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Γιά σκεφ8ητε παρακαλώ !
1
1
- 65 ο)ο των άκ αθαρiστω ν
είσπράξεων ατούς ΤΥΧΕΡΟΥΙ ! !

σέ κά8ε 'Έκδοσιv ! !
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rεaΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΛΣ

ΙΛΙΣΟΣ

3

'Εμβάσματα δι-i ταz•,δpο
μικ�,ν έπιταγων·
Κωστίjν λlελισσαpόπr,,,λον
Δραγατσανίου 6, ΑΘΙΙ!'-:ΑΣ

Πρ6ς τ6 Δέκατον ετος
Μέ τιίν u.γu.πην τύJν συνδρομητϊΪJν του, πού α.υξάνο1ιν σταθερά,
είσέρχ1;,ται ό ΙΛ!ΣΟΣ 1;,lς τό ΔJΞΚΑΤΟΝ Ε1ΌΣ άπό τ,jς εκδόσtώς του.
Σύμφωνα. ι,i τιίν ύπόσχωίν του, γί� οεται ΔJΜΗΝ!ΑΙΟΣ άπιJ τού
1965 *. 'Η ετησία συνδρομή γί�Ηαt, κu.τ' ά�·άγκψ, 60 δρχ. 'Αλλά,
δπως ηδη άνηγγείλαμtν tlς τό προηγούμινο τεύχος, ή αύξησις ΔΕΝ
θύ. lφαρμοσΟιj διύ. τούς ΠΑΛΑΙΟΥΣ συνδ!! ομητάς. Τuύς πu.ρα.κα
λούμεν ι,όνον νύ. στείλουν Χ ΩΡΙΣ ΑΛΛΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗΝ τήν συν
δρομψ των, διότι μέ τήν :τύκνωσιν εκδόσιως τού ηύχοvς πρ{πει ν'
άντιμετωπισΟοίΨ ηύξημ/να t'ξοδα.
'Εξ άλλου, άκολουθοϋντες καθιερωμ/νας είς τό εξωτερικό μιθό
δους περί «φιλικ,jς ύποδοχης » τών ν{ων σv�·δρομητύJν, άπιφασίσαμεν
νύ. προσφέρωμεν ΕΚΠΤΩΣΙΝ 300/0 εlς τούς ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΑΣ, οί όποίοι, δμως, θύ. εγγραφούν εντός ιvρισμένης προθεσμίας.
Τήν προθεσμίαν αυτήν παρατεί�·ομιν ΜΕΧΡΙ 1ΈΛΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
'Όσοι λοιπόν εκ τύJν 11δη καλών μας φίλων θύ. μπορ{σουν νύ. έγγρά
ψουν νέους συνδρομητάς, καί δσοι νέοι συνδρομηταί θά θελήσουν νά
εγγραφούν άπ' εύθείας, πρ{πει νά λάβουν ύπό σημείωσιν δτι Η
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δι' αύτύ.ς τάς περιπτώσιις σvνδρομι} εl�ιαι ΜΟΝΟΝ
30 ΔΡΑΧΜΑΙ. Θύ. εγγραφούν δια τό 1965 μόνον μέ 30 δρχ. δσοι
έμβάσουν ηίν συνδρομιίν των αύτήν μέχρι τέλους 'Απριλίου. 'Ελ
πίζομεν, δτι πολλοί εκ τών άναγνωστών θ' αποφασίσουν νύ. γί
νουν συνδρομηταί, κu.θώς καί δτι οί iίδη συ�•δρομηταί θύ. εργα
σθούν άποδοτικώτερον διά τήν προσiλκυσιν �•έων συνδρομητύJV.
'Από τrιν επιτvχίαν της προσπαθείας αύηjς θά εξu.ρ τηθ1j ή περαι
τέρω πρόοδος τού περιοδικού.
'Εξ αλλοv, μέ τήν ε'ίσοδον είς τό lΟον ετος, έπειδή πολλοί συν
δρομηταί διετύπωσαν από καιρού είς καιρόν ύποδείξεις καί εύχάς
περί κάποιας διευρύνσεως τής vλης τού περιοδικού, εγκαινιάζομεν
μερικάς νέας στιίλας, δπως τό ά,-τάνθισμα δημοσιευμάτων τού άθη* Τό παρόν τεύχος είναι διπλουν ('Ιανοναρίου-Φε{Jρουαρίου καί Μαρτίου'Απριλίου) μέ ιiνάλογον αριθμόν σελίδων.
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ναι'κού τύπου, τά ίστορικά ανέκδοτα, τά εϋθυμα σκίτσα, τά μαθη
ματικά προβλψιατα. καί ψυχοπνευματικά πειράματα, τά όπο ία
έλπίζομει, ι1ά προσφέρουν είς τούς αναγνώστας μας εύρυτέραν ένη
μέρωσι1, ίπι� τώ1' πνευματικών έξελίξεων, αλλά καί τήν καλώς νοου
μίνην ψυχαγωγiαν. Πρόκειται περί ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ καί αναμ{νο
μτ-:ν τήν κρι,τικήν τών αναγνωστών μας, δποια καί αν πρόκειται νά
εί11αι. Κατά βάσιν ό ΙΛΙΣΟΣ παραμένει αμετακίνη τος είς τό πρό
γραμμά του 1,ά εlναι ενα =-τtριοδικόν καλλιεργείας της ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
ΣΚΕΨΕΩΣ καί διαδόσεως τής. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΙΙ
ΤΟΣ μεταξύ δλω1• τών ανθρώπων ανευ διακρίσεως φυλής, πίστεως,
φύλου, χρώματος η τάξεως.
Προχωρούμεν είς τό Μκατον έτος της προσπαθείας μας μέ τήν
έλπίδα δτι Οά tίναι ΜΕ ΤΙΙΝ ΑΜΕΣΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ της συν
δρομής τϊvν φίλων μας ινας σταθμός προόδου διά τό περιοδικόν καί
τά ίδεώδη, πού ύπηρετεί.

1 ιr
[ ! .ι

•

1

-· Ηθcλα νά !1ου π� ((χρόνια πολλά)),
,

αλλα τωρα,.,

-/ίαί πώς μπόρεσες νά μπijς στ
ήν
Τράπεζα απαρατήρητος;
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ΕΎ'ΧΟΜΕΘΑ
ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
'ΆΟηναγόρας
Οίκουμενικός Πατριάρ;υις
Χρυσόστομος
'Αρχιεπίσκοπος 'Αθ·ηνων

Ό οίχουμεvιχός πατριάρχης χ. 'Α
θηναγόρας χαl ό άρχιεπίσκοπος 'Αθη
νών χ. Χρυσόστομος, άπηϊ,θυvαv έπ'
εύχαιpίqι τοϋ Νέου 'Έτους παvηγυpιχi
μη, ύματα χσpιτος, είpήvης χαί έλέους
προς τό όpθό8οξοv πλήρωμα.
Τό μήνυμα τοϋ οίχουμεvtκοϋ πα
τpιάpχο ), μεστόv θείων παραινέσε
ων καί έvvοιωv, περιλαμβάνει, μετα
ξύ αλλωv τά έξη;:
((Ού8έποτε παpουσιάσθη ώς
,
μεpοv Βιά τόv πολιτισμό•J έποχή απο
ψεωv τόσον λαμπpι7ιv οσοv χαl σκοτει
νών. Παpά8οΕος βεβαίως Βιαπίστωσις.
'Αλλ' ας μελετήσωμεν έπισταμένως
την κατάστασιν. Πληθυσμός της γης
παρ' ολας τάς κασταστpοφάς άλμα
τω8ως πολλαπλασιασθείς, εκτακτος
οίκονομική άνάπτυξις, θαυμασία πpό
ο8ος είς την ήλεκτρική-. ένέpγειαν καί
τήv χpησιμοποίησιν έv εύpεί κύχλ<�>
της άτομικης έπιστήμης. Ού8έποτε ή
πρόο8ος ύπηpξε τόσον γόνιμος καl
τόσον έπιβλητική έπί των Βυνάμεων

σΎJ

της φύσεως. • .Αν �έν είναι λοιπόν ό κό
σμος τώρα εύτυχής, τί αλλο περιμένει
νά χατασ-rϊj ε,jτυχέστεpος;
))Ζωμεv ύπό το κράτος φόβcυ. 'Η
πολιτεία χατήντησε νά είσχωpη βαθμη
Βόν χαl 8η 'JΠεpμέτρως είς τον Βημό
σιον βίον, νομσθεσίαι 8± έπl νομο
θεσιών τόσον εαψιλείc, χαταvτώσαι
άvεφάpμοσ,,,ι. '.\λλά χαl οί συνασπι
σμοί τ,7>ν έθνών, οί ί,π,JιΌ� έ"''έvοντο,
προς έπιχpά,ησtν τGϋ Ι\ιεθvοϋς Βιχαίου,
οί όποίοι εχουv κατά τό φαινόμενον
μέv σκοπόν αγωv, τ·i;-. χειpαφέτ·ησιv
8ηλα8·η χαl άπελευθέpωσιv των λαών,
χατ·ήv,ησαv οί χειρότεροι τ•;ραvvοι αύ
τ�v χαl ή 8ιαγωy·� χαί :ή πολιτικ_r, �ύ
τωv είναι Βιαγωγη και πcλιτιχι; οχι
τ·ϊjc έπί �-ης είρ·ήvης, -χλλά πολιτική
προπαpασχευης έξοvτωτι.χωv πολέ
μων. Ι<ατέπεσεv έπικιv8ύvως ή ήθιχό
της, λόγ(�) τι7ιν πολέμων, τι7ιv άyαλι
vώτωv βιαιοτήτων χαl βαρβαροτήτων
κατά τούς πολέ μους το\Jτο,)ς, τών κrι
vωvιχωv έχθροτ·ήτωv χαί των οίχοvο
μιχωv &vτιθέσεωv. "Ε•Jαvτι τοιούτου
1:-ατ;α, τήμ�τος 7;αρατηpείται , γεv�κ·η
απαθεια, ε-,-ωισμος, πv�υματιχη μειω
σιc, iχβιομηχσvισμός τι7ιν θελήσεων
χαl •;πο8ού)ωσις είς τήv μηχαν-ήv. Τό
χείfιστοv, ομ�ς. κατ-χ•Jτ;ημα jiiς συ'(
χpοvου χοιvω•Ηας είναι η στασις ταυ
της' εvα•Jτι της θpΊ,σχείας. 'Η ΙJΠΟVΟ
1
ς έργ�σί� τών φ�λο�
μ f;'� τιχή κ.α ::' α Jτ�
σοφωv του 8εκ:χτου οy8οου και ·η
ύπεpκpιτιχή τοϋ Βεχάτου bιάτου αίω-
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νος, συνεπληρώθη διά των συγχρόνων
ά\'τιθρησκευτικωv διωγμών τcυ εtκο
στου αtί;"Jνος.
Η' Αλλά πλην τούτων, ό σημερινός
άνθρωπος ζη έν μέσ<J) πcικίλων φόβων.
Ό φόβος μας παρακολουθεί καί μας
κρατεί έν άγωνίqι καί κυριαρχεί έπί
των άποφάσεών μας. Καί, φοβούμεθα
δυστυχώς τό παν, τον πόλεμον, την
άτομικήν βόμβαν, τον πόλεμον των
βακτηρίω\. Φοβούμεθα αίφνιδιαστικήν
έπίθεοιν. Φοβούμεθα τον βάρβαρον ύλι
σμό•:, φοβcύμεθα τήν κα-:-αστροφ-ην των
άνθρωπίνων άξιων καl έν γένει φοβού
μεθα οτι θά χάσωμεν παν ο,τι δίδει
άξίαν είς την ζωήν. Τέλος δέ φι-βού
μεθα κ-,:l αύτην την πρόοδον της έπι
στήμης καί της τέχν-ης, πρόοδον, ή
όποία είναι πραγματικί;'Jς ύπεύθυ\ος
του συγχρόνου χάους. Φοβούμεθα τό
παρόν, καί άκόμη περισσότερον τό
μέλλον. Καί ένώπιον της γενικης άτα
ξίας, φοβούμεθα νά ένεργήσωμεν καί
νά λάβωμεν πρωτοβουλίαν καl οϋτω
καθήμεθα περίλυποι και μοιρολάτραι,
άναμένοντες τά Θαυμα.
Tl πρέπει νά γίνη; Άς άναζητ-ήσω
μεν τά μέσα διά νά έπαναφέρωμεν τάς
ήθικάς άξίας, ανευ των όποίων δεν θά
είναι δυνατόν νά διατηρηθουν καl νά
έπιζήσουν καl αί πλέον τολμ·ηραί με
ταρρυθμίσεις. Μετ' έκπλήξεως τότε θά
ίδωμεν, οτι θά έπαναληφθη ή ίστορία
της άνθρωπότητcς διά της ένανθρω
πήσεως καl του κηρύγματος του Εύαγ
γελίου....

«Κατά την έπίσημον ταύτην ήμέ
ραν, κατά τ·ην όποίαν σταθμεύομεv
εις σταθμόν του χρόνου καί μετ' ά
πορίας προσβλέπομεν εtς τό άνα
τέλλον
έον 'Έτος της χάριτος 1.ου
�εου ;<αί άτεν,ίζομ-:� μετ' άyωνίας, εtς
το μελλον, απευθυνομεν εγκαρδιους
εύχάς προς τό εύσεβές πλήρωμα της
άγιωτάτη ς ήμων Άρχιεπισκοπης, ο
πως ό Κύριος εύλογήση τον στέφανον
του ένιαυτου τούτου της χρηστότ·ητος
Αύτου καί ά\οίΕ.η τά σπλάχνα της
άγάπης Αύτου προς ενα εκαστον των
πιστών καl προς τό 'Έθνος ήμων καί
στρέψη τάς καρδίας πάντων εtς την
άγάπην καl προς Αύτόν.
ΗΑ[ ζοφεραί ήμέραι της λιποψυχίας
καί άπογοητεύσεως, τάς όποίας φο
βούμεθα οτι θά άντικρύσωμεν κατα. τό
άρχόμενον Νέον 'Έτος, προκαλουσιν
ήμας νά ζητήσωμεν άσφαλη αγκυραν
σωτηρίας. Και τοιαύτη αγκυρα σω
τηρίας μία καί μόνη είναι, ή άyάπη του
Κυρίου προς ήμας καl ή άγάπη ήμων
προς τον Κύριον. 'Η άμοιβαία αϋτη
άγάπη είναι ό ποθητός λιμήν των κλυ
δωνιζομένω. έν τιj'> τρικυμιώδει πελά
γει των άνθρωπίνων άeλιοτήτων και
ματαιοτήτων, ή σκέπη καί ό σιδηρους
θυρεός προς αμυναν κατά των παντοίων
έσωτερικων καl έξωτερικων μας έχ
�ρ�_ν, ,ή άκένι:�το� π�γη ,της έλπίδος,'
η οποια, κατα τον Αποστολον, <<ου
καταισχύνει)) ή έμπνέουσα τήν άδά
μαστον καρτερίαν έν ταίς έθνικαίς
ήμων συμφοραίς.

Καl ας ζητωμεν παρ' αύτου πάντοτε
τό φως τό άληθινόν, το όδ-ιJγουν είς πα
(Ιαν τ-ην άλήθειαν. Ναί, Κύριε, οτι «πα
ρά Σοί πηγή ζωης, έν τιϊ> φωτl Σου
όψόμεΟα φως)). 'Αμήν.

ΗΤην τοιαύτην λοιπόν άμοιβαίαν
μεταξύ ήμων καί του Κυρίου ήμων
άγάπην να άποκτήσωμεν οϋτως ωστε
πάντοτε με Θάρρος νά έπικαλούμεθα
τήν αμαχον καί άκατανίκητον χάριν
του Κυρίου καl νσ: λέγωμεv προς αύτόv
τό του Προφητάvακτος: ιι' Αγαπήσω
Σέ, Κύριε, ή ίσχύ; μου Κύριος στε
ρέωμά μου καί καταφυγή μου καί ρύ
στης μουη.

*

Ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος
άπηύθυνε έπί τιj'> 1έ<JJ "Ετει το άκό
λουθι:.ν μήνυμα:
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Άπο τήv στήλη αύτή, σέ κάθε τεvχος, θά παpοuσιάζωμε τάς
πλέον άξιολόγοuς πεpικοπάς δημοσιεuμάτωv του άθηvαϊκοv τuποu,
σχετικών μέ το έv γένει πvεvμα του πεpιοδικοv, το δποίοv, ώς yvω
cnόv, άποβλέπει στήv καλλιέργεια της έλεuθέpας σκέψεως, της άδελ
φότητος μεταξύ δλωv τώv άvθpώπωv και της εtpήνης.

Κάθε φαvατισμος
εΙvαι καθαpη βλακεία
Καημό άγιάτpευτο το εχυυν οί 'Αp
μένηδες, πού το 'Αραράτ ε!ναι άκό
μα τοupκοκpατούμενσ. Πάντως, ό έπί
σημος έθνικός θυρεός τ-ϊjς Σοσιαλιστι
χης Σοβιετικης Δημοκρατίας της 'Αρ
μενίας άπειχονίζει , προς μέ-;ιστον
σκανδαλισμόν των Τούρκων, τίς δίδυ
μες Υ.οpφές του θpυλικοu βοuνοu.
Στη Μόσχα, ό έλλ·ηνοpθόδοξος 'Εγ
γλέζος φίλος μου, ό Κλαίη, μου είχε
διηγηθη, σχετικά μέ τον άpμενοτουp
χιχό καuγίi γύρω άπ' το 'Αραράτ, τ·ην
άκόλοuθη ίοτcpία:
Κάποτε, δtν είναι πολύς καιp.ός,
σuνηλθε στη Γενεύη μιά διεθν·ης διά
σκεψις μέ σuμμετοχ·ή της Τουρκίας
χαί της Σοβιετικης 'Αρμενίας. ΊΙ
αιθοuσα συνεδριάσεων είχε διακοσμη
θη μέ τίς σημαίες καί τά έθνικά έμβλή
ματα δλων των κpατ<-;Ίν πού άντιπpο
σωπεύονταν στη δ•.άσκεψι. Είδε ό
ΊΌupκος άντιπpόσωπος τον άpμεν:κό
θυρεό καί εγινε εξω φρενών. Δήλωσε
πώς αν δεν ξεκpεμοuσαν άμέσως το
προκλητικό καί άπαpάδεκτο γιά το
τουρκικό φιλότιμο εμβλημα, αύτός θά
άποχωpοuσε άπ' τή διάσκεψι. Ζή
τησε το λόγο ό 'Αρμένης άντιπpόσωπος
χαί ήpεμώτατος, παρακάλεσε τον Toup
κo νά έξηγήση γιατί τον ένοχλοuσε ό
θυρεός της 'Αρμενίας. ((Γιατί, άπλού
ατα, χε ς σ μβο ο
δpος ' pα
�
� �ώ �
� � τ?
pατ, που, οπως ολος ο κοσμος ξεpει,
δέν άνήκει στην 'Αρμενία, άλλά στην
Τουρκία11, φώναξε ό Τοupκος. Καί ό

'Αpμέν·ης άποκpίθ·ηκε · ((Μά, έξοχώ
τατε, δλος ό κόσμος ξέρει έπίση ς πώς
τό φεγγάρι δέ:ν άνήχει στ-ην ΤουpΥ.ία.
'Ωστόσο σί Τοϋpκοι τό �χσ•Jν ώς έθνικό
τους εμβλ·ημα, χωρίς ποτέ κα11είς νά
σκεφτ'ίj νά διαμαpτυp·ηθ'ίj ".
�αθ�ς τό αι;το,::ίνητό μας' ε;p�χε
προς το 'Ετσμιατc.ιν. ε!πα το ανεχ
�οτο στ�ν 'λντpέι. ΊΙ l\fπεατpίς τό είχε
ζαναχοuσει.
- Ό σωβινισμός των Τσ,;ρκων άγ
γίζει τά δρια της βλακείας, ε1πε. Γι'
αύτό καί είναι άπόλυτα πιστεuτ-η ή
ίστοpία αύτ·ή.
- Ό σωβινισμός, οπως καί κάθε
φανατισμός, είναι παντοϋ καί πάντα
καθαp η βλακεία, άποκpίθ·ηΥ.α.
Κ. ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ιι ΑΚΡΟΠΟΛlΣ!J 3 Ίαν.

Μορφή σαδισμοu
η εσχατη τωv ποιvωv;
ι

:t

,

-

-

Οί άντίπαλοι της θανατιχης ποιvης
ύποστ·ηpίζσυ11 οτι είναι άναχpιβης ή
άν;ίληψις π�pί, άνασχετικης έ;tιδpά
σεως της. Αι ε-;χληματολογικαι στα
τιστιΥ.αί των χωpι-;Ίν, είς τiς όποίας
εχει καταpγηθη ·ή θανατικη ποινή, δέν
μαpτuροuν αϋξησιν της βαρείας έγκ);η
ματικότητος. Καί ή κοιv-η συνείδησις
τ σσεται λον ν περι σότερον έναν
,
�
,
�
� �
τιον της. Επιση ς · Δεν επιβαλλεται
όμοιομόpφως καί τοuτο δ·ημιοupγεί
αtσθημα μεγάλης άδιχίας. Έθεσπίσθη
διά τάς περιπτώσεις άνθpωποκτονίας
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έκ προθέσεως οταν δεν ύπηpχον φυλα
καί, ώς αί σημεpιναί, δημιουpγοϋσαι
έλπίδας σωφpονισμοϋ των έγκλημα
τιων. 'Αποτελει ένέpγειαν λανθάνοντος
,::οινωνικου, σαδι�μο?. Είν�ι βάρβαρος
εξαγpιωτικη και ανεπανοpθωτος ένω πάντοτε ύπάpχει πιθανότης δικα
στικης πλάνης.
ΊΙ, θανατικ-ίJ, ποινή ο�τε άπό, τούς
θιασωτας της αντιμετωπιζεται με ψυ
χικ-ην όίνεσιν. Πpοκαλει πάντοτε κά
ποιαν φpικίασιν, οχι άδικαιολόγητον
και άνεξήγητον. Αtτία τών άντιδpά
σεων αύτων είναι τό ιιπρομελετημέ
νον» της. Μία σύγχρονος έκτέλεσις κα
ταδίκου εtς θάνατον εχει τόν χαpα
κτηpα μεθοδικης, έπισήμου καί ψυ
χpiiς έξοντώσεως μιας άνθpωπίνης
ζωης - άδιάφ,οpον ποίας. Είναι έλά
χιστα τά έγκλ-ήματα, τά όποια δια
πράττονται τόσο\/ έν ψυχpω οσον έν
ψυχpιϊ'> έκτελειται ενας κατάδικcc.
)

0. ΠΑΠΑΚΩ ΣΤΑΝΤΙ IQ :'

«ΕΙΚΟΝΕΣ>> 15 Ίαν.

Ποιμένες
'
,
και ποιμvιοv
Την δημιουργίαν στενωτέpων πνευ
ματικών δεσμι7Jν μεταξύ Λαοϋ και 'Εκ
κλησίας έπιδιώκει η Πολιτεία καί δι'
αύτό εtσηγειται σήμερον την ληψιν
μέτρων πού πpοοpισμόν εχουν νά άνα
θεpμάνουν τάς σχέσεις των Ποιμένων
με τό Ποίμνιον καί νά κρατήσουν τόν
άνώτεpον Κληpον εtς τό ϋ ψ ο ς τ η ς
ά π ο σ τ ο λ η ς τ ο υ. Ή σuγχώ
νευσιc καί κατάργησις J\Ιητροπόλεων,
ή πλήρωσις των χηρευουσών μητρο
πολιτικών έδρων, δι' έκλογης, ή συμ
μετοχή καί του λαικου στοιχείου είς
αύτήν καί, τέλος ή φανερά καί ήτιο
λογημένη ψηφοφορία άποτελοϋν τάς
τέσσαpας βασικάς διατάξεις του νομο
σχεδίου τό όποιον ηpχισεν ηδη νά με
λετii ή Ίερά Σύνοδος. Καί ώς πpός
μέν την συγχώνευσιν των 1ητpοπό
λεων, θά επpεπε νά σημειωθη οτι αί
Ιητροπόλεις έν συνόλι�>, άνέρχονται
σήμερον εtς 67, χωρίς νά ύπολογί
ζωνται αί όκτώ της Κρήτης και της
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Δωδεκανήσου, και οτι ΟΥΔΕΜΙΆ
ΕΚ ΤΩ
ΑΛΛΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΩΡΩ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓ ΑΛΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΝ ΚΑΙ l\ΙΙΙΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩ . Καί ό μέγας ου
τος άpιθ,μός, οχι μό ον άπ τε ει
�
? �εξευpε
,TΊJV
μεγαλυτεpαν δυσκολιαν προς
σιν έκάστοτε καταλλήλων ύποψηφίων,
άλλα καί δέν έπιτpέπει την καλήν όpγά
νωσιν του έκκλησιαστικου διοικητικου
συστήματος. Μοναδικήν εύκαιpίαν συγ
χωνεύσεως παρέ)t_ει ό μέγας άpιθμός
των χηρευουσών Μητροπόλεων, ό
όποιος εφθασεν ηδη τάς 14. Ή Πολι
τεία, έπί πλέον, ζητει οπως ή χη
ρεύουσα εδpα πληpοϋται δια χειρο
τονίας νέου 'Αρχιερέως. Ή όίποψις
είναι ό p θ ο τ ά τ η. Διότι τό μετα
θετόν των Μητροπολιτών εχει καταp
γηθη δια του νόμου 3952 του 1959,
έπειδ·η έγένετο κακή χρησις του λε
γιψένου ιιφιλαδέλφου» των 'Αρχιε
ρέων. 'Από της καταργήσεως, ομωι;
του μεταθετοϋ παρατηρείται σ υ
σ τ η μ α τ ι κ η ά π ρ ο θ υ μ ί α πpός
πλήpωσιν των κενουμένων έκάστοτε ·
Μητροπόλεων καί οί 'Αρχιεpεις εχουν
κηρύξει άπεpγίαν ιιπληpώσεως)) . Τό
ιιφιλάδελφον» τούτων, άσκηθεν προσ
φάτως ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ Α ΤΙΈΚ
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ, παρουσιάζεται έ
ξυπηρετουν μόνον τά προσωπικά συμ
φέροντα των 'Αρχιερέων, και δι' αύτό
έμβάλλει είς ά ν η σ υ χ ί α ς τόσον
την Κυβέρνησιν, οσον καί την Κοινήν
Γνώμην.

«ΤΟ ΒΉΜΑ» 19 'Ιαν.

Ό θαυμάσιος
20 ος Αίωv
Ό εtκοστός αιωνας - έδω καί 64
χρόνια - εtσηλθε στην ιι[στοpική σκη
νή» γεμiiτος έλπίδες καί βεβαιότητες.
Είσηλθε περήφανος καί, ώς ενα ση
μειο, ξένοιαστος. Ή άνθpωπότης είχε
λησμονήσει τόν φόβο. Παντου, σ' ολες
τίς περιοχές, της έπιστήμης, της τέ
χνης καί της τεχνικης, τοϋ πνεύματος
καί της εύτυχίας, είχαν συντελεσθη
όίλματα προόδου - καί τό αίσιο μή
�υμα ,- ολα πpοοιώνιζαν την ίδια
ω ρ α ι α π ο ρ ε ι α.
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Ο ΑΘΗΝΑ-1-ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τώρα που εχουμε τ-ην δυνατότητα
vά άτενίζωμε άναδρομιχως πρός τίς
23.370 περίπο•> ·ημέρες τoij παρελθ/,ν
τος τoij αίωνα μας, μποροuμε νά βροu
με χαt νά λογαριάσουμε τίς διαψευσμέ
νες ελπίδες, άλλά χαί τά άσύλλ·ηπτα
ό,ράματα. , Σχεφθητε μ�νο πώ,ς σ� μιά
&ρα - τοτε - μπορουσες με τr, τα
χύ ερο μέ�ον, ν� βρεθ·ϊjς ά (' την γω
:;
νια;τ σου, σε αποσταση 40 ·η 50 χιλισ,
μέτρων χαί σήμερα σέ μιά ωρα νά
8ιανύσης πάνω άπό 1.000 χιλιόμετρα.
Σχεφθητε μόνο πώς - τότε - χατα
δυvά�τ:υ�ν ol �ρρώ_? τιες .τ�ν ,όίνθρ�
πο, η αμαθεια, η
· πεινα χι ·η εyκαταλ7ιψις, �νω σή�ερ,α οί ιιμεγ.,:iλες, αί
τιες» τεινουν να ε;αφανιστσυν. Σχε
φΟητε μόνο πώς, τότε, τά t,5 χρόνια
ηταν ό μέσος ορος ζωης κι' εφθασαν
σήμερα τά 68.
Me τί δέν έyέμισαν τά 64 παρελθόντα
χρόνια ! l\fέ δυό παγκόσμιους χατα
χλυσμούς, μέ σεισμικές άναχατατά
ξεις. Οί γονείς μας χι' οί παποijδες
μας, σίγουρα ε!χαν άποκλείσει χι' άπό
τά ονειpά τους άχόμη, τά οσα εμελ
λε νά δουν χαί νά ζ·ήσου,, στ·ην πρα
γματικότητα. 'Η ίστορία δέν θ' άρvη
θη την εύγνωμοσύν·η της στόν 20όν
αίωνα. Σίγουρα ομως δέν θ' άρνηθη
χαί την αύστηρή της χρίσι. Πολύ μας
έβασάνισε. Μας εφερε ώς τό χείλος
του γκρεμοu. Εϊδαμε τό χάος.'Ο όίν
θρωπος εφθασε νά χρατα στά χέρια
του τό συντριπτικώτερο μέσο της χαταστροφης τού.
'Η φωτιά δημιουργεί - κάπως ετσι
την εβλεπε ό Προμηθέας - άλλά χι' ή
·
φωτιά καίει.
Λ ο ι π ό ν, έ μ ε ί ς γ ι α τ ί κ ρ α
ταμε στά χέρια μας την
φ ω τ ι ά;
.\.ύτ� ε!ναι ,τό έρώτημ�, 7:ού ι-ι;πορεί
- κ α ι π ρ ε π ε ι - να θεσΊJ ο χα-

9

θένας στόν έαυτό του, μπροστά στόv
νέο χρόνο.
Σάν μέλος μιας οίκοyενείας φροντί
σατε ώστε οί ένέργειές σας νά συνται
ριαστοuν μέ τίς ενέργειες των όίλλων
μελών της σίκοyενείας σας, ωστε τό
άποτέλεσμα νά ε!ναι - λίγο η
· πολύ αύτ,ό πο� ή οίχογένεια �προσδοχ;,uσ�;
αι ! Κερδος σημαντιχωτερο που γι
νεται πιό βαθύ χαί πιο ει;ρύ οταν τό
τάξουμε μέσα στ-ην χοιvωνικη όμάδα,
στην Έθνιχη όμάδα, στην άνθρώπινη
μάδα. ότε ε!ναι σίγο ρη πρ κο ή.
?Ατομιχη,
� οtχογενειακη,
� εθ•ιιχη,
;iι � 7;ανθρώπινη.

«ΠΕΤΡΑ·l·ΚΗ-ΠΑΤΡΑ·Ι·ΚΗJ)
' rlρ. 111

,
·Η εuτuχια
•
Ποίημα του Kurl Sa11dbιιrg
(μετάφρ. Δ·ημήτρη Σφ-ήχα \
Ρώτησα χαθ·ηγ·ητές πού διδάσκουν τό
νόημα της ζωης νά μου πουν τί ε!ναι
εύτυχία.
Πηγα χαί σε διευθυντές περίφημους πού
διευθϊ,vουv τ·η δουλειά zιλιό-δων άv
θρώπων.
'Όλοι κούνησαν τά κεφάλια τους χαί σά
νά χαμογέλασαν,
λές χι' ηθελα νά τούς
·
περιγελάσω.
Καί τότε Κάποιο Κυριακάτικο άπομεσήμερο πε
ριπλανιώμουν (σ,ό ποτάμι - στην
οzθη του τέλ - Πλαίνζ).
Ε!δα μιά παρέα Ούγyαρέζους κάτω
άπό τά δένδρα μέ τίς γυναίκες χαί τά
παιδιά τους
χι' ενα βαρελάκι μπύρα καί μιά φυσαρ
μόνικα.

ιιΒΡΛLΙΥΝΗ))

'Όλαι αί Γραφαί μιλουv για τήν Όδό του Πόνου, πού όδηγεί
στήν Τελειοποίησι. Γι' αύτό, μήν χάνετε τό θάρρος σας.
Χένρυ Στήλ 'Όλκοτ

1965

1 Λ I Σ Ο Σ

10

,,., ,

,..,.

\

-'Η μαμα λέει δέν έχει φρούτο, αν δέν φάω δ}.ο τόν πουρέ...

\

1

\

\

\1
ft\, -��...-1'<
">

-Δέν έχω αντίρρηση, αγαπητέ μου, δτι έχομε... δημοκρατία! Κοιμασαι στό
γραφείο τήν ωρα τιjς δουλιας, καλά, εlναι ανάγκη καί νά ροχαλίζrις;

1965
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Ένaιαφέpον ψυχοπείραμα

ΕΙΣΘΕ ΦΙΛΕΡΙΣ

,,
η

ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ;

Πολλοl άνθρωποι άρέσκονται elς τάς φιλονeικίας καl τοvς διαπληκτισμοvς.
Προσπαθοuv πασαν σvζήτησιν νά τήν μeτατρέψοvν elς λοyομαχίαν, όξvνοντeς
αίιτήν χωρlς σοβαρούς λόyοvς καl προκαλοvντeς, οvτω, ταραχήν καί άνωμα
λίας. Εlς τάς ένeρyeίας των αίιτάς προβαίνοvν άπλως, διότι αίιτό τούς evχαρι
στeί καl Ικανοποιοuv ώρισμένας άνeξηyήτοvς έπιθvμίας των. "Αλλοι άνθρωποι,
eχovv έντeλως διαφορeτικήν νοοτροπίαν καί άντίθeτον χαρακτήρα. Προσπα
θοvν νά άποφvyοvν τούς διαπληκτισμούς καί τάς φιλονeικίας, έάν δέ παρασvρ
θοvν, προσπαθοvν νά έπαναφέροvν τήν ήρeμίαν καί τήν yαλήνην.
'Απαντήσατε elς τάς κατωτέρω έρωτήσeις, διά νά έξακριβώσeτe eίς ποίαν
έκ των δvο κατηyοριων άνήκeτe:
«ΝΑΙ»

«ΟΧΙ»

1) Όταν άποκτήσeτe ενα πλεονέκτημα, προσπαθείτε νά άπο
κτήσeτe καl άλλα;
2) Σας άρέσοvν α\ σvζητήσeις;
3) Προσπαθείτε νά ύπερβάλeτε τάς μέχρι τοvδε άτομικάς σας
έπιδόσεις;
4) Σωματικώς, εΙσθe μάλλον άδvνατος;
5) Τάσσεσθε, πάντοτε, παρά τό πλεvρόν των άδvνάτων;
6) Προσπαθείτε, πάντοτε, νά διαχωρίσητe τvχόν σvμπλεκο
μένοvς;
7) •Απομακρvνεσθε άπό τά σημεία όποv yίνονται ταραχαί καί
vπάρχοvν άνωμαλίαι;
8) Πιστεvετe ότι δ σvζvyικός βίος είναι μιά πραγματική σvμ
φωνία;
9) Νομίζετε ότι ή vπομονή φέρει πάντοτε κέρδος;
10) Είσθε vπέρ της άμέσοv άντιδράσεως, eίς τάς διαφόροvς περι
πτώσεις;
11) Είς τάς στάσεις των λεωφορείων, έπιμένετε είς τήν τήρησιν
της τάξεως;
12) 'Αyαπατε περισσότερον άπ' όλα τήν ήσvχίαν σας;
13) Προσπαθείτε νά είσθε πάντοτε πρώτος, ε\ς ολας τάς έκδη
λώσεις;
14) Έχετε λάβει ποτέ μέρος είς σvμπλοκάς;
15) Ένας κακός διακανονισμός εΙναι προτιμότερος άπό μίαν κα
λήν δίκην;
Σημειώσατε ενα σταvρόν, έάν άπαντήσeτε «ΝΑΙ» είς τάς vπ' άριθμός 1,2,3,5,
6,10,11,13 καί 14 έρωτήσeις. 'Επίσης, σημειώσατε ενα σταvρόν έάν άπαντήσeτε
«"ΟΧΙ», ε\ς τάς ύπ' άριθμόν 4,6,7,9,12, καί 15 έρωτήσεις. Προσθέσατε τούς σταv
ροv�. Έάν σvyκεντρώσeτε περισσοτέροvς των δέκα σταvρων, άyαπατε τάς
λοyομαχίας, διαπληκτισμοvς, άνωμαλίας. Προσέξατε μή παρασvρθητe είς σο
βαρά σφάλματα. Έάν σvyκεντρώσετε μεταξύ πέντε καί δέκα σταvρων, yνωρί
ζετε νά κάμνετe έπίδειξιν δvνάμεως είς τούς άδvνάτοvς καί νά άποφevyετε τάς
σvyκροvσεις μέ τούς Ισχvροvς. Έάν σvyκεντρώσετε όλιyώτεροvς των πέντε
σταvρων, εΙσθε φιλήσvχος καl ήρεμος άνθρωπος.

1965

12

ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ι__

-' Από πότι υ.ρχισες νά νιιύθ ης δτι σοϋ άρεσε τό ριτσινόλαδο;

ίια&ολόγος

-Τά Μια ι•ποφίρω κ' εγώ ... Καί δεν μοϋ λές, τί κάνεις;

1965
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ΤΑ .. ΤΡΟΜΕΡΑ .. ΠΑΙΔΙΑ

-'Όχι, tύχuριστώ, δέv 1}θFλu vά ταξιδέψω. Μύvο λιγuκι βι'Vζίvη
στόv ιlvuπτ ηρu μου, παρακαλώ!

-Μανοϋ).α, κύττα ! 'Έκαμα ιlvτui.i.aγ1j τοϋ μπiμ:τη μας μέ δι;ο κουνελάκια!

14
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

••Βολιδοσκοπήσεις
Βυθομετρήσεις Λαοίίιι
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τοv Όρyαvισμοv ΒΟΒΥΛΑ (Βολιδοσκοπήσειs
Βvθομετρήσειs Λαοv) ζάρωσε τά φρύδια τοv, καθώs έξήταζε τήv εκθεσι τοv
Πράκτοροs Α-5 ό όποίοs είχεv έπιφορτισθη μέ τήv epevvα καταvομfis τοv πλη
θvσμοv σέ μιά ώρισμέvη σvvοικία τfis πρωτεvούσηs. Ό Πράκτωρ Α-5 άvέφερε:
-Ύπάρχοvv yoveίs πλείοvεs των τέκvωγ.
-Κάθε άyόρι εχει άδελφή.
-Ύπάρχοvv περισσότερα άyόρια, παρά κορίτσια.
-Δέv vπάρχο11v άτεκνα ζεvyάρια.
'Αvαφορικωs μέ τό πρωινό ρόφημα τοv μέσοv πολίτοv άvέφερε:
-Άριθμόs έρωτηθέvτωv ...... 100
-Πόται καφέ ............... 78
-Πόται τσαyιοv .. . . ..... . . . 71
-Πόται καφέ καί τσαyιοv . ... 48
Ό κ. Γεvικόs Διεvθvvτήs έμοvρμούρισε:
-Mov φαίνεται ότι ό πράκτωρ μαs επεσε σέ λάθοs.
Φωνάζει τόv προίστάμεvο τοv τμήματοs καί τοv δίδεt τήv άvαφορά. Έκεί
vοs, τήv διαβάζει προσεκτικά. Σκέπτεται λlyo. Καl άποφαίvεται:
-Βεβαίωs, ό πράκτωρ μαs επεσε σέ λάθοs. Καl όχι μιά φορά. Δύο φορέs.
Άμφότεραι α\ άvαφοραί ε{vαι λαvθασμέvαι.
-Μμ... δέv μποροvμε ετσι vά έδραιώσοvμε τήv φήμη τοv Όρyαvισμοv
ΒΟΒΥΛΑ (Βολ1δοσκοπήσειs-Βvθομετρήσε1s Λαοv)... Νά επιστήσετε τήv προ
σοχή τοv, αv δέv θέλει vά τόv εvχαρ1στήσωμε yιά τίs εωs τώρα-μμμ... άμφίβο
βολεs-vπηρεσίεs τοv !
•
(Μπορείτε, άyαπητοί άvαyvωσται, vά βρητε τά λάθη; Άv δvσκολεvθητε
η θέλετε vά έλέyξετε, κvττάξετε στή σελ. 16).
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·ελέχθη τό t9&4
Θά ύ.γωνισθώ νά οίκοδομήσω τό εlδος του εθνους ύπέρ τού
δποίου δ Πρόεδρος Ρούζβελτ ηλπισεν, ό Πρόεδρος Τρούμαν εlργάσθη
και δ Πρόεδρος Κέννεντυ έθυσιάσθη.
Πρόεδρος ΤΖΟΝΣΟΝ
Ό έξτρεμισμός είς τήν αμυναν τιjς έλευθερίας δέν εlναι ελάτ
τωμα. Ή μετριοπάθεια είς τήν έπιδίωξιν τrϊς δικαιοσύνης δεν εlναι
άeεη7.
Μπάρρυ Γκολντγουώτερ
'Έχω όκτόJ παιδιά και τρώμε ψάρι κάθε Παρασκευή. 'Απο
έδώ κ' έμπρός θά τριϋμε ψάρι δυο φορές τήν έβδομάδα. Θά τό κάνωμε
γιά νά βοηθ1ίσωμε τήν άλιευτική βιομηχανία της Νέας Ύόρκης.
Μπόμπ Κέννεντυ
Μοϋ εlπαν δτι κάποτε σού προσέφερα μιά ύπηρεσία, άλλά εχω
ξεχάσει τί ήταν.
Στρατηγος ΝΤΕ ΓΚΩΛ
(σέ μιά γυναίκα, πού βοήθησε κατά τον πόλεμο)
Πράγματι, ή Ντάουνιγκ Στρήτ στερείται χώρου γιιί τό απλωμα
τής μπουγάδας.
Κυρία Ούtλσων (πρωθυπουργού}
Προσπαθώ ν' άποφεύγω τήν κατάθεσι θεμελίων λίθων, διότι
συνήθως χάνονται, έγκαταλείπονται ij κλέπτονται.
Δούξ τού 'Εδιμβούργου
Παρηλθεν ή έποχή πού μερικοί ανθρωποι έφώναζαν <<μπόϋ»
τούς 'Αφρικανούς.
Γιόμο Κενυάτα
'Εκφράζω την λύπην μου διά τον εκ μέρους τού κυρίου Πρω
θυπουργού χαρακτηρισμον τού βουλευτού ηjς περιφερείας Σμέθουϊκ
ώς «κοινοβουλευτικώς λεπρού>>, ώς πραξιν ά1•οικείως θίγουσαν τούς
λεπρούς.
Τόμ Ντράϊμπεργκ
Ό Σάρτρ ούδέποτε άποδέχεται βραβεία, οϋτε και αν είναι τόσο
σπουδαία δσο ενα σακκί πατάτες.
Ό εκδότης τοv
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Γ. 0. ΜΑΛΤΕΖΟΤ

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΜΥΣΤΉΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΉΜΑΤΑ

Β' 'Έκ8οσις
'Άδετο δρχ. 40
Καλλιτεχνικά δεμένο 8ρχ. 60

Δρχ. 50

·Η λύσις του μα8ηματικοϋ
προβλήματος (σελ 14)
Ι ,

Η ΣΕΙΡΑ των σvλλοy1σμών y1ό: τήv άνeύρeσ1 των σωστών άπαντήσeων
είνα1 ή έξηs:
-Έό:ν πράyμαη, δέν ύπάρχοvν άτεκνα ζev.yάρ1α καί κάθε άyόρ1 εχe1 άδeλφή,
θό: πρέπe1 σέ κάθε οlκοyένe1α νό: ύπάρχοvν τοvλάχ,στον δύο τέκνα. Αύτό εχe1
ώs άποτέλeσμα yoνeίs καί τέκνα νό: eίνο.1 Ισάρ1θμο1. Άλλα ό έρevνητήs βεβα1ώ
νe1 δη ύπάρχοvν πeρ1σσότeρα άyόρ1α, παρά κορίτσ1α, πού σημαίνe1 όη ύπάρ
χοvν oiκoyέve1es μέ ενα μόνον κορίτσ1 (ώστε κάθε άyόρ1 νό: eχi;i άδeλφή) καί
πeρ1σσότeρα άyόρ1α εχοντα τήν ίδ1α άδeλφή. "Ομωs, στήν πeρίπτωσ1 αύτή,
τό σύνολον των τέκνων ξeπeρνάe1 τόν άρ1θμό των yονέων, πραyμα πού ερχe
τα1 eis άντίθeσ1ν μέ τόv ετeρον Ισχvρ1σμόν όη ύπάρχοvν περ1σσότeρο1 yονείs,
παρά τέκνα. Έξ άλλοv, αν οί yoνeίs eίνα1, πράyμο.-τ1, πeρ1σσότeροι άπό τό:
τέκνα, δέν μπορεί νό: eίνα1 άκρ1βήs ό ίσχvρ1σμόs όη κάθε άyόρ1 eχeι άδeλφή.
δ1όη στήν καλύτερη πeρίπτωσ1 ό άρ1θμόs yονέων καί τέκνων eίνα1 ίσοs. Ή
δέν eίνα1 τ' άyόρ1α πιό πολλά άπό τό: κορίτσ1α η δέν είναι άτεκνα όλο. τό: ζev
yάρ1α η δέν eχοvν άδeλφή όλα τ άyόρ1α... Κάη δέν πάει καλό: σ' αύτή τήν
εκθeσ,.
Λάθοs πeριλαμβάνe1 καl ή δεύτερη άναφορό: σχeηκό: μέ τό πρω1νό. Ί σχvρί
ζετα1 ό έρevνητήs όη έρώτησe 100 πρόσωπα. Άλλα έάν, άπό τόν άριθμό των
78 πού πίνοvν καφέ, άφαιρέσοvμe τούs 48 πού πίνοvν καφέ καί τσά1, μένοvν 30
ποv πίνοvν μόνον καφέ. Έν σvνeχείςι, αν άπό τόν άριθμό 71 πού πίνοvν τσάι
άφαιρέσωμe τούs 48 πού πίνοvν τσάι καί καφέ, μαs μένοvν 23 πού πίνοvν μόνον
τσάι. Τώρα, προσθέτονταs τούs 30 ποv πίνοvν μόνον καφέ, τούs 23 πού πίvοvν
μόνον τσάι κο.ί τούs 48 ποv πίνοvν καl τσάι καί καφέ, eχομe άθροισμα ...101.
·ο έρevνητήs είπε όη έρώτησe μόνον 100. Κάποv εκαμe λάθοs...

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραγατσανιου 6 (Πλατεία Κλαυθμώνος), οροφος 6ος, ΑΘΗΝΑΙ - 122
ΔιευΟυντ·ίJς ΚΩΣΤΙ-ΙΣ l\JΕ.\ΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έπιμελψί;ς i.ίλl)ς ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟlΙΟΥ.\ΟΣ
ΕΤΟΣ 10ον

•

'Ιανουάριος - Φεβρουάριος
και Μάρτιος - . Απρίλιος

*

ΤΕΥΧΟΣ

37 _ 38

•Η έξέλιξη τίίς !Jυχίίς
καί τό κοιvιι.ιvικόv περιβάλλον
Του κ. Κωστη Μελισσαροποόλου

Ή κοινωνία άποτελεί τό περιβάλλον, μέσα στό όποίο άνα
πτύσσεται καί έξελίσσεται ή άνθρώπινη ψυχή.
Κάθε άνθρώπινον όν είναι ή έκδήλωση, σε καθωρισμένο χρόνο,
μιαs ψvχfjs πού άκολοvθεί μιά άνοδική πορεία έξελίξεωs, σε άπε
ριόριστο χρονικό διάστημα.
·Η άνθρώπινη ψυχή, κατά τή μακρά διαδρομή τfj s έξελίξεώs
τηs, έκδηλώνεται με διάφορεs άλληλοδιάδοχα μορφεs στόν vλικό
κόσμο.
Σκοπόs των περιοδικων αύτων έκδηλώσεων είναι ή έπαφή με
τόν έξωτερικό κόσμο καί ή άπ' αυτήν προσκόμιση πείραs, τήν
όποία έπεξερyάζεται καί άφομοιώνει ή ψυχή στό άναμεταξv δvο
vλικων έμφανίσεών της χρονικό διάστημα. 'Έτσι ή άνθρώπινη
ψυχή πλουτίζεται σε έμπειρiα καί προοδεvει σε έξέλιξη.
Ή ψυχή δεν προσβάλλεται άπό τis περιπέτειεs της μορφ fjς,
μέ τήν όποία έκδηλώνεται στόν vλικό κόσμο. Καλά καί κακά, ευχά
ριστα καί δυσάρεστα, ερχονται καί παρέρχονται, χωρίs νά θίyοvν
την ψυχή. Προσβάλλουν μονάχα τήν υλική μορφή της.
Γιό: τήν ψυχή δεν vπάρχει καλό καί κακό, με τή συνηθισμένη
τovs εννοια, δπωs άντιλαμβάνεται τό καλό καί τό κακό ό σvνη
θισμένοs άνθρωπος. Καλό εΤναι yιά τήν ψυχή έκείνο πού βοηθεί
καί συντελεί στήν έξέλιξή τηs. Κακό είναι έκείνο πού παρεμποδί-
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ζει καi άναστέλλει την έξέλιξη. Τήν έξέλιξη της ψvχfjς. 'Όχι τήν
έξέλιξη της κοινωνίας. Ή κοινωνία δέν άποτελεί άθροισμα ψvχων,
άλλά τό περιβάλλον, μέσα στό όποίο κινοvνται καί έξελίσσονται
οί ψvχές κατά τήν υλική τοvς έκδήλωση.
Τό περιβάλλον εχει ένδιαφέροvσα σημασία, έξ αίτίας της έπι
δράσεως πού έξασκεί στίς ψvχές, οί όποίες άναyκαστικά δέχονται
τήν έπιρροή τοv.
Κάθε άνθρωπος, πού σvνειδητά καί vπεvθvνα σκέπτεται καi
ένερyεί, πρέπει νά ένδιαφέρεται άπεριόριστα yιά τίς ψvχές, θεω
ρώντας πρωταρχικό άνθρώπινο καθfjκον καί σημαντική έρyασία
νά σvντελfj ένερyητικά στήν έξέλιξή τοvς, κατά τό μέτρο τοv δv
νατοv. Δέν μπορεί νά εχη yι' αύτόν πρωταρχικό ένδιαφέρον ή
έξέλιξη της κοινωνίας, δσον ή έξέλιξη των ψvχων.
'Αλλά πως εΤναι δvνατόν νά σvντελέση κανείς στήν έξέλιξη
της ψvχfjς ένός άλλοv, yιά την όποία δέν άποτελεί, παρά ενα μι
κρό κομμάτι τοv δεvτερεvοvσης σημασίας περιβάλλοντός της;
Δέν υπάρχει, παρά ενας καί μοναδικός τρόπος. Νά προσπα
θήση νά vποβοηθήση στήν άφvπνιση των ψvχων. Νά προσπα
θήση νά άφαιρέση τά έμπόδια, πού δvσκολεvοvν τήν ψvχή νά
άντιληφθfj τά πράγματα καθαρά, ετσι δπως άκριβως εΤναι καi νά
κατανοήση τή σημασία τοvς. Νά προσπαθήση νά διαλvση τα
σvννεφα, πού έμποδίζοvν τόν ηλιο της κατανοήσεως νά λάμψη
μέ δλη τοv τή λαμπρότητα.
'Απελεvθερωτική, λοιπόν, πρέπει νά εΙναι ή προσπάθεια της
έπιδράσεως έπάνω στήν ψvχή, καί όχι καθοδηγητική. Σέ καμμιά
περίπτωση δέν έπιτρέπεται νά καταδvναστεvεται ή ψvχή.
Δέν εΙναι δvνατόν νά καταστήση κανείς όμαλό τόν δρόμο τοv
άλλοv. ΕΙναι δμως δvνατόν νά άνάψη ενα φως, yιά νά διαπεράση
τά βαθειά σκοτάδια. 'Απ' αύτή καί μόνο την άποψη εχει ση
μασία ή κοινωνική δράση καί τό ένδιαφέρον yιά τή διαμόρφωση
της κοινωνίας.
Ή κοινωνία πρέπει νά άποτελfj τό κατάλληλο φvσικό περι
βάλλον yιά τήν έλεvθερη διαμόρφωση της ψvχfjς. 'Αλλά κάθε
ψvχή θά βαδίση μονάχη της τόν δικό της δρόμο.
Τό κοινωνικό ίδανικό πρέπει νά εΤναι ή φvσιολοyική διαμόρ
φωση τοv περιβάλλοντος, yιά τήν άνεμπόδιστη έξέλιξη της ψvχfjς.
Νά yιατί ό σvνειδητά σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει νά άπεχθά
νεται κάθε μορφή βίας καί καταδvναστεvσεως.
Ή ψvχή δέν εχει πατρίδα, ούτε κοινωνική τάξη. Δέν εχει προ
νόμια, παρά μονάχα έκείνα πού προέρχονται άπό τόν τvχόν υψηλό
βαθμό της έξελίξεώς της.
Ή έξελιyμένη ψvχή δέν παρασvρεται άπό ίδανικά πού άλλοvς
τούς σvyκινοvν βαθvτατα, δπως ό έθνικισμός, ή θρησκεvτική ροπή,
ή πολιτική διαμόρφωση της κοινωνίας, τό κοινωνικό πρόβλημα.
Ή έξελιyμένη ψvχή δέν εΤναι έχθρική πρός τήν εννοια τοv
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ievovς. Άλλά δέv άποδίδει έξαιρετική σημασία στό yεωyραφικό
τόπο όποv yεvvιέται ό άνθρωπος σέ μιά φάση της μακραs έξελι
κτικfjs σταδιοδρομίας της ψvχfjς. Δέv vπάρχει άμφιβολία δτι ή
εvημερία �vός τόποv άποτελεί οvσιώδη παράyοvτα yιά τή δια
μόρφωση ενός κατάλληλοv περιβάλλοντος yιά τήν έκδήλωση
μιας καλλιερyημέvης ψvχfjs. Καi μιά καλλιερyημένη ψvχή έπιδρα
κατά τρόπον άvvπολόyιστα άyαθοποιό στίs νεώτερες άδελφές
της ψvχές. Ή vποδοvλωση ενός εθvovs καi τά ολέθρια δεινά, πού
σvvoδεvovv πάντοτε τήv έθvική vποδοvλωση, όδηyοvv σέ άπρό
σφορο περιβάλλον, πού μπορεί vά έπιφέρη άκόμη καί τή διαστρέ
βλωση της ψvχfjs. 'Επομένως μιά έξελιyμέvη ψvχή έκτιμα βαθύ
τατα τό ίδανικό τfjs έθvικfjs άvεξαρτησίας. 'Α πεχθάνεται δμωs τό
σωβιvιστικό πνεvμα, πού yεvvάει τόv έθvικό φανατισμό καi προε
τοιμάζει-vλικά καi ίδεολοyικά-τόv πόλεμο.
Ή έξελιyμέvη ψvχή δέv εΙvαι έχθρική πρόs τήv εvvοια τfjs
θρησκείας. ΕΙvαι δμως έχθρική πρόs τόv θρησκεvτικό φανατισμό,
ό όποίοs τοποθετεί στούs άνθρώποvs παρωπίδες καί χαλκεύει
δεσμά στis σvvειδήσειs, διαστρεβλώνοντας τis ψvχές. Οίκτείρει τή
δεισιδαιμονία, όποιαδήποτε καί αν εΙvαι ή μορφή της, διότι έμπο
δίζει τήv έλεvθερη σκέψη καi vποδοvλώvει τόv άνθρωπο στόv φόβο
καi στη σvvήθεια, στη νωθρή καi άδραvfj σκέψη. Μιά έξελιyμέvη
ψvχή έκτιμα βαθύτατα τήv άyαθοποιό έπίδραση πού μπορεί vά
eχη στην ψvχή τό άyvό θρησκεvτικό αϊσθημα.
Ή έξελιyμέvη ψvχή δέv παραμένει άδιάφορη yιά τήv πολιτική
μορφή της κοινωνίας καi εΙvαι έχθρική yιά κάθε άvελεvθερο καθε
στώς, πού χαλκεύει δεσμά στή σκέψη καί έμποδίζει τήv έλεvθερη
άvάπτvξη τοv πvεvματοs καi τήv έλεvθερη έκδήλωση των τάσεων
τfjs ψvχfjs. 'Α λλά δέν σvμμετέχει σέ πολιτικές όρyαvώσειs καί κόμ
ματα, διότι άποστρέφεται την άyελαία σκέψη καi τίs ποικιλό
μορφες δεσμεύσεις. Δέν θεωρεί τά πολιτικά προyράμματα καi τis
πραyματοποιήσειs τovs σάv πανάκεια yιά τή θεραπεία των κοι
νωvικωv πληyωv, διότι ή ριζική θεραπεία είναι άvέφικτη, χωρίς
τήv άvάλοyη έξέλιξη της ψvχfjs.
Έξ άλλοv, ή δημιοvρyία καταλλήλοv περιβάλλοντος yιά τήν
έλεvθερη έκδήλωση των τάσεων τfjs ψvχfjs, χωρίς προσβολή τοv
σεβασμοv πρόs τήv έλεvθερία των άλλων, πρόs τό Δίκαιον καi
τήv 'Ηθική, εΙvαι πρωταρχικfjs πάντοτε σποvδαιότητος.
Ή άρμοvία της κοινωνίας βασίζεται στήv έλεvθερία τοv άτό
μοv καi στόv σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων. Στόv σεβα
σμό τfjs έλεvθερίαs τfjs σκέψεως, πού εΙvαι ή χωρίς προκαταλήψεις
καi φανατισμούς έvατένιση τοv vποκειμεvικοv καi άvτικειμεvικοv
κόσμοv καi ή έλεvθερη σvvαyωyή σvμπερασμάτωv. Άκόμη, δμως,
καi ή πρόθvμη άποδοχή vά τροποποιηθοvv αύτά τά σvμπερά
σματα, δταv καi άλλες όψεις της πολύεδρης 'Αλήθειας φωτισθοvν
καi πέσοvv στην άvτίληψη τοv σκεπτομέvοv έρεvνητοv.
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'Από τούς παπύρους 'Ανάνα τού Γραφέως
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Κιονόκρανον αρχαίου Αlγυπτιακοiί
ναοiί

Πάπvροs άρχαίοs Αίyvπτιακόs, τοv
eτovs περίποv 1320 π.Χ. yραμμέvοs
άπό τόν 'Ανάνα, άρχιyραμματέα καί
σύμβοvλον στόν Φαραώ Σέτι τόν Β'
(Σέθωσι των 'Ελλήνων) άναφέρει:
«Πρόσεξε, δέν είναι yραμμένο σ
αύτόν τόν ρόλλο; Διάβασε, σv ποv
θά βFεθfis στίs άyέννητεs ήμέρεs, άν
σέ προικίσοvν οί θεοί μέ εύφvία.Δια
βαστε, ώ τέκνα τοv μέλλοντοs, καί
διδαχθητε τά μvστικά τοv παρελθόν
τοs, ποv είναι τόσο μακρvνά yιά σαs,
μά τόσο κοντά στήν άλήθεια.
»Οί &νθρωποι δέν ζοvνε &παξ καί
δέν φεύyοvν άπό τή yη yιά πάντα.
Zovvε πολλέs ζωέs σέ πολλοvs τόποvs,
αν καί όχι πάντα σ' αvτόν τόν κόσμο.
'Ανάμεσα σέ κάθε ζωή πέφτει ό πέπλοs
τοv σκοταδιοv.
»Στό τέλοs θ' άνοίξοvν οί πύλεs καί
θά μαs δείξοvv δλα τά δωμάτια, δποv
έπλσνήθηκαν τά βήματά μαs άπό τό
ξεκίνημα. Ή θρησκεία μαs διδάσκει
δτι ζοvμε αίώνια. Ή αίωvιότηs, μή
eχονταs τέλοs, δέν eχει οvτε άρχή.
Είναι εναs κύκλος. "Ωστε, άν είναι άλή
θεια πώs είμαστε τώρα ζωντανοί, άλή
θεια είναι καί δτι πάντα ζούσαμε.
»Στά χρόνια τά πρωτινά, προτοv
οί ίεpείs νά παyώσοvν τίs σκέψεις τοv
άνθρώποv σέ όyκόλιθοvs καί μ' αv
τovs νά χτίσοvν vαovs σέ χίλιοvs
θεούs, πολλοί ανθρωποι θsωροvσαν
άληθινόν αvτόν τόν σvλλοyισμό, κα
θώs έπίσηs έπίστεvαν δτι "Εναs Θεός
vπάρχει. Στά μάτια των άνθρώ
πων ό Θεόs eχει πολλές μορφέs καί
ό καθέναs όρκίζεται δτι αvτή ή μία
μορφή ποv βλέπει αvτή είναι ό μόνοs
άληθινόs Θεόs. 'Αλλά σφάλλονται
δλοι, yιατί όλοι είναι άληθινοί. Ή
ψvχή μας, ποv είναι ό έσωτερικόs
μας έαvτόs μας δείχνει τovs Θεοvs σέ
ποικίλοvs τρόποvs. 'Αντλώντας άπό
τήν άπειρη πηyή τfis σοφίας ποv
μένει κρvμμένη στοvs άνθρώποvs, δίδει
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άvαλαμπέs τf\s άλήθειαs, όπως μας
δlδovv ο\ δ 1 δ α y μ έ v ο ι , δvvαμι
vά έπιτελοίίμε θαvματα. Τό πvεϋμα
δέv πρέπει vά κρίνεται άπό τό σώμα
τοv, ούτε δ Θεός άπό τόv οίκο τοv.
»Μεταξv των Αίyvπτ(ωv τό σκα
θάρι, δ Σκαραβαίοs δέv ε!vαι Θεόs,
άλλά εμβλημα τοϋ Δημιοvρyοϋ, διότι
κvλάει άvάμεσα στά πόδια τοv μιά
σφαΙρα λάσπης και άφήveι τ' αvyά
τοv πρόs έπώασιv. Σάv τόv Δημιοvρ
yό κvλάει τόv κόσμο, ποv φαίνεται
στροyyuλόs και τόv έτοιμάζει yιά
παραγωγή ζωf\s.
»Όλοι ο\ Θεοί στέλvοvvε στή yf\
τό δώρο τf\s άyάπηs τovs, χωρίς τήv
δποία θά επο.vε vά vπάρχη. Ή πί
στις μοv πιθανόν vά μέ διδάσκη κα
θαρώτερα άπό τή δική σαs, ότι ή
ζωή δέv τερματίζεται μέ τόv θάνατο,
έπομέvωs ότι ή άyάπη, σάv ψvχή
τf\s ζωf\s, πρέπει vά διαρκf\ κι' αvτή
παvτοτειvά. Ή δvvαμιs τοϋ άόρατοv
τοvτοv δεσμοϋ θά δέvη μαζι τίs ψvχέs
και μετά τόv θάνατο τοϋ κόσμοv.
»Έάv χάσης evα πολvαyαπημέvο
σοv, παρηyορήσοv. Ό θάνατος ε!vαι
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τροφός ποv τόν βάζει yιά vπvo, όχι
yιά περισσότερο, καί τό πρωί θά
ξvπvήση ξανά, νά ταξιδέψη σέ άλλη
ήμέρα μαζι μ' έκείvοvs ποv τόν έσvv
τρόφεψαv άπό τό ξεκίνημα. Ή α[ω
vιότηs δέν εχει τέλος, έπομέvωs ούτε
και ξεκίνημα, άρα ή αίωνιότηs είvα1
κ v κ λ ο ς. 'Εφόσον ζοϋμε, θά συνεχί
σουμε yιά πάντα, έπομένωs δ άνθρω
πος, σάν τόν κvκλο και τήν αίωνιό
τητα, δέν eχει ξεκίνημα.
»Ό άνθρωπος eρχεται σέ vπαρξ1
πολλές φορές, άλλ' άyνοεί τά πάντα
yιά τίs προyeνέστερεs ζωές τοv. Σπα
νίως, evα ήμεριάτικο όνειρο ή μιά
σκέψις τόv μεταφέρει πίσω σέ περι
στατικά προηyοvμεvηs ένσαρκώσεωs.
'Ωστόσο, δέv μπορεί vά ξεκαθαρίση
άv αvτό κάποτε τοϋ σvvέβη ή τό νο
μίζει. Στό τέλος, όμως, τά πάντα άπό
τis περασμένες τοv ζωές θ' άποκαλv
φθοϋv.
»Τά πvεvματα ή ψvχέs έκάστηs έv
σαρκώσεωs πιθανώς σvναντωνται πά
λι σέ άλλη ένσάρκωσι καί ελκονται
άμοιβαίωs άπό μαγνήτη, άλλά yιά
ποιό λόγο κανείς δέv ξέρει».

