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r· nντο το rEνxor
«ΠΙΣΤΕΥΩ» Ν. Καζαντ:άκη
ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ1 Δημ. Ίωαννίδη
ΕΙΣΑΓΩΓΙΙ �ΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ Π. lιfελισσαρο:rούλου
ΠΡΩΤΟΧΡΟ ΙΑ ΣΤΟ ιV.1 Ρ Π Φ Ο Ρ Καθηγητοv
Γ. ί\11. Παπαχατζη
Ο ΜΕΓΑΣ Β.1ΣΙΛΕΙΟΣ ivlιχ ..Jεβίδη
ΠΟΙΗΜΑΤΑ Στέλιου Σπεράντσα, Ίω. Κοvτσοχέρα, .1Jε
λισσάνθης, 'Όλγας Βότση
ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙ 1 Χρ. Ριζοπούλου
'Επιλογή περιεχομέ,,ωv δεκαετία ς • 'Ιλισοϋ». 'Άρσις ά�•αθέμα
τος τώv εκκλησιών, Τό διαστημικό !565.
.Σάλισμπουρyκ.

Τό

'Η ετησία συνέλευσις τώv

Θεοσ. σvvιiδριο στό
Τεκτόνων.

Θάνατος

'Υπάτου Μεy. Ταξιάρχου Δ. Διάκου. 'Αποκόμματα τύπου. Χρονικά.
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Τό Κλειδί της Θιοσοφία; άδ. 50 δψ. GO
20
..... τη χώρα των Γαλά ιων Βουνών
Μελέtη επί της Συνειδ11σεω; αδ. 50 δψ. GO
Προ:; την l\Ιυησιν
20
Μετι,,σάρκωση
10
Κάρuα
10
Οί ιδάσκαλοι καί 11 Ατραπό;
δεμ. 90
Ή Κεκρυμμι, η ωή ε τψ Τεκτονισμψ » 90
Σ' έκείνου; πού πενΟοϋν
10
Ό 'ι\στρικο:: Κοσμος
10
30
Τό Φως της ' σίας
10
Θεοι έ, έξορί<t
10
ΦόJς στην 'Ατραπό
Στα ϊόδια τοϋ ιδασκάλου
10
20
Το Βασίλι,ιον τη:; Εύδαιμο,ία:;
20
Ή Πηγη της Σοφίας
« ε}τίον ' σtέρος» Τομ. 1931-1933 εκ. 30
30
12 ' μιλίαι είς Όχάι 193-!
10 Όμιλίαι είς Όχάι 1944
25
50
Στοχασμοί πανω στη tωή μας
'Ελευθερία, 11 άρχη καί τό τελος αδ.60 δψ. 7 5
Το σημειωματάριο �νός Μύστου
50
50
Τα '' λι,υσίνια Μυστήρια
Μητις (Τό βιδλίον της Jοφία:;)
δψ. 50
' ϊοιρυφισμο:; ιιuί l\fυστιyισμος άδ.25 δ. 40
ϋδ. 40 δεμ. GO
λΙ ε ι. ε τ ή μ α τ α
Ό Ίησοϋ;
30
Ό Κοu11της (Θέατρο ίδεGη)
20
«Ά γ,ιώστφ Θ εqJ»
1Ο
Περικλέους 'Επιτάφιο:;- ιακήρυξη ΟΗΕ 10
Είσαγωγη στη Θεοσοφία ( Β' εκδοση άνααδ. 50 δεμ. 70
θεωρημένη}
Τό συ,αίσΟηuα της μειονεκτιχότητος
2Q
τοϋ φύλου

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ . «ΙΛΙΣΟΣ» Τομοι 195 - 1965, �ιαστος yαρτοδ. 50
uΟταν προκειται δι' άποστοι ας είς το (ξωτεριΥόν, τσ ύπο δραy. 50
Υοι αvω έπι6αρύ,οvται μ� δρσχ. 10.
' ποστείλαη το άντίτιμον, δια ταχυδρομι;,ης ίπιταγης, είς την διεύ
θυ,σιv: Κ. Με1-ισc-αρόπουι.ον, ρα.'(cι.τσανtου 6, 'Αθηvος (122), ύναγρά
φοντες οπισθε, τοϋ άποκόμματος της έπι-mγης τούς τίτι ους τωv βι6λίων
που θέJ ετε. Θυ τύ λά6ετε είς την διεύθυνσιv τοϋ άποστολέως της t-πιταγης.

ΤΙΜΗ ΤΕ'ΥΧΟΥΣ ΙΛΙ1:0Υ ΔΡ ΑΧ. 10
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ΙΛΙΕΟΕ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

ΓΕΩΡΠΟΣ Α

*

1966

ΕΤΟΙ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

*
*

ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥΣ
ΟΥΔ ΕΜΙΑ ΘΡΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΚΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ
θΕΙΑΣ *ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΣΚΕΨΕΩΣ
ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ

*

*
Λ.ΙΕΊ' • Ί' ΤΗ Σ
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕ.\ΙΣ �ΑΡΟlΙΟΊ'ΛΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΙΣ Ί'ΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΊ'ΛΟΣ

Δ.ΙΜΗ"4IΑΙ0"4 ΠΕΡΙΟΔ.ΙΚΟΙ-4 ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δ.ραyατσανίοu 6 <Πλ. Κλαuθμ«:;νοc;), όροφος 6oc;, ΑΘΗ"'ΑΙ - 122

ιευΟυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
Έπιμ�λητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ t1ον

*

Ίανοuάριοc; - Φεβροuάριοc; t966

*

ΤΕΥΧΟΣ 43

Πρόγραμμα Νέου 'Έτους
Γίνε ίσχυρός, ωστε τίποτε νά μη μπορεί νά ταράξη τού :τνεύματός
σου την είρήνη.
Ι ύτταζε τη φωτεινή πλευρά της ζωης σέ κάΟε Θέμα, και Οά έπα
ληθεύη 1i αισιοδοξία σου.
Νά σκέπτεσαι μονάχα τό αρtστον, νά έργάζεσαι μόνον γιά τό αριστον
και μόνον τό αριστον να προσδοκας.
Ξέχνα τα λάΟη τού παρελθόντος και :τροχώρει στο μέλλον για καλύ
τερα έπιτεύγματα.
Ν ά είσαι τόσο πλατυς στη σκέψη σου ωστε νά μην άνψυχης, τόσον
εύγεν11ς ωστε νά μ1) θυμώνης, τόσο δυνατός ώστε να μη φοϋασαι,
και τόσον εύτυχης ωστε να μην έπιτρέπης της ταραχής την πα
ρουσία.
Νά σκέπτεσαι καλά για σένα, μα να μη τό έκφράζης με λόγια φωνα
χτά, άλλα με μεγάλα εργα.
Ν ά ζης με την πίστη δτι ή Ζωή εΙναι στο πλευρό σου, δσο θα φέρεσαι
ειλικρινά στον καλύτερον εαυτό σου.

«INDIAN ΤΗΕΟ OPHIST»
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ΙΛΙΣΟ:S

'Ελέχθη - 'Εγράφη -ιό 1965
ΊΙ α:τοδΗξι:; τού αληΟινα μορφωμiνου ανΟρωπου, ασχiτως του
:τοσο, εΙωι ίfίιlΟLιΕ\Οζ ;ηρί τη::; όρΟοτητο:; της ά:τοψ1:.ώ::; του, εγ
ηιται fί::; το δτι ούδε:τοη χά\Ει εστω ι.αί εvα, σ:τόρο ση:ττικισμού,
ί:vα, ιογιο δυσ:τιστία::; i\ [ω μοριο άιιq-ι6ολία:;.-- ιΥ. Κατtψ:ταχ,
J\,. Εισογγ�}ευ::; 11.Π. \.
::\f-.τfρτραντ

L\ε, ί•:τοΙογίCω τψ 11ιιfρα τού Οανάτου μου.
_Ι >οσσελ.

Ό ιαΟF,α::; Οα μα::; ίηοστηρίξη δτα, εχωιιε δίι.ιο. · Α.λλα iμ1:.ίς
ζητϋω ί•:;τοστήριξη ιαί δτσ,, εχωμι ίιδιΥο. - Γου,τρω Βαυατ, 6ου
} fυτής 'Ερ". Κοιιιιστο;.
:.ΙισΟοδοτοϋμαι έ, μ;-ρει για ,ι:ι δεχωιιc,ι χαρωτσ τις iπιιιQrσ[ι::;.
-Σέρ .Χιοίi ΓΥρη,, διfυ0υηης �1:τί-�1:τι-Σί.
ΦρΟ\(J) δτι τα ιηρυγιιατα Οά f ί,οηο Υαλυτερα
'ι\ρχιε:τίσι<ηο; τοϋ Καηερμπουρυ.
1

ηρα.

α,

ησα, αραιό

Ουhέ:τοη i:τίστ, ψα στο c1} αΟητο τcίJν ιυ6ερ,ήσεω,. ομίζω δη
αποπl fί αξιοι ογον i:τίηυγμα γιό f\ αν ύ:τουργο, άπ}ώς \ α σφάλλε
ται ι ιγωτε(_)f::; φορες α:το δσε::; έχει bίκιο. -ΣέΙιγουιν Λουδ.
Δεν ι.ιυτα:τuτιίψαι δτι ή ειρφη θα iπιηυχΟη ταχεως, αλλα ιtιιαι
-τ:F:τεισμF,ος δτι Οο μ:τορωωμε ,ά την πλησωσωμε, clvα μία ιντσα για
κσΟε ίντσα αγω,ίο::;. ρΟουρ Γκο� τμ π1:.ργΥ, αντιτιροσωπος Η.Π.Α .
ει::; Ο ΙΙ Κ

1966

5

το ΕΥΡΩΠΑ·ι·κο ΚΟΣΜΗΜΑ
ΦαντάζωΟt τί λαμπρό Οά ηταν fνα Εύρωπαικό κόσμημα
κατε()γασμένο από την καλύτερη ίδιότητα των λαών ένωμένων
σί μιά μεγάλη ειρηνική καί προοδευτική πολιτεία; "Ενα κόσμημα
μi πολλic; γωνιές, πού καΟ εμιά τους θά σκορπα φως αστραφτερό ...
Ί Ι � ίκόνα τυυ ας έμπνεύση τον κόσμο της σκέψεω:::;, για νά
προσεγγίση η1ν r1μέρα εκείνη, οπου θά ένωΟούν σ' fνα σώμα:
Ί [ εξυπνάδα τοίι Όλλανδοίί
'LI καλλιπχνικ1Ί ψυχολογία τού ύστριακού
'l [ τά:σις συνεργασίας τού Βέλγου
'[l φιλοφροσί•νη τού ανοϋ
σεβασμός στ1 1ν τάξη του " γγλου
Ό μυστικισμός καί 11 αφοσίωσις τού Φινλανδου
'Ι Ι καΟάρια σκέψιc; τοίι Γάλλου
Ίl έπιμον11 ί1περπ11δήσtω:::; ηί>ν δυσκολι(ί>ν τού Ι\ρμανού
'l [ αγάπη στό ώραίον τού 'Ιταλού
Ί [ πορtία πρόc ηΊν αδελφότητα, δια τοϋ κάλλους, τού "Ελληνο::;
Τό αίσΟημα εύΟί,νης τού Τ ορβηγού
Ί [ συσχ�τισι;:; των βασιλείων ανΟρώπων και αγγέλων τού Ί ρλανδού
Ί f ελευΟtρία σκέ ,εως τού Ίσλανδου
'1 [ ίπποτικότης τού Οϋγγρου
Ί L βαΟειά. σιγαλιά τηc; καρδιας τού Πολωνου
Ί Ι εστ11 καρδιά καί 11 άπλότης τού Πορτογάλου
Ί [ φρονιμάδα, τό Οάρρος καί 11 αντοχ1Ί τού Σκωτσέt,ου
Ό θαυμάσιος ρυΟμόc; τού 'Ισπανού
'Η εντιμότης και 1Ί ίκανότης επικοινωνίας μέ τη Φί,ση τού 'Ελϋετού
'Η προΟυμία βοηΟείας τού Σουηδού
'[-Ι εμπνευσι::; τοϋ Γαλάτου
Ό 11ρωισμόc; τού Γιουyκοσλά6ου
Και υί μοναδικέ; αρετiς των Ι ώσων, των Τσεχοσλο6άκων, των
'Αλβανών, των Βουλγάρων καί των Ρουμάνων...
«St. Micbael's News»
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196&

ΤΑ ΔΕΚΑ XPDNIA TDV ΙΛΙΣDV
'Ο ΙΛΙΣΟΣ είσέρχεται με τό άΗ>. χείρας τεϋχοc στο lloν rτoc; της
ήλικίαc του.
Στα δέκα χρόνια πού πέρασαν, ι'<ν,ό τον Μάρ-:-ιο τοί, 19.">6, οταν έκυχλο
q:όρησε τό πρωτο τεϋχοc του, έχρειάσθηκε πολλή ΠΙ�ΤΙΣ καί ΕΡΓΑΣΙΑ
άπό την πλευρά των ίιπευθύνων της έκδόσεωc, άλλά έπίσηc; προσεφέρθη καί cfύτό ε[ναι τό σπουδαιότερο- πολλή ΑΓΑΠΗ καί ΤΠΟΣ ΤΗΡΙΞΙΣ
J.πό την πλευρά των crίλων του.
'Ελέχθη κατ' έπανάληψιν δτι ό ΙΛΙΣ ΟΣ ΕΝ ΕΙΝ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ. If ράγματι, τό Πθ()tοδικό έξεδόθη άπό την Θεοσοq,ιχή�· Έταιρίαγ
iν 'Ελλάδι, εί� τήν όποίαν καί άνήκει. άποκλFLστικά γιά σκοπούς πνευμα
τικηc; κ.αλλιεργείαc;. Ούσιώδηc; βασική έπιδίωΊΞ.ιc; είναι νι'ι προωθrιθη 11 ελευ
θερία τηc σκέψεως. �Αλλως τε καί άπό όλόκληρr1 τ11ν λεγομένην «Θεο
σοq,ικήν διδασzαλία, > ΤΙΠΟΤΕ άπολίrτωc Ε
ΤΠΟΧΡΕΩ ΕΙ τά μέ
λη, πού ε[ναι Ο.εύθεl)α ,ά την δεχθούν 11 καί ,·ά τήν άπορρίψουν έν μέ
ρει 11 iν ολφ, q,θάνει νά δέχωνται την άρχήν τηc; παγκοσμίου άδελcrότη
το� καί νά άναγνωρίζουν στού� άλλους τήν ίδια έλευθερία, πού διεκδικούν
για τόν έαυτό τουc, q-ιι σικά μέσα rί πλαίσια άμοι6αίου σF6ασμού καί
ά6ρότητος. ., :\ρα, ό διευθυντής καί ό iπιμελητήc; τού περιοδικού, καθώς
καί όλοι οί λοιποί συνεργάται, ε[ναι ιΘελονταί ιργάται των άνωτ(ρων, νο
μίζομε, σκοπων τού ΙΛΙΣ ΟΤ.
'Ελέχθη {πίσηc;, οτι οσα είσπράτπι ό ΙΛΙΣ ΟΣ τά διαθέηι πάλι γιά
την άνάπτυ'Ε,ι τού περιοδικού. Αυτό ε[ναι περισσόηρο άπό άληθινό, διότι
στά δέ,α χρο,ια :ιοί., izδίδεται τίποτα δεν έδαπανήθη δι' άμοι6ήν τινά των
r1,γτακτιϊ1ν του, αί δε συνολι;,..αί εισπράξει; του ίιπελείcr Οησαν των συνολι
;ιύ'Jν δαπανιϊιν του, ίδίωc; κατά τό 196.">, λόγφ της μετατροπης τού ΙΛΙΣΟΤ
σi διμφιαίον καί αϋξησιν των σελίδων άπό 304 των iτων J 963-'64 σ�
400 σιλίδεc, χωρίς νά ω'•ΊΞ.ηΟούν άναλόγως αί είσπράξειc; άπό τούc; συνδρο
μητάc. ιατηρήσαιιε, ώc γΗι)στόν -καί διατηι:,�οίίμε- ηΊν ίδια ;ταλαιά
συνδρομή των ."\Ο /:,ραχ. παρα τήν αϋξησιν ολων τω, δαπανιϊιν καί τό μεγά
ί.ωuα τού περιοδικού.
'Αλλά τρέq:ομε πάντοη την iλπίδα, οτι οί ιδιοι οί q:ίλοι μαc;, χάριc;
είc την άq- οσίωσι, τιϊη• όποίων συγεπλήρωσε ό ΙΛΙΣ Ο Σ τήν δι,αf-τία,
θα τοίι δι:ισουν τήν δύνομι νά προχωρήση κ.αί στο μιλλον.
Στο δiκα χρόνια ειδ,ψε τον "μικρό κόσμιι» των σιινδρομητων νίι αύ
ΊΞ.άνιται καί νά {πεκτείνεται. 'Από 650 συνδρομητάc; τού ετουc; 1936, μ�
r-ι•Ηχη ίί.νοδο κάθε χρόνο, q:Οάσαμι τοί•c 1.400 τό 1964. Καί τό 19(,:, οί
συνδρομηταί ιl,έ6ηzαν σ� J. 700. Έ) πίtαμε περισσόπρους - άλλύ μετα
θέτομε τrι, ίi.πίδα μας στο 1966.
"Ο,;ο για την πνευματική προσφορύ. τού ΙΛΙΣ Τ, ή iπιλογή τιϊιν
περιεχομ[νι,,γ τη; δεzαετίας 1956-'65, πού δημοσιεύομε. μιλάει μόνη της.
Ευχαριστούμε γιά μιά ύ.κόμη ιrορύ. ολουc τούς ,ωλούς φίλους τού
ΙΛΙ Σ ΟΤ καί τοίιc ;τροσκαλούμε σ� uιά ίί.μιλλο. Ε[ναι Α ΑΓΚΗ, ίlλλως
τε. Γιι'ι νά σταθεροποιηΟη ή ΙΜΗ 1Η εzδοσις καί νά συνιχισθη όμαλά,
ι[,αι άπαραίτητον ,ύ αϋξηθη ό άριθμός των συνδρομητών.
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ΙΛΙΕΟΕ
ΕΠΙλΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΕΚΑΕΤΙΑΣ 1956-1965*

•

Α' KVPIΩTEPCII ΣVΝΕΡΓΑΤΑΙ
Ο ΠΟ Τ Λ ΟΣ Α.
ι\
Ρ Ι Α
Γινοι' οιος έσσι μαθών, '57, 308
Έλ ηνικη Θεοσοφια, 'i7, 31
'Τ οθψαι βιωτι,<ής, '· 7, ιtι
Β Α Σ Ι Λ Η Σ Ι Ω
Ν.
'Α γοραίαι μαντΗαι ;ιαί πνευuατισμος
'56, 172
Άνθρώπι α (τα) δικαιώματα, '60-57
'Ανθρώπινη (ή) άξιοπρεπεια, '";) 09
Ανθρωπος (ό), '60 27"
' ρχαια (τα) Έλληνι-ια Μυστηρια,
'62 268
mομυητιιη, '62 !4
Βαθειtς ά)ηθειες άπο στοιια ά-τλοι
κοu άνθρωπου, '57 233
Εγγραφον (ε,α) άπο τήν ίστοοία
των άγόη,ων για τήν Έιευθερια,
'5& 10
Έλπιδες -ιαl ,ιί δυ οι τυϋ Πνευματι
σuοϋ, '56 41
'Επλησίασα την ' χιρουσία, '61 290
Ίπποτισμος (ό) σαν ά,θρώπι,ος θι
σιιος, '60 177
ΚαΗιόστρο, ό άδιιηιιέ,ος τής ίστο
ριας, '61 106
Καλωc1Jνη (ή) και τα γ,ωστικα επι
τιυγματα τοϋ ά,θρώπου, '57-350
Λυτρω:τ:ικα (τα) φτερά της άνθρω
πινης ψυχής '56-115
Μιγαλοπρεπες ψυχtς σέ μορφές τα
πιινιον ά,θρωπων '57 131

• Ό πρώτοι:; άριθuος bηλοί

Νάνος Σπυοιδt,J\, ένσ ώριμο πσ ιδl
τής Γής 't,8 290
Παραδοξολογιες 11 άδιασειστες άληθειες, 'α 209
Πυθαγορειος βιος '56 11
Σιδυί,λι,<οι ψίθυοοι '5q 227
Σφιγς (ή) επαυσε να σιγα '57 31
Σ τοχασμοι μπροστα σ' ε.να λι;ι"ο '59
9
Φuσιι.u (τα) δι,ιαιώματα τοϋ ά'Ι-θρώ,ιου '63 10
Χιλιοστη (ή) ίιδρομη τοϋ Άρχαιο
φιλου '59 65
Δ ι\ Μ Π Σ Η Σ Ι Ω.
'Αλ;ιuαιω'Ι- ό φι)όσοφος ' 1 316
Φεοεκύδης ό Συριος φιιόσοφος '62
239
Ζ Ε Ρ Β ι\ Σ ΠΑΝ.
··πσαν μϋσται ό ' σι η-τιός ;ιαι ό
Ίττποιρατης; '61-193
Μιταναστευσις (ή) των που)ιίδν '61.
47
Πότε πρωτοφά,ηιω τά ωα στή γη
' 3 102
ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡ.
Πα, θtισιιός ιαι Πανε,θειcιιό c; '56219
Περί Άίηθείας '57 121

τό ίτος, ' δεύτερος τήv σελίδα.

Ι .\ Ι Σ Ο Σ
Ι Ω � Ν Ν Ι Δ Η Σ Δ Η Μ.
'Αθη,<i (ή) 'b3-340
Αίγοσθενα (τα) '63-193
Άκροπολιc: (ή) '65-2 1
'Αμ<rιάρειον (το! '63-241
· ι\πειρο, (στό) δια,οείται uό,ον ό
άνθρι,JΠΟC; '63-23ϊ
• \ριθuολογία (ή) τι7Jν Πυθαγορείων
'64-27 1
Άρχη (ή) τijc: μεηνσαρκώσεωc '39.
23
'Ατομικοί (οί) qιλόσοqοι '39-3()4
· Ατομον (το) των crιλοσόcr ων '6:Ι·ϊ
ελφοί '61-183
'Ελιυσί,ιοι (οί) '3 -21
Έλ) ηνική μυθολογία και �σωτερισuόc:
'62-19.')
'Εμπεδοκληc ό ':\κραγαΗϊ,όc: '59197
"Εν τό πα, Ί;2-2i7
Έπικοινι,J\ ίιc: (οί) uι τό ί,;τfρπi ρα,
'60 12.i
Θωσοqία ,αί 'Ελλr1,ικο, πνfί•μα '64
-'9
θfρι,ή τροπi1 τοi, ήλίο1• Ί,1 9
Ίδέω (αί J κατά Πλάτι,J\α '62-133
Ί,δικη (ή) Σοcrία '57-3.').i
Κάl>ιιροι (οί) '.')8-10(;
Μιι.γικο (το) πιι.λάτι '37 �3
Μαντείο, (το) τιί>ν ι'ιf) q' ιίJ\ '(i-1. :,2
Μορqαί · Ίδιοτηηc: - Νοuοι '37 227
Όριrιι.οί (οί) '3 -:1:,-1.
lΤαρμενίδη,:: ό Έλωτηc: 'f,() 1 ϊ
Ιrηγαί ( ιιί) τηc r\(;)(Tt(•)ζ 'b.')-17,'j
Ηυθαγορειοc qιλοcοιrία '.ib 129
l. κι'ψιιc ;ταραuο, ηc: 1 ΙρωτοχQΟ\ιii.c
'b] 3:3.\
Τασιc (ή) τοίi iγωισμοίi 'r,4 1'1:1
Τfχνητοι (οί) δορι•<rοροι '3 ι;
TQO(f(O\'HO\ '(,2-1,Ι,
'Ί'uηττοc:. το ορο::; τι7J\ μυ11σΗ•>\ 'ι,3
4!1

Φιλοσοιrοι r'ιλχrιμισταί ':,ϊ 1()'\
Φθινοπω(_ΗΗl (ήJ ίσημfρίιι. •ι;υ 2()9
ΧΗμtρι,η (ή) τροπή τοί• iJλίου 'b0271
K.\Z:\J\'TZΛKJI_ Ν.
'ΕπιστQοqη τού άνθριίJπου σ'"ίύ Θιό
'36-107
Ζορuπii.ς (ό) κιιί 11 τω,ία '(Λ-137
ΚΛΡΒΟΤJ\'JΙΣ
Γκωτf (ό) uJς μύστη::: '.ί'J 2 1
Θεοσοqία zαί σύγχρο,η σι.ι'ψιc
104

'39-
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Λαοί•το (τό) τού αγγέλου '56-213
Μαγικό (τό) βι6λίο τοϊ, νεαρού ιππότη '39-292
Πρόc τά αρχέτυπα '61-29
ΚΙΤ Ρ ΙΝΙΑ Ρ Η � Κ.
νΑνθρωποc: καί ανθρωπισμόc '61-2 3
Είκοσιένα (τό) στήν ίστορία μαc: '63
-26
Σωκρατική γΗΪJσιc καl αρε-τ11 '59210
ΚΟΣΜΟΗΟΤΛΟ "' Ο
· Ασπροι καί μαύροι στlc; ΊΙν. Πολιτείεc; '57-322
Βιετναμ '6-1.-41
'Ελευθεροφροσύνη '37- 3
Μεγάλα (τά) iγκλήματα καί ή με
τενσάρκωι;ιc; '65-356
111,ροδασία (ή) '6.3-1 3
Χιονάνθρωποι; tό) τω, Ίuαλαtων
'ι;3-J ϊ
Χρώμα (το) τοίι δι'ρματοζ '.36-134.
ΚΡΙΣΝΑΜΟΤΡΤΙ
'Αγ,οτηc '62-277
':\πά,Οισμα όμιλιων '.3 -1 1
'Λπεραντωσύνη '60 311
' \πλοτηc; τηc: καρδιάς '37-319
.'\ί,τογ,ι,�σία 11 αύτουπνωσιc; '64 J 20
Γιιι μια iσωηριγη iπανάστασι '56177, 1 ;;, 247
θρησ;ηίις,
Γιu i,,ει•θιρία, άγάπη,
γνιίJθι σαιιτο, '36-2:'i3
Γιιι την ήσυχη <r<•J\η της συνιιδήσε<•>� '(j3-6q
Για την παιδtία '57-:!0()
\ημιο1•ργιγή fύτι•χία 'bO 171
Έγω \το) 'b2-204
Ετσι μίληο στο Μrιδρας 'b0-168
Ζωη (ή) t!νιιι τρωτή 'ιi;Ι-1R7
Καρμrι καί διαιογισμος 'b:'i-245
Καrrω ά.,το τα πιίrι.α 'b0-164
' ?�αόικοc: - rlτομικος κοσμος χωρίc;
Ηρηνη ';j(,-247
'Οπου f!ναι ό ΈαυτiJc: δίν flναι fι
'Αγάπη '63-12]
'Οταν ό νοίiς f!ναι γω-11,ιος '62 -24.7
Πιρίμινέ μt, <�J <rίλf '60-174.
l I ίστιc καί ίfροηλιστίις Ί,0-39
J!οριίιι (ή) της άνΟρωπότητος '64.69
Συνάντησις :τάλι μt τόν Κ. '60-167
Συνiνηυξιc: KάQio Σουαρ�ς '64.24.2

1966

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ Α

Σ υνέχtια της t,ωης '59-222
ΣυνομιλίFς στήν Έκάλη '3ι; 38
Τριίς ε\iσεδιίς έγωισταί '57-:i6
'Τποτελής (ή) σκέψις, πιί1ς Μ i-.) ιιιθερωθη; '56-115
Φιλοδοξία καί ιrόδος '59-58
Φονικό '62-58
Χωρίς καλωσί" η ή 'Αγά.πη δεν εχει
νόημα '63-67
Λ ΟΤΗ Α Ρ Η Σ Ν'.
ιδάσκαλος (ό) της δικαιοσί•νης καί
τό Τάγμα τiϋν 'Εσσαίων '56-97
Φιλοσοιrία (ή) τού Ραμακρίσνα 'b013:;
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ Κ.
'Αληθινός (δ) πολιτισμος 'fi2 4')
' ποκρυq.ισμός (ό) '63-126
"Αποψις ( ή) της μετενGαρκώσιι,,ς
':i7-33 Ι
'Ατλαντίς (ή) '61-223
Για μιι'ι. πληρέστερη tωή '63-2-! 1
Γιά τόν Κρισναμούρτι '5 -17
ημ. Γαλανός δ 'Αθηναίος '59--1
Έλει•σίνια Μυστήρια '57-259
'Εξέλιξις η Ά νακύκλησις '5 -317
Έςέλιt,ις ( ή) της ψιι χης καί το κοινωνικόν πιριδάλλον '64-92
Θιοσοφία, ά.πό τοίις νεοπλατωνικοί,::;
fως τήν Μπλαδάτσκυ '62-260
Λευκός (ό) Λωτός '56-12:Ι
Μεταφυσικό (τό)
στοιχείο στούς
Παραλλήλους Βίους τού Πλουτάρ
χου '61-3
Μοναδικότης (ή) κάθε στιγμης '60214
Όρθ1Ί (ή) λιιτουργία τη; Θιοσ. 'Ε
ταιρίας '64-92
Ιfαρατεκτονικαί έργασίαι κατά την
κατοχ1Ίν '65-233
Περί τής ίννοίας τού Θεοίί '3 -313
Ροδόσταυροι (οί) '57-39
Σκοπός (ό) τη tωής '6:J-209
'Τπάρχει θάνατος; '62-113
Χαρά (ή) της t,ωης '61-11-!

ΜΕ Ρ Λ Ν Λ ΙΟ �

Κ.

Ίερά Όbός τού Σικελιανοίi '63-62
Ίστορία ένός άνθριυπου ά.πό τlς Ί νδίες '3 -226
Ζιϋα ( τά) διδάσκαλοι f>γιει,·ης τιϋν
άνθριυπι,η '63-2 9

ΕΚΑΕΤΙΑΣ

9

'ΑΓ Ο Σ ΣΠΤ Ρ.
Διονυσος (ό) είς τήν Έλληνικήν πα
ράδοσιν '5 -30 L
Θεα ( ήJ 'Αφροδίτη '59-3 ι
'ΤποΟηκαι ':i9-35
1 f Α Τ f Α Χ Α ΤΖ Η Σ Γ.
Διαδατης στο c-χολιίο ένός αλλοιι
πολιτισμοί• '(i ι 36
11αίιλο::; '.\μαδαίος Ντί,αχ '6:;.377
ΡΙΖΟΗΟΤΛΟΣ

Χ Ι.

Ά νιςιθρησκιία στόν Ρήγα Φεραίο
':i7-209
'Ληίλαλοι τηc Βίδλου στόν Κάλδο
':i7-l45
337.
82,
1939:
Πιδλιοκρισία
L960 : ι;,2, 227, 305. 1963: 282.
19b4: 209. 196:>: 65, 1, 190, 301,
387
Γιατί καί πώς ή ".'\ννι Μπέt.αντ εγι
νι Θεόσοιrος '64-6
έηση στό Φάληρο '61-155
Ζήτημα (τό) της άγαμίας τοίί κλή
ρου '62-ϊΟ
Θεοσοιr ικές ίπιδράσιις στόν Παλα
μά '56-:i
Θρησκειπικ11 ίλειιθερία και
άνοχή
'63-26,j
Καδάqr1 c; (ό) χωρίς πνευματοδοξία
';, -241
Κα�αντtάκης : Τfροφ�1της της Πι�ν
ιλιυθερίαc; '37-273
Κάρα (ή) τού 'Αγίου 'Λνδρέου '64197
Κοσμογο, ικά προδλήιιατα στόν Ηρο
δελέγγιο ':; -33 ί
Λευκi1 (ή) κηδεία της Βιλελμίνης
'62-29 ι
�1εταq ιισικη αρνησι στό, Γ. 'Λθάνα
':,6-19:i
ΜισαλλοδοΗα ι:έ κοιμητήρια '61-23-!
'Ορφική (ή) μύησι στόν Σικελιανό
'36-26.Ι
«Πλύσις έγκεφάλου» '61- 1
Ποιητ11ς της πίστεως ό Σολωμός '37
-1

Πρωινός περίπατος στό κοιμητήριο
των σκύλων '63-293
Τριιικοσια χρόνια θρησκευτικηc
�λευθερίας στην 'Αμερική '3 -67
'Τπερδατικές άνησυχίες στόν Ζ. Πα
παντωνίου '36-109

10

ΣΡ Ι ΡΛλιΙ
'Αδελφότης '57-26
'Ανανέωσις των έαυτών μαc '61-199
ΥΛνeρωπος (ό): Καταγωγή, φύσις,
πε.,,:ρωμένο '56-117
'Απαντήσει; σ' ίρωτήματα '3ί-lί0,
'63-203
'Αφοπλισμός καί διακο:τ11 πυρφ ικιί>,
δοκιμών '63- 2
Γιά τόν Κρισναμούρτι 3
' -17ί
Γνάνα Γιόγκα καί Ράτζα Γιόγκα '64
-1 ί ί

1966

ΙΛΙΣΟΣ

'Ένδον (ή) ι!1.ευθερία '39-132
ΥΕνδον ( ή) έπανάστασις '65-361
'Εξουσία καί συνείδησις '64-3
'Ηνωμένα (τά) 'Έθνη χρειάtονται f1
οχι · '63-3
Θε��φία η u.λλο τί; '36-276'
'Ομιλία είc 'Αθήνας '64- 3
'Ομιλία πρός φοιτητάς '62-1 6
'Ομοσπονδία της Οίκουμένης '3ϊ-97
'Ορθόc δρομο: έμπρόc '64-3
Μέλλον (τό) άνθρωπό,:ητο; ' 63-63
lT ερί κρεοq,αγίας '62-237
Πνευματική δημοκρατία '36-3
Ποιός θά μάc διδάξη τή σοcrία; 3
' 91
Σ:τοί•τνικ καl Είρi1νη 3
' -3
Σημιρι,ή {ή) παγχοσμιος κρίσις
'3 -2 4
Σιι _ήτr1σιc τρε).ι.ίίJν '61-1
Σ�γχρονοc _(ό) κ,όσ�οΞ '64-1 6
Σιιμ,,:αν (το) και ο ιινΟρωποc '62177
Τί ιΙναι σοq-ίυ. '60-163
Τί εyει σημασία &
' Ο- q
'Τγείυ. σι•>uατική καl ψι•χι,ή ':i6-36

Σ Β Α ·J· Τ - Ε Ρ Λ .\Μ Π Ε Ρ Τ
'Ανθρωποι καί ζώα '63-279
Ήθιχi1 (ή) ':ω,Ί '63-202
ιακ11ριιξις γιά τ11ν κατάπαυση
;:ι ιθερμοπιιρηνικι7Jν πειραμάτων ,-�
177.
Κάτι περισσότερο '61-16
_Ο.\ΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡ.
Σ τήν ίερή γη τοϋ 'Απόλλωνος '631 Ο.:ί
ΤΖΑΖ Ο Π Ο Τ .\ Ο Σ

ΑΛ.

' \πάντnσιc ιίc τόν καθηγ. Τρεμπέ
:
υ.ν '63- 3, 233
'Ιλισός πνειιματικόν κfντρον της άρ
χαιοτητοc: '36-231
Ιlι7Jς θ' άνυ •ωθη τό ίπίπεδον τοϋ λα
οϋ '39-324
-υνέλιιισιc Τατ. Ίδρύuατοc '63-60
Τί είναι ό Τεκτο, ισμόc 'υ2-2 3

ΤΓΙΑΧΤΑΦΤΛΛΟΤ

ΤΡ.

- ίιγχρο, η (i1) οίκογεΗιυ.κi1 ζω11 '63
-31J

ΦΩΤΙ \ ',][ Σ

ΕΤΑΓΓ .

':\ρχαίοι Ιοί) 'Έ)ληΗc uJς νοσταλ
γοί του παρελθόντος '63-329
Ηαιδογ(ι)γός {ό), ;\. Λοίιδαρις '632-19
« Σ ιηοπτιΥή 'Ιστορία της Φιλοσοq-ί
αc> τοϋ Κ. Θ. Πωταλιξά.νδρου 'ί,3
-297

•

Β' ΛDΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ=ΙΝ
Ολκοττ, Χέ,ρυ Στiι ηλ '3 133
ΒΙΟΓΡ:\ΦΙΚ Λ.
}'ά.ιηρ ΡίΙ.κε, Αίμ. 'Τδοιι '62-14:i
Βούδδαc '36-139
ΤσίίJρτσιΙ. - Φλέμιγκ, ή μυστικη μοί
Γκι,.ντι ,αί Γκιτά 3
' 7-77
QU. δίιο ιιιγά.λων 6
' 3-34
Γκά.ηι: Jlίi>c ειrθυ.σι ό Θεόc cτή,
':ωή uοι ι '39-236
ΕΠΙΣΤΙΙΜΟΝΙΚΑ
'Έηισον ( ό) Θεόσοφος '37-133
.
' \:τοκριιφσμός ( ό) κυ.ί ή rρευ,α τοϋ
Μfσuιρ, Φράντc '63-33
διαcτήματοc '60-251
::νlοτσυ.ρτ 'ΑΟ. Παλλαντίου '36-137
Λ
' :τέρυ.ντο (τό) σύμπαν υρχισε με
1ότσυ.ρτ :
' \;ιό τί άπ(θανε Ν. Δυ
μιύ τελιίu '64-255
σκαλοπού1.ου '36-243
'Ερωτήματα περί της [ξελίξεως τGJν
Μπλαδά.τσκι ι , aΕλινυ. '.,6-lϊ
κόσμω, Γ. Στεργίου '63-107
Μπροίι,ο, Τtιορντά,ο 'Αγ). Ζά.ν,ου 1
'ΙIJ.ικτρο - [γ,ιcrαλογρύφος '38-33
'37--17

1966

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕ Α ΔΕΚΑΕΤΙΑ Σ

άνατος (ό) τί εlναι καί πότε ίπέρ
χεται '62-124
Κεραυνός (ό), τό δυσνόητο φαινόμε_
νον '61-305
Σύμπαν (τό) καί ή άνθρωπότης Φρ.
Χόυλ '65-26
Ταξίδι (τό) στό φεγγάρι Φόν Μπρά_
συν '65-153
Χάρτης (ό) του έγκιφάλου '65-130
ΖΩΑ ΚΑΙ Α
• ΡΩΠΟΙ
Αίσθάνονται τά ζωα; '62-212
L\ελφίνι: τό βαθύ μυστήριο '62-220
'Ελιlφαvτες (οί) εχουν άνθρώπινη
συμιιεριqορά '61-322
Μανιφέστο δικαιωμάτων των ζrοων
'58-203
Προσιυχή των ζώων στόν ί.ίνθρωπο
'58-205
Σαρκοqαγία κατά Πλούταρχον '62
233
Γιατί άγαπω τά ζιϊια "Αξελ Μουντε
'63-196
"Ενωσις των ζωοqίλων '65-4 5
'Ειμυρiσεις όφειλόμενες στά ζιiJα '63
204
ΘΑ ΑΤΙΚΗ 1101 Η
Α
' πό τήν αποψι του άποκρυφισιιου
'36-163
:Στό έδώλιον (ερευνα) '3 -133
'Τπέρ τής καταργήσιωςΚ. εσποτο_
πούλου '38-24
:Σ ψινάριον Παντείου '60-131
ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΑ
Ά/Ηλφότης (ή) Ίερά κείμενα '56-33
Βιοθεωρία του Rουδδισμου Σ τ. Νι
κολαιδη '61-62
llουδδιστικές ίστορίες 19.'>ϊ: 20, 196
- 193 : 260 - 1939 : 4
1960 : 245
'Επί τοίι 'Όρους όμιλία '62-24
Είιαγγι"λιον (τό) κατά Θωμάν :Στ.
1 ικολαιδη '63-177
ΊιQουσαλήμ (ή) στά χρόνια του Χιη
στου '62-17
Κατά της όργης Ίερά κιίιιε,α '6334
'Εγχειρίδιο, ;τειθαρχίας '3ί-6 , 160,
2Η
Κομφοί,κιοc καί Κομφουκισταί :Σ τ.
J ικολαιδη '63-59
Περί θάρρους Ίερά κείμενα '63-31
] Ιόλεμος καί Ε ίρήνη Ίερά κείιιενα
'56- 3
:Σταυρός (ό) ώς προχριστιω ικόν
σίιμδολον '60-63

Χριστιανικύς μυστικισμός
Χρυσός (ό) κανόνας '57-113

11
'5 -277

ΘΕ Ο ΣΟΦΙ Α
Α
' νατολή - Δ ύσιc,Κ. Στεqανίδη '61
-297
llίδλος (ή) γιά τi1ν Μιτενσάρκωση
'60-189
Γραφική άπεικόνισις της Θεοσοφίας
'37-139
Θεοσοφία καί Ψυχανάλυσις '36-7:i
Θά επανέλθετε! '61-209
Μεγάλοι ϋ.νδρες περί μετενσαρκώ
σεως '63-278
Μεφιστοφελής (ό) γιά τήν οίκον.
κρίση Ζιναραγιαvτάσα ':i7-109
ετί - Νετί Ζιναραγιαvτάσα '57-343
'Ορισμός τής Θεοσοφίας Α. Μπέ
tαντ '61-66
Μπλαδάτσκυ, " Ελενα
Πιτρόδνα
Σκέψεις '63-23, 131
Τί πιστεύου, στήν 'Aqρική γιά τήv
μετινσάρκωση '57-116
'Τποθfσις Μπράιvτυ Μάρqυ ':iG-1-19
'Τιιόθεσις Σ άvτι τiδι '58-16
'ΤπόθFσις 'Ι σμαήλ '6J·163
Τ ΕΚ Τ ΟΝΙΚ Α
"Αιιαγf της Μασονίας! Σπ. Γιαννά
του '64-99
'.\,,τιτεκτονική άπFλπιcία Θ. Παπα
κωνσταντίνου '64-1 04
'.\ντιτικτονική ύστερία Θ. Ηαπακων
σταντίνου '64-100
ΜFγάλο (τό) μυστικό τιϊJν 1ασόΗ•JV
'58-207
Μέλης : Άναιιορqωτικός Σύλλογος
'.:,9-169
Έλευθεροτεκτονισμός (ό) στή Γιουγ_
Υοσλαδία '61-77
Έλευθεροτ�κτονισιιός (όJ στi1 Νορ
δηγία '61-191
ΈλFυθεροτεκτονισιιός (ό) στi1 Ρω
σία '62-142
Έλειιθεροτfκτονισμός στόν Παγω
μένο Βορρά '6L-143
'Εχθροί (οί) τοϋ Τικτονισιιου '65172
θρόνος (ό) του - ολομωντος '61327
_ υμδολισιιός (ό) του Ρόδου καί τού
Σ ταυρου '61-223
Τί εί,αι ό Τεκτονισιιός '62-2 3, '635, 233
'Τακίνθια, Γ. ':\ναγ�ωστο;τούλου '61
-309
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Ι.\ Ι Σ Ο Σ

ΠΟΙΗΜΑΤ.'\
· Αγρα:, Τέλλοc ';; -101
'Αθάνας Γ. '63-ί4
'Αλέπης, Κοί,λη: '65-21ϊ
Βρεττάκοc :--'ικηq-. '61 231, '62-1,
'64-1 4, '(j5-3j-l
Δοξαc, Τά,ηc ':i9-21
Δροσίνης Γ. 'j -132
Δρουσιιuτηc;. Ι!υθαγ. '5ϊ-22b, ':i9-2ί-ί
'63-66, 2:i4
Ζερδοc, Ίω. 'bl-117
Θέρο:;, 'Αγιc ':i9-200
Καδάqr1c, Κ. '60-124, 'b3 9b, 249
'64.-1 �
ΚαΗλλοπουλοc, l!α,. '36-1Q2, '606, '61-10:i
Καρυωτακηc, Κ. ':; -103
Κίπλιγκ ':i -316, '59-302
Κουτσοχέραc, Ίω. Ι[. ':i9-100, 'bl9ϊ, '63-264, '64-124.
Λάσκος, 'Ορέστης '5ϊ-ll'J
Μtλισσά •θη ':i -223, '60- , '61-113,
2j , '63-236, '63-1 9, 26:i
Μαμμέλης, Άπόστ. '3ϊ-223, '3 -32
Μίχου ΓΙ. '39-47, '6:i-3-Ιϊ
Μπουφίδη::, Ν. Χάγερ '39-193, 'b32Ιυ
Οί,γκω Rι,τωρ 'b4 ί2
Οί,ράνηc, Κ. '36-ϊΟ, '3ϊ 3 , '61-33,
12b
Οίιίτμω. Οίιό}λτ '36-204, 203, ':i7142, 143, '3 -133, 20(,,
':i9-330'ι,Ι-14, 2ϊ1, '63-255,'6-Ι-253, '63-71
1 fαλαμα:;, Κ. '36-13, 14, 69, 133, 209
'jί-120, 30-1, 3-12 '.3 31, '60-ί, 1 3
'b1-17ί, 237, '62-9ί, 210, '63-12,
Ί,4-212, 23Η, '6; ϊ:Ι
Jlωογιωτου,ης JI. '3ϊ-2'J, 'b3-222,
'b4 ι,.-,
J Ιωι<1ντι,ηίο1•, 1/,αχ. ., -112, '39-12 ,
'f,O 1 f,, 2.3f,, '(i2 134
l lοQιrίιρω:: Λ., '3ϊ ί9, '.i'Ι-26, '62-f,3
Προ6ελέγγιο:, ';\ριστ. '3 -33, '39149, '!,Ο 1ϊf,, 'f>3-2ί7
lfαυ) έας, Σαρ. '.j'J-22b '62-316, 'b31G, '64-66, 127. '63-286
Σικtlιιηοc, '.'\γγ. '37-321, '3 -4>,
271,, '3'!-.1 , 'bl-2'33, '62-2 , 30G,
'f,4 ]')2, 'ι,:ι-7:i
Σ ημηριωτηc;. t.J. '64 223
Σκίπηc;, Σωτ. 'ib-3ϊ, 1'1'1, JOl, ':i 14, '!ιΟ 270, 'f,4 lbL
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Σ ταμ:τολης, Γ. '63-,1
Ταγκόρ, ΡαLLΠιτραναθ '37-11 , 25 ,
'61-23 101
Τσο11χαϊσ.c;, Γtι�ργ. '37-336, '63-121
Φιλύρας, ΡιiΊμοc '5 -9, '60-175
Χατtηδάκιc;, · Αρηc '63 190
Χρο,οποι•λοc;, ] 1. Α. '61-2 '9, '62-13,
'6,Ι-L2
ι'.,ΙΑΦΟΡΛ
'.'\ριΟμοc ί '62-1
'Ανθρώπινη πλευρά στο βασίλειο τiί1ν
q,υτιϊη '58-46
· Αρηc;: άστρονομίrι καί iσωτερ. qι
λοσοqία '37-102
Rολταϊροc;: Ό qανατισμόc; '62-302
Γκλέν, Τtών: Γιατί πιcηύω στό Θtό
'62-2 9
Γtωργαλiic, Α. Τα bO χρόνια τοϋ
Ρόταρu '6,j-40
Γιογκα '36-223, '62-2 2, '64.-163
'Εκτη αίσθr1σις Σ π. Μελά '62-226
· Εκκλησι στους άνΟρώπους Τσάρλυ
Τσάπλιν '39-146
'Ιιροκλέοuς άστεία πιρί σχολαστι
κω, '63-213, 280
'Ιπτάμενοι δίσκοι: 'J6-26
Κοιικο11δίνοιι 'Απ., Θάνατο:; καί κα
θηκον '63-6:i. ΧΟ�ζ - - Ό11μ�ρα
- αυριο 'b:3 1 ')2
Ν άκο11, Λιλίκα ΊΌ περιδύλι τοϋ Θε
οίi '6:S-3:i
�ιρ6άνα, l fαύλοι ι Το δρομαλάκι τηc;
ιύτιιχίαc; '63-5&
Νεχροί, Σαν πεΟάνω '6ιt-14.Ο
Ν ιχρού Στά παιδιά ολοu τοίi κόσμου '60-26
ΠυΟαγυρου ΧQι•σα ιπη '60-91
Πυροδι:σία ':iG-71, '39-130, '63-18::ί
Ρανου Εϋ., Ί\ηνίtοντrις τri στtρ�ω:
μα '63-227
Σ).ημα,, Έρρ. και Άτλαντί.ς
Κ.
ΚνιΟάκη 'bl-17
Τσ6άιχ Τα μάτιu τοίi νtκροϋ άδtλ
ιr οίι '60-97
Τσιτσu}νη Εί,., 'Επιδρά f1 Φί�σιc; tπί.
τοϋ ιΊνθρu,πο1,; '6:J 274
Ψιιχη, Φύσις 'f,4 147
Λιάνοια -- Νοϋς 'b4 2ι;κ
Χάμμερσχιλδ Αίθουσα διαλογισμιίJν
'62-100
Χάμμιρσκει.δ ΦύJ.λσ
f�μtρολογίου
'fj3-3jJ
Χάρτηc ;,αθη,ύηων τοίi άνθρuιποu
'j9 97

1 ')66

1.3-

Ό Αiών1ος Δείπνος
τών 'Ιδρυτών Θρnσκε1ών

ΖΩΡΟΑΣΤΡΗΣ-ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ-λΑΟ ΤΣΕ-ΒΟΥ ΔΑΣ-ΜΩ\'ΣΗΣ
'Ο ΙΛΙΣΟΣ διαθέτει ακόμη εναν μικρόν αριθμόν ά.ντιτύπων του
πίνακας (Ο,22ΧΟ,125) του 'λμερικανου ζωγρά.r,,ου Φ. λούι; Μόρα,
πού εικονίζει τούς αρχηγούς τών μεγάλων θρησκειών του κόσμου καί
συμοολίζει τήν �αθϊιτερη ένότητα της πνευματοδοξίας, α.σχέτω; της
εξωτερική;:; μορ ης της.
Ό πί-ια� αυτός, εκτυπωμένος καλλιτεχνικά., γίνεται ΕΨΧ πολ.:,
ώραίο καί εντυπωσιακό κά.δρο.
Στούς ψίλους του ΙΛΙΣΟΙ ταχυδρομείται αντί 10 οραχμών.
UΟσοι δέν τόν πηρα'Ι, μπορουν νά. προσθέσουν 10 δραχ. στήν
ετησία συνδρομή 1966, ητοι νά. στείλουν 60 οραχ. καί θά. τόν λά.6ουν μέ ιδιαίτερη ταχυδρομικr1 ά.ποστολή.
Μέ τήν ευκαιρία αυτή, επαναλαμοά.νομε τήν παρά.κλησί μα.ς:
Στείλτε χωρίς ά.ναοολή τήν συνδρομ1ι σας.
-'-'υστήσατε τόν lλΙΣΟ ατούς φίλους σας. Έγγρά.wετε νέους
συνδρομητά.ς. Διί>σατέ μας ονόματα καί διευθύνσεις πιθανών συν
δρομητών διά. νά. τούς ταχυδρομήσωμε ΔΩΡΕΑ ' ενα -ευχος ιί>ς δεί
γμα. Στείλτε τή δική σας τή συνδρομή.

