ανευ τ(}ii Αη
μιουργοίί. 

Και έπειδη η�:αν πε:τω,μένος 
περl της προελεύσεως των ;τάν
�:ων έκ ταυ Θεου άπεη:άνθη τε
λι κως δτι ή τοιαύ�:η προέλ<ουσις 
τότε μόνον εχει νόημα, έφ' δσον 
ο κόσμος προϋπηρχ� Fν τ$ θFφ, 
ή δε {}εότης, εχουσα κα{}' έαυτην 
ανάγκην ,:οίί κόσμου. εδημιούρ
γησεν αύ�:όν. 

Κα�:ά μίαν δε αύ�:ό:ι�·ημα δ:α
λεκτικην κίνησιν �:η; αϊδίου, αύ
ιογεννή�:ου, μηδενικης ύπ� τ1ι·1, 
εννοιαν της δημιουμyι'-ιης 6αυ-
λ, _Q Ι  >ξl CI ησεως, vεοτητος. ε ερχ�:sιιι αυ-
�:η έκ �:ης &χρόνου ανυπαρξίας 
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καί άναπτύσσεται ,ω3' iωHtJν u
πο-χαλυπτομέvη ηλικώς ώς ούσία,
σοφ' " ' ' ., ' ια, ουραvιος και fπιγειος κό-
σμος. 

Τοϋτο έπιτυγχάvι:τ,ιι σ,•μιrώ-
' ' .<l νως προς την υεωι_ιί,•ν τώv i'πτr:ι 

ποιοτήτων η θείων δυνάμεων, α'ί
τιvες παριστοϋν �:rιν nα,'}υτJοαv 
φύσιν της θεότητας, uλλά i ι ιφαί
νουν καί την θείαν ω·,σ:aν κατ,:ι

' δ ' ' τους ιαφορους τροπους fνωγ, ί-
ας &.πο την θεογονία" 1ci; την 
κοσμογονικην ανάπτυξιν, καιά 
ενα παρεμφερη προς την άν1 ίλη
ψιν τοϋ Παρακέλσου τρό;τον. 

Ή κίνησις αϋτη, κα,'t' ίiν πολ-
λ' ' 'δ ' • ακις το ι εατον μεταπιπτFι � ίς 
το φυσικον καί αί rιitικιιί διαφο
ραί μετατρέπονται είς rρυσικ,;ς 
ύποδηλοί την «μέθεξιv» θα έλέ
γαμεν, της θείας είς την κοσμι-

' :, , :, ' tl κην ουσιαν εις τροποv ωση, �ιά 
της ένώσεως των άντιftr-rων, �μ
φανίζει τον Θεοv '<ώ::: οι\,ί,ιν 
πάντων των πραγμάτων χα\, ψυ
χην της φύσεως>>, καθιστώσα 
την διδασκαλίαν τοϋ ΜπαίμF 
Πανθεϊστικήν. 

Ή δε ανάπτυξις περαιτέρω 
δι' &.πορροης τρόπον τινά, των 
ποιοτήτων η διαφορών, ελκουσα 
την άρχήν έκ της φιλοσοφίας τοϋ 
Πλωτίνου, θέτει την σφραγίδα 
της μυστικης Πανθειας, έπειδ1Ί 
δεν άρκείται είς την λογικήν yvώ 
σιν, άλλα καταφεύγει καί είς , ην 
:, ' e , , ενορασιν ως μεσου κατανοησι:-
ως τοϋ Θείου. Καί ή μεν πρί:>
τη περίπτωσις μας έπαναrpέr.ει 
εις την μνήμην την Ήρακ) Fί
τειον θεωρίαν της διαρκοϋς :,.ι-

ν11σεως καί πορείας διά τη; � -
νώσεως των άντιθέτων, ί; vώ ιΊ ciλ
λη ελκει σαφώς την καταγωγην 
έκ της νεοπλατωνικης φιλοσοφί
ας. 

Συνέπεια της πανθειας -::οϋ 
Μπαίμε, στοιχεία συγγενείας της 
όποία; ανευρίσκομεν τόσον ι ϊς 
τούς Έλεάτας δσον και είς την 
π�vθειαv των ρωμαvτικωv, 1Ί -�n,
vη καταγωγί1 πάντων εκ του Θε
οίι καί αρα ή αδελφοσύνη των 
άvθρώπων καί ή ένότης της άν
θρωπότητος. Εις δε την γνωσιο-
λ ' • • ' {! ογιαν η υπερυασις των πrριω-
ρισμένων δυνατοτήτων της λογι
κης γνώσεως δεν καταργεί την 
έπιστήμην ϊ) την κλασσικην λογι
κήν των κρίσεων καί συΗοyι
σμών, των όποίων ή χρησιμότης 
καθίσταται φανερά είς την σπl)υ
δηv των φαινομένων τοϋ κόσιιου 
τοϋ έξωπρικο-ϋ βίου, δι' ο καl 
δεν άντιφάσκει προς εαυτόν, εί
σάγωv καί θεωρών ώς άναγναίον 
βοήθημα δια την γνώσιν τG>ν ιιυ
στηρίωv του κράτους ταυ Θ�οϋ 
την ένόρασιν, ητοι την άvcζή
τησιν έν ήμίν του ένοι·,ωυντος 
φωτός, της θείας ούσίας, δι' ών 
11 _Q/ � \ \ C '!)/ χαυιστατrιι , υνατrι και η αμεσος 
τοϋ Θεοϋ 'Εποπτεία. 

Ή έπίδρασις τοϋ Μπαίμε είς 
τούς μεταγενεστέρους ύπηρξε 
σημαvτικ1Ί καί έκτος της Γερμα
νίας. 'Ιδιαιτέρως δμως ένέπνευσε 
τον γερμανικόv ίδεαλισμόν, κυ
ριώτεροι έκπρόσωποι τοϋ όποίο-υ 
θεωρουνται εισέτι ό Schelling 
καί ό HegeJ. 

**************



f'Ενας

βίος 

6υζαντινός 

του Βούδδα 

Πολλές άπο τίς έκκλησί,ες, Χ'J

ρίως στη·ι Βόρειο Έλλάιδα., άιwχ.
μ,εσ:;ι. σt α.λλες τ1c,ιχογ�ραιφίες του.ς 
έπο:-χοδομητ:κοϋ π,εpιεχομένοtί ε

χουν κχί t'Yj"i ά,χ,όλοurθη: υΕινα,;; 
οcνθρωπο; χ.υ.νηιyημένος άιπο ε.·ιr;. 
1.1,ον6κιεpω εχει άν,χρp1:χηθη σ' ε· 
γα, δένδρο, τίς ρίζες τοϋ δποίbυ

. 
δ ' ' ( ' κα.τα.τpωγουν u<0 πο\/ίtι%σι ε�χ. 

1) . Ή άιλλ ηγορuχ.η α.ύτη -rοα,ρ6-,
σt'Υ.ση χίιν,ετα,ι στον σηj.!Jεpινα
πφοσχ.1.Υ'ιητή ά.κα.τανόητη, γ1ια..τί
εχe: τιελείως ξ,eχα..στη το χείμιε-

\ � ,, ' , ΤΤ 
7 νο που τ,1,ν εχε,ι εμm;ν,εu,01ε,ι . .ruι 

ομως στον μ,οοα.ίωνα. το θέ.μ.ια. α..υ
το όπηρξε ά.πο τά. λα.ϊκώlt'εrprα, 
της χριστυοονικης τbχνης. 

ΕΙ νια.ι ή ά.λλ ryyo,ρ !α. της y λ u
κ ύ τ η τ ο ς τ ο ϋ κ ό σ μ ο- υ. 
Έκιείνιος που άψ i την μέλλου
σα. ζωη κα..ι έ'ΠΙ:1δ:,�ετccι στίς άπο
λα,Ι}σεις της σάρχα; μοιοοζειι μz 
tOY α.νθpωπο έ;:ιεί'/0 που ΧUΙΨytγη
μέ-νο; άπο Ε.'IΧ μον6κιε,pω ετν.α.ι 
ετοιμ,ο; νά. ΠΞΙ'J'η 'J'Z βάροοθp�Υ 

ΜΑΡΙΑΣ Σ ΘΕΟΧΑΡΗ 

συγ1κψα.τείτα.ι &μως ά.πο τά κιλα.
δ:ά. έ.νο; δένδρου,. 'Ενίj> λοιιπbν 
δ μ.ιανόΥJε,ριως τονι άιπε,ιλε.ί κα.t τό 
βάp7.Ιθρο χάισ-ΥJΕ.t μιrοριός σΌά. πό
δια. του, y.,ι' ένώ οί ρίζες του 
δένδρου κιc1Jtα.τρώγοντα.ι &.πο το•ν 
χrρό ο, 1WU συ1μ60,λ( ετα..ι άπιό δύο 

. " λ ' (.J. ' ) ΠΟ'Ιt':-Υ.ιους, εΨJΝ ΞU"/410 '/ με•p,α. 
ΚJ:' εVΙα.ν μα.uρ.ο (ή νύ;χt1α.) , δ 
ά,νόη-το; ά.vθρωιπος &ια.κ.οολύιπτει 
�ά. φuλλώμ,α.τια. του δέ-Αδρου λί
ya; στ:χγrηε; μέλι. Τό>tιε λησμο
νεί τον κίινδυνο ΥJα.ί ξεχv,ιέτα.ι νσ. 
μυζ� τ-ryν λιγοστή γλύrχ.α. άπο τό 
φύλλωμα.. 

Ή ει-ι.όνα. α.ύτη προέρχετα.ι 
άπο εr-ια. πολύ διαJδεJδcμένο βυζιαιν
τι-νο 'ΧΙΕί,-Uε''Ο: τόν «Βί ο 'ΚιαJί 
π ο λ ι τ ε ία. τω� δσίω,ν 
ιπα.τ έ_ρ ω ν  Β α. ρ λα,α.μ 
-ι. α. ι Ί ω άJ σ α. φ». Οι δύο α.ύτοι 
δσ:οι εί'ιlαιι έγγ�ε,γραιμιμένοι στο 
εορτολόγιο τόσο της όpθοδόξου 
(26 Αύγούστου) δσο κ,α,ί της 
λα.τινικης ':Εκικλησί1α.ς (27 Νοψ-

-,
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Είκ. 1. 'Η γλυκύτης τοϋ βίοο. 

ορίου) . Ό «βίος» έιν σ,ητομί� Ξ·
χ�ι ώς έξης: 

Στίς Ί νιδίες ζεϊ bιαι; ομοpψο;
κα.ί ου-.,,α,τό,ς βαισιληαις, δ Άοε:ιν-ήp. Φο6.Ξρό; &

ιώrι..
της τών χρ:-

(Τοιχογραφία στην Καστοριά). 

σ:ο:·ιώ·ι, ζzϊ μέσα στήγ τρυψη 
ΧΧί τή·ι &.κ.ολΜία. Άποκ.τα. ενα.
γ:6, τ(η Ίωά.σ:(ψ, γιά. τr)'Ι δποϊο
οί iστρολ6γοι του προλέγουν μέλ
λο·ι λ�μπρό. "Ομως δ πιό σcχρός 
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Είκ, 2 Ό 'Ιωάσαφ συναντα εναν τυφλό κι' εναν λεπρό. 

(Μuκρογραφία χειρογρ. 'ΕθΥ. Βι6λιο:θ. Παρι.σίων). 

iπό τού; ά.στρολόr
yου; ά. ναryγέλλε: 

" , β , , - 'Ι , -::• οτι η ΧΟ'tΛ•εtα. του ωοοσοοφ uε·ι 
Βχ εί·ια.: ωέκ του Υ,ό�::ψου τούrτω», 
γ:17,τί θχ iσπαι:,�θ'Ώ τόν Χpισttια'Υ:
:μό. Πε�·:τρομος � Άβε,ννήρ �t:
-,,ε: πχ·ιωρ:ο ποολα.τι ΥJ:χί κ1λ,ει'ι::: 
:.ιέ'J'(Χ, τό·ι yιό -ου με νέου; y,α,ί 
ώρ:χίου; χύλ:κούς πού εχουν ο::.ι
τηή vx μΎj του μ;ιλ ή,σουν πατέ 
γ:i τίς ά.σχfιμιε; -η.ς ζωής. Ά·λ
λ&.. σύ·ιτομ'J. γε·'Ι•'ι'tέτα.ι στάν 'Ιωά.
σα.φ ή επιθυμία. ·ιά. γνωρίση τό·ι 
;,_ό,σμο. Ζητά κ:χί λ1α,·μβώνει τή·ι 
α.�ε:'J. άπό τό·ι πα.τέιρ'J. του νά. κά.
ι.ιη μψι κ.ού; περι-rοά.-ους γύρω 
ά.π' τό π:χιλά.τι. Έ'Χιεί σn;,να.v,tά" λ' " λ ' ( ' 2} z:ιαν τcιψ ο, ε,α, επρο ε<ικ. 
κ:' ε"Ι:χι'Ι γέρο. Μαιθ•α.ί,vε,ι, ε :JJ:, 
πώς ό α.νθρωπ,ο,ς ύπόικι•ιτα.ι σε ά.ρ-

ρώστε,:ε; κ.α.ί πώς χα,,y,είς δε 1 
μποFΙεί ν' ά.ποφύγηι τόν θών'(1..Ιτο. 

Στό μεταξύ, εγοος έρ-ημ,ίτης, δ 
Βα.ρ) αά.μ, παιί1ρv 0ι τό 'θείο μή,ϊu
μ,α. ν&.. πλ η,σιά..ση τόν 'Ιωάn!ΧJ:p. 
Ντ�.ψiνο; ε,μπορο; κ,α,τοριθώνιει ϊά. 
•ε•ίl:ιχωρήση στό πα.λά.τι κ.α,ί 
σ-,ηομ:λήι-:,η μΞ τόν 
στό•ι δποίο άποκαλύιπτει τήν Ίε
ρά. Ί,-:,τορία.. Ό 'lωά;σα,φ ά.στπά.-
Υ ' χ ' ' β "'::τα.ι τον ριοστt!)'.1Vt10'μο κ.α.-ι α.-
πτ:ζεr;;:χ•:. , ΑΗ, δ 
του πρίγκΥjΠ'J. πού τό 
•ιδ�ο:·εί τόν β'Χ.::ηλέ'J.. Άπαιprη
yό•ρψος δ Άο,ε,y•νηρ γιιά τό πά.
θη,μσ, του γιου του προοοα.θεί 
Υ,ά.θε -ρόπο νά. τόν μ,ετα.πε,ίοΥΥJ·
Προσκ.7.ιλεί μ,ά.γου,; 'ΚJοοί 
¼CΙΠ'έlλλιε,ς γι:χ vά βοολη 'UOV ήγε-
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μ,;;·16�1.:δcι. σi πzφ-:ι.σμ.6, ά.:i.λ' :ΧU· 
τό; μέ'JΞ: ,χχ,).6•ιr,-τ,;;ς σ'tΥ/'Ι Πί'ΠΥ/ 
του. Ι ?.τ,;,pθ-�;-ι,ε: μiλιστcι, Ί?. εχ,-
χ,ρισ;:�:�ί,ση :ό,·ι, π�τέp:Χ τ;υ μα._ζι με OJ.o'J τrπ J/J.O. Μι.;φά.ζε: τα. 
•J.π:χ.pχ(Ι•ιτά. του στ,;;ύς ψτωχού;
καί χτίζε: 'ηούς σ' δλ6-κλη,pο τό
q ') ' "Ο ' β λ • ,-,Χι:;:Ι ,ε-:� του. τ:Χ Ί ? 7/J'; φ.;
-- 1υα.τερας του πεΘ1χι1'1ε:, απιχρ, 
Ίείτχ: τό·� θρό'Ιο του χ,αί ά:ιχχ ω
ρεί 'ΠΎ:'Ι 0ρημο σε ά,yχζήτrμη 
του δοοσχ,ά.λου τl)υ. "Επε,: τα ά.πό 

λ-. ' ' β ' m Λε.ς 1Όεριπετ.ειες τοΊ ρ1:σ-κ,ει 
ΥJΧί ζ,εί τό ύπ61λο:ιπο της ζωης 
xr,i•J'tά. του μιi π,ρν:ισεuχή καί Ίη· 
στε[α. Μετά. τόΊ θά.νοοτό του;, τά 
λ,είψα.:νια. :ων δύ� ά.γίων ,μ.εταψ,έ
ροrιrtα: με μεγα;λες τι,μες στr; 'Ι 
πρωτεύοιnα. 

ο ο ο 

Τιό κ,είμεινο αύτό, δπως δηλώ
'�ειtοοι σε μειρι'Χιά χ εψηρα.1φα -
λ;χ. στου ' γίου 'Όρους Ίοή
ρων 463- 10ροέρχετα: ά..πό «τή··ι 

χώρα.1ν των Ί,νδιωι'Ι»: «'Ι σ τ Ο· 

ρία ψυχ οφ.ελ ής έ χ,
τ ης έ νδ ω τ έ ρ α ς  τ ω '/ 
Α ί θ ι ό π ω ν χ ώ ρ α. ς, τ - ς

Ί ν δ ω ν λ � γ 
ο 

μ έ ν η ς,

π ρ ό ς τ ή ν ά. γ ί α ν π ό
λ :  ν μ ε τ.εΊ εχθ ε ί σ α διά 
Ίωά.ννο υ  μο ν αχ ού ... ». 

'Ήδη ά.πό τόy 16aν αίωνα δ 
Πορ,τογά.λος •ίιστορ: χ,ός D i ego 

de Couto έπειτημοονε χτΙJΙΠητες 
άν:χλογίιες άr;άιμ.εισα. στους «βίους>
του Ίωά.•:,::χ.φ -χ.αί του Βοuδδα. 
.l{ερωτάτο δμω μ'ήπως ή ίστο
ρία. του Βούδ'δα. ,ε[χε έπ-ηρεασ'θη 
iπό τήν π:χρά.δ,;σ-η του • p:-π::χ
νου ά.γίου. 

Ή πα,ρ ατήρη,ση τοϋ Πορτογά.
λιου ίσ:τ�ρικου ,δz�ν βρήκε καιμμία 
ά.πήχrpη. Πολύ ά.ργότερα., -:ό 

1 �59, ε:η; Γά.λλ,;;; έπ:στήμω·ι, 
;, 1,a\Joιιluyc -:;i μ:?. β:6λ:,;,κ?:
-:1ί:Χ γ:-:ι. τή·ι εκδ�-;r; τω·ι ,AVλ
DΛ;'-;'AS» τη; χ,:•ιεζ:κης δηλαδή 
-rο:ΧροολλW(ης τ,;;υ β:ου τ,;;υ Βούο
ο :Χ, 'έπ,έ<Jυρ� � τΥ/'Ι • προ<J�χ+, στ�
ΧΟ.'ι"λ ΖΠΞ�Ο�{;�ιχ τι,)'/ «β�W1'Ι» �OU 
Ίω±σ:χ:r ΥJ:Χί του Β,;,ύ,οδσ.. 'Έ•ια 
χp6Ψ; άpγ6τεp:Χ, δ ν. 1,irhι,crlιL 
-;i μ:-:ι. σ'Υjψt:ιτ:χ,γl μ.ελέτη τοcι : 

« f)je Qιιrllen ιlι:s 13ar]aam und 
J ω;aphaι» έπ�χειρουσε τό,•ι Π"Χ· 
ρ:χ.λλr;ι,:11μό τGJ') δύο «βίων». Κα..ί
οί δύο «α.γ:ο:» εί·ιcι,: ΠΙχιδ,ιά. βα.
σ).έω·ι χ,,χί έξ,χφετ:κ.η; ώp.αιtό-τη
το;. Οί iστpολόγJ: -rοpοψηrtεύου1'1 
δτ: δ Ίωά.ισα,φ θά. ά..σπασθη τόν 
Χιρι:-:π: α·ιιαιμό, δ1t1ω; οί Βρ,χχμ/2.
'Ιες οτι δ Ziddharthaθά, y:Ίη α
-:,κητής. Ι α.ί οί δυό κ.λεί c;r/'t'l..l 

iπό τόν β:χσ:λ ηά. - ΠΙ'Χ.τέρα. τους 
σέ ά.πpοο:τα ΠΙ:Χ.λάιτι α, αλλά. Κι'Χ· 
τσ1pθώ'ιου·ι ·,ά διαφύγου,�. Ό 
Ίωάισαιψ <JU1V''Χ'Jτn. τ?η τυ1eρν-6', t:>'J 
λ1εmρ6, τό·ι ύπειpήλ�κα, οπως δ 
Βούιδδα.ς, κ,�' άΝοίr�ε·ι συζήτηση
')'1:ά. τή·ι .iρ,ρώστε,:α. κα.ί τόν θά.
,1:χτο μέ τόι•; πια.ιδα.γωγό του, ο-

1υως δ Βούδδα.ς μιέ τό'Ι ά.μ αξ-ηλi
τη του. Ίωά.σ:χ,ψ κ αί Βούιδδ:χι; 
ά.ιτοοσ•-1pο'Ιται στήν ερη,μο. Ό Ί
ωάι:;ι:χ · ·ιτύ•ιε-τα.: τά. ρ·,;,υχα έ·ιός 
ζ ψιάΝου &πιω; ό Zidd hartl1a αλ
λάζε: τή·ι πριγκ.ηrοική του σταλή 
μέ τήΊ πα.ληά στdλή του χ,υ·ιη
yου. Τό επεισόδιο του μά.γου ΠΙJU 

φέp·ιε: στόν ·ήγεμοv6ΙΠΙαιιδα τrμ 
ώp17,:•1, π.p-�γκ.φ:σσα. περtχιυ·χιλω-

, 'J ' � , ,, ' 'J μεΊη �πο υ:χ.:μο:;::χ. εr_ε: τψ, αντ:-
'Jϊ:(ι:χ:α. ·ου r.η·ι πα.λr. w.;υ δ:ε
ξά.yz.: δ Βούδδ:χ; έ·ι:χ.•,τ::α στήν 
ώρ:χ.ί1 α λR , τrrι κόρη του 
θεου ΜΑRλ κ αί στά. κ,�χ.ά. πνεϊι
μι:χrτα. Οί ά.λληγορt•,<,ές δ:ηγήσεις 
του χp:στι:χ.'ι:κου «βίου» εLναιι κ:' 
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α:ύ-τ;ές δωι,ε,ισμέ.�ς &.πο τούς μ ύ
θ'ους τοϋ Βούδδα.. 

ό ό ό 

!ΙΙοιά. ε,ποχη κα.ί ιχΠΟ ΠΙΟιά. δοο
ή ίστορίια. τοϋ Βοuδ,δiα: �lισfijλθe 
στην χ ριστ.ιοον 1�κη λο γοτιεχ νία. κ.α.ί 
στο Βυζά.νrtιο; 

Τό κιεί,με,νο άιπο τίς Ίνδίε τ:ιχ,
ξί δ,εψε στήν Περσία, ,w:ί σταv Ά
ριmικο Χόσ.μο - ή π,pώτη σύ ,ν
'Όαιξ η εγι νε σ.έ γλώσσα. π 1s Υ! λ ε-
6 ί πού εl,να.ι ή ψιλαλ αγι κη π,ψ
σικη yλώω-α.. Ά.JΠό -χ:εί πέιριmε 
στη-.,ι Ί6 ηιρ1\ιχ, Υ..αl στο Β υζάΝτιο: 
ή yεωρyια.νrη κ.α.ί έλλ η�ν •ιοcή πα.� 
ραιλlλα.γή εΙνια,ι ΌΙί πwλ1αιιό�ερες. 
Ή λα.τιVΙ�κή μ.ιε!'t'άφpα.ση εγι,νε 
&ρ γότερα.: ενα. χ•ει ρόy,ριοοφο τ ης 
Βιθλωθήrχ.ης τη;ς Ν εα..πόλεως μα.ς 
πλ ηροψcψεϊ πώς ή λα.τι ν,ι•ιt+, πα.
ρσλ'λα.γη τοϋ «Βίου» εγ ν,ε &.ato 
τό έλλ η,ν �κό 'Κlε<ίμεινο «τό εr.<.τον 
ετος της βαισ�ϊλ,ε�ί�α.ς τοϋ Κω,νστια.ν� 
τί 1 νου τού Μοινο,μ.ά.χου)>, δ ηλαδή 
τό 104 . Άπ' α.ύτην πάλι εγ�
Ψχ·ι αί μιεταιψρά.σε•ι ς  σ: δλες τίς 
εύρω>mα.ϊχ,έ; γλώσσε-ς. Ηιιωρί ου
μ,ε σή�μ.:ερα. έξryν τα. μετα.ψρά.,:�1z:ς 
τοϋ �ρχιχ,οϋ �ι,μ ένου. 