***
Ουδείς δύναται νά εlναι έντελώς έλεύθερος έως ότου γίνουν
έλεύθεροι όλοι.
Χέρμπερτ Σπένσερ
Δεν ύπάρχει ανθρώπινον πρόβλημα αλυτον, διότι ή λύσις εύρί
σκεται πάντοτε έντός μας, αλλά διά τήν έξεύρεσίν της απαιτείται
προσπάθεια έντονος καί παραγωγική - προσπάθεια συνειδήσεως.
'Αλφρέδος Σωβύ
'Ίσως δεν είναι πράγματι νεκρός ό πολιτισμός μας, αλλά διψίi
δι' ονειρα.
'Αρθούρος Καίστλερ
Μόνον έκείνο πού εlναι οίκουμενικόν καί μiί.ς προκαλεί τό
ένδιαφέρον δι' δλας τάς ύπάρξεις, μας συνδέει αληθινά με τό Σύμπαν.
'Αλβέρτος Σβάϊτσερ
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Είμαι εύyvώμωv...
ΕΙμαι ευγνώμων πού ζω άvάμεσα στίς παροuσες περιπλοκές της
ζωης, καί γιά τό προνόμιο vά παρα κολουθώ τίς συγκρούσεις συμφε
ρόντων, τοπικών, έθvικώv καί διεθνών, έπίσης στο έπίπεδο της οίκο
vομίας, της κοινωνιολογίας, της έπιστήμης, της φιλοσοφίας καί της
θρησκείας.
Εlμαι ευγνώμων γι' αυτό τό παλιρροϊκό κuμα της άvησuχίας πού
χτυπάει στίς οχθες του καθεστώτος.
- γιά τό θάρρος, πού έπιδεικvύοuv τά άvοικτά πνεύματα σέ πολλές
περιοχές της σκέψεως.
- γιά τήv σuvτελούμεvη πρόοδο πέραν άπό τά παληά σχέδια καί θεωρίες
καί τούς κούφιους άκαδημαϊσμούς.
- γιά τούς vέοuς δρίζοvτες πού ξανοίγουν ψηλότερα άπο τά στενά
σύνορα του δραστηρίοu αίώvα μας.
ΕΙμαι ευγνώμων, έπίσης, γιά τίς προσπάθειες πρός τήv έδραίωσι έvός
σωστου κοιvου συμφέροντος άvάμεσα στά εθvη, πνευματικά καί οίκο
vομικά.
- γιά τήv αϋξοuσα άvαγvώρισι του δτι οί λαοί δλωv των φuλώv άπο
τελουv άvαπόσπαστο μέρος της άvθρωπίvης κοινωνίας.
- γιά τά έπιτεύγματα της έπιστήμης στο διάστημα, στήv άρχαιολογία,
στή βιοχημεία, πού σuvθ έτοuv μιά ευρύτερη καταvόησι του παρελθόν
τος του άvθρώποu καί σημαδεύουν τίς άπεριόριστες δυνατότητές τοu
γιά τό μέ λλον.
- γιά τή νέα φιλοσοφία της ζωης πού γεννιέται μέσα άπό τίς ώδίvες
της έποχης μας καί φέρνει τήv αρvησι σuμβιβασμοu άρχων.
- γιά τούς ίερείς πολλών πίστεων, οί δποίοι τολμοuv vά γκρεμίσουν τά
τείχη της φρασεολογικης φuλακης ώστε vά έλεuθερωθη τό άληθιvό
πvευμα της καλωσύvης.
ΕΙμαι ευγνώμων γιά τή βα θμιαία άποσίιvθεσι της φιλοσοφίας του
φόβοu, πού συντελείται στά πνεύματα των άvθρώπωv.
- γιά τήv έμπιστοσύvη στό μέλλον πού χτίζεται πάνω στή γvώσι, άvτί
της άμαθείας, πάνω στήv άξιοπρέπεια της άvθρώπιvης ψuχης, άvτί της
άvτιλήψεως δτι γεννηθήκαμε άμαρτωλοί.
- γιά τήv διεuρuvόμεvη άποδοχή της άπόψεως δτι δ αvθρωπος πράγματι
έπλάσθη καθ' δμοίωσιv του Ύψίστοu καί μέ δλες τίς ύψιστες ίκαvότητες
αuτου.
Ναί, εlμαι ευγνώμων πού ζώ σ' αυτά τά μεσάνυχτα του αίώvος
μας, μέ δλοuς τούς έφιάλτες τοu, διότι ή αυγή θά ροδίση καί τό φως
μιας αλλης ήμέρας θά φέρη νέο δραμα καί ώριμη έλπίδα γιά τόv ήλικιού
μεvο πολιτισμό μας.

Frank Ρ. Boucher
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11.ΙΑ ΤΙ Ο ΙΗΣDΥΣ 11.ΕΝ MEI.llIA;
ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑΤΙ ό 'Ιησους δεν έμφανί
ζεται ποτε μειaιων; Αύτο το
έρώτημα έτέθη άπο άναγνώστην
ίταλιχου περιοaιχου. Ό 'Ιησουςv
,.,
,
ι
,
εγραφε - εφερε στον χοσμο την
άγάπη του Θεου προς τούς άν
θρώπους χαι ομως στις προσω,
,ι
, '
\
πογραφιες ειχοσι αιωνων ποτε
δεν μειa�α - γιατί;

'Αλλα οϋτε χαι στα Εύαγγέλια
έμφανίζεται ποτε μειaιων ό 'Ιη 
σους. 'Αγαναχτισμένος ναί, άλλ'
οχι ώργισμένος, αύστηρος με τούς
ύποχριτάς, «τάφους χεχονιαμέ
νους», σκληρός με τούς φαρι
σαίους, «γενεα έχιaνων». Με
τούς μαθητάς του, άλλοτε σοβα
ρός παραινέτης χαι αλλοτε γαλή-

·•.
1 Λ I Σ Ο Σ

24

νιος διδάσκαλος. Πάντοτε στορ
γικ.ος προς τούς ενδεϊις, άλλά
ούοέποτε μειδιων, οί\τε και προς
τά παιδάκια. <ϊΆφετε τά παιοία
ελΟεϊν πρός με». 'Ωστόσο δεν
άναγρά.φεται οτι τά ύπεδέχθη με
χαμόγελο στά χείλη. Τούναντίον,
εμφανίζεται δύο φορες ό 'Ιησους
νά οακρύζη: γιά τον θάνατο του
φίλου του Λαζάρου και γιά την
τύχη της πόλεως της 'Ιερουσα
λήμ. Δεν γελα ποτέ, οί\τε και
χαμογελα. "Ωστε μπορεϊ νά ύπο
θέση. κανεις οτι οί ζωγράφοι Οέ
λησαν κατά την άπεικόνισι του
'Ιησου νά μείνουν πιστοι στά δε
δομένα της Γραφης, άσχέτως
αν σ' αλλες περιπτώσεις στηρί
χθηκαν σε αλλες πηγές, πλέον
εντυπωσιακές, οπως τά 'Α π ό
κ ρ υ φ α Εύαγγέλιά.
Στις ά π ό κ ρ υ φ ε ς άφηγή
σεις .περι των παιδικων του χρό
νων ό 'Ιησους μειδια, μάλιστα και
γελα, μά γελα ασχημα, σχεδον
σάν χαμίνι. Ό 'Ιωσήφ τον στέλ
νει στο σχολεϊο κάποιου Ζαχ
χαίου και χλευάζει τον δάσκαλό
του, λίαν άμαθη άπέναντί του.
'Ωίμέ ! φωνάζει τότε ό Ζακχαϊος,
«�εν ξέρω πιά τι νά κάμω ό συ
φοριασμένος εγώ με τέτ9ιον μ α
θητή πού μου ετυχε, γιά ντροπή
μου». Και επειδή οί 'Ιουδαϊοι έδι
ναν συμβουλες στον Ζακχαϊο, ό
'Ιησους σκάει τά γέλια: «Τώρα
μας φώτισες». ·Μιά αλλη φορά,
>
\ μια.
\ πλατεια,
- βλ'επερνωντας απο
πε' ι εναν δάσκαλο νά διδάσκη τούς
μαθήτά.ς του. Σε λίγο πέφτουν
επά.νώ _τους καμμιά δωδεκαριά
_ 9ιάβάτες. Ό ' Ιησους πάλι σκάει
τ� γέλια. • δάσκαλος τον πιάνει
άπο· τ' άφτι και ρωτά.ει: «η ε!Ι

ο
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δες και γελας, ε; ». Και του άπαν
τα: «Δάσκαλε, εγώ, νά, τούς· εδει� το χερι μου γεματο σταρι
' και'
c,α
αύτοι πέσαν χάμω». Τέτοια πε
ριστατικά άσεβους εναντι διδα
σκάλων γέλιου, εστω και άπο ενα
παιδάκι, δεν μπορουσαν νά εμ
πνεύσουν τούς ζωγράφους γιά
την άπεικόνισι του 'Ιησου-Παι
διου. Γι' αύτο ό �Ιησους και ώς
παιδί εμφανίζεται στά γόνατα
της Παναγίας πάντοτε σοβαρός.
Σε μερικά εργα εμφανίζονται αγ
γελοι μ' ενα ελαφρότατο μειδία
μα, άλλ' 6χι ό 'Ιησους. Μάλιστα
σε μιά «Γέννησι» του Τζιόττο
ύπά.ρχει μιά ρεαλιστική και εμπι
στευτική λεπτομέρεια, προφανώς
εμπνευσμένη άπο τά 'Απόκρυφα,
οπου ή μαμή, μετά το μπανιάρι
σμα του νεογεννήτου, του χαϊ
δεύει τή μυτουλα γιά νά το κά.μη
νά γελά.ση, μά δεν φαίνεται νά το
πετυχαίνη. Δεν ύπάρχει λοιπον
καμμιά άπεικόνισις του 'Ιησου
Παιδιου με μειδίαμα. Πολύ λι' τερο ως
γω
' 'βου.. Γιατι;
( εφη
,
Έκτος άπο τον λόγο της συμ
μορφώσεως στά επίσημα Εύαγ
γέλια, πρέπει νά ύπά.ρχη και αλ
λος λόγος. Ό 'Ιησους, σε κάθε
πραξι της ζωης του, είχε συνεί
δησι της θυσίας πού ηλθε στον
κόσμο νά επιτελέση. Στη συμπε
ριφορά. του διαφαινόταν ό πόνος
του γιά την πτώση του άνθρώ
που και -στη γαλήνη του ανθιζε
το προαίσθημα του δικου του
πάθους. 'Η σκιά του Γολγοθα
άπλωνόταν ηδη στο σπήλαιο της
Βηθλεέμ. Το μειδίαμα λοιπον
(γιά νά μή γίνη διόλου λόγος περι
γέλιου) πρέπει νά εθεωρεϊτο σάν
,
κατι
το, εφημερο
και\ οια
ι
, ι
� β ατικο,
\

/
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ΔΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕΙΔΙΑ;

άταίριαστο στον αίώνιο 'Άνθρω
πο, γαλήνιο ναί, άκόμη και χα
ρούμενο, άλλά μέ μιά έσωτερικ-η
που' οεν
και' β αθεια\ ευφροσυνη,
,
/
�μπορουσε νά έκφρασθη φυσικά
σέ σύσπ:χσι των χειλέων. Ί Ι- φυ
σιογνωμία του Ίησου «έλαμπε
σόιν τον ·ηλιο και τόι ίμάτιά του
ησαν λευκά σάν τό χιόνι».
ψ αν γι , αυτον
, , ( και,
"Ο σοι εγρα
"
οσοι τον είκονογράφησαν) ηξεf: λ'
\
ραν οτι υπ·ηρςε το πιο υψ η ο και
ύπέροχο πρόσωπο της ίστορίας.
Δεν μπορουσαν νά τόν φαντα
σθουν μειδιωντα. Γιά τον ϊοιο
λόγο δέν εχομε είκόνες χαμογε
λαστές και αλλων μεγάλων άν
δρων, αν καί άσύγκριτα κατω
τέρων του, του Δάντη παραδεί
γματος χάριν, του Λεονάρδου η
του :Μιχαήλ 'Αγγέλου η του
Γκαίτε.
Έί, άλλου, ό Χριστός στήν
f/

(

....

�

\
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τέχνη δεν είχε ποτέ φυσιογνω
μική εκφpασι, άι.λά είχε πάντα
εναν έμβληματικό χαρακτηρα:
Σ ω τ ·η p στ-ην παλαιοχριστια
νική τέχνη, ν ο μ ο θ έ τ η ς και
κ ρ ι τ ·η ς στην ρωμανικ·η τέzνη,
β α σ ι λ ε ύ ς στ-ην βυζαντινή,
θ u μ α στ·ην γοτθική, π α ρ η
γ ο ρ η τ ·η ς στ-ην ο•Jμαν•.στική,
ε ν δ ο ξ ο ς στ·ην τέχνη της Ά
ναγενν-� σεως, ϋ ψ ι σ τ ο ς p υ
θ μ ι σ τ ή ς στ-ην νεοκλασική,
π ο ν ω ν στ·η σύγχρονη.
Δεν ύπηρξε ποτέ κανένα στά
διο στ-ην χριστιανική εύλάβεια,
σάν παρένθεσις στ·ην άπόλυτη
γαλήνη καί σοβαρότητα του Ίη
σου, yιά νά δικαιολογη είκονο
γράφησι μειδιάματος, ένός Ίη
σου χωρίς πάθος καί Σωτηρος
ξένου προς τ-ην θυσία καί τον
'
πονο.

Piero Bargcllini

Καθαρ17 ζωή, άνοιχτό μυαλό, άγνή καρδιά, φωτισμένος νους,
άπροκατάληπτο πνεύμα, άδελφικότης σέ δλους, προθυμία χορηγή
σεως καί άποδοχijς συμβουλών καί όδηγιών, νομιμοφροσύνη προς
τον Διδάσκαλο, καρτερία στψ· προσωπική άδικία, θαρραλέα διακή
ρυξις των άρχών, γενναία ύπεράσπισις τιvν άδίκως πλησσομένων,
παρακολούθησις τcίίν προόδων της ά�•θρωπότητος - lδού τά χρυσά
σκαλοπάτια, πού άνεβάζουν τον μαθητή προς τό Ναό τής Θείας
Σοφίας.
'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκv
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Ή πιθανή μορφή του Γαλαξία μας: Το τόξο δείχνει τή θέση της Γης,
μέσα σέ μιά μαζα άπο 100 δισεκατομμύρια άστρα. Μιά άκτίνα φω
τός, αν και ταξιδεύοντας μέ ταχύτητα 300.000 χιλιομέτρων στο δευ
τερόλεπτο, αν ξεκινουσε άπο ενα μακρuνο άστρο, στά κράσπεδα του
ήλιακου σύμπαντος, θά χρειαζόταν 100.000 ετη φωτος γιά νά φθάση
στη γη μας ! Και το ήλιακο σύμπαν δέv εΙναι παρά ενα άσήμαντο
κομμάτι του Σύμπαντος ...

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΒΡ9ΠΟΤΗΣ
Πότε καl πώς άρχισε; ·Η εννοια της βαρύτητος.
·Η παγκόσμιος ελξις καl ή παγκόσμιος ένότης.
Το μέλλον των καθεστώτων.
Του 'Άγγλου άστρονόμοu ΦΡΕΝΤ ΧΟ·Υ·Λ
Καθηγητοv της 'Αστρονομίας και της Πειραματικijς
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ άπό άμvημοveύτωv
χρόvωv έκύτταζe τόv οvραvό μέ άπο
ρία. Σήμερα έξακολοvθηηκά κάνομε
vποθέσe1s.
Ή δ1κή μοv vπόθeσ1s, ποv δ1eτv
πωσα τόv τeλevταίο καφό, μ/: τήv

σvvδρομή τοv σvvepyάτov μοv veα
pov Ίvδοv μαθημαηκοCί Τζαy1άvτ
81σvov Νeρλ1κάρ, eίvα1 δη άφάvταστη
έvότηs έπ1κρατeί στό Σvμπαv. Τά
πάντα προσδ1ορίζοvτα1 στό Σvμπαv
σάv σvvολο. Έτσ1, ή μαζα όπο1οvδή-

'
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ποτε σώματος εΙvαι σvvάρτησις τοv
σvvολικοv ,τεριεχομέvοv τοv Σvμπαv
τος. Ή μαζα τοv Ήλιοv μας καί της
Γης μας έξαρταται άπό τόv άριθμό
των άστέρωv και των yαλαξιωv ΠΟV
κvκλοφοροvv, σ' δλόκληρο τόv Κόσμο.
Λόyοv χάριν, τό βάρος μας θά γινό
ταν διπλάσιο, άv ο! μισο\ γαλαξίες
τοv μ:χκρvvοΟ διαστήματος έξηφαvί
ζοvτο χωρ\ς vά άvτικατασταθοvv.
'Επίσης, δ Ήλιος κα\ ή Γη καί ol
άλλοι πλαvητες θά εΙχαv πολv διαφο
ρετική σvμπεριφορά, άv τά μακρvvό
τερα μέρη τοv Σvμπαvτος άπεμακρv
vοvτο περισσότερο. Ό Ήλιος μας θά
έyίvετο πολv λαμπρότερος κα\ ή ζωή
έπ\ της yης θά έψηvόταv σάv πατα
τάκια. Όμως, vπάρχει ή έvότης τοv
Σvμπαvτος, ποv έπεμβαίvει ρvθμιστι
κά. Τό «πεδίον βαρvτητος» εχει πρό
πολλοv τεράστια διεvρvvθη άπό τήv
παληά άvτίληψι τοv Νεvτωvος. Πέ
ρασαν 300 χρόνια άπό έκείvη τήv στι
γμή, ποv επεφτε τό μηλο στό κεφάλι
τοv διασήμοv φvσικοv καί άστροvό
μοv 'Ισαάκ Νεvτωvος, yιά vά όδηyηθη
στή διατvπωσι τοv vόμοv της βαρvτη
τος κα\ της eλξεως,χωρίς άκόμη vά πη
τήv τελεvταία λέξι της ή 'Επιστήμη.
Κατά τόv Νεvτωvα, ή μαζα εΙvαι βα
σικό χαρακτηριστικό της vλης σέ κά
θε της έκδήλωσι, άπό τοvς πλαvητες
εως τά... μηλα ποv πέφτουν άπό τ\ς
μηλιές. Δ1.,ο μαζες άσκονν έπ' άλλή
λωv έλκτική δvvαμι. Ή εvτασις της
βαρvτητος μπορεί vά μετρηθη, κατά
τόv Νεvτωνα, άv πολλαπλασιάσωμε
τ\ς δvο μαζες (π.χ. της yfis καί τοv
μήλοv) καl διαιρέσωμε τό yιvόμεvοv
διά τοv τετραyώvοv της άποστάσεωs
ποv χωρίζει τά κέντρα μάζηs των δvο
σωμάτων. Κατά τόv Άιvστάιv, ή βα
ρvτης εΙvαι άποτέλεσμα της δομης τοv
σvμπαvτος, ό χωροs καί ό χρόνος σv
vαποτελονν εvα τεράστιο πεδίον, τό
χωροχροvικόv συνεχές, ποv μοιάζει
μέ τό μαyνητικόv πεδίον καί άσκεί τήν
έπίδρασί τοv (τήv βαρvτητα) άσχετα
μέ τήv παροvσία vλικωv σωμάτων.
'Αλλά ή ίδέα, ότι μπορεί vά vπάρξη
αvθvπαρκτος βαρvτης χωρίς τήν πα
ροvσία vλικοΟ σώματος έπί τοv όποί
οv vά έvερyη, δέv στέκεται λογικά.
Μαλλον πρέπει vά yvρίσωμε πίσω
στήv θεωρία τοv Νevτωvος, μάλιστα
vά τήv έπεκτείνωμε στίς διαστάσεις
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τοv σvμπαvτοs, διότι ή βαρvτης δέv
μπορεί vά e!vαι μόνον τό άποτέλeσμα
της σχέσεως δvο σωμάτων. Κατά τήv
θεωρία μας, ή βαρvτηs ποv σvyκρα
τεί τίs στοιχειώδεις μαζes σταθερές
πρός άλλήλας και ποv καθιστα δv
vατή τήv Οπαρξι τοv σvμπαvτος έξαρ
ταται άπό τήv άλληλeπίδρασι των
πεδίων, ποv προκαλοίίv τά κeχωρι
σμένα σώματα τοv σvμπαvτοs, ήτοι
ο! πλαvητeς, ο! δορvφόροι των, ο!
άστέρeς καί ο! γαλαξίες. Μ' αvτό τόv
τρόπο ή βαρvτης μετατρέπεται σ'
εvα πελώριο περίπλοκο δίκτυο, ποv
συνδέει τό κάθε σώμα τοv Σvμπαντος
μέ άπαντα τά λοιπά, ώστε καl δ πλέον
άπομακρvσμένοs άόρατοs άστέρας vά
άσκη μιά ελξι πάνω στό μηλο τοv
Νevτωνος. Άσχετα άπό λεπτομέρειες
λανθασμένων διαπιστώσεων, ό ίδιος
δ 'Αιvστάιv άσχολήθηκε μέ τήν θεωρία
αvτή της παyκοσμίοv άλληλeπιδρά
σεως της βαρvτητος. Έτσι, έv<';, θά
επρeπε vά μεταβάλλεται ή μαl:α της
yfis λόy� μeταβολης της άποστάσeως
της άπό τόν ήλιο, κατά τίs διάφορες
φάσεις της περιφοραs, μένει ή ίδια,
διότι τόσον ή yη, όσον καί τά λοιπά
οvράνια σώματα vφίσταvται συνε
χείς άλληλeπιδράσειs, ποv έκμηδevί
ζοvv τίs έπιδράσeιs ε\δικά τοίί ήλίοv
έπ\ της yης. Ή έvότηs τοv Σvμπαντος.
Όσο yιά τήv προέλevσι τοv Σvμ
παvτος, φαίνεται ότι e!ναι άvvπαρκτη.
Τό λογικό, καθώς νομίζομε, συμπέ
ρασμα των μeλετων μας είναι ότι τό
Σvμπαν δέv εχει άρχή. Είναι άέvαο.
·Υλη δημιοvρyείται τοπικώς, πάντοτε
μέ τόν ρvθμό ποv έξαφανίζeται. Τό
Σvμπαv εΙvαι σταθερό, μέ διηvεκη έπέ
κτασι κα\ διηvεκη δημιοvρyία. Άv
άvατρέξωμe στό χρόνο, όχι μόνον δε
καπέντε δισeκατομμvρια χρόνια πίσω
άλλά έκατό δισeκατομμvρια, ο! γα
λαξίες θά ησαv διαφορετικοί άλλά θά
είχαμε τήv ίδια θέα τοίί Σvμπαvτος.
Μπορεί vά vπάρχη τοπικως μιά έξέ
λιξι, άρχή καί τέλος, στήv κλίμακα
των άστέρων καί των yαλαξιωv. 'Αλ
λά παγκοσμίως τό Σvμπαv βρίσκεται
σέ διηvεκη Ισορροπία.
Ε!vαι περιττό vά φαντασθοvμε
ότι τό σvvολο τοίί Σvμπαvτος πέρασε
εvα στάδιο vψίστης σvμπvκvώσεωs,
yιά vά έξηyήσωμε τήν δημιοvρyία
των βαρέων στοιχείων. Τό στάδιο
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αvτό πραγματοποιείται τοπικώς, κά
θε στιγμή. οι περιοχές όποv σχημα
τί�ον-τ:αι τά στοιχeία <:vτ� καi σή�eρα
,
και παντοτe, eινα: ol αστeρes. 01 ανα
γκαίες θερμοκρασίες έπιτvyχάνονται
άπό τόν σuνδvασμό δvο φαινομένων:
των δuνάμeων τηs βαρvτητοs καl
των θeρμοπvρηνικων άντιδράσeων.
Κάθε άστήρ κατά τήν διάρκεια της
ΙJΠάρξeώς τοv ΠΕpVα ΕVα ΚVΚλΟ δια
δοχικών μακροχρονίων καταστάσεων
Ισορροπίας καί βραχvχρονίων κατα
στάσεων άσταθeίας.
Ύπάρχοvν άστέρes ποv φθάνουν
στό «τέλος». Ένω δημιοvρyοvνται
μvριάδeς άλλων. 'Αδιάκοπη είναι ή
δημιοvρyία. Άπό ποv; Άπό τό πε
δίον τηs δημιοvρyίας. ΟΙ φvσικοί yνω
ρίζοvν πολλά πεδία, όπως τό μαγνη
τικό, τό βαρvτικό, τό ήλeκτρικό, τό
πvρηνικό καί θά άνακαλvψοvν μερικά
άκόμη. 'Η δική μοv θεωρία βασίζεται
στήν vπαρξι ένόs φvσικοv πeδίοv
όποv δημιοvρyeίται νέα vλη. Δέν vπάρ
χει τίποτε τό επαναστατικό στήν ίδέα
αvτή, άφοv όλα τά yνωστά πεδία
vπάρχοvν στήν άπαρχή της vλης,
λόyοv χάριν οί άκτίνes yάμμα μπο
ροvν vά παραyάyοvν ήλeκτρόνια. Τό
πεδίο αvτό vπάρχeι παντοv στό Σv
μπαν καi προκαλεί τόν σχηματισμό
σωματιδίων τά όποία yevvovv τήv
vλη vπό τήv άπλοvστeρη μορφή της,
δηλαδή άτομα vδροyόνοv. Πρό δvο
χρόνων, πιστevαμe ότι τό Σvμπαν
άποτeλeίται άπό yαλαξίes, άστέρια
καi πλαvητεs. 'Αλλά ή ραδιοαστρο
νομία άνeκάλvψε τοvς «olovei άστέρες»,
ποv δέν εΙναι ούτε άστέρια ούτε yα
λαξίες. Ίσως είναι yαλαξίεs κατά τήν
yέννησί τovs ή κατά τόv θάνατό τovs,
όπως ησαν πρό έπτά δισεκατομμv
ρίων έτων, διότι τόσον χρόνο έχρειά
σθη τό φωs τovs yιά νά φθάση εωs
έδω. οι άστρονόμοι τovs eβλεπαν
καi πρiν άπό τήν τελεvταία άνακά
λvψι καi τovs θεωροvσαν πvκνά άστέ
ρια, σέ άπόστασι μόνον έπτακοσίωv
έκατομμvρίων έτων φωτός. 'Αλλά ή
άνάλvσι των φασμάτων τοvς, επeιτα
άπό παρατηρήσεις τοv ραδιοτηλe
σκοπίοv, άπεκάλvψε ότι ή άπόστασίs
τovs είναι δeκαπλασία καί ή δvναμίs
τovs χ1λ1απλασία. Όλα αvτά σας
τά λέyω yιά vά πεισθητe ότι, τό ye
yovόs ότι δέν άνεκαλvψαμε άκόμη κά-
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ποιο πραyμα, δέν σημαίνει ότι τό
πραyμα αvτό εΤναι άνvπαρκτο.
Θέτω τώρα τό ζήτημα τηs έπ1κο1νωνίαs μέ τοvς άλλοvs πλανητεs. Εfναι
σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί vά yίvη.
Μέ ενα είδος μεyάλοv ραδιοτηλe
σκοπίοv, ίκανοv νά δέχεται καl vά
έκπέμπη σήματα, νομίζω ότι θά μπο
ρέσωμε vά έκπέμψωμe νοητά μηνv
ματα πρόs μίαν άκτίνα ποv περιλαμ
βάνει ενα έκατομμvριο άστέρας. Κά
ποv μεταξv αvτων vπάρχeι ό yείτο
ναs ΠΟV ζητοvμe.
Άν είχαμε πvραvλοvs μέ ταχvτητα
δeκαπλασία των σημeριvων, θά έχρεια
ζόμεθα μvριάδεs χρόνια yιά νά φθά
σωμε στά πλησιέστερα άστέρια καl
ενα έκατομμvριο χρόνια yιά νά άνα
καλvψωμe τόν πλησιέστερο κατοι
κοvμενο πλανήτη. 'Αλλά ή άvταλ
λαyή ραδιομηvvμάτων μέ τόν πληl
σιέστeρο κατοικοvμενο πλανήτη θά
μποροvσε νά έπιτεvχθη σέ λίyovs
αίωves.
Άν vπάρχοvν σέ άλλοvs πλανητes
πλάσματα ποv έπέρασαν ήδη τόv
δvσκολο δρόμο ποv πρόκειται vά
πeράσωμε έμείs, θά ηταν τεράστια
ώφέλεια νά μάθωμe άπό αvτά άκρι
βωs τovs κινδvνοvς ποv μας καρα
δοκοvν. Ύποπτεvομαι ότι άφθονες
πληροφορίες vπάρχοvν έκeί πέρα,
στή\Ι « γαλαξιακή βιβλ1οθήκη», yιά
νά μας δείξοvν τί πρόκειται νά μας
σvμβη άv ό κόσμος έπιμeίνη v' άκο
λοvθη τls τωρινές πολιτικές yραμμές.
Θά μάθωμε, λόyοv χάριν, ποιά πο
λιτική όδηyeί στόν πvρηvικό πόλεμο
καi. ποιά τόν άποσοβeί.
'Αλλά καi χωρis τήν έπ1κο1νωνία
μέ τήν ένδeχομένως άνώτeρη της δι
κηs μας σοφίας τοv Διαστήματος, τολ
μώ vά σαs δvσαρeστήσω, λέγοντας
ότι τό περιλάλητο θέμα «κομμοvνισμόs
καi άντικομμοvνισμός» δέν είναι ενα
άπό τά ζητήματα έκeίνα ποv θάέπηρeά
σοvν τό μέλλον τοv κόσμοv σέ μεγάλο
βαθμό. Βλέπω τόν άνταyωvισμό των
δvο στρατοπέδων, κομμοvν1στ1κοv
καi άvτ1κομμοvvιστ1κοv, όπως βλέπω
τό φαινόμενο τηs έπιδείξeωs μeταξv
των ποvλιων, κάτι σάν διeθνη έπf
δε1ξ1 μόδας. Τά πραγματικά ζητή
ματα, νομίζω, πηyάζοvv άπό τό ότι
άποκλeίeται ενα εvvοϊκό μέλλον yιά
τήν άvθρωπότητα, έφ' όσον παρα-
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μένοvv τόσο μeyάλes διαφορές έπι
τrέδοv άνατrτύξeωs μeταξv διαφόρων
μeρων τfjs yfjs. Μαιφοχρονίωs, eΙναι
άδύνατον νά πeριμένωμe ζωή eύημe
ρίας κα\ πολvτeλeίας σέ λίyeς eύνοημέ
νeς χωρeς, ένω παντοv άλλοv υπάρ
χει φτώχεια καί πείνα.
Τά ζητήματα, ποv πραγματικά
θά έπηρeάσοvν τό μέλΧον είναι τό τί
θά κάνωμe yιά τόν κόσμο σάν σύνολο,
τl θά κάνωμe yιά τήν ίλιyyιώδη αv
ξησι τοv άνθρώπινοv πληθvσμοv.
'Αλλά δέν yνωρίζομe τ\ νά κάνωμe
yιά τά προβλήματα αύτά καί yι'αύτό
τά άπομακρύνομe άπό τήν σκέψι μας
καί στρeφόμeθα πρός άλλα ζητήματα,
άμeσώτeρα καί eύκολώτeρα, δπωs
elναι τό θέμα τοv κομμοvνισμοv καί
άντικομμοvνισμοΟ.
Στήν έπιστήμη, προχωροvμe κα
τά τόν fδιο πeρίποv τρόπο. Λίιομe
τά προβλήματα έκeίνα ποv eίμeθα
Ικανοί νά λίισωμe καί ποv συνήθως
δέν elναι έκeίνα ποv θά ήθέλαμe νά
λύσωμe. Πολλο\ άνθρωποι νομίζοvν
ότι, yιά νά κάμη κανe\ς έπιστημονική
ερeuνα, άρκeί νά είναι καλός πειραμα
τιστής, η νά yνωρίζη πολλά μαθημα
τικά κα\ νά κλeισθfj στό έρyαστήριο.
'Αλλά χρειάζονται άλλες Ικανότητες.
'Ιδίως χρειάζεται ή κρίσις yιά τό
ποία προβλήματα elναι ώριμα νά λu
θοvν, κα\ yιά τό πότε άξίζeι νά έπανe
ξeτασθfj τό παλαιό εδαφος καί νά
ξανασuζητηθοvν προβλήματα ποv
άλλοτε έφαίνοντο πολv δίισκολα..
Ό σπουδαιότερος παράγων τοv
περιβάλλοντός μας είναι ή διανοητική
μας κατάστασις.
Είμeθα όλοι «ρuθμισμfνοι» άπό τίς
συμβατικές ίδέeς καί σuνθfjκeς τfjς κοι
νωνίας μέσα στήν όποία ζοvμe. Καί
ή τeχνολοyία είναι τμfjμα τοv όλοv
πλέγματος ποv ρvθμίζeι τή σκέψι
μας. Έτσι, φθάνω σέ μιά πολv δια
δεδομένη πλάνη περί τοv ρόλοv των
έπιστημόνων στή σίιyχρονη ζωή.
Εlναι έσφαλμένη ή άντίληψιs ότι οί
έπιστήμονeς κατeuθύνοvν τώρα τήν
άνθρωπότητα. Είναι άλήθeια ότι οί
έπιστήμονeς παράyοvν τήν τeχνολο
yία, άλλά τό κάνοvν σύμφωνα μέ τίς
έντολές της κοινωνίας. Δέν έλέyχοuν.
Εlναι καί αύτοί α\χμάλωτοι τοv ίδιοv
πλέγματος σκέψεων ποv είναι καί τό

29

διανοητικό πλέyμα των μή έπιστη
μόνων.
Λοιπόν, ποιός κατeuθίινeι τήν έξέ
λιξι;
ΟΙ κuβeρνήσeις δέν τήν κατeuθίι
θίινοuν, διότι δέν παράyοuν τήν τε
χνική. Ovτe ο! έπιστήμονeς τήν κα
τeuθύνοuν. Κανe\ς δέν κατeuθίινeι τήν
πορεία των yeyονότων. Ταξιδeίιομe
μέσα e\ς ενα όχημα ποv κατeuθίινeται
μόνο τοu, άκριβως όπως τό eΙδος μας
προέκυψε άπό μιάν έξeλικτική δια
δικασία καl ώδηyήθη μόνο τοv διά
μέσου των αίώνων. Πιστeίιω ότι τί
ποτε δέν άλλαξε. Δέν έλέyχοvμe τή
μοίρα μας.
Ποv μας όδηyeί ή έξέλιξις; Ποιός
eΙ ναι ό δρόμος μας;
"Ενας σποvδαίος λόyος τfjς άνα
δeίξeως τοv άνθρώποu ύπηρξe ή όρθια
στάσις τοv, ποv άπeλeuθέρωσe τά
χέρια τοv καί τοv έπέτneψe νά μeτα
ποιη άψυχα υλικά σέ έρyαλeία. 'Αλλά
ή μετακίνησις πραγμάτων άπαιτeί
ένέρyeια. Όταν μeτακινοvμe πράγμα
τα μέ τά χέρια μας, ή ένέρyeια παρέ
χεται άπό τήν τροφή ποv τρωμe. Ή
πρόοδος πέρα άπό τίς χeιρωνακτικέs
έρyασίeς έξαρταται άπό τήν έλeyχο
μένη χρfjσι ένeρyeίας.
ΟΙ πρώτοι πολιτισμοί έβασίσθηκαν
στήν χρησι της θeρμότητος yιά τήν
παραyωyή μετάλλων. Τά ξίιλα των
δένδρων eδιναν έπαρκη ένέρyeια. Κα\
μέ τό καίισιμο αύτό, ό πολιτισμός
ύψώθη στό έπίπeδο των 'Ελλήνων
καί των Ρωμαίων. Ovτe ή 'Ελλάδα,
ovτe ή 'Ιταλία eχeι γαιάνθρακα καl
πετρέλαιο. Άν είχαν, ή ίστορία θά
i'jταν διαφορετική. Χωρίς πετρέλαιο
κα\ άνθρακα, ηταν άδίινατο νά προ
χωρήσοvν περισσότερο.
Πόσο κάρβουνο καί πετρέλαιο μπο
ροvμe νά βροvμe σέ όποιονδήποτε
πλανήτη η άστέρα, σέ όποιονδήποτε
γαλαξία; Νομίζω, όχι πολv περισ
σότερο άπό όσο βρίσκομε στή Γη.
Ίσως δεκαπλάσιον. Διότι τό κάρβοvνο
καί τό πετρέλαιο elναι άσταθέστατα
υλικά, άναφλέyονται, καί ενας πλα
νήτης παραφορτωμένος άπ' αύτά θά
i'jταν άσταθής. Συνεπώς, τά λογικά
όντα όποιοvδήποτε πλανήτη θά
χοuν τά ίδια προβλήματα έξαντλή
σεως τοv άνθρακος καί τοv πετρελαίοv
ποv θά άντιμeτωπίσωμe κι' έμείς μετά
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εvα ή δvο α!ωves. Έμείs yvωρίζομε
ήδη δη πρέπει vά στραφοϋμε πρόs
τήv πvρηvική έvέρyεια.
Έπραyματοποιήσαμε όλη αvτή τήv
έξέλιξι, άπό τό πρωτόyοvο χvτήρι-:;
μέ ξvλα εωs τόv άτομικό άvηδραστη
ρα, σέ διάστημα eξη περίποv χιλιά
δων έτωv, μάλιστα εvα πολv μεyάλο
ποσοστό τηs πορείαs έπραyματο
ποιήθη σέ δvο ή τρείs α\ωves. Σέ μία
τόσο άπότομη άvvψωσι άπό τis πρω
τόyοvεs σvvθfjκes εωs τis πολvπλοκεs,
δέv vπάρχει άρκετόs χρόvοs yιά vά
yίνη μέσα μαs μιά ριζική άλλαyή.
Είμεθα σήμερα στήν οvσία πρωτό
yοvα πλάσματα, ποv άyωvιζόμεθα
νά προσαρμοσθοϋμε σέ τρόπο ζωηs
ξένον πρόs ,ήν μακρvvή Ιστορία τοϋ
eiδovs μαs, δηλαδή πρόs τls μvριάδεs
έτων τηs έξελίξεώs μαs. Ή μακροχρό
νια έκείvη έξέλιξιs προσδιώρισε τά
φvσικά καi ψvχολοyικά χαρακτηρι
στικά μαs. Σήμερα δέv ζοϋμε ovτe στήv
πρωτόyοvη έποχή ovτe στό καλv
-rερο προσαρμοσμένο μέλλον τηs εvη
μερίαs. Καi έπειδή ζοϋμε στήν ε[δική
αvτή μεταβαηκή φάσι, άντιμετωπί
ζομε κοιvωνικέs δvσκολίεs, πιέσειs καi
καταστάσειs ποv δέv vπακovovv στήv
άπλη λοyική. Δέν eχομε πραyμαηκή
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έπαφή μέ τls δvvάμειs ποv διαμορφώ
νοvv τό μέλλον.
Ή yvώμη μοv efvαι όη φερόμεθα
άπό τήv παλίρροια των yeyovότωv,
σάv βάρκα στά κvματα. 'Αλλά ο!
Ιδέεs άλλάζοvv, καθώs κα-rαvοοϋμε
περισσότερα πράγματα yιά τόν άψv
χο κόσμο κα! yιά τόν έαvτό μαs. Προ
κvπτοvv δvvατότητεs ποv δέv vπηρ
χαv πρίv. Τώρα eχομε σvvείδησι των
κιvδvvωv. Καl άvαζητοϋμε vέes άvη
λήψειs. Κατά τis έπόμεvεs δεκαετίεs,
ε{vαι πιθανό δη θά έπέλθοvv πραyμα
ηκά μeyάλes άλλαy�s, όχι μόνον άπό
τήv πίεσι των πραyμάτωv, άλλά κα!
άπό vέes ίδέεs, άπό ,ή διαφωνία καi
τή σvζήτησι.
Κάποιοs δρόμοs vπάρχει άvάμεσα
στήv φαινομενικά άδιαπέραστη ζοvy
κλα τοϋ μέλλοvτοs. 'Αλλά, μέ τό vά
vπάρχη δρόμοs, δέv eπεται δη ε{vαι
evκoλos. Θά περάσωμε δvσκολίεs,
κιvδvvovs. Τίs χρωσταμεj Διόη vπάρ
χομε σήμερα έπειδή ο! πρόyοvοί μαs
καi όχι μόνον ο! άνθρωποι, άλλά κα!
τά προηyοvμεvα πλάσμα-rα-vπέφε
ραv άvείπωτεs άyωvίes καi βασάvοvs.
ΟΙ άπόyοvοί μαs θά λέyovv ίσωs τό
ίδιο κα! yιά μαs, άv ξεπεράσωμε τή
δοκιμασία...
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Τό θάρρος
στα κείμενα των μεγάλων θρησκειών

Ουδεμία θρησκεία άνωτέpα τηs 'Α
ληθείαs-αvτό τό ε μβλημα τηs θεοσο
φικηs 'Εταιpίαs, ύπό τήν εvνοιαν ότι
ουδεμία θρησκεία δvναται νά άπολεί ση τάs άλλαs, ώs έκφpάσειs καί
φοpείs τηs Άληθείαs, πασαι δέ α!
θpησκείαι, λαμβανομένων ύπ' όψιν
των διαφόρων σvντελεστων χpόvov
καί τόποv, μεταδίδοvν άκτίvαs· τηs
'Αληθείαs καl έν πολλοίs ταvτόσημον
ήθικήν διδασκαλίαν, έπιβεβαιοϋται έκ
τηs σvyκpιτικηs έξετάσεωs των 'Ιε 
ρών βιβλίων.
Els τό παρόν άπάνθισμα, τό δποίον
εpχεται ώs σvνέχεια πpοηyοvμένων
σvναφων έpyασιων(*), έκτίθεvται α!
διδασκαλίαι των μεγάλων θρησκειών
έπl τοv θέματοs τοv θ ά Ρ Ρ ο V s .
ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ
Ό σοφόs άνθpωποs δέν φοβείται ·
Γνωρίζει τήν δvvαμίν τοv καl δέν φο
βείται. Έξ άλλοv, γνωρίζει τήν άδv(*) ΙΛΙΣΟΣ 1956 (σ. 33), 1960
(σ. 257).

ναμίαν τοv καl δέν έπιχειpεί τό άδv
νατον.
Σχετικωs, ή Δ α μ α π ά δ α (δδόs
Άpετηs), άvαyνωpισθείσα τό ετοs
240 π.Χ. ύπό σvμβοvλίοv σvσταθέν
τοs άπό τόν μέyαν 'Ινδόν μονάpχην
'Ασόκα, ώs yνησία σvλλοyή ρηθέν
των άπό τόν Βοvδδαν, άναφέpει εls
τόν στίχον 258:
«Δέν φανερώνει σοφόν ή πολvλο
yία. Σοφόs ε1vαι ό σvyχωpων, δ φι
λόφρων, ό άτpομοs».
ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ
Ή σvνειδητοποίησιs τοv ότι ό Θεός
ε1vαι τό παν καί τό παν ε1ναι θεός,
δίδει θάpροs εls τόν άνθpωπον. Δέν
θά κλονισθη.
Αvτό ε!ναι τό άπόσταyμα των
Ο v π α v ι σ ά v τ, των Ίεpων βι
βλίων των Ίvδων, χpονολοyοvμένων
άπό της 6ης-8ηs π.Χ. έκατονταετηpί
δοs. Els τήν Οvπανισάντ 8 p ι χ ά v τ
Ά p α v v ά κ α (4.4.15) άvαφέpεται:
«'Εάν ό άνθpωποs σαφωs άντιλαμ
βάνεται ότι ό Έαvτόs ε1ναι Θεόs καl
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όη εΙvαι καi θά καταστη δ κvριος
των πάντων (δηλ. όη δ άνθρωπος
μετέχει της θείας οvσίας και θά έπι
στρέψη είs τήv πηyήv τοv) τότε θά
παvση πλέον vά είναι εμφοβοs».

ΙΟΥΔΑ·Ι·ΣΜΟΣ
Έσο θαρραλέος, διόη δ Θεόs δέv
θά σ' έyκαταλείψη. Ό Θεόs εΙvαι είς
τό πλεvρόv των δικαίων. Δίδει els
τοi.ιs άvθρώποvs δvvαμιv όταν έπιστη
ή σηyμή χρησιμοποιήσεως αvτηs.
Σχεηκωs:
«Άvδρίζοv καi ίσχvε, μή φοβοΟ,
μηδέ δειλιάσηs, μηδέ πτοηθηs άπό
προσώποv αvτωv, διόη Κvριοs ό Θεόs
σοv, αvτόs είναι ό πορεvόμεvοs μετά
σοΟ· δέv θέλει σέ άφήσει οvδέ θέλει σέ
έyκαταλείψει». (Δεvτεροv. ΛΑ' 6).
«Κvριοs φωησμός μοv καi σωτήρ
μοv· τίvα φοβηθήσομαι; Κvριοs vπε
ρασπιστήs τηs ζωηs μοv· άπό τίνος
δειλιάσω; Άvδρίζοv καi κραταιοv
σθω ή καρδία σοv» (Ψαλμοί ΚΖ 1,14).
«Παίs μοv εί, έξελεξάμηv σε καl
ότε έyκατέλιπόv σε· μή φοβοΟ, μετά
σοΟ yάρ είμί· έλαιω, έyώ yάρ είμi
ό Θεός σοv ό έvισχvσας σε... Ό κρατωv
τήv δεξιάv σοv, ό λέyωv σοι· μή φο
βοΟ» (Ησ. ΜΑ' 9).
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Κατά τό Κοράvιοv, ό Θεόs όδηyεί
τοi.ις καλοvs. Έπομέvωs δέv πρέπει
vά eχovv φόβοιι. Αvτός θά τοi.ιs έξα
yάyη άπό τάs τραχείας άτραποi.ιs
τηs ζωηs. Γίνεται λόyοs περί θάρ
ροvs εlς δvο «σοvρά» (κεφάλαια) τοΟ
ΙεροΟ βιβλίου των μοvσοvλμάvωv:
2.36: Είπομεv, «ελθετε πάντες καl
όσοι άκολοvθήσοvv τήv όδήyησlv
μοv, αvτοi δέv θά eχovv φόβον, οvδέ
θλίψιv».
2.106: ·οσοι μετ' αvταπαρvήσεωs
στρέψοvv τό πρόσωπον πρόs τήv
κατεvθvvσιv τοΟ ΘεοΟ, πράττοvτεs
τό όρθόv, θά eχovv έv Κvρί� τήv άvτα
μοιβήv. Φόβος δέv θά ελθη πρόs αv
τovs, ούτε καi θλίψις.
2.264: "Οσοι δαπαvοΟv τόv πλοΟ
τοv των διά τήv ύπόθεσιv τοΟ ΘεοΟ,
χωρis καi vά θλίβωvται διά τοΟτο,
θά eχovv έv Kvρl� τήv άvταμοιβήv
των. Φόβος δέv θά έπέλθη έπ' αvτovs,
ούτε καi θά περιπέσοvv είs θλϊψιv.
7.33: Ώ τέκνα τοΟ 'Αδάμ! Θά ελ
θοvv πρόs ύμαs 'Απόστολοι άvά μέσον
ύμωv, ποιοΟvτεs πρόs σαs τά σημεία
μοv. Καi όσοι έv φόβ� ΘεοΟ πράτ
τοvv τό καλόν, δέv θέλοvv έμπέσει
els φόβον, οvδέ είs θλίψιv.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΙΚΙΣΜΟΣ

Ό εχωv άρχάς άνθρωπος είναι θαρ
ραλέος. Γνωρίζει τό δίκαιον καi μά
χεται ύπέρ αvτοΟ άvτi πάσης θvσίαs.
Eis τό πλεvρόv τοv είναι ό Θεός. Έκ
τηs yvώσεωs ταvτηs άvτλεί θάρρος.

Ή μικρά αvτή είs Ίvδίαv θρησκεία
(μέ περίπου 4 έκατομμvρια πιστωv)
Ιδρvθη ύπό τοΟ Ναvάκ, ζήσαvτοs με
ταξi.ι 1469-1538 μ.Χ. και έπιχειρή
σαvτοs vά σvvδvάσi:i Ίvδοvισμόv καi
Μοvσοvλμαvισμόv. Eis τήv σvλλοyήv
vμvωv Ρ α χ ί ρ α s, σvvτεθέvτωv άπό
διαφόροvs Γ κ ο v ρ ο i.ι
(Διδασκά
λοvs) καi ψαλλομέvωv τό δειλινόν,
άvαφέροvται:
«Ώ ψvχή μοv, ϊvα τi έκλοvίσθηs,
άφοΟ ό Θεός εχει τήv έπιμέλειάv σοv;
Αvτόs έτοποθέτησε τροφήv εμπρο
σθεv των έvτόμωv τά όποία eπλασεv
els βράχοvs καi λίθοvs.
Ovδeis δvvαται vά στηριχθη els
μητέρα, πατέρα, φίλοvs, τέκνα η σv
ζvyovs. Ό Θεόs προμηθεvει els πάντα
τήv έπιοvσιοv τροφήv. Διατί, ώ Άν
θρωπε, vά φοβείσαι; Τό ποvλl πέταξε

Ή Λ ο i.ι v Γ ι ο i.ι (σvλλοyή άvα
λέκτωv τοΟ Κομφοvκίοv, yραφέv
τωv περίποv 50 ετη μετά τόv θάνατον
τοΟ Διδασκάλου) άvαφέρει:
'2.24.1-2: Ό Κvριοs είπεv, «Ό βλέ
πωv τό όρθόv και μή πράττωv αvτό,
υπολείπεται θάρροvς».
14.5: Ό Κvριοs είπεv, «Ό έvάρετος
θά βεβαιοΟται δη ή όμιλία τοv είναι
ά ψ ο y ο s, έvc';', δέv είναι πάντοτε
έvάρετοι οί καλωs όμιλοΟvτεs. ΟΙ εχοv
τεs άρχάs άνθρωποι δέον vά εΙvαι
τολμηροί, άλλά πάντες ο\ τολμηροί
δέv είναι πάντοτε άνθρωποι άρχων».

\
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έκατοvτάδες μίλια μακρvά, άφήνοντας
πlσω τά μικρά τοv. Ποιός τά eθρεψε;
Ποιός τοvς eδωσε ψιχοvλάκια; Τό
σκέφθηκες; Ό θεός κρατα στήν πα
λάμη TOV χεριοv Tov δλοvς τοvς θη
σαvροvς κα\ τ\ς 18 άνώτερες φvσικές
δννάμεις ...»

ΤΑΟ·Ι·ΣΜΟΣ
Ή άρχαιότερη άπό τlς Κινεζικές
θρησκείες, \δρvθεiσα άπό τόν φιλό
σοφον Λάο-Τσέ, κατά τόν 6ον π.Χ.
α\ωνα, δ δποίος σvνέλεξε πολλά άρ
χαιότερα άποφθέyματα, άρχικά ηταν
μόνον ενα σίιστημα ήθικης διδασκα
λίας. 'Αντικείμενόν της ητaν τό Τ α ό,
ή θεία 'Οδός.
Ό φιλόσοφος άνθρωπος, διδάσκει
δ Ταοίσμός, δέν έπηρεάζεται άπό ε
παινον η ψόyον. Γνωρίζει τήν άλή
θειαν καl δέν φοβεiται, &διαφόρως
τοv τl τοv σvμβαlνει σ' αύτόν τόν
κόσμο.
«Ό άνθρωπος, τοv δποlοv ή σο
φία ε{ναι έπαρκής πρός άρμονικήν
έκπλήρωσιν τοv καθήκοντός τοv, είς
τινα θέσιν, δέν θά έντείνη τήν προσπά
θειάν τοv vπό τόν επαινον ένός δλο
κλήροv κόσμοv, ούτε θά καμφθη έάν
άντιμετωπίση τήν καταδίκην ένός όλο
κλήροv κόσμοv. Μένει &διάφορος με
ταξv τοv έσωτερικοv (κρίσεως έαv
τοv) καl τοv έξωτερικοv (κρίσεως των
άλλων). Μένει έξ tσov μακράν καl
της δόξης καl της δvσμενεlας. Ό Τέ
λειος δέν σκέπτεται τό έyώ, ό Πνεv
ματικός ovτe τήν τιμήν, ό Σοφός ούτε
τήν φήμην». Τό μέyα Ταό δέν δέχεται
�ξvμνησιν. Ή μεyάλη Σvζήτησις δέν
χρειάζεται λέξεις. Ή μεyάλη Εvμένεια
δέν θέλει έπίδειξιν. Ή μεyάλη 'Ανι
διοτέλεια δέν δέχεται προβολήν. Τό
μέyα θάρρος δέν σ\Jνανταται elς τήν
Ισχvροyνώμονα γενναιότητα».