1966
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Ν. Καzαν-ι-zάκη
<<ΠΙΕΤΕΥΩ))
Ό τελευταίος άπολογισμός
της ζωης και τοϋ εργοu τοu

Σ ΤΗ'\Τ ΕLσαγωγη της άμερι/.ανι;,ης μεταφρασεως της 'Ο δ υ σ _
ί;,ου Καtαντζα/η περιε I ηφθη ί, α Πιστεύω» τοί, μεγα�ου
σ ε ί α ς τοϋ
συγγραφε )ς, που τό ε[ y, ι γραψει το 1953, για νσ περιληφθη σf ιίδι,ιο
τομο των «Όμο) ογιων πίcτι:.ω,
διαφόpων διασημοτήτων. Τό κιίμε,ον
αύτο δε, εύρf.Οη στά /ατα) οιπα τοϋ συγγραφιως, tτσι μετι:.φρά.G·θη στα
έ))ηΗ/ό ό.πό τό «Βημα», που τό παρουσίασε για πρωτη (p()Qα στόν
τό,.ο μας. LιμεΟα βεδαιοι, ότι οί φί) οι τοϋ ΙΛΙ Σ ΟΤ Οα έ /.τιμησοι!'\ τήν
ίδιαίτερη άςία τοί, /ΕLω:-' ου τούτου .

r-.

... Τό-;:ε ξω:ρ ΙtΥ.6:, :γι1ε μέσcι. μου ε 1σ. μεγάλο ψώς: ή μετουσίωση
της
ης σε πνεϋμσ.. υτό ·ητσ.1 τό μεγ6.λο μυστικό, τό κόκκινο νημσ.
πr; σ:ι.ω ουθοϋσε ό Πο) εμιστής. Ucι.p 15) ο πού ειχε έ ευθερώσει τον
έcιυτό του σ.πό τ·η I σ.1όpγσ.νηι ϋ) η Υ.σ.ί είχε πηδήξει στον ζω 1τcι. 16
όργσ.1ισμό τώ I c:pυτώ 1, ενιωθε 1σ. π1ιγετσ.ι Υ.σ.ί γι' cι.ύτο πηδ ηξε στή
ζω·η -ώ I ζώ Ι, μετουσιώ 10 Ιτcι.ς ό .οέ ICI. ΚCΙ ί περισσότερον υ η σc Π\/ε- ·
μσ.. ' ; ) ά Υ.σ πά; ι &σφ Υ.τιοϋσε Υ.σ.ί ετσι πήδηξε στο I σύγχρο 10 Πι-

1966

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ:

ΠΙΣΤΕΤΩ
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θηκά.νθρωπο, πού βια.στήκα.με νά. τόν όνομά.σουμε 'Άνθρωπο, κα.ί πού
τώρα. ά.γωνίζετα.ι νά. γλυτώση ά.πό τόν Πιθηκά.νθρωπο κα.ί νά. μετου
σιωθiι πρα.γμα.τικά. σε » Άνθρωπο. Τώρα. ε6λεπα. κα.θα.ρά. τ+,ν πορεία.
του 'Αόρατου κrι.ί ξα.φνικά. ·ηξερα. ποιό ήτα.ν τό χρέος μου: νά. δου
λεύω ά.ρμονικά μα.ζί με αΛτόν τόν Πολεμιστή-νά. μετουσιώνω, ά.κόμα.
κα.ί έγώ, με τίς μικρές μου δυνά.μεις, τήν ϋλη σε πνευμα., γιατί μο
νά.χα. ετσι θά. μπορουσα. νά. προσπαθήσω νά. φθά.σω στόν ά.νώτα.τ� σκο
πό του ά.νθρώπου-τήν ένα.ρμόνιση με τό Σύμπαν.
Τονιωσα. κα.τά.6α.θα. κα.ί fιμουν έλεύθερος. Δεν α.λλα.ξα. τόν Κό
σμο-α.ύτό δεν μπορουσα. νά. τό κά.νω-άλλά. α.λλα.ξα. τή σκοπιά ά.πό
τήν δποία. έκύττα.ζα. τόν Κόσμο. Κα.ί ά.πό τότε ά.γωνίσθηκα.-πρώτα.
συνειδητά. κα.ί ένα.γώνια., ϋστερα σιγά. · σιγά. ά.σύνειδα. καί ά.6ία.στα.
νά. μή κά.νω τίποτα, ΠΟύ θά. μπορουσε ΙJ(J. βρεθη σε δυσα.ρμονία. με τον
ρυθμό του μεγά.λου Πολεμιστη. 'Από τότε νιώθω ντροπή νά. πρά.ξω
κά.τι τό ποτα.πό, νά. πω ψέματα., νσ. παραδοθώ στόν φό6ο, γιατί γνω
ρίζω πώς κα.ί έγώ εχω μεγά.λη εύθύνη γιά. τήν πρόοδο του Κόσμου.
Τώρα δουλεύω καί στοχά.ζομα.ι με σιγουριά., γιατί ξ�ρω πώς ή συμ6ολή μου, έπειδή ά.κολουθεί τά. βά.θη του Σύμπαντος, δεν θά. πά.η χα.·
μένη. 'Ακόμα. καί έγώ, ε•ια.ς θνητός, μπορώ νά. δουλέψω μα.ζί με Κά.
ποιον πού είναι ά.θά.νατος, κα.ί τό πνευμα. μου--οσο αύτό είναι δυνα.
τό-μπορεί νά. γίνη δλο κα.ί πιό πολύ ά.θά.να.το. Τούτη ή ά.ρμονία,
πού δεν είναι διόλου παθητική, ά.λλά. μιά. ά.διά.κοπα. ά.νανεωμένη συμ
φιλίωση κα.ί συνεργασία με ά.ντιμαχόμενες δυνά.μεις, στά.θηκε γιά. μέ
Ψ.ι. ή ελευθερία μου κα.ί ·η σωτηρία μου.
'Από τά. πρώτα νεανικά. μου χρόνια, βασικός μου ά.γώνας κα.ί
πηγr1 κά.θε μου χα.ρα.ς κα.ί κά.θε μου λύπης στά.θηκε ή ά.διά.κοπη κα.ί
ά.νελέητη μά.χη πού γινότα.ν μέσα. μου ά.νά.μεσα στή σά.ρκα κα.ί στό
πνεύμα.. Μέσα. μου ύπά.ρχουν οί πιό ά.ρχα.ίες, προα.νθρώπινες, σκοτει
νές κα.ί φωτεινές δυνά.μεις, κα.ί τό πνευμα μου είναι τό πεδίο δπου
συγκρούονταν κα.ί μά.χοντα.ι οί δύο αύτες στρατιές. 'Ένιωθα. πώς, ά,ν
μία. μονά.χα. ά.πό τίς δύο ένικουσε καί έξολόθρευε τήν άλλη, θά. ημουν
χα.μένος-γιατί ά.γα.πουσα τό σώμα μου καί δεν ηθελα νά. ά.φα.νισθη,
ά.λλά. ά.γα.πουσα καί τήν ψυχή μου καί δεν ηθελα. νά. χα.θη. 'Αγωνί
στηκα, γι' α.ύτό, νά. συμφιλιώσω τίς δύο αύτες ά.ντιμα.χόμενες καί οί
κουμενικες δυνάμεις, ωσπου νά. καταλά.6ουν πώς δεν είναι έχθροί, ά.λ
λά. συνεργάτες, ώσπου νά. χα.ρουν καί νά. χα.ρώ κα.ί έγώ τήν ά.ρμονία
τους.
Ό ά.γώνα.ς α.ύτός έ6ά.στηξε πολλά. χρόνια. Δοκίμασα. πολλούς
διαφορετικούς δρόμους. γιά. νά. φθάσω στήν λύτρωσή μου: :όν δρόμο
της ά.γά.πης, της έπιστημονικης περιέργειας, της φιλοσοφικης ερευ·
να.ς, της κοινωνικης &.να.γέννησης, κα.ί τελικά. τό δύσκολο κα.ί μονα
χικό μονοπά.τι της ποίησης. Μά. κάθε φc;:;=: ε6λεπα πώς δ δρόμος πού
είχα πάρει όδηγουσε στήν » Α6υσσο: έτρομα.ζα κα.ί γύριζα πίσω, νά.
πάρω άλλο δρόμο. Αύτή ή περιπλά.νηση κα.ί τό μαρτύριο έκpά.τησε
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που -i χρο ι α. Το ο:., σ:ήι α.πε) πισισ μου, � ητησα. κα.τα., ύγ:ο στο
u Α_ γω ι · Ορος, i:κεί Οϊ.Ου χ•) ια. χρονια. τώρα χι) ια.δες μονα.χοί ά.φιε
ρώιουι :r1 ι �ωη :ους σ:ήι προσευχή κσι σ-:ήν αγνότητα.
Εκε-, σ:ηι μοια.Ξιά. του "Αθω, σ-ήν σκήτη ένο::, γερου cρημί
: η, α.ρχισ'l c ιr.ι ι ιωι α.γώ ισ. Πρώτσ ά.τ οι α ά.σκησα. το σώμα μου
ια. Jπσ.ιωη ,;:ο πιΩμα. ΜΥινες πο))ούς του μα.θαινα νά ιiντεχη στο
ιρ:ιο, στη I ϊ.C-ισ, σ-η δίψα, σ:η-ι αυτ.νίσ ,α.ι σε ια.θε στέρηση. 'ϊστε
ρα. σ:ρσ y ηισ τρc; :ο r:ιcJμα: βυθισμcνο; σc όδυνηρήι α.ύτοσυγκεν
τρωση, ζη:r,σ,;, ιά ιστσι:ησω μcσσ μου τά μ ,φοτερα. πά.Οη, εις
cJιOJ c:. σρc:c:., : ::, ;,: ηιc; ϊ. Ιευματιιε:. χα.ρε::,, τις ολικες i:λπιδες.
Γο ο::,, μια ι:ιχτσ cσι 'ρ:ησσ μ.c μιά μεγαι η χσρα, για.τι ε χα δη το
χοιι,.ιο νημ.α. ϊ.ο' cιχc σr,.,ήσcι τ,σω :ου καθώ:. ιiνε6αινc-μcσα μας
χ.σι σ r:,; ο το .... ψτσ ι-c ισ; ,α.τ.οιο::, Πο) cμισ:ή::, Ειδσ ,α.θαρά -ίς
μΨωμc ιc; πστημασ cς τω ι σ ιεοα.ι ιου ι σπο τη ι σ νοργα ιην ύλη στή
_ωή ισ στ;ο :η �ωη σ:ο r:ιcjμσ.

*
u nι>xn,n EnnUNIKU ΣΟΦΙΙΙ
Ο' τό ζi;ν --τερί --τλείστο ποιητέον αλλά τό ευ ζ1jν.
' 'ν οργη μψε λεγειν μ1ίτε πράττειν.

ΠΛΑΤΩ
ΠΥΘ ΓΟΡΑΣ

Τ όν q-ί}ο1, δεί εύεργετειν δπως 1ί μϋ? λον φίλος τόν δι lχΟρόν φί�
λον --τοιείν
hΛΕΟΒΟΥΛΟ,_,
Τί αριστον, Τ ό παρόν ε - ποιεί .
Μία lστιν άρεηί τό ατοπον cμ 'γειν άεί.

ΠJΤΤ4ΚΟΣ
ΙJΜΟΣΘΕ 1,Σ
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Εάλ-ι-σμπουρyκ 1966:
τό παyκόσμιον
Θεοσοφικόν συνέδριον
ΝΕΩ'ΓΕΡ \Ι πληροφοpίrι.ι διά. τό Παγκόσμιο'/ Θεοσοφικόν Συν
έδριον α.να9έρουν τά κάτωθι:
1. 'Γό συνέδριον, τό όποίο•ι, ώς γνωστόν, θά. συνέλθη εις Σάλτσ
μπουργκ τής .\υστρiα.:;, θl α.νοίξη τrιν έσπέpα.•ι της 14Υ1 ς 'Ιουλίου
ε.ε. καί θά. κλεiση τrι ν πρωίαν τής 22ας ιδίου μηνός.
2. Τελευταία προθεσμία δηλώσεων συμμε-::οχης ·ή 31 η :λlα.ρτίου,
επειδή είναι ανάγκη νά. γίνουν δυσχερείς προετοιμα.σία.ι.
3. .lιά. τό κόστος ξενοοοχείων ισχύουν οί άpιθμοί, οί δημοσιευ
θέντες εις τό τευzος 40 του lΔΙΣΟr ('Ιουλίου - Αυγούστου 1965),
κυμα.ινόμε·ιοι α.πό 60 - 300 δρα.χ. κατ' α.τομον ·ήμεpησίως άνευ
ψαγητου καί 130 - 500 μετά. πλήρους ψαγγ1του, αναλόγως κα.τη
γοpιας. Εις τά. φθηνότερα ξενοδοχεία τά. δωμάτια εrνα.ι δίκλινα.. Συ
νιστάται τό κλείσιμον ξενοοοχείων μόνον δι' ενα. ψα.γητόν, ώστε τό
άλλο νά. είνχι ελεύθερον. θά. λειτουργήσουν εις τήν πόλιν είδικά.
χορτοφαγικά. έστιατόρια. δι' δσους επιθυμουν.
4. 'Επίσημος γλώσσα του συνεδρίου ή αγγλική, α.λλά. θά. γίνων-

1

ΙΛΙΣΟ�

1966

τα.ι Χαί μετα.;ψχσεις, μέσ4> είδιΧών δεκτών, ά.μέσως, εις 6 άλλας
γλώσσας
5. Προ των κυρίων όμιλιων, θά. εκ-εληται μουσικόν πρόγραμμα.
6. Θά όρyανωθοϋν ενδιαμέσως εκδρομα.ί, ,όσον επίσημοι του ολοu
συνεδρίου, οσον καί των δια, όρων εθνικών δμαδων κατά. βούλησιν.
7. Το περί9ημοv μουσικόv φεστιβά.λ τοϋ �άλτσμπουρyκ θά. γίνη
μετά το συνέδριον Χσ.ί οσοι επιθυμούν δύνανται VΙΧ παρατείνουν
την διαμοvήv των.
Το έλληvικόν :μημα της Θεοσοφικrjς 'Εταιρίας οργανώνει έκ
δρομijv εις Βιέvvηv, �άλτσμπουρyκ, 1όvαχοv από 7 - 25 Ίουλίου, προς
ψυχαγωyίαv καί προαιρε-ικr1 v συμμε:οχήv είς το Συνέδριον, μέ πολυ
τελές πούλμαν. Τ ιμή δρχ. 3.300 διά. πάσας τά.ς διαδρομάς, εκδρομά.ς
καί διανυκτερεύσεις μετά. r;pωίvοϋ, (4 διανυκτερεύσεις είς Βιέννηv, 6
είς Σά:λτσμπουρyκ, 2 είς �όvαχοv, 6 α.λλας εις θεσσαλοvίκην, ίς,
Ζάγκρεμπ, Γκρά:τc:. Βελιγράδι, Κουμάvο6ο). Λεπτομερές πρόγραμμα.
άποστέλλεται είς δποιον εvδιαφέρετα.ι.

Δέκα 'Εvτολαi Ύyεfας
1. τ ά σέϋεσαι το σGψα σου ώς την ύψίστη εκιrραση της Ζωης.
2. Τρέφε το σώμα σου μόνον μι τροφη φυσιολογική, καΟαρή, οχι
Χατtργασμένη.
3. "Λπfχε από διεργετικά ποτά.
4. l\Ι11κυνε τά �τη σου με την αγάπη κα� τ11ν ελεήμονu ύπηρεσία�
5. Άναν�ωνε το σώμα σου μι: σωστη εναλλαγη δράσεως και άνα
παύσεως.
6. ΚαΟ.χριtf τά κύτταρά σου, τοί,; ίστους και το αlμα σοι:, με κα
Οαρόν αiρα και ήλιοιrώς.
7. 'Άπεχε άπό ΚΑΘΕ τροφη βλαπτικ1Ί στο σώμα η το πνεϋμα.
Φί,λαττε τις σκέψε.ις σου, τις λiξεις σου και τις συγκινήσεις σου
άγνές, ηρψες, άνοδικές.
9. 'Ανάπτυσσε η1ν γν6)ση τG)ν νόμων της Φύσεως και εναρμονίσου
μαζι τους.
10. Και συ Οά ύιγωΟης και τον άδrλφό σου Οά βοηΟήσης μέ την
ύπαΧοή σου σι, ΟΛΟΎ'Σ τους νόμους της Φύσεως.
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΑΟΓΟΝ
ΤΩΝ "ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΑΦΩΝ,,

'Η άρσις
-ιού άναθέμα-ιος
ιού 1054
'Ό�το; ει,<αμε ύττοσχεΟη, στο τε·
7 εuταιο τεϋχος ιου 1965, ινημερω,ο
με του φι) ους του ΙΛΙ ΣΟΤ για την
α�τηχησι που ε[χε ή ά n σ ι ς τ ο υ
ιi ν α θ Ε ιι α τ ο ς μεταξυ της Όρ
θοδο ου ' νατολι;ιης Έιιλησιας χαι
της Ρωμαιο,,αθολιιής uτι><i\ς.
'Η ιστοριι,η αύτη πρϋ.ςις tγιΗ στην
Κωνσταντι,ουπολη >'U.L την
Ρώιιη
ται τοχnονως, ιιε ιειμε,α του Οί,ιου·
ιιrΗιιου Πu.τριαρχου 'ΛΟηναγορα ιαι
του Παπα lfαυλου Σ f'.
'Αλλα, ας Ουιιισωμε, με λιγα λό
για, τι ήτα, αύτο το «άναΟεμα,>.

χ

ΤΟ ΙΣΊΟΡΙΚΟ τ
ΘΙ:ΜλfΟ�
ΊΟΤ
Ίουλιος τοϋ 10 !, στη Κωνσταν•
τι,ου.�τολη, cϊη ττερι>'αλλη ,;αl ιοσμο
ξα1οι,ση1 υιλrισια της του Θεου Σο
q,ιας, ό αύτοιιρατωρ Κωνστα,τινος
ό 1ο,οιιαyος με την χρυσοστολισιη
άχολοι θια του, �ταραιολοι,θει την λει
τοιργια, i.Ηό ό Πατριάρχης ΜιχαηJ.
Κηρουλάριος, περιστοιχιζόιιε,ος άπό
τη, κορυφη τοϋ άνατολιιιου ιερατειου
υτελει ιιε τη, ε,, παραδόσιοως φα,
τασμαγορια την θρησ,,ευτι,,η παρα
σταση.
ΞαφΗια, ΕΗΪ> οι μεJ.ωδι,ωl ψαλμοί
θοπευοu, τ�1ν γεΗ,ιη /ατα,υξη, στην
είσοδο εμq,αΗ_οηαι τρεις ξ•,οι, πα
σι ,ωστοι στη
Κωνσταντινου�τολη
ε><εηω των ήμερων: Ι:ί,αι ό ;αρδι
,ωιος Οίιιιδερτος, άπεσταλιιε\Ος r<ά
ττ ιριc·αριος» τοίι Παπα ίο,τος Θ',
σ1.\Οδεuόιιενος ά'tό τον άρχιε-τ,σ;οτο
τιi>ν ' μαλφηΗ°δν Πετρο ιαl τόν δι
α10,ο Φρειδερι>'ο. 1ε βαρυ βηιια προ-

Οί 'ι\-τοστολοι Πετρος ιαι '-\ν
δniuς εις ττερίτττυξιν, ήταν η ει
;ο,α ττου -τροσεφερεν ό Οίιοι
ιενι;ος Πατnιαρyης 'ι\Οηνανο
ρας ει; τον Παnα Παυ) ο,, ;ατα
τφ συ,αντ σιν των εις Ίεροc;ο·
) υιια. 'Α ντιγραφον της εί;ονος
αύτης εί,αι τό Οωα της εύχιτη
ρίου ;ιι.ρτu.ς του Βατι;,α,οu δια
τα; έ.ορτας Χριστουγέηων ;αι
ίου '·Στους.
y•,Jooϋ, μεσα στον ναό, ένώ οί ψ,ι)
μοι σταματοίιν, φθανουν
μ-τροστα
στό Α γιο Βηιια. Και με μιά -τεnι
φρονητι,ιη ι,ε ρο,οιιια πετοίιν ε-τανω
O

20

ΙΛΙΣΟΣ

του fνα εγγραcrο, τυλιγμέ,ο σάν κί>
λινδρο. u'Τστερα, μέσα στην άφωνη
γενι:ιη κατάπληξη, κάνουν μετα6ολη
και �γαίνουν προκλητικα άπο τόv ά
πίραηο ,αο ... Ό πατριάρχης άρπά
ζιι το χαρτί, το ά,οίγει. Εl,αι γρα�
μί,ο στα λατι,ικά, γλώσσα στην ό
ποία ή ίπίδοση του δεν εΙναι έ!Ξ,αιρε
τικ11. Δίν μπορΕί ,α μεταcr ράση κα
λα το tγγραcrο, ιιια λέ!Ξ,τ 1 όuως, ποίι
γνωρίtει, :ιαί μέ τή, όποία άρχί�ει
το
, κείμΕ,ο, το, :ιά,ει ,α καταΛα6η:
, Λq: ορισιιος->.
Γιατί ό άφορισμοc; Τό yαρτί, το
.<πιττα:ιιο, �. ι'ιφοίί μιπφραcθη στη,
ι'J ι.φ ικη :ιηί διΕτηρηθη ή μεταφρα
σι::;, iρρίcrΟη στη φωτια. είς ενδειξιν
('ι.πορρίψΗι)ς και πιριq;ρονησ>εως. 'ΛJ._
ι ά, στ11ν άπάηηση της Πατριαρχι
κης Συ,οδου, 11τοι στο, άντι - άφο
ρισμο, ά,αιrι'ρεται το πΕριεχόμενον:
< Μας :ιατηγοροίί, lπΗδή δεν δι
yοιιιθιι τα δυσσε6ηιιc;τα T<•J\. 'Επιιδή
ίμεις ιύσι6οϊιμε :ιαί τηροί,με την όρ
θοδοΕ.ία. Σ υγκαριμίνα, μας κατη
γορούν διυτι δίν ξυριtομαστι, δπως
ίκιί,οι, διοτι διχομεθα την 'Αγίαν
Μεται ηψιv άπο ίιριίς ίγγάι, ιους· διο
τι προσφέρομιν tκ της 'Λγίας Δωρε_
αc αρτον ε,tυμον και οχι, όπως έκιί
\,ΟL, αtυμο,, :ιυρίως δε διοτι δέν πα
ραδεχομεθα. όπως ε:ιείνοι, δτι τύ u.\_
των
γιο, Πνιίίμα ί:ιπορεύεται
μrαα,ημάτω, του Πονηρού- και f.Χ
τ
του Τίοίί, άΑλα ίι τοστηρίtομιν ότι Εκ
πορεύεται μονον άπο το, Πατέρα ...,>.
Στας 12 Ίοιιι ίου, δηΙ. μετά τρείς
ήμέριc, ιi.πεφασίσθη ό ά,αθεματισμοc
της Δυτικης Έ:ικλησίας. Και μιά έάργοτερα, το yαρτί του
6δομάδα
Πάπα παρεδόθη στο πυρ, Ενώπιον
πλήθουc κόcμου, είς ε,δειξιν άπορρί
ψεως και περιφρονήσιωc.
·Έκτοτε, αί δίιο Έκκ} ησίαι εύρί
σκοντο ιίς ίμπό} εμον κατάστασιν.
'Επί 911 χρόνια ...
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Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΣΙΣ
ΤΟΤ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ
Σ άν πρώτο::; κσρπός της συναντή
σεως του Πατριάρχου :ιαί τοϊ, Πάπα
στα Ίεροσό) υμα, τον 'Ιανουάριο του
1964, και των μετίπειτα σιινεννοήσε_
ων γιά fνα «Διάλογο άγάπης» μετα
'Εκκλησιών,
ξύ των δύο άδελφων
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ά.πεφασίσθη 1Ί άμοιυαία αρσις τι,J\Γ
άναθεμάτων, ποi, ήσαν, &πως καί ί
στορικως εχει ά.ποδειχθη, �:νέργειες
βε6ιασμένες και αψυχολόγητες.
Ή άρσις εγινε G,άς 7 Δεκεμυρί
ου του λήξαντος ετους, με τελετάς
ταυτοχρονως στ11ν Βασιλικ1Ί τοϋ 'Α
γίου Πίτρου στ11 Ρ ώμη και στόν Π�
_
τριαρχικο ναο, στην Κωνσταντινου
πολη, παρουσίQ ά.ντι.προσωπειω, Όρ
θοδο!Ξ,ων στην Ρωμη και ΚαθολικιiJν
στή, Πο�η.
Στας πλιτάc αύτάς α.νεγνι�σθη
:ιοι,ον α.,α:ιοι,ωθέν του Πατριαρχεί
ου και του Βατικανοίι, τοϋ όποίου τό
ίστοοι/Ο\ κείμε,ον εχιι ώς άκολού
θως:
<1. Εμπλωι ε\',γΗ•ψοσύνr1ς πρός
θΕον, δια τή, l, τφ ίλίει Λύτοίί δο
θιίσω αύτοίc χαριν της άδιλφικης
αύτων συναηησιως ίν τοίς ίιροίς το
ποιc;, ενθα δια τού θα,άτου και της
'Λναc,άσεωc; του Κυρίου Ίησοϊ,
η) ιιωθη τό Μυστήριογ τηc; Σωτη
οία� ήμω-i1• και διά της χορηγίας τού
'\γίου Πν�ύμαrοc;, συνεστήθη ή 'Εκ
κλησία, ό Πάπας Παύλος ό Σ Τ' και
ό Πατριάρχηc; 'Αθηναγόρας ό Α' δίν
ά.πέστησαν της
εκτοτε προθέσεως
αύτων, fκαστος ιγ τ<Τ> ίαυτοίί μiρt1,
ϋπως
μη παραλιίψωσιν, ιφ' fξης
1;ασαν χ,ιιρο,ομ,ίαν, ύπ� της• άγάπης
�μπν!;ομι,ην και δυναμιγηγ ινα διευ
/Ολύνη τήν άνάπτυ!Ξ,ιν των άδελq ικων
σχίσ!;ω\, των ούτωσί ιγκαινιασθιι
σιίJν μεταξύ της
Ρωμαιοκαθολικης
:ιαί τηc; 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ΚωΥ
σταντινουπυλιωc;. Οϋτω δ� ένεργοίrν
ης πεποίθασιν ότι άνταποκρίνονται
ιίc την κλησιν της Θείας Χάριτος,
ητιc;, όδr1γιί cήμερον την Ρωμαιοκα_
θολικην 'Εκκλησίαν και την Όρθό
δο!Ξ,ο, 'Εκκλησίαν ώς και ϋ.παντας
τούc Χριστια,ούς, είς ύπερνίκησιν
των διαφορών αύτ5>ν, ίνα και αυθις
γένωνται fγ, d>ς ό Κύριος 'Ιησούς ή
τήσατο τούτο δι' αυτούς παρά του
Πατροc Αυτοί•.

ι"

2. Μετα1:ύ τ5>ν κωλυμάτων, ατινα
εϋρηνται lπι της όδοu της προαγωγης
τιίJν άδιλcrικων τού.ων σχέσεων έμ
πιστοσύνης κσι τιμης, προυάλλει ή
ανάμνησις των λυπηρων ά.ποφάσεων,
ί,ιργειων και γεγονότων, τίί)ν άπο
ληξάντων εν ετει 1054 εις τό άνάθι,-
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μα, τό έξενιχθίν κατά τού Πατρι
άρχου Μιχαήλ τού Κηρουλαρίου καί
δύο έτερων προσώπων, ύπο των άπε
σταλμένων οϊτινες καί ύπεβλήθησαν
ίν συνιχεί(f άναλόγω άναθfματι άπό
μίρους τοϋ Πατριάρχου καί της Σ ιι
νόδου της Κωνσταντι,ουπόλιωc.
3. Καί το μiν γεγονότα, ταυτα ί,
·πηρξαν κατα τη, ίδιαζοντως η.τα
ραγμένην περίοδον ίκείνην της ίστο
ρίαc. Σήμιορον, δμως, κρινόμενα ταύ
τα ίν πνιοί,ματι μείtονος ήρψίας καί
δικαιοσύνηc ίίγουσι είς άναγνώρισιν
τιϋν ύπερβολων, δι' ων ταίιτα ι'πε
/Sαρύνθησαν καί αϊτι νες ώδήγησαν
ιlκολούθωc είς συνεπιοίας ύπερ/Sαινού
σας, καθ' δσον δυνάμεθα νά κρίνω
μεν, τάς προθέσεις καί προβλέψιιc
των ίργιισαμένων ταύτα, ώς αί κα
ταδίκαι άνεφέροντο είς τά ύπ' δψιν
πρόσωπα καί ούχί είς τάς Έκκλr1σί
ας, δεν άπωκοστουν δε είς τήν διακο
πήν της 'Εκκλησιαστικής Κοινωνίας
μετα'ξύ των Θρόνων Ρι:ίJμης καί Κω,_
σταντινοιιπόλεωc.
-1. 'Όθεν ό Πάπας Παϋλος ό ΣΤ'
καί ό Πατριάρχης 'Αθηναγόραc ό
Α' μετά της περί αύτόν Συνόδου,
iv τη πεποιθήσει δτι ίκφράtουσι τήν
κοινήν ίπιθυμίαν δικαιοσύνης καί το
όμιυνυμον αίσθημα άγάπης τιϋν πι
cτων αύτιϋν, μιμνησκομενοι δε της
ι'ντολης τού Κυρίου ιοίποντος «lcάν
προσq έρης τό δώρον σου ι'πί τό θυ
σιαστήριον κάκεί μ,ησθης δτι ό άδελ_
q ος σου εχει τι κατά σού, αφιος ι'κεί
τό διϋρον σου rμπροσθεν τοϋ θυσια
στηρίου καί ϋπαγε πρώτον διαλλάγη
θι τιΤ! άδελφίί'J σου» (Ματθ. S 23-24)
άπο συιιφιί�νου δηλοίισιν:
Α) 'Αποδοκιμάtουσι τούς
προσGλητικούς λογουc, τάς άβασίμους καά'ξιοκατακρίτουc
τr1γορίαc καί τάς
χΗρο,οιιίας, ίίτι,α Εκατfρωθεν ιχα
ρακτ11ρισαν Τ1 σιινιυδευσαν τά θλιβε
ρά γεγονότα της ίποχης �'κείνης.
Β) Άποδοκιμάtουσιν ώσαύτως καί
αίρουσι άπό της μνήμης καί έκ τοϋ
μισου της 'Εκκλησίας τά έπακολου
.ιJησαντα άναθέματα, ων ή άνάμνησις
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ίπενεργεί μέχρι της σήμερον ύ>ς κώ
λυμα ιοίς τήν ίν άγαπn προσέγγισιν,
παραδίδουσι δε ταυτα τη λήθη.
Γ) Έκφράtουσι, τίλοc, τήν θλί
ψιν αύτίί>ν διά τα λυπηρά προηγού
μενα καί τά μεταγενέστερα, ατινα,
ύπό την ίπίδρασιν διαφόρων παρα
γόντων, ίν οίς καί ή άμοιβαία fλλει
ψιc κατανοήσεως καί ίμπιστοσύνηc
ύ>δήγησαν τελικώς είc τήν πλήρη δι
rJ.σπασιν της 'Εκκλησιαστικής Κοι
νωνίας.
5. Ό Πάπας Παύλοc ό ΣΤ' καί
ό Πατριάρχης 'Αθηναγόρας, ό Α',
μετά της περί αύtό\ Συνόδου, συνοί
bασιν, δτι ή χειρονομία αϋτη δικαιο
συγγνώμης,
σύνr1 ς καί ά.μοιβ!\ίας
δεν δύναται νά έξαρκίση είς τερμα
τισμόν των διαφορών, παλαιίί)ν καί
νιωτίρων, των ύφισταμένων μιταξύ
της
Ρωιιαιοκαθολικης Έκ-κιλησίας
καί της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας αϊτι
νις, τη ίνιργεί(f τού 'Αγίου Πνεύμα
τος, θά ύπιορπηδηθωσι διr'ι της κα
θάρσεως τίί>ν καρδιών, της άποδοκι
μασίας των ίστορικών σφαλμάτων,
ώς καί διά της άποτελεσματικης θε
λήσεως τοίι καταντησαι είς τήν κοι
νήν κατανόησιν καί διατύπωσιν της
ι'ιποστολικης πίστεως καί των αίτη
μάτων αύτης.
Πραγματοποιούντες τήν χειρονομί
αν ταύτην, ίλπίt,ουσιν, ο'ί,χ ηττον,
δτι αϋτη rσται έύάρωτος τ<Τ> Θεψ,
bτοίμφ ϊνα ά q, ήση ήμϊν δταν άφίεμεν
άλλήλοις, καί ι'κτιμηθήσεται αίίτη
ί,φ' όλοκλήρου τού Χριστιανικού κό
σμου, άλλ' ίδί(f ύπό τοϋ συνόλου της
Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας καί τηc
Όρθοδό'ξου 'Εκκλησίας, ώς εκφρα
θελήσιοωc
σι� αμοιβαίας είλικψ,ούς
:
,
,
προς καταλλαγη, και ως προσκλησις
πρός έπιδίωξιν, ίν πνεύματι άμοιβαί
ας έμπιστοσύ,ης, ίκτιιιήC'εωc καί ά
γάπης, τοϋ bιαλόγου, οστις, όbη
γήση αύτάς, Θεού εύδοκούντος, ϊ,α
ίπαναβιώσωσιν, ίπί μείtονι ώφελείq
των ψ1'χών καί πρός ελευσιν της Βα_
σιλείας τοϋ Θεού, τήν πλήρη κοινω
νίαν της πίστεως, της άδελφικης ό
μο,οίας καί της μυστηριακής ζωηc,
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ητις υq:ιστατο μεταξί, αυτων διαρ
κοί,σηc της :ιρώτηc χιλιετηρίδος της
tωηc; της ΈΥ.κλησίαc;».
Η ΤΠΟΔΟΧΗ ΤΠΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩ�
Δiν πρέπει ,ά ύπερτιμηθη ή ση
μασία τη:; ίίρσεωc των άναθεμάτων,
άqού με τήν πράξη αtτή δεν θίγον
ται τά δογματικά tητήματα έκατέρω_
θεν, πού παραμένου, δύσλυτα η καί
ίί.λυτα έντελωc. Βελτιώνεται, όπωc;
δή:ιοτε ή άτμόσιrαιρα, άλλά δεν εγι
,ε καμμία προσέγγισις πρόc ενωσιν
των Έκκλr1σιων. ύσκολα θά πιστέ
ψη κανι·ίς δτι θά ίι:ιοχωρούσαν οί
Ρωμαιοκαθολικοί στlc ά.,,:όψεις της
'Ορθοδοξίας η δτι οί 'Ορθόδοξοι θά
iδέχοντο νά άπομαzρυνθούν άπό τό
«Πιστεί'<ιJ» τηr:, Συνόδου της Χαλκη
δόνος καl νά δεχθούν δτι τό Πνιύμα
τό "Αγιον εκπορεύεται «έκ τού Πα
τρός ΚΑΙ τού Τίοi»> η νά βαπτίtων
ται με ράντισμα καl οχι σε κολυμ6ή
θρ;'-, , η �ά μrταλαμl\ά�ιουν με σστια
.
. _
,,
και οχι απο το Δισκοποτηρο κ.α.
"Έτσι αί τt.λεταl τηc αρσεως των
άναθεματισμων μεταξύ Ρώμης καl
Κωνσταντινοι1 πόλεως εtναι μιά καλή
καl έύπρόσδεzτη χειρονομία καλης
θελήc�ως καl τίποτα περισσότερο.
ΜέΗι μέσα στο πνεύμα της σημερι
νηc «είρηνιΧης συνυπάρξεως» - καl
ό.t.ίtει δσο zι' αύτή.
'Αλλά, αc; δούμε τί ύποδοχή έπε
ιrύλαt.αν στο γεγονός οί "Ελληνεc;
θεολόγοι ( καl δεν μιλούμε γιά τήν
'Εκκλησία της 'Ελλάδος, γιατί εt
' αι γνωστή ή άρνητική στάσις τηc;
άπέναντι γ�νικJ1ηρα στον Οίκουμε
νισμό). 'Ακολουθούν άπαντήσεις τρι_
ιϋν καθηγητ6Ίν σε είδική συνέντευξη
;τρος άθrιναιΥή i(J' ημrρί,δα;
«Τό μέγα τούτο ίστορικόν γεγονόr:,
δicν εlναι δυνατόν εί μή νά πληρώση
χαρϋ.ς :τα.σαν χριστιαΗΧήν ψυχήν,
υ.ρα καl τήν Όρθόδοξον, ητις είλι
κρι"G>c είίχεται ύπερ της των πάν
των ένJJcεως, διότι τούτο άποκορ11φJη•ει τή, περίοδον τού διαλόγου της
ίi.γά.,,:ης καl διανοίγει τήν εν πνεύμα
τι άγάπης διενέργειαν τού θεολογι
κού διαλογου, μεταξύ :ιασων τG>ν
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χριστιανικών 'Εκκλησιών, ;τρός τό"
ύπό ;ού Χριστο� π 9οκαθ�ρι�θέντα
,
τελικον σκοπ{)ν «ινα παντες εν ωμεν».
ΛΕΩ . ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ
Πρύτανις τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών καl Καθηγητής Θεολογίας
*
*"'
<,Κατ' άρχ11,, ή α.ρσις τού άναθέματοc είναι ενα έύχάριστον γεγονός,
[να πρόσθετον εύχάριστον σημείοΥ
ιίc τήν βελτίωσιν των σχέσεων με
ταt.ύ των δύο 'Εκκλησιών, επειτα ά
:ιό 1.000 περίπου έτων χωρισμόν καL
ά.,,:ό τοσην πικράν πείραν, τήν όποί
αν ίδιαιτέρως έδοΧίμασεν ή ίδικ11
uαc Έκκληc;ία (σταυροqορίαι, προσ
:τάθειαι προσηλυτισμοί�, ούνία κλ.ι-τ.).
»Δεν πρόκειται βεβαίως με τi1ν ο,ρ_
σιν τοίi άναθέματοc, ώc iδήλωσα"
τόσον ό ΟίΧουμενικός Πατριάρχr1c,
δσον Χαl ό Πά.-ταc;, να άρΟοί•ν καί αί
δογματααt δια(J'οcαί. JΙάντως, έπα
ναλαμ6ανω, είναι ίδιαιτέρωc ιύχάρι
στον τό γεγονός αί,τό, ώς μία έκδ1i
' ωσιr:, χειρονομία� �αλ�c; θ�λήfε�Jς
;
,
αμφοτrρωθεν
και ως απαρχη ιναρ
�εωc ενός διαλόγου».
ΠΑΝ. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
Όuοτιμος Καθηγητήc; � fολογικη:;
_χοληc Πανιπιστημίου '.\θηνG1ν
':\ καδημαικός

***

«Ίf αρσις τ<Ϊ>V ό.ναθιμάτων ωιοτε_
ί ιί ι'ύοίωνον γεγονοc, dJς προυπόθf
σιc τηc; συνεχίσιωc τού διαλόγου της
άγά.,,:ης, ό όποίοc Οά προετοιμάση τό.ν
θεολογικόν διό.λογον, πού Οά lπακο
λουΟήση.
>'Είι., προγραμματίσι,>μrν τον δι
άλογον, ώc άρμόζΗ ιίς τήν Όρθοδο
!;ίαν, ή όποία δεν qο6είται τ11ν άλ11θrιαν, τότε αύτή Οά κερδίση καί ό
χrιμα όμινοc χριστιανισμός της 'Λ
,ατολης.
»Τότε, ή προοπτική διύ τήν iνότη
τα τού Χριστιανισμού iν τG> κόσμω
( είμεΟα το 30% τού πληθυσμού της
Γης δλοι οί χριστιανοί), θύ. εtναι ή
άρίστη δυν1.1τή:..
ΓΕΡ. ΚΟΝΙΔΑΡΙΙΣ
Κοσμήτωρ Θt.ολογικης Σ χολης
Πανιπιστημίου 'ΑΟηνGJν

1966
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ΕΤΕΛΙΟΥ ΕΠΕΡ ΑΝΤΕΑ
Ούδεν οίδα
κλειστη' ειν" ' η� ο υρα
,

του- νιωυ- κι ' εγω
� ' γυμνος
' απ
� ' ε"ξω
Καί μ' fχει ϊιγγίςΗ ί,κ, τ�Ίν ψυχ1Ί τό ρίγο::. Ποϋ να τρέξω;
Είν' ό χΕιμ ιί>να::; πιο βαρί•:: του στοχασμού. Κι' 11 πράξη
τοϊι σιοματο:: τ�Ίν �υκοι.η cr Οορά μ' εχει ιδάξει.
Κι' ωρα τ1 1ν 6)ρα, απ' το βαΟύ χι' απ' τον εξαίσιο αγώνα
σωρό::; να :τέσω καρτερώ, λυγί'·Όντας το ,ιόνα.
" , 11 Γνι;Jση ! \i μ' αξίωσε να φτάσω ως τό Ορονί της,
κι' ουη να ιbώ (() κρίψι() φιί>::;, :τοί, μ' εσερνε μαγνήτης.
' '
'
,
,,
κ'ι ωστοσο
� , .,λ
t εγα ι.ινοι..,t η:: χαρα πως μι, προσμtνει ...
l\Ια τώρα 11 Οί,ρα ϊίναι κλειστ�Ί-αργά ηρΟα-καί θα μένη.
Και :τιά biν είναι ϋολετό, τό ϋλέμμα-κι' αν Οά ήσω
κάποιου, πού δίν έγν<ίJρισα, Θεοί\ γιιΊ. να γνωρίσω.
( «λάλον ϋbωρ»)
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1. Π. ΚΟΥΤΕΟΧΕΡ Α
"Α νθρωπος στη θάλασσα!
Τρι�οt, οί άρμοί,
το ιοριιί,
τό ιαταρτι, το ιl, uόδσρτο.
Τρίζει 11

οω ασσα

ιαι Ψψρι�ει.

