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'Έχετε στείλει τή σvνδρομ17 σας διά τό 19ϋδ;
'Εάν -1 1 αί, σα εύχαριστοϋμε,
'Εάν δχι, σας παρωωλοϋμε 1,ά κάμετε τόν κό
πο νά 1,17 στείλετε, διότι πολλοί συ νδρομηιαί δέν ά
πέστειλαν άκόμη τ17 σvνδρομ17 �ους καί αύτό μας
δvσκολεύει πολύ.

Ό ΙΛΙΣΟΣ δέν [χει κεφάλαια, ούτε πραγμα
τοποιεί κέρδη, ώστε 1 1 ά άδιαφορ17 διά τό11 μοναδικόν
του πόρον, τάς σvνδρυμά τών φίλωι, του.
Παρακαλοϋμεν θε· ρμώς τούς συνδρομητάς μας
νά άποστείλουν, χωρίς καθυοτέρησιν, δρχ. 50 η
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διά συ1 1 δρομ17ν 1965, μέ ταχυδρομιχiιν επιταγήν είς
τi71 1 διεύθυ· νσιν

ραγατσανίο11 6, Άθή,•ας 122.Γρu

φεϊα άνοικτά καθημερινώ
τέρα καί Παρασ%ευ17 6 -
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10- 1 καί επί πλέον
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ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΙ

,
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραγατσανίου 6 (Πλατεία Κλαυθμώνος), δροφος 6ος, ΑΘΗΝΑΙ - 122
Δtεuθuντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έπψελητής vλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
Το παy κόσ μ1ον
Θεοσοφικον Συνέδριον
εις το Σάλτσμποvρyκ
ΑΠΟ 14 - 22 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1966
Ή έν Έλλάδι ΘΕΟΣΟΦΙΚR ΕΤΑΙΡΙΑ (Έθνικαν τμημα της
παγκοσμίου Θεοσοψικης Έ-:αιρίας) ψέρει είς γνώσιν των μελών αύ
της, &τι ή σύγκλησις του Πα.yκοΟΙμίου Συνεδρίου του 1966 κα.θωρίσθη
δριστικώς &.πα 14-22 Ίουλίου του προσεχους ετους, είς τα Σά.λτσ
μπουργκ της ύστρία.ςΤα Συνέ,δριον - τα δπο�ον είνα.ι τα πρώτον συνερχ6μ:ενον είς εύ
ρωmχϊκήν χώρα.ν - θά. συνέkθ 1) είς τα μεγα.λοπρεπές «'Ανάκτορον
Συν,ειδρίων», του δποίου ή μεγάλη α.ϊθουσα. δύνα.ται νσ, έξυπηρετήση
χιλίους συνέδρους, μέ προσθέτους αίθούσα.ς '5ιά τήν έργασίαν έπιτρο
π-ών.
Ό Παγκόσμιος Πρόεδρος της 'Εταιρίας -;�οάσμιος ιλα.κάντα Σρί
Ράμ θσ, προεδρεύσ11, έρχόμενος άπό τήν Ίνδ!αν, έπί κεψα.λης πολυμε
λους άντιπροσωπείας. Έπίσης ,Θσ, μετάσχουν δλα.ι αιί οργανώσεις της
Εύρώπης μέ έπικεψαλης ταν Πρόεδρον της Ε;;ρωπα.ϊκης Όμοσπονδία.ς
Τζων Κόατς. ' πό δλον τόν κόσμον πρσολέπ.ετα.ι μεγάλη συμμετοχή
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σuνέlδρων καί kπισκεπτώv. Θά. όργανωθη .zπίσημος συμμετοχή της εv
Έλλά.δι 'Εταιρίας, καθώς καί έκδρομή ά.πλών μελών.
'Α'Πό τουδε πα.ρέχονται αί κάτωθι πληρfJ:ρορίαι περί των iξόδων
δια.μονής, ά.ναλόγως κατηγορίας ξενοδοχείων. υΟλα τά. ξενοδοχεία
«ΙΑ» καί «Ι», κα•θώς καί όλίγα της «ΙΙ» κατηγορίας �ια-θέτουν δω
μά.rtια μετά. ίδιαιτέρου λοuτροu. Αι σημειούμεναι τιμαί εrναι εις Αύ
στριακά. σελλίνια (καί έν Π'αpεν'9έσει εις Δρσ.χμάς) . 'Ήτοι:
Κατηγορία
Πρωίνόν

Δωμάτιον
(κατ' Δτομον)

Μετα πλήρους φαγητοϋ

1

ΙΑ
25(30)

1

100-320
(117-375)

250-450
(300-525)

11

1
20(Ζ3)

1

65-lS0
(76-210)

'

184-176
(215-323)

1

15-18
07-21)

1

111

-

30-90
40-135
(35-105)
(47-158)
75-150
145-188
(170-220) 1 (87-175)

1

IV

30-50
(35-58)

1

70-110
(82-129)

Προ6λέπεται δτι τα εντεταγμένα είς τc 'Ανάκτορον των Συνε
ορίων έστιατόρια θά. δύνανται νά. προσφέρουν gy γευμα ήμερησίως,
ώστε τό καλύτερον διά. τούς συνέδρους θά. ητ� νά. συμφωνήσουν μόνον
«y,τε,μί-πανσιόν» ε· ις τό ξενο'δοχείον των. Δι' δσους έπι1θυμοuν v' ακολου
θήσουν χορ-οφαγία.ν θά. συγκροτηθοuν δμάδες, -.;ά.ς δποία.ς θά. εξυπη
ρετήσουν είlδικά. εστιατόρια.
.Σημειοuται δτι το Ά νάκτορον των Συν!::δpίων διαθέ-vει σ,:ιστημcι
αύrtομάτου μεταφράσεως των δμιλιών ταυτοχρόνως είς 6 γλώσσας. 'Έ
καστος σύνεδρος θά. χρησιμοποιi.) τά. ά.κουστικά. !::ίς τήv γλώσσαν πού
προτι·μσ,, έά.ν δεν δύναται νά. πα.ρα.κολουθη τόv ρήτορα. απ' εύθείας
η τον δρατόν μεταφρα.στήν, δ δποίος θά. χρησιμοποιηθη είς μίαν ώ
ρισμένην γλώσσαν.
Εις τά.ς 26 'Ιουλίου, ήτοι 4 ήμέρας μετά. τήν ληξιν του Θεοσο
φικου Σuνεδρί,ου θ' &ρχίση το πα.γκοσμ(ως φημισμένον Μουσικόν Φε
στι6άλ, ώστε οι ιέπιθυμουντες έκ των συνέδρων κα.ί iyJδρομέων νά. τό
παρακολουθήσουν.
Ή κάρτα. μέλους του Σuνεδρ(ου θά. κοστ(ζη 120 Δρχ.
Έν κα.ιρφ θά. γνωστοποιη,θοuν λεπτομέρ:;tαι περί της συμμετοχfίς
του Έλληνιχ,,ο(ί τμήματος είς τό Συνέδριον. 'Αλλά. ή Θεοσοφική 'Ε
ταιρία έν 'Ελλάδι (Δρα.γα.τσα.νίοu 6, Ά-θηνα,ι-122) πα.ρα.κα.λεί τά.
μέλη α.ύτης δπως ά.πό τοuδε γνωρίσουν την πρόθεσίν των, ίνα γ(νη δι
απραγμάτευσις πρός εξα.σφάλισιν εύνοϊκώ·� δρων ταξιδίου.
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απαvτα σ ερωτησεις
:,

τω·v Ίταλωv θεοσόφωv
Ό π:α.Ύικ.ό01μιος; Προοδρ<>ς της Θεοισοφι.κης 'Εταιρίας Ν ΙΜ-κάν
τα Σρι Ράμ, καιτα την εξ Ίm.λίας διέλευσίν του, προς παρακολού&η
σιν τοιϋ σννεJδρίου τοϋ 'Ι ταλι-κοϋ τμήματος της Θ.Ε. που συνηλ{}ε
στην Περούτζια, άπήντησε σε ερωτήσεις επί διαφόιρων {}εμάιτων με
111λατύτερα εφαρμοζόμενη αξία. ημοσιεύομ,εν μεριrιιάς ερωταποκρί
σεις.
'ΕQώτησtς: Τί φQονείίτε γιά την ϋπ.αl.)ξι των Με,γάλω,v 'Όντων: Των Δι
δασκάλωιν Κσ'ΙJ't'Χ,ούμι, Μορύα, κ.li. σ>χt:τικά με την έπί6ρασί των επί της dν
-&ρω-πόιτητσς;

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ: Π�σt1εύω οτι ύπάρχου-ν Μεγάλα 'Όvuα καί εχα
με επαρrκεϊς άπσδείξεις &τι μερικά εξ αύτων εχουν φυσι.κήν ϋπα(_)ξι.
Στην φι.λοσοφία και τάς ;rοραιδόσεις της 'Ινδίας άναφέρονται 'Όν-rα,
τα οοτοϊα iψ&ασαν στην αιοε.λευ-&έρωσι, επίσης και crcάς 6αυιδδιστικάς
παιρα1δόσεις. Τα 'Όντα αύτά ύφίστανται σέ πνεuματικη φύσι και Ύ\
iιπuρροη τCJYV επί της ά-ν&ρωστ:ότητος είναι κραιταιά, οχι στο ε;πίrοεδQΙV
τοϋ φυσιικοϋ σώματος η τοϋ νοϋ, άλ'λ.α σε αλλα επωοοδα. Μας 6οηrθ-οϋν
στις ρίζες της ύπάρξεώς μας, ενώ έιμεϊς αγν οοϋμε ως κ.αι την ϋπαρξι
.αύτων των ριζών. Ό αν{}ρωπος είναι ον πνε-uμα.τιrκόν, νοryτικον κα\
ύλιrκόν. 1 Η 'Έλενα Πετρό6να Μ111λα6ά.τισικυ όμιλεϊ περι της εξελ
, ιξεως
ώς Πε(_)ι ενός τριαδιrκοv γεγανότος. 'ΤΠά(.)χΗ εξέlλιξις στο �ίοιν της
ϋλης, που εtναι Ύ\ εξέλιξις της όργανώσ.εως η της μορφης vπάl(_)χει
εξέλι.ξις νοητική, πού εtναι επίσης ψι)χιrκή· και ύπάριει [να τρί-.ο
ε�δος εξελίξεως, i] πνευματιrκή. 'Όλαι αύταί αι λειτουργωι είναι
στενα συννφα,σμέναι μεταξύ τ(J)'\Ι, fι ιδε επύδραισις των Δι.δα.σικ.άλωιν
εχει την δυνατώτερη ίσχυ στο πνευματικό €σtωΌεδο, εν μέρει και στο
νοηιτικόν. "Ιισως άσχιείται επίδρασις και πάνω στην φυσικη εξέλιξι.
σλλα έγω δεν ξέρω τίrοοτε.
1

'Εριατ'ησις: Στίς διιδαισκαλίες της 1Ε.Π. Μπλα6άιτ'σκυ συν.αντοψε κάποια
dντί{)-.ε-σι για την bικ.λησιαστικη λειτουργική, 11,α�ως καί στίς δLδαισχ.αλί:ες τοίί
Βούδiδα, στίς t-πισ-rολες τίiΥν Διδασχάλω,v, τέλος χαί στους λόγους καί τα. 6ι
6λία το-ίί ΚρLσναιμιούρτι. Πρέπει νά σχηματί,σ'ι,ψε μήπως τη,ν γνώμη, οτι ot
Πνεψcnι:κοt Δ11δάιΟ'Κ.αλοι το-ίί ,κόQμσυ {jεν έν.διαψ&ροvται γιά τίς {τρησκϊCες αύ-
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τες κα&' έαuτές, άλλα μόνον για την πρόοδο της dν-&ρωπόrτητος σ' fνα πνεύ
μα γενιχ,α &ρτrσκευτικό, ασχετο με αίnο πού κ.αλεί'ται flρησκεία καί εΙναι όρ
γ,άν@σις εκ1ιιλησιασηκή;

. ΣΡΙ ΡΑΜ: Κατα την άντίληψί μου. αί ιδάJσκ.αλοι έ'V'διαφέ
ρονται να οοη{}ήσου·ν τούς πάντες, άιλλά ό κόσμος εύρίσκεται σε δια
φσρετικα επίπειδα καταvοήσ:€ως, εξελίξεως, {}-α λέγαιμε. 'Ώστε, οοη
{)-ουν τον κα{)-ένα στο έπίπε,δό του. Έαν επρόκειτο να δοιθ-Ίi μία δυδα
σκαλ(α ανωτέρα άπο tll νοημοσύνη των άν&ρώπων, δεν {}-α τούς εδί
δετο καμμία οοή{)-εια πραγματική, να μ11ν το ξεχναμε αυτό. Άλλα έlδω
μιλήσατε π;ερι έκκ,λησιαστικης λειτουργιrι<ης η τυπικοϋ θρησκ.ε τικου,
με αλλα λόγια περι κλήρου. Λοιπόν, δεν φρονω οτι οί Lδάσκαλοι εί
ναι εναντίον της χρησuμοποιή<1εως τυπικου και {)-α σας δώσω εν.α
,1;αράJδ·ειγμα: 'Ί'π:ο{)-έ<1ατε οτι :rσρέ:π:ει να έ.κτελεσ!&η ενα μΟ'l)σι,κο rκομ
μάτι απο ορχήστρα. 'Έχετε άνάyι<ην άπο ιισπαρτίτο» για να μποροϋν
σλοι οί μουσικοι να το Jtίαρακολοv&ουν και να δίνουν τον κατάλληλ"ο
ήχο στην κατάλληλη στιγμή. 'Ώστε, για ενα αποτέλεσμα <1υλλογικο
εχετε άνάγκη ενός εγχειρuδίΟ'\.) η ενός τυπι,κου, όνομάΙΟ"τ ,ε το ο,π:ως {)-έ
λετε. Έαν ενα ωρuσμένο τυπιtι<ον χρησψοποιείται άπο εναν ωρισμένον
ομ�λο άν{)-ρώπων για να π.αραγάγη ενα συλλογικό άπ:στέλε<1μα, έJμείς
�δεν άντιτα<1σόμε{)-α. 'Αλλα έαν σ;κ,επτώμ,ε{}�α πως αύτο το τυπ:ικον
:rσροορίζεται να σώση την ψυχη rι να τ11ν άινεοάJση σε μεγάλα πνευμα
τικα ϋψη, τότε λ.αθεύομε. Στο οιολίον «Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου,»
α.ναφέρε, ται οτι c:όφείλετε νά έννοή<1ετε οτι ούδφί.α τε.λετουργί.α εt
ναι ποτέ άναγκαίω. Αύτο <1ημαίνει οτι ή ψυχη εχει την δυνατότητα
έξeλίξ,εως ά,φ' έαυτης και ή έξέλιξίς της δεν έξαρταται &πο εξωτε
ρικούς παράγοντες, οιολί.α, ίε(.}είς η τελετουργιες. Είναι :ττολυ <1η1,iαν
ίιικη αύτη ή άλή{)-εια και πρέrnει να την κατανοήσετε. 'Η τεkτοιυρ
γία, ή προσκόλλησις σ' ενα τυπικό, <1υχνα ά.ποτελε� διαφυιγη και mερι
σrοα.σμο άπο την πραγματικότηrτα, άπο την αλήι&εια, και ύaιο την εν
νοια αύτη άποτελεί εμπόδιο στην πρόο1δο. 'Εδω .τι:ροοει να γίνη διά
κρvσις άνάJμωα στην τελετοιυργία έν γένει και <1την χρη�σι τιmvκου
για ωρισμένο συγκεκριμένο σκοπό. Ό αν{}'ρωπος μιπο(.}εί να ορή την
αλή-θ�εια ό uδιος και έντος τοϋ έαυτου tO'l), πού είναι άλλως �-ε και ό
,μοναδι:ι<ος τρόπος να την ορη. 'Ένα βιολίο δεν μπορεί να κάJμη άλλο
τί,,ωτα, π;α,ρα να δείξη την κάτεύ{)-υνσι του δρόμοιυ. Γενικώτερα ot
uδάσκ,ωλοι ύποστηρίζουν κάι&ε κίνη<1ι, πού είναι ανάλογη με την έ
ξέλιξι των άινι&ρώ.τι:ων. 'Ένα ακόμη παράδειγμα: 'Ί'.τι:άρχει μια <1Υ.;Ο
λιtι<η τάξις για Πίαuδιά. Θά τοιυς δuδάξετε εκείνα πού ταιριάJζΟ'l)ν στην
παuδική των νοημοσύγη, οχι rοερι μεταφυσιικης. Θα τους �ώσετε την
οοήι&εια, πού μπορvϋν να δεχ{)-οϋν.
1

'Έρcί>τησις: Φρο-νεϊ:τε δτι τQ πvεϋμα πού έπι-κ,ρατοvσε στα χρόνια της Ε.
Π. Μ.ιτλα.Ι>ά-rσκυ στήιν Θwσοφtκήν Έταuρtα '{}·α ηταν πιο, dιποτελαιμα,τικο γιά
τήν έπtτευξι τω-ν σκ,οπω-ν της;

Ν. ΣΡΙ Ρ ΑΜ: Ξέρετε ποιο ηταν αύτο το πνεϋμα, πού λέτε;
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ιαδu:στε την ίστορία πού εγραψε δ σmιταγ,ματάρχης 'Όλκοττ με τον
τίrt, λο «Φύλλα παλαιοϋ ήμερολογίου». 'Ήταν Jtνεϋμα συγκρο{σεως.
Ό κόσμος Ε!{),χόrtαν στην 'Εταιρία με διάιφορες tΜες και εJCειτα έγιια
τέλειJCε την 'Εταιρία, διόrtι δεν άπεδέχοντο ολοι τ\.ς ίιδέες αυτές. �Η
-υαν πνεϋμα αδε6αιόrtητος και οιίSτε αυτοί ot σκΟJCοι της 'Εταιρίας ετ
χαν διαrτυπωrθή, ·ύπηρξε δε μια μεγάλη συζήτησις γύρω άπο το αν
επρεπ;ε ή Θεοσοφικη 'Εταιρία να ταχ,&η στην εξυπηρέτηση της Άν
{}ρωπίνη; 'Α!δελφότητος η στην έξυ-πηρέιτησι τοϋ Άποκρυφισμοιυ. Το
πρόϋλημα αυτο έ.ξητάσ{}η καί στας «'ΕJCιστολάς των Δuδασκάλων» κα\.
ενας cιιπο τούς υδασχ.άλους εγραψε: «Καλύτερα να χα,}η ή 'Εταιρία,
:rnαρα να μετα6λη{}η σε περίοολο μαγείας η σχολη α:ποκρυφισμοϋ», .
Βλέπετε με πόσο αιιιληρά λ&γιια οί Διδάlσκαλοι κατεδίκασαν εκ,είνη
την έπιζήτησι φαινομένων και μαγικών έντυπωσιασμων. Ή Οtκουμε
νιn_<,η Άδελφόrtης άπΜ"ελεί τον κύριο σκοσι:ό μας, Ό Χριστος ύπηρξε
μία τό.σον αξιοσημείωτη μορφή, διότι άγαποϋσε ολη την Άνr&ρωστ:ό
τητα. Γι' αύτο &ταν γίνεται λόγος για τα χρόνια έκείνα, έγω δεν σκέ
mrομ;αι το πνεύμα εκείνων τωιν έτων, άλλα το πνεϋμα της Μ.3Όλα6ά,.
τ<rκυ, πολι, δ�αφοριετικο
έ.κ,είνο της έιποχης της. "Αν είχαιμε το
πνεϋμα της, &α ήταν {tαυμάσιο Jtραγμα, άλλα γενιιιια το πνεϋμα της
έ.ποχης, οπου ε.κ.είνη ζΟ<Uσε, c>εν ήταν καλύτερο άστο το πνεύμα των
χ,ρόνων μας.

άJCo

'ΕQώτηισι.ς: TL φ{)ονεί:rε γιά την κLνηΙΟ'� <4'Ε.π:ιστQοφή σ-tηιν Μπλα6ά"r01Κυ�;

Ν. ΣΡΙ ΡΑ f: Φαίνεται οτι εχετε ύ-π' οψει σας μια συιγκε.κρι
μένη εt-κόνα για τίς δ�δα.σ•χ.αλίες της κυρίας Μπλα6ά-vσκυ. Καί {}έλετε
να την διατηρήσετε για πάντα. Μά αmο εtναι οιλως διόλου &.ντί{tετο
άστο την διδαισκ.αλία της έν γένει. Εtναι δυνατον να περιορίσΘτε την
άλήrfi,εια. σ' ενα μοντέλο; Α-ότο το μοντέλο μπορ,εί να εχη μ,εγάλη
άξία. Έγω προσω-π:ικως 6α,&εια έ.κτuμω τις διδαισκαλ�ες της Μ\πλα
υάτσκυ, έιμελέτησα τα εργα της, ο.μως δεν {}α η-θ�ελα Jtοτε να μετα
Μλω κανένα 6ι6λιο της Μπλα6άτσκυ σε Β ί6λο για την Θεοσοφικη
'Νταιρία, οϋτε όποιοδήποτε a.Jvλo 6ι6λίο να το κάμω ΒL6λο . Ή 'Ε
ταιρία δ-εv εχει ανάγκη Β ί6λων. 'Οφείλει να είναι έλεύ{} ερα ά.νοι
χτη στην άλήιθlευα. Έαν μελετ:ήσειτε τα 6ι6λ, ία τοϋ Ι(jρ�σνα,μοϋρτι -&ά
δητε οτι δεν έ.πανα.λα:μtlάνει οσα ε&tε ή Μ:rnλαΜτσκυ, αλλ' αύτο δεν
ειμπσδίιζει να εχοιιrν μεγάλη και 6α{}ειά. αξία. 'Όταν λέτε, λοιJCόν,
γ ρνα'με πLσω
Μπλαt\άτσκυ, κλείνετε την δυνατότητα κά,&ε
νέας παρουσιάσεως. 'Εkιστροφη σημαίνει πίσω, παρελ{}όν, ένω εμείς
πρέπει νά. κινούμε-&α προς το μέλλον. Το μέλλον δεν μσtοροϋμ,ε άπο
τώρα να το κ,α{}ορίσωμε. Σε μερικες φρά�σ�ις πού αναφέρονται στην
«Μυστικη υδασκαλία» της Μιπλα6άιvσχυ, ενας Δ�δάσκαιλος εlπε :
«"Ενας νοϋς άινοιχτος α.Jtοτελεί το α:πσ.ραLτητο δοχείο για την άλή
-&εια». Ό νους πρέπει να εtναι άν-οιχτός, κα{}ως το λουλούδι στο,ν
αέρα και το φως. Πρέ:rnει να είμε{}α ανοιχτοί στην αλή-ιtεια, δίχως να
1

σ1την
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σχηιμαιτίζω1μ,ε προΚιατ�αβσλικα ώρωμένη ειικόινα της. Έαν έικά.ναμε τέ
τοιο πραγμα, -&α εικάναιμε προβολη της προwιταλήψεώς μας. 'Ένας
μ,Ο'υσουλ,ιιανος -&α πη: ,ι.ά,&ε διακηρυσσομένη &λή-&εια δέ.ον να συμ
φωινη με το Κοράνιον. Ό Χρι..στιανος -&α πη να σψφωνη. με την
Βί&λον κα'ι δ Ίνδος με τις ΒέJδες. 'Μ.λα ή &λήι&ειια μm;ορεί να ε.χη
διιαφαρετικες μορφές, άφοϋ είναι απειρη. Κανείς Δοοοοκαλος δbν
μm;ορ,εί να. έξαντλή.ση την άλήr&εια. Μπορ1':ί μόινον να γίνη μία διώ
ρυξ για την Άλή{}εια, άνάλογα με τη,ν φύσι της δι, ώρυγος:. Γι' α:ύ
το 'δεν συμφωνώ με το σύ'ΙΛ{)ιημα «'Επισ,rροφη σιτ:ην Μ]Jdλα;βάrcσκυ•» η
«'ΕπΙΜροφη σε ο,τuδήποτε». Να ε'ίμαJστε άνοιχτο'ι στην Άλή�&εια,
&ποια κα'ι αν είναι . Να. την έχ.τvμοϋμε απο σπJοια κι' αν προέ.ριχ,1;-vαι
πηy11. Και να μη λέιμε πως ή α•λή-&εια οφείλει να εχη μία κσ:&ω•ρι, 
ι1μένη έηκέτrτ:α. 'Εγω πωτεύω στα-&ερα. οτι το να. είναι κανείς -&εό
ι1οφος -&α πη ν·α. είναι &.πηλλαγμένος απο κάt&ε tτικέττα. Και οσΌ
περuι1ι1ότερο είι1{}ε ελεύ-&ερος άιπ:ο τις έτι.κέττες, τόσο Πίερισσότερο πλη
σιάJζετε στο πν,εϋμα της Σοφίας. Έα.ν μ' έρωτή�τε: Εω-&ε /JQ,uδδι
στής, ί,νδουϊστης η χρι..στιανός; Θα. σας α.παντή.σω: Δεν ξέρω τί είμαι.
Έγ,εννή{}ηrι<-α Ίvδός, δτ-Ο'L λοωών, για λόγο,uς διαβατηρίο,u, ε�μαι Ίν
δος κα'ι 'ΙνδΟ'ιJ"ίιJτής. Άλλα mήιν πραγματικόrτ:ητα, τί ε�μαι, ποιά
είναι ή φύσις της ψυχης, που λένε πως μοϋ άνή,κει, άφοϋ ή ψυχη
δεν άνήrι.ει (1ε κανέναν;
'Ώστε, &.κόμη Υ.α'ι οταν χρησιμοστ:οιοϋμε τον ορο Θεοσοφία η
{}Ιεόι1οφος, να. μη το έννοο-ψ,ε σαν έτι.κέττα.
Έρώτηισις: "Αν κ.αί αί {}εοσοφ,�κ.α,ί tδέ.αι �χ.συν πλατειά διαδο,&η σtΟ'\Ι κό
σμο, πολλα ι'ίτομα δεν γίν-α,1tαι μέλη της 'Εrrα�ρίας μας. Το αιποδίιδiετε αυτο
σέ κάποιο έλάττωιμα της Έn:αι,ρίας;

. ΣΡΙ ΡΑΜ: Νομίζειrε οτι μπορεί να ύπάρξη κ,α:μμια οργάνω
σις δίχως έλώττωμα; Φυσι,κά, ή οργάνωσίς μας, ο.πως και κά& άλλη ,
εχt:ι έJλαττώματα, άπο κάποια α:rωψι, άφοϋ άπαρτ-ίζεται άσtο άν,{}ρώ
πινα οντα λίαν άτελη, οπως εuμε{rα ολοι. 'Ελπίζω οrτι μιλώντας ετσι
δεν προσβάλλω κανέναν.
Α υτο οφείλεται, 'ίσως, στο οτι δεν άντηχοϋμ,ε τη σωστη νότ-α,
μα καί αν δίνωμ,ε τη σωστη νό'tα, δεν το π�στεύουν αλλοι, την -&εω
ρουν λά{}ος. 'Τπάρχουν και :rορόσωπα πο'ΙJ δεν άικοϋν-ε κα:μμία νότα,
(J.)(jtε το λά'θΌς δεν είναι εξω άπο μας, είναι μέlι1α μας.
Δυνατόν, ομως, με την 6οή�ια ώρι,σμένωιν μέο'ων, να αύξήσωμ,ε
πολύ τον άρι-&μο των μελών, εάν είναι μόνο γι' αύτο δεν ύπάρχουν
μεγάλες δυσχ,ολίες. Έα.ν ύποσχε{rοϋμ,ε κάποιο είδος άνταμοιβης σε
O(JO'Uς {}ά ελ-&Ο'UV να γίνΟ'ιJν μέλη της 'Εταιρίας, έαν tO'Uς ποϋμε, πα,.
ρα,δείγματος χάριν, οτι eμείς -&α άπολαύσωμε :π:ολυ περισι1ότερο με
γάλη περίοδο στο Δεβαχάν, οτι έαν είναι κανείς μέλος της 'Εταιρίας
οί Διδάσκαλοι {}α άσχολη-&οϋν αμέσως γι' αύτόν, μετα την έ γκατά
λειψι τοϋ φυι1ικοϋ σώματος, γενικα οτι εμείς ,&ο, εχωμ,ε ενα μέλλον
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��αφοιρετικο αιιο €-κείνο της cί.λλης αVΙ&ρω,πότ ηιτος, γιατί ειμ,είς ειμαστε
��w..εχτοί και {}α παιμιε κατ' ε-&&είαν <1τη γη της έrοαγγελίας, τότε Μ
ύπάρξη, μεγάλος άρι-&μος άνθρώστων μωρών στην πόρ:τα της 'Εται
ρίας, για να μποϋν, μ' αύτους τους ορους.
'λστλως πητε στον κό01μο εκείνο που η,δη εύρL01χ,εται στο νοϋ του,
άνταποκρι,{},ητε <1τα προσωπικά του αισθήματα, τότε, άμέσως, {}ά
ποϋνε οτι εχιετε δίκιο και Μ ελ&υν, πάνω σ' αυτη τη ϋάσι, ΠΙολυά.
ρι{}\μ.ο ι στην '&αιρίια.
'Μλα τί χριησuμεύει ό μεγάλος άιρι{)μος ταw μ,ελων, αν ή Θεο
σοφιικη 'Εταιρία δεν πρόκειται να διατηρήσ. η τάς άρχάς της; 'Η Έs
ταιρ(α πρέπει να ύπάρχη για την 'Αλή,&εια, τίποτε αλλο ώτο την
'Αιλή-&εια. Αύτη τη νάτα, πάντα, πρέπει ν' άντηχοϋμε , οχι να προσφέ
ρωμε δελεασμους γιά να μπάισωμ,ε κόσμο. Ξέρετε τί είναι το δόλωιμα
-μη νομίσετε οτι είμαι ψαρας--άλλα ολοι ξέρουν οτι ό ψαρας ρί
χνει στη -θάλασσα το δόλωμα για να πιάση το ψάρι. Λοιπόν, αν ρί
ξετε δολώματα, {}α ερ{}η κόσμος και ή 'Εταιρία {}ά γινόταιν μεγάλη,
με πολλά λεφτά, θα χτίζαμιε μοντέρνα γραφεία, -&σ, 11ταν ή 'Εταιρία
μεγάλη, άλλα ιμόνον εξωτερuκώς. 'Εσωτερικώς {}α ήταν νεκρή.
'Ώστε, μη μας νοιά.ζη πάσα πρόσωπα {}α γίνουν μέιλη, πα:ρα να
διαικηρύσσωμε τήν α•λήι&εια ποιύ δοη{Μει κ,αι οσοι άνταποκρι{}οϋιν σ'
αίπη την άλή{}-εια {}α είναι οί ενδεδειγμένοι να μποϋν στην Έταιρtα,
οί αλλοι {}ά συνεχίσουν το δρόιμο τους. "Ετσι, νομίζω, οτι {Ια πάη
μπροστα το εργον μας. 'Εάν, ομως. ύπάρχη κάτι το λαv&ασμένο
στην παρουσίασι των απόψεών μας και προκαλη σύγχυσι, ας κάμωμε
μιά καλύτε,ρη παρουσίιασι, ας διοιρ-{)-ώσωμε το λά{}ος μας. 'Ή Μν
γκρινιά.ζωμε άνάμεσά μας και δίνωμε εντύπωσι διαφορ,ετικη άιπο έ.κ,εί
νη που tπιδάλλει ή πίστις μας <1την 'Αν{}ρώπ:ινη 'ΑJδελφάτητα, αν
κάνωμε προπαγάνδα σαν τους ποιλιτι'ΚΟ'ύς, βέβαια μια τέτοια τακτι
κη πρέπει να την διορ&ώ10-ωμε, νά την άλλάξωμε.
Ή ΈταιρLα δφείλει να ε--ι<ιδηλώνη το -&εοσοφικο πνεύμα άrι<.όμη
και στις τρέχουσες ύπο{}έσεις και δεν είναι άπαραίιτητο να είναι με
γάλη οργάνωσις για νά δοη,&ήση τον κόσμο. Το απαραίτητο είναι νά
δια{}έτη μία tδιότητα, σάν τοϋ :πίροζυμιοϋ που φοοσκώνει το ψωμί.
'Εξ άλλου, εξέλιξις ι:1ημαίνει ανάδειξις μιας νέας uδιάτητος. Έαν
-δεν εΉΙδηλώσω•ιε αυτη την ιδιότη,τα στην σκέψι μας Και στις ενέρ
γειές μας, τότε είμαστε κ' εμείς σαν τους α).λους άν{}ρώπους, οοτόrτε
δεν οοηθ-οϋμε τον κόσμο, ά.πλώς εύρισκόμιαιστε στους κόλπους μιας
οργανώσεως για να μας περνάη ή ωρα. Συνεπώς, η προσοχή μας πρέ
πει νά τείνη στον ψ,rοτισμο σ-κέψεων, λόγων κ,αί ερΎωV μας άπο το
{}εοσοφικυ πνεί- ,.,ι α.
'Ερώτησις: Τί γνώμη εχεπ για τίς d.1uόψεις τοίί Γκάρντνερ σχετικα με
λά.-&η στα δποία ύπέ11;εσεν δ Λεντ1μΠηt-ε{);