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Μή φοβηθητε άπό των άποκτεινόν
των τό σωμα, τήν δέ ψvχήν μή δvνα
μένων άποκτείναι· φοβήθητε δέ μαλ
λον τόν δvνάμενον καl ψvχήν καl
σωμα άπολέσαι έν yeέν1:J· ovχl δvο
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στροvθία άσσαρίοv(*) πωλείται; καl
εν έξ αvτων ov πεσείται έπl τήν Γην
άνεv τοv Πατρός vμων. Ύμων δέ καl
α\ τρίχες της κεφαλης πασαι ήριθμη
μέναι ε\σί. Μή οvν φοβηθητε. (Μaτθ.
10:28-31).
Λέyω δέ vμίν τοίς φίλοις μοv· μή
φοβηθητε άπό των άποκτεινόντων
τό σώμα, καl μετά ταvτα μή έχόντων
περισσότερόν τι ποιησαι. vποδείξω
δέ ίιμiν τίνα φοβηθητε· φοβήθητε τόν
μετά τό άποκτείναι eχοντα έξοvσίαν
έμβαλείν ε\ς τήν yέeναν· να(, λέyω
vμίν, τούτον φοβήθητε· ovχl πέντε
στροvθία πωλείται άσσαρίων δvο;
καl εν έξ αvτων οvκ έστιν έπιλελησμέ
νον ένώπιον τοv θeov· άλλά καl α\
τρlχες της κεφαλης vμων πασαι ήρl
θμηνται· μή οvν φοβείσθε... (Λοvκ.
12:4-7).
Ε\ρήνην άφlημι vμίν, ε\ρήνην τήν
έμήν δίδωμι ίιμΤν· ov καθώς δ κόσμος
δίδωσιν, έyώ δlδωμι vμίν ·μή τα
ρασσέσθω ίιμων ή καρδία, μηδέ δει
λιάτω. (Ίω. 14:27).
Τό λοιπόν, άδελφοl μοv, ένδvνα
μοvσθε έν Κvρίφ καί έν τφ κράτει της
\σχvος αvτοv. (Έφεσ. 6:10).
Ov yάρ εδωκεν ήμϊν δ θεός πνεvμα
δειλίας, άλλά δvνάμεως, καl άyάπης
καί σωφρονισμοv. (Β' Τιμοθ. 1:7).
Ώστε θαρρονντες ήμας λέγειν- Κv
ριος έμο\ βοηθός, κα\ ov φοβηθήσομαι·
τl ποιήσει μοι άνθρωπος; (Έβρ.
13:6).
'Εν τοvτφ τετελείωται ή άyάπη
μεθ' ήμων, ίνα παρρησίαν εχωμεν έν
τη ήμέρςχ της κρίσεως, ότι καθώς έκεί
νός έστι καl ήμείς έσμέν έν τφ κόσμφ
τoVT't). φόβος οvκ έστιν έν τη άyάπ�:�,
άλλ' ή τελεία άyάπη εξω βάλλει τόν
φόβον, ότι ό φόβος κόλασιν εχει· δ
δέ φοβοvμενος ov τετελείωται έν τη
άyάπ�:�. (Α' Ίω. 4:17-18).
(*) Χαλκοiίν νόμισμα τών Ρωμαίων,
άρχικώς flάeovς μιας λίτρας, ύποδιαι
ρούμενον εlς δώδεκα ούγγtας, εχον έκ
τvπον τήν μορφήν {Jοός ή ταύρου,
προδήλως είς άνάμνrισιν τής εποχής,
καθ' ηv τά ζώα εlχον άvταλλακτικήν
άξίαν. Δέκα άσσάρια lσοiίντο πρός f:ν
άργυροiίν δηνάριον.
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Τό περιβόλι του Θεοϋ
Της χ. ΛΙΛΙΚΑΣ ΝΑΚΟΤ
ά.πο τη «Γη της Βοιωτίας»

Τό γυναιχεϊο μοναστήρ� της 'Αγίας Τριάδος �ταν χτισμένο στούς
_ Ε .,.ιχε παληα
'βζ
' εχχ
' λησια,
'
υ αντινη
χαι' ο'
αρνασσου.
προπουες του
θρύλος ελεγε πώς χά.ποια αύτοχρά.τειρα του Βυζαντίου τό είχε χτι
σμένο, οταν για ενα διάστημα είχε τραβηχτη έχεϊ μέσα.
Την ανοιξι πολλοί περιηγητές ερχονταν χαί θαύμαζαν την αρχι
τεχτονιχη της παληας έχχλησίας, οπως χαί τα μωσα'ίκά., πού μαζί
μέ τον 'Όσιο Λουχα �ταν αληθινα αριστουργήματα τέχνης.
Κάτω απο το μοναστήρι άπλωνόταν ενας ανθώνας μέ λεβάντες
'
χαι\ τριανταφυλλ'
ιες χαι\ μοσχοβλο ουσε ο' τοπος.
Τον κηπο αύτόν τον περιποιουνταν οί καλόγριες με τα χέρια τους
,
τ
'μοναστηρι
και, τον
ειχαν
για' να' β'οσκουν οι' με'λισσες... "Εβγαζ.ε το
'
μέλι ξακουστό. Το μέλι του Παρνασσου... Οί καλόγριες μόνες τους
περιποιουνταν τα μελίσσια... αύτη �ταν ή δουλειά. τους. 'Υφαίνανε
' ( '
' '
' αργα
'
λειους
Δεzονταν
' κου βερτες
αχομα
στους
και υφασματα...
πα'
'

' �

- π
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ο,

ραγγελίες άπ' ολα τα μέρη της Έλλάaας και τι κέροιζαν ηταν προς
<>φελος του μοναστηριου,πού είχε πολλή φτώχεια τα τελευταία χρόνια.
περισσότερες καλόγριες, καμμια τριανταριά, ηταν άπλοίκες
γυναίκες του λαου. Είχε καί μερικές γραμματισμένες άπο tιάφορες
πολιτείες της Ρούμελης. Ή ζω·r, πού κάνανε ηταν εύχάριστη. Ή
καλογερική τους Qεν ηταν βαρειά, μόνο πού χειμώνα καί καλοκαίρι
ξυπνουσαν στίς τρείς το πρωί, «πολλα πρωί». Πηγαίνανε στην έκ
κλησία ως στις εξι και προσεύχονταν για τις άμαρτίες του κόσμου.
'Ύστερα πηγαίνανε στ·η μεγάλη κουζίνα, πίνανε τον καφέ τους, καί
'
''
'
- στη' σου
"' λεια' της. Μ'ονο η' αυε
επειτα
ΊJ κα'0ε μια' τραβουσε
' '
αμεσως
·� λφη
Τιμοθέα ηταν έλεύθερη να κάνη ο,τι ηθελε. Ό Δεσπότης της είχε.
οώσ·η αοεια, καθώς και ό γιατρος πού κάποτε είχε έξετάση την
άοελφή Τιμοθέα και είχε πεί οτι οέν πρέπει να στενοχωριέται καθό
λου. Είχε το νευρικό της σύστημα, έξ·�γησε, οιαφορετικό, πιο λεπτε
πίλεπτο άπ' τούς άλλους άνθρώπους, έτσι την αφιναν πια έλεύθερη
.,.
' και' να' κανη
'
'
"
- αρεσε.
"' λεια' της
ο,τι
σου
Καποτε
"
να' μπαινοβγαινη
ειχε
πολύ ύποφέρη άπο ούσπνοιες,προτου την κυριέψη ό οίσrρος της προ
φητείας.
'Όλες ot καλόγριες μέσCΥ. στο μοναστήρι κοίταζαν την άοελφή
Τιμοθέα σαν οώρο του Θεου, πού ή άνώτεpη ούναμη κάποτε την
φώτιζε καί της χάριζε για λίγο το οώρο της οιπ)ης όpάσεως.

οι

'Ή ταν μια φλογερή ψυχή, ολο πάθος, νέα άκόμα, ύγιής στο
σώμα, μέ άγάπη και τρυφερότητα για καθετί πού ζη. Είχε το πρό
σωπο έλκυστικό, Θλιμμένο ομως και μελαχροινό, σαν τις παληές βυ
ζαντινές θλιμμένες Παναγίες ... Χαρακτηριστικό της άκόμα ηταν
ή μεγάλη της άγάπη στην καθαριότητα και στη οραστ-ηριότητα. Ποτέ
"'' κα0'οταν με' τα' χερια
'
'
' εκανε,
,,
' ' β'β
σταυρωμενα,
ο"λο κατι
εκτος
ε αια
οεν
οταν την κυρίευε ή «'Ανωτέρα. Δύναμις».
' σε'βονταν χωρις
'
' περιποιουνταν,
'
την
την
ι α''λλες καλογριες
,,
J
'
'
'
'
'
'
'
'
/0
'
β
ομως και παντα να καταλα αινουν τι η ελε να πη, σαν την κυριευε
ό οίστρος της προφητείας. 'Ήταν, οπως είπαμε, σχεοον ολες τους
άπλες γυναίκες, και τα λόγια της Τιμοθέας συχνα οέν μπορουσαν
να τα έξηγήσουν, μόνο πού σαν άρχιζε να προφητεύη σταυροκοπιόν
ταν και γονάτιζαν. 'Η άοελφή Τιμοθέα ϋστερα άπο αύτες τις προφη
τείες έπεφτε έξαντλημένη. Το στόμα της στέγνωνε, οι ψουσε, τα μά
τια της έκαιγαν σαν να είχε μέσα της μια φλόγα του Θεου πού της
πυρπολουσε τα σωθικά.

ο.

Και στ' άλήθεια, ή άοελφή Τιμοθέα, σαν προφήτισσα, ξερακιανή
>
'
!!
' ηταν, υταν
'
καφτερα'
καθως
ανασηκωνε ψηλα' το' κεφα'λι με' τα' ματια
'
'
'
\
)
/
/
β
σαν αναμμενα καρ ουνα, γινοταν η ιοια λες μια ζωντανη φλ'ογα,
η άκόμα νόμιζες πώς θα έβλεπες πάνωθέ της να χοροπηοουν πύρινες
- 'Απο' τις
' βλ'επει πανω
'
"
γλωσσες, οπως
κανεις
απο
' ' τα' κεφα'λια των
στόλων σέ πίνακες του Γκρέκο.
Τ

Ι

(

,,�

36

1 Λ I Σ Ο Σ

1965

Μα τα λόγια της ηταν πύρινα, οπως καί ή φλόγα της άγάπης πού
εκαιγε μέσα της.Καμμια φορα ομως ή γλωσσα της γινόταν άπο την
'
' καυστικη,
' οταν
"
lJ.θ
'
τη\ σκληαγαναχτησι
φλογερη,
,1 ελε να\ καυτηριαση
'
ρότητα των άνθρώπων. Τότε όρθωνόταν ή Τιμοθέα πάνω στο στασίοι
1
�, φοβοταν
' να
' πη
- την
' οεν
'
' α'λ'θ
'
που καθ'
οταν, και
κανενα
για
η εια. Δ'εν
προφήτευε βέβαια μέσα στην έκκλησία, αύτο της το ετχαν άπαγο/
' πηγαινε
,,
'
'
'
'
χοντα' στο
βραχο
σε' μια' σπηλια\ σ' ενα
μεσα
ρευση, α'λλα
παρεκκλήσι, κρατουσε στο ενα χέρι το σταυρό, στο αλλο ενα μαντηλι
λευκο με το όποϊο σκούπιζε συχνα τον ίορωτα πού ετρεχε στο πρό
σωπό της... τόση ηταν ή άγωνία της... καί σαν άρχαίοc Πυθία, με το
στόμα όρθάνοιχτο, με τα μάτια καρφωμένα σ' ενα σημείο, πετουσε
λόγια σκληρά, οταν επρεπε, σε οσους ετχαν ερθη έπίτηοες στο μονα
στήρι για να την συμβουλευθουνε. 'Ήταν, να πουμε, ή όοηγός, ή
όρμηνεύτρια του λαου της Ρούμελης, πού την τιμουσε σαν 'Αγία.
«Καταραμένοι νσναι οσοι τρωνε καί κοιμουνται χορτάτοι χωρίς
να νοιάζουνται το φτωχό».
«Καταραμένο το χρυσάφι πού φέρνει τη οιαμάχη στούς λαούς,
καθώς καί στ' άοέλφια άνάμεσά τους».
«Καταραμένος ό φιλάργυρος, μαύρη κι αραχνη ετναι ή ψυχή του,
οπως όλονων οσοι κατακραταν το χρημα».
'Η άοελφή Τιμοθέα άπ' ολα τα έλαττώματα στον ανθρωπο, αύτο
πού κάκιζε το πιο πολύ ηταν ή τσιγκουνιά, πού κάνει σκληρή την
καροιά.
Εrχε πεί, λένε, σ' εναν χωρικό, ενα γέρο φιλάργυρο, πού οεν
οιορθωνόταν με τίποτε, πώς ετσι θα πέθαινε μοναχος καί θα τον
ετρωγαν αθαφτον τα σκουλήκια... καί ετσι ετυχε να γίνη. -Ετσι τον
'
' μεσα
'
'
'
Κλεισμενον,
' ' τα' σπιτια
νεκρο,
σ' ενα απο
του που
β ρηκανε.
,, εrχαν να κάνουν μ' αύτην
εrχε σ' ενα κτημα. Καί ολοι οί χωριάτες
'
τήν προφητεία της άοελφης Τιμοθέας.
,
(
και
υγωναν στο, μοναστηρι, η
''Ο ταν ο
( παππους
,
' τα
, ουο
� , παιοια
�' ζ'
Τιμοθέα οεν ηταν καθόλου στούς ο'ίστρους της. Λέγανε μάλιστα
οί καλόγριες, πώς καιρο ετχε να τήν πιάση το πνευμα της προφη
τείας. Λέγαν άκόμα πώς αύτο εrναι σαν τον ανεμο. Φυσα όλουθε,
οποτε θελήσει καί σε οποιον θέλει.
Κανείς, λοιπόν, οεν ξεχώριζε τήν άοελφή Τιμοθέα άπο τίς αλλες
καλόγριες, σαν πρωτοέμπαινε στο μοναστήρι. Το μόνο πού θα πα
ρατηρουσε, ηταν πώς άκόμα ηταν πιο ταπεινή άπο τίς αλλες και γύ
ρευε τίς πιο καταφρονεμένες οουλειες καί πώς μιλουσε ουνατα μο
ναχή της ένόσc�> οούλευε.
- Μου άρέσει να ύπηρετω ολους, ελεγε, οπως το θέλει ό Χρι
στός μας.
Τουτο το πρωt, πού ό παππούς καί τα παιοια εφθασαν στο μονα
στήρι, ή Τιμοθέα περιποιόταν τα μελίσσια μοναχή της. 'Ό,τι τα
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ε!χε καθαρίσει, καί στο ενα της χέρι κρατουσε ακομα την προσω
πίδα άπο τέλι καί τά γάντια. Μιλουσε δυνατά στίς μέλισσες. Τούς
ελεyε: «Καλες νοικοκυράδες, φτερωτά πλάσματα του Θεου, εύλο
yημένες νά εlστε... σας καθάρισα τά σπιτάκια σας, έyω ή ταπεινή
σας δούλη... σύρτε τώρα μέσα, άφου βοσκήσατε πια στίς λεβάντες
καί στα λουλούδια του Θεου... χαρητε, μέλισσές μου, τον ηλιο πού
έδωσε ό Θεος άπο · λύπησι στά πλάσματά τους, για να μην ε'ίμαστε
\ τα\ σκοταοια
·� ... υστερα
,,
'1:: τε με
'
'λι
'λισσες
' μου, φτια'->
μες
με
βουτηyμενοι
καλο να γλυκάνετε το στόμα των δόλιων των άνθρώπων, πού λένε
τόσα ψέματα καί πού πληρώνουνε τίς άμαρτίες τους κάτω έδω, σε
τούτη τη γη. Γλυκάνετε το στόμα τους... για να γλυκάνουν τα λόγια
τους νά μη βλαστημανε, να μήν τοξεύουν λόγια φαρμακερα άνάμεσά
τους... ».
Αύτα ελεyε ή άδελφη Τιμοθέα δοσμένη στη δουλειά της. ΤΗταν
μεσημέρι. Μοσχοβολουσε ό τόπος άπ' τίς λεβάντες, τtς πικροδάφνες
καί τίς τριανταφυλλιές... Τα μελίσσια βούϊζαν στο περιβόλι, καί το
1
,
ι
�
ι
'βαινε απ
' μοσχομυριζ ε
' ' τον
' Παρνασσο,
αερακι
το, οροσερο,
που, κατε
έλάτι καί σε άναζωοyονουσε... μιά γαλήνη θεϊκια ηταν άπλωμένη
σ' έκείνη τη γωνια της γης, σάν νά την είχε εύλοyήση ό Θεός καί
το φως, το μεστο του μεσημεριου λάμπρυνε τά πάντα, ένω ή γης
άνάδινε μιά θερμότη τα ύyρη καί μυρωμένη.
'
"εου
εκει
περα
η λ'α, ο' γερο
αρνασσος,
χαρα\ Θ
- ηταν
Τ
'
- απανω...
'
'
,
με το άσπροσκούφι στην κορφή του άπ'τά &λυωτα χιόνια, κοίταζε
σαν γίγας καλος γύρω τα πλάσματά του... Κάτι μικρά &σπρα συννε
φάκια παίζανε κοντά στην κορφή του.
- Θεέ μου, τί μέρα ομορφη ! ξέφυγε άπο το στόμα του Θανάση,
κατα τούς κήπους του μοναστηριου, καί τον κτύσαν πλησιάζανε
/
,'
που' μοσχοβολουσε
- ...
πησε κατα\ προσωπο ο( αερας
;
τ
'
'
,..
' "εου,
η θεια .I ειπε
κι ο παππους, βαθια' ανα
- ειναι στ' αλ'
- χαρα' Θ
'
\ εy\
'
'βασε και\ την
σαινοντας,
σαν ξεπε'ζε ε απ το α"'λoyo, του.
ατε
'
'
' του απο
' ' τη' σε
'λα και' τη' ρωτησε
yονη
με' στοργη:
·ηπως κbυρα' «Μ'
στηκες Βαρβάρα;»
- "Αχ! εlμαι τόσο χαρούμενη ! πως να κουραστώ; του άπάντησε
ή παιδούλα, κοιτάζοντας ολα γύρω της εύχαριστημένη.
'Από μέσα οί καλόγριες πηραν εύθύς ε'ίδησι τούς έπισκέπτες.
Ή γρια θυρωρός άναyνώρισε τον παππού, α.ν καί είχε πολλα χρόνια
να τον δη, κι' ετρεξε να είδοποιήση την ήyουμένη πως ή άφεντιά του
ό κύρ Πέτρος άπο τη Λειβαδιά, με την έyyονή του, φτάι;αν στο
μοναστήρι.
Εύχαριστήθηκε ή ήyουμένη με την έπίσκεψι αύτή. Ε'ίπαμε πως
ή οίκοyένεια του κύρ Πέτρου ηταν γνωστή στον τόπο. 'Έπειτα ό
τάφος της άδελφης του, φτιαγμένος άπο ενα.ν περίφημο τεχνίτη της
Τήνου, ητα.ν κι' αύτος ενα. στολίδι μέσα. στον κηπο του μονα.σ τη ριου.
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- Θα ηρθε να προσκυνήση τον τάφο της άοελφης του, σκέφτηκε
ή γρισ ήγουμένη... ποιος ξέρει τί i>νειρο θα εΙοε... όμολόγησε &ργότερα ή ϊοια στον παππού...
\
\
\
μεσα
στο μοναστηρι
με την
Γ'ινηκε λοιπο'J νταβαντουρι
,
'
'
\ αφιι.,ι
,, t:'
του παππου. 'Η ήγουμένη οιέταξε εύθύς τίς άοελφες να στρώσουν
τραπέζι και κρεββάτια στον ξενωνα και να περιποιηθουν τούς ξένους.
- Χρόνια έχεις, κυρ Πέτρο, να μαc ερθης... εΙπε τέλος ή ήγου
μένη στον παππού... γεράσαμε κι' εμείς, άλλα και του λόγου σου...
ϋμως εσύ κρατιέσαι χαλά ... ό Θεός να σ' εχη πάντα κάλα του λόγου
σου και τα εγγονάκια σου.
Ι
ι
rl
\
\' \ ...,
\ Ι
Τα παιοια πηγαν και της φιr.ησαν το χερι με σεβασμο, υστερα ο
παππούς χαιρέτησε οσες καλόγριες ετυχε να συναντήση πού οουλεύανε
στους χήπουc. Μα πρωτα άπ' ολα ζήτησε να πάη στον τάφο της άοελ
φης του.
\
/
\ .,,
\
/
- Β αρβαρα την ,,εγαν και τη συχωρεμενη, οταν ηταν στον
κόσμο, πρίν μπη στο μοναστήρι, γύρισε και εΙπε ό παππούς στην
εγγονή του.
ΕΙχε βγάλει το μαυρο του σκουφο, τον κρατουσε στο χέρι, και
τα κατάλευκα μαλλιά του άνέμιζαν στον άέρα, καθως πήγαινε με
την &ψηλή κορμοστασιά του. Τα παιοια άκολούθησαν, λιγάκι ζαλι
σμένα σπ' τον ηλιο καί τον άέρα ...
"\

\

\

(

'Αφου προσκύνησαν τον τάφο της άοελφης του παππου, ξεκίνη
σαν να πανε πίσω στο ξενωνα να ξεκουραστουν. Μα στο ορόμο,
εκεί πού πήγαιναν, άνάμεσα στον άνθωνα, συνάντησαν την Τιμοθέα,
πού πάσχιζε τώρα, μ' ενα τσαπί στο χέρι, ν' άνοίξη ενα αύλάκι για
να τρέίη τό νερό και να ποτίση όλουθε. "Ήταν σκυμμένη, και οί
ίένοι οέν μπόρεσαν άμέσως να οουν το πρόσωπό της. 'Η θυρωρός
τότε γύρισε και τούς εΙπε εμπιστευτικα χ.άι μέ κάποιο καμάρι ·στη
φωνή.
- Να ή άοελφή μας ή Τιμοθέα... θα ει.ετε άκουστα στην περι
φέρεια να μιλανε γι' αύτήν, για τήν άγιοσύνη της και για τα καλα
λόγια πού της λέει ή 'Ανωτέρα Δύναμις... σταθητε να σας την γνω
ρίσω... νά., λίγο πριν να , ρθητε μιλουσε μέ τις μέλισσές της, ετσι
μιλά.ει σ' ολα τα πλάσματα του Θεου ... Μιλά.ει άκόμα και σ' αύτα:
πού νομίζουμε εμείς πως εΙναι αψυχα. Μα ή Τιμοθέα λέει πως και
αύτα: εχουν μέσα τους ζωή... νά., θα οητε σε λ[γο. θα μιλήση στο ρυάκι.
Ή θυρωρός στάθηκε, κοίταξε ξανα την Τιμοθέα, πού οεν τούς
εΙχε άκόμα άντιληφθη, άναστέναΕε και εΙπε: «"Αχ, αύτή εΙναι πού.
θα μας σώση ολεc μας, άμαρτωλες γυναίκες πού εϊμαστε ... » έκανε
με άπλοικότητα και πίστη ή θυρωρός. 'Ύστερα γύρισε και της μίλησε.
Μα: ή Τιμοθέα πάλι οεν ακουσε, άπορροφημένη άπό τη οουλεια: πού
εΙχε καταπιασ·rιj. Τότε της αγγιξε το χέρι.'Η άοελφή Τιμοθέα άνα"
σηκώθηκε καί κοίταξε γύρω της σαν να ηταν σαστισμένη. 'Η θυρω-
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ρος την επιασε τώρα άπο το χέρι, κάτι της είπε στο αύτί. 'Ίσως να
'
β
'
1
...
' 6
1 ηταν
χαιρετηση τον παππου- και' ποιυς
αυτ
ς. "Αργησε να καταλα' η
ή Τιμοθέα. Στο τέλος γυρίζει και δυνατά:
- Να μέ συμπαθατε ... δεν σας κατάλαβα, ωστε του λόγου σου
είσαι ό άδελφος της συχωpεμέv-ης μας άδελφης Εύσεβίας; είπε:
β' ' 1 β '
,,ι. λ I
τ
' καλα' εινgι;ι
«"Αχ ναι,
η' αοε
φη Ε'υσε ια εκει
που ρισκεται .1 Ε...ιναι
σε τόπους χλοερούς καί ομορφους... είναι στα περιβόλια του Θεου,
'1-'
,
><1-- γυρω
,, ,τι βλ'
, \ ο
\ ομορ,
Ιι
'
υπου τιποτα
απο
επετε εοω
οεν πλησια'ζουν τις
φιές έκείνες... Μια φορα την είδα στ' ονειρο, ηταν πολύ χαρούμε
νη... » Και ή Τιμοθέα έξακολούθησε να λέη, γυρίζοντας το κεφάλι
κατα τον παππού: «Καί του λόγου σου, σάν ερθη ή ωρα σου μη
φοβηθης, το νοιώθω εχει καλο άντιφέγγισμα το κορμί σου και θοc
πας και σύ σέ τόπο καλό, οπου αύτη σε περιμένει... »
Το πρόσωπο της ά.δελφης Τιμοθέας, καθώς ελεγε τα λόγια αύτά,
ηταν φωτεινο και χαρούμενο.
Λύτη ή χαρα πού φώτιζε το πρόσωπό
"
'
"
''1- λφη' Τιμοθ'
' αοε
'
της, εκανε εντυπωσι
σε' οσους πρωτοβλ'επανε την
εα.
Και αύτη ή έσωτερικη χαρά, πού τ-�ν εδειχνε τόσο διαφορετικη ά.π'
ολες τις όίλλες καλόγριες, εκσ.νε εύθύς έντύπωσ·η και στον παππού και
στα παιδιά. Αύτο το ηξερε κι' ελεγε συχνα στις καλόγριες.
- 'Αδελφουλες μου, μη με παρεξηγητε, σας παρακαλώ, γι' αύτη
τη χαρά πού νοιώθω μέσα μου... Μά, ά.δελφουλες μου, κάθε μέρα πού
ξυπνώ κι' ά.νοίγω τα μάτια μου, χαίρουμαι, γιατί μου φαίνεται σαν
να βλέπω γιά πρώτη φορά τις όμορφιές του κόσμου - τα βουνά, τα
σύννεφα, τα δέντρα...
Ή ά.δελφη Τιμοθέα, όίξαφνα γύρισε και κοίταξε την Βαρβάρα.
1 ,,
,,
,,
'
� χ αρω
- το .1 εκανε.
... να' .1 βλεπω
Και' συ ομορφη ψυχου'λα εχεις
όλόγυρα ά.πο το κορμάκι σου το ά.ντιφέγγισμά της... είναι όλοκά
θαρο... Καλο παιδί! καλη ψυχούλα, γεμάτη ά.γάπη. Πρόσεχε κόρη
' στο\ παιοι
και\ λ εει
μου - σκυ'βει μ) αγαπη
�\ -να' μη\ χαλ'ασης ποτε\
) '
όλοκάθαρη μιά μέρα
'Έτσι
ψυχούλα.
μέ φθόνο, με κακίες την ομορφη
' της...
'
'
'
'
επω
το
αντιφεγγισμα
'
εο...
'Ε
γω
βλ
στον
'
•
παραοωσης
να' την
Θ
'
'1-'
'
Νά, όλόγυρά σου είναι ενας κύκλος λαμπερός. Γιατί παραξενεύεσαι
κυρά μου, καί με τηρας ετσι; Νομίζεις πώς ο,τι βλέπουμε μέ τα μά
τια μας, μόνο αύτο ύπάρχει στον κόσμο;
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ΡΟΤΑΡΥ:
ΤΑ BD XPDNIA ΤΗΣ .IlIEBNDYΣ DΡΓΑΝQΣΕQΣ
"Ομιλία τοϋ κ. ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ
Διοικητού της 197ης περιφερείας

ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ στην 'Ελλάδα
&ριθμεϊ ζωην 36 έτων. Ίδρύθη
το ετος 1928. Άλλα το παγκό
σμιο Ρόταρυ ίδρύθη πριν &πο
60 χρόνια, το 1905, στην 'Αμε
ρική. 'Ένας νέος, καλος κ' &γα
θος δικηγόρος, ό Πωλ Χάρρις,
...
'
·� 1
ειχε την πρωτοβουλ'ια ισρυσεως
αύτης της οργανώσεως, πού σή'
μερα ειναι
...
ξ απλωμενη
σ , · ο"λον
τον κόσμο και έργάζεται με λαμ' ,
πρη ακτινο
βολια.
'
'Αναζητώντας δυνατότητα &
' του έπαγγέλματός του,
σκήσεως
στο Σικάγο, "
μακρυα &πο την γε'
νετειρα
του, οιψα για ε ασφα ισι
φιλίας με τούς συνανθρώπους
του.
Μαζι με τρεϊς όίλλους φίλους του
σχηματίζει τον πρωτο
' Ροταριανο
'Όμιλο.
' Σικάγο
Την έποχη έκείνη το
ξ
ζη σε &τμόσφαιρα ήθικης &ναρ
χίας. 'Εξ όίλλου ό τεχνικος πολι
τισμος μόλις είχε &ρχίσει να' έκ
δηλώνεται. 'Η έπικοινωνία λμε-

ταξύ των &νθρώπων &πο τόπο
σε τόπο γίνεται μόνον με χερ
σαϊα και θαλάσσια μέσα. Ό
'Όρβιλ Ράϊτ είχε πετάξει το
1903, με μ�α πρωτόγονη πτητι
κη μηχανή, μόνον σε &πόστασι
260 μέτρων και το 1905 ό ίδιος
κατώρθωσε να διανύση 32 χιλιό
μετρα.
'Αλλα κατα το αύτο ετος 1905
μία όίλλη &κόμη κοσμοϊστορικη
θεωρία,ή της ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
διατυπουται &πο τον Φυσικον
'Επιστήμονα 'Αϊνστάϊν.
Συμπίπτει συνεπώς, άπ' αύ

της της &πόψεως, ή ϊδρυσις του
πρώτου Ροταριανου 'Ομίλου των
τεσσάρων καλων φίλων, με το
ξεκίνημα του 'Ανθρώπου του
20ου αίωνος προς ερευναν, &να'
των μυκα'λυψιν και' κατακτησιν
- Νό
στικων της Φύσεως και των
μων του Σύμπαντος.
Και 6ντως, κατα τα 60 αύτα
ε τη αί ερευναι και αί &νακαλύ-

•'
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ψεις του 'Ανθρώπου σ' ολους τούς
χλάδους των Θετικων, ίδία'' Έπι,
στημων υπηρξαν καταπληκτι'
\
'
\
- ' '
\
και, για να μην πουμε ενιοτε και
άπροσδόκητοι.
'Αλλά, το κατά τ? 1905 ίδρυ
θεν νήπιον Ρόταρυ, ά.ποβλέπον
κατά την γέννησί του μόνο στην
έξασφάλισι φιλίας και ψυχικης
έπαφης μεταξύ των μελων του,
παρέμεινε έκτοτε ά.δρανες και
και ά.πέβλεψε μονάχα στη φιλία
μεταξύ των μελων του;
'Η ά.πάντησις δίδεται έκ της
πραγματικότητος της έξελίξεως
του Ρόταρυ. Βαθμηδον το Ρό
ταρυ ξαπλώνεται
σ' ολον τον
'
θ ά'
ε'λευ'θερο Κοσμο, γεφυρωνει
και
λασσες, ενωνει
, ,
'Η πειρους
,
εύρίσκεται σήμερα είς 126 Χώ
ρας και Γεωγραφικάς Περιοχάς
οπου 11.850 Ροταριανοι "Ομι
λοι με 560.000 Μέλη, πιστεύουν,
καλλιεργουν και πραγματοποιουν
1
\
>
θ'
τα βαθμιαιως αναπτυχ
εντα μεγάλα έκεϊ:να ίδεώδη του Ρότα
ρυ, της άνιδιοτελους έξυπηρετή
σεως του αλλου, της συναδελφώ
σεως, της έν άρετγj άσκήσεως του
έπαγγέλματος, του ένδιαφέρον
τος διά τήν Πόλιν και τούς έν
αύτγj βιουντας, καί, τέλος, της
Παγκοσμίου κατανοήσεως και
φιλίας.
,
Σχετικα, με, το, Ρ'οταρυ και, την
έποχή μας, ό Ροταριανός κ. 'Αν
δρέας Κ. Γεωργαλας, Διοικητής
της περιφερείας 197 του Διε
θνους Ρόταρυ, μίλησε στον Ρο
ταριανο 'Όμιλο 'Αθηνων, με τήν
'
'
,
ι
,
ι
ευκαιρια της επισημου επισκε, ενuιαφερου,' � , '
, του. 'Α πο, την
ψεως
σα ομι
' λ'ια του μεταφερομε στις
στηλες μας το μεγαλύτερο μέρος,

προς ένημέρωσιν των άναγνω
στων του ΙΛΙΣΟΥ:

•

«' Η έποχή μας χαρακτηρίζε
ται και θά παραμείνη είς την
Ίστορίαν της Άνθρωπότητος ώς
ή ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗ
ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔIΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Καταπληκτικαι είναι αί πρό
οδοι των τεχνολογικών Έπιστη
_
μων.
Μας άνεκούφισαν ομως,
μας
>
' 'λλαζαν
!C
Τ
Ι
1
,
απη
�υται
απο
τας
ανησυχίας διά το μέλλον της Άν
θρωπότητος και του Πολιτισμου
αύτης;
'Αρκεί: ή ίσχύς της ΜΗΧΑ
ΝΗΣ διά νά έξασφαλίση είς τον
' απαιτησεις
'
'
'Άνθρωπον και' τας
της ψυχικης και αίσθητικης άτε
νίσεως και άπολαύσεως της ζωης;
"Ας έρευνήσωμεν, κάπως άνα
λυτικώτερον, ποιαι αί άνησυχίαι
διά το μέλλον της Άνθρωπότη
τος, ώς αυται δημιουργουνται
,
\
....
,
,
\
εις την παρουσαν εποχην, και
ποϊ:αι αί προσπάθειαι του Ρότα
ρυ προς άποτροπήν κατά το δυ
νατον των έκ των άνησυχιων ά
πειλουμένων κινούνων.
'Ανησυχεί: λοιπον ό σύγχρονος
"Άνθρωπος και διαβλέπει τούς
κινούνους του μέλλοντος:
-είς την μείωσιν
και την πλή
ρη ε'ίς τινας λαούς άπώλειαν της
θρησκευτικης πίστεως,
-είς την έπικράτησιν περισσοτέ
ρων γεννήσεων είς τάς όλιγώτερον
προηγμένας τάξεις της ολης άν
θρωπότητος,
,
,ι
'
ι
-εις την παρατηρουμενην εις τι1
'
'
'λησιν και
νας χωρας υποαπασχο

η
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την έκ της αίτίας ταύτης πιθανώ
τατα οιαπιστουμένην αϋξησιν της
έγκληματικότητος της Νεολαίας,
-είς την έπαναστατικου τόνου α
ξίωσιν των Νέων οπως . χειpαφε
τηθουν από της παρακολουθήσεως
των Γονέων, και τέλος:
-είς τον φόβον της κακοποιου
χρήσεως της τεpαστίως άναπτυ
χθείσης κατά την έποχήν μας ύ
λικης ουνάμεως.
Εrναι αληθές, οτι και είς τον
σημερινόν Κόσμον οιαπιστουν
ται αύτοαντιφάσεις. Ό Κόσμος
μας άπαιτει αϋΕουσαν αναλογίαν
νοημόνων ύπεuΟύνων προσώπων,
έν4'> άφ' έτέpου εrναι πλήρης έπιρ
ροων έχθpικως οιακειμένων προς
την νοήμονα ύπευθυνότητα.
Εrναι άληθές, οτι χάσμα ύπάρ
χει μεταξύ φιλοοοξιων και ίκα
νοτήτων, όpαματισμων και πρα
γματοποιήσεων. Πλην έκ του
χάσματος τούτου έκπηγάζουν ο
λαι, αί μόνον τον 'Άνθpωπον οια
κpίνουσαι έπιοιώξεις και οpα
στηριότητες, οηλαοή: ή ένθεος
εφεσις προς έπιστημονικήν εpευ
ναν, ή καλλιτεχνική οημιουpγία,
αί φιλοσοφικαι σκέψεις. 'Όλων
τουτων υπο
<
'β αθ pον ειναι η< απο>
κτωμένη έμπειpία έκ της έρεύνης
της 'Ιστορίας ύπό άντικειμενικήν
και καλοπροαίρετον οιάθεσιν.
πράγματι, από του λυκαυγους
της 'Ιστορίας, ·ή 'Ανθρωπότης
οιηλθε οι' ολων των προηγουμέ
νως έκτεθεισων άνησυχιων και
κινούνuν.
"Ολαι αί πνευματικαι κεφαλαι
του l\1εσαιωνος ύπηpξαν κατα
πληκτικως στειραι, και γενικώς
ή έκάστοτε οιαθέσιμος )ΆΙΚΗ
Δ ΥΝΛl\1ΙΣ έχpησιμοποιήθη, καθ'
Ι

Ύ
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ολην τήν οιαοpομήν του Ίστο-·
pικου παρελθόντος, κατα τον.
πλέον έγωϊστικόν τρόπον, συχνά
κις οέ μέ κτηνώοη κακότητα.
Παρ' ολα τ' άνωτέρω ή 'Αν
θρωπότης έπετέλεσε και συνε
χώς έπιτελει πpοόοους.
Και ή 'Ιστορική έμπειρία εr
ναι ταύτοχρόνως ή αίτία της α
πελπισίας αφ' έν�ς, αλλα και το
κίνητρον οιο: την οόξαν του Άν
Οpώπου αφ' έτέpου. 'Απελπισία
μεν οιότι τά έκάστοτε έπιτεύγμα
τά του συνεχώς ύπολείπονται των
προσοοκιων του, οόξα του οέ οιότι
είς τας αποτυχίας και το σκότος
τούτων εύρίσκει τό Θειον κίνη
τρον και την ούναμιν προς περαι
τέρω ερευναν και μάθησιν.
Και τότε ενα έκ Θεου Φως,
άpχίζει να φέγγη οια να φωτίση
και όοηγήση έκ νέου την 'Αν
θρωπότητα είς τά πεοία. του Κα
λου, της 'Αpετης και της έν γένει
ψυχικης και φιλοσοφικης ανα
τάσεως.
'Άς ίοωμεν ήοη τήν οιαοpο
μήν της ζωης των 60 έτων του
Ρόταpυ. Ύπηpξε στατική; η αν
τιθέτως παpηκολούθησε και πpο'
' την
σεπα' θησε να' συμβα'λη εις
κατα' το' ουνατον
απαμ
�
'
, ' β· λυνσιν
και αποτροπήν των κινούνων
τούς όποίους προηγουμένως οιεγράψαμεν;
Τό Ρόταρυ ηpχισε μέ την έπι
οίωΕ,ιν της φιλίας μεταξύ των με
λών του, έκπpοσωπούντων ολα
ανεξαιρέτως τα άξιοπpεπη έπαγ
γέλματα της Κοινότητος, έζή
τησεν αμέσως κατόπιν την έξύ
ψωσιν και ένάpετον έξάσκησιν
κάθε αξιοπpεπους έπαγγέλματος
' '
( \ ..., '
και απασχολησεως,
υπο των εκ'
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προσωπούντων

ταυτα

νων.

ροταpια-

Καt εξ μόλις ετη άπο του σzη
ματισμου του πρώτου Ροταρια
νου 'Ομίλου, είς μίαν σύνοοον
των 16 τότε ύπαρχόντων έν ολω
Ροταριανών 'Ομίλων· καθιερουν�
ται τόι ούο θεμελιώοη συνθήματα
του Ρόταρυ:
«Έξυπηρέτει τον &.λλον άνι
οιοτελως»
καt «Πλείονα ωφελείται ό καλύτερα εc,υπηρετων».
Καt ή περαιτέρω άνάπτυξις
καt έπέκτασις του ένοιαφέροντος
καt των δραστηριοτήτων του
Ρόταρυ συνεχίζεται προς την
λεωφόρον της φιλοπόλιοος ορά
σεως καt τέλος τ<j') 1922 όλοκλη
ρουται ό φωτεινός πίναξ των
έπιοιώξεων του Ρόταρυ οιόι της
τετάρτης Λεωφόρου των Διε
θνών σχέσεων.
'Αλλ' έν τ<j') μεταξύ το Ρόταρυ
οεν άρκείται είς τ-ην θεωρητικην
οιατύπωσιν καt οιαοασκαλίαν των
ίοεωοων του. Δεν άρχεϊ ό χάθε
Ροταριανός νόι εχη το Εύαγγέλιον
του Ρόταρυ, πρέπει αύτος ό ίδιος
να εtναι το Εύαγγέλιον τουτο !
Καt πράγματι οί βαθμηοόν δη 
μιουργούμενοι 'Όμιλοι πραγμα
τοποιουν δραστηριότητας προς
πολλαπλας κατευθύ•ισεις.
Δημιουργουν αίθούσας χαt γή
πεδα οιόι την άναψυχην των παι
οιων, βοηθουν θύματα πλημμυ
ρών, προσφέρουν παντός είοους
του
β οη'θειαν κατα\ την
\ περιοσον
' �
πρώτου παγκοσμίου Πολέμου,
. άπο του 1917 έχοηλώνει το Ρό
ταρυ το ένδιαφέρον του διόι τόι
ίδρύματα των 'Αναπήρων Παί
οων, θέτει το θεμέλιον διόι το

·�
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μετέπειτα 'Ίδρυμα των Ροταρ.
ύποτροφιων, έρχεται άρωγος είς
τόι θύματα του τρομερου σεισμου
της 'Ιαπωνίας χατόι το 1923,
χαt βραούτερον τ� 1939 των
ίσχυρων σεισμων της Χιλης, όργανωνει
την
,
\ παροχην
' β οηθ ειας
'
είς τούς Ροταριανούς καt τούς
έγκλείστους είς τα στρατόπεδα
συγκεντρώσεως των καταβλη
θεισων άπο τοις Δυνάμεις του
'Άξονος Χωρων, ώς καt διόι τούς
έκ Γαλλίας καt Βελγίου είc, τ·ην
Έλβετίαν καταφυγόντας πρόσ
φυγας.
Tij') 1942 Ροταριανοί Οέτουν
τοις πρώτας βάσεις της μετέπειτα
όργανώσεως ΟΥΝΕΣΚΟ.
Καt συνεχίζεται ή περίθαλ
ψις δια τόι 'Ορφανα του 2ου Παγ
κοσμίου Πολέμου.
Tij') 1945 οί Ροταριανοt "Ομι
λοι των Η. Π. Α. βοηθουν τ-ην
όργάνωσι ΟΥΝΡΡΑ είς την άπο
στολην ένδυμάτων είς τοις έρη
μωθείσας έκ του Πολέμου Χώ
ρας.
Και συνεχίζεται ή άγαθοποιος
ορασις του συνεχως άνδρουμένου
Ρόταρυ οιόι συνεργασίας είς τον
'Οργανισμον Ήνωμ. Έθνων, την
ϊδρυσιν του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΡΟ
ΤΑΡΥ καt την έν συνεχεί ζf παρο
zην ύποτροφιων.
Τέλος προ ούο έτων όργανουν
ται ύπο την έποπτείαν και παρα
χολούθησιν των Ροτ. Όμίλωv
είοικοί 'Όμιλοι, :1.έλη των όπο
εrναι μαθηταί έκ των τριών
λευταίων τάξεων της Μέσης 'Εκ
παιδεύσεως.
'Από του 1958 καθιερουται
κατά Μάρτιον είδικη συνεστία
σις της Έβοομάοος της Παγκο-
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σμ(ου Κατανοήσεως με πρόγραμ
μα όμιλιων άποβλέπον είς την
�μφασιν της άνάγκης κατανοή
σεως και καλης θελήσεως προς
έπίτευξιν της Παγκοσμίου Είρή
νης.
Τέλος, ό προηγούμενος Πρόε
δρος του Διεθνοuς Ρόταρυ Κάρ.
Μίλλερ �θεσε ώς πρόγραμμα της
θητείας του την άνάπτυξιν σχέ
σεων μεταξύ μιας περιοχης και
των Όμί, ων της με μια αλλη
μεμακρυσμένη περιοχη και τοuτο
προς μεγαλυτέραν καλλιέργειαν
της φιλίας, κατανοήσεως και κα
λης θελήσεως μεταξύ των δια
φόρων Λαων.
'Ιδού έν ακρ� συντομί�, τι
επρα
το' Ρ'οταρυ
ξε και, πραττει
,,
,
προς άντιμετώπισιν και άπο
τρcπην των κινδύνων και άνυ
συχιων της συγχρόνου έποχης.
Ώς Ροταριανοι δικαιούμεθα
να ε'ίμεθα υπερήφανοι διότι άνή
κομεν είς την Παγκόσμιον, τ ο u
Έ λ ε υ θ έ ρ ο υ Κ ό σ μ ο υ,
'Οργάνωσιν αύτήν, πλην ομως
κάθε Ροταριανος οφείλει να συμ
βάλn είς την έκπλήρωσιν της φυ
σι}!ης άποστολης του Ρόταρυ.
Φιλία, συναδέλφωσις, είλικρί
νεια, άγάπη, προστασία του άδυ
νάτου, κατανόησις της έπειγού
σηc: άνάγχης οπως ή 'Ανθρωπό
της εϋρη τον ορόμον οια να έπι
ζήση. Καί οχι άπλως να έπιζήση
οπισθοορομοuσα είς τον πρωτο
γονισμον χαι λησμονοuσα την
θείκην φλόγα καί έντολην της
συνεχοuς προόδου δια της πίστεως

είς την Θρησχείαν, δια της έπι
στημονικης έρεύνης και χρησι
μοποιήσεως των έπιτευγμάτων
της συμφώνως προς τας αίωνίας
και άκαταλύτους έκείνας φιλοσοφικας α ιας, τας οποιας η
Θρησκεία
μας και πλειας σοφων
• '�
• �
1
υπεοειξαν και' υποοεικνυουν.
Μεγάλοι στρατιωτικοί κατα
κτηται διηλθον άπο το στερέωμα
της Ίστορικης 'Ανθρωπότητος
και αί πράξεις των βαθέως έπέ
δρασαν έπι της ζωης των έπομέ
νων γενεων.
'Αλλά, το καθόλου άποτέλεσμα
της έπιδράσεως ταύτης συρρι
κνοuται είς άσήμαντον ποσότη τα,
οταν συγχριθη με την καθολικην
μεταβ ολ'ην των
ε'θ'ι- αν
, θρωπινων
'
μων και συνηθειων και της άνθρω
πίνης ·νοοτροπίας, την όποίαν έ
οημιούργησε και έπέτυχε ή πλειας
έκείνη των άνθρώπων της ΣΚΕ
ΨΕΩΣ, άνθρώπων άτομικως μεν
έκαστος άνισχύρων, πλην τελι
χ<-;')ς άληθων ήγητόρων και καθο
δηγητων του Κόσμου.
Και κορωνίς του πνευματικοu
οίκοοομήματος τούτων είναι ή
διδασκαλία του ΘΕΑΝΘΡΩ
ΠΟΥ, και ή πεμπτουσία ταύτη ς
είναι:
Ό έξευγενισμος της 'Ανθρω
πότητος οια της φιλίας, της άρε
της, του tξοβελισμοu του μίσους
και των πάσης φύσεως μισαλλο
οοξιων, οια να οημιουργήσωμεν
ενα Κόσμον, οπου ή τάξις, ή
προσφορα υπηρεσίας είς τον συ
νάνθρωπον χαι ή ΕΙΡΉΝΗ θα
βασιλεύσουν τελικως. »
,
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·avακοίvιιιισις
τίίς ·εvιiισειιιις
Ζιιιιοφίλιιιιv
Έπιθυμοϋμε νά κάνουμε ευpυτεpα
γνωστή τήν ϋπαpξη τοϋ σωματείου μας
ιι'Έ ν ω σ ι ς τ ω ν Ζ ω ο φ ί λ ω ν η
(ό8ος Άσκληπιοϋ 19, τηλ. 624.01411-1 π .μ. ), μιας όpγάνωσης πού
βρίσκεται στο ξεκίνημά της χαί χpειά
ζε-ι'αι το ένεpγο έν8ιαφέpον χαί τήν
ύποστήpιξη κάθε ζωοφίλου, για νά
μποpέση νά πpοχωpήση στήν πpαγμα
-τοποίηση τοϋ σκοποϋ της.

45
'Ένας άπ' αύτούς ε!ναι, παράλληλα
προς τή 8ιά8οση τ'ίjς t8έας της ζωοφι
λίας, και ή 8ημιουpγία άσύλου γιά τά
η8η έγχαταλειμένα ζωα (άλογα, γαι8ουpάχια, γάτες, σκύλους).
Χάρις στην t8ιωτικi) πρωτοβουλία
και γενναιο8ωpία ένος άπο τά ί8pυτιχά
της μέλη, ενα τέτοιο άσυλο βρίσκεται
κιόλας στά πρωτα του βήματα χι' ενας
μικρός άριθμός τετραπό8ων - κυρίως
γάτων χαί σκύλων - βρ'ίjχε σ' αύτό
πεp�θαλ*η. 'Αλ"!-' �ς μi) �εχνα ε: οτι
ι.ι.
χανενα όίσυλο 8εν θα μποpεση ν αντα
ποχριθ'ίj στο σκοπό του, &ν 8έν σταμα
τησει ή συv-ίJθεια νά πετιοϋνται άθpόα,
η νά έγκαταλείπωνται στην μοίρα τους,
τά ζώα αύτά.
Ή συνήθεια αύτή εχει έπιχρατήσει
χαί άπό ά8ιαφορία γιά τά ζωα, κυρίως
ομως άπό τήν εύρύτατα 8ια8ομένη
8εισι8αιμονίσ. οτι ε!ναι άμαpτία νά
8οθη ή εύθανασία στά ζωα αύτά, άχό
μη χαί οταν ε!ναι νεογέννητα, ένω
κατά παpά8οξο τρόπο άντιλίJψεως, 8έν
ε!ναι καθόλου άμαpτία νά τά πετάξης
και νά βροϋν τό θάνατο μόνα τους η,
και τό συνηθέστερο, νά γίνουν θύματα
σα8ιστιχων ένστίχτων.
'Ερχόμενοι σέ συνεργασία χαί μέ
άλλους ζωοφίλους η όργανώσεις, άχό
μη χαί μέ αθητ ς , σ χο εί ν, οπως γ 
f
,
!:.1έ:
� �
,
νεται , αλ�ου, - χα� που ετσι , θα π,αυ
ουν να γινωνται οι βασανιστες και οί
8ήμιοι έγχαταλειμένων ζώων, οπως
τώρα συμβαίνει, καθόλου σπάνια - μέ:
τή 8ημιουpγία έθελοντιχοϋ σώματος
ζωοφίλων πού θά μπορεί νά έπεμ
βαίνη ένεργά οπου θά ε!ναι άναγχαίο,
άλλα χαί μέ τ iJ συμπαράσταση της
άστυνομίας, θά μπορέσουμε νά χάνου
με νά ίσχύση ό η8η ύπάρχων νόμος χαί
οί σχετικές άστυνομιχές 8ιατάξεις πεpί
προστασίας των ζώων. Ιέ συνθήματα
καί πιναχί8ες πού μπορεί νά τοποθε
τ ηθοϋν τόσον άπ' τίς Δημοτικές άpχές,
οσον χαί άπ' τ·i)ν ύπηpεσία Τουpισμοϋ,
σέ 8ιάφοpους 8ημοσίους χώρους, fσως
μέ τον καιρό νά έξαλειφθ'ίj ή άθλιότητα
αύτή πού τόσο πληγώνει τά αίσθήματα
τοϋ κάθε πολίτη, σέ κάθε στιγμή καί
σέ κάθε του βημα.
Δυστυχως, ή κοινή γνώμη στην
Έλλά8α, έκτος άπό μία μικρή μειο
ψηφία, ύπηpξε μέχρι σήμερα, η τε
λείως ά8ιάφοpη προς τό θέμα αύτό, η
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άπλως ε1pωνικίJ καl 8ηκτική. Αύτός
εΙναι καl ό λόγος, οτι ή άπό έτω1ι ύπάp
χουσα «Έ τ α ι p ε ί α Π p ο σ τ α
σ ί α ς Ζ ώ ω ν» 8έν μπόρεσε εως
τώρα νά πpοχωpήση ίκανοποιητικά.
σάκι , κ τ καιp ύς τό έμα της
,
Ό
1 � �
�
,
., Τ�πο,
ζωοφιλ;ας εθιγη α
, πο? το�
cπ,ι
στpατευθηκαν παντα. ως επιχειpη
ματα, γιά τον στιγματισμό της, παpα8είγματα μεμονωμένων άτόμων, η
σνόμπ κυριών, οί όποίες τρέφουν ζώα
ράτσας γ�ά τίJν προσωπική τους ίκα
νοποίηση, παpα8είγματα, έντούτοις,
όίσχετα μέ την άληθινίJ εννοια τϊjς
ζωοφιλίας.
'Όσο γι' αύτούς πού άνησυχουν, οτι
το έν8ιαφέpον γιά τά ζώα, μπορεί νά
σημαίνει ά8ιαφοpία γιά τον όίνθpωπο
Θά επpεπε νά γνωρίζουν, οτι ή ά8ιαφο
ρία γιά τά, ζώα ?έν σηι;ιαί�ει ,,άναγκα
στικα καl εν8ιαφεpον για τον ανθpωπο.
Διερωτώμεθα γιατί ή «'Εταιρεία Προ
στασίας Ζώων» 8cν εκανε μέχρι τώρα
γνωστό 8ιά τού τύπου, οτι ό άpιθμός
των ά8εσπότων σκυλιών πού έκτελεί
κάθε χρόνο, άνέpχεται σέ 12-tlt χι
λιά8ες (όπως πληpοφοpούμεθα, ό άpι
Θμός αύτός 8ιπλασιάσ6ηκε τελευταία),
δτι γιά τη 8υσάpεστη αύτη άσχολία
άπασχολείται προσωπικό, χpησιμο
ποιουνται μεταφορικά μέσα καl μηχα
νήματα, ξο8εύονται τέλος χp ήματα, τά
όποία Οά μποpουσαν νά χpησιμοποιη
Θουν καλλίτερα.
Οί παραπάνω άpιθμοί,. τl όίλλο μαp
τυpουν, παρά ότι σέ εύpύτατη κλί
μακα, μαζί μέ τό αϊσθημα ζωοφιλίας

άπουσιάζει καl τό αϊσθημα εύθύνης
άπέναντι στούς συναν.Θpώ�;cους μας, πού·
τούς έκθέτει στον _τρομερό . κίν8υνο
της λύσσας.
Δέν γνωρίζουμε τον άpιθμό των λυσ
σο8ήκτων πού ύποβά(\λονται κάθε χρό
νο, στίJν έπώ8υνη άντιλυσσικn Οεpαπεία,
άλλά Οά ηταν ,έν8,αφέpον νά τον μά. ·
.
θουμε.
Δυστυχώς, τό �ευμα αύτό της ά�ια
φοpίας, η της ε1pωνικης στά'3εως της
πλειοψηφίας, άπέναντι του προβλή
ματος των άτυχωt ζώων, 8έν έμπο8ί1.:ει μονάχα την 18έα της ζωοφιλίας
νά άναπτuχθ'ίj καl σrόν τιΊπο μας, άλλά
ύποθάλπει καl τίJ συv-ήθεια του ά8ι
καιολογήτου βασανισμου τους. Μπο
pουμε νά κατονομάσουμε κεντρικά
Παντοπωλεία καl Ταβέρνες της Πpω
τεούσης, οπου άνυπεpάσπιστα αlλου
1
pοει8η Θανατώνονται μi: βραστό νερό,
η έπιζουν έπl ή μέρες μέ τ ίJ ράχη Θpυ
ματισμένη καl στουπώνονται μισο
ζώντανα η καl ζωντανά καl όλόγεpα,
στούς τενεκέ8ες των άποppιμμάτων.
'Όσο γι' αύτούς πού 8υσαpεστουνται
καl μόνον. στο όίκουσμα οτι τά ζώα
μπορεί vά εχουν 8ικαιώματα στον οΙ
κτο μας καί τ ΙJV προστασία μας, μέ το
έπιχείpημα οτι ύπάpχει τόση άνθpώ
πινη 8υστυχία καl άΟλιότης - ώσάν
νά εύ_Θύνοντ�ι γι' αύ;ΙJV τ� 8υστυχισμέ
να ζωα - θα απαντησουμε:
Πολλά μένει νά γίνουν στον πλανήτ η
μας γιά νά γίνη ό κόσμος άνθpωπινώ
τε�ος., Ί� �ωοφι�ία 8έν είναι κάτι
που Θα το εμπο8ιση.

_;,, .

••.;..,,ιe··.

Να εχετε κάπου ενα άστέρι, βγαλμένο μiσ' άπό βιβλία, άπό τήν
φύσι, άπό πρόσωπα, άπό φιλοσοφίFς, θρησκείες, έπισηjμες. Να
έχηε όπωσδήποτε ϊνα άστέρι και ν' άποβλiπετε σ' αυτό. Βαθμηδόν
άπό τό φως του μικρού άστεριοϋ θά. φθάσετε στό παγκόσμιο φως.
Γ.

'Αρανταίηλ

... .
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«ο πόνος
τοu αγvωστοu άδελφοu μας

Tou είς 'Αμερικηv (λlanstield, Οl1ίο)
Όρδοδόξοu lερέως αίδ. Zάvou Γοuγούτα

Στά μέρη της εύθυμίας συχνά
συναντοuμε και τον άνθρώπινο
πόνο. Στενάζει. Ζητάει τή βοή
θειά μας. 'Αλλά, έμείς, θέλοντας
ν' άπαλλάξωμε τον έαυτό μας άπό
τό καθηκον, λέμε «δέν φωνάζει
έμας».
Προ ήμερων, γιά μια ύπόθεσι
της Κοινότητος, εύρέθηκα σέ μια
''
' πορ" την
ταβερνα.
'
Μ'ολ/ ις ανοιζα
'
' που' φαιτα, βλsπω
μια γυναικα
,
νόταν σαν γιαγιά και οχι μητέ
ρα, νά χορεύη μονάχη της, χωρtς
νά την προσέχη κανείς. 'Η άφο
σίωσίς της στο χορό μ' εκαμε να
την πλησιάσω. Έχόρευε και ε
κλαιγε... Φαινόταν μεθυσμένη,
θυμωμένη, και χόρευε μέ τέτοϊο
πάθος, σάν νά ηθελε νά ξεσχίση
την καρδιά της. Πηδοuσε και
στριφογύριζε σαν φίδι πάνω στην
ώρα του ν' άλλάξη δέρμα.
Ό χορός, ψυχολογικά έρμη
νευόμενος, μπορεί νά είναι τρα
γούδι η προσευχή, κραυγή πό
νου η μίσους. Στο χορό ό άν
θρωπος μιλάει μέ τά πόδια του.
'Αλλά πόσοι καταλαβαίνουν αύ
τή την γλώσσα;
'Η γυναίκα έκείνη χόρευε,
γιατί ηξερε πώς αν άνοιγε το
στόμα της να πη τον πόνο της,
δέν θά ηθελε νά την άκούση χα-

νείς, μά κανείς...
1
'

Οταν σταμάτησε να χοr:,εUη,

και της είπα:
«Χορέψατε ώραία. Συγχαρητή
ρια». Και αύτή μέ θυμό μου ά
παντα: «'Όταν κάνε� κανείς έμε
τό, δέν θέλει συγχαρητήρια, άλ
λά συμπάθεια. 'Εγώ, μέ τον χο
ρό έξέρασα τον πόνο της καρδιας
μου».
«Και ποιος είναι ό πόνος σου;»
«'Έστειλαν τό παιδί μου σήμερα
φυλακή για δέκα χρόνια και μη
ρωτας γιατί».
«Και γιατί δέν πηγαίνεις στήν
\
λησια
εκκ
για\ βοη'θεια και παρη>
ι
γοριά;» «Γιά μένα, ή ταβέρνα
είναι καθεδρικός ναός, πού κάνει
θαύματα».
Κτύπησε κάτω τό πόδι της,
κι' επτυσε στο πάτωμα. Της λέ
γω, δέν βλέπεις τ-ην πινακίδα;
«Μή πτύετε κατά γης». Μου
πετάει λίγες τελευταίες λέξεις,
καθώς εφευγε για τό μπάρ :
«Φτύσιμο θέλει ολος ό πολιτισμός
μας».
'Από έκείνη τη στιγμή μέ βα
σανίζει τό έρώηJμα, πόσον •Jπεύ
θυvος είμαι έγώ - μά και σύ,
άναγνωστα μου, γιατι. οχι; για τό κατάντημα μιας πλησίον
μας οίκογεvείας... Πόσον;
την έπλησίασα
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ΤΟ TPAΓDY.llI ΤΗΣ ΑΝΒΡ9ΠΙΝΗΣ ΜDΙΡΑΣ
'Άνθρωποι, θέλω τή χαρά μαζί σας νά τή νιώθω,
σάν τό κοπάδι. να.ρχεται λευκών περιστεριών,
πού νά σκορπάη μέσ' στήν ψυχή τόν ίδιο σ' όλους πόθο
καί νά μας δένη άγγελι'!ά μέ σμίξη των χcριών.
'Άνθρωποι, θέλω μιά φωνή, μιά σκέψη νά μας δένη
μιά ανώτερη κ' εVrενικιά νά πλάθουμε ζωή,
σάν ι'J.τομα έτσι φεύγουμε, πού δέ μας περιμένει
καμμιας ελπίδας ι'J.νθισμα στου χρόνου τή ροή.
Φεύγουμε, πα.με χωριστά, βαθιά μέσ' στά σκοτάδια
του παγερού κι άτέλειωτου χεψώνα της θανής
τί κρίμα, αν έτσι παύουμε, λυωμένα άπολιφάδι_α,
νά ζούμε κ ι οϋτε σκέφτεται τό τέλος μας κανείς.
"Αχ, πόσο θό.ν' γλυκότερο σέ μιά πλατιάν άγάπη,
σ' ενα πιστό συνταίριασμα, σέ πλέριον ταυτισμό,
νά καρτεράμε άταραχτά της μοίρας τό δρολάπι
πού θά μας ρίξη κάποτε στό μαύρο άφανισμό.
'Όχι! δέν εlναι ό ι'J.νθρωπος πλασμένος νά ύποφέρη·
ψέμα πώς τον κυνήγησαν άπ' την 'Εδέμ μακριά,
μονάχος του τ' άπόδιωχνε των άδερφών τό χέρι
κι άπόμενε έτσι άβόηθητος σέ πόνο καί σέ χρειά.
Μπορεί, ι'J.ν τό θέλη, ελεύτερα καί γελαστά, νά ζήση
στά λ{γα χρόvια ποϋρχεται στον κόσμο, νά φθαρ1j,
μπορεί κι' αυτός σάν τά πουλιά τρελλά νά κελαϊδήση,
μπορεί κι αυτός νά χαίρεται. Μπορεί, μπορεί, μπορεί!
( Συλλογή: Κοινωνική Συμφων{α)

'
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ΥΜΗΤΤΟΣ
'Όρος άρχα{ων προσευχών

Όμιλία του χ. ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
στον 'Αρχαιόφιλο 'Όμιλο Έχ.aρομων

'ο

γνωστος στούς άναγνώστας
του ΙΛΙΣΟΥ, για την φυσιολα
τρική και πνευματική του δρα.σι,
'Αρχαιόφιλος 'Όμιλος 'Εκδρο
μών, εκαμε και έφέτος, την κατα
το εθιμο του έκδρομή τον Δεκέμ' 'Υμηττο' , για' να' εορβ ριο* στον
'
τάση την 37η έπέτειο της πρώ
της του έκδρομης. 'Ομιλητής �το
ό κ. Δημ. Ίωαννίδης. Παραθέ
τομε περίληψι της όμιλίας του,
περι της σημασίας του Ύμηττου.