Ι{αl σφυρίζει το ι:ανί
τη; ύιμι ρα; ιαι τοί u,έuot τα σφυρίyuατυ.
Πη;ιηΊ 11 Ούιασσα 3υ0ιζrωι οτο -τtΙαyο::
l\.' 1Ί ψt;ιη, 'tμΥη - ξεοτηfJη,
τρα Jδοί Ι(!α1. j i1 )t\fτσι, σψωτ(Ι ιι,δι ,οι·
' c\ , Ο Q ω ;τ ο .:; σ τ ι' 1 Ο u ι u σ σ (Ι ! Ι' (! η
'Ο cι , Ο (! ω ι: ο ; ι υ ι i1 Ο α ) υ σ ο α Ι

ο (! ε ί τ c:

J\.ιιι 1Ί /(_Hll \11 γιΗτω ιίuιιτιι.
ιυι τi> ιίuα Ι()ιιυγη ΙJcΟισα,
T(!U'.'(i){')[(Ι�

ε;ύv ,,,)ο .,

.\, Our ηοι τη; γη:;,
ι'ί ν Ο (! ι,, , ο - σ τ η
l\.ιιι -τοιοί τυyιιτf 11 ιιιιιηη:
Τοί u, μοι,
τη; ΟύΙιισοu;,
γιυ ιuυι, '1Ί τοίi u, fl -τιδοι, τοί u,Οοω-τοι;

Οα

Και ι:οί νr1 βροί, οί 11, Ορω-τοι το, ιJ\ Ορωι:ο.
2..io ι:οιο ιιu,1, σι= -το ό ι:rΙ 1 ιο;.
Ται._cιτε; στi, .:ει ιι 10:; τη; Ούι uσο,1::
'ι·ιι'1 στό ωΌιιΟε τ<> ι:tl ,ιγο; τοίi ι1νΟuuηο
( ϊΟ u, O v ηο, ι.υί 11 Οuι uσου,,)

ιι σ ο u
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ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ
Κυκλικό
Ι > ωτάω τό νι:ρό - τί ι:1μαι;
τ Ι:Qό :rroύ χάνι:ται μ{σα σηΊ γη καί πάΗ.
Ι ) ωτάω τι� χιjψα - τί ε1μαι;
.Χι"ί'ψα :του ΚQί 6ει τ' α;τογυμνωμ{να Οστα.
1

L >ωτάω τόν αi Qα - - τί ε1μαι;
'λiρα::, crων�Ί πού μάταια μάχεται
μi ηΊ σιωπ1Ί καί μi τό χιόνι.
Γωτάω ηΊ crωτιά - τί 1: ίμαι;
Φωτιά ποί, κατατQιοει μι: καί δiν σ6ύνει.
Τ >ωτάω τόν ουρανό - τί είμαι;
Ουρανό:;, δροσιά τη:: κόλασή; μου.
( «Τό φ!_)αγμα τη; σιωπη::>>)
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ΟΛΓΑΣ ΒΟΤΣΗ
Αίώνιος γυρισμός

,σ

Έσι. -του ,.ίσαι στα σ-τλαχ,α τη; :;τ:ετρα; ιαί Σέ φω,α ω
βγείς
ιι' αι.ουω τό βόγγο �ου ά:τ:' τή, άλι η οχΟη τού Υόσιιου νά με
( φωνάζει.
Έσυ -του i;σου, στό φω; Υαι χωΟψε:; στό χώμα βαΟιά
για ,ά μη ιουράCοιιαι τα χερια ,α σιί ω και ,α Σέ , άχ,ω·
Π,οη, ά-τοΥρίσου ιιου, -του σ' αρεσει :;τ:αηοτει,α ,ά ιιε δοι<ιμάζει;.
Τά σ-τ}άχ,α ιιο- υρίει; τη; γη; ,α περάσ ),
τη φωτιά ιιοι, _,1τϋς ,α δια6ιο ,α Σε φτuσω.
Κι' ερχοιιαι. '-\Jιο δε, Υυ,ω -ταρα ι..εσ' ά-τ' τ ά σ-τ)αχ,σ τη:::
(-τετρας , α Υατε6αίνω σt Σε,σ,
,
η' ω ι ο δέ, ι.α\(J -ταρά ά-το η1, τερασ rια φι όγσ -του μ' έχα
( τυλίξει
στη �εστυ ,υ ιατε6uί,ω της ιιουσιιη; ::S:ου,
στη σιω:;τ:η Σου ,α ιατε6σι,ω
;του εϊ,αι ευτυχιυ ιι' .:,ωση ιιέ το, ιιυστιιο το- ιοσμου ρυθιιο.
(<,-0 μ(yυ,ο:; ϊΊχο:;»)
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Νεώt-ερα
όρόσnμα
ο-ιό Διάσ-ιnμα
Α ΚΡΩΤΙ-ΙΡΙΟΝ ΚΕ, ΝΕΝΤΤ.Το 1963 ύπηρςΕν αναντιρρήτωc; τό
πλέον γόνιμον ετος από τότε πού,
πρίν 10 χρόνια, ηρχισεν ή έξερεύνη
σιc; τοϋ κοσμικοϋ χώρου με τεχνη
τούς δορυcrόρους καί διαcτημοσυ
σκιυάς διαq ορων τύπων.
Ο ΠΗΓ.\ΣΟΣ
Τό ετοc; ηρχισε με μίαν ασυνήθι
στον ,όταν τόν παρελθόντα Φε6ρουά
ριον, δταν έξΗοςεύθη Είς τό διάστrι
μα γιγαντιαίον αντικείμενον, πλά
τουc; 32 περίπου μέτρων! 'Επρόκειτο
διά τό μεγαλύτερον είς μέγεθος α,
τικιίμf νον, πού iτοποθετείτο ποτέ είc;
τροχιάν γύρω από τήν γη,. Σύμ
πλεγμα διαφόρων συσκευών από α
λουμίνιον, χαλκόν καί πλαστικήν ϋ
λην, ό δορυφόρος αϋτόc;, γνωστός ώς
«Πήγασος», έμέτρησε με έςαιρετικήν
άκρί6ειαν τήν πυκνότητα τών μικρο
.
μετεωριτών ιίc; διαφόρους περιοχας
του διαστήuατος.
ΤΟ ΡΕΗΝΤΖΕΡ
Τόν αύτόν μηνα ή διαcτημοσυ
σκευή «Ραίηντζιρ- '>, εστειλεν οπί
σω εί c; τήν γην τό πρώτον «πορτραί
τον» της Σ ελ 1iνηc, ίκ του σίινεγγυ c;.
Ό δοουφόρο c; αύτόc, με τάc; φωτο
νραcrι;άc; uηχανάς του, ελα6ε ανω
�ιiiν 2.000 φωτογραφιών της Σελή
,ηc, πριν συντρι6η είς, τήν έπιcr �
νιιάν τηc;, 13 μόνον μιλια μακραν
τηc τοποθεσίας πού είχον σκοπεύσει
οίέπιστ11μονεc;.
'Έτσι, εcr θασεν ό Μάρτιο::;, πού
εuρε τόν τεχνητόν πλανητοειδη lν!ά
ρινερ IV είς τά μέσα τοϋ ταξιδιου

του πρόc τόν Έρυθρόν Πλαν11την
"Αρην. Τόν αύτόν μηνα ό Σ ο6ιετι
κός κοσμοναύτης Λεόνωφ lπερπάτη
σι πρώτοι:; ιίς τό διάστημα έπl δέκα
λεπτά της ωρας. Ήκολούθησε ό
«Ραίηντζfρ-9» μ/, τό ταξίδι του
πρός τήν Σ ελήνην. Ό δορυφόρος
αύτός απέστειλι φωτογραφίαc, πού
προε6άλλοντο ται,τοχρόνωc μl, τήν
ληψιν των Fίς τάς δθό,ω; τηλεορά
σιως ιv 'Αμιρικη.
ΠΤΗΣΙΣ «ι\ΙΛΤΜΩΝ»
',.ιαστημόπιοιον μl, μιγαλύτιρον πί•
οαιιλον - crορέα, lc r ωδιασμίνον μl,
�ηχανήματα, πού τοίι ιπιτρέποιιν νά
συναντiiται με αλλα διαιηημόπλοια,
ύπηρξεν τό έπόμtνον αλμα προc; κα
τάκτησιν τοϋ διασ1,ήματοc; τό 1963.
Είς τήν πρώτην πτησιν μ� διαστη
μΟJτλοιον τοϋ νέου τούτου τύπου «Δί
δυμοι», οί αστροναϋται Γκρίσcομ καl
Γιάνγ:κ παρέ-uεινο, fίς τό διάστημα
ΕΠL χρόνον δλιγωηρον τηc; uιάc; ήuέ
ραc;.
".ΙΑΣ ΤΗΜΙΚ ΟΣ
Α 1ΤΙΔΡΑΣΤΗΡ
Ό 'Απρίλιοc ίιπηρ!Ξt πλούσιος tίς
διαστημικά c; έπιτυχίαc; δια τάς Ί Ινω
- 
uένα::; Πολιτείας. 'Έστειλαν είς τό
διάστημα τόν πρώτον πυρηνι:κόν αντι_
δραστηρα. Ό διαστημι:κόc; αύτόc; αν
τιδοαστήο i!Ξετοξεύθη tίς μέγα ϋψος
:και' τροχιάν έλειπτικήν, ωστε νά
ιιεί,η fκεί iπί 4.000 ετη.
ΤΟ «ΠΡΩ"Ι"ΜΟ ΠΟΤΛΙ>>
Τό fπόμενον βημα ητο τό «lI ρώι
ιιο !Γουλί». Ό ;τρώτος αύτό c; έμπο
ρι:κό c; τηλεπι:κοινωνια:κόc; δορυφόρο::;
fχει -iiδη χρφιμοποιηθη διά τήν με
ταδοσιν πλείστων τηλεοπτι:κών i:κ
πομπών, τηλεφι,1νικων συνδιαλέ!;εων,
:κειμίΗΟ\ τηλετύπων :καl αλλων στοι
χείω, από τό δυτι:κόν ήuισφαίριον
εί c; τό ανατολι:κό,.
ΠΑΡ.\ΤΕΤΛΜΕΝΗ ΠΤΗΣΙΣ
Τόν 'Ιοίινιον οί αcτρο,αϋται Tt.
λ1ακντί6ιτ :καl · Εντουαρντ Ούάίτ

ι-
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ΙΛ Ι ΣΟΣ
.πραγματοποίησα, τετραi1μερον πτij
σι,.
Έπίσηc ό Ουαιτ ίιπερηκόηισεν εic
διάρκειαν τον διαστηuικόν περίπα
το, τοί• Ρωσου Λεο,ωq,, παραμείναc
iξω άπό τόν θαλαμίσκον του 22 λε
πτα. Ό περL-τατοc; αί•τοc έχό.ρισεν
Εί:; το, κοσuο, :ιαί uία ά.ιτο ταc ώ
ρα,ιοτέραc {γχρωγους ται,ί�c; ?-Πό το
διαστηuα, που Ηδι, ποπ η ανθρ<•>-

ί

ποτη:;.

ΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΟΊ' ΑΡΕΩΣ
Η 'Ιουλίου, εί.:; τό Έργαση1ριον
'ΑΕριοπροώσεωc; τηc; Πασαηίνα, είc;
την Καλιφόρ,ιαν: Ό «Μάρι,ερ 4»,
;του είχεν ιηοξιυθη πρίν άπο
μη
,α:; στέλΗι Είς τη, γη, τάc πρώταc
iκ τοϋ πλησίον φωτογραφίας άπό
τον · Αρη - fνα πλα,ήτην ευρι
σκομε,ον ιίc; άποστασιν μεγαλυτι'
ραν των 160 έΧατομμυρίων χιλιομέ
τρων ά.ι-τό την γην! Αί φωτογραφίαι
τοί• «Μάρινερ 4>, άπικάλ,,ψαν f,α lί.
cχηuον, σημαδεμι',ο, ά.ι-το χρατηρεc
�-τλανήτην, σπρούμι,ον τοϋ μεγαλι ι
τι'ρου μι'ρουc; τηc άτμοσq,αιρας, ποίι
οί iπιστ11μονις είχο, πισηύσΗ lί.Ηο
ΤΕ πώc; ύπηρy EV ΕΚΕί.
ΤΟ ΡΕΚΟΡ
ΣΊ'�ΕΧΟΊ'Σ ΠΤΗΣΕΩΣ
Οί ι'ιστρο, αiίται Γκόρ, το, Κοϋπιρ
-Υαί Τσαρλc; ΚονραΗ, μι το «Δίδυ
μοι 5>) το, Αυγουστον, lπραγματο
-,τοίησα, διαφόρuυc iλιγμούc δια ,α
δοzιμασουν τ11ν τεχνικην των δια
στημι:ιιίη ραΗι6οϋ, ιαl :ιατiρριψα,
όλα τα QΕ/.Ορ ώρων συηχοί•:; πτήσι
ω:; Είc το διαστημu.
ΤΟ

ΡΛΝΊΈΒΟΊ'>'

Εί :; τας 1 .'\ικψ6ρίου, ιτύραυ) oc
Τιτυ, έτοποθιτησΕ το διαστημοπλοι
ο, Δίδυuοι 7>' ιίς τροχιαν γύρω άπο
τη, γη,. Το πι,ήρωμύ. του,, οί άσ;rρο
, uί•ται Φρυνκ Μπορuιη zαι ΤΊ:,αιημς
ιίc το διάστημα
Λο6Ελ ' παρiμΗναν
'
" 1 ο, α,
" θQ< περισcοτ;ρ?' απο ;ια'θΕ αΙ
•ι
πο, : 14 ημEQUC !
Το πλεο, f:ι.ι-τλη·ιτικον ίπίηυγμα
,ηc; δι;τλη:; πτησιω:; ητω το ρυ,η-

δοu, πού διά πριίηη, φοράν iπετείι
χθη είc την ίστορία, τιi)ν διαστη
ιιι.κιi)ν iρευνων. Τά διαστημόπλοια
< Δίδυμοι 6 χαί 7>' συνηνη1θ-r,σαν είc;
το διάστημα, ένιi) �πταντο !,ιέ .;αχύ
τητα 2 . 000 χιλιομετρων την ωρα,.
έπίη�!Ξιc τοϋ ρα�τεδοϋ α�το�ι σιι';
, την αλυσι
θεηι κριχον βασικον εις
δα τω·, τεχνικU:,ν f!Ξελίξεων, πού θά
iπιτρέψοιιν ιί:; τόν ανθρωπον νά θi
ση ποδα fπl της Σελ11,ηc iντός 3 4 ET<\JV.

'Ι:1

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΛ.
Παραλλi1λωc πρόc; τά λαδοντα μΕ
γίστην δημοσιότητα iπιτείιγματα αί1
τά, συνεχίσθη άθόρυ6οc ή πρόοδοc
χαί εί� πλε�το,ις ίοτι'ρου:; τortίc, ώς
π.χ. εις τους μετεωρολογιχοιιc δορ11
φόρους. Είς τόν τομέα αυτόν [πιτιί,.
χθη οϋcιαστικωτάτη πρόοδοc;, πού �
πιτρέπει την βάσιμον Ο..πίδα δτι, Εν
τός ολίγων {των, θά ε[ναι δυνατή ή
ι'ιχρι6ής πρόγνωσις τοϋ χαιροϋ �πl
παγ11.οσμίοιι 11.λiμα11.ος, μ{σφ τεχνητών
δορυφόρων. Τό γεγονός αυτό θά εχη
ηράστιον άντί11.τυπον τόσον Είς τήν
γιωργία, δσον χαί την άντιuιτώπι
σιν των θεομηνιών, τ<ιJν όποίων Ου
ι'πιτρέψη τήν εγκαιρον πρόγνωσιν άργότΕρΟν δε- και την ι\!;,οιιδιτι
ρωσιν.
-

ΙΑΤΡΙΚ Λ.Ι ΕΦΛΡΜΟΓΛΙ
'Ιατροί ηρχισαν ,ίΊ. χρ-r1σιμοποιοϋν
με [πιτυχί,lν διαcrόρους συσΧευάς ά
πό τάς διαστημικας {ρ•ύνας, διίί. κα
θαρώς ίατρικούc σκοποίιc;.
Είc την ΦλόJριδα 1\ρχισαν νιί. χρη
σιμοποιοϋν 11.ρεβδάτι διά τούς ύπο
στάΗας cοδαρά Εγκαύματα, δπου ό
πάσχων σχεδον διν ά11.ουμδϋ.. Το
;ιρεδδάτι αυτό ι\νιπνΕύσθησαν ?ιπό τu
ι'ινi�11.λιντρα τ<ιJV άστροναυτ<ι>ν Είς τάς
διαστημοσυσκιουάς. 'Αλλοι ίατροί,
ιίς πλείστα νοσο11.<ψεια ηρχισυν ν(Ι
yρησιμοποιοϋν τας μfθοδουc; τοϋ ι'Χ
τοϊι μα11.ρόθtν ι\λέγχου της 11.αιuστά
σΕ<•,ς τ<ιJν άσθΕν<ιJν, τυς όποίας �'χρη
σιμοποίησα, οί ι'πιστ-ί1μονιc διύ ,υ
παρακοί.ουθήcουν την 11.ιηrί-στασιν
τ<ιη «Διδύμων» άστρονυ.υτ<ιιν zαt(J
τας μακροημΕρους πτήσΗς τι,η tίς
τόν 11.οσμιzόν χ<ιJρον.
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ΤΟ Α!ΚΛΗΩΙΕΙΟΝ
Ύπό ΔΗΜ. ΙΩ/ι 8'4.-4ΙΔΗ
τ Ητα'ι τότε τα ουστυχα χρό
νια της κατοχής. Οί εκδρομέ-; δι;
σκολες, αλλά. καί επικίνδυνες &
κόμη. 'Ένα. α.λλο δείγμα κι αυτό
της σκλα6ιaς. Σάν ά.νάμνησι μά;
εμειναν οί ώραίες καί τόσο χρrι
σιμες εκδρομές του 'λρχαιοφίλου,
του γνωστου δμίλου των εκορο
μών, στά μαγευτικά. τοπία., στού;
αρχαιολογικούς χώρους...
Μιά μικρή, δμως, συντροφιά.
ιiπό πα.ληά. μέλη του 'Λρχαιοφί
λου αντέδρασε σ' αύτό τό κακό.
Βρήκε ενα. κα.ταφύγιο, πού είχε
κα.ί πράσινο καί αρχαιότητες.
Λίγο τό πράσινο 6έ6αια, ιiλλά
αρχαιότητες πολλές, μά καί σπου
δα.ίες: Τήν 'Ακρόπολι καί τό γύ
ρω της χώρο.
Ό χυδα.ίος κατακτητής είχε
τότε προσπαθήσει νά 6ε6ηλώση
καί τήν 'Ακρόπολι καί εστησε ε
κεί επάνω τή σημαία του, πού ή
ϊδια. 6ε6ήλωνε καί τό σταυρό.
' λλά μπορεί ή κακία νά. προσ6άλλη τά !ερά καί τά δσια; Ή
Ίδια. ντροπιά εται μ' εκείνα. πού
επιχειρεί.
Διάφορες Κυριακές, λοιπόν,
μερικοί φίλοι από τόν ' ρχαιό-

:pιλο πηγαί,ιαμε σ:ήv '.\κρόπο
Λι, οπου ίσως ακομη ζη εκεί
:ό ά.ρχαίο έλληνι.κό πvευμα, γιά.
νά έvισχύσωμε τό θάρρος μας, vά.
ν
Ειλεr:ώμεΟα. καί νά. συ rιτουμε. '()
συνηθισμένο; μας περίπατος ήταν
στrιv μεσημ6ριΥΥ/ πλευρά κάτω
άπό τόν ίερό 6ράχο, εκεί πού σώ
ζονται τά. ερείπια τοϋ 'λσκλη
πιείου, δ ναός καί τό θέατρο του
.λιοvύσο καί διά ορα. -iλλα.
Καί σάv ήλθαν κάποτε οί ποθη
τές ήμέρε; κα.ί δ κατακτητής ε
:ρυγε ά.πό τά ίερά χώματα. τi1 ς
πατρίδος μας καί ·ή ελευθερία. γύ
ρισε στη χώρα πού είχε γεvνηθη,
μάς εμειvε ή συνήθεια. .λεν ξεχά
στηκε δ ίερός χώρος, πού τόσο
στοργικά μα; έδέχετο :ότε κα.ί
μaς φιλοξεvοϋσε. Γιά πολλά χρό
νια. μετά τήν ά.πελευθέρωσι συ
vηvτώμεθα εκεί μερικές φορές οί
πα.ληοί :ρίλοι' εως οτου δ νόμος
της ωης κσ.ί ,οϋ θανάτου αραίω
σε τή συvτρο ιά καί απέμειναν
λίγοι, πολύ λίγοι. 'Έ:σι κι οί έ
πισκέφεις μαϊ τώ � όλίγων, εγι
vα.v σπάνιες...
ν

..

**
'Ότα.ν, τώρα, εύρίσκωμα.ι καμ-
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εκεί 1iα,

μιά φορά στά μέρr;
κοντά
σ-ά. ίερά του Άσκληπιείου, κά.θο
μαι καί συλλογίζομαι πολλά.. Ε[
να.ι τόσο ά:πλό. τόσο λιτό, τό μι
-ι..ροσκοπικό αύτό ίερό του θεου
τής ύγεία; του σώματος καί των
ψυχών εάν :ό συγκρίνωμε μέ τά.
μεγαλόπρεπα ίερά της Έτ.ιδαύ
ρου η της Κω. Καί δμως ήταν
στόν κσ.ιρό του όνομαστό γιά τίς
ίά.σει; τ.ού έγίνοντο σ· αύτό. κα
θώς ελεγα.ν οί άρχα.ίοt.
Είναι τοποθετημένο στό με6 ,
,
,
' , 7η' ν
ημ
�
�tνο με_ρος κ�τ� σ.τ.� .
Λκροπολι, λιγο στα. ου-ιιχα από
τό θέατρο τοϋ Διονύσου. Μέ τό
κα.θά.ρισμα τοϋ τόπου πού εγινε
τόν τελευταίο καιρό καί τήν τα
·ι.-:οτ.οίησι, φσ.ίνοντα: τώρα καθα·
ρά τά. θ εμέλι-χ τοϋ ναοϋ του Θεου
'Ασκληπιου, μέ: τόν 6ωμό στά. α
νατολικά. του, τό έγκοιμητήριο,
τά. άναθήματα. πού σώζονται καί
ή ίερά. πηγή.
ό
�Ητο πολύ μεγαΛΟς Θεός
'λσκλητ.ιός, Υ.αθώς ελεγαν οί
ά.ρχαίοι. Τόν ω·;όμαζαν < σωτή
ρα . υΟπως ί3έ: μεταφέρει 'Λ
ριστείί3ης ό ρήτωρ, ήτο ό τό παν
iί.γων κcι.ί νέμων σωτήρ των δλων
Υ.σ.ί φύλαξ τGJν άθανσ.των,. Τόν
τιμοϋσε κ,;,.ί δ ϊδιος τ.ολύ, γιατί
είzεν εύεργετηθη.
Σπουοαίσ. είναι ή γενεcι.λογίcι.
του Θεοϋ, Υ.ιχτά. τόν μ•JΟο. Πι:ι.-έ
ρας του ό Θεός 'Λπόλλω·;, ό Ό
λύμτ.ιος Θεός του ι;ωτός, τfις
θείcι.; οισ.ΨΛι:ι.ς. Μητέρcι. του ή νύμ
φη Κορωνίς, κόρη του Φλεγίου.
".\λλο; μϋθο; τ:εριγριί.φει τ·ί-ιν
γέ·ηησί του Υ.'Χί τό τ.GJς εγινε δυ
·ισ.τό;, ·ηρως: υΟτσ.ν +ι Κορωνίς
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ήτο έτοιμότοκος τήν ετόξευσε ή
Θεά. "Άρτεμις, ή θεά. τής ά:γν6τη-ος, κα.ί . λόγε; ετύλιξαν τήν
ά.γνr1 νύμφη. Τότε ό Θεός ' πόλ
λων άπέσπασε άπό τά σπλά.χνα
-ης νύμ η; πού εκα.ίε-ο -όν θείο
6λα.στό καί τόν παρέδωσε στόν
Κένταυρο Χείρωνα πού εμενε
στό Πήλιον. Ό Χείρων τόν άνέ
θρεψε καί τόν γύμνασε ώστε νά.
γίνη -όσο δυνατός γιά. νά κυνη
γήση καί α.ύτός μα ί μέ: άλλου;
ηρωας τόν κά.προ της Καλυδω
νος, κατόρθωμα πού, κατά. τήν
παpά.δοσι, κά.μνει τό; θνητόν άν
θρωπον ηρωα.
Καί οί μυθοι αύτοί, τής γενεα·
λογίας, τής γεννήσεως Υ.αί τf1ς
άνατροφής του Θεου 'λσκληπιου,
δεν πρiπει 6έ6σ.ια νά. εκλαμΜ
νωνται κατά. γρά.μμα, διότι δέ:ν
στέκουν ετσι στή λογική. Καθώς
;ω:ί σέ: άλλες περιπτώσεις μύθων
εχει λεχθη, οί 3:φηγήσεις της μυ
θολογίας μας, της έλληνιΥ:ης, εία'
'
,
που' κρυπτουν
• ,ηγοριες
ναι α,))
λήΟειες πνευμσ.τικές, δηλ-χί3ή ά
λήθειες πού d.νc-ι.φέροντσ.ι σέ: περι
στ,;,.τικά τf ς άνόδου του σ.γνου κσ.ί
τετελεσμένου, κcι.θuJς ελεγαν οί
&ρzαίοι 9ιλόσοφοι, άνθρωπίνου
πνεύματος. Κcι.ί εί3ω 6λέπομε τό1
εξσ.γνισμό νά. προηγητcι.ι μέ: τήν
εικόνα τής νύμφης Κορωνίδος:,
τ.ού τοςε•1εται &πό τή Θεά. της ά.
γνότητος. Κcι.ί ϋστερα τίς φλό
γες, τή θεία φι,ηά., τrι ν &.λληγο
ριΥ.ή, ;;;ου πcι.ριστσ.νει τήν μετσ.
μόρφωσι &πό κσ.τιί.στσ.σι &.νΟρώπι
νη σέ κσ.τιί.στc-ισι θεία. Δ.ιί.σ·ι.σ) ος
του Άσκ�.η�ιοϋ 6 Κέ�τσ.υρ_σς Χεί
ρω·;, μισος ιππ�; κσ.ι μισος ι;ί.�
,
.
θρι•>πο; Υ.σ.τ?. την συμ6ολικΎ1 ν ει·
κ6νcι.. 'ΠμίΟεος. Διί.σκαλος κσ.τrι.
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τήν πα.ράδοσι κα.ί α.λλω,i ήρώων.
'Έκα.νε τούς μα.θητάς του ηρωα.ς,
8πως εκα.με κα.ί τόν 'Ασκληπιό,
ίκα.νό νά. κυνηγήση κα.ί τόν κά
προ της Κα.λυδώνος, καθώς εϊπα
με. . ύτό κα.ί α.λλα., μα.ζί μέ τ·ην
θεία. καταγωγή του ά.πό τόν Θεό
'Απόλλωνα., τό'i εψερα.'Ι σέ μεγα
λύτερη προαγωγή, σέ κατάστασι
Θεου, μέ πρώτην ίκα.-ιό,ητα. τήν
ιατρική επιστrιμη τών να.ών, ι
οιοτητα. του μεγάλου πατέρα
του. l α.τα τήν παράδοσι, για iα
ά.ποθεωθη τό &.γνό πνευμα., πρέ
πει να γίνη πρώτα. ήρωικό, δη
ληδ� να νικήση τό περι6άλλον
της γης.
Ή ά.ρχαία. τέχνη παρίστα.-ιε
τόν θεό 'Λσκληπιό ηρεμο μέ εκ
ψρασι σοοα.ρή κα.ί ά:yαθή. Πλη
σίον του ήτο ό ίερός οφις, τό κύ
ριο σύμ6ολό του. Πολλές φορές
κρατουσε καί ρά6δο fι κύπελλο.
Τ ιμ ήθηκε πολύ στr1ν ά.ρχαία
εποχή για τίς πολλές του εύερ
γεσίες ατούς ά.νθρώπου�. Πολλά.
ήσαν τα 'λσκληπιεία.. Τό πιό ξα
κουστό, τγ,� 'Επιδαύρου. 'λποτε
λουσαν τα 'λσκληπιεία στήν ά.ρ
χαία 'Ελλάδα μαζί μέ τα Μαν
τεία τήν πρόσοψι της λατρείας
της εσωτερικης. Τήν οψι της ε
κείνη πού ά.πηυθύνετο σέ δλους
εκείνους δσοι επήγαιναν σ' α.ύτα
γιά. θεραπείες η γιά. χρησμούς.
Γι' α.ύτό τόσο πολύ ετιμώντο
ατά. χρόνια. της ά.κμης τrις ά.ρ
χα.ίας θρησκείας.
1

Ή ίστορία. ά.ναφέρει πολλά.
περιστατικά. γιά. θεραπείες πού ε
γίνοντο ατά. 'λσκληπιεία, ιοίως
στήν 'Επίδαυρο. 'λπόδειξις τό
πληθος ά.πό ά.ναθήματα. πού εό-
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ρέθησαν στα ερείπια. τών δια.φό
ρων ' σκληπιείων.
Ή άρχαία. παράδοσις φέρει
τόν θεό μέ ά.κολουθία. άπό ελεύ
θερες συνειδήσεις πού τόν βοη
θουν ατό εργο του. Γιά. μία. τέ
τοια. κάμνει λόγο ό Μαρίνος ό
�εα.πολίτης, δ βιογράφος του
'iεοπλα.τωνι κου φιλοσόφου Πρό
κλου. Για τόν Τελεσφόρο, πού ε
θεράπευσε τόν φιλόσοφο:
«Διότι 8τα.ν ήσθένει τό σώ·
μα. του ενεκα. νόσου, πα.ρουσιά
σθη εμφανισθέν ύπεράνω της
κλίνης του cνα. παιδί τό όποίον
εφα.ί\Ιετο πολύ νέον κα.ί ώρα.ίον
κα.τα τήν ο½'ιν. Ίlδύνατό τις
δέ νά. εικάση καί πρl ν α.ύτός
εκφωνήση τό ονομά του δτι
ήτο ό Τελεσφόρος. 'λ φ ου δέ
είπε ποίος είναι κα.ί ε6α.λεν ε
πάνω ε1ς τό κεφάλι του τό χέ
ρι του, τόν εκαμεν αιφνιδίως
ύγιη καί εξηcρα.νίσθψ.
.. Πτο «θαυμα.» αύτό πού περι
γράφει ό Μαρίνος; Μά. ύπάρ
χουν θαύμα.τα.»; Γίνονται «θαύ
ματα»; Νομίζω δτι δέν γίνονται.
'Εκείνα. πού λέγουν «θαύμα.τα.»
είναι γεγονότα., για τά. όποία. δέν
γνωρίζομεν τά. α.ϊτια κα.ί τούς νό
μους πού συνδέουν τό αίτιο μέ
τό αιτιατό.
'Επάνω ατά. «θαύμα.τα.» είχε
γράψει χαριτολογών ό πολύς
Γάλλος μαθηματικός καί φιλόσο
φος 'Ερρίκος Πουανκαρέ, δτι «τό
μόνον θα.υμα. είνα.ι οτι δέν γίνον
ται θα.ϊιμα.τα.».
«Θαύμα.τα» εγίνοντο κα.ί τότε
πολλά. κα.ί σήμερα. ά.κόμη γίνον
ται. .lέν πρόκειται δμως γιά. φαι
νόμενα. ύπερφυσικά, διότι τίποτε
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δέν ε·JρtJΧε:α.ι ε;ω d:τ-0 -:Yj Φύσ�
·,ω.ί τr;ύ; νόμου; τη;. Τήv νομο
τέλειc1,, -;τr;ύ κpα:τεί μέσα. στή Φ•J
σι δέv ημτ.οpεΙ Ύ.?:'ιεί; νά τ-r1ν πα
ρσ.βιά.ση. Έπά.νω σ' α. .;τό ελεγσ.ν
χα.ρακτηριστικά οί &.ρχα.ίο: πώς
«ά.vά.γΎ.� καί θεοί πείθονται>.
1

Ξεzι·ιήσα:με από τό 'λσzληπι
εϊο πού εί v-:ι: Ύ.άτω ciπό τήν '.:\.
Ύ.pόπολι Υ.αί .:εpά::�χμε σε διά. :p r;-

1966-

pσ θέμα.τα. πού τά εφεpε ό Λογος.
Εί να.ι σzέψει; α:υτέ; α.κα.κε;, πού
ερχοv:αι στό νου σά.ν βρίσκεται
κα.vεί; σέ τόπου:; πού στά. πα.λι�
χρόνια. πολλά είχε κάμει τό πνευ
μα τό α.ρχα:ίο των πα.ρα.δόσεων.
Φαίνεται πω; τά μέρη σ.ύτά. κρα.
τοϋ•ιε &.κόμη κάποια. ά.νάμνησι
α.π' τήν α.pχα.ία. πvευμα.τιΎ.ΎJ τους
ζωf1.
.λΗ:Μ. λ. ΙΩλΝ�ΊΔΗΣ

ΣΤΗΝ ΨΊ'ΧΗ ΣΟΊ' ...
;ιού διψα για ό μ,ορφιά, χάρισε
μια (JJρα άρμονία;.
ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ ΣΟΊ' ...
πού διψα γι' αγά.πη,
διίJσε μιά ωρα στοργης.
ΣΤΗ ΣΊ'ΝΕΙΔΗΣΗ ΣΟΊ' ...
πού διψσ. γιά Θεό,
παραχώρησε μια ώρα
Σιωπης ...

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ
ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Β'