Πιολλά Ηλψιικιά. χε1ιρόγ ρα,ψα. 
φέρου,',' σάν οοyγρ:α.ψ έ« τόν Ί ω
(Χ\'Υ ν η Δια.μα. σ κ Ύ} νι 6. "Ε,·ια. 
χε·ιρόγ,ρια.ψο τώ ν Ί1 εροοολύμιωv ε
χε: ώς τίτλο: «Βί ο ς  χα, ί π ο

λ ι τ ε  ί α.  τ,ώγ δσί ων 
π ια, τ έ ρ ω ν ή μ ώ r,; Β α. ρ 
λ α. ά μ κ α.ί Ίω ά.σα.ψ 
χ, α.ί ψ υ χ ικ. ή  ώφ έλ ει α. 
σ υy y ρα.φεϊσα. π α. ρ ά  
τ ο ϋ δ σ ι ω τ ά τ ο υ π α.
τ ρ ο  ς ήμώ'Υ Ίωά.ν ν ο υ
Δ α. μ α, σ κ η v ο ϋ». "Ε,νιοο α.λ
λο χ•ιοιpόγ ρα.φο στηγ Βι6λ 1ι �Θήκη 
της Βο11λ ης Άθ-ηνώv τ;ι τλαρο
ριεϊτα.ι: «'Ι σ τ ο ρ ί ,α, 6 π ο υ 

ώψ ε λ ε ϊ  π ολ λ ή  την 
χώρα.v τω,ν ,μα.όρων 
1νιδ ι ά. ν ων π ρ ος την 
Ίε p ο υσα.λ+,μ εις τ ήlν 
,μ, ο ν ή ν τ ο ϋ Ά γ ί' ο υ Σι άι 6-
ο 00 τ ή γ ,ε τ 7t ο γ ')(. α, l τη1 ν 
έφα. ν έ ρ ωσα.ν: tχ.α.l ·έ γ
Υ ρ ά, φ ε ι rπ α: ρ ά Ί ω ά. v
,'11 c υ, Δ α.. μ α, ισ κ -η νΙ ο ύ». 'Ά ν 
είνια.ι ετσι δ ί νiδΙΜ.'ός μ ϋ9ος π�φα.
σε σ:τά. έ.λλ ηνι,χά, τον 80,ν αιίώιyα.,. 

"ΑJλλα. πά,λ,ι χιει ρό1ρα,ψα, &.'wxr
ψ έρου,ν σά,y σ:υ,y1ραχρέ'α, κάιποων
μ ο να,χ ό Ίωά.νvην, τιη/ς 

1μ ο νι η ς τ ο ϋ Ά γ ίι ο u Σ ά. 6-
6 α1 'Ι ερ οσολ ύ μ ων π ού 
έζ η101Ξ τό,ν 7 ο α;ίώ"Αα.. 

Μία. ψίrτ:η ε.κ, δ.οχή άιπαδίlδ,ειι το

έλlλη:νι κο ΚΙεί μ, ε νιο σ τ ο ν  Εύθ ύ
μ t ο τ ό,γ 'Ί 6 η. ρ α, ι.οο,ν,α.χό 
' γ ιορε�ίτ η  τοϋ 10ου αJίώ"Ια.. 

οι τε:λisυτα,τες � ρευΙν•ς τοϋ Γ,ε.ρ
μωιοϋ βυ α.'Ι'Ό:�ιολό'y.ου Franz 
DoeJger ά-π έδειeα.ν μιέ πολ-λή 
π�c:ιστιιrκ,ότητα, πώς δ πιό πι.ιθια..W)ς 
σUΎ'Ύραιφ έιαις το ύ «Βίου τού Ίωά.-
01:χιφ» εΙv1:χι δ Δ,οομια�η ,νός. 

Ή π�ρώτη εκ,δοση τοϋ έλλψι
-χοϋ «Βίου» έγι νε στο Παιρ'ίσι, 
στίς άφχ ές τοϋ πειραισμ�ο,υ, α1tώ
να.. Άwλού·θηισιε μία. ε'ΚJοαση, τώιν 
Άθ'η'ι\(1)'� πο ύ εγι' C μJέ βά.ση, τά 
χεφόγ ρωφι:χ. τοϋ ' yί'ου �σροος. 

Ή με,y άJλ η δη μ,οτι:'Κιό η:t1α. τ οϋ 
«Βίου τοϋ Ίω.ά,ο,οοφ» στw χpι
·σt 'ΧΙ'�L'ΚΟ κ.όbμ.ο ψα,ίJν,ειτ;α;ι άιπό το
πλη!θος τώ'Υ χειrρογ�ράJφω1 πού
δι ,ωσώθlη-.<.οον. ΠοΑΙλιά &..π' αιιrαι

•εΙν�α.ι πλο ύι:�1ια, ε�t'Κ.ονογpοοφημένα..
'Εκ. ' , ' J.., Π·-·λ ' ' 1 'ΌΟς α.ιrοο τ, f' .ι..αι. ΙαJια, ΚΙα.ι

,Κiα:ι�νή Δuοοθή-χ,η 'ΚJαί τίς Όμιίλί,εις
τιοϋ Ν αζ ιιοονζ η νοϋ, ΚΙαJ'ιiέι'ΙΙα, &?J...o
βυζκχJνrο�'ΙΌ ά.γιο,λογι-χ,ό ΚΙsί,μ,ειvο δέν
εχΙΕJι τό'σο πλούt,ια. ε1ίtκ.ονιογρα,ψη
θη.
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ccΡε6ι<':ιονισμόc•• στήν Έκι<λnσία 
John Α. Τ. Robinson: Τίμιοι μέ τόν Θεό 

Ό συγyρα.φεύς, αλλl')τε ύφη
yηιτης σ' ενα κολλέγιο τοϋ π:χ-

• νεπιστη,μίου τοϋ Καλμπpιτζ κα.ί
έπίmοπος στίς ψτωχογειτ,ον:iς
του νοτίου Λονιδίνου, εyραψε Χ-'J
τό το βιολίο, κατά. τήν διά.ρ,κ�:α.
νωηDJεία.ς του, yιά. ν' α.παντ ';η
στlς κυριώτερες ά.πόψεις νέων
' γγλιΚια.νων θεολόγων, &ιλλά κα.ί
τίς θεωρίες ά.•tτιιθρησ-κwτικων έ
πιστηιμόιγω·ι, πού εΙχαν κοινό στό
χο τό-, συγχρονισμό του χριστια
ν:σμου.

Ό έπίακοπος -κηρύσσει μ:ά. α.
ληΙΒινή έπα.wχ,στασι. Ή φυσιο-κρα
'tiί•α. κ.α.ί ή ύιπερφυσια-ι<ιρωtία -
λ' Τ ' C ς,' ξ εγ,ει- ειναι και οι ι.ιυο επεpα-
σμένιες από τήν σύγχρονη έποχή
του έ.κ6ιομηχα.ν;'<ψου, μέ τ� τό
σο συϊΧ,λονιιστι-κα πνειυμα.τιικ.α. <ου
ιmεροικοοομήματα.. Δε,; χωρεί έκ.
λογή ά.ν-άιμεσα. στη μία. ,υ.χί τήν
αιλλη. Ή c:ρυσιοκρα.τία στεyνώιν,ε:
τηv φuχή του ά.vθρώπου καί δεν
δί�ιει λύσεις στήν α.ναJ:;fιτrpι τοϋ
«έ.πέ,χειvα.». Κα.ί ή U'Ιtερφυσιοκρα.
-υία. rοy'Χρούεταιι με τήν ά, νειπτυ
γμένη σύιγχρονη λογι"Ι:ή. Πρέπει
ή ύιπεροα.τι-κbτης, που πα.ρι.χιμέ'Ι'ε:,
βέ6α.ια., ή μόνη μέΒοοος προο�γ
yίισεως μέ το "Αyνωσ.ο, vσ. aυy-

χρονισθη, vσ. yίν-η εγκυρη, γιά. 
τόν σύyχρο•ιον α:ιθρωπο. Άλ
λοιως θά. μείνη zν« εϊδωλο κ.ατα.
δικα,σμένο ... 

Με άλλα λόγια, δ έπ&σ-χ.οπος 
κ.ηρι;σσει τή·ι «α.•JαJθεώpYJi'Jl» oi)-M·J 
των θρησχ.ευτ�κων ά:ιτιλήψεω,-ι. 

ά μπου•ι ο.λες στο χωνωτ 'ρι. 
ά. τεθου•ι ύπό έςέτωσι'Ι , οσο καί 

α.ν εΙναιι προσ:φιλ,είς, ί3.ν δεν θέ.λω-
με νά. μετα.6λ·ηθοϋν σε δόγμα θνη
'JΙ.μαοο. Σ' ε:ιαν κόσμο που γί·ιε
ται δλοένα. καl περισσότερο άθρη
σκος, ή θρφκ.εϊα. κα.ί ή έ.-κ.κλη
'Jία χρειάJζοντ,α,ι τήν «ά.πομύθf;,J
'Jι». Γιά. γά, σwθη ή χριστια:ιική 
π['Jτις, πρέπ�ει να ά.ναιμορψωθΥΙ. 
νά Βοοια'Jθη ή μορφή, για νά 
σωθη δ πυρήl'Jας. 

Το τολμηeο βιοιλίο τοϋ έπισrι..ό
ποιυ ε.καιμε ζω,η.ρή έντύπωσι στήν 
' γγ�λία. Ή ώραιία μετάφραισις 
ά.ιπό τοv κ. Δημ.ήτρη Άνα'Jταnιά
ο μας ψέρ·ιει ά.πό τήν Μάryχη 
ενα ρεϋμα. της έπαχψ;, πολύ έ.ν
δια,ψέρον. 
1 ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ: 'Ανγκόρ. Μια 

ξωτικη Πολιτε(α. 
Γνωστός δ συγγρα.φεύς στούς 

&.-.,,α.γνωστες τοϋ «Ί,λισοϋ» ά.πό 
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cό «Τα.ςίδ,ι στή1ν Ίνδια» (τευχος 
59 - 60, 1968). Τό νέο βιβλίο 
του έ.κιλεκτου λαy,

οτέχνοt} άpχι
τiκτονος -κα.ρ,πός τριών τα.ξι
διών σ-cήν Κοομπότlζηe-- θέλει «νσ, 
με-τα.δώση κά.τι άιπό τήν άνείπω
τη ΙJ.ισθηrtικη χαρά. κα.ί συγ,κίνη
ση πού α.uσΙθά.ν,ετα.ι δπο:ο; γνωpί-
01Ξl άπό κοντσ, τη·ι ξωτική πολι
τΞΙίχ μέ τά. μεγωλειώδη μνημεία». 
T<j::ιt το επιτυγχάνει ά6ίαστα. μέ 
τή:ι συΨψπα.στική πε.pιγpαψrj κα.t 
τήν π�λού,σια. συ,νοδεία. φωτογρα
φιών. 

Σm-jv 'Άπω Ά να.το1λή -κα
θώς �ό λ!yει ό κ

,-
Ί; Β1.ισιλ,εί�- δizν ει να.ι πολυ βε6α.ια. τα. ο

pια δπου στιαιμα.τάιει ή πpα.γμα.τι
κ,ότης κ,α,ί α.ρχ,ίΙζου,ν τά, ώρα.ία. 
πα.pα,μύθ:α, τά. ον,ειpα, ή εΚJστα.
σις. Μιά. δuνατή ε.ΚΙστ:>:.σι ενιωσε 
δ ίδ:ο; σrτό 'Ι'Υ.Ο τού 'Α.Jνγκόp Βά.τ 
μέ τtς δύ.ο χιλιώ&ες πέτpιγες χο
ρεύψ:ε;. ,,Μα.γ,εμένος-ΎpάJφει-
5.,πό τΎ)'Ι α.φτοοστη τέχνη, πού μέ 
τελΞιάτητtD', κα.ί εύα.tσ�θησ[α, εχεt 
mtοδώσει τόσο �σα.νικέ; μορψές, 
ύπέpοχα. λου,λαύlδια. της δμοpφια.ς. 
Δέν ε6λεπα. μπροστά. μου πα.pά 
μ�νο αύτές., � μά,τι� μου , δέ
χοpτα.ινοον να τι; κο:τωζουν. Α
·ια.pωτιόμ,ωvα., &ν fιτων πpα.w,α
τ:κ6τητια.. η φα.ντ7Jσiία, το όιπέpκα
λο δp:χ,μ:χ. ΔιάJδ,ρομοι, στοές, α.ύ
λέ-ς, σκάιλες, πανύψηιλοι πυργω
τοί θόλοι, κορνίζ,ες, δια.κοσμή
σεις, αλα. αιύτά τά, άpχιτεκτον:κσ,
δr

ιμιουpγήμα.τα., 7Wύ α.tποτεJλουν
τό φα.ντ:χl(πtκά. μεγα.ΑΙειώlδιες οοy
κpότημ;:χ του να.ου, είχα.ν έξα.φα
γι,στεί».

Κα.τσ, κώποιον τρόπο, Υ,:χί ό 
σΝα.yνώ,στης του βιΘλίου, κορε
σμ.έ'/Ος α.πό τό θείο ΚJά)Jλος τών 
&.ρχΙJ.ίων γλυπτών κα.t την ά,δpή 

ξενάιγησ�ι, ψα.γτά.Ιζετ-α.ι δτι ζη μέ
σ,:, σ' ε,Υ,ΙΧ οpα.μα.. 0ί Π•έψινες χο
pεύτpιt1ες ζωντοονιεύουν, οί βαυδ
οισταί μον•α.χοt ξεκι•νουν άμα.δικά. 
γιά τή,ν ζ η,τιοονειά. τής ήμ;έpοος, 
ε·ια.; δλ6ικ'ληρος κό01μος, πού οι 
iρχα.:ολόγο: τόν εψεpα.ν στο φώς 
μόlλις πρίν α.πο ενα.Υ α.ιιώΥΙΧ, σα
λεύει όλοζώντα.νος ... Θpυλοι, ε
θιμα., χaροί, τρα.γούιδι1α., συ,μ6ολι
κέ; πλετές, σταλ1ίlζουιν την πα.ν
ά.ρχα.ια. --"Κ,α.ί πά.ντα. συγικα.φι,νή 
- κίνη,σι του οοίώνιου ά,y:θlρώιποο
νσ, πλ φιά.σ,η στο Θείον ...

ifiα.ρα.τη,ρεί, παλ,ύ ευστοχα. ό 
συγγραφεύς, ε.πειτα. άιπό την πα
p7.ικολούΙθησι βουΙδ:σιστι,κ.η,ς λει
τουργίsι.ς κια.t την θεώpφι τών 
ά.ρχοοίωιν μνημείων: 

«�0 ών{}pωπος 7r,ο.λύ 7GPtY άpχί
σει νά. στέ�λν,ειτα.: μέ πυφ1α,ύ1λους, 
στο διά.στη-μsι., είχ,ε εν,τονα. α.ι-

1:J1θα .. νΙθiεί τη διά.θ1εση, νά. λυrφωιfJεΙ 
άπό τά. δεσμά. του, ν' άποκτ-ήσει 
κά.πr.ιια σχέαη κιι' έπα;φη μιέ τον 
ΥJά:JΙμο του σύμιπα..ντος. 'Από τούς 
προϊσrτ:ορ:κούς χρόνους, προσπά.
Βryσε γσ, δημιουργήσει μ.,ιά. μαγι
κή επικοινωr;ίlα, μ.,έ -σό ό,περπέ-

, 
'ξ 

' " p?:!Ί, ΨJ. πετα. ε: αrο α:rοεφο•ι. 
"Οχι δπως σ 'με,ρα., πού α.νοίΎ'εt 
� φτφ� του �t πpο�α.θεί
:1ε τε,χν:ΎJες δ1ηα.τοιτηrcες κα.ι δ:α.
στη,μόπλοιsι. νά. φτάiσει cπ' άστρα. 
Τότε ξεδ1πλω-�ε τ'(1. φτερά. της 
φυχης του κα.t ΧιΑΙεοίνοντ«ς μiσα.. 
του την υδέtα. τού Θεου πήγ.σ.ι νε 
ψ-ηλά., ώς τον οιψοονό. Σά στα
θμούς στο ξεΚJίνημα. α.ύτό, ϋψω
νε σ' δ ,λες τίς έπ�οχ1ές νια.ούς. Μ�
τα.ιφορ,ικό μέσο, γ,ιά. τή φυγη α.ύ-

' τ 'i:: λ'ξ , "ξ , τη, ειχε uιω 1ε' ,ε,ι την ε 1α.ρση με 
τή·ι πpοσευιχή. Κα.'/Ιεtς �εν ξέ
ρει, &ν νιιf>:σα.νε αιή1ν ψυχή τους 
ιπεpισσότερrι α.ν1άιτα.ση οί &ιστ.ρο-
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.ια.ϋτες πού ψτάmι. ιε στό φεγγά
ρι, τις ώρες πού lv,ειν.α.ν έuϊ,,. 

ΣΤΑΘΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ -

ΛΟΥ: Το παιδi με το λu

χνάpι(κι αλλες iστορ(ες άπο 

εναν κόσμο πού χάνεται). 

".0ια.; κόσμος πού χά.ιετα;ι ... 
'Αλ r}θlι νά.. 'Ένας κόσμος σ-ι;λ η
ρου μόχθου στήν ϋιπα.ι1θ'ρο, τη στε
ρr,μέ•vη, χθές άκόμη, ά.πό τα. στοι
χειώδη μέισα. του πολιτι,σμου. 'Έ
η.; κόσμος βα.ρειiiς οι:.ικιμακJΙί,α,ς 
τG1'1 α.ν&ρώπων. 'Αλλά κα.ί ενα.ς 
-κ,οομος ά.πλότηwς, α.γάιπης, άν
θρωπια.ς, ά,μόλευτος άmό την ά.ρ
•ιφικ+, -rολιευρ:χ του πσλιτισμ,ου. 

Τα. οιηγfιμα.τα. της ώρα.ιας α.υ
τr1; Ο"JΝλογής εχουν ώς ψυσικό 
πλα.ίισιο τόν Μωρηιχ, είοικώτερα 
τό ι νομό Άχα.tα.ς. 'Αλλά δ άν
θρώ'Τtινος κόσμος τους, δ κόσμος 
τής φυσική; ζωής, εLνα.ι πα.νελ
ί ή•ιιο;, !),'/ οχι π,.ναaρώπινος. 
l\lέ:-n στήν κα.κοκα.ιρ�α. τής ζωής, 
·rι :ρ-λόγα τή; ά,�θρώπινης ψυχής
μένει ασ6ηστη κα.! ψωτ•ίζει έξά.ρ
-:;ει; τών τα.πεινώγ ά.·ιθ'ρώtπων
στή·ι κα.λωσύνrι, τη·ι άγάπη·, τή'ι 
θc.1σια. '. λλά κ.α.ί ή ά.στραπή του
κ.-:χ.κου ρίχνει τί; δικές της λάμ
ψει; στίς κ.:χ.κές ώρες. 'Επικρα
τεί, 8μως, ή ψω,τεινή κ.α.ί ά.πα,λή 
πλωρά.·. 

Ό συyγρα.cρ.εύ;, δόκιμος τεχνί-

τrι ; τr.,t} λ6γ')'J, συνθέτε. ε ια. πα./
όpη,1.7. του έλ)φικ.ου χωριου, 
στά. ίχνη του μεγάιλου Κα.ρκ.α.οί
-οσ?. Τό βιολίο του μοιάιζει μέ 
lθογρc1.ψικό κ.ληρ�οόιtη-μα. ά.πό 
τ� ι «κ601μο πού χάιγετα.ι», γιά νά 
ζ fρ r; στά σ,j ιορα. τής Τέχνης. 

ΝΙΚ. ΠΑΝ ΜΕΝΤΗ Ό 

άσύλληπτος 

Μιά δ '%:ροpετ κή κ.α.ί π-ροικε
�ωρψένη tκ.ιδ�ι..ή ,':ου , Άο1�ά.τ:.J
αηθpωιπου» του Ουέ:λλς, που δι-
�ε ) 7.Ό'f) σ� σειρά Of"'!lJ,7.τ�κ.r:iJ,ν:ιτc.ε.-:;οοι1ων. Ο ά.τομικ.ος επι-σ:τη
μιu·ι :pι1λοοοξεί ΚιCΙ,ί τελ�·,w, κ:α.τap-
1θώ,;ει νά φ-ο:ά,ση μιά συσκευή, 
πού οχι μοιά.χα. τόν κ.α.θ-ιστά iό
ρα.τ?ν, ά)λά. καί άτρωτοι. Οί 
'Jψα.ίps::; πά.ιω του cξοοτp7.κ..ζο,ν
't'α.ι. Θά. χρησιμοποιήσει τή-ι δύ
ια.μ,1 του γι,:χ. τήν πα.γrι.6.σμιια. zι
ρή�ΙΎj. Μά οiν 1iό κ.α.τορθώ,ι,zι, 
γι,α.τί οέν βρ·ι·σκ.ει -ορόπο συνzν
ιοήσε•ως �α.ύτός δ παντοδύγοομο; 
αιιθρωπος, δ μ,ικ.ρός θzός- j1έ 
τού;; x'ff)pώπtou::. Κα.! πε1θα.ί ιει, 
άκρου καταστρέφει τή ��z•;,ή 
του. 

Εί'Ι'χι εινα οιή:yημ,7., πού έγρά.
,φη με σ:κοιπιμότγyσα, νά. πρaκα.ιλέ-

'ψ 
ΤΤ ' ' � , σ1ει σκε εις. n.α.ι τΌ ε.πιτυyχ-α.νει, 

α.σχε"t!α. ά,πό την λογοτιΞι'f..'Μ<.ή i
ποψ:, με τήν οοχ'ιή κ.α.i. α.φθο·ιη 
π�?ε.:.ι6ολή συλλογισμω-ι ά.-ι<i:με
σα. στή·ι -ro) Ο"ι3; του ε pγω. 

* 

, 
�. 



ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ 

Γιά σάς καi -ιοός φίλους σας 

1 Λ I Σ Ο Σ : ΕΠΙΛΟΓΉ 

ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1956-1957-1958 

Μερικά ά'Γίό τά Τίεpιεχόμενα. 

ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛ:ΟΣ ΑΝΤ.: Ύnο,θfi'Ι(;α,ι βιοτιrκnς καl δύο ό.λλα φιλοσ::>
φικό δοiΚίrμια άnό rrnv όρχαία έλλnνίκrι κληρονομία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 10.: Άγοραίαι μαν-τ,είαι καi πνευματισμός. Τά λυτρωτικά 
φτερό της όν,θρώπινnς ψuχnς, Μεγαλόηρεπες ψυχές σε μορ
φές ταnειν,ων άνθρώπων, Βαθειέ:ς άλήθειες άπό στόμα άnλοϋ 
ιάνθρώποu, Κ,αλωσύνn καi γνωστικό έπιτεύγματα τοϋ ό,νθρι;J
ποu, βιογραφία Σnuρ. Νάγοu. 

ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡ.: Περί 'Αληθείας. 

ΙΟΑΝΝΙΔ!ΗΣ ΔΗΜ.: 'Η Πυθαγόρειος φιλοσοφί,α, Οί φιλόσοφοι 'Αλχn-
ιμι·στaί, Ή · Ινδικrι Σοφία, Οί Κάβειροι, Οί 'Ελευσίνιοι, οί 'Ορφικοί. 

ΚΑΡ.ΑΝΤΟΝΗΣ ΑΝΔΡ.: 'Εγκόσμια μεταφυσική (.ποιήματα) . 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ν I Κ. : Τό λαοϋτο τοϋ άγγέλοu (διή-γ;n,μα) . 

ΚΡΙΣΝΑΜΟ.ΥΡΤΙ: Συνομιλίες στή,ν 'Εκάλη, 'Ομιλίες σmν 'Αθήνα 
για την είρήνn τοϋ κόσμου ,καιl τοϋ nνεύιματος, Γιό :μιό έσωτε
ρική έπανάστασn, 'Ομαδικός :καi άrομιiΚός κόσμος χωρlς ·είρήνn, 
,άπάνlθ•ισμα όμιλιων 1927-1934.

ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν.: Ό <<Διδάσκαλος της δικαιοσύνnς,, καi τό Τάγμα των 
Έσσαίωιν. 

ΜΕΛ ΙΣΣΑΝΘΗ: Πιστεύω (ποίημα). 

ΜΕΛΙΣΣΑΡ-ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΤΗΣ: Τό όν.Θος τοϋ Λεuκοϋ Λωτοϋ, Οί Ρο
δόσταuροι, Ή όnοψις της rμετενσαρ:κώσεως, Ή έννοια το:, 
Θεοϋ. 

ΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡ Ι1ΔΟΝ: Διό1νuσος. 

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΟΣΤΗ�: Σοφία, Δύν,α,μn, '-Ομορφιά καi Άγάnn, 'Έν τό 
nδν, άπό τ,όν <<Δωδεκάλογο τοϋ Γύ.φτοω, (ποιήματα) . 

ΡΑΜ ΣιΡΙ: Ό άνθρωπος, '.Αδελφότης σm\ν κ;αθnμεριν,ή ζωή, άπαντή
σεις σε έρωττΊιμαrrα ά1φοατωιν των άμιλιων του. 
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ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Σειρά μελετών γιό την Μεταφuσι'Κn στην 

Έλλnνικn Ποίnσι: Θεοσοφικες επιδράσεις στόν Παλαμδ, Ύπεο

CαΤΙiκες όνnσuχίες στόv Ζαχ. Πanavrωviou, Με<rα,φuσικn δρνn

σις στόν r. Άθάνα, Όρφιικn Μύησις τοϋ Σικελιαvοϋ, Ή Πίστις 

στόν Σολωμό, 'Αντίλαλοι της Βίβλου στόv Κάλβο, Κοσμογονικό 

προβλήματα στόν Προβελέγγιο, Προφmnς παν ελευθερίας ό Ν.

Καζαιντζάκnς, Χωρlς nνεuμαιτοδοξία ό Καβάφης. 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓf'ΕΛΟΣ: Γιατί βαθειά μου δόξασα, 'Ιερό όδός (πο:ή

ματα). 

ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ λλ.: 'Ιλισός, πνευματικόν κέντρον τfις άρχaιότn

τος. 

καl πολλά ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 'Ελλήνων καl ξένων στοχαστών. 

Βιογρaφίεες τιϊς 'Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκu καl τοϋ Χ!ένρu 

Σπιλ "Ολκοτ, ή 'Άννα Φράνικ, Μιό ήμέρα ,με τους rιόγ'Κι <Κλπ., κλn. 