*

Συμπληρώνει έφέτος τριαντα
επτα χρόνια ό 'Αρχαιόφιλος 'Όμι
λος 'Εκδρομών, άπο την έκδρο
μική του έξόρμησι, πού την εκαμε
στα 1927, 11 του Δεκεμβρίου.
Για την πρώτη του έκείνη έκδρο
μή οί ίδρυται του 'Ομίλου, αν-

(*) 13 Δεχεμβpίου 1964.

θρωποι φιλοσοφημένοι, φυσιο
λάτρες πραγματικοι και συνειδη
τοι θαυμασται του άρχαίου πνεύ
ματος της πατρίδος μας, έδιά- 'Αττιλε½αν
ι:- το' βουνο' αυτο
, ' της
κης, πού το φωτίζουν πανάρχαιες
παραδόσεις και θρυλοι πνευμα
τικοί, θρυλοι μιας δόξας του άρ
χαίου έλληνικου πνεύματος.
'Έτσι εγινε και σ' έμας συνή
θεια, παράδοσις εύγενική, να
έρχόμαστε έδω κάθε χρόνο, στα
μεσα
ριου, για' να' εν
'
Δεκεμβ'
'θυμούμεθα την πρώτη έκείνη έκ
δρομή, άλλα και για να έκφράζω
με την άγάπη μας στο θεϊ:ο αύτο
βουνό, πού εχει τόσο μεγάλη
πνευματικη ιστορια. αι το'βουνο αύτο σαν για άνταπόδοσι, μας
περιβάλλει πάντα με μια πνοη
στοργική, μας χαρίζει τη γαλήνη
και' οιοει
χαρα' στις
υχες μας.
,
'1-''1Εύλογημένος να είναι ό θεϊ:ος
'Υμηττός!

'.
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Πολλη μακρινη παράοοσις, θρυ
λοι άρχαιοι, έχουν τοποθετήσει
έοω στον 'Υμηττό, σε χρόνουc
πανάρχαιους, :τtού χάνονται στά
βάθη της προϊστορίας του τόπου
μας, τά Μυστήρια των Λυκομη
οων, οί όποιοι ησαν Πελασγοί.
'Η παράοοσις αύτη ονομάζει τούς
Λυκομήοας «θεολόγους», οηλα
οή άνθρώπους έναρέτους και σοφους,
που, ασκουσαν
στο' βουνο'
)
,
αύτό καθήκοντα θρησκευτικά της
πανάρχαιης εκείνης λατρείας. 'Ιε
ροφάντας θείους μιας φυσιολα
τρείας πνευματόοοξης και ίερης.
'Άλλη παράοοσις συνταυτίζει
τά Μυστήρια των Λυκομηοων
με τά προιστορικά 'Ελευσίνια,
1
'
β
\
που κατοπιν κατε
' ηκαν, καθως
λέγουν, στις οχθες του 'Ιλισου,
κοντά στον 'Αροηττό, και τέλος,
στά μυκηναί κά ίσως χρόνια,έφθα
σαν έχει πού ε!ναι σήμερα ή 'Ε
λευσίνα, οπου έλειτούργησαν και
κατά τούς ίστορικούς χρόνους μέ
χρι του τέλους της άρχαίας επο
χης.

*

Πρ οίστο ρικα εύρ ήματα, άπΟ
ο,τι τουλάχιστον γνωρίζω, οεν
έχουν μέχρι τώρα σημειωθη στον
'Υμηττό, εκτός άπό κάτι λεπίοες
και\ αιχμες
απο
ε η, φτια11,
\
, \ β'λ
γμένες ά.πό οψιανό, το σκληρό
άλλά με εϋκολη σχισμη αύτό
\
'
1
'θ
πυριτικο πετρωμα, που β ρε ηβ
καν σε' καποιο
ψη
'
''λωμα του- ουνου.

Σε άλλους ομως τόπους της
'Α-:-τικης, ύπάρχουν εύρήματα,
πού προέρχονται άπό τούς άν
θρώπους της νεολιθικης εποχης.

-.

"Οπως π.χ. στη Κωλιάοα όί�ρα.'
('Άγιο Κοσμα), στην Άκρόπολι
των 'Αθηνων, στην 'Ελευσινα.

..

Γιά την πανάρχαιη λοιπόν λα-,
τρεία στον 'Υμηττό, μόνον έν
οείξεις ήμπορουν νά σημειωθουν
άπό οιάφοpες rαληες ονομασίες
στον τόπο αύτό, πού οιατηρουνται,
παρεφθαρμένες βέβαια, μέχρι σή
μερα, σε συσχετισμό με ονόμα
τα άπό άρχαίους μύθους. 'Άλλη
ένοειξις επίσης ε!ναι οτι στά
ίστορικά χρόνια, καθώς βεβαιώ
νεται άπό οιάφορα εύρήματα,
ύπηρξαν στον 'Ι'μηττό κέντρα
λατρείας, πού πολύ καλά ήμπο
ρουν, χωρις οί συλλογισμοι νά
ε!ναι αύθαίρετοι, νά θεωρηθουν
σάν συνέχεια της προϊστορικης
λατρείαc. Και άκόμη, άπό οσα
γράφει σχετικά ό Παυσανίας στά
«'Αττικά» του, γιά άρχαίους οή
μους -rϊjς 'Αττικης, κοντά στο
/
'
,,
' t
βουνο,
προκυπτει οτι στα ιστορι'
,.
1
\
β
κα' χρονια ειχαν ωμους και ναούς λατρείας, επάνω στον 'Ύ'μητ'
το.
"Ας πάρουμε λοιπόν αύτες τις
ενοείξεις και πρωτα-πρωτα ας
εξετάσουμε τις οιάφορες ονομα
σίες, πού είπαμε.
Οί Λυκομηοαι ησαν άνθρωποι
-.:ων Μυστηρίων. Θεολόγους τούς
όνομάζει ή άρχαία παράοοσις,
άλλά και το ονομα τους μας λέγει
πολλά: λύΥ.η=φως, μήοομαι=
σκέπτομαι. Δηλαοη Λυκομηοαι
ειναι οι φωτεινοι στη σκε ι.
'Υ

(

'

'

'ψ

Τό ονομα 'Υμηττός, κατά τον
Ν. 'Ελευθεριάοη, τον άνατολιστή,
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π ροέρ εται άπΟ τΟ πελασγικΟ <5νομα Humudu η Huιnuttu, πού
θα πη Ι.Sρος ίερ6, ορος αϊνων, ορος
προσευχης. Καθαρά, λοιπ6ν, φαί'
νεται πως
το\ βουνο\ τουτο
ητο
Τ
άλλοτε κέντρο λατρείας.
Της πηγης στον �Υμηττ6, πού

ρισκεται σε' μικρη' αποστασι
απο
β'
, ,
) \
την Καισαριανή, τ-ην όποία λέγουν

σ·�μερα Καλλοπούλα, το ονομα
της είναι παραφθορα του ον6μα
τος πού είχε στην άρχαι6τητα.
Τ-ην έλεγαν τ6τε Κυλλου-Π·�ρα.
Δηλαδή σακκούλα του χωλου,
του κουτσου (πήρα=σακκούλα,
κυλλος=χωλ6ς).Χωλος κατά τον
άρχαίο μυθο ητο ό θεος "Ηφαι
στος, γιατί οταν έπεσε άπο τον
-ολυμπο στή Γη έκτύπησε το
π6aι του και aέν είχε πλέον έaω
\ ευκινη,
στο\ περιβα'λλον μας την
σία πού είχε στήν ούρανία πα
τρίδα του. 'Ό,τι θεϊκ6, σάν κατέ
βει στ·η Γη κάτι χάνει άπο τή
ούναμι του. Το ϊοιο aέ σημαί
νουν οί μεταμορφώσεις του Θεου
Δι6ς, πού περιγράφει άλληγο
ρικά ή Μυθολογία, οταν έρχεται
έaω, κάτω στη Γη, για νά βοηυχες. Τ'ις νυμθ'ηση τις
' αγνες
• ,
'
φες. Γι' αύτο μερικοί τοποθετουν
στ-ην Κυλλου-Πήρα του 'Τμηττου
το πανάρχαιο Ήφαιστείον. Κατά
την άρχαία παράaοσι, μέσα στη
σακκούλα του θεου 'Ηφαίστου έ
κρύβοντο τά μυστικά των Θεών.

ψ '

Κατα μίαν αλλην πανάρχαιη
παράaοσι, πού εχει φθάσει στις
ήμέρες μας, το νερο της Κυλλου
Π ήρας γιάτρευε την στειρ6τητα
των γυναικών. 'Αλληγορική ά
λήθεια. Γιάτρευε τ·ην στειρ6τητα,
την άaράνεια, των ψυχών. "Αλλ·ΙJ
\ ση' \ πως
\ εκει
' - στ-ψ
,:;νοει
3! '1- ξις αυτ-t)
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μεριν·η Καλλοπούλα, ηταν πανάρ
χαιο κέντρο λατρείας.
'Η ονομασία πάλι της Καισα
ριανης, καθως πολλοί λέγουν,
είναι παραφθορά της άρχαίας
ονομασίας του τ6που Σαισαρία.
Σαισαρία, ομως, ηταν το άρzαίο
ονομα της 'Ελευσίνος. Προέρχε
ται άπο το Σαισάρα, πού κατά
τον μυθο ητο ίέρεια και κ6ρη του
Κελεου, του μυθικου βασιλέως ίεροφάντου της 'Ελευσίνος. 'Α
aελψη του Τριπτολέμου του μυ
σταγωγου της 'Ελευσίνος, πού
ηταν θεοaίaακτος, άφου ή ϊaια
ή θεά των Μυστηρίων, -� Δήμη
τρα, τον έοίaαξε, κατά τ·ην παρά
aοσι, πως καλλιεργουν τον σίτο.
Και έκείνος μέ τ-η σειρά του έμαθε
τούς ίερείς της 'Ελευσίνος την
καλλιέργεια του ίερου έκείνου
φυτου-ίερου, γιατί ύπηρξε το
σύμβολο οχι μ6νον των Μυστη
ρίων της 'Ελευσίνος, άλλά ολων
σχεοον των άρχαίων παραa6σεων, μαζί μέ το φυτο του Διονύσου, την
' αμπε
''
λο. Σ υμ β ολικες
' και'
άλληγορικές είκ6νες πού στά χρ6νια μας τις πέρνουν κατά γράμ
μα και τις λερώνουν. Της θεϊ
κης γεωργίας, του σίτου των ψυ
χών (και οχι του σταριου, άπο το
όποίο κάνουν το ψωμί πού τρώ
με) ηταν θεά ή Δήμητρα. Της
γεωργίας, της καλλιεργείας, των
άγνων ψυχών στά Μυστήρια της
'Ελευσίνος.
'Η Σαισάρα είναι άκ6μη άaελ
ψη του Δημοφωντος, έκείνου πού
τον έβαζε κάθε μέρα στη φωτιά
ή θεα Δήμητρα, οταν ητο μικρ6ς,
γιά νά τον κάμη άθάνατο, καθως
λέγει ό μυθος.
Ό Κελε6ς, καθως ε'ίπαμε,
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ηταν ό βασιλιας � . ίεροφάντης
της 'Ελευσϊνος. Ό άνατολιστης
Ν. 'Ελευθεριάοης, πού άναφέ
ραμε, μας λέγει στο βιβλίο τοι,
«Πελασγική _'Ελλάς», πως το
ονομα Κελεος εχει την 'ίοια ρίζα
με το πελασγικο ρημα g.l.a., πού
σημαίνει ψήνω, μαυρίζω και οτι
το Κελεός, άπο το Κελαινόc, θα
πη ό ψημένος άπο τον 'Ήλιο, ό
ήλιοκαής. Μεταφορικά, Κελεός,
πρέπει να οηλώνη έκεϊνον πού
εχει καλες πνευματικες σχέσεις
με το φως του 'Ηλίου. Και τέ
τοιος ήμπορεϊ να είναι ενας μυ
σταγωγός. Κάτι άνάλογο με τον
μυθικο Μελάμποοα των Αίγο
σθένων, ό όποϊος ητο μάντης και
ίατρός. 'Εκείνου τα πόοια είχαν
μαυρίσει άπο τον 'Ήλιο, είχε ή
ψυχή του γερες βάσεις ήλιακές,
πνευματικές...
'Απο κάτι λοιπον τέτοιες έν
οεί1;εις ήμπορουμε να βγάλουμε
πολλα πού οείχνουν την πανάρ
χαιη πνευματική οό1;α του 'Υ
μηττου.

*

-Αλλη ενοει1;ι, καθώς εrπαμε,

είναι

τα

εύρήματα στΟv (Υμητ-

, ,
'
'
το απο τους ιστορικους χρονους,
καθώς και οσα γράφει ό Παυ
σανίας.
\

(

\

"Ας πάρουμε, πρωτα τον Παυ
σανία. ΚαΟως γράφει, έπάνω
στον 'Υμηττο ηταν στα χρόνια
του τp αγαλμα του'Υμηττίου Διος
και βωμοι του 'Ομβρίου Διος
και του Προοψίου 'Απόλλωνος.
'Αναφέρει &κόμη οτι στον οημο
της Φλύας και στον οημο του
Μυρρινουντος ύπηρχαν στον και-
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ρο, του β ωμοι' και' ναοι' Θ
"εων.
Ίοού το κείμενον:
«Φλυευσι οε είσι και Μυρρι
νουσίοις τοϊς μεν 'Απόλλωνος
Διονυσιοοότου και 'Αρτέμιοος
Σελασφόρου βωμοί, Διονύσου
τε 'Ανθίου και Νυμφων Ίσμη
νίοων και Γης, ην Μεγάλην
Θεον ονομάζουσι · ναος οε ετε
ρος εχει βωμούς Δήμητρος
'Ανησιοώρας και Διος Κτη
σίου και Τιθρωνης 'Αθηνας
και Κόρης Πρωτογόνης και
Σεμνων ονομαζομένων Θεωv
το οε έν Μυρρινουντι ξόανον
εστι Κολαινίοος».
Τώρα, που ησαν ολα αύτά;
Τον οημο των Φλυέων τοποθε
τουν αλλοι κοντοι στο Χαλάνορι,
&λλοι κατα το Κορωπί. Των Μυρ
ρινουσίων οε τον οημο τον θέ
λουν πλησίον του Πόρτο-Ράφτη.
Χωρις ομως να είναι σχεοον τί
ποτε βέβαιον.
Και τώρα λίγα λόγια γιοι τα
εύρήματα της ίστορικης έποχης,
πού κι' αύτοι προοίοουν, καθώς
εrπαμε, τη συνέχεια στα ίστορι
κα χρόνια της θρυλούμενης προ
ϊστορικης λατρείας των Λυκομη
οων στον 'Υμηττό.
Στην Καισαριανή ή έκκλησία
πού είναι μέσα στον περίβολο

τοU μοναστηpιοU είναι χτισμένη

στα θεμέλια άρχαίου ναου (συνη
θισμένο πραγμα) και οιάφορα
κομμάτια άπο τον ναο φαίνονται
στα -:-έιχίσματα της έκκλησίας.
Στον περίβολο πάλι εχουν μείνει
μερικες κολωνες άρχαϊες. Έκεϊ
κοντα οιακρίνεται και ενα κυκλι-
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κο κτίσμα, διάφορα κομμάτια
άρχαία μάρμαρα και ή περίφημη
στήλη του 4ου αίωνα μέ όνόμα
τα ίεροφαντων δαδούχων και
άλλων άξιωματούχων της λα
τρείας της Έλευσίνός. Κάτι λοι
πόν μας λέγει και ή στήλη αύτή
για τ·ην μνήμη στα ίστορικά χρό
νια της πανάρχαιης λατρείας του
'Υμηττου.
Σέ άνασκαψη πού εγινε κοντά
στο μοναστ·�ρι της Καισαριανης,
πριν άπό 40 χρόνια, βρέθηκαν
διάφορα άρχαία κομμάτια άπό
μάρμαρο και πήλινα εϊδη του 8ου
η του 7 ου αίωνα. Στο μικρό μου
σείο πάλι της Καισαριανης ε
χουν φυλαχτη διάφορα εύρήματα
ά ρχαία.
Στον 'Άγιο
Ιάρκο επισης,
κοντα στη μονή της Καισαριανης,
και στην έκκλησία της μονης του
Άστεριου, πιό έπάνω στον 'Υ
μηττό, διακρίνονται κομμάτια άρ
χ αία πού είναι τειχισμένα στις
δύο αύτες έκκλησίες.
Στο διάσελο του Κορωπιου,
κοντά στον Προφήτη 'Ηλία, εχει
εύρεθη βωμός και θεμέλια άρ
χαίου ναου της έποχης του Πει
σιστράτου (βος αίών ).
Και για να τελειώνουμε μέ τα
σπουδαιότερα εύρήματα της άρ
χαίας λατρείας στον 'Υμηττό,
θ' άναφέρουμε τη σπηλιά του
Νυμφολήπτου, έκείνου δηλαδή
πού είχε σχέσεις πνευματιχες
με τις νύμφες, τις άγνες συνει
δήσεις - στα νότια του βουνου,
κοντα στη Βάρη με τα άρχαία
γλυπτά της. 'Αλλα για τις σχέ
σεις αύτές πρέπει να είναι ό αν-

θρωπος καθαρός άπό τις διάφο
ρες κακίες, τα πάθη και τις προ
λήψεις.

..

'Όλα αύτα πού εϊπαμε για τις
όνομασίες σέ συσχετισμό μέ τις
άρχαίες παραδόσεις και μύθους,
καθώς καί για τή λατρεία στον
'Υμηττό κατα τα ίστορικά χρό
νια, καθώς νομίζω, θεμελιώνουν
κάποια έπαλήθευσι στούς θρύ
λους για μια πανάρχαιη ίψη
λ
'
' β
\
t
\
'
ατρεια στο
ουνο αυτο,
στο
βουνό των προσευχων, καθώς
λέγει το ονομά. του, λατρεία πού
χάνεται στα βάθη της προϊστο
ρίας της 'Αττικης.

•
Τα παλαιότερα μέλη του 'Ομί
λου μας έλπίζουν χαί εύχονται
να διατηρηθη ή παράδοσις του
άπο ολους τούς κατόπιν συνερ
γάτας των καί να συνεχιστη το
εθιμο να ερχωνται στα μέρη α/Jτα
του 'Ύ"μηττου κάθε Δεκέμβριο,
για τούς λόγους πού έξεθέσαμε,
οσα χρόνια χι' α.ν περάσουν ...
'Έτσι, θα μείνουν συνεπείς στην
ίοεολογία του 'Ομίλου μας, πού
για τριλογία του εχει τρείς μεγά
λες εννοιες: «Φύσις - 'Αλήθεια. 'Ανθρωπισμός». 'Αλλά, για την
πραγματοποίησι cι..ύτοϋ, πού έλπί
ζουμε, τον πρωτο λόγο πρέπει,
'
ε αια, να, εχουν
οιt: νεωτεροι.
β'β
,,
(Η
ήλιχία τους τούς έπιτρέπει μεγcι..
λύτερη οραστηριότητα,άφου εχουν
μέσα τους περισσότερη ζω·η άπό
τούς παληούς καί μεγάλον ένθου-
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σιασμό. Τούς οίοεται λοιπον ό
λόγος, άλλα με τον ορο να χάνουν
τον λόγον αύτον εργα, εργα εύγε-
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νιχα χαί σύμφωνα με τις άρχες
του &γαπητου μας 'Αρχαιοφίλου
'Ομίλου Έχ�ρομων.

Ποιός άπό σας μπορεi :
1. Νά δίατηρήση τελεία σιωπή έπί πέντε, δέκα, δεκα-πέντε λεπτά; η
2. Νά σταθη η νά καθήση έντελώς άκ[νητος δπως παγωμένο ζώο έπί
δύο, πέντε, δέκα λεπτά; η
3. Νά κρατήση το χέρι τοu τεντωμέ νο καί άκίνητο έπί ενα, δύο η τρία
λεπτά; η
4. Ν' άναπνέη άργά καί βαθειά οχι περισσότερο άπο δέκα, πέντε η
τρείς φορές το λεπτό; η
5. Νά παρατηρη σταθερά ενα δέντρο η μιά είκόνα η ενα άγαλμα η
ενα άνθος έπί ενα, δύο, τρία λεπτά; η
6. Νά μή θ[ξη άλμuρή τροφή η γλυκίσματα πού έκτίθενται μπροστά
τοu έπί μιά όλόκληρη ήμέρα, η
7. Νά μήν είναι δύστροπος καί νά μήν γκρινιάξη κατά τίς δώδεκα έπό
μενες ώρες; - τέτοιες άσκήσεις άποβα[νοuν ώφέλιμες στον αότο
ελεγχο.
Ή μετάδοσις του πuρσου της ζωης άσβεστου, μάλιστα λαμπρότερου,
προς άνάπτuξιν μιας νέας γενεας καλύτερης άπο κάθε άποψι της προη
γουμένης - αότο ε1ναι το πρώτιστο χρέος άνδρών καί γυναικών καθώς
έπίσης γυναικών καί άνδρών. 'Έτσι μόνον μπορουν νά έξοφλήσοuν τίς
κοινωνικές των όφειλες καί νά κερδίσουν τήν έλεuθερ[α των.
BJ1aga,,an Das
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·Επιστημονικός
· Απολοyισμόc: t9&4
«•Ο π ο τ α μ ο ς της έπιστημονικης προόδου ρέει
με όpμην προς τά έμπpος-καl ή άνθpωπότης εu
χεται νά έκβάλη είς τον Ε ί p η ν ι κ ο ν ώκεανον >>

ΤΟ ΕΤΟΣ 1964 ύπηρξεν έξαι
ρετικά γόνιμο σε έπιστημονικά
έπιτεύγματα. Προς ένημέρωσιν
των άναγνωστων του, ό ΙΛΙΣΟΣ
παρουσιάζει μια σύνοψι των σχε
τικών έπισήμων άνακοινώσεων
των δύο μεγάλων δυνάμεων του
κόσμου, ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙ
ΤΕΙΩΝ 'Αμερικης καί ΣΟΒΙΕ
ΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. Δεν είναι
δυνατόν, φυσικά, νά γίνη έδω
μια πλήρης έκθεσις των έπιστη
μονικων άθλων του παρελθόντος
έτους. Πρόκειται μόνον για μια
σύνοψι καί αύτη έκλεκτική, πού

�'
\ αμυ,
απο
μιαν
, βλ'επει στο\ να\ οωση
δρά είκόνα των νέων προς τά
έμπρος βημάτων της 'Επιστήμης.
Α' ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

Ό πλέον άπομεμακpυσμένος
άστηp
Στον τομέα της άστρονομίας
ε'ίχαμε Μο έντυπωσιακώτατες
έξελίξεις, πού προκάλεσαν εύρύ
τατο ένδιαφέρον. Πρόκειται πρώτα
για το κατόρθωμα του άστρο
νόμου Τόμας Μάθιους, ό όποιος

•
έχρησιμοποίησε το μεγαλύτερο
έπL γης τηλεσκόπιο, γ�α νCΧ φω
τογραφήση τον πλέον απομεμα
κρυσμένον ά.11.� αύτης αστέρα.
Ό ά.στηρ ουτος ώνομάσθη 30147, απομακρύνεται οε απο τη
γη με ταχύτητα 122.000 χιλιο
μέτρων το οευτερόλεπτο. 'Η ά.
πόστασίς του ά.πο τη γη άντιστοι
χεϊ προς μερικάς χιλιάοας οισε
κατομμυρίων έτων φωτός!
Ό είς τεραστίαν ά.πόστασιν
ευρισκομενος αστηρ ουτος, εν
τέλει ίσως να μη αποοειχθγj ό
πλέον απομεμακρυσμένος χάρις
σε μιά είοικη λυχνία ποό κατε
σκεύασεν ή έταιρία R CA. Προσ
τιθεμένη είς τα τηλεσκόπια, ή
λυχνία αϋτη τριπλασιάζει την
ίσχύν των - γεγονος το όποϊον
θά όοηγήση άσφαλως είς την
ά.νακάλυψιν πληθώρας των α
στρων και άστερισμων και θα
'
' '0 '
επιτρε'Ψ η στον αν ρωπινο οφ
' θαλ μο' να' «εισχωρηση»
βαθυτερα
'
'
ι
έντος του κοσμικου χώρου.
(
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Διαστημικα Έπιτεύγματα
Στον τομέα των έρευνων του
Διαστήματος, άσφαλως, το ση
μαντικώτερο γεγονος του 1964
ύπηρ1;ε ή θριαμβευτικη έπιτυχία
της είοικης άποστολης του «τη
λεφωτορεπ6ρτερ» του Διαστήμα
τος «Ρέηντζερ-Έπτά». Το έ1;,ερευνητικο αύτο οιαστημόπλοιο
της Έθνικης 'Υπηρεσίας 'Αερο
ναυτικης και Διαστήματος των
'Ηνωμένων Πολιτειων έφωτο
γράφησε με αφαντάστως λεπτο
μερειακη σαφήνεια ίοιαιτέρως έν
οιαφέρουσα περιοχη της φωτει
νης πλευριχς της σελήνης, οιεβί-

βασε οε στην γη 4316 είκόνας,
μερικαι των όποίων έλήφθησαν
ά.πο ιfπόστασιν μόλις ήμίσεος
μιλίου. 'Η ευκρίνεια των φωτο
γραφιων ε!ναι κατα χιλίας φο
ράς μεγαλυτέρα ά.πο έκείνη των
ίσχυροτέρων σημερινων τηλε
σκοπίων του κόσμου. 'Επίσης
έ1;ηκοντίσθη έπιτυχως το έ1;ε
ρευνητικο 6χημα. «Μάρινερ 4»,
ά.ποστολη του όποίου ε!ναι να
μελετήση και φωτογραφήση lκ
του σύνεγγυς τον πλανήτη 'Άρη
καινά οιαβιβάση τάς πληροφορίας
ποό θα συλλέ1;η σχετικως πρ·ος
τη γη.

"Ερεuvαι στοuς βuθοuς
των ώκεανωv
Κατά το ετος ποό πέρασε συνε
χίσθησαν αί ερευναι και είς το
λεγόμενο «εσω Διάστημα», οη
λαοη τον βυθον των ώκεανων.
Σημαντικον γεγονος απο τα συν�
'
\
't:'
/
,
οεομενα
με' τας
ει.,εpευνησεις
αυτας �το ή καθέλκυσις του είοικου
γιά τά μεγάλα θαλάσσια βάθη
σκάφους «'Αλουμιναύτης», το
όποϊον ε!ναι το τελειότερον του
ε'ίοους του και εχει προορισμον
νά κάμη μελέτας και έρεύνας ί
οιαιτέρας σημασίας.
Σχετικη αλλωστε με την έπι
τυχία των έρευνων είς τά βάθη
των ώκεανων είναι και ή ανακά
λυψις μιιχς πλαστικης μεμβρά
νης, ή όποία αντικαθιστιχ τα
βράγχια των ίχθύων και έπιτρέ;_
πει είς πειραματόζωα νά ά.να
πνέουν έντος του ϋοατος. Ή τε
λειοποίησις τηc έν λόγ� μεθόοου
θα
πιστευεται
οτι
η εις
,
.,
' επιτρε
,
τοός ούτας του μέλλοντος να ά.ν-

'Ψ

,
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τλοuν άναπνευστικον άέρα κατ'
εύθεϊαν άπο το νερό,γεγονος το
όποίον θά τούς άπαλλάξη άπο τά
σήμερον aύσχρηστα, δαπανηρό
τατα καί περιωρισμένης άπο,
'
'
�'
οοσεως
αναπνευ<!τικα μηχανηματα.
'Απο τάς θαλάσσας πιστεύεται
οτι είναι δυνατον νά έξαχθοuν με
γάλαι ποσότητες τροφίμων, ίκα
νων νά διαθρέψουν τον έκρηκτι
κως αύξανόμενον πληθυσμον της
γης, ώς έπίσης πληθώρα όρυκτων,
καταλλήλων νά άντικαταστήσουν
τά ταχέως έπί της ξηρας έξαν
τλούμενα σχετικά άποθέματα. Δι'
άμφοτέρους τούς σκοπούς δι·Ι)
ξήχθησαν το 1964 σημαντικώ
ταται και έκτενέσταται ερευναι.

Βήματα πpός τήν τεχνητή
δημιουργία ζώσης ϋλης
Δεκαετείς ερευναι είς το Πα
νεπιστήμιον της Πολιτείας Ούϊ
σκόνσιν, σχετικαί μέ τά χημικά
, \
'
'
εκεινα συστατικα που πιστευεται οτι έλέγχουν την κληρονο
μικότητα καί τήν ζωήν γενικώ
τερον άπέδωσαν καρπούς, οταν
οι έπιστήμονες ήουνήθησα.ν έπί
τε'λους να' παρεμ
' β συν εις
' τα' εν
,
λόγ({J χημικά συστατικά καί νά
έπιτύχουν άποτέλεσμα σύμφω
νον προς τάς έπιθυμίας των. Μέ
τήν βοήθειαν της σχετικως κτη
θείσης πείρας, οί έπιστήμο, ες
του Πανεπιστημίου της Πολιτείας
Ούϊσκόνσιν θά έπιχειρήσουν τώ
ρα νά δημιουργήσουν συνθετικήν
πρωτεινην. Σχετικ·η άλλωστε εί
ναι και ή έπιτυχία των Σίντνεϋ
Φοξ καί Καόρου Χα.ράντα του
Πανεπιστημίου της Φλώριδας,
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οί όποϊοι κατώρθωσαν νά κατα
σκευάσουν συνθετικά άμινοξέα,
τά όποϊα έπίσης ά.ποτελοuν βα
σικά συστατικά της ζώσης ϋλης.
είς το έν λόγ({J έγχείρημά των οί
δύο έπιστήμονες έπέτυχον, οη
μιουργήσαντες τεχνητως συν
θήκας όμοίας έκείνων πού έπε
κράτουν έπί της γης, οταν πρώ
τον ένεφανίσθη έπ' αύτης ζωή.

Β' ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
'Εγχειρήσεις καρδίας
Ό καθηγητ-ης Μπορίς Πε
τρόβσκι, άντιπρόεδρος της εύρω
πα'ίκης ένώσεως καροιαγγειακης
χειρουργικης έοήλωσεν οτι αί
έγχειρήσεις της καρδίας άπετέ
λεσαν έποχήν. Το 1964 οί ίατFοί
ολου του κόσμου έφήρμοσαν ευ
ρέως την τεχνητ·η κυκλοφορία
του αϊματος. Οϋτω οχι μόνον
έπραγματοποίησαν έπιτυχως πο
λυπλόκους έγχειρήσεις της καρ
δίας καί της άορτης, άλλά και
έπλούτισαν τήν θεωρίαν καί τήν
πραξιν της έπαναφορας είς τήν
ζωή,1 κλινικώς άποθαμένων. Ό
Πετρόβσκι, ήλικίας 56 έτών,
διευθύνει το 'Ι νστιτοuτον 'Επι
στημονικών Έρευνων κλινικης
καί πειραματικης χειρουργικης
της Μόσχας. Το έπιστημονικον
τουτο κέντρον άντικαθιστα τμή
ματα της άορτης καί θεραπεύει
ριζικως το άνεύρισμα της καρ
δίας καί της άορτης. Αί έγχει
ρήσεις γίνονται καί είς τ·ην πλέον
άπελπιστικήν περίπτωσιν, ητοι
είς την περίπτωσιν διατρήσεως
του άνευρίσματος η του κιρσοει
δοuς άνευρίσματος.
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Μεταμόσχ εuσις ίστώv
χαί όργάνων
Ό καθηγητής .Πετpόβσκι ύπε
γpάμμισε την σημασίαν των έγ
χειpήσεων στα άγγεία πού τρέ
φουν τούς νεφpούς.'Επίσης εΙπεν,
οτι έπιτυχίαι έσημειώθησαν και
είς τας έγχειpήσεις αίμοφόpων
άγγείων, πού τρέφουν τον έγ
κέφαλον οια την άντιμετώπισιν
της σκληρύνσεως των καpωτί
οων. Προβλέπει ταχεϊαν άνάπτυ
ξιν πολλών πλευρών της χειpουp
·γικης. Είοικώτεpον της μεταμο
σχεύσεως ίστων και όpγάνων.
"Αν και αί θεωpητικαι πλευpαι
της μεταμοσχεύσεως όpγάνων
οεν ετυχον &κόμη έπαρχους έπευπαpχει
κα'θε λογος
ξεpγασιας,
( '
'
'
να πιστεύωμε οτι ή έπιστήμη θα
εϋpη ταχείαν λύσιν του προβλή
ματος της &νοσολογίας, πού εχει
σχέσιν με την άpσιν της &συμ
φωνίας των ίστων, σημαντικωτά
του βιολογικοί> πpοβλήματος.«ΕΙ
μαι βέβαιος, πpοσέθεσεν, οτι ή
μεταμόσχευσις όpγάνων θα είναι
έντος όλίγου πpοσιτη είc τούς
χειρουργούς ώς αί έγχειpήσεις
της καpοίας».

Δια στ ρικόν ύδρογόνον
Το παpελθον φθινόπωρον εγιναν εις
, την
' Σ οβ ιετικην
' ''Ενωσιν
εpευναι με άποτέλεσμα να άνα
καλυφθοuν Μο γpαμμαι οιαστpι
κοu ύοpογόνου, πού θα έπιτpέ
ψουν την αμεσον μελέτην των
οιαπύpων περιοχών του σύμπαντος, ως
του- Γ αλαξ'ιου
• το' κεντpον
'
' ' ''
'
μας. 'Η ανακα
'λυ ψ ις αυτη εγινεν\
ταυτοzρονως εις
ου'λ κοβ ο και
>
Ι

π
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Σεpιούχωφ, οπου οί pαοιοαστpο
νόμοι άνεκάλυψαν την pαοιογpαμ
μη του σύμπαντος με μηκος κύ
ματος 3,5 έκατοστόμετpα. Ό
Σοβιετικος άστpοφυσικος Νικο
λάί Καpντασωφ πpοείπεν την
ϋπαpξίν των το 1958.

Ή πτησις τοu «Βοσχόντ»
ά:πό ίατρ�κης πλcuρας.
Ό Βασίλι Πάpιν, άντιπpόε
οpος της' Ιατpικης'Ακαοημίας της
ΕΣΣΔ, έχαpακτήpισε την πτη
σιν του πληρώματος του οιαστη
μοπλοίου «Βοσχόντ» ώς το μέ
γιστον γεγονος της οιαστημικης
ίατpικης του 1964. Ό έπιστή
μων αύτος μετέσχεν είς τας προε
τοιμασίας των πτήσεων ο('ων των
Σοβιετικών άστpοναυτων και κα
τέβαλε μεγάλας προσπαθείας οια
την θεμελίωσιν έπι βιολογικών
θέσεων των οpων άσφαλείας πα
pαμονης του άνθpώπου είς το οιά
στημα. 'Η συμμετοχη του ίατpοu
φυσιολόγου Μποpις Γεγκόpωφ
είς την οιαστημικην πτησιν οιηύ
pυνε σημαντικως το πρόγραμμα
ίατpικων έpευνων. Με την άπο
στολη του «Βοσχόντ» οί ίατpοι
έπpαγματοποίησαν εύpυτέpας έ
pεύνας των ένοείξεων οια την
ίκανότητα προς έpγασίαν, την συ
ναισθηματικην συμπεpιφοpαν και
αλλας σημαντικας πλευpας της
ζωης των άστpοναυτων κατα
την κοσμικην πτησιν.
Χάρις είς τας συσκευας του
οιαστημοπλοίου «Βοσχόντ» έ
λήφθησαν είς την Γην· καθ' ολην
την οιάpκειαν της πτήσεως αί
βασικαι ένοείξεις ζωης (άνα
πνοή, κυκλοφορία του αίματος)

.,.
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των τριών ά:στροναυτων. Με εί8ι
κήν συσκευή ν επετεύχθη ήλεκτρο
εγκεφαλογράψημα, πού 8ί8ει εί
κόνα της ά:νωτέρας νευρικης λει
τουργίας και των έν8είξεων των
πλέον ελαχίστων συντονιστικών
κινήσεων. Με τήν συσκευήν αύτήν
ά:νελύθη μία των λειτουργιων,
πού χαρακτηρίζουν τον α.νθρω
πον, ή ίκανότης του νά γράφη.
Κατά τήν πτησιν οί άστρο
ναυται εκαμνον τάς σημειώσεις
των έπι συσκευης πού μετέτρε
πον τά γράμματα και τούς άρι
θμούς είς ήλεκτρικά σήματα. Τά
σήματα αύτά πού μετε8όθησαν
είς τήν Γην, συνεκρίθησαν με τά
γραπτά των ά:στροναυτων προ
της πτήσεως.
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στημόνων αλλων χωρων και με
μίαν εύχήν εξακολουθήσεως της
�' των
.....
'
,
μεταςυ
επιστημονων
ειρηνικης συνεργασίας.
)

«Γνωρίζομεν καλά - είπε τάc 8ιαστημικάς έρευνας πού γί
νονται είς τάς α.λλας χώρας και
άπο8ί8ομεν φόρον τιμης είς τάς
εργασίας των συνα8έλφων μας.
Με μεyάλον έν8ιαφέρον και ζωη
ράν ίκανοποίησιν άντηλλάξαμεν
τήν πείραν μας κατά τάς 8ιαφό
ρους 8ιεθνείς συναντ·�σεις μας.
Νομίζω οτι θά συνεχισθουν εύ
ρεϊαι 8ιεθνείς άνταλλαγαι πεί
ρας κατά τό προσεχες ετος.
Και άπό ά:μερικανικης πλευ
ρας, είς την άνασκόπησιν του
ετους άναφέρονται τά έξης: «Ό
π ο τ α μ ό ς -rϊjς έπιστημονικης
προό8ου ρέει με όρμήν προς τά
εμπρός - και ή ά.νθρωπότης 8έε
ται να έκβάλη είς τον Ε ί ρ η ν ι' '
κ ο ν ωκεανον».

Εuχαι Είρήvης
Ό Βασίλι Πάριν έτελείωσε τάς
ά:νακοινώσεις του με μίαν άνα
γνώρισιν της εργασίας των έπι-

/

�<::.

.� ••

'Από τίς γ κ ά φ ε ς τών πολιτικών: Ό γεροvσιαστιjς Κηφώ{3ιρ, ί'Ποψήφιος
άντιπρόtδρος τών Η.Π.Α. (ατό ψηφοδ/.λτιο τοϊi ύποψηφίου -:τροέδρου Σηίf3εvσον,
πού νικήθηκε τό 1956 από τόν στρατηγό ' lιζεvχάουερ) χαιρέτησε fνα αγοράκι
σέ μιά πόλι τον .tlίvτλ Ούέστ. αΠώς πάει ό πατέρας σου;>> τό ρώτησε. α'Έχει
πεθάνει», ά-:τάvτησε τό παιδί. Τήν ίδια μέρα, στήν ίδια πόλι, ό Κηφώ{3ερ έ:ιανέ
λα{3t η}ν έρώτησι στό ίδιο παιδί, νομί:οντας πώς 1Jταν Ιiλλο. αΠώς πάει ό πα
τέρας σου;». <<Πεθαμένος είναι ακόμα», άπιί�-τησε ό μικρός.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Έκδηλώσεις ύπερ των Φιλικών. Ό δϊάλογος με τόν κα
θηγητήν κ. Τρεμπέλαν. Σχολαι σuντηρο-ύμεναι άπό τόν
Τεκτονισμόν. Ή κοινωνικη ίδεολογία των Τεκτόνων

Άπο την έκθεσιν του Προέδρου
κ. ΑΛ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠληροφορούμεΟα οτι περι τα τέλη 'Ιανουαρίου έ.ε. συνηλθεν ή
ετησία Γενιχη Συνέλευσις του Τεχτονιχου Ίaρyματος, καθ' ην ό
Πρόεaρος αύτου χ. 'Αλέξ. Τζαζόπουλος προέβη είς &πολογισμον των
πεπραγμένων κατα: το ετος 1964.
Ό &πολογισμος έν &pχyj έστράφη είς την 150ην έπέτειον ίaρυ
σεως της Φιλικης 'Εταιρείας και &νεφέρθη οτι ή Μεγάλη Στοα: της
Έλλάaος του 'Ελευθερο-:-εκτονισμου έκήρυξε το 1964 «'Έτος Φιλι
κης 'Εταιρίας» και έκάλεσεν ολας τα:ς ύπο την αίγίaα της Στοάς,

\
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αφιερωσουν εργασιας των, εις ανατασιν πνευματων και ψυχων
των μετεχόντων είς αύτάς, προς το ίστορικόν αύτό γεγονός, το όποίον
άποτελεί την ίοεολογικην όργάνωσιν, παρασχευ-�ν και οιεξαγωγην
του άγωνος της ά.πελευθερώσεως των 'Ελλήνων.
'Εν τιj> πλαισί'{) των έορταστικων καί τιμητικών έκοηλώσεων
προς τό ίστορικόν αύτό γεγονός, ή Μεγάλη Στοά της 'Ελλάδος έτέ
λεσε την 18ην 'Ιανουαρίου έ.ε. τρισάγιον είς τό ύπ' αύτης, έν τιj> Α'
Νεκροταφεί<J> , ά.νεγερθεν και προσφάτως ά.νακαινισθεν μνημείον του
Έμμ. Ξάνθοu, καταθέσασα οάφνινον καί χάλκινον στεφάνους, οιά οε
της Στοας «'Υψηλάντης», κατέθεσε οάφνινον στέφανον είς το μνη
μείον του Άλεξ. 'Υ'ψηλάντου.
'Ωσαύτως ή Μεγάλη Στοά της Έλλάοος ώργάνωσε την 22αν
'Ιανουαρίου έ.ε. έορταστικην συγκέντρωσιν έν τη Αίθούση του Παρ
νασσου, κατά την όποίαν, ώμίλησεν ό τακτικός καθηγητης του πανε
πιστημίου Άθηνων κ. Παν. Κρητικός με θέμα: «Φι λ ι κ η Έ τ α ι'
ρ ι, α κ α ι' Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ο ς - Σ υ μ β ο ),η' τ ω ν ε ι' ς τ ο' ν
ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό ν ά. γ ώ ν α τ ο
'Έ θ ν ο υ ς».

υ

Είς τον ά.πολογισμόν γίνεται λόγος και περί της σημειωθείσης
έπιθέσεως έναντίον του Τεκτονισμου, κατά το 1964, «ύπό των αύτων
πάντοτε εύαρίθμων κατ' έπάγγελμα ζηλωτών της του Χριστου πί
στεως», την φοράν οε αύτήν έξ αφορμης του έράνου της Έλληνικης
Άντικαρκινικης 'Εταιρίας, οιά τον λόγον, οτι του οιοικητικου αύτης
συμβ ουλ'ιου μετεχουν
και\ τεκτονες,
«προσωπα,
οΊJ
'
'
'
11' λαση,
�' εις
' τα\ οποια
• οεν ά.ναγνωρίζουν ίοιότητας, οιά των όποίων έπαγγέλλονται μόνον
έαuτούς κοσμοuμένοuς, του Χριστιανου, οηλαοή, ά.λλά και του έντί
μοu ανθρώπου».
Παρ' ολον ομως οτι ή έπίθεσις έγένετο με πρωτοφανη λύσσαν,
ουστυχως οε έ ση μειώθη και συμπαράστασις ανοχη της 'Εκκλησίας,
το αποτέλεσμα ητο αρνητικόν, διότι οί συκοφάνται οεν κατώρθωσαν
νά έπηρεάσοuν ο ύ ο ε μ ί α ν έκ των χιλιάδων Κuριων, διαφόρου
κοινωνικου και πνευματικου έπιπέοου, αtτινες ησαν έπιφορτισμέναι
με την οιεξαγωγην του έράνου, ουτε και τον τύπον, ήμερήσιον και
περιοοικόν, ό όποίος, τούναντίον, εγραψεν άρθρα έναντίον του φανα
τισμου και της μισαλλοοοξίας. Έπι πλέον, ή απόδοσις του έράνοu
είς τάc; λαϊκάς ίοίως συνοικίας ύπεpέβη πασαν προσδοκίαν.

η

π

'

'.

'θη ο• γενομενος
,
εραιτερω ανεφερ
κατα\ το\ παρελθ'ον ετος
«οια"
11' ,
λογος» μεταξύ του Προέδρου του Τεκτονικου Ίορύματος κ. Τζα
ζοπούλου (οημοσιεύσαντος διαφωτιστικά άρθρα είς τον ΙΛΙΣΟΝ)
και του καθηγητου Θεολογίας του πανεπιστημίου 'Αθηνων κ. Τρε
μπέλα.
«Έοέχθην τον οιάλογον - έοήλωσεν ό κ. Τt:αt:όποuλος είς την
Γενικην Σuνέλεuσιν - ούχί, προς Θεου, οιότι έφαντάσθψ, οτι οι'
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� 'λογος, α.'λλ'α. �οιοτι
' εοιοετο
, �'"'
α.υτου
ο' μεθ' ου... ο' οια.
' - θ'α. μετε'βα.λε γνωμην
'
εύκα.ιρία. όια.λόγου μετ' &τόμου, πα.ρεσκευα.σμένου ειόικως και. έφω
όια.σμένου όι' ολων των στοιχείων προς ύποστήριξιν των περί του
Μα.σωνισμου ώς θρησκείας κ.λ.π. λεγομένων κα.ί, μάλιστα., έν τγj
προσπα.θείqι τα.ι'ηη, μη όιστάζοντος να χρησιμοποιήση παν μέσον
πρόσφορον προς την σκοπόν του. Έκ του aια.λόγου aε τούτου μετα
του οϋτω πως έφωόιασμένου, θα ητο εί.ίκολον εις πάντα καλης πίστεως
&νθρωπον να κατα.τοπισθη και σχηματίση την όέουσαν γνώμην περί
οσων κατα του Τεκτονισμου λέγονται, άλλα και περί αύτων των
λεγόντων».
Είς τΟ σημείον αύτΟ ό κ. Τζαζόπουλος άvέφερεν ότι τα κεί μενα
των άρθρων του είς τον ΙΛΙΣΟΝ και τα των άπαντήσεων του κ.
Τρεμπέλα., ώς κcι.ί άλλα κείμενα. ίστορικα λίαν ένaιαφέροντα., έξεόόθησα.ν εις
' «11.' ευκΊJV
' Β'βλ
' ' τον
' τιτ
' λον «'Η 'Εκκλησιcι.
- 'Ελι ον» υπο
' της
λάόος κcι.ί ό Τεκτονισμός».

'Αφου άνέφερε λεπτομερως τα του aιcι.λόγου, ό κ. Τζα.ζόπουλος
κα.τέληξεν ειπών τα έξης:
«'Έκρινα σκόπιμον ν' άπασχολήσω την Συνέλευσιν με τα όύο
\
\
\
αυτα γεγονοτα., τα οποιcι. σκια.γρα.φουν το ψυχικον και �οιcι.νοητικον
είναι των άνθρώπων α.ύτων.
)

\

/

\

t

...,

""

\

» Το πρωτον έξ αύτων, ή έπίθεσις κατα του Τεκτονισμου, έξ
&φοpμης του 'Εράνου, οσον και αν άποτελη έκόήλωσιν ξένην προς
την όλότητα. σχεόΟV του Έλληνικου λα.ου, όεν παύει να είναι φαινόμε
νον κ�ί μάλιστα. μοναόικόν, μισcι.λλοόοξία.ς και σκοταόισμου, άντιτιθέ
μενον είς την έλευθερίαν του πνεύματος, είς έποχην θα.υμασίων έπι
τευγμάτων του πνεύμcι.τος και της έπιστήμης, βλάπτον την 'Εκκλη
σίαν και το θρησκευτικον συναίσθημcι. και έκθέτον τ-ην Έλλάόα. ώς
χώραν καθυστερημένην. Ώς τοιουτον το φαινόμενον αύτο aέον να έπι
σύρη &μέριστον την σκέψιν παντος στοχαζομένου ανθρώπου, taιαί
τατα όε πα.ντος τέκτονος, έχοντος ώς κύριον έργον και ιόανικον την
βελτίωσιν των πραγμάτων της κοινωνίας.
» Το άλλο, το του όιαλόγου, χαρα.κτηριστικον έχει τα μέσcι. και
τον τρόπον, ώς κcι.ί την ποιότητcι. των έπιχειρημάτων, τα όποια μετε
χειρίσθη κατα την aιεξαγωγήν του, ό καλύτερον παρεσκευα.σμένος
και έξωπλισμένος, έχων, μάλιστα., και την ιόιότητα. του καθηγητου
της Θεολογίας. Ταυτα., άποτελουντα συκοφαντικην aια.στροφην άρχων,
,
, πνευματικην
, φυσιοα.πο
την
, � ' ξεων, πα.ραμορφωνουν
, 'Ψεων και, επιοιω
γνωμίcι.ν της χώρας και άποτελουν έκόήλωσιν &συνήθη εις το είόοςτης.
'ΙΙ γνωσις των γεγονότων τούτων και ό έπ' αύτων στοχασμος μας
φέρει είς έπαφην με την παρ' ήμιν πραγματικότητα. και συνάμα μας
παρέχει την όUVα.τότητα να την έκτιμήσωμεν είς τας πρα.γμα.τικας
αύτης aια.στάσεις. Δεν πρέπει aε να πα.ραγνωρίζωμεν την άξίαν της

,
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γνώσεως ταύτης, έφ' 5σον τελικός σκοπός του Τεκτονισμοu είναι ή
συμβολη είς
βελτίωσιν της κοινωνίας)).

την

Ό κ. Τζαζ6πουλος, όμιλων οιά τ-ην κοινωνικ·ην ορα.σιν του Τεκτο
νισμοu, άνέφερεν οτι κατεβλ·ήθη κατά το 1964 προσπάθεια οιά την
άρτιωτέραν λειτουργίαν των παρ' αύτοu συντηρουμένων πλέον των
20 σχολών, χάρις είς τάς όποίας τό Τεκτονικον "Ιορυμα εύρίσκεται
είς την πρωτοπορείαν της προσπαθείας έξυψώσεως της κοινωνίας και
ίοίως είς τον κατά του άναλφαβητισμου άγωνα. (' Η Στοά. «Μέλης»
συντηρεί 11 σχολάς νυκτερινάς,ό «' Ησίοοος» ούο σχολάς, οί «Δελφο'ι»
μίαν, ό «Σκεντέρμπεης» εν νυκτερινόν γυμνάσιον, ό «Σπυρίοων Νά
γος» εχει υίοθετήσει το οημοτικόν σχολείον του χωρίου l\1ήλεσι,
ό «Φοίνιξ» Κερκύρας Καλλιτεχνικην και Βιοτεχνικην Σχολ-ήν, ώς
και Σχολην άναλφαβήτων άπόρων παίοων, ό «Έρμης» Σ•'ψου τό
Βερναροάκειον Όρφανοτροφείον, ό «Βενιαμιν Λέσβιος» έπαγγελμα
τικην σχολήν, άγροτολέσχας κλπ.).
Μετά την άναφοράν είς οιάφορα όργανωτικά θέματα, ό Πρόεορος
κ. Τζαζόπουλος είπεν έν κατακλεϊοι τά κάτωθι:
«Φίλτατοι 'Αοελφοι 'Αντιπρόσωποι,
Είμεθα είς τον κόσμον μία αλυσις άνθρώπων καλης θελήσεως,
οί όποίοι ουνάμεθα νά προσβλέπωμεν προς άλλήλους ώς άοελφούς, νά
άνταλλάσσωμεν τάς γνώμας μας έν πλ·ήρει γνώσει, 5τι, παρά τάς
οιαφόρους ένοεχομένως γνώμας, τάς όποίας ουνατον νά εχωμεν, οέν
θά ελθωμεν ποτέ είς σύγκρουσιν.
Είμεθα μερικά έκατομμύρια άνθρώπων, έχόντων συναίσθησιν
του συνοέοντος ήμα.ς οεσμου, έν τη προσπαθεί� προς πραγμάτωσιν
των τελικών και κυρίων έπιοιώξεων του Τάγματος, αί όποίαι οέν
είναι ή έξυπηρέτησις μια.ς θρησκείας
έκκλησίας, μια.ς έπιστήμης,
ένος κράτους
πολιτεύματος, ένός κοινωνικου συστήματος, άλλα
μόνον των γενικών άγαθων της άνθρωπότητος, των άνθρωπιστικων
ίοεωοων, 5πως είναι ή συναοέλφωσις 5λων των άνθρώπων και ή άνά
οειξις έν τγj κοινωνί� των άνθρώπων, ώς μόνων ρυθμιστών των μεταξύ
των άνθρώπων σχέσεων, της Στάθμης και του Γνώμονος.

η

η

Το εργον μας αύτό, της οημιουργίας ένος χαρούμενου κόσμου,
θα πρυτανεύη ή άγάπη και 'fj άοελφοσύνη, είναι Ουσχερές.

()ΠΟU

Έοιοάχθημεν 5μως έκ της άλληγορίας έκείνης, ή όποία έξετυ
λίχθη κατά την πρώτην είσοοόν μας είς την παγκόσμιον Όργάνωσίν
μας, 5τι καθ' 5σον ό ανθρωπος έμμένει βαοίζων έπι της άτραπου της
άρετης, τα έμπόοια ύποχωρουν και αί ουσχέρειαι ύπερνικωνται.
'Έχομεν, προς τουτο, τό πα.ν είς την οιάθεσίν μας: Τά έργαστή
ριά μας, τα σύμβολά μας, τα τυπικά μας, τάς τελετάς μας, τάς έξό-
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χους έκ παραδόσεως μεθόοους μας και την πpοκαλουσαν τον χρόνον
· παγκοσμιότητα της 'Οργανώσεώς μας.
Δεν ειμεθα αίχμάλωτοι ούaενός οόγματος και ούοεμιας θεωρίας.
'Ανήκομεν είς τό μόνον, έξ ολων των πνευματικων συγκροτημάτων
της άνθρωπίνης · κοινωνίας, τό όποίον θέτει τόσα πλεονεκτήματα είς
την οιάθεσίν μας και μάλιστα, είς μίαν στιγμήν, οπου ή έκ παραοό
σεως πνευματικότης έν τη κοινωνί� χαλαρουται και έπιβάλλεται ν'
άντικατασταθγj οι' άλλης.
Ε'ίθε τό άθάνα-τ;ον τεκτονικόν πνευμα, το όποίον ύπερίπταται
ήμων καθώς και αί ψυχαι των προγόνων μας, αί όποίαι πτερυγίζουν
ύπό τούς θόλους των έργαστηρίων μας, να οιατηρουν άναλλοιώτους
τούς μεταξύ ήμων άοελφικούς οεσμούς, έμπνέουν και ένισχύουν ήμας
είς την έκτέλεσιν των καθηκόντων, τα όποία έλευθέρως άπεοέχθημεν,
ζητήσαντες και λαβόντες την ίοιότητα του τέκτονας. Ειθε ή ορασις
του Τεκτονισμου έν τ<f) κόσμ<�J να έμφανίση κατα τό ετος τουτο μίαν
έλπίοα του φωτός της άληθείας, της είρήνης, της οικαιοσύνης και της
άγάπης, την έ λπίοα μιας καλυτέρας αϋριον».