εκδοση

ά,γαθεωρημένη

ΜΟλΙΣ ΕΙΩ'ΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Σ' ενα κομψό τόμο
1 εμ ένος δραχ. 70
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ΣΗΜΕΙΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΗΗ ΜΕΛΙΗΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 'ΈΙΣΔΓΟΓΗ ΗΗ 8ΕΟΣΟΦΙΑ ..
ΊΙ Θεοσοψία {,;τηρχε :τάντοτε στον κόσμο. Είναι 11 � ο φ ί α
τuJν Θείων 'Οντων, :τοί• εκδηλώνι.-.ται κατά διάφορου::; τρόπου::; στις
bιάφορε:: έ:τυχε::. Είναι 11 ·γνώση των Οείων νόμων, ποί, bέν ελειψε
:τοτέ απι> τοί•:: αγαπημένου:: των Οεων. Είναι 11 Ά λ ή 0 ε ι α στην
:τιό ώλοχληρωμένη μορφή τη::. 'Η πψ,'11 σοφίας της απόκρυψης Γνώ
σf.ω::- Ό όbηyό:: τιiη• crιλοσόφων. Τό :;τνείiμα :;τού ζωογονεί κάΟε Ορη
σκεία. Ί Ι ψυ;,:11 χάΟε αν.Ορω:;τιστιχη; δράσεως. Ό ύπέρτατο:: νομοΟ�
τη:: τιίη• 11ΟιχιίJν κανόνων, πάνω στοί,::; δ:τοίου::; στηρίtεται 1Ί πνευματι
κη tωή. Είναι 1Ί :;τηγη εμ;τνεί•σεω; των δραματιστων τού μέλλοντος
Και τ!JJν μεγάλων uυστικιστων.
'lI Θεοσοcrία b1:ν ηταν πάντοτε :;τροσrη1 στου; :;τολλοί,ς. Τ11 φύ
λαγαν αλλοτι χρυμμένη στα 6άOη τuJν Ναών και στα αδυτα των Μυ
στηρίων. Οί Οεόσοcr οι συγγραφι.-.ί::; ηΊν ανέσυραν α:;τό τά ϋάΟη των
ίεριίη και ηΊν έφεραν στό :τροσκ11νιο τηc ζωη:::. Την προσίφεραν με
εμ;τιστοσί,νη και μέ αγά;τη σε ολόκληρη ηΊν ανΟρωπότητα. Έσήκωσαν
Οαρρ1:τά τον πέ;τλο τη:: 'Ίσιδο::; Χαι τό φώ::;
ελαμψε στόν κόσμο.
'Εγχρέμισαν τοί•::: crραγμούς πού χρατοϋσαν τα απόκρυψα μυστικά
τiον νόμων τη:: cr ί•σΕω::; αποκλεισμένα από τό :;τολύ :;τληΟο::;. Καί ενώ
u.λλοτε 1 1 α;τόκρυφη Γνώση δινόταν μi: τό σταγονόμfτρο στα μυστηρια
κά u.ντρα, την :;τροσ{ cr εραν τώρα σi:. μεγάλε:; ποσότηη::; Και ΠQΟζ δλους.
'Ά::; μ11ν τρομά�η κανένα::; δτι GεϋηλωΟήκανε τα ίcρά καί τα δσια.
Trt μυστήρια της λειτουργία::; τοίi σί,μ;ταντο; χαι τη::; εξcλίξεω::: τού
ιινΟρι;J:;του, ι:ί.;τό τ11ν ίδια του:: ηΊ φί,ση, είναι αυστηρά προφυλαγμένα
από τοί,::: ανάξιου::: νά τά :τροσεγγίσουν. «Μάτια εχουν και bFν ϋλ_{
πουνε, αιΊτιά και δi:ν ακούν1:». Οί :;τ{πλοι της 'Ίσιδος κατiπεσαν, αλλά
11 -Ισι:: παραμένει :;τάντοτε αόρατη στα μάτια εκι.-.ίνων, πού Οά τη
ϋεϋήλωναν ϋλέποντά:: την. Και δπω::; ή όμορφιά της Τέχνης δεν συγκι
ν1:ϊ, παρά εκείνου:: ;ιοί, είναι σi: Οiση νά ηΊ νιώσουν, ετσι και 11 γν6Jση
τ-ϊ�ς Σοφία::: δΕν τραβάει τ11ν :;τροσοχή, παρά εκείνων πού είναι <ιJριμοι
νά ηΊ δεχΟοίiν. :\1όνον Fτσι εξηγείται τό φαι νόμ1:νο της αδιαφορίας
τuJν πολλuJν για τις α;τόκρυφε::: αλήΟ1:ιε::;, πού επαψαν πια να είναι
μυστιχέ:: και ποί, χωρι::: u.λλο Οα συγκλονίζανε τόν κόσμο, αν ό πολύς
κόσμος μπορούσf να τις προσέξη και νά τις νιώση.
'Η Θεοσοφικη 'Εταιρία ίδρύΟηκε τό 1875. Σi: μια εποχή
0ριάμϋου τη::; ύλιστιχης φιλοσοφίας, πού έπίστευαν Π�Jς δ u.νθρωπος
δεν ε1ναι :;ταρά ενα κτηνος με ΤFλειοποιημένη διάνοια, ή Ε. Π. Μπλα6άτσκυ α.,ι:εzάλυψε τό πνf.ύμα πού συνυπάρχει στ11ν ϋλη και τη ζωο1
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γονΕί, καί άπiδει!ΞΕ πώς ό ανΟρωπο:;, άντί για εξυπνο κτηνο:;, 1:ίναι
Οεό:; εν τιτ, γίγνΕσΟαι. Καί ενώ ό κόσμος δί:ν έγνώριζf παρά ηΊv εξέ
λιξη τιίJν ί1λικιίJν μορφών, ή Κ Π. Μ. -μι: τή Θεοσοφία - έπρόυαλε
τόν Κοσμικό Νόμο της Ί:.:ξελίξεως καί έξήγησε δτι ή έξέλιξη των
ύλικιί>ν μορφ<ίJν είναι ά:τλή συνέπεια της έξελίξεως της Ζωη:;, φυσικό
επακόλουΟο τr1 ::; έξΕλίξεω:; της Συ νειδήσεως.
ΊΙ διhασκαλία της Θεοσοφία::; γιά τό όμοούσιο τη; συνειδrισfως
τοίι ανΟρώπου μι: τ11 σι•νfίδηση τοϋ Λόγου, οχι μόνον πιστοποιεί τη
Θεία καταγωγ1Ί τοίι άνΟρώπου, αλλά καί δίνΗ τό κλι:ιδί της πραγμα
τοποιήσΕω..:; τοϋ μεγάλου όνείροι� δλων των μυστικιστών, δηλαδ1Ί τη:;
συνtιhητη:: ένι;JΜω::; τοίi άνΟρώπου μι: ηΊ Θεότητα.
ΊΙ Θεοσοφία δεν όδηγΕί μόνον πρό:; τόν Ιυστικισμό. Εlναι επίσης
σχολείο ' ποκρυφισμοίι. l\Ιιά ι11λοκληρωμένη σε δλα τη:; τά σημεία
κοσμοΟεωρία, πού προ{ρχι:ται άπό τ11ν άπόκρυφη J'νώση, προσφρι:ται
ατόν κατάπλψτο σπουδαστή τη:;, ό όποίος δμω::; :ταράλληλα διδάσκΕται
δτι στ1 1 διΊσκολη άτραπό τοίι '\ ποκρυφισμοίι δέν είναι δυναηΊ καμμια
πρόοδος, αν ί'Ji:ν συνοhευι:ται ιlπό ανάλογη ήΟικr 1 τελειοποίηση. ΊΙ εξέ
λιξη τοϋ 11Οικοϋ υντο; πρ{πει νά σuμϋαδίtη άπαραίτητα με ηΊv έ!Ξiλιξη
τηc; διανοίας. \ιαφοuετικά ό ανΟρωπο::;, u.ντί νά γίνη Οεό::;, γίνεται
διάϋολος.
ΊΙ αλλοπρόσαλλη άνάπτυξη τού πολιτισμοϋ μας, πολιτισμού πού
βασίtεται μονάχα στi1 μηχανικ1Ί πρόοδο και επιhιι;Jκει την ίκανο
ποίηση ύλικ<ίJν μόνον ιι.νu:γκών, καί πού μα:; ώδ{ηησε μ{σα σι: τριάντα
χρόνια σέ δυό φρικτους παγκοσμιου:: πολεμου;, είναι αhιάψευστο η
κμ11ριο του κακοϋ στό όποίο μπο(_)Εί να όδηγήση ή εξέλιξη τη; δια
,,οίας, δταν δi:ν σι�νοδεί•εται ιl:τό ιι.νάλογη εξέλιξη τη; ψιι χη::.
Πραγματικά, ό σημερινός αvΟρωπος, ιι.πό ηΊν α:τοψη τη:; u.να
πτύξεως τ11::; διανοία::;, ε:τ(_)οχώρησε πάρα πολί1, σχετικ� με τόν πρω
τόγονο. Έπi rυχε καταϊληκτικά πράγματα, χρησιμοποιιοντας τi1 σκε
ψη του. " λλαξε ρι ::.ικά ηΊν εξωηuικη οι1 1η της "ω11::;. ' λλά κατόρ
Οωσε τό ίδιο πρίiγμα και μι: τ11ν lσωτερικ1Ί οψη της ζωης; 'Επέτυχε
ανάλογη πρόοδο ατόν τομέα τη; εξελίξεως τη:: 11υχη; του; Έπρα
γματοποίησε τά στοιχεία τοίι πολιτισμού, πού ό ηγοϋν στi1ν άρμσνι
κ1'1 συμβίωση μί: τοί•:: uλλου::; ανΟρι:Jπου::;; "Εϋαλf φραγμό στις άρπα
κτικi::; του διαΟiσει::;, σηΊν κατακτητική του μανία και ατόν παρά
φρονα έγωκεντρισιιό του; Ά νέπτυξε ηΊv αλληλεγγύη και τ11ν αγά
πη; Τόν αλληλοσεβασμό και η'1 συνεργασία; "ΙΙ έξακολοuΟεί νά φέ
ρεται σάν πΗνασμiνο:: λί•κο::; μέ τού:; συνανΟρώπους του;
Είτε μι: τά δόντια και μ� τά νί χια, ειτε μι άκόντια κuι με τό
ξα, είη μι: φλο,.,οϋόλα και ατομικ�:: βόμοες u.λληλοσκοτιονονται oi.
ανθρωποι, παραμfνει πάντοτε άμετάολητο στ11ν ουσία του τό φρικτό
γεγονός τοϋ φόνου. 'Αρχετά :;τροχώρησε ό ανΟρωπος ατή διανοη
τική του άνάπτυ;η. Καιρός νά άσχοληΟη καl μέ τ11ν καλλιέργεια
της ψυχης του, μέ τ11ν καλλιέργεια τοϋ ήθικοϋ του οντος, μέ ηΊv έξέ1
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Λιξη τού :τν�ί•ματο::;, :τού συνυ:τάρχει καί �ωογονεί τό ύλικό σώμα.
ΑύηΊ εΙναι προ :ταντό; 11 δουλειά τη; Θεοσοφία;.
'ΤπάρχΗ βέβαια -δ:τως γράφομε :τιό πανω- μια γοητευτι
κ.η Οεοσοφικ1Ί διδασκαλία, :τού δίνει ίκανο:τοιητικέ; α:ταντ11σεις σε
δλα τά κοσμο .1ονιχά καί άνΟρω:τολογιχά προβλήματα. 'Όλες δμω;
αύτέ::; οί ·γνώσει::, :τοι• μέ λε:ττομέρειες άνα:ττί,σσονται στη Οεοσοφι
κ.11 διδασχαλία, δίν α:τοτελουν :ταρά ενα :τεδίο γ ν ιο σ ε ω ν ' χρή
σιμο μόνον ','tα να pοηΟήση τον σ:τουδασηΊ νά :τροχωρ11ση :τιό πέρα
α.τό το ', \'(J)GΙΟλογιχό μέρος τής Θεοσοφίας, για νά φΟάση στο στά
διο τ η ::: � φ α ρ μ ο γ η ::: τ ω ν 11 Ο ι κ ω ν σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν, :τοί α:τορρέουν α:τό ηΊ μελέτη των νόμων της λειτουρ
·γία::; τού σί μ:ταντο::;. 'Αν δέν άξιοποιηθουν οί γνώσεις, μέ 11'1 μετα
τρο:τή τους σ� σωσηΊ διαγωγή, δέν εχουν καμμιά άξία.
Ά:τό ηΊ γνώση των νόμων της φύσεω::; :τηγάζουν βιονομικοί
Υ.ανόνc::: :του -αν τοι ακολουΟ11ση ό ανΟρωπος- :τραγματο:τοιι,ί τίς
α.ταραίτητε::; πρου:τοΟέσεις για ηΊν ;τιό πέρα εξέλιξή του. "Αν αύτό
δέν γίνfται, δεν ί,:τάρχει :ταρά γνωσιολογικ1Ί αύταρέσκεια. 'Αντι
Οέτω::;, ιl:τό ηΊ γν<;Jση των φυσιΥ.ων νόμων Υ.αί ηΊ συμμόρφωση μ'
' '0
'
\ "ll'
'r '
�
'
,
.,
,
1
αυτου:::, α:τορρΗι crυσιο,.ογικη
και αuιαστη -,,ωη, αρμονικη ζωη, η ιχη tω11. \ιότι, δ:τω::: rϊ.ε� αν οί αρχαίοι Στωιχοί «Τό Χατά φύσιν ζην,
τωΊτό τοίi ·,ωτ' αρΗην tην».
'Η Θεοσοcrία δfν cίναι Ορησκεία, διότι εlναι σύνΟεση των Ορη
σχειGJν. ι\ιότι είναι ή έσωτεριχ1Ί ζω11 Υ.άΟε Ορησκείας. Διότι χωρίς
αί·ηΊν 11 Ορησκεία μcτα6άλλεται σί δεισιδαιμονία καί είδωλολατρεία.
Fν εχΗ τελπουργίι,ς, διότι είναι ανώτερη ά:τό τις έξωτερικίς εκδη
λώσεις τη::; λατρεία:::. �έβεται δμω:: δλες τις τελετουργίεc, καΟώς σέ
βΕται καί ΟΙ Ε::; τί::; Ορησχfυτιχι,::: η αλλες :τεποιΟήσεις. Δίν εχει δό
γματα, διότι 11 Άλ11Οεια είναι απεριόριστη καί ό ί.ίνΟρωπος μπορεί
νit τi1 νιώση μόνον κατα στάδια, ανάλογα κάΟε φορά μί τον βαΟμό
τη; έξcλίξειJ)::; του.
ΊΙ 1ΊΟιχ1Ί τη::; Θωσοφία; είναι ό έξαγνισμός τ<ί)ν σκiιι•εων, των
έ:τιΟυμι<ί)ν καί τ<ί)ν :τράξεων. Ό απεριόριστος σεβασμός στήν έλευΟ1:,
ρία τη:: σχέ-ψω::; χαί τη::; συνειδ11σεως. Ί-Ι τάση για αγάπη καί 11
:τροΟυμία για ύ:τηρεσία. Τό ν' απαντάς μέ καλοσίινη σηΊν κακία.
«'Αγα:τατε τοις έχΟρού; ίψGJν, εύλογείτε τους καταιιωμfνους
ύμα::;, καl,GJ; ποιείτt τοίς μισουσιν ύμας καί προσεύχcσΟF υπέρ των
έπηρωζόντων -ίψιi; Χαι διωχόντων ύμδ.ς», διδcί.σΧει ό Ί ησούς στήν
έ:τί τοίi ορου::; όμιλία του.
«Τό μίσο::; δίν νικιέται μί τύ μίσος. τ ικιfται μόνον μί τήν αγά
:τη», λέΗ ό Βούδδα;.
«Εύλογείτε εκείνους :του σας χαταριωνται», έδίδαξε ό Κρισνιiς
στοίις '1νδού;.
« τό μί�ος νά αποχρίνεσΟε μί αγάπη», συμβουλεύει δ Λάο , �
Τσε τους Κινε ους.
1
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Βλι'πομ� δτι οί μFγάλοι μψυημένοι έκφρά.ζοιιν -καΟι'να; μί
τον τρόπο του - ηΊ Θεία Ζωή, στην όποία οί ίδιοι εφΟασαν καί στi1ν
όποία κάΟΕ ανΟρω:το; Οά φΟάση μια μέρα. Θά φΟάση, αφού διατρέ
ξη τi1ν πορΕία τη::; iξΕλίξtω; και αντιληφΟή δτι ή ζωη δfν Είναι χω
ρισμό; και U'/ιίJνα::; γιά ατομική επικράτηση καί έπι6ολή, αλλά Π(!Ο
οδευτικi1 ένότη::; τού παρόντος μi: ηΊν μυστικ1Ί πηγi1 τη; ''ϊ'πάρξΗ,J::.
'Όταν ό ανΟρωπο; αρχίση νά αναζητη στά 6ά0η τού �ι..ιυτού
του τόν θfίο σπινΟηρα, τού όποίοιι ό 'ίδιο::; εtναι εκδήλωση στό, ί,λι
κό κόσμο, τύη ιl ι, χίCουν γι' αι•τόν νά παίρνουν συνΗδ ητ ό νόημα οί
ΗξΗ::; 'Λγάπη, 'Ομορφιά, 'Αλ11Οεια, 'λδΕλφοσί,νη, Θυσία. Τ6η νιιίJ
ΟΗ τ11ν ι'Jμορcμι'.t καί τό νόημα rη; tωη;. Τόη ό Οάνατο:: χάνΗ γι'
αυτόν τ11 φοοΕρη σημασία του, διότι πtριορίζεται μόνον στην κατα
οτροφ1Ί τη::; όρατη; μορcrη:: και δi:ν ΟίγΗ ηΊν πρι..ιγματικη t•πόσταση
τοίι ανΟι,ώπου.
Λι�τό δμω::; δtν σημι.tίνΗ π<ί>; ιΊ όρατ1'1 μορφ1'1 δi:ν ΠQΕΠΗ νά αφ
Οη fλf.ίιΟΕρη να εκπληριίJση τον πι_ιοορισμό τη; πάνω στ11 l'η. ΊΌ εν
διαφέρον για ηΊν κοινωνικ1Ί tω{1, '/LU. τί; συνΟηκt; Οιαυιί:Jσεω; καί
ηΊν εξίλιξη τού πολιτισμού, δίν μπορεί παρά νά είναι tωντανό. Δια
φορfτικά �ρισκόμαση μπροστά στό ίlρρωστημι'νο φαινομfνο μια; α
νανbρη::; cr υγη:: ιlπό τi1 tω11, μια; αντιφυσιολογικη:: μονuστικη::; νοο
τροπία::;.
' λλά ό 0fόσοφο::; δi:ν πρι'πει ποτέ νά ξεφεί,γη αzτό τό μι'τρο.
Πρι'πει νά διατηρη πά.ντοη τ11ν αί'σΟηση τ!JJ\' αναλογιι7Jν.
Ζοίιμf σf μιά δί,σκολη, αλλά εξαιρετικ1Ί -σάν εί,καιρία πνευ
ματικη; εξfλίΕ,fω::- ι,:οχή. Τά πάντα αναμοχλεύονται καί fίναι
Qtυστά. Παντοίι Ι1ιωιλfίΙΗ τό χάο::;. Ί[ άνΟρωπότη::; αντιμΕτωπί,.. Η μιά
φουfρ11 κρίση. Ό λfγόμΕ-νο; μηχανικός πολιτισμό::; --σι1ν δύναμη
τοίι κακού ποί, E,Ecrυγf από τά χ{ρια μαΟη τευόμενου μάγου- μα::;
ι1Jb11γησf σi: ιlδιiξοοο. \ίν υπάρχουν πιά ιδανικά. Ιlι.tντο ίι ί,.λισμό;
η ί•ποκρισία. :λ[ιά σκληριΊ αδιαφορία, μιά βάρ6αρη βία, μιά φΟονε
ι11'1 κι.tί <lδίστακτη καχία, τείνουν νά κατακλύσουν τά πάντα. Πρι'
;ηι, λοι:τόν, νά ιl;ηλπισΟούμf γιά τό μέλλον τοίι κόσμου; 'Όχι. Ό
ι'tνΟρω:το:: οi:ν μπορ�ί νά ξαναγυρίση στό κτήνο::. 'Όλη 11 σημεριν1Ί
ιlναταραχ1Ί δi:ν μπορεί παρά νά είναι παροbική. Θι1 σχηματισΟοίιν
ιlναμφισοήτητα στό μΕλλον νέεc: μορφές τη:: κοινωνία::;, άλλά δΕν πρi
; ηι νά είμαστε βιαστικοί καί ανυπόμονοι. Ί Ι- έξ{λιξη βαδί,.. ει αργά,
<lλλά σταΟερά. Ό κόσμο:: δέν μπορtί νά άλλάξη βίαια, οίίτε καί πρι'
ΠΗ νά ιlλλάξη βίαια. �ιότι βάση τη; πνευματικη:: αναδημιου()γία;
Είναι 11 έλευθερία.
Οί ανθρωποι κά.ποτε Οά α:τοστραφουν τό πνεύμα τη:: κσχυ:το
ψία:;, τη::; μισαλλοδοξία:: και τού φανατισμού. Τό πνείιμα του εγωι
σμού χαί τη::; d:τληστίας. Καί τότε θά γίνουν φιλάδελφοι και συνΙοQ
γατικοί. Ό σημεQινο:: άνταγωνισμό; γιά επικράτηση καί έπιϋολrι 0ά
αντικατασταυη ά:τό συνερ,,ιασία σέ εργα :τολιτισμοϋ. Τό πνείιμα τη;
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ιlδελ q-οσί•νη::, :τού σ11μFρα δέν το βρίσκομε παρά σέ ελάχιστου;, Οα
ανα:ττυχΟη κατά τοί,; μελλοντικοί,; αίωνε:: σε ενα μεγάλο ποσοστό
τιον ανΟρώ:των. :::::· αυτό τό :τνεύμα τη:: άδελφοσί,νης Οά είναι ξένοι
r.αί οί κομματικοί ανταγωνισμοί και τα εΟνικά μίση και τα κοινω
,,ικά χάσματα και ό μισαλλόδοξος φανατισμό;. Τότε Οά γκρεμισθούν
τα χωριστικά τείχη ανάμεσα στα ατομα και στα εΟνη. Θα πραγμα
το:τοιηΟη iΊ ένότη:: τη:: άνΟρω;τότητο::, ;τού Οά άντικαταστ11ση τό.
σψιfρινό ;τνε'ί μα τη:; clπομονιί)σεω; καί τού άτομικισμού. Θα οικο
'δομηΟη τότε μια καινοί1ργια "Cωή, ποί. Οά βασί εται σηΊν άδελφο
σύνη και σηΊν ά·','ά;τη. 'Όλοι οί ανΟρω;τοι Οά σuνεργάζωνται χαρω
;τά και άνοιχτόκαρδα, μi πνεύμα άνιδιοτελεία:: καί άδελφοσί,νης. Λεν
Οά ίιπάρχουν διακρίσει::; φυλης, πίστεωc, φί,λου, τάξεω;, χριοματος.
Τό μεγάλο αυτό ιδανικό σ11μερα τό όραματίtονται μόνον, και
το όραματίtονται ελc'ιχιστpι. Είναι τόσον απελπιστικά λίγοι δσοι εκα
ναν βίωμα τα ιδανικά της Θεοσοφία::! ' λλά τίποτα δΕν μπορεί να
ι'ίνακόψη ηΊν ;τορεία τη; εξελίξεω; καί καμμιά δύναμη Ι:>έν μ;τορfί νά
σταΟη άντιμέτωπη σηΊ λειτουργία τών φυσικών νόμων.
Ό Χριστό; εί;τε: « Εντολ11ν καιν11ν Ι:>ίδωμι ί•μίν 'ίνα αγαπάτε
ιlλλήλου:;». Καί ό "Λπόστολο:: Παύλο:; εyραψε :τρό:; Γαλάτα::;: «Οι',κ
�νι 'Ιουδαίο; οι δι 'Ελλην, ουκ ενι δούλο; οι,δι ελεύΟερο;, ουκ [νι
ι'Ιρσεν καί Οηλυ».
1

1

1

Τα μεγάλα αυτά ίδανικά οί σκf:ττικισταί τα Οεωρουν οuτο:τίf;.
Καί γιά σ11μερα ϊσω:; νά είναι ουτοπίες. Άλλα μιά μiρα άσφαλιί)::; Οά.
πραγματο:τοιηΟοί,ν. Καί Οά ει',τυχήσουν να τα δουν δλοι δσοι :τισηι'•
οuν σ' αυτυ. \ιότι Ι)i.ν :τεΟαίνουν :τοτΕ δσοι όραματίtονται r<J ι1Jραίο.
l'ράcr οντα:: ηΊν «Είσαγωγ11 ση1 Θεοσοcrία», τη:; ό:τοία:: 11 α'
i-'κ/)οση εκυκλοcr<>ρησ�:. τό 194ϊ ί'.αί αναΟεωρείται τ(;ψα, δiν αντλου
μf (!:ΤΟ τ1J /)ική μα::; r1νι'1:τα(ηπη σοφία Και είναι βέοαια Πfριττο νr'ι.
τονίσωμε οτι /)εν εχομf προσωπικ1Ί :τεϊσα τιϊJν αοσάτων κόσμων καί
ρόλο:; μα:: :τfριορίtfηΗ σηΊν προσ:τά
τη:: μf rιιΟανατια:: tωη::. ·
Οcια νά ικΟέσωμf, ά:τλα και συνο:ττικά, εκfίνα ποί, διδrί.σκουν οί μf.:
γύλοι 0fόσοφοι συγγρrιφιί::, αφού τα :τεσάσωμf rlπό τι'> bιυλιστήριο
τη:: δι'ιη::; μα:: crτωχικη:; κατανο11σεω::. ΈκFίνο που μri:; ε,•διαφέQΗ
κυρίω:: fίνrιι τα :τ ρ α κ τ ι κ ά σ υ μ :τ ε ρ ά σ μ α τ α -:τοί, rlϊοι,ρiουν
r'ί:τό τη μfλfτη τη:: Οωσοφικη:; διδασκαλία::.

Οί σΙJ•ιaρομηταί τoij ι\ΤΣΟΥ πού θέλου'i νr;. λά.6e ιυ'i τό •ιέο
αΔτ6 6�6λίο του ΚΩ .... ΤΗ ΜΕΛΙΣΣ.\ΡΟΠΟ r ΛΟΙ r.cι.ρcι.κcι.
λι:,ij•,τ-:ι.t •ιiJ. στείλω'ί fOJ\O • δρz. 40 cι.'ίτί 50 γιiJ. τ6'i cί.οετο
-;;6μο χsι.ί i3ρz. 60 σ.'ίτί 70 γιiJ. τό•ι οεμέ•,ο. ΘiJ. τού:; σ-;;cι).-7ι
έλεϊιθερος ταz. τελG)'i.
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Ο ΜΕΓΑΙ ΒΑΙΙΛΕΙΟΣ
Όμιι.ία στό κόψιμο της Βασιλόπιττας
τοϋ' Αρχαιοφίλου 'Ομίλου Έκδρομων
Ύπό τοϋ Προέδρου του ΜΙΧ. ΛΕΒΙΔΗ

Ο ΕΙ IQr ΛΣ είναι σκληρό=.
κα.ί τό καλοκαίρι ζεστό στ-r1 v
Καππαδοκία, σ' α.ύτήν τή'ι πα.
ληά. έσ-ία. τοϋ πολιτισμοϋ, από
της εποχής τώv _ εττα.ίωv (Χιτ
τιτώv).
Τό εδα.φος τη;; Καππαδοκία.:;
καί τrις πρωτευούσης -:ης Κα.ι
σα.ρεία.ς δεν είναι γόνιμο κα.ί μ'
δλα. τα.ϋτα. οί Ι α.ππαδόκε:; εφθα.
σα.ν σέ ύψηλό βαθμό πολιτισμοϋ
κα.ί ενα. από τά. κυριώτερα. κέν
τρα εμπορίου τοϋ αρχαίου κό
σμου χάρις στ-rιν γεωγρα. ικrι .:ου
θέση.
1 α.τά. .:ά. μέσα. .:ου 4ου α.1ώνος
στ-rιν Καισάρεια .:ά. πνεύμα..:α ή
σαν πολύ ανήσυχα. μέ τίς θρη
σκευτικέ:; εριδες .:ών διαφόρωv
χριστια.vικώv α.ίρέσεων.
_\ί αίρέσεις αυτές, πού είναι
αρκετά. δύσκολο νά. εμοαθύνωμε
κα.ί vά. έκτιμήσωμε τίς δια.ψcρές
.:ων μέ τό σύγχρονο πνεϋμα, πε
ριγράφονται σ' ενα τόνο σατυρι-

;ιό α.πο .:όν ".\γιο'ι Γρηγόριο'/,
:r.ισκοπον �ύσσης.
Ρωτήστε, γράψει, πόσους οβο
λούς εχει στ-rιν τσέπη του Χα.ί θά.
άρχίση συζήτηση διά. τά.:; σ.δημι
ουργrτου:; Χαί ογμιουpγημένα.ς
ο!'ισίας. Ρωτήστε .:ον πόσο εχει
-:ό ψωμί ;ιαί θά. σα.:; ά.παvτr1 ση ό
Πατήρ είναι μεγαλύτερος τοϋ
ϊίοϋ κα.ί ό Υιός ύφιστάμενος του
Πατρός. Θέλεις νά. ιιάθ r, :; αν -ό
yωμί εί,ια.ι ε.:οιμο; Θcϊ σοϋ πουν
οτι ό Υίό; -:ου Θεοϋ έδημιουργή
θη άπό τό μηδέν!
Πολλοί χριστιανοί, αηδια.σμέ
vοι ι:iπό αυτούς τούς θρησκευτι
Χού; ;ια.υγά.δες, απεσύροντο στήν
ερημο γιά. νά. ήσουν ώς &ναχω
ρητα.ί. Ό ά.ναχωpη,ισμός είχεν
ηδη cρουντώσει στ-rιν λίγυπτο α
πό του 3ου αιώνος! 'Π ζημία., πού
εκαμνε ό αναχωρητισμό:; στήν
τότε κοινω-ιία. ΥΓα.ν μεγάλη. Τήν
σ-:ερουσε από τά. γερά. σ-ελέχη,
πού Ό ρόντιζα.ν έγωϊστι;ιιi γιά. τήν
σωτηρίχ -:η; φυχη;; των μόνον ·η
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έ,.ά.λυπ:ε ,.c,:ί ,ά, ,.c,:,.οποιά. στοι
χεία, πού δηθεν έγί ;ον:ο άναχω
ρη:,χί γιά. νά. άποφύγουν ,ό στρα
τ:ω,:,.ό ,.αί τού; 9όρου;;.
1

Ή γέννησι; :ου Βασ:λείου
συμπίπ:ει σέ μιά. -έ,οια έποχ1i
(330 μ.Χ.) . Ό πα,έρα; του Βα
σιλείου η:ο διά.σημος ρήτωρ,
γνωσ:ό; καί εςω σ.πό ,ήν Και
σά.ρεια. Ή Άγίσ. l\fα;φίνσ. ·η:ο
μά.μμη ,ου. uΟλη ή οί,.ογένεισ.
χριστιανική μέ μεγάλα. χαί πΛο•;
σια χ,ήμα,α σ:ήν Καπτ:αδο,.ίσ.
,.αί τον Πόντο. Καί ετσι 'είχε ό
Βασίλειο; δλ-:ι. :ά. ήθι,.ά. Χ?:ί ύλι
,.ά, έφόδιcι. γιά. μιά. ;;ρονομιακή
μόρφωση. 'λπό τά. έννέ?: σ.δέλ
yιcι. του εΙνcι.ι γνωστά. ·ή πρω:6:ω.ο; ά.οελφή ,ου JΊfcι.κρίνα χ,zί
ό σ.δελφ6; του Γρηγόριο; 6 Ιύσ
ση;;.
Τά. τ:ρGJ:cι. :ου μαθr'ι:J.cι.:cι. πi' ρε
σ,Ύι'i Κcι.πτ.cι.οο,.ία. χcι.ί χρy6:ερ-:ι.
,.1,yε σ-ή·, Πόλη νσ. μαθη:εύση
χον:i σ,r;ν τ.ερίφημο ρήτοp,z Λι66. ;ιο, μi :όν ότ.οίον συ'ιεδέθη μέ
μεγάλη φιλίcι. κcι.ί ε,.τίμηση, σ.ν
"1.�t δ ...ι\.ι6ά.\ιιο:: ή-:.υ γν<u(J:b; εί
οωλολά:pης. Γι' cι.ύτό ϋστεpσ. ά.πό
1:ολ)/z χρόνια 6 Β7.σ[λειο;, Ξ:ϊ:ί
σΧοτ.ο; 1Ίοη Καισcι.pείcι.ς, σι,νιστi
fJ-:iJ,ι ε�Οωλολi-:ρη Λι6/.ι.,ιιο νέΙJυ:
τ.pό; μ-:ι.θήτευση. .λείγμcι. χι- CΙ.\J
.:ό ;;νευμcι.:ιχη; άνω:εpό:·rι:ο:::,
τ.ρό τ:6:;:ω·, γι'7. έ:ι.εί·;η τ·η·, έτ:ο
χ·Ι,.
:λ-1ε:ά. ,όν Λιοά.•ιιο·, 6 μέλλων
:;;ίσχοπο; ·ljλθε στήν '_\θ·ήν-:ι. V'Z
συμτ.λΊj pιίJση :ί; στ:ουοε:: .:ου.
'Έμει'ιε 4 - 5 χpόνι-:ι.. στ·ηγ μη
�ρ6τ;ολ'"fj 7:7 ς ετ;ισ-:�ήμη;, Οτ;eιυ eιt
ι:ι.pχ-:ι.ίοι θεοί δέν είχ-:ι.ν σ6ήσει
-;ι.όμη χ,z)_ -ά. ίεp'Ζ οι-:ι.:ηρουσ,z•;

α

τήν τ.νευματική τους δύναμη. Έ
κα.τό χρόνια σ.κόμη μετά. τον θά.
νατο ,ου Βασιλείου, ό ναό; του
' σκληπιου ήτο άνοικτός στούς
7:tστού; του.
';:.τήν 'Αθήνα. μαζί μέ τ� άλλα.
στ.ούδασε καί τήν ία.-pική, οχι
τόσο από έπα.γγελμα.τιχό ενδια
φέρον. δσο διό:ι έπίστευε δτι θά
ητο 1:ιό χρήσιμος στού; συνα.ν
Οpώτ.ου; .:ου καί τόν έα.υ-ό -ου,
1:ού ύπέφεpε από πυρετούς κα.ί
πόνους στο σηκωτι. (Σέ 30 ση
μείσ. των επιστολών του παpαπο
·;είτα.ι γιά τήν ύγεία .:ου. 'Από
.:ά πεpιγpcι.ψόμενα. συμπτώματα.
μποpουμε νά συμπεράνουμε,
δτι
)
('<ο
-ι
,
,
,
t!! ,
,
επασχε απο σ.μοιοα.οες
. Στην
'λθήνcι. εγνώpισε τόν μετέπειτα
CΙ.\Jτοκpά,οpα. 'Ιουλιανό πού έπω
νομά.σθη, σ..οικcι., Πα.pαοά.της.
Τό τ.ως ενοιωθε τ-r,ν ία.τρική
μa.; τό δείχνε: σέ μιά επιστολή
':Gι'J:

-Ή ά.γάπη του πλησίον ετ
κάτι ,ό -, υσικό·ι γιά σiς πού
ά.φιεpωθr'ικcι.τε στ-rιν ιατρική. ο
μίζω, δτι εκείνος πού βάζει α.ύ
τή•, ,ήν επιστr,μη πάνω ά.πό δλα
γιά νά εξυπηpε-ήση τον κόσμον,
εχει ppη τό•, σ.ληθινό δρόμο.
Ό l\f. ilcι.σίλειο; μέ α.υτές τίς
σπουi3έ; .:ου στήν ιcι.τpι·-'ή, σ.πέ
κ:ησε σ.pχετά εφόδιcι. γιά νά ί
i3p•;ση, ά.ργό:εpcι., τό πρώτο γνω
στr; στήν ίστορίcι. νοσοχομείο.

Ψ1.ι

l\Ιετ� .:ό τέλος :GJν σπουδG)ν
:ου στ·iΊ'i 'Λθήνcι., γ•;pισε στήν
Κ?.•σά:pειι:ι.., δτ.ου ·rι εύλcι.ο·ης &.
οελ ψ ή του Μcι.χpίνcι. επεισε cι.ύτόν
τόν , ψι:ι..•;,,zσμένο νεrι,νίcι.,,, δπως
τόν σ.ποκι:ι.λεί 6 cί.οελψός του Γρη
γόριος, νi τ.-:ι.pι:ι.:ήση τ·ην pητοpι-
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συνιστουν στο•Jς ά.ρρώστους έγ
κ-r1 καί νά. α.φοσιωθη στή θρη
κρά.τεια. καί νησ-::εία., λιτότητ-:ι.
σκεία.. Κα.ί ετΙJι δ Μ. Βασίλειος
καί οχι άφθονη τροφή. Τότε,
βαπτίζεται εlς ·ήλικία.ν 29 ετών
γιατί παραφορτώνεις τήν κοιλιά.
κα.ί α.ποφασίζει νά. περά.ση ενα
άσκητικόν βίον. Προηγουμένως
σου, λέγοντα:: πιίις δέν μπορείς
ν&. νηστέψης; 'Γί είναι προτιμό
ομως κα.μνει ενα τα.ςειοι οιαρκειτερο γιά. τό κορμί σου; μιά. -ίΊσυ
α.ς 2 ετών, στ+,·ι Συρία, Παλαι
χη •ι,jκτα κα.ί ϋπνος γλυκός, ϋ
στίνη καί Λιγυπτο, δπου μελετά
στερα. α.πό ένα λιτό γευμα.; 'Ίl νά.
τ&. ήθη καί εΟιμα τG)ν ά.ναχωρη
τ.έ:1r1 ; στό κρεβοά.τι γιά. ϋπνο μέ
τηρίων. Στήν έπιστροφή του α.τ.ο
c Ψι. στομά.χι πα.ρα.φουσκωμένο
σύρεται στόν Πόντο, δπου ίδρ,jει
κα.ί πα.ρα.φορτωμένο: Τί λέγω!
ε,ια μοναστηρ: κα.ί α.φοσιώνεται
Ι'ιά. ϋτ.νο; Κα.λύ-::ερα., γιά. σ-::ριφο
στήν σjντα�η τών περιφήμων
κανόνων του μοναχισμοσ, σε σ•J γ•jρισμα στό κρε66ά.τι κα.ί pογ
νεργα.σία. με τόν Γρηγόριο τόν
γητά; Γι' α.δ-::ό τό α.νθpιί)πινο σGι
μα, πού κοπιά.ζει κα.ί :ξαντλεί
α.ζια.νζ ηνόν. Οί κα.νόνε:, α•Jtοί
τα.ι νά. χωνεύη τά. τ.ολλά. φαγητά.,
με μικρές τροποποιήσει;, ύποτί
ευκολα νικιέται α.πό τίς α.ρρώ
θετα.ι δτι lσχύουν α.κόμα στ&. κοι
στιες. 'ενιί) ο λιτοδίαιτος, πού
νό6ια..
τ.ροτιμα. τίς ελαφρέ; καί άπλές
Ό Μ. Rα.σίλειος, προσωτ.ικό
τροφές, α.ντέχει καλύτερα. στίς
της δυναμική, οέν μπορουσε νά.
ά.ρρι�στειες, πού τόν τριγυρίζουν.
μείνη άπλός α.να.χωρητ-11 ;;. Τόν
Μάλιστα. καί τίς νικά.ει γιατί εί
�ρίσκομε μετά. λίγα. χρόνια πρGJ
·ια.ι γερός σά.ν βρά.χος ...
το 11 συμ6ουλά.τορα. του έτ.ισκόπου
.λέν λείπει τό χιουμορ καί τό
Καισαρείας κα.ί τό 370 εκλέγε
ται επίσκοπο:, Καισαρεία.;;, παμ ά.-::τικόν πνευμα. οτα.ν ζητα. κά.-::ι
γιά. τούς εργά-::α.ς του. Σα.ς δίδω
ψηφεί, διά. βοής.
μια ελευΟέρα. μετά.ψραση επιστο
'Η εν γένε: ζωή του , Πρίγ
λi' ς του πρός μία. κυρία. Θέκλα.,
κηπο:; της 'Εκκλησία.;;,,, δπω:;
απο τ·ην δποία.ν ζητεί νά. τού;
τόν ά.ποκα.λουν δυτικοί συγγρα
στείλη λίγο κρασί.
φείς, μας επιτρέπει νά. σχημα.τί
-Τόν χρόνο πού μα.;; τ.έρασε
σωμε σα.φη lδέα.ν γιά. τήν τ.νευ
ματική καί ηθική του δύναμη. έ:τ.εσε μεγά.λη παγωνιά. καί μα.ς
χάλα.σε τόν α.νθό τών άμπελιών,
Τό πλήθος τϊϊιν ομιλιών καί επι
τ.ού ήταν ε-:οιμο;; ν' ά.νθίση. Καί
στολών του είναι ά:κρι6η πειστή
ετσι τά. ά.μπέλια μας εμειναν ά
ρια..
καρπα κα.ί οί καράφες στεγνές
..... έ μιά. ομιλία του περί νη
καί οιψασμένε;. Γι' αύτό πήραμε
στείας, νομίζει κανείς, οτι ά.κούει
τ+ι ν απόφαση νά. σάς πουμε τόν
ενα. γιατρό, παρά. ίεροκήpυκα:
τ.όνο μας, γι-χ νά. γίνης γιά. μας
-Φαίνεται, δτι είσαι ίκανός
-" λμτ.ελο;; κυπρίζουσα καί κα
νά. τρώς κάθε φορά. μέχρι κόρου
τάκα.ρπος κλήμα.τος- οπως τό
καί νά. παρα.φορτώ•ιης τήν κοι
λέγε( κα.ί ό Σολομών, πού νά. στi
λιά σου μέ άφθονα ορεκτικά. φα
ψη τί;; ρόγες καί οχι τήν ρόγα
γητά.. Ξέρω δμω;, δτι οί ιατροί
fl

,
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Y.O:.t V'.1. οpοσίση :ούς cιψών:α.ς.
Κα.ί ποιοί είναι αύτοί ο: δtψών
:ες; λύ:οί παύ Χτίζουν :όν περί6ολον. . . Έπειδή έγώ οέν εχω
·ιr.ι. -cού; ποτίσω με ,ό βουνήσιο
μεθυσ:tΥ.ό Υ.pασί, γι' αύ:ό τροσ
:ρέχω σ-cό πολυ�ά.ψ.ιλο δεξί σου
χέpι, ·ι?ι.. προσ,ά.ξη νά. ανοίξουν
οί Υ.ά.νωλε; Υ.α.ί νά. τρέξουν σάν
τ.ο:ά.μια..
''.\ν Υ.ά.μη; α.ύ:6, οσο πιό γρή
γορr:ι. μπορεί;, πολλά. ξερά. στό
μα-α. θά δροσίσης Υ.αί πρώ:ον Υ.α.ί
Υ.αλύ:ερον θά χαροποιήσ:η; �μέ,
:όν σ.ττι,.ισ,ήν έπαί:ην.
(Έπιστ. ,χα.' 321)
Ό Μ. Βασίλειο; οέ·ι άρ,.έσθη
Υ.ε σέ λόγια καί κηρ•;γμα,α. Κα.
,ά τήν μεγάλη τ.είνσ. :οϋ 36
στήν Καισάρεια, μέ τή·ι συμπα.
ρά.σ:αση ,.:; ; δ.δελφr,; :ου Μα.
Υ.pί·ια.ς, ι;)ι:;γάνωσε λ?:ιΥ.ά συσσί
:tα. Υ.α.ί μοίρα.:ε σ' οποιον rιθελε
Y.OUY..t'λ �pα.σμένσ. Υ.!Χί μικρά. α _U
μα. ψωμ-:ί.κια. μέ ριζciλευρον Υ.α.ί
7.�.ε�rι Υ.ΟUΥ..ι,ων (πε�λ;μέ) , ΠΟ�
εΛεγα.·ι τ.ι:-:ε; -:ου _\η Β?.σt
η.
ι,
Τ�·ι ίοtα. Ξ.ποχr1 iρzίζεt νr.ι.
Υ.,ζη εν?. μέγσ.λο νοσοΥ.ομείο στr.ι.
,.ερίχωρ,χ :η; σ,ρχα.ίι:ι.ς Κι:ι.ισiρει
ι:ι.ς. έΥ.εί πού είν?.ι ,<;ψ ι:ι. Ύ/ σ•;γ
zρονη Κα.ισcipειι:ι.. Τό ϊδpυμ?. rι.ύ
-:ό τφοωρίζε,ο Υ.υpίω; γιά -cού;
?.Ερώσ:ο:J;
-:?.ξειΟι�:(Ι.�, �ο,υς
.
-:ρ?.υμι:ι.:tιχ� Χ?.ι -:o'J; J.εr:ρo'J;.
Ηεpιεί iιι6ι:ι.νε ομω; ,.ι:ι.ί τ.:ωzο
,.ομεϊον . οpψ?.';οτρο9είον. γηpο
Υ.ομείι:;·ι Υ.'Ι.ί ,μr,μ'Ι. λοιμωοών vό
"Jtt)'I -:6ιJο με ?:λο, τ;ο,J (ι Γ ρηγ 6 p ιι:ι::
γ
Χrι. .. ιι:ι..ν�·η,16; -:6 Π?.pιz6iλί.ει μέ
μιr.ι. μεγ&.λη ,.όϊ.η Υ.α.ί ,ό ϊ.εpι
γp&.:;;εt ι;Jς έξ·η;: Ή Β7.σ•.λει-z;

:,χ
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τ.pέτ.ει νά. θεωρηθή σάν ενα ιiπ?>
-:f θαύμ?:,α -οϋ κόσμου, τόσον
πολύς ήτο ό !iριθμό; τιi)ν εντοπί
ων καί ξένων απόρων άσθενών,
πού προσέτρεχαν σ' αύτό, Υ.αί τό
σον ά.ξιοθαύμαστες οί , ροντίδες
,.ού έδίδοντο καί ή τάξις πού βα.
σtλευ� Εχεί μέσα.>'.
'.\. κόμι;,. μιά φορά θα.υμά.ζομε
τό εύρύ πνευμα. καί τ-rιν ά.περιό
ρισ,η άγciπη -:οϋ Μ. Βασιλείου
γιά. τόν συνάνθρωπό του..:Ην ύ
τ.r1 ρχε κανένας περιορισμό; 'Υ)
τ.ιλογή λόγψ κα.ταγωγr1; η φρο
νημάτων.
Jl α. Υ , ί : ψ Υ ο σ ο ίί Υ : ι
Ϊ.εγε ή επιγραφή της εισόδου.
.\ύ:οπροσώπως ό ίδιο; ό Μ. Βα
σίλειο; περιτ.οιείτο τού; λε,
προύς. Ό Γρηγόριο; τα.,.'tσ.νζη
νός σέ μιά. όμιλία. του λέγει: «Δέν
θά. δοίίμε πιά. τό φο6ερό κα.ί σπα
ραξικ6:ροιο θέαμα. -;ιjJy έτοιμοθα
νci,ων ΧΙ7.ί ,(7)'1 α.νσ.πήpων μέ ψα
γωμένrι. μέλη σ.πό τ-rι φοβερή α.ρ
pώσ:ει?:, των ζωντ?:νύJ'Ι νε,.ρύJ'Ι,
οιωγμέ,;ων σ.τ.ό τίς πόλεις, τά
σπίτια. , τσ, χωρά.φια. κσ.ί τίς βρύ
σες, νσ. σέρνουν τό σάπιο κσ.ί τα.
λcι.ίτ.ωρο Υ.ουφciρι του; γεμ&.το
τ.ληγέ;, νσ. &ργοσσ.λεϊιουν στί�
οημοσιε; Κ?:ί V!Χ ΠpOY.CI.AOU'I τό'Ι
οίκ.το Υ.'7.ί :+1ν σ.ηΌίσ. μας. .lέν θά.
σ.κ.οϋμε τ.ισ. τήν πένθ ιμη λιτανεία
Υ.ι:ι.ί τfιν ψα.λμωδί'!. μέ τ·η βρσ.χνή
�ου; ψ(U'ιΥ1
'() "_\_ γιο; Βι:ι.σίλειος προσπι:ι.
Οεί 'Ι'Ζ πείση μέ λόγι'Ι. κrι.ί μέ ερ
Ύ"· ο-cι δέ·ι έπιτρέτ.ε:cι.ι 6 -,,-;θρω
τ:ο; '17. πεpι:.pρο'ιή τόν πλησίον
:ου.
Τό ϊορυμι:ι. :ου Βσ.σιλείου, ·r1
Β?.,:ηλε�6:; , έr.�b; rι.r:o τοJς ί(/.-;ρι:;υ;
rου' ε'ξ ε' Κ'7.ι' νοσοκομου;
,

ε

ε
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παιοευε, εlχε και αρκετούς χει
pοτέχνας, πού δούλευα'/ έκεί μέ·
σα. Ό α.υτr,κράτωρ Βαλέντιο;,
ii..ν κα.ί οπαδός τοϋ 'λρείου, συ
νεπώς θρησκευτικός άντίπαλο;
τοϋ Βασιλείου, έκτιμώντα.; το ερ
γον του εχάpισε ενα μεγάλο κτή
μα γιά. νά. αυξήση τού; πόρου;
τοϋ ίδρύματο;;.
Ό Μ. Βασίλειο;, μετά. τή'Ι
πριί�τη αύτή επιτυχία., συνιστσ.
στί;; έκκλησιαστικές άρχές της ε
πισκοπ'i'ι;; του, πού επια'Ιε δλη
τήν Μ. '.\σία μέχρι τη; 'Αρμε
νίας, νά. οργανιί�σουν πα.pαπλ11 σια. ίδρύματι:ι. καί προ παντός λε'
πpοκομεία.
Μποροϋμε νrι. ποϋμε, δτι εl'Ιαι
ό πρώτος 6pγα.νωτής νοσοκομεί
ων. Το παράδειγμά του το μιμή
θηκαν λίγο λίγο σ' δλη τή'Ι αύ
τοκρα.τορία. καί άργότερα στr1 '1
.lύση.
Ό Μ. Βασίλειο;; δέ'Ι εζησε
πολλά. χρόνια. 'Η εξαιρετική αύ
τή μορφή του χριστιανοϋ, τοϋ ε
πισκόπου, τοϋ έπιστήμονος, του
6pγανωτοϋ, εξέλιπε τήν 1 Υι 'Ι Ή[α
'Ιουα.ρίου 37!) μ.:. εις ήλικία'Ι 4
:των.
lία. παpάοοσι::;, σχετική με
τον θά'Ιατό του, παρουσιάζει σέ
απλοίκή άφ1ιγη ση -:.ον τελευταί
ον του άyιίJΨΧ yιά. τό ψ;σοκομείο
cou.
Ό ".\γιο;, βλέποντα; πιl>;
πλησιάζει το τέλος του, εκάλε
σε ενα Έβρα.ίον 1α.τpό'Ι, τον ό
ι:οίον εςετίμα. ίοια.ιτέρω; ώ;; άν
θρωπο'/ κα.ί ία.τρόν, χα.pα.κτηpα.
δίχως ψεyάοι. 'Ήθελε νά. τό·ι α
φίση στή θέση του στά. νοσοκο-
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μεία. Ό Ίωσ1( , ετσι τiη ελε
γαν, ψηλάφησε τόν σφυγμό του
κα.ί είδε πι;)ς ό 1. Βασίλειος fι το
cτοιμοθάνατο; κα.ί συνέσηισε
στούς πέριξ νά φροντίσουν γιά
τr1 ν κηδεία του. 'Ο Μ. Βασί
λειος άκούο'Ιτας αυτά τά. λόγια t
τοϋ λέγει:
- .lέν ξέρεις τί σοϋ γίνετι:ι.ι.
- '.\μψιβάλλεις, .lέσποτα., οτι
σέ λίγο θά. δύση δ ·Υι λιο;; Κα.ί.
σύ μαζί μ' αύτόν;
-Τί θάλεyες, Ίωσψρ, αν οέ'ί
άπέUνησκι:ι. σήμερα, ζ ητιί)ντας το
σ.πό τόν Χριστόν, γιά. νά. πραγμα
τοποιήσω εΨ:ι. τελευταίο μου πό
θο;
-Εί'Ιαι άπολ1.1τω; άοϊιψΗΟ't
αύτό.
-".\ς ύποθέσουμε πι\); θc.G ζιi)
άκόμα αυριο τέτοια ι;'ψ:ι., τί θά.
εκαμνε;;;
-Θά. πίστευα σ' αϊιτόν τ.ού πι-:τεϊιεις καί θά δεχόμουν μ' ολη
μου τήν καροιά αύτό πού σ"/..tπτε
σαι καί επιθυμεί:::.
Ό l\1. Βασίλειο; ητο pέ6αιο:::,
δτι οί στιγμές του ήσι:ι.ν μετρημέ
νε::: καί ο-:.ι ό Ίωσήer εlχε οίκαιο.
:λ[' δλα τα.ϋτα. τ.ροσευχήθη"/..ε κα.ί
: f,τησε άπό τόν Θεό νά. :ήση α.λ
λε;; 2-Ιc ώρες, γιά τό "/..α.λό -;ιί)•ι ιi
σθενών -:.ου. Κα.ί έπέζησε.
Ό '[ωσή:ρ, οτα.ν εϊδ� α.ϊ;τό -:.ό
θα.υμα., τ.ίστεψε στό•ι Χpι:ηό. '()
Μ. Ηασίλειο:;, ό έτοιμοθάνσ.το::,
σηκώθηκε, πηγε στή•ι έκκλησία,
έοάπτισε τόν '1ωσή:ρ κα.ί a.r.poϋ
-:όν εγκατέστησε στά. νέ?. του κα
θfικοντα. στό •ιοσοκομείο, γύρισε
στό σr.ίτt κα.ί κοιμήθψ.ε εν ε1ρ1ι 'ΙΎJ ...