τ. ΣΡ Ι Ρ λΜ: Μιλώντας κανείς γιά λά\θιη τοϋ. άδελφοϋ Λεντ
μπητερ {}α πρέπει να γνωρί,ζη που είναι ή άλή-&εια και που ή πλάνη.
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'Αλλά, πως μπορεί κανεl.ς ν' ,ιLτοφαν,&η περl. του λαν{}ασ.μένου μέρΟ'\Jς
των γρα:ττων του Λεvτμπητερ, οταν πρόκειται για πρά'(ίμιαιτα εξω
α11tο τον ελεγχό μας; Μποραυ:με να που:μ,ε οτι α.νάιμεσα σ' αυτό καl
σ' εκείνο ι)πάρχει κάποια άντίφασις. Αύτό, ναί.
'Αναφέρεται σε μια 'Επιστολ11 των Δωασκάλων οτι ή ίΜα τοϋ
Θεου είναι καταισκεύασ;μα τού αν,{},ρώπου, είναι αυταJτάτη. ·Όταν,
δμως, χρησιιμοποιοϋμε την λέξιν Θεός, ξέρομε σε τί πραγμ,
, α άναφε
ρόμ.ε &α; Έαν με αυτην την λέξι εννοείτε ολες τl.ς δυνάμ;εις που bχ.
δηλουνται στη Φύσι, στην εξέλιξι, καl. εάν με την λέξιν Θεός εν
νοείτε την ενωτικην δύναμιν που εύρίσκεται στη δάισι ολων των δια
φορετικών εχ,δηλώσεων, εάν εννοείτε τ11ν ΟLκουμενιικ11ν ΨιΥ'ι.ην η τον
Οιικουμενικον Νοϋν, εάν ώς Θεον εννοείτε το 'Απόλυτον, που tσταιται
οπισ&εν τοϋ σχετικοϋ, τότε φυσικα 11 λέξις Θεός εtναι Μσιμη διόrtt
εκφράζει την άλή{}εια στl.ς διάφορες οψεις της. 'ΑΝλ.α έαν ο:κέοττε<1&
τον Θεον ώς ενα αν%ρωιπον και&ισμένον σ' εναν ψηλό {} ρόνο, που πε
ριορίζεται να ε:χ,δ�δη διαταγάς σχετικά με τηrν εJξέ.λιξι των γεγονό
των, τότε α υ τ ο ς δ Θεός δεν εtναι παρά μεγε&υσ-μένη εικόνα
ήμων αύτων. Μας αρέσει να εuμαιστε κ,α{}ισμένοι σε μια παχεια πολυ
-1tρόνα καl. μας αρέσει να περιοαλλώμ,ε-Ιrα άπο rοροWμ,ους ύπηρέτας,
μας άρέσε; νά φοροϋμε πολυrrειλη ενδύματα, ωστε φαινταζόμε{}α καί
τον Θεον ομοιον. Γι' αυτό, οταν λέ-με οτι αί 'Επιστολαι των Διδα
σκάλων καταJδικάζουν . την εννοια τού Θεού, χρειάζεται προσοχή.
Δεν πρόr,ωται περι της λέξεως Θεός. Στας επιστολάς καταιδι.κάζεται
μία κάποια ιδέα περι Θεοϋ. μία κάποια εννοια του Θεου. Κσ.l. δ κα
{}ένας οφείλει να εξετά:ση, σ:,:ετικα μ,ε αύτη τ11ν ιδέα Χαι εννοια, έσ.ν
την εύρίσκη σωστη η λαν{}ασμένη. 'Ωστόσο, &.να.φερόμενος στας Έπι
στο\άς των uδασκάλων, πρέ.π:ει νά πω οτι δεν εtναι σωmο να έ-χλαιμ
βάνωνται ώς αv&εντία καl. νά χρησιιμοοτ:οωϋνται προς ύποστήριξιν
των δικών μας απόψεων, άπλως νά εξετάζωμε τί έιλέχ{}η και να
προσπα{}οϋμε να νιώσο με το περιεχόμενό του.
Ό ΒούΜας είπε μια φορά: «Μην πιση:ύετε σε κάτι, δια μόνον
τον λόγον οτι το πιστεύει μέγας άJρι{} μος αν{}ρώπωιν η επει.δη περιέ
χεται σε κάποιο βιβλίο {}εωρούμενο ίερο η επεuδη ,μας ερχεται ασιο
τα :,:ρόνια τα παλιά». Καl. δ Βούδδας προσέ{}�εσε: «Μην δέχΘσ{}ε μια
οεοαίωσι άπ:λως επειδη την κάνω εγώ, άλλα μόνον έαν φΜισετ-ε. να
την εννοήσετε, δπότε δεy{rητε την ·,ωι πράξετε άναλόγως>). Νομίζω
mι πρό�ειται περι μιας έξό,χου συμοοWΙ.ης για δλους μας.
Φυσικά, μπορείτε να πητε οτι «11 δική μου κατανόησις είναι πε
ριωρισμένη», και εάν συμοαίνη αυτό, τότε βασίζετε την δρα,σι σας
σ' αύτη την κατανόησι που διαΜτετε και προχωρήστε μπροστά. Κα
ταλάιδετέ το, οτι οφείλετε σ' αύτη τη γη να περπατη,σιτε με τα πό
δια, οχι να ά.εροοατητε, επομένως ή κατανόησίς σας είναι το οοαφος
οπου εχετε να στηρίξετε τα πόδια σας. ·Όταν λαμβάνετε την διαδε1
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οαίωσι ένος άλλου, δίχως να την εννοείτε, είναι σα να {}έ,λετε να αε
ροοατήσετε.
Για V(l επανέλ{}ω στην ερώτησι σχετιrιια με τα λά &η τοϋ άδελcrοϋ
Λεντμπητερ, {}α πω οτι εχει σημασία ή στάσις που παίρνει κανείς
απέναντι CI' ενα σύγγραμμα. Πρώτα, το προσέχει δλο. 'Έπειτα, σ·ιιί
Jtτεται. 'Εαν συμφωνη, εχει καλώς. Άλλα και σ'την περίπτωσι της
συμφωνίας, να προσέξη να μην πη οτι το σύγγρc.ι.μ;μα εΙvαι εν τάξει,
εJ1JειJδη συμφων,εί με τις δικές του tδέες. Έ� αλλου, νά μ11v πη οτι το
οιολίο δεν εχει δίκιο, αφου δεν περιί χει τίς ιδέες πού αιvτυς {}εωρf ϊ
όρ{}ές. Ή στάσις μας στην άντιμετώπισι δλων των δια6εοαιώσεων
του άιδελφοϋ Λεντμπητερ πρέπει να ε!ναι: «'illyω δεν σκέπτομαι
ετσι,ι, <4γω σκέπτομαι ετσι», «εγώ, για την ωρα τουλάχιστον, αυτο
καταλαοαίνω», «εγω δεν μπορώ να το δεΧJ{}ώ αυτό». Αύριο μπορεί
νά. καταιλάοω καλύτερα. Πρέπει 11 στάσις μας να εΙναι τα.J11εινή.
Έρώτη,σις: Στο τελευταίο 6ι6λίο τοϋ Κ ρ ισ"αμοϋρτι «'Ελευθε ρ ία, 11 άρχή
')(,αί το τέJιος» διαδάζω οτι κάθε ι'.ίν{}ρ ωπος μπορεί νά. επιτύχτι τήν dπελευι{}έ
ρωσι σε μtα στιγμή, 11 δποLα «χαί νϋν εστιν». Πώς μποροϋ,με νά. το εκλά.6ω1με
αύ-τό; Νά. dρχtσωμε άπό το-ί,τη τή στιγμή την πρ,οctπά{}ιια της άπελευι&ερώσ.:
ώς μας; ιότι lίν πο-ίίμε αιπο τώρ α) έλευ-&ερω{}ήrιιαμε, μήπως {}ά. εΤναι μtα
Η,ευι&ε�α φανταστική;
. ΣΡΙ ΡΑΜ: Ό Κρισναιμουρτι λέγει δτι ή ελευι(}ερCα δύναται
να έπιτευχ{}η σε μία στιγμή, 11 όποία «μπορεί να είναι και ή παρου�
σα στι-γμή», &λλα δεν συναντήσαιμ,ε ποτε αν{}ρω,πο, που να ελευ&ρώ
{}ηικε στιγμιαίως. Το νόημα είναι δτι πρέπει να παρασκευαζό)με{}α για
αύτη τ11 στιγμή, κατα την όποίαν {}α επέλ{}η ή άλλαγή. Το μπουμπού
κι της ψυχης μπορεί ν' άινοίξη σε μια σ,τιγ�μή, άλλα τα πέταλα σχη�
ματίζονται δια μέσου μακρας διαδικασίας. Το ορέφος μένει
κ.οι
λια της μάνας ώρισμένους μηrνες, ενώ ή εμφάνισίς τοv Ο'τοιν κόσιμ.ο
είναι σχετικα ταχεία. "Εtσι εγω καιταλαοαίνω αυτην την διδασκα
λία, οτι :) κα,{}ένας πρέmει να οαJδίζη προς το σημείον οποιυ ή άπελευ
{}έρωσις επιτελείται καί μόνον οταν εχωμε φ{}άσει 11 άπελευ{}έρωσις ε
πιτυγχάνεται σέ μια στιγμή. 'Ί'πο το πνευμ.α αυτό, πρέ;υει να εργαζώ
μεJ&. Έαν μένουμε αναπαυτι.κα ξαπλωμένοι καί λέμε {}α ελ-&η μια
μέρα ή αυτογνωσία, 'ίσως να μην ελι&η ποτέ. 'Εάν πάλι ενα ατομοv
;τη δεν χρειάζεται να κάμω τίποτε, γιατί fiδη είμαι απελευ&ρωμένος,
τότε αύτο το άτομον ζη σ' εναν παράJδεισο δικης του κατασχευης. άπο
τον οοαιίον δμως {}α, άναγκ.ασ{}η να επιστρέψη σ' α 'το τον κόσμο.

στην

'Ερώτησις: Εrύρ ίσκαμε i�διαφέ ρον στίς διδασκαλtες τοiί Κ ρισναμοϋρ τι
καί διερωτι�μεθα, δεν {}ά ήταν πιο άποτελεσματιχ11 fi δρiiσις του lίν δεν εtχε
φύγει dπο τ�Ίv Θεοσοφικ:η Έ'τ'αι.ρία;
. ΣΡΙ Ρ ΑΜ: Ό Κρισναμούρτι εχει το δικό του μήνυμα για
δλ, ον το,ν κόσμο, για ολη την άν{}ρωπmητα. Ή Θεοσοφιrι<-η 'Εταιρία
μπορεί να είναι μια {}αυμασία δργά·νωσις, ά•λλα πολ�ς κόσμος η1v
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-&εωρεϊ σαν αίρεσι μέσα στις τόσες αλJ..ες, &πως οί Βαπ.τ�σταί, οί
Λουr&ηριανοί κiλ:π. Δεν το λέγω εγω α-υτό, αλλα ύστά.ρχουν αν-&ρωποι
που το πιστεύουν. Και γι' αύtο το λόγο δεν θα ηταιν tσως καλο να
Ο'υσιετuσ{Ηi το μήνυμα τοϋ ΚρισνQΙμ;οϋρτι με κάποια. δργάνωσι. Δbν
μπορούμε να ποϋμε εαν εκωμε λά{)-ος ΠΟ'U αφησε την 'Εταιρία ΚαL
στο κάτω της γραφής αύτο άφορα Αυτόν. Έαν eμενε, -&α 6οηr&οϋσε
την 'Εταιρία, αλλα ίσως τόιτε δεν θα 6οη-&οϋσε τον κόσμο. 'Έκα'
,
' ιε, κεινο
,
λ'η τ,ου.
καλ'υτερο για. τη' ιν αποστο
που' 1ε, νομισε
•με, λσιπ(}ΙV,
'Όσο για μένα, φρονώ οτι 0χει μεγαλύτερη χρησιμότητα να μέ
νω στην 'Εταιρία., διότι αν δεν ημουν και φενα στον κήπο μου νο
μίιζω πως δεν θα μπορούσα να πρασφέρω μία χρ11σvμη εργασία. Α1J
το ισχύει ίσως •,ωι για σας. Ή 'Ε>οοι,ρία. είναι ενα.ς όργανισμ.ος
συνενώνει πρόσωπα λεπτής νοοτροπίας. Μέσα σ' αυτην κ.αλλιεργοϋ,με
ώρισμένες σιχέισεις. Εtναι ώφέλψ,ο να μένωμιε. Για τον Κρισναμουριτι
το πραγ;μα ηταν διαφορετικό.

πσυ

'ΕQώτησις: Π:ο-Lά εtναι fι Μσις της Θεο,σ�φικης 'Εταιρίας ά�ένανη στό
κlνημα της φη 6Lας», τοiί cή,{}ικ,οiί έ,πανο-πλιισμοίίJ καί των διαφόρων εtρηνι
σcικων ό()γανώσεων; Π(}ιά. εtναι ε�δικ.ως fι γνώμη σας γLά έκείινσυς που άρ
νοϋνταL να ύ-πη(.)ειιήσουν cr,τo στρατο της χώρας tω'V, tπικαλούμενοι lλεγχο
cυvειδήισ-εως;
. ΣΡΙ ΡΑΜ: Κώ&ε μέλος της 'Ε>rαιρία.ς εtν' ιλεύ-&ερο να εχη
την γνώμη τw για ολες αύτες τις κινήσεις, άιλλα ή 'Ε}ταιρία., ώς ορ
γάνωσις, δεν εχει 'ί',αιμιμία γνώμη.
Το έρώτημα είναι:
δφεLλω ν' άρνηι{}ώ νά πολεμήσω εις αίανδήπmε περίπτωσιν η ύπάρχουν πειριστά:σεις που δ α.γων δ�καιολογεϊ
ται; 'Επιχειριήματα ύπάρχουν ύvτΘρ άμφοτέρων των απόψεων. Μπο
ρεί να πη ενας: Έγω δεν πρόκειται να πολφή·σω σε καμ,μια. π.ερί:rοιω
σι. Και {)-α ύποστηρίζη την αποψί του αύτή, μέχρις στου δεν -&α συμ6η τίποτε στα πιο αγαπημένα του π,ρόσω1J1Jα.. Έαν πρόκειται λησταt
ν' α'Παγάγουν το παιιδί του στο δρόμο, {)ια μ.είνη ωδρανης η -&α κώμη
κάτι για να το υΤCερωσπ�ση; 'Εμιείς, &λοι μας, μόνον στην �εδομένη
στιγ,μη '3-ά. ξέ,ρωιμ,ε τί {)-α κώμωιμιε. Τώρα και-&όιμαστε εtριηνικα σ' αύτη
τη σάλα και διατυπώνομε κά-&ε εtδους γνώμη, &Ίνλα πι-&ανώιτατα δέν
-&α μπορέσετε να στα,&ηrτε σ' αυτη τη γvώμιη ο-ταν τε{}-ητε αντιμέτωποι
μιας εuδικης κα:vαιστώσεως.
Στην Χιτλερικη Γερ,μανtα εκατσμιμύρια 'Εβραίων έιξωντώι&ηιχ,α.ν
καιtα τοιν πιο φρ�κώδη τρόπο-. Και αί κυδ,ερrνήισεις των αλλων 'Ε&νωιν
ηξεριιν αυτό που γινόταν, αλλα δεν διφαρτ ρή-&ησαν.
Στην Ί νιδία, στα χρόνια τα παλιά, έ-&εωρείτο αυτονόιηrrαν οτι δ
6ασιλευς ένος ό)ρισμένου Βα,σιλείου ,ιmοροϋσε να εt0'6άιλη σ' fνα Βα
σίλειο γειτονικο για να έιλευ{}ερώση τους bχ.εϊ -καταπι,ε,ζομένους. 'Ένας
&ασιλευς ηταν :11Jραστάιtης, ύπεραισπυστης της δικαιοσύνης καί, κανο
νικά, το χρέος του αύτο δεν εξαντλείται με την προσ,rα.σία τωιν δι,κωιν
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του ύπηκό<ι.ΥV. Έαν οί π:ολίται ένος γειτ-<ΥVt.κοϋ Βaι<1�uί.αυ έτύ-yχανον
άlδίικ.ου μεταχΗρίσεως, ας πούμε σαν τούς ':06ρια ίους ctτη Γερμανία,
εθεωροϋσε οχι μόνον διtι<.αίωμ,ά του, σλλα και χρέος του να έπέμδη.
Ποια ε'!ίναι τι π:λέον ευγενης στάσις; Ή οα.σιζομένη στην ιθνι
-κ.η κυριαρχία η aτην ή{)Ιιικη κα'ι τή δΙΙΚιαιοσύινη; '0 κα,&έ.vας όφtίιλει
\Λα έξ,ετάση αιταμικώς το πρό&λημ,α.
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"Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ,,
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

"Αν 11 ψυχή σου χ αμογελάη, λοι.•σμένη μέσα στον ηλιο της
ζωης <J'ου.
" ν 11 ψυχή σου τραγουδάη, μέσα στη χρυ<J'αλλίιδα της της
<J'άρκας και της ϋλης.
"Αν ή ψυχή σου χλαίη, στον :τύργο της της άπατηλότητας
( της πλάνης).
"Αν ή ψυχή <J'ου άγωνίζεται για να <J'Πά.<J'η το άσημένισ νημα
ΠίΟ'U την ενώνει με τον ανώτερο εαυτό, ξέρε το μα{}ητα, ή ψυχή_
σου είναι άστο χώμα.
'Όταν 11 ψυχή σου. μ,ϊουμ;τούκι άrι,όμα, δίνη προσοχή στ11ν
τύρβη τοϋ κόσμου.
'Όταν 11 ψυχή σου άνταποκρίνεται <J'τή crων11 της μεγάλης
πλάνης, ή όποία ωρύεται.
'Ό,ταν ή ψυχή <J'ου, τρομαγ,μένη άJώ την οψη των καυτών δα,.
κρύω,v τοϋ πό'Vου, ξεκουφαίνεται &ιπο τις φωινες της -&λίψεως.
'Όταν 11 ψυχή <J'ου άπομονώνεται, σαν τή δε�λή χελώνα,
καv-ι<-αλο τοϋ έιγωϊσμοϋ, ξέρε το μα-&ητά, ή ψυχή σου είναι μια μι
κρή Υ.αιτοικία άνάξια τοϋ <J'ιωσι:ηλοϋ Θεοϋ της.
'Όταν 11 ψυχή σου, άφοϋ γίνη πιο δυνατή, γλι<J'τράη εξω
το προστατευ
ά.πο το ά<J'φαλες καταφύΎιό της και απο<J'πωμένη
τικο περίβλημά της. ξετυλίγη το άσημένιο νημα της και όρμα.
'Όταν παρατηρώντας τ11ν εtκό,vα της στο <J'κοτάδι του ά.πεί
ρου, ψι&υρί η «αύτο είμαι εγώ» παραδέξου ,μω&ητά, πως ή ψυχή
σου είναι φυλακισμένη στο δίχτυ της πλάνης (rτης προ<J'ωπLκό...
τητος).

στο

άιπο

1965

Η ΦΩ Η ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ

213

Αυτος ό τόπος, μα-&ητά, εtναι ό Μλαιμος τοϋ πόνΟ'U. 'Εδώ χα
-τα μηΙΚος της ατραποϋ τω!\\· σκληρωιν δοκιμασιών, οί παγίδες είναι
<1παρμένες για να κρατοϋν το «tγω> σου στην αύταπάτη, την κα
λουμένη «ή μεγάλη αϊρεσις», δηλ. στην α'ίρεση της πίστεως στην
ψυχή, η μαλλον στον χωρι<rμο αυτης της ψυχης η τοϋ έαυτοϋ, άπο
τον μοιναδικο έαυ,;ο τον π;αγκό01μιο και άπέραντο.
Αυτη ή γη, ώ μα-&ητά, πού βρίσκεσαι στην ίίγνοια, δίν είναι
παρά. ή :τ:έν{}ιμη είσοδος πού δδηγεί στο λυκόφως πού προrηrγείται
-της κοιλά-δος τοϋ ά,λη{}ινοϋ φωτός, τοϋ φωτός, πού τίποτα δεν μπο
ρεί να σβήση, του φωτός εκείνου που καίει, χωρίς λάιδι ουτε
φιτίλι.
Είναι γρα μμένο στον μεγάλο , όμο: « Πριν ,,ά γίνης γνώστης
·rοϋ μοναδικού, τοϋ παγκόσμιΟ'U έαυτοϋ, οφείλεις να γίνης πρώτα
ό γνώστης τοϋ έαmοϋ σου». Γιά να φ{}άσης να γνωρίσης, αυτον
τον α.πειρο eαυτό, πρέπει νά εγκαταλείψης τον έαυτο στον μη - εαυ
τό, την ϋπαρξη στην μή - ϋπαρξη. Τότε {}α μπορέσης να άναιπαυ
trης πάνω στα φτερά. τοϋ Μεγάλου Πουλιοϋ.
αί, εtναι γλ :ι,ειι'.ι 11 ανάπα ση πάνω στα φτερά αυτοϋ πού
δεν εχε� γεννη{tϊ\, αύcοϋ πού δεν πε{}αίνει, άλλα πού είναι το Ω f
ια μeσου τοϋ &.πείρΟ'U των αίώνων.
'Τψώσου ως το Πουλί της ζωης, αν fJέλης να μά-&ης, αν {}έ 
λης να είσαι εξω άπο τις χαρμικες επιJδράσεις, εγκατάλειψε την
ζωή σου αν {}έλης να ζήσης,
Τρείς αί{}ουσες, ώ κουρασμένε προσκυνηrιά. καταλήγουν στο
τέρμα των κάπωιν.
Τρείς α'ίι&ουσες, ώ κατακτητα της πλάνης, {}ά. σε οδηγήσουν,
ια μέσου τριών καταστάσεωιν στην τετάρτη και άπο κεί στούς επτά
κόσμους, τούς κόσμους της αίωνίας άνα:ιαιύσεως. " ν {}έλης να
μά{)ης το ονόματά τους, ακουσε και -ιtυμ11σΟ'U.
Το ονομα της πρώτης α'ί-ιtου,σας είναι αγνοια. Ετναι ή α'ί{}ου
<1α, οπου εχεις δη την ήμέρα, οπου ζης και οπου {}ά πe-ιtάνης, ( ό
φαινομενικός κόσμος των αίσ{}ήσεωιν).
Ή δεmερη είναι ή αv&ουσα της μα-&ητείας. "Εκεί ή ψυχή σου
11α βρη τά αν,-&η της ζωής, άν-J..α κάτω απο κάι&ε αν{}ος είναι κου
λουριασμένο ενα φίδι. Είναι δ κόσμος των ύrο0ραισ-&ησιακων αντι
λήψεων και των άπατηλων δραμάτων, ό κόσμος τών μέντιουμς. Ε!
ναι δ κόσμος της μεγάλης πλάνης,
Το ονομ,α τ1ϊς τρίτης α'ί%ουσας είναι Σοcrία. Πέρα άπλώνον
ται τα χωρις οχ&ες νερά, 1i ανεξάντλητη πηγη της γνώσεως των
πάντων.
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ν {}έλης να δια,σχuσης σωος Y..{ll, αβιλα<Jης tην Πρώτη α'v&ου
σα, μην έπιτρέψης <1το πw:υμα σου να πά.ρη για ηλια της ζωης -cίς
φω-cιες της άκολασίας που καίνε έικ.εϊ.
" ν {}έλης να διαυης χωρίς κίνδυνο τη δεύτερη, ιμη σ-cα{}ης να
άναπvέης το αρωμα των ύπνωτικων λουλουδιών της.
" ν {}έλης να είσαι έλεύ{}ερος ά.πο τις καρμικες δ.λυσοοες,
μη ζητας -cον δάσ--αιλό σου σ' αυτές τις &πατηλες χώρες. Οί Ο'οφοt
δεν κα{}υστερούιν στους κήπους tων αtσ{}ήσεων.
Οί σοφοί, δεν προσέχουν -cίς μελιστάλαχ-cες (,όλόγλuκες) φω
νες -cης :π:λάνης.
Αύτον που Μ. σου δώση την καινοιύργια γέννηση, ζήrιησέ τον
σ-cην α'ί{}ουσα της σοφίιας, σ-cην α'ί{}ουσα πού ά.πλώνεται πέρα,, οπο
ολιες οί σκιες είναι αγνωσ-cες και οπου το φως -cης &λή%ειας
στράπτει με μια δόξα ανεξάλειπτη.
ύιtο που δεν εχει γεννηrθ-�ϊ κατοιrιvεϊ μέ-σα σου, μαιθtητά, σπως
έπLσης και μέσα σ' αυτη την α'ί%ουσα.
"Αν {}έλης να φΜσης κ,α\ να συγχωνέψης τά δυό, πρέσιει να.
απαλλαγής ώπο τα ζοφερα ένδύματα της rολάνης.

αιπα

(Μετά,φρ. Έλ. Παλαιοδημ,οποιύλου)

'Αρχαία (Ελληvικη Σοφία
Ό Σωιχ.ράτης ελεγεν : 'Όιταν δεν εχωμεv σφά.Jψατα λα;μιυάνο
μεν όλιγωτέραν ίκαvοποίησιν έρευνωντες τα σφάλματα των αλλων.
Ό ιογένης ελεγεν: Οί ασωrιοι μοιάζουν με τις συκιές πού
είναι φυτρωμένες στούς κρημνούς και που τους καρπους τους δεν
τρώγουν οί άν{}ρωποι, άλλα οί γϋπίες και ot κόραικ,ες.
Ό Πλούταρyος ελεγεν: 'Όποιος είναι έν τάξει με την συν
είιδησίν του, είναι έν τάξει μέ δλον τον κόσμο.
Ό Εύριπίιδης γράφει: «Στους Υ.αλους ύπάρχει κάι&ε είδος
σοφία9.
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rιεΡΙ tXOAAtTll<QN
υΕνα.ς σχολαστικός, προσπα•θων νσ. κολuμ6ήση, παρά λίγο νσ. πνι
γη. Ώρκίσθηκε, λοιπόν, 'Ψ'Υ/ σ.ψσ.ισΘα.ι ϋδα.τος, zσ.ν μή πρώτον μάθ11
κολu,μτ3α ν».
υΕνας σχολα.στικός, σuνα.ντήσας -τόν για.τρό του: σuγχώρεσέ με,
του ε!πε, καί μή μέ κα.τηγορήσης «δτι ο�?,κ ένόσησα»'Ένας σχι0λαστικός, θέλων νσ. πωλήση -τό σπίτι του, ε6γαλε ενα
αγκωνάρι καί «ε!ς δείγμα, περιέψερε».
'Ένας σχολα.στικός, !δων σπουργίτια. σ' ενσ, δένδρο, &πλωσε χά.
μω ενα πα.νί καί «έσειε τό δένδρον, ώς ύποδεξόμενος τσ. στροuθ1α.».
υΕνας σχολαστικός, σσ.ν άκουσε δτι τό κοράκι ζη δια:.ι<.όσια, χρό
νια, αγόρασεν ενα καί «είς άπόπειρσ,ν έτρεψε».
'Ένας σχολα,στικός, ετuχε σέ ναυάγιο πλοίου κα.ί καιθώς ε!δε
τούς έπι6άτας νσ. άγκα.λιάζοuν κά.ποιο σκεοος δ κα.θέnς yισ. νσ. σω
θη, «έκείνος μίαν των αγκυρών περιεπλέξατο».
υΕνας σχολαστικός, σσ.ν εμαθε δτι άπό ούο &.δέλψια δίδυμα, πέ
θα.νε δ ενας, σuνα,ντήσας τόν έπιζήσα.ντα, -τόν ρώτησε: «σύ άπέθανες
η δ &δελψός σου;».
Σuνσ,ντ'ήθηκαν δύο σχολα..στικοί καί δταν δ ενας ε!πε «σέ ε!δα.
χθες στόν ϋπνο μου καί σε χαιρέτησα.», του α.πΟ'".ι<.pίθηκε δ άλλος: «με
συγχωρείς, π.ού δέν σέ άν�ελήcpθην».
Συναντήθηκαν δύο σχολαιστι-κοί -καί είπε δ εν-ας, δτι ε!δε στ' ονει
ρό του πώς έπά-τησε ενα καρψί καί του πόνεσε τό πόδι, γι' αύτό τό ε
χει δέσει· καί του ε!πε δ άλλος: ε!δες τί παθαίνεις, διότι «άνuπόδητο;
κεκοίμ
· ησαι ;».

*

Γικάφα είισαγγελέως: «Κύριοι ενορκοι, παρατηρήσατε καλώς
την φυσιοιyνω.μίαν τοϋ Κιατηγορουμένου. Είναι �να κάτοπτροιν, εtς
το όποwν εκαστος έξ 'μών {}ά δυνη,{ηϊ να διακρίνη την μορφην έ
νος κ.α:κ.ούργοιυ ... »
Μικρη αγγελία σ' eφηιμερίδα τού ΛονδίνQυ : «Άνταλλάισσω ε
λαιογραφίαν τοϋ Χίτλερ με ϋαλσαJμωμένον γορίλλα η αλλο φρικι.σ.
στιΙΚΟ άντικεuμενον».
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,
Εfvαι κακος
...

Είναι κακός. 'Έτσι τοϋ λένε. Το πιστεύει
Υ.αμια φορα κι ό ίδιος. Στο σχολείο
είν' άπ' τούς τελευταίους μες στην τάξη.
- «Πάλι δεν άνοιξες-φωνάζει ό δάσκαλος-- βιολίο.. »
Ί -Ι μάνα του, ΠΟ'\J ωστόσο τον λατρεύει,

-ε, και ποια μάνα...- είν' &..πελπισμένη.

«Θα δης ... -της λεν- 'Αργότερα {}α σιάξη ... »
μ' αυτη χαμογελάει λυπημένη.
Το βρά,δυ, σαν σχολάει, γυρνα στΌ <rπίτι
με ρούχα λερωμένα, ξεσχ�σμένος:.
έν ταυ μ�λαν. Κι' αυτός, σε μια γωνια
-την ίδια πάντα- μένει ζαρωμένος.
Τσαγ.ώνεται με ολους. Τον μεγάλο
αδερφό του δε r,ωrνεύει προπαντός,
που ολο τοϋ rμιλίi με καταφρόνια,
(κι ομως το αδικο το εΎ, ει πάντ' αυτός... )
Και μόνο, αργά τη νύχτα, δταν μένη
�εισμένος μοναχός στα σκοτεινά,
κάτω &π' το πάπλωμά. του σιγοκ,λαίει,
χαι μι' απορία τού σφίγγει την καρδιά...

'Ένα παράπονο βουβό τον κυριεύει,
ενας λυγμός κρυφός και άπαλός,
γιατί. άλή{}εια, σαν ολους τούς α111λους,
κι αυτός να μη μ:τορη ναναι καλός ...
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"Α vθn άπό ξένους κήπους
AUDRA ALLIETTE ΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΑΜΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ...

Τα χέρια, αιμα πε{)·άνουμε, σαν τί Μ κάνουν τάχα;
Θα μας τα βάλουν σίγοvρα e1το στη{t-ος σταυρωrτα
-και {)ιάναι τότε ανώφελα δυο πράγματα. μονάχα,
για τα νεκρα πια μπ:ράτe1α ,μας στ' άλή{)·εια περιττά.
'Όμως προτου; Ψυχη και νους γλυκα τα κυο ,ερνανε.
Μπορουν ν' &.νοίγουνται, φιλια να στέλνουν περισ'e1ά,
λίικνο άπαλο να γίνουvrαι σ' ενα παuδί, και ν&ναι
στο φλογισμένο �μέτωπο το χάιδι τους δροe1ιά.
Στην προσευχή, σα δίJδυμες να ένώνουνται αιδερφοϋλες,
να κρύβει τονα αιπ' τ' &λλο τους τί δίνουν ατούς crτωχούς
και να στολίζουν C1τοργιrι.α τίς ερμες ικκλησοϋλε::;,
OJlίO'U ικ.ανf,ις πια δεν πατα, μέ ρ6δα κι' ά.γριαν&οrύς.
Κι' αύτό, γιατι τα χέρια μας φτερα εtναι πού γενηκαν
για να γυρνουν προς το βα{)ύ κι'άινέσπερο ούρανό,
άπ' τη σ:τιγμή πού του ριστου τα χέρια εrrεντω{}ήκαν
'πά στο σταυρό, σε κίνημα J1ί<lνίιe1χυρο κ,αι αγνό.
Λοιπόν, ας μη νοιαζόμαστε, e1αν τί {}α κάνουν τάχα
τα χέρια αμα πε{}άνουμε, κι' ας {}έλοvμε γι' αύτά,
C1το κά{}ε τί άστ' τα εργα τους, κα{}άρια ν&ν' μονάχα
και γι' αϋριο ας μη ρωrτιόμαστε· κ,α{}άρια και πιστά.
SOULARY )ΟSΕΡΗΙΝ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ

Σrτ11ν εtχ:κληe1ια &.παντήι&�γιtαν δυο συνο�δείες μια μέρα:
ή μιά, {}λ�μ1μένη: έφέιρνανε την κάσα ένος παuδιου:
μια νέα γυναίικα ά.-κολου{}εϊ, σχεδον ξετρελλαιμένη.
πνίγοντας μες στα σπλάχνα της τ11 λαύρα τοϋ καημου.
'Η αλλη, είναι μια βάφτιση. Σrτα χέρια ένος μ�κ,ρου,
ενα μωρο μια άμφίοολη λεξούλα ψι&υρίζει·
ή μάνα στα χειλάrι.ια του το e1τηr&ος της γυρίζει
-κιαί τ' ,άγ-ι.αλιάζει δλάκαιρο με δλέιμ1μα {}αυμΜμοϋ.
'1
' ληe1ου�.α.
, κι' α'δεια'ζει η' εκκ
' νεκρο,
Β αφτι'ζουν, ψε'λνουν τον
Οί δυο μητέρες e1υναντιουνται ε-κεί σε μιαν ά.κρούλα,
κι' ά.λλάζουν μια ΚΙλεφτη ματιά, μα &tίie1τευτα άπαλά.
Κι' ω {}αυμαιστη μετάπτωση, πού ό "Τψιστος εμπνέει:
ή νέα μητέρα, ολέποντας τον :rοε:&cφ,ένο κλαίιει,
κι' 1� αλλη, κοιτώντας το μωρό, {}αρρείς χαμογελα.
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FERRAU ι,.ιι�ο ΤΟ ΚΕΡΙ
Βλέπεις εκείνο το Χερί,
:tου λυώνει στ' αν{τοστόλιστο προσΧυνητάρι,
της εχγ_λησιας φωrtίζοντας μιαν άΧρη;
Το βλέπεις; Χι' αίη;ο κλαίει.
Σαν ητανε σβηστο δεν tικλαι ,:ε· τώρα ομως
που κάποιος τ' άναψε,
φαίνεται πως πονεί στη δέησή του.
l\Ιοιάζει κι' αυτο �·υχούλα που :;τ;ροσεύzεται
και κλαίει με τα κερένια δάκρυά της.
13λέ,πεις το κλάιμ,α εκείνο,
το άλαλο και χωρις κραυγή,
που αργοκυλα; μας ξεσ'�επάζει
τη j.1,Οίρα την ευγενική, μα και σκληρή ιμας.
Σαν το Χερι 'ναι κι' ή ψυχη τοϋ αν{τρώ1ιου.
'Όσο 11 άγάπη δεν τη φλόγισεν αχόμα
χι' ή ψυχή μας δε λυώνει,
μήτε άπο κλάμα, μήτε απο φωτιά.
Μα ε.π:ειτα, σαν τη νοιώ{}ουμε να καίιει,
ή φλόγα rμας ρημάζει λίγο λίγυ,
·ι.ι' ε{ναι ή Ά γά:;τ;η :του να κλαuμε μας μα{ταίνει.