1%5

�

Τό μέλλον

τίίς άvθριιιιπότητος
Τού Παγκοσμίου Προέδρου
της Θεοσοφικης Έταιρίας
ΝΙΛΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ της Άνθρω
πότητος έξαpτα.ται, πρωτα, άπό
την φύσι ν του άνθpωπίνου &τόμου
καί, επειτα, άπό τάς σχέσειςμετα
ξύ άνθρώπων. 'Εκ πρώτης οψεως
είναι πολύ έντυπωσιακη ή οια
φοpά μεταξ ύ των άνθρώπων πού
κατοικουν στην έπιφάνεια της
γης, οιότι περιλαμβάνουν πολ
λούς τύπους έξελίξεως φυλετικης,
ίστοpικης και έν γένει κοινωνικης.
'Αλλά έμβα θύνοντες βλέπομε οτι
πίσω άπό την οια φοpά ύπά ρχει ή
ένότης: Ή 'Ανθρωπότης είναι
\ πpοε'λ ευσι' της β ασικα\ μια,
στην
'
με ουνατότητες οιαφοpοποιήσεως,
σάν ενα οέντpο με πολλούς και
οιαφοpετικούς κλάοους. 'Η οια
φοpοποίησις άπαντα.ται γενικά
στην Φύσι, άλλά και ό συντονι
σμός, ή σύνθεσις, ή μέσα άπό τά
οιάφοpα σ χήματα άpμονία.
Ό ανθρωπος είναι μιά είοικη
έξέλιξις μέσα στην πλατύτερη
έξέλιξι της ζωης, αν και εχει νου
με τάσι άνεξαpτησίας και ίκανό
τητες, πού τον άνεβάζουν ψηλό
τερα άπο τά αλλα εϊοη ζωης.
'Ωστόσο, κατά την αποψι της
έσωτεpικης φιλοσοφίας, οπως την
οιετύπωσεν ή Μπλαβάτσκυ και

αλλοι παλαιοί οιοάσκαλοι-έσω
τεpικης κατά την εννοια οτι ίχνο
γpαφε'ί: τις έσωτεpιχες αίτίες των
άποτελεσμάτων, πού τά θεωpου
με φαι νόμενα-ζωη ύπάpχει στο
παν μέσα στη Φύσι. Και ή έξέλι
ξις, πού είναι ή οιαοιχασία της
πpοόο ου, μεταβάλλει βαθμηοόν
την μοpφη της ζωης, αλλοτε με
άπλη προσαpμογη στις μεταβαλ
λόμενες συνθηχες του πεpιβάλ-
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λοντος, και &.λλοτε με άλλαγή,
ώστε να μην διακρίνεται ή προη
γούμενη όμοιότης άπό μ,α περίο
δο χρόνου. Στην περίπτωσι του
άνθρώπου, ή διοιδικασία διαιρεί
ται σε φάσεις, ώστε το δραμα
της
ι εως παι-,ε,αι
σε\ πρα- ε'ξελ'ξ
ιy
Ι
ξεις, με\ αποτε
,
'λεσμα να\ ανε
, 'λθ ουν
στην ένέργεια ίκανότητες πού
προηγουμένως άνεπτύσσοντο σε
λανθάνουσα κατάστασι.
Σήμερα βλέπομε τ-ην άνθρω
πότητα σε μια άδιάκοπη νοητικη
δραστηριότητα, ένί;> παράλληλα
έξελίσσονται συγκρούσεις ιδεων,
άναγκων και χαρακτηριστικών.
'Η κατάστασις αύτη θα φθάση
τελικα στην &:νάδειξι νέων αισθή
σεων, πού άνταποκρίνονται στην
βασική φύσι τηc: ζωης και του
άνθρώπου, αισθήσεων άρμονίας.
'Επι του παρόντος ε'ίμεθα τεχνη
τά, οχι πραγματικά, άτομικι
σταί. Και τουτο διότι ύφισ,άμεθα
την έπίδρασι του πλήθους
της
μάζηc;, του περιβάλλοντος, &:κόμη
και της προπαγάνδας της έποχης
μας. Άτομικισται είμεθα μόνον
οιοτι
την
στασιν
μας
� Ι
βασι1..,ομε
ιy
\
Ι
στίς ύφιστάμενες διαιρέσεις, στις
διακρίσεις, είτε είναι προϊόντα
της Φύσεως, ε'ίτε παράγωγα του
άνθρώπου και τεχνητές.
'Εαν ούσιαστικα ύπάρχη μία
συνείδησις, ή όπeιία στα διάφορα
&.τομα έπηρεάζεται άπό διάφο
ρες έμπειρίες και ταυτίζεται τυ
φλα μαζί τους, πρέπει ή διάνοιά
μας ν' άφυπνισθη ώς προς αύτό
το γεγονός, καθως καί ώς προς
την δυνατότητα περισσότερον άρ
μονικης έναλλαγης μεταξύ των
άτομικων έκδηλώσεων της συνει
δήσεως.
Σήμερα ή άνθρωπότης εύρί-
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σκεται σ ενα σημείο, iSπου μέγα
μέρος του παρελθόντος της θρυμ,.,,
ματι-,εται
γυρω
απο
το\ ξεκινημα
Ι
'
\
/
του μέλλοντός της σ' ενα σημείο,
iSπου όφείλει να άπαλλαγη άπό
την τυφλη προσήλωσι στίς τε
χνητες διαφορες και να συναι
σθανθη την άλήθεια της θεμελιώ
δοι,ς ένότητος. 'Από την φύσιν
της ταυτότητος αύτης και την
1'
'
' 'ληψιν
'
'
αντι
τηc: πρεπει
ν' αναβλυσ
η
μια νέα εμπνευσις για τη ζωη
και μια νέα σχέσις μεταξύ των
άνθρώπων. Ό &.νθρωπος άνέ
π,υξε --:ό νου του σε έξαιρετικη
εκτασι, άλλα μόνον σε ο,τι άφορα
τό πεδίον της ϋλης. Κατ' ούσίαν .
είναι ενα πνευμα, -το όποίον, παί
α
εύφυ·�α του και την άπ��
�
,
οοσι του στους παροντες σκοπους .,.,
του, άδυνατεί να έκτιμήση την
βαθύτερη σημασία των πραγμά ·�·
των. 'Ενω ομως αύτό είναι ή γε
νικότης, ύπάρχει δυνατότης και
μάλιστα ηδη παρουσιάζεται το
ξεκίνημα ένός νέου αισθήματος,
καθως καί μιας νέας προσεγγί
σεως για τα προβλήματα της
ζωηc:, βάσει άξιων άνωτέραςεύαι
σθησίας, καθως καί οικουμενικό
τητος, τελείως δε διαφορετικων
&:πό έκείνες, πού ησαν παραδεδε
γμένες άπό την άμάθειά μας.
Καί αύτό είναι το άληθινό ση
μάδι μιας γνησίως νέας έποχης,
ή όποία θα &:κολουθήση την πα1
ρουσα συγκρουσι αντι
η εων.
'
λ'ψ
Διότι ό άνθρωπος δεν είναι μόνον
ό νους, ό όποίος λειτουργεί στο
έπίπεδον της αισθήσεως και της
ϋλης, άλλα και ή νόησις, ή όποία
μπορεί να συνδεθη, να πειραματισθη- και να έκφρασθη- άπό τον Ε',
πλουτο μιας φύσεως, πού ύπάρ- J,·-.
/
' 1
χει μεσα
του α'ξετυ'λικτη ακομη.
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Βλέπομε σε σπάνιες στιγμες και
σε σπάνια ατομα άναλαμπες αύ
της τ-Ϊjς ά.νωτέρας συνειδητότη
τος, ή όποία οχι μόνον δεν εχει
άκόμη άξιοποιηθη, άλλά οΙJτε
άναγνωρισθη άπο τ-ην μεγάλη
πλειονότητα της iνθρωπότητος.
'Εάν έκεΊ:νο πού έξελίσσεται
είναι αί μορφαι της ζωης
αί
άτομικότητες, ένω ·ή ζω·η καθ'
έαυτ-ην είναι μία θεμελιώδ·ης ένέρ
γεια, τότε το τέλος τ-ης διαδι
κασίας του κόσμου
σταδιοδρο
μίας της άνθρωπότ·ητος, μπορει
νά ελθη μόνον οταν αύτ·η ·ή ένέρ
γεια φθάσ·η σε μιά νέα κατά
στασι, οταν το έξελισσόμενον Νους, Ψυχή, 11 νευμα, οροι άντα
ποκρινόμενοι σε διάφορες άπό
ψεις του - cuρη τ-ην δέουσαν εκ
φρασιν και έκπλήρωσιν. -Εστω
και αν γίνεται καταστροψη σε
μεγάλη κλίμακα έξ αίτίας της
άνθρώπινης παραφροσύνης, των
διαστροφών του νου του και των
τερατωδών μορφών πού λαμβά
νει, το άνθρώπινο δέντρο καί το
δέντρο της ζωης είναι ατρωτο.
Ή Ζωή, ητοι ό χείμαρρος της
συνειδήσεως, είναι πολύ διαφο
ρετικης φύσεως άπο την uλη.
Κυλάει άπο κάποια αλλη «διάστασι», απο « ηλ'
α».
αι η
συνείδησις άρχίζει στη ζωή άπο
κάτω, άπο το έπίπεδο της uλης,
καθώς γνωρίζομε την uλη, γιά
\
\
να\ ανε
, 'λθη σε\ βαθ μους σημαντικα
άνώτερους άπο την ταυτισμένη
με την uλη ζωή. 'Έχομε κάποια
ίδέα της άνωτερότητος αύτης αν
συγκρίνωμε τις φυσικές αίσθήσεις
της uλης με τις ίδέες της άγάπης,
του κάλλους, της άρετης.
Ζουμε σήμερα σε μιά έποχή
έπιστήμης και δημοκρατίας, παy-

·η
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κοσμίων σχέσεων και μεγάλων
τεzνολογικων έξελίξεων, πού ό
φείλονται στ-ην προς &ψισμένη
διεύθυνσι δραστ·ηριότ-η τα τοi; άν
θρωπίνου νου. 'Η διεύθυνσις αύτή
Ύ
t ,,.\
ι
,
ειναι ο εc_,ωτερικος μας εαυτος,
ι
,.,,
.... '�
ι
'
τα πραγματα του εc_,ωτερικου κοσμου, της έξωτερικης φύσεως.
'Η τεχνολογία μαζι με τ-ην έπι
στήμη έπλο•Jτισαν τον κόσμο με
έφαρμογές, με μέσα, με έπικοι
νωνίες, πού εδωσαν τεράστια
ωθησι στον άνθρώπινο νου. "O
μως, ό άνθρωπος φαίνεται νά εχη
zάσει τ·ην συναίσθησι του γεγο
νότος, οτι ό ίδιος είναι μία φύσις
και' σπου'
)
βαθ,υτερη, ομορφοτερη
δαιότερ-η άπο ολα τά εως τώρα
έπιτεύyματα του νου του.
'Έτσι, σήμερα οί άνθρωποι
εχουν ήοονές άλι.ά οzι χαρά,
εχουν Υ'Ιώσεις άλλά οzι σοφία,
εχουν προόδους άλλά οzι είρ·ήνη.
κόσμος σάν σύνολο, με τούς
κινδύνους του, είναι θλιβερός.
κόσμος εύρίσκεται σ' ενα ση
μειο, πού πρέπει ό νους, ό όποιος
είναι yυρμένος προς την uλη, νά
άνυψωθ·η προς την έλευθερία άπο
την δεσποτεία των έπιδράσεων,
προς τ-ην καθ' έαυτήν έλευθερία.
Πάντοτε ύπηρξαν έκεΊ:νοι, οί
όποΊ:οι �σαν προχωρημένοι άπο
τούς αλλους, έκεινοι yιά τούς ό
ποίους
ζωή �ταν μια διαφορε
τική έμπειρία, οπως �σαν οί με
γάλοι πνευματικοι Διδάσκαλοι.'Η
άνθρωπότης καλειται τώρα νά
στραφη σάν σύνολο προς την
κατεύθυνσι της άναπτύξεως της
φύσεως των διδασκάλων αύτων.
Μόνον μία τέτοια στροφή θά
έπηρέαζε την πρόοδο του άνθρώ
που.
Πρέπει νά άρχίσωμε με την

'ο
'ο
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αισθησι της άνθρωπίνης ένότη
τος, αύτης της έΥότητος την ό
ποίαν άπαρνουνται ή &γνοια και
αί αύταπάται του νου. Ή άνθρω
πότης πρέπει ..� όργανωθη σε
ενα σωμα, με συνείοησιν της βα
σικης της ένότητος, ή όποία και
μόνον θα την οιατηρήση σαν σύ
νολο. Και προφανωc: αύτο το κα
θηκον ε�είyει. Ό νους, πού θα
άνταποκριθη στην ένότητα και
θα την 6:ισθανθη σαν πραγματι
κότη τα, θα είναι ενας νέος νους.
'Ένας νους, ό όποίος θα εκτιμήση
την άλήθεια στις οιάφορες μορφές
τη c:, στις οιάφορες φιλοσοφίες και
θρησκείες, στις οιάφορες περr.
καλου και ώραίου άπόψεις των
οιαφορετικων πολιτισμων. Ή αι
σθησις της ένότητος θα άναπτυ
χθη και θα εκοηλώση το κάλλος
της, στις οιάφορες μορφες άλή
θειας η κάλλους, με την εννοια
της άλληλεπιοράσεως και οχι
της χωριστικότητος. 'Έτσι θα
μπορουσε να φθάσωμε σε μια άρ
μονία επr. των λεπτοτέρων ση
μείων των πολιτισμων, άοιάφορα
της Άνατολης η της Δύσεως.
Ή γεωγραφική αύτή οιαίρεσις
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άντιπροσωπεύει μορφή άνθρωπί. 
νής εξελίξεως οευτερευού σης ά
ξίας. Το ούσιωοες είναι ή χωρr.ς
προκαταλ·ήψεις η φόβο εκτίμησις
του καλου και του ώραίου. 'Αλειναι
πολ'υ
.,.
λ'α η• λ'εξις εκτιμησις
' '
πτωχή για να εκφράση το είοος
της άνταποκρίσεως, πού πρέπει
να προέρχεται άπο ολη την ϋπαρξ'ι μας, αυ'θορμητα,
απο
'
, \ ο"λα
τα επίπεοα της ύπάρξεώς μας,
νοητικό, αισθηματικό, πνευματι
κό. Μια τέτοια σωστή εκτίμησις.
είναι ή άοελφότης.

-·•·

--;
}.f

r'Ενας κόσμος, στΟν όποίοv ό
νους θα είναι άνοικτος στις άλη
θινες άξίες των πραγμάτων, θα -�
είναι κόσμος εύτυχους συνερyα- · ·\
σίας, άοιατάρακτης ειρήνης και
ελευθερίας. Θα είναι κόσμος στον
όποίον - θα εκοηλωθη ενα νέο
πνευμα, ενας νέος τρόπος ζωης,
πού θα εχει άπομακρύνει πολέ
μους και οεσμωτήρια - παρα
οείyματα της άπανθρωπίας του
άνθρώπου για τον ανθρωπο σφαγεία και παρόμοιους θεσμούς,
άλλα και αύτες τις αιτίες της
ώρyανωμένης ιοιοτελείας.

.1
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του Θεου μέσα του. 'Η φωνη
αύτη μιλα σ' ολους τούς άγίους,
σ' ολους τούς στρατηγοϊις, σ' ο
λους τούς έμπόρους πολέμου, κα
θως έπίσης σε σας και σε μένα.
Τέτοιαν φωνη θά πρέπει νά την
άρνηθουμε όλοκληρωτικά, γιατι
μας παραπλανα καταστρεπτικά.
Γιά πολλούς άνθρώπους ή φωνη
του Θεου είναι ή οιχ-ή τους έπι
θυμία, ό πόθος τους, ό ταυτισμός
τους με μιάν ίοιαίτερη χώρα, με
μιά πίστι η ίοέα. Είναι εύκολο
να παράγετε μιά φων·η του Θεου
μέσα σας - καταπληκτικά εuκο),ο. και\ αν
,ι
συμ β...,η να\ εισαστε
ενας
,,
,,
οιοργανωτ·ης με κιχποια ίκανό
τητα στο όμιλειν, θά γίνετε ενας
άρχηγός, και θά όοηγ·ήσετε τούς
άνθρώπους στην καταστροφή, σε
μεγαλύτερη άθλιότητα.

Γιά τήν ησυχη
μικρή φωνή
της συνειδήσεως
ΕΤΕΘΗ στον Κρισναμουρτι,
κατα την παραμονή του στο Λον
ο'ί:νον, ή έρώτησις : «Τί είναι έ
κείνη ή ησυχη μικρη φωνη της
συνειοήσεως; Μήν είναι ή φωνη
του Θεου, πού μιλα μέσα στον
καθένα μας ; »
Και ό Κρισναμουρτι άπήντησε:
«Φοβουμαι οτι σ' αύτην τήν,
οπως λέτε, ησυχη μικρη φωνη
της συνειοήσεως θα πρέπει έντε
λως να ουσπιστουμε, άκριβως
οπως πρέπει να ουσπιστη κανεις
και ν' άμφιβάλλη για τη φωνη

Σε αλλη έρώτ·ησι «τι είναι
Θεός», ό Κρισναμουρτι άπήντησε:
«Θέλετε, πραγματικά, νά λά) '
) ' το\ ερω' '
βετε απαντηση
σ' αυτο
"ημα; Και πως θά το βρητε; Θα
παραοεχθητε την πληροφορία έ
νος αλλου; 'Ή θα προσπαθήσετε
νά οητε σε'ί:ς το είναι Θεός; Εύ
κολο είναι νά θέτωμε έρωτήσεις,
α'λλ'α για\ να\ βρουμε
κατι
/ χρεια/
ζεται μεγάλη νοημοσύνη και έξέ
τασις και έρευνα. Το πρώτο ζή
τημα είναι αν θά παραοεχθητε τι
λέγει ό καθένας πάνω σ' αύτό,
εϊτε ό Κρισνα, εϊτε ό Βούοοας,
άοιάφορο ποιός. Είναι ένοεχόμε
νο να χάνω λάθος, βεβαιότατα,
έγώ, ό άγαπητός σας οιοάσχα
λος. 'Έτσι, το πρώτο πού πρέπει
να ξεκαθαρισθη, προκειμένου να
βρητε όποιαοήποτε πραγματικη
...
,ι
'θεια, ειναι
,, βαθεια\ α'λη
αν
ο
η
νους σας είναι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς
•
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\
\ )
'
να β ρη
να ερευνηση,
- κ α τ ' ε υΘ ε ϊ α ν, οχι να παραοεχθη. Διότι
'
μπορω έγω να σας οώσω μια πε
ριγραφή της άληθειας, άλλα οέν
'
ΘαΙ ειναι
Ύ
<'
το\ ,Ι<;;
ιοιο, οπως
το\ να\ βλεπατε έσεϊς την άλήθεια. Πολλα
βι βλία οίνουν περιγραφές, ολα
\
/
1
τα '1 ερα1 β ι β),ια
περιγραφουν με\
λέξεις τί είναι ό Θεός. 'Αλλ' αυτα
μπορεϊ να μην είναι ό Θεόc. 'Η
λέξις «Θεός» οέν είναι ό Θεός.
'Ή είναι; 'Ώστε, για να βρητε,
οέν πρέπει ποτέ να παραοέχεσθε,
έτσι οέν είναι; Ουοέποτε πρέπει
να έπηρεάζεσθε άπό το τί λένε
τα βιβλία, οί οιοάσκαλοι
οί
αλλοι &.νθρωποι. Διότι αν έπηρεα,.,,-, εσθε, θ α\ β ρητε
αυτο
που\
> \
έκcϊνοι Θέλουν να βρητε. Λοιπόν,
εξωτερικά, οέν πρέπει να έπη
ρεάζεσθε άπό κανέναν οιοάσκαλο
βιβλίο.
'Εξ αλλου, πρέπει να γνωρί
ζετε οτι έ σ ω τ ε ρ ι κ α ό νους
μπορεί: να οημιουργήση αυτό
πού θέλει. Μπορεί: να φαντασθη
τον Θεό μέ γενειάοα, μέ ένα
μάτι, γαλάζιο, κόκκινον. 'Ώστε
πρέπει να φυλάγεσθε άπό τίς
επιθυμίες σας, οιότι αυτές οί επι
θυμίες σας, τα: θελήματά σας, ή
λαχτάρα σας, μπορουν να προεκ"'
1
/
β α'λουν και\ να\ οημιουργησουν
με'
....
'
,
σα στο νου σας τα\ πραγμα--:-α που

η

η

η

έσεϊς θέλετε. "Αν είσθε λυπημέ
νοι καί ζητατε παρηγορίά, αν αί
σθάνεσθε πως καταπιέζεσθε στη
ζωή, αν νιώθετε τον έαυτό σας
χαμένον, αν είσθε συναισθημα
τικοί καί ρωμαντικοί, ένοεχομέ- .
νως να οημιουργήσετε ενα Θεό,
ό όποϊος θά σας χορηγήση ολα
οσα ζητατε. 'Αλλ' α υ τ ό οέν
θα είναι ό Θεόc.
'Έτσι, λοιπόν, ό νους σας πρέ
πει να είναι έντελως ελεύθερος
καί μόνον τότε μπορεί να βρη,
νά άνακαλύψη, οχι να παραοεχθη
τί γράφει ενα βιβλίο
ν' άκο
λουθήσετε τί λέγει ενας οιοά
σκαλος. Μόνον οταv έχετε αυτή
την ελευθερία - την πραγματικήν
\
/ απο
' \ κα'θε ε'ξωτερικη,
ε'λευθερια
έπίορασι καί άπό κάθε προσω
πικήν επιθυμία καί λαχτάρα καί οταν ό νους σας είναι οιαυγής,
\
τοτε
μονον
ειναι
ουνατον
να\ βρηΙ
Ι
Ύ
's;
τε τί είναι Θεός. 'Εκεϊνο πού
χρειάζεται είναι νά είσθε συνει
οητοί, νά έχετε έγρήγορσι έναντι
έξωτερικων έπιοράσεων πού σας
ώθουν προς ώρισμένη κατεύθυνσι,
επίσης vά έχετε συνείοησι των
έπιθι.ψιων σας, συνειοητων ύπο
συν,ειοήτων, ωστε νά έλευθερω
θητε άπό ολα αυτά, για νά είναι
ό νους σας οιαυγήc, άνεπηρέα
στος, έτοιμος καί ίκανός να ίοη..»
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WAL Τ

WHITMAN

ΛΕ9 ΣΤΗΝ ΑΝΒΡ9ΠΟΤΗΤΑ ...
Λέω στήν άνθρωπότητα: Μήν εχεις yιά τό Θεό περιέρ
γεια,
Γιατ' έyώ ποί:ίμαι περίεργος yιά τό κάθε τί, δέν εχω yιά τό
Θεό καμμιά περιέργεια,
(Κανένα άράδιασμα άπό λέξεις δέ θά μπόρειyε νά έκφράσει
τό πόσην ήσvχία βαθιά μοv νιώθω yιά τό Θεό καί yιά
τό θάνατο).
'Ακούω καί βλέπω τό Θεό μέσα στό κάθε τί, μά δέν τόν νοιώ
θω μήτε τόσο δά,
Κι' ούτε μπορω νά νοιώσω πως μπορεί ποτέ νά υπάρχει τί
ποτα πιό τεράστιον άπό μέ τόν ϊδιο.
Για ποιόνε λόyο τάχα νά ποθήσω νάϊδω τό Θεό καλύτερα άπό
τί τόνε θωρω τή μέρα έτούτη;
Βλέπω καί κάτι τί άπό τό Θεό κάθε ώρα άπό τίς είκοστέσ
σαρες, κάθε λεφτόν άκόμα,
Άπά στα πρόσωπα άντρων καί yvναικων, στό ϊδιο τό πρό
σωπό μοv στόν καθρέφτη, τό Θεό άντικρύζω,
Βρίσκω yραφές ριyμένες άπ' τό Θεό στή στράτα, καί ξανοί
γω καί τήν vποyραφή τοv Θεοv σέ κάθε μια βαλμένη,
Καi τiς άπαρατάω έκεί ποv βρίσκοvνται, τί ξέρω πώς δποv
κι αν μοv τύχει νά βρεθω κι δποv νά πάω,
Κι άλλες θά βyαίνοvνε άπαράλλαχτες μπροστά μοv, άδιάκο
πα καi πάντα.
Κι δσο yιά σένα, Θάνατε, καi σένα, της θανης πικρόν άyκά
λιασμα, τοv κάκοv νά μέ σκιάζοvνε πασχίζοvνε οί
κραvyές σοv.
·ο μαιευτήρας, στό ερyο τοv, τραβάει μπροστά μέ δίχως νά
δειλιάζει,
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Βλέπω το χέρι το δεξί, που πιέζει, παίρνει, vποστηρίζει,
Σκvφτω μπρος στο κατώφλι της λvyερης της θύρας της
άσvyκριτης
Κι άτεvίζω το διάβα καi τήv εξοδο καi βλέπω το ξανάσασμα
καi τήv ξελεvτεριά.
Κι δσο yιά σέ, Κοvφάρι, σvλλοyιέμαι πώς κάνεις μόνο yιά_
καλο_ φοvσκί, μά αύτο δε με πικραίνει,
Μvρίζομαι τά κάτασπρα τριαvτάφvλλα τά μοσκομvροvδάτα,
που φvτρώvοvv'
'Αyyίζω σ' άvθοπέταλα - όμοια χείλια - κι άyyίζω τή
yvαλιστερή τοv πεποvιοv τή ράχη.
Κι δσο yιά σένα, Ζωή, λοyιάζω πώς θέ vασαι τ' άπομειvάρια
άπο κάμποσοvς θαvάτοvς,
(Σίyοvρ' άτός μοv εyώ θ&χω πεθάνει δέκα χιλιάδες φορές
πρiv άπο τώρα).
Σας άyροικάω που μοvρμοvρίζετε εκειδά, ΤΩ ουράνια άστέ
τέρια,
ΤΩ ηλιοι, ΤΩ χλόη των κιβοvριωv, ΤΩ άδιάκοπεs μεταφορές
καi προαyωyέs,

"Αν εσείς δέ λέτε κάτι, πως vά μπορέσω εyώ yιά vά το είπω;
'Από «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ>>
Μετάφρ. Ν. Προεστοπούλου
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Κ. ΠΑΛΑΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ
".llEKA ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ,,

Για στερνή φορά τάχα μέ περνάτε
στούς τροχούς σας, όρμές, βασανιση7ρια:
κ' εσείς, επιθυμιές, πού σάν ξεσπάτε,
( καί είστε μουλάρια καί εlστε τρεχαντήρια)
στα τραχιά μονοπάτια στ' άκρωτήρια
τού συντριμμού καί τού γκρεμού μέ πα.τε;
Πρόσωπα_ χέρια, θείο κορμί, ποτήρια,
για στερνή φορά τάχα μέ κερνάτε;
'Όταν ή γη τή σάρκα μου σκεπάση,
θα σκεπάση καί τό εlναι μου; Καί dJ πλάση
μέ τίς Χάρες καί μέ τίς 'Ερινύες,
Δέ θά ύπάρχης; 'Ή μή καί στό βυθό
τής γijς γραφτό νά ξαναγεννηθώ
μ' εσας, θεοί μου άθάνατοι, Λαγνε ϊtς;

-·
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Γ. ΑΒΑΝΑ

Φ8ΙΝΟΠ9ΡΙΝΗ
ΣΟΥΪΤΑ

Ν' άκούγω θέλω οί φυλλωσιές, σά μή�ιυμα πού επείγει,
στα νiφη ιιά τηλεγραφούν τά νευρικά τους ρίγη·
κι ό τραγικός τους ψίθυρος, άγγίζ01•τας τά 1•{φη,
ώσάν ήχώ τής μουσικης σιωπής μου νά επιστρ{.φη ...
Νά βλ{πω θέλω άτάραχος ν' άργοπεΟαίνη ή Μέρα,
χωρίς δειλία νά δiχωμαι της Νύχτας τή φοβiρα,
νά κρούω μέ γλvκαπαντοχή τήν πόρτα, πού, αν άνοίξη,
πικρό τό Αίώνιο Τίποτε Θά βγή νά μέ ρουφήξη !
Τό Αίώνιο Τίποπ; Μά lγώ; στις μ{ρες πού Θά 'ρθοfJνε,
θά 'μαι δλα αυτά πού πiθαναν, θά 'μαι δλα αυτά πού ζού�•ε!
'Αδύνατο νά φανταστώ τού 'Απριλομάη τον κήπο
όλάνθιστον σάν ,άλλοτε και μόνο εγώ νά λείπω! ...
Δέν ξέρω αν θά 'μαι άνθόφvλλο, φπρό πουλιού ή σκουλήκι,
μά κάποιο αίώνιο κύτταρο ζωής Οαρρώ μού άνήκει,
κι δσο Θά ζη τό ζούμπερο τό κρύο νερό ή τό κρίνο
μέ τήν άνυπαρξία μου θά ύπάρχω μες σ' εκείνο!
Συλλογή «ΕΥΔΟΚΙΑ»
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Η ΜΕΤΑΛΗΨΗ

ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ
KYKEQNA
Παλιό Ιερό ποτό
Κυκεώνα,
ώς μέ λουσμένη την ψυχή σέ
ώκεaνό,
ίερός, θεωρός,
μ' όλόαyνην άναπνοιά,
μέ μέλη λεία στ' άyέρος την άφή,
ντυμένος της σιyης μου τό λινό,
σ' ενιωθα όμπρός στα χείλη μου
νά πνrς,
ώ μυρωδιά δλων των καρπων
μαζί,
των σπόρων δλων ώ χυμέ,
καi μια λαχτάρα,
των αίσθήσεων ή πεντάδα,
ξάνοιyε νά σέ δεχτεί ώς τά βάθη,
σαν τό στόμα,
μπρος άπ' τό μεyάλο φτερωτό
πατέρα,
τοv χελιδονιοv
Κυκεώνα·

.
-

«Λυρικός Βίος» Β'

ώ τρίσβαθη άναyάλλια των
φρενων μου
πού προσμένανε όρyωμένα τή
σπορ ά,
την άμετρη της yνώρας σοv
σπορά
πού δίνει δμοια λαχτάρα στο
κορμί,
ετσι
πού ό νοvς μεyάλωνε,
χορεύοντας σαν κριάρι,
πέρα άπό τό μέτρο των άνθρώ
πων
καί μ' αυτούσια μέσα τοv την
παyκόσμια χαρά,
άνοίyει τά δuό χέρια έδω κι' έκεί,
τάνυζε αίφνίδια,
μυστικός Τιτάνας,
τά θεοδύναμα φτερά.
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Οί φίθuροι της Σιωπης
και το πνεuμα της Σιγη ς
Τοϋ κ. ΙΩ. ΞΕΝ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, lατροϋ

Ό με--:άλος μας Καt.:αντζάκης (καl
οσο ό χρόνος περνα, τόσο νοιώθου με
πιότερα τό μέγεθος της προσφορας του)
στό βαθυστόχαστο εργο του, πο•', κλεί
νει σέ λίγεc γραμμές ολο τό φιλοσο
φικό στοχασμό του, στην «' λ σ κ ·1)
τ ι κ ήη, μας μιλάει γιοι τον άνώτερο
βαθμό της όίσκησης πού λέγεται Σ ι
γ ή (1 ).
'Όχι γιατί τό περιεχόμενο είναι ή
άκρότατη όίφραστ 1) άπελπισία, � ή
άκpότατ·η �φραστη Χ:ΧΡόι, καl έλ7;ί8α.
Μητε γιατι εΙναι η, ακροτατ·η γνωση,
πού 8έν κατα8έχεται νόι μιλήσει, η ή
άκρότατη όίγνοια πού 8έν μπορεί.
Ιέ λίγες λέξεις, έκφράζει τό άνέκ
φραστο βαθύ νόημα της σιγης. «Σιγή
θόι πεί: Καθένας, άφοϋ τελέψει τη
θητεία του σέ ολους τούς όίθλους, φθά-

(1) Ό Καζαντζάκης lγραφε στόν
Πριβελάκη: «Διορθώνω τήν 'Ασκη
τική. Πρόσθεσα ενα μικρό κεφάλαιο:
Σιγή-μπόμπα, πού θ' ανατινάξη δλη
τήν 'Ασκητική. Μά σέ λίγων ανθρώ
πων την καρδιά θά έκραγfj)). (Νέα
'Εστία, Χριστούγεννα 1959, σ. 82).

νε,ι πια στ f)� άν�τ�τη, κο�,Ψ f) τη� π,ροσ
π,αθειας-7:ερα α7;0 κα�ε αθ�ο, 8εν α"fω
,
νιt.:εται, 8ε φωναζει · ωριμαζει ολακε
ρος σιωπηλά, άκατάλυτα. αtώνια μέ τό
ΣU,μπα�το-».
,,
Ι8ιαιτερα οι μ υ σ τ ι χ ο ι, ενοιω
σαν βαθειόι μέσα τους τό πνεϋμα της
σιγης, τό ί8ιο τό πνευμα της παντο8ύ
ναμης άνέκφραστης Θεότητος.
«Έλθέ ό μόνος πρός μόνον, οτι μόνος εtμl , κα Θάπερ ,όρας.
,
,
,
» Ελθε ο χωρισας και, ποιησας με
μόνον έπί της γης... η γράφει ό Συ
μεών, ό νέος Οεολόγος, καί αίσθάνεται
οτι ό Θεός εΙ1,αι όλομόναχος, καl οτι ή
μοναξιά του είναι ομοια μέ τf)\ μονα
ξιά ένός άνθρώπου πού είν' ερημος.
ιιΠνευμα Θεου έπεφέρετο έπάνω του
ϋ8ατοςη, όλομόναχο καl ερημο πρίν
άπό τίjν 8ημιουργία, στό χ ά ο ς.
«Φρ f)V lερ f) καί άθέσφατος επλετο
μουνο,, η, εΙναι ό συγκλονιστικός στί
χος του 'Εμπε8οκλη.
Ά,πό -τ;·'Jν στιγμ1ν σ ως πού επλ�
,
ι;
σε τον κοσμον, ιιτον ουρανον καl την
γηνη, 8έν είναι πιό μονάχος ό Μέγας
Πλάστης τοϋ Σύμπαντος, είναι μαζί
του, ol �υχές αύτί}ν πού ταξι8εύουν , σε
,
φωτεινοτερους κοσμους, εί1,αι οι όίγ
γελοι, εΙναι ol άόρατοι κόσμοι των
f

·i..
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ψυχωv, 8λη ή αυλη ύπόστασ·η του
Σύμπαντος.
Ή εύαισθησία ομωc; της ψυχ'ίjc; τωv
μυστικών χαl τωv ποι·ητωv τόν θέλει
μονάχο.
Ό μεγάλος ποι-ητ ίjc; Ρ ί λ χ ε έχ
φpάζει συμπεπυχνωμέν-η ολ·η αι;τίj την
εύαισθησία σ' ενα εξ9zο ποί·ημά του·
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Ό 'Ιωάννης, μέ: μιά συμβολική πα
ραστατική είχόvα μας προτρέπει ν'
άνοίξωμε τήν πόρτα της ψυχ'ίjς μας
γιά μιά μυστική έπιχοινωνία μέ: τόν
Θεό. Στήν <<'Α π ο κ ά λ υ ψ ιη έμ
φανίζεται ό Θεός εξω άπό τ·rι'J «πόρτα»
του καθενός μας:
«'Ιδού εστηχα έπί τήν θύραν .καί
κρούω, έάν τις άχούση της φων'ίjς μου
καί άνοίξη τήν θύραν, είσελεύσομαι
προς αύτόν καί δειπνήσω μετ' αύτου
χαί α•Jτος μετ' έμου)) .
Γιά vά άχούσωμε ομως τον χτύπο
του Θεου στης ψυχης μας την πόρτα,
πρέπει νά παύσουν οί θόρυβοι χαί ή
όχλοβοή, νά μείνουμε στή γόνιμη
Σιωπή μιας ωρας άληθιvου στοχασμου,
η σ' ενα βαθύ δ ι α λ ο γ ι σ μ ό.
Τότε θά αίσθανθουμε τήν μυστική

έπιχοινωνία, πού έκφράζει χαί ό Ίωάν
ν·ης της Κλίμακος μέ: μιά βαθυστόχα
στη φράσι:
ιιΌ σ ι ω π η ς φίλος προσεγγίζει
Θεόν....
Ί-ησοϋ σιωπη ένέτρεψε Πιλάτον)).
Ό Κώστας Λεονταρίτης, σέ: μιά έν
διαφέρουσα φιλr,σοφικη χαί μυσταγω
γικi; ερευvα γιά τόν Χριστό, μέ τον
τίτλον. «Ό ϋπατος Ίεροφάντ·ης)) (3),
γράφει (σελ. 255 ).
«Τον 'Ορφέα τόν έφόvευσαν αί μαι
νάδες, τr,ν Διόνι.οον οί Τιτάνες, χαί
είς ολα τά !\Ιυστ·ήρια, είς τrιν μύ·ησιν
του βαθμοί:ί το•Jτου λαμβάνουν μέρος
οί «άχρείοι έτα\pΟt)) οί όποίοι φο
νεύουν τόν Διδάσκαλον.
Αύτόν τόν ρόλον έ;ετέλεσαν οί άρ
χιερείς καί οί Φαρισσαίοι οί όποίοι
έπίεt:αν τον Χριστόν νά φανεpώσ·η την
τα,jτότ-ητά του. Ό 'Ι-ησοϋς ομως έτ·ή
ρει την «σιγrιν)) του «l\Ιύστου)) καί
μόν&ν οταν τόν έκάλεσε ένόρκως ό
άρχιερεύς «έξορκζω σέ κατά Θεου
του ζι�ντος ϊνα ήμίν εϊπ·ης εί σύ ε! ό
Χριστός ό υίός του Θεοϋ; » Λέγει
αύτι';'> ό Ίησους «Σύ ε!πας)) (l\Ιατθ.
κς' 64).
'Όταν δηλαδ·η ό Θεάνθρωπος έκλ·ή
θη άπό τον άρχ·ηγόν του ίερατείου \(Χ
βεβαιώση η νά άρνηθη την ίδιόrητά
του δέν )jταν δυνατόν νά σιωπα καί
άπήντ·ησε σάν μεμυ·ημένος. «Έ σ ύ
το έφανέρωσες)) !
Ε!ναι γενική άρχ·η στούς μυημένους
στά μυσταγωγικά τάγματα ποτέ νά
μ·ην δίδουν καταφατιχη άπάντησι, άλ
λά vά άπαντουν πάντοτε μ' ενα τρόπο
συνθηματικό.
Ό Χριστός σ' ολους προηγουμένως
· λθεν
συνιστουσε «σιωπή». «"Οτε δέ )j
ό Ίησους είς τά μέρη της Καισαρείας
της Φιλίππου, ήρώτα τούς μαθ-ητάς
αύτου λέ--;ων: Τίνα μέ λέγουσιν οί &.ν
θρωποι δτι ε!μαι έγώ ό Υίός του άν
θρώπου;
Οί δέ: ε!πον, όίλλοι μέ:ν Ίωάνvην τον

(2) 'Ελεύθερη μετάφρασις, βασι
σμένη κυρίως στήv άπόδοσι τοiί •Αρη
Δικταίου» -Εκλογή άπό τό ποιητικό
lργο τον Ράινερ Μαρία Ρίλκε, (Ι. 957
σελ. 75-76).

(3) Μιά παρόμοια άνάλυσι άπαν
τα κανείς καί στό {3ιf3λίο τον Γιόγκι
Ραμαχαράκα, «Ό Μυστικός Χριστια
νισμός η 'Εσωτερική Διδασκαλία το ν
Ίησον 1961JJ.

«Γείτονα Θεέ μου, αν μές την νύ
χτα τ·ην άτέλειωτ·η σ' ένοχλω καμμιά
φορά μέ τούς σχλ·ηpούc; μου χτϊ,πους,
το χάνω γιατl σπάνια την άνάσα σου
άχούγοvτας, ε!χα τρομάξ·η, χαl ξέρω·
ε!σαι όλομόναχος στ·ην κάμαρα!
Κι αν κάτι χρειάζεσαι, κανείς δέν ε!ναι
νά τpέξ·η νά σου φέp·η νερό.
Έγώ άφουγχpάζομαι άδιάχοπα.
Δωσε μου εvα μικρό σ·ημάδι μόνο.
Ε!μαι τόσο κοντά σου. ..
'Ένας φτενός μεσότοιχος μονάχα άvάμεσά μας
βρίσκεται κατά τύχη.
Καί θόίφτανε ενα κάλεσμα άπ' τό δικό
σου η τό δικό μου στόμα, γιά νά πέσει
ό μεσότοιχος
χωρίς κρότο χαί χωρίς ταραχή» (2).
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Βαπτιστ·ην, αλλοι δi: 'Ηλίαν καί αλλοι
'Ιερεμίαν Ί) ενα των προφητών.
.\έγει πρός αύτο•Jς, άλλά σείς τίνα
μi: λέγετε οτι εΙμαι; Καί άποκριθείς
ό Σίμων Πέτρος εΙπε, Σ ύ ε Ί σ α ι
ό Χ ρ ι σ τ ό ς, ό Ύ ί ό ς τ ο ϋ
Θ ε ο ϋ τ ο ϋ ζ ω ν τ ο ς. Καί άπο
κριθείς ό Ίησοϋς εΊπε πρός αύτόν:
l\Ιακάριος είσαι Σίμων, υίi: τοϋ
Ίωνα, διότι σάρξ καί αΙμα δi:ν σοί
ά π ε χ ά λ υ ψ ε τοϋτο άλλά ό Πα
τήρ μου ό έν τοίς ούρανοίς (Ματθ. ις'
13-17) (4 ).
Καί παρ·ήγγειλεν αύστηρως είς
αύτούς νά μη λ έ γ ο υ σ ι ε ι ς μ η
δ εν ί π ε ρ ί α ύ τ ο ϋ (.\ουκ. κ' 30 ).
'Η σ ι γ ή κ α ί ή έ χ ε μ ·; θ ε ι α
φανερώνουν τόν άληθινό Μύ σ τ η
καί άποτελοϋν τήν βάσι καί τήν πηγή
κάθε έσωτεριχης διδασκαλίας.
'Άλλωστε ή λέξις «μ ύ σ τ η ςΗ έκ
τοϋ μύω (μυ-mutus - αφωνος) πού
σΊJμαίνει κλείνω τό στόμα η τά μάτια
εχει τίς ρίζες της στ' άρχαία μυστ·ή
ρια.
:ί\Ι ύ σ τ η ς εσημαινε η τον μυη
μένο στ·ην έσωτερική διδασκαλία, πού
ηταν ύποχρεωμένος νά τηρη σιγ·η
καί άπόλυτη έχεμύθεια η έχείνον πού
δi:ν είχε άκόμη άνοίξη τά μάτια γιά
νά εη οσα έγίνοντο στά Ιυστήρια.
Ό Σουιδας λέγει «μ υ σ τ ή ρ ι αΗ
έκλ·ήθησαν παρά τούς άκούοντας μ ύ-

(4) Τό περιστατικό αύτό τής 'Απο
καλύψεως τής dληθινijς ουσίας του
'ΙησοiJ ώς Θ ε α ν θ ρ ώ π ο υ τό πε
ριγράφουν και ό Ματθαίος (ις' 13-17)
καi ό Μάρκος (η' 27-30) καί ό Λου
κάς (θ' 18-20). Ό δέ 'Απόστολος
Παυλος γράφει: (έπιστολή Α β' 10)
«Είς ήμας δέ ό Θεός ά π ε κ ά λ V ψ ε
αύτd διd του πνεύματος αυτοiJ, έπειδή
τό π ν ε iJ μ α έρευνα τά πάντα καί
τά βάθη του ΘεοiJ». Ό δέ 'Ιωάννης,
ό dγαπημένος μαθητής, γράφει:(έπι
στολή Αδ' 16) (('Οστις όμολογήση δτι
ό 'Ιησους είναι ό Υίός του ΘεοiJ, ό Θεός
μένcι έν αυτψ καί αυτός έν τψ Θεψ.
Ό Θεός εlναι άγάπη καί δστις μένει
τfι dγάπn έν τψ Θεψ μένει καί ό Θεός
έν αυτψ>>.

196

ε ι ν το στόμα καί μηδενί ταϋτα έξη
γείσθαιΗ. Ό δi: 'Ησύχιος άπο τούς
Νεοπλατωνικούς εδωσε μιά πιό εύρύ
τερη σημασία στή λέξι, πού γι' αύτόν
έσήμαινε έκείνον πού εΊχε ξεκόψει κά
θε έπαφή μi: τον κόσμον των αίσθή
σεων γιά νά δεχθη τον θείο Φωτισμό.
<< 1ύσται, λέγει ό 'Ησύχιος, έκ τοϋ
μύω, μύοντες γάρ τάς αίσθήσεις καί
εξω των σαρκικών φροντίδων γενό
μενοι οϋτω τάς θείας άναλάμψεις έδέ
χοντο η (5).
Ό Καλκόττ γράφει «οτι έάν στρέ
ψουμε τά μάτια μας πρός τήν άρχαιό
τητα, θά βροϋμε οτι οί άρχαίοι Αίγύ
πτιοι τόσο πολύ ένδιαφέροντο γιά τήν
σιγ-η καί τ-ην μυστικότητα στά μυ
στήριά τους ωστε μπροστά άπο τήν
ε'ίσοδο των Μυστηρίων εΊχον τοποθε
-:ήσει τόν Θεον Ά ρ π ο κ ρ ά τ η ν>> .
Ό 'Απουλήιος, πού εΊχε μυηθ'ίj στης
"Ισιδος τά Μυστήρια, λέγει οτι με κα
νένα τρόπο, π ο τ i: δέν θά άποκαλύ
ψη σi: άμύητο, οσα τοϋ έμπιστεύτηκαν.
'Όταν έρώτησαν τόν 'Αριστοτέλ·f)
τί θεωρεί πιό δύσκολο νά τηρήση ενας
ανθρωπος άπήντησε: τήν έχεμύθεια
καί τήν σιγή. «Μονάχα ή σιγή εΊναι
μεγάλη, ολα τ' αλλα εΊναι άδυναμία»
μiiς λέγει ενας Γάλλος ποιητής.
Ό δi: Μωρίς Μαίτερλιγκ στό «Θη
σαυ.pο των ταπεινωνΗ γράφει έπιγραμ
ματικά: << Οί ψυχές ζυγίζονται στή
σιyή οπως το χρυσάφι καί το άσημι
ζυγίζονται στο καθάριο νερό, καί τά
λόγια πού προφέρουμε δεν εχουν νόημα
παρά χάρι στ·η σιωπ·η πού εχουν λου
σθ'ijΗ.
Τ·ην σιωπή αύτή πού ή εκφρασίς
τ·Ι)ς εΙναι πιο εϋγλωττη άπ' τά λόγια,
τήν συνανταμε στούς δραματικούς ν'

(6) 'Επίσης Φίλωνος περί θυσίας
'Αβραάμ 16 α"Ινα ή ψυχή τών τελείων
μύστης γενομένη τελετών, μηδενί προ
χείρως έκβάλλει τά θεία μυστήρια, τα
μιευομένη δέ αύτά καί έχεμυθουσα έν
άπορρήτψ φυλάττn». Περί Χερουβείμ
14 ((ταυτα, ώ μυσται, ώς ίερά όντως
μυστήρια ψυχάς παραδέχFσθαι καί μη
δενί τών άμυήτων έκλαλήσατε».
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άποκτα μιά τ ρ α γ ι κ ·'Ι εΨt:(σι (6).
Ό άθάνατος Αίσχύλος, στό11 ιιlΙρο
μηθέα Δεσμώτψ>, έ:Βωσε στ'Ι σιωπ'Ι
"rfjV ΒυνατόηJτα νά έκφράση τό βαθ,:ι
πόνο, τό άβάσταχτο μαρτϊιριο τηc πε
ρήφανης ψυχης ένός ·ί)μιθέου.
Στούς χλευασμούς τοϋ Κράτους καί
της βίας, στ' όίγρια _χτυπ·ήματά τr,υς
άπαντα ό Προμ·ηθέας μ' άπόλυτ-η σιγή,
μ� ύπεράvΟρ�π·η καρτ�ρί�, με σφιγμ�να
,
τα Βόvτια, με κλειστο το στομα. !Ίlovo
οταv οί βασανιστές του φ<,γουν και
χαθοϋ11 και μείνει μονάχος άπέvαvτι
στ·'Ι φύσι καί στόν έαυτό του, θ-χ άνοί
ξ·ΙJ τό στόμα του. Και τότε τά λό-rια
του θά μας φανερώσουν τον άvέκφρα
στο πόνο του πού τον επνιγε στί;ν ύπο
μοvη καί στη σιωπ·ή.
ιιΏ όίγιε αίθέρα , κι ώ γοργές φτε
ρωτές αυρες, πηγές των ποταμC)V καί
των θαλασσίων κυμάτων, χαμογέλα
σμα άρίθμ·ητο χι' όλωνών μάννα, ώ
Γη! χαι σύ, πού δλα,τά πάντα βλέπεις,
'Ίlλ�ε· ?ητ� μ' έγώ, Θεός άπό τούς
Θεους τι πασχωιι.
'Η σιωπ·η πού προ·ηγr,θηχε άπό τό
ξέσπασμα, Βίνει στο Βραματιχό του
μονόλο-rο μιά ύψ·ηλη τραγιχη εντασι.
.ί\Ιόvο μέ τί;v σιωπή έχφράζουν οί
Βραματιχοί τον βαθύ πόνο, τόv βαθύ
ερωτα. Στόv ιι0ί8ίπο8α τ1;pαννο» -�
'Ιοκάστη, οταν της άποχαΜπτεται ·ή
φρικrη άλ·ήθεια, οτι ό όίν8ρας χαι τό
παιΒί της εΙναι ενα χαι τό α,:ιτό
πρόσωπο, Βέχεται rην άποχάλυψη μέ
σφιγμένα χείλη. Και 81:ν τ' άνοίγει
πιά, γιατί τά σφραγίζει μέ τό θάνατο.
'Απαγχονίζεται.
'ΙΙ σ ι ω π η
·
της γίνεται α ι ώ
ν ι α. Ό θάνατος έχφpάζει τΙJν πιο
όριστιχή έπιστροφ-ή μας στr.ν αίώνια
Σι ω π ή.
Γι' αύτό πάντα ό όίνθρωπος σ ω
π α ί ν ε ι στίς κορυφαίες ι;τιγμές του:
άντίχρυ στον Οάνατο χαι στον μεγάλο
πόνο, στον βαθύ ερωτα χαι στην άληθι
vή προσευχή.

(6) Πρβλ. σχετική άνακοίνωσι του
Άκαδημαϊκοiί μας Σπύρου Μελα στiιν
Πανηγυρική συνεδρία τής 30.12.64 της
'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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ΊΙ σι ω π ·η εΙναι ή πιό μεγάλη
ά λ ή 0 ε ι α. Γι' α,jτό μας είνα•. τόσο
Βύσχολο νά τΙJV έχφpάσουμε τί;ν σιω
π·ή, νά άνιχνεύσουμε χαί νά άπω-:αΜ
ψ,,υμε τό πνείίμα τϊjς σιγης μέ τόν
λόγο.
'Ο άείμνηστος καΟη';·ητί;ς τϊjς Θεο
λογ_ίας και συ�εpγάrης ;ο� 'Ι�ισσίί Ν ικ.
,
λσυβαρις ιιμιλησε η με ιΒιαιτερη εκ
φραστικότ·ητα γιά τ·ί; σιωπή.
Τον εθρεψε τό πνευμα τϊjς σιγης
καί άπό τά βάΟ·η τr,ίί εΙναι τσυ, τr,ϋ
έσωτεριχιιϋ του κόσμου, άκο1Jγονται
οί ψίθυροι τϊjς σιωπης. "Ας τr,ύς άφσυγ
χραστσυμε:

ιιΛ/όvον μέσα εί� rί;ν έρ·η�ίαv, γρά
,
,
,
φει ο λουβαρις, μεσα εις rr,ν σι'ΓΙJV,
την όποίαν Βέν Βιαταράττουν αί κραυ
γαί του παροΒικου καί του έπουσιώΒους,
εΙναι Βυνατόν ό όίνθρωπος ν' άχούn
τ�ν μουσικfιν τοϋ αί<•>νίου, Οπως οί
ψαράΒες του Βραματιχσυ Χάουπτμαν,
άκούουν τάς μυστιχάς φωvάς, πού
άΒυνατουν πλέον νά λ·rισμονήσουν, μέ
σα είς την σιγην τσυ Ώχεανου.
'Η έπιστροφίj είς τον κόσμον έχεί
νον τϊjς έσωτεριχ6τψος ό8ηγεί είς
τί)ν έπαvε{ιρεσιν της ούσίας μας, είς
τίjν χαθαγίασιν της ζωϊjς χαι τί)ν υψω
σιν α•;της ύπεράνω του κοινου χαι τοϋ
βεβήλουη( 7).
Για τΟv λόγο α•jτό οί μυοι)μενοι στ)
άρχαία μυστήρια περνοίίσαν άπό την
Βοχψασία της σιγης, της γόνιμης
πνευματιχης σιγης. l\Ιάθαιναν νά σω
παίνουν χαί ν' α1jτοσυγκεντροϋνται,
πού )jταν πραγματικά μιά εξοχη πνευ
ματιχη πειθαρχία.
Ό χα�ηγητjς Γε<,'ψγ�ος Σακε):λα
p ιου (που τα:,ιΒευσε για φωτεινοτε
ρους zόσμους) στ·ην περ ι ιιΠυθαγό
ρα» μελέτη του (σελ. 86) γράφει:
ιι Οί έπιλε';όμενοι. νεόφυτοι , άχουο
σματικοι (έ!;ωτεριχr,ι) χαί οί Πυθαγό
ρειοι (έσωτεριχοι) έγίνοντο Βεχτοι τό
πρώτον ώς μαθητευόμενοι, συνηθί
ζοντες ϊνα ύπακοϊ,ωσ� μετ' άγάπης
σιωπι7ιντες».
Σ' αύτο,:ις. πού επαιρvαν τον βαθμό

(7) Νικ. Λούβαρη: <<Συμπόσιον Ό
σίωvJJ σελ. 73 (1962).
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του μαθητου, ό Πυθαγόρας προσέταττε
σ ι ω π ή ν π ε ν τ α ε τ η καί ετσι
τούς έ3οκίu.αζε στην έγκράτειαν της
γλώσσης πού την έθεωρουσε μαζύ
μέ την έχεμύΟεια «χαλεπωτέραν των
&.λλω� έ , χρατευ μ:χτων »/

, ,

Για να μπορεσοuν 3ε να επιτuχοuν
στη Μσκολη αύτή πειθαρχία της σιω
πης, τούς βοηθουσε ί3ιαίτερα ή καθη
μεpινη παρατήρησις ένός άγάλματος
πού ε3ειχνε μιά γυναίκα μέ πέπλο νά
φέρνη τό Μκτuλό της πάνω άπό τό
στόμα καί πού έσuμβόλιζε τη Μουσα
της σιωπης (κάτι άνάλογο με τον
θεόν Άρποκράτη των Λίγuπτίων ).
Μέ τή σιωπ-η λοιπόν άσκουσαν τη
β ο ύ λ η σ ί τ ο u ς, την α ύ τ ο κ u
p ι α p χ ί α καί τον αύτ'1έλεγχο πού
τόσο τα παραμελουfε στην καθημ ριν�
,
7
, όργη
μας ζωη.
Σuγκρατοuσανε την
και
τά: νευρα τους καί άπέφεuγαν τίς προ
στριβές.
Σήμερα 3έν χρειάζεται νά: είναι κα
νείς Πυθαγόρειος Ϊ) νά: άνήκη σέ φι
λοσοφικά τάγματα. για νά κατανοήση
το γόνιμο πνευμα της σιγης.
Μονάχος ιιένώπιος ένωπί '{)», μέσα
σέ στιγμές σιωπης καί 3ιαλογισμου
μπορεί νά «ώριμά1::ει» πνευματικά: καί
ψυχικά. Μέσα στη βαθειά, άπόλuτη
αύτοσuγκέντρωσι μπορεί νά: εύρί
σκη την raια την ούσία καί τό νόημα
τ-ης ύπάρξεώς του.
Τότε ό λόγος του, θά 3ιασπάση «της
1
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σιωπης τό τείχος» σά:ν βέλος πού τό
έξακοντίζει καί τό σπάει ή ύπερένταό-ις
της άγρύπνιας, της ψuχικης έγρηγόρ
σεως καί του πύρινου στοχασμου.
<<Λέγε σιγης κρείττονα η σιγήν εχε»,
ελεγαν οί άρχαίοι. Ό λ ό γ ο ς άξίζει
οταν είναι μονάχα ό ωριμος καρπόc;,
οχι της άνθρωπίνης σιωπ'ίjς μά: της
όίλλης, της όίχρονης της άπεριόριστης,
της σιωπης, του άπείροu καί της αίω
νιότη τος. Αύτη τη Σ ι ω π ή, 3ηλα3ή
τη σιωπή της Ά ν u π α p ξ ί α ς καί
της Α t ω ν ι ό τ η τ ο ς, ζητα ν' άπο
κρυπτογραφήση, νά: άνιχνεύση , τό άν
θρώπινο πνευμα.
Πρέπει ομως νά: μαθητεύσοuμε στον
κόσμο της άνέκφραστης πνευματικης
σιωπης, νά: βι.θιστουμε στα σκοτεινά
όί3υτα της ψuχης μας, για νά: .συλλά
βουμε την άpχή καί το νόημα της ζωης.
Μέσα στο πνευμα της σιγηc θά: βpουμε
κάτι άπό τό πνευμα του κόσμου, κάτι
άπό τό t3ιο τό πνευμα. της Οεότη τος.
Τότε θά: άκούσουμε τη φ ω ν η
των μεγάλων μ u σ τ ω ν καί ποιος
ξέρει rσως καl αύτη την (3ια τή... φω
νή του Θεου.
«'Ι3ού εστηχα έπί τήν θύραν καί κρούω
έάν τ�ς ά�ούση �ης φ�νης μου ';αl ά�οί
,
ξει την θuραν, εισελεuσομαι προς αuτον
καl . 3ειπνήσω μετ' αύτου καί αύτός
μετ' έμου».
'Ι 3 ο ύ γ ά: ρ ή Β α σ ι λ.ε ί α τ ου
Θ ε ο ϋ έ ν τ ό ς ύ μ ω ν έ σ τ ί ν».

•
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ΤΑ ΝΕΑ BIB/JA
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Μελετήματα-ΣΤ. ΓΑΖΗ Περι
κλέους Έπιτάφιος - ΜΙΧ. ΙΑΤΡΟΥ Ό άpιθμός 7 1. Π. ΚΟΥΤΣΟΧ ΕΡΑ Μίipκος ό Ευγενικός
Lημειώματα του κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Μελε
τήματα (Άθηναι, 1965)

'Έπειτα άπό τόσα εργα του,
άσφαλως, οεν εχει άνάγκη συστά
σεων, είοικα για τούς φίλους του
ΙΛΙΣΟΥ, ό οιευθυντ·ής του κ.
Κωστης Μελισσαρόπουλος. 'Ωσ
τόσο, πρέπει να έπαινεθη ή άπό' του να εκοωση
, �'
φασις
σε' χωριστο
τόμο τα «Μελετήματα», πού έο.η
μοσιεύθησαν στα 9 χρόνια του
περιοοικου, οιότι ετσι οέν τα
συγκεντρώνει άπλως σε μια πνευ
ματικήν ένότητα, άλλα και τα κα
θιστα προσιτα σε πλατύτερο κοι
νόν. 'Όπως φαίνεται καί άπό την
άπλη άπαρίθμησι των θεμάτων,
τα «Μελετήματα» του κ. Μελισ
σαροπούλου εχουν μιάν ένότητα,
κινουνται άπό μια πηγή, έξελίσ
σονται πάνω σ' ενα σχέοιο, συν
θέτουν οηλαοή μια φιλοσοφία της
ζωης.
Πρόκειται για την π ν ε υ μ α
τ ό ο ο ξ η φιλοσοφία (οιότι ό
\

\

ορος «μεταφυσιχ-η» οεν άποοί
οει τ·ην ούσία, άφου τά πάντα,
έρμηνευμένα καί άνερμήνευτα,
φυσικά είναι). Καί πρόκειται
άκόμη γιά μια φιλοσοφία 'Ελλη
νική. Διότι, με έ;αίρεση τα «Ί ν
οικα» του Γαλανου, την μετά
φρασι των όποίων ό συγγραφεύς
συνοψίζει καί άναλύει, πηγαί ,ης
φιλοσοφίας είναι οί Σωκρατικοί
'
και οι π υθαγορειοι,
κυριως,
'
'
βεβαια οε καί ·η σύγχρονη Θεοσο
φία. 'Έτσι, σ' αύτό τό ίστορικό
καί ίοεολογικό πλαίσιο, ό συγ
γραφεύς των «l\Ιελετημάτων»
άσχολείται με την προέλευσιν και
τό πεπρωμένο της ζωης (έξέλιξις
η άνακύκι:ησις, εννοια του Θεου,
περιεχόμενο του θανάτου)' άλλα
πιο πολύ με τήν ίοια τή ζωή, κη
ρύσσοντας οτι ζωή είναι κάθε
μ ί α στιγμή, πού πρέπει ό αν
θρωπος καί να τ-ην χαίρεται, άλ
λα καί νά την χρησιμοποιη σαν
σκαλοπάτι, για μια ζωή πληρέ
στερη, ύψηλότερη, ζωή πολιτι-

' .

6
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σμου, άγάπης, είρήνής, άοελφό
τητος.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΕ
ΡΙΚΛΕΟΥΣ .'Έμμετρος έλευθέρα
άπόδοσις υπο Στέλιου Γαζη
(Θεσσαλο11ίκη, 1964)
Συνήθως, κείμενα ποιητικα με
ταφέρονται στον πεζο λόγο, χά
ριν πλέον πιστης άποοόσεως, δί
χως -.α οεσμα του σ-.ίχου. Έσω,
ό πεζος λόγος του Θουκιδίοου με
ταφέρεται σ-:ον έλεύθερο στίχο,
ϊσως χάριν έμφανίσεωc: πλέον
έπιβλητικης. Δυστυχωc:, ή άπό
οοσιc: άπομακρύνε-:αι άπο το πρω
τότυπο, το άγνοεΊ: η καt το παρα
ποιεΊ:, με τελικο άποτέλεσμα να
χάνεται ή άληθινη ποίησις.
Θ' άναφεpθω σε μεpικα μόνον
σημε�α της συμπαΟόυς μέν, άλλ'
άτυχους προσπαΟείαc::

Ποικίλα σκεύη στ{φανους, ά
ρώματα καί ανθη
Οί 'Αθηναίοι t(μ,ραν lφέτος
στούς νεκρο�ίς των.
Στούς η(!ωες πού lπcσαν γεν
ναία στούς πολέμους.
Είναι ή άρχη της μεταφράσε
ως καί άναφέpεται στην πρώτη
φράση του Θουκυοίοου: «' Εν δέ
τ{p αυτψ χεψώ1'ι οί 'Αθηναίοι
λινι
, ταφας
\
:)
,
v,1 μοσιq.
ι-.ποιησαντο».
που\
σημαίνει κατα τον α ύ Το ν χει
μωνα, τον ϊδιον χειμωνα, του
πρώτου ετους του Πελοποννησια
κου πολέμου (431-430 π.Χ.)
έκαμαν οί 'ΑθηναΊ:οι οημοσίαν
ταψην καt ο χ ι γενικα για «τούς
πολέμους». 'Έπειτα, παpαβάλ
λετε την λιτότητα του άpχαίου
κειμένου με την οιακόσμησι της
μεταφράσεως.
'Εν συνεχεί� ό μεταφραστής
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άναφέpει οτι πηγαν να θάψουν τα
όστα. «πού ο ύ ο μέρες τώρα»
ησαν έκτεθειμένα, έν<ϊ> το κείμε
νον περιγράφει τα όστα. «πpό
τριτα», ητοι έκτεθειμένα τ p ε Ί:ς
ήμέpες προ της ταφης. Καt πρό
κειται περί έθίμου κάποιας ση
μασίας.
Ή λιτή καί έπιβλητική φράσις

«γvιιαίκες επί τον τάφον όλο
φυρόμεναι)) μετ�φράζεται πάλι
�ιαχοσμητιχά: « Κλαvθ,ι. ός και
θρήνος, κοπετοί η)ν ωρα της
κηδείας».