1%6
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Paul-Amadeus D1enacl1

--------
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Παρουσίασις τοϋ άνεκδότου εργου άπό
τόν καθηγητη κ. Γ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

· Οι ο τό α -τό •ιμα δέ βγηιrι σi�μ •
<HL ιαΟόιοι ΚαΟόuοι ν ιαι ουΙJ ο ι
;Ίμοι, τί; ιcιι,ουογιrς μrοέ; -του ά
:τό αιοιο θ' άοyισοι-,r ιαί ιιί μι,α
] fόοη ταια 1..011 μου ειωι αιόμα
αμμενη μεσα ο' αυη::,
11έ -τιοτη �ι' ιω α Οει,μη ε -τ ο
,όΊJ c. ττ ι δεηοη uοι, στοι,
δ•ιΙ ινου
-την -τοοοευyη Καθουμα οτή εοά,
το ιαι ιι,ττά.ί,ι,ι 'ι\ -το) rι.ϋαινr,J με τφ
1ιι/η μοι ο/η ι-ιει,η τη οοδοq-ωτη
όμοnq-ιιJ του ό\ειnοι, -τοi α-τl �>\ ετοι
ιατω ά-ι' τα μογεμέΗ.ι μου ματια
Ί [ οι,,ηΟιομε η ,α\Του τουτη τη, ί,J
,,α ηοιyια ιαι σιγα/ισ ά-ι' ύιρη ο'
ιίιρη τη; ά-ιι'r α,της -cοιιτειος Ί\ΙιιΊ
u-τιιοαμιΟέ, α ο\Ταναιiοοη εy,·ι
-τl οθϊ1 ,,;οα ω; -ιέοα, οτί; , οθι ,:οα
-ιαΓ'/(ι>� /Uι στι:::
σιιι?; ύυσει; τι7,ιιι} ισπr;ές i fUHΓ, nοι; -το } ε; ιαt
-ι ω · ινε -ιοιΟε,α ιαι στι
δέ
ιηέ ε:: 1ι7η όμ,ότ _ ητ<•> ,:ω ατιι-:-η π' οιόι ι r1_ ο ηίνον τιi" ιί..το ,:έοια
?ι.νΟι·ω-τινα ιτ ι;μr ο ι;>ΙF'L ο Ό η
ι ,ο;, -τοι •ίιε ιίγι,.ιιιύπr ,Ν ιι εc
ιττι με; με ττ· 01f()\ • ϊ • rrι nη ματιύ
τοι rην άτεομο ·η -ιοlη, ε[,αι τωοο
J\οιτηγμ, ο; -τιG,•> ιl-ι' τόν οnιζο\Το
ιίιri1νοντα; μιι'ι -ιαιιιί r ί,6 νη Ι ι-ιοn'i1
/\ι q-11 0111 ιαΟιι.riJ δειΙ ι •ο 'Α -το ιει
-τισω, ύτ' τη μεr ιιι τii; ιj, ι τοΙ ii:: τιί.
,'>ί:ιτο άπτέrιrι μόΙ ι; μα\ τευοι,,ται
2. ιί δια
ει! ύ στί, ύ.,ιJ.ί :"ι αί α::..ο
<rιι.ντύί,ε ιί-τύ δω ο ά
uο,το-τ.:τr

-τοο-τ ·ι ίτ :: � ε
Ι11· η
μαγιιi1

1; ;ω σε οϊ,οανο

'Λ-τυψε Οιί μει,οιμε υlοι οτό -τόδι
ως ιΟ μεσαΗyrα ,<αι ,ερο, \(ι \JΠΟ
δειτουμε τό, >'αι,ουργιο χοό,ο.
ΚάΟηοα ται ι τό σουοου:το πτό -τα
rάΟι,οο μο , -τροσuε10\Τας τφ ωρα
της οει iiς μας στη } ιιτοι,ρ•ιια ;ιαι
ί χι) ι
ιιττu α ιατω τή, -το) ιτεία.
αδε:; το <rωτα ά:τόψε φεγ οϋο) οίίΗ,
μο,οδιιη q-οοα σ' οί-η τη ,(QΟΗα, ω
τ, γιιί τό ,ωΟεϋραδι,ό σε}ος - ιι'
ετσι Ού,αι, Jέει, ώς τιί μεσά,ιχτα
Ί [ ω αιοι,στη ti αJ οη μιας διαιr ο
c•τιιης τουτη τή βραδυιί π,ευμοτι;,ης
εύτυιισς ιί,ό μιριαδ,ς ιορδιcς, που
uο}ι� q-τά, Ί ω; ά.-ια,ι, GΈ, με,α α't'
rού� ,1 ημμιιησμέ,ους α'tο �,ωη δrό
μου.,,, μου άγγιί,ει το οτηΟεισ λ ιύ&ω
�Η111ι:ι τα� να , ωοο, \ /ίJΟαοίι /Οί
ηιίιτια μοι ιει \ ο το1 μιιυιιεοε η ψυ/η
νύ ιιιrέζει-ιι' ε[ναι πιίv παrαδΗ
σε,ιυ οιμq -ι,ηιιη συγιοrδισ, ωιίστε
τrι μιιιοι,η ιομι->μr,η ό-τό μ)ιαδες
ιιιιαδuη -ιοοοωπι>'υ in ειοο ιοι τρι
οειτι,ιισμε, r:; ,:οοσμο,ες Τστεσα
/αΟοιιμαι /αί ιέ-ιι,ι τη Οαιαοοα τα
τίμηηι ,<'.τοαδισ ,ο _,χ,υ,ετ,ιι τιοω
rίπ' τιί μαιοι\ ιί περιι τει,ητα ) οιrο
Gου, ια, ίδιωc; ό-τ' τή μsοιύ που ιιτ
το .,,ω, ,:ρός τή δυση Ηοι,τω τη uα
r,ύ μοι στο rίσνγιr ro ιιύτο πο,οοα
μα, -τού τύ ,,�JΟεις ,ιί σιrύι.rι ύπύ

· '\-ιι)Π,ιωμα ιι-ιο τι
λειιδε:; 'ΗμεοοΙο ιοι,, - τυ ιατιι!οι-ια
Dιen.1 h Τ ιιί -ιι r1rιoιrοριι·- ιι rτο ε
Α
τ�ϊ ε �:ιιfJπι ιοϊ ενοnιη ιοι l'
!), τη, 6rr1γηοη τοϊ; ι lfo,:rJ
ί7 cτο, I\ILO !πϊιο -\1ον σ•ι
ι.οτζη ιατόιου ιαί μ<: υιrrοοτου
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tωή :ιι' ι'ηαθυμιέμαι γνώριμους '1-Ο
σταλγημ{ νους καιροίις. Μοναχα στίς
βίλλες μας, στήν έξοχή, θά μπορού
σε τώρα να δfί κανένας fνα τέτοιο
εtδος παλιά, των δικών μας iποχων,
φωτοχυσία - ποτέ τώρα έδω σ� μια
μεγάλη πολιτfία.
Λαχταρίζω μέσα μου: Μήν οί :ιύ
κλοι τοJν αστρων εtναι άλλαγμfνοι μi
μαγικό άποψf τρόπο; Μήν ή Μοίρα,
Ηω, χαμογίλασf στης ψυχής μου τη
δίψα κι εχω γυρίσει πίσω, Θέ μου;
Θαλεγι κανiνας πώς παραστέκουμαι
τούτη τή �τιγμη μπροσ:ά �f μ�ά δι
κη μας Ν εα 'Τορκη και πως οι και
ροί εtναι οί ίδιοι και πώς εl'Ι-αι tήτη
μα τοπου μονάχα ν' άνταιιιοσω τούς
δικούς ι;ιου.
,
Σ ηκωΗ•J τα ματισ
ψηλα, και, προ
σfύχουμαι μ� θέρμη ,άξιωθω κάπο
τε να σμί!;ω τον κόσμο το δικο μου.
Ν ιόJθω f να δάκρυ μου ,α σταλάtιι
στιί. σταυρωμένα μου χέρια. Γλυκσ
yτυποϋνε άπόιιακρες καμπα,ες. 'Έyε ι
πιi1 νυχτιοσει γιά καλά κι οί ι'ιμέτρη
τες χιλιάδfς τα μπριλάντια κατω στη
γη φαντάtουνf γύρω παηοϋ και λαμ
ποκοπfϋΗ, άκόμα πιοη?ο πυκνωιιί
,
να τωρα. Μαντευω
το π,ιυματι:ιυ
θυμίαμα πού άναδίνfται τούτη τή,
ίόρα άπ' ακρη σ' άκρη τηc γιγάντιας
πολιτείας, σαν άπο εναν τιραστιο βω_
μό. 'Ένας παλμο:; περνάει σ' δλη τήν
πλάση. Ή καρδιά μου :ιάΗι qτιρά
- αχ, για ποιό λόγο; Γιά ποιο λο
γο ανοιςιc;, Θέ μου, ετσι άπλόχερα
σήμερα στα q;τωχά μου τα ιιάτια τό
διάq ανο γαλανο απειρο των ουρανών
σου; ...
0

Τριϊς ώρες πριν άπό τά μεσάνυ
χτα πήγαμε οί τέσσερίς μας και πα
ρασταθήκαιιε σε μιά σί•ντοιιη, μά πο
λύ συγκινητική άκολουθία στήν San
cta Vιgro. Προσε!;α πώς στό δρο
μο όλος ό κόσιιος κρατούσανε λαμπά
δες άπό ασπρο κερί, λες κι- ηταν 'Α
νάσταση. Καινούργιος χρονος καινούργια σελίδα ζωής, λένε τώρα
iδω. 'Η συγκί,ηση πού είδα χαρα
γμένη στά πρόσωπα όλονων, μοϋ θύ
μησε [κείνο πού μουχε πη ό Στέφαν:
πόσο δυνατό εtναι δω τό θρησκευτι
κό συναίσθημα, περισσότερο, λέει, ά...
πό κάθε αλλη πολιτεία.

45

Μολι:; ι{χι σουρουπιίισει :ιι flδα
που ό :ιοσμοc; yυνοτrη•ε μυρμηγκι νύ.
προσf\ιχηθΗ στους ,αούς της χριστι11 νοσύνης. 'Ως κοησ τσ μωάνυχτα
1 ιιτουργήθηκα, όχτω κι έν,,ιά φο
ρες οί άμέτρηης δω _ πέρα κολοσσι
αίες τούτες ιιητροποι-ιις κι ι-,{δα ά
πο ψη,α πού iκατομμύρια , αος εμ
παιναν κι εδγαι,αν. Εξω άπ' τίς
πύλες τους δίν ιl:ιουγοταν το παρrιμι_
κρο άπ' τίς ίιρfc μελωδίες, ας ftναι
:ιαί σι λίγη άποσταση ιιοναχα. Φο6οίι-..ται δοJ τωρα τή q-Οορα πού θύ.
ιιπορούσαΗ, λέει, ,,α παθουνf οί ϋ
γιfς κείνες στιγμές t!;ω άπ' τό κα
τα,υκτικο περιδάλλον τοϋ ,αοϋ. Γι'
αϊrrό :ιι ή σύντομη ά:ιολουθία fγινf
πολλές φορέc, για νά μπορfσΗ να
ίκκλησιαστιί ϋλος ό κόσμος ...
Ή άποψινή βραδυi1 -- δπως α,,
ιωστε κι ή αυριανή μ{ρα � εtναι
άφιιρωμi,η να δί,εται στόν ιδιο τό,
Εαυτο ;ου� λο-;rος για τά «πιπραγμ!
\ίΩ :ιαι ν α �αθουv,ται ',° λογσρ;α
,
Cουνf ποια αλλα
Η\αι τωρα κι ιμ
πρός τά χρέη τους και ,α :ιυττάζουνε
αν εί,αι ή :ιαρbιά τους για uλα δσα
ιιποριί νά φέρη ό καινοί•ργιος χρο
,ος καλα προιτοιμασμέ,η, ά:ιοιια και
για Κνα τέριια τούτηc της γήιΗ1ς
�ωης, αν το καλέσει ή μοίρα. Δέουν
ται στό Θεό ,ιαί τοΗ δοςάζουνε,
άνοίγοντάς Του τήν ψυχ11 τους και
:ιά,ο.τας τόν �σωτερικό τουc αυτο
f λεγχο :ιαί τον ήθικο άπολογισμό
τους τηc χροΗiί.ς.
0

Λαμπάδες άπό σσπρο :ιερί, κατά
' υ!;η, σιγαλιά. Ουτε ιιπαλλό,ια πο1 ύχρωμα νά πiφτουνε άπό πανύψηλεc;
φωτι,ρέc; όροφε c; ουτε χοροί ουτε τρα
γούδια. Κι uμως πόσο άπέραηη ι,[
,αι ή πνευιιατική τους ευτυχία μιά
τέτοια μέρα ...
1-Ι-:νΙDΧ
( Σάν ενα φεγγαροφωτο αλλου
κοσιιου είχε ίρθεί τα προπερασιιένα
μεσάνυχτα ή μαγική αθερμη κι ά
πυρη άνταύγεια μί τό ουρανί χρώ
μα) ( Στό χειρόγραφο αυτές οί λέ
ξεις προστέθηκαν ίκ των ύστέρων) .
Γράφω πρώτη, ιιά ή πρωτοχρονιά
ηταν χτέc;, ή lμδόλιμη. χτες και ν&.
χα διάθεσr1 νά γράψω, δε θαπρεπε
και δε θά τοκανα. Κανένας τώρα
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δω δι, βαtει πι,ν,ια τφ πρωτοχρο
, ιά. πού τφ /.ρατοϋ\Ε όλοκληρη τή
μέρα, ίδια cά, το βράδυ της παρα
μο,ηc;, για :τερισυλλογή καί προσευ
yη κι αύτοσυγκίντρωση. Τ11 Σ ύλ6ια
καί τό, Σ τεφαν δέ, τούς εΙδα χτέc
·/αθο/..ου - ητοσο λίγο πού ηταν σά,
-καθολου. Καί ποσο διαφορετικi1 ί
προσιιε,α τη χτεσι,η ιιεγάλη ιιiρα !
Μα ή οίκογεΗιακή σύναςη των τεσ
σάρω, μας καl το καλο γεϋμα είναι
Ύι' αποψι, κι· ημου, τοσο απροετοί
μαστοc για τη χησι,η μο,ωση, πού
11ρθαv στιγμις πού επληςα κάιιποσο
-κι ε,ιωσα βαρεια ηi μο,αςιά μου.
Σ 1c διά6ασιια δε ιιποροί,σα νά στη_
?.ό)σω τη σκέψη μου. Καθομουν ίπη
ρωσμί,ος άπ' τη μαγι,ία πού ιlyu.ν
δη τά μάτια μου τά μι,σάνυχτα, Ηyη
ί:Jρα ϋσηρα πού τίλειωσε ή σειρα
τGη ι,ιτουργιων στίc; μr1 τροπολειc;, t
τσι πού βρισyοιιουν χτις όληιιίρα σ'
1Ηι ιlδος διίγιρση. 'ΑΥριϋωc; τη
μιρα δηλαδη ποϋθι,)α /1" ίγω ,ά
χω κάποιον Υοντα μου, ,α τοϋ λiω
τίς έ ντυπόJσειc; μου καί , α το, ρωτGJ
χίΙ.ια - δυο πράγματα, δι,ν ίγιΗ μπο
ριτο.
Θαλεγε κα,ί,αc: πώς εΙ,αι φο6οc
,α ξεχασηί πώς το κλείσιιιο καθι
χρο,ιαc τους q,έρ,Η οι ους κοντητε
ρα σι κάποιο τίρμα - τόσο πολί• ό
'-'αθί,αc; τουc; ίδω το κάΗι μιγάλο
t11η1μα ,ά μιίπι yτιc; όλομόναyοc; με
τον ίαυτο του. Θiλου,ι, '-'αθώς ,ια
τάl.α6α, τούτοι οί α, Ορωποι μι, τη φι1.οσοφημινη σκίψη ,α δωσουνι πα).ι
στην καρδιά τουc ,•α το ,ιι,JσΗ κα)α
- 1 1 καJύηρα ,α το Ε.ιηα Ουμηθιί μ'
αύτη την ειr/αιρία - πώς εΙ,αι όλοι
τουc: προσ/.αιροι Χαί δια6ατικοί στη
1;ωή. Ό σ;,,οπος τους ιίΗtι ,α Υάνου
\Ε μιr1. θ�ώρηση τοϋ ίσωηριΧοί, τους
Χοσιιου απ' αyρη σ' ι'lΥρη του Υαί νu
δούνι πάl ι καί ,α διαπιστόJσουνι, τί
)ογης πορεία [yου\Ε δωσιι στο πλοίο
τf1ς tωi'\� τουc;, μ11πως ι-χΗ γε,ιί κu
' έ,α λάθος.
Τοϊ•τοι - δGJ οί ανθρωποι βΗπουνε
τιι πράγματα διαq:ορετικu άπο μας.
Στο δικο μας Υαιρο λέγαμε: <<Τε)ει,..
ό1,ου, όλα. 'Αποyαιοίτησi τα δλα.
-τΗ ταν Υάτι u.οναδιΥο, κατι άΗπανά
ληπτο. ι'J.ίν προ;,,ειται να Ε.αναδιίc: τί,..
;τοτ' άπ' αυτά. 'ΑφήΗις iδω τα παν-
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τα. Κι απ' τό βιοc σου δι, μπορείς
τίποτα να πάρειc: ιιαtί σου". Τιυρα,
τό αντίθετο, νιώθουνε πώς φεύγο,
ταc; κανένας «αφ11νει ίδω τlc; καλic;
του πρά!;ειc: καί τά ίργα του καί δίν
παίρ,ει τίποτ' άλλο μαtί του, έξόν
τφ έσωτιρικ11 του καλλιέργεια, τi1
βελτίωση τοϋ ίδιου τού εαυτού του,
α,αλογα u.� τήν πορεία πού ό ίδιος
ι,ίχε δωσει στό,, ψυχικό του βίο>>.
Μ' αϋτή τους την ψυχοσύνθωη κι
ίς αίτίαc; αύτi'\c: τους τηc; πίστης, δt;\'
τους μέλλει το παραμικρο πού φορ
τωνουνται άπό χτίς ίονα χρό, ο πα
ραπάνω. 'Όσοι είναι νiοι, ,ιιυθουνε
,' σ.\Ε6αίνουν άλλο ί:,α σκαλοπάτι
στη χαρά της ζωης , στοί•ς σκοπούc:
ποί• · τηc: εχουΗ τάί;ιι, στον ίμπλου
τι σμό τη� προσωπικοτητάc;, τους 11 α
κομα και στην πνευματικη δημιουρ
γία, στόν τομέα πού εχουνι, διαλiςιι.
Μα κι- οί ώριμοτιροι τό ίδιο : Το
πλr1σίασιια σι κάποιο τUoc: δίν τούς
πιιράt,ιι. Καί γι' αύτους τό κλι,ίσιμο
τού χρονου ιίναι, λ{ιι, ίο,α ακόμα λι
θάρι στό πηυματικο οίκοδομημα της
καλ)ιίργιιαc: ί,ός rύγινικού κοσμου
μέσα τους, ίο,α ακομα φύλ)ο σί κά
ποιο στεq:ά,ι πού πλικεται καί πού
ι,1,αι απαρτο κι ίπιq:υλαγμi,ο γι'
αύτούc; -- γιατ' ιί,ιtι Υαταδικο προ
β�μα
σωπικό τουc; - hνα σ.Υόμα
,,
. κυιηυ, υνση ι:ωc;
,
,
αλλου
ωραιοτι
στην
Ο
ρου κόσμου, στό αλήθε μα τοσων ί,
ψη} ων /L εύγι,νικιi>ν προσδοκιGJν καl
τοσων όJραίων ονείρων. Ξι'.ρουνε ,ια
λα πώς κάποια μ{ρα, πού διν ιlναι
πολί, μακρυιι. πιά, όΑα θ<lναι άποτιλιι
ωμί,α, Π(JJς στο Οι,Υοδομημα θαχει.
μπfί ή σηρνη πιΗλιά, πως στο σπ
φάΗ θάyει προστεθιί ή κορδΟ λα μe
το Οt•ρα\ L χρ<1Jμα, yαι, πώς ή χρονιύ.
πού ΠE.QαGf τούς εχΗ φ{ρΗ κοντή
πρα σε κιί,η τη μέρα. uΟμως δίν
τούς πιιράt,ιι το παραμικρό. Διν τι
λειόJνει το πϋ.ν ι'κε.ί, λiνf τόJρα. Μο
,άχα κλεί,Η σύτος ό Υύκλος. Μυ ύ
ι'J.λλοc: θοναι ψηλuτερα κι ώρuιοη
ρα, γιατί tτσι ί!χfι προιτοιμασηί για
'\-δναι.
Εlναι ι'νηλGJς διαφορετιΥή ή δι
κή τους μετα<rυσική πίστη άπ' τή δι
Υ.ή μας. 'Εμείς ιίχαμε μονάχα τά δ
σα παρήyορ?- �ας η εγαν ο,ί θρησηί,
ε.ς. Κατα τα αλλα, κατσληγαμι να
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γtνοϋμε «θαρραλέα πνεύματα;,; Yl
ι'1ντιμετωπίζαμε τα πράγματα μ' εύ
'I\Jυχία καί τό παίρ\αμε άπόφαση το
-«άνεπανάληπτο,> της βιολογικηc μας
ϋπαρξηc;. Μέ τή σκέψη προση�ωμένη
στή «μοναδικ η, τούτη ύδρογΗο, δπου
tπλάσθηκt πάνω της όλόκληρη ίστο
ρία χιλιάδων χρονων, μέ τήν ψυχή
πλημιιυρισμέ,η άπο συναισθηματική
l'λξη για τα τοσο γνuJριιια κι άγα
πημένα r11<ρογιάλιο τηc, τα περιγραμ
ματα τίi)ν ΊJΠtίρων τηc, τlς προσφι
λείc; και yαραγμένΕς c-rψ
Υαρδιά
μας κιίΗς γραμμ�ς πού όροθετοϋΗ
τούς σγοτΗ,ούς <;>ιΗηούς της, λ{
γαμε παντα πως μ' α'ι,τη μο,αyα η
ταν συ,δεδψένη η συγγυρία της ϋ
παρςή::; μας και πωc ιιια φορα κα
νείς γεv,ιΕται καί πως πά,ι κωu ποί,
tτυχt καί πραγματοποι11θηη αύτό το
μοναδικό ινδεχομΕVΟ. Σ ήμιορα ςείι
ρουνε καλα πώς διον προκΗται για
άπλό {νδεχομε,ο καί πώς το πνιϋμα
άναγκαία Θα {κδr1λω0Η. ΠύJς δΕν η
ταν άπλη συγκυρία, πύ1c; δι μποροί1σt νύ. γt\Εί διαq,ορετικα καί πώς το
δηθεν , άνΕπα,άλη�το > δi)' _ ιοL,αι κr�
θόλου ετσι. Και πως χι,ιαbΕς χιλιu.
δων αλλu. «περιγραμιιατα > σ� ύ�ρο
γΗεc;, πού καί κΕί ά,�, ίσσειται πανι�
τους όλοΥληρη ίσcορια
πολιτισμου
στό κυκλογύρισμα τω, αίώνων, ΠΕ
ριγράμματα δια�ορ�τιγύ. άπ' τα , δι
κά ιιαc;, ε[,uι και σε ;ιειΗς γ,ω�ι
,
,
ιια ;ιι άγαπημi,α:> στις Υαρδιις των
δικων τους γεΗϋ\ ( 1 ) άπο λογικ�ς ί1
παρςιις, εΙ,αι Ιcκ �ί ψηι,α <γv�ριμα
κι' άγωτηιιε,α ροδι,α αιρογιαιι�»,
«σι!\δεδεμέΗι μ' i,α αίσθηιια έστιαc
καί πατρίδας,> (ΓκέγιΕρ) κ;'-Θόλο�
λιγιοηρο άπ' τό δικο ιια� ευγε�ικο
κι ύψηλο ;ιι' <,α,ετο» και <γλυκυθυ
μο». (·)
Τό ίbιο μιiic τέτοιας γαλ11νιας πί
στης χριϋιια Είχε κα� τό έςαίσιο πα,
,
,,όοαιια ποί.• ε[bαν τα ιιατια μου τα
πρ�περασιιένα μεσάνυχ,τα. 'Ήταν, ά
λ{�θεια κάτι {κπληκτικό,
κι οιιως
τόσο π�αγματικό καί - θαλεγες χιοροπι;στό. . . '0 Σ τέq,αν ιιοϋ είχε
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πεί' <<ΚύτταςΕ να βρίσκεσαι πά,ι,J, νά
βρίσκωαι όμως στήν οJρα σου, λίγο
πρίν άπ' τα μωάνυχτα». Καί πηγα
στήν ωρα μου.
Κάθησα ;ιαί Υί•τταί,α. Τή, ώρισμέ
"η ά,ρι6G>ς στιγμή εLδα πού οί μ�
ριάδε c; τα φG)τα εσ6ησαν μονομιας
11.π' την μιά ακρη ως την αλλη στήν
c'ηέριιο,η ποΑ�τεία Υι ή cύγχρονη
τούτη 'ΊΌρκη έξαφα"ίστηη για ινα
, ιοφτο, λιος YL ELyE χαθεί ιΊ.π' τό πρό
σωπο της γης. Κι' rΊκοί•ς ϊςαφνα YL
ι'ωχινάΗ fHιc άπι'ραvτοc ηλαιδισμος
c'ι;ο yιλιάδΕc καί χιλιάδες χαρούιιΕ
Ης κ,ιμπανΕc, πού Ης ,ι ί;ρχοντα\,
άπ' τό πέρατα τοϋ κοσιιου ;αί σημαι
\ Ου\ε ινΘουσιαστικα το rl,οιγμα τoii
Υωνοί,ργιου yρονου καί μαtι ιι'αί,τic;
ι'ικοϋς "ι'ισχολογοϋνΕ ψη,rι στα οϋρά
, ια π?_ρα ως περα τJλΑη,ούια ηίΗL,
ΟΕ σημΕίΟ πού Θα ΕmΕς μ{σα σοιι, �ώς
σίγουρα 11 πλάση όλόΥ,Αψ_,η πl ημμυρι
σε ξάcr νου άπο πνΕυματιΥ1Ί ιίηυχία
,
{νηιως αγΗοστη ως τα σημΕρα πα
νί•) σε τούτη τή cφαίρα. Και σύγ
καιοα "ά πού προ6άλλΗ βαΟμιαία το
q ως ' το θαυμαστό τουc; τώρα lδrίi
'
' αc,Ε,
\:
ωιυρο q,ιϋς - μοναχα
για. �υτ
J
δέν εχει τό γνωστό μου άπ' τις αλλΕc;
νύχτες λιυκό χρώμα. Σ ά, fνα φΕγ
,
γαοόφωτο αλλου κόσιιου, πού το γΕν
νά;ι διιωc ή γη και biν [ρχεται άπό
ψηλά, 1) μαγική αθερμη άνταύγεια
μf τό οί,ρα"ι χοωιια τυλίγει σιγα σιγά ολα γύρω 'κι ιμφα,ίtΕι μιαν ό
λσκληρη πλάση μ{σ' άπ' τ? σκοτάδι,
,
δηιιιουργώντας τη - Θαλεγfς ι'm' τύ τίποτα. Παρουσιάtει ίιλληλο
διάδοχα στά ίκστu.τικά σου μάτια
πρώτα - πριϋτα τις άπόμακρεc; οίκι
σιιένΕς πλαγιές των γύρω λόφων με
τό άναοίθιιητο πληθοc; τούς τρούλους
καί τίς' άιyίί>ις και τούς κάΟε λογης
πύργουc των καθεδρικών ναG,ν και
των παλατιών κι ϋστερα τά κοΥ-τινό
τερα πάρκα και τις τιτανικές άλλέες
τοϋ 'Ερρίκου Ν τυνάν καί τήν τεχνη
τ11 λίιινη της Σ ύλ6α Μάρις και τά
ιιεγάλα φαρδιά κr όρθογωνισι.ιένα

ι. Σημ. τοϋ ιιεταφρ.: "Αλλα γένη άπό λ?γικές �,πάρςει�.
_
,
2. Σηιι. τοϋ μεταq,ρ.: Bequem und gemutlιch γραφει στο χειρογραφο
του ό Dιenach.
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,α,άλια ;ωί τί::: δε\Τρό(f υτες τριπλές
ί.εωq.ορου: ;τρο:: τη δί•ση.
Καθω:: στά ρα ιγκεν - σ6άγχε, την
ι':>ρα πού το θέαuα ε1,αι GΤην άρχ1i
του. ετσι χι iδιΪ.> θαρρεί:: πώ; παρα
στικεσαι σ' �,α ε!δο; καινούργια bη
μιουργία - μο,άχα πού ι'bώ εLναι
:το) ί, πραγματικά τά όσα βλέιιιις. Ει
ναι ή γ,ωστη q:,υσιογ,ωμία της γι
γάντια:: :τοι.ιηία: τιί)ν όχτω ί.κατομ
ιιυρίι,η, :τοίι τφ tχει ϋσηρ' άπο λί
γη ίσρα ,ατα;τί.ημuυρίσΕι τό κυα,ο
,ι ούρα,υχρωuο φΪ.>ς άπ' ακρrι σ'
ακρη τη:::. λt::: μiσα σου πως ,αί, tί
,αι το ίδιο το :\'!άρκqυρ, ή γνώριμη
;,ι άγαπημf,η uι,γαί.οί•πολη των τω
ρι,ίi), καιρώ,, uo, αχu πού σα νά εί
ναι t.αq,ικά uιτατοπισuf,ή στο, ού
ρωο 11 σα ,αχιι ιιι,τα<μρθεί άτόφια
μί uαγικο ύποψι τροπο, πανω σ' ε
' α, αΙ.λο :τi α,ητη, ιr ωτισμένο άπό
bιπλοί•c καί τρι;τι οί•:: γαλαζιους ηλι
ου:: σ� ιrα,ταcμαγορικο ήλιόγερμα
μι άπίΟα,ου:: μαγικοί•::: συ,δυασμούς.
'Εκtί το 'Εqτάγω,ο μί τα qημι
σμiνα άγαλuατα τω, στοών του 11 κυριολtκτικι,;
,ηρα τό ά,:τοψινο άχ,?
,
,
γλαυκο qασuα του- α,αuΕσα
στι�
:τυκνοqυτι: μαυριδιρίς τούιμ; των
ι'λατο/.ι•πάρισσων πού τό περιστοιχί
tοιινι. Δεt.ιώτερα οί :ταράλληλεc λιω
ιrυροι Λαuπαρ�,ι', άριΟμημένιc όχτω,
;ιοι• ά,αμεταt.ύ με μεγάλα άλση κι
οίκοδομημi,α ητράγω,α τρα6οϋ\ε
ϋλες τουc μί καηύΟυνση στο σταυ
ροΟολιο τη::: Γκράτσια ::"\τiι κι άπό
διο ψrιλα τα δυνατu κιιά).ια τίς δεί
χνοιι,t ,:ά έ-..ώνο:ι"' τ0;ι σχt,δο,, κεικα
τω, πολυ ιιακρυα, πισω απ' τον κο
σμολογητο ναο :τού τον εχω άπέναν
τι, i.διις γιγάντιις γαλαζιις κορδέλ
λt; άπο ούρανο<rϋγ::, μακριι,ς δικαε,
Ηα όλ��ερα χιλιυ(-Ιετρα, πού οί ακ�ε,ς
τους Οαλι,γε καπνα::: πω::: ιlναι αο
ρατα δψfνιc πίσω ά.-το ϊ,α σημείο
πού λαμποκοπάtι στή βάση τού παμ
μ( γ�στου κε�νου ψω;rαγωγημ(νου
τρουλου. Παρεκει οι, α.-τιραντοι άνθο,
κηποι τού Σ ελη,αίου -καί τούτη
ά,.ομα την lποχη σί. μιαν οργιαστική
άνθηση πού χύνει γύρω μοσκο6ολι
t ς- μ{σα στην ίδια ούρανί άντανά
κλαση. Ή ίδια λάμψη σtλuγίζει \'Ο·
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τιιοτερα στη Χολισπριν καί στά Γκρε
τάτρια, καί στί::: άχτ ι νωτέ::: πρασιές
τη::: 'Αλεt.ιάb...ι:::, πού είναι ά..-τομονα..
χi1 τη::: μιά όλάκερη μικροσχοπικ11
κηποίιπολrι, TOGO ξεχουραστικ1Ί καί
θαι.εγε::: είbυλλιακ11 - οαση γαλ1Ί
' ηc καταuεσίc στην καρδ ι ά τη::; σίιγ
χρο,ηc τούτηc Βαυυλώναc. Καταιι
γαζtι τα ;τι,ριστύλια τού Νό6ουμ χαί
τούc ρ�μοιι c των ,Γιασε�ιιΪ.>,ν κ?-ί ,τ11ν
Κt\Τριχn lΙι,ακοθηκη και τιc αψιδεc
τηc πλατείας της με τiς περίφημες
διακοσui1σειc, πού τιι θέ,ματά τους εΙ
,αι τίς πιο πολλές croρf.ς παρμέ,,α
άπ' τη βολκικη παράδοση, κι εδώ
κοντήηρα πl.ημμυρί _Η μί γαλανό
qώc τ11 Sancιa ιrgo κι ϋστερα πρός
τη δύση το ,αο τού Γκρέτλυc, στό
ΚΕντρι�ο Μάρκqορ, με τά ύπ�ρο�α
γλιι πτα του στην ;τροσοψη και την
:ιανύψηλη λαt.ευηΊ πύλη της κεντρι
;,η::; είσόδοιι - εχω πάει προσκυνrι
τη::: πρίν δέκα μ{ρις, καΟώc όλοι οί
t.t,o ι ποi, ερχοΗω δω, κι [χω άνε
btί στον καΟi,α άπ' τούc τέσσερι ς
Ξ.αχυιι<"ίοίι::: :ιύργου::; του μt τούς γί
γανης τί::: <,ρι:)σσικfς» καμ.,-τάνες,
πού άπο κΕί πά,ω ή θfα Εfναι άνώ
ηρη άπό κάΟι, ;τεριγρα(fη, μί τίς τέσ
σερις διαqορετικέ; άπόψεις της πο
).ιτιίας, πού μπορεί κα,i,ας νά διί
όλόκληρες άπο κιί ψηλα διαδοχικά
τlς μαχρυνότερες περιοχές τηc στά
τέσσερα σημεία τού όρίζοντα. Τό ί
διο παντού γύρω. 'Όπου κί αν στρf
ψεις τό μάτι, τόξα ήμικι•κλικά η ό
ιΞυκορυq?- ά.-τό σά.ι-τιrιιρο ,:ούφ�ς δέν.
\
τρων και χιονο-κρανα άπο υλικο κλtμ
μi,ο ά.-το ιrωτεινέc ιί.νοιςιάτικεc Οα
J.ασσογραqίr::;, παραμυθίνιtς σειι,ές
ι'ι...-το κολώΗς qτ ι αγμfνε:::, θαλεγες,
άπο φως σιραφικο, πού χάνουνται
στίι. βάθη τού όρίζοντα καί θαρρείς
πω; δ�ν τελειώνουνε πουθενά, πρό
δομοι ναών κι άιτι;ψατα άπό ακ6α
μαρίνα κι άπέραντες πλατείες κι'
ό6ε) ίσκοι καί προπύλαια άπό τυρ
κουάζ. 1\' τυμένη σε διά<r ανο γαλάζιο
φ{γγος, μ� τέτοιας λογης άπίθανη
γιορτάσιμη στολή, ύποδέχτηκt ή πό
λη μας γιά μι.Gή ωρα το ίίνοιγμα τού
;,.αινούργιου χρόνου.
Μετάφρασις: Γ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΙ
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tH 90iι διεθνiις διάσκεψις
τής Θεοσοφικίίς 'Εταιρίας
'λπ() 2(j 31 \fyωυρίου 19ιi\ συ,ηλΟι στί> 'Λντυαρ τη::; Ίν
bίας ή 9011 bιε.Ονη::; bιασκεψις της Θιοσοφικη::; 'Εταιρίας, ύ::το η1ν
προfbρίαν του σε6ασμίου Ν ιΑακαντα Σρί L )άμ, λίαν yνωστου και
συμπαΟοϋ::; cί::; τούς Κl'κλους του 'Ελληνικοίi 0fO'JOcμκoίi καί εσωτε
ριστικο ίi κιν{1ματο::;.
ΊΙ διάσκιι1 •ι::; συνηλ0f σηΊν πfριοχ1Ί τη:; Θωσοφικης 'Εταιρία::;,
δπου ύπαρχουν ναισκοι όλων των ΟρησκΗ<ον, διότι ϊίναι σfυασταί
δλαι αί Ορησκfίω, εις τα:; όποία::; άν11κουν τά μΩ.η της, ίίν και πι
σηί,ουν δτι «ουδεμία Ορησκtία είναι ύπερτiρα τη::; 'λληΟείας>>.
Κατά παλαιόν ωιμον, 11 διάσκtψι::; uρχισε μ� την «προσι,υχην
των ΟρησκΗων», ά-ταγγfλλομ�νην για κάΟε Ορησκεία από f\Ια λει
τουργόν τψ;. 'λκολουΟείται χρονολογικ1Ί σfιρά αρχαιότητος των
Ορησκειων, tπομένως πρώτος ϊνας Ίνδυυιστ11ς 'ιερεύς απή,;γειλε,
στην γλιοσσα του, ηΊν προσευχ1Ί πρ()ς τ()ν «χιλιοκ�φαλον» Οεόν Που
ροί,σα, τον 'Ένα Θεον, ό όποίοc ζη κρυμμ{νος μέσα σ� καΟε πλά
σμα. Ό ίερι,ύς τοϋ Ζωροάστρου ;τροσηυχήΟη πρ()ς τον «Παντο
γνώστην Κύριον της 'Ί'πάρ�εru::;>> και εκήρυξε η1ν «ατραπόν της
άγνότητος». Ό ΖαινισηΊ::; προσηυχ11θη πρόc τούς Άρχάτ η Τέλεια
'Όντα. Ό Έοραίος εκαμε ευχήν δπω::; οί ανΟρωποι «βαδίσουν την
όδόν του Θεού καί εκπληρώσουν τάς έντολάς Α.υτοϋ». Ό Βουδδι
ση1ς ανεφέρΟη εις τον «Πεφωτισμένον». Ό ΧριστιαV()ζ εbιάοασε
προσευχ1Ίν προς τ()V «Παντοδί•ναμον». 'Q Λrουσουλμανος εζήτησε να
ακολουΟήσουν οί αvθρωποι την όδόν του «Λίαν Οίκτίρμονος», ενώ,
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τέλο:::, ο lf(.)fί•::: τοίi � ικισμοίi ε;τεκαλέσΟη ηΊν ει,λογίαν του «' λη
Οοίi::: "Ενο:::, τού �\ημιουι,γου, τού αφόϋοι• Πνεί,ματος». l\fετα τας
;τροσΕυχα::: τίί:ιν ΟρησκειιίJν, ό ;τα·γχόσμιο::: ;τρόεbρο::: Ν. Σρι Ραμ
έ'::11τησtν ίl:το τα μέλη τi1::: διασκί ,εω::: cl:τo δλον τον χόσμον να ένω
Οοίiν μα'::ί του δια ηΊν :τροσευχ11ν τη::: Ένότητο:::, πού εχει συντα
χΟη το 192."'> c1.:το ηΊν ".\ννι :λ[:τ{tαντ, :τι_ιόεδρον τότε τη::: Θεοσοφι
χη::: 'Εταιρία::::
-Ω Kεzρυuut,η Ζω11 ! :τά) ί.ουσα εί:: ίczαστον ατοuο,.
-Ω Κειρ11 uuΗΟ\ Φιii: ! λάιι.-ιο, Ei: εzαστο, πλάσμα.
-Ω Κυρι•ιιu�, η '.\ γά.-ιη ! i\Cι�•;,αλιtoui,η τά :τάντα
(εί� την Μοναδικότητα.
Ει ΟΕ όση� αίσθω ιται έαι•τον 'Ε, μετά Σ οϊ,
:-;α γΗ•>ρί,,n ότι ·�ίωι ωσαύτι,1: 'Έ, μrτά παντό:: α).λοι•.