SABA UMBERTO ΣΑΝ ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Τα στρου{τια πια δέ με φοβοϋνται· πανε
χι' ερχουνται &διάφορα στο παρα{τύρι,
κα{τως μέισα στην κάιμαρη σαλεύω.
Βρίσ@υν το μέτρο και τ11 λεπιδούλα· δωρο
σταλμένο αΠΟ εναν άσωτο διΥ,ό μου, πωzω ό ίδιος
μεγαλώσει. Τα κοιιτάζω σιωπηλός,
(δε φεύγουνε σΙΧιαγμένα) και ιμοϋ φαίνε-rαι
( αλή{τεια η φαντα;σίσ, δεν ενδιαφέρει)' πως διαβάζω
μες στα μαϋρα ματάκια τους, σα συναντουνε τα δι,χά, μου,
σαν κάποια ευγνωμοσύνη.
"Αχ, παιδί μου!
η ο τι άλλο εσύ'σαι, που μ· άκοϋς, βα{τια {}λιμμένο,
η και φα�δρο ( μα πιο παλυ {τλ�μμένο)
μά{τε απ' αυτον που tπόνεσε πολύ, πολύ έπεριπλανή{}η,
:τως τοϋ Θεοϋ ή χάρη ύπάρχει άκόμ,α · κι' οτι ό κόσμος
- ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ- εχει ανάγκη άπο φιλία.
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Η Γ ΛΩΣΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ
Τουλάχιστον μία έρμηνεία. των λέξεων, πού &κολουθοϋν, είναι
σωστή. Ποιά. είναι αυτή; llpοσπαθηστε νά. τό tρητε.
Στο τέλος, αί όρθαί άιπαντήσεις στήν σελ. 223 1θά. σας δώσουν τό
μέτρον της ιέπιτυχίας σα.ς κα.ί θά. έμπλουτίσουν τάς γνώσεις σα.ς.
1. Γν ω σ ι μ α χ ώ : α) ά.γωνίζομαι (μά.χο:ι7.ι) -:τpός ά.πόκτησιν γνώ
σεων, 6) έκπαιδεύομα.ι («ποκτώ γνώσεις) με:ά δυσκολίας, γ) μετ:.<ι6ά.λ
λω τήν προτέραν γνώμην.
2. Ζ η λ ο ς : α) ά.ρχαίος ηρως, 6) ένδια.φέpον προς δρασιν, γ) έν
τομον.
3. Γ έ ρ α: α) αίτιατική τοϋ λιμένος Γέρας, 6) πληθυντικός τοϋ γέ
ρας, γ) συνώνυμον τοϋ γηρατεία.
4. Ι α κ η γ ο ρ 1 α : α) τυπογραcρικόν λάθος της λ. κατηγορία, 6)
κακολογία, γ) ά.ρχαίον ποινικόν ά.δί-κημα.
5. Πο λ ι ό θ ρ ι ξ : α) ό εχων αψθονον κόμην, 6) έκείνος τοϋ δποίου
αί τρίχες προσε6λήθησαν εξ ά.σθενείας, γ) ό γέρων.
6. Τ ε λ ε σ cρ ό ρ ο ς : α) Τίτλος εθνικής όργανώσεως, 6) ά.ρχαίος
στρατηγός, γ) δ cρέρω1 τι ε!ς τέλος, λυσιτελής.
7. Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ώ : α) διαδίδω τι είς τρίτους, 6) σπουδάιζω
η ά.σκώ -κοινωνιολογίαν, γ) έκcρωνώ δημοσίq, λόγους.
. Άρ ε τ α λ ό γ ο ς : α) τυπογραcρικόν )άθος της λ. ά.ρετολόγος,
6) ό λέγων α.ρρητα - &.θέμιτα, γ) είδικός γελωτοποιός.
9. ' κ ρ ο λ ο γ ώ : α) %:χω τά.σιν πρός τά. άκρα, 6) έπιθυμω νά. εχω
τον τελευταίον λόγον, γ) έκτελω γεωργικήν εργασίαν.
10. Π-α ν δ ούρ α : α) μυθικόν πρόσωπον, κατέχον κυτίον μέ δλα τά.
ά.vθρώπινα δεινά., 6) μουσικόν οργανον, γ) Θεά. των Ίνδων.
11.
αύρ α: α) είδος πελέκεως, ο) μοψ1.στ11 ριον, γ) ύψηλή θερμοκρασία.
12. Γύμ ν α ρ χ ο ς : α) Προϊστάμενος γυμνικών ά.γώνων, 6) Στρα
τηγός τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, γ) μiλος τοϋ ζωϊκοϋ 6ασιλείου
είς Άφρικ-ήν.
;
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑlΧΝΙΔΙ

Άποy ραφή πληθυσμού
Ή έπομένη ίστορία τοποθε,είται λίγο πρό του δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου:
'Έ'iΙΧς α,πογρα· εύς έπισκέπτεται ενα νε:ιρό, μόνο του σ' ενα σπ(
τι, δπου συγκατοικεί με τον ά,δελφό του κ-χ.ί -:όν πά.ππο του, καί δ
δποίος δεν εχει ορεςι νά. διευκολύνη τόν ά.πογραφέα στήν ά.ποστολή
του, ετσι δεν δίδει εύθέως ά.πσ.ντήσεις, ά:λλά. 11έσω προ6λημά,ων. Συμ
οα,ίvει ομως δ ά:πογραφεύς νά. ά:ρέσκεται σ,ά. αίνίγμα.τα. καί δεν στε
νοχωρείται διόλου με τήν πρωτότυπη μέθοδο του ά.πογρα,:ρομέvου.
- Ό πάπrος σας, εyπα-ε, ζη. Πόσων ετών εΙνα.ι; Καί σείς;
- Το ετος της γεννήσεως του πάππου μου εχει ώς τε:ραγωνική
ρίζα. κατά εvα ά.ριθμό μι·.,φότερο τη; τετραγuJνικης ρίζης του τελευ
ταίου δισέχτου ετου;. Τό άθροισμα των δύο pιζώ·i εΙνσ.ι ή σημερινή ή
λικία του. υΟτσ.ν έγώ Ξγεννήθηκα, δ πcί.ππος μου ·ητα.ν 65 ετών. Συνε
πώς, σας έπληρο:ρόρησα γιά. τήν ·ήλικία του πάππου μου καί τήv δι
κή μου, ά.ρκετά. σαφώς, νομίζω ...
-Βεβαίως. Σα.ς εύχα.ριστώ. �Lου εί'πατε, δτι ζητε με τον ά.δελφό
σας. Αύ-ός τί ήλικίας εΙνα.ι;
- Ό α.δελφός μου εΙναι μικρότερος ά:πό μένα.. ΕΙναι τόσων έτων,
δσο εΙνα.ι τό άθροισμα του ά.ριθμου, πού α.ποτελεί τό μικρότερο πολλα
πλάσιον του 13, :ό δποίον, δια.ιρούμενον άπό δλους τούς ά.ριθμούς &ntό
2-12 περιλα.μοαvομένου, σ.φήνει ύπόλοιποι 1. Εfνα.ι &πλούστα.τον
νομίζω.
- 'Λπλούσ,ατοv οχι. Πάντως, σαφές. Σα.ς ε1χαριστώ, κύριε, πού
με τήν εύκαιρίcι. της ά.πογραφης με μπλέξσ.τε σ' ενα διασκεδαστικό
μσ,θημα.τικό παιγνίδι...
Η ΛΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗ

*
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Περi μεταvοιας
1

Ό Λ1άρrι. Τουαίv ελεγε: Ή μετάνοια ετναι λύπη, διότι δεν
-&ά μπ:ορέuη κανείς νά ξανακάνη το 'ίδιο.
Ό ΤολιΟ'τόϊ γράψει: «'Όστ:οιος μετανοεί ετναι σχεδον ά:&ωος).
Ό .\άο Ίσε ελεγεν: 'Όχι να μεταvοη, αλλα να προνοη οφείλει
ό σοφος αν-&ρω,πος.
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Εlσθε είλικρινiις καi φιλαλήθης ;
ΑΠΑΝΤΉΣΑΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΣΕ 7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πολλοί ι'.ίν-θlρωιποι διαrιιρίνονται, διά τον είλικ,ρινη καί φιλαλή,{!η χαρα
κτf')ρα των. ΕΧς σιλας τάς ένεQΎείας των εrναι είλ•κριvείς 'ιιαί ούιδέποτε π.ρο
σπ:α{)ουν νά ξιφ,ύγοuν UΙΠο την ιlλή6ειαν, διά νά δ•ειr,ωλίχνουν την {}έσιν των
η νά άπα.λλαγουν εν6υνών τάς οποίας 1tά επρεπε νά άναλάi6ουν. ΕΙναι αύ
{}όρμryrοι, είς δλας τωιν τάς έκ.δηλωσεις καί ονδέποτε dπο-.ιρύπτουν τάς προ
-&έσεις των. ΊΙ ύστε.Q{)6ουλία εtναι κ.ά.τι το α,yνωστον, δι' αvτούς. εν κά,μ
νουν -χ,αιτά.χρη.σιν της δυνάμεώς των η των μέισων, τά όποία διcr6έ,τ'Ουν. Δεν
χρησιμ()')'(οιουν πονηρtαν καί έπ�διώχουν, πάντοτε, τούς Ο')(Οπούς των, με μέ
σα τy!tιικά καί δuκ.αια. Τονναντίον, οι ι'.ίν&ρω-ποι, ot ά.νήΙΚοvrες είς τήν ιiVtvltε
-roν κα.τηγο(.}ίαν, προσπα-&οiiν νά χρη1σuμοποιουν πάντοτε πλctγίους τρόιπ:ους
δράσεως, άνε.ιλιικρινη μέ.σα καί πολλάtιιί,ς, το ψεύδος, δια � ά έπιτνχουν ε{ς
τάς έπιδιώξεις των.
Άπανtή.σατε είς τάς κατωτέρω έρωτήσει,;, διά νά έξα·ι<;Qιβώσετε είς
ποίαν κατηγορίαν ά:ντr,ιετε:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Προuπα6είτε νά έιχ,μεταλλεύεσ!Jο τάς σ·.ιέψεις χαί έιμ
mεύισεις τώ1 φίλων σας .ι..ιί νά τά; παρουσιάζετε ώς
ίJδ ιικάς σας;
Σιπε{,δε-τε νά κσ.ταγγεtλετε εί,; τούς προ ιΙΟ-rα,μένους σας,
μLαν άντιuπηρεσιακην πρiiςιν των συναδέλφων σας;
υατηρεί'τε τήν καλήν σας διάι!}εσιν, εστω καί αν ί',χετε πολλές Οt'ε.νοχώριες καί tίiσκολα προολήματα:
σμίlζετε, οτι εrναι φ'\1dικόν, οί ισχυρότεροι 1 ά κερδίζοι.νν είς δλας τάς περιπ:τώσεις;
Πιστεύετε, &τι δ cσ>κ.ο.π,ός άγιάζει τά μέ.σα);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

&ς πιρίmωσιν ιδιαμά.χης ,.ιc:.ταξύ δύο φίλω,v, τί6εσ{}ε
Π(l(}α το πλευρον τοίι ίσα,υροτέρου;
'Ημ;πορείτε να κρατήσειτε ενα μυστιr.ιόν, το οποίον Μι
σας ειμ,πΊιΟ'tε'\1-&ουν;
Σημειώσατε ί'.να σταυρόν έαν άιπαwή'σετε <, αί» είς τας ύπ' άρυ1tμον
3 καί 4 έρωιτήισεις. 'Επίσης σημειώσατε ενα σttαυρον έαν άπαντήσετε «'Όχι)
ε{ς τας ύπ' ά.Qυ-&μον 1, 2, 5, 6 καί 7 έιρωτήσεις. Προσ1tέ'σατε τούς σταυρούς.
Έαιν συγχενtρώσεrι:ε πε'QιΟ'σοτέρους των 5 σταυρών, σημαίνει δτι εrσ:!}ε Jrαυ
μά.σιος α,ν'{}ρωιπ,ος. �ΕχετΈ τr!}vκας άρχά,ς, αγα'Π.ατε. τή, ά.λή&ειαν καί ε1Ίσ-&ε
εiλΙι>ΟQινηιής κ.αί α-W�ψσς. 'Εάν συγrιιεντιρώσετε •ιεταξύ 3 καί 5 σταυρών, -�
σ�μπεριφορά σας άλλάiζει ,άνα.λάγως των περωτάισεων. 'Εάν συγκεντρώσετε
όλuγω:τέρους -rών 3 σταυρώ'Υ, πρέιπεL νά γνωρίζετε, οτι ή άλτy{}'εια εΙναι το
καλ-ίιτεQQν πρiiγιμα, καί ,μόνον δι' αvτης έξασ'φα.λιζεται ή ψιtχικη ήρφία.
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- 'Αδελφέ μου, σας βασανίζει _άκό
μη ή κοσμική φιλαρέσκεια ,
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Όρθές άπαντήσεις της γ λωσσικης άσκήσεως
1. Γ ν ω σ ι μ α. χ ώ : α.) Πα.ύω 'ποστηρίζων ·η κα.ί κα.τα.πολεμω προ
τέρα.ν γνώμην, μετ' έπίγνωσιν του λά.θους. Η εκφρα.σις εχρησιμοποι1fθ η κα.ί οιά τήν αίρεσιν των «yνωσιμάχων», των φρονούντων οτι ετvαι
περιττη ή θεολογική γνώσις, καθόσον δ Θεό; οέν ζητεί είμή κα.λάς
πρά.ξεις.
2. Ζ η λ ο ς : α.) Τίός του Πάλλα.ντος κα.ί της Στυγός, &οελφός δέ της
ίκης, προσωποποίησις της προθυμίας ;ι.α.ί .,:ιλοπονίας, 6) ζέσις ψυ
χής, οραστηριόπ1ς, καί γ) Γένος εντόμων ή�..ιιπτέρων.
3. Γ έ ρ α : 6) τά γέρα.τα η γέρα, &ριστεία. η κα.ί οώρα. τιμης. Εις
τήν &ρχαιότητα έοίοοντο καί γυναίκες - λά.:ρυρα. ιί>ς γέρα, ώς ή Χρυ
σηtς είς τον , γα.μέμνονα. ·ιι.αί ή Βρισηtς είς τον Άχιλλέα. 'Επίσης
γ) είς τήν οημοτικήν: τά γέρα. καί ή νιότη (Έρωτόκριτος).
4. Κ α. κ η γ ο ρ ί α. : γ) ' ίκημα. συνιστάμενον είς τήν χρησιμοποί
ησιν, είς 6ά.ρος τρίτου, επιθέτων εκ των λεγομένων «άπορρήτων», ώς
θιγόντων τήν όπόληψιν ζώντων η τεθνεώτων, επίσης σχετικών μέ στά
σιν έν πολέμφ, προοοσίαν κ.α.. Κα.τ' επέκτασιν, ·ή λ. άναφέρετα.ι είς
κακολογίαν, ουσφήμησιν η έξύ6ρισιν.
5. Π ο λ ι ό θ ρ ι ξ : y) ό γέρω·ι, καθ' ο εχων τρίχας πολιάς, λευκα
ζούσα.ς.
6. Τ ε λ ε σ φ ό ρ ο ς : 6) Στρατηγός του '! Vtlyό·ιoυ, σταλεί; (313
π.. ) νά &πελευθερώση τήν Πελοπόννησον ·αί συλ·ήσας τήν Όλυμ
πίαν, καί γ) δ φέρων τι άποτελεσμα.τικώς ε1;- πέρας.
7.Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ώ : Χρησιμοποιείται εύρέως μέ τήν έρμηνείαν
«α.» της «κοινολογήσεως» πράγματός τινος, λανθα.σμένως δμως. &ντί
του όρθου: κοινολογώ. 6) &σχολουμαι μέ τήν κοινωνιολοyίαν (άοόκι
μον, πά.ντως) .
. ' ρ ε τ α λ ό γ ο ς : γ) Γελωτοποιός τη; &ρχα.ιότητος, ειο,κευμέ
νος είς τό νά δμιλη περί &ρετης προς οια.-;κέc•.-:σιν των &ρχόντων
Τοιου-οι ύπηρξα.ν καί πτωχοί καί συνάμα. &ναξιοπρεπεί; κυνικοί φι
λόσοφοι, &νεχόμενοι τον περίγελων των πλουσίων, ίνα παρα.σιτουν
πλησίον των.
9. ' κ ρ ο λ ο γ ω : γ) Συλλέγω τά άκρα. :ων φυτών, Χοpφολογω.
10. Π α ν ο ο ύ p α : 6) 'Έγχοροον όργα.νον, ταμπουράς η λα
γουτο.
11. Λ α ύ ρ α : 6) μοναστήριον κα.τ' επέκτα.σιν, ά.λλά. κυριολεκτικώς
συστάς μοναχικώ·ι κελλίων. Καταγωγή έκ της λ. -ης &ρχα.ιότητος, ση
μαινούσης στενωπόν, ουσχερη οίοοον.
12. Γ ύ μ ν α ρ χ ο ς : γ) Γένος ιχθύων φυσοστόμων είς . Άψρικήν.
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Ή λύσις του μαθηματικου ηαιχνιδιου
1. Ή έξεύρεσις της fιλικίας τού πάππου τού ά.πογρα ομένου οεγ
παρουσιάζει καμμία ίδιαίτερη δυσκολία. Τό -:ελευταίον πρό τού παγ
κοσμίου πολέμου δίσεχτον ετος rμο τό 1936, πc� είναι τετράγωνον
v
τού 44. Ή κα,ά. 1 μικρό'tJερη τε,ραγω'ιt κή ρί α (43 ) μiiς δίδει τον
ακέραιο ά.ριθμό 1 49, ε,ος γεννήσεως τού πάππου.
Τό άθροισμα των δύο τετρηωνικών ριζών 44+43=8ι7 μiiς δίδει
,ήν ήλικία. τού πάππου.
7-65=22, ή ήλικία. τού ά.πογραφομένCιυ. Έπί πλέοv 1 49+6 +2�
= 1936, τό ετος διενεργεία; της ά.πογρα.r.pης2. Γιά. τήν ήλικία τού μικρότερου ά.δελ ου του ά.πογραr.pομένου
πρέπει νά. εόρεθη πρώ,α δ πιο μικρός κοινό πολλαπλάσιος των ά.ρι
θμών ά.πό 2 μέχρι καί 12 περιλα.μf)ανομένου: 27. 720. Ό ζητούμενος
ά.ρι'θμός πρέπει νά. εΙναι:
27.720+1
4+1
32+ -,
---3-=2.1
3]

Καί έπειΙδή ή μικροτέρσ, ά.ξία προς εκr.p;:σ.σιν του ά.ριθμού αυτου,
διά. νά. είναι ά.κέραιος ά.ριθμός, είνα.ι 3, δ ζητούμενος ά.ριθμός είναι
3.161, τού δποίου ο[ ά.ριθμeιί ά.θροι όμενοι μας δίδουν 19= τήν ήλι
κία. του ά.δελ r.p ού.

_w

lσως νά φΟάσαμε πολύ αργά
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�ο
- ...:Ιέν σοϋ εlπα δτι οί... καλοl τρ6ποι έπιβάλλουν νά
κ6βης τό κρέας μί τό μαχαίρι

- Ξέρεις τί ίσχυρίζεται 6 ναύτης, Ότι τό πλοίο πού
μπήκαμε δέv είναι τίjς γραμμής Αίγίνης ...
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Όνειρο καί πραγματικότης

- Κι' lληα πώς είναι d:τό τό φαγητό... .::,1;,χασα
τίς παρασημοφορίες της πιρασμ{νης lβδομάδος ...
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ΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΣΗΜΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ό Τόμας Mw γράψει: «Συνήθως
iπrι,00Jλci1μdθlα ώc; �μάρτυρες, τον Θεό,
τη σuνεί6ησ,η ικαί την τι1μή 1 γιατί δεν
i\χουv φωνή vά μιv-.ήσουv».
Ό Λά Μιmριγιε 5λεγιειν: ΕΤναι με
γάλο δι.στύχrιμα νά ,μην ε.χη κανείς
άρκετό τrνεCψ,α γιά νά μιλα: κο!λά η
άρκε:τή φρόνηση yιά νά σωτrαίvη.
Ό Σταντάλ, γράψει : « Τρaλλός ό
νσιμάζεται σuvήθως ό ανθρωτrος, ο ό
ποίΌς εχει το ΙθάΡρος vά λέγη, eκεί
vα, τά όποία οί ψρόvqμοι σιιώτττον
ται 1μόvο».
Ό Μιτrαλιζάκ eλε,yειν: Ό τι,ραγJμα
τικός άρισ-ncιιφάrτης πστε δέιv ξει�
τους δυστuχείς.

ΕΥΘΥΜΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Μια γριά Άyγιλ,ιδα χήpα, άψή
vει τό χωριο της για ιvά ζήση ιμαζί
με τά παιδιά της στην rrτόλι. Μόλις
ψ9ό:vει άπορεΊ ιμε τίς τάσες τι,ροαδι:,uς
της μοv,i\ρνας ζωης ΠΟΙJ δεν τις η
ξερε. ΥΕνα 6ράδυ τά έ,γγόvια της
,mροσ�τrαι)c.ί:ιv να την rrrείσοuν:
- ΝΕλα γιαγιά, δοκί,μασε λίγο
ούιο1ω Θά σοu ικόJνηι ικο!λό.
Καί άψοu 6οκιιμάζει:
_ Τί πeρίιειpγο! ΕΤvαι άιφι6ώς
τό φάρμακο ποu ό μακαρίτης ό α:11δρας μου επιrvε κά:θε τι,ρωι, ποίv άπτό
το πρόγει..ψα.
Ύστ,ε,ρα άπτό μια !διάλεξη, δύο ά
πό τους άκροα:τάς συζητ,cιίΊv:
Αικουσες τό λόγο του; Καί
έγώ μ,rοpοuσα vά πώ όσα εΤπε
- Πράry�ματι, ήταν γεψα:τc,ς κου
ταμάρες.
-

Ν

'Α-ι-ενίzον-ι-ας
-ιό σ-ι-ερέωμα
Του έν Ξάνθ'!Ι ίατρου
κ. Ευέλπιδος Ράνου
c 'Εν Αύτίj_� ζώιιεν καί κινούμε{}α
καί έσμ(ν», λέγει δ 'Απόστολος Παϋ
λος. Μία αλλη εχφρασις τού ίδίιw
νοήματος εΙναι: «Ό πανταχού πα
ρων καί τα 001\,Ιt'α πληρών).
Αί εκφράσεις αύται ύπονοοϋν τον ω
κ.εανον των ένεργε.ιών' που άπα.Qtί
ζουν το Υίνητρον των άρμονικών κι
νήσεων τοίι Σ-ί-μ,τα\<τος ·,ιαί. εκπο
ρεύονται άπο τον Πάνσοφον Νουν.
Βα{}εϊαν εκ,τληξιν άποτελεί το μυ
στήριον της άρμονικης λειτουργία;
τοϋ Σύμ-ταντος.
Συγ.ιρινοντας το ώιειροελάχιστοv
της ύ,ιάρ�εώς ιιας ,τρός το μεγαλεί
ον τοϋ Σύμπαντος,
αι<1ι!α I όιιε{}α
{}αυμασμον καί ά;ιορίαν δια την μυ
στηριώδη Δύναμιν, ή δποία διίπει,
κινεί καί. έ.μψυχώνει τά πάντα. Δια
ποίον σχοπον έ.δημιουργή{}η δλόχλη
ρος αύτος ό κόσμος; Ποwι ιίμε{}α
ιήμείς καί ποίGν το νόημα της ύπάρ
ξεώς μας ι.ντος του μυστηριώδους
α ί,τοϊ• κόσμου;
«Θεος άεί. γεωμετρεί». «Πάντα
ρεί).
Αύτοί. εΙναι οί στοχασιιοί τiίJ\ι άρ
χαίων Σοφών καί ή σύγχρονος έ::ιι·
στήμη, με μα{}ηματιχήν άκρί6ειαν
μας έ;τ;ι6εβαιι:�νιι την ϋ--ταρξιy τη;
άρμοvικης χιν11σεως πού διίπει τά ού
ράνια σώματα. Οί. άστρονόμοι μας
προλέγουν μετά μαι{}ηματικης άχρι6είας τάς έκλείψεις, μα-; έξηγοϋ,•
τάς κινήσεις των πλα,ητών τού Ί-Ι
λιακοiί .•ας �υστήματος, εις το ό
ποίον ό "Ηλιος κατέχει το κέντρον,
ώς πρωτόνιον rλκον πέρι� αυτού, δί
κην ήλεχ,τρονίων, τους πλανήτας, με
ρv&ιι.όv καί. άρμονίαν. Καί δλόκλη
ροv' το 'Ηλιακbνι Σύστημα εύρίσκε-
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ται είς ι1ρμονικήν ά:λληλοεξάρτησιν
με τά λοι;ιά d,ιιέτρητα 'Ηλιακά συ
στήματα, :-ι:ού άπαρτί.ζουν τον Γαλα
Ηαν μας. Καί οί Γαλαξίαι εlναι επί
σης άμέτρητοι ... Ίλιγγιii ό άνθρώπι
νος νους ένώπιον της άρμονικης κι
νήσεως των ούρανίω, σωμάτων.
'Η αυτή άρuονία 1i παρατηρουμένη
εtς τον μακρόχοσμον ίσχύει καt εtς
τον μικρόκοσμον, εί; �ίiν 6ημιο{'{) γη
μα τοϋ Πανσόφου Νοϋ.
Ό .άσ τήρ τοϋ Σολομώντος άποτε
λείται άπο δύο ομοια ίσοσχελη τρί
γωνα, τοιωί}ετημένα το εν επί τοϋ
αλλσυ, κατ' άντίι&ετον φοράν, ωστε
ή Υ.ορυφή τοϋ ένος νά &είχ,νη τόν
Οvρα, όν καί τοϋ αλλου την Γην, ε
χει δε ώς συμβολισμον νά δηλοί:
«'Ό,τι ύπάρχει καt ετναι είς τον Ου
ρανόν, το tδιον ύπάρχει καί εlναι έ
πt της Γης). «'Η Βασιλεία σου έπί
τοϋ Ουρανού ;ι,αί έπί της Γηςι ύπο
νm:ϊ ο-τι το έπουράνιον π νεϋμα εξου
σιάζει κατά τον ιδιον τρόπον τόσον
τά έπουράνια δσον καί τά έ-ττίγεια
δημwυργήματά του.
�Ας προσπα&ήσωμεν νά uελετή
σωμεν δια .ποίον σκοπον έ.,δημιούργη
σεν δ Πάνσοφος οϋς το Σύμπαν,
τον κόσμον, τον αν{}ρωπον. Μία ά
πόλvτος Οίχ�ία η 'Ενέργεια η ΙΙ νεϋ
μα η ους, εlναι φανερον δτι ύπάρ
χει, άπο τον 'Ο\ποί,ον δλα προέ(.)χον
ται καί είς τον 'Οποίον ολα {}ά ξα
ναγυρCσ'ουν.
Βλέπομιν γύρω μας τά πάντα νά
ζοϋν, νά άπο{}νήσκουν, νά άλλάζουν
μορφήν, νά μεταβιβάζουν τήν i.νέQ
γειάν τους, τίποτε δμως δεν dλλάζει
τήν άρχ,ήν τοιίί σύμπαντος.
Ό �μελιωτής της άρχης ταύτης
ύπη(.)ξεν δ Θαλης δ ..\fιλήσιος, δστις
διεΥ.ήρυξεν οτι φη,δέν εy, τοϋ μηδε
"\Αος γCγνεταιι. Την αρχήν ταύτην
συνεπλήρωσεν άργότερον δ Δημό'-<-ρι
τος δ 'Αβδηρίτης, οστις διετ{,πωσε
τό ά:ξίωμ-.ι. «..\1ηδέν έχ τοϋ μή οντος
γίγνεται, μηδέ είς το μή Ι>ν ά
πόλλυτα��- Την άλή-!}ειαν τώv λόγων
τούτων τοϋ Δημοχρίτου, μόλις Υ,ατά
τούς τελευταίους αLώνας ή νεωτέρα
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χημεία τnϋ Λαοουα,ζιέ, κατώρ%ωσε
νά διαπιστώση.
Ό δέ ΉράΥ.λειτος, ό διατυπώσας
το άξίωμα <Πάντα ρεί), έπίστευεν
δτι τά σώματα διαρκώς μεταμορφώ
νονται, μεταπηδοϋν έχ της μιας μορ
φης είς την αλλην, «ούδενος άπομέ
νει το εlδος καί οvδέ,, παραμένει,
:-ciiv γεννiiται ·,ωί άλλοιοϋται καί ά
παύστως δημιουργείται ύπο των δρω
σών ,δυν;:ί,•ιεων έ,, τη των φαινομέ
νων ροfiι.
Θά Ό.εγε κανείς οτι γύρω μας τά
πάντα έδημ1ουργή1ί}ησαν δι' ενα σκο
πόι,,, τήν ΕΕΕΛΙΞΙΝ Νά έξελιχ;!}οϋν
«dπο το άρχι,.όν είς το τέλειον, αιΙ,(}
το χάος στον -κόσμον, άπο το όρυ
χτον χαί φvτιχον βασίλειον, στό ζωϊ
κον καί άv{}(.)ώπινον, άπο το άνεξέ
λιχτον, το κατώτερον, το πρωταρ
χι;ι,όν, στ:� τέλειον, στό έξελιγμένον,
πάντοτε με ρv&μόν, με γεωμετρί11ν».
Αι Ίνδικαί Θρησκεϊ;αι διΜσκουν
οτι ό Θεος tδημιούργησε το σύμπαν
με σκοπόν νά δώση την δυνατότητα
εί; τά εμψυχα σντα διά νά έξελι
χ{}οϋν καί δ αν&ρωπος νά καταβάλη
προσιtάι&ειες νά έπανέλ{}η προοδευτι
κώς είς τόν Θεόν . Ή αίι-ηi άρχ,ή εύ
ρίσχιεται καί εlς την ΧριστιανιΥ.ή ν
,μας Θρησιιείαν, ή δποία πρεσβεύει
δτι δ αwρωπος ερχετα� είς τήν γην
διά νά κατΕQγασ{}fi την σωτηρίαν της
ψυχης του, νά δυ,"1'},θη νά ζήση την
αLωνίαν Ζωήν καί νά ώιολαύση τήν
Βασιλείαν τών Ούρανών.
ΊΙ δ\η π λάσις, ώς ίγραφεν δ Β\
,
,
, εrναι μια
κτωρ rΟυγχω,
διαρκη,ς α
νοδος, άπο το κτηνος π,ρός τόν αν
{}ρωπον, uπο το,, αν{}ρωrοον Προς τον
Θεόν. Εlναι μία διαρΚJης τ,άσις της
άιωγυμνώσεως τοv άν%ρωπίνου ον
τος άπb την ϋλην, πρός τ,ήν διαρκή
ενδυσιν μέ πνεϋμα. ΕΙναι, τέλος, δ
προορισμός τον όποϊον ί{}ε.σεν δ Πλά
στης είς το,, αν{}ρωπ:ον, δταν ένεφί,-
τευσεν είς αύτον το ζωοδόχον άmοίι
ΙΙ νεϋμα καί επλασεν αύτον κατ' ίδί
αν είκόνα καί δμοίωσιν, δί.δοντας εtς
αύτον τήν δυνατότητα να φι!}άση καί
νά έναρμονισ{}fj πρός τήνι άρχvκήν
αύτοϋ αtτίαν.
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Έν δψει «διαλόγου άγάπης»
των Χριστιανικων Έκκλησιων
Σειρά αρθρων του κ. Έλι:ι,θ. Κοτσορίδα
άπό την Ρώμη και την Κωνσταντινούπολι

' ν&ολόγησις άπο σειρα αρ&ρων του διακεκριιιένου δημοσιο
Ύρά.φου "Ι.. Έλευ&ερίου Κοτσαιρίδα, ε.π:ειτα &ιπο έ.πίσ'"'ι.ιεψη τοϋ Οί
Χουμενvκοίi Πατριάρχου 'Α&ηναγόρα στην Κ<ι.ΥVσταντινούπολη, τού
Πάστα Παύλου (κα'ι του κ,αρδιναλίου Μπέα) στο Βατ-ικανό κα'ι
συνομιλία με τον Κα:&ηγητη ταυ Πανεπιστημίου κ. 'Αμίλκα Άλι
ϋιζατο στην 'Α&ήνα. Κυριολεκτικά «ά.ν&ολόγησις», γιατί τά. αρ{}ρα
αύτά. ησαν εξαιρετικ.α πνευματικά λουλούδια με το ύπέρογο άρωμα
της 'Αγά.'Πης των άν1&ρώ.πων, ύπεράνω των -&ρησκευτιtιιων δια
κρίJσεωrν:

Το βασικώτερον γνώρισμα του
σuγχρόνου Κόσμσυ εfναι ή δημιΟ'Ι.ΙQ·
γία μ,ι,γάλωιν πολιτικωιν, οίκονομι
-κών, στρατιωτικών καί ίδεο,λογι-κ.ων
μονάJδων. Ί 1- κονιορτοJ1ϊΟίησις των
έ'{)νών καί. των λαών ειναι γνώρι
σμα τοϋ Πίαρε,λ{}όντος. Ή έπιταΎ'ή
τοίι παρ.όvτος καί. ή προσδοχία του
μέλλοντος ε1ίναι 1Ί κατα τό δυνατον
εύρυτέρα ένότης. 'Ό,τι γίνεται κά
τω άπ:ό τα μάτια μας έσιί. τοϋ διε
{}νοϋς πολιτι-κ.οϋ στίοου, {}α ήτο πα
ράι&οξ<W να μη συμ,&η χαί μεταξύ
τοϋ d:πε.ράντου ποιμνίου τοϋ
Χρι
στΟ'ίι. εν {}α συνέβαινεν
αν τοϋ
χριστιανικοϋ κόσμου ήγοϋντο
μι
κρόψυχοι καί κο, τόφ{}αλμοι ανδρ,ς.
Εύτυχ,ώς, ήγοννται ανδρες της πνευ
ματικης εύρ.ύτητος, της πολιτι-χης ό
ξυδερ-κείας, της {}ρησχιευτιχ,ης προ
σηλώσεως εLς το χήρυγμα τοϋ Θε
αν{}ρώπου καί. τοίι ρεαλισμού ένος
'Α&ηνιrγόρα. Καί επίσης ένος 'Ιω
άννου τον 23ου καί ένο; Παύλου
τοίι &ου.
"Οπως μοϋ έξεμυστηρεί,ι{}η ό Οίκουμενικος Πατριάρχης 'Α{}ηναγό-

ρας, συχνά την νύκτα u.lσα εις την
νεκρική,· σιγήν εις την όποία,, ει
ναι βυ{}ισμένο το Φανάρι, δ δεσμώ
τη; Πατριάρχης, σύρων τον σταυ
ρόν τού μαρτυρίου, 'Καταδαίνει όλο
μ,όναχος είς τον Πατριαρχιχον να
ον τού Ά γίου Γεωργίου, προσε{,χ ε
ται καί ά.ρχί.ζει ενα σι=ηλον διά.λο
γον με τον γλυ,<ύν Ν αξωραϊον: Δια
το μέλλον τού Κόσμου, δια το μέλ
λον των Χριστιανών, δια το μέλλον
της 'Ελλάδος. 'Από τον δι,ά.λογον
αντον βγαίwι ενισχ_υμένος εtς την
πεποί{}ησίν του οτι ή πολιτιr,ιή την
δποίαγ έχάραξε, με την φωτεινήν
του ένόρασιν, είς την -ίmό{}εσιν της
προσεγΎίrιεως των Χριστιανικών Έκ
κ,λησιών, εΙναι σύμφωνος προς την
{}έλησιν τού Κυρίου χ,αί σύμφωνος
προς το συμφέρον τοϋ Χριστιανικοϋ
Πάσμου ·ιιαί τοϋ Έ,λληνοχ_ριστιανικοϋ
πολιτισiμοϋ.
ΑΘΗ Α.ΓαΡ'ΑΣ : Αί δυσχ,έρειαι
τάς δποίας ά, ιμετωπίζει ή έπανέ
νωσις των 'Ε-ιι.χλησιων εΙναι τόσον
πρακ.τικης, οσ-ον κ.αί δογ;ματαης φύ
σεως. Έ� αυτών σπουδαιότεραι εt-
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ναι αt δογματι-ιιαί,
ιb; δ.ναφερόμε
ναι είς διαφGρας έ-τί ούσιωδών καi
{}εμελιωδων {}εμάτων πίστεως ,.αί
διδασκαλίας_ Δια τον λόγον τοϋτον
;ωί έ;τειδ1Ί χρήζουσι μακρiiς, έ,πιμε
λοϋς, ά;προκαταλήπτου καί πεφωτι
σμένης, εντος δε καταλλήλου ,.λί
ματος καί ύ:ιο το φως της αρχαίας
διδασκαλίας της Έκ-ιιJ ησίας,
έρεύ-
'ης κ.αί μελίτης, ή λύσις των δεν
ά,ποτελεί την στιγμήν ταύτην
τον
i'iμεσον άντι;,ειμενικον σι.ο:ιόν εν τfi
ύπο-{}έσει της 'Ενότητος.
'Επιδίω
ξις τοϋ παρόντος εΙνάι 1i 6α{}μιαία
αρσις των πραχ,τι-,ιοϋ χαρακτηρος δυ
σχερειών, τας όποίας έπεσώρευσεν ή
ιιακρα άπόστασις μεταξύ των 'Ε-,ι
Χλησιώ,-, ή δ.ποξένωσίς των, το πνεϋ
μα τοίί δ.νταγωνισμοϋ Χαί της αν
τιρρήσεως, δ.τυ-χείς ίστορι;,.αί περιπέ
τειαι, μισαλλοδοξία ;,.αί προκατάλη
ψις.