* 

Η ΕΞ ΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την ωιοοrυολn 'δε Σας: n -cους; φίλους Σα� 

έ.ξ 6νόμαrτ:ός; Σ Ο(;; 

ΤΟΥ ΤΟ,ΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΙΛΙΣΟΥ» 1956- 1958 

κ1αιλ.λιrcειχVΙiΚου - οορυlδόδεrοου - οολ. 440 

πα:ρετάθn μέχ,ρι Slnς; Μαριτίου 1970 

ΜΕ Μ Ο Ν Ο Ν 50 ΔΡ λλΜΕΣ 

( χωρiς: έmβάρυνι6l ταοcυδραμοο:i"Jν) 

Σ,υεϊλτε την ιπαpαγγ,ελία Σας: χωρi� rκια9ιreιτέιροο1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



• • r Ι :- • .' .. : 

ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ 

ΤΟ προ6λήμα-ια 
- , -

-ιης νεας yενεας 
Τοϋ καθηγητοϋ της Φιλοσοφίας 
Kou ΙΩ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Γεν. Γραμματέως της• Ακαδημ{ας 

'Εικρamσαμε τίς άικόλουθες οnιμειώσεις άπό τnν διάλεξι τοϋ 

διακεκριμένου καθnγnιτοϋ, τfις 16 ΔεΙGε<μβρίου 1969. Δεν είναι θεω· 

ρnμένες άπό τόν κ. καθηγητή, έλπίζο.με όμως δτι 6ποδίδουν πιστά 

τό nνεϋ.μα τfις διδασκαλίας του. 

Ή νεότης σήμειρον ε1ίwχ.ιι μειt1:χ.· 
· οοιΧώς άισ-Dεγος. 

".Aλλr.r:z όπη1ρχον, πίστ�ις κ.α.ί 
βιώματα. δτι δ Χόσμος εΙνια.ι δη.
ιμJ,ουργημέν,ος όπό του Θεου. 

Σ'ήμιε ροrι, έ:ν,ώ όπάιριχ,ε ι αινΙθη
σιι ς επιστηιμών, δεν όιπά.ρχει: στε
ρέω,μια. μεm.ψυσασν. 

'Ως εΧ τούttο\) όπ4ρχειι άγχος 
κ.α.ί ά.ναισφά,λιεια.. 

Ό α.νθρωπος εrναιι ον όρyαινι
-κ(l'Ι, α.!dθημα.τικ.όν, ά.λλα. mί μιε
τα;ψυ101ικόν. 

Πλοον-η δτι ή εποχή μας εrl',llα.ι 
μιετ�αι6α.τικήι. "Αλλωστ;ε δλιαJι α,ί 
ειποχ�ί ε1ίνα.ι μεrοα16α.τικα.ί. Ή ε
ποχή μια.ς εΙνα.ι wκ.ρως επωι,α,στs:χ-
-cιχ:ή. Ή επια.νάJστα.σις εΙ�αι: bπι
στημοΨ.rχ.ή, με πιχpά,γιωγον της ε
πιιστήμης πμ Τεχ"Ι!ικψ. Εί'Λα.ι ε
πιαινά.στα.σις /Sχ ι γιά. νια σώση η 

•ιιά, δώσ,η εύημιειρίια.,γ. Θέιλ!Sι -ούς
drιθρώπiοος ελω9έ.ρουις.

Eίiv,x: ευιγε vέ;ς α.ίτημ.α. της ν,ε.6-
τψος νά π�ροσ-rοεράJση wύς προη
γου�μένους. ΕΙ'iα.ι οοιvέ!Π'ε.ια, τ'Υjζ ε
πα..ΥΙα;στώσ,Ξ.ω· ιπού εφφε ή επι
:πήμη δια της Λογι'Υ.'ijς. οτ έΥ. 

Q' ξ' Τ 

' -rορασεσ�εως τα.ρσ, ι'αJι ιεινιοοι μιι>φος 
πια.ρσ,γ�ων. Τπιά:ρχειι mμα. &ιιχ.
μ7.1ρrωρίια;ς χ,α,l διάιθεσιις δλοκλ η
ρωτ.ικης ΥJ7.'τα..στιροψη,ς. ΈΠw. μιΩck 
διοομιαιρτυρίια.. της νε1όιτη,τqς κα.τά 
τών γονέων τιων δια. το ε� -ημα. 
του Β' πα.γ-κιοσ;μίου πολέιμου. 

Ή μεw.ιψοοι'Κ.η ερημίlα. τών 
·ιέων πια;ρα..λήφθη &πό ταις γο
ν,είς των. Ή ειύημιεpί!α φέpε.ι τή,ν
'σ.'Ιίσ.ν. Εf ΥJα.ι ή &τέλιειια της τ€
λ1ειιότηtα-ς.

Ύ πά.ρχ ε � σήμεφον eλ1λειιφις ε·
ΠΙαιφης με την '.Αλήrleια..ν της Φύ-
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σε.ως. φοιτητ1ωί, λόrψ του 
1t1λήk!ους τWΙ'ι, yύ-ιογ-ο,-1.,ι μα,ζα. 'f. 
1W.ρχοuν '7\ία.ν.ειrοισtήμια. μέ πολ· 
λέις �ιλιά.δες φοιτητά.ς. 

ροολλη,λα; πψός τον πολιτι
σμQΥ εχ,ει σ,γα.πτυχθη ΠΙ\ΙΙΘ�μια 
πpωτόιγογο,γ Κt.Χ,ι ά.γpιωπtό•;, Π'ΛεU
μα μισ:α.λλόδοξο'ι'. Οι �Ρ"(1ΟΟΙμ�ΥΟ: 
γέ,ο,: ά.μ,ψ:σΌητ�υ-ι τfμ tδέιοον του 
πα.\Ι'ΞπtJι.στΎ)Ιμι!ου, &που πρέπει νά. 
yινε:tΥ.ΙJ: ερευι-η. έπιΤtΥjμοΥΙ�rι<.ijς ά.
ληθεία.ς m.ι νά άσκηται ή ελευ
θοΞρl�α. του &.τόμου. 

οι ,,έοι ζ ητοϋν ,,ά άιJτ,ι.,ψουιν 
ερευιν�ν, π:ρίν ώρι,μά.σουΙV. Κα.τη
yaροϋν την κοιιγ(J)yία,γ ώς κ.οι νω
ν!αιν -κ.α.τιοον1α.λώσεως. Τούς 'Π!'Ιί
Ύ'ειι δ πιροyρα�μμα.τιΙΟ\μJός κια;ι δ δε
σποτισμός της γριαr.ρειιαχ,ρα.ιτία.;. 
Δ�κ,α,ίιως ο'ι�τύρο,ιταιι. ΚΓJJΥ.hς 
οtω')άς θα. ήτα.ν έώv δ1έιν ηΒεDmι 
γά 10ραχ:.ω1ριfpαιν πέρα, ά.πό τά 
κι:χJΘ.�ειριωμέ,,,α.. ΔιαψJα,ρτύρaντ�οο: μέ
χ,ρ:ς 

'
οτσι.: ε.λ ουrν τά. πιρά.γιμ,α.τια

ε!.ς τα ,μετρα. -υωιν. ' ,d,ος πρέm:.sι νά όιrοερ ικ-ήτη
τή 'ilεθtγyιά, του. Νά ά.ψήιση ενα. 
μέρος της δι.α.αιολ!Οιγη,μιέViης βα.κ
Χ ε'!ας του. ά yίιvη 1W.1ι,δ1ί, δη
λιωδή δη1μιιουργιιχιό . ΣυΜε1ιδητο
mvεί οτ� ιεγwε εν,α. μέ1ρος τοϋ 
συινόλου. Οί �ρφοι δέ 1 βλέιπων 
τιά. προολήμιαrσα τω,ν v.έωιν. Δέr.ι 
ένθυμ,οίwtαι:. 

ιΟί ,σημφιvοί νέοι είίvια.ι ώρ
ιι· 

μ,ώτεροιι ά.πδ τους v.έους της προ
πολiειμιικης έποχ- . 'Έχου,ν ομως 
1tαιy-χ.001μ6ως ά.�τέλ!ειι,οον στ ' �"Κ-

ραστι χ.ή τους ί'ΚJ�Υότ-ητ,α,. Τοϋ
τ,ο ε!,ΥΙΙJ.Ιι 1t1ειpφοοτι¾ώζ οι.αιτοιισ.τ.ω
μέ'i'ΟιΥ. Σψ6αίνιειι δ�ότ,: π:λήττοv-
1:1α.ι &.πό πληιθος ειt'Χιόlνωιν δπτιικων 
'Κlαί �ιΙΚιώ·Υ'. Εί α.ιι άιδύ'ίlα.
το� 'Κlαί .ε,lις την δρθlαγφαJφίαΙΥ. Ή 
γιλJωσσιmι ο,μ,ως &.ι, 0π«!pΙΚιειια. κα.-

β:�tό. οονοργάιιωτο:; τό πνwμα.. 
Er •,11J� π;ρcινόμιό-ι μας ·ιά μσ.θα.ί
·ιωμz &.ρχα.ίίαι Έλλψικά. "Εrοι
όργαηώ·;1ετιω: τό 70yεϋιw, μ,χς. Ή 
y λωσ:,;α, εf•ι11Jι σπουδα.ίον ορryα.ναν. 
ΊΙ zυθu·ιη �α.ρύ\llει τούς ώρίι,uους. 
Γί ·�ετα,: w1.,καιrοί ψ:ζ της γ λώσ
crης στόν τόiΠο μα.ς ά.πό τάς έφη· 
μ,εpίδια,ς mλ τό p(ΙJο:όιφωΥΙJ'ι'. 

Ό συ·Λα,:σθrιμ,m:·ι<.ός χ,,:,ι,ί ηθι%ός 
κόι:1μος τωr; νέωr-; εr να: έιrοφρε· 
πής ε,ίς πωιτ,)αζ έπ:δρώσzις. Γί
γετα.: π7,pΞpμ·/1νΞΙυcrι; του Φρ6υ3. 
0! εμιπΟ(}Ο'. της βεωpίαι; προχω
pοϋν eίς το α..δ,υτον της ψυrχ_-ης 
τών νέων, οπου &δ,ρ,εύε,ι τό θρη· 
σΥ..,εαιικ.όv Υ..α:t .iρωτι�bν ωναί
σθ,ημια,. 

Το πρό6λ ημα. εί'ιlα.ι vά. ά.•,1,ι-rοα.
λα.ίση δ νέ-ος μέ την Κί,ρr..ι.-ην της 
'D�χνικijς. Νά. μή πα.ραιμιελήση 
τ' 'Ι καλλιέp"(ειια.ν τij,ς προσωιrοι
κ.όιt ό του. Νά. μορφωθη (οχι 
μό'leti τε,ΧJW"Κιώς) . Νά. μήν ε!ναι 
έξ6.!ρτrιμn. των μηrχα.νων, ά,)!).ά. vά. 
δια.τη,ρ-φη -ήγ έλευ'θερία του,. 

Οί γέοι εr1ιvαιν μά,ζΙΙ.Χ, πραtου 
γί ιου,ν πολτός ά.πό τί μηχα.νιές 
του πο.\έμου. '�ιθiρbς της 'ΕλΞυ· 
θερί�ς είναι ή δμοιομχψρία. της 
Τ..ι.έψΞΙως. Ή άγά.ιπη τω,ν ώρiμω•ι 
πpός τούς νέους yίν,ειται πόνος, 
δτω; ή δυιvα,μ�κό'της των νέων 
ά!σωτιεύ 0τw .. Ό 'Έλλ'ΥjΙ'Ι έπτέζησΞ 
διό ι δέι? εγι ε ποτέ μάζα,. 01 
'ΊΕλιλη1νες νά μsίνοUΙ·ιΙ μr;,vωoiz έ
λεύ.&ρεις. Οί νοοι νά. μή yίvων
ΌΟΟι θύμα,1,α, ί&ολαrιων, οpιyια.να. 
δημw('ωγων -χ.αί τυρώ.ιl'ίωrι. Ή 
ό!ΠίΟΟούλωσ�ς α.ύτη ώοήιγηισεrι είς 
'ΌΟ'i Β' ΠΙαιyχ,όΟϊμιοιν πόλεμον. Ό 
φα.σ��σμάς κα.ί δ v.α.ζισμΌς αcpησα.ιν 
-rούς νέους ά.μόιρψωτους, εiχΦλα 
θ η ρά,μ.α.ιαι. 

Ή πdλιτι;ι.ή ορά στο -ώρα,, ή 



ΙΛΙΣΟΣ 1970 

κ.οσ1μ,οθ,ΞJωρία. στΙΟύς ωtωνιες. Ό 
,έος μ.ιΟΙpψώ1ν�zιτα.ι μέ τήv Έπιαιή
μη, την, Τέχνη 'Κ!:ιλ την 'Ι στο
ρίι:ι.. [Ιολλά. ,ε'ίδωlλια, ψρά,, ουιν τόv 
δρόμο της ,vεόιτητο;. Κα:t1α.ρρί
πτοvτα.ι μό�Αο<V μ,z την μόpφωσιy, 
ή δποί:,., έiλιωθΙερών,ε,ι. Ή πρ:ι..
γιμιmι κ.ή έσωτερι κ.ή Έλiειυθε,ρί,α, 
κεριδίζ,ετα.ι κ.α.ί προστ:α.τεύιεται ά
πό τfιν μόιρψWΙίJlV. Εις τψ iρ
χιaίιων Έλλά.δα. δ cίJVθριωrπιοι; ύψώ
θηrκ1ε κ.α.ί εγι 'ι\εvι έλ1εύθερος. 

Ή Έλλά,δα, εΙν,α.ι πάJν,τοτε 
ΠΙVΙΘU1μJ7,"t1ιικ.ώς οtκουιμιε·vιι'Χή. Δiv' ' 

'ζ ' πρεπtει vα. τα.ιυτι ε-σοοι με γεω-
yρωφιικ.'(/V εικ.ταισι '/. 'Ως ελιεγ�ε11� δ 
'Ισο,κράτrι;: «"Ελιλη'ιlε,ς ε1σίν οί 
τη; ήμιΘτέpα.ς πιωιδιεύrJεως μ,ε;τέ
χαvvες». Τό-σε δέv μ1τορ1εί κα.'ιl.::ίς 
ν,ά τούς σ.φοοιρέση τη1ν Έλωθ 1ε
ρίια ν,. 

Ή Παιδεία. εχει μα,γικrηv επί-

* 

�ροοσι,v. Ει1ναι μ;ειt!άJδοοις δχι μό
Ι'ιlοιν yνώσε,ω,ν, &.λλά, ΚJα.ί μ,εγάJλω,; 
1δεων. Πά,στχουιv 0ιί νέοι &.rπό φορ
τίαv ξη1ρω,v yν:ώσ1εαιν,. Τό πρ.ο� 
νό\μ,:αν των νέων είvαιι ή yοηνεία. 
τ-; ι,ιεότητος. 

Μ6iνιΟΙv διτΙαJv ΠΙοούση κα.'ιlείς νσ. 
εί vα.ι όπα.δός ο'ίουδηπ�ε, 1θά. yί
νη υοεύΙθ1ε,ρος, κ.ύριο�ς τΊΟu· έρyα,
στ:ηρίου της φυχης του κα.ί του 
πινιεύμ,οοτός του. υΟτ1οοv δ Διδά.-
1σ1χιc.<1λο; yuvrι μ,οοΥJρυvή α.νάψ,Νη
ισις, τότε δ αι'ι'θipωπος θά, Ύ'ίνη 
έλιεύιθ,ερος. 

Ό αψμ.ιος δ1ιδά.σrκιεrt,α.ι οοrοό τούς 
σ,πογόιv.ους του. Τήy -χ.α,λύιτ ·ειpη 
πα.ιδεία. λ1:ψ,6ά.vΙΟυιν οί yqγ�είς ά.ιΠΙό 
τά. π:ιJιδιά, τους. Τό-σε οί πιοοιδ1εύ
οΨΟε; yιν,οιντα.ι πια1ιδωόιμ,Ξ1Vαι. Οί 
1νέο: εΙνα.ι ή πυ;ί,δια. σ-σό τα.ξίδ1 ι 
τη; ζωης. 

'Αψήφησαν -ιiς άν-ιιξοό-ιη-ιεςο .. 

'Ο Πώλ Σπάϊχερ γράφει δτι τίποτε δεν εlναι ίκανο να ανα
(αιτίση τούς αvθ-ρώπους που εννοουν νά προχωρήσουν. Τούναντίον, 
κάθε αντιξοότης επενεργεί ώς ω-&ησις ... 

Ό διάσημος μυ&ιστοριογράφος Ουωλτερ Σκόττ ήταν ανάπη
ρος ... 'Από τά χιόνια του Βάλλεϋ Φόρζ ξεπήδησε ενας Γεώργιος 
Ουάσιγκτων ... Ό Λίvχολν γεννή-&ηκε μέσα στην πιό μεγάλη φτώ
χεια ... Λιπαντής στα τραίνα ηταν ό Κράϋσλερ.,. ΔεύτεQΩ 6ιολι σε
μια ασημη νοτιοαμερικανικη ορχήστρα -ηταν ό 'Αρθούρος Τοσκα.ιίνι ... 

'Ατέλειωτος εΙναι ό κατάλογος. Ή ίστορία γράφετω άπο αν
θρώπους πού αρνή-θ-ηκαν να καμφθ-οίίν από αντιξοότητες και δυσκο
λίες, πού δέχθηκαν την πρ&κλησι και αψηφωντας τα πάντα �δάδι
σαν μπροστά ... 



Ποιός θα
, 

ΟΚΟΊωση 

ΊΟUς 6ρυκόλακες; 

Τοϋ αίδ. ίερέως Ζά.νοu ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Ποορηκολούθησα. μιά. ύπα.ίθρια. 
λειτουργία. σέ «Ξω,κκλήσι» οιπου 
' Nr ' ' U I]i λ ' εaρτw-,ο-τ�α.ν ο γιος '7.ΥΌε εη-
μων. 

Πρίν ά.ρχίσει ή θ.εία. λειτουρ
γία, δ ίερεύς εύλόγησε ενα, δι'Χ.ό 
τι:>υ ά.ρ•;ί, ϋ.σtερα δtέw.ξε 'Χ!Χί τό 
εσψαξα.Ψ κα.ί ψημένο, το πpοσ
έ:.pzpε δωρzά.·; στο έ1<ικληισ;ί1�σμ7.. 

Τό-ι έρώτψα, : Γιοοτί α.υτο, 
πά.τzρ; Κα.t έΚJείνος μοϋ είπε, : 
«Τό πα.:δί μου εl1ναι α.ρρω,σrtο καί 
ετα.ξα. στον u Αyιο ΠανΌελιzή,μονα, 
στη χά.pι του, νά τοϋ σφά.ξω τό 
ά.ρνί μου, να. κά.νη καλά. τό πα.:
δ( μου». 

Έπειδή όμιι.λουσε ό ποινεμένο; 
π,α,τέρα.ς κα.ί οχι ό ίε1ρ1εύς, δεν
τοϋ εΙπα. τίιπο-σε. 

Με πaλλήν δμως λύrπψ συλ
.λογίσt'r(ΗJ, οτι πολ�λοί ά,πό έ1,)-άζ 
οέν εχσμ,ε σκοτώσει ά.κόμ,α τούς 
«Βρυκόλα:κ1ες» πού φωλιά.ζουν μέ
σα, μ,αις. 

Και δέν �εύρω αιv γι' α.ύτό εύ
θύvετα.ι περισσόι-tερο τό Σχολείο 
η ή 'Ε-χ.κλησία.. uΟμως, μέ τfτν 
παιpοtΥσiα. των «Βρυικ.αλάικωv» μέ
σα. μα.ς, πού &είχνιε'tlα.ι στά. τοιού
-:ου είδους «τ ά: μ α. τ α», ή ήθ:
κοψυ�χ:κή μ� ποιότης δ-έν μπο-

ρzί νά μά.ς βγά.λη στο δρόμο τοϋ 
Θzοϋ της ά.yά.πης. 

Διότι, έσωτερικά., είμiιθια ά.κό
μη ό «α.νθpωπος της Σπηλιάς», 
τοϋ Πλά.τω,vος, γιά. τόν δποίον 
δεν εχει ά.νατείλει τό α.στρον της 
Βηθ),εέμ ... 

,"Ας, μή '/4.α.U",<ώ
\1;

ε!,αι λοιπόν
γ:':Ι. τη-ι τεχ·ιολογικη μα.; πρόο
δο. Μa.λλω θά. πpέ'Πιε: νά. λυ
π�ύμzθχ γιά. τού; γ λυ0/4οχύμους 
κηπού; πού λείπουν ά.πό τον 
κηπο τοϋ πολιτtσμοϋ μα.ς. Κcι.ί 
¾!.ψίως πρέπει νά. λυιιοούμεθα. τό 
πι:ιiμι•ι:όν μας, πού δtοχετεύει τά. 
θpησκευτ:κά. του «πιστεύω» σέ 
7pωτόyο·ιες συιy-κ.ινήσ:εις, χωρίς 
π·�ευμχτιχή οονά.1'χσι -κια.ί ήθική 
βελτίωσι καλ διαp'Κιιί>ς ζητεί κά.
Π'Οtο θα.υμα. κα.ί ψυχαγωγία ά.πό 
τον Ναόy τοϋ Θεοϋ ! ... 

Βε6α.ίως, α.ιί κα.θεύδωσα.t μέ
αχ, μαις ψυχικές δυνάιμεις, ά.ψυ
πνιζό,μεvες κ.άιμνουν τό «0(1,υμα.», 
οχι ομως μ,έ θυσίες ζώων κ.αί 
«τάJμα.τα.», &.λλά. μέ Ηερμr, προ
σευιχή κα.ί συνιαιίισθησι οτι: «Πά-ν
τα. δυν:α.τά τίj> πιστεύοντι» ποό 
Υ ' ' ζ ώl� ' ' εχz: νικ.rρει τον ω υη εα.υτο,-ι 
του κ,χί ά.γα.πάιει τον συνά.vθρω
πό-ι του κα.ί τά. ζω<α.. 



Τά ««Πα ι δ 1 ό 

του Μ ο λα ί)) 

ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 

Έωρτάσ{}η στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες Άμερικης τό «χρυσό 
ίωδηλαίο» της 'Οργανώσεως νεό. 
τητος Ντε Μολαί η Τάγματος 
Νέων Ντε Μολαί. 

Πρ<Υιι.ειται περί ίδιοτύπου όρ
γανώσεως, ή όποία ίδρύ{}η τον 
Μάρτιο του 1919, στο Κάνσας 
Σίτυ της πολιτείας Μιζουρι., ά
πό τον Φρανκ Λάντ, ενα άπό τούς 

ΣΠΉΝ Ell.KJOJ Α: 

γνωστότερους ήγέτες νεολαία; 
της Άμερικης. 

Ή ίδρυσις της όργανώσεω; 
ύπηρξ'ε συμπτωματική. Ό Φρανκ 
Λάντ, σαν παιδί ηταν πολύ τακη
κός στο κατηχητικό σχολείο της 
ενορίας του και είχε δραδεmhϊ 
για τίς επιδόσεις του με μία χρυ
σόδετη Β ίδλο. Σε ήλικία δέκα 
ετών μιλούσε στην όμάδα των 

Ό Ρί.κ Κόϋ, Δ�ειθνής Σ ί�μ,όουλος τι>ϋ ΤόJγμαιιος Νιτέ Μοiλαι. 

; 
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συνομηλίκων του, καμμιά ψορα 
,ωί. μεγαλύτερων, μέ τό ϋιrος ,<αί 
την άποτελt.σματικότητα τοίι ίε
ροκήρυκος. Σε ηλικία 22 1.των 
έμυή{}η στον Τεκτονισμό, ενώ πα 
ράλληλα άνέπτυσσε ζωηρ"i] δρu 
στηρότητα στόν ,ωινωνικό το
μέα. Μετά τό τέλος τοϊ, rιρι.ίηου 
παγκοσμίου πολεμου lνδιεφέρihJ 
για τό πρόϋλημα των όι_ιφαν<ί)ν 
παιδιών, καf}ώς καί Fκείνων πού 
ε1χαν τούς γονείς τr•,ν, ωοτόσο 
εχρειάζοντο καθοδήγησι ιαι 6οή 
f}εια. Καf}ώς lγνωρίσ�')ηι::, ιhωί
τερα μ' ενα παιδί 17 ftί7Jν, που 
ε1χε χάσει τον πrιτέρα του, τοϋ 
έπρότεινε να ίδρύση, μrιζl μf 
συνομηλίκους του, μια λ�σχη, 
ή δποία να φιλοξενηται στό γτί
ριο της Τεκτονικης στοα:::; Ό 
νέος εφερε αλλα nκτώ παιδιά. 
'Ο Λαντ τούς προσέφερε λου
κάνικα και σόδα άπο ενα γε.1-
τονικο παγωτατζήδικο. ΜFτά 
δύο έ6δομάδες δ άρι-&μος των 
παιδιών εφ-&ασε τα 33 καί εγινε 
συζήτησις γιά το ονομα -::ης J έ
σχης. Έπειδη συνεδρίαζαν στfJ 
κ-rίριο i-ηc:: Τεκτονικης σ.οας, ε
να παιδl έπρό-rει.νε να τοιις γίvη 
δμιλ(α για φημισμένα :τοόσωπα 
η συμΜντα της Τεκτονικης ί
σ-rορ(ας. Τότε, στην πορεία τηc; 
άφηγήσεώς του, ό Φοανκ Λ.αντ 
ιιίλησε και για τον Ί&κωϋο ντ� 
Μολαί τον τελευταίο Μεγάλο 
Διδάσκαλο �-ων Ν αϊτών Ίππο
-rων, -rοϋ 14ου αtωνοc;,,. 