Ί l διαδικασία αiΊτη τη::: ένάρΕ,cω::: τη::: διασχέψεω:::, μέσα είς
ιlτμί>σψαιραν συνδιαλλα·γη::: δλων η7Jν ΟuησχευτικιίJν δοξασιιίJν ,μέ
την :τοιχίλην αναγνωι_>ισιν τοίi 'Ενό:::, ιl:τcη'ι.cσc μιά μεγϊιλη ;ηίρα,
μιά μοναοικ1Ί :τεί (_) α, μιά :τFί(_)α ανατύσcω:::.
'ΛχολοιιΟω::: ό :τ (_) <>fδρο::: iχ.11ρυξc τ11ν εναρξι, τονί�οντας δτι ή
·:εταιρία (ίδuυΟείσα τιJν Νο{μυριο τού 1 7j) tισηλΟc σηΊν τελευ
ταία δΕχαΕτί,1 του αίι7Jνο::: τη::: ίστορία::: τη;, μiσα σ' i,,,αν χ.όσμο, δ
ό:τοίο:::, :τΕ (_>ισσότερο :ταρα :τοτi' χ Η ανύ.γχ.ην Οιαδόσcω::: και έγκα
Οιορύσεω::: του :τρι;JΤου σχοποϋ, τη::: :τα,,ικοσμίου αδελφότητο::: χω(>ις
διύ.χρισι crυλη:::, :τίστεω:::, χρι.iψατο:::, γiνου::: η τιχ:Ξ.cω:::. "Ε:τFLτα ανέ
φερε την δραστηριοτψα τίίJ\1 ανά τον Κ<>σμο ε0νικίίJν 0fοσοφικων
{ταιριών χυί ει,χήΟηη νά tτοιμασΟούν δλοι γιά η1ν 'Εκατονταετη
ρίδα μf έρ� ασίαν α', ύ.:τη::: μεταξύ τίίJν ανΟQιίJ:των.

r

1

1

« ΊΙ Θωσοιrιχ1Ί "Ετυιρία -εί;η- fXEL νά :ταίξη μcγύ.λο ρόλο
στον κόσμο. "Α; ειμεΟα γρψ,ιοροίίνη.; ένι:J:τιον τίίJν εξcλισσομένων
μεγάλων γεγονότων».
'Έγιναν κατό:τιν όμιλίε; συν{δρων μi Οiματα: «Ποιό; f ίναι ό
δρόμο; :τρικ το Πραγματιχόν», «ΊΙ Θεοσοφία, εποικοδομητικ11 σύν
()εσι;», «Αί fί,Ο·ίtναι μα::: απiναντι στ()\Ι μεταυαλλόμενον κόσμο», «'Η
;ταγκόσu.ιο::: έλευΟερία ξfχινϋ. ιl,-ιο την έλευ0fρία τού ιlτόμου,>. Στο
τέλο::: �γιναν δί•ο πνευματικά συμ:τόσια μi Ο�ματα: «Ποιό είναι το
μiγιστον πρόβλημα τού ιlνΟρι;Jποι· τbJQα;» χ.αι «Σχέσις αρχαίας σο
φία; καί συπρόνου σχiψεω;». Έ:τίση; ό παγκόσμιος πρόεδρος Ν.
Σρι Ραμ και ό αντι:τρόι:δρο; Τ αίημς Πiρκινς απήντησαν σι σει
ρά iρωτήσεων. ('Όταν φΟάσουν άπο το 'Άντυαρ τα λεπτομερη πρα
χτιχά τη; διασχ.εψεω;, Οά δώσουμε περίληψι τίίJν κυριωτfρων Οε
μάτων).
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Ή έτησία yεν1κiι σuνέλεύσις
-ιών ΤεκtΌν1κών Στοών 'Ελλάδος
Μιταξίι 31 'Ιανουαρίου - 7 Φεβρουαρίου, συνηλθεν ή ετη
σία τακτική γι;νικ11 συνΟ.ιυσις αντιπροσώπων των Τεκτονικών Lτο6">ν
καί εξ�λεΕ.ε τό νΕον συμβούλιον της Μ�;γάλης �τοϋ.ς της 'Ελλάδος,
ποίι f ίναι ή διοικούσα 'Λρχή του Έλληνικοίί 'Ελfυ0�ροηκτονισμο-ίi.
Προσφωνιον τ11ν συνΕλευσιν ό Μίγας Διδάσκαλος του Έλληνι
'κοu Τcκτονισμοίί κ. ''\.λίξ. Τζα όπουλοc, ετόνισfν δλως ίδιαιτίρως
τον έπιδιωκόμενον υπό του Τάγματος σκοπόν, δστις Είναι ((!] 11Οιχ11
και πνιυμαrικ1Ί ανόρΟωσις τηc ανΟρωπότητος δια τής ι;ίρηνικης καί
βαΟμιαίας ανυψ<οσεως του ανΟριοπου».
'ΛνιφίρΟη, �ν σιινιχιί1t, ιις τ�1ν καταϋληΟείσαν προσπύΟΗαν
ενημfρώσεως των καλής πίστεως ανΟρώπων «περί του ίδιολογικου
πΕριcχομίνου και των επιδιώξεων τού Τεκτονισμού, μεταξ-ίι δf. ηον
αλλων ανίφρι; τάc; διΕςαχΟι;ίσας και συνεχι�ομfναc; ερεύναc; καί μf
'λf.τας «περί της συμβολης τού Τεκτονισμού ι;ις τον αγώνα της απf
λιυΟιριοσfως της 'Ελληνικής Πατρίδος ( 1R21) καί πιρι της ηκτο
νικης ιδιότητος 1Ίγ1;τικών στελεχών του άγι7)νος». ΠρόκΗται, ιi>ς
lξήγησf, bιά προσωπικίιτητας, αί όποίαι διεκρίΟησαν μi την δρϋ.
σιν των Εις ηΊν 'Εκκλησίαν, την Πολιτικήν, την Έπιστήμην και την
Εν γΕνΗ κοινωνικ1'Jν πρόοδον.
Πιραιτ�ρω έξωηκε τά της {ιποδοχής των μcταξύ τιί>ν μελών
τηc; ΑΧΕΠΑ Τεκτόνων, καΟώς και τά της μεταβάσεώς του εις Η.
Π.Α. δπου μετfσχεν �;ίς μι;γάλας συγκεντρώσεις τού ' μερικανικοίί
Τικτονισμοίt, μi συμμcτοχ1Ίν και πολλών εκεί όμογι;νών.
Εις τό τέλος τηc προσφωνήσεώς του, ό �Ιέγας Διδάσκαλος εί
πεν δτι κατεϋλ11Οη πασα προσπάΟΗα δια την προώΟησιν τού Τεκτο
νικού tργοι:, iΊ όποία και επιβάλλεται νά συνεχισΟη, υπό τό πνείίμα
του αρχαιόΟιν ρηθέντος: «Τό τέλειον έν παντί εύρίσκεται μόνον εν
'"
ηϊ> θΗ'i> καί ό Τέκτων όφίλει νά επι ητfl έν παντί, καταβάλλων στα
θιράν και συνεχη προσπάΟι:.ιαν, νά τό πλησιάση όλοiν περισσότερον».
Μετά ηΊν προσφώνησιν του Μιγ. ιδασκάλου, άνεγνώσΟη ό
διοικητικός απολογισμός, ιίς τον όποίον περιείχετο καί ή αναγγελία
δτι προχωρεί ή ανέγερσις του νέου μεγάρου. Είχεν ηδη γίνη ή εγ-
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χυσις τη::: :τρι:ηη::: :τλακός - όροφη::: τοϋ ύπο ,ιείου και Οά συνεη
λείτο, ιχνά 15θ11μερον, 1Ί εγχυσι::: και των ί•πολοίπων έ:ττά πλακιϊ>ν,
bηλσb11 εντός τού Μαίου πρέπι:ι να εχη συμπληρωθη iΊ κατασκι:υ�1
τοϋ σκελετοϋ του κτιρίου.
Είς τον α:τολογισμόν άνεφέρΟη επίσης 1Ί κοινωνική και φιλαν
Ορωπικ11 bρασις του Τεκτονισμοί\ δια της συντηρήσεως νυκτερι
,'<ι°Jν, επαγyελιιατικιί>ν κλπ. σχολών, δποιJ φοιτούν, εντελώς bωρεάν,
:ττωχοι εργαt,ομενοι νίοι, «αί αυριαναι ελπίδες της κοινωνίας 1Ίμων».
Οί άπολογισμοί, bιοικητιΥ.ο::: και διαχειριστικος, ενεκρίθησαν
όμοφώνω:::, ί,:τό της �υνελεύσεω:::, ή όποία έπροχώρησι:ν είς τ�1ν ε
κλογήν συμβουλίου της l\Ιεγάλη::: Στοά::: δια ηΊν τριετίαν 19GG1968. Δια παuψηψίας σχΕbόν έ:τανεt,ι:λιyη ό �Ιί-γας ιbασκαλος κ.
'AHt,. Τ'(αζόπουλο:::, πλαισιουμενος {,πό εξΕχόντων παραγοντων της
'Ελληνική::; κοινωνίας;.

'Η μακfττα του υπο ανιογερσιν lπι6λητικοϋ
Τεκτονικού μεγάρου τG)ν 'Αθηνών

l!Hili

ΤΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ»
1ΌΥ ΑΡΧΙΜ. ΚΑΗΤΙΩΤΗ
< Το ;1ολίτ �ιιμά ιιιι:;; ό,οιιιι;::Ηιιι '\η
,
μοχρατιιι. Ι�ις το\ Ορησχο•τιΥΟ\ το
μία ιlναι �ωποτο.<ρατία. l !ίφ τοιι
Υ. Κοτσω,η, ό όποιος πfριbαiΙfτιLι
μ/, άνακτορικον μανbί,ω, oί,bfίς Υα
τωτιρος κληρικός δύναται \ίL iχ0f
ση τω:; άποψΗς του. 'Τπο το καΟι
στώς αί,το στινάtου\ 8.000 Υληριχοί
χατω άπό το πι' λμα τα)ν δωποταόι•)\.
..Το αρΟρον 6 τoti Νομου :3.-)')Ιί/
Ι 'Jl ι τoti 'l�λ. Βι\ltί Ι.ου ( ιαταργr1
Οίντος iπl 1ιτιLςiί.J, {;)ριtι, ;κλο
γας διά τοί,ς �κΥλησιαστιΥους ;ιτιτρο
πους. 'Εχτοτι οί iιτίτροποι bιορίtο,
ται i•ιτό τoti Μητροιτολίτοιι ιιι <lποτί
λισμα να δημιοι,ργηΟοϊ,, δίΥω, σΥά\
δαλα χαί ,α διασπαΟίtπαι το χρημιι
τιίJν ! αιϊ)ν. ΤΤροσπάΟΗαι τιϊ)ν ί,που()
γίi>ν Βογιατtη, Κασιιιατη, '.\κοίτα,
,ο ά,ατραιτη το ιαΟιστως ιLί•το ; \ίLΙ'
άγησαν ιτρό της iιτιμο,ης τιϊ)ν μη
τοοπολιτιίJ,, οί όποιοι φο(,οί,νται δη
θιν μηπως ;Υλιγοίη κομιιοιι,ιcτιιί ι
ιτίτοοιτοι, iνιί) κατ' οί,σίαν ιr οbοϋηαι
τον ί'λιγχο,, i,ιί:ι τωοα ί,;τάοχιι ιlσι•
bοσίιι.
Το αοΟοον 12 τοί• ίδίου \όμου Π()Ο·
ίl,Μιτι \α' iJΙΗγη ό λαος το, �ιrη
ιι1cριο,, iH,1 μιτιι τη, Υαταογησίν του
χιιΟάριιατα ιίσ�λΟο, ιίς τας μη
,
,
τοοιτολιτικα:; ηυλα-:.
. . 'Η όbυς ΦιλοΟι ης ( &που τό ιιί
γιL()Ο\ της '.\ρyωτισκο;τηc) ό.πί δη
όbος άιιαρτίας».
... 'Η Πολιτιία, δύ,αται χωρίς ,ά
Οί;r1 τίπιιτι ό.πο τό bογιιατικο, καί
11θιχο, ιτεριεχιιμε,ον της πίστιωc, να
σι,,τρίψη τό τίραc τηc δεσιτοτοκρα
τίας. 'Η ιτνιuματικ1i ιξοuσία των
ιτισχοπω, προέρχεται fκ τοϋ Χριστού

ι

ι Η•• iι ιιισμιιη Η::.οι•σία την όποίιη ά
σιοϊ,, σ11μιυο, <lνιηρίιτΗ τιι bηιιο
ιοατιyο, ποl ίτιυμα Υαί ιτροερyπαι
ιι το�, διαδιιt ου Κατι•: ιlπο το σ,ύι:τη
;
ιω rLιπο κω οι ,αl οι .<ληριΥοι δια
q 0HQO\τιLι, rΊιιιr ιbάΙ I ι,, ί�μως Ιη μιτο.
ρη rι ,1 1Ι�ι !,)\ησις \(J το 0\1\t!,)ίψη.
ΛΤΓΟΤΣΤ. ΚΛ 'ΤΙΩΤΙΙΣ
''\ρy,μα,δρίτης
(' '\ποσπασιιατα σιιΗηύl;εως ιίς τόν
Τί,πυν, 7 Λ.ικ. 65)

το

ΜΑΣΤΙΓΙΟ

r

Τιί)\ 1 ίγιι)\ τα ργα άΥούονται,
τιϊ)\, Ι.ίγι,)\ ή κραυγαΗα άνοιιία ντρο
'tιάtιι την 'ΕΥκίησίίL μας. Σ τενοκί
rrω οι, ;τuμqαγοι, σι ύ,τι μ�ν άφορ<1
τφ χριστιαΗΥη διδασκαλία πιριορί
C?νται σι μωροΙ,ογίες -αΛλο δ� ν
,
�ιρου, ;ταρα ,α κατακρι\OU\ τα βα
ψίιιιηα ;,αί τα ιrορίιιατα τι,η γυναι
ιω, - καί σ' ύ,τι άιrορ<1 τα προσω
ιτιΥά τουc; σuμιrέροvτα, αλλο δέν ξέ\,ο, ,
ροι•ν :ταρα• πως
v!L\ μα,ευουν
το χριι σαqι.
Και. δί, f[Htι ιιό,ο τούτη ή τΟ.εια
r'ηικανότητα της πνιιι ιιατικης τοιι c;
ιτροσιr οραc; - ιτοι '"'ίσοbυνηιιιί μi τόν
οί,τf 11 χρ11σοΟηρικ11
σκοταbισιιο
τouc; c'ιπασχολησ11, άι ι.ά καl ιτολλύ
αλλα άνυιιηuατα, γύρω ά:τ' τα όιτοίrι
γί Ηται ,τορος ΥάΟι,, τοσο στό, Τύ
πο.
�lωι τό
Μfγάλο -ιιίγιστο
ιτροδλημιL τηc; καΟαρσης της 'Εκκλη
σίας μας < ό.πο την κοιτρο, >. θαρρος,
χριστιανοί. 'ΤψαJστε το μαστίγιο,
-τού πρώτος ί11ι1ωσ1; ό Κύριοc;.

ι

ΗΜ. ΨΛΘ.\Σ
ΝΕ.\ , 21 ΝΌεμ. 63)

Ι .\ Ι _ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕλΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚλΗΣΙΑΣ
Ιfρό ήμερι7J\ είc μαθ1iματα. τά ό
;τοία ε!χα δωσει ιίc το Πανε:ιιGιΙΊ·
μιο, τη:; Βό, νηc, είχα δημοσία εί
;τει, ότι ε!uαι ίιπέρ του τε λείου χωρι
σuοίι τη:; 'Εκ,λησίαc ά.ι,ό τηc Πολι
ηίαc είc τή, Έιλάδα. Τοίrτο δμω:;
ί,;το ώρισμέναc ;τρου;τοΟέσειc. Καί
μία i!; αύτϋ�ν εfναι ή μακρά καί σι•
στηιιατι,ή προπαρασκευή.
ιότι, δ
;τι,�c ,αί ά.,,ό άλλους εχει ήδη τονι
σΟη, ή σχέσιc μεταί:ίι 'ΕκΥJ.ησίαc καί
Ποι.ιηίας είc; τ-ί1ν 'Ελλάδα εfναι iν
ηλϋJ:; ίδιότυποc ) όγφ τοϋ γεγο,ότοc,
ίιτι το 9 ιιc του δλου πληθυσμοίi ά
' ηΧΗ ιίc τήν 'Ορθόδο!;ον 'ΕκΥJ,ησίcη.
Έ:ιομι'Ηοι::;, rίc; τή, ΈιJ.άδα Έκκιη
σία ,αί J [οιιηία ε[ναι περί.,ου αί δί,ο
οψΗc του ίδίου πράγματοc;.
Χρειάtεται, λοιπο,, σ11στηματικ-ί1
καί μακρά προ;ταρασ,ευ-i1, δια νά πει
c-Οη ό έλλrινικόc; λαος, δηλαδή τό
:ι) ήρωμα τη; 'ΕΧκλησίας, δτι τά εκ.
,_) ησιαστικά, θά βαί,ου, πολύ καλύ
τερα, εάν ή IJολιτεία, τό Κράτος,
δ�ν fχη είc; αύτά καLΙ;μίαν άνά�ιςιν.
,
,
,
Έπι παραδειγματι, Οα :ιρεπει ο λα
όc; ,ά πεισΟη, δτι ή ί:ι.κλησιαστική
;ηριουσία θά διοικηΟη κrιλύτερα, αν
δεν ίιπάρχη ό ,.,ρατικός rλεγχοc, δτι
θα ί:ι.λέγωνται :ιοψένες της Έκκλη
σίαc; άκόμη καλύτιροι, δτι τό μοριrω
τι:ι.όν iπί:τεδον τοίi Κλήρου Οά άνέλ
θη κλπ. Χλπ. UΟπωc δμωc; εχου, σή
μιρα τά πραγματα, ε[ναι δυνατόν νά
ύ;τοστηριχθη σο6αρϋ1c;, δτι θά επρε
:η νιi μή ύπάρχη κά.,οιος Χρατικος
εγχος είc τα ίκΧλησιαστι,.ά;
ΙΕΡ. ΚΟΤΣΩΝΙΙΣ
Κ αΟηγητή:; Πα,ιπιστημίου
'.\ρχψανδρίτης
\ΊΊΟΓΕΤ;ΊΙ:\ΤΙΝΙΙ�, 4 "1ε:ι.. G:ί)

εί

ΑΙΤΗΣΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α�ΩΘΕΗ
,, Κλί,οuεν i, ι!ύλαδείq τό γό\υ
τηc ψυχης ,αί τοϋ σώματοc πρό τοί•
τωηινοίι μiν, άι.λα tωοπαρόχου λί
κνου του θείοι• βρι'q;ουc Ίησοίi, προσ
,,,νοίiμεν .\ύτο, δπωc iν τη U.ΧQίl
Αύτοu συγ:ι.ατuυασFι tύδο,ήση \U
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δωροq-ορ11cη τη αγιωτάτη Όρθοδό
ξφ 'Εκκλησίq τήν θείαν Αύτοίi είρη
νευτικήν ευλογίαν, ίνα, λύπην πάσαν
ιiποθεμενοι i:τί τοίς iπ' iσχάτων συγ
κλο,ίσασι τήν i1μετέραν θεόσωστον
'Εκκ.λησίαν γεγονοσιν, ιiξιωθωμιν
Κληροc; καί λαός ιiλλ-i1λουc; είρηνικωc;
;τεριπτυσσομε,οι έν χαρ4 και άγαλ
ι.ιασΗ νrι έορτάσωuεν και πανηγυρί
σωμf\ την icι' i1uiic ίπιqαΗίσα, χά
ρι, ταύτην του Θtίου καί Σ ωτηροc;
ήμων, ιiναqωνοϋντεc τόν άγγελικόγ
ίιμνον «"1όξα ίν ύψίστοις Θcφ καί
έπί γης ιίρή,η ίν άνθρώποις ιύδο
κίq�.
'.\ρχιεπίσκοποc '.\Οηνι7J\
ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟ �

«ΕΧΡΕΙΑΖΕΤΟ
ΑΦΕΣΙΗ ΑΜΑΡΤΙΩΗ»
:'!.�ν i;ηρίμιη ,αΗίc, οϋτε ωιο
τόν Μακαριώτατο, ':\ρχιιcπί.σκοπον,
οϋτι: (ί.πο κανiναν άλλο·ν, ,ά πη τί
ποη νέον είς τό μ1i,•υμά του ιπt τη
tορτη τι7�ν Χριστουγi.ν,ι,)ν. Τά μη
νίιματα f[ναι εΟιμον καί εθιμον ση
uαίνει όλίγον 11 πολίι iπανάληι ιν των
ίδίων πραγμάτων, αρα και των tδίων
:ιιρίποιι λογι,η. Χαρα ιίc ίκtίνον πού
�'�μπορεί να πη τάς όλιγωτέρας κοι
νοτοπίας. Άλλα δiν ύπηρχf λογοc; νά
Cητήση ό Μακαριώτατος τήν παρέμ6ασιν τοϊ, Θείου Βρέq- ους «�πί τοίς
"π' iσχάτων συγκ.λονίσασι τήν ήμf
τέραν Οιοσωστο, Έκκλτ1σίαν γtγο
,οσι,». Θα επρfπι μuΗον νiι ζητή
ση ίί q- εσιν άμαρτιϋJν, δι' δσα ιίς βά
QΟC τοίi γοήτρου της 'Εκκλησίας
yουν δια;τράςΗ οί ταγοί της, τά ό
;τοία δΗ' ε[ναι κuί λίγu. ΈΕ. ίίλλου
:τϋις θu cυμδιδασΟη ι'.ΥΕίνο τό «ίπί
γης είρή,η και ίcν ύ,ΟριίJποιc ιύbο
,ία , ποί, ίηθυμήΟη ό σεπτός ίεράρ
χηc; με τήν όπQοΟιιμίιι, της ΈΑΙ.η,ιr
,ης 'Ε,.κλησίuς ,u μιτr'�σyη ιίc τή,
αρσιν τοίi άναΟι'ματος :τοί, ίcδίyασε
τούς Χριστιανούς μ[χρι σημtίου, Cι
ση ,,ύ μή ι'.πιτρiπετuι ούη καν ή
κuΟοί.ικ?ίi �ίc ,εκροταφ Εί�ν
;αφή
,
_
οι,ΟοδοΕ.ον;
Εν ευρισκυμΕΟα δε εν
Έλλάδι ιίς την zατάστασιν πού fύ
ρίσ,ιcτuι η Έ,.,,) ησία της Ι ωσίuς,

ε
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ΑΙΤΩΚΟΜΜΑΤ\

δπου κάΟι κίνησιc; i.κ;,ι,ησιrιστικi1, η
λεί ται ί•πο τό, τρόμον τοϋ Κρωl ί
νου.
Ο ΑΘΙΙΝΛΙΟ Σ
( Κuθψηρι,ή , 28 .'.ι;,. b'ί)
Ο ΕΜΜ. ΤΙΟΥ ΔΕΡΟΙ
ΚΑΙ Ο Γ!ΗΕΥΜΑΤΙΙΜΟΙ
« ... Τον λόγο, rιού άπηί,Ου,α ά'tο
ραδιο(fωνου ώς 1 ΙρωΟυπουργος της
Έλλr'ι.bοc; τiι, 2 lην '.\πρι/ ίο11 1 'J ι ι,
τόν εΙχα �τοιμάσει άπο ήμερι,Ίν, ποίν
άκομη κληΟcίι ί,πό τοίΊ ΠrισιΗως δω
νά συμμετάσχω ιίc; τi1ν Κι,ΙΗο,ηcι,.
"Ενα μηνα περίπου πρίν ε[yα παριι
κληΟη rlπo το, Κι,11στιι,τι,01 Μεlιη
νιι παριιστιί) είς ΠΗΙ,ματιστιΥφ σ11
νεbρία,•, κατιι τi11 δποίαν ίι 'ΕΗ11
Οι$ριο c; Rε,ιt{λοc; Οα μοι, ι;ψιι οί•σι
άπό τό 'Ί'πιρπέρα,. Ει.ιιlια μ{ρος
είc; τi1ν συνιδρίασι,, είς την δποίιη
παρίστατο, πλην τοϋ Κ. Μελii Υιιί
rνας καθr1γητης τηc; Θιοι ογικηc;
Σχοληc; τοϊ, Πανεπιστημίου ,ιαί 11
μεσάζουσα Διορα Κασσια,ίbου. 'Ε
πεκοινώνουν μί τi1ν μέΟοbο, τηc;
1ετά την κεκανο,ισμf
«πλανσέτ».
νην προση,χήν, ποί, γίΗτr1l εί c; τη,
αρχήν της συνιδριάσεωc;, ή όδηγόc;
ικάλεσι τόν 'Ελευ0€ριον Βενιtέλον,
ό όποίοc; i1λΟι καί μοϊ, προcη i1γγΗ
λε δτι λίαν προcεχωc;, ίiσηρα άπο i.
Θνικάc; σ11μqορά c; πού προσεγγitουν,
θά i.καλούμην ιίc; τi1ν 'Αρχ>'1,, καί μ�
σι•ΙΕ6ούλtυk. ,α μη διστάσω νά άνα
λά6ω. Μοϊ, εbιδε την ί,ποσχισι, ότι
Θά μ' i.6οi1Οιι είc; τό δύσκολον αύτό
εργο, ιιου. Έπηκολοί,Θησε, είς τάς
ίπομ� νας -!1μέραc;, καί δευτ(ρα καί
τ()ίτη iπικοι,<•>\ία κατά τάc; όποίαc;,
πλ1Ίν τοί• 'Ελευθερίου ΒΗιtέλου,
προσηλθον ό '.\λε�α, δροc; ΙΙαπανα
στασίο11, ό πατήρ ιιου καί άλλοι, οί ό_
ποίοι ιιί συνιbοί•λευα, οπως καί ό
Έλη•Οέριοc; Βε,ιt{λοc;.
πατήρ uου καί ό Έλευθ(ριοc;
ΒεΗtελοc; ιπροχcορησαν ,ά μοϋ ιί
ποϊ,ν (άκρι6ι'στερον ,ά γράψου,),
ιπί ιρωτ�iσει ιιου, τό τί fπρtΠΕ \CL
είπω πρόc; τόν λαον δτcη Θ' άνελαμ6ανα Κ υ6ερνήτηc;. Περί τιίiν συ,ε
δριάσεων αύτωΥ ί,πάρχου, πρακτικά.
Α\',τά μί παρεκίν11σαν ,ά καθησω

ι

;,ιιί ,u έ τοιμάσω το, uγο, τόν όποί
ο,, ιξεψ,ηr1σιι ι'ιργοηερα, uολιc; άνi1 αbα την πρωθυπουργίαν. Δίν δ,,_
σΥοΙ.ιίιοuαι να όμο�ογησω, ότι είc;
αίrrο, τον Ι ογον rrω παρμiνα άρκε
τιι ιίπο τα i1παγορε11Ο€ντα ίιπο τιί)γ
i•ΠΕ()περcι,. Ετσι ι!ξηγΗ τuι, πιί)c; ij
ιιου, ποιuος ,α δuι) ησω i.,τος ύι ί
γων ιίιQιΪ)\ rί.croτo1 1 ι'ηει αubα,α ΠQ ο
εbψιc; της ΚυlιεQ1i1σιι,)ς .
ΕΜΜ. Ι. Τ� ΟΊ''\'Ι.:ΡΟ �
(' \πο το jJι(,ι.ίο,: 'Ειψ. ΤσουδεQοc;,
ό πρωΟυπου Qγοc; της Μά ;ι- ηc τη::;
K Q i1τηc; , ΙΙ.\. RE�EZH).
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 [ �QίJ ηψιc; όιιιι ία::; στη, '\Υαδη
ιιίιι '\Θφιϊη:
'Η καταγωγi 1 τοϊ, ά, Ορι:ιπου στη
uοριr ή που Ε'χει σήμερα άνάγεται σ�
ϊΗι lκατομμί,ριο χρό,ια ΠQίν άπό i
μάς. 1 [ροiρχ�ται δέ ίςελικτιγά rί.:τό
το εΙδος τού αϋστραλοπιΟήκου. Ό
rιί,στραλοπίΟηκος αύτόc; εΙναι προφα_
,ιί)ς, κοι,oc γι\\ ητορα::; τοϊ• άνθρι:)
που καί τοϊ, :τιΟήκου, άπό το, όποίοΥ
lΕ,επορεί,Θησαν τα δύο αύτά πλασμα
τα ι.αί διαιιορqωσαν χωριστοί,::; κλά..
δο11::;.
Στα 5 iκrιτοu.μύρια χρό\ια, ι'ιιr•
ίiτου στη γη Ενειrω ίσθη ή tω1i, ί,πό
όιτοιαδήιτοτε μορ(fη δργα,ι;,ηc συ,
Μσει,)C καί Εμ6ίων οντων, ή ήλικία
τοίι ά,Θρώπι,011 γΕ\ΟΙ•ς δεν !;fπερ,ii
το f,α lκατοuμί,ριο χρό11α.
Τά παΛαιόηρα Υαί σπο11δαιότεQα
εί,ρήματα παρουσία::; τιϊ>ν ι'η θρι:>πων
στη γη εί,ρiθησω στήν Μ. '.\σία,
ηι, Ί�6α καί το lΙ;κίνο: σ;ri1ν h'&
ρωπη αρχαιοηροc; ιι,αι ο .\,Ορω
πος της Χαιδελ6έργης ;,αί ό "Α,θQω
:το::; τού �εύ.,'τερταλ.
Ί[ l�iλιξις δ�, {ιπηρ�ε αί,τοματη,
f11αία, u.ο,οχρ0Ηκi1. Έκράτησε μυ
ριάδες yρονια καί άκολοί,Θηcε την
'"
bιαbικασία ί,όc; «στρLτ - τi1 >>, κατcι
τi1ν όποίαν άπογυμΗι)νότα, ή uιά.
LLOQlf!Ί uετά τή, αλλη σ' t\'τελέσηρη
bιιιιιορq ι,)σι /αί ά.τυ τη, άρχ(γο,η ά..

Ι .\ Ι ,, Ο�
ιιοι6αδα /ίίΤΕΙ.η:Ξε στο σηιιιρι,ο ΤΕ·
Ηια διιαι.ασuέ,ο όργcηι,ω α,Ορω:το
μι τη, zατα:τληκτικη π, Η•ιιατιz1i.
/ΟL\ι•ηι/η /ί1ί -τοΙ.ιτιzη ι'::Fλι:Ξί του.
Τιι ο:. ,ρι:τΗ ,α ί•:τογραuuισθη
:τω: !] υιοίογι,η cηά:ττι,:Ξι::: τοϊι {1\'·
Ορω,οι• δε, σταuατά οί•η σηωρα.
'Ο:τοιαbη:τοη δι .ι.αί ή uεγαλειι,Jδι
σηρη διrηοητιzη ιξΟ.ι'::.ίς του δ�,
προ,ειπLL ,α t'ξοι•διοηρωση τή ιιοίρα
τοίΊ γο,ιδίου - τοί• άρχετί•:τοι• αί,
τοί• :ταρα';Ο\Τα της δηuιοι•ργία: !
Κ.\Ρ. .\ .\ΕΞ \Χ�ΡΙ \Η:::::
Ι'Οuοτ. ,ιιΟ. ΠαΗ,. Θισ ,ί,η:)
Η ΠΙΙΤΙΣ ΕΙΝΑΙ
«ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΙ»
i\Jισα σ' οι.ι: τί: ίστοσι,i: μιτα
,αι διαδι,ασίις, ό r'1νθρι,ιπο:::
οιΊσιαυτι.ι.α δι, άι λrι:Ξι. 'Ε:;αΥοl οι•
Οιι \!1 :τρουω.ι Fι τα ιδια αίτηuιιτα
στη t,,Jη τοι•, ,α ίατρεί,ιι τη, Ο.ιι•
Οισίr1 την ιίση,η, τφ ά,Ορωπια, \11
σι•γ /./ ο,ίtιτrη ι'ι..-το τυ ριγο::: τοi• ιιι•
στηρίου τοi• ,οGιιοι• ,rιί ,' r1Η1tητιί.
,r1ί ,α f1ρίσηι το, θιο. Οί rlδιω:::
Οιι uα: ,oi,, ,ω::: ,α πισηίιιι::: σηω
ριι στο Θιο ιίΗ1ι σι•,'Τηρητισuο:::.
'.\Μα E;εy,oi•, :τω::: δ Θιοc 'f/()Euί
στη/Ε rl,' το ,Hf ω.ι τοίι :τοίι rισιιοi•
του: yρο,ου::: τηc ':\ναγι'\\ηση:::. =:::11
ιιι σιι. ι οι:τιη, που ιrτασαμι πιρ,ι,η
τι1:; ιί,ο διαcrοψ::: ιrασιι:::, στο f
σyrιτο τοiΊ ιιηδι,ισuοi•, το ,ιι -τισηί•
ιι: στο Θιο ιίσω, γιιι τφ 'Ιστοσί,1
(ιοι.ι:::

;

----
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τοϊ,) αχιc1Όν, ,εr,Jn ριστ11-::. Και τό
ί.εω αί•το zρίνο,·τα::: μο,αχα κατcι τi1
διαστασ11 τοϊ, χρο,01 1•
ΚΩ:::::Τ.\::::: Ε. Τ:::::ΙΡΟΠ ΟΤ.\Ο�
( ΚαΟηuιρι,11», 2J Ίαν . 65)
ΤΑ AYTOKINHTA
ΤΩΝ ΕΠΙΙΚΟΠΩΝ
Μίr, ,α\Jολι,η ιιο,αχi1 ,άποιας μα
/QΙ1 νη: :τολίχνηc rσηιλι του: χαιρι
τισμοί•::: της είc τοί,:; ι'διϊJ μιγαλοπρι
:τιί: ι'πισΥοπου::: μω:;. Κερδίσασα ιίς
διαγι,ηισμο, πολυηλιc αίιτοκί,ητον
/.αγ,οι•αρ,,. -i1ρ,ηθη ,c1 το παραλά
(>η, uι τη, σι•γ.ι.ι,ητικi1ν αίτιολογίαν
ίηι δι, τη: t'πιτρiπιοτω ,α Υυκl.οqο
ρη uι τοσον t':τιδΗχτιχόν μΕσον, ά
νάι.ογον τοί, ό:τοίου δ�ν διαΟι'τουν αί
ιί::: το ίrρον σχί�μα άδιι.qαί τηc. 1 αί
ό καιιιιι',ο::: ό 'Ιησού: Χριcτος, ιί>ς
γι•ιι,οπου::: τc1ς
γ,ωστο,, διι'τριχι
Υο,ισrιιiΗ1ς άτραποί,c τη::: Γαλιλαί
α:::, ή δι μιγα) υτι' ρα του πολυτΟ,Ηα
ητο ό :τι7)λο:: ό,ο,,, iπί το\Ί όποίο,1 1:ί
ση1.Οι, ιί::: Ίιροιισαληu δια τόν
::::: ται•ρο, .. .
'.\: u�λιτ11σουν τύ uάΟημα οί
i,ίιτ,οποί ιια� καί ίδιιιιτι'ρι,)ς ό {ί.γι
Υαί i\δη Μ � τ α Ο ι.
ο: '\ σγοι.ίδο:::
ό ύποίοc; ιίσι'Gαλι, �ίς τόν
τ ο :
Ι lιιρωrί. ιποχούμινος ίιμουtίνας, μi
συ,οδ�ία, πομπης ά:τό μιογάλα χαί
ιιι,ψι αίιτο,ί, ητα πλi1οη μ ι τ α Ο ε
τ ι7J , ιrι,ηιω,ι7η τοίι: ι'.ί.ξιο: !
1'. :\. ΒΕ 'TJI ΡΗΣ
Βρι1δι•,η , 29 Ίu,. J%ι,).

l!ΙΙ,Ι,

;,7

Ό Χριστιανικός Οίκοupενισμός
άπό Τεκτονικής πλευράς
"f:"' , η/LΙΙ(.>Ο \\ι\\ιιο nτ,1 Ι'αλιιο (F.dιιιοn,
Υιt1,ι110) τοιι Μ,λοι•� τοιι 'Υ-τrιτιιι• Συιι\\0111 ιοι• τ11-: l'ί/λίιrι� Ι\ιιl'ω,ι,ι• Y\e, M,ιr,..iudon

Σημειώματα ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

·ο �\' LΊιλλίι,( Ί•:ϊ.rυΟr!_ΙΟΗΖΤΟ\'l(ψί):: (τοiϊ, \uχιιίοιι κιιί 'λποhε
brγμι'νοι• �yι,ηικοί τι•,:ου) �λιι()f 0Frιιν «μrτ' iνΟοι•rιιrωμου κιιί ι.ίνευ
επιφιιλιιεrω::» - (),:(1):: (')t\l.!;)\'H ύ • Ί'πωο:: :\frγιι:: Ταειιψχη:: του
ΊΊίγμιιτο::
( l1arle� Rιandey
ί1:η(_) τη:: :Τ(_)υηοΙSοι1 λία:: του
ΗιηLΥ.((\'Οί• για την :Τ(_)Ο(Ι)Οησι τοl' λ (_) [(JT\((\'l/.01' Οικουμrνωμοίi. Ίl
/)11λωrιί:: τοι• :τfι_ιιiχrτω rιi-. Π(.Ι<J1 ογο του ϋιίJι.ίοι• «L' Oecume
n ιsme νιι par un Franc-Maςon
YvC', \i..\R\ \1 DOt'-ι
,οι• i�il)ωnr ηλrι•τιιίω:: ύ έκ
'
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δεμ�νο:; μi τον «καλό :τά:τα 'Ιωάννη», α<r' ίΊς: εποχής ( 19-!6), (Ο:; καρ
(')ιναλιο:; '/>,:γ ,ιελο::. Ι)ονκέλt, ήταν 'Α:τοστολικός νοί,ντσιο:; στο Παρίσι.
Εί::. μν11μην του, έ:τειδ11 υίοΟέτησF και :τρο(ο0ησε η1ν ιδέα του Οικου
μενισμού, αφεριί>νει μι :τολύ σέδας τό 6ιϋλίο του.
·Ί':τό τον :τά:τα 'Ιωάννη ι'lλλαξε 11 Ορησκευτικ11 άτμόσφαιρα του
Χόσμου. 'Όχι μονον μi τι:; έ:τίσημε:; δεξιι;Jσει::. άξιωματοί•χων δια
ιrορων :τίσηων, δ:τω:; 11 Βασίλισσα Έλισάϋετ τη:; ' γγλία:; ( άρχη
,ιό::: τη:; '.-\ γγλικανικη:; 'Εκκλησία:;) καί ό σί ζυ ,ιό; τη:; Πρίyκιψ τού
'Εδ ιμ δοί•ργου (λΗλος της Ί-Ινωμiνη:; λΙεγάλη:; �τοά::; τη:; Μεγάλης
J3 ρεταννία:;), ό αυτοκράτωρ τη:; Περσία:;, οί άρχηγοι τιί>ν ΛουΟη
ρανων και των Βα:ττιστιον τη:; ' μερικής καί ό l\Ηγας ΡαΜίνος της.
Ι )ι;ψη::;- ιΊ.λλά και μi έκi'>ηλιοοει; ει1ρυτάτη:; ι αικη; άκτίνο:;, δπως
ή κυκλοψορία τη; 'Εγκυκλίου του «'Ε:τί ','η:; είρ11νη» σ' δλον τον 'Ανα
τολιχό κόσμο, ή ανταλλα�ηl αντι:τροσω:τειιί)ν μεταξύ τοί• Βατικανού
και τη:; l )ωσιχη; ΌΕχχλησία:;, τiλο; 11 έ:τίσκ,ψις τιον «Φαρισαίων»
γαμυρού και κόρη:; τού λ1 LΥ.11τα Χρουστσu)φ ση1ν Ά γία "Εbρα. Καί
,:ρίνει ό συγ ,ιραφεί,:; όJ:; ι'lριστον οίωνόν τό γεγονό:; δτι ό σημtρινός
:τάπα:; Παύλο:; Go; ιΊ.κολούΟησc τον bρόμο, ;τού Οέλησf. νά bιανοίξη
ό :τροκάτοχό; του, �ναν δρόμο :τοί, όbηγcί «:τρό; τις ;τηγί:; τού Χρι
στιανισμού».
1

«Ώραία, λοιπόν. ' Χριστιανισμος ϋαδίζει προς τον Οικουμε
νισμό: ' λλά, τί άνακατεύεσΟε ΣΕΙΣ ;» -αι,τό Uά μπορούσαν,
σπεύbει νά :τη ό σι ιγγραφεί,c;, νά έρωτήσουν κάποιοι «οψιμοι Φαρι
σαίοι», αντιμασύνοι, ιΊ.ντιχομμουνισταί, αντι-γενικίίJ:;, οί όποίοι «απο
βλέπουν σηΊ Ορησκcίu ιΊ.ποκλειστικά σαν σέ πνευματιχ1Ί χωροφυλακή».
"Ετσι, αφιερι;Jνει fνα όλόχληρο κcφάλαιο τοίί ϋιβλίου γιά νά bι.ίJση
«εξηγήσει:;».
"Εχομε διανί•σΗ σχcδον τά δύο τρίτα τοίι είκοστοίι αίιίJνο:;, λέγΗ.
'\iν tοϋμε :τιά ση1ν έ:τοχη ( 1 91 Ο) ποί, ενα:; καΟηγηη1ς τη; Ucολογίας
ραφε δτι «οί λογη:; αίριτικοί, b�ν αρκεί νά αποκόπτωνται απο τό
σιί ψα της 'Εκκλησία:; διά τού ιΊ.φορισμού, άλλά Π(?i;τει ν' ιΊ.ποχωρί
tωντιιι και rΊ.:τό τ1ιν χοινωνία τιίJν tι;Jντων, διά τοϋ Οανάτου>>, χαι
έλάμυανι ιο:; ιίμοιυην τό χόχκινο κα:τέλο τού καρi'>ιναλίου. "Εγινσν
ι-'κτοτε δί•ο :τσ·,ιχόσμιοι :τόλεμοι, r:' ,ιινε ή μc', άλη ρωσιχ11 έ:τανιί.στασι:::,
ι-' ,ιιναν τοσε::. ιΊ.νατροπι:; στον κόσμο α;τ' ι'lχρη σ' ακ(_)η, τό αίμα και τυ
δάκuυα :τοι 1 ;ι_ί1Οψ.αν rΟρfψuν μιύ. νiα i.λfυ0cρίu, ι�'Jση δχι μόνον οί
<<χωρισμiνf:::,> 'Εκκλησίf::: νύ. σίσΟύνωνται ι'lνετα εΕω ι'ι..ιϊ<J την Ρι.ίψη,
ιΊ.λλά χαί νά τολu.ούν Ορησκει ΤLΥ.Οι 11','έται, δ:τω:; ό 'Α ', γλικανος έ:τί
σχο:το::: Φίλι:τ λl;τροί•κ:::, νά σηκι.ίJνοντυι σέ συνέδρια χuί νά δηλι.ίJνοιιν
οτι <<τ() μυστ11ριον τη:; . Α. '/ία:; Τριάbο; ύ.;τουαίνει ασ11μαντον ( ! )
u.:τροστά στο ΊΙΟικον καί Κοινωνικον fργον τGJν Έκκλησιι7Jν. 'Έχουν,
λοι-τόν, ξεΟωριι1σcι οί :τuλσι�; δο',ιμστιΥ.�; διαcrορfς και έπιβάλλFται
[
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ΟΗ;JQησι::; τη; π ιι αγματικοτητο::: υπο fνα νέο πνfίiμα. Αυτό τοίiτο τό
ιJυμφέ ιι ον τη; Χιι ιστιανικη::; 'Εκκλησία::; {πιδάλλΗ τον συγχρονισμό
της, αν Οiλη να �πιtήση. Ό πληΟυσμό; τη; γη; {,πολοyίί,εται σέ τρία
δισfκατομμίψια κατοίκων. 1\Ιόνον 800.000 ε'ίναι Χριστιανοί ( ό καρ
δινάλιος Μπiα του:; άνεοάtΗ σf 900.000) και <lπό αί,του::; οί μισοί
μόνον Fίνω Ι > ωμαιοκαΟολικοί. '\λλά, αν ληφΟη ί,π' οψιν δτι 11 φτι:Jχεια
ι:JOfί σηΊν ιlπfριn ιι ιστη παιbοκομία, τα κράτη τη:; " \πω 'λνατολη; Οά
αυξήσουν bυσαναλογιι :ι:ιιι'>; rόν bυτικό κόσμο τόν πληΟυσμι'ι του::,
6'Jση μfτά 20 χι,όνια Οα ι:1ναι bυσμfνfστιι,η 11 άναλογία τ(j°Jν Χρι
στιαν(j°Jν στι'>ν κοσμο. Και αν άκόμη ληφΟη υπ' οψιν δτι καλοίiντω
Χριστιανοί δσοι FυαπτίσΟησαν «fις Χριστόν>> και οχι μόνον fΚfίνοι,
πού �οιiν «εν ΧριστiiΊ», 11 προοπτικη για τό μ{λλον τοίi Χριστιανισμού
γίνfται :τιό σκοηινή.
«LυνfπιίJ::;
λiγfι ό συγγραφfύς- αν ό Χριστιανισμό::; Οέλη
νά επιΙ-ήση και να άμυνΟη, bεν εχει παρά μιά μονάχα οbό: ΊΊΊν
Έ ν ό τ η τ α. 'λλλά Είναι bυνατόν νu. προσbοκα κιι.νΕl::; 'Ενότητα,
δταν τ1l ν έννοfί hογματιχη καl π�ιΟαρχική, η fάν, δπι,J::; συμϋαίνt:ι
μ� τον καρbινάλιο \Ιπέα, ιlρκιίται σi ιlμοιϋαία κατ<�νοησι και :τνευ
μα <lγάπψ;; 'Εμείς, οί λlασόνοι, Οα λ{γαμf: '\. ν ο χ ή ν. Καί αί,ηΊ
επιϋάλλεται, αν σκfφ0η κανεί:::, δτι σηΊν '!σπανία, επί παραhείyματι,
είναι πρακτικιο::; ιlbί•νατον σ' εναν Προτι;Qτάντη νά <lνα;ττύξη ό;τοια
hήποτε δραστηριι>τητα καί δτι για νά κατορΟωΟη να κτισΟη σηΊ 1\Ια
hρίτη ενα μικρό ΌρΟόδοξο εκκλησάκι, flναι γιατί τό άξίωσf 11 Πρf
σδεία τη; '1!:λλαδο::; γιά ηΊν ιbιαίτερη χρησι τη;>>.
Ό συγγραφfι'ι::; επισκοπεί σi χωριστά κεφάλαια την σηιιεριν1'1
κατ6.στασι στί::; τιηί::; μFγαλυtε(_)f::; 'Εκκλησίε::;, ηΊν ι > ωμαιοκαΟολική,
ηΊν 'Ορθόδοξη καί ηΊν \ιαμαρτιι ρόμενη.
Βασικά, ί•:τfνOυμίtΗ τ11ν ίί:τοψι τοίι Πά;τα Πίου lloυ κατά τη;
μισαλλοδοξία::;, 11 όποία �ΊρνήΟη τόν άπίΟανον ισχυρισμό, δτι μία
'Εκκλησία bιετήρηΜ την clποκλΗστικότητα τη::; '.\λήΟΗα::;. Ό :τάπα:;
�χfίνο::: Fίχε :τi'Ί: <,Οί όγκ6λιOοι, :τοί, άποσ;τιίινται ιl:τό χρυσοιrόρο βρά
χο, Ειναι χρυσοφόροι επίσης» ( 'Ιανουαρίου 1927).
'Ε:τΗτα :τροϋαίνει σi κριτιχ1Ί τη::; 'ι'ν<;ψη::; του κι1(_)bιναλιου
λ[πέα, γριψματέω::; τοίi Βατικανού γιά τi1ν • ριστιανικ1Ί lνί>τητα, οτι
ναι μ�ν μ;τορ�ί νά συζ ητηΟουν ιίJρισμtνΕ::; μεταρρυΟμίσει::;, ιlλλά να
μ�Ί Οιγουν «τρfί::; νι'ιμ οι, Οω;τισΟiνη::: ί•;τό του ιδίου τοίΊ θfου», 11τοι
<<11 ϊ•παρξι::; του 'Επισκοπάτου, τό :;τρωηίον στην 'Εκκλησία καί τό
άbιάλυτον του γάμου». "_\ν χαί οiν διΕκδικη διόλου «εξουσίαν κα
νονικού δικαίου», φρονfί δτι :ιά τό 'Ε:τισκο;τατον Οά μ;τορουσε νά
εξε11ρεΟη �νι1::: όρισμό::: συμδιϋαστικό:::, δπω::: δτι δλοι οί tπίσχοποι,
οχι μόνον οί εξαρτιομινοι ιl:τό τi1ν Ριομη, μα δλοι .1ενικω::;, οί Όρ
Οόδοξοι, άχόμη καί οί άρχηγοί τιίη• μιχριίιν σχισματικιίιν εκκλησιών,
0
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�χου, καταγωyη από του-:: 'Αποστόλου:::. Στο t11τημα του γάμου, ανα
φέρεται στο κατα :\Ιατθι1ίον ει αyγέλιον (5: 32 καί 19: 9) ποί, δί:
χπαι τό διαtι•yιο καί νtο γαμο, κατά τ11ν διδασκαλία τού Χριστού,
ί:τό ιορισμένου::: όρου:::. Καί :ταρατηρεί δτι 11 αδιαλλαξία τηc; ρωμαιο
;,αθολικη::: εκι.ι. ησία::: δtν ιοδ{yγηΜ τυί•::: :τιστοί,::: σηΊν πειθαρχία, (χλ
λα σι: yενίκfυσι τη::: ιιοιχfία:::. Ί -Ι Ρωμαικη εκκλησία Οά πρέπει νά
:τροσαρ.uοσΟη στί::: αντιλ11ψει:; τίδν αλλω, ικκλησιίί)ν, ποί, Είναι λογι
Κ(;)Η(_)f::: χαί 0fτιι.ιί>ηρt:::. "Οσο για το πρωηίον του Πάπα, αυτό, λί:
'ι'fl, δt, 0α τό αναγνωρίσουν ποτέ οί r.ίλλοι Χριστιανοί. Καί Οά πρί:
:πι να ί•ψωιlοίίν όλοι :τανω υπό T(l στενά δογματα, για νά μπορί:σουν
χαποη να :τουν, ιιαtί μι: τον ';\ντρέ Ζίντ: «Δέν Είμαι οί•π ΚαΟολικό:::,
υί•η Προηστάντη:::, ιiλλα Χριστιανό::: άπλουστατα>>.
1

