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Οί άρχαίοι ''Ελληνες
νοσταλ yoi τού παρελθόνtΌς
Ύπό ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Γεν. Διευθυντοϋ Έθνικης Βιβλιοθήκης
'λπό τά. κύρια. γνωρίσματα τ,γj
αρχαίου έλληνικου χα.pακτηρr;;
είνα.ι ή �:,χυρως άνεπτυγμέ'Χ() ίκα.
νότης προς πα.ρα.τήρησ:v των φα.ι
νομ.έ1•ιων τ()υ έξω,τεpικοϊί Υ.ό:ψου.
....,
,,τ
α.ι'ή�ικα.νοτης
α.υτη �i να.ι συvr;ε,
οε,μέ•ιη πρός τά.; έλ�ηνιχά.; Ψυz:
_
,
φυσιολaγικα.ς θεωρια.; ..:εpι :γ1;
φύσεως, πρό; τή•ι όπ?ί?.ν 6 'Έλλ,ι'ι
ησθάνετο άρpήκ:ω; Ξ?.υτόν συ-ι•J
φασμέ1ιον. Ό 'Έλλην Ξγνιίιριζε·ι
αριστα. δτι ή :ρ•Jσι; ζτι τήν α.ύ:ή·ι,
&πως κα.t έκείνο;. ζωήν. Κα.ί κ:ι
θώ; συνηθως συμ,οα.ί•ιε ή πα.pΧ
τήρφι; των ψ'J.ιψ:;μένω·ι -:r,� ψυχ_:
κου- 6'ιαυ, η� ο�οια. �:.ιζ�-ιετ:(), Ξι;
�
την αμεσον
σχεσι·ι με :r,ν :pυσι·,.
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πρr;-::�ελάμ6α.•ιε Κ!'Χ.t' ά:ιi γ κην \.1'-?
:ρrι •ι &.να.λογία.; προς τά. συγγ,ενη
φα.ινόμε·η. τr;υ έξωτερι-ι.αυ κόσμου.
J{α.ί είν:χ.ι πr;λύ χα.ρα.κ:ηριστικhν
τη; ψυχr,λr;γία.ς του 'Έi.λη·ιr;ς, δ-::
"f/ ΠA'i'J'J:α. Ηλην ικrι γλGJσσα. ήτr;
λί-π i•,επ:ι.ρκή; εί; εκ:,..ρα.σιy τώι
:pα.ιvι:ιμέ·ιω•ι τr;υ Ξσωτερικο•j κό
;:;μο·J.
Εί; :rn 'Έλλ-φα. -iΊ"'" ί:,χυpώ;
�·,z.π:υγμέ•ηι :ό α.ί'σθημα. ,r;i) συγ
χz;φιμέ·ηJ. τ.ι:;ύ πρr;ηλθε•ι ±πό -:r,·ι
σ:ενή·ι t'J\J σχέσt ι• πρό; :ή·ι φύσ:ν.
.λιό κα.ί δέν ίκανοποιεί,ο είς τά.;
zςε:η-η.μένΧ; φρά.σεtς :ών λε
..:τz.πιλέπτω·ι wυχικών κα.τmτ:ά.σε
ων. Μόν()•ι μϊ τ�ν οοήθεια.·ι ζων-
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-;;,:γrι; ::;υγκp:σεως, 7.ιVαλογία.ς 1;
Υ.7.--:Χλλήλο'J ;r:ιθt-cιυ ,.7.ί με--:α:ρσp7.;, ι.7.μο7:ιομενωΊ σ,τ.ο την φυ:;ιν, μό·μ;,-ι ε,σι ήμτ.σροϋπ γά α;πι;
χ-;;ή:ηj π::χ.λμόν έσωτεpt,-η; ζωη;
ή α:.;;ϊιρημέ·ιη λέξις. Δ.7.ί ύπό ,ήv
l;-;;αψι·ι αύτrιν -είς τά. . ιλοσcχρι·ι..ά.
σ-;γγρά.μμ,χτ7, --:ου 'λρισ,α,έλο'J;,
:ου rΈλληνο; �ούτου μ; 'tb κα��
έςοχή•ι Ιτ.ισ-:ημονιΥ.ό•ι κΧί ξηρόν
Χ7.ί T.'JΧVC;V υ :p ο;, (J;'/(X r;αισαν σχε
ΟC;'I ::;ελLδc1., ::ϊυ'/7.Υtωμεν εκ pα..στι
ΧΟ'J ζ -:ρότ.ο'J; της <;?tλοσο, ικη;
γλώσ::;ης σ'JΊΌ'J7.;ομένου; πpό; ε�
0- , ' '
χονχ; τr:ιυ εχοuv Αηφ � απο τηv
'
q,ό;ι Ι....
ο οε:;μ.ο:;' προ;' τη-' ι :.. υσιν ε οημιο1ργΗ είς τόv υΕι.λη-ι υ. τό θα'J
μ:ι::;-;;όν 7.ί'σθημ::χ. τcιυ μέτρω. }(,::
τό α.ϊσθημ,z, τουτο του μέτρου ά.
πέ-:pεπε τόν υΕλλη-ι ιχ, ·;i:ι, κά.ν,Ύ,J 'Κά
τι πού ()ά έτά:ραισσε τrrι ά.pμονικήν
τά.ξι·ι των φυσικών νόμων. Καί ό
χηακτηpιστι,.ό:; α.ρα. δι(Ι. τόν υΕλ
ληνα. &φοpισμό:; ,�μηδέν άγαν»,
σ-ω κ'Χί σ.ν Ελέχθη ?,πό ενα. των
λεγ(.ομένων έπτά. r.;οφων, δμω:; η
χεί ώ; ά.πόφθεγμα. λ7,ϊΥ.ijς σοφίr,,.ς,
αι6,ι κ�pεπτίζει τήν άντίληψιν
,ου δλeιυ έλληνιΧcιυ λ7.ου. Καί τό
7.ίσ�ημ?. _ τουτο -=,?υ μέτpου, έγί�ε
,'J εγfοηΑον είς ολα; τας εκ, ων
σει:; του έλληνικου οίω, συνετέ
λε:;ε οέ: ωστε νά &να.πτuχ'θ'Ώ είς
τόν 'Έλλην?. &πηp-ισμένο·ι τό 7.?
,:;θγ1 μα. τr:ιυ ίερου πr,,,pελθόvτος του.
Τό 7.ϊ::;θημ7, ,ουτο τι:.ϋ παpελ
θό·ιτr:ις Υ.7.ί ::ιί μοp:ραί -η:; εΥ,δη
λtj):rεώς t'JU iνlιιέφεp:ι'/ ενzγων[ω;
τό·ι 'Έλλη-ια. Κ7.ί -ό ζ-1, τημα εΟ -ιr: .,
'
κυεν ες
ισου την
πρι:.,:;r:,χη-' ι Χ7.t'
-:G1·1 μεγσ.λω·ι :ριλοσ6ψω ι Χ!7.ί ,G>·ι
τ.,:.,λι-ιΧG1·1 &νδρων Υ.7.1. τG>·ι ip7-:;τG1ν της &pχr,,.ι6,ητος, οί δποίοι &, ..,
,
.. --:ην
, ":ης ι�ι, ....
:pιε:,<J)'i:Ι.Ί εις
ερεuΊαΊ
-
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7..tτέρ:χ.; πp7.yμα"c"εί:χ:;, 1$,;ως λόγου
χά.ptν δ Μ:νεθώ5, γ�ά.ψας_π�pί i�
θpωτ.οκ:,;·ι:ιχ;; ει:; το πφι αpχσ.:
,:;μου χ:χί εύ::;ε6εί7.ς οιολίον. 1(7.t
:ό ιχι-Jθημιχ -η; άpχ�ιό-ητος
λ
ιχ σ α
ς τή·ι
λ μ ·ιεΈ Ηδ , 11μ �
� ο,: � Ξ!
:,ι:χν ;;pcιολημιχτος ψυχc,,.ογιας κσ,ι
ήθιΥ.ή;, 6ιό-:ι εθιγε τά iπ7.σχο
λου•ια τ,:.,ύς υΕλληνας 7ιFΟΌλήμα
τ?. : της άναπ:ύξεω:; :ου χαpα
κ:rιpο;, :ων ήθων κ:χί &Οίμω-ι.
Ό ipχα.ίος υΕλλη Ι ά.pέ.σκετσ.�
:J'JΧ•ιi 'lrJ. μελετi διτ-τως -ήν φύσt ι
μέ --:ό -:;ύνολον των φ:χινcμένων
,η;. Ό 'Έλλην τ-7..pατηpεί δια.φορα; �:�Ί �ζε�α� 1] :1'� :σωτ�pι-χ"ην
του ωην κ7.ι π7..p7.'Οαλλϊι τα; ΞΧ
Ο η λώ:;ε�; '*i: η; πpΟς τήν πέριξ :ρύ
σ:ν. Ει; :i; i 01,οηλώ:1ει:; αύτά.ς τής
φυ:,αη; τr:ιυ ζωης ό uΕλλην 7.1σθάν"αι πά.ντοτε έαυτόν ώς μέ
ρος τrις φύ,:;zως, - φp;;·ιεί δτι ζ·Q
Υ.7.ί 7.ύτή οίοv παpεμ.ρερή πpός
:όν σ.νθpώ7"t'Ι'Jν οίον. Έις τrιν βrί,
'Jt ν τω•ι θpη:,κευτικων -;-;;αpωστά.σε
ων του υΕλλη,ι ο:; εύpίσκετ7.ι ή ,.ν
τίληψι:; δτι είν7.ι ι:ι.ύτόχθων, δτι
·ή γη ζtι ζωή·ι γυναικός, δτι ή
ζωή τr:ιυ :τ:ηοιω) όμοιά.ζει προς
, ,
,
,
τον ι;,,νr,,.πτ•..):,σομενr,ν :;πc.pον.
Έξ &λλσυ παρετήpει 6 'Έλληι
ει:; τον wωτερ: κόν το κrομr;ν
φωνόμενcι. πού οέν ύπipχοuν- εις
-:ή·ι φύ,:;ι'Ι. υ Οθεν καί οuνεπέραι
νεν, δτι ιμετcι.ξύ του iσω:ε.ρικου τ,;υ
κό:ψοu Υ.7.ί της φύσεως ύπά.ρzε:
,
1 εσι;, κr,,.ιτσι
συχ;ι;,,' -,,J;1 το ουν?.7.•, ιτι'θ
τό•ι νά. έρμηνε1j:,Ύ,) τrJ. -Jι χικά ψ7,ι
·ιόμενα επί τtj 6ά1::;ει τιί>ν άν:ι7tοίχω·ι :p7.ινσμέ·ιω-ι &:ϊα παρέ,τή
ρει ει;; τ·rιν ζωή·ι τ·η:; ±�ωτε-ρικfις
φ1_;:1εω;. Ή ιέξωτεριl'f,η <fύ,:;ις, το
τ-υ-:;ι·ι.&·ι 1J.έρcις τσϋ ά.νθρι:1ποu xr,,.1.
μέp'J; &.πό τ�ς πvευμιχτικC/�ς έvε,;
γεί7.ς πr:ι•J συνδέετ7.ι πpό :; τό;
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α.νθρωπο 11 - δπως ή ά.yάπη, ή op
yή, ·ή πείνα. - ά.πετέλουγ �ιά. τό·ι
'Έλληνα, συμιπα.yές δλον. 'Απ' έ
γα,vτίας, όλόκληρος τάξις φαιΥ-:J
μένων του ψυχικοϋ οίου ·ησσ.ν κc�
τα,φανG')ς ά.ντίΘετα. 1tpός τήν έξω
τ.ερικήv φύσιν. Και οι ι;,ιλόσοφοι,
δταιν διέκριγ,α,ν τά. φύ-Ο'Ε: δε1δομέy7,
ψυχικά. φ:Χινόμιενα. ά..πό τά. ιθέ�.πι
κεκτΎJ1.ιένα ψυχικά. φα:νόμενα ·ήρ
μήνευα.ν τήν ά.ν-τίΟε.σιν πού uπάϊ)
χει μιετα.ξύ των κα.τά. φύσιν πράςεων και των κατ ε"θος πρα'ξεων
του α.vθφώπ-,υ. Διά. τοϋτο και ο:
φιλόσοφοι κα.ί οί ρήτοpες, δταv
ξηγοϋν νομικά.ς σχέσεις, προσ-π'Χ
θοϋv vά. διασvείλουν τον α y ρ σ.
φ ο γ νόμον α.πό τον φ υ σ ι
κ ό ν νόμον. Είς α.ύτά.ς δλα.ς τά.ς
περιιπτώ'Jεις ή φύσις έ-,ιοείτο ώ;
άvτlθεσις.
Ί-- Ι ά.ντίθε�σις αύτ·η διά. τού;
"Rλληνας είχ,εν ίστορικήν ά.φετη
ρίαν. Συνήθως ομω; δ "Έλλ ην έ-
·ιόμιζεν, δτι τά. ψαινόμε·ια. τ'.ίϋ ψυ
χικοϋ οίου δρμητήριον είχον τή·ι
δρατήν φύσιν. Κα.ί αναλόγω::
προς τά. φαινόμενα 'Χύτης πpοο6 -
πά.θει νά έρμηνεύΊ) δ 'Έλλην 1:ό-;
σuν{}έτου; εκδηλώσει; τ:-ιi) ψυχικοij
του 6ίου. '0 'Έλλην είχε τήν ά.ντ!
ληψιν, δτι ή φύσις πι.ρείχεν εί;
τον ζω·ιτα οργ:ι.νιq.ιό·ι δ•αφόρου;
ί διότητα;, α.ί δποί'Χt iπήρτιζ -:ι ι
διά:ρορα ε θ η καί τούς πο:
κίλους χ:ψχκτηpας. Κυριώτ:ι.::,.
δέ χί ίδιότητες α.ύταί τ.ού ε�διδz·ι
e
λ , ' �,
η φυσι; zςε;οη '.ίυντ� Ξt� τοΊ α·ι,
,
θρωπον, διοτι αυτος, αν<tιθε-:ω;
ΠpΟς τά. λοιπά ζφα., εχει ψj'Jt'I
τ.λ-ήρη, φύσιν ώλοκληρωμένηv.
φύσ�ν ά.ποτετελεσμέ·ιην, δπω; λέ
γε: δ 'Λρισ:οτέλης.
Δυνά;μει -δέ τής διαρκοϋς καλ
λιεργεί'Χ; μιας καί της αύτης 1δι -Ί"'
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ότητ'.ίς μή έμφύτου, α,λλ' έπικτή
του, ά.πηρτίζετο είς τόν α.•ιθρω
πον ώρι1σμένον εθος, κα.ί ·ηρχιζε•ι 6
α•ιΘρωπος έ θ ί ζ ε σ θ α. ι, ηρ
χιζε δηλα,δή νά. έ.κδηλώνΊ) -:ή·ι
εξιν α.ύτ-ιι ν, 'Ένεκ::ι, δέ της �ιαρ
κοϋ; ά.σκήσεως, το κεκπ,μένο•ι ε
θος έρριζώ,θη πλέι;,·ι κ-;ι.ί μετε6λή
θη, κ-:ι..τά. τον Στ-:ι..yιρίτην, ε1; :ρυ
σικ+1ν ίιi3ιότητα. "Εγινε λοιπόν το
εθο; οευτέpα φ&-,ι; κσ.ί ά.πετέλε
'Jε στοιχείον ε1ς τήν δλοκλήρωσ:·ι
τοϋ ά.'ΙΒpωπίΊου χσ,ρα.κ:ηρος κα.ί ί:,
χα.ρwι.τ+,ρ {ιπέτχξε τον ανθρωπον
ώ; θε6τη;, δπω; ,δι•i36:Τι.ει 6 Ή
pά-χ.λει:ο;.
Σιγά. - 'Jιγά, κα.ί εί; εύρυτέp-z·.:
δλονέν εφαρμογήν, τά, εθη ά.πέ6χινα.ν ·71 θ η κα.ί iγί•ιο•ιτο πα
ράγο·ιτε; εί; τήν διάπλχσιν :ων
zθων ώρι�μένη; πολιτείας. Εί; δέ
τήν κ.s1.τόπιν Κ'Λ'Ιόλεκ.τον φράσ:·ι
«·ίjθη καί εθψ δ 'Έλλην π�ριέλα6ε το ΙJ Ιj•ιολι,•ι των δ: -χκρt:ι Κ(J)'Ι
γ•ιωρισμάτων καί ίi3ιοτήτω·ι :ι,ϋ
έλλ ην ικι;,ϋ λχου, τόσον :ω'Ι σχε:ι
κω·ι προς τον δημόσιον 6ίον, οσr,ν
κ-χί τω'ι σχετ�κων πpός τόΊ 1διω
τικόν. 'Αλλά. ά.πό τά ποικίλα. τα.υ
τα. zθη έχώpιζον ο! 'Έλληνες ώ�,:
�μέν::ι, ε'θη, :χ δποία. 1,5,αιτέρω; 1σέ6ο,ιτο λ6γφ τη; σπ'.ίυδχία.ς κ-:.ιί
zύρυτέρ-:.ι; ά.ξία.; των. Κα.ί ·ησα.ν
-;ά, εθη δσ7.. lπεκpάτουν ε1; τού;
πpι;,γόνl)υ; -:ωΊ συγχρόνων, είς
:0.:1:: μ-:.ικ:φίι;,υ; iκεί·ιου; α.1/Ιδp-:.ι; δσ-:Jι ε .,, ω•ι κ:χ,::ι, ,ου; :υ,οαιμο•ια.;
zρ6νου; της μυθικής περιόδω η
ά:τ:λιίJ; Ξtς το iπώτ-:.ι-:Ο'Ι πχpελeό·ι,
QΠΟυ ΞL;:: παρ::ι,δεισί:ι.ν zα.τΙΧ'JtX'Jt'I
έ:ι;,πr.θέτουν ι,ί 'Έλλην ε; κα.ί α.λ
λο� λαοί τή·ι εύτυχί,χ•ι. Διά -;ι;,ϋ-;J
κχί ώ·ιομά.ζοντο -;;,χ εθ·rι αύ-;;ά. ,:�
:ου πα-:pο; εθη» καί ε!χον σημασί
χν ίερω·ι εντr,λων. Κα.ί ε1; το.:ι;
,,....
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-τ::φελθόν κιχί τό ά.νέπλαττε διcι
πι; :ρ1.•ιτα.-:;ία:; του ώς περα.σμένον
ευ-υχε; :-αρόν.' ντιθέ-ως δ σΕλ
λψ δέν εyνώρ(ε νi έλκύσr,ι πρός
αυ-;ό•ι τό μέλλαν , κ1ί-οι προσε.πά
θει νi ,ό διαyνώη/ διά. της μα.ν
Β'
τεί1.;. Ό 'Έλλην δεν ετσιπαθεt.εϊ
Εί; :?'/ ;lγθpωτ.?'/ τό 7.ι1θΥ μ,. :ο ε•; τό μέλλον -καί δεν ηρέσκ.ε
1..τ.6 -;r(ι μή ί,.7.y,;;τ.01Υ1σιν ±,. τοϋ ,? '17. π:ψ'Χπέμπr,ι ε!ς αύτό τούς
Π7.p6·ι-;r;;; λ,:μΜ'ιει μορ:ρr,ν δι,.r:: πραη,ιλεί; του -πόθου;. {όνον τό
χr;;ϋ; :;;7.t'ΙΙ'jμένου. Τό :ι.ιcϊθημ,: τοίi πc1.pελθό,ι ειδυδεν εί; τού; πόθους
:ι;ι ή:'1 λ[,.ν
&νε-πτυγμέ /(JV κ�ί εί; -:ου υΕλληνος τήν .επι'θυ.μηrην
"'
- � '
τ�υ;
' "Ε• J,J.'Y(l7.;,
...
'
τω,ν οr.:-,ιων, δ ευμ•ψ:ρήν.
Tb ιχι�σθημα τουτο του παιρελ
7.::;θ�-:;; (-'ΧΡ7.Χ,ΥJΡ , ετ:;,?α.ν<Όε�ε
:-r_,'1 �tαθε? ·ι τ�ν .'-7.\ με'θιΤ-α, αυ θό·ιτο; κ7.ί δ πόθος ζωή; σύμφι•)'/,:Χ,
Π(Ι σ.τ.ο:r;;μω; αr.ο την ψΧυδρο-;r,- r.:ρό; -;;ά, πατροπαράδοτα:, «καιτά.
τά, πάτρια,,, ηνωνα:ν τά.ς επί μέ
ε ; :ή•ι ου αρέ χε .ν
ά.
:?.- i
� � 'J ::;, :aιά. � ;
ει.Λε,ψε:; η τα.; νr;ιμιζ,ψενας ελ- ρι:-'J; πcι.ρα.ι-:;τάισεις της θρησκιείας,
,
�(�u-·
.. �νε7:ω:'J;.,
_ αι''ειπρ,ε'ι�ε�ψzι?
Ί
Ι(
,G)ν έθων καί τGJ'I ήθων ε!ς μίαν
r;;
Ευ.ην
ει;
τr;;
παρ-ελ,θο ι συνείο rι :ην, εtς -ήv 'Jυνείδησtν της
:pε:ο
- Y.7.t μ&.λ�-:;τι;ι, ε1; -;;ό σ,πώτερον κα.ί &δι7.'Jπά-:;τ.ου ένότ�τος του παιρ.ελ
7.r.ώ,'Χ:Ο'Ι π1.ρελθόν - &πό τήγ μ·η θό,ιτος κα.ί τοίi παρόντος. Ή ισχυ
[κ:;,.νr,.:οίη-:;ιν σ.ύ,ήν �ίς τό πα,ρόν, ρά. δέ &νά-πτυξις τοίi ι:ι.ισθ1,μ.α.τος
·ή δ;:•)7, ,.,:ί Οτ7.'Ι άχόμη συνέ6α.ιν� του οt-κείου πα.ρ-ελιθόντος επλού<τιζε
'17. πληρΙJϋ,,:ι ·ή χ:;,,ρσ., &νέΥ..pυmτs τόv ψυχιΥ..όν 6ίον τώv 'Ελλήνων
,ό ουνc1..:6ν τrΊ; δυ'Jτυχίσ.;, &πως μέ πλε1στcι. οοδομένιχ. Κσ.ί οπως τό
μ,:ρ-υρεί τό ί'Jτόpημ-z διά. τόν δ7. 7.ι:,Βημ:;,, τοίi ά.διαισπσ..στe,υ σοομοtί
κτω,ιο•ι τι,ϋ :υprι.·ινι,υ της Σάμου προς τήν φύσι 'Ι, οϋτω κσ.ί τα. δε
ll'Jλυκp±τr;;'J;. Κ11.ί ε1; τό έξιδσ.νι δομέν:;,, cι.ύτι:ι, προσέδιιδcν είς τήν
χε•ψέV'J'Ι -;;ουτο π,:pελθόν έζήτει δ περί κόσμου θεωρίσ.v τcυ υΕλλ η 
'Έλί.rι·ι τήν ποθη-+,ν ίκ'Χνοποίησιν νος χαρrι..ΥJtήρσ.. ηρέμου συ'Λδυα
κ-zί ,η; y'Jχης τ·η'ι ε1ρfινην, - 8,τι 'J:.ι,,;,ϋ τGJ'Ι σκέψεων το') πσ,ρόνrtος
ΞΊ γενε: οεΊ προ'Jε:ρερεν εις 1.υ-ον κ?.ί τG)'Ι &ν-zπλσ..ηομένων πσ;ρα.
τό -:;ύγχpο'ιον περι6άλλον .
στάσεωv ,ου πι:ι.pελ!θόντος. Καί δ
Κ-zί χ7.p1..κτηρίζει τον 'Έλλη- 'Έλλ η ·ι εζη οχι μό'ΙΟ'Ι ε!ς το ενε
.,
...
,
.... ' ' '
'17.• ι;,:,, r;;ι:;,,κρινομεΊι;,; οιι:ι. την ι'Jt(;)::; &.λλ'7- καί εί; τό σ,δισ.ι'JΠ'Χ
-;z•Jp'J:i:ην τσ.'Jt'Ι πρό:; πίiν -i στι;,ν πρός σ.ύτό πα.p.ελθόν .
iέ τr,'ι πεποίθ-ησιν δτι πσ..ν τό
,;υγ:ι.ε;,.pιμέν,;,ν, Ιέγ·ι<:ψι":::ε '1'7- ζti,
°!;·;,;,ι κ:;,:;εί;, ε1; τό π7.pόν. Κσ.ί ύψ -zίον �'.lpίΤι.,ετσ.ι ε!ς ,Ο οτσ.pελ
i;;-;:;, ι ,'Jυτι;, ήτο λωμπρόν ηοθά.vετ?
θόν Υ.σ,ί δτι η,μποpεί τοϋτc νά ιπα
6 'Έί):φ. δτι , ·ήδ•; τό•ι 6ίοv ζ-7ι,ι
V7.λη:pθf,j �ίς το πσ..ρόν 'ΥΠό τον 3-5:, εί·η.ι yλυ-ι.. εpχ ·rι ζωή. Κσ.ί δ- ρογ τfις ,ηρήσεως των ιπ α τ ρ (
-:ιχ ι Ξπέπt1:-ον ?..ί ι:;υμ,:ρ')ρ,:ι..ί, 6 υΕλ- ω ·ι. - ό υΕλλην ό πιστός �ε!ς τά
'
,...
� ,1, ,
ί η·ι 7.-τ:εzι!ψε, με τ7.ς 'JΥ.έψει; τ?•J πσ,τρι:;,.
η
γυ- , σθ,σ.,;ετο να' υψωνετα.ι
;ι,1.ί τ,·;; πι:ιθους είς τό \W.Y,pινόν ρό τι,υ ί'Jχυρόν τό τιείχο� της
i-πε: ::;,, χρόvr;;υ; έτιμων-;:; ώ; ύπο
Οε{ζΞι; τι:JU ύψίστου '(iγ r:,<1,φ(jυ νό
μr;;'J . Κ,:ί δ θέλω'ι νχ όρθοποδ'Ώ
ει; :Υι 'Ι ζωήν ω :ρ ειλε '17. ΚΙJ.VΟ'Ιίσr,
τ6·1 ο(r;;,ι χ7,τά, -;ά, πσ,:ρι,: ε.Οη .
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. θνικης πα,ρα.δόσεως. Καί τό τείχ :ις
τοϋτο ά.πεχώριζε τό•ι 'Έλλrμα ά.
πό τr;ύς 1\,1,ή υΕλληνας, τούς δποί
ους ώνόμαζε 6αρ6ά-ρους. Καίτοι οέ
τούς 'Έλ,λψας διέκρινεν &.νοχή
εναντι των ξένων, 5μω; έ.πίστευ
ον, ότι, ά.φου οί 6ά.p6αροι δέν ε
ζων ε,ίς τ·ην αυτήν γην. δπου i
γεννiθησαν οί πα.τέρες των 'Ελ
λήνων, φαν άιμέτοχοι των έλλη- παιτριω•
"
,
' ι, �,1 -Jα.ν αιρα
εις
νικων
τούς ά.ντίιn:αδας τG)ν Έ).) ήνων, ο:
δποίοι κα.ί μό·ιοι fραν αξιοι ιrι.
όνομά.ζωνται α:ιθρωποι. Καί δέ·ι
θά μας έκπλήξ� τό πρi�μα οται
tiνα.πολήσωμ
1 ιεν, &τι είς τά πά.
τ.ρια καταλέγονται αιί μεγά.λαι, ¼ί
'θεμελιωτικαί του πολιτισμού εν
νοιαι πού ϊδρυσαν οί 'Έλληνες, ή εννοια. της πεψωτισμένη:; εύ
σε6είσ.ς, 'Υ/ εννοια. της ελευθερίας,
Υ/θικης, eθνικης κα.ί πολιτική;,
ή έννοια του ιόμου, ή εννοια της
δίκης, ή ενΨ;ια της ορθής πολι
τείας, ή εννοια της πρός τόν πλη
σίον άγά.πης πού αφω:?:; κηρύτ
τει Θα.λης δ Μιλφιο:; καί όλί
γον επειτα. Κλεό6ουλο:; δ Λί�διος
καί κα.τό,πιν δλη ή q;ιλοσο:ρική
παράδοσις μέχρι του «έπι.ει-κου;,,
του Άρι'J"τοιτέλους -καl :η; -r.φι
λοομ.πρου Στοαι;;.
'fπά.ρχουν είς τόν 'Έι.λψα σ:ι1ίl-α.ί πού νομίζει δτι ή η 'Yj ισωrtη
ρία. του εί,ιειται είς τή·ι σεοασμ:
αν αρχαιότητα, είς τή·ι μίμησι·ι
της ζωής των προγό•ιων, ει; τήν
συντηρησιν των πωφίων. ,Μόνο·ι
οϋτω - λέγ,ει δ 'Ισοκράτη; - καί
τήν πόλιν 1μα:; θά σώσωμεν καί
των 'Ελλήνων �ά γίνωμεν σωτή
ρες». Τά νέα. -έ&ωρουντr; €ίλαπτι
κα. καί α.ί έπιιδεικνυόμε ι· αι τά.σει;
πρός νεωτερισμούς 'γίνοντο ά.νrtι
κείμ.ενον περιψρονήσεω;, διότι δ
1

1
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γεωτερισμο; ΙΖΨ.ψι 'ο ετο και υποσκαψις -του πολιτικr;υ κ7.θεστωτος.
Τ=ι. «παλαιά καί είθισμένα καί
εγιομι:ι., τr;υ Ξενοψω•ιτι;; εί·ια� το
ίερόν π7.pελθ6ν, περί τr;i) δπr;ίr;υ
οί 'Έλλφε; &μιλοϋ·ι μέ εύλά.οειι:ι. ι
καί -lιρεμία·ι. Τά νέχ είιαι κραυ
γ1.λέα, &ιπ6τr,μ,α κχί &.περίσχ.επτα.,
διότι οί σύγχρο'ΙΟι εγι•ην χειρό
τεpr,ι, οί -;θικοί οροι τ ο υ 6 10 υ
1ιλλαξι:ι.•ι κ7.ί 'Υ/ 5λη ζωή ιJ1λίσθφε προ; τ-ί-/'Ι Π7,;;::αμή·ι. 'ΊΙ
ο η εις τό·ι 'Όμ-ηpο'Ι εύpί-Jκομε•ι
'
, ) ),α.' κα.τ,
τηΊ
α,
' α:, ιτι'λη ψ ιν ταυτην,
έξοχ-ί-ιν ε!ς τόν τέταρτον πpό Χρ ι
στού α.ίω•ια. Κι:ι.ί rι τεpαστίχ δύ
ναμις της πα.ραιδόσεως έ μιποδίζει
τον 'Έλληνα νά. &.πομα·ιιρυγθi'Ι i
πό τά. παλαιά, διότι, εί; Ιένα·ιτία.ν
περίπ,τωσι1 διακόπτει τό·ι δοομόν
μέ τό παρελθόν κα.ί γίνεται (;'J'Ιερ
γός εί; τήν κχτάπτωσt·ι της πολι
τείας, εξω τη; δποίχς ιοέ·ι ύπά..ρ
χει οι=ι. τό•ι 'Έλληνα. σωτηρία..
Εις τήν συ•ιείιδφιν τG)ν Έλ
λή·ιων τά. πχλαιά. παρί:;τι:ι.·ιrtι:ι.ι μέν
ώ; παρελθ6ν, ά.λλά. συγχρόνως
καί �Jς &.κ6μη :ων, έξι:ι.χολσ·ιθητι
κG1;, κό:ψ.ο;. Κσ.ί πρ�ς :ό·; χ6σμον τουτο•ι -Jυ•ιδέεται ό 'Έλλr-1 11
κι:ι.ί :χπό κ'Χ:ηωγrις, &.λλά. ,.:ι,ί μέ
τ:6f-Ιο:.ι; ·ι�JΤ.7.λγικr;•j;. Κ'Χί εις :όν
χ61μ':>'i τ�ϋ:�'Ι fποθέ:c:ι :i; iλ
πί3α; :r1; πλr; ρώσεω; ;:p�"Jooκtψ '
ωΊ, :σ.; οποι7.; το Π'ΧpΟΊ .οια ευ0Ξι. Ι{:ιί !ί·ι�t λ'Jtπό•J Ξ,j,;6r, ,:�·ι.
5τι τή•ι γr1ν ά.πό :ή·ι δποία·ι �
ολά.σ:rρα.·ι ο[ πχτzpε; Χ!Χί ο[ ΠΧΠ
ΠΟ� καί δλοι έ•ι γένει οί πp6yο·ιοι,
τήν γη·ι 01:ου εζη,σαν ·ιαί ηpγά
�θησαν κα.τά. θιείαν i·ιτολή·ι. :ήν
γη·ι αύ.:ήν οί 'Έλλψε; ιJ1·16:.ια:7.ν
πά.τριr;•ι γην, - π!Χ-:pίδι:ι.. Ι αί z·ιψ
ε!; τήν ρίζαν της λέξεως γη iμ
οά.λλου.·ι οί υΕλλψες ι ήν εννοι,

,

,

,γ

;

-

'

f

,

'

'

r:-

1965

ΙΛΙΣΟΣ

'1.ι :ών π:ψ,:γωγικώ'Ι ου'Ιάμεων
το,) θf,λεο;, - εί; t"f(Ι pί�'Υ.'Ι :η;
).έξεω; πα.:pί; iμοσ.λλ-:-,υ'Ι εννοια. Ι
r::•J Ξ;�ι.q;p':�Ξι ��'i T'�έ'J.'i -:�ι)'i πρό�
:::χ. πα.λα.ι,:. �ια. :ου-;:α χα.ι < θεοι
r:7.:pι:Jr,ι
ιι>ναμ±'Jθφ:χ.ν οί θεcλ
�'J'J :�ρο,:6,::�υ:;αy �Qυ: π�τΞ.
pα.:: , ::;,:,; .. ρογόνeιυ;. Κα.ί lγνώ
Ρ��':J'ι �ί α�όγ ονοι, Οτι οΕ σ..ρχ�.ίοι
θεr,(, 7,μ:z. πpοη,έρε:αι εί; α.ύ:ού�
-iι 'ΙΞ'ιψι'Jμένη λα::pεία., θi lπιδα.
Φ�λΞ'-JJΙJJ·ι :Υι'ι zϊ,aι:ιχ[�·ι �ού c:ί
χr, ι χ:χ;:ιί'Jει εί; :r;ύ; -:ρογόνου;.
Χωpί:: -;:όν θεό·ι, :ό'Ι προ,:,:άτ·φ
:ιί,·ι τ:p'_;γόνω·ι, εί·ηι δ,j'Jχολον νi
ε•Jr1 ι.ι.εpfρη ·ή οίκ-:-,γέ'Ιει.χ, -r1 πόλι�,
fι τ.:λι-:εί'7... Ι�αί τό �-ί :-Οημ'7.. του
,
,
ιεpου ,;,:pελΟr;ντ-,:; ενι::ιχυεν
επι
'Jr1 ; ΤΥj'Ι :;υνε[δ·φι·ι, δτι οί i,πι:.ιθα
ν6ν:ε; ,;pόγο'Ι-,ι έξηκσλαάθαυν ν�
�ΙJCι 11 6π6 0�7.ι:pόρ�υ; μορ�α; κcιί
ν:Υ. Ξ.ϊ:('Κ',( ·ιω·ιουν με :ούς άνθρώ
Π':J'Jζ χ6.pι; Ξt; :ή'Ι λι:ι,τpz(χν και
τr/'Ι μηεi'7.ν. �ι6-ι ή λα.τpεία. τών
πρσγό·ιω'Ι &τ:ε:έλει θεμελιώδε:;
θpr,'Jκευ:ικό'Ι Χ'J.ί πολιτικυν δόγμc1.
τr;Q έλληνικσυ Χό'Jμου.
Με τrιν rι.υ-;;ή'Ι στrι;θε�ότητα. οί
"Ελλη•ιε; έ-:ήρσυν τά.ς γεωpγικάς;
τ.7.pc1,δ6πις, α.ί όποία.ι άπετέλουν
:rι·ι fΛ,:;ι'Ι τη; ζωης :G,ν π.ρσγό•
·ιω·ι. Ίί γεωpγί'l, τ.±·ι:οτε ε.1ς τον
έλ'J.r1 •ιικb·ι 6iον iθεωpείτο -; τιμι
ω:έp'7.. χ:zί ύψηλο:έρrι. ένα.σχόλη
σι;, �ιό:ι :ή·ι ·ι.:zθηγίc1,ζε'1 ή θείι:ι.
6ουλ τι κ7.ί οί πολυχρό•ιισι ι.6.μπ.τοι
τιΪJ'Ι πpογό•ιων, διο Χ'l..ί επpοστι:ι.
τε1J!τΟ i�b -:"f(ι πΙJλιτεί�ν. "ΑJ...λrι..
Ύ.?,ί �λί.?.ι εχφσΝσεις τσϋ βίου ύ
πε·ιθυμίζο'J'Ι ει; τόν uΕλλψ'J, πα.
τρι;,rι.•ι κc1.:ι:ι.γωγήν, 1πενθυμίζι:.ιυν
οι7,pκG,; τ,z πά.τρ:α.. 'Ή θυσία.;
πρr.'Jέ:ρερεν ·rι επρα.τ-ε κ±τι χι:ι,τ'
�Ω
.:,_
"! '),εν CJ,pχc1.ιo'1
2.
-.
ευο;
,1 εψ?,Λ
σ.σμι:ι.,
π±γ;:ο:ε η·ι.συεν δ uΕ�λην τήν φω1

νή'Ι :ώ•ι π::χ.τέρων να. :ou λέγ'Ώ, δ
:ι ε:'J: ε.ψ�γου�ο�σε ά πα.;rέρ3.;
σου, ετ'Jι εθυσια.':- εν δ παπr:ο;
'J'.U, ,:υ:ά. τά. εθιμα. είχαν οί μα
κpινώ-;:εpοι πρόγονοί 'JOH.
Τά. π&,γ;:α ει; τήν Έι-λά.δα σι•
·ιέ:ει'Ιον ·ιi α.πα.ρτισΟΏ εις τό ι
'Έλλ,/'1'1, συνολικό•ι ,χισΒημα τfις
αρχ:χιό:η:σ; κ:χί τr,; τ;-ιο'Jεγγίσε
�,; -;:ου 1:ρό; τό πα.ρό'Ι. Καί τό αϊ
σθημ,α τσϋτο οέν ήι? τυχαίοι
ϊ:pό::;κ-:ημ,: εις ,ή'Ι ζωήν του υΕλ
ληνα;, :i).).ά ριζωμέ·ισ·ι ί::;χυρω;
Υ.?.ί άρμσνικώ; ει; 01.'J. :ά φα.νε
ρώματα τσϋ έλληνικου 6ίου. Δι'
7/ιτb Κ'J.ί ή pη'Jι; ζrι ν κατά. τ?ι:
π6.τpι:χ ηχεί είς τή•ι 5..κοήν ταυ
'Έλληνος οχι �,; διατετα.γμένος
QQγματι�μός, αλλά. ώ; ζων-tα.νή
;,ω•ιή, πσ'J ερχετσ.ι μέ·ι σ.πό τά
ι:.ι6.Ο η τr1 ς ίερας αρχαιότητος, δ
μω:: νομίζει;; νά. iκσάεται άπό πο
λ•; πλφίο·ι : Εί·ια.ι +1 φωνή τG)ν
πpογό·ιων, τG,ν δπσίω•ι τrιν άόρα.
τr.•ι τ.α.pσοοίαν rρθάνετο εις πσ,ν
6rιι.ι:z. δ "Ελλην. Κrιλ οέν ε!χε πο
τέ εί; τήν ίστοpί7.ν πι.ηρεστέραν
iφc1,pμσγήν δ 6σ,θάς, ό ήρακλεί
τεισ; πρά.γμ;:ι.τι λόγος τσυ Μπσ,p
pέ; :
Μaς κυοερνουν σί νε
Υ,ροi .

Γ'
Τό λυπηpόν ψzινόμενον πσύ
πc1.pc1.τηρουμ.εν σ·Ιιι .1ιερο·ι συχνχ -rι ελλειψις σε.67,σμ,ου πFό; τσ. π1.
τpιc1. - πpσέρχετ7.ι &πά το γιεγο
'16;, οτι 6 σάγχρονος � ιf:ιρωιπr;ις ο
°
χ: ΙW'�Ο'Ι �.γνο�ί
ΟlΥJε(ον Π'J-_fε�
θο•ι, '1.λλσ. Υ.α.ι οέν προ'Jπα.&ει νσ..
τό γνωρίση. Δέν εχει τr1ν ιrοεριέρ
γειc1:ι της γνι;γJεως τG1ν πσ..τρίω;.
Εις τ,;υτσ λόγου χσ,ριν δ cρείλtετι:ι.(
δτι σχε-δόν Ηφμον-fσ�μεν επε
τείους του Ρήγα, του Κωvστσ.ντ!-

:r;
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ν-:ιυ CΗκ-:ι•ιόμου τι;.υ z; Οϊχον6μω·1,
το,) Δημητρίου Βερ·ηρr.άχη, κιχ:
t6'1CΙ, ,χλ).ιχ !
Εί; tY,'I ά.ρχcι.ί1.ν Έλλιχο-:ι. δ "Ε�.
λΥj'Ι δέv ήτο oυvcι.tQV vί:ι. μή γ•ιω
ρίζϊι τi πρί·ι, πG); οηλcι.δή εζωι
r,ί πpόγιηοί t':l'J. έ•ι ε-;,:cι.υσε Π'J·
τέ ;, "Ελληv vά zΙΨ.ι.t ,.Jί-�είο; πρ!J;
τάς ί-πορί cι.ς, τ-:ι�:Jς μ•.1θr,υ;, τ-:ιύ;
θρω.οu;::, :iς ,.φηγήσεις δσιχι ά:,ε
:ρερο·ι:-:ι εί;:: τό Jθvικό•ι πcι.ρελθό·ι.
Κcιί zί; τό πcι.ρzλ1θόv :οϋτο, εί;
τή•ι άψό'J':ρcι.ψ:.ι.v cι.-:.ιτΎΊ'I :G)'Ι πιχ·
τ;-,�ωv, ε�ω� κιχί έπψελω;; έτη_
,
_ λα:ρε:'Χς,
ρ-:ιuντο τιχ εθη τη;
τιχ
εθη του 6ίοu, ':.ι.ί πα.ραιοόσει; τη;;
τέχ·η1 ;:: κcι.ί της λογοτεχ·ιίcι.ς.
'Ι Ι ζωή των προγόνων, δπως
,1-,-1 iν7.πcι.ρίστωv οί πr:-6γονοι, ή
:ο πολύ δι'J.:ρ-:ιρετιχή ά.πό τήv tοι
χrι ·ι τωv : Οί πpόyο·ιοι των ' θη
vcι.ίωv έyεννήθφcι.·ι ύπ!J το -:�χετι
χιίJ; zυφοροv εδαφο; τη; Άθη•ηϊ
χη;:: πεοιάδος, ή δποi-.ι. tl)>Jς ε
:pz:ρzν ώ; τέκνα. της, οιό κcι.ί fι
'J''l.'I 1.πηλλ'Χyμένοι άπό πlJ..σα.ν 6ιο
:ικήν μέριμναν. Ό α:ιθρωπος ε
ζr1 ε•Jκολον 6ίον μέσ'Χ εί; τή•ι
εύοcι.ίμο•ιcι. 'J\Νεiοη,:;ι•;, Ott ήτο
πλη:,ίον του Θεοϋ. Κ,;ιτά ,ου;
μcι.κρι vού; τούτους χρό·ισυς το θεί
ον εϋpισΚΙΞ τρότ:ον νά
μετcι.ξύ
τG)'Ι ά.vθρώπωv, οί δποίcι ετίμω-.
τοϋτο μέ ά.πλά; προσ;-ορά; α.r:ό
τό q:uτι-κόν Ο':.ι.σίλειο•ι. Κ-:.ι.ί είς tΥ;ν
'Ε σ τ ί α. v, πρώτφ, χ:χτά τό·ι
Πορφύριον, iθuσίασ':.ι.'Ι οί 'Έλλη
νες, είς τήν Έστί,:ν πο•; έσuμ6όλι
ζε το κα,τ' έξοχήν κέντρον τω·ι π,:
τpίων, τό οίκογενειcι.κόν κέντρον,
το ίερι�τεσον τσστο γεyονό;, δπως
λέγει δ Τσάμπφλcι.ι•ι, των 'Αρί
ων λα.ων.
Ή θ�ότης , ερyετcι.ι είς έ�ωτι
, προς
, -:�χεσει;.
κα.ς
τους θνητου;

:?ι
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τΌ 1J; i ι �ίΟει μέ θεί�ν γσ
'ΙΥJ 'Ι. Κ ':.ι.ί ±γ-:ι.πι:.ιu·ι ο: θzι:.ιί το•;,;
i·1U pώπ1;1J; Χ�.ιί :ο(,; πp-:ι,σφέρ �υ'ι
i:iι1η:-:ι. 10Gψcι., χάρι; :..ί; τά 6
T.:Gί'l. ζι:.,,jγ f,i G'I ύψηλr)'Ι Χ'Χί Κ'Χθ'l.
p6·ι : Ή 1Υ1 μήτηρ lpχετ,:ι από
τ·ήν μυΟικήν Κpήτην, διέpχε.τcι:
iγνιJψιστ,;; από τΥΊ'Ι '.\-,1.ικ+ι·ι χcι.:
γ[·ιz-:�� Ο�z.τή εί; τδν Gίκοv τοD
·iι '(φ6·ιος τ'lις Έλzυσί·ι:ς Κελεού,
�ΠΟ'J ά•ntpέ :p zt τον 1 J.tΚp0'/ .1ημο
ψG)'Ι':'l.. Κ'Χί α.ποκ'Χλύπτιι ε1ς τού;
1:ιΒpιJ)Π'.iυ; τό μυσtrιpι')ν τη; σπο
ρ&; :οι) σίτι:.ιυ Υ.':.ι.ί ίδρύzι τά μυ
c;ήΡt;-, τά όποί� zξειλί θη?,:ν ε1;
Υ:_
:ο μεγα. τελεστηριcν τω
ελληνι
Μύ λ7.οϋ κιχί μάλιστ'l. ,ης έλλη
νικη; ipισταχρα.τί?.ς. Καί μ6•ιο�
εχτοτz οί άνθρωποι αρχίζουν νά
πp')σ3ί,3r,uν είς τήν ζω·ην προορι
σμόν "Jψηλόν. Άλλά ή Δημήτηρ
οέv προορίζετ':.ι.ι είς τήν Έλεu
σί·η κ:χί είς τά; Άθήνα.ς, δπου
ήλθε διcι της Ίεpάς δδοϋ. 'Έοω
σε•ι 1•11 J;,ήν εί; τον α.y,χ,πητόν της
·ιε'Χpον 'Γριπτόλεμον νά μεταJδώση
κcι.: εί; Ηλας χώp'Χς τc αγαθόν
αyγελμ'l. τη; κα.λλιερyzί?.ς. Και
6λέπομεν συχνά είς είκόνας έπί
ά.γγείω·ι τό·ι Τριπτόλφον νά ;ι,,ά,
θr1 τcι.ι zίς πτερω:όν οίφpον καί νά
κ,pcι.τ'() δέσμην iπό στάχυα.. Κ:χι
ένψ κατηυθύ•ιετο προς -:ά; 'Αlθή
·ης ή μεγάλη α,,jτή θεά, ή ίδρύ
η τ p
�pt'l. τού ,πολ:-:ισμοϋ, ή ' Δ �ή η ,
ε.μzιγεν ει; τον πε•ιιχρον μεν ά.λ
λά. στοpγικον Χ'l.ί ύποχpεωτt"/.Q ι1
οίκον τού Φυ:άλου, κ,:ί, εύyνω:ι'J
νοσ::�α., προσφέρει είς αύτόν τr;ν
πρώτην συκην, της δποίcι.ς οί -καρ
ποί iπλού:ισα·ι χατόπιν τούς ΌΑ
θηνcι.ίους.
Τήν α,,jτή'Ι ε,jμένει1.•ι ειδειξ:.ι.ν
κ'l.ί άλλοι θ,εοί προς τούς &.νθρώ
ποuς. Ό Διόνυσος προσφέρει κλη- Χ7�ί
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μ,:, είς ά. λούν 'ίι:λί r..τωf..C'I r..οιμέ
της Ίκ:χpίας, - ά-ιτι:Ηλ:χγ μσ.
έyΥ.αpδίeιu φιλοξzνία:;. Ό Διόν'J
-.;r;; επίσης ερzε::χι iπσ τήν Βοι,
, τ ' ι , .-1.ττι
\
,
.. ,..
ω�ιαν
ει;
':ηΊ, φι�οςz, rι:
'ΙΞιτ,χι &πο το-ι ο:χ::1ιλε:ι, τη; Αμ
φι,,τίοvα χ:χί, ώ; αντίcωpον, οι13ά,-.;zει :xCJτrn :Υι 'Ι :χγάμ:ιξιΙ' ϋο?:
το:; κ,:,ί ο?νο'J. Κ,:,ί ή 'λθηνσ., πpο
στά.τις τώ-ι 'Αθην,:,ίω-ι κ,χί δλων
τών Έλλή-ιωγ kν γένε, εί :; τούς
Ξ.θ·ιtΧού; :ιι>'ι Πjλέμ ου;, θtτεt καί
εν είρήν"Ώ ύπό τr,'ι πp?-.;:ασία.ν της
τ!Χ:; 'Αθfιγα:;, έΥ.λέγει ώ� οικητήpι
Ο'Ι τόν εί:; ,ό 'Ερέχθειο; ψΥ.όν. Υ.αί
�pοά.γΞι -eιύ; 'Αθηναίου; εί; τη;
Ξί.pήνης τ:ι.. ε py σ.. Γύνετσ.ι πpο
στάτις της γεωpγίσ.ς κσ.ί μεpιμν�
περί -ου Έpιχθονίο'J οpέφοu:; καί
περί του Β ουζύγου, ό �ποίί-:.ς οι66.σκει τούς '..\θην7.ίο'J; τήν ζΞύ
ςιv τώ'Ι οοώ'Ι εί:; τό α.Fατpον, δ
rω; τό αυτό είχΞ διδάξει ,ού; Έ
λευσινίeι!Jς iι Δ -ημήτηρ 1διά. το1
Τριπτολέ ;.ιcυ.
Τήγ σ.ύτ+,-; πpό; ,eιύ; &,;θρώ
ποu:; χ:ι.ί μάλι::1:σ. πpός ,eιύς Ά
()ην,χ�� !Jς μέpψ να.ν ε:r.ιοσ.ψιλεύΞι
κ:χί ό '.Λπόλλω-ι, θεό; -ου φωτός,
r,χ·ιτός φω,ός, θεό; ,ου π?λιτι
σμού Είνα.ι ό ίε.pός πρόγονος τών
'Λ.θ·φα.ίων. Κ?.ί οιά τούτο όνο
μά.ζεται ..<'Π7.τpιj)?ς , ίοίως ΙΧΜ
' μεyα.ι.ω
,
' ' ,τ?υ:;
� ,ΑθηΨ1.ι' �'Jς, τ'JΊ
pι-;το:ρα.-_ ιη Χ'Χι το, ν Πλχτωψι., 'J_ ,
ποίος ΟVQ-μά.ζει ,όν ". \π6λλω'η
-ι.-χι «π7,:pιι:,'Ι εςηγητηΊ , εpμη'Ιε'Jτή-ι Όηλι;ι,?ή Χ'Χί 'JU'Ι,ηpητrrι
τG>ν π,χρι:ι.οόσεωΊ, ΠΓΥ.i'J'Ιέμει λr,ι
r..όι εί; σ.ύ,όν ,ήΊ τιμΎjτικωτέp-χν
τ.pοσω'ιυμίι:ι.Ί. Κ7.ί εί; ·:ό-ι Κεp7.
μειχόν είχον &. :.p ιεpώ-.;ει ν:ι.ο'Ι ,,ί
'λθηνα.ίοι είς το'ι 'Λπόλλωνσ. κ:ι.ί
ί3�c1.ιτέ.pους ίερείς εΙχον προ; ,ι
,
μην του όpv.:-ει.
'Ι'Υ,

,

,

.,r'