Ό Θουκυδίδης περαιτέρω περι
γράφει: << λάρ1ιακας κυπαρισσίνας

αγουσινJ αμαξαι φυλής έκάστης
μία-v, {νεστι δέ τά όστα ης lκα
στος ηιι φυλής. Μία δέ κλίνη κενή
φ{ρcται lστρωμ{�•η τών άφω•ών,
οϊ αν μή cύρr:ΟriJσιν είς άναίρεσιν ».

Καί ό μεταφραστής «έξοφλεΊ:» με
δύο σ-:ίχους:

Τlς κάλπες σiρ1 1 ουν αμαξες,
κάθε φυλrίς τiιν κάλπη.
Κι' άκόμα μία άδειανή τιίίν
αφανών την κάλπη.
:»·
πού δεν άποοίοει την πpαγματι
κότη-:α, διότι την κάλπη των ά
φανων. των μ·η εύρεθέντων νε
κρων, δεν την μετέφεραν άμαξες,
άλλά έ φ έ p ε τ ο έπί «κλίνης»,
ητοι φερέτρου, βασταζομένου δια
των χειρων, τιμης ενεχεν.
Γιά την χαρακτηριστική φρά
ση του άρχαίου κειμένου: « Τιθέα

σιν οϋν lς τ,ό δημόσιον σημα δ
έστιν έπί του καλλίστου προα
στείου της πόλεως και αίεί έν
α-ύτώ θάπτοvσι τούς έκ τών πο λίμ:Vν πλήν γε τούς έν Μαρ αθώνι»
πού σημαίνει οτι οί νεκροί των
πολέμων, πλην των Μαραθωνο
μάχων, πού είχαν τον είοικον
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τύμβον, έθάπτοντο σέ δημόσιο
ταφείον, στο πλέον περίβλεπτο
σημείον της πόλεως, τ ί π ο τ ε
δεν άναφέρεται στήν μετάφρασι,
ή όποία: έξ άλλου, έπιδίδεται σέ
tδιον λυρισμό:

Εί�•αι rί ώρα παγFρ;) χειμϊiJνας.
Ξtροffόρι!
Οί τάφοι χάσκουν αι•οιχτuί, τά
δέντρα γυμνωμένα,
'ΑπομεσιίμFρο πικρό, ffαθtιά
άπtλπισμiνο ....
'Αλλα δέv είναι μόνον αύτοι
οί στίχοι, ολως ξένοι προς το
πvευμα της «φιλοκαλίας μετ' εύ
τελείας ». "Ας ίδουμε το πλέον
ψημισμέvο κομμάτι του 'Επιτα
φίου, το σχετικό μέ το πολίτευμα
των 'Αθηναίων. 'Ιδού
«εμμε
τρος έλευθέρα άπόδοσις»:

·η

Πολίτευμα δέν εχουμε πού νά
ζηλεύη ξiνο
οϋτε άπό ξένους παίρνουμε ι•όμους
καί συμβουλές.
'Εμείς παράδειγμα γι' αυτούς
μπορούμε νιί σταθουμε
καί δέν γυρεύουμε ποτέ νά μιμη
θούμε αλλους.
Δημοκρατία λέγεται αυτό πού
άκλουΟουμε
ένσαρκω,ι,ένο ονειρο σέ δλων τις
ψυχές.
'Ίσοι μπροστά στους νόμους μας
γιά κάθε διαφορά μας
άναδεικνύουμ' άξιους μόνον τούς
ίκανούς.
Ποτέ μας δέ θυι,ιvνουμε ι,έ τόν
άντικρυνό μας,
αν τούτος κάτι εκαμε δπως τό
πεθυμούσε.
Και στη δημόσια ζωή σεβόμαστε
τούς νόμους
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και πειΟαρχούμι πιό πολύ σ' αυ
τούς πού εχουν γίνει
νά προστατεύουν πάντοτε τόν κάθε
άδικημiνο.
Καί ίδού μία πιστή του πρω
τοτ,jπου μετά φρ ασις, ποU έπι
τρέπει τ·ην σύγκρισι και άπο
δεικνύει την άποξένωσι της με
ταφράσεως άπό το πvευμα και
τ·ην ποιητική ούσία του πρωτοτυπου:

"Ηχοι, F πολίτευμα, πού δέν
i:τιζηηί τούς ,,όμους τϊiJν iίλλων.
'Ει,είς δέν μιμούμεθα iίλλους,
d.λλr.ί μαλλοι, εί'μεθα παράδιιγμα
γιά κάθι iίλλον. 'Όσο γιά τό
οι·ο,ι 11 τού πολιτεύματός μας,
έπFιδr) στηρίζεται ϋχι στους όλί
γους, αλλά στους πημσσοτέρους,
καλείται δ η μ ο κ ρ α τ ί α. Ώ
στόσο, τούτο δέν σημαίνει πώς
είι•αι πολίτευμα ι,ιiiς ι,ερίδος,
εστω τιjς μεγαλυτέρας, διότι δλοι
fχουν, κατά τuύς �•όμους, ϊσα
δικαιώματα Flς κάθε lδιωτικήν
των διαφοράν. Και εlς δποιον
κλάδοι• εχει εύδοκίμησιν και εlς
τήν διοίκησιν τιΖιν κοινών, κανέ1'ας δέν :τροτιμiiται γιά τά πολι
τικά του φρον1ίματα, άλλά γιά την
ίκανότητά του. Καί αν εί�•αι φτω
χός και αν είναι κοινωνικώς άφα
ν17ς, :τάλι δέν εμποδίζεται νά έρ
γασθιj έπωq:,ελώς γιά την πόλι.
'Η έλευθερία χαρακτηρίζει τάς
δημοσίας σχέσεις μας ώς πολι
τώι,, άλλά i:τηρεάζει και τάς l
διωτικάς μας σχέσεις άκόμη, διό
τι, αν και τά έπαγγέλματα είναι
φυσικό νά προκαλούν μεταξύ μας
καχυποψία, δέν όργιζόμεθα κατά
τού άλλου, όσάκις πράττει κάτι
πού τού άρέσει, οϋτε και κάνομε
έκδηλώσεις δυσαρεσκείας, άβλα-
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βt.ις
- βε'βαια, α'λλα, παντως,
,
,
ενοχλητι.κάς. Καί ένϊύ σνμπεριφερώ
μεθα ανενοχλήτως στr)ν ίδιω
τικ17 μας ζωή, είς τrιν διαγωγή
μας προς τό δημόσιο δέν παρα1ιομοϋμε, προπάντων άπό σεβα
σι,ό, πειθαρχοϋνπς καί t,ίς τούς
έκάστοτε αρχοντας. άλλά καί
είς τούς 1·όμους, lδιαιτέρως δέ
σ' έκείνους, οί ό::τοίοι lχoi,i, θε
σπισθrj πρός ωφ{λtιαν τ(Ζιν άδι
κονμ/.�•ων, άλλ' άκόμη καί στους
αγραφους έκείνοι•ς 1'όμους, πού
εί1ιαι ριζωμi1'οι στrιν συνtfδησιν
καί τ17ν ψυχ1) της κοινωνίας καί
πού ή παράβασίς των προκαλεί
ά-ι:αμφισβήτηηj καταισχύνη.
ΜΙΧ. ΙΑΤΡΟΥ. Ό
(Άθijναι 1965)

άριθμός 7.

Ί'
,ιο ασυνη
Ε ιναι ενα βι β)'
,
'θιστο
"

γιά τον τόπο μαc. Και άποτελεϊ
άπάνθισμα των περι άριθμολο
γίας, είδικά του «θεμελιώδους»
άριθμου 7, πληροφοριων των άρ
χαίων 'Ελλήνων συγγραφέων και
συγχρόνων λεξικων, δικων μας
και Ε.ένων. Ό άριθμος 7 έξετά
ζεται ώς δηλωτικον ποσότητος
(με τά άριθμητικά του περίεργα),
ώς ίερος και μuστικος άριθμός,
ητοι ώς «κοσμονομικον» στοι
χεϊον (όρισμος του συγγραφέως,
προς εκφρασιν και &πόδοσιν της
έννοίας, οτι ή λειτουργία του σύ
μπαντος διέπεται άπο άριθμητι
κούς, γεωμετρικούς και άναλογι1
κους κανονες
'
).
Το βιβλίο εχει μαλλον έγκu
κλοπαιδικον χαρακτηρα και πε
ριέχει πληθος πληροφοριων. Θά
ηταν, πιστεύω, όλοκληρωμένον
έάν είχε και μία είσαγωγη περι
της πνευματικότητος των άρι
θμων έν γένει, δεδομένου είδικά
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οτι ή έλληνικη βιβλιογραφία εί
ναι πτωχοτάτη στο θέμα αύτό.
Γιά την σημασία των άριθμων,
άξίζει νά σημειωθη οτι κατά τον
'1'
'
' 'Αβικενοιασημο
'
"Αραβα ιατρο
να ( J 000 π.Χ.) διακρι--:ικο μεταt:" ζ
, θ '
,.,
ι,υ
ωου και' αν
ρωπου '1-'
οεν ειναι
ό λ ό γ ο ς άλλά ή ά ρ ί θ μ η
σ ι ς. Bruta non numerant.
1

1. Π. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ Μαρκοc; δ
Εύγενικός (έκδ. Φέξη, 1965)

fΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ,
έπίσκοπος 'Εφέσου, είναι ό μόνος
μη ύπογράψας --:ην συμφωνία της
Φλωρεντία, (1439) γιά την ενω
ση τηc; Άνατολικης 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας με την Ρωμαιοκα
θολική, με άναγνώριση του Λα
τινικου δόγματος περι έκπορεύ
σεωc του 'Αγίου Πνεύματος «και
έκ του Ύίου». Το ονομά του, ώς
άδιαλλάκτου και άνενοότου προ
μάχου της 'Ορθοδοξίας, άπετέ
λεσε, κατά τάς άρχάς του παρελ
θόντοc ετους, την πολεμικη ση
μαία των άρχιμανδριτων και κα
λογήρων της Μονης Πεντέλης
στον «άγωνα» των κατά του Οί
κοuμενικου Πατριάρχου 'Αθηνα
γόρα, γιά το «έγκλημα» της συ
ναντήσεως με τον Πάπα Παυλο
ΣΤ' στους 'Αγίους Τόπους κα1.
της διαπραγματεύσεως ένος «δια
λόγου» των Έκκλησιων 'Ανα
τολης και Δύσεως.
Ό κ. 'Ιωάννης Κουτσοχέρας,
γιά τον Μαρκο τον Εύγενικο
προφανως ένεπνεύσθη άπο την
τρέχουσα προσπάθεια γιά την
οχι
συνεργασια και ενοτητα
ενωση) των Έκκλησιων, ώστό
σο δεν θέλησε νά άναφερθη σε
μερικές άπόψεις του r δ ι ο u
του 'Επισκόπου 'Εφέσου, ό όι

,

t

ι

ι
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ποιος, οχι μόνον οεν άπέκ ρουσε
ι
κ α τ ά ρ χ ·l'J ν τ)1ν έπαφ·Ι) με
ταξύ των 'Εκκλησιών, άλλά. καί
ε'ξ'εφρασε βα θ'υτατο πονο
' για' τον
\
άσυμ βί βαστον προς το πνευμα
του Χριστου χω ρισμό των.
«Πως είναι ουνcχτόν νά. εtμεΟα
Χριστιανοί, άρχ_ηγοί 'Εκκλησιών,
καί νά. εχ_ωμε 500 χρόνια νά. που
με κ α λ η μ έ ρ α; Τότε, τί θά
κάμη ό άλλος κόσμος;» - αύ-:-ά.
τi λίγα λόγια είπε, πέρυσι τέ
τοιον καιρό, ό Οίκυυμενικό ς Πα
τ ρ ιά ρ χ_ης. 'Ενώ, i\1αρκος ό Εύ
yενικό ς, σε γ p α π τ ό χαιρετι
σμό του π ρος τον Πάπα Εύyένιο
Δ/ μι'λησε με\ ασυγκ
,
/
βα θ'υρ ιτως
τε pο πόνο καί ύψ·Ι]λότψΙJ εξα ρσ·ΙJ
ύ π ε Ρ της έπαφη ς καί 1J π ε Ρ
της εύτυχους έκ βάσεω ς .
«Σrίμερον - ιίπε, γιά τιίν
συνάντηση τιjς Φλωρfl-τίας της παγκοσμίου χαράς τιί προοί
μια, σιίμεροι• αί νοηται ίικτίι,Fς
τοϋ τιjς tlρψ1 ης Ί-Jλι'οv, τfι οί
κοvμένrι πάσrι προω·ατέλλουσι,
σιίμεροι• τά τοϋ Δεσποτικού σώ
ματος μέλη, πολλοίς πρόπρον
χρόνοις διεσπαρμίι•α τε και lρ
ρηγμένα, Π[!Ος τι)ν ενωσιν επεί
γεται. Ού γύ.ρ άvέχεται rί κεφαλr)
πάντων Χριστός ό Θεός έq, ιστά
ναι διηρημίνφ τιp σώματι, ούδέ
τον τιjς άγά:της δεσμόν εξ rίμϊvν
άι•ηριjσθαι παντάπασιν ή άγάπη
και' ηβου'λ εται... Δ ια' τοvτο...
'
μας άπυ.νταχόθεν συνιίθροισι καί
μακράς όδοϋ καί πελάγους καί
κινδύνων έτίριω• κατατολμ;jσαι
πεποίηκεν... δt·υρο δι) οδv, άγιώ
τατε πάτερ, ύπόδειξαι τά σά τέ
κνα μακρόθε11 εξ , r!vατολιυν η
κοντα, περίπτvξαι τούς έκ μα
κι:.ου διεστιvτας τοϋ χρό,,οv, προς
τάς σάς καταφυγόvτας άγκάλας.
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Οεράπευσον τούς σκανδαλισΟίv
τας, ίί;ταv σκιυλον καί πρόσκομ
μ11 τιjς tίριίιιη; κωλvτικόν lκ ιι{
σου γtvέσΟαι κ/λευσοv. Είπi καί
αύτr.ίς τοίς ίιγγiλοι;, r;Jς του Θεου
ιιιμ ητιίς, όδοποιιίσατι τif'ι λαιf>
μου καί τούς λίΟους lκ τιϊς όδοϋ
διuρρίψο.τι-.. Μ/χρι τίvος οί τοϋ
αύτου Χριστοί! και τιϊ; αύτιjς πί
σηως βάλλομtν άλλιίλοις καί
κ11το.τlμνομtv; Μίχρι τίvο; οί
τιjς 11υτιjς Τριάδος προσκvvηταί
δάΚΝ!fΙεν άλλιίλους Και Κ11τε
σθίωμtν, εως ίίν ιίπ' ιίλλιίλωv
ίιι•αλωΟϊ;-ηιΗ κ11ί ύπό τιίιv έξω
πρικιυν lχΟριυν tίς τrί μηκ/τι
είναι χωριίσωμtν; ,ilι) γένοιτο,
Χριστέ Βασιλtι'ϊ, τοΠτο... Σύvα
ψοv ήμάς ιίλλιίλοις κ11ί σεαυτr� ...
'lλάσΟητι ΚύριF, πρόσχt·ς, Κύ
ριt, ίιντιλ11βοv 1ί,ιιιυν, Κύριε.... »
"Αν καJ. ·ή σ•:ινοοος έκείν η άπέ
στην οογματική συνθ ηκο
λόγηση της Ό pθοόόξου 'Εκκλη
σία,, ό �lα pχο:; ό Ε1j γενιχο ς κ αί
μετέσ;ι:ε των έ pγ ασιι";:�ν ·τ--ΙJς κ α ί
με ,έτοια ίε ρ -ί·ι συγκίνη πη, πc,ύ
άποπνέει άπο τά κεί μενά -:-ου,
την έ ;ι:cι.φέτφε καί εύ χήθ ηκε την
άπc,κα-:-άσταση τη ς ένότητος των
\ το\ α"θιχ pισ,•.ανων,
βε' β αια, με
κτον τη ς Ό pθc,οο;ίαc. 'Έ γινε
λοιπον κ :χ π η λ ε ί ,χ του όνό
ματο ς ,ου λΗpκου -:-ου Εύγενι
κου άπό τούς συγχ ρόνους «ζη
λω-:-άς». Καt Ετσι, έκεϊ:νος, ό
όποίος με τόσο πόνο οιηρωτατο
«μέ χρι ,ίνο ς οί του αύτου Χ pιστου
καί της αύτη ς πίστεως κα,ατέ
μνομεν άλλήλου ς» καί «μέzρ ι
-:-ίνο ς οί της αύτης Τρ ιάδος προσ
κυνηταί οάκνομεν άλλήλους χαί
κατεσθίωμεν», ό όποίος έκ pαύ
γαζεν οτι «ή κεφαλή πάντων,
Χ ριστός ό Θεός, ούχ άνέzεται τ·ήν
βλεπε
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διαίρεσιν», κατήντησε νά ύψωθη
σύμβολο της μισαλλοδοξίας και
του σκοταδισμου !
Tt Ομορφο ποU θιΧ ηταν, τt
χριστιανικΟ καL τt ποιητικό, νιΧ
υ·'ψωνε σαν
"ογο του
, ρομφαια
, το, "),,
ό ποιητηc; γιά νά άποκαΜψη και
να κερματίση την καπηλεία.. .' Αλ
λά, ό ποιητήc:, ίiν και εμνευσμέ
νος άπό την επικαιρότητα, την
άποφεύγει, δυστυχωc:.
Τό εργον του κ. Κουτσοχέρα
μοιά(ει ί�ιο, σέ μορφή και ϋφοc:,
μέ τα προηγούμενα θρησκευτικηc;
εμπνεύσεως εργα του, τον «Δει
πνο τηc: Βηθανίας», τον «' Αεί
ροο 'Ιοροάνη» και τον «Γολγο
θα». Στίχοc: ελεύθεροc:, τόνοc: οι.:::.ε:κιναει
με' παραθυραμβικοc:.
'
,
,
θεση μονολεκτικων χαρακτηρισμων,
.... που\ ηχουν
' .... σαν
' βαρυc:τυμπα'
νισμόc::
'Ορθός,
κατακόρυφος
άλύγιστος,
άνέ11δοτος1
άδάμαστος.
άδ{καστος,
αρραγ1ίς,
άμετάΟtτος,
λίθος άκρογοJJ'ιαίος,
δρϋς,
'Ασκη
τιίς,
ήσυχαση7ς,
άγωι•ιστής,
ποιητψ:.
Αύτόc: ό πληθωρισμός επιθέ
των, φοβουμαι οτι, πέραν άπό τη
μονοτονία των επαναλήyεων, ά
γνοει χαρακτηρισμούς τηc: επο
χηc: του :Μάρκου, οχι μόνον περι
γραφικώτερους, έπομένως πλη'
ρεστερους, α'λ''
Λα και' ανωτερο
' /
υς
ποιητικά. 'Έχω ύπ' οψει μου

'
'
τους χαρακτηρισμους που απε'
οόθησαν στον l\Ιαρκο, ώς «της
ορθοδοξίας πρόμαχον κρ&τιστον,
της άληθείας θεοσοφον κήρυκα
και της προσωπικότητος άοά
μαντα ύπεροχον», καθώς και το
ώραιότατον επιτύμβιον ελεγειον .
του Σχο)αρίου: «Γνώμη προση
νής, ευλαλον ρέον στόμα, σοφώ
τατος νουc:, τεzνική λόγων φρά
σις, αίσθησις άγν)1 και Θεου πό
θοc: ζέων, κόσμου φυγή σύμπαν
τοc:, ησυχος βίοc:, μαρτυρικόν
φρόνημα, δοξων ορθότης, εν τοις
χαλοιc: ατρεπτοc:, άνδρειοc: τόνος,
του πατρόc: �ν τούτου τάοε γνω
ρίσματα. Ποιμήν άληθής, ίερεύς
οντως μέγαc:, 'Εφεσίων πρόε
δροc:, άστήρ γηc: πάσηc:, πυρ
εμπιπρων τας άντιοόεουc; φατρίας
και φωc: όδηγουν εύσεβεστάτας
φρέναc: ... »
\

Περαιτέρω ό κ. Κουτσοχέρας
βιογραφει τον 1\-Ιάρκο τον Εύγε
νικό, πλήρηc: άγάπης και θαυμα.
σμου. Ό επίσκοπος της 'Εφέσοv ειναι
.,. μια
' ψυχη,' που' κτι'ζει
μέ τα εργα. του σκαλοπάτ�α για
τον ούρανό. Ό σπουδαστής της
φιλοσοφίας του Πλάτωνος του
'Αριστοτέλους και τον Πυθαγό
ρου, κοντα στον Πλήθωνα. τον
β'ιωμα/ του αυτο
Γεμιστο,
' \
' κανει
'
πού σήμερα όνομάl::εται «'Ελ
ληνοχριστιανικός πολιτισμός».
Στη βιβλιοθήκη του οί άρχαιοι
'Έλληνες άδελφωμένοι μέ τούς
Πατέρες της 'Εκκλησίας. Στά
χειρόγραφά του, τα βυζαν.τικα
κοντάκια άκολουθουν τα Όμη
ρικα εξάμετρα.. Μοιράζει τα ύ
πάρχοντά του σέ φτωχούς και
&πόχληρους. Λειτουργει στο ναό
και λειτουργει στον ούράνιο θόλο,
μιλωντας «μέ τ' όίστρα., μέ τη
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θάλασσα, με τούς γρύλλους, με
το άγέρι, με τίς φυλλωσιές των
δέντρων».
'Έως έοω, χελαρ1Jζει ·η κα
θαρή ποί·ησις. Ό y,ιώριμος ποιη
τής, ό τρυφερός, ό άpωματιχός.
'Αλλά, εως έδω... 'Όταν άpχίση
την τοποθέτηση του ηpωός του
στα γεγονότα. τ·ίjς έποχης του,
α.pχιση χαι ο προβ),ηματισμος.
'
Ό Μαρχος ό Ε,:ιyενιχός, πα.pα
την άσχητικη χα.1. τ·ην ποιητιχη
του ψυχοσ1;νθεση, δεν άκουγε
μόνο τα άηοόvια. χαί «της ν1;zτα.ς
τη σιγή τη μεγάλη», άλλα χα.ί τά
«βήματα» πού πpοχωρουσαν χα.
τα του Βυζαντίου. Κα.ί ησαv Μο
είδων βήματα. Τα «βα.ρειά:, τpα.
χειά, θανατερά» βήματα τοΙJ
'Ισλάμ, των άλλοθpήσχων. Κα.ί
κάποια άλλα βήμα.τα «βουβά, θο' 'β ου),α. χι α.μφι' '
λα,
' οι
�'β ουλα, επι
βολα.»: βήμα.τα. των «έν ΧpιστCf>
άδελφων» Λατίνων.
Καί ό Ι\lαpχος δια.λέγει απο
τούς χινΜνους πού άπειλουσαν
το Βυζύvτιο, έχεινον πού θεω
ρουσε «μικρότερο χα.χό». Οί
Τουpχοι ησα.ν Τοi3pχοι, άπλως
εχθροί. Ένω οί Λατινοι, ησαν
«φίδια» χαί «χpιστέμποροι», έχ
θροι. χειρότεροι. 'Η πολιτιχη δου
λεία στούς Τούρκους ηταν «άγρια
μπόρα πού περνάει».'Ενω ή θpη
σχευτιχη ύποτα.γη στούς Δυτι
κούς άντεπροσώπευε «τα λιμνά
ζοντα νερά, τα ύποχθόνια». Καί
θ)

)

'

\

(

- "Αν χαθεί ή ψυχή τοϋ Γένους,
διαλογίζονταν ό Μάρκος,
τά θεμέλια θά vωτίσουι•,
θά ραγεί τό φράγμα,
θά χαθεί ή φυλή για πάι•τα.
Ή «έχλογη» του 1άρχου, άvτι
προσωπεύει την νοοτροπία μιας
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όλοχλήpου τάξεως του Βυζαν
τίου, του καλουμένου τότε «έθνι
χισμου», τ·ην όποίαν έξέφρασε
με τον ωμότερο τρόπο ό μέγας
δούξ Λουχας Νοταpας, ό όποιος
έπpοτιμουσε τήv διά πυρός χαί
σιδ·�ρου ύποδούλωσ·η στούς Τούρ
κους, παρά την δογματική ύπο
ταγη στην Έχχλησία της Ρώμης.
"Οτα.ν,χαθω�άνα.φέpειό Δούκας, ή
Κωνσταvτιvούπολις έχυχλώθη
άπό τόν 'Οσμανικό στρατό χαί
οί χάτοιχοι ελεγrι.ν μετα.νοημέ
νοι «εϊθε παpεδίδομεν τ·ην πόλιν
είς τούς Λατίνους, τούς πιστεύον
τας τουλάχιστον είς τόν Χριστόν
χαί τ-ηv Θεοτόχον, ϊνα. μ·η άποp
ριφθωμεν είς τοις των άσεβων
παλάμας», ό Νοτα.pας άνέχρα.ξε:
«Κρειττότεροv έστιν ίοένα.ι έν
μέ "() τ?j πόλει φrι.χι�λιον βασι
;!
"
,
λευον Τουρχων η χα.λυπτpαν Λα.
τινιχήν».
Ό ποιητ·�ς, έπα.vειλημμένως,
έμφανίζει τόν l\lixp χo τόv Εύγε
vιχό νά άνησυzη, χατά κύριο λό
γο, γιά τ·ην άπειλη χατά του Βυ
ζαντίου άπό τόν «άφα.vέρωτο
έχθρό», έκεινοv πού δεν άπει
λοΪJσε τό εοαφος, &λλόι τό φρόνη
μα., τό «μεγάλο φράγμα» του
εθνους.
Με τέτοια φιλοσοφία. έμφανί
ζετα.ι ό l\[ixpχoς νά: ξεκινα για
την 'Ι τιχλία., άκόλουθος του αύ
τοκpάτοpος 'Ιωάννη Η', του Πα
τριάρχου 'Ιωcrηφ Β', άvτιπpο
σώπων των πατριαρχείων 'Αλε
ξανδρείας, 'Αντιοχείας χαί 'Ιερο
σολύμων, πλήθους άλλων χληpι
χων χαί λαϊκων, 700 περίπου
στας 27 Νοεμβρίου
'Υπηρξε πολύ θλιβεpη ολη
αύτη ή ύπόθεσις - καί ώς Πι
ναχοθήκη προσώπων καί ώς ση-
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μάl,ι έποχης παρακμης
άλλα
,,
'
l,εν θ'ιγονται -ουτε κατ' ε'λ αχιστον
τα γεγονότα στον « 1αρκο τον
Ευγενικο» του κ. Κουτσοχέρα.
1
"Αν και' ονομα
,
'ζει «ποιητικη' συνθεση» το έργον
του, φαίνεται οτι
'
πρόθεσίς του ηταν ,να !,ώση, μαλ
λον, ενα ποιητικον πανηγυριχόν.
<
'
συχνα\ ο
Και\ όπως εις το\ θεατρο
προβολεύς συγκεντρώνει το φως
)
rl
Ι
tf"'ι,
του σ εναν πρωταγωνιστη, ΟΛΟ
''
'
'
' προσωτο' εργον
αναφερε-:αι
στην
1 αρκου,
ι
, ι
αφηνονπικοτητα του
τας να σκεπάση καί τούς άλλους
παράγοντες των συνόl,ων Φερr,
'
' Φλωρεντιαc,
'
οσο
'
ραρας
και
' και
ολeικληρη
την
'
' βαθυ σκο'
\ εποχη,
τάl,ι.
( Θεωρεί ό ποιητήc ώς «aεaο
Ι

1

μένα» τα στοιχεία της ί:rτορίας
καί περιγράφει τον ηρωα του,
Ι
\
' �
χωριc
να\ ενοιαφερεται
να\ περιγράψη τούς αλλουc, πολύ λιγώ' -:ους
/
τερο να
οικαιολογηση.
\ �
αι
ομωc, θά ηταν πολύ ένaιαφέ
ρουσα μιά άληθιν-η «σύνθεσις»,
οπου να εϋρουν ολοι οί παράγον
τες της έθνικ�ς καί θρησκευτικης
εχεινηc περιπετειας ο'λ'ιγον ο ι,
Ι
Ι
...
κ τ ο ν.

κ\

''Ολοι οί ίστοριχοί l,έχονται
αλαιολόγος
οτι ό αυτοκράτωρ
,
, ,
,,
Ίωαννης
ο, Η' επιστευε
οτι
η(
σωτηρία του Βυζαντίου έε,ηρ
τα-:ο άπο την βοήθεια τηςΔύσεως,
πeιύ θα έλάμβανε ύπο τον ορον
ένώσεως των Έκκλησιων. "Αλ
λη έ)πίl,α l,εν ύπηρχε. 'Ενόμισε
Ι
Ι
Ι
χρεος τeιυ να επιχειρηση μια νεα
προσπάθεια συμβιβασμου με τον
απα, οχι για να προοωση την
� .,,,
, λ'α για
' να
' σωση
' ρθοοο;ια,
αλ
/
την Πόλη. «'Επρυ-:άνευσεν ό
πολιτικος ύπολογισμός», οπως

π

\

π'

ο

,,

)

\ '

/

�/

\

έaέχθη και ό Μέγας 'Εκκλησιάρ
χης Σύλβεστρος Συρόπουλος.
Δ/εχονται ακομη
, '
<
/
οι< ιστορικοι,
1
'
�'
ότι σεν
μπορουσε
ο•
απας, και
να ήθελε, να βοηθήση, άποτελε
σματικα το Βυζάντιον. Ό καθο
λικος κόσμος της Δύσεως ηταν
βαθεια l,ιηρημένος, μόλις εξη
χρόνια μετα τον τερματισμο του
Έκατονταετους Πολέμου. Ό Πά
'
'
Δ' οεν
�· σιε
� 'θετε ανεπας Ε,υγενιος
γνωρισμένο κυρος οϋτε στην l,υ
τική 'Εκκλησία. Στη Γαλλία,
'Ισπανία, 'Ιταλία, χαί κεντρική
Ευρώπη ύπηρχαν Μσκολα προ
βλήματα χαί καμμία l,ιάθεσις
'
εχστρατειας υπερ του Β υζαντι....
ου. 'Εξ άλλου, ό' φανατισμος των
<
Βυζαντινων
κατα
των Λατίνων,
'
πού
τόσeι
ωμά
τον έξέφρασε άργό'
<
τερα ο - Νοταρας,
ειχε
τον
' α''λλο
.,.
πόλο του στη Δύση, οπου, κα
θώς άναφέρει ό Πετράρχης, οί
'Έλληνες έθεωρουντο, ώς «σχι
σματικοί», χειρότεροι έχθροί άπο
τούc Τeιύρκους.
/
' απο
, '
'Όμως, 21' χρονια
πριν

π'

την 'Άλωση, ποιος θά μπορουσε
νά προβλέψη - καί αν προέβλεπε,
πως θά μπορουσε να άl,ιαφορή
ση, νά μην άγωνισθη γιά βοήθεια
στη Δύση;

Το μόνο πρόβλημα της έποχης
ηταν αν έπρεπε η οχι νά ζητηθγj,
'
0' επιοιωχ
�
' ' η' βοη'θεια,
να
η αυτη
την
ύποχώρηση
της Άνατο
με
λικης 'Εκκλησίας στά aογματι'
κά ζητηματα.
«'Α�'
συνατον να'
έξακριβωθη - λέγει ό Συρόπου/
\ (
<
λοc, ο χρονογραφος και υποστηι
' -ου- Ί\J
'
,
ριχτης
η αρχου - τινες
ορθότερον έσχέπτοντο».
·ο

αυτοκρατωρ επιε ζε αφορη>
/
)

/

)

/
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�
' -rα τούς κληρικούς, να τελειώνουν,
για να ξεκινήση κατόπιν ·ή οια8ικασία της Δυτικης βωJθείας.
Οί 'Έλληνες πpοσπάθφαν να
φθάσουν σ' εναν άνεκτό συμβιβασμό, σχετικά με τ·ην έκπόρευ'
'
ση του
Π νευματος.
- 'Αγιου
Ν'α
πουν «έκ του Πατρός και. ο ι ά
του Υίου». Ό αύτοκράτωρ έπέμεινε. «Σκέψασθε ουν εί ένοέzε-

θοοοξίας άποτελουσε τ-ην σωστ·η
αμυνα και. της πολιτικης άνεξαpτησίας της έλλ·ηνικης έθνό
τ-ητος. 'Εξ αλλου, αύτό τό ήpωϊ
κόν ΟΧΙ έλέχθη κατόπιν άοείας.
Πιθανόν ό α1:ιτοκράτωρ νά έγ'
,ι. περι' το
' τε'),ος την
' ακατε'λειψε
οιαλλαξία του, οιότι άντελήφθη
οτι φρουοος και. ματαία ηταν ·ή
προσοοχία βοηθείας. Ουτε, αλ-

Υίου». Και. οταν άντελήφθ·η οτι
οί άρχιερείς οεν ησαν οιατεθειμένοι νά ύποzωρ·ήσουν - οεν
ηταν μόνον ό Μαρκος - τούς
άπείλησε. Νά μ·η ξεχνουν, οτι
είναι ό αύθέντ·ης των. Μπορεί
να τούς χάμη ο,τι θελήση. Μπορεί να τούς έξορίση «είς χώρας
άγνώστους χαί. μεταξύ βαρβάρων
άνθρώπων». 'Υπέγραψαν. 'Ι'πέχυψαν στη βία η στο νομιζόμενον
συμφέρον της πατρίοος. 'Όσο
για τόν J\Ιαρχο, με την «άοοϊιλωτη χι απιαστη ψυχ·ή», χωρίς να
ύπάρχει πρόθεσις να μειωθη ·ή
άξία του, άναφέρεται, οτι είπε
το τόσον ύμνούμενον ΟΧΙ με τήν
- >
σ υ γ χ α τ αΙ θ ε σ η του αυτοχράτορος, ό όποίος, είοικά αύτόν, τον ά π ή λ λ α ξ ε της ύποχρεώσεως ύπογραφης.
Και. σ'αύτό το σημείον, ή ποιητιχή περιγραφή εχει χαραχτηρα
προσωπολατριχόν. «Μονάχα ό
Εύγενιχός είπε της φυλης μας το
«ΟΧΙ». Ένω ή ίστοριχή άλήθεια οτι χαί. αλλοι πρί.ν άπό τον
Μαρχο (οπως ό Φώτιος χαί. ό
Μιχαηλ Κηρουλάριος) χαί. επειτα άπό αύτόν (οπως ό Σχολάριος
χαί. ό Κύριλλος Λούκαρις) άντετάχθησαν στην Ρώμη, με άφετηρία την 'ίοια άντίληψη, οτι ή περιφρούρησις της θρησχευτικης όρ-

τ-ην έφαρμογ·η της συμφωνίας.
Δι·ήγειραν, σχεοόν με τήν άνοχή
του, οί λεγόμενοι «έθνιχισταί.» τά
πλήθη χαί. έγιναν τότε έχείνες
οί θλιβερες σκηνες με τούς άνθε
νωτικούς νά βγαίνουν άπό τί.ς
ταβέρνες «κρατουν-,ες έν zερσί.
φιάλας πλ·ήρεις άχράτου και. να
προβαίνωσιν είς άναθεματισμούς
κατά των ένωτικων, πίνοντες είς
πρεσβείαν της Είχόνος της Θεο
μήτορος, παρακαλουντες αύτήν
να yίνη προστατις και. άρωγός
της πόλεως κατά του Μωάμεθ,
άνακράζοντες ο' έπί. τέλους: την
γαρ Λατίνων ουτε βοήθειαν, ου
τε τ·ην ενωσιν χρήζομεν». 'Όταν
ι
β λ 1 ,
/
\
'
ο ασι ευς απεφασισε να εφαρμόσ·η την συμφωνία χαί. να πα
νηγυρίση τήν ενωση με λειτουρyία στο ναό της 'Αγίας Σοφίας
(12 Δεκεμβρίου 1452) προφανως ηταν άργά. Και. αν οεν πα
ραοεχθουμε τήν άψήyηση του
Δούκα, οτι την θρυλική Κ ε ρ
χ ό π ο ρ τ α τ·ην ανοιξε στους
Τούρκους είσβολείς ενας καλό
γηρος άνθενωτικός (προτιμων
τας τό τουρχιχόν φακιόλιον άπό
την λατινικ·ην καλύπτραν), οεν
μπορουμε παρά να οώσουμε προ
σοχη στον Βασίλιεφ, οτι ή ελ
λειψις ένότητος των Χριστιανών
ένεθάρρυνε τον σουλτανο, χαί. στον

ται στέρξαι καt ήμας τΟ έχ του
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Φραντζη, οτι ή εκβασις _τηc; συνό
δου της Φλωρεντίαc;, με το «'Όχι»
του Μάρκου, άπετέλεσε τήν«πρώ
τη και μεγάλη» αιτία τηc πολιορ
κίαc;, και στον Παπαρρηγόπουλο,
οτι ή "Αλωσιc; ΘJ γινόταν και χω
ρίi; τη σύνοδο, ομωc; δεν χωρεί
άμφισβήτησιc; οτι έπεταχϊ.ινθη ή
κρίσιc;. Καί &κόμη, οφείλομε νά
μή ι,ησμονουμε οτι ή ίc--:-ορία
γράφει οσα εγιναν, δεν μπορεί
νά γράψη τι δυνατόν να μή γινό
ταν. Και ύπάρχει πάντα ή άμφια'ληθ ινη' συνεπεια
β ο"'ια
'' για' την
'
'
τηc ορθοοό(ου άκαμψίας του
Μάρκου τcυ Εύγενικου στην τύ
χη του Rυζαν--:-ίου.
Κατα τον ποιητή, ό :Μαρκος
ό Εύγενικός ΔΕΝ πέθανε - πού
δυνατόν νά σημαίνει οτι και σή
μερα 1::η και είναι έπίκαιροc; και το ράσο του πάντοτε «εσκιζε
τον άνεμο, σφύpιlε κι έκραύγαζε:
Φύλακεc; γρηγορείτε! Τό Βυ
ζάντιο! » - πού δυνατόν νά ση
μαίνει οτι φuλαc, είναι ή 'ίδια ή
ΌρΟοδοΕ.ία και σήμερα γιά το
εθνος τό έλληνικό, γιά την όποίαν
ομωc;, μόνον μερικοί άρzιμανδρί
ται, και καλόγηροι στην Πεντέλη
«γρηγορουν»...
'Όμωc; νομίζω οτι σήμερα, πού
δεν τίθεται 1::ήτημα δογμάτων,
άλλά μόνον ζήτημα άποκα--:-αστά
σεωc; ένός άδελφικου διαλόγου
μεταξύ Χριστιανων, ένω κοινός
είναι ό έξωθεν άπειλητικός κίν
δυνος τόσον άπό το 'J σλαμ, οσο
και άπό τιc; ύλιστιχές δυνάμειc;,
άλλα και ό εσωΟεν κίνδυνοc; &πό
τις δυνάμειc; τιc; σηψιγόνους, &πό
τή ζωή του Μάρκου του Εύγενι
κου θά ηταν περισσότερο σύμφω
νο με το r.νευμα του και περισ
σότερο πρακτικό γιά τις άνάγκες

1965

της έποχης μας, έκείνο το· παι,;.
λόμενο άπό χριστιανική άδελ
φωσύνη κήρυγμα στη Φλωρεν- .
τία: «Τούς λίθους έκ_ της όδου.
διαρρίψωμεν. .. Χριστέ Βασιλευ,
σύναψον ή μας άλλήλοις» ...
Και είναι κρίμα πού ό κ. Κου�
τσοχέραc, ό ποιητής της «πολι- ·
τείας της εύαισθησίας», των ψυ
χικων έξάρσεων και της άνωτέ- .
ρας πνευματικότ ψος, δεν μας
εδωσε εναν τ έ --:- ο ι ο Μαρχο
Εύγενικό.

•

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
Κ.Θ. Παπαλεξάνδροv: «Σvνοπτική 'Ι
στορία της Φιλοσοφίας». 'Αθηναι.
Χρήστοv Σολομωνίδη: «Λεωνίδας Πα
ρασκevόποvλος, ό Σμvρναίος 'Αρχι
στράτηyος». Βραβείον 'Ακαδημίας.
'Αθήνα 1964.
1. Θ. Κακριδη Ο! άρχαίοι 'Έλληνες
καί οί ξένες yλωσσες», 1964.
Μιχαήλ Ί. Ίατροv: «Ό άριθμός 7».·
Αθηναι 1965.
Γ.Κ. Σταμπολη. «Κοινωνική Σvμφω
νία». Ποιήματα, 1964.
Γεωρy. Θ. Μαλτέζοv: «Σκιές της σιω
πης» Ποιήματα. Άθηναι 196?.
'Ορφέα Παρνασσίδη «Τό μανιφέστο
της άνθρωπιας», 'Αθήνα 1965.
Στέλιοv Α. Γαζη: «Θο-vκvδίδοv 'Επι
τάφιος Πeρικλέοvς». Έμμετρος έλεv
θέρα άπόδοσις, Θεσ/κη 1964.
Άνθοv Πωyωνίτη:. «Γραμμές σέ κα
θρέφτη». Ποιήματα, Θeσ/κη 1964.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
Ό Κόσμος της Ψvχης, Παναθήναια,
ό Αiών, ο! Δρόμοι της Ε\ρήνης, Δω
δωναίον Φως, Σφίyξ, Σίιyχρονη Έκ
παίδevσις, Φωτεινοί 'Ορίζοντες.
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Κ. Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Σuνοπτικη ίστορία της φι
λοσοφίας

Έκvκλοφόρησεv εtς καλαίσθητοv
εκδοσιv ή «Σvvοπτική Ίστορία της
Φιλοσοφίας» Κ. Θ. Παπαλεξάvδροv.
Καλύπτει τήv φιλοσοφικήv κίvησιv
άπό τωv 'Αρχαιοτάτων 'Αvατολικωv
Λαωv μέχρι και τοv σvyχρόvοv 'Υπαρ
ξισμοv. Ε!vαι βιβλίον yραμμέvοv μέ
έξαιρετικήv διαύyειαv,
εvληπτοv,
προσιτόv και ε\ς τόv μέσον άvαyvώ
στηv, ποv θέλει vά εχει μίαv σvvολικήv
έποπτείαv της άvθρωπίvης σκέψεως
όλων των καιρωv, είς τοvς κvριωτέ
ροvς σταθμούς της. Τοvτο άκριβως
ε!vαι καi ό σκοπός τοv βιβλίοv. Νά
δοθοvv μέ εύκρίvειαv καί άπλότητα
άλλά και μέ όλην τήv άπαιτοvμέvηv
άπό τό θέμα έvδελέχειαv τά κύρια
καί τά ουσιωδέστερα τοv φιλοσοφικοv
προβληματισμοv καθ' δλοvς τοvς αίω
vας καi είς δλοvς τοvς τόποvς, μέσα
ε\ς 256 σελίδας.
Περιεχόμενα: Φιλοσοφία των Ίvδωv,
των Σιvωv, Άσσvρίωv, Αίyvπτίωv,
Ίοvδαίωv κλπ-ΟΙ Έλληνες Προσω
κρατικοί φιλόσοφοι-Σοφισταί, Σωκρά
της, Πλάτων, Άριστοτέλης-Αί Σχο
λαί άκτιvοβολίας της Έλληvικης φιλο
σοφίας, Στωικοί, Κvvικοί, 'Επικούρειοι,
Νεοπλατωνικοί κλπ. Ή φιλοσοφία
των Πατέρων της 'Εκκλησίας, 'Απο
λοyηταί, ή Γvωσις, Σχολαστική Φιλο
σοφία. Άvαyέvvησις. Ή Φιλοσοφία
των νεωτέρων χρόvωv, Καρτέσ�ος,
Λάιμπνιτς, Σπιvόζας.'Η Άyyλική Αί
σθησιαρχία, Χόμπς, Λόκ, Μπέρκλεv,
'Εμπειρισμός, Βάκων. Διαφώτισις καί
Έyκvκλοπαιδισταί, Ροvσσώ. Ό Κρι
τικισμός τοv Κάvτ. Ό Γερμανικός 'Ι
δεαλισμός καi Ρωμαvτισμός, Φίχτε,
Σέλλιvyκ, Έyελος. Θεωρία της 'Εξελί
ξεως. Σπένσερ, Βοvλησιαρχία καί Ζω
τικοδοξία, Σοπεvχάοvερ, Χάρτμαν, Νί
τσε, Γκvyιώ, Βούvτ, Ντίλταv. Μπέρ
ξοv καί Μπερξονισμός. Πραγματισμός,
Ουίλιαμ Τζαίημς. Ό Θετικισμός τοv
Κόvτ καί ό 'Εκλεκτισμός τοv Κοvζέv.
Ή Φιλοσοφική κίνησις της 'Εποχής
μας, ή Φαιvομεvολοyία τοv Χούσερλ,
δ Περσοναλισμός τοv Τάϋχμύλερ. Ό
'Υπαρξισμός, Κίκεvyκαρvτ, Μερvτιάεφ,
Σάρτρ. Ή νεωτέρα 'Ελληνική Φιλο
σοφία άπό των Βvζαvτιvωv μέχρι των
Ήμερων μας.
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1963
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Β' 'Έκδοση άναθεωρημένη
καt σuμπληρωμένη
Άδετοv δρχ. 25 - Δεμένον 40

ΜΕΑΕΤΗΜΑΤΑ
1965
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·Η φιλοσοφία του Σενέκα
Συμπληρώθηκαν 2000 χρόνια από τόν θάνατο τού μεγάλου Ρω
μαίου φιλοσόφου καί ποιητή Σενέκα.
'Έλεγε: Ί-f φύσις δεν δίνει την άρετή· τό να γίνης ενας ανθρωπος
τού Καλού είναι τέχvη.
Ό δρόμος δια της νουθεσίας είναι φορτικός· δια τού παραδεί
γματος είναι σύντομος καί άποτελεσματικός.
'Ελεύθερος είναι δ ανθf! ωπος, πού δεν δέχεται
γίνη δούλος
κανενός αλλου καί πού δεν ζητάει κανείς αλλος vα γίνη δούλος δικός του.
Θίλεις 1,α έπιβάλης σε κάποι?ν τή σιωπ,7; Σίγα σύ πρώτος.

1-α

·ο

'

ανθρωπος και τό αλογο

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ 'Άγγλος συγγ&αφέας Ούtλλιαμ Χόλτ πραγματοποι1:,ί
τόν yύρο της Εύρώπης μέ αλογο.
Δεν κοιμάται :τοτε σε ξενοδοχείο. Περνii τή νύχτα του σ� ντρο
φια με τό αλο} ό του, στούς σταύλους, 7•1.άϊ στό παχνί, δπου
στρώvι:ι μια ψάθα καί τό σλijπιγκ-μ:τάγκ.
Έδι;λωσε: Θilναι άτιμία να τό αποχωQιστώ τή νύχτα. Καί ελεεινός
έγωϊσμός.

·ο

"Αϊνστάϊν «έξηγεϊ» ...

Ζήτησuν κάποια φορά ά-τό τόν 'Λινστάιν κάποιοι dγuθοί ι'ivθρωποι, dλλά
χωρίς τrιν d,-ταιτοιιμένη κατάρτισι, νά τούς έξηγήση rrι'lν μπορούσε, μέ λίγα λόγιω>
τiιν θΕωρία τιjς σχιτικότητος. Καί τούς απήντησε:
,rΠιίJς νά σας έξηγήσω . .. Θrl σδ.; πώ, καλύτερα, μιά ίστορίrι. Κάποτε, προσέ
φtραν εvα ποτήρι γάλα σ' εναν τυφλό, πού dγνοοϋσε uύτό τό ύγρύν. Προσπάθησαν
νά τοϋ τό ;τtριγράψουν:
- Είναι t'να ,1 σ προ ύγρόν.
- 'Υγρόν; Γνωρί�ω τί t ίνrιι τό ύγρόν. 'Αλ}.ά α σ π ρ ο τί είναι;
- Τό ασ_πρ?__ιίνα� τό χ.ρ�μα ;ών φτι!Jών, �οϋ κύκνου.
- Φηρα; .=.ερω. Αυ.u ο κ υ κ ν ο ς τι ιιναι;
- 'Ένα πουλί μέ μακρύ κuί γυρτό J.uιμό.
- Ξrρw τί ιίναι ό λuιμός. 'Αλλά, πώς εlναι γ υ ρ τ ός;
- Νά, ετσι. ('Έπιασαν τό μπράτσο του. Τό τέντωσαν. rulύτό, t.lπαν, θά πij
ι σ ι Ο)). Κατόπιν, τό εκαμψαν στόν άγκώνα. (<Αυτό θά πij γυρτό. Ό λαιμός τοϋ
κύκνου t lναι ε τ σ ι γυρτός».
- Κατάλαβα! είπε ό τυφλός. Τώρα , κατάλαβα τί εlναι τό γάλα ... »
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ΔΙΕΘΝΟΎ'Σ ΣΥΝΕΡΓΑ�ΙΑ�
Ό Πρόε8ριις Τ�όvσον έχήρtιξε τr,
1965 ιι'Έτος διε()�ιιίiς συνεργασίας)),
σύμφωνα με: την άπόφασιν τι7.ν Ίlνω
μένων 'Εθνών, τά όπιιία, καθώς άνε
γράψαμε στό πρσηγιιύμενιι τείiχ'Jς, ένέ
χριναν την περί το•,τιιυ πρότασιv τr,υ
έχλιπόντιις Ίν8συ ήγέτυυ l [αντίτ Νε
χρού. Ό Πρόείlρος Τζόνσον έχάλεσε
τάς διαφόρους ύπηρεσίας τι";,ν '1 Ινω
μένων Πολιτειι7.v, χcιβερv-ηηχάς χαί
μ·ή, vά έμπνευσθουv άπr, την ί8έαv του
«'Έτους» χαl έντείvουv άvαλόγως τάς
8ραστηριότητάς των. Καl παρατηρεί
δ χ. Τζόνσον: ιι ... 'Εν πρι�τοις ή διε
θνής συνεργασία δέv εΙvαι άπλώς μία
ί8έα η εν ί8ανιχόν. Νομί�ομεv οτι εΙναι
μία άvάγχη διά τίJv έπιβίωσίv μας.
'Όσον μεyαλύτεροv εΙvαι εν κράτος,
τόσον μεγαλυτέρα εΙ.αι ή άvάγχ·η νά
συvεργαοθη με: αλλα κράτη, α)λα
εθ\η, αλλους άvθρώπους. Δεύτερον, ή
l>ιεθνής συνεργασία 81:v εΙvαι εν άχα
l>ημαιχόv θέμα, εΙvαι γεγονός της ζωης
χαί χαλούμεθα οχι vά συ�ητήσωμεv τ·ίJv
θεωρίαv η την σύλλ-ηψιv της ίδέας, άλλα
νά βεληώσωμεv, vά τελειοποιήσωμεv
χαί νά έvδυναμώσωμεv ,ούς διεθνείς
όργαvισμούς, οί δποίοι η8η ύπάρχουν.
Το ·1965 ή άμεριχανικίJ Κυβέρνησις
έλπίζει οτι το ιι'Έτος Διεθvους Συνερ
γασίας» θά l>ώση μίαν χρήσψον θεώρη
σιν του παρελθόντος χαί εvα χρήσψον
προγραμμαησμόv 8ιά τό μέλλον)).
Παράλληλα, συνεχροτήθη στον ΟΗΕ
ενα μεγάλο Ι>ιεθνιχον συμβούλιον γιά
τήν προετοιμασία των έχ8ηλώσεωv του
«'Έτους». Σ' αύτο τό συμβούλιον
άντιπροσωπεύεται χαl ή Θεοσοφιχή
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'Εταιρία (ώς &ρ�·άνωσιc άπr,βλέπι•,σα
είς τr,v πpαyματιιποί r, σιv τ'ίjς πα·;χο
σμίου 78ελφότ ητιις) με: τr,•J 1 / α';χό
σμιο Ι lρόε8ρό τι;ς . Σρl l-'1μ, χαΟώς
χαί μέ τi, Θεοσοφικi,v Τ1γμα 'Υπ·η
ρεσίαc. ΙL,,λλοί α).λ,Jι r.α�·χόσμιr,ι ίιρ
γαvισμοl Οά έν�;,σ,,υv τάς προσπαΟείας
των "''L'Χ τ/j'J έπιτυχία τ(Jϋ Η'Έτουςη.
' [1' χ. Θάλεια Ν. Κω.1,βα (Ε \ Ε l'
ΘEL-'fλ, 1 ϊ Ία•J.) ι.αφετζει τίjν πρω
τοβουλία α•j, ή. 'l'πεvΟυμί�ει τηv φρi
σιv του Τ::ών Κέ.vεvτ•, ιιή έλευΟερία
μας χιvδ•J. ΙΙε•,ει αν στεκόμαστε στί; στι
γμή χι' αν παράλληλα 81:v χάμr,υμε
άποφασιστα,;ι βήματα πρός την συvεv
νό·ηση, γιατί ο;,τε ό κόσμος, ουτε οί
ανθρωποι Οά σταματήσουν τ-r,v πορεία
τους. 'Η άλλα'(Ιj εΙvα•. ό vόμιις τ�ς
ζωης χι' οσοι χυττά�συv τi, παρελθόν
εΙναι βέβαιο οτι Οά χάσουν τό μέλλον.
) ..-\ναφέ p ει �τι συ:·ητοϋνται τ'Χ &κ6λου0α Οέματα των έχ8ηλώσεωv του
'Έτους: α) γυναίκα χαl οίχιιγεvειαχίJ
ζωή, β) παι8ιά χαt εφ-ηβοι. γ) προ
γραμμα είρ·ήv-ι;ς γιά τlς χυβε�vή�εις
8) τίμια πληροφοριο8ό,·ησ 1) χι αμε
ρόληπτη μετά8οση ,;ών γεγονότων.
Καθολιχ·ίJ εΙvαι ή τάση εύρύτα,ωv
στρωμάτων της χοιvηc γνώμης ολωv
των χωρών γιά τί;ν πριισέγγιση των
άπόψεών τους σέ ζητ·ήματα εzοv::α
αμεσ·η σχέσ-η μέ τ·ίjv 8ιασφάλιση της
είρήνης χαl τ ί;•J 8ιά8οση του πνε1,ματιις
συνεργασίας μετα.ω των λαών.
Καί ή χ. Κολυβi καταλήγει: ιιΤο
ετος Διεθvους Συνεργασίας τοποθε
τείται σέ καίρια κοινωνικά θέματα της
έποχης μας χαί χαράζει μέσα σ' αύτά
τήv κατευθυντήρια γραμμή του. Ξεχω
ρίζουν τά προβλ·�ματα 8ιατροφης, κα
τοικίας, φυσιχης χαί 8ιαvοητιχης ύ
γείας, έχπαίl>ευσ-ης, έρyασίας στην
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πολλότη τά τους καί στην αχώριστη έπί
δpασ-ή του στ·ην καθημερινή ζωή. Προ
τείνονται στlς έπιδιώξεις τους ή μελέ
τη του τρόπου ζωης καί των εtδικων
συνθΊJΚών όμάδων καί άτόμων καί ή
έξουδετέρωση μέ: την προσπάθεια του
Ο.Η.Ε. καί τ·η διεθνη βοήθεια της πεί
νας καί της άρρώστειας, της φτώχειας
καί της δυστυχίας. l\Ιέσα στ·ην πα
ραζάλη καί τόν καλπασμό των έξο
πλι..σμών, �ια �τ�upοcpορία γι� τ?ν r:ί.ν
θρωπο και τα δικαια του για την φι
λία στόν κόσμο, την είpήνη καί τ·η συ
νερ_γα�ί� εΙν' _ενα μή,νυμα άνθpωπιας,
που θ ακουστη παγκοσμια.

ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ Ε ΟΤΗΤΟΣ
ΤΩ ΕΚΚΛΗΣΙΩ
Ί·Ι Ένοριαχ-η Καθολικ·η Λέσχη 'Α
γίου Διονυσίου 'Αθηνι7>ν ώργάνωσε
είς τ·r,� αϊθουσαν διαλέξεων της 'Αρ
χαιολογικης 'Εταιρίας συγκέντpωσιν,
κατά την όποίαν άνεπτύχθησαν διάφο
ροι άπόψεις περί της ένώσεως των έκ
κλ·φιων καl περί της οtκουμενικης
κιν·ήσεως προσεγγίσεως αύτων. Διά
τάς σχετικάς άπόψεις των όρθοδόξων
ώμίλ·ησε διά μακρών ό όμότιμος καθη
γητ-r,ς της Θεολογικης Σχολης του
Πανεπιστημίου 'Αθηνών '.Αμίλκας 'Α
λιβιζατος, τάς tσχυούσας 81: άπόψεις
των Καθολικών άνέπτυξαν ό όμότιμος
καθ·ηγητ·ης της Λατινικης Φιλολογίας
είς τό Πανεπιστήμιον 'Αθ·ηνων Έρ
p}κος ,Σκάσσης καl ό πατήρ Έλπίδιος
Στεφανου.
Ό κ. 'Αλιβιζατος έτόνισεν οτι ·ή
ύφισταμένη μεταξύ των χριστιανικών
έκκλησιων έχθρότης καί διαίρεσις σ-η
μαίνει περιφρόv-ησιν της περί άγάπης
διδασκαλίας του Ίησου Χριστου καί
οτι ή άναλ·ηφθείσα προσπάθεια οίκου
μενικης κινήσεως διά την ενωσιν των
χριστιανών παίρνει πλέον τραγικόν
χαρακτηρα, διότι ένι";'> ol λεγόμενοι
χριστιανοί κοιμωνται καί θεολογουν
ένα των ε α ένι ίον μέτ
ύπάpχε
\ &π, ντ,ί
�
;
�
πον που επιδιωκει την διαλυσιν της
χριστιανικης ίδεολογίας.
Πρέπει νά σημειωθη οτι η8η γίνε
ται προσπάθεια διά τ·ήν συγκρότησιν
έπιτροπης, ·η όποία θά μεταβ·ίj στ-ή
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Ρώμ·η προς διακρίβωσιν των δυνατο
τήτων «διαλόγου».

«ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑΣ»
'Εξ αλλου, μi: πρωτοβουλίαν του
'Αρχιεπισκόπου 'Αμεpικης 'Ιακώβου,
εγινε είς τ-ήν Νέαν Ύόρκην συγκέν
τρωσις 'Ιεραρχών των χριστιανικών
έκκλησιων: άλβανικης, βουλγαpικης,
καρπαθορρωσικης, pουμανικης, pω
σικης, συριακης καί ούκρανικης. Άνε
γνώσθησαν προσευχαί ύπέ:p της ένό
τητος είς διαφόρους γλώσσας καί
ώμίλησεν ό 'Αγγλικανός έκπρόσωπος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλη
σιών.
Είς μ·ήνυμά του έ!; αλλου, ό 'Αρχιε
πίσκοπος 'Ιάκωβος τονίζει την άνά
γχ-ην της ένότητος μi: τ·ήν πεποίθησιν
οτι «ζωμεν είς τάς παραμονάς μιας
νέας δημιουργίας, ή όποία πρέπει ν�
ένώση ολους τούς Χριστιανούς, νά
ένώση τ·ήν Έκχλ·ησίαν χαί νά μετα
βάλη τ·ήν 'Ανθpωπότ-ητα όλόκληρον
είς ΟΙκον του Θεου».