Ό �δρας έκε�ος φέρεται 
γεννη3εtς στό Βιτρε της Γαλλί
ας, -ro 1244. 'Ελάχιστα cίναι 
γνωστά γιά την οtκογένcιά του 
και τη νεανική του ζωή, άλλα τό 
12'65, είς "ήλικίαν' 21 έτων γίνε-

HCQUES DE ΜΟLΛΤ 

ΤΕlει,ταίο; Μ{νας Διδάσ,-ιU'Ιο; 

τιϊ>, 'Lιιποτων ΝαιτGη. 

ται ιιελ� του Ταγματοc των 1 αι_ 
των Ιπποτών, uί όποίοι εlχαν 
με.άσχΗ σi:. πολλες Σταυροφοι>ι
εc; καί. ήσαν φημισμενοι γιu το 
ατρομο θάρρος των Ουδέποτε. 
Ι αιτtις Ε γΥατiλειψf. το τάγμα του 

έν ωρα Υινδύνοu· ουδέποτε Ν αί
-rης κατηγορήf}ηκε για δειλία ·η 
έδέχθη να έ!ΞισλαμισθrΊ γιά vrΊ_ 
σώση τη ζωή του F�;ιοπ yιλιu
δες Ν αιται fΠf.σαν στους έvαντί
ον των μουσουληάν(ι)V ιιγωναζ 
καί άπο -rού; είκοσι δύο μεγάλους 
διδασκάλους του, cί F.πτά επεοω 
επί τοϋ πεδίου της μάχης, πένη 
πέf}αναν από τις πληγές Υαι rvaς 
εξ άρνήσεωc; -rροφriς, στα, r-i
yμαλωτίσθηκε. 

Ό Ίάκωϋοc; ντέ Λfc,J.αί έξίJ,i. 
, η μέγας διδάσκαλος τcύ Τάγμα
τος τό ετος 1298, σε. μια εποχ11 
ίξαιρετικα δύσκολη για τόν Χρι
στιανισμό. Οί Σαρακηνοί εlχαν 
κα-rανικήσει τούς Σ-rαυροφόρουc; 
και μόνον οί Ν αι-rαι Ύ..αι ot Ίπ
πό-rαι Ξένιοι έξακολοvθουσ'αν τi1ν 
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αντίστασι. Οί α·ιται, δμως, σχ.ιά 
τ ης αλλοτε μεγάλης δυνιίμrr6c 
των, είχαν εγκαταστα-&η στ11ν 
Κύπρο, ελπζοντας σε νέα σταυ
ροφορία, �νω τό πνεϋμα των 
Σταυροφοριών είχε πε{}άνει. Καl 
rrτήν περίστασι εκcίνη ιά Τάγμα 
των Ν αϊτών :ιτροεκάλFσF ηΊν 
6ουλι μία ισχυρών εχθρων '{LU. 

τ�1ν δύναμί του, ά)λά και γιά 
τον πλούτο του. 

Ό Βασιλεύς της Γιχι)ίας, 
Φίλιππος ο ώραίος, εφιλοδό�ψ;ι: 
11α ένώση τά δύο Τάγμ('(τα των 
Ν αϊτων και Ξενίων Ίπποτων ύ
πό τήν αίγίδα του, για ν, άπο
κτήση την τεράστια ί)ύναμί 
των, επίση τα π'J ούσια χρήμα
τά των στη Γαλλία. Ί) πάπας 
της Ρώμης Κλήμης ο 5ος, εγ

κατεστημένος από τόv Φίλιππc. 
εγινε οργανό του. 'Ύ'πό την 
πρόφασι της οργανrοσΕως νέα; 
Σταυροφορίας, ο Ί άκω6ος ντr 
Μολαί εκλή{}η στη Γαλλία, δπου 
συνελήφ{}η μαζί με πολλά στε
λέχη του Τάγματαc:, ΤΓ) 11307. 
με φοβερές κατηγορίες για ει
δωλολατρεία και άσέλγειες. 'Ελ-
λείψει τεκμηρίων, οί συλληφθέν
τες ύπε6λή{}ησαν σ; 6ασανιrrτrι
ρια για να ομολογήσουν φαντα
στικά έγκλήματα. Τσ 1:ηο έ-
{}ανατώ{}ηκαν στην πυρα 54 
Ν αιται και το Τάγι ια κατηρyή
{}η το 1312. tΩστόσο, δ Ncr 
Μολαί, παρα τα βασανιστήρια, 
οϋ-rε τούς συντρόφους το1 1 έ-
πρόδιδε, ο-Uτε τις 1'-)Fσεις τα)\' 
διαφόρων κτημάτων τ1ϋ Τά,·μα. 
-rος έφανέρc,η,�. Στ1c: 1 8 Μαρ-
-rίου 1314 εγινε νέα δίκη του
Ντε Μολα1 καί αλλr,1" τρι,1v
συντρόφων του Μί Μ ()ι κα-

τεδικάσ{}ησαν ε'ίς 'ίσό6ια δεσμά, 
6άσει <<ομολογιών», πού είχαν d
ποσπασ-&η με βασανιστήρια. 
'Αλλά. ο Ν τέ Μολαί, αν και 
εγνώριζε τις συνέπειες της πρr�
ξεώς του, κατήγγειλε την δηίtεν 
«όμολογία» του ώς ψευδη. Τόν 
εμιμή{}η καί ο ίππότης Γκυ Ν τ' 
Ώϋέρν. Άμφqιεροι κα-rc:δικά
σ{}ησαν άμέσως ε'ίς {}άνατον 
καί έκάηκαν αύ{}ημερόν! 

Κα{}ώς ή φωτιά εφοί,ν-rωνε 
καί Fπρόκειτο οί δήμιοι νά τον 
δέσουν επάνω της, ο Ντε Μολαί 
έδροντοφώναξε: «Πε{}αίνομε rl
{}ωοι ! Τό bικαστήριο πού μας 
έδίκασε είναι παράνομο. 'Αλλά 
ύπάρχει στόν Ουρανο ανώτερο 
δικαστήριο και αποδίδει δικαιοσύ
νην. Γνωρίζω δτι ουδείς επικα
λείται τ11ν {}είαν δικαιοσύνην είς 
μάτην. Και εγκαλω τον 6ασιλiα 
Φίλιππον και τον πάπαv Κλήμεν
τα ένώπιον τοϋ ουρανίου δικα
στηρίου προ τηc; παρF'λεύrτεω; 
,,ετους ... » 

Ένω οί καμπάνες του ναοv 
τηc; Παναγίας των Παρισίων 
έσήμαιναν τον εσπερινό, το α-
πόγευμα της 18ης Μαρ-rίου 
1314, ο 'Ιάκωβος ντε Μ:ολαί 
καιγόταν πάνω σ· ενα νησάχι 
του Σηκουάνα και γινόταν Gτά
χτη. 'Αλλά - πέραν τοϋ δτι 
Βασιλευς και Πάπας πέ{}αvαν μέ
σα στον χρόνο από �ην {}ανατικ11 
έκτέλεσι τοϋ Ντε Μολαί, ό μέ
γας διδάσκαλος των Ν αϊτδ'>ν ε
μεινε α{}άνατος στόν πνευματικό 
κόσμο ... το Τεκτονιιιμο; ·διατη
ρεί με σεβασμό την μνήμη του 
και μ' εναν ύψηλί) βαf}μη τιμα 
το {}άρρος και την πίσrι ΤΟΗ, 'Υ.α
{}ως και το πάθ-ος γιά την αλ-f1-
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{}εια καί την άνοχ-i1 μεταξύ των 
άν{}ρώπων ... 

·Όταν ή άφήγησις α-1,τ1 1 του
φ , Λ' , 1 , .,, , ρανκ αντ ετεΑειωσε. ΟΛα τα 
παιδιά με μιά q:ωνή εlπαν δτι ή 
λέσχη των {}ίι, επαιρνε τό ονομα 
τοϋ Ντε Μολαί. 'Έτσι άπό μιά 
άπλη λέσχη ετέ{}η τό {}εμέλιο μιας 
μεγάλης όργανώσεως της νεολαί
ας, ή όποία άρι{}μεί σήμερα πλέ
ον άπό τρία εκατομμύρια μελών 
στην 'Αμερική και u.λλα μέρη 
τοϋ κόσμου. 

Τό Τάγμα νέων Ν π Μο) αι 
διοικείται άπό "Ί'πατοv ι\ιfί}νi-; 
Συμβούλιον, άποτελούμενον άπό 
225 εξέχοντες Τέκτονες τη; ί•
φηλίου. Κατά τόπους ύπάρzιη,v 
διοικήσεις με περιωρισμένη άρ
μοδιότητα. Κά{}s χρόν,1 γίνπαι 
γενική συνέλευσις, ή όποία ει.λέ
γει τον Μέγαν Λιδιίσκα)οv καί 
όλιγομελη εκτελεστιr.1Jν Fπιτρο
πή. 

·Όπως άναφέρfι 11 διαχήρυ
ξις τού Τάγμαω:;, �νας νέος 
μπορεί να καταtαχ{}η σιού; . Τ ιc
Μολαί, εχοvτας 1Ίλιχ:α 14-21 
ετών, άφοσίωσι στον Θεό, τήν 
Πατρ,ίδα καί το1Ίς γJνrί:; του, 
πίστι στίς πνευμαηκFς ι:t�ίες, 
διά{}εσι ύπηρεσtας προς tl)ν συ
νάν{}ρωπο, ορεξι γ•ά εργασία 

' ' λ (\_ ' παΙτ:ριωτι,κη και φι αν1τρωπίκη, 
και φιλοδοξία ν' άναδειχ{}η σε 
ήγέτη του ,όπου, ώς όφείλει κά
{}ε καλός πολίτης, για την :τρο
σφορά ύπηρεσιων Jτά κοινά. 

Στην άρχή οί οργανώσεις νέ
ων Ντε Μολαί έσχημά-rιζαν ό
μ�δες ποδοσφαίρου, μουσί,Κες 
μπάντες, τυμπανιστών και σαλ
πιγκτών, όμάδες σημαιοφόι>ων 

καί περιπολιών. Βα{}μηδον, τά έν
bιαφέ\ροvτα των νέων επλήθυ
νuν. '() ά{J-λητισμός καί ό έκ
δρομισμος παραμένει τό χύι.ιιο 
χαρακτηριστικό των οργιινώσc:ων 
Ντε Μολαί, άλλι1 ύπάρχuυν ε
πίσης όμάδες συλλιJγ1iς φιλuν
{}ρωπικων εtσφορϊον και προ
σφορας κοινωνικι:ί'>ν ύπηρ1οσιών, 
φυσικά 6ι6λιο{}ηκε.ς, α'ίθουσι:ς ό
μιλιων και τελετουργιώ1•. Οί Ν έ
οι τε Μολαί όργανώ·ιουν �κ
παίbευσι τοϋ πλη-3υπμοi, στις 
διατάξεις τροχαίας κινήσFως και 
αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν ώς ρυ
{}μισταί της Τροχαίας, φr_ιοντί
ζουν γιά την καλr ί συv τήρησι 
των πάρκων, για την κuftαριό
τητα της πόλεως γιά τ11ν bω"Υ.ό
σμησι των σχολείων καί tu)\I δη
μοσίων χώρων, εκτελ::1ϋv ψ1 zαγω
γικά προγράμματα σε νοσοκο
μεία, τρέχουν νά πρn1ϊφ,\1ουν 
ε{}ελοντικες ύπηρεσίες σε π�ρι
πτώΙϊεις δυστυχημάτων κ.α. Οί 
νέοι Ντε Μολαί όργανcί>νο-vν χο
ρούς, καί γεύματα γιrι φιλαν
θρωπικούς σκοπούς χαί αλλες 
εκδηλώσεις, δπως στο και_,να6ά
λι. Φυσικά, κάνο11ν cl&ι.rμικn�'-: 
άγώνες. Και άπο ιϊι yρi11ιατα 
ΠΟ'U συγκεντρώνΟlJV προσφέ
ρουν ύποτροφίες σε Υ.αλο1Jς μα-
.<\.,,, , , ,, , , 11..r· uιιτας ΠΟ'U εχουν ((\Ια'/Υ.1J. ΙΥ Γ 

λίγα λόγια, οί Ν f'Ιι Τ τε Μο
λαί άπέ6ησαν στην 'Αιιερι;,ή ε

νας κοινωφελής {}εσμό;. 
«Το Διε{}vες Τάγμα νfwv Ντε 

Μολαί -έδήλωσε ό πρώn 11 Πρό
εδρος των 'Ηνωμένων Πολιτει
ών κ. Λύντον Τζόνσον-- επί' � - , ' :) μισον αιωνα προσεφFρs tην ο.-
διάπτωτη άφοσίωοί του π:ρος 

' δ ' ζ ' την ημοσια ωη». 



γΓΕΙ(ΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Ι(ΑΙ ΕΙ(l(ΛΗΣΙΑΙ 

, Ανασκόπησις κ. ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 
είς τηv έτησίαv Τεκτοvικηv Σuvέλεuσιv 

Τ+,'Ι 10ην Φει6ρ�J'J�α-ρίου συν
fιλθε -l έτrι1σία. ταικ.τι'Χή yενιΥνή
σ:ηέλz:ηι; του Τεκ.ταvιιmυ Ί
σpύμα.το;, ενώπιον τής δποία.ς δ
πpbΞδpος α.ύτοϋ κ. Άλέξα.v,δρος
Τζ�όπουιλος ε,y,,α.με ά..ναισκ.όπησι ν
τώ-1 σχέσΞων Τιεκ.τονισ,μοϋ κα.ί
Χpόστια.νιrχιών 'ΕΥνκιλ rpιG:J.ν. 

'.\κολουθεί πε,ρrληψις τών δ
σω-1 είπε δ χ.. 'Dζα.ζόιπουιλος.
'\ΓΓΛΙΚΑ ΊΚΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

.\[ σχέσεις Τεκ.τοyισμοϋ κ.α.ί
'.\γyλιy,,α.1νιr,<,ής ':Εr,<,,κιλφία.; ύπηρ
ξα.ν π7..λαιόθεν κα.λα.ί, . δοθέιν,τος
οτι βαισιλ,είς, πρίγκιιπες κ.α.ί α.λ
"ί :χ μέλη της Βαισιλικήζ Οtκογιε
'1Ξi1,; ήσαν ΤέΧτο'�ε; ήγέτα.ι

(χα,[, ώς ϊΥWιστt'όιΥ, δ Βα.ισ�λιεύς
της Άπλlί,α.ς εΙναιι δ &Νώτα.τος
ά.ρχηιγός τής '1Dχοολιφίlα.ς) . 'Εrπί
,:;ης ΠιΧι1.ι:rοοιλλοι κιληρ ιrκ.οί, μετα.ξύ
-ώv δποίωv Χα.ί έ:rοίισ;κ.()ιτtοι ύπήp
ξα.ν ---'Χα.ί σ-ήμεpαν, πάιντ,οιτ;ε, εί
νχι- τέ<κ.τcνες. 

Ιlοί,α.ν εχ ε� '!Όερί Τ:εικ.τον�σμοϋ

�δ
έα.,ι ή ' yγιλιrι..αι-γι"ι(,η 'Ε

rχ:Χλη
σία. προκύπτει έξ έπtισταιήζ, τη'Ι 
δποία.ν ά.ιπφθυ� την 10ην 'Α
πριλίου 1934, δ τ&τε ':Επίσκ.οπος
vοϋ ΓουόpσΕΙατερ 1ψός τον κ.α,θη
γητή1-1 τη; Θεαλ0ι�-χ.ής Σχολ ης
τ7ϋ Ιlα.νεπ:·στ-ημ,ίου 'Αθηνών Δη
μ-ήτρ:ον Μπα;λαινοιν: 

«'Ημείς --'εyρα;ψΖΙΥ. δ _ έrπ-ίσκο
πος- εν τr,ι 'Εκrιαιψ1q. τ� Άγ
yλϊ,α.ς δεν υίοΘετ-ήσαιμιε.ν, εύτυ-



1 !li(• Τι-;.ΚΤΟΝ·ΙΣl\lΟΣ - Ε.ΚΚΛΗΣΙΑΙ 6J 

χώς, τόι α.κ¼μπτο'ι κα,-16,η. της 
Π'J.Π:'Υ.'Υ6 Έκκ):η-,!7.ς, οστις ά-φο
ρ!ζ,ε: ολας τά.; \1'Jσ'τικά.ς έt-7.t
ρεί.α.ς. Εlμαι πεπειqιέ1ιος δτι ·ή 
Έ,χ.-κ.λησία. μα.ς εχε. δίκαιΙJ'Ι, Πι
ρή σ'Η1'J. 'J.ύτ-iγ ι τή· ι στά..σι ι. Ή 
�-{Ι)..,�·ι,�α. �1έ; εχε· τ� t,; έα.υτ� τ� 
i ,τ:s::θ>έμενο-ι εί; τ+, ι Χρ:στια ιι
κή'Ι θρη-1κεία.ν. Ή Μ¼-10'1.α. ου
τ:: εl\J�ι οϋτε ήξ!ιι)σε ποτέ Οτι εί
·nι θρηισ"',ιε,ια.. Έ·ι ':\.γγλίq. ·r1 
Μα-10·/'J. ε[,ηι τ�ε,ραστί'J. ιiοε'λ:ρ6-
,η; κ:χ.ί &.ποτειλ•εί μεγά.λ11 ,ι εϊ,
Χιαψία.y οιά τον χιλήρο'Ι, ί:)στε 
ουτος να. ά.να.στρέψεαι μz τον 
Α-7.Ο'Ι έ·ι είrtU",(ij επ�κοι,;ω·Jίq.. Ή 
εί; τάς συrιελ�εύσ,ε:ς τη; Στώ.; 
κχί εις τά. γ,εύμιχτα. ΠΙχροοο(α τιi> ι 
κ.λΎjρικώ'ι, σιυγτ,ελεί είς το 'Ιά. 
κρ:χ.τητ'J.ι ύψηjλά ή χριστιανική 
ίοεοιλογία.. 'Εγώ δ ίο,ιος ελ'J.ΟCΑ'Ι 
μέρος είς την ά;οε1λ:ψότητα., &φου 
έγενόμψ επίσκοπος κχί ούοz 
προς '1t·ιγ,μη'Ι }1-Εtεμε1λήθry'Ι Οι-Χ 
τοϋ-tο». 
ΚΛΘΟΛΙΚΗ 
ΕJ\iΚΛΗΣΙΑ 

,Τό ίοεολογικό·ι του Τεκτονι
σμού ΠΙερι.εχόμε•νο'Ι, β'J.:rιζ6μιε1'ιο·ι 
έπί της αοελφασύν,ης μεαξύ tώ'Ι 
7'ιθρώrτcω'Ι, άνεξα.ρτήτως θρΎj
'J'κευτικών πε.ποιθ'.fρεων κ,χί του 
'Jlεο1.σμου τη; πίστεως κα.ί τη; 
πεποιθή,στεως π:χΥtος ιi·ιθρώιπου, 
,χ[ έπ:οιώξ�εις κα.ί ο[ σκοποί' τούς 
δπο:ου; εθεσεν, &:ρ' ή; έ,;εψ::ι.νί
�η ύπο tη'Ι σημερι·νήν μορφή·ι 
το� ά.πο 250 κ,χί π:λέον έτώ'Ι, 
ϊ:(Α'Ι ε:ρερ,χ•; είς σοο::ι.p::<'Ι ά·r:<θε1'J":'1 
μl τη,'ι πα.π:κ+,11 Έκ¾λΎj:σ:1.·1. 

Τή,ν α.ντί1θεσι ν τ,χύτην ξtς τού; 
μετέm:ειτα. χρόνους επηύξφε, τό 
ύπο πjζ Βατι?<ιανης Συ,νόιο�υ του 
1870 δια.κηρ,υχGέν ά.Ηθητον τοϋ 

l[mi;χ :ι.αί δ περιορ::;:μος πά..σ rι ; 
bi ε•1θερ:,,:ι.ς cp-εύ;ης, α.μ::ι. δέ κ,χί 
6 iιιε )δο:,:ιστος ισχυρι-ο:μός, δτι 
μ.&101 δ Καθολικ:'1μ.ός κ.έκτητα.ι 
τ+ι 'ι προς σωτηρίαΝ άιλώyθ:χ.σtοι 
iι.fιθε:α·ι. 'Επί τ.)έοι &π.ετέ.λεσε'ι 
r:ρό,"'9:τ,;'Ι 'ιόγοι ζt,)Ύjρ&ς αι;τιθέ
σ:ω� Υ::ιί εχθρα; ·ή θέ.σ:ς, τη-; δ
πο ,:,;; ε) 16ε,1 δ Ί'εικτο';ισμος ε1:: 

-):, ι iγιί)'Ι'Χ •jπέp τi;� άοεξα.ρτη
'1 ·1.� Υ'Jί c16τη:"Cο:: τ,;,,ί) Ίτ,:ι),ικου 
Κρ:χ.του; κ,χί κατ::ι..pγfρεως τiις 
r:Ι'JΙΗικη; εξουσί,:ι; tώ'Ι Πα.πGJι 
:πί τ1:,,j π::ι.π.κοίι Κρά.τ')Ι!J; τη; 
J>ι;,μ.Ύjς, δε-οομέ'ιου �τι του άγώ
ιο; α.ϊιτοϋ ήγοσ ιτο ο[ 11εγάιλ'):
Ί τ.1.1λοί π::ι..τpιώτα.:, τi-κτωες α.

Π'J.'ιτες, δ Ματ:;.>;:, δ Kp,("'1t·:, δ
Κα.601:ιρ κ,χί χλλοι, ύπό τη'ι ήyε
σί'JJι ταϋ Μεγάλου Διδα.σκά,)ι:,υ 
,ου Ί τ,χλικοϋ Ί'εκται:σμου Γαρι-
6ά.λοΎϊ. Οϋτοι ώθοϊ�μενοι iπο τά. 
τεκτr,ι-;ικά ίοεωδη περί έλευθε
ρ: 1.; κ'J.ί τή'Ι ύπο τή'Ι τιεκτον.
κ+,·1 ε'i"ιοια.'Ι φ:·λα·;θρωntία.'Ι, ά;ιέ
λι:ιοa'; tO'I άγG>ΨJ, ά:rσελ:ευθερώ
σεω; της πατp:δος τωιν ά-πο τό ι 
1.ύ,:rτρι1.ικο·1 ζυγοy Κ.'J.ί iπο τη,ι 
πaλ:τα.ή ι :ξωσί.,χν τών Π,χπώ'ι, 
ητι; πα.ρε�,ιώλuε τή ι έν&τψα. τη� 
Ία1λί%;. Ό άγων α.ύτος eστφέ
ψετο κ::ι.τ:χ της κατα.ργή:rεως της 
πολ.τ:κη; έξου:ϊα; τοϋ Πάπα. 
ε.πί τοσ π::ι.πι·,κου Κρά.του;, τοϋ 
Κρiτου; :η; Ρώμης, ά;πετΩ.ιε'J"ε 
δ� πρόσθε�ο,� λόγω ζωηρχ:: ά·ι: -
θε:rεω:: Χ1.ι εχθρ:ις,,. 

κ , , λ - v " α.τ� τχ ,ε ,�υτ.α.�::ι.. ετη, c.μω7,
π,1.ρ:-πα.μεθα. μα.ρ�υρε; ΊΕ'�ικω:ε

?χ; μετ�'Πpοψr); τ�; �α.θ�
1λιΧη; 

Ε},ι'Κι).η:,:α.;, η οποια. ηνοιξε δια.
Αογο·ι, οχι μόνοι μ,ετα.ξύ τώ-ι ::ξω 
της Κοcθολικη; Έ,κ.¾Α η�ί,::ι..ς χp:
:rτια.γ:•,ιώy ΈκΚJλη'1ιών, τά.; tπο.
α.; iποκ::ι.λεί κεχωpισμένα.ς iοεί -
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φά,ς, ά¾όμη mί μέ τούς οοθιέοος 
'ΚιΟ\lf}WUΙV'ιστάJ . ΔιΙΔλοr

yοv Οίκιχ,
μενι-χ.οϋ ιέπtιπέδου, διά.λογον τής 
ά,γά.1της, τής &λλ•r,λω.Jαιτ.ανοήσεως 
καί τήιζ ά,λληiλ,εryγύηις, ουχί μο
γfΥ°λοιyο ,v ά.π' �μ,οω1ν,ος, δ�ιά τήν 
οο-ιη ιι-uετώlπισιν "ΚΙοινωναώ'V πρ'J
Όλημά.τωv, -δrσω; διαιμοιρφώνον't'α,; 
άmο την Υ.ια.τα.πληχτι-χ.ήν έξέ!λιξ. ν 
τής έ.1Ό:στήμης -κ:α.ί της τε'f.!Vt
xijς. 

«'Ο Τε-χ.τ·rΡΙι,σμ,ος �εί1Όεν ό Χ. 
Τ'ζα,ζόπουλο;- &στις χα.ί έξ ί
δεολογι'Κοϋ Χα.θΥ(Καντο; χύρων 
μέλ ημ,ά. του εχ• ι την &.νύψωσ: ι 
τοϋ ά.τόμου ώς μ,έiλους τής mι ν,ω� 
,,ία; κα..ί δι' α.ύτοϋ τήν π:νευφχ.:ι
κf,ν χαί ή'θ,:κήν σ,νόρθωι-:;ι 'Ι tής 
ά. γθρωπότηrcος, δk,; εί•ια.ι γοη-!:,ν 
vά μ,είνη ά.διάιφορος πιρο τοϋ ύψ'
-:;της ση,μn.σί,α,ς α.ύτοϋ γ;εγονότος, 
το όποϊο'Ι θέτει τον δ-άοοτυλο,γ έ.πί 
του τύιπου τωιv frλων τής πιχσ:χ?ύ
σης διά τάις ί1δία.ς της κα.κ1οος ά:.;
θρωιπότηιτος». 