,

r
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�Ε--.;ι εζων καί �δpων με-:α·
ξύ τών α·ιθpώπωι- οί θεοί. Κα,ί ο:
άνθρωποι �σαν άξιοι νά. ά..πολα.ύ
ο'J'Ι τrΊν · ωτεινψ τα.ύτην σχέ
σι'ι. Πψί των πα:pα.δ�ισίων τού
,ω·ι χpόΊων οι 'Έλλη-,ες επρειπε
1' 7.. λ-χλ1�'J'Ι μέ: εύλά6ειαν. Καί α.!
Ξ:tQήσΞ:;, οσαι &_ν,λοϋνται <ΧΠΟ τό
?'Jl'J'I εκείνο παρελθόν, ήχου') είς
,ή-1 ιiκοήν τών &.πογόνων οχι ώς
iπ:νοήμ-χτ{l., ά.λλά. ώς &.λ·ηθινα.ί κσ.ί
i.a:6:ψΞυ-.;--cοι iφηγήσεις. "Ήτο δέ:
ψ'J:�ιχόν οί α.νθρωrποι τών ιιτ:οομπα
λαίων ιχείνων χρόνων νά. εχοuν
χ-χί �aιαιτέpας &.pετάς : Ό 61ος
των fΓ ο ά.πλούς, δπως ά.pμόζει ει;
τ,;,:ι; παλχιούς, 6ίι,ς σώφρων κα.ί
Ξςη:�:ραλισμένο:; εί; τήν αύτά.ρκει
:χ·ι, ο1ο;; ίκι;ι.νοποιημένο:; ά,πό τ-rμ
γεωpγίχ-1, τήν όποίι;ι.ν προσφάτως
είy_ο'ι οωpήσει οί θεοί. Οί α.ν9pω
r..ι:;ι r1 pγ6:ζοντο σΔτήν &.χpι'6ώς τήν
γrι -ι Π'JU τούς έ.γέννησ:. Κα.ι δισ,
:οϋτ1? ?) γ1Ξωpγικα.ί γενικώς εγα.
σχολήσεις πpοσΙΞλά.μ6α.νον χαιpα
Χ:r1p:ι: ίεροupγικών πράξεων, αί
Ε,τ.?ίι;ι.ι έπc1.νΞλc1.μοά.,ιοντο κατά.
τι:ιύ; ε πει τα, χpό-ιοuς είς τό !ερο
τΞλε'JΠΥ..0'1 τυπι·.<όν tG>Ί μuστηpί
ω·ι κ-χί -ης λΙJ,τρείσ.ς. Ή φυσικ)ι
rι,τ:,ί 6τr1 :; του οίου --C(J)'I προγ6νω-,
Υ.?.ί το πλησίΙJ,σμά. των προς τ=ι
θείον Υ.7.ί πpός τΥJ'Ι γη-1 εξέτρεφον
εί; :-eι-ι /�- θpιι�πο•ι ύψ�λά.ς πvευμα
_
:ιχα,ς ιοιο:ητc1.ς,
?.[ 01t1κ7.ι 1"pοσέ
οιοο'ι είς τήν ζωήν σ.pμο-ιίcι.ν.
'Έλλ·fi'Ιε:; &πέ1ι1φο•ι είς τούς προ
γ6'ΙΟ'Jς σο:ρίσ.-ι, 1δικα.ιDG'JVην, &.pε
τrι Ι' , Ε !J'Jέ6ειcι.ν, σεοσ.σμόν σ..συζή
,ψΟ'i πpός τ?..ς επιτ:ι.γσ.ς της θε6τητος.
Κ7.ί σ.ν Ύ'1 pωτσ:,ο ό υΕλλην της
�στορι,.ης περιόδου - τ.οίον 6ίον
πρr;τψq, - ιzΊψφι6όλως θά. ελεγε,
μc1,�ί μέ: -6-1 Ίσt«pά.τη, τον 61ον

οι
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τών προγόνων : Διότι ι:.,! πρόγο
νοι, δ-πως λέγει δ ρητοδιδάσ-ιισ,λος,
εfχον τό δίκαιον ιε!ς τά.ς ψυχάς,
όιότι τον ενάρετον οίο·) των κα.
τηυθυνον οχι τά. ψηφίσματα., οί
νόμοι, ά.λλά. τά. κατά. παράδοσιν
εύιπρε.πη -qθη. Διότι - έξα.-κολου
θεί δ 'ΜΟ'ΚJράτης - rι πρr,σπά.9ει!Χ
τών παλαιών ήτο νά. μ·ίι κα.τα.λύ
σουν τίποτε από τά. πάτρια, νά. μή
προσθέσουν τίποτε ξένοι πρός αύ
τά, νά. μή μετα.•ιιινήσουν ότvδήπο
τε ο! πρόγονοι παρέδωσαν.
Ή θρησκευτική πολιτική τιί)ι
Δελφων - καl yνωρίζομεν αύτήν
καλύτερα. παρά. τή 1 αληθινήν θρη·
σχιείαν του μεγάλου τούτου κέν
τρου των θρησκ..ευτικιί)•ι καί ηθι
κών πα.ραιστάσεω·ι - εΙχε-ι ενα πο
λύ χαραικ,ηριστικόν "(Υώρισμσ.,
πού συ\!ετέλεσεν ε1; ,+,, δη.μοτι
κότηrrα του διε,λφικου θεcυ καί ει-;
την κατα.πληκτικ+;ν οιάδοσιν της
!πιρροης του.
Ο! Δελφοί, δπως είια.ι γνωστόν,
ά.πέκτηtrαν, πλην της θρφrιιευτι
κης, μεγάλην σημαισίσ.ν κα.ί ε!ς
τον πολιτικόν κα.ί είς τόν ο!χονο
μικόν 6ί•w της Έλλά..δο; κ.α.ί κα.
τώρθωσων νά. κερ6ήσουν τήν συμ
πά.θεια.ν τω-ι λ-:χ.ϊκων ι-tα. ω,ν. Ό
δελφικός 'Απόλλων εσ-:ρεφεν ίδι
α.ιτέρως τήν προσοχήν πρός τό η
θικόν μέρος της θρησκεία.ς χα,[
έlδημιούργψε τήν ίδιότυπον δελ
φικην θιεολοyία.ν, ε!ς -ήν δποία.ν
έλάμιοον�ν ύπ' οψιν τά.; έκφάνσεις
του ψυχιrκου 6ίου του ά.νθρώιπου
ά.σχέτως προς τήν κοινωνικήν του
θέ�ην και μέ κα.τα.φανη συμπάθει
α.ν κα.ί συyκ�τά.6α.σιν πρός τούς
&πλους κα.ί πτωχούς ανθρώπους.
Κα.ι ε!ς πολλά.ς περιπτώσει, δ
1

1
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'λπόλλω-ι bδείκνυεν δτι είναι �οι
α.ζόντως είς αύτόν d.ρεστ-:ι.l α.ί
προ-:1φοραl των πτωχών καί μή
κοινωνικιί)ς οια.κεκριμένων. Α,'Jτό
6έο-:ι.ι,χ δέν έσrιμαιyεγ δτι άπη
ξίωνεν δ θεός τά.; προσ:pορά.ς των
πλ(ι')-:1ίω·ι, &:1?.ι προ-:1-iιyοντο μέ ά
π.λ&τητα ψυχiις. Διότι rι.ί έγ γένει
με-:ριόφροΥες θυσίαι ·η-:1α.ν είς τον
'.\πόλλωνα ιiρεσ,-:ι.ί, οπι,1; καί α.ί
ά. :;; ελεί; έρωτ.·ή-:1ει; τωγ πτωχών
γεωργών διά. τήν τιμή·ι τΌυ σίτου
καί των ζώων κα.ί διά. τήν &,,.εύ
ρΕσιν απολε:;θέντω'Ι πραγμάτων.
Ι ?.ί σ.ιτtb τά.; λαϊκά.ς �.ίιτά.ς συμ
π�θείας ·ί δελφική θρ�σκεία ά
πέκτησε σrιμωιτικήν rιθικήν ού
Ίc.ιμι'Ι.
'Αλλ' έ·ιψ οί Δελφοί έξετίμων
τόσον ορθώς τήν σημα.-:1ία.ν τη;
1θρη:τιιευτικης 1σότη't'cς κα.ί τό πλε
ο-ιέκτημα. οτι είχο-ι κερδήσει τον
λ:ι..όν - κ'λτε,ιόο'Jν συγχρόνως καί
τ+ιν α.ξία,ν πού ά.πέδιοο.·ι ό λα.ός
ε.!; τήν ά.ρχαιότηrτα., τή·ι &.yιiπψ
δηλα.δή τr,υ λα.ου προ; τά.; α.ρχ ;ιί
ας οια.-άξεις, προς τ,:ι, πά.τριc.<..
Ι α.ί ή ά.ρχαιότης αύτή παρουσιά:
ζει οιά. τά.; θρησκευτικά; οια.τά
ξεις στοιχείον πολύ σπου?.iα.ιότερον
π-:ι.ρά. διά. τό'Ι πολιτικόv 6ίον. υο,
τι είναι αρχα.ίον είναι κα.ί ίερό•ι,
α.κpιοω; διότι εί'Ια.ι iρΥ.αίον. ιά
-οουτο οί Δελφοί, πού απέ6ψα.'Ι
θpηΤ,<,ευtι'ΚΟ'Ι κέ'Ιτρον τό·ι ε6δομον
τ.ρο; τόν εκ-::ο·ι α,ίω·ια., εχρησιμο
ποίησαν τον τύπο•ι : «κ'J.τά τά. πά
τρι-:ι. ,. Καί ή χpη::;ι; -:ι..ύτή έτέλεt
ύπό τήν προσrτα.σία.ν 'Απόλλωνα;
-:ου ,,Πα.τρώΟ'J», δ όποίος οχι 6έ6α.ια. τυχ-:ι.ίως έτα.υτίσθ·� τον πέμ
πτον αίG>'Ια προς τον Πύθιον, τό•J
είδικόν θεό-ι των Δ,ελφων. Ι αί χά
ρις είς ΤΟΥ τ•J'7tOY τουτ-w «κc.<.τά.
τά. πάιτρια.», yνώριμον έv γένει sίς
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:,;,ύ; 'Έλλr1 ·η; iπό του έοδόμου
7.,lώνος, ot λόγ Qι παU Ξζετ=οpzύον
:ι; 7., ;:Q :Q'J; .lΞλ :p o'J; (/..�iΧ-:ων �δ�
:Υ.�')'J:;7.'Ι ε·ι·ι,:7.γ :αί i.;!1:1. Ή ,.7.
λ1.:z λο:πό·ι εΧyp7.-:;:; zλiμ.δ,χvεν
r;z: μ.ό'ι':,'Ι ε·;γ,;,:7.y ίεpου Π'Χp�γ
γέλ:ι'Χ.:ο;; :υ>'Ι π?::έpω•;, iλλ7. Υ.Ύ.ι
zη::ι.κ:iιp7. θprρΥ.ευ::·ι.iι : έγ:ο..
.. ' .. ,.. ,
'
ι�η;, πQυ ε:;ε:;;εpε--:ο α.�ο :ο μεγ�λ·J:εpr;ν θpr1 'JΥ.ευ::κό·ι κέγτρr;•; :η;
Έλλiσο;.
Γεν:Υ.ίί1; π::ι.p7.:r1 pουμεγ ο:: ή
�
- '
, , ,
ε;,1.pμογη, :'jυ :·Jτ;'Jυ Υ.Ύ.,?: ::Χ τ;:χr " •1-;,.J- ,-� .!.�,-r,..,,/- I 1 -r_,,,
-ι::;;,
" ι�"J.
_...,'ι;,"'.;-.. ..._ι:.,..;r ..... .. ,",J
ο:r;υ μ:z.p:υpει. (;:: ο τω:,:;; ,ωτο;
r1:o &κpιοώ; σι1.σεσαμz-ιr:,;. Κsι.ί
... ; ..

f"Ι

c. .....

..

,

_, 7.
.. .

"Ι

,

_.,

J

,

,,..,

Ξι; τ7.; �ΛΞt�:z; πzpιπ7ω..,ει; εςε

,ο

;,p1.ζε
�ίί)'Ι 1.ί':1θημc1. -,:-.,;_; 'Έλλη
·ιο; �ί; ":Υjν -:1z�./J�'Ι :�J ;:.pό; -:'Χ
π±"rρι,.. , - εί� --:Υ(Ι θp-r1 -:r..Ξ'J":�-κfιv
μάλιπsι, πεpιazrr ε•ιί::-χυε :r,·ι
:;•J'ι,ηpη:ι,.6:η:1. :rι ; Οpη:1χευ:ι
·ι.. η; λ?.,τpε{1..:. (Ό,�� ΖΤfΞ.:t;ε-:�
τ:pο; τ+ι ν θ;-, η-:;χεi:z.ν μετεσ(ισε:'J i
τ:ό γε·ιεi; εί; γε•;εi.·; ώ; Χ7.θηγ:
7.'J:tέ'l(i'i iπό τή•; i;-,zω6-η:-χ. Ι{7.\
:6 Ύ.ι'Jθημ?: :,:;ij:,:; τη; άpχι:ι.ι6τη
:,;,; εzpησ[μευεν ι1>:: :;•)',iσετικό;
κp(κ,:;; εί; τήν ζωήν Τ<ί>·ι ιεθυ1 ι
Χ7.ί ε·θ�μιΜ Υ.?:ι ε-έθη ι;>; οά'Jι;
τ,;,� &rpά.φr;υ Υ1θικαυ. ν6μ?'J. �sι.ί .fι
τ.,;,ι.ιτειsι., 67.-:;:ζομε·;η ει-; το ι:ι.ι
"Jθημz τr;ij:r;, πpα-:;τ;Ύ.θεί, 6πό :ήν
r:pl)'J":X'J[zν -:ι:.ι·J. 'i'Y.. εί�iγ� είς τό'ι
r,
'
,....
,
�
,�
t
�:'J'� '?-; ��ιΧ?:; τη;, οι7.:σ.ςε:;, - η
,:;ε r;εΛφικη θ;-,η-:;Υ.ε:-χ. στε·ιω::: -:;υ
·ιυφ1,-:;μένη τ.pό; -:ον π,;λιτει7.ΧQ'/
Ο(ο·ι, Ξνι�χ1ει -:J 1J; zpr;:1μ1Jύ; -:r1:.
μέ τ·r;ν ί.οέsι.·; :ιί>·ι τ;sι:φίων.
Το �}J-:ό .zί':rθ ημnJ �r,ς &ρ -χ,χι6τη:(j; "fjt'J εχση )_ο'Ι Χ7.( εί; -:"fJ'I τέ1/.'IΥJ'Ι Y.7.t εί: τή'ι λ,:;γοτεzνί7.·ι. M6•;r;•; 6τ;ο τό φίί>; τ,:;ij �Ξ:07.'Jμ?υ τ.pός
:·rι'Ι ά. ;-, z?:ι6:η:sι. ·l t') �., η,τόν νσ.
ν,:;ηθτι ·ή iγΙJ,πγ; :r;t) κsι.λλ.τέχ ;0•)
1

1
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πpό; τήν κα.λλιτεχνικήν παρά.δο
-:;ιν. Εί; τήν α.ρχ:χία.ν ΈλλάJδα. ή
7:7..pάδo:jt; Οέ,ι Ζ y όvευjε τήν τέ
χνην, τουνσ.ντίον εχpφίμευεν ώ.;
ύΓέ; ,α.ν:χ-:r.:χλτ;κόν ,κ�ί έπισχ:τ:
,.ο·; κε•;τρ1,ν. )lovov ολι·.-ον κσ.τ ο
λίγ(jν μετέο'J.tΥΕ'Ι ό Κ7.λλιτέχνης
εί; :ο νέον, κα.ί α.φου >..ατώρθωνε
r:pr;ηγσυμέ·ιω; νσ. τελειοποιήηι τό
'ϊ:'1,λα.ιο•; δεδομένον. Κα.ί πάλιν 15πα.λ
λ ; πρ
ω;
p'Χ
, α;
ο,;
lJ. . �Ύ. �λή �
ον ,ουτον οεδομενον , επι πολυ α,
,�
' ' '
κομη �ςy,:;).ου'θ ου� ΨJ.. υφιστα_:ι:αι και -σ, π1,λ7.ιοτεp'Χ. σ:τ1οιχεια.
:ιί>·; πρί·; τά.-:;εω·; κ1ί -:;υμιπα
θειιί1·1.
Τσ. αύτσ. συνέ6αινον κα.ί εlς τήν
λοy,:;:εχνί'Χ'Ι. Ιόνσν ΌΎ.t!μη,οόν οί
π?ιΎjηί εί :;i((Ο'Ι τό ,,έον κ'Χί πpο
"Jετ.άθ?υ'ι -:;υγχ.p6·ιως, · ειιδωλοί,πr;
i.•J φειδωλr;ί, νχ 1.πομs.,φύνωντα,
iτ;ό τήν α.pχα.ίsι.ν πΎ..pά.σοσιν. Καί
εί::: :ό επα; Χ?:ι εί; :Υ1 '1 λυpικr;',
τ;,:;(φ:·; "Ι.:Χί ε1::: τό σpiμα. λανθ±
-ι�υ·; π,;λλi -:,ταιzείsι. π::ιλ'J.ιά; πpr;
ελεϊι:;εω;, ;;.-:;zετ-χ πpό:, τό ζω·τι
ΧΟ'Ι οιsι.φέp,:;ν τr;ij Π'J.?6, τος, ά.πt
:� CιΠCJί7. ομως δ Π'J: ηt'Yj; δεν r,τ,
δυ·η.τόν ·;r:ι. iπ,:;χωpι"JθΊ/, χωptς νά.
'?ι7.κ6Ψ"Ώ τ;ΙJ.•ι.:sι. οε-:;μόν προς τ+,·ι
τ.sι,?1, r;r;-:;ι � τ:J'Ι οποι'Ι.v ειχ� �α.θ_ι ·
�
,
εpωσει η e,ι.ρχαιοτης.
Ουοειπο-:Ξ
λ
'
κ'!.τ �'>'Jιc.ι.ν ουτε η :;γοτε��ιιχη,
,
r;υ,ε η Ύ.c.ι.λλιτεχ•ιικη πrι.ρσJΟοσις
τίί)V Έλλ-iι V(J)Ι'/ ο:έκοψε τό νήμΧ
προ; τή·; σ.ρzsι.ιότητsι.. ' \πλίί)ς "/,ΙJ.ί
μ6,�:ιν τό vήμ7. τ,;,i}τ,:; -:;υνυψe,ι.ί•ιετr;
έ.Υ..ά.:1το-:ε πpΟ; τ?.. νέ'Χ στοιχιεία.
τ,;,ij π1.p6ν:ος. Κrι.ί ί5zi σπα.ν1ως
0'.J'/7.,7.t 6 εpευνητiς •ιr:ι. οισ,λύ,ηι
τp6π,:;•; :ιΥ� -yJ'I 'Jf'Y/'I ί'.7.ι γσ, Ot'J.
κpί Y\) τό νiιμ.sι, π,;,ύ 'ε. 'f' (ισ.-:;ε μέχp:
της «πr;λισ.ς ιipχsι.ιότητος».
Ί Ι- μιπ ορουμειν οέ νσ. [-:;χυρισθίί>
μ,εν, zωρίς 6περ6ολήν, Ι:\τι εlς τη;
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τ+ι 'ι iρχα.ίι;ι.ν 'Ελλάδα τό α.ισθημα.
τiι ; ±pχι:ι.ι6-::r,τος ΥJ τΟ ε-ι &πό τά. 0:
μελιι:)aη στοιχεία της περι κόσμου
κα.ί 6ίου θεωρία.; τG)ν Έλλήνω·,.
Οί "Ελλ-φες εντός μό-μ;, τr,υ ίε
Ρ?υ τ�-ι παpελθό•ιιtος ·ητο ου•ιι:ι.
,
, ,Ο
τον να. κα.τα.νοησο!Jν
ε-:ιυτους
"Ελλr1 ν εζη εί;; τό ένεστώ ;; ύr:ι
τήν ευερyετικήν α.ισθησι'ι της έy
γ,:ις 'YJ ά.πωτέρα.;; ά-ρχuιl,τητος, 8πr:ι!J τά. πάντα. ήσ'J,'Ι ώρα.ία. κα.ί ύπό
τήν άρχuιότητα. α.ύτήν ήλπιζε τrιν
)_,jσι'Ι τG)ν ζητ μά.των οσu τΟ'Ι iπr;
σχ 6λουν. Κα.ί τό α.ισΟ r,μα. τr:ιϋτ'J
τiι ; αρχαιότητος έξεοr,λοϋτο 11 έ:
θ?.υμιχ:πήν συνολικότη-:;α., άΥ.εpα.ι
ωμέ•ηι, πληρες. ",-\,λλωστε ή δλο
κλήρωσις διέκρι-ιε ,όν ολr:ιν έλ
λr1νικόν 6ίον.
Τό μακ.ρινον παρελθόι ητο συν
ει' ;; τη-' ι ψ υχ_r;ι
· τΌυ- "Ελ
' '
,;,υεοεμενον
λψο;; μέ: τό π�ρόν πολύ ίσχυρό:ε
ρα. παρ' οσον μέ: τό μέλλον. Είς
τό παρε)Jθόν ό "Ελλην εΊρισκε τr1ν
'Υ/pεμ.ία.ν των ποθητών περασμέ
νων α.ίώνων κα.ί iναπέθετzν έκε:
τά.; ονειροπολήσεις του μετά. :ήν
κόπωσιν Ί1πό τό α.γροικον iνεστώς.
Ή λατρεία. πρό;; τό παpελθόν κ.α.
τό α.ι::,·θημα. πού ήμιπαδιζε τόν 'Έλ
ληνα. νά. μετ-α-σοιπίζ"(J :ά. 00.εώ.δη
τ?υ ε�ς τό μέλλον έ�εδ·r,λοϋτο κα.ί
εις τα;; θρησκευτικας του πα.ρα-

σ:ά.σεις. Οί θεr:ιί, zωρt; ·ιά. έξα.ι
ρ·71 τ'J.ι r:ιυτε 6 Ζεύς, είχο•ι περιωρι
::ηιένην yνιi)σι•ι του μέ) λο·ιτος. 'l]
πα.·1:οχ·ιω�ία. ,ω•ι YJ:O 1'..ο�ιω�ι-:,μέ
•ιη α.πο ,ο π,:ι.ρελθο·ι κιχι :ο πα
ρόν, κ'J.ί μόνον έλά.χιστι;ι, &πε'-<'Υ.λύ
πτετΌ εί:; α.ύτο,:,ς τό μέλλο•ι. Είς
τήν τάσι•; τιον ό "Ελλην •ιά. μiθ·Q
οιά. της μα.•ιτεία.;; τά. μέλλονα
,, ο�ος . �'J.' ?,.,. ι,:ι.y·�ωσ
, ,'Ώ
π�οσπ;θει.. εντρ
τη·ι τ!Jχη•ι του: λλι. οι θεοι ει.::
τά.:; ά.πα.ντήσει;; των Ίfά.λλονται
Ο'Γf.'Ιά., α;po,j Κ?.t Οι, α.ύτιύς, οπω;
ειπαμ,εν, είναι, εις ΠΌλλά., μυστη·
pιιί)οες τό μέλλον.
'Ιδού Α'Jιπόν ή σχ!ίσι; των Έλ
λή·ιων πρό;; τό πα.ρελθό·ι. 'Λιπε
Κfυσαλλι.ί)�η ε�;; μορ:p+(ν πού
_ έ�
τελλεται -ια. ζουν < κατ.ι:ι, τα. π:ι.
τρι-:ι>, μέ: γνιό,μJ::;να. δηλαΌή τά. κα
τά παp±δοσιy r'ιθη κα.ί εθη.
Καί &.πηρyά:;,θη τήν α.τμ6:1φαιραν
των πολυχρονίων ύγιω•ι λαϊκών
πα.ραοόσεω·ι, α.ί όποία.ι συνετέλ�
σαν είς τήν δημιοuργία.·ι -:ιίω-ιίων
μνη,μείων ηθικη;;, πνcυμ,:ι.τι•1-i1�
κα.ί κ:χ.λλιτεχνιχη;; παyΥ.οομίοu
ξία.ς, αίω•ιίων πα.ι1δzυτικων καί
μΌp:ρωτικG)'/ -ύπω·ι. Κzί επί τώ 11
τ•;πων τούτων μένει &.πα.ρα:1οολευ
τος πα.σ-:ι κ α. τ ά. Λ ό y ο •ι
παιδεία.

α.

ΕΥλΓΓ. Π. ΦΩ�Ιλ1ΗΣ
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fH θεά 'Αθηνά
Ύπό ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝ I Η
Σί :ιολλε; :ιΜ.ει; της αρχαία;
'Ελλάδος �).ατρεί-�'tη 11 Θεά. Ί-Ι
') ατρεία δμως :του τη; εδωσε ή
ϊόλις της, αί 'Α{)-ηνα . 11 ;τόλις
ϊο1_1 είγε τιuη{)η με το ί;νοuά της,
-ίJ:τηρξε μοναδιz1Ί στο είδος της.
Έτίμησε nΊ Θεά, δπως της επρε
:τε, -ι.υ ί έτιμ ή{)η ί(αι i1 :τόλις α�πό
nΊν {,;τέροχη �zείνη λατρεία :τού
ί:ιί αtισνες :τροσίφερε σηΊν Π ο
λιάbα, σnΊν Π ρόμαzο Θεά.
Ί-1 αρχ1Ί της λατρ1:.ίας της με
γάλης Θtας εύρίσzεται κρυμμέ
νη στα :τροιστοριzα χρόνια. Δίν
ήμϊορεί νά το:τοiJετη{)η σί χρο
νολογία. nϊ-τε και μί :τροσέγγισι.
Ό ','νωστί•ς μόνον μϋ{)ος της ί
σωτεριχης :ταραδύσ1:.ω;. αν χαί
αρκετά αλλοιωμί,·ος, μας :τληρο
([Ορεί δη 11 λατρεία της Θεας
Ά{}ηνίίς έ:τάνω ση)ν '.\κρόπολι
ί)ιc.ι,δίχ{)ηκε zάποτε ηΊ ') ατρεία
τοϋ Θεοϋ Ποσειδώνος. Ί--Ιταν
αύτή ή διαδο;(η μια εξέλιξις,
μια ανοδος της λατρείας. Κατα
τi1 μϋ{)-ο α-ί•τό, το Διχαστ11ριο
των Όλυμ:τίων ι.δωσε τη νίκη
στη (-)1:.ά της Σοφίας. ηλαδ11. ή
{)-εία διzαιοσύνη, δταν ηλ{}ε ό
zαιρός. -ϋψωσε τη λατρεία σε
Ούράνια, σε Όί.ύμπια έ:τί:τεδα.
ο:τως της ίπρε:τε :τλέον.
***
Βωuος της Ποί.ιά.δος, κα{)ως
λίγουν, ίδρύ{)-η-ι. ε στην αρχή, στα

μυzηναικα ισω; χρόνια, επανω
στ1Ίν 'λχρό:τολι. "Αργότερα, στην
αc,}1 της ίστορίας, κτίστηκε το
;τρωτο [ κατόμ:τεδον αφιερωμένο
σnΊ Θεά.
τυν Πεισίστρατο
κατόπιν το νεώτzι_ιο έκατόμπεδον
zαί στυν καιρό τη; Δημοκρατίας
ύ πρϊϋτος Παρ{)tνών, πού εμεινε
σχεδόν στα {)-εμέλια, για να ύψω
{)η έϊάνω σ' αύτά, μετα τα Μη
δικά, το μαρμάρινο έκείνο αρι
στοί•ρ'/ημα του Ίzτίνου, ό νέος
Παρ{)ενιι)ν Fις Μξαν της Θ1:.ας
zαί να κοσμ η{)η με το χρυσελε
crάντινο αγαλμά της, το εργο·ν
τοϋ Φειδίου. Τότε κτίστηκε καί
το νέον ΈρίziJειον, αφιερωμίνο
στuί-'ς δί•ο Θεούς, τον Π οσεώω
να καί τ1Ίν 'ΛiJηva. για να iJυμί
ζη τη διαδοy1Ί ι ης λατρείας, ιJ
ναός της '.\{}ηνας Άπτέρου Νί
zης zαί σnΊfiηzε το μεγαλόστρεπο
zάλχινο uγαλμά της αινατολικι'.ι
ύ:το τά ίπιϋλητιχά προπύλαια.
.\ί1τα τα ίργα 0δωσε ή τέχνη
γιά νr'ι. τιμη'ί3ή ί1 Θ εά. 'Η τ έχνη
δuως ί)�ν ητο παρά μια ύ.κτινο
βολία α:τό την ίερη, την πνευμα
τιzη :ταράδοσι των Ναών, ή έπι
φάν1t:. α, 11 ιξωτερική της οψις,
{}ά έλέγαμε. Τό ϊδιο, μια άκτινο
βολία της έΩωτερικης λατρείας
ηοαν ·ι.αί οί :τάνδημες τελετές,
οι δποϊες tγίνοντο στην πόλι και
στην Άzρόπ:ολι, χού ή πιο έπι-
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βλητική ήταν τά Ιεγάλα Πανα
{)ήναια, τά δποϊα έyί.νοντο κάθε
τέσσαρ-α χρόνια. Για τlς πάνδη
μες αυτές τελετές μας εχει πλη
ιιοφορήσει άρκετα ή ίστορία.

. .. .

Για τήν ίσωτcqικ1Ί ομως ()ψι
της λαη_Jείας της Θεας, για το ί
ερυ άπό{Jεμα τ1ϊς ύψηλης έκείνης
λατρείας, μόνον συμβολισμοί. και.
άλληγορίες, κα{Jως και. μερικά έ
πίδετα της Θεας, είναι στη διά
{}εσί μας. 'Λπr> τά πτωχά αύτά
<1τοιχ�ία {)ά προσπα{}ήσουμε νά
συλλά6ουμε μερικές εννοιες, οσε;
ημποροϋμε, εστω εξωτερικές.
Σάv Θεα της Σοιrίας ελατρεύ
ετο 11 Θεα ' {)ηνα. ΓραμματιΥ.ως
11 λέξις «σοφία� σ11μαίνει την πλα
τειά έμπειρία, την πλήρη, ηΊ βα
-Ιtιά γνωσι των :r,ραγμάτων. Εί
ναι «ή των νοητών και. των υν
τως οντων έπιστήμη» κατά Πλά
τωνα. Πρόκειται λοιπόν περί
γ1•ώσεων, περί γνώσεως ί•περαν
{tρωϊίνης, 11 όποία περιλαμοά
νει τά «οντως οντω. τα αιτια δη
λα,δ11 τιϋν πραγμάτων, ώς καί ά
λ113ειες πνευματικέ�. αλήθειες
ποί, διαφεύγουν άπο ηΊν άνθρω
πίνη εμπειρία ,{αι γνιϋσι. Σαν
βασίλισσα αί:της της Σοcrίας ε
λατρείετο 1Ί θεα '.\{Jηνα.
Τ1Ίν :ταριστάνuυν μι γαλο.:τι1� πη. Συν11&ως πάνο:τλη. λΗ :τερι
κεq-αλαία, με Μρυ χαl ιιί άσ.:τί
δα. Ιί ηΊv αιγLδα επάνω τη; η
όποία εcrερε τη κccrαλ1'1 της ι\lε
δούσης. Κοντά της είχε τον ίερο
οφι. 'Ήταν πολεμική, κα1tως συν
η{}ίζουν νά λέγου,, ή Θεά; ΙΙο
λεμικ11 με την άv{)ρώπινη εννοια,
την εννοια ποϋ της sδωσε ό 'Ό
μηρος; Ό "Ομηρnς πού εχει τό
σο πολύ κακοποιήσει τοί.,ς μί•1tους

341

για τούς Θεούς; Π ολψούσε τοί,ς
θεοί,; και. τούς άν{}ριίJπους; Ι3ί
βαια υχι! Αί,τη είναι ή βέβηλη
αντίληψις. Πολεμική 11ταν ί1
Θεά. ΙΙολψοϋσε ομως τιΊν ιΌίρνη
σι, τό σκοτάοι. TiJ πολεμοϋσι μ�
τ ην 'Ολύμπια λάμψι της, μί τί1ν
ακτινοβολία της τ11ν τι:νιυματι;({1.
'Γi> bηλu'Jνει καί το Ιίνομά τη;,
πού τi> έτυμολογοϊ::ν στi> σανσκρι
τικό '.\γανά πού {}ά :τη: 11 λάμ
πο-ισα, η άκτινουόλος. 'Γi> οτι πο
λεμοϋσε την αρνησι, τiι άλ)ηγο
ρεί καί iΊ Τιτανομαyία σηΊν όποί
αν ελαβι: μέρος, ό μϋ-Ιtος της νί
κης της κατά τοϋ Έγκελάδου
και. ό φ6νος τοϋ Ιlάλλαντος rωύ
ητο τιτάν.
ΕΙναι γνωστός ύ uϋ{}ος ποι,
περιγράφει η1 γfννησί τη;: "O
ταν ή Ώκεανίς νί,μcrη Μητι; χυ
οφορnϋσε τον καρ"tο πού της είχε
οώσει 1Ί σχέσις της μέ τον Πα
ιFρα των 'Α{)ανάτων ό Θεός
Ζεί,ς κατέπιε, άq ομuίωσε η1ν ά
γνη νί,μcrη, ποίι εφερι τον ϊuλί•
τιμο καρπιί. Και ιlπο την 'Ολυμ
πία Κεφαλ11, σαν την ε σχισε ό
θεός των μεταμορq:ώσεων του
πνεί•ματος. ό Ό�Ί°•μ:;τιος ηχνί
της. ό Ηεός 'Ίl q:- αιστος, lξε:τή
δησε πάνοπλος καί γλαυκιίιπις ή
(-)ειί. 'Ύ'ψηλή ή zαταγω'/11 της.
llατFρας της ό μεγαλί•προς Θε
ί)ς τοϋ Όλί•u:του. :\Ιητiρα της
θαλασσία ν ί-μ crη. ΊΙ \Ιητι;. �Ιη
τι; σημαίνει τη υουλ�'1. ηΊ σι.tψι.
lΙροιρχεται 1Ί λέξι α:τό το ρημα
μητιάω, ;τού {}ά πη βουλεί•ομαι,
σκέπτομαι. 'Ωκεανίς 11 μητtρα,
κόρη τοϋ Ώκεαν-Jϋ καί της τι τα
νίδος νί,μφης ΤηΜος. Ί--Ι bε νύμ
crη Τη-ιtύς, κόρη τοϋ Ούρανοϋ
καί της Γης. Το ονομα Τη{Jύς
ίσοδυναμεϊ γραμμιιτικιϋς με ΤΙ)
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ίίνοιια nii:h1. ;τού σημαίνει ;η μάμ
ιιη, τ111· ;τρομ11;ορα. Ή μάμμη
τη :; θεα; τιτανί::-. i1 μητέρα της
·οι.εανι :; zαι i1 'ίbια Όλυuϊία.
Βt.ι'ϊουμε zαι στ11 θεία αύηΊ '/Ε
η.οί.ογία τ1Ίν ανοδο. τ11ν άναι
Έ.ι. μια αλληλουχία πνευματική,
Τι τανί:;. 'Ωzεανί;, Όλυμ:τία. �ω
στά λοιϊον ελεγαν οί άρzαίοι ο
τι uπαΗ τη; Γ1ϊ::- και τοϋ Όλί•μ
ϊου ιιεσολαϋ� ί ύ Ωzεανό:;.
"Ενα ά;τiι τά συνηθισμένα �:τί
&ετα τη; θεα::: f ίναι το Τ ρ ;
τ ο γ ι' ν � ι α. �ΙεριΧοι, το_ !:.
τυμολογοϋν άϊό τη •σ7.,νσκριτι
z11 λέΈ.ι ιιτvίτα» :τοί1 σημαίνει
ΠΟσΗ()(J)\'. '_.\πu τ111' ιδια λέξι
:τροι' ρχuνται Υ.αί τά ονι\uατα ·.\μ
cr ιτρίτη, Τρίτωνες, Τριτωνίδες.
τοίαινα Χ.α. Τό ι:τί{)ετο λοιπόν
ά�•αφέρεται στη {}-αλασσία από
μητέρα Χαταγωγή της. Σημαί1·tι
ί bατογεν1�ς. ".\λλοι :τάλιν έτυ
μολογοϋν το �:τίθετο Τριτογένι:.ια
ά:το τή λίξι «τριτω - τοϋς» 11 ύ
:τοία δηλοί η1 zεcrαλή. Άναcrέρ1:.
ται στη γίννησί της. κατά το μίi
r
{}ο, ά:τό τη ·ι.εc αλ11 τοϋ Θεοϋ ι
ι'ις. Δηλαδή ή �κ Υ.εcrαλης γεννη
{}εϊσα. Και οί δύο αυτές ιτυμο
ι.ογίες. χα{)οJς νομίζω, ευστα{)οϋν.
Έλέγετο zαι Γ λ α υ Υ. ι7J
:;τ ι ς
11 Θεά. Συνήθως νομίζε
ται δτι το έ:τί{)ετο αυτό ο cr είλε
ται στο !.ρωμα των ματιών της.
Το σωστό δμω:; είναι οτι το Γλαυ
zω:τις προέρyt:ται ϊι:το το ρημα
ί.άμ-τω. ά·ι.τινοοολvΊ
1ιγλαί σω1
zαι <uJ·ψ - Jη6ς» = βλέιμμα.
Λlε βΛέuμα ά·ι.τινο6όλο, με uάτια
ι άu -τοντα είναι i1 Θεά. Ά ϊΟ το
'ίbιο ρημα :τ ροέρzεται και 11 λι'ξις
γλαϋς, τη; ύ:τοίας λcίμπουν τα
μrίτια.
Συνη{)ισuiνο ε-τί-θι:.τό της ητο
1
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Π α λ λ ά :;. Και έδιο πάλι γί
νεται Υ.άποιο λά&ος καί το έπί{)ε
το άποδίδεται στο δτι πάλλει τυ
δόρυ τη;. Το όρ{)ό είναι οτι i1
λέξι ;τροέρχεται άπό το αάλ
λαξ"
νέο::, νεανις.
:;ro το
:;τ:άλλαΈ. ;ταράγονται καί οί λέξεις
-ταλλαzί:;, :ταλλψάρι, :τού έκcrρά
�ουν νεότητα. ΊΙ ΘFά λοιπόν εί
ναι πάντοτε νέα, σημαίνει το �
-τί{}ετο Παλλά:::. 'λπο Τι) Παλ
λάς ;τρgέρzεται χαι ϊ1 λ[ξι παλ
λάδιον. ΙΙαλλάbιC' έλέγοντο τά
:;rαλαιότατα ίερά �ί,λινα αγάλμα
τα τiϊς Θεας. :τού ιcrυλάσrιοντο
σε διά q.- ορες :τόλεις.
Στα άγάλματά της 11 Θεά πα
ριστάνετο νά cr ορη πFριστ1Ίθιο
α:;rο bέρμα, κάτι σαν {}ώρακα,
την :;τ:ι-:ρίφημη αιγίδα. 'Επάνω
στην αίγίδα ητο προσαρμοσμένο
το γοργύνειον, οηλαδ11 1Ί κFcr αJ.11
της l\'Ιεδούrιης. Ί--Ι αιγίς μέ το
γοργύνειον 11το δπλον άμί νης
της Θεας, πού tμάχετο τiJ σι.ι,
τος, κα{)ώς ε'ί:;rαμε, rήν αρνηrιι.
Κα<tά την παράδοσι 11 αίγίς �)το
κατασχευασμένη άπο το δiρμα
της ftείας αίγόc. της 'Λμαλ{)εί
ας ( ά-μάλα-{)εία). πού ηταν Χύ
ρη τοίi 'Ηλίου καί ύπηρξε τρο
crος τοϋ Θεοϋ ιός. Ή Μέ�ου
σα πάλι. χατα το σχετικό μϋιθο,
11το ή μία ά;τ:iι τί; τριί,; Γοργό
νες. τήν ύ:;τ:οία έφι\ν�υσεν δ ΙΙερ
σεύς ( ;τέρ&ω
νικ<ΪJ).
Τό ολίμμα τη; ητο τόσο iJξύ,
ίιJστε άπολί{)ωvε δϊοιον ιολεπε
στά μάτια. Ί--Ι Ί.εq αλή της �Ιε
δούσης ητο ανα:τόσπαστο κόσuη
μα της αίγίιδος της Θεας Άθη
νας. ΤΗτο ή δύναμις πού η'ιν
-τροστάτευε απο αρνητιχη ι:;rί
hρασι, ήταν ή πρnστάτις της. Ή
λέξι :Ιέδουσα δ!]λιι'Jνει τοϋτο, γι-

=

=

1965

3-!:.!

Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

ατι εΙναι τίι {)ηλυκi) της μετοχης
τοϋ ρήματος μέιδω, πού σημαίνει
προσταηύω. Στην ούσία ομως,
κα{)ως νομίζουμε, ή κεφαλη της
Μειδούσης συμοόλιζε την δύναμι
της Γλαυκώπιδος Θεας στο ν' ά
ποκρού 11 ιιί τiJ βλέuuα της τiJ ά
κτινοβόλο κά{)ε πνιυματικ11 αρ
νησι. 'Έτσι δικαιολογείται το έ
πί{)ετό της Γλαυκωπις.
Κατα την άρχαία παράbοσι,
bίν πολεμουσε μ(ίνον την αρνησι
ή Μεγάλη Θεά. TiJ κύριο πνευμα
τικό της Fργον ητο 1Ί τέχνη. l\lιά
τέχνη, κα{)ως φαίνεται, ύπέροχη,
{)είκή. ''Ι-Ιταν {1 θcία καλλιτέχνις,
�Ί 'Εργάνη 'λ{)ηνα, πού ϋφαινε
εργα του πνιύμuτος ά{)άνατα.
Tb μεγάλο αύτο εργο της σvμ
οολίζεται μέ n1v ύ cr ανσι του ίε
ρου πέπλου της, πού έγίνετο άπο
άγνες ' ιθ·ηναίες -ι.όρες στον Παρ
{)ενωνα, για νά τι:εριαχ{)η μέ τό
ση εύλάοεια και μεγαλοπρέπεια
κατα. τα Μεγάλα Π αναι{)11ναια.
Μόνον ομως με ούμοολα έ ξ ηγεί
τους σ μοολισμούς της ή άρχαία
παράιδοσις. Σύμοολα ήσαν και
κείνα που μετέφεραν με τόση
:τροσοχ11 και αι•στηρότητα σκε
πασμένα αί άρρηφόροι ( άρρητα
φέρω) παρ{)ένοι κατά την πομ
πή. Ή πνευματικη τέχνη της Έρ
γάνης Θεας {)α είχε οέοαια σχέ
σι και με την ίερ1Ί τέχνη του τε
χνίτου Θεού. τού 'Ηφαίστου. Και
ε-ιιείνος ητο τεχνίτης πνευματικός.
Την σχέσι αι•n1 μαρτυρεί και ή
κοινή λατρεία τιϋν δύο τούτων
'Ολυμπίων Θεών, στον ιδιο αό,
οπως έγίνετο και στο Ή φα ιστεί
ον των 'Α {)ηνών (το κακω :; λε
γόμεναν Θησείον J •
Κυρίως τεχνϊτις μιας ύψηλης
τέχνης είναι �Ί Θεά. Συγχρόνως

ε

ομως �μ(ί.χιτο μί ΟΗνιίτητα τίι 1/.U
ΧΟ γιά νά προστιιτιί•η την ιιρiJ
τέχνη της, τά μιγίΊλα της ϊργα.
Χαραχτηριστικη του διπλου το�
του ϊργου της ητο η άπεικι'Jνισίς
ηι; στο -τιρίιr ημο
αλλάδιυν
τής Τροίας, r.αtJu,c; t() εχει Πt ιη
γράψιι ό Ί-\.-τολλιίδωρος ό 'λ Όη
ναιος στο ϊργο του :τιρί (-)εό)ν:
<<' Η Θεά παρίστατο μέ τους Π()
hας {1νωμ�νους. Εί; τ11ν bεξιάν
ίr.ράηι ορ{)ιον δόρυ 1/.αL ιίς cηv
άριστιράν ηλακάτην και u.τρα
κτον».
Τ� μιγάΆα fργιι το� πνείμr;
_ nυναγιται, α
τος t·χουν, κα{)ως
νάγκη ::τροστασίας ('ι;τb την αρνη
σι, άπί) κάιθε ιπιϋουλη τοϋ κα
κού. Κάτι άνάλογο έκq-ράζει χαί
μιιι ιlλληγορία των Ίουδαίων:
Ί-Ι άιλληγορία αί1n1 :ταριστανει
τούς έργάτας τοϋ :\"αοϋ τοϋ Σο
λομώντος κρατούντιις μι το δε
ξιό yίρι το μ{στρον. με το Ctt'L
στερο δε το ξϊcrος.
Και ενα αλλο έπίt!ετο της Θε
ας l)tO τi> Π α l ω \ ί α 'λ{)η να.
δηλα,δη ίαματικ ή. �Ιέ τυν τίτλο
αύτο ιλατρεύετο �ίς τα 'Ασκλη
:τιιία, ίδίω:; είς t<J '.\μcr ιαράιιον
nτην '.\ττικ11 uαζί με τί)ν Παιιϋ
να (ιατρίη1 ) '.\πό�λωνα καί το,
ι'.ίξιο υίό τοι:, τον (-)είJν '.\σκλη
:τιόν. T11v ελεγαν για τούτο Υ.Uί
'Α{}ηναν 'Ύ' γ ι ι:: ί ιι ν, εί
χαν δε στημένο τb ι'.ί; αλμά τη;
χάλκινο στην ':-\zρ6:τολι των .\
i}ηνίύν κοντά στά προπί•λαια. Σή
μερα μό11ον ή οάσις του αγάλμα
τος διατηρείται r.αί μιά rτχετικ1i
έrcιγραιr11- 'λναq-έρεται οτι τi)
άγαλμα της '.\{}ηνας 'Ύ'γιείας �
στή {)η :τρος τιμ 11ν της στη {!{ σι
αι1η1 1.1:;το τb έξης nι:ριuτιιτικό:
'Όταν εκτίζοντο τά Προrcύλαια.
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ενας έργάτης ϊ:τωε από τύ ί-ι.ρί
ωuα zαί zτί1:ιησε ασzημα. 'Η
θεά φανερώθη-,�ε τότε στον vπνο
τοίi άρzιεργάτη zαί τοϋ ί :τίοει'ξc
τi) itερα:τευτιzο υότανο :τοί1 έ
zρειάζετο Ί'Lα τ11 θεραπεω του
τραυματία.
***
1

l""αθώς zαι ο ru :τ�οηγοι μ� να
ιί:ταμε, :τολί1 όλίyc: σηιιερα ·.11ω
ρίζουμε Ί'Lα τ1Ίν iσωτεριz1Ί i.ιι
τρεία τη; Θεα; '.\.Οηνάς Κι.ει1•0 ομω; :τού μας μετίδωσε i1 ι
στορία είναι δτι lΌεωρείτο 1Ί :τρο
στάτι; τη; :τόλεω:; των, '.\θηνι7Jν
zαί -_,ι · αί τύ μί αγά:τη zαΊ ιΗ:.Dα
σui> τ�Ίv τιuοϋσαν στην ιιρzαια
· λ_{}1Ίνα. ·.υ.λά zαί 11 λΙ�γιιΛιι
<-)εα είzε ί :το τ�Ίν :τροστα11ίι1 τ, 1�
τήν :τόλι τη;. :::1 ολλα περισωτιzcί
�:τάνω στο ζ{1τημα αύτο αναcr ε
Ι_JΟνται. 11 Fριοριζόμεθα σέ ενα,
στο τελευταίο. Το αναcrίρει ο
:\Ιαρϊνο; � εαπολί τη;, ό ϋιογρά
crο; τοϋ σεμνού \"εο:τλατωνικοϋ
crιλοσόcrου
Ιlρόzλου στi> �!.>Ί'U
του ,ϋίο; τοϋ Πριίzλου η :τεuί.
ι-. 1δαιuονία;>. Ό Π ριίzλυ; ί :τ11ρ
ξεν ενα; α:τi> τοί τελιυταίους
\εο-τλατωνιχοί•; ιι7η '.\{} ηνι7η•.
,, �ιεzρίνετο, χαθύJς Ί'QCl(fH () οι
cηράq: ο; του. /)ιu. τl]V ru-τνt:.ι1 11ίν
του. uετά της δ:τοία; συνηνοϋν
το άπίραντο:: :ωλυμάΌεια ·ι.αί
-τρα·.ιuατιzϊι ι'ιρ•,ιανοηιzίι; νn-ϊ,ς,).
'Έζησε στι'ι yρι'ινιu της :ταραχuη;
(-110--18�). Τά Ελλ ηνιzϊι. :\Ιυ
στ11ρια είzαν n\τε i'.αταuγη{}η (1;το τiJ Dι ·:άντιο ·ι.αί σί μεριι.ά
zρύνια, LΗΗ'ι τ(J {}άνατυ τού ψ
J οσόιrοι•, -θά ίzλΕίοντο rαί αί qι1
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λοσοq-ικαί. σχολαί τιϋν Ά-δηνών.
Έχείνο ομως :τού είναι σχετικό
μ� τ::� &έμα μας είναι το έξης
:τό11:τιι.σιια α,ί) το 6ιϋλίο του ϋιο
γράcr ου' του ,, ϋίο:: τοϊ- Πριίκλου»:
<1Ήνίκα το α',ιαλμα αυτης τί)
� ν Π αρθενι7Jνι τiω; ίδρυμένον
ί•:τό τ•ϋν ι.αΊ τι'1 αzίνητα κι
νοί•ντων μετεcr�ρετο, ίδιίκει
τίίJ q-ιλοσόcr φ nναρ qioιταν
:ταρ • αι1τον εί•ΙJz1iμων τι; γυ 1'11, zαί άπαγΊ'�λλειν, ώς χρ1Ί
τάχιστα ηΊν οίzίαν παρα
σι.ευι1ζειν. '1--Ι γάρ κυρία 'Α-δη
ναί;. ε cr η, παρά σοί μένειν έ
f)�λΗ >).
'Ύστιρα ά;τi> μισi> :τερί;του αί.
ιυνιι.. το ετος 52\J, ποί1 δίκαια -θε
ωρείτι.ιι zρί1νο; hί•στυγος, ηρ{}ε
hιιι.ταy�Ί στι'1:: '_\f)ι'1να:: <'ι-τi1 τ'�ν
. Ι ουστινιανο νά ι.λιίσουν και οί
q-ιλοσοcrικές της σχολές. « Πρόσ
ταξιν ιπεμψεν έν Ά-δ11ναις κι-.
λε1'•σας μηοίνα διhάσκειν φιλοσο
q-ίαν» μας ;τληροq ορεϊ ό χρονο
γρά cr ο; της έ;τοΥ_η; εκείνης 'Ι
ωάννης l\Ιαλάλα;. Στην :τραγμα
τικι\τητα δμω; πρίν από πολλά
ϊ.Qόνια �Ί crιλοσοφικη zίνησις
στά; 'Α{}11να; ει1ε zιι.λαρω{}ή,
ι',Jστε ό crιλόσοιι ος }°;υνέσιος τής
Κυρήνη;, πού είz� τότε fπισχε
ιrθη την πόλι εγρωrε, οτι «ουδέν
ιχουσιν αί '.\θηναι σεμνύν, άλλ'
η τά -ι.λΗνά τϋ>ν yωρίων ι'ινόμα
τω. Ί-1 άνθρωπότη; είχε άρχίσει
νά ϋυ-δίζεται στί>ν εί.hεy{}η μεσαί
ωνα... Στη crουερi1ίκιίνη περίοδο
τού ζι\φ?υ. :τού -θu hιαρκοϋσε χί
,
λια ;τερι;του zρονι α...
ηι1ήτρ. Α. Ίωαννwης
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tYMBOAt-1 ΤΟΥ ..IAlt0Y H
tT0IA€QΔ€t
ΔΙΕΘΝΟΥt tYN€PΓAtlAt
Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ύπερ παγκοσμίου ·Αδελφότητος

Ί -Ι Θεοσοcrικη 'Εταιρία ( παγκόσuιος όργανισuος ιρευνητών
της 'Αληθείας, μ:1κράν και ύπεράνω παντός 6ογματισμου καί μι
σαλλσδοξίας) Lδρύθη την 17ην Νοε,μυρ�ου 1875 εις ηΊν Νέαν 'Τ
ι\ρκην χα\, απο του 'λ;τριλίου 1905 Ε Υ- Η το -ταγ·ιtόσμισν ;τροεhσεϊον
της εις 'fαδράς ηϊς ΊνΜας ιιi: εθνικά τμήματα εις δλον τον κόσμον.
Dασιχη ;ιατεί{)υνσιc της Θεοσοφικης Έταιρίυc ε.ίναι 1Ί ύπη
ρεσία προς ηΊν uν{)ρωπ6τητα l "ίι του πνευματιχοϋ ι:τιπέδου, ri ανα
χαίτισις τοϋ {,λισuοϋ και 11 άναζωογόνησι; της {)ρησκευτικης τάσε
ως. Τρείς είναι οί σκο-ru\, της (-) .Ε.
1. Ό σzη.ιατισμi>ς ;τυρηνο:: τiΊ; Ιlαyχσσμίου '.\δε}crότητος
εις την 'λν&ρω-τ6τητα ι'.ί νε υ διακρίσεως crι·λης, -τίστεω;. �,{νους,
'
"
τα'ξ εως η χρα..ιματο;.
2. Ή cν&άρρυνσις τη:: συγχριτικη; ιιε.λ�τη; τιϋν &ρησκει ϋν,
της φιλοσοφίαc και της ιτιστfι1 ιης.
3. Ή εοευνcι τιϋν ανερμη νείτων νόμω'11 της crί•σεως ;ωί τών
λαν{)ανουσών υνιί1ιεων τοϊ, άν{)ρώ:του.
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"'λ; έςετά.σωμε τόν όp:σ:.ιό :eιϋ πολύ ι.iγα. πc1.ιδιά. έπίση; Οχ
± ο ε λ φ ο ϋ. Τό ).εξικό λέγΞ: : λέγξr;υν :ήv iξου::;ί,;�, τσυ ί::?έω; η
, 6 ix. τGη αύ:ων γο'ιέων , 6 ·ή· -r;ϋ κήρυκος. Καί ή πίστι; θ-χ ϊ.'Χ
'ιωμένο; τφό; fτεpον διά ί3ε-;;ι:1ϋ p,;�,μείνη στό νοϋ τοϋ παtO(Qi} �ιέ
τι'Ιος,, έπομένω; i ι5 ε ) :.ρ 6- χpις στου ψθά.ση σέ ώpιμ6τηη:, ό
: η ς καλείται «τάξι; τ?ϋ 7.•;:,;,ϋ πό:ε, χ,;�,τά, τό πλεί,:ηον, iνιχκύ
iπχγγέλμα:'Jς f1 α.τ.α::;χο).ή::;εω; . π:ουν αλλz ipωτημ:χτικά. γιά τ·η
Εf,ηι rι έpμr,νεία, πού δέχο•,τα: οί ζωf,. 'Έτσι τό ατομΟΙ'Ι οιατη;:εί τήν
πολλοί, γι7.τί σ:r,,.μ7.τοϋ•ι, σ:ήν l;ψ, πίιστι των γονέων του καί &vα.λ6μc1.::;τιχ.ή σημ!Χ-σίχ, μιά f.p:.,. νεί1. γω; ά•ι,;�,πτύσσει τήν στά'j: :-:;υ.
τ.ού μειώνει, σ..ν οχι κ-χί γ::λr.;:ο
Χ ρ ώ μ α. Βιολογικ?ί r-ΙJ.pά
Π'Jιεί τό νόημ,;�, :ης α.δελ;,::ι:·, ( =eι;. γοντε; συντελοϋν στήν φυσ•,,η ά:
Ό πpωτ,;,ς ::;κοπός της Θε?::;ο νάπτυξι τοϋ ά ιθρώπου με v,1'ιτό �
φι,.ης Έ-r,,.ιp:,;; είνr,,,ι «ό cχΎιιJ.::ι.:: τό άλλο χρωμr,,, έπ�οεpμίδος. Έπ:
::;μός τ.υpηvο; της Π!Χyκο>J"μίω i οpα. έπίσης δ γεωγραφικός :::χιΑ
οελ�ότητο; στήν α.!θpω7:ότητα, γων κ-χί ·ή κληρονομικότης. "Ωτιχv
χωpις fJια., κ.pισι φυλης, τ.::;:ει,1ς:, τά πz�διά. πΙJ.ίr- ουνε μαιζί, τό χr,ω
γέvσυς, τά.ξεω; rι χpώμ,χτΙJς . "λ.; μz οέν &πr;τελεί χαp7.κ.τr1ρ:στικό
Ξ:ξε-:ά.�ωμε τίς Οι�κρίσεις �1JτC;.
παράγοvτ7., εως στου οί γο·ιεϊ;
Φ υ λ ή. Δι!Χίpε::;ις τη; 1:1- tU)V π:χιδιω,ν έπιστήσ,;υν -.r,·ι πr,α
θρωπότη-'J;. Ή οιΙJ.ίpε.σις 7.�:ή "JΟΥ._η, :�υ;.
(::;έ φυλές 'Λρεί,;�, η l\1s::;ηε:�α:η
'Ένz α.λλο "Ίtοιχ είο φυ,.::-ι,. -,υ
η Μογγολικ.r1 η Μα.ύρη κλπ.) εγ: οισ.χωpισμ?ϋ καί :rις :χ:,;:•.:κ·η;
vε ±πό τού; iθνολόγ,;,υ; χά.pιv ΤJ πpοσωπ:κότητr;; είναι ·ή zθvt:ι.6
::;:ημzτικη; μελέτης τύ)'I
υλώ·ι :ης. Τπάpχου•ι εν,;�, σωρό επι;,pc
ti'/ς ά.vθρωπότητ'Jς ε•ιG) ύπά.pχ.ει ::;ε έ; πού zι.έγχουv τό νοϋ. 'Ήθr; , �
-ι.σ.θε α.τσμσν •;πο::;υνειδήτως rι ir;ί θ ιμ ΙJ., φc.6ίε;, πpοκ:χλ,;ϋν δι7,:;:,έ
ορr,,.σις τύ)'Ι Π?:pελθόντω•ι ,ω)'IW'J σεις &νάμ,εσr,,. ::;τούς λα.ού;, χι,ψίς
ύτ.ό τήν μ,;,ρ· ή Τοτέμ κzί 'Γηποϋ v' ά.•ιτι).α,μοιχνώμεθι:ι. στι ΠpCΙΥΞ(tΙJ.ι
οιr,,.:.ρόρων είδG,·ι, ::;υνθετικύ)'I :οϋ περί τελείως ;ξωτεpικών έπφpο
ί3ι7.κpιτικοϋ &τομικ'Jϋ χσ.φ:κ:ηpι:-;. U)'I. Έξ α.λλr;υ τό μέγεθος η ·ή εύ
1Ι ί ::; : ι ;. Ό tί.νθpωπι;;ς ·�:;·ι ημΞpίr,,. �ψι>J"μέvων εθνών Βημισυp
ν'7..�7.t μέσ:ι,, :rέ οιχ�γένει� ·r, ί;π':;[ J. γ.εί ::;υμπλέγ,μα.τσ, ύπεροχrις zπέ
&κολ'Jυθεί ώpι,::;μένη οeιξz::;;7., r,. ΨΙ.ντι "CU)'I -χλλω'Ι εθ'IU)'I Κ'l.: λσ.(;)y
π�t'1.. κι:ι.ί νrl/Ι'J�ι, &,ιεξέτι:ι.:;τ,:. Ί'ό
Γι-z ·ιά κα.τr,,.νοη,θη τό i).ηθtνό
�ιztat aεν θΖ έλέγ ξη τrι,, ½ γ Χ'J?6- περιεχόμενο, ·ή αληθινή iρχή τη;
:η:r,,. τη; π1σ:εως τu,•ι γο·ιέω·ι, i9. ι 7.Βελ:ρ ότητο; δλων -u)ν ά.νθρώπων
:ι.,.t θά θέ::;η �έρω:ήμ7.t7. π;ί• τ.p? πρεπ�ι Ί7, Ξ.�Ίοηση ? α:ιn?ωπο;
�
:ι.7.λ'Jϋν συχv?:ι. &μηχr,,.•ι(r,,.. Π:-ί.p'l. τ.ρωτι,τω; τt εΙν-:ι.ι ο ιoir,;, πu,;
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κα.ί για.τι εΙνα.ι α.ύτό πού ετνι:ιι. Ό
" γγλος
ποιητ·ής
Ρόμπερτ
Μπά.ρνς εyραψε :
με.γάλη έν
( τσιλή,
'Όταν ξε.ιtνησ� τι ιeύρσα των άν
({}ρώπω,,,
'Ο 'ΆνΟρωπος, δ 'Έντιμος, Κο�νωνι
( κός καί Φίλος,
Με δποια μορφή,
Της Φύσιως το �Ιίγιι σοcέδιο νά ίιπη
( ρετη,
ύ επιτευχt/}η!