ΠΕΡΙΟΤΣΙΑΙ
ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
'Η κοινή γνώμη έσχανδαλίσθη άπό
τάς δημοσιογpαφικάς πληροφορίας περί
της έγκαταλειφθείσης περιουσίας του
έκδημήσαντος Μ·ητροπολίτου Νευpο
κοπίου Άγαθαγγέλου. 'Έγινε λόγος
περί εύpέσεως ένός έκατομμυpίου δρα
χμών, όμολογιων άξίας 600.000 δρα
χμών καί 600 χρυσών λιρών. 'Επίσης
περί ίδιοκτησίας πολυκατοικίας έν
'Αθήναις.
«Σέ πολύ δύσχολ·η θέση - εγpαψεν
ό κ. Κυρ ιακίδης, χρονογράφος του «Βή
ματος)) θά βρεθη φθάνοντας μπροστά
στον 'Άγιο Πέτρο ό άποδημήσας προς
Κύριον Μητροπολίτης Νευροκοπίου
καί Ζιχνων. Τί θά πη καί πως θά δι
καιολογηθη ό σεβασμιώτατος, οταν ό
Προκαθήμενος τόν έpωτήση: «Πόθεν
εσχες)), τέκ,ιον μου, ολα αύτά τά άγα
θά, τά όποία έγκατέλιπες έπί της Γης;
Καί διά ποίον τά προώpιζες; Ποίον
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ΧΡΟΝΙΚΑ

έτάχθης νά ύπηρετης: τον Θεον τον
Μεγαλο8ύναμον η τον l\Ιαμμωναν;
�Η και άμφοτέροuς; Λησμονείς, τέ
κνον έν Χριστ<ϊι, οτι ό Κύριος εΙπεν: ό
�χων δύο χιτώνας μετα&ότω τίμ μ·η
εχοντι; ...
Και σύ, τέκνον ΠΟV"ΙJpόν, δεν εΙχες
μόνο δύο χιτώνας, άλλά έπl πλέον εΙ
χες ενα έκατομμύpιον 8ραχμάς, έξακο
σίας λίρας χpuσας 'Αγγλίας, όμολογίας
διαφόρων 8ανείων άξίας έξακοσίων
χιλιάδων, τά πολύτιμα όίμφια, τ-r,ν μη
τpοπολιτικην μίτpαν, τά χρυσοποίκιλ
τα έγκόλπια, τον χpuσουν σταυρόν και
την ποψαντοpικ·ην pάβδον. Καl μ·η
άpκούμενος είς τά μετρητά καl το χρυ
σίον, εσπεuσες νά έτ:ενδύσ·ΙJς καl αλλα
μετp·ΙJτά είς άκίν-ητα πpός πλlψΙJ και
όλοκληpωτικ·ήν σου άσφάλειαν έπt της
l'·ιjς. Είς το Κτ·ΙJματολόγιον φέρεσθε
ί8ιοκτήτ·ΙJς μιας πολυκατοικίας είς
Πειpαια καl μιας σίκίας είς ΚαηιΟέαν)).
'Ανάλογα σχόλια έοημοσιεύθησαν
καl είς όίλλας έφημεpίδας.'Αλλά ·ή ϋπαρ
ξις, του ά�α�ερ�έντος «θ-�σαuρου)) 8ιε
ψευσθη απο τον 8ικηγοpον κ. Βασ.
lΊΙαupολέοντα, δηλώσαντα κατ·ΙJγοp·ΙJ
ματικώς δτι ·ή πολυκατοικία είναι άνύ
παρκτος, μόνη δέ περιουσία )jτο κατά
θεσις 200.000 8ραχμών, μάλιστα κλη
ρο8οτ· θείσ π ρ ,φιλανθpω ι ώ σ ο
;' � � �
� � i:
?
_
πων. Αλλα η διαψευσις αυτ·ΙJ εγειρει
ετεpον ζήτ·ΙJμα, διότι ό κ. l\Ιαuρολέων
ίσχυρίζεται οτι τά περί περιουσίας ψεu8η καί συκοφαντικά «έχαλκεύθησαν
παρ' άναξίων κληρικών, όπα8ών η pί
λων του διαβοήτοu πλέον «τάγματος)>,
ουτινος δειν�ς καί άμείλικτος πολέ
μιος ύπηpξεν ό έκλιπών, προς τον άπο
κλειστικόν σκοπόν οπως δ·ΙJμιοuργ·ή
σωσι τήν, ·ί)ν καl έπέτuχον, σύγχυσιν
καί πpοκαλέσωσι τά διατυπωθέντα
άτυχη σχόλια καί οϋτω μετριάσωσι
τάς, έκ των κατά καιρούς είς βάρος
των, κυκλοφορησάντων δημοσιευμά
των έντυπώσεις είς τό, παρ' αύτών
έμπαιζόμενον, πλήρωμα των πιστών.
Πρέπει λοιπόν νά 8ιαλέξωμε αν ύπάp
χουν l\Ιητροπολίται ιιχpυσοδάκτuλοι))
η κληρικοί άνάξιοι καί έμπαίζοντες
τούς πιστούς...
Πάντως, ό θόρυβος ίσοζυγίσθη με
την 8ιαθήκην του Μητροπολίτου Κοριν
θίας Προκοπίου:
«Παι8ία μου, είς την ζωήν σας να
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προσέξετε, να μ·η έκδικιjσθε, άλλά πάν
τοτε να συγχωρητε. Να συγχωpιjτε.
Να συγχωpητε. Μ·η βλάψετε ποτέ κα
νένα, άντιθέτως φροντίσατε να ώφελητε,
άλλά προ παντός συγχωρητε)) . Αύτά
γράφει είς την δημοσιευθείσαv διαΟ·ή
κην του ό πpό τινος άποθανών μητρο
πολίτης Κορινθίας Προκόπιος, ό ό
ποίος, έν σuνεχεί� συγχωpει, δσους
έπί γης λόγ(ι) η εpγ(ι) τr;v εβλαφαν η
όπωσ8·ήποτε τον έπίκpαναν καί αίτεί
ται συγχώρησιν άπό δσους έκουσίως
η άκουσίως εβλαψε. Καί προσθέτει:
«Χρ·ήματα δέν εχω να κλ-ΙJpο8οτljσω,
άντιΟέτως δέ, ϊσως ε{,ρεθώσι καί χρέη
τινά, τα όποία καταλείπω καί διά τά
όποία ζητώ συγγνώμ·ΙJν)). Γενικόν κλη
ρονόμον του, 8ιά της διαθ·ήκης, κα
θιστα την l\lονην του 'Οσίου ΙΙαταπίου
έκτελεστην δέ α.:ιτης τον άpχιμαν8ρίτ·ΙJν
Νεκτάριον l\Ιαρμαρινόν. Τά άρχιερα
τικά του όίμφια, έγκόλπιον, στα>,ρούς
έπιστ·ΙJθίοuς, πατερίτσας, μίτρας κλπ.
καταλείπει είς τούς κλ·ΙJpικο•°Jς ΙΙέτρον
Δ 'κτυλί8·ψ, Προ,κόπιον, Κό�λα,ν, �Ίρο
?
κοπιον Τσακουμακαν, εις οε τον αρχι
μανορίτην Πpοκόπιον Ιlαπα8όπουλον
έπιθυμεί νά ooθ'ij, ώς εύλογία, ό έπι
�-τ-ήθ�ος �τ�?pός με, τούς δικεφάλοuς
,
αετους. Εις ολους τους συvεργατας του
σuνιστα άφοσίωσιν καί σεβασμόν προς
τ-ην 'Εκκλησίαν καί άγάπ-ΙJν μεταξύ
των καί, τέλος, παρακαλεί αύτούς και
τ ύς
ν ους, το ς όποίους , έβοήθησε
? 38 �
�
,
·
να σπουδασουν, οπως, οσακις προ
σε{ιχωνται, μν-ΙJμονεύωσι καl αύτου
του άμαρτωλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ
Ό l\Ιητροπολίτ·ΙJς �Ιu:ηλήνης κ.
'Ιάκωβος δέv έγκρίνει το απαρνητικόν
της κοινωνίας σύστημα των καλο
γραιών. Προτιμα νά χpησιμοποιουνται
εί,ς �ργα φιλανθρωπικά. Καl έφ-ήρμοσε
τας ι8εας του.
«'Έχω - έ8·ήλωσεν - ενα γυναι
κ ί μον στη ι το
;?
�
f , � 'λ::(? υ Ραφ?'ήλ,
αι α8ελφαι του οποιου θα εκπαιδευων
ται, γιά να χρησιμοποιηθουν στα ί8pύ
ματα ;rιi5 πόλεω�, �ς πνευμα�ικαί ά8ελφαι. Ετσι, θα εpχωνται την Δευ
τέρα στα ί8ρύματα, θα προσ9έρουν τίς
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ύπηρεσίες τους, χαί τό Σάββατο θά
έπιστρέφουν στ·ην Ιον-η της μετανοίας
των, για ψυχιχ·η περισυλλογή. Θά τίς
χρ·ησιμοποιήσω στά νοσοκομεία, στο
γηροκομείο, στα οίχοτροφεία, στα
συσσίτια των άπόρων μαθητών χαί
ετσι οί ύπ·ηρεσίες πού θ:χ προσφέρουν
σ�ήν χοι ωνία , θά εΙ αι περισσότερο
�
�
ουσιαστιχες και θετιχες)).
Είς τήν l\Ιυτιλήνην ύπάρχουν 22
γυναικεία μοναστήρια μέ 500 χαλο
γρηές, είς ολην οέ τήν Έλλάοα αί χα
λογρηές πρέπει νά ύπερβαίνουν τάς
5 χιλιάοας. Τεραστία ούναμις άχρησι
σιμοποίητος, άλλα καί πνευματικά οια,:rτρεβλουμέν-η...
Ό καθηγητής της Θεολογίας στο
Πανεπιστ·ήμιο 'Αθηνών χ. Παν. Μπρα
τσιώτης έοήλωσεν οτι εΙναι έπαινετή
ή προσπάθεια στροφ'ίjς των χαλογραι
ών προς τ-ην κοινωνικ·ην ύπηρεσία.

Ο κ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΚΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
Συνεχίζεται, αν καί άτονεί πλέον,
ό θόρυβος περί τό πρόσωπον του Γενι
χοu Γραμματέως του 'Υπουργείου Παι
οείας καί τ:χς φιλοσοφικάς ίοέας του.
Παρόμοια πολεμικ-η εΙχεν έξαπολυθεί
χαί κατά τό 1950, οταν ό κ. Παπανοu
τσος κατείχε τήν ίοίαν θέσιν, μάλιστα
έναντίον του τότε έκοοθέντος συγγράμ
ματός του «'Ηθική)), μέ παράθεσιν,
έξ όλοχλ·ήρων περιόοων του συγγράμ
ματος, μιας μόνον άποχομμένης προ
τάσεως, είς τρόπον ωστε νά χάνεται
ή ολη εννοια. ΕΙναι γνωστή έχ της
ίστορίας της σοφιστείας ή μέθοοος της
χρίσεως παντός λόγου άπό μέρους.
Ταύτην χατεοίχαζαν
η οί 'Αρχαίοι
χαί
ρ-ητως ό 'Αριστοτέλ·ης, εΙτα οέ
οί Ρωμαίοι νομικοί προκειμένου περί
έρμηνείας νόμου
οιχαιοπραξιών χα
ρ;ιχτηρίζο�ν τ'ην μέθοοον αύτήν άπο
,
λιτιστον, ανανθρωπον.

ηο

ο·η

η

Μέ την tοίαν μέθοοον, έπηυξημένην,
πpοσεπά�ησαν νά οι�γείρ ? υν χαί τώρα
.
,
τ·ην κοινην γνωμην.
Εξ αλλου,
προσε
πάθησαν, άλλ' άνεπιτυχώς, νά ύποχι
νήσουν οιαμαρτυρίας ιιχουλουροπω-

�ων». Αύ ήν τήν φ�ράν, ητ? �ιαφανής

τ_
η πολιτιχη
σχοπιμοτης και η προσ

πάθεια, συντελοuντος χαί του ολως
οιαφόρου κλίματος, συνετρίβη.

Έν πάση περιπτώσει, άναγχάσθηχε
χ. Παπανοuτσος νά οημοσιεύση
(ΒΗ 1Α, 17 Δεκ. 1964) ενα άπάνθι
σμα παλαιοτέρων (1961-62 χαί ε!ς
ιιάνύποπτον χρόνον η, κατά τούς νομι�
χούς) όμιλιών του, άπό τάς όποίας προ
κύπτει ή βαθειά πνευματικότης χαί ήθι
χή συγχρότ·ησις.
ό

'Αξίζει νά μεταφέρωμε έοώ μία πε
ρικοπή:
«Ή άρετή ώς πρωτότυπη ένέργεια,
ώς πράξη γενναία χαί άποφασιστιχή,
ώς άξιοθεσία χαί ίεράρχηση άγαθών,
εtσβά�λει στ;ην ίστορί
του άνθρώ
;-:
που σα σεισμος., Ανατρεπει για, να, στη
ρίξη. Γιά νά χτίση, γκρεμίζει. Μόνο
σχ'ίjμα λόγου εΙναι έχείνο πού ελεγε
ό Χριστός: «Δέν ηρθα για νά κατα
λύσω τό νόμο, άλλi για νά τον χάνω
πλήρη)), Ή άρετ·η καταλύει. Πλήρωση
πού οέν εΙναι κατάλυση, οέν εΙναι πλή
ρωση άληθινή. 'Απόοειξη οτι ό Χρι
στός κηρύττει: «Τί; Άγαπας τούς
συντρόφους σου; Βοηθείς έχείνους
πού σέ βοηθοuν; Τιμας έχείνους πού
σέ τιμο ν; Έ
οιπόν,, ν άνει τί
Ο� �
�
' ! �
?
ποτα το σπουοαιο. Αυτο το χανουν
χαί οί ληστές... 'Έπειτα ολες αύτές
οί πράξεις εχουν τ·ην άμοιβή τους έοώ.
ΕΙναι γραμμάτια πού έξοφλοuνται άμέ
σως στο όλόχληρο. 'Εγώ οιοάσχω μιαν
όίλλη άρετή. 'Εκείνη πού σου παραγ
γέλλει ν' άγαπiiς τον έχθρό σου. Νά
εύγνωμον'ίjς έχείνον πού σέ χακολο
γε�. ά εΙσαι ύποχρεωί,1-έ�ος ,σέ �είν�ν
,
που σέ χαταοιωχει.
Αυτο οεν το χα
νουν οί ληστές. Οϋτε τό πληρώνουν ο!
όίvθρωποι. Δέν εχεις λοιπόν νά περι
μένης άπ' άλλου τήν τιμ-η γι' αύτό πού
χάνεις... )).
'Όχι σέ ολες τίς ώρες της ζωης, οϋτε
στίς κοινές ύποθέσεις της, άλλα στίς
κρίσιμες ώρες, στίς ύποθέσεις τίς πολύ
ούσχολες, οείχνει ό όίνθρωπος τό μέ
τρο της άρετης του.
Καt π_ράγματι ό °';· Πα�ανοuτσος
,,
,
ε?ει�ε , το , πνευματιχο του αναστημα
,
,,
σ αυτ·ην την ουσχολη ωρα
...
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΚΉΡΥΓΜΑ
ΤΟΥΑΛΒΕΡΤΟΥΣΒΑ·Ι·ΤΣΕΡ
Τόv 'Ιανουάριο έφέτος ό 'Αλβέρτος
Σβάιτσερ εγιvε 90 έτωv. Καί Ηάπό
του 90ou ύψώματοςη έξακολουθεί τον
άγωvα για τ·ηv άvακο,;φισ·η τ·ίjς 8υστυ
χ(ας.
ιι' Ανήκω σ' έκείvους - είχε γράψει
πρίv λίγα χρόνια - πού προσπάΟ·ησαν
vά 8ιατηρήσουv τίς νεανικές τους σκέ
ψεις καί τά αίσΟ·ήματά τως καί πα
λαιψα μέ: τίς 8ιαψεύσεις της πείρας για
vά κρατήσω αθιχτη τ f) σχέψι μου στο
καλό χαί στην άλ-ήΟεια. Στην έποχ·ή
μας, πού ή βία, κάτω άπ' το προσω
πείο της ψευτιiiς, πιο άπειλητιχ-η άπό
ποτέ, εχει στήσει τον θρόνο τ·ης στον
κόσμο, έγώ παύω ναχω τ-ην πεποίθησι
οτι ή άλήθεια, ή άγάπ·η, το πνευμα της
είρήνης, ή ·ήρεμία χαί ·r, χαλωσύνη είναι
ίσχυρότερες άπό κάθε όίλλη 8ύναμι.
l\lιά μέρα ό κόσμος θ' άv-ήχ·η σ' αύτέ:ς
τίς 8υvάμεις, άρχει μονάχα ενας ση
μαvτιχ?ς άρι?μός ά�θρώπωv' να, cpυλά
ξουν μεσα στην ψυχη του,; και να εφαρ
μόσουν στη ζω·ή τους μέ: άγv ότητα χαί
σταθερότητα το πνευμα της φιλανθρω
πίας, της άλήθειας της είρ·ήνης χαί της
χαλωσύνης. Πόσο βάθος ύπάρχει στα
παρά8οξα λόγια του Χριστοu. Ηl\lαχά
ριοι ο[ πραείς, οτι αύτοί χληροvομή
σωσι τ·ην γηνη.

Ο «ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣη
ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ
Εί8ήσεις άπό την Καλκούτα άvαφέ
ρουν οτι ό ιιΓέτι» ό περίφημος ιιΆ
παίσιος Χιονάνθρωποςη, πού τόσο
εχει άπασχολήσει ζωολόγους, άνθρω
πολόγους, έθvολόγους χαί το εύρύ
κοινόν, ξανάκανε την έμφάνισίv του
στίς ,χορυ,φ�ς τη� Στέγης του Κόσμου
χοvτα στο Ασσαμ.
Οι άναγvωσται του ΙΛΙΣΟΥ γνωρί
ζουν άπό προηγούμενα έχτενη 8ημο
σιεύματα οτι ή ϋπαρξις του ιι'Αν
θρώπου των χιόνων>/, οπως άποχα
λείται άπό τούς ίθαyενείς των 'Ιμα
λαιωv, του ιιΓέτιη άποτελεί !:να άπό
τά σκοτεινότερα μυστήρια της ζωο
λογιχης έπιστήμης. Έξερευνηταί εχουv
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φωτογραφίσει τα ιχv-η τr,υ στο χιόνι,
ίθαγενείς φυλάσσeιυν στα μοναστήρια
του Θιβέτ τεμάχια άπό την ούράν τeιυ,
πολλeιί αύτόπται μάρτυρες εχουν ίσχυ
ρισθη Πώς τον εχΟ•JV 8η μακρυά, χι'
δμως κανείς κυνηγός, κανείς ζωολόγος
81:ν χατώρθωσε ως τώρα ο(.ίτε vά τον
8-ϊj c,1:.ίτε νά τον φωτογραφίση.

«ΜΑΓΟΣ - ΓΙΑΤΡΟΣη
'Υπό τόv τίτλeιv αύτόv ιιl\lάγος-Για
τρόςη έξε86θ·η εvα έv8ιαφέροv βιβλίο
του �Ιάιχλ Γχέλφαντ, μέλους του Βα
σιλιχοu Ίατριχοu Κολλεγίου του Λον8ίνου χαί χαθηγ·ητοu στο Πανεπιστή
μιον Ρο8εσίας χαί υασαλάν8ης. Ό
συγγραφεύς εχει χαταγίνε•. εί8ιχως είς
μελέτας 8ιά -την Ίατρ,χην είς την Ά
φριχήv, οπeιυ 8ρουν πάντοτε ο[ ιιμάγοι
γιατροίη. Ό Γχέλφαντ άφηγείται άχρι
βως πως γίνονται θεραπευτές αύτοί οί
μάγοι, ποια είναι ή θέσ·η τους στ-ηv
χοινότ·ητα, καθώς χαί ποιές είναι οί μέ
θο8οι της 8ιαγvώσεως χαί θεραπείας.
Τούς περιγράφει εξυπνους, τίμιους χαt
άφοσιωμέvους στούς άρρώστους τους.
ΊΌ μεγαλύτερο μέρος της ήμέρας τό
περνο�v στα, χωρ,άφι� τους η ,βόσκον
τας τα χοπα8ια η χανοvτας το νοικο
κυριό, γιατί σημειωτέον ύπάρχουν χαt
γυναίκες άvάμεσά τους.
Ό κάθε θεραπευτής μαθαίνει την
τέχνη του άπό τούς παλαιότερους χαί
κατόπιν εί8ιχεύεται η ώς θεραπευτ·ης μάντης η ώς βοτανολόγος. Οί μ-χvτεις
σ;έλ�ουν σ,υvήθως τού� άρρώστου με
7
τα την 8ιαγvωση στους βοτανολογους
για τ·ην θεραπεία. Αύτοί παρασκευά
ζουν χαί φυλαχτά για την προστασία
των 8ιαφόpωv μελών μιας οίχογενείας,
για τ f)V προστασία των Κοπα8ιωv άπο
τίς χλο�έ:ς, ,χαί, γι� ,·ην π�οστ�σία των
γυναιχωv εαν οι συζυγοι 8εv βρισχοvται
έπί τόπου για νσ τίς φυλiiνε. 'Υπάρχει
χαί εvα φυλαχτό πού βοηθii τον κά
τοχό του vά πεpάση τίς έξετάσεις για
την άπόκτ·ηση 8ιπλώμα-τος ό8ηyήσεως.
Οί μάντεις ομως είναι οί πιο έν8ια
φέροv,ες. 'Η τέχνη τους στηρίζεται
στην -θεωρία οτι κάθε άρpώστεια ·η με
γάλη 8υστυχία όφείλεται σ' ενα προ
σβεβλημένο πνευμα.

.-
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ΘΡΙΑl\ΙΒΟΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑΣ
'Λλλά, ας μη σπεύσωμε -ιά οίκτεί
pωμε τούς δυστυχείς 'Αφpικανούς.
'Ένα όίpθpον του Παp•.σινου δημ.οσιο
γpά9ου Πωλ Μασσi:ν άναφέpει δτι
στη� Γαλλικ:ι πρωτε�ουσα ύπ�ρχου"
πολ:J π�ρι_ι;σο�εpο; μ?'γοι, ;tαρα, γι�
τpοι και ιεpεις, εν αvαλογιqι με τον
πλιβcισμό (�ναc ίερεύς σέ 5.000 κα
τοίκους, ε-.ας γιατρός σέ 51" κατοί
κουc καl ενας ιιμάντηcη σέ... 120 Πα
ρισινούς( Ι )-μέ πελα.εία άπό δλχ. τά
χοι\ωνικα , σ;ρώματα, άχόμη καl τα
λεγομενα ανωτερα).
ιι'Όλοι αύτοl - γpάφει σέ χpcνο
γpάφημά του (ιιΕΛΕΥΘΕΡΙλη, 12
Ίαν.) ό κ. Σπυρος lΊ·Ιελας - γυρίrουν
σέ χpό-,ους περασμένους καί σκοτα
δερούς, γιά το•;ς όποίους ή άνθpωπό
της επρεπε νά ντρέπεται. Ό Άλη Πα
σαc, τό λιοντάρι της 'Ηπείρου, πο•;
τή σκληρότητά του καl την πολιτι
κή του πονηρία ετpεμε κι' έθαύμα(ε
ό κόσμος. εί,<ε στον τοίχο της κά
μαpάς του εναν κύκλο μέ ιιναl 1> καl
ιιοχιη χαl στή μέση εναv πεpιστpεφό
μενο δίσκο, πού τόν γύριζε μέ μιά δι,
νατη σπρωξιά. 'Όπου σταματουσε, στό
ιιναίη η στό ιιοχιη, εδινε άπάντησι
στήν έp�τη�ι, μέ ο νοϋ τ;ου., αν Οα
,τ
πρεπε να κανη πολεμο
και να χατα
στpέψ Ι) μιά έχθpική πεpιοχη η νά
έξοντώ ση μέ τή φωτιά καl μέ τό σίδε
ρο εναν άντίπαλό του. Αύτό ητανε τό
άπpόσωπο μαντείο του. Ό 'Αβδούλ
Χαμίτ, πού τόv κατέβασε άπό τό Οpόνο
τό νεοτουρκικό κίνημα, είχε εναν έπί
σ·f)μο μάντη, τό διαβόητο Έμπουλ
χουδη μπέη άπό τη Χαλκίδα. Αύτός
έδιάβαζε στ' αστpα δλα τά μελλούμε
να· Στίς 22 του μηνός μιά μπόμπα θά
σχάσf) άπό σκοτεινούς συνωμότες στό
Γαλατα... Καl ή μπόμπα εσκαζε άλάν
θαστα, σύμφωνα μέ την προφητεία,
γιατί ό Έμπουλχουδα μπέης έφpόντι
ζε μέ οpγανά του νά έκπληpώνωνται
κατά γρ.χμμα οί προφητείες του. Κλαί
γοντας παpακαλοϋσε τούς νεοτούpχους
νά μην πάρουν άπό κοντά του τόν
χpf)σιμώτατο αύτόv ανθpωπο
- Πάρτε μου δ,τι αλλο θέλετε!
'Όχι δμως αύτόν, πού είναι τά μά
τια μοι, καl τό φως μου !
- Καl δμως αύτός - τοϋ άπαν-

.-
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τοϋσαν - δέν έπροφήτεψε τ-ην έπα
νάστασί μας, ο.:ίτε σοϋ πpοειπε δτι
θαχανες τό θpόνο σου ...
Τίποτα... Έξακολουθοϋσε νά κλαίη
κα� να �αρ,α�αλγj. \ '
,
,
,
Αλλα αυτος και τοσοι αλλοι,
αγόμενοι καl φερόμενοι άπό έπαγγελμα
τίεc πpοφητες, ήσαν άγpάμματοι αν
θpωποι καl κούτσουρα άπελέκητα. Πως
έξηγειται δμως, δτι σήμερα ανθpωποι
μέ άνώτεpη μόpφωσι πιστεύουν σέ
άγϋρτες καl κοινούς άπατει7>νες καί
παίρνουν :τού� χpησμ_ούς το�ς σάv ά ο�
7:
καλυπτικα λογια της Μοφας; Αυτο
παρατηpειται σχετικά μ' αύτά τά θύ
ματα της άγυpτείας. 'Ότι διψουν γιά
προγνώσεις πpό πάντων τlς ταραγμέ
νες έποχέc, ΠΟ'J οί αvθpωποι δεν Ε,έ
pοι..ν αν Θά ξημερώοn. "Οτα\ τά γεγο,
,
,
,.,,,
ν�τα
γυρω
π?'pου�ια-.ου�
κ?''θ ε μεpα,
, εκπληξεις, απpοοπτα δυ
καθε σ-:-ιγμη,
σάρεστα. μεταβολές ξαφνικές, πού
διαψεύδουν κάθε λο-yική συνέπεια καl
π�όβ�εψι π,ως νά_ μην �p�αχτο9ν άπό
τα λογια α-yυρτων, που ισχυριζονται.
δτι βλέπουν τό μέλλον σάν νά ητανε
παpόν; Ό ανθρωπος είναι φτιαγμέ
νος νά ;'ισ,τε�n ':ε ύ ερφ�σι,κές Ουνά�
7;
μεις και να τις αποδιδη
σ εξαιpετικα
προικισμένους μέ τέτοια δύναμι».

ΖΩΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ...
λείνοντα τ ν έτήσια σ ν δ της,
5 fΊ ,
ι, ? ?
!(
στον Καναδα, η Αμεpικανικ-f) Εται
ρία γιά τήν Πρόοδο τ·ϊjς 'Επιστήμης
ώργάνωσε ενά διεθνές συμπόσιο μέ θέ
μα την συμπεpιφοpά των άνθpωποει
δων. Ό δp. Στιούαρτ• Αλτμαν, ζωολό
γος πού έφοίτησε στό Πανεπιστ·ήμιο
τοϋ Χάpβαντ, καl ό όποιος ήταν καί ό
όpγανωτης του συμποσίου, παpετήpη
σε, μεταξύ αλλων, δτι πρlν άπό δέκα
χpόνια λίγοι έπιστήμονες, αν οχι καί
κανένας, μελετοϋσαν έπί τόπου τ-ην
συμπεpιφοpά των πιθήκων. Κατά τούς
τελευταίους μ'ίjνες ό άpιθμός των έπι
στημόνων αύτων ήταν τουλάχιστον
20 καl ύπάρχουν σήμερα έφτά κέντpα
στlς 'Ηνωμένες Πολιτείες πού ένεp
γουν έpγαστηpιακές εpευνες στον το
μέα αύτόν.
Ό δp. Γκόpτον Τζένσεν, του Πανε
πιστημίου της Ούάσιγχτων, πpώην
παιδίατρος στό Γιέηλ, άνεκοίνωσε
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πώς ενα ε!8ος μακροο,;ρων πιθ·ήκων,
ΠΟ>J μεγάλωσαν μέ τlς μψέρες τr,υς,
άλλά χωρίς παιγνί8ια, παρr,υσίασαν
καθυστέρ·Ι)σι στην άνάπτυξ( τους καί
έξηρτωντο σέ ύπερβολικrJ βαΟμrJ άπό
τίς μητέρες τους. Ένι7, έκείνα, πού
τούς ε!χαν 8ώσει παιγνί8ια, i)σαν άπο
λύτως κανονικά.
Συνοψίζοντας τά άποτελέσματα της
?υνό8ου α•�της, ό, 8.�· ".\λτγαν ε!,πεν
οτι οι, μελετες πσυ εχr,•JV γινει φαιvε
ται νά άπο8εικv,;ουv οτι Ι�λα τ-χ βασικ-χ
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τϊjς άν
θρωπίvης γλώσσ·Ι)ς έμφαvίζr,νται στίς
έπικοινωvίες μεταξ,', μερικι7,ν, αν οχι
όλων, των πιθήκων,
'Εν πάση περιπτC:,σει οί έκΟέσεις
πο1', ερχονται άπό πολλ'Χ μέρ·Ι) τr,u κό
σμου άπεκάλυψαν τrιν 3ιαφοp-χ των
Ηλέξεων)) καί αλλων σημείων, πού
χpησιμοπσιοuνται άπrJ 3ιάφοpα εϊ3·1)
πιθ·ήκων. Πpαyμα πού σ·Ι)μαίνει οτι
οπωι; οί ανΟpωποι στlς 3ιάφοpες χι7,pες
της γης, ετσι καί ο[ πίθ·Ι)ΚΟι εχσυν 3ι
κούς τους τpόπr;υς «όμιλίαςη πι,,j 3ια
cp�ρει άπ? έ�εινην τ,ων άνθρώ ων ΗΚα
zτ
τα βαθμοv, οχι κατ ε!8οςη, οπως ε!χε
πη ό Κάρολος .λαpβίvος, ό πατέρας
της θεωρίας «περί της κατα','ω','ης τι7,v
εί8ι7.>νη.

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Μέ συντpιπτικηv πλειοψηφίαν (355170) ή Βουλ·η των Κοινοτήτων έψή
φισε την κατάpγησιν της ποινης του
Οανάτου καί στά ύπολειπόμενα ά3ική
ματα, γιά τά όποία πpοεβλέπετο μετά
τον αίσθητόν περιορισμό της έσχάτ·Ι)ς
ποινης τό 1957. "Αλλοτε, έπεβάλλετο
θανατική ποιν·η σέ 240 περιπτώσεις.
Βαθμη3όv πεpιωpίζετο. Τώρα περιο
ρίζεται μόνον σέ πέντε κατηγορίες φό
νου, καθώς καί στην κατηγορία της
πpο3οσίας καί της άνταpσίαc. Οί πέντε
κατηγορίες άναφέρονται στον φόνο
μετά ληστείας, φόνο άπό όπλοφοpουντα
όίτομα, φόνο άστυνομικου - οί όποίοι
ε!ναι όίοπλοι πάντοτε στην Βpεττανία
'ι) 8εσμοφ1;λακα καί φόνο άπό όίνθpω
πο πού ε!χε η8η 3ιαπpάξει όίλλο φόνο.
'Η μεγάλη πλειοψηφία υπεp της
πλήρους καταργήσεως της θανατικης

ποινης ε!ναι άποτέλεσμα τϊjς άπο8ε
σμε1;σεως τi:,ν βουλευτών άπό την
κομματική πε•.Οαpχία.
Χρειάζεται, ομως, έπιψ·ί)φισις τοu
νόμι,υ καί άπό τ·ην Βουλη των Λόp3ωv, οπου έπικpατοuν μάλλον συντ·Ι)
p·Ι)τικαί άντιλήψεις, � έκ νέι,υ ψ·ήφισίς
του άπό τr,ν Βουλ·i;ν τi:,v Κοινοτ·ήτι,)ν,
αν � Βουλ·? των .�όp�ων, 3έν τόν έπ�
κυpωσΙ), ώστε να ισχυσ·Ι) κανο\ικα.
"ΙΙ8η ομως άνεστάλ·Ι) κάθε έκτέλεσις,
πραγμα yι_ά ό ό οίον ,έξε3ήλω?ε, τrιv
τ
7;
χ�pα τ J:J ο _ι3ιος ,ο... 3·Ι)μ;ος. Θα Ι)
· σ'J�
χ�ση απασ�ολουμενος, α7;σκλε�οτικ�
,_
με, τr,ν,, ταβεpνα, του. , Επι 7:.λε��· ο
,
Χαppυ .:-\λλεν, ι3ιοκτι;τ·?ς τeιυ « λσ
σου �παθιη
στ� Λ�νκασαιp χρ·φιμ�
1

c.

ποιουμενι,ς κατα τα τελευταια 25 χpο
νια ώς 3ίjμιος (εξι,3α ταξι3ίου καί
εκτακτος άμοιβ·η 20 z:χρτίνων λιρών
κατ-χ κεφαλi;ν) πιστε•;ει οτι ή κpεμciλα
εχει πpό πι,λλου πα•;σει ν' άποτελη μέ
σον άνασχέσεως της έ-;κληματικότ-1)
τος. Κατά τί;ν γνώμην του, ποινr; 12
�των είν�ι πολ1', σκλ·Ι)pότεp·Ι) γι-χ τον
εγκληματια.

Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
Δ•;ο pά3ιο - άστpονόμοι τοu Πανε
πιστ·Ι)μίο,; Στciντ9οpντ της Καλιφοp
νίας, οί 3p. Κpίσνας καί Τόμσ(",ν, έπι
βε�αιώνουν, μι-χ, γαλλι1;·ίJ άν�κ�λυ*ι,
που είχε ','Lνει το 1962. λφοpα εις τον
σχηματισμό πού καλείται Κασσι/,πη Α,
καί είχε έπισημανθη άπό τόν 3ρα .\εκέ
τοu '.\στεpοσκοπείου των Παμσίων.
Ή Κασσιόπη λ παρουσιά�εται μέ
τη μοpφη ένόι:. σφαιρικου κοχλία, πο,',
έκπέμπει ρα3ιοκϊψατα. 'Η 3•.άμετρος
του 01;pαν(ου αϊιτου κι,χλία είναι κάπου
1:� ετη φωτός χαί τό πάχος του κάπου
3 ετη φωτός. 3ηλα3·i; άντιστοίχως 121.
600.000.000 χιλιόμετρα κ,>-ί 27.200.
000.000 χιλιόμετρα.
'Αποτελεί μιά άπό τίς ίσχυpότερες
πηγες έχπομπης ρα3ιοκυμάτωv τοu
σ•;μπαντος.
Οί μετρήσεις, πού εκαναv οι αστρο
νόμοι τοu Στciνφοpvτ είναι οί άκριβέ
στερες πο,J έ:�'ιναν ποτέ γι'Χ κ1�ματα
3;300,μεγαΜκλων, προερχομένων άπό
το 3ιαστημα.
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Ή ρα8ιο - πηγή Κασσιόπη Α, πού
άπέχει άπό τή Γη κάπου 11.000 ετη
φωτός, σχl]ματίσθηκε άπό κάποιον
ύπερνόβα. Ό ύπερνόβας αύτός 8ιερ
ράγη πρlν 250 περίπου χρόνια, άπε
λευθερώνοντας εν_α άεριω8ες, σύν
νεφο πού έκπέμπει ρα8ιοκύματα καl
σχ·Ι]ματίζει ενα κάλυμμα γύρω άπό
τον άστέρα.

ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΙ
150.000 ΠΛΑΝΗΤΑΙ ...
Ε!σερχόμεθα ε!ς την έποχην τηc:
συναντήσεως μέ: σλλα οντα στο Διά
στημα; 'Όχι, άκόμη. 'Αλλά, μια ήμέρα
θά: είσέλθωμε. Καl ή πιθανότης εΙναι
να ύπάρχουν είς τον ηλιακόν μας γαλα
ξίαν ιιτουλάχιστονη 150.000 πλανηται
κατοικούμενοι.
Ό Ρώσος άστρονόμος καθηγητης
Μπορlς Κουκάρκιν, λέγει σχετικως.
(cΓνωρίζομεν μόνον μίαν μορφην ζωης,
ή όποία ένεφανίσθη ύπό τά:ς συνθήκας
της Γης. Καl ή μονα8ικη αύτη μορφη
εΙναι φυσικως προσ ΙJ pμοσμέν ΙJ ε!ς τά:ς
γήινας συνθήκας. Δυνάμεθα νά: 8ιεξά
γωμεν άτέρμονας συt: ΙJ τήσεις 8ιά: τό
αν ύπάρχη η οχι t:ω·η στον 'Άρη καί
στην Άφρο8ίτη. ΊΙ συζήτησις αύτη
θά: τελειώση μόνον όταν έπισκεφθωμεν
τούς πλανήτας, στην άρχη μέ: αύτό
ματα οργανα, καί μετά δταν μεταβη ό
ύίνθρωπος έκείη.
Ό βιολόγος καθηγl]της Γιουρι Ράλ,
ό όποίος έτιμήθ ΙJ μέ: το Βραβείον της
Σοβιετικης 'Λκα8ημίας των Έπιστ ΙJ
μων, λέγει σχετικως τά: έΕ:ης: «Τcϊ
λογικά Ο'Jτα του Σύμπαντος εΙναι ε!ς
ενα βαθμόν ανθρωποι, εχουν πολλά κοι
νά μέ: τον ανθρωπον της Γης, μέχρις
άκ�μη καί την έ�ωτερικην κ�τασκευ, 1ν
,
,
του σωματος. Δυνανται να εχουν ολι
γας άνατομικά:ς 8ιαφοράς, αλλο χρωμα
8έρματος, 8ιαφορετικό κόψιμο των
ματιων, στενό κρανίο κλπ. Βασικως
δμως πρέπει να θυμίζουν όίνθρωπονη.

; ·: '.:·-.- ';\·,,
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Η ΔΙΟΓΚΩΣ[Σ
ΤΟΥΠΛΗΘΥΣΜΟΥΤΗΣΓΗΣ
Κατά τό άμερικανικόν γραφείον 8:rι
μογραφίας ,. ό σημερινός πληθυσμός της
γης των 3.300.000.0.00 κατοίκων μπο�
ρεί ν' αύξηθη κατά ενα 8ισεκατομμύριο
μέχρι του 1980. Ό π_αγκόσμιος πληθ�ό-μ�ς αύξάνει κ�τά: 2�0.000 ψύ;<ά:ς
την η μ ε, ρ α Καθε χρονο προστιθε-·
ται στον κόσμο μία άκόμη :Μεγάλη
Βρεττανία 65 έκατομμυρίων. - Το. ετος
2 000 ό πλ·Ι]θυσμ?ς μπο�εί να φθά�
τα; 7 8ισεκατομμυρια. C( Ο σημεριvος
π,ληθ�σμός ;ης [ης, γ�άφει ό �ρ�μλιν
εις τον cc εον Επιστημονα» ανερχεται είς � περίπ?υ 8ισσ�;<ατομ�ύρ�α καί
,
8ιπ)ασιαζεται ανα 37 ετη. Ιε το φω
τοσυνθετικόν π)αγκτόν, ό πληθυσμός
της-Γης θά: 8ύναται να τρέφεται ωστε
να εχη τόν χρόνον να 8ιπλασιασθη τρεις
άκόμη φοράς μέχρις ότου φθάση κατά
το ετος 2334 τόν άριΟμόν των 3.000
8ισεκατομμυρίων. Θά: εΙναι 8υνατόν να _
8ιατραφη, πενταπλάσιοι:: άκόμη πληθυσμος έ�' οσον 8ορ�φ�ρο7::οιηθου� τερά,
στια χατοπτρα τα οποια θα αντανα
χλουν το φως του 'Ηλίου έπl των πολικων 'πάγων καί θά: άναΒιβάσουν την
θερμοκρασίαν όλοχλήρου του πλανήτου
είς το έπίπε8ον της Οερμοκρασίας του
Ίσημερ•.νου.

�...
,)
.ϊ

i

..

.

•
,.

(cΌ πληθυσμός θά αύξηθη άκόμ:η
καί θά παράγωνται συνθετικά: τρόφιμα
άπΟ τi}ν έvέργειαν, τά όpυκτ/Χ καt

τα

άπορρίμματα. Τά: άνθρώπινα πτώματα
θά μετατρέπωνται είς τρόφιμα 8ι' ε!8ικης, έπεξεργασίας».
'Αλλά τl θά γίνη δταν ό πληθυσμός
φθάσ IJ νά 8ιαθέτουν κάθε 8ύο ατομα
ενα τετραγωνικό μέτρον; Ο[ έπιστή
μονες όμιλουν 8ιά κτίρια 2 .000 όρό
φων, 8ιά πυράκτωσιν του φλοιου της.
γης, 8ιά μαζικην άπο8ημίαν σε αλλα
αστρα... 'Όλα αύτά, αν Οά ύπάρξη
ει ρ ·ή ν ·ΙJ.
Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦΟΣ

''·
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Βάσος Κpιμπας - Πανος Κωστόπουλος
Ό θάνατος άφ-ήρπασε, διά νά μετα
φέρη είς τ-iJν πέραν τ-ϊjς έπιγείύυ ζω'ίjς
δχΟην της φωτει\οτέρας .:ιπάρξεως,
δύο έχλεχτούς 'Έλληνας: Τόν ΗΑΣΟΝ
ΚΡΙΜΠ
χαί τόν ΠΑ ΟΝ ΚΩ
ΣΤΟΠΟΎΛΟ .
Ό Βάσος Κριμπας έγενΨήθη είς l\[ε
ρόπη11 της Μεσσηνίας τό ετος 1890.
τΗτο μηχανικός-γεωπόνος, δ•.πλωμα
τοuχος της έν Μύμπελιέ της Γαλλίας
Έθνιχης Γεωπονιχης Σχολ'ίjς, δι
δάκτωρ των Φuσιχων Έπιστ·ημ<7ιν χαl
πτuχιουχος της Χημείας του Πανεπι
στημίου' θηνών.
Ταχτικός Καθηγητής της 'Ανωτά
της Γεωπονιχ-ϊjς Σχολ·ϊjς 'Αθ·ηνων, �ς
διετέλεσεν έπί σειράν έτων καl Πρύ
τανις. 'Ανώτατος '-Υπάλληλος του '-Υ
πουργείου Γεωργίας, του όπύίοu διετέ
λεσε καί Γενικός Γραμματεύς. Ύπηρ
ξεν Πρόεδρος της Βασιλικης Γεωργι
κης 'Εταιρίας. 'Εξετέλεσε πλείσ.ας
έπιστημονικάς έργασίας. Πρό τινων
έτων έξελέγη τακτιχόν l\Ιέλος της 'Α
καδημίας 'Αθψ<7ιν. Είχε τιμηθ'ίj διά
παρασήμων έλληνιχων καί ξένων.
Ύπηρέτησεν είς τόν στρατόν κατά
τούς βαλκανικούς πολέμους καί κάτά
τόν πρωτον εύρωπαικόν πόλεμον ώς
ε q: εδρος λοχαγός του Μηχανιχου.
Ό Βάσος Κριμπας άνέπτυξεν έπί
σης εξοχον πνευματικήν δρασιν. Τήν
23ην 'Ιανουαρίου 1918 έμυήθη είς τόν
Έλευθεροτεκτο\ισμόν καt άνηλθε μέχρι
των ύψηλοτέρων αύτου βαθμίδων. 'Επί
σειράν έτων ητο μέλος της l\Ιεγάλης
Στοας της 'Ελλάδος, άπό &έ του 1950
ητο 'Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης των
φιλοσοφικών έργαστηρίων, διατηρή
σας τό άξίωμα τουτο μέχρι των άρχων
του παρελθόντος Δεκεμβρίου, οτε ύπέ
βαλε παραίτησιν διά λόγους ύγείας.
'Εξ αλλου, τό Ι 928 ό Βάσος Κριμπας
ητο μεταξ>J τ(";°)V [δρυτω\ του έν 'Ελ
λάδι έθνικου τμήματος της Παγκο
σμίο.ι Θεοσοφικης 'Εταιρίας.
'Όλην τήν ζωήν του άφιέρωσεν είς

ΒΑΣΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
τ-iJ� γεωργικήν πρόοδον της Έλλάδύ;
και της ήθικύφιλοσοφικ'ίjς κινήσεως,
περιεβάλλετο δέ άπό πολλάς χαί έχλε
κτάς φιλίας, λόγ4) του άνωτέρου χα
ρακτ·ϊjρος του.

ΠΑΝΟΣ 1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτερότοκος υίός του Καλαματια
νου μεγαλεμπόρο1. - Τραπεζίτοu 'Ιωάν
νου Φ. Κωστοπούλου καt πρεσβύτερος
άδελφός του νυν Ύπουργοu των Έξω
τεpικων, κ. Σταύρου Κωστοπούλου,
καl του Διοιχητοϋ της Τραπέζης Έμ
ποpιχης Πίστεως, κ. Σπύρου Κωστο
πούλου, ό Πανος Κωστόποι.λος έγεν
νήθη εtς Καλαμάταν τό ετος 1891.
l\Ιετά τάς γuμνασιακάς του σποuδάς
έφοίτησεν είς ,ην 'Ανωτάτην Έμπο
pικήν Σχολήν Μασσαλίας, της όποίας
άνηγοpεύθη άpιστουχος διδάκτωρ. 'Εν
σuνεχείq: μετέβη είς l\Ιάντζεστεp της
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'Αγγλίας δπου έπί διετίαv είδικεύθη
Κοιvωvικός, άγαθός καί πρ�ος τήv
φύσιν, φιλάνθρωπος ύπό τήv γεvικω
είς τά Τραπεζιτικ-χ συστήματα.
Έπαvελθώv έκ τοϋ έξωτερικοϋ έγκα
τέραv εvvοιαv, ήγαπατο παρά πάvτωv
τεστάθη είς Καλαμάταν έργασθείς είς έκείvωv οϊτιvες τόv έγν ώριζοv η μεθ'
ών συνειργάσθη.
τό έμποροτραπεζιτικόv κατάστημα τοϋ
πατρός του. 'Έλα;:Ιεv μέρος είς τούς
Ό Παvος Κωστόπουλος έπίσης
Έθ\ικούς πολέμους της περιόδου 1912
έδέχθη τό Τεκτονικόν φως καί τό διέ
-1922 ώς ύπαξιωματικός. 'Εκ τωv δωσεv, ίδρύσας τήv Στοάv Καλαμάτας
ίδρυτωv της Τραπέζηc Καλαμών καί
<<' .-\ριστομέvης)) καί τό φιλοσοφικόv
της διαδόχου Τραπέζης Έμποpικης έργαστήριον <ιΚαρτερίαη, τωv όποίωv
Πίστεως �ς τάς έργασίας έv Πελοποv
κατείχεv έπί σειράν έτων τά άνώτατα
'"
νήσ� δι·Ι)ύΟυvε κατχ τό διάστημα τοϋ
α;ιωματα.
μεσοπολέμου. 'Εχρημάτισεv έπl σει
Ό Ι.\ΙΣΟΣ, τοϋ οποίου άμφότεροι
ράν έτων Πρόεδρος τοϋ 'Εμπορικοϋ
οί μετα:}"τάvτες άδελφcl ησαν φίλοι
καl Βιομηχαvικοϋ 'Επιμελητηρίου,
καl συνδρομηταί. εϋχεται δπως ή ψυ
Πρόεδρος των'.-\λεξανδρακείων Κληρο
χή
των τύχη ε,jτυχίας είς τούς πνευ
δοτημάτων, της λιμεvικης Έπιτρο
ματικούς λειμώνας των ά\ωτέρωv κό
πης καl της .\αικης Βιβλιοθ·ήκης Καλα
σμων.
μάτας.
'Ολίγον πρό τοϋ τελευταίου πο
λέμrJυ διωρίσθη όίμισθ'Jc ύποπρόξε
Π. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
vος της l\Ιεγάλης Βρετταvίας είς Κα
λαμάταv, έργασΟείς μετά ζ·ήλου διά
'Υπό συvθηκας δρ:χ.ματικ-ϊjς, άλλα
τ-ην εύόδωσιv τ{;)v κοινών συμμαχικι7>v
οκο7;;;)ν. :\f�τά την , κατ�ρρευσιv το� καί έξαιρετικ-ϊjς ε,jθαvασίας, άπηλθε
μετωπου cιεφυγεv εις .-\ιγυπτον και του φι,σ�κου κόσμου ενας διαλεκτός
εώτατος, ό
. '.-\φρικήν, έπανηλθεν δέ έκείθεv είς πνευματικός όίvθρωπος.
Τ�κ-Ι)ς, �ατζηαθαv':'σί�υ, �;όλις t,4 έ
Καλαμάταν άμέσως μετά την άπελευ
των, απεθανε χατα -ττ,v διαρχειαv δια
θέρωσι \- 'Απ? τ?ϋ ,ι 948 έγκατεστ�
δρομης μέ ταξί είς 'Αθήναc, έvω έκι
θη μονιμως εν .-\θηvαις συvερ�'αζο
μενος μέχρι τοϋ ()ανi.του του μετά της vείτο διά τήv προώθ·Ι)σιv θεμάτων της
έν Πάτραις Σχολης κωφαλάλων.
Τραπέζης Έμπορικ-ϊjς Πίστεως.
, Έπ� μίαν εί::οσ�πενταε�ίαv χ��ά
Ό έχλιπών, ;,:·Ι)μικός τό έπάγγελ
το διαστημα του μεσοπολομου εδε
μα, �ί;,:εν ε•jρυτέ,. ας πvευματικάς άσ;,:ο
σποσεv είς την οίκοvομοεμπορικr,ν καl
λίας χαl )jτο παράγων της Πατ.�αί
πνευματικr,ν �ωί;ν τ-ϊjς Καλαμάτας χης προόδου. Σύμβουλος της Διακι
χαl σι,vέβαλεν άποφασιστικι7Jς είς τήv , δείου Σχολης λαου καί όμιλητ-ης ό
έv γένει πρόοδο\ τ-ϊjς πόλεως καl της 'ίδιος, μέλος της Θεοσοφικης Έται
l\Ιεσσηvίας όλοκλήρου. ΒαΟύτατα καl ρίαc καί της Στοας <ι"Ερευνα)), έπί
πλατειά καλλιεργ·Ι)μένος πνευματικός σης ποιητ·ης με συμπαθητικήν φλέβα,
όίνθρωπος, μέ άκτιvοβολσϋσαν προ
τεί�ων ίδι�ιτέρως εί7 τ,όν μυστικ,ι
?<,>Πι�()τ·η�α χα� σπαν,ί.ας �pετ&ς, �
σμον. Καλοκαρδος και παντοτε προ
εκλιπων ενδιεφερετο ι11ιαιτερως δια θcιμος διά τόν άγωνα του Καλου,
τ'Χ ",'ρ�μματ�, τά�. τέ�ν�ς χαL τ·Ι)ν πν�υ
ήγαπα;ο ά ;tό, ϋ�.ην τ-r,ν Π�τραι1;·ην
ματικ r,ν ζωη,J, ας ενισ;ι:υσε ποικιλο
κοtνωνιαν, η οποια συνει{λοvισθη από
τρόπως ώc JJριSεδρος Κοινωφελ;;Ν
TO'J άοόκητον θivατόν του. Ό ΙΛΙΣΟΣ
,
θ'υνει τα' � πλ'·'iρεις, αγ
, 0;' π·Ι)ς σκε'
απευ
'Jδρυμi.τωv καί Συλλόγων άλλά καt
, του.
ώς ίδιώτl)ς.
ψε1.<" του προς TljV ο,κογενειαν
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ΜΕΤΑΞΥ
Τά Γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ, Δρα
γατσανίου 6, Τ.Τ .122 (Πλατ .Κλαυ
θμώνος), ε1ναι άνοικτά κάθε πρωί
10-1 καl άπογεύματα μόνον Δευ
τέρα καl Παρασκευή 6-8.
οι συνδρομηταl πού άλλάζουν
_ διευθύνσεις η βλέπουν τή διεύ
θυνσί τους νά άναγράφεται λαν
θασμένη, νά μας είδοποιουν άμέ
σως.
'Όποιος έπιθυμεί νά άγοράση
βιβλία άπο τά άναφερόμενα είς
τον τιμοκατάλογον πωλουμένων
είς τά Γραφεία μας βιβλίων-διότι
δέν εΙναι εuκολον νά άποστέλλω
μεν αλλα βιβλία-πρέπει νά έμβάση
μέ ταχυδρομική έπιταγή το άκριβές
άντίτιμον των βιβλίων πού θέλει,
άναγράφων είς το άπόκομμα της
έπιταγης τούς τίτλους των βι
βλίων. Θά τά λάβη άμέσως.Χωρίς
άποστολήν του άντιτίμου δέν άπο
στέλλονται βιβλία, διότι δέν εΙναι
δυνατον νά τηρουνται λογ)σμοί.
- Κάθε εμβασμα πρέπει νά
γίνεται μέ ταχυδρομική έπιταγή,

Μ�

ιιΚωστην Μελισσαρόπουλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας 122)). 'Απο
στολές μέ τραπεζιτικές έπιταγές
η έντολές μας δυσκολεύουν. Νά
άναγράφεται καθαρά το δνοματε
πώνυμο καl ή διεύθυνσις του άπο
στολέως. Πίσω άπο το άπόκομμα
της έπιταγijς vά γράφεται λ α
κ ω ν ι κ ά δ λόγος της άποστο
λijς των χρημάτων.
Ό ΙΛΙΣΟΣ ζητεί έκ των συν
δρομητών του 'Αντιπροσώπους είς
τάς έπαρχιακάς πόλεις η καl είς
το έξωτερικόν. 'Όσοι έπιθυμουv
νά συvεργασθουν μέ τον ΙΛΙΣΟΝ
και νά τόv βοηθήσουν είς το εργον
του παρακαλουνται νά μας γρά
ψουν.
Ό ΙΛΙΣΟΣ
είς τήν Κύπροv
'Αντιπρόσωπος του ΙΛΙΣΟΥ
δι' δλόκληρον τήν Κύπρον:
Βιβλιοπωλείον Άντ. Στυλιανου
Λεμεσός-Κύπρου

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΜΟΙ
Δρχ. 60
'Ετησία συνδρομή
11
50
Διά τούς παλαιούς συνδρομητάς
))
50
Τιμή τόμων παρελθόντων έτώv
ιι
10
Τιμή μεμονωμένου τεύχους
11
10
Τιμή πίνακος δ ιιΑίώνιος Δείπνος))
Τόμοι ετους 1962 vπάρχουν μόνον χωρίς τό τευχος Νο 25.
Μεμονωμένα τεύχη έτών 1956-1959 (Νο 1-16) δέν vπάρχουν .'Επίσης
δέν όπάρχουν μεμονωμένα τεύχη Νο 23, 25, 29.
Ό ΙΛΙΣΟΣ, διά νά ένθαρρύνη τήν έγγραφήv νέων συνδρομητών, πα
ρατείνει μέχρι 30ijς 'Απριλίου το δικαίωμα έγγραφης νέων συνδρο
μητών, όπο παλαιών, μέ εκπτωσιν 500)0, ήτοι άντί μόνον δρχ. 30.
Παρακαλουνται οί συνδρομηταl μας νά φροντίσουν έγκαίρως διά τήv
έγγραφήν νέων συνδρομητών μέ τήν οόσιώδη αότήν εκπτωσιν 50 ο/ο.
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Τί άvαζητεi;
Πάντως, όχι vέovs σvνδρομητάs στόν ΙΛΙΣΟ.
Γι' αυτό τόν σκοπό, δέν θά έχρειάζετο τηλεσκόπιο, δπωs ΔΕΝ
χρειάζεσθε ούτε καί ΣΕΙΣ !
Οί υποψήφιοι σvνδρομηταί τοv ΙΛΙΣΟΥ υπάρχουν πολύ ΚΟΝΤΑ
σαs, στό φιλικό σαs περιβάλλον. Καί εχετε ΕΦΕΤΟΣ την έξαιρε
τικήν δυνατότητα νέ τούs προσελκύσετε, διότι σαs διευκολύνει
ή καθιερωθείσα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΙΝ 50 %
ΜΟΝΟΝ ΜΕ 30 ΔΡΑΧ.
δι' δσοvs έyyραφοvν διά π ρ ώ τ η ν φοράν τώρα.
Έξ &λλοv, ή αρχομένη από τοv ανά χεϊραs τεύχοvs νέα έξόρ
μησιs τοv ΙΛΙΣΟΥ, μέ την εκδοσίν του ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟΝ, μέ τόν
μεyαλύτερον ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΕΛΙΔΩΝ καί έν yένει την πλέον καλλιτε
χνικήν έμφάνισιν, αλλά καί μέ την είσαyωyήν ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ
πνεvματικηs ανατάσεως καί vyιovs ψvχαyωyίαs, σαs διευκολύνει
είs την διάδοσιν τοv περιοδικοv.
1 ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ: 1
Ή πρόοδος τοv ΙΛΙΣΟΥ έξαρταται από την αvξησιν των
συνδρομητών ΚΑΙ από την εyκαιρον αποστολήν δλων των συν
δρομών. Διαφορετικά, μπορεί νά κινδvνεύσ-ι;�. Καί &s μην εΙναι·από
Σαs, πού αυτήν την στιγμήν μας διαβάζετε. "As yίνετε τrρωτο
πόροs είs την έκτέλεσιν τοv καθήκοντος.
1 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ .ι

,,_

ΧΡΗΣΤΟΎ' Σ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΓΗ
ΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Διάλεξις 18ης Φεβροuαρ(οu 1965
σ-rόν «Πιιρνασσό1>, ώργανωμένη �πό
τό Φιλολογικόν και '�ιολογιχον
Τμijμα τοu, έν σuνεργασί� με τον
Σ'ύλλογο «Δελφικες 'Αμφι}(τιον(ες1>

ΠΕΡΙΟ�ΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ»
ΤΕΥΧΟΣ 37 - 38 1965

11=========�

1965

ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

107

-ι,ρι•tστ
'Ο '1'
'
Ρtνω•,
' :του οικαιυ. ωι·ομαστηκι ο ιιtυγtvιστrρος τιυν
1

"'

�

'

'

t:'

"

'