Ό κ. Τζιχ όπ-ου,λος ά,v,εφέρθη έν 
συνεχ,ε·ί� είς τήν έyκύιχλιον τοϋ 
Πά.πα. Ίωά,ννου 230.υ (Άπριί
λιος 1963) , διά. τής Ό'Ποί·α.ς 
«έγχα:tια.),είιrοει Π,'Ι α:Οε"(ΊΥ.τΟ'I -Ο!Χ.

ΥJΟ�Κ'Υ/'Ι των ιπρο ,α,ύτοϋ Πα.
πωv, δ·ημ,ιουργιεϊ γέον στα.>θμ.ον 
ά,γά,πης κ.αί <ΧΙ'tα-χ.αινDσ:εως τής 
χριστΙια.'ιlι-κ.ης ίδiεολιογίοος, καί γ,α
)Jεί &λους τούς ά.νθ,ρώπους, οί<.ΧJι
δήιποτε κα.ί αν εΙ�ιαι αί θρησ,κ:ευ
τ:καί η πολιτι-χ.α.ί τω,ν Π'ειπ'Οιθή;
σεις, κ'ΙJ...ί «iwείνοος σ.οοό!μη, ο[ ό
ποίiοι ζουν έκτος ποοσης χριστ�α· 
νικής πίστεως, άιλlλ' οί όποϊοι, δ
δη,γού�ινοι ά.ιπο τά φώτα τής λο
γιχής, ,εf,γα,ι π�cποί Έrlς τήν φυ
σικf,ν ήθια.ήv», νά, συl'/,ε•ργωdθοον 
διά τήν πραγμάιτωσιν εργ1ων εl
ρή1νης ¼αί δι1><ια.ιοισιύνης, τα. δποϊα. 

&,γι:φέινουν τούς ά.Ι'Ι'θiρώπους της 
έιποχης μας, διά. τιό!'Ι' σχημα.τι· 
σμάν της rσα.γmσμίου Κ,()�vό,cηrtος 
τωv ά,,ιθ,ρώπων. Ύαιακ.λ,ί,�τ.α.ι -rορό 
των νέων όδω,ν γνώσεωl'I, έξυΙJ-Wεί 
τ-iJv &.ναζήτφιν τής ά.λη.θεία.ς, 
:1υ·11�σ:τ� ε1ς τού-ς άJνθρώπους την 
ά.μοιοα.Οα.ν Yh,'OOO'lό-ηrJW κα.ί &..γά.
πην, ώς α.δ1z.λιψω1γ, κιαί ένθαρρύ
νει αύτούς ειίς τον ά.γιω;,ια κατά. 
τG>iν πο'λιέ.μωγ,>. 

«Τιοιϋ δ,ιαγyiJJJι-uα;tος τούτου -
συνέ.χ�:,zν ό κ. Τζαζόποvλος
δέογ νά. το0ιι1:;Ιθη ή έξα.φετική ση
μοοσϊα, εγ?'Jειμένη tδϊq, ις τό 8τ: 
δι' α.ύτου έξσ.γγiλλιοντα.ι αί άJρχα.ί 
έχεiJvαι, τάς ό'ποίαις ό Τlεrκ.τονι
σμος δέιν επαιυισιz ',Ια, έξια,γ-yιέ1λλ Υ,/ 
είς 't'OV εξω κόσμο?, ooroo τής φ.
φα,,�ί101Ξ1ώς του προ τpιώy Π'E,fXίm:oU 
αιlώνων- κχί τα,ς άποί,α,ς οοrσε1δq-.ι<ιί
μαζ,ε σ:φοιδ:ρως ή ΚαΘdλ�κή 'ΈΙ'.<.
κiλ ησ[,:χ. Ί1tijpξ1α.v δέ αιι ά.ρχα-ί 
α.δτα.ι είς έκ τω1'Ι λόγων, οί όιποί?ι 
ε,φΞ.pο'Ι -ον Τεκταvισμ,όν εlς α,ν
τίGΞ•σ:1ν ι,uz την Καιθσλι"Ι.ή,ν 'Εκ
χλ σί1σ.v'. 'Επί τοϋ δι,α.γγilλμα.τος 
τούτ.οιυ έ.πισύρrJ'Ιιuες τήν πpoσry,ι.:rfi 
Ι>λου τοϋ χόσμου, έκρί·ν,αιμF-"Ι έ.πι-
6ε•ολ ημ,έnιον, ')(,(Χ,W, τrμ προς τήν 
Γε.'/. Συ,vέ:λ,ευ1:1ιν προσφώΙ•ι,-ησί,ν 
ιι.ι�ς του ετους 1964, ,yά, ά.ιπα.σrχ.ο·
λφ,ιιψ .. εν ταύτ-φ· διά. βραιχέων, 
xool ύπεσχέθημεν, λόγψ τi}ς ύψί
aτη,ς σιπουlδ.αιιόιτητος τοϋ 18,έμαrrος,
νά, έιπαιvέλθωμιεν, έ� <ΧΙ'�αιμα'ΙΊΙ -ης 
έ�ε.λι&ξ,εώς ταυ, έ-mενέστιε:ρον έν 
τψ μέ!λλιοοιτι, τοϋθ' οπ,ερ καί 
πρά.τ"ΟΟμΙΕΙΥ σημε•ρον-. 

>�Πα�ρ,αιθ1έτομιεν λοιπόιv, π.ρασθέ
του; ά.'Πόφεις κα.ί ά.ρχάις τu;1αις έ.κ 
τ(Ϊ)\γ, δια:λαιμοοοvαμένωv ιείς την αύ-
� , '··'' ' ' τ ,1ν εγ;'Χ.υ'J\ΙΛιΟΥ και, :πιaρα.ιτ1ερω, 

&_y,αψερόμιε1θ;α. ιεις οοJ.Jλας εrχ,δψώ
Ι(j\Εf(ς της Κα!θ'άλιι"Κijς Έtκ:κληισί'ΙJ...ς 
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πρός φ α&t-rrι κατεύθυrιισιv. Έ
ξιαιγγέlλλονται οι' αυτών &.ριχα! 
και άιπόψεις, ειύρισκόμεναι ε.1ς 
ά.-κραJν ά.Υ't'uθε�σιν πιρός έικ.ε-ίJ tας, 
τ,ά,ς δποία.ς σ-σε.ρεοτύιπως οιεκ.ή• 
P·UIOIOIOV έπ! αι1ώνας οι έκά.στοτε 
Πάιπαι. Οϋτω : <(Πάς αν�ρωιπος 
�ε.ι έκ ψύσεως δι-καιώματα τι· 
μης, καλης φήμης, έλειυθέρα.ς 
&.-,,αιζ ηιt-ήσeως της αιληiθlείαις, ελευ
θέρας έκφράισ,εως και διαΜσεως 
της yνώμη,ς το�>. « υΟτι διλοι &.
�ξαιρέτω,ς οι ά)νθρωποι σuινιστώ· 
σι πpοο(ι)'Π« ά.1t0ιλαυοντα. άιξ�αιtρε
πειί•αις, ιετνα.ι ,μέλη της παyκο
qμιίου άJνGρtύ'ΠΙίινης ο!ικ.ογιε;1ε1ία.ς 
-χ.α.! εχοοοι οικα.ίωμια έλιευιθέρα.ς 
άιναJζγytήσεως της &.ληθ:είας». 
« υίΕ-χ.σχπος εχ,ειι τό δικαίωμα. λα.
τ.ριεί.ας τοϋ Θεcϋ, συμφώνως πpός 
τόν yνώμισγα. της συ;1ει1&-ήσεως, 
?<ια.ι 0:t'ΚJαιίωμα. δμαλοyGα.ς της 
Ι�pγpκ!ΞΙί�α.ς του, �ν τε τψ 1οιω,τι
'Χψ και δψοσίιμ βίφ. Ό n:1λα.rιώ
μιε.,;ος άνθρωπος δεν πα.ύειι νά εΙ
να.ι οονlθpωπος, ούδ' ά.πο6ά..λλει 
την ά.ξιοπρέπει.αν, τήν 'Κια.τά φύ
σιγe προοfrχ,ουσαν €1ς πάJντα. �.:ι
θρωιrοσν, τήν δπσί.α.ν όψείJλqμεν 
ν,ά, σε6ώμιε{)α.». «'Η κο�νιωινία τών 
ά,,1θρώrοω1ν δέσ,; ν' &. να.π-τύισσ,zτα,ι 
εν τr,ι έλιε.υθερίq.». «Οι Κ,α,θολικοι 
&φ,ειίλοΙJΙΥ γά, σιυνερyά.ζιωιντ'Χ.ι παν
τοιοτρόπως, ε'ί-υε μετά Χριστια
νών κιΞJΧω,ρισμέν,ων ά.πό της ά.πο
στολικης εδρα.ς, εί'� tJJΞτ' &.ινθρώ
Π(J)'/ μη έχσνrr.ω,ν χριστιανιι-κήν 
πιίκπνν». 
Περαιτέρω ' σιχολ ήθη με την zγ

κtmλιον την δποίαν δ οtαJΟΙΘΧ:θ�εις 
τaν Ί,ωά;ννην 2ι3ον, Πά.1t1α; Πα.υ
λος 6ος, έξέlοωσ:: m.,-' Αυγουστον 
τοϋ 1964, άιn:Ιευiθυνόμενος οχι μό
ιΥGf'Ι ιε,ίς τούς πιστους χριστια.
νοός, &Jλλα σιψ1φώνως πρός την 

όρθήν ώντιληψιγ της έκτάJΟίεως 
τοϋ &.ληθινοϋ σικ()υμε•ιι.σ:μοu, &.
πιωθύ,�εw.ι μιετά. καιλωσύν-ης χα,! 
ε1ς τους μή χpιστιοονούς, τους &.
wίιστοιις και τούς &Jθέους &.'ΚJ6ιμη, 
ά.w,ουιθ�ς τήν δοόlν, την ό
ποLαΝ έχά.ρα.ξιεν δ προκά.τοιχος 
τοϋ εΚJδόο:α.vτος α.&τ:+rι Πά.πας· 
ορθώς cJέ, διότι κ,α.ι είς α.ύτου; 
ά.κόμη δ Χριστός εχιει vά εί'π'Ώ 
κmι, έ.π! τη; θετικής η &.pνητι
κης -σιmοθετήσεώ; των ενα.ντι του 
Θεοϋ. 

«'Η 'ΕΥ.χλησία, διε.κήρυξεv δ 
Πά.11tα.ς Παυλος ό Στ', δ!έ1ν εΙ-ναι 
κεχωρι1011.ΙJ6νη του κόσμου, &ιλλά. 
ζ 'Υ,/ έv α.υτψ καί οέν ούrια.ταιι νά. 
μέν"Ώ ά.διά.φορος κα.ί σ.ιδρανής έ
νώπιcη τώv άJλιλα.γGΥ'ι τοϋ Πiεpί 
αύτή-; κ.όσμοο. Ζψ�ί διά.λοyοιν 
μιΞΙτ>:ι. ποοvτωιν τών κ,�η; θιελή
σεω; ανθρώπων. 'Οφείλει νά. ε[
vα.ι παγκόσμιος δυνά.μιει, ήτοι 
Υ./χθοιλιική και δυναμένη ·ιά συνα.
Ψθi'ι μεθ' αίουοήιπο-σε». 

«υΟλοι οί άνθρωποι, κηρύττει, 
εχουι'Ι χρέος vά θεμε.λιώσουrι, έπι 
τr,ι βώσει της ά,λη1θείας, της δι
καιοσύνης, της ά.yά.ιπης•· κα.ι της 
έlλιευθερία.;, τά.ς προς &.λλ-ήλο'.>ς 
σχέσεις. υΟλοι οί λα.οι της γης
νά ένωθοϋη ,μιετ' οολλfιλωv, έν 
α)αελr,ρικr,ι κοινω-ιίq.». 

'Α'Ιk."Ψιριθ-rι κα.τόrοιv ε1ς τ-r,-ι 
Dικr.AJ!-,UΞ ιικr,ν Σύιγοοογ τοϋ Βα.
τ�Χα.ινοϋ, ή δποί1α, ηvοιξε τήr; δ
οόν προς έξειλίξε:ς σ-ημα.Υtt'ι<.iς. 

ιΕ!ς το σημϊον αυτό δ κ. Τζα.
ζώtουλος α,',Ιεψέρθη ε1; συ�εκρι
μ6,1α.ς έ'Κ)δηλώσε.ις της Καθο.Μκής 
'ΕΥ.ΙΚ-λψ[ας ώς προς τσν ΊΊεrι.το
νυσμ/η, ΟΙΠ'ως την εyκρισιv ά.πό 
τήν Ρώμη άιπο:ρά.σεως της συrι.6-
δ'ου τών Κα.θdλικων Έ�ηισιώ'Ι 
Βορεί,ου Ευρώπης (Δα.νία.ς, Νο1ρ-
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6ηιyία.ς, Ίρ1λια.viδ1ία,ς, Φιν,λια1ν1δία.ς 
κ.α.ί Σουηδί�ς) , κα .. τά. την δποία.ν 
Xpt<Tttα.νoί άΝήΥ.ο,ντες είς σ.λλα.ς 
Έχ;κ.λ ησίαις κ.α.ί έπ ι1θυμουντες νά. 
εισ!λθουν είς την Ρωμα.ιοοο:χ.θσλt
κήv, οντ<ες ομως Τέκ.τοιν,ες, yίνον
τχt δεικ,τιοί χωrpίς v' άιπ7-.p,νryθ,ουν 
τη,ν Τ(Ξκτ0ινtκήrι ίδtότητ:χ.. Άν,έ
φερε,ν επίσης τον διεξα.χθέντα. 
εις τό Πα.ρί1σι διά.λογον \JJεαξύ 
του γ�νωστοϋ ίεροrκήρυ>κ.ος -η; 
Πα.να.γί�χς τύ)Υ Παρισίων Π{J.;YO-:J. 

ΜtσΗ Ρι•κ,t κ.αί του Χ. Ζάν 
Μπ-χtr1 ιλό, μ.έlλους της Έ1θ1·ιικής 
Μεγ6'.1λης Στοiς της Γοολλί'α.ς. 
ΚΙJ,τi τηιν δ:ά.ρΥJεtΙΧ.'Ι τοϋ δια.λό
'(Ο'J τούτο'J ά.πε1σαψη1•;ί

1
σθη1 οτt,

π,λήv 2&- 35 χιλιάJδων ΤΙΕΥ.τ6-
vωv, άκοιλουθούντων την Μεγά
λην Άνατολήν- της Γσλλία.ς, ή 
δπcί:χ. δ1ν όποχρεοί τά μ,έlλη της 
εις δtm.-fτρ,uξ:ν πί1στ�εως είς ΘιΞ61\Ι, 
ή συι·ι•τpt.πτικ.η πλειονότης των 
'Γ1ε,.τό,ιω1ν ε•ίς '6ιλον τόν χιόσμον, 
των- ά.πο ελούντων τό,ν «ικ.α.Ι\Ιιοrιιt
χ,όν» Τεχ,τονι,σμόιν χ,α.ί �νερχομ .. έ
vωrι εις 5 - 6 έχ;α.τομ,μύιp:α, θε-ω
ρ,:,ϋy την πίιστ�ν είς Θεqν ώς α.
πα.ρα.ίτη,τον προϋπ609σtν διά την 
άιπό,χ,τrρtv της ίδtότφος το ,υ Τέ
χ,τοvο;, σέ6αν-τοοt πώ-:;α ν- ·θρ-rpΙΚΙ!'ί-

' , , ' θ ΙΧV �α.ι α.πα.�ρευουιν, τα.ς p�Ο"ι<Jε,υ�
tltκα.; συιζητησει;. Qς -ropoς τα.ς 
τε",<,τον:-χά.ς -ι;Ελιετουργιίια;, α.δτα.t 
θέΙΥ εχουi'Ι θρησκwτιικ.6ν, &λιλά. ά
π.λως συμ6ολt-κ.ό-ι χ χρm.τηρ:χ.. 

Ό tφοκ.ηpυξ Ρικ.ε ετπιει: «Σάς 
εύχ:χ.ρt-στω διά την δια.ι6ιε6αJί1ω1σtν, 
δτι ή Μεγ�ά,λη Στοά της Άγ-
,Λ," ' "λ ί ό 1 ' ' Ι'"':11Χς κ.α.ι ο α.ι αι πο τ-ην αι-
γίδα. της Μεγάιλαι Στοα.ί ητοt δ 
1{ια.'ΙΟΥι Κιός Τιε",<,'00\Ιισμός τοϋ κό
σμου, δ αύθεντικός ΤΕΙΧτα·ι•tσιμός, 
ε'Χ!ε.t το:α.ϋιtα. α.ίσθήψ>:-τα. ενα.ντι 
της 'Ε�κ.κιλφDα.ς. ί διε.υtκιρινήι-

:Jεtς κ.α.ί α! δι-αισοοcρφε�ις, τά.ς δ
-rοο1ίας εκ.ά.�τΙΕ, μας επιτpέπ.ΟUΙ'Ι
r,,ιi έλ�πίσωμεv 8τι α.ί όπιεύiθιυνοι 
έ.ΥοΧλ φ:αnι'Κι7.ί άpχα.ί θά, δυ1Vηr 
ιθ:ο.υιν τεiλlι•,<;ως νά. δισ,χωρίισοον τή,ν 
ήροον ώπο τον κα.λόv σίτον». 

FΑΛΗΝΙΚΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

'Qς προς τ+rι σrτοοσι1ν της 'Ελ
λ ηνtικης Όρθαδόξουι 'Εrκκιλ φίiας, 
δ Χ. Τς,αιζόποuλιος ά.ινεψέρθη ε:tς 
't"f

1 
'Ι Κ'J.ιt!Χ τό ετος 1933 α.ίrtησt ν 

της 'Ι,ε�ρα.ς Συ1νόδ100 7τipΌς τ-η·ι 
Θεολοyι0,<,ηr,,ι Σχολην wυ Πα.VΙεπtι
σ-η,μίου '.ΑJθη,νωιν, &πως α.ϋτη 
γνωμαt1εύ1ση περί Τ:εrχιτον�ισ1μου, 
κ.:χ.ί εις τή? έrκ.δοθ.εισα.ιν -yινωiμ.άr 
τ,εrJισtν (�δρα. «'ΙΙλι1σ6ς», ά.ν,ά. χεί
ρα; τεύχος, σεtλ. 33) , κ.α;Ι,' ην «'() 
'Dεκ.το'/:σμός δεν άν:αιμιγινύιε.τ<α.ι 
ιείς δογμ;ατιm ζ ητήμια.τα. -κια.ι olirι 
ry)Jθiz.ν ε.ίς άν"t'ίθεσιν η σύΎ1)<,pου, 
ισtι'Ι πρός τηιν χ1ριστι,1Χ1'/Ι('Κ.Ύ)ί'Ι δ1ι1�α
'.1ί'Ι,;(1/)J..,,·m, τ+μ δογμα.τιrκ.ήιν κ.αιί η-
1θt'ΧΎ)ΙΥ, ονt'ε έικ,ήρυι�εν ά;για,τριεrπτι
χάς θε-ωρίια,ς, κ.α.ί οτι ΟΙ)διείς .λό
γος όποορ,χ,Θι' ίΊνα. ή 'ΕΥJκiλψία ά
νΙΧ,λάι6rι ά.γωνα. κ,α.τ' οούιτοϋ κ;α,ί 
τΘλος οτι cριρονιεί ά)διστά.tχ.rtως οτ: 
ω:οϋτος ά.rων ού μό,vον δέr; έιπι-
6άJλ'λ•ετα.ι, &Ιλiλ' αινιτιεί'ΙΙΟΙΞ1ί1κινυτα.ι 
χ,α,ί δη εις την έποχήν κ,αJθ� ην 
ά.γω1· ες ύψίστης σπουδοοιό'τητος 
έ•ι.α'/t:Ιον 1δΙε1δΊ)i'λW1μέΝω1ν tχθ1ρών 
τ,�ϋ χ,οινωνιίWϋ κ.α.ί θρηισοοω� κ,οϋ 
κ.α.&ΞJστωτος δέον yσ, _!tΡ(ΧΚΙΧιλ ,οοω
σ,: ν άιμιέρι:πον τ�ν προσοχήν 
τryς». 

Παρά, τη,ι γνω1μά.)Όrοσιιν τα.ύ
την, ή 'Εκοολησί,α. της Έ'λι).ιάιδος 
έξέι'δiωισεν ε.-rΚΙύοολιον "Χιαιtια.. του 
'Dεκτονuσ1μου, ώς δηθειν θρ�ΟΙΚ,ε(
α.ς κα.ί δή μη σU"μ6ι6αζaμέινη.ς 
προς ταγ Χρυστια.νισμ6ν. 'Ε-ιω δ 
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έ-κ τω�ι καθη,γητώ'V της Θεολο 
γιί.α.ς Δημ. Μπα.λα.--10ς εγρα.φ.;ν 
&τι «κ.α.ί έά.ν ή Μα.σον(χ ήξίου 
δτι ε!ίVιαι θρηρrι<,εία, mθήκον της 
Ό;ρΙθοδ1όξου Θει:ιλογικης Σχο,λης 
θά. ήτο να ά.πέκ,ρουε τοια.ύrtψ 
δλως άιaτηρικ.τι:ιν καί πα.ρά.λογο,'J 
ά.ξιω1σuν, έφ' οσο'ι ή ΜωΥJrιία. ού
δένα. τώιν βαισικιi)ν ορωγ rοφιέ
χιει, έξ ων άntοτειλ€"ϊτα.ι ή 'έtnο•.α 
της Θρrισχιεία.ς». 

Το :;,cε�ράtlεραι, ομως, εΙ'ιια.ι -
-,υνέχισειν δ κ. Τζαζόπου,λος-
rι , � , , , οτι eις τ,1ν οογχρωογ εποχΎj'i, 
τ+,ν έ:ποιχήν τών σ'Υ/μ,αιν-τικών έ
ξελίgεων της Κωθολικης 'Ε--ι<,κ:λγι
σ,(,α.ς 'Χια.ί τήν έπ•ο.χην του Δια.στή
μ,α.τος, λα.μ6ά,νουν χώραν &ι·ι-τιτz-

' , �
'lfll

l ' \ , χι'Όοινικα.ι ε-χ,υ,1v,ω1σεις, πι:;υ ,,α.τι-
μάJζου,ν το,ν α.ίώγα. μα.ς κα.ί τή'J 
χ ιίψα.ιν μ.α.ς». 

ΆΝεφέρθη, είς φυ1λλά.ιδ:GΙ'1 τcσ 
ά,ρrχ ιμα.νδρί-tο,υ Χα.ρα!λ. Βα.ισιλο
πούv.,ου, ύπό το�ι τίτΙλον «Ξεαιέ
π.οοσιμα. της Μοοσογία,ρ,, 0ίς τό δ
ποίον κα.τηιγορουντ.α.ι οί Τέrχ,το-
1�ες δτι τυραινΥQi}ν τούς πτω
χούς Χ:ριστι«.1�ούς. Άσκο�1; μα.ύ
ρψ έωη,οpι%ήιν μ,α,γεία.ν. Διδά
σκaντ,α.ι νά οιαδί1δου1ν το Ταλ
μούδ'. Ποοί1ρνο,υ1ν μέρος 0ίς αργια. 
μ;i ί1ερ,εία.ς. Πα.ρί.στ;αιντ.α.ι είς ά.-1-
θρωmοθυ1σί,α.ς. ΚοομνουΙV χρ"ήσιιν 
,1α.ρκ.ωτικων. ΕΙ'/1α.ι οί ϊδιοι έω-
01φ6ροι κ.α.ί σοοτα.νάJδιες. Δια.6ι6pώ
σκουν τά. θφέλια. του "ffiθν·ους. 
Ευθύνονται δια. τήν αυξησιr; τη; 
�οφυλοcριλί,ας είς ά.μφότερα. .:ά 
φύλα., τηΙν οιώοοσιν τών 1v1αρκωτι
ΧJώV, τοϋ σιοοδισιμοϋ, τοϋ μαζοχι
αμοϋ, της σω1μ,α.1:1ειμπορίας, τοϋ 
kοοθριε,μπορίου κλπ.» . 

'Ειrοrοης δε κατηγοροίiiνται οί 
Ροτα.;pι«.ν,οί δτι: «'Έχουν yχα'("Ι,-
στψι"Κην ύπόστασιΙ'ί 'Χια.ί δτι '11.Y'i-

δέονται μl τη·ι ύπάθεσ�ν εξα.φ,:ι
'11%ω;; Χριστι�ιr;-rοα.•(δων, τ:ιi)ν δ
πο:ω•ι τά, πτώμα.τα. άοευρία1Κοντα.ι 
5:�ευ ιχ'ιους αίμα.τος, διότι του
το εχ ει α.ψα.φεθη. . . διά, θρη
'1κευτι κrμ χρησι '1». 