Αύτή ήταν ή Βασιλιr.ιη

Καί δ Μαχά:φα. Γκά.ντι, δ μΞ
γά.λ!ος αύτός ειρηνιστής, 3έν α.y:χ
πουσε ά.ψηρημένα. τό α.•Jθρώr:ινο
γένος, αλλά. συγκεκριμένως το,'Jς
α•�δρες, γυναίκες κα.ί παιδ:ά., Π?:V
τε;;, ' νηχ,ε: σ' α.ύτούς καί τό 1Ίξε
ραν.
Ό " λ μ.περτ ΣΌά.ϊτσερ iξεπλά
γη α.πό τήν οα1θύτερη συνα.ν:z:;τp?
φή του μέ τούς πρωτοyόν'J:,ς :·r,:
Ό\ψρικης, δτα.ν διεπίστωσε πι:ις
iνδιεψέροντο περιισσότερο :iπl; 3σο
,jπέθετε γιά. στοιχειώδη ζ η:·ή:ι :z
τα της σημασίας της ζωη.; κ:.<.ί
τη;; φύσεω;; καλου καί κα.1�οί).
Ό Άϊνστάίν, πού έπίστευε σ:-iι•ι
α.νθρωπότη,τα, κα.ί σ' εναν ε!ρψικ.ό κόσμο α.μοιf5αία.;; οοηθεία;;, ε;. ε
yε οτι �ί σημερινοί κα.ψJί iπι6ά.λλουν νά. ύπερ-ιι κηθή οχ: ά.τ.λιϊι;;
� προσω�ικ�ς εγωϊ_σμός, ,α.�Η.• κcιί
ο ταξικος .ayωι::�,μο;; και ο εθ·ι:
κός εyωϊσμό;. Μόνον οτ:χ·ι :.ι iν
θρωπο;; α.νέλθη σ' αύτά. τά. �ψη.
λεyε, θά. συντελέση στήν οε)::ι•)
σι της τύχη;; της α.;1θρω'tιS:ητ,,;.
, - ' .
.,, rtς
\ π οσε'ξ ου ε κ., εμε
ις :ο .:·.ιι� .
. e
_
αιο για ολου;; τους ανθρωπους πε
πpωμέ-ιο, ,διότι πέρασε ή π::ι) ιά.
ποχή,οπου μπορουσε δ πνευμα::z?i.
καί διανοητικά. προηγμέvο; 1·,-

z

z

θρωπος νά ι0ρεπη τούς Χ1?πο 11;
των οικG)V του προyόνω·ι 1/(Ι: ·ιά.
μή νοιά.ζετα.ι yιά τούς αλλ'?υ;:. Τ�
«Γνώθι σrι.υτόν» εί·ιrι.ι δ S3ηy6ς.
Γνωρίζοντα.; τον έα.υτό ,ια.,, θχ
γνωρίσουμε π�)ς ολοι οί iν&� ωτ.οι
π ρ ά γ μ α. τ ι ετναι 7,�εί
Κα.ί δι:z-Jχίζοντ�.ς κά.θε έξωτεpιz;'1
ά.ντίθωι, ας 6α.δίσουμε στ-ί,ν έv6τητα..
CHARLES BL!\'Tl):U
( Canadian Theo�oρlιi�L)

�-οι

*
ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΟΥ

Μυριά.i3ες ανοες λέξεις
στά. τόσο χ�ψηλά.
πολύοοα. κοσμόπληχτα.
τιίιν δρόμων πα.τητήρια..
τά. τό γιορτινό,
δίχω; σt'.iύς πr;;ιλλού; νά μιΑα.,
των ορά.χω•ι τά κ:χτάχορφα.
τά. zρημωμέ•ια. μ'.iναστήρια..
Κό:ψου π·ιε·;μά:ων
αύτόοουλη σ,jψι,ξη
πολύ:ρωνη, μέ μόνωση
α. κρωκεά•ιεια..
Του σιωπηλου περιοάλλον-:?.;
πολύοουη σύνοψη,
:,έ έ•,ό; π1 μα.·ιτικου λόγου,
«'.--\γά.πr1 ,, τή·ι •;περψ.ρά·ιεια..
'.\;το τη σuλλυγiι
«Στης άστρσ,:η� τi1 λάμψη,>
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Κατα της
ορyηs
ΘΡΗΣ.ΚΕ1ΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩ
UT \Ε:'ΙΙΙ.\ fJι ησι.Εί,α ανωτε
ΙJLL τη:; '.\Ι ηtlc ία; - αι•τu ι ίναι
u.Λλα ι.αί τό
ΤΙ) ϋασιιό ι.11ιη."1,ια
ϊ σηιιο εuβΙ,ηιια τη::; (-)foσuq ι
,η:; Έταιρία:;. η ο-τοία διχιται
()ΤΙ ,af}f {}ρψ,Ιc. (J Ίωρι::; να f
/1) ΤΟ UO\ Ο,ιω.ιο τη::; ' \ληftεία;
crωτί�, ται α-τό T1l\ . \Ι {1f)Ηα Υαί
την ιιc. ταδίδΗ στη ιόσμο διδιί
σι.οντα::; ίτσι την u-τοcrυγ11 τη::;
uωυJ)οδοξίcι::;, τ•ι1 σε6'ασ111) ·ιαί
Tll\' CJ\ Ο"/11, αλλά ·ι.αι τ11ν -ιιστη
α ι.οl οί,f)ησι ,άf}f ί ρησ ι.,.,ίας στόν
�,·ιυίο δρό•ιο τοίi Κυιr�ί.
Η ΤΧΥ'ΤΟΤΙΙΣ του ιδωJο
�'ιιοί ·ιαι 1)f)ιιοϋ ·ιηρί•γuατο::
τι-:-J\ υρησlf ιών ;τρcνί•-ττιι UϊΟ τά
[ οά ΚFίιιινu ι.υι ύ Ι.\ΙΣΟΣ
�/'-� δηt!C,ΓJ�t.ϊσΗ(*) CJ)ς T(;JQU uρ
u-τοπ-τcίσματα.
/r.,T(J uν&ο/.ογι,υ
-τοι, ι. νισ zί·οι•ν τσν συγ ,{ρητισι!ό
LT() -τυρον uνtlol ό,ιηuα fJiμu εϊ
\ υι Η ΟΡΓΗ. Θίι δοίiμι τί ιJυ, ι
πτ ,ϊ, στον -, \,θρω;το ί-ττά ιη.1111._:; θρησηίfς:
Β σ υ h h ι σ Ι! ι\ ::
1
Ο r1Ι η{)η:; u.c ι 1iη η1ς cl\ UL ιC

0

Ι 1 ιi�sι φότη- τ ί ι.); ln σ
ΙΙ uι :,ιJ� ιαι ιr φ η τ 2:η rJ 8j
\ι·ι•-,ο� ι,ινι,,, τ ι,υ, rJ 11, Ι ·
';1
,,< ,
ί
Ιc1
(• J

λιί•θερος άπό -ι.άf)f -τά{}ο:;, -ιιρι
/α ιοανοu.ίνης καί της όργ1ϊς.
ΙΙ -τρuσqιη 11 ση1ν όρy11 σημαί
νο δισuιυσι σ εναν αΝ)iντη
ιαταστροcr�α. ΊΙ ι.ύτι•yία ,{f.ίrαι
σηΊν ι.Α.t-υf}f..ρία από τ �1ν οργ11 .
Ση)ν Δ α u μ α ;τ ά ν τ α
("Οδον 'λρcτ�ϊς: συλλο'Πl ρηθέν
των α-τό τ()\Ι Βούδδα, ίγχριftfί
σα -ιερί τό ίτος ::10 -τ.Χ. u:ττο
τον σocro βασιλια 'λσόια) ανα
qϊρε ται
"\Ιέ ιξύί>ρισι, uί ·ι.τ{-τησι, μ'
ει/ ιψε - οσοι Ε ', Ια{}ίσταντυι
σί τέ το.ις σι.έψc.ις, αύτοί ποτί
δίν -!rα λυτρω-!rοϋνι ά17Cο το μϊσο;.
'Όσοι ιίναι λυτρωμένοι α,τό τέ
τοιες σκiψεις, αί>τοί είνccι ίι f ί
&εροι αϊό μϊσοc;.
Το μίσος δέ ν ηλιιώνιι uέ τi,
μίσο:; άλλα τιλι,LJJ\Ιc ι μ� την
ϊαύσι του μίσους. αι•το Είναι '\'Ι)
U.Ο; ύ ρ ;αϊοc;.
,\JrJν μιλας σε Χ'.tνίναν σιvλ.ψΗJ
Τύ ) όyια της εριδοc; ιίναι {}λι
ϋιρά '/(Jt τ' c1ι.ολου{)εϊ uντu-ιι\δο
σι:;
, Δc. ν {τπcί Q ι�ι <rω;_τιύ χιι�ότιcιη
u-το τη λu•ινεια. Και.οτυyιu μι
'(UΛί,ηρη υ-rτ:ό τrJ μίσος. Δίν
ϊ(J!_) /FL ϋι) 11 {)Jίψη σαν την ϋ1
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παρξι, ιί,λογία άλλη σάν τη Τιρ
ϋάνα.
Φυλάξου άπο κακίς λέςιις,
Έλεγχf- η'! γϋJσσα σου. Μίλα μί
άγα&ότητα.
Κανίνα κίρbος δίν ϊχιι ό ά
σκητης πού έ-κπαιhfύιται νά ί
λέγχη τον σφυγμό του. Ό ελεγ
χος της κακης bιαiJίσεως άξίζει
ιιληrθινά.
Ό 6ραzuάνος r.ού δίν έπιτρί
πει ίκδήλωσι στο {rυμό, πού ιί
ναι ίπιμ0λης στά {}ρησκευτικά
\ .,..
')
,
... �
ιχεcrρων,
καu,
1 κοντα, που ιιναι
άγνος κα'ι αύτοκυρίαρχος, αύτος
εφ{}ασε στην τελfυταία του γίν
νησι.
2. Ζ α ι ν ι σ μ ό c
'Η όργ11 f {ναι ενα πά{}ος -rτ:οί,
crt}είρ,ει την ψυ•ιή. Ό σοφός {}ά
uιποφύγη T1JV ΟQΎ11, ι'ιλλιως t}ίι
-rτ:ιαστη στά δί γτυα του πά{}ους
σάν μύγα στον ιστό τής αράχνης.
Κα'ι δερόμενος ακόμη, οέv Μ
όργισ{Ηj.
Στους κανόνες της Ο ύ τ α
ρ α δ υ ά ν α Σ ο ί, τ ρ α α
ναφέρε- ται:
Ή πει{}αρχία όδηγιί στ11ν rJρ
{}οφροσί,νη. Και οταν uχύμη ίπι
τιμα.ται, ό σοφός οίν ί'Jργίtεται.
άλλα ι',πομένει.
Ό σοφός, ακόμη καί οταν δίν
iJυμώνει, ουτε κα'ι σχηματίζει
κακές σκέψεις. Γνωρίζιι οτι το
ϋψιστο αγα&ό είναι r1 ι'1πομοv11.
3. Ί ν δ ο υ ϊ σ μ ό ς
Ή όργη εκτρέφει τ�1 σί,γχυσι.
Ό κύριος έαυτου κα'ι πάσης ·ιω
ταιστάσεως αποφεύγει τ�1ν όργ11.
Το 'ίιδεωδες είναι ζωη zωρίς μί
σος κα'ι οργή.
'Η Μ π α γ κ α 6 ά δ Γ κ ι
τ α λέγει:
' πΟ την Οργη γεννιέται 1i

349

σύγχυσις. 'λ-rτ:υ τi1ν σί1γ;ιυσι ή
παραπλάνησις της μνήμης. 'Λπο
την διά.σπασι της μν ήuης iΊ άbυ
ναμία κατανοήσιως. Και απο το
ναυάγιο της κατανοήσεως ό αν
{:}ρω-rιος ιίναι χαμίνος.
4. Ί ο υ δ α ι σ μ ό ς
ΛΕυιτικόν, ΙΘ' 17 - 18: Ου
uισήσιις τcιν αδι� φίιν τfι διανοίq.
σου· ίλεγμψ ηίγ;εις τον -τλησί
ον σου κα'ι οί, λή1 1 ,η δι' αύτόν ά
uuρτίuν. Κα'ι ουκ εy.,δικαται σου
ή zιίρ, κα'ι 0{1 μηνιείς τοϊς υίοϊς
του λαου σου, κα'ι άγα-τήσεις τον
πλησίον σου ι:Jς σαυτόν- εγω ε1μ'ι Κί,ριος.
Παροιμίαι: Μίσος lγείρει
νεϊκος, πάντας δε τούς μή φιλο
νεικουντας καλύππι φιλία (Ι'
12). Μακρό{}υμος άνή ρ πολύς
ι ν φρονήσΗ, ό δί όλιγόψυχος ί
σχυρως ι'.ί.φρων (ΙΔ' 29). Όργη
απόλλυσι κα'ι φρονίμους, απόκρι
σις δί ύποπίπτουσα αποστρίcrει
&υμόν, λόγος δί λυπηρός ιγείρει
όργάς (ΙΕ' 1). 'Ανηρ ih,μώδης
παρασκευάζει μάχας. μακρόiJυ
μος οε κα'ι την μέλλουσαν κατα
πραυνιι ( ΙΕ' 18).
Έχκλησιαστ11ς, Ζ' 9: Μή
σ-τεύσης εν τι� :τνεύιιατί σου του
{}υμuϋσ&αι, 1iτι iJιψος l" zόλ-τq:ι
cιcrρόνων ανα;ταύετuι.
3. Κ ο μ φ ο υ κ ι α ν ι σ μ <> ς
Μ11ν μΕταyειρίζεσαι τούς συν
αν{:}ρώπους σου σάν ανώτερός
των. Μισουνται οσοι το zά,•ουν
αί,τύ. Γιά ν' αποφύγης τ11ν ι"i ρ
γη τω,• άλλων, ζήτησέ τους λί
�,α χα'ι άπο τον εαυτό σου -τολλά.
Στο λ ο 1.1 ν Γ ι ο ί, ( α
νάλεκτα του Κομq ου·,{ίου) (lνα
φέρεται:
Είπε κάποιος: Ό Γιούνγχ εί
ναι άλη&ινά tνά ρ,ετος, αλλά δεν
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Ι (!U τάι:ι ΤΙ] ','Λωσσα του . Και εί
ϊf. \' ί1 Κί•ριο;: ιΤί zαλωσί•νη ϊ
ΖΗ δ αν&ρι,ηος. :-τοί• 1Ί ·γλώσσα
τυι• είναι :τάντα rτοιμη νά μιλ11ση. Οί α,·&ρω:τοι ποί• λοyαριά
ζοηαι γιά η1ν εί1 cr ράδειά τους.
ϊQOΙ.UI.OV\' zα.τά το ϊλεϊστον το
ιιϊσο;. Δfν ξίρω αν αι•τυς είναι
ϊίi.ηflι νά ενάριτο;. άλλύ. �·ιατί νά
δεί ;. ,·η τίτοια έτοιιιύτητα γλώσ
σης;ι1
Ό Κί-ριο; είϊε: ,("Οστις u
ϊαιτεί UϊΟ τιJν �αι•τό του :τολλα
ωί λίγα u-το το-ι!ς cί}).ους, {)ά
ιrυλαzllη α:τiι τοϊ- να ·γίνη uντι
zείμΕΙ'ον μνησιzαzία::>.
fi. Τ α ο ι σ μ ό ;
Ό\ ϊόδοσε :ωλωσί•νη αντί μί
σοι•ς. :\111 {)υuώνης ·ι.αί μ1\ν ιρί
ζη; μί:. τούς συναν&ρό1:τους σου.
·ο σοrrος είναι ίλεί•θερος (1;[()
τ11ν DQYTJ για πάντα.
Στο Τ ά ο Τ ί:. χ Κ ί y ,,_
( yραcrτά η ί•:ταγορεύσεις του
λάο - Τσέ) αναcrίρεται:
Στο Ταi1 ( θείο δρόμο) ύ:τάρ
zου1· ϊρu1τα τά βλαστάρια, ε:τει
τα �Ί πλιιο:τοίησις. Πρώτα ή δι
αστροφή, ε:τειτα iΊ διόρ&ωσις.
Π (_)UJTU το ΧΕ\'()'\', f :1Ητα 11 πλη
()ι'ηης. Π ρώτα iΊ Υ.αταστροcrή
( τυίi :ταλαιου). ε:τειτα ή ανανέ
ιJσις. Πρώτα 11 τα:τείνωσις, ϊ
ϊΗτα 11 zατάΥ.τησις. Ή αύτάρ
ι.ιια UΥ.Ολου{}ιϊται u:το την κα
zυ:τοψία ι τϋ1ν αλλων). Έπομέ
νω; ό σοcrος διατηρεί την ενότη
τα ( ση\ν -καρδιά του) -ι.αί κα{}ί
σταται ύϊόδειγuα ','lά δλο τον

κόσμο. Δί ν λί�·ει δτι δί•ναται νά
ίδη, επομένως εί\'αι διορατικός.
.1εν λέ,:ει αυτό; δτι εχει δίκιο,
� :τομένως εΎ..δηλιίJνεται σ�· δλους.
Δεν επαινεί τον εαυτό του. έπο
uένως αναyνωριζεται 1Ί αξία
τοι•...Ην είναι l:-τηρμt:νος, επομέ
νω::; αι1ξάνει τ11,· ':νιοσι του. Και
κα&ως δί:,ν iρίζι:ι μί:. κανέναν, ου
τε ύ κόσμος ερίζει μαζί του.
ί. Χρ ι σ τ ι α ν ι σμό ς
Ματ&. ε' 2:.?: Έ�1 ω δέ λέγω ί•
μίν δτι :τα; ό 6ρ� ιζόμενος τψ
δελcr q1 αύτου εικ1ϊ ϊνοχος εσται
τίj κρίσει.
Έ cr εσ. δ' 2G - 31: Ό 11λιος
μή ι:-τιδυέτω tπί τι9 παρορyισμιΤ1
ίψιϋν... πας λόγος σα:τρυς έκ του
στό·1ατος ί1ιιu)\' μ1Ί ικπορευi σf!ω,
αλλ' ει τι:; αγαϋ-υς προ:; οιχ.οδο
u ήν της ηη.ίας, ϊνα δiμ χάριν
τοϊ::; αχυί•ουσι....τασα ;τιχρία και
&υμ:Jς χαΊ ύργ11 και κραυγή και
υλασφηuία άρ{)1iτω uq- ' ύμών
σί ν ;τάση κακία.
ΚολοσΌ γ' 8 ': Ι\υνι δε άπόθ-ε
σflε κα'ι ύμείς τά :τάντα, όργήν,
&υμι\ν, κακίαν. βλασφημίαν, αίσ
zρολογίαν εκ του στι'ιματος ύμϋ1ν.
Ία, Α' 19 - 20: 'Ώστι,
δελc;:- οί μου αγαπητοί, εστω πας
αν&ρωπυς ταΥ.ύς ιίς το uκούσαι,
βραδύς είς τύ λαλησαι, οραδυς
εις την όργήν. 'Οργή ανδρός
δι,ωιοσύνην Θεου 011 κατεργύζε
ται.
Ίω. Α' 3, 14 - 15: Ό μ11
ιlγα:tών τον οοελq ον μiνει έν τφ
&νάτφ, :τας ό μισϋ1ν τον ιrοελ
φi1ν αύτοϋ αν{}ρωποκτόνος έστί.
1

α
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Πρός -ιiιν οίκοδόμησι

ΕΝΟΕ ΝΕΟΥ ΚΟΕΜΟΥ

'Υπό του Προέδρου της 'Ινδίας
Δρ. Σαρβεnάλλι Ρανταιφίσναν

Ό bιΥι<τωρ Σαnϋεπάλλι Ραν
τα-<(_)ίσναν, Πρόεδρος της δημο
κρατίας της Ί νhίας, έγχαινιά
ζοντας το bιεθ,�ες συνέδριο των
'Ανατολιστών στiJ Νίο
ελχί,
εf::t1ε:
. . . Ό 'Αλέξανδρος εγκατέλειψε
τ�iν uρι.ική του Lbέα, οτι πας μή
'Έλλην ήτο υάρ�αρος χαί αξιος
μονάχα για σκλάβος. 'Όλοι οί έ
νάρι:,τοι καί νοήunνες αν-θρωποι
είναι μία οlκογένεια. Ό Ιlλοι',_
ταρχος λέγει &τι δ 'λλέ ξω�δρο;
συνήνωσε σ' ενα σώuα αν-θοώ
-του:::: από παντου, α�έμιξε μέσα
στ:1 tδιο ·-<ύπελλο αγά:της τή ζοηΊ,
τα rt}ιμα, τον χαραrι<τηρα, τα αι
σθήματα πολλίjyγ αν-1)-ρώπων. 'Έ
τσι εφftασε νύ. δλέπη ολον τόν
κ.ατο�κηuένο κόσμο σαν πατρίδα
του. 'Όλοι οί καλοί cίv-Ι}ρωποι
είναι μία οικογένεια. 'Αλλοδαποί
είναι μόνον οί :τονηροί. Ό 'Αλέ
ξανbρο; ενιωσε δτι f ίχε yρέος να
συιιcrιλιώση το ανftριύ:τινο γέ
νος. Στ�'�ν λϊyυ-:ττυ. το 'Ιράν, niv
Ί νδία, αίσθάνθηχε ηiν �:τίbρα
σι τιυν uεγάλω1• :τολιτισμ<υν τη;
'Ανατολης καί τού; εftεώρησε
σαν εταίρους τοι:, Έλληνιχοϋ πο
λιησμοϋ.
λίγο πριν άπο τον Μνατό
του, δ 'Αλέξανδρος παρέθεσε ε
να γεϋμα για να :τανηγυρίση το

τίλος τοϋ μεγάλου πολίμου ,.αί
rιροσεκάλεσΕ σ' uύτiJ Η.000 ι'lτο
μα, 'Έλληνες -χα\, μ11 'Έλληνες.
[Ιροσευχήftηκε για την εlρήνη,
γιά την συνεργασία δλων των
ανθρώπων τοϋ κόσμου. Με μ(α
λέξι - την Ό μ ό ν ο ι α( *) .
ταυτότητα νοϋ, ψρονήματος -
εbωσε ενα σύν&ημα, για τή1•
κ ο ι ν ω ν ί α 'ιιυαλοϋ χ,α\, καο"
διας.
Το ϊδιο w&η'ι<ον τί1}εται τώ
ρα ένώπι6ν μας. Ό κόσμος ό crεί
λει νά υc.ι,bίση προς την άδ,ελcr 6τητα ολων των λαών, προς αύτ�i
την ύψηλ11 αξιοπρέπεια τοϋ αν1)-ρώπου.
Σήμερα, χάρις εις τις άναrι.α
λί•ψεις τiϊς επιστήμης και τά έ
πιτεί1γματα της τεχνολογίας, δ
λοι οί λαοί τοϋ κόσμου ά1tαρτί
ζουν μια σ-vενή Ό"Ητονιά. Μετα
crοραί χαί έπ�κοινωνίαι συνετέ
λεσαν σηi συνάντησι πολιτισμών,
φυλών, ίrρησκειιυν. Ή μόνη λο
γική συμπεριcrορα μας πρέπει νύ.
είναι 11 κατανόησις .ιαί οyι ή α
ποκλειστικότης, ή συνεργασία
χαί οχι 1) μισαλλαδοξία, ή εκ.τί
μησις χαί αcr ομοίωσις αντος α
ξιολό-γου και οχι τό uίσος και ό
ιrαναησμός.
( ·) Έιχ ρησιμοποίησε στην ομιλία του
111, λέξι ελληνικά.

Ί Ι- α,·θuω:τότη:; ίϋλάστησε ά
-το μία ρι ,,α ϊ.Ul :,:ωρίστψε σί:_
διr1 q- ορε; zοινότηη.;. Τιό ρα α�1 ω
νίζεται νια ηΊν α:-το·ι.ατάστασι
τη; ϋασιϊ.ης της ένcίτητος χαι
τιΊ,· συu.crιλίωσι των bιαcrόρων
:τολιτισuι-;-η•. Ί-Ι , iα ίστορία τοϋ
ϊ.?σuου {}α ϊ.ατ��1 ρά1/η] αί1τον
'
σzο-το.
τον uε:αλο
Ζοϋμι σ� μια έ:-τοχ1Ί α:-τοσυνθf
σιω; τu)ν όοξασιων χα'ι διαλί,σε
ω; της α{1τα:τάτης ''LCl τι; έκ -τα
ραδόσεω; άξίε;. Σ' ολες τι; με
ταϋατιzί; i-τoz�; :ταρατηροί:νται
-τερίοδοι ά:τοσυνiJέσεως' ϊ.α'ι ανα
συν{}έσεως. Οί λαοί σ11uερα, "ι'α
λουzημίνοι ά-το το :τνεϋuα της
ι-τιστήιιης ;ωι το� 11θι-,ωϋ οί-uα
νισu.οϋ. είναι α:-τρό-θυμοι νά -τα
ραδεχ-θοϋν το -ταραμικρο βάσει
<>ϊοιασδήποτι αί•θιντίας. Γι' α-ί
τό σf πολλα μέρ •1 τοϋ ϊ.όσμου α
Cf ήνουν οί λαοί ηΊν :ταραδοσια
zη :τίστι του:::. Σ� αί•τη ηΊν :-τε
ρίο(){) r:ι ιι zά:τοια σημασία 1] 'Ι \'
hιzη :ταράδοσις. 11 ό:τοία μας δι
hάσzει νά ιίρ,•ούμεθα ο, τιδ11-τοτε
στηριζόμενοι στην διαβεβαίωσι
η την αύ-θ-εντία. αΗα να βα.σι
ζώuεθα μόνον στιiν :τείρα. Καί
fίτο fJρησϊ.ευτιzό ί,ήτηιια, 11 Ί νδι
ι.η παράδοσις διδάσzει οτι για
την σ:,:ίσι τοϋ αν{}ρu'ηου μί:, το
θείον γρειύ�εται ύ ν ο υ μ π cί
ϋ α ,) σ α μ σ π ά ρ σ α ( Υ..'J.
τανόησις η αντίλrι ψις). Είναι 11
Βnυδδιστιϊ.η Χατ,ίστασι::: της α
(f υ π ν ί σ ε 1.,) :::, οu.οια U.l
την ι.-L ε τ ά ν CJ ι - u, ( • ) , την
zριστιανιϊ.η αλλcι..,,η συνειδητό
τητος. :.\11:, το ύληϋινcι αί1τό {)ρη
σΊ.-ευτιϊ.Ο :τνεϋμα, μιzρ η σημασία
1
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'Εϊρησιμοποίησε

το11 τή λέξι iλληνικά.

στην

-

όμιλία

θί.ι [zουν τά λεκ cιχά αύμ6ολα.
διότι θά εzωμε άναχαλίηJιει Αυ
τί1ν στά οάθη τού εαυτού μας.
Οί αν!t ιιω:τοι ϊρχονται ά;το τιΊν
άνατολιΊ ϊ1 α:το τιι δί•σι, άπο αι1τ1Ί i) �χείνη τ1'1 {)ρησκεία, illα
ιρzονται c1:τό τ11ν ϊδια οιχογέ
νεια τοϋ (-)εοίi. Τά δρομάϊ.ια ποί,
ανοίγουν οί αν&ρω:τοι ϊ.αΊ τά ο
νόuατα :τοί.1 δίδουν, γάνονται
στ;Ίν ασημαντότητα σαν σταθ·οϋ
μ�' ,<tνιί:ι:τιος νω:τίφ», μπροστα
στο λαu.περο cr<υς του Θείου. 'Ό
ταν -θίγουuε τιΊ �-λόγα του Θεί
ου, ξε-τηί">ii μια Ί'ενναιόφρων ξε
νία hιαcrι>ρων ϊίστεων -ι.αί μορ
crιυν...
'.\λλα ιάν δ Θεός είναι ό ΙΙλά
στης τοϋ ,ιόσμου, μετέ r, ομε καΊ
εμείς στ11ν fJεία crί•ση καrcα Υ.ά
:τοιο τρόπο Ί.αι ειμε{)α, μαζί με
το θείον. συνδηuιουργοί. Το κα
{)η-ι.ον ιιας είναι, αντί σαν τούς
ασκητας να hρα;ητεί•οι:με α:το
τον :zρ6νο. νά έ-τιοάλλωuε την ί
-τεροχή μας ση1ν τυραννία του
χρόνου. Κα.τα τιΊν Ί νδικ.11 φιλο
σοcrία, iΊ ·ωτάχτησις του έαυτοίi
μας είναι πιο σηilαντιχ11 απ� ηΊν
κατά,χτησι χιλίων αν{)-ρώ:των Ol
μάι.11· "Όταν ό αν{)ρωπος Χατα
κτήση τον ίαυτό του, οταν 1} ϊι
γάπη τόν ίλευ{}ερώση ίυπο τίς
κατu'Jηρfς δυνάμεις, τότε {}α βα
δίσ� :τρ�ς τ�ν ηθική, την tλευ
,
θερια, την αλη{)ιια.
Ό Χόσμο; fίναι σή�ερα ωρι
μn; 'ιια την ύνάπτυξι της άν-θ-ρω
πίνης zοινότητο:: -τάνω στην ί
ν6τητα κα'ι την άρμονία. ,, Λς �ν
{)-υμούμε{}α πάντοτε τί [δίδαξαν
οί μεγάλοι διιδάσ-ι.αλοι τοϋ κό
σμου. 'Όλοι οί :.ίνθρω-τ:οι είναι
αδ€λφοί. Αί διαcrοραί των δεν
άποτελουν αίτία χωρισμού, άλλα
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λόγον κατανοήσεως. Πρωτίστως
ας δ�δαχ{)ουμε τήν είρήνη.
πόλφοι δεν μπορούν πια να λύ
σοvν κανένα ζήτημα, γιατί στuν
σύγχρονο πόλεμο biν ·θα ύ:τάρ
ξουν νι-κηταί η 1'μτημένοι, χαμέ
νοι η κερδισμένοι. Έπιοάλλεται
λοιπόν νά ζ11σωμε δλοι μαζί, για
να μη χαftοϋμε ολοι μαζί. Είναι
ξεrοερασμένη πια 11 νομιμοφρο
σύνη προς ενα ώρισμiνο ϊ{)νος.
όμάδα η πίστι. Χρειάζεται νομι
μοφροσύνη προς τ11ν αν{)ρώπινη
φυλη σαν σύνολο.
"Ας αφιερωftουμε ση1ν οικο
bύμη<Η Fνος νέου κόσμου, δπου
να οασιλεύη ό σfοασμiις προς χά
{}ε ίίνftρωπο, κάθε φυλ11, κά{)ε

οι

%Ουλτούρα, κάθε ϊίστι. Ό κόσμος
bιψα για συντcοq ι-ι6τηηι. TiJ
πνείψα αύτης τη:; yι;1ραc; αυτό
ηταν α-�:ι\ n1v ι:ω111 της Ρ ί γ κ
Β έ b α, αύτi1 ιίναι ,.uί τώρα·
�μίγ�τι στi1 b�Ηίιι•ι, σμίγετι
ι ίιτ ι'1ν δuιλία,
ιτμίγιτε στiι νoii.
Κοιν11 ί'.ίς είναι 11 ίνi !_! '(Ηα
( καί Ϊ] συγ-ι.οuιbή,
καιν�; ί'.ίς ιίναι οί σι.tψεις σας
( καί οί :τροθ{ σΗς,
καινίι ι'lς ιϊ ναι καί τc'.ι καρbιο
( zτί :tια σας.
Εϊ{)ε ή τ{λεια (νωσι νc'.ι σας
( "'Ιυνδiση δλους ..
1
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
uοι1 •

Πληρότητα

δ�ν είιιαι τί:τοτα. Ί -Ι :τοίηση
λlι>\'Ο::
εί\'αt tω; -τίδαr.α; 1ρωuατιστος :τοί τινάζεται
;ιι' ίί-τ' τοί δυιί ιια;.
Σάμ_τω; νά'μαστε οί δυο
iίztlc; τοίi ϊδιου :τοταιιοίi· η τοίi ίbωι
Ό'Εραχιου τά φτερά. :τοί Ο� θά μ:τοροίiσε
νά :τετάξη με Τ() t\'α του. Ε�μαστε
δυi> cr λέυε; νεροί! :τοι1 συyκλίνουν στ11ν ίδια
πηΌ11Ί. Ό χαθ{να:: μα; - οί δυό μας μαζί ξεπι:.ρνe,ίει 111 UQί(_)α τοι•.
Ειuαστε
οί r.αu:τ(1νες τοίi :,:ρύ"ου :τού ά::τολί ει τις ώρες του.
(«Τό βάθος τοϋ κόσμου»)
1

1

;

1

1

Στην :τατρίοα uου. ϋταν ϋαcrτίζουν ενα :ταιοί οί γονείς τοί
διαλέγου\' ϊνα ()'\'ομα ::rοί, ι ,•σαρzv'η•ει δ. τι ::rυθοίiν -τερισσύτερο:
Ζ ν τ ρ ά ϋ Χ α (ϋοιi.-:άριr.α ζ ν τ ρ α ο � σηuαίνΗ ύ-,,εία) yιά νά είναι -τάντοη. ,,αλά.
Ρ ο υ ιι ί ν ιχόzΥ.ινο μά·γουλα) για να �ιναι -τάντοτε ,ερό.
,\ ι ο ί, μ :τ α (ά-:ά::rη) Ό'Lα ν' άγαπάη ,.αί ν' ά; απιίται.
(-)ά η{}ελα νu γινι'ιταν σ' rί/.ον τον χόσuο να hίνουν στα .ται ιϊ.ι
Ε\'α νiο ίίνομα, uσυν11iJ�στο τv)ρα. γιύ. tνα μεγάλο 1.hανιι.ι\: Φ ι λ ί α.
λlπv','tάν I >(10Hf
'Οί.υμ.πιονίχη; έλλ ην ορωμαιχη; :τάλης
•**
Στ�Ί Ι')ίχη του. ρv'ηησαν ΤΩ\' Σω-ι,ράτη ϊίπi> :τοί1 -Υ(ΙΤ(L''c.Ται .• εν
ιl::rήντησΕ οτι ,.ατά; εται ιχ τοίi δήμου 'Αλο)ϊεκης. η δτι εlναι ικ
Ό'Ε.ννήσεως ',\ θηναίο;. Είπε:
- Κ ό σ u ι ο ; ε ί u ί.
"λν χα\, άνα(rίρει ό Πλάτων τε;ψήρια για T1)V αγα:τη τοϋ
ΣωΧράτου; πρi1; 111ν · λϋήνα ( ϊμενε σ' αί�τή,, :τερισσι'ιη ρο καιρο
ά:το -zάθε iίλλον Ί\&ηναίο -zαί δtν Κφυγε. ::rαρά μι'ι1•ον οταν πηγε
μια ιrορά στi1ν Ίcι·θμυ τη; Κορίνυ-cυ ','LU νύ. ιbη
cιη_ιατιv'ηη;
�ναν α',1ι71να). στήν r.ρίσιμη στιγuή εbήλωσε οτι ε!ναι Κ ύ σ μ ι
ο ;, • :τολίτη::; τοϋ Κ6σμου,, ...
1

1

Y.(.Ll

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ «ΕΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑΣ»
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σέ Κά.π,;,ιr,•ι Υ) σέ Κά.τι ε·η. 1 -:ι.ί
· Χ7.ί iπό t6tε είμ7.ι Οέο:ι.υ;.; !Jr.
-iι ϋτ:α.ρξι;; &.πέχτφε νόη:ι:ι., έπ,;,
μέ·ιως κ'1.ί ή ζωή μ,;,υ, μέ :-ί-1 ,
συγ�7.:�·ιευσι, i�έ;τr1σε_ σκ�τ:?:
'Γι καθεσ7.ι κα.ι zρευνα.; :α. ει -:ι.·
τήρι-:ι. τG°)V α.λλων; Πιό ση:•.7.•ιτικ�
ει'17.l ΨΙ. ει 'jc/.l Ξ'Ι'Ιj \1εp,;,;; για τα. t;ιl·
κά. σι:;υ.
Θά. ηθελ-:ι. νά μεγα.λώΊω : σ::ι.
θερότερος, ά.πλι:; Jστερ,;,ς, rρ•Jχ6τε
ρο;;, θερμότερο;;.
'Εάν, τήν ωpα. ΠQ'J σ>J'Π1 '(0pΞ.ί .,.
γιά. tήν ύπόθεσι έ•ιός α_).)_,;,�, tYJ Ι
ϊοια. ωρ'J. γυρεύεις Υ..7.ί Υ..�.τι '(l%
τόν έα.υτό σου, δέ·ι μπ,;,ρεί; •,ά. ΞΛ·
πίζης σ' έπιτυχία..
υΟτα.ν σ' ε6γα.λ:χv εξω 7Π� :ό
δωμάτι,;,, μ+, κυττ&ς από τr,•J κλει
δαρότρυπα,. 'Ή γκρέμισΞ. :"ί1·ι c:6::,
τα. η φύγε.
'Ότ:ι:ν 6 Έωσ:ρόρος ,;υv:::y_6.pr1
τόv έαυτ6 του γιά. τήv ά.γγελι κή
:ου συμπz.pι :popά, τότε εγ: 'JE ΟΊ.Ξ. Ιj
ος του ΚΧΚΟU •
.:lΕ:ν fπp�ξε; ?..ρκετά, Βέ·ι Ξr?7.
ξες ποτέ ά.ρκετά:, ένόσω -'Jϊ:iρχ.::ι
α.κ6μη δυvα.τό-ης iξιόλογη;; =υ;..ι6ολη;; σ-;υ.
Μήν iρvηθη; πο:έ, χάριν τη;
«είρήγης καί ήσυχίας» τίς Π�7.Οt·
θήσεις σου.
Δέν πεθαίνει ό Θεός .:ή, ή:ι.:p-:ι.
πού θά. παύσουμε νά. πισ;:ε•>ουμz
σε προσωπική Βεό.:ηα, &υσ z.
' ή μερ:ι.
μει� πε θ Χ�' '�ουμ� τφ
;:�υ' _η'
, ' τ.ι:χ
ζωη μας ,οεν ιθα. yωτιζεται
7.·
πό τό πέριχν κάθε λογική; θ2D�α
της ζωης.
Μ\
,
,;Γ�τΞ. Ία. ?Ί�ι, η γυρ,να.- ;,πισω,
pευz.σ:ι.ι .:ο μελλοv. ' ο Π'J'.:'):::J.θov
δέν επιστρέφει, οϋτε τό μέλλο•ι
ερχετ!Χι νωρίτεp!Χ. Τό χρέος σο'J,
ή iμοι6ή σου, δ προορισ:-,ι6; σr,•,
είνα.ι ε δ ω κα.ί - ώ p :χ.
Π7.

,Από τό 'Ημερολόγιο
του Ντάγκ Χάμμερσκελδ
Το πιο μα.κρινο αξίaι t')'J 7.'Ι
θp�)ΠΟU είνα.ι τό τα.ξίδι Ξ'ιar,•;.
Γύρω ά.πό κάθε α.·ιιθρωr') π,;,:ι
προωθήθη στό πρ,;,σκήνιο &.pχίζ:ι
νά. πλάθεται ενας θρυλο;, ΟΠ(•)ς
κα.ί γύρω σε κάθε νεκρό. '.\λ) ά.
ό νεκρός δε•ι ύπάρχει κίνοψι,;,; ·,ά.
πράξη 8,τιδήποτε γιά νά f-Ιpέψη
τόν θρυλο, ουτε καί ·ιά. οεχΗ·η τή•ι
είκόνα του σάν πρα.γμα.τικότητα.
Λυπα.μαι τόν α,;θρωπο, 6 δr.cιc;
ερωτεύεται τό ειδωλόν του, κιχθι:J;
τό !σχεδίασε ή κοινή γν�)μη Υ,'1.
τά. τον μήνα. μέλιτος της οημοτι
κότητός του,
Μακάριος δ άνθρωπος π011 �-ι:ω
σε τήν 'Ζpημιά. σάν στήριγμα. κ:ι.ί
είδε το ά.στέρι σάν ά.δελ :ρ 6 -,ου.
Για.τί αύ:ή ή μοναξιά. μπ'ψ<-Ι ιi
γίνη άληθινή μετάληψις.
�� χα.μη�ώνης τό
, ν6λέμμα. σ�'J
για. να. έξετοοσης το εδα.:ρο; c::,ιν
ά.πό τό έπόμενο 6ημα σου. Μόνο·ι
οστις εχει tή ματιά tO'J Π:'-)?1Ύ;)
μένη στον μακρινό δρίζοντα, .έκεΙ·
νος θά. 6ρη τό•ι σωστό δpό:•.ο.
Ποτέ σου μή μετρήσης τ� �"�ο;;
ένός 6ουνου πρί 11 φθά:της σ:ή·ι κο
ρυφή του. Τότε θά ίδη;; π6σ:; Ί..α·
μηλό ήτα.ν.
Δεν θυμα,μα.ι Ποιός · η Τί - ε
θε1σε τό έρώτημα., ουτε κ-:ι.ί Πότz
ετέθη, ,μά ουτε καί τήν :χ.τ::;ί:ι:-r;σί
μου. ' λλά. σε κάποια στιγμή εΙ(ι)·
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Τά μεγάλα έyκλήμα-ια

ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ
Έξ αφορμης επιφυλλίδος
του κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ

Τ .\.

�1ΕΓ λ.\Α zγκλήμ:Χ.η., �
ερεθι:;μb; τη; κοινη; yνώ•.ιη;
κ::ι.: το r,θιzb τ.ρό6λημ:Χ. πο.:ι θέ
τ,;υ·ι, i1 τ::ι.·ι :b θέμc1.. μιά; !τ.ιψJλ
ίΒ,;,; τ,;υ γνω:που δρ:Χ.μ1.τι:�,;ύ
συγγρ,.:ρέω; κ,.ί στοχ1.στο5 κ.
-,
'Γ ερ,,σ.κη
\,. .ιγγει.,;,υ
(χ) .
<'Η κ1.θημεpινή πείρ1. - γρ1.;,ει
- μ-:ί.; οεiχνει σκληρ-:-ύ; &.-ιθ•_;fl)
πους πtJ'J θp �:ιμΟεύοuν χι� εU:1 J
χοί.J·ι, ά.Οικr;τt; ποU μ.ένου·ι σ.�ιμι�'
,
'
ρητ,;ι, κ,.κ,,υ; ΠQυ τ1.πεινωνQ•ι·ι
το'U; χ1.λ�ύ;, -;;.Ϊ.Ξ.'JVέχ :ε; ποϊ, y�<,
.-ιεμπόaι 'J::-:.,
'JΙJ'J'Ι :'J'J; �τιι>χΙJU;
Ι'
\_2ι' :rυ-ιεΪ:;ι'ζ ει :
,
, ,. .ι,, εz-:ιυμε κ?.ι, :Qυ;
:;,τη«Βεο,;ι
·ιο'J; r1 θικ'ιλ6γ,;υ;. .\ύτοί λέ·,�
τ.ώ;, :ι7.zp-:ιπpόθεσμ7., <<το α.ΟtΚ') Ι
'j'jχ �ύλογϊί:7.� , π<J); ε,,7 ., ς μυ:r:�
κb; νόμ"; λει:,;•;pγεί, τ.r,ύ 66:ζε.
τελικi σ:+1 θέση τ 1:ιυ; τi πράγμ1
--=�-2 ο;ι � χ�χ� 'J�νεtlη-.Jη1> τι�:(JJ
ρει Πι'Ι ε-ιeιχο με :υφει;, κλπ. κι...
'Ώ; τή σ:ιγμ+ι �τ.eιυ θcι. 6ρεθεί -i1
&Q�?.φΕ'J'Jτη δι,J�εΥ.iδελτQς ι;ι.ύ:Υ,;
-:ή; 'Ι')μι:ιθε'J�7.; Υ..'J..ί θ?,. 0�'1..Π�:r:ι•)
θεί α r, θρι:ι :b αρθρ,; iι iQυ:;ώπη-;:-r1
z��:ι;:ιμι:ιγή τrι;, θ?.. Ε χ 'Jυμε :1ι:ιCι�p� 1J;
λ6y,:,•;; -/ ±μ.:ριδiί.ι,Q'Jμε σ.·ι '6 ι.. ι
' ' .. ,
'
y:7. τeι 'Z'Jp,:,; τ-r1; τr,•Jι.σ.χιστeιν για.

σ.