...

Κα-{}�σμένος επάνω
στην χρυσοκέντητον πορφυρiiν πολυδρόνα του
-την cσέντια γ-ι.εστατόριω - την
δποίαν φέρουν έπί των ώμων τω,• οί
Παπι-ι.οί ύπηρέται, Παϋλος ό 6ος
διασχ,&ζrι ,ον νάρfJηκα χαί. εγ,,α{Η
σταται σε ειίδι,χή εξέδρα μπροστα σέ
;,.αλώς ρυ{}μισμένα μικρόφωνα. 'Έ
χει προφανώς μελετήσει προηγουμέ
νως τον cχάρτην» της ά,κροο.σεως, δι
ότι γνωρίζει ποϋ ά.χρι6ώς εΙναι το
ποι{}ετημένοι οί Ίταλοί, ποϋ oL Γάλ
λοι, ποϋ oL Γερμανοί, ποϋ οι 1σttιοα
έ,.άστοτε
μεροκα,οί χαί σ τρέφεται
προς την &ρ{}ην πλευραν δια να εύ
λογήση τας διαφόρους δμάδας ;,.αί
τούς άιrοευ-{}ύνη λόγους παρηγορίας
-ι.αί. έγ·ιια.ρτερήσεως. Σί κάδε όιιάδα
απευ%νεται στην γλώσσα της - μι
λάει τέσσερις tj πέντε γλώσσες α
πταίστως. Καί μόλις δεχ{}η την εύ
λογίαν του ή κάδ'ε όμάς, τον t;ιευ
φημεί.
Μετά τή, ληξιν της δμαδικ.ης
άχρο,ύ,σεω; μί έδέ .(-{}η ιίς ίδιαιτέραv
συνομιλίαν, ;,.ατά την όποία, μί πα
ρε;,.άλεσε νά διαtiι6άσω εtς τον εύσεΈλλην�χόν Λαόν
τάς εύχάς
6η
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του. Ώς προς το άντιχείμενον της
δ.χοστολης μου, μοϋ έτόνισεν οτι τάς
d;τ:όψεις της Ρωμαιοκα&ολικης Έχ
;,.λησίας επί τοϋ διαλόγου με την Όρ
-{}οδοξίαν ·:!-ά μοϋ έξέ{}ετε, -ι.ατ' έξου
σιοδότησίν του. ό χειριζόμενος το {}έ
ιιια τοϋτο, πολύς -ι.αρδι, ά!λιο; λύγου
στίνος �1-τέα. 'Όπως χαl συνΜJη, πρά
γματι.
ΙΜΡΔΙΝΑΑΙΟΣ ΜΠΕΑ
- Τά :μπόδια πού παρεuΙ6άλλονται
εί; την άιποκατάστασιν της τrλήρους
;,.οινω,vίας αύτών ετναι ποιχίλα.
Εlναι ευκολη ή 6ε6αίωσις ηϊς ύ
πάρξεως 1.ώv εμποδίων αύτων, άλλ'
εΙναι δύοκολον να ,.ρίνη κα1είς περ:
τοϋ πραγιιατι-ι.οϋ είδικοϋ ιίάρους των,
διό1:ι εΙναι αδιαχώριστα άm:ο προσ
κόμματα ψυχcλοΎικης φύσεως, ποί,
φαίνονται yα εΙναι κατα πολύ ση
μαγτι:ι<.ώτερα.
Έδ'ώ, θά ηδελα να σiiς ύπεν{}υ
μίσω gνα χωρίον της λειτουρΎίας
σας. ll {)o της ά,παγγελίας τοίί Συιι6όλου της Πίστεως, δ ιερουργώ�· ά
πευ-{}ύνεται είς το χριστεπώ,υμον
πλήρωμα καί τοϋ λέγει: «Άγαπήσω
μεν άλλήλους ίνα έν δμονοί Q- &μολο
γή{)"ωμεν Πατέρα, Τιον χαί. 'Άγιον
Πνείiμα, ΤρΙισJδα δμοο-όσιον καί. άχώ
ρ�στον>. Δηλαδή, τον 6α%ν δεσμόν
μεταξύ της δμολοιγίας της πίστεως
-ι.αί. της άδtλφικ.ης κοινωνίας έν τη
α,y.άπη. Εί,δαιμεν πως, οταν έ-{}ραύσfJη
ή ά.δελφικ1Ί αίιτή κοινωνία έν τη ά
γά.π-n, εικ!λονίσ-{}η έπίσης καί. ή ινό
της έν τn δμολο>γ(� πίστεως.
Άγαπωντες ά,λλήλους -{}α φ{}ά.σω
u.εν εκ νέου είς την ένότητα έν τη
όμολογίςι της rοίστεως.
1ία συομ,φωνία έπί. της {}έσεως την
όποίαν εχει είς την ΈκΥλησίαν ό
Πάπας, ώς διάδοχος τοϋ 'Αποστό
λου Πέτρου, δεν {}ά έσήμαινε διόλου
την ύποταγήν της χρι,στιανικης Ά
νατολης είς την δυτι:ι.i�ν χριστιανο
σύνην, άλλα την άναΎνώρισιν ινος
κένt{)ου επικοινωνίας άναγ;,.αίου δια
την Έ;,.·ι,λησίαν ολην ΧιJιί. μιας ύπερ
τάτης α{)χης εντός της τοιαmης 'Εκ
κλησίας, χέντρου ;,.αί δ.ρχ,ης ή{)ελη
μένων παρα τοϋ tδίου τοϋ Χριστού
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καί πού δ'εν εΙναι όλιγώτερον άναγ
κ.αία ε!ς την ΆνατοJ.ην άπο οσον
ιΙναι εtς την ύσιν.
Ή Κα{}ολιική 'Εκκλησία δεν Μλει
νά. έκ.λατινίση ολους τούς λαούς κα1
πιστεύει &τι ή ποικιλία έν τft ένότη
τι κάμνει την κα{}ολικ.ό-τητα ( οtκ.ου
μεν�ητα) τ ης 'Εκκλησίας. Ί-Ι Σύ
νοδος του Βατικανού έπέ.μεινε καί
{}α έ.πιμε(νη άκόμη έ.πί τοϋ γεγονό
τος &τι ολα τά ε{}-νη καί ολοι οι πο
λι,τισμοί δικαιουvται ίσο,:ίμου Μσε
ως μέ.σα ε!,ς την 'Εκκλησίαν τού Χρι
στού. Έαν, χ,άριτι του Θεοϋ, f\&ελεν
d:πο,κατασται&η ή πλήρης κοινωνία
πού ύστηρχ,ε πρότ&ρον
μεταξύ της
Κα-&ολικ.ης 'Εκκλησίας καί ταηι Όρ
{}ο.δόξων 'Εχκ.λησιων, ή Ούνια {}α
έξηφαν(Ιζετο έ!; αύτοϋ το{•του τoii γε
γονότος.
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,μα συγχρόνως καί ειιπρόσωπος. Ποί
αν σημασίαν ϊχει τοiiτο δια τούς ση
μερινούς χριστιανούς, κληρικούς η
λαί•ιιούς, aς τό σιιιφ{}οϋν μόνοι τους'
Αί σηιιεριναί τάσεις των 'Εκκλη
σιών προς �νωσιν ούδεμίαν προvπο
{}έτουv dλλαγήν εlς τούς κόλπους
των 'Εκκλησιών, διότι έφ' οσον ή
πίστις έκάστης 'Εκκλησί ας βασίζεται
έπί της άλη,!}είας, αϋτη ιΙναι �δα
φοc; καί βάσις στα!}ερότητος -ιιαί ού
χί άστα{}είας καί άλλαγης. Αί τάσεις
αίιταt ιδεν εΙναι δυνατόν να εΙναι δι
αφορετικαί ά.πίι τά.ς περιγραφομένας
ύπο τού '.\γίου
Βικεντίου τoii έκ
Λερίvης, κα!}' ας in necessarιis uniιas in dubiis Jibertas in oιnnibus
auιem caritas {είς τά άναγχαία ε
νότης, είς τά άμφιβιv.λλόμε�σ έλευ
tJερία, είς δλα δμως άγάπη), κrιί id
tenemus quod semper quod ubique
quod ab oιnnιbus creditum cst (κρα
τοiiμεν δ,τι πάντοτε, πανταχού καi
ύπό πάντων /πιστεύ{)η). Συνεπώς
αί σημεριναί τάσεις δiv πρόκειτω
νά Dίξουν την ουσίαν καί την όν
τότητα των Έκχλησιων, αλλά νά
διερμηνFύσουν όρ{)ώς τ11 ν περαιτέ
ρω αύτών ϋπαρξιν. • Αλλωστε χαr
είς την άρχαία,, · Ι<�κκλησίαν ύπηρ
χεν ένότηc καί ούδέποτε όμοιοφορ
μία.

.Α,Μ.
ΛΙΒΙΖΛΤΟΣ: Ή εννοια
της ένώσεως εΙναι ανευ έτέρου ή ά
ποκαtιάiστασις της Μ ι α. ς άγίας,
κα{}ολικης καί άποστολικ.ης 'Εκκλη
σίας, άνεξαρτήτως δυσκολιών καί
δευτερευουσών καί τριτευουσων δια
φοQών καί τοπικών έ{}ψων καί ή έ
π�τε ξις ο.λrf&ινής αναζωογονήσεως
της l'χκλησιασηκης συνειδήσεως των
π�στών ( κληρικών η λαϊκών), έφ' ο
σον {}έλουν '\'Ct εΙναι τGμια μ&λη της
Παν μέσον τίμιον καί μέ φανερl:ιv
'Εκκλησίας. 1 κρι6ώς οπως οι χρι
στιανοί της πρώτης περιόδου του .. σκ(}ΠΟV ( άκόμη καί -ή δημιουργία φι
λοκα{}ολι-ιιωv καί φιλ ορ {}-οδόξωv συλ
Χριστιανισιιοϋ, καί οί σημερινοί πρέ
λόγων) εΙναι έν6εδειγμένον, {}ά ε
πει ανευ έτέρου να α ιτοκ.τήσουν την
λεγα, -ιιαί έπι6αλιλόμενον χάριν πλή
συνείιδησιν οτι ά1ΟΟ οπου καί αν κα
ρους δια,φωτισμ,ου καί δημιουρ,γίας:
τάιγωνται καί οπου καί αν εύρίσκων
-ιιαλης άτ,μοσφαίρας προπαρασκευα
ται μονίμως η Π&ρaστικά, άνήκου1
στικης της ενώσεως, Χοειάζεται Β
ε!,ς τ ην μίαν 'Εκκλησίαν καί εύρί,..
μως προσοχή καί φρόνησις εtς τάς
σκοvται dνεξαρτήτως τοπικών δια
ύπl:ι πειφωτισμένων άν{}ρώπων, κληρι
φορών εlς τον οίκον των, εlς τον οΙ
Χων η λαϊκών, δ&δομέ1ας κατευ
κον του Κυρίου, ε!ς την 'Ε}κ.κλησίαν
%νσεις, επί άπομακρύνσει του φα
του Χριστού, της δποίας εΙναι τί
νατισμού καί της καχυποψίας ( 6α
μια μέλη. Βtς την ά ριχ αίαν 'Εκ
%τατα διά των αίώνων έρριζωμέ
κλησίαν, ό άJδελφος η δ αγι
vων) καί δημιουργία πνεύματος ά
ος της Έ·ι<.κλησίας των Ίερ(}σολύ
μων, της 'Εφέσου, των 'Αθηνών, εύ
γα>/}ου κατανοήσεως -ιιαί καλης {}ελή
σεως.
ρισκόμενος είς την Έκ.κλησίαν τη;
'Εν τφ διαλόγω {}α έμ,φανιΟ'{}-η ί
Ρώμη , των Φιλίππων, της Κορίν
{}ου, η οπου γης καt αν μεtεκ,ινείτο,
σης προ{}υμίας καί δια{}έσεως προσ
άνηκεv είς την μίαν 'Εκκλησίαν, της
rοάι!}εια εξευρέσεως της άλη{}-είας έ
όποίας ή τσπικη 'Εκκλησία ητο τμηπί τα διαμφισβητούμενα, καί τίποτε
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σλλο. 'Τπάρχει, έν τούτοις, €ν {}ι
τικ.ον σημείον έ μ,φανίσεως είς τόν
διάιλογυν έκ μέρους μα;, έπί ά,,ίσοις
οροις, κ.αί έγι'ο δεν εχω την :ιαρα
μικ.ράν δυσκολίαν νά το εκφράσω: ή
καταφαΥης δηλαδή διαφορά μοριrώ
-σεως! 1<.αί &ολογ ιrι.η; ά;ι,όμη, διά τά
φοβερά �tσέτι κενά της {}-ευλογίας
μας.
ί.ν εrναι δέ τοϋτο lίξιον
uομφης, διότι dν διήρ-χετο 1<.αί fι Ρω
μαιοΧιt&ολι1<.ή Έκκληcrία άπο την μί
χρι της στιγμης αuτης crκιάν τοϋ {}α
-vάτου δια της δπ;οία; ιηλ,8-ε καί δι
ίρχεται ή 'Ορι{}όδοξος Έ•,<·ι.λησί.α Χαί
συνεπώς Χαι η {}ευλογία της {}α πα
ροοοίαζεν ίcrω; :rολύ μεγαλύτερα καί
σημα,ιτικιίηερα κενά. Τοϋτο ύποχρεοί
τού; μί.ν Ρωμα.ιοΧαιθολικους ,,α crυμ
περιφε�ϋν προς τούς άcrθενεστέ
ρους ιiδε.λφούς
των 'Ορ{}-οδόξους
μΗα πν:·ί-ματος συγκαταβάσεως κ.αί
χατανοήσεως, τούς δέ 'Ορθοδόξους
.είς αΧραν προσοy)1ν Χαί άκοίμητον
&εολογικ1Ίν προrτοιμασίαν ;ι.αί προcr-
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πάι&ει�αν ( fι δποία ο-υτ-ε κdν ηρχι,crε
παρ' fιμίν!), διά να κ.αταστη ό διά
λογος πραγματιχος διά!λογος έπ,i, ί
crοις οροις είλιχρινοϋς ά,,α,ζητή-σεως
Χαί και&ορισμοίι της ,άλ113είας κ.αί τοϋ
άντι1<.εuμενικ.ως όρ{}οίί.
Κα&οριζομένου τοϋ lπί tσοις ο
ροις διαλόγου, ουδείς εχει νά ύπο
πτεύεται τον liλλον, άλλα με γνώ
μονα την 'Αγίαν Γραφήν χαί την ί
εράν παράδοσιν καί, 1�ε την εμπνευσι v
τοϋ 'Αγίου Π νε{•ματ-ος {}-α προχ,ωρή
ση δ διάλογος {}εοφιλως. Καί εις
ην -ττερίπτωσιν δε κατ' α.uτόν διαπι
στω-θη dlδυναμία συνεννοήσεως, πά
λιν δ ,διάλογος δεν ,(}α εrναι έπιτρε
πτον να έχ.τρατη είς {}εολογιχ.άς σο
φισ't�ίας, dλλά Ί'<l άφε{)η άχριβως
είς ηΊν κατεmrυνcrιν την δποίαν {}ά
κα&ορίση τό "Αγιον Π νεuμα, άφό
βως προς την άλήθειαν, 1) δποία κ.αί
-&ά ΙέπLJΧQατήση.
'Εφημ. «ΊΌ ΒΗΜΑ» 9-16 Μαίου
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''ΠΑΡ ΑΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ,,
ΕΡΓ ΑΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ
Είναι γνωστόν δτι δ φασισμος του Μουσολίνι και δ ναζισμός
τοϋ Χίτλερ άπηγόρευσαν την λειτουργίαν των Τε-χ,τονικων Στοών
και οοίωξαν α πη νώς τούς Τέκτονας.
Εις την 'Ελλάδα, δστως ·χαί τάς αλλας κατεχομένας Χώρας, ανε
στάλη 11 λειτουργία των Τε,-,τονικων Στοών. Ό 1έγας Δuδάσκαλος
του Έλληνιχου Τεκτονισμού Φιλώτας ΠαπαγFωργίου, σεϋάσμιος
πρεσδύτης. συνελ1Ίφ{}η ύπο τών Γερμανιον χα\, ένεκλείσ{}η εις τας φυ
λακάς. Άλλα το Τεκτονι.κον Πϋρ δεν εσδέσ{}η. Έξηκσλού-&ησε νά
καίη εις τάς καρδίας των Έλευ:{}έρων Τεκτόνων. Μία όμάς έιξ αυrτων
συνήρχετο, άπο καιρού εις καιρόν, εις διαφόρους οικίας, με την πρω
τοδουλί,αν ταυ αειμνήστου ικ. Μαλα,γα1ρδη, του μετέπειτα Προσ&έ
του l\Ιεγ. ιδασκάλου. 'Άλλη όμάς συνήρχετο με την πρωτοδουλίαν
του αεuμ·νήστου Χρήστου Θηοαίου, ιμετέπ,ητα 'Τ1Wυργσυ των Οίκο
νομι"Κων. "Οπως έγράψαμεν εtς το 29ον τεύχος τοϋ ΙΛΙΣΟΙΤ', δ
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αε�μνηστος Ίω. Βασιλης, έσχημάτισεν αλλην όμάιδα, τον «'Ελληνι
Χον Φοίνικα» και εξέδιδε κατά μηνα πολυγραφημένας προικηρύξεις
Τεκ.τονικης ειμπνεύσεως, άνα:ττύσσων τα ικαιώματα τοϋ Άν{}ρώ
που, τα ό:τοια βασίζονται mί του Φυσ�κ.οϋ Νόμου κ.αι δεν εlναι δυ
νατόν εσαεί να καταπατω\Ιται ύ:το ουδενός τυράννου.
Σήμερον %α φέρωμεν εις την δημοσιότητα μίαν αλλην Τεκτο
νι;ι,,11ν :τροσπά{}ειαν της εποχης εκείνης, 11 ό:τοία ελαβε χώραν εις το
Προάστιον Φιλο{tέη.
'Ατό τοϋ Φ{}ινοπώρου 1942, κατά η1ν ζοφεραν εποχ11ν της κα
τοχής, μερικοι των tν Φιλο{}έη Έλευ{}έρων Τεκτόνων ηρχισαν να συν
έρχωνται, ά;�:ο καιρου εις καιρόν, είς την οίκίαν του άδ. Κωστη l\Ιε
λισσαροπc,ύλου καί νά άνταιλλά.σσουν τας σκέψεις των, ά.φ' ενός δια
τον καλύτιρον τρόπον συσφίγξεως των αδελφικών δε,σμών, αφ' ετέ
ρου περί τοϋ πώς {}α κα{}ίο"τατο δυνατόν, δια της ά:χ,τινοβαλίας τοϋ
Τεκτονικου Φωτός, να χαλιναγωγη{}ουν τά πολιτικό. ;�:ά{}η και να επι
κρατήση πνεϋμα &δελ<r οσίνης, γαλή"ης και πολιτισμοϋ. Αί συσκ{
ψεις tγίνοντο συνωμοτικως, λόγψ του διωγμού ον ύφίστατο ό Τε
-ι.τονισμος ά.-το η1ν zιτλερικην τυραννίαν.
Οί συνερι:όμενοι, επι{}υμουντες να διατηρ11σο ·ν ασβεστοv το Τε
κτονικον Πϋρ, οχι ομως και να προβοϋν εlς 'ίδρυσιν «ατάκτου» Στο
ας -στερούμενοι εξ αλλου των απαραιτήτων μέσων .προς συγκρόrrη
σιν κανονι·1.ης Στοας-, α.πεψάσισαν η)ν tδρυσιν « \ευ'1.ης» Στοας
(r1.ατα. το πρόται:ον των «Λευκών:ιι Τ0λετών του Τεκτονισμοϋ, εν εί
δει «ΤεΧτονι,Χοϋ Προ{}αλάμου»), υνομασ&είσης «Πυρσός», εlς τ1Ίν
όποίαν, πλην των συνερχομένων Τεκτόνων, {}α. ηδύνατο νά εtσα
χ{}οϋν και ετερα έλη. κεκοσμημ{να ύ;τ:ο Τεκτονικών αιρετών και δ11
της tλευ&ερίας της σκέψεως καί της χρηστότητας των η{tων.
ιά νά τηρηται κ.ατα τα.ς συνεδριά.σεις ή προσήκουσα κοσμιότης
·,ωί τάξις, και δια να επηρ1οάζωνται καταλλήλως οί μέλλοντες να ει
σαχftωσιν αμύητοι, συνε,τάγη ύ;τ:ο τοϋ όlδ. Κωστη Μελισσαροπούλοιυ,
οστις άνιλαβε και τα κα{tήκοντα του Σεβαισμίου, «Τυπικόν Ύ'ίο{}ε
σίας», γενόμενον bεκτον ύπο της όλομελιίας, το όποιον παρατί{)εται
·ι.ατωτέρω συμψόη1ως :τρος το όποιον ίγίνοντο αί εlσδοχαί νέω'\'
:Μελών.
Ή λευκη Στοά « Πυρσος» εlργάσ{}η, Χατα τακτας πλέον ήμέ
ρας, ά:το του Φ{}ινο:τώρου 1943 μέχρι Μαtου 1945, με αναστοιλην των
εργασιών έπί δίμηνον, οταν δλίγας ωρας μετά την ληξιν της συν
εδριάσεως της Όης 'Ιουνίου 1944, ίνο:τλοι ανδρες των Γερμανw..ών
Σ.Σ. lπέδραμον ν&ι.τωρ γ,αί, συνέλαβον-μεταξύ ϋλλων-πολλα. τό)ν
�Ιελων του «Πυρσού», εν οίς και τον Σεβάσμιον, t γyνλείσαντε; αυτους
εlς το στρατό:τεbο'\1 Χαιδαρίου, οπου, c'.ίλλοι ε:τι 15{)-ήμερον και α.λλοι
t-τί μηνα. tγνόJρισαν ικ τοϋ πλησίον η1ν ναζιστικήν βαρβαρότητα
γ,αί τρομοκρατίαν.
Οί ;�;ρωτοι ίδρυταί τοϋ « Π υρσοϋ» ήσαν: Κ. 1ελισσαρόπουλος.
1Ι
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ημ.Σαγκριώτ-ης, Ν.Χάγερ - Μπουφίιδης, Άλ.Άποστολuδης, Β.
Α., Σ.Μ., .., Π.Τ.Ά•,ωλού-&ω::; εί.σήχ-θησαν, κατόπιν αύστηρσς
bπιλογηςκαι δμοφώνου άποδοχης, κατά Ο'ειράν οί
, Π.Π., Θ.Β., Λ.
Μ., Ι.Α.,Ι.Λ., Γ.Κ., .
Κ Παπαδόπουλος, Φ.Σ., Σ.Τ.'Επίσηςπροσ
ετέf}φαν , ανευ τελετηςεtσδοχης, οσοι εκ των προ-ι<.ρι-θέντων εύρέ-θη
σαν να είναι 11δη Τέκτονες, ητοι οί Γ.Ν., ικ.Σαγκριώτης, .Ζ.,
.Π., Γ.Φ.- Σύνολον Ο'υμμετασχόντων ειςτάςεργασίας 22.
Πρακτικά καιτά το διάστημα τηςκατοχής, λόγψ προνοίας,δεν
ετηρή,&ησαν.'Ετηρή{}ηΟ"αν δμως λεπτομερή Πρακτικά απο τηςεπο
μένηςτηςά-rcελευ-θερώσεως, ητοι άπο 13.10.44μ{χρι και 3 1. 21 .44.
ΤΥΠΙΚΟΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗΝ

ΣΤΟΑΝ «ΠΥΡΣΟΣ»

ΣΕιΒΛΣΜΙΟΣ: Άγαπητl Α Β. ΊΙ μικ.ρή αί•τή τε)ετή τού Dα ε,ια,w
λΟ'U{tήC1ΊJ, διν πρόκειται νά άποιελίσ'!l μύησίν σου ιίς το Τι-ιτονι/01 Τάγμα.
εν λειτουργεί, οϋτε δi•ναται νά λιιτουργήσΊ] ίδώ Τι ,<tονιι.ή �τοά. 'Απλού
στατα, μερικοί παλαιοί Τέ-κτονες συγκεντρούμε!tα ίδω, καί ,ιροσπα{)οϋμεν \\α
/SεJλτιώσωμεν ήμίiς αύτούς, νό. καταστείλωμο, τα rτά!tη μας, νά ,ι,αλ� ιιργήσω
μεν tη\V διάνοιιάν μ,ας, καί να συμι6άλωμιν - ,ωτα to δυνατον - ι(ς την γα
λήινευισιν των πνευμάτων, των τόσον ταραγιμέν<ιw κατά τ1Ίν -ταροϋσαν ί.τοχήν
Καί έπειδή {}εωροίlμεν καt σε '1(.εκοσμημένον με; πλοίι;τας Τε-ιτονικάς άρετάς, ώς
καί τούς λοιπούς φίλq_υς, οί. δποίοι -αν καί μή Τέιτονες- μετίχουν ήδη
είς τον -κύκλον μ,ας, σε εΧαλέσαμεν νά μας 6οη0ήσ'!]ς είς το rργον μας. Δε,,
ε.tσέ.ρχεσαι, λοιπόν, εις μίαν Τεκτονικ.ηιν Στοάν, 1\χι 6ι6αίως, ά.λλ' ιίς μίαν
δμάδα, ίδρυΟείσαν mιο παλαιών Τεκτόνων, οπου, διά νά άι1tαλλάσσωμεν δμα
λως τάς σκέψεις μιας, άπεφασίσαμεν νά τηρώμεν .ιατά τάς συγ,ι,εντρώσεις μας
τάJξιν παρεμφερή προς τήν τηρουμένην είς τάς Τ οκτονικάς Στοάς, καί τρόπον
διlδασκ.αλίας προσομοιάζοντα με τον Τει.το� ικόν. 'Επίσης, rχομιν κα{)ιερώσι,
ιμίαν μικραν τελετήν, κατά τον ,τύπον τών Τεκτονιι.ων Ιυήσεων, διά την εί
σαγωγήν εlς τον κvκ,λον μ,ας ένος νίου q;ίλου, «άδει,ιrοϋι, ο'tως λίγομι,, ήμείς.
Καί αύτή ή τελετη πρόκειται τώρα νά λιά.6'!1 χώραν Δί,ν άναλαιι6άνεις, λοι
πόν, άγαπητέ Α.Β., οϋτε σύ, ουτι 1Ίιιιίς, nήμερον ,ωμμίαν ύτοχρίωσιν έν
σχ,έσει προς τον Τεκιτονισuόι1•, οστις, λ<ryω των tηάιτων συνflηκων bί,ν δύ
ναται νά λειτουργήστι, καί ώς ε.ι τούτοι, ,δε, ιιιτουργιί νϋν έν 'Ελλάδι.
Ό ά.δελφος Γρ,αμματεύς παραιαλιίται 11ά ά1•αγ,•ιίJr1η -τερι.ιοrτήν fι τοϋ
6ι&λίυυΌ .. ( Ό Γι;αμματεύς άναγινώσηι ιατάιληΙ ον t ιάστοτι ,τερι,ι,ο-τ11ν)
ΣJΕΙ Β.: Καί �η άρχί,ζομεν τάς ίργασιας μα:: '\δ��qέ .\' Έ-rιόττα, δια
τί συvή�-{)ομεν έδω;
Α' ΕΠ.: ιά νά έv{}υμη&ώμε, τούς δισU)ι•:: οι ότυίοι uii:: συνδέου,, καί
Υά εργασ(}ώμεν συμφώνως -τρος τοί•:: όριου:: μας
�ΕΒ.: 'Αιδελφε Ρήτωρ, δυνάιιεΟα νοιιίuως , ά συ, έΙι.&ωω,ν;
ΡΗΤ.: Βε6αιότατα, 'λδελ<rε Σε6άσμιι, :ιr' ;;σον ιίμεΟα άγα&οί Τέκτο
νες καί δεν ά.Jτοκαλύπτομεν Τικτονικά μυστιιά, οίι ί, -τρο6αί,ομεν ,ιαρανόμι.ι,ς
εlς μυήσεις, αύξήσεις φωτός, η αλλα:: έπισήμοι:ς Τε.ιτονιι.άς τε), ετάς.
ΣΕΒ.: Άφοv, λοιπόν, είμε!tα έν τάξει ά-τέναντι της συνειδήσcιίις μας
καί των {}εσμών τοϊi ί.εροϋ ήμων Τάγιιατος, liς επαναλά6ωμεν τάς εργασίας
μας, ε.lς δόιξαν τοϊi Μεγάλου 'Αρχιτέκτονος τοϋ Σύμπαντος, ·,ωl έν όνόματι
τοϋ παγκοσμίου καl αtωινίοv Τεκτονισμοϋ.
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'Α!δελφοί μου, το ιε{)ΟV 11μω-ν Τάγμα εύρίσχεται ύπο διωγμ όν. Τά π:ά'(}η
της αμυήτου κοινωνίας ωδήγησ'αν είς τον πόλεμον καί την rnλληλοεξόντωσιν
των dv(}ρώπων. Κατακτηταί είσέδυσαν είς την χώραν !,(ας . Το λά6αρόν μας
ύπ:εστάλη. Το ιερόν ήμών πυρ ,έσ6έσl}η. ιατηρείται ομως μία μικρά σπί,'Jα είς
την ψυχήν rμας. � Ας ένω&ώμεy ολοι μαζί διά νά άνά.Ψη (,ι. νέου το σ6εσ,/} ν
πϋρ, καί ας άlτενίσωμεν τον ηλιον της 'Αγ,άιπης.
Ό άδελφος Γραμ,ματεύς παρακαλείται νά μας έ;.Ι}έσυ τό περιεχόμενον
της τελεvταίας μας συγκεντρώσεως έν περιλήψει.
Άντικείμ,ενον της σημερινης μας συγκεντρώσεως εlναι 11 είσιδοχη είς τοιν
ΚΙΥΜΟV μας τοϋ κυρίου Α.Β. '1-'1δελιφε ' 'Εlπόπτα, εχετε τον λόγον .
.\' ΕΠ : Σεβάσμιε ιδάσκαλιε, το Τάγ,μα μας εχει ανάγκην έρ.γατών,
ούδε δυ,•άιμε,'Jα νά διαφυλάξωμεν ζηλοτί-στως δι' έαυτούς το προίον των μελε
τών μα;. Άφ' έτέρου δεν 1δvνάμε.,'Jα νά έιιπιστευ&ώμεν είς α,μυήrτους τά μυ
στικά μας. Τί πρέ,;τε,ι, λοιπόν, νά πράJξωμεν;
ΣΕΒ.: ά έργαιζώμεθα d!διαλείrοτως προς 6ελτίωσιν τιμών αύτών, κ.αί να
παρασ'ι.εvάζωιμ.εν τον σπόροv του μέλΜJΙV'tος.
Β' • Π. : Ποίί δυνάμεiα νά ρίψωμεν τον σπόρον τοϋ μέλλο,rι:ος;
ΣΕΒ.: Είς εiιγmεϊς καρδίας, είς έλεύ/}ερα πνε:ύματα, είς ίσχυράς δι,α
νοίας, clς άγνάς ψυχάς, είς άκε.ραίους χαρακτήρας, είς άνεπίληπτα η'(}η, ε1ίς
πιστούς φ�λους.
ΡΗΤ. : 'Ε ν τοιαύτυ περιπτώσει, Σε6ά.σμιε Διδάισκαλε, ας ά:τωδεχrrωμεν
μεταξύ ήμων τον κύριον Α.Β . , τον οποίον δμοφ,bνως dπεφασίσαμεν ,ά cl.σα
γάγωμεν είς τον κύ·,ι.λον μας, δ όποιος ε-χει έλεύl}ερον πνεψα καί χρη,στα η&η,
ας τον {!εωρήσωμεν αJδεΝφόν μας, καί ας του άνοLξωμιεν την Χαρ.διά μας.
ΣΕΒ.: Όρ'(}ώς λέγεις, αδελφέ Ρήτωρ. Πλησίασε, άδελφε Α.Β , διότι
e-ίς την σεμ-vην αύτην δμήγυ{)ιν είίμε'(}α ολοι άiδελφοί, καί dπο την στιγμ1'ιν rι:αύ
τηιv εlσαι καί σύ άδελφός u.ας. Θά συμμερισ{!-ώ:με.ν μαζί σου τάς γνώσεις μας,
την αγάπην μας, την φιλίαν μας, τάς εύτ'υχείς 1ιαί δυστυχείς στιr1μάς της
ζωης μας. Καί οταν το Τά.γμα μας έπα, αλά6'!] τάς κανονικάς αύτου έργασίας,
,'J-ά σε προτείνωμεν καί Ι}ά σε ύποστηρίξαιμεν _ έάΝ ύπο6άλης τοιαύrι:ην α'ίτη
σιν - ίνα γίνης κα-vοινικον αύτου μέλος. Έν όνόμ,:χτι τώ-ν άδclφών ολων σου
σφίγγω το χέ{)ι, είς άρρα6ω-να των ίερων Υ.αί, αρρ,1χιτων δεσμών οί ΟΠ'ΟΪ.Οι ,'J,ά
μας σm•δέ,σουν, καί της Ά γάπης ή δποία πρέrοει νά Κ,Οσιμίi την άδελιφικηΙV g_
νωσίν μας.
Ά1&ελφε \' Έπόπτα, γνωρίζει δ άδε.λφός Α.Β. τί ερχεται \•α π,ράξτ� με
ταξύ μας;
Α' Ε'Π.: :Μάλιστα, ΣειΒάσμιε Δυδάσκαλε. ΓνωρLζει οτι πρέπει νά χαλι
ναyωγήση τίι πά/}η του, νά καλλιεργήσυ την διάνοιάν του, νά άπο,:.τήστ� έλευ
{!-ερίαν Ο"ι.έψεως, νά μη παρασύρε-ται άπό τάς Lδ[ας του είς 6ιαίας στράξεις,
νά μ,όΛ}η νά σέβεται την σy,ιψιν τώ-ν αλλωΙV, '\α ύπηρετίj τούς δ μο ίους του,
;,.αί νά άγα:τii ολους τοi.'ς d,,Ι}ρώπους ά.νεξαι(.)έτως, ,'Jε,ωρώ-ν αύτούς ά.&ελφού;
'του.
ΣΕΒ.: 'Α&ελφε Γραμματευ, γνωρtζει δ άlδελιφος .Β. ποίαν ίε.ρ άν ύπο
χρέωσιν άναλαμ16άνει εLσερχόμενος εtς τί:Ν κ:ύ-ι,λο,γ μας;
ΓΡΛΜ.: Μάλιστα, Σεβάσμιε uδάσχ.αλε, &ιναλαμ6άνει την ίεράν ύποχρέ
ωσιν, έπί τιΊ'J Αόγφ της τιμης του ώς τlμιος -ι,αί dξιοπρεπης ι'.ί1•/}'{)ωπος, νά μη
ε,ίπυ οϋτε λέξιν, οϋτε είς το προσφ�λέ,στερόν του Π{}όσωπον, περί οσων {}ά tδη
η {}ά άκούστ� είς τήν ίεράν ταίvτην συydιντρωσιν, είτε σήμε.ρον, είτε είς το
ιu.έλλον, είτε ,έξαΥ.ι0λου&ών νά fρχεται μεταξύ μας, είτε διακόπτων την με,/}'
ήμώ-ν συναναστροφήν του.
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ΣΕΒ.: 'Όρ{hοι, άδ�λφοί μου. 'Ορκίζεσαι, άιδελφέ μου, ώς τίμιος αν(}ρω
πος, νά μη ά:ποκαλύ,ψης, ποτέ καί είς ουδένα, τά ,τερί της '.\hελφ&τητός μας
και τά δ.σα γίνιwτ,αι η λέγανται είς τον κύκλον μας;
Α.Β.: Το δ (.)"-ιLζομαι.
ΣΕΒ.: Πασ�όμε{)α εις τον λόγον τής τιμης σου, τόν ορ.ιον σου ·,ωί την
άδελφιχήν σου ύπόσχεσιν. Κα{)ήσατε, ά:δελ<rοί μου Έπίση�, λόγφ των τιτα
ραγμένων περιστάσεων τας δποίας διανvομεν, ιlμαι άναγ.ιασμίνος ,α σοϋ το
νίσω οτι εΙσαι 6ει6αίως ελεύ>&ερος νά εχης τάς Lδ•αιτέρας σου πο�ιτι;ιάς καί
κοινωνικάς ά.Qχάς καί πεποιι&ήσεις, άλλ' είσερχ6ιιιrνος eδώ άναλαμ6άνεις την
ύποχρέωσιν νά μή λη,σμο11ήσης
η νά {)έσης ιίς 1\σσο,α αυτών μοίραν την
άρχην της άδελφ&τητος, της άγώιης καί τοϋ άν{)ρωπισμοϊ•. Συμ,ψωνιίς;
Α,Β.: Μάλιστα.
ΣΙΕΒ. : 'Αδελφέ Α' Έπό.π'fα, αναπτύξατε τq. δεινά, είς τά δποία δδηγοϋν
τα πολιτικά πά-1)-η.
' ΕΠ : 'ΙΙ όξύτης των πολιτικών πα&ών έπέφερεν dνεπανορ{}ιbτου; χα
ταστροφάς είς τήν πατρίδα μας, κατά την μακ.ραίωνα αύτης ίστορία11 Εί(}-ε νά
μη -&ρηνήοωμιν καί αλλας τοιαύτας συ;μ,φοράς wτά το α μεσον η το d:τώτι..ρον
μέλλ,ον. Όφείλσμεν, οχι μόινον Τ1μείς ot ίδιοι νά ιιή d.φήσωμιν νά κ.υριειr&ώ
μεν άπό 6ίαια πολιτικά πάt}η, άλλα καί νά έξαντι..ήσωuεη κάfJε προστά{}ειαν,
οδιά της έπιρροης μας, της πει{)οϋς καί τοϋ π,α.ραδ.:ίγματός μας, ωστε γενι
κώς να μη άναπτύσσωνται πά,&η d.διλφοκτόω. Πρcπει νά δίJδωμεν έν τii κοι
νωνίq. το πα,ρ,άδειγμα της σωφροσύνης, καί νά κατα6ά.Αλωμεν προστα(}-είας
ώστε να έπη(."εάζωμεη χιαί αλλους είς τον κατευναnιιον της όξύτητος τών d.ν
τι{}-έσεων.
ΣΕΒ.: ΕΙναι αυτονόητον, dι&ελφοί μου, οτι r,αστο; έξ ήμών ιΙναι έλεύ
-Ιtερος νά εχη τάς πολιτικάς καί κοινωνικάς άρχάς καί πεποι{}ήσεις του, άρκεί
νά μη τάς έκ.δηλώνn κατά τρόπον 6ίαιον η άνή&ικcν, ,<αί νά έπιτρίπη καί είς
τους αλλους νά εχο
τιΊς Lδιχάς ιων.
Εtμεitα, dlδελφοί μου, έλεύ{)
, εροι Τέκτονες, ίργαζό,μινοι ά.καταπαί,στως,
ύπό την όδτyγ ία.ν τού Μεγάλου Ά.ρχιτέχτονος τοϋ Σύμπαντος, είς τήν άνοικο
αοϋ της 'Αρετης καί της 'λ γάπης, είς τόν δ:τοίον έλτίζομεν
δόμησιν τοί•
μίαν Τ1μέ ρ,α ν ινά στεγασ!Jη σύμπασα ΤΙ Ί -\ν&ρωπότης. Τοϋ Ναοϋ τούτου της Ά
ρετης φιλοδοξοvu.εν νά καταστώμεν σειμvοί στϋλοι, καταπολεμοϊ•ντες τιΊ πά{)η,
τά δποία μίiς συνται,άσσουν καί συσκ.οτί,ζουν το π,νεί•uα μας, καfiιστάμενοι συγ
:wόνως στοιχε�α π:ρο6Ι&ου καί πολιτισμοϋ της κ,οινωνίας είς την όποίαν ζωu.ιJν.
'Η ερευνα της 'ΑληΟείας, ΤΙ άσκησις της 'Αρετης, ,ωί ή '.\λληλεγγύη, d.πο
τελοiiν 6ι' Τ1μίiς τριrολην tε.ριΊν ύποχρέωσιν.
'Αδελφέ Α.Β., tλευ{}-έρως καί ά.6ιάστως �ρχεοαι είς ιόν ι<ύΔον μας;
Α.Β.: (Άπ,αmίi.).
ΣΕΒ. : 'Αρκεί, άδελφέ μου. 'Η προσέλευσί,ς σου έδώ πρέπιι νά εΙναι ά
πότοκσς τής έσωτε.ριχ.ης σου παροτρύνσεως καί μόνο11. ΕΙσαι δε πάντοτε έλεί'
-/t&ι,ος, τηρών τον rοερί έχεμυ{}-εkις οφον σου, νά παί"Οης νά ερχεσαι μεταξύ
μας, έιΊν ΤΙ έσωτερική σου διάθεσις μετατραπf1.
Τί έλπί,ζt:ις νά l πιτύχης μεταιξυ f\μων;
Α.Β.: (Άπαντ α).
ι
Άρκετ, ιάδελφέ μου. Μεταιξύι μας {}ά εi!ρης συνεργάτας είς τό fρ
ΣΕΒ.:
γον της δε.λτιώσεως Τ1μών αυτών, καί της έξυπηρετήσε.ως τής π;ροόδου καi
τοϋ πι>λιτισμοϋ.
Τί bδέαιv εχt:ις Π'&Q\ Θεοϋ;