'.\.,ε:ρέρθη έπ(σ,ης ειί;; Ο"ι._ολι
,_l:,•1 �ι�λίαι δ;ά μ.α.θψ�� τοϋ οη,μοτ�κου, περιεχο·ι κεφα.,ιαιαν δια. 
τόν Τε,χτονι'J'JΜ'Ι, το δπο"ϊ,;ν «με 
δ�1. έξ, &1;1α.χρο'ι:στ;κης �ντι�t
ψεω;, ε;,.θετει, &τψά,ζει το·ι α.ιω
Λ. ιι:-ι.; κ:ιί έ-κθέττει τή'Ι χώp'Χ'Ι 
11.ιχ; ε1ς τα. ομμχτα. του πολιτι
·:ψΘ'ΙΟ!J -κ6'J'μου».

'Α·ι,z:ρtρθη έπ:Ι:Jη; εί;; τσ. (γνω
'1τi εις το.:,; ΟΟ'Ια.γνώστα.ς τοϋ
, Ίλ:'J'οϋ») συμΌά.'Ιτα. είς Λipι
'J'"J.'Ι κ:-ι.ί Ζiκυ·,θο'ι. Κα.ί πα.ρετή
ρφε: 

«Μετi τή ι r,:α.ypα.q;εLσα•; r.pο
:ρrι 'ι τη; ΚΧθι:ιiλ:,κη; Έ,κ.κλη:,(α.ς,
GΙ1·ι ά.πέ,μει·ια.'Ι π,:;ιλέμ•.οι τ,;ϋ Τε
κ.τΟ'Ι:�μοϋ ει μή μ6νοl'/ τά κομ
μουν:στικα. κ.α.1θΙεστιϊ>τα. χια.ί τά
5.λλχ τc\ιπου Φpά.Ψι<.Ο. Εις ολΌ'Ι
τό"t κοομο·ι Β1.."1ιλεϊ; κα.ί Πρ6ε
δροι Δγιμοκ.ρα.τιών χιχί ·ήγετικά
�ε�.έΓϊ τη; κ?ι?ω'1ί1,ς κα.ί τ�ν
Εlνι:ιπΑω'ι Δυι'Ια.ιμ,εων, ο'ια.κη1ρυσ

'JΟ'J'Ι tΎ)'I τεκτr,1'/(ΚΥι1'/ τW'i ίδιότη
τα..

»Τπά.ρχει δμω; χώρα έπί τοϋ
πλιχνήτου μα.; οπου ώκούο'Ιται
&.πό κα.φοϋ είς κα.φόν έΥ.δηλώ
σ�ις εχθρ:χς Κια.ί μί,σους 'Χι!Χ,'Όα. τοϋ
ΊΊεκτa'ιι,�μοϋ κα.ί έμφα.γ�ζωτα.ι
οη,μοσιιrομ;α.τα. ά,'11)Ιλληιπτα. εις έ
ξωφρω�ΚΟ'I ιπερ�εχό,μ;z.νο'i : Ή
χώp,α. α.ύτή είν:ι.ι, δυστυιχώς, ή
Έλλά.ς Υ}Χ.ί Έ1κικ.ληισίια. ή Όρ96-
οοξος της Έλλά.δος».

Κα.ί δ Χ. Τζα.ζ&ιtουλο; κ,α..τέ
λ -ηξε·; ώς έξης:

«Ή 10ρα:yμmτικότης α.υτή, ι:;δ-
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σα θ'λι6ερά δια. πά.Jντα. τέΙΚΙtονα., 
b&Cq. διά. τούς έξ α.ύτώ1ν αΝ1(-ι.,Jν
-οας εs1ς τrfΙ' Όρθοδοξία.ν 'Χιαί δrή 
ιε1ς την 'ΕwκιλφCα1ν της Έλλά.
,δος, έπι6ά.λlλ,ει ιά τονώσω�ε'�/ τηΝ 
πίστιν μα.ς ε1ς τον Τ1εrκ,το,νι,σ�μό�ι 
κ.α.ί τά �δiεώδη του. 

»Σ-κιοτει ',Ια.[ κα.ί &ιντι,δ
1
pαιστιοοα.ί

&υι1;άJμεις όφί,Ο"tiοοντια.ι βε6α.ίως 'Χιαί 
ο! "λ!ί ιιδυ1νιοι πα.,ρ,'Χfl,.ιένουν έ.1Όίφο6αι 
τασαv δ:ά τ-ήν σκιέψιν, την δΠΙ()Ιίαν 
δ δοιyμιατuσμος θα. ηθε.λιε να. τrrι 
αΙίιχμιοολιωlt'ίση, οσαν κα.t δι.:ί τηrι 
�ωtι, τήv δnοί�α.v δ &-τομικος 
εJΥJΌpα..χψιισ:μος θα, τrjV ,ε,gεμη,δέ
ιγι ε. 

>�Μν &-γνοοϋιμιειΥ οτι ή όδός, ή
δnοία. Θιά δδΥ'f'(ψΎJ τ-ην ώιθρωπό
τ-ητα. προς μία.γ κοινωιν,ία.ν, διε
πομένψ &ιπο τά -οεκτονικά bδιεώ
δη της οοδειλιφασuν ς μιε-αξύ τών 
αί'Ιθpώπων κα.t της ε1pfrnp; με
ταξύ τωιν λα.ων εί,να.ι μmκιpά. Πω
ρά την διωπίιστωσι � τιαύrτην, είς 
yέιο; κόσ:μος δ1ια.φα.,ί ΙΛειται έ.ν τιj> 
μιέισψ της συγχύσεως κα.ί της χα
σμωδιί1ας. Προς τόν vέov α.ύτοv 
κ,όiσ:μοιν, μία. ενωσις Ε.'ΚιΑrΘΧτωιν 
ά.νθρώrrοων 'θά δδηryψη -τ,ά, κλο
νιrζό,μιz.;;α βήμα.τα. της ά.ν�pωπό
τ ος. Ή 1Όαy-κιοσψ6της του Τε
κτον:σμου, ή δnοία. πρωJα.λιεί το:ν 
χp6ναγ, προσφέρε•ι τά πιρος ε',Ιω
σuΥ μέισα.. 

»'Η ψ,λοσο ία. τιου, έξ &λλου,
οο! 1Όα..pαιδάσεις του, τά σύμ6-0λά. 
του, τά δπtοία. ένέχοuν ήθι'Κιάς έν
νοίας κα.ί προστ:α.yάς συ:μ,μορφώ
σ1εως των πι,σ-α0υό,γτω1ν ,ει!ς α.ύτάν, 
ώθοϋν τούς προσε;ρχaμέινους ε1ς 
α.ύτό�ι, 01Όως ά:rοοτιΕΙλέισ:ουιν σωδε
τuκο11 χιpί'ΚΟV της 7Όαt(ΥJΟίΟΙ\JJίΟυ καί 
,α..!ωνίας τεχταναης '.Α!λύσεως ά.
yά.πη,ς χ.αιρ&ιω.ν χια.ί ψυχ ων. 

»Ή δια.μόρφωσις όμως τω,ν

έ.-χιλ,ειχ.τ.ων α.ύτώl'ι ά.νθρώιπ�ι, τω-ν 
ε,ύγι�ιών ά.γωyuστ,ω,ν δ·ιά -rούς με
γά.λους &-γωνας των ,Θδιzω\'i κα.ι 
bδεωlδ,ών -χια.t ή πραιγμά.-σωσις και 
ή έινί1σχυισις της bνώσιειώ,ς 'ΌWΙΥ ε!-
1να.ι ε.ργον μα.ς, ούχί μώλισw, ευ
χερές. Των δυσχεριε,ιων του ερ
yοο δέον νά εχωμιw σUΜεiδησιν 
-ήμε"6ς ο! εχονrt1ες πrι όψίστηιv τι
μήν vά -θψεύωιμιω έν τιj> Τε.,χ,το
νuσ1μιj>. Πpέ1t1ει νά ά'ντuλ-ηφ,'θ'ωμιε:ν
πρωrt�σrοως οτι -uά iiε·κ:�νικιά. Έρ
γ�οοστήρια. δέιν ε� α.ι τό1tος &..να-

• 'δ' ξ I δ ' 1 ' -παuσε•ως, ου ε ,εινωΎ ΙJα. χωι,,,ους
ήθιγ.ως και διοονοψι"Κιώς νω'θ'pοuς.
Ε"Ύαι πp07tαmος Έργαισ-τη;χα
ιδιC4μορψώ01εως. οι ε1ς αύιτα φσι
τωντ,ες δεν ζουν έιν τi,j ρbμ6r;ι,
ά,)Jλ' έν τi,j πρ,αιγ,ματικό,τηrtι καί 
έιρry,άlζονrααι δ:ά, τ-qν βεrλιtΙί,ωσί,ν 
των-, ά!λlλά. καί δι.ά τοrν Κιαiθοpι
σμοιΥ Κ.'ΥJ'Ιό'ί@Ι' δpάJ01εως !:)ε:τ;�-χ.ων 
"λJα.ί σοοφων προς δ-ιαψω1τ1ιφον της 
'ΧιΟιvής yyώμης χlα.ί βελτίωσνν της 
aκέψεως τ:ω1ν1 σ,υιγχρόιvω�ν τω�ν, 
Thpoς τοιν αύταν ποοντο-Όε τιεΟ..ι-κό�ι 
σκοπόιν, της δφιwρyί,α.ς Κια.'λιυrcέ
ρα.ς κ,ο,:νωινίας, της όποbα.ς εfnι 
ιμέΙλ η κια t ό1t-ηp έ"Όοοι . 

>>ΙΕ1ίς το περι6ά!λ'λοv τιου δ τέ
κ. των χ.αί χ.α.τά 'Όο ,μιέιτραν τωr-ι 
δυινα.τοτήτωιν- του, δφεtλιει να, προ
οά.'λλr;ι το τeχ.τον•ιr><-αν 1οεωδaς, το 
όπο�ον εΙvα.ι οούτος οδτο.ς δ &ι
θρωn�σ�μός, -αις άξί,α.ς τάς διποίlα.ς
το ά.ιrοαρτ,ίζου� καλ ,έιπι,χ.ρ,α.τουν
� , �-vl"I , , ' ' •aις τ.α -9J'yαστηρια. τοο y.,α,ι να

έπι!ζ Υ)Ιt ' 'JIY), νά. προσε\λr>ώiση προς
αύτά. τού; έ.λιωθ·έρους κιαι χρ,η-
1στο 'Οaις άινθρώnους.

>ΥΕ1ς το.ν εξω κόσμαν δ τέrι<.των,
δ άξιος 'ΌΟU δrιάμιχτός του, θά δ,εί
ξ , ίδίως διά του άτομU'Κ!ου του
11tα.pαlδΙε,ί,y,μα..τος, το εξοχΙGΙΥ της
δ,ρ,yαιvώσεώς- μας, την ώραι&τ:ηιt,α
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της έλ-πuοος μn,ς. Είς αύτσν τόν 
mισιμαv, εν συμπρά.ξ,ει μιετά. τών 
�ν1Βρώιπων καλής θεΜισε1ως, όφεί
λ,qμ;εο, 1νά. στα;Βω.μ,ε"i ά:χιλr6rιητοι 
ύrοiρμ("/.χο: της ΕLρή-ιης κ,,χί Ό
ιμavο(ας ε.tς τόν εξω κόσμ,ον, δπου 
αι -ηθικ("Ιλ ά,ς:1α.ι δ ια.."/4ιU'Οιεύονηι 
κmΒ'Υjιι-ι,ε.ρινώς, 8-που ή ούνα.ψς ύ-
1Όε,ρέr/4!ει τοϋ δικαίου κ.α..ί οπου ή 
βίια. μιέ τά, ά,σύλλ-rρηα. μέσα όλέ
θρ()υ, τά. δπο1α.. εφεϋρεν ή ά.νΒρω-
1Όί,νη δικχrιQια,, εΠιέ:χ!ει Βέlσι'Υ λ6γο•JΙ. 

»Τό τεικ.το'ιικό-; διW(Ύaλμα, της
ά.γά.Ιπης κ,α.ί -οοϋ σεοωσμοϋ προς 
την ά.πόιλυrτον ά.ξία..ν τοϋ ά.νΒρώ
που, τό διrtοuον διε6:6οοσΒη είς 
ήμα.ς ο:ά, μέσου των αίώvων, ά.πό 
γtΕ;'/Ιz.άς eίς γε.1Λεοον, ά.-rοε-υθύ'!ετια.ι
ύιrοε,ρ.ά:v.ω τ:ώι•ι θp-ησ-χιε.�ών, τών φι
λοοοφιών, τώ1ν θεωριών και τών 
συστηιμά,τωιν, έν τψ πνεύμm: της 
πα..-yικοομ,ίου ά.αελψ6τητος κ,αί δι
καιοοuvη,ς π.ρός δλου,ς τούς ά.δiε1λ
φούς ά..νθρώπους τοϋ Βορρά κ,:χ.ί 
τοϋ Νότου, της 'Ανατολής κ,:χ.ί 
της Δύσεως, πρός τήν κοιν+;'Ι μη
τέρα τω'�, τήν ά.vθρωπ&tη-τα. 

»'Ο Θεός της ά.γάιπr;,ς, οστ:ς
δε.σπ6ζ10ι ο'ιιά, της π.φί τη,ς ά.γά.
πηις δι,δω�ι<ιαιλί,α.ς του έφ' ολωι-ι 
τώγ θρησιΚΙειών κα.ί ουχί μόνον 
έκιε-ί!11-η,;, ε.ίς τήν δπαιhν ή δλ6-
της σχ_ιs'ab.-ι ήμων οονηΥJε:, της 
Όρθc•δόξου δψαδή, έρωτηθεις 

mία. εντολη ε.Ιν<J.ι μεγά.Ιλη, ε.uπ>ει'Ι: 
«' yα..π ' -π,ις Κύρ:ω τον Θε.όν 
σου. Δευrti.ρα. δε δμοίq. αύιtt), 
ά.γ:ιιπήηις τόγ 1Όλrρίον σου ώς 
έ.α..υιτό'Υ». Ώς «πλ ησί�ι» δε ώ·ι6-
μα.'J1z κα.ί τό-ι έιχθρόν κα.ί τόν 'Χια.

τα..ρώ1μJει'Ιον κα.ί τόν μισοϋντ1α κ.α.ί 
τόν δ:ώκ.αvτα. ήμα.ς. 

» 'Ερ,ε,:δ6μενοι έπί τG)'t ά.ρχωιν
της ά.1:ρθάJ-.;του διδα.σκ.α.λίαις τοϋ 
Θ:εοϋ τη� ά.γοοπ�ς, ε�αιρέlσιtου είς 
τη,'Ι ψυχην Π'JJ'Ιτος τε.κ.w'Ιο;, άηε.
ξαρτήτως τοϋ θpφΚΙΘUrt: YJOO δ6-
Ύ'μια.τος, ε.ίς τό δπο&>ν ά.νήmι και 
επί των αtωιvίW"ι βά.σεων της ύ
περάJvω τόπου και χρόνου παρα.
aόιαεώς μαις, όψε�λομιεν νά. κ!7.λ
λιιεργfισωμιε1ν τόο ά.νθρωιπιισ:μό'Ι 
καί νά. ύψώσωμ;εν αύτ6ιν εί,ς ΠΙJJ'Ι
ΙJJ'Ιθρώπ� '10'1 ίδαΝUΚ()'I Κ.!7.ί κί νη
ψω πρό; εύΎ1ε'ιή δρα.σ�ν. 

»Δι' αύτοϋ θά. συ'Ιδέσωμει'Ι τά.
ά.τομ:ι κ,:ιί τούς λαιούς είς μ�α..ν 
έν:tJ,�α,ν Κ/J: νων.ίω-ι π.νευιμα..-uι κ.οϋ 
β:ο!>, ε1ίς μίαν ά.δtειλψ:κiμ συ-ιιερ
Ύ''JJσ.ία.ν' προς δη,μιουργία.ι'Υ έ-ιός 
-ιέ.ου άινθρωιπισt: 'ΧιΟϋ πολ:rt1ισμοϋ
έδ,ρα.ζομέ.νου έπί της Π'λήρους κ,α.

λωσύν·η; Κ.!7.ί ά.λτ,ρουϊσμοϋ, συμ-
1Όερ:-.ροράς τώ'Ι ά..νθρώπιιJΙ'ι προς
iλλΎJλου;, ά.νεξαρτ�ως Gργpκ,ευ
τικ.ώ'Ι κα.ί ποοσης αιλλης φύσεως
πε πο�θήσιεωΥ».



ΕΕ 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΕ 

ΚΟΕΜΟΥΕ 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

'Έ,,ας βαθurατα Χρ�στιαν-ός α
.ιtηλθε τού γηtνου κάσμοιι. uΕνας 
βαθύτατα α ν θ ρ ω π ο ς. Μέ bλά
νοι'Χjτη την καρδιά πρός τόν � Α,ν
θρωα�:ο. "Ε,νας φιλάνθρωστος, τού ό
ποίου τryv ά.ποδημία έθρήΙVησαν αλη
θινά πλήθος σ\Ι'\'ανθρώ.πων, εύερ,yε
τοιιu.έ, ων ... 

�ο Σταυρια,,ός Κομνη'Vός, Μιειτα 
ώπό ΟΙΚληρη έργασία εφθασε στην 
οίικιονομυκή εύδοικίjμησι, άιλλά, πέραν 
της στοργής πρός την ίδιαLτερη οί
κ.ογέ"fιά του, αLσθανόrtαν κ.σ.Ιθημ,ε
ριΙVά τό χρέος πρός την πλατm;ερη 
οίrι.ογένεια και προσπαθούσε, δσο τό 
διιναrτόν .rοληρέστερα και έJκτεταμέ
να, νά τό έΥ..πληρώνη, σάν ψuχική 
ανάιγκ.η, σάν μιά αλλη ά.να.π,1011. 

Ό κ. Γεώργιος Πρά,σινος, συν
τωγuατάρχης πιιρο6αλικού, μuλωντας 
στην κηδεία τού Σταυριανού Κο
μνη,νοίί, εtπε, μεταξύ αλJλων, στόν 
συγκινηrτuκό του ά.ποχαιρετισμό<: 

«Ήσθάνεσο -4άλ ησμόνητε φίλιε
εύτυ,χής, δταν ύrοό τάς πrτέρuγάς 
σου eστέγαζες 11ϊερuσσόlτερα ά,Ιθρώ
πινα πλάσμα.τα. "Οrταν i:\Gλιε.π,ες πε-

ρισσόrtερα χεuλη νά χαrμογειλούν ά.πό 
χαρά και περ�σσστερες καρδιές νά 
θ,ε.ρμαίνωνται ά.πό τφ σιγουριά της 
προστωσίας σου . . . 'Όrιων ό α.νθ.ρω
πος εχ;ει θραίJΟΙΕι, &πως Σιί, τά 
φράγματα της ατο,μuκό<τητος και τού 
έαιιτ(}ij, θέτων ώς σκοπόν ζωής ενα 
τέrτοιο ίδανικόν φuλαλληλίας, τό-τε 
εχει ανέλθει είς ύψηλά έπίπεδα πνευ
μωτuΥfijς και ήθuκης τειλειό.τητος, τό
τε κυριαρχείται ύ.πό τού Θεού καl 
1λσ,μ6άνει φως, άρκ,ετόν φως, tνα 
Ιά.νέλθη είς ύ.περοιίσια δ�μαrτα ... Τό 
σι,,ει,ματιrι.όν δtδαγμα, τό ό:ποίον με 
τό βίωιμά σου κατέλιπες ώς ,ι,ληρο
νοιμίαν, εtναι ή μεγάιλη άγά.πη και 
ή φιλία πρός τόν ανθρωπο ... :. 

ΓΕΩΡ.ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μετέστη είς την Αιίωνίαν 'Ανα
τολήν ό 111ρόε,δρος της Στοάς τσύ 
«'Ησιό1δου», δ Γ. ΜαρΎαροοουλος, 
έστιχειρηματuας άισφωλιστι?ι,(Ϊ)ν έ.ται
ριων έν Θοοσαλονl.κη, ά.π& τινων έ
των εγκατεστημένος είς Άθηνας, ο
που ανέ.τcωσσ,ε άξιόιλο,γον δραισιν είς 
τόν πνευματuκόν τομέα. 

Εις έστικήιδειον προσλωλιάιν, ό 'ι.. 
Π. 'Αναγνώστου εtπε: 
<<''Αείιμνησιτε αδελφέ μας, 

Χθες τό βρά,δυ εύρίΟΙΚΙΘΟΟ μ,ειrα
ξιί ιμας συνεργαζάμ,ε'llος και σήμερον 
ήu1είς οί φuλοι και σννερrγάιται σου 
σε χαιρετούμε διά τειλιεuταίαν φο
ράν. Έγ,κατέλιειψες αtφν�Jδίως τόν 
πρόΟΙΚα.ιρον κόσμον και ή ψυ,χ)ή σσυ 
τόν φθαρτόν όργανιισμόν, διά νά πε
τάιξη είς την πηrγην τού φωrτός εν
θα οι δtκαιοι ανααιαύονται. 

Τό κάλλσς της ψυιχ,ης σου ητο 



Μηνύματα 

άγάπης-είρήνηc 

Μ>έ 't'YJ'Y ευκαψία. τών Χιρωτου
γέι-Λνων, δ ΟίmΙJΙμε•ι,ικός Π-χ
τψ:«ρχης 'Α!θηνια.γ6ρα.ς ώπηύθυινε 
«χαι:pΞΙtισμόγ ά.γάιπης κα.ί είρή
νης π,ρός α.πωιτια.ς τούς έπl γης 
οοvθρώπους, ύπερ ων πά.ν'tlωr/ ή"J..
θ�ειν έπι της γης δ Θε6,ς». 

Άλ.λά, έιιτωφελήθη της εύχαιι
ρίοος για νά. έπ�α.να.λά.6η τό κή
ρυγμι:ι. της ένώσeως τώ,ν Χριστια,
"ΙW.'/". 

«"A,y -,λέγε�- δ θεός δ:ά. 
να πλησ:άιση και να σώση t'J'/ 
αιvθρωιιτον έκέ,νωσεr-ι έα.υrrόν κ.αl 
ελα.6ε σχημα. α.vΙθpώιπΌυ, τί όφεί
λιε.ι νά. πρά.ξ� ή 'Εκοολψία. δ:α 
να. τιει'λιειιώσ-η την m.ιw..λλα.γήν 
κ:α.ι τr,v aωτηρ,ίια.ν; Να έμμιείοη 
έπί στιιχ.τιmτητ:ι; Να προδώση 

ζωγρα,φιισμένον είς την γαλήνιον 
χαιί σεδακπήν μορφήν σου. 

'!Εγαλονχήθης πνει,μα.τvκώς με τά 
υπέρτερα tδανικά πού κοσμούν τόν 
ανθρω.πον χαt τέρπουιν τάς ώρQμους 
ψυχάς π,οv πιστ,εύουν ,είς 'tήy άθα
,,σ.σίαν των. 

Ή άγα,θή καί πράος φνσιογνωμία 
σου θά παρα.με(νη είς την ι11νήμην 
πάντων ήμών, οι όπο�οι εί,χόμεθα 
&ως τό δέ,ιδρον της άιθανασίας 

: \ , ' ι -�εγα1ση την ψι,χην σου και η γη 
νά εΙναι eλαφρά διά τό φθαριτόν 
σαιμα σ()ν». 