(.) ,Αλλαγή θwεων
«Βr,μα» 19-5-1965

τή•ι zνημερότη:σ. τώ-ι ηθικολόγων
Θά. -;;ού; α.νσ.γνωρίζσ.με μιά. πρα.
Υ.τική χρησιμότητα, δέ θά. ξεχνα,ι-ιε
δμω:; τ.ώ; σ-;:ηpί" εται στο θυσια.
σμb τώ•ι ά ;ρ ελών ,
«Ηεριοpίζι:ιμ1.ι γιά. τήν ώρα. νά
τ;7.ρ7.τηρ-iρω πώ; είτε α.ύτό αρέ
σει r.::.•;; θετικιστές μας είτε ί5χι,
η Ε'Ι'Ι'ιtΧ tiι ; ΟιΚ7.ιοσύνης εlYΓJ,t
μιά. Υ.7.θ'J.υτb μεt1.:ρ'Jσική εννοια,.
Ε,.ί z1.τ,;ι.λ-iγει μέ τήν οια.πίστω
σι, δτι :;υμ,6αί·ιει σ-;:ον κόσμο �ιιά.
±1.i.7.yr, θέσεωγ», μέ τον λεyόμε
'/','I ΞΠ?.'η.στiτη, τον ύλιστή, νά.
γi·ιεα: ίQεα.λι:�τr,; φeιpεύ; κά.ποια;
�ικ,;ι.ιο:;,:,•ιr1;, το-ι δέ ίδε,.λιστή, ·ι?J.
γί·ιz:α.ι ·1λι:�τής, μέ τήν ά.δρα.γ-η
Π7.p7.Q,;χrι τ-r1 ; α.δικη; τάξεως,_ μt
τr,•ι «άπ6Qp7.:;η σ' EVΓJ.V α.λλο Υ.6'Jμ(ι .
ΊΙ ψΠ)'ι·rι ηθικολογί,.», γιά
-:-iμ &τ.r,!1, όμιλεί ό κ. Τερζάκη;,
εΙ·η.ι ,:;υλλ-iι οQη-ι &λόκληρη ή πε
ρί 11θι,.ή; Qι�1.σκσ.λία. τG>ν φιλοσ?
:ρων κ,.ί :ιj>•ι θρησκειG>ν. Διότι οέ·ι
περιέχει τίπι:ι,ε περισσότερο ά.πeι
Π7.p1.ι•ιέ:;εις προς tό σ.y7.θόy Κ'l.ί
Οι?,ΟεΟ:-t.ιtJ):ίΕις περί του Κ?.ΚΟϋ τέ
λr,υς ( 7.λλ?ι. z ωpί; προσδιορισμl-,
χρό•ιeιυ) τG�-ι πι:ι•ιηρG>ν κ,;ι.ί δ.δίκω·ι.
,,Βίας οικ.α.ίQU γί-ιετα.ι τέλος χr,ι
λbν,, Υ.!Ζί τόν σ,QιΚΟV Κ'J.ί ΠΟ'Ιη(
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ρον α.vδρα. φημί α.θλιον εΙνα.ι,,, ε
λεγεν δ Πλά.των. Κ'Χί «άγει τc
,θείον τούς κσ.κούς προς δίκην ,
κα.τά. τήν Έκκλησία.ν. Θά. μ1tο
ροϋσε τά.χα ν' ά.να.πληρώση ,ήν
('οποια.οηποτε
,. '
) α.να.σχετικη
,
' πpJ::,
)το Κακό .έπίδρο:σι τη; ήθικολογ:
'Χς, μια. δύναιμις κοσμική, ποινική;
"�τα.ν δεν _λειτο�ργ�ί -iι τελε!7.
περι δικα.ιοσυνης α.ντιληψις, τ-ι;ν
δποία.ν �ξέφρα.σε·ι δ Φιλήμων (ά.
νήρ δίκα.ιος ιiστιν ουχ 6 μή :i�ι
κGJν, ά.λλ' δστις ά.δικείν δυνάμε•ιο:
μή 6ούλετα.ι), τί άλλο μένει ά.πό
τον Φό6ο, γιά, τήν λα.οή τοϋ J\'ό11ω κα.ί το μα.κρύ χέρι της Μαί
ρα.ς;
Ή κα.θημερινή πείρα., πράγ1J::ι.
τι, δπως δ κ. Τερζάκης πα,ρα:η
ρεί,δείχνει τήν ιέπικράτησι καί τήν
ά.τφωρησία. του κα.κοϋ, σέ ά.ρκε
τά. μεγάλη κλίμακα. Τί εϊδους i•ι
τίi3pασις θά. μποροϋσε ν' άλλάξ·η
τήν κα,τάστασι, δτωι ή ήθικολογί?.
(φιλοσοφική η θpΥσκευτική) εί
ναι «ά.πόδρα.σις» ά.πο το πα.ρον Κ7.ί
ή έπα.να.�α.τικότη; οέν είνα.ι πα.
ρά. μετα.φυσική α.ύτα.πά.πι; Τ6ι<
'λοιπο•ι δ κόσμο; θά. προχωρη, δ
πως προχωρεί, κου:σi - στr,sι.·
6ά.,, μοιpα.ία. 'Όλα. εΙνα.ι κοιjφια....
Άλλα. ή εξήγησις τη; πρα.ηι1.
,
, τ
Q.,
-:ικοτητ
�ς :ωτ�ς �ιΨΧι σεμα. 7:νε'-;
μα.,οδοξι(Χς κα.ι μο·ιο·ι. Φυσικα., 'J
πάpχουν πολλών είδώ•ι «&.πο.;r�::ί.
-σεις ,, δπως θi ελεγε δ κ Τεpζά.
κη;. Ές δλων α.ύτιίJν τώ·ι μοp:pιί,·ι
τοϋ ά.ρχα.ιοελλη•ιικου «ά.•;τιπετ:ο·,
θότος», εκείνη πού παρουσιάζει ·ίι
Θεοσοφία. :pα.ίνετα.ι ή πλέον λΓJ'�ι
-κο:pα.νή;, ά.λλά. κα.ί ή πλέον σύμ:pω
νη προς το 1 pιστιανικον «δ �'Χ'Ι
σπείρη άνθρωπος εκείνο κ::ι,ί θε
ρίση».
Ή θεοσοφική ά.ντίληψις περί
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θείας δικαιοσύνης κα.ί γενικιJ>,ε
ρα. περί θείου σχεδίου στηρίζε:1.•
σέ διjο <δόγμα.τα. : τον τόμο το'j
ΊCάρμ:,, κα.ί τήν Μετενσάρκω-,:
'Κάρμα ονομά.ζετα.ι δ οίκουμενι ;'.ο;
νόμος της α.•ιτα.ποκρίσεως δρά.σεω;
κα.ί ά.ντιδράσεως, αίτία.ς κα.ί ά.τ.r;
τελέ:ψα.τος, ή δέ θεωρία, της �fz
τενσα.ρκώσεως πα.ρέχει το γή -ιr,
εοα:pος γιά. τήν εψ7.pμογή του νό
μου τc,ϋ Κά..ρμ(Χ. Ή παγκόσμια i3ι
κα.ιοσύ·ιη ά.ποοίοετα.ι οχι σέ χ,χ
ποιον «α.λλο κό-,μο» κα.ί σέ κά
ποι7. i3ευτέρα, π7.pο•ηί(Χ , ά.λλ,;ι
.,
ι:sΕ δια.Οοχικέ; παpου�ίε; � αύ'":f',;
τον ,_κ6-,μο, εδ�.
Οταν :<αΟενα.; μ-χς - γραφει
ό Ζιναρ1.για.ντ6.σα. στή•ι «' Λπόκpυ
φο Έξέλιξι της ά.νθρωπότητ-;;
- είσέρχεται σ' αύτ·ή τή ζωή, :ρθά
•ιει &.πο ενα. μακ.ρυ•ιο παρελθόν. έ
πεκτει •ιόιιενο σέ πολλο�ς σίους. "Ο
τχν ά.να.λα.μοιi•ιωμε &πα.ξ ετι τ·i:,
έπί της γης προσπά.θειά. μα.ς, συ•;7.ποκομiζr.με μαζί μα; :ο Κσ.pμ:ι.
μα; του κα.λοϋ κα.ί του κακοϋ. 'Ε
ξετάζοντα.:. τή ζωή γύρω μ(Χ;, δέ·ι
είνα.ι ύπερ6ολή νά ποϋμε Q:ι ϊ:
ριλαμοά:ιzι, κατά. το πλεί-,:ον, τ.ε
pισσό-:ερο κα.κό κά.pμα, ::7.?Χ
κα,λό, iι τοι κα.τά. μέσ-ο•ι δρον τ.ερι
λα.μ�6άνει μεγαλύτερο τ.οσον έp
yι;>δους μόχθ'Jυ κsι.ί πόνων, π,.;,ό:.
εύχά.ρ:-,της εργασία.; κα.ί χα-:,7.:.
Κατά. το πα.pο·ι σ:άδιο•ι τη; 7.'Ι
θpωτ.:ί·ιης lςελίξεω;, στο ά.τ.όθz:ι7.
-:G>'Ι -,υγκε•ιτρωμέ'Ιω·ι δυ·16:μεrιJ'ι'
μέσα. σ:ο'Ι zα.θένα, μ:ι.; ύπά.ρχο·;ν
περισσό:ερες α,ίτίες πόνου, πα.p,χ
χα.ρσ.ς. Ό λογα.pια.σμο; είνα.ι 6ε6α.ρημένο;; προς tO μέρος του Κ7.
κοϋ, πα..ρά. του κα.λου, διό:ι κα.τ:ι
τοί•ς προηγουμένους βίου; •17.ς δέ·.1
θελήσψε νά. κα.θοδηγηθοijμε ;_,,ό
τή'Ι σο:ρί:ι., -iλλά. προτιμήσsι:ιε �ω·ή
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iγωίστική. Ή συγκεν:pωμένη
z-χpμική ούν::φι; θά. 1-zκενωθή σ-!;
\(
ι
..., ι
ι
, ι, οπωσοη
vμωΞ
��τε. ,�Ε γο-,ω
�7-pο,
ο -χ·ιθpωτ.ο; θερι .,, η -η•ι σποp-χ ::;u
,;τ:χρελθό·ιτο;. t!Χυτόχρον-χ στcείpε:
τb μέλλον. Κ-χί εfναι δuν�τό 1 γly,
π-χρ-χχθη ε-ια τελικό άποτέλεσ�,7,,
τ:ερι::;σεύμ-χτο; Χ(Χ,λοσ γιά. -ό μέλ
λον μα;. Οί Κύριοι τοϋ Κάpμ7,
πού &νεργοϋν ώ; διαιτητc1.ί τι:ιυ
Λόγου. ου:ε ά.μείοοuν, οu-ε τ:μω
ροϋν, σ.λλιχ άπλώ; διεuθετοϋν τήν
ένέργει-χ·ι τώ•ι δυνά.μεω·ι, πού 6
σ.Α!ρωπος εθεσε έπί τό ερ-y ;ν, u··
Κiρρ -�rι. 6�ηθ��η :Ξι.:ι.·ι
,;;�ε
,ον ανθρωπο ψι, κα,μη ενr1, or1 ,J.7.
μπρ ;στά. 'J:ή·ι ;ξέλιςi του,.
1

�?

Ό Τέν·ιυ:;ο·ι εγρ-χ· ε :
Πριfηη -τραςι= 1i γη �Ιια σι.ηνη τό
(σο σκοτεινή d-τό δυστυι.ία,
ωστε ιιγυψ�zάιι ια,ει�, 6Αέ-τονϊα;
(τίiη είιό,wν την έναλλαγ11
Ό ..ιω;, ί•-τι 11n ή
f'ι τι ό �υγ:;ρu
, �ισω; να
διιξη,
(q ιυ=,
σ: /QUUtα ΗU;ττη -τριΪ.Ξ_ι, το αγριο
( δρίί..λι� τι σηuαίνε,
Είν-χι ή rορεi7, τη; έξελίξεω;.
Κ-χί δπω; λέγει δ 'Άρνολο στ�
Φω; -η; 'Ασίσ.ς».
"O-τυu, α/λοτε l,μ,όz&ησε σα,, δοίrλος,
( ηγιuύ�ν {)α έ-τανίι.3η
για τή, ιύγινιι11 του άξία ιαί γιc'ι ο
(σα φάνψε 1.ίξιο=
Καί ίί-τοιο; 1110 6ασιΙ.εύ:, μ,ί'ριί μί.
(ράι.η ,•α -τεριπ;J. ανάται
για -τράς.ιι= -τοίι ίΕ.ε.τί.J οσεν η , ιιι
(-ταρο/ ιίψιι
Ί1 Τ'>γχρ,:,•ιη iπισ,-rrμ.η - γρ:ι.
:ρει iπί:;η; δ Ζιν-χρl'J.γι'l.ντάσ7, σr,:,
ί�ι') 6ι0λ{r; -,:;υ - μ&�; €χ Zt ΚΖ -,χ
:;τήσει �ίκείr:,'J; μέ τήν &ντίληφι
:,:,σ K&.pμ'l., r1 6r.r:,ί'J. εf-ηι η iι.
ψp'l.-,ι; μια.ς έ·ιεργεί'l.ς σέ Ι',λ,., ι :b·ι
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κόσμr.;. Το ηλεΧτpόνιον ε!να.ι α.πι:ι
θήκη έ·ιεργείας, τό αύτό συμ6';(,ι
νει σέ μεγαλύτερη κλίμ:χ>:α. κ::λ
γιά. καθέναν ά,σ-έρα. Ή ένέργε ι:,.
τροποποιείται ά.διάκοπα, ή κίνησις
'Υ/·
μετ(Χ,:ρέτ.ε-αι :;έ θερμότητα
λεκ,ρι-,μό, ό ηλεκτρισμός -σέ μ.).
γνητι:;μό καί, οϋτω καθ' �ξης,
,
μετ(Χ,τροπη σε μιετ(Χ,τροπη. Αuτο,;
ου:ο; δ άνθρωπος εfναι δοχεύς :
νεργείας. Άπορροφα, �νέργει;�.,
π:χ.ίρνοντας τήν τροφή του καί τήν
μετατρέπει σε σωματικέ; κι ιή
σεις. 'Ενέργεια. ύπά.pχει καί πρr.;
κειμέvοu περί -iιθιΥ.ών δuνάμεω·ι .
.Σ' ολη τή διάρκεια της ζω'i},, του,
ό ά•ιθρωπος ε·ιεργεί ώς μ,ετατρr_;
πεύς. Ή πηκόσμιο; ένέργzι!Χ
είσδύει μέσα. :ou κα.ί αύrrός τήν με
τατρέπει :;έ χα.λές ύπηρεσίες η
όμος τ!:ιj
6λα6ερέ:; •σκέψεις. Ό
Κά.ρμ7, εί·ια.ι ή εκφρασις της σχέ
σεω; τη; αίτί-χς προ; τό άποτέλε
σμ,:, r.ι:ιύ δημιουργείται δτ:ι.-ι -iι
νέργειcι, μ.,ετατρέπετ7.: ά.πό τον ά·ι
θρωπο. Τίθενται είς ένέργειrιν i
πb τον άνθρωπο οχι μόνον 3uν6.
μεις στον φυσικό χόσμο της κινή
σεως, σ.λλσ, έπίσης στbν iι;τ::;ικ�
κόσμο τG>ν α.ίσθΎι μά.των κ:zί Ί:b·ι
νοητι•ι); κόσμο της σκέψεως. ϊ)?
θόν εr1ηι νσ. χpηcrιμοποιη ό άνθρω
πο; τήν Δύνψι καί σ-ίς τρεΙ; μ-:;ρ
φές προ; πpι:ι-:ι.γωγήν τ,:,ϋ Σχεοί:-·J
της 'Εξελίξεως .
Κι:,,τσ. τήν θεο-,οφικήν &·ιτiλη
ψι·ι, 6 άνθρωπος εΙ•ηι ό ίσιος οίχ-:.ι
σόμο; τοϋ μέλλ,:,ντός τr.;u_ Ό ίδιο;
εr•η.ι ίΧ'J.Vός, Οισ. μέσr:,•J ένός με.:εν
-,7.pzωτικι:ιϋ σχειοίοu, νσ. �σ.ναπλi
ση τή ζω-rι σέ νέ,:, -Jχέδιι,, :ιέ σει
ριz !ΧΠCΙ μυστικέ; 'Ζ('/.τεργσ.-,ίε;. Λέ
γει 6 Π'J�ητής :

η

f�i:ι

z

Ώ, '.\γά'tη' · Λν u-τοοούσrιιιιε να συ-
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μά. καί δ bμος τής παρού:;r,..; α 1τίΙJ.:; γιά. ενχ προσεχές zπ-;τέλε
σμχ. ΚιvείτΙJ.ι προς ούο κηευθ·jν
σει; : 'Λπό τό παρελ!θόν στό Π'J.
pό•ι 1/.1.ί άπό τό Π7.pόν τφόc; τό
μέλλο·ι. Στrιν ν,στραλLΨf/ Θεr;:;-;
φί,χ άνα.φέρετΙJ.ι εψι. πα.ρσ.δειγμ:Χ ·
«' σφα.λώς - λέγει ό 'f.ιψ;ιr,'J. Μιά νέ¼ γυ 1nίκ-:ι π·ιίγεται σ' ε·η
γιαγτά.σα - δτα. 11 δ καθένα; μ,;ι,; ό πο-:άμι. '() περαστι-ι.ός μπι;_οϊ, νrι.
ροομcι.τισθή έκείνο πού οντω; zπι
έ
� �-ι:/
'Ι�Ρ? Κ?.ί 'Ι� τήν :�>�·rι·
θυμεί ή χα.ροιά. του καί οην θε αλΑα.
οε•ι τl) επιχειρει, γ•.,:τι e;-ιελήση νά. κα.τα.στρέψη τήν πα.ρο')σα. πτεται δτι α.ύτό εί•ια.ι τό Κ±ι=ι:η
τάξι των πρα.γμάτων, για :�ιi Η τ�;
- γ1 1'1.LΚ?-\
,
''Ε..τσι: χαν':.ι,
,
,
-:.-r,'Ι
λη κα.λύτε.ρη κα.ί μα.λλο11 σzία. γιi ευχ.αιpια για. εν'J. ΙJικο τ,;,υ Καρμ:ι.
δλους τούς άινθρώπους, τό-:: δ 7'1- γιά τήν οιά.θεσι μιά; ΙJ.γ'J.f\fι; i
θρωπος θά. γνωρίζη νά. οιr,ιπλά:11η νεργείcι.ς. Στέκεται στόν r.•1:γ11ό
τό Κάρμα. του χ.ατά. τέτc;ιc•ι τοό -:�; γυν,χ l κας αά.ν άπατiλεσμ�
πο, ωστε κάθε .ένέρyειά: του ιά. εί
μιa.; α.ί:ίcι.ς κα.ί άγνοεί τ+,ν 3:±σω
ναι ή ένέργειcι. του Αόy ο1 Υ"tί σι, μ. σί :η; σα.v α.lτί� ένό; άλ).,;υ 'Y.y:<
φωνη πρός τήν έπιθυμία ,ή:; Κ ?p· θ,;,υ α.ποτελέσμα.το;. λύτή 11 σ:ά
οια.ς Του».
σις γελοιοποιεί τήν φιλοσ,;:;;Ια :r;(j
Κάρμα. 'Υπάρχουν άσφcι.λG1ς 2•1Βέ6αια, ή έyκατεστη:.:.ένη σi θρωποι, οί όποίοι κρ'J.το.:ί'Ι τ:i-:.r;ια
μ,ερικούς άνα.τολικούς λαο1.1..;, στίς ατά-σι απομονώσεως. ΆλΗ, δi·ι
θρησκείες τους καί την φιλοσοφία. σημ-χ1νει δτι οέν εχει ·ή ·ρ:λο:;,
τους, των θεωριών Ι ά.pμ1. Υ.:1.ί φία τήν άςία. τη;, :ρθάνεt λ &ρ
Μετενσαρκώσεως, δοηyεί Υ.αί σ¼ μηνευθή σωστά.
παρανοήσεις, με τελικό ιiποτέλε
Ή κα.τcι.νόησι; τ,;υ 611';υ τ�Ο
σμα οχι τήν δραστηριότητα. του Κάρ_μα. συνε�άγεται _ ±πο,δοχ+, :_�υ
ά.νθρώπου για τήν ύπηρέτησι τcυ π'J.ροvτος, σα. ι SικΙJ.ιΙJ.; cι.ντcι.r.:;οο
·
Σχεδίου, άλλά. τψ μοιρο,,ατpzία
σεω:; γιά ε:ια. πηελθ6•ι, ά) )ά. καί
Ύ πά.ρχουν ανθρωποι πού !-1εωpου·ι δp:Χσ-:ηριότητ7. γιά τήν δ :ιιl)'ψ
-r;
τό Ι άρμα. σά.ν Νόμο τιμωpό, ό ό γί'J. ένό; κ'J.λυτέρου μέλλον-:Ι)ς
γιi
ποίο:; κρίνει τήν τύχη μια; •ιε-:Ξν δλου; -:-:ιύ; α.vθρώπους. 'Η :νέρ
σα.ρκώσεως άπό τψ στιγμ·ί-1 τη; γ.ειχ •'ιπέρ τη; α.γάπης, i::f.; συ·ι
γιεvνήσεως. Αύτοί πιστεύι:;υ-ι 1:1-:t � εργcι.:;ί'J.;, -:rις α.οελφ6:η-:α;, -:·η;
ανθρωπος είναι όπωσδήπο-:ε χατ� είρήνrις, τrι; ά.σφάλεtας, εr ηι -ί,
δικα.σμένος νά. έκτίση τήν πoivf,. κιvητήριο; δ1ναμι: π::ι.�ηωγr,�
πού εχει κα.θορισθή, άνήμποpο; ν' ένό; κ'J.λυτέρου μέλλ,;·ι-:,:, t·ιι7)
οολλά.ξε.ι τήν μοίρα. του. Εrν:1.ι ή . π,:ρiλληλα είναι κcι.ί ·r -.:λ7.t-:;ίι,J
ά.ρνητική αποψις yιά. τό Κ±pμ-Χ. σt; τr,; -:ωρι·ιή; ζωή; μιε '{'J.λή·ιη.
' . λλά. τό Κάρμα ιδέν εfνιχι μι:ΨJV αισ:';ΟΟςίcι.. ά.ρμονί'Χ.
ό όμος του παρόντος ΙJ.Τ.c.-:ΞΗ
01 Υ'��Εϊ� ΚΟΣΜΟΠΟΥ' ΛΟ._
σματος ά.πό μια περασμένη αίτία.,
(νεννο,η1(}οίίuε, Σύ κι' 'hγιίι,
γιά νά νιώσΟ'Ι:ιιι τη1 λυπηρή αυτή
(τάξι τών 'tραγμάτων,
bί.ν {}ά την iσκορrιιζαιμε σε συνrρίμ
( μια
γιά νό. την ;υλιίσωμι ξανά, στο σι}.
( διο της κα(Ιδιας uας;

=�Ο
�
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Άπλώς ανηκεις;

Είσαι ενα ιιΟω; ι-''f!.J':ιίν.
ποi• i1 ά:τουσία σου νv γίνtται αίσ{}ηηΊ:
"Η rJOl' crτάνει τ' V\'Oll(l σοι• νιίναι ',':_J(LIIL!{νo

(ί[()

zαρτί:

Στί; σι•γ;,.εντρι;)σει; τα:ιτιχc'ι σ� zνc1;Η�:. _
χαΊ. zαίρεσαι να' γίηrιαι rνα lll:. τοι•c; (1/./,οι•;.
η -ι.άtl1:.rιαι στό σ-τίτι σοι•. τοί.'::: cί.λλοι•: νά rιzυ1 l(l��ι;.
1

ΠρoσcriQEL; Qόλο �\'tQ"/() rιηΊ στο,ί, ωθu1; :ηJ,)ιϊ]Ίηι.
η σ? zορταίνει να f ίrιαι ιιίι ο;. ;τοί• ά-τλί;-1; <1 νιΊr.Η
T Q i zει; νά ι:τιrι;,.εq {j η; τυν ίιbιλφ,, α'\' τί•z1:. ι 1•' ίιρρι•J'Η11ση,
-ϊ\ στριί1ηι; τi1 χουτσομ:τολι,ί, :τροτιμητfα λί σι.
1

"λ" f)Ο.η:: γιυ τίJ :το<ί' οαιιιια ι·ι.-τλ1Ίnωση ί:τιτυzi'J.
zuωrιτu:: χυ ί τ11ν -τρ�σ�,;:τι'χ1Ί θιρu �Ί ...συμιιετοz11 ·
1

Στ'ι:: 1111 ,·1:,ί')ριάσει; ται.τιχ<ί;. βο1ΊfJωι νά :τροσtf 1\Jη;,
iίzι rιι'.ιν uO.o; Η:τιχ<Ί. :-::α �ρ', ά��σαι, νά zαίρης.
1

"Ι11ω; ι.αί νά :τλανuJUf&α: 2:ί σi_ μι�νον �ρ�σή·ιfl.
,
νr'.ι 1:.ίσαι μΟ.ο; fϊ'ΕQ'/όν. η που α:tλως «ανηχει)) ...
( '. \ -τiJ τον «' Ι νbi, (-)ει',σοψο»)
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Ύπό Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
Παγκοσμίου Προέδρου
της Θεοσοφικης Έταιρίσς
'Έχει είπωθη, οτι εκε�vσ; Π') ..Ι
ςεκινά γιά. vά. 6α.οίσ11 στ+1 v πνευ
ματική άπόχρuφη ΆψΧπό, θά.
πρέπει νά. άvαπσδσγuρίσ11 τό π:ορ:
εχόμενο του έα.uτου του. Ti λό
για. αυτά. ψα.ίvονται κά:πως ύπερ6ολικά· vqμίζω, δτι έκφpάζσuν
στήν κυριολεξία του εκείνο πι:J•J
πρόκε�ται �ά. σuμ6'Ώ κ?'ί ;'-,ύ εί
,,
ναι, οuτε λιγο οuτε πολu, μ:α. πρα
γματική έσωτερική επα.νάσα.σ,ς.
'Ί:�ως καί α.ύτό νά. ψαίνεt7.ι ,jπzρ6ολικό, ϊσως α.κόμη καί άχ7,:α.v6ητο, ώστόσο θά. μπορούσα.:ιε \Ι!Χ ά·ι
τιληφθουμε τή φύση της :ιετ:χο-,
λης μέ τόν άκόλοuθο τρότ.ο :
Ό καθένας μα.; iς έξε:άη) τό'ι
έα.uτό του, 8πως είναι τώpα., ;τr;
σημερινή του κα.τά:7tα.ση. Έγ,α
ταλείποvτας τό σώμα, πού iπλι7);
άποτελεί μία. έξωτερική i·ιδυμα.
σία, καί παρα.τηρώvτα.ς :ί; i·.ιτ�
δρά.σεις κα.ί τίς ίδέες πού ορi
σκονται μέσα στό μυαλό του. θά.
ίδη δτι ή παρομοίωσις τοόJ π·ιz·j
ματός του μέ είδος σά:κκου γεμi ·
του διά:ψορα. πρά:γμα.α. ;ια.ί μέ ;:')
λύ κλειστό στόμιο, δεν εί·ια.: :;;:zp-

οολική. Τόν σά.κκο αϊιτό γεμ:ζε:
δ καθένας μας μέ ενα.ν χpιθμό
πλ�ρ�φοριώ•ι �;; πρό;; τ ό ι κ�-:rμ�
,
που :ον περι6α.ι.λει, κα..θω;; �.7.: με
διάφορε;; ίδέες ώ; πρός :ήν -:, χέ
ση του μέ τόν κόσμο α.ύτι:ι, μέ τίς
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i·ιά.γ;ι_ε; :r;:,, έπtθυμί�;, z:;.::ι:ι.j
.
σει;, π:;..,;,ιθησεt;.
κ:ι.ι λr;:r.:r.. Η
:;κέφι; :'.ί'J ΧtΊεί::Χι με μεγά.λr1 i
·ιε.π1 γύpω :ι.:ι.ί i:ιά. μ,εσ:χ. σ::; ί:έ
.ε; 7.1.J:ε;.
Έ:χ:ι μεί.ετr1 σωμε τ,;,ύ; έ:ι'Jτr;ύ;
:ι:ι.;, θ� ί��Uμz �:ι Ο:=χ:ι ipχ�;ι;'J·
με ·ιl:ι.. :;;ι_ε-;τ:ώ:.ι..:ι.σ:ε 'i.·n θiΨΧ. :ό
;:·ιzσμ,: μ1.; :Ξ�'ιΞι 'ιlχ 1:'Χ?r; -:�·;
κ:ι.:ε·jθ·ησ·rι ;;-:/.ι εzεt συ•:r/!:σε:.
Κά.θε κ:·ιrι σt; :,;,τ) 'ίί'iΞύμ�:6: ιι:ι.:
γpά. :ρ ει ε·η :ιύλά.κι, π,;,,j σέ -ι.ά.θz
i;::ι.•ιiλr1 ψγ1 -:Ξ['ιΞ� ·/ &z:fjλ�'Jθ·/1 Jr1
;:ι.-ι:χ. Μτ.,;,ρε.ί ·ιi με::ιδάλλωμ ε λ:
γ1:J �ί; taέε; μ�;, •;7. τί; Υ,_Ξ�?'Jθ�Q·
ε, Κ7.ί Ίσ. μετ:χ.τpέψωμε τΎι'Ι :άμ
....
, '
,
,
;η τtJυ; Χ'Χι 'ίΙJ.. τι; με��:·)ϊ:ι�ι·>μ:
Χ�-:� Oιi:.pop,:ι'J; τpόri:ι;,υς, 07.'J' ΧΧ
5μως -i1 i3ομή cr;τ) πΊεύμ:χ.:6; ;ic1.;
,
, ,
,
, .... ,
, ,
συΊιστ:r.τ:ι.t σ:r.,;, τι; ιοε<Ξ.; ;:,;,υ <όχr;υΊ συγ--ι. εΊ;Ρ ωθ-η σ.., εΊ:χ. �ψ:;με;
,
,
ΨJ χpοΊικο ,οια.::πημ:χ. κ:χ.θω; ·ι.•;.t
7.ΠΟ τί; σχετtκε; &vτιδρά.:;z:;. 7.·
τi μέγα. 1.ι..έρr;; τό πνευμc1. 1:r.: εΙ
Ί:ι.ι κλει-στό Κ7.ι QEV Π!Χp'Χοi y_ετ:χ.ι
τ.ρόθυμα. τί; tδέε; κ9.ί τί; ±i.r,ίJειε;
πr;ύ θά. ά.•ι'ΥJστά.τωνωΊ τήv κο.θιε
ρωμέΊη τά.ξη του.
'Ό,τι αtpόκειται τώρc1. •ιi :11 ψο'Ώ,
είΨΙ.ι ·rι με-c1.ο,;,λ'Yj τ,;,,j κλε:σ,;'),j α.ύ
τ,:ιίj π•ιε•jμ,χτ,;,; π-;ύ μι:ιιά.ζει με σ&.:ι.κι:ι, σε κc1,τι σ.ν'Jιχτο ,.α,ι εΊτει.ω;;
�t:r.:pr;pετικ6. Μέ τrrι λέξrι :Ζ'ί'J.Π')
?r;γύρισμc1., &ν·ιι:ιι:ιυμε τό &?zι7.:;μ:r.
τι:ιτ) τ.νε1jμc1.τι:ι; κc1λ τή·ι τέλΞt:ι. κι:ί.
θ:ι.pση τι;,τ) περιεχι:ιμέ·ιου τ'J'J, ε:σt
W-:Jτε viz �iψτ, νί:ι.. εΙνzt έκε.ίνr; π;ι',
ειχε σχημc1.:ισ:η με τον κ:z:;:,σ. :ι:ι.ι
'17. μετc1.ολ-η θτι σέ μίc1. έξχyrι:σμ.έ
·ιη περιοχή :·η; :11nει?ή::rεω;, &
λε•jθεp.:ι &πό κ&.θε πρr,-σΥ.6� λφ-r
,
,:_
,,_
ΓΊωpι -, ,;,υμιε ι;,J,r,ι :ψ θεωpt7. :r,!..
·.\ί·ιστά.ϊ-ι πεpί συ·ιεzεί:r.ς τ,;,ίj χιj,
P':J'J χ:zί :(;σ χp6νι:ιu, ..;, 6ϊ7.r;;[7 ., μ7.;
μιί.θ. γι7. μί,χ €Π',): 'Yj Π':ι'J θ�. ·ί, Τ7.Ί
α

ι

ι

κ

1

,

Τ

,

,

1

-

'

,

'

,

...

,

-

'

i·ι:ελώ; όμ:ιλή κ:χ.ί κ:x.vov:κr1 , �α.-,
δέ:·ι •;τ:ήρχα·ι μέσα της διάγψΧ :iv
τ:κε:με-η. 5λ:r. :ά α.vτικείιι:να. :η;
οί;ι_,;,υμi·ιη; πr,ύ τήν ώθr;ϋ ι κ:χτ�
�t:r.;οόpσυ; :ρόπr;υ;, κ:χ.ί δημιr;·Jp
γουv iνισό:ητε.;, κ:χί ετσt δ χιίφο;
α,j�ό; κ:χ.τ:ιντά. τετελειωμf·,r;; Y.'7.l
κλεισ:ό;. λύτή είν:ιt μία. iξ'Χφε
:ικi i3::χfωτισ:ική σ.ν:ίληψtς, ivε
ξητήτως :ου α·ι -11 θεωρ(:,, εtv:r.ι
i·ι:εί.G,; bρθή. Οί οιά· ορε; !cέε::
τ.ι:ι\! σχημ:r.:ί�ο·ι::χt iξα.crκ'J•j ι με·
μι:ι·ιωμέ·η. πίεση πά.νω στ�·, συν
είοητη, κ:ιτά τέτr;ιοv τρόπ'J, ι':Jσ:ε
σε α.λλ:χ. σημείct. vi τήv ώΑ:σ•ι
'
,
. ,
... πpQ; ε.ν-χ κεν:ρ� �ου απΙJ::7, ,;,•>μ.;.
έc1.υτό ρ;, κ:r.ί άλλοτε vά. τήν ά.
τ.ωθ'Jτ)Ί iπό τό σημείr; αύ:6, �·,στε
-:ελικi, ο,τι θσ, επρεπε να i1:r;τzλ?1
μί:ι. δμ:r.ι.ή, <Χ'Jr;ιχτή εκταr,r1 , ΚΧ
τc1.ντσ. :ι.λειστός -σά.κκος.
Ή σ:.ιΊείδησι;, πr;ύ θα πpέr:εt
•ιχ :rι'ι :ραντ?.στ'Jυμε σάν κάτ• τi
7,κ:r.τά.λυτο καί εξαιρετικi Ξλ:χ
στικό - δτιοήπr,τε -σχετικό ιιέ 'J.ύ
τήy είv:χι υc1.στικό - μπορεί vά
&πr;κ:r.τ:r.στc1,θ'Ώ χωρίς σπα.σ:ιωί3ικ6τητ,z, :στήν ά.ρχική κα.:6-.στ:r. "·ή
,
"
της, μο·ι,;,y οτ:χv έγιιαταλοιψ\, ο,τι
κp:r.τ'Juσε, όπ6τε κc1.ί ολες r.:ί ?,'ιωμ:r.Αιε;
- εντε
, λ-ω;, κ:ι.ι'
' ε'ξισωθ,;,υν
-. θα,
,;,ί διά.ψ•ψες πιέσεις π,;,ύ τΥJΥ ί"'?:pε
'Ι'Jy.).r;τ)ν κα.ί :ή•ι συρρικνώνουν
θά. πσ.ψο'JΙΙ νά. ύ:pίστσ.Ίτα.ι. ΈΥ.tό;
c1.ύτ,;,υ, θά. ά.πελευθερωθή χττό κσ.
θε κηλίδ'Χ ·η ιχνr;ς της επη:-η; tYjς
μέ τό π:r.λ'l.ιό της περιεχ6μεvr,.
Μπr;ρr,τ)με vx :ρ,χ·ιτωστ'Jτ):.ι..z 1.ί
θc1.υμ11,σι:ι. θά. ϊ(v,-.ι rι.ύτή 11 χrι.τσ.
στι:ι.ισι; τ-:ιu π·ιεύμc1,τ'Jς κ¼l της ψ:.ι
χi'ι ;;, δτc1Ν θσ. εΙ·η.ι &:ιοιχτ� πpό;
κσ.θε ·,α:εύθυ·ιση γισ. νrι, ι;Υ.έπτι,)ν
τ?.ι, '17. θυμr;υ•ιτrι.ι κrι.ί viJ, μrι.θ?.:
•1,;,υ•ι τό -ι.σ,θε -ί μέ &πόλυ:·η &λή
θει?.. 'Έ·η τέτι:ιιr, πνευψ.ι., Χ'J)pίς
-,

1
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τό-ι έγωκεvτρισμό κα.ί τί; 1ψr,·:ο·.
θορισμένες �οέε;, ε!-ια.ι πνευ-μα. Υ'J.
θα.pό, ίκα.•ιό -ιά. κα.θρει:ρτ!,η τ"ί1 v
άλήθεια..
' πό έκεί κα.ι υστερα., ·ίι ιέ'J.
του κα.τάι:ηr:.ι.σις θά. ε!να.ι μί'J. κ;ι
τάσταισις ,α.πειvοι:ρροσύινη-,;, πού
μόνο σ' r:.ι.ιJtΎΊ'Ι εί•ια.ι δυv7,τί,·, vi
6ρ'Ώ κα.νείς τήv σοι:pi7.. ΊΙ :-zπει
νοι:ρροσύvη δε•ι σημα.ίv::, 7-,τως
πολλοί νομίζου·ι, τήν ύτ.:.,τ l μ·φι;
του έα.υτου μα.ς. υΟτα.ν λέγω
είμα.ι ενα.ς , α.σημα.vτος _α.Ί θ :;ωπ_ο;,
, ,
οικτειρω την μικρότητα. μου, εκ
φράζοντα.; τό συναίσθημα. 3:: ?ε·ι
εrμα.ι τόσο άξιόλογο; &σο θi ηθε
λα. νά. εϊμουν. Είναι ή lπιθυμία.
γιά. &,11ωτερ6τητα., ή λα.χτά.pα. ,'Jϋ
άτόμου νά. σταθ'Ώ ψηλά. καί νά. r.:χί
ξ"Q ενα, ρόλο, έπιθυμία. Π'J'J πηγά
ζει άπό τό θλι6ερό συνα.ίσθηι.ιcι. οτ,
Οε\Ι τό εχει κατορθώσει iΚό!ιΥJ,
'Η τα.ιrοεινοφροσύνη μοιάζει ;ιέ ,ήν
σκοτεινή επιφάνεια. μια.; iξ:tφε::
κά. εύαίσθψη; φωτογρ:χφι κής τ"Υ.ι
""
νία.ς fι πλάκα.ς πού καθpε:p:: ει
πιστά κ-χί πρα.γμα.τικά. '\,τι ?ήπ 1
τε 6pίσκεται μπροστά. της.
Γιά. νά. ι:ρθάσ"Q κα,νείς στό σημείο
α.ύτό, οεν θά. πρέπει νά. ριχτt) σε
μία. ά.ναζήτηση πού θά. σήμα.ι·ιε
τήν προσπάθεια. α.ύτοπρc6'Jι η;.
&.λλά. θά. πρέπει νά. γυμνώ:η1 :6 ι
έ-χυτό τ�υ iπό κάθε τί ποι'J τόν lμ
πο,δίζει νά. κ-χθρεφτίσ"Q τ1; ι Ηή
θεια., μία. &λήθεια. πού αφ,ρά ::χ.
πά..ντ-χ, κ:χί τόν ϊδιο τόν έ'Χ•η6 ,:,υ.
'Ότα.ν ύπάρχουv οί &.πα.pα.ίτητε;
συvθήκες, ή άλήθεια. μας 9;ι·,εpr�
νετα.ι σά.ν σέ: καθρέφτη. Τότε 6
θρωπος δέ:ν είναι &.να.γκα.σμi-ιι:ς
νά. τ+ι•ι άν:χζητήι:ψ Πρόκε:��.ι γι:χ.
μιά. κα.τά.σταση δεκτικής &p'111 ,ι
κότητος, πού μπορεί αύτόμ:ηα. ν:χ.
περιλά.6Ίj μέσα. της κάθε -;ί θε:ιfl

,

,

,,
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,
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κό στδv τομέα. του. ΈκείΨ,. :�·;;
ρ υ: τ71 ;
Κυ
δποίου; άπι:ιn'κ7.λουμε
, ,
' ir:ι
,
Σ ?:ριzς,
,
κ:ιJως εχ1.J1 του; �,,:.;,' 1μ6α·�ομ7.ι, �ι'ι'lι π�ο'1ω�7. τ.r:ιυ :. χr:ι•;'J
.
φΟα-,ει στο σημεισ -:ι.υτο.
Μπρσστά. σε μία. τέτοι7 -, :ι:i
σ,'J,-:,η τ7.πεινο:.ρρ�ι1ύνης, τ.-:..•'ι :ι.;τ:
τελεί Κf'J.θ'lpΊ/ Κ'Χί ά.πόλ•Jτy/ 7'J, ,ip
•nρη κα.ί πι:ι•; -:,ημ-:ι.ί•ιει τ..):/,pγ1 :·1.
μηοέ·ιιση του zγωι:;μου Κ7.θι\J: ·οι
πλ-i1 ρ-ι1 1:λλειψη 1-,χ,;ρr:ιγvω:ι,;,:;•>,Ίj;
Υ/ iλ-i1 θει7. πι:,•; εί•ηι κί.εt-:,μέ-η1 σέ:
6τι�-i1 πο,ε τ•Jχει νά 6ρεθf1 ά.ντιμέ
τωπο στ+1ν κα.τάστ-:ι.ι:;η f'J.ύτ-iι , Y.'l
αντά. τελείως ά,πλ-71 Υ..'lί 7.1Jηπ6
οεικτη. Γιά. 'Ι?. πρ-:ιγμ:ιτοποι-ι,(J·rι
�μω; -:ι.•Jτή 11 τελεία ά.pνητικ6τη�.
πι:,iJ z[y-:ι,ι ΞΠί'JΥις Κf'J.ί fι.γν6:γ/ς Κ'lί
:7.τ.ε.ινοφp.,σ•J'ιη, πρέπει •ιi 'JΤ7.
μ'Χτ-iρη κάfJε είrοος zμμ r:ι·ιή; σ:+,·ι
γνώμη, Κ"Υ.θώς Κf'J.ί στίς ίοέες Π';'J
:ό α,ομο εχει &νστερνισθή κα.ί ά.
ποτελι:.ιϋv μέρος τσυ έ-χυτσυ ,,;,υ, ·11
προσπάθει-:ί του •ιά. !ντυπωσιά1η
τούς άλλους μεγαλοπαιώ·ιτα; rι
πρι:ιωθίi>·ιτ-χς τ&·ι έ-χυτό του, Χ'Χί r:ιί
),r:ιι�ες
' π-:ι.ρομοιε;
,
, � Ξ τr:ιυ.
πραςει
,
,
Οτ:χιν :.p7.ντα.ζομ'Χ"Jtε ενα•ι Μz
μυημένο rι εv'Χ μεγάλο rcνευμα-ι
κό·ι "Ον, ή ί�έα πού σχημ-:ι.τίζου
με γεvικιίJ; γι' α.ύτόν κα.θρε:.ρτ( Ξι
τήν αγναιά μας, !πειδή δέ:ν &ν'Χ
πλάθει τ+1,ι πp'Χγμ'Χτική του κ:ι
:ά::;τα.-:,η. 'ΊΌ·ι :ρ:χ•ιτ,:χζόμ-χστε ·ιά
Ιχη οιά :.ρ Qρε; "JΠεp:.ρυ-:,ικέ; δυ•ιά
μ�ι;. ιά. Ξί·ιι:χ.ι α,τe,.μα ίκ'λνό ν?J.. εί:J
χωρ-i,ση :;i κρcJ:.pού; κόσμους κα.ί
·ιά. τ.ρο1:pέρη ?ίιά :.ρ ορες ευψ.,ιε:.
Τί; ου•ια.τό:ητες α.ύτές, πιθανόν ·ιά.
,ίς εχη πράγμα.τι, &λλ' .,, πρ-:ι.γμ-:ι.
.:ική ο•Jσία. :ή; 'Jr:άρξεώς τ'Jυ ?ίi·ι
zί·ια.ι α.ύτή. Ή :ελειό-ης οέν συν(
στ:χτα.ι σ,ήν κατοχή της ίσχύQ;.
Τήν -χύθόρμητη ά.γάπη ·,ι-χί :&ν
θαυμασμό μ-χς ζcJΠ'IOU'I πpό Π.7.'Ι1
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τ�; iι bμ op�ιi τη; 'Ί ύ:1εώς -ou χ�ί
ή άλΥjθεtχ .:rι ς ύπά:ρξεώι:: του.
"Εχουμε δλ-:ιι μα.; δtα.οά:σει σχε
.:ικi με τήΥ ψύση αυτή, η .:ήν ά:p
χή, -;:όν σ..νθpωπο. πού σα.νσκpιτι
Υ.'Χ 7.πQκαλείτα.ι «Μπι;;υντι». Ή λέ
ςι; μετα:.ppά:ζε-cα.ι γενικχ ώ; π�ευ
μα.:ική_ ''Ε1μ:pυ:- ο; γ,νvωσι;. Ι,[α.λ:ι�
-:εp,:, η λ·nι Ιπε ι, ,:ν: -:φ ω·ιeι •
\_'''
'
μχ�ε κα.θ 1.pη_' - \ οχικη 'i ΛΛ οι
,
;
.ε; α,υ-ες
σ:τοδιδουν μόνc
πεptγpc1, ::ρ
ε·n, μέpο; τη; συ'Ι'JΙ.tΥ.Υι ; <iννοiα.;.
�.\;-:λι:ιUJ:�:-=α, θ?,, μhrJp�1J:χ.μz. -ι&.
τό θεωpή::;ωμε σi·ι :ή·ι. οα.θύ-:ερη
Τ.JΙΞ.'ψ7,::,.ή f'J:JYf ,'.ίU 'Χ?θpώπαυ.
Ό λόγο; γιχ .:όν όποίο 7.'Ιι:ι.:ρέρω
i3ιί) α,,jτό -:ό θέμα., είνα.ι zπειδή
μ6·ιο·ι ο,α.ν 6ρεθουμε σ,Υf'Ι κα.τσ.
::;-:1.::;η Ικεί·ι� :η; ά. γ·ιότr;�ο; κα.ί
:7.πε:·η:pρι:,,::;υ·ιη; παυ_ περιεγρα.ψα.
προηγουμένω;, εΙ·ια.ι ουνα.τόν νά 7.
·η.τ.:υχθη γ εςα.ιρετt,ή ιδιότ ης
:ι;;υ Μπουν-ι, η -η; συνειδήc�εω;
-:η� &λήθεtα.;, Υ.7Jθώ; α.ύτό έχει
•ιαμα.-;θr. Είτ.ώθψ.ε Βτι ι κr;φδισ.
είν'Χl ·ή εορ1, του Μτ.αυντι <iνφ τό
μυ7.λό είνα.ι ·lι εοp,χ του Μά.ν1.;
Ί -J -ι.,;ι.ρδι7, ε:να.ι ή :ρύσις αύ-:ή πού
ο[cίει τόν ic1.υ.:ό της ±3ίστι:ι.κτι:ι..
'1-Ι οα.σικη οιη,ο α. μετ ςυ του
�
ρ_
_
,
Μcι.·η; Υ.7.ι του_ Μπουντι 6ρισΥ.εΤαt
::;-cό Βτι ενώ -ό Μάνχ; είΥ?,ι μί:ι.
Ξ\Jέpγεt7. πο!J χ7...τευθύνετ�ι πρbς
,7, rξω Υ.?.ί τ.ρό; διάφορα. �δια.ί-ε
pc1.
μέρη ένό; συνόλου, τό
�1τ.ουντι ένεργεί οιc1.φορετικb..
'.\ γκ1.λιά.ζει 6λcrι.ληρο τό &ντι
κε:μενό του, ά.λλά έκ των εσω.
,
' '
' ,χ')-· 'θ εια ενος
'ι'
νωρι�ει
, πρcι.1
γμ,;ι.:ο;, με τό ·η συ•ιτc1.υτιζε.τι:ι.ι
μ·;ι,�ί -:ι:ιυ, γιc1,τί ·ή &λήθει?, αύ-·η
3ε·ι i�ρι:ψσ, άπλG); -:ήν έξωιtερικ.ή
,
'
'
υ μ α. 1ιιση, την
η' του, 2.)
�: .ε f
�ψ:ρ
υ, ·:
Λ'l. τ.pο r.:.zντό; την έ:;ωτεpιΥ.η
πρ-;ι.γμ,.Tt 'Ζ. fι "CG'J Jhό'J"C'lJJYj. ά•ιεV

ο

·r
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ξα.ρτήτω; μορψfl;, την άλ"Ώ.θεια,
:ή; εγδότερης ζωή; -ου. Είναι
μί7, δια' ορε:ική οψι; :η; συνολι
χό:η--cο; μιας ύπάρξεω;, πού εί
Ψ.1..ι κά.τι ά:νά:λογο μέ cήν ποιότη
η: η -cή·ι έσωτερική ύφή ένός πρi
yμ!'1.,-:ο;. Μία. τέτοια. iνταπό,φισις
ύ ::ρiστα.τ,α.ι, οτ(Χ.y ύπά:ρχει τό εί
οο; τr1; ά:νιδιο-cελους ά:γάπης.
Καιθώ; λέγ.ει ·ή Έλένη Πετρό6να Μπλα.οά.τσκυ :ι.> fάνας κα.ί τc
1τ.αυν-:ι θά πρέπει νχ ελθουν σ!
ά.ρμο'ίία. μετα.ξύ του; ;-cροκειμένου
νi συστ-Ιι cιουν -ήν ένότητα Μ"πουν
τ: - Μ"ά.νας. 'Εάν iπιτ:::υχθ'Ώ αύ
τό, &νοίγοντσ.ι ποικίλε; δυνα.τότη
τεζ πού πηγά:.ζουν, δλε:; ά:πό τήv
tδιό-cητα. τοϋ νά προσφέp"Q κανείς
τόν έ7.υτό του Χα.ί τό σύνολο των
iνοι7.φερόν-cων του κα.ί της ά.γά.
πη; του, τ.ρό; τήν ζι,Jή, σέ 8λε; :ί; μοp:ρέ; τη;. Ή 6λοκλr:ρω
μέ·η προσ', ορά του έαυτου μα.ς εί
·ηι μίσ. κα.τά:σ-cσ.σι; ύπο,7.γης, πο1J
οέν είν!'Χ.ι δυ·ητόν νά έπ:-:ευχθ'Ώ 1ιέ
.:η·ι εξά.:rι..ηση 6ίc1.ς. 'J[ πρασφο:,ιz
1.ύτή πρέπει νά εΙνσ.ι έλεύ·θερr1
"/.7.ί ,y,,οίι:ι.σ cη. Ό cι•ιθρω:τcς Κ?,ταρ
θώνει νσ, έπιτύχ"Q τή·ι χ!'Χ.λά.pιι.J.:�-r1 ,
τ+,ν άγνό-ητα. Κ!'Χ.ί τ-r1ν συνσ.ισθη
μα.τικότητι:ι, πού είνcι.ι τό τμημα
-οϋ έ7.υτου του rού εί1ια.: πσ.ριiγω
γο -ου τ&που κθέλω». Ή ,μετα.οο
λ·ή μc1.; &πό 'ένc1.ν τρόπο του Ο'Κ.i
πτεσθ7,ι ά.ποτελεί 'ένq. γίyνεσθcι.:,
,'7.λλ' οχι ΕΨ/, σ.ύτο-γίγνεσθσ.ι.ΕΙ·n:
ε•η ξεΒίπλωμ!7. πού συντελ�εϊτα.ι μέ
τή·ι διι:ι.μέλιση τοϋ έγιί), διι:ι,δικα
σί.z πι;;ύ στους μ.εμυημένους προ
χωpεί γρήγορα, σσ.ν το λυιί)σιμο
τω•ι πc1,γωμένων νερG>Υ, �τίς &ρχέ;
-:ης iνοίξεως. Τό γίγ-ιεσθσ,ι σ.ύτό
δεν μ.ποpεί vσ, εί•ιcι.ι l ηυνείδητο,
& :ρ ου συνιrελείτι;ι.ι χωρίς τήν συμ
μετ,;;χή -ι:ιυ &τόμου. Ή σ:συνε16η-
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τη έ.νότης πού &.ποτελοϋσε τήν &.ρ
χι κή ψι.ς κα.τά.ισταση, συντρί6ετσ.ι
&.πό τήν α.ϊσθη ση ένός ξεχωρισrccϋ
έγώ. Τό εγώ, &πως μποροϋμε
λοι μας '/(/, ίδοϋμε, εr,α.ι E,'i(J, ον
μέ πολλές ά.νά.γκες. Πr,αγψι,τικά.,
ά.ποτελεί προίόν &.ντιφατικων έπι
θυμιώ'Ι. Ι α.ί κα.�ώς κά.Οε επιθυμία.
γιά. όποιοοήποτε πράγμα, εrναι
6cwικά. έγωκεντρική, δγ,μιουργεί
τα.ι τό πρό6λη;μα. έά.ν α.ύτό πού
δημιουργεί τήι ψευδαίσθηση έ
νός εγώ μέ πολλές &.ντιι:ρα.τικές
ροπές, δέν ιzίνα.ι παρά. -fJ έπιθυμίr.t
γιά. τήν απόκτηση κα.l ιδιοκτησί:ι.
πολλών πραγμά.των. Μέ τήν λέξη
,qέγώ» 'δέν έννοω τό «'Εγώ» ιέκεί
νο της Θεοσοφιστικης μα.ς λογο
τεχνίας, πού &.ποτελεί άθροισμα.
ολων τω·ι &.νε.πτυ-r,.ι.ένων πνευμα
τικών ,δυνατοτήτW"Ι, κα.ί πού πε
ρικλείει μέσα. του τό νημα. πού
τίς συ-tδέει.
Θά. πρ:χ.γμα.τοποιήσιιψε τήν �
σωτερική μα.ς επα..νά.στα.ση, μόνο·;
οτα.ν δια.λύσωμε τό κένιτρο ά.πομο
'ιώσεως, τό δποίο εχει πολλές μορ
φές δράσεως κα.l έκφρά.σεως, καί
ρίχνει γύρω του κεραίες μέ τίς δ
ποίες ά:ρπά.ζει 8,τι έπ.θυμεί, κα.ί
προσπα.&εί νά. τό κρα.τήσ·ι;ι γιά. τήν
εύχαρίστησή του. Ή ά:yά.πη, μέ
τήν πρα.γμα.τική Π'i'Ζ'-'".α.τική τη;
σημασία., θά. ξυπνήση μόνον οτα'ι
γκρεμίσωμε τόν έγωϊσμόν μα.ς, εκ
δηλώνοντας χα.τα.νόηση γιά. τούς
συνανθρώπους μας. Τότε. στή θέ
ση τοϋ 6α.σιλείου τοϋ έγωΊσμοϋ, θά.
στηθη στήν καρδιά. μ::ι.ς: Ε'η τε·
λείως •δια.φορετικό 6α..σίλειο, πού
θά. ά.νήκ"(J στήν ά.γά.πη κα.ί σ-tΎΊ ι
κα.τανό ηση. Κι' α.ύτό τή 6α.σίλειο,
'
' ' J,
α.υτη
,1 καrοοστα.ση, δ'εν θ'α. ειτναι
στατική, αλλά. θά. είναι μία. διαρ
κης ροή η εσωτερική άνθιση. Τό

ο
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ρεϋμα. της ζωης θά. κυλά α.στψσ.
τητα. μέσα. τr:ς, σrι.•ι μία. πηγ·η πού
iλλά.ζει μ,;ρφέ:ς &.πό τή μιά. στιγ:.ι.ή
στήν αλλη .
Μεγά.λη σημα.σία εχει α.κόμ·r1
κα.ί νσ. οια.6λέφ"(J κανείς τήν πιθα
νότητα. μιας τέτοιας &.λλα.γfις.
Τήν στιγμή πού θά. ίcοϋμε τόν
σκοπό, ξέρουμε τούλά.χιστον τήν
κατεύθυνση πού θά. πρέπει νά. πά.
ρωμε. Μιά μόνη μα.τιιχ στον σκο
πό πού κρύ6ετcιι μέσ-χ. μας, μας δί
νει μία τρι;μα.χτική πεπι:Jίθηση κ::Λ
μία. ά.�εpιμtιησί�, Υ;ιχ δτιδ�,:,τ.ε
,
εfν-χ.ι α.σχετο προς cιυτον. Το α,,-:;
μο δέν κινδυνεύει νά χά.σ"(J τόν
δρόμο του, όδηγημένο άπό τlς
συμ6ολέ:ς τfι ς άγνοιας, στιχ μικριχ
μονοπά.τια. πού στρέφονται γύρω
ά.πό τό έγώ.
Ή επανάσταση πού πρέπει νά.
συντελεστή, δέ:ν εΙνα.ι μία. έπ!Χνά
στα.ση μέ: τήν συνηθισμένη εννο: %
πού της αποδίδετα.ι, δέ:ν εΙνα.ι μ.ε
ροληπτική η σφοδρή. Θά. πρέτ.ει
νά. γίνη μέσα. σ' ενα περιοάλλον
κατανοήσεως καl έλευΟερία.;, χω
ρίς άγωνα, καί θιχ σημα.ίνη τή•ι
έγκ!Χθίδρυση μιας τά.ξεω; οια.φο
ρετικης .iπό τήν τάξη - η μαλλ,:; ι
τό χά'Jς - 1:0 1) iπι κρ�τεί πpQ: -�
πηόν μέσα. μα.;, μιa.; τάξεως τ.01';
θά. :iπι;;.:ελtι 1να. κλίμα. Ηευθ�;-ί
α� κα.ί θά. ξυπνά ενα. �ϊσθημα. 7.
γάπr;ς π,:,ύ θ� �κορπα -ί: �Υvtί'ΙΞζ
'
του πα:ιω σε ολα., ψχ·ιzpω·ιο·ιτ�';
σ.:ά. μάτια -;:ου ά.τόμου τά. ά.ξιαγά
τ:-ητα. στ-:Jιχεία. πού ορίσκ.�vτα.ι
Τ,ούς α.λλου;. Προς τό πα.ρό·ι οέ:ν
εϊ:ια.:ηε σ' α.ύτή τή θέση. Τί θά.
πρέ-r.zι •ιά. κά.νωμ,ε γιά. •ιά. ξυπνή
σωμε ::ι.ύ-ή τήν &:γάπη: Ή αϊ:ά·ι·
τησις ποέιιtzι νά είνα.ι : υΟλα z
κ.είνα. τά. πράγματα. πού ξεχωρί
ζουν σέ όμαpφιά κcιl σέ vόημα., δέν
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ϊ:·1:ι.: ?'J'η::ό·ι •ιχ Ο Υj μι-,υργη-θου•ι
±τ.ό
θέλφή μ:ι.; η iτ.ί :ό πvευ
μ:ι. μ:ι.; τ;-,,:ι εί·η: ϊtz;,:ωρισμέν:;
Χ:ι.: j,μ:ι.θi;· μ6Ψi ή φj:;η. οηλα3ή :ι::ι, 3:::ι.3:η::;::ι. i·ι:ελώ; ψu::;ι
ΧΥ1 , μτ.�.φί ·ιi τi ,3ημι,;,υργήη;. Ί-Ι
Φ·j·:;γι ειy:ι.ι 1ι ;::ι.γ,.όσμι :ι. Μητέρχ
,.'j'J γ·ιωp:�ε: τ.ώ;; •ιχ δδηγήηJ

:+ι

.