rοοτε
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Α.Β.: (Άπαντα).
ΣΕΒ.: '.\ ρr,ιεί, α.δελφί ιωυ 'ΙLμεΊ; οοω δεν α!ποτtλοϋμεν -\tρησΙ-<ευτικ,Ίν
αίρεσιν, καί. είσαι ι..λεύt!-ερος νά ίχηc τάς {}ρησκ.ευτικάς σου πεποι!}ήσεις, οί
αιδήποτε καl αν εlναι αύταί, αρκεί νά εlναι ε!.λικρινείς. Έν τούτοις, είς πάν
τα σκεπτόuε\'ΟV ανflρω,:ον δίν ιlναι δυνατα, να διαφε{'Ύη το γεγονός ΟΤι 1)
λειτου�ία' τοϋ Σί,μ:ιαντος άΧολουfiεί ώρισμ(νους ,�5μους, τούς όποίους ήμείς
συλλήβδην όνομάζομεν «Φυσικον Νόμον». Θεωροϋντες δε όλό-<ληρον το Σύμ
Π<ΙΙv ώς �ν -ύλικον καί πνιυματικον συγχ,ρόνως οίκοδόμημα, δοξάζομεν τον Μέ
γαν αύτοϋ 'ΑρχιτέΧτονα, άφ1\νοντες απόλυτον έλευ{}ερίαν είς �να ϊκα,στον νά
dπΟ'δ�δ11 δ-rοιασδήcιοτε {!έλει ιδιότητας εί; τον Ιέγα,, σύτόν 'Αρ,χιτέ!Υ.ιτονα.
Τί iδέαν �χεις διι'ι τον {!άνατον;
Α.Β.: (Άπαντα).
ΣΕΒ.: 'Ο {!άνατος είναι ενα γεγονός, άναπ;όφευκτον, έφ' οσον ύπάρχει
γέννησις. έ.ν πρέ.πει νι'ι τον φο6οίψεt!α, άλλα ,,α .π!l}οσ!Jτα{}ώμεν νι'ι -,ιατανοή
σωμεν την σημασίαν του. Τό άν{}ρώπινον πνεύμα δεν καταστρέφεται με τον
t!-άνα-rον. Ό Ίε,uτονισμος πιστεύει είς την ιχ&ανοοLαν της ψυχης.
Τί σημαίνει ιΓνώ{!ι σαυτόν»;
Α.Β.: ('Απαντα).
�ΕΒ.: Ή γνώσις τvϋ εαυτοu μας είναι 11 μεγίστη των ά.ρηων, κ,αί. το
πρώτον 6ημα 'δια την πνευματικτ1ν πρόοδον. Πως είναι δυνατόν να 6ελτιώ
σωμεν ταν έαυτόν μας, οταν δεν τον γνωρί,ζομεν ΚΟ:τα 6άtJ-Gς, rτσι ΟΠως άκ.Qι
υως είναι; 'Η �λειψις τοϋ ιΓνω-&ι σαυτον» όδηγεί τον αν{Ιρωπον είς τον έ
γωισμόν, :π;ού είναι το μέγιστον των έλαττωμάιτ:ων.
Είπομεν «να χαλιναγωγήσωμε-ν τα πά,&η μας». Πώς το έννοιίς αύτό, ά
δελιφέ μου;
Α.Β.: (Άπαντα).
ΣΕΒ.: Τα πάt}-η ίίγουν καί φέρουν τον άμυσταγώγητυν lί,'1)ρωπον, δη1μιουργοϋντα t!-υέλλας καί. καταιΎίιδας, μέσα είς τα; δποίας καταποντίζονται αί
νψηλαί ίJδέαι της άρετης, της Ημης -ι.αί. τοϋ κα{!ήκοντος, καi έν γένει κατα
σrrρέφουν τας ε-&γεΙ,είς όρμάς της Χαρί)ίας. ΚαιDηrι..ον, λοuπόν, τοϋ ά,ν{!ρώπου, δ
όποίος t!-έλει να 6ελτιώση έαυτόν, είναι να Χαταlδαμ,ό.ση τι'ι πά'ί}η του, uτ1 πα
ρασυρόμενος πλέον ά.πο αύ'tά.
Τί !Jδέαν bχεις διι'ι τον 'Ελευ{}εροτε;,,τονιΟ'μόν;
Α.Β.: (Άπαντα).
ΣΕΒ.: Άρ-ι.εί, άδελφέ uου. Ό Έλε'\J'\'tεροτεκτονισμbς εlί1αι φιλιοσοφικυν
μυσταγωγικόν σύστημα καί παγ-,ιόσμιον Τάγιμ.α, ώτοσκ(}ποϋν εις άναζήτησιν
της 'λληt!-εLας, είς ασtκησιv της άρετης, 0iς πνευματικην πρόοδον καί. ύλι
χην εύηuερίαν της Άν{}ρωπότητος. Μελετα τάς λειτουργίας της Φύσεως καί
συμμορφοϋται πρός τον Φυσι,.αν Νόμον. ιακηρύσσει την απόλυτον έλεwε
ρίαν της συνειδήσεως ,,αί της σκέψεως, την ανοχήν, την Lσότηrτα δικαιωμά
των και ύποχρεώσεων, τον σι6ασ:μον :ιρος την έργασίαν, τήιν παγκόσμιον ά
δελφόrcητι:ι, χαί. την άλληλεγγ{"Τ]ν. Δέχεται είς τι'ις τάξεις του πά•ΙΙ"τ:ας τούς
άν{}ρώπους, άνεξαρτήτως {Ιρησκευτικων ;,,αί. φιλοσοφικών τάσεων, αλλ' απαι
τεί παρ' αύτων νά είναι ελεύ{Ιεροι Υ.ιαί. χρηστοήιιJεις. Συνεπώς dποκλε:.ει τού;
φανατικούς καί. δεισιδαίμονας, τούς άνη{Ι{,�υς, ώς ;,,αί τ(}'Uς ά,έργους. Έρχό.
,μενος, άδελφέ μου, είς τάς συγ-ι,εντρώσεις μας αύτοάς, t!-α σχηματίσ11ς σαφεστέ
ραν Lδέση· πε,ρί. τοίι Έλεν!J-έρου Τατονισfl()ϋ, καί οταν U� ή στιΎμή, πού {}ι'ι
δύνασαι να μυη,&fiς είς αύτόν, t!-α ετσαι πε(.}ισσόπρον προετοιμασ:ιι.ένος καί.
Qιμος δια να δεχ{!iiς το Τεκτονι-ι,ον Φως, έαν ποτε άποφασίσης να το ζητήσης
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καί σοϋ χορηγη{)fi . Εύχόμε{}α ή στιγμή αϋτη να μή εlναι μακράν.
( Έπακολοultε'ί το κατωτίρω άπάσπασμα άπυ τό Τυπιιον Λιυ,<ης έορτης
Τtο-!}εσίας Λυ-"ιδέως).
ΣΕΒ.: 'Α,δελφε Α' 'Επόπτα, διατί συνίρχονται οί Έλεύ{}ιροι Τέκτοιης;
Α' ΕΠ.: Συνέρχοvται δια να συμβάλουν οπως lπικρατήση έπί της γη;
ή βασιλεία τοϋ ά.γαι&οiί.
})ΕΒ.: 'Α&ελφί ΡtΊτωρ, 'tως οί Τί,ηονες έργά.ζυνται δια την πραγμα
rοποίησιν τοϋ μιγάλου τούτου ίργου;
ΡΙΙΤ.: Δια της πειΙJοϋς καί τοϋ καλ,οϋ παριιbιίγματυς.
ΣΙΕΒ.: 'Αδελφέ Α' Έπόπτα, ποίοt1 πρέπιι νά ε[νιιι το "ύριον ά.ντικεί
μενον της δ�ασ-.ιαλίας τοϋ Τίκτονος;
Α' ΕΙΙ.: 'Οφείλει να διδάξη τήν ηΟικήν, ή όποία σ υνοψίζεται είς το
<'Ό σύ μισείς, έτίρι�1 μη ποιήσης» καί «Νά εlσαι προς τούς δμοίιους σου, οπως
Μλιεις να εlναι οι α.λλοι προς rέ).
ΣΙΕΒ.: Άδελq:ε Β' ΈiιιόΠ't'α, ποία ε{ναι ή δευτέρα άρχή μας;
Β' ΕΠ.: α αγαπώμεν καί νά βοηΙJώμεν αλλήλους.
Σ0Β.: Ά,&ελφε Ρήτωρ, ύπόδειξέ μας α.λλα σημεία της η>{}ικης μας.
ΡΗΤ.: οξάζομε.v τον Ιέιγαν 'Αρχιτέκττονα τοϋ Συμπαι1τος, πράιττοντες τό καλcrν προς τον π,λησίον μας. Θ�ωQοϋμεν πάντα; τούς άν{}ρι!Jπους dδια
"ΚιQίτως τάξεως κ,αί φυλης, ίσους προς ημίiς καί ά.6ελφο{-ς μας_ Καταγινάμε,{}α
αδιακόπως νά πατάσσωμεν την φ�οδοξίαν, την άλαζονεία11, τάς πλάνας καί
τάς π,ρολήψεις. 'ΑγωνιJζόμε-Ιtα κατά της άμα{}είας, τού ψιύδους καί τοϋ φα
νατισμού, πού ε{ναι αί κύριαι πηγαί των έπ,ί της γης κακών. Συνιστωμεν την
δικαιοσύνην ώς φύλακα των δικαιω•μάταιv εκάστου, τήν άνεξι{}ρησκ.είαν η δ
ποία κα{}ιστίi πάντα αν{}ρ<ιmΌν κύριον της συνεuδήσεως καl διανοίας του, την
ύπαμονήν &νεκα της όποίας ύπομένομεν μετά καρτερίας τον πόναv οταν αί
κατ' αύτοϋ δίκαιαι προσηιά.&ειαί μας εlναι ανίσχυροι. Άγαπωμ.εν πάντας τούς
d-ν'&ρώπους αδιακρίτως. 'Αγαπωιιιεν τcrν πλούσιον οπως τον π:τωχόν, το.ν άσδε
νη οπως τον ίσχυρόν, τον σοφο.ν οπως τόν άμα{}η. Οίκτείρομεν τον ώιοπλανη
{}έντα, οίcdδήποτε καί αν εlι\•αι η {}έσις του, καί προσπα{)-οϋμεν νά τον έπ:ανα
φέρωμεν είς την εν&ε'ίαν δδόν, προσε.ρ.χάμενοι με{}' ολων των δυνατών μέ
σων άρωγοί εtς τούς δυστυχοϋντας καί τε.{}λιμμένους. Δι' ήμίiς αί τιμαί καί
αί ύλικαί άπολαίισεις δέν ε,χουν α.λλο {}έλγητρον, :ταρά τή1• εύχαρίσιτησιν πού
αναγκαίως σvνεπάγε.ται ή φύσις τού άv&ρώπου καί 11 D-έσις του ιίς τον 6ί
βηλον κόσμον. Τά άγαι&ά τά όποία έπuδιώκο,ιιεν εlναι 11 ύπόληψις καί ή άγά
πη των δμοίων μας, ή τuμη καί ή αρετή, διότι αύται :ταρέχουν είς την ψυχήv
άπείρους η{}ικάς άπ:ολαύσεις.
(Τέλος άποσπάσματος Τυπικού Λευκης ΕQQτης Τίο!Jεσίας Λυκιδέως).
lliB.: 'Ί-Ικουσιι;, ,έε μας άδελφέ, διατί συνέρχ,ονται οί Τέκτονες, πως
έργάiζσνται, πο�ον εlναι το α.ντικ,ιίμενον της διδασκαλίας των, καl :ιοία τά
κύρια σημεία της η!Jιι.ης των. lή λησμονης δτι αν δεν εtμε{)-α τέλειοι, εχο
με.ν ομως η1ν τελιιύτητα ώς Lδανικόν μας, καί προσπά,{}ησε νά ύΠ'ερ.βάλης ο
λους ήμίiς κατά τά; άρετάς, ώστε νά καταστfiς ό όδηγος καί διδάσ-.ιαλός μας.
'Εμείς {}ά είμεD-α 1--ύτυχείς καί π;ρόD-υιιοι νά ,σε βοη{}ήσωμεν είς την πνευμα
τικ,ή" καί η&ικήν σοιι πρόοδον, κατά τάς ά.σ!Jιενείς μας δυνάμεις. 1ελέτησε,
λοιπόν, την Φύσιν καί σε αύτόν. Έmμοϋ οτι πρέπει νά ύπάρχη κάποια άρ
χικη αίτία, πού ιδιεμόρφωσε το Σύμ;rι αΎ καί το έξελίσσει, -καί οτι κάtε d,{)-ρώ
πινον ον εχ,ει την δυνατότητα νά έξελίσσεn:αι άJπεριορίστως διά rτ;ης Γνώσεως
καί της 'Αγάπης. Καλλιέργησε, λοιπόν, την Γνώσιν καί την 'Αγάπην. Ή
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Μητέρα - Φύσις παρέ;.ει είς κά!&ε ιάν-&ρώπινον ον τά μέσα ιά την ϋπαρξίν του καί
την πνευματικήν του έξέλιξιν. Αυτά εtναι τά φυσι·ι.ά δικαιώματα τοίι d·ν-δρώ
ποv. Ίερά οι..α,ί ά να,φα.ίρετα. Πρόισε,Χj& και ά.-γQύσι:νει, νά μή έm.τρέψης Π'.Q.τε να
καταΠ'\<ιγΟίιν ά.πο τον δεσποτισμόν, τον φανατισμον r, την άμά-&ειαν. Πρέπει
νά ύπάρχη μεταξύ των αν&ρώ;ιων έ λ ε υ {j ε ρ ί α ά.σκήσεως των φυσικών
των 1δικαιωμάτων. Πρέπει νά ύπάρχΊ) μεταξύ των dν{)ρώπων ί σ ό τ η ς δικαι
ωμάτων καί ύποχρεώσεων. Πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ ολων των dν&ρώπων ά. δ ε λ φ ό τ η ς, ανεξαρηΊτως φυλης, έ-&νικότητος, φύλου, {)ρησκείας, ί.δεών καί
:;ιεποι{}ήσεων, κοινωνι:/.ης καταστάσεως. Αύτο εtναι το μέλλον της αν-&ρωπό
τητος. Πρέπει νά dντικαταστα3ii ό d,•ταγωνισμός διά της συνερ-γα,σίας, ή κα
χυποψία διά της έμπιστοσ-ί,,ης καί τη 'Αγάπης. l\αί μ1Ί λησμ:ονήστ�ς ποτέ οτι
βάσις της ή{)ικης εlναι ή ά.γά.,ϊη του rολησίον.
Ή τελετη της εtdδοχης σου εί.ς την Λευκην Στοάν <Πυρσός), εληξεν.
'Αδελφέ Ρήτωρ, εχεις τον λόγον, διά νά προσφω,•ήστις τον νέον μας α
δελφόν. ( 'λχιΟ'λου&ετ 11 προσφιυνησις).
ΣΕΒ.: '.Αιδελφοί μου, Fάν εzη κανείς ,ά π,ροτείντι τι διά την καλυτέραν
διε;αγωγην των lργασιών μας, η νά ά.ναιχοινώση τι, νά ζητήση τον λόγον.
Α' ΕΠ.: Σιγή, αδελφέ Σε,6άσμιε.
ΣΕΒ.: Έν-&υμούμενοι τάς ά,ρχάς μας περί αλληλεγγύης μεταξύ των άιν·
-&ρώπων, ας αναλογισ&ώμεν οτι ύπάρχουν ανΒρωπ,οι πεινώντες. Είς το τέλος
των εργασιών μας, ας Όοοη tκαστος ε.ξ ήμών ο, τι προαιρείται είς το κιβώτιον
της άλληλεγγύης, διά νά έ·ι,δηλώσωμεν ταύιτην χαί έμπράχτως προς τούς δυ
στυχοίιντας. Καί ηδη {}ά κλείσω τάς έργα.σίας μα;.
Άlδελφέ Α' Έπόπτα, κρίνεις αη έξετελέ.σαμεν έπαρ·,<ως τό κα&ί'ιι,<ΟV
ιιας, συνελ'&ό,ν,τ'ες έιδώ ιμε αδελφικην προιl!υμίαν ,<αί έργασ(}έντες μί αδελφι
κήν dνοχήν;
Α' ΕΠ.: 'Όχι, Σe6άσμιε ΔuδάCJ1Κιαιλε, δι,ότι το φως -ω δrοοίQΙV σπεκομί
σαμεν έκ της μεταξύ μας έπαφής, εχομεν την ίεράν ύποχρίωσιν νά το μετα
φέρωμεν καί είς τον 1:ξω χόσμον, 6οη&οϋντες καί συμϋουλεύοντες τούς συ,'
αν{)ρώ;τους μας.
ΣΕΒ.: Άδελιφέ Β' Έπόπτα. 'Τπάρχει φόοος μή:τως, παρασυρόμε,οι έξ
ύπερ6ολικοϋ ζ1']λου, :rροδώσωμεν μιιστιχά, διά τά δποiα ώρχίσ(}ημεν νά τηρή
σωμεν άπόλυτον σιγήν;
Β' ΕΠ.: 'Όχι, '.\,δελφε Σε6άσμιε, διότι ή φρόνησις οίν πρέ:rει ΠΟtΞ
νά μας dπολίιπη, χαί δίν εΙνα ι δυ--. ατον νά λησιιο, ήσωμεν τον ορκι:Jν της dπο
λύτου σιγης, τον όϊοίον lΛιl)σαμεν ώς τίμιοι και χρrι σrοήΙΒεις αν{)ρωποι.
ΣΕΒ.: Τότε, φίλτατοι ά.δελφοί, ας διαχόιψωμεν τάς εργασία; μας, κα:
ας χ,ατα6άλη t•,<αστος ίξ ήμiί,ν σώφοονα προσπά{)ειαν, οπως ή Lερ.ά φλόγα της
d:δελφικης Άγά.,της, 11 ό:rοία πρέ,πει νά {)ερμα�,η τά στήΒη μας, μεταλαμπα
δευ{)"ίi καί είς την άμvητοΥ κοινωνίαν, έξαγνίζουσα τάς χαρδίας των άν!J-ρι!J
πων, ωστε να παραιοκευασtJ'5 ιιία καλυτέιρα καί εύτυχfστέρα αυριον. 'Όρ3ιοι,
dδελφοί μου. � Ας άπ[λΒωιιεν fν είρήντ�, έν3υμούμε101 τόν περί σι γης ορκον
μας, Χαί ας κατα6άιλωuεν συνεχώς ενσυνείδητον -τροσπά{)ειαν, οπως - κατά
το δυνατον - έφαρμύ�ωμεν ιίς τ�'-}ν ζωήν μας τάς άρχάς αί δποί.αι κηρύσ'σον
ται είς το Τυπικόν μας.
Πά,•τες: Το όρκιζόμεtlα.
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ΤΟ ΑΜΦΙΑΡΈ:ΙΟΝ
Τοϋ κ. ΔΗΜ ΙΩΑ ΝΙΔΗ

'Ένα ακόμη αξιόλογο πνευμα
τικό κέντρο της αρχαίας λατρείας
της πατρίlδος μας: Το 'Α,μφι ά
ρειον η ' μφιαράιειον, κα{}ώς
-ttέλουν αλλοι. Ειύρίσ'Χιεται στα
οόρεια της ' τηκης, κοντά στον
Ώρωπό. Πνευματικός του αρχον
τας, κατά την αρχαία παράιδο
σι, ηταv δ ' μφιάραος, μάντης
και -&ερωτευτής. 'Ύ'ιός του {tεοϋ
' πόλλωνος κατά την αλλη"ο
ρία. Ή καταγωγή του από το
γένος του ,Ιελάμποδος των Αι
γοσ:{}ένων. 'Αργοναύτης και αυ
τός.

Μας εφερε εφέτος έδω και
πάλιν ό 'Αρχαιόφιλος. , ρχες τοϋ
'Ιουνίου. Αυτη εΙναι ή πιο κα
τrίλληλη έποχή, στο τέλος της α
νοίξεως, για νά έπισ-κ,εψ{}η κα
νείς τ11ν κrιτ άφυτη και αν{}ισμέ
νη τώρα μα'ι'ευτικη χαράδρα,
στ11Ύ όποία εύρLσι<.εται ο,τι εχει
άπα,ι.ιείvει ά.ι-ιό το φημισμένο ίε
ρό. 'Ερείπια, {} εμέλια, κολώνες
γ,αί μάρμαρα. Αυτα εΙναι εκείνα
πού εχει αφίσει δ χρόνος καί ό
ccανατισμός. Το μόνο πού εμει
νε σεδαστό εΙναι 11 ίερή .π:ηγή, ή
δποία χ,αί τώρα ακόμη προΟ'φέ-
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ρει στον έπισκέ:rcτη το δρΜερο
νερό της ...
TCL παλιότερα zρόνια, τb αύ
τοΥ.ίνητο εφτανε μόνο στο"' Κά
λαμο, το ομορφο zωριό. Και ετσι
περινούσαμε πεζή το πυκνο ;τευ
χόδασος για να ψ&άσουμε στο
ίερό. Τώρα, με το νέο δρόμο, το
uύτοΧίvη το μας πηγαίνει εως τη
zαράδρα, που εtναι το Άμφιά
ρειο. ΧάJσαμε λοιπον τον χρήσιμο
έΎ..είνο ΤGερίπατο, ΠΟ'ΙJ μας μάκραι
νε ά.πο τις και&ημιερινές πεζές
σκέψεις και μας παρασκεύαζε
"Υ..άπως ψυχικά για την επίσχεψι
τοϋ μαντείο'\! και τοϋ ά.σκ,ληπιεί
ου... Τί να γίνη δμως. Αύτα ε
χει ό «πολιτuσμός» ...

*

Ή χΟJράJδρα με τά. αρχαία που
εχουν φανερώσει οί ανασκαφές
αρχίζει δυτικά και πηγαίνει προς
τά. ανατολιr�ά. Δυτικα είναι δ,τι
μένει αJto τον αρχαίο ναό, που
ηταν αφιερcοιμένος στον 'Αμφιά
ραο. ωριχος ό ναος «έν παρα
'Jτασι» κα{tως λέγουν οί αρχαιο
λόγοι. Μέσα στο ναο ητο τότε το
α.γαλμα τοϋ Άμφιαράου, «και
Ώρωπίοις ναος τέ έστι 'Α!μφιια
ράου Χαι αγαλμα λευκού λί-&Ο'\J»,
γράφει ό Παυσανίας στα 'Αττι
κά του. 'Εμπρός &Jto το ναό, στα
ανατολιΧά τΟ'\J, ΟΠως σε ολους
τούς ιί.ρyαίους ναούς, ητο ό βω
μός, ενας μεγάλος βωμός, που μέ
ρος του σώζεται σήμερα. Κα{tως
μας λέγει ύ Παυσανίας, ό μέγας
αυτος βωμός ητο χωρισμένος σε
πέντε μέρη, είχε δε ά.φιερωι&η σε
&εούς, {tεές, ηρωες, 11ρωίJδες Υ.αι
νύμφες .
Κοντα στο βωμο σώζονται δεκά
δες βάσεις αγαλμάτων. Τα αγάλ-

ματα δεν {•πάρχουν βέβαια τώρα .
Είχαν και αύτα την τύχη των
αλλων. «Ές εδαφος φέρειν», εt
χε διατάξει κάποιος απο το Βυ
ζάντιο...
Πιο ανατολικά. τοϋ δωμοϋ ύ
;τάρχουν ακόμη πολλά απο το πε
ρίψημο «έγχ.οιμητήριον», εtδος
μεγάλης στοiiς (11OXll μ.), βό
ρεια δε άπ' αύτο σώζονται αρκε
τά απο το {tοοτρο. Κοντά στις
βάσεις των άγΟJλμάτων υπάρ
χει το μ�ΧQΟ ,μουσείον.
'Όλα αύτά. ήσαν κ,?vειΟ'μένα
με τείχος, πού διακρίνονται ώ
κόμη διάφορα μέρη του.

*

Το ίερο τοϋ 'Α!μφιαράου ητο
συγχρόνως ιμαντείΟ'ΙΙ και ά.ισκλη
πιείο. 'Έδιδε χιρη<JJμσυς χαι εικα
μνε {)!εραπεuες. Στήιν αΚΙμη της
αρχαίας λατρεLας της πατρίδος
μας ητο και αύτο ξακουστό και
σεβαστό. 'Βπήγαιναν εκει οχι
μόνον 'Έλληνες. ά,λλα και ξένοι
για χρησμσυς και για {}ερα.πεϊες.
Ό τρόπος της λειτουργίας του
δεν 0μοιαζε rμε τοιυς τροοιους των
αλλων μαντείωιν η α<f'Μ.ηπιιείω'\
Τους χρησμους δεν εδuδε το ίε
ρατείο, ούτε εκc11μνε την διάγνω
σι των ασ{)!ενειων. Μ&νον δοη�
{}οϋσε. Άπο δ,τι τώρα γνωρίζου
με, δποιος έπήγαινε ε)χ.εί, μετα
τον απαραίτητα κα%αρμό, ε&tυσία
ζε χριο και έκοιματο έπάνω στο
δέρμα του στο έγκοιμητήριο. Σε
ονειρο δε ΠΟ'\J εβλεπε τού οουδt:το
ό ):!ρησμος η ό τρόπος της &ρα
πείας.
'Όλα αύτά τώρα φαίνοιvtαι
τουλάχιστον π;αρώδοξα αν οχι
άπλο'ίκά, που δεν εχοvν κα.μιμία
1•
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οάσι. Ό τρόπος που σκεπ:.τόμε{}α
σήμερα εlναι πολύ έπηQεασμένος
απο τις σύγχρονες άντιλήψεις.
Μας περιορίζει ή ιπιστήμη, ΠΟ'U
μας εχει τόσο &αμοώσει με τα
κατορ&ώματά της, ιδίως με την
τεχνιtι.η πρόαδο, ωστε να τη {}εω
ροψεν άλά{}ητη. Μας βάζει αλ
λα εμπόδια ό δογματισμός. Μας
φράζει το δρόμο ή σύγχρονη φι
λοσοφικ11 μέ{}οδος, που κ.αι αύτη
έξαριταται ά.πο την επιστήμη η
απο το δόγμα η και απο τα
δύο αυτό. μαζί. 'Όλα τούτα τr..ι
0μπόδια ε!ναι δύσκολο η και άι
δύνατο να τα ξεJUεράσουμε. l\Ιας
λείπει ή ψυχι-χότης, πού εχει ά
τροφήσει με την ά.νάmτυξι τοϋ
νοητικού μας . Ό όρ,{}ολσγισμός
rμας εχει άποοη σχεδον ακρατος.
Λέγουμε πως ε'ίμειθα cίν{}ρωποι
πνευματικοί. 'Ομιλ -με η διαδά
ζουμ�ε για κίνησι πνευματική,
για πνε ματι•,ιες έ'Κlδηλώ6εις, για
uδριύματα πνευματικά, για αν
&ρώ:ιωυς πνευματικούς και τόσα
αλλα παρόμοια. , λλό. ό ορος
«πνεύμα» εχει μεταπέσει στην
ποχή μας. Σημαίνει τ11 διάνοια,
το νοϋ και τίποτε αλλο. '0 νοϋς
χυριαρχεϊ σήμερα. 'Έχει γίνει
ύπεριτροφικός.
Στην άρχαία ομως σκέψι ό ο
ρος «πνεϋμα» αλλο πραγμα έσή
μαινε. Και{}ώριζε μια κατάστασι
νοήσεως, που αρχίζει άπο τον
l:ίν{}ρωπο, σαν μια λειτουργία,
ιnην δποία μετέχει και ή ψυχ1Ί
( πού την εχουμε σήμερα ξεχά
σει) και ό νοϋς, ή όποία κατά
στασις τέ ριμα δεν εχει. Γιατί,
κα&ως Θλεγαν τ&.ε, και ή ψυχη
δεν μ,πορεί να έξαιρηται ά.πο το
νόμο της εξελίξεως πού είναι

ε

,
, ,
παγκοσμιος. 'Ε• γνωρι
, ζαν στα αρzαϊα χρι'!νια τί είναι 11 1\•υχ1'] ( ίΊίν
fΧαναν ψυχολογία ι'.ίψυχη, οπως
κάνουμε σήμι:ρα) ·ι.αι ήσαν πνιυ
ματόδο�οι. ηλαδ11 [σπούδαζαν
Και tγνώριζαν τί fίναι τι) ((ΠVΕU
μα» και (τσι τi) τιμοϋσαν.
� Ησαν Χαι tκεϊνοι πραγματι
σταί, δπως ι'ίμε&α και {�μείς σή
μερα, άλλά οχι μονόπλευQΟL. �π
σαν πραγματισται πέρα για πέ
ρα Έαν ημπορούσaμε σήμερα
να τούς έρωιτήσουμε ποίος rίν
{}ρωπος ε!ναι πνευματικός, -θα
μας wπαντοϋσαν 'ίσως οτι ε!ναι
εκείνος που προσπαθεί εtλικρινό.
να έξαγνισ{}η άσιο τις διάφοσες
κακίες πού εχει σαν αν&ρωπος
και πού ά.γαπα. την ύψηλότερη,
τη {}εία γνωσι. εν ξεχώριζαν
τότε τη γνωσι απο την άρετή ...
Τη σύζευξι αυτη 'σκολα τή βρί
σκουμε στον καιρό μας. 'Αποτε
λεί έξαίρωι.