' , ι:--, , θ , , ... , Πf'Ι ουι'j\:ωοεστα.τηΊ εια,-ι ιοιο-τη-
, Τ " Τ <:, , • Ν), τα Ίj;, Ο'Ό: ει ΨJ,: uυΊα.μικη, w 

θ , ' ' θ, ' πφ:οp,:σ η ει; ΑΙειιψαΝο ηκην, εις 
±πr.,δΞ.κiτ:-:,uv του ήδυόσμου κ.αl 
του ά:�ί•&ι:,υ κ.αl του 'Κιψί�ιου, ε,ίς 
δ:υλ�-J.:ν του κώ•;ωπος; Να προ
:ρυλά.ξη το•ι Χp:στόν, γ� -:,υ,ι-uμορ
φώση Αύτό•ν π,ρό-ς -την έριστικήιν 
θ,ΞΙ':λλrf("ίαΝ, η ";}J. συμμορφώση 
Έ2υrτήν πρό; τοv Θεόι·ι Λ6γα·ι 
έJ•ι ώπο�τολικt) άπλ6τητι 'Κιαί πα-

, Ν' ' .. n 0- ' τερ:κt) σοφυ�; :ι. εγ'Χlλ�:σ η ει,;
α.ύττάιpικιειυα.•ι 'Κlα.ί α.ύταρεσ--.ι<Jε,ια'/1 ; 
Νά. δ,ιοοσψαλίση Έr..ι.υrτή·ι Ε'Ι τt) 
επtι:σφα.λt) νομο-χ.�τία ;» 

Σελήνη ι<αi Γη 

Έ·ιώ, δμως, δ 01·.ωυμ,ωικός 
Πα.-τριά.ρχης εθοοε τό πρό'βλ ημσ. 
τώ'Ι Έκ.χ,ληa:ώtν, δ 'Αφχ:1επίσκο
πο; Άθrμων κ. 'ΙεφώΙVυμο; εyε
ν: κω:,ε τό π,ρό6λ Ίj'!-OCl, κ.αί εθ:ξε 
τούς 'ΚΙ:νδύνοος της οοvθρωπόιt'"Υ)
τος: 

«Τή•ι χαρα·ι κα.l την -κJαύχη
σ�ν (ώπό τό έπίΌευιyμια της ά.πο-
6ιt¼aεως οονfJρώιπων έπl της Σε
λ-ή•ιης) -λέγ,ει- τας συι·ιοδεuει: 
μία iδιbtυπη ά.γων{•α., ή όmοία. 
αιο:ά.ζιει δλόΥJλ ηρογ τr,ν οονl�ρωιιt6-
τψα.. Διbtι ή ά,γωνία. έψέτος 
δέιν προέιf)"Χ!ε'tlοοι μόνον ά.π-ό τό γε
γο•ι6ς, οτι κ.αι πά.λιν ε,ί.ς π;ολλα
,ση.ι.ι;είιχ. τής ύδραγ,είοιυ ά,'Κ,ΟΟΟμ,ε•ι 
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«πc,λ4ωυς 'Κια,ι ά:κοος παλέμ,ω1�> 0 

ουΊΙε μόWJΙν δίότι δ κίtνιδυνος της 
γ,eΥΙ:ιχιωτέραις πολeμ,:rκ:r�ς άΜοοφλέ
ξ�ως βοοί·νει συ1νιεχώς α.ύς,αJΥόμ,ε
νο:;. Τήν ένδόμ,υ:χοv άιγω•Αί.σ..ν κα.ί 
τοv ά.ν:cμολόγη,τον έJν πολJλοuς φό-
6οv ολWΙ'Ι μ�ς τον έπα.υςοοΥΙε•ι έ
cpέ.τος το yεγονάς, δτι είς α.ύ.τά. 
τα.υΌα. τα •θεμέλlια. τ�)'U '1v\Λευ1μα.:-σι
ΧΟU κ,α.ί ήθι,κου ι,uα..ς ο'ί-χ;οιδομ'ήι.ιισ,
-ο; η,pχισα.ν νi yCν�ωιν'tα.ι� εύκ1p:
νώς άικουστοί λί1οον οονησυχη,τ�κσί 
τ,p(γμοί. Οί τριιγ:μοί δε α.ύrrοί ε.ίς 
τα θιειμέλJιά. ι�αις ά.οοούον1τ1α.ι την 
στ:γμή·ι, κ,α..τα την δποία.ν π0ιλυ 
-rοερ:,σ�"Jό'i:'εpσν δ.πο δποτε1δήιποrτ:ε 
α.λλοτ'ε, ά.κρι6ώς δίό't( εχομ,εν 
φθάισει είς τ� κα.τα.πληrκιτιικ.ά. 'άν
τως έπ,::;1τημονιΚΙα έπ.:τεύryιμmm, 
.εϊχ,α;μ,Ξiν ά.πόιλυτον ά,,νιά.γικην ίσχ υ
ρώ1ν ΥJ-χιί άιδ':c1Jσ1είστ1ω�ν ήθ'�ΚΙών κ,σ..ί 
-rονΞ-υμ:χ.τ�κώιν βάJσ�ε.ων». 

Κηpύi01σει, λοιm:όlν-, εΥΙΧ «συ1Υσ..
"(Ιερμο ήθική.ς ά,;,α.συyκροτήσ:εως». 

Ιυμ6οτιι<ότnτες ... 
Ώστό1:,ο, δλα. α.ύτα τά. μηινύ

μ,-χιτα. δύσκολσ.. -Υ.α.τορθώναυ,γ να 
ξ,επφάι"Jουιι "t'O qψά. y,ι-vσ..· της συμ-
6σ..τι Κ!6 τ ητος, Π'Q'!) τα έ,μιrοοιδίζε: 
να έπηρεάι:JJουν τ:ην κο:ιWJ γνώ
μη Υ..α.ί νσ.. "(\Ξμ,:σουν το ΚIE�l'OY' α.
νάJμ,Ξ.σσ.. :,i λέξ,εις ΥJα..ί πρά,ξεις -ων 
ήyετώιν του ΧόΟίμου,. Το:ν· λ1α.ϊΧ'ό 
σψΚΙα..J1μο yι' α.ύτή τήν συμ6α..τ:
Κιότη,τ�ιι: έικιφρά,ζιει ή yεlλο:Qr(Ιpα.φία. 
του Χ. Κώστα. Μητρόπουlλου στα 
< έι�: 

- Μας έρωτεύθηκαν ! ...

Ή Έι<ι<λnσίο 
περνα ι<ρίσι 

Τίς τάισεις της κισινης γ;,ώμης 
α.mένια..,,τ:ι της 'ΕκwJλησίοος πα..ρου
σ:αιJJ:ΧΝ τά. «Νέ-α.» (φύλιλο 2'9ηι;; 
ΔεrιJ�ΙJ,6ρίου) σέ ά.ντα.πό'ΚJρι�σιι ά.πο 
το Πια..ρίσι γιά. τά. "(Ιε.γαν/JΌ'J., του 
1969 :πιόv έκΧλ-ησ:,οοστιΚJό χωιρο 
Υ.'J.,ί ίιδια.ίιτιφα. τ-ήν χ(,νη01: των 
y), -ηp: ΧώΙΥ τής Ρωμα,ΟΟ!'Κlα.Jθ'οιλιικ.ης 
'·Εκr1vλ ηισίσ..ις yιά y,;ά,ποια: ά.'ιlαrιέ.ω
σι κα.ί συ'Υχιρονιισμό. 

«'Ο Χα.ινούργιος Χό01μος -
άιvι:χιφ�ριετα.ι στή,ν οονιτιαιπόικ.pιt1σι
ά.ιπ1:χ.ι τεί την 1Όαpοο01ί1α. της 'Εrκ.
κ,λ ηισ�ίας μέσ% στο 'Κ,C)t',lωyιrx,o 
-τολJ:χ.:101 ,ο, καντα στον- α.ινθ,ριωrπο. 
Ή yzνzά. του 1970 θέλ:ει: τήν 
'&1χ!λ η101:α. σ,υμrrοα.,,ρα.ιπά.τη στον 
ά.γώνα. της yιά τηιγ 'Κf.JΙ:ιγιων1ιrχιη 
δ,:.χα.,,:οσύ�ιη, για τά ά.νθρώrπtνα 
δ:wοο:ώμα.τα. wσ..ί την άιξιοιπρέπιεw. 
του ά. τόrr1-'ΟΟ'· θ έlλ!ε.ι μ;ιά θiεοιλοy&α. 
πιροσα.ψμα01μέ.νrr στψ έπσχή τοο, 
θέλει μια 'ΕιΥ,Κιλ ψ;ία, Πi:Ο δη,μο
%p!'Χ<τt"Υο.Ύ/, &ntλ ή -χ,ιχ.ί 00Υ1θρ1ώιπ1ι νη, 
οχι α.ύτα.pχιικ.ή Κια.ί μ,ανtα.p'Χ;tΧ'Υ), 



1970 XPONLΚJA 73 

οχι με το μ.αί70ίγιιο της τιψιωιρίας 
YJXt της άποκηρύξιz.ως, μ;Jι. ά
ιιιmυστιειυμ.ένη λιε ιιtΙCΙιυΙp,ΥίkΧΙ, -rοροο
αρμοσ.μivη στόν m..ιρ6 μιαις. Και 
η ή 'Ειχ:χlλ ησία. θά π!λησιά.ση 
τιόν αινθ,ρω,πο η δ α.νeρ,ωιπ:ος θά 
αnοοψι.ικιpιυ,νθη ώιtο τή γ Έ,κκιλ η
σίιαι. οι προοαρμοιγές πρέπει νά 
γι6w;ιυ,ν, διαιρqρ1ι;τ,ιικά. ο! νέοι κλ ηr 
ριοοοι 'Θα -rορα-,<ωιρήσουιν σέ νέο 
σιχ:ίσιμα. mι τότε θά προr.ώφο,υιy 
ούt:> 'Εκm ησί,εlζ: Ή χΙθοοuνή' ή 
προσηλlω;μένη στο δόγμα, καί ή 
Vέια: 'Ε\κικιλψία., ΠΟU ,θά, Π:'4p0U-
01:Ια.ΙΟ1θή άΝια.JVΙΖuψ,έ1νη καl θά nψοσ
ε.γγDο,η -rον τημεφιινό α.νθρω11tο, δ 
bποτο;; σ.έ διλκχ τα γιzωγρα.ι:ρ,ικ.ά 
μήικη και ιπ:.λά.ttη, ώ.ι€ξάφτητα 
άntό ψυιλή1, Ιfeινος, πίιοrtη, οιε1ίχV'Ξ: 
μι:ά. ώποο-qροφη -rορος το δόγμα.». 

Λο:rπ.όrι, ή Έ,ΥJΚ�ψίa τειλιεί 6-
τοό οοΚJι1,.ι,α.,σ,ί1χν. Καlλiε!τ:ΧΙ: νά προσ 
αιρ.μοaθη ml νά ζήση στήν επο
χή, παιίρνον-αις θέσι στά σημ.ε
ρ,ιινά ιπιρο6λή'μJα-w, καl βρί�vw.;ς 
λιε.ξιλόγιο yιά την ε-rσ:rχr.JΙννιωνία 
με τούς σ:η1μιερινού;; α.ιν6ρι�ουις. 

Ή Έκι<λησία 

στή Χιλή 
Μιά επα 'ι\ΟΟσ'Όαιτ ι κrη α.ιπ όφασι:;; 

-ήλθε ά.πο φ Ρωμ.α:ιοκαiθ'Οιλι κ:ή 
�Ε'ΚJ'ΚJλ-ησί�α της Χ&ης, ή δποία 
θά οιιι�θέση τf.1ν τ�εpάJσΌια κτη
�ιrχ.ή της π.εριουισία. ύ11tε1ρ τω·ι 
πτ�ωιχωιν. 

ΙΤο 1962 ή 'Εκ:κίλησία. της Χι
λής ε!χ:ε. πάφε.ι τό Π1pώτο μέτρο 
γ:ά τήrt αιμιμό1ρψωσί τηις \.JJε τίς 
επ�τtαγες -οοιϋ Χιριστιαιγισr,ιου, με
-οα.6ι6ά,ζοντιας ώρ,ισμέινια κιτήμα.τά. 
της σwύς ά.γpό>tΙες. 

Ή -vε.λιsυιταί·α άπtόφm:ς ά.ιφορά. 
την πώλησ:ι των ΙΠΙΟλυοοατσιοο:ων 

και κrοψίω,ν πού ά.ΙΠοτιε.λοϋν ιο1:ο
κτφπ της 'Εοο,,<,λrpίας, ώΟΙ"t1€ νά 
'ΧJ?.ιΌΟΟστη ου·�χτή ή ενίσχυσις των 
σχολιειίω•J 'ΧJαί σ..J!λω,ν ίορυμά.Όω1·;. 

Ή ά.ξία των πφ:ουισι�κωv 
αιοιχ,είlων της 'Ε1κ:χ.λφ(α.ς tijς 
Χ!�λή;; ,ετναι ά.;,υιπ:ολόγιστη, κ.� 
προ6λέιπ:ετ-α.ι οτι ή δ,:άJθ1εσίς τους 
θά κα.λύψη ταύς προΟιποίλογισμούς 
νο-,οκqw:ωχιωv 'Χιαί α.λλων εύΧ
γGχ-ι ίο ρuμάrσωrν. 

Ή ά.ΙΠόιφmι;; τής 'Εκικlληισ(ας 
τ-;; Χιλής �ρΧ'ετ-χι εις !m,wnτ;ο(η
σι�ν τω•� άιrοα.:τ-r,�ΞWΙV μιεpίοος τοϋ 
ΚΙχτωτά.του κλήρου ΚΙχt κυιρίως 
τώγ ,1z,αρων tsρω,μέ1νωγ πού τά 
τελιz.υιταία χρά·�ια τ-η'i 'ΧJα.τir(y,ει
λ'JJν γιά. ε)Jλειψνν μ,ετρ:ιοφροσύνr,ς 
ΚJαί γιά. τόν οομύθητο πλσϋτο τ-ης. 

,Μύα δμ,άJοα μ,άλιστ,α, �ε«pων 
ίlεpέWΙ? εrχε επιτε1θη ε\'ι'αJΥτίον του 
οορχιΘ1t1u01κόιπου γιά τά. σχέ.διά 
του νχ α.νεγείιρη νέα πολυοάιrοα.-
1νη 'Κ/7.ΙtΟι�..ι.ι(α, σ:ε α.pισοοοοpιwtι•,<,ή 
πφ(οχή του Σοοντ,ιάγκο. 

ίΘΚJΠpόσωπος της έ'ΚΙΚΙλησίαις 
της Χuλης οήλω01ε, ώναψορ,ιm. μέ 
τήν ά.πόψαισή της: 

«Εί;μια.ι βέοαι:10; &-σι ιμπορω νά. 
ζfρω χαψίς νά μοϋ σ.νftκη τίπο� 
τε. Πα.ρ�δ,(οομε δλ-η τ+ιν πzριου
ισ:1α της Έκ-κ.λ φί�αις μ,ε γοργιό ρυ
θμό, yια.τί επιlθφοϋμιε νά. α.ιπαλ

λJαγοuμ,ε α:πό 'ΌΟ 'ΚΙΟΟΠιw.ιλ,ιισrσικό 
σύστηι,.ιια�,. 

((Πρόc ένα Θεόν 

ή πίστιc δλων)) 
Στό μ,�υσουλμ,α,νιικό τζαιμl Μο

μιτσ'JJρ,άκ της Χά.γης ό tμ,ά,μης t
κάJλlεσΞ το�ς πιστούς μωα,μιεθα
νούς vσ, Π'pο01ευιχηθοϋ1V γιά. τό pιχ
μ;�άινιι τοος κιαι γιά. γά, οώσ,η 
έ�ντα·Ι"ώ-τειρο θ�ρησκ.ιεtJ'ΌιΙΚJό -χ:αl οί-
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ΚΟUΙJ,Ει%ΚΙΟ χρώμια, σ' ειν;α, κ:ήρυ
yμά. του, ά1Όεψά.σ1.1Ο1ε νά ΥnJλέση 
ενα. Οι1α_μα,prτ:υρόtJJεΥΟ ΚΙι' ενα. Χ<Χ.

θολιΙ'JΟΟ πωπα., γιά. νά ένώr.rου,ν 
?.'ΠΟ ΚΙΟιΙVΟU τlς διεφεις τους προς 
ταν 'Ύ ψ:ιστο ! 

Πρό της '>ωινης πpοοΞυχης δ 
ιμάμης προσεφώ�νηισε «άιδελψούς» 
τού; άJλλόθρφκου; ίειριείς, μέ το 
έ-πιχ,ε,ί1ρη:μα, Ι:\τι «ή πίστις Ι:Ιλωιν 
ά.ιτοειυ'θ,ύ�ΙΙΞ'tl:Χ ι -ropoς ε'/'::Χ. ΚΙα.ί Κ.Οι V01V 
Θεό». 

Ό κ:α.θοιλι κο; ίΞpεύ; α.π�ιτών
τ::χ.ς σπ,ν προσψώ�ι σι του ιμά
μη είπε, 8τι ή προοδΙευrτ:ικη έκ.
τόιπισις των δοyμια-τικων κ.α.ί y,ε
ν:rι(J(ύτέpιων διαιφορω1ν άrrοοrcιελιεί ά
να.μφωΌήτητ::χ. μιιά. σημα."Ιrt'ι κ:ή 
πρόοδο. 

'Όσο yιά. το i δια1--1Jοοprτ:υ1ρόμ1Ξ1'/Ο 
υε,ρέα., κ.::χ.ί έΚΙείνο; μέ την σειρά. 

ι, 
, υy,Ι, 

, το,υ υι-uνησε τον ψιστο, εγιΧω-
μ,ιάJζοντ,οο; π1ηά.λv..ηλα. την α,δ1ειλ
ψότητ1::χ. άινά.μεισ,::χ. στίς διωφορ1ε,ι,ι
κέ; θρησΚΙεvες .. . 

,Διέν -ετνια..ι ή πρώrτ:η φορά. πού 
λε:ιτουρyοί διια.φόιpων θpηισκ1ΞJι,ω,ν 
ΚΙα.l ειχrκ.λ ησιων συμτηροσιεύχον'tl::χ.ι, 

' ' ') - ( \ , παιρα. τις α.ρχ1α.υε1; ΚΙαι απ p-
χι:χ,ιωιμένιες) ά..πα.γοpιεύσz,ις. Iliplν 
λίιy;α; χρ61νιι1α., μιά. τέτοια. συμπρο
σευrχη εγινιε στο Κα.λα.,μά.¾ι, στο 
1rολψικό νιεκροτ,αιφεrο. Έξ α.λ
λου, στην εδρα. της πα.γχ.Ι'.J1οψ,ίου 
ΘΙΞοσοψικη; Έταιιιρία.ς, το "Αν·
τυ,αp της Ί νδία,ς ( σπον• τ�φά.σt:ο 
κήπο της δποίαις εχΌUV ανΙΞ,γ�ε,pθη 
νια.οί aλ,ω1ν τωy 0-ρψκιε.υrμά,τω�ι) , 
ΟiUΙVη�ίζ1ετιαιι, στην α,pχΎj κά.•θlε σ'Ue 

vιοο1ρίου, vά. ψά.λλοωVΙΌα.1ι πιpοοεu
χέ; ολ:ωΙV των θp�ειιωι• άJπιό λ:ε•ι
τουpγΌύς η έκ>πpοοώ'!tους τιων1• 

iΕίVΙα.ι χα.ραικτ ριστ,ι'Κο σηιμά.ιδ•ι 
των κ.α.�ρων, ή ενιωσις τω·ι, θρη
σΚΙωομέινων στη,ν βά.σι τοΙΙJίς (ιμιέ-

ιΟΙα. σέ άJνιεξίθρ-φwες οργαινώσιεις 
η κι7Jί iτομιrm.) η μέ τηιν πιpω
-τ;οοουλ,ίια. 1τιρωτοιπ'όιρωιν1 κ.λ ηρι κ.ω,ν. 

Μιά. σrχ_ε"t1ικιη έκιδήιλω101ις, επί
σης ένιδικι.Jφέροοοα., εγΨΥΙε τrιν Κυ
ρ:(Ιjχή 4 Ία.νουαιpιίοο 1970, πά
νιω στην Άικρόιπολιι. ΙLα.pα.λα�μοά.
νομιε από τηry «Βρια.Ιδυ�ή» της &-
1Ό0iμέιγης (ή διιtοίια. έιδημtJΙσ�ίw� 
κα.ί φωτογραιφίια.) την, αιφήyηισι 
wυ συμ6οονrτ:ος: 

« τΗiρ•θι:;:ι,ι στή,ν ΈλD-.άιδα. άπλοί 
προσΥJυ,ν-η-uές. υ Οιπως τόισ.ο: κιχί 
τόι'J'οι τουΙ?:ί,:π,Ξ,, κ.ά.θε YJp6νo σrτ:η,ν 
ΧΟιι'ίιδ,α. τ,οί) Δυι��κ.ου - Χριστ:α.
γ,:ΚJαιίJ ιποιλ�τ:σ�μ;ου. Χ1θ1ές, δμως, 
fιτα.ν Κο\Jiριι,α."Κ.ή. "hι, eνω οι

τpΞίς κ.::χ.θdλιmί κ•λ ηρικοl α.ρχι
ζ,,-;ν νά. ψά.λλου�ι τr;�· θε.ίια. λιε:
του1ργί,::χ. κχχ:rο.> άιπο τόγ θ·όλο τοJ 
±ττικου ούρα.νου, οι πιστοί σιΥ'(
κιεινrορώιθηΙΚΙ:Χ\Υ yύ,ρω τους μJέ κ.α
τά.Ιγ,υ.ξι. ΤΗτα,γ -στον Ί,ε.ρό Β,ριά.χο, 
\i:moo �prΧ.γi!.ΙJ:Χ.'tQΠΟιή�ηιΚJε χθiές το 
πρωt ή ύσααιίιθρια. α.ύτη λΙειιτοιφ
γία. κιι' fιτΓJ,y Ο'ι πιστοί, ευλια.6ικ.οί 
τουρ:ιστ,eς, πού κια.θυιστέρηισαιv yιά. 
λίγο το 'ΠjpΟ'ΟΙΚύ·νημά, τουις στην 
Άικρόπολ,ι yιά. νά. προσιwχηθοϋv 
στάγ υrφuσrto». 

Οί Ρω·μαJιακια.θοwιemί ίειρ�είς δiν 
εδ1ίσrtαJ:JJ;JJV νά τ,ειλέ�οουγ τήιyι Μ.

τοοριyιία. σrt'ά. πλαιίσι,α. τω1ν ά..ρχα.ί
ω,γ 'Εlλληγ,ιικ.ών να.ώΥ. Δεν εχει, 
δμ,ως, πειράJσ:ει παλύς κια..ιρός, παύ 
ενας υ:Ελολψα,ς κ-α!λόγιειpο; έ'χ:χ.
ρα.ιχ.τήριζε τά. κ:�ίρυα. του Παιιιε
π,ιστηιμιίου, τη 'ίΕθ1Υιrκfijς Βι6λ,ιο
ιθήrκης κ.::χ.ί της Ί\�δ-qμίlαις ώς ... 
- Ώδ-ωλολ'Wtlpιί,ικ.σ. ...
Έκκλησιαστιι<ή 

έvότης μέ ϋμvουc 
'Τ-ήν Δευτέρα. 26 Ί,οονοuοοpίου 

έΜθη, σ;το 'θέα.τρο της 'ΕΘνιιχ:ης 
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Λυριικης Σχ.η1tής «'Οιλύμπια.», 
βρα.δαι έκιχ.λησ,:mτιικής ψΑ)'Jι
κη,ς, με πρωτο6οwΑχ του Θεολο
γικοϋ Κέντροο «'Η του Θεοϋ 
Σr . .ιφίσ.», με τήν εύκαιρ:νJ. τής 
21 ης έ�ετείου ά.τcό τής έ·J'θρeι,·ι:
σεως του 01κοu�νικού Πα.'t'ρ:iρ
χου Άθ1j1·ια.γ6,pα.. 

'Επ.ρολ6γι'j1ε δ zκπα.:διευτ:χ.ό; 
κ. Πα..-ιώτης, δ δποίο;; έτ6,ι:σε δτ: 
ή , ' , λ ' ο�κουμιεγ: χ.η εκκ Ύρ:α.στι-κ·η
συμφωνία. 'θέλει vά. κρc,,j.7η τ+1 ι
«λυρα τής ά.γά:πη; κ.α.ι τη;; σ'J'/
δ ιι�λα.γης» τώv χριιπ:α.•ι:κG>ν t',(
ΚΙλησιών. Ει; τ-rμ εκοή�λω1'1ι αυ
τή, ή δποί,α. εtχεv ώς σύ·ιθΎjμα. 
«'Η ά:yάιιtη του Χρ:�eιϋ συeιέχει 
fιμ,iς», ελα.6.α.ι•ι μέρο; πολυμεΑJεί;; 
χορωlο(ιες κ.α.τ� t'Yj'I iκ6,λο�υ•!,η '1Ζ:
ρά.: 

1) Του όρθ6οοξο·J ρωσ:κοϋ
ναου Άθη,νG>ν, ύ1,ό τή·ι οιεύθυ·ι
σι•v του κ. Άλ. Δηιμ-Ιjοτρ:εψ. 

2) Του Ρωμα.:οκα.θολ:κοϋ 'Α
θψώ,v 'Αγίου Δ:ο-ιυσ:�ου, ύπό τόν 
κ. Μ:χ. Κορ,νέλλο"Ι. 

3) Της Εύα.nΖΙλιΧή; 'Εκ.κλη
σία.ς, ύπό τόv χ.. ΔΎj \L. 'Α.Jλα.γ:ά.
ληv. 

4) Τών 'ΟρΙθοδόιξων 'Αpμιε
vίων «Κιιλuκ.ία.», ύπό το·ι κ. Χο-
6ά.vες Ντοομ.α.,•ιιά..v. 

5) Τών Γρwορ:ια.'ι'ών Κα.ιθολ:
κώv, μα.θητική χορωιοία, κα.ί 

6) Ό Βυζα.ι'Ι"t�·ιό; Πα.τρ:α.ρχ:
κος Χορός με μέλη έχ. Κων"1τα.1·1-

τ�νουιπ6λεω;, εlς Άθή-ια.ς ο:α.μt
ν,οντα.ς, ίε-ροφάlλτα.; ύπό τό•ι "Άρ
χοντα. Πρωτοφά.•λrtη

-ι τοϋ Οίκου
μevι κου Πατρι,αρχείου κ. Στα.νί
τσα.v. 

Έκ -οώv έ.π.:σήμων -rοα.ρέστφα.ν 
δ Άρχ:,επmοπος '.Α!θΎj,Υώr; 'Ιε
ρώνυμος, δ Άρχιε1Όίσκι.mος τώ1·1 
Καιθολ�ΚJώΥ Βεvsοuχ.τος, οι Μη-

τρωτι;,λίτα.: Κορι ·ιeί•α.ς Π'1..'ΙϊJε.λε-Ιj
μω·, χ.α.ί Χρ:στουπόλεως 'Η.:κω-
6ος, κ7Jθώς ;cα.ί δ ά.•rt:πρόεδρr.; 
τη; Κυ6eρ-ιήσεως κ. Στυ�. Πα.:
τ1..Υ ... ό;. 