,

.

....

,

JΙΤ_ι ι ;�:pϊ:σ�οp� χ -:�.; �'.J'ι,:�οτη":ε;
τ;r,·1 �'j'J'I π λ:ι.yθ::χ.•ιr,υ::;:ι. κατi
:;::ι.Τr1 :;' �λΥj μ:ι.; -:ή �ι,1i1 , τ.:ώ;; ν?,.
J'Jγ:ελέ.::;r:ι μ::ι. πλήpΥj με:::ι,οολ-ι,,
τ.:G); '17. 3ημιο•;pγiρ"Ώ Χiτι το έvτε1.(J); 'ΙΞΟ. Το μόνο πr,ύ, μποροϋιμε
·ι::ι. ,.±•ιωμε iμεί;, �ί·η: v&. ά.πομα
χρ•j•ιtJψΞ 7.ί.Ο μέ::;:ι. μ:ι.; :ά z μnτό·
Π':/� -τ:.ιχpε.ν1:1χλ'JΟV τf,ν pοη α.ύ
:r,
τ.ρέ:τ;;ει •ιi ::;·1·1τΩ.ε::;τ'Ώ μό
ΊΥι :η;.
"Εν?, 5.τr.ιμr.ι μ.πr.ιρεί vά είν:ι.ι r1 λιr.�ωμέ·ιο, ±·ιού-:rυJ, -zλεισ�μένc
:;:ό·ι z:ι.'J:ό t?'J, περιω�ισμένο κ:ι.
:7, ο:-:ι.,:;όρου; ψ&πr.ιυ;. Εfνcι.ι σ.p'Υ.
γε 3υ·η:όν '17. μεταοληθ'Ώ σέ εν::ι.
νέr.ι, 3ροσερ6, Χ'Υ.ί ΞΊtελώς ά,ψ1.νε
<•η.1ιένr, 15·ι; Πώ; θά ir.ιτευχθ"Q :ι.ύ
:ό :i -πp5.γμ::ι.; '.\ι3•j•η:cν vi ,:;uν
τελε:;:?1 &.πό μέρr.ιυ; τr,·J rι με τή
'θέλφή του. Δε•ι μr.οpεί ν&, γίvη
μ' ιy/y):,•ι :ον :ρόπr,, iπειοή ή ζω·η
ε['i7.ι 1/ μc,yη ΠΟ'J μπορεί 'iσ. α:ι:ι.
'ΙΕ�ΥηΊ, χ:' έ,.είΊο τ.r.ιύ θ::ι. πρέπει
z μ,εί; '17, 'Υ.7.'ιωμε, εfν:ι.: ν' σ.φήσω
με :ή ζωή νά Χ'Jλή::;11 ελεύθερα.
Κ::ι.θ�);; ε z.ει είπω'θη iπό πχλιi, �
Μ:ι:ι.:r,; εfy:ι.: 6 πυλώv7.; τη; ζω
fις --iι i·ι�·ιέω�η τf1;; ζωή;. Θ �νrι.
, ,
:r,; ::;ημ7.:·ιει η κι:ι,:ι:ι.:;:ροφη ολων
:GJY πr,:zεiων πού Π7,pε,μπο3(ζr;υy
:rι·ι ϊ:Υ(ΓΓι τf1; ζω:ι1;. Η ζωή πι;,,:,
G/1!6-:ι.ί·JΞι &πό τl; ΙJ.ίώ,ιιες ρίζες
τι;,� κ-:ι.θε·ιό; μ'l.;, εΙ·ι-Χι ?.ύτή πο•J
7.ν'J.'/E�J'iEι το ύπι;,χείμ,Ε'Ιι:J, ετισι ίf)
'jtε z,jτQ 'ί� κι:ι�τιzy-;,σ, έ'ιτελG)ς νέο
μέσι:ι. 7τ·η·ι εσώτερη δπ-:ι.pξή τω.

ο�,�

,:-,,:,

Είναι δ'.>ΨJ,τόν, μέ::;α στά. περι
θώp:χ :οϋ ,συνειδητου, vά επιτευ
Χ�iΊ μί:χ. κα�±στΜι; ύπά.ρξεως πού
, κ:ι.τα.στα.σις
.
δεν θα_ φθειρεται, μι:χ.
::ι..ιω·ιiα; νεότητα;. Ό ά.πελευi}ερω
μέ-ιο; α:ιθρωπο; μπορεί vά. εχη
;,υσ:ολογικό -σιί>μα τό όποίο νά
γεpνq, μέ τό πέpχσμ::ι.. -(;υ χρόνου,
- αύτό είνα.ι ά.ναπό :ρ,ε υκτο .zπειδή
";Q ::;uφ,7, &.λλοοζει σύμφωνα με
τού; νόμ-,'J; τη; ύλικης Φύσεως ά.λλά. έ::;ωτερικά:, στήν ψυχή, τήν
ϋπ::χ.ρξή :ου, τόν σuναι�θη,μα,τικό
τι;,u κόσμο, α.ύτό; εfναι πά.ντα. νέ
ο; καί δρο::;ερός, εΙναι πάντα. σάν
τό νεογέννητο παιδί, παρ' όλη τήν
σοφiχ του. Δεν ά.ξίζει "ισ. έπειχ.τεί
ν11 Κ'l.'/είς το χρονικό οpιο της ζω
Υjζ, τό σπουδαίο εfνα.ι νά μπορη ·Jά
μέ·ιη ψυχικά. νέι;,ς, ά.θώος, ά.κέ
ρ:ι.�ο;, έλεύθερο; καί &.διά.φθορος.
Λυτή είν:ι.ι -rι ψ;σι; ένc.; Μεμuη
μέ-ιr,'J.
Τί θά. πρέπει λοιπόν ν::ι. κά.νωμε
z μιεί;, 7.ψου μίχ Π'Χpόμσια με.τα.Όr;
λή -1υντελείτα.ι χωρίς πίεση, χά.
pι; ισέ: μίχ φυ-σικη ο:α.διχα.σία.;
Έμεί;», JΎ)'μ?.ίνει ·ή θέλησή ι.w.ι;:
Υ.αί Υ/ ΕζUΠΙΥά.δ(Υ. μα.; Π/'JIJ μποpΟUΥ
νl:ι. &.πομ;.κρύνο�·ι τά. �μπσδια. πο�
,
πρι:;σ;φ-;;uο'Jν στην δι?.οι,.ασv�, και
νχ &.πελεuθερώ!::;ουν την ψοοη · α.ύ
:ή πσύ δεν ύπr:JΟά.�λετα: σε όρου; ,
,
,
Υ.::ι.ι τ.ου σ.π'Υ'ι..::ιλουμιε τ.-;εu1..ι.α.τι-χ:r,_
φύ::;η. 'Ώστε λοιπόν, ούο μόνο·ι
πpά.γμcι.τ7, μα.; ΙΧψ?pο•j Ι : πρώτον
ή &.λήθε:?., rι μσ.λλο·ι .; κι:ι.τα.νό
ηση τiς Ηήθεισ.ς, διεύτεpΡΙ ή κα.
τε•jθυ,1σις της θελΥJσΈώ:; μα.ς πρό;
μί,:ι.ν δ::;ο τό 6ur,ια.τόν &ψιλ-,y..ερδη
πρά.ξη, σσ,ν τήν έξuπηpέτηση πού
πρr.ισψέρουμ,ε χωρίς κέρδος. Νομί
ζω οτι ,εάν ή ζωή είν7.ι δυνσ.τόv
ν?:ι. περιr.ιριστ�
σ.ύτά τσ. δύο 6:ι.
σικά στοιχεία., Ην &....:ομιχκρύνω1::;'
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με κάJθε άλλο σκοπό η έιrcιθυμία,
15,τιδήποτε μπορεί νά >;L'IJX)'Y,j κα.τz
τό διάστημα, πού θά 6;;, �σκόμmτε
σ' α.ύτή τΥ/'i κ7.τά.στι:ι..ση έλευθερί
ας ά.πό κά.θε μέριμνα. yιά τον έα.υ
τό μ-:ι.ς, θά &:ιτιπροσωπεύΎ,J την ά.
λήθει-:ι, της 6ι:ι..σικης ύπά.ρξεώ;
μας.
"Οτα.ν μιλα.μ,ε yιά. ,.α.,7.'Ιόψη,
-δεν iνΨ,οϋμε τ+ιv ά.ντίληψη τG>ν α
φηρημένων ένvοιων � τήv σ.ποκό
μιση έyκυχ.λοπα.ιδικων γνώσεων,
αλλά. μία. κα.τα.vόφη ώς προς τον
τρόπο ζωης, τι;,υ ϊδιου του έι:ι..υτ-:;υ
μας κι:ι..ί των άλλων, του πως πρέ
πει vά συμπεριψερώμ
, εθα, τr,υ τφό
που με τον όποίον θά. πρέιπει νά.
ολέπωμε τά. πρά.yμα.τα. Ή κατα
νόηση αύτή &.φορά αμει;α. ολε;; τί;;
οψεις της ζωης μας. Μόνο μέ την
κα.τοονόηση ή θέληισι;; jtετα.6ά.λλε
τι:ι..ι &.πό έyωϊι:nική σε ά.φιλοχ.εp
δη. ρη,σψοποιοϋμε cυχνά. τήν
λέξη «θέλησις», Ηλά. εΙναι ούσκο
λο νά. κα.τα.λάοωμε τήν :ρύση cη;.
Πολύ συχνά. τ-rιν πα.ρεr,ι•.ηνεύοt>μΞ,
δίνοντάς της τήν εv ιοια της θε
λήσεως έ,νός αυτα.ρχικc.υ. έπίμο
νου &.τόμου. ΕΙναι &..νόη:ο νά •m,
στηρίζΎ,) κανείς πειισμα..,ικά τήv ά
ποψή του, ένάντια. στή λογική η
σέ συνθηκε;; πού wροσ6ά. Ηουν τή·ι
εύτυχία. κα.ί την ευημερία. 8λων.
Ή θέλη,σις, μέ τήν ε•ιψ.,ια πού τη:
προ:�:δίδεται σ1.)11ήθω;, γεννά μ!α.

ΟIJ'Ι'είJοηση ουνσ,μεω;; JtO'J ε,•ιtσΥ.�_;ε:
το, συ•nιαι
κα.ι, u·ψ,ω, θημα. μονω�ω;
,
'ιει έμπόδια. στον δρό:.ιο της Μια.;
Θεί..ήσεω;; πο•; σ-τέκ.ει nίσω
-:ι.i!-Jε �ωή καί εξέλιξη, -όv ορόμ,
στον 6ποίο κινείτα.ι ή Ζωή, 8τ-:ι.ι
δεν ύπά.ρχει κι:ι..ταναyκ-:ι:::;μός. 'Π
Οέλφι; ,ου Πνεύμι:ι..τ,,; δεν ετ•ηι
rι Οέλrσι; της τυφλη; ϋλης, της
μηλ,-:ι.•ιι�ης έι-ψονης, σ:ούς ισχυρ;
_
,
σμου;; η τη; επιθετικη� -:ι.υτο
- •1περχσπΙσεως.
"Οτα,ν κι:ι..τα.λά.οι:ιυμ.ε α.ύτά τά
πράγμα,τι:ι.., θ' &.ρχίσουμε νά. 6λέ
πωμε τ-r1v κατεύθυνση πού θά. πρέ
πει vά. πάρωμε, κα.ί τήν δυνα,τό-:rΓ
τα νά. ,;υ•ιεχίσωμε τόν δρόμο κα.τά.
μiικο; της, α.πΟ'..pεύγοντ?.ς διά.φορ-:ι.
πρά.γμα.τα. πού θά. μά;; &πομάκρυ
νοον &.πό τόν δρό-μο, οπως επί πα.
ρα.οείγμα.τι τήν &να.ζήτηση φυσ:
κης ισχ,jος, τήν ύπερτίμψη της
προοωπικότητός μα.ς, της κα.τα.
στά.σεώς μας, της έπιτυχίας μας,
κλπ. Τό α.τομα rορέ.πει νά. τά. έγκα
τα.λείψΎ,J ολα. αυτά., ?lν θέλΎ,J νά. 6ι:ι..
δίσΎ,) πάνω στον δρόμο γιά. τόν 6ποίο έχει εl'Jtωθη «Δεν ύιrcά.ρχ�ι
άλλη δδός α.πό α.ύτήν», �πειδή ή
&.τρα.πός α.ύτή, πρα.γμα.τική ά.τρα·
πό; ζωη;;, κα.ί τό άτομο στήν ε!λι
κρι•ιέστερη ι::pύση του, άποδειικνύε
ται οτι ά.ποτελουν ενχ -ι.α.ί τό α.ύ
τό.

σ.τ.�
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Οί -ιρείς έπιθυμίες
ΦΙΛΟΔΟ:ΙΑ · ΕΠΙΟΥΜΙΑ ΖΩUΣ · EUIO ΥΜΙΑ ΑΝΠΕΩΣ
Σχόλιο από τό περιοδικό της Μπλαβάτσκυ
LUCIF.ER του ΦεβροιJαρίου 1888
Οι τρεϊς ϊρώτοι ια\ΟΗ.- -τού
(1,αφέρο,ται στ.:.ι «Φως στην
Α τρα-τό» ισως ,,ά φαίνω ται
ιά-τως ά'Ι όμοιοι μ,εταξίι τους. Ή
/;,νοια την δϊοία άιολουθΕϊ ό
ια{}-<-ναc; είωι ιαθαρα ϊΙευματι
ιή Ί-Ι φιλοδοξία εΙναι τό ύψη
λότερο σημc-ίο της -τ:ροσωπιιης
bραστηριότητυς ϊού ϊηγαζει c'ι-;τυ
τον ,οϋ ιαι ύ�:άρf.<-L Υάτι το
c-υγενιι.ό σ αί,τήν, άιόμη ιαι για
έ., αν αϊοιρυφιστή. Ί-\ cr οϊ:. ,ατα
ιτήσει την ίϊιί)υμια τοϋ ,α στα
θη cάνω α-τ:' τους όμοίους του
δ α-κούρcιστος ί-τ:οι ,ήcrιος ητω, τας να βρη ϊοιές .. Ι, αι οί προσω
ϊιιiς του �:τι{}υμιF::;, 6ρίσιει ηΊ
διψα για ζωη στi> ί:τόμι.,ο βημα
Γιατί οϊ αυτα ιατατάσσοnαι
συν11θως σά, cϊιί)υu.ίt:; -τ:ου ε
ιου, α,:ο ιαιρυ ιατu,ιιηθει ή
Ιησιιο ηυc-Ί ϊριν ορ;ίσίι η έι
-ταρατcι � ως u.ύ yη της ψυ ιη; Ή
t-,ι{)υιιιu τη- ζωη ., ει,σι , ΗλJJ)ς
μιϊι. έ-τ:ι{)υμια τοϋ ϊ\ ει u.ατος bιύ
} ο διανοητιιη '-:.tι J ύ, Ορι,ηος
ύντιιρί,ςοnας την ύριlζrι ·ν' αν
τιu.ετω-τίζc-ι την ίδια τοι τ11ν -ι;>υ1ή 'Ομω; ϊο}ι, ό} ί οι bοιίμα
ΟΌ\ να τnν ά, τι1.ιετω,ίσο1. \ Υ..ι'
rί ιομα ύ} ι γeι'Ηι:{JΟ( μ:τορο -ν νό
μαντεί σουν την σημασ u της
ΊΙ σι�σις μεταξ της crιλοδο
ξίuς ιαί της �,:ι{}�μιυς της ζω-

ης είωι αύτο - τοϋ είδους. Οί
ζωι
;,α ϊάθη ε \ αι δυνατά, rηάνια εί
ναι πραγματιια φιλόδοξοι 'Ε-κΕί
νο ού ι:,,{λαμβάΗται σάν q;ιλοδο
ξια στους αν&ρώϊους μt δυνατη
φ,',σι ιί,αι ώς t:rι το πλείστον 1Ί
εξασιησι ιιεγάλης ίνC:ργΕιας για
να μτορ[σουν να �,:��χουν την
-τ:λήρη ίια,οϊυίησι ολων των φυ
σιιώ, 6:τι{}υμιών Φιλοδοξία ά
ϊ),η ιαί ωιJαρ11 εί,αι 11 πρuσ
-τά{}εια του νοϋ προς τα ανω, η
ιξασϊ< ησι μιας tμψυτης διανοφι
ιης δυναμι:.ως 1Ί ύ-τ:οία άνυψώνcι
τ<J\ ·άv{}-ρω-τ:ο ,άνω ά,:' τούς δμοί
ους του Το ν' ά,υψώνεται γα
νεις. το να ,:ροι.�f)'Cι ιατσ ,<.αJTOl
ο, εtδιι.ο τρόϊο σε ιάϊοιον τu
μεα τL ;,νης, �ϊιστ11μης η σ,{cψc
ως εινσ ι ό βαθύ.τε ρο; ,:ό{}υς ένc>;
λε-ττοϋ ιαι ιαJ.λιιργημrνου νο-v.
Είναι ιύτι το �ντεlως δισφο!_}ιτι
ιο άπο την οίψu για γνό)σιις η
ο-τ:οία ιά,ιι τόν υνθρω-τ:ο διrιο
/([)ς �ναν ο-τ:οοlηστη μέyρι ιι
/ υυς οσο μέγας ιuι ύν σ-.τυηη
'Η C(Ί/ οhο .,, ία γεννι 'ται cηαν
hc-, ύγαϊα ιαΗ.ις ο τιδήϊοτc γω
τ<J ίδιο ΤΟ ϊραγμα, υλλό μονάχα
για τi>ν εαυtrJ του 'ΕγοJ {)υ γνω
ρισω, ε' ιί) {)' ύν-ιψωi.Jύj ;ιυΊ, ψ
την διιή μου τή δύνσμ.ι� 'Αϊο

α, vρωϊοι στους (ηοίουc τα
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τοϋτο το άμάρτημα επεσαν οί αγ
γελοι.
'Ένας ποιητής ιJεωρεlται ι�ιλό
οοξος 15τα.ν γράιφει για. φήμη. Κι'
ετσι είναι πράγματι. Μπuρεί νά
μή ζητα μιά {}έσι στη Αύλή, μά
άσφαλώς ζητα την πιο ύψηλη {}έ
σι που γνωρίζει. εν μπορεί να
νοη-ttεί πως ενας μεγάλος συγ
γραφέας {)-α μπορούσε πραγματι
κά νά είναι άνώνυμος, Υ.αί να πα
ραμένει τέτοιος.
'Ένα πρόσωπο πού μπορεί νά
σκεφ{J,εί να μην εχη cωταιτήσεις
άπ' τον κόσμο, νά μην έπι{}υμεί
νά λάβη εύχαρίστησι, ούτε καί νά
δίνη, μπορεί άuυlφά νά κατσλά
βη την κατάστασι στην όπο�α
χει φΜσει δ άπσιχρυφιστης δταν
Μν έπι{)ϊJμεί πια να ζήση. lήν
ύπο-ο-έσετε δτι αύτος ό ανιJ-ρωπος
δεν παίρνει οϋτε hίνει ποτι εύ
χαρίστησι καί τά δυο πράγμωα
ια κάνει, κα3-ως επίσης καί ζη.
'Ένας άινώτερος αν{)ρω"tος γεμά
ιυς άπο εργασία και σκέψι, τρώ
γει την τροc ή του μ' εύχαρίστη
σι, ι')εν ενδιατρίοιι στην αποψι
αύτή καί δεν χρονοτριοεί στή μνή
μη σάν το λαίμαργο παιδί. Αύ
το οέυαια είναι μια είκόνα πολυ
πολυ ύλική. uJστόσο cα απλα τοϋ
cα παραδείγματα κα;τοτε χρησι
μεύουν για νά βοηtJησουν το νοϋ
περισσότερο &πο '{άirε αλλο.
πό τούτη η1ν αναλογία εί11 αι εϋκολο να δη κανείς δτι ενας
προχωρημένος άπU'ιιρυψιστ11ς ό
ύποίος εργάζεται μέσα στον κό
σμο μπορεί να είναι απόλυτα ε
λεύ&ερος άπο τις tπι&υμίες κu.ί
ομως να δίνει καί νά παιρνει εύ
χαρίστησι, με το 'ίδιο ενδιαq:έρον.
Είναι σέ {}έσι νά δίνη περισσό
τερη χαρα ά.π' δση παίρνει γιατί

ε
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bεν μπορεί να νιώσ� ι q ό6ο η ά
άιπογοήτευσι. Δεν τρομάζει τον
frάνατο, μήτε κείνο -ιου όνομά
ζεται εκμηΜνισις. Άναπαύεται
πάνω στά νερα της ζωης, συνει
δητά η άσυνείιδητα. εν μπορεί
να νιώση άπογοήηυσι γιατί, αν
και 11 εύχαι_>ίστησι �ίναι γι' αύτοιν
ιντονα ζωηρη χα\ βα{)ια, είναι
το ιι')ιο για κείνον αν την χαιρε
ται ό 'ίδιος η ενας αλλος. �ίναι
εύχαρίστησις κα{)αρή και άπλη
πού δίν &αλώνεται α:;ιο :;ιρυσωπι
κο πό{}ο η tπι{)υμία.
Τούτο είναι :τού οί άποκρυcrι
σταί ονομάζουν «πρι')Οδο», την
προαγωγ11 της γνώσεως &πο στά
διο σε στάδιο.
�' ενα σ;,:ολιϊο όποιουδήποη
είδους στον lξωπρικο κόσμο, �Ί
αμιλλα εΙ1•αι το μεγάλο κέντρι
σμα για πρόοδο. '.\ντί{}ετα ό άπο
κρυcr�στής είναι ανίκανος να 'Χά
μει 'Χαί ενα βηuα άκόμη αν οίν
άποκτήση τ11ν ιδιότητα νά πρα
γματοποιεί την πρόοδο σαν αcrη
ρημίνο γ�γονός. Κάίοιος πρ6χειται να προσεγγίσει το Θείον
σt κά&ε στιγμη 1ης ζωη ς πάν
τοη πρi πι:,ι νύ.. ύ;τάρ ξει :;ιρόοδος
'Όμως ύ μα{)-ηηiς -ιου t:π{)υμιί
νά είναι ό ενας που {)α προχωρή
σει τ 11ν r:τομίνη στιγμί1, πρ{ίΗ
νά tγκαταλείψη κά{)ε tλ-τίδα γι'
αί1τ11ν. Οϋτε Μπρε::ε να εχη
συνιίδησι :τροτιμi;Ίντας τ 11ν πρό
οδο για t()\' αλλον η ','LCL όποιο
δήποτι � ίδος άντι;τροσωcτευτικης
&υσίας. Τέτοιες ίbέε; ι Ιναι 'Χα
τα -,ιαποιον τρόπο αcrιλυκερδείς.
είναι ομως οισιωδιος χαραΧτηρι
στικές τοϋ ·ιιόσμοι: στον όίοίο 11
χωριστιχότης ύ:τάρ'_(ει καί 11 μορ
q-11 fi'εωρείται σάν νά ιχη διχή
της αξία. Ή μορcrη ένος άν{)-ρώ

/
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ϊΟ'\! είναι σαν gνα Ηδωλο {νόσω
bιν Υ.ατοιιιί σ' αυτην 11 σϊί{}α
τοί', υεωυ Σι ·ι.,ά&ε στιyιι1111 σ-τί
υα ιιϊοριί νά lρηuώση η1ν ίδι
uιπρη LΙΟρq'11 Ύαι αϊοιιινιι Uια
οι σιαστιι1Ί σιιιά τοίi ύνfJριωτου
ϊού γνωρί�ομι
'i\.croυ γίνη τυ ϊρωτο οηuα
στον r.ι-τοι.ρυcrισιιό, ι..ιάωια ί> νοϋ::;
ϊροσκοι\/,αται στις -ταλιίς -τιστιι::;
ιαι -τr-τσιfJ1ΊσΗ::;. Χρόνο:: Ύαι δι
άστη�ια δ"'ν ύϊάρχουν {}εωροϋν
ται uόνο ώς ί1-τάρχοντα στ11ν
ϊραι.τιι.ή ζω1Ί yάριν ιύι.,ο) ίας
Τα ρόδα ίχουνF το 'διιό του::;
;ρωuα οϊω:::; r.αι τα ·,ρίνα· δί-ν
ιιποριί -κανιιr:; να :τη γιατι γίνf
ται αυτό .. Ί-Ι Φύσις ιίναι άδι
αίρετη. 'Ί'φαίν� ι ηΊν γη. ι.αl, δ
ταν αύτο τό ενδυμα yα&�ϊ �αναρ
;ί�ιι το fργο της Περιοάλλον
τας τή γη σαν μια άτιιόσιrαιρα
ηΊv διατηρεί -τάντα λαμ-τρή, :τρά
σινη, ί1γρη και 11λιοq;ώτιστη
Το -τνιϋιια τοι άνθρώ-του ϊι
ρικυι.ιλώνιι την 'ι'ii σαν fνα :τί
τρινο -τνεϋιια '"ω, τανο μ(σα στ11
Φύσι, πάντοη διιως στο σύνολο
του -ταραμίνει ϊιο αί:θιριο και
θείο α:τ' ο.τι ικείνη είναι. 'Ατο
ιιιιά ό ανΟ-ρωrrο.; ίzιι συνείδησι
της -τλατιιας ανωτερότητος τη::;
Φύσε.ως uά δταν μια φορά ά-το
ιτήση συνι ίδησι οτι ύ-τοτε.λε.ί μ{
ροr::; ενός σδιαίρ(',του ;ωl, ι'ιδιcί
cr{}ορου συνόλου. γνωρίζει ι ϊί
σης δτι αυτό το δλον τοϋ όϊοίου
και ε.κεινοc; Είναι ίνα μ(ρος, ί
ιπωτσι ύ-τεράνω τη,; ΦύσΕως Ό
ίναστρος οί,ρανος ϊίνσι ενα {)ία
μα :τοί -τροΕ:ινε,ί δέος ατόν α·ν
{}ρω-το -τού ε.ίναι ά-τλως ανιδι-ο
ηλης ωστε, νά εzη συνιίδησι της
μιχρότητός του σαν ατομο· σχι
δον τον κατασυντρίϋει. Μια φο1
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ρά. ομως πού {}' ά γίξη i:κείνη
ηΊν δύναμι πού ίρχε.ται c1πο το
γνιοitι σαυτον σά.ν ιιέρος τοϋ &ν
-&ρώ-τ:ινου -τνι:{,ματος, τί-τοτε δίν
ιι,ορεί μί το uιyιθός του ,,ά. τον
συvτρίψη. Γιατί Ύαι αν οί τροχοι
τοϋ αρuατος τοϋ ίχ&ροϋ περά
σουν -τάνω άπ' το σωuα του, ;ε.
χνα -τως αυτο ε.ίναι σωμα του Υαι
ξανιισψ<ώνεται νά. -τολιιι1Ίση.
' Οιιως στ11ν κατάστασι αύηΊ
δι:ν μπορεί ιανι:ίς ποτί νά. ψttά
ση, οuτε καν νά ,λησιάση, αν
δίν χαταr.τηθη και 11 τελευταία
ά.πο τlς τρείς i;τι{} μίι;. Πρέτω
να κατανοηθούν ι.,αί ν' &ντιμετω
-τισ-&οϋνι ιωζί.
"λνεσιc;, στ1Ίν γλώσσα των ι'ι
ϊί'κριΗ:rιστων ιlναι uιά λ{ςις ιι:
,όητη. Και �ϊναι έντε.λως ανόJ
q ε.λο -yιά ίναν ν1:.όqυτο νά. ft;α
σι.η τ11ν καταπίεσι η τον όσκητι
σιιο δπως κάνουν οί φανατικοι
tιρησ/.ιυόμ1:.,οι· γιατι μ-τορεί στn
τίλος να -τροτιιι11ση τις στερ11πΗς, ό-τότΙ:. αυτί) γίνιται 1� ανεσίς
του. Τό νσ, είναι κα.νείς άστε
γος είναι μια κυιάστασι :που rι
θρησι.ος Βρα-,:μ.άν ύπόσχfται
ητον ίαυτό τοι·, rαι πού στην f
ςωτεριΥ:η {}ρησκιία {}εωρtίται Χ.
τι αί τος ίΥ.-τληρώνει την {1πόσχε
σί του σν άφήση γυναίκα καί
παιδί και γίνη ζητιάνος όδοιπί,
ρος. 'Ωστόσο δλ1:.ς οί ίξωτε,ρι-ι�,ς
uορφίς της {}ρησ--ε.ίας fίναι μορ
crίς όνισεως, και οί αν{}Qωπnι
ι.άνουν τάματα έγι.,ρατείας με το
ίδιο πνείiμ,α -τοί, δίναυν τις ύπο
σχ{ σεις q:ιλίας. ΊΙ διια,φορά ανά
μεσα σ αί,τίς τις δυο πΛευοtς
της ζωης fίναι ύ.πλω; q:-αινοιιε.
νική. Το να ζη δ νεόφυrος μέ
γυναίκα και παι13ι κάτω απο τη
σκεπη ίνος γνιίJριμου δέντ,ρου
Ι
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' ληρωνει
,
και' να' εκπ
τα\ καu"�,(ιιοντα τού nολίτη, μ:ιορεί -- μ� τήν
f σωτερική εννοω - νά είνι.ιι
περισσότερο c.ίπτc-γος "tαρά αν ή
ταν �νας όhοι"tιί \:!ος η ίνας ά:τι,
(Sλητος.
Ti> πρόηο μάϋημα στον :τρα
κτι;ι.υ u"tοκρυφισμi πού συνή{:)ως
Μνουν σε ενα μutlητ11 εΙναι να
iκτελη τά κα&ήκοντcί. του ·,ιc.ιι{)ώς
του παρουσιάζονται αμεσα, με
τii ιδιο λεπτό μίγμα εν{)ουοια
cιιιου κuι άιδιαq ορίας οπως ό νι::
ι'ιq υτος πού {)'(J. φανταζήτανε τον
εαυτιί του ίκανό ν' αυtάνη σrτο
μέγε{)ος ενl>ς κυοερν11του του
κ6σμου.
Ό κανών αυτο; μποριί να
6ρε&η οτά Ευαγγέλια και ιηiιν
Μπαγκαοάντ - Γκιτά. Ή rlμε
πη εργασία, όποιαδήποτε και αν
Flναι, εγει tllV αφηρημένη άξί
ωπι του κα&ήκοντος, -,ιαι 11 σχιο
τιΧή της σημασίιι η μή σημασία
δεν μπορεί νά εχ,τψη{)η. Κα� δεν
μ"tΟρεί να τηρη θ-11 ό νύμος αυτος
αν δεν έξαφανισ{)ή για πάντα
χά{)-ε έπι{}υμία για ανεσι. 0ί ά
κατάπαυστες οεοαιώσεις καί έ
πιοεοαιώσεις τού προσωπικου έ
αυτοϋ πρέπει για πάντα \'α έγ
καταληψ&οϋν· εΙναι χαρακτηρι
στικά τούτου του κόσμου, δπως
και 11 έπι&υμία τού να rχωμε κα
ποια κατά{)εσι πτ11ν τράπεζα η
νά διατηροϋμε η)Υ αφοσίωσι ε
νός άγαπημένου προσώπου, και
ι
ειναι επισης υποκειμενα
στ,1ν άλ
λαγ11, πού εΙναι χαρακτηριστι
κ11 αυτού του κόσμου. 'Αλλαγή,
ωτογο11τευσις, άπc:λπισία {)ά στρι
μώξουν τον νεόφυτο, με tl]V
πρόκλησί του· γιαιτι ·:tέλησίς του
είναι νά μά,&η γρήγορα εκείνο
που εχει νά μ.ά,&η.
�

'

ι

'
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Κα0ο)ς ϋά έξαλείφη αί•τu tι'ι
,ακά, ;τι{:)ανi>ν ν' άντιΧαταστα
f\οϋν UΠ() tlλλα χεψιίτ:ρα - ε
: �
,
,
να; /Ίυνατο; πο(tος � ια ζωη μ
zωριπτ�i, tντυ-τωσιαχ11, για ηΊν
αϋξησι τού έαυτοϋ fJά <J(ψ11συυν
ιπrί.νω του ·,ια\ tlα σαψ:)πυυν 101.'ζ
ι1hί•νατι,υς <r(_)αγ1ιούς πού r zιι ί1ψιί)ΠΗ · χαι τί τοιο ι <r ρι1γμοί. ίί
πως ύ ιlσκητισμί,ς και 1Ί ά-τύ.ρ
νησις, δί ν tlά σταfJοίiνε οι-τι μιϊι
στιγμή μπροστά σ' αυτι1ν την
-ταλίοοοια τοίi ηυναισfJ ήuατος.
·ο μόνος ιrρι1,ιμι'�ς �rv· ικεϊνος
;ιού ύψώνεται ά:τiι τί; ·ιαινοί,ργι
ις επ,,&υμίες. Γιατί είνι.ιι έντε
λϊύς ανώιrελο για τu ': νεόφυτο
το να ψαντάζεται οτι μποριcί να
q-{}άση πίρα απ' τi1 χώρα TίJJV ι
;τι,&υμιιυν. i:.v μπηρεί uφσϋ είναι
αΥ.όμα ενας κοινος {)νητό::;.
Ί Ι Φύσις πρέπει να κάνη λου
λοί,/Ίια ένόσω είναι Φί•πις ·ιαι
το άν{)ρώπινο ;t\'EVUC.L fJι'ι εχανε
όλοΧληρωτικά τι1ν ύπόστασί του
σ' αυτήν τη μορrr11 τηc: {,πάρξε
ως αν δεν εξακολου{)ουσε νά �
:-τ:ι&υμη. Δεν μπορεί ό ανfJρωπος
σε μια στιγμη ν' άποσπάση τον
εαυτό του άπο τούτη τη ζωή της
όποίας άποιτελεί ουσιώδες μέρος.
Μπορεί μόνο ν' ίιλλάξ η η'} {)έσι
του σ' αύτήν. Και ό αν&ρωπος
�κείνος :-ιού 11 διανοητικ11 ζωή
του κυοερνα την ζωώδη, άλλιί.
ζει τήν κατάστασί του· ομως
ορίσκεται άκόμα ύ;ιο το rι.ράτος
της έπι{)υμίας. Ό μα{)ητής πού
πιστεί•ει οτι είναι δυνατον νά
γίνη άνιδιοτελ11ς με μία μόνη
:-τ:ροσπά{)-εια, {)ά δη τον εαυτό
του νά έΧσψενδονίζεται μέσα σ'
εναν όα{}ί,τατο λάχκο σάν συνέ
πεια της άστερίισκεπτης προσπά
&ειάς του. Συλλά6ιτε μια νέα τά1
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ξι ι:τι{}υ μιών - καftαρώτερη.
;τλατύτερη, εύγενοοτερη και α
Υ.ουμ;τηστε τα :τόδια σας στα&ε
ρα στη σκάλα. �Ιόνο στο τελευ
ταίο και ύψηλότερο σημείο της,
σ · α{rr11ν την ίδια την εισοδο της
Θείας Ζωης, είναι δυνατόν ,,ά
χρατ{1σωμε στερεα. εΧείνο Που
δεν εzει μήτε ούσία μήτε ϋπαρξι.
Το :τοωτο uέοο; ά:το το <,Φως
στην Ί \- ."-rρα:τό» "είναι μια μουσι
zή χορδή· οί νότες ;τρέπει να
χτυπηθούν μαζί. �Ιελετηστε και
zραιτηστε τις ·ι.αι νούργιες επι{}υ
uίες :τριν πετάξετε τtς: :ταληές,
ειδεμή {}ά yα{}1ϊτε μέσα ση1ν
τρι·ι.υμία. Ό cίv,}ρω:τος, ένόσω
εlναι άνθρωπος χρειάζεται κα
:τοιο σzαλοπάτι για να στα&η,
zίίϊοιαν ιδέα να κ9ατ11ση. "λς
είναι δμως το έλάχιστο δυνατόν.
:;-.,:α μα{}αίνεπ ο:τως μα&αίνει
zαι ό ιlzροβάιτης. ύ.ργα ·ι.αι προ
σεr..τι-ι.ά, '/l(l να γίνετε :τιο ύ.νε
ξάρτητοι. Πριν iπιyειρ11σετε νι'ι.
:τετάξετε τό ;-:α-ι.ο της crιλοδοξί
ας - την ι:τι{}υμία ' 1 Lα κάτι. 000 λε:ττiJ zαί ί•ψηλi1 [ξω ύ.:τ' τiJν
ίαυτό σας -. κρατήστε η1ν έ
-τι&υμία να βρητε τό crϋJς το-ί1
χόσιιου uέσα σας. ΙΙρίν ι:τ:ιχει
ρήσετε να ;τετάξετε την ι:τωυ
uία της συνειδψης ζωής, μά{} ε
τε να ;τροσβλί-τετε στο c.ί.φ{}αστο
μί ίiλλα λόγια, σ' ι-ι.είνο ;του ξέ
ρεη. ;τως μπορείη να crθάσετε
uονι1zα στην ιι,11 συνειδητη ·ι.ατά
στασι. Γνωρίζοντας ότι ύ σχο
-τος σας είναι τοϋ ύψηλοϋ αυτοϋ
zαραγ,τηρος. οτι :τοτ� δεν {)ά q έ
ρη συνειδηη1 ι:τιτυzία, -τοτε ίί
νεσι, οτι :τοτί δ�ν θα σας όδη
γήση στiιν :φοσω:τιΧίJ σας εαυ
τό, σε Χα.Ποιον Ο'UρανιJ άνα;ταύ
σεως η σε zα:τοια {}έσι εύχάρι-
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στης δράσεως, - γνωρίζοντας
δλΧ τουτα, κόοετε ολη τή ούν�μt
zαι έξουσία των έ-πιθυμιων της
κατώτερης αστρικής φύσεως.
Ή πανο;τλία τοϋ πολεμι,στοϋ
που σηκώνεται να ;τολεμήση για
σας <1τη μάzη, πού περιγράφεται
στο δεύτερο μέρος τοϋ «Φως σ111ν
Ά,τρα:τό», είναι σαν το που-κάμι
σο τοϋ εί,τυχισμένου άν{}ρώπου
της παληας ιστορίας: ό 6ασιλη
ας έπρό-κειτο νά {}ερα.rοευ{}τη άπο
δλες τ'ις αρρώστιες του αν κοιμό
ταν μ' αmο το ;τουκάιμισο. 'Ό
ταν δμως βρέ{}ηκε ό μόνος ευτυ
χισμένος α.ν%ρωπος στο ϋασίλειό
του, αύτος ήταν ενας �ητιάνος
ξένιαστος ·ι.αι χωρίς πουκάμισο.
Ό -ι.οσμικος αν{}ρωπος, οοο
λεπτός και καλλιεργημένος και
αν είναι. έμποδί ,,εται άπο χίλιες
δυο σκέ'Ι!Jεις, κα'ι συναισ{}ήματα
:του πρt°πει να πα;ραμερισ{}οίϊν
:τριν μπορέση να t1τα{}η άκόμα
zαι στο ;ωτώφλι τοϋ απΟ'Κρυcrι
σμου. Και :τρέπει να σημειώσω
με οτι κυρίως ωποδίζεται απο
η1ν πανοπλία :τοί, crορεί 11 όποία
τiιν α:τομονώνει. 'Έyει :τρ<ΗJωπι
-ι.ή ί1;τερηq άνεια και αυτοσεϋα
σuύ. Τα ;φάγματα αύτα πρίπει
να ;τ;ε{}άνουν κα{}ώς {}' αποούρε
ται 11 :tροσω;τι,ι.ότης.
'Η πορεία πού περιγράφεται
στο ;τρώτο μέρος τοϋ βιβλίου είν'
ίκείνη πού ογάζει το υστραιω
τυϋτο κα'ι το πετα μαχρυα για
;τάντα.
Τότε ό πολεμιστής ξεπετιίται
αοπλος, ύ.νυπεράσπιστος, ύ.πρόσ
fJλ ητος ταυτισμίνος με τούς κατα
;τιίζοντας και τους πιεζομένους,
μαχόμενος οzι πιά ά;το δω κι' ά
πο κεί, παρα μόνο για το Θείον,
το ϋψtιστον πάντων.
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ανεγειρει vεov μεγαρον
Το ,έπί της όσου 'Λχ'l.pνώv κτί
ριον του Τεκτο·ιικου Ίορ,j�.ι.'l.το;
κα.τεδαφίσθη, προκεψέ·ιου •/ :Χ'ιε
γερθη στο ϊοιο οικόπεδο νέον μέ
γαρον, προ; καλυτέρα.'ι ,έξυπηρέτr,
σιν τών άνα.γκG)ν του Έλλη•ι•.κ r;/ί
Τεκτονισμου.
Κα.τά. τά. κct.αρτισθέντ'l. -;χ:
δια, το νέον μέγαρον θά. περιλ-ψ6ά.νη οκτώ δρ6φους, έκ τών όποί
ω•ι δύο ύπο τ ήν γην (r1μιϋπόγειω
καί ύπόγειον) , το άνυψωμένο·; 1σόyειον καί πέντε :χκόμη ορόφι:;•;ς,
έκ τών όποίων ό ύψηλότερος ει; έ
σοχήν. Εις το ήμιϋπόγειον θά. έy
κατα.στα.θη έντευκτήριον, έστι7.:6ριον κ.λ.π. χώροι συναναστροφη;.
Εί; το ίσόγειον θά. τοποθετηθη με
γά.λη αίθουσα διαλέξεων, πινακι:;
θήκη κ.λ.π. ει;; δέ τούς άλλου;
ρόφους α.'ίθουσα.ι τεκτονικών &ργ.α
σιιί>ν. Το μέγαρον θά. έξυπηρετ'iΊ
ται άπό δύο άνελκυστηpα;; καί Ο'J'
κλίμα.κας.
.1ιά. της ανεγέρσεως του με�-:i
ρο·; τούτου, ιί�;; λέγει ει;; έγκύzλ.
όν του ό Ηpόεδpο; του Τεκτονικι:;,)
'Ιδρύματος κ. '.\λ. Τ:α"όπουλ-:ι:,
«δίδεται ή &πι6:χ.λλομένη ύπο τG>·ι
πρ:χ.γμ:iτων λύσι; ει; το ά.π:χ.σ-1.-:
λουν tΟ'Ι Έλληνικον Τεκτονισ:.ι.ο·ι
πρό6λημα, της ά·ιεγέρσεως μεy±
ρου άναλόyου προ; τ ήν θέσιν, ·η·ι
κατέχει ή 'Οργάνωσις έν τi,j Ι r;:
νωνίq, καί δυναμένου ν' άνταπc
κριθη είς τά.ς νέας απαιτήσει::,
τά.ς όποίας δημιουργεί ή ;ξέλιζι;
της 'Ελλάδος ιί�; κέντρου τουρ:-

ο

στικου, εν συσχετίσει πpό; τό yε
γο•ιό;, δτι ·ίι Μεγά.λγι 2:τοά. τ·η;
Έλλάοος iσκεί τό μυστ'l.yωyικόν
'l.Ut"7ι; εργον 'JΠΟ t'fj 'I 'λκρόπc,).: 'Ι'
κ'l.ί ϊ5ή έ·ι :t1 χύψq, τG)'Ι . Έλλήνω·;,
,
, τη:ι χωp:χ.Ί
,
... ),'1.ο... η' οπου
ει;;
r;η
η,, ;ιμ1.σα•ι 'l.ι Μυστ'l.γωγικ'l.t' ' Οpy7.νω'ίει;
εί; τά.; όποία.; τόσα οφείλει ή εξέ
λιξι; του -:τ:ολιτισμοu τής άνθρω
πότητος».
Έ·ι οψει, ομω;, τη; ά·ιεγέpπω;
του ·ιέου (περιλάμπρου, κατά. :�
σχέδια) Τεκτονικr,i} Μεγάρου, ηρ
χισ'l.'Ι σημειr;ύμε•ηι άντιδρά-:1:: 1
τG)'Ι ψ'l.'Ι'J.tικώ•ι. 'Έτ-:1:, στό •'ιτ;'
άpιθ. 54 τευχο; του περιοδικι:;ϋ
«'Η όδό; τ,/ί r υρίου», οργά.νου :η;
:·J�pι:; .,-....Yt':J'J �ντε�:rί,μ'J,':ος _ χαρνω•;, εοημοσιευθγι η ct.κοι.ουΑ,;.;
δήλωσι;:
«Ί lρωτήDημιν · ΘιΊ μεταβώuεν
ΗΊ. ΗΑ�nωuεν, έι'η ι.�η'\ώμ,ν, ι1γι
uσιιi,ν i 'τι τrj (}ι U, ΛLι;)σ τω\ /4 ΗΕ1\αιr ισυ;, των /4τι,.,ιων τι, ν uασό ,•ων
'.\!!ηνιΪ}ν τη; ύδοϋ '.\ ι. αρνών; '.\
,:αν_τ� Uc\ · --",ί \ r1ν1iιο�>\ ,ίς, τ!l' έ
νοριαν ιω� .\,.• α /4αι αν ανηιον,
)11\ει; ίι τι7,ν [ �:τα έ <r ηuερίων τί'ϋ
,αού uα; {)Cl ΙΗ:τt·6αινι:, f>ι(Ι ν�, ει'11Αογή;η Ηίσιια ι., το; το:, ό-τ 1ίου θά
r,τεγuσtlη 11 μασυ,ία '\θηνών, διά
\ ά συνι;.ίση το ά\Τιχοιστιανι/4όν,
άντοριJάbοςΟ\' -κιιί άνη\Ι, l/4U\' ερ
γον τη:;»
\

;

'

' '\ ' π

' '

,\

0

Σχετικώ;, το μηνι7.ίον έντυπο·;
<Χρι-:;τι:χ.νική .lημοκρ:χ.τi:χ.», σ:b
τευχο; Όκτω6ρίου, ά. :ρ οϋ άνεδ·rι
μοσίευσε τήν ώ; άνω δήλωσιν, οιε
τ1jπωσε συγχαρητήρια. προς τον
πανοσ. άρχιμανδρίτην Ίάκωοr;·ι
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:Μ:ι..ί.λ:7.γpό ·ιι:Δ -ού; συ'ιε;,ημερίου;
?.. ϊ,τ�υ Qιi τΥJ Υ ΙJ-:ά:η·ι τωv. κ�Οι�,�
x7.l -;;·rι 'ι εi'Jχ+ιν 'Ι� 6ρου'Ι γρ+,γο-;,'l.
' _, :-;υ- ;- ),η, ρου , , με' ;Ο'' Ι ι, %'J·
μψr,_:ε;
ρισμο'Ι α:ι η Μ:�.σα•ιιΧ ε:οιμ?: -c ε·
-::�.ι γισ. 'Ιέ.Χ i;6pμφι x:i.,::,, Υ.:iθε
χp�J:ι7.νικού
:Χρει6:ζετ:�.ι μεγ:iλη iμάθε:7. Υ/
μεγ:iί.η Ξμr-&.θει'J. γιά ·ιά απαΥ.'l.λη
Χ7.'Ιεl; (''Ελί.η-, ί5iω;) «iΨcεθ·,:
χό·ι :ό ε.ργ,;·ι :oCI Τεκ:ο'/ισμου, 15τ

�

... ....