*

"Τστερα απο αύτά, ας γυρίσουμε στο {}έμα μας, για νά συνεχί
σουμε την ά.φήγησί μας,
τον
άρχαϊο δμως τρόπο σκέψεως... Ό
άναχρονισμος δf,ν β,λάπ:.τει πάν
τοτε...
Μί τον τρόπο λοιπόν αύτο
{}α προισπα{}ήσουμε να εξετάσου
με τή σημασία τοϋ 'Αμφιάραου,
πού ητο ό πνευματικός αρχων
τοϋ ίεροϋ, κα{}ως τον παρουσιά
ζει ή άρχαία παράιδοσι.
�Ητο υίος τοϋ -&εοϋ 'Απόλλω
νος, τοϋ μανrr�κοϋ &εοϋ, τοϋ α
νακτος των ελφων. ηλαδ11 κα
τείχε τη μαντικη τέχνη. Ή κα
ταγωγή του ητο άπο το γένος
τοϋ Μελάιμπο ος τοϋ αρχοντος
των ίγοσ{}ένων, που ητο και έ-

ιιε
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κ.είνος μάντης Υ.α'ι ιατρός. Κα'ι α:ιο το γενος που κατηγε,ο εγνωριζε τη μαντι·,{ή, αλλά καί πως
γίνονται οί %εραπεϊες. �Ητο και
αυτος 'Αργοναύτης. 'Αργαναϋ
τες ομως ησαν οί i\ρωες ·,ωl οί
μυσταγωγοί, κατά τ�\ν παράιδο
σι. "Ητο {iρως πνευματικός. α
crοϋ εκαμνε α&λους. Συνέλαβε
τον κ<i-ιρο της Καλυδωνος, σάν
τον 'Ηρακλή που κυνήγησε τον
Έρυμάν{}ιο κάπρο.
Καl μία αλληγορία αΙJtο την
χαοά,δασι νια τον Άμφιάραο,
Ι
,,
f
'ι\ .. •
για καυε
.'"\j�φιαραο: f:.10 ταν εcrυγε ά;το τάς Θήβας έπ'ι αρμα
το; ( ητο καί αυτος ενας των έ
π.τά έπ'ι Θήβαις τοϋ μύ-θ-ου), τον
κ,ατεδίωr,{ε δ υίος ταϋ -θ-εοϋ Πο
σε1;δωνος, ό π ερι•ι.λύμενος. ό δε
{}εος Ζευς τον έΥ..εραύνωσε κα'ι
τοϋ οοωσε τ�)ν ά-&ανασία. Τον ε
-θεοποίησε.
Τί ερμηνεία ημπορεϊ να δώση
κανείς σ' αυτο το μϋ-θ-ο; ύσrχ.ο
λο πολύ. Αί Θηβαι ησαν επτά
πυλοι, κατασΧεύασιμα τοϋ Κά
<>μου. '0 'Αμφιάραος εcrυγε από
ε:ι.εί. Τον κατειδίωrι.ε δ Περι:ιλύ
μενος, το παuδ'ι τοϋ Ποσειδώνος
Χαι ό -&εος Ζευς τον εκαμε α%ά
νατο μί τον Κιεραυνό του...
Καfrως crαίνεται, πρόrχ.ειτα.ι
για άλή-θειες Π'Vευματικές, πού
μέ παλλη επιμέλεια εύρίσΥ..ονται
κρυμμένες, ωστε σχεδον τίποτε
δεν ήμπορεί να έξηγη-θη.
'Εκείνο μόνον πού ήμπορεϊ να
'

,

,'

ι

_Q.

'

'

�

,

γνωρίζουμε είναι οί γενικες γραμ
μες της αρχαίας εσωτερικής πα
ραδόσεως, της οι"Κονομίας της.
Μέσον είγε τ11ν κά-θαρσι, τον έ
ξαγνισμο.. άπο τα γήϊνα. Ο'ΚΟΠΟ
δε τ11ν έλευ{}ερία τοϋ άγνοϋ μύ
στου, την ά...··ωλύτρωσι.
Κα'ι Υ..άτι αλλο &κόμη: Ό Πε
ριΥ.λύμεvος ητο και αυτος 'Αργο
ναύτης. "Ητο α.οχων των ύδάτων
σαν τον πατέρα του, τον &ο Πο
σειδώνα. Το λέγει και το ονο
μά
του' που γίνεται aJtίo το «πε,
ρικλύζσμαι», δ 11λα.δη εtμαι μέΟ'α
στα νερά. Και δ ' μφιάραος;
Το οναμά του προέρχεται απο το
α μ φ \, ( έιδω οχι εκατέρω-θ-εν,
αλλα ύ π ε ρ ά ν ω) και το
(l. ρ ά O μ α ι (1δοομαι, "/. 0 ι
ν ω " ω).
ηλαiδη ό -κοινωνών
μετα τοϋ Ούρανοϋ.. Είναι 11 εί
κόνα τοϋ μυΟ'ταγωγοϋ.
Μεγάλες αλ{ψειες, ·ι,α-θως φαί
νεται, y.,ρύοει με τόση τέχνη ή
Έλληνι:ι.η Ιυιfi•ολογία, τ11ν δrcοία
τόΟ'ον εχει παρεξηγήσει κ.αl τό
σον εχει ά.δ κ11σει ή σύγχρον ή μας
σκέψι. 'Όσοι ομως δεν Ο'κέπτον'
ται μονον «συγχρονα», α'λλ'α και
με κάποιον «αναχρονισμό», πού
τόσον είναι ωφέλuμος σε %0μα
τα σαν το παοαπάνω. αντι να
παρεξηγοϋν προσπ:α-θαϋν να έξη
γοϋν -κα'ι άντι να &διχοϋν, δικαι
ώνουν, f,r/Jt'UUιOϋν y.,αι Ο'έβονται.
Καί -θ-αυμάζ�υν τα -θ'αυμάισια !
,

Ι

ΗΜ. Α. ΙΩΑ ΝΙ ΗΣ
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ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Κάρμα καi Διαλογισμός
'Ερώτησις: Γιατί μερικοί άν
θρωποι νά. γεννιουνται ψτωχοί, έ
νω άλλοι ερχονται στον κόσμο
πλούσιοι καί ευτυχείς;
ΚΡΙΣ ΜΟΤΡΤΙ: Σείς τί
φαντά,ζεσθε; Ό όμος της ά.ντα
-ποδόσεως - το Κάρμα.; 'Αντί νσ.
με ρωτα.τε καί νσ. περιμένετε ά.
-πάντησι ά.πο μένα, γιατί δεν δια
κρίνετε α.υτό πού α.ίσθάνεσθε; ο
μίζετε πώς είναι κάποια μυ
στηριώδr1 ς πορεία; Σε μιά. πρ'Jη
γούμενη ωή εζησα. ευγεν,κά, έ
πομένως ά.ντα.μείβομαι, γι' αυτό
εχω πλούτη καί θέσι κοινω'ιt'Υ.)/ !
'Ή Ξψέρθηκα. πολύ άσχημα σε
προηγούιι$Vη ζωή κα.ί τώρα. τό
πληρώνω ά.κριβά !
(Σημείωση Συντάξεως: Άναφε.ρό
με.{1-α <rιους σχετιrιιούς στίχους ά.πο το
<�Φως της Άσία.ςι τού �Αρνολδ:

'Όποιος fi.ι.λοτε �μόχ&ησι σαν δοϋλος.
σαν ήγειιων μιπορεί να bπανέλι!}η
για την εύγε!· ι-κή του ά.ξία κ.αί για ο
σα φάντyκε άξιος
Ι αί οποι(}ς ητο &ασιλιύς, ρακένδυτος
%ε να πε.ρl.Πlλανiiιται
για mράξεις που έξετι:.λεσε η πυύ εLχ,ε
παραλ,είψει.)
\.υτό είναι Ε.ΨΥ, πολύ περίπλο
κο πρόβλημα. 'Όταν δ α.πληστος
καί Ιό κατα ερτζης, περvώντ-:1.�
μέσ' ά.πό τή, έκμετάλλευση, ψθά
νουν στήν κοpυcρή, τό λά.θος βα
ρύνει τήι κοινωνία. Διότι δλοι
μας θέλοΙJμε ν' ά.νεβουμε τή σκάλα
καί νσ. cρθάσωμε στήν κορυcρή, ε
τσι, δ καθένας μας, ποδοπα.τουμε
τόν καθένα.· καί δ άνθρωπος, πού
ποδοπατείται, πού κα.ταστρέψεται
ρωτάει: «Γιcιτί νά. είναι τόσο α.δι-
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κη ή ωή; Έσεί;; εχετε -ά πά:ιτα,
εγώ, μολονότι είμαι ίκανό;, δέv
εχω τίπστα». 'Ενόσω θά εξακο
λουθσϋμε νά. σκαρφαλώνωμε τf(ι
κλίμα.χα. της ετιτυχία.ς, θά. ύπά.ρ
χουν πιiντοτε ο! άρρωστοι καί οί
πεινασμένοι. Ή επιθυμία. για. ε
πιτυχία πρέπει vά. κα.τανοηθη, άν
τί νά. ρω:σϋμε γιατί ύπά.ρχουν ο[
πλούσιοι καί γιατί μερικοί μέ τα
λέντο είναι φτωχοί. 'Εκείνο πού
τ.pέπει ν' &.λλά.ςη είναι ή έπιf!υ
μία γισ. ανοοr;, γα, είΥΧι κα.Υείς
μεγάλος άνθρωπος, νχ εχη Ιπι
τυχία. 'Όλοι φιλοδοξοϋμε για. ε
πιτcιχία., ·η οχι; 'Εκεί - καί οχι
στό ΚάpμΧ η κά.τι α.λλο rlκα.τα
νόη το - οpίσκετα.ι τό σφχψα..
Τό πρχγμα.τικό γεγονό;; είναι δτι
θέλομε δλοι yά, εϊμεθσ. στήν κορυ
φή η τσυλάχιστον στα. μισά. προς
τήν κορυφή. Κcι.ί ετσι, ένω ύπά.p
Χ ει cι.ύτή ή !J)θηση νά. γίνωμε με
γάλοι, νά. εϊμα.στε «κά.τι» στόy κό
σμο, θά. έξα.κολ'.iυθοϋμε νά εχωμ.ε
:ούς πλοcισίου;; κcι.ί τούς φτιι;χού ;;,
iκείνους πού εχουν ταλέντο κα.ί
:οϊ.ις σ,υ.συ:;;, πού δεν εχουν.
Έρώ-ησι:;;: Πιστεύε ε δτι μια.
έπσ.νάληψι λέξεων, δπωσ3ήπ-,τε
ίερων, είνc1.ι διαλογισμός;
ΚΡ ΙΣΝ. ΜΟ'Υ'ΡΤΙ : Ό δι
α) σγισμός δεν μπορεί νcί.pθη
μέ�ω όποttΧ�σηποτz 'ε.π7.Υ'Ζλ-iι 
ιj,εως λέξεω'ι, μέσω αύτ'.iϋ τ.'.iύ οί
'Ι νδc,ί ,ό ο'ιψά.ζουv m a η t r a s
Υ.αί σεί;; τό όvομάζετε πp'.i-:πυχή.
Προσευχές κcι.ί m a η ι r a s κά
νουν μ'.iνιz.χι:ι. τό ;οϋ yσ, κοιματσ.ι.
Μέ ,ό vά. μουρμουρί ε-:ε μιά σει
ρα. iπ6 λέξε�; Κ7.ί y,Z --=ί; 'έ_τ;,rι.,μ;ι
)_7.i.1,οά,γετε, �,π·ψείτε / &ποκσιμί
σετε tf'J'I έ;1.υτό σσ.ς μια. χα.ρα -
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τpα.γμα. πού κάνουν πολλοί απο
μάς. Σ' χύτή τήν όπνωτική κα
τάσταση α1σθανόμα::;τε πώς εχο
με φθ*σει σέ μια. εξαιρετική θέ
σι · αύτό δμως δέν είναι δια.λογι
σμός. Είναι ά.πλως μιά νιiρκιι,:-ι
τοϋ έαυτοϋ σας μέ λέξεις. Μπορεί
τε ιiπίση; νά. ναρκώσετε τόν έαυ
-τό σας παίρνοντας ώpισμένες χη
μικές ούσίε;;, η πίνοντας, η καί μέ
i3ιά.φοpους άλλους τρόπους· μα. εί
ναι ανεpό πώ;; α.1τό δεν είναι
διαλ<;ιγισμός.
Ό δια.λογισμό:;; είναι πpάγμ,ατι
κάτι τό εκtα"t.το, καί είναι κά-τι
πού πpέr;,ει νά. κάνετε καθημε
ρινώς. 'Αλλά δ διαλογισμός δεν
είναι χωρισμένος από τή ζωή.
Δεν είναι Υ.άτι πού θά γίνη τό
πρωί κα.ί θά ξεχαστη τό ,;πόλοι
πο της 1,μέρας - η πού θα τό θυ
μηθητε κα.ί θά τό χpησιμοποιήσε
-ε σά.ν εναν δδηγό στή ωή σας.
Αύτό δεν είναι διcι.λσγισμός.
Διαλογισμό;; εΙνcι.ι μιά. cπίγνω
σι κάθε σ:ιέψεω;;, Υ.άθε συν.,χ,:σθ)',·
� ,
• n πρα• ξεως, κι:ι.ι, σ.υτη
ματος, καυε
η
iπίγνωσι μπορεί νά πηγάση μ6νο δταy δεν ύπάρχει κι:ι.τα.δίκη, δ
ταy δέν ύπάρχει κρίσι, οuτ� σ·'.γ
κpισι. 'ΛπλG.ις ολέπετε τό Υiθε
τι ετσι δπως είναι, πού σημσ.ίνει
δτι εχετε έπίγvωσι τοϋ πz�ι-ψι
σμοϋ σας, ε!τε συνειί3ητοϋ είτε α
συ'ιείδητr;'J, χωρίς ν&. τον διαστρέ
φετε η νά. πpοσπα.θητε νά. τον με
-ι:ι,οι:ΗλετΞ. ΒλέπΞτε δλες τίς άπαν
τ·ήσεις, τίς &ντιδpάσεις, τίς γΥG)
μ,ες, τά. κίνητpι:ι,, τί:; πι:ι,ρακινή
σει;; μέσσ. στον έι:ι,υτό σα.;;. 'Αλλά.
τοϋτο είνcι.ι μόνον ή άρχή.
"Αν εϊχcι.τε ενcι. θρησκευτικό
νοϋ θά. ε π p ε π ε νά. διαλογ(
εσθε. Πρέπει νύ. εϊσe,,,στε ένήμ.εr

ι
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ροι των αισθημάτων σας, εύα.ίσθη
τοι σέ κάθε κίνησι της σκέψ�ώς
σας - πpα.γμα πού δέν εΙναι συγ
κέντρωσι. ΊΙ συγκέντρωσι εrv.:.G:
πολύ ευκολη. Κάθε παιδt του σχο
λείου τήν μαθαίνtι. Ό δια.λογι
σμός ομως δέν εrνα.ι το νά εϊμα.στε
ά.πορροψημένοι σέ κάτι. υΟτα.ν ε
να μικρό παιδt εΙν-χι άπορροφη
μένο σ' ενα πα.ιχνίδι, είναι π,;) {;
ήσυχο, εΙναι έντελως ενα μέ το
παιχνίδι. Κι' αύτό θέλουν οί πε
ρισσότεροι ά.πό μας: θέλομε νά
είμαστε άπορροψημένοι σέ κάτι,
ταυτισμένοι μέ ενα παιχνίδι, μέ
μιάν ιδέα, μέ μιά πίστη, μέ ενα
σχέδιο. Αύ:ό δμως δέν είναι δια.
λογισμός.
Ό διαλογισμός είναι κάτι πολύ
πέρα. ά.π' δλο τουτο το άγουρο σκέ
πτεσθαι. Δια.λογισμός είναι εκεί
νη ή κα.τάστα.σι της εγρrιγόρσε
ως στήν όποία.ν ύπάιρχει προσοχή
σε· κα.·0ε σκε·ψ ι κα.ι· σε· κα.'θ ε συ·
ναίσθημα. κα.ί ά.πό τούτη την προ
σοχή ερχετα.ι ή σιωπή - πού δεν
είναι ή σιωπή της πειθαρχίας,
του έλέγχου. Ή σιωπή πού κα.
τορθώνετα.ι μέσω της πειθαρχίας,
μέσω του ελέγχου, είναι ή σιωπή
της παρα.κμης του θανάτου. 'Ό
μως ύπάρχει μία σιωπή πού ερχε
ται στο είναι φυσικά, ά.οίαστα, χω
ρίς καν νά εχετε συνείδησι α.•1,·ϊjς,
δτα.ν ύπάρχει ή προσοχή εκείνη
στήν όποία.ν δέν ύπάρχει πειρα
ματιζόμενος, ουτε παρατηρητής,
ουτε σκεπτόμενος. 'Η σιωπή α.ύ
τή ε!να.ι πpα.γμα.τικά ά.θωότης
καί μέσα. σ' αύτήν τή σιωπή χωρίς νά τό εχετε προσκαλέσει,
χωρtς την &.ναζήτησι η τήν έριi)
τησί σα.ς - το α.γνωστο �ί,ΠΟp�:
νά ερθη.

24,

ΦΙΛΟΣΟΦJΚΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ό έσώ-ιερος
έαu-ιός μας
Εϊμεθα., οί σημερινοί α.νθρωποι,
τόσο κουρασμένοι κα.ί θλιμμένοι ά.
πό τή ρουτίνα. της ζωης, άπό την
δ�ί,Οtομορψί7, της τυποποιημένης
σκέψεως, ωστε α.ιιθ6ρμητα. Π(ιθΟυ
με νά ά.νcι.κα.λύψωμε κα.ί νά. ζήσω
με κάτι το νέο, το ζωογόνο κα.ί
εμπνευσμένο. Καί γνωρίζομε δλοι
πόσο δύσκολη είναι ή ά.ποκάλυ
ψις, διό:� εί'μεθα. πά•ιτοτε το ά.
ποτέλεσμα του στενοϋ, περιωρι
σμένου περιοάλλοντος, πού δεν
δυνάμεθα. νά. το ύπεροωμεv, γιά
νά φθά.σωμε σέ ψηλότερα. επίπε
δα. εντυπώσεων κα.ί κα.τα·ιοήσεως.
Έν τούτοις, είναι δυνατόν, μέ
ώρισμένες απαραίτητες προϋπο
θέσεις, yά, &.ρχίσωμε την πραγμα
τοποίησι του εύγενους α.ύ,ου πό
θου μα.ς.
ΠρέπΗ, ώς άτομα., μέ διαρκή
ενθερμη πρσσπάθεια., διαλογισμό·;

.24.8
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κχί εψεσιv, νά. ψέpωμε στήv έπι
φά:ιεια - vά. συνειδητοποιουμε
- δ,τι ά.ληθινό καί ώρσ.ίο είναι
κρυμμένο σ-ά οάθη του ΕΙvα.ι μας.

Ή διόρασις καl γενικά. αί ψυ
χιχχι ουνάμεις πρέπει νσ, άvα
πτύσσωνται ψυσιολοyιχά, με οάσι
πνωμ::πκή καί ήθική. Ν!ι.. ά.κσ
λουθουv τήv 1:νόρσ.σι - τό στοι
χείον ένότητος κσ.l ά.yάπης. Ή
τεχνική ά.νάπ-υξίς των, χωρίς
τήv όρθή έξέ λιξι, εγκυμονεί κιv
δύvους yιά. το σώμα καl τήν ψυ
χή.
Ή αγvοι'J. καί ό ψόοος δια.χω
ρίζουν το φυσικό ά.πό τό ύπερφυ
σιχό, πού ειψJ.ι ή επέκτασις του
φυσιχου.
Ή όρθή πείρα έξουδετερώνει
τήv ά.μφιοολία. Ό θαρραλέος έ
ρευvητής δέv ψοοαται τήv ά.μψι
οολίι:ι., τήv ά.νσ.yvωρίζει ώς στοι
χείον -τ.ροόδου, τήv προκαλεί κσ.ί
-:ήv &ντ:μετωπίζει.
Ιέ πολύ μόχθο, πτώσεις καί
δά·,φυσ. σποκτίiτσ.ι ή άληθιvή τσ.
πειvοφροσύνη, πού εΙvα.ι τη;; ά.
γάπης το αρωμσ..
υΟτσ.v ό α.vθρωπος όρι:ι,μ,.τί ε
ται το Τέλειοv, κάθε σκέψις του,
ή συνάφειά του με το κάθε -ι' εί
vα.•. εύκαφία. &νι:ι.καλύψεως χαί
πνευμα:τ:ιΥ.ης προόδου.
Θλίψις χαί χcι.ρά. έναλλά::;σο•ι-αι
πάντοτε :;-+,·ι ψυχή του σχλσ.6ου
των αντιθέσεων κ1.ί της ά.γvοίας,
εω;; στου iποκτήση τήv πλήρr ε
λευθερία, πού εΙvrι.ι πέρι:ι.v του
ζεύγους τG)·, ά.vτιθέσεων - της
χ1.ρ&.ς κα.ί -r1 ς θλίψεως.
'Η έπιδίωςις της ώρσ.ιό-ητος

κσ.ί ή α.·π&κρουσις της ά. σχημίας
εΙvα.ι πα.ρσ.πλσ.vητική αντίθεσις,
περιωρισμένης οπτικής ίκα.νότη
τος. Ή ώρσ.ιότης εύρίσκεται παν
του καί πάντοτε, ύπό οίσ.νδήποτε
μορφή, ποικίλλει μόνον ή ίκσ.vό
της &.να.καλύψεως του πραyμσ.τι
κου κάλλους, πού πρα.yματοποιεί
ται προοδευτικά. μέ όρθόv αυθορ
μητισμό.
Τά. οά-κρυα δεν είνσ.ι πάντοτε
αδυναμία η πόνος, είνσ.ι θείσ. ευ
λογία καί ισχύς, δταv λσ.τρεύωμε
ά.ληθινά. τό 'Ί'πέρτατοv !
Τά. προσωπι-κά. διανοητικά. ε
πιτεύyμα.-α., χωρίς τήv αρετή της
δισ,κρίσεως των αιωνίων ά.ξιωv,
είναι τι:ι.ρα.πλανητικά, είναι ή
πλάνη των ψσ.ι·ιομέvωv. Ή πρα
γμσ.τική κατανόησις, πού είναι ύ
ποχρεωτικά. άπρόσωπος κα.ί ψύσε
ως "!.αθολικης, εΙνσ.ι Μεταιμόρφω
σις - οίωμα - προοδευτική εισ
χώρησις εις τήv ' λή(:}εια. τήv
Άρμονίσ. - Άγά'Ιtη - Σοφία. -ήv 'Ενότητα του Πα.ντός.
Ή γνώσις μετα,δίδεται, ή Σο
ψία άποκαλύπτεται- 'Ορθή, απρό
σωπος εμπνευσις είναι άποκεκα
λυμ.μένη Σο:.pία. Σοψίσ. μετc�δ.
δομένη, &ποοαίvει έπίκτητος γνώ
σις.
υΟπως ό εμπνευσμένος καλλι
τέχνης, ό έπεξερyι:ι,ζόμενος μέ ά.
γάπη τον πίνακά του, μένει &.νι
καvοποίητος από το εργοv του, ε
τσι καί ό tί.νθρωπος του Π ιεύμσ.
τος, μέ το έπίμοvοv δραμα της τε
λειότητος, οελτιώvωv &.δια.λεί
πτως έι:ι.υτόν, μή συyκινούμενος
ά.πό επιδοκιμι:ι.σίες η επικρίσεις,
μένει &νικαvοιποίητος &.πό τά.ς έ
πιτεύξεις -ου.
ΓΕΡΑΣ. ΒΛΑΧΟΣ
1
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1-fll<Oι\AOt ι\ΟΥΒΑΡΙt

Ύπο Ευαγγέλου Π. Φωτιάδου
Γεν. Διευθυντοϋ Έθν. Βιβλιοθήκης

Ό χ,CΙ()ά�ω:v τας γραιμ1μας τcvύ
,:,ας έδημσσίευσι • τή,ν π ρ ώ τ η ν
περί τοϋ ούδαρι νεκρολογίαν είι&ύς
σ.μα τφ {}ανάιτφ αύτοϋ, είς τά «"" ρα
τιιιΥCικά Νέα» (ιd.ρ. 478 - 479, 30 'Α
πριλίου - 7 Μαtου 1961). Τελε-υταί
ως έξειδά&η ή έπετηρίς της Θεολογι
κης ....,χολης τοϋ Παyεπιστrι.ιιίου Ά-

&ηνών με μαιιράν καt λα,μπράν εLσα
γωγην περί τοϋ 6ίου καt τού εργου
τού dειιμνήστου διδασκάιλου ύπο του
κα&ηγφοϋ κυρίου Μάιr,ιου Σιώτη. Έ
πt τii σνμπληρώσει πενταειτίας dπο
τοϋ {}ανάιτου έΟεωρήσαμεν κα{}ηκον νά
επανέλ-!rωμεν.
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Άδόzητος {}άνατος έού{}ισε
:τρο πενταετίας εις λυγρον πέv{}ος
τα έλληνικα γράμματα : Ό {}άνα
τος τοϋ ικολάου Λούβαρι. Έ
q;υγε βεβαίως πλήρης ήμερων, ο
:τως λέγομεν r,ι,ατα συν{}ήκην. 'Ή
το ύ:π:ερεβδομηκοντούτης. Άλλ'
iμο ύγιες Χύτταρον, σωματιΧΟν
χαι πνευματιzόν, και είχ, δυνα
τότητας :τολύ μακροτέρου βίου.
Έξ άλλου είχε ΧαΊ Χατα τα ϋστα
τα ετη την :τνευματιr,ι,ην διαύγει
αν της νεότητός του και εχπλήσ
σουσαν εύφορίαν στοχασμού χαι
συγγραφιzοϋ αμητοϋ. Το {}είον δ
μως ανήρπασεν εις την ωραν αί
η1ν της :τλησμονης το έχλεκτόν
του σκιϋος, εις το όποίον 11 ζωη
l:τεφύλαξε τας ύψίιστας των τι
μών άλλα χα\, βαρύ 'Ι..αι :π:ληρες
το ποτήριον της πι,κρίας. Και -!Jά
ά;τ:άλυνεν ϊσως την πικρίαν μετα
-!Jάνατον, rίς τ11ν ψυχην τοϋ μετα
στάντος, 11 Υ..ατα πάντα άξία τοϋ
ανδρός, δημοσί <t δαπάνη, κηl()εία,
r..ατα την δ;τοίαν είπαν τον δί-,ι,αι0\ επαινον αλλοι ;τολλοι και Χατ'
ιξοχην ό Ά ντιπρόε�δρος της τό
τι Κ υβερvήσεως Παναγιώτης
ΚανελλόπουJ ος, ό Θεόδ. Τουρzο
υασίλης, ό Παναγιώτης ,\Ιπρα
τσιώτης.
Εtδε το φως ό Λούβαρις είς
την Τηναν, εις η1ν νησον της Κυ
ρίας των 'Αγγέλων. 'Εκεί το
:τρώτον εξετράφη 1Ί εγγενης μυ
στιr,ι,η Χαί ρωμαντιχή του διά{}ε
σις, εκεί έπαι,δεύ{}η τά πρώτα
γράμματα εως στου έδέχ{}η αυ
τi�ν ή Ριζάρειος Σχολή, το μεγα
λύτερον σχολείον της Ύ.ώρας, σχο
λείον πράγματι αν{}ρω:τιστιχόν,
εστία ευρείας και γνησίας έλλη
νοzριστιανικης zαλλιεργείας :
0
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Είς τας αί-!Jοrύσας της σχολης αύ
της, είς την εξαίρετον βιδλιο{}ή
κην της, είς τον ύποβλητικον καί
πολύδενδρον περίιβολόν της συνέ
δεσεν δ Λούβαρις είς εν ολον,
κατα το πρόσταγμα των Τριών
Ίεραρχων, έλληνικην και χρι
στιανικην πα�δείαν. Και 11 σύγ
-ι.ρισις αιrrη ύπηρξεν 1Ί γραιιμ11
:τλεύσεως εις ολον τον βίον του.
"Αριστα συγκεκροτημένος εκ
της Ριζαρείου, ευ-!Jεμελίωτος εις
τα ελληνικά, τα λατινικά, τα μα
{}ηματιΧά, εις η1ν λοιπην εγκύ
r..λιον παιδείαν, βεβαίως δε και
κράτιστος είς -!Jεολογιy,ην μά,&η
σιν, παρεχομένην έκτετα.μένως
εις την Σyολήν, - εγγράφεται
είς την Θεολοyιrι,11ν Σχολην τοϋ
Πανεπιστημίου. Π νεϋμα κα-!Jο
λικώτερον ό Λούβαρις, ύπεροαί
νον τάς διατομας των :π:ανεπι
στημιαχων σ"/Qλων, -!Jα παρακο
λου{} ήστJ κατ' ίσον λόγον την Φι
λοσοφικην Σχολ1iν, {}α άκούστ� ε
:τίσης και τούς επιφανεστέρους
των κα{}ηγητων της Ν ομι,κης
Σχολής. δεν {}ά παραμελήστ� και
τας φυσικας ε:π:ιστήμας και μάλι
στα τ11ν προσcrιλη του βιολογί
αν. Και Υ,ατόπιν είς την Γερμα
νίαν - την ι1κμαίαν έπιστημο
νιχως τότε - -!Jα γίντ� μα{}ητης
των μεγάλων διδασκάλων, -!Jεολό
γων, φιλοσόφων, φιλολόγων.
Και οχι μόνον τοϋτο: -!Jα παρα
στft εκεί μάρτυς v..αι -ίtεωρος τοϋ
εντόνου αγώνος των κοσμο{}εωριών, τοϋ εντονωτέρου οσων διε
ξ11χ{}ησαν ποτέ, ίδίως δε της
σcrοδρας αντιδράσεως τοϋ tδανι
σμοϋ, ό όποϊος lκυριάρχει, ύπυ
διαφόρους αύστηροτέρας η ηπι
ωτέρας μορφάς, -ι.ατα το δεύτε-
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τερον ημισυ τοιυ δεκάτου ενάrωυ
αtώνος.
'Επιaτρέφων εις την Έλλάlδα
{}α ε, ργασ{}η ώς •,ια{}ηγητης των
πα�δαγωγικων και διευ-&υντης
δυδΜικαλείου δηιμιουργωιν είς
προσωπικότητας τούς μέλλοντας
διδΜκάλους. Θα έκ,λεγf\ βραδύ
τερον κα{}ηγητης της έρμηνείας
της Καινης Διαfl-ήκης είς την
θεολογικην Σχολην τοϋ Παvε
πιστημίοιυ των Άf}ηνων και {}α
χαράξη ν{ αν διδον είς την έρμη
νείαν δια της έφαρμογης της
{}ρησκειολογι,κης με{}όδου, και
συγχρονισμένων ΘΠίσης μεΜδων
φιλολογικών, εχων αλλωΟ'τε βα
ρεϊαν πανοπλίαν φιλολόγου. Άλ
λα -,ιαι 11, οχι δλιγώτερον συaτη
ματιική, φιλοσοφικη και ίΟ'τορική
του παvδεία {}α συντελοιίiν είς
την φωτεινοτέραν έρμηνείαν. ιο
και τα έρμηνευτιχα μα{}ήματα
τοϋ λούβαρι ετερ'J'Ιίον ολως υδιαι
τέρως και ήμiiς τούς φοιτητας
της Φιλοσοφικης Σχολης, οπως
επίσης μας ετερπον τα έρ�μηνευ
τικα μα{}ήματα τοϋ έλληνικοϋ
κειμένου της Παλαιας Δια{}ή
κης, διδαΟ'κόμενα &πο τον πα
ναγιώτην Μ.π:ρατσιώτην, εις τον
όποϊον εύρίσκομεν άντιστοίχοι1 ς
άρετάς. Έπισημαίνομεν δε το
πραγμα, δι· όrτι ώς ψοιτηrται της
Φιλοσοφικής Σχολης ηυτυχ11σα
μεν εις μεγάλους έρμηνευ'ίάς,
πομένως ητο πολύ δυΟ'χερες να
έλκυώμε{}α.
Άλλα δ .Λούβαρις δεν περιω
ρίσ f}η έδω. 'Επέτυχε την tδρυ
σιν εις η1ν Θεολογικην Σχολην
{}ρησκειολογικων έδ. ρων και ου
τω ηνοιξε τον δρόμον εις τ11ν ευ
ρυrcέραν γνωσιν της ιστορίας των

ε

251

{}ρηaκειων, της ψυχολογίας της
{}ρησκείας, της φιλοσοφίας της
{}ρησκείας. Παρα δε τούς κινδύ
νους πού γεννα ή {}ρηaκειολογία,
άτελως η ύrοονομευτιrι<ως διδα
σχομένη, δuως ανευ αυτης είναι
αδύνατος ή διαφώτισις τοιίi {}ρη
σκευτικοϋ cruινομένου, - τοϋ
fl-Εμελίου τούτου της ιστορίας του
-.τολιτισμοϋ. Τοιουτοτρόπως χάρις
εις τας ε.δρας αυτας και την αrι.ά
ματον και :rωλυμερη {}ρηaκειολο
γικην δυδασκα,λίαν τοϋ Λούβαρι
σι1 νωzετίζοντο αι ;ιριστιανικαl cι
λή{}·ειαι προς τας λοιπας {}ρησκείας, ιπεδιώκετο ή υα{}'\.Jτέρα γνώ
σις της ουσίας του χριστιανισμοϋ,
11 εξαρσιc της ύπεροχης του, ή
δημιουργία ευρυrτέρου πνευματι
κου δρCζοιντος εις την ψυyην των
σπυυδαΟ'των, άλλα •ι.αl τοϋ ευρυ
τίρου κοινοϋ. Διότι και ευρύτε
ρον κοινον παρηκολού{}ει τα {}ρη
σκειολογικα μα{}11ματα του Λού
ϋαρι, δ δποίος δίν πιεριωρCζετο
εις ταϋτα, άλλα προσεπά{}ει και
δι' έπιστημονικωιν πραγματειών
καl δι' έκλαΊκευrτικων δημοσιευ
μάτων να καταστήση κοινην συ
νείδησιν την άνάγΧην των {}ρησκειολογικων σπουδών. Καί, πλ11ν
τοϋ καfl-αρως έπισ-τημονικοϋ σκο
:τοϋ, ι=πεδίωχεν, Q)ζ γνήσιος παι
δαγωγός, νά ύψ<Δση κα δια των
θρησκειολογικών σπουδών την ύ
λίζουσαν η τωραπαίουσαν νεολαί
αν εις θεώρησιν τοϋ πνεί,ματος.
'Αλλα το εργον τοϋ Λούβαρι
ώς έπιστήμονος και πα�δευτοϋ
bέν εξαντλείται ιις οσα ωχρά έ
tετέ{}ησαν. Είναι πολυσχ�ες και
ευρύ. Πέρα της φωτεινης δρά
σεώς του ώς διευ{}υντου δ�δασκα
λείων, ό)ς καθηγητοϋ των :ταιδα-
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γωγικων εις τα διδασΥ..αλεϊα και
πανεπισ-τημια?ωϋ διδασ-κ.άλου της
Θεολογικ.ης Σχολης. αιτου εφε
ρεν εις νέους δρόμους την ερευ
ναν της Καινής ια-3ήκ.ης και ί
δρυσ-ε την {}ρησΚJειολογίαν - ύ
πάρχει ό Λούβαρις δ ευρύτερος
διδάσκαλος της νεότητος καl της
ολης ελλψιΧης Υ.Οινωνίας.
Ουδε πρέπει να λησμονήσ-ω
οτι είς εποχην και&' ην επνεε
σ-φοδρος 'λUJ'τικος ανεμος, δύο
κυρίως προσωπικότητες κρατοϋν
το βάρος τοϋ ε{}νιr,ωϋ έκπαιδευ
τιΧοϋ &γωνος : Ό :τ:ρεσβύτερος
ι ικόλαος 'Εξαρχόπουλος καl δ
νεώτερος Νικόλαος Λούβαρις.
ηιιοσιεύει η1ν μίαν μετα η1ν
αλλην πραγματείας δ Λούβαρις
εις την Θωσαλονί-ι.ην, εις το πε
ριοδι:ι.όν του «Γρηγόριος Πα
λαμσς», πραγματείας κα{}αρως ε
πισ-τημονικάς, αλλα Χαι ευρυτέ
ρου χαραΥvτηρος, διαφωτισ-τιΧας
τοϋ έλληνικοϋ χοινοϋ ίπl των με
γάλων προβλημάτων τοϋ παρόν
τος. καί δεικνύει πόσον μακράν
της έπισ-τήμης καί τοϋ «παρό'ν
τος>> ήσαν οί εχΌροί της Παρα
δόσεως, ολος ίν γένει ό απεχ{}ης
αυτός εσμός της 'Αντιπαραιδόσε
ως. Τον αυτόν σκοπόν {}α επ�δι
ιοξη ό Λούβαρις καl με το αλλο
;τερωδικον πού εξ0δωσε εις την
Θεσσαλονίκην (μετα τοϋ επιφα
νοϋς άρχαιολόγου Ευστρατίου
Πελεκίιδου), την «Α ύγήν», οπου
εΙχε συνεργάτην Χαί τήν έξαίρε
τον λο·ιίαν σύζυγόν του Ειρήνην.
Τας αύιτάς κατευiJύνσεις {}α εχη
-καί το έν Ά{}ήναις περιοδl!'ι.ον
τοϋ λούβαρι. ή «Κοσμο{}εωρίω,
το όποϊον συνέτριψε κυρισλεκτι
Χως τήν συνεΥ..διδομένην τότε, ύ-