Στ() κtcrαΙ.αιο ','ια την ΌρΟοhοξη 'Εκκλησία (1.φρα�ι:τω μέ
:τολλη συιι:ταΟΗα. 'Εγ,rί>ρισε, λίyει, κατά τα 30 χρόνια τη::: tωϊ1::: του
μισα στα λlασυνιι.α ΕQ','αστήρια, :τολλού-:: ΌρΟοΜξυυ:::, εt,ι:δήλωσι:
ενδισ.φερον για το bογμα των, :ταρηκολούΟησι: λΗτουρyίεc; και κα
τίληt,ι, να «hια:τοτισΟη» C ύμΕνέστατα. Του εχει κάμcι ιντί•πωσι, εν
σχr:σΗ μι'. την ε:τικ(_)ατουσα στόν Γωμαιοκαθολικισ.uό κατάστασι, τ()
κάποιο πνευιιυ φιλfλfυ0ερισμοίί τη::; 'ΟρθοΜξου 'Εκκλησία:::. Δι'.ν ύ
:τάρχου, σ' αυη1ν, :ταρατηρεί, δπω::: άλλου, κομματα και φατρίι:c;,
ιlλλά τι1σΗ::: καί :ταραλλαyις :τανω σι :τνfυματικά θέματα, μ11 δογμα
τικά. ΊΙ 'ΕΑλ ην ικη Οωλογικη σκί:ψι:::, λί:γcι, h�,. ι:ίναι απόλυτα μο
νολιΟική. Καί σημΗ(;)νΗ fυφ11μωc; ηΊν επί ι:ικοσαtτία hραστηριό
τηια τη::: 'Α.hι:λφηψοc; τιί>ν Οεολογων «Ζωή», 11 όποία «ιi-τουλί:πι,ι σέ
μεταρ(_)υΟιιίσΗ:; 07ι rlσυμυίβαση::: μf ηΊν οικουμtνικ1Ί κίνησι>>. Φαί
\ fται χcιλα -τληροcr,ο(_)ηιιί:νο::: για την κατάστασι τη:; ΌρΟοhοξία::; Ει
δικά στψ 'Ε) λάhα Υαι fυχεται «οί συντηρητιχοί ορθόδοξοι των 'ΑΟη
\'(ΪJ\ » να rιηιl ηψΟούν δτι hιν μ:τορfί :τιά ό κ6σμο::: νr.ι ξαναγυρίση
στι::: ϊ.ί','ΟΥF::: Ι'!')yucιτι ι.f::: bια.urηε::: του παρfλ0ί)ντο; ( ufταξί, ηί>ν ό
ποίων %α'ι γιο τiJ yενο::; τ(ΪJν αyγr:λων) χσί \/U. συμοr1λουν Υι αυτοί
f:τίση::: στο, �ν i' ξf ).ί ξΗ οιΥοι,μενισμό.
Στα ηλιrυ του συιιπε(_)ι1σματα, ιl,ωφαίνfηΗ ίiτι ό Οιχουμfνι
σμο::: FΪωι ιlκοuη ιι\ί;J(_)ι.uο::;, cl)στόσο ΕΧΗ ξι,κινήσrι την Πί)(!fία του.
Τψ ι'.ίQχισF ιΗσιι. στη φωτιυ τοϋ :τολέμου, οταν Χριστιανοί rlσχέτω:::
tΥΥλησία::: ωι 'Ε6Qιιίοι, ι1λλα κυί εξiχονη:; �1ασονοι, συνε(_)γάσΟη
σιιν ινuηίιη του ι. ιιτυι.τητου και εδωσαν την ζωή του::: hίπλu - bίπλιι.,
όπω:::, σαν fνιι ϊιι(_)uhΗγμα χαρι1κτηριστιχο, ό Λψύ.ν, μέλο::; τοϋ "Υ'
ϊύτου Συιι6ουλίου τη:; Ι'ιι.λλίιι:; και ό Ίησουίτη::; πυτη(.> Ν cιλλύ.(.>,
συΗ!_)γυ(ι1μtνοι στην 'ιhιιι Ω (_) γιΊνωπι ιϊντιπτάσεω:::. Κσί οί hύο συνι
) ήφΟησαν hιιιhοχιι.α ι.υι ιf(!ιισαν ση1ν Οάλαμο τcίJν ύ.ψίων. <<'Εξο
γι:πατοι Υυι Σι:6υσιιιι:ηuτοι Πατf (_) Εc; -λέγΗ ό συγγ(!αφεύ :;-- σ&.ς
ΠU(_)UΙαλουμf να σχεφΟηη αiΊτόν τον οικουμενισμο τοϋ ΧQψατο-
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ρίου». Σήμερα, δμοια συνεργασία έπιδαλλεται, σ' �ναν ϋ�.λον ιι.γώνα,
άγώνα πνευιιατικού χαρακτ11ρος.
Ό συγγ!_)αφfύς ιι.ποκαλί,πηι δτι, με την μωολάδησι τού δικη
γό (_) ου συγγ(_)αcpΕως 'ΑΙ,ίκ ΜεΗορ, συναντήΟ ηχ αν ό ''Υ'πατο::; Μέ
γας Ταξια(_)χης τοί.Ί l'αλλικού Τοιτονισμου Σαρλ Ριανται μΕ τόν
QύψαιοκαΟοΙ ι;,ο tπίσκοπο Πα(_)ισίων -rτατι(_)α Ι ->ικF, με. τόν όποίον συ
νιt,ήτησαν Ο!'ιιατα κοινου �vδιαcμ(_)οντος, όπως τον clγG)\l α κατα τού
«όρμητικού ,ιι,ματος του {,λισμού,>. 'Επίσης uποκαλι'στηι δτι, τό ψή
φισμα τηc; Μα νίλας ( δϊου συνηλΟο" ιlντιπρόσωποι του ΚαΟολικι
σμού, του Προ rεστυντισμοίί, της ΌρΟοδοξία::;, τού Ίνδουισμού, τού
Βουδδισμου, τού Σιντοισμου, τού 'Ισλάμ και τού Ίουδαισμού, μι πρω
τοδουλία τηc; διfθνούς κινήσεως τrίJν ρωμαιοκαΟολικcον διανοουμίνων
Πάξ ] -> ομάνα) ύπερ της μιτατ(_)οπ1y:; τιί)ν μεγαλων θρησκΕιων, uπί,
ηίχη διαχωριστικά, σί γίcrυρες γνωριμία::; των uνθρci)πων, uνεγνci)σUη
στο "Ύ'πατον Συμοουλιον τού Τεκτονισμού και tνεκρίΟη όμοφώνωc;.
Θά πρίπΗ, λοιπόν
ίιποστηρί'C,ει δ συγγραφΗ',c;-- να διι:υρυνΟη ό Οικουμενισμός, ωση ιιιά 1Ί μίρα νά π1:ριλά6η δλου::; τοίι::; άνΟριί1πουc;, ύπίρ τGJ\• όποίων ό ''\δελcrόc; Φραγκλίνος 1 ->ουζοελτ (ηταν Τf
κτων) έζήτηΜ την μία rlπσ τις περίφημες Ί'ίσσαρε::; 'ΕλευΟερίες
του: η1ν ελευΟερία να λαη_ιειιουν τό, Θεο κατα τάς αρχάς των και
τάς πεποιθήσεις των.
Μιλώντας γιά τόv μαUυ Ορησκι:υτισμό τού Τεκτονισμού και συ
νάμα τον οίκουμι:νισμο του, αποκαλύπτει δτι τον περασμένο \εκίμ
οριο, εγινε στο Παρίσι μια lπιολητικ1' ] η.λι:τή: <<Τεκτονεc:; κριΟίν
rις αίΞιοι ν' άνυψωΟούν σ' �ναν άτιό τού::; πιο ύψηλού::; βαθιιούς, ωμο
σαν τον δρκο τους, ενώπιον των εν F:υρci)πη αρχηyων τού Τάγματος,
πάνω σf ίπτά ίερά βιβλία,>.
Τό λιγιοτερο, λοιπόν, πού Οα μπορούσε να γίνη τciJρα, θα ήταν
μια ικι:χειρία μεταξύ Έκκλησίαc; καl Τι:κ,τονισμου, acr oύ ό Τεκτο
νισμός οχι μόνον δίν αντιτίθεται ση1ν 'Εκκλησία, άλλα και τις εχr:ι
δλι:ς στοί•ς κόλπουc; του. Θά μπορούσαμε, λίγ1:ι δ συγγραφεί,::;, να
πούμε, κατά παράφρασιν τού όρισμού ένός διασ11μου πολιτικού αν
δρό::;, δτι σ' εμαc; τούc; Μασόνου::;: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ,
ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ,
Πl -> ΟΤΕΣΤι\ΝΤΕ�,
ΜΟΎ'ΣΟΎ'ΛΜΛΝΟΙ,
ΒΟΎ'1ΔΙΣΤΑΙ. ΙΝΔΟΎ'·Ι·ΣΤΑΙ, ΕΛΕΎ'ΘΕΙ -> ΟΦΡΟΝΕΣ, δεν
�lναι παρά βαπτιστικά ονόματα. Τό οικογενειακόν επώνυμον είναι
Μασόνοι».
:
Καί ό συγγραφεύc; καταλήγει μέ 111ν μετρημένη αισιοδοξία, δτι
Οά χρειασθη για τήν επιτυχία τού Οίκουμενισμού ύπομον11 και και
ρόc;, άλλα ό καιρός Οά ελθ η.
Για μια ακόμη άπόδειξι τού δτι ή ιδιότης τού Τέκτονας και

ΙΛΙΣΟΣ

1966

τού χαλοίΊ Χριστιανού συνδυάtονται άρμονικά, αναφέρει δί•ο φρά
σει::: α:τό τον 1 ον βαΟμύν:
«Η -\Ι\.\ΣΚ .\Ι
ΕΚΕΙΝΟΊ', ΟΣΤΙΣ ΠΕΘΑ�Ε
ΕΠΕΙ �Η \ΙF:ΚΗΙ_)Ί'ΞΕΝ ΟΤΙ 01 ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝ Ι ΟλΟΙ
ΔΕΛΦΟΙ Λ �1ΠΕΙ ΣΤΟ τ ΚΟΣl\10 Σ
ΦΑΡΟΣ...».
«Η '\Ι'\ΑΣΚΑλΙΑ ΕΚΕΙ�ΟΊ' ΤΟΎ' ΟΠΟΙΟΤ ΑΙ ΠΡΟ�ΠλΘΕΙΑΙ Ν ΕΞΑΣΦΑΛΩ::Η ΤΗ.1 ΕΊ'ΤΊ'ΧΙΑ .... ΤΗ
ΘΡΩΠΟΤΗΤ ΤΙl\ΙΩΡΗ-ΗΚΑ. ΜΕ ΊΌ' ΘΑ ΑΤΟ ΑΊ'ΤΗ
�10�Η �ΙΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΡΙΑl\fΒΕ1."ΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ =ΚΟΤΗ ...».
«.\οι:τόν -χαταλήyει- έξ δλη; χαρδία:::, εξ δλη::; τη::; καρδία:::
του ώ::; Χριστιανοί• καί (ο:: Τέχτονο::: ευχεται ό τωτεινός συγγραφεί�::;
( Οά ελεyε: ό τα:τει νότερο; δλων . . . μερικοί Οά χαταλά6ουν), ευ
χεται όλιχ11ν ε:τιτυχίαν στη συνiνωσι τιίιν Χριστιανών δλου τού κό
σμου».

•

ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΕΤΙΑΝΟΙ
Μελέτη ΝΙΚΟΥ Ε. ΜΗΑΙΩΡΗ

«"Οστι::: αν αρνήσηταί μοι
i:μ:τροσΟεν τιίJν άνΟριί.ι:των, άρ
νήσομαι ΧrlyόJ αυτόν- εϊ:τεν ό
Χριστό::; (l\ΙατΟ. 10: 33)- ϊμ
:τροσΟεν του Πατρός μου εν τοί:::
ουρανοί:::».
'Ί':τηρξαν, δμω:::, :τερι:ττώσει::; άρν11σεω::; τη::: πίστεω::; τιίJν
Χριστιανών χατό:τιν άδείας τιίJν
εκκλησιαστικιί)ν του; άρχηyιίJν.
<Δια ηΊν χατ' r:τιφάνειαν μόνον
και εν άναποδράσηρ άνάyκη ε
ξιίψοσιν». Αί,τό συνiυη κατά
ηΊν διάρκεια τη; δουλεία; υ:το
τοι,; Τοί,ρχου:::, ό:τότε χαί εδη
μιουρ'.1ήΟη τό λεγόμΕνον «κίνη
μα τη; ά.-τ:οκρυq-ία:::», μιά χρι
στιανικ11 rκκλησία «ύ:τό ηΊν γην»
κυριολεκτικά Οαμμ{νη ατά βάΟη
τη; , •υχη::: εκείνων, :τού αναγκά
σΟηκαν νά γίνουν μουσουλμάνοι,
εξωτερικώ; μόνον, διατηροϋντες

iσωτερικώ::: η'1ν :τίστιν των και
προσπαΟούνη::;, μ� τρόπου::: μυ
στικοί,::;, νά ηλουν τοί,; τίιπους
τη; αληΟινη; λατρfίας των.
Α ί,τοί οί χρυπτοχριστιανοί,
ποι, απεκλήΟ1 1σαν επισης δ ί
:τ ι σ τ ο ι, γ υ ρ ι σ τ ο ι η
κ λ ω σ τ ο l ( από τό κλι;JΟω
=γυρί ω) χαί λ ι ν ο G ά μ6 α κ ο ι, flναι τό Οiμα της με
λfτης του χ. Νίκου Ε. 1ηλιιίJ
ρη, ό όποίο; εξfτάtει τό εκπλη
κτικό φαινόμενον τού τυπιχοϋ
εξισλαμισμού fκατοντάδων, ί
σως, χιλιάδων ΧριστιανιίJν της
Μικράς 'Ασία; και τοϋ Πόντου.
Ό συγγραφfύς απανΟίζει α
πό τ11ν ίι:τάρχουσαν ϋιGλιογρα
φίαν πληΟος στοιχείων μιγά
λης δραματιχότητος χαt γραφι
κότητος συνάμα για την προ
σπάθεια εκείνων, πού δεν μπό-
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QFσαν νά γίνουν '!)(_)ωf::; φανιροί,
άλλα ϊγιναν μάρτυρες κρυφοί,
στην επί γινεΕς και γενεές προ
σπάΟΗα νά διατηρήσουν την
πίστι τους, χω(_)ι;:: να χάσουν ιιαι
τ11ν άσφάλειά του::;, δση τοiκ
προσέφfρε τό καΟεστ�J::; τη::; δου
λείας.
Ταο::;, ύψώνΕται UT[(J τό ίστο
(!LΚΟ επίπεδον τη::; ιδιοτυπη::; αυ
της πιριπεηία::; τού Γiνου::; μα::;,
για Vft το ΠQΟΟάλη σαν fVα πρό
υλημα γενικώη (!Ο, Επίκαιρο πάν
τοη, που ερεΟίζει ηΊν παναν
Ορώπινη φικ1'1 ευαισΟησία καί
ζηηί κάποια bικαίωσι γιά τον
σημερινόν ίίνΟρωπο. «" \; Ε ίι
χηΟούμε και
ελπίσουμι: - κα
ταλήγει- τό υψηλό ιδανικό ηον
μεγάλων uνΟρωπιστων, 11 lλcυ01:,ρία τοίi ανΟρώπου ( καί Ο ε
μ ε λ ι α κ 1Ί ελειιΟfρία ϊίναι ;1
π ν Ε υ μ α τ ι κ i'1 lλ�ουΟερία
καί ή ελευΟερία λ α τ ρ c ί α c;)
Οα ϊλΟη σύντομα 11 11μiρα {κεί
νη, πού νά επικρατήση π Q α γ
μ α τ ι κ ιο c;, π λ {1 Q ω ::; καί
π α γ κ ο σ μ ί ω ::;. Ί'όη, επί
τέλου::;, καί οί ίίνΟ ι_ι ωϊοι αυτοί,
οί λίγοι 11 πολ)οί σ11μερα, Οα
μπορούν πιά νά λατρfύοιιν q,α
νερά, ίίφοϋα και δπω::; τό λα
χταρούν τον θfό του::;, πού αίω
νεc; τώρα, από γενεά σέ γενεά,
τον προσκυνοίiνε κρυφά».

α::;

ΔIΚΕΣ ΜΟΥ ΣΤΙΓΜΕΣ
Ντόρας 'Αδαμοπούλου - Φάλαρη
Ποιήματα

� ικ{ς μου στιγμίς» ονομά
ζει 11 κ. 'Αδαμοπούλου τα ποιή
ματά της. Και ειναι, πράγματι,
δικές της. Για ηΊν ζωή της σαν
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παιδούλα::;, νεαρού κοριτσιού, συ
ζύγου, μητέρα::;. Γύρω σι: περι
στατικά της οικογενιιακης ζω
η;, στην εναλλαγ�' 1 χαραc; καί
πόνου. Τiτοιες στιγμέc εlναι δ
) ων τιον ανΟρώπων. Μόνον πού
crοϋούμαι , δτι στην ποιητική
μορφ{1 του::;, γιατί είναι μια ά
uφήγη
πλη σιrvαισΟηματικ1Ί
σι::;, συμπαΟ1Ί; μiν, rlλλα δίχως
τrαλμό δημιουργικό, δiν εtναι δυ
νατόν να μΗαγγισΟουν και ,,ά
κοινωνηΟοϋν. l\1' αλλα λόγια,
οί δικέ::; «τηc;>> στιγμί; δΕν γίνον
ται καί δικές <<μα;».
ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
ό ποιητής της ' Ιωνίας
ύnό Χρ. Σολομωvίδη

'Ο ακάματος ερευνηη'1::; τού
Υόσμου τη::; Σμίιρνη; κ. Χρ. Σο
' ομωνίδψ:, σέ μια σύντομη ( σελ.
;>9) άλλα μεστ11 μελiτη τοιι σκι
αγραφιί τον ποιηηΊν Νίκο Του
τουντ'::.άκη μέ πολλ1'1 συμπάΟcια.
Εϊναι fνα ενδιαφέρον αφή
γημα για τ11ν ζω11 και το ποικί
λο ργον του ( ποίησις, πεζο
γραφία, Οέατρο) πού ξι:κινάει
καί αναπτύσσεται γύρω από
τοί,::; διωγμου; των Τούρκων
γιά να φΟάση στην περίοδο της
γερμανικη::; κατοχηc;.
«'Η ποίηση τού Τ. -γράφει
ό κ. Σολομωνίδη::; - ϋασί'Έται
στο αίσΟημα· κι δταν κάτι βασί
ζεται σ' αυτό, αγγίζει, δπω; λέει
και ό Γκαίτε, δ,τι πιο ϋαΟύ στην
ψυχ11 μας καί μοιάζει μι: τό με
λωδικό κελάδημα ενός πουλιού,
που επλεξε ηΊ φωληά του στο
γείσωμα ενός φιλόξενου σπι
τιού>>.

r
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ΚΑλΗΜΕΡΑ, ΣΕλΗΝΗ!
'Ι�,α ιί.,θρ(ηι,ο Η)"Ο\, αί•τοιωτο,
παριιτηρητη(ιο,, με ιια,οτr1ηc σο
qοϊ, ε,ιστηuο,ο;, ιγιατισταΟη στη
Σ Ο η,η το βραδυ τη; Ηωπτης J
'
Φf()ροι•ι.ιρίου !
'JI Σο6ιετιιη 'L,ι)σι::, η ο,οια f
\Γ f ρε εί; Πfρα; αύτο τό ,οσuοιστο
ριιο επιηι•νμα, El)'E ά,οτυ)'Η ησ
σαιμ:: qoψc ,ροη,,οι με,ιJ; στη,
·ιοοσπαΟΗιι ,u το,οΟεηιση παριιτη
ρητηριο στη �ε/φη ΊΙ ,εμπτη
προσπαΟειι.ι ύπηρξ( Οnωu6ευτι,η:
'() .\ου,ιι ') . ,α ,ερπ•οιο συ,ο
Ι ο, εί,ιιισΟητ<η όργω ιη Ι1αροι ς f
,ό:: ιω ηuίσ(ο:: το\\Ου, ι'ιqοu ιξε,ί
, ησι για το uε yαlο ταξιδι του τη,
ιυηρι, .il Ίu,01αριο1, υα}υψε
τη, μετα;;υ Γης ,αι Σε} φηc άπυ
c,ασι τίη 3δ1.00ύ ;ιιιιομετρο, σε
τρεις
uισn iιuερεc. Και τό βnα
δυ της Jτι:: Φε6nοι.unίο1, ωρα b.15
JO
ά,ρι6ιΤι::; (υρu 'LJ ι uδoc) προσ
εbίt<rισΟ1 1 όμ<ιΙ ιΤις στφ ,ιοιοyη του
f'Ωιεu,οίi τιη ιuτuιγιδιJ\ .

,αι

llτ<J, η ,ρωτη ouίtlη ποοσfδαrι
σις ,ου ε,ετυγy<JΗ δ u,Οροπος σε
l1Jlo πlιl\1,τη ιuι μαlιστu στην Σε
Ιηνη, που δεν εyει uτμοσιrαιρσ. ,αι
ή τροyοπΕδησις δε, ηuπορει ,σ γί
\ η uε (J.I Ε Εί..:τωτα, ά) 1 U U0\,0 uε <i•
\ ιtlJ",f HLΙOυς πυραύJουc.
-Ηταν ίοΗJ uεγαlο επίη, νuα της
ραδιοηl ι·ιτρο,ιι ης ·ιιη του η} ε,τρο
;ιιοϋ uύτοuιιτισμοί• το ,ο ιοη.υΟ1,,
Οη ά.,ο τη γη iνο διαστημι,ο, σκα
qΌς ιαι ,ο <r θαση στο, τοσο μοιρυ
,ό προορισuο του. uι την βοηΟιια
t{JJ\, τη/ EUEtQLΙ.(JJΊ, συ\tΟ\Lστι,ίί)\, ,ί,
τρ(ι)\.

''\πό τη, σιιρα τιΤι, ι:rωτογραφιιΤη
που uεηδοΟησα,, ή έπιφανεια της

Σf/φης δf\ qαίΗται \U ιωί•πτε
τω ό,ο E\<L ,ιηυ στρ{uα σΥο,ηc,
0,01• θα ι601•Ιι?-�Ε το διαστηι�ι,ο
,
σιαqο::, ;αΟωc Ε(f'Ο6ου\Το ,ο)}οι ε
-ιιστημοΗ;. L1Ηιι ιιii/Ιο, σηρεα ,αί
μπορ, ι ,α ιί.,τι :Ξ,η στο βαρος ,ρα
γuατι 1\ σηuιρα, ά,Ορωπι•Ι\ αί•ριο.
'\,οιΕt, 1.01 ,το,, 11 Ουρα της Σε1 η, 1,c ιαί ,εριu1c,ει το, πρωτο iπι
σ,fπτη της Γης.
«Δε, ιιποροι,με ιί.;οuη ιι,ε δ Σο.
tίητιιο:: άστοοΗιυτη::; Γιουnι ΓΥαγ
ιαρι 1-να περπατουuf uE τα ποδια
ιω; ,α,ι,) στφ Σιιηηι. Lyl\αν
uοιnια, οuι ιc, τιι )'fριιι uαc ιαί qι
οιιuε τη, Σε) η, η ιο,τα uα::;, uι τα
οονα,α uας qεραuι τη, � εJη,η στο
yεnια uος. ''\ργοηρα, Οιι ,ρι ,ει ,α
ΕγιοτασταΟη Ε'ΙΗ ι,ας άριΟuος ιι
στρο,ομιη Ειuαστι τωριι no uι
ωίyuιυν της πρuγμοτο,οιησει )ς τω,
όΗίnιη uσς ..
Ι:ίς την ιο<;ηησι, ξι,οι δηuοσιο
γραqου ϋ, Οα ε[ναι Ρωσος ό ,τnωτος
Ο'\Ορωπος '!Ου Οο ;ιατηση �πι της
Σflη,ηc, ό l'ιοί•οι Γ/σγιοριν άπη,
τησε:
ΔΗ f/OUE\ πnοΟισι, ,,ι ,αΟυ
σηρησωμε, . Κuι σι!\ίyισι: Στην
ιπιιrα,Ηαν της ΣεΙή,ηc, οπου διν
ί,παρyιι ιί.τμοσιrοιnυ. ήι.πορΗ ,α
πραγuιιτοποιηθη ,τησιc σ� οιο,δή:το
η ύψοc, ο;ιι όμως yuμr1 1onρu ύ,ο
10 _ 15 μέτοο
ΙΣΟΠΑλlΑ
'Η όμοl η προσεδύ.qισις τού {Λοί,
ΗΙ 9 c,η Σεlήvη άναζ,lπύρωσε τον
ειρηΗ,ό ύηογω,ισuο μπαΕ.ύ Ήνω
μίνων Ποl ιηιιΤη ,uί Σο6ιιτικης Έ
,ό)σιως στο Διύ.στημο Υ.αί rθισι πύ.Ι 1

1%6
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tπι τιι.πητος το Ο{ μα: Ποιο :; Οιι ιr Οά
ση πρuιτος στήν Σ f λήνη;
«Ίσοπαl ία , λiγΗ ό διάσημος
Ηιιtτα\\ΟC: άστρο\όμος ;,αί διιιιΟυ,
τη-; τοϊι ιί.σηροσκοπtίοιι τοίι Τtο,
τι�tλ Μπuν σtιι :\Ιπι'ι:.ηιιρη Λolιti.
«Οί τιιΟιηοτηη:; ;,ιιί ή τίιyη της Σο
Ι\ιtτι,ιης 'Ε,ι,,σιι,,ς ;,ιιί τιίη 'Ιί,ι,ιμι'
νω, 1 lοJιτιιιϊ,, ιΙ\!ιι σytbιJ\ ισι:; τω
ιιιο, ,ι, ι'ιποσηίJη 11 κι'ιΟt ιιίιι :τρω
τη ίi,Οιιι,,τιο στφ Σtληνη.
Κιιί cιι Ηχισι: ,Τι,ιιιu ή Σοbιtτι
κη 'Ε\ΙΟισι:; πψιηγΗτιιι στη, ηy,ι;,η
της όμωη:; πιιοσtbωrίσιι.. c;. Οι '\
μιριιιηοι οιιι,,:;, προηγοϋηω ηδη
στο {li,;o οίισιίiιbι:; στοιyιιο, bτ 1 iιιbη
τ11, σ11,αηησι στο '\ιιωτημιι .
.\{,τα το bίιο στοιyιιιι ιιηιι το,
π� ιι Μπiρ,ιιρη ιΙνω τιι j\ασι;,ιι bω
τ11ν rί.ποστοJη ιί.,Ορω1101• στην Σι/ η
,η. ,' Λ, το ιί.μιρι;,α,ι;,ο πιιοyρωιμιι
"ΣHQbH•O(!
(<ιμω.ηc; :τροσγΗ(ι)σt
ως) iπιτί•χη tντος τοί, ίcτου:;, ,ιαί Ιι.ν
ή Σ 01Sιtτικ11 'Ε\!•ιcις πραγματοποιη_
ση τίι ριηηl\οίΊ, Οα ιί,αι πύ.ιι ίσο
παλοι>>, κατiλη;ι.
Η ΣΠΑΤΑΑΗ
Οί «Τάιμς Ν ι'αc: 'ΊΌοκηc; > hγρα
ψαν δτι τό ιδιο πείραμα τού <λοιι\!ι
!J» θ' άναγκασΟοϋν να το καμοιιν καί
οί '.\μtρικα,οί, ϋπως και οί ΡιίJσοι
Ο' άναγκασΟοίιν ,,u. καμουν για λογα
ριασμο τους τό πείραuα τιίJ, '.\μtρι
κανιίJν «Τttιιι,ι 6 - 7 ,, χάρις tlc; το
όποίον iπραγματοποιήΟη τό «ρωη
/Sοϋ» δύο διαστημοπλοίων.
«Οί 'Αuωικανοί -γράq-ει- Οά
πληριίισου� μί τά ίδια ποσά, καΟως
iπλi1ρωσαν καί οί Ρωσοι. 'Επίσης οί
Ρωσοι Οα πληριίισουν με τά ίδια πο
σά, πού ίπληρωσαν οί '.\ιιερικανοί,
γιά τό ίδιο πράγμα. "Αν αί δύο υ
νάμεις σιι νιιργαtοντο, ή οtκο,ομία
Οά 'Ϊ1ταν τεραστία άπό κάθε πλευρά
καί Θά μποροiίGι νά χρησιμοποιηΟη
γιά αλλοιιc; σκοπούc, άιιfσου άποδό
σεως.'Η επιστημονική σημασία αύτού
τού άνταγωνισμού ε[ναι βέδαια τε
ράστια άλλά αύτή ή διάσπασις τη:;
άνθρώ;ινης ενέργειας έκμηδενίζει τά
πλεονεκη1ματά της, αν δεν καθιστά
παθητικ1i τ11ν δλη ίπιχείρηση παρά
τό μεγαλείο της. Κάθε προσπάθεια
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:τρiπtι ,υ γί,η, οJση οί bιrιστr ιμι;,ic
bιιναιιtις νά συΗργασΟοίιν πά,ω σ'
i,ιι προγραμμα κοι\ό, μi, πορουc; ;,οι
,οίι:;, iπιcτημοης σi μι;,τα lπιη
i ιια. '\1,στυχιίJς, το ιrρϋ.γμα :τού χr,,
uίCtι την Ούάσιγκτων και την Μο
σyα tlνιιι τοσο ψηiό, ωση να ιrτα
' η άκομu καί στi 1 Σ ιλήνη κu.ί πιρα
ιί. τιο τη Σι / η,η. Λύτο ιl,•u.ι μίιι άπο
τι:; πιο άπο;,αρδιωτι;,ίς πλιυρις της
ιί.,Οιιωπι,ης τραγωδίας .
1 Ιωι,ι πτο ιbιο θiιιιι, l, ι. Ρομπiρ
Έc ιιιuπί, γραιr tι στο I Ιαρισινο
J\10,τ ίιτι, (L\ ιιί οί,ο ί•'Ιf!)δ\1\(1ιιtιc; Π\ΙΗ!)γαtοηο σt ίc,ιι f,ιωο
't!Jογuωιιιιι ;,ω bε, ι!yιη μtτα
ιrιιιtι τιη ψ υyρο τοιι c; πολεμο στο
ιοσιιιιο χιιο,;;, οί δωτ<ιΗc; u.{,της τηc;
ίλιγγιωδοιι :; ι'πιστημοΗκηc iΕ:ορμη
σιω:; Οϊι περιωρίtονταν τοίιλάχιστον
,το i ιμισι•, ι',ιίJ τα ίιπολοιπrι ποσα
ιιιl i1 rί.ποιι{\Ουσu. ά,Ορώπι,η tνερ
γωι Οιι rμπιιηιη στην
ί,,ηρισίu.
τη:; ιί.,Ορω:τινη:; tύηιιερίας.
'.\πο;,αίί•τιτομu.ι --γράιr ει στ11y
Κοιι;τιι» ό κ. 'Λλκιίο- ιιπροστα
σ,u ίστορικό ι'πίηυγμα τοίι «.\ού,u.
9 , ιί.υιι όuολογω ότι μι συνtκίνη
σι πολυ περισσόηρο το ι'πίτιυγμα
της Τασκfνbης, δπου ή ίδια δύναμη,
i1 Σοlηtτική 'Ένωση, έπετυχε νά
συμq ι Ι ιι;)σr1 τούς Ί,δούς καί τούς
Πακιστανούς κu.ί ,α τερματίση τόν
άγριο πολειιο ποίι εΙχι άρχίσει μιτα
'ξύ τουc;, χωρίς ο'ύσιαc-τικα καμιιιάν
ιιίτίιι. Κιιί οέ, Θα με συγΥινήση τό
σu :το Η, ;,ιηέ,α άιιερικα,ικό Οιαστη
ιιικό f'tίη1•γιια, οσο Οά με συγκινή
ση ίlν οί '.\ιιερικανοί τερματίσουν
τον ;τολψο τού Βιετνάιι καί διαθέ
σουν τα περισσεύματα της ιύημερί
αc; του:; για την διατροqή των λιμο
κτοούηων ίκατομμιιρίων 'Ινδών.
Τή, κάποια ψυχρότητα τού κό
σuοιι για τήν ι';τικη κούρσα ;τρός τήν
.Σ ιλήνη, ι'νω στή Γη μένουν αλυτα
τοσα :τρο6λήματu. των λαών, έκ
q:ράζιι ενα σκίτσο πού είκο,ίζει δύο
γυναίκες όδοκαθαρίστριες c-τή Ρω
σία:
_ Ταμαθες ; Θά πάμε σύντομα
στό q-εγγάρL !
_ Τό ξέρω. Γιά νά σαρώνουμε κ'
ι'κεί ...
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Ή ΑΜΦΙΒΟλΙΑ
Ε,αιη το, κί1//.ο τοί• εί•Q<•1:ταικοίί
τί 1.:τοι 1 Τ<' f:Ξη:: <,rίστρο,αι 1τικο
ά,πδοτο,:
'Οτι1, ύ ιiστροΗιί•τη: .\ιuΗ•Ιq γί•
ιyισε ιi.;τu το �ιάστηιια, ό κ. Κοσί•γ
,ι, το, ,i1ρι κι1τι1 ιιέρο: καί το, ρω
--ιησι:
Λ1η:τι,,: ',ιί :τα,ι,, είδF: τον
�αί. τοί• ιί..--ιωτησf ίι .\ιο,ι,1ιr.
Το ί•:το:τπι•uιιοι•,11, <ίί.ί.<1 μη
:τη: τί:τοτ<1 σι ,ιt\f\α\.
'Τστιρα ά:το ιιγε: ιιiρι:, ό ά
στρο,ι1ί 1τη: σι•Ηητα τu, Ιlιηριαρχη
'.\λέ:Ξιο. Κι' αί•το: ιιι τή,
cιιρα
του, σκί•(1Η στ' αί•τί τοϊ• ΛεοΗ•ιq ,αί
τοί, θiηι τη, ιbια iρωτησι :•
Εtδι: ΤΟ\' Θεύ;
Οyι, ι'ι..,αηϋ. αί•το: .
Τ'ο "\1;το;ττι-1 1όι1<η•,α. ίtΕ-ι ό
Ηι11Qιάρy1 1 :, άi.ι.ι1 ιιiι το :τiι: σι /.ί1·
υ,α, !
Θα μ:τοt�οίiσι ,ι1 ί•:τι,θι•uίση ,Η·
Ηι: τφ bιδασκω.ία
τοϊ, Σ ι,,;,ριί.
το,1 �, ό ό:τοίο:; ιιιtτρε;τε το, 1:: c'η
θρω:τοι•: ,' ιίσχοι.οίrντω ,_ ,ι Qί τά οί,
ρι1,ια,, ι'ιιrοί• καί οί μiγιστο, ;ωι•·
χωιη,οι διι1 τοιαί•τι1: iuιί•,11: bιΥ ic
χουν τα: ωΌτα: hο:Ξ.ιωία:, ίσσ--ιι δι
ακει,ται :τρο: άί.ί.ηiοι•:, ί,:τω: οί
τριλiοί. 'Ωση, κι1ί το ί1:τi.οίΊν �ρ�1
τηιια <rείbε: τον θεο; ιίνω ιίσηί·
Ο\.
':\ίίιι, :τiρι1ν του rίστείοι•, ,ύ μί•·
θο; δηί nί ίιτι {1:τάρχει ιιιο ιιιγιί.iη
στον ,οσμο δί•ναιιι:: ή ri ιι <ι ι (, Ο·
ί. ί α. θFιιεΙ.ωηη, 11θι,rι, την rίνο7η.
Η ΗλΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΙ
Tu ':.�'ιτημο τη� ήί.ικία: τοϋ σύμ
παντο: σι•tητείται iκ ,iou επΗτrι
πό τή, ά\(1'/.ά)Ι Ι ψΙ νi(Ι)\' ά:τωτiQ(Ι)\
<rΛ,άtι1ρ, ροδιοαστiρuη, οiοΗί ά
στέρι,J\ - ρυδιοπηγών, ποί• ί,�--ιίιμ
πουν ίσyυψJ. ,ί,μrηα, τά ό:τοία rrΟά
νουν στην γη άπο άδιανοήτοι•ς άπο
οτάσει: J.
Έ:τιστεύετο, οτι ή πιό
μακρυνή
πηγή τiτοιων κυμάτων ητο όκτ�1 δι
σεκατοιιμί,ρια ετη q ωτό; μα,ρυιΊ. ά
πό την Γη. 'Λλλά
οί άστρονόμοι

α
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Σιιίτ ,αί Μάθιοι•::; ά,εκάλυψαν, στό
Παλομάρ, έ,α <κϋά�αρ», :τοi.1 εί,ρί
σκετο εί: ά:τοστασιν bέκα δισεκατοιL
ιιι•ρίι,1ν �ηίη q-ωτόc και �κινείτο μέ
ίί.ι •γιωδη ταχί•τητα. Τά qωτεινά
α!,τιι σηιιατrι ιιάc διηγοί•vται πιίic iι
το το σί•ιι:τιιν εί: τiJY νίr/.τα τιίiν αί
ι:η<•!\. Οί άστρονόμοι, λοιπό,, � λπί
tοι•, ,ι1 ιί;ροι•Υ τi1ν άπάντησιν. bιά
,υ. i:τιλέ::οι•ν μετα::i.• τιίiν διαφόρων
,οσμολογι,ι,η· Οεωριιίη περί ,ατα
γι,)γ11: τοι i/.είνn, ποi.• q-αίΗται ώς
:τιρισσοτιρο, \lάσιιιοc καί ά\Τιπρο
σ,,ηει•τιΥiJ.
"Ί':τοi.ογίtΕΤαι < προχείρωc», δτι 11
11 ί.ι,ία τοϊ• σί•ιι:τα\Το: κυμαί,ετα ι ά
;το 1 ;,_30 bισικατομμί,ρια ετη. Φυ
σικα, 11 ήλικία του 111.ιακοϋ μα: συ
στηιιατο: ιίναι πολύ ιιικρότιρη, γί,
QΙ•) στιι �, ί δισ�κιηομμ ί•ρια ετη. Ε[
' 111 ή ήλι,ία ιbρισμi,ων βραχι,1διίiν
ιηηι•)Qιτιίη τη: :τεσιοχηc 'Λγίου
]! ιιί•λοι• τι•η 'Λ tορι,1ν , iισι,η·, βάσΗ
ιι�τρησιωc
τοί•
ά,ακαλι•q Μ,�ος
Σ τοοντίοι• Η ί.
'.\))α, ,ιιτα τi 1 , γ,uψη τιiιΥ Τό
ιια: Γκολ,τ, τοί• XiρμαΥ Μπόντι καί.
τοί• Φψντ Χολιυ, ιίc το σύμπαν, τί
:τοη bι, κιηαστρiq�ται ,αί τL-τοτε
b�, δημιοι•ργιίτω. ΊΙ ϋλη δημιο1 1 ρ
γιίται cυΗχιiΊc. 'ΌταΥ �,αc μιγά
iο, ιίστi1ρ fΥ.Qηγνι•τω, τιι 0Qιιί•σμα
τιι του �κσιrινδο,ίtοΥτω
μα/.ριί.ν,
άi.1.α συνεΗ:1Υονται μί τψ ι'ii.λη, πα
ΙJΟΪισιιν ίί).η, καί σyηματίtο1•, ,iοι•ς
ιίστiραc. Ό κοσμο: bίν iγ�ΥνήΟη
καί.
ποη, διοτι ύιr ίστατο :τιί.ντοη
/'ιιuτι ή διfργασία τηc δημιουργίας
τi1c ί\ι.η: ούbi:τοτι fχει ι'ιρχi1 ν. Ταυ
τοχρονω; τό σί•μπαν δiν Οα fχη πο,
τi τέλοc. ΊΙ συνιχής δημιουργία ϋ
ι.η: ,α/ ύ.--ιτ�ι ίίλας τιΊ.; άπωλιίας.
λΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΠΑ�ΤΑ
Ο ΑΜΜΩΝ ΡΑ ...
Το άμFρικανικό πρακτοριίον 'Ασ
σοσσιiιπντ Πρες μΗiδωσε άπό τό
Κάιρο, ίιτι λιίψανα της άρχαία; λα
τριία: του θεοϋ 'Άμμωνος Ρϋ. Lπι
tοϋν ιi.κόμr1 στην Αίγυπτο. υΟτuν
,α παιδάκι χάση �να δόντι, τό CΊJ
vήΟιιο ι[,αι νά σταθη, εχοντας πλάί
του την μητέρα του, με τό πρόσωπο
καi οί δυό πρός τόν φωτιινό ήλιακό
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δίσκο, οποη τό παιδάκι, Κ()ατι;Jντας
τό βγαλμέ,ο δόηι στα χέ ()ια του ά
πιυθύνιι στον ηλιο τούτη την παρά
κλησι: ('Ίlλιf μου, πιο q-ωτtι,ι ι'ιπ'
iίλα τύ (lστέρια, παρf τ' (lσyημοδο,
το μου κιιί διi)σε ιιου �να ά) Ι ο ομορ
q ο, τρισομοριrο, νυφιάτιιο δοντάκι>.
Καί τοη το παιδάκι πετάιι το δο, τι
πρό::; την καηύΟυ,σι τοϋ 0Εοϋ τιίJ,
nQoγo,ων του, τοϋ ηl ιο,,.
(Στη, 'Ελλάδα, σf ά,άλογη πι
ρίπτωσι, συνη{)ίtουν τά παιδια , α
πιτοϋν το δοντι στα κfραμίδια, Η
γονταc : 1 Ιάρι, ;ιουρούνα το δοηι
μου κuί δος μου σιδιρέ,ιο>).
Τό Λοί,ξορ ι1ναι δ παΑιοc; τοπος
της λατρΕίας τοϊ, 0Εοί, τοί, ή) ια;ιοϋ
δίσκου Λμιιωνος
1 > α. Ί�ηι δ ;ιο
σμο:; ΕΕ.ωωJ.ουθΗ να όρκίtΗω cτη
ζι,)il τοί, ΥΕ"ωοδωρου Ίlλιυυ .
Ηιδαίι,)ς, δΗ } ατQιύου\ το, ηl ιο
ι'ιιrοί, �!ναι ώ� lπί τ� πΑιιστ?' 1011
σουλμανοι - αλλα το, πιστιυου, σιη
Οιό σχfδον.
Λείψα,α της λατριίας τοϊ, ήλίου,
στά πλαίσια τοί• Ζωροαστρισμοίί δι
ιπίστωσε σέ τελιυταίο ταξίδι του
στην Πιρσία καί δ δικός μας άρ
χαιολόγος κ. Ίω. lΙαπαδημητρίου.
«'Αλλά -τοϋ ι!πεν �νας ίιρfύς τοϋ
Ζωροαστρισμο�ηΊν ι'ιπατηΟητι ά
πό την ιξωτερικη μορqη της λατριί
ας. έν 1οίμιΟα τοσο ά ιr ιλιί::;, ίδση
νά λατρεύωμι τόν ηλιο, cημιρα άκο_
μη. ΕΙναι γιά μας το σ ύ μ 6 ο λ ο ν
τοϋ ίΕροii, τοίί άρχικοϋ πυρος, της
κοσμικης δημιουργίας,>.
((ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ))
ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μέγας θόρυδος ξ(σ;τασε ηλει,ταία
στη, 'Ιταλία, γιατί στίc, τοιχογρα
q_ίις της νέας iκκλrισίας τοϋ '.\γίου
Φραγκίσκου, στό '.\bελίνο της Ριό
μr1 c;, μιταξύ τοϋ ιιληθουc; πού ;τερι
στοιχίtΗ τό φιλόσοq ο άσκητη της
Άσσίtης διακρί,ονται πλάι στο, Πά_
πα Ίωάν,η 230 τό ;τροσωπο τοϊ,
Παλμίρο Τολιάτι καί σε συνέχεια δ
Μάο Τσι Τούγκ, δ πρόεδρος Tto,
coν, iνω σε αλλα σημι,ία διακρί,ο,
ται iπίσης ό Φιντέλ Κάστρο, ό δο
λοφο, ημένος πρόιδρος ΚένΗντυ, ό
Πικασσό, ό ::S:: αραγκάτ, ό Παζιlττα