'Ενότης 
μέ τήν προσευχή 

Άπό 18 - 25 'f αψ;υ,ι-..ι..ρ:ω (z
€-δr:ιμά.ί3,χ πρr;'1ωχij; y:r,( τr,-ι έ·,6-
tΎj�Χ τ,:iJ·ι χρ:�:7nικιj!'' έ·ιιrι<.λrι "
'1:,ω ι) εγ;•ΙΞ αιτ� Χ:ι.·ι:α. Βεο�.ογ ι
',(,; συμπι:ι'J':ο με β-χ?":κό θφ7.. : 
, '.\,·η:-<.α.:·1:-,:;; κα.ί έ·ι6τη.;�. Τό 
ΙΕ:ι7, α·ιέr.τ•Jξα.·ι 6 Μ-r;τpι:;rπι:;1ί.ίη1ς 
Κ:_:ά.ιιι:,;J κ�ί _ΣεΗιω � ',(., ΕίpΎj·
·η.ιι:,;, ο κ. .\1 .. Πα.πα.οερο;, θ.εο
λ6γο; κα.ί γεν. ί3:ε'Jθυ,·ιτή; ,r1ς 
'()ρf)ιr,66ξω 'Α',(α.δημία.;; Κρήτης, 
δ Χ. Χρ. Β,;1λγ:φΎj;, βο·rιθό; τη; 
ε.ί3ρα.ς τη; Κα.:•1r1; �:α.θήκη;; της 
Θεολογ:κή; Σχολη; τι:ιϋ Πα.ηεπ:
'1τr,,μ:ο·J '.\θΎj,'ΙύJ·ι, δ ρω11.α.:οκα.
θι;"λ:κό; ίφzύ; έξ ΌΗχνδίσ,;; κ. 
Ίωά.•Ι"Ιης Μiγεp, 6 ά.γγιλ:Υ,1..:ιό; 
μωα.χό; κ. Μπpά.·ισι;ου κα.ί 6 
πρr.τεπάι·ιτr,; θεολόγο; κ. Σ,-<.tλ
το·ι, έξ Η.Π.Α. 

Ές α.λλου, ή Κiτ:α. Λ.φιπέσr1, 

ψο!.Ιtfι:ρ:α. κο:·ιωv:ολογίας ,:ου 'Α
μερ:χια..·1:r--<.οϋ Κολλεγίου ΘηλέtιΥι 
('Α.γ:α Πα.ρα.�'J1"ι,ευη) ά.'/Ιεχώρησε 

γ:ά. τό Nto Δελχί γιά. •ιά. μzτά.
σχη (& - 8 Φz6ρΟ'Jα.ρ:ου) στό Δ' 
π-α.γκό,�μιο συ•ιέορ:ο GpΎjΊΤ.ι(ΙΞ :ώ·ι. 
Στό συ?έδρ:ο α.'J,ό, mύ συιy,.α.
λεττα.: κά.θε 5 χρό·;ια., θ� λά-
6ουν μέρος έκπρ6::rωrπο: 200 θρΎj· 
σr.ι<ιε:ώv, ά.ι·ιά.μεσά τους δz θά. εί
ναι κα.ί δ Δα.λά.ϋ Λ.ώr1,1α.. Σκοπός 
τοϋ σ-J'/Ιzορίου ή χ.χτα.ι·ι6η,'1:; καί 
σv.·�εργα.σία. &λων τώ'Ι θρη�()!)(.ειώ·ι 
μιz.ταξύ του;. 

Ή δίς Λφ.πέση θά. μι,λ fρη γ:ά 
τό πως οί νέο:, γεν,:χ.ώ;, βλέw.>ιη 
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σήμερα. την θρηaκ,εία.. υΟιταιν έ
πuσrrρέψrι, ϊσως -θlε1λήlση να. δώ-
7-η το κ,ε4μ,ενο της δμιλi1ας τ:ης 
στον «'Ιλισό». 

· Αντιθέσειc
ΡΙΟ ΙΑΝΕ·Ι-ΡΟΝ.- 'Ομά,-

δ α. Lε ρ έ ωιν ζ rjλιωτ,ω ν γιυφί οοιν
,σ"Όούς δρόιιους κιαί &που συναν
τοϋv yυινα.ϊ-κ.ες 

1

μέ μ,εyάιλια. Υ"tΙεικ,οιλ
τέ, τούς βάJζουιν ,μιά. ,σψρα.γιδα.
«ντρcmης» στο στηΙθιος ...

(ΣRΜ. "0-rοως πα1λα.ι6τειρα. μιε.
pΙ.ΙΧοί ζψ,ωτα.ί του Πεφα.ι,ως, πού 
εχρωμάJτιιζα.v μέ κ.όr,αιινη μιπογιά. 
τά. γυ,μνά. μnφά:t1σα των γυl';,α,ι
κ.ωv. Γι·αιτί τά. κ,οντομάΝ�χ,α,, τ;ότε 
(,σ:τijv δlε:ΚJαιετί·α. του '30) ήσα.ν 

πpο1<'λψuκ.ά ! ) 

ΚΩΝ/ΠΟΛ.Ι1Σ.- "ΕΙνια. έΥ. των 
lδώ δ:'Χ.οοστη,p�ω-, κα.τεδί κ.α,σειv είς 
10 μηΙΥών ψυλάικι1σLΙν τόιν ψ,άJμην 
(ά:vώ1,ε,ρο,ν χ6τζα.ιv) ενός τζα.
μ,:οϋ, δι&τι κια.w. τήv κηδεία.ν του 
&,?Ι'Αιά.-ρου, ενός ΥDσοrιJΟμιείοιυ ώμ,ί
λ Υ"f(:1Ξ 'Ι •ένοοντίο,γι του ,_υα.σον ι σμοϋ, 
μέλος του δποίοιυ ήτο δ ιμιε,τα.ισιτά,ς. 

(ΣΗΜ. Ή δι'ΚJαΙΟ\τι,κrη άιπ6ψα.
σις &ικ.ω.ουθεί μιά. πολύ άιπλ η κn.ί 
πdλύ στέρεη λ,οryι'Χ.ή : Άψσυ δ 
Τ!εικ;τ(Νισμός λε.ιτουργιεί νομίμως, 
Υ.ά.θε έπίΘιεσις ένιαιντίοιν του στρέ
ψετα.ι ει�μ,εσα. Υvα.τά. τοϋ Κρά.rοους 
Χ7.ιί, έπί πλέαν, συνι,στά ά.ιπόrπει
pσ; πρΟι<Jλ-ή:,εως ιμ,ί�σους κ,α.ί έχΘρο
παιθεία.ς μ,ετα.ξύ των πολιrοωιν. 

Λαθάι<ια 
Στο Ρα.διοψωι'ι'ιΚJΟΥ Πρ&fίρα.μ

:μια.» έδημ.σ:,ι,ε.ύθη α.pθ.pΟΙV γuά. τον 
«σοφό·ι τω·ν σοψωιν» Δψήrφιον 
Γ,σ.ι'λιαινόν τον ' θηνα.ίον·, &.ιλιλα. μέ 
μ,ερw.ές ά.ναικρίοειες: 

Δέιγ, ύ.π.ηρξε.γ. ενu.ς « υΕiλληιν 

Βρα,χμάιν» εις τιά.ς 'Ι ν6ί,α.ς. Βραι
ΧJμ,ά.ν λέγ,ετα.ι δ έ.κ γ,ενινήριεως &.
ινΎ'fl"ω:Υ είς την πρώτην ά.rroo τίς 
τ�σισα.ρε.ς κάιστες των 'Ι1νδων. 'Έ
-τ.σι, δ Δηιμήτριος Γα.λα.νός, γ,εν
νηίΜς υίΕλλη�ι, δέν μπορουσιε γα 
«γίινψ Ηροοχμάν. 'Εδιuδά.χθ-η -χ1αλ 
ά.πέΧτησε την σcψία, τ:ων Βρα.
χrμά.νων. 

Το μ,εταψροοστιχι6 τοο ερyοιν 
όιπηρ·gε μεyάιλο κα.ί σrπουιδΙα;ιο. 
'Αλλά δεν μ,ετ.έψιρα.σε, ώς γρά.φ,ε
τια.ι, «clλ6κληρον σχιειδόιν την σων� 
aκ.pιrt�κ+,ν ψ,λοσοψί1αιν κ,α,ί φ�λο
λογία,ν εις τηιν vwε1)Jλη ,νιrι.ή,ν». 
Δέν θά. ήτο δυνατόν. Ή Μιαχα.-
6α.ρά,1,α. μ,6.vον άιιτ:,ο,;,e1λιείτ·α.ι άntό 
200.000 στίχους. Μετέψρια.σe, ο
μ,ως, τηrι Βαιλαιοα.ρώαι. (συ1νrrομη 
της Μαα_α.·οοορώτα,) , ή δποίια,, δι.-σ. 
της μ,ε.τ:χιψράJσ�ε.ωις του Γαιλια.νοϋ 
,, \ .J,, Ί;'_,. ' εγινιε. γ1V,ω1στη στ,,ν =ρωιπη. 

Κα.ί μ,ερι.ικ,α, &ικιόμηι λάιθη ειχ<Jυιν 
π,α,ρεισψρύσει στο α.ρθρον. ' λλά. 
ε·Vνα.ι προτιμόtτ:ε1ρο να ά.νια.ψέρ:ω"V
τα.ι' εcπω κ.α.l .λα.νθ-α.σμινια., πα:ρα. 
νά μήΙV ά.νοοιρέ·ρωιντ�α.ι κιοοθόλου, 
σοψ<Jί &π,ως ήτο, πρά.yμα.τι, δ Δη
ιμ:ή-ψιος Γiαιλα.νός δ Άθηινια.tος. 

Ό πολιτισμόc μαc 

πάσχει. .. 
ΊΟ διά.σ.rι,μος -κια.ί ίσ,ω,ς δ κο

ρυι α.'ίος - ίστορικος της έ.ποχης 
Ρι-1>οος, δ6,χ,τωφ ''ΑρΜΙ')λιγτ Τόυ,νμ,πη 
εΙινιαιι ά.ιrοα.�ισι6-δοξος γιά. την έξέ
λιξι των &.νθ.ρ1ωπί�νω1ν πρα,γμάι
τω-ι. Σέ σ.υ1VέινΦε1υιςί του διιεrtύιπ1ω�
01ε, μJετα.ξύ α.λλιων, -κια.l τίς ακ.&
λwθε,ς ά:π6φεις: 

.. .'Ε:μ,ε,uς, το &.νΙθpώΙΠι ναν γέ
νος, ψl)άJνιοιμ,ε 01την Σειλήνη,, &.λ� 
στην Γη εiμ,ειθ1α. διη,prr]1μ,έινιο1� c,έ
ε-κια.τόιν cί'Χ.οσι ιrοέ'Ι'Όε κυρίια.ρχα. 
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-χ.ρώtη κα.l ολια, αι'Jrtά. ,μnt('ιρουν Υ« 
κι.,ν1pοοv πόλιειμον τό � b;α� 
1iL00> του α'λλοο. 

.. .:Κοιτάζοντας δέ.?όα. χrρό!νιιια 
πGσω δέν σμιζω δ-σι δ κwουvος 
-rουρψιιχ.οu παλέιμιοο, ε!wχ.ι τόσον 
10�εmvχ.ός σήμιερον. Μεγα..λύαε,pος 
ε'1iναιι δ κίι-�ουνος ενο-ημιιι'/4οu ε1μψ-J
λίου παλέιμι:;.u ε.lις τάς με-γ�α.λmtό
λειις της Ο,!ικ,οφέιvης. Κιαιί, ου
στuοcω,-ς, πρόοοε.ι:οα.ι αλοι μ,α,ς νά 
ζφωvιε σέ ε�m. ε�οος ά,χ1α,νοϋς κο
σμροολ"'ως, ιε!ς τό μέλλον-. Τρο
μαικιt ιrχ:η Πiροοπ--τ;ι κ ή. 

.•. Βλέπιω, τήν ψω-τ::ιά νά οονε
�ι ,ε-οαι ά'ιlαμμέι1 • Τόν ειγ1α, πό
λιεμο μιεrtά τόv οολλο. Τη1.1 &,v()pώ-
10u'h) δυι�ίια cπήν 10εριοχή αδ
τη vσ. μιειyrαιλώνη. Κιαι mθε φο-

ρ« πού σ'ημJειιώ'λετα.ι &.νώρλιεξις 
βλέ1t1ω τον κύwJυνον νά. σιψθη 
είς τήγ. 10Upά. δλ()"ι.λ ρος ή οι

κουμένη. UΟλια. α.ύτά μέ εμοοR
λουιν είς ζοφερούς λσyιqwύς. 

.. :Η έποιχή μιοος μοιά.ζΙΕ� πο
λύ μέ τr.ν -rοειρίοοογ τ '1,1 α,μέσως 
πρό του Χρ:στι,αιγι1σμιοu. Ή Ρώ
μη mί ή Έλιλά,ς 'ΧJα.τήχοντο &,πό 
σΝία.v. ΔέJ:, εϋρισ-κιοον νό'ΥJ'l-00, είς 
τήν ζωήν. Γι' α.ύτό αλλωστ�ε δ 
:Χρuστιαινu01μός, εφθοοσ,ε τόσο,, πο
λύ ε!ς w. ακιρα., ύrπηρgε τόσον 
ώιtίθε-οος πρός τό σέ.ξ. Δοοττ:υ
χως, οί νέιες �Μες ε!ναι οοrχνά. 
αιΥΌι�ράJσιειις. Κα.ί εξωθ'οuνw;ι 10ε
ρ,ιισσ()'tlερον του δέονwς πρός τrrι 
άJλλ ην αrtJPYJ'' ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

······································Q································ 

Τό nεριοδιuόv 

Ε.ΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΑΣ 

«ΙλΙΣΟΣ» 

διανύει το 15ον ά:πό της ,έκδόσεώς του ετος. 

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - ΈξωτερικοΟ Δρχ. 75. 

Δια ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαρό-τrουλον 

'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο « 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη - δείγματα 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tu<\. ΓΡΑΦΕΙΙΑ ΜlΑΣ 

Τά. Γραψϊίu. τοϋ «'Πισοir->, Δρα
γαιτσα.1 �ου 6, οροφος 6ος,_ (Πλατ. 
Κ λαυθμίiη ος) ει, αι άνοι,ι,τά. μό,1 ον 
;,άiθ€ Δευπ:έρα καί Παρασ-ιευ-ή 10.30 
- 12.30.

Ε'Μ:ΒΑ'ΣίΜΜΙ'ΙΑ 

Π αρακαλοι,ι.ιcν rlποστιλι Ηι ι.ι[ τα 
χυδ,ροιι.ιικήν bτιταγ11ν εtς τήv δuεύ
θuνσι,•: «Κωστην Μελισσαρό11tουλον, 

ραγατσα,ίοu 6, 'Α1Οήν{Ι.ς, 122». 
'Α τοστολαί ,μt τραυτ,εζιτw.ιά.ς ιπιτα
γά.ς η έ.ντολάς, ,μας .δυσκολεύοι�. 
Νά άναγρά,φεται καθαρά τό ό1οι.ια
τεπώνι1ι.ιον ,ιαί ή δ�ε.ί1θυ1,σις tοϋ 
ά.ποστοΗως. 

ΠΑΛΑlιΑ ΤΕΤΧΗ .ΚΜ 'DOMOI 

Τψή τ&ι.ιων σtα:ρελθόντω ι:πω, 
δραιyJι.ια:ί 60. Τ�ι.ιή τεύχους δρχ. 10. 

tν ύ,,:ά;ρχουν ι.ιε•ι.ιο,ωu.ένα τεύχη 
1,π' άριθ. 1 - 4, 8, 1'1 - 1·8, 23,

25- 26, 28- 30, 32'a 3•3, 40," 44,
49 - 50, 5·5 - 58, ούτε τόμοι 1956 -
l '1�'), 1962, 1'9617 -196'8.

ΑΛΛΑJΆΙ ΔΙΈfϊ\ΘιηΝ-ΣιΕΩ J

Τεύχη ώtοσταλέντα στους ,χ,α,τω
τερω συν.δρο,u.ητάc; μας, iιπ;ε,σ,τρά ιφη
σο, ά.πό τό Ταχuδρσ.ιιιεϊ,ον με τήν
σ11u.είω,σι11: «ι.ιιτώσιησ.ε» η «Ο.ΎΙ·ω
στος,· . Παρσ,.tα,, οϋ1οται οσοι τούc
γ1 ωρίζοιrν νά τους εiJδοστοιήσουν η
, ά. ,μας ,δώσονν τάς διευθύ1,σ; ι;
των.

.\ΘΗΝΩΝ:

l\Ιατ•θ. Ζαρας, � Αικρων,ος 10. Κίιι. 
ΠαuΗδης, ,Κύπρου 4!6. 'Εστ:οο. Στα
μαιτόπουλος, Γερμανοϋ Καρα,6·α,γγ{
λη 3. Γεώργ. Τισάλτας, Άραχώδης 
15. Ηασ. ΦρυΙδας, Τήνου 59. Χριστ.
Χρι,σττοφορΟδης, ΛεuΚΙάiδος 14.

ΕΠΑΡΧΙΩ 

'Α:πόστ. Γ,κόρη,ς, 'Εiπσινωιu.ή Θεσ
σαλονίικηc. Βασ. ΛεονταρCδης, 'Ε,
θΙL"-'ης l·0, Σικίιδρα 'ΙΕιδέσσης. Γ. 
Λίγγος, Άrγ. Βαρδάρας 19, Καδάι. 
)α. Κων. Μερέ.σης, Μπιζα-vίου .Sl, 
Θε�σσα,λο,ίικη. Άρuστ. Ρωμαίος, Ά
ριστοι.ι{ νους 1·2, Καλαιμ,άn;α. Χ. Χα
ρα, ()Jμποuc;, Σ aλωμοϋ 10, Δράμα. 
'.\ νδρ. Χριστόπουλο,:;, ΓρC('}α 41, 
Ρ,οbος. Ίω. Τριαντα,φ-<ιλιλου, Μεγ. 
'Δ...λε'ξά,ιδρου 10,_ ΘεJσ.σα1λονίικη. 

ΚΤΠΡΟ-Σ 

Τεύχη «Ίλ�σοϋ», τόμοι καί βι
δλία, ιστό ,Βι&λιονtωλείον 'Α'\'Τω,iου 

Σ τιιλιανοϋ, Λε,u,eσός. 

Ε,Ι'Κ1Α:'Ι1ΕΙΛ!Ε'ΙΨ ΑιΝ 

':VON ΓΗ·Ι·,ΝΙΟΝ Β'ΙΟΝ 

Σταυρ. Κομνφός, Άeηrναι. 
Ι'εώρ,γ. Μαργαρό,πουλος, 'Αeηναι. 
Ήλ. 'Αναγνωσταράς, Καλαμάτα. 
Κωrν. Τσαιμό;πουλος, Θ.εσσαλονίικη. 

Ε�ΣΦΟ-ΡΑ,Ι 

Ό κ. Κων. Μbtερ-ε.δήμ:ας μάς ά
πeστειλε Ιδρχ. 400. rί»ιερ των Νυ
χτερινών Σχολιων «Μ&λης» καl έτέ
ρu.ς ·δρχ. 400 ύπερ της ΘεMoφιuJij.c 
'Εταιρίας εν 'ΕλλόJδι, είς μνηι.ιη, 
Βάσου :Κ1ρψπα έ.στl τη σψuιληρώ.σει 
5ετίας ώ"cό τοϋ 1θανάιταu τaυ. 

Miiς άπε,σrτά!λησαν άνωινίιμω,ς δρχ. 
300 ύπέ,ρ των έιχ:δάσεω,ν τής Θεοσο
φικης 'Εταιρίας εν 'ΕλλάJδι, είς 
μνήιιηv Σ πuρίδωνος ικ,σ,ί 'Αρσινόης 
Σ�ούταρη. 

Β,ΙΒΙΛΙiΑ 
ΠΟΤ ΕΛΑΗΕ ,Ο «ΈΛΙ ΣΙΟ Σ » 

Χρήστος Σ. Σ,ολομ,ων�διης: Συτυρος 
Μελάς. 'Α,θψα 11•96·9. 
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'Ιω. Βασιλείου: Άνγrwο, μιά ξι,,
τικη πολιτεία. 1970. 

Αίιιιατεοίvη Τσύσιελα: ΤΩρ,ες σιγή; 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1969.

Καλλιάπη f1ρίδrι : Μαρία (Μιιθιστ<ι
ρημα). 1970. 

Ρομπέρτο Άσσuτζιόλι: (Μετίι,φρ. -
Πρόιλογος: Toιrntt. Τ. Τριαyτα 
φύλλου) : Ψι,χοσύΥθεσις, 'Ατομι
κή κc1ί Κοιν<ιηΙΙΚή. 'Μ)ήναι 196�. 

Γκράχαμ Σ. Ταίηλοι, (μετάφραση 
Τριαντ. Τριω-ταφύλλου) : Βασι 
καί εννοιαι ψυχοσυ,•θέσεω;. Άθij
\'αι 1969. 

Χρήστος Βουνάς: Κεφαλονίτικο σα
τιQι:χ.ό ήμερολόγιο 1970. Πώτρrι 
1970. 

'Ιω. Κό\'τος: Τά Κρητικι'.ι καρά.ιiιη 
στά 1453. 'Αθήναι 1969.

Κλεοπάτρα Πρίφτη : Θέατρο (τρίιι 
μονοο:ρακ.τα). Άθή\'α 1969. 

'ΑΙ1,.ιJ.... Γρηγορογιά.ννης: Ό μείζι,)\' 
Έιλλτrνuσμός. 'Α,θηναι 1970.

ΑΝΤΙΠΡΟΣQΠΟΙ ((ΙΛΙΣΟΥ>> 

ΣΤ ΙΣ ΕΠΑΡΧ ΙΕΣ 

Βόλος: r. Κουκουβίνος 
Ζάκυνθος: Ν. Τaμnαλfις. 
ΉρόJGλ.ειον: Λ. Κουντfις. 
ΘεσσαλονLκn: Γ. Βαρανος. 
Θεσσαλονίικn: Ν. Δραγώνας. 
ΚΙ:1λ0ιμάτα: · Α. Οlκονομόπουλος 
Κάλυμνος: Δρ. Κωλέπnς. 
Κοζάνη: Στέλλα Τσιομnάνου. 
Λάρισα: Π. 'Αργυρόπουλος. 
Μυτιλήνη : Γ. Κ�αδέλλnς. 
Ξάνθη: ΕϋΘλnις Ράνος. 
Πάlτρaι: Άθ. Κοντοσόκnς. 
Ρόδος: Μ. Φωστιέ,ρnς. 
Σϋρος: Π. Ζαρaφωνlmς. 
Χαλκίς: • Ιω. Χpιστοβαοίλnς. 
Ά,μμόχωσrος: Άνδ. Τσ6χκος. 
Λε;μεοός: 'lwτ. Στυλιανού. 
Λευικωσίa: Άχ. Ζaβaλλfις. 
Πάφος: Κ:. Καθnτζιώτnς. 
Τουρκlα: r. Βακαλόπουλος. 

'Εκδότης-Διευθυντής 
Κ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Έθνικης Τραπέζης 3 - Φιλοθέη 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

Ποσειδιί>νος 51 - Π Φαληρον 
,VAVΛt.."M<,,:U•A•w•"N'H..fΛl�ν'�•••• •• ,,-.,� 

ΑΛΛΗΛΟΓΡ1ΑΦΙΑ 

Γ ρ. Ά ,, δ Q. Λ ον ρ δ ίιι τα. Ά
;ιέπαι νος ή έρευνητuκή σας δι,ό,θεσις 
επι τiίΊν φιλοσοφιικ.uιν προδλημά,των. 
Σ ωστίι. τίι έπιχειρήμ,ατα πού προ
Ιίάλλετε στή μεΗτη σας «Αί δια
δοχι;ωί ύ:ώ.ρξει:;,, καί πού συνηγο
ρούν ύ:τέρ της ά.πόψεως των δια
δοχικG,\' έ.ωαρΥ.ώσεων -της ά,-θρω
πίνη; ψυχής είς διάφορα Ιη•θριί1Jtι
να σώιιιατα, διίι των οο:οίων δρα. εί; 
τό" ύλικόν κόσμον, συλλέγουσα δι
δάγματα καί ιτείραν, ιμέ τήν όποίαν 
έξελίσσεται, έ'ξαγνίζεται καl τελειο
,ποιείται. Όρθω; έπυκαλείσθε τόν 
Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Πλωτί-\'ον, 
Ώριγέντyν, καθώ; ικαί τάς περυκοσώ.: 
έ:κ της Κσ.ιvης ιαθή,.<ης οtαί τι'ις 
ύιταγορεύσει; της λογυκης. 

Ο .\:'\ί:Η'Ω ΠΟΣ 
ΑΠΟ ΊΌ ΚΙεΗΟ 

ΣΑΣ J<:ΧΔΙΑΦΕΡΕΙ'

Συνιστuί•με Ηερμι'ι στούς q:ίλοι•ς 
τοί• Ι.\ΙΣΟΊ', :τuύ τούς άρέσει ό 
<αινηματuγραq:ο; ποιότητος» νr'ι. μί1 
zrί.σοι•ν τό εργuν <<'0 ι'.ίνtρωπος (1:τό 
τό Κίt6ο», πού ιτρο6άλλεται τύ)ρα 
σi σι•νοικίε; τών 'ΑΙΙ11νών. Είναι ε

να μαστίγωμα τiις i}ρησκευτικijς μισ
αι.λοδο:;ίαc; καί μία δοξολόγησι: 
τϊ1: άνt)ρω:τίνης 11:;ιοπρεπείας. Δια
bραματί�εται στά πλαίσια των κατα
τρεγμών τG1ν 'Εδραίων ώτό τί1ν 
Τσαρικί1 Ρωσία. Γι' αυτό τό σ υ γ
κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό εργο ,�· r1σχu
ί.ηftοί1με rlΥαλυτικι:JΤερα στό έπόμε
νο τεί•χος. 
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