λιστικων Υ..ατευ{}ύνσεων «' ν�
".'έννηση».
'Αλλ' έν τ<Τ> μεταξύ καl κατό
:τι,• είς τας σελίδας
αλλων
:τεριο ικων καί εις τας Ο''tllλας έ
φημερίJδων καί εις συνεχη αυτο
τελ11 δημοσιεύματα δ�δάσΥ,ει ό
λούβαρ�ς τηιν πράγματι σύγχρο
νον έπιστήμην καl διεξάγει κρα
τερον ά.γωνα κατα τοϋ φιλοσ-ο
crικου ύλισ-μ,οϋ, τοϋ ίστορ�οϋ ύ
λισμοϋ ( Μαρξ�σμοϋ), τοϋ βιο
λογικοϋ ύλισ-μοϋ (Φροϋδισμοϋ),
τοίi Δαρβινισ-μοϋ καl πάσης ύλι
ζούσης παραφυάJδος. Στερεωμέ
νος δ \ούβαρις εις την παροοο
σιν καί κρατών σύγχρονα επUJ'τη
μονικα οπλα δίJδει άποτελωματι
Χην μάχην, κατευι&ύνει τούς νέ
ους εις το δρ{}όν, έπαναφέρει εις
την γρα.μμην της πραγματικής έ
πιστήμης καί της ύγιοϋς πνευμα
tι'ι(ης πορείας τούς παραπλανη
{}έντας καl &•να.τρέπει τούς άν�
τραπείς τοϋ έιλληνικοϋ οικοδομή
ματος.
' 1λλα και εις την πραφορικηl\l
διδασκαλίαν &.κάματος ύJCηρξεν δ
Λούβαρις.
εν περιορίζεται εις
το Πανεπιστήμιον, δπου, πλην
της Θεολογικής Σχολής, διδάσ·ι<.ει
καl, εις τούς φοιτψάς της 1ομι
κ1ϊς Σχολης γενικώτερα μα{}ήμα
τα φιλοσοφίας καί μώλιστα κοι
νωνιχης φιλοσ-οφίας. 'Από της �
δρας του εις την Πάντειον Σχο
λην Πολvτιχών 'Εσtιστημ,ων διιδά
σ-·ιvει φιλοσ-οφίαν καί - πρώτος
αυτός εις την 'Ελλάδα - ΕΙ,(jα
γωγην εις τας πνευματικας έπι
στήμας. Αί πυκναί διαλέξεις του
είναι γεγονός δια τας τότε Ά{}ή
νας. Και σ-υχναί εtναι αί εξσδοί
του εις έπαρχιακας πόλεις, οπου

και
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σmιαντcϊ- τάς φάιλαγγας των πα
λαιωιν μα{}ητων του, δημοδιδα
σκάλων, καιθηγηrτων, αποφοίτων
της Παντείου, ανανεώνει τας
σχωεις, δημιουργεί νέους {}αυ
μαστας και προσφέρει π η γ η ν
ϋ δ α τ ο ς ά λ ο ιμ έ ν ο υ , την
οντως �έπιστημονικην γν<J>σιν.
' λλα και προς τον Στρατόν,
πού τόσον ήγάπησε, δεν εμεινε
ξένος ό Λούβαρις. Και τας στρα
τιωr�:ικάς του ύποχρεώσεις ύπο
δειγματικως εξετέλεσε και στρα
τιωr�:ικος διδάσκαλος ύπηρξεν.
Προ τοϋ τελεmαίου παλέμου έδί
δαξε φιλοσοφίαν είς την Σχολήν
των Εύελπίδων. Μετά τον πόλε
μον 0δLδαξεν είς την Σχολην Γε
νικ�"jς Ιορφώσεως τοϋ Γ. Ε. Σ.,
είς την Σχολην 'Ε{}νιικ.ης 'Αμύ
νης, είς την Σχολην Πολέμου
'Αεροπορίας, είς την αυτικην
' κaδημίαν καί είς διάφορα
στρατιωτιrι<.α κέντρα. Ί-Ι λαμπρα
δαμη τοϋ λόγου, ή σαφήνεια, 11
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όξύτης της διατυπώσεως ίνδια
φερουσων πάντοτε εννοιών, άπτο
μένων των {)-εμελιωδων προβλη
μάτων των τεταραγμένων καιρών
μας, το επίχαρι και κομψον της
φράσεως, - κατέ-&ελγαν τούς
κροατάς, οί όστοϊοι ακόπως εLσή
γοντο είς τα δυσχερη ζητήματα
της α ξ ι ο λ ο γ ι κ η ς φ ιλο
σοφίας, προς την οποίαν κυρίως
εφέρετο δ Λούβαρις.
'Αλλα και άιπο της επάλξεως
τοϋ 'Τπουργείου της Παιδείας
ύπερε,μάχησεν δ Λούβαρις. Ώς
ύπουργος δίς, ώς γενικός γραμ
ματεύς πολλάκις, ώς μιλος κριτι
κών επιτροπών, ύπηρξεν δ αο
κνος φορεύς της ύγιοϋς ίκπαιδευ
τικης παραδόσεως, συγχρόνως δ
πεφωτισμένος μεταρρυ{)u.ιστής.
l�αί κατέδειξε το πράγμα ό χρό
νος: Διότι, κατα τον Πίνδαρον,
«άνδρων δικαίων χρόνος σωτηρ
αριστος» !
ΕΤΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

α.
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Ύπό Έλένης Σο:pρα

ΟΙΝΔΑΡΟΥ · ΟΛ ΥΜΟΙΟΝΙΚΗΣ
Μεταφρ. Θρασ. Σταύρου

Ό 'Ασώπιος, εφηβος άπο τη χώ
ρα των 1ινυών, τον 'Ορχομιενό της
Βοιωnας, ΎΙΟς τQ'U Κλεόιδημου, όρφ.α
νος τώρα, παράτρεξf μ' αλλα άγόρt,α
στους Όλψιιιακ.ούς Άγώ/\,ες
488
π.Χ. καί νίκησε. Ό έπ:ίνικ,ος αvτος
τοϋ Πινιδάρου εlναι στο με)"α,λύτε{}ό
του μέρος :.ιιά JΙJQοσευχη στις Χάρι
τ,ες, rοου ήταν οί π.ροστ,άτιασες
'Ορχομενού. Τον άιωτελοϋν μιά στ�.lQ
φη καί μιά άντιστρQφή.

τiov

τοv

Ί-J φιίλη τοϋ 1 Λ ΙΣΟΤ ;,,ιι)ι ,rε
χνις 'Ελένη Σι>φψϊ εnηιιιιωσε μι γrι
λη επιτυχία <5to Ρεσιτάλ άρ,χαίου ποι
ητι,,οϋ λόγου, πού ίδωσε στο {}έατιισ
<cl°'zλόρια»'
Ό μουσιzο,ιριτικος της «'Ακ!){)πό
J.ιεωςJ κ. Γ. Βώ1tος έπή�•εσε την «λε
κτιχ,η ;,,αι&αρότητα
Υ.αί πνευμιατιχ,ή
π.ροοήλωσι» κατα τίς άπα.γγελiες ά
ποσrοασμάτων τοϋ Όu.ήροο, -rοϋ Ή
οι.όδοιυ, τοv Πινδάρο1·, με συνώεία
,μ.ουσι;,.ης αύλοϋ ά.,ιο τηιv 'Ειλένη Χόρς.
«Ή έΥ.λεκτη καλλιτέχνι; - lΎραψι
ή Χ. 'Α&ηνίi Ταροούλη - ερμήνευ
σε τά μέ.ρη τού προγράμματος με ά
:τα,ρά,μιλλη τέχνη, με την δ λη της
έ μφάνισι μέσα στον κ.λασιzο έλληνι
κο χιτώνα, με τίς ά.ρμονι-ι.ές zινήαεις
της, τη ζεστή καί rοαλμώδη φωνή της,
τίς έκ,φ ραστι·ι.έ:ς έ.να,λλαγες τοϋ Π(.)0σώrοου της κ,αί τη,ν άνώτε1,η π�, ευμ,α
τικότητα. 'Απέδειξε πως εlναι μια ω
{)ψ,η ερμηνεύτρια της dρχαί,α.ς έλλ η
νικης tρ,<Σ,Ύωδί,ας, μια φ{}α,σμίνη η,'Jο
rοοιο; αξια νά πρωταγωνι,στήση σε α.ο
χαίο {}έατρο, μπρος στο πιο άπαιτη
τιzο κοινό).

'Ώ r..υ,ράδ-ες
τω,, νερών τοϋ Κηκp ισοϋ,
χώρας με πανέμοQφ' ατι,α,
έσεις Χάιριτες, ά.φέντρ,ες ;ιαιΝφέvες
τοv λαιμΠΙQΟϋ τοϋ Όρχο.μιενοϋ,
των παμπάλαιων Μινυών
οι προστάτΜσες, ά.κ.οϋ.στε μ,ε. Γsατί
δέηση Χάνω. Με τη χάρη τη δική σας
μοΎα,χα
τι Π,{)(ΙjU,α εrν,α1 γλυκο
χι' τι είΥ',< <L(,}ιστο οί {rνητοί μ,τ.:ιροϋν
( =ί u,ρLσχ,wν :
τη σοφLα, την όμ,ορφιά καί των άν
(τρ<Ϊχ\4
κάθε λόJμψη. "Ως κι οί {}εοί νά κυ
( 6ερνήσουν
τοvς χορούς t{)υς δεν ,μrοοροϋν καί τσ
('t>ραπέζια,
ot άγνες Χάριτες αν λείψοl\J'V.
Για δλα τά εQΎα
δσα γίνονται στά ούράvια αύτες φρ,ον
( ·t'ίζουν.
Υ,αί στον Π ύι&ιο, τόν χρυσότοξοt11 'Λ
(πόλλων,α
δ L:ιλα ατή-νΟ'ΙJν
τά θρονιά τους, χ,ι dπο y;εί 't'οϋ Δία
(πατέ.Qα
την άΎέραστη ανυμνούν μεγαλοσύνη.
Εύφροσύνη,
φιί,λη εσύ τοϋ τναΎ{)Vδιοϋ,
κι
'ΑΎJ,αtα έ,σύ σ.:βά<5μια,

ο,

ο,

ω
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Στψ Έ,λλά.δα. οί πολϊτα.ι δεν
συνηθίζουν νά. γράφουν στήν έ cρη
μερίδα. τους. οι επιστολογράφοι
άιποτελουν έξα.ίρεση. Καί μεταξύ
τους έπίσης έξα.ίρεση άποτελουν
έκείνοι, που δεν θά ά σχοληθουν
μέ: τήν πολιτική καί δέ:ν θά ύπε
ρα.σπίσουν αιτήματα. Έκτος αν
ύπά.ρχουν α.νθρωποι πού γράιφουν
κα.l γιά &λλα θέμα.τα, άπλως ά.ν
θρώπινα, άλλά αί έφημερίδες
χωρίς έξα.ίρεση δέ:ν δημοσ:εύουν
τέτοιες επιστολές... ' ντίθετσ,,
στον ξένο τύπο δια6ά.ζει κανείς
ενδια.ψέροντα πράγματα.. Θά. σaς
δώσουμε μεοικά δείyμα.τα:
-Γράψει μιά μητέρα άπό το
Μαρόκο: « Ιομίζω οτι εΙναι α.στο�ς, {}�ϋ με πανυιrέ.ρτατη έξ<Jυσια,
αιQ αrουστε με. Κι έσύ
Θάλεια ω μελωδική,
νά δ Χορός μας, πού ,-ιέ δτιμα tδω
•
(έλαφ�ο
,ιιιά χιαλότυχη η�!}ε νtκη νά ΎWΙQ( τά,σει.
Τεχνικά
1(;(Ι,\, σε τόνο λυρικ
ο
τον ' ώπιο 1Ίρι&α έδω να τρayουδή(δήσω
γιατί ή χώρα των Μινυιί�ν όλ,,1μ.πιακη
πη ρε νίκη ιιε τή
6.οή�ια τή δικ.ή σου
Τώρα, 'Ιlχώ, στο μα1J1Qοτεtχιστο
πα(λάcι
.τcέτα έσύ της Πιρ'1εφόνη ς,
το μαν�άτο
το χαρούι.ιενο ,ηό\' 10.εόδημο να φέ
(ρεις.
Πές του: Έκ,ί στης 'Qλυμπi.ας τη ς
(σοολvΜξαστης
τίς κοtλά ες
-στα μ,αλ, λ.ιά ((t l<U ικά ·ωϋ γιοϋ ωυ
( 6άλ.αν
των άγώνων το τρισ.:ν•&οξο στεφάvι

255
χ<J νά. έορτάζεται μιά φορά το
χρόνο ή «'Ημέρα της Μητέρας» .
Κάνομε ·ιά ύποφέρουν περισσότε
ρο έχ,εϊνες 9ί γυναίκες, πού δεν
εΙχα.ν τήν εύτυχία νά. γίνουν μη
τέρες- uοσο γιά. ε,μα.ς, δεν χρεια
ζόμαστε άνταμοι6ή, διότι άποτε
λεί ή lδιότης μας την ύπέρτα.τη
εύτυχία.. Πρέπει νά μα.ς συγχα
ρουν γι' αύτό; Κα.ί κάθε χρόνο ;
Πφ ! έ:ν α.γc�:πουμε τά. παιδιά. μας
ά.πό καθηκον. Προορισμός μας εί
ναι νά ά.ναθ?έψουμε πα.ιδιά u Ολη
·ή ζωή -της γυναίκας αυτό το σκο
πό εχει. 'Εάν τον άφαιρέσετε, δεν
ξέρω τί μένει. 'Επειδή λοιπόν εκ
πληρώνο•ιμε τον φυσικό μας προ
ορισμό, που μα.ς δίνει καί την πιο
μεγά.λη χαρά, δέ:ν χρειάζονται
πα.νηγύρια. Νά πάψουν! »
�Γράφει μιά. μητέρα &πό το
Γκράcρ εν - Στά.ντεν του Κά..τω Ρή
νου: «Έδιά6α.σα αρκετά «ύπέ:ρ»
καl «κα.τά» της έορτης της μητέ
ρας- Μήπως πληγώνοντα.ι μερικά.
κορίτσια., πού δεν εχουν μητέρα
νά 7Όpοσφέρουν το έτήσιον δώρον
τους; 'Ήταy ενα. κορίτσι 8 έτών
πού όπέφερε γι' αύτό, διότι στψ
τάξη ολcι τά α.λλ« κορίτσια κάτι
κεντουσαν γιά την «Ήμέρα» α.u
τή, ένω εκείνο ήταν ά.πελπισμένο
... 'Ήμουν έγώ .»
-Μιά δασκάλα ά.πό τψ περιο
χή της Μάγχης: «Μοίρασα. στά
παιδιά εντυπες δηλώσεις yιά τήν
οlκογενειακή τους κατάσταση.
Ά,vάιμεσ.χ. στ' άλλα ήσαν τά έρω
τήματα.: 'Επάγγελμα. μητρός επάγγελμα πατρός. uΟταν τά πή
ραμε συμπλ.,ρωμένα, εδιά6ασα σέ:
ενα. εντυπο τά. έξης: 'Επάγyελ'
' 'Επαγγε
'
λμα
μα μητρος:
vεκρα.
πα.τρός: μητέρα.. «Δεν είναι πολύ
συγκινητικό;»
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;)Επi των ερyασιωv της Οικοvμεvικης
Σvvόδοv του Βατικαvοv
Έκ της "Revιιe Spirite,,

Ό 'Ιωάννης ΚΓ ', δ άπο πολλούς

tπονομασ-!ίεl; f Καλος Πάπας 'Ι ωάν
νης», ήτο Ποντίιr; ιξ ιιε τελείω; δια
,
φορ,ετιΥ.η νοοτροοτια ωιο
του, ς προκα
τόχ,ους του. Ένω εκείνοι παρέμεναν
φυλακισμένοι μέσα στά πλαίσια δπου
ενε·ιιλείσ{)ησαν, αύτος ανετίναξε τά
πλαίσια με τά.ς ά.προσδο-ι.11τους πρωτο
βουλίας, :τού έλάιμ6ανε κατόπιν έ.μ
:τνε{,σε.ων ζ'(.,·τι},:ψ.τικων καιί διά τον t
διον. 'Τπό τάς συ,-!ίήκας αύτάς (-ι.αί
/iχι κ.ατόπ.ι,,1 άρά.ματο;, δπως ύ:ιεστή
ριξε δ Ζάν Σουαζελ στο 16ι6λίο του
«Το μέλλον της έξελίξεώς μας») και
Π(1Ος γενtΊ.1]\' Χατά.πληξιν, εξήγγειλε
τήν 2'5ην 'Ιανουαρίου 1959 τήν ά
νάιγκην συγκλήσεως μια; Συνόδου, με
:τρ&γραμμα σ;ι,,εδον απίστευτον: Άφ'
ένος τήν έπιδίωξιν της συνενώσεως
των π,ι,στωv καί αφ' έτέρου τον συγ
χρονισμον (εvημέρωσιν) της 'Εκκλη
σίας είς τρύπον iΛστε 11,ά έναg,μονι
σ&η ή 'Αλή,!!εια τ�'!ν δ:τοίαν διδά·
σκει μ� εκείνην, τήν δποία, άνεκά
λυψεν ή νεωτέρα 'Επιστήμη
Τό πρόβλημα αύτο ιlναι έξαι.ρετι
κά εύρ,ύ. Περιλαμβάνει το λειτουρ
γα.ον, τά τυπικά καί τά δόγματα.
Συνεφωνή{}η δμως εΜύς έξ άρχης
δτι δεν επρόκειτο ποσώς νά κα-!ίοοι-

σ-Ιίουν νέα δ&γματα, ούτε νά Όιγοϋ1
οσα εlχον '/.αl!ορισl!η παλαιότερον καί
δή κατά την Σύνοδον τοϋ Τρυδέντου
τον 16ον αίωνα. 'Τπηο,χ,ον όλίγαι πι
θανότητες νά γίνη -ι.άτι καλύτερον d
πο μίαν άπιλην προσέγγισιν του -!ίέ
ματος, iδίως λόγω τοϋ οτι οι με•
τt:χοντες της συνόιδου Ι!·ά ύπερέ6αινον
τάς δύο χιλιάδας καί ή διανοητική
των ,δι,αιΜ&,-ι υσις ήτο rολύ διάιφο!(.)()ς.
Μόνον 300 Πα-έρες μετείχpν της
�της συνόιδου της Νιχ.αίας, το- ε
τος 325. Καί δεν έ6ρά.δυνε νά γίνη
άντιληπτον οτι οί εκ της κιτρί,•ης καί
μαύρης φυλη; έ,-πίσχοποι εlίχαν έφ'
ολων σχεδον των {}εμάιτων αντιλι'1ψεις π,ολύ διαφορετικάς απο έκείνας
τοϋ δυτικού κόσμου, δ όποίος μέ,χρι
τοϋδε ά:Jtετέλει αν ιyχι τό σ-ί"Vολον,
πάντως τήν μεγό,λ-ην πλειοψηφία,
των Πατέρων κατά τάς παλαιοτέρα;
συνόδοl\Jς Δεν πρέπει λοι:ιrον νά �Χ
πλήσση ή πενιχι�όrιης
των έπιτευ·
:ι.)tέντων εως τώρα ά.ποτελεσμάτων.
Πράγματι, κατά τάς τρείς πρώ
τα; περιόδJυς, _ή Σύνοδος δεν έξήrrα
σε παρά μόνον έσωτερικά ζητήματα
της Ρωμαικη; Έκ·ιιλησίας, Ί Ι· πρώ
τη περίοδος, εγχαινιασ-!ίείσα άπυ τον
Ίωάννην ΚΓ', άπη<1'χολήι!!-η μόνον με
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γενικΜητας καί ησσονα ζητήματα
(fνδυμα τοϋ κλήρου, κλπ:.). ιεκό
πη λόγω τοϋ {}αvάτου τοϋ 'Ιωάννου
ΚΓ', δ δ'ποίος συνέiίη τήν 3ην 'Ι
ουνίου 1963. Ό διάδοχ,ος του, Παυ
λος ΣΤ', άνftλ{}ε στον Παπικό {}ρό
νο την 21 'Ιουνίου τού !Ιδίου �τους.
Ό Ποvτίφιξ αvτος διαφέρει
α.πο
τον πρωιτον {,φ' ολας τας άπόψεις.
Μη λησμονούμε οτι εlς την Ρωμαικην
'Βκ,κιλησίαν ίmάρχουν δύο τάσεις: των
ΟΠαiδων της ά Κ ε Q α L ό t η τ Ο ς,
ΠΟ'ΙJ φρονοϋν uτι πρέπει να έξακολου
{}ήση και στην έιποχή μας ή ά κ ι
ν η σ ί α της Έ·,ι,κλησίας, διctτη
ρούσα είς τό ά.κέραιον τας παλαιας
cmόψεις της, κα{}ως και των όπα
δωιν της π Q ο ό δ ο υ, των δποί
ων δ σε6ασιι. Τελαρ ντε Σαρντέν ύ
πηρξεν έ,ι των κυριωτέρων ικπροσιb
πων.
ΊΙ ρωμαικη
Κουρία άποτελεϊται
κατα πλειονόττ1τα d.πο άντι.προσώ.πους
της πρώτης τάσεως, πραγ,μα πού κα
{}ιστα πασαν πρόοδον 6ρα&ίαν καί
δυσχερη, ίσως δί ή τελεvταία μαζι
κη όνομασία �7 νέων καρδιναλίωιν να
μην ,dναι ασr,ιετος προς κ.ά.rοο,, αν π;ρ,οισ
πάι!J,ειαν εξισορροπήσεως των συντη
ρητικών.
Κατα την δευτέρα περίοδο έψηφί
σ{}η δι&cαξις έπιτρέπουσα τήν τέλε
σι των λειτουργιών σε κοινή γλώσ
σα, ώστε έφ� ξης νt! άιvτιλαμ6άνων
ται οι έκκλησιαζόμενοι
την εννοια
τω προσευχG�ν, ή διn:οία �ως τώρα
&ιόφευγε σχ,εδον άπο τήν δλόtητα των
παρισταμένων, άφοϋ
εΙναι ζήτημα
liv �στω καί �νας σtούς ιχ.ατο ηξερε
τα λατινικά. Ιόνον το 1964, κατα
την διάρκεια της τρίτης περιόδου, συ
νεζητήδη'σαν πρ�λήμαtα αφορώντα
στας σχέσεις με τας lχλλας ':0χκλη
CJΙLΟΙς. "Ε'ν πρώτοις, ή Σύνοiδος άπε
δέ,χ ()η, κατ&ιτι ν πολλών ό:ναi6ολων, ε
να κείμενον έπί της έπισκοπικης συν
αιδελφότητος, πού άlποτελεί δρισμον
της συγχ,ροτήοεως της 'Εκκλησίας, συ
νεπως έσωτερικήν της i,πόιδεσιν. 'Εξ
dιλλου, ή ά:πό μέρους tοϋ Πάπα δια
κήρυξις της άποφάισεως ή δποία κα
{}ιστα την Παρι{}lνον Μαρία.ν «μητέ
ρα της Έ·,αλησίας» δέν διηυκόλυνε
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την προσέγγισιν μί τούς Προτεστάν
τες, εκαμε δε τον �άστορα Ρισαρ
Μολαρ να γράψη στο «Φιγ-,ιαρω) οτι
to άποτέλεσμα της τρίτης περιόδου
ητΌ cπελωρία άπογοήτευσις).
Τα πραιιτικα της τρίτης αuτης πε
ριόδου άlφίνουν να διαφανη κάποια
δοοιrορία σί εί,αρίΟιιους Σι. ν<ι')ιιούς
Πατ(ρας, οί όποίοι ίχουν, αν εLναι
δυνατόν να λεχ3η, το σύμπλεγμα τού
αλιλαίου. Κατά την άτυχ.rί ειιείνη
ύπό3εσι tού 1632 δ διάσημος dστQΟ
νόμος παρεπέμφ{)η στην 'Ιερά Έξέ
tασι διόπι εΙχε δηιιοσιείισει το [ργον
του « ιάλογος περί. τω\ δύο συσtη
μάτων τοϋ κόσμου), οποι• εt{i)ετε καί
συνφερίζετο το σύστημα τοϋ Κο
περνίκου: ΚατεδικιίισΟη νά άποκηρ-ύ
ξη ηΊν πλάνη του, ένω, ώς γνωστόν,
έκείνος ετχε δίκιο .ιαί όχι αί Γραφαί.
Οι Πα-τέρες της Συνuδου κατείχοντο
άπό τον φόυο επαναλήψεως τού λά
{)ου; ε'Ιί αλλων 3ιειμ.άτων, μ,ε.ρι-χ,ο\. δε
έιζ1iτησαν την άποκατάστασιν το,ϋ Γα
λιλαί.ου.
Ζωηραί συζηtήσεις έ.:rιη,ωλού{}ησαν
ο;υαν ή Σύνοδος ι.πελήφ{}η τοϋ δυσκό
λου προβλιiιιατος του ελέγχου των
γεννήσεων. Έξι'ιχοyτες ίεράρχαι, ο111ως ό dρχιετίσκοπος του Βελγίου
Σούνενς, -ιαριτήρησαν οτι ή συζυγι
κή cνωσις �χει ϊνα ϋ,λλαν σκοπόν πέ
ραν της τεκ, οποιίας, ητοι την συναν
τίληψιν των άιόμων. Ό καρδινάλως
",.\.λφρι, <1ρ.χ.επί.σκοπος της 1{}ύτ,ρt
χτης, παρετήρησεν οτι ή νεωτέρα ε
πιστήμη δ.απιστώνει ουσιώδη διά.11.ρι
σιν μΗαξύ της σεtουαλικστητος των
άlν&ρώπων καί εκείνης tωl\' ζώων, έ
νω οί {}εοΗγοι, 6άι1ει των ά.πόψεων
τοϋ 'Αγίου Θωμα Άκινάτου, την {}ε
ωρούν ταυτόσημη καί την ύπάγουν
καταχρηστικως στους tδιους κανόνες.
Ό ΜακαριιίJιτατος Π,α-rριάρχης 'Αν
τιοχείας Μά!ξιμος Δ' διηρωτή{)η μά
λιστα μήπως ή επίσημη αύτή Μσις
δεν ετναι αποτέλεσμα ((Κ<ΣΠΟιας ψυχώ
σεως dγάμωy ξ€;νων προς τον τομέα
αύτον της ζωηζ), ;,..αί. μήπως οι {)εο
λόγοι της 'Εκκλησίας δί.ν εμειναν,
χωρίς νά το {}έ1ουν, ύπο το 6άρος
της .Μανι,χαικης αντιλήψεως για τόν
ι'ίν{}ρωπο καί τον κόσμο, κατα την
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όποίαν το εργον της σαρκός, ακόλα
ο-το κ�' έJαυτό, δεν ετναι dνεκτον
παρα μόνον εν δψει τοϋ παιιδιοϋ.
Πολλοί συνοδικοί ώμίλησαν με το ί
διο πνεϋμα καt δ έπίσκοπος Λεζε
( τοϋ Καναδα) έδήλωσε οτι «πρέπει
να 6ε6αιω&η ατι ,Ί tδιαιτέρα ενωσις
των συζύγων tχει εν έαυτfi τ11ν νομι
μότητα, εστω καί αν δεν αποσκο:ιεί
c,τήν τεκνοποίησιJ. 'Ενώπιον της διε
γερ{}ε�σης ciπo το πρό6λημα αύτο συγ
-ι,ινήσεως, ό Πάmας απεφάσισε νά
:rαρα,,:εμφ&η σε είδική επιτροπή ία
τρων και αλλων άρμοδίων προσώπων
:τρό; μελέτην. 'Οπωσδήποτε, ot δηλώ
σει; αίιτές, οί. τόσο παράφωνες προς
τήν rοαλαια επίσημη {)-έJσι, προκαλοϋν
την σκέψι οτι ε..ιτειτα ciπo τήν τακτι
Χή είκοσι αtι�ων για νέκρωσι της
σαρ·ι.ος ,.αί πρόκλησι πό,ου μέ 6ελό
νη, αίq-\ης, 1Ί 'Εκκλησία άνακαλύ
:rτει την Άγαπη, ΠQαγμα πού ετναι
ενα γεγονός- τόσο απροσδόκητο, οσο
καί σημαντικό.
'Όλα τα αλλα �πίι.ιαχα ζητήματα
- καί ύτάρχουν τόσα - μετε6ι6ά
σ{}ησαν στην τετάρτη περίοδο, fι δ
ποία [χει να έξετάση πολύ σο6αρα
προβλήματα, πού δεν {)-c'ι λάβουν, ά
ναμφι6όλως, παρα λύσεις αναμονής.
Με περιέργεια αναμένεται fι α�όφα1σις
περl της {)-ρ,1,σ-ι.ευτικης
έλευ{)ερίας,
για την δποίαν tγινε μεγάλος {)όρυ6ος, διότι προ,,αrια6ολικως ένεφανί
σ{}η περίπου σαν τον 1:ετραγωνι,σμο
τοϋ κύκλου.
'E}y πάση περιrοτώσει, {)-c'ι ελεγε κα
νείς &τι ανατέλλει μια μεγάιλη ελπί
δα. Δεν πηγάζει dπο τc'ις ά>ποφάσεις
της Συνόδου, άλλα ά:πο τας δηλώσεις
έrνός των μελών της, τοϋ ·ι.αρδιναλί
ου Γ,ερλιέ, αρχιεπισκόπου της Λυ
ω\' καί Πριμάτου των Γαλατών. Την
ημέρα του {)-ανάτου του, την 17 Ία-
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νουαρίου παρελ{)-, ιτους, το ραδιόφω
νο ύ.πενι&ύμιζ::: την δ'Ι)λωσι, πού ετχε
·,<,ά,μιε ι έvuελώς .π.ροοφάτως εrοειτα ci
πo μια διάλεtι περί τού Οtκουμ,ενι
σμοϋ: «Την ειποχη της νεότητός μου
καί μάλισ.τα της προχωρημένης νεό
τητός μου, εξι\φερα πολύ αύστηρες
κρίσεις περί των ;�;ροτεσταντr:i'Jν καί
των ι1&έων. Έλέnω δια τοϋτο τον έ
αυτό μου, δ ιότι εκτοτε ά,ναγκάσ{}ηικα
ν' ανα-&cωρήσω τίς απόψεις μου. Θα
πρέπει καί ot νέοι να ciνα{)-εωρήσουν
�ίσης τίς απόψεις των ε.πί των {}-ε
μάτων αύτων χια,ί να το Jlίράιξοιuν τα
χύτερα dπο έμας».
'Ανα,,wφι6όλως πλησιάζει fι fιμέ(.)α,
κατα την δποίαν καί οί α.νεξάρτη,τοι
τινευματισταί {)-α τύχουν χάριτος ενώ
πιον της 'Εκκλησίας διότι άποτελοϋν
τμήμα της ψυχής της, παρα τc'ις κα
τctδίr,ως του παρε,λ{)όντος αtωνος, πού
ίιπεμνήσ&ησαν ά.-;το μίαν επιτροπή ΠQΟ
της ένάρξsως της Συνόδου.
Άλλα fι 'Εκκλησία ετναι ενα πε
λώριο σκάφος ϋ,νευ πορείας οπισ{)-εν
καί. χρειάζεται σηιJJα,'tικόν χωρον καί
χρόνον για ,•α πραγματοποι 11ση μια
έμφανη στροφή. Τα ταξίδια τοϋ Πά31Jα Παύλου ΣΤ' ανQJμιφι6όλως σ11ντΊε
λοιίrν στήν π:ροσέγγισί -rου με ταν σύγ
χρονο κόσμο περισσότερο αιιο &λας τας
Συνόδους ο,που οί {)-εολόγοι προβαίνουν
σε αφηρημένε:; συζητήσεις. Θα πρέ
πει να περιμένωμιε την τετάρτη περί
Ο'δο για να εκφέ.ρωμε μία καί. πάλι
προσωρινή κρίσι, διότι πολύ βρα&ύτε
ρα {}c'ι καταστη δυνατον να γίνη gνας
δριστικος απολογισμός. φ{}άνει δμως
ή Σύνο'δος να εξαπσιλύση αύτες τίς
νέες δυνάμεις καί {)c'ι lχη ηδη έσιιτύ
χη ενα θετικο άπο,τέλεσμα.
JEA OBELLIANNE
(Μετάφρ. Άνδρ. ΚνΗΙJάκη)