,

7.?.. ') ειΊλι (Ι.ϊ:')'jC:QΞtγμΞΊQΊ

..

ιΙJ-r;p:-

χώ_; �ι :Jϊ.ό �εχ,ό•ιι:)'Ι ί,δρύθη ·Γι
.
Φιι-ιχη E:7.tpl7. κ7.ι ,fη.'Jει τωι
Τεχ-:,;•ιικGJ·ι μεθόδω·ι lλειτο(Ιρy-r1 �ε Z7.L ΞΟiaι-:;ε πρb; τfιν Ξθνιχ�� Ι
Π'l.λιγγε·1ε:;ίcι.·1. 'Επίσης, πρέπει 17.
&π,υ:;ι:iζη π:χ•ι-:ελGJ; ή κ7.λή π:·
σ:ις γιi ·/ iπ?Ο:Οετ�ι ,τΟv Τεκ--:ι:ι
·ιι-:1μό·ι τά:;ι; ±ν:ιzρισ:ι:�.νιχή», &
τcι..·ι όλόΥ.ληρη ή Θεολογική Σχοί.rι
,ου Π-:ινεπι:;τημίου 'Αθηνών ( μ έ
μ i 'Χ ·ι μ6νο·ι i•ι:ίθεταν ψη;,ο·ι)
ε.zει &πο;,cι..·ιθiι οτι:
,/() Έλευθεροτεκτονι:;μός, oi'J
'
μ 6·ιο'Ι 'Jό06λω; 'JΙJΥτελεί, ά. μέ::;ω� i :
έμμέ:;ω;, ε1; με(ω:;ιν τη; πiστει,1;
-:ου zρι-:1:ι7.νι:;μοϋ, αλλά σέοε-:'Jl
&π-,λϊιτως τόν Χρι:;τι1.νι:;μό·ι, τσ. �έ
μέλη του, Υ.7.ί cι..ύ-G,·ι τώ·ι ά.νω:6.
τω:ι 67.θμGJ '�, δύ•:?.ν;�ιι •ι?ι.. εί:ι�ι πι
�
,
,:;:ο:,:τ,χ μαη
τη; Εκχλησι:χ; : ι�
η·ι 7.'ΙΥJ ΧΟυσι'/>, Υ.'7.ί οτι <6 ΈλευΘε
ρο:εκ-:'.ί'/t -:;μό; 5έν ε.χει <Χ'Ιtιθr, 1Γ
'JΥ.ευτcκό•ι χ7.ρ-:ιχτηp7., τού·ηγ::r,ν
ρψGJ:; το·ιίζει tΎ(Ι πί'Jtt'I εις τ6·1
Θεό·ι κcι..ί εί; :+,-ι σ.θ::ινcι.σί7:ι τ·7ι;
φ'Jy_Y1 ;, ι:ι'J�εl; �έ Q,j,17.-7.� 'Ιiχ γf,ιη
οεκ:ό; ε·ι :tι Σ:οq, 7.'Ι οέ·ι 5ηλιίιηι
iποοοz+1 ·ι τGJ•ι 7.pχGJ'I τοϊιτω·ι .
Ε[·η.ι λυπηρό•; (&ί.Η κcι..ί 7.ΨJ.·
τ.:6;,ε·;χτ,; ι) ·ιiΥ, ·';τ:..ά.ρy:;'J'Ι '{,7.'/'7.-::
:ι..'Jί, �� (;πΙJί-:.ιι ·ιlχ -;τρ�τιμ�D'Ι τΎΓι zΪJ
χ,;ί.ο·ι δοό·ι :r,ij :pp7.'JτtY.oϋ &γGJ'ir,ς
ε·η·ι:iο·ι 7.'Ι'Jτ.:ά.ρ,.τω'Ι ,εzθρGJ'/ :·r,;
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θρr;σκεία.;, 1:ι,ί τής δυ-:;κόλοu, ά.λ
λά κα.ί μόνης θεοφιλους, δδου τής
θετιΥ.ης κ:χ.ί δημιeιuργικη; χριστι::
νικη; εργα.:;ί:�.;...
Ώ; προ; τό προκα.λούμενον ,:;•ιγ
εΥ.ptμέ
�
�ι;·ι � �τη�α. της, τελέσ:ό •;.;,
σ.γι-:ι,:;μου κα.τα. ΠJ'Ι Υ.:ι.ταθεσιν
qε.
μελiου λ:θου ,ου ·ιέου ΤεκτονιΥοϋ
μεγάρου. δημ:ουργείτα.ι εις :ό't
γρά.:ροντ:Χ ή -:iπαρία.: Έρωτουν ο�
ίεpεί;, καλούμενοι είς τοιαύτας
τελετάς η ά.για,σμού; έτοίμων
κτιρίων. είς τί πρόκειται να.
χρφιμοποιηθοϋν; Νομίζω, οzι.
'Εάν iρω-;;ουσα.ν, νομίζω δτι θά lο:
σ::χζ:χν 'Ισ, τελέ:JΟ'J'Ι ίεpοπpα;:ι:ι. J
εί; πολλσ. οίκόπεο:χ κ:�.ί κτίρια. ;ι,:ί
χα.:,:,:;τήμα.:7., τά δποία. δέν χρ,,ιi
ζε:-:ι: ·ιlχ κα.:ονομα,:;θου•ι. 'Ενώ, ,;,j.
ο έ π ο τ ε θά. 1):J7.ν δικαιολογrι
μέ·ιοι ν' 7.pνηθουν τάς εύχά.ς τη;
'ΕΥ.χλη-:;ί:χς εί; χτίρισ. ΊΈκ,ο•ιιχσ;,
οοθέντος δτι eι Τεκτονι:,μός διέπε
τ:χι &πό 67.θισ. θρ-r,-:;κευτικότητσ.
κ-:ιί &,:;χολείτ?:ι ε!ς τήν καλλιέρ
γεια.ν της ά.ρετης κ-χί τήν α.σκr; 1�
τη; φιλ?:νθρωπία;.
Ά κριοG,.;,, ,χύτήν τήν ά.ντίληψt·ι
εΙχε Υ.ΙΧί ενας εξοχος Ίερά.ρzrις
Κ7.ί tΥι'Ι zξεοήλω,:;ε•ι, δταν α.νεΥ :
·ιήθη πσ.ρόμοιον ζήτημα, πρό 45
περίτ.:ου ετών.
'Επρόκειτο •ισ. τελεσθ'f) άγι7.·
σμό; εί; τ6 iπί τη; δδου Βο ιλi;;
:ότε Τεκτο·ιικό·ι Μέγαρον κι:ι.ί i
ζητήθη ·ή συμ,μετοχή [ερέως έκ του
μητροπολtτικου 'l'ΧOU, εκείνο; Ο·
μω; ioί'Jt'J..'JE'I, δπότε 6 θεράπι,1·1
τοϋ μεγiρου ά.πηuθϊινθη προς τ6·ι
Πpοκ7.θήμενον τi/ζ Έκκλη,Jί'7.;,
(ήτο 6 Μελέτιο; Μετ!Ζξσ.κης, μετέ
πειτ'Χ Π7.τpι6.ρχης Άλεξcι..·ιδρείrι.;)
6 όποίο; iκrί.λε-:1ε τhν ίερέα ·αί
του είπεν δτι δύνσ.τ!Ζι να τελέ:;-r1
,ό·ι &.γιcι..-:1μ6ν. Μσ.λι'JtCΙ. του πρι;:;-

1965

ΤΟ TEKTONIKON ΙΔΡΥΜΑ

έθεσε: «Μrι ξεχά.σης να. άγιά.-,r1;
κα.ί στο σ χ ο τ ε ι v ο δωμάτιο
ζήτησε vά, σέ δδr1 γή,ουv». ι6τι, δ
Ί ερά.ρχης εχείΨ:ι; εγvώριζεv δτ•. ;,
,,θά.λ:ψος τώ•ι σχέψεω'Ι> είvα.ι, i
ληθινά., μία. ά.φετηρ(α. ήθικης ?ι:ιο
οικης πορείας- δοθέντος 8τι ΙΙ
ΤΟ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΕΚΤΩΝ
Γι' α.ύτ6, μπορεί νά. προολε:ρf-!r;,
σχεδον μέ 6ε6α.ι6τητα., δ:ι θά. ε{ψ:
θοϋv κα.ί τ ώ ρ α. κληρικοί μέ
σωστήν ά.ντίληψι·ι περί Χριστια. ιι
σμοϋ, ,εκτιμώντε; τό :ρ ι λ ο θ p η
σ κ ε υ τ ι κ ο 'Ι εργοv του 'Γε
κτr;νισμοϋ, μ ή λησμονοσντε; δ�
δτι το εργον -χύτό ύπηρξε κα.ί ιδια.:-
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:tρως : Η ·ι ι κ ό ·ι, μέ τr(ι ϊ
ορυσι·ι τ·rι ς Φιλικη; 'Ε:α.ιρία.; πpό:
πcι.ί ιγγε·ιεJί'Χν τr,;ϋ Έλληνισμοσ.
Έ&:ι 6 πα.ψ;σ. α.ρχιμα.vορίτη; 'Η
κωδι:ι;; Ί\Ια.λλια.γρό; μετ?. τGJ'I εφr1
μερίω•ι το•J εκpινα.v 8τι ό:ρείλου',
•ιχ π-:ι.ρcι.,:οσν -Jτό·ι προπχη άγι?
-J:ισ τi1 ; θφελιι;Jσεω:; τr;ϋ Τεκ.τr;v:
κο•) l\Ιεγά.pου, νομίζω δτι θά lγ:
·ιο·ιτr; πι:ιλ•J εύχα.ρί,τως δεκ:�i.
αλλω;, :rι·ι θέσι του; θά, κα.τελά.μ6-:ι.·η ι α.λλr.;ι κληρικοί, α.λλη; ΕΨι
ρί-:ι.;, iκ6μη οέ-γι::ι.:ί οzι ;- κcι.:
μψροr.οι ίτ-rι ; :ι; ...
ΓΝΩΜΩι.
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Άποφθέyματα - Συνθήματα
"',\_γ χά.σο•ψε τήν ηθιΧή Μσι τ.1..ύουυ..ε •ιά. είμεθσ. θpη:Υι..ευτικ r,ί ·
Η θpφΧείσ. οέγ θά. μπαp'iσσε πα:έ •/ &v:ι.:pέψη η ν' ιi-ισ.πληpώση
τrμ ήθιΧό:ητσ.. Έπί 7:7.pσ.�:ίγμσ.:t, δέν μπορεί ενσ.: α·ιθpωπο; νά.. ζfι
vτή•1 ψευ:ιά., :ή ι σ-ι.ληpό:η:'Χ, :-ίΊ'ι τ.αλυ,• λεισ. Χσ.ί τσ.υτόχpοvα νά.
ισχ•Jpίζε,'Χι δτι τ.ιστε:ιη σέ Θ:ό.
l'χά. 1τι
Φόβος :α: μϊσ'i: ε;•ηι ουσι7.σ:ικά. ενΧ Χ'Χί μαψ;.. οικό πρiyμα."Οτ:r..ι:ι; δέν ψοοα:αι τίποτε, δεν θά..
μισήση τ.ο:έ Ύ.7.ί r5τ.αιο; QέV μισεί -ίποτε δέν f:\ά.
φο6ηθη ποτέ.
"Ελε•η, Πετρό6ν'Χ Μπλ@ά:τ.σκυ
Τά. μιy_ρά. πρημ-χ:σ.Υ.ι7. είηι σ.πείpω; σημΧι·
Κόναν

τόυλ

λ·ιά.γ-ι.η νrι. φέρουμ.ε στους γείτονές ,μας, τού;
:J'JllΤCΌλίτε; μ:ι:, τους δμοεθνείς μας, σε ολα. τσ..
1νθρώπιη, 01'7., εη 7.�σθημ,χ ειρήνης χαί γ'Χλή
vη;. · .. λλrι. πιό πολύ i.πό τήν ειρήνη Χ'Χί τήv γ7.·
λήνη, σ.·ισ.γ-ι.η ισ. τούς δώσουμε τό 'Χtσθημn.της
Υ.7..t7.χ,ήπω;, ι'ί�στε δλοι, σ.τυχ11σcι:1τες, ωχοί η
iμn.θείς, νσ. 1ιι�σουν ενcι. αίσθημα νίχης στή .... ω+.
Τό cι.?σθημ:ι :ι.uτό Υ.Χtcι,κτήσεως στ+ι -:,ωή αΨJ.γ·
Χ:Χιαί σέ δλους μ:ις... Ή Τέχ-ιη μa.c; λέγει πG>;
μπαpr..υμε 'I?. νιώσωμ,ε τό αισθημο. ω"ιτό, πού πpο
έpχετ7.ι από :ό �.σωτεριχό μας. Βc1.δί. οvτcι.:; πpό;
τό σ.ρι:1τον, μπ-;;ρουμε νά. γνωρίσουμε κ:zτι &πό τόν
έ7.υτ6 μ7.ς οτ.ω: ό οημιουpγός πού στέκει ξεχωρrζ ,
,
:;με,,ο:; c1.πο τη ωη κ7.ι ομως εινι:ι.ι ο.Υcι. με τη ζ ωη.
,
Ζινcι..pc1.γιι:ι.ν-ά.71,
�
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Παvλοs >Αμαδέοs Ντίναχ
ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Τοϋ Καθηγητοϋ κ. Γ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Σ

ΤΗ συμ!Π'λήρωση
σαρανrαδυό
)(!pόvω11 άπ' τόν καιρό της πρώ
της μου συνάντησης μέ τόν Παvλο
Ί¾μαδέο Ντί νο;χ ( 1886 - 1924), κα
τέχει έπτίιμοvα τή 01κέψη μου ή όλο
ζώνrανη θuμηση της μοpφης -rov πα
λιοv μου κείνα.ι δΟJΟ1κό1λου σ,τά γερ
μανικά,
ή yνωρι,μιά μου μ' αύ
τοv κι ή φιλία και "Τ'Ο ένδιαψέpο rrou
εΤχε δείι§ει γιά μένα, στ�ήκανιε τό
σο άπτοψασιστικά στην πορεία -της 5λης ιμιου ζωης. Άποψασιστιικά μέ τό
ώραιό-οε,ρο t<ι ύψηλότερο νόημα της
εύεργετιικης έ:ιτί.δρασης: Χάρη στις
καπ�ύνσειc, που μοϋ εΤχε χαράξει
,και χάρη σ,τίς άρχές καί τις πειτrοι
θήσεις - τις σχετι,κές μέ «δρόμοuς
προσανατολισ�μοϋ» σέ σταδιcδρομία
και σέ πvωμαηκές έπιδόσεις - μi
-τίς όποιες εΤχε κατοpΙθωσει vά μ' έμ
τrcτίσει στή διάp,<εια
πολλών uη
νών, μ'ΠΌpεσ ε ό φτωχός άπο οίκονο
μιικά μέσα κ.ι' άπτό ίιτrcσ,ήριξη φο,
και
-rητής της ναμικης κείνου του
ροϋ, ό όρψανεμένος τό Γεvά�η του
1923 ιάπο πατέρα, -τό δίχως κc,ινω
\/Ιlκές σχοέισεις έπαρχιωτόπουλο. ,ό
«στερημένο άπό π:οuπcθέσεις έπιτι..
χίας», μπόpεσε νά φτάσει κάιμπτοσο
ψηλότερα άπ' ο,-τι θά πιστευε κανέ
νας πώς θα έπι,τcέπανε οί εμφurτες
-πιρcιδιαθέσεις του κι' οί οοι:ι της ά;;
χιικης του -τcιποθέτη:τrς άπ' -τή μοί'ρα
της ζωης.
Κα-τά ενα -τρόιπο «αύτοεξόριστοc,,
κεΊνο τόv καιρό δ Πάουλ Ντιvαχ άπ'
τήν -τrοτrρίδα τω την Έλ6ετία, κα·
γ
τα-rρε μέJνος στήv άyάπη του. «-rε
'λεvταΊος άπ' την πατpική του οίκο-

m:.u

yέvεια», έχονrτας τι\ μόνωση γιά μο
vαδική του σwτροψιά σέ μιά ήλικία
άιψης που μ' αλλες
σuνθηκες θά
τοvδιvε δικαιωμα σέ κάποια εύτuχία
στή ζωή, άπτοζητώνrας στην κλασuι
κή μας γη -τό ήλιοψως πού -τόσο εΤ
χε λειψει άπ' τον ψυχικό -του 6ίa, δ
αξιος κεΊνος
μά παραγνωρισμέvοος
<�έκπα δwτικός>> μέ την άνειπcwόρθω
τα κλcvισμέvη
υγεία, τ5νaιω3ε σά
μιά μικρή είιτvχία νά 6ρί01κει σέ μέ
να έναν σίινrροψο -της μοναξιδ:c. του
και νά κάνει καλο σέ ΚLΊV'OV που τον
αίσθανόταν σάv τον μιιφότερο άδερ
ψό -του και -τον έκτι,μοϋσε - μόνο
και μόνο γιά τή fu:ληματικότητά -του
'110U άγωvιστη στή ζωή και γιά την
«ΚΟιvη μοίρα ,ης ό;::ψάνιας» και για
τό περιστα-τ ικό πώς δέ 6αcυόμουνα
τή συν-τροφιά wυ καθώς οί αλ,λοι συ
νομήλιιωί μου κείνης
της έπο�ης
κ1' οί'ττε μέ κcίιραζε ή αγvοιά -;ου vά
μιλεί' τή γλί:χrοα μαc
Μα-ταιη εΤχε σταθεί' αλλως τε ή
προσπάθειά μου «να ,οϋ 6ρω μαeιή
μα-τα,> Τc,ύς άθηναίcυς συμφοιτητές
δέv ημοι.,να σέ θέση ,ά -τούς έιπηρεά'
σω. Κ 1' άπό τούς αλλους, της ίδ,αί
τερrς πα-τριδας μου - πού έμηαν
έδω νοικιάζο,7ας φοιτηηκά δc.:ιματι::ι
τό χειιμωvα και περνοίισανε τά καλο
έλάχιστο�
καίcια στην Εϋ6οια είχανε έvδιαψέρο γιά yε�1μανικά. Ό
Ντίναχ ητανε έiνα 5,ομα χωρίς άπή
:χηση για κε,νους. Τελι,κά πέρασε ά
φανής άπ' την πόλη μας σ' δλη τή
χρονική διάρ<εια -της
έδω διαμ,:ινης
-raυ. Κ εΊvο τον καιρο δ Κ ιζερίτσκυ
ηη::wε δ «ί&ώδης δάσ�καλος» γιά ί-
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1διαίτεpα ,μαθήματα στη γλώσσα τού
Γκαίτε και
Σίλλερ. Παράλληλα
με τήν γεpμ<»,ιι,κη Σ χολη - τότε,
θαcρώ, γειτονικά
στον • Αγιο Νι
κόλαι::r. στά ΠειΛ<άι<ια - και με τις
σχαλες της Χριστιανικης 'Αδε,λψό,τη.
τος Νέων και της φaιτητι'Κης μας λέ
σχης, κείνος ητανε που σιιγκέντρω
νε τήν προτίιμηση τού ψοιτryτιικοϋ κό
σμου και γενικώτεpα της νεαλαίας
ι<είνης της έ.ποχης, χάρη στην εξοχη,
κ�"ως λέγο:ινε, μέ&δό του και στη
σωστή πpΟφοpά του.
Μά-ταια εΤχα πρ:,στrαθήσει. Στους
στενcϊις μου ψίλοuς - στον
Τά'κη
'Αγγ&-η_ τον καταπινό άξιο κρατικό
λειτοvργό και φανατικό mεζοπόρο
κι' όρειϋάτη, στο Θανάση Μrχντeκο,
τον ύ::rτερότεpα vγιειναλόγο - �κατά
λaϋα πώς δεν επρεπτε vά μιλήσω γιά
δεύnερη φορά για τον Ντίναχ. Στο
rιά�ννη Πσmαζαιχαρίοu, στον Κvpιά
κο Σπηλιάποuλο, στσν Φίlλιmrο Άγ
γε;λη, θατανε μά-ταιο και νά 6cκιμά
σω - κεΊνοι είχανε κιάλα τους δα
σκάλΟΙJς τους. ·οσο για τους σuμ
πτολίτες ,μου, ό Γιάννης Πσmαιδημη
τρίοu, ό καταττιvος έ.ξαίρετος ά!ρ
χαιολόγος, ήρSε σε εξη η έφrτ-ά μα
θήιματα. αν βυμοϋμαι καλά, κι' ϋσττε
ρα μας άφησε μονάχους πάλι. Δε
'tJ<1TOpowε λέει, ν' άι<οίιει τό δά
σκαλό τοv νά τrpοψέ.pει ΣέJμιμεpι111
άντίς γιά Ζέlμμερι111 κι'
παρό
ιμοια. Κι' ό Άvφέας Κούκοuζας, ό
πρόωρα ψεuγάτος μας «προικισμέ
ινος» νέος έ.πιστήμονας της φcφμαlκw
τι κης χηιμείας,
ύστερα άπο λίγα
ιχρόνια τον έιχάσα;με άπό αίrrοκινητι
στιικό δυστύχημα στά περίγυρα της
Λυών - όπου ητανε μα<θrγτής της
έ>κεί
ψαρ,μακειvτιικης
στ,ρατιωτικης
Σ χαλης - ι<είνος σ' ενα μονάχα ιμ�
θημα του Ντίναιχ παpαστό:Ιθrμ<ε. Τό
μειγάlλο του πάθος ήταν ή έπτιστήμη
ΤΟΟ, ή τrροτί1μησή TOV Ο1ε ξένες γλώσ
σες ητccνε τά γαλiλιικα κι ό μεγάλος
του ψόοος στή
ζωη ητανε, μήπως
άντις για έ.ρεvνηιτής, ό:ναγκαστεί να
γΕ'Ι!εί κάποτε
έπαyyελiματίας φαρ
μακοποιός.
Τη.ν πιότερσ άπρσσ6όκη,τη έ.πε.ξή
γηση άρνητικης άπάντ η.σης για τά
μαθήματα τού Ντίναχ μου την εΤχε
δώσει, θυμοuμαι, εvας μακ.εJδόνας
σποιιδαστής και γνώριιμός μοu κεί
νου του καιpου, γόνος φανατικοί)

τοv

αλJν::ι.

τrou

ψιλελεuθέρau γαιαc,;ήμονα: Πως «6eν
διδαχτεί άπr' τό γυιό της
'Πάει
αίισ,,ρια;κης». Λίγα
χρόνια ίιστερ'
1916
τον έθνικό διχασ�μό του
ό τράπος της σκέψης ητανε πά!νrα
ΕVΤΟνα έμποτισ�μέJνος άπό χροια πο
λιτικη άνάlμεσα στους ψοι,τryrιικοuς
κύκlλοvς της έποχης της Έιrrανάσ-τα
σης του 1 922. Και στην κρίση
σuvα!δέλψοu μου ή στάlση που ή χώ
ρα της μητριικης οίκαγένειας τού Ντί
ναχ εΤχε κρατήσει άπέναντι στην ί
στορ κη ιποοεία τού λαοί) μας, σ,η
διάρκεια του -πρώτου
παyιι<όσιμιοu
-πολέlμου, επρεπε νά 6αραίινη περισ
σότερο άπ' τ' άiδιcφψισϋήrrrγrα προ
σωπικά φ ιλε:λληνιικά αίσθηματα του
δαι,,κάlλοv μα.ι.
Γιαrτι 11,ραγματιικά ό Ντίναιχ ητα
νε ποrτ:σ1μέJνος άπό ά!γάπη γιά τήν
Έλλάiδα. Θά.θελε, λέει, νάχε γεννη
θεί 'Αθφαίaς και θωpουσε τήν κλασ
σική ,μας γη γιά δική τοv πα:τρίiδα.
!Κι ΌVΤε εκανε αιλλως τε τήν παραμι
κρη διάκριση μέσα στήν καρ6ιά του
CIJVQlμε;r01ξu γφμανοψώlllων κι έλλήνων
ικαι λατινογενών. Γι' αίπόν οί εύρω
παίοι λογίζοννταν σά μιά μεγάλη οi
κογένεια, ετΙσΊ κm3ώς εΤνε, λέει, συγ
κληρονόμοι
τού έλληνορωμαΊκοο
πνεύματος, «παιδιά κοινης πατpί
δας», κοινωνοι της άνθρωπιστι,κης
παιιδείας με τις κατάϋαθες έ�ηιν ι
κες και χριστιαινικες
και λccτιΙVιrκές
ρίζες, μέlτοχοι κοινοι του τρισir.ιδ<r
ςοu μεσογειCΙΙκ.ου μας ,rολιτισ�μοΟ.
Κείνο
καιρό κανέlνας δεν ηξε
ρε γιά τις
όπrίστεuτες έινορατικες
ίκανότη'Ι"ες τ,οΟ Ντίναχ - ούτε έ:yώ
ό ίδιος. Μόνο θυμοi)μαι που κάποια
ψορά ό Γιάννης Παπταδημητρίά.ι εκα
νε την παρατήρηση «γιά τήν καrτα
τrληκιrιικη του
μ,νήμη�>. Μοϋ ητανε
δίινaμη
-y,vωστή αίπη ή έξαιρετικη
,μν ήμης του δαm<άlλοu μου άπό κάμ
-πcσα προηγοuμιενα περιστσ:τικά. Ν&
Οι ΚΙ απειpοι ιω,θώς ημαιπο:ιν, δεν
ξέραμε τίποιτε σλλο να πουμε - μο
vά�χα τό θuμψικό του, που ·ητσνε
«μc,ναδικό», μας εΤχε κάνει 6cχθίιτα
τη έντύπωση. Ό Νιτίναιχ ό.mόψε.υyε
άλλως τε vά μιλεί γιά τον έαιιτό
του και γιά την ζωη τοu καί για τα
δσα εΤχε περάσει πρiv άπ' τον έpχο
μό του στήν Έλλάiδα. νΕδιΙVε όμως
τήν είκόνα πώς μέσα σε ι<είνο TC
�ενικό κορμί,
το
δοκιμα.σ,μένο

να

απ'

του

τον
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άπ' ττyv άpρώστεια, φώλιαζε μια ψιι
)('η - φλόγα. WΗτανε μέρες που
.μοιαζε όλος πνεύμα. Θα.λεγες πώς
ή χλωμάδα τοu κι ή άσκryτική κιi
ιμιποσες φορες όψη του
δεν ητανε
άλλο παρα ή ίιποχώρηση του άiδίι
VQΙμου κείινου σωματικου όργανι<J1μau
ιμιττροστα στην rσxu της νοηrrικης καi
ψυχικης Ιδιοσυγκρασίας,
που
λες
ll<it εΤχε την τάση να κάιμτrτει όλοένα
rτrιο πολu ΤΟ
λιryότερο
άνθεκτιιcο
ικιεΪ'Ι'Ο περίβλημα. ΝΗτανε ή ζωντανή
'διάψευση του άρχαιοελληνιι<συ «-γερος
vοΟς μέσα σέ γφο σώμω>.
01 γενιικώrrερες πνεvματικές του
'δuνο:τότητες ε'ί)('ΟΙΙΙε σrαθεϊ άλλως τε
για μας άπpόσιτες κι άστά-θμητες
κι άγνωστες ως το τέλος. WΗτανε ενα
,μuαλο σχετιι<α μέτριο με ένταπισμέ
νες διαισθητιικές και προφηrrιικες 1κα111ότητες η ητανε πνευμα έiξαιρετικό;
Ποιος ηταl\/ε στην πpαΥ)ματικότηrrα
δ βαθμος της μόρφωσής του; Δε θα
1μΙτrοροίισaμε τί'Ποτα να πούμε. Για
τή μ'-'Ι)μη ΤΌU μονάχα ξέραμε πώς
ητΟΙνε ενα «φ<ΧΙJΙΙ(ψενΟΦ, με άiπίθανη
ίκανότητα άiποθησαύρισης. Καθώς
ενας άριθμομνήιμονας στις μαθηματι
,κές ,φάξεις, ετσι και κεϊνος με εΤχε,
θυμοί',\μαι. κάιμποσες ψορές κατ<1'Πλή
ξει, σε άλλες σφαϊρες άπc,μνημόl\/Ευ
σης - όχι σε άριθμούς - άπαγγέλ
λοντάς μου Σ ίιλλερ καi Δάιντε στο
πρωτότuπο καi w I ψεν σε yερμα111ική
ιμετάψραση, με άίκρί6εια στην έντέ
λειΟΙ και σ' ΕJΚταση τέτοια, ,rού Ε
δειχινε κάθε φορα πώς ή φωνή του
�ουραζότανε ΠΌVΙύ πρωτήτφα άπ'
την μνήμη τοu. Της τελευταίας αύτης
ή εvχέρε,ια ητανε σχεδόν άπeριόρι
στη.
Μόνο μια φορά μοϋ εΤχε μιλήσει
για τiς δυό του άρρώστειες του 1917
ι αi του 1921 στη Ζυρίχη - σuμ
κ
nπώματα λη/9Ιαργικciι ϋπνου η κάτι
παρόμοιο κι άνάμεσά τους Θνα μεγά
'λι:, διάλειμ,μα, μια χρονική άπόστα
ση τrοσάρων χιρόνων - ποτέ &μως
δεν εΤχε κάνει σε κανέJvαnι λόγο για
το σπανιώrrατο καί θαυμαχ:πο ψαι
ινάμεJVΟ παραψυχολογίας πού ηρθε
καί δέθηκε στην πορεία
της ζωης
του σε συνάρτηση με τη δείιrερη έκ
'δήλωση, κΕJί111η πού εΤχε
κpaπήσει
πολ.λοuς μήνες_ ά;ττ' τον Μάϊο του
1921 ως τον Μάιο τοϋ 1922 'Επ ,κ.λε.ιι:rτος στον έα.ι.πό
φυλαχτιικος,
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-τ,οv, προσΕJ)(Τικος στίς έJκψράσεις του
καi πάντα 'T'CU συ-yικρατημέ!νοc, δεν
εΤχε ποτέ έξωτερι,κεvτεϊ, δέ,v εΤχε πο
τέ μιλήσει γι' αίπο το τελευταϊο. Κι
ο\ έλ6ετοι γιατροί τοC, 192] ι<ι ως
το 1 922 ητ-ανε το 'ίδιο άνυπcψίαστοι
γι' αύτό. &πως κι ο1 <'χνθρωποι του
στενότερου περιβάλλοντός του στην
πατρίδα του - αν ύποθέσε, ι<αν�
νας πώς είχανε τ&ι,ε ορεθεΊ ψιλιικά
του πρόσωπα νά τον περιστοιχίζου
νε, γιατί καθαvτο δική του οίκογέ
vεια δεν εΤχε πιά κεί νη την έποχή.
ΝΕτσι άq:ΟΙVΤ)ς διάβηκε ή ζωη του
Ντίναχ κι έτσι άγ,νωστος
πέρασε
άπ' την σψαϊρα μας δ άνθρωπος «με
ά:δευτέρωτη
τη ,μc.ναδι�ή κι 'ίσως
προσωπικη μοϊρα», ό αvθρωπος «με
τη διπλη ϋπαρξ η», διπ-λη χάρη στον
πλοΟτο καi στο
περι-:.χόμενο των
ζωντανών εντυπώσεων, με τίς όποίες
βρέθr;ι<ε ξάφνου κατεχόμενο το πνεΟ
μα του ξυπνώντας στά μέσα τcϋ
Μάη τοϋ 1922 στο κρεββάτι μιας
κλινικης Θα τοϋ τά διάβαζε, ψαί
vε,ται. κά>ποιος όλα κεϊνα, όσον και
ρο ητο:νε κοιμισμένος - έτσι θάλε.
γε ή <<θετιική» έπιστή,μη - κι άσν-
νειδα το θυμητιικό τc.υ μπόρεσε και
χ-τryμα
τ' ά>πορρόψησε ι<αi τακ=
του όλα κεϊνα τά έξαίσια 1τ,ράyματα.
Δέv ξέρω, ίσως &σι νάνε. Ένας
πνευιματιστής η γενι1κώτε,ρα ξένος
προς την πρα-y�ματιστι,κη νοατροπία
θαλεγε πώς «βpισ'ΚότCΙ'Vε σ' έιπικοι
νωνία με το Ύπερνοητο» ολον κι.ϊν;:,
τον καιρό. ·οπως κι αν εΤνε, έμφα
vίζει στα χειρόγραφά του δ ΝτίνσJχ
σαν «έιμπειρία» καi σαν <<βιώματα-»
δλόκληρη τη σειρά
άπίστευτων
κείνων πε.ριστατιι<ων. ΝΟχι πώς του
τά είπανε οϋτε πώς του τά ε'ίχαillε
διαβάσει, μά πώς «τά εζησε». Μ'
&.λλα λόγια ό Ντίναιχ σα συγγρα
φέας εΤ,αι ενας άλλος άνθρωπος, με
�δηλώσεις θάλεγες άντίθε:rες άπο
κεΊνεc: τοϋ
Ντίναχ - συνομιλητη.
UOσa έπιψυλαχηκος καί κλεισ,μένος
ητανε σε .κάθε τοu προφΚ>pι<η έξω
-rερί κεψη _ αλiλο
τόσο
αίιθόρμryrα
δλέπει κανέινας ν' άνοίγει την καρ
διά τ:::u μέσα σε ι<.εϊνα του τα χει
ρόγραφα, σ' ολη την έJκταση αύτων
των τελευταίων.
Τις γνώμες του καί τίς δδηγ ίες
του σε θέματα σπουδών καί σε πο
ρεία σταδιοiδραμίας και γενικώτερα
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ζωής
τις παραινέσεις
ώριιμ&τε
ροu φίλου και <ςμεyαλύτερου ά6ερ
φcϊι» - τις δεχόμοννα δίχως παλλή
συζήτηση όσο καιρο τον εΤχα κον
τά μου. Θυμοuμαι που μοο σταθήκα
νε κάμποσες φορες ΠΌλύτιιμες, στην
άrπό πατέρα
ελλειψη καθοδήγησης
ι<ι άπο πpεσούrεpους στενους συy-yε
τη
νεΪς vοταv έJκείνος εφυγε άrπ'
ζωή, περνουσα τό: δσα μου εΤχε πεί
άrπ' τη δική μου κρίση_ όλοένα και
περσσότερο
Δε μ' έπηpέαζε πιά.
Κι άλλως τε δέv τήρησα ποτi K<»t(X
γράμμα τα δσα μού εΤχε πεί. Δεν
τ:,ί) τα συζητουσα, μα δεν τα τή
κεί
ρησα ΠΙΟΤΕ κατα γράμμα. Σε
νον δμως χρωστώ τό δ:ι άπαλλό1χτ'n
κα πολυ νωρις άπό κάi μ,ποσους περι
σπασμους κι bι<!δηλώσεις πολιmραγ
μοσύνης, που θα μποροί,σ01νε να μού
είχανε καθυο-τερήσει τις σπωδέ�ς
μCιJ Δίχως να χάσω τηv 1καν&τητα
vά ξεχωρίζω ΤΊV κσληc, wοι&τryτας
μουσική, εκανα όμως με θεληιμα:τι
κ&τητα
άραιό:-ε,pΞς τις άκ.ρ:,άσεις
μου συμφωνιικης όρχή1,τρας άrπ' το
ύπε;:ώο - θαρρώ στό <<'Ολύμπια»
κεϊvο τόv καιpό - και παράτησα δ
ριστικό: τα άρχινισ�μένα μαθήματα
€ε ωρίας στο Ώδεϊο Ά�ηvώv ι<αι τό
σολψεζ με ΤΟΥ Γιώργη Σκλά6ο Χω
ρί ς να χάσω όλότελα την έιπαψή μου
με τα καλό: φιιλολογικό: κείμε,vα, ερ
«6άρος
ριξα όμως περισσ&τε:,ο το
,μελέτης» στα vαμικά μου, μια κι εΤ
χα χαράξει προς bκείνη την κατεύ
θυνση � γραμμή μcΙJ έπαγγ&Ιματι
Καί
χωρίς
κού προσανστολισμ:v.
v' άφήσω έντελώς τήv -mεζοπορία και
τή σωματική ασω-,ση, άραίωσα όμως
ΠΟλυ τις όλοή,μεpες Θ�pομες ΚΙ ά
φιέpωvα κάμποσα κυριακάηκα πρω
ινά σε μελέτη γιά φ;:οντιστηριακες
άσκήσεις και για -πμηματικες
έξε
:άσεις.
Τις παραπέρα συστάσεις του δεν
τίς πρσσ-δεχόμοvvα άτόψιες Μου εί
χσνε άρi:σει οί ίδέες του για πίστη
σε π;:cf.Jωπιι<ό: ίδαvικά στη ζωή και
στή σταδιοδρομία, γι' σίποπε,ποί\¾
σr,, για έμμονη στοv τελικό σκοπό,
σ:ήv έπιτυχία, για
κατει.Αklντήριες
κε,-rpιι<ες γρσ,μμες στην (<ήρωϊκή πο
pεία ζωής ένός νέου άνθρώποv που
να δισβέτει πολυ λίγα ωίσCΡ>, για ΤΟ
νόnμα τcύ ήθικού χρέους ά!Τrέ�ναντι
στήv πατρ κή c,ίκογένεια και στο
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,κοι•.ιωvιι<ο σύvολο, κι αικομα μού είχ�
vε άρέσει οί yενιικώτεJpες ό:ξιολιογιικες
τcv πε,ποιlθήσεις κι ή πίστη του σε
πνωματικες κι ήθι�κες άξίες. Δε μιττο
ρουσα δμως
νά έπιιοοκι,μάσω
για πέρα και την κάπως άπόλυτη
διάκ.ριση που συνήθιζε να κάνει «αξία» κι «άπαξία» στα πν-..αίσια
της φιλοσοφίας τQ'J για τη ζωή ό:ναμεταξυ στην καθαρή πτνευμο:τιική
δημιουργία άrπ' τη ,μια ,μερια ΚΙ CΙ,Π 1
την άλλη στήν άσ ΙΚη<τη λειπο vργryμά.c
των καί γενικώτερα 6ιοΠΌpιστι�ωϋ
εργου. vΑν και δε μάψησα111 όλ&reλο:
δίχως έπτίδpαση ΚΙ αvτες οί τεJλευ
ταίες του Ιδέες, εορισt<α δμως πώς
ώρι,μάrερες
εΤvε έφαρμόσιιμες στις
μονάχα ήλι1κίες και πώς δεν πρiπτει
να λέγουνται σε νέους cm.e,οώιττους.
Δεν ξεχνουσα πώς ό ίδιος δ Ντί'ΙΙCΧ)(
εΤχε ιμείνει άνεργc.ς στη ζωή του και
πώς ή κυριώτερη αίτία γι' αίπο η
ΤΟJ\Ιε αύτiις του οί πΘΠοιθήσεις.
'Αινά:μεσα σ'7.' σ;J,;λα καταφρe>νοΟσε
κά:Θε προσδακία ά:μ,οι6ης για εργο
,rvει.ιμαιΤΙ'κό καί πίστευε πώς <<οί με
yάiλοι άνε.pγοι της ίστορίσς, κείνοι
εΤvε που είχανε χτίσει λίθο πρός λί
θο στο διά6α τών χιλιόχρονων τό
πνωματι,κό οί1<0δόμr�μα -rού wολιτι
σμοϋ». Κ I εφφνε καί χίιλια - δvό πσ:�
ροJδεί-γιματα, κάiνοντας ά:ρχη άrπ' την
κ\ασική έποχή στην άττική γη -το
Σωκράτη, τον Π\άτωvα- 'ΚΙ uσrε
ρα μιλώντας για τους ρωμαίους καί
για την Άναιyέιννηση και για τό δv
τιικό πνεύμα - άνάiμεσα σ' άλλους
άνάψερε, θυμcuμαι τόν Ροιιοuώ και
τον Τολστόη - και μια μέρα εψρι
ξε με την ίδέα πώς δ Σοuμπεpτ Χο
yουχάρη θα μπc.;:>ουσε vδ:χε καταψi
ρει νό: πάρει μια ,rολυ 1κα111οι:ποιητι
κα άμει6όμaνη θέση
άpχιιμουσιικοu
στην αίπσκρσπορι,κή αύλή της Β ιi�ν
vης, άνταλάσσοντας ενα μέρος τού
έξαίσιcv
δημιουργικού
του εpγου
μ' έπαγyελματιική όργανωτιική ένα
την
σχόλ nση και θvσιάiζοντας &σι
πpοίκισή του με τό θεΊ,κο δω;:ο της
άρμονίσς.
'Ιδίως τόν τρόμαζε ή άγχώδης
μοcφή :ιiς έπιθετικής 6ιοπάλης της
,
έποχης του - μή'Πως και
τω ρα,
ϋστερ' άπο μισο σχε:6οιv α!ώνα. εtνε
καλύτερη ή κσπάσταστ,; - δ «'ΠVρε
τός ζωης� ,ών <ψπίζνεσ,μεν,, ο1 «όροι
της νεώτερης ζωής'> γενιικώ,ερα, πw
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00/ άφήνοι,νε, λέει, ποτi: περισσευ
οίιμενο και,ρο για την πνειιμα:τιικη αu
άνθρώ
τc6ιά.ιθε:ση του έργαζόμενοu
'ΠΟU καi πού άπσκλείοwε κάθε δυ
vα:τότητα πφuσuλλογης κι αίιτοουγ
ι4'ντρωσης, «κάθε άντατττόκριση σε
φωνες έσωτερι,κης ζωης καi σε κλή
σεις ψιιχικοίί καi πνεuματικοΟ
6ίοu
έJνος άξιου στοχαστη».
Σύμφωνα με τiς πεποιθήσεις του
Ντίναχ, έπιτι,χία άληθινή στη
ζωη
εΤνε ή άιξιολογικα μεστή σε
περιε
χόμwο - «οχι σ' εκταση» μοίΊ εΤχε
πολλές φοοές τονίσει - τrvωματι«ή
δημιουργία κι έν γένει κάJθε άλλο πα
ρα ή έπαγγελματ11<η έπίπλευση και
'διάιιφιση. <<Μην έπιδιώξεις ποτέ». θυ
μοuμαι πού μοίΊ ελεγε, (<ποτέ μηv έ
πιδιώξεις έσύ θέσεις καi λειτουργή
μσπα, άλλα v' άq:ήvεις vό: σοίΊ τό: π ρο
τείνουνε καi 1ιαχεις τη δύναμη v' άο
νιέσαι κάrποτε καi νό: κάινεις έπιλο
γή Μη γυpέψεις
ποτε τίποτα άiπο
<4π116ρα6εύσεις» η άπο α:λλης λογης
έκ!δηλώσεις κοινωvιι<ης άvαγνώρισης.
ν Αq:,η νέ τες ναρχ:υνται
μόvες τως
Άφοσιώσοu στο
δημιουργικό
σου
ει:γο, χωρίς ν' άνεχ-rεΊς ποτέ vό: 6ά
ζεις τον έαι.ιτό σου «ό:τω άπ'
την
ιφίση των άιλλονων Το άvτίθε:ο, γί
νου α:ξιος νό: τούς κρινεις έσύ»
Τήν άγάπη μου γιό: τό: νομικό: κι
ίιστερότεcα γιό: τiς
πολιτικές έπι
στη,μες την χpωστώ στον Ντίvαχ και
στην έπαvειληιμ,μέlvα έκδηλωμένη σε
μέvα πεποίθnσή τc.u γιό: τηv άνα
γικ,αιότητα μιας
μ:ρφης σύνδεσης
σχ:sδόν σwαισθr,ιματικης τοίΊ έπιστή
μοvα μέ: τον κλάδο πcύ εχει διαλέ
ξει. Το ί'διο, στόv Ντίν01χ
χρωστώ
τηv τόνωση τη,_ 0μφι.ιτης κλίσης μου
στηr,.ι ίστορία ι<αi στη φιλοσοφία της
ίστορίας καi του πDλιτισμοίΊ. νΑσy.ε
το αv οί ίδέες μας στό: περισσότε.:α
σημεΊα δέv ταιρ,άζα,>ε κι αv
έγώ
-mροσπ�σα μάταια κάμπc.:rες φο
μοΟ
ρές vό: τοv πείσω λ χ. - οσο
l)TC\1\lε 6Dλετο με τη νεανική μου ά
δαn μοσύνη κι άφέλεια
καί μέ τή�
ίκαr,.ιότητα
πολύ πεοιωpισ�μένη μου
χρήσr,ς της ,μητρι1κης του γλώσσαc,
στον πpοφΟpικο Γδίως λ όγο -νό: τον
πείσω γιό: τη 6ασι,μότητα της φι\ο�
σοφικης καi της χριστιανιι<ης καi της
οί,,μανιστικη,_ άντίληψης της ίσότητας
δλωv τώv άvθρώπωv, άνεξάρτητα φυ
λης η χρώματος, καi γιό: το λcwθα-
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mμέlvo της προκατάληψης γιό: διακρί
σεις φυλJετικές καi γιό: κατώτειρες ά
πο φ�σι<ου τους φυλές. Γιατί ό ημε
ρος στα αίσθήμαια 'Εiλ6ετόc;,, οσο
κι' αv το παραμιιφο στiς Ιδέες του
δέv τφοοιωvιζότC11Vε τiς ρατσισηκές
Ε\εωpιες της ϋστερ' άπο λίγα χρόνια
άγριότητας, ετμφε αμως γιό: τούς
λαούς της λεvκης φυλης - σχsδι'-,v
πέr:;α γιό: πέ.ρα για τούς λαούς της
ψυληc_ αuτής, δχι γιό: τούς <<καθαρό
αιμοvς
αριους,> ,μοvάχα - φαvερο
:α�μασμο ,κι' εvα εΤδος <<πρc.τιμηση�
καί πίστη στό: ίστοριι<ά τους πε.πρc..r
μέ!vα ΜιλοΟσε γιό: το «ξε,κιινηιμα -rου
πc,λιτισμ:υ» άπ' τη� άvατολική λε.κά.
vη της Μεσογείου, άπ' την Α'ίγvπτο
κι' άπ' τηv Κρήτη ι<ι' άπο τηv ίωvι
κη Μικpασία κι' άπ' τiς αίολ11κέ:c. ά
πο κίες κι' ά,π' τήv κάτω 'Ιταλία κι'
άπ' τήv κυρίως 'Ελλάδα κι' άπ' τηv
Γαλιλαία. γιό: το &πλωμά του στηr,.ι
Εύρώπη, γ ιό: τούς ρωμαίους,
γιό:
τούς λαούς τοίΊ 60:ρδ:, γιό: τήv Άνα
γέιννηση, γιό: το δι.ιτιι<ο πολιτισ,μο και
φαι vόταJv� σό:v ιμέσα σέ μ ιό: εμπvευ
ση κει,ες τiς ώρεc..
<<προφήτης» ό
'Α λλό<0τος δμως
δάσκαλcς Οί έvορατικές -τicu ίκαvό
τητες περ ωρ ,ζc,_ vτcv πάντα τouc στό:
γενικό: - είτε στό: r<αντινό: μελλ:>ντι
κό: είτε :η' άλλα της μεγάλης χροvι
κης άπόσταJης, της μακριvης κείvης
έποχης πού έξιστο;::εΊ πώc. τηv «εΤδε»
ι<αί πώς τηv <<έζrρε>> - μέ τόση μ�
vομέ.ι:ει α στό: γε,ικά, ώστε ητανε ά
δύvο μος va: -πει το παραμικρο γιό:
την παcαπέρα πορεία της ζωης τί:::ιν
πιο κ:ιτιvωv του ποcσώπωι Σ' αίιτο
το τελε�ταιο μια απλη
VΕΙJψώτιστη
τσιγγάνα χσο-τ,: μάντ σσα θό: ,μποροίJ..
σε υιό: χο:Jό: ,ό:
τοv συvαγωιιστει
καi ,,:'χ τc,v πα:α6γεΊ 'Έτσι και για
τίς δεκαετη:ίδες -πcύ i\οχcυνταν
της δικηc μου πpοσωπικης μοίρας,
γιό: τα χpcνια πού κοντοζuγώναvε της
δι '<ης μου άτομ ι,κης ζωης, δέ.v εΤχε
μτrορέσει τίποτα το συγτ<ε�κ:-ι,μένο r,.ιό:
μcυ πει Στις άπευθu1νόμενες προ
σωπικα σέ μέ.r,.ια παραιvέσειc. τcv
χω ύστεοότεcα τη ιδύ,αψη , ' άψήσω
εγκαιιρα κά& ασι<ηση διοικηrτ11κης έ.
ξ:ιισίας η έπαγγελιματικ�ς δ:αστη
ρι&rητας ,και v' άψιερωlθiώ άπc,'<Ν:ι
στικό: σ' εργο «αθαρης πνευματικης
δημ'ουργίας, εΤχε ύπ' οψη του --ά
κα.0όριστα καi διαζευκτι,κό:- στην ά-
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ποφατικη πλευpα της σί,σ-τ-ασής TOU
εΤτε λειτούργημα πολιτικης 6ιΙΚ'CΙιο
σ ύνης εΤτε ασικηση δικηγορίας
κσi
στη θετι•κή της όψη r.ιοοΟσε την έπι
στημονικη στα νομικα έ ρευνα -χω-
ρiς ,κανένα καθορισ�μο
εiδικώτεpοu
κλάδου- καί
τη σuyοαφικη έργα
σία. Στις όδηγίες TCo'.I ινα ιμη 6άζω
πσrέ τον έαυrό μοu ικάτω άπ' την κpί
ση τών άiλλ.ονών εΤχε τη σκέψη του σε
συλλόγους επαγγελματικοuς η
σε
κλαδικες ένώσεις και στις συλλογι
κές τους διοικήσεις. Για ,κείvαν δεν
ημουνα ό ,μελλοντιικος λειτοφγός της
διοικητικής δικαι(:Ο"ίιvης c.ίίτε ό καθη
γητης Σχολής πολιτικών έπιστη,μών
-δεν ηξεpε τίπσrα γι' αύτα
rrrεi
- άλλα γενικα κι άκαθόριστα ό ν.:>μικός. uΟλο ,κι όλο δ,τι ηξερε ά-ττ'
τiς σπουδές ιμου ,κείνου τού και.ροϋ,
που ,μοίιδινε τα μαθήματα της γλώσ
σας με την πρΟφορα τcί:J 6ιεννέζου.
Κάθε πρόγνωση
καi
πρόρρηση
μελλοντικων περιστατι•κών, κάθε πέ
ρα άπ' τiς αiσeήσεις ά:ντίληψη, ητα;...
νε ά:νέφικτες
γι' αύτόν κι' έμειναν
για πάντα TOU ά:νέψ•ικτες. Πρα<εψέ
VΟU γι' άτομικi:c. π�ριπτώσεις. Και
,μ' έξα•ρετικη άλλως τε δυσχέρεια έ
ξωτφικείιουνταν κείνες στον προφο
ρικό τοu λόγο κάθε φορα που ΤΟ άν
Τικειμενο ητανε: οί πτpοσεχείς έξε:λί
ξεις ζωηc κοινωνικών όμάιδων η λαών
•και γεvικώτεpα ή έιπl'lcεί,μεwη ΠΌλιτι
στικη πορεία. Στα κατάλοιπά του ό
μως χειρόγρα;α
καταδείχνεται σ'
αύτο το τελευτα'ίο θέμα Θνας άλη
θιvος χείμαρρος πιστηc ,και
σvyκε
κpιμένης •ΚΙ t,παλη'θευμέvης -ώς τα
τώ ρα τούλάχιστο, για μι-σο σχεiδον
αiώvα- άφήγησης. Μιας άφήΥl)(ΤΤ:ς
τόσο σνναρπασηκης καί τόσο λεπτό
λογσ περιγραφι,κηc , που θαλεyε κα
νένας πώς τα κατάλοιπα τού έλ6ετοϋ
«μύστη;> έπέχουνε θέση μιας «συνε
χιζόμενης για πc.λί,μαιφα
χρσνικα
διαστήματα ίστορίας τοϋ πολιτισ,μοu
στην ιc.ύpωπαική μας ηπειρο,,, καeώς
εΤχαvε πεΊ γι' αύτά. όχι όλότελα
δικα, δuο η τρία άξια πρόσωπα που
εΤχανε τύχει ινα δια6άσcυvε τα χει
pόγραφ:χ
τον καιρο τοΟ δ:ωτέ::ου
παγκόσμιου πολi;μοu και της έχθρι
κης κατοχης της χώρας μας,
τότε
που () τρόπ�cς ζωης μας άφηνε ά�κό
μα χρονικα περιθώρια διαθέσιιμα για
άνάγvωση. Στα χειρόγραφα κ.είvα δ
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Πάουλ •Αμα6έος Ντίνο:οc καταδείχνε
ται ό «πσραγνώστης», ό <\.Προφήrτης»,
ό <�μυημένος», δ �μvήμονας», δ
'θpωπος ιμε τη ιμονα,δικη Κ'Ι ά<δευτέρω
τη ιμο'ίpα προσωπικης ζωης,
«φαι
νόμενο» στην παραψυχολογία, πουά:
φοΟ «τοΟ έλαχε να •6pειθεί ξάφl\,\()υ στα
πολu μαιφινα ικε'ίνα χρόνι α και να τα
δε'ί και ν α τα ζήσει», εΤναι σίιγlκαι
ρα σε θέση <w κατέχει και τα ένδιά
μεσα», γιατi τοΟ έγινε μποpετο «vα
τα διαβάσει αύτα τα έlνδιά!μεσα