ΆΟηναίωv», tί:τt πιίJς ιί "Ελλάδα όη,ι,ιούργησt τrίν 'ΛλιίΟtιrι κι,ιι την
Όμο(!φιά_ ό /'ιέ ι1fJρός Γάλλος :τοιητιίς Σο1,λύ 1/ριΨτr.Jηι, τόvισt :τcίJς
δ,τι i'χtι ιί υ.vΟρωπότητυ. στήv Τ/χι·η κι.ιί στόΠvtvμυ. τό κληροvόμησε
άπό τι)v 'Ελλάδα».
'Λλλ' αv ιί Πατρίδα μας θtι JΙJtίται ιί κοιτίhα ιlΟάvατωv άριστουρ
γημάτωv γλvπτικιϊς, άρχιηκτονικrjς και ύψηλιυν lδεr1J11 rJJJ rί ψυχr)
της Τ/χι•ης, τη;;: Σοr,ίu.ς καί τοϋ Πολιτισμοϋ, lόι7ι στrίv "Ελλάhα :τρω
τοφάvηκι, τι)v ψυχι) αvτ-ή πολλiς άπό τiς tι�ρω:ταικiς χϊίψt;; και
lδιαίτερυ. ι) Γαλλία εκυ.vαν ίδικιί τους.
'Η Γαλλία, μi τού;; μεγάλους σοφούς κυ.ί τούς ασύγκριτους κu.λ
λιτέχvrς της, υ.ντα:τiόωκε στ-ή μικρr) μά πάντα {vδοξη χώρα μας τό
άγνό γάλα, :τού θιίλασε άπ' τόν Σωκράτη και τόν Πλάτωι•α, τόν Φιιδία
και τόν /Ιραξιτέλη. Κι lπiστρεψε άκόι, η, μi τό κοσμογονικό :τι•εϋμα
της τοϋ 1789, τά τροφεία πρός τόν Σόλωνα κυ.ί τόν Δημοσθlι η, πού
τrjς δίδαξαν τήν ίδέα της έλrυΟrρίας και τοϋ σrβασμοϋ τοϋ ατόμου.
Ή γαλλικ-ή ψvχ-ή μέ τά ύψηλά της ίδιιvικά και ηί λατρεία :τρός
τη θεία μορφή της Τέχνης έπεζιίτησε νά βριj στ' αρχαία lλληιιικά
σvντρίμμω, τι)ν τελειότητα τιυv ρvθ,ιι ιvν.
'Έτσι, ι,όλις άvαστιίθηκε ιί Έλλάδα άπό η) ,ιια.κρόχροvη δουλεία,
πού τόσο συι-τ/λεσε γι' αυτό ή Γαλλία. i'σπιλι στι)v :τατρίδα μας
διαλεχτούς έτu.ίρους τcυv γαλλικιυv Ιlω·t:τιστημίων, :τροσκυvητές
και μελετητές τιjς έλληvικrϊ:; τέχι·η;;.
"Ίδρυσε στήν 'ΑΟιίνα τι) Γαλλικι) 'Αρχαιολογικι) Σχολή κι' έργά
στηκε άκαταπόνητα, γιά v' άvαδvθοϋv α:τό τά σπλάχνα τής έλληνικής
γής τά μαρμάρινα κρϊvα τιjς έλληvικιjς τέχνη:;, :τού έ:τι αίιvνες ήσαν
θαμμένα.
Ή γu.λλικι) άξίvη ξέθαψε μέ προσοχr) και παρουσίασε ατό έλ
ληνικό φϊύ:; τ-ι)v Πύλη και τά τείχη τιjς 'Ακροπόλεως, τής 'Ακροπό
λεως πού κατά n)v εκφρασι τού .1αμαρτίvου, είναι «ποίημα γραμ
μέν ο' μέ μάρμαρα» κι' άvάσυρε άπ' τά έλληνικά χώματα στ-ήν Τεγέα
1

,

1
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καί στή Δήλο, στή Μα11τινεία καί στή Θάσο κι' αλλού', μαρμάριν ,;.
έλληνικές όμορφιές στήνοντάς τις σάν τρόπαια δόξας,δσα ή γη αίώνες
σκ{παζε καί πού δέ μπόρεσι νά καταλύση.
'Ανάμεσα στους ακαταπόνητους έταίρους τής Γαλλικής Σχολής
'Αθηνών, φλογερός έραστής της έλληνικής αρχαιότητος ύπήρξε ό ·
διαπρεπής έπιστήμω11 Θεόφιλος 'Ωμόλ.
Συνεπαρμένος από τό πνευματικό φώς του πανανθρώπινου ίερου
χώρου, τοϋ <<όμφαλου της Γης», καί μεθυσμένος απ' τό αρχαίο
έλλψικό θαϋμα, έργάστηκε α;,:ούραστα έπί δέκα όλόκληρα χρόνια,
1893 μi 1903, στίς α11ασκαφές τών Δελφών κι' αποκάλυψε τούς
αμύθητους μαρμάρινους καί ορειχάλκινους Οησαυρούς_ πού κοσμούν
τό έ;,:εί Μουσείο.
Γιά τίς ανασκαφές τών Δελφών ή Γαλλική Κυβ{ρνησις δα.πάνησε
1.000.000 χρυσα φράγκα καί ό Άνδρiας Συγγρός αλλες 150.000
γιά τήν ανέγερση του έκεϊ Μουσείου, πού τά έγκαίνιά του έγιναν μέ
λαμπρότητα κι' έπισημότητα τόν 'Απρίλη τοϋ 1903.
Τρία Γαλλικά πολεμικά, τά «Κοντόρ», «Βωτούρ» καί «Μονέτ»
καί δυό 'Ελληνικά μέ ναύαρχο τόν Ζώτο, σημαιοστολισμ{να κι' έπάν
δρωμ{να μέ αγ17ματα, μετέφεραν .Γάλλους κι 'Έλληνες Ύπουργούς,
Βοvλευτ/.ς, Κόμητες, Πρέσβεις, Καθηγητές Πανεπιστημίου καl
αλλοvς έπισ17μους στην 'Ιτiα.
Πλήθη κόσμου είχαν συγκεντρωθή στfιν παραλία καί μέ ακρά
τητο ένθουσιασμό ύποδέχτηκαν τούς έπισ17μους. Μαθητές καl μαθή
τριες. κρατώντας γαλλικές καί έλληνικές σημαίες, ζητωκραύγαζαν.
ένώ ή μουσική αν/.κρουε τή Μασσαλ,ώτιδα καί τόν 'Εθ1•ικό μας 'Ύμνο.
'Όλος ό δρόμος από τήν 'Ιτ/.α ως στους Δελφούς ήταν κατάμεστος
από κόσμο, πού εlχε σπεύση νά χαιρετίση τούς έπισήμους καl νά
παι•ηγυρίση τό μεγάλο γεγονός, πού συνετελεϊτο στήν περιοχή του.
Στό γραφικό χωριό Χρυσό - τήν αρχαία Κρίσσα - έκεί πού
θρυλείται πώς ό 'Απόλλων σκότωσε μέ τά βέλη του τόν δράκοντα
Πύθωνα, εlχαν συναχτή οί χωρικοί μέ τίς φανταχτερές φουστανέλ
λες τους κι' αποθέωσαν τούς ξένους έπισκέπτες, ένώ παιδιά τούς
έρραιναν μέ ροδοπέταλα.
Ή ανάβαση από τήν 'Ιτέα ως στους Δελφούς μέ άμάξια, αλογά
καί ήμίονους, δι�ίρκεσε τρείς περίπου ώρες. Γερμανός δημοσιογρά, ..
φος, πού παρακολούθησι τήν ποι,πή, έγραψε στό Βιενναίο «'Ελεύ.7
θερο Τύπο));
«Ό δρόμος, πού φέρει από τό μικρό λιμ άνι τrjς 'Ιτέας ως στοvξ
Δελφούς, περνα από εύρύτατη πεδιάδα κι έκτεταμένο δάσος μέ έληές�
τό σύμβολο αύτό τής είρήνης πού βλαστάνει αφθονα στήν 'Ελλάδα:
Τα έλληνικά δάση δέν μοιάζουν διόλου μέ τά γερι,ανικά καl χαίρεσ ι
νά τά βλέπης. Μοναδική εlναι ή γραφικότητα τών χωριών πού δι�
1
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σχ{σαμε κατά τψ διυ.δρομιί μας.Κάθt βουνό lχει κλασσική ρωμαντι
κότητα. Πόσο ιlγiρωχη εlνα.ι ή κορvφι} τού Παρνασσού/ 'Εδώ ό
πνεvματικ,1ς πατέρας τ,jς Έλλάδας, ό Άπόλλωv, έγκατέστησε τό
ίερό του. Βράχοι κι1ί γκρηο•οί ιlπροσπ{λαστοι χρησιμοποιήθηκαν
γιιί Οεμέλιό του. Ση}ν περιφiρttα τι;jν ιltλιμ;jν βρ�ίκα.με ταπεινό
ξενοδοχείο μέ τr,ν ύπερψpανο τίτλο ιιΜ/γα Ξενοδοχείοι• τού ΠvΟίοv
•Απόλλωνος».
Ό Γάλλος πάλι δηίι0σιογράg, ος Θtόφιλος Καλάς, i'γραψε:
ιι.·1ίσΟάνΟηκι1 ΙJλη τιίv αύστηρ,ιί μορψή τιjς γύρω ψύσtως καί η)
μαγεία πού προκι1λtί ιί ιlνάμνηση τ,jς γιjς αύτιjς. Ώραματίστηκα τήν
ίερt) θtωρία, :τού διlσχιζt τrιι• Ίtρι'�. Όι'Jι3 ιlνάι,εσα σέ διπλ,j σtιριί
άπό κίοvtς, όιμιχάλκιι·ο,υς ταύρους. /ΗJ.f!/•άρινοvς 0Fούς, πολυποίκιλα
άνα.Οι7ματα κ11ί τρι'ποδες, :τοι; ιlι•άι'Jιι,αν τούς ιlρωμιιτικούς καπνούς
τού λιβανωτοιί.
ιιΤύ τοπίο tίvαι μαγtvτικι, κι'l:'χΕι ii'y ρtα μtγαλοπρέπιια.'Έvοιωσα
τό Μυς τον Οtίου. Δiv t ίι•αι ιlι•άγκη ν' άvέβης στι3ι• τρίποδα της ΠvΙ
,,
'
.,
..
'
0 ιας, ovn και ι• αΝ1πι•εvσης τους ατμοvς, που εvFπvεαν τη Σι βv λλα
γιιί νι1 lκστασιασθιjς. Οί βράχοι τι;jν Φαιδριcίδων θαύμα τιjς φύσης.
Στά πόδιιι τους λαμπυρίζει ή κρψ•η τιjς Κασταλίας κι' ιlκούς τό
δυι·ατό nάιr λιισ,ιιά της. Στύ βάθος ό Παρvασσι,ς μi τήv ψηλή κορφ17
του φuί11tτιιι σι1 ι•ά μιλά μέ τόν οιίρω•ό. Στά τραχtιιί στιίΟια του τοπο
Οiτησω• uί ., Ελλψες τιί ,}ιασημι$ηρο τους ίt(!ό ».
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'() Π11ρι-ιισσό:;, :τού σιιι•δiΟηκt μl τιjν C:.πολλιι'Η•ιια Ορησκtία, τό
βουι·ό, ποι', t ίι·ιιι τρ11γοι:δι δλο, μιiς κάι·ει νι1 Οι•μόμαστε τοί•ς στίχους
του ι,εγιιλόπvtυστου :τοιητιj τιjς «Φλογlρας τον Βασιλιά»:

.Ιι:r).έ� iμivιιvt υ! κυψιi;. ,)ιπλύ κω τ οvομι.ί μοv,
ό γi!!υ.; t ίμιιι ιί 1/ιιf.!Ι'uαπύ.; κω' ιί . Ιιι.ίκοι•!!t1 ιj ).Fβivτψι.
Κ' t lμιιι σιίv Ιι•u ι.ίvτ!!ιίγυvο, κ' t lμrιι πιίv ι)υό, σ,iν τrιί(!t
σιι ιχτυι)φέι•ο, ι.ίχ,:,ριατο, μιιί πλι.ίαιι κ' ivu; κύαμος.
f.'lμιιι iίι ,τριι.;ί κύαμο.; κ11ί γι,ι•uίκα πλι.ίαη· r.ί !!χuίο:;; κόσμος,
ι'ιV� ιjλιο.; :ιι. vτu στ' υι� !! ανοίi τ' Uατέριu.
T,i ,)ιιό τι:ί .,;ι.ίvuγ�·u, τύ φιϋ; κ11ί τό Vt!!ά irιώ πlρα,
:rιίριιι•t σιi !!κu, γίi•ui•t πλι.ίαμuτα, γίναv πλι.ίαπ;;
κ11ί τ,;ίι,u ιlψιί,θηκε θΕιί,, '.--1:ιόλλωνu τύv εί:r.1 11,,
κuι' τ' ιϊλλυ βλάατησι θΕι.ί, κ' ιίναι θει.ί, ιίν' ιί Μουαu
ιί t'vι•ιriι)ι:τλη κ' ιj iνvιι.ίψvχιι κ' ή Λ·vιι:ί ψΟ(!t:;; μητ έρα.
Κιιί vά Ι στιί :ιόι)ιrι μου ό ι•αάς ό άλιιφ!!οκαμωμένος
μέ τύ κερί τιj; μέλισσας καί τά φτερά του κιlκvοv,
κuρι)ιιί τιj� γιj,, :ιροακύνημα τη:; οίκουμένης δ). η;:;.
.. 'ΕγιίJ ιίμ' rί :ιλάση ή ι)ίκορφη :ιού δείχνομαι μακριάθε
μέ κuιαu(!ίκι κιiτuσπρο, κuί μέ στο).ή γεράνια,
κ' t",ιιivα είι•αι τι.ί πλάγια μου κ' είvαι ζυγοί μου, :τότε
γι•μνοί κuί ροδοκόκκινοι, καί πότε μου φορουνε
τιίv κuταχνιι.ί πουκάμισο, τά σύγνεφο μαντήλι·
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σάν τό δοξάρι τ' ούρανου, τά -χριύματα δλα ταχω
ταιριάζοντάς τα δπω; ποθώ, φορώντας τα δπως θέλω.
Κ' οί βράχοι είναι τά κάστρα μοι•, τά ελάτια ό στρατός μου,
καί τά πουλιά μου εli.' ό λαός, κ' οί αητοί μου οί πολεμάρχοι.

ΊΙ τελετή των εγκαινίων ήταν μυστuγωγικr) και συγκινητική.
Προjτος ι,ίλησε ό Ύπουργός των 'Εσωτερικοjν Μαυρομιχάλης, πού
έξεπροσώπησι-, καί την Έλληνικiι Κυβέρνηση:
«Εδρισκόμt.νος, Fίπε, Ε:.lς τον ίερόν τόπον_ τό1• όποίον οί άρχαίοι
lθι-,ώροv11 (uς τόν όμφαλόν της γης, καί λαμβάνων τόι, λόγον έπ' αυτού
τούτου τού τόπου δπου ό Θεός τού φωτός, ό Θεός 'Απόλλων, έπi
τόσους αlϊϋνας εδίδαξε, καΟωδ17γησt και εφώτισF τον κόσι,ον διά ηίιν
χρησμϊϋν του. δεν έχω α1 1άγκηι ι νά επεκταθϊiJ επί της σπουδαιότητος
τήν όποίω· κiκτηνται από άρχαιολογικ17ς, ίστορικης και καλλιτεχνι
κr7ς απόψως αί ανασκαφαί τάς όποίας ή Κυβ{ρνησις της Γαλλικrjς
Δημοκρατίας έπι-,χείρησε καί εφερεν εlς αϊσιο1, πέρας.
» Ύπό τcίιν σοφϊiJν και τϊiJ11 καλλιπχνώ1• fhθούμεναι αί Κυβερν17σεις τού παλαιοv καί νiov κόσμου, tlργάσΟησω• άκαταπόνητοι και
ύπεβλήθησω• εlς θυσίας διά νά ανασύρου11 lκ τωι1 σπλάγχνων τr7ς γης
και 11ά lπαναφiρωσιν tlς τό φιίις τούς κΈκρυμμένους θησαυρούς της
αρχαίας Έλλάδος.
>>'Αλλά μεταξι\ πάηων τώ1· πtπολιτισμ{νων Κρατών tίναι άναμ
cμσβ11τητο11 , δτι lν τψ l:.'ργφ των άνασκαφϊiJν και ηjς αναστηλώσεως
των αρχαίων μνημείων ή Γαλλία κατiχει τήν πρώτην Οiσιν. Αί ύπη
ρtσίαι τάς όποίας προσiφερtν είς η)ν άρχαιολογίαν 17 Γαλλικ1) των
'Αθψ(ίιν Σχολ17, 17 πρεσβυτiρα πασο1ν των αλλων των l-.'κτοτε ίδρυ
θεισών έν Έλλάδι. l.στερέωσt τψ, αναι,φισβ17τητο1• ταύτην ύπεροχήν
της Γαλλίας.
»'Εκφράζω τά αlσθιίματα της ει'γνωμοσύ1ιης όλοκλήρου τού
lλλην ικου "Εθνους προς η)ν ινδοξον Γαλλfαν τrίι, προστάτιδα 17μων ».
Γεμάτος συγκίνησι μίλησε έπειτα ό διευθυντiις τrjς Σχολής ' Ωμ όλ,
πού εϊχι-, l.11 εργι7ση τις α1,ασκαφiς:
«Θά 1jτω, ατοπο, είπε. νά lπαινέσωμι-, τό έργο μας, ούτε καί θά
προσπαθιίσωι,ε νά τό πΕ:.ριγράψωμε. Σέ λίγο θά διασχίσετε τήν Ίερά
Όδό και θά lπισκεφθrιη τίς αίθουσες του Μουσείου. 'Έτσι θά μπορi
σπt νά τό κρίνεπ μό11οι σας.
>•Λέ μποριv δμως,νά μι)ν αναφiρω ποJς ή έξtρεύνησις των Δι-,λφων
σχεδιάστηκF από τόν πρώτο Κυβερνι7τη τrις πατρίδας σας, τόν Καπο
δίστρια, αρχισε από τόν Οϋρλιχ Μύλλερ και συνεχίστηκε κι αποπερα
τώθηκε άπό τiι Γαλλική Σχολιί, ϋστερα από lντατικr) έργασία δέκα
όλοκλ11ρων lτων.
»Και τώρα παραδίδω στr)ν iλληνική Κvβiρνηση τον ασιη,κριτο
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θησαυρό τujν Δελφών, τήν ατίμητη αύτή παρακαταθήκη, πού μοϋ
έκανε τήν τιμή νά μού έμπιστεvθij.
»Εlι•αι rιϊι μ{να, πιατ{ψτε, σvγκινητικ-r} ή στιγμή αύτ11. Μοιάζω
μέ πατiρα, πού π11ρ11δίδtι τiιν κόρη του ατύ ιιελλόνυμφο. Χαίρεται
γιατί lξασφαλίζει τ,; ιιίλλοι• της, μά λυπάται γιατί ηίν έγκαταλεί
πει. Άναλογίζeται ιlκόμη μήπως δέν Ού. την αγαπούν καί δέιι Ού. τήν
περιποιούι-τrιι τόσο, δαο ατό πατρικό της σπίτι.
>> Τύ. ί'δια αυτά αvνυ.ιαΟιίματα μi κατέχουν άποχυ.ιρετujJΙΤας τόν
τόπο τu1ν άv11ακαφujν1 δποv εζηαα δέκα όλόκληρα χρόνια κι' αlαθάν
Οηκα τίς μtγάλfς χ11ρές καί αυγκιν1ίαtις πού προξενούν οί άναακα
φ{ς. ΠροαπάΟησrι νά έξωρι1ίσω τύ τοπίο δαο μπορούσα περιααόπρο.
Τρ{φω ηίι• πtποί()ηαι πώς μi στοργή καί σιίς Οά τύ ιlντικρύζtτε».
Ίδιι1ίτερη ivτύπωαη εκω•ε ό λόγος τοϋ Γάλλου 'Υπουργού Σω
μιi, πού iπακuλούθηαε:

«Οί Γαλάης, λέγtι 1j παράδοση, είχαν φτάαη ως ατούς Δtλφούς
/• έ GΚΟΠΙJ νά τούς λεηλαηίαου11 και βεβηλώσουν τύν ίtρό αυτό χujρο.
"Οτω• δμως άντίκρυααν ηίν οργή τού 'Απόλλωνα ΠΙΙ.(!αtτιίΟηκαν από
τόν ίεριJσυλο σκοπό τους».
Στύ σημείο uύτύ τοϋ λόγου τού Γάλλου 'Υπουργού θrΊ. κά11ωιιε
,_.;J. μικρ1ί :τιιρ{κβααη. Πράγιιατι οί Γαλάτες είχαν q,τάαη, κατά τόν
τ(!ίτο αιΊ7,ι•α, ό.>ς ατούς Δtλφούς μέ πρόθεση νά αvλιίαουν τούς Θη
σαυρούς τοϋ ,'Ί,Jω·τιίου. Τότε δμως ό 'Απόλλων, προστάτης καί προα
απιση}ς τοίi Λlω•τcίuv, ι<κατ{:τtμψε έναJΙ Τίον των δεινά απροσδόκητα
καί ιlκατιφάχηται>. Σχετικά ό Παυσανίας dναφ{ρει:
« Ρίγος η lαχvρόν καί νιφετόν ή1 όμού τιp ρίγει· π{τραι τε dπολι
Ο11ίι•uυααι τοίί Ι!αρι•αααού μεγάλαι καί κρημνοί καταρρηγ1 ύμενοι ακο
'
,
;-.,�:· τοις fJαρβ αροι:; ειχον, και αvτοις ου κατα ει·α η δ υο, α'λλα\ και\
τριάκοvτu. καί lτι πλείστη•, ιίις lκαατος, έν τψ αυτιp q;ροvρούντες ή καί
uι•απαυαάμΗοι τύχοιει•, αθρόοις 1] απώλεια έγ{ι-ετο τιις lμβολιjς τιίJν
Κ(!ΙJμΙ'ι7ιι• ,,.
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Κιιι' δέι• ητω• ιί πρώτη φορά, πού ό 'Απόλλων εσωζε τό μαvrείο
τοι• ατούς Δελφούς. 'Ότω• οί Πέραtς, τό11 πέμπτο πρό Χριστού αlιίJνα,
lπlδραμοι• κατά τιίΗ• Δελφιί.ιv, ό θεός τού φωτός ω�ατέπεμψε αατρα
πά:; καί βρuι•τάς » καί κατρακύλησε άπό τόv Παρνασσό ογκώδεις
\
- "Α ς ακοvαω,ι
,
ιε κα λ'vτερα την
βραχvυς κι εακοτωαε τQυς επιδρομεις.
διιίγηαη τού 'Ηροδότου:
Ι

Ι

.,

Ι

\

),

«Οί Δtλφοί δταv ακοvααν πώς πλησιάζω• οί βάρβαροι κvριεύτη
κω· άπό πω•ικό καί ρώτησαν τό Μαντείον αν πρέπει νά καταχώσουν
σηί γη τούς ίερούς θησαυρούς ij ι•ά τούς πάνε α' άλλη χώρα. Ό 'Απόλ
λωι· τούς εί:τε ι•ά μή τούς μετακινήσουν καί πώς ήταν αύτός ίκανός
1•ά τούς προφvλάξη. 'Έτσι οί κάτοικοι φρόντισαν μόνο για τούς έαv
τούς των. Τίς μέν γυναίκες καί τά παιδιά εστειλαν ατήν Άχαtα,
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δλοι δέ σχεδόν οί ανδρες άνέβηκαν στις κορυφές του Παρνασσού
και στή Λοκρίδα. Στους Δελφούς έμει
ναν μόνο έξ·ιjντα ανδρες μέ τον έρμηνευτή τών χρησμών, τον μάντι.

η κατiφυγαν στήν 'Άι-, φισσα

)> "Qταν πλησιασαν
οι' βαρ
το' ναο,ι
ωστε
να' δ ιακρινουν
ι
rι
ι
, βιιeοι τοσο,
ι
τότε ό μάντις παρατήρησε πώς έμπρός στο ναό πρόβαλαν άπό μόνα
τους τά ίερά δπλα, πού σέ κανiνα ανθρωπο δiν έπετρεπόταν νά τά
μεταφέρη άπό τό έσωτερικό τού ναού. 'Αμέσως ό μάντις έσπtυσε ν'
άναγγείλη τό θαύμα στους ανδρες πού εlχαν παραμείνη στους Δελ
φούς.
»'Όταν οί βάρβαροι έφτασαν έμπρός στο ναό της Προναίας Άθη
νας, συν{βησαν θαύματα άκόμη πιο μεγάλα άπό τό προηγούμενο.
'Απ' τον ούρανό έπεσαν πάνω τους δυο κεραυνοί, άπό δέ τον Παρ, "
νασσο επεσαν βραχοι με πολυ' παταγο, που -σκοτωσαν πολλους.
'Επίσης άπό τό ίερό της Προναίας άκούστηκε άλαλαγμός."Ολα αύτά
προκα'λεσαν τον
αρους κι:, cτραπησαν
σε ατακτη
' ::τανικο' στους
' βαρβ"
-,
,ι
ψυγ17. 'Όταν Ι::μαθωι αύτό οί κάτοικοι ηίίν Δελφών τούς κατεδίωξαν
'
' βαρβαρους
δ'ε μονο σω'0ηκαν απο
και σκοτωσαν πολλους, λιγοι
' ' τους
καταψύγοντας στή Βοιωτία. 'Όσοι διασώθηκαν διηγόνταν δτι
έκτος άπό τά παραπάνω ύπερφυσικά γεγο�•ότα πού σημειώθηκαν
στους Δελφούς, παραηίρησαν και δυο όπλίτcς, πολύ ψηλότερους άπό
κάθε άλλο ανθρωπο, νά τούς καταδιώκουν και νά σκοτώνουν πολλούς.
Οί δυο αυτοί, δπως λέγεται στους Δελφούς, ήσαν έπιχώριοι ηρωες
και ώνομάζονταν Φύλακας και Αύτονόος, άνήγειραν δέ οί κάτοικοι
προς τιμ17ν τους δυο τεμένη κοντά στο ναό τού 'Απόλλωνα>).
'
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Τούς βράχους, πού ερριξε ό προστάτης τών Δελφιίίν θεός άπό τό-,
Παρνασσό, δπως αναφέρει και πάλι ό 'Ηρόδοτος, έβλεπαν οί σύγχρο
νοί του νά κείνται στον πtρίβολο της Προναίας Άθηνας. Και σι7μερα
άκόμη, στόν ί'διο χώρο, βρίσκονται λείψανα άπό τά άπροσμάχητα
αυτά δπλα τού 'Απόλλωνα.
"Υσπρα άπ' η) μικρ1) αύτή παρiκβαση ξαναγυρίζαμε στο λόγο
τού Γάλλου Υπουργού:
«Τrίν άνάμνηση τιjς παλαιάς ίtρόσυλης άπόπειρας τών Γαλατών
οί σημtρινοί άπόγονοί τους εϊχαν τήν ευκαιρία νά τήν έξαλείψουν
και νά άποπλύνουν τό στίγμα αύτό, άνασταίνοντας τον ίερό ναό τού
'Από?J,ωνα. Μέ βαθύτατη; γιά τό λόγο τούτο, χαρά παρακολουθή
σαμt τό ύπέροχο lργο της Γαλλικής Σχολιjς των 'Αθηνών και τού
lξαίρt.το•J διευΟυντοϊi της. Σήμερα τά-άρχαία άριστουργήματα παρα
δίδονται στο φώς και ό 'Απόλων, ό θtός τού φωτός τά χρυσίζει καί
πάλι μi τις άστραφτερiς του άκτϊνες.
»Δέν δίστασα οϋτε στιγμ1) νά κάνω τό μακρυνό αυτό ταξίδι για
νά βρtθ{v τώρα, lδιίJ. 'Αντικρύζοντας τά πλ1ίθη πού μας χαιρετού
σαν στή διαδρομ·ή μας, lνοιωσα τή γαλλική ψυχή, πού γαλουχήθηκε
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μέ τά νάματα τijς έλληνικης ίστορίυ.ς, νά έχη τόν ίδιο πυ.λμό μέ τήν

έλληνικ17.

»Σέ λίγο Ο/1. u.κολουΟιίσωμε τόν ϊδιο δρόμο έκείηJJν, πού έρχόν
ταν έδυj γιά νά πυ.τιίσουι• τι) Μ11.νηίον τυjν Δελφυ1ν. Θά ρωτήσωμε
καί μείς τή χρησμοδότιδ11.:
- ΠοιrJς ό ύπiρτατος τιj:; άνθρωπότητας νόμος;
Καί ή χρησμοδriτις, πού δέν έπαψε νά ζιj, Οά μας άπαντιίση:
- ΊJ αγάπη υjς πατρίδας, ιί λυ.τριία τιίΊν ήρώων, τό ίδανικό τ,jς
έλευfJερίυ.ς.
JJ Θ> 11.κουσυη,ι την απαντηση ιωτη κω ο.11. βαδ'ισωμε μαζι' γιυ.\
ενα μέλλον γεμάτο ομορφιά κ11.ί φ(ϋς. Ό υ.vΟρωπος γενvιίθηκι γιά νά
ύψώνη τό βλ{μμα του πρr)ς τόv Ούρ11.νό. Mi τό βλέμμα προσηλωμiιιο
πρι)ς τά ψηλά Ο' ιi.γωνιστοΓηι c γιά i'να καί μόνο σκοπό: /'ιά ι,ιά καλύ
τερη άvΟρωπότητα ένυηιέvη ,ιιi τό 11.lώvιο κάλλο:;, τιjν άλιίθεια καί η)ν
παγκόσμια άρμοvίωι.
Σύντοιιη περιγραq,ι) τιjς τtλtτιjς τι;jv Λtλφι;:,ν δίvει ή έφημερίς
ιιΝέον 'Άστυιι.
ιι.Εlς τό Στάδιοv τιίΊv ΔιλqιίΊv, τό Οiαμα ύπιjρξε μεγαλοπρεπέ
στατοι,. Δικασχίλιοι χωρικοί iπλιίρουv τάς βαθμίδας καί ενας φυρμός
διπλω,ιιατικϊϋv στολιvν, rrουσταvελλιίΊν, μαvτηλίων u.ραχωβίτικων
κιιί Κ(J.πέλλωι• t'διδt lvτύπωσιv γραcμκότητο:; καί ζωιjς, κιν17σεως
καί χρωμάτι,JΙ'. 1έκα t ύστ(J.λεί:; χωρικοί ιbργάνωσαv άγιι1vα δρόμου
καί ό /'άλλος 'Υποvργrί:; τού:; fδωσι {Jραβείu. καί συviκρουσεν αύτός
καί δ 'Έλληι 1 Ύ:τουργι)ς ;τοτιίριοv καμπαιιίτου. Tr) στάδιον τώιι Δελ
φιίΊιι ύ.ιι τιίχησε ιi.:τι) τάς lπtυφημίας. Ό Γάλλος Ύπουργός διαρκιιjς
έπrιιιιλάμβω•t: Ζιίτω ιί 'Ελλι1:;! lιιιίΊ γύρω δέιι ήκούετο παρά - Ζήτω
ιί ['u.λλία! - Ζιίτω δ Ώμόλ! ΊJ rί,ιιέρα fκλεισε μέ μίω• λάμψιν δόξης
έαριι1 1jς, ιί όποίιι lχρύσωι,ε τάς ιlκρωρείας και έρριπτε χρώμαω. μα
γιίας ι'πί τιίιιι μιιg,ιιάρωι•, τά ό:τοί(J. ύ.q,υπνίζοιιτο άπό τό οvειρον τόσων
υ.ίcύ11ι,ιι·, lριιπιίΊι•τu.:
- 'Κ-τω1ιjλΟ01• dρά γι οί χρόvοι οί παλαιοί; JJ
".1:; :ιορtυτοvιιε τώρα γιά ειια νοερό προσκύνημα στήν ίερrj γij
του 'Α:τόλλιιJΙ'U.. "Ας βρεθούμε, γιά λίγο, στό ίερό κέντρον τυ1ν 'Ελ
λιί1·ω1·, στιί :ταλιιιά ilδυτα τιίιιι άδύτων τους. Στούς βράχους, στό
χι;:ιμα, στά μάρμαρα, πού άποτελοϋσαιι τiιv πεμπτουσία τοϋ άρχαίου
έλλψικοίi κόσμου.
'Όλu. ιιύ.ς μιλοϋv μέ τr) φωvr) τών άρχιιίωv καιρι;:ιιι. ΊΙ ψυχή των
ιuραίω11 :tf!αγμάτωιι, έvσαρκώιιεται μέσα μας και μας χαρίζει μιά
στιγμι) u.:τ' η) ζω11 της. Μέσα σέ ασπρο φωτοστέφαvο δόξας ενας
όλόκληρος κόσμος άι•αδεύεται έμπρός μας έvαρμόνιος,δπως τήν εποχή
πού ζοvσαι1 οί θεοί του 'Ολύμπου κι άκούγοvταv μελωδικοί σκοποί
ά."'ι' τι) λύρα του Ά:τόλλωvα.
')
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Καλλιμάρμα.._ οι ναοί, περ17φανα έπιστύλια, άρμονίες κιόνων. γλα
φυρότητες γλυπτών ζωφόρων, λευχοφόροι ίερείς μέ χρυσό. στέμματα,
μυστηριακές Σίβυλλες, καπνοί θυσιiϋι•, πομπές προσκυ1,ητών, πίστις,
λατρεία, θυμιάματα, χρησμοί.
'Ακολουθοϋμε, τώρα τψ• όδηγό καί συνοδό μας λογοτέχνιδα
Δώριδα Χρηστίδου:
«Να οί Φαιδριάδες! Σκληρές κι ανι]λεες �εθηκαρώνουν τίς ατσά
λινες λεπίδες τοϋ ξεσκελιυ.σμiνου γρυ.νιτόβραχού των για να προστα
τέψουν τό ίερό. 'Ανοίγουν τά χέρια κυριαρχικά κι' αγκαλιάζουν, σέ
ασφυκτικό αγκάλιασμα, τό τ{μενος πού ήρθε να χτίση φωλιά στόν
κόρφο τους. Ά:τό τότε, :τού αδραtε ό Ποσειδο'Ίνας τr)ν τρίαινα κι'έσεισε
τα συθiμtλα μπιίγοντας στr) γη, από τότε μ{νουιι πιά έδώ.
» Χωρίς ανθρώπινο πρόσωπο παίζεται έδώ από αίώνες τώρα,
μιά καί μόνη παράστασις. ΓΗ πρωταρχική παράστασις της Δημιουρ
γ(ας τοϋ κόσμου. Μιά τρομερ1) τιτανομαχία, μας διηγείται, ξεσήκωσε
τά έγκατα τίιc: γ1jς, τά συγκλόνισε συθ{μελα, τά γκρiμισε καί αύτή
ξέμεσε τά σωθικά της στόν οι�ρανό, τούς σκληροτράχηλους βράχους,
σηκώνοντας σέ όργισμiνο ξεφύσημα σύγνεφο από χcvμα καί πέτρα.
Καί δταν ξtθύμω ι ε :τιά ό θυμός, σά στέριωσε ή νίκη τών θεών, σάν
πατησαν τό πόδι :τά�•ω στους τιτανες καί κατεκάΟησε τό γκρέμνισμα,
μiρωσε τό κατρακύλισμα, ήρθε να βάλη χέρι τρυψρό στή γήϊνη
πληγή νά τή θερμάνη, νά τr) γιάνη, αποδιώχνοντας τόν αγριο Ποσει
δώ1 1 α καί τό1• τερατόμορφο Πύθωνα, καί αδερφώνοντας μέ τή μάνα
Γη_ ήρθε 11ά λάμψη ό 'Απόλλωνας. 'Εδώ οί βαθυσκισμέ1 11:.ς από τή
δό11 ησι τού σεισμοi_i, οί κοκκι1•ότεg;ρες Φαιδριάδtς )>. Οί Φαιδριάδες!
'Αθάνατη όμορφιά ποιί συνtπαίρνει
ατά π{ρασμα του χρόνου τό τρω•ά
:ά fψ�ς �ους σκυρπq άνατρ�χίλα
ο α�ι τι}.αιιος τους κατι Οttκυ,

τραγουδα 1ί Κούλα Παπαδημητρίου.

απ'

'Αντικρυστά στις Φυ.ιδριάδι:.ς ή Κίρφη γυμνή τι1 άζει πάνω
τό -τοτάμι τόν τραχύ ογκο της, σημαδεμiνον
τό μονοπάτι πού
ανι:.βάζει πρός τr) Δεσφίνα, τσακιστό. σάν απολιΟωμiνο πiρασμα κά
ποιου κεραυ1ιοϋ. Σq; ηνωμ{11ος ανάμωά του, ό Πλι:.ιστός, αγωνίζεται
�·ά φτάση στr)ν lλεύθιρη θάλασσα. 'Ίlρεμο ποταμάκι, πού αγω1ιιii
νά κυλιίση ανάμεσα στά σκυθρωπά καί απt.ιλητικά βουνά. ΓΗ προσ
πάθειά του παίρνι:.ι μορφή άγκομαχητοϋ. Κάτι
τήν αγωνία, πού
πλανιiται στόν άγi&α το'Ίν Δ tλφών.
Λ'ά και τό θiατρο στόν κόρφο τών Φαιδριάδων. Βουίζει από την
άπιλαλιά τοϋ φαραγγιοϋ καί το;ν ψηλών βουνών. Σάν στρείδι σφη-

απ'

απ'
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νωμένο βαθιά στό βράχο τοϋ βουνού, κάνει νr} ηχij όλάκερη ή δελφική
συμφωνία.
Παρακάτω, πιιί πίσω άπό τό πιριτείχισμα τοϋ lίλσους, προβάλ
λουν δώματα. 'Έι•υ.ς πλατύς, μέ λευκέ; πλάκtς δρόμος, αργοω•εβαί
νιι φιδωτός ri.νάμωα α:τό άφιερώματα, :τού ύψώνοι τω•, μιύ. q,ορά,
σέ σχijμιι μικριίJν νu.ιΪJν, πλάϊ στr.ί δρόμο, ανάμωu. από χρυσύ. αγάλ
ματα καί λtυκι} ιιαρμάρινα μνημεία, πού στόλιζαν κι' άπ' τίς δυο
πλευρi; τ,; δρόμο πρr1ς τr1 μεγάλο ναr.ί τού 'Απόλλωνος.
ΆκuιβιΪJς κάτω α:τό τι.ί Πfρtτείχισμα τοϋ 1•αοίί, στίκουιι, δρθιtς
ακόμη, lιιιι·ικέ; κολrΪJ1•1:ς, τr1 λιιμ:τρι.ί πtριστύλιο τοίί πtρίq, ημου αι·α
Οιίμrιτος τriJι1 '.10ψιιίωι·. 'ΛληΟιι•rί ποίημα. Άιιτικρύζοιοτάς το αι·u.
λογι;όμιιση :τόσο δίκηο είχt ό Πίνδαρος νά γράψη τιί q,ράση: ιrΟί
πωύ.1•1:ς μου 1:ίνια 1'αοί τρυ.γουδιστοί>J. Το�ίς ΔΕλφούς Ειχε αγαπιίσει
lδωίτtρα δ Θηβιιίος ποιητιίς κι εκεί :τiρασι τά περισσότερα χρόι•ια
τιjς ζωιjς του. Κι δτω· :τ{θω•ε κανείς δiν :τίστεψf πύJς ί:'φυγι 1ί σκιά
του άπ' τr.ίι• ιi.rιι:τημ{νο του τόπο, καί γιά τοϋτο οί ίtρtίς τυ"jν Διλφιuν,
κάΟι βιιάδυ, στ{λι•υ.νt κιίρυκrι νύ. φωνάζη όλόγυρα : «Πίι•δαρος έπί
τό δfίπι·ον τι"fl Otι"fl», κιιλd11·τιις τιί σκιά του νά πι:ράση μ{σα στο
1•αό, πού ιίχω· στρωμlι•ο τρα:τ{ζι γιά δύο, τόι• Ά:τόλλωνα κι' αύτόν.
1

'Αρισηρά, ψηλά ατό τείχος, τοϋ γκρεμοίί τό χtίλος, όρθώνεται,
κρεμαστό:; ιi.:τιj :τάι•ω, ό t,ψηλ,1; βωμός. 'Ένu. γύρισμι τού δρόμου
ιi.κό,ιι η καί βρισκόμιιστt σέ μιά ι,εγάλη μαρμάρο•η πλιιτείυ.. Στό κiν
τροι· ό 1 αιί; τοϋ 'Α:τόλλωι•ος.
1

Οί :τλαηιές βrιθμίδ1:ς, κομμάτια ά:τό τοίχους καί σωροί σπονδύ
λωι•, ίιρά λfίφανα τοϋ πριύτου μω•ηίοv, ό βράχος τιjς Σίβυλλας.
Είι·uι τά ί'χι·η 8:του βρισκότω• ό ίερός όμφαλός κι' 8:του, :τάνω α:τό βα
θειi; σχισμάόt:;, Ορονιασμ{νη στόν τρίποδά της �ί ι,άι•τισσα καί προ
φιίτισσu. όιηύ()υι·t τί:; τύχες τιΪJ1• αι•θρώπων.
"Ας στιιf)οι-,,ιιc γιίι λίγο καί κάτr,J απ' τιί σκιά τοϋ γιγάι•τιου πλα
τάι•ου, :τοιΊ :τιjρε ζωιί ά:τό τό ι•ύ.,ιια τιjς Κασταλίιις, πού άείρροα περνα
α:τό τί:; ρζ1::; του, ιi.:τ' τό κορ.ι,ί του. Τό θiαμα εlναι μαγευτικό. Παρα
μt•θ{ι·ιο πω·όριιμιι. 'Απ' έόιι"j ό θεό; τοt-, 'Ηλίου μ:τοροϋσε νά περιφ
ρη τό βλψμιι του ατόν έλλψικό κόσμο, νά τόν έμψυχώι•η και ν
κιιπ�•Οvι·η τό ntλq,ι κό πι·είiιιrι.
11/ί τιί σκέψη ,ιιεθvσμ{,,η από τήν ίερότητα τοϋ τοπίου καί τ
άιτίκρυσμα τcuι• λειψάι•ων τοϋ αρχαίου θαύματος; εlσερχόμαστε στο
llfot•σ1: ίο. -τιίι• Κιβωτό, πού (Jυλάσσονται τ' απομεινάρια τού αρχαίου
έλλψικοίi κάλλους και κλ{ους. Στιί λιίκυθο, 8που βρίσκονται τά ύπό
λοι:τα έ1•ι1.; ι,αρμάρινου κόσμου. Μετόπες, άιτώματα, αγάλματα,
γλυ:rτά. 'ΑΟάι·ατu. σχ1ίματα, πού διάσημοι σμιλευτέ;, μέ τήν πνοή
τιj:; τ{χνης τωι·, τούς lδωσω· παλμό ζωής. Κάθε γραμμ1ί, τού ρυθμού
1·αός, κάθε κολώι•α, κλασσικό αντιστύλι. Νά ή ζο.ΥΥJ τιvν μαρμάρων
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νά φαίνωνται, πολλές φορές, περισσότερο ζωντανά από τά ζωντανά
πράμματα.
'Αριστούργημα άρωτουργημάτων ό Ήν{οχος. Εl11αι ό Βάττος, ·
ό ίδρυτής της Κηρvναϊκijς δυναστείας, πού ό απόγονός του 'Αρκεσί
λας, νικητής μέ τiθριππο στους δελφικούς αγώνες στα 362 π.Χ., τού
έστησε αναμνηστικό αγαλμα, κοντά στο ναό του 'Απόλλωνα. Στήν
τοποθεσία αύτή βρiθηκε, ακριβώς πριν 50 χρόνια, ό Ήνίοχος. Παρι
στάνει lσχνό νέο μέ τήν ταινία τοϋ νικητή στα μαλλιά, μακρύ χιτώνα
ψη1ά ζωσfέν� και ϋφος σοβαρό, καθώς άρμόζει σi {ίρωα πού θά
δραση στα ξενα.
'Ο Βάττος, οπως ό Χριjστος Ζαλοκώστας μας τον παρουσιάζει,
ήταν γυιός τού Κυκλαδίτη Πολύμ11ηστου και ηjς μοναχοκόρης τού
βασιλιά ηϊς Κρήτης' Ετiαρχου, πού ήταν τόσο ακόλαστη ωστε έγκα
τέλειψε τό παλάτι και τά πλούτη κι έγινε έταίρα. Ό Βάττος κληρο
νόμησε από η) μητέρα του κράση τυχοδιώκτη, γλεντούσε και τού
αρεσε νά πολtμα. Κατα τά 640 π.Χ., τριαντάρης πιά, ήρθε στους Δελ
φούς νά ζητιjση
τό Μαντείο τί μπορούσε νά κάνη σοβαρώτερο.
Ό χρησμός τοϋ είπε - Βάττ' έπι φωνήν ήλθες. 'Άναξ δε σοι Φοίβος
είς Λιβύην πέμπει, μηλοτρόφον οίκηστηρω). 'Ηταν έθνικ1) τότε ανάγκη
νά πανε α;τοικοι στήν Τριπολίτιδα γιά νά σταμαηίσουν τήν έπέκτασι
προς η)ν 'Ανατολή τών Καρχηδονίων πού είχαν αρχίσει, τον lβδο
μον αίcιJ11α, νά γίνωνται έπικίνδυνοι για τον 'Ελληνισμό.

απ'

Ό Βάττος άρμάτωσF αμέσως πλοία μ' αποφασισμlνους συντρό
φους, πiρασt στήν 'Αφρική κι' έκτισε η)ν πόλη Κυρι7νη. 'Επί σα
ράντα χρόνια ό Βάττος χόρτασε μάχες και νίκες, μέ λίγους μόνο αν
τρες, κι' ύπόταξε πολλές βαρβαρικές φυλές. Πlρασ6 τή Λιβυκή
lρημο, ν:κησ6 τό στρατό του Φαραώ κι'ϊδρυσε ενα από τά πλουσιdJ
τερα άποικιακά κράτη. Αύτόν τίμησε ό 'Αρκεσίλας, νικητής στο τέΟριππο, στιίνοντας τον περίqημο 'Ηνίοχο, nού είναι ενα από τά καλύ
τερα πρότυπα ηϊς γλυnτικijς τlχνης.
"Ας αφήσωμε νά μας τον περιγράψη, μέ τήν τiχνη τού λόγου, ή
Χρηστ:δου:
<<Ό 'Ηνίοχος! 'Ορθός, στητός ατενίζει τό ναό τού 'Απόλλωνος,
τον lλαιώ1•α καί η'ι βουνά στο βάθος ηjς λαγκάδας, έκt ί, πού κάποτε,
στον πiμπτο αlϊί.ινα πριν γεννηθη ό Χριστός, νίκησε τό πρωτάθλημα
του. Μιά μπρούτζινη ύπερφυσικ;ί, κι ομως τόσο ανθρώπινη κορμο
στασιά, ι'σια σά κολώνα. Ζυγίζεται ανάμεσα στο πάθος και στή με
τριοqροσύνη. Και τά δυο όργιάζουν μέσα του. 'Ένα φρέσκο χωριατό
παιδο φλογισμi1•0 από την όρμή τού αγώνα, ζεσταμiνο ως τά μύχια
από φλόγα και δύναμη, άπό πόθο νά φτάση πρu'"'.Jτο στο τέρμα. Σπι
θίζουν τά σι, άλτινα μάτια φωτιά και προσ;ίλωση, χοντρα{νουν οί φλέ
βες και οί μυς στά πόδια και στα χiρια, τά μόνα γυμνά, άνεμίζει ανά-
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λαφρα ό ποδόγυρος τοϋ χιτiϋνα. Νάτος, έφτασε, πάτησε στό τέρμα.
Καί εδώ συιιτιλι{ται τd άν1ίκουστο ! 'Η κίνηση γίνεται άκιιιησία.
Στά μισάνοιχτα χείλη, άπ' Ιίπου έβγαινι: ή λαχω•ιασμ{ιιη άνάσιι ί'σαμε
ι
τωρα, χιιρα'ζεται μο'λις και, μιτα, βιας
ιι•α
χrψογε
χαρα,ι
λο. Δει'
ι
"
ι
, ειναι
,
δέι• εlN1.t περηφάι•fια. Δέιι εlvαι ίκανοποίηση. "Εvα έξω-άvfJρώπινο
χαμόγtλυ, μιά ηπια λάιιψη σοβαρης καί πυνεμiνη:; γvώσεως κιιί έπι
γvώσtως στιί βλ{μμα. 'Απ' τι1 ιιάτια καί τά χιίλια:
- Θε/, i'q, τασα :τριϋτο:;, η) νίκη ηί Οέλησες t'σύ, δική συυ ιίι•αι.
Τραβϊί.ι τά χαλιvάρια κιιί στιιματυj στιί άvΟρώπιι•ο τiρμα, στιj δικό
μου. Οϋτι καί χαίρομαι_ μ1ί καί /ιμ ι1ρηίσω. μ17 καί ξιπ:ταστιΪJ)).

Δέv νοούνται Δελφοί χωρίς τιίv 'Ηvίοχο. Πάvτιι lκείι•υς Οά δισπό
ζη στό Μουσf ίο. Είvαι ό άρμι�τυδρόμος, κείι•ος τ' ουραvού. πού φαν
τάστηκε ό Πλάτωvας νά γυρίζη στόv αίΟiρα, πάνω στό αρμα μέ τά
δυό υ.γρια αλογα. Νά πρυσπαΟιj χωρίς άvά:ταυση, 1•ά τά τιΟασσiψη
καί 1•ά τά φ/ρη σηίv ί'σια τροχιά.
Στό Α/ουσείο Οά σταθοϋμι νά Οι1υμάσωμε τούς π1:ρίφημους
'Ύμνους πρός τόv 'Α:τόλλυιι·α. μi τά μουσικά σημfία: «' Ελiiτε νά
τραγουδ11σεη τόv Πύθιο 'Απόλλωνα, μέ τά χρυσii μαλλιά ... )) Βρέ
Οηκιιι• στήv iρευνα τού Θησαυροϋ τιϋv Άθψαίωι·.
Παράπλtυριι, κι' οί μτό:τες τού Θησαυρού αυτού. 'Ωραιότερη
έκείι•η πού είκnι•ίζει τόι• Ίlρακλιj νά γονατίζη τόι• 'Ερυμάvθιο κάπρο.
'Ασύγκριτη 1ί όι,ορq;ιά μιας σηίλης, -:τού παριστάvιι άνθισμένο
αγκάΟι καί πάνω του χορεύουv τρεις κόρες.
Κι' ακόμη 1ί προτομ1ί τού ιrιριιίου έq, ιίβου 'Α,,τίι•οου, τού τραγικού
έρωμέι•ου τού'Αδριω·οϋ. καθuJς και ιί κεφαλή τού Διόι•υσου.
Μεγάλο έι•δια q, iρω• iχουι• τ' άι•άγλυq;α τού Θησαυρού τών Σι
κυω�•ίωι•, i'ργο τού εκτου αίιϋι•α. "Δργο γεμάτο παλμό, πού οί γλύ
πτες δοκιμάζουι• άκατά:ταvστα ι·ά έκq;ράσουv κινήσεις. Στά ανά
γλυφα αυτά :ταριστάιιετυ.ι, γιά πρώτη φορά ση)ιι τέχvη ώς τήν εποχή
έκείι·η, άλογο κατά πρόσωπο. Καί τό έκπληκτικώτερο είναι δτι ό
καβαλάρης του όέι• στέκει σάv αυτό κατά μέτωπο, αλλά σκύβει πρός
τόι• παριστάμει•ο Όρψέα γιά νά τού μιλ1ίση. Κάθε κομμάτι τού
' 'δες που' στενευουν για να
' - ;!ρυ'βει τολμηματα:
ασπι
γλυπτου- αυτου
'
δείξουv ηίv :τροοπτικιί του κλίση, μέρη σωμάτων πού βγαίνουν έζω
πολύ, έι•ιv δίπλα τους άλλα χιίΗ·ο1•ται βαθιά, γιά 11ά κερcίση τό ανά
γλυφο ζωγραφικότητα.
1

'

'

Στίς αϊθουσες τού Μουσείου καί ό όμφαλός τrjς γης, λείψανο
φετιχιστικης λατρείας. 'Ένας κωνικός λίθος μέ πλούσιες διακοσμή
σεις από γλυπτές ται1 ίες. Οί αρχαίοι πίστιυαν πώς οί Δελφοί ήταν
τό κέvτρο τής γιjς. Ή παράδοση λέγει πώς δταν ό Δίας απόλυσε δυο
αετούς, ένα κατά τt)ν ανατολή καi αλλο κατά τή δύσι, συναντήθηκαν
1
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στους Δελφούς, σημείο γιά τούς ά,,Ορώπους πως στο λιθάρι πού
σταμάτησαν οί άετοί ήταν άκρ ιβώς ό όμφαλός τής γης.
Και τίποτε δέ στέκει καλύτερα �την ύψηλοφροσύνη τού μέρους
αύτού άπό τούς περψrωιους άετούς, πού φωλιάζουv άκόμη και τώρα
στήν κορυφή το11' Φαιδριάδων και πού διαγράq; ουν μεγάλους κύκλους
πά�'ω άπ' τά ενδοξα και ίστορικά αύτά τοπία.
Στο ]fουσείο τών ΔελφiiΊ11 ύπάρχει άκόμη, έκτος άπό τά πολυποί
κιλα μαρμάρινα, όριιχάλκι.να και πιjλιvα άγάλματα, τά κρηπιδώματα,
τά έπιστύλιu, τά άετώματα και τις ζωφό (jες και μιά α.πτερη Νίκη.
Βρiθηκε ατούς .Jιcλq,ούς στις -5 'Οκτωβρίου τού 7912, άκριβώς τή
μέρα πού rί πατρίδα μας κ17ρι1ξε τον πόλεμο κατά τής Τουρκίας. Αυτό
θεωρ11θηκε καλός αlωνός. ΊΙ Πυθία προέλF-γε και :τρομάντευσε τό
θρίαμβο τιίϊν έλλ ηvικώv δπλων πού πράγματι έπακολούθησε. Ό
τότε άντιπρόιδρος τής 'Αρχαιολογικής Έταιρίας Γιώργιος Μιστριώ
της, δλος χαρά κι ένθουσιασμό για τό εfίρημα αύτό, lστειλε στον
άρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνστωιτί�ιο, στο /v!iτωπο, τό άκόλουθο
τηλεγράφημα:
«Ό θεός τού q,ωτός έπέτρεψε ίνα έξαχΟή εκ τώι• κόλπων η]ς γης
έν Δtλφοίς αγαλμα Νίκης, ώς α.ριστος αίωνός τοΠ άρξαμiνου ίερού
άγιυνος και τών νικϊύν, δι'ας συγχαίρομεν Ύμ ας)) .
'Ο 'Απόλλων, πού τόν «τρiμα.ν κι'οί θεοί κι δλοι τόν προσκυ
νοvσαv JJ, κατά τόν Οεϊο Ραψωδό της 'Ιωνίας, εκανε τό θαύμα του
προμαντεύοντας τή 1ιίκη τών iλληνικών δπλων.
Τα πλούτη τού 'Απόλλω�•α ησαν ύ.μύΟητα. '"Ηταν ό πλουσιώτερος

'
1 ' tπιγραφες,
'
'
' Θtους
' . '
' Δελ φους
''ο"λους τους
ρεθηκαν στους
απ
..-:ι.πο
που'β'

και στι) Διjλο πληροφορούμεθα τό πόσο μεγάλη ήταν ή περιουσία
του. Βρiθηκ{lν σέ λίθους χαραγμένοι προϋπολογισμοί τού ίερού του.
Παρά τίς μεγάλες δαπάνες για τήν συνηίρηση όλόκληρης στρατιάς
από ίερεϊς, ίiρειες καί βοηθητικό προσωπικό, παρά τά τεράστια εξοδα
γιιί πλετές και άγcυνες, οί προϋπολογισμοί εδειχναν μεγάλα περισ
σεύματα, ίσως γιατί οί ίερείς τού' Απόλλωνα ποτέ δέ χρησμοδοτού
σαν χωρίς σοβαρό άντάλλαγμα. 'Ακόμη, γιατί άπ'δλα τα μέρη τής
Έλλάδας συνiρρεαν ύ.μύΟητα πλούτη στο δελφικό ναό, σέ χρ17ματα,
σέ άναΟήματα και σi εργα τiχ�ιης.
Αlο1νες και αlώνες κύλησαν άπό τότε πού εσβησε ή δόξα τού άρχαίου
κόσμου τών Δελφιυν. Ό Χριστιανισμός ξερρίζωσε από τις ψυχές
τών Έλλήνωv τόν έκηβόλο θεό:
Τώρα οί θεοl καl οί θέισες
. πιά δέν ι, ίναι,
κ' οί λι,ιτουργοί, οί προφήτισσες,
τά τάματα, οί παιανι,ς,
παν ολα! πανε τά είδωλα
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Οαμμένα, άσβολωμένα,
/Jάρβα(!οι τr.ί σvντ(!ίψrλνε
καί Γαλιλαίοι τά διιlJξαν,

τραγουδά ό Παλαμάς.
«Ουκέτι Φοίβος l:.'χfι καλύβηv. Ού μάιιτιδα δάφιιηιι. Ού παγι.ίν
λαλέουσαιι . Άπέσβετο καi λάλοιι ϋδωρ». Ρημάχτηκε rί καλύβα του
Φοίβου Άπόλλωιια καί στiρεψε τά λαλούμειιο τrjς Καστυ.λίυ.ς ιιερό.
Πυθίες κυ.ί Ίlροφίλες κυ.ί Σίβυλλες χαθrjκυ.ιι κι fπαψαιι τϊι δαφνό
φυλλα νά καίιι καί ιιά λιβανίζουιι κι' οί μάvτισσ1:.ς σταμάτησαιι χρη
σι,ούς πιά νά προσφiρουιι.
'Έτσι είπαν κι' l:.'τσι νόμισαιι. Μ' αυτό δέιι clιιαι ι'�λιίθεω. Κι αν
ρημάχτηκf iι καλύβα του Μουσηγέτη Οεοϋ, κι' αν εκλtισαιι τά χείλη
τijς ΠυΟίας, τύ πιιttίι,α τϊί.ιν Δtλφιίjν καi τό νόημα τοϋ Ά:τολλώνtιου
χρησμοϋ πάιιτα ζ1:. ί.
Γιοιέ τιj; Λητιίι;,
Κι iiv στ,_μ:,θιικι συvτ'.!ίμματα
τό Ot ίο σου τέμενος στrι γιί,
πού ιιΊ•αι τιj; γιjς τό κέντρο,
ίJ,ιι ω,;; ή ι)άιpvη ή μαvτικrι
φυτ(!ιύνtι πάντα καί :ιετίi
/Jλαστά!! ια τύσα
γιι.ί μιι.ίv 1/υθίαv πού κατοικιί
μέ; στrιν ψυχή μα; καί μιλii
τιί μυστικιj της γλιijσσu.

τραγουδά ό ιlλησμόι•ητος Σμυρναίος ποιηη)ς Στέλιος Σπεράντσας.
Μέ τι) μυστικι) γλιϋσσυ. τιjς Πυθίας οί ι'lιιθρωποι κάθε έποχijς
καί κάθε τόπου, μαζί μέ τό θρόϊσμα τοϋ 'Άλσους τώιι Δελφο;ν καί τό
κελάρυσμα της ιlείρροης Κασταλίυ.ς, θ' άκοϋιιε καί τά λόγια του
Φοίβου 'Απόλλωιια:
- «Νι'�. βασιλεύη πάιι τα στίς ψυχές σα; iι Δελφική 'Ιδέα. Τό
πιιεϋμα τ ιίjιι d ελφών ας μι) πάψη ποτέ ιιά ζή και νά σας κυβερνά.
'Απολυτρωθιjπ άπό τά μίση καi τίς έχθρότητες. Δημιουργήσετε ενα
κόσμο ψυχικιjς γυ.λιίιιης, ιlιιώηρης άρμονίας, άδελφικόν, δλο άγάπη.
Και κλείσετε ι,έσα σέ μια 1-<όνη λέξι, τή λέξη ε i ρ 11 ν η, δλους τούς
νόμους κι' δλο τό νόημα τ fις ζωης».
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/..Αλλη νοστιμάδα παίρνει τό φαγητό σας οταν συνοδεύεται
MA.HTJHeJA. . Πα
μέ τό -πιό φίνο 'Ελληνικό κρασί
ράγεται άnό διαλεγμένο σταφύλι φιλέρι τών ύψιπέ:δων της
· Αρκαδίας :Έχει εύχάριστο αρωμα καl είναι ήλικίας 4·6 έτώv.

Τιμη Τεόχοuι; δρχ.
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