1965

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

οι

ι:rτιστηιιονεc; 6εβαιώ'\Ιοm, bτι η
Γη μας ιαημιρι,α προσ>ιΚτcι στο
6άρος της
3 000 τόΗους περιποιι
Έξ άλλου η Σελη-Υη ιάνει 600 τό'>
-νους &.:rτο το βάρος της ιάί}� ήμέρα
Ή έ.ξήγησις, τή-ν όποια-ν δuδο'\J'>
οι άρμ6ιδιοι τοϋ Ίδρί,ματος 'Rτιιστη
μονι:,<ων Έρευνωιν της Μασσαι)υσε
της, ε[ναι ή άιόλονί}ος: Μεγά) α ti.
μάμα βρά;yω-ν l:ιι τοv ιαστήμ.ατος,
προσιρούουν bιαριιως εtς την α�ιυ
ατ�ι.ι,ο.σφα�ρCΙJς έ.:rτιφανΗαν τηc; LEA η
νης. Ή σύγιιρουσις προια)ϊί ίνα εl
δος «ίκρήξεως) ια tα τήν ο,ιοίαν i. ι
σφε�ονιζονται τα χα) αρα στρώματα
της επιφανείας της εtς άριι.ε τήν άΙrtό
ιιτα:σιν, ίf:ιστι να ι�φεύγουν α.'rο τον
vόμον της βαρύττyιΌς της Σιλήνηc;
ια κώ(}ι, t'Ov'HJV W ι,οοϋ 't'() 011ίΟίΟΙ\
σ γκεντριwεται iπί τfit Σιλήνης, αν
τιστοιχοϋν τεσσαρες τόννοι, τούς ό
ποίους χά.,�ι ί- :υλανή,της αύτός.
"F}να μιγάλο μέρος του ίιλικοϋ αύ
τοϋ παQ'(Ισύριται προς την Γην καί
;��αρ' ολσν οτ'ι εν ιιι..ρει άιναφλf,γε.τ α ι ι.ξ
αiτίας της τριβης, &ταν ερχ;ι..ται εtς
έπαφην ιιε τα στρώματα της ατμο
σφαίρας, τα μεγαλύτ1ερα μόρια qΛ},ά
ν,ονν μiιχρι ττι c; �ιφανείαc; της Γης
,<αί προστί,}ενται εtς α-ί1τή,ν,
Τρείς χιλιάδις τόννοι ηuι..ρηοίως,
ημ.τrοριί νά φαίνεται τρομιρον πο
σ&ν, αλιλά ιΙναι απείρως uισήιια.ντον
i, συγκρίσει προς τό βάρος της Γης,
πού δια νά δο{}η ιtς αρι,}μόν, {}α κα
τ-α�ά16η μ,ίαν όλ&ιeληρον γρα,μμήν της
στηλης αύτης δια \ α bιφρασση είς
τόννους. Το (''\)V()λικον ποσον προ01tι
¾Μμενον κατ' ώναλογία.ν εtς ιάσε τι-
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τραγωνιtον μέτροv τηc; έ.πιφα'\<είας της
Γης, δεν ,'μιτrιορ.,ι να εL1;αι όοατο,

ΑΝΤΙ - ΣΥΜΠΑΝ
Lειοά ίξ()ιωc i,διαφερόντω, πει
ραιιατων εις τα ':Ε{),νιια Έρ ιαστηnια
JΊ1q;ουι χέη6ι;v της
έ.ας 'Τόριης μ.1, τη, 6οήi}εια τού tσιυοο>τερου άτο
ιιιιου διασ,ταστοϋ τοϋ ,ιόσμ.ου - ώ
δηνησαν τους i-rι:ιστημ()'vας ,.ις το συμ.
τεοασμ.α bτι cνδι.;,<εται να ύπάρ,ιη ε.,α
δευτεοον Lυμτrαν,
ά..τιτυ,τον η δι
δυμ.ο, του Συμπαvτος που γνωριζομιv
ιαι 11ατοιιουμε,ον ιmο όντω'\< λryyι
,ι,ωιν. Τό δευτερον Συμ:rταν ιαί τα ό)
) α α-ίιτα )ογιιά ό,τα συ,:ντιυενται α
ΠΟ άντιύλΤ}', δψ α:δη το άντ�,h τον τηc;
ϋλης Εtς το άmι - Σύμπαν, ύπάρ
χουν αvtιπλ ανηιται, στ-ρεφόιιενοι Υ'L'
ρω άπο άντι-1)λιους. Τά ()ύρά-νια αύ
τά <rώματα δεν ά::ιοιι) είεται νά εtναι
-τJ. η ρως συμ Πc.T!lft ε γuη α ,ιιl τά ού.ράιvια
σώματα :rτού ά,,τοτει,οϋ, το γνωστόν
εtς ήμας Σύu,παν.
At έπιστημονικαί αύται ύ<τοΜσειc,
α1 ό'Ι!οίαι υ1tt.ο06αι.νυυν 1ά:ι,όιιη1 την
πλουσιwτέραν φαντασίαν μυftιστοριο
γρά.φου η f.,τιστημονιιοφανοϋς ται
νίας, περιέρ·χονται ι.tς έ.πLσημ.ον άνα
ιοίνωσ1ν τοίί ΠαΗrι:ισ>τηιιίου Κολού
μ..-,ιια Ί-Ι ά1α,ι,οίνωσις &.ναφίρει οτι,
δια πρJycην φοράν dνε¼αλύφ-&η ί,ργα
στηριαιιως fι ϋ,ταρξις συν&έτου πυρη
'\ ος σ.-το μό ια ά,,τι-tλης ΠρόιΗ't'αι
,τ;ερί τοϋ :rτυρηνος τοϋ άντι-'δευτερου.
Τό δεντίριον ιrνευρισ!εται φυσιολογι
κως ε!.ς μεγάλην τοσότητα έ.mος τοϋ
,}αλασσίου υδατος.
Παρ' ολον ότι, ή άναιάι,υψις τοϋ
πυρηνοc; τοϋ άντι�bιυτεριου ήμπορεί
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νά φα,η μηδαμινης αξίας Θlς τούς
στ,ερουμένους γνώ<1εων φυσι;ιης, έν
τούτοις διά τούς έπιστήιμονα; ά,•οίγει
νέον έντελως δρόμον εlς τάς έρεύνας
πε.ρί της ύφη; τοϋ κόσμου και δημι
ουργcί τάς ;ιροϋ.τοθέισεις διά μίαν νέ
αν έντειλως χcσ-μολογίαν. Ί -1 σημαισία
τοϋ :τράγματο� καταφαί, εται καί ά:το
τάς ,'νι!JΙως τοιί• ,α!J11γητοί1 Λέων Λέν
τερμαν, δ δπ!'ίο; 11γή� της διε&νοϋς
bπιστημονικης δμάδος :τού άινε·,ιάλυψε
τον πυρηvα τοi• άντι-δευτερίου. Δεν
εlνα� ;τ),�ον δυv?τοv νά ά�φισ6ητή�η
,
κανεις το έ,-δΕ,<οιιενον υταρξεως, εις
τήν κυριολεξίαν, ένας αν-τι-Σύμπαν
τος, πλήρους άστέρων και πλανηιτωιν,
άναφίρει ό ρ. Λέντερμαν - δ όποί
ος, σημειωτέον, εlναι καθηγητής της
Φυσικης εlς το πανεπιστήμιον Κο
λούμπια. Ουτε ήμπορεϊ κανείς ,ά άρ
νη� τό 6�σιμο� τ�ς κοσfολογι·,ιης ύ
πο&εσεως οτι το αντι-Συμπαν κατοι
κείται εlς ώρισμένα σημεία του, ύπο
λογικών ϋντων, οπως άκρ�6ως το Lbι
κόν μας Σύμπαν.

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ
Ένω έγίvοντο αύταί αι ανακοινώ
σιι;, τού το:το%ετοϋν τήν Έcιιστήμη
σε απίθανες προκεχωρημένες θέσεις
ώς προς τήν κοσιιογονία,
δ πά:πας
Παύλος ΣΤ' άπέ,τιε φόρον τιιιης
στ11ν μεγαλοcrυ·ία τοϋ Γαλιλαίου, έν
έπισ�μφ τελε�--n- "Ειτσι, δ μεγάιλ
, ο_; έ;
,
,
πιστη,μων :του οι καρδιναλιοι και οι
-&ε.ολόγοι εLχαν ταπεινώσει το 1633,
τον εlχαν ·ι.αταδιχάσει ·ι.αί τον εlχαν
φυλακίσει επειδή έβε16αίω1ε στι ή Γη
κινείται, ελα6εν από τον �διο τον αρ
χr,γο της Κα-&ολιχης 'Εκκλησίας μίαν
πανηγυρι·,ιήν ά:πιy,ιατάιστασιν ύπο τά
έν-&ουσιώιδη χειροκροτήματα τοϋ πλή
θους.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΡΟ 8 ΧΙΛΙΛΔΩΝ ΕΤΩΝ
:Μία νέα έποχ,ή dνασ-ι.αφων πρό-,ιει
ται νά άρχ,ί,ση είς τήν θέσιν Τσαταλ
Χουγιού·ι. πλησίον τοϋ '!:,ιονίου εLς
τήν ότιον Τουρκίαν, οπου πολλά dρ
χαιολογι;ια εύρήματα ηλ-&-ον ε!ς φως
-,ιατά τά τελευταία ετη. Το άνάχωμα,
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fνα έικ των 200 περίπου πού εύρίσ:κον
ται εlς την πεδιάδα τοϋ '!κανί.ου, άνε
καλύφ{}η το 1958 καί ά.πεκιfλυψεν '11δη παλλας σ-ημ,αντικας λεπ.τομερείας
γύρω ά.πο τα; μεγάλ ας προό.δους πού
οοημείωσεν δ αν-!}ρωπος' προ 8.000
χαί πλέον έτων.
Ή άνακάλυψις της γεωργίας εγινε
δια :τρώτην φοράν ιi.ιτο τόν αν-&ρωπον
της νεολι&ικης έπο-χης, δια της μετα6άσεως dιπο την νομαιδικήιν -,ιτηνοτρο
φίαν καί συλλογ1Ίν καρπών εlς μίαν
φάσιν της ζωης του, κατα την δrοοίαv
ήμποροϋσε να εχη μαλλον μόνι,μον κ.α
τοικία, χαί αχι μόνο11 κα-&-' ώρισμένη,v
περίοδον του ετους. Εlχον άναπ:τυχ&η
dιγ-yειοπλαστική χαί περί το τέλος
της νεσλιθικη; ΠΕ{}ιό1δοv ryλ!Jει, fι dνα
κώλυψις των μετά.λλων, τοϋ χαλmv
πρώτον καί άργότερον τοϋ όρειχάλ
κ.ου.
Εις fν.α όλόκληρον στρώμα τον ά
να,χώματος μόνον τρία δλ&κιληρα ά-y
γεία άνευρ-έ,&ηιrαν Χαί. άφ,ε,τα -1),ρaύ
σματα, είς χατώτερα δε ΟΙtρώματα δε,
dνευρέι!}ησαν ουτε v,<,νη σχεδον ά,γγεί
ων καί τοϋτο εlναι μία ενδειξις ;τ;ε,ρl
της έποχης κα{}' ην ηρrχισεν fι χρησις
της κιεραιμι,ιη;. 'Η ιά:νεύρεσι.ς ομως
των ξυλίνωv άγ,γείωΝ κ.αί τωιν κ.α.λα
-&Ίων δεr,ινύει οτι οί α,'8-ρωποι &κεί
νης της έποχης δεν έστεροϋντο δοχεί
ων, επειδή δεν ε{χον ακόμη άνακαλύ
ψει την αγγειοπ?-.αστι'Κήν. Παρ' ολον
οτι χ.ατα την νεολι-&ικ1Ίν έποχήν, σύμ
φωνα μέ την {)εωρίαν, σι αν{),ρωποι
δεν έχρησψοποίουν τα μέlταλλα, έν
t'Ούτοις ε.ύρf,&ησαν ;ιάνδραι ώrο y_ρ.λ
κον χαί μόλυ6δον. Τά έικ. μολύ6δου
μάιλιστα
άvτιr,ι,είμενα &ει'Κνύουν δτι
Κιάτοικοι τοϋ Τ1σατάλ Χοvγιουκ έγνώ
ριζον να χύνουν το μετά.λλrυμά του.
Τα Lερα εfναι διιr,ιοσμημένα μέ
φαvταστl!',ιά σχήματα καί ζωγραφι
σμένα με κεφαλα.ς ζώων και μορ.φας
της Μεγάλης Θεότητος είς τούς τοί
χους. Αί τοιχογραφίαι ανταt εlναι
&τό τά rdλέον ενδιαφέροντα εύρήματα
τοϋ Τσαταλ Χουγιο{'Χ. 'Τπάρχουν δt:.ί
γματα ά,φηρημένης ζωγραφιr,ιης καί
άναπαρα.σιτάισεως ϋρη,σκευηκων σνμ6όλων, προφανώς άναφΕQομέ.νων εiς
τελετάς καί αλλα γεγονότα.
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ
'ΙΟ "Αλtιιης Θρύλος ( κυρία 'Ελένη
Ούράνη) σ,τt,; έvτυ:ιτώσεις της ά:ιτο
την παραrΩλού,f)ησι των έφετεινων
τω.ετών πυρ<>5ασί ας 01την 'Αγία 'Ε
λένη Σερρων ( c'Ελευ,&ερία» 12 Ίου
νLου) έ--κφρά.ζει μια σειρα ά:ιτο έρωτή
ματα.
«Μήπως - γράφει - ot 'Α ναστε
v.άι{Ηjlδες, οι δποίοι μυοϋνται κι' έrιιγυ
μνάζονται, μηνες πρtν άπο την πυρο6α1σία, εχΟV\Ι άνα·ωλύψfι ι:"α ιL1ΗΚΟ
τρόπο πατήματος ά:ιτάvω στη φωτιά;
Εrναι οπως το άπέ!δειξαν, το σήκωμα
των ιwlδιων μπροστά στά μάτια μου
καt ή άναγιu'�cηση της φίλης μου, ά
ναι,χrφά.τηιδ.ες, όξι1δ,ιιρ,κεϊς, ψύχραι
μοι. Εlναι πι()ανό, η τουλάχιστον δε.ν
ά.πακ.λεί�εται, νά διωχρίνουν σε ποια
σημεία ή φωτιά εlναι κόικ1ιινη καί σ�
ποιά σημεία �ει μισοισ6ήση η και
σ6ήιση:, καt vά πατοϋv μόνο στα σχ,ε
τιrιιά d.χίvδυνα σημεία. Τά. πόδια τους
πού περπατοϋν συχ\ά. γυμνά μπορεί
νά �χουν ιnληρvν{}η ιτ�σι ίαστε νά. εΙ
ναι παιύ λιγώτερο εύαίσ&ηrrα ά'Πο τά
πσδια πού εlναι πάντα παπον:rσωμέ
να.
Τίς νποψίες μου αίtcες τίς &Κφράιζω με ΠΟ'λλες έπιφυλάξεις. Ξέρω
οτι ή έ.πιστψη δεν ά.νακά.λυψε δόλο
καt τεχv.άισματα. Δεν ά!π.οκλείεται ο
μως οί 'Αναστενάρηδες καί. νά εlναι
-χ.αλόπιστοι, , ά. νομί,ζουν εiλικρινά. καί.
τίμια οτι �ουν τηrv συιμπαράσταση
ύπερφνσυκωιν δυνάμεων, καί νά. κατέ
χουν μια Lδιαίτερη τεχ,νι:κη τοϋ Lδιό
τwuσv χΟιQιΟϋ τους.
'Η χ. Ουράνη γράφει άκόμη, για
να ύποστηρίξη την άπουσία ά.ληίtιν1ϊς
έ,χστάισεως χαί μυστηριακης άιτμοσφαίρας :
,
C'Την ώρα που, οι' -�,1 λι,κιωιιενες
και
,
χοντρές γυναίκες περπατοϋσαν στη,
φωτιά, ή μια πρόσεξε φαί\ετ°:ι δ,τι
το &λέμμα μου εlχε καρφω,&η στα �ό�
δια της. 'Αμέσως d.ποσπάσ'&rr.ιε απο
ταν ομιiλό της, με πλησίασε, καί χο
ρεύοντας σήΙΚωσ.ε έ.πιδεικηκα τά πό
δια της μπροστά στά. μάτια μου γιά.
να π:ιστΟJCοιήσω οτι δεν εtχαν κανένα
t:γrχαυμα, καμ,μια d..μ-υχ,ή, κι' οτι ή-
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σαν μόνο λtγο σr.wνισμένα άπο τη
στά!χrτη. Το πιστοποίησα, ά:λλά. δεν
μπόι.,Θσα νά μ1Ί σ>κεφ&ω: cΠως ειναι
δυνατο ή γυναί·.ια αύτη την ωρα Μύ
uποτΗtεται οτι εtναι Ο'Uνεrτ:αρμένη, με
ταφερμlνη σ' fναν κόσμο ύπερφυσικό,
να d.νηληφ(),η το 6λέμμα μου, καί να
{}ελήση να άν rα'Ποκρι-δη στην πιριέρ
γειά. μου;» Ί I δεύτιρ1i μου διαπίστω
ση εΙναι πολύ συγγενι·.ιη μi. τi1ν πρώ
τη. Ό μεισήλικας lίvτρας χόριυε πέ
ιn,σι στό Λαγκαlδu Μαζ-ί1 u.ου "1·rαν καί Jl!lO'Uσι κ.αί φέτος μιά φίλη
μου rτ:ού συνοδιύιται πάντα άπο μια
φωτογραφική μηχανή. :1.Ιόλις τη\ άν
τίιιρυσε δ uε,σήλιχας αντρας την πλη
σίασε καί της ιΙreε χωρίς δισταγμό:
ι:Πέρυσι εσύ -ι'1 οουν στο Λαγ.ιαbii. Νά
μοϋ πά,ρης καί φέτος μερικε.ς φωτο
γραφtις, u.λλά να μοϋ τίς στείλης. Πέ
ρυσι δε.ν μοϋ τlς �στειλες καί τό �χω
παράπονο). Πως γίνεται μέσα στο
πmνο Π:λη&ος πο-ίs, το επαναλαμβάνω
ήταν πέρυσι στο Λαγικαδii rνας αν
{}ρωπος πού {}εωρητικα εχει παροδι,ιά
χ,ά,σει την �Π:α,φή τ()Ι\) Uf. τά εγ'".ιό�μια,
νά ξεχωρίση μια μορφ1Ί καί νά τη {}υ
μηΙ&η ;»
Ώστόiσο ή κ. Ούράνη παρατηρ,εί
δτι ή άπουσία άτ.μοσφαί()ας μυστη
ριακης καί έξάiρσεως,
μονοολεκτι,κά
π ί σ τ ε ω ς, δεν διαλt:υ.ιαtνει το
,μυστήριο, «τούvαvτύοv το ΠΙΥΑ-νώwι».
'Εν τι-;Ί μεταξύ, έiδημοσι εύί}ησαν
στον άillηναικb τύπο ( c Κα{}ημερινή,
29 'Ιουνίου) φωτογραφίες από την
'Ισπανία, οπου ,έ,πίσης παρατηρε�ται
το φαινόμε-Λον της d.καίας.
'Αλλά
ση')ν Ίσ-τανία οί d.ναστεv.άρηδες πε
ριπατοϋιν ε'Πί της πυρiiς' φέροντες ε
πί των ωuωv των ί'να τω,ν παιδιών
των, 1\ φί°λου; των, κατά την έορτην
της γε\νήσεως τοϋ 'Ιωάννου τού Προ
δρόu.ου, ή δποία έορτάζεται εtς την
'Ελ°λά.δα με
πυρολατρι;ιάς έ·ι.δηλώ
σεις. ί 'Ισπανοί πυρο6ά-ται ζοϋν είς
το Σάν ΠΕiδρο Μαυρίκουε τη; επαρ
χίας Σόρια της Καστίλλης.
ΠΕΡ! ΕRΡΑΙΩΝ
Μετά την κυκJωφορία τοϋ νέου 6ι6λίου τοϋ 'Τπουργοϋ Πληροψ()ριων
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της Γαλλίας -κ. Ροζέ Περεφίτ «Οί
�Ε6ραί(}ι» καί κατό rοι.ν μιτyνύ,σ,εως μ,ε
λων της οίκογενείας Ρότσιlvδ, διετά
χ{!η δικαστικώς ή άίάλειψις μερικω,
περιχο:των, πού θά πραγματοποιη{τιi
σέ έπόιιενη ελδοσι, διότι ή πρώτη ε
γινε άνάρπασιη Ό λόγος εfναι οτ1
ό συγγραcrεύς, με ηΊ, 6011Ι{)εια ιrαν
ταστι0ι.ων προσύJπων πού ά,ναφέρονται
εκεί, προβάλλε, ηΊν α:τοψι, οτι οί 'Ε
δραίοι κατέχουν πολλές ήγετικες θέ
σεις σε ολους τούς τομείς της γαλλι
κης κοινωνίας, φ!θ-άνει ομως στο ση
μείο νά ισχυρίζεται οτι διεθνείς ήγε
τικες προσωπικό-τητt:ς εlναι Έβραϊοι
χωρίς νά το γ,•ωρί�ουν. l\1εταξύ αύ
τω,, άνCLφ{ροl'ται, οί πρόειδροι Κέν
νεντυ •,ωί Ί�όνσον, ό -τε ΓχύJ1,, ή
6ασ�λισσα Έλισό,6ετ καί ό σί,:ι,γός
της, ό τέως καγκελλάριος της υτι
"/4ης Γερ:μανιας Κόνραντ 'Αντι..νάοοερ
ή 6ασιλικη οίΜγένεια της Σο1•ηδίας,
ό οrκος των Άψ6ούργω,•, δ στρατη
γος Φράνκο καί δ Φιντελ Κάστρο.
Καθ-ως
έδήλωσε ό Χ. Περεφί.τ
στους δημοσιογράφους, σκο�πος
τoiJ
εργου του εlναι ή ά,πό&ει!;ις οτι Ίου
δαϊ-κον πρόβλημα δεν ύπάρχει, άπο
τη στιγιμη πού οί 'Ιουδαίοι δεν εΙναι
μειονότης, άλλα οι π;ερισσότεροι! Καί
- προσέ'θ-εσε - άφοϋ ά.γ,όμη καί άντι
σημίται εtναι Έ6ραίοι, δ αντισημι
τισμός δίν μπορεί νά ύφίσταται πλί.
ον! !
Πρό>ι.ειται, δυστυχώς, περί. τεχνά
σματος dξίου ταχυ'δακτυλουργων. Το
οτι οί Γάλλοι συγyριιcrείς Σάρ) 1ωρ
ρά. καί Λευν Ντωντί, έπίσης δi ή
σύζι,γος των 'Άγγλων ναζιστών, η
καί. ό χιτλερ l, tδιος, ήσαν 'Εδραίοι,
χωρίς ,ά. τυ γνωρί�ουν, δίν �Λιγόστε
ψε την μανία τοϋ άντισημιτι'J'uυϋ
·���ά. καί. νύ το ηξερ�ν, σημ_αίνει ί!JΚ
,
{!α ι-παυαν να ε[ναι αντισημιται; � Λς
το ε6γαζε το Gιβλίο του προ τοϋ πο
λέμου ό συγγραcrεύς γαί {!-α 61ίίαμε.
Το -ττολύ πίν!Jιμο καί φριχτό για την
άν!Jρωπότητα γ ι γ ο ν ο ς ι[ναι
οτι τήν άνυ:ταρ!Ξία τοϋ ά.,rτισημιτισμοϋ
την 6ι6αιώνει tνα 6ι&λίο, ενύ) τον
άντισημιτισμυ τον βεβαιώνουν τά
σcρατό:τε.δα καί οί θάιλαμοι αερίων
του Χιτλερωμοϋ .. Για νά λείψη δε ό

ά,<τισημιτισμος δεν χρειαζείαι ν.ά...
άνακαΗ,ψωμε πως οί ΊουδαίQι εtναι
:τολλοί, άλλ' άπλως οτι εlναι καί. αυ
τοί άδελιφοί μας, οσοι καί. eiν εΙναι.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

*

Ό μέγας 'Ιταλός '!Τοιητης 'Αοιό
στο, εΤχε )('CΧΙpάξει εξω άπό τό σπίτι
του την έξης Ιέ.'Πιγρ
αlφή:
«Σ'Πιτι 1μι,κρό, ικατάJλlληιλ.ο για ιμέ
να καί ψι,λόξενο γιά τc.ύς όi}.;λοuς».

*
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ Λ ΥΚΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
νΕπαινος στην κ. Ζέττα Δούκα
Εlς τον διαγωνισμοο• ποιήματος η
διηγήΗ,ατιος τοϋ Λυ·,<ιεwυ των Έλλη
�ίJδων, εlς μν11μην της άεψ,νή<!'tου
Προέ'δρου του Μαρίας Μομφε.ράτΟ'ΙJ,
ά.πενεμή{!-ησαν τέ.σσαρες ιπ;αινοι,
έκ
τ_ών δποίων δ{ΧJ είς τ�ν συ�ρο�ήτρι
uΝ μας κ. Ζέτιαν υυκ.α, δια τα ποι
ήματά της «Στο γέρμ,α» καί «Φως �
νίσιιερο». ΊΙ "ΙQ�'tικη Έπιτρο,π:ή άπ;ε
τελείτο ά.πο την llρόεδρον τού Λυ
·,c,είου κ. Χρυσ Καλ.λίια, την 'ΈφΟ,Qον
κ. Σοφ. Σαββίbου, τούς Λογο-rέχνιις
·'.\λκην Θρϋλον, Χρ Σολομωνίδην,
Σπ;. Παναγιωτόπο,1λον. Είς τήν κ.
Δού·ι,α το ΛύΥ,ειοΙV άι�ιέρύ).(Jε μίαν φι
λολογικην Πέμπτην, κατά την ό�wίαν
ιlπηιγγέλ{)ησαν ποιήματά -τ:ης, με -ύ
,:όι.ρουσιν ί,δ,ικης της έμ-πνεύσεως.
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ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ
ΕΤΧΑΡΙΣΤΟΤΜΕ τούς καλούς
φυλοιυς τοιϋ ΙΛΙΣΟΤ, �οοιυ έ�ι.εφέρ
fiησαν δια την έγγραφήν νέων συν
δρομητών, κα{}tς καί. εκείνους, πού
εστε�λαν την συνδρομήν των διά το
τρέχον lτος. Παρακαλοϋιμε και τούς
ύπολοίπους νά αποστείλουν τήν συν
δρομή τους δρχ. 50.
ΕΙΣ ΟΣΟΙΧ'Σ ενδιαφέρονται νά
σuμπληρώσουν τήν σιιράν των, ύπεν
{)υμιζομε οτι 11 τιμή τόμων παρελ!}όν
των έτών εΙναι 50 δρχ. 'Αλλά, τόμοι
!:τους 1962 ύtιrάρχουν μόνον χωρίς
το τεύχος Νο 23. Μεμονωμένα τεύχη
ειτών 1956-1959 ( ο 1-lG) δεν ύ
πάαχουν. ':0ττίσης δεν ίmά(.)χουν με
μονωμένα τεύχη ο 23, 25, 29.
Ο ΠΙ ΑΞ « tώvιος Δείπνος�·
(με τας μορφάς των ίδρυτών μεγάλων
{rρησκειών) στέιλλεται εtς πάντα bπι
{}υμοvντα αντί 10 δρχ. liνευ έπι6αρύν
σεως ταχ. τελών.
ΕΜΒΛ.�;Ί½.ΤΑ με τα.χ. επιταγήν
είς την διεύ-Θυνσιv: «Κωσπην Μελισ
σαρόιπουλον, Δραγαrrσανίου 6, 'Α{}ή
νας 122). Άποστολαί. μι τραπεζιτικάς
επιταγάς η έντολάς μας &υσκολεύουν.
ά άναγράφιται κα{}αρά το ονοματε
πώνυμο καί. ή διεv&υνσις τοϋ αtπο
στολέως. Πίσω απο το dπόκομμα της
έπιιταγης νά γ!;hάiφεται λ α κ ω v ι
κ ά δ λό,γος της αποσιτολης των χρη
μάτων.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ,ov ΙΛΙΣΟΤ, ρα
γαt1σανίου 6, Τ.Τ. 122 (Πλατ. Κλαυ
{}μώνος), εΙναι ανοικτά κά{}-ε πρωt 10
-1 καί. απογεύματα μόνον Δευτέρα
καί. Παρασκευη 6-8.
ΙΕΤΘιr ΣΕΙΣ: Οί συνδρDμη
ταί. πού αλλάζουν διευ{}-ύνσεις η βλέ
πουν ,ήν διεύ{)υνσί του vά αναγρά
φεται λαν-&αqμένη, vά μας ε!δοποι
οϋν d.μέσως.

ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ
Χρηστος Μπερδένης, συμβολαιο
γράφος, Πάιrραι.
Έλ. Λί,κος, πταισματοδίκης, Ρό
δος.
Α Τ λTRJSON, ι ΎΌRΚ
ΤΑ Ν Α Β[ΒΛIΑ
Άνδρ. Σώκου: 'Λδελ<rότης Φιλο
δικαίωv, ;Ίfεσολόγγι 1825-1826 (Με
λurη
Κ. �- Τριuνταφ-ίlλλοι>:
'Ιlττον
'Ελληνική 'Ιστορία (Κριτι.ιή των ε
φαρμογών τοίί 'Ιστορικοϋ 'Τλι.σμοϋ)
19G5.
Πρωτοπο,εσ6υτέρου Γεωργ Πυ
ρουνά:.ιη: 'ΙΙ Έ·ιι·.ιλησία καί. το χρέ
ος ,ης (Δοκίμιο). Δίφρος, 1965.
Γιώργου Δέλιου: Ό ηλιος καί. τ'
dστέρια (Μνfiιστόρημα) Θεσσαλονί
κη, 1965.
Ιελισσάν1Jης: Το φράγμα της σιω
πης καί. ΈκλC'γή (Ποιήματα) '.\{}-ή
να 1965.
Κούλη Άλέ,τη: Το χρονικο της
ζωης μου (Ποιήματα).
<f>'ωνες
Θέ.μου Γ. Παρνάσσιου :
(Ποιήματα) Ά{}-ήνα
ιnή σιωπή
1965.
Ντόρας 'λfαμοτού1ου - Φάλα
ρη: ιικές μου στιγμές (Ποιήι.ι.crτα)
Ά{}-ήνα 1965.
Μαρίας Κ. Δέδε: Ί -Ι σκι.ά των ώ
ρών (Ποιήματα) Ά{}-ήνα 1965.
Βασίλη Λιασκα: 'Ατέλειωτη α
σφαλοος (Ποιήι.ι.ατα) '.\{}ήνα 1965
'υλγας Βότση: Ό uεγάλος ιηχος
(Ποιή,ματα) Ά{}ήνα 1965.
Τάσου Σίδερη: Τελευταίο κ.ύ;αλω
μα (Ποιήματα) Ά{}-ήνα 1965.
'Άρη Χατζuδά>κη: Σάν το 6ουνο τον
ΨΎ]ΙΜ)'Qείrη (Σ'Χ.ηνική 6-ιογρα:φία Έλ
Βεινιζόλου) Ήράκ.λεων 1963.

>.
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ΠΡΟΑΓΓΕΛ ΙΑ
Πρός -ι-ους: φίλους -ιού ΙΛΙΣΟΥ
Ευ{}ύς έξ c'.ιρχης ό ΙΛΙΣΟΣ έστηρίχ;}η κατά κύριον Λόγον στους
συνδρομητάς του. c'.ιλλα δεν παρέλειψε να κυικλοφορίi κιαι δια των
περιπτέρων ση)ν 'Α{}ήνα, έ:;τίσης δια τωιν πρακτορείων έφημιερυδων
στας έπαρχίας, ωστε να δLδη την εύχαιρία και σέ κατα τεϋχος αγο
ραστάς να γνωρίσουν το περιοδικό.
ΈξαΥ.ολου{}εϊ. μάλιστα με έντατικώτερο τρόπο, και κατα. το
τρέχον 10ον ετος η)ν :;τροσπά{}εια αυτή, την οποίαν έβ011,&η<Jαν και
c'.ιρκετες έκ των ήμερησίων έ:ταρχιακων έφημερuδων, δημοσιεύοντας
φιλοφρόνως σχετικές αγγελίες. 'Εξ αλλου, για την προώδησι της
κυκλοφο(_)ίας τοϋ περιοδικού μέ,σφ των περιπτέρων και βιβλιοπω
λείων στην 'Α{}ήνα, εγιναν α{Υι<.ετες διαφημίσεις. εν παραλείπου
με να σημειώσουμε οτι ολη αυτη 11 διαδικασία προσκρούει και σέ
τεχνιΧες δυσκολίες. αλλα και σε δα:;τάνες.
Γι' αυτο τείνουμε προς την άπόφασι νά γίν11 άπο τοϋ επομέ
νου ετους δ ΙλΙΣΟΣ περιοδικο συνδρομητών άποκιλε�στικως. Οί
-χ.ατα τεύχος c'.ιιναγνωσται {}α πρέπει να έγγραφοϋν συνδρομηταί, για
να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς ση)ν διεύ{}υνσί των. Και οί ηδη
συνδρομηται {}α πρέπει να αJtοδυ{}οϋν σε μία rίμιλλα αύξήσεως τοϋ
cιρι{}μου των συνδρομητών, δεδομένου Οt'ι το ΠεριοιδιΥ.0 δεν 1Jα Κυ
Χλοφορίi διαφορετιΥ.ά.

*

Κα&ίι)ς c'.ινήyγειλεν δ ΙλΙΣΟΣ απο τοϋ πρώτου τεύχους τQ_ϋ
1965, ση)ν συνή;}η ϋλη - την σχετικη με τηιν-καλιλιέργεια της παγ
κοσμίου άδελφότητος και της ελευ17ερίας της σ-ι<.έψεως προσετWησαν
και μερικές νέες στήλες, δπως το άπάιv{}ισμα δημοσιευμάιrων τοϋ
c'.ι;}ηναϊΧου τύπου, τα άνέ;ι.,δοτα ίστορικα και ευ{}υμα, τά μα,&ηματι
κά προϋλ11ματα και ψυχοπνευματικα πειράματα, έπίσης τα ε-Μυμα
σκίτσα. Ή καινοτομία αύτή, πού άπεφασίσ-&η επειτα απο ύπiοδεί
'ξεις και εύχας ενος c'.ιρι{)μου συνδρομητών, για να άποκτήση το πε
ριοδιϊ.Ο και μία καλϋJς νοουμένη ψυχαγωγία, χωρίς νά έπηρεασ{}ϋ
κατα βάσιν ό σοβαρός :;τνευματιχός του στόyος, ε'ί.παιμε οτι ητα,ν
Ελ'Α ΠΕΙΡΑ:\ΙΑ ·ωί επεριιμέναμε η)ν Χρι..τική των αναγνωστών
του :τεριοδικοϋ.
Προχειμένου να άποφασίσωμε ίαν αί νιαι ,στηλαι η μέρος αυ
τών {}α εξακολου{}ήσουν η οχι, μάλιστα έν οψει της μεταϋολης τοϋ
ΙΛΙΣΟΤ άπο τοϋ 1966 άποχλειστικα σε ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΊ' ΔΡΟ
:\ΙΗΤΩ� εχομε ανάγκη της γνώμης των συνδρομητών και έν γέ
νει φίλων μας σε ευρυτάιτη ΥλCμαΧα.
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οιήv ύpειό οου ..• pέ ούζο uαpιιο :\::

δροσιστικό
ποτό!. Είναι
τό άποτέλεσμσ τώv όyδόντα έτών πείρας της φίρμας Κυμπά ... Ούζο Καμπά
διπλής άποστάξει.ις ! Στην ι:ξοχή, στό σπίτι, στή 8άλασσα, είναι μιά ξεχι.ι
ριοτή άπόλαuοη yιά δσοιις ξέρουν νά πιοϋν ... Μιά εύχάριστη εκπληξη yιά
έκείνοuς πού τό πρι.ιτοπίνοuν .. Ούζο Καμπά .. Είναι τό ξεκίνημα κά8ε γεύ
ματος.Ούζο Καμπά .. Τό άπεριτιφ, ποu�ά δώση κέφι στή συντροφιά σας ..
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