w

αν

σε

6ι6λία ίστορίας».
� Αν ό Ντίναχ άiκολουθοϋσε ικαi στη
διατύπωση τοϋ τί-τ,λα.ι τών χαρτιών
του τη χαρΟΙκτηριστική τοu κείνη λu
ρι,κή διn,εση, 'ΠΟU μ' αύτήν εΤναι έlμ
ποτισ�μένα τα κείμενά TOU σε σημαν
τιι<ή τους εκταση_ eό:τrpεrπε να τιτλο
φορήσει τα ιχειρόγραψα <<ή άληθινη 1σ-rορία δυο πιστών μ
, έσ' άπ' -rouς αr
ώνες έραστώv» η «το 610-ίο της ζωη,:;
για νέους καί για νέ:εc,» η (<ΤΟ χpονι,κο
της αiώvιας ζωης και της α!ώνιας
ν
ι ιότη ς» η •κάτι "Ι'έ-τ,οιο. Πpοτίιμησε 15μως
τίtτλο πολu 'Τrιό •π-ε,ζο <<ΣΕJλίδεc. ήμε,pc,λογίου»-- που 0-.ά
χ•στα προδίνει την κεντρική του θέ
ση, ότι (<Το ε1'δε» ,και «το εζηι::rε:ι>, 'Πως
ή βιολογική φθορα κι δ θάνατος εΤ
ναι τα ,έπιψαινάμενα και τrως 'ΥΙΟ<ή•
τρια 1<ατα,δείχνεται τελιικα ,ή άληθιrι,ή
άγάπη κι ή αίώνια πνεvματιική ζωή.
u 6νας άλλος ψόπος θατανε ινα 6ά
λει κανένας για τίτλο το τοπωvί.ψιο
Ρόζενταλ, 'ΠΟU εΤναι ή όνσμασία τη<;
,τ,:::,λιτείας - θρύλου κείνων τών και
ρώιν που <1<ατcnπιά!νεται να iστορήlσε.ι,
ή γιγάντια τnνευματικη 'ΠpωrrεvαJΟ"α
-σ' όλάκεpη την \Jδρόγειο-- της έ
ποχης της άφήγησης, «ό όμφαλος
της οi.:οuuεvιικης
κοιινστrολιrrείαq»,
ι<είvη που θα εΤvαι για τίς ψuλες 'ΙΤΌυ
μπο:::έσανε να έπιζήσωνε «ή rrrόλη ή
ίεοή», ό,τι ητα>Jε πάνω - ικάτω ή Λοο
σα για τους θι6ετΟΙΥΟuς η ή Μεδίνα
για τους πιστοuc. τοΟ 1σλάJμ. Μα δ
Ντίvαχ ΠD:-τ-ίμησε αύτον τον άτrλο τί
Τf>Ο" ,,Σελίιδες 'ryμε.poλoyίou,,.
Δεν TC,J στάeηκε &:ι::π.:ολο να μου
ό:πο-σπάσει τηιν υπόσχεση v' άφοσιω-
θώ στη μνήμη του και στα χσρτιά
τοu Τ οuΦτανε να μοΟ διαβά,:τει κόiμ
ποσες σελίδες άπ' αύτά νΗξερε άπο
πρωτήτερα καλό: την έντvπωση που
θα εκαvαν οί σελίrδες αύτες σ' eναν
ά:ναγνώστη νοο και ,με ικάποια •μόρ-
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φωση ,και τrου 'VΟ!)(ει ένδιαψέρwτα για
-τη ζωή ικαi για την ιμελλοντιι<ή πο
ρεία τC:ιν εύpω'Πα·�κC:ιν λαών καi για
τα ίcrrορικά τοuς πεπρωμένα.
Ή
-mνωματική 1μοv δίψα κι ή λαχrrάρα
της ψυχης μου •ν' άπcιχτήσω το μεγά
λο 1κε'iνο δέ�μα με τα χΘιρόγραψα. να
το�χω 6ικά ιμοu, να τα κάνω χτημα
μου, ητ=ε όπτό ,κείνη την ήμέJρα ά
νώτεpες άπό ι<ό& πεpι,yραψή.
Θα
μποροίίσε ,κανένας, που λέει δ λόγο.:,,
να πουλήσει άκάμα ,και την ψυχή του
crrό δια6ολο για ναχει όπrοκλειστικα
δική του μια τέτοιας λογης άψήγηση.
ΚΙ αίrτο οχι έ.ξ αίτίας του στuλ η της
άvύπαpχτης ψιλολcιγικης της άξίας,
άλλα •μονάχα Εiξ αίτίας της hτrο�ης
δποία ξετυλίγεται τό ίcrrόρημα.
�Πόσες καi πάσες φορές δέv ε.χει έ.ρ
θεί ή 5ψη του μακρινοί) φίλου καi δα
σκάλου να μέ ,6.ρεΊ στον ύπνο μου...
Σ τiς άπΟφΟΙσισ,,ιι<ες !Jδίως «ικα1μπές»
της 1δnκης ,μου ό!vοιδιικης crrαδιοιδρομί
ας,στir, ,καλές ώρες της <<τvχερης ζω
ης» TOU άλλαrιVΟU TCIJ «νέου σνντ,ρό
φvυ», του •μαθητη rτou το θλιμμένο
άvάδλιeμψα έκιείνοu -του όlδι,κημέJνοu
άπ' τη ζωή, του στερημένου, του (ςά
ποτuχryμέJνοu»-- έοχότανε να μέ 6ρεΊ.
Και τον ένυπνιαζόμοuvα έτσι καθώς
ταν εΤχα ίδεΊ ,κάμποσες ψοpές ικαi τον
καιpό που ζcilσε, μέ την ,κατήφεια
στη ,cλωμή �μορφή, μέ την όπτόλuτη σι
γή στα κλειστό: χείiλη, μέ τη λιιπη
μΘΙΙη μαJΤιά. σάv
εΤδος 6ου6η κι
έπί1μονη ίιιτόιμ.νr;c,η για (<ΤΟ δικό του»
που κατέχω... ·Ενας πνευματιστής
θα:λεγε πώς ερχεrrαι ή άσαρκη ά-rομι
κότητα -τ,οu παλιοί) μου δα01κάιλοu, ή
'ίδια του ή προσωπιb<ότηrτα, που εχει
πάvτα μιαν «άλη19ινή» πνε.uμc:rτική ύ-
πόσταJση, πώς εpχεται να μέ 6ρεί
σ,-ό: όνειρα, που εΤvαι για ,κόθε
θρωπο στιΥΙμές ζωης πλουσιώτερης
σέ ψυχικές λειrτουργίες ·ομως έ
μεις, τό άvτίθετa, έψεΊς ο! άνθρωποι
της <<θετικης» έ.πι1στήμηc, καi της
«γνωcrrικης» σικέ ψης, έρμηνεύουμε δ•
αφορετι1κα αίrτο ΤΟ όνείρε.μα: Πώς εΤ
ναι οί τrροσωποποιημέvες τύψεις κ�ί
vοu που ηταvε γραφτο να έπιζήσει
πολλέc. δεκόlδες �όνια καi που εΤχε
6αρυ ή9ικο χρέος να μη τον εχει ξε
χάσει. να μην εχε.ι ξεχάσει πόσα του
χρω:ττα
Ή πρcσωπι,κή μο'icα του Ντίναχ
κι ή άληθινή του ίστορία ιαχi
το
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σπάνιο ψαινόιμeνο μεταψυχι,κης που
εΤχε σuνδεθε'i ,μέ ,μια φάση της ζωης
του -εως τα μέσα Μαιοu τοΟ 11922
- κάνει τον κά& σταχαζόμενσ άν
θρωπο ν' άvαρωτιέται, μαζi μέ τόσα
αλλα μας ψλσγερα άναρωτήματα για
τον ι<όσμο και για τον άνθρωπο καi
για το 6α3υ μυστήριο της ζωης καi
γιά τούς <<Τελικc,ύς σκοπους» καi γιά
την άρχή καi το τέλος τC:ιν 5ντων για τό μεγάλο μuστιικο που μας πε
ριcrrοιχίζει - τον κάνει ν' άναρωτιέ
τάχα πλανε:1μέJνη ται μήν εΤναι
«U'Πc,κει,μενικη» μοινάχα
κι ή άr
θpώπ1νη άντίληψη για την ύφη του
χρόνου.
Το τί εΤναι χρόνος γιό: τον άν
θρωπο - δέικτη μέ τις πεpιωρισμέ
νες πνωματιι<ές ίκανότητες - τη νό
ηση, τις αίσθήσεις, την <<ό;:θολογικφ
σύλληψη του έξωτερικοu πε:ρι6άlλλον
'Τ'Ος - ΤΟ τί εΤ'ΙΙ<Χι χρόvος σαν λογι
κ η καi <<άπριόρι» δοσμένη άπ' την άν
θρώπι,νη μοΊρα εννοια, αίrτο το ξέρου
με: ΕΤναι δ εαιι,γραJμμι01μένος χρό
νος. ιμέ ΤΟ χτές, ΤΟ σήμερα •καi το
αuριa, ό χρόνος ετσι δπως τον γνω
ρίζουμε, μέ την όρθολογ ι,κό: σuλλαμ6ανόιμενη γραμ•μιΙΚη ροή του, που τό
σ ο ά!διc.ι.μψισ6ήτητο φαί�αι σέ μας
τους άνθρώποuς ΤΟ κvpος της. Αό
τός εΤναι ό χρόνος για τα μέτρα
άνθρώπινα, για τiς όJΙ.eρώπινες πνευ
ματικές <«δuνατότηrrες συλλήψεως».
Σuμπrίπτει αμως τό «άνθρώπινο»
αίrτο νόημα του χρόνου ικαι μέ την
«έξ άvτικει,μέJν
, οι.ι» ύφή του, την ά
νεξάρτητη άrπ' τις νοητιι<ές 1κανότη
τες -τiς άiδύναμε:ς, τις πε:ιπφαmμέ
νες- ένόc, σuγκε:1κρι,μένοu 6ιολογικο0
είδους. που ή ΜοΊρα ΤΟ εχει τάlξει
να 6λέ�πει να ι<Uλc.ϋνε τα χιλιόχρονα
της ζήσης τcu πάνω σε KόmOιCJ!\/ ά
πόμερο μι1κρο τrλανήrτη, άσήμαντο ά
vάιμεσα
στα δισεκατομμύρια
τiς
σφαΊρες τούοανοu, Ό χρόνος στηιν έ.ξ
άντικειμένοu οίισία του, στην <<άιληθ,
νη>> δομή του, μπτc,:εΊ πολυ καλό:
ναι κάτι διαψοι:ετικο άπ' τic διr<ές
μας
«άνθρωπομορφικες» συλλήψεις
γι' αίrτόν. Μπορε.Ί π.χ. νά,·αι κάτι το
<�παντοrτεινα παοόν», κάτι άπpcσπέ
λαστο στήv άνθρώπινη νόηση, κάτι
άτrcόσιrτο κι άνέψικτο στη μοΊοα του
άνθρώποu νά το συλλά6ει. Κι άλή
θεια, ίιιτάρχουvε σπανιώτατες περι
πτώσεις, δποu το πνεuμα του ά tθι::ώ-
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που <<διασκελίζει τc.ύς τcηψέJνοvς σ'
αύτό άπ' τή 6ιολογική του •μοίρα
φραγμούς» κι ύπερ&χίνει <<Τ' άvθpώ
πινα μέτρα>> τ::,ύ ττw:υμο:τιιωϋ του 6ί
ου κι εχει τρόπους άvτίληψης εξω άπ'
τις αίσeήσεις, διαίm7ηση τού Ύπειp6ο:τικοϋ, π:όρρηση μέλλοντος, χίλιεc
δυό
ίκανότr,τες
<,παραyνωστικές:Ρ,
πάνω άπ' τον όρθο λόγο, εξω άπ'
τούς κcχθιερωμένους τύποvς πνευμα
τικών δυνατοτήτων.
Όμως ό Ντίναχ, δσο κι αν του
λαχε άπ' τό γι:;αψτό της ζωιic. -rou νσ
προτρέξει τό π νευμα του -ετσι σε
μεγαΙλη άπόσταση,- τή ροή τού χρό
νου, δ::τ::, κι αν τοϋ στάΘηec:ε κάπο,τε
στα 1921 «αί σ"rα 1922 δο:rμένο άπ'
τή μοϊρ::χ να γενεί ίκανός να «ίδ::ϊ»
,και να (<ζή-::τει» ,-α μελλοντικα σαν ί
στορημένα. ί::ττορικός δμως δέν εΤναι
Ή έ.μπειpία του εΤναι <<oi έξω,-εp11<έc
έντvπώ::τεις ένός άνθ;:ώπου άπλοϋ, έ
νόc ταξι6ιώ"rη - άφηγrτή» καi δέν
χει κcrμμιά σχέση μέ ,-ή Φμέθοδο'>
τοίι ω:ιμου έπιστήμονα έρευνητη, μέ
τό κρι-τικό πνεCμα τοίί ίστ:ρικού, u�
τή 6α5ιά πφ'::τκεψη
τού
παλιοί,
«γνώστη ,-ών πρcrγμάτων:Ρ,
μέ την
παρα-τηρη,-ιι<ό,-η-τα ,-ής
κοινωνικής
πρcrγμστικότr,,-ας, μέ δλα δ::τα σuγ
κροτοίι ε τις 6α-::τιι<ές π:οιJΙΠοiS'έσεις
έρευνr,τικης έ;:γcrσίαc έν::ς αξιο.ι ί
στο;:>ιογράφc,J
Ό Πάσι;� Ντίvαχ εΤvαι πιό'Τερο ό
περιr,ιyητης Παυσανίας
των καιρών
πcύ ά+r,γ::ίται, παρά ό Θ:υκι.δίδη:;
της 'ίδ·ας κείνης έπcχης ΠvεCμα r\:
νήσυχο και φιλαπcδrιμο - έξόv &v
«τόν πnγαίvανε» παντού τον ξέινο .<ι
ά)1λό<0σμο ταξιδιώτη, χω;:>ίc νά νιά
ζουνται για τις πcοτιιμή::τεις τοv τcrξιδ::vει- μέ άφετr:ία τη 6όρε α
'Ιταλία--,::τ' όλά:κερη τη •<εvτρι,<η κω
,-η 6ό;::εια και τή δv-τική και τή με-
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σογεια:κή Ευρώπη των χρόvων rrrou !
σ-rορεϊ και κα-ταλήγει στην πατp1δα
"rOV την Έλδεπία. Διcχθέτονrας μιαν
άρκε-τα ίκανοποιητική
περιγραφική
γραψί6α, είι<σνίζει τά
δσα ολέπrει
μια 1μορψη
μονάχα ι<αι τούς δίνει
πε4:>γρcrψίας» --<>χι
«τcrξιδιωτι1κης
6�ύτερης ερε\J\/Ος- χωρίς και νό:
μπορεί ν α τά συστηιμο:τοιιτοιεί καi να
τά κρίνει, γιατi τού λείπουνε οί προ
ιmοΘέσεις γι' αύτό τό τελεv-ταίο: Ή
6ίωση τών καιρών πού εϊχανε μ00'0λα6ήσει. Τα περισταrr•1κα αίιτα κα
θαv-τά, τα έξωτερικα γεγονό'Τα, ,-α
<<ψαινc�1ενα)), τά άiφηrγείrrαι
kαιλα
κι έντvπωσιάζεται ά:π' δ::τα 6λιέιττει
κι εΤναι φανε,ρή ή πpcσπάθειά του πι
στότη,-ας στiς περιγραφές ,-ου. Μένει
δμως πάντα <<ό ανθρωπος τών δικών
μας καιρώv», ό σαν άπό ενα θάμα
μετσφ::ρμίvος ξαφVι,κα στα μακρινα
κείvα χρόνια, κι όλόικερος ό έ,σω,τφι
κός τ:υ κcCJ'μος εΤναι κατ' άvάyκη ξε1,ος πρ,ός δλα r<εivα τα έξαίσια πι:;ά
γματα πού &λέπει γύρω του. Τό πε
ριβάλλον τοίί εΤvαι ξένο Οί ανΘpω
ποι τό ϊδιο «Δεν εΤvαι δικός τους,
δέ 6α μποpου::τε ποτέ vα γενεί δ11κός
,-ως». Δε μποpεί να κάνει αλλιώς,
παρα vά μάς δίνει την έξωιrερ κή μο
νάχα O-!JJ'\ ,-ώv πρσγμάτων. Γιατί rrήv
εiλλιεJ•ψη άγωγής καi παιδείας
και
παpόJδcσr,ς μέσα του, τό «κενό σέ ί
στορι κή σvv:Ι)(Ε:ια καί σέ συν:χή πο
pείας κοινων•,.ιοϋ 6ίcυ r<ai σέ βαθύτε
ρη γνώση τών προ,γμά,-ων και τών
αί,-ίων το.ιc. πού ε'ίχανε πpοηrγηl:�ί»
-τή 6ασι·κη αυτή ελ\::ιψη- κανενός
εϊδ::>υς tαιvόμενο
παρα ψJχολο.γίας,
μέ όσrδήποτε άδρο::τvνη, δt 3ά μπer
,;0Cι:1ε ποτέ να τηv άναπληρώ:Jει
Δεκέμδριος 1964
Γ Μ ΠΑηΑΧΑΤΖΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣ:ΙΣ «ΙΛrΣΟΥ»: Σέ προσrχi:ς τεϋχος θά δημοσιιύσωμε άποσπά
σματα άπό τό Ήμερι\λόγιο τοϋ Πάι\ λ 1'τίvαχ περί του όποίου γράφει
ό διακεκριμένος συνεp'(άτης μπς Καθηγητή, της Ά νωτfιτης Σχολης Πο
λιτικών Έπιστημών κι, i Ά ντιπρόεόρος τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας
κ. Γεώργ. Μ. Παπαχατζης.
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= AOHNAIKOr.frvnoΣ
Ή άθώωσις τών Έβραίων
Του κ. ΚΩΣΤΗ ΜΠΑΣΤΙΑ
(Στή «Βραδυνή)))
Εϊ6ησι ι<.εραυvός. 'Αληθινά άvα
πάντεχο. Ή Βατικανη σύνοδος τοu
συνόλου της Ρωμαι0ικαθολικης 'Εκ
κλησίας άπσψάνθηκε πώς οί Έ6ραίΌι
σάν έθνάτη,τα σαν λαός δεν έχουνε εό
θύνη για τη θανατι,κη καταδί,κη τοu
Ί ησοίJ. Άθώωσι με:τά δύο περίrπου
χι•λιά6ες χρόνια. Ή πιό πολύχρονη
6ί1κη. Άπόψασι άνατρο'ΙΤή. Καί τό δι1καστήριο : Τό πιό συντηρryτιι<ό τc.u
κόσμου. Ή αίωvό6ια συντήρησι 6γσ
ζει τή;ν πιό έ,παvοι::rτατικη έτυμηγο
ρία.
Καί &μωc, εγινε Δίκη της Ιστορί
ας. Δuκη Θεοκτονίας. Κατηγορούμε
νοι σαράντα γενεές άπογόvων Σα
ράντα γ,eJεες έ.πίγονοι έξοψλητές, στό
διηvεκές τοu rπpoyc,vι,κou χρέους. 'Αλ
λά τό εΤπαν οί ίδιοι· <<Τό αΤμα του
έιπι τάς κεφαλάς ήμώv και των τέικνωv
ήμών». 'Αλλά rποιοί ϊδιοι: ΟΙ έ.κατό,
al διακόσιοι, οί τριακόσιοι, οί πεντα-
κό::τιοι, οί χί�ιοι, πού εΤχαν συνάξει
ai διώκται τοίι 'Ι η,σοίι μπι::cστά στό
πραιτώριο; Οί έκατό, η χίλιοι 6αλ
τοί. Βαλτοι όμως ίrπάρχουν σε &λες
τις κρίσιιμες ώρες Καί πόσοι ήσαν
αίιτοί, rπου φωνάζανε: <<Σταύρωσαν,
σταύρω::τοv αίιτόιν», ,μπροστό: στους
Ικ.ατα πολύ πολλαπλασίοuς που λίγες
μέρες πριv την Κυριακή, πci.ι 'ΙΤpοηγn
θηκε της Παραισκευης, άλαλάζαvε ά
πό ένθοuσισο,μό και τον ίιποδcχόντοu
σαν με 6άγια στηv Ίφοuσαλryμ, σαν
Βασιλέα τών Ί οι.ιδαίωv; Ποία σχέσιv
Θ)(OUV αύτο1 με τούς 6αλτούς; Και ο
σοι άλλοι κατοικοί.ισοl\lε στην Ί ερcu
σαλήμ και σ' &\η την Ίοιιδαία, τί
KQιl\lO είχανε με τούς 6αλτούς τοu
»Αννα και τοίι Καϊάφα· ·ο,τι κοινό
,μπορούσε νάχαv οί εντεη<α μα'θiητες
πρός τοv 'Ιούδα. Οίίτε πrεοισσάτερο,
ούτε λιyώτερο.
Ποιος ε6caλε &μως

τους 6αλτους vά γυρεύοuvε άπό τόv
Πιλό:το την σταύρωσι τοίι Ίη,::τοϋ κσι
την άθώωσι
Βαι::α6α;
του ληστη
Ποιος άλλος ό:πό τήν ήγοοία του 'lσ
pαrjλ
'Από τούς άρχιερεΊς, τούς
γραμματείς καί τουc Φαρισαίους. 'Ε
δώ 'Περνά στ' άπολ�σθέντα ή κρίσι
της Ιστορίας Γιατί τί κοινό εΤχε ή
έθvάτητα πτρός τήv ήγεσία της. Μή
πως αύτή ή ήγεσία εΤχε άvαδειχτη με
έκλογες, Βέ6αια οχι.
Ή καθολικη
ψηφοφο;;ία εΤvαι πο-λυ μεταγε\,εστέρα
έπιvόησι Ό λαός μάθαινε τήv ήγε
σία τω, δπως μάβαινε τό θάνατο τοϋ
Κα,σαρα, η τουc πολέιμοuς πού άπο
ψάσιζε ό αύτοκράτορας Κατόπιν έ
ορτης Ποιά λοιπόν ή εύ9ύvη του;
Ή όλιγοπpόσωπη όλιγαpχία καθώ
ριζε τήν ίστορική μοΊρα τοίι περιού
σιου λαοίι και δέν τήv καθc,αίζαvε τό
σοι και τόσοι σ'Ποuδαίοι πρόγονοι,
πως οί πρ:ψητες, δπως οί γεvάοχες
τύπου Ά6ρσό:μ, οπως ό Ί ώ6, δπως
ό Δαυίδ καί τήv καθόριζαν είκοσι τι
τλούχοι
και
πεντακόσιc,ι η χίλιοι
6αλτοι, Και γιατι δεv τήν καθό:>ιζαν
ol έγκάθειρκτοι στις φ�•λσκες τοίι Πι
λάτου καί στις pωμαίκες γαλέρες καί
ol χιλ1αδες άνίδεοι και «πτωχοι τc,>
πνεύματι»; Και γιατι εΤvαι ΕV::Ι')(Οι
θεσ<τοvίας ol άνθρωποι τηc όγδοr,<ο
στης έ6;:αικης γεvεας και δεν εΤναι δ
καρδινάλιος μέγας ίερc,,.ξεταστής,
στc..:ις «Άδεtφούc, Καρcrμαζώ�» τοίι
ΝτοστογιέΊψσ�κυ:
'Υπάρχει κοιvή λογική 'Αλλό: ίιττάp
χει και Ιστορική λογική.
·ο.πως 1'\
ποώτη δεv ά;παντιέται συχvά,
ετσι
,και ή δείιτφη ξυπvά πολύ καθυστε
p,,μένα. 'Αλλά μιά και ξuπvάει εΤvαι
πάντοτε καλοδεχούμενη Καλωc ώρι
σε λοι'ΙΤόv.
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΑΣΤΙΑΣ
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Παύλος καi 'Αθηναγόρας
Του κ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
(Στό «Βήμα»)
Μεγάλοι άντpες, μεγάλα ερyα.
Μεγάλος ό 'Αθηναγόρας. Με τις άδu
ναμίες του, φυσικό:. Γνωρίσατε μεγα
λον χωρίς άδυναμίες καi, yνωρίισcrrε
μικρούς ,και κακc.ύς πού να μή μεγε
θύνουν τις άδuναμ ίες αύτες για νά:
έντιιπωσιάσοuν τα πλήθη; Φραστιικές
ίπτεροdλές, σπο:τό:ιλη θωπειων, προ
σήw:ια πού θεωρεϊται ίπτέρμετρη για
Οίκοιιμενιι<ό Πατριάρχη,
Πέρα δμως άπ' αίπά, ύπάρχει το
φωτεινό
μυαλό, ό άσάλειιτος στή
yραμ,μή του ήyέτης, uψιπrετής άε-τός,
πού, άπό ί,ψηλα παρατηρη-τήρια 1<αi
καθαρούς όρίζοντες ξέρει vό: 6λiιττη
τηv έικλησία δπως τή θεψελίωσε ό
θεϊος ίδpιιτής της: θρφκεία άyάπης
και είρήvης.
Ή εξαριση της Παναyιότ,γτάς τοv
δεν θα ηταν τόσο γόνιμη, αν δεν εϋ
ρι<J1Κε άντcmτόιφιση στο Βατικανό.
Ό άσ'πασ,μός πού οί διιό θpησκε,;τικοi άρχηγοί άντάλλαξαν στα 'Ιερο
σόλυμα, ύrτrηρξε το πρώ-rο καί μέγι
στο οημα. 'Εν τc;', μεταξύ, ό διό1λο
yος 'ΑΘόρuοα με σύνεση, με άvαμέr
τρηση των δυσι<ΟΛιών άλλα καί με
σταθερή την άπόφαση, Πατριάρχη:;
και Πάπας πρc,χωροuν σε ούσιαστι
,κα έιπιτείιγματα, όπως ή άρση ,οΟ
σχίσματος.
'Εννέα α:ώνωv Ιστορία.
Άπό το Βατικανό προηλθε ό άφορ,
σμός. 'Εκπρόσωπος του Βατικανοί) ό
Καρδινάλιος
Μπέα, τόν περασμένο
'Απρίλη, πpοσεuχήθη�q: στό vαό της
'Αγίας Σοφίας της Πόλης, οιποu ή
παπική άντιπροσωπεία το ετος 1054
εΤχε καταθέσει πάνω στην 'Αγία Τρά
πεζα άνα:eεματισμό
κατα του Πα
τριαρχείου.
Πρός την άρση τώρα τοί) σχίσμα
τος. «Έπi ίσιος ορc.ις:,, Τα βήματα
προς αύτήν Ή αρση δεν ση,μαίνει

ε-

vωση. Σημαίνει αύτόμα:τη έ)πισ,,ροφή
<<είς τήν προ του Σχίσ1ματος έποχήν
καθ'ην ίπτηρχοv διαφοραί, άλλό:διετq
ρεϊτο ή δογιματιική ενωσις καί ή μυ
στηριακή έιπι,κοινωνία�.
Ποια τώρα πρόκειται να εΤναι ή
στάση της 'Ελληνιικης
'Εικκλφίας;
Σάς μέJνει μήπως καμια ά:Jμψιδολία
γι' αίπήν; Τί σ)..)..ο άπό άvτίδpα ση,
Δεν ίιτrάρχει έικδήλ ωση του Ο !κοuμε
νικοΟ Θρόνου
όποία vό: μή αν
τιδρά με έμπάi'θεια ή Άρχιεπτισ�καπή
Άθηνων. Σαφώς ιχθρικες οί πρώτες
έκlδηλώσεις του Μα»<αριωτάτοu.
Δεν πρόκειται όμως ό ρασοφόρος
έJλιλαlδι01μός, πού διανύει περίοδο κα
ταπτώσεως δμοια με την όποία δεν
tχει γνωρίσει αλλοτε ή 'Εκκλησία
,μας, v' άνακόψr:� την πορεία ένός 'Α
€ηvο.yόρα :καί έvός Παύλου.
«... Δεν yνωρίζω ττοίαν στάσιν θσ
ιφατήση καί πάλιν ή θι.,γάτηρ '&.
Βα πρcιχωρήσc.r
κλησία. 'Ν-J-.ό: ήμεϊς
1
μεν άπό την σvναίσθησιν, το 6άρος
καί την δύναμιν της εύθvνηc».
Σταθερή ή άιπόψαση των δύο rιγε
των να οαδίισοuν σε δρόμους ε!ρήνης
Οί 'Εί<ικλησίες 'Αινατολης καί Δύσε
ως θα προλά&οuν τούς πολι"ΤΙκοιΊς ή
γeτες πού δρόιμοuc, είρήvης άuαζητουν
κι' αύτοί. Φυσιικό
τό πρc,οόlδισμα.
Προryyεϊται ή '5κκλησία, άκοι'λοvθ'ε'i ή
Πολιrτιι<ή.
Θ' άντιδράση ή ι<αλόιπιστη καθώς
•καί ή κω<6ιπιστη Συντήρηση. Θα. δτr
μοκοπήσοuν οί φτηνοί, θ' άσχημονή
σοvν οί κακοί Μετ' έμποδίων δ δρό
μ:;ς. 'Ν-J-.α δ δράμος θα σwεχισθη,
ωσποu να συντwσθη τό μέγα 1στο
ρι1κό yεγονος ΠCAJ άρχιτ0<τονοιιν δυο
ήyετιικες μοριtές, ό Πα:τριάiρχης 'Α
θηναγόρας ι<αi ό Πάπας Παvλοc,.
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ: Άναγωγη στη Μονάδα
ΜΑΡJΑΣ ΔΕΔΕ : Ή σκιά των ώρών
ΣΤ. ΣΚΙΑΔΑ : Βρέχει άδιάκοπα στον κάμπο
ΒΑΠΛΗ ΛIΑΣΚΑ : 'Ατέλειωτη ασφαλτος
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΟΗ: Άνθη από ξένους κήπους
Κριτικά σημειώματα ύπό ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ί{ νέα. συλλογή τr;ϋ Ια.κεδόνο; ποιητοϋ κ. Πα.υλέα. &.φιεpώνετ.zι,
κα.τά. τό πλείστον, στό ε π ο ; της &.νθρώπινης ψυχής, τη; σπίθrι.ς
&.πό τή θεία. φωτιά, πού φέρεται μέ τό οχημα. του σα.ρκικου σώμαιτcς
στή γη κα.ί τείνει νά. έπα.νέλθη στήν εστία. της, νά. ένωθη μέ: τήν Μο
νά.δα. . .lιέπετα.ι ά.πό οα.θύν &σωτερισμό κα.ί ά.ποκρυφιστική rφιλr;σοφία.,
πr;ύ πηγαίνει πολύ πιό μακρυά. ά.πό τίς δοξασίες των «κα.λων χρ:
στια.νων,.
Κα.τ' ά.ρχήν, δέχεται τόν θάνατο σάν φαινόμενο φυσικό κα.ί ά.πα
ρα.ίτητο γιά. τήν έξέλιξη τη� ίδια.; της Ζωής». Δίνει ά.λληγορίες γιά.
τήν ύπέροα.ση του φθαρτου σώμα.τος άπό τήν &.θάνα.τη ψυχή. Σέ μιά
ά.π' α.•}τzς πα.pομοιiζει μέ σπίθα. τήν ψυχή, πού τή•; σκεπά.ζει στά.χτη
γιά νά. διιχτηρηθη. Τήν σ"ιιεπά.ζει δ θεός, σκεπάζει τήν ψυχή μέ: τά.
σώμα.τα. «γιά. νά. οιιχτηρεί κα.ί νά. τή•; ξα.ν7-νiοει πιό δυνα.τή σ' άλλες
δεξιότητες σωμάτων, μέσα. στην &.τέρμονη μουσική, τή χαρμόσυνη στή
σκάλα. τη; άθα.να.σία.;». Σέ: μιά. άλλη παρουσιάζει τόν άνθρωπο σάν
«με-:α.κομιζόμ.ενο δεντράκι» καί «α1ώνια έκπατριζόμενο μετα.νά.στη ,.
Στήν '.\.ποκατάσ:α.ση της ά.λήθεια.ς» λέγει δτι οί άνθρωποι πρέπει ·ιά.
α.ισιο3οξουν, διότι «δέ:ν πεθαίνουμε, άπλώς &.λλά.ζουμε μνημες». Στό·J
«Πατέρα. κα.ί γ:6,,, δ α.•ιθρωπο; είναι γιό; του "Ηλιου, εΨχ λουλ�ύδι πc:J
ώριμάζει κάr.οτε. Ό "Ήλιος, άργά. τό 6ρά.δυ κλείνει τcr.. 6λέ:rα.ρά. του
((γtά. πάντα. , μά. τό α.λλ,; τ.pωί του fUψU)'JΞl αλλ-χ μά.-ι-χ, γιά. νά πέσουν
κι α.ύτά. μέ τή σειρά. τους &.θόρυ6α. κα.! φυσικά, σά. λουλούδισ &.πό τό
μεγ&.λο στέλεχό; τους». Μέ -:όν θάν-χ:ο δέν άφα.νίζετα.: π-χρά. τό σωμ:z,
λέγει στό «Πρωt . Ό �Όϋ; δμως περ:οά:λλετ-χι μέ: άλλα. οργα.να. Υ.11.ί
,,στό χώμα. στης Λήθη; ενα. νέο α•;θο; Μνήμης κα.λλιεργείτα.ι». Καί
δλη α.ύτη -lj δια.δικα.::�ία. ύπηρετεί ενα. μεγά.λο σ"ιιοπό. έ:ν τόν όνομά.ζει
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' αΛ
,.λ,α πρQκυπ:Ξι
'
' ' το' ποιημα
'
'
ο' ΠQlΎjτr,;,
α.πο
«Νέ α συ-ιορα
πά YW->> ..F.!- ι:<,εχωρtστή &νάργεια, γιά. δσους, ιδιαlτερα., !χουν κάποια μύ η ση στή θεο
σl):ρtκή οιi37.σκχλ(χ τ;ερί άλλων κόσμων δια.οαθμισμένης α.ιθεριότητος,
σ:Ι)�:.ις 6τ;Ι)(Ι)υς &•ι-,'Χτ.ακpίνετχι ή τ.eιλλαπλη ψύσις του ά.νθρώπου.:
Τό σώμα μας είναι ενα φράγμα πολu στενό Κ'<Χι ιμας
κλεινει τήι ά,πλωμένη όραση. Σαν γιφεμιστεϊ, κλαiμε
και τό ζrταμε Τό., περιορισμό της δ;,α::ιής της, φέρτε, φέρτε
μας πάλι λέlμε
Παλι 6.μωc τά φράγμα τα έγείρονται, πάλι μας φράζcυv.
1:-έ μας σφιyyονν όμως όπως πριν σ�ιχτά, μά πιό έλε�ρη θέα
μας άψήνοuv
Πι::ιω παλι από τά νέα μας Φράγματ α σι,vηθίζοuμε κι ερχοντα.
οί μέρες ι<αι πάλι τά χαλοCινε
και μετακινοCνται τά ύνορά μας, ιμεγcυλώvονν
και με,γαλώvcι.,με
σπιθαμή, σπιeα:μή κε:δίζοvτας
πίσω άrπό crπειρα νέα φράγμα τα
τήι ού�ανι,::: i.λευθερία.

Ί\.:b ,y_;},ήν τfιν φιλl)σl):ρ((Χ. τ-,υ τ.οιη :ου &πορρέει καί ή 6ιονομίC7.
:-,υ: Ή i.τ-όλαυση τη; ζω1Ί; σϊίς μικρές χαρέ;. Τό μίλημα των που
λιω·ι 1/.7.ί ,U}'Ι λ,:,υλeιυοιu}'Ι, :ω·ι θάμ·ιω·ι,
των δένορων, των φυσικ(Ϊ)'/
·1·
- '
·
' ' '
' }
'
σ:οιzεtι•
τασ
Ί ( .,'Ι'η μeιυ α:,:;αιpΞι:ε», ,. παθεη,ω; Αογος,, «l\�1.α. θητριες
ήλ:ου·, Σύγχρονη δeιυλεία») . Ή &πελευθέρω,;η &πό τά. παντός είδους
'ι
- πρι:ικ7.:::ο·:r,ψεωΊ
',:,ε-:ψ7.· :ω-ι
- ) , η' .:.πιεικεια.
• '
' τον
'
;i;ρο;
( 'Ε).ευ θ ερωθ�ιτε
�:ιθpωπΙJ (, \ΙJγικfι ) , rι δικαιυσ�νη πρό� λ7.ΙJύς καί σ.τομrι, («'Α•ιαγω' '
' ' '' , ει'JtΖ7.
γη, σ:η' .,'Ι r,·nι:,7.
" ' σει..
· 7 . 13- 14 , 1 °)
u κα:' η' ειpηvη
( , Π οφσ.:1-.
Αr;
ση :η; iπr,zη; μr,υ).
07. :ιπr;pr,ijσε Ί7. λεχθη �τι ή «'.Αναγωγή στή Μονάδι;ι,,, είνα.ι εΥΟ\
σ1β�-, :;-1•ιθ·ήzη; γιi τή συ·ιδιαληη :,;υ 'λ•ιθρώπου με τό Πεπρωμέ·ιο
:eιυ κ7.ί :-;ij '.\·ιt:JpώπΙJ'J μέ τi:ι·ι ".\νθρωπο, στα. ούpά•ιιι;ι, ,.c1.ί στή γη. .'Π
μετ'Υ.:pυσι:ι.ή τ:.ιυ, δμως, καί ή κ�ινωνιολογί7. ταυ ε!νι:ι,ι &νάλι:ι,φρες, σά.·ι
λεπτέ; &ποzρ�}σεις t·ιό; %7.07.pου λυρισμr,ϋ.

..

ΊΙ Σ:ι.�ά. τω·ι (JψU}'Ι :·71ς Μ 7.p ί7.; Κ. Δέσε οιι:ι.πνέετα.ι &πό μιά.
ει�υλλιαz·η τpυ:ρεp6:ητα. 'ϊμνεί,7.ι +ι ;ω·η της ύπαίθρου στήν �ξωτ�
ρι-zή μeιρ:.pή :η; κ:ι.,ί 1ι άγνή ζι,J-ή τ�ύ π?.ιδικι:ιϋ κόι;:.ιου μέ δρόσημrι τίς
γιοp:έ;.
ΣΨη'ιτi. κ,y:ιεί; κι:ι.ί ε•ην κοιvωνικό ρι:ιμ7.ντισμό, καθώς ή ,,&πο
λeιγt7. σ:όν Χpισ:ό, γι'Υ.:ί 'αίG}vες τ.έp7.σ7.Ί πι-zρι:ιί κι' &κόμα οέν νιώ
:;ψε :fι μυστι·ι.·rι eιμr,ρ:ριά. νά. :;τ6.ζει δ ίQp�}ς είpφικά. κσ.ί γά, 'Ιn.pπίζεt
' r:
'
'
tlJ ςερο το zωμ-z».
Ή :ριλοσ,;:ρίrι, της ποιητρία.; γισ. «ε1ρ·ήνη, δουλειά κιzί ο ημιουργl-7-"
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ύψώ•ιεται πά.•,ω &πό cρρά.γμ.α.τ-χ, συ·ιόρων, έπιaερμίδων, πίστεων. θέ) ει
την ένότητα. του 'Ανθρώπ')υ. Κ::ι.ί μάλιστα. μια. έ•,ότητα., πού ν' &.γκ,ι
λιά.ζει &.κόμη κ::ι.ί τ' α.λλ::ι. 6α.σίλε: ::ι. τi):; γης. Νά. πG)ς τήν τρη')υδά:
'Απέραντο καί φωτεινό
νιώθω τό Μέγα "Ενα
τή σάρκα μου να νιώσω όταν ,μπc,οώ
ούσία ίδια ,μέ της γης τό χώμα
τό αΤμα μου δροσοσταλιΙδα στον άγρξ,

Ή ποίησι; τοιJ Στεpγί')'J �κια.διi είν::ι.ι τρα.γιΧα. έπίκ,ιφη κ::ι.ί έμ
πνε•ημένη κ::ι.τά. τό πλείστο·, iπό τί; πεp:πέτειε; τώ·ι Έλλή·ιω•ι.
Στη συλλογη "Βρέχει iδιά.κ')πα. -,τόν κά.μπ') �πά.pχου·ι τραγ,;ύ
δια. για. τίς «χα.μένε; π::ι.τρίδες» τi'ι ; 'Ιω•ιικης γης, γιά. την μ::ι.χομένη
Κύπρο, γιά, το επr,; τG)'Ι '.\λο,:ιικG)'Ι Of)'J'IG)'Ι, γι-i τΥι'Ι χ-χ,τ,;χικ+ι α:ιτί
-,τ::ι.ση.
'Αλλά. Jπά.pχου•1 Χ::ι.ί προατά.σει; σέ πpι;6λ-iιματ::ι. άνfJpώπιν::ι. τr;ς
iποχrις κα.ί της στιγμή;, δπως γιά. τόν τρ6μο τG>·ι θεpμ')πυρηνικG)'Ι
δπλων. Ό στίχος είηι ρωμ:Χλέος.
) ,
,
'ζ
'
,. \
r ν Χ7.ι γυρι ει, ομως, σ ε•η κοσμο π .ηpη ::ι.ιμ::ι.τι;; κ-:ι.ι μισοu;,
θέλει ν-i δp::ι.μα.τίζετ::ι.ι ε•η ούρά.νιο τόξο για. τήν ά.νθρωπότη:α., για. νσ.
πά.ψη πια. ή ,υμ,ο,;λική ,c ψ JΧΥι > :ου κ::ι.Χου. Ξεχωριστι;ί γι,:ι τό μή·ιυμ&.
τι;υ;, ά.λλά. καί για. ΤΥ(Ι έκ,ψΧστική ποι6τητ::ι., οί στ!χοι:
1

ft

.,

tf

Ξέρω εναν τοίχο
γλuμμέ,vον άπ' των σψαιρώv τή γλωσσα.
γδα:μέvον άπ' τοίι μίσους τά νί,χισ
Έκεϊ,
μέσ' άπό κοu6άρια κόκκαλο:
στείρα r<αί άκατάλΤ)'Πτη,
μένει άκόμα
της άνηιuιπορ ας ή φωνή:
<<'Αγαπάτε άλλήλοuς� ..

r,

'

,
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«" λ ρ ,-:ι•ι ;αί θzάμα-:1.", <:Εκδί,.ησψ) 3ποu ή κοινωνlα. ποιη-ου καί ά.ν
θpώπ-:ιυ :J'J'ι-:ελείτ1.ι &νφπόδtστα. Τπάρχει, γενικά, στήν ποίηση τοίί
'
'
' -� ' σκ ηροτης,
'
' δθυμ6ς.
κ •\.tα:ix1. ο :;χ-:ιυpος -:ονο;
για. τη ωη,
ή πικρια.,
λ '
ή
Νχ lν1. iτ.ό:;πασμ.1, &.πό τό•ι «Πεφα.ια.»:
Σ. κ.ληρό τcmιο, άπό:νθρωπο
τά άτσαλενια σου κλα!διά
τά σιδερένια σαρκc,βόρα σου :λουλούδια!
Ή ,<ίτρι\,η γύρη τινάζεται παvτοίΊ ...
'Ώ, δέv τήv με.αφέ�ουv 6έβαια -μή φανταστεί'τε,

έι::άσμιες πε,αλ:ίιδες,
μό:ο κάτι πελώριοι μαίΊροι κάνθαροι
μέ κ6κκιvα ,ης ι<όλασηc, ψτερά .
Κ' έκεϊ ψηλά στης συννεφιάς τiς γει.οvιες
σταμάτησε ό καιρός στης άyωvίας ,ά δδνηα,
ξενυχτισμένα γέρικα σ.κυλιά
σέρνονται
ίσι<ιωv τά ,κατώ�λια,
πισω άπ' ,ά ,ζάμια έ,οιμοeάνα.α φεγγάρι� ,ώv ,rαιδιών.
ή ,πεΪvα βόσκει σ' ερημα χαρτιά',
ή ζηηαv ά, � γuμvια...

σ.ων

Ό κ. ΌΑλέπη;; οέν συμμερίζεται ,+ιν άποψη δτι μετάφρασις πλή
ρης κ1.ί -:ελzί1. είν1.t i.κ1.τόρθωτη: άποψη πού θεωρεί, σέ πρcέκτα.ση,
κiθz με,ά.φρα.:�η σάν προδοσίrι.. τοϋ πρωτοτύπου, σ.ξι,χ, δεινης τιμωρίσ.ς,
δπω; ετ.ίστεuε δ Μικέλης "Αολιzος, τ.ού ήθελε εναν είοικό Κ'.JΥ.λο της
χ,;ιλά::;εω; γιά τ,;ιύ; -;: ρ 1. ν τ ο υ τ ό ρ ι (μετ1,φρ1.στά;) δ(πλα στι:;ύς
τ p 7. ν τ t τ ό ρ ι (προ'δότ:χ;) .
ι:;τοουει, 1.ντι'θετ:χ, οτι οπ,;,ι:χ ,.1.ι\ ΨJ.\ ειν1.ι η γνω:;ι; μισ.; ξ,εν-ι;ς
γλώ::;σης, δJ'J7.Z 'Ι!Χ δι-:ι.fΗ,ζη 'Κet.νzί; το πρωτότυπο ένος ποιήμ,χ,τος, ,μόνι:;ν
1.ιέ -:ήν μzτά:;;ρ1.ση, μέ τήν μεταψορά στή μητρική γλGισ:;cι., θα. ιέπέλθη
·ή 61.θύτεpη, ·rι όλοχληρω:ιχή κατσ.κτησίς .:ου.
'.\.λλά. π-:ιισ. μz:άr.ρρ:χ:;ις; 'Όχι ή τυπική, ή σuμ61.τιΥ.i, ·ή α.νεύθu:ιr,,
+ι ύπ-:ιτι�ιητ�χή. Ή με:άφρ1.σις ε κ ε ί ·ι η, π,;,ύ εΙνczι εμπνευσμ,ένη
-ι.1.ί οημι,;,υpγtχή εργ1.σί1., ·rι πλήρης σ.ν1.γωγή στήν άλλ η γλGJσσα, μέ
:�εο'Ι.'Jμ6 τη; μ,;,ρ:ρης, ίδtοτuπί1.ς, τοίί πcι).μ,;,ίί, άκάμr -ι.1.ί τGιν συνηχή
σεων χcι.ί τGι'Ι σ.λλων έχ:ρρσ.'Jτικών ιμέσων. μέ άλ).c,. λόγισ. μια. εργασί?:
μέ iγσ.πη Υ.'Ι.ί -:ι.ϊσθφη εύθ•Jνψ;, μέ δημιουργι·ι..ή cι.ύτ,;ιθυ'Jί1. τ-:ιίί μετχ
:ρρ-:ι.στ,;,ϋ.
'() Υ.. '.\λέπη; έτ:;ι θέλει τ·ην μετσ,φρc,.ση κcι.ί ετσι έργσ.ζετ,χι.
'Όσο για.
θέ;.ι.ατ-:ι. -η; νέ1.; σuλλ ι:;γ·ης «'Άvθη &πο ξένους κή
π,;,·J; . οέ'Ι :5π6Υ.Εt'Ιτ7.t σέ δ:ιθολ-:ιγικ-:ιύς Υ.7.'Ιόνες, άλλΙΧ σέ ίοιQ.ίτεpες πpο
-::ιμ·/ρει;. Ε[ν-:ι.ι π,;,ιήμ-:ι.τσ. δι-:ι:ι..pινόμενχ γιά. θρησκεuτιΥ.ή πνο·ή. γprιΛft
χότr1 τ7.. λυρι:;μό, cι.ί'Jιοοοξ1ι:ι.. cι,ίώνι7. 1.ίσθήμσ,-7,.
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Η ΛΝΑΚΛΗΠΣ
ΤΟΥ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ»
Δημοσιογι,αφι:,<ε; rιληροφορίε; uπο την Ρι;,μ η άναιr�ρuυv οτι τu L3ιι
τι-κανόν κιιL τό Οl,<οι•uενικόν
lI α
τρια.()'χεί:ον Κων) rιύλιω; άκύρωσαν ,το
r1μο�6αίον uνά/}εμα τού ετους 1054,
το όποίον άκολούΟηοε τό σχίΌμα με
τα�ύ 'Λ νατολικη; ωί Δυτι;,<ης 'Ε},<
κλησίας - με ιί ι:-ήν τελεηΊν στας
δύο πόλεις.
Το tστορικuν τού άναθέματος εχει
ώς έξ1iς:
'() τότ,ι Ι �άrιας Λέων, 9ο; ά�ίστειλεν ιι; J\.ωνστ,η·τιν•Jι'Τ!ολιν αντιπροσωrιείαν ύπο τον Καρ,δινάλιον
0'1).tmρto'V, με έντολ ην , ά έJτιlδώση
JtQOς τον υίκουuενι l.!)V ,:ατριάρχην
1 ιχα1Ίλ Κ ηρουλάριο,, έrιιστολην δ.α
μαρτυρί�ς δι�τι �χε κ.λcί�ει, το�ς
λατινικυυ; ναους. .ι'.Lς την ιδιαν- ε
rιιστολήν rιεριείχο, το ·,<αί διά.φc ροι
αλλαι κατηγορίαι
κατά του πατρι
άρχου
Κηρουλαρίου, καί δή,
οτι
ά.ντικανονικά χατιίχε τόν οίκουμινι
κόν θρόνον, οτι περ,ι&λ113η το μ υ
ναχικοv σχijμα &ξ ωτίας οικογενεια
ή ματ ; κ ί χ ε
κού
λίσ ω
,τ� ,γ
?_
� υ ι _κ ; � ;
καί α.καμη οτι 1)3-Ξ) ε να ιιποταξ η
ολους τού; πατριάρχα; της '.\νατο
λης_ Ό Μιχαήλ 1Jυτε καί έ.δέχ&η
τήν άvτιπροσωπε ίαν τοί• Πάπα, u...-ιί
διlδε δε τi1ν
έπιστυλην ιί: τον 6υ
ζαηινόv στρατη,γiη Άργυρόν δε
δηλωμένυν εχθρόν του
ύπηρετυύ-ν 
τα έν νοτίω Ί ταλία. Πρέπει, επί
σης, νά σ1,μιιω,&η, οτι οταν η άντι
rιροοω.rιεία τοίί ,:άπα ί'<r3ασεν εί;
Κωνσταντινούrιολιν, τον Ίούνιον τού
1054, δ rιάπα; λίω" ό 9ο:,
εfχεν
ηιδη ά.πο&άνει καί ιο; έκ τούτου ή
έrιιστολή του δεν ητο πλέον εγκυ-

'!91

υο:,

h1.:)0U�\1ιι1 ότι έν τι7.ι μ,τutί,,

ht1 ,lιιν :ηιγij Ηυ; ,:ιίτι:α;
'J 1 ,:α,:ιιη ιι.Ηι:τροσωrιεία ιlνιf!;Ε
\tν, tl� μιίτην, ιlιυόασιν dϊο τον
,ατσιάυχφ
.\lιχαi]Α
ΚηQουι ιί� ιον
τί1 ν έτι:ομίνην �ε κατίΩισε, διά τη�
έναποttίσιω; ιί; ηΊ � '.\γίαν
Τρά'Τεζα1 τij; '.\γία; �οιrία�,
ιlνιιΩε
ιιατιnuiJν γρα,:τον κατά τού ,:αt<.)Ιασι,:ι,uυ διά τοϋ ότ,>1ου /4αί ίιv1nτι
,ω,οι1Ί�tη το ιτχίσιια
μιτα::.11 τι7,ν
δύο i..υληnιών :'Ι[ι.τι'ι uίαν έts'δοuάδα,
την :!-!ην 'ΙουΑιου 1031, ί1 ε,ί'Jηuοίί
nα ι ν Κωνσταντινι•υ:τόΙ ιι n1'•νο/)Ος
τοϋ ,:ατριαρχιίου ιlνειtψάτισι τί1
,:αrιι,11ν rγγραιrον καί τοi1 ς συντά
�αντα; αίιτό "Οταν ό Οί•,ιβέQτο: ιαί
ή συνυ•δεία του
έ,έστρεψα, ι ί;
Ρι:,uην, εfι.εν ηδη �ι.Αιγη 'Τιi,α: ύ
Βί,<τωρ δ Β', δ Ιηοίυς καί έ!=.ιδωι.ι ν
έπίσημον rιλέον άν..ι()rματισμον
Το παρελιJοy ϊτο; τον
'.\,ρίλιον οτα1 δ ,(αρδινάJιο; :'Ι!πέα, iτιn,<ί
q;3η1 τόν 'Τατριάρχην 'ΑΙ!ηναγόοαν,
μετίιiη εί; '\ γίαν Σοφίαν Υαί ,:ι)ο
σηυz1ΊΗη IΗά την σι•γ ι.ι;Jρησι\' τοίί
ι.αι.uυ το {,,:οίuν ·'γίΗτΟ Ε,< τυί• σι.ί
σuατuς, ητο 11 δι ί,τερο; ιαρhι, ιίι.ιος,
,οί1 εinήρι.ιτυ εί; τον ναόν της του
(-)ιοίί �oq- ία� ι.αί ίδηιιιοί1 ργησε τη,
α,αυχην τη; αρσιω; τού σ,;ιίσιιατο;
Ί [ τιλιτη τη; ά,·αιλήσεως τοίΊ ά
ναtJιuατο� tγινε, μί. ι.ά3ε λαu-ιρότη
τα. στ�Ί Ριόιιη καί τη-v Κων)-ισλι, την
Τρίτη ί ει.ιιιυρίου
Ό Οίκοι•ιιε111.ό; Ηατρ,άρyη� 'Α
{)ηvαγόρα� κατά την διάρι.ιιαν ιατα
νι•ι.τι/4ης εί.6ικijς τελετη; εις τον πα
τριαρχιι.ο,• ναόν το-ίi '.\γίου Γεωργί
ου άνίγνωσε :τατριαρχι·ι.ην καί συνο
δι,<ην fγκ{v,<λιο,· αίρουσαν τον ά<rοοι
σuον τοϋ 105,Ι, διά του δποίου είχεν
έ.;ισηuοποιΤ]Ι1}1i το σι.:ίσμα μεταΗ 'Ορ-

.
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1to ό:Ξ.ου zαί Ρω,.ιαιοκα1tολι0ι<ής Έ-χ
-ι.λησ(α;
Εί; τ ιiν τελεη'ιν :ταρίσταν-το άντι
:t(Ιόσω-τοι τοϋ Πάπα uέ ε:τικεφαλη;
τον ι.αρδινάλιον Σήαν τη; Βαλτιμό
Qη:.
Ταιηοχρόνως εί; τον ναό,• τού 'Α
γίου Πίτρου τη; Ρώμη;, ·ι.ατι'ι τ1'ι1•
τε) ει•ταία1• δηuοσίαν συνε,δρίασι-: τη;
Συ�·ό6οι• τοί• Βατι-ι.ανοϋ, ό -ι.αr!)ινά
λιο: .\1-τία άνίγνωσε -ταρυυσία τυϋ
1 ενον
Πά-τα Παύι.ου το1-, ΣΤ', τυ ·ι.είμ
τη; αρσεω; τοϋ ι1ιrορισuυϋ ά-τυ τη:
-τ:λευρiί; τη; Ρωμuιοι.αft ιι ι,iΊ: Έ/
·{λησία; Ό -ταριοτάuι νυ; μητρυ-τυι ί
τη: Ίfλιουτύλιω; :ΊΙελίτων έτευ<rη
μή,&η ζωηρiίι; ί,τ:, τιί�1• -ταρισταuίνω1
ηγίοίl η του (}ρόνοι;
δταν ύ Ι:ά-τ u:
.
,
,
�
,
του zαι ω τηλλα�εν uσ-tασμυν μετ
1
αi τ-οίi. uετCL τflν dνά γνωσιν τnίi ;ιει
μέ,nυ
Στίι ι.-τοι.ιενn
τεϊ•ι.ο; του «ΙΛΤ"ΣΟ Ί'» �ύ. δηuοσιευSοvν τι'ι �ί·� ίστο
,
,
ρι-ι.α -ι.ειιιενα, σχολιuσuι,α u-το -τρο
σω-τι·ιότητε: τη; Ορησι.ευτι/η: �ωij:

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»
Ί Ι Οίι.ουμενιι<η Σ{•\Olbo; τοv Βu
τιι.ανυϋ έ-τιξεργά;,τrιι σzίδιον δια-ιηρ{1.Ξεω::
ναντίuν τοί, ϊολέμου
Lχι.τι,ι7ι;, τίι
συνται.ίlίν
-τιιυσ;ιίδιον u,αq:ίρει :
Εί: τη1• ι-τοι.ήν uu; . .ωτϊι ηΊν
i)ϊuίαν ί,ϊάρι. r,ι,ν ιiτοuιι.U ί)ϊ/U, t:l
ναι ,uQάt ,�γον ,ύ. ι.ίγεται υτι {ι :τύ
ι ει.ιυ: ά-τοτεΛεί ιuτιίιι ηλ<•ν
μίσ�·
διύ την ι-τιηrίt Ηω'1ιν /αταnτιίnιω,·
Οί ισιστωνοι -τρί-τει ,iι -τιισ{)ουν
οτι ί, ι1γι�η1 Τ(Ϊ)V εt.ο-ιι ιnu,7n• δt. ν UϊΩ·
ηιιί ί/ίηιηοιητιιίJΙ
τ(Ιό-τον ;τΙJοα11-τ nf ι,ι: τη: ι.ίy• ή, η: διύτι i1 υϋτω ι1-τοι(1Ι υ1 1utνη LΙ'JΟΙΗ)Οϊια ϊοi 1
ιί(J/(J
/f)\'ΙJcί, Uντι ,α έξι1ιt.ιψη τc'.ι; ιιιτια:
1
1
�ηί, ϊ )Ι_r•.11,ι ι)ιί γtη ιr1τ υJ ιγον τά:
ι -τι1ι,ι,ι,ι, ιι
'Γ::iίν /ΙJη'1ιu,ηοιη[J ,ίiν τιι νία
-τιη• εύ(!ίσι.ο,•ται
( -τ1•ιιψ 1,1) ίί-τιu,
t ί: το ίJϊ/οrηάf1ιυν τι7Jν ί/ ίον μιγάΙ ων ;ιJνι7ηι. TOTe, ft(j qί}άnου'\' ιί;
τη,• ,Λ1°JΙJη ιι ιοιlιιιίuν
ι.αταnτουrrή,
των
Ε1: -τr1οηγο{•μc νιι, -τροσ;ιέδιnν 1•-τηt1ιεν 11 αιίιυυΗο: q,ριίσι; 11 υ-
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ποία εχει παραλειφ6η τώρα:
«'Επί δσον χρονιχον διάστημα αι
διε&νεί; όργανώσεις δεν εΙναι εtς
Ι}ίσιν \ α :ταράσχουν τας άναγ-χαίας
iγγι,11σει.; δια τ1'ιν εl,ρήνην, 11 -χατο
χ1Ί παρομοί(.ι}ν (πυρηνικιί�ν) δπλΟΥV
δεν 1juπoψi �α δεωρη,δη, αύηΊ κα{}'
έαιιτην, ω; ανομσς».
'Η οί•σία τη; '(ονομένης τρυπο
;τοιήσεως εγι.ειται είς τυ δτι τό Βα
τικανυ1 δεν Ι}έλει νι'ι %εωρ1)ση νόuι
μον ουτε ηΊν uπλiiν κατυχ1'1ν ϋπϊων
ι.αί κατruSιzάζει, -τλ11ν uύτοί• τού
του τοϋ πολέuον, καί την αποψιν
δτι τι'ι τ
- υοηνικα υ-τλα, ώ; cέκφοβι
στικα11, ί!,OτQ(JTOUV ΤΩ\' 'Τόίιμον.

ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ί Ι Σύνο,δο; τοϋ Βατικανού έ!δη
uοσίευnε u;τύ q- ασι, περί της uονα
στιzη; ζωη;, διι'ι τ1ϊ: ύ-τοίας αύτuς ό
δεσuiι; zαf rίται νύ. ιlνα Jεωρ11ση τας
:ταQαδόσεις του ,αί νι'ι -τροσαQ,μόση
αί,τα:; �():; τ<l; ά,ά γ zα; τiΊ; πα�
ροί,ση; ε-τοχ η;
'Όσοι &ίλουν νι'ι παραμείνουν
μ ο ν α Ζ ο ί,
μί. 11'1ν άιλη&tϊ εν
νοιαν της λί�εω;, f!ά είναι δια()/!ος
ίγ-ι.1._ειστοι ?τ� μ _ο,•αnτ1)!!ιu, έ, �rλως
παQαμερα u:το τον -ι.οσμον.
�οι
οuως προτιιιοϋν την κοι1·ω,•ικήν ,έρ
γασίαν ίχτiι; τιί;ν μοναnτηQίων, ι()-ά
ίt,αιρι Οοί•ν τη: ύπυ /(Ιειύnεως αiπης
Καί tJα ιlπο) αύnοι•ν ι1;ρισμί,ες διαQ-vυΟιιίnεις, iί-τω: τ Ϊ]ς nτυλης, ή ύ
-τuία οα πρ,·,ιι να εΙναι •σιιιν1Ί χuί
-ττωι.11», ιl) ι.ι'ι ι.uί ύγιειη'ι
'() ιαρbινιίι ιο; Χ1)ναν τυϋ
Ούεστμίνnτερ, ι.ί; ίνα ζωη._,,71: z-ε1ιιnιροτηίJ�ντα )ιίγον του, ίτόνιnε: c'Λ
σιrαλι7;;, ι.1ναι ιω ϊτε Jα I ύ. κη,1ίιττη
ι.ανι.ί; 1.'' f:ί•αγγίι.ιον, τ
- r�ρά νίι μένη ιατα,/.ειστο;,
συγγραψΟJ'V
6ι61 ία ·ιαί ι'.ίιJΙ)ΙJα ,ι{!ι τού t.αQϋ τού
(-),nί- (-)ύ. ί-τρι-τι,
οnοι δεν εrναι
ι,ι ηίJινο� ιln,ηταί, να ίξίλ,'}ουν ιiπο
τύ. uοναστή�ιιιι ιrιι νύ. q ί ιιουν τι)ν
· \ρτον τη; ζωί1; εt; τού; :τιινιί;ν
τα; Τοί•; ι.uι. ηή._,ου;, οί 'Τιιιωnό-τε
ροι .<ληQιzοί τού; ώιοι.uλοϋν μ ο
ν ιι ι. ιί ι υ ι ο υ ς ι.αί δ1 ν πι11τεί1ουν ίiτι '-τιτιλοϋν ι.αλιίις τίι 1:Q
γον του θιυϋ μί την
&πομό,ωσίν
των•.
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ΠΡΟΣ ΥΧΗ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ
'ΕπΗδή δ τί.ως 6ασιιλιύς της 'Λ
ρα./Sίας 'Ί μπν Σαούvτ, φιλοξενού
μeνος στην 'Ελλά:δα, έξί.φρασε την
έπιι{)·ι,μία νύ. 'Ιροσευχη1)ή σε
τςαμί,
διε,σκευάσflη προχείρω� το ιίις ώιο
Ιh'γ,ιη, της 'Ακσοπόλεως χρησιμοποι
ούμενQν "tαλαιο τζαμί στο «Σταροπd
ζαρο), το όνομαζόμι,υν lJJ'J.,λoτε cΦε
τιχι. τζαμί» ( ναός τη; ανοίξεως).
Ό ιιληU-εί; bιύ. να ίερουQγήση
ίμάμης της ] ομοτινης Χα.�Jζη Χα
dούφ Χαnάν, αφού εQριξι μιά μαrια
στο έσωτεριιιο τοϋ τζα,μιοϋ, το εύ
Qηκε κατάλληλον. Εtπε:
- 'Τπάρχιι ό μιχ()ιί,μπ ( ή κ{τγ:
χη, το ίερό). � ,\ ν μπορούσατε να
σκεπάσιτε λίγο τα κιι6ώτια, ό Βασι
λιύς -Ιtά πQοσιυχ;ry{)-η έlδω, στή,v μέ
ση. Άλ?.ιως {)ά. ίροσευχη{)ή έξω,
dtO'V κijπο. 'Ο Θιος ιtναι παντοϋ.
Τα κιβώτια πράγματι σκετιdστηκαν, έστρώΟηιιr καί ίΊας τάπης ιίς
τι} 1μέσον, ί'γινι ί'νας γενικός ιύτιQε
πισμόζ ,<αi ή πρυσιυχ1'ι ίτιλίσΟη με
ιιάΟι έπισηuότητα, 'Ιαρισταμί.νων ιιαί
μελω,• της ελληνικϊ1ς ιιυ6 ιρνήσεως
- ρος ίιανοτιυίηnιν
'11 προΟ υ-μ ία τ
της έπιΟυuίας τοϋ τί.ως 6ασιΗω;
rn'χολιάσ{}η '!οικι.λοτρό-τω;: Ρ αγι�
,
δι�μός, ιπποτισιιος,
τουριστι,ιη, υ
πε.ρ.δολ1Ί, άνtJξι,tJρησκιία .
«�Εψαιλα δ,η ατά», έδήλωσε δ t
μάμη; «για. ν' ιiκο-ί,ση ό Θεός πόσας
έλευ./J-εοίας άπολαμβάνουν στην Έλ
λάJδα οί έτεο�οοξοι.. ». Το 6ί6αιο
ήταν οτι χρειαζόταν να ψάλλη δυ
νατά ό φιλόφρων Lμάμης γιά νά ά
κουιr{}ή ό ϋμνος προς tO'V 'Αλλάχ εν
�ιέσω τοϋ πα,Gαιμονίου καί τοϋ πα
νη,γυριοϋ .�ιότι, ό μι.ν Θεος δεν {}ά
εχ{)ειά.ζετο νά το αχούση αύτο -ιιαί.
rίν Lτρόιιειτο ν.1 τό άκούση, Οα το
ακοuγε καί. αν άκόμη ή τροσευχή έ
γίνετο ψι&υριστή. Οί δέ Τοϋρκοι
bιότι -τερί. αίπιϊw έπρόκε�το, μάλλον
έκεί
-ύπάγονται στ11ν κατηγορία
νι:�ν, ;ους όποίους α.1 αφέρ
.
�ι ή, Γρα�
,
φη: Ί',αρχουν κωφοι, τιου δεν {}
ακούσουν :τοτί. . . (οταν δι.ν &έλουν)

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ
'Η :τροσί.γγισις τού κοιιήτου
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ι{ y ια - Σέ,ιι (ά'!ιJ τα. ονοματα των
δ{,ο 'Ιαπιίινων ι.ρασιτεχνιί>ν άστ(ΙΟ
Ι'όμων, οί όποϊοι, πρώτοι, τον άνε
ιιάλυψαν) στον "Ηλιο καί ή διάλυ
σις ένος μί.ρους τοϋ ϋγκου του, ύ
πijρ�ι μία εi>ιιαιQία νύ. τuνιιrΟοί>ν αt
απιιQοι διαστάσεις τuϋ σί-,.ι 'Ιαντnς,
τοίί ό'!οίου, τα ορια - - κατά την
κρατούσαν αποψιν - διαρκιί1ς �ιαστέλΑονται
Ό κομήτη; 'Ιι.iγια - Σίιιι ιu.
ιrανίζιται στο ήλιαι.όν μας σύστημα.
ιιά{}ι 30 100 !:τη. ΊΙ τεJιυταία
έuq;ά11σίς του rγινε το ίτος 1882
ΊΙ διάμετρος τη; κrιrαλης του ί•ττι
λογίσ{}η σί 128.000 .tιλισμετοα κπί
τα πιρί την κιq αλην ιlίοια σί.
τη;
200 000 χιλιόuc τρα Το μijκος
ούρα; του ύττι}υγίσί}η σε 32 έιατυμ
μ -ί'()Lα. χιλιόμιτρα
Οί χυμηται Οιωρεί,αι οτι t.σχη
ματίnΟη,ιαν ά'Ιι) τα « ττιρισσιύματα.
έκ τοi, σ;ηματισμοϋ τοϋ
ιακου
συστήuατυς ποό 3 000 έ,ωτομμυρίων
έτών Οί ούρί.; των ι[ναι χιίμαρροι
άερίων χαί σιόγης ΊΙ πλίι,ν συμ-τι,
�νω,uένη μαζα τοϋ πυρηνος γεΗι<ως
ίχιι bιάurτQον όΗγω, χιλιομέτυων.
"Ετσι μία σ{,y ιιρnυσις ί.νος ιομ11του
uί την Γη, {)ι'ι ητο &τιω; uία σ{•γ
,ιρουσις μια; uυίγας με ί'να rι�'ιτοιιί
νητον. Θιί έ6λέταμι μόνον fνα rί
οαιον φωσq ορίζον νέφος καί τί -το
τε ιi,λλο Καί ή ιίνησι; τη; Γης δί.ν
Οά �ιεταράσσι το κα{)ύλου.
Ί 1 uακροτίρα οιιρα πού -ταρετηρήΒη rως τώρα, ητο ή τοϋ μιγάλου
ιιοιιήτου τυϋ 1843 μήιιους ,ι,_1ι-του
320 έκατυμμυρίων χι) ιομέτρων, δη
λαiδή έξετιίνι το εί� μη·ιιος μιγα
λύtιρον της ιlποστάσεως μεταξύ
"Αριως καί ΉλίΟ'ΙJ.
Ό Ί ι.έγια - Σέ0ιιι, τρέχοντας μι.
ταχί•τητα 618 χιλιομέτρων τό δευτε
ρόλεττο, ιίσηλΟε, ηΊν 21ην Ό,ιιτω6.ρίου, στην 'Ιυ()αιι-τωuένη δίΥη τοϋ
'!Ιλίου, μι. άποτέλεσμα να εξαερω{)-η
ίνα μέρος τοϋ ογι.nυ τnυ άπο -τί.
τρα και μέταυ α.

,ν

«ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΣΕ ΜΥΘΟΥΣ»
Ό αστρονόμο; ·'.\λλη Χάύνε;. τοϋ
Πανεπιστη:uίου ΝόρΟ Ούέστερν τοϋ
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�ιΧάγου, κατόπιν tπιστα.μένης με
λέτη; τιϋν στοιχείων περί. cL,ιταμέ
νων dvτικειμένωνJ, άπεφάν{}η οτι
το ζήτημα ύπάγεται, μiiλλον στην
διΧαιο'δοσίc: τών Χοι,ωνιολόγων καί
ψι-χ ο-λόγων.
Ό δόιιτωρ Χάι,νε,. ε61,λωσεν οτι
,ανένα ά.το τα σημειω-!!έντα άντι
κείu.ενα δεν προήρχ,ετο άπο τό Διά
στημα, οϋτε ήτο διαστημόπλοιον η
μυστιΧον νέον ο:τΛον η άεροσκάφος.
Καί προσέ!tεσε, οτι υί ι'ί-ν(}ρωστοι πού
ίγγράcrονται μέλη είς τούς δμίλους
τών Οεατίί>ν άνώστων ίπτα.μίνων
ύ.ντιι.ειμένων Οέλουν ά,τλώ; νά πι
στεί,ουν είc fνα μWον
'Αλλά ot ο;-ια,δοί τώ, «ίπταu.ένων
u,,τιι.ειμένων) ά,•τε:τε,έ{)ησαν :·
Σ' ϊνα
ιiμερι,.ανι·,ιο περωδικο
δια6άσαμ� \Ο ,ιείu.ι νο_ν .. άνακοινώ
,
σεων, -του εκαu.αν.. ε:τι6αται
t:ττα
μίνων δί�Χω;, Χαδt;�; :τερι�στ,ρέφον
, ατμοσ<rαιρα u.ας. Αι α,•ακοι
το στην
νι;>σει; αύταί (rίς την ύ.γγλικήν, φυ
εμαγνητοφων�'yδησα,, ώ
σιΧά 1 ) ..
στε έν πρέ;-ιει να μένη -ιιαμμία άμφι6ολία... Λοι.-τόν, πρίίηο; ώμίλησε
Υ.ά;-ιοιο; ονόματι Κοί1ρτα,6,
άρμόδιος τοϋ 'Άρεως δια τάς τηλεπικοι
νωνίας με την Γην. Παρουσίασε
εναν αλλον, ονόματι Βόλτρα,
ά.πο
την '.\φροδίτη, ό ό:τοίος έξ11γησεν
οτι ο! ίπτάμενοι δίσκοι ετναι ( ά
-τί ούστατα!) διαστημόπλοια ε.λ&γ-χου
τη; ,:υρηνικης τρίλλας μας Έ,1δια
φέρονται \'(l μας σώσουν ά.το τόν
ύ.φανισμό, διότι αύτοί. εlναι τελείως
ίνήμεροι τη; σημασίας τών 6ομ6ίί>ν κ_λ.:τ. άq-ου, δέ6αια, κατορ-!}ώ
νουν να μας έ:rισι.έπτων-rαι 'Επί
σης μtλησε κάποιος ;\[έρΧου, άπο
ιαλm�α; Ο,:[ αν zα{}ήσοuιι.ε φρm•ι�α
ι.αί ;-ιάψουμε το ε;τιΧίνδυνο παιγνί
δι των 6ομ6�·. -δα μας δωρή•ση �να
ήλει.τρονικον μηχάνηu.α, δια τοϋ ό
:τοίου έπιτυγχάνε,ται cή πολαρο
:τοίησι; τών φυσι-ι.ίίJν zυττάρων τοϋ
σύJuατοςJ, μί. άποτέλεσμα πλήρη ύγεί
αν εύημερίαν και ψυ,(αγωγίαν 1 Πλέ
ον κατα.-τ1λη-ι.τι-ι.ο; ο} ων ητο ό δμιλή
σα; τι,λευταίο;, ό :\Ι:\νι.α ά.ποκαλύψας
Οτι ?ί έ�ι6άται τ�ϊy, ίιταμίν<ι!ν άντ�
,ιιιμινων σε πολλι; περιπτωσεις α
πεδι6άσδη-ι.αν -ι.αί έ:τε·ι.οινύ>νησαν με
-τροσω:τι,.ότητε;, ο;-ιω;. . τ/yγ Πρόε-
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δρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών χαί
αλλους ήγέτας -ιιαί έπιστήμονας,
μετά τών δποίων συ,εσκέφ&ησαν έπί
της καταστάσεως. Τούς ύπεσχέ-&η
σαν, αν πάψουν τα άστεία με την
πυρηνικ1')ν ένέ QΎειαν, νά τοί,; (ιδηλαΙ)'ή : να μας) προσφt,Qουν αλλο
εuδος ένεQΎείας, καταπληκτικοv -ιιαί
ά-ιιί,iδυνον, �ε την όποίαν Χt\'οϋνται
1--at τα Lττάμενα άντικείμενα. Πρ-ο
σέδεσεν οτι μ.εριχα άπο τα άντικεί
μενα αύτα εύρίσκονται ηδη υπο την
καταχήν των κυ6ερν11σεων καί έ.ξε
τάζονται καί ας λέγη ο, τι {}-έλει ό
δύσπιστος δόκτωρ Χάυνε,χ... 'Η φαν
τασία ο-ίl!έποτε .-δαμάσ'&η riπό την
λογικήν.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ
'Εξαιρετικό εw>ιαφίρον προεκάλε
σε στη Μόσχα ε·,c.!}εσι; τοϋ γλύπτου
riνδρωπολόγου !\'lιχ,α�λ Γερασίμωφ, ίJ
δπυίος, 6ασιζόμενος στα δεδομένα
τώv άvδρωπολογικών έριυνών, εχαμε
μια σειρά άπu άναπαραστάσεις προ
γόνων τοϋ άνδρώπου. Μία άπο αύτές
εlναι το «:ται�δί του , εάντερταλ», πού
Fξετέ{}η σε 'διασταύρωσι <ης όδοϋ
Σαδο6όγιε. Ό Γερασίμωφ έ'6ασίσ.()η
στα εύρήματα ένας τάφου τοϋ Ούζμπε
κιστάν, πού 5δειξαν οτι ό ένταφια
σμένος α\Ιδ()ωπος ήταν της ίδιας έπο
χης με τον cα\1/}ρωπο του εάντερ
ταλ». Κα&uι; εlνc:ι γνωστόν, ετσι ε
χει όνομr:ισ-Ι!ή ό άρχαιοτάτης έπσχής
«αν!Jρωπος ό ,ιρωτογενής», τοϋ όποίου
το κρανίον καί αλλα λείψανα ε-ύρέ-8η
καν ( το 1856) στο εάντε,ρταλ της
Ρηνανίας, -ιιοντα στο Ντύσελiιτορφ.
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Το ετος της γεννήrιιω� του Χιιι
στοίi, περί το όποίυν πολλαί ιψ,φιrιϋη
τήσεις -ήγέ ()'t'}ησαν 1<ατα καιρούς ά.πο
ίστορ ι_κούς καί Μτρονόμο�ς, Υ.α-δωQί
,
σj}η οτι
ιlναι τυ, 6 π.Χ. εις "ινα· tστο
ρικον εργον το όποwν έξ&δό-ι'}η ύπu
την αtγοοα τοϋ Έ-ιιπαιιδευτιχυϋ Έ
πιστημονικοϋ καί Πολιτιστικυυ Όρ
γανισμοϋ τίίJν 'Τlνωμ. ΈfiνίίJν.
Τό στοιχεϊ:ον αύτο άναγρά.φεται dς
τον δεύτερον τό.μον της ίστορίας της
άν{}ρωπό-ιη,τος, φt('οντα τον τίτλον
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άρχαίος κόσμος>, δ όποίο; έξεΜ6η εlς τάς 'Πνωμ. Ηολιτείας ύπο των
ερ καt Ράου. Το βώλίον εγρά
φη ύπο τριών Ίτuλών κα{!ηγητών,
των Λουtτζι Παρέ.τι, Πάολο Μπρέ
τσι καί. Λουτσιάνο Πέ.τεχ, καλύπτει
δε τήν μεταξύ του 1.200 π.Χ. καί. 500
,Χ. περίυδον.
Οί. συγγραφείς uύτοί. ύποστηρtζυυν
δη ή γέν,γησις τοίι Χριστου ημποριί
ι'i τυπο,ί)ετηΟη εtς το τέλος τοϋ ρω
μαίκου fτους 748 i\τυι το 6 π.Χ. 'ΙΙ
διαφορα τών δί,ο χρονολογιών όφιί
λεται είς γνωστον JριΟ-μη,τικόν λά{)ος
του Διονυσίου κατα τήν γνuιμην τών
τριών 'lτuλuJν κα{)ηγητών.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ
'Λπο την
έα 'Ί'όρκη ερχ,ονται
πληl.)Q'φορίες, πού ιlποδεικνύουν ητι
έ.'ί:,ελίσnι ται
μία εύρυτέρσ κίνησιι.
ιl () ε ι σ τ ι κ ο ί• Χριστιανισμου,
i\τοι ά.πο6οχ,ης τοίί Χριστου ώς ά ν3- ρ ώ. π ο υ φuρέω; ένος νέου Εύαγ
γελίου.
Ί Ι κίνηnις αι',τή περιλαμβάνει ά
ρ�()μί1ν t!εολόγων, οί όποίοι {}έiλουν
να διύnου1 μια νέα καί σύγχρονη εν
νοια στ11ν Χριστιανισμό, άφαιρώντας
το μεταιrυσι",ιον στοιχείον καί. τονίζον
τας την ήΟικη διδασκαλία. Μεταξύ
αλλων, εΙναι οι Τόμας "Αλτιζερ, κα
Οηγητή; 3-εολογίας στο πανεπιστήμ ιυ

"0μορυ της Άτλά1tας,
Πωλ Παν
Μποϋρεν, κα(}ηγητης {)ευλογίας στό
πανιπιστήμιο Τέμτ), Ούtλλιαμ Χάuιλ
τον, τη; {Ιεολογικης σχολη; τuϋ Ρό
τσεστιρ καί. ό Γκάμπριελ Βαχάνιαν,
του πανεπιστημίου Συρακουσών.
'() 'Ό\ληζερ λέγει δτι «ε{ναι ιίδύ
νuτον τιά να τιστεύουμε σ' f:να ί•-τερ
,ιόσμιο "01' τού επεμβαίνει ιττήν ί
rιτορία της ύ.ν!)ρωπότητος καί δτι, αν
Ι)έλη ωί αν /UΤΟ(}!Jώση ΤελιΚ'J δ ,((Η
(1tιανισu/ις να fτιζήση, τρέπει νά ζή
ryη χωρίς αί•τόν»
'Ο Πι,ιλ Παν λ!τοίiρεν λίγιι οτι
«κάΟι συζή1τησι; πcρί Θεου στιοείτιιι
-τια uίουδήποτε q;ιλοσnφι,ιοί• νοήuα
τος».
'Ο UΜλλιαμ .\:άμιλτuν λέγΗ ίiτι
υύσία του Χριστιανιcιμuϋ ι{ναι το ,ιή
ρυγμα πιρί άγάπη; ,ω JJρίπιι ή Έι.
,ιλησία, άντί. μετuφυσικης, 1ά u1Ι!η τον
i'.ίνΟρωπο στην πιστότερη μίιιησι του
Ί ησου, μονCΙΙδι,ιί, ύπ6διιγμα διαγω
γη;. Κι' αύτί, σ11μαίνει ταοα1\nχ11 ίί
νιυ ορων σt)]V άγάπη, ίξυπηρέτησι
των συναν&ρώπων.
'() Χριστος δεν ,ίναι πρόσωτο 1Ί άν
τι,ιείμ>.10, λέγει δ Χάμιλτον, άΗα
1,Οέσι;ι.
Καί ή θt:σι; του Χριστοί• σ1Ί
μερα, διαzηρύσ<1ι1, >.Ιναι μέ<1α στίιν
ιίγώνα των νέγρων γιά ί.σότητα μέσα
στίς ,ιαι νο{,ργιε; μορφές της τιχνu
λογικij; κοινωνίας, uέσα στην τέχνη
ωί τήν ίπιστήιιη τοiι 6έβηλου κόσμυυ.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΦΟΣ

-------------------------------------------·
Ο «ΙΛΙΣΟΣ» ΘΑ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1966
παρά την α ϋξησιν των εκδοτικών δαπανών
καi τα έλλείμ ατα τα όποία εχει
ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΣΥΝ ΡΟΜΗΝ ΔΡ. 50

στηριζόμενος ε{ς την ενίσχυσιν των φίλων του, είς τούς
όποίους καί εϋχεται

ΕΥΤΥΧΕΣ

το

ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

----------------------------------------
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ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ
Τ \ ΓΡ.\ΦΕΙ.\ ,οϋ Ι.\ΙΣΟΤ, Δοα
γατnα\'ίοι· 6, Τ Τ 12! (Πlατ. Κλαυ&
μό,•ον κά,&ε
uι7JΥ υ;), εtΥαι άΥοιι.τα
�Ε1'ΤΕΡ.\ ;ωί 11 \ΡΑ�ΚΕΤΗ
οα; 11 - 1.
.ΗΕΤΘΤ:--ΣΕΙ�. Uί συ,•δοομηταί
,,,ί• ιlλλά�υυ\' διει•ι)ι•, σει: η ϋΗ:ιυυν
τ 111· bιεί1Οι.•νσι τυι•; νά u-. αγράq-εται
ι ιη οασμένη, :ιαοα/αλοίiνται να μii:;
ιίδ,ηοιυϋ, άμέnω;.
Ε.\ΤΒ.\Σ\I.\ Τ.\ μί. ται έ:ιιταγil"
�ί: 111\' διεί•\h•ynιΥ. «Κωστϊ1ν .\Ιελισ
σr��,ι',-τυυλο�, Δ (.Jαγuτσανιοι• (;, 'Α{)ή
να; 122�. '...\:ιοστολαί με τραπεζιτικάς
ι -τιταγu; η έντοl ά;, μίi; δυσκολεύ0\.'\ Νά άναγοά ιr εται χα1tαρά το υνο
uατεπιίJνυμον ;ωί ή Λιεί•!J1Jνσι; τοϋ ά:
-τοστολέως. ΙΙ ίσω ιί-τi, τό uπό;ωμμα
τη: έπιταγης να γράφεται λα-ιιωνι·/4ά
ό ) όγος ά-τοστολή; ,ων χι:ηuάτω·ι.
ΕΙΣ ΟΣΟΤΣ ένδια(f'έρονται νά
11υμ-τληοώσου1 τ11ν σFιρά,•, {,:ιενθ-υμί
�οuε ϋτι ή τιμή τόμων ;τας,ελ{}όντων
ιτι,Jν εfναι 50 δ9z, 'λλλά, τόμοι
τιιν; 1962 ύ-τάρzιη:ν μύνο\' χωρίς τί,
τεϋzυ; �ο 25. J\!εμοΥωμέΥα τεύχη
T<JJ\' 19.3G - 1�39 (:--ο 1 - lG) δε\'
ί•-τιίρzοι•ν. Έ:ιίση; δFν ύ:τιίρχουν με
μονωuίνα τεύ ,ι.η );ο 18, 19, 23, 25,
�8 �9, ι.αί 3:1.

ω

ε
ι.

Διόρθωσις λάθους
Κατά τr\ν E/tί•,,JιJL τοϋ -τρυηΊυι•
ι1<1,ιι· ηί•ιοι.•; ( lloν, �ι:ττ - 'Οι.τ )
μιΊ: Ξίιr ι•γι nτί, -τοίηuα τοί• ,. Σα
ριίΥτιιι• 11 αυι.έα << Ε, ωσ1 στη .\lι,νά
ί'ιιι ( n,ι 28Γι) ί'ν,ι noϋuvi, ί.ιίUι·;
'( J τ1Jι7ηο:
στί/ΙJ:, ίι ιίc,ϋίι;, cfνω
ηί τ Ί:
1 ο nι7,μα μα; ιf,αι fνα; ,riιτο;
Ζητοί•uε fJl'ΥΊ"'Ι,uην ιι-το τr11 -τοι
ητi1 /αι τοί·; ιrίi ιη•; uα;, τr,ί•; ίηοί
ο,·: /(1� ί(l{.Ι�/(L/Ο�'μ; \(L ιτιrr{�(Η:ν
�,
nτ,, ηυι.ο; τη\' iιιo,_11Ju,r.1, ,,,nτε ν ιι
-τιιiιιiιετω τό {\α[Jί'Τατn νιίηuα τού -τοι11 ΗLΤΙ :.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
!\ίκυυ .\lηλιισρη. Οί Κρυπτοχριστιανcί ( l\fελέτη).
'Αντων
'.\δοι:ιΥο:ιυί•J.υι·: Τί εl
ναι ό Τεκτονισμό;.- 'Έχδοσι; Β', 'Α
{}ηναι 1965.
Μ. FHANEI, (11ετ. Σ. Κανταρ·
τζη) : Το δι6λίο τοi• Π u -ι:τοϋ, Κατε
ρίνη 1964.
�έδυλλα: Οί
�).φοί "/αί τά προ
ί>λήματά τους. 1965
Πεπραγrένα
1!16:1 �τoii; <<Χοιι·
λοϋς» ΙΝ TAMBUf ,. 'Ομοίω; Π επραγ,μένα 1964-. Π ολί• ,αi.αίσ3ητες
έΧδύσει; μί. πολλές ιrωτυγrαιrίε� καL
·ι.είαινα ση'ι1· του(ΙΥ1κ1'ι καί στ11�' Η
λ ην ικιi γλώσσα

r.

--------------------·
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗ Τ I Σ

(Τό βιβλίον της Σοφίας)
1963

...

Διμiνον δ(!ϊ.- 50

ΑΠ ΟΚ Ρ Υ Φ I ΣΜΟ-Σ
ΚΔΙ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ
Β' Έκδοση άναθεωρημένη

καi συμπληρωμένη
1964

Άδετον δrπ.. 2.j - Δtμiν(Jν 10

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
1965

'Άδετ(JV δρϊ.. 40 - Δεμivr,ν GO

·--------------------

1965

3�7

ίώξεις τεκ.,.όνων

ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙ ΟΤΕΡΟΥΣ

κατό. την κατοχην

Φίλε κ. Ιελισσαρόπουλε,
Είς το περισπ<1ύδαστον περιο
δικόν «Ι.\ΙΣΟΣ> καί είς το δη
μοσίευμα bιά τάς « Παρατεκτο
νι·ιιας» εργασίας κατά την Κατο
χήν, (τεϋχος Ό -±0) παρετήρη
σα νά γίνεται δίχωος μίν λόγος
δια τ11ν bίωξιν τοϋ uι:ιμνήστου
Μεγάλου ιδασκάλου Φ. Παπα
γεωργίου, ο' εμία ομως νά γίνε
ται μνεία των ταλαιπωριών καί
δοκιμασιών,
ύnίστη κατα την
Κατοχήν, δ ίσόβιος 'Επίτιμος
Μέγας �δάσκαλος Μιλτιάδης
Πουρ11ς, μέλος της ..... τοας «l\Ιια
οί•λης>ι Πειραιώς.
Ούτος, συλληφΌείς νύκτωρ, η
χtJη δέσμιος δια βαρέων άλύσι:ων
( ούχί διά συvήi}ων χειροπεδών)
εί; τcις Φυλακάς ' βέρωφ, φυλα
κισitείς επί ήμέρας, κιΥδυνεύσας
και καταδικασ{}εις είς -θ-άνατον.
Και {}α έτυφεκί�ετο αν μή ή δι
καία έξέγερσις τi1ς Κοινωνίας
τίί�ν δύο πόλεων, δεν συνετέλει,
ωστε δ αείμνηστο; Άιηιεπίσκο
πος αμασκηνος ,-ά ιiγηitΊi zιν {1σεωc; ;τροσωπικοτ{μων προς διrι
σωσίν του. Ό ' ρχιεπίσκοπο:;
πεzαλέσtJη, συν τ οϊς αλλοις :11ν
φλάν{}ρωπον δρασιν του κι•τα
τι1ν Κατοχην ιιαί τ11ν δωρcάν
bιά{}εσιν της εν ίlειραιεϊ πατρι
κης του οικίας δια τού; άγαtJο
εργοί,ς σκοποί•; της 'Αρzιεπι,σκο
πης ( Συσο:ίτια, κλπ.).
crορμ11ν είς τ11ν ένέργιιαν
ταύτην των άρμοbίων '\ρχών της
τότε Ί ταλικης Κατοχης εδωσεν
11 πρόσq,ατος ενέργειά του, ώ;

ας

r

Γεώογ. Γεωργοuδης, '.\ fhiΙΓιι
Ίω. Μινυυνος, 'Α {}ηναι
Θεub. Τσάκαλος, '.\{}ηναι
ΓεώQγ Τσιπο-ύρης, ',\{)ηναι
Γεu'JQγ. Πρόγοης, Λάοισα
Έμ, Λυ�άκης, 'Jlρά/Αειον
Περi διαφημίσεων

Φtλε χ. Μελισσαρόrιουλι,
Εϊ,<,αuε στον ιrιλικό ι.ύι.) υ μας συ
ζήτησι γιά το περωδι/ο καί συγι.ι
κριμένως έτ({)η το έσu'ηημα κατά τό
σον τού ταιριάζΗ νά δηuοσιεύη Ι)ια
�ημί�εις. Το συμrι(ρασμά μας εtναι
οτι, tlα ηταν πρυτιμότερο νά μή δημο
σιιυωνται 'hιόλου διαιτηuίσεις αύr:-.
ομως (}ά εΙr,<,ε οtχομyμιιιι� συ�έπιιες
είς ΙSάρος τού περιοδιι.υύ. Έφ' οσον
λοιrιον ύπάρχει ανάγκη τών πόρων
τών διαφημίσεων, ποέπει νό. τίς δέ
χισfiε, διότι, έ� αλλου, δί, ν uειώ, ε
ται το πνευματικόν κύρος του.
Πειραιεύς 20.9.65
Με αγάπην
ΓΕΡ. ΒΛΑΧΟΣ

---------------------

αντιπροσώπου τι.ιϋ Ί ταλικοϋ Τε
κτονισμοϋ έν Έλλάιδι, προς διά
σωσιν τοϋ καταδι-,ωσtJέντος εις
{}άνατον Μεγάλου ' �δασκάλου
τη; Ί ταλία; Π αλίρμι, ητις και
επετει'•χ{}η bια των σ{}εναρων δια
βημάτων του :τρος τάς Τεκτονι
κά- 'Λρχάς της .'λ{•σεως.
Καίτοι, άσq-αfΓ1;, :τοοσκροί•ω
.:ίς την εγνωσμ{νην nειιν6τητα
τοϋ uνδράς. πιστc:ύω οτι ιzπλη
ριο lπιοευλ ηuίνο" -,ια{}ηκον, δια
τ11ν άγνοουμένην Ίστορίαν τοϋ
Τάγματος, ά·,,α'ΟL\'(0\' τ' ανω
τέρω.
::\Ιετα :τάσης τιμ η;
:\ΙΙλ Τ. λ�Ι-Ε\lλΚΟΣ
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Περιεχόμενα τόμοv 1965
ΑΘΑΝΑΣ Γ. Φθινοπωρινη σουίτα (ποίημα) .. .. .. .. ..
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Πατριάρχης Οίκουμ.: Εύχαi νέου ετους ..
ΑΛΕΠΗΣ Κούλης.: »Α� άπό ξένους κήπους (ποιήματα) ..
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Άιμ.: Ή Οίκeι:.ψενική
.
κίνψις και ή είρή;νη
ΑΝΑΝΑ ό γραφείις.: Σοφία άρχαίας Αί-γί,τπου ..
ΒΑΤΙ ΚΑΝΟΥ έ;::γα.σίαι οίκουμξ)\Ι συνόδου .. .. ..
ΒΛΑΧΟΣ Γφ
Ό έσώτερος έαυτός μας .. .. ..
ΒΟΝΓΚΕΛΙΝΙ Πιερ . Διατί ό 'Ιησούς δεν μει6ιά;
ΒΟ Υ:---ΤΙ'\"Κ Καρ.
Ό δpισμος τού ά&Jλφοϋ .. . . ..
ΒΟΥΣΕΡ Φρ : ΕΤ,μαι εύγvώμωv . .. .. .. . .
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Νικηφόρος· Πληρότητα (ποίημα)
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Άv6ρ.
· Τά 60 χρόνια τού Ρόταρυ
ΓΙΑ ΝΑΤΟΣ Σπυρ.: Ποιμαντορικά .. .. .. ..
ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ άm<ήσεις .. .. . . .. . .
125
135,, 219
ΓΝΩΜΩΝ Τό Τε;κτ. "Ιδ;:,ι..ψα άνεyείρει νέον μέγαρον .. ..
Ό πόνος τοv άγvώστου ά'δελφΟu μας
ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ Ζάvc,ς

74
5
217
122
21
25ό
247
23

Αύτος εΤναι ό δρόμος;
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ χάρτης .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ΕΝΩΣ I Σ Ζωοψίλων - άιvακοίνωσις .. . . .. .. .. ..
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ Τρεις («Φως στην Άτρα1πό») ..
ΕΠ I Σ ΤΗΜΟΝ I ΚΟ Σ άπολογ ισμος 1964 .. .. .. ..
ΕΡΕΥΝΑ στον ΝΑρη .. .. .. .. .. .. .. ..
,
έ)(Ι6'ροί τού Τεικτοvισμα} .. .. .. ..
ΖΕΛΤΣΕΝΚΟ Χέ.vρυ.. Οί
ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : Ή 89η σύκδος .. .. .. .. .. ..

2'-i2
150
45
368
55
273
172
169

Τό παγκόσμιο συvέJδριον τού 1966
'Υπέρ παγκοσμίου αδελ4ότητος
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Ίφά κείμενα : Περί θάρρους .. .
Κατά της όργης .

346

22
354
40
269
223
373
47

202
345.
31
34Β

1 ΕΡΟΚΛΕΟΥΣ · Περί σχcλω:ιτικων .. .. .. . .
215, 280
275
1 ΣΤΟΡΙΑ Μ 'Αλεξάνδ ρου. Στή χώρα των πυγιμαίων
49
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δη,μ . Ύ,μ�γττος .. .. .. ..
175
Αί πηγαi της, γνώσεως ..
241
Το Άμψιάρειοv .. .. ..
281
Ή 'Αι<ρόπολις .. .. ..
Ή 'Αθηνά . . .. .. .. .. . . .. .. .. ..
340
13/
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν
Ό Ζορμπάς καi ή ταινία . .
ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ Κ Ζωή (ποίημα) .. .. . . .. .. .. .. .. .. 184

1965

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΛ
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ΚΟΛΛΙ•ΟΠΟΥΛΟΣ Ίω.: Οί ψίθυροι της Σιωπης κα1 το πνεuμα
της Σιγής .. .. . .
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 'Οδυσσεύς: Ή πυροδασία.
Τα μεγάλα έγκλήματα κα1 ή Μετrοάpκωσις
ΚΟΤΣΑιΡ ΙΔΑΣ 'Ελ.: 'Εν δψει τοϋ διαλόγου όJγά1πης των Χριστ•α-

76
185
356

229
69
245
132
.. .
. . .. 14-16, 126-136, 220-224
λqχειοπώλης (ποίημα) . . .. ..
189
(ποίηιμα) . . . . . . .. . . . . ..
265

νι,κων ΈκκJλ ησιων
Για τή"' ησ!J)(η ,μικρή φωνή της συνειδήσεωc,
. . .. .. . .
ιΚά.ρμα κα1 διαλαγισ�μος .
ΛΑΟ - ΤΣΕ: Σοφό: λόγια .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . ..

ΚΡ I ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ:

ΜΑΘΗΜΑΤIΚΑ προδλήματα
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ .: Ό μικρός
Αtωνιότης

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟιΠΟΥΛΟΣ Κωστης: Ή έξϋ.ιξις της Ψιιχriς ι<αί
κοινωνικον περιοάλλον . .
Παρme
, κ-rονικαi έρyασίαι έν 'Ελλάδι
κατα την Κα:τοχήν
ΜΕιΡΑιΝΑΙΟΣ Κ.:

Τα ζωα, διοο.'Οlκαλοι ύγιεινης ..

ΜΙΚΡΟΥΤΣΙ<ΚΟΣ 'Αριστείδης: Μνήμη (Ποιήματα)
ΜIΧΟΥ Παuλος.: 'Αγάπη (•τωίημα) .. . . .. . . . . .. . .
ΜΟΑΝΕΡΖΕ Καθηyτyτής: Ύ'ΙΤόθεσις Ίισιμαήλ . . ..
ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ Λάμπης: Κώποια ήμέρα ενα τσοπανόιποuλο
ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ: Ή άθώωσις των Έδραίων .. .. . .
ΜΓ1ΛΑΒΑΤΣΚΥ Πετρό&ια 'Έλεινα: Σκέψεις . . .. . . .. . .
ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Χάγερ.: ΕΤναι καικός .. (ποί11Jμα) ..
ΜΓl'ΡΑΟΥΝ Φόν: Ταξίδι στο φΘyγάρι . . .. .. . .
ΝΒΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: Β. Κριιμπάς, Π. Κωστάποuλος ..
ΝΑΚΟΥ Λιλί1<α: Το περιοόλι τοϋ Θεοί} (διήγημα)
ΟΛΥΜΠ IΟΣ Πέτρος: Προς διαχττημάrν'θρωπον (ποίημα)
ΟΥ·Ι'ΤΜ.ΑiΝ Οvώλτ: Λέω στην άνθρωπόττyτα ... (ποίημα)
ΠΑΛ.ΑiΜΑΣ Κ Άπο τα Δeκατετράστιχα (ποίημα)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π :. Πσuλος κα1 'ΑΙ3ηναγόρας .. .. ..
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. Ή έσχάτη των ποινών ....
ΠΑΙΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Είιαyy.: ΆΙ-θρωιπ ι01μος .. . . . .

..

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Γ. Παϋλος 'Αiμα!δέος Νrrίναχ
ΠΑΥΛΕΑΣ Σαράντος: vΕνωση στή Μονάδα (ποίημα)
ΡΑΔΕΦ Μποyιαν: Φιλία .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ΡΑΜ ΣΡ 1 : Το μέλλον της ά.ν9ρωπότητος . . . . ..
'Απαντά στους Ίτ�αις &οσόφους
Ή εvδον έπαvάστασις . . .. .. ..
ΡΑΝΟ Σ ΕvΕJλπ.: Άτε-vίζονrας το σ-rερέωμα .. . .
ΡΑΙΝΤΑΚΡ ΙΣΝΑΝ: Προς τήv οίκοiδόμησι ένός νέου κόσμου

ΤΟ

17

233
289
161
347
165
296
383
25, 131
216
153
101
35
160
71
73
386
3

270
377
286
354
65
203
361
227
351

'·
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ΙΛΙΣΟΣ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρ Βιβλιοκρισία:
Κ Μελισ'σα;:οιπcvλου Μελετήματα, Στ. Γαζή Πε
ρικλέους 'Επιτάφιος, Μιχ '/ατροu. Ό άριθμός 7,
1 Κουτ:Jοχί;;α Μδ:ρκος ό Εύγεvικός .. . . .. ..
Διαλεχτης Ζευγώλη - Γλέζου. Ό κύ,<λος της άγάπης, ό κύκλ:ς τών ώρώv, Α. Καραντώνη 'Επεισόδια, Κ Κaκό;:ο6ιτc Κάτι σλλο ερχεται .. . . . .
Παύλου Κυριαζη Περισυλλογή,
Πρωτοπρε.σ6. Πυ
ρουνάι<η Τό χρέος της 'Εκκλησίας, Νέλλης Θεdδώpου Διατελών έv πελάγει .. . . . . . .
Σαράvτου Παυλέα 'Αναγωγή στη Μαιιό&χ, Μαρίας
Κ. Δέ& Ή σκιά των ώρώv, Στεργίου Σκιαδά Βρέχει ά:διό1κοπα σ,όv κάμπο, Κοίιλη
'λλέπη ν Αr.ιθη
άπό ξένους 'κήπους . . . . . . . .
Πρωινός περίπατος στό κοιμφήριο τώv σκίiλωv
(ταξιδιωτικές έντυπώσεις)
. . .. . . . . . .
ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΓΚ Κά.ρλ: Ή εύτυχία (ποίrιμα)
ΣΒΑ-Ι·ΤΣΕΡ 'Άλμπερτ: Ή ή:)ική ζωή . . . .
.. . . . . .. . .
Σ I ΚΕΛΙΑΝΟΣ νΑyγελος: Ή μετάληψη ,c.:j Έλευσίv,οu κυκεώνα
(ποίημα) . . .. . .
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡ.: Στην ιίφή γη ,ou ΆπόΛλωvος (όμιλία)
ΣΟΣΙΑΔΟΥ. Ύποθήι<αι .. . . . . . .
ΣΤΑΜΠΟΛΗ Γ · Τραyc.ύδι άν3ρώπινης μοίρας . . . . .. . .
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Συνέλευσις .
'Ανέγερσις νέου μεγάρου . . . . ..
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ν Αγy. Φυγή προς τι'χ έ.μπρός . . .. . . .. . .
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. Κάθε ;αvατισμός εΤvαι 6λακείσ ..
οίκοyεrι,ειαι<η
ζωή
ΤΡ I ΑΝΤ ΑΦΥ ΛΛΟΥ Τ ριαντάφυλ. · Ή σύγχρονη
(όμιλία) . .
ΤΡΙΛΟΥΣΣΑ: Μuθοι. .. .. . .
ΦΩ Η της Σιγης: άπcσπάσματα .. .. .. . . . . .. . .
ΦΩΣ στήν Άστραπό Σχόλιο στις <<Τρεις έπιθυμίες» .. .. . . . .
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Π Είιάγy : Ό παιδαγωγός (Ν. Λοv6αρις) . . .. ..
Ή
«Συνοπτική
ίστορία
,ης
Φιλοσοq>ίας:ν,
κpι.ική. . .
Οί άρχαiοι
Έλληνες ώς vοσ,αλγοί τcλJ -παρελθόrιtτος .. . . . . .. . . ..
λΑΜΜΕ?ΣΚΕΛΔ Ντόγκ: Άπο το ήμερολόyιό του . .
ΧΟ·Υ·Λ Φρ. Τό σί,μπαv καί ή άινθρω-πό,ης .. . .
ΧΡΟΝΙΚΑ . . .. . . . .
93,195,259,307,
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Άρχιεπ. 'Αθηνών: Είιχαί νέου ετοvς
ΨΑΘΑΣ Δημ. Μπακαλο-ε:,,α<λ ησία ..
Μισαλλοδοξία . . . .
ΨΥΧΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ . . .. .. .. ..
. . 11,127,

1965

81

190

301

387
293
9
278
75
105
169
48
60
373
121
7
313
287
212
368
249
297
329
355
26
391
6
122
267
221
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ΒΕΑΕιε ενο ιφιypιπιnο branlJ;
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