ι,τ

;ιιιί αlλΕ:: iπιιrωΗς προσοπι;ιοτηης
της Ί ταl ίαc:; ;ιαί τοϋ κοσμου.
'Ί'παρyΗ t,α cιvα) ογο προηγούιιf
,ο,, που σπι;ιιι){ιιr θη μολις τι:)ρα :
Στην μο,αδικη ΕΑ.;ιλησία ηϊς nΕριο
yης τοί, Λο;ιεο, ;ιοηά στην Τεργ{
στη, που τωρα ά,ηκιι στη Γιο,,γκο
σλαbία, ύπαρχουν τοιyογραq ί ιc; ποί•
rίττοηΙ οϋ, πραγματικο ίδιολογικο
ιιιη ιφέστο. ΤΙαρουσιάtουν το, 'Ιού
διι μΕ τφ μορqη
Μουσσοl ί,ι
- τοϋ
;ιαί τον Χίτ) ιρ σαν ϋ.ρπαγα ληστ11 !
Καί γύρω το11c;, ι'ι,άμισα ι'ιπο j\ι
υλικις ι'ιναπαραcτάσιις διαιrαί,ονται
γκρfμισιιένu
σπίτια, στρατόπεδα
συγκιντρωσιως, όπλα ;ιαί φασιστικα
;ιαί ,αtιστι;ια iιιl\λήματα. Οί τοι
χογι>αιrίες αίιτες Ε1Ηιt fργο τοίι ΥΗ•)
- υ Τό, ε
στοίι Γιο�•γκοσι αl\01• tωγραqο
Κ Quλυ, που τωρα μΕνει στη Λουμ
τιιανα. !Ιαι>' όΑίγον ,u τιληρώση ιιε
τη C:ωη του το θαρρο:: του ;ιαί την
fμnνιυσί του, διοτι εκαμΕ την εργα
σία του σi πλήρr1 άκμη τοϋ "Αξονος.
ιΊ)}α iγλύτωσε μ' rvα πιστοποιητικό
.. τρiλλας.
'.\λλά, ύπάρχΗ ;ιαί �να ίί.λλο προ
ηγούμενον ( άπό την άναποδη). Εί
, ω οί μεγάλοι πίνακιc:; της Βη,ετί
ω; στό Ι/αλάτσο
τουκάλι, δπου οί:
διάcημοι tωγράq οι άναγκάσθηκα ν ά
;το τοίιc; ιί,γινείς ,ά τοί1ς ιίκονογρu
<r ήσο11ν ;τ α ρ ο ν τ α ς σ' δλα τά ί
στορικα γΕγο,ότα, άπό της '(ενν{1σ�ως τοϋ Χριστοϋ στό σπήλαιο της
Βηθλεψ μ{χρι καί της '.\,αλήψι
ω� !
Τιορα, ποια ιfναι ή μεγα) ίιηρη ά
σ{ 6Ηα ΪJ ίι.πλG)ς άσέl\εια, ι'ιπο όλΕ c;
α'ύτές τίς ,<σ11,υπάρί;εις», ιί,αι ζ1i
τηιια άτοιιικης ;ιρίσιως.
<(ΣΥλλΗΨΙΣ»
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΣΜΟΥ
'Ο ;ιαΟηιιερl\ό,:; Τύπος άνiγραψι
τi1ν πληροq ορία, δτι ιιιά νεαρά Ί τα
Ι.ίδα
(όνοιιατι Λο11άνα Ποντιτσέλι,
ί\δη 22 ιτων, κάτοικος Χ εαπόλεω�)
;τ�σ.ιί•Η ά�ραδάηως
iίτι fνα ...
πΗϋιια την ;ιατiση,σΗ εγκυον πρό
;τεηαετίας καί τό τέκ,ον, τό όποίον
iγε"ήθη τό 1%1 άπό τ11ν ... συνο
ιιι) ίω ιιι τό lν λόγφ πνεϋμα, είναι
γο,ο; t,o� qανταστι;ιοϋ μεσαιωνικοϋ
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Οι/Οt' τι7η ;τ(Η'/Ζί.ϊ(ι.)\ τοίι tλγίοι1 �t:
(ιηροι•.
Κατα το, ί τω.ι;,υ Τί•:το. το ίι·ηί•
θυ,ο :ηεί•uα ίcχιι cαρ;,α καί όστii,
�ί,αι γιατρο: ;,αι ό,οuά::Ηαι Φαί.
(>10 \Τί 11ασ;,οι•αίι, ό ό-τοίο: F:τεισι
δια qιΙ οδωρr1u(ιτι,η το ιιε, τιουu ,α
i-τα,ωαιι6ωη δια τη: qω,η:: τιϊη
:τ,ειιuατι 1, τοι•, ότι 11 .\οιια,α δι, 'Ϊ)·
το ιοl\ η Ο,ηη1, άΙ.Ι.α ;η είiμα. :τροο
ι�ι'::υιη,ο bια ιιεγα)α tο,:ω.
'\ιrοί• iχαΙ, ιεργηΟη καταλί 11)<•):
το icbαqo:, �Ηqω ίσΟη ίc, δεύηοο,
:τΗί•uιι. ίσιιΞ;ιο, τη:: Λουά,α. ύ:το
το σαρι.ι,ο, :τεοίω ηιια τοϊ, ίατροί•
J I ασzοι•άι � ιαί 11 σιι,ομιλία τιϊη διιο
αί1τϊίη• ;ηι:υuατιι)\ ά:τiδωσι:,, ί:, ι:ίι
ση
τραqεστατο, βρi(rο::, ή)ι. ;,ία::
uερον 3 :τερί:τοιι ίτϊiη.
Ό ίrιτρο:: :τοοσιqiρθη ,α , ι•ιιqει•·
Οη τή, Λουα,ιι καί , ' ά,αγΗ•Jρίση
dJ: ίδι;,ο, του το τi;,• ο,, rΊΙ Ι α 11 Η
ι.ιρα Ίταιi� i:τι:ιΗ:\f Οτι τοϊ,το �γι:,
, ηΟη ί•:το :τΗι•uατι,)\ ιαί �ί: οίιδε,α
γηl\ο, ιΊ.,Ορι,J:το, <'ηη;,Η, i\δη δι -ί1
i•:το(ιεσι: :τοοχειτω ,ιι 11 °011 δι;,α
στιrι7)::..
Χρειιι::ο\Τrιι σyulια;
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Στφ 'Ε/.()Ηία iH1 uεγωο ;,ιηιί.
σ� ημα ιιε :τοl ι ιι :ταρ,αοτηuατα ά:τη
γορπ•c Ε, ιατu το: Ε ορτιι:: ΧQιστοι•·
γi\\f•)\ ιαι :'\ΗΗ' Ετοι•::, Tfl στριι
τιωτι;,οί· yιιψι;,τi'Ίρο: -τrιιδιια r'ιο,,,_.
μrιτιι. ΊΙ ά:t()(ffJσί:: τοι• ιιίιτη r'ι,ηγ
γεl.Οη στο 101\Ο\ Uf Δ ι ο <Τ { ι ι·
δ ο , ιείιιι,ο, στί:: ΗfηιηQίδε::.
,φρ�\οϊ•,η::
Uε. γε ή ψ�οριzη �
τuιριιι - οτι αι uιzρογρα<rιαι ;το)Ε
μιzι-η μ1,y11ΗΪ)\ δε, JHΓflΗ \(/ :τεQΙ·
iρyι,ητω στυ yiριrι τrίη :τrιιδιιίη, ri
:τε<rασίσωη ,υ τfl:: riπo;,I είσωμι ά:το
τυ -τι,,ι οί•ιΗ,α Ηδη στα ;,αταστημιιτα
ιω:. \ε, :τροτιΟέμεΟο f.<fεΞ;η: ,α
;τι,,Ι οί•μΕ τίτοω ιΊθίιρuuτα,
ί:τΗδη
<Τ1/Ε:ττομε0ιι δτι αίιτιι δεν διειιρίινοι•ν
το :τΗί•uα τ<Ϊη ;τ,ωδιGη· ;,αί. δε, τυ
βοηΟοϊ,, στφ ιί,τιμετό1πισι τοϊι ;,υ
σuοιι, :τού αύριο Ου z)ηΟοί•ν ,ιι οί
;,οδοu r1 σοιιν..
ΣΕ συ,iνηιι!;.ί τοιι ό γε,ι;,ο:; διει•·
Ουντη: τGη ;,ατοστημr�τι,η εί:τε,, ύτι
η ι.η<rθείσα ύπο(f<.ιcις
Ου ;,οστίση,

1966

άσqω,ω:. βαρει<'ι στi1, iτrιιρία, διο
τι τα στρατιωτικά :ταιχΥίδια rχοι•ν
εί,ρεία, ;,ατωάλωσl\ :ιαί είιρiι :τΕρι
θωριο, /iρδοι•: ίπίση:. «Ό ίμπορι·
/Ο:; :ταραγι,η δΕ, :τρέπΕL \(J. ιιii:: διΗ•.
Οί,,η :τα, τοη >, προσωεσε.
Ί::=. σ.ι.)0
. 11 , ιιία μεγάλη ίλ6ιτικi1
iταιρίιι τροq-ίu<•>, ίf1 δείrτερη σic ιιέ
','εΟος της Έλ&ετία::. των σιινιταιρι·
σιιιίJ\ ;\1ιγ>'QΟ), άπεq-άσισι ,ά άπο
;,Ι,ιίση ά-το τά καταστ{�ματά της τό
;,ρασί, τα :τοτα, άzομη κιιί τi1, μπί,.
!)!1.
Μι τiτοιε-::; ά:τσqάσει:: , γ!)άqΕL
το :τεριοδι:ιο Κιια,οίι :; Λωτο::;», ε1,ω δυΗηό, ,ιι σzεqΟη /\αΟιιηδόl'
όρθοηρα ό :τλr10υσμο: κιιί ,• άλλά
-:: !l ,οοτροπία .

«ΚΡΙΙΙΙ ΙΤΕΓΗΣ»
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΗ
Ό �ομο:ιτηγία τ ι�ο: ':\ττικη:: ;,,
Ί lι ια: Κατrωιωτη: iδηλω<ΤΕ ύτι σ'
<JI η τφ πιριοχη πρι,)ηιιούσης πα
ριηηρΗτrιι t1.λιιψι:; yωρου γιι'ι. τόν
t\Ταqιασuο τιί)\' ηκριίJ\. ΊΙ πιι�ιο
yη κιηοιηιτω όλοi,α κιιί. πι•κνι\η
ρα, uι ά:τοτiλισμα ,ιΊ. t,ητσίi, οί δι
ωrοροι σί,1.)ογοι 111, μή ίδρυσιν νί
r )\ Η:ιροταιμίω, κοΥτu σic Υατοικί
ι::; tωΗ<•η. Όπωσδ11ποη, ύπάρχει
Oi ιια η;,ροταq;εί(,η, ;,ατΟ.η!:,ι.
Ό ;,αΟηγητ i 1 :: τη:: ί ατροδι:ιαστι
;,η: 1/. 21 °1).άδαντο:: ' ό όποϊος ί
τοιιιαtΗ πρι�γu.αηία περί τοϋ Οiμα·
το: τη: τιιιr ηc 11 της zούσεως των
Η:ιριϊ,,, ίδηi ωσι ύτι αρχισε κιιί στόν
τοπο μιι:: ι.ιι-τοιιι κί,ησις ύπέρ τη·ς
είσαγr,,γης :ιρεματορίι,η, άλλά σιι
,rι, τα σκlηρη rn τίδι�ιισι της Έκκλη
σίrι:, μι το ίπιyείρηιιιι ύτι Δ Χι�ιστός
tΗτrιιrιαrΟη.
ΣΕ tρΕΙ•,rι ιίΟη,ιιιι.η:: ίιrr1μερίδοc,
τfl bO'k τ<Ϊη σιιγγενιϊη ύπήντησαν
ί,τι , +1 ;,αίισι:: tξαqrι,ίcει οριστικά
τιη Ηzρο, t\<Ϊ) ίJ τάιrο-::; )ιγοσηύιι
τη, όδύ,η γω τυν χαμό τοιι,. Οί
�()o/c ιl:τ11,τησrη iίτι <fδiv πρiπιι,
:τάl'Τω::, ,υ iιπαρyουν
νιzροταcrεϊα
<ΤΕ -ιοτοιzηuiΗ:; πιριοχiς, <'ιl,λu
ή
Ορησκιίu ύποιrασίζΗ γιά τήν τύχη
τοϋ σωματος τοϋ ηκροϋ.1>, ίviii οί
ί1:τοΙ.οι:τοι 20¼ άνiqεραν iίτι ,,καί ή
;,uίισις ι-.f,uι μίu i.ύσις πιρισσότερο

.111..
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'Αρχιε, βι6λίου
οσιογραf!ύκαιρία
άπολογίΛρχιεπιίσάγεται
ιΟαρσι\»
ν «άρχίιlέ άλλα
Έκκλη, δτι t:ίt-

παρα

,α όδηγηση τον α,θρωπον εί::; 11]\
αί(1J\ία, καταςίωσιν, τi1ν αΙ.λωc, κη
τα ηΊ, χριστιιηικi1ν όρολογίω, θ έ
ι•J σ ι ,, όπερ �ί,αι iν ταύτιΤJ ή μεγάλη
,ίχη τοϊ, Θεοίi καί ή ιιεγάλη νίκ11 τοί•
'λ, θρωπου �, το::: της Ίστορίαc ;ιαί
:ηρα, αύτη:; .
«Η ΕΚΚλΗΣΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ»
Ό γ,ι,ιστός (άπό τi1ν καταγγελία
κατι'ι τοϊ, iχλεγiντο::; χαί {;α,αγκα
σθέντο::; είς παραίτησιν άρχιεπισ/.u·
που 'λ Θφ ων ΊαΥι�6ου
'.\ ττικηc)

1 Ιο)ί,;ττυχον καί ;τολί,χρωμον δια
ιr ηιιιστι;ιο, εντυrιον της Όλυμrιιαχης
'.\εροπορίαc (σi :ί γλG1σcες) ;τ)ηρο
qορεί τού::: κ α Ο u λ ι χ ο ύ c �;τι6α
ταc &τι:
< Κατα τi1ν διι'ιρχειcη τοί• τα!:ιδί
ου τω, ιιι άεροσχάcrη τηc «Όλυμ
;τιαχη: '.\εροrιορίας», οί καΟολιχοί
το Ορησι.ευμα iπι6ιί.ται, άrιαλλάσσο\
ται τοίi χανό,ος της άrιοχης άrιό τοϊ,
q:αγητοϊι καί της ,ηστείας κατά τας
Παρασκευά; χαί αλλας νηστησίμουc
ήμέρας. 'Η είbιχή αύτiι άπαλλαγη
;ταρωχiθη είς τi1ν Έταιρίαν μας δια
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γε) Οη
b ο
<<Φι,ο,u1 1,η� -εΙ.εγΕ η εμπο()ΙΥ.η ε
ταιιψ1 - uτι αι μι,ρογσαιrίαι πο} ε
μικι,,, μ1 1 yαΗ7η δε, ι!Ημ) Η HJ περι
ι',ρχι,η τω στο )'Ε ρια τGη :ιrLLbιGn, rί.
ΠΗ((Jσίσαμε \(J τιις άπο,Ι είσωμΕ ά:το
τu πωι οί,ιιεΗL Ηδη στα ,ατcιστηιιατα
ιιυc. Δε, προτιθiμεθα έιμξης ,u
πcσ) οϋμε ιiτοια άθύριιuτα,
έπειδη
σιε-ττοιιεΟα δτι (Jυτα δε, διευρί,,ου,
το πΗϋμα τόη παιδιuη ,rιί δε, το
βοηθοϋ, στη, ά, τι,μετι;Jπισι τοϋ ,u
σμου, πού αύριο θu ι.) ηθοϋν ,u ul
,οδοιιήσουυ.
Σε σιl\ένηυξί του ό γεΗ,ος διε1 1
Ουντης τuη ,αταστηματι,η ε[πε,, ύτι
ή ληφθείσα άποq;αcιc
θu ι.οστίση,

t:ιυο.γ,, y 111., , •j'cμ,ι. ιvvn _,,,

,Μ�Η ......

ΗLΗα σκl ηρη άντίδσασι της 'Εκκλη
σία:;, με το επιyείρηιια ότι ό Χοιστός
εΗτuφιάcθη.
Σε bρευ,u ιί.Οη,αι,ης ι:φr1μεσίδοc,
το &Ο% τuη συγγΕ,όη
άπήηησαν
οτι ή ,οϋσις ίξιιφανίC,ει όι,ιστικίι.
τό, ,ε,ρο,
ϋ, ό τάφος ) ιγοστεύει
τη, όδύ,η γιυ τόν yαμu τοΨ. Οί
20o/c άπήηησu, ύτι < δεν πρίπει,
νεκροταφεία
;τάηωc, ,u ύπάσχουν
ΟΕ /UtΟlΥ.ημι',' ες ΠΕ ριοχiς, (J λλu ή
Ορησnίu ύποφασίtΗ γιίι. τήν τύχη
τοϋ σωμuτος τοϋ νεκρού", ένuJ οί
ύπολοιποι 20% άνίφερuν ίίτι <ααί ή
,ιιϋσις εf,αι μίu λύσις περισσόηρο

ι,

1%(,

ΧΡΟ:\'ΙΚΛ

ύγιιι,iι, ωι{ι. . ίtJtU.(!)'01'\ ιτollf::;
ιιρουιτοΟι'σΗ::; γιιι τφ t<rιιρuογη τη::;.
Ε1Ηιι γνωση::: οί ιί.1τιbρασΗς /U.ι ό
ΟορυCιο::; ιτου ι'bημιοίιργησf ή �'ιτιΟυ
μία τοϊ, Ufγu.l,oυ μουσουργοί• ::\1η
τροιτού/.οιι ,υ άιτοη<rοωΟη τυ c<iιιι<ι
του μtτυ το, Οιι,uτο του.
ΜΈΤΑΦΥΙΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
'\ιτο τα Χ<ηιιι ιτι ηρο<rοροί,uι Οιι,
iηι ό ι'ι.tι ΛυκΗu.ρχη::; /. Γtωργ. \.
Κu.ψωμΗος εb<•ισf στφ Κρi1τη σΗ
ρu. bιu.λ.ι'Ε.Η•ιν μι Οι'μα: 'Ι[ μfτrιιμι
σικi1 δικαίωσις τη::; bηιΙΟ/(!<ηίu.::: .
Στην rlρχη cΊ.ιτfσrιqφισι τί::: Ε\
, οιι::; : Μ f τ u. ιr υ σ ι ι. η fl \!Η 11
t ρtυω ιτιρί τη::; rlρχη::; κιιl τιίη ι'
σχάτι,η λ.ογων τω\ ιτρu.γιιάτω,, ιτοίιι
bι,λ. ή άΛηΟής ουσία τιίιν 0\Ί(>)\ /(ιί
η
ή ηλολογίu. �ης Δημιουργία::;. ,
μ ο κ ρ α τ ι u. t1,u.ι το ιτολ.ιη11uιι
τη::; λαικης κυριαρχία;, το οποίο,,
κατά Ιlάθος, άιιοηι tί ιιορcrή, tωη::;.
ΊΙ σύνθtσις των bίιο ιvνοιιiη όδη
γfί, κατά τον όμιλητi1,, tίς το συu
πέρασμα ότι ύιτο τό ΥιιΟtστιί>::; τiΊ::;
bικαιοσίι\ ης και. ι'.λΗtθtρία::; ό α\ θρω
ιτοc ά1έρχιτu.ι ιτ1ιυματικι'i>c δια ,<ι
σιιλλάδη τά μη,ύιιατα άιτο τή, ;τιρι
οχ1Ίν τοίi 'Λιτολίιτου, ίιιτάρχtι, fπομι.
νως, ή «utταqυσική δικαίωσις τη::;
bηιιοχρατίu.c".
Άqοϋ c.υνοψίtει τά bιιιιrορu. qιλο
σοφιχά συστi1μu.τu. χαί. Οtωρία::;, Υα
τu.ληγει ύιτοστηρί ων ίιτι «ιί; τi11
\ημοκρατίαν ι'πιqιιλάσσεται ή τιμi1
,� �bηγηση τ,όν α1Θρωιτ�ν ιί::; τi11
αιωνιu.1 χαταξιωσιν, την αλλω:::, Υιι
ηι τη, χριστια,ικi1ν όρολογίιη, θ ι'
ι»σ ι ν, ίιπερ tf1u.ι i'v ταύτiί> ή μfγάιη
,ίκη τοίι Θtοϊι κu.l ή uεγάλη 1ίΥ11 τοί•
',\νθρωπου ι'110::; τη::: Ίστορίαc Υιιί.
πiρu.1 ιιί,τη::; .
«Η ΕΚΚλΗΙΙΑ
ΜΠΡΟΙΤΑ ΣΤΟ ΧΑΟΙ»
Ό γ\!•>στό::; (άπό τi1, καταγγιλίιι
κατά τοϊι ι'κλtγίντο::; καί fξα,u.γκιι
σθέ,το::; είc ;ταραίτησιν άρχιειτισι.υ
;του 'λθη1ώ1 Ίακιί>δου
Άττικη::;Ι

b!ι

rΊ.ρχιωηbρίτη::; Υ. �ιψιισιη1ό::; Γι 
ι,ιργακοποι•J ο::; f Ει' Ι>ωσι � \U. βιδΛίο
ίι;τιι το, τίτΙο, 'Η 'Εκκλησία μπρο
cτιι στο yαο::; , ίιπου bιατιιπύινfι τοι.
uηρf::; τιροτu.σιι::; μπιιρρι•Ομίσt<•η,
ο:τω::; την Υιιταργησι1 τϊ1::; ίιποχρΗ•ι·
τιιη::; ιι rι (! Ο ι ν ί α c τG>ν ι'πι
σ/οιτω1 (11 όποίιι, iιyι uο1ον btν τη
(!Ητω, r'ιιιυ Υ<ιί όbηγιι σί, /Ιbt)ι•ρο
τηη::;), τφ yιιτάργr1 σιν της γΗΗr1Ι>ο::; /αι ιιιιι.ρα::; /rψη::; τιίη κληριyrίιν
f\ γε1Η, το, ΠfQLΟ(!ισμο, τοί, QU.·
σου ιιο10\ μι'σu. στοίι::; ,αου::; κ.ά.
\ί προτί1σΗ::; του α\jταί ά;τοη) οίιν
το, ΟtτιΥον ι'πίλογο σ� μια σι.Ιηρή
Υριτικη τιίη rlρ1 ητικιίη π)tυρι7>ν τοϋ
Υληροι•, ιιfταξi, bt αλι <•>\ καί κατιι
bίκη τι7η η 1 �ιιταίων I άκύρων κιιί
rί.π<ιραbtκτων άπό τό Κράτος) άπο
<ru.σι<•>\ τη::; 'Ιεραρχία:: ιτtρί μιτιιΟί
σtι,ις καί iY)ογης μητροιτολ.ιτώ,.
'Επrιbη ό άρχιuα,bρίτης αί,το::;
«bf1 ι'tητησι την αbΗω> τη::; 'Αρχιt
;τισκοπης για την ί:κbοσι τοϋ βιδλίου
τοι• 11 για τήν όργα1ωσι δηuοGιογρα
ιrιΥfιc συνt1nύt.tωc uί, τφ !Νrι.αιρία
τη::; �'Υbοσ�ω::;, iκλi1Οη ιί::; άιιολογί
ιη άπο το1• ά,ακqιτη τη::; Άρχιtπι0/οπης.
� τη, πραγματιΥότητα, είσάγεται
ιί:: δίκη,, iπΗbη ι'ti1τησι <κάΟαρσιν»
�οί• σωιι_ιιτος , τιί>ν κληρικG>ν, «�ρχί
..ο,τας απο την Υtq:αλη». Με αλλα
Ιογιu., «ι'συκοιrά,τησf» τi1ν 'Εκκλη
σία, ή όποίu. fί1αι :τάγκοι101, δτι fί•
υίσκfτrιι fίς τi11 ίιψη)οτι'ρω παρu.
ποη στάΟμl]\ !
ΑΝΑΙΤΟλΗ ΝΗΙΤΕΙΑΣ
11 ο, ί•:τη>yον καί :το) ίιχρωμον δια
ιrηιιιστιΥον lηιιπον τηc Όλυμπιακης
'.\ιροιιορία:: (σε 3 γλιί>σcε::) πληρο
(fΟριι τοί•:: κ u. Ο ο ). ι κ ο ύ c ι'πιδu.
ταc ίιτι:
Κατιι τi1ν bιάρκΗαν τοϊ, ταt.ιδί01• τι,n ιιε άtροσΥάcrη τηc «'Ολιιμ
;τιακη::
'.\εροποQίας», οί καθολικοί
το ΟρησΥευμα iπιδάται, ά..-ταλλάσσο1ται τοϋ κα I ό,ος της άιιοχης άπό τοίΊ
ψιγηιοϋ καί. της νηστείας κατά τα::;
Παρασκειιά; καί αλλα::; νηστησίuοι•::
ήμfρα::. Ή είδικi1 αύτi1 ά;ταλλαγi1
:ταρισχίθη �ίς τi1ν Έταιρίu.ν μας δια
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τοί, ιι:τ' α_ιθ .Η5)
ιατά ματος
τη; ι\ ια; _ι,όδου του Βατιια,ου,
q:έρο •τος τή, ί�:το ραq-i ι, τοϋ Έ!Ξο
ιωτατοι Καρδι,ωιου Πιπρο Ίσι
i�οτσι, ίι:τό μερομr\Ια\ 2_ Ίοηιο
1 )
'.\) Ια έ,(οειαtετο α'ύτό τό εύεο
ετιιόν διάτα μα τ ς 'ι\ ιο ς � -ινο
δου ( 1) του Βοτι;ανοι; Δέν άρ;οι
σε τό «άσθε η; ιαι ό δ ο ι -τ ό ρ ο ς

1966

(α α ι, άερε:τιδάτη:) ίιuαρτια, ούι.
εχει»
hαί ε, θιuουuεθα τό, yαραιτηρι
σμόν του Ροίδη (:τρό 100 τιο, 1),
ιατα τόν ό-τοιο, ήιμαtε, ;ιατα τογ
�! cσαιω,α, το θρηcιεuτι;ιο, αίσθηuα.
fί; την ύσι,' δη . ί�-τηρχο, ανθρω
:τοι τοώ ο, τες άσταιο, τ)j\ Παρα
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ

*
ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ

ΜΕΛΙΣΣΑΡDΠΟV ΛCJV

Μέ iκπτc.ισιv διά τούς συvδρομητάς τοϋ ΙλΙΙΟΥ
Ό διειθι ηής τοϋ Ι '\ΙΣ ΟΤ Κι ,στης Με/ ισσαοοποι) ος -τροσq-f ρει στους:
σι,,δροuητας τ ιι :τεοιοδι,οu τα
6) ία του με ει-ττοσι,, ό>ς άιο οuθως ·
( Ό :τρωτο; άριΟμό; δειχ, ει τή, σι,ηΟη τιμη -τω) ησεος, ο δευτερος
τφ τιμη χαοιν τω, σ-ι,δρομητι;J\, το- Ι ΙΣΟΤ, yορις ι'ίΙ)η, {rιι6αρυ,σι
ια τοyιιδροuιια) .
οχ
Ο/
Μητι; ( lΌ βιδ!.ιο της σοιrιας)
δφ. 50-40
'ι\-το;,ρυφισμός ιuι 1\1ιστιιισμό;

..•..... οδ. 2'J-20

1ει ε τ η μu τ u ................
Lίσαγί>Jγή στη Θεοσοιrιu ...... .
ι\ ι τιμαι των Ιοι-τ(J
τιιχ τε) ι,η)
«' ι\ , ωστω Θε<!J»

)>

»

40-30

))

ίΟ-J()

ι>

,Ο--10

»

70-60

ιGJ ιrσ ε[,uι αι ιί.ιο) οιθοι

(-ταηοτε έ) ευΟεοοι

Ό Κομητη;, Θεατnο Ίδειϊη
Ό Ίησοι•;, ο-το τή
ιισιιο-ι

ο:το1 1 1 του ΌοΟοΙονισμου ιυι roiJ Μ-ιστι

Στι:ι. :τόδιο τοι Διδ·Jσια)ο

!0-30

(\1ετuιr

ΦCJ;στή·'ΑτJα:τό !\1εroιrc)
Πuνιοσμιο
·J ι :τ :Χ JΙερ•ι)εοι; 'Ε-τιταφο: - 1 4 μ
Διuι οuξη του Ο ΙΙ Ε. γιύ το διιuιι,>μοτο το· ύ, θ ωπου
':Cμδιισατε τό ό.Υτιτιμ ,, ιατύ -τροτιμησιν μ� τυι
δ,cυΟι,, cι · Κι,Jστη, \1FΙ σσαοο:το ) ον, ρογοτσο\LΟ

Ο/

10

»

20

»

Ο•

»

10

»

10

»

1Ο

έ:τιτογή εί τήv
' Οή,ας, (122).

l�b6

71

1 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
ΟΙ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τοϋ .<'lλι
<Jοϋ,> [χουν άνα χΗρας το πρόΊτο ηϋ
χος τοϋ ί " δ ε Χα τ ο υ ετους. 'Η
δ1οκαtτής πορtία τοϋ π1;ριοδικοϋ ί•
πηρξΕ σταθtρcί�ς άνοbικη. Καλο\ ιί
ν�ι, όμι,:ς, οί φίι,οι τοϋ «ΊΙ ισοί• ,α
ξερουν οτι:
-Άπο το ηϋχος αίrτο ό ,.'Ιλι
σοc:> κυκλοφοριι ά π ο κ λ t ι σ τ ι Υ α
με.τα'ξύ τίίη συνδρομητιί�ν του, ήτοι
fπαυσε να κιrιλοφορη στα άθηναι11α
πιρίπτ1ορα καί τά έπαρχιακά πρακτο
ρΗα χαριν άγοραστίίη, καί τοϋτο bι
οτι ή διαbικασία Υαί ή δαπάνη ησα,
δυσανάι,ογ1ος προς το άποτέλεσμu.
--Θα 1ούρίσκπαι οιιωc, στά Βι6λιοπω), ω,ι Κολλαρου, Βασιλ1οίοu,
Κορναρου, Γκο6οστη, Πατσιλινάκου,
Καραχάλιου, καθώς καί Παπαχρή
στου \Πατρίίη) καί Ά η. L τυλια
νοϋ ( '\rcane Bookshop - Λψεσοϋ
Κύπρου).
-'Ωστοσο, ή δια,ωπη της πωλή
σεως τοϋ πιριοδι11οϋ κατα ηί,χος δη
μιουργ1οι �,α προ6fημα, πού περιμι',
,,ει τήν ),ύσι του άπο τοί,ς άq., οσιω
μενους φίλους του, δ1 1λ. άπο τοί•ς
συ, δρομηταc;: Το προ6ληιια ά ν α π λ η ρ ώ σ ι ω ς των άγοραστων bιά
της α�Ίξησιως τοϋ άριθμοϋ των συν
δροιιητιίJ,.
-ΠρεπΗ ,α ληφθη ί1π' οψιν ότι
με τή, ιιετατροπή άπο του 1965 τοϋ
«Ίλισοu» ι'.ιπο τριιιηνιαίου είς bιιιη
νιαίο,, έπε6αρύνθησαν τα ε'ξοδα tκ
δόσ1οως, χωρίς ά ν ά λ ογ η άνοδο
των είσπρά'ξ1οων. 'Τπηρξε κατά 23%
αϋ'ξησιc των σελίδων καί έπί πλέον
αϋ'ξησιc; των γενικών [κδοτικων bα
πανων, tδίως των έργατικων. Δεν i
καλύq., θη καί άπέμεινε.ν α ελλειμμα,
πού ΠρfΠΗ νά καλυφθη {φέτος, αν
θηωμε νά σταθεροποιηθη ή διιιη
νιαία εκδοσις, άλλά καί αίιτός ουτος
ό «'Ιλισός>. Χρειάζεται, λοιπόν, νά
ι;γγρα�οϋν �αί άλλοι συ�δρομ;1ταί :
,
,
-Το προ6λr1 μα, ειδικα
για Σε
ναν, άγαπητέ φίλε, πού εχεις τώρα

ε,

στα χ{ρια c;ου τό π1οριοbικο, τίΟε ιαι
fτσι: Ε ΣΤ θα μπορέσης ,α μiic;
γρωμης ω.λον �,αν ά,ωμη συνδρο
μητη; Στο παρο, ηϋyος ί•παρχ1;ι t
,α ταχυδρομικο δ1ολ ταριο. 'Λποκοψ.;
το, σuμπληρωσέ το, ταχυδρομησέ το.
Ό μι11ρος αύτος 11οπος θα βοηΟήση
ούσιαστι-ια το εργο τοϋ < Ίι.ισοϋ» γαί
προ παντος μη Ιησμο,ήσης ,α iμδα
σης την ίδική σου τη συνδρομή.
Ό «Ίλισος> πρ{πει να άν{6η πε
ρισσοηρο, ,α ίσχυροποιηθη ώς δι- ,
ιιηνιαιος, ωστε να άντιμπωπίση το
ril.μα τηc ιι η , ι α ί α ς iκδοσ1οωc.
-Έμπροc, λοιπο, ! 'Όσοι, άγα
πητοί φ ίΛοι, bίν μπορε.ίη νι. iγγρά
ψετε, συ,δρομητάς, άλΛα θι',λε,τε τήν
fJοηθ1οιά μας, γιά να ύποκι,ήσετε το
ιvδιαφ{ρο, φίλων i 1 γ,ωστων σας,
για ,α iγγραφοϋν οί ίbιοι συ,δρομη
ταί, στείλτε μας όνοματα καί διευ
ΟύνσΗς, για να τοί•c; ταχυδρομήσω
με f,α ηϋχος δωρω, i!:, ο\Οματος
σαc.
'ι-.ι

ΟΙ ΦΙΛΟΙ τοϋ «Ίλισοϋ» θα πα
ρατηρήσουν άπό τό τ1οϋχος αϋτο λί
γες καταχωρίσεις έπαγγελματιγων
άγγελιωv. Λυτές iνισχύου, τό ΠΕ
ριοδικο (κοστίί,ουν 30 δραχ, το τι',
ταρτον της σελίδος 11αθε q,ορά), αλ
λά καί βοηθοϋν στήγ σύ,δεσι των
φίλων τοϋ «'Ι:λιc.οϋ,> ιιετα!Ξύ των.
-Χρησιιιοποιήσαη, λοιπο,, δσοι
ιι.ιϊορείτε την στήλη των iπαγγελ
ματικων άγγελιων τοϋ «Ίλισοϋ».

u

Κ.\Ι ΤΩΡ Α τά συνηθισμ{,α «Με
ταξί, μας>>:
Τα Γραφ1οία τοϋ ΙΛΙ Σ ΟΤ, Δρα
γατσα,ίου 6, '(Τ. 122), Πλ. Κλαυθ
μιί�νοc;, εί,�ι άvοικτά μ?,νον κάθε
,
,
Δευτερα και Παρασκευη ωρας 11-1.
ΔΙΕΤΘΤΝ ΣΕΙ Σ : Οί συ-vδρομηταί
πού άλλάί,ουν διευθύνσεις η βλέπουτ
τήν διείιθυνσί τους νά άναγράφετα�
λανθασμ€νη, παρακαλοϋvται νά μας
είδοποιοϋν αμέσως.
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Ι .\ Ι Σ Ο -

Ε"1 Β \ _ "[ \ Τ\ ιιi: ταχ. l;τιταγiJ\
Εί: τη\ διιcί,θι•\σι\: hι,)στη\ Μειισ
σαρο;τουλο,, �ραγατσω ίου 6, 'Αθη
\ας Ι 22 . '\;τοστοιαί μi: τρσ..,-ι�tιτι
/α:; t:τιταγα: 11 i\To} α:, uίί: δυσ,ο
ι.Εί•Ου\. �α ιi.\αγραq:εται ,αθαρα τό
�\ΟLΗ1ΗΠ(Ι)\\Ι UΟ\ Χαι �1 διfί•θυ,,σις τού
α;τοστο} Η•Jς. 11 ισω απο το αποΧομ
ιια τη: l:τιταγϊι: ,α γραιrεται λαΧω
,ι,ιι ό Ι ογο; ιi.;τοστοΙ.ης τιο, χρη
uατ<•J\.
ΕΙΣ Q_QTΣ l,διαqι'ρο\Ται ,ύ.
σι•ιιπl ηρωσnι•, τψ σειρω. ί,πι,Ουμί
Cοuf, οτι 11 τιuη τομι,η :ταρε) θο,τι,1,
tτιίι, Εί, αι .ίΟ δρχ. '.υ.1 α. τοuοι r
roι•:; 1962 ί•:ταρχου, μο,ον χωρίς το
rtίiχος Νο 2.ί. Μιuο,ωμi,α ηύχr1 j:
rιίη 1 < 1;,ι, '.ί'Ι !Νο 1 . 16), δi:ν ί,
.1αρχου,. 'Ε,ίση: διc\ ί•:ταρχου, Uf
uο,ι,ιμΕ\α ηί•χη .:s;o 1!>, 1'1. 23, 2ί,
2h, 2'1 ,αι :1.1.
ΚΤΙ [ΡΟ Σ: '.\\Τι ,ροσω:τος τοϋ
.,'Ιλισοϊ• δι' δΙο,Ιηρο, τφ Κί,προ\:
Βιbιιο;τι,ιΗίο, '\,τι,ι,. Στυιια,οϊ,
Κί,;τρο:; .
.\tuH:o:;
ΗΙΒ.\Ι.\ lίύΤ .\.\Βυ1:Ε
Χρ. Σολοuι,ηίδη: �ίΧο:; Τουτοι•,
τ.:α/η:;, Ό :τοιητη: τη:; Ίι,ηία:,
'ΛΟηνα 1%.ί.
Σrιρα\Του 1Jαυι.iα: .\,Οη Στοyα
σμοίi, ( 191,Ο. -'υ-!). θιcσσα).ονί/η
196.ί.
1 Ητρου Γλι'tοι•: ΊΙ ;τρι:ηη γνωριuίu
( ιηγήματαJ, '.\θή,u 196.ί.
Μαοία:; .\σ..,-ιπα: Ό 11λιο:; στην ;ταρ
Οι',α, {1\1υ0ιστοοηιια), '.\Οήνα '65.
Τασίας '.\δαμ: Θωμίi: Οί,ο,οιιου,
(Λι•ριΧη Βιογραqίu), 1963.
'Λπ. Φωτοπούlου: Νι;.ηταρίίς (Θιcα
τραη βιογραqία).
Γιωργ. Καψωuι',ου: 'JI μΕταιrυσιΧΤJ
δι;.αίωσι:; τη:; ΔημοΧρατίας, Χα.
,ια, 1963.
Ξιc\. Χατtησαρά\Του: 'Επί. των άρ
yGη ,αι σ;ω;τιί1ν τοϊ, Τυτο,ισμοίi,
'ΛΟη,αι 1!Η,.ί.
ά,Ορό1πινο:; χαραl\'lαρίαc ι' δt: •
ηi1ραc τού συΗργατισμού, ':\.θή
,α 196.ί.
Βασίλη Φα,ού: Για ,ά ντραπΕίτε,
(llοιrιματα), ':\Οήνα 19&5.
Πά,ου Ν. Ηα.αγιωτούνη: Έλι.ηνι
κος Λογοc, (Ποι11ματα), 'Αθή,α
196&.

Σε

196&
κόσμους φωτεινότερους

ΔΙΟι,,(ΥΙΙΟΣ ΔΙΑΚΟΙ

'.\πηλΟΕ, είc τούς qωτεινοτ{ρους
,οσμοι•:; τη:; Λίω,ίαc 'Λ,ατολης ό
\ιο,ί,σιο:; �ιαγο:;, 'Τπατος Μι'γας
Γα.:.ιαοχης τοϊι ΈιΙ.ηνικοϊ, Φιλοσοq ι.
/οϊ• ΤΕ,10,ισμοίi. ί•ποΧύψαc tίς διι
' η\ παl r1, μΕτα διιστί,χημα.
'Ο σΕύαστος ιi.δtλq ος μας lγΕ,
\ηΟη fί:; Πί,ργον ΊΙλιίας το 1 9.
'Εσ;τούδασΕ �ομι /(1 και άq ιερό1Οη
Εiς την ί,;τηρωίαν τού Λημοσίου, it.
fλ0on ταύτη:; μf το, βαΟμόν τού ':Ε
;τιτίμου ΓΕ,ικοϋ Έ:τιΟΗ,1ρητού Τελω
Ηίοη.
Είς το, ΤΕΥτονισμόν iμιιi1Οη τό
1917, �ίς τφ lν ΠιιραιΕί ΣτοιΊ.ν
Μιαοί•Ι.ης; ,αι χάρις ιcί:; τόν �ηλον
τοι• Χuι ηΊν τάσι, πρός την q-ιλοσο
ιr ίιιν ιi.,ηΙ Οι μfyρι τιίJν ιi.,ι,ηάτων
ιlςιωματων (μiλος της ΜΕγάληc;
Στοίiς ιί.πο τοίi 1931 μiχρι 193G;
ιi.πο τοί, 1933 33ος και Μiγας Ρή
τι,ιρ τoii 'Τπάτου Σ υμύουλίου άπο
τοί• 1940, iν σιι\fχfίrι Ά,Οί,πατος
Μfγαc Ταξιάρχης και (J.ΠΟ τού 196·1,
οπ ιlπίΟαΗ, ό Βασ. Κριμπάς, "Τ
;τατοc).
Κιιτο το διάστημα τούτο ανΕπτιι
ξf σούαοu, Χοιν<•ΙΗΧην δρίiσιν καί. l,
πiδειξε χαρίσματα άληΟούς Τiκτο
νος, διu της Χαλωσύ,ηc;, άγάπr1ς, qι.
ιαλλη}.ίu� ,uι άνθρωπισμού ιν γi
,ιι.
'Επί τiίΊ Οανάτφ του lκηρύχΟη έ
ξαμη,ο. πiνΟοc είς ϋ.παηα τύ. <J;ιλι-
σοq,ιΧύ. lργαστήρια.

ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΚΑΙ ΑΓΓΕλΙΑΙ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΙ ΣΥΝ.ΔΡΟΜΗΤΑ1 ΤΟΥ "ΙλΙΣΟΥ,,
ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ
ΙΑΙΤΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'Άρτο; διαίτης
Μακαρόνια διαίτης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΟΑΝΑΓ. Α. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥ
'Οργάνωσις Λογιστηρίων
καl 'Επιχειρήσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ
Ί'ΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σοϋπες διαίτης
Φρυγανιές ανάλατες
Φρυγανιές διά διαδητικούς
Κριτσίνια

'Οδό; ΚΡΑΤΙΝΟΎ' άριθ. 7
(Πλατ. Κοτζιά)
Τηλ. 316-747, 318-150

ΑΘΗΝΑΙ

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΎ'ΛΟΎ'

Σημ.: Εί; τούς συνδρομr1τάς τοϋ
«ΊλισοiΊ» παρέχονται πληροφορίαι
ΔΩΡΕΑΚ διά πiί.σαν φορολογι_
χήν των ύπόθεσιν.

( Τιμαί σιινδρομ ητων «Ίλισοϋ»)
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ΜΗ Τ I Σ
διδλίον της Σοφίας)
Δεμrνον δραχ. 40

*

ΑUΟΚΡΥΦΙΙΜΟΙ
ΚΑΙ ΜΥΙΙΙΚΙΣΜΟΙ

άναθεωρημένη
καl συμπληρωμένη
"Αδετον δραχ. 20 - Δεμένον 30
Β' 'Έκδοση

*
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"Αδετον δραχ. 30 - Δεμένον 50
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Στην διάθεσί σας πάντοτε
τά Τυπογραφεία τη;

ο.Ε.
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